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                                                                                พุทธธรรม 
                                                                                      หรือ 
                                                                  กฎธรรมชาติและคุณคาสําหรับชีวิต 
 
ความนํา 
ส่ิงท่ีควรเขาใจกอน 
        พระพุทธศาสนาน้ัน  เม่ือมองในทัศนะของคนสมัยใหม  มักเกิดปญหาข้ึนบอยๆ  วา 
เปนศาสนา (religion)  หรือเปนปรัชญา (philosophy)  หรือวาเปนเพยีงวิธีครองชีวิต 
แบบหนึ่ง (a  way  of  life)  เม่ือปญหาเชนนี้เกิดข้ึนแลว  ก็เปนเหตุใหตองถกเถียงหรือ 
แสดงเหตุผล  ทําใหเร่ืองยดืยาวออกไป  อีกท้ังมติในเร่ืองนี้  ก็แตกตางไมลงเปนแบบ 
เดียวกัน  ทําใหเปนเร่ืองฟนเฝอ  ไมมีท่ีส้ินสุด  ในท่ีนี้  แมจะเขียนเร่ืองพุทธธรรมไวใน 
[๑หมวดปรัชญา]  ก็จะไมพจิารณาปญหานี้เลย  มุงแสดงแตในขอบเขตวา  พุทธธรรม 
สอนวาอยางไร  มีเนื้อหาอยางไรเทานั้น  สวนท่ีวาพุทธธรรมจะเปนปรัชญาหรือไม  ให 
เปนเร่ืองของปรัชญาเองท่ีจะมีขอบเขตครอบคลุมหรือสามารถตีความใหครอบคลุมถึง 
พุทธธรรมไดหรือไม  โดยท่ีวา  พุทธธรรม  ก็คือพุทธธรรม  และยังคงเปนพุทธธรรม 
อยูนั่นเอง  มีขอจํากัดเพียงอยางเดยีววา  หลักการหรือคําสอนใดก็ตาม  ท่ีเปนเพยีง 
การคิดคนหาเหตุผลในเร่ืองความจริงเพื่อสนองความตองการทางปญญา  โดยมิได 
มุงหมายและมิไดแสดงแนวทางสําหรับประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริง  อันนั้น  ใหถือวา   
ไมใชพระพุทธศาสนา  โดยเฉพาะอยางท่ีถือวา  เปนคําสอนเดิมแทของพระพุทธเจา   
ซ่ึงในท่ีนี้เรียกวาพุทธธรรม 
        การประมวลคําสอนในพระพุทธศาสนามาวางเปนขอสรุปลงวา  พุทธธรรมท่ี 
พระพุทธเจาทรงสอนและทรงมุงหมายแทจริง  เปนอยางไรนั้น  เปนเร่ืองยาก  แมจะ 
ยกขอความในคัมภีรซ่ึงถือกันวา  เปนพุทธพจนมาอาง  เพราะคําสอนในคัมภีรมี 
ปริมาณมากมาย  มีแงดานระดับความลึกซ้ึงตางๆ  กัน  และข้ึนตอการตีความของ 
บุคคล  โดยใชสติปญญาและความสุจริตใจหรือไมเพยีงไรดวย  ในบางกรณี  ผูถือ 
ความเหน็ตางกันสองฝาย  อาจยกขอความในคัมภีรมาสนับสนุนความคิดเห็น 
ของตนไดดวยกันท้ังคู  การวนิิจฉัยความจริงข้ึนตอความแมนยําในการจบัสาระ 
สําคัญ  และความกลมกลืนสอดคลองแหงหลักการและหลักฐานท่ีแสดงท้ังหมด 
โดยหนวยรวมเปนขอสําคัญ  แมกระนั้น  เร่ืองท่ีแสดงและหลักฐานตางๆ  ก็มักไม 
กวางขวางครอบคลุมพอ  จึงหนีไมพนจากอิทธิพลความเห็นและความเขาใจพื้นฐาน 



ตอพุทธธรรมของบุคคลผูแสดงน้ัน  ในเร่ืองนี้  เห็นวายงัมีองคประกอบอีกอยางหนึ่ง 
ท่ีควรนํามาเปนเคร่ืองวินิจฉัยดวย  คือความเปนไปในพระชนมชีพ  และพระปฏิปทา 
ขององคสมเด็จพระบรมศาสดา  ผูเปนแหลงหรือท่ีมาของคําสอนเอง  บุคลิกและ 
ส่ิงท่ีผูสอนไดกระทํา  อาจชวยแสดงความประสงคท่ีแทจริงของผูสอนไดดีกวา 
คําสอนท่ีปรากฏในคัมภีร  หรืออยางนอยก็เปนเคร่ืองประกอบความเขาใจให 
ชัดเจนยิ่งข้ึน  ถึงหากจะมีผูตงิ 
{๑ เม่ือแรกเขียน ไดรับอาราธนาใหเรียบเรียงพุทธธรรมเปนบทความรวมในหมวดปรัชญา}  
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วา  องคประกอบขอน้ี  ก็ไดจากคัมภีรตางๆ  เชนเดียวกบัคําสอน  และข้ึนตอการตีความ 
ไดเหมือนกัน  แมกระนั้น  กย็ังตองยอมรับอยูนั่นเองวา  เปนเคร่ืองประกอบการพิจารณา 
ท่ีมีประโยชนมาก 
        จากหลักฐานตางๆ  ทางฝายคัมภีรและประวตัิศาสตร  พอจะวาดภาพเหตุการณและ 
สภาพสังคมคร้ังพุทธกาลไดคราวๆ  ดังนี ้
        พระพุทธเจาเสด็จอุบัตใินชมพูทวีป เม่ือประมาณ 2,600 ปลวงมาแลว ทรงประสูต ิ
ในวรรณะกษตัริย  พระนามเดิมวา  เจาชายสิทธัตถะ  เปนโอรสของพระเจาสุทโธทนะ   
ผูครองแควนศากยะ  ซ่ึงต้ังอยูทางดานตะวนัออกเฉียงเหนือของชมพูทวีป  ติดเชิงเขา 
หิมาลัย  ในฐานะโอรสกษัตริยและเปนความหวังของราชตระกูล  พระองคจึงไดรับการ 
ปรนปรือดวยโลกียสุขตางๆ  อยางเพยีบพรอม  และไดทรงเสวยความสุขอยูเชนนี้เปน 
เวลานานถึง  29  ป  ทรงมีท้ังพระชายาและพระโอรส 
        คร้ังนั้น  ในทางการเมือง  รัฐบางรัฐท่ีปกครองแบบราชาธิปไตยกาํลังเรืองอํานาจข้ึน   
และกําลังพยายามทําสงครามแผขยายอํานาจและอาณาเขตออกไป  รัฐหลายรัฐโดยเฉพาะ 
ท่ีปกครองแบบสามัคคีธรรม(หรือแบบสาธารณรัฐ)  กําลังเส่ือมอํานาจลงไปเร่ือยๆ บางรัฐ 
ก็ถูกปราบรวมเขาในรัฐอ่ืนแลว  บางรัฐท่ียงัเขมแข็งก็อยูในสภาพตึงเครียด  สงครามอาจ 
เกิดข้ึนเม่ือใดก็ได  แมรัฐใหญท่ีเรืองอํานาจ  ก็มีหนึ่งมีอิทธิพลมากข้ึนในสังคม  คือพวก 
เศรษฐี  ซ่ึงมีสิทธิมีเกียรติยศและอิทธิพลมากข้ึนแมในราชสํานักในทางสังคม  คนแบง 
ออกเปน  4  วรรณะ  ตามหลักคําสอนของศาสนาพราหมณ    มีสิทธิเกียรติฐานะทาง 
สังคมและอาชีพการงานแตกตางกันไปตามวรรณะของตนๆ    แมนักประวัติศาสตร 
ฝายฮินดูจะวาการถือวรรณะในยุคนัน้ยังไมเครงครัดนัก  แตอยางนอยคนวรรณะศูทร   
ก็ไมมีสิทธิท่ีจะฟง  หรือกลาวความในพระเวทอันเปนคัมภีรศักดิ์สิทธ์ิของพราหมณได   
ท้ังมีกําหนดโทษไวอยางรุนแรงถึงผารางกายเปน  2  ซีกดวย  และคนจณัฑาลหรือ 
พวกนอกวรรณะก็ไมมีสิทธิไดรับการศึกษาเลย  การกําหนดวรรณะกใ็ชชาติกําเนิด 
เปนเคร่ืองแบงแยก  โดยเฉพาะพวกพราหมณกําลังพยายามยกตนข้ึน  ถือตนวาเปน 
วรรณะสูงสุดสวนในทางศาสนา  พวกพราหมณเหลานั้น  ซ่ึงเปนผูรักษาศาสนาพราหมณ 
สืบตอกันมา  ก็ไดพัฒนาคําสอนในดานลัทธิพิธีกรรมตางๆ  ใหลึกลับซับซอนใหญโต 
โออาข้ึน  พรอมกับท่ีไรเหตุผลลงโดยลําดับ  การท่ีทําดังนี ้ มิใชเพียงเพ่ือวัตถุประสงค 
ทางศาสนาเทานั้น  แตมุงสนองความตองการของผูมีอํานาจที่จะแสดงเกียรติยศ 
ความยิ่งใหญของตนประการหนึ่ง  และดวยมุงหวังผลประโยชนตอบแทนท่ีจะไดจาก 
ผูมีอํานาจเหลานั้นอยางหน่ึง  พิธีกรรมเหลานี้ลวนชักจูงใหคนเหน็แกประโยชน 



สวนตัวมากข้ึน  เพราะหวังผล 
[๑ตอบแทนเปนทรัพยสมบัตแิละกามสุขตางๆ  พรอมกันนี้  ก็กอความเดือดรอนแก 
คนช้ันตํ่า  พวกทาสกรรมกรท่ีตองทํางานหนัก  และการทารุณตอสัตวดวยการฆา 
บูชายัญ  คร้ังละเปนจํานวนมากๆ] 
        ในเวลาเดียวกันนี้  พราหมณจํานวนหนึ่งไดคิดวาพิธีกรรมตางๆ  ไมสามารถ 
ใหตนประสบชีวิต 
{๑  ดู  วาเสฏฐสูตร,  ขุ.สุ.25/381/450  และ 
พราหมณธัมมิกสูตร,  ขุ.สุ.25/322/323  เปนตน}  
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นิรันดรได  จึงไดเร่ิมคิดเอาจริงเอาจังกับปญหาเร่ืองชีวิตนิรันดร  และหนทางท่ีจะ 
นําไปสูภาวะเชนนั้น  ถึงกับยอมปลีกตัวออกจากสังคมไปคิดคนแสวงคําตอบ 
อาศัยความวิเวกอยูในปา  และคําสอนของศาสนาพราหมณในยุคนี้  ซ่ึงเรียกวา   
ยุคอุปนิษัท  กมี็ความขัดแยงกันเองมาก  บางสวนอธิบายเพิ่มเติมเร่ืองพธีิกรรมตางๆ   
บางสวนกลับประณามพิธีกรรมเหลานั้น  และในเร่ืองชีวิตนิรันดรก็มีความเหน็ตางๆ  กัน 
มีคําสอนเร่ืองอาตมันแบบตางๆ  ท่ีขัดกัน  จนถึงข้ันสุดทายท่ีวา  อาตมัน  คือพรหมัน 
เปนท่ีมาและแทรกซึมอยูในทุกส่ิงทุกอยาง  มีภาวะที่อธิบายไมไดอยางท่ีเรียกวา   
"เนติ  เนติ" (ไมใชนั่น  ไมใชนั่น) เปนจุดหมายสูงสุดของการบําเพ็ญเพียรทางศาสนา 
และพยายามแสดงความหมายโตตอบปญหา  เกี่ยวกับเร่ืองสภาพของภาวะเชนนี้   
พรอมกับท่ีหวงแหนความรูเหลานี้ไวในหมูพวกตน 
        พรอมกันนั้น  นักบวชอีกพวกหนึ่ง  ซ่ึงเบ่ือหนายตอความไรสาระแหงชีวิตในโลกนี้   
ก็ไดไปบําเพ็ญเพียรแบบตางๆ  ตามวิธีการของพวกตนๆ  ดวยหวังวาจะไดพบชีวิตอมตะ 
หรือผลสําเร็จอันวิเศษอัศจรรยตางๆ  ท่ีตนหวัง  บางก็บําเพ็ญตบะทรมานตนดวยประการ 
ตางๆ  ตั้งตนแตอดอาหารไปจนถึงการทรมานรางกายแบบแปลกๆ  ท่ีคนธรรมดา 
คิดไมถึงวาจะเปนไปได  บางก็บําเพ็ญสมาธิจนถึงกลาววาทําปาฏิหาริยไดตางๆ  บาง 
ก็สามารถบําเพ็ญฌานจนไดถึงรูปสมาบัติ  อรูปสมาบัติ 
        อีกดานหนึ่ง  นักบวชประเภทท่ีเรียกวาสมณะอีกหลายหมูหลายพวก  ซ่ึงได 
สละเหยาเรือนออกบวชแสวงหาจุดหมายชีวิตเชนเดียวกนั  ก็ไดเรรอนทองเท่ียวไป 
ในบานเมืองตางๆ  ถกเถียงถามปญหากันบาง  ตั้งตนเปนศาสดาแสดงทัศนะของ 
ตนตางๆ  กันหลายแบบหลายอยาง  จนปรากฏวา[๑เกิดมีลัทธิตางๆข้ึนเปนอันมาก] 
เฉพาะท่ีเดนๆ  ซ่ึงท่ีปรากฏใน  [๒คัมภีรพทุธศาสนา  ถึง  6  ลัทธิ] 
        สภาพเชนนี้  จะสรุปส้ันๆ  คงไดความวายุคนัน้  คนพวกหนึ่งกําลังรุงเรืองข้ึนดวย 
อํานาจวาสนาและกําลังเพลิดเพลินมัวเมาแสวงหาทรัพยสมบัติและความสุขทาง 
วัตถุตางๆ  พรอมกับท่ีคนหลายพวกกําลังมีฐานะและความเปนอยูดอยลงๆ  ทุกที   
ไมคอยไดรับความเหลียวแล  สวนคนอีกพวกหนึ่ง  ก็ปลีกตัวออกไปเสียจากสังคมทีเดียว 
ไปมุงม่ันคนหาความจริงในทางปรัชญา  โดยมิไดใสใจสภาพสังคมเชนเดียวกัน 
        เจาชายสิทธัตถะ  ทรงไดรับความปรนปรือดวยโลกียสุขอยูเปนเวลานานถึง 29 ป   
และมิใชเพียงปรนปรือเอาใจเทานั้น  ยังไดทรงถูกปดกัน้ไมใหพบเหน็สภาพความเปนอยู 
ท่ีระคนดวยความทุกขของสามัญชนท้ังหลายดวย  แตสภาพเชนนี้ไมสามารถถูกปดบัง 
จากพระองคไดเร่ือยไป  ปญหาเร่ืองความทุกขความเดือดรอนตางๆ  ของมนุษยอัน 



รวมเดนอยูท่ีความแก  เจ็บ  และตาย  เปนส่ิงท่ีทําใหพระองคตองครุนคิดแกไขปญหาน้ี   
คิดสะทอนออกไปในวงกวางใหเห็นสภาพสังคม  ท่ีคนพวกหนึ่งไดเปรียบกวา ก็แสวงหา 
แตโอกาสที่จะหาความสมบูรณพูนสุขใสตน  แขงขันแยงชิงเบียดเบียนกัน   
หมกมุนมัวเมาอยูใน 
{๑  ตามหลักฐานในคัมภีร  วา  ลัทธิท้ังฝายสมณะ  และฝายพราหมณ   
แยกเปนทิฐหิรือทฤษฎีไดถึง  62  อยาง (ที.สี.9/27-90/16-59)} 
{๒  สภาพชมพูทวีปยุคนี้  ดใูน  G.C.  Pande,  Studies  in  the  Origins  of  Buddhism   
(India:  University  of  Allahabad,  1957),  pp.  310-368  เปนตน}  
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ความสุขเหลานั้น  ไมตองคิดถึงความทุกขยากเดือดรอนของใครๆ ดํารงชีวิตอยูอยางทาส 
ของวัตถุ  ยามสุขก็ละเมอมัวเมาอยูในความคับแคบของจิตใจ  ถึงคราวถูกความทุกขเขา 
ครอบงําก็ลุมหลงไรสติเหี่ยวแหงคับแคนเกินสมควร  แลวก็แกเจ็บตายไปอยางไรสาระ 
ฝายคนท่ีเสียเปรียบ  ไมมีโอกาส  ถูกบีบค้ันกดข่ีอยูอยางคับแคน  แลวก็แกเจ็บตายไป 
โดยไรความหมาย  เจาชายสิทธัตถะทรงมองเห็นสภาพเชนนี้แลว ทรงเบ่ือหนายในสภาพ 
ความเปนอยูของพระองค  มองเห็นความสุขความปรนปรือเหลานั้นเปนของไรสาระ 
ทรงคิดหาทางแกไขจะใหมีความสุขท่ีม่ันคง  เปนแกนสาร  ทรงคิดแกปญหานี้ไมตก   
และสภาพความเปนอยูของพระองคทามกลางความเยายวนสับสนวุนวายเชนนัน้  ไม 
อํานวยแกการใชความคิดท่ีไดผล  ในท่ีสุดทรงมองเห็นภาพพวกสมถะ ซ่ึงเปนผูไดปลีกตัว 
จากสังคม  ไปคนควาหาความจริงตางๆ  โดยมีความเปนอยูงายๆ  ปราศจากกังวล และ 
สะดวกในการแสวงหาความรูและคิดหาเหตุผล  สภาพความเปนอยูแบบนี้นาจะชวย 
พระองคใหแกปญหานี้ได  และบางทีสมณะพวกน้ัน  ท่ีไปคิดคนหาความจริงกันตางๆ 
บางคนอาจมีอะไรบางอยางท่ีพระองคจะเรียนรูไดบาง 
        เม่ือถึงข้ันนี้  เจาชายสิทธัตถะจึงเสดจ็ออกบรรพชาอยางพวกสมณะท่ีมีอยูแลว 
ในสมัยนัน้  พระองคไดเสดจ็จาริกไปศกึษาหาความรู  เทาท่ีพวกนักบวชสมัยนั้นจะรู 
และปฏิบัติกัน  ทรงศึกษาท้ังวิธีการแบบโยคะ  ทรงบําเพญ็สมาธิจนไดฌานสมาบัติ   
ถึงอรูปสมาบัติช้ันสูงสุด  ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริยไดตามวิธีการของโยคะน้ัน  ทรง 
บําเพ็ญตบะทรมานพระองค   
        ในท่ีสุดกท็รงตัดสินไดวา  วิธีการของพวกนักบวชเหลานี้ท้ังหมด  ไมสามารถ 
แกปญหาดังท่ีพระองคทรงประสงคได  เม่ือเทียบกับชีวิตของพระองคกอนเสด็จ 
ออกบรรพชาแลว  กน็ับวา  [๑เปนการดํารงชีวิตอยางเอียงสุดท้ังสองฝาย  พระองค 
จึงทรงหันมาดาํเนินการคิดคนของพระองคเองตอมา  จนในท่ีสุดไดตรัสรู]  ธรรมท่ี 
พระองคทรงคนพบนี้  ตอมาเม่ือทรงนําไปแสดงใหผูอ่ืนฟง  ทรงเรียกวา "มัชเฌนธรรม" 
หรือ  หลักธรรมสายกลาง  และทรงเรียกขอปฏิบัติ  อันเปนระบบท่ีพระองคทรงบัญญัติ 
ข้ึนวา  "มัชฌิมาปฏิปทา"  หรือ  ทางสายกลาง 
        จากความทอนนี้จะมองเห็นทัศนะตามแนวพุทธธรรมวา  การดํารงชีวิตอยูใน 
สังคมอยางลุมหลงหมกมุนปลอยตัวไปเปนทาสตามกระแสกิเลสก็ดี  การหลีกหน ี
ออกไปโดยส้ินเชิงไมเกีย่วของรับผิดชอบอยางใดตอสังคมอยูอยางทรมานตนกด็ี   
นับวาเปนขอปฏิบัติท่ีผิดเอียงสุดดวยกนัท้ังสองอยาง  ไมสามารถใหมนุษยดํารงชีวติ 
อยางมีความหมายแทจริงได 



        เม่ือตรัสรูแลวเชนนี้  พระองคจึงเสด็จกลับคืนมาทรงเร่ิมตนงานส่ังสอน 
พุทธธรรมเพ่ือประโยชนแกสังคมของชาวโลกอยางหนกัแนนจริงจัง  และทรง 
ดําเนินงานนี้จนตลอด  45  ป  แหงพระชนมชีพระยะหลัง 
        แมไมพิจารณาเหตุผลดานอ่ืน  มองเฉพาะในแงสังคมอยางเดยีวก็จะเหน็วา   
พุทธกิจท่ีพระพุทธเจาทรงบําเพ็ญเพื่อประโยชนสุขแกสังคมสมัยนั้น  จะสําเร็จ 
ผลดีท่ีสุดก็ดวยการทํางานในบรรพชิตเพศเทานั้น 
{๑  พุทธประวัติทอนนี้  ดู  สคารวสูตร,  ม.ม.13/738-757/669-688  เปนตน}  
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พระองคจึงไดทรงชักจูงคนช้ันสูงจํานวนมากใหละความมั่งมีศรีสุข  ออกบวชศึกษาเขาถึง 
ธรรมของพระองคแลว  รวมทํางานอยางเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชนสุขของประชาชน   
ดวยการจาริกไปเขาถึงคนทุกช้ันวรรณะ  และทุกถ่ินท่ีจะไปถึงได  ทําใหบําเพ็ญประโยชน 
ไดกวางขวาง  อีกประการหนึ่ง  คณะสงฆเองก็เปนแหลงแกปญหาสังคมไดอยางสําคัญ เชน 
ในขอวา  ทุกคนไมวาจะเกิดในวรรณะใด  เขาบวชแลวกมี็สิทธิเสมอกันท้ังส้ิน  สวนเศรษฐี   
คฤหบดี  ผูยังไมพรอมท่ีจะเสียสละไดเต็มท่ีก็ใหคงครองเรือนอยูเปนอุบาสก  คอยชวยให 
กําลังแกคณะสงฆในการบําเพ็ญกรณยีกิจของทาน  และนําทรัพยสมบัติของตนออก 
บําเพ็ญประโยชนสงเคราะหประชาชนไปดวยพรอมกัน 
        การบําเพญ็กรณียกิจท้ังของพระพุทธเจาและของพระสาวก  มีวัตถุประสงคและ 
ขอบเขตกวางขวางเพียงใด  จะเห็นไดจากพุทธพจนตั้งแตคร้ังแรกท่ีสงสาวกออกประกาศ 
พระศาสนาวา 
    [๑"ภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชนและความสุขของชนเปนอันมาก 
เพื่ออนุเคราะหชาวโลก  เพือ่ประโยชนเกือ้กูลและความสุขแกทวยเทพและมนษุยท้ังหลาย"] 
        พุทธธรรมนั้นมีขอบเขตในทางสังคมท่ีจะใหใชไดและเปนประโยชนแกบุคคล 
ประเภทใดบาง  พึงเห็นไดจากพุทธพจนในปาสาทิกสูตร  ซ่ึงสรุปความไดวา 
        พรหมจรรย (คือพระศาสนา)  จะช่ือวาสําเร็จผลแพรหลายกวางขวาง  เปน 
ประโยชนแกชนเปนอันมาก  เปนปกแผน  ถึงข้ันท่ีวา  เทวดาและมนษุยประกาศไวดีแลว   
ตอเม่ือมีองคประกอบตอไปนี้ครบถวนคือ 
        1.  องคพระศาสดา  เปนเถระ  รัตตัญู  ลวงกาล  ผานวัยมาโดยลําดับ 
        2.  มีภิกษสุาวกท่ีเปนเถระ  มีความรูเช่ียวชาญ  ไดรับการฝกฝนอบรมอยางดี   
แกลวกลาอาจหาญ  บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ  สามารถแสดงธรรมใหเห็นผล 
จริงจัง  กําราบปรัปวาท (ลัทธิท่ีขัดแยง  หรือวาทะฝายตรงขาม)  ท่ีเกิดข้ึนใหสําเร็จ 
เรียบรอยโดยถูกตองตามหลักธรรมและมีภิกษุสาวกช้ันปูนกลางและช้ันนวกะ  ท่ีมี 
ความสามารถเชนเดียวกนันัน้ 
        3.  มีภิกษณุีสาวิกา  ช้ันเถรี  ช้ันปูนกลาง  และช้ันนวกะ  ท่ีมีความสามารถ 
เชนเดยีวกันนัน้ 
        4.  มีอุบาสกท้ังประเภทพรหมจารี  และประเภทครองเรือนเสวยกามสุข 
ซ่ึงมีความสามารถเชนเดียวกนันั้น 
          5.    มีอุบาสิกาท้ังประเภทพรหมจารินี  และประเภทครองเรือนเสวยกามสุข   
ซ่ึงมีความสามารถเชนเดียวกนันั้น 



        [๒เพยีงแตขาดอุบาสิกาประเภทครองเรือนเสียอยางเดียว  พรหมจรรย   
ก็ยังไมช่ือวา  เจริญบริบูรณเปนปกแผนดี] 
{๑  วนิย.4/32/39} 
{๒  ดู  ปาสาทิกสูตร  ที.ปา.11/104/135}  
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        ความตอนน้ีแสดงวา  พุทธธรรมเปนคําสอนท่ีมุงสําหรับคนทุกประเภท   
ท้ังบรรพชิต  และคฤหัสถ  คือ  ครอบคลุมสังคมท้ังหมด 
ลักษณะท่ัวไปของพุทธธรรม 
        ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรมนั้น  สรุปได  2  อยาง  คือ 
        1.  แสดงหลักความจริงสายกลาง  ท่ีเรียกวา  "มัชเฌนธรรม"  หรือเรียกเต็มวา 
        "มัชเฌนธรรมเทศนา"  วาดวยความจริงตามแนวของเหตุผลบริสุทธ์ิตาม 
        กระบวนการของธรรมชาติ  นํามาแสดงเพื่อประโยชนในทางปฏิบัติในชีวติจริง 
        เทานั้น  ไมสงเสริมความพยายามทีจ่ะเขาถึงสัจธรรมดวยวิธีถกเถียงสรางทฤษฎี 
        ตางๆ  ข้ึนแลวยึดม่ันปกปองทฤษฎีนัน้ๆ  ดวยการเก็งความจริงทางปรัชญา 
        2.  แสดงขอปฏิบัติสายกลาง  ท่ีเรียกวา  "มัชฌิมาปฏิปทา"  อันเปนหลักการ 
        ครองชีวิตของผูฝกอบรมตน  ผูรูเทาทันชีวิตไมหลงงมงาย  มุงผลสําเร็จคือ 
        ความสุข  สะอาด  สวาง  สงบ  เปน  อิสระ  ท่ีสามารถมองเห็นไดในชีวิตนี้  
        ในทางปฏิบัติ  ความเปนสายกลางนี้เปนไปโดยสัมพันธกับองคประกอบอ่ืนๆ   
        เชน  สภาพชีวิตของบรรพชิต  หรือ  คฤหัสถ  เปนตน 
        พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการกระทํา (กรรมวาท  และกิริยวาท)  เปน 
ศาสนาแหงความเพียรพยายาม  [๑(วิริยวาท)]  ไมใชศาสนาแหงการออนวอน 
ปรารถนาหรือศาสนาแหงความหวงหวังกังวล  การส่ังสอนธรรมของพระพุทธเจา 
ทรงมุงผลในทางปฏิบัติ  ใหทุกคนจดัการกับชีวิตท่ีเปนอยูจริงๆ  ในโลกน้ีและ 
เร่ิมแตบัดนี้  ความรูในหลักท่ีเรียกวา  มัชเฌนธรรมเทศนาก็ดี  การประพฤติตาม 
มรรคาท่ีเรียกวา  มัชฌิมาปฏิปทาก็ดี  เปนส่ิงท่ีทุกคนไมวาจะอยูในสภาพและ 
ระดับชีวิตอยางใด  สามารถเขาใจและนํามาใชใหเปนประโยชนไดตามสมควร 
แกสภาพและระดับชีวิตน้ันๆ  ถาความหวงใยในเร่ืองชีวติหลังจากโลกนี้มีอยู   
ก็จงทําชีวิตดีงามอยางท่ีตองการนั้น    ใหเกิดมีเปนจริงเปนจังข้ึนมาดวยการ 
ประพฤติปฏิบัติแตบัดนี้  [๒จนม่ันใจตนเองวาจะตองไปดีโดยไมตองกงัวัลหรือ 
หวาดหวั่นตอโลกหนานั้นเลย]  ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกนัโดยธรรมชาติ  ท่ีจะเขา 
ถึงผลสําเร็จเหลานี้  แมวาความสามารถจะตางกัน  ทุกคนจึงควรไดรับโอกาส 
เทาเทียมกนัท่ีจะสรางผลสําเร็จนั้นตามความสามารถของตน  และความสามารถ 
นั้น  ก็เปนส่ิงดัดแปลงเพิ่มพูนได  จึงควรใหทุกคนมีโอกาสท่ีจะพัฒนาความ 
สามารถของตนอยางดีท่ีสุด  และแมวาผลสําเร็จท่ีแทจริงทุกคนจะตองทําดวย 
ตนเอง  โดยตระหนักในความรับผิดชอบของตนอยางเต็มท่ี แตทุกคนก็เปนอุปกรณ 



ในการชวยตนเองของคนอ่ืนได  ดังนัน้หลักอัปปมาทธรรม  และหลักความมี 
กัลยาณมิตร  จงึเปนหลักธรรมท่ีเดน  และเปนขอท่ีเนนหนักท้ังสองอยาง  ในฐานะ 
ความรับผิดชอบตอตนเองฝายหนึ่ง  กับปจจัยภายนอกท่ีจะชวยเสริมอีกฝายหนึ่ง 
{๑ เชน  องฺ.ตกิ.20/577/369} 
{๒ เชน  ส.ม.19/1572/487}  
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        หากยกเอาผลงานและพระจริยาของพระพุทธเจาข้ึนมาเปนหลักพิจารณา   
จะมองเห็นแนวทางการบําเพญ็พุทธกิจท่ีสําคัญหลายอยาง  เชน  ทรงพยายาม 
ลมลางความเช่ือถืองมงายในเร่ืองพิธีกรรมอันเหลวไหลตางๆ  โดยเฉพาะการ 
บูชายัญ  ดวยการสอนย้ําถึงผลเสียหายและความไรผลของพิธีกรรมเหลานั้น 
ท้ังนี้เพราะยัญพิธีเหลานั้น  ทําใหคนมวัแตคิดหวังพึ่งเหตุปจจัยในภายนอก อยางหน่ึง 
ทําใหคนกระหายทะยานและคิดหมกมุนในผลประโยชนทางวัตถุเพิ่มพูน 
ความเหน็แกตน  ไมคํานึงถึงความทุกขยากเดือดรอนของเพื่อนมนุษยและสัตว  
อยางหนึ่ง  ทําใหคนคิดหวังแตเร่ืองอนาคต  จนไมคิดปรับปรุงปจจุบันอยางหนึ่ง  
แลวกลับทรงสอนย้ําหลักการใหทาน  ใหเสียสละแบงปนและสงเคราะหกนัในสังคม   
ส่ิงตอไปท่ีทรงพยายามสอนหักลาง  คือระบบความเช่ือถือเร่ืองวรรณะ  ท่ีนําเอา 
ชาติกําเนิดมาเปนขีดข้ันจํากดัสิทธิ และโอกาสท้ังในทางสังคมและทางจิตใจของมนษุย   
ทรงต้ังคณะสงฆท่ีเปดรับคนจากทุกวรรณะใหเขาสูความเสมอภาคกนั  เหมือนทะเล 
ท่ีรับน้ําจากแมน้ําทุกสายกลมกลืนเขาเปนอันเดียวกนั[๑]  ทําใหเกิดสถาบันวัด   
ซ่ึงตอมาไดกลายเปนศูนยกลางเผยแพรวัฒนธรรมและการศึกษาท่ีสําคัญยิ่ง   
จนศาสนาฮินดูตองนําไปจดัต้ังข้ึนบางในศาสนาของตน  เม่ือหลังพุทธกาล 
แลวราว  1,400  หรือ  1,700  ป[๒]  ทรงใหสิทธิแกสตรีท่ีจะไดรับประโยชน 
จากพุทธธรรม  เขาถึงจุดหมายสูงสุดท่ีพุทธธรรมจะเขาถึงได  เชนเดียวกบับุรุษ 
แมวาการใหสิทธินี้  จะตองทรงกระทําดวยความหนักพระทัย  และดวยความ 
ระมัดระวังอยางยิ่ง  ท่ีจะเตรียมการวางรูปใหสภาพการณไดสิทธิของสตรีนี้ 
ดํารงอยูดวยดใีนสภาพสังคมสัมยนั้น  เพราะสิทธิของสตรีในการศึกษาอบรม 
ทางจิตใจไดถูกศาสนาพระเวทคอยๆ  จํากดัแคบเขามาจนปดตายแลวในสมัยนั้น 
ประการตอไป  ทรงส่ังสอนพุทธธรรมดวยภาษาสามัญท่ีประชาชนใช  เพื่อให 
ทุกคนทุกช้ัน  ทุกระดับการศึกษา  ไดรับประโยชนจากธรรมนี้ท่ัวถึง  ตรงขาม 
กับศาสนาพราหมณท่ียึดความศักดิ์สิทธ์ิของคัมภีรพระเวท  และจํากดัความรู 
ช้ันสูงไวในวงแคบของพวกตนดวยวิธีการตางๆ  โดยเฉพาะคือดวยการใช 
ภาษาเดิมของสันสกฤตซ่ึงรูจํากัดในหมูพวกตนเปนส่ือถายทอดและรักษาคัมภีร  
แมตอมาจะมีผูขออนุญาตพระพุทธเจาใหยกพุทธพจนข้ึนสูภาษาพระเวท   
พระองคก็ไมทรงอนุญาต  [ทรงยืนยนัใหใชภาษาของประชาชนตามเดมิ๓]   
ประการตอไป  ทรงปฏิเสธโดยส้ินเชิงท่ีจะทําเวลาใหสูญเสียไปกับการถกเถียง 
ปญหาท่ีเกี่ยวกบัการเก็งความจริงทางปรัชญา  ซ่ึงไมอาจนาํมาพิสูจนใหเห็นได 



ดวยวิธีแสดงเหตุผลทางคําพูด  ถาใครถามปญหาเชนนี้  พระองคจะทรงยับยั้งเสีย  
แลวดึงผูนัน้กลับมาสูปญหาเกี่ยวกับเร่ืองท่ีเขา  จะตองเกีย่วของและปฏิบัติไดใน 
ชีวิตจริงโดยทันที[๔]  ส่ิงท่ีจะพึงรูไดดวยคําพูด  ทรงแนะนําดวยคําพูด  ส่ิงท่ีจะ 
พึงรูดวยการเห็น  ทรงใหเขาดู  มิใชใหดูส่ิงท่ีจะตองเห็นดวยคําพูด  และทรงสอน 
พุทธธรรมโดยปริยายตางๆ  เปนอันมาก  มีคําสอนหลายระดับ  ท้ังสําหรับ 
ผูครองเรือน  ผูดํารงชีวิตอยูในสังคม  ผูสละ 
{๑  ดู  องฺ.อฏฐก.23/109/205/  และ  ที.ปา.11/71/107  เปนตน} 
{๒  ดู  P.V.Bapat,  2500  Years  of  Buddhism,  [1959],  
p.355  และ  S.  Dutt,  Buddhist  Monks  and 
Monasteries  of  India,  [1962],  p.210  เปนตน} 
{๓  ดู  วนิย.7/181/70.} 
{๔  ดู  องฺ.ทสก.24/95-96/206-212;   
ม.ม.13/147-152/143-153  เปนตน}  
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เรือนแลว  ท้ังคําสอนเพ่ือประโยชนทางวัตถุ  และเพื่อประโยชนลึกซ้ึงทางจิตใจ 
เพื่อใหทุกคนไดรับประโยชนจากพุทธธรรมท่ัวถึงกัน  พุทธกิจท่ีกลาวมานี้   
เปนเคร่ืองยืนยันขอสรุปความเขาใจเกีย่วกับพุทธธรรมท่ีพูดมาแลวขางตน 
        การท่ีตองทรงสอนพุทธธรรมทามกลางวัฒนธรรมแบบพราหมณ  และ 
ความเช่ือถือตามลัทธิตางๆ ของพวกสมณะสัมยนั้น  ทําใหพระพุทธเจาตอง 
ทรงเกี่ยวของกับถอยคําทางศาสนาในลัทธิความเช่ือถือเหลานั้น  ท้ังโดยการ 
ทรงไดรับฟง  และการตรัสพาดพิงถึง  และโดยท่ีพระองคทรงมีพระประสงค 
ใหพุทธธรรมเผยแพรไปเปนท่ีเขาใจ และเปนประโยชนแกประชาชนอยาง 
กวางขวางในเวลาอันรวดเร็ว  จึงปรากฏวา พระองคทรงมีวิธีการปฏิบัติตอ 
ถอยคําศาสนาเหลานี้  เปนท่ีนาสังเกตอยางหน่ึง  คือ  ไมทรงนิยมหกัลาง 
ความเช่ือถือเดมิในรูปถอยคําท่ีใช  ทรงหักลางเฉพาะแตตัวความเช่ือถือท่ี 
แฝงอยูเปนความหมายของถอยคําเหลานั้นเทานั้น  กลาวคือ  ไมทรงปฏิเสธ 
หรือขัดแยงดวยวิธีรุนแรง  ทรงนิยมการเปล่ียนแปลงแบบไมรูสึกตัว  หรือ 
แบบโอนออนผอนตามมากกวา  โดยนัยนี ้พระองคจึงทรงนําคําบัญญัติท่ีใช 
กันอยูในศาสนาเดิมมาใชในความหมายใหม ตามแนวของพุทธธรรมโดย 
เฉพาะบาง  ทรงสรางคุณคาใหมใหแกถอยคําท่ีใชอยูเดมิบาง  เชน  ใช  "พรหม"  
เปนช่ือของสัตวโลกท่ีเกิดตายประเภทหนึ่งบาง  หมายถึงบิดามารดาบาง   
ทรงเปล่ียนความเช่ือถือเร่ืองกราบไหวทิศ  6  ตามธรรมชาติมาเปนการ 
ปฏิบัติหนาท่ีและรักษาความสัมพันธรูปตางๆ  ในสังคม  เปล่ียนความหมาย 
ของการบูชาไฟศักดิ์สิทธ์ิสําหรับยัญพิธี  3  อยางของพราหมณ  มาเปนความ 
รับผิดชอบทางสังคมตอบุคคล  3  ประเภท  เปล่ียนการตัดสินความเปนพราหมณ 
และอารยะโดยชาติกําเนิด  มาเปนตัดสินดวยการประพฤติปฏิบัติ   
        บางคร้ังทรงสอนใหดงึความหมายบาง สวนในคําสอนของศาสนาเดิม 
มาใชแตในทางท่ีดีงามและเปนประโยชน  คําสอนใดในศาสนาเดิม  ถูกตอง 
ดีงาม  ก็ทรงรับรอง  โดยถือความถูกตองดงีามเปนของสากลโดยธรรมชาติ   
ในกรณีท่ีหลักความประพฤติปฏิบัติในศาสนาเดิมมีความหมายหลายอยาง   
ทรงช้ีแจงวาแงใดถูก  แงใดผิด  ทรงยอมรับและใหประพฤติปฏิบัติแตใน 
แงท่ีดีงามถูกตอง  บางคร้ังทรงสอนวาความประพฤติปฏิบัติท่ีผิดพลาดเสียหาย 
บางอยางของศาสนาเดิมในสมัยนั้น  เปนความเส่ือมโทรมท่ีเกิดข้ึนในศาสนา 
นั้นเอง  ซ่ึงในคร้ังดั้งเดิมทีเดยีว  คําสอนของศาสนาน้ันกด็ีงามถูกตอง  และ 



ทรงสอนใหรูวา  คําสอนเดิมท่ีดีของศาสนาน้ันเปนอยางไร  ตัวอยางในขอนี้   
มีเร่ือง  ตบะ  การบูชายัญ  หลักการสงเคราะหประชาชนของนักปกครอง  
และ[๑เร่ืองพราหมณธรรม] เปนตน  ขอความท่ีกลาวมานีน้อกจากจะแสดง 
ใหเห็นความใจกวางของพุทธธรรม  และการท่ีพระพุทธเจาทรงต้ังพระทัยสอน 
แตความจริงและความดีงามถูกตองท่ีเปนกลางๆ  แลว  ยงัเปนเร่ืองสําหรับ 
เตือนใหรูจักแยกความหมายของคําบัญญัติทางศาสนาท่ีใชในพุทธธรรม 
กับท่ีใชในศาสนาอ่ืนๆ  ดวย 
        อนึ่ง  เม่ือส้ินยุคขององคพระศาสดาแลว  เวลาลวงไป  และคําสอน 
แผไปในถ่ินตางๆ  ความเขาใจในพุทธธรรมก็แปรไปจากเดิมและแตกตาง 
กันไปไดหลายอยาง  เพราะผูถายทอดสืบตอมีพื้นความรูการศึกษาอบรม 
สติปญญาแตกตางกัน  ตีความหมายพุทธธรรมแผกกันไปบาง  นําเอา 
ความรูความเช่ือถือเดิม 
{๑  ดู  องฺ.ทสก.24/94/204;  องฺ.สตฺตก.23/44/42;   
ขุ.สุ.25/322/323;  และความในเนื้อเร่ืองขางหนา}  
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จากลัทธิศาสนาอ่ืนเขามาผสมแทรกแซงบาง  อิทธิพลศาสนาและวัฒนธรรม 
ในทองถ่ินเขาผสมผสานบางคําสอนบางแงเดนข้ึน  บางแงเลือนลาง  เพราะ 
การย้ําและเล่ียงความสนใจ  ตามความโนมเอียงและความถนัดของผูรักษา 
คําสอนบาง  ทําใหเกดิการแตกแยกออกเปนนิกายตางๆ  เชน  ท่ีแยกเปน 
มหายานกับเถรวาท  ตลอดจนนิกายยอยๆ  ในสองนิกายใหญนั้น   
        สําหรับเถรวาทนั้น  แมจะไดช่ือวาเปนนิกายท่ีรักษาแบบแผนและ 
คําสอนดั้งเดิมไวไดแมนยํา  ก็มิใชจะพนไปจากความแปรเปล่ียนไดโดยส้ินเชิง 
คําสอนบางสวนแมท่ีอยูในคัมภีรเอง  กย็ังเปนปญหาท่ีคนรุนปจจุบันตองนํา 
มาถกเถียงคิดคนหาหลักฐานยืนยันหรือปฏิเสธความเปนของแทแตดัง้เดิม  
ยิ่งความรูความเขาใจท่ีประชาชนเช่ือถือและปฏิบัติอยูดวยแลว  ความคลาด 
เคล่ือนก็ยิ่งมีไดมากและชัดเจนยิ่งข้ึน  บางกรณีถึงกับเสมือนเปนตรงขามกับ 
คําสอนเดิม  หรือเกือบจะกลายไปเปนลัทธิอ่ืนที่คําสอนเดิมคัดคานแลวก็มี   
ยกตัวอยางในประเทศไทยนี ้ เม่ือพูดถึงคําวา  "กรรม"  ความเขาใจของคน 
ท่ัวไปกจ็ะเพงไปยังกาละสวนอดีตเจาะจงเอาการกระทําในชาติท่ีลวงแลวหรือ 
ชาติกอนๆ  บาง  เพงไปยังปรากฏการณสวนผลคือนึกถึงผลที่ปรากฏใน 
ปจจุบันของการกระทําในอดีตบาง เพงไปยังแงท่ีเสียหายเลวรายคือการ 
กระทําช่ัวฝายเดียวบาง  เพงไปยังอํานาจแสดงผลรายของการกระทําความช่ัว 
ในชาติกอนบาง  และโดยมากเปนความเขาใจตามแงตางๆ เหลานี้รวมๆ กันไป 
ท้ังหมด  ซ่ึงเม่ือพิจารณาตัดสินตามหลักกรรมท่ีแทจริงในพุทธธรรมแลว   
จะเห็นไดชัดวาเปนความเขาใจท่ีหางไกลจากความหมายที่แทจริงเปนอันมาก   
แมขอธรรมอ่ืนๆ  ตลอดจนคําบัญญัติทางธรรมแตละคําๆ  เชน  อารมณ 
วิญญาณ  บารมี  สันโดษ  อุเบกขา  อธิษฐาน  บริกรรม  ภาวนา  วิปสสนา  
กาม  โลกีย  โลกุตตระ บุญ  อิจฉา  ฯลฯ  กล็วนมีความหมายพิเศษใน 
ความเขาใจของประชาชน ซ่ึงผิดแปลกไปจากความหมายดั้งเดิมในพุทธธรรม 
โดยตัวความหมายเองบาง  โดยขอบเขตความหมายบาง  มากนอยตางกนัไป 
ในแตละคํานัน้ๆ  ในการศึกษาพุทธธรรม  จําเปนตองแยกความหมายใน 
ความเขาใจของประชาชนสวนท่ีคลาดเคล่ือนนี้ออกไปตางหาก  จึงจะสามารถ 
เขาใจความหมายท่ีแทจริงได 
        ในการแสดงพุทธธรรมตอไปนี้  ผูแสดงถือวาไดพยายามท่ีจะแสดง 
ตัวพุทธธรรมแทอยางท่ีองคพระบรมศาสดาทรงสอนและทรงมุงหมาย  ในการนี้   



ไดตัดความหมายอยางท่ีประชาชนเขาใจออกโดยส้ินเชิง  ไมนํามาพิจารณาเลย  
เพราะถือวาเปนเร่ืองขางปลาย  ไมจําเปนตอการเขาใจตวัพุทธธรรมท่ีแทแต 
ประการใด  แหลงสําคัญอันเปนท่ีมาของเนื้อหาและความหมายของพทุธธรรม 
ท่ีจะแสดงตอไปน้ี  ไดแกคัมภีรพุทธศาสนา  ซ่ึงในท่ีนี้  ถาไมมีกรณีเกี่ยวของ 
เปนพิเศษ  จะหมายถึงพระไตรปฎกบาลีอยางเดยีว เพราะเปนคัมภีรท่ียอมรับ 
กันท่ัวไปแลววาเปนแหลงรวบรวมรักษาพุทธธรรมท่ีแมนยําและสมบูรณท่ีสุด 
แมกระนั้น  กไ็ดเลือกสรรเอาเฉพาะสวนท่ีเห็นวาเปนหลักการดั้งเดิมเปน 
ความหมายแทจริงมาแสดง  โดยยดึเอาหลักความกลมกลืนสอดคลองกัน 
ในหนวยรวมเปนหลัก  และเพ่ือใหม่ันใจยิ่งข้ึน  จึงไดนําพทุธจริยาและพุทธกิจ 
ท่ีไดทรงบําเพญ็มาประกอบการพิจารณาตดัสินแนวทางและขอบเขตของ 
พุทธธรรมดวย เม่ือไดหลักการพิจารณาเหลานี้มาเปนเคร่ืองกํากับการแสดงแลว   
ก็ม่ันใจวาจะสามารถแสดงสาระแหงพุทธธรรมไดใกลเคียงตัวแทเปนอยางยิ่ง   
อยางไรก็ตาม  ในข้ันพืน้ฐาน  การแสดงนี้กย็ังตองข้ึนกับกําลัง  
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สติปญญาของผูแสดง  และความโนมเอียงบางอยางท่ีผูแสดงเองอาจไมรูตัว 
อยูนั่นเอง  ฉะนั้น  จึงขอใหถือวาเปนความพยายามคร้ังหนึ่ง  ท่ีจะแสดง 
พุทธธรรมใหถูกตองท่ีสุดตามท่ีพระพุทธเจาทรงสอนและมุงหมาย  โดยอาศัย 
วิธีการและหลักการแสดงพรอมท้ังหลักฐานตางๆ  ท่ีเช่ือวาใหความมั่นใจมากท่ีสุด 
        ถาแยกพทุธธรรมออกเปน  2  สวน  คือ  สัจธรรมสวนหนึ่ง กับ จริยธรรม 
สวนหนึ่ง  แลวกําหนดความหมายข้ึนใชในท่ีนี้โดยเฉพาะ  โดยกําหนดใหสัจธรรม 
เปนสวนแสดงสภาวะหรือรูปลักษณะตัวจริง และใหจริยธรรมเปนฝายขอประพฤติ 
ปฏิบัติท้ังหมด  ก็จะเห็นวาสัจธรรมในพุทธศาสนา  ยอมหมายถึงคําสอนเก่ียวกบั 
สภาวะของส่ิงท้ังหลาย หรือธรรมชาติและความเปนไปโดยธรรมดาของส่ิงท้ังหลาย 
หรือกฎธรรมชาตินั่นเอง  สวนจริยธรรมก็หมายถึง  การถือเอาประโยชนจาก 
ความรูความเขาใจในสภาพและความเปนไปของส่ิงท้ังหลาย  หรือการรู 
กฎธรรมชาติแลวนํามาใชในทางท่ีเปนประโยชน  อีกนยัหนึ่ง  สัจธรรมคือ 
ธรรมชาติและกฎธรรมดา  จริยธรรมคือความรูในการประยุกตสัจธรรม   
หลักการท้ังหมดนี้ไมเกี่ยวของกับตัวการนอกเหนือธรรมชาติ เชน พระผูสราง เปนตน 
แตประการใดเลย  ดวยเหตุนี้  ในการแสดงพุทธธรรมเพ่ือความรูความเขาใจ 
ท่ีมุงในแนวทฤษฎี  คือ  มุงใหรูวาอะไรเปนอะไร  มีขอบเขตแคไหนเพียงไร 
จึงควรแสดงควบคูกันไปท้ังสัจธรรมและจริยธรรม  คือแสดงหลักคําสอนในแง 
สภาวะ  แลวช้ีถึงคุณคาท่ีจะนํามาใชในทางปฏิบัติไวดวยใหเสร็จไปแตละอยางๆ  
        ดังน้ัน  บทตอนท้ังหลายในหนังสือนี้  ท่ีวาดวยธรรมซ่ึงเปนฝายสภาวะ   
จึงมีสวนท่ีกลาวถึงคุณคาทางจริยธรรมประกอบไวดวย  เชน  เม่ือกลาวถึงความ 
รูความเขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตเสร็จแลว  ก็กลาวถึงความหมายและคุณคา 
ในทางปฏิบัตขิองความรูความเขาใจนัน้ตอทายดวย  แมมองอยางกวางตลอด 
ท้ังเลม  ก็ดําเนนิตามแนวน้ีเชนเดียวกนั  กลาวคือ  ภาคแรกท้ังหมดแสดงธรรม 
ฝายสภาวะและตัวกฎของธรรมชาติ  เรียกวา  มัชเฌนธรรมเทศนา  ภาคหลัง 
กลาวถึงความรูภาคปฏิบัติ  คือ  การนําความรูความเขาใจเกี่ยวกบัสภาวะและ 
ตัวกฎนัน้ไปใชประโยชนในการประพฤติปฏิบัติ  หรือดําเนินชีวิตจริง  เรียกวา  
มัชฌิมาปฏิปทา 
        อยางไรกด็ี ถามองโดยถือเอาหลักธรรมสําคัญเปนแมบท ลําดับเนื้อหา 
ของหนังสือนี้  ก็สอดคลองกับวิธีแสดงแบบอริยสัจจ  กลาวคือ  การแสดง 
แบบอริยสัจจนั้น  มุงผลในทางปฏิบัติเปนสําคัญ  จึงเร่ิมดวยปญหาท่ีปรากฏ  



โดยเรียนรูเกีย่วกับปญหาและส่ิงซ่ึงเปนท่ีตัง้แหงปญหานัน้กอน  แลวคนหา 
สาเหตุกําหนดจุดหมาย  และวางวิธีแกไข  แมในหนังสือนี้  ก็เร่ิมดวยสภาวะ 
ของชีวิตท่ีเปนปญหา  แลวสืบสาวความรูเกี่ยวกับเหตุปจจัยท่ีกอใหเกิดปญหา   
บรรยายถึงจุดหมายและช้ีแนะวิธีการแกปญหาเพื่อลุถึงจุดหมายนั้น  ตอเนื่องกัน 
ไปตามลําดับ  โดยนัยนี้  แมวาดูผิวเผินจะมองเห็นเปนเสมือนธรรมบรรยาย 
แนวใหมแตในสาระสําคัญ  [๑แนวประพนัธยังคงดําเนนิตามเทศนาวธีิท่ีเปน 
ของดั้งเดิมนั่นเอง] 
        อนึ่ง  ในบางตอนของขอเขียนนี้  ไดแสดงความหมายภาษาอังกฤษของ 
ศัพทธรรมท่ีสําคัญๆ  ไวดวย โดยเหตุผลอยางนอย  3  อยาง  คือ   
        ประการแรก  ในภาษาไทยปจจบัุนไดมีผูนําศัพทธรรมบางคํามาใชเปน 
{๑. ดู เทศนานุกรม ใน ม.อ.2/295 (อธิบาย  ม.มู.12/340-6/349-361.)}  
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ศัพทบัญญัติ  สําหรับคําในภาษาอังกฤษ  ท่ีมีความหมายไมตรงกันกบัศัพทธรรมนั้น  
อันอาจทําใหความเขาใจคลาดเคล่ือนได  จงึนําความหมายในภาษาอังกฤษมา 
แสดงควบไวดวย  เพื่อไมใหผูอานถือไปตามความหมายท่ีมีผูบัญญัติใชใหมใน 
ภาษาไทย  ประการท่ีสอง  จาํตองยอมรับความจริงวา  นกัศึกษาวิชาการ 
สมัยใหมจํานวนไมนอย  เขาใจความหมายในภาษาไทยไดชัดเจนข้ึนในเม่ือ 
เห็นคําภาษาอังกฤษควบอยูดวยประการทีส่าม  ตําราภาษาตางประเทศท่ีเกี่ยวกับ 
พระพุทธศาสนาในปจจุบันนี้  มีจํานวนมาก  การรูความหมายศัพทธรรมท่ีนิยม 
ใชในภาษาอังกฤษ  ยอมเปนประโยชนแกนักศึกษาท่ีตองการคนควาอยาง 
กวางขวางตอไป  
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ภาค  1 
มัชเฌนธรรมเทศนา 
หลักความจริงท่ีเปนกลางธรรมชาติ 
หรือ 
ธรรมท่ีเปนกลาง  
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                “ เอเต   เต  พฺราหฺมณ  อุโภ  อนฺเต   อนุปคมฺม    
        มชฺเฌน   ตถาคโต  ธมฺม  เทเสติ:  อวิชฺชาปจฺจยา   สงฺขารา, 
        สงฺขารปจฺจยา   วิ ฺาณ   ฯ เป ฯ” 
        “  แนะพราหมณ ! ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง   
ไมเขาใกลสวนสุดท้ังสองนั้นดังนีว้า  เพราะอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขาร, 
เพราะสังขารเปนปจจยั  จึงมีวิญญาณ  ฯลฯ 
                                                                (ส.นิ.16/176/74)  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 14 
ตอน  1:  ชีวิตคืออะไร 
ก.  ชีวิตตามสภาพของมันเอง 
ขันธ  5 
สวนประกอบหาอยางของชีวิต                                                                1 
                                                                                             บทท่ี  1 
ตัวสภาวะ 
        พุทธธรรมมองเห็นส่ิงท้ังหลายในรูปของสวนประกอบตางๆ  ท่ีมาประชุมกัน 
เขาตัวตนแทๆ  ของส่ิงท้ังหลายไมมี  เม่ือแยกสวนตางๆ  ท่ีมาประกอบกันเขานัน้ 
ออกไปใหหมดก็จะไมพบตัวตนของส่ิงนัน้เหลืออยู  ตวัอยางงายๆ  ท่ียกข้ึนอางกัน 
บอยๆ  คือ  [๑"รถ"  เม่ือนําสวนประกอบตางๆ  มาประกอบเขาดวยกันตามแบบ 
ท่ีกําหนด  ก็บัญญัติเรียกกันวา  "รถ"]  แตถาแยกสวนประกอบท้ังหมดออกจากกัน 
ก็จะหาตัวตนของรถไมได  มีแตสวนประกอบท้ังหลาย  ซ่ึงมีช่ือเรียกตางๆ  กัน 
จําเพาะแตละอยางอยูแลว  คือ ตัวตนของรถมิไดมีอยูตางหากจากสวนประกอบ 
เหลานั้น  มีแตเพียงคําบัญญัติวา  "รถ"  สําหรับสภาพท่ีมารวมตัวกันเขาของ 
สวนประกอบเหลานั้น  แมสวนประกอบแตละอยางๆ  นัน้เอง  ก็ปรากฏข้ึนดวย 
การรวมกันเขาของสวนประกอบยอยๆ  ตอๆ  ไปอีก  และหาตวัตนท่ีแทไมพบ 
เชนเดยีวกัน  เม่ือจะพูดวาส่ิงท้ังหลายมีอยู  ก็ตองเขาใจในความหมายวา   
มีอยูฐานะในสวนประกอบตางๆ  มาประชุมเขาดวยกัน 
        เม่ือมองเห็นสภาพของส่ิงท้ังหลายในรูปของการประชุมสวนประกอบเชนนี้  
พุทธธรรมจึงตองแสดงตอไปวา  สวนประกอบตางๆ  เหลานั้นเปนอยางไร   
มีอะไรบาง  อยางนอยก็พอเปนตัวอยาง  และโดยท่ีพุทธธรรมมีความเกี่ยวของ 
เปนพิเศษกับเร่ืองชีวิต  โดยเฉพาะในดานจติใจ  การแสดงสวนประกอบตางๆ  
จึงตองครอบคลุมท้ังวัตถุและจิตใจ  หรือท้ังรูปธรรมและนามธรรม  และ 
มักแยกแยะเปนพิเศษในดานจิตใจ 
        การแสดงสวนประกอบตางๆ  นั้น  ยอมทําไดหลายแบบ  สุดแต 
[๒วัตถุประสงคจําเพาะของการแสดงแบบน้ันๆ]  แตในท่ีนี้  จะแสดงแบบ 
ขันธ  5  ซ่ึงเปนแบบที่นยิมในพระสูตร 
        โดยวิธีแบงแบบขันธ  5 (The  Five  Aggregates)  พุทธธรรม 
แยกแยะชีวิตพรอมท้ังองคาพยพท้ังหมดท่ีบัญญัติเรียกวา  "สัตว"  "บุคคล"  ฯลฯ  
ออกเปนสวนประกอบตางๆ  5  ประเภท  หรือ  5  หมวด  เรียกทางธรรมวา 



[๓เบญจขันธ  คือ] 
{๑  ส.ส.15/554/198} 
{๒  แบงอยางกวางๆวา  นามและรูป  หรือนามธรรม  กับรูปธรรม; 
แตตามแนวอภิธรรมนิยมแบงเปน  3  คือ  จิต  เจตสิก  และรูป   
ถาเทียบกับขันธ  5  ท่ีจะแสดงตอไป  จิต  =  วิญญาณขันธ, 
เจตสิก = เวทนาขันธ,  สัญญาขันธ และสังขารขันธ,  รูป = รูปขันธ} 
{๓  ดูรายละเอียดบางอยางเกี่ยวกับเบญจขันธ หรือขันธ 5  ใน  
บันทึกพิเศษทายบท}  
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        1.  รูป  [Corporeality]  ไดแกสวนประกอบฝายรูปธรรมท้ังหมด  
รางกายและพฤติกรรมท้ังหมดของรางกาย  หรือสสารและพลังงานฝายวัตถุ   
พรอมท้ังคุณสมบัติ  และพฤติการณตางๆ  ของสสารพลังงานเหลานั้น 
        2.  เวทนา  [Feeling  หรือ  Sensation]  ไดแกความรูสึกสุข  ทุกข   
หรือเฉยๆ  ซ่ึงเกิดจากผัสสะทางประสาทท้ัง  5  และทางใจ 
        3.  สัญญา  [Perception]  ไดแกความกําหนดได  หรือหมายรู  คือ   
กําหนดรูอาการเคร่ืองหมายลักษณะตางๆ  [๑อันเปนเหตุใหจําอารมณ]  [object]   
นั้นๆ  ได 
        4.  สังขาร  [Mental  Formations  หรือ  Volitional  Activities]  ไดแก 
องคประกอบหรือคุณสมบัติตางๆ  ของจิตมีเจตนาเปนตัวนํา  ซ่ึงแตงจิตใหด ี
หรือช่ัวหรือเปนกลางๆ  ปรุงแปรการตริตรึกนึกคิดในใจ  และ  การแสดงออก 
ทางกายวาจา  ใหเปนไปตางๆ  เปนท่ีมาของกรรม  เชน  ศรัทธา  สติ  หิริ   
โอตตัปปะ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  [๒อุเบกขา]  ปญญา  โมหะ  โลภะ  โทสะ   
มานะ  ทิฐิ  อิสสา  มัจฉริยะ เปนตน  เรียกรวมอยางงายๆ  วา  เคร่ืองปรุงของจิต 
เคร่ืองปรุงของความคิด  หรือเคร่ืองปรุงของกรรม 
        5.  วิญญาณ  [Consciousness]  ไดแกความรูแจงอารมณทางประสาทท้ัง 5  
และทางใจ  คือ  การเห็น  การไดยิน  การไดกล่ิน  การรูรส  การรูสัมผัสทางกาย  
และการรูอารมณทางใจ 
        ขันธ  4  ขอหลัง  ซ่ึงเปนพวกนามขันธ  มีขอควรทําความเขาใจเพิม่เติม  
เพื่อเห็นความหมายชัดเจนยิง่ข้ึน  [๓และเพื่อปองกันความสับสน]  ดังนี้ 
        [๔สัญญา]  เปนความรูจาํพวกหนึ่ง  หมายถึง  การหมายรู  หรือกําหนดรู 
อาการของอารมณ  เชน 
{๑  คําวา  "อารมณ"  ในบทความนี้  ทุกแหงใชในความหมายทางธรรมเทานั้น 
คือหมายถึงส่ิงท่ีจิตรับรูหรือส่ิงท่ีถูกรับรู  โดยอาศัยทวารท้ัง  6  ไดแก  รูป   
เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ  และธรรมารมณ (ความนึกคิดตางๆ)  ไมมี 
ความหมายอยางท่ีเขาใจกนัท่ัวๆ  ไปในภาษาไทย} 
{๒  อุเบกขา  เปนธรรมสําคัญยิ่งขอหนึ่ง  และมักมีผูเขาใจความหมายสับสน 
ผิดพลาดอยูเสมอ  จึงควรศึกษาใหเขาใจชัดอยางนอยตองสามารถแยก 
อุเบกขาในหมวดสังขาร  ซ่ึงตรงกับ  ตัตรมัชฌัตตตา  ออกจากอุเบกขา 
ในหมวดเวทนา  ซ่ึงตรงกับ  อทุกขมสุข  อันเปนความรูสึกเฉยๆ} 



{๓  คําอธิบายตั้งแตนี้ไป  อาศัยเคาความจากบาลีและอรรถกถาบางแหง 
เทียบเคียงดวย  โดยเฉพาะ  ม.มู.12/494/536;ม.อ.2/462;  
วิสุทธิมัคค  3/1,  23;  ส.ข.17/159/106;  ส.อ.2/356} 
{๔  คัมภีรช้ันอรรถกถาแสดงลักษณะหนาที่เปนตนของสัญญาไววา:   
สัญญา  มีลักษณะจําเพาะคือ สัญชานน (จําได,  รูจัก);  มีหนาท่ีทํา 
เคร่ืองหมายไวเปนปจจยัแหงการจําได (หรือรูจัก)  ตอไปวา   
"นั่นคือส่ิงนั้น"  เหมือนดังชางไมเปนตน  ทําเคร่ืองหมายไวท่ีวัสด ุ
มีตัวไมเปนอาทิ;  มีผลปรากฏคือ  เกิดความยึดถือไปตามเคร่ืองหมาย 
ท่ีกําหนดเอาไว  เหมือนพวกคนตาบอดคลําชาง  ยึดถือไปตาม 
เคร่ืองหมายท่ีตนจับได (วาชางเปนอยางนั้นๆ);  มีปทัฏฐานคือ 
อารมณตามท่ีปรากฏเหมือนลูกเนื้อเหน็หุนคนท่ีผูกดวยมัดหญา  
สําคัญหมายวาเปนคนจริงๆ (วิสุทธิมัคค  3/35);  ถาเทียบกับ 
หลักจิตวิทยาฝายตะวันตก  สัญญาจะครอบคลุมเร่ือง  perception,   
conception  และ  recognition (แตไมใช  memory  ท้ังหมด)}  
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ลักษณะ  ทรวดทรง  สี  สัณฐาน ฯลฯ  ตลอดจนชื่อเรียก และสมมติบัญญัติ 
ตางๆ  วา  เขียว  ขาว  ดํา แดง  ดัง  เบา  ทุม  แหลม  อวน  ผอม  โตะ   
ปากกา  หมู  หมา  ปลา  แมว  คน  เขา  เรา  ทาน  เปนตน  การหมายรู 
หรือกําหนดรูนี้  อาศัยการจบัเผชิญ  หรือ  การเทียบเคียงระหวางประสบการณ 
หรือความรูเกากับประสบการณหรือความรูใหม  ถาประสบการณใหมตรงกับ 
ประสบการณเกา  เชน  พบเห็นคนหรือ  ส่ิงของท่ีเคยรูจกัแลว  ไดยนิเสียง 
ท่ีเคยไดยินแลว  ดังตัวอยาง  นาย  ก.  รูจกันายเขียว   ตอมาอีกเดือนหนึ่ง   
นาย  ก.  เห็นนายเขียวอีก  และรูวาคนท่ีเขาเห็นนัน้คือนายเขียว  อยางนี้ 
เรียกวา  จําได (พึงสังเกตวา  ในท่ีนี้"จําได"  ตางจาก"จํา")  ถาประสบการณ 
ใหมไมตรงกบัประสบการณเกา  เรายอมนําเอาประสบการณหรือความรูเกา 
ท่ีมีอยูแลวนั่นเอง  มาเทียบเคียงวาเหมือนกนัในสวนไหน  อยางไร  แลว 
หมายรูส่ิงนั้นตามคําบอกเลาหรือตามท่ีตนกําหนดเอาวาเปนนั่นเปนนี ่  
ไมใชนั่น  ไมใชนี่  อยางนี้เรียกวา  กําหนดหมายหรือหมายรู  การหมายรู 
เชนนี้ยอมมีหลายช้ัน  หมายรูไปตามความตกลงอันเนื่องดวยความรูสามัญบาง   
เชนวา  เขียว  ขาว  เหลือง  แดง  เปนตน  ตามนิยมของโลก  ของสังคม  
ของวัฒนธรรม  ประเพณี  เปนตนบาง  เชนวา  อยางนี้สุภาพ  อยางนั้น 
สวยงาม  อยางนั้นถูกธรรมเนียม  อยางนี้ผิดธรรมเนียม เปนตน ตามนิยม 
และปรุงแตงจาํเพาะตนบาง  เชนวา  อยางนีส้วย  อยางนั้นนาชม  อยางนี ้
นาหม่ันไส  เปนตน  หมายรูสองช้ัน (แบบสัญลักษณ)บาง  เชนวา   
สีเขียวแดงหมายถึงมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง  เสียงระฆังสองคร้ังหมายถึง 
การกินอาหาร  ตลอดจนตามการศึกษาอบรมในทางธรรม  เชน  หมายรู   
ในภาวะท่ีไมเท่ียง  หมายรูในภาวะท่ีเปนอนัตตา  เปนตน  มีท้ังความ 
หมายรูสามัญและความหมายรูท่ีละเอียดซับซอน (คือสัมพันธกับขันธ 
อ่ืนมากข้ึน)  มีท้ังหมายรูเกีย่วกับรูปธรรมและหมายรูเกีย่วกับนามธรรม 
คําท่ีแปลสัญญากันวา  จําได  กําหนดได  หมายรู  กําหนดหมาย  จําหมาย  
สําคัญหมาย  ลวนแสดงแงตางๆ  แหงความหมายของกองสัญญาน้ีท้ังส้ิน 
พูดเพื่อเขาใจกนัอยางงายๆ  สัญญาก็คือกระบวนการเรียกเก็บ  รวบรวม   
และส่ังสมขอมูลของการเรียนรู  และวตัถุดบิสําหรับความคิดนั่นเอง  
สัญญาเก้ือกูลแกการดําเนินชีวิตของมนุษยอยางมาก  แตในเวลาเดียวกัน  
ก็มีโทษมิใชนอย  เพราะมนษุยจะยดึติดตามสัญญา  ทําใหสัญญากลายเปน 



เคร่ืองกีดกั้นกาํบังตนเองและหอหุมคลุมตัวสภาวะไว  ทําใหไมสามารถ 
เขาถึงความจริงแทท่ีอยูลึกลงไป 
        เพื่อประโยชนแกการศึกษาตอไป  ขอแยกสัญญาออกอยางคราวๆ  
เปน  2  ระดับ  คือ  สัญญาอยางสามัญ  ซ่ึงกําหนดหมายอาการของอารมณ 
ท่ีเกิดขึ้นหรือเปนไปอยูตามปกติธรรมดาของมันอยางหนึ่งและสัญญาสืบทอด 
หรือสัญญาอยางซับซอน  ท่ีบางคราวก็ใชคําเรียกใหตางออกไป  เฉพาะอยางยิ่ง 
"ปปญจสัญญา"  อันหมายถึงสัญญาเน่ืองดวยอารมณท่ีคิดปรุงแตงข้ึนใหซับซอน 
พิสดารดวยแรงผลักดันของตัณหามานะและทิฏฐิ  ซ่ึงเปนสังขารช้ันนําในฝายราย  
อีกอยางหนึ่ง  การแยกเชนนีจ้ะชวยใหมองเห็นความหมายของสัญญาท่ีกําลัง 
แสดงบทบาทอยู  พรอมท้ังความสัมพันธระหวางสัญญากับขันธอ่ืนภายใน 
กระบวนธรรมไดชัดเจนยิ่งข้ึน 
        วิญญาณ  แปลตามแบบวา  ความรูแจง  คือ  รูแจงอารมณ  หมายถึง   
ความรูประเภทยืนพืน้  
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หรือความรูท่ีเปนตัวยืน  เปนฐานและเปนทางเดินใหแกนามขันธอ่ืนๆ  เกี่ยวของ 
กับนามขันธอ่ืนท้ังหมดเปนท้ังความรูตน  และความรูตาม  ท่ีวาเปนความรูตน   
คือเปนความรูเร่ิมแรก  เม่ือเหน็  ไดยนิ  เปนตน (เกดิวิญญาณข้ึน)  จึงจะรูสึกชื่นใจ   
หรือบีบค้ันใจ (เวทนา)  จึงจะกําหนดไดวาเปนนั่นเปนนี่ (สัญญาณ) จึงจะจํานงตอบ 
และคิดปรุงแตงไปตางๆ (สังขาร)  เชน   
        เห็นทองฟา (วิญญาณ)  รูสึกสบายตาช่ืนใจ 
        (เวทนา) หมายรูวา  ทองฟา  สีคราม  สดใส  ฟาสาย  ฟาบาย  ฟาสวย  
        (สัญญา)  ชอบใจฟานัน้  อยากเห็นฟานั้นนานๆ  ไมอยากใหเวลาผานไป  
โกรธชายคาท่ีบังไมใหเห็นฟานั้นเต็มท่ี  คิดหาวิธีท่ีจะทําใหไดนั่งดูฟานั้นไดสบายๆ  
ชัดเจนและนานๆ ฯลฯ (สังขาร); ท่ีรูตาม คือรูควบไปตามกิจกรรมของขันธอ่ืนๆ 
เชน  รูสึกสุขสบาย (เวทนา)  ก็รูวาเปนสุข (วิญญาณ;  พึงสังเกตวา  รูสึกสุข  
กับรูวาเปนสุข  ไมเหมือนกนั)  รูสึกบีบค้ันใจไมสบาย (เวทนา)  ก็รูวาเปนทุกข  
(วิญญาณ)  หมายรูวาอยางนีเ้ปนสุข  อยางนั้นเปนทุกข (สัญญา)  ก็รูไปตามนั้น  
เม่ือคิดนึกปรุงแตงต้ังเจตนจํานงไปอยางใดๆ (สังขาร)  ก็ยอมมีความรูควบอยู 
พรอมกันดวยโดยตลอด  กระแสความรูยืนพ้ืนซ่ึงเกิดดับตอเนื่องอยูตลอดเวลา 
ควบไปกับนามขันธอ่ืนๆ หรือกิจกรรมทุกอยางในจิตใจ  นี้เรียกวา  วิญญาณ 
        ลักษณะอีกอยางหนึ่งท่ีชวยความเขาใจเกี่ยวกับวิญญาณคือ  วิญญาณ  
เปนการรูความตางจําเพาะรูความหมายจําเพาะ  หรือรูแยกตาง  ความหมาย 
นี้พึงเขาใจดวยตัวอยาง  เชน  เม่ือเห็นผืนผาลาย  ท่ีวาเห็นนั้น  แมจะไมได 
กําหนดหมายวาอะไรเปนอะไร  กย็อมเหน็ลักษณะอาการเชนสีสัน  เปนตน   
ซ่ึงแตกตางกันเปนพื้นอยูพรอมดวยเสร็จ  นี้เปนความรูข้ันวิญญาณ  เพราะ 
วิญญาณรูเหน็ความแตกตางนั้นอยู  สัญญาจึงหมายรูอาการท่ีแตกตางกนั 
นั้นไดวา  เปนนั่น  เปนนี่  เชนเปนเขียว  ขาว  แดง  เปนตน  หรืออยาง 
เม่ือรับประทานผลไม  ถึงจะไมกําหนดหมายวาเปนรสหวาน  รสเปร้ียว   
ก็รูรสท่ีหวาน  ท่ีเปร้ียวนั้น  ซ่ึงแตกตางกัน  และแมในรสท่ีเปร้ียวหรือหวาน 
ดวยกัน  แมจะไมกําหนดหมายวาเปนรสเปร้ียวมะมวง เปร้ียวมะปราง   
เปร้ียวมะขาม  เปร้ียวมะนาว  เปร้ียวสับปะรด  หรือหวานกลวยหอม   
หวานกลวยน้ําวา  หวานกลวยไข  หวานแอปเปล  เม่ือล้ิมก็ยอมรูรสท่ีตาง 
จําเพาะนั้น  ความรูอยางนี้คือวิญญาณ  เปนความรูยนืพืน้  เม่ือรูแลว 
นามขันธอ่ืนจงึจะทํางานหรือปฏิบัติหนาท่ีได  เชน  รูสึกอรอยไมอรอย (เวทนา)  



จําไดหมายรูวารสหวานอะไร  รสเปร้ียวอะไร (สัญญา)  เปนตน;  สวนใน 
แงท่ีวารูความหมายจําเพาะนั้นอธิบายส้ันๆ  วา  เม่ือเกิดวิญญาณข้ึนคือ   
เห็น  ไดยนิ  เปนตน  วาท่ีจริงแลวจะเปนการเห็นการไดยินจําเพาะบางแง   
บางความหมายของส่ิงท่ีเห็นส่ิงท่ีไดยินเทานั้น  พูดอีกอยางหนึ่งวา  จะเปน 
การเห็นการไดยินตามความหมายจําเพาะแงจําเพาะอยางท่ีเราใสใหแกส่ิงนั้น   
ท้ังนี้  [๑สุดแตสังขารท่ีเปนปจจัยใหวิญญาณน้ันเกิดข้ึน]  ตัวอยางเชน   
        ในทองทุงแหงหนึ่ง  เปนท่ีโลงกวาง  มีตนมะมวงข้ึนอยูตนเดียวเปน 
ตนใหญมาก  แตมีผลอยูเพียงไมกี่ลูก  และใบหาง  แทบจะอาศัยรมเงาไมได 
มีชาย  5  คน  เดินทางมาถึงตนมะมวงนั้นในโอกาสตางๆ  กัน  คนหนึ่ง 
วิ่งหนีสัตวราย  คนหน่ึงกําลังหิวมาก  คนหนึ่งรอนแดด  กําลัง 
{๑  ดู  ตอนวาดวยปฏิจจสมุปบาทขางหนา.}  
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ตองการรมไม  คนหน่ึงกําลังหาผักผลไมไปขาย  คนหน่ึงกําลังหาท่ีผูกสัตวเล้ียง 
ของตนเพราะจะแวะไปธุระในยานใกลเคียง  คนท้ังหานัน้มองเห็นตนมะมวงใหญ 
ทุกคน  แตเปนการเหน็ในแงและขอบเขตความหมายตางๆ  กัน  วิญญาณ 
เกิดข้ึนแกทุกคน  แตวิญญาณของแตละคนหาเหมือนกนัไม  เพราะแตกตาง 
กันไปตามเจตนจํานงของตนๆ  ตอตนมะมวง  ในเวลาเดียวกัน   
        สัญญาคือการกําหนดหมายของแตละคนก็จะตางๆ  กันไปภายในขอบเขต 
แหงความหมายท่ีตนเห็นในขณะน้ันดวย  แมเวทนาท่ีเกดิข้ึนก็ไมเหมือนกัน เชน 
        คนท่ีวิ่งหนีสัตวราย  เหน็ตนมะมวงใหญแลวดใีจ  เพราะเหน็เคร่ืองชวย 
ใหหนีรอดปลอดภัยคนท่ีหวิมากก็ดใีจเพราะผลมะมวงเพยีง  3-4  ลูก  ก็จะชวย 
ใหตนอ่ิมพนอดตายได  คนรอนแดดอาจเสียใจเพราะผิดหวังท่ีไมใหญไมมีรม 
ใหอยางท่ีควรจะเปน  คนหาผลไมไปขายก็อาจเสียใจเพราะผิดหวังตอจาํนวน 
ผลไมท่ีนอย  สวนคนหาที่ผูกสัตวเล้ียงอาจจะรูสึกสบายใจแตเพียงเล็กนอย 
แคโลงใจวาไมตองจูงสัตวไปหรือไปหาท่ีผูกที่อ่ืน 
        เวทนา  แปลกันวา  การเสวยอารมณ  หรือการเสพรสของอารมณ  คือ 
ความรูสึกตอส่ิงท่ีถูกรับรู ซ่ึงจะเกดิข้ึนทุกคร้ังท่ีมีการรับรู  เปนความรูสึกสุข 
สบาย  ถูกใจ  ช่ืนใจ  หรือทุกข  บีบค้ัน  เจบ็ปวดหรือไมก็เฉยๆ  อยางใด 
อยางหนึ่ง  ขอท่ีควรทําความเขาใจอยางหน่ึงเกี่ยวกับเวทนา  เพื่อปองกนั 
ความสับสนกับสังขาร  คือ  เวทนาเปนกิจกรรมของจิตในข้ันรับ  กลาวคือ 
[๑เกีย่วของกับผลท่ีอารมณมีตอจิตเทานั้น]  ยังไมใชข้ันท่ีเปนฝายจํานง 
หรือกระทําตออารมณ  ซ่ึงเปนกิจกรรมของสังขาร  ดังนั้น  คําวา  ชอบ 
ไมชอบ  ชอบใจ  ไมชอบใจ  ตามปกติจะใชเปนคําแสดงกิจกรรมใน 
หมวดสังขาร  โดยเปนอาการสืบเนื่องจากเวทนาอีกตอหนึ่ง  เพราะคําวา   
ชอบ  ไมชอบ  ชอบใจ  ไมชอบใจ  แสดงถึงอาการจํานงหรือกระทําตอบ 
ตออารมณ  ดังจะเห็นไดในลําดับกระบวนธรรม  เชน 
 
-  เห็นรูปท่ีนาปรารถนานาใคร  ->เกิดความสุขสบาย  ->  ก็ชอบใจ (ตออารมณนั้น) 
 (จักขุ+อิฏฐารมณ->จักขุวิญญาณ)-> (สุขเวทนา)    -> (สังขาร:  ราคะ) 
     
-ไดยินเสียงท่ีไมนาปรารถนานารําคาญ->เกดิความทุกขไมสบาย->ก็ไมชอบใจ(ตออารมณนั้น) 
 (โสตะ+อนิฏฐารมณ ->โสตวิญญาณ)-> (ทุกขเวทนา)          ->(สังขาร:  โทสะ) 



           
        เวทนา  มีความสําคัญมาก  เพราะเปนส่ิงมุงประสงค  เสาะแสวง  
(หมายถึงสุขเวทนา)  และเปนส่ิงเกลียดกลัวเล่ียงหนี (หมายถึงทุกขเวทนา)  
สําหรับสัตวท้ังหลาย  เม่ือมีการรับรูเกิดข้ึนแตละคร้ัง  เวทนาจะเปนข้ัวตอและเปน 
ตนทางแยกท่ีช้ีแนะหรือสงแรงผลักดันแกองคธรรมอ่ืนๆ  วาจะดําเนินไปในทางใด 
อยางไร  เชน  ถารับรูอารมณใดแลวสุขสบาย  ก็จะกําหนดหมายอารมณนั้นมาก 
และในแงหรือแนวทางท่ีจะสนองเวทนาน้ัน  และคิดปรุงแตงเพื่อใหไดอารมณนั้น 
มาเสพเสวยตอไปอีก  ดังนี้เปนตน 
{๑  เวทนา  จดัอยูในจําพวกวิบาก  ไมดีไมช่ัวโดยลําพังตัวของมัน 
(ดู  ตอนวาดวยปฏิจจสมุปบาท)}  
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        สังขาร  หมายรวมทั้งเคร่ืองแตงคุณภาพชองจิต  หรือเคร่ืองปรุงของจิต 
ซ่ึงมีเจตนาเปนตัวนําและกระบวนการแหงเจตนจํานงท่ีชักจูง  เลือกรวบรวม 
เอาเคร่ืองแตงคุณภาพเหลานั้นมาประสมปรุงแตงความนึกคิด  การพดู  การทํา 
ใหเกดิกรรมทางกาย  วาจา  ใจ  อยางไรก็ตาม  ในการอธิบายตามแนวขันธ  5 
ทานมุงแสดงตัวสภาวะใหเห็นวาชีวิตมีองคประกอบอะไร  มากกวาจะแสดง 
กระบวนธรรมท่ีกําลังดําเนนิอยูวาชีวิตเปนไปอยางไร  ดังนั้น  คําอธิบายเร่ือง 
สังขาร  ในขันธ  5  ตามปกติจึงพูดถึงแตในแงเคร่ืองแตงคุณภาพของจิต  
หรือเคร่ืองปรุงของจิต  วามีอะไรบาง  แตละอยางมีลักษณะอยางไร  เปนตน 
สวนการอธิบายในแงกระบวนการปรุงแตง  ซ่ึงเปนข้ันออกโรงแสดง  ทาน 
ยกไปกลาวในหลักปฏิจจสมุปบาท  ซ่ึงช้ีใหเห็นวา  ชีวิตเปนไปอยางไร  
        ดังน้ัน  ในหลักปฏิจจสมุปบาท  ความหมายของสังขารจึงมีรูปรางแบบ 
ปฏิบัติการ  คือจําแนกออกเปนกายสังขาร (การปรุงแตงแสดงเจตนจํานง 
ออกทางกาย  หรือเจตนาท่ีปรุงแตงการกระทําทางกาย)  วจีสังขาร (การ 
ปรุงแตงแสดงเจตนจํานงทางวาจา  หรือเจตนาท่ีปรุงแตงการกระทําทางวาจา) 
และจิตตสังขาร (การปรุงแตงแสดงเจตนจาํนงทางใจ  หรือเจตนาท่ีปรุงแตง 
การกระทําทางใจ)  ตางจากคําอธิบายแนวขันธ  5  ซ่ึงจําแนกสังขารเปน 
องคธรรมเคร่ืองปรุงแตงตางๆ  มี  ศรัทธา สติ  เมตตา  กรุณา  ปญญา   
โลภะ  โทสะ  เจตนา  สมาธิ  เปนตน  ถาจะเปรียบเทียบกบัเร่ืองรถ  คํา 
อธิบายแนวขันธ  5  ก็เหมือนรถที่ตั้งแสดงใหดูสวนประกอบตางๆ  อยูกับท่ี 
สวนคําอธิบายแนวปฏิจจสมุปบาทท่ีจะกลาวขางหนา  เปนเหมือนอธิบาย 
เร่ืองรถท่ีเดินเคร่ืองออกแลนใชงานจริง 
        บรรดาเคร่ืองแตงคุณภาพของจิตท้ังหลายน้ัน  เจตนาเปนตัวนํา 
หรือเปนหวัหนา  ดังน้ันไมวาเคร่ืองแตงคุณภาพกี่อยางจะเกิดขึน้ทํา 
หนาท่ีในคราวหน่ึงคราวใด  จะตองมีเจตนารวมอยูดวยเปนแกนนําเสมอ 
ไปทุกคราว  บางคร้ังทานถึงกับใชคําวาเจตนาเปนคําแทนหมายถึง 
สังขารท้ังหมดทีเดียว  ดวยเหตุนี้จึงอาจใหความหมายคําวาสังขาร 
ไดอีกอยางหน่ึงวา  "สังขารคือ  เจตนาพรอมท้ังสัมปยุตธรรม  
(ธรรมท่ีประกอบรวมหรือเครื่องประกอบ)  ซ่ึงแตงจิตใหดี  หรือช่ัว   
หรือเปนกลางๆ  ปรุงแปรการตริตรึกนึกคิด การพูด  การทํา  ใหเกิด 
กรรมทางกาย  วาจา  ใจ"  บางคร้ังทานถึงกับใชคําวา  เจตนาคําเดียว 



เปนคําแทนหมายถึงสังขารท้ังหมด  หรือแสดงความหมายทํานองจํากัด 
ความคําวา สังขารดวยคําวาเจตนา  และเจตนาก็เปนคําจาํกัดความของ 
คําวากรรมดวย  ดังนัน้  ในกรณีเชนนี้  คําวา  สังขาร  เจตนา  และกรรม   
จึงมีความหมายอยางคราวๆ  เทากัน  เปรียบเหมือนวา   
        พระครูแกว  เปนเจาอาวาสวัดกลาง  เปนผูแทนวัดนัน้ไปรับมอบ 
พระไตรปฎกรวมกับผูแทนของวัดอ่ืนๆ  หลายวดั  ในท่ีประชุมนั้น  จะ 
ออกช่ือวา  พระครูแกวเจาอาวาสวัดกลาง  คณะวัดกลาง  หรือวาวดักลาง  
ก็ไดความหมายท่ีประสงคอยางเดียวกัน  นอกจากความสําคัญท่ีกลาวมาแลว 
เจตนายังเปนตัวแสดงลักษณะพิเศษของสังขารท่ีทําใหสังขารขันธตางจาก 
ขันธอ่ืนๆ  อีกดวย  เจตนา  แปลวา  ความจาํนง  ความจงใจ  ความต้ังใจ  
ลักษณะพิเศษท่ีแตกตางกนัระหวางสังขารขันธกับนามขันธอ่ืนก็คือ นามขันธ 
อ่ืนอันไดแก  เวทนา  สัญญา  และวิญญาณ  ทํางานกับอารมณท่ีเขามาปรากฏ 
อยูแลว  เปนสภาพท่ีเนื่องดวยอารมณ  เกาะเก่ียวกับอารมณ อาศัยอารมณจึง  
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ดําเนินไปไดและเปนฝายรับ  แตสังขารมีการริเร่ิมเองได  จํานงตออารมณ 
และ[๑เปนฝายกระทําตออารมณ]  เม่ือเขาใจหลักน้ีแลว  ก็จะมองเห็นเหตุผลวา 
ทําไมความสบาย  ไมสบาย  จัดเปนเวทนา  แตความชอบใจ  ไมชอบใจ   
ซ่ึงเกิดถัดจากสบายไมสบายนั้น  จึงจดัเขาในสังขาร  ทําไมสัญญากับสติ  ซ่ึง 
เกี่ยวกับเร่ืองความจําดวยกัน  แตกลับแยกอยูคนละขันธ (สติอยูในสังขารขันธ)  
ทําไมปญญาซ่ึงก็เปนเร่ืองของความรู เชนเดียวกับสัญญาและวิญญาณ  จึง 
แยกไปอยูในสังขารขันธ  สัญญา  -  สติ  -  ความจํา 
        มักมีความเขาใจสับสนกันในเร่ืองความจําวาตรงกบัธรรมขอใด   
คําวาสัญญา  ก็มักแปลกันวาความจํา  คําวาสติ  โดยท่ัวไปแปลวาความระลึกได   
บางคร้ังก็แปลวาความจํา  และมีตัวอยางท่ีเดนเชนพระอานนท  ไดรับยกยอง 
เปนเอตทัคคะในทางทรงจําพุทธพจน  คําบาลีในกรณนีีท้านใชคําวาสติ  ดัง 
พุทธพจนวา  [๒"อานนทเปนเลิศกวาประดาสาวกของเราผูมีสติ"]  เร่ืองนี้ใน 
ทางธรรมไมมีความสับสนความจําไมใชกจิของธรรมขอเดียว  แตเปนกิจ 
ของกระบวนธรรม  และในกระบวนธรรมแหงความจํานี้  สัญญาและสติ 
เปนองคธรรมใหญ  ทําหนาท่ีเปนหลัก  มีบทบาทสําคัญท่ีสุด  สัญญาก็ดี  
สติก็ดี  มีความหมายคาบเก่ียวและเหล่ือมกันกับความจํา  กลาวคือ   
        สวนหนึ่งของสัญญาเปนสวนหนึ่งของความจําอีกสวนหนึ่งของสัญญา 
อยูนอกเหนือความหมายของความจํา  แมสติก็เชนเดยีวกัน  สวนหน่ึงของ 
สติเปนสวนหนึ่งของความจาํ  อีกสวนหนึง่ของสติ  อยูนอกเหนือความหมาย 
ของกระบวนการทรงจํา  ขอท่ีพึงกําหนดหมายและระลึกไวอยางสําคัญคือ   
สัญญาและสติทําหนาท่ีคนละอยางในกระบวนการทรงจํา 
        สัญญา    กําหนดหมายหรือหมายรูอารมณเอาไว  เม่ือประสบอารมณอีก 
ก็เอาขอท่ีกําหนดหมายไวนัน้  มาจับเทียบหมายรูวาตรงกันเหมือนกันหรือไม  
ถาหมายรูวาตรงกัน  เรียกวาจําได  ถามีขอตางก็หมายรูเพิ่มเขาไว  การกําหนด 
หมาย  จําได  หรือหมายรูอารมณไววาเปนนั่นเปนนี่  ใชนั่น  ใชนี่ (การเทียบเคียง 
และเก็บขอมูล)  ก็ดี  ส่ิงท่ีกําหนดหมายเอาไว (ตวัขอมูลท่ีสรางและเกบ็ไวนัน้)กด็ ี
เรียกวาสัญญา  ตรงกับความจําในแงท่ีเปนการสรางปจจัยแหงความจํา  ลักษณะ 
สําคัญของสัญญาคือ  ทํางานกับอารมณท่ีปรากฏตัวอยูแลว  กลาวคือ  เม่ือ 
อารมณปรากฏตัวอยูตอหนา  จึงกําหนดได  หมายรูหรือจําไดซ่ึงอารมณนั้น 
        [๓สติ]  มีหนาท่ีดึงอารมณมาสูจิต  เหนี่ยวอารมณไวกับจิต  คุมหรือ 



กํากับจิตไวกับอารมณ  ตรึงเอาไวไมยอมใหลอยผานหรือคลาดกันไป  
จะเปนการดึงมาซ่ึงอารมณท่ีผานไปแลว  หรือดึงไวซ่ึงอารมณท่ีจะผานไป 
ก็ได  สติจึงมีขอบเขตความหมายคลุมถึง  การระลึก  นึกถึง  นึกไว  นึกได   
ระลึกได  ไมเผลอตรงกับความจําเพาะในสวนท่ีเปนการระลึกและความ 
สามารถในการระลึก  ดวยเหตุนี้สติจึงเปนธรรมตรง 
{๑  ตามหลักไตรวัฏฏ (ใน  ปฏิจจสมุปบาท)  จัดเวทนา  สัญญา   
และวิญญาณ  เปนวิบาก  สังขารเปนกรรม;  อนึ่ง  สังขาร  ท่ีจัดเปน 
กรรมนั้น  ทานหมายเฉพาะในเวลาท่ีเจตนานําหนาออกปฏิบัติการเทานั้น 
สวนตัวเคร่ืองปรุงเคร่ืองแตง  ท้ังหลาย (ในฝายสังสารวัฏฏ)  ทานจัดเปนกิเลส.} 
{๒  องฺ.เอก.20/149/32} 
{๓  สติ  ดานหน่ึงแปลกันวา  recall,  recollection อีกดานหนึ่งวา  mindfulness}  
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ขามกับสัมโมสะ  ซ่ึงแปลวาการลืม (สัญญาไมคูกับลืม)  สติเปนการริเร่ิมเอง 
จากภายใน  โดยอาศัยพลังแหงเจตนจํานง  ในเม่ืออารมณอาจจะไมปรากฏ 
อยูตอหนา  เปนฝายจํานงตออารมณ  จึงจัดอยูในพวกสังขาร 
        สัญญา บันทึกเก็บไว  สติดึงออกมาใช  สัญญาก็ดี  คือ  รูจักกําหนด 
หมายใหชัดเจน  เปนระเบียบสรางข้ึนเปนรูปรางท่ีมีความหมายและเช่ือมโยง 
กันดี (ซ่ึงอาศัยความใสใจและความเขาใจเปนตนอีกตอหนึ่ง)  ก็ดี  สติด ี  
คือความสามารถในการระลึก (ซ่ึงอาศัยสัญญาดี  และการหม่ันใชสติ   
ตลอดจนสภาพจิตท่ีสงบผองใส  ตั้งม่ัน  เปนตนอีกตอหนึ่ง)  ก็ดี  ยอมเปน 
องคประกอบท่ีชวยใหเกิดความจําด ี
        นายแดง  กับนายดํา  เคยรูจักกนัดี  แลวแยกจากกนัไป  ตอมาอีกสิบป   
นายแดงพบนายดําอีกจําไดวาผูท่ีตนพบนัน้คือนายดํา  แลวระลึกนึกไดตอไปอีกวา 
ตนกับนายดําเคยไปเท่ียวดวยกันท่ีนั่นๆ  ไดทําส่ิงนั้นๆ  ฯลฯ  การจําไดเม่ือพบ 
นั้นเปนสัญญา  การนึกไดตอไปถึงเร่ืองราวท่ีลวงแลว  เปนสติ 
        วันหนึ่ง  นาย  ก.  ไดพบปะสนทนากบันาย  ข.  ตอมาอีกหนึ่งเดือน   
นาย  ก.  ถูกเพือ่นถามวา  เม่ือเดือนท่ีแลววนัท่ีเทานั้นๆ  นาย  ก.  ไดพบ 
ปะสนทนากับใคร  นาย  ก.  นึกทบทวนดู  ก็จําไดวาพบปะสนทนา 
กับ  นาย  ข.  การจําไดกรณนีี้  เปนสติ 
        เคร่ืองโทรศัพทตั้งอยูมุมหองขางหนึ่ง  สมุดหมายเลขโทรศัพท 
อยูอีกมุมหองดานหน่ึง  นายเขียวเปดสมุดหาเลขหมายโทรศัพทท่ีตน 
ตองการพบแลวอานและกําหนดหมายเลขเอาไว  แลวเดนิไปหมุนหมายเลข 
ท่ีเคร่ืองโทรศัพทตามตองการ  ระหวางเดินไปก็นึกหมายเลขนั้นไวตลอด  
การอานและกาํหนดหมายเลขท่ีสมุดโทรศัพท  เปนสัญญา  การนึกหมายเลข 
นั้นต้ังแตละจากสมุดโทรศัพทไป  เปนสติ 
        เม่ืออารมณปรากฏอยูตอหนาแลว  กก็ําหนดหมายไดทันที  แตเม่ือ 
อารมณไมปรากฏอยู  และถาอารมณนั้นเปนธรรมารมณ (เร่ืองในใจ)  กใ็ช 
สติดึงอารมณนั้นมาแลวกําหนดหมาย  อนึ่ง  สติสามารถระลึกถึงสัญญา คือ 
ดึงเอาสัญญาท่ีมีอยูเกามาเปนอารมณของจิต  แลวสัญญาจะกําหนดหมาย 
อารมณนั้น สําทับเขาอีกใหชัดเจนแนนแฟนยิ่งข้ึน  หรือกําหนดหมายแนวใหม 
เพิ่มเขาไปตามวัตถุประสงคอีกอยางหนึ่งกไ็ด 
 



สัญญา  -  วิญญาณ  -  ปญญา 
        สัญญา  วิญญาณ  และปญญา  เปนเร่ืองของความรูท้ัง  3  อยาง  
แตเปนองคธรรมตางขอกัน  และอยูคนละขันธ  สัญญาเปนขันธหนึ่ง   
วิญญาณเปนขันธหนึ่ง  ปญญาอยูในสังขารก็อีกขันธหนึง่  สัญญาและ 
วิญญาณไดพูดมาแลวพอเปนพื้นความเขาใจ 
        [๑ปญญา]  แปลกันมาวา  ความรอบรู  เติมเขาไปอีกวา  ความรูท่ัว  
ความรูชัด คือ  รูท่ัวถึงความจริงหรือรูตรงตามความเปนจริง  ทานอธิบาย 
ขยายความกันออกไปตาง  ๆ  เชนวา  รูเหตุรูผล  รูดีรูช่ัว  รูถูกรูผิด 
รูควรไมควร  รูคุณรูโทษ  รูประโยชนมิใชประโยชน  รูเทาทันสังขาร   
รูองคประกอบ  รูเหตุปจจยั  รูท่ีไปท่ีมา  รูความสัมพันธระหวางส่ิงท้ังหลาย  
รูตามความเปนจริง  รูถองแท  เขาใจถองแท  รูเขาใจสภาวะ 
{๑  ปญญา  มักแปลกันวา  wisdom  หรือ  understanding}  
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รูคิด  รูพินิจพจิารณา  รูวนิิจฉัย  รูท่ีจะจดัแจงจัดการหรือดําเนินการอยางไรๆ   
        แปลกันอยางงายๆ  พื้นๆ  ปญญา  คือความเขาใจ (หมายถึงเขาใจถูก  
เขาใจชัด  หรือเขาใจถองแท) เปนการมองทะลุสภาวะหรือมองทะลุปญหา  
ปญญาชวยเสริมสัญญาและวิญญาณ  ชวยขยายขอบเขตของวิญญาณให 
กวางขวางออกไปและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน  สองทางใหสัญญามีส่ิงกําหนดหมาย 
รวมเก็บไดมากข้ึนเพราะเม่ือเขาใจเพียงใด  ก็รับรูและกําหนดหมายในวิสัย 
แหงความเขาใจเพียงนั้น  เหมือนคิดโจทยเลขคณิตขอหนึ่ง  เม่ือยังคิดไมออก 
ก็ไมมีอะไรใหรับรูและกําหนดหมายตอไปได  ตอเม่ือเขาใจ  คิดแกปญหาได 
แลว  ก็มีเร่ืองใหรับรูและกําหนดหมายตอไปอีก 
        ปญญา  ตรงขามกับโมหะ  ซ่ึงแปลวาความหลง  ความไมรู   
ความเขาใจผิด  สัญญาและวิญญาณหาตรงขามกับโมหะไม  อาจกลาย 
เปนเหยื่อของโมหะไปดวยซํ้า  เพราะเม่ือหลง  เขาใจผิดไปอยางใดก็รับรู 
และกําหนดหมายเอาไวผิดๆ  อยางนั้น  ปญญาชวยแกไขใหวิญญาณ 
และสัญญาเดินถูกทาง 
        สัญญา  และ  วิญญาณ  อาศัยอารมณท่ีปรากฏอยูจึงทํางานไปได   
สรางภาพเห็นภาพข้ึนไปจากอารมณนั้น  แตปญญาเปนฝายจํานงตออารมณ  
ริเร่ิมกระทําตออารมณ (เพราะอยูในหมวดสังขาร)  เช่ือมโยงอารมณนัน้กับ 
อารมณนี้กับอารมณโนนบาง  พิเคราะหสวนนัน้กับสวนนี้กับสวนโนนของ 
อารมณบาง เอาสัญญาอยางโนนอยางนี้มาเชื่อมโยงกันหรือพิเคราะหออกไปบาง   
มองเห็นเหตุ  เห็นผล  เห็นความสัมพันธ  ตลอดถึงวาจะเอาไปใชประโยชน 
ไดอยางไร  หาเร่ืองมาใหวญิญาณและสัญญารับรูและกําหนดหมายเอาไวอีก 
        พระสารีบุตร  เคยตอบคําถามเก่ียวกบัความแตกตางระหวางวิญญาณ 
กับปญญาวา  คนมีปญญา  รู (=  รูชัด,  เขาใจ)  วานี้ทุกข  นี้เหตุใหเกิดทุกข   
นี้ความดับทุกข  นี้ทางใหถึงความดับทุกข  สวนวิญญาณรู (=  รูแยกตาง)   
วาเปนสุข  รูวาเปนทุกข  รูวาไมใชสุขไมใชทุกข  แตท้ังปญญาและวิญญาณ 
นั้นก็เปนองคธรรมท่ีปนเคลาหรือระคนกนัอยู  ไมอาจแยกออกบัญญัตขิอ 
แตกตางกนัได  กระนั้นก็ตาม  ความแตกตางก็มีอยูในแงท่ีวา  ปญญาเปน 
ภาเวตัพพธรรม  คือเปนส่ิงท่ีควรฝกอบรมทําใหเจริญข้ึน  ใหเพิ่มพูนแกกลา 
ข้ึน  สวนวิญญาณเปนปริญไญยธรรม  คือเปนส่ิงท่ีควรกาํหนดรูหรือทําควร 
รูจักใหเขาใจ  รูเทาทันสภาวะและลักษณะของมันตามความเปนจริง[๑] 



        ในคัมภีรรุนอรรถกถา  เชน  วิสุทธิมัคค[๒]  เปนตน  อธิบายความ 
แตกตางระหวางสัญญา  วิญญาณและปญญาไววา  สัญญาเพียงรูจักอารมณวา  
เขียว  เหลือง  เปนตน (คือรูอาการของอารมณ)  ไมอาจใหถึงความเขาใจ 
ลักษณะคือ  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตาได;  วญิญาณรูอารมณวา  เขียว  เหลือง  
เปนตนไดดวย  ทําใหถึงความเขาใจลักษณะวา    อนจิจัง  ทุกขัง  อนัตตาไดดวย 
(คือเขาใจตามท่ีปญญาบอก)  แตไมอาจสงใหถึงความปรากฏแหงมรรค  
(คือ  ใหตรัสรูอริยสัจไมได);  สวนปญญาท้ังรูอารมณ  ท้ังใหถึง 
{๑  ม.มู.12/494/536} 
{๒  วิสุทธิมัคค  3/1}  
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ความเขาใจลักษณะ  และท้ังสงใหถึงความปรากฏข้ึนแหงมรรค;   
อุปมาเหมือนคน  3  คน  มองดูเหรียญกษาปณ  สัญญาเปรียบเหมือน 
เด็กยังไมเดยีงสามองดูเหรีญยแลวรูแตรูปราง  ยาว  ส้ัน  เหล่ียม  กลม  สี 
และลวดลายแปลกๆ  สวยงามของเหรียญนัน้  ไมรูวาเปนของท่ีเขาตกลงกัน 
ใชเปนส่ือการแลกเปล่ียนซ้ือขาย  วิญญาณเปรียบเหมือนชาวบานเห็นเหรียญ 
แลวรูท้ังรูปรางลวดลาย  และรูวาใชเปนส่ือการซ้ือขายแลกเปล่ียนได   
แตไมรูซ้ึงลงไปวา  เหรียญนีแ้ท  เหรียญนีป้ลอม  มีโลหะอะไรผสมกีส่วน   
ปญญาเปรียบเหมือนเหรัญญิกซ่ึงรูทุกแงท่ีกลาวมาแลว  และรูชํานาญจน 
กระท่ังวา  จะมองดูก็รู  ฟงเสียงเคาะก็รู  ดมชิม  หรือเอามือช่ังดูก็รู  
รูตลอดไปถึงวา  เหรียญนี้ทําที่นั้นๆ  ผูชํานาญคนนั้นๆ  ทํา;   
        อนึ่ง  ปญญาไมไดเกดิข้ึนเสมอไป  บางทีมีแตสัญญาและวิญญาณ  
หาไดมีปญญาดวยไม  แตคราวใดมีปญญาเกิดรวมดวยกบัสัญญาและวิญญาณ 
คราวนั้นกย็ากที่จะแยกใหเหน็ความแตกตางจากกันและกนั 
        เม่ือชาลีและกัณหา  เดนิถอยหลังลงไปซอนองคในสระนํ้า  ดวยเขาใจวา 
ผูตามหาเห็นรอยเทาแลวจะเขาใจวา  เธอท้ังสองข้ึนมาแลวจากสระน้ํา   
ความคิดท่ีทําเชนนั้นกเ็รียกวาเปนปญญา  ตอมาเม่ือพระเวสสันดร 
ทอดพระเนตรเห็นรอยบาทของเธอท้ังสองแลวทรงทราบทันทีวาพระราชบุตร 
ราชบุตรีดําเนนิถอยหลังลงไปซอนอยูในสระน้ํา  เพราะมีแตรอยเทาเดินข้ึน 
อยางเดยีว  ไมมีรอยลง  อีกทั้งรอยนั้นกก็ดลงหนักทางสนเทา  ความรูเทาทัน 
นี้ก็เรียกวาปญญา  ในสองกรณีนี้จะเห็นไดวาปญญามีความรอบคอบและ 
ลึกซ้ึงกวากนั  ซ่ึงเกี่ยวพันไปถึงการท่ีปญญาใชประโยชนจากสัญญาดวย 
        การท่ีเจาชายสิทธัตถะ  ทอดพระเนตรเห็นคนแก  คนเจ็บ  คนตาย 
แลวทรงคํานึงเห็นความทุกขท่ีมวลมนุษยตองประสบท่ัวสากล  และเขา 
พระทัยถึงสภาวะท่ีสังขารท้ังหลายไมเท่ียงแท  ลวนเกิดข้ึนแลว 
ปรวนแปรและส้ินสุดดวยแตกดับ  ควรระงับความทุกขอันเนื่องมาจาก 
สาเหตุเชนนัน้เสีย  ความเขาใจนั้นก็เรียกวาเปนปญญา  เม่ือพระพุทธเจา 
จะทรงประดษิฐานพระพุทธศาสนาในแควนมคธ  ไดเสดจ็ไปโปรด 
พวกกัสสปชฎิล  ซ่ึงเปนท่ีเคารพนับถือของชาวมคธ  ใหเล่ือมใสยอมรับ 
คําสอนของพระองคกอน  พระปรีชาอันใหดําริท่ีจะทรงกระทําเชนนั้น   
ก็เรียกวาเปนปญญา 



        ปญญาเปนคํากลางสําหรับความรูประเภทท่ีกลาวมานี้  และปญญา 
นั้นมีหลายข้ันหลายระดับ  เชน ท่ีแบงเปนโลกียปญญา  โลกุตรปญญา เปนตน 
มีคําศัพทหลายคํา  ท่ีใชในความหมายจําเพาะ  หมายถึงปญญาในข้ันใด 
ข้ันหนึ่ง  ระดบัใดระดับหนึง่  แงใดแงหนึง่  หรือเนื่องดวยกิจเฉพาะ   
คุณสมบัติเฉพาะหรือประโยชนเฉพาะบางอยาง  เชน    ญาณ  วิชชา   
วิปสสนา  สัมปชัญญะ  ปริญญา  อภิญญา  ปฏิสัมภิทา เปนตน. 
 
ความสัมพันธระหวางขันธตางๆ   
        ขันธท้ัง  5  อาศัยซ่ึงกันและกัน  รูปขันธเปนสวนกาย  นามขันธท้ังส่ี 
เปนสวนใจ  มีท้ังกายและใจ จึงจะเปนชีวิต  กายกับใจทําหนาท่ีเปนปกติและ 
ประสานสอดคลองกัน  ชีวติจึงจะดํารงอยูไดดวยดี  ตวัอยางเชน  กจิกรรมของ 
จิตใจ ตองอาศัยความรูเกีย่วกบัโลก  ซ่ึงเกิดข้ึนไดดวยอาศัยอารมณ คือ รูป  เสียง  
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กล่ิน  รส  และส่ิงตองกาย  ผานเขามาทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  และกาย   
อารมณท้ังหาก็ดี  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กายก็ด ี ตางก็เปนรูปธรรมอยูในรูปขันธ 
คือ  เปนฝายกาย  อยางไรก็ตาม  ในท่ีนี้จะพูดเนนดานจติใจ โดยถือกายเปน 
เสมือนอุปกรณสําเร็จรูปท่ีสรางข้ึนมารับใชกิจกรรมของจิตใจ  ถือวาจติใจเปน 
ศูนยกลางแหงกิจกรรมของชีวิต  มีความกวางขวาง  ซับซอนและลึกซ้ึงมาก 
เปนท่ีใหคุณคาและความหมายแกชีวิตและเกี่ยวของโดยตรงกับพุทธธรรม 
ท่ีจะกลาวตอไป 
        นามขันธ  4  มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดและสงอิทธิพลเปน 
ปจจัยแกกัน  การเกิดข้ึนของนามขันธท้ังส่ีเหลานั้น  ตามปกติจะดําเนนิไป 
ตามกระบวนธรรมดังนี้ 
        "เพราะผัสสะ (ตา  หู  ฯลฯ  +  รูป  เสียง  ฯลฯ  +  วญิญาณ)  เปนปจจัย  
การเสวยอารมณ (เวทนา)จึงมี;  บุคคลเสวยอารมณใด  ยอมหมายรูอารมณนั้น  
(สัญญา),  หมายรูอารมณใด  ยอมตริตรึกอารมณนั้น (สังขาร)...."[๑] 
        ตัวอยาง:  นาย  ก.  ไดยนิเสียงระฆังกงัวาน (หู + เสียง + วิญญาณทางหู) 
รูสึกสบายหูสบายใจ (เวทนา)  หมายรูวาเปนเสียงไพเราะ  วาเปนเสียงระฆัง  
วาเปนเสียงระฆังอันไพเราะ (สัญญา)  ชอบใจเสียงนั้น,  อยากฟงเสียงนัน้อีก, 
คิดจะไปตีระฆังนั้น,  อยากไดระฆังนัน้,  คิดจะไปซ้ือระฆังอยางนัน้, 
คิดจะลักระฆังใบนั้น  ฯลฯ (สังขาร) 
        พึงสังเกตวา  ในกระบวนธรรมนั้น  เวทนามีบทบาทสําคัญมาก  อารมณ 
ใดใหสุขเวทนา  สัญญาก็มักกําหนดหมายอารมณนั้น  ยิง่ใหสุขเวทนามาก   
ก็จะกําหนดหมายมาก  และเปนแรงผลักดนัใหคิดปรุงแตงทําการตางๆ   
เพื่อใหไดเสวยสุขเวทนานั้นมากข้ึน  ความเปนไปอยางนี้  เรียกวาเปน 
กระบวนการธรรมงายๆ  พื้นๆ  เบ้ืองตน  เปนแบบสามัญหรือแบบพืน้ฐาน  
ในกระบวนธรรมนี้  เวทนาเปนตัวลอและชักจูงใจ เหมือนผูคอยเสนอใหเอา 
หรือไมเอาหรือหลีกเล่ียงอะไร  สัญญาเหมือนผูสะสมเก็บขอมูลหรือวัตถุดิบ 
สังขารเหมือนผูนําเอาขอมูลหรือวัตถุดิบนัน้ไปใชปรุงแปรตระเตรียมทําการ 
วิญญาณเหมือนเจาของงานใครจะทําอะไรคอยรับรูไปหมด  [๒เปนท้ังผูเปด 
โอกาสใหมีการทํางานและเปนผูรับผลของการทํางาน] 
        ในกระบวนธรรมนี้มีความซับซอนอยูในตวั  มิใชวาเวทนาจะเปน 
ตัวชักจูงผลักดนัขันธอ่ืนฝายเดียวขันธอ่ืนก็เปนปจจยัแกเวทนา  เชน  



เสียงดนตรี เสียงเพลงเดยีวกนั  คนหน่ึงไดยินแลว  สุขสบายช่ืนใจ 
อีกคนหนึ่ง  รูสึกบีบค้ันใจเปนทุกข  หรือคนเดียวกนันัน่แหละ   
        สมัยหนึ่งไดยินแลวเปนสุข  ลวงไปอีกสมัยหนึ่งไดยนิแลวเปนทุกข  
หลักท่ัวไปคือ  ของท่ีชอบ  ของท่ีตรงกับความปรารถนา  ความตองการ   
เม่ือไดประสบก็เปนสุข  ของไมชอบขัดความปรารถนา  เม่ือไดประสบ 
ก็เปนทุกข  ในกรณีเชนนี้  สังขาร  คือ 
{๑  ม.มู.12/248/225; (กระบวนธรรมท่ีครบถวนของความท่ีอางนี้  
พึงดูในตอนวาดวยอายตนะ)} 
{๒}  คัมภีรวิสุทธิมัคค  เปนตน  เปรียบเทียบวา  รูปเปรียบเหมือนภาชนะ  
เวทนาเหมือนโภชนะ  สัญญาเหมือนกับขาว  สังขารเหมือนผูปรุงอาหาร   
วิญญาณเหมือนผูบริโภค;  หรือ  รูปเหมือนเรือนจํา เวทนาเหมือนการลงโทษ  
สัญญาเหมือนโทษ  สังขารเหมือนเจาหนาท่ีผูลงโทษ  วิญญาณเหมือนนักโทษ  
(วิสุทธิมัคค  3/58;  สงฺคห.ฏีกา227)  
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ความชอบ  ไมชอบ  ปรารถนา  เกลียดกลัวเปนตน  เปนตัวปรุงแตงเวทนา 
อีกตอหนึ่ง  แตท่ีกลาวอยางนี้ความจริงมีสัญญาเก่ียวของอยูดวยในตัว  คือ 
สังขารปรุงแตงสัญญาไวแลวกลับมามีอิทธิพลตอเวทนา ตัวอยางท่ีอาจจะชัดกวา 
เชน  เคยเห็นคนท่ีรักท่ีนิยมชมชอบทํา  อากัปกิริยาบางอยาง  ก็กําหนดหมาย 
เอาไววาอยางนี้สวย  นารัก  เห็นกิริยาอาการบางอยางของคนบางคนแลวไมชอบ  
กําหนดหมายไววาอยางนี้  นาหม่ันไส (สัญญา)  ตอมาเห็นกิริยาอยางท่ีนิยม 
หมายไววา  สวย  นารัก  หรือหมายไววานาชัง  นาหม่ันไส  ก็สบายตาช่ืนใจ  
หรือเดือดรอนตาบีบค้ันใจ (เวทนา)  แลวชอบหรือโกรธ (สังขาร)  ไปตามนั้น, 
ท่ีซับซอนยิ่งกวานั้น  เชน  งานบางอยางหรือการเลาเรียนบางอยาง  เปนส่ิงยาก 
ลําบาก  หากลําพังจะตองทําหรือเลาเรียนข้ึนมาโดดๆ  แลว  ก็จะตองเกดิ 
ทุกขเวทนา  แลวก็สงผลตอไปใหไมอยากทําไมอยากเรียน แตหากมีเคร่ืองลอ 
มาให  ก็อาจกลับสนใจและต้ังใจทําต้ังใจเรียนตอไปได  เคร่ืองลอนี้อาจเปน 
เวทนาที่เปนสุขในปจจุบัน  เชน  วิธการท่ีใหสนุสนานบันเทิงเปนตน  หรือ 
[๑อาจเปนส่ิงซับซอนเนื่องดวยการกําหนดหมายเกีย่วกบัสุขเวทนาในอนาคต]   
เชน  รางวัล ความสําเร็จของงาน ประโยชนแกชีวิตตน แกผูอ่ืนหรือแกสวนรวม  
เปนตน  แลวแตจะปรุงดวยสังขารฝายใด  เชน  ดวยตัณหา  ดวยมานะ หรือ 
ดวยปญญา  เปนอาทิ  ซ่ึงจะสงผลสะทอนกลับมาทําใหการทํางาน  หรือ 
การเรียนนัน้  เกิดมีความหมาย  มีคามีความสําคัญข้ึนแกผูทํา  หรือผูเรียน  
แลวแตงใหเขากลับไดรับสุขเวทนาในขณะท่ีเรียนหรือทํางานนั้นดวย 
แมอาจมีทุกขเวทนาทางกาย  แตภายในใจมีสุขเวทนาเปนโสมนัสอาบอยู   
ทําใหเลาเรียนหรือทํางานนัน้แข็งขันตอไป;  เม่ือระฆังโรงเรียนกังวานข้ึน 
ในเวลาเย็น  นกัเรียนท้ังหลายไดยิน (วิญญาณ)  รูสึกเร่ือยๆ ตอเสียงนั้น (เวทนา) 
เพราะชินชาอยูทุกวัน  ตางกรู็กําหนดหมายวาเปนสัญญาเลิกเรียน (สัญญา)   
เด็กคนหนึ่งดใีจ (สุขเวทนา+สังขาร)  เพราะจะไดเลิกเรียนไมตองนั่งปวดเม่ือย 
และจะไดไปเลนสนุกสนาน(สัญญาซอน), เด็กอีกคนหน่ึงเสียใจ(ทุกขเวทนา+สังขาร) 
เพราะจะตองหยุดบทเรียนอันมีคุณคา  ขาดประโยชนอันพึงได  หรือเพราะ 
จะตองกลับไปพบกับผูปกครองท่ีแสนจะนากลัว (สัญญาซอน);  โดยนัยนี ้
กระบวนธรรมตลอดสายเร่ิมแตวิญญาณที่รับรูเปนตนไป  จึงลวนสัมพันธกัน 
เปนเหตุปจจยัซับซอน  รวมเสริมสรางบุคคลิกภาพและกําหนดชะตาชีวติของ 
แตละบุคคลใหเปนไปตางๆ  และใหแตกตางจากกนัและกัน ในกระบวนธรรม 



นี้สังขารนั่นแหละเปนตวัปรุงแตง  และสังขารนั้น  ซ่ึงมีเจตนาเปนตัวแทน  
ก็คือช่ือตัวหรือช่ือท่ีเรียกกนัในครอบครัว  ของคําวากรรม  
        ดังน้ัน  กรรมซ่ึงเปนช่ือประจําตําแหนงหรือช่ือท่ีออกงานของสังขาร  
จึงถูกกลาวขวญัถึงอยางเปนผูมีบทบาทอันสําคัญยิ่งวา  "กรรมยอมจําแนก 
สัตวท้ังหลายใหตางๆ  ออกไป  คือ   
        "[๒ใหทรามและใหปราณีต"]  "[๓หมูสัตวเปนไปเพราะกรรม"] 
{๑  สัญญาตอนน้ีเกือบเหมือนสัญญาท่ีเขาใจในภาษาไทย} 
{๒  ม.มู.12/581/376} 
{๓  ขุ.สุ.25/382/453}  
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ขันธ  5  กับอุปาทานขันธ  5  หรือชีวิตกับชีวิตซ่ึงเปนปญหา 
        ในพุทธพจนแสดงความหมายของอริยสัจ  4  ซ่ึงเปนหลักธรรม 
ท่ีประมวลใจความท้ังหมดของพระพุทธศาสนา  มีขอความท่ีนาสังเกต 
เปนพิเศษเกีย่วกับขันธ  5  ปรากฏอยูในอริยสัจขอท่ี  1  คือ  ขอวาดวย 
ทุกข  ในอริยสัจขอท่ี  1  นั้น  ตอนตนพระพุทธเจาทรงแสดงความหมาย 
หรือคําจํากัดความของทุกข  ดวยวิธียกตัวอยางเหตุการณตางๆ  ท่ีมอง 
เห็นไดงายและมีอยูเปนสามัญในชีวิตของบุคคล  ข้ึนแสดงวาเปนความ 
ทุกขแตละอยางๆ  แตในตอนทาย  พระองคตรัสสรุปลงเปนขอเดียววา  
อุปาทานขันธ  5  เปนทุกข  ดังพุทธพจนวา 
        "ภิกษุท้ังหลาย  นี้คือ  ทุกขอริยสัจ  :  ความเกิดเปนทุกข  ความแกเปนทุกข   
ความตายเปนทุกข  ความประจวบกับส่ิงท่ีไมเปนท่ีรักเปนทุกข  ความพลัด 
พรากจากส่ิงท่ีรักเปนทุกข  ปรารถนาส่ิงใดไมไดส่ิงนัน้ก็เปนทุกข  โดยยอ 
อุปาทานขันธ  5  เปนทุกข"[๑] 
        พุทธพจนนี้  นอกจากแสดงถึงฐานะของขันธ  5  ในพุทธธรมแลว  
ยังมีขอสังเกตสําคัญ  คือ  ความหมายของ  "ทุกข"  นั้น  จํางายๆ  ดวย 
คําสรุปท่ีส้ันท่ีสุดวา  คือ  อุปาทานขันธ  5  หรือเบญจอุปาทานขันธ 
เทานั้น  และคําวาขันธในท่ีนี ้ ก็คือคําวา  "อุปาทาน"  นําหนาดวย 
        ส่ิงท่ีควรศึกษาในท่ีนี้  ก็คือคําวา  "ขันธ"  กับ  "อุปทานขันธ"  
ซ่ึงขอใหพิจารณาตามพุทธพจนตอไปนี ้
        "ภิกษุท้ังหลาย  เราจักแสดงขันธ  5  และอุปาทานขันธ  5   
เธอท้ังหลายจงฟง" 
        "ขันธ  5  เปนไฉน?  รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ   
อันใดอันหนึ่ง  ท้ังท่ีเปนอดีต  อนาคตปจจุบัน  เปนภายในก็ตาม   
ภายนอกก็ตาม  หยาบกต็าม  ละเอียดก็ตาม  ทรามก็ตาม  ประฌีตก็ตาม  
ไกลหรือใกลกต็าม...เหลานี้  เรียกวา  ขันธ  5" 
        [๒"อุปาทานขันธ  5  เปนไฉน?  รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ  
อันใดอันหนึ่ง  ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต  ปจจบัุน  เปนภายในก็ตาม  ภายนอกก็ตาม 
หยาบกต็าม  ละเอียดก็ตาม  ทรามก็ตาม  ประณีตกต็าม  ไกลหรือใกลกต็าม  
ท่ีประกอบดวยอาสวะ  เปนท่ีตั้งแหงอุปาทาน...เหลานี้  เรียกวา  อุปาทานขันธ 5"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย  เราจักแสดงธรรมท้ังหลายซ่ึงเปนท่ีตั้งแหงอุปาทาน   



และตัวอุปาทาน  เธอท้ังหลายจงฟง" 
        [๓"รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ  คือธรรมอันเปนท่ีตั้งแหง 
อุปาทาน  ฉันทราคะ (ความชอบใจจนติด  หรืออยากอยางแรงจนยึดติด)  
ในรูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ  นั้นคือ  อุปาทานใน (ส่ิง)นัน้ๆ"] 
        หลักดังกลาวนี้  เปนพืน้ฐานความเขาใจท่ีสําคัญอยางหนึ่ง  ในการ 
ศึกษาพุทธธรรมตอๆ  ไป 
{๑  วนิย.4/14/18;  ฯลฯ} 
{๒  ส.ข.17/95-96/58-60} 
{๓  ส.ข.17/309/202}  
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คุณคาทางจริยธรรม 
        ตามปกติ  มนุษยมีความโนมเอียงท่ีจะยึดถืออยูเสมอวา  ตัวตนท่ีแท 
ของตนมีอยูในรูปใดรูปหนึง่  [๑บางกย็ึดเอาจิตเปนตัวตน]  บางกย็ึดวา 
มีส่ิงท่ีเปนตัวตนอยูตางหากแฝงซอนอยูในจิตนั้น  ซ่ึงเปนเจาของ  และ 
เปนตัวการท่ีคอยควบคุมบังคับบัญชากายและใจนั้นอีกช้ันหนึ่ง  การ 
แสดงขันธ  5  นี้  มุงใหเห็นวาส่ิงท่ีเรียกวา  "สัตว"  "บุคคล"  "ตัวตน"   
เปนตนนัน้  เม่ือแยกออกไปแลวก็จะพบแตสวนประกอบ  5  สวนเหลานี้ 
เทานั้น  ไมมีส่ิงอ่ืนเหลืออยูท่ีจะมาเปนตัวตนตางหากได  และแมขันธ  5  
เหลานั้นแตละอยางก็มีเพยีงในรูปท่ีสัมพันธเนื่องอาศัยกนัไมเปนอิสระ   
ไมมีโดยตัวของมันเอง  ดังนัน้ขันธ  5  แตละอยาง  ๆ  นัน้กไ็มใช 
ตัวตนอีกเชนกนั  รวมความวา  หลักขันธ  5  แสดงถึงความเปนอนัตตา  
ใหเห็นวา ชีวิตเปนการประชุมเขาของสวนประกอบตางๆ  หนวยรวมของ 
สวนประกอบเหลานี้  ก็ไมใชตัวตน  สวนประกอบแตละอยางๆ  นั้นเอง   
ก็ไมใชตวัตน  [๒และส่ิงท่ีเปนตัวตนอยูตางหากจากสวนประกอบเหลานี้ก็ไมมี] 
เม่ือมองเห็นเชนนั้น แลวกจ็ะถอนความยึดม่ันถือม่ันในเร่ืองตัวตนได   
ความเปนอนัตตาน้ี  จะเห็นไดชัดตอเม่ือเขาใจกระบวนการ 
ของขันธ  5  ในวงจรแหงปฏิจจสมุปบาทท่ีจะกลาวตอไป 
        อนึ่ง  เม่ือมองเห็นวา  ขันธ  5  มีอยูอยางสัมพันธและอาศัยซ่ึงกัน 
และกัน  ก็จะไมเกิดความเหน็ผิดวา ขาดสูญ  ท่ีเรียกวา  อุจเฉททิฐิ  และ 
ความเหน็ผิดวาเท่ียง  ท่ีเรียกวา  สัสสตทิฐิ  นอกจากนั้นเม่ือรูวาส่ิงท้ังหลาย 
ไมมีตัวตนและมีอยูอยางสัมพันธอาศัยกนัและกันเชนนีแ้ลวก็จะเขาใจ 
หลักกรรมโดยถูกตองวาเปนไปไดอยางไร  กระบวนการแหงความสัมพันธและ 
อาศัยกันของส่ิงท้ังหลายน้ี  มีคําอธิบายอยูในหลักปฏิจจสมุปบาทเชนเดยีวกัน 
        อีกประการหนึ่ง  การมองส่ิงท้ังหลายโดยวิธีแยกสวนประกอบออกไป 
อยางวิธีขันธ  5  นี้  เปนการฝกความคิด  หรือสรางนิสัยท่ีจะใชความคดิ 
แบบวิเคราะหความจริง  คือ  เม่ือประสบหรือเขาเกี่ยวของกับส่ิงตางๆ   
ความคิดก็ไมหยุดตันอ้ึง  ยดึถือเฉพาะรูปลักษณะภายนอกเทานั้น  เปน 
การสรางนิสัยชอบสอบสวนสืบคนหาความจริง  และท่ีสําคัญยิ่งคือ   
ทําใหรูจักมองส่ิงท้ังหลายตามสภาวะลวนๆ  ของมัน  หรือตามแบบ 
สภาววิสัย  [Objective]  คือ  มองเห็นส่ิงท้ังหลาย  "ตามท่ีมันเปน"   



ไมนําเอาตัณหาอุปาทานเขาไปจับอันเปนเหตุใหมองเห็นตามท่ีอยาก 
หรือไมอยากใหมันเปน  อยางท่ีเรียกวา  สกวิสัย  [Subjective]  คุณคา 
อยางหลังนี้  นบัวาเปนการเขาถึงจุดหมายท่ีตองการของพุทธธรรมและ 
ของหลักขันธ  5  นี้  คือการไมยึดม่ันถือม่ัน  การไมเขาไปเกี่ยวของกับ 
ส่ิงท้ังหลายดวยการใชตณัหาอุปาทาน  แตเขาไปเกี่ยวของจัดการดวยปญญา 
{๑  พึงสังเกตพุทธพจนวา  "ภิกษุท้ังหลาย  การท่ีบุถุชนผูมิได 
เรียนรูจะเขาไปยึดถือรางกายอันประกอบดวยมหาภูตรูป  4   
วาเปนตัวตน  ยังดีกวาจะยดึถือจิตวาเปนตัวตน  เพราะวา  
กายอันประกอบดวยมหาภูตรูป 4 นี้  ยังปรากฏใหเห็นวา 
ดํารงอยูปหนึ่งบาง  2  ปบาง  3-4-5  ปบาง  100  ปบาง 
เกินกวานัน้บาง  แตส่ิงท่ีเรียกวาจิต  มโน  หรือ  วิญญาณนี้   
เกิดดับอยูเร่ือย  ท้ังคืนท้ังวัน" (ส.นิ.16/231/114)} 
{๒  ดู  ส.ข.17/4-5,  32-33,  199-207,  
ฯลฯ/3-7,  20-23,  134-141}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 28 
        อยางไรกด็ี  ในการแสดงพุทธธรรมนั้น  ตามปกติทาไมแสดงเร่ืองขันธ  5 
โดยลําพังโดดๆ  เพราะขันธ  5  เปนแตสภาวะท่ียกข้ึนเปนตัวตั้งสําหรับพิจารณา 
และการพจิารณานั้นยอมเปนไปตามแนวแหงหลักธรรมอยางอ่ืน  ท่ีเปนประเภท 
กฏสําหรับนํามาจับหรือกําหนดวาขันธ  5  มีสภาวะเปนอยางไร  มีความเปนไป 
อยางไร  เปนตน  คือ  ตองแสดงโดยสัมพนัธกับหลักธรรมอยางอ่ืน  เชน   
หลักอนัตตา  เปนตน  จึงจะปรากฏคุณคาในทางปฏิบัติโดยสมบูรณ   
        ดังน้ัน  จงึขอยุติเร่ืองขันธ  5  ไวเพยีงในฐานะส่ิงท่ียกข้ึนเปนตัวตั้ง 
สําหรับนําไปพิจารณากนัในหลักตอๆ  ไป  
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                                บันทึกพเิศษทายบท 
        มีรายละเอียดบางอยางเกี่ยวกับขันธ  5  ซ่ึงควรทราบไวเปนความรู 
ประกอบเบ้ืองตน  ดังนี ้
1.รูป  ตามแนวอภิธรรมแบงรูปเปน  28  อยาง  คือ 
        1)  มหาภตูรูป  4 (เรียกงายๆ  วา  ธาตุ  4)  คือ   
        ปฐวีธาตุ (สภาพท่ีแผไปหรือกินเนื้อท่ี)  อาโปธาตุ (สภาพท่ีดึงดูดซาบซึม) 
        เตโชธาตุ (สภาพท่ีแผความรอน)  วาโยธาตุ (สภาพท่ีส่ันไหว) 
        2)  อุปาทายรูป (รูปอาศัยหรือรูปท่ีสืบเนื่องมาจากมหาภูตรูป) 24 คือ 
        ประสาทท้ัง  5  คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย (จักขุ  โสตะ  ฆานะ  ชิวหา  
        และกาย)  อารมณ  4  คือ  รูป  เสียง  กล่ิน  รส (รูปะ  สัททะ  คนธะ  รสะ; 
        โผฏฐัพพะ  ไมนับเพราะตรงกันกับ  ปฐวี  เตโช  และวาโย)  ความเปนหญิง 
        (อิตถินทรีย)  ความเปนชาย (ปุริสินทรีย) ท่ีตั้งของจติ (หทัยวัตถุ)  การ 
        แสดงใหรูความหมายดวยกาย (กายวญิญัติ)  การแสดงใหรูความหมาย 
        ดวยวาจา (วจวีิญญัติ)  ชีวิตินทรีย  ชองวาง (อากาศ)  ความเบาของรูป 
        (รูปสฺส  ลหุตา)  ความออนหยุนของรูป (รูปสฺสมุทุตา)  ภาวะท่ีควรแก 
        การงานของรูป (รูปสฺส  กมฺมฺญตา)  ความเจริญหรือขยายตัวของรูป 
        (รูปสฺส  อุปจย) การสืบตอของรูป (รูปสฺส  สนฺตติ)  ความเส่ือมตัว (ชรตา) 
        ความสลายตัว (อนิจจฺตา)  และอาหาร (หมายถึง โอชา);  พึงสังเกตวา 
        คําวา  "หทัยวัตถุ"  ซ่ึงแปลกันวาหัวใจ  และถือวาเปนท่ีทํางานของจิตนั้น  
        เปนมติในคัมภีรรุนหลัง  ไมปรากฏในพระไตรปฎก 
2.     เวทนา  แบงเปน  3  คือ  สุข (ทางกายหรือทางใจก็ตาม)   
        ทุกข (ทางกายหรือทางใจก็ตาม)  อทุกขทสุข (ไมทุกขไมสุข  คือ 
        เฉยๆ  บางทีเรียกวา  อุเบกขา);  อีกอยางหนึ่ง  แบงเปน  5  คือ 
        สุข (ทางกาย)  ทุกข (ทางกาย)  โสมนัส (ดีใจ)  โทมนัส (เสียใจ) 
        อุเบกขา (เฉยๆ);  แบงตามทางท่ีเกิดเปน  6  คือ  เวทนาเกิดจาก 
        สัมผัสทางจักขุ  ทางโสตะ  ทางฆานะ  ทางชิวหาทางกาย  และทางนโน 
3.  สัญญา  แบงเปน  6  ตามทางแหงการรับรู  คือ 
        1.  รูปสัญญา  ความหมายรูรูป  เชนวา  ดํา  แดง  เขียว  ขาว  เปนตน 
        2.  สัททสัญญา  ความหมายรูเสียง  เชนวา  ดัง  เบา  ทุม  แหลม  เปนตน 
        3.  คันธสัญญา  ความหมายรูกล่ิน  เชนวา  หอม  เหม็น  เปนตน 



        4.  รสสัญญา  ความหมายรูรส  เชนวา  หวาน  เปร้ียว  ขม  เค็ม  เปนตน 
        5.  โผฏฐัพพสัญญา  ความหมายรูสัมผัสทางกาย  เชนวา  ออน  แข็ง 
              หยาบ  ละเอียด  รอน  เย็น  เปนตน 
        6.  ธัมมสัญญา  ความหมายรูอารมณทางใจ  เชนวา  งาม  นาเกลียด 
             เท่ียง  ไมเท่ียงเปนตน 
4.  สังขาร  ตามหลักอภิธรรม  แบงเจตสิกเปน  52  อยาง  ถาเทียบกับ 
     การแบงแบบขันธ  5  เจตสิกก็ไดแก  เวทนา  สัญญาและสังขารท้ังหมด  
     คือในจํานวนเจตสิก  52  นั้น  เปนเวทนา  1  เปนสัญญา  1  ท่ีเหลืออีก  
     50  อยาง  เปนสังขารท้ังส้ิน  สังขารขันธ  จึงเทากับเจตสิก  50  อยาง   
     ซ่ึงแยกยอยไดดังนี ้
        1)  อัญญสมานาเจตสิก (เจตสิกท่ีเขาไดท้ังฝายดีฝายชั่ว)  11  
        (นับครบมี  13  เพราะเวทนาและสัญญาเปนเจตสิกหมวดนี ้
         แตไมเปนสังขาร  จึงตัดออกไป)  คือ 
          (1)  สัพพจิตตสาธารณเจตสิก (เจตสิกท่ีเกิดกับจติทุกดวง) 5  
                 คือ  ผัสสะ  เจตนา  เอกัคคตา (สมาธิ)  ชีวิตินทรีย 
                 มนสิการ (จํานวนเดิมมี  7  ท้ังเวทนา  กับสัญญา) 
          (2)  ปกิณณกเจตสิก (เกิดกับจติไดท่ัวๆ  ไป  ท้ังฝายดีฝายช่ัว 
                  แตไมตายตัว)  6คือ  วิตก  วิจาร  อธิโมกข (ความปกใจ) 
                  วิริยะ  ปติ  ฉันทะ  
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        2)  อกุศลเจตสิก (เจตสิกท่ีเปนอกุศล)  14  คือ 
               (1)  อกุศลสาธารณเจตสิก (เกดิกับจิตท่ีเปนอกุศลทุกดวง)  4  
               คือ  โมหะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  และอุทธัจจะ 
               (2)  ปกิณณกอกุศลเจตสิก (เกดิกับจิตท่ีเปนอกุศลแตไม 
               ตายตัวทุกคร้ัง) 10  คือ  โลภะ  ทิฏฐิ  มานะ  โทสะ  อิสสา 
               มัจฉริยะ  กกุกุจจะ  ถีนะ  มิทธะ  และวจิิกิจฉา 
        3)  โสภณเจตสิก (เจตสิกดีงาม  คือ  เกิดกับจิตท่ีเปนกุศลและอัพยากฤต) 
              มี  25  คือ 
                 (1)  โสภณสาธารณเจตสิก (เกดิกับจิตดีงามทุกดวง)  19  คือ 
                 ศรัทธา  สติ  หิริ  โอตตัปปะ  อโลภะ  อโทสะ 
                 (= เมตตา)  ตัตรมัชฌัตตตา (บางทีเรียกอุเบกขา)  กายปสสัทธิ  
                 (ความสงบแหงนามกายคือกองเจตสิก)  จิตตปสสัทธิ  กายลหตุา 
                 จิตตลหุตา  กายมุทุตา  กายกัมมัญญตา  จิตตกมัมัญญตา  
                 กายปาคุญญตา (ความคลองแคลวแหงนามกายคือกองเจตสิก)  
                 จิตตปาคุญญตา  กายุชุกตา (ความซ่ือตรงแหงนามกายคือกองเจตสิก) 
                 จิตตุชุกตา 
                 (2)  ปกิณณกโสภณเจตสิก(เกดิกับจิตฝายดีงาม แตไมตายตวัทุกคร้ัง)6 
                 คือ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ (รวมเรียก วีรตีเจตสิก 3) 
                 กรุณา  มุทิตา (เรียกรวมกันวา  อัปปมัญญาเจตสิก  2)  และปญญาใน 
                 พระสูตร (เชน  ส.ข.17/116/74)  ตามปกติ  ทานแสดงความหมาย 
                 ของสังขารวา ไดแก  เจตนา 6 หมวด  คือ รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา 
                 คันธสัญเจตนา  รสสัญเจตนา  โผฏฐัพพสัญเจตนา  และธรรมสัญเจตนา   
                 แปลวา เจตนจํานงหรือความคิดปรุงแตง  เกีย่วกับ  รูป  เสียง  กล่ิน  รส 
                 โผฏฐัพพะ  และธรรมารมณ 
5.          วิญญาณ  แบงตามทางท่ีเกิดเปน  6  คือ  จักขุวิญญาณ  โสตวิญญาณ   
        ฆานวิญญาณ  ชิวหาวญิญาณ  กายวญิญาณและ มโนวิญญาณ  
        (แปลตามแบบวา  ความรูแจงอารมณทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  
        ทางกาย  ทางใจ) ตามแนวอภิธรรม  เรียกวิญญาณขันธท้ังหมดวา  "จิต" 
        และจําแนกจิตออกไปเปน  89  หรือ  121  ดวง  คือ 
                     ก.  จําแนกตามภูมิ  หรือระดับของจิต  เปนกามาวจรจิต  54  



                     รูปาวจรจิต  15  อรูปาวจรจิต  12  โลกุตตรจิต  8 (แยกพิสดารเปน  40) 
                  ข.  จําแนกโดยคุณสมบัติเปน  อกุศลจิต  12  กุศลจิต  21  
                  (พสิดารเปน  37)  วิบากจิต  36 (พิสดารเปน  52)  กิริยาจติ 20  
                  ในท่ีนี้จะไมแสดงรายละเอียดช่ือของจิตแตละอยางๆ  เพราะเกินจําเปน 
                  และจะทําใหฟนเฝอ  
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ตอน  1:  ชีวิตคืออะไร 
ข.  ชีวิต  ตามความหมายของมนุษย  และโดยสัมพันธกับโลก 
อายตนะ  6 
แดนรับรูและเสพเสวยโลก                                                            1                                                                                                
                                                                                        บทท่ี  2 
        แมวาชีวติจะประกอบดวยขันธ  5  ซ่ึงแบงซอยออกไปเปนหนวยยอยตางๆ 
มากมาย  แตในทางปฏิบัติ  คือ  ในการดําเนินชีวิตท่ัวไป  มนุษยไมไดเกี่ยวของ 
โดยตรงกับสวนประกอบเหลานั้นโดยท่ัวถึงแตอยางใด  สวนประกอบหลายอยาง 
มีอยูและทําหนาท่ีของมันไปโดยมนุษยไมรูจัก  หรือแมรูจัก  ก็แทบไมไดนกึถึงเลย  
เชน  ในดานรูปธรรม  อวัยวะภายในรางกายหลายอยาง  ทําหนาท่ีของมันอยูโดย 
มนุษยผูเปนเจาของไมรูและไมไดใสใจท่ีจะรู  จนบางคราวมันเกิดความวิปริตหรือ 
ทําหนาท่ีบกพรองข้ึน  มนุษยจึงจะหันมาสนใจ  แมองคประกอบตางๆ  ใน 
กระบวนการฝายจิตกเ็ปนเชนเดียวกนั  การศึกษาวิเคราะห องคประกอบตางๆ   
และกระบวนการทํางานทางรางกาย  เราปลอยใหเปนภาระของนกัศึกษา 
แพทยศาสตรและชีววิทยา  สวนการศึกษาวิเคราะหองคประกอบและกระบวน 
การทํางานดานจิตใจ  เราปลอยใหเปนภาระของนักอภธิรรมและนักจติวิทยา   
แตสําหรับคนทั่วไป  ความหมายของชีวติอยูท่ีชีวิตในทางปฏิบัติ  หรือชีวิต 
ท่ีดําเนินอยูเปนประจําในแตละวัน  ซ่ึงไดแกการติดตอเกีย่วของกับโลก  ส่ิง 
ท่ีใหความหมายแกชีวิตก็คือการติดตอเกีย่วของกับโลก  หรือพูดอีกอยางหนึ่งวา 
ชีวิตตามความหมายของมนุษยคือ ชีวิตโดยความสัมพันธกับโลก  ชีวติในทาง 
ปฏิบัติหรือชีวติโดยความสัมพันธกับโลกนี ้ แบงออกไดเปน  2  ภาค  แตละภาค 
มีระบบการทํางานซ่ึงอาศัยชองทางท่ีชีวิตจะติดตอเกี่ยวของกับโลกได  ซ่ึงเรียกวา  
"ทวาร" (ประตู,  ชองทาง)  ดังนี ้
        1. [๑ ภาครับรูและเสพเสวยโลก  อาศัยทวาร  6]  คือ  ตา  หู  จมูก  
ล้ิน  กาย  ใจ  สําหรับรับรูและเสพเสวยโลกซ่ึงปรากฏแกมนุษยโดยลักษณะ 
และอาการตางๆ  ท่ีเรียกวา  อารมณ  6  คือ  รูป  เสียง  กล่ิน  รส โผฏฐัพพะ 
และธรรมารมณ 
        2.  [๒ภาคแสดงออกหรือกระทําตอโลก  อาศัยทวาร 3]  คือ   
กาย  วาจา  ใจ (กายทวาร  วจทีวาร มโนทวาร)  สําหรับกระทําตอบตอโลก   
โดยแสดงออกเปนการทํา  การพูด  และการคิด (กายกรรม วจีกรรม  มโนกรรม) 



        ในภาคที่  1  มีขอท่ีพึงย้าํเปนพิเศษเพ่ือสะดวกแกการศึกษาตอไปวา   
คําวา  "ทวาร" (ในทวาร  6) นั้น  เม่ือนําไปกลาวในระบบการทํางานของ 
กระบวนธรรมแหงชีวิต  ทานนิยมเปล่ียนไปใชคําวา  "อายตนะ" 
{๑  sense  -  doors} 
{๒  channels  of  action}  
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ซ่ึงแปลวา  แดนเช่ือมตอใหเกิดความรู  หรือทางรับรู  ดังนั้นในการศึกษา 
เร่ืองนี้ตอไป  จะใชคําวา "อายตนะ"  แทนคําวา  "ทวาร" 
        ในภาคที่  2  มีขอพึงย้ําคือ  กระบวนธรรมของชีวิตในภาคนี้  รวมอยูใน 
ขันธท่ี  4  คือ  สังขารขันธ ท่ีกลาวมาแลวในบทกอน  สังขารตางๆ  ใน 
สังขารขันธ  ซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมากมาย  แบงเปนฝายดีบาง  ฝายช่ัวบาง   
ฝายกลางๆ  บาง  จะปรากฏตัวออกมาปฏิบัติการโดยถูกเจตนาท่ีเปนหวัหนา 
หรือเปนตัวแทนเลือกชักจูงมา  หรือจัดแจงมอบหมายหนาท่ีใหชวยกนัทําการ 
ปรุงแตงการแสดงออกหรือการกระทําทาง กาย  วาจา  ใจ  เกิดเปนกรรม   
คือการทํา  การพูด  การคิด  ในกรณีนี้  สังขารจะถูกจัดประเภทเสียใหม 
ใหสอดคลองกับบทบาทของมัน  โดยแบงตามทางหรือทวารท่ีแสดงออก  
เปนกายสังขาร  วจีสังขาร  และมโนสังขาร  เรียกตามชื่อหัวหนาหรือตัวแทนวา  
กายสัญเจตนา  วจีสัญเจตนา  และมโนสัญเจตนา  หรือเรียกตามงานท่ีทํา 
ออกมาวา  กายกรรม  วจีกรรม  และมโนกรรม  แสดงใหเห็นงายข้ึนดงันี้ 
1.  กายสังขาร                           =  กายสัญเจตนา  -----  กายทวาร -->  กายกรรม 
(สภาพปรุงแตงการกระทําทางกาย=  ความจงใจทางกาย->   ทางกาย-> การกระทําทางกาย) 
2.  วจีสังขาร                           =  วจีสัญเจตนา  ---->    วจทีวาร    -->    วจีกรรม 
(สภาพปรุงแตงการกระทําทางวาจา=  ความจงใจทางวาจา-> ทางวาจา-> การกระทําทางวาจา) 
3.  มโนสังขาร                           =  มโนสัญเจตนา  ---->   มโนทวาร  -->    มโนกรรม 
(สภาพปรุงแตงการกระทําทางใจ    =  ความจงใจ (แสดง)-->  ทางใจ  --->     ทางใจ                        การ
กระทําทางใจ) 
        สังขารในฐานะเคร่ืองแตงคุณภาพหรือคุณสมบัติตางๆ  ของจิต  ไดกลาวแลว 
ในเร่ืองขันธ  5  สวน สังขารในฐานะกระบวนการปรุงแตงแสดงออกและกระทําการ 
ตางๆ  ตอโลก  เปนเร่ืองกิจกรรมของชีวิต  ซ่ึงจะแสดงเปนพิเศษสวนหนึ่งตางหาก  
ในตอนวาดวยชีวติเปนไปอยางไร  ในท่ีนี้มุงแสดงแตสภาวะอันเนื่องอยูท่ีตัวชีวิตเอง 
หรือองคประกอบของชีวิตพรอมท้ังหนาท่ีของมันตามสมควร  จึงจะกลาวเฉพาะภาคท่ี  1 
คือเร่ือง  อายตนะ  6  อยางเดียว 
 
ตัวสภาวะ 
        อายตนะ  แปลวา  ท่ีตอ  หรือแดน  หมายถึงท่ีตอกันใหเกิดความรู   
แดนเช่ือมตอใหเกิดความรู  หรือแหลงท่ีมาของความรู  แปลอยางงายๆ  วา   



ทางรับรู  [๑มี  6  อยาง  ดังท่ีเรียกในภาษาไทยวา  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ] 
{๑  ตามคําอธิบายของพระอรรถกถาจารย  "อายตนะ"  
มีความหมายหลายนยั  เชน  แปลวา  เปนท่ีสืบตอแหงจติและเจตสิก 
คือเปนท่ีท่ีจิตและเจตสิกทําหนาท่ีกนังวน,  เปนท่ีแผขยายจิตและ 
เจตสิกใหกวางขวางออกไป,  เปนตัวการนาํสังขารทุกขอันยึดเยื้อ 
ใหดําเนินสืบตอไปอีก,  เปนบอเกิด,  แหลง, ท่ีชุมนุม,  เปนตน  
(ดู  วิสุทธิ.3/61;  สงฺคห.ฏีกา  227) 
        อนึ่ง  พึงสังเกตวา  ประสาทรับความรูสึกภายในรางกาย 
เกี่ยวดวยทาทางการเคล่ือนไหว  ทรงตัว เปนตน  จําพวกทีเรียกวา 
Somethesia  [kinesthetic,  vestibular  and  visceral  senses]  
ทานไมไดจัดเพิ่มไวในพวกอายตนะดวย  แมทานจะไมไดช้ีแจงเร่ืองนีไ้ว  
ก็มองเห็นเหตุผลไดวา  ความรับรูประเภทนี้  บางสวนรวมอยูแลวใน 
อายตนะท่ี  5  ท่ีทานใชคํากวางๆ  วา  "กาย"  แตเหตุผลขอสําคัญอยูท่ีวา   
ประสาทจําพวกนี้  ทําหนาท่ีจํากัดเพียงในดานสรีรวิทยา  มุงเพื่อรักษา 
สภาพปกติแหงการทํางานของรางกายเทานั้น  มีลักษณะจําเพาะตัวและ 
จํากัดอยูภายใน  เปนเคร่ืองสนับสนุนท่ีจําเปนแตมีคาคงตัว  ไมมีคุณคา 
ท่ีจะกอผลงอกเงยท้ังดานความรูและดานเสพเสวยโลก  ท้ังดานญาณวทิยา 
และดานจริยธรรม  จึงไมเขากับความหมายของอายตนะ.}  
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        ท่ีวาตอ  หรือเช่ือมตอ  ใหเกดิความรูนั้น  ตอ หรือ เช่ือมตอกับอะไร ?  
ตอบวา  เช่ือมตอกับโลกคือ  สภาพแวดลอมภายนอก  แตโลกน้ันปรากฏ 
ลักษณะอาการแกมนษุยเปนสวนๆ  ดานๆ  ไป  เทาท่ีมนษุยจะมีแดนหรือ 
เคร่ืองมือสําหรับรับรู  คือ  เทาจํานวนอายตนะ  6  ท่ีกลาวมาแลวเทานัน้   
ดงันั้น อายตนะท้ังหก  จึงมีคูของมันอยูในโลกเปนส่ิงท่ีถูกรับรูสําหรับ 
แตละอยางๆ  โดยเฉพาะ  ส่ิงท่ีถูกรับรูหรือลักษณะอาการตางๆ  ของโลก 
เหลานี้  เรียกช่ือวาอายตนะเหมือนกนั  เพราะเปนส่ิงท่ีเช่ือมตอใหเกดิความรู  
หรือเปนแหลงความรู  เชนเดยีวกัน  แตเปนฝายภายนอก  เพื่อแยกประเภท 
จากกันไมใหสับสนทานเรียกอายตนะพวกแรกวา  "อายตนะภายใน" 
(แดนตอความรูฝายภายใน)  และเรียกอายตนะพวกหลังนีว้า   
"อายตนะภายนอก" (แดนตอความรูฝายภายนอก)  อายตนะภายนอก 6  
อันไดแก  รูป  เสียง  กล่ิน รส  ส่ิงตองกาย  และส่ิงท่ีใจนกึ  โดยท่ัวไป 
นิยมเรียกวา  "อารมณ"  แปลวา  ส่ิงอันเปนท่ีสําหรับจิตมาหนวงอยู  หรือ 
ส่ิงสําหรับยึดหนวงของจิต  แปลงายๆ  วาส่ิงท่ีถูกรับรู  หรือส่ิงท่ีถูกรูนั่นเอง 
        เม่ืออายตนะ (ภายใน)  ซ่ึงเปนแดนรับรู  [๑กระทบกับอารมณ]  
(อายตนะภายนอก)  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีถูกรู ก็จะเกิดความรูจําเพาะดานของ 
อายตนะแตละอยางๆ  ข้ึน  เชน  ตากระทบรูป  เกิดความรูเรียกวา   
เห็นหกูระทบเสียง  เกิดความรู  เรียกวาไดยิน  เปนตน  ความรูจําเพาะ 
แตละดานนี้เรียกวา  "วิญญาณ"  แปลวา ความรูแจง  คือรูอารมณ   
ดังนั้น  จึงมีวญิญาณ  6  อยาง  เทากับอายตนะและอารมณ  6  คู  คือ   
วิญญาณทางตา  ไดแก  เหน็  วิญญาณทางหู  ไดแก  ไดยนิ  
วิญญาณทางจมูก  ไดแก  ไดกล่ิน  วิญญาณทางล้ิน  ไดแก  รูรส   
วิญญาณทางกาย  ไดแก  รูส่ิงตองกาย  วิญญาณทางใจ  ไดแก   
รูอารมณทางใจ  หรือรูเร่ืองในใจ 
        สรุปไดวา  อายตนะ  6  อารมณ  6  และ[๒วิญญาณ 6]   
มีช่ือในภาษาธรรม  และมีความเก่ียวเนื่องกนั ดังนี ้
1.  จักขุ  -  ตา        เปนแดนรับรู  รูป  -  รูป        เกิดความรูคือ  จักขุวิญญาณ  -  เห็น 
2.  โสตะ  -  ห ู               "        สัททะ - เสียง          "            โสตวิญญาณ  -  ไดยิน 
{๑  คําวาทวาร  นิยมใชคูกับอารมณ,  อายตนะภายใน  คูกับ  อายตนะภายนอก 
แตในท่ีนี้  เพื่อประโยชนในการศึกษาตอไป  จะเรียกอายตนะภายในวา  อายตนะ   



เรียกอายตนะภายนอกวา  อารมณ} 
{๒  ที.ปา.11/304-306/255. 
      อายตนะ  6          [sense-bases]:  eye,  ear,  nose,  tongue,  body,  mind. 
       อารมณ  6          [sense-objects]:  form,  sound,  smell,  taste,  touch,  
                             mind-objects  หรือ  visble  objects, audible  objects,  
                             odorous  objects,  tangible  objects,  cognizable  objects. 
     วิญญาณ  6    [consciousness]:  eye-consciousness,  ear-consciousness,  
                             nose-consciousness,  tongue-consciousness,   
                             body-consciousness  mind-  consciousness.}   
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3.  ฆานะ  -  จมูก        เปนแดนรับรู  คันธะ -  กล่ิน        เกิดความรูคือ ฆานวิญญาณ - ไดกล่ิน 
4.  ชิวหา  -  ล้ิน                "          รส           -  รส                "           ชิวหาวิญญาณ-รูรส 
5.  กาย  -   กาย                "   โผฏฐัพพะ  -  ส่ิงตองกาย        "           กายวิญญาณ  -รูส่ิงตองกาย 
6.  มโน  -   ใจ                "     [๑ธรรม]  -  เร่ืองในใจ        "           มโนวญิญาณ  -รูเร่ืองในใจ 
        อยางไรกต็าม  [๒แมวาวญิญาณจะตองอาศัยอายตนะและอารมณกระทบกนั 
จึงจะเกิดข้ึนได]  ก็จริงแตการท่ีอารมณเขามาปรากฏแกอายตนะ  ก็มิใชวา 
จะทําใหวิญญาณเกิดข้ึนไดเสมอไป  จําตองมีความใสใจ  ความกําหนดใจ 
หรือความใฝใจประกอบอยูดวย  [๓วิญญาณนั้นๆ  จึงจะเกิดข้ึน] ดังตัวอยาง  
ในบางคราว  เชน  เวลาหลับสนิท  เวลาฟุงซาน  หรือใจลอยไปเสีย  เวลาใจ 
จดจอแนวแนอยูกับกจิอยางใดอยางหน่ึง  ตลอดจนขณะอยูในสมาธิ  รูปและ 
เสียงเปนตนหลายๆ  อยางท่ีผานเขามา  อยูในวิสัยท่ีจะเหน็จะไดยนิ   
แตหาไดเหน็  หาไดยินไม  หรือตัวอยางงายๆ  ขณะเขียนหนังสือใจจดจออยู   
จะไมรูสึกสวนของรางกายท่ีแตะอยูกับโตะและเกาอ้ี  ตลอดจนมือท่ีแตะ 
กระดาษและนิว้ท่ีแตะปากกาหรือดินสอ  ในเม่ือมีอายตนะและอารมณ 
เขามาถึงกันแลว  แตวิญญาณไมเกดิข้ึนเชนนี้  กย็ังไมเรียกวาการรับรู 
ไดเกดิข้ึน  การรับรูจะเกิดข้ึนตอเม่ือมีองคประกอบเกดิข้ึนครบท้ังสามอยางคือ 
อายตนะ  อารมณ และวิญญาณ ภาวะน้ี  ในภาษาธรรมมีคําเรียกโดยเฉพาะวา  
[๔"ผัสสะ"  หรือ  "สัมผัส"]  แปลตามรูปศัพทวาการกระทบ  แตมีความหมาย 
ทางธรรมวา  การประจวบหรือบรรจบพรอมกันแหงอายตนะ  อารมณ  และ 
วิญญาณ  พูดอยางเขาใจกันงายๆ  ผัสสะก็คือ  การรับรูนั่นเอง  ผัสสะ  หรือ 
สัมผัส  หรือการรับรูนี้  มีช่ือเรียกแยกเปนอยางๆ  ไปตามทางรับรูคืออายตนะ 
นั้นๆ  ครบจํานวน  6  คือ  จกัขุสัมผัส  โสตสัมผัส  ฆานสัมผัส  ชิวหาสัมผัส 
กายสัมผัส  มโนสัมผัส 
        ผัสสะ  เปนข้ันตอนสําคัญในกระบวนการรับรู  เม่ือผัสสะเกิดข้ึนแลว  
กระบวนธรรมก็ดําเนนิตอไป เร่ิมแตความรูสึกตออารมณท่ีรับรูเขามาน้ัน   
ปฏิกิริยาอยางอ่ืนของจิตใจ  การจําหมาย  การนําอารมณนั้นไปคิดปรุงแตง   
ตลอดจนการแสดงออกตางๆ  ท่ีสืบเนื่องไปตามลําดับ  ในกระบวนธรรมน้ี   
ส่ิงท่ีควรสนใจเปนพิเศษในการศึกษาข้ันนี้  ก็คือ  ความรูสึกตออารมณท่ี 
รับรูเขามา  ซ่ึงเกิดข้ึนในลําดบัถัดจากผัสสะนั้นเอง  ความรูสึกนี้ในภาษาธรรม 
เรียกวา  "เวทนา"  แปลวา  การเสวยอารมณหรือการเสพรสอารมณ  คือ 



ความรูสึกตออารมณท่ีรับรูเขามาน้ันโดยเปน  สุขสบาย  ไมสบาย  หรือเฉยๆ  
อยางใดอยางหน่ึง  เวทนาน้ีถาแบงตามทางรับรู  ก็มี  6  เทาจํานวนอายตนะ  
คือ  เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตา  เวทนาที่ 
{๑  นยิมเรียก  ธรรมารมณ  เพื่อไมใหสับสนคําวา  ธรรม  ท่ีใชท่ัวไป 
ซ่ึงมีความหมายกวางขวางมากหลายนัย} 
{๒  ม.มู.12/443-4/476-7}  
{๓  ม.มู.12/346/358} 
{๔  "ผัสสะ"  และ  "สัมผัส"  [contact]  นี้  ไมควรเขาใจสับสนกับ 
ความหมายในภาษาไทย;  แมคําอ่ืนๆ  คือ อารมณ  วิญญาณ  เวทนา 
ก็มีความหมายไมตรงกันแทกับท่ีใชในภาษาไทย}  
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[๑เกดิจากสัมผัสทางหู  เปนตน]  แตถาแบงตามคุณภาพจะมีจํานวน 3   
คือ  1.สุข  ไดแก  สบาย  ช่ืนใจ ถูกใจ  2.  ทุกข  ไดแก  ไมสบาย  เจ็บปวด 
3.  อทุกขมสุข  ไมทุกข  ไมสุข  คือเร่ือยๆ  เฉยๆ  ซ่ึงเรียกอีกอยางวา  
[๒อุเบกขา]  หรือแบงละเอียดลงไปอีกเปน  5  อยางคือ   
1.สุข  ไดแก  สบายกาย  2.ทุกขไดแก  ไมสบายกาย  เจบ็ปวด   
3.โสมนัส  ไดแก  สบายใจ  ช่ืนใจ  4.โทมนัส  ไดแก  ไมสบายใจ เสียใจ  และ  
5.  อุเบกขา    ไดแก  เฉยๆ  ไมสุขไมทุกข 
        กระบวนการรับรูเทาท่ีกลาวมานี้  เขียนใหเห็นงายๆ  ไดดังนี ้
อายตนะ        +          อารมณ        +        วิญญาณ            =        ผัสสะ    ->   เวทนา 
ทางรับรู                ส่ิงท่ีถูกรู                ความรู                การรับรู    ความรูสึกตออารมณ 
        ดังไดกลาวแลววา  อารมณก็คือโลกท่ีปรากฏลักษณะอาการแกมนษุยทาง 
อายตนะตางๆ  การรับรูอารมณเหลานี้  เปนส่ิงจําเปนซ่ึงชวยใหมนษุยมีความ 
สามารถในการเกี่ยวของกับโลก  ทําใหชีวติอยูรอดและดาํเนินไปดวยดี  ใน 
กระบวนการรับรูนี้  เวทนากเ็ปนสวนประกอบสําคัญอยางหนึ่งโดยทําหนาท่ีเปน 
เคร่ืองช้ีบอกใหทราบวา  อะไรเปนอันตรายแกชีวิต  ควรหลีกเวน  อะไรเก้ือกูล 
แกชีวติ  ควรถือเอาประโยชนได  เวทนาจงึชวยใหกระบวนการรับรูท่ีดาํเนินตอไป   
สามารถสรางความรูความเขาใจท่ีครบถวนบริบูรณเปนประโยชนยิ่งข้ึน   
แตสําหรับมนษุยปุถุชน  เวทนามิไดมีความหมายเพียงเทานั้น  คือมิใชเพยีง 
แควา กระบวนการรับรูไดมีสวนประกอบเพิ่มเขามาอีกอยางหนึ่ง  ท่ีชวย 
เสริมความรูใหสมบูรณ  อันจะทําใหมนษุยมีความสามรถมากข้ึนในการ 
ดําเนินชีวิตท่ีดงีาม  แตเวทนายังหมายถึงการท่ี  โลกมีอะไรอยางหนึ่ง 
เปนผลตอบแทนหรือรางวัลแกมนษุยในการเขาไปเกี่ยวของกับโลกดวย   
ผลตอบแทนท่ีวาน้ี  คือความเอร็ดอรอย  ความช่ืนใจท่ีเกดิจากอารมณ 
ซ่ึงเรียกวาสุขเวทนา  ในกรณีท่ีกระบวนการรับรูดําเนินมาตามลําดับ 
จนถึงเวทนา  ถามนุษยหนัเขาจับเวทนาไวตามความหมายในแงนี้  
มนุษยก็จะหันเหออกไปจากกระบวนการรับรู  ทําใหกระบวนธรรมอีก 
อยางหนึ่งไดโอกาสเขามารับชวงแลนตอไปแทนท่ี  โดยเวทนาจะ 
กลายเปนปจจยัตัวเอกท่ีจะกอใหเกดิผลสืบเนื่องตอไป  พรอมกันนั้น  
กระบวนการรับรู  ซ่ึงกลายไปเปนสวนประกอบและเดินควบไปดวย  
ก็จะถูกกําลังจากกระบวนธรรมใหมนี้บีบค้ันใหบิดเบือนและเอนเอียงไป 



จากความเปนจริง  กระบวนธรรมรับชวงท่ีวานี้  มักดําเนนิไปในแบบงายๆ  
พื้นๆ  คือ  เม่ือรับรูอารมณอยางใดอยางหนึ่งแลว  เกิดความรูสึกสุข 
สบายช่ืนใจ (เวทนา)  ก็อยากได (ตณัหา)  เม่ืออยากได  ก็ติดใจพัวพัน 
จนถึงข้ันยึดติดถือม่ัน (อุปาทาน)  คางใจอยู  ไมอาจวางลงได  ท้ังท่ี 
ตามความเปนจริงไมอาจถือเอาไวได  เพราะส่ิงนั้นๆ  ลวงเลยผานพน 
หมดไปแลว  จากนั้น  ก็เกดิความครุนคิดสรางภาพตางๆ  ท่ีจะใหตน 
{๑  เวทนา 6  [feeling]:  
1. จักขุสัมผัสสชา  เวทนา-เวทนาเกิดจากสัมผัสทางตา 
2.  โสตสัมผัสสชา  เวทนา-เวทนาเกิดจากสัมผัสทางหู     
3.  ฆานสัมผัสสชา  เวทนา-เวทนาเกิดจากสัมผัสทางจมูก 
4.  ชิวหาสัมผัสสชา  เวทนา-เวทนาเกิดจากสัมผัสทางล้ิน     
5.  กายสัมผัสสชา  เวทนา-เวทนาเกิดจากสัมผัสทางกาย 
6.  มโนสัมผัสสชา  เวทนา-เวทนาเกิดจากสัมผัสทางใจ (ส.สฬ.18/434/287)} 
{๒  อุเบกขา  ในหมวดเวทนานี้  เปนคนละอยางกับอุเบกขาในหมวดสังขาร 
(เชน  อุเบกขาพรหมวหิาร , อุเบกขาสัมโพชฌงค  เปนตน.)}  
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อยูในภาวะครอบครองอารมณอันใหเกดิสุขเวทนานัน้  พรอมท้ังคิดปรุงแตง 
สรางวิธีการท่ีจะใหไดอารมณและส่ิงอันเปนท่ีตั้งแหงอารมณนั้น  แลวลงมือ 
กระทําการตางๆ  ทางกายบาง  วาจาบาง  เพื่อใหไดมาซ่ึงผลที่ตองการ 
เพื่อจะไดเวทนาท่ีชอบใจนัน้ยิ่งๆ  ข้ึนไปอีก  บังเกิดเปนสุขทุกขแบบซับซอน 
แรงสูง  ท่ีเปนผลเสกสรรคของมนุษยเอง  แลวหมุนเวยีนเขาวงจรที่เร่ิมจาก 
เวทนาใหมอีก  กลายเปนสังสารวัฏวนอยูอยางนั้น  ไมสามารถกาวตอไป 
สูผลเลิศอยางอ่ืนท่ีชีวิตนีย้ังสามารถเขาถึงไดยิ่งกวานั้นข้ึนไป 
        โดยนัยนี้  จะเห็นวา  ชวงตอท่ีกระบวนธรรมจะสืบทอดจากการรับรู (ผัสสะ) 
ตอไปนั้นเปนข้ันตอนท่ีสําคัญอยางยิ่ง  เรียกไดวาเปนหัวเล้ียวหวัตอทีเดียว   
และในภาวะเชนนี้เวทนาเปนองคธรรมท่ีมีบทบาทสําคัญมาก  กระบวนธรรม 
ท่ีดําเนินตอไปจะเปนอยางไร  ตองข้ึนตอบทบาทของเวทนาวาจะมีลักษณะ 
อยางใด  ท้ังนี้  พอจะตั้งเปนขอสังเกตไดวา 
        ก.  กระบวนธรรมท่ีสืบทอดจาดผัสสะ  เปนหัวเล้ียวหวัตอ  ระหวาง 
กระบวนการรับรูท่ีบริสุทธ์ิกับกระบวนการสังสารวัฏ  ในกระบวนการรบัรูบริสุทธ์ิ  
เวทนามีบทบาทเปนเพยีงองคประกอบยอยๆ  อยางหนึ่งท่ีชวยใหเกิดความรู 
ท่ีถูกตองสมบูรณ  สวนในกระบวนการสังสารวัฏ  เวทนาเปนปจจยัตัวเอก 
ท่ีมีอิทธิพลครอบงําความเปนไปของกระบวนธรรมท้ังหมด  กลาวไดวา   
มนุษยจะคิดปรุงแตงอยางไรและทําการอะไร  ก็เพราะเวทนา  และเพื่อเวทนา  
หรือชีวิตจะเปนอยางไร  กเ็พราะเวทนา  และเพื่อเวทนา  นอกจากนั้นใน 
กระบวนการสังสารวัฏนี้  มนุษยมิไดหยุดอยูเพยีงแคเปนผูรับรูอารมณเรียนรูโลก 
เพื่อเกีย่วของจดัการกับโลกอยางไดผลดีเทานั้น  แตไดกาวตอไปสูความเปน 
ผูเสพเสวยโลกดวย 
        สําหรับกระบวนการรับรูบริสุทธ์ินั้น  ถาจะพูดใหละเอียดชัดเจนตามหลัก  
ก็ตองตัดตอนท่ีชวงตอจากผัสสะนี้ดวยเหมือนกัน  โดยถือวา  การรับรูเกิดข้ึน 
เสร็จส้ินแลวท่ีผัสสะ  ดังนั้นกระบวนธรรมตอจากนี้ไปจึงแยกไดเปนอีกตอนหนึ่ง  
และขอเรียกช่ือวา    กระบวนการญาณทัศนะ  หรือกระบวนธรรมแบบวิวัฏฏ 
เปนคูปฏิปกษกับกระบวนการสังสารวัฏ  แตกระบวนธรรมแบบววิัฏฏ  เปนเร่ือง 
ของการแกปญหาชีวิต จึงจะยกไปพูดในตอนท่ีวาดวย  "ชีวิตควรใหเปนอยางไร?" 
และ  "ชีวิตควรเปนอยูอยางไร?"  ไมกลาวไวในท่ีนี้   
        ข.  กระบวนธรรมท่ีสืบทอดจากผัสสะ  เปนหัวเล้ียวหวัตอทางจริยธรรม 



ระหวางความดีกับความช่ัว ระหวางกุศลกบัอกุศล  ระหวางความหลุดพนเปน 
อิสระกับการหมกติดหมุนเวียนอยูในสังสารวัฏ 
        เม่ือกลาวถึงสวนอ่ืนๆ  ของกระบวนธรรมแลว  ก็ตองยอนกลับไป 
พูดถึงอายตนะอีก  เพราะกระบวนธรรมตางๆ  ท่ีกลาวมานัน้  ตองอาศัยอายตนะ  
เร่ิมตนท่ีอายตนะ  เม่ือวาองคธรรมอ่ืนๆ  สําคัญ  ก็ตองวา อายตนะสําคัญ 
เหมือนกนั  เชน  เม่ือวาเวทนาเปนองคธรรมสําคัญยิ่งในกระบวนธรรมแบบ 
เสพเสวยโลก อายตนะก็ยอมมีความสําคัญมากดวย  เพราะอายตนะเปน 
แหลงหรือเปนชองทางท่ีอํานวยใหเวทนาเกดิข้ึน  เวทนาเปนส่ิงท่ีมนุษยมุง 
ประสงค  อายตนะเปนแหลงอํานวยส่ิงท่ีมุงประสงคนั้น  เทาท่ีกลาวมา  
สรุปไดวา  อายตนะ  6  ทําหนาท่ีรับใชมนษุย  2  อยางคือ 
        1.เปนทางรับรูโลก  หรือเปนแหลงนํามาโลกมาเสนอตอมนุษย   
เปนเคร่ืองมือส่ือสาร  ทําใหมนุษยไดรับขอมูลแหงความรู  
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ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนท่ีจะชวยใหมนุษยสามารถเก่ียวของกบัโลกไดถูกตอง  ทําใหชีวติ 
อยูรอด  และดาํเนินไปดวยด ี
        2.  เปนชองทางเสวยโลก  หรือเปนประตูท่ีมนุษยจะเปดออกไปรับ 
อารมณท่ีเปนรสอรอยของโลกมาเสพเสวย  ดวยการดู  การฟง  การดม  
การล้ิมชิมรส  การแตะตองเสียดสี  ความสนุกสนานบันเทิง ตลอดจน 
จินตนาการส่ิงท่ีหวานช่ืนระร่ืนใจ 
        ความจริง  หนาท่ีท้ังสองอยางนี้  ก็ตดิเนื่องอยูดวยกนั  หนาท่ีอยางแรก 
เรียกไดวาเปนหนาท่ีหลักหรือหนาท่ีพื้นฐานท่ีจําเปน  สวนหนาท่ีท่ีสองเปนหนาท่ีรอง 
จะวาเปนของแถมหรือสวนเกินก็คงได  ในกรณีท้ังสองนัน้  การทํางานของอายตนะ 
ก็อยางเดยีวกนั  ความแตกตางอยูท่ีเจตนจํานงของมนุษย  ซ่ึงมุงไปท่ีความรูหรือ 
มุงไปท่ีเวทนา  สําหรับมนุษยปุถุชน  ความสําคัญของอายตนะมักจะกาวขามมา 
อยูกับหนาท่ีอยางท่ีสอง  คือการเสพเสวยโลก  จนถึงข้ันท่ีกลายเปนวา  หนาท่ี 
อยางท่ีหนึ่งมีไวเพยีงเพื่อเปนสวนประกอบสนองการทําหนาท่ีอยางท่ีสอง  หรือ 
พูดอีกอยางหนึ่งวา  กระบวนการรับรูมีไวเพื่อรับใชกระบวนการเสพเสวยโลก  
หรือรับใชกระบวนการสังสารวัฏเทานั้นเอง  ท้ังนี้เพราะปุถุชนมักใชอายตนะเพื่อ 
มุงรับรูเฉพาะความรูสวนท่ีจะทําใหตนไดเสพเสวยอารมณอรอยของโลกเทานั้น 
หาสนใจส่ิงอันพึงรูนอกจากนั้นไม  ยิ่งกวานั้น  แมความสัมพันธกับโลกในภาค 
แสดงออกดวยการทํา  การพดู  การคิด  กจ็ะกลายเปนการกระทําเพื่อรับใช 
กระบวนการสังสารวัฏเชนเดยีวกันคือ  มุงทํา  พูด  คิด  เพื่อแสวงหาและใหได 
มาซ่ึงอารมณสําหรับเสพเสวย  ยิ่งเปนปุถุชนท่ีหนามากเทาใด  ความติดของ 
พัวพันอยูกับหนาท่ีอยางท่ีสองของอายตนะก็ยิ่งมากข้ึนเทานั้น  จนถึงข้ันท่ีวา   
ชีวิตและโลกของมนุษยวนเวยีนอยูแคอายตนะ 6  เทานัน้เอง เทาท่ีกลาวมาน้ี   
จึงเห็นไดวา  [๑แมอายตนะ  6  จะเปนเพียงสวนหนึ่งของขันธ  5]  และไม 
ครอบคลุมทุกสวนแหงชีวิตของมนุษยโดยส้ินเชิง  เหมือนอยางขันธ 5 ก็จริง 
แตมันก็มีบทบาทสําคัญยิ่งในการดําเนินชีวติของมนุษย  มีอํานาจกํากับ 
วิถีชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก  จนกลาวไดวา  ชีวิตเทาท่ีมนุษยรูจกัและ 
ดําเนินอยูก็คือ การติดตอเกีย่วของกับโลกทางอายตนะเหลานี้  และชีวติ 
มีความหมายตอมนุษยก็ดวยอาศัยอายตนะเหลานี้  ถาอายตนะไมทําหนาท่ี 
แลวโลกก็ดับ  ชีวิตก็ไรความหมายสําหรับมนุษย 
        มีขอความแหงหนึ่งในบาลี  แสดงกระบวนธรรมเทาท่ีกลาวมานี้ได 



อยางกระทัดรัด  และชวยเช่ือมความท่ีกลาวมาในตอนวาดวยขันธ  5   
เขากับเร่ืองท่ีอธิบายในตอนนี้ใหตอเนื่องกนั  มองเห็นกระบวนธรรม 
{๑ อายตนะท้ัง  12  จัดลงในขันธ  5  ดังนี้ 
        1.อายตนะ  5  คูแรก (จกัขุ-รูป  โสต-สัททะ  ฆานะ-คันธะ 
ชิวหา-รส  กาย-โผฏฐัพพะ)  อยูในรูปขันธ 
        2.อายตนะภายในท่ี  6  คือ  มโน  หรือใจ  อยูในวิญญาณขันธ 
        3.อายตนะภายนอกท่ี  6  คือ  ธรรม หรือธรรมารมณ อยูในขันธ  4 
คือ  นามขันธ  3 (เวทนา  สัญญา  สังขาร)  และ  รูปขันธ  
(เฉพาะท่ีเปนสุขุมรูปเทานั้น  เชน  อากาศธาตุ  ความเปนหญิง   
ความเปนชายความเบา  ความออนสลวย  ความสืบตอ  ความทรุดโทรม   
การขยายตัว  ความแปรสลายของรูป  เปนตน)  กับท้ังนพิพานซ่ึงเปน 
ภาวะพนจากขันธ (อภิ.วิ.35/100/85)}    
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[๑ไดครบถวนตลอดสายย่ิงข้ึน  จึงขอยกมาอางไว  ดังน้ี] 
        "อาศัยตาและรูป  เกิดจกัขุวิญญาณ,  ความประจวบแหง 
ธรรมท้ังสามนั้น  เปนผัสสะ,  เพราะผัสสะเปนปจจัย  เวทนาจึงมี,   
บุคคลเสวยอารณใด  ยอมหมายรูอารมณนัน้ (สัญญา),  
หมายรูอารมณใด  ยอมตริตรึกอารมณนั้น (วิตักกะ),   
ตริตรึกอารมณใด  ยอมผันพิสดารซ่ึงอารมณนั้น (ปปญจะ),   
บุคคลผันพิสดารซ่ึงอารมณใด  เพราะการผันพิสดารนั้นเปนเหตุ   
[๒ปปญจสัญญาแงตางๆ] (สัญญาท่ีซับซอนหลากหลาย)   
ยอมผุดพลุงสุมรุมเขา  ในเร่ืองรูปท้ังหลาย  ท่ีพึงรูไดดวยตา   
ท้ังท่ีเปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน" (ตอไปวาดวยอายตนะ 
และอารมณอ่ืนๆ  จนครบ  6  คู  ใจความอยางเดยีวกัน) 
        กระบวนธรรมน้ี  เขียนใหเห็นงายข้ึนดังนี ้
->  กระบวนการรับรูบริสุทธ์ิ    -------|->  กระบวนธรรมแบบเสพเสวยโลก-> 
   (กระแสปกติตามธรรมชาติ)                 |      (เกิดมีผูเสวย-ส่ิงถูกเสวย  ผูคิด-ส่ิงถูกคิด) 
อายตนะ+อารมณ+วิญญาณ= ผัสสะ>เวทนา>สัญญา>วติักกะ>ปปญจะ>ปปญจสัญญาแงตางๆ 
                                                                       |-สังขาร-| 
        เม่ือเกิดปปญจสัญญาแลว  ก็ยิ่งมีความตริตรึกนึกคิด (วิตกักะ)  ไดมากมาย 
และกวางขวางพิสดารยิ่งข้ึน [๓ ทําใหเกิดกิเลสตางๆ  เชน  ชอบใจ  ไมชอบใจ   
หวงแหน  ริษยา  เปนตน  ปนเป  คลุกเคลาไปกับความคิดนั้น] 
หมายเหตุ:                                                                                                           
1.          คําท่ีควรเขาใจคือ  'ปปญจะ'  หมายถึง  อาการท่ีคลอเคลียพัวพนัอยูกับ 
        อารมณนัน้  และคิดปรุงแตงไปตางๆ  ดวยแรงตัณหา  มานะ  และทิฏฐิ 
        ผลักดัน  หรือเพ่ือสนองตัณหา  มานะ  และทิฏฐิ  คือปรุงแตงในแงท่ีจะ 
        เปนของฉัน  ใหตวัฉันเปนนั่นเปนนี่  หรือเปนไปตามความเห็นของฉัน   
        ออกรูปออกรางตางๆ  มากมายพิสดาร  จึงทําใหเกิดปปญจสัญญาแงตางๆ   
        คือสัญญาทั้งหลายท่ีเนือ่งดวยปปญจะนั่นเอง 
2.          จะเหน็วามีสัญญา  2  ตอน  สัญญาตอนแรกคือสัญญาข้ันตอน   
        ท่ีกําหนดหมายอารมณซ่ึงปรากฏตามปกติธรรมดาของมัน   
        สัญญาตอนหลังเรียกวา  'ปปญจสัญญา'  เปนสัญญาเน่ืองจากสังขาร 
        ท่ีปรุงแตงภาพอารมณ  ใหออกรูปรางแงมุมตางๆ  มากมายพิสดารดังกลาวแลว 



3.          จะเหน็วา  กระบวนธรรมท้ังหมดนั้นแยกไดเปน  2  ตอน 
        ก.  ตอนแรก  ตั้งแตอายตนะภายในถึงเวทนา  เปนกระบวนการ 
        รับรูบริสุทธ์ิ  พึงสังเกตวาชวงตอนนี้ กระบวนธรรมเปนกระแสบริสุทธ์ิ 
        ตามธรรมชาติ  มีแตองคธรรมท่ีเกิดข้ึนตามเหตุปจจยั (พึงอานความ 
        ท่ียกมาอางขางบน)  ยังไมมีสัตว  บุคคล  ตัวตน  เกีย่วของ 
        ข.  ตอนปลาย  ตดัตอนแตเวทนาไปแลว  เกดิเปนกระบวนธรรม 
        แบบเสพเสวยโลก  หรือกระบวนการ 
{๑  ม.มู.12/248/226.} 
{๒  คําเต็มวา  ปปฺจสฺญาสงฺขา.} 
{๓  ดู  ที.ม.10/256-7/311.}   
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        สังสารวัฏ  มารับชวงไป;  ความจริงต้ังแตเวทนานี้เปนทางแยก  
        อาจตอดวยกระบวนธรรมแบบววิัฏฏก็ได  แตในท่ีนี้มุงแสดงแต 
        แบบสังสารวัฏกอน  ขอพึงสังเกตในตอนน้ีก็คือ  ตั้งแตจุดเร่ิมตน 
        ของชวงหลังนี้  จะไมมีเพียงองคธรรมตางๆ  ท่ีเปนเหตุปจจัยแกกัน 
        ตามธรรมชาติเทานั้น  แตจะเกิดมีสัตวบุคคลข้ึนมา  กลายเปน 
        ความสัมพันธระหวางผูเสพเสวยกับส่ิงท่ีถูกเสพเสวย  ผูคิดและ 
        ส่ิงท่ีถูกคิด  เปนตน 
4.          กระบวนธรรมเสพเสวยโลกในชวงปลาย  ท่ีแสดงขางบนน้ี  เปน 
        เพียงวิธีแสดงแบบหนึ่งเทานั้น  เลือกเอามาเพราะเหน็วาส้ัน   
        และเขากบัเร่ืองท่ีกําลังอธิบายคือขันธและอายตนะไดดี  อาจ 
        แสดงแบบอ่ืนอีกก็ได  เชนท่ีแสดงอยางพิสดารในหลักปฏิจจสมุปบาท 
        แบบท่ัวไป  ซ่ึงเปนกระบวนธรรมแบบสังสารวัฏโดยสมบูรณ 
5.          วาตามหลักอยางเครงครัด  วิญญาณ  ผัสสะ  เวทนา  สัญญา   
        ในกระบวนธรรมนี้  เปนสหชาตธรรม  ทานถือวาเกิดรวมกัน   
        พึงเขาใจวา  ท่ีเขียนแสดงลําดับไวอยางนี้  มุงเพื่อศึกษาไดงาย 
        เนื่องดวยกระบวนธรรมน้ี  แยกไดเปน  2  ชวงตอน  และชวง 
        ตอนหลังอาจแยกไปเปนกระบวนธรรมแบบสังสารวัฏ  หรือแบบ 
        วิวัฏฏก็ได  ดังนั้น  เพื่อมองเห็นภาพไดกวางขวางข้ึนอาจเขียน 
        แสดงไดดังนี ้
อายตนะ + อารมณ + วิญญาณ = ผัสสะ -> เวทนา ->  กระบวนธรรมแบบสังสารวัฏฏ 
                                                                ->  กระบวนธรรมแบบววิัฏฏ 
        ในเร่ืองอายตนะนี้ มีขอควรทราบเพิ่มเติมเพื่อประโยชนในการศึกษาตอไปดังนี ้
-  อายตนะภายในหรือทวาร  6 นั้น  มีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา  "อินทรีย  6"  คําวา 
    อินทรีย  แปลวา ภาวะท่ีเปนใหญ หมายถึงส่ิงท่ีทําหนาท่ีเปนใหญ  เปนเจาหนาท่ี  
    หรือเปนเจาการในเร่ืองนัน้ๆ เชน  ตาเปนเจาการในการรับรูรูป  หู  เปนเจาการ 
    ในการรับรูเสียง  เปนตน  อินทรีย  6  คือ  จักขุนทรีย  โสตินทรีย  ฆานินทรีย   
    ชิวหินทรีย  กายินทรีย  และมนินทรีย;  คําวา  อินทรีย  นิยมใชกับอายตนะ 
    ในขณะทําหนาท่ีของมัน  ในชีวิตจริง  และเกี่ยวกับจริยธรรม  เชน  การสํารวม 
    จักขุนทรีย  เปนตน  สวนอายตนะนิยมใชในเวลาพูดถึงตัวสภาวะท่ีอยูใน 
    กระบวนธรรม  เชนวา  อาศัยจักขุ  อาศัยรูป  เกิดจกัขุวญิญาณ  เปนตน   



    และเม่ือพูดถึงสภาวะลักษณะเชนวา  จักขุไมเท่ียง  เปนตน,  อีกคําหนึ่งท่ีใช 
    พูดกันบอยในเวลากลาวถึงสภาวะในกระบวนธรรม  คือคําวา  "ผัสสายตนะ"  
    แปลวา  ท่ีเกิดหรือบอเกิดแหงผัสสะ  คือท่ีมาของการรับรูนั่นเอง   
-  อายตนะภายนอก  หรืออารมณ  ก็มีช่ือเรียกอยางอ่ืนอีกคือ  "โคจร"  
    (ท่ีเท่ียว,  ท่ีหากิน)  และ  "วิสัย"  (ส่ิงผูกผัน,  แดนดําเนิน);   
    และช่ือท่ีควรกําหนดเปนพิเศษ  ใชเฉพาะกับอารมณ  5  อยางแรก 
    ซ่ึงมีอิทธิพลมาก  ในกระบวนธรรมแบบเสพเสวยโลก  หรือแบบสังสารวัฏ 
    คือคําวา  "กามคุณ" (สวนท่ีนาใครนาปรารถนา,  สวนท่ีดีหรือสวนอรอย 
    ของกาม)  กามคุณ  5  หมายถึง  รูป  เสียง  กล่ิน  รส 
    และโผฏฐัพพะ  เฉพาะท่ีนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจเทาน้ัน  
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ประเภทของความรู 
        เม่ือพูดถึงกระบวนการรับรูแลว  ก็ควรกลาวถึงประเภทของความรูไวดวย  
แมวาจะตองกลาวถึงอยางยนยอก็ตาม 
        วาตามแนวพุทธธรรม  อาจแยกประเภทของความรูไดหลายนัย  ดงันี้ 
ก.  จําแนกโดยสภาวะ  หรือโดยธรรมชาติของความรู 
        วิธีจําแนกตามสภาวะอยางงายๆ  ก็คือ  จําแนกตามหลักขันธ  5   
ความรูเปนนามธรรมจําพวกหนึ่ง ซ่ึงกระจายอยูในนามขันธ (ขันธท่ีเปน 
นามธรรม  หรือหมวดนามธรรม)  3  ขันธ  คือ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ  
และวิญญาณขันธ  ความรูท่ีจาํแนกตามสภาวะของขันธ  ไดแก   
สัญญาวิญญาณ  และปญญา 
        1.  สัญญา  คือ  ความรูท้ังหมดท่ีอยูในสัญญาขันธ  ไดแก   
ความกําหนดได  หมายรู  รวมท้ังความรูท่ีเกิดจากการกําหนดหมาย 
หรือหมายรูแลวบันทึกเก็บรวมไวเปนวัตถุดบิของความคิดตอๆ  ไป 
ทําใหมีการรูจกั  จําได  รู  เขาใจ  และคิดไดยิ่งๆ  ข้ึนไป 
        สัญญา  แบงตามอารมณ  คือ  ส่ิงท่ีหมายรู  หรือ  กาํหนด 
จดหมายไว  มี  6  ชนิด  คือ  รูปสัญญา (สัญญาเก่ียวกับรูป)   
สัททสัญญา (สัญญาเก่ียวกบัเสียง)  คันธสัญญา (สัญญาเกี่ยวกับกล่ิน) 
รสสัญญา (สัญญาเก่ียวกับรส)  โผฏฐัพพสัญญา (สัญญาเกี่ยวกับส่ิง 
ตองกาย) [๑ธัมมสัญญา (สัญญาเก่ียวกับเร่ืองในใจหรือส่ิงท่ีใจรูและนึกคิด)] 
        วาโดยสภาพปรุงแตง  สัญญาอาจแบงคราวๆ  ได  2  ระดับ  คือ 
        1)  สัญญาช้ันตน  ไดแก  [๒ความหมายรูลักษณะอาการตามสภาวะ 
ของส่ิงนั้นๆ  โดยตรง  เชนหมายรูวา  สีเขียว  ขาว  ดํา  แดง  แข็ง  ออน  
รสเปร้ียว  หวาน  รูปรางกลม  แบน  ยาว  ส้ัน  เปนตน]  รวมท้ังความหมายรู 
เกี่ยวกับบัญญัติตางๆ  วา  แมว  วาโตะ  วาเกาอ้ี  ฯลฯ 
        2)  สัญญาซอมเสริม  ไดแก  [๓ความหมายรูไปตามความคิดปรุงแตง] 
หรือตามความรูความเขาใจในระดับตางๆ  เชน  หมายรูวา  สวย  วานาเกลียด 
นาชัง  วาไมเท่ียง  วาไมใชตวัตน  เปนตน  ถาแยกยอยออกไป  สัญญาซอม 
เสริมหรือสัญญาสืบทอดนี้กแ็บงไดเปน  2  พวก  คือ 
        -สัญญาซ่ึงเกิดจากความคิดปรุงแตงท่ีเปนอกุศล เรียกวา ปปญจสัญญา 
คือสัญญาฟามเฝอหรือซับซอมหลากหลาย  ซ่ึงเกิดจากการแตงเสริมเติมตอ 



ใหพิสดาร  ของตัณหา  มานะ  และทิฏฐิ  เรียก 
{๑  ดู  บันทกึพิเศษทายบท} 
{๒  เรียกวา  ปญจทวาริกสัญญา  แปลวาสัญญาท่ีเปนไปทางปญจทวาร 
        คือ  ความหมายรูเกีย่วกับรูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ  
        (ดู  ม.อ.3/434)  สัญญาอ่ืนๆ  ตอจากนี้ไป  เปนสัญญาทาง 
        มโนทวารทั้งหมด} 
{๓  ตัวอยางแสดงสัญญาท่ีเกิดจากความคิดปรุงแตง  "เม่ือเขาดํารง 
        อยูในสัญญาอยางยอด (สัญญาละเอียดประณีตสุด)  ก็เกิดม ี
        ความคิดวา  เม่ือเราคิดจํานง  ก็จะมีแตเสีย  เราไมคิดจํานง   
        จะดกีวา,  หากวาเราจะพึงคิดจํานง  คิดปรุงแตง  สัญญาเหลานี้ 
        ก็คงจะดับไปเสีย  และสัญญาอ่ืนท่ีหยาบก็จะพึงเกดิข้ึน  อยา 
        กระนั้นเลย  เราจะไมจาํนงละ  จะไมคิดปรุงแตงละ" (ที.สี.9/286/229)  
        สัญญาอยางยอด  =  อากิญจัญญายตนะ}  
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อีกอยางหนึ่งตามสํานวนอรรถกถาบางแหงวา  กิเลสสัญญา  แปลวา 
สัญญาท่ีเกิดจากกิเลส  หรือ[๑สัญญาท่ีประกอบดวยกิเลส (สัญญาเจือกิเลส)]  
สัญญาพวกนี้ถูกกิเลสปรุงแตงใหฟนเฝอและหางเหเฉไฉออกไปจากทางแหง 
ความรู  ไมเปนเร่ืองของความรู  แตเปนเร่ืองของการท่ีจะใหเกิดโลภะ  โทสะ 
โมหะ  แทนท่ีจะชวยใหเกิดความรู  กลับเปนเคร่ืองปดกัน้บิดเบือนความรู   
ดังไดเคยอธิบายแลวขางตน  ยกตัวอยางเชนหมายรูลักษณะท่ีตนถือวานาชัง   
หมายรูลักษณะอาการท่ีสนองความอยากไดอยากเอา  หมายรูลักษณะอาการ 
ท่ีตนเปนคนยิง่ใหญ  หมายรูลักษณะอาการใหผูอ่ืนที่ตนถือวาตํ่าตอยดอยกวา   
หมายรูภาวะท่ีตนเปนเจาของ  เปนผูครอบครอง  ฯลฯ 
        -  สัญญาท่ีเกิดจากความคิดดีงาม  หรือเกิดจากความรูความเขาใจถูกตอง  
เรียกวา  กุศลสัญญาบาง  วิชชาภาคิยสัญญา (สัญญาท่ีชวยใหเกิดวิชชา)  บาง  
หรือเรียกช่ืออ่ืน ๆ  ในทํานองนี้บาง  เปนสัญญาท่ีชวยสงเสริมความเจริญปญญา 
และความงอกงามแหงกุศลธรรม  เชน  หมายรูลักษณะอาการท่ีชวนใหเกิด 
ความเปนมิตร  หมายรูลักษณะอาการซ่ึงแสดงภาวะท่ีเปนไปตามเหตุปจจัย   
ภาวะท่ีเปนของไมเท่ียงภาวะท่ีไรตัวตน  เปนตน 
        พระอรหนัตก็มีสัญญา แตเปนสัญญาท่ีปราศจากอาสวะ คือ[๒สัญญาไรกิเลส]  
พระอรหันตกห็มายรูปปญจสัญญาตามท่ีปุถุชนเขาใจ  หรือตามท่ีทานเองเคย 
เขาใจเม่ือคร้ังยังเปนปุถุชน  แตทานหมายรูเพียงเพื่อเปนความรู  เพื่อใชประโยชน   
เชนในการชวยแกไขปญหาของผูอ่ืน ไมหมายรูในแงท่ีจะมีตัวตนออกรับความกระทบ 
แมผูปฏิบัติธรรมก็พึงดําเนนิตามแนวทางเชนนั้น 
        2.  วิญญาณ  คือความรูท้ังหมดท่ีอยูในหมวดวิญญาณขันธ  ไดแก   
ความรูยืนโรงท่ีเปนกิจกรรมประจําของจิต  และซ่ึงคอยรูกิจกรรมอยางอ่ืน 
ทุกอยางของจติ  ดังไดอธิบายแลวในบทท่ี  1  วาดวยขันธ  5 
        3.  ปญญา  เปนความรูหลักในหมวดสังขารขันธ  [๓ความหมายของ 
ปญญาไดแสดงไวแลวพอสมควรในบทที่  1  จึงจะไมกลาวซํ้าในท่ีนี]้   
แตนอกจากปญญาท่ีเปนความรูหลักแลว  ในหมวดสังขารขันธ  ยังมี 
ขอธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกบัความรูอีกหลายอยาง  ซ่ึงสัมพันธกับปญญา 
ในแงชวยเกื้อหนุนบาง  เปนข้ันตอนในระหวางของการพัฒนาปญญาบาง 
เปนคูเทียบฝายตรงขามท่ีแสดงความมี  ความขาด  ความลด  ความ 
เพิ่มของปญญาบาง  กลาวคือ[๔] 



        -  ศรัทธา  คือ  ความเช่ือ  ความซาบซ้ึง  ไมใชความรู  แต 
อาจเปนทางเช่ือมตอนําไปสูความรูได เพราะศรัทธามีลักษณะเปนการ 
ยอมรับความรูของผูอ่ืน  ฝากความไววางใจในปญญาของผูอ่ืน  ยอมพึ่ง 
{๑  เชน  ม.อ.2/98;  ส.อ.3/33}  
{๒  ดู  ม.อุ.14/341/232} 
{๓}  ปญญาแบงยอยออกไปเปนกี่อยาง ผูสนใจพึงดู  วิสุทธิ.3/3-10;  
       เหตุท่ีไมนํามาแสดงท่ีนี้  เพราะยังไมเห็นวาจะชวยเสริมความเขาใจ 
       และอาจทําใหฟนเฝอ  แตจะยกมากลาวหรืออธิบายตอไปขางหนา 
       เม่ือถึงโอกาสท่ีเห็นวาชวยเสริมเร่ือง  และควรทราบในที่นั้นๆ.  [๓] 
{๔}  ศรัทธา  ทิฏฐิ  โมหะ  และปญญา  เปนเจตสิก  อยูในหมวดสังขาร  
       ตามหลักฝายอภิธรรม  ดู  สงฺคห.7 (เหตุผลท่ีจัดเชนนั้น ดใูนบทที่ 1)  
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และอาศัยความรูของผูอ่ืนหรือแหลงแหงความรูนั้นเปนเคร่ืองช้ีนําแกตน 
ถาผูมีศรัทธารูจักคิดรูจกัใชปญญาของตนเปนทุนประกอบไป  ศรัทธานั้น 
ก็สามารถนําไปสูความเจริญปญญาและการรูความจริงได  เฉพาะอยางยิ่ง 
ในเม่ือผูอ่ืนนัน้หรือแหลงความรูนั้นมีความรูแทจริง  และมีกลัยาณมิตร 
ชวยช้ีแนะใหรูจักใชปญญา  แตถาเช่ืออยางงมงายคือไมรูจักคิด  ไมใช 
ปญญาของตนเลย  และผูอ่ืนหรือแหลงแหงความรูนั้น  ไมมีความรูจริง  
ท้ังไมมีกัลยาณมิตรท่ีจะชวยช้ีแนะ [๑หรือมีปาปมิตร  ผลอาจกลับตรงขาม  
นําไปสูความหลงผิด  หางไกลจากความรูยิ่งข้ึน] 
        -  ทิฏฐิ  คือ [๒ ความเห็น ความเขาใจตามแนวความคิดของตน]  
เปนข้ันตอนสําคัญในกระบวนการพฒันาปญญา  เพราะความรูความ 
เขาใจของมนุษยปุถุชน  ท่ีตอจากข้ันข้ึนตอผูอ่ืนดวยศรัทธา  กาวมาสู 
การมีความคิดความเขาใจหรือมีส่ิงท่ีเรียกวาเหตุผลของตนเองประกอบ   
พอจะนับไดวาเปนความเขาใจของตนเอง  ก็คือ  ทิฏฐิ  บางคร้ังทิฏฐิก็ 
สัมพันธกับศรัทธาอยางใกลชิด  หรือถึงกบัเปนคนละแงของเร่ืองเดียวกัน  
กลาวคือ  แงท่ีเปนการมอบความไววางใจไวในความรูของผูอ่ืน  ยอมไป 
ตามปญญาของเขา (แลนออกหรือพุงหาไป)  เปนศรัทธา  สวนแงท่ี 
เปนการรับเอาความรูนั้นหรือส่ิงท่ีเขาบอกใหนัน้มายึดถือทําเปน 
ของตน (รับมาถือหรือเอาเขามา) [๓เปนทิฏฐิ ลักษณะสําคัญของทิฏฐิ 
คือการยึดถือเปนของตน]  ความรูท่ีเปนทิฏฐินี้มีไดตั้งแตข้ันไมมีเหตุผล 
เลย  จนถึงมีเหตุผลบางและมีเหตุผลมาก  เม่ือใดทิฏฐินั้นพัฒนาข้ึนไป 
จนเปนความรู  ความเหน็  ความเขาใจ  ท่ีถูกตองตรงตามความเปนจริง 
คือ  ตรงตามสภาวะ  ก็เรียกวา [๔เปนสัมมาทิฏฐิ  และจัดเปนปญญา]   
เม่ือปญญานั้นเจริญข้ึนจนมองเห็นสภาวะนั้นดวยตนเองอยางชัดแจง 
สมบูรณแลว  ก็ไมตองยดึถือความรูนั้นเปนของตน  เพราะความจริง 
แทดํารงอยูอยางนั้นเปนกลางๆ  ไมตองมีท่ีอางท่ียัน  เปนอันเลยพน 
ข้ันของทิฏฐิไปเอง  แตเพราะทิฏฐิพวงอยูกับความยดึถือเปนของตน  
ทิฏฐิจึงมักกอใหเกิดผลเสีย  ถายึดถือเหนยีวแนน  แมจะเปนทิฏฐิท่ี 
ใกลเคียงความจริงอยางมาก  แตก็กลายเปนเคร่ืองปดบังขวางกั้น 
ไมใหเขาถึงความจริงนั้น 
        -  โมหะ  คือ  ความหลง  ความไมรู  เปนไวพจนของคําวา  



"อวิชชา"  หมายถึงความไมรูตามความเปนจริง  ไมรูตรงตามสภาวะ 
เปนภาวะตรงขามกับปญญา  โดยเฉพาะปญญาท่ีเรียกช่ือเฉพาะวา 
วิชชา  พูดอยางสามัญวา  โมหะหรืออวิชชา  คือความไมรูนี้  เปน 
ภาวะพื้นเดิมของคนซ่ึงจะตองกําจัดใหหมดไปดวยวิชชา  คือความรู  
หรือดวยการฝกอบรมเจริญปญญา  อยางไรก็ตาม  แมจะเลาเรียน 
ศิลปวิทยาตางๆ  มากมาย  และใชศิลปวิทยาเหลานัน้ทํากิจประกอบ 
การตางๆ  ไดมากมาย  แตถาไมชวยใหเขาใจส่ิงท้ังหลายตามความ 
เปนจริง  ไมมองเห็นสังขารธรรมท้ังหลายหรือโลกและชีวิตตาม 
สภาวะของมันแลว 
{๑  เร่ืองศรัทธา  จะกลาวถึงเปนพิเศษในบทท่ี  17   
วาดวยบุพภาคของการศึกษา 1.} 
{๒ ไมพึงปะปนกับคําวาทิฏฐิ  ท่ีหมายถึงความดื้อดึงในความเหน็   
ตามท่ีใชในภาษาไทย (ทิฏฐินี้  รูปสันสกฤตเปนทฤษฎี  แตก็ไม 
ตรงกันนักกับคําวาทฤษฎีท่ีใชในภาษาไทย)} 
{๓  ไวพจนบางคําของทิฏฐิ  คือ  อภินิเวส  ปรามาส  และ 
อุปาทาน (ซ่ึงลึกลงไปยอมมีตัณหาเปนปจจัย) 
ดู  อภิ.วิ.35/312/200.} 
{๔  เชน  อภิ.วิ.35/240/164;  612/337.}  
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ศิลปวิทยาเหลานั้น  ก็เปนเพยีงสุตะ  คือส่ิงท่ีสดับถายทอดกันไปเทานัน้ 
ยังไมเปนปญญาแทจริง  ไมสามารถกําจัดโมหะหรืออวชิชาได  และ 
ไมอาจแกปญหาพื้นฐานของชีวิตไดสําเร็จ  บางทีจะแกแตกลาย 
เปนกอปญหาขึ้นใหม  เหมือนคนตองการแสงสวาง  แสวงหารวบรวม 
ฟนและเช้ือไฟชนิดตางๆ  มามากมายถึงจะรวมมาไดเทาใด  และ 
จะปฏิบัติอยางไรตอฟนและเชื้อไฟเหลานัน้  จะตกแตงประดับประดา 
ประดิดประดอยอยางไร  แตตราบใดท่ียังมิไดจุดไฟข้ึน  ก็ไมอาจให 
แสงสวางเกิดข้ึนได 
          -  ปญญา  ท่ีเปนตัวความรูในสังขารขันธนั้น  เปนส่ิงท่ีจะตอง 
ทําใหเกดิใหมีข้ึน  ตองฝกปรือ  ทําใหเจริญเพิ่มพูนข้ึนไปโดยลําดับ  
ปญญาจึงมีหลายข้ันหลายระดับ  และมีช่ือเรียกตางๆ  ตามข้ันของ 
ความเจริญบาง  ตามทางเกิดของปญญานั้นบาง  ตามลักษณะเฉพาะ 
ของปญญาชนิดนั้นบาง  อันจะพึงศึกษาความหมายของแตละอยางสืบ 
ตอไป  จะขอยกช่ือของปญญามาใหดูเปนตัวอยาง  เชน  ปริญญา   
ญาณ  วิชชา  อัญญา  อภิญญา  พุทธิ  โพธิ  สัมโพธิ  เปนตน 
        สัญญา  วิญญาณ  และปญญา  แตกตางกันอยางไร  ไดอธิบาย 
แลวในบทท่ี 1  วาดวยขันธ 5  ขอท่ีควรย้ําไว ณ ท่ีนี้ มีเพยีงอยางเดยีวคือ 
          วิญญาณ  เปนปริญไญยธรรม  คือ  เปนส่ิงท่ีเราควรกําหนดรู   
หรือทําความรูจักมันตามสภาวะของมันเทานั้น  เราไมมีหนาท่ีท่ีจะตองทํา 
อะไรตอมันอีก  เพราะถึงอยางไร  มันก็ทําหนาท่ีของมันอยูอยางนัน้ 
        สัญญา  [๑โดยท่ัวไปเปนปริญไญยธรรม  คือเปนส่ิงท่ีควรกําหนดรู 
หรือทําความรูจักเทานัน้]  แตสัญญาเจือกิเลสหรือ[๒ปปญจสัญญา   
เปนปหาตัพพธรรม  คือ  เปนส่ิงท่ีควรละหรือกําจัดใหส้ินไป]  สวน 
สัญญาท่ีชวยสงเสริมการพัฒนาความรูและสงเสริมกุศลธรรม   
เปน[๓ภาเวตพัพธรรม  คือ  ส่ิงท่ีควรเจริญควรทําใหเกดิใหมี  และ 
ใหเพิ่มพูนข้ึนจนใชประโยชนไดบริบูรณ] 
        สวนปญญาเปนภาเวตัพพธรรม  คือ  เปนส่ิงท่ีควรฝกอบรม   
ทําใหเกดิใหมี  และใหเจริญยิง่ข้ึนไปจนทําลายโมหะหรืออวิชชาได 
โดยส้ินเชิง[๔] 
 



ข.  จําแนกโดยทางรับรู 
        กลาวตามพุทธธรรม  ผัสสะ  เปนแหลงแหงความรู  ความรูท้ังหมด 
ทุกอยางทุกประเภทเกิดจากผัสสะ[๕]  หรือเกิดข้ึนท่ีผัสสะ  คืออาศัยการรับรู  
โดยผานอายตนะ (แดนรับรู)  ท้ัง  6  หรือเรียกงายๆ  วา 
{๑  สัญญาท่ัวไปเปนปริญไญยธรรม  เชน  ขุ.ปฏิ.31/58/33.}   
{๒  ดู องฺฉกฺก.22/381/497; และดูประกอบท่ี องฺ.นวก.23/205/365; 
207/371;  ขุ.อุ.25/89/128;  ขุ.ปฏิ.31/112-3/83;  164/115; ฯลฯ;  
สัญญท่ีเปนภาเวตัพพธรรม  อาจเรียกช่ือวา  วิชชาภาคิยสัญญา (สัญญาท่ี 
ชวยใหเกิดวิชชา)  ตามนัย  องฺ.ฉกฺก.22/306/373  บางวา   
นิพเพธภาคิยสัญญา (สัญญาท่ีชวยใหทําลายกิเลส)  ตามนัย   
ส.อ.3/45  บาง  และบางอยางเรียก  กุศลสัญญา  บางแหงเรียก   
อวิปรีตสัญญา (สัญญาไมวิปริต)  ตาม  เนตติ.175  บาง} 
{๓  ดู องฺฉกฺก.22/381/497; และดูประกอบท่ี องฺ.นวก.23/205/365; 
207/371;  ขุ.อุ.25/89/128;  ขุ.ปฏิ.31/112-3/83;  164/115; ฯลฯ;  
สัญญท่ีเปนภาเวตัพพธรรม  อาจเรียกช่ือวา  วิชชาภาคิยสัญญา (สัญญาท่ี 
ชวยใหเกิดวิชชา)  ตามนัย  องฺ.ฉกฺก.22/306/373  บางวา   
นิพเพธภาคิยสัญญา (สัญญาท่ีชวยใหทําลายกิเลส)  ตามนัย   
ส.อ.3/45  บาง  และบางอยางเรียก  กุศลสัญญา  บางแหงเรียก   
อวิปรีตสัญญา (สัญญาไมวิปริต)  ตาม  เนตติ.175  บาง} 
{๔  วิญญาณเปนปริญไญยธรรม  ปญญาเปนภาเวตัพพธรรม 
ดู  ม.มู.12/494/536}  
{๕  ระวังไมพงึสับสนความหมายของผัสสะท่ีใชในบาลีเดิม   
กับความหมายที่นํามาใชบางแหงในสมัยปจจุบัน;  ท่ีวาผัสสะ 
เปนแหลงเกิดของความรูท้ังหลาย  พึงอางบาลีไดมากมาย  เชน   
ส.สฬ.18/125/86;  ส.ข.17/113-5/72-74; 121-2/78-79; 
ขุ.ปฏิ.31/111/82;  องฺ.ฉกฺก.22/332/462-5;   
องฺ.อฏก.23/189/351;  องฺ.นวก.23/218/399; อยางไรก็ตาม   
ถาถืออยางเครงครัด  ผัสสะไมเปนปจจยัของความรูท่ีเรียกวาวิญญาณ  
เพราะวิญญาณเปนองคประกอบรวมในการเกิดผัสสะ  ดังนั้น  บาลีท่ีอาง 
เหลานี้จึงไมกลาววาผัสสะเปนเหตุใหเกิดวิญญาณขันธ  แตกลาววา 
นามรูปเปนเหตุใหเกิดวิญญาณขันธ กระนัน้ก็ดี  ถอยคําภาษาไทยวา 



ผัสสะ เปนแหลงของความรูท้ังหมด  กน็ับวาถูกตองเพราะคําวา 
แหลงคลุมความหมายท้ังในแงเปนตนเหตุและเปนท่ีรวม.}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 44 
ผานทวาร (ทางรับรู)  ท้ัง  6  คือ  จักขุ  โสตะ  ฆานะ  ชิวหา 
กาย  มโน  หรือเรียกงายๆ  วา  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  และใจ   
ดังอธิบายแลวขางตน 
        ถาถือ  อายตนะ  หรือ  ทวาร  เปนหลัก  โดยฐานเปนตนทาง 
ของการรับรู  ก็สามารถจัดกลุมความรูไดเปน  2  ประเภท  คือ 
        1.  ความรู (ท่ีได)  ทางปญจทวาร  หรือเบญจทวาร  คือ   
ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ไดแก  ความรูช้ันตนหลายอยาง  คือ  
ความรูรูป (สี)  เสียง  กล่ิน  รส  และโผฏฐัพพะ (ส่ิงตองกาย 
ท้ังหลาย  ซ่ึงสรุปลงไดในปฐว-ีสภาวะแขนแข็ง  เตโช-ความรอน 
หรืออุณหภูมิ  และวาโย-ความส่ันไหว  เคล่ือนและเครงตึง) 
        2.  ความรู (ท่ีได)  ทางมโนทวาร  คือ  ใจ  ไดแก  
ธรรมารมณ  หรือเรียกส้ันๆ  วา  ธรรม  กลาวคือส่ิงท้ังหลาย 
ท่ีใจรูท่ีใจคิด  ธรรมารมณ  หรือ  ธรรม [๑ นี้วาตามแนวอภิธรรม]  
ทานแยกแยะใหเห็นชดัเจนข้ึนอีกวา  มี  5  อยาง  คือ 
        1)  เวทนาขันธ (หมายถึงความรูตอเวทนา  หรือเวทนา 
ในฐานะเปนส่ิงท่ีถูกรู  ไมใชตัวเวทนาเองขอตอๆ  ไปก็พงึเขาใจ 
เชนเดยีวกัน) 
        2)  สัญญาขันธ 
        3)  สังขารขันธ 
        4)  อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป (รูปท่ีเห็นไมได  กระทบหรือถูกตองไมได) 
อันนับเนื่องในธรรมายตนะหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  สุขุมรูป  มี  16  อยาง 
คือ  อาโป (อาโปธาตุ  คือสภาวะดึงดูดซึมซาบ) อิตถีภาวะ (ความเปนหญิง)  
ปุริสภาวะ (ความเปนชาย)  หทัยรูป (ท่ีตั้งแหงใจ)  ชีวิตนิทรีย 
อาหารรูป (หมายถึงโอชา)  อากาส (คืออวกาศหรือชองวาง)   
กายวิญญัติ (การส่ือความหมายดวยกาย)  วจีวิญญัติ (การส่ือความหมายดวยวาจา) 
วิการรูป  3  คือ  ลหุตา (ความเบา)  มุทุตา (ความออนนุม)   
กัมมัญญตา (ความควรแกงาน)  และลักขณรูป  4  คือ  
อุปจยะ (ความกอตัวหรือเติบข้ึน)  สันตติ (ความสืบตอ)  
ชรตา(ความทรุดโทรม)  อนิจจตา (ความแปรสลาย) 
          5)  อสังขตธาตุ  คือ  นิพพาน 



          [๒คัมภรีอภิธรรมช้ันหลัง]  ประสงคจะใหเขาใจงายและละเอียดยิ่งข้ึน   
ไดจัดแบงธรรมารมณ  คือ ส่ิงท่ีเปนความรูทางใจน้ี  อีกแบบหนึ่ง  โดย 
จําแนกเปน  6  อยางคือ 
{๑  อภิ.วิ.35/100/86;.อภิ.ส.34/637/245;  วสุิทธิ.3/64} 
{๒  สงฺคห.17;สงฺคห.ฏีกา 124}  
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        1)  ปสาท  หรือประสาทท้ัง  5  คือ  ความใสหรือความไวท่ีเปนตัวส่ือรับรูของ 
              ตา  ห ู จมูก  ล้ิน  กาย 
        2)  สุขุมรูป  16  ท่ีกลาวแลวในขอ  4)  ของชุดกอน 
        3)  จิต 
        4)  เจตสิก (ตรงกับเวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธในชุดกอน) 
        5)  นิพพาน 
        6)  บัญญัติ  คือ  คําเรียกขาน  ช่ือเรียก  คํากําหนดท่ีวางไว  เชน   
        ช่ือเรียกวา  พื้นดิน  ภูเขา  รถ  คน  ทิศเหนือ  ทิศใต  หลุม  บอ  เกาะ 
        แหลม  เปนตน  ซ่ึงตัวจริงของส่ิงท่ีบัญญัติเรียกนั้นเปนของมีจริง  ก็มี   
        ไมมีอยูจริง  ก็มี  แตจะมีหรือไมมีก็ตาม  คําบัญญัตินั้น  ก็เปน กาลวินิมุต 
        คือไมข้ึนตอกาล  และไมพินาศ  เชน  ชองวางท่ีลึกลงไปในแผนดนิเรา 
        เรียกวาหลุม  ชองเชนนัน้มีท่ีไหน  เม่ือใด  ก็เรียกวาหลุม  คงท่ีเสมอไป  
        แตหลุมตางหากจากชองในแผนดินหามีไม  และหลุมเองทุกๆ  หลุม 
        ยอมต้ืนเขิน  ยอมฟง  ยอมเปล่ียนแปลงไปกลายเปนอ่ืนได  หรือเชน 
        ส่ิงท่ีเรียกวาสัญญา  ยอมเกิดดับเส่ือมสลายไป  แตบัญญัติวาสัญญา 
        หาเส่ือมสลายไมเพราะส่ิงท่ีมีภาวะเชนนั้นเกิดข้ึนท่ีไหน  เม่ือใด  ก็เรียกวา 
        สัญญาเสมอไป (ถาไดตกลงไวอยางนัน้)  หรือเชน  ส่ิงท่ีเปนรางกาย 
        ยอมทรุดโทรมแตกสลายได  แตบัญญัติวากายยอมคงท่ี  ของอยางนั้น 
        เกิดท่ีไหนพบท่ีไหน  กเ็รียกวาอยางนัน้ตามบัญญัติ  ผูท่ีไมเขาใจเร่ือง 
        บัญญัติ  อาจงงหรือสับสน  เม่ือไดฟงคําวา  เวทนาไมเท่ียง  สัญญาไมเท่ียง 
        เปนตน  โดยจับไมถูกวา 
        เนื้อตัวของเวทนาและสัญญาไมเท่ียง  หรือบัญญัติของเวทนาและสัญญาไมเท่ียง 
        พูดดวยภาษาทางวิชาการอยางนี้  อาจเขาใจยากสักหนอย  โดยเฉพาะความรู 
ทางมโนทวารบางอยาง  บางคนอาจแยกไมออกจากความรูทางปญจทวาร  ถา 
สามารถแยกได  ก็จะเขาใจชัดเจนยิ่งข้ึน  ขอยกตัวอยางเชน  เม่ือไดยินคนพูด  
ความรูทางปญจทวาร (ในท่ีนี้  ไดแก  โสตทวาร  คือหู)  เปนเพียงความรูเสียง 
คือไดยินเสียงเทานั้น  หาใชรูคําพูดไม  สวนการรูคําพูด  คือความหมายของ 
ถอยคํานั้นๆ  วาเขาพูดอะไรๆ  เปนความรูท่ีเกิดในมโนทวาร  หรือเม่ือมองดู 
หลังคา  ความรูทางปญจทวาร (ในท่ีนี้  ไดแกจกัขุทวารคือตา) เปนเพยีง 
ความรูรูปหรือรูสีเทานั้น  หาใชรูหลังคาไม  การรูภาวะท่ีคลุม  ท่ีมุง  ท่ีปกปอง 



และรูความเปนหลังคา  สําเร็จไดท่ีมโนทวาร  โดยนัยนี้  จะเห็นวา  ความรูทางใจ 
หรือความรูธรรมารมณ  คือส่ิงท่ีใจรู  หรือเร่ืองในใจนั้น  มีขอบเขตกวางขวางมาก 
ครอบคลุมไปถึงความรูท่ีรับเขามาทางปญจทวาร  พรอมท้ังความรูท่ีเปนเร่ือง 
จําเพาะของใจ  ถาพูดดวยภาษางายลงสักหนอย  อาจแยกประเภท   
ความรูทางมโนทวารไดอีกแนวหนึ่ง  ดังน้ี 
        ก)  อารมณเฉพาะของใจ  เชน  ความรัก  ความโกรธ  ความขุนมัว   
                ผองใส  ดีใจ  เสียใจ  ซึมเศรา  เหงาหงอย  วาเหว  เบิกบาน 
                กลาหาญ  หวัน่กลัว  เปนตน 
        ข)  อารมณอดีต  ซ่ึงไดรับรูไวดวยอายตนะ  5  อยางแรก  เรียกงายๆ วา 
                อารมณอดีตของปญจทวาร 
        ค)  อารมณท่ีเนื่องอยูกบัรูปธรรมท่ีเปนอารมณของปญจทวารน้ันเอง   
                แตวญิญาณทางปญจทวาร  
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                       นั้นไมรู  ไดแก  บัญญัติ  และความสัมพันธตางๆ  เกี่ยวกบั 
                       รูปธรรมท้ังหลาย  เชน  หนาท่ีความสืบเนือ่ง  ความคล่ีคลาย 
                       ขยายตัวความเปนองคประกอบกัน  ของรูปธรรมตางๆ  เปนตน 
        ง)          การปรุงแตงอารมณอดีตท่ีรับเขามาทางปญจทวาร  พรอมท้ัง 
                อารมณเฉพาะของใจและความรูเกี่ยวกับบัญญัตแิละความ 
                สัมพันธตางๆ  ข้ึนเปนความตริตรึก  คิดหาเหตุผลและ 
                จินตนาการตางๆ  ตลอดจนการวินิจฉัยส่ังการ 
        จ)          ความหยั่งรู  หรือปรีชาพิเศษตางๆ  ท่ีผุดโพลงข้ึนในใจ 
                สวางชัดท่ัวตลอด  เชน  มองเหน็อาการท่ีสัมพันธกันของบางส่ิง 
                แลว  เกิดความเขาใจแจมแจง  มองเห็นกฎแหงความสัมพันธ 
                นั้น  ไดแกความรูท่ีเรียกวา  ญาณ  เชนอภิญญา  เปนตน 
        ฉ)          อสังขตธรรม  คือนิพพาน 
        ถาจับเอาตรงแคผัสสะ  โดยถือวาเปนจุดท่ีความรูเร่ิมตนอยางแทจริง  
ก็แยกประเภทความรูเปน  2 คือ  ความรู (ท่ีได)  ดวยผัสสะทางปญจทวาร 
และ[๑ความรู (ท่ีได)  ดวยมโนสัมผัส (ผัสสะทางมโนทวาร)  ซ่ึงก็ไดความ 
เทากับท่ีจําแนกโดยทวารอยางท่ีกลาวมาแลว] 
        อีกอยางหน่ึง  [๒ตามความนิยมในคัมภีรท้ังหลาย  ทานจัดความรูตาม 
ทางรับรูเปน  4  ประเภทคือ] 
        1.  ทิฏฐะ  ส่ิงท่ีเห็น  ไดแก  รูปารมณท้ังหลาย  หรือความรูท่ีไดดวย 
การเห็นการด ู
        2.  สุตะ  ส่ิงท่ีไดยิน  ไดแก  เสียง  และความรูท่ีไดดวยการสดับท้ังหลาย 
        3.  มุตะ  ส่ิงท่ีสบทราบ  ไดแก  กล่ิน  รส  และโผฏฐัพพะ  หรือส่ิงท่ีรับรู 
ทางจมูก  ล้ิน  และ  กาย 
        4.  วิญญาตะ  ส่ิงท่ีแจงใจ  ไดแก  ธรรมารมณ  กลาวคือ ส่ิงท้ังหลายท่ีรูดวยใจ 
        สามอยางแรก  คือ  ทิฏฐะ  สุตะ  และมุตะ  เปนความรูทางปญจทวาร   
แตทานแยกออกเปน  3  พวก เพราะการเห็น  และการไดยิน  เปนแหลงความรูสําคัญ 
มีขอบเขตกวางขวางมาก  จึงแยกเปนแตละอยางสวนความรูทางทวารอีกสาม  ไดแก 
ทางจมูก  ล้ิน  และกาย  มีลักษณะรวมกนัคือ  เปนความรูของทวาร ซ่ึงรับอารมณ 
ท่ีมาถึงตัว  คือ  กล่ิน  รส  และโผฏฐัพพะ  ตองมาถูกตองท่ีอายตนะจึงรูได   
ตางจากตา  [๓หูซ่ึงรับอารมณท่ีไมมาแตะตองถึงอายตนะ (รูปอาศัยแสง   



เสียงอาศัยคล่ืน  เปนส่ือเช่ือมตอ)] 
{๑  ถาแบงอยางนี้  จะตองเขาใจความหมายใหตรงตามท่ีช้ีแจงไวใน 
เชิงอรรถแรกของขอ ข. นี้. } 
{๒  ท่ีมามากมาย ท่ีสําคัญคือ  ส.สฬ.18/133/91; อภิ.วิ.35/1111/577; 
ขุ.ม.29/64/65;  นอกนั้นดู  ที.ปา.11/120/148  =  องฺ.จตุกฺก.21/23/30;  
24/32  =  ขุ.อิตอ.25/293/321;  ม.มู.12/281/272;  ม.อุ.14/736/470;   
ส.ข. 17/418/249;  องฺ.เอกาทสก.24/214/343  =  225-8/384-390; 
215/347;  มาในรูปสมาส  เชน  ม.อุ.14/32/32; ขุ.สุ.25/432/542;   
ขุ.ม.29/14/10;  58/58;  62/62;  213/161;  339/229;  365/244;  
398/272;  419/294; 425/296;  696/402-3;  ขุ.จู.30/170/87;   
มาเฉพาะ  มิฏฐะ  สุตะ  และมุตะ  เชน  ส.ส.  15/788/298;  ขุ.สุ.25/411/489;  
420/510-3;  ขุ.ม.29/134/114;  158/127;  173/133;  623/379;  
ขุ.จู.30/315/155  เปนตน} 
{๓  จักขุและโสตะ  เปนอัปปตตวิสยัคคาหิกะ (รับอารมณท่ีไมมาถึง)  
เรียกส้ันๆ  วา  อัปปตตคาหิกะ,  ฆานะ  ชิวหา  และกาย  เปนสัมปตตวิสยัคคาหิกะ  
(รับอารมณท่ีมาถึง)  เรียกส้ันๆ  วา  สัมปตตคาหิกะ  ดู  สงฺคห.35;   
สงฺคห.ฏีกา  203;  วิสุทธิ.ฏีกา  3/31}   
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        วาโดยความหมายอยางเครงครัด  ความรูทางปญจทวารมีขอบเขตจํากัด 
แคบมากดังไดกลาวแลวขางตน  แตตามท่ีใชท่ัวไป  ทานมุงเอาความหมายกวางๆ  
หลวมๆ  กลาวคือ  ทิฏฐะ  หมายถึง  ส่ิงท่ีเห็นและความรูท่ีไดดวยอาศัยตา  หรือ 
ดวยการดูการเห็นท้ังหมด  แมท่ีใจไดแปลความหมายออกไปแลว  แตยงัเปน 
ความหมายโดยตรงข้ันตน  ท่ีไมมีการปรุงแตงเสริมตอ  สุตะ  ก็หมายถึงส่ิงท่ีไดยิน 
และความรูท่ีไดจากการฟงท้ังหมด  รวมท้ังถอยคําพูดจา  ซ่ึงใจไดแปลความหมาย 
ข้ันตนแลว  แตยังไมไดเอาไปปรุงแตงตอเสริมอีก  แมมุตะก็พึงทราบทํานองเดียว 
กันนี้  หากจะใชคําศัพท  ความรูทางปญจทวาร  คือทิฏฐะ  สุตะและมุตะ  นี้   
กินความหมายกวางออกมาไดเพียงแคปญจทวาริกสัญญา  คือ  สัญญาท่ีเปนไป 
ทางปญจทวารนอกจากนั้นไปก็เปน  วิญญาตะ  คือ  ความรูท่ีอาศัยมโนทวาร 
 
ค.  จําแนกโดยพัฒนาการทางปญญา (ภายในบุคคล) 
        เม่ือพิจารณาในแงพัฒนาการ  ความรูท่ีอยูในขอบเขตซ่ึงจะตองเกีย่วของก็คือ 
ความรูประเภทท่ีเปนภาเวตัพพธรรม (ส่ิงท่ีควรฝกปรือ)  สวนความรูประเภท 
ปริญไญยธรรม (ส่ิงท่ีควรกําหนดรูหรือรูจกั)  ก็เปนอันไมตองกลาวถึง  ดังน้ัน  
ความรูท่ีเรียกวา  วิญญาณ  จึงไมจัดเขาในหัวขอนี ้
        ความรูท่ีอยูในขอบเขตของการฝกอบรม  จําแนกไดเปน  3  ประเภท  
เรียงตามลําดับแหงพัฒนาการหรือความเจริญแกกลา ท่ีออกผลมาเปนอยางๆ  ดังนี ้
        1.  สัญญา  ความกําหนดไว หมายรู  ไดแก ความรูท่ีเกิดจากการกําหนดหมาย 
หรือจําไดหมายรู ซ่ึงบันทึกไวเปนแบบสําหรับเทีบยเคียงและเปนวัตถุดิบของการรู 
และการคิดตอๆไป  แบงไดเปน  2  พวก  ดังไดอธิบายแลวในความรูชุด  ก. 
        เม่ือวาโดยคุณภาพในกระบวนการพฒันาความรู  จะเหน็ไดวา   
สัญญาท่ีเกิดขึ้นตามปกติในกระบวนการรับรู  คือ  สัญญาชั้นตนท้ังหลายก็ดี   
สัญญาท่ีหมายรูตามความรูความเขาใจท่ีเจริญเพิ่มพูนข้ึนในการฝกอบรมปญญาก็ดี  
แมวาอาจแตกตางกันไดเปนความรูหลายระดับ  ตั้งแตรูคลุมเครือถึงรูชัดเจน  
ตั้งแตรูบางแงถึงรูสมบูรณ  ตั้งแตรูผิดพลาดถึงรูถูกตอง  ก็เปนเพยีงเร่ืองของ 
การรูและไมรูเทานั้น  จึงนับวาเปนเร่ืองของความรูและการพัฒนาความรูโดยตรง 
สวนสัญญาฟามเฟอท่ีเรียกวา  ปปญจสัญญา  หรือ  กิเลสสัญญา  มีลักษณะตรงขาม 
คือ  เปนเคร่ืองกีดกั้น  ปดบัง  และบิดเบือนความรู 
        2.  ทิฏฐิ  ความเหน็  ความเขาใจโดยนัยเหตุผล  ไดแก  ความรูท่ีลงขอสรุป 



อยางใดอยางหน่ึง  หรือในทางใดทางหนึง่  และประกอบดวยความยึดถือโดย 
อาการผูกพันกบัตัวตน  อาจเปนความรูท่ีมาจากแหลงภายนอก  แตไดคิดกล่ันกรอง 
ยอมรับเอาหรือสรุปเขาเปนของตนแลว  ไมวาจะเปนความรูท่ีมีเหตุผลมากหรือนอย 
หรือแมไมมีเหตุผลเลยก็ตาม  ตัวอยางทิฏฐิ  เชน  สัสสตทิฏฐิ  ความเห็นวาเท่ียง  
เขาใจวามีอัตตาท่ีคงอยูยั่งยนืตลอดไป  อุจเฉททิฏฐิ  ความเห็นวาขาดสูญ   
อเหตุกทิฏฐิ  ความเหน็วา  ส่ิงท้ังหลายเปนไปโดยไมมีเหตุปจจัย  เปนตน 
        3.  ญาณ  ความรู  ความหย่ังรู  เปนไวพจนคําหนึ่งของปญญา  แตมักใชใน 
ความหมายท่ีจาํเพาะกวา  คือ  เปนปญญาท่ีทํางานออกผลมาเปนเร่ืองๆ  เชน 
กัมมัสสกตาญาณ  ความหย่ังรูภาวะท่ีสัตวมีกรรม  
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เปนของของตน  อตีตังสญาณ  ปรีชาหยั่งรูสวนอดีต  สัจจานุโลมิกญาณ 
ความหยั่งรูสอดคลองกับสัจจะฐานาฐานญาณ  ปรีชาหยั่งรูการณท่ีเปน 
ไปไดและเปนไปไมได  นานาธิมุตติกญาณ  ปรีชาหยั่งรูอัธยาศัย 
แนวโนมความเช่ือความสนใจของสัตวท้ังหลายที่ตางๆ  กัน  เปนตน   
กลาวไดวา  ญาณ  คือ  ความรูบริสุทธ์ิท่ีผุดโพลงสวางแจงข้ึน  มองเห็น 
ตามสภาวะของส่ิงนั้นๆ  หรือเร่ืองนั้นๆ  แมวาญาณจะมีหลายระดับ 
บางทีเปนความรูผิด  บางทีเปนความรูบางสวน  ไมสมบูรณ  แตกเ็รียกไดวา 
เปนความรูบริสุทธ์ิ  หรือความรูลวนๆ  เพราะยังไมมีความรูสึกของตัวตน   
หรือความยดึถือเปนของตนเขาไปจับ  บางคร้ังญาณเกิดข้ึนโดยอาศัย 
ความคิดเหตุผล  แตญาณน้ันเปนอิสระจากความคิดเหตุผล  คือไมตองข้ึน 
ตอความคิดเหตุผล  แตออกไปสัมพันธกับตัวสภาวะท่ีเปนอยูจริง  ขอนีน้ับวา 
เปนลักษณะท่ีแตกตางกนัอยางหนึ่งระหวางทิฏฐิกับญาณ กลาวคือ [๑ความรู 
แบบทิฏฐิเขามาอิงความยึดถือและความคิดเหตุผลขางใน  สวนความรูท่ี 
เรียกวา ญาณออกไปสัมผัสกับตัวสภาวะท่ีเปนอยูขางนอกโดยตรง] 
        ในข้ันพืน้ฐาน  สัญญาเปนวัตถุดิบของความรูและความคิดตางๆ   
ดังนั้น  ความรูอีก  2  ประเภท  คือทิฏฐิและญาณ  จึงตองอาศัยสัญญา   
        ทิฏฐิเกิดจากสัญญาอยางไร  มองเห็นไดไมยาก  เม่ือกําหนดหมาย 
หรือหมายรูส่ิงตางๆ  อยางไร  ก็ชวนใหลงความเหน็สรุปเอาวาเปนอยางนั้นๆ 
และสัญญาท่ีกําหนดหมายตอส่ิงใดส่ิงหนึง่ไปอยางใดอยางหนึ่งแลว   
แมใชไดสําเร็จประโยชนบางอยางในการดําเนินชีวิต  แตก็มักกลายเปน 
เคร่ืองกําบังปดกั้นไมใหเหน็ความจริงดานอ่ืนๆ  ของส่ิงนั้น  ดังนัน้   
เม่ือไมใครครวญวิเคราะหใหดี  คนก็ถูกสัญญาหลอกเอาหรือปดบัง 
ปญญาเอาได  และชีวิตของมนุษยท่ีเปนอยูก็ตกอยูในสภาพเชนี้มิใชนอย 
ทิฏฐิท่ีผิดก็เกดิข้ึนเพราะสัญญาผิดบาง  ใชสัญญาไมถูกตองบาง  
มีบาลีแหงหนึง่กลาวถึงทิฏฐิท่ีเกิดจากสัญญาวา 
        [๒"ทิฏฐแิมเพียงเล็กนอย  ซ่ึงเกิดจากสัญญา  ถูกสัญญาจัดแตง  
เกี่ยวกับส่ิงท่ีเห็นกด็ี  ส่ิงท่ีไดยินก็ดี  ส่ิงท่ีไดสบทราบกด็ี  ในโลกน้ี   
ยอมไมมีแกพระอรหันตนัน้,  อธิบายวา  ทิฏฐิ  ซ่ึงสัญญากอใหเกิดข้ึน  
กําหนดข้ึนปรุงแตงจัดแจงไว  เพราะเหตุท่ีทิฏฐิมีสัญญาเปนหัวหนา   
มีสัญญาเปนเจาการใหญ  และถือตางกันดวยสัญญาน้ัน  เกี่ยวกับส่ิง 



ท่ีเห็นกด็ี  ฯลฯ  ยอมไมมี...แก  พระอรหนัตขีณาสพ..."] 
        [๓"สัจจะท่ีแนแทในโลก  มิใชจะมีตางๆ  มากหลายเลย   
นอกจากสัญญา (ทําใหเห็นตางๆ  กันไป)"] 
        ญาณก็ตองอาศัยสัญญาจึงเกิดข้ึนได  ดังบาลีวา 
        [๔"นีแ่นะโปฏฐบาท!  สัญญายอมเกิดกอน  ญาณยอมเกิดทีหลัง,  
และเพราะสัญญาเกิดข้ึน  ญาณเกดิจึงเกิดข้ึน"] 
{๑  สงฺคห.ฏีกา  102  แสดงความแตกตางระหวางทิฏฐิกบัญาณวา  : 
ทิฏฐิมีลักษณะยึดถือวานีเ้ทานั้นจริง  อยางอ่ืนเปนโมฆะ,  ญาณรู 
อารมณตามสภาวะ  ทิฏฐิละสภาวะตามท่ีเปนเสีย  ถือเอาโดยมิใชตามท่ีเปน}  
{๒  ขุ.ม.29/173/133 (ไขความ  ขุ.สุ.25/412/491-2);   
และพึงอาง  อุ.อ.472  ซ่ึงกลาววา  "สัญญาเปนนิมิต 
(รองรอยหรือจุดกอตวั)  ของทิฏฐิปปญจะ"}  
{๓  ขุ.สุ.25/419/507 }  
{๔  ที.สี.9/288/230}   
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        อีกแหงหนึ่งวา 
        [๑"ขอความวา  "ทานไมไดเหน็สัญญาแมสักหนอยจากนี่"  ไขความวา 
ทานไมไดสัญญาในส่ิงท่ีเคยประกอบหรือสัญญาในส่ิงท่ีเคยถึง  หรือสัญญา 
ในลักษณะ  หรือสัญญาในเหตุ  หรือสัญญาในฐานะ  จากน่ีคือ  จากความ 
สงบภายใน  หรือจากการปฎิบัติ  หรือจากธรรมเทศนา  ทานจะไดญาณจากท่ีไหน"] 
        บุรุษหนึ่งมองเห็นใบไมแกรวงหลน  บังเกิดวิปสสนาญาณสวางข้ึน  มองเห็น 
ความเปนอนจิจังของส่ิงท้ังหลาย  ญาณน้ันอาศัยสัญญามากหลายเปนคา  เชน  
สัญญาเก่ียวกบัชีวิตและความทรงตัวอยูของส่ิงท้ังหลาย  เกี่ยวกับความแก  
ความทรุดโทรม  เกี่ยวกับการรวงหลน  ความตาย  ความส้ินสุด  เกี่ยวกบัเบ้ือง 
บน  เบ้ืองลาง  เปนตน  ปญญาท่ีมองเห็นความสัมพันธระหวางสัญญาเหลานั้น 
อยางท่ัวถึง  ทําใหเกดิญาณดงักลาวแลวนั้น  หรือตัวอยางเกี่ยวกับโลกียญาณ 
อยางอ่ืน  เชน  นายนวิตันมองเห็นผลแอปเปลตกลงมาเกิดความรูสวางแจง 
เห็นกฎแหงความดึงดูด  ความรูโพลงท่ัวนัน้ก็อาศัยสัญญามากหลายเปนเคา  
เชน  สัญญาเก่ียวกับการรวงหลนและการเขาหากันระหวางส่ิงตางๆ  เกี่ยวกับ 
ชองวาง  เกีย่วกับแรง  เกีย่วกับการดึงการเหนี่ยว  การเคล่ือนท่ี  การหลุดหนี   
การลอย  เสนตรง  เสนคดโคง  เปนตน  ปญญาท่ีมองเห็นความสัมพันธ 
ระหวางสัญญาเหลานั้นอยางท่ัวตลอดในดานหน่ึง  ทําใหเกิดความหยัง่รูนั้นข้ึน 
        ญาณก็ทําใหเกดิทิฏฐิได  ตัวอยางท่ีชัดในคัมภีร  เชน  พกพรหมมีญาณ 
ระลึกชาติไดตลอดกาลยาวนานอยางดูเหมือนไมมีท่ีส้ินสุด  มองเห็นสัตวอ่ืน 
ท้ังหลายเกดิดบันับไมถวน  แตตนเองคงอยูอยางเดิมตลอดจึงเกดิทิฏฐิ  คือ  
[๒ยดึถือความเห็นข้ึนวา  สถานะแหงพรหมนั้นยั่งยืนคงที่มีอยูตลอดกาลนิรันดร 
พรหมเปนผูสรางผูบันดาลทุกส่ิงทุกอยาง]  หรืออยางผูเกดิความหยั่งรูดงัทาน 
นิวตันนั้น  คร้ันความหยั่งรูสวางแจงเกิดข้ึนแลว  ตอมาใชความหยั่งรูหรือญาณนั้น 
มองดูสภาวะท้ังหลาย  ก็เห็นเปนไปอยางนัน้  แตไมเห็นปรุโปรงตลอดไปทุกกรณ ี
โดยส้ินเชิง  มีติดหรือเคลือบคลุมบางในบางจุดบางดาน  ความรูนั้นก็อาจตองถูก 
ยึดถือไวโดยอาการที่เรียกไดวาเปนทิฏฐิ  ทิฏฐิระดับสูงมักเกิดจากการไดญาณ 
บางอยางข้ึนกอน 
        สวนทิฏฐิก็เปนเคร่ืองหนุนชวยใหเกดิญาณไดเหมือนกัน  ดังจะเหน็ไดวา 
ทิฏฐิไมนอย  เปนผลความคิดและเปนขอยดึถือของปราชญผูมีปญญามาก  
และเปนทิฏฐิท่ีมีเหตุผลมาก  ดังนั้น  ถาไมมีความยึดติดในทิฏฐินั้นเหนียวแนน 



จนเกนิไป  และรูจักสดับรูจกัมองรูจักใชปญญาพินิจพิจารณา  ก็ยอมมีโอกาส 
มากท่ีจะเกิดญาณซ่ึงชวยใหกาวหนาตอไป  และสามารถทําลายจุดท่ียังติดตัน 
ผานตอไปได 
        เม่ือทิฏฐิก็ดี  ญาณก็ดี  เกิดข้ึนแลว  กย็อมมีการกําหนดหมาย  หรือ 
หมายรูตามทิฏฐิหรือตามญาณน้ันเกิดเปนสัญญาใหมข้ึนอีก  ทิฏฐิและญาณ 
จึงทําใหเกิดสัญญาซ่ึงเปนวัตถุดิบของความรูและความคิดอ่ืนสืบตอไป  
ขอแตกตางกนัคือ  ทิฏฐิมักพลอยทําใหเกิดสัญญาใหมท่ีผิดพลาด  สวนญาณ 
จะชวยใหเกิดสัญญาท่ีถูกตอง  [๓และแกสัญญาท่ีผิดพลาด] 
{๑  ขุ.ม.29/349/233 (ไขความขุ.ส.25/416/499). } 
{๒  ดู  ม.มู.12/552/590-554/595} 
{๓  พึงเทียบบาลีวา  :  ชนเหลาใดคิดคาดคะเน  อิงอาศัยทิฏฐิคูนี้  
คือ  ภวทิฏฐิและวิภวทิฏฐ ิ ชนเหลานั้น ยอมไมมีญาณในนิโรธ (และ)  
จึงเปนเหตุใหชาวโลกมีสัญญาวิปริต (ขุ.ปฏิ.31/355/240)}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 50 
        ความรูท่ีออกรูปมา  3  แบบ  ในกระบวนการพฒันาปญญา 
ภายในบุคคลนี้  พึงพิจารณาโดยสัมพันธกบัวิธีทําใหเกิดปญญา  3  วิธี  
[๑ท่ีทานแสดงไวในเร่ืองปญญา  3  ประเภท  ดวย  คือ] 
        1.  จินตามยปญญา  ปญญาเกิดจากการคิดการพิจารณาหาเหตุผลดวยตนเอง 
        2.  สุตมยปญญา            ปญญาเกิดจากการสดับเลาเรียนหรือถายทอดตอกันมา 
        3.  ภาวนามยปญญา  ปญญาเกิดจากการลงมือปฏิบัติฝกหัดอบรม 
        นอกจากตัววิธีท่ีเปนหลักใหญแลว  ยังมีกิจกรรมอีกหลายอยางท่ีพึงใชประกอบ 
ในกระบวนการกอใหเกิดปญญา  โดยเฉพาะในวิธีท่ีสาม  กิจกรรมท่ีสําคัญๆ  คือ 
การฟง  ซักถาม  สอบคน (สวนะ  และปริปุจฉา)  การสนทนา  ถกเถียง  อภิปราย 
(สากัจฉา)  การสังเกตดู  เฝาดู  ดูอยางพนิิจ (ปสสนะ  และนิชฌาน)  การพิจารณา 
โดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ  หรือ  โยนโิสอุปปริกขา)  การชั่งเหตุผล (ตุลนา) 
การไตรตรอง  ตรวจสอบ  ทดสอบ  สอบสวน  ทดลอง  และเฟน (วิมังสา  และ  วจิัย)  
การเสพคุน  ฝกหัดทําบอย  ทําใหมาก (อาเสวนะ  ภาวนา  และ  พหุลีกรณ)[๒] 
        การคิด  การเลาเรียนสดับฟง  และการปฏิบัติฝกปรือ  ยอมเปนเคร่ืองชวยให 
สัญญา  ทิฏฐิและญาณนั้น  เกิดมีใหมข้ึนบาง  กาวหนาเพิม่พูนข้ึนบาง  ไดรับการ 
แกไขปรับปรุงใหถูกตองข้ึนบาง  วาท่ีจริงสุตะคือความรูท่ีไดเลาเรียนสดับมา  ก็ดี  
การคิดอะไรไดตางๆ  ก็ดี  และปญญาท่ีรูเขาใจอยางนัน้อยางนี้  กด็ี ยอมเปนความรู 
แบบตางๆ  ท่ีมีอยูในตวับุคคลดวยเหมือนกัน  แตความรูท่ีจะออกผลเปนช้ินเปนอัน  
เปนรูปสําเร็จข้ึนในตัวบุคคล  ก็คือ  ความรู  3  อยางขางตน  คือ  สัญญา  ทิฏฐิ   
และญาณนัน้  อาจพูดไดวาสัญญา  ทิฏฐิ  และญาณ  ก็คือ  ผลขางปลายของสุตะ  
จินตาและภาวนาน่ันเอง  เม่ือความรูออกรูปเปนสัญญา  ทิฏฐิ  และญาณแลว 
ยอมมีผลตอชีวิตของบุคคลมาก  สัญญามีอิทธิพลยิ่งตอการรับรู  การมองเห็น 
การเขาใจโลกรอบตัว  และการท่ีจะสรางความรูอยางอ่ืนตอๆไป  ทิฏฐิตั้งแต 
ความยึดถือลัทธิศาสนาและอุดมการณตางๆ  ตลอดลงมาจนถึงคานิยมตางๆ   
เปนตัวช้ีนําแนวทางแหงพฤตกิรรมและวิถีชวีิตของบุคคลไดท้ังหมด  สวนความรู 
ประเภทญาณเปนความรูกระจางชัดและลึกซ้ึงท่ีสุด  เปนผลสําเร็จทางปญญา 
สูงสุดท่ีมนุษยจะทําได  สามารถชําระลางลงไปถึงจิตสันดานของบุคคล  สราง 
หรือเปล่ียนแปลงทาทีแหงการมองโลกและชีวิต  ท่ีเรียกวาโลกทัศนและชีวทัศน 
ไดใหม  มีผลตอพฤติกรรมและการดําเนนิชีวิตของบุคคลอยางเด็ดขาดและ 
แนนอนยั่งยืนยิ่งกวาทิฏฐิ 



        ความรูชุดนี้  สัมพันธกบัความรูท่ีจําแนกอีกแบบหนึ่ง  ในชุดตอไปดวย 
{๑  ที.ปา.  11/228/231;  อภิ.วิ.35/804/438;  ในพระสูตร  ทานแสดง 
แตหวัขอ  ไมอธิบาย  สวนในพระอภิธรรม  ทานอธิบายปญญาสองขอแรก 
มุงเอากัมมัสสกตาญาณ  และสัจจานุโลมิกญาณ (วิปสสนาญาณ)  ท่ีเกดิข้ึน 
โดยปรารภอาชีพการงานศิลปวิชาการท่ีตนประกอบ  สวนปญญาขอท่ี  3   
ทานวาไดแก "สมาปนฺนสสฺ  ปฺญา" (ปญญาของผูประกอบหรือเขาถึง)   
ซ่ึงอรรถกถาวาหมายถึงปญญาของผูประกอบดวยสมาบัติ  คือ  ปญญาท่ีเกิด 
จากสมาธิ (วภิงฺค.อ.534;วิสุทธิ.ฏีกา3/9)  แตถาเอาความหมายอยางท่ัวไป   
นาจะแปลไดวา  ปญญาของผูลงมือทํา  ลงมือปฏิบัติ  หรือทํากิจนั้นจริงๆ.} 
{๒  กจิกรรมประกอบนี้  กระจายอยูในท่ีตางๆ  เชนหลายขอกลาวไวเกี่ยวกับ 
เคร่ืองชวยใหเขาถึงสัจจะท่ีม.ม.13/659/606}  
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ง.  จําแนกโดยกิจกรรมและผลงานของมนุษย 
        ความรูท่ีจัดโดยกิจกรรมและผลงานของมนุษย  ไดแกความรูท่ีเนื่องดวย 
ปฏิบัติการทางสังคม  เชน การส่ือสาร  ถายทอด  แสวงหา  เอยอาง  นับถือ   
สังกัด  และท่ีเปนมรดกตกทอดตอกันมา  เปนสมบัติของมวลมนุษย  ความรู 
ท่ีจัดตามแนวนี้   [๑พอจําแนกไดเปน  3  อยาง   คือ] 
        1.  สุตะ  หรือ  สุติ  ความรูท่ีไดสดับ  เลาเรียน  หรือถายทอดตอกนัมา 
แบงยอยไดเปน  2 
        ก)  ความรูท่ีไดสดับตรับฟง  บอกเลา  สอนเรียน  ถายทอดตอกนัมา  
โดยท่ัวไปนิยมเรียกวา  สุตะ  ในทางพระพทุธศาสนาถือวา  สุตะเปนแหลง 
ความรูท่ีสําคัญมาก  เม่ือมองในแงของพัฒนาการทางปญญาทานจัดเขาเปนปรโตโฆสะ 
[๒และเนนปรโตโฆสะท่ีดีโดยฐานเปนปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ]  การเรียนการสอน 
ขาวสาร  ความรูประเภทตํารับตํารา  และตํานานท้ังหลาย  เปนสุตะ  แมพระสูตร 
ท้ังหลายในพระไตรปฎกก็เปนสุตะ (ทุกสูตรตามปกติข้ึนตนวา  เอวมฺเม  สุต) 
        ข)  ความรูท่ีบางศาสนาถือวาไดรับการเปดเผยแจงดลใจจากองคบรมเทพ 
เชน  พราหมณถือวาพระเวทเปนความรูท่ีไดรับถายทอดจากพระพรหมโดยตรง   
ความรูในขอนีมั้กเรียกช่ือจําเพาะวา  สุติ  ตรงกับคําสันสกฤต  วา  ศรุติ   
แตในทางพระพุทธศาสนาไมถือเปนความรูพิเศษตางหากออกไป  จึงรวมเขาใน 
ประเภทสุตะเหมือนกนัหมด  จะเรียกวา  สุตะ  หรือสุติ  ก็มีคาทางปญญาไมตางกัน 
ความแตกตางอยูท่ีเนื้อหาสาระ 
        2.  ทิฏฐิ  ความเหน็  ทฤษฎี  ลัทธิ  ความเช่ือถือตางๆ  ไดแก  ความรูท่ีได 
ลงขอสรุปใหแกตนอยางใดอยางหนึ่ง  ประกอบดวยความยึดถือผูกพันกับตัวตน  
หรือมีลักษณะอาการท่ีอาจใหเกิดการถือแบงเปนของเขาของเราเปนตนได  ดังเคย 
กลาวถึงแลวในขอกอน  แตท่ีจัดเขาในชุดนี้  เพราะมองในแงสังคมโดยฐานเปน 
กิจกรรมและผลงานของมนุษย  ในเม่ือความยึดถือนั้นขยายออกมา  มีการแสดง 
หรือเผยแพรความเหน็ออกไป  มีผูเชื่อถือหรือยึดถือตาม  อาจมีการรวมหมูรวมกลุม 
ตลอดจนจัดต้ังเปนสํานักเปนตน 
        ทิฏฐินี้มีไวพจนมากมายหลายคํา  แตท่ีใชมากยิ่งและควรทราบคือ  ขันติ 
(ขอท่ีเห็นเขากนัได,  หลักการท่ีเห็นสม)  รุจิ (ขอท่ีถูกใจ,  หลักการท่ีช่ืนชอบ) 
และ  ลัทธิ (ขอท่ีไดไว,  หลักการหลักความเช่ือ  หลักปฏิบัติท่ีคิดข้ึนได   
[๓หรือถือเปนการไดรับผล)]  รวมท้ังความเช่ือทางศาสนา 



{๑  จัดตามแนว  ขุ.สุ.25/416/498;  431/540  ซ่ึงอธิบายใน  
ขุ.ม.29/335/226;  ขุ.จู.30/287/143  ท่ีมาเหลานี้  เปนคาถา 
คือความรอยกรอง  และทานเรียงลําดับเปน  ทิฏฐิ  สุติ  และญาณ   
สวนในท่ีนี้ไดจัดลําดับใหมใหเขาแนวกับความรูชุด  ค.} 
{๒  ดู  บทท่ี  17  บุพภาคของการศึกษา  1} 
{๓  เชน  ขุ.ม.29/77/75;153/126;271/197;294/206;618/373;  
คําท่ีมาเปนชุดประจําบอยท่ีสุดคือ  ทิฏฐิ  ขันติและรุจิ  เชน  วินย.4/100/145;  
และในเลม  29  หลายแหง  เกินจําเปนท่ีจะตองอาง,  บางคร้ังก็รวมอัชฌาสัย 
และอธิปปาย  เขาดวย  เชน  ขุ.ม.29/76/75;ขุ.จู.30/497/244;589/288;  
ชุดที่ใหญท่ีสุด  มี  ทิฏฐิ  ขันติ  รุจิ  อาทาย  ธรรมวินัย  ปาพจน  พรหมจรรย  
สัตถุศาสน  ซ่ึงหมายถึงพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ  เชน 
ขุ.ม. 29/46/46;256/190;ขุ.จ.30/92/26;210/110;   
อภิ.วิ.35/600/330.}  
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        3.  ญาณ  ความรู  ความหย่ังรู  ความรูบริสุทธ์ิ  ความรูตรงตามสภาวะ 
หรือปญญาท่ีทํางานออกผลเปนเร่ืองๆ  หรือมองเห็นตลอดสายในดานหน่ึงๆ  
ญาณเปนความรูระดับสุดยอดของปญญามนุษย  และเปนผลสําเร็จสําคัญของ 
มนุษย  ญาณไมวาจะเปนโลกียญาณหรือโลกุตรญาณ  เปนสวนผลักดันสําคัญ 
ใหเกดิความเจริญกาวหนาในอารยธรรมของมนุษยชาติ  ญาณท่ียิ่งใหญสูงสุด 
เรียกช่ือเฉพาะวา  โพธิ  หรือโพธิญาณ  แปลกันวา  ความตรัสรู  พระพุทธเจา 
ทรงบรรลุ  สัมมาสัมโพธิญาณ  จึงทําใหเกดิพระพุทธศาสนา  เปนดวงตาใหญ 
ของโลก 
        นอกจากนี้  ยังมีวิธีจําแนกความรูอยางอ่ืนอีก  ซ่ึงอาจถือวาเปนวิธีเบ็ดเตล็ด  
เอาความรูในชุดตางๆ ท่ีกลาวแลวขางตนมาคลุกเคลาเขาหมวดกัน  เชน 
แหงหนึ่งทานกลาวไว  สรุปไดเปนความรูตางชนิดดังนี ้
        1.  อิติหะ (+  อนุสสวะ)  อิติกิรา  ปรัมปรา  ความรูท่ีไดจากการบอกกลาว 
เลาลือ  ตรับฟง  เลาเรียน  ถายทอด  นําสืบกันมา 
        2.  ปฏกสัมปทา  ความรูตามแบบแผนตํารา 
        3.  ตักกะ  นยะ  อาการปริวิตก  ความรูท่ีไดจากการคิดหาเหตุผล  คือ  
ตรรก  อนุมาน  การตริตรอง  ตามแนวเหตุผล 
        4.  ทิฏฐินิชฌานักขันติ  ความรูท่ีพิจารณาเห็นสมกบัหรือยอมรับเขาเปน 
ทิฏฐิหรือทฤษฎีของตน 
        5.  สยมภญิญา  หรือสักขิธรรม  ความรูท่ีไดดวยรูแจงชัดประจักษกับตัว 
(เปนอัตตประจักษ) ขยายความวา [๑ความรูท่ีไดเห็นจริง ไดรูจริง  
ไดช่ังเหตุผลแลว ไดไตรตรองแลว  ไดทําใหแจมชัดปรากฏชัดแลว] 
 
ความถูกตองและผิดพลาดของความรู 
        เร่ืองราวท่ีควรทราบเกีย่วกับความรู  ยังมีอีกหลายอยาง   
ไมอาจแสดงไวในท่ีนี้ท้ังหมด  จึงจะกลาวอีกเพียงเร่ืองเดียว  คือ   
ความถูกตองผิดพลาดของความรู  และแมในหัวขอนี้  ก็จะกลาวถึง 
หลักท่ีควรทราบเพียง  2  อยาง  เทานั้น 
ก.  สัจจะ  2  ระดับ 
        ผูสดับคําสอนในพระพทุธศาสนาบางคน  เกิดความสับสน   
เม่ือไดอานไดฟงขอความบางอยาง  เชนบางแหงวา  ไมควรคบคนพาล 



ควรคบบัณฑิต  คนพาลมีลักษณะอยางนี้ๆ   บัณฑิตมีลักษณะอยางนี้ๆ  
ควรยินดีแตของของตน  ไมควรอยากไดของของผูอ่ืน  ตนเปนท่ีพึ่งของตน   
คนควรชวยเหลือกัน  ดังนี้เปนตน  แตบางแหงวา  พึงพิจารณาเห็นตาม 
ความเปนจริงวา  กายก็แคกาย  ไมใชสัตว  บุคคล  ตัวตนเราเขา  
พึงรูเทาทันตามเปนจริงวา  ไมใชของเรา  ไมใชตัวตนของเรา   
ส่ิงท้ังหลายเปนอนัตตาดังนีเ้ปนตน  แลวมองไปวา  คําสอนในทาง 
พระศาสนาขัดแยงกนัเอง  หรือไมก็งงแลวไมเขาใจ 
{๑  เชน  ขุ.ม.29/728/436;385/486;928/592; 
ขุ.จู.30/230/121;328/162  และพึงเทียบเนื้อหาตามแนว 
กาลามสูตร  และ  สูตรท่ีคลายกัน  ใน  องฺ.ติก.20/505/243; 
506/250;องฺ.จตุกฺก.21/193/259}.  
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หรือบางคนเขาใจบางแตไมชัดเจนพอ  ทําใหเกดิการปฏิบัติสับสนผิดพลาด 
ดําเนินชีวิตไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง  ในเวลาที่ควรพูดควร 
ปฏิบัติตามความรูในชีวิตประจําวนัของชาวบาน  กลับพดูหรือ 
ปฏิบัติดวยความยึดถือในความรูตามสภาวะ  เปนตน  ทําใหเกดิ 
ความวุนวายและเสียหาย  ท้ังแกตนและผูอ่ืน 
        คัมภีรฝายอภิธรรม  หวงัจะชวยปองกนัความสับสนผิดพลาดเชนนี ้  
จึงสอนใหรูจกัแยกสัจจะหรือความจริง  เปน  2  ระดับ  {๑กลาวคือ} 
        1.  สมมติสัจจะ  ความจริงโดยสมมติ (เรียกอีกอยางหน่ึงวา  โวหารสัจจะ  
ความจริงโดยโวหารหรือโดยสํานวนพูด)  คือ  จริงตามมติรวมกัน   
ตามท่ีไดตกลงกันไว  หรือหมายรูรวมกนั  เปนเคร่ืองมือส่ือสาร  พอให 
สําเร็จประโยชนในชีวิตประจําวัน  เชน  คน  สัตว  คนดี  คนช่ัว  โตะ   
เกาอ้ี  หนังสือเปนตน  [Conventional  truth]  ตัวอยางท่ีพอเทียบใหเหน็เคา   
เชน  ภาษาสามัญพูดวา  น้ํา  วาเกลือเปนตน 
        2.  ปรมัตถสัจจะ  ความจริงโดยปรมัตถ  คือ  จริงตามความหมายสูงสุด 
ตามความหมายแทอยางยิ่ง  หรือ  ตามความหมายแทข้ันสุดทายท่ีตรงตาม 
สภาวะและเทาท่ีพอจะกลาวถึงได  หรือพอจะยังพูดใหเขาใจกันได  เพื่อ 
สําหรับใหเกดิความรูความเขาใจเทาทันความเปนจริงของส่ิงท้ังหลาย  คือ 
รูจักส่ิงเหลานัน้ตามท่ีมันเปน  และเพื่อใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด  คือ 
การหยั่งรูสัจธรรม  ท่ีจะทําใหความยึดติดถือม่ันหลงผิดท้ังหลายสลายหมดไป 
ทําใหวางใจวางทาทีตอส่ิงท้ังหลายอยางถูกตอง  หลุดพนจากกิเลสและความทุกข  
มีจิตใจเปนอิสระ  ปลอดโปรง  ผองใส  เบิกบาน  มีความสุขท่ีแทจริง   
ส่ิงท่ีเปนจริงโดยปรมัตถ  เชน  นามธรรม  รูปธรรม  เวทนา  สัญญา   
สังขาร  วิญญาณ  หรือ  จิต  เจตสิก  รูป  นพิพาน  ผัสสะ  เจตนา  เอกัคคตา  
ชีวิตินทรีย  ฯลฯ  [Ultimate  Truth]  ตัวอยางท่ีพอเทียบใหเห็นเคา  เชน  ใน 
ทางวิทยาศาสตรถือวา  คําวา  น้ํา  วาเกลือ  เปนตน  ยังไมตรงสภาวะแท   
อาจมีแงความหมายท่ีคลุมเครือหรือเขวได  น้ําแทๆ  คือ  Hydrogen  Oxide  [H2O]  
เกลือสามัญก็เปน  Sodium  Chloride  [NaCl]  จึงถูกแทดังนี้เปนตน 
(ขอเปรียบเทียบนี้ไมใชตรงกันแท  แตเทียบพอใหเห็นวาในวิชาการอ่ืน  
ก็มีการมองเห็นความจริงดานอ่ืน  ของส่ิงสามัญ) 
        อยางไรกด็ี  ความคิดเกีย่วกับสมมติสัจจะ  และปรมตัถสัจจะ  ท่ีทานระบุ 



ออกมาเปนคําบัญญัติในพระอภิธรรมนั้น  ก็ยกเอาความในพระสูตรนั่นเองเปนท่ีอาง 
แสดงวา  ความคิดความเขาใจเร่ืองนี้  เปนของมีแตเดิม  แตในครั้งเดิมนั้น   
คงเปนท่ีเขาใจกันดี  จนไมตองระบุคําบัญญัติ  2  คําน้ี  ขอความใน 
{๑  ความคิดเกี่ยวกับสัจจะ  2  นี้  เร่ิมแสดงออกเปนคําบัญญัติใน 
คัมภีรกถาวัตถุ  แตยังไมระบุแบงเปนถอยคําชัดเจน  คือ  กลาวถึง  
สมมติสัจจะ  ใน  อภิ.ก.37/1062/338  และกลาวถึง สัจฉิกัตถปรมัตถ   
และปรมัตถ  ใน  อภิ.ก.37/1-190/1-83;  การระบุชัดปรากฏใน  
ปฺจ.อ.153,241  นอกจากนีมี้กลาวถึงและใชอธิบายธรรมในท่ีอ่ืน 
หลายแหง  เชน  ม.อ.1/299  =  ส.อ.2/16;ธ.อ.7/56; 
สงฺคณี. มูลฏีกา  165,280,297;  สงฺคณี. อนฏีุกา  328;  
วิสุทธิ.ฏีกา  2/140;อุ.อ.501;อิติ.อ.213;สงฺคห.ฏีกา  255.}  
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พระสูตรท่ีทานยกมาอางนั้น  เปนคําของพระภิกษุณีช่ือวชิรา  มีเนื้อความดังนี ้
        [๑"นี่แนะมาร!  ทานจะมีความเห็นยดึถือวาเปนสัตวไดอยางไร,   
ในสภาวะท่ีเปนเพียงกองแหงสังขารลวนๆ  นี้  จะหาสัตวไมไดเลย,   
เปรียบเหมือนวา  เพราะคุมสวนประกอบเขาดวยกัน  ศัพทวา  รถ  
ยอมมีฉันใด  เม่ือขันธท้ังหลายมีอยู  สมมติวาสัตว  กย็อมมี  ฉันนั้น"] 
        ความคลายกันนี้  ท่ีเนนในแงปฏบัติ  คือ  ความรูเทาทันสมมติ   
และเขาใจปรมัตถ  แลวรูจักใชภาษาเปนเคร่ืองส่ือความหมาย  โดย 
ไมยึดติดในสมมติเปนทาสของภาษา  สามารถยกบาลีท่ีเปนพุทธพจน 
มาอางไดอีกหลายแหง  เชน 
        [๒"ภกิษผูุเปนอรหันตขีณาสพ...  จะพึงกลาววา  ฉันพูด  ดังนี้ก็ดี  
เขาพูดกับฉัน  ดังนี้ก็ดี  เธอเปนผูฉลาดรูถอยคําท่ีเขาพูดกันในโลก 
ก็พึงกลาวไปตามโวหารเทานั้น]" 
         [๓"เหลานี้เปนโลกสมัญญา  เปนโลกนิรุติ  เปนโลกโวหาร   
เปนโลกบัญญัติ  ซ่ึงตถาคตใชพูดจา แตไมยึดติด"] 
        อนึ่ง  พระอรรถกถาจารยบรรยายลักษณะของพระสูตร (สุตตันตปฎก) 
วาเปน โวหารเทศนา  เพราะเนื้อหาสวนมากแสดงโดยโวหาร  คือ   
ใชภาษาสมมติ  สวนพระอภธิรรมเปน  ปรมัตถเทศนา  เพราะเนื้อหา 
สวนมากแสดงโดยปรมัตถ  คือ  [๔กลาวตามสภาวะแทๆ]  นี้เปนขอ 
สังเกตเพื่อประดับความรูอยางหนึ่ง 
        ข)  วิปลาส  หรือวิปลลาส  3   
        วิปลาส  คือ  ความรูคลาดเคล่ือน  ความรูท่ีผันแปรผิดพลาด 
จากความเปนจริง  หมายถึง  ความรูคลาดเคล่ือนข้ันพื้นฐาน  ท่ีนําไปสู 
ความเขาใจผิด  หลงผิด  การลวงตัวเอง  วางใจ  วางทาที  ประพฤติ 
ปฏิบัติไมถูกตอง  ตอโลก  ตอชีวิต  ตอส่ิงท้ังหลายท้ังปวง  และเปน 
เคร่ืองกีดกั้นขัดขวางบังตาไมใหมองเห็นสัจภาวะ  วิปลาส มี 3 อยาง คือ 
        1.  สัญญาวิปลาส  สัญญาคลาดเคล่ือน  หมายรูผิดพลาดจากความเปนจริง 
        2.  จิตวิปลาส  จิตคลาดเคล่ือน  ความคิดผิดพลาดจากความเปนจริง 
        3.  ทิฏฐิวิปลาส  ทิฏฐิคลาดเคล่ือน  ความเหน็ผิดพลาดจากความเปนจริง 
        สัญญาวิปลาส  หมายรูคลาดเคล่ือน  เชน  คนตกใจเห็นเชือกเปนงู  
กาและกวางปามองหุนฟางสวมเส้ือกางเกงมีหมอครอบ  เห็นเปนคนเฝานา  



คนหลงทางเหน็ทิศเหนือเปนทิศใต  เห็นทิศใตเปนทิศเหนือ  คนเห็นแสงไฟ 
โฆษณากระพริบอยูกับท่ีเปนไฟวิ่ง  เปนตน 
        จิตวิปลาส  ความคิดคลาดเคล่ือน  เชน  คนบาคิดเอาหญาเปน 
อาหารของตน  คนจิตฟนเฟอน มองเห็นคนเขามาหาคิดวาเขาจะทําราย   
คนเห็นเงาเคล่ือนไหวในท่ีมืดสลัวคิดวาดภาพเปนผีหลอก  กระตาย 
{๑  ส.ส.15/554/198  อางใน  อภิ.ก.37/185/80.} 
{๒  ส.ส.15/65/21} 
{๓  ที.สี:9/312/248} 
{๔  วินย.อ.1/21;ที.อ.1/25;สงฺคณี  อ.28,126;ม.อ.1/300  =  ส.อ.2/17.}  
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ตื่นตูมไดยินเสียงลูกมะพราวหลนคิดวาดภาพเปนวาโลกกําลังแตก  เปนตน 
        ทิฏฐิวิปลาส  ความเห็นคลาดเคล่ือน  ตามปกติ  สืบเนื่องมาจาก 
สัญญาวิปลาสและจิตวิปลาสนั่นเอง  เมื่อหมานรูผิดอยางไร  ก็เหน็ผิดไปตามนั้น 
เม่ือคิดวาดภาพเคล่ือนคลาดไปอยางไร  กพ็ลอยเห็นผิด  เช่ือถือผิดพลาดไป 
ตามอยางนั้น  เชน  เม่ือหมายรูผิดวาเชือกเปนงู  ก็อาจลงความเหน็ยึดถือวา 
สถานท่ีบริเวณนั้นมีงหูรือมีงูชุม  เม่ือหมายรูวาผืนแผนดนิเรียบราบขยายออกไป 
เปนเสนตรง  ก็จึงลงความเห็นยดึถือวาโลกแบน  เม่ือคิดไปวาส่ิงท้ังหลายเกิดข้ึน 
เปนไป  เคล่ือนไหวตางๆ  กต็องมีผูจัดแจงผลักดัน ก็จึงลงความเหน็ยึดถือวา   
ฟารอง  ฟาผา  แผนดินไหว  ฝนตก  น้ําทวม  มีเทพเจาประจําอยูและคอย 
บันดาล  ดังนี้เปนตน 
        ตัวอยางท่ีกลาวมานี้เปนช้ันหยาบท่ีเห็นงายๆ  อาจเรียกอยางภาษาพูดวา 
เปนความวิปลาสข้ันวิปริตสวนในทางธรรม  ทานมองความหมายของวปิลาส 
อยางละเอียดถึงข้ันพื้นฐาน  หมายถึงความรูคลาดเคล่ือนชนิดท่ีมิใชมีเฉพาะ 
ในบางคนบางกลุมเทานั้น  แตมีในคนท่ัวไปแทบท้ังหมดอยางไมรูตัว   
คนท้ังหลายตกอยูใตอิทธิพลครบองําของมัน  และวิปลาสท้ัง  3  ชนิดนั้น 
จะสอดคลองประสานกันเปนชุดเดยีว  วิปลาสข้ันละเอียดหรือข้ันพื้นฐานนั้น  
พึงเห็นตามบาลีดังนี้ 
        [๑"ภกิษท้ัุงหลาย  สัญญาวิปลาส  จิตวิปลาส  ทิฏฐิวิปลาส  มี  4  อยางดังนี;้  
        ส่ีอยางอะไรบาง? (กลาวคือ) 
        1.  สัญญาวิปลาส  จิตวปิลาส  ทิฏฐิวิปลาส  ในส่ิงท่ีไมเท่ียง  วาเท่ียง 
        2.  สัญญาวิปลาส  จิตวปิลาส  ทิฏฐิวิปลาส  ในส่ิงท่ีเปนทุกข  วาเปนสุข 
        3.  สัญญาวิปลาส  จิตวปิลาส  ทิฏฐิวิปลาส  ในส่ิงมิใชตัวตน  วาตัวตน 
        4.  สัญญาวิปลาส  จิตวปิลาส  ทิฏฐิวิปลาส  ในส่ิงท่ีไมงาม  วางาม"] 
        วิปลาสเหลานี้  เปนอุปสรรคตอการฝกอบรมเจริญปญญา  และก็เปน 
เปาหมายของการฝกอบรมปญญาท่ีจะกําจัดมันเสีย  การพัฒนาความรูและ 
เจริญปญญาตามวิธีท่ีกลาวมาแลว  ลวนชวยแกไขบรรเทาและกําจดัวิปลาส 
ไดท้ังนั้น  โดยเฉพาะอยางยิง่  [๒การใชโยนิโสมนสิการแบบสืบสาวหาเหต ุ
ปจจัยและแยกแยะองคประกอบตรวจดูสภาวะ  โดยมีสติพร่ังพรอมอยู] 
 
พุทธพจนเกี่ยวกับอายตนะ 



        [๓"ภิกษท้ัุงหลาย  เราจกัแสดงแกพวกเธอซ่ึง  "สรรพส่ิง"  
(ส่ิงท้ังปวง,  ครบหมด,  ทุกส่ิงทุกอยาง),  จงฟงเถิด;  อะไรเลาคือ  สรรพส่ิง:   
ตากับรูป  หูกบัเสียง  จมูกกบักล่ิน  ล้ินกับรส  กายกับโผฏฐัพพะ  ใจกบั 
ธรรมารมณ-นี้เราเรียกวา  สรรพส่ิง"] 
{๑  องฺ.จตกฺุก.21/49/66;ขุ.ปฏิ.31/525/417; 
วิปลาส (บาลี  =  วิปลฺลาส)  นี้  ในอภิธรรมเรียกวา  วิปริเยส   
(อภิ.วิ.35/966/507;  มีเคาในพระสูตรคือ  ส.ส.15/737/277;  
ดูประกอบท่ี  ส.อ.1/318;  นิทฺ.อ.1/200;  สงฺคณี อ.386)  
วินย.ฏีกา  1/474  วาวิปลาส  3  ประเภทนี้เรียงตามลําดับ 
ความมีกําลังแรงกวากนั} 
{๒  ดใูนบทที ่ 18  บุพภาคของการศึกษา  2.} 
{๓  ส.สฬ.18/24/19}  
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        "พระองคผูเจริญ  เรียกกันวา  "โลก  โลก"ดังนี,้  ดวยเหตุเพียงไร  
จึงมีโลก  หรือบัญญัติวาเปนโลก?" 
        [๑"ดูกรสมิทธิ  ท่ีใดมีตา  มีรูป  มีจักขุวิญญาณ  มีธรรมอันพึงรูดวย 
จักขุวิญญาณ,  ท่ีนั่นก็มีโลก  หรือบัญญัติวาเปนโลก,  ท่ีใดมีหู...มีจมกู... 
มีล้ิน...มีกาย...มีใจ  มีธรรมารมณ  มีมโนวญิญาณ  มีส่ิงอันพึงรูดวย 
มโนวิญญาณที่นั้นก็มีโลกหรือบัญญัติวาโลก"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย  เราไมกลาววา  ท่ีสุดโลก  เปนส่ิงท่ีรูได  เหน็ได   
ถึงได  ดวยการไป,  แตเรากไ็มกลาวเชนกนัวา  บุคคลยังไมถึงท่ีสุดโลก   
จะทําความส้ินทุกขได" 
        (พระอานนทกลาว:)  "ขอความท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวโดยยอ 
ยังมิไดทรงแจกแจงเนื้อความโดยพิสดารนี้  ขาพเจาเขาใจความโดย 
พิสดารดังนี้:-  บุคคลยอมสําคัญหมายในโลกวาเปนโลก  ถือโลกวา 
เปนโลกดวยส่ิงใดส่ิงนั้นเรียกวา  "โลก"  ในอริยวนิัย." 
        [๒"ดวยอะไรเลา  คนจงึสําคัญหมายในโลกวาเปนโลก ถือโลกวาเปนโลก?  
ดวยตา...ดวยหู...ดวยจมูก...ดวยล้ิน...ดวยกาย...ดวยใจ  คนจึงสําคัญหมาย 
ในโลกวาเปนโลก  ถือโลกวาเปนโลก"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย  เราจักแสดงการอุทัยพรอมและการอัสดงแหงโลก, 
จงฟงเถิด.  การอุทัยพรอมแหงโลกเปนไฉน?  อาศัยตา  และรูป   
จึงเกิดจักขุวิญญาณ,  ความประจวบแหงส่ิงท้ังสามนั้น  คือ  ผัสสะ,  
เพราะผัสสะเปนปจจยั  เวทนาจึงมี,  เพราะเวทนาเปนปจจัย  ตณัหาจึงมี, 
เพราะตัณหาเปนปจจยั  อุปาทานจึงมี, เพราะอุปาทานเปนปจจยั  ภพจึงมี,   
เพราะภพเปนปจจัย  ชาติจึงมี,  เพราะชาติเปนปจจยั  ชรามรณะ  โสกะ 
ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  และอุปายาสก็มีพรอม;  นี้คือการอุทัยพรอมแหงโลก" 
        "อาศัยหู...อาศัยจมูก...อาศัยล้ิน...อาศัยกาย...อาศัยใจและธรรมารมณ  
จึงเกิดมโนวิญญาณ  ฯลฯ  นีคื้อ การอุทัยพรอมแหงโลก" 
        "การอัสดงแหงโลกเปนไฉน?  อาศัยตาและรูป  จึงเกิดจักขุวิญญาณ, 
ความประจวบแหงส่ิงท้ังสามนั้นคือผัสสะ,  เพราะผัสสะเปนปจจยัจึงมีเวทนา, 
เพราะเวทนาเปนปจจยั ตัณหาจึงมี, เพราะตัณหานั้นแหละสํารอกดับไปไมเหลือ 
ความดับอุปาทานจึงมี,  เพราะดับอุปาทาน  ความดับภพจึงมี,  เพราะดับภพ   
ความดับชาติจงึมี,  เพราะดับชาติ  ชรามรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  



และอุปายาส  จึงดับ,  ความดับแหงกองทกุขท้ังหมด  ยอมมีไดอยางนี;้  
นี้เรียกวาการอัสดงแหงโลก" 
        [๓อาศัยหู...อาศัยจมกู...อาศัยล้ิน...อาศัยกาย...อาศัยใจและธรรมารมณ 
จึงเกิดมโนวิญญาณ  ฯลฯ  นีคื้อการอัสดงของโลก"] 
        "พระองคผูเจริญ  เรียกกันวา  "มาร  มาร"  ...เรียกกนัวา  "สัตว  สัตว" 
...เรียกกนัวา  "ทุกข  ทุกข"  ดังนี,้ดวยเหตุเพียงไร  จึงมีมารหรือบัญญัติวามาร... 
จึงมีสัตวหรือบัญญัติวาสัตว...จึงมีทุกขหรือบัญญัติวาทุกข?" 
        "ดูกรสมิทธิ  ท่ีใดมีตา  มีรูป  มีจักขุวญิญาณ  มีธรรมอันพึงรูดวย 
จักขุวิญญาณ  ฯลฯ  มีใจ  มีธรรมารมณ 
{๑  ส.สฬ.18/75/48} 
{๒  ส.สฬ.18/171/119} 
{๓  ส.สฬ.18/156-7/108-9}  
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มีมโนวิญญาณ  มีธรรมอันพึงรูดวยมโนวญิญาณ,  [๑ท่ีนั้นก็มีมารหรือบัญญัติวามาร... 
สัตวหรือบัญญัติวาสัตว...ทุกขหรือบัญญัติวาทุกข"] 
        "เม่ือตามีอยู  พระอรหนัตท้ังหลายจึงบัญญัติสุขทุกข, [๒ เม่ือตาไมมี  
พระอรหันตท้ังหลายยอมไมบัญญัติวาสุขทุกข,  เม่ือหู...เม่ือจมูก...เม่ือล้ิน... 
เม่ือกาย...เม่ือใจมีอยู  พระอรหันตท้ังหลาย  จึงบัญญัติสุขทุกข  เม่ือหู  ฯลฯ 
ใจไมมี  พระอรหันตท้ังหลายยอมไมบัญญัติสุขทุกข"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย  ตา...หู...จมูก...ล้ิน...กาย...ใจ...ไมเท่ียง...เปนทุกข... 
เปนอนัตตา,  แมส่ิงท่ีเปนเหตุเปนปจจยัใหตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  
เกิดข้ึน  ก็ไมเท่ียง  เปนทุกข  เปนอนัตตา,  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ 
ซ่ึงเกิดจากส่ิงท่ีไมเท่ียง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  จักเปนของเท่ียง  จักเปนสุข 
จักเปนอัตตาไดแตท่ีไหน" 
        [๓"รูป...เสียง...กล่ิน...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ  ไมเท่ียง...เปนทุกข... 
เปนอนัตตา,  แมส่ิงท่ีเปนเหตุ  เปนปจจยัใหรูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ  
ธรรมารมณเกิดข้ึน  ก็ไมเท่ียง  เปนทุกข  เปนอนัตตา,  รูป  เสียง  กล่ิน  รส 
โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ  ซ่ึงเกิดจากส่ิงท่ีไมเท่ียง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  
จักเปนของเท่ียง  เปนสุขเปนอนัตตาไดแตท่ีไหน"] 
        [๔"ภกิษท้ัุงหลาย  ขาวกลางอกงามบริบูรณ  และคนเฝาขาวกลา 
ก็ประมาทเสีย,  โคกินขาวกลา  ลงสูขาวกลาโนน  พึงเมาเพลินประมาท 
เอาจนเต็มท่ี  ฉันใด,  ปุถุชนผูมิไดเรียนรู  ไมสังวรในผัสสายตนะ  6   
ยอมเมาเพลินประมาทในกามคุณ  5  จนเตม็ท่ี  ฉันนั้น"] 
        [๕ภกิษุท้ังหลาย  ผัสสายตนะ  6  เหลานี้ท่ีไมฝก  ไมคุมครอง   
ไมรักษา  ไมสังวร  ยอมเปนเคร่ืองนําทุกขมาให...ผัสสายตนะ  6   
เหลานี้  ท่ีฝกดแีลว  คุมครองดี  รักษาดี  สังวรดี   ยอมเปนเคร่ืองนําสุขมาให..."] 
        "ตาเปนเคร่ืองผูกลามรูปไว,  รูปเปนเคร่ืองผูกลามตาไว;  หู  -  เสียง;   
จมูก  -  กล่ิน;  ล้ิน  -  รส;  กาย  -  โผฏฐัพพะ;  ใจเปนเคร่ืองผูกลาม 
ธรรมารมณไว,  ธรรมารมณเปนเคร่ืองผูกลามใจไว  ดังนีห้รือ?" 
        "(หามิได)  ตาก็มิใชเคร่ืองผูกลามรูปไว,  รูปก็มิใชเคร่ืองผูกลามตาไว; 
ฉันทราคะ (ความชอบใจจนติด) ท่ีเกดิข้ึนเพราะอาศัยตาและรูปท้ังสอง 
อยางนั้นตางหาก  เปนเคร่ืองผูกลามท่ีตาและรูปนั้น  ฯลฯ  ใจก็ไมใช 
เคร่ืองผูกลามธรรมารมณ,  ธรรมารมณก็มิใชเคร่ืองผูกลามใจ;   



ฉันทราคะ  ท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยใจและธรรมารมณท้ังสองอยางนั้นตางหาก 
เปนเคร่ืองผูกลามท่ีใจและธรรมารมณนั้น" 
        "หากตาเปนเคร่ืองผูกลามรูปไว  หรือรูปเปนเคร่ืองผูกลามตาไวแลวไซร, 
การครองชีวิตประเสริฐ  เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ  ก็จะปรากฏไมได;  
แตเพราะเหตุท่ีตาไมใชเคร่ืองผูกลามรูป,  รูปมิใชเคร่ืองผูกลามตา, 
ฉันทราคะท่ีเกดิข้ึนเพราะอาศัยตาและรูปสองอยางนั้นตางหาก  
เปนเคร่ืองผูกลามท่ีตาและรูปนั้น,  เพราะเหตุ 
{๑  ส.สฬ.18/71-74/46-48} 
{๒  ส.สฬ.18/212/155} 
{๓  ส.สฬ.18/221-6/163-5 (แปลรวบ)} 
{๔  ส.สฬ.18/344/243} 
{๕  ส.สฬ.18/128-9/88}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 58 
ฉะนั้น  การครองชีวิตประเสริฐเพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ  จึงปรากฏได  ฯลฯ" 
        "พระผูมีพระภาคก็ทรงมีพระจักษ,ุ  พระผูมีพระภาคก็ทรงเห็นรูปดวยจกัษ,ุ 
(แต)  ฉันทราคะไมมีแกพระผูมีพระภาคเจา,  พระผูมีพระภาคทรงมีพระทัย 
หลุดพนดแีลว;  [๑พระผูมีพระภาคก็ทรงมีพระโสต...พระฆานะ...พระชิวหา... 
พระกาย...พระทัย..."] 
        "พระองคผูเจริญ!  ถึงแมขาพระองคจะชราแลว  เปนผูเฒาผูใหญ  
ลวงกาลผานวยัมาโดยลําดับก็ตาม, ขอพระผูมีพระภาคสุคตเจาโปรดทรงแสดง 
ธรรมแกขาพระองคแตโดยยอเถิด  ขาพระองคคงจะเขาใจความแหงพระดํารัส 
ของพระผูมีพระภาคไดเปนแน  ขาพระองคคงจะเปนทายาทแหงพระดาํรัส 
ของพระผูมีพระภาคไดเปนแน" 
        "แนะมาลุงกยบุตร!  ทานเห็นเปนประการใด?  รูปท้ังหลายท่ีพึงรูดวย 
จักษุอยางใดๆ  ซ่ึงเธอยังไมเห็นท้ังมิเคยไดเห็น  ท้ังไมเหน็อยู  ท้ังไมเคยคิด 
หมายวาขอเราพึงเห็น,  ความพอใจ  ความใคร  หรือความรัก  ในรูปเหลานั้น 
จะมีแกเธอไหม  ?" 
        "ไมมี  พระเจาขา" 
        "เสียง...กล่ิน...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณท้ังหลาย  อยางใดๆ   
เธอไมไดทราบ  ไมเคยทราบ  ไมทราบอยูและท้ังไมเคยคิดหมายวา 
เราพึงทราบ,  ความพอใจ  ความใคร  หรือความรักในธรรมารมณเหลานั้น 
จะมีแกเธอไหม?"   
        "ไมมีพระเจาขา" 
        "มาลุงกยบุตร  !  บรรดาส่ิงท่ีเห็นไดยนิรูทราบเหลานี้  ในส่ิงท่ีเหน็  
เธอจักมีแคเหน็  ในส่ิงท่ีไดยินจกัมีแคไดยนิ  ในส่ิงท่ี  ล้ิมดมแตะตอง 
จักมีแครู(รสกล่ินแตะตอง)  ในส่ิงท่ีทราบจักมีแคทราบ;  เม่ือใด  
(เธอมีแคเหน็ไดยินไดรูไดทราบ)เม่ือนั้น  เธอก็ไมมีดวยนัน่  
(อรรถกถาอธิบายวาไมถูกราคะ  โทสะ  โมหะ  ครอบงํา),  เม่ือ 
ไมมีดวยนั่น  ก็ไมมีท่ีนั่น (อรรถกถาอธิบายวา  ไมพัวพันหมกติดอยู 
ในส่ิงท่ีไดเห็นเปนตนนัน้),  เม่ือไมมีท่ีนั่นเธอก็ไมมีท่ีนี่  ไมมีท่ีโนน  
ไมมีระหวางท่ีนี่ท่ีโนน (ไมใชภพนี้  ไมใชภพโนน  ไมใชระหวางภพทั้งสอง),   
นั่นแหละคือจดุจบของทุกข" 
        (พระมาลุงกยบุตรสดับแลว  กลาวความตามท่ีตนเขาใจออกมาวา:) 



        "พอเห็นรูป  สติก็หลงหลุด  ดวยมัวใสใจแตนิมิตหมายท่ีนารัก   
แลวก็มีจติกําหนัดติดใจ  เสวยอารมณแลวก็สยบอยูกับอารมณนั้นเอง, 
เวทนาหลากหลายอันกอกําเนิดข้ึนจากรูป  ขยายตัวเพิ่มข้ึน  จิตของเขา 
ก็คอยถูกกระทบกระท่ัง  ท้ังกับความอยากและความยุงยากใจ  
เม่ือส่ังสมทุกขอยูอยางนี้  ก็เรียกวาไกลนิพพาน" 
        "พอไดยนิเสียง...พอไดกล่ิน...พอล้ิมรส...พอถูกตองโผฏฐัพพะ... 
พอรูธรรมารมณ  สติก็หลงหลุด  ฯลฯ  ก็เรียกวาไกลนพิพาน" 
        "เห็นรูปก็ไมติดในรูป  ดวยมีสติม่ันอยู,  มีจิตไมติดใจ   
เสวยเวทนาไป  ก็ไมสยบกับอารมณนั้น;  เขามีสติ 
{๑  ส.สฬ.18/295-8/203-6}  
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ดําเนินชีวิตอยางท่ีวา  เม่ือเหน็รูป  และถึงจะเสพเวทนา  ทุกขก็มีแตส้ิน  ไมส่ังสม;  
เม่ือไมส่ังสมทุกขอยูอยางนี้ ก็เรียกวาใกลนิพพาน" 
        [๑"ไดยินเสียง...ไดกล่ิน...ล้ิมรส...ถูกตองโผฏฐัพพะ...รูธรรมารมณ   
ก็ไมติดในธรรมารมณดวยมีสติม่ันอยู  ฯลฯ  ก็เรียกวาใกลนิพพาน"] 
        "ดวยเหตุเพียงไร  บุคคลช่ือวาเปนผูไมคุมครองทวาร?  คนบางคน 
เห็นรูปดวยตาแลว  ยอมนอมรักฝากใจในรูปท่ีนารัก  ยอมขุนเคืองขัดใจ 
ในรูปท่ีไมนารัก  มิไดมีสตกิํากับใจ  เปนอยูโดยมีจิตคับแคบ (มีใจเล็ก 
นิดเดยีว),  ไมเขาใจตามเปนจริง  ซ่ึงความหลุดรอดปลอดพนของจิต 
และความหลุดรอดปลอดพนดวยปญญา ท่ีจะทําใหบาปอกุศลธรรมซ่ึง 
เกิดข้ึนแลวแกตัวเขา  ดับไปไดโดยไมเหลือ;  ฟงเสียงดวยหู...สูดกล่ินดวยจมกู... 
ล้ิมรสดวยล้ิน...ตองโผฏฐัพพะดวยกาย  ทราบธรรมารมณดวยใจแลว   
ยอมนอมรักฝากใจใน...ธรรมารมณอันนารัก  ยอมขุนเคืองขัดใจใน... 
ธรรมารมณอันไมนารัก  ฯลฯ" 
        [๒"ดวยเหตุเพยีงไร  บุคคลช่ือวาเปนผูคุมครองทวาร ?   
ภิกษเุห็นรูปดวยตาแลว  ยอมไมนอมรักฝากใจในรูปท่ีนารัก   
ไมขุนเคืองขัดใจในรูปท่ีไมนารัก  มีสติกํากับใจ  เปนอยูอยาง 
ผูมีจิตกวางขวาง  ไมมีประมาณ  เขาใจตามเปนจริง  ซ่ึงความ 
หลุดรอดปลอดพนของจิต  และความหลุดรอดปลอดพนดวยปญญา  
ท่ีจะทําใหบาปอกุศลธรรมซ่ึงเกิดข้ึนแลวแกตวัเขา  ดับไปไดโดยไมเหลือ, 
ฟงเสียงดวยหู  ฯลฯ  ทราบธรรมารมณดวยใจ  ยอมไมนอมรักฝากใจใน... 
ธรรมารมณอันนารัก  ไมขุนเคืองขัดใจใน...ธรรมารมณอันไมนารัก  ฯลฯ"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย  อยางไรจึงจะช่ือวาเปนผูอยูดวยความไมประมาท?  
เม่ือภิกษุสังวรจักขุนทรียอยู  จิตยอมไมซานแสไปในรูปท้ังหลายท่ีพึงรูดวย 
จักษ,ุ  เม่ือมีจติไมซานแส  ปราโมทยก็เกดิ,  เม่ือมีปราโมทยแลว  ปตกิ็เกิด, 
เม่ือมีใจปติ  กายก็สงบระงับ,  ผูมีกายสงบ  ยอมเปนสุข,  ผูมีสุขจิตยอม 
เปนสมาธิ,  เม่ือจิตเปนสมาธิ  ธรรมท้ังหลายก็ปรากฏ,  เพราะธรรม 
ท้ังหลายปรากฏ  ผูนั้นจึงนับวาเปนผูอยูดวยความไมประมาท"  
[๓(เกีย่วกับโสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กาย  มโน    ก็เชนเดียวกัน)] 
        อานนท  การอบรมอินทรีย  ท่ียอดเยีย่มในแบบแผนของอารยชน 
เปนอยางไร  ?  เพราะเหน็รูปดวยตา...เพราะไดยินเสียงดวยหู... 



เพราะไดกล่ินดวยจมูก...เพราะรูรสดวยล้ิน...เพราะตองโผฏฐัพพะดวยกาย... 
เพราะรูธรรมารมณดวยใจ  ยอมเกิดความชอบใจบาง  เกดิความไมชอบใจบาง  
เกิดทั้งความชอบใจและไมชอบใจบางแกภกิษ;ุ  เธอเขาใจชัดดังนีว้า  
ความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ท้ังความชอบใจไมชอบใจ  ท่ีเกิดข้ึนแลว 
แกเรานี้  เปนส่ิงปรุงแตง  เปนธรรมหยาบ  เปนของอาศัยเหตุปจจยัเกดิข้ึน,   
ภาวะตอไปนีจ้งึจะสงบประณีต  นั่นคืออุเบกขา (ความมีใจเปนกลาง), 
(คร้ันแลว)  ความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ท้ังความชอบใจไมชอบใจ 
ท่ีเกิดขึ้นแกเธอนั้นก็ดับไป  อุเบกขาก็ตั้งม่ัน" 
{๑  ส.สฬ.18/142-5/90-4} 
{๒  ส.สฬ.18/207-8/150-1;  อีกแหงหนึ่งคําถามวา  
อสังวร (ความไมสํารวม)  คืออยางไร ?  สังวร (ความสํารวม) 
คืออยางไร?  คําตอบอยางเดยีวกับในท่ีนี้ (ส.สฬ.18/347-9/246-7)} 
{๓  ส.สฬ.18/144/98}  
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        [๑"สําหรับบุคคลผูใดก็ตาม  ความชอบใจ  ความไมชอบใจ 
ท้ังความชอบใจไมชอบใจท่ีเกิดข้ึนแลว  ยอมดับไปอุเบกขายอม 
ตั้งม่ันไดเร็วพลันทันที  โดยไมยาก  เสมือนคนหลับตาแลวลืมตา 
หรือลืมตาแลวหลับตา  ฯลฯ  นี้เรียกวา  การอบรมอนทรียท่ียอดเยีย่ม  
ในแบบแผนของอารยชน..."] 
        "ภิกษุท้ังหลาย  กอนสัมโพธิ  เม่ือยังเปนโพธิสัตวผูยังไมตรัสรู   
เราไดเกดิความดําริข้ึนดังนีว้า:  อะไรเปนคุณ (ความหวานช่ืน ความอรอย) 
ของจักษ?ุ  อะไรเปนโทษ (ขอเสีย  ความบกพรอง)  ของจักษ?ุ  อะไรเปน 
ทางออก (เปนอิสระ  ไมตองอิงอาศัย)  แหงจักษ?ุ  อะไรเปนคุณ...เปนโทษ... 
เปนทางออกแหงโสตะ...ฆานะ...ชิวหา...กาย...มโน?" 
        "เราไดเกดิความคิดข้ึนดังนี้:  สุข  โสมนัส  ท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักษุ   
นี้คือคุณของจกัษ,ุ  ขอท่ีจักษไุมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนไปเปน 
ธรรมดา  นี้คือ  โทษของ  จักษุ,  การกําจดัฉันทราคะ  การละ ฉันทราคะ 
ในเพราะจักษุเสียได  นี้คือทางออกแหงจักษุ" (ของโสตะ  ฆานะ  ชิวหา  
กาย  มโน  ก็เชนเดียวกนั) 
        "ตราบใด  เรายังมิไดรูประจักษตามเปนจริง  ซ่ึงคุณของอายตนะ 
ภายใน  6  เหลานี้โดยเปนคุณ,  ซ่ึงโทษโดยเปนโทษ,  ซ่ึงทางออกโดย 
เปนทางออก,  ตราบนั้นเรากย็ังไมปฏิญญาวาเราบรรลุแลวซ่ึง 
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ..." 
        [๒(ตอไปตรัสถึงคุณ โทษ ทางออกพนแหงอายตนะภายนอก 6 ในทํานองเดยีวกัน)] 
        "ภิกษุท้ังหลาย  ผูท่ีรูเหน็จักษตุามท่ีมันเปน  รูเหน็รูปท้ังหลายตามท่ีมันเปน 
รูเห็นจกัขุวิญญาณตามท่ีมันเปน  รูเห็นจักษุสัมผัสตามท่ีมันเปน  รูเหน็เวทนา 
อันเปนสุขหรือไมสุขไมทุกข  ซ่ึงเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย  ตามท่ีมันเปน 
ยอมไมติดพนัในจักษุ  ไมตดิพันในรูปท้ังหลาย  ไมติดพันในจักขุวิญญาณ  ไม 
ติดพันในจักขสัมผัส  ไมติดพันในเวทนาอันเปนสุขหรือทุกขหรือไมสุขไมทุกข  
ท่ีเกิดเพราะจกัขุสัมผัสเปนปจจัย; เม่ือผูนั้นไมติดพัน  ไมหมกมุน  ไมลุมหลง  
รูเทาทันเห็นโทษตระหนักอยู  อุปาทานขันธท้ัง  5  ยอมถึงความไม 
กอตัวพอกพูนตอไป,  อนึ่ง  ตัณหาที่เปนตัวการกอภพใหม  อันประกอบดวย 
นันทิราคะ  คอยแสเพลิดเพลินอยูในอารมณตางๆ  ก็จะถูกละไปเสียดวย;   
ความกระวนกระวายทางกายก็ดี  ความกระวนกระวายทางใจก็ดี  ความ 



เรารอนกายกด็ ี ความเรารอนใจก็ดี  ความกลัดกลุมทางกายก็ดี  ความ 
กลัดกลุมทางใจก็ดี  ยอมถูกเขาละได; ผูนั้นยอมเสวยท้ังความสุขทางกาย 
ท้ังความสุขทางใจ,  บุคคลผูเปนเชนนัน้แลว  มีความเห็นอันใด  ความเห็นนั้น 
ก็เปนสัมมาทิฏฐิ,  มีความดาํริใด  ความดํารินั้นก็เปนสัมมาสังกัปปะ,   
มีความพยายามใด  ความพยายามนั้นก็เปนสัมมาวายามะ,  มีความระลึกใด 
ความระลึกนัน้ก็เปนสัมมาสติ,  มีสมาธิใด  สมาธินั้นก็เปนสัมมาสมาธิ,  
สวนกายกรรม  วจีกรรม  และอาชีวะของเขา  ยอมบริสุทธ์ิดีมาแตตนทีเดยีว;   
ดวยประการดงันี้  เขาช่ือวามีอริยอัฏฐังคิกมรรคอันถึงความเจริญบริบูรณ"  
[๓(เกีย่วกับโสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กาย  มโน  ก็เชนเดียวกัน)] 
{๑  ม.อุ.14/856/542} 
{๒  ส.สฬ.18/13-14/8-9} 
{๓  ม.อุ.12/828/523}  
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คุณคาทางจริยธรรม 
        1.  อายตนะเปนจุดเร่ิมตน  และเปนหัวเล้ียวหัวตอของทางแยก 
ระหวางกุศลกบัอกุศล  ทางสายหน่ึง นําไปสูความประมาทมัวเมา  ความชั่ว   
และการหมกติดอยูในโลก  อีกสายหน่ึงนําไปสูความรูเทาทัน  การประกอบ 
กรรมดี  และความหลุดพนเปนอิสระ  ความสําคัญในเร่ืองนี้อยูท่ีวา   
หากไมมีการฝกฝนอบรมใหเขาใจและปฏิบัติในเร่ืองอายตนะอยางถูกตองแลว  
ตามปกติมนุษยท่ัวไปจะถูกชักจูงลอใหดําเนินชีวติในทางท่ีมุงเพื่อเสพเสวยโลก  
เท่ียวทําการตางๆ  เพียงเพื่อแสวงหารูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะท่ีชอบใจ 
และความสนกุสนานบันเทิงตางๆ  มาปรนเปรอตา  หู  จมูก  ล้ิน  ผิวกาย  
และใจอยากของตน  พอกพนู ความโลภ  โกรธ  หลง  แลวกอใหเกิดความ 
วุนวายเดือดรอนท้ังแกตนและผูอ่ืน  พอจะเหน็ไดไมยากวาการเบียดเบียนกนั  
การขัดแยงแยงชิง  การกดข่ีบีบค้ัน  เอารัดเอาเปรียบกัน  ตลอดจนปญหา 
สังคมตางๆ  ท่ีเกิดเพิ่มข้ึน  และท่ีแกไขกันไมสําเร็จ  โดยสวนใหญแลว 
ก็สืบเนื่องมาจากการดําเนินชีวิตแบบปลอยตัว ใหถูกลอถูกชักจูงไปในทาง 
ท่ีจะปรนเปรออายตนะอยูเสมอ  จนเคยชินและรุนแรงยิ่งข้ึนๆ  นั่นเอง  คน 
จํานวนมากบางทีไมเคยไดรับการเตือนสตใิหสํานึกหรือยั้งคิดท่ีจะพิจารณา 
ถึงความหมายแหงการกระทําของตนและอายตนะท่ีตนปรนเปรอบางเลย   
และไมเคยปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกอบรมหรือสังวรระวังเกีย่วกับอายตนะ 
หรืออินทรียของตน  จึงมีแตความลุมหลงมัวเมายิ่งๆ  ข้ึน  การแกไขทาง 
จริยธรรมในเร่ืองนี้ สวนหนึ่งอยูท่ีการสรางความเขาใจใหรูเทาทัน 
ความหมายของอายตนะและส่ิงท่ีเกี่ยวของวาควรจะมีบทบาท 
และความสําคัญในชีวิตของตนแคไหน  เพียงไร  และอีกสวนหนึ่ง  
ใหมีการฝกอบรมดวยวิธีประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม  การสํารวม 
ระวังใชงาน  และรับใชอายตนะเหลานั้นในทางท่ีจะเปนประโยชน 
อยางแทจริงแกชีวิตของตนเองและแกสังคม 
        2.  อายตนะเปนแหลงท่ีมาของความสุขความทุกข  ซ่ึงเปนเปาหมาย 
แหงการดําเนนิชีวิตท่ัวไปและความเพียรพยายามเฉพาะกิจแทบทุกอยาง 
ของปุถุชน  ดานสุขก็เปนการแสวงหา  ดานทุกขก็เปนการหลีกหนี  นอกจาก 
สุขทุกขจะเกีย่วเนื่องกบัปญหาความประพฤติดีประพฤติช่ัวที่กลาวในขอ 1 แลว 
ตัวความสุขทุกขนั้น  กเ็ปนปญหาอยูในตัวของมันเอง  ในแงของคุณคา   



ความมีแกนสาร  และความหมายท่ีจะเขาพึง่พาอาศัยมอบกายถวายชีวิต 
ใหอยางแทจริงหรือไม  คนไมนอย  หลังจากระดมเร่ียวแรงและเวลาแหง 
ชีวิตของตนวิ่งตามหาความสุขจากการเสพเสวยโลกจนเหนื่อยออนแลวก็ผิดหวัง   
เพราะไมไดสมปรารถนาบาง  เม่ือหารสอรอยหวานช่ืน  ก็ตองเจอรสข่ืนขมดวย 
บางทียิ่งไดสุขมาก  ความเจบ็ปวดเศราแสบกลับยิ่งทวีลํ้าหนา  เสียคาตอบแทน 
ในการไดความสุขไปแพงกวาไดมา  ไมคุมกันบาง  ไดสมปรารถนาแลว 
แตไมช่ืนเทาท่ีหวัง  หรือถึงจุดท่ีตั้งเปาหมาย  แลวความสุขกลับวิ่งหน ี
ออกหนาไปอีก  ตามไมทันอยูรํ่าไปบาง  บางพวกก็จบชีวิตลงท้ังท่ีกําลังวิ่งหอบ 
ยังตามความสุขแทไมพบหรือยังไมพอ  สวนพวกท่ีผิดหวงัแลว  ก็เลยหมด 
อาลัยปลอยชีวติเร่ือยเปอยไปตามเร่ือง  อยูอยางทอดถอนความหลังบาง   
หันไปดําเนินชีวิตในทางเอียงสุดอีกดานหนึ่ง  โดยหลบหนีตีจากชีวติไป 
อยูอยางทรมานตนเองบาง  การศึกษาเร่ืองอายตนะนี้  มุงเพื่อใหเกิด 
ความรูเทาทันสภาพความจริง  และประพฤติปฏิบัติดวยการวางทาทีท่ีถูกตอง  
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ไมใหเกิดเปนพิษเปนภัยแกตนเองและผูอ่ืนมากนกั  อยางนอยกใ็หมีหลัก   
พอรูทางออกท่ีจะแกไขตัว  นอกจากจะระมัดระวังในการใชวิธีการท่ีจะ 
แสวงหาความสุขเหลานี้แลว  ยังเขาใจขอบเขตและข้ันระดับตางๆ 
ของมัน  แลวรูจักหาความสุขในระดับท่ีประณีตยิ่งข้ึนไปดวย  ความ 
ประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับสุขทุกขนี้ยอมเปนเร่ืองของจริยธรรมไปดวยในตัว 
        3.  อายตนะในแงท่ีเปนเร่ืองของกระบวนการรับรูและการแสวงปญญา 
ก็เกีย่วของกับจริยธรรมต้ังแตจุดเร่ิมตน  เพราะถาปฏิบัติในตอนเร่ิมแรกไมถูกตอง 
การรับรูก็จะไมบริสุทธ์ิ  แตจะกลายเปนกระบวนการรับรูท่ีรับใชกระบวนการ 
เสพเสวยโลก  หรือเปนสวนประกอบของกระบวนธรรมแบบสังสารวัฏไปเสีย 
ทําใหไดความรูท่ีบิดเบือน  เอนเอียง  เคลือบแฝง  มีอคติ  ไมถูกตองตรง 
ตามความจริง  หรือตรงกับสภาวะตามท่ีมันเปน  การปฏิบัติในทางจริยธรรม 
ท่ีจะชวยเกื้อกลูในเร่ืองนี้  กคื็อวิธีการท่ีจะรักษาจิตใหดํารงอยูในอุเบกขา  คือ  
ความมีใจเปนกลาง  มีจิตราบเรียบเท่ียงตรงไมเอนเอียง  ไมใหถูกอํานาจ 
กิเลสมีความชอบใจไมชอบใจเปนตนเขาครอบงํา 
        4.  การปฏิบัติทางจริยธรรมท่ีเกี่ยวของกับอายตนะโดยตรงบาง 
โดยออมบาง  มีหลายอยาง  บางอยางก็มีไวเพื่อใชในข้ันตอนตางๆ  กนั 
ท้ังนี้สุดแตวาปญหามักจะเกดิข้ึนท่ีจุดใด  ทุกขและบาป  อกุศลมักได 
ชองเขามาท่ีชวงตอนใด  อยางไรก็ตามทานมักสอนย้ําใหใชวิธีระวังหรือ 
ปองกันต้ังแตชวงแรกที่สุดคือ  ตอนท่ีอายตนะรับอารมณทีเดยีว 
เพราะจะทําใหปญหาไมเกดิข้ึนเลย  จึงเปนการปลอดภยัท่ีสุด 
ในทางตรงขาม  ถาปญหาเกดิข้ึนแลว  คือบาปอกุศลธรรมไดชองเขา 
มาแลว  มักจะแกไขยาก  เชน  เม่ือปลอยใหอารมณท่ีลอเราเยายวน  
จิตถูกปรุงแตงจนราคะหรือโลภะ  โทสะ  โมหะ  เกิดข้ึนแลว  ท้ังท่ีรู 
ผิดชอบช่ัวดี  มีความสํานึกในส่ิงชอบธรรมอยู  แตก็ทนตอความ 
เยายวนไมได  ลุอํานาจกิเลส  ทําบาปอกุศลลงไป  ดวยเหตุนี้ทาน 
จึงย้ําวิธีระมัดระวังปองกนัใหปลอดภยัไวกอนต้ังแตตน 
        องคธรรมสําคัญท่ีใชระมัดระวังต้ังแตตน  ก็คือ  สติ   
ซ่ึงเปนตัวควบคุมจิตไวใหอยูกับหลัก  หรือพูดอีกนยัหนึ่ง   
เหมือนเชือกสําหรับดึงจิต  สติท่ีใชในข้ันระมัดระวังปองกันเกีย่วกับ 
การรับอารมณของอายตนะแตเบ้ืองตนนี้  ใชในหลักท่ีเรียกวา  



อินทรียสังวร  ซ่ึงแปลวา  การสํารวมอินทรีย  เรียกอีกอยางหนึ่งวา 
[๑ การคุมครองทวาร]  หมายถึง  การมีสติพรอมอยู  เม่ือรับอารมณมีรูป 
เปนตน  ดวยอินทรียมีตาเปนอาทิก็ไมปลอยใจถือไปตามนิมตหมายตางๆ 
อันจะเปนเหตุใหเกดิความตดิพันขุนเคืองชอบใจไมชอบใจ  แลวถูก 
อกุศลธรรมเขาครอบงําจิตใจ  การปฏิบัติตามหลักนี้  ชวยไดท้ังดาน 
ปองกันความชั่วเสียหาย  ปองกันความทุกข  และปองกนัการสราง 
ความรูความคิดท่ีบิดเบือนเอนเอียง  อยางไรก็ตาม  การท่ีจะปฏิบัติใหได 
ผลมิใชวาจะนาํหลักมาใชเม่ือไรก็ไดตามปรารถนา  เพราะสติจะต้ังม่ัน 
เตรียมพรอมอยูเสมอ  จําตองมีการฝกฝนอบรม  อินทีรยสังวรจึงตองมี 
การซอมหรือใชอยูเสมอ  การฝกอบรมอินทรีย  มีช่ือเรียกวา  อินทรียภาวนา 
(แปลตามแบบวาการเจริญอินทรีย)  ผูท่ีฝกอบรมหรือเจริญอินทรียแลว 
ยอมปลอดภยัจากบาปอกุศลธรรม 
{๑  เรียกเต็มวา  คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย}  
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ความทุกข  [๑  และความรูท่ีเอนเอียงบิดเบือนท้ังหลาย]  เพราะปองกันไวไดกอน 
ท่ีส่ิงเหลานั้นจะเกิดข้ึน หรือแมหากความชอบใจไมชอบใจจะหลุดรอดเกิดข้ึนมา  
ก็สามารถระงับ  หรือสลัดท้ิงไปไดเร็วพลันอินทรียสังวรนี้จัดวาเปนหลักธรรม 
ในข้ันศีล  แตองคธรรมสําคัญท่ีเปนแกนคือสตินั้นอยูในจําพวกสมาธิ 
ทําใหมีการใชกําลังจิตและการควบคุมจิตอยูเสมอ  จึงเปนการฝกอบรม 
สมาธิไปดวยในตัว 
        หลักธรรมอีกอยางหนึ่ง  ท่ีทานแนะนําใหเปนขอปฏิบัติในเร่ืองนี้   
เปนหลักในระดับปญญา  เรียกวา โยนิโสมนสิการ  หลักนี้ใชในชวงตอน 
ท่ีรับอารมณเขามาแลว  โดยใหพิจารณาอารมณนั้นเพื่อเกดิความรูเทาทัน 
เชน  พิจารณาคุณ  โทษ  ขอดีขอเสียของอารมณนั้น  พรอมท้ังภาวะ 
อันเปนอิสระปลอดภัยอยูดี มีสุขไดโดยไมตองพ่ึงพาอาศัยอารมณนัน้ 
ในแงท่ีจะตองใหคุณและโทษของมันเปนตัวกําหนดความสุข 
ความทุกขและชะตาชีวิต 
        ขอปฏิบัติท่ีกลาวถึงเหลานี้  มีแนวปรากฏอยูในพุทธพจนขางตนบางแลว 
และบางหลักกจ็ะอธิบายตอไปขางหนาอีก  จึงพูดไวโดยยอเพียงเทานี้. 
{๑ ในแงความรูความคิดท่ีเอนเอียงบิดเบือนนั้น  ในท่ีนีห้มายเฉพาะ 
ปลอดภัยจากเหตุใหม  ไมพดูถึงเหตุท่ีสังสมไวเกา  คือ   
ตัณหามานะทิฏฐิท่ีมีอยูเดิม  ซ่ึงเปนอีกตอนหน่ึงตางหาก.}  
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ตอน  2  :  ชีวติเปนอยางไร  ? 
ไตรลักษณ                                                                                                                                    
ลักษณะโดยธรรมชาติ  3  อยางของส่ิงท้ังปวง                                                                         
                                                                                           1 
                                                                                        บทท่ี  3 
ตัวกฎหรือตัวสภาวะ 
 
        ตามหลักพุทธธรรมเบ้ืองตนท่ีวา  ส่ิงท้ังหลายเกดิจากสวนประกอบตางๆ   
มาประชุมกันเขา  หรือมีอยูในรูปของการรวมตัวเขาดวยกันของสวนประกอบตางๆ 
นั้น  มิใชหมายความวาเปนการนําเอาสวนประกอบท่ีเปนช้ินๆ  อันๆ  อยูแลวมา 
ประกอบเขาดวยกัน  และเม่ือประกอบเขาดวยกันแลว  กเ็กิดเปนรูปเปนราง 
คุมกันอยูเหมือนเม่ือเอาวัตถุตางๆ  มารวมกันเปนเคร่ืองอุปกรณตางๆ   
ความจริงท่ีกลาววาส่ิงท้ังหลายเกิดจากการประชุมกันของสวนประกอบตางๆ  นั้น  
เปนเพยีงคํากลาวเพื่อเขาใจงายๆ  ในเบ้ืองตนเทานั้น  แทจริงแลวส่ิงท้ังหลาย 
มีอยูในรูปของกระแส  สวนประกอบแตละอยางๆ  ลวนประกอบข้ึนจากสวน 
ประกอบอ่ืนๆ  ยอยลงไป  แตละอยางไมมีตัวตนของมันเองเปนอิสระ   
ลวนเกดิดับตอกันไปเร่ือย  ไมเท่ียง  ไมคงท่ีกระแสนีไ้หลเวียนหรือดําเนินตอไป  
อยางท่ีดูคลายกับรักษารูปแนวและลักษณะท่ัวไปไวไดอยางคอยเปนไป   
ก็เพราะสวนประกอบทั้งหลายมีความสัมพนัธเนื่องอาศัยซ่ึงกันและกัน  
เปนเหตุปจจยัสืบตอแกกันอยางหนึ่ง  และเพราะสวนประกอบเหลานั้นแตละ 
อยางลวนไมมีตัวตนของมันเอง  และไมเท่ียงแทคงท่ีอยางหนึ่ง 
        ความเปนไปตางๆ  ท้ังหมดนี้เปนไปตามธรรมชาติ  อาศัยความสัมพันธ 
และความเปนปจจัยเนื่องอาศัยกันของส่ิงท้ังหลายเอง  ไมมีตัวการอยางอ่ืนท่ี 
นอกเหนือออกไปในฐานะผูสรางหรือผูบันดาล  จึงเรียกเพ่ือเขาใจงายๆ   
วาเปนกฎธรรมชาติ 
        มีหลักธรรมใหญอยู  2  หมวด  ท่ีถือไดวาพระพุทธเจาทรงแสดงใน 
รูปของกฎธรรมชาติ  คือ  ไตรลักษณ  และ  ปฏิจจสมุปบาท  ความจริงธรรมท้ัง 
2  หมวดนี้ถือไดวาเปนกฎเดียวกัน  แตแสดงในคนละแงหรือคนละแนว 
เพื่อมองเห็นความจริงอยางเดียวกัน  คือ  ไตรลักษณ  มุงแสดงลักษณะ 
ของส่ิงท้ังหลาย ซ่ึงปรากฏใหเห็นวาเปนอยางนั้น  ในเม่ือส่ิงเหลานั้นเปน 



ไปโดยอาการท่ีสัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบตอแกกนัตาม 
หลักปฏิจจสมุปบาท  สวนหลักปฏิจจสมุปบาท  ก็มุงแสดงถึงอาการ 
ท่ีส่ิงท้ังหลายมีความสัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบตอแกกนัเปนกระแส  
จนมองเหน็ลักษณะไดวาเปนไตรลักษณ 
        กฎธรรมชาตินี้  เปน  ธรรมธาตุ  คือภาวะท่ีทรงตัวอยูโดยธรรมดา 
เปน  ธรรมฐิติ  คือภาวะท่ีตั้งอยูหรือยนืตัวเปนหลักแนนอนอยูโดยธรรมดา  
เปน  [๑  ธรรมนิยาม]  คือกฎธรรมชาติ  หรือกําหนดแหงธรรมดา 
{๑  ในคัมภีรอภิธรรมรุนอรรถกถาแบง นิยาม  หรือกฎธรรมชาติเปน 5 อยางคือ 
        1.  อุตุนิยาม  [physical  inorganic  order]  กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิ   
โดยเฉพาะเร่ืองลมฟาอากาศ และฤดูกาล  ในทางอุตุนิยม  อันเปนส่ิงแวดลอมสําหรับมนุษย 
        2.  พีชนิยาม  [physical  organic  order]  กฎธรรมชาติท่ีเกี่ยวกับการสืบพันธุ  
รวมท้ังพันธุกรรม 
        3.  กรรมนิยาม  [order  of  act  and  result]  กฎธรรมชาติเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมมนุษย  คือ  กระบวนการใหผลของการกระทํา 
        4.  ธรรมนิยาม  [order  of  the  norm]  กฎธรรมชาติเกี่ยวกับ 
ความสัมพันธ  และความเปนเหตุเปนผลแกกันของส่ิงท้ังหลาย 
        5.  จิตตนิยาม  [psychic  law]  กฎธรรมชาติเกี่ยวกับกระบวน 
การทํางานของจิต (ที.อ.2/34;  สงฺคณี อ.  408)}  
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ไมเกี่ยวกับผูสรางผูบันดาล  หรือการเกิดข้ึนของศาสนาหรือศาสดาใดๆ   
กฎธรรมชาตินี้แสดงฐานะของศาสดาในความหมายของพุทธธรรมดวยวา 
เปนผูคนพบกฎเหลานี้แลวนาํมาเปดเผยช้ีแจงแกชาวโลก 
        สําหรับไตรลักษณนัน้ มีพุทธพจนแสดงหลักไวในรูปของกฎธรรมชาติ วาดังนี ้
        "ตถาคต (พระพุทธเจา)  ท้ังหลายจะอุบัติหรือไมก็ตาม  ธาตุ (หลัก)  
นั้นกย็ังคงมีอยู  เปนธรรมฐิติ  เปนธรรมนิยามวา 
        1.  สังขารท้ังปวง                ไมเท่ียง.......... 
        2. [๑สังขารท้ังปวง                เปนทุกข..........] 
        3.  ธรรมท้ังปวง                เปนอนัตตา........... 
        ตถาคตตรัสรู  เขาถึงหลักนั้นแลว  จึงบอก  แสดง  วางเปนแบบ  
ตั้งเปนหลัก  เปดเผยแจกแจง  ทําใหเขาใจงายวา   
        [๒"สังขารท้ังปวงไมเท่ียง...สังขารท้ังปวง เปนทุกข...ธรรมท้ังปวง เปนอนัตตา..."] 
        ไตรลักษณนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา  สามัญลักษณะ  แปลวาลักษณะที่ท่ัวไป  
หรือเสมอเหมือนกันแกส่ิงท้ังปวง  ซ่ึงไดความหมายเทากัน 
        เพื่อความเขาใจงายๆ  จะแสดงความหมายของไตรลักษณ  
[The  Three  Characteristics  of  Existence]  โดยยอดังนี้ 
        1.  อนิจจตา  [Impermanence]  ความไมเท่ียง  ความไมคงท่ี   
        ความไมยั่งยืน  ภาวะท่ีเกิดข้ึนแลวเส่ือมและสลายไป 
        2.  ทุกขตา  [Stress  and  Conflict]  ความเปนทุกข   
        ภาวะท่ีถูกบีบค้ันดวยการเกิดข้ึนและสลายตัว  ภาวะ 
        ท่ีกดดัน  ฝนและขัดแยงอยูในตวั  เพราะปจจยัท่ีปรุงแตง 
        ใหมีสภาพเปนอยางนั้นเปล่ียนแปลงไป จะทําใหคงอยูใน 
        สภาพนัน้ไมได  ภาวะท่ีไมสมบูรณมีความบกพรองอยูในตวั  
        ไมใหความสมอยากแทจริง  หรือความพึงพอใจเต็มท่ีแก 
        ผูอยากดวยตัณหา  และกอใหเกดิทุกขแกผูเขาไปอยาก 
        เขาไปยึดดวยตัณหาอุปาทาน 
        3.  อนัตตตา  [Soullessness  Non-Self]  ความเปนอนตัตา   
        ความไมใชตัวตน  ความไมมีตัวตนท่ีแทจริงของมันเอง 
{๑  คําวา  "สังขาร"  ในไตรลักษณนี้  ตองเขาใจวาตางกับคําวา 
สังขารในขันธ 5; ในขันธ 5  สังขาร = ความดีความช่ัวท่ีปรุงแตงจิตใจ 



เปนนามธรรมอยางเดยีว  สวนในไตรลักษณ  สังขาร = ส่ิงท้ังปวงท่ี 
เกิดจากปจจยัปรุงแตง  หรือท่ีเกิดจากสวนประกอบตางๆ  ประชุมกันเขา   
จะเปนรูปธรรม  หรือนามธรรมก็ตามคือเทากับขันธ  5  ท้ังหมด} 
{๒  องฺ.  ติก.  20/576/368}  
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        ส่ิงท้ังหลายหากจะกลาววามีก็ตองวามีอยูในรูปของกระแส   
ท่ีประกอบดวยปจจยัตางๆ  อันสัมพันธเนือ่งอาศัยกัน  เกิดดับสืบ 
ตอกันไปอยูตลอดเวลาไมขาดสาย  จึงเปนภาวะท่ีไมเท่ียง  เม่ือ 
ตองเกิดับไมคงท่ี  และเปนไปตามเหตุปจจยัท่ีอาศัย  กย็อมมี 
ความบีบค้ัน  กดดัน  ขัดแยง  และแสดงถึงความบกพรองไม 
สมบูรณอยูในตัว  และเม่ือทุกสวนเปนไปในรูปกระแสท่ีเกิดดับ 
อยูตลอดเวลาข้ึนตอเหตุปจจัยเชนนี้  กย็อมไมเปนตัวของตัว   
มีตัวตนแทจริงไมได 
        ในกรณีของสัตวบุคคล  ใหแยกวา  สัตวบุคคลนั้นประกอบ 
ดวยขันธ  5  เทานั้น  ไมมีส่ิงใดอ่ืนอีกนอกเหนือจากขันธ  5  
เปนอันตัดปญหาเร่ืองท่ีจะมีตัวตนเปน  อิสระอยูตางหาก  จากนั้น 
มาแยกขันธ 5 ออกพิจารณาแตละอยางๆ  กจ็ะเห็นวา   
ขันธทุกขันธไมเท่ียง  เม่ือไมเท่ียงก็เปนทุกข  เปนสภาพบีบค้ันกด 
ดันแกผูเขาไปยึด  เม่ือเปนทุกข  ก็ไมใชตวัตน  ท่ีวาไมใชตัวตน  
ก็เพราะแตละอยางๆ  ลวนเกิดจากเหตุปจจัย ไมมีตวัตนของมันเอง 
อยางหนึ่ง  เพราะไมอยูในอํานาจ  ไมเปนของของสัตวบุคคลนั้นแทจริง  
(ถาสัตวบุคคลนั้นเปนเจาของขันธ  5  แทจริง  ก็ยอมตองบังคับ 
เอาเองใหเปนไปตามความตองการได  และไมใหเปล่ียนแปลงไป 
จากสภาพท่ีตองการได เชน ไมใหแก  ไมใหเจ็บปวย เปนตน)อยางหนึง่ 
        พุทธพจนแสดงไตรลักษณในกรณีของขันธ  5  มีตัวอยางท่ีเดน  ดังนี ้
        "ภิกษุท้ังหลาย  รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ เปนอนตัตา 
หากรูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ  จักเปนอัตตา (ตัวตน)   
แลวไซร  มันก็จะไมเปนไปเพื่ออาพาธ  ท้ังยังจะไดตามปรารถนาในรูป  ฯลฯ 
ในวิญญาณวา  "ขอรูป...ขอเวทนา...ขอสัญญา...ขอสังขาร...ขอวิญญาณ 
ของเราจงเปนอยางนี้เถิด  อยาไดเปนอยางนั้นเลย"  แตเพราะเหตุท่ีรูป  ฯลฯ  
วิญญาณ  เปนอนัตตา  ฉะนัน้  รูป  ฯลฯ  วญิญาณ  จึงเปนไปเพื่ออาพาธ  
และใครๆ  ไมอาจไดตามความปรารถนา  ในรูป  ฯลฯ  วญิญาณ  วา 
"ขอรูป...ขอเวทนา...ขอสัญญา...ขอสังขาร...ขอวิญญาณของเราจงเปนอยางนี้เถิด  
อยาไดเปนอยางนั้นเลย" 
        "ภิกษุท้ังหลาย  เธอท้ังหลายมีความเห็นเปนไฉน  ?" 



        "รูปเท่ียง  หรือไมเท่ียง?" (ตรัสถามทีละอยาง จนถึง วิญญาณ) 
        "ไมเท่ียง  พระเจาขา" 
        "ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกข  หรือเปนสุข  ?"   
        "เปนทุกข  พระเจาขา" 
        "ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ 
ท่ีจะเฝาเห็นส่ิงนั้นวา  นั่นของเรา เราเปนนั่น  นั่นเปนตวัตนของเรา ?" 
        "ภิกษุท้ังหลาย  เพราะเหตุนั้นแล  รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร... 
วิญญาณ  อยางใดอยางหน่ึง  ท้ังท่ีเปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน   
ท้ังภายในและภายนอก  หยาบหรือละเอียด  เลวหรือประณีต   
ท้ังท่ีไกลและท่ีใกลท้ังหมดนั้น  เธอท้ังหลายพึงเห็นดวยปญญา 
อันถูกตอง  ตามท่ีมันเปนวา  
        [๑ "นั่นไมใชของเรา  เราไมใชนั่น นัน่ไมใชตวัตนของเรา"] 
{๑  ส.ข.  17/127-129/82-84}  
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        มีปราชญฝายฮินดแูละฝายตะวันตกหลายทาน  พยายามแสดงเหตุผลวา  
พระพุทธเจาไมไดทรงปฏิเสธอัตตา  หรือ  อาตมัน  ในช้ันสูงสุด  ทรงปฏิเสธ 
แตเพยีงธรรมท่ีเปนปรากฏการณตางๆ  อยางเชนในพระสูตรนี้เปนตน  
ทรงปฏิเสธขันธ  5  ทุกอยางวาไมใชอัตตา  เปนการแสดงเพียงวา 
ไมใหหลงผิดยึดเอาขันธ 5  เปนอัตตา  เพราะอัตตาท่ีแทจริงซ่ึงมีอยูนั้น 
ไมใชขันธ  5  และยกพุทธพจนอ่ืนๆ  มาประกอบอีกมากมาย 
เพื่อแสดงวาพระพุทธเจาทรงปฏิเสธเฉพาะธรรมท่ีเปนปรากฏการณตางๆ  
วาไมใชอัตตา  แตทรงยอมรับอัตตาในข้ันสูงสุด  และพยายามอธิบายวา  
นิพพาน  มีสภาวะอยางเดยีวกับอาตมัน  หรือวา  นิพพานนั่นเอง  คือ   
อัตตา  เร่ืองนี้  ถามีโอกาสจะไดวจิารณในตอนท่ีเกี่ยวกับนิพพาน   
สวนในท่ีนี้ขอกลาวส้ันๆ  เพยีงในแงจริยธรรมวา  บุถุชนโดยเฉพาะ 
ผูท่ีไดรับการศึกษาอบรมมาในระบบความเช่ือถือเกี่ยวกับเร่ืองอาตมัน 
ยอมมีความโนมเอียงในทางท่ีจะยดึถือหรือไขวควาไวใหมีอัตตาใน 
รูปหนึ่งรูปใดใหจงได  เปนการสนองความปรารถนาท่ีแฝงอยูในจิต 
สวนลึกท่ีไมรูตัว  เม่ือจะตองสูญเสียความรูสึกวามีตัวตนในรูปหนึ่ง (ช้ันขันธ  5) 
ไปก็พยายามยดึหรือคิดสรางเอาท่ีเกาะเกี่ยวอันใหมข้ึนไว  แตตาม 
หลักพุทธธรรมนั้น  มิไดมุงใหปลอยอยางหน่ึง  เพื่อไปยดึอีกอยางหน่ึง   
หรือพนอิสระจากท่ีหนึ่ง  เพือ่ตกไปเปนทาสอีกท่ีหนึ่ง  อีกประการหนึ่ง   
ส่ิงท่ีมีอัตตา  ยอมมีไมได  และส่ิงท่ีมีไดตองไมมีอัตตา 
        อาการที่ส่ิงท้ังหลายมีอยูในรูปกระแส  มีความสัมพันธเนื่องอาศัย 
เปนปจจยัสืบตอกัน  และมีลักษณะไมเท่ียง  เปนทุกข  เปนอนัตตาอยางไร 
ยงัจะตองอธิบายดวยหลักปฏิจจสมุปบาทตอไปอีก  ความจึงจะชัดยิ่งข้ึน 
 
คําอธิบายไตรลักษณตามหลักวิชาในคัมภีร 
        ขอยกเอาหลักธรรมนิยามท่ีแสดงไตรลักษณ หรือสามัญลักษณะ 3 อยาง  
มาต้ังเปนหวัขออีกคร้ังหนึ่งเพื่ออธิบายใหลึกซ้ึงยิ่งข้ึนไป  ตามแนวหลักวิชา 
ท่ีมีหลักฐานอยูในคัมภีรตางๆ  ดังนี้ 
        1.  สังขารท้ังหลายท้ังปวง  ไมเท่ียง 
        2.  สังขารท้ังหลายท้ังปวง  เปนทุกข 
        3.  ธรรมท้ังหลายท้ังปวง  เปนอนัตตา 



        สังขารท้ังปวงไมเท่ียง  เรียกตามคําบาลีวา  เปนอนิจจ  หรืออนิจจะ 
แตในภาษาไทยนิยมใชคําวา อนิจจัง,  ความไมเท่ียง  ความเปนส่ิงไมเท่ียง  
หรือภาวะท่ีเปนอนิจจหรืออนิจจัง  นัน้  เรียกเปนคําศัพทตามบาลีวา อนิจจตา,  
ลักษณะท่ีแสดงถึงความไมเท่ียง  เรียกเปนศัพทวา  อนจิจลักษณะ 
        สังขารท้ังหลายเปนทุกข  ในภาษาไทย  บางทีใชอยางภาษาพดูวา ทุกขัง, 
ความเปนทุกข  ความเปนของคงทนอยูมิได  ความเปนสภาวะมีความบีบค้ัน 
ขัดแยง  หรือภาวะท่ีเปนทุกขนั้น  เรียกเปนคําศัพทตามบาลีวา  ทุกขตา,  
ลักษณะท่ีแสดงถึงความเปนทุกข  เรียกเปนศัพทวา  ทุกขลักษณะ 
        ธรรมท้ังปวงเปนอนตัตา,  ความเปนอนัตตา  ความเปนของมิใชตวัตน 
หรือภาวะท่ีเปนอนัตตานั้นเรียกเปนคําศัพทตามบาลีวา  อนัตตตา,   
ลักษณะท่ีแสดงถึงความเปนอนัตตา  เรียกเปนคําศัพทวา  อนัตตลักษณะ  
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        ในหลักไตรลักษณ  คือ  อนิจจตา  ทุกขตา  และอนัตตตา  นั้น   
มีขอท่ีควรทําความเขาใจ  และอธิบายเพิ่มเติม  ดังนี ้
1.  ความเขาใจเกี่ยวกับศัพทท่ีเกี่ยวของ   
        1.  สังขารท้ังปวง  กับ  ธรรมท้ังปวง 
        ผูศึกษาจะสังเกตเห็นวา  ในขอ  1  และขอ  2  ทานกลาวถึง 
สังขารท้ังปวงวา  ไมเท่ียง  และเปนทุกขแตในขอ  3  ทานกลาวถึง 
ธรรมท้ังปวงวา  เปนอนัตตา  คือไรตัวหรือมิใชตน  การใชคําท่ีตางกันเชนนี้  
แสดงวามีความแตกตางกนับางอยางระหวางหลักท่ี  1  และท่ี  2  คือ 
อนิจจตา  และ  ทุกขตา  กับหลักท่ี  3  คือ  อนัตตตาและความแตกตางกัน 
นี้จะเห็นไดชัด  ตอเม่ือเขาใจความหมายของคําวาสังขาร  และคําวา  ธรรม 
        "ธรรม"  เปนคําท่ีมีความหมายกวางท่ีสุด  กินความครอบคลุมทุกส่ิง 
ทุกอยางบรรดามี  ท้ังท่ีมีไดและไดมี  ตลอดกระท่ังความไมมีท่ีเปนคูกับ 
ความมีนั้น  ทุกส่ิงทุกอยางท่ีใครก็ตามกลาวถึง  คิดถึง  หรือรูถึงท้ังเร่ือง 
ทางวัตถุและทางจิตใจ  ท้ังท่ีดีและท่ีช่ัว  ท้ังท่ีเปนสามัญวสัิยและเหนือ 
สามัญวิสัย  รวมอยูในคําวาธรรมท้ังส้ิน  ถาจะใหมีความหมายแคบเขา  
หรือจําเพาะอยางใดอยางหนึ่ง  ก็เติมคําขยายประกอบลงไป 
เพื่อจํากดัความใหอยูในขอบเขตท่ีตองการ  หรือจําแนกแยกธรรมนั้น 
แบงประเภทออกไป  แลวเลือกเอาสวนหรือแงดานแหงความหมายท่ีตองการ 
หรือมิฉะนั้นกใ็ชคําวาธรรมคําเดียวเดีย่วโดดเต็มรูปของมันตามเดิมนัน่แหละ 
แตตกลงหรือหมายรูรวมกันไววา  เม่ือใชในลักษณะน้ันๆ  ในกรณนีั้นหรือ 
ในความแวดลอมอยางนั้นๆ  จะใหมีความหมายเฉพาะในแนวความ   
หรือในขอบเขตวาอยางนั้นๆ  เชน  เม่ือมาคูกับอธรรมหรือใชเกี่ยวกับ 
ความประพฤติท่ีดี  ท่ีช่ัวของบุคคล  หมายถึง  บุญ  หรือคุณธรรมคือ 
ความดี  เม่ือมากับคําวา  อัตถะ  หรืออรรถ  หมายถึงตัวหลัก  หลักการ  
หรือเหตุ  เม่ือใชสําหรับการเลาเรียน  หมายถึง  ปริยัติ พทุธพจน  หรือ 
คําส่ังสอน  ดังนี้เปนตน 
        "ธรรม"  ท่ีกลาวถึงในหลักอนัตตตา  แหงไตรลักษณนี้  ทานใชใน 
ความหมายท่ีกวางท่ีสุดเต็มท่ีสุดขอบเขตของศัพท  คือ  หมายถึง   
สภาวะหรือสภาพทุกอยาง  ไมมีขีดข้ันจํากัด  ธรรมในความหมายเชนนี้ 
จะเขาใจชัดเจนยิ่งข้ึน  เม่ือแยกแยะแจกแจงแบงประเภทออกไป  เชน  



จําแนกเปนรูปธรรม  และนามธรรมบาง  โลกียธรรม  และโลกุตตรธรรมบาง 
สังขตธรรมและอสังขตธรรม  บาง  กุศลธรรม  อกุศลธรรม  และ 
อัพยากฤตธรรม (สภาวะท่ีเปนกลางๆ)  บาง  ธรรมท่ีจําแนกเปนชุดเหลานี้  
แตละชุดครอบคลุมความหมายของธรรมไดหมดส้ินท้ังนั้น  แตชุดท่ีตรงกับ 
แงท่ีควรศึกษาในท่ีนี้คือ  ชุด  สังขตธรรม  และอสังขตธรรม 
        ธรรมท้ังหลายทั้งปวง  แยกประเภทไดเปน  2  [๑อยางคือ] 
        1.  สังขตธรรม  ธรรมท่ีถูกปรุงแตง  ไดแก  ธรรมท่ีมีปจจัย   
สภาวะท่ีเกิดจากปจจยัปรุงแตงข้ึน  สภาวะที่ปจจัยท้ังหลายมารวมกนัแตงสรรคข้ึน 
ส่ิงท่ีปจจัยประกอบเขา  หรือส่ิงท่ีปรากฏและเปนไปตามเง่ือนไขของปจจัย เรียกอีก 
อยางหนึ่งวา สังขาร  ซ่ึงมีรากศัพทและคําแปลเหมือนกนั หมายถึง สภาวะทุกอยาง 
{๑  ดู  สงฺคณี  อ.  34/3/2;  907/354;  ธ.อ.  5/112;  ฯลฯ.  
(สังขตธรรม  มีคําจํากัดความแบบอภิธรรมนัยหนึ่งตามท่ีมาท่ีอางไวขางตนนั้นวา  
ไดแก  กุศลในภูมิ  4,  อกุศล,  วิบากในภูมิ  4,  กิริยาอัพยากฤตในภูมิ  3, และ 
รูปท้ังปวง)}  
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ท้ังทางวัตถุและทางจิตใจ  ท้ังรูปธรรมและนามธรรม  ท้ังท่ีเปนโลกียะและโลกุตตระ 
ท้ังท่ีดีท่ีช่ัวและที่เปนกลางๆ  ท้ังหมด  เวนแตนิพพาน 
        2.  อสังขตธรรม  ธรรมท่ีไมถูกปรุงแตง  ไดแก  ธรรมท่ีไมมีปจจยั   
หรือสภาวะท่ีไมเกิดจากปจจัยปรุงแตง  ไมเปนไปตามเงื่อนไขของปจจัย  
เรียกอีกอยางหน่ึงวา  วิสังขาร  ซ่ึงแปลวา  สภาวะปลอดสังขาร 
หรือสภาวะท่ีไมมีปจจยัปรุงแตง  หมายถึง  นิพพาน 
        โดยนัยนี้  จะเห็นชัดวา  สังขารคือสังขตธรรม  เปนเพียงสวนหนึ่งของ 
ธรรมแตธรรมกินความหมายกวางกวา  มีท้ังสังขารและนอกเหนือจากสังขาร   
คือท้ังสังขตธรรมและอสังขตธรรม  ท้ังสังขารและวิสังขารหรือท้ังสังขาร 
และนิพพาน  เม่ือนําเอาหลักนี้มาชวยในการทําความเขาใจเกี่ยวกบัไตรลักษณ 
จึงสามารถมองเห็นขอบเขตความหมายในหลักสองขอตนคือ  อนิจจตา 
และทุกขตา  วาตางจากขอสุดทายคืออนัตตตาอยางไร  โดยสรุปไดดังนี้ 
        สังขารคือสังขตธรรมท้ังปวง  ไมเท่ียง  และเปนทุกข  ตามหลักขอ  1  
และขอ  2  แหงไตรลักษณ (และเปนอนัตตาดวยตามหลักขอ  3)   
แตอสังขตธรรมหรือวิสังขาร  คือนิพพาน  ไมข้ึนตอภาวะเชนนี ้
        ธรรมท้ังปวง  คือ  ท้ังสังขตธรรมและอสังขตธรรม  ท้ังสังขาร 
และมิใชสังขาร  คือสภาวะทุกอยางท้ังหมดท้ังส้ิน  รวมท้ังนิพพาน 
เปนอนัตตา  คือไรตัวมิใชตน 
        อนัตตาเทานั้น  เปนลักษณะรวมท่ีมีท้ังในสังขตธรรมและอสังขตธรรม 
สวนอนิจจตาและทุกขตาเปนลักษณะท่ีมีเฉพาะในสังขตธรรม  ซ่ึงทําให 
ตางจากอสังขตธรรม  ในพระบาลีบางแหงจึงมีพุทธพจน แสดงลักษณะ 
ของสังขตธรรมและอสังขตธรรมไว  เรียกวา [๑ สังขตลักษณะและอสังขตลักษณะ 
ใจความวา] 
        สังขตลักษณะ  คือ  เคร่ืองหมายท่ีทําใหกําหนดรู  หรือเคร่ืองกําหนดหมาย 
ใหรูวาเปนสังขตะ (วาเปนสภาวะท่ีมีปจจยัท้ังหลายมารวมกันแตงสรรคข้ึน)   
ของสังขตธรรม  มี  3  อยางคือ 
        1.  ความเกิดข้ึน  ปรากฏ 
        2.  ความแตกดับหรือความสลาย  ปรากฏ 
        3.  เม่ือดํารงอยู  ความผันแปร  ปรากฏ 
        สวน  อสังขตลักษณะ  คือ  เคร่ืองหมายท่ีทําใหกําหนดรู  หรือ 



เคร่ืองกําหนดหมายใหรูวาเปนอสังขตะ(วามิใชสภาวะท่ีปจจัยท้ังหลาย 
มารวมกันทําข้ึนแตงข้ึน)  ของอสังขตธรรม  ก็มี  3  อยาง  คือ 
        1.  ไมปรากฏความเกดิ 
        2.  ไมปรากฏความสลาย 
        3.  เม่ือดํารงอยู  ไมปรากฏความผันแปร 
        รวมความมาย้ําอีกคร้ังหนึ่งใหชัดข้ึนอีกวา  อสังขตธรรม หรือวิสังขาร 
คือนิพพาน  พนจากภาวะไมเท่ียงและเปนทุกข  แตก็เปนอนัตตา  ไรตัวมิใชตน 
สวนธรรมอ่ืนนอกจากนั้นคือสังขารหรือสังขตธรรมท้ังหมดท้ังไมเท่ียง เปนทุกข  
และเปนอนัตตา  ดังความในบาลีแหงวินยัปฎกผูกเปนคาถายืนยันไววา 
{๑  องฺ.ติก.20/486-7/192.}  
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        [๑ "สังขารท้ังปวงไมเท่ียง  สังขตธรรมท้ังปวงเปนทุกขและเปนอนัตตา  
นิพพานและบัญญัติเปนอนัตตา  วินิจฉัย มีอยูดังนี้"] 
        2.  สังขารในขันธ  5  กบั  สังขารในไตรลักษณ   
        ในภาษาไทย  มีตวัอยางมากมายท่ีคําพูดหรือคําศัพทเดียวกัน  
แตมีความหมายตางกันหลายอยาง  ท่ีตางกนัเล็กนอย  ยังมีเคาความ 
หรือลักษณะบางอยางคลายคลึงหรือพอเทียบเคียงกันไดกมี็  ท่ีตางกัน 
หางไกลจนไมมีอะไรีเทียบหรือโยงถึงกันเลย  ก็มี  เชน  กลอน  หมายถึง 
คําประพันธประเภทหนึ่ง  กไ็ด  หมายถึงไมขัดหรือลูกสลักประตูหนาตาง ก็ได 
หมายถึง  ลูกตุมท่ีใชเปนอาวธุ  ก็ได  เขา  ท่ีหมายถึงเนนิอันสูงข้ึนไป 
บนพื้นดนิ  และ  เขาท่ีหมายถึงสวนของกายมีลักษณะแข็งท่ีงอกออกมา 
จากหวัสัตวบางพวก  กลาวไดวามีลักษณะคลายกันอยูบาง  แตเขา   
ท่ีเปนสรรพนามบุรุษท่ีสาม  กับเขาท่ีเปนช่ือนกพวกหนึ่ง  คงพูดไดยากวา 
มีอะไรใกลเคียงหรือเทียบคลายกันได  อยางไรก็ตาม  สําหรับผูท่ีเขาใจ 
ความหมายนัยตางๆ  ของถอยคําดีแลว  และไดยินไดฟงไดใชอยูจนเคยชิน  
เม่ือพบคําเชนนั้นท่ีมีผูใชเขียนในขอความตางๆ  ตามปกติจะแยกไดไมยากวา 
คํานั้นท่ีใชในขอความนั้น  มีความหมายอยางไร  โดยมากจะเขาใจไดทันที   
ตัวอยางเชน  "จะเย็บผาได  กต็องใชเข็ม  จะสรางบานใหญ  ทานใหลงเข็ม"  
"เขาข้ึนเขาตามลากวางเพื่อเอาเขา"  "หญิงชราไปในเรือเดินทะเล  พอไดยินวา 
จะพบลมใหญ  ก็จะเปนลม"  "เขาหักพวงมาลัยหลบเด็กขายพวงมาลัย"   
"อยาทําลอเลน  รถนี้มีแคสองลอ"  "พอหนังจบ  เขาก็รีบควากระเปาหนัง 
รุดไปที่ทํางาน"  "ตายังตาดี  แตฟนไมดี"  "กาน้ํานั้นหากนิในน้ํา   
กาน้ํานี้คนขายกาแฟใชหากนิ"  "เพราะเสียดสี  จึงเสียสี"  "รวงโรจไมรวงโรย"  
ดังนี้ เปนตน 
        ในภาษาบาลีก็เชนเดยีวกัน  มีศัพทมากมายท่ีมีความหมายหลายนยั 
ผูไดเลาเรียนดแีลว  แมพบศัพทเหลานั้นท่ีใชในความหมายหลายอยาง 
ปะปนกนัอยู  ก็สามารถจับแยกและเขาใจไดทันที  แตผูไมคุนเคยหรือ 
ผูแรกศึกษาอาจสับสนงุนงงหรือถึงกับเขาใจผิดได  ตัวอยางคําจําพวกนี้ 
ท่ีมาจากภาษาบาลี  เชน  นาค  อาจหมายถึงสัตวคลายงูแตตัวใหญมาก   
ก็ได  หมายถึงชางใหญเจนศึก  ก็ได  หมายถึงบุคคลผูประเสริฐ  ก็ได 
นิมิต  ในทางพระวนิัย  หมายถึง  วัตถุท่ีเปนเคร่ืองหมายเขตท่ีประชุมสงฆบาง  



หมายถึงอาการแสวงหาลาภในทางท่ีผิดดวยวิธีขอเขาแบบเชิญชวนโดยนัยบาง 
แตในทางธรรมปฏิบัติ  หมายถึงภาพท่ีเห็นในใจในการเจริญกรรมฐาน   
นิกาย  หมายถึง  หมวดตอนในพระไตรปฎกสวนพระสูตร  ก็ได  หมายถึง   
คณะนักบวชหรือกลุมศาสนิกท่ีแบงกนัเปนพวกๆ  ก็ได  ปจจัย  ในทางพระวนิัย  
หมายถึงเคร่ืองอาศัยของชีวติ  เชน  อาหารแตในทางธรรม  หมายถึง  เหตุ  
หรือเคร่ืองสนับสนุนใหธรรมอ่ืนเกิดข้ึน  ขอใหพิจารณาความหมายของคําศัพท 
เดียวกัน  ท่ีตางนัยกนัออกไปเม่ือใชในขอความตางๆ  ดงัตัวอยางตอไปน้ี   
"ภิกษุรูรสดวยล้ิน  อรอยก็ตาม  ไมอรอยก็ตาม  เธอไมปลอยใหความติดใจ 
หรือความขัดใจเขาครอบงําจิต  ภิกษุนี้ช่ือวาสํารวมอินทรีย 
{๑  วนิย.8/826/224;  ในคัมภีรช้ันอรรถกถา  พึงอางหลักฐานเชน 
"อมตบท (นิพพาน)  วางจากอัตตา" (อตฺตสฺุญมตปท,วิสุทฺธิ.3/102) 
"นิพพานธรรมช่ือวาวางจากอัตตา  เพราะไมมีตัวตนนั่นเอง"  
(นิพฺพาน ธมฺโม  อตฺตสฺเสว  อภาวโต  อตฺตสฺุโญ,  ปฏิส.อ.2/356)}  
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คือล้ิน"  "อินทรียคือศรัทธา  มีการยังธรรมท้ังหลายท่ีประกอบอยูดวย 
ใหเขาถึงภาวะผองใสเปนรส  ประดุจดังสารสม.  หรือมีการวิ่งแลนไปหา 
อารมณเปนรส  ภิกษพุึงเจริญอินทรียคือศรัทธานั้น"  คําวา  รส  ก็ดี   
อินทรียก็ดี  ในขอความ  2  ทอนนี้  มีความหมายตางกัน  ในขอความแรก 
รส  หมายถึงส่ิงท่ีรูดวยล้ิน  หรือส่ิงท่ีเปนอารมณของชิวหาวิญญาณ   
อินทรียหมายถึงส่ิงท่ีเปนเจาการในการรับรูอารมณ  กลาวคืออายตนะภายใน 
สวนในขอความหลัง  รส  หมายถึงกิจหรือหนาท่ี  อินทรียหมายถึงกุศลธรรม 
ท่ีเปนเจาการในการกําราบอกุศลธรรมท่ีเปนปฏิปกษ  "ภกิษุพึงกระทําโยคะ 
เพื่อบรรลุธรรมเปนท่ีปลอดภัยจากโยคะ"  โยคะคําตนหมายถึงการประกอบ 
ความเพยีรในการเจริญภาวนา  คือฝกฝนพัฒนาจิตปญญา  โยคะคําหลัง   
หมายถึงธรรมคือกิเลสท่ีประกอบคือเทียมหรือผูกมัดสัตวไวกับทุกขในภพ  
"ปุถุชนมองเหน็รูปบาง  เวทนาบาง  สัญญาบาง  สังขารบาง  วิญญาณบาง 
วาเปนตน  แตขันธท้ัง  5  นั้น  จะเปนตนหาไดไม  เพราะสังขารท้ังหลาย 
ท้ังปวง ลวนไมเท่ียง  เปนทุกข  เปนอนัตตาคือไรตัวมิใชตนท้ังส้ิน"   
สังขาร  คําแรกหมายถึงเพียงขันธหนึ่งในบรรดาขันธ  5  แตสังขาร 
คําหลังครอบคลุมความหมายของสังขตธรรมท้ังหมดท่ีเปนไปตามไตรลักษณ 
        คําเกี่ยวของท่ีตองการอธิบายในท่ีนี้คือ  "สังขาร"  แตท่ีไดยกตัวอยาง 
คําอ่ืนๆ  มาแสดงไวมากมายและไดบรรยายมาอยางยืดยาว  ก็เพื่อใหเหน็วา 
คําพูดในภาษาไทยก็ตาม  ในภาษาบาลีก็ตาม  ท่ีเปนคําเดยีวกัน แตมีความ 
หมายตางกันเปนสองอยางบาง  หลายอยางบาง  กวางแคบกวากนับาง   
เปนคนละเร่ืองไมเกี่ยวกนับาง  ตลอดจนตรงขามกันก็มีนั้น  มีอยูมากมาย 
และเปนของสามัญ  เม่ือเขาใจเชนนีแ้ลว  มาเห็นคําวาสังขาร 
ท่ีทานใชในความหมายตางๆ  หลายนัย  กจ็ะไมเห็นเปนของแปลก   
และจะเขาใจมองเห็นตามไดงาย 
        คําวา  "สังขาร"  นั้น  มีท่ีใชในความหมายตางๆ  กนัไมนอยกวา 4 นัย 
แตเฉพาะท่ีตองการใหเขาใจในท่ีนี้  มี  2  นัยคือ สังขารท่ีเปนขอหนึ่งในขันธ 5  
กับสังขารท่ีกลาวถึงในไตรลักษณ  เพราะสังขาร 2 นัยนีม้าในหลักธรรมสําคัญ   
กลาวอางกันบอย  และมีความหมายคลายจะซอนกันอยู  ทําใหผูศึกษาสับสน 
ไดงาย  อีกท้ังเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับหลักธรรมท่ีกําลังอธิบายอยูโดยตรง  
เบ้ืองแรกขอยกคํามาดูใหเหน็ชัด 



        1.  สังขาร  ในขันธ  5:  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
        2.  สังขาร  ในไตรลักษณ:  สังขารท้ังปวงไมเท่ียง  สังขารท้ังปวงเปนทุกข 
ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา  ขอนําความหมายท้ัง  2  นัยนั้นมาทบทวน  โดยเขาคู 
เทียบใหเปรียบกันดู  ดังนี ้
        1.  สังขาร  ซ่ึงเปนขอท่ี  4  ในขันธ  5  หมายถึง  สภาวะท่ีปรุงแตงจิต 
ใหดี  ใหช่ัว  ใหเปนกลาง  ไดแกคุณสมบัติตางๆ  ของจิต  มีเจตนาเปนตัวนํา 
ท่ีปรุงแปรการตริตรึกนึกคิดในใจ  และการแสดงออกทางกายวาจา  ใหเปนไป 
ตางๆ  เปนตัวการของการทํากรรม  เรียกงายๆ  วา  เคร่ืองปรุงของจิต  เชน 
ศรัทธา  สติ  หิริ โอตตัปปะ  เมตตา  กรุณา  ปญญา  โมหะ  โลภะ  โทสะ  เปนตน 
(คัมภีรอภิธรรมจําแนกไว 50 อยาง  เรียกวาเจตสิก 50  ในจํานวนท้ังหมด 52) 
ซ่ึงท้ังหมดนั้นลวนเปนนามธรรม  มีอยูในใจท้ังส้ิน  นอกเหนือจาก  เวทนา 
สัญญา  และวญิญาณ 
        2.  สังขาร  ท่ีกลาวถึงในไตรลักษณ  หมายถึง  สภาวะท่ีถูกปรุงแตง  คือ 
สภาวะท่ีเกิดจากเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึนทุกอยาง  ประดามี  ไมวาจะเปนรูปธรรม 
หรือนามธรรมก็ตาม  เปนดานรางกายหรือจิตใจกต็าม  
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มีชีวิตหรือไรชีวิตก็ตาม  อยูในจิตใจหรือเปนวัตถุภายนอกก็ตาม  เรียกอีกอยางหน่ึงวา 
สังขตธรรม  คือทุกส่ิงทุกอยาง  เวนแตนิพพาน 
        จะเห็นวา  "สังขาร"  ในขันธ  5  มีความหมายแคบกวา  "สังขาร"  ในไตรลักษณ  
หรือเปนสวนหนึ่งของสังขารในไตรลักษณนั่นเอง  ความตางกันและแคบกวากนันี้   
เห็นไดชัดทั้งโดยความหมายของศัพท (สัททัตถะ)  และโดยองคธรรม 
        ก.  โดยความหมายศัพท:  "สังขาร"  ในขันธ  5  หมายถึง  
สภาวะท่ีปรุงแตงจิต  ตัวปรุงแตงจิตใจและการกระทํา  ใหมีคุณภาพตางๆ   
เคร่ืองปรุงของจิต หรือแปลกนังายๆ วา  ความคิดปรุงแตง  สวน  "สังขาร" 
ในไตรลักษณ  หมายถึงสภาวะท่ีถูกปรุงแตง คือ ถูกปจจัยของมันปรุงแตงข้ึนมา 
แปลงายๆ  วา  ส่ิงท่ีเกิดจากปจจัยปรุงแตง  ส่ิงปรุงแตงหรือของปรุงแตง  
นอกจากความหมายจะตางกนัอยางท่ีพอสังเกตเหน็ไดอยางนี้แลว  ความหมาย 
นั้นยังแคบกวากันดวย  กลาวคือ  สภาวะท่ีปรุงแตงจิต  เคร่ืองปรุงของจิต  
หรือความคิดปรุงแตง (สังขารในขันธ  5)  นั้น  ตัวของมันเอง  ก็เปนสภาวะ 
ท่ีถูกปรุงแตง  เปนส่ิงปรุงแตง  หรือเปนของปรุงแตงเพราะเกิดจากปจจยั 
อยางอ่ืนปรุงแตงข้ึนมาอีกตอหนึ่ง  ทยอยกันไปเปนทอดๆ  จึงไมพนท่ีจะเปน 
สวนหนึ่งของสังขารในความหมายอยางหลัง (ในไตรลักษณ)  คือ   
เปนสภาวะท่ีถูกปรุงแตง  หรือเปนของปรุงแตงนั่นเอง  "สังขาร"   
ในขันธ  5  จึงกินความหมายแคบกวา  เปนเพียงสวนหนึ่ง  สวน  "สังขาร" 
ในไตรลักษณกินความหมายครอบคลุมท้ังหมด 
        ข.  โดยองคธรรม:  ถาแบงธรรมหรือส่ิงตางๆ  ออกเปน  2  อยาง 
คือ  รูปธรรม กับ นามธรรม  และแบงนามธรรมซอยออกไปอีกเปน 4 อยางคือ 
เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  จะเห็นวา  "สังขาร" ในขันธ  5  
เปนนามธรรมอยางเดยีว  และเปนเพียงสวนหนึ่งในส่ีสวนของนามธรรมเทานั้น 
แต"สังขาร"  ในไตรลักษณ  ครอบคลุมท้ังรูปธรรมและนามธรรม   
        อนึ่ง  รูปธรรมและนามธรรมท่ีกลาวถึงนี้  เม่ือแยกออกไปก็คือขันธ  5   
นั่นเอง  จะเหน็วา สังขารในขันธ 5  เปนเพยีงขันธหนึ่งในขันธ  5 (เปนลําดับท่ีส่ี) 
แตสังขารในไตรลักษณครอบคลุมขันธ 5 ท้ังหมด  กลาวคือ สังขาร (ในขันธ  5)  
เปนสังขารอยางหนึ่ง (ในไตรลักษณ) เชนเดียวกับขันธอ่ืนๆ  ท้ังส่ีขันธ   
นอกจากนั้น  ธรรมหรือส่ิงตางๆ  ท่ีนํามาแบงในท่ีนี้  กคื็อสังขตธรรม  ซ่ึง 
ก็เปนไวพจนคืออีกช่ือหนึ่งของสังขาร (ในไตรลักษณ)  นั่นเอง  จึงเหน็ 



ชัดเจนวาสังขาร (ในขันธ  5)  เปนเพยีงสวนยอยอยางหนึง่ฝายนามธรรม 
ท่ีรวมอยูดวยกนัท้ังหมดภายในสังขาร (ในไตรลักษณ)  เทานั้นเอง 
        ฉะนั้น  คํากลาวท่ีวา  รูปไมเท่ียง  เวทนาไมเท่ียง  สัญญาไมเท่ียง  
สังขารไมเท่ียง  วิญญาณไมเท่ียงกับขอความวา  สังขารท้ังปวงไมเท่ียง   
จึงมีความหมายเทาๆกัน  หรือพูดอีกนยัหนึง่  ขอความวาสังขารท้ังปวง 
ไมเท่ียง  เม่ือจะขยายออกไปใหละเอียด  กพ็ูดใหมไดวา  รูปไมเท่ียง  
เวทนาไมเท่ียง  สัญญาไมเท่ียง  สังขารไมเท่ียง  วิญญาณไมเท่ียง 
        เพื่อกันความสับสน  บางทีทานใชคําวา  "สังขารขันธ"  สําหรับคําวา 
สังขารในขันธ  5  ท่ีเปนเพยีงสวนหนึ่งในนามธรรม  และใชคําวา  สังขาร 
ท่ีเปนสังขตธรรม  หรือ  "สังขตสังขาร"  หรือ  "สังขาร"  เดี่ยวๆสําหรับสังขาร 
ในไตรลักษณท่ีมีความหมายครอบคลุมท้ังรูปธรรมและนามธรรมหรือขันธ 5 ท้ังหมด  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 73 
        การท่ีขอธรรม  2  อยางนี้มาลงเปนศัพทเดียวกันวา  "สังขาร"  ก็เพราะ 
มีความหมายเหมือนกนัวา  "ปรุงแตง"  แตมาตางกันตรงท่ีวา  อยางแรกเปน  
"ความคิดปรุงแตง"  อยางหลังเปน  "ส่ิงปรุงแตง  หรือของปรุงแตง" 
 
2.  ส่ิงท่ีปดบังไตรลักษณ 
        ท้ังท่ีความเปนอนิจจัง  ทุกข  และอนตัตา นี้  เปนลักษณะสามัญของ 
ส่ิงท้ังหลาย  เปนความจริงท่ีแสดงตัวของมันเองอยูตามธรรมดาตลอดทุกเวลา 
แตคนท่ัวไปกม็องไมเห็น  ท้ังนี้เพราะเปนเหมือนมีส่ิงปดบังคอยซอนคลุมไว   
ถาไมมนสิการ  คือ[๑ไมใสใจพิจารณาอยางถูกตอง  ก็มองไมเห็น  ส่ิงท่ีเปน 
เหมือนเคร่ืองปดบังซอนคลุมเหลานี้คือ] 
        1.  สันตติ  บังอนิจจลักษณะ 
        2.  อิริยาบถ  บังทุกขลักษณะ 
        3.  ฆนะ  บังอนัตตลักษณะ 
        1.  ทานกลาววา  เพราะมิไดมนสิการความเกิดและความดับ  หรือ 
ความเกิดข้ึนและความเส่ือมส้ินไปก็ถูก  สันตติ  คือ  ความสืบตอหรือ 
ความเปนไปอยางตอเนื่อง  ปดบังไว  อนจิจลักษณะจึงไมปรากฏ,   
ส่ิงท้ังหลายท่ีเรารูเราเห็นนั้นลวนแตมีความเกิดข้ึนและความแตกสลายอยู 
ภายในตลอดเวลา  แตความเกิดดับนัน้เปนไปอยางหนุนเนื่องติดตอกัน 
รวดเร็วมาก  คือ  เกิด-ดับ-เกดิ-ดับ-เกิด-ดับ  ฯลฯ  ความเปนไปตอเนื่อง 
อยางรวดเร็วยิง่นั้น  ทําใหเรามองเห็นเปนวา  ส่ิงนั้นคงท่ีถาวร  เปนอยางหนึ่ง 
อยางเดิม  ไมมีความเปล่ียนแปลง  
        เหมือนอยางตัวเราเองหรือคนใกลเคียงอยูดวยกนั  มองเห็นกนั 
เสมือนวาเปนอยางเดิมไมเปล่ียนแปลง  แตเม่ือเวลาผานไปนาน  สังเกตดู 
หรือไมเหน็กนันานๆ  เม่ือพบกันอีกจึงรูวาไดมีความเปลี่ยนแปลงไปแลว 
จากเดิม  แตตามความเปนจริง  ความเปล่ียนแปลงนั้นเกดิข้ึนอยูตลอดเวลา 
ทีละนอยและตอเนื่องจนไมเห็นชองวาง  ตัวอยางเปรียบเทียบพอใหเห็นงายข้ึน 
เชน  ใบพดัท่ีกาํลังหมุนอยูอยางเร็วยิ่ง  มองเห็นเปนแผนกลมแผนเดียวนิง่ 
เม่ือทําใหหมุนชาลง  ก็เห็นเปนใบพัดกําลังเค่ือนไหวแยกเปนใบๆ  เม่ือ 
จับหยดุมองดกู็เห็นชดัวาเปนใบพัดตางหากกัน  2  ใบ  3  ใบ  หรือ  4  ใบ 
หรือเหมือนคนเอามือจับกานธูปท่ีจุดไฟติดอยูแลวแกวงหมุนอยางรวดเร็ว 



เปนรูปวงกลม  มองดูเหมือนเปนไฟรูปวงกลม  แตความจริงเปนเพียง 
ธูปกานเดยีวท่ีทําใหเกดิรูปตอเนื่องติดเปนพืดไป  หรือเหมือนหลอดไฟฟา 
ท่ีติดไฟอยูสวางจา  มองเห็นเปนดวงไฟท่ีสวางคงท่ี  แตความจริงเปน 
กระแสไฟฟาท่ีเกิดดับไหลเนื่องผานไปอยางรวดเร็ว  หรือเหมือนมวลน้ํา 
ในแมน้ําท่ีมองดูเปนผืนหนึง่ผืนเดียว แตความจริงเปนกระแสน้ําท่ีไหลผานไปๆ  
เกิดจากนํ้าหยดนอยๆ  มากมายมารวมกนัและไหลเนื่อง  ส่ิงท้ังหลาย 
เชนดังตัวอยางเหลานี้  เม่ือใชเคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีถูกตองมากําหนด 
แยกมนสิการเห็นความเกิดข้ึนและความดบัไป  จึงจะประจักษความไมเท่ียงแท   
ไมคงท่ี  เปนอนิจจัง 
        2.  ทานกลาววา  เพราะมิไดมนสิการความบีบค้ันกดดันท่ีมีอยูตลอดเวลา 
ก็ถูก  อิริยาบถ  คือความยักยาย เคล่ือนไหว  ปดบังไว  ทุกขลักษณะจึงไมปรากฏ, 
ภาวะท่ีทนอยูมิได  หรือภาวะท่ีคงสภาพเดมิอยูมิได  หรือ 
{๑  วิสุทธิ.3/275;  วิภงฺค.อ.65;  วิสุทธิ.ฏีกา  3/522}  
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ภาวะท่ีไมอาจคงอยูในสภาพเดิมได  ดวยมีแรงบีบค้ันกดดันขัดแยง 
เราอยูภายในสวนประกอบตางๆ  นั้นจะถึงระดับท่ีปรากฏแกสายตา 
หรือความรูสึกของมนุษย  มักจะตองกินเวลาระยะหน่ึง  แตในระหวางนั้น  
ถามีกาคืบเคล่ือนยักยายหรือทําใหแปรรูปเปนอยางอ่ืนไปเสียกอน  ก็ด ี  
ส่ิงท่ีถูกสังเกตเคล่ือนยายพนจากผูสังเกตไปเสียกอน  หรือผูสังเกต 
แยกพรากจากส่ิงท่ีถูกสังเกตไปเสียกอน  กด็ี  ภาวะท่ีบีบค้ันกดดนั 
ขัดแยงนั้น  กไ็มทันปรากฏใหเห็น  ปรากฏการณสวนใหญมักเปนไปเชนนี้   
ทุกขลักษณะจึงไมปรากฏ  ตัวอยางงายๆ  กคื็อ  ในรางกายของมนุษยนีแ้หละ 
ไมตองรอใหถึงข้ันชีวิตแตกดับดอก  แมในชีวิตประจําวนันี้เอง  ความบีบค้ัน 
กดดันขัดแยงก็มีอยูตลอดเวลาท่ัวองคาพยพ  จนทําใหมนุษยไมอาจอยูนิ่งเฉย 
ในทาเดยีวได  ถาเราอยูหรือตองอยูในทาเดียวนานมากๆ  เชน 
ยืนอยางเดียว  นั่งอยางเดยีว  เดินอยางเดียว  นอนอยางเดียว   
ความบีบค้ันกดดัน ตามสภาวะจะคอยๆ  เพิ่มมากข้ึนๆ  จนถึงระดับ 
ท่ีเกิดเปนความรูสึกบีบค้ันกดดันท่ีคนท่ัวไปเรียกวาเปนทุกข เชน  
เจ็บปวดเม่ือย  จนในท่ีสุดก็จะทนไมไหว  และตองยกัยายเปล่ียนไป 
สูทาอ่ืนท่ีเรียกวาอิริยาบถอ่ืน  เม่ือความบีบค้ันกดดนัอันเปนทุกขตาม 
สภาวะนั้นส้ินสุดลง  ความรูสึกบีบค้ันกดดนัท่ีเรียกวา  ความรูสึกทุกข 
(ทุกขเวทนา)  ก็หายไปดวย (ในตอนท่ีความรูสึกทุกขหายไปนี้   
มักจะมีความรูสึกสบายท่ีเรียกวาความสุขเกิดข้ึนมาแทนดวย  แตอันนี ้
เปนเพยีงความรูสึกเทานั้น  วาโดยสภาวะแลว  มีแตความทุกขหมดไป 
อยางเดยีวเขาสูภาวะปราศจากทุกข)  ในความเปนอยูประจําวนันัน้   
เม่ือเราอยูในทาหนึ่งหรืออิริยาบถหน่ึงนานๆ  พอจะรูสึกปวดเม่ือยเปนทุกข   
เราก็ชิงเคล่ือนไหวเปล่ียนไปสูทาอ่ืนหรืออิริยาบถอ่ืนเสีย  หรือเรามักจะเคล่ือนไหว 
เปล่ียนทาเปล่ียนอิริยาบถอยูเสมอ  จึงหนีรอดจากความรูสึกทุกขไปได   
เม่ือไมรูสึกทุกข  ก็เลยพลอยมองขามไมเหน็ความทุกขท่ีเปนความจริงตาม 
สภาวะไปเสียดวย  ทานจึงวา  อิริยาบถบังทุกขลักษณะ 
        3.  ทานกลาววา  เพราะมิไดมนสิการความแยกยอยออกเปนธาตุตางๆ  
ก็ถูก  ฆนะ  คือความเปนแทงเปนกอนเปนช้ินเปนอันเปนมวลหรือเปนหนวยรวม 
ปดบังไว  อนตัตลักษณะจึงไมปรากฏ,  ส่ิงท้ังหลายท่ีเรียกช่ือวาอยางนั้นอยางนี้  
ลวนเกดิจากเอาสวนประกอบท้ังหลายมารวบรวมปรุงแตงข้ึน  เม่ือแยกยอยสวน 



ประกอบเหลานั้นออกไปแลว  ส่ิงท่ีเปนหนวยรวมซ่ึงเรียกช่ือวาอยางนั้นๆ  ก็ไมมี 
โดยท่ัวไป  มนุษยมองไมเหน็ความจริงนี้  เพราะถูกฆนสัญญาคือความจําหมาย 
หรือความสําคัญหมายเปนหนวยรวมคอยปดบังไว  เขากับคํากลาวอยางชาวบานวา 
เห็นเส้ือแตไมเห็นผา  เหน็แตตุกตามองไมเห็นเนื้อยาง  คือคนท่ีไมไดคิดไมได 
พิจารณาบางทีก็ถูกภาพตวัตนของเส้ือปดบังตาหลอกไว  ไมไดมองเหน็เนื้อผาท่ี 
ปรุงแตงข้ึนเปนรูปเส้ือนั้นซ่ึงวาท่ีจริงผานัน้เองก็ไมมี  มีแตเสนดายมากมายที่มา 
เรียงกันเขาตามระเบียบ  ถาแยกดายท้ังหมดออกจากกันผานั้นเองก็ไมมี  หรือ 
เด็กท่ีมองเห็นแตรูปตุกตา  เพราะถูกภาพตัวตนของตุกตาปดบังหลอกตาไว   
ไมไดมองถึงเนื้อยางซ่ึงเปนสาระท่ีแทจริงของตัวตุกตานัน้  เม่ือจับเอาแตตัวจริง  
ก็มีแตเนื้อยาง  หามีตุกตาไม  แมเนื้อยางนัน้เองก็เกดิจากสวนผสมตางๆ   
มาปรุงแตงข้ึนตอๆ  กันมา  ฆนสัญญา  ยอมบังอนัตตลักษณะไวในทํานอง 
แหงตัวอยางงายๆ  ท่ีไดยกมากลาวไวนี้  เม่ือใชอุปกรณหรือวิธีการท่ีถูกตอง 
มาวิเคราะหมนสิการเห็นความแยกยอยออกเปนสวนประกอบตางๆ  
จึงจะประจักษในความมิใชตวัตน  มองเห็นวาเปนอนตัตา  
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3.  วิเคราะหความหมายของไตรลักษณ 
        พึงสังเกตวา  หลักขันธ  5 (เบญจขันธ)  ในบทที่  1  ก็ดี   
หลักอายตนะ  6 (สฬายตนะ)  ในบทที่  2  กด็ี เนนการศึกษาพิจารณา 
เกี่ยวกับชีวิต  คือ  วาดวยขันธ  5  ท่ีเปนภายใน  และอายตนะภายใน 
เปนสําคัญ  สวนหลักไตรลักษณในบทที่  3  นี้  ขยายขอบเขตการพิจารณา 
ออกไปอยางกวางขวางครอบคลุมท้ังขันธ  5  ท่ีเปนภายใน  และขันธ  5   
ท่ีเปนภายนอก  ท้ังอายตนะภายในและอายตนะภายนอก  เปนการมอง 
ท้ังชีวิตและส่ิงท้ังปวงท่ีชีวิตเกี่ยวของ  คือวาดวยชีวิตและโลกท่ัวไปทั้งหมดทั้งส้ิน 
        ความหมายของไตรลักษณแตละขอ  ไดแสดงไวพอเห็นเคาในเบ้ืองตนแลว 
ในท่ีนี้จะวิเคราะหความหมายของไตรลักษณเหลานัน้ใหละเอียดลึกซ้ึงลงไปอีก   
ตามหลักวิชาโดยหลักฐานในคัมภีร 
        1.  อนิจจตา  และอนิจจลักษณะ 
        คัมภีรปฏิสัมภิทามรรคแสดงอรรถ (ความหมาย)  ของอนิจจตาไว 
อยางเดยีววา  [๑"ช่ือวาเปนอนิจจังโดยความหมายวา  เปนของส้ินไปๆ (ขยฏเฐน)"]  
หมายความวา  เกิดข้ึนท่ีไหนเม่ือใด  กด็ับไปท่ีนั่น  เม่ือนัน้เชน  รูปธรรมในอดีต  
ก็ดับไปในอดตี  ไมมาถึงขณะน้ี  รูปในขณะนี้  ก็ดับไปที่นี่  ไมไปถึงขางหนา   
รูปในอนาคตจะเกดิถัดตอไป  ก็จะดับ  ณ  ท่ีนั้นเองั  ไมยืนอยูถึงเวลาตอไปอีก 
ดังนี้เปนตน  ตอมาในคัมภรีช้ันอรรถกถาทานตองการใหผูศึกษาเขาใจงายข้ึน  
จึงไดขยายความหมายไปโดยนัยตางๆ  ยกัยายคําอธิบายออกไปใหเหน็ความ 
หมายในหลายๆ  แง  และหลายๆ  ระดับ  ตัง้แตระดับคราวๆ  หยาบๆ  
ลงมาจนถึงความเปนไปในแตละขณะๆ  เชน  เม่ือมองชีวติของคน  เบ้ืองตน 
ก็มองอยางงายๆ  ดูชวงชีวิตท้ังหมด  กจ็ะเห็นวาชีวิตมีการเกิดและการแตกดับ 
เร่ิมตนดวยการเกิดและส้ินสุดลงดวยความตาย  เม่ือซอยลงไปอีก  ก็ยิ่งเห็น 
ความเกิดและความดับ  หรือการเร่ิมตนและการแตกสลายกระชัน้ถ่ีเขามา 
เปนชวงวัยหนึง่ๆ  ชวงระยะสิบปหนึ่งๆ  ชวงปหนึ่งๆ  ชวงฤดูหนึ่งๆ   
ชวงเดือนหน่ึงๆ  ฯลฯ  ชวงยามหนึ่งๆ  ตลอดถึงช่ัวเวลาขยับเขยื้อนเคล่ือนไหว 
แตตะคร้ังแตละหน  จนกระท่ังมองเห็นความเกิดดับท่ีเปนไปในทุกๆ  ขณะ  
ซ่ึงเปนของมองเห็นไดยากสําหรับคนท่ัวไป  อยางไรก็ตามในสมัยปจจบัุนนี้  
ท่ีวิทยาศาสตรเจริญกาวหนามากแลว  อนจิจตาหรือความไมเท่ียง  โดย 
เฉพาะในดานรูปธรรม  เปนส่ิงท่ีเขาใจไดงายข้ึนมาก  จนเกือบจะกลาย 



เปนของสามัญไปแลว ทฤษฎีตางๆ  ตั้งแตทฤษฎีวาดวยการเกดิดับของดาว  
ลงมาจนถึงทฤษฎีวาดวยการสลายตัวของปรมาณู  ลวนใชชวยอธิบาย 
หลักอนิจจตาไดท้ังส้ิน 
        ท่ีวาคัมภรีช้ันอรรถกถายักเยื้องคําอธิบายออกไปหลายๆ  แง   
ขยายความหมายออกไปโดยนัยตางๆ  นั้น  เชน  บางแหงทานอธิบายวา  
[๒"ท่ีช่ือวาเปนอนิจจัง  ก็เพราะเปนส่ิงท่ีไมเท่ียงแทยั่งยนืคงอยูตลอดไป 
(อนจฺจนฺติกตาย)  และเพราะเปนส่ิงท่ีมีความเร่ิมตนและความส้ินสุด  
(มีจุดเร่ิมและมีจุดจบ,  อาทิอนฺตวนฺตตาย)"]  แตคําอธิบายอยางงายๆ   
ท่ีใชบอยก็คือขอความวา  "ช่ือวาเปนอนจิจัง  โดยความหมายวาเปนส่ิงท่ีมี 
{๑  ขุ.ปฏิ.31/79/53;อางใน  วสุิทธิ.3/235.} 
{๒  วิสุทธิ.3/237.}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 76 
แลว ก็ไมมี (คือมีหรือปรากฏข้ึนแลว กห็มดหรือหายไป, หุตฺวา [๑อภาวฏเน)] บาง 
แหงกน็ําขอความมาอธิบายเสริมเขากับขอความนี้อีก เชนวา “ช่ือวาเปนอนิจจัง เพราะ 
เกิดข้ึน เส่ือมสลายและกลายเปนอยางอ่ืน หรือเพราะมแีลว (อุปฺปาทวยญฌถหตฺต- 
ภาวา [๒อภาวโต วา)”] แตท่ีถือวาทานประมวลความหมายตางๆ มาแสดงไวโดย 
ครบถวน ก็คือ การแสดงอรรถแหงอนิจจตาเปน 4 นัย หมายความวาเปนอนิจจังดวย 
เหตุผล 4 [๓อยางคือ] 
        1.        อุปฺปาทวยปฺปวตฺติโต เพราะเปนไปโดยการเกิดและการสลาย คือ เกิดดบัๆ  
มีแลวก็ไมมี 
        2.        วิปริณามโต เพราะเปนของแปรปรวน คือ เปล่ียนแปลง แปรสภาพไป 
                เร่ือยๆ 
        3.        ตาวกาลิกโต เพราะเปนของช่ัวคราวอยูไดช่ัวขณะๆ 
        4.        นิจฺจปฏิกฺเขปโต เพราะแยงตอความเท่ียง คือ สภาวะของมันท่ีเปนส่ิงไม 
                เท่ียงนั้น ขัดกนัอยูเองในตัวกับความเท่ียง หรือโดยสภาวะของมันเองก ็
                ปฏิเสธความเท่ียงอยูในตวั เม่ือมองดูรูเห็นตรงตามสภาวะของมันแลว ก ็
                จะหาไมพบความเที่ยงเลย ถึงคนจะพยายามมองใหเห็นเปนเท่ียง มันกไ็ม 
                ยอมเท่ียงตามท่ีคนอยาก จึงเรียกวามันปฏิเสธความเท่ียง 
        2.        ทุกขตา และทุกขลักษณะ 
        คัมภีรปฏิสัมภิทามรรค แสดงอรรถของทุกขตาไวอยางเดียววา “ช่ือวาเปนทุกข 
โดยความหมายวาเปนของมีภัย [๑(ภยฏเน)] “ท่ีวา ไมมีภัย” นั้น จะแปลวา เปนภยั  
หรือนากลัว กไ็ด ท้ังนี้โดยเหตุผลวา สังขารท้ังปวง เปนสภาพท่ีผุพังแตกสลายได จะ 
ตองยอยยับมลายส้ินไป จึงไมมีความปลอดภัย ไมใหความปลอดโปรงโลงใจ หรือ 
ความเบาใจอยางเต็มท่ีแทจริง หมายความวา ตัวมันเองก็มีภัยท่ีจะตองเส่ือมโทรม 
ส้ินสลายไปมันจึงกอใหเกิดภัย คือความกลัวและความนากลัวแกใครกต็ามท่ีเขาไป 
ยึดถือเกีย่วของ สวนคัมภีรช้ันอรรถกถาขยายความหมายออกไปโดยนยัตางๆ คํา 
อธิบายท่ีทานใชบอยมีอยู 2 นัย คือ “ช่ือวาเปนทุกขโดยความหมายวา มีความบีบค้ัน 
อยูตลอดเวลา ดวยความเกิดข้ึนและความเสื่อมสลาย [๕(อปฺปาทวยปฏิปฬนฏเฐน] 
หรือ [๖อปฺปาทวยปฏิปฬนตาย])” ท้ังบีบค้ันขัดแยงตอประดาส่ิงท่ีประกอบอยูกับมัน 
[๗และท้ังมันเองก็ถูกส่ิงท่ีประกอบอยูดวยนั้นบีบค้ันขัดแยง] “และ (ช่ือวาเปนทุกข) 
เพราะเปนท่ีตัง้แหงทุกข [๘(ทุกฺขวตฺถุตาย] หรือ 
{๑เชน วิสุทธิ.3/260} 



{๒วิสุทธิ.3/275} 
{๓วิสุทธิ.3/346; ม.อ.2/150; วิภงฺค.อ.62; วสุิทธิ.ฎีกา 3/479 วา เหตุผล 4  
อยางนี้เปนวิธีพิจารณาที่ใชสําหรับสังขารฝายรูปธรรม แตความในอรรถกถาวิภังค 
แสดงใหเห็นวา ใชไดสําหรับสังขารทุกอยาง, ดู วินย.ฎีกา 3/80 ดวย} 
{๔ขุ.ปฏิ.31/79/43; อางใน วสุิทธิ.3/235} 
{๕วิสุทธิ.3/260} 
{๖วิสุทธิ.3/237} 
{๗วิสุทธิ.ฎีกา 3/462} 
{๘วิสุทธิ.3/237}  
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[๑ทุกฺขวตฺถุโต])” คือ เปนท่ีรองรับความทุกข หรือทําใหเกดิทุกข เชน กอใหเกดิ 
ความรูสึกทุกข พูดใหงายเขาวา ท่ีเรียกวาเปนทุกข ก็เพราะทําใหเกิดความรูสึกทุกข 
เปนตน หรือท่ีเรียกวาบีบค้ัน ก็เพราะทําใหเกิดความรูสึกบีบคนเปนตน ความหมาย 
ท่ีทานประมวลไวครบถวนท่ีสุดมี 4 นัยคือ เปนทุกขดวยอรรถ 4 อยาง [๒ดังน้ี] 
1.        อภิณหฺสมฺปติปฬนโต เพราะมีความบีบค้ันอยูตลอดเวลา คือ ถูกบีบค้ันอยู 
        ตลอดเวลา ดวยความเกดิข้ึน ความเส่ือมโทรม และความแตกสลาย และ 
        บีบค้ันขัดแยงอยูตลอดเวลา กับส่ิงท่ีประกอบอยูดวยหรือส่ิงท่ีเกีย่วของ 
        ดวยตางกเ็กิดข้ึนตางก็โทรมไป ตางกแ็ตกสลาย 
2.        ทุกฺขมโต เพราะเปนสภาพท่ีทนไดยาก คือคงทนอยูไมไหว หมายความวา 
        คงอยูในสภาพเดิมไมได จะตองเปล่ียน จะตองกลาย จะตองหมดสภาพไป 
        [๓เพราะความเกิดข้ึนและความโทรมสลายนั้น] 
3.        ทุกฺขวตฺถุโต เพราะเปนท่ีตั้งแหงทุกข คือเปนท่ีรองรับของความทุกข หรือ 
        เปนส่ิงท่ีกอใหเกิดทุกข หมายความวา ทําใหเกดิความทุกขตางๆ เชน 
        ทุกขเวทนา คือความรูสึกทุกข หรือความรูสึกบีบค้ันเปนตน (อรรถกถาและ 
        ฎีกา อธิบายวา เปนท่ีตั้งแหงทุกขตาท้ัง 3 [๔และแหงสังสารทุกข]) 
4.        สุขปฏิกฺเขปโต เพราะแยงตอความสุข คือ โดยสภาวะของมันเอง ก็ปฏิเสธ 
        ความสุขหรือกีดกัน้ความสุขอยูในตัว หมายความวา เม่ือพูดตามความจริง 
        แทๆ แลว ความสุขท่ีเปนตัวสภาวะจริงๆ ก็มีแตเพยีงความรูสึกสุขเทาน้ัน  
        ตัวสภาวะจริงๆ ก็มีแตเพียงความรูสึกสุขเทาน้ัน อธิบายวา ตวัสภาวะท่ีมี 
        เปนพื้นไดแก ทุกข คือ ความบีบค้ันกดดันขัดแยง ท่ีเปนลักษณะอยางหนึ่ง 
        ของสังขารท้ังหลาย ความบีบค้ันกดดนัขัดแยงนี้ กอใหเกดิความรูสึกบีบค้ัน 
        กดดันขัดแยง ท่ีเรียกวา ความรูสึกทุกข (ทุกขเวทนา) ดวย เม่ือใดทุกขคือ 
        ความบีบค้ันกดดนันั้นผอนคลายหายไป หรือคนปลอดพนจากทุกขนั้น ก ็
        เรียกวามีความสุขหรือรูสึกสุข ยิ่งทําใหเกดิทุกขคือบีบค้ันกดดนั ทําใหรูสึก 
        ขาด พรอง กระหาย หวิมากเทาใด ในเวลาท่ีทําใหผอนหายปลอดพนจาก 
        ทุกขหรือความบีบกดนัน้ ก็ยิ่งรูสึกสุขมากข้ึนเทานัน้ เหมือนคนท่ีถูกทําให 
        รอนมาก เชน เดินมาในกลางแดด พอเขาในท่ีรอนนอยลงหรืออุนลง ก็รูสึก 
        เย็น ยิ่งไดเขาไปในท่ีท่ีเย็นตามปกติกจ็ะรูสึกเย็นสบายมาก ในทางตรงขาม 
        ถาทําใหไดรับความรูสึกสุข (สุขเวทนา) แรงมาก พอเกิดความทกุข ก็จะ 
        รูสึกทุกข (ทุกขเวทนา) รุนแรงมากดวยเชนกนั แมแตทุกขเพียง 



{๑เชน วิสุทธิ.3/87} 
{๒วิสุทธิ.3/246; ม.อ.2/151 (ขอแรกเปน สนฺนตาป) ; วิภงฺค.อ.62} 
{๓ความหมายในภาษาไทยท่ีแปลตามตัวอักษรวา ทนไดยาก อาจใหรูสึกวาเขากันด ี
กับทุกขเวทนา เชนความเจ็บปวด ซ่ึงอาจอธิบายไดวาเปนส่ิงท่ีคนทนไดยาก แตนัน่ 
เปนเพยีงถอยคําแสดงความหมายท่ีพอดีมาตรงกับความรูสึก ความจริง ความหมาย 
นั้นเปนสํานวนในภาษาบาลี ซ่ึงหมายถึงคงทนอยูไมได หรือคงสภาพอยูไมได ซ่ึงเปน 
ลักษณะของสังขารท้ังหมดทุกอยางดังไดอธิบายขางบนน้ัน} 
{๔เชน วินย.ฎีกา 3/81; วิสุทธิ.ฎีกา 3/462, 480}  
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        เล็กนอยท่ีตามปกติจะไมรูสึกทุกข เขาก็อาจจะรูสึกทุกขไดมาก เหมือนคน 
        อยูในท่ีท่ีเย็นสบายมาก พอออกไปสูท่ีรอนก็สูสึกรอนมาก แมแตสภาวะท่ี 
        คนอ่ืนๆ หรือตัวเขาเองเคยรูสึกเฉยๆ เขาก็อาจจะกลับรูสึกเปนรอนไป 
                พอลึกลงไปอีกใหตรงความจริงโดยสมบูรณวา ท่ีวาเปนสุขหรือรูสึกสุก  
(สุขเวทนา) นัน้ ตามท่ีแทจริงก็ไมใชปลอดพนหรือหายทุกขดอก แตเปนเพียงระดับ 
หนึ่งหรือขีดข้ันหนึ่งของทุกขเทานั้น กลาวคือ ความบีบค้ันกดดนัขัดแยงท่ีผอนหรือ 
เพิ่มถึงระดับหนึ่งหรือในอัตราหนึ่งเราเรียกวาเปนสุข เพราะทําใหเกิดความรูสึกสุข 
แตถาเกินกวานั้นไป กก็ลายเปนตองทนหรือเหลือทน เรียกวาเปนทุกข คือรูสึกทุกข 
(ทุกขเวทนา) วาท่ีแทจริงก็มีแตทุกข คือแรงบีบค้ันกดดนัขัดแยงเทานั้นท่ีเพิ่มข้ึน 
หรือลดลง เหมือนกับเร่ืองความรอนและความเยน็ วาท่ีจริงความเย็นไมมี มีแตความ 
รูสึกเย็น สภาวะท่ีเปนพืน้ก็คือ ความรอนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง จนถึงไมมีความรอน ท่ีคน 
เราพูดวาเย็นสบายน้ัน ก็เปนเพียงความรูสึก ซ่ึงท่ีแทแลวเปนความรอนในระดับหนึ่ง 
เทานั้น ถารอนนอยหรือมากเกินกวาระดับนั้นแลว ก็หารูสึกสบายไม โดยนัยนี้ ความสุข 
หรือพูดใหเต็มวาความรูสึกสุขคือสุขเวทนาก็เปนทุกข ท้ังในความหมายวาเปนทุกข 
ระดับหนึ่ง มีสภาวะเพยีงความรูสึก และในความหมายวาเปนส่ิงท่ีข้ึนตอความบีบค้ัน 
กดดัน ขัดแยง จะตองกลาย จะตองผันแปร จะตองหมดไป เหมือนกับวาทุกขท่ีเปนตัว 
สภาวะนั้น ไมยอมใหสุขยนืยงคงอยูไดยั่งยืนตลอดไป 
        อนึ่ง ในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคท่ีอางถึงขางตนวา ทานแสดงอรรถคือความหมาย 
ของ “ทุกข” ซ่ึงเปนขอท่ี 2 ในไตรลักษณไวอยางเดียววา เปนส่ิงมีภัย (ภยฏเน) นั้น  
เม่ือถึงตอนท่ีอธิบายเร่ืองอริยสัจ ทานไดแสดงอรรถของทุกข ซ่ึงเปนขอท่ี 1 ในอริยสัจ 
วามี 4 อยางคือ มีความหมายวาบีบค้ัน (ปฬนฺฏ) มีความหมายวาเปน 
สังขตะ (สงฺขตฏ) มีความหมายวาแผดเผา (สนฺตาปฏ) และมีความหมายวา 
ผันแปร [๑(วิปริณามฏ)] เหน็วาความหมาย 4 นัยน้ีใชกับทุกขในไตรลักษณไดดวย  
จึงขอนํามาเพ่ิมไว ณ ท่ีนี้ โดยตัดขอซํ้า คือ ขอท่ี 1 และขอท่ี 4 (ปฬนฺฏ และ 
(วิปริณามฏ) ออกไป คงไดเพิ่มอีก 2 ขอ คือ 
        5.        สงฺขตฏ โดยความหมายวาเปนของปรุงแตง คือ ถูกปจจัยตางๆ รุมกันหรือ 
                มาชุมนุมกันปรุงแตงเอา มีสภาพท่ีข้ึนตอปจจัย ไมเปนของคงตัว 
        6.        สนฺตาปฏ โดยความหมายวาแผดเผา คือ ในตัวของมันเองก็มีสภาพท่ี 
แผดเผาใหกรอนโทรมยอยยบัสลายไป [๒และท้ังแผดเผาผูมีกิเลสที่เขาไปยึดติดถือม่ัน 
มันใหเรารอนกระบวนกระบายไปดวย] ในเร่ืองทุกขนี้ มีขอควรเขาใจที่สําคัญอีก 2  



อยางคือ 
        ก.  ทุกขในไตรลักษณ กับทุกขในอริยสัจ 4 :”ทุกข” ปรากฏในหมวดธรรมสําคัญ 
3 หมวด คือในเวทนา (เวทนา 3 คือ ทุกข สุข อทุกขมสุข หรืออุเบกขา, เวทนา 5 คือ  
ทุกข สุข โทมนัส โสมนัส 
{๑ขุ.ปฏิ.31/45/28; 545/449; อางใน วิสุทธิ.3/76; วิภงฺค.อ.107; อนึ่ง  
ม.อ.2/151 จัด สนฺตาป เปนขอท่ี 1 ในอรรถ 4 ขางตน} 
{๒คําอธิบายในท่ีนี้ หนักขางอัตโนมัติ ผูตองการคําอธิบายในอรรถกถาและฎีกา พึงดู 
ปฏิส.อ.119, 123; วิสุทธิ.ฎีกา 3/171}  
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และอุเบกขา) เรียกเต็มวา ทุกขเวทนา, ในไตรลักษณ (อนจิจัง ทุกข อนตัตา) เรียก 
วาเต็มวา ทุกขอริยสัจ, ทุกขในหมวดธรรมท้ังสามนั้นมีความหมายเกีย่วโยงเนื่องอยู 
ดวยกัน แตมีขอบเขตกวางแคบกวากนั เปนบางแงบางสวนหรือเปนผลสืบตอจากกนั 
ดังนี ้
        ทุกข ท่ีมีความหมายกวางท่ีสุดครอบคลุมท้ังหมด คือ ทุกขในไตรลักษณ หรือ 
ทุกขลักษณะ หรือทุกขตา ไดแก ภาวะท่ีไมคงตัว คงอยูในสภาพเดิมไมได เพราะมี 
ความบีบค้ันกดดันขัดแยงท่ีเกิดจากความเกิดข้ึนและความเส่ือมสลาย ดังไดอธิบาย 
แลวขางตน ซ่ึงเปนลักษณะของสังขารท้ังหลายทั้งปวง (สพฺเพสงฺขารา ทุกฺขา) กิน 
ขอบเขตเทากนักับความไมเที่ยง คือ ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้ก็เปนทุก (ยทนิจฺจ ต ทุกข) 
        ทุกข ท่ีมีความหมายแคบท่ีสุด เปนเพยีงอาการสืบเนื่องดานหนึ่งเทานั้น ก็คือ 
ทุกขท่ีเปนเวทนา เรียกช่ือเต็มวา ทุกขเวทนา หรือความรูสึกทุกข ไดแก อาการสืบ 
เนื่องจากทุกขในไตรลักษณ หรือความรูสึกท่ีเกิดข้ึนในบุคคลเน่ืองมาจากทุกขใน 
ไตรลักษณนั้น กลาวคือ ความรูสึกบีบค้ันกดดันของขัดของคน ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือความ 
บีบค้ันกดดนัขัดแยงท่ีเปนสภาพสามัญของส่ิงท้ังหลาย เปนไปในระดับหนึ่ง หรือใน 
อัตราสวนหนึง่โดยสัมพันธกับสภาพกายและสภาพจิตของเขา [๑ดังไดอธิบายมาแลวใน 
ขอความบางตอนขางตน] ทุกขเวทนานี้ก็เปนทุกขตามความหมายในไตรลักษณดวย 
เชนเดยีวกับเวทนาอ่ืนๆ ทุกอยาง ไมวาจะเปนสุขเวทนา หรือ อทุกขมสุขเวทนา ก็ตาม 
หมายความวา เวทนาทุกอยาง จะเปนทุกขเวทนากด็ี สุขเวทนากด็ี อทุกขมสุขเวทนา 
(ความรูสึกไมทุกขไมสุขคือเฉยๆ) หรืออุเบกขาเวทนา ก็ด ีลวนเปนทุกขในความหมาย 
ท่ีเปนลักษณะสามัญนั้นท้ังส้ิน 
        ทุกขในอริยสัจ หรือ ทุกขอริยสัจ ก็คือ สภาวะท่ีเปนทุกขในไตรลักษณนัน่เอง แต 
จํากัดขอบเขตเฉพาะเทาท่ีจะเกิดเปนปญหาแกมนษุย ซ่ึงเกี่ยวของกระทบตอชีวิต 
ขยายความวา สังขารท้ังหลายถูกบีบค้ันตามธรรมดาของมัน โดยเปนทุกขในไตรลักษณ 
และสังขารเหลานั้นนั่นแหละ (ไมท้ังหมดและไมเสมอไป) ก็กอความบีบค้ันข้ึนแกคน  
โดยเปนทุกขในไตรลักษณ) พูดงายๆ วาทุกขอริยสัจหมายเฉพาะเร่ืองของเบญจขันธ 
หรืออุปทานขันธ เรียกเปนศัพทวา ไดแกทุกขเฉพาะสวนท่ีเปนอินทรียพัทธ คือ เนื่อง 
ดวยอินทรีย ไมรวมถึงทุกขท่ีเปนอนินทรียพัทธ (ไมเนื่องดวยอินทรีย) ซ่ึงเปนทุกขใน 
ไตรลักษณ แตไมจัดเปนทุกขในอริยสัจ (พึงสังเกตวา ทุกขอริยสัจเปนทุกขใน 
ไตรลักษณดวย แตไมเปนทุกขอริยสัจ) 
        ขอสังเกตบางอยางท่ีจะชวยใหกําหนดขอบเขตของทุกขในอริยสัจงายข้ึน พอ 



ประมวลไดดังนี้ 
        1)        เปนอินทรียพัทธ คือ เนื่องดวยอินทรีย เกีย่วของกับชีวิต เปนปญหาสําหรับ 
                มนุษย ไมรวมถึงอนินทรียพัทธ ไมใชทุกขในขอความวา “สังขารท้ังหลาย 
                ท้ังปวงเปนทุกข (สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา)” หรือในขอความวา “ส่ิงดีไม 
                เท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกข (ยทนิจฺจ ต ทุกฺข)” ซ่ึงหมายถึงทุกขในไตรลักษณ 
                ท่ีกินความกวางขวางครอบคลุมท้ังหมด  
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        2)        เปนเร่ืองท่ีเกิดจากกรรมกิเลส คือ เปนทุกขท่ีเปนปญหาของมนุษย เกิดจาก 
                กิเลสและกรรมของตน (ใชศัพทตามพระบาลีวา เกิดจากทุกขสมุทัย คือ 
                เกิดจากตัณหา) 
        3)        เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัปริญญากิจ คือ ตรงกับกิจในอริยสัจขอท่ี 1 อันไดแก 
                ปริญญา อธิบายวา ปริญญาคือการกําหนดรู หรือการรูจักตามสภาพท่ีมัน 
                เปน เปนกิจท่ีมนุษยจะตองกระทําตอทุกขในอริยสัจ คือการทําความรูความ 
                เขาใจเกี่ยวกบัปญหาของตน ทุกขในอริยสัจ จาํกัดเฉพาะทุกขท่ีเกี่ยวกับกจิ 
                คือปริญญานี้เทานั้น 
        4)        เนนความหมายในแงท่ีวาเปนท่ีตั้งแหงทุกข หรือเปนท่ีรองรับของทุกข 
                (ทุกขฺวตฺถุตาย) ไมเพงความหมายในแงวามีความบีบค้ันกดดนัขัดแยงดวย 
                การเกิดข้ึนและการเส่ือมคลาย (อุทยพฺพยาปฏิปฬนฏเน) [๑ซ่ึงเปนความ 
                หมายท่ีเต็มเนื้อหาของทุกขในไตรลักษณ] 
        ข.        ประเภทของทุกข : ทุกขท่ีทานจําแนกไว สวนใหญเปนทุกขในอริยสัจ เพราะ 
เปนเร่ืองเกีย่วของกับคน เปนปญหาท่ีจะตองแกไข เปนส่ิงควรคํานึงเพื่อปลดเปล้ือง 
เสียดวยการปฏิบัติ สวนทุกขท่ีครอบคลุมความทั้งหมดอยางในไตรลักษณ ทานแสดง 
ไวแตพอเปนหลักเพื่อใหเกดิความรูความเขาใจเทาทันตามความเปนจริง ในท่ีนี้จะยก 
เอามาแสดงเฉพาะชุดสําคัญๆ หรือท่ีทานกลาวถึงกันบอยๆ ดังน้ี 
        ชุดท่ี 1 ทุกขตา 3 หรือ [๒ทุกข 3] เปนชุดสําคัญซ่ึงมีพุทธพจนแสดงไวเปนหลัก 
ครอบคลุมความหมายท้ังหมดของทุกขในไตรลักษณ คือ 
        1)        ทุกขทุกขตา หรือ ทุกขทุกข ทุกขท่ีเปนความรูสึกทุกข ไดแกความทุกขทาง 
                กายและความทุกขทางใจ อยางท่ีเขาใจกันโดยสามัญ ตรงตามช่ือและตาม 
                สภาพ เชน ความเจ็บปวด ไมสบาย เม่ือยขบ เปนตน หมายถึง ทุกฺขเวทนา 
                นั่นเอง 
        2)        วปิริณามทุกขตา หรือ วิปริณามทุกข ทุกขเนือ่งดวยความผันแปร หรือทุกขท่ี 
                แฝงอยูในความแปรปรวน ไดแก ความรูสึกสุขหรือสุขเวทนา ซ่ึงเม่ือวาโดย 
                สภาวะท่ีแทจริง ก็เปนเพียงทุกขในระดับหนึ่ง หรือในอัตราสวนหนึ่ง  
                สุขเวทนานัน้ จึงเทากับเปนทุกขแฝง หรือมีทุกขตามแฝงอยูดวยตลอดเวลา 
                ซ่ึงจะกลายเปนความรูสึกทุกข หรือกอใหเกิดทุกขข้ึนไดในทันทีท่ีเม่ือใด 
                ก็ตามสุขเวทนานัน้แปรปรวนไป พูดอีกอยางหน่ึงวา สุขเวทนาน้ัน กอใหเกิด 
                ทุกขเพราะความไมจริงจังไมคงเสนคงวาของมันเอง (อธิบายอีกนัยหนึ่งวา 



                สุขเวทนา ก็คือ ทุกขท่ีผันแปรไปในระดับหนึง่ หรืออัตราสวนหนึ่ง) 
        3)        สังขารทุกขตา หรือสังขารทุกข ทุกขตามสภาพสังขาร คือสภาวะของสังขาร 
                ทุกส่ิงทุกอยาง หรือส่ิงท้ังหลายท้ังปวงท่ีเกดิจากเหตุปจจัย ไดแกขันธ 5 
                ท้ังหมด เปนทุกข คือ เปนสภาพที่ถูกบีบค้ันกดดันดวยการเกดิข้ึน และการ 
                เส่ือมสลายของปจจัยตางๆ ท่ีขัดแยง ทําใหคงอยูในสภาพเดิมมิได ไมคงตัว 
                ทุกขขอท่ีสามนี้คลุมความทุกขในไตรลักษณ 
{๑แหลงสําคัญท่ีพึงคนสําหรับเร่ืองนี้คือ อภิ.ยมก.38/825/276; ป ฺจ.อ.336-7; 
วิสุทธ์ิ.3/101; วิสุทธิ.ฎีกา 3/210} 
{๒ที.ปา.11/228/229; ส.สฬ.18/510/318; ส.ม.19/319/85; วิสุทธิ.3/83; 
วิภงฺค.อ.121; วินย.ฎีกา 4/63; วิสุทธิ.ฎีกา 3/181}  
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        ชุดท่ี 2 [๑ทุกข 12] เปนชุดไขความสําหรับแสดงความหมายของทุกขใน 
อริยสัจ 4 มีดังนี้ 
1)        ชาติ ความเกดิเปนทุกข เพราะเปนท่ีตั้งแหงความทุกขตางๆ อเนกประการ 
        ก.        คัพโภคกันติมูลกทุกข ทุกขเกดิจากการเกิดอยูในครรภ อยูในท่ีอันแสน 
                จะคับแคบอึดอัด มืดตื้อ แออัดดวยส่ิงท่ีนารังเกียจ ดุจหนอนในของเนา 
                หรือในน้ําครํา 
        ข.        คัพภปริหรณมูลกทุกข ทุกขเกดิจากการบริหารครรภ มารดาจะขยับ 
                เขยือ่นเคล่ือนไหว ลุกนั่ง เดินวิ่งแรงหรือเบา กนิดื่มของรอนเย็นเปร้ียว 
                เผ็ด เปนตน มีผลกระทบตอเด็กในครรภท้ังส้ิน 
        ค.        คัพภวิปตติมูลกทุกข ทุกขเกดิจากการวิบัติของครรภ เชนทองนอกมดลูก 
                เด็กตายในครรภ ตองผาตัดออก เปนตน 
        ง.        วชิายนมูลกทุกข ทุกขเกิดจากการคลอด ท้ังถูกกระทุงกระแทกพลิกหัน  
                ท้ังถูกอัดวาจะผานชองอันแสนแคบออกมาได เจ็บปวดแสนสาหัส 
        จ.        พหินิกขมนมูลกทุกข ทุกขเกดิจาการออกมาภายนอก เดก็แรกคลอดมี 
                รางกายและผิวละเอียดออน ดังแผลใหม ถูกสัมผัสจับตองเช็ดลางแสน 
                เจ็บแสบ 
        ฉ.        อัตตุปกกมมูลกทุกข ทุกขเกดิจากทําตัวเอง เชน ฆาตัวตายบาง ประพฤติ 
                วัตรบําเพ็ญตบะทรมานตนบาง โกรธเคืองเขาแลวไมกนิขาว หรือทําราย 
                ตัวเองบาง เปนตน 
        ช.        ปรุปกกมมูลกทุกข ทุกขเกดิจากคนอ่ืนทําให เชน ถูกฆา ถูกจองจํา ถูก 
                ทําราย เปนตน 
2)        ชรา ความแก ทําใหอวัยวะท้ังหลายยอหยอนออนแอ อินทรีย คือตาหูจมูกล้ิน 
        เปนตน ทําหนาท่ีบกพรองผิดเพี้ยน กาํลังวังชาเส่ือมถอย หมดความ 
        แคลวคลองวองไว ผิวพรรณไมงดงามผองใส หนังเหี่ยวยน ความจําเลอะ 
        เลือนเผลอไผล เส่ือมอํานาจและความเปนเสรีท้ังภายนอกและภายในเกิด 
        ทุกขกายและทุกขใจไดมาก 
3)        มรณะ ความตาย ยามจะส้ินชีพ เคยทําช่ัวไว ก็เหน็นิมิตของบาปกรรม มีคน 
        หรือก็ตองพลัดพรากไป สวนประกอบในรางกายกพ็ากันหยุดทําหนาท่ี ทุกข 
        ทางกายกอ็าจมีมากจะทําอะไร จะแกไขอะไรก็ทําไมไดแกไขไมได 
4)        โลภะ ความเศราโศก ไดแกความแหงใจ เชน เม่ือสูญเสียญาติ เปนตน 



5)        ปริเทวะ ความครํ่าครวญหรือรํ่าไร ไดแกบนเพอไปตางๆ เชน เม่ือสูญเสีย 
        ญาติ เปนตน 
6)        ทุกข ความทุกขกาย ไดแก เจ็บปวด เชน กายบาดเจ็บ ถูกบีบค้ัน เปนโรค 
        [๒เปนตน] 
7)        โทมนัส ความทุกขใจ ไดแก เจ็บปวดรวดราวใจ ท่ีทําใหรองไห ตีอกชกหวั 
        ลงดิ้น เชือดตัวเอง 
{๑เชน ที.ม.10/294/340; ส.ม.19/1665/528; วิสุทธิ.3/82-93;  
วิสุทธิ.ฎีกา 3/179-187 (ขอยอยของชาติทุกขคือ 1) ก.-ข. มาในอรรถกถา} 
{๒พึงสังเกตวา ในทุกขชุดนี ้ไมมีพยาธิ ซ่ึงตามปกติจะตอจากชรา ท่ีเปนเชนนี้ทาน 
อธิบายวา เพราะพยาธินัน้เปนทุกขไมแนนอนตายตัว คือหลายคนมี แตบางคนก็ 
อาจจะไมมี และอีกประการหนึ่ง พยาธินั้นจัดเขาในขอทุกขกายนี้แลว  
(วิสุทธิ.ฎีกา 3/179) อยางไรกด็ี ในบาลีบางแหงกพ็บวามีพยาธิอยูในทุกขชุดนี ้
ดวย ในกรณีเชนนั้น ขอใหดูอธิบายใน วนิย.ฎีกา 4/65.}  
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        กินยาพิษ ผูกคอตาย เปนตน 
        8)        อุปายาส ความคับแคน หรือส้ินหวัง ไดแก เรารอนทอดถอนใจ ในเม่ือความ 
                โศกเศราเพิ่มทวี เปนตน 
        9)        อัปปยสัมปโยค การประสบคนหรือส่ิงซ่ึงไมเปนท่ีรัก เชน ตองพบตองเก่ียว 
                ของกับคนท่ีไมชอบ หรือชิงชัง เปนตน 
        10) ปยวปิโยค การพลัดพรากจากคน หรือส่ิงอันเปนท่ีรัก เชน จากญาติ จาก 
                คนรัก สูญเสียทรัพยสิน เปนตน 
        11) อิจฉิตาลาภ การไมไดส่ิงท่ีปรารถนา คือปรารถนาส่ิงใดแลวไมไดสมหวัง 
        12) อุปาทานขันธ ขันธท้ังหาซ่ึงเปนท่ีตั้งแหงอุปาทาน กลาวคือ ทุกขท่ีกลาวมา 
                ท้ังหมดนั้นเปนทุกขของอุปาทานขันธท้ังหา เม่ือวาโดยสรุปหรือโดยรวบยอด 
                ก็คือ อุปาทานขันธ 5 เปนทุกข 
        ชุดท่ี 3 [๑ทุกข 2] เปนเพียงการสรุปทุกขชนิดตางๆ ในแนวหนึ่ง ไดแก 
        1)        ปฏิจฉันนทุกข ทุกขปดบัง หรือทุกขซอนเรน ไมปรากฏออกมาใหเห็นชัดๆ 
                เชน ปวดหู ปวดฟน ใจเรารอนเพราะไฟราคะและไฟโทสะ เปนตน 
        2)        อัปปฏิจฉันนทุกข ทุกขไมปดบังหรือทุกขเปดเผย เชน ถูกหนามตํา ถูกเฆ่ียน 
                ถูกมีดฟน เปนตน 
        ชุดท่ี 4 [๒ทุกข 2] เปนเพียงการสรุปทุกขชนิดตางๆ อีกแนวหนึ่ง ไดแก 
        1)        ปริยายทุกข ทุกขโดยปริยาย หรือทุกขโดยออม ไดแก ทุกขทุกอยางท่ีกลาว 
                ถึงขางตน นอกจากทุกขเวทนา 
        2)        นปิปริยายทุกข ทุกขโดยนิปริยาย หรือทุกขโดยตรง ไดแก ความรูสึกทุกข ท่ี 
                เรียกวาทุกขทุกข หรือ ทุกขเวทนา นั่นเอง 
        ในคัมภีรมหานิทเทส และจูฬนิทเทส [๓บางแหงแสดงชื่อทุกขไวอีกเปนอันมาก] 
มีท้ังท่ีซํ้ากับท่ีแสดงไวแลวขางตน และท่ีแปลออกไป ขอยกมาจดัเปนกลุมๆ ใหดูงาย  
ดังนี ้
        ก)        ชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข มรณทุกข โสก-ปริเทว-ทุกข-โทมนัสส- 
                อุปายาสทุกข 
        ข)        เนรยิกทุกข ติรัจฉานโยนกิทุกข ปดติวิสยิกทุกข มานุสกทุกข (ทุกขของ 
                สัตวนรก ทุกขของสัตวดิรัจฉาน ทุกขของสัตวในแดนเปรต ทุกขของมนุษย) 
        ค)        คัพโภกกนัติมูลกทุกข (ทุกขเกดิจากการลงเกดิในครรภ) คัพเภฐิติมูลกทุกข 
                (ทุกขเกิดจากการอยูในครรภ) คัพภาวุฏฐานมูลกทุกข (ทุกขเกิดจากการ 



                ออกจากครรภ) ชาตัสสูปนิพันธิกทุกข (ทุกขตดิพันตัวของผูท่ีเกิดแลว) 
                ชาตัสสปราเธยยกทุกข (ทุกขเนือ่งจากตองข้ึนตอผูอ่ืนของผูท่ีเกิดแลว) 
                อัตตูปกกมทุกข (ทุกขท่ีตัวทําแกตัวเอง) ปรูปกกมทุกข (ทุกขจากคนอ่ืน 
                ทําให) 
        ง)        ทุกขทุกข สังขารทุกข วิปริณามทุกข 
{๑,๒วิสุทธิ.3/83-84; วภิงฺค.อ.120; ป ฺจ.อ.336; วิสุทธิ.ฎีกา 3/181 
{๓ขุ.ม.29/23/19; 51/52; ขุ.จู.30/68/13; 149; 640/306}  
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        จ)        โรคตางๆ เชน โรคตา โรคหู เปนตน รวม 35 ช่ือ 
        ฉ)        อาพาธ คือ ความเจ็บไขท่ีเกดิจากสมุฏฐาน 8 อยาง คือ เสมหะ ลม 
                สมุฏฐานตางๆ ประชุมกัน อุตแุปรปรวน บริหารรางกายไมสมํ่าเสมอ ถูก 
                เขาทํา เชน ฆา และจองจํา เปนตน แลผลกรรม 
        ช)        หนาว รอน หิว กระหาย อุจจาระ ปสสาวะ ทุกขจากสัมผัสแหงเหลือบยุง 
                ลมแดดและสัตวเล้ือยคลาน 
        ญ)        ทุกขเพราะความตายของมารดา ความตายของบิดา ความตายของพ่ีนอง 
                ชาย ความตายของพ่ีนองหญิง ความตายของบตุร ความตายของธิดา 
        ฎ)        ทุกขเพราะความสูญเสียญาติ ความสูญเสียโภคะ ความสูญเสียดวยโรค 
                ความสูญเสียศีล ความสูญเสียทิฏฐิ 
        ในมหาทกุขักขันธสูตร [๑และจูฬาทุกขักขันธสูตร] พระพุทธเจาตรัสถึงทุกขขันธ 
คือกองทุกขตางๆ มากมาย ซ่ึงเปนปญหาแกมนุษยสืบเนือ่งมาจากกาม โดยสรุป  
ทุกขขันธ หรือกองทุกขเหลานั้น ไดแก 
        ก)        ความลําบากตรากตรําเดือดรอน ตลอดกระท่ังการสูญเสียชีวิต เนื่องมาจาก 
                การประกอบการงานหาเล้ียงชีพ 
        ข)        ความเศราโศกเสียใจ ในเม่ือเพียรพยายามในการอาชีพแลว โภคะไม 
                สําเร็จผล 
        ค)        แมเม่ือโภคะสําเร็จผลแลว ก็เกดิความทุกขยากลําบากใจ ในการท่ีตองคอย 
                อารักขาโภคทรัพย 
        ง)        ความเศราโศกเสียใจ เม่ือสูญเสียโภคทรัพยนั้นไป อารักขาไวไมสําเร็จผล 
                เชน ถูกโจรปลน ไฟไหม เปนตน 
        จ)        การทะเลาะวิวาทแกงแยง ทํารายกัน ถึงตายบาง ถึงทุกขปางตายบาง 
                ระหวางราชากับราชาบาง คฤหวดีบาง แมกระท่ังระหวางมารดาบิดากับบุตร  
                พี่กบันอง และเพือ่นกับเพื่อน 
        ฉ)        การทําสงครามประหัตประหารกันระหวางหมูชน 2 ฝาย ในสมรภูมิ ซ่ึงตาง 
                พากนัลมตายและไดรับความทุกขแสนสาหัสเพราะถูกอาวุธหรือเนื่องมาจาก 
                ตอสูกันนั้น 
        ช)        การทําสงครามท่ีฝายหนึ่งรุกรานโจมตีบานเมืองของอีกฝายหนึ่ง และจาก 
                การตอสูกันก็ตองบาดเจ็บ ลมตาย ไดรับทุกขเปนอันมาก 
        ญ)        การทําทุจริตกออาชญากรรมตางๆ เชน ปลนทรัพย ทําความผิดทางเพศ 



                เปนตน แลวถูกจับกุมลงโทษตางๆ ถึงตายบาง ไมถึงตายบาง 
        ฎ)        การประกอบกกรมทุจริตทางกาย วาจา ใจ คร้ันตายแลวก็ไปไดรับทุกขใน 
                อบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
        ในพระบาลีและอรรถกถา ยังกลาวถึงทุกขช่ืออ่ืนๆ กระจายกันอยูแหงละเล็กละ 
นอยอีกหลายแหง บางแหงมีเพียงคําบรรยายอาการของความทุกข (เหมือนอยางใน 
มหาทุกขขักขันธสูตร และจูฬทุกขักขันธสูตรขางบนน้ี) โดยไมเรียกช่ือทุกขไวโดย 
เฉพาะ บางแหงก็ระบุช่ือทุกขเฉพาะอยางลงไป เชน สังสาร- 
{๑ม.มู.12/198/169; 213/181}  
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[๑ทุกข] อบายทุกข ฏมูลกทุกข [๒อาหารปริเยฏฐิทุกข] [๓เปนตน] อยางไรก็ดี เร่ือง 
ทุกขนี้เราสามารถพรรณนาแสดงรายช่ือขยายรายการออกไปไดอีกเปนอันมาก เพราะ 
ปญหาของมนุษยมีมากมาย ท้ังทุกขท่ีเปนสามัญแกชีวิตโดยท่ัวไป และทุกขท่ีแปลกกัน 
ออกไปตามสภาพแวดลอมและยุคสมัย ถ่ินฐาน และสถานการณ แตไมจําเปนท่ีจะตอง 
บรรยายในท่ีนีใ้หเยิ่นเยอเนิน่นาน ขอสําคัญอยูท่ีจะตองรูความหมาย การท่ีทานแสดง 
ช่ือทุกขตางๆ ไวมากมายน้ัน ก็เพื่อใหเรารูจักมันตามสภาพคือตามท่ีเปนจริง  
(ปริญญากิจ) เพื่อปฏิบัติตอทุกขนั้นๆ อยางถูกตอง ดวยการยอมรับรูสูหนาส่ิงท่ีมีอยู 
ซ่ึงตนจะตองเกี่ยวของ ไมใชเล่ียงหนีอําพรางปดตาหลอกตัวเอง หรือแมกระท่ัง 
ปลอบใจตนประดุจดังวาทุกขเหลานั้นไมมีอยูหรือตนเองหลีกหลบไปไดแลว และ 
กลายเปนสรางปมปญหา เสริมทุกขใหหนกัหนาซับซอนและรุนแรงยิ่งข้ึน แตเขา 
เผชิญหนา ทําความรูจัก และเอาชนะอยูเหนือมัน ทําตนใหปลอดพนไดจากทุกขเหลา 
นั้น ปฏิบัติตอทุกขโดยทางท่ีจะทําใหทุกขไมอาจเกิดข้ึนได ตั้งแตอยางช่ัวคราวจนถึง 
โดยถาวร 
        3.        อนัตตตา และอนัตตลักษณะ 
        คัมภีรปฏิสัมภิทามรรคแสดงอรรถของอนัตตาไวอยางเดียววา “ช่ือวาเปน  
อนัตตา โดยความหมายวาไมมีสาระ [๔(อสารกฏเฐน)”] ท่ีวาไมมีสาระ ก็คือ ไมมี 
แกนสาร ไมมีแกน หรือไมมีแกน หมายความวา ไมมีส่ิงซ่ึงเปนตัวแทท่ียืนยงคงตวั 
อยูลอดไป ดังคําอธิบายวา “โดยความหมายวาไมมีสาระ หมายความวา ไมมีสาระคือ 
ตัวตน (อัตตสาระ = ตัวตนท่ีเปนแกน หรือตัวตนท่ีเปนแกน) ท่ีคาดคิดกันเอาวาเปน 
อาตมัน (อัตตา = ตัวตน) เปนผูสิงอยูหรือครองอยู (นวิาสี) เปนผูสรางหรือผูสราง 
สรรคบันดาล (การกะ) เปน 
{๑เชน วิสุทธิ.3/126; วิภงฺ ค.อ.188.193; บางแหงในจูฬนทิเทส เชน 30/68/14  
ฉบับอักษรไทย มี สสารทุกฺข แตความจริงเปนปาฐะท่ีคลาดเคล่ือนท่ีถูกตองเปน 
สงฺขารทุกฺข} 
{๒ทุกข 3 ช่ือหลังนี้ กลาวถึงบอยๆ ในสังเวตวัตถุ (เร่ืองนาสังเวช หรือส่ิงท่ีเปนท่ีตั้ง 
แหงความสังเวช) 8 ประการ (เชน วิสุทธิ.1/171; ที.อ.2/253; ม.อ.1/408; 
ส.อ.3/250; ฯลฯ); อาหารปริเยฏฐิทุกข (ทุกขในการแสวงหาอาหาร หรือ ทุกขเกิด 
จากการหากิน) ก็ตรงกับเนื้อความในขอ ก) ขางบนน้ี สวนทุกขช่ืออ่ืนๆ ก็รวมอยูแลว 
ในบรรยายขางตน ไมโดยตรงก็โดยออม} 
{๓ในหนังสือธรรมวิจารณ ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 



(โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, พิมพคร้ังท่ี 20 พ.ศ.2501) หนา 13-17  
ทรงประมวลทุกขช่ือตางๆ จากหลายแหลงมารวมไว 10 อยาง บางอยางทรงต้ังช่ือ 
เรียกใหมใหเปนพวกๆ กัน มีดังนี้ 1. สภาวทุกข หรือทุกขประจําสังขาร คือ ชาติ ชรา  
มรณะ 2. ปกิรณกทุกข หรือทุกขจร คือโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส (รวมทั้ง  
อัปปยสัมปโยค ปยวิปโยค และอิจฉีตาลาภ) 3. นิพัทธทุกข คือทุกขเนืองนิตย หรือ 
ทุกขเจาเรือน ไดแกหนาว รอน หิว กระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ 4. พยาธิทุกข  
หรือทุกขเวทนา 5. สันตาปทุกข ทุกขคือความเรารุม หรือทุกขรอน ไดแกความกระวน 
กระวายใจเพราะไฟกเิลส 6.วิปากทุกขหรือผลกรรม ไดแก วิปฏิสาร การถูกลง 
อาชญาการตกอบาย 7. สหคตทุกข ทุกขไปดวยกันหรือทุกขกํากับกัน คือทุกขท่ีพวงมา 
กับโลกธรรมท่ีเปนอิฏฐารมณ เชนไดลาภแลวทุกขเพราะระวังรักษา 8. อาหาร 
ปริเยฏฐิทุกข คือทุกขเนื่องดวยการหาเล้ียงชีวิต 9. ววิาทมูลกทุกข คือทุกขมีววิาทเปน 
มูล เชน กลัวแพ หวัน่หวาดในการรบกัน สูคดีกัน 10. ทุกขขันธ หรือทุกขรวบยอด คือ 
โดยยออุปาทานขันธ 5 เปนทุกข 
{๔ขุ.ปฏิ.31/79/53; 100/77; 675/584; อางใน วิสุทธิ.3/235}  
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ผูเสวย (เวทกะ) เปนผูมีอํานาจในตัว (สยังวสี) เพราะวา ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นยอมเปน 
ทุกข (คงอยูไมได) มันไมสามารถหามความไมเท่ียง หรือความบีบค้ันดวยความเกิด 
ข้ึนและความเสื่อมส้ินไป แมของตัวมันเองได แลวความเปนผูสรางผูบันดาลเปนตน 
ของมัน จะมีมาจากท่ีไหน เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ภิกษุท้ังหลาย ก็ 
ถารูปนี้จักไดเปนอัตตาแลวไซร รูปนี้ก็ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ (มีความบีบคั้นขัดแยง 
ของขัดตางๆ) [๑ดังนีเ้ปนอาทิ”] จะสังเกตเห็นวา ความหมายท่ีวาไมมีสาระคือตัวตนนี้  
ทานกลาวไวโดยสัมพันธกับความหมายวา ดลบันดาลไมไดหรือไมมีอํานาจในตัว ท้ังนี้ 
เพราะถามีตัวตนคงท่ียั่งยนือยูเปนแกนเปนแกนจริงแลวก็ยอมขืนยอมฝนความเปล่ียน 
แปลงได ไมตองเปนไปตามความเปล่ียนแปลงนั้น ยิ่งถาเปนผูครอบครอง ก็ยอมตองมี 
อํานาจบังคับส่ิงท่ีถูกครอบครองใหเปนไปอยางไรๆ ก็ไดตามปรารถนา แตตามความ 
เปนจริงหาเปนเชนนัน้ไม ความไมเปนตัวตนและความไมมีตัวตนสิงสูอยูครอง จึงมี 
ความหมายเดนในแงท่ีวาไมมีอํานาจบังคับ ไมเปนไปในอํานาจ ขัดแยงตอความ 
ปรารถนา และโดยนัยนี้ คัมภีรรุนอรรถกถาจึงนิยมแสดงความหมายของอนัตตตาวา  
“ช่ือวาเปนอนตัตา โดยความหมายวา ไมเปนไปในอํานาจ (อวสวตฺตนฏเน หรือ  
อวสวตฺตนโต = [๒เพราะไมเปนไปในอํานาจ)”] และอธิบายในทํานองวา ไมมีใครมี 
อํานาจบังคับ (ตามใจปรารถนาโดยไมทําตามเหตุปจจยั) ตอสังขารท้ังหลายวา สังขาร 
ท่ีเกิดขึ้นแลว จงอยาถึงความทรงอยู ท่ีถึงความทรงอยูแลวอยาชรา ท่ีถึงชราแลวจงอยา 
แตกดับ [๓จงอยาบอบโทรมดวยการเกดิข้ึนและการเส่ือมสลาย]  ตลอดจนอาง 
พุทธพจนท่ีตรัสวา “บุคคลยอมไมได (ตามปรารถนา) ในรูป (และในขันธอ่ืนๆ ) วา  
รูปของเราจงเปนอยางนี้ [๔รูปของเราอยาไดเปนอยางนี”้] 
        -ขอขยายความวา ส่ิงท้ังหลายทั้งปวงท่ีปรากฏเปนตางๆ นั้น เม่ือวิเคราะหตาม 
สภาวะถึงท่ีสุดแลว หาใชมีตัวแทตวัจริงท่ีคงท่ีคงตัวยั่งยนือยูยงดังท่ีเรียกช่ือกนัวา 
อยางนั้นอยางนี้ไม แตเปนเพียงกระบวนธรรม (ธรรมปวัตติ) คือกระบวนการแหง 
สังขารธรรมท้ังหลาย หรือกระบวนแหงรูปธรรมและนามธรรม (ขันธปวัตติ) ท่ีเกิดจาก 
องคประกอบตางๆ มาประชุมหรือประมวลกันเขา และองคประกอบเหลานั้นแตละ 
อยางๆ ลวนมีการเกิดข้ึน และความเส่ือมสลาย เปนไปโดยอาการที่สัมพนัธสืบเนื่อง 
สงทอดเปนเหตุเปนปจจยัแกกัน ท้ังภายในกระบวนการธรรมท่ีกําหนดแยกวาเปน 
กระบวนหนึ่งๆ และระหวางกระบวนธรรมตางกระบวนทั้งหลาย ในสภาวะเชนนี้ มีส่ิง 
ท่ีควรกําหนดเปนขอเดนอยู 4 ประการคือ 
        1)        ไมมีตัวตนท่ีแทจริงของส่ิงนั้นยืนตัวเปนแกนเปนแกนอยู 



        2)        สภาพท่ีปรากฏนั้นเกดิจากองคประกอบตางๆ มาประชุมกันปรุงแตงข้ึน 
        3)        องคประกอบเหลานั้นเกิดข้ึนแลวเส่ือมสลายอยูตลอดเวลา และสัมพันธเปน 
                ปจจยัแกกัน ประมวลข้ึนเปนกระบวนธรรม 
{๑วิสุทธิ.3/235-6} 
{๒วิสุทธิ.3/260,276} 
{๓วิสุทธิ.3/246-7; วินย.ฎีกา 4/79} 
{๔วิภงฺค.อ.63-64; วินย.ฎีกา 4/80 อางพุทธพจนในอนัตตลักขณสูตร,  
ส.ข.17/127/82}  
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        4)        ถากําหนดแยกอกเปนกระบวนธรรมยอยๆ มากหลาย ก็มีความสัมพันธเปน 
                ปจจยัตอกัน ระหวางตางกระบวนธรรมดวย 
        กระบวนธรรมท่ีองคประกอบตางๆ ซ่ึงเกิดสลายและสัมพันธเปนปจจัยแกกัน 
ประมวลข้ึนนี้ ดําเนินไปเร่ือยๆ ปรากฏภาพและกลายไปตางๆ ท้ังนี้จะปรากฏภาพและ 
กลายไปอยางไร ก็สุดแตองคประกอบและความเปนเหตุปจจัยแกกันนั่นเอง เปนเร่ืองท่ี 
สําเร็จเสร็จส้ินครบถวยในกระบวนการ โดยไมมีตวัตนอะไรอื่นอีกท่ีจะเขามาแทรกแซง 
หรือทําใหเปนไปอยางอ่ืนได คือไมมีตัวตนตางหากจากกระบวนการน้ัน ไมวาจะใน 
ความหมายวา เปนตัวแกนภายในท่ียืนยงคงที่ฝนความเปนไปตามเหตุปจจัย สามารถ 
ทําใหเปนไปโดยลําพังความปรารถนาของตนได หรือในความหมายวาเปนตัวการ 
ภายนอกท่ีสามารถสรางสรรคดลบันดาลใหเปนไปอยางอ่ืน โดยไมตองเปนไปตาม 
เหตุปจจยั 
        เม่ือองคประกอบตางๆ ประชุมกันเขาและสัมพันธเปนปจจยัแกกนัปรากฏเปน 
ภาพรวมอยางหน่ึงๆ ข้ึน มนษุยมักตั้งช่ือเรียกภาพรวมน้ันเชนวา คน มา แมว มด รถ 
ราน บาน นาฬกิา ปากกา นาย ก. เดก็หญิง ข. เปนตน แตช่ือเหลานั้นเปนเพียงคํา 
เรียกขานท่ีสมมติกันข้ึนใช เพื่อใหเกิดความสะดวกในการส่ือสารสําหรับความเปนอยูใน 
ชีวิตประจําวันของมนุษยเทานั้น มันหาใชเปนสภาวะท่ีมีอยูแทจริงไม คือ มันไมมีตัวตน 
อยูจริงตางหากจากสวนประกอบท่ีมารวมกันเขานัน้ ถาแยกสวนประกอบท้ังหลายออก 
จากกัน ก็จะมีเพียงสวนประกอบแตละหนวยท่ีมีช่ือเรยีกเฉพาะอยางๆ ของมันอยูแลว  
หาตัวตนของภาพรวมท่ีตั้งช้ืนใหนั้นไมพบ จะช้ีตวัลงไปท่ีไหนก็ไมมี ช่ือท่ีตั้งใหแก 
ภาพรวมน้ัน เปนตัวตนสมมติท่ีสรางข้ึนซอนสภาวะท่ีเปนจริง ซอนอยูลอยๆ ไมมีความ 
สัมพันธโดยตรง ไมมีอํานาจ ไมมีผลกระทบกระเทือนตอกระบวนธรรมที่กําลังเปนอยู 
นั้นเลย นอกจากโดยความยดึถือ (ซ่ึงเปนองคประกอบอยางหนึ่งอยูในกระบวนธรรม 
เอง) ในเม่ือเปนเพียงของสมมติ และเปนของซอนอยูลอยๆ ก็เปนธรรมดาอยูเองท่ี 
มันจะไมมีอํานาจหรือไมมีทางท่ีจะไปบังคับกระบวนธรรมหรือองคประกอบใดๆ ใน 
กระบวนธรรมใหเปนไปอยางหนึ่งอยางใดได กระบวนธรรม หรือ กระบวนแหงสังขาร 
ธรรม ก็เปนไปของมันตามเหตุปจจยั ไมเปนไปตามความปรารถนา ไมข้ึนตอตัวตนที่ 
ซอนลอยน้ัน ท่ีวาไมเปนไปตามความปรารถนา ก็เพราะเม่ือวาตามความเปนจริงแลว  
ความปรารถนานั้นกห็าใชเปนความปรารถนาของตัวตนไม แตเปนเพียงองคประกอบ 
อยางหนึ่งอยูในกระบวนธรรม และเปนองคประอบท่ีไมใชตัวใหสําเร็จกิจ มันจะให 
สําเร็จผลไดก็ตอเม่ือมันเปนตัวผลักดันใหเกิดปจจยัข้ันตอไป คือการลงมือทําหรือ 



ปฏิบัติการ ซ่ึงก็คือเปนไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจยันั่นเอง การท่ีจะมีตัวตน 
ซอนลอย เปนตัวตนตางหากอยูจริงๆ ยอมเปนไปไมได เพราะถาเปนไปได ความเปน 
ไปตามเหตุปจจัยยอมเปนไปไมได เพราะตัวคงท่ี ซ่ึงไมเปนไปตามเหตุปจจัยนั้นขวาง 
ขืนกระแสอยู พาใหองคประกอบตางๆ เรรวนไปหมด ไมเปนกระบวนธรรม ยิ่งกวานัน้  
ตัวตนซอนนัน้ก็อาจจะขัดขวางแทรกแซงและบิดผันธรรมท้ังหลายใหเปนไปอยางอ่ืน 
จากความเปนไปตามเหตุปจจัยอีกดวย แตความเปนไปทีจ่ริงแทก็คือ สังขารธรรมท้ัง 
หลายเปนไปตามเหตุปจจยั ดงันั้น ตัวตนตางหากจากกระบวนธรรม จึงไมมีอยูจริง  
ไมวาจะภายในหรือภายนอกกระบวนธรรมน้ันก็ตาม  
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        เม่ือสวนประกอบท้ังหลายรวมกันเขา ปรากฏรูปเปนอยางใดอยางหนึ่ง ก็มีการ 
บัญญัติเรียกช่ือเปนอยางนัน้อยางนี้ อันยอมรับกันโดยสมมติ เม่ือองคประกอบท้ังหลาย 
พรอมอยู ปจจยัตางๆ คํ้าจุนหลอเล้ียงอํานวย ก็คงรูปรางหรือคงสภาพอยูตามท่ีสมมติ 
เปนตัวตนอยางนั้น แตเม่ือใดองคประกอบท้ังหลายแยกพรากจากกัน หรือปจจัย 
แวดลอมไมเกือ้กูล สภาพตัวตนน้ันก็หายไป เหมือนดังเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนถึงระดับหนึง่ 
น้ําแข็งก็ละลาย ตัวตนท่ีช่ือวาน้ําแข็งหายไปเหลืออยูแตน้ําเหลว เม่ือความรอนเพิ่มข้ึน 
ถึงระดับหนึ่งโดยสัมพันธกบัความกดอากาศ น้ําเหลวก็ระเหยกลายเปนไอนํ้า สภาพ 
ตัวตนของน้ําเหลวก็ส้ินไป หรือเม่ือกระดาษถูกเผาไฟไหมหมดแลวเหลือแตฝุนเถาไฟ  
ก็หาตวัตนท่ีจะเรียกวากระดาษไมไดอีกตอไป 
        ความหมายของอนัตตตาท่ีวา ส่ิงท้ังหลายเกิดจากองคประกอบตางๆ มาประชุม 
กันเขา สัมพันธกันเปนไปตามเหตุปจจยั วางเปลาจากตัวตนท่ีเปนแกนอันยืนยงคงตัว  
ปราศจากตัวการท่ีสรางสรรคบันดารนี้ เปนความหมายพื้นฐานท่ีอาจจะอางความใน 
คัมภีรมาชวยเสริมความเขาใจไดหลายแหง เชน พระบาลีวา 
        “อาศัยเคร่ืองไม เถาเชือก ดินฉาบ และหญามุง มีชองวางแวดลอม ยอมเรียก 
กันวาเปนเรือนฉันใด อาศัยกระดูก เสนเอ็น เนื้อ หนัง มีชองวางแวดลอม ยอมเรียกกนั 
วาเปนตัวคน (รูป) [๑ฉันนัน้”] 
        มารถามพระวชิราภิกษณุีวา 
        “สัตวนี้ (ตัวบุคคลนี้) ใครสราง ผูสรางสัตวอยูท่ีไหน สัตวเกดิท่ีไหน สัตวดับท่ีไหน?” 
        พระวชิราภิกษณุีตอบวา 
        “นี่แนะมาร ทานเช่ือหรือวาเปนสัตว (เปนตัวบุคคล) ทานมีความเห็น (อยางนั้น)  
หรือ? นี้คือกองแหงสังขารลวนๆ จะหาตัวสัตวในนีไ้มไดเลย เพราะประชุม 
สวนประกอบเขาดวยกัน ยอมมีศัพทเรียกวา รถ ฉันใด เม่ือขันธ (กองแหงรูปธรรมและ 
นามธรรม) ท้ังหลายมีอยู ก็สมมติเรียกวา [๒สัตวฉันนัน้ แทจริงทุกข (สภาพไมคงตัว) 
เทานั้นเกิดมี และทุกขก็ตั้งอยูและเส่ือมสลายไป นอกจากทุกข (สภาพไมคงตัว) ไมมี 
อะไรเกดิ นอกจากทุกข ไมมีอะไรดับ”] 
        พระเสลาภิกษณุีตอบวา 
        “รางนี้ ไมมีใครสราง ตัวน้ีไมมีใครบันดาล, อาศัยเหตุมันก็เกิดมี, เพราะเหต ุ
สลายมันก็ดับ, เม็ดพืชอยางใดอยางหนึ่งท่ีเขาหวานในนา อาศัยรสในแผนดินและยาง 
ในเมล็ดพืชท้ังสองอยางนี้ กย็อมงอกงามข้ึนไดฉันใด ฉันนั้นเหมือนกนั ประดาขันธ 
ธาตุท้ังหลาย และอายตนะท้ัง 6 เหลานี้ อาศัยเหตุยอมเกดิมี เพราะเหตุสลาย 



[๓ก็ยอมดับไป”] 
        ชางมาเหลาทหารและยานรบท้ังหลายรวมๆ เขาดวยกัน ก็เรียกวากองทัพ  
ตึกรามบานเรือนผูคนและกจิการตางๆ มากหลายชุมนุมกันอยู ก็เรียกวาเมือง มือกับ 
นิ้วรวบเขาดวยกันในทาหนึง่ เขาเรียกวา 
{๑ม.มู.12/346/358} 
{๒ส.ส.15/553/198} 
{๓ส.ส.15/551/197}  
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กําปน หรือหมัด กําปนหรือหมัดไมมีอยูจริง มีแตมือและนิ้ว มือและนิว้เม่ือแยกสวน 
ประกอบยอยๆ ออกไป ก็ไมมีเชนเดยีวกนั วิเคราะหกระจายสวนออกไปไดโดยลําดบั  
จนหาตัวตนอะไรเปนช้ินเปนอันไมได พระสูตรท้ังหลายมากมายแสดงแตเร่ืองนามรูป  
หรือนามธรรมและรูปธรรม [๑ไมกลาวถึงสัตวหรือบุคคลเลย] 
        เม่ือวาโดยสรุป พระอรรถกถาจารยประมวลความหมายของอนัตตาแสดงไว 
เปนหมวดรวม 4 นัย [๒คือ]  
        1.        สุ ฺโต เพราะเปนสภาพวางเปลาคือ ปราศจากตัวตนท่ีเปนแกน 
                (อัตตสาระ = สาระ คือตัวตน) หรือวาจากความเปนสัตวบุคคลตัวตนเรา 
                เขาท่ีแทจริง ไมมีตัวผูสิงสูอยูครอง ไมมีตัวผูสรางสรรคบันดาล ไมมีตัวเสวย 
                นอกเหนือจากกระบวนธรรมแหงองคประกอบท้ังหลาย ท่ีเปนไปตามเหตุ 
                ปจจยัและนอกจากโดยการสมมติ พูดงายๆ วา วางเปลาจากความเปนสัตว 
                บุคคลตัวตน เรา เขา จากความเปนนั่นเปนนี่ ท่ีกําหนดหมายกันข้ึน 
        2.        อสฺสามิกโต เพราะเปนสภาพไรเจาของ คือไมเปนตัวตนของใคร และไมเปน 
                ของของตัวตนใดๆ ไมมีตัวตนอยูตางหากท่ีจะเปนเจาของครอบครองสังขาร 
                ธรรมท้ังหลาย มันเปนแตเพียงกระบวนธรรมเองลวนๆ เปนไปโดยลําพัง 
                ตามเหตุปจจยั (ไมมีใครเปนเจาของ ไมเปนของใครจริง ไมเปนตัวตนของ 
                ใคร) 
        3.        อสวตฺตนโต เพราะไมเปนไปในอํานาจ คือ ไมอยูในอํานาจของใคร ไมมีข้ึน 
                ตอผูใด ไมมีใครมีอํานาจบังคับมัน จะเรียกรองหรือปรารถนาใหมันเปน 
                อยางใดๆ ไมได นอกจากทําการตามเหตุปจจัย ใชศัพทอีกอยางหนึ่งวา 
                อนิสฺสรโต แปลวา เพราะไมเปนเจาใหญ หรือไมเปนใหญในตัว คือจะ 
                บงการหรือใชอํานาจบังคับเอาไมได มีแตจะตองใหเปนไปตามเหตุปจจยั 
                บางแหงใชวา อกามการิยโต แปลวา เพราะเปนสภาพท่ีไมอาจทําไดตาม 
                ความอยาก คือ จะใหเปนไปตามความอยากความปรารถนามิได หรือ จะเอา 
                ใจอยากเขาใจวาไมได แตเปนเร่ือของความเปนไปตามเหตุปจจัย จะใหเปน 
                อยางไร ก็ตองทําเอาตามเหตุปจจัย หรือตองทําเหตุทําปจจยัเอา หรือตอง 
                ทําใหเปนเหตุเปนปจจัยข้ึนมา รวมความวา ไมอยูในอํานาจ หรือไมมีใคร 
                เปนใหญ คือใครจะส่ังบังคับใหเปนไปตามปรารถนาไมได มันข้ึนตอ 
                อํานาจหรือความปรารถนาของใคร เชน มันเกดิข้ึนแลวจะส่ังวาอยาต้ังอยู 
                มันตั้งอยูแลวจะส่ังวาอยาโทรม มันโทรมแลวจะส่ังวาอยาสลาย ไมไดท้ังนั้น 



        4.        อตฺตปฏิกฺเขปโต เพราะแยงตออัตตา คือ โดยสภาวะของมันเองก็จะปฏิเสธ 
                อัตตาอยูในตวั หมายความวา ความเปนกระบวนธรรม คือการท่ีองค 
                ประกอบท้ังหลายสัมพันธกันดําเนินไปโดยความเปนไปตามเหตุปจจยั 
                นั่นเอง เปนการปฏิเสธอยูในตัววา ไมมีตวัตนตางหากซอนอยูท่ีจะ 
{๑ดู วิสุทธิ.3/214-5} 
{๒วิสุทธิ.3/247; ม.อ.2/15; วิภงฺค.อ.63; และดูประกอบท่ี วินย.ฎีกา 4/79-80; 
วิสุทธิ.ฎีกา 3/480}  
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                มาแทรกแซงบงการหรือแมแตขวางขืนความเปนไปตามเหตุปจจัย และ 
                ตัวตนตางหากเชนนั้น มีไมได เพราะถามี ก็ไมอาจมีความเปนไปตามเหตุ 
                ปจจยั แตจะกลับกลายเปนวาตองเปนไปตามความบังคับบงการของตัวตน 
                นั้น อีกอยางหนึ่ง กระบวนธรรมท่ีเปนไปตามเหตุปจจยันัน้มีความสําเร็จ 
                เสร็จส้ินสมบูรณพรอมในตัวอยูแลว ไมจําเปนและไมอาจจะมีตัวการอยาง 
                อ่ืนท่ีจะเขามาแทรกแซงส่ังการไดอีก 
        มีความหมายอีก 2 อยาง ซ่ึงแมจะรวมอยูในความหมาย 4 ขอตนแลว แตเห็น 
วามีความสําคัญเปนพิเศษควรนับเปนขอตางหากไว เพราะเปนลักษณะของความเปน 
กระบวนธรรม อันจะเห็นเดนชัดเม่ือวเิคราะหกระบวนธรรมออกไป จงึขอนํามาเพ่ิมตอ 
ไวดวย คือ 
        5.        สุทฺธสงฺขารปุ ฺชโต หรือ สุทฺธธมฺมปุ ฺชโต เพราะเปนกองแหงสังขารท้ัง 
                หลายลวนๆ หรือเปนกองแหงธรรมท้ังหลาย (รูปธรรมและ/หรือนามธรรม) 
                ลวนๆ หรือ องฺคสมฺภารโต เพราะเปนการประกอบกนัข้ึนของสวนยอยตางๆ 
                คือเกิดจากสวนประกอบยอยๆ ท้ังหลายมาประชุม หรือประมวลกันข้ึน ไม 
                เปนตัวตนช้ินอันท่ีสมบูรณในตวั ท่ีจะยั่งยืนคงตัวอยูได ไมมีสัตวบุคคล 
                ตัวตนท่ีแทจริงนอกเหนือจากสวนประกอบเหลานั้น (ความหมายขอนี้เนน 
                อยูแลวในความหมายขอท่ี 1, ขางตน) 
        6.        ยถาปจฺจยปวตฺตโิต เพราะความเปนไปตามเหตุปจจยั คือ องคประกอบ 
                ท้ังหลายท่ีประมวลหรือประชุมกันเขานัน้ ตางสัมพันธเปนปจจยัแกกัน 
                เรียกรวมๆ วา กระบวนธรรมนัน้เปนไปตามเหตุปจจยั ไมเปนไปตาม 
                ความปรารถนาของใคร และไมอาจมีตัวตน ไมวาจะเปนตัวแกนภายใน 
                หรือตัวการภายนอก ท่ีจะขวางขืนหรือบงการบังคับมันได (ความหมายขอ 
                นี้ แทรกอยูท่ัวไปในความหมายทั้ง 4 ขอขางตน โดยเฉพาะขอท่ี 3,  
                และ 4.) 
        รวมความก็คือ ส่ิงท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจยัของมันเอง ตามธรรมดา เหตุ 
ปจจัยมี (ท่ีจะใหเปนอยางนั้น) มันก็เกิด (เปนอยางนัน้) เหตุปจจัย (ท่ีจะใหเปน 
อยางนั้น) หมด มันก็ดับ (จากสภาพอยางนัน้) มันหาฟงเสียงเราออนวอนขอรองหรือ 
ปรารถนาไม มันไมเปนตัว เปนอะไรๆ (อยางท่ีวากัน) หรือเปนของใครท้ังนั้น 
        ความหมายของอนัตตาเทาท่ีกลาวมาน้ี เนนในแงท่ีเปนลักษณะของสังขารหรือ 
สังขตธรรม แตความเปนอนตัตาของอสังขตธรรมคือนิพพาน ยังมีขอท่ีพึงทําความ 



เขาใจเพ่ิมเติมอีก ดังจะกลาวตอไปขางหนา 
        จุดสําคัญท่ีมีความเขาใจไขวเขวและหลงผิดกันมาก ก็คือความรูสึกวา มีตัวผูคิด 
 ตางหากจากความคิด (= ผูคิดความคิด) มีผูจงใจเจตนา ตางหากจากเจตนา มีผู 
เสพเสวยเวทนาตางหากจากเวทนา ตลอดจนมีตัวผูทํากรรม ตางหากจากกรรมหรือ 
ตางหากจากการกระทํา แมแตนักปราชญใหญๆ มากมาย ก็พากันติดอยูกับตักของ 
ความหลงผิดอันนี้ จึงไมสามารถเขาถึงความจริงท่ีลวนๆ บริสุทธ์ิปราศจากการเคลือบ 
คลุมของความรูสึกที่เปนอัตตวิสัย ดังเชน นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสผูมีช่ือเสียงมาก 
ทานหนึ่ง พจิารณา  
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ไตรตรองเปนนักหนาเกีย่วกบัความสงสัย ครุนคิดไปมาแลวก็ลงขอสรุปวา “ฉันคิด 
[๑เพราะฉะนัน้ฉันจึงมี”] ความรูสึกในตวัตน คืออัตตาหรืออาจมันท่ีแยกออกมาอยางนี้ 
เปนความรูสึกสามัญของปุถุชนโดยท่ัวไป เปนความรูสึกท่ีนาสมจริงและคลายจะสมเหตุ 
สมผลโดยสามัญสํานึก แตเม่ือสืบสาวลึกลงไปใหตลอดสาย จะมีความขัดแยงในตัวเอง 
คําถามทํานองนี้ไดมีผูยกข้ึนทูลถามพระพทุธเจามาแลวตงแตคร้ังพุทธกาล เชนวา 
“ใครหนอผัสสะ (ใครรับรู) ? ใครเสวยเวทนา? ใครอยาก? ใครยึด? พระพุทธเจา 
ตรัสตอบวา คําถามเชนนั้นใชไมได เปนคําถามท่ีตั้งข้ึนตามความรูสึก ไมสอดคลองกับ 
สภาวะ เขากับสภาพความเปนจริงท่ีแทไมได ถาจะใหถูก ตองถามวา อะไรเปนปจจยัให 
มีการรับรู? อะไรเปนปจจยัใหเวทนา? อะไรเปนปจจยัใหมีการอยาก [๒การยึด?] 
อธิบายวา การคิดก็ดี ความจงใจเจตนาก็ดี การอยากการปรารถนาก็ดี การเสวยเวทนา 
ก็ดี เปนองคประกอบอยูในกระบวนการแหงรูปธรรมและนามธรรม ฉันใด ความรูสึกถึง 
ตัวผูคิด หรือตัวผูเจตนาเปนตน ก็เปนองคประกอบอยูในกระบวนธรรมนั้นฉันนั้น และ 
องคประกอบเหลานั้นก็สัมพนัธโดยอาการเปนเหตุเปนปจจัยสืบทอดตอกัน มีแตการคิด 
และความรูสึกถึงตัวผูคิด (คือความหลงผิดวามีตัวผูคิด ไมใชมีตัวผูคิดเอง) เปนตน ท่ี 
เกิดสืบตอกันอยูในกระบวนธรรมเดียวกนั วาท่ีจริงความรูสึกวามีตัวผูคิด ก็เปนอาการ 
คิดอยางหนึ่ง พูดอยางงายๆ วาเปนขณะหนึ่งในกระบวนการคิด การท่ีเกิดความหลง 
ผิด (คิดผิด) รูสึกวามีตัวผูคิด ก็เพราะไมรูจักแยกองคประกอบตางๆ ท่ีสัมพันธสืบตอ 
กันอยูในกระบวนธรรม และไมสามารถกําหนดแยกความเปนไปในแตละขณะๆ ใน 
ขณะกําลังคิด ยอมไมมีความรูสึกถึงตัวผูคิด และในขณะกาํลังรูสึกถึงตัวผูคิด ก็ไมมี 
การคิด กลาวคือ ในขณะกําลังคิดเร่ืองท่ีพิจารณา ยอมไมมีการคิดถึงตัวผูคิดถึงตัวผูคิด 
และในขณะกาํลังคิดถึงตัวผูคิด กย็อมไมมีการคิดเร่ืองท่ีกําลังพิจารณาแทจริงแลว 
การคิดเร่ืองก็ด ีความรูสึกถึงตัวผูคิดหรือความคิดวามีตัวผูคิดก็ดี ตางก็เปนความคิด 
ตางขณะกันท่ีอยูในกระบวนธรรมเดียวกนั สวนตัวผูคิดก็เปนเพยีงความคิดปรุงแตงท่ี 
กลับมาเปนอารมณ (สวนประกอบอยางหนึ่ง) ของความคิดอีกขณะหน่ึงเทานั้นเอง 
        ความเขาใจเขวหรือหลงผิดท่ีกลาวมาน้ี เกิดจากการพิจารณาโดยไมแยกคาย  
(อโยนิโสมนสิการ) เขาหลักทิฏฐิ 6 อยางใดอยางหน่ึง ในพุทธพจนท่ีวา 
        “เม่ือปุถุชนนั้น มนสิการโดยไมแยกคายอยางนี้ ทิฏฐิอยางใดอยางหนึ่งในทิฏฐิ  
6 อยาง ยอมเกดิข้ึน คือ เขายอมเกิดทิฏฐิ (ยดึถือ) เอาเปนจริงเปนแทวา เรามี 
อัตตา,…เราไมมีอัตตา,…เรากําหนดรูอัตตาดวยอัตตา,…เรากําหนดรูสภาวะท่ีมิใชอัตตา 
ดวยอัตตา,…เรากําหนดรูอัตตาดวยสภาวะที่มิใชอัตตา, หรือมิฉะนั้น ก็จะมีทิฏฐดิังนี้วา 



อัตตาของเรานี้แหละท่ีเปนตัวบงการ เปนผูเสวย ประสบวิบากแหงกรรมท่ีดีและช่ัว ณ 
[๓ท่ีนั้นๆ”] 
        ท่ีกลาวไวขางตนวาช่ือท่ีตั้งใหแกภาพรวมเปนตัวตนสมมติท่ีซอนอยูลอยๆ ไมมี 
ความสัมพันธหรือมีผลกระทบกระเทือนตอกระบวนธรรมเลย นอกจากโดยความยดึถือ 
นั้น ขอขยายความเสริมเขาอีกวา ถึง 
{๑Wcogito, ergo sum” (วาทะของ Rene Descartes, 1596-1650} 
{๒ส.นิ.16/33-36/16-17 (ดู หนังสือนี้ หนา 134)} 
{๓ม.มู.12/12/14}  
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แมตัวตนจะไมมีอยูจริงก็ตาม แตความยึดถือในตัวตนนัน้ก็กอใหเกิดปญหาได เพราะ 
ความยึดถือนัน้เม่ือเกิดข้ึนแลว ก็เปนองคประกอบอยางหน่ึงในกระบวนธรรม เม่ือเปน 
องคประกอบอยางหนึ่งมันก็เปนปจจัยแกองคประกอบอยางอ่ืน และทําใหเกดิผล 
กระทบแกกระบวนธรรมได แตมันเปนปจจัยฝายอกุศลคือไมเกื้อกูล เพราะเกดิจาก 
อวิชชาความไมรูตามเปนจริง และเกดิข้ึนโดยอาการแทรกแซงเขามาขวางขืนกระแส 
คือ ท้ังท่ีไมแกไขเหตุปจจัย ก็จะไมยอมใหเปนไปตามเหตุปจจัย จึงกอใหเกิดผลทาง 
ราย ในดานหนึ่ง ก็กอใหเกดิความขัดแยงภายในกระบวนธรรม จนออกผลเปนความ 
รูสึกบีบค้ันท่ีเรียกวาทุกขเวทนา ดังน้ัน ผูไมรูทันตามเปนจริง หลวงยดึติดในสมมติ  
ถือม่ันตัวตนท่ีสมมติข้ึนเปนจริงจัง ก็จะถูกความยึดติดถือม่ันนั้นแหละบีบค้ันกระทบ 
กระแทกเอา ทําใหไดรับความรูสึกทุกขเปนอันมาก สวนผูรูเทาทันสมมติ ไมยึดติด 
ถือม่ันในตัวตนนั้น ก็มองเหน็แตกระบวนธรรมท่ีเปนไปตามเหตุปจจัย เขาสมมติเรียก 
ขานกระบวนธรรมนั้นกันอยางไร ก็รูเขาใจเรียกขานไปตามนั้น แตเม่ือตองการอยางไร 
ก็แกไขและทําการไปตามเหตุปจจัย ไมหลงใหความอยากความยดึมาเปนเคร่ืองบีบ 
ค้ันตัว กไ็มตองไดรับความทุกขจากความยดึติดถือม่ันนั้น เรียกวารูจักใชสมมติใหเปน 
ประโยชน และไมตองประสบโทษจากความยึดติดในสมมติอีกดานหน่ึง ความยึดถือใน 
ตัวตนจะกอผลทางราย หนนุใหเกิดองคประกอบฝายอกศุลท่ีเรียกวา กเิลสข้ึนในธรรม 
ตามติดมาอีกหลายอยาง โดยเฉพาะ ตัณหา คือความเห็นแกตวั ทะยานอยากแสหา 
เคร่ืองบํารุงบําเรอปรนเปรอตน มานะ คือความถือตัว สําคัญตนเปนนัน่เปนนี่ ใฝแสวง 
อํานาจมาเชิดชูตน และ ทิฏฐิ คือ ความยึดติดในความเหน็ของตน ถือร้ันเอาความเหน็ 
ของตนเปนความจริง หรือถือม่ันใหความจริงจะตองเปนอยางท่ีตนเหน็ ซ่ึงลวนเปน 
ปจจัยกอใหเกดิความบีบค้ันขัดแยงขยายเพิม่พูนและกวางขวางออกไปท้ังภายในและ 
ภายนอก ผูไมรูเทาทันสมมติ หลงยึดติดถือม่ันตัวตนเปนจริงจัง จะปลอยใหกิเลส 
เหลานี้เปนตัวบงการบัญชาการดําเนินชีวติและพฤติกรรมของตน ทําใหความทุกข 
แพรหลายและเพิ่มทวีท้ังแกตนเองและแกผูอ่ืนที่เกี่ยวของ สวนผูรูเทาทันสมมติ  
ไมหลงยึดติดถือม่ันในตัวตนนั้น ยอมปลอดพนจากอํานาจบงการของกิเลสเหลานี ้
ไมยึดถือดวยความหลงวา นีข่องฉัน ฉันเปนนี่ นี่เปนตัวของฉัน ครองชีวิตอยูดวย 
ปญญา ท่ีรูเทาทันสมมติและใหทําการตามเหตุปจจยั เปนฐานท่ีตั้งและแพรขยายแหง 
ความปลอดภยัไรทุกขท้ังแกตนเองและแกผูอ่ืน 
        ความหลงผิดอีกอยางหนึ่งท่ีมักชักพาคนใหเขาไปตดิ ก็คือ การแลนจากสุดโตง 
แหงความคิดเห็นดานหน่ึงไปยังสุดโตงอีกดานหน่ึง กลาวคือ คนพวกหนึ่งยดึถือม่ันใน 



ตัวตนวาเปนของจริงแทคงท่ีถาวร สัตว บุคคล เปนตัวตนอยางนั้น ซ่ึงมีจริง มิใชส่ิง 
สมมติ สัตว บุคคล มีตัวจริงตัวแทท่ียั่งยนืคงอยูตลอดไป ไมวาคนจะตาย ชีวิตจะ 
ส้ินสุด ตัวสัตว ตัวบุคคล ตัวตน ดวงขีวะ อาตมัน หรืออัตตา (soul) นี้ กจ็ะคงอยูอยาง 
เดิม ไมเปล่ียนแปลง ไมสูญสลายไปดวย บางก็วาอัตตาตัวนี้ไปเวยีนวายตายเกิด  
บางวาอัตตาตัวนี้รออยูเพื่อไปสูานรกหรือสวรรคนิรันดรสุดแตคําตัดสินของเทพสูงสุด 
ความเหน็ของคนพวกนี้เรียกวา สัสตทิฏฐิ หรือ สัสสตวาท แปลวา ความเห็นวาเท่ียง  
คือเห็นวา สัตวบุคคลตัวตนหรืออัตตาเท่ียงแทยั่งยืนตลอดไป สวนคนอีกพวกหนึ่งก็เห็น 
วามีตัวตนเชนนั้นอยู คือยึดถือสัตว บุคคล เปนตัวแทตัวจริง แตสัตว บุคคลน้ัน  
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ไมเท่ียงแทถาวร สูญสลายไปได เม่ือคนตาย ชีวิตจบส้ิน สัตวบุคคล ก็ขาดสูญ ตัวตนก ็
หมดไป ความเห็นของคนพวกน้ี เรียกวา อุจเฉททิฏฐิ หรือ อุจเฉทวาท ความเหน็วา 
ขาดสูญ คือเห็นวาสัตวบุคคลตัวตนหรืออัตตาไมเท่ียงแทถาวร ดํารงอยูช่ัวคราวแลวก็ 
สูญเสียไป แมแตผูศึกษาพระพุทธศาสนา ถาเขาใจไมชัดเจนถองแท กอ็าจตกไปใน 
ทิฏฐิ 2 อยางนีอ้ยางใดอยางหน่ึง โดยเฉพาะผูท่ีศึกษาหลักกรรมในแงสังสารวัฏ  
(เวยีนตายเวียนเกิด) ถาเขาใจพลาดก็อาจกลายเปนสัสสตทิฏฐิ คือเห็นวาเท่ียง ผูท่ี 
ศึกษาหลักอนตัตา ถาเขาใจพลาด ก็อาจกลายเปนอุจเฉททิฏฐิ คือเห็นวาขาดสูญ จุด 
พลาดท่ีเหมือนกันของทิฏฐิสุดโตงท้ังสองอยาง ก็คือ ความเห็นวา หรือยึดถือวา มีสัตว 
บุคคลท่ีเปนตัวแทตวัจริง แตพวกหนึ่งยึดถือวา สัตว บุคคล ตัวตนนั้นคงตัวอยูยั่งยืน 
ตลอดไป สวนอีกพวกหนึ่งเห็นไปวา สัตว บุคคล ตัวตนที่มีอยูนั้นมาถึงจุดหนึง่ตอนหน่ึง 
โดยเฉพาะเม่ือกายแตกสลาย ชีวิตนี้ส้ินสุด สัตว บุคคล ตัวตน หรืออัตตา ก็ถูกตัดขาด 
สูญส้ินไปดวย นอกจากนี้ ยังมีอีกพวกหนึ่งท่ีเห็นเลยเถิดไปอีกทางหนึ่งวา ความไมมี 
ตัวตนก็คือ ไมมีอะไรเลย ความไมมีสัตว บุคคล ก็คือไมมีผูรับผล เม่ือไมมีใครรับผล  
การกระทําใดๆ ก็ไมมีผล ทําก็ไมเปนอันทํา ไมมีความรับผิดชอบตอกรรม หรือพูด 
งายๆ วากรรมไมมีนั่นเอง ความเหน็และความยึดถือแนวนี้ ถาแยกละเอียดออกไปก็มี 
3 ทิฏฐิ ถาแยกละเอียดออกไปก็มี 3 ทิฏฐิ คือ พวกหนึ่งเหน็วาทํากไ็มเปนอันทํา หรือวา 
การกระทําไมมีผลเรียกช่ือวา อกิริยทิฏฐิ หรือ อกิริยวาท พวกหนึ่งเห็นวาส่ิงท้ังหลาย 
เปนไปอยางเล่ือนลอย สุดแตความบังเอิญไมมีเหตุปจจยั พูดงายๆ วาเหน็ไมมีเหต ุ
เรียกช่ือวา อเหตุกทิฏฐิ หรือ อเหตุวาท และพวกหน่ึงเห็นวา หรือถือวา ไมมีอะไรเลย 
ไมมีสภาวะท่ีจะกําหนดเอาเปนหลักเปนสาระได เรียกช่ือวานัตถิกทิฏฐิ หรือนัตถิกวาท 
        ในเม่ือส่ิงท้ังหลายเปนกระบวนธรรม เกิดจากสวนประกอบตางๆ ประมวลกัน 
ข้ึน และเปนไปตามเหตุปจจยั ก็ยอมไมมีท้ังตัวตนท่ีจะเท่ียงแทยั่งยืน และท้ังตัวตนท่ีจะ 
ดับส้ินขาดสูญ คือ แมแตในขณะท่ีเปนอยูนี้ ก็ไมมีสัตวบุคคลตัวตนอยูแลว จะเอาตวั 
ตนท่ีไหนมายัง่ยืน จะเอาตัวตนท่ีไหนมาขาดสูญ เปนอันปฏิเสธท้ังสัสสตทิฏฐิ และ 
อุจเฉททิฏฐิ, ในเม่ือกระบวนธรรมดําเนินไปอยู โดยองคประกอบท้ังหลายสัมพันธเปน 
เหตุปจจยัแกกนั เปนไปตามเหตุปจจยั จะวาไมมีอะไรไดอยางไร และจะวาส่ิงท้ังหลาย 
เปนไปอยางเล่ือนลอยตามความบังเอิญ ไมมีเหตุปจจยัไดอยางไร เปนอันปฏิเสธทั้ง 
นัตถิกทิฏฐิและอเหตุกทิฏฐิ, ในเม่ือกระบวนธรรมดําเนินไปตามเหตุปจจัย แปรเปล่ียน 
ไปตามเหตุและผลที่เกิดข้ึนในกระบวนธรรมน้ัน การกระทําทุกอยางท่ีเกิดข้ึนเปนเหตุ 
อยูในกระบวนธรรมนั้น จึงยอมจะตองมีผล ไมมีทางสูญเปลา และเปนการมีผลโดยไม 



ตองมีผูรับผล คือผลเกิดข้ึนในกระบวนธรรมเอง (เชน สุขเวทนา ทุกขเวทนา และ 
ความแปรเปล่ียนหรือเสริมย้าํคุณสมบัติของจิตใจหรือบุคลิกภาพ เปนตน จะเรียกอยาง 
กึ่งสมมติก็วากระบวนธรรมนั้นแหละเปนผูรับผล) ซ่ึงเปนการเกดิผลที่แนนอนยิ่งกวา 
การมีตัวตนเปนผูรับผลเสียอีก (เพราะถามีตัวตนท่ีเท่ียงแทคงตัว) ตวัตนนั้นอาจ 
ปฏิเสธไมยอมรับผลก็ได) ในเม่ือความเปนไปตามเหตุปจจัยมีอยู เหตุและผลเกิดข้ึน 
ในกระบวนธรรม กระบวนธรรมก็แปรเปล่ียนไป จะวาทําไมเปนอันทําหรือการกระทําไม 
มีผลไดอยางไร เปนอันปฏิเสธอกิริยาทิฏฐิ หรืออกิริยวาท  
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        ขอความตอไปนี้ จากคัมภีรวิสุทธิมรรค อาจชวยเสริมความท่ีกลาวมาขางตนนี ้
ได จึงขอยกคําแปลมาแสดงไว ณ ท่ีนี ้
        “วาโดยความจริงแท (สัจจะ) ในโลกนีมี้แตตามและรูป (นามธรรมและ 
รูปธรรม) ก็แล ในนามและรูปนั้น สัตวหรือคน ก็หามีไม นามและรูปนีว้างเปลา ถูก 
(ปจจยั) ปรุงแตงข้ึน เหมือนดังเคร่ืองยนต เปนกองแหงทุกข (ส่ิงไมคงตัว) [๑เชนกับ 
หญาและฟน]  
        “ทุกขนั่นแหละมีอยู แตผูทุกขหามีไม, การกระทํามีอยู แตผูทําไมมี, นิพพานมี 
อยู แตคนผูนพิพานไมมี, ทางก็มีอยู [๒แตผูเดินทางไมมี”] 
        “ผูทํากรรมก็ไมมี ผูเสวยผลก็ไมมี มีแตธรรมท้ังหลายลวนๆ เปนไป  
(กระบวนธรรม), อยางนี้นีเ่ปนความเห็นท่ีถูกตอง เมื่อกรรมและวิบาก (ผลของกรรม) 
พรอมท้ังเหตุ เปนไปอยูอยางนี้ ตน ปลาย กไ็มเปนท่ีรูได เหมือนดังกอนหรือหลังแหง 
เมล็ดพืชกับตนไมเปนตน แมในอนาคต เม่ือสังสาระยังมีอยู ก็ยังมองไมเห็นการท่ีจะไม 
เปนไป (ของกรรมและวิบาก)” 
        พวกเดียรถีร ไมรูความขอนี้ จึงไมเปนอิสระ (อสยวสี-ไมมีอํานาจในตน หรือไม 
เปนตัวของตนเองตองข้ึนตอผูอ่ืนดวยการยดึถือผิด) ยึดเอาสัตตสัญญา (ความสําคัญ 
หมายวาเปนสัตวบุคคล) แลว มีความเห็นไปวา เท่ียงแทยัง่ยืน (เปนสัสสต) บาง  
พาขาดสูญ (เปนอุจเฉทะ) บาง พากันถือทิฏฐิ 62 อยาง ขัดแยงกนัและกนั, พวกเขา 
ถูกมัดดวยเคร่ืองพันธนาการคือทิฏฐิ ถูกกระแสตัณหาพัดพาไป, เม่ือลองลอยไปตาม 
กระแสตณัหา ก็พนจากทุกขไมได สวนภกิษุพุทธสาวก รูกระจางความที่วามาอยางนี้  
ยอมเขาใจปรุโปรง (แทงตลอด) ถึงปจจยัท่ีลึกซ้ึงละเอียดและวาง 
        “กรรมไมมีในวิบาก วบิากก็ไมมีในกรรม ท้ังสองอยางวางจากกนัและกนั, แต 
ปราศจากกรรม ผลก็ไมมี เหมือนดังวา ไฟมิใชอยูในแสงแดด มิใชอยูในแวนแกว  
(อยางเลนสนนู) มิใชอยูในมูลโคแหง (ท่ีใชเปนเช้ือเพลิง) แตก็มิใชอยูภายนอกจาก 
วัตถุท้ังสามนั้น หากเกิดจากการประกอบพรอมเขาดวยกัน ฉันใด, วิบากก็หาไมไดท่ี 
ภายในกรรม แตภายนอกกรรมก็หาไมได สวนกรรมเลาก็ไมมีในวิบากนั้น กรรมวางจาก 
ผล ผลก็ไมมีในกรรม แตผลก็อาศัยกรรมั่นแหละเกิดข้ึนจากกรรมนั้น ฉะนั้น แทจริง  
ในกระบวนแหงสังสาระน้ี เทพก็ตาม พรหมก็ตาม ผูสรางสังสาระ หามีไม มีแตธรรม 
ท้ังหลายลวนๆ เปนไป [๓ดวยอาศัยการประชุมพรอมแหงเหตุเปนปจจัย”] 
        “ธรรมชาตินี้ มีเหตุ เกิดข้ึนพร่ังพรอมแลวอยางนี้ เปนทุกข ไมเท่ียง คลอน 
แคลน เปนของช่ัวคราว ไมยัง่ยืน. ธรรมท้ังหลาย ก็เกิดจากธรรมท้ังหลาย โดยเปน 



เหตุกัน, ในกระบวนความเปนไปนี้ จึงไมมีท้ังตัวตน (อัตตา) ไมมีท้ังตัวอื่น 
        “ธรรมท้ังหลายยังธรรมท้ังหลายใหเกิดข้ึน โดยความประกอบพรอมแหง 
เหตุปจจยั, พระพุทธ 
{๑วิสุทธิ.3/216} 
{๒วิสุทธิ.3/101} 
{๓วิสุทธิ.3/226-7}  
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        เจาทรงแสดงธรรมเพ่ือความดับแหงเหตุท้ังหลาย, เม่ือเหตุท้ังหลายระงับไป  
        วงจร (วฏัฏะ) ขาด ก็ไมหมุนตอไป,, ชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย) ยอมมีเพื่อ 
        การทําความจบส้ินทุกขอยางนี,้ เม่ือหาตัวสัตวไมได จึงไมมีท้ังขาดสูญ  
        [๑ไมมีท้ังเท่ียงแทยั่งยนื”] 
        กลาวโดยสรุป หลักอนัตตาชวยใหความกระจางแจง ซ่ึงเปนเคร่ืองยืนยนัและมี 
ความสัมพันธสอดคลองกับหลักการตอไปน้ี คือ 
        ก.        ปฏิเสธทั้งลัทธิท่ีถือวาเท่ียง (สัสสตวาท) และลัทธิท่ีถือวาขาดสูญ  
                (อุจเฉทวาท) 
        ข.        ปฏิเสธลัทธิท่ีวามีเทพสูงสุดผูสรางสรรคบันดาลโลก กําหนดโชคชะตาชีวิต 
                ของมนุษย (อิศวรนิรมิตวาท) 
        ค.        เปนเคร่ืองสนับสนุนหลักกรรมตามความหมายของพุทธธรรม พรอมกันนั้นก ็
                ปฏิเสธลัทธิท่ีถือวาการกระทําไมมีผล ทําไมเปนอันทํา (อกริิยาวาท) ปฏิเสธ 
                ลัทธิกรรมเกา (ปุพเพกตวาท เชน ลัทธินิครนถ) ปฏิเสธลัทธิกรรมแบบมี 
                อาตมัน หรือลัทธิกรรมแบบมีวรรณะ (เชน ลัทธิฮินดู) ปฏิเสธลัทธิเส่ียงโชค 
                ถือวา ทุกอยางเปนไปอยางเล่ือนลอยสุดแตความบังเอิญ ไมมีเหตุปจจยั 
                (อเหตุวาท) และปฏิเสธลัทธิท่ีถือวาไมมีอะไรเลย (นัตถิกวาท) 
        ง.        แสดงลักษณะแหงบรมธรรม (ธรรมสูงสุด คือจุดหมายสุดทาย) ของ 
                พระพุทธศาสนา ซ่ึงตางจากจดุหมายของลัทธิศาสนาจําพวกอาตมวาท 
                (ลัทธิท่ีถือวามีอาจมันหรืออัตตา เชน ศาสนาฮินดู เปนตน) 
        ลักษณะทั้งสาม คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ท่ีไดบรรยายมานี้ เปนภาวะท่ี 
สัมพันธเนื่องอยูดวยกนั เปนอาการสามดานหรือสามอยางของเร่ืองเดียวกัน เปนเหตุ 
เปนผลของกันและกัน ดังพุทธพจนท่ีตรัสบอยๆ วา “ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกข, 
ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนตัตา (ยทนจิฺจ ต ทุกฺข, ย ทุกฺข ตทนตฺตา)” และมักมี 
ขอความท่ีตรัสตอไปอีกดวยวา “ส่ิงใดเปนอนัตตา, ส่ิงนั้นพึงเห็นดวยสัมมาปญญาตาม 
ท่ีมันเปนวา “นั่นไมใชของเรา, มิใชเราเปนนั่น, [๒นัน่ไมเปนตัวตนของเรา”] หรือท่ีตรัส 
ในรูปคําถามคําตอบในท่ีหลายแหงวา “รูป ฯลฯ เท่ียงหรือไมเท่ียง?” เม่ือไดรับคํา 
กราบทูลตอบวาไมเท่ียง ก็ตรัสตอไปวา “ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข?”  
เม่ือไดรับคํากราบทูลตอบวา เปนทุกข ก็ตรัสตอไปวา “กส่ิ็งใดไมเท่ียงเปนทุกข มี 
ความปรวนแปรไปไดเปนธรรมดา, ควรหรือท่ีจะมองเหน็ส่ิงนั้นวานั่นของเรา, เราเปน 
นั่น, [๓นั่นเปนตัวตนของเรา?”] 



        ความเนื่องอยูดวยกนั ความสัมพันธสืบตอกัน ความเปนตางดานของเร่ือง 
เดียวกัน และความเปนเหตุเปนผลแกกัน ของลักษณะท้ังสามนี้ อาจกลาวใหส้ันท่ีสุด 
ไดวา ส่ิงท้ังหลายเกิดจากองคประกอบตางๆ ประมวลกันเขา องคประกอบเหลานั้น 
สัมพันธกันโดยอาการที่ตางก็เกิดข้ึนต้ังอยูแลวดับสลาย เปนปจจยั 
{๑วิสุทธิ.ฎีกา /383} 
{๒เชน ส.สฬ.18/1/1} 
{๓เชนส.ข.17/128/83}  
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สงตอสืบทอดกัน ผันแปรเร่ือยไป รวมเรียกวาเปนกระบวนธรรมท่ีเปนไปตามเหตุปจจัย 
ในสภาพนี ้
        1)        ภาวะท่ีองคประกอบท้ังหลายเกิดสลายๆ องคประกอบทุกอยาง หรือ 
                กระบวนธรรมท้ังหมด ไมคงท่ี = อนิจจตา 
        2)        ภาวะท่ีองคประกอบท้ังหลายหรือกระบวนธรรมท้ังหมดถูกบีบค้ันดวยการ 
                เกิดสลายๆ ตองผันแปรไป ทนอยูในสภาพเดมิมิได ไมคงตัว=ทุกขตา 
        3)        ภาวะท่ีเกิดจากองคประกอบท้ังหลายประมวลกันข้ึน ไมมีตัวแกนถาวรท่ีจะ 
                บงการ ตองเปนไปตามเหตุปจจัย ไมเปนตัว = อนัตตา 
        ถามองดูลักษณะท้ังสามอยางนี้พรอมไปดวยกนั ก็จะมองเหน็ส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ี 
สมมติเรียกเปนตัวตนอันหนึ่งๆ นั้น เปนท่ีรวมขององคประกอบตางๆ มากมาย ท่ี 
มาแออัดยดัเยยีดกนัอยู และองคประกอบเหลานั้นทุกอยางลวนแตกําลังเกิดดับแตก 
สลายไมคงท่ี และตางกจ็ะแยกพรากกระจดักระจายกันออกไปเต็มไปดวยความบีบ 
ค้ันกดดนัขัดแยงกัน อันทําใหผันแปรสภาพไป ไมคงตัว ตองอาศัยความสัมพันธตาม 
เหตุปจจยั เปนเคร่ืองควบคุมความเปนไปใหคงรูปเปนกระแสเปนกระบวนธรรมอัน 
หนึ่งอยู ไมเปนตัวใดๆ ลวนเปนไปตามเหตุปจจัย ไมเปนไปตามความปรารถนา 
ของใคร 
        อยางไรกต็ามแมวาอันใดไมเท่ียง อันนั้นยอมเปนทุกข อันนั้นยอมเปนอนัตตา 
ก็จริงแตอันใดเปนอนัตตา อันนั้นไมจําเปนตองไมเท่ียง ไมจําเปนตองเปนทุกขเสมอ 
ไป กลาวคือ สังขารหรือสังขตธรรมท้ังปวงไมเท่ียง สังขารหรือสังขตธรรมท้ังปวงนั้น 
ยอมเปนทุกขและเปนอนัตตา แตธรรมท้ังปวงคือท้ังสังขตธรรมและอสังขตธรรม หรือ 
ท้ังสังขารและวิสังขาร แมจะเปนอนัตตา แตก็ไมจําเปนจะตองไมเท่ียงและเปนทุกข 
เสมอไป หมายความวา อสังขตธรรมหรือวิสังขาร (คือนิพพาน) แมจะเปนอนัตตา 
แตก็พนจากความไมเทีย่งและพนจากความเปนทุกข โดยนัยนี้ คําอธิบายเกีย่วกับ 
ลักษณะท้ังสามเทาท่ีแสดงมาแลว ซ่ึงมีความหมายเนื่องเปนอันเดยีวกนั เปนตางดาน 
ขอเร่ืองเดียวกนั จึงมุงสําหรับสังขารหรือสังขตธรรมเปนสําคัญ สวนความเปนอนัตตา 
ของวิสังขารหรืออสังขตธรรม ยังเปนเร่ืองที่จะตองหาความกระจางแจงกันตอไปอีก 
4.  อัตตา-อนัตตา และอัตตา-นิรัตตา 
        ในสุตตนิบาต มีพุทธพจนหลายแหงตรัสถึงพระอรหันต คือผูบรรลุจุดหมายแหง 
ชีวิตประเสริฐแลว หรือทานผูปฏิบัติถูกตองแลว เปนผูท่ี ไมมีท้ังอัตตาและนิรัตตา หรือ 
ท้ัง อตฺต และ [๑นิรตฺต] แปลเปนไทยงายๆ วา ไมมีท้ังอัตตาและไรอัตตา หรือไมมีท้ัง 



ตัวตนและไรตวัตน คัมภีรมหานิทเทสอธิบาย “อตฺตา” หรือ “อตฺต. วาไดแก อัตตฺทิฏฐิ  
คือความเห็นวาเปนตัวตน หรือสัสสตทิฏฐิ คือความเห็นวา (มีตวัตนท่ี) 
{๑พระไตรปฎกบาลีอักษรไทย ฉบับสยามรัฐ เปน อตฺตา และ นิรตฺต บาง เปน อตฺต 
และ นิรตฺต บาง ดู ขุ.สุ.25/410/488; 417/501; 421/514 และดูประกอบ 
25/411/489; 412/491; 435/545) แตฉบับอ่ืนๆ เทาท่ีพบเปน อตฺตา และ 
นิรตฺตา ท้ังนั้น}  
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เท่ียงแทยั่งยนืคงอยูตลอดไป และ “นิรตฺตา” หรือ “นิรตฺติ” วาไดแกอุจเฉททิฏฐิ คือ 
ความเหน็วา (ตัวตน) ขาดสูญ อีกนัยหนึ่งอธิบาย “อตฺตา” หรือ “อตฺต” วาไดแก ส่ิง 
ท่ีถือไวหรือส่ิงท่ียึดถือ และ “นิรตฺตา” หรือ “นิรตฺต” วาไดแก ส่ิงท่ีจะตองละหรือปลอย 
ถือเอาใจความวา พระอรหนัต ทานผูปฏิบัติถูกตอง หรือทานผูมีปญญาเขาใจถูกตอง 
แลว ยอมไมมีท้ังความยึดถือตัวตนและท้ังความยึดถือวาไมมีตัวตน (ตวัตนขาดสูญ) 
ไมมีท้ังส่ิงท่ียดึถือเอาไว และท้ังส่ิงท่ีจะตองปลอยหรือตองสลัดท้ิง คัมภีรมหานิทเทส 
อธิบายตอไปอีกวา ผูใดมีส่ิงท่ียึดถือไว ผูนัน้ก็มีส่ิงท่ีจะตองปลอยละ ผูใดมีส่ิงท่ีจะตอง 
ปลอยละผูนั้นก็มีส่ิงท่ียึดถือไว[๑พระอรหนัตลวงพนการยึดถือและการปลอยละไปแลว] 
ความเขาใจในพุทธพจนและอรรถาธิบายขางตนนี้ จะชวยใหเขาใจความหมายของหลัก 
อนัตตาครบถวนสมบูรณยิ่งข้ึน 
        ธรรมดาวา ปุถุชนยอมมีความยึดถือในตัวตนอยางเหนียวแนนอยางหยาบๆ ก ็
ถือเอารูป คือรางกายเปนตัวตน เม่ือคิดลึกซ้ึงลงไป เห็นวารางกายเปนตัวตนไมได  
เพราะมีความเปล่ียนแปลงใหเห็นไดอยางชัดๆ โตงๆ ก็เล่ือนไปยึดเอาจิตหรือ 
คุณสมบัติบางอยางของจิต เชน ความรูสึก ความจํา ปญญา การรับรู เปนตน วาเปน 
ตัวตน ถาใชศัพททางธรรมก็วา ยึดถือขันธใดขันธหนึ่งเปนอัตตา บางทีก็ยึดถือรวมๆ 
คลุมๆ ท้ังกายและใจ คือขันธ 5 ท้ังหมดวาเปนตัวตน บางคิดแยบยลลึกซ้ึงตอไปอีก 
วาท้ังกายและใจ หรือขันธหมดท้ัง 5 เปนตัวตนไมได แตมีตัวตนอยูตางหาก เปน 
อัตตาหรืออาตมันตัวแทตัวจริงเปนแกนเปนแกนของชีวติซอนอยูภายในขันธ 5 หรือ 
อยูนอกเหนือจากขันธ 5 แตเปนตัวครอบครองควบคุมอยูแกช้ันหนึ่ง เจาลัทธิและ 
นักปราชญเจาปญญาผูสามารถท้ังหลายพากันคิดคนเร่ืองตวัตนนี้โดยโยงเขากับการ 
คนหาสภาวะแทท่ีมีอยูจริงในขั้นสุดทาย หรือตัวสัจธรรม หรือบรมธรรม บางทานก ็
ประกาศวาตนไดเขาถึงสภาวะท่ีแทจริงนั้นแลว อันเปนตัวแทจริง เปนอัตตาหรือ 
อาตมันสูงสุด อยางท่ีบัญญัติเรียกวา ปรมาตมันบางพรหมันบาง พระผูเปนเจาบาง 
ตองยอมรับวาเจาลัทธิและนักปราชญเหลานั้นเปนเจาความคิดอยางสูง มีความรู 
ความสามารถมาก อยางท่ีทานเรียกวาเปนสมณพราหมณผูประเสริฐหรือเปน 
เจาทฤษฎีช้ันพรหม และสภาวะท่ีทานเหลานั้นกลาวถึงก็ประณีตลึกซ้ึงอยางยิ่ง แต 
ตราบใดท่ีสภาวะน้ันยังมีความเปนตัวตนติดอยู หรือยังเปนเร่ืองของตัวตน ก็พึงทราบ 
วายังไมใชสภาวะท่ีจริงแท ไมใชปรมัตถธรรม ไมใชบรมธรรม เพราะยังถูก 
เคลือบคลุม และยังพวัพันดวยความยดึถือ 
        สภาวะจริงแทนั้นมีอยู มิใชเปนความสูญส้ินไมมีอะไรเลย แตก็มิใชเปนสภาวะ 



ท่ีจะเขาถึงหรือประจักษไดดวยความรูท่ีถูกกั้นบังใหพรามัวหรือบิดเบือนโดยภาพเกาๆ 
ท่ีผิดพลาด และดวยจิตท่ีถูกฉุดร้ังไวโดยความยึดติดในภาพเกาท่ีผิดพลาดนั้น การท่ี 
สมณพราหมณผูประเสริฐหรือเจาลัทธิช้ันพรหมจํานวนมาก ไมสามารถรูแจงแทงตลอด 
ถึงสภาวะแทจริงข้ันสุดทาย ก็เพราะวา แมสมณพราหมณหรือเจาลัทธิเจาทฤษฎี 
เหลานั้นจะรูชัดแลววา ตัวตนระดับกายใจชนิดท่ีเคยยึดถือมากอนไมใชเปนสภาวะท่ี 
แทจริง แทและไมยอมรับแมกระท่ังขันธ 5 แตทานเหลานั้นกย็ังนําเอาเคร่ืองพรางตา 
ตัวเอง 2 อยางของปุถุชนติดตัวไปดวยตลอดเวลาในการคนหาสภาวะท่ีแทจริงข้ัน 
สุดทาย กลาวคือ 
{๑ดู ขุ.ม.29/107/97; 427/297; 721/426 และดูประกอบ  
ขุ.ม.29/122/107; 164/129; ขุ.จู.30/402/193}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 97 
        1.        บัญญัติ (concept) แหงอัตตา คือ มโนภาพของตัวตนท่ีเปนคราบติดใน 
                ตัวตน หยาบระดับรางกาย แมมโนภาพนี้จะละเอียดประณีตข้ึนมากเพยีงใด 
                มันก็เปนภาพอันเดียวกัน หรือเทือกเถาเดียวกนัอยูนั่นเอง และเปนภาพแหง 
                ความหลงผิด ซ่ึงเม่ือเขาไมเกี่ยวของกับสภาวะใดๆ เขาก็จะเอาบัญญัติหรือ 
                มโนภาพอันนี้ไปปายหรือฉาบทาสภาวะนั้น ทําใหมีส่ิงกั้นบังเกิดความพรามัว 
                หรือบิดเบือน และทําใหสภาวะที่เขาเขาใจ ไมใชสภาวะจริงแทนั้นเองท่ีลวนๆ 
                บริสุทธ์ิ 
        2.        ความยึดติดถือม่ัน (อุปาทาน) ซ่ึงเขามีมาแตเดิมต้ังแตยึดติดในอัตตาอยาง 
                หยาบๆ ข้ันตน ซ่ึงเปนความหลงผิดอยูแลว เขาก็ยังพาเอาความยึดติดนี้ไป 
                ดวยและนําไปใชในการสัมพันธเกี่ยวของกับสภาวะท่ีจริงแท ความยึดติใน 
                ภาพตัวตนนีจ้ึงกลายเปนเคร่ืองฉุดร้ังเขาไวใหไมอาจเขาถึงสภาวะท่ีจริงแท 
                นั้นได 
        ถาพูดอยางส้ันๆ ก็คือ สมถพราหมณหรือเจาทฤษฎีเหลานั้นยังไมหลุดพนนัน่เอง 
ยังไมหยุดพนจากบัญญัติหรือภาพที่หลงผิด และยังไมหลุดพนจากความยึดติดถือม่ัน  
ซ่ึงวาท่ีจริงก็พนักันอยูเปนเร่ืองเดียวกัน คือ พูดรวมเขาดวยกันไดวา พวกเขาหลงผิด 
หยิบเอาภาพอัตตาท่ีติดมาจากอุปาทานเดิมของตนไปปดทับสภาวะหรือกระบวนการท่ีมี 
อยูตามธรรมชาติเสีย เลยวนเวียนติดตันอยูตามเดิม ความหลุดพนนีเ้ปนเง่ือนไขสําคัญ 
ท่ีจะใหเขาถึงหรือรูประจักษสภาวะท่ีจริงแทได เพราะสภาวะจริงแทข้ันสุดทายหรือ 
อสังขตธรรม มีภาวะตรงขามกับสภาวะฝายปรุงแตงหรือสังขตธรรม เปนสภาวะท่ีถึง 
เม่ือสภาวะฝายสังขตะส้ินสุดลง คือเปนสภาวะท่ีจะเขาถึงเม่ือละยึดถือในอัตตาไดแลว, 
แมแตจะพจิารณาในระดับสังขตธรรมหรือสังขาร ถาพิจารณาตามแนวพุทธธรรมดังได 
บรรยายมาแลวขางตนวา อัตตาหรือตัวตนเปนส่ิงสมมติ สภาวะท่ีจริงแทยอมเปนส่ิง 
ตรงขามกับสมมติ เปนคนละเร่ืองคนละดานกัน อัตตามีสําหรับส่ิงสมมติ เม่ือพนจาก 
สมมติจึงจะเขาถึงสภาวะจริงแท สภาวะจริงแทจะเปนอัตตาไมได พดูงายๆ อยาง 
ชาวบานวา ของจริงตองไมเปนอัตตา ถายังเปนอัตตาก็ไมใชของจริง 
        ตัวการสําคัญของความหลงผิด ก็คือบัญญัติหรือภาพของอัตตา กับความยึดติด 
ถือม่ันหรือความยึดถือ ในเม่ืออัตตาหรือตัวตนไมมีอยูจริง เปนเพยีงสมมติ มันจึงเปน 
เพียงส่ิงท่ีถูกยดึติดเอาไว ฉะนั้นในสุตตนิบาตท่ีอางขางตน คําวา “อตฺตา” หรือ อตฺต”  
จึงแปลได 2 อยางคือ แปลวาตัวตน หรือการยึดถือตัวตนก็ได แปลวา ส่ิงท่ียึดถือเอาไว 
ก็ได หมายความวา ตัวตน กคื็อส่ิงท่ียึดถือเอาไวเทานัน้เอง มิใชสภาวะที่มีอยูจริง 



อีกประการหนึ่ง ในสุตตนิบาตท่ีอางถึงนั่นแหละ ทานกลาวถึง “อตฺตา” คูกับ “นิรตฺตา” 
หรือ “อตฺต” คูกับ “นิรตฺต” และบอกวา พระอรหันตหรือผูปฏิบัติชอบ ไมมีท้ังอัตตา 
หรืออัตตัง และไมมีท้ังนิรัตตาหรือนิรัตตัง นิรัตตาหรือนรัิตตัง ก็แปลได 2 อยางเชน 
เดียวกับอัตตาหรืออัตตัง คือแปลวา (การยดึถือวา) ไมมีอัตตาหรือการถือวา (อัตตา) 
ขาดสูญ ก็ได แปลวา ส่ิงท่ีจะตองปลอยละหรือสลัดท้ิงก็ได ขอนี้หมายความวาเม่ือไม 
ยึดถือวามีอัตตาแลว เลิกความเห็นผิดยึดถือผิดตอส่ิงสมมติไดเสร็จแลวก็แลวกัน จบ 
เทานั้น ไมตองไปยึดถืออีกวา ไมมีอัตตา ตัวเองจะเปนอิสระสบายดีอยูแลว แตไปจับ 
ยึดส่ิงท่ีพาใหผิดเขา เม่ือเลิกจับเลิก  
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ยึดไดแลว ก็จบเร่ือง ไมตองไปจับไปยดึอะไรอีก เม่ือไมมีส่ิงท่ียึดถือเอาไว กไ็มมีส่ิงท่ี 
จะตองละตองปลอยเหมือนดังพุทธพจนท่ีวา “ส่ิงท่ียึดถือไวกไ็มมี แลวส่ิงท่ีตองปลอยละ 
จะมีมาแตท่ีไหน [๑(นตฺถิ อตฺตา กุโต นิรตฺต วา)”] 
        พึงสังเกตดวยวา ถาจะพูดกันใหถูกตองจริงๆ แลว แมแตคําวาความยึดถือ 
อัตตา ก็ใชไมได ตองพูดวาในเม่ืออัตตาไมมีอยูจริง ก็เพียงไมยึดถือ (วามี) อัตตา หรือ 
ไมยึดถือบัญญัติของอัตตาเทานั้น ไมตองละอัตตา เพราะไมมีอัตตาท่ีจะยึดถือได จะไป 
ละอัตตาท่ีไหน การถือ (วามี) อัตตา หรือไมยดึถือบัญญัติของอัตตาเทานั้น ไมตองละ 
อัตตา เพราะไมมีอัตตาท่ีจะยดึถือได จะไปละอัตตาท่ีไหน การถือ (วามี) อัตตา ก็คือ 
การสรางภาพอีกอันหนึ่งข้ึนมาซอนสภาพความเปนจริงท่ีมีอยูเปนไปอยู ส่ิงท่ีจะตองทํา 
ก็เพียงเลิกสรางภาพนัน้เทานัน้ ถาไมเลิกสรางภาพ แมเลิกยึดอยางหน่ึงแลว ไปจับส่ิง 
อ่ืนอะไรก็ตาม ก็จะเอาภาพหรือคราบของอัตตาไปปะติดหรือปายหรือฉาบทาส่ิงนั้นให 
ไมเห็นตวัจริงหรือเห็นผิดเพีย้นไป ดังนั้น กิจท่ีจะตองทําก็คือ เลิกถอนความยึดติดถือ 
ม่ันในภาพอัตตาท่ีเคยมี แลวไมยึดอะไรใหมวาเปนอัตตา และท้ังไมตกไปในนิรัตตา 
ก็จะมีแตสภาวะแทท่ีมีอยูจริง ซ่ึงไมเกี่ยว ไมเปนไปตาม ไมข้ึนตอความยึดถือของตน 
         ในเม่ือตัวตนเปนส่ิงสมมติ เปนบัญญัติ (concept) เพื่อประโยชนในการส่ือสาร 
ถาเราเพียงแตรูเทาทัน ใชโดยไมยดึติด มันก็ไมมีพิษสง ไมกอใหเกิดโทษความเสียหาย 
อันใด และถาเราเคยยึดถือมันก็เพยีงแตเลิกยึดเทานั้น เม่ือไมมีการยึดแลว ก็เปนอัน 
จบเร่ือง ไมตองเอาภาพอัตตาไปใสใหอะไรอีก ไมตองไปควาเอาอะไรมายึดเปนอัตตา 
อีก ตลอดจนไมตองไปหาอัตตาท่ีไหนอีก เพราะฉะนั้น ภาระในการสอนของ 
พระพุทธเจา จงึมีเพียงแคทรงสอนใหเลิกยดึถืออัตตาท่ียดึถืออยูแลวเทานั้น คือใหเลิก 
ยึดถือขันธ 5 เปนอัตตา เม่ือเลิกยึดอัตตาแลว ก็เปนอันหมดเร่ืองกับอัตตา ตอน้ันไปก ็
เปนเร่ืองของการเขาถึงสภาวะท่ีแทจริง ซ่ึงมีอยู แตไมเกี่ยวอะไรกับอัตตา จึงเรียกวา 
เปนอนัตตา เปนเร่ืองพนจากการยึดถืออัตตาแลว และก็ไมตองไปยึดถือตอไปอีกวามี 
อัตตาหรือไมมีอัตตา ส่ิงท่ีไมมี เม่ือรูวาไมมีแลว ก็เสร็จเร่ืองกัน จากนัน้ก็เขาไปหาส่ิงท่ี 
มีจริงหรือสภาวะจริงแทคือสังขตธรรม ซึงไมเปนเร่ืองของอัตตาอีกตอไป 
        ผลรายท่ีสําคัญอยางหนึ่งของการยึดติดในอัตตา หรือยึดถือบัญญัติแหงอัตตา 
ก็คือ ผูยึดถือจะโยงอัตตานีเ้ขากับความหมายวา เปนตัวแกนหรือตัวการท่ีมีอํานาจ 
บังคับบัญชาบันดาลใหเปนไปตางๆ เม่ือความคิดในเร่ืองอัตตานี้ละเอียดลึกซ้ึงข้ึนไป 
จนถึงสภาวะข้ันสุดทาย กจ็ะสรางความคิดใหมีอัตตาหรืออาตมันใหญอันเปนสากลท่ี 
เปนผูสรางผูบันดาลทุกส่ิงทุกอยาง จนิตนาการใหมีพระผูสรางเขามาแทรกแซง 



กระบวนการแหงเหตุปจจัยโดยไมจาํเปน ท่ีวาไมจําเปนก็เพราะสภาวธรรมท้ังหลาย 
ก็มีอยูไดเอง กระบวนธรรมก็เปนไปตามเหตุปจจยัของมันอยูเอง โดยไมตองมีผู 
สรางผูบันดาล ถาจะวาตองมีผูสรางกอนเปนเบ้ืองแรกจึงจะมีส่ิงท้ังหลายได จึงตอง 
มีพระเจาเปนผูสรางสภาวธรรม ถาเชนนั้นก็ใหสภาวธรรมท้ังหลายน่ันแหละเปนส่ิงท่ี 
มีอยูกอนเปนเบ้ืองแรกแทนพระเจาเสียเลย (เพราะสภาวธรรมก็ปรุงแตงกันตาม 
เหตุปจจยั เรียกอยางงายๆ วาสรางกันและกันเองไดอยูแลว) จะไดตดัปญหา ไมตอง 
ไปวุนวายตอบคําถาม 
{๑ขุ.สฺ.25/421/514; อธิบายใน ขุ.ม.29/721/426}  
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ยอนตอไปอีกวา อะไรมีอยูกอนแลวพระเจาจึงมีข้ึนได หรือวาใครสรางพระเจา คือใคร 
ใหกําเนิดพระเจา หรือวาพระเจามาจากไหน ถาจะวาการท่ีสภาวธรรมท้ังหลายหรือ 
กระบวนธรรมตางๆ จะเปนไปตามเหตุปจจัย ก็ตองมีผูบันดาลใหเปนไปคือมีพระเจา 
อยูเบ้ืองหลัง ขอนี้ก็เกนิจําเปนและไมสมจริงอีก เพราะถามีพระเจาเปนผูบันดาลจริง ก็ 
จะกลายเปนวาระบบซอนกนัอยู 2 ช้ัน คือพระเจาช้ันหนึง่ กับกระบวนธรรมอีกช้ันหนึ่ง  
กระบวนธรรมจะเปนไปอยางไรก็ตองรอการบันดาลจากพระเจา แตกระบวนธรรมจะ 
เปนไปตามการบันดาลของพระเจาก็ไมสะดวก เพราะมันจะตองเปนไปตามเหตุปจจยั 
ภายในระบบของมันเองอยูแลว คือองคประกอบตางๆ เกดิดับก็เปนปจจัยสงตอ 
สืบทอดแกกนัในกระบวนธรรม การบันดาลของพระเจาเลยจะกลายเปนการแทรกแซง 
ขัดขวางและขัดแยงกับความเปนไปของกระบวนธรรมเสียมากกวา ยิ่งกวานั้น ถา 
พระเจาบันดาล พระเจามีอารมณเปล่ียนแปลงได ก็จะใหสภาวธรรมเปนไปตาม 
พระประสงคเดี๋ยวก็จะใหเปนไปอยางโนน เดี๋ยวกจ็ะใหเปนไปอยางนี้ กระบวนธรรมก็ 
ยิ่งไมมีทางเปนไปตามเหตุปจจัย ก็จะยิ่งปนปวนวุนวายมาก แตความจริงก็ไมเปนเชน 
นั้น กระบวนธรรมก็คงเปนไปของมันตามเหตุปจจยั ถาจะวา ท่ีกระบวนธรรมเปนไป 
ตามเหตุปจจัยนั้นก็เพราะเปนกฎ และพระเจาเปนผูสรางหรือวางกฎนัน้ไว ถาเชนนัน้  
กฎก็จะตองไมแนนอน อาจเปล่ียนแปลงเม่ือไรก็ได ไมอาจวางใจได เพราะมีผูวางกฎ 
และผูวางกฎกย็ังอยูตางหากจากกฎ อีกท้ังมีความประสงคของตนท่ีเปล่ียนแปรได  
เพิ่มลดดัดแปลงได แตตามความเปนจริง กฎก็ไมเคยเปล่ียนแปลง และตามความเปน 
จริงนั้น กไ็มจาํเปนและไมอาจจะมีผูสรางกฎดวยซํ้า เพราะสภาวะธรรมท้ังหลายจะตอง 
เปนไปอยางใดอยางหนึ่ง และมันก็ไดเปนมาอยางท่ีมันเปนอยูนี้ คือเปนไปตาม 
เหตุปจจยั โดยท่ีมันก็เปนเชนนั้นเอง (ตถตา) เพราะมันไมเปนและไมอาจจะเปนไป 
อยางอ่ืน (อวิตถาตา) กฎเปนเพียงบัญญัติ (concept) ซ่ึงเกดิจากการที่สภาวธรรม 
ท้ังหลายมันเปนไปอยางนัน้ตางหาก อนึ่ง การไมมีพระเจาผูสรางเปนผูบันดาลและ 
กระบวนธรรมเปนไปตามเหตุปจจยัของมันเองนั้น ยังตัดปญหาไปไดอีกอยางหน่ึง  
คือ สภาวะแทจริงข้ันสุดทายหรืออสังขตธรรม ก็มีอยูตามสภาวะของมัน โดยไมตอง 
มายุงเกีย่วเปนผูสรางผูบันดาลส่ิงตางๆ ไมตองมาแทรกแซงขัดขวางหรือขัดแยงกับ 
กระบวนธรรมฝายสังขตะ (ในแงนี้จะเห็นวา นิพพานไมมีทางเปนพระเจา หรือ God ได 
เลย ไมวาบางทานจะพยายามเพียงใดก็ตามท่ีจะเทียบใหเปนอยางเดียวกัน นอกจาก 
จะยอมปรับความหมายของ God [๑เสียใหม] 
{๑วาท่ีจริง ท้ังคําวาพระเจา และคําวา God ตางก็จัดอยูในจําพวกคําท่ีมีขอบเขตความ 



หมายไมลงตวั คําวาพระเจานั้น แตเดิมเปนคําท่ีชาวพุทธใชเรียกพระพุทธเจา  
(พระผูเปนเจาก็เปนคําเรียกพระภิกษุ) ตอมาเม่ือชาวคริสตใชคํานั้นเรียกเทพสูงสุด 
ของตนแลว ชวยพุทธก็ปลอยจนลืมความหมายท่ีตนเคยใชเดิม สวนคําวา God  
ชาวคริสตใชเรียกเทพสูงสุดท่ีตนนับถือวาเปนผูสรางโลก มีลักษณะเปนตัวบุคคล แต 
นักปรัชญาบางคนแปรขยายความหมายของ God ออกไปเปนสภาวะนามธรรม ซ่ึงไม 
จําเปนตองเกี่ยวกับการสรางโลก นักปราชญคริสตสมัยใหมบางทานกอ็ธิบายความ 
หมายของ God ใหมอยางเปนนามธรรม ไมมีตัวบุคคล แตสถาบันศาสนาคริสตไมยอม 
รับ (ถาไมถึงกับถือหรือประณามวานอกคอก); Haris Kung (ใน Does God Exist?  
Art Answer for Today. Trans. Edward quinn. London: collins, 1980 pp.  
594-602) เม่ือพยายามเปรียบเทียบ God กับนิพพาน ก็ตระหนกัดีถึงความแตกตาง 
ในแงท่ีนิพพานไมเกีย่วกับการสรางสรรคบันดาลโลก}  
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        เม่ือวาโดยสามัญวิสัย ยอมเปนธรรมดาท่ีมนุษยท่ัวไปจะตองคิดวามีตัวตน มี 
พระผูสรางผูบันดาลโลกและชีวิต เพราะตามท่ีมองเห็นดวยสายตา การท่ีอะไรจะเกิด 
ข้ึนจะเปนไปอยางไร ก็ตองมีผูสรางหรือผูทํา สวนการที่จะมองเหน็เหตุปจจัยซ่ึงเปนไป 
อยูเบ้ืองหลังภาพของผูสรางผูทํานั้น เปนเร่ืองลึกซ่ึงเห็นไดยาก ดังนั้น ในสมัยโบราณ  
แมแตฟารอง ลมพัด น้ําทวม แผนดินไหว ก็จึงเขาใจกันไปวามีเทวดาประจําอยูเปน 
ผูทําท้ังนั้น ดวยเหตุนี้จึงมิใชเร่ืองแปลกท่ีสมณพราหมณผูประเสริฐหรือเจาลัทธิช้ัน 
พรหมจะพากนัมาติดอยูในความคิดเร่ืองอัตตาหรืออาตมันและพระผูสรางผูบันดาล 
 ทานผูใดมีปญญามาก ก็ทําความคิดในเร่ืองนี้ใหละเอียดซับซอนกวางขวางมาก แต 
โดยสาระก็พากันมาวนเวียนติดอยูท่ีจดุเดยีวกันนี้ การท่ีพระพุทธเจาซ่ึงก็นาจะติดอยู 
ในวงความคิดนั้น แลวขยายบัญญัติใหละเอียดประณีตยิง่ข้ึนไป แตกลับทรงคนพบ 
ความเปนอนัตตา หลุดพนจากความยดึถือตัวตน มาทรงแสดงใหเห็นวากระบวนธรรม 
เปนไปตามเหตุปจจัยไดอยางไร โดยไมตองมีผูสรางผูบันดาล และอสังขตธรรมซ่ึงเปน 
สภาวะแทจริงสูงสุด มีอยูไดโดยไมตองเปนอัตตา ไมตองเกี่ยวกับการสรางสรรค 
บันดาลอยางไร ขอนี้จึงนับเปนความกาวหนาคร้ังยิ่งใหญและสําคัญยิ่งแหงวิวัฒนาการ 
ทางปญญาในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ เปนการถอนตัวหลุดพนจากหลุมดักอันใหญ 
โตแสนลึกท่ีมหาชนพากันมาตกติดอยู นักปราชญยิ่งใหญในอดีตกอนหนานัน้ แมจะเขา 
ถึงหลักอนิจจตา และทุกขตา แตก็มาติดอยูในความคิดเร่ืองอัตตา ความเปนอนัตตาจงึ 
เปนภาวะท่ีเหน็ไดยากมาก พระพุทธเจาเม่ือจะทรงอธิบายความเปนอนัตตา ก็มักตอง 
ทรงแสดงโดยใชอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะเปนเคร่ืองชวยช้ีนํา ขอท่ีวาอนัตตตา 
เห็นไดยากจนตองใชออนิจจตาและทุกขตาเปนเคร่ืองชวยอธิบายก็ดี การคนพบอนัตตา 
เปนความกาวหนาสําคัญของปญญา และไมปรากฏกอนหรือนอกพระพุทธศาสนาก็ดี  
เปนเร่ืองท่ีพระอรรถกถาจารยก็ไดตระหนักอยูแลว [๑ดังจะยกคํากลาวของทานมา 
แสดงไวดังตอไปนี้] 
        “แทจริง พระสัมมาสัมพุทธเจาเม่ือจะทรงแสดงอนตัตลักษณะ ยอมแสดงดวย 
ความไมเท่ียงบาง ดวยความเปนทุกขบาง ดวยท้ังความไมเท่ียงและความเปนทุกขบาง  
ในขอท่ีวานั้น พระองคทรงแสดงอนัตตลักษณะดวยความไมเท่ียง ในพระสูตรนี้วา  
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลใดพึงกลาววา จกัขุ (ตลอดถึงกายและใจ) เปนอัตตา, คํากลาว 
ของผูนั้นไมสม (เพราะวา) จกัขุ (ตลอดถึงกายและใจ) ยอมปรากฏแมความเกิด แม 
ความเส่ือม, ผูมีความเกิดขึน้และความเส่ือมไปปรากฏนัน้ ก็จะตองลงเนื้อความวา  
อัตตาของเราเกิดข้ึนและเส่ือมไป, เพราะฉะน้ัน คําท่ีกลาววาจักขุ (ตลอดถึงกายและ 



ใจ) เปนอัตตานั้น จึงไมสม, จักขุ (ตลอดถึงกายและใจ) ยอมเปนอนัตตา [๒ฉะนี้] 
        “พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงอนตัตลักษณะดวยความเปนทุกข ในพระสูตรนี้ 
วา ภกิษุท้ังหลาย รูปเปนอนตัตตา. ก็ถารูปนี้จักไดเปนอัตตาแลวไซร, รูปนี้ก็ไมพึงเปน 
ไปเพื่ออาพาธ (มีความบีบค้ันของขัด=ทุกข) และใครๆ ก็พึงได (ตามปรารถนา) ใน 
รูปวา รูปของเราจงเปนอยางนี้ รูปของเราอยาไดเปนอยางนี้. 
{๑วภิงฺค.อ.63-64; และบางสวนใน ม.อ.2/151-2; วินย.ฎีกา 4/82} 
{๒ม.อุ.14/818/512}  
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แตเพราะรูปเปนอนัตตา ฉะนัน้ รูปจึงเปนไปเพื่ออาพาธ (=ทุกข) และจึงไมได  
(ตามปรารถนา) ในรูปวา รูปของเราจงเปนอยางนี,้ [๑รูปของเราอยาไดเปนอยางนี]้ 
        “พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงอัตตลักษณะดวยท้ังความไมเท่ียงและ 
ความเปนทุกข ในพระสูตรท้ังหลาย เชนท่ีวา ภิกษุท้ังหลาย รูปไมเท่ียง, ส่ิงใดไมเท่ียง 
ส่ิงนั้นเปนทุกข, ส่ิงใดเปนทุกข, ส่ิงนั้นเปนอนัตตา, ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นพึงเหน็ 
ดวยสัมมาปญญาตามท่ีมันเปนอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา, มิใชเราเปนนั่น,  
[๒นัน่ไมใชตวัตนของเรา] 
        “เพราะเหตุไร จึงทรงแสดงอยางนี?้ เพราะความไมเท่ียงและความเปนทุกข 
เปนสภาพปรากฏ (คือมองเห็นไดงาย) จริงทีเดียว เม่ือถวยชาม ขัน หรือวัตถุอยางใด 
อยางหนึ่ง ตกจากมือแตก ชนท้ังหลายยอมกลาววา “โอ อนิจจัง” อยางนี้ ความไมเท่ียง 
จึงช่ือวาเปนของปรากฏ, เม่ือฝและตุมเปนตนเกิดข้ึนตามรางกาย หรือถูกตอถูกหนาม 
เปนตนท่ิมตํา ชนท้ังหลายยอมกลาววา “โอย ทุกขนะ” อยางนี้ ทุกขจึงช่ือวาเปนของ 
ปรากฏ สวนอนัตตลักษณะ ไมปรากฏ คือไมกระจางแจง เขาใจตลอดไดยาก แสดงได 
ยาก บัญญัติไดยาก 
        “อนิจจลักษณะ และทุกขลักษณะน้ัน พระตถาคตท้ังหลายจะอุบัตหิรือไมก็ตาม  
ก็ยอมปรากฏ, แตอนัตตลักษณะ ยอมไมปรากฏ นอกจากพระพุทธเจาจะทรงอุบัติข้ึน,  
จะปรากฏกแ็ตในอุบัติกาลของพระพุทธเจาเทานั้น จริงอยู ทานดาบสและปริพาชกท้ัง 
หลาย ผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก ดังเชนสรภังคศาสดา เปนตน ยอมสามารถกลาววา 
อนิจจัง ทุกขัง ได แตไมสามารถท่ีจะกลาววา อนัตตา แมนหากวาทานสรภังคศาสดา 
เปนตนเหลานัน้จะพึงสามารถกลาววาอนัตตา แกบริษัทท่ีประชุมกันไดแลว, บริษัทท่ี 
มาประชุมกันก็คงจะมีการบรรลุมรรคได แทจริง การบัญญัติ (ยกข้ึนมาวางใหดู) 
อนัตตลักษณะมิใชวิสัยของใครๆ อ่ืน, หากเปนวิสัยของพระสัพพันูพทุธเจาท้ังหลาย 
เทานั้น. อนัตตลักษณะน้ีเปนของไมปรากฏโดยนยัดังกลาวฉะนี”้ 
อัตตา กับ มานะ 
        ปจจุบันนี้ ไดมีความสับสนเกิดข้ึนบางในการใชคําศัพทท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ 
ตัวตน ซ่ึงเหน็วาควรจะนํามาช้ีแจงเปนเร่ืองเบ็ดเตล็ดแทรกไว ณ ท่ีนี้ดวย คําท่ีเปน 
ปญหาในกรณนีี้คือ อัตตา กบั มานะ 
        อัตตา เปนคําบาลี รูปสันสกฤตเปน อาตมัน แปลวา ตน ตัว หรือตัวตน  
พุทธธรรมสอนวาตัวตนหรืออัตตานี ไมมีอยูจริง แตเปนส่ิงท่ีสมมติข้ึนเพ่ือสะดวกใน 
การส่ือสาร เพื่อความหมายรูรวมกันของมนุษยในความเปนอยูประจําวนั กําหนดตาม 



ช่ือบัญญัติข้ึนหรือต้ังข้ึนสําหรับเรียกหนวยรวมหรือภาพรวมหนึ่งๆ อัตตาน้ีจะเกิดเปน 
ปญหาข้ึน ก็ตอเม่ือคนหลงผิดเกิดความยดึถือข้ึนมา วามีตัวตนจริงๆ หรือเปนตัวตน 
จริงๆ เรียกวารูไมเทาทันความเปนจริง หรือหลงสมบัติ ในการแกปญหาเก่ียวกับ 
อัตตานี พึงทราบวา อัตตาไมใชเปนกเิลส มิใชส่ิงท่ีจะตองละ เพราะอัตตาไมมีอยูจริงจงึ 
ไมมีอัตตาท่ีใครจะละได อัตตา 
{๑ส.ข.17/127/82} 
{๒เชน ส.ข.17/42/28}  
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มีอยูแตเพียงในความยดึถือ ส่ิงท่ีจะตองทําก็มีเพียงการรูเทาทันตามความเปนจริงวา 
ไมมีอัตตา หรือไมเปนอัตตา อยางท่ีเรียกวา รูทันสมมติเทานั้น พูดอีกนัยหนึ่งวา  
ละความยดึถือวาเปนอัตตาหรือถอนความหลงผิดในภาพของอัตตา หรือในบัญญัติแหง 
อัตตาเสียเทานัน้ เร่ืองอัตตาและการปฏิบัติตออัตตาในความหมายท่ีใชท่ัวไปมีเพยีง 
เทานี ้
        อยางไรกด็ี ในสุตตนิบาตท่ีไดยกมาอางในขอกอน ทานใชคําวา อัตตา คูกับ 
นิรัตตา (หรือ อัตตัง คูกับ นรัิตตัง) และไดขยายความหมายของอัตตาในกรณีนี ้
ออกไปวาหมายถึง การยึดถือในอัตตา หรือการยึดถือวามีอัตตา และอีกนัยหนึ่งวา  
ส่ิงท่ียึดถือไว คูกับนิรัตตาซ่ึงหมายถึง การยึดถือวาไมมีอัตตา หรือการถือวาอัตตาขาด 
สูญไป และอีกนัยหนึ่งวา ส่ิงท่ีจะตองปลอยละ ความหมายของอัตตาในกรณีนี ้เปน 
ความหมายแบบขยายตัวเกนิศัพท คือ มุงเนนท่ี ทิฏฐิ อันไดแกความเชื่อถือหรือความ 
ยึดถือในอัตตา ท่ีเรียกวา อัตตทิฏฐิ หรือ อัตตานุทิฏฐิ ซ่ึงก็คือความเช่ือวามีตัวตนท่ี 
เปนแกนถาวร ท่ีเรียกวาสัสสติทิฏฐิ ดังนั้น ในคัมภีรมหานิทเทสและจูฬนิทเทส ท่ี 
อธิบายสุตตนิบาตตอนท่ีอางนั้น จึงไขความคํา “อัตตา” หรือ “อัตตัง” วาไดแก  
อัตตทิฏฐิ หรือ สัสสตทิฏฐิ ในเม่ืออัตตาในกรณีนีห้มายถึงตัวทิฏฐิ ซ่ึงเปนกิเลส 
(คือ ทิฏฐิตออัตตา หรือทิฏฐิวามีอัตตา) จึงเปนส่ิงท่ีตองละ ฉะนัน้ ในสุตตนิบาตนั้น 
จึงมีขอความบาลีกลาวถึงการละอัตตาวา “ผูละอัตตา [๑(อตฺต ฺชโห)”] บาง  
“ละอัตตา (คืออัตตทิฏฐิ หรือ สัสสตทิฏฐิ) ไดแลว [๒(อตฺต ปหาย)”] บาง 
        ยังมีการถือเกี่ยวกับตัวตนอีกอยางหน่ึง ซ่ึงแตกตางจากการถือทิฏฐิ กลาวคือ  
ทิฏฐินั้นเปนการถือวามีตัวตนหรือเปนตัวตน เห็นส่ิงนัน้ส่ิงนี้เปนตัวตน เห็นวาตัวตนเปน 
ของถาวร เปนตน สวนการถอืเกี่ยวกับตัวตนอีกอยางหน่ึงนั้น เปนการถือสําคัญ  
หมายความวา โดยเทียบเคียงระหวางตัวเองกับตัวอ่ืน ถือเอาไววดัไวแขงกัน ถือสูง 
ต่ํา ถือตัวตนในลักษณะท่ีจะเอาตัวตนนั้นไปเปนนั่นเปนนี่ เชนวา ฉันเปนนี่ ฉันแคนี ้
ฉันสูงกวา ฉันตํ่ากวา เราดอยกวา เราเทากับเขา เปนตน การถืออยางนี้มีช่ือเฉพาะ 
เรียกวา [๓มานะ] แปลวา ความถือตัว ความทะนงตน ความสําคัญตนวาสูง ต่ํา เดน 
ดอย เทาเทียม เทียบเขาเทียบเรา ตลอดจนความรูสึกภูมิๆ พองๆ ถือตัวอยูภายใน 
มานะนี้เปนกิเลสอยางหนึ่ง เชนเดียวกับทิฏฐิ จึงเปนส่ิงท่ีตองละ หรือตองกําจัดเสีย 
ในปจจุบันไดเร่ิมมีความนิยมข้ึนบางในบางทานหรือบางหมูท่ีจะใช “อัตตา” ในความ 
หมายของมานะอยางนี้ เชนวาคนนั้นมีอัตตามาก อัตตาเขาใหญ อยาเอาอัตตามาวา 
กัน อยาใหอัตตาแรงนัก ดังนี้เปนตน พึงตระหนักวาการใชอัตตาอยางนี้เปนเพยีงความ 



นิยมเทานัน้ แตไมถูกตอง คําท่ีถูกตองสําหรับกรณีนี้คือ “มานะ” ซ่ึงเปนกิเลสตัวการ 
ท่ีทําใหไมฟงกัน ไมลงกัน ไมยอมกนั ทําใหแขงใหอวดกัน ตลอดจนกดขมกัน นอกจาก 
นี้ พึงสังเกตวาแมแตการถือตัววาเทากับเขาก็เปนมานะ เปนกิเลส เชนเดยีวกับการถือ 
{๑ขุ.สุ.25/411/489 (ดูประกอบ ขุ.ม.29/122/107} 
{๒ขุ.สุ.25/412/491 (ดูประกอบ ขุ.ม.29/164/129} 
{๓ในท่ีนี้ จะไมพูดถึงความหมายของมานะอยางท่ีเขาใจกันในภาษาไทยปจจุบัน ซ่ึง 
เคล่ือนคลาดไปหางไกล กลายเปนความเพยีรพยายาม เหตุท่ีจะไมพูดถึงก็เพราะจํา 
ลํ้าเลยเขาไปในแดนของเร่ืองภาษามากเกนิไป}  
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วาสูงกวาเขา เหนือกวาเขา หรือตํ่ากวาเขา ดอยกวาเขา เพราะตราบใดที่ยังเปนการ 
ถือ ตราบนั้นกย็ังเปนการกําเริบ การจํากัดตัว และการกดบีบหรือเบงพองของจิต ซ่ึง 
อาจจะไมตรงเทากับความเปนจริง หรือเอาความจริงมาเปนฐานกอคามกําเริบกดบีบ 
เบงพองจิต จึงยังเปนภาวะไมอิสระไมปลอดโปรงผองใส การท่ีจะไมใหเปนมานะ ไมให 
เปนกิเลส ก็คือการที่รูตามเปนจริง ไมวาจะรูวาสูงตํ่า หรือเทาเทียมก็ตาม ถาเปนการ 
เขาถึงความรูและเปนเพยีงแครู ก็ไมเปนมานะ ไมเปนกิเลส. 
คุณคาทางจริยธรรม 
        ในดานคุณคาทางจริยธรรม คําสอนตางๆ มักอางอิงถึงอนิจจตา คือความ 
ไมเท่ียง มากกวาลักษณะอ่ืนอีกสองอยาง ท้ังนี้เพราะความไมเท่ียงเปนภาวะท่ีปรากฏ 
ชัด มองเห็นงาย สวนทุกขตาเปนภาวะท่ีมองเห็นยากปานกลาง จัดเปนลําดับท่ีสอง  
และอนัตตตา เปนภาวะท่ีประณีต มองเห็นไดยากท่ีสุด จดัเปนลําดับสุดทาย อีก 
ประการหน่ึง ทานกลาวถึงอนิจจตาท่ีมองเห็นไดงาย เพื่อเปนพื้นฐานเบ้ืองตนที่จะนําเขา 
สูความเขาใจในทุกขตาและอนัตตตาตอไป 
        พุทธพจนสองแหงตอไปนี้ อาจถือไดวาเปนตัวแทนท่ีช้ีถึงคุณคาทางจริยธรรม  
2 ประการ ของ ไตรลักษณ คือ 
        1.        “สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ มีความเกิดและเส่ือมสลายไปเปนธรรมดา 
เกิดข้ึนแลวยอมดับไป, ความสงบวางแหงสังขารเหลานั้น [๑เปนสุข”] 
        2.        “สังขารท้ังหลายมีความเส่ือมสลายไปเปนธรรมดา, เธอท้ังหลายจงยังความ 
ไมประมาทใหถึงพรอม [๒(หรือจงบําเพญ็กิจใหถึงพรอมดวยความไมประมาท)”] 
        พุทธพจนขอท่ี 1 ช้ีถึงคุณคาในดานการวางใจตอสังขาร คือโลกและชีวิต ใหรู 
เทาทันวา ส่ิงท้ังหลายซ่ึงเปนสภาพปรุงแตงลวนไมเท่ียงแทยั่งยืน ตองเปล่ียนแปลงแปร 
ปรวนไป ไมอาจคงสภาพเดิมอยูได มิใชตวัตนท่ีจะบังคับบัญชาใหเปนไปไดตามความ 
ปรารถนา มันเปนไปตามเหตุปจจัย และเปนธรรมดาของมันอยางนัน้เอง เม่ือรูเชนนี ้
แลว ก็จะมีทาทีของจิตใจท่ีถูกตอง ไมยดึติดถือม่ันในส่ิงท้ังหลาย แมส่ิงท้ังหลายท่ีพบ 
เห็นเกี่ยวของจะแปรปรวนเส่ือมสลายพลัดพรากสูญหายไป จิตใจก็ไมถูกครอบงําย่ําย ี
บีบค้ัน ยังคงปลอดโปรง ผองใส เบิกบานอยูได ดวยปญญาท่ีรูเทาทันธรรมดา คุณคา 
ขอนี้เนนความหลุดพนเปนอิสระของจิตใจ เปนระดับโลกตุตระ เรียกงายๆ วา คุณคา 
ดานการทําจิต 
        พุทธพจนขอท่ี 2 ช้ีถึงคุณคาในดานการปฏิบัติกิจหนาท่ี เพื่อความมีชีวิตท่ีเรียก 
วาเปนอยูหรือดําเนินไปอยางถูกตองดีงามในโลก อันเปนไปเพื่อประโยชนสุขท้ังแก 



ตนเองและบุคคลอ่ืน และเพือ่ใหเขาถึงบรมธรรมท่ีเปนจุดหมายสูงสุดของชีวิต โดยให 
รูตามความจริง ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงท้ังชีวิตและโลก 
{๑ที.ม.10/186/228; ส.นิ.16/461/228; ทานผูอ่ืนกลาวใน ที.ม.1/147/181; 
ส.ส.15/25/8; 623; ขุ.อป.33/17/35} 
{๒พุทธพจนนี้เปนปจฉิมวาจาของพระพุทธเจา ถือกันวามีความสําคัญอยางมาก มาใน 
ที.ม.10/107/141; 143/180; ส.ส.15/620/231; พระเรวตะ และพระสารีบุตร 
กลาวคลายกนันี้ใน ขุ.เถร.26/382/363; 396/405}  
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ลวนเกดิจากองคประกอบท้ังหลายประมวลข้ึน ดํารงอยูในช่ัวคราว ไมเท่ียง ไมยั่งยืน 
มีความบีบค้ันกดอัดขัดแยงแฝงอยูท้ังภายนอกและภายใน จะตองทรุดโทรมแตกสลาย 
เปล่ียนแปลงกลายรูปไป ไมอยูในอํานาจของความปรารถนา ข้ึนตอเหตุปจจัยจะเปนไป 
ตามเหตุปจจัย กระบวนการแหงความเปล่ียนแปลงตามเหตุปจจัยนี้ ดําเนินไปตลอดทุก 
ขณะ ไมรอเวลา ไมคอยความปรารถนา ไมฟงเสียงเรียกรองวิงวอนของใคร เฉพาะ 
อยางยิ่ง ชีวิตนีส้ั้นนัก และไมแนนอน จะวางใจไมไดเลย เม่ือรูเชนนี้แลว ก็จะไดกระตือ 
รือรนเราเตือน กระตุนตนเองใหเรงรัดขวนขวายทําส่ิงท่ีควรทํา และเวนส่ิงท่ีควรเวน ไม 
ละเลย ไมรอชา ไมปลอยเวลาและโอกาสใหสูญเสียไปเปลา เอาใจใสแกไขส่ิงเสียหายท่ี 
ไดเกดิข้ึนระมัดระวังปองกันหนทางท่ีจะเกดิความเส่ือมทรุดเสียหายตอไป และสราง 
สรรคส่ิงดีงามความเจริญกาวหนา โดยไตรตรองพิจารณาและดําเนินการดวยปญญา 
อันรูท่ีจะจดัการตามเหตุปจจยั ทําใหเกิดผลสําเร็จดวยดีท้ังในแงกิจท่ีทําและจิตใจของ 
ตน คุณคาขอนี้เนนดานความไมประมาทเรงรัดทํากิจ เปนระดับโลกิยะ เรียกงายๆ 
วาคุณคาดานการทํากิจ 
        คุณคาขอท่ี 2 นี้ จะตองใชกับเร่ืองของชีวิตและกิจตอโลกทุกข้ันทุกระดับ ตั้งแต 
เร่ืองเล็กนอยสวนตัวจนถึงความเรียบรอยดีงามของสังคมสวนรวม ตั้งแตประโยชนข้ัน 
ตนจนถึงประโยชนสูงสุด ตั้งแตการประกอบการงานอาชีพแสวงหาทุนทรัพยของ 
คฤหัสถ จนถึงการบําเพ็ญเพยีรแสวงหาโพธิญาณของพระพุทธเจา ดังจะเหน็พุทธพจน 
ตอไปนี้เปนเคร่ืองช้ีคุณคา 
        ชุดท่ี 1 : “ภิกษุท้ังหลาย เม่ือพิจารณาเห็นประโยชนตน (อัตตัตถะ) ก็ควรท ี
เดียวท่ีจะยังประโยชนนัน้ใหถึงพรอม ดวยความไมประมาท, เม่ือพิจารณาเห็น 
ประโยชนนัน้ใหถึงพรอม ดวยความไมประมาท, เม่ือพิจารณาเห็นประโยชนท้ังสองฝาย 
(อุภยตัถะ) ก็ควรทีเดียวท่ีจะยังประโยชนนัน้ใหถึงพรอม [๑ดวยความไมประมาท”] 
        ชุดท่ี 2 : “มหาบพิตร ธรรมเอกอันเดยีวท่ียึดเอาประโยชน (อัตถะ) ใหไดท้ัง 
สองอยางคือท้ังประโยชน บัดนี้ (หรือประโยชน (อัตถะ) ใหไดท้ังสงอยางคือท้ัง 
ประโยชน บัดนี้(หรือประโยชนสามัญท่ีตาเห็นทิฏฐธัมมิกตัถะ) และประโยชนเบ้ืองหนา 
(หรือประโยชนท่ีลึกลํ้ายิ่งข้ึนไป สัมปรายกิกัตถะ) และประโยชนเบ้ืองหนา (หรือ 
ประโยชนท่ีลึกลํ้ายิ่งข้ึนไป=สัมปรายิกัตถะ) นั้นมีอยู ฯลฯ นั่นคือ ความไมประมาท  
(อัปปมาทะ) ฯลฯ ผูไมประมาทเปนบัณฑติ ยอมยึดเอาไดซ่ึงประโยชนท้ังสองอยาง 
คือท้ังประโยชนท้ังสองอยาง คือท้ังประโยชนบัดนี้ และประโยชนเบ้ืองหนา, จะเรียกวา 
ธีรชน (หรือ) บัณฑิต กเ็พราะบรรลุประโยชน [๒(ท้ังสองนี้)”] 



        ชุดท่ี 3 : 1.        “ภิกษุท้ังหลาย ในเร่ืองนี้ ผูมีศีล ถึงพรอมแลวดวยศีล อาศัยความ 
ไมประมาทเปนเหตุ [๓ยอมประสบกองโภคะอันใหญ”] 
                           2.        “ภิกษุท้ังหลาย โพธิ (ความตรัสรู) อันเรานั้นไดบรรลุดวยความ 
ไมประมาท, แมนหากพวกเธอ 
{๑ส.นิ.16/67/35; องฺ.สตฺตก./23/69/137} 
{๒ส.ส.15/378-380/126-7; และดู ส.ส.15/385/130; อง.ป ฺจก.22/43/53; 
ขุ.อิติ.25/201/242} 
{๓องฺ.ป ฺ.จก.22/213/281; และดู ที.ม.10/80/102; ที.ปา.11/291/248; 
ขุ.อุ.25/170/217; นอกนี้ พึงดขูอความทอนตนท่ีไมไดคัดมา ณ ท่ีมาขอกอนดวย}  
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จะพึงเพียรพยายามอยาไมระยอทอถอย ฯลฯ ไมนานเลย แมพวกเธอก็จะประจักษ 
แจงจุดหมายของชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย) [๒เขาถึงไดดวยปญญาอันยิ่งเองในชาติ 
นี้ทีเดียว”] คุณคาสองขอนี้ สัมพันธกันและเสริมกัน เม่ือปฏิบัติใหไดคุณคาครบท้ังสอง 
อยาง จึงจะไดรับประโยชนบริบูรณ และคุณคาท้ังสองน้ียังมีรายละเอียดท่ีพึงทราบเพิม่ 
เติมอีก จึงจะไดบรรยายตอไป 
        1.        คุณคาดานการทําจิต หรือคุณคาเพื่อความหลุดพนเปนอิสระ 
        คุณคาดานนี้ พรอมท้ังหลักปฏิบัติเพือ่เขาถึงคุณคานั้น เปนเร่ืองเกี่ยวดวยจดุ 
หมายสูงสุดของพุทธธรรม ซ่ึงเปนเร่ืองใหญ สําคัญ เปนสวนคลุมยอดของระบบท้ัง 
หมดของพระพุทธศาสนา มีขอบเขตกวางขาง อีกท้ังมีรายละเอียดในการปฏิบัติท่ีพึง 
ทําความเขาใจโดยเฉพาะ คัมภีรท้ังหลายจึงกลาวถึงบอยและมาก บางคัมภีรก็นํามา 
ประมวลแสดงเปนข้ันตอนตามลําดับโดยตลอด ดังเชนคัมภีรวิสุทธิมรรค เปนตน 
แมในหนังสือนี้เอง ก็ไดบรรยายไวท่ัวๆ ไปแลว จึงจะไมนํามากลาวรวมไวในท่ีนี้ แต 
จะพูดไวพอเปนแนวสําหรับความเขาใจอยางกวางๆ 
        ตามปกติ ผูเจริญปญญาดวยการพิจารณาไตรลักษณ จะพัฒนาความเขาใจ 
ตอโลกและชีวติใหเขมคมชัดเจนยิ่งข้ึน พรอมกับมีความเปล่ียนแปลงทางดาน 
สภาพจิตเปนข้ันตอนสําคัญ 2 ข้ันตอนคือ 
        ข้ันตอนท่ี 1 เม่ือเกิดความรูเทาทันสังขาร มองเห็นความไมเท่ียง ความเปน 
ทุกข และความไมเปนตัวตนชัดเจนข้ึนในระดับปานกลาง จะมีความรูสึกทํานองเปน 
ปฏิกิริยาเกิดข้ึนคือรูสึกในทางตรงกันขามกับความรูสึกท่ีเคยมีมาแตเดมิ กอนนั้นเคย 
ยึดติดหลงใหลในรูปรสกล่ินเสียงเปนตน มัวเมาเพลิดเพลินอยูกับส่ิงเหลานั้น คราวนี ้
พอมองเห็นไตรลักษณเขาแลว ความรูสึกเปล่ียนไป กลายเปนรูสึกเบ่ือหนาย รังเกยีจ 
อยากจะหนีไปเสียใหพน บางทีถึงกับรูสึกเกลียดกลัว หรือขยะแยง นับวาเปนข้ันท่ี 
ความรูสึกแรงกวาความรู (เรียกอยางภาษไทยวา อารมณเหนือปญญา) แมวาจะเปน 
ข้ันตอนท่ีปญญายังไมสมบูรณ และความรูสึกยังเอนเอียง แตก็เปนข้ันตอนท่ีสําคัญหรือ 
บางทีถึงกับจําเปน ในการที่จะถอนตนใหหลุดออกไปไดจากความหลงใหลยึดติดซ่ึงเปน 
ภาวะท่ีมีพลังแรงมาก เพื่อจะสามารถกาวตอไปสูภาวะท่ีสมบูรณในข้ันตอนท่ี 2 ตอไป 
ในทางตรงขาม ถาหยุดอยูเพียงข้ันนี้ ผลเสียจากความรูสึกท่ีเอนเอียงก็จะเกิดข้ึนได 
        ข้ันตอนท่ี 2 เม่ือความรูเทาทันนั้นพฒันาตอไปจนกลายเปนความรูเห็นตาม 
ความเปนจริง ปญญาเจริญเขาสูภาวะสมบูรณ เรียกวารูเทาทันธรรมดาอยางแทจริง 
ความรูสึกเบ่ือหนายรังเกียจและอยากจะหนีใหพนไปเสียนั้น ก็จะหายไป กลับรูสึกเปน 



กลาง ท้ังไมหลงใหล ท้ังไมหนายแสยง ไมติดใจ แตก็ไมรังเกียจ ไมพวัพัน แตก็ไม 
เหม็นเบ่ือ เม่ือมีความรูชัดตามท่ีมันเปน และความรูสึกโปรงโลงเปนอิสระ พรอมดวย 
ทาทีของการท่ีจะปฏิบัติตอส่ิงนั้นๆ ไปตามความสมควรแกเหตุผล และตามเหตุปจจัย 
พัฒนาการทางจิตปญญาข้ันนี้ในระบบการปฏิบัติของวิปสสนา ทานเรียกวา  
สังขารุเปกขาญาณ (ญาณอันเปนไปโดย 
{๑องฺ.ทุก.20/251/64}  
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ความเปนกลางตอสังขาร) เปนข้ันตอนท่ีสําคัญและจําเปนในการท่ีจะเขาถึงความรู 
ประจักษแจงสัจจะและความเปนอิสระของจิตโดยสมบูรณ 
        คุณคาดานความเปนอิสระหลุดพนของจิตนี้ โดยเฉพาะในระดับท่ีพัฒนาสมบูรณ 
แลว (ถึงข้ันตอนท่ี 2) จะมีลักษณะและผลขางเคียงท่ีสําคัญ 2 ประการคือ 
        1)        ความปลอดทุกข คือ เปนอิสระหลุดพนจากความรูสึกบีบค้ันท่ีเกิดจากความ 
ยึดติดถือม่ันตางๆ มีความสุขท่ีไมอิงอาศัยอามิส หรือไมข้ึนตอส่ิงลอ ปลอดโปรง  
ผองใส สดช่ืนเบิกบานไรกังวล ไมหวั่นไหว ไมเศราโศก ไมเหี่ยวแหงไปตามความผัน 
ผวนปรวนแปรข้ึนๆ ลงๆ ท่ีเรียกวาโลกธรรม ไมถูกกระทบกระแทกเน่ืองจากความ 
สูญเสียเส่ือมสลายพลัดพรากเปนตน ลักษณะขอนี้มีผลครอบคลุมไปถึงจริยธรรม 
ดวย ในแงท่ีจะไมกอปญหาเนื่องจากการระบายทกุขของตนแกผูอ่ืนหรือแกสังคม  
ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งของปญหาทางจริยธรรมโดยท่ัวไป และในแงท่ีมีจิตใจ 
ซ่ึงมีสภาพซ่ึงงายตอการเกดิข้ึนของคุณธรรม โดยเฉพาะความเมตตากรุณา ความมี 
ไมตรีจิตมิตรภาพ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีเกื้อกูลจริยธรรมเปนอันมาก 
        2)        ความปลอดกิเลส คือ เปนอิสระหลุดพนจากอํานาจบีบค้ันครอบงําและ 
บงการของกิเลสท้ังหลาย เชน ความโลภ ความโกรธ ความติดใคร ชอบชัง ความหลง 
ความริษยา และความถือตัวถืออํานาจ เปนตน โปรงโลง เปนอิสระ สงบ และบริสุทธ์ิ 
ลักษณะขอนี้มีผลโดยตรงตอจริยธรรม ท้ังดานภายในท่ีจะคิดการ หรือใชปญญาอยาง 
บริสุทธ์ิเปนอิสระ ไมเอนเอียงไปดวยชอบชังรังเกียจและความปรารถนาผลประโยชน 
สวนตัว เปนตน และดานภายนอก ท่ีจะไมทําความผิดความช่ัวตางๆ ตามอํานาจบังคับ 
บัญชาของกิเลสทุกอยาง ตลอดจนสามารถทําการตางๆ ท่ีดีงามตามเหตุผลไดอยาง 
จริงจังเต็มท่ี เพราะไมมีกเิลสเชนความเกยีจคราน ความหวงผลประโยชนเปนตน  
มาคอยยึดถวงหรือดึงใหพะวักพะวน 
        อยางไรกด็ี คุณคาขอท่ี 1 นี้ ในข้ันท่ีอยูระหวางกําลังพัฒนา ยังไมสมบูรณ 
ส้ินเชิง ถามีแตลําพังอยางเดยีวก็มีชองทางเสียคือ อาจกอใหเกดิโทษได  
[๑ตามหลักท่ีวากุศลเปนปจจยัแกอกุศลได] กลาวคือ เม่ือทําจิตไดแลว ใจสบายมี 
ความสุขแลว ก็ติดใจเพลิดเพลินอยูกับความสุขทางจิตใจเสีย หรือพอใจในผลสําเร็จ 
ทางจิตนั้น แลวหยุดความเพยีรพยายามเสีย หรือปลอยปละละเลยไมเรงทํากิจท่ีควรทํา  
ไมจัดการแกไขปญหาภายนอกท่ีคางคาอยู เรียกวาตกอยูในความประมาท ดังตัวอยาง 
ในพุทธพจนท่ีวา 
        “นันทิยะ อยางไรอริยสาวกจะช่ือวาเปนผูอยูดวยความประมาท? อริยสาวกใน 



ธรรมวินัยนี้ประกอบดวยความเล่ือมในอันไมหวัน่ไหว ในพระพุทธเจา…ในธรรม…ใน 
พระสงฆ… ประกอบดวยศีลท้ังหลายท่ีพระอริยะยอมรับ…อริยสาวกน้ัน พอใจ  
(หรืออ่ิมพอ=สันโดษ) ดวยความเล่ือมใส…ดวยศีลท้ังหลายท่ีพระอริยะยอมรับเหลานั้น  
ยอมไมพยายามใหยิ่งข้ึนไป ฯลฯ อยางนีแ้ล นันทิยะ [๒อริยสาวกช่ือวาเปนอยูดวย 
ความประมาท”] 
        ทางออกท่ีจะปองกนัไมใหเกดิผลเสียท่ีกลาวถึงนี้ ก็คือ จะตองปฏิบัติตาม 
หลักการท่ีจะใหเกิดคุณคา 
{๑กุสโล ธมฺโม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจจฺโย (อภิ.ป.40/488/155) 
อธิปติปจฺจเยน (40/498/160); อุปนิสฺสยปจจฺเยน (40/545/176)} 
{ส.ม.19/1601/500}  
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ขอท่ี 2 ควบคูกันไปดวย 
        2.        คุณคาดานการทํากิจ หรือคุณคาเพื่อความไมประมาท 
        ในดานการทํากิจ คือ ปฏิบัติหนาท่ีการงานหรือทําส่ิงท่ีควรทํานั้น เปนธรรมดาท่ี 
วา ปุถุชนท้ังหลาย มักมีความโนมเอียงดังตอไปนี ้
        ก)        เม่ือถูกทุกขบีบค้ันเขาแลว มีภยัมาถึงตัวเกิดความจําเปนข้ึนเฉพาะหนา  
จึงหันมาเอาใจใสปญหาหรือกิจท่ีจะตองทํา แลวดิ้นรนหรือบางทีถึงกับตะลีตะลานท่ีจะ 
พยายามแกไขปญหาหรือทําการนั้นๆ ซ่ึงบางคราวก็แกไขหรือทําไดสําเร็จ แตบางทีก ็
ไมทันการ ตองประสบความสูญเสียหรือถึงกับพินาศยอยยับ แมถึงจะแกไขหรือทําได 
สําเร็จ ก็ตองเดอืดรอนกระวนกระวายมาก และยากท่ีสําเร็จอยางเรียบรอยดวยดี  
อาจเปนอยางท่ีเรียกวา สําเร็จอยางยับเยิน 
        ข)        ยามปกติอยูสบาย หรือแกไขปญหาลุลวงไปได ทํากิจเฉพาะหนาเสร็จไป 
ทีหนึ่งแลวก็นอนกายนอนใจ เฝาแสวงหาแสเสพแตความสุขสําราญ หลงใหลมัวเมาใน 
ความปรนเปรอบํารุงบําเรอ หรือไมก็เพลิดเพลินติดในความปกติสุขอยูสบายไปช่ัววนัๆ  
ไมคิดคํานึงท่ีจะปองกันความเส่ือมและภยัท่ีอาจมาถึงในวนัขางหนา มีกจิท่ีควรทํา  
ถายังไมจวนตัว ก็ผัดเพี้ยนรอเวลาไวกอน 
        พอทุกขบีบค้ัน ภัยถึงตัว จําเปนเขา กต็ะลีตะลานแกไข พอผานพนไปได ก ็
ลงนอนเสพสุขตอไปอีก ปฏิบัติวนเวียนอยูในวงจรเชนนี้ จนกวาจะถึงวนัหนึ่งท่ีไมอาจ 
แกไขไดทันการ หรือแกไขสําเร็จอยางยับเยินเกินกวาจะดํารงอยูตอไปได ก็เปนอัน 
จบส้ิน 
        สภาพความเปนอยู หรือการดําเนินชีวิตอยางท่ีกลาวมานี้ เรียกวาความประมาท 
ซ่ึงแปลงายๆ วาความละเลย หลงเพลินปลอยตัว ทอดท้ิงกิจ ไมใสใจ ไมเห็นสําคัญ  
ไมกระตือรือรนขวนขวาย เร่ือยเปอย เฉ่ือยชา มักพวงมาดวยความเกียจคราน ขาด 
ความเพยีรพยายาม 
        ความเปนอยู หรือการดําเนินชีวิตท่ีตรงขามกับท่ีกลาวมานั้น เรียกวา ความ 
ไมประมาท หรือ อัปปมาท แปลงายๆ วา ความเปนอยูอยางพากเพียร โดยมีสติเปน 
เคร่ืองเราเตือนและควบคุม คือสํานึกอยูเสมอถึงส่ิงท่ีจะตองเวนและส่ิงท่ีจะตองทํา  
ใสใจท่ีจะเวนและจําทําใหสําเร็จ มองเห็นความสําคัญของกาลเวลา กจิกรรม และ 
เร่ืองราวทุกอยาง แมท่ีเล็กนอย ไมยอมถลําพลาดไปในทางเส่ือมเสีย และไมทอดท้ิง 
โอกาสสําหรับความดีงาม ความเจริญ เรงรุดกาวหนาไปในทางท่ีดําเนนิสูจุดหมาย  
หรือในทางแหงความไมประมาท นี้มี 3 อยางคือ 



        1)        เหน็คุณคาและความสําคัญของเวลาท่ีผานไปทุกๆ ขณะ ไมปลอยกาละ 
และโอกาสใหผานไปเสียเปลา ใชเวลาอยางมีคุณคา ใหคุมคาและเกดิประโยชนอยาง 
คุมควร 
        2)        ไมหลงระเริง ไมมัวเมา ระมดัระวังควบคุมตนอยูเสมอ ท่ีจะไมใหเผลอพลาด 
ลงไปในทางผิด ไมปลอยตัวใหถลําลงไปในทางท่ีเส่ือมเสีย หรือท่ีจะทาํกรรมช่ัว 
        3)        เรงสรางสรรคความดีงามและประโยชนสุข กระตือรือรนขวนขวายในการ 
ทํากิจหนาท่ี ไมละเลย  
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แตขะมักเขมนในการพัฒนาจิตปญญา และทําการอยางรอบคอบ (ขอนี้เรียกวา ความ 
ไมประมาทในกุศลธรรมท้ังหลาย) 
        ความรูในไตรลักษณ เปนตัวเรงโดยตรงสําหรับความไมประมาท เพราะเม่ือรู 
วาส่ิงท้ังหลายไมเท่ียงแทแนนอน ไมคงท่ี เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ไมคงตัว จะตอง 
แตกสลายกลับกลายไป ไมรอเวลา และไมฟงใคร เปนไปตามเหตุปจจยั หมายความ 
วา จะตองเรงขวนขวายปองกันความเส่ือมท่ียังไมเกดิข้ึน แกไขปญหาหรือความ 
เสียหายผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแลว รักษาส่ิงดีท่ีมีใหคงอยู และทําส่ิงท่ีดีเพื่อใหเกดิความ 
เจริญงอกงามตอไป ท้ังนี้ดวยการศึกษาเหตุปจจัยและทําการตรงตัวเหตุตัวปจจยันัน้ 
เชน รูอยูวาส่ิงท้ังหลายไมเท่ียง จะเส่ือมส้ินสูญสลายไปตามเหตุปจจัย เม่ือเราตองการ 
ความดีงามความเจริญ เรากต็องเพียรพยายามทํากรรมท้ังหลายอันจะเปนเหตุใหส่ิง 
ดีงามน้ันดํารงอยูไดนานท่ีสุดและบังเกิดประโยชนแกคนมากที่สุด โดยนัยนี้จึงเรียกวา  
คุณคาดานการทํากิจ หรือคุณคาเพื่อความไมประมาท 
        เม่ือพิจารณาใหละเอียด จะเห็นไดวา ตวัแกนหรือฐานแทจริง (ตวับีบหรือ 
แรงดัน) ท่ีทําใหเกิดความเรงในการทํากจินัน้ ก็คือ ทุกข แตความสัมพันธของคน 
กับความทุกข จะเปนเง่ือนไขท่ีทําใหทาทีตอการทํากิจแตกตางกันออกไป เปนความ 
ประมาท ความไมประมาท และความไมประมาทท่ีมีคุณภาพอันแผกกนั การแยกแยะ 
ในเร่ืองนี้จะชวยใหมองเห็นลักษณะและคุณคาของความไมประมาทท่ีถูกตองอยาง 
ชัดเจนยิ่งข้ึน จงึขอนํามากลาว ณ ท่ีนี้ดวย 
        ทุกขเปนฐานใหเกิดแรงเรงในการทํากิจ 3 แบบ คือ 
        1.        ทําการเพราะถูกทุกขบีบ ไดแก พวกท่ีหลงใหลเพลิดเพลินอยูในความสุข 
สบาย ปลอยปละละเลยกจิ เพลิดเพลินมัวเมา ไมคิดถึงความเปล่ียนแปลงอาจเกิดข้ึน 
ตามเหตุปจจัย รอจนกระท่ังภยัมาถึงตัว เกิดความเดือดรอนและจําเปนข้ึนแลว จึงรีบ 
ทําการ รีบแกไข หรือปรับปรุงเฉพาะหนา ซ่ึงทันการบาง ไมทันการบาง อยางท่ีกลาว 
แลวขางตน 
        2.        ทําการเพราะกลัวความทุกข ไดแก พวกท่ีหวาดระแวงหวั่นตอภัยอันตราย  
ความทุกข ความเดือดรอนท่ียังมาไมถึง จึงเรงรีบแกไขปรับปรุงและทําการตางๆ ท่ี 
เห็นวาควรทํา เพื่อปองกันภัยหรือความทุกข คือความเส่ือมความพินาศเปนตน และ 
สรางเสริมความเจริญกาวหนาม่ันคง ซ่ึงการท่ีทําก็มักสําเร็จไดผลดี แตเปนไปดวย 
จิตใจท่ีมีความเรารอนกระวนกระวาย พูดงายๆ วากลัวความทุกข แลวก็ทุกขเพราะ 
ความกลัว และทําการเพราะถูกความกลัวบีบอีกตอหนึ่ง 



        3.        ทําการดวยความรูทุกข ไดแก พวกท่ีคิดจัดการกับทุกขท่ีอาจเกิดมีขางหนา 
ดวยปญญา มิใชหวาดผวาดวยความหว่ันกลัว กลาวคือ รูเทาทันสภาวะท่ีจะตองเปนไป 
ตามไตรลักษณ เขาถึงความเปล่ียนแปลงและความทุกขหรือปญหาท่ีอาจเกิดมีในภายหนา  
จึงใชปญญาศึกษาพิจารณาเหตุปจจยัในกระบวนการแหงความทุกขหรือปญหาท่ีอาจเกิดมี 
ในภายหนา  จงึใชปญญาศึกษาพิจารณาเหตุปจจัยในกระบวนการแหงความเปล่ียนแปลง  
แลวอาศัยความรูในวิถีแหงอนิจจตาและโอกาสที่อํานวยโดยอนัตตตา กาํหนดเอาทางเลือก 
แหงความเปล่ียนแปลงท่ีพึงปรารถนาหรือท่ีดีกวา พรอมท้ังใชความรูในประสบการณสวน  
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อดีตเปนบทเรียน แลวเรงรัดปรับปรุงแกไข และทําการตางๆ เพื่อตัดทางมิใหทุกข 
เขามาครอบงําตน หรือบรรเทาเสีย ตลอดจนเบนใหเปนไปในทางท่ีดีงามเจริญกาวหนา  
เทาท่ีเปนไปได ทําใหสามารถปองกันทุกขหรือทําตนใหปลอดทุกขขางหนาเทาท่ีอยูใน 
วิสัยดวย และทั้งปลอดโปรงผองใสไมมีทุกข ไมหวาดหวั่นกระวนกระวายในขณะกําลัง 
ทําการดวย 
        แบบท่ี 1. ก็คือ ความเปนอยูดวยความประมาทอยางท่ีกลาวแลวขางตน  
        แบบท่ี2. และแบบที่ 3. คือความเปนอยูโดยไมประมาท หรือเปนอยูดวยอัปปมาท  
แตความไมประมาทในแบบที่ 2. เปนอัปปมาท ท่ีอาศัยกิเลส จึงเจือปนดวยความทุกข  
สวนความไมประมาทในแบบท่ี 3. เปนอัปปมาทท่ีเกิดพรอมดวยปญญาจึงปราศจาก 
ปมปญหา ไมมีความทุกขในจิตใจ เปนความไมประมาทท่ีถูกตองสมบูรณ ซ่ึง 
พระอรหันตเทานั้นจะบําเพญ็ไดอยางเต็มความสามารถ สวนปุถุชนจะบําเพ็ญความ 
ไมประมาทไดดีแคไหน ก็สุดแตวาจะใชปญญา (ตามแบบท่ี 3.) ไดมาก และถูกบีบค้ัน 
ดวยความกลัวและความเรารอนกระวนกระวาย (ตามแบบท่ี 2.) นอยเพยีงใด 
        ดังไดยกหลักฐานมาใหดูแลวในตอนทายคําอธิบายของคุณคาขอท่ี 1.  
วาไมเฉพาะแตปุถุชนเทานัน้ แมถึงพระอริยบุคคลช้ันตนๆ ก็ยังอาจเปนผูอยูดวย 
ความประมาทได เหตุท่ีทําใหประมาทก็คือ ความพอใจ อ่ิม หรือสันโดษ ดวยคุณวิเศษ 
บางอยางบางข้ันท่ีตนไดบรรลุแลว ซ่ึงเปนความติดเพลินในความสุขสบายและความ 
ปลอยปละละเลยทอดท้ิงกิจอยางหนึ่ง และกินความรวมถึงการท่ีมองเห็นไตรลักษณ  
รูเทาทันความเปล่ียนเปลงเปนตนแลว ปลงใจไดตอสังขารท้ังหลาย หายเศราโศก  
ไมทุกข ไมเดอืดรอนคับแคนใจ เพราะความสุญเสียเส่ือมสลายพลัดพรากเปนตน เม่ือ 
สุขสบายภายในหรือปรับภายในไดแลว ก็เลยหยดุนิ่ง ไมสนใจ ไมขวนขวาย ไมเพียร 
พยายามแกปญหาท่ีคางคาอยูภายนอก ไมทํากิจท่ีควรทําเพื่อปองกันหรือปรับปรุงใหด ี
ยิ่งข้ึนตอไป ปลอยปละละเลยส่ิงท่ีเปนปญหาไดดําเนินสภาพของมันตอไปหรือยิ่งข้ึนไป  
กรณีอยางนี้เรียกวาการไดคุณคาขอท่ี . คือคุณคาดานการทําจิตหรือคุณคาเพื่อความ 
หลุดพนเปนอิสระของจิต (ระดับตนๆ) นั้นเปนปจจยัใหเกิดความประมาท เพราะ 
บุคคลผูนั้นปฏิบัติผิด คือปฏิบัติเพียงดานเดียว ไมครบถวน ขาดการปฏิบัติเพื่อใหได 
คุณคาขอท่ี 2. ดานการทํากจิหรือคุณคาเพือ่ความไมประมาทไปเสีย ซ่ึงจําเปนจะตอง 
แกไขดวยการใหตระหนกัในคุณคาท้ังสองดาน แลวปฏิบัติใหคุณคาท้ังสองอยางนั้น 
เกิดข้ึนโดยสมบูรณ 
        ปจจัยปลีกยอยอยางหนึง่ท่ีทําใหบางคนกลายเปนผูประมาทไปโดยไมสมควร  



ก็คือความยดึม่ันในความยึดม่ัน ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกบัไตรลักษณเหมือนกนั  
กลาวคือ ความรูเทาทันสังขารดวยมองเหน็ไตรลักษณ ทําใหคลายหรือถอนความยดึ 
ติดถือม่ันในสังขารท้ังหลายเสียได ความไมยึดติดถือม่ันนี้เปนหวัใจของความหลุดพน 
เปนอิสระและความปลอดพนจากทุกข ซ่ึงจะทําใหเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา  
ในการปฏิบัตท่ีิถูกตอง ความไมยึดติดถือม่ันจะเกิดข้ึนเอง เปนผลจากการมองเห็นส่ิง 
ท้ังหลายตามความเปนจริง เม่ือมองเห็นไตรลักษณชัดเจนแลว แตบางคนยังไมไดรูเห็น 
ความจริงดวยความประจักษแจงไตรลักษณอยางนัน้ เปนแตไดยินไดฟงมาและคิดเห็น 
ไปตามเหตุผล พรอมท้ังถือตามไปดวยสัญญา  
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วาจะตองไมยดึติดถือม่ันส่ิงใดๆ ในโลก จงึจะหลุดพนจากทุกข เม่ือคิดคํานึงไปเชนนั้น 
จึงพยายามแสดงท้ังแกตนและแกผูอ่ืนวาตนไมยึดติดถือม่ันตอส่ิงท้ังหลาย หรือหมด 
กิเลสแลว [๑โดยอาการที่กลายเปนไมเอาเร่ืองเอาราวอะไร] ทําใหเกิดการกระทําและ 
การไมกระทําท่ีเกินพอดีและเกินเลยความสมควรตามความเปนจริง การเพิกเฉยละเลย 
เร่ืองท่ีควรเอาใจใส และการไมกระทํากจิท่ีควรทํา โดยไมสมเหตุผลอาการละเลยการ 
กระทําในลักษณะน้ี เรียกวา ความยึดม่ันในความไมยึดม่ัน เปนความไมยึดม่ันอยาง 
เทียมไมใชความยึดม่ันท่ีถูกตองแทจริง 
        ถานําเอาการกระทําและการไมกระทําหลายๆ แบบท่ีมีแรงจูงใจเบ้ืองหลังแตก 
ตางกันมาวางเทียบกันดู ก็อาจจะทําใหมองเห็นลักษณะของการกระทําและการไม 
กระทําท่ีเกดิจากความไมประมาทชัดเจนมากข้ึน จึงขอลองนําการกระทําและการไม 
กระทําสัก 4 แบบ มาวางใหพิจารณา ดังตอไปนี ้
        1)        คนพวกหนึ่ง ถาไมไดผลประโยชนเพื่อตน หรือถาทําจะเสียผลประโยชน 
                ของก็ไมทํา จะทําตอเม่ือตนจะไดรับผลประโยชน หรือทําเพือ่รักษา 
                ผลประโยชนของตน 
        2)        คนพวกหนึ่ง ไมทํา เพราะยดึม่ันในความไมยึดม่ัน คือจะแสดงวาตนไม 
                กิเลส จึงไมทํา 
        3)        คนพวกหนึ่ง ไมทํา เพราะมีความประมาท ติดเพลินในความสุขสบาย  
                เนื่องจากไมถูกทกุขบีบค้ัน หรือเนื่องจากปรับใจไดแลว กว็างใจนอนในเสีย 
        4)        คนพวกหนึ่ง ทําหรือไมทํา แลวแตความสมควรแหงเหตุผล เม่ือรูวาควรทํา  
                แมวาทําแลวตนจะไมไดผลประโยชน ก็ทํา เม่ือรูวาไมควรทํา แมวาทําแลว 
                ตนจะไดผลประโยชน กไ็มทํา และทําในทันทีท่ีควรกระทํา ไมละเลยไมผิด 
                เพี้ยนรีรอ 
        การกระทําในขอ 4) เปนลักษณะของการกระทาํดวยความไมประมาทท่ีถูกตอง 
แทจริง ซ่ึงเปนไปพรอมดวยสติและปญญาท่ีบริสุทธ์ิเปนอิสระ 
        คําสอนของพระพุทธเจาท่ีแนะนําใหทํากิจดวยความไมประมาทนั้น แบงตาม 
ประเภทของกจิได 2 อยาง คือ 
        1.        เกี่ยวกับกิจดานใน ไดแก คําสอนท่ีแนะนํากระตุนเตือนใหเรงพัฒนาจิตใจ 
ของตน อยางท่ีเรียกวา ทําความเพยีรทางจติ เพื่อบรรลุภูมิธรรมท่ีสูงย่ิงๆ ข้ึนไป ซ่ึงก็ 
คือการเขาถึงคุณคาดานการทําจิตของไตรลักษณ หรือความสามารถทําใจของตนให 
หลุดพนเปนอิสระไดมากข้ึนไปโดยลําดบันั่นเอง กจิดานนี้อาจเรียกงายๆ วาการ 



ปรับปรุงภายใน หรือเรียกใหส้ันวา ปรับภายใน 
        2.        เกี่ยวกับกิจดานนอก ไดแก คําสอนท่ีแนะนําเราเตือนใหเรงพัฒนาชีวิตดาน 
นอก เกีย่วกับความ 
{๑การไมเอาอะไรนั้นดี แตการไมเอาเร่ืองอะไร ควรระวงัใหมาก การไมเอาอะไร คือ 
การทําโดยไมตองการผลประโยชนตอบแทนเพ่ือตน เปนความประพฤติท่ีนายกยอง  
แสดงวาไมมีหรือไมตกอยูในอํานาจของตัณหา แตการไมเอาเร่ืองอะไรอาจกลายเปน 
การละเลยทอดท้ิงกิจหนาท่ี การไมเอาใจใสเร่ืองท่ีควรใสใจ ซ่ึงหมายถึงความประมาท  
และความหลงผิดถือผิด ตลอดจนความมีตณัหา ท่ีทําใหตดิเพลินในความสบาย อยาง 
นอยก็เปนเคร่ืองแสดงถึงความขาดกุศลฉันทะท่ีเปนบันไดข้ันตนของคุณความด ี
ท้ังหลาย}  
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เปนอยูประจําวัน การดํารงตนในโลก ใหกระตือรือรนขยนัหม่ันเพียรในการประกอบ 
อาชีพการงาน การทําหนาท่ีของตน การแกไขปองกันปญหาตางๆ การสรางสรรคส่ิงดี 
งาม และการบําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนสุขของสวนรวม กจิดานนี้อาจเรียกงายๆ วา การ 
ปรับปรุงภายนอก หรือเรียกใหส้ันวา ปรับภายนอก 
        ในดานกาลเวลา คําสอนเก่ียวกบัความประมาท ยอมเกี่ยวของกับกาลทั้ง 3คือ 
        1)        สวนอดีต ใหพจิารณาเหตุการณ ปรากฏการณ หรือประสบการณท่ีลวงแลว  
แลวถือเอามาเปนบทเรียน เปนเคร่ืองกระตุนเตือนใหเรงแกไขปรับปรุงและเพยีร 
พยายามทํากิจตอไป 
        2)        สวนปจจุบัน ใหเรงทํากิจของตนๆ อยางจริงจงั ไมใหรีรอ ไมใหผัดเพีย้น ให 
ใชเวลาทุกขณะทุกโอกาสใหเปนประโยชน 
        3.        สวนอนาคต ใหคิดถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนไดตอไปภายหนาท้ังใน 
ทางดีแลในทางราย โดยใชปญญาพิจารณาความเปนไปตามเหตุปจจยั แลวเตรียมการ 
ปองกันอนาคตภัย และกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อสงเสริมความเปนไปในทางท่ีดีงามหรือ 
เจริญม่ันคง 
        ถาเปรียบเทียบกับคําสอนเก่ียวกบัคุณคาดานการทําจิต คําสอนของพระพุทธเจา 
ท่ีเกี่ยวกับคุณคาดานการทํากิจ แสดงเนื้อหาและรายละเอียดนอยกวา กระจายอยูหางๆ  
และมักเปนคําสอนส้ันๆ ท้ังนี้เพราะกิจกรรมของมนุษยยอมแตกตางกนัไปหลากหลาย 
ตามกาลเทศะ มิใชเร่ืองยืนตัวท่ีจะพูดไวแนนอนเปนอยางเดียว จึงแสดงหลักการหรือ 
ใหคติไวเทานัน้ก็เพยีงพอตางจากการทําจติท่ีเปนเร่ืองเกีย่วกับธรรมชาติของความเปน 
มนุษย ซ่ึงตราบใดท่ียังเปนมนุษย สภาวะดานจิตก็เหมือนๆ กัน อีกท้ังเปนเร่ืองประณีต 
ลํ้าลึกเขาใจไดยากปฏิบัติไดยาก และเปนสวนพิเศษจําเพาะของคําสอน จึงแสดง 
รายละเอียดเทาท่ีเปนไปไดไวใหแลวเสียทีเดียว 
        ยังมีขอควรทราบอีกบางประการเก่ียวกับความสําคัญของคุณคาทางจริยธรรม 
ท้ังสองอยางของไตรลักษณ พรอมท้ังความสัมพันธระหวางคุณคาท้ังสองน้ัน ซ่ึงจะนาํ 
มากลาวไว ณ ท่ีนี้ ดังนี ้
        1.        คุณคาดานการทําจิตกับคุณคาดานการทํากจิ ชวยปดชองเสียของกันและกนั  
และชวยเสริมกันใหเกดิคุณประโยชนโดยสมบูรณ 
        ก.        คุณคาดานการทําจิต หรือคุณคาเพื่อความหลุดพนเปนอิสระ ชวยเสริม 
คุณคาดานการทํากิจหรือคุณคาเพื่อความไมประมาท ดังน้ี 
        1)        ชวยใหการทํากจิเปนไปโดยบริสุทธ์ิ คือ ทําการดวยจิตใจท่ีบริสุทธ์ิ ไมมี 



เง่ือนปมของกเิลสท่ีแอบแฝงคอยชักพาไป ปฏิบัติตรงไปตรงมาตามเหตุปจจัย เพื่อ 
จุดมุงหมายท่ีดีงามอยางแทจริง 
        2)        ชวยใหการทํากจิดําเนนิไปดวยความสุข คือ ปดชองเสียสําคัญของนักทํา 
กิจ ท่ีเม่ือกระตือรือรนเรงรัดทํางาน ก็มักทําดวยความเรารอนกระวนกระวาย มี 
ความเครียดกังวลมาก เพราะทําดวยถูกแรงกิเลสบีบค้ัน เชน ทําดวยความกลัว ดวย 
ความคิดแขงขันชิงดีชิงเดนกนั เปนตน เปล่ียนเปนทํางานดวยจิตท่ีสงบสุข เบิกบาน  
ผองใส ดวยความรูเทาทันท่ีทําใหใจเปนอิสระไดเสมอ 
        นอกจากนั้น ในเม่ือผูทํากิจเหน็คุณคาของความบริสุทธ์ิหลุดพนและความสงบ 
สุขของจิตใจแลว  
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การทํางานสรางสรรคพัฒนาตางๆ ภายนอก ก็จะเปนไปโดยมีความมุงหมายเพื่อ 
สงเสริมความมีชีวิตท่ีบริสุทธ์ิและสุขสงบไปดวย พูดส้ันๆ วา การพัฒนาวัตถุจะดําเนิน 
ไปพรอมกับการพัฒนาจิตใจ 
        ข.        คุณคาดานการทํากิจ หรือคุณคาเพื่อความไมประมาท ชวยเสริมคุณคาดาน 
การทําจิตหรือคุณคาเพื่อความหลุดพนเปนอิสระ คือ ตามหลักสามัญวา คนท่ัวไปเม่ือ 
สุขสบายแลว ก็มักประมาท โดยหยุดนิ่งเฉยเสีย คือไมกระตือรือรนท่ีจะทํากิจตอไป มัก 
จะประมาท แมแตคนท่ีปลงอนิจจัง ทุกขังอนัตตาไดแลวจิตใจหายทุกขโลง สบาย ก็มัก 
ติดเพลินในความสงบสบายใจน้ัน แลวหยุดนิ่งเฉย ไมแกไขปญหาภายนอกท่ีคางคาอยู  
ไมเรงรัดตนเองใหทํากจิท่ีควรทําท้ังเพื่อพฒันาตนเองและพัฒนาภายนอกตอไป คุณคา 
ดานการทํากจิของไตรลักษณ จะปดชองเสียนี้ และเรงเราผูนั้นใหกระตือรือรนทํากิจ 
ตอไป 
        กลาวโดยยอ ในการปฏิบัติท่ีถูกตอง คุณคาท้ังสองน้ีจะตองประสานและหนุน 
เสริมซ่ึงกันและกัน การทําจติจะตองชวยการทํากิจใหไดผลดียิ่งข้ึน โดยใหทําอยาง 
บริสุทธ์ิ และมีความสุข ไมใชมาหยุดหรือถวงการทํากิจ การทํากิจกจ็ะตองเสริมการทํา 
จิตไมใหกลายเปนความติดเพลิน แตใหเรงรัดกาวหนาตอไป การปฏิบัติท่ีถูกตองนั้นจะ 
แกไขปญหาเร่ืองทําการดวยใจมีทุกขและสบายแลวหยดุ ใหกลายเปนทํากิจดวยจิต 
สบายและถึงแมสบายก็ยังทํากิจ หรือ เม่ือสรางความเจริญอยู ก็ไมมีทุกข เม่ือเจริญ 
สบายแลว กไ็มนิ่งหยดุ สามารถเอาการทําจิตมาคุมการทํากิจ และเอาการทํากิจไป 
สนับสนุนการทําจิต ใหไดผลสมบูรณดวยกัน และพรอมกันท้ังสองดาน 
        2.        คุณคาท้ังสองดานตางก็อาศัยปญญาหรือมีแกนรวมที่ปญญา 
        ก.        ในดานการทําจติ ปญญาท่ีรูเทาทันสังขาร มองเห็นไตรลักษณ ทําใหหาย 
ยึดติดถือม่ันในสังขาร สามารถสละ ละ ปลอยวาง ทําใจใหหลุดพนเปนอิสระ ยิ่งรู 
เทาทันชัดเจนมากข้ึน กย็ิ่งเปนอิสระมากข้ึน บรรลุภูมิธรรมสูงข้ึน และสามารถดํารง 
อิสระภาพของจิตไดตลอดเวลา เชน เม่ือไดฌานไดวิปสสนา ก็รูเทาทันแมแตสุขใน 
ฌานในวิปสสนานั้นวาไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา แลวไมติดในสุขนั้น ไมติดในฌาน 
ในวิปสสนานัน้ เปนตน 
        ข.        ในดานการทํากจิ ปญญาท่ีรูเทาทันสังขาร มองเห็นไตรลักษณ ทําใหเกิดแรง 
กระตุนเราเตือนท่ีจะเรงทํากจิ ใชชีวิตใชเวลาใหเกดิคุณคามากท่ีสุด ความรูเทาทันวาส่ิง 
ท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจยั ก็ทําใหพิจารณาคนหาสาเหตุปจจยั เพื่อแกไขท่ีเหตุ 
ปจจัย หรือทําการใหตรงตัวเหตุตัวปจจัย ความรูและทําใหตรงตัวเหตุปจจัยนี้ รวมไปถึง 



การพิจารณาทบทวนวิเคราะหหาเหตุปจจยัในกระบวนการเปล่ียนแปลงสวนท่ีผานมา 
แลวเพื่อเปนบทเรียน และกําหนดเหตุปจจยัท่ีจะตองเก่ียวของในการที่จะกระทําเพื่อ 
ปองกันความเส่ือมและสรางสรรคความเจริญพัฒนาตอไปดวย 
        3.        คุณคาทางจริยธรรมท้ังสองขอของไตรลักษณ แสดงถึงความสําคัญอยาง 
ยวดยิ่งของหลักไตรลักษณดงันี้ 
        ก.        ไตรลักษณ เปนจุดบรรจบของสภาวสัจจะสําหรับปญญาจะรูเขาใจใหเกิด 
ความหลุดพนเปน  
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อิสระ ของจริยธรรมท่ีจะตองประพฤติปฏิบัติดวยความไมประมาท กลาวคือ ไตรลักษณ 
นั้นเปนสภาวะสัจจะ หรือความจริงตามสภาวะ ซ่ึงเปนเร่ืองสําหรับปญญาจะรูเขาใจ  
ซ่ึงเม่ือรูเขาใจเทาทันแลว ก็จะทําใหจิตหลุดพนเปนอิสระ และในเวลาเดียวกันนั้น  
ไตรลักษณแลว เกดิความไมประมาท เรงรัดทํากิจท่ีควรทํา และหลีกเวนการท่ีควรเวน  
ขวนขวายสรางสรรคส่ิงท่ีดีงาม ดวยการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมตางๆ 
        ข.        ไตรลักษณเปนจุดกําเนิดของจริยธรรม ตั้งแตข้ันตนจนถึงข้ันสุดทาย ขอนี้ก็มี 
เหตุผลทํานองเดียวกับขอ ก. คือ ความสํานึกในไตรลักษณเปนเคร่ืองเราเตือนใหไม 
ประมาท ทําใหเวนช่ัว ทําดี ทํากิจสรางสรรค ทําใหมีการประพฤติจริยธรรมต้ังแตข้ัน 
เร่ิมตนข้ึนไป จนในท่ีสุดเม่ือมีความรูชัดแจงในไตรลักษณโดยสมบูรณ ก็จะทําให 
สามารถดํารงจิตเปนอิสระ ปลอดโปรงหลุดพน เปนเสรีโดยส้ินเชิงซ่ึงเปนจุดสุดยอด 
ของจริยธรรม 
        ค.        ไตรลักษณ เปนท่ีบรรจบโลกียธรรมและโลกุตตรธรรม กลาวคือ คุณคาดาน 
การทําจิตหรือความมีใจหลุดพนเปนอิสระนั้น เปนคุณคาในระดับโลกตุตระ สวนคุณคา 
ดานการทํากจิหรือความไมประมาท เปนคุณคาในระดบัโลกิยะ การท่ีคุณคาท้ังสองดาน 
นั้น ชวยหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน ก็เปนเคร่ืองแสดงวาในชีวิตท่ีพึงปรารถนา โลกียธรรม 
กับโลกุตตรธรรมจะอิงอาศัยไปดวยกันพรอมๆ กัน ดังหลักฐานยืนยนัท่ีชัดเจน คือ  
พระอรหันตมีพระพุทธเจาเปนตน ซ่ึงเปนบุคคลแบบอยางสูงสุด เปนผูมีจิตหลุดพนเปน 
อิสระแลวโดยสมบูรณ และอิสรภาพสมบูรณของจิตนั้น ทานไดทําสําเร็จแลวดวยความ 
ไมประมาท แมเม่ือเปนพระอรหันตแลว ทานก็บําเพ็ญกจิตางๆ เพื่อประโยชนสุขของ 
สงฆและของพหูชนดวยความไมประมาทตอไป แมคนท่ัวไปที่ยังเปนปุถุชนก็ควรดาํเนิน 
ตามแบบอยางของทานผูบรรลุจุดหมายสูงสุดแลวเหลานัน้ ดวยการดําเนินชีวิตท่ีจะให 
คุณคาท้ังสองดานของไตรลักษณ คือ ท้ังทําจิตใหหลุดพนเปนอิสระเทาท่ีจะทําไดในวิสัย 
ของตน [๒และท้ังทํากิจดวยความไมประมาทไปดวยพรอมกัน] 
        ง.        คุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณเปนหลักประกันของศีลธรรมท่ีสมบูรณ  
ซ่ึงไดผลแนนอนม่ันคงและเด็ดขาด อธิบายวา ส่ิงท่ีจะเปนหลักประกันใหคนมีศีลธรรม 
ไดอยางแนนอนเด็ดขาดมี 2 อยาง คือ 
        1)        จติไมเอา คือความรูสึกของจิตใจท่ีไมเกาะเกีย่ว ไมอยาก ไมปรารถนาอามิส 
ไมคิดละเมิด 
{๑มีพุทธพจนบางแหงตรัสแสดงคุณสมบัติของพระอรหนัตไววา “เปนผูไมอาจ  
(คือเปนไปไมได) ท่ีจะประมาท” (ม.ม.13/231-2/229; 18/213/157)  



ทานแสดงเหตุผลวา เพราะกจิท่ีพึงทําดวยความประมาทพระอรหันตเหลานั้นไดทํา 
เสร็จแลว} 
{๒ตามหลักอภิธรรม ทานวา พระอรหันตผูบรรลุโลกุตตรธรรมสูงสุดแลวนั้น เม่ือทํา 
กิจธุระการงานตางๆ ยอมทําดวยมหากิริยาจิต ท่ีเปนโลกิยะข้ันกามาวจร}  
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หรือคิดท่ีจะทําผิดใดๆ เลย เพราะไมมีกเิลสท่ีจะเปนเหตุใหกระทําเชนนั้นเหลืออยู  
หมดความเหน็แกตวั 
        2)        ความสุขท่ีดีกวา อยางท่ีทานเรียกวา ความสุขอันประณีต ซ่ึงเขาถึงไดดวยวิธี 
การอ่ืนท่ีไมข้ึนตออามิส ไมตองอาศัยการกระทําผิดศีลธรรมเลย 
        วาท่ีจริง เพียงขอ1) อยางเดียว ก็เปนหลักประกันท่ีเพียงพออยูแลว สําหรับ 
ความเปนอยูท่ีจะไมมีการประพฤติผิดศีลธรรม หรือการละเมิดกฎเกณฑทางศีลธรรม  
สวนขอท่ี 2) เปนคุณคาท่ีเสริมย้ําเพิ่มใหแนนหนายิ่งข้ึนไปอีก 
        คุณคาขอท่ี 1 ของไตรลักษณ คือคุณคาดานการทําจติหรือคุณคาเพื่อความเปน 
อิสระหลุดพนของจิต อํานวยส่ิงท่ีจะเปนหลักประกันของศีลธรรมท้ังสองขอนี้ กลาวคือ  
ความรูเทาทันสังขาร มองเห็นไตรลักษณ ยอมทําใหจิตใจเปนอิสระ หายยึดติดผูกพัน  
สลัดพนไป ลอยตัว ไมเห็นส่ิงนั้นๆ เร่ืองนั้นๆ วานาเอา นาเปน หรือนาเกลียด นาชัง ท่ี 
จะเปนเหตุใหทําการอยางใดอยางหนึ่งท่ีเรียกวาการผิดศีลธรรม พูดอีกนัยหนึ่งวา  
ศีลธรรมเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ เพราะไมมีแรงจูงใจท่ีจะทําใหประพฤติผิดศีลธรรม 
นั้นเลย อีกประการหนึ่ง ความหลุดพนเปนอิสระของจิต เปนเหตุใหเกิดความสุขอยาง 
ประณีตลึกซ้ึง ซ่ึงไมตองอาศัยอะไรๆ ท่ีเกีย่วของกับการละเมิดศีลธรรมน้ัน คือ ผูหลุด 
พน มีความรูสึกเปนเสรี ปลอดโปรงโลงเบา [๑เบิกบานผองใส] และบางทานก็อาจจะ 
ไดสมาธิไดฌานท่ีหาความสุขประณีตแบบตางๆ ไดอีก เม่ือมีความสุขอยูแลว และเปน 
สุขท่ีดีกวา กจ็งึเปนธรรมดาอยูเอง ท่ีผูนั้นยอมจะไมเกดิความคิดใดๆ ท่ีจะละเมิด 
ศีลธรรมเพ่ือหวังความสุขท่ีตนยังไมได อยางไรก็ตาม จะตองเขาใจดวยวาส่ิงท่ีเปน 
หลักประกนัขอท่ี 2) คือความสุขท่ีประณีตอยางเดยีว ถาเปนสุขในระดับโลกิยะ เชน  
ไดฌาน เปนตน ก็ยังไมเปนหลักประกนัท่ีปลอดภัยโดยสมบูรณ เพราะผูไดสุขประณีต 
ระดับโลกิยะ เชน ไดฌาน เปนตน กย็ังไมเปนหลักประกนัท่ีปลอดภัยโดยสมบูรณ  
เพราะผูใดสุขประณีตระดับโลกิยะ อาจถอยกลับมาหมกมุนในสุขหยาบๆ ไดอีก จะให 
ปลอดภัยแทจริง ตองไดหลักประกนัขอท่ี 1) คือ จิตไมเอาดวย มิฉะนัน้ก็ตองเปนสุข 
ประณีตข้ันโลกุตตระ ซ่ึงกย็อมมาดวยกันกับหลักประกนัขอท่ี 1 อยูเองเปนธรรมดา 
        บุคคลโสดาบัน เปนผูท่ีมีหลักประกนัทางศีลธรรมท้ังสองขอท่ีกลาวนี้อยูกับตัว 
แลว จึงเปนผูมีศีลธรรมสมบูรณ จะไมมีการประพฤติผิดศีลธรรมใดๆ เลยอยาง 
แนนอน แมโดยหลักการทานก็เรียกพระอริยบุคคล หรืออารยชน ตั้งแตช้ันโสดาบัน 
ข้ึนไป [๒วาเปนผูมีศีลสมบูรณ] ดังนัน้ ถาตองการใหศีลธรรมแผท่ัวไปในสังคมอยาง 
ม่ันคง ก็จะตองพัฒนาคนสวนใหญใหเปนโสดาบัน จึงจะประสบความสําเร็จแทจริง 



        ถาไมสามารถสรางหลักประกนั 2 อยางนี้ข้ึน ความหวังท่ีจะใหสังคมมีศีลธรรม 
ม่ันคงก็เปนไปไดยาก เพราะมีเช้ือหรือความโนมเอียงท่ีจะละเมิดศีลธรรมอยูภายในตัว 
คนท่ัวๆ ไป อันไดแกจิตท่ีจะเอาหรือกเิลสท่ีจะละเมิด ในกรณีเชนนี้ การสรางเสริม 
ศีลธรรมจะตองใชวิธีสรางระบบบังคับควบคุมการขมฝนหรือใชพลังอยางอ่ืนท่ีแรงกวา 
มากดหรือทวมทนออกไป ซ่ึงยอมไมปลอดภัยจริง และไมไดผล 
{๑แตการประสบไตรลักษณอยางไมรูเทาทัน กลับทําใหเกิดทุกข เชน ส.ข.17/4/4; 
32/21ว 87/53} 
{๒เชน อง.นวก.23/216/394; อภิ.ปุ.36/101/178}  
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สมบูรณ ตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นถึงความไมสําเร็จผลดีดวยของวิธีการเชนนี้ มีอยูท่ัวไป  
เชน คนในยุคปจจุบันนีเ้อง ไดเลาเรียนกันมามากๆ ท้ังท่ีรูอยูวาอะไรดอีะไรช่ัว อะไรถูก 
อะไรผิด เปนคุณหรือโทษ แตเพราะตกอยูในอํานาจของความอยากความชัง ความ 
หลงมัวเมา คือ โลภะ โทสะ โมหะ ก็ละเมิดศีล ทําการท่ีเปนการเบียดเบียนตนเอง  
(เชนดื่มสุรา) บาง เบียดเบียนสังคม (เชน ตัดไมทําลายปา) บาง คําช้ีแจงโดยเหตุผล 
ก็ดี การใชกฎหมายบังคับกด็ี ปรากฏวาไดผลนอยกวาควร 
        ในกรณีท่ีไมสามารถสรางหลักประกนัของศีลธรรมอยางท่ีกลาวขางตน มนุษย 
ท่ัวไปจะใชวิธีการตอไปนี้ ในการรักษาหรือสงเสริมศีลธรรม ซ่ึงไดผลมากนอยบาง แต 
ไมเด็ดขาด คือ 
        -        ใชพลังความกลัว โดยขูบังคับดวยอํานาจของคน ไดแกการวางกฎเกณฑ  
                กฎหมาย และระบบการลงโทษ ซ่ึงจะมีการพยายามหลบเลี่ยง ทําใหตองวาง 
                ระบบการควบคุมใหซับซอนยิ่งข้ึน และอาจมีความทุจริตในระบบ เชนการ 
                สมคบกันโดยตรงบาง โดยออมบาง ทําใหการรักษาศีลธรรมไดผลนอยลงๆ 
        -        ใชพลังความกลัว โดยขูดวยอํานาจเรนลับ เชนเทพเจาและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิตางๆ  
                ซ่ึงในสมัยท่ีคนเช่ือก็ไดผลไมนอย แตเม่ือคนมีความรูอยางปจจุบันมากข้ึน 
                ก็ไดผลนอย การใชพลังความกลัวในขอนี้รวมไปถึงความกลัวตอการไปเกิด 
                ในนรกดวย 
        -        ใชพลังความกลัว โดยบีบดวยอํานาจเกยีติยศและความนิยมนับถือ คือ ใช 
                อํานาจบีบค้ันของสังคมทําใหกลัวความติเตียน ความเสียช่ือเสียงเปนตน 
                สําหรับบางคนก็ไดผล บางคนก็ไมไดผล ถึงแมโผลก็ไมเด็ดขาด 
        -        ใชพลังความอยาก โดยลอดวยรางวัลหรือผลตอบแทนท้ังจากคนดวยกัน 
                จากเทพเจาหรืออํานาจเรนลับศักดิ์สิทธ์ิ ตลอดจนการไปเกดิในสวรรค ซ่ึง 
                ก็ไดผลบาง ไมไดผลบาง ตามกาลเทศะ ไมแนนอน 
        -        ใชพลังมโนธรรม โดยเราความละอายแกใจ ความเคารพตนเอง และความ 
                มีสติสัมปชัญญะ พลังขอนี้ นอยคนจะมีมาก คนสวนมากมีพลังนี้นอย มัก 
                พายแกแกพลังความอยากเปนตน จึงรักษาศีลธรรมไวไดเพียงบางสวน 
                โดยเฉพาะในยุคท่ีมีส่ิงลอเราเยายวนมาก และมีคานิยมหยาบ พลัง 
                มโนธรรมนี้ก็คุมครองไมไดมาก 
        -        ใชพลังศรัทธา โดยเราใหจิตแลนพุงดิ่งไปในอุดมคติ อุดมการณ หรือส่ิง 
                สูงสงดีงามอยางใดอยางหนึ่ง ดวยความเช่ือม่ันอยางแรงกลา ซ่ึงทําสําเร็จ 



                ไดยาก และแมสําเร็จแลว กไ็มแนนอน อาจกลับกลายเปนอ่ืนไปได เพราะ 
                ความเช่ือ เปนการข้ึนตอส่ิงอ่ืน ไมใชความรูจริง และก็ยังไมรูจริง และยังไม 
                หมดเช้ือกิเลสภายใน ซ่ึงอาจกําเริบมีกําลังแข็งกลาข้ึนมากลบทับศรัทธาใน 
                คราวหน่ึงคราวใดก็ได หรือศรัทธาน้ันก็อาจจะจางลงและหายไปเอง  
                (ขอนี้รวมถึงพลังสมาธิในระดบัเจโตวิมุติข้ันตนๆ ดวย)  
        -        ใชพลังฉันทะ โดยเราใหเกิดความอยากสรางสรรคส่ิงท่ีดีงาม หรือความ 
                ใฝด ีขอนี้เปนพลังตรง  
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                ขาม หรือคูปรับโดยตรงกับพลังตัณหาที่เปนตัวการใหประพฤติผิดหรือ 
                ละเมิดศีลธรรม ในกรณีท่ียังไมสามารถสรางความหลุดพนเปนอิสระของจิต 
                ข้ึนได ควรมุงเนนการสรางพลังฉันทะน้ี เพราะเปนพลังท่ีเปนกุศล เจือดวย 
                ปญญา และสงตอถึงความหลุดพนเปนอิสระไดโดยตรงกวาขออ่ืนๆ 
        ไมวาจะมีพลังชนิดใดอยูเบ้ืองหลังการปฏิบัติก็ตองอาศัยสัญญมะ คือการบังคับ 
ควบคุมตนเองเปนหลักในการทําใหศีลธรรมสัมฤทธิผล ดังนั้น ในการพัฒนาคนดานศีล 
ธรรม จึงตองฝกใหคนมีความเขมแข็งรูจักบังคับควบคุมตนได ซ่ึงความสําเร็จผลจะ 
งายหรือยาก และผลจะดีมากหรือนอย ก็ข้ึนตอพลังหนุนทีอ่ยูเบ้ืองหลังดวย ในบรรดา 
พลังท่ีกลาวมาน้ัน พลังท่ีจัดวาอยูในข้ันประณีต ก็คือ พลังมโนธรรม พลังศรัทธา และ 
พลังฉันทะ แตท้ังนี้ พึงระลึกไวเสมอวา พลังเหลานี้จะยังไมสามารถใหผลแนนอน 
เด็ดขาด ศีลธรรมของสังคมจะม่ันคงแทจริง ก็ตอเม่ือคนเขาถึงส่ิงท่ีเปนหลักประกัน 
ของศีลธรรม 2 อยาง ซ่ึงทําใหมีศีลธรรมข้ึนมาเองโดยอัตโนมัติ คือ จิตท่ีพน และสุข 
ท่ีประณีตซ่ึงไมข้ึนตออามิส ดังไดกลาวแลวขางตน 
        จ.        ความไมประมาท ซ่ึงเปนคุณคาทางจริยธรรมขอท่ี 2 ของไตรลักษณนัน้ เปน 
เคร่ืองเรงเราใหเกิดความกาวหนาในธรรม และพรอมกันนั้นก็เปนเคร่ืองวัดความ 
กาวหนาในธรรมดวย ดังไดกลาวแลววาพระอรหันต เปนจุดสุดยอด เปนท่ีบรรจบรวม 
และเปนท่ีแสดงออก ท้ังของความหลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณ และการท่ีไดบําเพญ็ 
ความไมประมาทโดยสมบูรณ เปนจดุสมบูรณ ท้ังของการปฏิบัติทางจริยธรรม และของ 
ความรูแจงเขาถึงสัจธรรม เปนท่ีประสานกลมกลืนของความปลอยวางไมยึดม่ันกับการ 
กระทําอยางเอาใจใสจริงจัง เปนจุดเต็มแหงการบรรลุโลกุตตรธรรมและการปฏิบัติถูก 
ตองตอโลกียธรรมเปนท่ีแสดงใหเห็นวาส่ิงท่ีดูเหมือนขัดแยงตรงขามกัน แตท่ีจริง 
สอดคลองไปดวยกันไดอยางไร มิใชพียงสอดคลองไปกันไดเทานั้น แตยังชวยคํ้าชู 
สงเสริมกันอีกดวย ความไมประมาทเปนศนูยรวมของจริยธรรม และเปนตัวเรงให 
เกิดการกระทําตลอดกระบวนการแหงปฏิบัติการจริยธรรม ตั้งแตเร่ิมตนจนถึงท่ีสุดดงัมี 
พุทธพจนตรัสเรียกวาเปนดจุรอยเทาชางท่ีใหญซ่ึงคุมรอยเทาของสัตวบกอ่ืนๆ ไดหมด 
ทุกชนิด ความไมประมาทคุมคุณธรรมขออ่ืนทุกอยางใหอกทํางาน คุณธรรมขออ่ืนๆ  
ตองมีความไมประมาทออกรวมปฏิบัติงาน ถาประมาทเสียอยางเดียว คุณธรรมขออ่ืนๆ  
ถึงแมมีอยูมากมาย กลาวถึงเต็มไปท่ัวคัมภรีท้ังหลาย ก็เงียบเฉย เหมือนไมมีหรือนอน 
ตายแลวท้ังหมด เปลาประโยชน ตอเม่ือไมประมาทแลว คุณธรรมท้ังหลายจึงจะสําแดง 
ผลอยางแทจริง แตสําหรับบุคคลท่ีมีกิเลส จิตยังไมหลุดพน ความไมประมาทมักจะถูก 



ถวงร้ังใหยอหยอนหรือหยุดเฉย กลายเปนความประมาทเสียบอยๆ เพราะมัวตดิเพลิน 
อยูในอามีส และในอารมณท่ีลอใหลุมหลงหรือใหเขวไปเสียบาง ถูกกเิลสเชนตัณหา พา 
ใหเกยีจคราน หวงกังวล หรือเถลไถลเสียบาง การปฏิบัติจริยธรรม จึงบกพรองอยู 
เนืองๆ หรือไมสําเร็จผลเลย ในทางตรงขาม ยิ่งมีจิตหลุดพนเปนอิสระมากข้ึน กย็ิ่งไม 
ติดเพลินในอามิสและในอารมณท่ีลอหลอก และไมถูกกิเลสครอบงํา ไมมีเคร่ืองถวง 
ร้ังไว จึงยิ่งจะเปนผูไมประมาท เรงรัดกิจท่ีควรทําไดมากข้ึน ก็ยิ่งไมติดเพลินในอามิส 
และในอารมณท่ีลอหลอก และไมถูกกเิลสครอบงําไมมีเคร่ืองถวงร้ังไว จึงยิง่จะเปนผูไม 
ประมาท เรงรัดทํากิจท่ีควรทําไดมากข้ึน คามเปนอิสระละวาง  
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กับความเอาจริงเอาจังในงาน จึงเสริมกันใหตางก็สมบูรณไปดวยกันฉะนี ้
        พรอมกันนั้น หลักความไมประมาทเทาท่ีกลาวมา ก็เปนเคร่ืองเตือนใจใหสํานึก 
วา ทุกคนแมเปนอริยะแลวในช้ันตนๆ ตราบใดท่ียังไมบรรลุอรหัตตผล ก็ยังมีจดุออน  
อาจไปติดเพลินในความสุขสบายและอ่ิมพอใหสําเร็จท่ีลุถึงแลว กลายเปนผูประมาท  
คือ พล้ังพลาดเอากุศลธรรมใหตั้งอยูในความไมประมาท และหม่ันสรางความสังเวช  
คือคอยเราเตือนจิตสํานึกใหคิดท่ีจะไมประมาทอยูตลอดทุกเวลา 
        ในเม่ือคนท้ังหลายมีเช้ือหรือมีความโนมเอียงท่ีจะเปนผูประมาท จึงเปนธรรมดา 
วา ในหมูชนท่ีอยูรวมๆ กัน มากก็ตามนอยก็ตามจะตองมีคนอยางนอยสวนหนึ่งท่ีตกอยู 
ในความประมาท จึงเปนความไมประมาทอยางหนึ่งของคนผูไมประมาท ท่ีจะทําตน 
เปนกัลยาณมิตร ชวยเราเตือนใหคนเหลานั้น ถอนตนจากความประมาทและกลายเปน 
ผูประมาทดวย ความมีกัลยาณมิตรหรือกัลยาณมิตตตา เปนหลักสําคัญอยางหนึ่งท่ีทาน 
ใหใชเปนคูเสริมกันกับความไมประมาท เพื่อจะตอบไดซ่ึงคําถามวา คุณธรรมขออ่ืนๆ  
ก็นอนเปนตายหมด ในเม่ือประมาทและกเ็ม่ือประมาทแลว จะแกไขไดอยางไร โดยไม 
ตองรอใหทุกขมาบีบค้ันเสียกอน 
        กลาวโดยสรุป ทุกคนพึงไมประมาทคือ เรงรัดทํากิจหนาท่ี ท้ังเพื่อใหประโยชน 
ตน คือเพ่ือพัฒนาตนเอง และเพ่ือประโยชนแกผูอ่ืน คือเพ่ือชวยผูอ่ืนใหพัฒนา เชน 
        ผูปกครองรัฐ พึงไมประมาท  ในการสรางเสริมความสงบเรียบรอยเปนสุข  
จัดสรรสภาพแวดลอมใหเกือ้กูลแกความอยูดีมีธรรม และการแสวงหาคุณคาท่ีสูงข้ึนไป 
ทางจิตปญญาของประชาชน 
        พระเถระ พึงไมประมาท ในการเผยแผธรรมเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
ขวนขวายบําเพ็ญกิจ เพื่อเหน็แกชุมชนท่ีจะเกิดมาภายหลัง (ปจฉิมาชนตา) และทําการ 
ทุกอยางท่ีจะใหสัทธรรมดํารงม่ันเพ่ือประโยชนสุขของชนจํานวนมากตลอดกาลนาน 
        พระภกิษทุุกรูป พึงไมประมาท ในการบําเพ็ญสมณธรรม และในการทําจิตของ 
ประชาชนใหผองใส สรางความรูสึกรมเยน็ปลอดภัย ท้ังดวยความประพฤติท่ีปราศจาก 
การเบียดเบียนของตนเอง และดวยการส่ังสอนประชาชนใหประพฤติดงีามทําสังคมให 
รมเย็น 
        คนทุกคน พึงไมประมาท ในการบําเพ็ญประโยชนตนดวยการทําตนใหพึ่งตนได  
และในการบําเพ็ญประโยชนผูอ่ืนดวยการชวยใหเขาสามารถพึ่งตน พัฒนาจิตปญญา 
เพื่อเขาถึงประโยชนสุขสูงสุด ท่ีจะใหมีจติหลุดพนเปนอิสระและเปนอยูดวยความไม 
ประมาท 



        อนึ่ง เนื่องดวยสามัญวสัิยของมนุษยท้ังหลายท่ีวา เม่ือเจริญกาวหนาแกปญหา 
สําเร็จ มีวัตถุ  
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อุปกรณพร่ังพรอม อยูสุขสบายแลวมักจะประมาท หรือพจิารณาเหน็สภาวะของส่ิงท้ัง 
หลาย ยอมรับความจริง ทําจติปรับในปลงใจไดแลวก็มักประมาท จึงเปนธรรมเนียม 
ของพระศาสดา ผูนํา และผูบริหารที่ดีท้ังหลาย จะตองทําตนเปนกัลยาณมิตรใหญ คอย 
หาอุบายเรงเราอยูเสมอ ท้ังโดยตรงและโดยออม ดวยการแนะนําส่ังสอนบาง สราง 
สถานการณปลุกใจบาง ทําเหตุบีบค้ันท่ีไมเสียหายบาง เพื่อกระตุนเตือนมนุษยท้ังหลาย 
ใหตั้งอยูในความไมประมาท 
        3.        คุณคาเนื่องดวยความหลุดพน หรือคุณคาเพือ่ความบริสุทธ์ิบริบูรณแหง 
ความดีงาม 
        คุณคาขอนี้ วาท่ีจริงก็รวมอยูในคุณคาแรก คอคุณคาดานการทําจิต ในแงความ 
ปลอดภัย แตมีความสําคัญเดนเฉพาะ จึงยกมากลาวเนนไวตางหาก 
        คุณคาสองขอนั้นท้ังคู ทานมักกลาวถึงโดยอางอิงหลักอนิจจตา เพราะความเปน 
อนิจจังเปนภาวะท่ีมองเห็นไดงาย ผูปฏิบัติธรรมแมแตในระดับเบ้ืองตน ก็จะไดรับ 
ประโยชนจากไตรลักษณโดยเขาถึงคุณคาสองขอแรกนั้นตามสมควรแกปญญาของตน  
แตคุณคาขอท่ีสามนี้มักจะมาพรอมกับการมนสิการ [๑ความเปนอนตัตา] เชนวา 
        “ภิกษุมองเห็นดวยสัมมาปญญาตามท่ีมันเปนวา รูป…เวทนา…สัญญา…สังขาร… 
วิญญาณ อยางหน่ึงอยางใด เปนอดีต ปจจบัุน อนาคต กต็าม ฯลฯ ท้ังหมดนั้นไมใช 
ของเรา มิใชเราเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา, เม่ือรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล จึงจะ 
ไมมีอหังการ มมังการ และมานานุสัย ท้ังในกายอันพรอมดวยวิญญาณน้ี  
[๒และในนิมิตหมายท้ังปวงภายนอก”]  
        อหังการ ไดแกกิเลสท่ีเรียกช่ือวา ทิฏฐิ มมังการ ไดแกกิเลสท่ีเรียกช่ือวา ตณัหา 
มานานุสัย ไดแก กิเลสที่เรียกช่ือส้ันๆ วา มานะ นยิมเรียกเปนชุดวา ตณัหา มานะ  
ทิฏฐิ 
        พุทธพจนนี้มีสาระสําคัญวา ผูท่ีมองเห็นความเปนอนัตตาชัดแจงแลว ก็จะ 
ชําระลางเสียได ซ่ึงกิเลสท่ีเกีย่วเนื่องผูกพันกับตัวตน หรือกิเลสท่ีเอาตนเปนศูนยกลาง  
ท้ังสามอยางคือ ความเห็นแกตัว ความแสหาแตส่ิงบํารุงบําเรอปรนเปรอตน มุงได 
มุงเอาผลประโยชนสวนตัว ท่ีเรียกวา ตัณหา ความถือตัว ความทะนงตน สําคัญตนเปน 
นั่นเปนนี่ อยากยิ่งใหญใฝเดน ครอบงําผูอ่ืน แสวงหาอํานาจมากยกชูตน ท่ีเรียกวา  
มานะ และความยึดติดในความเห็นของตน ความถือม่ัน งมงาย ตลอดจนคล่ังไคลใน 
ความเช่ือถือ ทฤษฎี ลัทธินิยม และอุดมการณตางๆ ท่ีเรียกวาทิฏฐ ิ
        กิเลส 3 อยางนี้ มีช่ือเรียกรวมกนัเปนชุดวา ปปญจะ หรือ ปปญจธรรม แปลกัน 



มาวา ธรรมเคร่ือง 
{๑ ความจริง การพิจารณา อนิจจัง ทุกขังอนัตตา ยอมใหผลเน่ืองถึงกันท้ังหมด  
ดังนั้น การพิจารณาลักษณะท้ังสาม จึงมีคุณคาสงถึงความหลุดพนไดท้ังส้ิน แต 
กระน้ันตัวเดนในการตัดสินช้ีขาดจะอยูท่ีความรูความเขาใจอนัตตา ดังจะเหน็ไดจาก 
พุทธพจนท่ีวา “พึงเจริญอนิจจสัญญา เพื่อถอนอัสมิมานะ. ดูกรเมฆิยะ แทจริงเม่ือมี 
อนิจจสัญญาอนัตตสัญญา จึงปรากฏ ผูมีอนัตตสัญญา (หมายรูในส่ิงท้ังหลายวาเปน 
อนัตตา) จะลุถึงภาวะท่ีถอนเสียไดซ่ึงอัสมิมานะ (ความถือพองวาเปนตัวกู) เปน 
นิพพานในปจจุบันนี้แหละ” (ขุ.อุ.25/89/128; และดู องฺ.นวก.23/205/365;  
207/371} 
{๒ม.อุ.14/128/105-6}  
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เนิ่นชา ถาจะแปลใหงายก็วา กิเลสตัวปน คือ ปนแตงเร่ืองราว ปนใจใหทุกข ปนหวัให 
เร่ืองมาก ทําใหยืดเยื่อ เยิ่นเยอ ยุงเหยิง ยดืยาว ฟามเฟอ ฟนเฝอ ลาชา วกวน วุนวาย  
นุงนัง สับสน สลับซับซอน ทําใหเขวหางหรือไถลเชือนเฉออกไปจากความเปนจริงท่ี 
งายๆ เปดเผย ปญหาท่ียังไมมี ก็ทําใหเกิดมีข้ึน ปญหาท่ีมีอยูแลวก็ไมอาจแกไข 
อยางตรงไปตรงมาตามเหตุ แตกลับทําใหยุงยากซับซอนนุงนังยิ่งข้ึน เปนตัวบงการ 
พฤติกรรมท่ีทําใหมนษุยพลานไปมาขัดแยง แขงขัน แยงชิงกัน ตลอดจนกอสงคราม 
ระหวางพวกระหวางฝาย ไมเฉพาะแตจะเปนเหตุใหทําความความช่ัวรายนานัปการ 
เทานั้น แมเม่ือจะทําส่ิงท่ีดีงาม ถามีกิเลสตัวปนเหลานี้อยูเบ้ืองหลัง การทําความดีนัน้ก็ 
เง่ือมงํา มีปมแอบแฝง ไมบริสุทธ์ิ และทําไดไมบริบูรณ ไมเต็มท่ี กิเลสเหลานี้จะคอย 
ขัดถวงหรือชักใหเขว 
        ความรูเขาใจมองเหน็ไตรลักษณ โดยเฉพาะความเปนอนัตตา จะบรรเทากิเลส 
ท่ีเกี่ยวเนื่องผูกพันกับตัวตนเหลานี้ใหเบาบางลง ตลอดจนขจัดทําลายลางใหหมดส้ินไป  
สุดแตกําลังปญญาจะเหน็ประจักษแจงใหจิตเปนอิสระหลุดพนไดเพียงไหน เม่ือไมมี 
กิเลสตัวปนเหลานี้เปนเง่ือนปมแอบแฝง และเปนตัวกีดกัน้จํากัดใหคับแคบหรือเปน 
แรงพัดพาใหเชือนเฉแลว หนทางแหงการทําความดีงามก็เปดโลงกวางไมจํากัด 
ขอบเขต จะบําเพ็ญคุณธรรมหรือสรางสรรคกรรมท่ีดีงามใดๆ เชน ไมตรี กรุณา ทาน  
ศีล อัตถุจริยา (การบําเพ็ญประโยชน) ก็ทําไดอยางบริบูรณเต็มท่ีและสะอาดบริสุทธ์ิ 
        รวมความวา การเห็นไตรลักษณดวยมนสิการอยางถูกวิธี จะนําใหเกิดคุณคา 
ทางจริยธรรมท้ังความดีงาม และความงอกงาม ท่ีมาพรอมดวยความสุข กลาวคือ  
ดีงามดวยกุศลกรรมท่ีแลนโลงไปไมมีอกศุลคอยขัดถวงหรือบีบเบียน งอกงามดวย 
ความไมประมาทในการทํากจิ และเปนสุขดวยปญญารูเทาทันธรรมดาของโลกและชีวติ 
ท่ีทําใหจิตปลอดโปรง ผองใส เบิกบาน เปนอิสระ 
        ความสุขไมเปนจริยธรรมโดยตัวของมันเอง แตเปนคุณคาสําคัญทางจริยธรรม  
เปนพื้นท่ีอิงอาศัยของจริยธรรม ทําใหจริยธรรมดํารงอยูไดม่ันคง ความสุขในท่ีนี้มุงเอา 
นิรามิสสุข คือสุขท่ีไมอาศัยอามิสเปนสําคัญ เพราะเปนสุขท่ีไมเจือดวยความหมักหมม  
ท่ีมักบูดเนาหรืออืดเฟอ  และกอใหเกิดข้ึนไดในภายหลัง 
        ผูท่ีมองเห็นไตรลักษณ รูเทาทันธรรมดา และมีนิรามิสสุขเปนหลักประกนั แมจะ 
ยังเสพกามสุขก็จะไมมืดมัวถึงกับหมดมุนหลงใหลหรือถลําลึกจนเกิดโทษรุนแรง โดย 
เฉพาะจะไมเกนิเลยจนกลายเปนเหตุแหงการเบียดเบียนตนและผูอ่ืน และแมเม่ือ 
ความสุขนั้นผันแปรไป กจ็ะไมถูกความทกุขใหญทวมทับเอา ยังคงดํารงสติอยูได มี 



ความกระทบใจแตนอย เปนผูพรอมท่ีจะเสวยสุขในทุกระดับไดอยางสมบูรณเต็มอ่ิม 
เต็มรสและคลองใจ เพราะไมมีความกังวลขุนของเปนเง่ือนปมหรือบินเคร่ืองกีดขวางที่ 
คอยรบกวนอยูภายใน และยิง่กวานัน้ ท้ังท่ีสามารถเสวยความสุขท้ังหลายไดอยาง 
สมบูรณท่ีสุด แตก็ไมตดิในความสุขเหลานั้นไมวาจะประณีตหรือดีวเิศษเพียงใด  
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        เทาท่ีบรรยายนี้ เปนการกลาวถึงคุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณอยางรวมๆ  
กันไป ตอไปนี้เปนการพจิารณาคุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณนั้น โดยจําแนกตาม 
ลําดับขอ 
        1.        หลักการอนิจจตา แสดงความไมเท่ียง ความเกิดข้ึน ตั้งอยู และดับไปของส่ิง 
ท้ังหลาย จนถึงสวนยอยที่ละเอียดท่ีสุด ท้ังฝายรูปธรรม และนามธรรม ความไมเท่ียง 
ของสวนยอยตางๆ เม่ือปรากฏเปนผลรวมออกมาแกสวนใหญท่ีมนษุยพอสังเกตเหน็ได  
ก็เรียกกันวาความเปล่ียนแปลง ซ่ึงทําใหเกดิความเขาใจหรือรูสึกเหมือนกับวาส่ิงตางๆ  
เหลานั้นมีตวัมีตนของมัน ซ่ึงเดิมมีสภาพเปนอยางหนึ่ง และบัดนี้ตวัตนอันนั้นเองได 
เปล่ียนแปลงรูปไปเปนอีกอยางหนึ่ง ความเขาใจหรือรูสึกเชนนี้ เปนความหลงผิดอยาง 
หนึ่ง เปนเหตุใหเกิดความยดึม่ัน นําตนเขาไปผูกพันอยูกบัสภาพความนึกคิดอยางหนึ่ง 
ของตนเอง ซ่ึงไมตรงกับขอเท็จจริง เม่ือดํารงอยูอยางผูไมรูเทาทันสภาวะยอมถูกฉุด 
ลากใหกระเสือกกระสนกระวนกระวายไปตามสภาพท่ีสรางข้ึนลวงตนเองนั้น เรียกวา  
อยูอยางเปนทาส แตผูรูเทาทันสภาวะยอมอยูอยางเปนอิสระ และสามารถถือเอา 
ประโยชนจากกฎธรรมดาเหลานี้ได ในทางจริยธรรม หลักอนิจจตาอาจใชใหเปน 
ประโยชนไดเปนอันมาก เชน 
        1)        ความเปนอนจิจงันั้น วาตามสภาวะของมัน ยอมเปนกลางๆ ไมดีไมช่ัว แต 
เม่ือเปนเร่ืองเกี่ยวของกับความเปนอยูของมนุษย ก็มีบัญญัติความเปล่ียนแปลงดาน 
หนึ่งวาเปนความเจริญและความเปล่ียนแปลงอีกดานหนึง่วาเปนความเส่ือม อยางไรกด็ี  
ความเปล่ียนแปลงจะเปนไปในดานใด อยางไร ยอมแลวแตเหตุปจจัยท่ีจะใหเปน ใน 
ทางจริยธรรม นําหลักอนจิจตามาสอนอนุโลมตามความเขาใจในเร่ืองความเส่ือมและ 
ความเจริญไดวา ส่ิงท่ีเจริญแลวยอมเส่ือมได ส่ิงท่ีเส่ือมแลวยอมเจริญได และส่ิงท่ีเจริญ 
แลวยอมเจริญข้ึนไปได ท้ังนีแ้ลวแตเหตุปจจัยตางๆ และในบรรดาเหตุปจจัยท้ังหลาย 
นั้น มนุษยยอมเปนเหตุปจจยัท่ีสําคัญและสามารถบันดาลเหตุปจจยัอ่ืนๆ ไดอยางมาก 
 โดยนัยนี้ ความเจริญและความเส่ือมจึงมิใชเร่ืองท่ีจะเปนไปตามลมๆ แตเปนส่ิงท่ี 
มนุษยเขาไปเกี่ยวของ ทําและสรางสรรคได อยางท่ีเรียกวา [๑ตามยถากรรม] คือแลว 
แตมนุษยจะทําเอาตามวิสัยแหงเหตุปจจัย โดยไมตองคอยระแวงการแทรกแซงจาก 
ตัวการอยางอ่ืนนอกเหนือธรรมชาติ เพราะเปนตัวการนอกเหนือธรรมชาติไมมี ดังนัน้  
ในทางจริยธรรมความเปนอนิจจัง หรือ แมจะเรียกวาความเปล่ียนแปลง จึงเปน 
กฎธรรมชาติท่ีทําใหมนษุยมีความหวังเพราะกฎธรรมชาติยอมเปนกลางๆ จะใหเปน 
อยางไรแลวแตจะทําเหตุปจจัยท่ีจะใหเปนอยางนั้นข้ึน การเปล่ียนแปลงเพื่อใหดีข้ึน จึง 



เปนส่ิงท่ีทําได แมวาจะไมเปนการสรางความเจริญทางวตัถุ หรือทางนามธรรมต้ังแต 
การทําคนโงใหเปนคนฉลาด จนถึงทําปุถุชนใหเปนอรหันต และการแกไข กลับตัว  
ปรับปรุง ตนเองทุกอยาง สุดแตจะเขาใจเหตุปจจยัท่ีจะใหเปนอยางนัน้แลวสรางเหตุ 
ปจจัยนั้นๆ ข้ึน 
        โดยสรุป ความเปนอนจิจัง ในความเขาใจระดับท่ีเรียกวาเปนความเปล่ียนแปลง 
สอนวา สําหรับผู 
{๑ในท่ีนี้ใชคําวา ยถากรรม ตามความหมายทางธรรม ไมใชความหมายท่ีเขาใจใน 
ภาษาไทย}  
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สรางความเจริญหรือผูท่ีเจริญข้ึนอยูแลว ตองตระหนกัวา ความเจริญนัน้อาจเปล่ียนเปน 
เส่ือมได เม่ือไมตองการความเส่ือม ก็ตองไมประมาท ตองหลีกเวนและกําจดัเหตุปจจัย 
ท่ีจะใหเกดิความเปล่ียนแปลงในทางเส่ือม พยายามสรางและเปดชองใหแกเหตุปจจัยท่ี 
จะใหเกดิความเปล่ียนแปลงอยางท่ีจะรักษาความเจริญนัน้ไว สําหรับผูพลาดเส่ือมลง 
ไป ก็สามารถแกไขปรับปรุงได โดยละท้ิงเหตุปจจยัท่ีทําใหเส่ือมนั้นเสียกลับมาสราง 
เหตุปจจยัท่ีจะทําใหเจริญยิ่งข้ึนได โดยเพ่ิมพูนเหตุปจจยัท่ีทําใหเจริญใหมากยิ่งข้ึน  
พรอมกับท่ีตองไมประมาทหลงละเลิงในความเจริญนั้น จนมองไมเหน็ความเปนไปของ 
ความเส่ือม และเหตุปจจยัตางๆ ท่ีจะใหเกิดความเส่ือมนั้นเสียเลย กลาวมาถึงข้ันนี้ ก ็
มาถึงหลักธรรมสําคัญท่ีสุด ท่ีเปนเคร่ืองประสานระหวางสัจธรรมกับจริยธรรม คือการท่ี 
จะตองมีปญญา ตั้งตนรูวาความเส่ือมและความเจริญท่ีแทจริงท่ีตองการนั้น คืออะไร  
เหตุปจจยัท่ีจะใหเกดิความเปล่ียนแปลงอยางท่ีตองการนั้นคืออะไร ตลอดจนขอท่ีวาจะ 
เพิ่มพูนความสามารถของมนุษยในการเขาไปบันดาลเหตุปจจัยตางๆ ไดอยางไร  
หลักอนิจจตาจึงมีความหมายอยางยิ่งในทางจริยธรรม ตั้งแตใหความหวังในการสราง 
ความเจริญกาวหนา รับรองหลักกรรม คือความมีผลแหงการกระทําของมนุษย จนถึง 
เนนความสําคัญของการศึกษาอบรมใหเกดิปญญาท่ีสําหรับจะเขามาเกีย่วของกับการ 
เปล่ียนแปลงตางๆ อยางมีผลดี 
        2)        ในดานชีวิตภายใน หรือคุณคาทางจิตใจโดยตรง หลักอนิจจตา ชวยใหดํารง 
ชีวิตอยูอยางผูรูเทาทันความจริง ในขณะท่ีทางดานชีวิตภายนอก สามารถใชปญญา 
หลีกเวนความเส่ือมและสรางสรรคความเจริญไดตางๆ ภายในจิตใจ ก็ดาํรงอยูอยาง 
เปนอิสระ ไมตกเปนทาสของความเส่ือม และสรางสรรคความเจริญไดตางๆ ภายใน 
จิตใจ ก็ดํารงอยูอยางเปนอิสระ ไมตกเปนทาสของความเส่ือมหรือความเจริญเหลานัน้ 
 รูจักท่ีจะถือเอาประโยชนจากธรรมชาติ และเกี่ยวของกบัมันโดยมิตองถูกซัดเหวีย่ง 
ฉุดกระชากไปอยางเล่ือนลอยมืดมัว เพราะการเขาไปยึดม่ันเกาะติดอยูกบัเกลียวคล่ืน 
สวนโนนสวนนี้ ในกระแสของมันอยางไมรูหัวรูหน จนชวยตัวเองไมได ท่ีจะชวยคนอ่ืน 
เปนอันไมตองพูดถึง 
        ผูมีจิตใจเปนอิสระ รูเขาใจส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง ไมยึดม่ันถือม่ันดวย 
ตัณหาอุปาทานเทานั้นจึงจะรูวาอะไรเปนความเส่ือม อะไรเปนความเจริญท่ีแทจริง มิใช 
เพียงความเจริญท่ีอางสําหรับมาผูกรัดตัวเองและผูอ่ืนใหเปนทาสมากยิ่งข้ึนหรือถวงให 
จมตํ่าลงไปอีก และจึงจะสามารถใชประโยชนจากความเจริญท่ีสรางข้ึนนั้นไดมากท่ีสุด  
พรอมกับท่ีสามารถทําตนเปนท่ีพึ่งแกคนอ่ืนไดอยางด ี



        ในทางจริยธรรมข้ันตน หลักอนิจจตา สอนใหรูธรรมดาของส่ิงท้ังหลาย จึงชวย 
ไมใหเกิดความทุกขเกินสมควรในเม่ือเกิดความเส่ือมหรือความสูญเสีย และชวยไมให 
เกิดความประมาทหลงละเลงในเวลาเจริญ ในข้ันสูง ทําใหเขาถึงความจริงโดยลําดับจน 
เขาใจหลักอนตัตา ทําใหดํารงชีวิตอยูดวยจติท่ีเปนอิสระไมมีความยึดม่ันถือม่ัน  
ปราศจากทุกข อยางท่ีเรียกวาสุขภาพจิตสมบูรณแทจริง 
        หลักอนิจจตา มักมีผูนิยมนํามาใชเปนเคร่ืองปลอบใจตนเอง หรือปลอบใจผูอ่ืน 
ในเม่ือเกดิพิบัติความทุกข ความสูญเสียตางๆ ซ่ึงก็ไดผลชวยใหคลายทุกขลงไดมาก 
บางนอยบาง การใชหลักอนิจจตาในรูปนี้ ยอมเปนประโยชนบาง เม่ือใชในโอกาสท่ี 
เหมาะสม และโดยเฉพาะสําหรับใหสติแกผูไมคุน หรือไม  
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เคยสํานึกในหลักความจริงนีม้ากน แตถาถึงกับนําเอาการปลอบใจตัวแบบน้ีมาเปนหลัก 
ในการดํารงชีวิต หรือมีชีวิตอยูดวยการปลอบใจตัวเองอยางนี้ จะกลับเปนโทษมากกวา  
เพราะเทากับเปนการปลอยตัวลงเปนทาสในกระแสโลก หรือการไมไดใชหลักอนิจจตา 
ใหเปนประโยชนนั่นเอง เปนการปฏิบัติผิดตอหลักกรรมในดานจริยธรรม ขัดตอการ 
แกไขปรับปรุงตนเองเพื่อเขาถึงจุดหมายพทุธธรรมจะใหแกชีวติได 
        กลาวโดยยอ จริยธรรมหรือการรูจักถือเอาประโยชนจากหลักอนจิจตา มี 2 ข้ัน 
ตอน คือ ข้ันตอนท่ีหนึ่ง เม่ือประสบความเปล่ียนแปลงท่ีไมปรารถนา ก็บรรเทาหรือ 
กําจัดทุกขโศกได เม่ือประสบความเปล่ียนแปลงท่ีพึงใจ ก็ไมหลงใหลมัวเมา เพราะรู 
เทาทันกฎธรรมดา ข้ันตอนท่ีสอง เรงขวนขวายทํากิจท่ีควรทําตอไปใหดีท่ีสุด และทํา 
ดวยจิตใจท่ีเปนอิสระ เพราะรูวาความเปล่ียนแปลงนั้น เปนไปตามเหตุปจจัยไมใชเปน 
เองหรือเล่ือนลอย หรือตามความปรารถนาของเรา ผูท่ีเห็นวา ส่ิงท้ังหลายไมยั่งยืนยอม 
เปล่ียนแปลงไป จะทําอะไรไปทําไม แลวปลอยชีวิตใหเล่ือนลอย ปลอยอะไรๆ ไปตาม 
เร่ืองแสดงถึงความเขาใจผิด และปฏิบัติผิดตอหลักอนิจจตา ขัดกับพุทธโอวาทท่ีเปน 
ปจฉิมวาจาวา “สังขารท้ังหลายมีความเส่ือมส้ินไปเปนธรรมดา [๑ทานท้ังหลายจงทํา 
กิจใหสําเร็จดวยความไมประมาท] 
        2.        ในหลักทุกขตา มีเกณฑสําคัญสําหรับกําหนดคุณคาทางจริยธรรมอยู  
2 อยางคือ 
        1)        ในเม่ือส่ิงท้ังหลายเกิดจากการประชุมกันเขาขององคประกอบตางๆ ท่ีเปน 
สวนยอยๆ ลงไป และองคประกอบเหลานัน้ แตละอยางลวนไมเท่ียง กาํลังตกอยูใน 
อาการเกิดข้ึน แปรไป และสลายตัวตามอลักอนิจจตา อยูดวยกันท้ังส้ิน ส่ิงท่ีเปนหนวย 
รวมนั้น จึงเทากับเปนท่ีรวมของความปรวนแปรและความขัดแยงตางๆ และแฝงเอา 
ภาวะท่ีพรอมจะแตกแยกและเส่ือมสลายเขาไวในตัวดวยอยางเต็มท่ี เม่ือเปนเชนนี้ การ 
ท่ีจะควบคุมองคประกอบตางๆ ท่ีกําลังเปล่ียนแปลงอยูนัน้ใหคุมรูปเปนหนวยรวมตาม 
รูปแบบท่ีประสงคก็ดี การท่ีจะควบคุมการเปล่ียนแปลงนัน้ใหดําเนินไปในทิศทางท่ี 
ตองการก็ดี จะตองใชพลังงานและวิธีการจดัระเบียบเขามารวมเปนองคประกอบชวย 
เปนเหตุปจจยัเพิ่มข้ึนอีกดวย ยิ่งองคประกอบสวนยอยๆ ตางๆ นั้น มีมากและสลับ 
ซับซอนยิ่งข้ึนเทาใด ก็ตองใชพลังงานมากขึ้นและมีการจดัระเบียบท่ีละเอียดรัดกุมยิ่ง 
ข้ึนเทานั้น การปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลาย เพื่อใหเปนอยางนั้นอยางนี้จะตองทําท่ีตัวเหตุ 
ปจจัยของมัน และรูชัดถึงความสําเร็จผล หรือความผิดพลาดพรอมท้ังทางแกไขตอไป 
ตามความพรอมของเหตุปจจยัเหลานัน้นี้คือวิธีปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลายอยางอิสระไม 



ผูกมัดตัว และไมเปนเหตุใหเกิดความทุกข สวนวิธีท่ีตรงขามจากน้ี ก็คือการกระทําตาม 
ความยึดอยากดวยตัณหาอุปาทาน โดยนําเอาตัวเขาไปผูกมัดใหส่ิงเหลานั้นบีบค้ัน ซ่ึง 
นอกจากจะทําใหเกดิความทุกขแกตนเองแลว ก็ไมชวยใหเกิดผลดีอยางใดๆ ข้ึนมา 
        2)        ตามหลักกิจในอริยสัจ หนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตอทุกข ไดแก ปริญญา คือการ 
กําหนดรู หรือทําความเขาใจ หมายความเร่ืองทุกขนี้ บุคคลมีหนาท่ีเกีย่วของเพียงแต 
กําหนดรูหรือทําความเขาใจเทานั้น การปฏิบัติตอทุกขโดยถูกตองตามหลักกิจในอริยสัจ 
นี้ เปนเร่ืองสําคัญอยางยิ่ง แตเปนเร่ืองท่ีมักถูกมองขามไป พุทธธรรมสอนใหปฏิบัติตอ 
ทุกขดวยการศึกษาใหรูวาอะไรเปนอะไร ใหรูจักทุกข คือใหรูจัก 
{๑ที.ม.10/143/180; แปลอีกอยางวา… “ทานท้ังหลายจงยงัประโยชนตนประโยชน 
ผูอ่ืนใหถึงพรอมดวยความไมประมาท”}  
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ปญหาของตนเอง มิใชเพื่อเปนทุกข แตเพื่อปฏิบัติตอมันไดถูกตอง แลวจะไดไมมีทุกข  
หรือพูดอยางงายๆ วา เพื่อจะไดมีความสุขท่ีแทจริงนั่นเอง พูดอีกนยัหนึ่งก็คือ หลักกจิ 
ในอริยสัจสอนวา ส่ิงใดก็ตามท่ีเปนปญหาแกตน มนุษยจะตองศึกษาส่ิงนั้นใหรูใหเขาใจ 
อยางชัดเจนท่ีสุด กอนท่ีจะลงมือจัดการแกไขปญหานั้น การศึกษาปญหามิได 
หมายความวาเปนการสรางปญหาหรือหาปญหามาใสตน แตเปนวิธีการท่ีจะทําให 
ปญหาหมดไปตางหาก ผูท่ีไมทราบหลักกจิในอริยสัจ อาจปฏิบัติตอทุกขอยางผิดพลาด 
ไรจุดหมายเขวออกนอกทาง และอาจกลายเปนการเพิ่มทุกขแกตนดวยการมองโลกใน 
แงรายไปก็ได 
        เมือทราบหลักเกณฑใหญๆ 2 ขอนี้แลวจึงควรกําหนดคุณคาตางๆ ในทาง 
จริยธรรมของหลักทุกขตาดงัตอไปนี ้
        1)        การท่ีส่ิงท้ังหลายถูกบีบค้ันดวยการเกดิข้ึน การเจริญและการสลายตัว ทําให 
เกิดความกดดนั ขัดแยง และการท่ีจะทนอยูในสภาพเดิมจลอดไปไมได ภาวะเชนนี ้
แสดงวา ส่ิงท้ังหลายมีความบกพรอง มีความไมสมบูรณอยูในตวั ความบกพรองหรือ 
ความไมสมบูรณนี้ ยิ่งมีมากข้ึนโดยสัมพันธกับกาลเวลาท่ีผานไปและความเปล่ียน 
แปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอก เม่ือเปนเชนนี้ ส่ิงท้ังหลายท่ีจะรักษาสภาพของ 
ตนไวหรือขยายตัวเขาสูความสมบูรณ จึงตองตอสูดิ้นรนอยูตลอดเวลา การดํารงสภาพ 
ชีวิตท่ีดีไว การนําชีวิตเขาสูความเจริญ และความสมบูรณ จึงตองมีการแกไขปรับปรุง 
อยูตลอดเวลา 
        2)        เม่ือความขัดแยง ดิ้นรนตอสู เกดิข้ึนจากเหตุปจจัยท่ีใหเกิดความเปล่ียน 
แปลง จะเปนเหตุปจจยัภายในหรือภายนอกก็ตาม การฝนแบบทื่อๆ ยอมใหผลราย 
มากกวาผลดี ไมวาจะในกรณขีองส่ิงตางๆ บุคคล หรือสถาบัน เชน ในเร่ืองของ 
วัฒนธรรม เปนตน ดังนัน้ การรูจักปรับตัวและปรับปรุงจงึเปนเร่ืองสําคัญ และขอนี้  
ยอมเปนการย้าํความจําเปนของปญญา ในฐานะหลักจริยธรรมสําหรับรูเทาทัน และ 
จัดการทุกส่ิงทุกอยางใหตรงตัวเหตุปจจยั 
        3)        ความสุข และส่ิงท่ีใหความสุขอยางท่ีเขาใจกนัในโลก ก็ตกอยูในหลักความ 
จริงขอนี้ดวย ความสุขเหลานี้ ยอมมีความไมสมบูรณอยูในตัว ในแงท่ีวา จะตองแปร 
ปรวนไปตากสภาพท่ีเปนความสุข หรือจากสภาพท่ีจะหาความสุขนัน้ได อยางหน่ึง และ 
ดังนั้น จึงเปนส่ิงท่ีไมอาจใหความพึงพอใจไดโดยสมบูรณอยางหน่ึง ผูท่ีฝากความหวงั 
ในความสุขไวกับส่ิงเหลานี้อยางขาดสติ ยอมเทากับทําตัวใหเปนอันหนึง่อันเดียวกับ 
ความไมสมบูรณของส่ิงเหลานั้น หรือท้ิงตัวลงไปอยูในกระแสความแปรปรวนของมัน  



แลวถูกฉุดลากกดดันและบีบค้ันเอาอยางควบคุมตัวเองไมได สุดแตส่ิงเหลานั้นจะ 
แปรปรวนไปอยางไร ความหวังในความสุขมากเทาใด เม่ือความแปรปรวนหรือผิดหวัง 
เกิดข้ึน ความทุกขก็รุนแรงมากข้ึนตามอัตรา เปนการหาความสุขชนิดขายตัวลงเปน 
ทาส หรือเอาคาของชีวิตเปนเดิมพัน ผูหาความสุขท่ีฉลาดเม่ือยังยินดีท่ีจะหาความสุข 
จากส่ิงเหลานีอ้ยู จึงตองมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันความจริง แสวงหาและเสวยความสุข 
อยางมีสติสัมปชัญญะ โดยประการท่ีวา ควรแปรปรวนของมันจะกอโทษใหเกิดพิษภัย  
หรือเกิดความกระทบกระเทือนนอยท่ีสุด พูดอีกอยางหนึ่งวา ถึงจะเปนอยางไรกใ็ห 
รักษาอิสรภาพของจิตใจไวใหดีท่ีสุด 
        4)        ความสุขแยกโดยคุณคา มี 2 ประเภท คือ ความสุขในการไดสนองความ 
ตองการทางประสาท  
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ท้ังหาและสนองความคิดอยากตางๆ อยางหน่ึง ความสุขในภาวะจิตท่ีปลอดโปรง 
ผองใส ปราศจากส่ิงของขัด กีดกัน จํากดัความนึกคิด เชน ความวติกกงัวล ความรูสึก 
คับแคบ และกเิลสตางๆ ท่ีพัวพันจิตใจอยางหนึ่ง 
        ความสุขประเภทแรก เปนแบบที่ข้ึนตอปจจัยภายนอก คือ วัตถุและอารมณ 
สําหรับสนองความตองการตางๆ ลักษณะอาการของจิตในสภาพท่ีเกี่ยวของกับ 
ความสุขประเภทนี้ คือ การแสหาดิ้นรนกระวนกระวายเปนอาการนําหนา อยางหนึ่ง  
และความรูสึกท่ียึดติด คับแคบ หวงแหน ผูกพันเฉพาะตัวอยางหนึ่ง อาการเหลานี้มี 
ความสําคัญมากในทางจริยธรรม เพราะเปนอาการของความยืดอยาก หรือความ 
เห็นแกตวั และในเม่ือไมจัดการควบคุมใหดี ยอมเปนท่ีมาแหงปญหาตางๆ การท่ีตอง 
อาศัยอารมณอยางอ่ืน ตองข้ึนตอปจจยัภายนอกเชนนี้ ยอมเปนธรรมดาอยูเองท่ี 
ความสุขประเภทนี้ จะตองทําใหตวับุคคลตกเปนทาสของปจจัยภายนอกเชนนี้ ยอมเปน 
ธรรมดาอยูเองท่ีความสุขประเภทนี้ ทางธรรมเรียกวาสามิสสุข เปนสุขเนื่องดวยหาส่ิง 
สําหรับมาเติมความรูสึกบางอยางท่ีขาดไป หรือพรองอยู คือตองอาศัยอามิส 
        สวนความสุขประเภทหลัง เปนความสุขท่ีไมตองอาศัยส่ิงสนองความอยาก  
(อารมณภายนอก) ตางๆ มาเปนองคประกอบ หรือเปนเคร่ืองเสริม เปนภาวะของ 
จิตใจภายในอยางท่ีเรียกไดวาเปนตัวของตัวเองไมมีส่ิงรบกวน โดยอาจบรรยายลักษณะ 
ไดวา เปนความ สะอาด เพราะไมมีความรูสึกท่ีเปนกิเลสตางๆ เขาไปปะปนขุนมัว  
สวาง เพราะประกอบดวยปญญา มองเห็นส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปน เหน็กวางขวาง ไมมี 
ขีดจํากัด มีความเขาอกเขาใจ และพรอมท่ีจะรับรูพิจารณาส่ิงท้ังหลายตามสภาววิสัย  
สงบ เพราะไมมีความกระวนกระวาย ปลอดจากส่ิงกังวลใจ ไมวาวุนหวั่นไหว ผอนคลาย  
ราบเรียบ เสรี เพราะเปนอิสระไมมีส่ิงท่ีจํากดัความนกึคิด ไมมีความกดีกัน้ของขัด  
โปรงเบา ไมยดึติด ไมคับแคบ เปดกวาง แผความรูสึกรักใครปรารถนาดีดวยเมตตา 
ไปยังมนษุย สัตว ท่ัวหนา รับรูความทุกขของผูอ่ืนดวยกรุณา รวมบันเทิงใจดวยมุทิตา 
ในความสุขความรุงเรืองสําเร็จของคนทุกคน และ สมบูรณ เพราะไมมีความรูสึก 
ขาดแคลน บกพรอง วาเหว มีแตความแชมช่ืนเบิกบาน เปรียบในทางรางกายเหมือน 
การมีสุขภาพดี ยอมเปนภาวะท่ีเต็มเปยมสมบูรณอยูในตัว ในเม่ือไมมีโรคเปนขอ 
บกพรอง ในภาวะจิตเชนนี้ คุณธรรมท่ีเปนสวนประกอบสําคัญก็คือ ความเปน อิสระ  
ไมเกี่ยวเกาะผูกพันเปนทาส และปญญา ความรูความเขาใจตามความเปนจริง  
คุณธรรมสองอยางนี้แสดงออกในภาวะของจิตท่ีเรียกวา อุเบกขา คือ ภาวะท่ีจติ 
ราบเรียบ เปนกลาง พรอมท่ีจะเขาเกี่ยวของจัดการกับส่ิงท้ังหลายตามสภาววิสัย ตามที่ 



ควรจะเปนเหตุผลบริสุทธ์ิ ความสุขประเภทนี้ มีคุณคาสูงสุดในทางจริยธรรม เรียกวา  
นิรามิสสุข ไมกอใหเกิดปญหา แตเปนภาวะท่ีไมมีปญหาและชวยขจัดปญหา เปน 
ภาวะท่ีประณตีลึกซ้ึง ซ่ึงอาจเกินกวาท่ีจะเรียกวาความเปนสุข จึงเรียกงายๆ วา ความ 
พนจากทุกข เพราะแสดงลักษณะเดนกวาพนจากขอบกพรองและความแปรปรวน 
        ในการดํารงชีวิตของชาวโลก ซ่ึงตองเกี่ยวของกับการแสวงหาความสุขประเภท 
ท่ีหนึ่งอยูดวยเปนธรรมดานั้น เปนไปไมไดท่ีมนุษยจะไดรับส่ิงสนองความตองการ 
ทุกอยางไดทันใจทุกคร้ัง ตลอดทุกเวลา  
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สมหวังเสมอไป และคงอยูตลอดไป เพราะเปนเร่ืองข้ึนตอปจจัยภายนอกและมีความ 
แปรปรวนไดตามกฎธรรมชาติ จึงเปนความจําเปนท่ีจะตองพยายามสรางสภาพจิต 
อยางท่ีเรียกวาความสุขประเภทท่ีสองไวดวย อยางนอยพอเปนพื้นฐานของจิตใจ ใหมี 
สุขภาพจิตท่ีพอท่ีจะดํารงชีวติอยูในโลกอยางท่ีเรียกวาสุขสบาย มีความทุกขนอยท่ีสุด  
รูจักวาควรปฏิบัติตนอยางไรตอความสุขประเภททีห่นึ่งน้ัน เพ่ือมิใหกลายเปนปญหา 
กอใหเกิดความเดือดรอน ท้ังแกตนและบุคคลอ่ืน สภาพจิตเชนนีจ้ะสรางข้ึนไดกด็วย 
การรูจักมองส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปน เพื่อความมีชีวิตอยูอยางท่ีเรียกวา ไมยึดม่ัน 
ถือม่ัน ซ่ึงอาศัยการรูเทาทันหลักความจริงของธรรมชาติ จนถึงข้ันอนัตตา 
        5)        ในการแสวงหาความสุขประเภทท่ีหนึ่ง ซ่ึงตองอาศัยปจจยัภายนอกนั้น  
จะตองยอมรับความจริงวา เปนการเขาไปสัมพันธกับของคูสัมพันธกันของคูสัมพันธ 
อยางนอย 2 ฝาย เชน บุคคล 2 คน หรือ บุคคล 1 กับวัตถุ 1 เปนตน และแตละฝาย 
มีความทุกข มีความขัดแยงบกพรอง ไมสมบูรณ แฝงติดตัวมาดวยกันอยูแลว เม่ือส่ิง 
ท่ีมีความขัดแยงกับส่ิงท่ีมีความขัดแยงมาสัมพันธกัน กย็อมมีทางท่ีจะใหเกดิความ 
ขัดแยงเพิ่มข้ึนท้ังในดานปริมาณและระดบัความรุนแรง ตามอัตราการปฏิบัติท่ีผิด  
ตัวอยางงายๆ ในกรณีการแสวงหาความสุขนี้ เพื่อความสะดวก ยกฝายหนึ่งเปนผูเสวย 
ความสุข และอีกฝายหนึ่งเปนผูถูกเสวย ท้ังผูเสวยและผูถูกเสวย มีความบกพรองและ 
ขัดแยงอยูในตัวดวยกนัอยูแลวเชน ตวัผูเสวยเอง ไมอยูในภาวะและอาการท่ีพรอมอยู 
ตลอดเวลาท่ีจะเสวยความสุขตามความตองการของตน ฝายผูถูกเสวยก็ไมอยูในภาวะ 
และอาการท่ีพรอมอยูตลอดเวลาท่ีจะถูกเสวย ในภาวะเชนนี้ เปนไปไมไดท่ีจะได 
ฝายเดียว โดยไมยอมเสียบางเลย เม่ือฝายใดฝายหนึ่ง หรือท้ังสองฝาย ไมตระหนกั 
หรือไมยอมรับความจริงนี้ ยอมถือเอาความยึดอยากของตนเปนประมาณ และยอมเกดิ 
อาการขัดแยงระหวางกันข้ึนเร่ิมแตการขัดใจเปนตนไป 
        อนึ่ง อาการท่ีผูเสวยยึดอยากตอส่ิงท่ีถูกเสวยนั้น ยอมรวมไปถึงความคิดผูก 
หวงแหนไวกบัตนและความปรารถนาใหคงอยูในสภาพนั้นตลอดไปดวย อาการเหลานี้ 
เปนการขัดแยงตอกระบวนการของธรรมชาติท่ีเปนไปตามกระแสแหงเหตุปจจยัตางๆ  
จึงเปนการนําการนําตนเขาไปขัดขวางความประสานกลมกลืนกันในกระบวนการของ 
ธรรมชาติ เม่ือดํารงชีวิตอยูโดยไมรูเทาทันความเปนจริงเหลานี้ ถือเอาแตความอยาก 
ความยึด คือ ตณัหาอุปาทานเปนประมาณ ก็คือการเปนอยูอยางฝนท่ือๆ ซ่ึงจะตองเกดิ 
ความกระทบกระท่ังขัดแยง บีบค้ัน และผลสะทอนกลับท่ีเปนความทุกขในรูปตางๆ  
เกิดข้ึนเปนอันมาก 



        ยิ่งกวานัน้ ในฐานะท่ีคูสัมพันธท้ังสองฝาย เปนสวนประกอบอยูในธรรมชาติ  
ความสัมพันธระหวางกัน นอกจากจะเกี่ยวของไปถึงกระบวนการธรรมชาติท้ังหมดเปน 
สวนรวมแลว ยังมักมีสวนประกอบอ่ืนบางสวนเขามาเกีย่วของอยางพิเศษ เปนตัวการ 
อยางท่ีสามอีกดวย เชน บุคคลท่ีอยากไดของส่ิงเดียวกัน เปนตน ความยดึอยากท่ี 
ถูกขัด ยอมใหเกิดปฏิกิริยาแสดงความขัดแยงออกมาระหวางกัน เชน การแขงขัน ตอสู  
แยงชิง เปนตน เปนอาการรูปตางๆ ของความทุกข ยิ่งจดัการกับปญหาดวยความ 
ยึดอยากมากเทาใด ความทุกขก็ยิ่งรุนแรงเทานั้น แตถาจดัการดวยปญญามากเทาใด  
ปญหาก็หมดไปเทานั้น 
        โดยนัยนี้ จากอวิชชา หรือ โมหะ คือความไมรูส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปน จึงอยาก 
ไดอยางเห็นแกตัวดวยโลภะ เม่ือขัดของหรือถูกขัดขวาง และไมมีปญญารูเทาทัน ก็เกิด 
โทสะความขัดใจและความคิด  
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ทําลาย  จากกเิลสรากเหงา 3 อยางนี้ กิเลสรูปตางๆ ก็ปรากฏข้ึนมากมาย ความ 
ตระหนี่ ควรริษยา ความหวาดระแวง ความฟุงซาน ความวิตกกังวล ความกลัว  
ความพยาบาท ความเกยีจคราน ฯลฯ เปนการระดมสรางปจจัยแหงความขัดแยง 
ใหเกดิข้ึนในตัวมากข้ึนๆ และกิเลสอันเปนเคร่ืองหมายแหงความขัดแยงเหลานี้  
ยอมกลายเปนส่ิงสําหรับกีดกั้นจํากดั และแยกตนเองออกจากความประสานกลมกลืน 
ของกระบวนการแหงธรรมชาติ ความขัดแยงตอธรรมชาตินี้ ยอมสงผลรายสะทอน 
กลับมาบีบค้ันกดดันบุคคลนัน้เอง เปนการลงโทษโดยธรรมชาติ โดยนยันี้ ทุกขใน 
ธรรมชาติหรือสังขารทุกข จึงแสดงผลออกมาเปนความทุกขท่ีรูสึกไดในตัวคน เชน 
        -        เกิดความรูสึกคับแคบ มืด ขุนมัว อึดอัด เรารอน กระวนกระวาย กลัดกลุม 
        -        เกิดผลรายตอบุคลิกภาพ และกออาการทางรางกาย เชน โรคภัยไขเจ็บ 
        -        ความทุกขท่ีเปนอาการตามปกติทางรางกายอันเปนธรรมดาสังขาร เชน  
                ความเจ็บปวดในยามปวยไข ทวคีวามรุนแรงเกินกวาท่ีควรจะเปนตามปกติ 
                ของมัน เพราะความเขาไปยึดดวยตัณหาอุปาทาน เปนการซํ้าเติมตนเอง 
                หนกัยิ่งข้ึน 
        -        เปนการกอความทุกขความขัดแยง คับแคบ อึดอัด ขุนมัว ใหเกิดแกคน 
                อ่ืนๆ ขยายกวางออกไป 
        -        เม่ือคนสวนใหญในสังคม แตละคน ตางระดมสรางกิเลสข้ึนมาปดกั้นแยก 
                ตนเองดวยความเห็นแกตัว ความขัดแยงตางๆ ก็เกิดเพิ่มพูนมากข้ึน สังคม 
                ก็เส่ือมโทรมเดือดรอน เพราะผลกรรมรวมกันของคนในสังคม 
        นี้คือกระบวนการทําใหสังขารทุกข เกิดกลายเปนทุกขเวทนา หรือความทุกข 
แทๆ (ทุกขทุกข) ข้ึนมา เพราะเขาไปเกี่ยวของกันส่ิงท้ังหลายดวยอวิชชา มีชีวิตอยาง 
ฝนทื่อๆ ตอกระวนการธรรมชาติ และปลอยตัวลงเปนทาสในกระแสของมัน เรียกส้ันๆ  
วา เพราะความยึดม่ันเช่ือม่ัน 
        วิถีท่ีตรงขามจากน้ี ก็คือ การเปนอยูอยางรูเทาทันความจริง คือ รูจักส่ิงท้ังหลาย 
ตามท่ีมันเปนแลว เขาไปเกีย่วของดวยปญญา รูจักท่ีจะปฏิบัติ โดยประการที่วา ทุกขใน 
ธรรมชาติท่ีเปนไปตามสภาวะของมันเองตามธรรมดาสังขาร จะคงเปนแตเพยีง 
สังขารทุกขอยูตามเดิมของมันเทานั้น ไมกอใหเกดิความขัดแยงเปนพิษเปนภยัมากข้ึน  
ท้ังยังสามารถถือเอาประโยชนจากสังขารทุกขเหลานั้นดวย โดยเม่ือรูวาส่ิงเหลานี ้
เปนทุกข เพราะเขาไปยดึถือดวยตัณหาอุปาทาน ก็ไมเขาไปยึดถือมัน ไมเปนอยูอยาง 
ฝนทื่อๆ ไมสรางกิเลสสําหรับมาขีดวงจํากดัตนเองใหกลายเปนตัวการสรางความ 



ขัดแยงข้ึนมาบีบค้ันตนเองมากข้ึน รูจักท่ีจะอยูอยางกลมกลืนประสานกับธรรมชาติ  
ดวยการประพฤติคุณธรรมตางๆ ซ่ึงทําใจใหเปดกวาง และทําใหเกิดความประสาน 
กลมกลืน เชน เมตตา-ความรักความปรารถนาดีตอกัน กรุณา-ความคิดชวยเหลือ  
มุทิตา-ความบันเทิงใจในความสุขความสําเร็จของผูอ่ืน อุเบกขา-ความวางใจเปนกลาง 
ตัดสินเหตุการณตามเปนจริงตามเหตุปจจัยและราบเรียบไมหวัน่ไหวเพราะกระแสโลก  
ความสามัคคี ความรวมมือ การชวยเหลือบําเพ็ญประโยชนแกกัน ความเสียสละ ความ 
สํารวมคน ความอดทน ความเคารพออนนอม ความมีวิจารณญาณไมหลงใหลใน 
เหตุการณ เปนตน อันเปนการตรงขามกับกิเลสท่ีสรางความขัด  
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แยงและความคับแคบ เชน ความเกลียดชัง ความพยาบาท ความริษยา ความ 
กลัดกลุมวุนวายใจ ความแตกแยก ความแกงแยงแขงดี การเห็นแกได การตามใจ 
ตนเอง ความหนุหัน ความดื้อร้ัน ความเยอหยิ่ง ความกลัว ความหวาดระแวง ความ 
เกียจคราน ความเฉ่ือยชา ความหดหู ความมัวเมา ความลืมตัว ความลุมหลงงมงาย  
เปนตน 
        นี่คือวิถีแหงความมีชีวิตท่ีประสานกลมกลืนในธรรมชาติ การสามารถถือเอา 
ประโยชนจากกฎธรรมชาติ หรือใชกฎธรรมชาติใหเปนประโยชน การอยูอยางไมสูญเสีย 
อิสรภาพ อยางท่ีวา อยูอยางไมยึดม่ันถือม่ัน หรือการมีชีวิตอยูดวยปญญา ซ่ึงถือวาเปน 
การมีชีวิตอยูอยางประเสริฐสุด ตามพุทธภาษิตวา [๑“ป ฺ ฺาชีวีชีวิตมาหุ เสฏ”] 
        3.        ความเขาใจใน อนัตตตา มีคุณสําคัญทางจริยธรรม คือ 
        1)        ในข้ันตน ทางดานตัณหา ชวยลดทอนความเห็นแกตน มิใหทําการตางๆ  
โดยยดึถือแตประโยชนตนเปนประมาณ ทําใหมองเห็นประโยชนในวงกวาง ท่ีไมมี 
ตัวตนมาเปนเคร่ืองกีดกั้นจํากัด 
        อนึ่ง ภาวะท่ีส่ิงท้ังหลายไมมีตัวตนของมันเอง เกิดจากสวนประกอบและเปนไป 
ตามเหตุปจจัยนั้นโยงเช่ือมความสัมพันธใหเปนไปตามความมุงหมายและขอบเขตวสัิย 
ความสามารถ โดยนัยนี้ จึงเปนการย้ําขอท่ีวาบุคคลควรปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลายตรงตัว 
เหตุปจจยั ดวยทาทีท่ีเปนอิสระ ซ่ึงเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดที่จะใหไดท้ังผลสําเร็จตามความ 
มุงหมาย และไมเกิดทุกขเพราะตัณหาอุปาทาน 
        2)        ในข้ันกลาง ทางดานทิฐิ ทําใหจิตใจกวางขวางข้ึน สามารถเขาไปเกี่ยวของ  
พิจารณา และจัดการกับปญหาและเร่ืองราวตางๆ โดยไมเอาตัวตน ความอยากของตน  
ตลอดจนความเห็น ความยดึม่ันถือม่ันของตนเขาไปขัด แตพิจารณาจัดการไปตาม 
ตัวธรรม ตามตัวเหตุตัวผล ตามท่ีมันเปนของมันหรือควรจะเปนแทๆ คือสามารถ 
ตั้งอุเบกขา วางจิตเปนกลาง เขาไปเพงตามท่ีเปนจริง งดเวนอัตตาธิปไตย ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาธิปไตย 
        3)        ในข้ันสูง การรูหลักอนัตตตา ก็คือ การรูส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันอยางแทจริง  
คือ รูหลักความจริงของธรรมชาติถึงท่ีสุด ความรูสมบูรณถึงข้ันนี้ ทําใหสลัดความ 
ยึดม่ันเสียได ถึงความหลุดพนบรรลุอิสรภาพโดยสมบูรณ อันเปนจุดหมายของ 
พุทธธรรม อยางไรก็ดี ความรูแจมแจงในหลักอนัตตตา ตองอาศัยความเขาใจตาม 
แนวปฏิจจสมุปบาท และการปฏิบัติตามแนวมรรค ซ่ึงจะกลาวตอไป 
        4)        กลาวโดยท่ัวไป หลักอนัตตตา พรอมท้ังหลักอนิจจตา และหลักทุกขตาเปน 



เคร่ืองยืนยนัความถูกตองท่ีแทจริง ของหลักจริยธรรมอ่ืนๆ โดยเฉพาะหลักกรรม และ 
หลักการปฏิบัติเพื่อความหลุดพน เชน เพราะส่ิงท้ังหลายไมมีตัวตน ความเปนไปใน 
รูปกระแสแหงเหตุปจจยั ท่ีสัมพันธสืบตอเนื่องอาศัยกนั จึงเปนไปได กรรมจึงมิได และ 
เพราะส่ิงท้ังหลายไมมีตัวตน ความหลุดพนจึงมีได ดังน้ีเปนตน อยางไรก็ดี คําอธิบาย 
ในเร่ืองนี้จะตองพิจารณาตามแนวปฏิจจสมุปบาทท่ีจะกลาวตอไป  
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พุทธพจนเกี่ยวกับไตรลักษณ 
ก. ความรูเทาทันสภาวะของไตรลักษณ 
        “ภิกษุท้ังหลาย รูป…เวทนา…สัญญา…สังขาร…วญิญาณ ไมเท่ียง, ส่ิงใดไมเท่ียง  
ส่ิงนั้นเปนทุกข, ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนัตตา, ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นพึงเห็นดวย 
สัมมาปญญา ตามท่ีมันเปนวา นั้นไมใชของเรา มิใชเราเปนนั่น  
[๑นั่นไมใชตวัตนของเรา”] 
        “ภิกษุท้ังหลาย รูป…เวทนา…สัญญา…สังขาร…วญิญาณ ไมเท่ียง…เปนทุกข… 
เปนอนัตตา, แมสภาวะท่ีเปนเหตุเปนปจจยัใหรูป ฯลฯ วญิญาณเกิดข้ึน ก็ไมเท่ียง… 
เปนทุกข…เปนอนัตตา, รูป ฯลฯ วิญญาณ ซ่ึงเกิดมาจากสภาวะท่ีไมเท่ียง…เปนทุกข… 
เปนอนัตตา จกัเปนของเท่ียง…เปนสุข…เปนอัตตา [๒ไดจากท่ีไหน”] 
        “ทานเอย อริยสาวกผูไดเรียนสดับแลว ไดพบเห็นอริยชนท้ังหลาย ฉลาดใน 
อริยธรรม ฝกอบรมดีแลวในอริยธรรม ไดพบเหน็สัตบุรุษท้ังหลาย ฉลาดใน 
สัปปุริสธรรม ฝกอบรมดีแลวในสัปปุริสธรรม ยอมไมมองเห็น รูป เวทนา สัญญา  
สังขาร วิญญาณ เปนอัตตา, ไมมองเห็นอัตตา ในรูป เวทนา ในสัญญา ในสังขาร  
ในวิญญาณ อริยสาวกน้ัน รูชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท่ีไมเท่ียง เปนทุกข  
เปนอนัตตา เปนส่ิงปรุงแตง เปนฆาตกรตัวจริง, ตามท่ีมันเปนวา ไมเท่ียง เปนทุกข  
เปนอนัตตา เปนส่ิงปรุงแตง เปนฆาตกรตัวจริง, อริยสาวกน้ัน ไมยึดติด ไมถือคางไว  
ไมม่ันหมายปกใจ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ วาเปนตัวตนของเรา,  
อุปาทานขันธ 5 เหลานี้ ท่ีอริยสาวกนั้น ไมยึดติด ไมถือม่ันแลว ยอมเปนไปเพื่อ 
ประโยชนเกื้อกูล [๓เพื่อความสุขตลอดกาลนาน] 
        “แนะทานคหบดี อยางไร จึงช่ือวาปวยท้ังกาย ปวยท้ังใจ? ในขอนี้ ปุถุชนผูมิได 
เรียนสดับ ไมไดพบเห็นอริยชนท้ังหลาย ไมฉลาดในอริยธรรม ไมไดฝกอบรมใน 
อริยธรรม…ยอมมองเห็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนตน (อัตตา), มอง 
เห็นตน มีรูป มีเวทนา มีสัญญา มีสัญญา มีสังขาร มีวิญญาณ, มองเห็น รูป เวทนา  
สัญญา สังขาร วิญญาณ ในตน, มองเห็นตนในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ใน 
วิญญาณ, อยูดวยความรูสึกรุมเรา วา รูปเปนเรา รูปของเรา, เวทนาของเรา, สัญญา 
เปนเรา สัญญาของเรา, สังขารเปนเรา สังขาร 
{๑เชน ส.ข.17/42/28} 
{๒ส.ข.17/45-47/29-30 (แปรรวบความ ในบาลีทานแยกพูดทีละอยาง)} 
{๓ส.ข.17/207/139 (แปรรวบความ, เปนภาษิตของพระสารีบุตร); ขอความวา  



ไมเห็นรูปเปนตน ไมเหน็ตนมีรูป ไมเห็นรูปในตน ไมเหน็ตนในรูปนั้น ถาจะใชเปน 
คําศัพทส้ันๆ ก็ตรงกับคําในวิสุทธิมรรควา น อตฺตา (ไมเปนตน) น อตฺตโน  
(ไมใชของตน) น อตฺตนิ (ไมใชในตน) น อตฺตวตี (ไมใชมีตน) ดู วิสุทธิ.3/194;  
วิสุทธิมรรคแสดงวิธีพิจารณาใหเหน็ความวางจากตวัตนโดยใชคําพิจารณามากมาย 
หลายแง เชน กําหนดพิจารณารูปวา ไมใชสัตว ไมใชชีวะ ไมใชนระ ไมใชมาณวะ  
ไมใชสตรี ไมใชบุรุษ ไมใชอัตตา ไมใชอัตตนิยะ (เนื่องดวยตน) ไมใชเรา ไมใชของเรา 
ไมใชของผูอ่ืน ไมใชของใครๆ (วิสุทธิ.3/293-6)}  
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ของเรา, วิญญาณเปนเรา วิญญาณของเรา เม่ือเขาอยูดวยความรูสึกรุมเราวา  
รูปของเรา รูปของเรา ฯลฯ วญิญาณเปนเรา วิญญาณของเรา, รูป เวทนา สัญญา  
สังขาร วิญญาณ ยอมแปรปรวนไป กลายเปนอยางอ่ืน, เขายอมเกิดความโศกเศรา  
ความครํ่าครวญ ความทุกข โทมนัส และความคับแคนผิดหวัง เพราะการท่ีรูป ฯลฯ  
วิญญาณแปรปรวนไป กลายเปนอยางอ่ืน 
        “แนะทานคหบดี อยางไร จะช่ือวา ปวยแตกาย ใจไมปวย? ในขอนี้ อริยสาวก 
ผูไดเรียนสดับแลว…ยอมไมมองเห็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนตน  
(อัตตา), ไมมองเห็นตนมีรูป มีเวทนา มีสัญญา มีสังขาร มีวิญญาณ, ไมมองเห็น 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในตน, ไมมองเห็นตนในรูป ในเวทนา ในสัญญา  
ในสังขาร ในวญิญาณ, ไมอยูดวยความรูสึกรุมเราวา รูปเปนเรา รูปของเรา, เวทนา 
เปนเรา เวทนาของเรา, สัญญาเปนเรา สัญญาของเรา, สังขารเปนเรา สังขารของเรา, 
 วิญญาณเปนเรา วิญญาณของเรา. เม่ืออริยสาวกน้ัน ไมอยูดวยความรูสึกเรารุมวา  
รูปเปนเรา รูปของเรา ฯลฯ วญิญาณเปนเรา วิญญาณของเรา, รูป เวทนา สัญญา  
สังขาร วิญญาณ นั้น แปรปรวนไป กลายเปนอยางอ่ืน, เธอก็ไมเกดิความโศกเศรา  
ความครํ่าครวญ ความทุกข โทมนัส และความคับแคนผิดหวัง เพราะการท่ีรูป ฯลฯ  
วิญญาณ แปรปรวนไป [๑กลายเปนอยางอ่ืน”] 
        “ภิกษุท้ังหลาย อยางไรจึงจะมีความไมกระวนกระวายท่ีเกิดจากความไมถือม่ัน?  
ในขอนี้อริยสาวกผูไดเรียนสดับแลว…ยอมไมมองเห็นรูปเปนตน, ไมมองเห็นตนมีรูป,  
ไมมองเห็นตนในรูป, ไมมองเห็นรูปในตน ถึงรูปของเธอนั้น จะแปรปรวนไป กลายเปน 
อยางอ่ืน เธอกไ็มมีวิญญาณที่หมุนคลอยไปตามความแปรปรวนของรูป เพราะการที่ 
รูปแปรปรวนไปกลายเปนอยางอ่ืนนัน้ดวย, ความกระวนกระวายและประดาความรูสึก 
นึกคิด (ธรรมสมุปบาท) ท่ีเกิดจากการหมุนคลอยไปตามความแปรปรวนของรูป ก ็
ครอบงําจิตของเธอไมได, เพราะการท่ีจิตไมถูกครอบงํา เธอยอมไมมีความหวั่นหวาด  
ไมมีความคับแคนใจ ไมมีความหวงหาอาลัย [๒เพราะไมถือม่ันจึงกระวนกระวาย”]  
(เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ทํานองเดียวกัน) 
        “ภิกษุท้ังหลาย เม่ือรูแลวซ่ึงความอนิจจัง ความแปรปรวนไป จางคลายไป  
ดับไปของรูป มองเห็นอยูดวยสัมมาปญญา ตามท่ีมันเปนวา รูปในกาลกอนก็ดี  
รูปท้ังปวงในบินี้ก็ดี ลวนไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ดังนั้น  
ก็ยอมละความโศกเศรา ความครํ่าครวญ ความทุกข โทมนัส และความดับแคนผิดหวงั 
เสียได, เพราะละความโศกเศรา ฯลฯ ได ก็ไมกระวนกระวาย เม่ือไมกระวนกระวาย  



ก็อยูเปนสุข, ภกิษุผูอยูเปนสุข เราเรียกวา ผูนิพพานเฉพาะกรณีนั้นๆ  
[๓(ตทังคนิพพุตะ)”] (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ทํานองเดียวกนั) 
        “ปุถุชนผูมิไดเรียนสดับนั้น ยอมมนสิการโดยไมแยบคาย (อโยนิโสมนสิการ)  
อยางนี้วา : ในอดีตกาลอัน 
{๑ส.ข.17/4-5/3-7 (แปลรวบความ, ภาษติของพระสารีบุตร)} 
{๒ส.ข.17/33/22} 
{๓ส.ข.17/88/54}  
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ยาวนาน เราไดมีแลวหรือหนอ,…หรือวาเรามิไดมี,….เราไดเปนอะไรหนอ,…เราไดเปน 
อยางไรหนอ,…เราเปนอะไรแลวจึงไดเปนอะไรหนอ, ในอนาคตกาลอันยาวนาน เราจักมี 
หรือหนอ,…หรือวาจักไมมี,…เราจักเปนอะไรหนอ,…เราจักเปนอยางไรหนอ,…เราจักเปน 
อะไรแลวจึงจะเปนอะไรหนอ; หรือปรารภกาลปจจุบันในบัดนี้ มีความสงสัยข้ึนภายใน 
วา เรามีอยูหรือ, หรือวาเราไมมี, เราเปนอะไรหนอ, เราเปนอยางไรหนอ, สัตวนี้มาจาก 
ไหนหนอ, สัตวนั้นจักไป ณ ท่ีใดหนอ? 
        “เม่ือปุถุชนนั้น มนสิการโดยไมแยบคายอยางนี้ ทิฏฐิอยางใดอยางหนึ่งในทิฏฐิ  
6 อยาง ยอมเกดิข้ึน คือเขายอมเกิดทิฏฐิ(ยึดถือ) เอาเปนจริงเปนแทวา เรามีอัตตา,… 
เราไมมีอัตตา,…เรากําหนดรูอัตตาดวยอัตตา,…เรากําหนดรูสภาวะท่ีมิใชอัตตาดวย 
อัตตา, หรือมิฉะนั้นกจ็ะมีทิฏฐิดังนี้วา อัตตาของเราน้ีแหละท่ีเปนตัวบงการ เปนผูเสวย  
ประสบวิบากแหงกรรมท่ีดแีละช่ัว ณ ท่ีนัน้ๆ เปนสภาวะท่ีเท่ียงแท ยั่งยืน คงอยูตลอด 
ไป มีความไมผันแปรเปนธรรมดา จักคงอยูอยางนั้นเสมอตลอดไป ภิกษุท้ังหลาย นี ้
เรียกวา ทิฏฐิ รกชักแหงทิฏฐิ กันดารแหงทิฏฐิ เส้ียนหนามทิฏฐิ ความดิน้รนแหงทิฏฐิ  
ทิฏฐิเคร่ืองผูกมัดสัตว, ปุถุชนผูมิไดเรียนสดับ ซ่ึงถูกทิฏฐิเคร่ืองผูกมัดรัดตัวไว ยอม 
ไมพนจาก ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทว ทุกข โทมนัส และอุปายาส, เรากลาววา ยอม 
ไมพนจากทุกข 
        “ภิกษุท้ังหลาย สวนอรยิสาวก ผูไดเรียนสดับแลว ฯลฯ ยอมรูชัดธรรมท่ีควร 
มนสิการ, ยอมไมมนสิการธรรมท่ีไมควรมนสิการ ยอมมนสิการธรรมท่ีควรมนสิการ 
        “ธรรมท่ีควรมนสิการ ซ่ึงอริยสาวกมนสิการ เปนไฉน? กลาวคือ เม่ืออริยสาวก 
มนสิการธรรมเหลาใด กามาสวะก็ดี ภาสวะก็ดี อวิชชาสวะก็ดี ท่ียังไมเกิด ก็ไมเกิดข้ึน  
ท่ีเกิดขึ้นแลว ก็ถูกละเสียได, เหลานี้คือ ธรรมท่ีควรมนสิการ ซ่ึงอริยสาวกยอมมนสิการ  
เพราะอริยสาวกน้ัน ไปมนสิการธรรมท่ีไมควรมนสิการ และมนสิการธรรมท่ีควร 
มนสิการ อาสวะท้ังหลายที่ยงัไมเกิด ก็จะไมเกิดข้ึน และที่เกิดข้ึนแลว ก็จะถูกละเสียได 
        “อริยสาวกน้ัน ยอมมนสิการโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) วา นีทุ้กข…นี้เหตุ 
ใหเกดิทุกข…นี้ความดับทุกข…นี้ปฏิปทาใหถึงความดับทุกข; เม่ืออริยสาวกน้ันมนสิการ 
โดยแยบคายอยางนี้ สังโยชน 3 ยอมถูกละเสียได กลาวคือ สักกายทิฏฐิ วิจิกจิฉา  
[๑สีลัพพตปรามาส”] 
ข.  คุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณ (ดานทําจิตเปนอิสระและดานทํากิจโดย 
ไมประมาท) 
        - อนิจจตาแหงชีวิต และการเหน็คุณคาของกาลเวลา 



        “พระอาทิตยพันธุ (พระพุทธเจา) ไดตรัสแสดงไววา รูปอุปมาเหมือนฟูมฟอง 
แมน้ํา เวทนาอุปมา 
{๑ม.มู.12/12/14; พระบาลีนี ้เฉพาะตอนวาดวยทิฏฐิ 6 มีคลายกันใน  
อภิ.วิ.35/1004/516 ดวย แตในท่ีนั้น มีขอความมากกวาเล็กนอย}  
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        เหมือนฟองน้ําฝน สัญญาอุปมาเหมือนพยับแดด สังขารอุปมาเหมือนตนกลวย 
        วิญญาณอุปมาเหมือนมายากล ภกิษพุินิจดู พิจารณาโดยแยบคาย ซ่ึงเบญจขันธ 
        นั้น ดวยประการใดๆ ก็มีแตสภาวะที่วางเปลา พระผูทรงปญญาดังผืนแผนดนิ 
        ทรงปรารภรางกายนี้แลวทรงแสดงการละธรรม 3 อยาง (โลภะ โทสะ โมหะ 
        หรือตัณหา มานะ ทิฏฐิ) ไว ทานท้ังหลาย จงดูรูปท่ีเขาท้ิงแลว เม่ือใด อายุ  
        ไออุน         และวิญญาณละกายนี้ เม่ือนั้น รางกายก็ถูกท้ิงนอนไรจิตใจ กลายเปน 
        อาหารของสัตวอ่ืน นี้แหละการสืบตอ (ชีวิต) ก็อยางนี้ มันเปนมายากลหลอก 
        คนโงใหเพอ ไดบอกแลววา เบญจขันธนี้เปนผูลาสังหารอยูในตัว, จะหาแกนสาร 
        ในเบญจขันธนี้ยอมไมมี ภิกษุ ระดมเพียรแลว พึงพจิารณาขันธท้ังหลายอยางนี้  
        โดยมีสัมปชัญญะมีสติม่ัน ท้ังวันท้ังคืน พึงละเคร่ืองผูกมัดเสียใหหมด พึงสรางท่ี 
        พึ่งใหแกตน เม่ือปรารถนาอัจจุตบท (นิพพาน) [๑กพ็ึงประพฤติเหมือนดังคนท่ี 
        ศีรษะถูกไฟไหม”] 
        “ภิกษุท้ังหลาย อายุของมนุษยท้ังหลายนี้นอย, จะตองไปสูภพหนา, พึงวินจิฉัย 
การดวยความรูคิด, พึงกระทําการดีงาม (กศุล), พึงครองชีวิตประเสริฐ(พรหมจรรย),  
ผูท่ีเกิดมาแลว ท่ีจะไมตายเปนไมมี ผูใดอยูไดนาน ผูนัน้กอ็ยูไดแครอยป จะเกนิไปบาง 
ก็เพียงเล็กนอย 
        “อายุของมนุษยท้ังหลายนอย สัตบุรุษพึงดูหม่ินอายท่ีุนอยนัน้, พึงประพฤติ 
เหมือนดังถูกไฟไหมศีรษะ, การท่ีมัจจุราชจะไมมาหานัน้ เปนอันไมมี. วันคืนยอมลวงไป 
ชีวิตกห็ดส้ันเขา, อายุของสัตวท้ังหลายยอมหมดส้ินไป [๒เหมือนดังน้าํในธารน้ํานอย”] 
        “ชีวิตของสัตวท้ังหลายในโลกนี้ ไมมีเคร่ืองหมาย ไมมีใครรู ท้ังยาก ท้ังนอย 
และระดมดวยทุกข ความเพยีรพยายามท่ีจะชวยใหสัตวท่ีเกิดมาแลว ไมตองตายไดนัน้  
ไมมีเลย, แมอยูไดถึงชรา ก็ตองตาย, เพราะสัตวท้ังหลายมีธรรมดาอยางนี้เอง. 
        “ผลไมสุกแลว ก็มีภยัอยูตลอดเวลาจากการที่จะตองรวงหลนไป ฉันใด, สัตวท้ัง 
หลายเกดิมาแลวก็มีภยัอยูตลอดเวลาจากการท่ีจะตองตาย ฉันนั้น, ภาชนะดนิท่ี 
ชางหมอทําแลวท้ังหมด ลวนมีความแตกเปนท่ีสุด ฉันใด, ชีวิตของสัตวท้ังหลายก็มี 
ความตายเปนท่ีสุด ฉันนั้น ท้ังเด็ก ท้ังผูใหญ ท้ังคนเขลา ท้ังคนฉลาด ลวนไปสูอํานาจ 
ของมฤตยู มีมฤตยูเปนท่ีไปเบื้องหนาดวยกันท้ังหมด 
        “เม่ือเขาเหลานั้น ถูกมฤตยูครอบงําแลว ตองไปปรโลก, บิดาจะปองกันบุตรไวก ็
ไมได ญาติท้ังหลายจะปองกนัเหลาญาติไวก็ไมได. ดูเถิด ท้ังท่ีหมูญาติกาํลังมองดู 
พรํ่ารําพันอยูดวยประการตางๆ ผูจะตองตายก็ถูกพาไปแตลําพังคนเดียว เหมือนโคที่ 



เขาเอาไปฆา. 
        “โลกถูกความแกและความตายบดขยีอ้ยางนี้เอง, ปราชญท้ังหลายรูเทาทัน 
กระบวนความเปนไปของโลกแลว จงึไมเศราโศก. 
        “ทานไมรูทาง ไมวาของผูมาหรือของผูไป, เม่ือมองไมเห็นปลายสุดท้ังสองดาน  
จะครํ่าครวญไปของโลกแลว จึงไมเศราโศก. 
        “ทานไมรูทาง ไมวาของผูมาหรือของผูไป, เม่ือมองไมเห็นปลายสุดท้ังสองดาน  
จะครํ่าครวญไป ก็ไรประโยชน. ถาคนหลงใหลครํ่าครวญเบียดเบียนตนเองแลวจะทํา 
ประโยชนอะไรใหเกดิข้ึนมาไดบาง 
{๑ส.ข.17/247/174} 
{๒ขุ.ม.29/49/51; 182/143 (บางสวนมีใน ที.ม.10/234/280;  
ส.ส.15/440-2/158; ขุ.เถร.26/270/291)}  
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แลวไซร, ทานผูมีวิจารณญาณก็คงทําอยางนั้นบาง. 
        “การรองไหหรือโศกเศรา จะชวยใหจติใจสงบสบาย ก็หาไม, มีแตจะเกดิทุกข 
ทับทวี ท้ังรางกายกจ็ะพลอยทรุดโทรม จะเบียดเบียนตัวของตัวเอง จนกลายเปนคน 
ซูบผอมหมดผิวพรรณ. ผูท่ีลวงลับไปแลวจะอาศัยการรองไหครํ่าครวญนั้นเปนเคร่ือง 
ชวยตวัเขา กไ็มได, การครํ่าครวญร่ําไหจึงไรประโยชน. คนท่ีสลัดความเศราโศกไมได  
มัวทอดถอนใจถึงคนท่ีตายไปแลว ตกอยูในอํานาจความโศกเศรา ก็มีแตจะทุกขหนัก 
ยิ่งข้ึน. 
        “ดูสิ ถึงคนอ่ืนๆ ก็กําลังเตรียมตัวจะเดนิทางกันไปตามกรรม. ท่ีนี่ ประดาสัตว 
เผชิญกับอํานาจของพญามัจจุราชเขาแลว ตางก็กําลังดิ้นรนกันอยูท้ังนัน้. 
        “คนท้ังหลายคิดหมายไวอยางใด ตอมาการณกก็ลับกลายไปเปนอยางอ่ืน.  
ความพลัดพรากจากกัน กเ็ปนอยางนีแ้หละ. ดูเถิดกระบวนความเปนไปของโลก. แมจะ 
มีคนอยูไดถึงรอยปหรือเกนิกวานั้น เขาก็ตองพลัดพรากจากหมูญาติ ตองท้ิงชีวิตไวใน 
โลกน้ีอยูดี. 
        “เพราะฉะน้ัน สาธุชน สดับคําสอนของทานผูไกลกเิลสแลว พึงระงับความ 
ครํ่าครวญรําพันเสีย. เหน็คนลวงลับจากไป ก็ทําใจไดวา ผูท่ีลวงลับไปแลว เราจะขอให 
เปนอยูอีก ยอมไมได. ธีรชน คนฉลาด มีปญญา เปนบัณฑิต พึงระงับความโศกเศราท่ี 
เกิดข้ึนแลวไดโดยฉับพลัน เหมือนเอาน้ําดบัไฟท่ีลุกลามและเหมือนลมพันปุยนุน 
        “ผูใฝสุขแกตวั พึงระงับความครํ่าครวญรําพัน ความโหยหาและโทมนัสเสีย,  
พึงถอนลูกศรที่เสียบตัวท้ิงไป. ผูท่ีถอนลูกศรไดแลว เปนอิสระ ก็จะประสบความ 
สงบใจ, จะผานพนความโศกเศราไปไดหมด [๑กลายเปนผูไรโศกเย็นใจ.”] 
        “มนุษยนี ้ตั้งแตเร่ิมเกดิอยูในครรภ ไมวาจะเปนกลางวันหรือกลางคืน เม่ือเร่ิม 
ชีวิตข้ึนมาแลว ก็มีแตจะบายหนาไป ไมหวนหลังกลับคืน. คนท้ังหลาย ถึงจะพร่ังพรอม 
ดวยกําลังพล จะตอสูใหไมแกไมตายก็ไมได, ปวงสัตวลวนถูกชาตแิละชราย่ําย,ี เพราะ 
เหตุนี้ ขาพเจาจึงมีความคิดวาจะบําเพ็ญธรรม. ราชาผูเปนรัฏฐาธิบดี อาจเอาชนะ 
กองทัพซ่ึงมีพลท้ังส่ีเหลา (ชาง มา รถ ราบ) ท่ีนาสะพรึงกลัวได แตไมสามารถเอาชนะ 
พญามัจจุราช…ราชาบางพวกแวดลอมดวยพลชาง พลมา พลรถ และพลราบแลว  
หลุดพนเง้ือมมือขาศึกไปได แตไมอาจตีหกัใหพนพญามัจจุราช…ราชาท้ังหลายผูแกลว 
กลา สามารถหักคายทําลายขาศึกมากมายไดดวยพลชาง พลมา พลรถ และพลราบ แต 
ไมอาจย่ํายีพญามัจจุราช ฯลฯ มนุษยท้ังหลาย ยอมบวงสรวงทําใหยักษ ปศาจ หรือ 
เปรตท้ังหลาย แมท่ีเกร้ียวกราดแลว ยอมสงบพิโรธได แตจะทําใหพญามัจจุราช 



ยินยอมหาไดไม ฯลฯ ผูตองหาทําผิดฐานประทุษรายตอองคราชา หรือตอราชสมบัติ  
ก็ดี ผูรายท่ีเบียดเบียนประชาชน ก็ดี ยังมีทางขอใหพระราชาทรงผอนปรนพระราชทาน 
อภัยโทษได แตจะทําใหพญามัจจุราชผอนผันยอมตามหาไดไม…จะเปนกษัตริย ก็ตาม  
พราหมณ ก็ตาม 
{๑ขุ.สุ.25/380/447 (บางสวนมีซํ้าใน ขุ.ชา.27/156-1572/317-8;  
ขุ.ม.29/185/145)}  
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จะรํ่ารวย มีกําลังอิทธิพล หรือมีเดชศักดาแคไหน พญามัจจุราชก็ไมเหน็แกใครเลย  
เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงมีความคิดวา จะบําเพ็ญธรรม ฯลฯ ธรรมนั่นแลยอมรักษา 
ผูประพฤติธรรม, ธรรมท่ีประพฤติดีแลวยอมนําสุขมาให, นี้เปนอานสิงสในธรรมท่ี 
ประพฤติดีแลว, ผูประพฤติธรรม ยอมไมไปสูทุกคติ, ธรรมกับอธรรม สองอยางนี้ จะมี 
ผลเสมอกันก็หาไม, อธรรมยอมนําไปสูนรก, [๑ธรรมยอมใหถึงสุคติ”] 
        “เปรียบเสมือนวา ภูเขาใหญศิลาลวนสูงจดทองฟา กล้ิงเขามารอบดาน ท้ังส่ีทิศ  
บดขยี้สัตวท้ังหลายเสีย ฉันใด ความแกและความตาย ก็ครอบงําสัตวท้ังหลาย ฉันนัน้,  
ท้ังกษัตริย พราหมณ แพศยและศูทรตลอดจนจณัฑาลและคนเก็บกวาดขยะ ชราและ 
มรณะยอมย่ํายท้ัีงหมด ไมละเวนใครเลย, ณ ท่ีนั้น ไมมียุทธภูมิสําหรับพลชาง สําหรับ 
พลรถ หรือสําหรับพลราบ. จะใชเวทมนตตอสูหรือเอาทรัพยสินจาง กไ็มอาจเอาชนะได,  
เพราะฉะนั้น คนฉลาด (บัณฑิต) เม่ือมองเห็นประโยชน (ท่ีแท) แกตน พึงปลูกฝง 
ศรัทธาในพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ. ผูใดประพฤตธิรรมดวยกาย วาจา ใจ ผูนั้น 
ยอมเปนท่ีสรรเสริญในโลกนี้, จากไปแลว [๒ก็บันเทิงในสวรรค”] 
        “ชาวโลกถูกมัจจุราชคอยประหัตประหาร ถูกชราปดลอมไว ถูกลูกศรแหงตัณหา 
ท่ิมแทง พลานไปดวยความปรารถนาตลอดทุกเวลา, ชาวโลกถูกมัจจุราชห้ําหั่น ถูกชรา 
ลอมไว ไมมีอะไรตานทานได จึงเดือดรอนอยูรํ่าไป ราวกะเปนคนรายท่ีถูกลงโทษ,  
ความตายความเจ็บไขและความแก เปนเหมือนไฟ 3 กอง ท่ีคอยไลตาม, กําลังท่ีจะ 
รับมือได ก็ไมมี แรงเร็วท่ีจะวิ่งหนกี็ไมพอ (เพราะฉะน้ัน) เวลาแตละวันอยาใหผานไป 
เปลา จะนอยหรือมากก็ใหไดอะไรบาง เพราะวันคืนลวงไป ชีวิตของคนก็พรองลงไป 
จากประโยชนท่ีจะทํา, จะเดนิอยูก็ตาม นั่งหรือนอนอยูกต็าม วาระสุดทายก็ใกลเขา 
มาๆ, [๓ทานจงึไมควรประมาทเวลา.”] 
        “ขาพเจาเห็นเดก็ชายของทานท้ังหลาย เรียกขานวาแมจะพอจา เปนบุตรรักท่ีได 
มาโดยยาก แตยังไมทันแก กต็ายเสียแลว, ขาพเจาเห็นเดก็หญิงของทานท้ังหลาย เปน 
รุนสาวสวยงามนาชม แตก็มาส้ินชีวิตไปเสีย เหมือนหนอไมไผท่ียังออนถูกถอนเอาไป,  
แทจริง ชายหรือหญิงก็ตาม ถึงยังหนุมยังสาว ก็ตายได, ใครเลาจะพึงวางใจในชีวิตวา  
เรายังหนุมสาวอยู, วันคืนเคล่ือนคลอย อายุก็ยังนอยเขาทุกทีเหมือนอายุของฝูงปลาใน 
ท่ีน้ํางวด, ความเปนหนุมเปนสาวจะเปนหลักอะไรได, ฯลฯ ชาวโลกถูกมัจจุราชประหัต 
ประหาร ถูกชราปดลอมไว, คืนวันไมผานไปเปลา…เม่ือเขาเอาดายมาทอผา เขาทอไป 
ไดเทาใด สวนท่ีจะตองทอตอไป ก็เหลือนอยเทานั้น นี้ฉันใด ชีวิตของสัตวท้ังหลาย ก็ 
ฉันนั้น, แมน้ําเต็มฝง ไมไหลทวนข้ึนท่ีสูง ฉันใด อายุของมนุษยท้ังหลายก็ไมเวยีนกลับ 



มาสูวัยเดก็อีก ฉันนั้น, แมน้ําท่ีเต็มฝง พัดพาเอาตนไมท่ีเกดิอยูริมฝงใหหักโคนไป  
ฉันใด ความแกและความตายก็พดัพาประดาสัตว 
{๑ขุ.ชา.27/2261-2284/469-473 (เลือกแปลบางคาถา)} 
{๒ส.ส.15/415/148} 
{๓ขุ.เถร.26/359/335 (ภาษีของพระสิริมัณฑเถระ)}  
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ไป ฉันนั้น ฯลฯ ผลไมท่ีสุกแลว ยอมมีภยัอยูตลอดเวลา จากการท่ีจะตองรวงหลนไป  
ฉันใด สัตวท้ังหลายเกดิมาแลว ก็มีภยัอยูตลอดเวลาจากการท่ีจะตองตาย ฉันนั้น, คอย 
เชายังเหน็กนัอยูมากคน พอตกเยน็ บางคนก็ไมเห็น, ควรรีบทําความเพียรเสียแตวนันี้,  
ใครเลาจะรูวาจะตายในวันพรุง เพราะความผัดเพี้ยนกับพญามัจจุราชเจาทัพใหญนั้น  
[๑ไมมีเลย”] 
        “บุตรของขาพเจาท้ิงรางไป เหมือนงูลอกคราบเกาท้ิงเสีย เม่ือรางกายใชสอย 
ไมได เขาก็ตายจากไปแลว…เขามาจากปรโลก ขาพเจาก็มิไดเชื้อเชิญ เขาไปจากโลกนี้ 
ขาพเจาก็มิไดอนุญาต เขามาอยางใด ก็ไปอยางนั้น การครํ่าครวญรําพันในการจากไป 
ของเขาน้ันจะมีประโยชนอะไร…ถารองไหไป รางกายขาพเจากจ็ะผายผอม, การรองไห 
ของขาพเจาจะมีผลดีอะไร, ญาติมิตรสหายท้ังหลายของขาพเจา ก็นะยิง่มีแตความ 
ไมสบายใจ…ผูท่ีเศราโศกถึงคนตาย ก็เหมือนเด็กท่ีรองไหขอพระจันทรซ่ึงโคจรไปใน 
อากาศ, คนตายถูกเผาอยู ยอมไมรูวาญาติครํ่าครวญถึง. เพราะฉะน้ัน [๒ขาพเจาจึง 
ไมเศราโศกเขาไปแลวตามวถีิทางของเขา.”] 
        “ถาจะเศราโศกถึงคนท่ีไมมีอยูแกตน คือคนท่ีตายไปแลว ก็ควรจะเศราโศกถึง 
ตนเอง ซ่ึงตกอยูในอํานาจของพญามัจจุราชตลอดเวลา. อายุสังขารใชจะประมาทไป 
ตามสัตวผูยืน นั่ง นอน หรือเดินอยูก็หาไม. วัยยอมเส่ือมลงเร่ือยไป ทุกหลับตา ทุก 
ลืมตา. เม่ือวัยเส่ือมส้ินไปอยางนี้ ความพลัดพรากจากกันก็ตองมีโดยไมตองสงสัย.  
หมูสัตวท่ียังเหลืออยู ควรเมตตาเอ้ือเอ็นดูตอกัน, [๓ไมควรจะมัวเศราโศกถึงผูท่ีตาย 
ไปแลว.”] 
        “ภิกษุท้ังหลาย ฐานะ 5 ประการเหลานี้ เปนส่ิงท่ีสมณะ พราหมณ เทวดา  
มาร พรหม หรือใครๆ ก็ตามในโลก ไมอาจจะได 5 ประการอะไรบาง? ไดแกขอวา  
ขอส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดา จงอยาตาย, ขอส่ิงท่ีมีความส้ินไปเปนธรรมดา จงอยา 
ส้ินไป, ขอส่ิงท่ีมีความพินาศเปนธรรมดา จงอยาพินาศ 
        “สําหรับปุถุชนผูมิไดเรียนรู ส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดา ก็ยอมแก, ส่ิงท่ีมีความ 
เจ็บไขเปนธรรมดา ก็ยอมเจบ็ไข, ส่ิงท่ีมีความตายเปนธรรมดา ก็ยอมตาย, ส่ิงท่ีมี 
ความส้ินไปเปนธรรมดา ก็ยอมส้ินไป, ส่ิงท่ีมีความพินาศเปนธรรมดา ก็ยอมพนิาศไป;  
ปุถุชนนั้น…(เม่ือสภาพเชนนั้นเกดิข้ึน) ยอมไมพิจารณาเห็นดังนี้วา มิใชเฉพาะแตของ 
เราผูเดียวเทานัน้…(ท่ีเปนไปเชนนั้น) แทจริงแลว ตราบใด สัตวท้ังหลายยังมีการมา  
การไป การจุต ิการอุบัติกันอยู ตราบนั้น สําหรับสัตวท้ังหมดท้ังส้ินทีเดยีว ส่ิงท่ีมีความ 
แกเปนธรรมดา ก็ยอมแก…ส่ิงท่ีมีความพินาศเปนธรรมดา ก็ยอมพินาศดวยกันท้ังนัน้,  



ก็เม่ือส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดา มาแกไป…เม่ือส่ิงท่ีมีความพินาศเปนธรรมดา มา 
พินาศไป ถาเราจะเศราโศก หมนหมอง รองไห ตีอก ครํ่าครวญ หลงใหลฟนเฟอนไป 
{๑ขุ.ชา.28/437-441/163-5 (เลือกแปลบางคาถา)} 
{๒ขุ.ชา.27/717-720/167-8} 
{ขุ.ชา.27/611-3/146-7}  
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แมอาหารก็จะไมเปนอันอยากรับประทาน รางกายจะซูบโทรม การงานก็จะไมเปนอันทํา  
พวกศัตรูก็จะพากันชอบใจ ฝายมิตรสหายก็จะพลอยเสียใจ;…(คร้ันสภาพเชนนัน้เกิดข้ึน 
จริง) เขายอมเศราโศก หมนหมอง รองไห ตีอก ครํ่าครวญ หลงใหลฟนเฟอนไป ; นี ้
เรียกวา ปุถุชนผูมิไดเรียนรู ถูกลูกศรคือความเศราโศกอันมีพิษเสียบแทงแลว ทําตัว 
เองใหเดือดรอน. 
        “แตสําหรับอริยสาวกผูไดเรียนรู ส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดา ก็ยอมแก…ส่ิงท่ีมี 
ความพินาศเปนธรรมดาก็ยอมพินาศ; อริยสาวกน้ัน…(เม่ือสภาพเชนนั้นเกดิข้ึน) ยอม 
พิจารณาเห็นดงันี้วา มิใชเฉพาะแตของเราผูเดียวเทานัน้…(ท่ีเปนไปเชนนั้น) แทจริง 
แลว ตราบใดสัตวท้ังหลาย ยังมีการมา การไป การจุติ การอุบัติกันอยู ตราบนั้น  
สําหรับสัตวท้ังหมดท้ังส้ินทีเดียว ส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดา ก็ยอมแก…ส่ิงท่ีมีความ 
พินาศเปนธรรมดา ก็ยอมพินาศดวยกันท้ังนั้น, ก็เม่ือส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดา มาแก 
ไป…เม่ือส่ิงท่ีมีความพินาศเปนธรรมดา มาพินาศไป ถาเราจะเศราโศก หมนหมอง  
รองไห ตีอก ครํ่าครวญ หลงใหลฟนเฟอนไป แมอาหารก็จะไมเปนอันอยากรับประทาน  
รางกายกจ็ะซูบโทรม การงานก็จะไมเปนอันทํา พวกศัตรูก็จะพากันชอบใจ ฝาย 
มิตรสหายก็จะพลอยเสียใจ;… (คร้ันสภาพเชนนัน้เกิดข้ึนจริง) อริยสาวกนัน้ เปนผูไมมี 
ความเศราโศก ปราศจากลูกศรท่ีเสียบแทง ยอมดับทุกขรอนทําตนใหสุขเย็น. 
        “การโศกเศรา การพิไรรําพัน จะชวยใหไดประโยชนอะไรสักนดิหนอย ก็หาไม.  
เหลาคนท่ีมุงรายรูวา เขาเศราโศก มีความทุกข ยอมจะดีใจ สวนบัณฑิต ผูฉลาดใน 
การวินจิฉัยเหตุผล ยอมไมหวั่นไหวตอเหตุการณรายท้ังหลาย. เม่ือมองเห็นหนาของ 
บัณฑิตนัน้ เปนเหมือนเดิมไมผิดแปลกไป พวกอมิตรท้ังหลายกลับกลายเปนฝายทุกข. 
        “ประโยชนท่ีมุงหมาย คนจะไดในท่ีใด ดวยวิธีใด จะดวยการเขาไปพูดกนั 
เฉพาะตัว ดวยการปรึกษาทานผูรู ดวยการรูจักเจรจา ดวยการจายทรัพย หรือดวย 
ขนบธรรมเนียมอยางใดก็ตาม ก็พึงพากเพียร ในท่ีนัน้ๆ ดวยวิธีการนัน้ๆ. หากรูชัดวา  
ผลท่ีหมายนั้น เปนส่ิงท่ีเรากต็าม ผูอ่ืนก็ตามไมอาจจะไดก็ไมพึงเศราโศก, พึงยับยั้งต้ัง 
กําหนดใจทําการอยางม่ันคงวา [๑ท่ีนี้เราจะทําอยางไรตอไป”] 
        “จะตายกไ็ปคนเดยีว จะเกิดก็มาคนเดียว. ความสัมพนัธของสัตวท้ังหลาย ก ็
เพียงแคไดมาพบปะเก่ียวของกันเทานัน้. เพราะฉะน้ัน สําหรับทานผูไดเรียนรูมามาก  
เปนปราชญ มองเห็นท้ังโลกนี้และโลกหนา รูท่ัวถึงธรรมแลว ความโศกเศราท้ังหลาย  
แมใหญหลวง ก็ไมทําใหทานเรารอน. เรานั้นจะบริหารยศฐานะและโภคทรัพย จะบํารุง 
เล้ียงภรรยาและหมูญาติกับท้ังประดาชาวประชานอกน้ัน. นี่คือ  



[๒กจิหนาท่ีของทานผูรู.”] 
        “คนเขลายอมคิดการแตวา ฤดูฝนเราจะอยูท่ีนี้ ฤดหูนาว ฤดูรอน เราจะอยูท่ีนี้  
หาตระหนักถึง 
{๑องฺ.ป ฺจก.22/48/59; 50/67 ; เฉพาะทอนคาถามีใน  
ขุ.ชา.27/789-792/179 ดวย} 
{๒ขุ.ชา.27/1573-5/318}  
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อันตรายไม. เม่ือเขาหลงใหลอยูกับลูกหลานและสัตวเล้ียง มีจิตติดของอยูในทรัพยสิน 
ส่ิงของตางๆ มัจจุราชก็มาพาเอาเขาไป เหมือนหวงน้ําใหญพัดพาชาวบานท่ีหลับใหลไป  
ฉะนั้น. เม่ือถูกพญามัจจุราชครอบงําไมวาบุตร ไมวาบิดา ไมวาญาติพวกพอง ถึงจะมีก ็
ชวยตานทานไมได, จะหาท่ีปกปองในหมูญาติ เปนอันไมมี. บัณฑิตสํารวมตนดวยศีล  
ทราบเหตุผลดั่งนี้แลว [๑พึงรีบชําระทางดําเนินสูนิพพานโดยเร็วพลัน.”] 
        “ชีวิตนี้นอยจริงหนอ. คนยอมตายท้ังท่ีอายุยังไมถึงรอยป, ถึงแมอยูไดเกินกวา 
นั้น ก็ตองตาย เพราะชราอยางแนนอน. 
        “ชนท้ังหลายยอมเศราโศก เพราะส่ิงท่ีตนยึดถือวาเปนของเรา แตแทจริงแลว  
ส่ิงท่ีหวงแหนไว ไมมีอะไรเที่ยงแทเลย. ผูท่ีมองเห็นวา ความพลัดพรากกันจะตองมี 
แนนอนดั่งนีแ้ลว ไมควรอยูครองเรือน. คนสําคัญหมายส่ิงใดวา เนื้อของเรา ก็ตองละ 
ส่ิงนั้นไปเพราะความตาย. บัณฑิตผูเปนพทุธมามกะทราบความขอนี้แลว ไมพึงโนม 
เอียงไปในการท่ีจะยดึถืออะไรๆ วาเปนของเรา. 
        “คนท่ีรักใคร ตายจากไปแลว ยอมไมไดพบเห็นอีก เหมือนคนต่ืนข้ึนไมเหน็ส่ิงท่ี 
ไดพบในฝน. คนท่ีเขาเรียกวาช่ือนี้ๆ นั้น กแ็คไดพบเห็นกันบาง ไดยินถึงบาง, คนท่ี 
ตายจากไปแลว ก็เหลือแตช่ือเทานั้น ท่ีจะพึงกลาวขวัญถึงได. ผูท่ีติดใครในส่ิงท่ียึดถือ 
วาเปนของเรา ยอมละความโศกความครํ่าครวญและความตระหน่ีไมได. เพราะฉะนั้น  
มุนีท้ังหลายผูมองเห็นความเกษม จึงละส่ิงท่ีเคยหวงแหนเท่ียวไป. บัณฑิตท้ังหลาย 
กลาวถึงทานผูไมแสดตนในภพ (คือพระอรหันต) วาเปนบุคคลท่ีสอดคลองเหมาะกัน 
สําหรับภิกษุผูบําเพ็ญความหลีกเรนถอนจิต (ไดแกพระท่ียังศึกษาอยู คือเปนเสขะ หรือ 
กัลยาณปุถุชน) ซ่ึงเสพเสนาสนะอันสงัด. 
        “มุนี ไมตดิในส่ิงท้ังปวง ไมทําใครๆ อะไรๆ ใหเปนท่ีรักใหเปนท่ีชัง. ความรํ่าไห 
และความตระหน่ี จึงไมแปดเปอนมุนีนัน้ เหมือนดังน้ําไมเปอนใบบัว. หยาดนํ้าไมติด 
ใบบัว วารีไมติดปทุมฉันใด มุนีก็ไมติดในส่ิงทีไดเห็นไดยินและสบทราบ ฉันนั้น. ทาน 
ผูทรงปญญา (พระอรหันต) ยอมไมสําคัญม่ันหมายดวยส่ิงท่ีไดเห็น ไดยิน หรือ 
สบทราบ ยอมไมปรารถนาความบริสุทธ์ิดวยวิธีการอยางอ่ืน, ทานไมตดิใคร  
(อยางพาลปุถุชน) และก็ไมหนายแหนง [๒(อยางกัลยาณปุถุชนและพระเสขะ).”] 
        “ทรัพยสมบัติละท้ิงคนไปกอนก็มี, คนละท้ิงทรัพยสมบัติไปกอนก็มี. ทานผู 
ใครกามารมณเอย ผูครองทรัพยสมบัติท้ังหลาย ไมเท่ียงแทยั่งยืนเลย, เพราะฉะน้ัน 
ขาพเจาจึงไมเศราโศก ในยามท่ีคนท้ังหลายพากนัโศกเศรา 
        “ดวงจันทรอุทัยข้ึน เต็มดวง แลวกแ็รมลับ. ดวงอาทิตย ฉายแสงสองโลก แลวก็ 



อัสดง. โลกธรรมท้ังหลายน้ัน ขาพเจารูเทาทันแลว, เพราะฉะน้ัน ขาพเจาจึงไมเศราโศก 
[๓ในยามท่ีคนท้ังหลายพากันโศกเศรา.”] 
{๑ขุ.ธ.25/30/53} 
{๒ขุ.สุ.25/413/493} 
{๓ขุ.ชา.27/703-4/164; ขุ.ม.29/192/149}  
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        “ไดลาภ เส่ือมลาภ ไดยศ เส่ือมยศ นินทา สรรเสริญ สุข และทุกข เหลานี้เปน 
ธรรมดาในหมูมนุษย เปนของไมเท่ียง ไมยัง่ยืน มีความแปรปรวนไมไดเปนธรรมดา,  
ผูมีปญญาดี มีสติ รูจักส่ิงเหลานี้แลว พิจารณาเห็นวาเปนของผันแปรไปไดเปน 
ธรรมดา, ส่ิงนาปรารถนาก็ย่าํยีจิตของทานไมได ถึงส่ิงไมนาปรารถนา ก็ไมทําใหทาน 
คับแคน. ความยินดี ก็ตาม ความยินราย กต็าม ทานกําจดัไดหมด ถึงส่ิงไมนา 
ปรารถนา ก็ไมทําใหทานคบัแคน. ความยนิดี ก็ตาม ความยินราย ก็ตาม ทานกําจัด 
ไดหมด หายลับ ไมมีเหลือ. ทานทราบสภาวะท่ีไรโศก ไรธุลี มีสัมมาปญญา [๑เปน 
ผูลุถึงฟากฝงภพ.”] 
        “รูปกายของสัตวยอมรวงโรยไป [๒แตช่ือและโคตรไมเส่ือมสลาย”] 
        “กาลเวลายอมกลืนกนิสัตวท้ังหลาย [๓พรอมกันไปกับตัวมันเอง”] 
        [๔“วัยส้ินไปตามคืนและวัน”] 
        “กาลเวลาลวงไป คืนวนัผานพนไป วยัก็หมดไปทีละตอนตามลําดบั. ผูเล็งเห็น 
ภัยในความตายดั่งนี้ หวังความสงบ [๕พึงละเหยื่อลอในโลกเสีย”] 
        “ขาพเจาไมมีความช่ัวซ่ึงไดทําไว ณ ท่ีไหนๆ เลย เพราะฉะน้ัน  
[๖ขาพเจาจึงไมหวั่นกลัวความตายท่ีจะมาถึง”] 
        “ตั้งอยูในธรรมแลว ไมตองกลัวปรโลก”? 
        “อานนท…สมัยนั้น เราเปนพระเจามหาสุทัศน พระนครแปดหม่ืนอันมี 
กุสาวดีราชธานีเปนประมุขเหลานั้น ก็ของเรา. ปราสาทแปดหม่ืนส่ีพันอันมี 
ธรรมปราสาทเปนประมุขเหลานั้น ก็ของเรา. ฯลฯ รถแปดหม่ืนส่ีพัน…มีเคร่ืองอลังการ 
แลวดวยทอง มีธงแลวดวยทอง อันมีรถเวชยันตเปนประมุขเหลานั้น กข็องเรา ฯลฯ  
อานนท บรรดาพระนครแปดหม่ืนส่ีพัน พระนครท่ีเราอยูครอบครองสมัยนั้น ก็เพยีง 
นครเดียวเทานัน้คือ กุสวดีราชธานี. บรรดาปราสาทแปดหม่ืนส่ีพัน ปราสาทท่ีเราอยู 
ครอบครองสมัยนั้น ก็เพยีงประสาทเดียวเทานั้นคือ ธรรมปราสาท. ฯลฯ บรรดารถ 
แปดหม่ืนส่ีพนั รถท่ีเรานั่งสมัยนั้น ก็เพยีงคันเดียวเทานัน้ คือรถเวชยนัต ฯลฯ อานนท  
จงดูเถิด สังขารเหลานั้นท้ังหมดลวนเปนอดีตดับส้ินไปแลว ผันแปรไปแลว. สังขารท้ัง 
หลายไมเท่ียงอยางนี้แล, สังขารท้ังหลายไมยั่งยืนอยางนีแ้ล, สังขารท้ังหลาย ไมให 
ความโปรงใจอยางนี้แล. อานนท เพยีงเทานี้ก็เพยีงพอแลวท่ีจะเบ่ือหนายในสังขาร 
ท้ังหลายท้ังปวง เพียงพอท่ีจะเลิกติดใคร เพยีงพอท่ีจะหลุดพนไปเสีย. ฯลฯ 
        “สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ มีความเกิดข้ึนและเส่ือมสลายไปเปนธรรมดา,  
เกิดข้ึนแลวกด็บัไป. 



{๑องฺ.อฏก.23/95-96/158-162} 
{๒ส.ส.15/210/59} 
{๓ขุ.ชา.27/340/95} 
{๔ส.ส.15/173/52; 210/59} 
{๕ส.ส.15/300/90} 
{๖ขุ.ชา.28/1000/350} 
{๗ส.ส.15/208/59}  
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[๑ความสงบแหงสังขารเหลานั้น เปนสุข.”] 
        “นครของเราช่ือกบิลพัสดุ. พระราชา พุทธบิดา พระนามวาสุทโธทนะ.  
พระมารดา ผูใหกําเนดิแกเรา พระนามวา มายาเทวี. เราครอบครองอาคารสถานอยู  
29 ป, มีปรสาทเลิศ 3 หลังช่ือ สุจันทะโกกนุท และโกญจะ. มีสนมนารีกํานัลในลวน 
ประดับประดาสวยงามแปดหม่ืนส่ีพันนาง. มเหสีของเรานามวา ยโสธรา, โอรสนามวา 
ราหุล. เราเห็นนิมิต 4 อยาง จงึออกบวชดวยอัศวราชยาน, ไดบําเพ็ญเพยีร 
ประพฤติทุกรกิริยาอยู 6 พรรษา. เราประกาศธรรมจักรท่ีปาอิสปตนมฤคทายวัน  
แขวงเมืองพาราณสี. เราคือพระสัมพุทธเจาช่ือวาโคตมะ เปนสรณะของสรรพสัตว ฯลฯ  
อายุของเราในยุคสมัยบัดนี้ นอยเพยีงช่ัวรอยป. ถึงจะดํารงอยูเพียงเทานั้น เราก็ไดชวย 
หมูชนจํานวนมาก ใหขามพนความทุกข, และไดตั้งคบเพลิงธรรมไวสําหรับปลุก 
ประชาชนภายหลังใหไดตรัสรู. ไมนานเลย เรา พรอมท้ังหมูสาวก ก็จกัปรินิพพาน  
เหมือนไฟดับเพราะส้ินเช้ือ. รางกายนี้อันทรงไวซ่ึงคุณสมบัติ วิจิตรดวยวรลักษณะท้ัง  
32 ประการ มีเดชหาท่ีเทียบมิได กับท้ังทศพลและประดาฤทธ์ิ มีรัศมี 6 ประการ  
สวางไสวท่ัวทศทิศดุจดังดวงสุริยา ก็จักอันตรธานไปหมดส้ิน. สรรพสังขารลวน 
ไรแกนสาร [๒วางเปลาหนอ.”] 
        “ท้ังเด็ก ท้ังผูใหญ ท้ังคนพาล ท้ังบัณฑิต ท้ังคนมี ท้ังคนจน ลวนเดินหนาไปหา 
ความตาย ท้ังหมด. ภาชนะดินท่ีชางหมอทําแลว ท้ังเล็กและใหญ ท้ังสุกและดิบ ลวนมี 
ความแตกทําลายเปนท่ีสุด ฉันใด ชีวิตของสัตวท้ังหลาย ก็มีความตายเปนท่ีสุด ฉันนัน้. 
วัยของเราหงอมแลว, ชีวิตของเรายังอยูเพียงเล็กนอย, เราจะจากพวกเธอไป, เราไดทํา 
สรณะใหแกตนแลว. ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงเปนผูไมประมาท มีสติ มีความประพฤติ 
ดีงาม มีความดําริม่ันคง จงตามรักษาจิตของตน. ผูใดในธรรมวินัยนี้ จกัเปนอยูอยาง 
ไมประมาท, ผูนั้นจะละชาติสงสาร [๓กระทําความจบส้ินทุกขได.”] 
        “ภิกษุท้ังหลาย ปจจุบันนี้ เม่ือจะกลาวใหถูกตอง พึงกลาววา ชีวิตของมนุษย 
ท้ังหลายน้ันนอย เปนของนดิหนอย รวดเร็ว มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก, พึงตัดสิน 
การดวยความรูคิด พึงทําความดีงาม (กุศล) พึงครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย),  
ผูเกิดมาแลวท่ีจะไมตายเปนไมมี. บัดนี้คนท่ีมีอายุอยูไดนาน ก็อยูไดเพยีงรอยปหรือ 
เกินกวาเล็กนอย. ผูท่ีมีชีวิตอยูถึงรอยป กอ็ยูไดเพียง 300 ฤดู เทานั้น…ผูท่ีอยูครบ  
300 ฤดู ก็อยูไดเพียง 1,200 เดือน…ผูท่ีอยูครบ 1,200 เดือน ก็อยูไดเพยีง 2,400  
กึ่งเดือน…ผูท่ีอยูครบ 2,400 กึ่งเดือน ก็อยูไดเพียง 36,000 ราตรี…ผูท่ีอยูครบ  
36,000 ราตรี ก็บริโภคอาหารเพียง 72,000 ม้ือ คือ ฤดูหนาว 24,000 ม้ือ ฤดูรอน  



24,000 ม้ือ ฤดูฝน 24,000 ม้ือ ท้ังนี้ นับรวมท้ังเวลาท่ีดื่มนมมารดา และท่ีมีอันตราย  
(เหตุขัดของ) ตอการบริโภคอาหารดวย. อันตรายตอการบริโภคอาหารมีดังนี้คือ โกรธ 
แลวไมบริโภคอาหารเสียบาง มีความทุกขแลวไมบริโภคเสียบาง เจ็บไขจึงไมไดบริโภค 
เสียบาง รักษาอุโบสถจึงไมไดบริโภคเสียบาง ไมไดอาหารจึงไม 
{๑ที.ม.10/185-6/225-8.} 
{๒ขุ.พุทฺธ.33/26/544} 
{๓ที.ม.10/108/141}  
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ไดบริโภคเสียบาง. ภิกษุท้ังหลาย อายุของมนุษยผูมีอยู 100 ป เราก็ไดคํานวณนับแลว  
ประมาณอายกุน็ับแลว ฤดู ป เดือน คืน วัน ม้ืออาหาร อันตรายตอการบริโภคอาหาร  
ก็ไดนับแลว ฉะนี้แล. ภิกษุท้ังหลาย กิจใดท่ีศาสดาผูอนุเคราะห ผูแสวงประโยชนแก 
สาวกท้ังหลาย จะพึงทําดวยอาศัยน้ําใจเกื้อกูล, กิจนั้นเราไดกระทําแลวแกเธอท้ังหลาย.  
ภิกษุท้ังหลาย นั่นโคนไม นัน่เรือนวาง, เธอท้ังหลาย จงเพงพินิจ อยาประมาท อยา 
ตองเปนผูมีความเดือดรอนใจในภายหลังเลย, [๑นี้คืออนุศาสนีของเราสําหรับเธอ 
ท้ังหลาย.”] 
        “ภิกษุท้ังหลาย เม่ือพิจารณาเห็นประโยชนตน (อัตตัตถะ) ก็ควรทีเดียวท่ีจะยัง 
ประโยชนตนนั้นใหถึงพรอมดวยความไมประมาท, เม่ือพิจารณาเห็นประโยชนผูอ่ืน  
(ปรัตถะ) ก็ควรทีเดียวท่ีจะยงัประโยชนผูอ่ืนนั้นใหถึงพรอม ดวยความไมประมาท,  
เม่ือพิจารณาเห็นประโยชนท้ังสองฝาย (อุภยัตถะ) ก็ควรทีเดียวท่ีจะยังประโยชนท้ัง 
สองฝายนั้นใหถึงพรอม [๒ดวยความไมประมาท.”] 
- เรงทํากิจ และเตรียมการเพ่ืออนาคต 
        “ความไมประมาท เปนทางไมตาย, ความประมาทเปนทางแหงความตาย. ผูไม 
ประมาทยอมไมตาย, คนประมาทเหมือนคนตายแลว ฯลฯ ผูไมประมาท เพงพินิจดู  
[๓ยอมประสบความสุขอันไพบูลย.”] 
        “เพราะฉะน้ัน ในชีวิตท่ีเหลืออยูนี้ ทุกคนควรกระทํากิจหนาท่ี  
[๔และไมพึงประมาท.”] 
        “บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ วา วนัคืนลวงไป [๕บัดนี้เราทําอะไรอยู.”] 
        “อยาปลอยโอกาสใหผานเลยไปเสีย…พึงถอนลูกศรที่เสียบตัวออกเสีย  
[๖ดวยความประมาทและดวยวิชชา.”] 
        “รูวาอะไรเปนประโยชนแก (ชีวิต) ตน [๗ก็ควรรีบลงมือทํา”] 
        “ในเวลาที่ควรลุกข้ึนทํางาน ไมลุกข้ึนทํา, ท้ังท่ียังหนุมแนนมีกําลัง กลับเฉ่ือยชา  
ปลอยความคิดใหจมปก เกยีจคราน มัวซึมเซาอยู [๘ยอมไมประสบทางแหงปญญา.”] 
        “คนท่ีเรียนรู (สุตะ) นอยนี้ ยอมแกเหมือนโคถึก. เนือ้ของเขายอมเจริญ (แต)  
[๙ปญญาของเขาหาเจริญไม.”] 
        “เม่ือยังหนุมสาว พรหมจรรยก็ไมบําเพ็ญ ทรัพยก็ไมหาเอาไว (คร้ันแกเฒาลง)  
ก็ตองนั่งซบเซา 
{๑องฺสตฺตก.23/71/140} 
{๒ส.นิ.16/67/35; อง.สตฺตก.23/69/137 (เคยอาง)} 



{๓ขุ.ธ.25/12/18} 
{๔ขุ.สุ.25/387/465} 
{๖ขุ.สุ.25/327/389} 
{๗ส.ส.15/281/81} 
{๘ขุ.ธ.25/30/52} 
{๙ขุ.ธ.25/21/35}  
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เหมือนนกกะเรียนแกจับหงอยอยูกับเปอกตมท่ีไรปลา.” 
        “เม่ือยังหนุมสาว พรหมจรรยก็ไมบําเพ็ญ ทรัพยก็ไมหายเอาไว  
(คร้ันแกเฒาลง) ก็ไดแตนอนทอดถอนถึงความหลัง เหมือนดังลูกศรท่ีเขายิงเสร็จ 
ไปแลว [๑(หมดพิษสง).”] 
        “ผลประโยชนท้ังปวง ตั้งอยูท่ีหลัก 2 ประการ คือ การไดส่ิงท่ียังไมได  
[๒และการรักษาส่ิงท่ีไดแลว.”]  
        “ภิกษุท้ังหลาย ตระกูลเหลาหนึ่งเหลาใดก็ตาม ท่ีถึงความเปนใหญในดานโภค 
สมบัติ จะดํารงอยูไดยืนนาน ก็ดวยเหตุท้ัง 4 สถาน หรือสถานใดสถานหน่ึง กลาวคือ  
รูจักแสวงหาส่ิงท่ีพินาศสูญหาย ปฏิสังขรณส่ิงท่ีชํารุดทรุดโทรม รูจักประมาณในการกนิ 
การใช [๓และต้ังสตรีหรือบุรุษผูมีศีลใหเปนใหญ.”] 
        “ความไมประมาท เปนทางไมตาย, ความประมาทเปนทางแหงความตาย. ผูไม 
ประมาทยอมไมตาย, คนประมาทเหมือนคนตายแลว. จากความมัวเมา ก็เกิดความ 
ประมาท, จากความประมาท ก็เกิดความเส่ือม, จากความเส่ือม ก็เกิดโทษประดัง, ผูมี 
ภาวะปกครองรัฐ จงอยาประมาทเลย. กษัตริยจํานวนมาก มีความประมาท ตองสูญเสีย 
ประโยชน สูญเสียรัฐ, แมแตชาวบาน ประมาท ก็สูญเสียบาน, อนาคาริกประมาท ก ็
สูญเสียความเปนอนาคาริก. เม่ือผูครองแผนดินปริมาท โภคทรัพยในรัฐยอมพินาศ 
ท้ังหมด, นี่แล เรียกวา ทุกขภยัของผูครองแผนดิน. ความประมาทนี้ เปนหลักการ 
ไมได. ผูครอบแผนดินประมาทเกินขอบเขต โจรทั้งหลายก็กําจัดชนบทท่ีม่ังค่ังสมบูรณ 
เสีย. โอรสท้ังหลายก็จะไมมีเหลือ, เงินทองทรัพยสินก็จะไมมีเหลือ. เม่ือรัฐถูกปลน ก็จะ 
เส่ือมจากโภคสมบัติทุกอยาง. ถึงจะเปนขัตติยราช เม่ือโภคสมบัติยอยยับหมดแลว  
ญาติมิตรสหายท้ังหลาย ก็ไมนับถือในความคิดอาน, พลชาง พลมา พลรถ พลราบ  
ท้ังหลาย ท่ีอาศัยเล้ียงชีพอยู ก็ไมนับถือความคิดอาน. ผูนาํท่ีจัดการงานไมดี เขลา  
ดอยความคิดอาน ทรามปญญา ยอมหมดศรีสงา เหมือนคราบเกาท่ีงูท้ิงไปแลว. สวน 
ผูนําท่ีจัดแจงการงานเปนอยางดี หม่ันขยันถูกกาล ไมเฉ่ือยชา ยอมมีโภคสมบัติท่ีเจริญ 
ยิ่งข้ึนๆ ทุกดาน เหมือนฝูงโคท่ีมีโคผูนํา ฉะนั้นพระองคจงเสด็จเท่ียวสดับดูความเปน 
อยูเปนไปในแวนแควนแดนชนบท, [๔คร้ันไดเห็นไดสดับแลวจึงดําเนินราชกิจนั้นๆ”] 
        “เปนคนควรหวังเร่ือยไป บัณฑิตไมควรทอแท. เราเห็นประจักษมากับตนเอง  
เราปรารถนาอยางใด [๕กไ็ดสมตามนั้น.”] 
        “ภิกษุท้ังหลาย เรารูประจักษ (คุณคา) ของธรรม2 ประการคือ ความไมสันโดษ 
ในกุศลธรรมท้ังหลาย และความไมระยอในการบําเพ็ญเพียร ฯลฯ โพธิอันเรานั้นได 



บรรลุดวยความไมประมาท, ความลุโลงโปรงใจ 
{๑ขุ.ธ.25/21/35} 
{๒ขุ.ชา.27/2442/531 (ไมประมาท 2 ดาน คือ ในการสรางสรรค และในการ 
รักษา)} 
{๓องฺ.จตุกกฺ.21/258/336} 
{๔ขุ.ชา.27/2419/524 (บางสวนมีใน ขุ.ชา.27/2440/530 ดวย} 
{๕ขุ.ชา.7/51/17; 1854/362; 28/450/167 เปนตน}  
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(โยคเกษม) อยางเยีย่มยอด [๑อันเรานั้นไดบรรลุดวยความไมประมาท.”] 
        “ภิกษุ ยังไมถึงความส้ินอาสวะ อยาไดนอนใจ เพียงดวยมีศีลและวัตร ดวย 
ความเปนผูไดเลาเรียนศึกษามาก ดวยการไดสมาธิ ดวยการอยูวิเวก หรือ(แมแต)  
ดวยการประจักษวา [๒เราไดสัมผัสเนกขัมมสุขท่ีพวกปุถุชนไมเคยไดรูจัก”] 
        “เตรียมกจิสําหรับอนาคตใหพรอมไวกอน, [๓อยาใหกจินั้นบีบค้ันตัวเม่ือถึงเวลา 
ตองทําเฉพาะหนา.”]         
        “พึงระแวงส่ิงท่ีควรระแวง, พึงปองกันภัยท่ียังไมมาถึง, ธีรชนตรวจตราโลก 
ท้ังสอง [๔เพราะคํานึงภยัท่ียงัไมมาถึง.”] 
        “ภิกษุท้ังหลาย เม่ือมองเห็นภัยท่ียังมาไมถึง (อนาคตภัย) 5 ประการตอไปนี้  
(คือความชรา ความเจ็บไข ความขาดแคลน คราวบานเนืองไมสงบ คราวสงฆ 
แตกแยก ท่ีอาจจะเกิดมีข้ึน) ยอมควรแทท่ีภิกษจุะเปนอยู โดยเปนผูประมาท มี 
ความเพยีร อุทิศตัวเดด็เดีย่ว เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อเขาถึงธรรมท่ียังไม 
เขาถึง [๕เพื่อประจักษแจงธรรมท่ียังไมประจักษแจง.”] 
        “ภิกษุท้ังหลาย อนาคตภัย 5 ประการเหลานี้ (คือ ภกิษุท้ังหลาย จะมัวหมกมุน 
ติดในเร่ืองจวีรดีๆ จะติดอาหารดีๆ ติดท่ีอยูอาศัยดีๆ แลวทําการแสวงหาอยางผิดวนิัย  
จะอยูคลุกคลีกบัภิกษณุี สิกขมานาและสามเณร จะอยูคลุกคลีกับคนวดัและสามเณร)  
ซ่ึงยังไมเกิดข้ึนในบัดนี้ จกัเกิดข้ึนในกาลตอไป. เธอท้ังหลายพึงตระหนักลวงหนาไว,  
คร้ันตระหนกัลวงหนาแลว [๗พึงพยายามเพ่ือปองกันอนาคตภัยเหลานัน้.”] 
        “แนะสารีบุตร พระผูมีพระภาคกุสันธะ กด็ี พระผูมีพระภาคโกนาคมน ก็ดี  
พระผูมีพระภาคกัสสปะ ก็ดี ไมครานท่ีจะแสดงธรรมแกสาวกท้ังหลายโดยพิสดาร และ 
สุตตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละของพระผูมีพระภาคเหลานัน้ ก็มีมาก, สิกขาบท ทานก ็
บัญญัติไวแกสาวกทั้งหลาย, ปาฏิโมกขทานก็ไดแสดงไว. เม่ือพระผูมีพระภาคพุทธเจา  
และเหลาสาวกท่ีตรัสรูตาม ลวงลับไปแลว สาวกท้ังหลายรุนภายหลัง ซ่ึงมีช่ือ  
โคตร ชาติตระกูลตางๆ กัน ออกบวชแลว ก็ดํารงศาสนาไวไดตลอดกาลยาวนาน,  
เปรียบเหมือน ดอกไมนานาชนิดท่ีเขาเอา 
{๑องฺ.ทุก.20/251/64} 
{๒ขุ.ธ.25/29/51 (เนกขัมมสุข อรรถกถาวา หมายถึงสุขของพระอนาคามี)} 
{๓ขุ.ชา.27/1636/328} 
{๔ขุ.ชา.27/545/136; 1092/231} 
{๕องฺ.ป ฺจก.22/78/117 (อางละเอียด หนา 705)} 



{๖องฺ.ป ฺจก.22/77/115 (อางละเอียด หนา 706)} 
{๗องฺ.ป ฺจก.22/79/121 (อางละเอียด หนา 707}  
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ดายรอยรวมกนัไวเปนอยางดี วางไวบนแผนกระดาน, ลมยอมพัดกระพือ ทําใหกระจัด 
กระจายไมได ท้ังนี้เพราะถูกดายรอยรวมกนัไวเปนอยางดี…นี้คือเหตุปจจัยให ศาสนา 
ของพระผูมีพระภาคกกุสันธะ พระผูมีพระภาคโกนาคมน และพระผูมีพระภาคกัสสปะ  
[๑ดํารงอยูไดยนืนาน.”] 
        “คร้ังนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะภกิษุท้ังหลายวา ฯลฯ ทานท้ังหลาย  
ธรรมนี้ พระผูมีพระภาคเจาของเราท้ังหลาย ตรัสไวดแีลว ประกาศไวดแีลว เปนเคร่ือง 
นําสูความหลุดพน เปนไปเพื่อสันติ เปนคําประกาศของพระสัมมาสัมพุทธเจา, ทุกทาน 
ทีเดียว พึงสังคายนาในธรรมน้ัน ไมพึงวิวาทกัน อันจะชวยใหพระศาสนา (พรหมจรรย)  
ยั่งยืน ดํารงอยูตลอดกาลนาน เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูลแกคนจํานวนมาก เพ่ือ 
อนุเคราะหชาวโลก [๒เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกเทวะและมนุษยท้ังหลาย.”] 
        “คร้ังนั้นแล ทานพระมหากัสสปะ กลาวกะภกิษุท้ังหลายวา ฯลฯ ทานท้ังหลาย  
ขอเชิญพวกเรามาสังคายนาธรรมและวินัยกันเถิด กอนท่ีอธรรมจะรุงเรือง ธรรมจะ 
ถูกขัดขวาง อวินัยจะรุงเรือง วินัยจะถูกขัดขวาง, กอนท่ีพวกอธรรมวาทีจะมีกําลัง  
ธรรมวาทีจะออนกําลัง พวกอวินยวาทีจะมีกําลัง [๓วินยวาทีจะออนกําลัง.”] 
        “อานนท ตราบใดท่ีเจาวชัชีท้ังหลาย ยงัจักประชุมกนัเนืองนิตย…ตราบใดท่ี 
เจาวัชชีท้ังหลาย ยังจกัพรอมเพรียงกนัประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียง 
กันทํากจิการหนาท่ีของชาววชัชี, (ตราบนั้น) พวกเจาวัชชีพึงหวังไดซ่ึงความเจริญอยาง 
เดียว ไมมีเส่ือมเลย… 
        “ภิกษุท้ังหลาย ตราบใดท่ีภิกษุท้ังหลาย ยังจกัเปนผูมีศรัทธา…มีหิริ…มี 
โอตตัปปะ… 
เปนผูเลาเรียนศึกษามาก (พหูสูต)…เปนผูตั้งหนาเพยีร…เปนผูมีสติกํากับตัว…เปนผูมี 
ปญญา, (ตราบนั้น) ภิกษุท้ังหลายพึงหวังไดซ่ึงความเจริญอยางเดยีว  
[๔ไมมีเส่ือมเลย”] 
{๑วนิย.1/7/14} 
{๒ที.ปา.11/225/225} 
{๓วินย.7/614/380} 
{๔ที.ม.10/68,70,72/86-93; ในการทําจิต ทานสอนใหรูเทาทันวา ส่ิงท้ังปวง 
ไมเท่ียง มีความเส่ือมสลายไปเปนธรรมดา แตพุทธพจนชุดนี้กลับสอนวา ถาทํากิจ 
ดวยความไมประมาท ก็จะไมมีความเส่ือมเลย มีแตความเจริญอยางเดยีว พึงศึกษา 
พุทธพจนสองแบบนี้ใหชัดเจน จะไดเขาใจถูกตองและปฏิบัติไมผิดพลาด นอกจากนี้  



พึงสังเกตดวยวา ความไมประมาทในการปรับปรุงพัฒนาตนซ่ึงเปนกิจสวนตัว จะตอง 
ดําเนินเคียงคูไปดวยกันกับความไมประมาทในการทํากจิท่ีเปนความรับผิดชอบตอ 
สวนรวม}  
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ตอนท่ี 3 : ชีวติเปนไปอยางไร ? 
ปฏิจจสมุปบาท 
การท่ีส่ิงท้ังหลายอาศัยกันๆ จึงเกิดมี 
บทท่ี 4 
ตัวกฎหรือตัวสภาวะ 
1.  ฐานะและความสําคัญ 
        ปฏิจจสมุปบาท เปนหลักธรรมอีกหมวดหนึ่ง ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงในรูปของ 
กฎธรรมชาติ หรือหลักความจริงท่ีมีอยูโดยธรรมดา ไมเกี่ยวกับการอุบัติของพระ 
ศาสดาท้ังหลาย 
        พุทธพจนแสดงปฏิจจสมุปบาทในรูปของกฎธรรมชาติวาดังนี ้
        “ตถาคตท้ังหลาย จะอุบัติหรือไมก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น กย็ังคงมีอยู เปน 
ธรรมฐิติ เปนธรรมนิยาม คือ [๑หลักอิทัปปจจยตา] 
        ตถาคตตรัสรู เขาถึงหลักนั้นแลว จึงบอก แสดง วางเปนแบบ ตั้งเปนหลัก  
เปดเผย แจกแจง ทําใหเขาใจงาย และจึงตรัสวา “จงดูสิ” 
        “เพราะอวิชชาเปนปจจยั จึงมีสังขาร ฯลฯ 
        “ภิกษุท้ังหลาย ตถตา (ภาวะท่ีเปนอยางนั้น) อวิตถตา (ภาวะท่ีไมคลาดเคล่ือน 
ไปได) อนัญญถตา (ภาวะท่ีไมเปนอยางอ่ืน) คือหลักอิทัปปจจยตา ดังกลาวมานี้แล  
เรียกวา [๒ปฏิจจสมุปบาท] 
        ความสําคัญของปฏิจจสมุปบาท จะเห็นไดจากพุทธพจนวา 
        “ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูนั้น ยอมเห็นธรรม ผูใดเห็นธรรม ผูนั้น  
[๓ยอมเห็นปฏิจจสมุปบาท] 
        “ภิกษุท้ังหลาย แทจริง อริยสาวกผูไดเรียนรูแลว ยอมมีญาณหยั่งรูในเร่ืองนี้  
โดยไมตองเช่ือผูอ่ืนวา เม่ือส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จึงมี เพราะส่ิงนี้เกิดข้ึน ส่ิงนี้จึงเกิดข้ึน ฯลฯ 
        เม่ือใด อริยสาวกรูท่ัวถึงความเกิดและความคับของโลกตามท่ีมันเปนอยางนี้  
อริยสาวกน้ี เรียกวาเปนผูมีทิฐิสมบูรณ ก็ได ผูมีทัศนะสมบูรณ ก็ได ผูลุถึงสัทธรรมน้ี ก ็
ได วาผูประกอบดวยเสขญาณ ก็ได ผูประกอบดวยเสขวชิชา ก็ได ผูบรรลุกระแสธรรม 
แลว ก็ได พระอริยะผูมีปญญาชําแรกกิเลส ก็ได [๔ผูอยูชิดประตูอมตะก็ได”] 
{๑เปนช่ือหนึง่ของหลักปฏิจจสมุปบาท แปลตามตัวอักษรวา การประชุมปจจัยของ 
ส่ิงเหลานี้ หรือ ภาวะท่ีมีอันนี้ๆ เปนปจจยั; ในอภิธรรม นิยมเรียกวา ปจจยาการ  
แปลวา อาการที่เปนปจจยั (mode of conditionality)} 



{๒ส.นิ.16/61/30; ขอใหเทียบความหมายท่ีใชในภาษาอังกฤษ; ตถตา = objectivity,  
อวิตถตา = necessity, อนัญญถตา = invariability, อิทัปปจจยตา = conditionality,  
ปฏิจจสมุปบาท  = dependent origination} 
{๓ม.มู.12/346/359} 
{๔ส.นิ.16/184-187/94-96 เปนตน}  
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        “สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูจักธรรมเหลานี้ รูจักเหตุเกิดแหงธรรม 
เหลานี้ รูจักความดับแหงธรรมเหลานี้ รูจักทางดําเนินถึงความดับแหงธรรมเหลานี้  
ฯลฯ สมณะหรือพราหมณเหลานั้นแล จึงควรแกการยอมรับวา เปนสมณะในหมูสมณะ  
และยอมรับไดวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ และจึงไดช่ือวา ไดบรรลุประโยชนของ 
ความเปนสมณะ และประโยชนของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง  
[๑เขาถึงอยูในปจจุบัน] 
        อยางไรกด็ี มีพุทธพจนตรัสเตือนไว ไมใหประมาทหลักปฏิจจสมุปบาทนี้วา เปน 
หลักเหตุผลท่ีเขาใจงาย เพราะเคยมีเร่ืองท่ีพระอานนทเขาไปกราบทูลพระองคและได 
ตรัสตอบดังนี้ 
        “นาอัศจรรย ไมเคยมีมาเลย พระเจาขา หลักปฏิจจสมุปบาทนี้ ถึงจะเปนธรรม 
ลึกซ้ึงและปรากฏเปนของลึกซ้ึง ก็ยังปรากฏแกขาพระองค เหมือนเปนธรรมงายๆ” 
        “อยากลาวอยางนัน้ อยากลาวอยางนั้นอานนท ปฏิจจสมุปบาทนี้ เปนธรรมลึกซ้ึง 
และปรากฏเปนของลึกซ้ึง เพราะไมรู ไมเขาใจ ไมแทงตลอดหลักธรรมขอนี้แหละ  
หมูสัตวนีจ้ึงวุนวายเหมือนเสนดายท่ีขอดกันยุง จึงขมวดเหมือนกลุมเสนดายท่ีเปนปม  
จึงเปนเหมือนหญามุงกระตาย และหญาปลอง จึงผานพน อบายทุกคติ  
วินิบาต สังสารวัฏ [๒ไปไมได”] 
        ผูศึกษาพทุธประวัติแลว คงจําพุทธดาํริเม่ือคร้ังหลังตรัสรูใหมๆ กอนเสด็จออก 
ประกาศพระศาสนา ไดวา คร้ังนั้น พระพุทธเจาทรงนอมพระทัยไปในทางท่ีจะไมทรง 
ประกาศธรรม ดังความในพระไตรปฎกวา 
        “ภิกษุท้ังหลาย เราไดมีความดําริเกดิข้ึนวา “ธรรมท่ีเราไดบรรลุแลวนี้ เปน 
ของลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบระงับ ประณีต ไมเปนวิสัยแหงตรรก ละเอียด  
บัณฑิต จึงจะรูได” 
        “ก็แหละ หมูประชานี้ [๓เปนผูเริงรมยอยูดวยอาลัย] ยินดีอยูในอาลัย ละเลิงอยู 
ในอาลัย สําหรับหมูประชาเริงรมย ร่ืนละเลิงอยูในอาลัย (เชนนี)้ ฐานะอันนี้ยอมเปนส่ิง 
ท่ีเห็นไดยาก กลาวคือ หลักอิทัปปจจยตา หลักปฏิจจสมุปบาท ถึงแมฐานะอันนี้ ก็เปน 
ส่ิงท่ีเห็นไดยาก กลาวคือ ความสงบแหงสังขารท้ังปวง ความสลัดอุปธิท้ังปวง ความ 
ส้ินตัณหา วิราคะ นิโรธ นิพพาน ก็ถาเราพงึแสดงธรรม และคนอ่ืนไมเขาใจซ้ึงตอเรา  
ขอนั้นก็จะพึงเปนความเหน็ดเหนื่อยเปลาแกเรา [๔จะพึงเปนความลําบากเปลาแกเรา”] 
        พุทธดําริตอนนี้ กลาวถึงหลักธรรม 2 อยาง คือ ปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน  
เปนการย้ําท้ังความอยากของหลักธรรมขอนี้ และความสําคัญของหลักธรรมนี้ ในฐานะ 



เปนส่ิงท่ีพระพุทธเจาตรัสรูและจะทรงนํามาส่ังสอนแกหมูประชา 
{๑ส.นิ.16/41,94-5,306-8/19,53,158} 
{๒ส.นิ.16/224-5/110-1} 
{๓อาลัย = ความผูกพัน ความยึดติด เคร่ืองอิงอาศัย ชีวิตท่ีตอปจจัยภายนอก} 
{๔วินย.4/7/8; ม.มู.12/321/323}  
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2.  ตัวบทและแบบความสัมพันธ ในหลักปฏิจจสมุปบาท 
        พุทธพจน ท่ีเปนตัวบทแสดงหลักปฏิจจสมุปบาทนัน้ แยกไดเปน 2 ประเภท คือ  
ท่ีแสดงเปนกลางๆ ไมระบุช่ือหัวขอปจจยั อยางหน่ึง กบัท่ีแสดงเจาะจงระบุช่ือหวัขอ 
ปจจัยตางๆ ซ่ึงสืบทอดตอกัน โดยลําดับเปนกระบวนการ อยางหนึ่ง อยางแรก มักตรัส 
ไวนําหนาอยางหลัง เปนทํานองหลักกลาง หรือหลักท่ัวไป สวนอยางหลัง พบไดมาก 
มาย และสวนมากตรัสไวลวนๆ โดยไมมีอยางแรกอยูดวย อยางหลังนี้ อาจเรียกไดวา 
เปนหลักแจงหัวขอ หรือขยายความ เพราะแสดงรายละเอียดใหเหน็ หรือเปนหลัก 
ประยุกต เพราะนําเอากระบวนการธรรมชาติมาแสดงใหเห็นความหมายตามหลัก 
ท่ัวไปนัน้ 
        อนึ่ง หลักท้ัง 2 อยางนัน้ แตละอยางแบงออกไดเปน 2 ทอน คือ ทอนแรก 
แสดงกระบวนการเกิดทอนหลังแสดงกระบวนการดับ เปนการแสดงใหเห็นแบบความ 
สัมพันธ 2 นัย ทอนแรกท่ีแสดงกระบวนการเกิดเรียกวา สมุทยวาร และถือวาเปน 
การแสดงตามลําดับ จึงเรียกวา อนุโลมปฏิจจสมุปบาท เทียบในอรยิสัจเปนขอท่ี 2 คือ  
ทุกขสมุทัย ทอนหลังท่ีแสดงกระบวนการดับ เรียกวา นโิรธวาร และถือวาเปนการแสดง 
ยอนลําดับจึงเรียกวา ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท เทียบในหลักอริยสัจเปนขอท่ี 3 คือ  
ทุกขนิโรธ 
        แสดงตัวบทท้ัง 2 อยาง ดังนี ้
        1)        หลักท่ัวไป 
        ก.        อิมสฺมึ สติ อิท โหติ                เม่ือส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จึงมี 
                อิมสฺสุปฺปาทา อิท อุปฺปชฺชติ        เพราะส่ิงนี้เกดิข้ึน ส่ิงนี้จึงเกิดข้ึน 
        ข.        อิมสฺมึ อสติ อิท น โหติ                เม่ือส่ิงนี้ไมมี ส่ิงนี้ก็ไมมี 
                อิมสฺส นิโรธา อิท [๑นิรุชฺฌติ]        เพราะส่ิงนี้ดับไป ส่ิงนีก้็ดับ (ดวย) 
        พิจารณาตามรูปพยัญชนะ หลักท่ัวไปนี้ เขากับช่ือท่ีเรียกวา [๒อิทัปปจจยตา] 
        2)        หลักแจงหวัขอ หรือหลักประยุกต 
        ก.        อวิชฺชาปจิจยา สงฺขารา                เพราะอวิชชาเปนปจจยั สังขารจึงมี 
                สงฺขารปจฺจยา วิ ฺาณ                เพราะสังขารเปนปจจยั วิญญาณจึงมี 
                วิ ฺาณปจฺจยา นามรูป                เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูปจึงมี 
                นามรูปปจฺจยา สฬายตน                เพราะนามรูปเปนปจจยั สฬายตนะจึงมี 
                สฬายตนปจจฺยา ผสฺโส                เพราะสฬายตนะปจจัย เวทนาจึงมี 
                ผสฺสปจฺจยา เวทนา                เพราะเวทนาเปนปจจัย ตณัหาจงึมี 



                เวทนาปจฺจยา ตณหฺา        เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี 
                ตณหฺาปจฺจยา อุปาทาน        เพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทานจึงมี 
{๑ส.นิ.16/64,144/33,78, ฯลฯ} 
{๒วิสุทธิ.ฎีกา 3/246 ช้ีวา หลักท่ัวไปนี้ บางคร้ังทานขยายความโดยแสดงเพียงปจจยั 
เดียว ก็มี (เชน ส.นิ.16/237/117) เรียกวา เอกังคปฏิจจสมุปบาท (ปฏิจจสมุปบาท 
แบบหวัขอเดยีว}  
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                อุปาทานปจฺจยา ภโว        เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี 
                ภวปจฺจยา ชาติ         เพราะภพเปนปจจยั ชาติจึงมี 
                ชาติปจิจยา ชรามรณ        เพราะชาติเปนปจจยั ชรามรณะจึงมี 
                โลกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺต ิ
                ความโศก ความคร่ําครวญ ทุกข โทมนัส และความคับแคนใจ จึงมีพรอม 
                เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ 
                ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังปวงนี้ จึงมีได ดวยประการฉะน้ี 
        ข.        อวิชิชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา         เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไมเหลือ 
                สงฺขารนิโรโธ                สังขารดับ 
                สงฺขารนิโรธา วิ ฺาณนิโรโธ                เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ 
                วิ ฺาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ                เพราะวิญญาณดับ นามรูจึงดับ 
                นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ                เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ 
                สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ                เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ 
                เวทนานิโรธา คณฺหานิโรโธ                เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ 
                ตณหฺานโรธา ตณหฺานิโรโธ                เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ 
                อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ                เพราะอุปทานดับ ภพจึงดับ 
                ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ                        เพราะภพดับ ชาติจึงดบั 
                ชาตินิโรธา ชรามรณ                        เพราะชาติดบั ชรามรณะ (จึงดับ 
                โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปฺายาสา นิรุชิฌนฺต ิ
                ความโศก ความคร่ําครวญ ทุกข โทมนัส ความคับแคนใจ ก็ดบั 
                เอวเมตสฺส เกวลสิส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ [๑โหติ] 
                ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการฉะน้ี 
        ขอใหสังเกตวา คําสรุปปฏิจจสมุปบาทนี้ บงวา เปนกระบวนการเกิดข้ึนและ 
ดับไปแหงความทุกขขอความเชนนี้ เปนคําสรุปสวนมากของหลักปฏิจจสมุปบาทท่ี 
ปรากฏในท่ีตางๆ แตบางแหงสรุปวา เปนการเกิดข้ึนและสลายหรือดับไปของโลกก็มี  
โดยใชคําบาลีวา  "อย โขภิกขฺเว โลกสฺส สมุทโย-นี้แล ภกิษุท้ังหลาย คือความเกิดข้ึน 
แหงโลก" อย โข ภิกฺขเว โลกสฺส อตฺถงฺคโม-นี้แล ภกิษุท้ังหลาย คือความ 
{วินย. 4/1-3/1-5; ส.นิ. 16/1-3, 144/1, 78, ฯลฯ}  
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[๑สลายตัวแหงโลก"] หรือวา "เอวมย โลโก สมุทยติ-โลกน้ียอมเกิดข้ึนดวยอาการ 
อยางนี้" "เอวมย โลโก นิรุชฺฌติ-[๒โลกนีย้อมดับไปดวยอาการอยางนี้"] อยางไรกด็ี  
วาโดยความหมายท่ีแทจริงแลว คําสรุปท้ังสองอยางนี้ ไดความตรงกันและเทากนั  
ปญหาอยูท่ีความหมายของศัพท ซ่ึงจะตองทําความเขาใจกันตอไป 
        หลักปฏิจจสมุปบาทนี้ ในคัมภีรอภิธรรมและคัมภีรรุนอรรถกถา มีช่ือเรียกอีก 
อยางหนึ่งวา ปจจยาการ ซ่ึงแปลวา อาการท่ีส่ิงท้ังหลายเปนปจจยัแกกัน 
        ในหลักท่ีแสดงเต็มรูปอยางในท่ีนี้ องคประกอบท้ังหมดมีจํานวน 12 หัวขอ  
องคประกอบเหลานี้เปนปจจัยเนื่องอาศัยสืบตอกันไปเปนรูปวงเวียน ไมมีตน ไมมีปลาย  
คือไมมีตัวเหตเุร่ิมแรกท่ีสุด (มูลการณ หรือ The First Cause) การยกเอาอวิชชาต้ัง 
เปนขอท่ีหนึ่ง ไมไดหมายความวาอวิชชาเปนเหตุเบ้ืองแรก หรือมูลการณของส่ิง 
ท้ังหลาย แตเปนการต้ังหวัขอเพื่อความสะดวกในการทําความเขาใจ โดยตัดตอนยกเอา 
องคประกอบอันใดอันหนึ่ง ท่ีเห็นวาเหมาะสมท่ีสุดข้ึนมาต้ังเปนลําดับท่ี 1 แลก็นับตอ 
ไปตามลําดับ บางคราวทานปองกันมิใหมีการยึดเอาอวิชชาเปนมูลการณ โดยแสดง 
ความเกิดของอวิชชาวา “อวชิชาเกิด เพราะอาสวะเกิด อวิชชาดับ เพราะอาสวะดับ- 
อาสวสมุทยา อวิฃฺชาสมุทโย อาสวนิโรธา [๓อวิชิชานิโรโธ"] 
        องคประกอบ 12 ขอของปฏิจจสมุปบาทนั้น นับต้ังแตอวิชชา ถึง ชรามรณะ 
เทานั้น (ก็คือ อวิชชา --->สังขาร--->วิญญาณ--->นามรูป--->สฬายตน---> 
ผัสสะ--->เวทนา--->ตัณหา--->อุปาทาน--->ภพ--->ชาติ--->ชรามรณะ) สวน  
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส (ความคับแคนใจ) เปนเพียงตัวพลอยผสม  
เกิดแกผูมีอาสวกิเลสเม่ือมีชรามรณะแลว เปนตัวการหมกัหมมอาสวะซ่ึงเปนปจจัยให 
เกิดอวิชชา หมุนวงจรตอไปอีก 
        ในการแสดงปฏิจจสมุปบาทแบบประยุกต พระพุทธเจามิไดตรัสตามลําดับ และ 
เต็มรูปอยางนี้ (คือชักตนไปหาปลาย) เสมอไป การแสดงในลําดับและเต็มรูปเชนนี้  
มักตรัสในกรณีเปนการแสดงตัวหลัก แตในทางปฏิบัตซ่ึิงเปนการเร่ิมตนดวยขอปญหา  
มักตรัสในรูปยอนลําดับ (คือชักปลายมาหาตน) เปน ชรามรณะ---ชาติ---ภพ-- 
-อุปาทาน---ตัณหา---เวทนา---ผัสสะ---สฬายตนะ---นามรูป--- 
วิญญาณ---สังขาร---[๔อวิชชา] 
        ในทางปฏิบัติเชนนี้ การแสดงอาจเร่ิมตนท่ีองคประกอบขอหนึ่งขอใดในระหวาง 
ก็ไดสุดแตองคประกอบขอไหนจะกลายเปนปญหาท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาพิจารณา เชน  
[๕อาจจะเร่ิมท่ีชาติ] [๖ท่ีเวทนา] ท่ี 



{๑ส.นิ.16/164-5/87-8} 
{๒ส.น.16/179-186/93-95} 
{๓ม.มู.12/130/101} 
{๔ดู ส.นิ.16/22-27, 189/5-13,97 ฯลฯ} 
{๕เชน ส.นิ.16/107/61} 
{๖เชน ม.มู.12/453/489}  
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[๑วิญญาณ] อยางใดอยางหนึ่ง แลวเช่ือมโยงกันข้ึนมาตามลําดับจนถึงชรามรณะ  
(ชักกลางไปหาปลาย) หรือสืบสาวยอนลําดบัลงไปจนถึงอวิชชา (ชักกลางมาหาตน)  
ก็ได หรืออาจเร่ิมตนดวยเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีมิใชช่ือใดช่ือหนึ่งใน 12 หัวขอนี้ [๒แลวชักเขามา 
พิจารณาตามแนวปฏิจจสมุปบาทก็ได] การแสดงปฏิจจสมุปบาท จึงไมจําเปนตอง 
ครบ 12 หัวขออยางขางตน และไมจําเปนตองอยูในรูปแบบท่ีตายตัวเสมอไป 
        ขอควรทราบท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ ความเปนปจจัยแกกนัขององคประกอบ 
เหลานี้ มิใชมีความหมายตรงกับคําวา “เหตุ” ทีเดียว เชน ปจจัยใหตนไมงอกข้ึน มิใช 
หมายเพียงเมล็ดพืช แตหมายถึง ดิน น้ํา ปุย อากาศ อุณหภมิู เปนตน เปนปจจัยแตละ 
อยาง และการเปนปจจยัแกกนันี้ เปนความสัมพันธท่ีไมจาํตองเปนไปตามลําดับกอน 
หลังโดยกาละหรือเทศะ เชน พื้นกระดาน เปนปจจยัแกการต้ังอยูของโตะ [๓เปนตน] 
3.  การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาท 
        หลักปฏิจจสมุปบาทนี้ ถูกนํามาแปลความหมายและอธิบายโดยนยัตางๆ ซ่ึง 
พอสรุปเปนประเภทใหญๆ ไดดังนี ้
        1.        การอธิบายแบบแสดงววิัฒนาการของโลกและชีวิต โดยการตีความพุทธพจน 
บางแหงตามตัวอักษร เชน พทุธดํารัสวา [๔โลกสมุทัย] เปนตน 
        2.        การอธิบายแบบแสดงกระบวนการเกิด-ดับแหงชีวิตและความทุกขของ 
บุคคล ซ่ึงแยกไดเปน 2 นัย 
        1)        แสดงกระบวนการชวงกวางระหวางชีวิตตอชีวิต คือ แบบขามภพขามชาติ 
                ความหมายตามรูปศัพทอีกแบบหนึ่ง และเปนวธีิอธิบายท่ีพบท่ัวไปในคัมภรี 
                รุนอรรถกถา ซ่ึงขยายความหมายออกไปอยางละเอียดพิสดาร ทําให 
                กระบวนการนี้มีลักษณะเปนแบบแผน มีข้ันตอนและคําบัญญัติเรียกตางๆ 
                จนดูสลับซับซอนแกผูเร่ิมศึกษา 
        2)        แสดงกระบวนการที่หมุนเวียนอยูตลอดเวลาในทุกขณะของการดํารงชีวติ 
                เปนการแปลความหมายท่ีแฝงอยูในคําอธิบายนัยท่ี 1) นั่นเอง แตเล็งเอา 
                นัยอันลึกซ้ึงหรือนยัประยกุตของศัพทตามท่ีเขาใจวาเปนพุทธประสงค  
                (หรือเจตนารมณของหลัก) เฉพาะสวนท่ีเปนปจจุบัน วิธีอธิบายนัยนี้ยนืยนั 
                ตัวเองโดยอางพุทธพจนในพระสูตรไดหลายแหง เชน [๕ในเจตนาสูตร] 
                [๖ทุกขนิโรธสูตร] [๗และโลกนิโรธสูตร] เปนตน สวนในพระอภิธรรมมี 
                บาลีแสดงกระบวนการ 
{๑เชน ส.น.16/178/93} 



{๒เชน ส.นิ.16/28,246/14,122, ฯลฯ} 
{๓ในคัมภีรอภิธรรมแสดงความเปนปจจัยในอาการตางๆ ไวถึง 24แบบ  
(ดู ปฏฐาน พระไตรปฎกบาลี เลม 40-45)} 
{๔เชน ส.นิ.16/164/87} 
{๕ส.นิ. 16/145/78} 
{๖ส.นิ. 16/163/87} 
{๗ส.นิ. 16/164/87}  
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        แหงท่ีปฏิจจสมุปบาท ท้ังหมดท่ีเกดิครบถวนในขณะจิตอันเดยีวไวดวย 
        [๑จัดเปนตอนหน่ึงในคัมภีรทีเดยีว] 
        ในการอธิบายแบบท่ี 1 บางคร้ังมีผูพยายามตีความหมายใหหลักปฏิจจสมุปบาท 
เปนทฤษฎีแสดงตนกําเนิดของโลก โดยถือเอาอวิชชาเปนมูลการณ  
[๒(The First Cause)] แลวจงึวิวัฒนาการตอมาตามลําดับหัวขอท้ัง 12 นั้น การแปล 
ความหมายอยางนี้ ทําใหเห็นไปวาคําสอนในพระพุทธศาสนามีสวนคลายคลึงกับ 
ศาสนาและระบบปรัชญาอ่ืนๆ ท่ีสอนวามีตัวการอันเปนตนเดิมสุด เชน พระผูสราง 
เปนตน ซ่ึงเปนตนกําเนิดของสัตวและส่ิงท้ังปวง ตางกนัเพียงวา ลัทธิท่ีมีพระผูสราง  
แสดงกําเนดิและความเปนไปของโลกในรูปของการบันดาลโดยอํานาจเหนือธรรมชาติ  
สวนคําสอนในพระพุทธศาสนา (ท่ีตีความหมายอยางนี)้ แสดงความเปนไปในรูป 
วิวัฒนาการตามกระบวนการแหงเหตุปจจยัในธรรมชาติเอง อยางไรก็ด ีการตีความ 
หมายแบบน้ียอมถูกตัดสินไดแนนอนวา ผิดพลาดจากพทุธธรรม เพราะคําสอนหรือ 
หลักลัทธิใดกต็ามท่ีแสดงวา โลกมีมูลการณ (คือเกดิจากตัวการท่ีเปนตนเคาเดิมท่ีสุด)  
ยอมเปนอันขัดตอหลักอิทัปปจจยตา หรือหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ หลักปฏิจจสมุปบาท 
แสดงเหตุผลเปนกลางๆ วา ส่ิงท้ังหลายเปนปจจยัเนื่องอาศัยกัน เกิดสืบตอกันมา 
ตามกระบวนการแหงเหตุผลอยางไมมีท่ีส้ินสุด มูลการณเปนส่ิงท่ีเปนไปไมได ไมวาจะ 
ในรูปพระผูสรางหรือส่ิงใดๆ ดวยเหตุนี้ การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาทให 
เปนคําอธิบายวิวัฒนาการของโลกและชีวิต จึงเปนท่ียอมรับไดเฉพาะในกรณีท่ีเปนการ 
อธิบายใหเห็นความคล่ีคลายขยายตัวแหงกระบวนการธรรมชาติในทางท่ีเจริญข้ึน  
และทรุดโทรมเส่ือมสลายลงตามเหตุปจจยั หมุนเวยีนกนัเร่ือยไป ไมมีเบื้องตน ไมมี 
เบ้ืองปลาย 
        เหตุผลสําคัญอยางหนึ่งสําหรับประกอบการพิจารณาวา การแปลความหมาย 
อยางใดถูกตอง ควรยอมรับหรือไม ก็คือ พุทธประสงคในการแสดงพทุธธรรม ซ่ึงตอง 
ถือวาเปนความมุงหมายของการทรงแสดงหลักปฏิจจสมุปบาทดวย ในการแสดง 
พุทธธรรมนั้น พระพุทธเจาทรงมุงหมายและส่ังสอนเฉพาะส่ิงท่ีจะนํามาใชปฏิบัติใหเปน 
ประโยชนในชีวิตจริงได เกีย่วของกับชีวิต การแกไขปญหาชีวิต และการลงมือทําจริงๆ  
ไมทรงสนับสนุนการพยายามเขาถึงสัจธรรมดวยวิธีครุนคิดและถกเถียงหาเหตุผล 
เกี่ยวกับปญหาทางอภิปรัชญา ซ่ึงเปนไปไมได ดวยเหตนุี้ การกําหนดความเปน 
พุทธธรรม จึงตองอาศัยการพิจารณาคุณคาทางจริยธรรมประกอบดวย ในกรณกีาร 
แปลความหมายแบบวิวัฒนาการชนิดหมุนเวยีนไมมีตนปลายน้ัน แมจะพึงยอมรับได  



ก็ยังจดัวามีคุณคาทางจริยธรรม (คือคุณคาในทางปฏิบัติเพื่อประโยชนแกชีวติจริง)  
นอย คือ ไดเพยีงโลกทัศนหรือชีวทัศนอยางกวางๆ วา ความเปนไปของโลกและชีวิต 
ดําเนิน 
{๑อภิธรรมภาชนียแหงปจจยาการวภิังค, อภิ.วิ.35/274-430/185-257} 
{๒ผูตีความหมายอยางนี้ บางพวกแปลคํา “อวิชชา” วาส่ิงหรือภาวะท่ีไมมีความรู จึง 
อธิบายวา วัตถุเปนตนกําเนิดแหงชีวิต บางพวกแปลคําวา “อวิชชา” วา ภาวะท่ีไมอาจ 
รูได หรือภาวะท่ีไมมีใครรูถึง จึงอธิบายอวชิชาเปน God ไปเสีย สวนคําวา “สังขาร”  
ก็ตีความหมายคลุมเอาสังขตธรรมไปเสียท้ังหมด ดังนี้เปนตน}  
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ไปตามกระแสแหงเหตุผล ข้ึนตอปจจยัในกระบวนการของธรรมชาติเอง ไมมีผูสราง  
ผูบันดาล และไมเปนไปลอยๆ โดยบังเอิญ ดังนั้น ผลท่ีตองการ จึงไมอาจใหสําเร็จ 
เพียงดวยความหวังความปรารถนา การออนวอนตอพระผูสราง หรืออํานาจเหนือ 
ธรรมชาติใดๆ หรือดวยการรอคอยโชคชะตาความบังเอิญ แตตองสําเร็จดวยการลงมือ 
กระทํา คือ บุคคลจะตองพึ่งตนดวยการทําเหตุปจจยัท่ีจะใหผลสําเร็จท่ีตองการนั้น 
เกิดข้ึน 1 การกระทําเหตุปจจัยเพ่ือใหไดผลท่ีตองการ จะเปนไปไดตองอาศัยความรู 
ความเขาใจในตัว เหตุตัวปจจัย พรอมท้ังความสัมพันธระหวางเหตุปจจัยตางๆ ภายใน 
กระบวนการของธรรมชาตินั้นอยางถูกตอง ปญญาจึงเปนคุณธรรมสําคัญ คือ ตอง 
เกี่ยวของและจัดการกับส่ิงท้ังหลายดวยปญญา 1 การรู เขาใจในกระบวนการของ 
ธรรมชาติ วาเปนไปตามกระแสแหงเหตุปจจัย ยอมชวยลดหรือทําลายความหลงผิดท่ี 
เปนเหตุใหเขาไปยึดม่ันถือม่ันในส่ิงท้ังหลายวาเปนตัวตนของตนลงได ทําใหเขาไป 
เกี่ยวของกับส่ิงท้ังหลายอยางถูกตองเปนประโยชนตามวตัถุประสงคโดยไมกลับตกไป 
เปนทาสของส่ิงท่ีเขาไปเกีย่วของนั้นเสีย ยังคงเปนอิสระอยูได 1 โลกทัศนและชีวทัศน 
ท่ีกลาวนี้ แมจะถูกตองและมีคุณคาตรงตามความมุงหมายของพุทธธรรมทุกประการ  
ก็ยังนับวาหยาบ ไมหนกัแนนและกระช้ันชิดพอท่ีจะใหเกิดคุณคาท้ัง 3 ประการนั้น  
(โดยเฉพาะประการที่ 3) อยางครบถวนและแนนอน 
        เพื่อใหการแปลความหมายแบบนี้มีคุณคาสมบูรณยิง่ข้ึน จะตองพจิารณา 
กระบวนการหมุนเวียนของธรรมชาติ ใหชัดเจนถึงสวนรายละเอียดยิ่งกวานี้ คือจะตอง 
เขาใจรูเทาทันสภาวะของกระบวนการนี้ ไมวา ณ จุดใดกต็ามท่ีปรากฏตัวใหพิจารณา 
เฉพาะหนาในขณะน้ันๆ และมองเห็นกระแสความสืบตอเนื่องอาศัยกนัแหงเหตุปจจยั 
ท้ังหลาย แมในชวงส้ันๆ เชนนั้นทุกชวง เม่ือมองเห็นสภาวะแหงส่ิงท้ังหลายตอหนาทุก 
ขณะโดยชัดแจงเชนนี้ คุณคา 3 ประการนัน้ จึงจะเกดิข้ึนอยางครบถวนแนนอน และ 
ยอมเปนการครอบคลุมเอาความหมายแบบวิวัฒนาการชวงยาวเขาไวในตัวไปดวย 
พรอมกัน 
        ในการแปลความหมายแบบท่ี 1 ท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ ไมวาจะเปนความหมาย 
อยางหยาบหรืออยางละเอียดก็ตาม จะเห็นวา การพิจารณาเพงไปท่ีโลกภายนอก คือ 
เปนการมองออกไปขางนอก สวนการแปลความหมายแบบท่ี 2 เนนหนกัทางดานชีวิต 
ภายใน ส่ิงท่ีพจิารณาไดแกกระบวนการสืบตอแหงชีวิตและความทกุขของบุคคล เปน 
การมองเขาไปขางใน 
        การแปลความหมายแบบท่ี 2 นัยท่ี 1 เปนแบบที่ยอมรับและนําไปอธิบายกัน 



มากในคัมภีรรุนอรรถกถาท้ังหลาย 1 มีรายละเอียดพิสดาร และมีคําบัญญัติตางๆ เพิ่ม 
อีกมากมาย เพือ่แสดงกระบวนการใหเห็นเปนระบบท่ีมีข้ันตอนแบบแผนชัดเจนยิ่งข้ึน  
แตในเวลาเดียวกัน ก็อาจทําใหเกดิความรูสึกตายตัวจนกลายเปนยดึถือแบบแผน ติด 
ระบบข้ึนได พรอมกับท่ีกลายเปนเร่ืองลึกลับซับซอนสําหรับผูเร่ิมศึกษา ในท่ีนี้จึงจะได 
แยกไปอธิบายไวตางหากอีกตอนหน่ึง สวนความหมายตามนัยท่ี 2 ก็มีลักษณะสัมพันธ 
กับนัยท่ี 1 ดวย จึงจะนําไปอธิบายไวในลําดับตอกัน 
{๑ดู วิสุทธิมัคค 3/107-206; วิภงฺค.อ.168-278 (เฉพาะหนา 260-278  
แสดงกระบวนการแบบท่ีเกดิครบถวนในขณะจิตอันเดยีว)}  
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4.  ความหมายโดยสรุป เพื่อความเขาใจเบ้ืองตน 
        เพื่อความเขาใจอยางงายๆ กวางๆ ในเบื้องตน เห็นวาควรแสดงความหมาย 
ของปฏิจจสมุปบาทไว โดยสรุปคร้ังหนึ่งกอน 
        คําสรุปของปฏิจจสมุปบาท แสดงใหเห็นวาหลักปฏิจจสมุปบาทท้ังหมด เปน 
กระบวนการเกิด-ดับของทุกข หรือหลักปฏิจจสมุปบาทท้ังหมด มีความมุงหมายเพื่อ 
แสดงความเกดิ-ดับของทุกขเทานั้นเอง คําวาทุกข มีความสําคัญและมีบทบาทมากใน 
พุทธธรรม แมในหลักธรรมสําคัญอ่ืนๆ เชน ไตรลักษณ และอริยสัจ กมี็คําวาทุกขเปน 
องคประกอบท่ีสําคัญ จึงควรทําความเขาใจในคําวาทุกขกันใหชัดเจนกอน ในตอนตน  
เม่ือพูดถึงไตรลักษณไดแสดงความหมายของทุกขไวส้ันๆ คร้ังหนึ่งแลว แตในท่ีนี้ควร 
อธิบายเพิ่มเติมอีกคร้ังหนึ่ง 
        เม่ือทําความเขาใจคําวาทุกขในพุทธธรรม ใหสลัดความเขาใจแคบๆ ในภาษา 
ไทยท้ิงเสียกอน และพิจารณาใหตามความหมายกวางๆ ของพุทธพจนท่ีแบงทุกขตา 
เปน [๑3 อยาง] [๒พรอมดวยคําอธิบายในอรรถกถา] ดังนี้ 
        1.        ทุกขทุกขตา ทุกขท่ีเปนความรูสึกทุกข คือ ความทุกขกายทุกขใจ ไมสบาย 
                เจ็บปวดเม่ือยขบ โศกเศรา เปนตน อยางท่ีเขาใจกันโดยสามัญ ตรงตามช่ือ 
                ตามสภาพ ท่ีเรียกกันวา ทุกขเวทนา (ความทุกขอยางปกติท่ีเกิดข้ึน เม่ือ 
                ประสบอนิฏฐารมย หรือส่ิงกระทบกระท่ังบีบค้ัน) 
        2.        วิปริณามทุกขตา ทุกขเนื่องดวยความผันแปร หรือทุกขท่ีแฝงอยูในความผัน 
                แปรของสุข คือความสุขท่ีกลายเปนความทุกข หรือทําใหเกิดทุกข เพราะ 
                ความแปรปรวนกลับกลายของมันเอง (ภาวะท่ีตามปกติ ก็สบายดีเฉยอยู ไม 
                รูสึกทุกขอยางใดเลย แตคร้ันไดเสวยความสุขบางอยาง พอสุขนั้นจางลง 
                หรือหายไป ภาวะเดิมท่ีเคยรูสึกสบายเปนปกตินั้น กลับกลายเปนทุกขไป  
                เสมือนเปนทุกขแฝง ซ่ึงจะแสดงตัวออกมาในทันทีท่ีความสุขนั้นจืดจางหรือ 
                เลือนลางไป ยิ่งสุขมากข้ึนเทาใดก็กลับกลายเปนทุกขรุนแรงมากข้ึนเทานัน้  
                เสมือนวาทุกขท่ีแฝงขยายตัวตามข้ึนไป ถาความสุขนั้นไมเกดิข้ึน ทุกขเพราะ 
                สุขนั้นก็ไมมี แมเม่ือยังเสวยความสุขอยู พอนกึวาสุขนั้นอาจจะตองส้ินสุดไป  
                ก็ทุกขดวยหวาดกงัวล ใจหายไหวหวั่น คร้ันเวลาแหงความสุขผานไปแลว ก็ 
                หวนระลึกดวยความละหอยหาวา เราเคยมีสุขอยางนี้ๆ บัดนี้สุขนั้นไมมีเสีย 
                แลวหนอ) 
        3.        สังขารทุกขตา ทุกขตามสภาพสังขาร คือ สภาวะของตัวสังขารเอง หรือส่ิงท้ัง 



                หลายท้ังปวงท่ีเกิดจากเหตุปจจยั ไดแก ขันธ 5 (รวมถึง มรรค ผล ซ่ึงเปน 
                โลกุตตรธรรม) เปนทุกข คือ เปนสภาพท่ีถูกบีบค้ันดวยปจจยัท่ีขัดแยง มี 
                การเกิดข้ึน และการสลายหรือดับไป ไมมีความสมบูรณในตวัของมันเอง อยู 
                ในกระแสแหงเหตุปจจัย จึงเปนสภาพซ่ึงพรอมท่ีจะกอใหเกดิทุกข  
                (ความรูสึกทุกขหรือทุกขเวทนา) แกผูไมรูเทาทันตอสภาพและกระแส 
                ของมัน และเขาไปฝนกระแสอยางท่ือๆ ดวยความอยากความยึด  
                (ตัณหาอุปาทาน) อยางโงๆ (อวชิชา) ไมเขาไปเกี่ยวของและปฏิบัติตอมัน 
                ดวยปญญา 
{๑ที.ปา.11/228/229; ส.สฬ.18/510/318; ส.ม.19/319/85} 
{๒วิสุทธิมัคค 3/83; วิภงฺค.อ.121}  
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        ทุกขขอสําคัญคือขอท่ี 3 [๑แสดงถึงสภาพของสังขารท้ังหลายตามท่ีมันเปนของ 
มันเอง] แตสภาพนี้จะกอใหเกิดความหมายเปนภาวะในทางจิตวิทยาข้ึนก็ได ในแงท่ีวา  
[๒มันไมอาจใหความพึงพอใจโดยสมบูรณ] 
        หลักปฏิจจสมุปบาท แสดงใหเห็นอาการท่ีส่ิงท้ังหลายสัมพันธเนื่องอาศัยเปน 
เหตุปจจยัตอกนัเปนรูปกระแส ในภาวะท่ีเปนกระแสนี้ ขยายความหมายออกไปใหเห็น 
แงตางๆ ไดคือ ส่ิงท้ังหลายมีความสัมพันธเนื่องอาศัยเปนปจจัยแกกันส่ิงท้ังหลายมีอยู 
โดยความสัมพันธ ส่ิงท้ังหลายมีอยูดวยอาศัยปจจยั ส่ิงท้ังหลายไมมีความคงที่อยูอยาง 
เดิม แมแตขณะเดยีว ส่ิงท้ังหลาย ไมมีอยูโดยตัวของมันเอง คือ ไมมีตัวตนท่ีแทจริง 
ของมัน ส่ิงท้ังหลายไมมีมูลการณ หรือตนกําเนิดเดิมสุด พูดอีกนยัหนึ่งวาอาการท่ีส่ิงท้ัง 
หลายปรากฏเปนรูปตางๆ มีความเจริญความเส่ือมเปนไปตางๆ นั้น แสดงถึงสภาวะท่ี 
แทจริงของมันวา เปนกระแสหรือกระบวนการ ความเปนกระแสแสดงถึงการประกอบ 
ข้ึนดวยองคประกอบตางๆ รูปกระแสปรากฏเพราะองคประกอบท้ังหลายสัมพันธเนือ่ง 
อาศัยกัน กระแสดําเนินไปแปรรูปไดเพราะองคประกอบตางๆ ไมคงท่ีอยูแมแตขณะ 
เดียว องคประกอบท้ังหลายไมคงท่ีอยูแมแตขณะเดียวเพราะไมมีตัวตนท่ีแทจริงของ 
มันตัวตนท่ีแทจริงของมันไมมีมันจึงข้ึนตอเหตุปจจยัตางๆ เหตุปจจยัตางๆ สัมพันธตอ 
เนื่องอาศัยกนั จึงคุมรูปเปนกระแสได ความเปนเหตุปจจยัตอเนื่องอาศัยกัน แสดงถึง 
ความไมมีตนกําเนิดเดิมสุดของส่ิงท้ังหลาย พูดในทางกลับกันวา ถาส่ิงท้ังหลายมีตัวตน 
แทจริง ก็ตองมีความคงท่ี ถาส่ิงท้ังหลายคงท่ีแมแตขณะเดียว ก็เปนเหตุปจจัยแกกัน 
ไมได เม่ือเปนเหตุปจจยัแกกนัไมได ก็ประกอบกันข้ึนเปนกระแสไมไดเม่ือไมมีกระแส 
แหงปจจัย ความเปนไปในธรรมชาติก็มีไมได กระแสแหงเหตุปจจยัท่ีทําใหส่ิงท้ังหลาย 
ปรากฏโดยเปนไปตามกฎธรรมชาติ ดําเนนิไปได ก็เพราะส่ิงท้ังหลายไมเท่ียง ไมคงอยู  
เกิดแลวสลายไป ไมมีตัวตนท่ีแทจริงของมัน และสัมพันธเนื่องอาศัยกนั 
        ภาวะท่ีไมเท่ียง ไมคงอยู เกิดแลวสลายไป เรียกวา อนิจจตา ภาวะท่ีถูกบีบค้ัน 
ดวยเกิดสลาย มีความกดดันขัดแยงแฝงอยู ไมสมบูรณในตัว เรียกวา ทุกขตา ภาวะท่ี 
ไรตัวตนท่ีแทจริงของมันเอง เรียกวา อนัตตตา ปฏิจจสมุปบาทแสดงใหเห็นภาวะท้ัง 3  
นี้ในส่ิงท้ังหลาย และแสดงใหเห็นความสัมพันธตอเนื่องเปนปจจยัแกกันของส่ิง 
ท้ังหลายเหลานั้น จนปรากฏรูปออกมาเปนตางๆ ในธรรมชาติ ภาวะและความเปนไป 
ตามหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ มีแกส่ิงท้ังปวง ท้ังท่ีเปนรูปธรรม ท้ังท่ีเปนนามธรรม ท้ังใน 
โลกฝายวัตถุ ท้ังแกชีวติท่ีประกอบพรอมดวยรูปธรรมนามธรรม โดยแสดงตัวออกเปน 
กฎธรรมชาติตางๆ คือ ธรรมนิยาม-กฎความสัมพันธระหวางเหตุกับผล อุตุนิยาม- 



กฎธรรมชาติฝายอนินทรียวัตถุ พืช-นิยาม-กฎธรรมชาติฝายอินทรียวัตถุรวมท้ัง 
พันธุกรรม จิตนิยาม-กฎการทํางานของจิต และกรรม 
{๑-๒-๓ทุกขในความหมายของสังขารทุกขนี้ หากพิจารณาความหมายท่ีมีผูแสดงใน 
ภาษาอังกฤษประกอบ บางทานอาจเขาใจชัดข้ึน; ทอนท่ี 1 มักแสดงดวยคําวา conflict,  
oppression, unrest, imperfection; ทอนท่ี 2 = unsatisfactoriness; และทอนท่ี 3 = state  
of being liable to suffering}  
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นิยาม-กฎแหงกรรม ซ่ึงมีความเกี่ยวของเปนพิเศษกับเร่ืองความสุขความทุกขของชีวติ  
และเปนเร่ืองท่ีจริยธรรมจะตองเกี่ยวของโดยตรง 
        เร่ืองท่ีควรย้ําเปนพิเศษ เพราะมักขัดกบัความรูสึกของสามัญของคน คือ ควร 
ย้ําวากรรมก็ดี กระบวนการแหงเหตุผลอ่ืนๆ ทุกอยางในธรรมชาติก็ดี เปนไปได ก ็
เพราะส่ิงท้ังปวงเปนของไมเท่ียง (เปนอนิจจัง) และไมมีตวัของมันเอง (เปนอนัตตา)  
ถาส่ิงท้ังหลายเปนของเท่ียง มีตัวตนจริง กฎธรรมชาติท้ังมวลรวมท้ังหลักกรรมยอมเปน 
ไปไมได นอกจากนั้นกฎเหลานี้ยังยนืยนัดวยวา ไมมีมูลการณหรือตนกําเนิดเดิมสุดของ 
ส่ิงท้ังหลาย เชน พระผูสราง เปนตน 
        ส่ิงท้ังหลาย ไมมีตวัตนแทจริง เพราะเกิดข้ึนดวยอาศัยปจจยัตางๆ และมีอยู 
อยางสัมพันธกันตัวอยางงายๆ หยาบๆ เชน เตียงเกิดจากนําสวนประกอบตางๆ  
มาประกอบเขาดวยกันตามรูปแบบท่ีกําหนดตัวตนของเตยีงท่ีตางหากจากสวนประกอบ 
เหลานั้นไมมี เม่ือแยกสวนประกอบตางๆ หมดส้ินแลว ก็ไมมีเตยีงอีกตอไป เหลืออยู 
แตบัญญัติวาเตียงท่ีเปนความคิดในใจ แมบัญญัตินั้นเองท่ีมีความหมายอยางนัน้ ก็ไมมี 
อยูโดยตัวของมันเอง แตตองสัมพันธเนื่องอาศัยกับความหมายอ่ืนๆ เชน บัญญัติวา 
เตียง ยอมไมมีความหมายของมันเอง โดยปราศจากความสัมพันธกับ การนอน  
แนวระนาบ ท่ีตั้ง ชองวาง เปนตน ในความรูสึกสามัญของมนุษย ความรูในบัญญัติ 
ตางๆ เกิดข้ึนโดยพวงเอาความเขาใจในปจจัยและความสัมพันธท่ีเกี่ยวของเขาไวดวย 
เหมือนกนัแตเม่ือเกิดความกาํหนดรูข้ึนแลว ความเคยชินในการยึดติดดวยตัณหา  
อุปาทาน ก็เขาเกาะกับส่ิงในบัญญัตินั้นจนเกิดความรูสึกเปนตัวตนข้ึนอยางหนาแนน  
บังความสํานึกรู และแยกส่ิงนั้นออกจากความสัมพันธกบัส่ิงอ่ืนๆ ทําใหไมรูเหน็ตามท่ี 
มันเปน อหังการและมมังการจึงแสดงบทบาทไดเต็มท่ี 
        อนึ่ง ธรรมดาของส่ิงท้ังหลายยอมไมมีมูลการณหรือเหตุตนเคา หรือตนกําเนดิ 
เดิมสุด เม่ือหยบิยกส่ิงใดก็ตามข้ึนมาพิจารณา ถาสืบสาวหาเหตุตอไปโดยไมหยดุ จะ 
ไมสามารถคนหาเหตุดั้งเดิมสุดของส่ิงนั้นได แตในความรูสึกสามัญของมนุษย มัก 
คิดถึงหรือคิดอยากใหมีเหตุตนเคาสักอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนความรูสึกท่ีขัดกับธรรมดาของ 
ธรรมชาติ แลวกําหนดหมายส่ิงตางๆ คลาดเคล่ือนไปจากความจริง เรียกไดวาเปน 
สัญญาวิปลาสอยางหนึ่ง เหตเุพราะความเคยชินของมนุษย เม่ือเกีย่วของกับส่ิงใดและ 
คิดสืบสวน ถึงมูลเหตุของส่ิงนั้น ความคิดกจ็ะหยุดจับติดอยูกับส่ิงท่ีพบวาเปนเหตุแต 
อยางเดยีวไมสืบสาวตอไปอีก ความเคยชินเชนนี้ จึงทําใหความคิดสามัญของมนุษยใน 
เร่ืองเหตุผล เปนไปในรูปชะงักติดตันและคิดในดานท่ีขัดกับกฎธรรมดา โดยคิดวาตอง 



มีเหตุตนเคาของส่ิงท้ังหลายอยางหนึ่ง ซ่ึงถาคิดติดตามธรรมดาแลวก็ตองสืบสาวตอไป 
วา อะไรเปนเหตุของเหตุตนเคานั้น ตอไปไมมีท่ีส้ินสุด เพราะส่ิงท้ังหลายมีอยูอยาง 
สัมพันธ เนื่องอาศัยเปนปจจยัสืบตอกัน จึงยอมไมมีมูลการณหรือเหตุตนเคาเปน 
ธรรมดา ควรตั้งคําถามกลับซํ้าไปวา ทําไมส่ิงท้ังหลายจะตองมีเหตุตนเคาดวยเลา? 
        ความคิดฝนธรรมดาอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงเกิดจากความเคยชินของมนษุย และ 
สัมพันธกับความคิดวามีเหตุตนเคา คือ ความคิดวาเดิมทีเดียวนั้น ไมมีอะไรอยูเลย  
ความคิดนี้เกิดจากความเคยชินในการยึดถือ  
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อัตตา โดยกําหนดรูข้ึนมาในสวนประกอบท่ีคุมเขาเปนรูปลักษณะแบบหนึ่ง แลววาง 
ความคิดหมายจําเพาะลงเปนบัญญัติยึดเอาบัญญัตินั้นเปนหลัก เกิดความรูสึกคงท่ีลง 
วาเปนตัวตนอยางใดอยางหนึ่ง จึงเห็นไปวาเดิมส่ิงนัน้ไมมีแลวมามีข้ึน ความคิดแบบ 
ชะงักท่ือติดอยูกับส่ิงหนึ่งๆ ไมแลนเปนสายเชนนี้ เปนความเคยชินในทางความคิด 
อยางท่ีเรียกวาติดสมมติ หรือไมรูเทาทันสมมติ จึงกลายเปนไมรูตามท่ีมันเปน เปนเหตุ 
ใหตองคิดหาเอาส่ิงใดส่ิงหนึง่ท่ีมีอยูเปนนิรันดรข้ึนมาเปนเหตุตนเคา เปนท่ีมาแหงการ 
สําแดงรูปเปนตางๆ หรือเปนผูสรางส่ิงท้ังหลาย ทําใหเกดิขอขัดแยงข้ึนตางๆ เชน  
ส่ิงนิรันดรจะเปนท่ีมาหรือสรางส่ิงไมเปนนิรันดรไดอยางไร ถาส่ิงเปนนิรันดรเปนท่ีมา 
ของส่ิงไมเปนนิรันดร ส่ิงไมเปนนิรันดร จะไมเปนนิรันดรไดอยางไร เปนตน แทจริงแลว 
ในกระบวนการอันเปนกระแสแหงความเปนเหตุปจจัยสืบเนื่องกันนี้ ยอมไมมีปญหา 
แบบบงตัวตนวามีอะไรหรือไมมีอะไรอยูเลย ไมวาเดิมทีเดียว หรือบัดนี้ เวนแตจะพดู 
กันในข้ันสมมติสัจจะ เทานัน้ ควรยอนถามใหคิดใหมดวยซํ้าไปวา ทําไมจะตองไมมี 
กอนมีดวยเลา? 
        แมความเชื่อวาส่ิงท้ังหลายมีผูสราง ซ่ึงปรกติถือกันวาเปนความคิดธรรมดานั้น  
แทจริงก็เปนความคิดขัดธรรมดาเชนกนั ความคิดเช่ือเชนนี้เกดิข้ึน เพราะมองดูตาม 
ขอเท็จจริงตางๆ ซ่ึงเห็นและเขาใจกันอยู สามัญวามนุษยเปนผูสรางอุปกรณส่ิงของ  
เคร่ืองใช ศีลปวัตถุ ฯลฯ ข้ึน ส่ิงเหลานี้เกิดข้ึนไดเพราะการสรางของมนุษย ฉะนั้น ส่ิง 
ท้ังหลายท้ังโลกก็ตองมีผูสรางดวยเหมือนกนั ในกรณีนี้ มนุษยพรางตนเอง ดวยการ 
แยกความหมายของการสรางออกไปเสียจากความเปนเหตุเปนปจจัยตามปรกติ จึง 
ทําใหเกดิการตั้งตนความคิดท่ีผิด ความจริงนั้นการสรางเปนเพียงความหมายสวนหนึง่  
ของการเปนเหตุปจจยั การท่ีมนุษยสรางส่ิงใด ก็คือการที่มนุษยเขาไปรวมเปนเหตุ 
ปจจัยสวนหนึง่ ในกระบวนการแหงความสัมพันธของเหตุปจจยัตางๆ ท่ีจะทําใหผลรวม 
ท่ีตองการนั้นเกิดข้ึน แตมีพิเศษจากกระบวนการแหงเหตุปจจัย ฝายวัตถุลวนๆ ก็เพยีง 
ท่ีในกรณีนี้ มีปจจัยฝายนามธรรมท่ีประกอบดวยเจตนาเปนลักษณะพิเศษเขาไปรวม 
บทบาทดวย แตถึงอยางนั้น ก็ยังคงมีฐานะเปนเพียงปจจยัอยางหนึ่งรวมกับปจจยัอ่ืนๆ  
และตองดําเนนิไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจยัจึงจะเกิดผลที่ตองการ เชนเม่ือมนษุย 
จะสรางตึก กต็องเขาไปเกีย่วของเปนเหตุเปนปจจยัชวยผลักดันเหตุปจจัยตางๆ ให 
ดําเนินไปตามสายของมันจนเกิดผลสําเร็จ ถาการสรางเปนการบันดาลผลไดอยาง 
พิเศษกวาการเปนเหตุปจจัย มนุษยก็เพยีงอยู ณ ท่ีใดท่ีหนึง่แลวคิดบันดาลใหเรือนหรือ 
ตึกเกิดข้ึนในท่ีปรารถนาตามตองการ ซ่ึงเปนไปไมได การสรางจึงมิไดมีความหมาย 



นอกเหนือไปจากการเปนเหตุปจจัยแบบหนึ่ง และในเม่ือส่ิงท้ังหลายเปนไปตาม 
กระบวนการแหงเหตุปจจัยตอเนื่องกันอยูตามวิถีของมันเชนนี้ ปญหาเร่ืองผูสราง ยอม 
ไมอาจมีไดในตอนใดๆ ของกระบวนการ 
        อยางไรกด็ี การพิจารณาเหตุผลในปญหาเกี่ยวกับเหตุตนเคา และผูสรางเปนตน 
นี้ถือวามีคุณคานอยในพุทธธรรม เพราะไมมีความจําเปนตอการประพฤติปฏิบัติเพื่อ 
ประโยชนในชีวิตจริง แมวาจะชวยใหเกิดโลกทัศนและชีวทัศนกวางๆ ในทางเหตุผล 
อยางท่ีกลาวขางตน ก็อาจขามไปเสียได ดวยวาการพิจารณาคุณคาในทางจริยธรรม 
อยางเดยีว มีประโยชนท่ีมุงหมายคุมถึงอยูแลว ในท่ีนี้จึงควรพุงความสนใจไปในดานท่ี 
เกี่ยวกับชีวิตในทางปฏิบัติเปนสําคัญ  
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        ดังไดกลาวแลวแตตนวา ชีวิตประกอบดวยขันธ 5 เทานั้น ไมมีส่ิงใดอื่นอีกนอก 
เหนือจากขันธ 5 ไมวาจะแฝงอยูในขันธ 5 ท่ีจะมาเปนเจาของหรือควบคุมขันธ 5 ให 
ชีวิตดําเนินไป ในการพจิารณาเร่ืองชีวิต เม่ือยกเอาขันธ 5 ข้ึนเปนตัวต้ังแลว ก็เปนอัน 
ครบถวนเพียงพอ 
        ขันธ 5 เปนกระบวนการท่ีดําเนินไปตามกฎแหงปฏิจจสมุปบาท คือมีอยูในรูป 
กระแสแหงปจจัยตางๆ ท่ีสัมพันธเนื่องอาศัยสืบตอกัน ไมมีสวนใดในกระแสคงท่ีอยูได  
มีแตการเกดิข้ึนแลวสลายตัวไปพรอมกับท่ีเปนปจจยัใหมีการเกิดขึ้นแลวสลายตัวตอๆ  
ไปอีก สวนตางๆ สัมพันธกัน เนื่องอาศัยกนั เปนปจจัยแกกันจึงทําใหกระแสหรือ 
กระบวนการน้ีดําเนนิไปอยางมีเหตุผลและคุมเปนรูปรางตอเนื่องกัน 
        ในภาวะเชนนี้ ขันธ 5 หรือ ชีวิต จึงเปนไปตามกฎแหงไตรลักษณ คือ อยูใน 
ภาวะแหงอนิจจตาไมเท่ียง ไมคงท่ี อนัตตตา ไมมีสวนใดท่ีมีตัวตนแทจริง และไมอาจ 
ยึดถือเอาเปนตัวตนได ทุกขตา ถูกบีบค้ันดวยการเกิดข้ึนและสลายตัวอยูทุกขณะ และ 
พรอมท่ีจะกอใหเกดิความทุกขไดเสมอ ในกรณีท่ีมีการเขาไปเกี่ยวของดวยความไมรู 
        กระบวนการแหงขันธ 5 หรือชีวิต ซ่ึงดําเนินไปพรอมดวยการเปล่ียนแปลงอยู 
ตลอดทุกขณะ โดยไมมีสวนที่เปนตัวเปนตนน้ันมีอยู หรือเปนไปในรูปใดรูปหนึ่ง ใน 
เวลาเดยีวกัน ความเปล่ียนแปลงหมุนเวยีนท่ีเกิดข้ึนในกระแสก็ขัดแยงตอความ 
ปรารถนา เปนการบีบค้ันและเรงเราใหเกิดความยึดอยากรุนแรงยิ่งข้ึน ความดิ้นรนหวัง 
ใหมีตวัตนในรูปใดรูปหนึ่ง และใหตัวตนนั้นเปนไปอยางใดอยางหน่ึงก็ดี ใหคงท่ีเท่ียง 
แทถาวรอยูในรูปท่ีตองการก็ดี ก็ยิ่งรุนแรงข้ึน เม่ือไมเปนไปตามท่ียดึอยาก ความ 
บีบค้ันก็ยิ่งแสดงผลเปนความผิดหวัง ความทุกขความคับแคนรุนแรงข้ึนตามกัน พรอม 
กันนั้นความตระหนักรูในความจริงอยางมัวๆ วาความเปลี่ยนแปลงจะตองเกิดข้ึน 
อยางใดอยางหน่ึงแนนอน และตัวตนท่ีตนยึดอยูอาจไมมีหรืออาจสูญสลายไปเสีย กย็ิ่ง 
ฝงความยึดอยากใหเหนยีวแนนยิ่งข้ึน พรอมกับความกลัว ความประหวั่นพร่ันพรึง ก ็
เขาแฝงตัวรวมอยูดวยอยางลึกซ้ึงและสลับซับซอน ภาวะจิตเหลานีก้็คือ อวิชชา  
(ความไมรูตามเปนจริงหลงผิดวามีตัวตน) ตัณหา (ความอยากใหตัวตนที่หลงวามีนั้น 
ได เปน หรือไมเปนตางๆ) อุปาทาน (ความยึดถือผูกตัวตนในความหลงผิดนั้นไวกับ 
ส่ิงตางๆ) กิเลสเหลานี้แฝงลึกซับซอนอยูในจิตใจ และเปนตัวคอยบังคับบัญชา 
พฤติกรรมท้ังหลายของบุคคลใหเปนไปตางๆ ตามอํานาจของมัน ท้ังโดยรูตัวและไมรู 
ตัว ตลอดจนเปนตัวหลอหลอมบุคลิกภาพและมีบทบาทสําคัญในการช้ีชะตากรรมของ 
บุคคลนั้นๆ กลาวในวงกวาง มันเปนท่ีมาแหงความทุกขของมนุษยปุถุชนทุกคน 



        โดยสรุป ขอความท่ีกลาวมานี้ แสดงการขัดแยง หรือปะทะกันระหวาง  
กระบวนการ 2 ฝายคือ 
        1.        กระบวนการแหงชีวิต ท่ีเปนไปตามกฎแหงไตรลักษณ อันเปนกฎธรรมชาติท่ี 
แนนอน คือ  
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อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา ซ่ึงแสดงอาการออกมาเปน ชาติ ชรา มรณะ ท้ังใน 
ความหมายแบบหยาบต้ืน และละเอียดลึกซ้ึง 
        2.        ความไมรูจักกระบวนการแหงชีวิตตามความเปนจริง หลงผิดวาเปนตัวตน 
และเขาไปยึดม่ันถือม่ันเอาไว แฝงพรอมดวยความกลัวและความกระวนกระวาย 
        พูดใหส้ันลงไปอีกวา เปนการขัดแยงกันระหวางกฎธรรมชาติ กับความถือตัวตน 
ไวดวยความหลงผิด หรือใหตรงกวานัน้วา การเขาไปสรางตัวตนขวางกระแสแหงกฎ 
ธรรมชาติไว 
        นี้คือชีวิตท่ีเรียกวา เปนอยูดวยอวิชชา อยูอยางยึดม่ันถือม่ัน อยูอยางเปนทาส  
อยูอยางขัดแยงฝนตอกฎธรรมชาติ หรืออยูอยางเปนทุกข 
        การมีชีวติอยูเชนนี้ ถาพูดในทางจริยธรรม ตามสมมติสัจจะ ก็อาจกลาวไดวา  
เปนการมีตัวตนข้ึน 2 ตน คือ ตัวกระแสแหงชีวิตท่ีดําเนินไปตามกฎธรรมชาติ ซ่ึง 
เปล่ียนแปลงไปตามเหตุปจจยั แมจะไมมีตวัตนแทจริง แตกําหนดแยกออกเปนกระแส 
หรือกระบวนการอันหนึ่งตางหากจากกระแสหรือกระบวนการอ่ืนๆ เรียกโดยสมมติ 
สัจจะวาเปนตน และใชประโยชนในทางจริยธรรมได อยางหนึ่ง กับตัวตนจอมปลอม ท่ี 
ถูกคิดสรางข้ึนยึดถือเอาไวอยางม่ันคงดวยอวิชชาตัณหา อุปาทาน ดังกลาวแลว  
อยางหนึ่ง ตวัตนอยางแรกท่ีกําหนดเรียกเพื่อความสะดวกในข้ันสมมติสัจจะโดยรู 
สภาพตามท่ีเปนจริง ยอมไมเปนเหตุใหเกิดความยึดม่ันถือม่ันดวยความหลงผิด แต 
ตัวตนอยางหลังท่ีสรางข้ึนซอนไวในตวัตนอยางแรก ยอมเปนตัวตนแหงความยึดม่ัน 
ถือม่ัน คอยรับกระทบกระเทือนจากตัวตนอยางแรก จึงเปนท่ีมาของความทุกข 
        การมีชีวติอยูอยางท่ีกลาวขางตน นอกจากเปนการแฝงเอาความกลัวและความ 
กระวนกระวายไวในจิตใจสวนลึกท่ีสุด เพือ่ไวบังคับบัญชาพฤติกรรมของตนเอง ทําให 
กระบวนการชีวิตไมเปนตัวของตัวเอง หรือทําตนเองใหตกเปนทาสไปโดยไมรูตวัแลว  
ยังแสดงผลรายออกมาอีกเปนอันมาก คือ ทําใหมีความอยากไดอยางเหน็แกตวั ความ 
แสหาส่ิงตางๆ ท่ีจะสนองความตองการของตนอยางไมมีท่ีส้ินสุด และยดึอยาก 
หวงแหนไวกบัตน [๑โดยไมคํานึงถึงประโยชนของผูใดอ่ืน] ทําใหเกาะเหนี่ยวเอาความ 
คิดเห็น ทฤษฎีหรือทัศนะอยางใดอยางหน่ึงมาตีคาเปนอันหนึ่งอันเดยีวกับตนหรือเปน 
ของคน แลวกอดรัดยึดม่ันทะนุถนอมความคิดเห็น ทฤษฎีหรือทัศนะน้ันๆ ไว เหมือน 
อยางปองกันรักษาตัวเอง เปนการสรางกําแพงข้ึนมากัน้บังคนเองไมใหติดตอกับความ 
จริง หรือถึงกับหลบตัวปลีกตัวจากความจริง ทําใหเกดิความกระดางท่ือๆ ไมคลองตัว 
ในการคิดเหตุผลและใชวิจารณญาณ ตลอดจนเกิดความถือร้ัน [๒การทนไมไดท่ีจะรับ 



ฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน] ทําใหเกดิความเช่ือและการประพฤติปฏิบัติท่ีงมงายไร 
เหตุผลตางๆ และยึดม่ันในความเช่ือความประพฤติเหลานั้น เพราะรูเหน็ความสัมพันธ 
ในทางเหตุผลของส่ิงนั้นอยางลางๆ มัวๆ ไมมีความแนใจในตนเอง แตในเวลาเดยีวกัน  
ก็มีความหวงใยในตัวตนปลอมท่ีตนสรางข้ึนยึดม่ันถือม่ันไว  
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กลัวจะตองสูญเสียตัวตนนัน้ไป จึงรีบไขวควายึดฉวยเอาอะไรๆ ท่ีพอจะหวังไดไวกอน  
แมจะอยูในรูปท่ีลางๆ [๑มืดมัวก็ตาม] ทําใหเกิดมีตวัตนลอยๆ อันหนึ่ง ท่ีจะตองคอย 
ยึดคอยถือ คอยแบกเอาไว คอยรักษาทะนถุนอมปองกันไมใหถูกกระทบกระแทกหรือ 
สูญหา พรอมกันนั้น ก็กลายเปนการจํากัดตนเองใหแคบใหเปนอิสระ [๒และพลอยถูก 
กระทบกระแทกไปกับตัวตนท่ีสรางข้ึนยดึถือแบกไวนัน้เองดวย]  โดยนัยนี้ความขัดแยง  
บีบค้ันและความทุกขจึงมิไดมีอยูเฉพาะในตัวบุคคลผูเดียวเทานัน้ แตยังขยายตัวออก 
ไปเปนความขัดแยง บีบข้ัน และความทกุขแกคนอ่ืนๆ และระหวางกันในสังคมดวย 
กลาวไดวาภาวะเชนนี้ เปนท่ีมาแหงความทุกขความเดือดรอนและปญหาท้ังปวงของ 
สังคม ในฝายท่ีเกิดจากการกระทําของมนษุย 
        หลักปฏิจจสมุปบาทแบบประยุกต แสดงการเกิดข้ึนของชีวิตแหงความทุกข หรือ 
การเกิดข้ึนแหงการ (มีชีวิตอยูอยาง) มีตวัตน ซ่ึงจะตองมีทุกขเปนผลลัพธแนนอน  
เม่ือทําลายวงจรในปฏิจจสมุปบาทลง ก็เทากับทําลายชีวิตแหงความทุกข หรือทําลาย 
ความทุกขท้ังหมดที่จะเกดิข้ึนจากการ (มีชีวิตอยูอยาง) มีตัวตน นีก่็คือภาวะที่ตรงกัน 
ขาม อันไดแก ชีวิตท่ีเปนอยูดวยปญญา อยูอยางไมมีความยึดม่ันถือม่ันในตัวตนอยู 
อยางอิสระ อยูอยางประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ หรืออยูอยางไมมีทุกข 
        การมีชีวติอยูดวยปญญา หมายถึง การอยูอยางรูเทาทันสภาวะและรูจักถือเอา 
ประโยชนจากธรรมชาติ การถือเอาประโยชนจากธรรมชาติไดเปนอยางเดียวกับการอยู 
อยางประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ การอยูประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ เปนการอยู 
อยางอิสระ การอยูอยางเปนอิสระ ก็คือการไมตองตกอยูในอํานาจของตัณหาอุปาทาน  
หรือการอยูอยางไมยึดม่ันถือม่ันการอยูอยางไมยึดม่ันถือม่ัน ก็คือการมีชีวิตอยูดวย 
ปญญา หรือการรูและเขาเกีย่วของจัดการกบัส่ิงท้ังหลายตามวิถีทางแหงเหตุปจจยั 
        มีขอควรย้ําเกีย่วกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติอีกเล็กนอย ตาม 
หลักพุทธธรรม ยอมไมมีส่ิงท่ีอยูเหนือธรรมชาติ หรือนอกเหนือธรรมชาติ ในแงท่ีวามี 
อิทธิฤทธ์ิบันดาลความเปนไปในธรรมชาติได หรือแมในแงท่ีวาจะมีสวนเกี่ยวของ 
อยางหนึ่งอยางใดกับความเปนไปในธรรมชาติ ส่ิงใดอยูนอกเหนือธรรมชาติ ส่ิงนั้นยอม 
ไมเกี่ยวของกบัธรรมชาติ คือยอมพนจากธรรมชาติส้ินเชิง อน่ึง กระบวนการความเปน 
ไปท้ังปวงในธรรมชาติยอมเปนไปตามเหตุปจจัย ไมมีความเปนไปลอยๆ และไมมีการ 
บันดาลใหเกิดข้ึนไดโดยปราศจากเหตุปจจยั ความเปนไปที่ประหลาดนาเหลือเช่ือ  
ดูเปนอิทธิปาฏิหาริย หรืออัศจรรยใดๆ กต็าม ยอมเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนและเปนไปตาม 
เหตุปจจยัท้ังส้ิน แตในกรณท่ีีเหตุปจจยัในเร้ืองนั้นสลับซับซอนและยงัไมถูกรูเทาทัน  



เร่ืองนั้นก็กลายเปนเร่ืองประหลาดอัศจรรย แตความประหลาดอัศจรรยจะหมดไปทันที 
เม่ือเหตุปจจัยตางๆ ในเร่ืองนั้นถูกรูเทาทันหมดส้ิน ดังนั้น คําวาส่ิงเหนือหรือนอกเหนือ 
ธรรมชาติ ตามท่ีกลาวมาแลวจึงเปนเพยีงสํานวนภาษาเทานั้น ไมมีอยูจริง 
{๑สีลัพพตุปาทาน} 
{๒อัตตวาทุปาทาน}  
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        ในเร่ืองมนุษยกับธรรมชาติ ก็เชนกนั การท่ีแยกออกมาเปนคําตางหากกันวา 
มนุษยกับธรรมชาติก็ดี มนษุยสามารถบังคับควบคุมธรรมชาติไดก็ดี เปนเพียงสํานวน 
ภาษา แตตามเปนจริงแลว มนุษยเปนเพยีงสวนหนึ่งในธรรมชาติ และการท่ีมนุษย 
ควบคุมบังคับธรรมชาติได ก็เปนเพยีงการท่ีมนุษยรวมเปนเหตุปจจัยอยางหนึ่งและ 
ผลักดันปจจยัอ่ืนๆ ในธรรมชาติใหตอเนื่องสืบทอดกันไป จนบังเกดิผลอยางนั้นๆ  
ข้ึน เปนแตในกรณีของมนุษยนี้มีปจจัยฝายจิต อันประกอบดวยเจตนาเขารวมใน 
กระบวนการดวย จึงมีการกระทําและผลการกระทําอยางท่ีเรียกวาสรางสรรคข้ึน ซ่ึงก็ 
เปนเร่ืองของเหตุปจจยัลวนๆ ท้ังส้ิน มนุษยไมสามารถสรางในความหมายท่ีวาใหมีให 
เปนข้ึนลอยๆ โดยปราศจากการเปนเหตุปจจัยกันตามวิถีทางของมัน ท่ีวามนุษยบังคับ 
ควบคุมธรรมชาติได ก็คือการที่มนุษยรูเหตุปจจัยตางๆ ท่ีจะเปนกระบวนการใหเกิดผล 
ท่ีตองการแลว จึงเขารวมเปนปจจยัผลักดนัปจจยัตางๆ เหลานั้นใหตอเนื่องสืบทอดกนั 
จนเกดิผลที่ตองการ ข้ันตอนในเร่ืองนี้มี 2 อยางท่ี 1 คือรู จากนั้นจึงมีอยางหรือข้ันท่ี 2  
คือ เปนปจจยั ใหแกปจจยัอ่ืนๆ ตอๆ กันไป ใน 2 อยางนี ้อยางท่ีสําคัญและจําเปน 
กอนคือ ตองรู ซ่ึงหมายถึงปญญา เม่ือรูหรือมีปญญาแลว ก็เขารวมในกระบวนการแหง 
เหตุปจจยั อยางท่ีเรียกวาจัดการใหเปนไปตามประสงคได การเกี่ยวของจัดการกับส่ิง 
ท้ังหลายดวยความรูหรือปญญาเทานั้น จึงจะช่ือวาเปนการถือเอาประโยชนจาก 
ธรรมชาติได หรือจะเรียกตามสํานวนภาษาก็วาสามารถบังคับควบคุมธรรมชาติได และ 
เร่ืองนี้มีหลักการอยางเดียวกนัท้ังในกระบวนการฝายรูปธรรมและนามธรรม หรือท้ัง 
ฝายจิตและฝายวัตถุ ฉะนั้น ท่ีกลาวไวขางตนวา การถือเอาประโยชนจากธรรมชาติได  
เปนอยางเดียวกับการอยูอยางประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ จึงเปนเร่ืองของ 
ขอเท็จจริงของการเปนเหตุเปนปจจยัแกกนัตามกฎธรรมดาน่ีเอง จะพดูเปนสํานวน 
ภาษาวาสามารถบังคับควบคุมธรรมชาติฝายนามธรรมได ควบคุมจิตใจของตนได  
ควบคุมตนเองได ก็ถูกตองท้ังส้ิน ดังนั้น การมีชีวิตอยูดวยปญญาจึงเปนส่ิงสําคัญยิ่ง  
ท้ังในฝายรูปธรรมและนามธรรม ท่ีจะชวยใหมนุษยถือเอาประโยชนไดท้ังจาก 
กระบวนการฝายจิตและกระบวนการฝายวตัถุ 
        ชีวิตแหงปญญา จึงมองลักษณะได 2 ดาน คือ ดานภายใน มีลักษณะสงบ 
เยือกเย็น ปลอดโปรงผองใสดวยความรูเทาทัน เปนอิสระ เม่ือเสวยสุขกไ็มสยบมัวเมา 
หลงละเลิงลืมตัว เม่ือขาด พลาด หรือพรากจากเหยื่อลอส่ิงปรนปรือตางๆ ก็ม่ันคง  
ปลอดโปรงอยูได ไมหวั่นไหว ไมหดหู ซึมเศรา ส้ินหวัง หมดอาลัยตายอยาก ไมปลอย 
ตัวฝากความสุขทุกขของตนไวในกํามือของอามิสภายนอกท่ีจะตัดสินใหเปนไปดาน 



ภายนอก มีลักษณะคลองตัว วองไว พรอมอยูเสมอท่ีจะเขาเกี่ยวของและจัดการกับส่ิง 
ท้ังหลายตามท่ีมันควรจะเปน โดยเหตุผลบริสุทธ์ิ ไมมีเงื่อนปม หรือความยึดติดภายใน 
ท่ีจะมาเปนนิวรณ เขาขัดขวาง กั้นบัง ถวง ทําใหเขว ลําเอียง หรือทําใหพรามัว 
        มีพุทธพจนบางตอนท่ีแสดงใหเห็นลักษณะบางอยาง ท่ีแตกตางกนัระหวางชีวิต 
แหงความยึดม่ันถือม่ัน กับชีวิตแหงปญญา เชน 
        “ภิกษุท้ังหลาย บุถุชนผูมิไดเรียนรู ยอมเสวยสุขเวทนาบาง ทุกขเวทนาบาง  
อทุกขมสุขเวทนา (เฉยๆ  
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ไมทุกขไมสุข) บาง อริยสาวกผูไดเรียนรูแลว ก็ยอมเสวยสุขเวทนาบาง ทุกขเวทนาบาง  
อทุกขมสุขเวทนาบาง ภิกษท้ัุงหลาย ในกรณีนั้น อะไรเปนความพิเศษ เปนความแปลก  
เปนขอแตกตางระหวางอริยสาวกผูไดเรียนรูกับบุถุชนผูมิไดเรียนรู?” 
        “ภิกษุท้ังหลาย บุถุชนผูมิไดเรียนรู ถูกทุกขเวทนากระทบเขาแลว ยอมเศราโศก 
ครํ่าครวญ รํ่าไห รําพัน ตีอกรองไห หลงใหลฟนเฟอนไป เขายอมเสวยเวทนาท้ัง 2  
อยางคือ เวทนาทางกาย และเวทนาทางใจ” 
        “เปรียบเหมือนนายขมังธนู ยิงบุรุษดวยลูกศรดอกหนึ่ง แลวยิงซํ้าดวยลูกศร 
ดอกท่ี 2 อีก เม่ือเปนเชนนี้ บุรุษนั้นยอมเสวยเวทนาเพราะลูกศรทั้ง 2 ดอก คือ ท้ัง 
ทางกาย ท้ังทางใจ ฉันใด บุถุชนผูมิไดเรียนรู ก็ฉันนั้น…ยอมเสวยเวทนาทั้ง 2 อยาง คือ  
ท้ังทางกายและทางใจ” 
        “อนึ่ง เพราะถูกทุกขเวทนาน้ันกระทบ เขายอมเกดิความขัดใจ เม่ือเขามีความ 
ขัดใจ เพราะทุกขเวทนาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนาก็ยอมนอนเนื่อง เขาถูกทุกขเวทนา 
กระทบเขาแลว [๑ก็หันเขาระเริงกับกามสุข] เพราะอะไร? เพราะบุถุชนผูมิไดเรียนรู  
ยอมไมรูทางออกจากทุกขเวทนา นอกไปจากกามสุข และเม่ือเขาระเริงอยูกับกามสุข  
ราคานุสัยเพราะสุขเวทนานั้นยอมนอนเนื่อง เขายอมไมรูเทาทันความเกดิข้ึน ความ 
สูญสลาย ขอดีขอเสีย และทางออก ของเวทนาเหลานั้นตามท่ีมันเปน เม่ือเขาไมรู…ตาม 
ท่ีมันเปน อวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนา (=อุเบกขาเวทนา) ยอมนอนเน่ือง ถาได 
เสวยสุขเวทนา เขาก็เสวยอยางถูกมัดตัว ถาเสวยทุกขเวทนา เขาก็เสวยอยางถูกมัดตัว  
ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา เขาก็เสวยอยางถูกมัดตัว ภิกษุท้ังหลาย นีแ้ล เรียกวาบุถุชน  
ผูมิไดเรียนรู [๒ผูประกอบ] ดวยชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และ 
อุปายาส เราเรียกวาผูประกอบดวยทุกข” 
        “ภิกษุท้ังหลาย ฝายอริยสาวกผูไดเรียนรู ถูกทุกขเวทนากระทบเขาแลว ยอม 
ไมเศราโศก ไมครํ่าครวญ ไมรํ่าไร ไมรําพัน ไมตีอกรองไห ไมหลงใหลฟนเฟอน  
เธอยอมเสวยเวทนาทางกายอยางเดยีว ไมเสวยเวทนาทางใจ” 
        “เปรียบเหมือนนายขมังธนู ยิงบุรุษดวยลูกศร แลวยิงซํ้าดวยลูกศรดอกท่ี 2  
ผิดไป เม่ือเปนเชนนี้ บุรุษนัน้ยอมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอกเดยีว ฉันใด อริยสาวก 
ผูไดเรียนรู ก็ฉันนั้น…ยอมเสวยเวทนาทางกายอยางเดียว ไมไดเสวยเวทนาทางใจ” 
        “อนึ่ง เธอยอมไมมีความขัดใจเพราะทุกขเวทนานัน้ เม่ือไมมีความขัดใจเพราะ 
ทุกขเวทนานัน้ ปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนานั้น ยอมไมนอนเนื่อง เธอถูกทุกขเวทนา 
กระทบ ก็ไมหนัเขาระเริงกับกามสุข เพราะอะไร? เพราะอริยสาวกผูเรียนรูแลวยอมรู 



ทางออกจากทุกขเวทนา นอกจากกามสุขไปอีก เม่ือเธอไมระเริงกับกามสุข ราคานุสัย 
เพราะสุขเวทนานั้นกไ็มนอนเนื่อง เธอยอมรูเทาทันความเกิดข้ึน ความสูญสลาย ขอดี  
ขอเสีย และ 
{๑กามสุข = สุขในการสนองความตองการทางประสาทท้ัง 5; ตัวอยางในทางจริยธรรม 
ข้ันตน เชน หนัเขาหาการพนันการดื่มสุรา และส่ิงเริงรมยตางๆ} 
{๒ส ฺ ุตฺต = ผูกมัด พัวพัน ประกอบ (ประกอบดวยกิเลส – ส.อ.3/150)}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 160 
ทางออกของเวทนาเหลานั้นตามท่ีมันเปน เม่ือเธอรู..ตามท่ีมันเปน อวิชานุสัยเพราะ 
อทุกขมสุขเวทนา ก็ไมนอนเน่ือง ถาเสวยสุขเวทนา เธอก็เสวยอยางไมถูกมัดตัว ถา 
เสวยทุกขเวทนา เธอก็เสวยอยางไมถูกมัดตัว ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา เธอก็เสวย 
อยางไมถูกมัดตัว ภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวาอริยสาวก ผูไดเรียนรู ผูปราศจากชาติ ชรา  
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส แลอุปายาส เราเรียกวา ผูปราศจากทุกข” 
        “ภิกษุท้ังหลาย นีแ้ลเปนความพิเศษ เปนความแปลก เปนขอแตกตางระหวาง 
อริยสาวกผูไดเรียนรู [๑กับบุถุชนผูมิไดเรียนรู”] 
        ท่ีกลาวมานี้ เปนเพยีงใหรูวาอะไรเปนอะไร อะไรควรทําลาย เม่ือทําลายแลวจะ 
ไดอะไร อะไรควรทําใหเกิดข้ึน เม่ือเกิดข้ึนแลวจะไดอะไร สวนท่ีวา ในการทําลายและ 
ทําใหเกดิข้ึนนัน้ จะตองทําอะไรบาง เปนเร่ืองของจริยธรรม ท่ีจะกลาวตอไปขางหนา 
5.  คําอธิบายตามแบบ 
        คําอธิบายแบบนี้ มีความละเอียดลึกซ้ึง และกวางขวางพิสดารมาก เปนเร่ืองทาง 
วิชาการโดยเฉพาะ ผูศึกษาตองอาศัยพื้นความรูทางพุทธธรรมและศัพทวิชาการภาษา 
บาลีมาก [๒และมีคัมภีรท่ีแสดงไวเปนเร่ืองจําเพาะท่ีจะศึกษาไดโดยตรงอยูแลว] จึง 
ควรแสดงในที่นี้เพียงโดยสรุปพอเปนหลักเทานั้น 
        ก.        หวัขอและโครงรูป 
        หัวขอท้ังหมด ไดแสดงไวในตอนวาดวยตัวบทแลว จึงแสดงในท่ีนี้แบบรวบรัด  
เขาใจงายๆ ดังนี้ 
อวิชชา?สังขาร?วิญญาณ?นามรูป?สฬายตนะ?ผัสสะ?เวทนา?ตันหา?  
    1          2             3           4             5             6          7          8 
อุปาทาน?ภพ?ชาติ?ชรามรณะ…โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส =  
      9       10     11          12 
ทุกขสมุทัย 
        สวนฝายดับ หรือทุกขนิโรธ ก็ดําเนนิไปตามหวัขอเชนเดยีวกันนี้ 
        อนึ่ง โดยท่ีกระบวนธรรมของปฏิจจสมุปบาท หมุนเวยีนเปนวัฏฏะหรือวงจร ไมมี 
จุดเร่ิมตน ไมมีจุดจบ ไมมีเบ้ืองตนเบ้ืองปลาย จึงควรเขียนเสียใหม เพือ่ไมใหเกิดความ 
เขาใจผิดในแงนี้ ดังนี ้
{๑ส.สฬ.18/369-372/257-260} 
{๒ดู ปจจยาการวิภังค อภิ.วิ. 35/255-430/181-257; วิสุทธิมัคค 3/107-206; 
วิภงฺ.อ.168-278; สงฺคห.45-49}  
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ข.  [๑คําจํากัดความองคประกอบหรือหวัขอตามลําดับ] 
        1.        อวิชชา        =        ความไมรูทุกข-สมุทัย-นิโรธ-มรรค (อริยสัจ 4) และ 
                                        (ตามแบบอภิธรรม) ความไมรูหนกอน-หนหนา- 
                                        [๒ท้ังหนกอนหนหนา]-ปฏิจจสมุปบาท 
        2.        สังขาร        =        กายสังขาร วจีสังขาร [๓จติตสังขาร] และ  
                                        (ตามนัยอภิธรรม) ปุญญาภิสังขาร 
{๑คําจํากดัความเหลานี้ ดู ส.นิ. 16/6-18/3-5; อภิ.วิ.35/256-272/181-185; 
เปนตน สวนคําอธิบายขยายความใหดู วิสุทธิมัคค และ วิภงฺค.อ. ตามที่อางขางตน} 
{๒ปุพพันตะ-อปรันตะ-ปุพพันตาปรันตะ (=อดีต-อนาคต-ท้ังอดีตอนาคต) ดู  
อภิ.ส.34/712/283} 
{๓กายสังขาร=กายสัญเจตนา (ความจงใจทางกาย) = เจตนา 20 ทางกายทวาร  
(กามาวจรกุศล 8 อกุศล 12) วจีสังขาร=วจีสัญเจตนา (ความจงใจทางวาจา) 
= เจตนา 20 ทางวจีทวาร (กามาวจรกุศล 8 อกุศล 12) จิตตสังขาร = มโนสัญเจตนา 
(ความจงใจในใจ) = เจตนา 29 ในมโนทวาร ท่ียังมิไดแสดงออกเปนกาย-วจีวิญญัต}ิ  
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                                        อปุญญาภิสังขาร [๑อาเนญชาภสัิงขาร] 
        3.        วิญญาณ        =        จักขุ~โสด~ฆาน~ชิวหา~กาย~มโนวญิญาณ [๒(วญิญาณ 6] 
        4.        นามรูป        =        นาม (เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ) หรือตาม 
                                        แบบอภิธรรม (เวทนา ขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ) +  
                                        รูป [๓(มหาภูต 4 และรูปท่ีอาศัยมหาภูต 4)] 
        5.        สาฬยตนะ        =        จักขุ-ตา โสตะ-หู ฆานะ-จมูก ชิวหา-ล้ิน กาย-กาย  
                                        มโน-ใจ 
        6.        ผัสสะ        =        จักขุสัมผัส โสต~ฆานชิวหา~กาย~มโนสัมผัส [๔(สัมผัส 6] 
        7.        เวทนา        =        เวทนาเกิดจากจักขุสัมผัส จากโสต~ฆานชิวหา~ 
                                        กาย~มโนสัมผัส [๕(เวทนา 6)] 
        8.        ตัณหา        =        รูปตัณหา (ตณัหาในรูป) สัททตัณหา (ในเสียง)  
                                        คันธตัณหา (ในกล่ิน) รสตัณหา (ในรส) โผฏฐัพตัณหา 
                                        (ในสัมผัสทางกาย) ธัมมตัณหา (ในธรรมารมณ) 
                                        [๖(ตันหา 6)] 
        9.        อุปาทาน        =        กามุปาทาน (ความยึดม่ันในกามคือ รูป รส กล่ิน เสียง 
                                                สัมผัส ตางๆ) ทิฏฐปาทาน (ความยึดม่ันในทิฏฐิ คือ 
                                                ความเหน็ ลัทธิ ทฤษฎีตางๆ) สีลัพพตุปาทาน  
                                                (ความยดึม่ันในศีลและพรต วาจะทําใหคนบริสุทธ์ิได) 
                                                อัตตวาทุปาทาน (ความยึดม่ันในอัตตา สรางตัวตนข้ึน 
                                                ยึดถือไวดวยความหลงผิด) 
{๑ปุญญาภิสังขาร (ความดีท่ีปรุงแตงชีวิต) = กุศลเจตนาฝายกามาวจรและ 
ฝายรูปาวจร 13 (กามาวจรกศุล 8 รูปาวจรกุศล 5) 
อปุญญาภิสังขาร (ความช่ัวท่ีปรุงแตงชีวิต) = อกุศลเจตนาฝายกามาวจรท้ัง 12 
อาเนญชาภิสังขาร (ภาวะม่ันคงท่ีปรุงแตงชีวิต) = กุศลเจตนาฝายอรูปาวจรท้ัง 4} 
{๒กระจายออก = โลกียวิญญาณ 32 (วิญญาณ 5 ฝายกุศลวิบาก  
                                และอกุศลวิบาก = 10 + มโนวิญญาณ 22) หรือ  
                        =         วิญญาณ 13 (วิญญาณ 5 ท้ังสองฝาย + มโนธาตุ 2 มโนวิญญาณ 
                                ธาตุอเหตุกะโสมนัสสสหรคต 1) เปนไปในปตติกาล  
                                (ระยะระหวางปฏิสนธิ ถึงจุติ) กับ วิญญาณ 19 ท่ีเหลือ เปนไป 
                                ท้ังในปวตัติกาลและปฏิสนธิกาล} 



{๓บันทึกพิเศษทายบทท่ี 1 วาดวยขันธ} 
{๔ผัสสะ = การกระทบระหวางอายตนะภายใน ภายนอก และวิญญาณทางอายตนะ 
นั้นๆ} 
{๕เวทนา ถาแบงโดยลักษณะเปน 3 คือ สุข ทุกข และอทุกขมสุข หรือ 5 คือ สุข  
(ทางกาย) ทุกข (ทางกาย) โสมนัส (ทางใจ) โทมนัส (ทางใจ) อุเบกขา} 
{๖ตัณหา ถาแบงโดยอาการเปน 3 คือ กามตัณหา (ทะยานอยากในส่ิงสนองความ 
ตองการทางประสาทท้ัง 5) ภวตัณหา (ความอยากใหคงอยูนิรันดร) วภิวตัณหา  
(ความอยากใหดับสูญ); หรือกามตัณหา (อยากดวยความยินดใีนกาม) ภวตัณหา  
(อยากอยางมีสัสสสตทิฐิ) วิภวตัณหา (อยากอยางมีอุจเฉททิฐิ);  
ตัณหา 3 นี้ x ตัณหา 6 ขางบน = 18 x ภายในภายนอก = 36 x กาล 3 = 108  
(องฺ.จตุกกฺ.21/199/290)}  
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        10        . ภพ        =        กามภพ รูปภพ อรูปภพ อีกนัยหนึ่ง 
                                =        กรรมภพ (ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร 
                                        อาเนญชาภิสังขาร) กับ อุปปตติภพ (กามภพ รูปภพ 
                                        อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ 
                                        เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ) 
        11. ชาติ        =        ความปรากฏแหงขันธท้ังหลาย การไดมาซ่ึงอายตนะ 
                                        ตางๆ หรือความเกดิ ความปรากฏข้ึนของธรรมตางๆ 
                                        [๑เหลานั้นๆ] 
        12. ชรามรณะ        =        ชรา (ความเส่ือมอายุ ความหงอมอินทรีย) กับ 
                                        มรณะ (ความสลายแหงขันธ ความขาดชีวติินทรีย) หรือ 
                                        ความเส่ือมและความสลายแหงธรรมตางๆ [๑เหลานั้นๆ] 
ค.  ตัวอยางคําอธิบายแบบชวงกวางท่ีสุด 
        เพื่อใหคําอธิบายส้ันและงาย เห็นวาควรใชวิธียกตัวอยาง ดังน้ี 
        (อาสวะ?) อวิชชา เขาใจวาการเกิดในสวรรคเปนยอดแหงความสุข เขาใจวา 
ฆาคนนั้นคนนี้เสียไดเปนความสุข เขาใจวาฆาตัวตายเสียไดจะเปนสุข เขาใจวาเขาถึง 
ความเปนพรหมแลวจะไมเกดิไมตาย เขาใจวาทําพิธีบวงสรวงเชนสังเวยแลวจะไป 
สวรรคก็ได เขาใจวาจะไปนพิพานไดดวยการบําเพ็ญตบะ เขาใจวาตัวตนอันนี้นัน่แหละ 
จะไดไปเกดิเปนนั่นเปนนี่ดวยการกระทําอยางนี้ เขาใจวาตายแลวสูญ ฯลฯ จึง 
        ?สังขาร นึกคิด ตั้งเจตจํานงไปตามแนวทางหรือโดยสอดคลองกับความเขาใจ 
นั้นๆ คิดปรุงแตงวิธีการและลงมือกระทําการ (กรรม) ตางๆ ดวยเจตนาเชนนั้น เปน 
กรรมดี (บุญ) บาง เปนกรรมชั่ว (อบุญหรือบาป) บาง เปนอาเนญชาบาง จึง 
        ?วิญญาณ เกิดความตระหนักรูและรับรูอารมณตางๆ เฉพาะท่ีเปนไปตาม 
หรือ 
เขากันไดกับเจตนาอยางนัน้เปนสําคัญ พูดเพื่อเขาใจกนังายๆ ก็วา จิตหรือวิญญาณถูก 
ปรุงแตงใหมีคุณสมบัติเฉพาะข้ึนมาอยางใดอยางหนึ่ง หรือแบบใดแบบหน่ึง เม่ือตาย  
พลังแหงสังขารคือกรรมท่ีประงแตงไวจึงทําใหปฏิสนธิวิญญาณท่ีมีคุณสมบัติเหมาะกับ 
ตัวมัน ปฏิสนธิข้ึนในภพ และระดับชีวิตท่ีเหมาะกัน คือถือกําเนิดข้ึนจากนั้น 
        ?นามรูป กระบวนการแหงการเกดิก็ดาํเนินการ กอรูปเปนชีวิตท่ีพรอมจะ 
ปรุงแตงกระทํากรรมตางๆ ตอไปอีก จึงเกิดมีรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขาร 
ขันธข้ึนโดยครบถวน ประกอบดวยคุณสมบัติและขอบกพรองตางๆ ตามพลังปรุงแตง 



ของสังขาร คือ กรรมท่ีทํามา และภายในขอบเขตแหงวิสัยของภพท่ีไปเกิดนั้น สุดแตจะ 
ไปเกิดเปนมนษุย ดิรัจฉาน เทวดาเปนตน 
{๑ความหมายนัยหลัง ใชสําหรับอธิบายปฏิจจสมุปบาทท่ีเปนไปในขณะจิตเดยีว ตาม 
หลักใน อภิ.วิ.35/302-3/194; 338/213 ; 428/256}  
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        ?สฬายตนะ แตชีวิตที่จะสนองความตองการของตัวตน และพรอมท่ีจะกระทํา 
การตางๆ โตตอบตอโลกภายนอก จะตองมีทางติดตอกับโลกภายนอก สําหรับให 
กระบวนการรับรูดําเนินงานได ดังนัน้ อาศัยนามรูปเปนเคร่ืองสนับสนุน กระบวนการ 
แหงชีวิตจึงดําเนินตอไปตามพลังแหงกรรม ถึงข้ัน เกิดอายตนะทั้ง 6 คือ ประสาท ตา  
หู จมูก ล้ิน กาย และเคร่ืองรับรูอารมณภายใน คือ ใจ จากนั้น 
        ?ผัสสะ กระบวนการแหงการรับรูก็ดําเนินงานได โดยการเขากระทบหรือ 
ประจวบระหวางองคประกอบสามฝาย คือ อายตนะภายใน (ตา หู จมูก ล้ิน กายและ 
ใจ) กับอารมณ หรืออายตนะภายนอก (รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และ 
ธรรมารมณ) และวิญญาณ (จกัขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ  
กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ) เม่ือการรับรูเกิดข้ึนคร้ังใด 
        ?เวทนา ความรูสึกที่เรียกวา การเสวยอารมณ กจ็ะตองเกิดขึ้นในรูปใดรูปหนึ่ง  
คือ สุขสบาย (สุขเวทนา) ไมสบาย เจ็บปวด เปนทุกข (ทุกขเวทนา) หรือไมก็เฉยๆ  
(อทุกขมสุขเวทนา หรือ อุเบกขาเวทนา) และโดยวิสัยแหงบุถุชน กระบวนการยอม 
ไมหยดุอยูเพียงนี้ จงึ 
        ?ตัณหา ถาสุขสบาย ก็ชอบใจติดใจ อยากได หรืออยากไดใหมากย่ิงๆ ข้ึนไป 
อีก เกิดการทะยานอยากและแสหาตางๆ ถาเปนทุกข ไมสบาย ก็ขัดใจ ขัดเคือง อยาก 
ใหสูญส้ินใหหมดไป หรือใหพนๆ ไปเสีย ดวยการทําลายหรือหนีไปใหพนกต็าม  
เกิดความกระวนกระวายดิน้รนอยากใหพนจากอารมณท่ีเปนทุกข ขัดใจ หนัไปหาไป 
เอาส่ิงอ่ืนอารมณอ่ืนท่ีจะใหความสุขได หรือไมก็รูสึกเฉยๆ คืออุเบกขา เปนความรูสึก 
อยางละเอียด จัดเขาในฝายสุข เพราะไมขัดใจ เปนความสบายอยางออนๆ รูสึกเร่ือยๆ  
เพลินๆ จากนัน้ 
        ?อุปาทาน ความอยากเมื่อรุนแรงข้ึนก็กลายเปนยึดคือยึดม่ันติดสยบหมกมุน 
ในส่ิงนั้น หรือเม่ือยังไมไดกอ็ยากดวยตัณหา เม่ือไดหรือถึงแลว ก็ยดึฉวยไวดวยอุปทาน  
และเม่ือยดึม่ันก็มิใชยดึแตอารมณท่ีอยากได (กามุปาทาน) เทานั้น แตยังพวงเอา 
ความยึดม่ันในความเห็น ทฤษฎี ทิฐิตางๆ (ทิฏฐปาทาน) ความยึดม่ันในแบบแผน 
ความประพฤติและขอปฏิบัติท่ีจะใหไดส่ิงท่ีปรารถนา (สีลัพพตุปาทาน) และความ 
ยึดม่ันในตัวตน (อัตตวาทุปาทาน) พวัพันเกี่ยวเนื่องกนัไป ดวยความยดึม่ันถือม่ันนี้ จึง 
กอใหเกิด 
        ?ภพ เจตนา เจตจํานงท่ีจะกระทําการ เพื่อใหไดมาและใหเปนไปตามความ 
ยึดม่ันถือม่ันนัน้ และนําใหเกดิกระบวนพฤติกรรม (กรรมภพ) ท้ังหมดขึน้อีก เปน 



กรรมดี กรรมช่ัว หรืออาเนญชา สอดคลองกับตัณหาอุปาทานน้ันๆ เชน อยากไป 
สวรรค และมีความเหน็ท่ียึดม่ันไววาจะไปสวรรคไดดวยการกระทําเชนนี้ ก็กระทํา 
กรรมอยางนั้นๆ ตามท่ีตองการ พรอมกับการกระทํานั้น ก็เปนการเตรียมภาวะแหงชีวติ  
คือขันธ 5 ท่ีจะปรากฏในภพท่ีสมควรกับกรรมนั้นไวพรอมดวย (อุปปตติภพ) เม่ือ 
กระบวนการกอกรรมดําเนินไปเชนนีแ้ลว คร้ันชีวิตชวงหนึ่งส้ินสุดลง พลังแหงกรรมท่ี 
สรางสมไว (กรรมภพ) ก็ผลักดันใหเกิดการสืบตอข้ันตอนตอไปในวงจรอีกคือ 
        ?ชาติ เร่ิมแตปฏิสนธิวิญญาณท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองกับพลังแหงกรรมนั้น  
ปฏิสนธิข้ึนในภพที่สมควรกบักรรม บังเกดิขันธ 5 ข้ึนพรอม เร่ิมกระบวนการแหงชีวติ 
ใหดําเนินตอไป คือ เกิดนามรูป  
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สฬายตนะ ผัสสะและเวทนาข้ึนหมุนเวียนวงจรอ่ืน และเม่ือการเกิดมีข้ึนแลว ยอมเปน 
การแนนอนท่ีจะตองมี 
        ?ชรามรณะ ความเสื่อมโทรม และแตกดับแหงกระบวนการของชีวิตนั้น 
สําหรับ 
บุถุชน ชรามรณะน้ี ยอมคุกคามบีบค้ันท้ังโดยชัดแจง และแฝงซอน (อยูในจิตสวนลึก)  
ตลอดเวลา ดังนั้น ในวงจรชีวิตของบุถุชน ชรามรณะจึงพวงมาพรอมดวย 
        …โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ซ่ึงเรียกรวมวาความทุกขนั่นเอง คําสรุป 
ของปฏิจจสมุปบาทจึงมีวา “กองทุกขท้ังปวง จึงเกิดมีดวยอาการอยางนี้” 
        อยางไรกด็ี ในฐานะท่ีเปนวัฏฏะ หรือวงจร ความส้ินสุดจึงไมมี ณ ท่ีนี้ แทจริง  
องคประกอบชวงนี้ กลับเปนข้ันตอนท่ีสําคัญอยางยิ่งอีกตอนหน่ึงท่ีจะทําใหวงจรหมุน 
เวียนตอไป กลาวคือ โสกะ (ความแหงใจ) ปริเทวะ (ความรํ่าไร) ทุกข โทมนัส  
(ความเสียใจ) อุปายาส (ความผิดหวังคับแคนใจ) เปนอาการสําแดงออกของการมี 
กิเลสท่ีเปนเช้ือหมักดองอยูในจิตสันดาน ท่ีเรียกวา อาสวะ อันไดแกความใฝใจในส่ิง 
สนองความอยากทางประสาทท้ัง 5 และทางใจ (กามาสวะ) ความเห็นความยึดถือ 
ตางๆ เชน ยึดถือวา รูปเปนเรา รูปเปนของเรา เปนตน (ทิฏฐาสวะ) ความชื่นชอบอยู 
ในใจวาภาวะแหงชีวิตอยางนั้นอยางนี้เปนส่ิงดีเลิศ ประเสริฐ มีความสุข หวังใจใฝฝนท่ี 
จะไดอยูครองภาวะชีวิตนี้เสวยสุขใหนานแสนนาน หรือตลอดไป (ภวาสวะ) และความ 
ไมรูส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปน (อวิชชาสวะ) ชรามรณะเปนเคร่ืองหมายแหงความเส่ือม 
ส้ินสลาย ซ่ึงขัดกับอาสวะเหลานี้ เชน ในดานกามาสวะ ชรามรณะทําใหบุถุชนเกิดความ 
รูสึกวา ตนกําลังพลัดพราก หรือหมดหวังจากส่ิงท่ีช่ืนชอบท่ีปรารถนา ในดานทิฏฐาสวะ  
เม่ือยึดถืออยูวารางกายเปนตัวเราเปนของเรา พอรางกายแปรปรวนไป ก็ผิดหวังแหงใจ  
ในดานภวาสวะทําใหรูสึกตัววา จะขาด พลาด พราก ผิดหวัง หรือหมดโอกาสที่จะครอง 
ภาวะแหงชีวิตท่ีตัวช่ืนชอบอยางนั้นๆ ในดานอวิชชาสวะ ก็คือขาดความรูความเขาใจ 
มูลฐานต้ังตนแตวาชีวิตคืออะไร ความแกชราคืออะไร ควรปฏิบัติอยางไรตอความแก 
ชรา เปนตน เม่ือขาดความรูความคิดในทางท่ีถูกตอง พอนึกถึงหรือเขาเกี่ยวของกับ 
ชรามรณะก็บังเกิดความรูสึกและแสดงอาการในทางหลงงมงาน ขลาดกลัว และเกิด 
ความซึมเซาหดหูตางๆ ดังนัน้ อาสวะ จึงเปนเช้ือ เปนปจจัยท่ีจะให โสกะ ปริเทวะ  
ทุกข โทมนัส อุปายาส เกิดข้ึนไดทันทีท่ีชรามรณะเขามาเกี่ยวของ 
        อนึ่ง โสกะ เปนตนเหลานี้ แสดงถึงอาการมืดมัวของจิตใจ เวลาใดความทุกข 
เหลานี้เกดิข้ึน จิตใจจะพรามัวรอนรนอับปญญา เม่ือเกิดอาการเหลานี้ กเ็ทากับพวง 



อวิชชาเกดิข้ึนมาดวย อยางท่ีกลาวในวิสุทธิมัคควา “โสกะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส  
ไมแยกไปจาอวิชชา และธรรมดาปริเทวะ กย็อมมีแกคนหลง เหตุนั้น เม่ือโสกะ เปนตน  
สําเร็จแลว [๑อวิชชากย็อมเปนอันสําเร็จแลว”] วา “ในเร่ืองอวิชชา พึงทราบวา  
[๒ยอมเปนอันสําเร็จมาแลวแตธรรมมีโสกะเปนตน”] และวา “อวิชชายอมยังเปนไป 
ตลอดเวลาท่ีโสกะเปน 
{๑วิสุทธิ. 3/192} 
{๒วิสุทธิ.3/193}  
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[๑ตนเหลานั้นยังเปนไปอยู”] โดยนัยนี้ ทานจึงกลาววา “เพราะอาสวะเกิด  
[๒อวิชชาจึงเกิด”] และสรุปไดวา ชรามรณะของปุถุชน ซ่ึงพวงดวยโสกะ ปริเทวะ  
ทุกข โทมนัส อุปายาส ยอมเปนปจจยัใหเกดิอวิชชา หมนุวงจรตอไปอีกสัมพันธกัน 
ไมขาดสาย 
        จากคําอธิบายตามแบบนี้ มีขอสังเกตและส่ิงท่ีควรทําความเขาใจเปนพเิศษ  
ดังนี ้
        1.        วงจรแหงปฏิจจสมุปบาทตามคําอธิบายแบบนี้ นิยมเรียกวา “ภวจกัร” ซ่ึง 
แปลวาวงลอแหงภพ หรือ “สังสารจักร” ซ่ึงแปลวา วงลอสังสารวัฏ และจะเห็นไดวา 
คําอธิบายคาบเกี่ยวไปถึง 3 ชวงชีวิต คือ อวชิชากับสังขาร ชวงหนึ่ง วิญญาณ ถึง ภพ  
ชวงหนึ่ง และชาติ กับ ชรามรณะ (พวงดวย โสกะ เปนตน) อีกชวงหนึง่ ถากําหนดเอา 
ชวงกลางคือ วญิญาณ ถึง ภพ เปนชีวิตปจจบัุน ชวงชีวิตท้ัง 3 ซ่ึงประกอบดวยองค  
(หัวขอ) 12 จึงแบงเปน 3 กาลดังนี้ 
        1)        อดีต                =        อวิชชา สังขาร 
        2)        ปจจุบัน        =        วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตณัหา  
                                                อุปาทาน ภพ 
        3)        อนาคต        =        ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ) 
        2.        เม่ือแยกออกเปน 3 ชวงเชนนี้ ยอมถือเอาชวงกลาง คือ ชีวิตปจจุบัน หรือ 
ชาตินี้ เปนหลัก เม่ือถือเอาชวงกลางเปนหลัก ก็ยอมแสดงความสัมพันธในฝายอดีต 
เฉพาะดานเหตุ คือสืบสาวจากผลที่ปรากฏในปจจุบันวาเกิดมาจากเหตุอะไรในอดีต  
(= อดีตเหตุ?ปจจุบันผล) และในฝายอนาคตแสดงเฉพาะดานผลคือชักโยงจากเหตุ 
ในปจจุบันอกไปวาจะใหเกดิผลอะไรในอนาคต (= ปจจบัุนเหต?ุอนาคตผล) โดยนัย 
นี้  
เฉพาะชวงกลาง คือปจจุบันชวงเดยีว จึงมีพรอมท้ังฝายผล และ เหตุ จึงแสดงไดเปน  
4 ชวง (เรียกวา สังคหะ หรือสังเขป 4) ดังนี ้
        1)        อดีตเหตุ                =        อวิชชา สังขาร 
        2)        ปจจุบันผล                =        วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 
        3)        ปจจุบันเหตุ        =        ตัณหา อุปาทาน ภพ 
        4)        อนาคตผล                =        ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ) 
        3.        จากคําอธิบายขององคประกอบแตละขอ จะเหน็ความหมายที่คาบเกี่ยว 
เช่ือมโยงกันขององคประกอบบางขอ ซ่ึงจัดเปนกลุมไดดงันี้ 



        1)        อวิชชา กับ ตณัหา อุปาทาน 
        -        จากคําอธิบายของอวิชชา จะเหน็ชัดวา มีเร่ืองของความอยาก (ตัณหา) และ 
ความยึดม่ัน (อุปาทาน) โดยเฉพาะความยดึม่ันในตัวตน เขาแฝงอยูดวยทุกตัวอยาง  
เพราะเม่ือไมรูจักชีวิตตามความเปนจริง หลงผิดวามีตัวตน ก็ยอมมีความอยากเพ่ือ 
ตัวตนและความยึดถือเพ่ือตวัตนตางๆ และในคําท่ีวา 
{๑วิสุทธิ. 3/124} 
{๒ม.มู.12/128/100}  
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“อาสวะเกดิ อวิชชาจึงเกิด” นั้น กามาสวะ ภวาสวะ และทิฏฐาสวะ ก็เปนเร่ืองของ 
ตัณหาอุปาทาน นั่นเอง ดังนัน้ เม่ือพูดถึงอวิชชา จึงมีความหมายพวงหรือเช่ือมโยงไป 
ถึงตัณหาและอุปาทานดวยเสมอ 
        -        ในคําอธิบายตัณหาและอุปาทานก็เชนเดียวกนั จะเห็นไดวา มีอวิชชาแฝง 
หรือพวงอยูดวยสมอในแงท่ีวา เพราะหลงผิดวาเปนตัวตน จึงอยากและยึดถือเพ่ือ 
ตัวตนนัน้ เพราะไมรูส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปน จึงเขาไปอยากและยดึถือในส่ิงเหลานั้น 
วาเปนเราเปนของเรา หรืออยากไดเพื่อเรา เปนเร่ืองของความเหน็แกตัวท้ังส้ิน และใน 
เวลาท่ีอยากและยึดถือเชนนัน้ ยิ่งอยากและยึดแรงเทาใดกย็ิ่งมองขามเหตุผล มองไม 
เห็นส่ิงท้ังหลายตามสภาพของมัน และละเลยการปฏิบัติตอมันดวยสติปญญาตามเหตุ 
ตามผล มากข้ึนพียงนั้น โดยเหตุนี้เม่ือพูดถึง ตัณหา อุปาทาน จึงเปนอันพวงเอาอวิชชา 
เขาไวดวย 
        โดยนัยนี้ อวิชชา ในอดตีเหตุ กับ ตณัหา อุปาทาน ในปจจุบันเหตุ จึงให 
ความหมายท่ีตองการไดเปนอยางเดยีวกัน แตการท่ียกอวชิชาข้ึนในฝายอดีต และ 
ยกตัณหาอุปาทานข้ึนในฝายปจจุบันกเ็พื่อแสดงตัวประกอบท่ีเดนเปนตัวนํา ในกรณีท่ี 
สัมพันธกับองคประกอบขออ่ืนๆ ในภวจกัร 
        2)        สังขาร กับ ภพ 
        สังขารกับภพ มีคําอธิบายในวงจรคลายกันมาก สังขารอยูในชวงชีวิตฝายอดีต  
และภพอยูในชวงชีวิตฝายปจจุบัน ตางก็เปนตัวการสําคัญ ท่ีปรุงแตงชีวิตใหเกดิในภพ 
ตางๆ ความหมายจึงใกลเคียงกันมาก ซ่ึงความจริงก็เกือบเปนอันเดยีวกัน ตางท่ี 
ขอบเขตของการเนน สังขารมุงไปท่ีตัวเจตนา หรือเจตจํานงผูปรุงแตงการกระทํา เปน 
ตัวนําในการทํากรรม สวนภพมีความหมายกวางกวา โดยแบงเปนกรรมภพ กับ  
อุปปตติภพ กรรมภพ แมจะมีเจตนาเปนตัวการสําคัญเหมือนสังขาร แตใหความรูสึก 
ครอบคลุมมากกวาโดยเพงเอากระบวนพฤติกรรมท้ังหมดทีเดียว สวนอุปปตติภพ  
หมายถึงขันธ 5 ท่ีเกิดเพราะกรรมภพนัน้ โดยนัยนี้ สังขาร กับกรรมภพ จึงพูดพวงไป 
ดวยกันได 
        3)        วญิญาณ ถึง เวทนา กับ ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ) 
        -        วิญญาณ ถึง เวทนา เปนตัวชีวิตปจจุบัน ซ่ึงเปนผลมาจากเหตุในอดีต การท่ี 
แสดงไวเปนอยางๆ ตามลําดับอยางนี้ เพราะมุงกระจายกระบวนธรรมออกใหเห็น 
อาการที่องคประกอบตางๆ ของชีวิตซ่ึงเปนฝายผลในปจจุบัน เขาสัมพนัธกันจนเกดิ 
องคประกอบอ่ืนๆ ท่ีเปนฝายเหตุในปจจุบัน อันจะนํามาซ่ึงผลในอนาคตตอไปอีก 



        -        สวน ชาติ ชรามรณะ แสดงไวเปนผลในอนาคต ตองการช้ีใหเห็นเพยีงวา  
เม่ือเหตุปจจุบันยังมีอยู ผลในอนาคตก็จะยังมีตอไป จึงพูดส้ันใชเพียงคําวา ชาติ และ 
ชรามรณะ ซ่ึงก็หมายถึงการเกิดดับของ วิญญาณ ถึง เวทนา นั่นเอง แตเปนคําพูด 
แบบสรุป และตองการเนนในแงการเกิดข้ึนของทุกข ใหเห็นจดุท่ีจะเช่ือมโยงกลับเขา 
สูวงจรอยางเดมิไดอีก ดังนั้น ตามหลักจึงกลาววา วิญญาณ ถึง เวทนา กับ ชาติ  
ชรา มรณะ เปนอันเดยีวกัน พูดแทนกันไปได 
        เม่ือถือตามแนวนี้ เร่ืองเหตุผล 4 ชวงในขอ 2. จึงแยกองคประกอบออกเปน 
ชวงละ 5 ไดทุกตอน คือ  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 168 
        1)        อดีตเหตุ 5        =        อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ 
        2)        ปจจุบันผล 5        =        วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา  
                                                        (=ชาติ ชรามรณะ) 
        3)        ปจจุบันเหตุ 5        =        อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ 
        4)        อนาคตผล 5        =        วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา  
                                                        (= ชาติ ชรามรณะ) 
        เม่ือนับหวัขอดังนี้ จะได 20 เรียกกันวา อาการ 20 
        4.        จากคําอธิบายในขอ 3. จึงแยกประเภทองค 12 ของปฏิจจสมุปบาท ตาม 
หนาท่ีของมันในวงจรเปน 3 พวก เรียกวา วัฏฏะ 3 หรือไตรวัฏฏ (วน 3) คือ 
        1)        อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เปน กิเลส คือตัวสาเหตุผลักดันใหคิดปรุงแตง 
กระทําการตางๆ เรียกวา กิเลสวัฏฏ 
        2)        สังขาร (กรรม) ภพ เปน กรรม คือกระบวนการกระทําหรือกรรมท้ังหลายที่ 
ปรุงแตงชีวิตใหเปนไปตางๆ เรียกวา กรรมวัฏฏ 
        3)        วญิญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา เปน วิบาก คือสภาพชีวิตท่ีเปน 
ผลแหงการปรุงแตงของกรรม และกลับเปนปจจยัเสริมสรางกิเลสตอไปไดอีก เรียกวา  
วิปากวัฏฏ 
        วัฏฏะท้ัง 3 นี้ หมุนเวียนตอเนื่องเปนปจจัยอุดหนนุแกกัน [๑ทําใหวงจรแหงชีวิต 
ดําเนินไปไมขาดสาย] ซ่ึงอาจเขียนเปนภาพไดดังนี ้
{๑วัฏฏะ 3 เปนมติรุนอรรถกถา ท่ีอาจถือไดวา เปนการอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบ 
เขาใจกนังายๆ จะวาเปนการแสดงสังสารวัฏฏแบบชาวบานก็วาได เชน เม่ือมีกิเลส 
อยากไดจึงทํากรรมใหไดส่ิงนั้นมาเสพเสวย ไดรับวิบากคือเวทนาท่ีเปนสุข จึงเกิดกิเลส 
อยากไดยิ่งข้ึนไป แลวทํากรรมและไดรับวบิากตอไปอีก ; หรือ เม่ืออยากไดและทํา 
กรรมใหไดมาแตไมสมใจ ไดวิบากคือเวทนาท่ีเปนทุกข ทําใหเกดิกิเลสคือ โทสะ จึงทํา 
กรรมแลวไดรับวิบากไปอีกแบบหนึ่ง ดังนี้ เปนตน}  
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        5.        ในฐานะท่ีกิเลสเปนตัวมูลเหตุของการกระทํากรรมตางๆ ท่ีจะปรุงแตงชีวติ 
ใหเปนไป จึงกําหนดใหกิเลสเปนจุดเร่ิมตนในวงจร เม่ือกําหนดเชนนีก้็จะไดจดุเร่ิมตน  
2 แหงในวงจรนี้ เรียกวา มูล 2 ของ ภวจกัร คือ 
        1)        อวิชชา เปนจุดเร่ิมตนในชวงอดีต ท่ีสงผลมายังปจจุบันถึงเวทนาเปนท่ีสุด 
        2)        ตัณหา เปนจุดเร่ิมตนในชวงปจจุบันตอจากเวทนา สงผลไปยังอนาคตถึง 
ชรามรณะเปนที่สุด  
        เหตุผลท่ีแสดงอวิชชาในชวงแรก และตัณหาในชวงหลังนั้น เห็นไดชัดอยูแลว 
อยางท่ีกลาวในขอ 3. คือ อวชิชา ตอเนื่องกบั โลกะ ปริเทวะ ฯลฯ สวนตัณหาตอเน่ือง 
กับเวทนา ดังนั้น อวิชชา และ ตัณหา [๑จงึเปนกิเลสตัวเดนตรงกับกรณีนั้นๆ] 
        อนึ่ง ในแงของการเกิดในภพใหม คําอธิบายตามแบบก็ไดแสดงความแตกตาง 
ระหวางกรณีอวิชชาเปนกิเลสตัวเดน กับกรณีท่ีตัณหาเปนกิเลสตัวเดนไวดวย คือ 
        -        อวชิชา เปนตัวการพิเศษ ท่ีจะใหสัตวไปเกิดในทุคติ เพราะผูถูกอวิชชา 
ครอบงําไมรูวาอะไรดี อะไรช่ัว อะไรถูก อะไรผิด อะไรเปนประโยชน ไมเปนประโยชน  
อะไรเปนเหตุใหเกดิความเส่ือมพินาศ ยอมทําการตางๆ ดวยความหลงมืดมัว ไมมีหลัก  
จึงมีโอกาสทํากรรมท่ีผิดพลาดไดมาก 
        -        ภวตัณหา เปนตัวการพิเศษท่ีจะใหสัตวไปเกิดในสุคติ ในกรณีท่ีภวตัณหาเปน 
ตัวนํา บุคคลยอมคํานึงและใฝใจในภาวะแหงชีวิตท่ีดีๆ ถาเปนโลกหนา ก็คิดอยากไป 
เกิดในสวรรค ในพรหมโลก เปนตน ถาเปนภพปจจุบัน ก็อยากเปนเศรษฐี อยากเปนคน 
มีเกียรติ ตลอดจนอยากไดช่ือวาเปนคนดี เม่ือมีความอยากเชนนี้ กจ็ึงคิดการและลงมือ 
กระทํากรรมตางๆ ท่ีจะเปนทางใหบรรลุจดุหมายนั้นๆ เชน อยากไปเกิดเปนพรหมก ็
บําเพ็ญฌาน อยากไปสวรรค ก็ใหทานรักษาศีล อยากเปนเศรษฐี ก็ขยนัหาทรัพย อยาก 
เปนคนมีเกยีรติ ก็สรางความดี ฯลฯ ทําใหรูจักยั้งคิดและไมประมาท ขวนขวายในทางท่ี 
ดี มีโอกาสทําความดีไดมากกวาผูอยูดวยอวิชชา 
        เร่ืองท่ียกอวิชชา และภวตัณหาเปนหวัขอตนของวฏัฏะ แตก็มิใชเปนมูลการณ 
นั้น มีพุทธพจนแสดงไวอีก เชน 
        “ภิกษุท้ังหลาย ปลายแรกสุดของอวิชชาจะปรากฏก็หาไมวา “กอนแตนี้ อวิชชา 
มิไดมี คร้ันมาภายหลังจึงมีข้ึน” เร่ืองนี้ เรากลาวดังน้ีวา “ก็แล [๒เพราะส่ิงนี้เปนปจจยั 
อวิชชาจึงปรากฏ] 
        สวนภวตณัหา ก็มีพุทธพจนแสดงไว [๓มีความอยางเดียวกัน] 
{๑คัมภีรรุนอรรถกถากลาววา การตรัสอวิชชาและตัณหาเปนมูลไว 2 อยางนี้ มีความ 



มุงหมายตางกนั อวิชชาหมายสําหรับคนทิฐิจริต ตัณหาสําหรับคนตัณหาจริต อีก 
นัยหนึ่ง ทอนอวิชชาเปนมูล ตรัสเพื่อถอนอุจเฉททิฐิ อีกนัยหนึ่ง ทอนอวิชชาเปน 
มูลหมายสําหรับคัพภไสยกสัตว ทอนตัณหาเปนมูลมุงสําหรับโอปปาติกสัตว ดู  
วิสุทธิ.3/195} 
{๒องฺ.ทสก.24/61/120; วิสุทธิ.3/118; ตามความในพระสูตรนี้ อวิชชามีอาหาร คือ  
นิวรณ 5} 
{๓องฺ.ทสก.24/62/124; วิสุทธ์ิ.3/118; อาหารของภวตณัหา คือ อวิชชา}  
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        ขอท่ีอวิชชาและตัณหาเปนตัวมูลเหตุ และมาดวยกัน ก็มีพุทธพจนแสดงไว เชน 
        “ภิกษุท้ังหลาย กายน้ี เกิดข้ึนพรอมแลวอยางนี้ แกคนพาล…แกบัณฑิต ผูถูก 
อวิชชาปดกัน้ ผูถูกตัณหาผูกรัด ก็แล กายน้ีนั่นเอง กับนามรูปภายนอก จึงมีเปน  
2 อยาง อาศัย 2 อยางนั้น จงึมีผัสสะเพียง 6 อายตนะ เทานั้น คนพาล…บัณฑิต ได 
ผัสสะโดยทางอายตนะเหลานี้ หรือเพียงอันใดอันหนึ่ง [๑จึงไดเสวยความสุขและ 
ความทุกข] 
        6.        อาการที่องคประกอบตางๆ ในปฏิจจสุมปบาท สัมพันธเปนปจจยัแกกันนั้น 
ยอมเปนไปโดยแบบความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ในบรรดาแบบ 
ความสัมพันธท่ีเรียกวาปจจยั 24 อยาง [๒ตามคําอธิบายในแนวท่ีเรียกวาปฏฐานนยั] 
        อนึ่ง องคประกอบแตละขอยอมมีรายละเอียดและขอบเขตความหมายกวาง 
ขวางอยูในตัว เชน เร่ืองวิญญาณหรือจิต ก็แยกออกไปไดอีกวา วิญญาณหรือจิต ท่ีด ี
หรือช่ัวมีคุณสมบัติอยางไรบาง มีกี่ระดับจติอยางใดจะเกิดได ณ ภพใด ดังนี้ เปนตน  
หรือในเร่ืองรูป ก็มีรายละเอียดอีกเปนอันมาก เชน รูปมีกี่ประเภท แตละอยางมี 
คุณสมบัติอยางไร ในสภาวะเชนใด จะมีรูปอะไรเกดิข้ึนบาง ดังน้ีเปนตน 
        เร่ืองปจจยั 24 นั้นก็ดี รายละเอียดโดยพิสดารขององคประกอบแตละขอๆ ก็ดี  
เห็นวายังไมจําเปนจะตองนํามาแสดงไวในท่ีนี้ท้ังหมด ผูสนใจพิเศษพึงศึกษาโดยเฉพาะ 
จากคัมภีรฝายอภิธรรม 
        จากคําอธิบายขางตน อาจแสดงเปนแผนภาพประกอบความเขาใจไดดังนี ้
{๑ส.นิ.16/57/28} 
{อภิธรรมปฎก คัมภีรมหาปฏฐาน (อภิ.ป.) เลม 40-45; สงฺคห.46-49}  
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หมายเหตุ :         เทียบตามแนวอริยสัจ เรียกชวงเหตุวา “สมุทัย” เพราะเปนตัวการกอ 
                        ทุกข เรียกชวงผลวา “กรรมภพ” เพราะเปนกระบวนการฝายสรางเหตุ 
                        เรียกชวงผลวา “อุปปตติภพ” เพราะเปนกระบวนการฝายเกิดผล 
                -        จุดเช่ือมระหวาง เหตุกับผล และผลกับเหตุ เรียกวา “สนธิ” มี 3 คือ 
                        สนธิท่ี 1 = เหตุผลสนธิ สนธิท่ี 2 = ผลเหตุสนธิ สนธิท่ี 3 = เหตุผลสนธิ 
6.  ความหมายในชีวิตประจําวัน 
        คําอธิบายท่ีผานมาแลวนั้น เรียกวาคําอธิบายตามแบบ โดยความหมายวา เปน 
คําอธิบายท่ีมีในคัมภีรอรรถกถาตางๆ และนิยมยดึถือกันสืบมา จะเหน็ไดวาคําอธิบาย 
แบบนั้นมุงแสดงในแงสังสารวัฏ คือ การเวยีนวายตายเกดิ ขามชาติขามภพ ใหเหน็ 
ความตอเนื่องกันของชีวิตในชาติ 3 ชาติ คือ อดีต ปจจบัุน และอนาคต และไดจัดวาง 
รูปคําอธิบายจนดูเปนระบบ มีแบบแผนแนนอนตายตัว 
        ผูไมเห็นดวย หรือไมพอใจกับคําอธิบายแบบนัน้ และตองการอธิบายตามความ 
หมายท่ีเปนไปอยูทุกขณะในชีวิตประจําวัน นอกจากจะสามารถอางคําอธิบายในคัมภีร 
อภิธรรม ท่ีแสดงปฏิจจสมุปบาทตลอดสายในขณะจิตเดยีวแลว ยังสามารถตีความ 
พุทธพจนขอเดียวกันกับท่ีฝายอธิบายตามแบบไดใชอางอิงนั่นเอง ใหเปนไปตามความ 
เห็นฝายตนได นอกจากนั้น ยังสามารถอางเหตุผลและหลักฐานในคัมภรีอยางอ่ืนๆ  
เปนเคร่ืองยืนยันความเห็นฝายตนใหหนักแนนยิ่งข้ึนไปอีกไดดวย คําอธิบายแบบนี้ มี 
ความหมายท่ีนาสนใจพิเศษเฉพาะตัวมัน จึงแยกมาต้ังเปนหัวขออันหนึ่งตางหาก  
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        เหตุผลท่ีอางไดในการอธิบายแบบนีมี้หลายอยาง เชนวา การดับทุกข และอยู 
อยางไมมีทุกขของพระอรหนัต เปนเร่ืองท่ีเปนไปอยูตั้งแตชีวิตปจจุบันนี้แลว ไมตองรอ 
ใหส้ินชีวิตเสียกอน จึงจะไมมีชาติใหม ไมมีชรามรณะ แลวจึงไมมี โสกะ ปริเทวะ ทุกข  
โทมนัส อุปายาส ในอนาคตชาติ โสกะ ปริเทวะ ฯลฯ ไมมีตั้งแตชาติปจจุบันนี้แลว  
วงจรของปฏิจจสมุปบาทในการเกิดทุกข หรือดับทุกขกด็ี จึงเปนเร่ืองของชีวิตท่ีเปนไป 
อยูในปจจุบันนี้เอง ครบถวนบริบูรณ ไมตองไปคนหาในชาติกอน หรือรอไปดูชาติหนา  
นอกจากนั้น เม่ือเขาใจวงจรที่เปนไปอยูในชีวิตปจจุบันดแีลว กย็อมเขาใจวงจรในอดีต  
และวงจรในอนาคตไปดวย เพราะเปนเร่ืองอยางเดยีวกันนั่นเอง 
        ในดานพทุธพจน ก็อาจอางพุทธดํารัสตอไปนี้ เปนตัวอยาง 
        “ดูกรอุทายี ผูใดระลึกขันธท่ีเคยอยูมากอนไดตางๆ มากมาย…ผูนั้นจึงควรถาม 
ปญหากะเราในเร่ืองหนหลัง [๑(ชาติกอน)] หรือเราจึงควรถามปญหาในเร่ืองหนหลัง 
กะผูนั้น ผูนัน้จึงจะทําใหเราถูกใจไดดวยการแกปญหาในเร่ืองหนหลัง หรือ เราจึงจะทํา 
ใหผูนั้นถูกใจไดดวยการแกปญหาในเร่ืองหนหลัง ผูใดเห็นสัตวท้ังหลาย ท้ังท่ีจุติอยู ท้ัง 
ท่ีอุบัติอยู ดวยทิพยจกัษ…ุผูนั้นจึงควรถามปญหากะเราในเร่ืองหนหนา [๒(ชาติหนา)]  
หรือวาเราจึงควรถามปญหาในเร่ืองหนหนากะผูนั้น ผูนัน้จึงจะทําใหเราถูกใจไดดวยการ 
แกปญหาในเร่ืองหนหนา หรือเราจึงจะทําใหผูนั้นถูกใจไดดวยการแกปญหาในเร่ือง 
หนหนา” 
        ก็แล อุทายี เร่ืองหนกอน ก็งดไวเถิด เร่ืองหนหนา กง็ดไวเถิด เราจากแสดง 
ตัวธรรมแกทาน : เม่ือส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จึงมี เพราะส่ิงนี้เกดิข้ึน ส่ิงนี้จึงเกิด เม่ือส่ิงนี้ไมมี  
เพราะส่ิงนี้ดับ [๓ส่ิงนี้จึงดับ”] 
        “นายบาน ช่ือ คันธภัก นักเลง ณ ท่ีสมควรแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา  
“ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาไดโปรดแสดงความอุทัยและความอัสดง 
แหงทุกขแกขาพระองคดวยเถิด” 
        “พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :- แนะทานนายบาน ถาเราแสดงความเกิดข้ึนและ 
ความอัสดงแหงทุกขแกทานโดยอางกาลสวนอดีตวา ‘ในอดีตกาล ไดมีแลวอยางนี’้  
ความสงสัยเคลือบแคลงในขอนั้น ก็จะมีแกทานได ถาเราแสดงความเกดิข้ึนและความ 
อัสดงแหงทุกขแกทาน โดยอางกาลสวนอนาคตวา ‘ในอนาคตกาล จักเปนอยางนี’้  
ความสงสัย ความเคลือบแคลง ก็จะมีแกทานแมในขอนัน้ไดอีก ก็แล ทานนายบาน เรา 
นั่งอยูท่ีนีแ่หละ จักแสดงความเกิดข้ึนและความอัสดงแหงทุกขแกทาน ผูนั่งอยู ณ  
[๔ท่ีนี้เหมือนกัน”] 



        “ดูกรสิวก เวทนาบางอยางเกิดข้ึน มีดเีปนสมุฏฐานก็มี…มีเสมหะเปนสมุฏฐานก็ 
มี…มีการประชุมแหงเหตุเปนสมุฏฐานก็มี…เกิดจากความแปรปรวนแหงอุตุก็มี…เกดิจาก 
บริหารตนไมสมํ่าเสมอก็มี…เกิดจากถูกทํารายก็มี…เกิดจากผลกรรมก็มี ขอท่ีเวทนา… 
เกิดข้ึนโดยมี (ส่ิงท่ีกลาวมาแลว) เปนสมุฏฐาน เปนเร่ืองที่รูไดดวยตนเอง ท้ังชาวโลกก็ 
รูกันท่ัววาเปนความจริงอยางนั้น ในเร่ืองนัน้ สมณพราหมณเหลาใด มี 
{๑ปุพฺพนฺต} 
{๒อปรนฺต} 
{๓ม.ม.13/371/355} 
{๔ส.สฬ.18/627/403}  
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วาทะ มีความเห็นอยางนี้วา “บุคคลไดเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ตาม  
เปนทุกขก็ตาม เวทนาทั้งหมดนั้น [๑เปนเพราะกรรมท่ีกระทําไวในปางกอน”]  
สมณพราหมณเหลานัน้ ช่ือวาแลนไปไกลเกินส่ิงท่ีรูกันไดดวยตนเอง แลนไปเกินส่ิงท่ี 
ชาวโลกเขารูกนัท่ัววาเปนความจริง ฉะนั้น [๒เรากลาววาเปนความผิดของ 
สมณพราหมณเหลานัน้เอง”] 
        “ภิกษุท้ังหลาย บุคคลจงใจ กําหนดจดจอ ครุนคิดถึงส่ิงใด ส่ิงนั้นยอมเปน 
อารมณเพื่อใหวิญญาณดํารงอยู เม่ืออารมณมีอยู วิญญาณต้ังม่ันแลว เม่ือวิญญาณ 
เจริญข้ึนแลว การบังเกิดในภพใหมตอไปจึงมี  เม่ือการบังเกิดในภพใหมตอไปมีอยู  
ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส จงึมีตอไป ความเกิดข้ึนแหง 
กองทุกขท้ังส้ินนี้ [๓ยอมมีไดอยางนี]้ 
        ความหมายของปฏิจจสมุปบาทตามแนวน้ี แมจะตองทําความเขาใจเปนพิเศษ ก ็
ไมท้ิงความหมายเดิมทีอธิบายตามแบบ ดงันั้น กอนอานความหมายท่ีจะกลาวตอไป จึง 
ควรทําความเขาใจความหมายตามแบบทีก่ลาวมาแลวเสียกอนดวย เพื่อวางพื้นฐาน 
ความเขาใจและเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบตอไป 
ความหมายเชิงอธิบาย 
        1.        อวิชชา (ignorance, lack of knowledge) = ความไมรู ไมเห็นตามความเปน 
จริง ไมรูเทาทันตามสภาวะ หลงไปตามสมมติบัญญัติ ความไมรูท่ีแฝงอยูกับความ 
เช่ือถือตางๆ ภาวะขาดปญญา ความไมเขาใจเหตุผล การไมใชปญญา หรือปญญา 
ไมทํางานในขณะน้ันๆ 
        2.        สังขาร (volitional activities) = ความคิดปรุงแตง ความจงใจ มุงหมาย  
ตัดสินใจ และการท่ีจะแสดงเจตนาออกเปนการกระทํา ; การจัดสรรกระบวนความคิด  
และมองหาอารมณมาสนองความคิด โดยสอดคลองกับพื้นนิสัย ความถนัด ความโนม 
เอียง ความเช่ือถือ และทัศนคติ เปนตน ของตน ตามท่ีไดส่ังสมไว ; การปรุงแตงจิต  
ปรุงแตงความคิด หรือปรุงแตงกรรม ดวยเคร่ืองปรุงคือ คุณสมบัติตางๆ ท่ีเปนความ 
เคยชินหรือไดส่ังสมไว 
        3.        วิญญาณ (consciousness) = ความรูตออารมณตางๆ คือ เหน็ ไดยนิ ไดกล่ิน  
รูรส รูสัมผัส รูตออารมณท่ีมีในใจ ตลอดจนสภาพพ้ืนเพของจิตในขณะนั้นๆ 
        4.        นามรูป (animated organism) = ความมีอยูของรูปธรรมและนามธรรม ใน 
ความรับรูของบุคคล ภาวะท่ีรางกายและจติใจทุกสวนอยูในสภาพท่ีสอดคลองและ 
ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือตอบสนองในแนวทางของวิญญาณท่ีเกดิข้ึนนั้น สวนตางๆ ของ 



รางกายและจติใจท่ีเจริญหรือเปล่ียนแปลงไปตามสภาพจิต 
        5.        สฬายตนะ (The six sense-bases) = ภาวะท่ีอายตนะท่ีเกีย่วของปฏิบัติหนาท่ี 
โดยสอดคลองกับสถานการณนั้นๆ 
        6.        ผัสสะ (contact) = การเช่ือมตอความรูกับโลกภายนอก การรับรูอารมณ 
ตางๆ 
        7.        เวทนา (feeling) = ความรูสึกสุขสบาย ถูกใจ หรือทุกข ไมสบาย หรือเฉยๆ  
ไมสุข ไมทุกข 
{๑ปุพฺเพกตเหตุ} 
{๒ส.สฬ.18/427/285} 
{๓ส.นิ.16/145/78}  
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        8.        ตัณหา (craving) = ความอยาก ทะยาน รานรนหาส่ิงอํานวยสุขเวทนา  
หลีกหนีส่ิงท่ีกอทุกขเวทนา, โดยอาการไดแก อยากได อยากเปน อยากคงอยูอยาง 
นั้นๆ ยั่งยนืตลอดไป อยากใหดับสูญ พินาศไปเสีย 
        9.        อุปาทาน (attachment, clinging) = ความยึดติดถือม่ันในเวทนาท่ีชอบหรือ 
ชัง รวบร้ังเอาส่ิงตางๆ และภาวะชีวิตท่ีอํานวยเวทนาน้ันเขามาผูกพันกบัตัว; ความ 
ยึดม่ันตอส่ิงซ่ึงทําใหเกิดเวทนาท่ีชอบหรือไมชอบ จนเกดิทาทีหรือตีราคาตอส่ิงตางๆ  
ในแนวทางท่ีเสริมหรือสนองตัณหาของตน 
        10. ภพ (process of becoming) = กระบวนพฤติกรรมทังหมดท่ีแสดงออก เพื่อ 
สนองตัณหาอปุาทานน้ัน (กรรมภพ –the active process); และ ภาวะชีวติท่ีปรากฏเปน 
อยางใดอยางหน่ึง (อุปปตติภพ –the passive process) [๑โดยสอดคลองกับอุปาทาน 
และกระบวนพฤติกรรมนั้น] 
        11. ชาติ (birth) = การเกดิความตระหนักในตัวตนวาอยูหรือไมไดอยูในภาวะ 
ชีวิตนั้นๆ หรือไมไดมี ไมไดเปนอยางนั้นๆ ; การเขาครอบครองภาวะชีวิตนั้น หรือ 
เขาสวมเอากระบวนพฤติกรรมนั้น โดยการยอมรับตระหนักชัดข้ึนมาวาเปนภาวะชีวิต 
ของตน เปนประบวนพฤติกรรมของตน 
        12. ชรามรณะ (decay and death) = ความสํานึกในความขาด พลาด หรือ  
พรากแหงตัวตนจนภาวะชีวติอันนั้น ความรูสึกวาตัวตนถูกคุกคามดวยความสูญส้ิน 
สลาย หรือพลัดพรากจากภาวะชีวิตนัน้ๆ หรือจากการไดมี ไดเปนอยางนั้นๆ จึงเกดิ  
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส พวงมาดวย คือ รูสึกคับแคบ ขัดของ ขุนมัว  
แหงใจ หดหู ซึมเซา ไมสมหวัง กระวนกระวาย และทุกขเวทนาตางๆ 
คําอธิบายแสดงความสัมพันธอยางงาย 
1.  อวิชชา เปนปจจยัแกสังขาร: เพราะไมรูตามเปนจริง ไมเห็นความจริง ไมรูขอเท็จ 
จริง ไมเขาใจชัดเจน หรือไมใชปญญาพินจิพิจารณาในขณะท่ีประสบสถานการณนัน้ๆ  
จึงคิดปรุงแตงไปตางๆ เดาเอาบาง คิดวาดภาพเอาเองตางๆ ฟุงเฟอวุนวายไปบาง 
นึกเหน็ม่ันหมายไปตามความเช่ือ ความหวาดระแวง หรือแนวนิสัยของตนท่ีไดส่ังสมไว 
บาง ตลอดจนต้ังใจ คิดมุงหมายวาจะเอาอยางไรๆ จะพดูจะทําอะไรๆ เกี่ยวกับเร่ืองนัน้ 
2.  สังขาร เปนปจจยัแกวิญญาณ: เม่ือมีเจตนาคิดมุงหมายต้ังใจหรือเลือกท่ีจะเกี่ยว 
ของกับส่ิงใด หรือรับรูอะไรๆ จึงจะเกิดมีวญิญาณ คือ เหน็ ไดยนิ ไดกล่ิน รูรส รูสัมผัส  
รูคิดตอเร่ืองนั้นๆ ส่ิงนั้นๆ โดยเฉพาะเจตนาจะชักจูงนําจตินําวิญญาณใหคิด ใหรับรูไป 
ในเร่ืองท่ีมันตองการปรุงแตงเร่ือยไปไมรูจกัจบส้ิน และพรอมกันนั้น มันก็จะปรุงแตง 



สภาพพื้นเพของจิต หรือของวิญญาณน้ัน ใหกลายเปนจติท่ีดีงามหรือช่ัวราย มีคุณธรรม  
ไรคุณธรรม หรือมีคุณสมบัติตางๆ ตามแตเจตนาท่ีดี หรือช่ัวนั้นๆ ดวย 
3.  วิญญาณ เปนปจจยัแกนามรูป: เม่ือมีวิญญาณท่ีรูเห็นไดยินเปนตน กต็องมีรูปธรรม 
และนามธรรมท่ีถูกรูถูกเห็นเปนตน อยูพรอมไปดวยกัน และเม่ือวิญญาณทําหนาท่ี  
รูปธรรมนามธรรมตางๆ ท่ีเปนตัวรวมอาศัยของวิญญาณน้ัน เชน อวยัวะที่เกี่ยวของ 
เวทนา สัญญา สังขารท้ังหลาย ตางก็ตอง 
{๑อุปปตติภพ เปนศัพทฝายอภิธรรม (เชน อภิ.วิ.35/265/183) แตในพระสูตร 
รุนหลังเรียกปฏิสนธิปุนภพ (ดู ขุ.จู.30/180/92; 582/285)}  
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ทํางานรวมไปดวยตามหนาท่ี ยิ่งกวานั้น วญิญาณขณะนัน้ถูกปรุงแตงใหเปนอยางไร มี 
คุณสมบัติอยางไร นามธรรมและรูปธรรมท้ังหลายท่ีแสดงตัวออกมารวมงานในขณะ 
นั้นๆ ก็จะมีแตจําพวกท่ีเปนทํานองนั้น หรือพลอยมีคุณสมบัติอยางนั้นไปดวย เชน เม่ือ 
วิญญาณประกอบดวยสังขารจําพวกโกรธเปนตัวปรุงแตง สัญญาท่ีออกดรงดวยกจ็ะเปน 
สัญญาเก่ียวกบัถอยคําหยาบคาย คําดา ตลอดจนมีดพราอาวุธเปนตน รูปธรรมเชน 
หนาตากจ็ะบูดบ้ึง กลามเนือ้เขม็งเครียด เลือดไหลฉีดแรง เวทนาก็บีบค้ัน เปนทุกข 
เปนตน รูปธรรมเชนหนาตาก็จะบูดบ้ึง กลามเนื้อเขม็งเครียด เลือดไหลฉีดแรง เวทนา 
ก็บีบค้ัน เปนทุกขเปนตน เม่ือวิญญาณเปนไปในสภาพอยางใดซํ้าบอย นามธรรมและ 
รูปธรรมท่ีเกิดดันสืบตอก็จะกอเปนลักษณะกายใจจําเพาะตัวท่ีเรียกวาบุคลิกภาพ 
อยางนั้น 
4.  นามรูป เปนปจจยัแกสฬายตนะ เม่ือนามรูปต่ืนตัวทํางานพรอมอยูในรูปแบบ  
ลักษณะ หรือทิศทาง อยางใดอยางหนึ่งนัน้ มันจําตองอาศัยบริการของอายตนะใดๆ  
เปนส่ือปอนความรูหรือเปนชองทางดําเนนิพฤติกรรม อายตนะนั้นๆ กจ็ะถูกปลุกเราให 
พรอมในการทําหนาท่ี 
5.  สฬายตนะ เปนปจจยัแกผัสสะ เม่ืออายตนะตางๆ มี ผัสสะการรับรูรับอารมณดาน 
ตางๆ เหลานั้น จึงมีได เม่ืออายตนะใดทําหนาท่ี ก็มีผัสสะคือการรับรูรับอารมณโดย 
อาศัยอายตนะนั้นได 
6.  ผัสสะ เปนปจจัยแกเวทนา : เม่ือมีการรับรูรับอารมณแลว ก็ตองมีความรูสึกท่ีเปน 
เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ไมสุขสบาย ก็ทุกข ไมสบาย หรือไมก็เฉยๆ 
7.  เวทนา เปนปจจัยแกตณัหา เม่ือรับรูอารมณใด ไดความสุขสบายช่ืนใจ ก็ชอบใจ  
ติดใจ อยากไดอารมณนั้น เกดิเปนกามตัณหา อยากคงอยูอยากเขาอยูในภาวะท่ีจะได 
ครอบครองเสวยสุขเวทนาจากอารมณนั้น เกิดเปนภวตัณหา เม่ือรับรูอารมณใด เกิด 
ความทุกขบีบคนไมสบาย กเ็กลียดชัง ขัดใจ อยากพรากอยากพน อยากกําจัด ทําให 
สูญหายไป เกดิเปนวภิวตัณหา ถารูสึกเฉยๆ ก็เร่ือยๆ ซึมๆ เพลินๆ อยูในโมหะ และ 
ติดไดอยางเปนสุขเวทนาออนๆ พรอมท่ีจะขยายออกเปนความอยากไดสุขเวทนาตอไป 
8.  ตัณหา เปนปจจัยแกอุปาทาน : เม่ือความอยากน้ันแรงข้ึน ก็กลายเปนยึดติด  
เหมือนจับถือคางอยูในใจ วางไมลง เกิดมีทาทีข้ึนมาอยางใดอยางหน่ึงตอส่ิงนั้น ถา 
ชอบก็เอาตัวเขาไปผูกติดเหมือนดังเปนอันหนึ่งอันเดียวกบัมัน ใจคลอยตามมันไป  
อะไรเกีย่วกับมันเปนเห็นดีเห็นงามไปหมด อะไรกระทบมันเปนกระทบถึงเราดวย ถาชัง 
ก็เกิดความรูสึกปะทะกระทบเหมือนดังเปนตัวปรปกษคูกับกรณกีับตน อะไรเกีย่วกับ 



ส่ิงนั้น บุคคลนั้นหรือภาวะนั้น ใหรูสึกกระทบกระแทกขัดผลักผละอยูเร่ือย ไมเห็นดีไม 
เห็นงามมันขยบัเขยื้อนทําอะไรเปนดังกระทําตอเราไปหมด พรอมกันนี้ ทาทีไมวาใน 
ทางชอบหรือในทางชังก็ตาม ยอมเปนเคร่ืองเสริมย้ําและเปนไปดวยกันกับความยดึติด 
ถือม่ันเชิดชูคุณคาความสําคัญของส่ิงตอไปนี้คือ ส่ิงปรนเปรออํานวยความสุขท่ีจะถูกได 
หรือถูกขัดถูกแยง (กาม) ความเห็นความเขาใจเกีย่วกับส่ิงท้ังหลายท่ีเกีย่วของตลอด 
จนเกีย่วกับโลกและชีวิต (ทิฏฐิ) ระบบแบบแผนขอปฏิบัติพิธีกรรมวิธีการตางๆ ท่ีจะให 
บรรลุผลสําเร็จท้ังในทางท่ีจะไดและท่ีจะเล่ียงพน (ศีลวตัร) และความรูสึกเกี่ยวกับ 
ตัวตนท่ีจะไดหรือท่ีถูกปะทะขัดขวาง (อัตตวาท)  
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9.  อุปาทาน เปนปจจยัแกภพ : เม่ือมีความยึดถือ มีทาทีตอส่ิง บุคคล หรือภาวะอันใด 
อันหนึ่งอยางหน่ึงอยางใด คนก็สรางภพหรือภาวะชีวิตของเขาข้ึนตามความยึดถือหรือ 
ทาทีอยางนั้น ท้ังในดานกระบวนพฤติกรรมท้ังหมด (กรรมภพ) เร่ิมแตระบบความคิด 
หรือนิสัยของความคิดออกมา และในดานบุคลิกภาพ ท้ังรูปธรรมและนามธรรมท่ีเปน 
ลักษณะหรือภาวะแหงชีวิตของเขาในเวลาน้ัน (อุปปตติภพ) เชน กระบวนพฤติกรรม 
และบุคลิกภาพของคนอยากรํ่ารวย คนชอบอํานาจ คนชอบเดนดัง คนชอบสวยงาม  
คนชอบโกเก คนเกลียดสังคม เปนตน 
10. ภพ เปนปจจัยแกชาติ : เม่ือเกิดมีภพทีจ่ะเขาอยูเขาครอบครองเฉพาะตัวแลว ก ็
ปรากฏตัวตนเปนความรูสึกตระหนักอันชัดเจนท่ีเขาอยูครอบครองหรือสอดสวมรับเอา 
ภพหรือภาวะชีวิตนั้นแลว การท่ีจะไดประสบความเปนไปท้ังในทางเส่ือมและทางเจริญ 
ในภพนั้น ก็ยอมตองมีข้ึนเปนธรรมดา ท้ังนี้รวมไปถึงการท่ีจะเส่ือมถอยดอยลงในภพ 
นั้น การถูกกระแทกกระเทือนและการทีจ่ะสูญเสียหลุดหลนออกไปจากภพนั้นดวย  
โดยเฉพาะการที่ตองถูกคุกคามหวงกงัวลเกีย่วกับความเส่ือมสูญจากภพนั้นและการที ่
จะตองคอยรักษาภพนั้นอยูตลอดเวลา ความลดดอยถอยเส่ือมสูญเสีย และการคอยถูก 
คุกคามเหลานีล้วนนําโสกะ ปริเทวะ เปนตน คือความทุกขมาใหไดตลอดทุกเวลา 
คําอธิบายแสดงความสัมพันธเชิงขยายความ 
        1.        อวิชชา ?สังขาร : เพราะไมรูตามเปนจริง ไมเห็นแจง ไมเขาใจชัด จึงคิด 
ปรุงแตง เดาคิดวาดภาพไปตางๆ เหมือนคนอยูในความมืด เห็นแสงสะทอนนยันตา 
สัตว มีความเช่ือเร่ืองผีอยูแลว จึงคิดเห็นเปนรูปหนาตาหรือตัวผีข้ึนมาจริงๆ และเห็น 
เปนอาการตางๆ เดความกลัว คิดกระทําการอยางใดอยางหน่ึง เชน วิ่งหนี เปนตน  
หรือเหมือนคนไมเหน็ของทายท่ีอยูในกํามือ จึงคิดหาเหตุผลมาทาย เดา และถกเถียง 
ตางๆ คนท่ีเช่ือวาเทวดาชอบใจจะบันดาลอะไรๆ ใหได ก็คิดปรุงแตงคําออนวอน  
พิธีบวงสรวงสังเวยตางๆ ข้ึน กระทําการเชนสรวงออนวอนตางๆ คนไมรูเทาทันสภาวะ 
ของสังขารท่ีไมเท่ียงแท ไมยัง่ยืน เกดิจากการปรุงแตงขององคประกอบตางๆ ลวนเปน 
ไปตามเหตุปจจัยจึงคิดเห็นเปนของดีงาม นาเอา นาครอบครอง คิดวาดภาพไปตางๆ  
ตั้งความมุงหมาย คิดหาทางและทําการตางๆ ท่ีจะไดจะเอามาครอบครอง 
        2.        สังขาร ? วิญญาณ : เม่ือมีเจตนา คือ ตั้งใจ จงใจ มุงหมาย ใจเลือก ใจจะ 
รับเอา หรือตกลงจะเกีย่วของ วิญญาณท่ีเหน็ ไดยนิ เปนตน จึงจะเกดิข้ึน แตถาไม 
จํานง ไมจงใจ ไมเอาใจใสใจไมมุงออกรับ ถึงจะอยูในวสัิยท่ีจะรับรูได วิญญาณก็ไมเกิด 
ข้ึน เหมือนคนกําลังคิดมุงหรือทํางานอะไรอยางจดจองสนใจอยูอยางหนึ่ง จิตใจไม 



วอกแวก ไมฟุงซานเล่ือนลอย เชน อานหนังสือ อยางเพลิดเพลิน จิตรับรูเฉพาะเร่ืองท่ี 
อาน มีเสียงดังควรไดยนิก็ไมไดยิน ยุงกดักไ็มรูตัว เปนตน ; กําลังมุงคนหาของอยางใด 
อยางหนึ่ง มองไมเห็นคนหรือของอ่ืนท่ีผานมาในวิสัยท่ีจะพึงเห็น ; มองของส่ิงเดียว  
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กันคนละคร้ังดวยเจตนาคนละอยาง เหน็ไปตามแงของเจตนานั้น เชน มองไปท่ีพื้นดนิ 
วางแหงหนึ่ง ดวยความคิดของเด็กท่ีจะเลน ไดความรับรูและความหมายอยางหน่ึง  
มองไปอีกคร้ังดวยความคิดจะปลูกสรางบาน ไดคามรับรูและความหมายไปอีกอยาง 
หนึ่ง มองไปอีกคร้ังหนึ่งดวยความคิดของเกษตรกร ไดความรับรูและความหมาย 
อยางหนึ่ง มองดวยความคิดของอุตสาหการ ไดรับความรับรูและความหมายอีกอ 
ยางหนึ่ง มองของส่ิงเดียวกนัคนละคร้ังดวยความคิดนกึคนละอยาง เกดิความรับรู 
คนละแงละดาน เม่ือคิดนึกในเร่ืองท่ีดีงาม จิตก็รับรูอารมณท่ีดีงาม และรับรู 
ความหมายในแงท่ีดีงามของอารมณนั้น โดยสอดคลองกัน เชน ในกลุมของหลาย 
อยางท่ีวางอยูใกลกัน และอยูในวิสัยของการเห็นคร้ังเดยีวท้ังหมด มีมีดกับดอกไมอยู 
ดวย คนท่ีรักดอกไม มองเขาไป จิตอาจรับรูเห็นแตดอกไมอยางเดยีว และการรับรูจะ 
เกิดซํ้าอยูท่ีดอกไมอยางเดียว จนไมไดสังเกตเห็นของอ่ืนท่ีวางอยูใกล ยิง่ความสนใจ 
ชอบใจติดใจในดอกไมมีมากเทาใด การรับรูตอดอกไมก็ยิ่งถ่ีข้ึน และการรับรูตอส่ิง 
ของอ่ืนๆ นอยลงไปเทานั้น สวนคนท่ีกําลังจะใชอาวุธมองเขาไป จิตกจ็ะรับรูแตมีดเชน 
เดียวกัน และแมในกรณีเหน็มีดเปนอารมณดวยกนั สําหรับคนหนึ่งอาจรับรูมีดในฐานะ 
อาวุธสําหรับประหารผูอ่ืน อีกคนหนึ่งอาจรับรูในแงส่ิงท่ีจะใชประโยชนในครัว อีกคน 
หนึ่งอาจรับรูในฐานะเปนช้ินโลหะช้ินหนึง่ สุดแตผูนั้นเปนโจร เปนคนครัว หรือเปน 
คนรับซ้ือโลหะเกา และอยูในภาวะแหงความคิดนึกเจตจาํนงอยางใด ฯลฯ 
        3.        วิญญาณ ? นามรูป : วิญญาณกับนามรูปอาศัยซ่ึงกันและกันอยางท่ี 
พระสารีบุตรกลาววา “ไมออ 2 กํา ตั้งอยูไดเพราะตางอาศัยซ่ึงกันและกนัฉันใด เพราะ 
นามรูปเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจยั จึงมีนามรูป ฯลฯ ฉันนั้น  
ไมออ 2 กํานั้น ถาเอาออกเสียกําหนึ่ง อีกกําหนึ่งยอมลม ถาดึงอีกกําหนึ่งออก อีก 
กําหนึ่งก็ลม ฉันใด เพราะนามรูปดับ วิญญาณก็ดบั เพราะวิญญาณดับ นามรูปก็ดับ  
ฯลฯ [๑ฉันนั้น”] โดยนัยนี้เม่ือวิญญาณเกดิมี นามรูปจึงเกดิมีได และตองเกิดมีดวย  
ในกรณีท่ีสังขารเปนปจจยัใหเกิดวิญญาณนั้น ก็เปนปจจยัใหเกิดนามรูป ในท่ีนี้อาจแยก 
ภาวะท่ีวิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูปได ดังนี ้
        1)        ท่ีวาจิตรับรูตออารมณอยางใดอยางหนึ่ง เชน เห็นของส่ิงหนึ่ง ไดยินเสียง 
                อยางหนึ่งเปนตนนั้น แทจริงก็คือรับรูตอนามรูป (ในท่ีนีห้มายถึง รูปขันธ 
                เวทนาขันธ สัญญาขันธ และสังขารขันธ) ตางๆ นั่นเอง ส่ิงท่ีมีสําหรับ 
                บุคคลผูใดผูหนึ่ง ก็คือ ส่ิงท่ีมีอยูในความรับรูของเขาในขณะนั้นๆ หรือนาม 
                รูปท่ีถูกวิญญาณรับรูในขณะน้ันๆ เทานั้น เชน ดอกกหุลาบท่ีมีอยูก็คือ ดอก 



                กุหลาบท่ีกําลังถูกรับรูทางจักษุประสาทหรือทางมโนทวารในขณะน้ันๆ เทา 
                นั้น นอกจากนี้ ดอกกุหลาบอยางนั้นๆ ก็มิไดมีอยูตางหากจากบัญญัติ  
                (concept) ในมโนทวาร และมิไดผิดแปลกไปจาก 
{๑ส.นิ.16/266/138}  
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                เวทนา สัญญา และสังขารท่ีมีอยูในขณะน้ันๆ เลย โดยนัยนี้ เม่ือวิญญาณ 
                มี นามรูปจึงมีอยูพรอมนั่นเอง และมีอยูอยางอิงอาศัยคํ้าจุนซ่ึงกันและกัน 
        2)        นามรูปท่ีเนื่องอาศัยวิญญาณ ยอมมีคุณภาพสอดคลองกับวญิญาณน้ันดวย 
                โดยเฉพาะนามท้ังหลายก็คือคุณสมบัติของจิตนั่นเอง เม่ือความคิดปรุงแตง 
                (สังขาร) ดีงาม ก็เปนปจจยัใหเกดิวิญญาณซ่ึงรับรูอารมณท่ีดงีามและในแง 
                ท่ีดีงามและในแงท่ีดีงาม ในขณะนั้น จิตใจก็ปลอดโปรงผองใสไปตาม 
                อากัปกิริยาหรือพฤติกรรมตางๆ ทางดานรางกาย ก็แสดงออกหรือปรากฏ 
                รูปลักษณะในทางท่ีดีงามสอดคลองกัน เม่ือคิดนึกในทางท่ีช่ัว ก็เกิดความรับ 
                รูอารมณในสวนและในแงท่ีช่ัวราย จิตใจก็มีสภาพขุนมัวหมนหมอง  
                อากัปกิริยาหรือพฤติกรรมตางๆ ทางดานรางกาย ก็แสดงออกหรือปรากฏ 
                รูปลักษณะเปนความเครียดกระดางหมนหมองไปตาม ในสภาพเชนนี้  
                องคประกอบตางๆ ท้ังในทางจิตใจและรางกาย อยูในภาวะท่ีพรอมหรืออยู 
                ในอาการที่กําลังปฏิบัติหนาท่ีโดยสอดคลองกับสังขารหรือวิญญาณท่ีเกิดข้ึน 
                เม่ือรูสึกรักใครมีไมตรี (สังขาร) ก็เกิดความรับรูอารมณสวนท่ีดีงาม  
                (วิญญาณ) จิตใจกแ็ชมช่ืนเบิกบาน (นาม) สีหนาก็สดช่ืนยิ้มแยมผองใส 
                ตลอดจนกิริยาอาการตางๆ ท่ีกลมกลืนกัน (รูป) อยูในภาวะท่ีพรอมจะ 
                แสดงออกในทางที่ดีงามตอไป เม่ือโกรธเคืองก็เกิดความรับรูอารมณแตสวน 
                ท่ีเลว จิตใจก็ขุนมัวขัดของ สีหนากิริยาอาการกบ้ึ็งบูดเครงเครียด อยูในภาวะ 
                ท่ีพรอมจะแสดงอาการและกระทําการตางๆ ในแนวทางนั้นตอไป นักกฬีาท่ี 
                อยูในสนามเม่ือการแขงขันเร่ิมข้ึน ความนกึคิดเจตจํานงตางๆ จะพุงไปใน 
                กีฬาท่ีแขงขันอยูนัน้ ความรับรูตางๆ ก็เกิดดับอยูในเร่ืองนั้น ดวยอัตรา 
                ความถ่ีมากนอยตามกําลังของเจตจํานงความสนใจท่ีพุงไปในกีฬานั้น จติใจ 
                และรางกายทุกสวนท่ีเกี่ยวของกอ็ยูในภาวะพรอมท่ีจะปฏิบัตหินาท่ีแสดง 
                พฤติกรรมออกมาโดยสอดคลองกัน ความเปนปจจัยในขอนี้ หมายรวมไปถึง 
                การเกิดดับสืบตอของนามรูปใหมๆ คือสวนตางๆ ของรางกายและจิตใจท่ี 
                มากอหรือเสริมบุคลิกภาพ ใหเปนไปตามสภาพของวิญญาณที่ถูกสังขาร 
                ปรุงแตงแลวนั้น (พึงสังเกตความสัมพันธกับภพ) ความเปนไปในชวงนี้ เปน 
                ข้ันตอนสําคัญสวนหนึ่งในกระบวนแหงกรรมและการใหผลของกรรม วงจร 
                แหงวัฏฏะหมุนมาครบรอบเล็ก (อวิชชา : กิเลส?สังขาร : กรรม? 
                วิญญาณ 



                และนามรูป : วิบาก) และกําลังจะเร่ิมต้ังตนหมุนตอไป นับวา เปนข้ันตอน 
                สําคัญสวนหนึ่งในการสรางนิสัย ความเคยชิน ความรู ความชํานาญและ 
                บุคลิกภาพท้ังหมด 
        4.        นามรูป?สฬายตนะ : การท่ีนามรูปจะปฏิบัติหนาท่ีตอๆ ไป ตองอาศัย 
ความรูตอโลกภายนอก หรือดึงความรูท่ีสะสมไวแตเดิมมาเปนเคร่ืองประกอบการ 
ตัดสินหรือเลือกวาจะดําเนนิพฤติกรรมใดตอไปในทิศทางใด ดังนัน้ นามรูปสวนท่ีมี 
หนาท่ีเปนส่ือหรือชองทางติดตอรับรูอารมณตางๆ คือ อายตนะท่ีเกีย่วของในกรณีนั้นๆ  
จึงอยูในสภาพต่ืนตัวและปฏิบัติหนาท่ีสัมพันธสอดคลองกับปจจยัขอกอนๆ ตามลําดับ 
มา เชน ในกรณีของนักฟตุบอลในสนาม อายตนะท่ีทําหนาท่ีรับรูอารมณท่ีเกีย่วของกบั 
กีฬาท่ีเลนดวยความไวเปนพเิศษ ในขณะเดยีวกัน อายตนะท่ีไมเกีย่วกับการรับรูอารมณ 
ท่ีมุงหมายนัน้ ก็จะไม  
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อยูในสภาพตืน่ตัวท่ีจะใหเกดิการรับรูอารมณ พูดงายๆ วาผอนการปฏิบัติหนาท่ีลงไป 
ตามสวน เชน ความรูสึกกล่ิน และความรูสึกรส อาจไมเกิดข้ึนเลย ในขณะท่ีกําลังเลน 
อยางกระช้ันชิดติดพัน เปนตน 
        5.        สฬายตนะ?ผัสสะ : เม่ืออายตนะปฏิบัติหนาท่ี การรับรูก็เกดิข้ึน โดยมี 
องคประกอบ 3 อยาง เขาบรรจบกัน คือ อายตนะภายใน (ตา หู จมูก ล้ิน กาย  
มโน อยางใดอยางหนึ่ง) กับ อารมณภายนอก (รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ  
ธรรมารมณ อยางใดอยางหนึ่ง) กับ อารมณภายนอก (รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ  
ธรรมารมณ อยางใดอยางหนึ่ง) และวิญญาณ (ทางจกัขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย  
มโน อยางใดอยางหนึ่ง) การรับรูก็เกิดข้ึนโดยสอดคลองกับอายตนะน้ันๆ 
        6. ผัสสะ?เวทนา : เม่ือผัสสะเกิดข้ึนแลว ก็จะตองมีความรูสึกเกีย่วดวยสุข 
ทุกขเกิดข้ึน อยางใดอยางหนึ่งใน 3 อยาง คือ สบาย ช่ืนใจ เปนสุข (สุขเวทนา) หรือ 
ไมก็ บีบค้ัน ไมสบาย เจ็บปวด เปนทุกข (ทุกขเวทนา) หรือไมก็เฉยๆ เร่ือยๆ ไมสุข  
ไมทุกข (อุเบกขา หรือ อทุกขมสุขเวทนา) 
        ปฏิจจสมุปบาทต้ังแตหวัขอท่ี 3 ถึง 7 คือ วิญญาณ ถึง เวทนานี้ เปน 
กระบวนการในชวงวิบาก คือ ผลของกรรม โดยเฉพาะขอ 5-6-7 (สฬายตนะ ผัสสะ  
เวทนา) ไมเปนบุญเปนบาป ไมดีไมช่ัว โดยตัวของมันเอง แตจะเปนเหตุแหงความดี  
ความช่ัวไดตอไป 
        7.        เวทนา?ตัณหา : เม่ือไดรับสุขเวทนา กพ็อใจ ชอบใจ ติดใจ อยากได และ 
อยากไดยิ่งๆ ข้ึนไป เม่ือไดรับทุกขเวทนา ก็ขัดใจ อยากใหส่ิงนั้นสูญส้ินพินาศไปเสีย  
อยากใหตนพนไปจากทุกขเวทนานัน้ และอยากไดแสดิน้รนไปหาส่ิงอ่ืนท่ีจะใหสุขเวทนา 
ตอไป เม่ือไดรับอุเบกขาเวทนา คือ รูสึกเฉยๆ ก็ชวนใหเกิดอาการซึมๆ เพลิน อยางมี 
โมหะ และเปนสุขเวทนาอยางออนๆ ท่ีทําใหติดใจได และเปนเช้ือใหขยายตวัออกเปน 
ความอยากไดสุขเวทนาตอไป 
        ตัณหาน้ัน เม่ือแยกใหชัดโดยอาการก็มี 3 อยาง คือ 
        1)        กามตันหา (craving for sense-pleasure) ความอยากไดส่ิงสําหรับสนอง 
                ความตองการทางประสาทท้ัง 5 
        2)        ภวตัณหา (craving for self-existence) ความอยากไดส่ิงตางๆ โดยสัมพันธ 
                กับภาวะชีวิตอยางใดอยางหน่ึง หรือความอยากในภาวะชีวิตท่ีจะอํานวยส่ิงท่ี 
                ปรารถนานั้นๆ ได ในความหมายท่ีลึกซ้ึงคือ ความอยากในความมีอยูคงอยู 
                ของตัวตนท่ีจะเปนอยางใดอยางหนึ่งยั่งยืนตลอดไป 



        3)        วภิวตัณหา (craving for non-existence or self-annihilation) ความอยากให 
                ตัวตนพนไป ขาดหาย พรากหรือสูญส้ินไปเสียจากส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือภาวะ 
                ชีวิตอยางใดอยางหน่ึงท่ีไมปรารถนา ตัณหาชนิดนี้ แสดงออกในรูปท่ีหยาบ  
                เชน ความรูสึกเบ่ือหนาย ความเหงา วาเหว ความเบ่ือตัวเอง ความชังตัวเอง  
                ความสมเพชตนเอง ความอยากทําลาย [๑เปนตน] 
{๑การแปลความหมายตัณหา 3 อยางนี้ โดยเฉพาะอยางท่ี 2 และ 3 (ภวตัณหา และ 
วิภาวตัณหา) ยงัมีความขัดแยงกันอยูเปน 2-3 แบบ (ดู อภิ.วิ.35/933/494;  
วิสุทธิ.3/179 เปนตน) บางทานเทียบ ภวตัณหาวา = lite-instinct หรือ life-wish และ  
วิภวตัณหาวา = death-instinct หรือ death-wish ตามหลักจิตวิทยาของ Signund Freud  
(ดู M.O’C. Walshe, Buddhism for Today, George Allen and Unwin, London,  
1962, pp. 37-40); ความหมายภวตัณหา และ วิภวตัณหา ท่ีชัดมากแหงหนึ่งคือ  
ขุ.อิติ.25/227/263}  
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ตัณหาจงึแสดงออกในรูปตางๆ เปนความอยากไดกามคุณตางๆ บาง อยากไดภาวะ 
แหงชีวิตบางอยาง เชน ความเปนเศรษฐี คามเปนผูมีเกียรติ ความเปนเทวดา เปนตน  
ซ่ึงจะอํานวยส่ิงท่ีปรารถนาใหบาง อยากพนไปจากภาวะท่ีไมปรารถนา เบ่ือหนาย  
หมดอาลัยตายอยาก ตลอดจนถึงอยากตายบาง หรือในกรณีท่ีแสดงอกในภายนอก เม่ือ 
ถูกขัดหรือฝนความปรารถนา ก็เปนเหตุใหเกิดปฏิฆะ ความขัดใจขัดเคืองโทสะ ความ 
คิดประทุษราย ความคิดทําลายผูอ่ืน ส่ิงอ่ืน เปนตน 
        8.        ตัณหา?อุปาทาน : เม่ืออยากไดส่ิงใด กย็ึดม่ันเกาะติดเหนียวแนน ผูกมัด 
ตัวตนติดกับส่ิงนั้น ยิ่งอยากไดมากเทาใดก็ยิ่งยึดม่ันแรงข้ึนเทานั้น ในกรณีท่ีประสบ 
ทุกขเวทนา อยากพนไปจากส่ิงนั้นก็มีความยึดม่ันในแงชิงชังตอส่ิงนั้นอยางรุนแรง  
พรอมกับท่ีมีความยึดม่ันในส่ิงอ่ืนท่ีตนจะดิ้นรนไปหารุนแรงข้ึนในอัตราเทาๆ กัน จึง 
เกิดความยึดม่ันในส่ิงสนองความตองการตางๆ ยึดม่ันในภาวะชีวิตท่ีจะอํานวยส่ิงท่ี 
ปรารถนา ยึดม่ันในตัวตนท่ีจะไดจะเปนอยางนั้นอยางนี้ ยึดม่ันในความเห็น ความ 
เขาใจ ทฤษฎี และหลักการอยางใดอยางหนึ่งท่ีสนองตัณหาของตน ตลอดจนยดึม่ัน 
ในแบบแผน วธีิการตางๆ ท่ีสนองความตองการของตัวตน 
        9.        อุปาทาน?ภพ : ความยึดม่ันยอมเกี่ยวของไปถึงภาวะชีวิตอยางใดอยาง 
หนึ่ง ความยึดม่ันนั้นแสดงถึงความสัมพันธระหวางส่ิงสองส่ิง คือ เปนการนําเอาตัวตน 
ไปผูกมัดไว หรือทําใหเปนส่ิงเดียวกันกับภาวะชีวิตอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงอาจเปนภาวะ 
ชีวิตท่ีจะอํานวยส่ิงท่ีปรารถนา ในเวลาเดียวกันเม่ือมีภาวะชีวิตท่ีตองการ ก็ยอมมีภาวะ 
ชีวิตท่ีไมตองการอยูดวยพรอมกัน ภาวะชีวิตท่ีถูกยดึเกีย่วเกาะไวนี้เรียกวา อุปปตติภพ 
        เม่ือยึดม่ันในภาวะชีวตินั้น จึงคิดมุงหมายหรือมีเจตจํานงเพื่อเปนอยางนั้นๆ  
หรือเพ่ือหลีกเล่ียงความเปนอยางนั้นๆ แลวลงมือกระทําการตางๆ เร่ิมแตคิด 
สรางสรรคปรุงแตงแสวงวิธีการตางๆ ดําเนินการตามจดุมุงหมาย แตความคิดและ 
การกระทําท้ังหมดนั้นยอมถูกผลักดันใหดาํเนินไปในทิศทาง และในรูปแบบท่ีอุปาทาน 
กําหนด คือ เปนไปตามอํานาจของความเช่ือถือ ความคิดเห็น ความเขาใจ ทฤษฎี  
วิธีการความพอใจ ชอบใจอยางใดอยางหนึ่งท่ีตนยดึถือไว จึงแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม 
และการกระทําตางๆ โดยสอดคลองกับอุปาทานน้ัน ตวัอยางในช้ันหยาบ เชน  
อยากเกดิเปนเทวดา จึงยึดถือในลัทธิคําสอน ประเพณี พธีิกรรม หรือแบบแผนความ 
ประพฤติอยางใดอยางหน่ึงท่ีเช่ือวาจะใหไปเกิดไดอยางนั้น จึงคิดมุงหมาย การกระทํา 
ตางๆ ไปตามความเช่ือน้ัน จนถึงวาถาความยึดม่ันรุนแรง ก็ทําใหมีระบบพฤติกรรมท่ี 
เปนลักษณะพิเศษจําเพาะตัวเกิดข้ึนแบบใดแบบหนึ่ง หรือตัวอยางใกลเขามา เชน  



อยากเปนคนมีเกียรติกย็อมยดึม่ันเอาคุณคาอยางใดอยางหน่ึงวาเปนความมีเกียรติ  
ยึดม่ันในแบแผนความประพฤติท่ีสอดคลองกับคุณคานัน้ ยึดม่ันในตัวตนท่ีจะมีเกียรติ 
อยางนั้นๆ เจตจํานง และการกระทํา ก็มุงไปในทิศทางและรูปแบบท่ียดึไวนั้น  
พฤติกรรมตางๆ ท่ีแสดงออกก็มีรูปลักษณะสอดคลองกัน อีกตัวอยางหนึง่ อยากไดของ 
มีคาของผูอ่ืน จึงยึดม่ันในภาวะท่ีตนจะเปนเจาของส่ิงของนั้น จึงยึดม่ันในความเคยชิน  
หรือวิธีการท่ีจะใหไดส่ิงของนั้นมา ไมรูโทษและความบกพรองของวิธีการท่ีผิด จึงคิด 
นึก มุงหมาย และกระทําการ  
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ตามความเคยชินหรือวิธีการท่ียึดไว กลายเปนการลักขโมย หรือการทุจริตข้ึน ความ 
เปนเจาของท่ียดึไวเดิมกลายเปนความเปนโจรไป โดยนัยนี้ เพื่อผลท่ีปรารถนา มนุษย 
จึงทํากรรมช่ัว เปนบาป เปนอกุศลบาง ทํากรรมดี เปนบุญ เปนกุศลบาง ตามอํานาจ 
ความเช่ือถือความยึดม่ันท่ีผิดพลาดหรือถูกตองในกรณนีั้นๆ กระบวนพฤติกรรมท่ี 
ดําเนนิไปในทิศทางแหงแรงผลักดันของอุปาทานน้ัน และปรากฏรูปลักษณะอาการ 
สอดคลองกันกับอุปาทานน้ัน เปนกรรมภพ ภาวะแหงชีวิตท่ีสืบเนื่องมาจากกระบวน 
พฤติกรรมนั้น เชน ความเปนเทวดา ความเปนคนมีเกยีรติ ความเปนเจาของ และ 
ความเปนโจร เปนตน เปนอุปปตติภพ อาจเปนภพ (ภาวะแหงชีวิต) ท่ีตรงกับความ 
ตองการ หรือภพท่ีไมตองการก็ได 
        ปฏิจจสมุปบาทชวงนี้ เปนข้ันตอนสําคัญในการทํากรรมและรับผลของ 
กรรม การกอนิสัยและการสรางบุคลิกภาพ 
        10.  ภพ?ชาติ : จากนัน้ก็เกิดมีตวัตนซ่ึงสํานึกตระหนักข้ึนมาวา [๑“เรา”]  
ไดเปนนัน่เปนนี่ อยูในภาวะชีวิตอันนัน้อันนี้ ซ่ึงตรงกับความตองการ หรือไมตรงกับ 
ความตองการ กลาวตามภาษาธรรมวา ตัวตนเกิดข้ึนในภพน้ัน จึงมีตวัเราท่ีเปนเจาของ  
ตัวเราท่ีเปนโจร ตัวเราท่ีเปนคนไมมีเกยีรติ ตัวเราท่ีเปนผูแพ ฯลฯ ในชีวิตประจําวัน 
ของบุถุฃน ชาติหรือความเกดิของตัวตนจะเห็นไดเดนชัดในกรณีความขัดแยง ซ่ึงทําให 
ความยึดม่ันถือม่ันเกิดข้ึนอยางรุนแรง เชน การถกเถียง แมในการเถียงหาเหตุผล  
ถาใชกิเลสไมใชปญญา ก็จะเกิดตวัตนท่ีเปนนั่นเปนนี่ข้ึนมาชัดวา เราเปนนาย เราเปน 
ผูมีเกียรติ (พรอมกับเขาเปนลูกนอง เขาเปนคนช้ันตํ่า) นีเ่ปนความเห็นของเรา เรา 
ถูกขัดแยง ทําใหความเปนนัน่เปนนีด่อยลงพรองลง หรือจะสูญสลายไป ชาติจึงมัก 
ปรากฏชัด เม่ือมีชรามรณะ แตเพราะมีชาติจึงมีชรามรณะได 
        11. ชาติ?ชารามรณะ : เม่ือมีตัวตนทีไดเปนอยางนั้นอยางนี้ กย็อมมีตัวตนท่ี 
ไมไดเปนอยางนั้นอยางนี้ ตวัตนท่ีถูกคุกคามดวยความขาด พลาดหรือพรากไปจาก 
ความเปนอยางนั้นอยางนี้ และตัวตนท่ีถูกกระทบกระท่ัง ถูกขัดขวาง ขัดแยงใหกระแส 
ความเปนอยางนั้นๆ สะดุด หวั่นไหว สะเทือน ลดดอยลง พรองลงเส่ือมลงไป  
ไมสมบูรณเต็มเปยม อยางท่ีอยากใหเปนและอยางท่ียดึถืออยู เม่ือตัวตนเกิดมีข้ึนแลว  
ก็อยากจะดํารงอยูตลอดไป อยากจะเปนอยางนั้นอยางนีอ้ยางท่ีตองการ หรืออยากให 
ภาวะแหงชีวิตนั้นอยูกับตัวตนตลอดไป แตเม่ือตัวตนเกิดมีข้ึนได ตวัตนก็ยอมเส่ือม 
สลายได แมเม่ือยังไมสูญสลาย ก็ถูกคุกคามดวยความพรองตัว และความสูญสลายท่ี 
จะมีมา จึงเกิดความหวาดกลัวตอความถูกหวั่นไหว กระทบกระแทก และความ 



สูญสลาย และทําใหเกดิความยึดม่ันผูกพันตัวตนไวกับภาวะชีวิตนัน้ใหเหนยีวแนนยิ่งข้ึน  
ความกลัวตอความสูญสลายแหงตัวตนนี้ เกิดสืบเนื่องมาจากความรูสึกถูกคุกคามและ 
หวาดกลัวตอความตายของชีวิตนี้นัน่เอง ซ่ึงแฝงอยูในจติใจอยางละเอียดลึกซ้ึงตลอด 
เวลา และคอยบีบค้ัน(พฤติกรรมท่ัวๆ ไปของมนุษย ทําใหหวาดกลัวตอความ 
พลัดพราก สูญสลาย ทําใหดิ้นรนไขวควาภาวะชีวติท่ีตองการอยางเรารอน  ทําให 
เกรงกลัวและผิดหวังเม่ือ 
{๑ดู บันทกึท่ี 1 ตัวเรา ของเรา, ตัวกู ของกู ใน บันทึกพิเศษทายบท}  
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ไดรับทุกขเวทนา และทําใหเสวยสุขเวทนาอยางกระวนกระวาย และดวยความหวาด 
กลัวความพลัดพราก 
        โดยนัยนี้ เม่ือตัวตนเกิดข้ึนในภาวะชีวติท่ีไมตองการ ไมเกิดในภาวะชีวิตท่ี 
ตองการก็ดี เม่ือตัวตนเกิดไดเปนอยางนัน้อยางนี้ อยูในภาวะชีวิตท่ีตองการ แตตอง 
สูญสลายพรากไปก็ดี ถูกคุกคามดวยความขาดพลาด และพรากจากภาวะชีวิตท่ี 
ตองการท่ีดี ความทุกขแบบตางๆ ก็ยอมเกดิข้ึน คือ เกิดโสกะ ปริเทวะทุกข โทมนัส  
และอุปายาส และในภาวะแหงความทุกขเชนนี้ ยอมมีแตความไมรูไมเขาใจในส่ิงตางๆ  
ตามความเปนจริง มีความขัดของขุนมัว ความหลงใหล และความมดืบอดอันเปน 
ลักษณะของอวิชชา [๑จึงเกดิการดิ้นรนหาทางออกดวยวธีิการแหงอวิชชาตามวงจร 
ตอไป] 
        ตัวอยางงายๆ ในชีวิตประจําวนั เม่ือมีการแขงขัน และมีการชนะเกิดข้ึน สําหรับ 
บุถุชนจะไมมีเพียงการชนะท่ีเปนเหตุการณทางสังคม ซ่ึงมีความหมายและวัตถุประสงค 
ตามท่ีตกลงกําหนดวางกนั (สมมติ) ไวเทานั้น แตจะมีความเปนผูชนะท่ียึดม่ันไวกับ 
ความหมายพิเศษบางอยางเฉพาะตัวดวยอุปาทาน (ภพ) ดวย ในบางโอกาส  
โดยเฉพาะในกรณีของคนมักหยิ่งผยอง หรือในกรณเีกิดเร่ืองกระทบกระเทือนใจ ก ็
จะเกดิความรูสึกโผลข้ึนมาวา เราเปนผูชนะ=ตัวเราเกิดข้ึนในความเปนผูชนะ (ชาติ)  
แตความเปนผูชนะของเราในความหมายสมบูรณเต็มตัวตองพวงเอาความมีเกยีรติ  
ความยกยองเยนิยอ ความไดผลประโยชน ความนิยมชมชอบ การยอมรับของผูอ่ืน  
เปนตนไวดวย ความเกิดของตัวเราในความชนะ หรือความชนะของเราจึงเกิดพรอม 
กับการจะตองมีผูยอมรับ ยกยองเชิดชู การทําใหผูใดผูหนึ่งแพไปได การไดทําหรือ 
แสดงออกอะไรสักอยางท่ีสุดขีดของความอยาก ฯลฯ อยางใดอยางหน่ึง หรือหลาย 
อยางจากนั้น ในขณะเดียวกบัท่ีตัวเราในฐานะผูชนะพรอมท้ังความหมายตางๆ ท่ี 
พวงอยูกับมัน เกิดข้ึน ความสมหวัง หรือไมสมหวังก็เกิดข้ึน เม่ือสมหวงั ก็จะตามมา 
ดวยความรูสึกท่ีจะตองผูกพนัมัดตัวไวกับความเปนผูชนะน้ันใหแนนแฟนเพราะกลัววา 
ความเปนผูชนะจะสูญส้ินไปจาตน กลัววา ความยอมรับนิยมยกยองเชิดชูท่ีไดรับใน 
ฐานะนัน้ จะไมคงอยูอยางเดมิ จะลดนอยลง เส่ือมไป หรือมดไปจากตน เม่ือพบเหน็ 
ผูใดผูหนึ่งแสดงอาการไมเชิดชูใหเกียรติอยางท่ีหวัง หรือเทาท่ีหวังหรือการยกยองเชิดชู 
เกียรติท่ีเคยไดอยูมาลดนอยลง ก็ยอมเกิดความขุนมัวหมนหมองใจและอุปายาส  
เพราะตัวตนในภาวะผูชนะนั้นกําลังถูกกระทบกระแทกหรือถูกบีบค้ันกําจัดใหพรากไป 
เสียจากภาวะผูชนะคือ กําลังถูกคุกคามดวยคามเส่ือมโทรม (ชรา) และความสูญสลาย  



(มรณะ) จากความเปนผูชนะพรอมท้ังคุณคาผนวกตางๆ ท่ียึดไว (ภพ) เม่ือภาวการณ 
ดําเนินไปเชนนี้ ความรูสึกขุนมัวหมนหมอง กังวล ผิดหวังตางๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด ซ่ึง 
มิไดถูกขุดท้ิงโดยสติและสัมปชัญญะ (ปญญา) ก็จะเขาหมักหมมทับถมในสันดาน มี 
ผลตอบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของบุคคลนั้น ตามวงจรปฏิจจสมุปบาทตอไป เปนการ 
เสวยเวทนาอยางท่ีเรียกวาหมกตัวหรือผูกมัดตัว 
        ขอใหตั้งขอสังเกตงายๆ วา เม่ือมีตัวตน (ในความรูสึก เกิดข้ึน ก็ยอมมีความ 
กินเนื้อท่ี เม่ือกินเนื้อท่ี ก็มีขอบเขตหรือถูกจํากัด เม่ือถูกจาํกัด ก็มีการแยกตัวออก 
ตางหาก เม่ือมีการแยกตัวออกตางหาก 
{๑ดู บันทกึท่ี 2 เกิดและตายแบบปจจุบัน ใน บันทึกพิเศษทายบาท}  
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ก็มีการแบงวาตัวเราและมิใชตัวเรา เม่ือตัวตนของเราเกิดข้ึนแลว ก็ขยายตัวเบงพอง 
ออกพรอมดวยความอยากไดอยากทําอยากแสดงตอตัวตอตนอ่ืนๆ พลุงออกมา แต 
ตัวตนและความอยากนัน้ไมสามารถขยายออกไปอยางอิสระ ไมมีท่ีสุด ตองถูกฝน  
กดหรือขมไว โดยบุคคลนั้นเอง ในกรณีท่ีเขามีความสํานึกในการแสดงตัวแกผูอ่ืนวา 
ตนเปนคนดี หรือถาตนเองไมกดหรือขมไว ปลอยใหแสดงออกเต็มท่ี ก็ยอมเกดิการ 
ปะทะขัดแยงในภายนอก และแมแสดงออกไดเต็มท่ีก็ทําใหพลังในตนเองลดนอยลง  
เสริมกําลังความอยากใหแรงยิ่งๆ ข้ึน และความรูสึกพรองใหมากข้ึนๆ ในคราวตอๆ  
ไป เปนการเพิม่โอกาสใหแกความขัดแยงและการปะทะท่ีจะแรงยิ่งๆ ข้ึน และหมด 
ความเปนตัวของตัวเองลงไปทุกที ความสมบูรณเต็มอยากจึงไมมี และความกดดัน 
ขัดแยงกระทบกระทั่ง บีบค้ัน ยอมเกิดข้ึนไดในทุกกรณ ี
ตัวอยางกรณีปลีกยอยในชีวติประจําวนั 
        ก. กับ ข.  เปนเพื่อนนักเรียนท่ีรักและสนิทสนมกัน ทุกวันมาโรงเรียน พบกนัก ็
ยิ้มแยมทักทายกันวนัหนึ่ง ก. เห็น ข. กย็ิ้มแยม เขาไปทักทายตามปกติ แต ข. หนาบ้ึง 
ไมยิ้มดวย ไมพูดตอบ ก. จึงโกรธ ไมพูดกบั ข. บาง ในกรณีนี้กระบวนธรรมจะดําเนนิ 
ไปในรูปตอไปน้ี 
1.  อวิชชา : เมือ่เห็น ข. หนาบ้ึง ไมยิ้มตอบ ไมพูดตอบ ก. ไมรูความจริงวาเหตุผลตน 
ปลายเปนอยางไร และไมใชปญญาพิจารณาเพ่ือหาขอเท็จจริงวา ข.อาจมีเร่ืองไมสบาย 
ใจ มีอารมณคางอะไรมาจากท่ีอ่ืน 
2.  สังขาร : ก. จึงคิดนึกปรุงแตงสรางภาพในใจไปตางๆ ตามพ้ืนนิสัย ตามทัศนคติ  
หรือตามกระแสความคิดท่ีเคยชินของตนวา ข. จะตองรูสึกนึกคิดตอตนอยางนั้นอยางนี้  
แลวเกดิความฟุงซาน โกรธ มีมานะ เปนตน ตามพ้ืนกเิลสของตน 
3.  วิญญาณ : จิตของ ก. ขุนมัวไปตามกเิลสท่ีฟุงข้ึนมาปรุงแตงเหลานัน้ คอยรับรูการ 
กระทําและอากัปกิริยาของ ข. ในแงในความหมายท่ีจะมาปอนความรูสึกนึกคิดท่ีเปน 
อยูในเวลานั้น เหมือนอยางท่ีพูดกัน วา ยิ่งนกึก็ยิ่งเห็น ยิ่งคิดก็ยิ่งเปนอยางนั้น สีหนา 
กิริยาทาทางตางๆ ของ ข. ดูจะเปนเร่ืองท่ีกระทบกระท่ัง ก. ไปเสียท้ังนัน้ 
4.  นามรูป : ความรูสึก ภาพท่ีคิด ภาวะตางๆ ของจิตใจ สีหนา กิริยาทาทาง คือ 
ท้ังกายและใจทั้งหมดของ ก. คลอยไปดวยกันในทางท่ีจะแสดงออกมาเปนผลรวมคือ  
ภาวะอาการของคนโกรธ คนปนปง คนงอน เปนตน (สุดแตสังขาร) พรอมท่ีจะทํางาน 
รวมไปกับวิญญาณน้ัน 
5.  สฬายตนะ : อายตนะตางๆ มีตา หู เปนตนของ ก. เฉพาะท่ีเกีย่วของจะตองใชรับรู 



เร่ืองราวในกรณีนี้ ตื่นตัว พรอมท่ีจะทําหนาท่ีรับความรูกนัเต็มท่ี 
6.  ผัสสะ : สัมผัสกับลักษณะอาการแสดงออกตางๆ ของ ข. ท่ีเดน นาสนใจ เกี่ยวของ 
กับกรณนีั้น เชน ความบูดบ้ึง ความกระดาง ทาทางดูหม่ิน ไมใหเกียรติ หรือเหยยีด 
ศักดิ์ศรี เปนตน 
7.  เวทนา : รูสึกไมสบายใจ บีบค้ันใจ เจ็บปวดรวดราว หรือเหี่ยวแหงใจ 
8.  ตัณหา : เกดิวภวตัณหา อยากใหภาพท่ีบีบค้ัน ทําใหไมสบายใจนัน้ พนหาย 
อันตรธาน ถูกกด ถูกปราบ ถูกทําลายใหพนิาศไปเสีย  
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9.  อุปาทาน : เกิดความยึดถือผูกใจตอพฤตกิรรมของ ข. วาเปนส่ิงเกีย่วของโดย 
เฉพาะกับตน กระทบตอตน เปนคูกรณกีับตน ซ่ึงจะตองจัดการเอากนัอยางใด 
อยางหนึ่ง 
10.  ภพ : พฤตกิรรมท่ีสืบเนื่องตอไปของ ก. ตกอยูใตอิทธิพลของอุปาทานเกิดเปน 
กระบวนพฤติกรรมจําเพาะอยางใดอยางหนึ่งท่ีสนองอุปาทานน้ัน คือพฤติกรรมปฏิปกษ 
กับ ข. (กรรมภพ); ภาวะชีวติท้ังทางกายทางใจท่ีรองรับกระบวนพฤตกิรรมนั้น ก ็
สอดคลองกันดวย คือเปนภาวะแหงความเปนปฏิปกษกบั ข. (อุปปตติภพ) 
11.  ชาติ : ก. เขาสวมรับเอาภาวะชีวิตท่ีเปนปฏิปกษนัน้ โดยมองเหน็ความเปน 
ปฏิปกษระหวางตนกับ ข. ชัดเจนลงไป แยกอกเปนเรา-เขา มีตัวตนท่ีจะเขาไปกระทํา 
และถูกกระทบกระแทกกับ ข. 
12.  ชรามรณะ : ตัวตนท่ีเกดิข้ึนในภาวะปฏิปกษนั้น จะดํารงอยูและเติบโตข้ึนไดตอง 
อาศัยความหมายตางๆ ท่ีพวงติดมา เชน ความเกง ความสามารถ ความมีเกียรติ  
ความมีศักดิ์ศรี และความเปนผูชนะ เปนตน ซ่ึงมีภาวะฝายตรงขามขัดแยงอยูในตวัคือ  
ความดอย ความไรคา ไรเกียรติ ความแพ เปนตน ทันทีท่ีตัวตนนัน้เกดิข้ึน ก็ตองถูก 
คุกคามดวยภาวะขาดหลักประกันวาตนจะไดเปนอยางท่ีตองการ และหากไดเปนภาวะ 
นั้นจะยั่งยืนหรือทรงคุณคาอยูไดยาวนานเทาใด คือ อาจไมไดเปน ก. ในฐานะปฏิปกษท่ี 
เกง ท่ีมีศักดิ์ศรี ท่ีชนะ แตเปนปฏิปกษท่ีแพ ท่ีออนแอ หรือท่ีไมสามารถรักษาเกียรติ  
ศักดิ์ศรี และความชนะไวได เปนตน ความทุกขในรูปตางๆ จึงเกิดแทรกอยูตลอดเวลา  
เร่ิมต้ังแตทุกขจากความหวัน่กลัววาอาจจะไมสมหวัง ความเครียดและกระวนกระวาย 
ในการดิน้รนเพื่อใหตวัตนอยูในภาวะท่ีตองการ ตลอดจนความผิดหวงั หรือแมสมหวัง 
ถึงท่ีแลว แตคุณคาของมันกต็องจืดจางไปจากความช่ืนชม ความทุกขในรูปตางๆ  
เหลานี้ ปกคลุมหอหุมจิตใจใหหมนหมองมืดมัว เปนปจจัยแกอวิชชาท่ีจะเร่ิมตนวงจร 
ตอไปอีก นอกจากนั้น ทุกขเหลานี้ยังเปนเหมือนของเสียท่ีระบายออกไมหมด ค่ังคาง 
หมักหมมอยูในวงจรคอยระบายพิษออกในรูปตางๆ ทําใหเกดิปญหาตอๆ ไปแกชีวติ 
ท้ังของตนเองและผูอ่ืน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมคร้ังตอๆ ไป และการดําเนินชีวติท้ัง 
หมดของเขา ดงัในกรณีของ ก.อาจใจไมสบายขุนมัวไปทั้งวัน เรียนหนังสือและใช 
ความคิดในวันนั้นท้ังหมดไมไดผลดี พลอยใหแสดงกริิยาอาการไมงาม วาจาไมสุภาพ 
ตอคนอ่ืนๆ เกดิความขัดแยงกับคนเพิ่มข้ึนอีกหลายคน เปนตน 
        ถา ก. ปฏิบัติถูกตองต้ังแตตน วงจรปญหาก็ไมเกิดข้ึน คือ ก. เหน็ ข. ไมยิ้มตอบ  
ไมทักตอบแลว ใชปญญาจึงคิดวา ข. อาจมีเร่ืองไมสบายใจ เชน ถูกผูปกครองดุมา ไม 



มีเงินใช หรือมีเร่ืองกลุมใจอยางใดอยางหน่ึงเปนอารมณคางอยู พอคิดอยางน้ีก็ไมมี 
อะไรกระทบกระท่ังตัว จิตใจยังกวางขวางเปนอิสระ และกลับเกิดความกรุณา รูสึก 
สงสารคิดชวยเหลือ ข. อาจเขาไปสอบถาม ปลอบโยน ชวยหาทางแกปญหา หรือให 
โอกาสเขาท่ีจะอยูสงบ เปนตน หรือแมแตวงจรรายเร่ิมข้ึนแลว ก็ยังอาจแกไขได เชน  
วงจรหมุนไปถึงผัสสะ ไดรับรูอาการกิริยาท่ีไมนาพอใจของ ข. ทําให ก.เกิดทุกขบีบค้ัน 
ใจข้ึนแลว แต ก.  
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มีสติเกิดข้ึน แทนท่ีจะตกอยูใตอิทธิพลของวิภวตัณหาทีจ่ะตามมาตอไป ก็ตัดวงจรเสีย 
โดยใชปญญา พิจารณาขอเท็จจริง และเกิดความรับรูอยางใหมเกีย่วกับการแสดงออก 
ของ ข. คิดเหตุผลท้ังท่ีเกี่ยวกบัการกระทําของ ข. และขอควรปฏิบัติของตนเอง จิตใจก็ 
จะหายบีบค้ันขุนมัว กลับปลอดโปรงและคิดชวยเหลือแกไขทุกขของ ข. ไดอีก ดังนัน้ 
เม่ือปญญาหรือวิชชาเกดิข้ึน จึงทําใหจิตใจเปนอิสระไมเกดิตัวตนข้ึนมาสําหรับใหถูก 
กระทบกระแทก นอกจากจะไมเกดิปญหาสรางทุกขแกตนแลว ยังทําใหเกิดกรุณาท่ีจะ 
ไปชวยแกปญหาคลายทุกขใหแกผูอ่ืนดวย ตรงขามกับอวชิชา ซ่ึงเปนตัวชักนําเขาสู 
สังสารวัฏ ทําใหเกิดตณัหา อุปาทาน สรางตัวตนข้ึนมาจํากัดตัวเองสําหรับใหถูกกระทบ 
กระแทกเกดิความทุกขเปนปญหาแกตนเอง และมกขยายทุกขกอปญหาใหแกผูอ่ืน 
กวางขวางออกไปดวย 
        กอนจะผานตัวอยางปลีกยอยนี้ไป เหน็ควรย้ําขอควรระลึกบางอยางไว เพื่อให 
มองเห็นหลักปฏิจจสมุปบาทรอบดานมากข้ึน 
        -        ในสถานการณจริง วงจรหรือกระบวนธรรมท้ังหมดท่ีกลาวถึงในตัวอยาง 
                ขางตน เปนไปไดอยางรวดเร็วตลอดสายเพียงช่ัวแวบเดยีว เชน นักเรียน 
                บางคนทราบขาวสอบตก คนทราบขาวการสูญเสียบุคคลผูเปนท่ีรัก หญิง 
                เห็นชายคนรักอยูกบัหญิงอ่ืน เปนตน เสียใจมาก ตกใจมาก อาจเขาออน 
                ทรงตัวไมอยู อาจรองกร๊ีด หรืออาจเปนลมลมพบัไปทันที ยิ่งความยึดติด 
                ถือ        ม่ันรุนแรงเทาใด ผลก็ยิ่งรุนแรงมากข้ึนเทานั้น 
        -        ขอย้ํา อีกคร้ังวา ความเปนปจจยัในกระบวนธรรมนี้ ไมจําเปนตองเปนไป 
                อยางเรียงลําดับกาล เชน ชอลค กระดานดํา พืน้สีดําสะอาด และการเขียน  
                เปนปจจัยแหงตัวหนังสือขาว (ท่ีมองเห็นบนกระดานดํา) เปนตน 
        -        การอธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทมุงใหเขาใจกฎธรรมดา หรือกระบวนธรรมท่ี 
                เปนไปอยูตามธรรมชาติเปนสําคัญ เพื่อใหมองเห็นสาเหตุและจุดท่ีจะตอง 
                แกไข สวนรายละเอียดของการแกไข หรือวิธีปฏิบัติไมใชเร่ืองของ 
                ปฏิจจสมุปบาทโดยตรง แตเปนเร่ืองของมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทา ท่ีจะ 
                กลาวขางหนา 
        อยางไรกด็ี ตัวอยางท่ีกลาวมานี้ มุงความเขาใจงายเปนสําคัญ บางตอนจึงมี 
ความหมายผิวเผินไมใหความเขาใจแจมแจงลึกซ้ึงเพียงพอ โดยเฉพาะหวัขอท่ียากๆ  
เชน อวิชชา เปนปจจยัใหเกิดสังขาร และ โสกะ ปริเทวะ ทําใหวงจรเร่ิมตนใหม เปนตน  
ตัวอยางท่ีแสดงในขอ อวิชชา เปนเร่ืองท่ีมิไดเกดิข้ึนเปนสามัญ ในทุกชวงขณะของชีวิต  



ชวนใหเห็นไดวา มนุษยบุถุชนสามารถเปนอยูในชีวิตประจําวันโดยไมมีอวิชชาเกดิข้ึน 
เลย หรือเหน็วา ปฏิจจสมุปบาท ไมใชหลักธรรมท่ีแสดงความจริงเกีย่วกับชีวิตอยาง 
แทจริง จึงเห็นวาควรอธิบายความหมายลึกซ้ึงของบางหัวขอท่ียากใหละเอียดชัดเจน 
ออกไปอีก 
ความหมายลึกซ้ึงขององคธรรมบางขอ 
        ตามปรกติ มนุษยบุถุชนทุกคน เมื่อประสบส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรืออยูในสถานการณ 
อยางใดอยางหน่ึง จะแปลความหมาย ตัดสินส่ิงหรือเหตุการณนัน้ พรอมท้ังคิดหมาย 
ตั้งเจตจํานง แสดงออกซ่ึงพฤติกรรม  
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และกระทําการตางๆ ตามความโนมเอียง หรือตามแรงผลักดันตอไปนี ้
        1.        ความใฝในการสนองความตองการทางประสาทท้ัง 5 (กาม) 
        2.        ความใฝหรือหวงในความมีอยูคงอยูของตัวตน ตลอดจนการท่ีตัวตนจะได 
เปนอยางนัน้อยางนี้ และการท่ีจะดํารงคงอยูในภาวะท่ีอยากเปนนัน้ยั่งยนืตลอดไป  
(ภพ) 
        3.        ความเหน็ ความเช่ือถือ ความเขาใจ ทฤษฎี แนวความคิดอยางใดอยางหน่ึง 
ท่ีส่ังสมอบรมมา และยดึถือเชิดชูไว (ทิฏฐิ) 
        4.        ความหลง ความไมเขาใจ คือ ความไมตระหนักรูและไมกําหนดรูความเปน 
มาเปนไป เหตุ ผล ความหมาย คุณคา วัตถุประสงค ตลอดจนความสัมพันธของส่ิง 
ตางๆ หรือเหตุการณท้ังหลายตามสภาวะโดยธรรมชาติของมันอง ความหลงผิดวามี 
ตัวตนท่ีเขาไปกระทําและถูกกระทํากับส่ิงตางๆ ไมมองเหน็ความสัมพันธท้ังหลายใน 
รูปของกระบวนการแหงเหตุปจจัย พูดส้ันๆ วา ไมรูเห็นตามท่ีมันเปน แตรูเห็นตามท่ี 
คิดวามันเปน หรือคิดใหมันเปน (อวิชชา) 
        โดยเฉพาะขอ 3 และ 4 จะเห็นไดวาเปนสภาพท่ีสัมพนัธตอเนื่องกัน คือเม่ือ 
ไมไดกําหนดรู ไมเขาใจชัด หรือหลงเพลินไป กย็อมทําไปตามความเห็น ความเช่ือถือ  
ความเขาใจท่ีส่ังสมอบรมมากอน หรือแนวความคิดความประพฤติท่ียดึถือเคยชินอยู 
        อนึ่ง ขอ 3-4 นี้ มีความหมายกวางขวางมาก รวมไปถึง ทัศนคติ แบบแผน  
ความประพฤติตางๆ ท่ีเปนผลมาจากการศึกษาอบรม นสัิย ความเคยชิน คานิยม 
หรือคตินิยมทางสังคม การถายทอดทางวฒันธรรม เปนตน ส่ิงเหลานี้ แสดงอิทธิพล 
สัมพันธกับขอท่ี 1 และ 2 กลายเปนตัวการกําหนดและควบคุมความรูสึกนึกคิด 
และพฤติกรรมท้ังหมดของบุคคลต้ังตนแตวาจะใหชอบอะไร ตองการอะไร จะสนอง 
ความตองการของตนในรูปแบบและทิศทางใด แสดงพฤติกรรมออกมาอยางไร คือ 
เปนส่ิงท่ีแฝงอยูลึกซ้ึงในบุคคลและคอยบังคับบัญชาพฟติกรรมของบุคคลนั้น โดย 
เจาตัวไมรูตัวเลย ในความเขาใจตามปกติ บุคคลนั้นยอมรูสึกวาตัวเขากาํลังกระทํา 
กําลังประพฤติอยางนั้นๆ ดวยตนเอง ตามความตองการของตนเองอยางเต็มท่ี แต 
แทจริงแลว นบัเปนความหลงผิดท้ังส้ิน เพราะถาสืบสาวลงไปใหชัดวา เขาตองการ 
อะไรแน ทําไมเขาจึงตองการส่ิงท่ีเขาตองการอยูนั้น ทําไมเขาจึงกระทําอยางท่ีกรทํา 
อยูนั้น ทําไมจงึประพฤติอยางท่ีประพฤติอยูนั้น ก็จะเหน็วาไมมีอะไรท่ีเปนตัวของเขา 
เองเลย เปนแบบแผนความประพฤติท่ีเขาไดรับถายทอดมาในการศึกษาอบรมบาง  
วัฒนธรรมบาง ความเช่ือทางศาสนาบาง เปนความนยิมในทางสังคมบาง เขาเพียงแต 



เลือกและกระทําในขอบเขตแนวทางของส่ิงเหลานั้น หรือทําใหแปลกไปอยางใดอยาง 
หนึ่ง โดยเอาส่ิงเหลานี้เปนหลักคิดแยกออกไปและสําหรับเทียบเคียงเทานั้นเอง ส่ิงท่ี 
เขายึดถือวาเปนตัวตนของเขานั้น จึงไมมีอะไรนอกไปจากส่ิงท่ีอยูในขอ 1 ถึง 4 เทานั้น 
เอง ส่ิงเหลานีน้อกจากไมมีตัวมีตนแลวยังเปนพลังผลักดนัท่ีอยูพนอํานาจควบคุมของ 
เขาดวย จึงไมมีทางเปนตัวตนของเขาไดเลย 
        ในทางธรรมเรียกส่ิงท้ังส่ีวา อาสวะ แปลตามรูปศัพทวา ส่ิงท่ีไหลซานไปท่ัว หรือ 
อีกนัยหนึ่งวา ส่ิงท่ีหมักหมมหรือหมักดอง หมายความวา เปนส่ิงท่ีหมักดองสันดาน  
คอยมอมพื้นจติไว และเปนส่ิงท่ี  
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ไหลซานไปอาบยอมจิตใจเม่ือประสบอารมณตางๆ ไมวาคนจะรับรูอะไรทางอายตนะโต  
หรือจะคิดนึกส่ิงใด อาสวะเหลานี้ก็เท่ียวกาํซาบซานไปแสดงอิทธิพลอาบยอมมอมมัว  
ส่ิงท่ีรับรูเขามาและความนึกคิดนั้นๆ แทนที่จะเปนอารมณของจิตและปญญาลวนๆ  
กลับเสมือนเปนอารมณของอาสวะไปหมด ทําใหไมไดความรูความคิดท่ีบริสุทธ์ิ และ 
เปนเหตุกอทุกขกอปญหาเร่ือยไป อาสวะอยางท่ี 1 เรียก กามาสวะ ท่ี 2 เรียก ภวาสวะ  
ท่ี 3 เรียก ทิฏฐาสวะ ท่ี 4 เรียก อวิชชาสวะ 
        อาสวะ 4 นี้ เปนการแสดงตามแนวอภธิรรม ในพระสูตรทานนิยมแบงอาสวะ 
เพียง 3 อยาง คือ ไมมีทิฏฐาสวะ ท้ังนี้พอจบัเหตุผลไดวา เปนเพราะในพระสูตรทาน 
กําหนดเฉพาะอาสวะท่ีเปนตัวเจาของบทบาทเดนชัด ทานไมระบุทิฏฐาสวะ เพราะอยู 
ระหวางอวิชชากับภวาสวะ กลาวคือ ทิฏฐาสวะ อาศัยอวชิชาเปนฐานกอตัวแลวแสดง 
อิทธิพลออกทางภวาสวะ สวนในอภิธรรม ทานตองการจาํแนกใหละเอียด  
[๑จึงแสดงเปนส่ี ] 
        จึงเห็นไดวา อาสวะตางๆ เหลานี้ เปนท่ีมาแหงพฤตกิรรมของมนุษยบุถุชน 
ทุกคนเปนตัวการท่ีทําใหมนุษยหลงผิด มองเห็นส่ิงใดส่ิงหนึ่งเปนตัวตนของตน อันเปน 
อวิชชาข้ันพื้นฐานท่ีสุด แลวบังคับบัญชาใหนึกคิดปรุงแตง แสดงพฤติกรรม และกระทํา 
การตางๆ ตามอํานาจจองมันโดยไมรูตัว เปนข้ันเร่ิมตนวงจรแหงปฏิจจสมุปบาท คือ 
เม่ืออาสวะเกิดข้ึน อวิชชาก็เกดิข้ึน แลวอวิชชาก็เปนปจจัยใหเกดิสังขาร ในภาวะท่ี 
แสดงพฤติกรรมดวยความหลงวาตัวตนทําเชนนี้ จะพูดแยงยอนความเสียก็ไดวา มนษุย 
ไมเปนตัวของตัวเอง เพราะพฤติกรรมถูกบังคับบัญชาดวยสังขารท่ีเปนแรงขัดไรสํานึก 
ท้ังส้ิน 
        กลาวโดยสรุปเพื่อตัดตอนใหชัด ภาวะท่ีเปนอวิชชา ก็คือ การไมมองเห็น 
ไตรลักษณ โดยเฉพาะความเปนอนัตตา ตามแนวปฏิจจสมุปบาท คือไมรูตระหนักวา  
สภาพท่ีถือกันวาเปนสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา นั้น เปนเพียงกระแสรูปธรรม 
นามธรรมสวนยอยตางๆ มากมาย ท่ีสัมพนัธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบตอกัน โดย 
อาการเกิดสลายๆ ทําใหกระแสนั้นอยูในภาวะท่ีกําลังแปรรูปอยูตลอดเวลา หรือพูดให 
งายข้ึนวา บุคคลก็คือผลรวมแหงความรูสึกนึกคิด ความปรารถนา ความเคยชิน ความ 
โนมเอียง ทัศนคติ  ความรู ความเขาใจ ความเชื่อถือ (ตัง้แตข้ันหยาบที่ผิดหรือไมมี 
เหตุผล จนถึงข้ันละเอียดท่ีถูกตองและมีเหตุผล) ความคิดเห็น ความรูสึกในคุณคา 
ตางๆ ฯลฯ ท้ังหมดในขณะน้ันๆ ท่ีเปนผลมาจากการถายทอดทางวัฒนธรรม การ 
ศึกษาอบรม และปฏิกิริยาตางๆ ท้ังท่ีเกิดข้ึนภายใน และที่มีตอส่ิงแวดลอม 



{๑อาสวะ 3 = กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ. ดู ที.ม.10/76/96;  
ส.สฬ.18/504/315, ฯลฯ 
อาสวะ 4 = กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ. ด ูอภิ.วิ.35/961/504, ฯลฯ 
        ในภาษาอังกฤษแปลอาสวะกนัตางๆ เชนวา inflowing impulses หรือ influxes  
หรือ biases หรือ cankers และแปลอาสวะ 4 นั้นวา sense-gratification, becoming หรือ  
self-centered pursuits. views และ ignorance ตามลําดับ 
        ม.อ.1/93 วา ทิฏฐิสวะรวมลงในภวาสวะ เพราะความอยากในภพก็ดี ความ 
ติดใจในฌานก็ดี ยอมมีสัสสตทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิประกอบอยูดวย; คําอธิบายท่ัวไป 
ดู ขุ.จู.30/70/15; ที.อ.3/230; วินย.ฎีกา 1/476}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 188 
ลอมท้ังหลาย อันกําลังดําเนนิไปอยูตลอดเวลา เม่ือไมตระหนกัรูเชนนี้ จึงยึดถือเอาส่ิง 
เหลานี้อยางใดอยางหนึ่ง เปนตัวตนในขณะหนึ่งๆ เม่ือยดึถือส่ิงเหลานี้เปนตัวตนก็คือ 
ถูกส่ิงเหลานั้นหลอกเอา จึงเทากับตกอยูในอํานาจของมัน ถูกมันชักจูงบังคับใหเหน็วา 
ตัวตนนัน้เปนไปตางๆ พรอมท้ังความเขาใจวา ตนเองกําลังทําการตางๆ ตามความ 
ตองการของตน เปนตน 
        ท่ีกลาวมานี้ นับวาเปนคําอธิบายในหวัขออวิชชาเปนปจจยัใหเกิดสังขารในระดบั 
ท่ีจัดวาละเอียดลึกซ้ึงกวากอน สวนหวัขอตอจากนี้ไปถึงเวทนา เห็นวาไมยากนัก พอจะ 
มองเห็นไดตามคําอธิบายท่ีกลาวมาแลว จึงขามมาถึงตอนสําคัญอีกชวงหนึ่ง คือ  
ตัณหา เปนปจจัยใหเกดิอุปาทาน ซ่ึงเปนชวงของกิเลสเหมือนกัน 
        ตัณหาทั้ง 3 อยางท่ีพูดถึงมาแลวนั้น กคื็ออาการแสดงออกของตัณหาอยาง 
เดียวกัน และมีอยูเปนสามัญโดยครบถวนในชีวิตประจําวนัของบุถุชนทุกคน แตจะเหน็ 
ไดตอเม่ือวเิคราะหดูสภาพการทํางานของจิตใจสวนลึก เร่ิมแต มนุษยไมรูไมเขาใจและ 
ไมรูจักมองส่ิงท้ังหลายในรูปของกระบวนการแหงความสัมพันธกันของเหตุปจจยัตางๆ  
ตามธรรมชาติ จึงมีความรูสึกมัวๆ อยูวามีตัวตนของตนอยูในรูปใดรูปหนึ่ง มนษุยจึงมี 
ความอยากท่ีเปนพนฐานสําคัญ ความอยากมีอยูเปนอยู หรืออยากมีชีวติอยู ซ่ึง 
หมายถึงความอยากใหตัวตนในความรูสึกมวัๆ [๑นัน้คงอยูยั่งยืนตอไป] แตความเปน 
อยูนี้ สัมพันธกับความอยากไดคือไมใชอยากเปนอยูเฉยๆ แตอยากอยูเพื่อเสวยส่ิงท่ี 
อยากได คือเพ่ือเสวยส่ิงท่ีจะใหสุขเวทนาสนองความตองการของตนตอไป จึงกลาวได 
วา ท่ีอยากเปนอยูก็เพราะอยากได เม่ืออยากได ความอยากเปนอยูกย็ิ่งรุนแรงข้ึน เม่ือ 
ความอยากเปนอยูรุนแรง อาจเกิดกรณีท่ี 1 คือ ไมไดส่ิงท่ีอยากทันอยาก จึงเกิด 
ปฏิกิริยาข้ึน คือ ภพ หรือ ความมีชีวิตเปนอยูในขณะนั้น ไมเปนท่ีนาช่ืนชม ชีวิตขณะนั้น 
เปนท่ีขัดใจ ทนไมไดอยากใหดับสูญไปเสีย ความอยากใหดับสูญจึงติดตามมา แตทันที 
นั้นเอง ความอยากไดก็แสดงตัวออกมาอีก จึงกลัววาถาดบัสูญไปเสีย กจ็ะไมไดเสวยสุข 
เวทนาที่อยากไดตอไป ความอยากเปนอยูจึงเกิดตามติดมาอีก ในกรณท่ีี 2 ไมไดส่ิงท่ี 
อยาก หรือ กรณีท่ี 3 ไดไมเต็มขีดท่ีอยาก ไดไมสมอยาก หรือ กรณีท่ี 4 ไดแลวอยาก 
ไดอ่ืนตอไป กระบวนการก็ดาํเนินไปในแนวเดียวกัน แตกรณีท่ีนับวาเปนพื้นฐานท่ีสุด 
และครอบคลุมกรณีอ่ืนๆ ท้ังหมดก็คือยากยิ่งๆ ข้ึนไป เม่ือกําหนดจับลงท่ีขณะหนึ่ง 
ขณะใดก็ตาม จะปรากฏวามนุษยกําลังแสหาภาวะท่ีเปนสุขกวาขณะท่ีกําหนดนั้นเสมอ 
ไป บุถุชนจึงปดหรือผละท้ิงจากขณะปจจบัุนทุกขณะ ขณะปจจุบันแตละขณะ เปนภาวะ 
ชีวิตท่ีทนอยูไมได อยากใหดับสูญหมดไปเสีย อยากใหตนพนไป ไปหาภาวะท่ีสนอง 



ความอยากไดตอไป ความอยากได อยากอยู อยากไมอยู จึงหมุนเวยีนอยูตลอดเวลาใน 
ชีวิตประจําวันของมนุษยบุถุชน แตเปนวงจรที่ละเอียดชนิดทุกขณะจติ อยางท่ีแตละคน 
ไมรูตัวเลยวา ชีวิตท่ีเปนอยูแตละขณะของตนก็คือ การดิน้รนใหพนไปจากภาวะชีวิตใน 
ขณะเกา และแสหาส่ิงสนองความตองการในภาวะชีวิตใหมอยูขณะน่ันเอง 
{๑ในท่ีนี้ แปลกามตัณหาวา อยากได ภวตันหาวา อยากเปนอยู วภิวตัณหาวา อยากให 
ดับสูญ}  
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        เม่ือสืบสาวไป ยอมเห็นไดวา ตัณหาเหลานี้ สืบเนือ่งมาจากอวิชชานั่นเอง กลาว 
คือ เพราะไมรูส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปน ไมรูจักมันในฐานะกระบวนการแหงเหตุปจจัยท่ี 
สัมพันธตอเนือ่งกัน จึงเกิดความเหน็ผิดพืน้ฐานเกี่ยวกับเร่ืองตัวตนข้ึนมาในรูปใด  
รูปหนึ่ง คือ เหน็วาส่ิงท้ังหลายมีตัวตน เปนช้ินเปนอัน เปนแนนอนตายตัว  
[๑ซ่ึงจะยั่งยนือยูได] [๒หรือไมก็เหน็วาส่ิงท้ังหลายแตกดับสูญส้ินสลายตัวหมดไปได 
เปนส่ิงๆ เปนช้ินๆ เปนอันๆ ไป] มนุษยบุถุชนทุกคนมีความเหน็ผิดในรูปละเอียดอยู 
ในตัวท้ังสองอยาง จึงมีตณัหา 3 อยาง คือ เพราะเขาใจมืดมัวอยูในจิตสวนลึกวา ส่ิงท้ัง 
หลายมีตัวตนยั่งยืนแนนอนเปนช้ินเปนอัน จึงเกิดความอยาก ในความเปนอยู หรือ 
ภวตัณหาได และในอีกดานหน่ึง ดวยความไมรู ไมแนใจ ก็เขาใจไปไดอีกแนวหน่ึงวา  
ส่ิงท้ังหลายเปนตัวเปนตน เปนช้ินเปนอันแตละสวนละสวนไป มันสูญส้ินหมดไป  
ขาดหายไปได จึงเกิดความอยาก ในความไมเปนอยูหรือ วิภวตัณหา ได ความเหน็ผิด 
ท้ังสองนี้ สัมพันธกับตัณหาในรูปของการเปดโอกาสหรือชองทางให ถารูเขาใจเห็น 
เสียแลววาส่ิงท้ังหลายเปนกระแสเปนกระบวนการแหงเหตุปจจยัท่ีสัมพันธตอเนื่องกนั  
ก็ยอมไมมีตวัตนท่ีจะยั่งยนืตายตัว เปนช้ินเปนอันได และก็ยอมไมมีตัวตนเปนช้ินเปน 
อันท่ีจะหายจะขาดสูญไปได ตัณหาก็ไมมีฐานท่ีกอตัวได สวนกามตณัหานั้น กย็อมสืบ 
เนื่องมาจากความเห็นผิดท้ังสองน้ันดวย เพราะกลัววาตัวตนหรือสุขเวทนาก็ตามจะ 
ขาดสูญ ส้ินหายหมดไปเสีย จึงเรารอนแสหาสุขเวทนาแกตน และเพราะเหน็วาส่ิง 
ท้ังหลายมันเปนตัวเปนตนเปนช้ินเปนอันแนนอนคงตัวอยูไดจึงดิ้นรนไขวควา กระทํา 
ย้ําใหหนกัแนนใหม่ันคงอยูใหได 
        ในรูปท่ีหยาบ ตัณหาแสดงอาการออกมาเปนการดิ้นรนแสหาส่ิงสนองความ 
ตองการตางๆ การแสหาภาวะชีวิตท่ีใหส่ิงสนองความตองการเหลานัน้ ความเบ่ือหนาย 
ส่ิงท่ีมีแลว ไดแลว เปนแลว ความหมดอาลัยตายอยาก ทนอยูไมไดโดยไมมีส่ิงสอน 
ความงามตองการใหมๆ เร่ือยๆ ไป ภาพท่ีเห็นไดชัดก็คือ มนุษยท่ีเปนตัวของตัวเอง 
ไมได ถาปราศจากส่ิงสนองความตองการทางประสาทท้ัง 5 แลว ก็มีแตความ 
เบ่ือหนายวาเหวทนไมไหว ตองเท่ียวดิ้นรนไขวควาส่ิงสนองความตองการใหมๆ อยู 
ตลอดเวลา เพือ่หนีจากภาวะเบ่ือหนายตัวเอง ถาขาดส่ิงสนองความตองการ หรือไมได 
ตามท่ีตองการเม่ือใด ก็ผิดหวัง หมดอาลัยตายอยาก เบ่ือตัวเอง ชังตัวเอง ความสุข  
ความทุกขจึงข้ึนตอปจจยัภายนอกอยางเดียว เวลาวางจึงกลับเปนโทษเปนภัยแกมนุษย 
ไดท้ังสวนบุคคลและสังคม ความเบ่ือหนาย ความซึมเศรา ความวาเหว ความไมพอใจ  
จึงมีมากข้ึน ท้ังท่ีมีส่ิงสนองความตองการมากข้ึน และการแสวงหาความปรนปรือทาง 



ประสาท 
{๑สัสสทิฐิ=ความเหน็วาเท่ียง วายั่งยืนตายตัว} 
{๒อุจเฉททิฐ=ิความเห็นวาขาดสูญ ตัดขาดลอยตัว ท้ังสองอยางนี้ เปนความเหน็ผิดวามี 
ตัวตนในรูปใดรูปหนึ่งท้ังส้ิน อยางแรกชัดอยูแลว แตอยางหลังอธิบายส้ันๆ ไดวา  
เพราะเห็นวาส่ิงท้ังหลายมีตัวมีตน เปนช้ินเปนอันเปนสวนๆ จึงเห็นวาส่ิงเหลานี้ หรือ 
ตัวตนเหลานี้ สูญส้ินดับหาย ขาดหวนหมดไปได ดูตอนวาดวย ปฏิจจสมุปบาทในฐานะ  
มัชเฌนธรรมเทศนา ขางหนา}  
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สัมผัสตางๆ จึงหยาบและรอนแรงยิ่งข้ึน การติดส่ิงเสพติดตางๆ ก็ดี การใชเวลาวาง 
ทําความผิดความช่ัวของเด็กวัยรุนก็ดี ถาสืบคนไปในจิตใจอยางลึกซ้ึงแลว จะเหน็วา 
สาเหตุสําคัญ ก็คือ ความทนอยูไมไดความเบื่อหนายจะหนีไปใหพนจากภพที่เขาเกิดอยู 
ในขณะน้ันนัน่เอง 
        ในกรณีท่ีมีการศึกษาอบรม การไดรับคําแนะนําส่ังสอนทางศาสนา การมีความ 
เช่ือถือในทางท่ีถูกตอง การยึดถือในอุดมคติท่ีดีงามตางๆ (ในขออวิชชา) ตัณหายอม 
ถูกชักจูงมาใชในทางท่ีไมดี จึงมีการทําดีเพื่อจะไดเปนคนดี การขยนัหมั่นเพียร เพื่อ 
ผลท่ีหมายระยะยาว การบําเพ็ญประโยชนเพื่อเกยีรติคุณ หรือเพ่ือไปเกดิในสวรรค การ 
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ตลอดจนการอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาก็ได 
        กิเลสที่สืบเนื่องจากตัณหา ไดแก อุปาทาน (ความยึดม่ันถือม่ัน) ซ่ึงมี 4 อยาง  
คือ 
        1.        กามุปาทาน [๑ความยึดม่ันในกาม] (clinging to sensuality): เม่ืออยากได  
ดิ้นรนแสหา กย็ึดม่ันติดพันในส่ิงท่ีอยากไดนั้น เม่ือไดแลว กย็ึดม่ันเพราะอยากสนอง 
ความตองการใหยิ่งๆ ข้ึนไป และกลัวหลุดลอยพรากไปเสีย ถึงแมผิดหวังหรือพรากไป  
ก็ยิ่งปกใจม่ันดวยความผูกใจอาลัย ความยดึม่ันแนนแฟนข้ึนเพราะส่ิงสนองความ 
ตองการตางๆ ไมใหภาวะเต็มอ่ิมหรือสนองความตองการไดเต็มขีดท่ีอยากจริงๆ ใน 
คราวหน่ึงๆ จงึพยายามเพื่อเขาถึงขีดท่ีเต็มอยากน้ันดวยการกระทําอีก และเพราะส่ิง 
เหลานั้นไมใชของตนแทจริง จึงตองยึดม่ันไวดวยความรูสึกจูงใจตนเองวาเปนของตน 
ในแงใดแงหนึง่ใหไดความคดิจิตใจของบุถุชนจึงไปยึดติดผูกพันของอยุกับส่ิงสนอง 
ความอยากอยางใดอยางหน่ึงอยูเสมอ ปลอดโปรง เปนอิสระ และเปนกลางไดยาก 
        2.        ทิฏฐิปาทาน ความยึดม่ันในทฤษฎีหรือทิฏฐิตางๆ (clinging to views) :  
ความอยากใหเปนหรือไมใหเปนอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีตนตองการ ยอมทําใหเกดิ 
ความเอนเอียงยึดม่ันในทิฏฐิ ทฤษฎี หรือหลักปรัชญาอยางใดอยางหน่ึงท่ีเขากับความ 
ตองการของตน ความอยากไดส่ิงสนองความตองการของตนก็ทําใหยดึม่ันในหลักการ  
แนวความคิดความเหน็ ลัทธิ หลักคําสอนท่ีสนอง หรือเปนไปเพื่อเสนอความตองการ 
ของตน เม่ือยดึถือความเห็น หรือหลักความคิด อันใดอันหนึ่งวาเปนของตนแลว ก ็
ผนวกเอาความเห็น หรือหลักความคิดนัน้ เปนตัวของตนไปดวย จึงนอกจากจะคิดนึก 
และกระทําการตางๆ ไปตามความเหน็นั้นๆ แลว เม่ือมีทฤษฎีหรือความเห็นอ่ืนๆ ท่ี 
ขัดแยงกับความเห็นท่ียึดไวนั้น ก็รูสึกวาเปนการคุกคามตัวตนของตนดวย เปนการ 
เขามาบีบค้ันหรือจะทําลายตัวตนใหเส่ือมดอยลง พรองลง หรือสลายตัวไป อยางใด 



อยางหนึ่ง จึงตองตอสูรักษาความเหน็นั้นไวเพื่อศักดิ์ศรีเปนตนของตัวตน จึงเกดิการ 
ขัดแยงท่ีแสดงออกในภายนอก เกิดการผูกมัดตัวใหคับแคบ สรางอุปสรรค กักปญญา 
ของตนเอง ความคิดเห็นตางๆ ไมเกิดประโยชนตามความหมายและวัตถุประสงคแทๆ  
ของมัน ทําใหไมสามารถถือเอาประโยชนจากความรู และไมสามารถรับความรูตางๆ  
[๒ไดเทาท่ีควรเปน] 
{๑กาม=ส่ิงสนองความตองการทางประสาทท้ัง 5 และความใครในส่ิงสนองความ 
ตองการเหลานั้น} 
{๒ทิฏฐิท่ีสนองตัณหาข้ันพืน้ฐานท่ีสุด ก็คือ สัสสตทิฏฐิ กับ อุจเฉททิฏฐิ และทิฏฐิท่ีอยู 
ในเครือเดยีวกนั}  
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        3.        สีลัพพตุปาทาน ความยึดม่ันในศีลและพรต (clinging to mere rule and  
ritual) ความอยากได อยากเปนอยู ความกลัวตอความสูญสลายของตัวตน โดยไม 
เขาใจกระบวนการแหงเหตุปจจัยในธรรมชาติ ผสมกับความยึดม่ันในทิฏฐิอยางใดอยาง 
หนึ่ง ทําใหประพฤติปฏิบัติไปตามๆ กันอยางงมงายในส่ิงท่ีนิยมวาขลัง วาศักดิ์สิทธ์ิ  
ท่ีจะสนองความอยากของตนได ท้ังท่ีไมมองเห็นความสัมพันธโดยทางเหตุผล  
ความอยากใหตัวตนคงอยู มีอยู และความยดึม่ันในตัวตน แสดงออกมาภายนอก หรือ 
ทางสังคมในรูปของความยึดม่ัน ในแบบแผนความประพฤติตางๆ การกระทําสืบๆ กัน 
มา ระเบียบวิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิพิธี ตลอดจนสถาบันตางๆ ท่ีแนนอน 
ตายตัว วา จะตองเปนอยางนั้นๆ โดยไมตระหนกัรูในความหมาย คุณคา วัตถุประสงค  
และความสัมพันธโดยเหตุผล กลายเปนวา มนุษยสรางส่ิงตางๆ เหลานี้ข้ึนมาเพื่อ 
กีดกั้น ปดลอมตัวเอง และทําใหแข็งท่ือ อยากแกการปรับปรุงตัวและการที่จะไดรับ 
ประโยชนจากส่ิงท้ังหลายท่ีตนเขาไปสัมพนัธ 
        ในเร่ืองสีสัพพตุปาทานนี้ มีคําอธิบายของทานพุทธทาสภิกขุ ตอนหนึ่ง ท่ีเห็นวา 
จะชวยใหความหมายชัดเจนข้ึนอีก ดังนี ้
        “เม่ือมาประพฤติศีล หรือธรรมะขอใดขอหนึ่งแลว ไมทราบความมุงหมาย  
ไมคํานึงถึงเหตุผล ไดแตลงสันนิษฐานเอาเสียวาเปนของศักดิ์สิทธ์ิ เม่ือลงไดปฏิบัติของ 
ศักดิ์สิทธ์ิแลว ยอมตองไดรับผลดีเอง ฉะนัน้ คนเหลานีจ้งึสมาทานศีล หรือประพฤติ 
ธรรมะ แตเพียงตามแบบฉบับ ตามตัวอักษร ตามประเพณี ตามตัวอยาง ท่ีสืบปรับปรา 
กันมาเทานัน้ ไมเขาถึงเหตุผลของส่ิงนั้นๆ แตเพราะอาศัยการประพฤติกระทํามาจนชิน  
การยึดถือจึงเหนียวแนน เปนอุปาทานชนิดแกไขยาก…ตางจากอุปาทานขอท่ีสองขางตน  
ซ่ึงหมายถึงการถือในตัวทิฏฐิ หรือความคิดความเห็นท่ีผิด สวนขอนี้ เปนการยึดถือใน 
ตัวการปฏิบัติ [๑หรือการกระทําทางภายนอก”] 
        4.        อัตตวาทุปาทาน ความยึดม่ันในวาทะวาตัวตน (clinging to the ego-belief) :  
ความรูสึกวามีตัวตนท่ีแทจริงนั้น เปนความหลงผิดท่ีมีเปนพื้นฐานอยูแลว และยังมี 
ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีชวยเสริมความรูสึกนี้อีกเชนภาษาอันเปนถอยคําสมมติสําหรับส่ือความ 
หมาย ท่ีชวนใหมนุษยผูติดบญัญัติมองเห็นส่ิงตางๆ แยกออกจากกนัเปนตัวตนท่ีคงท่ี  
แตความรูสึกนี้กลายเปนความยึดม่ันเพราะตัณหาเปนปจจัย กลาวคือเม่ืออยากไดก ็
ยึดม่ันวามีตวัตนท่ีเปนผูไดรับและเสวยส่ิงท่ีอยากนัน้ มีตวัตนท่ีเปนเจาของส่ิงท่ีไดนั้น  
เม่ืออยากเปนอยู ก็อยากใหมีตัวตนอันใดอันหนึ่งเปนอยู เม่ืออยากไมเปนอยู กย็ึดใน 
ตัวตนอันใดอันหนึ่งท่ีจะใหสูญสลายไป เม่ือกลัววาตัวตนจะสูญสลายไป ก็ยิ่ง 



ตะเกยีกตะกายย้ําความรูสึกในตัวตน ใหแนนแฟนหนักข้ึนไปอีก ท่ีสําคัญคือความอยาก 
นั้นสัมพันธกบัความรูสึกวามีเจาของผูมีอํานาจควบคุม คือ มีตัวตน ท่ีเปนยายบังคับ 
บัญชาส่ิงตางๆ ใหเปนไปอยางท่ีอยากใหเปนได และก็ปรากฏวามีการบังคับบัญชาได 
สมปรารถนาบางเหมือนกนั จึงหลงผิดไปวามีตัวฉันมาหรือตัวตนของฉันท่ีเปนเจาของ  
เปนนายบังคับส่ิง 
{๑พระอริยนนัทมุน,ี หลักพระพุทธศาสนา (สุวิชานน, 2499) หนา 60}  
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เหลานั้นได แตความจริงมีอยูวา การบังคับบัญชาน้ัน เปนไปไดเพยีงบางสวนและ 
ช่ัวคราวเทานัน้ เพราะส่ิงท่ียดึวาเปนตัวคนนั้น ก็เปนเพยีงปจจัยอยางหนึ่งใน 
กระบวนการแหงเหตุปจจัย ไมสามารถบังคับบัญชาส่ิงอ่ืนๆ ท่ีเขาไปยึด ใหเปนไปตาม 
ท่ีอยากใหเปนไดถาวรและเต็มอยากจริงๆ การท่ีรูสึกวาตัวเปนเจาของควบคุมบังคับ 
บัญชาไดอยูบาง แตไมเต็มสมบูรณจริงๆ เชนนี้กลับเปนการย้ําความหมายม่ัน และ 
ตะเกยีกตะกายเสริมความรูสึกวาตัวตนใหแนนแฟนยิ่งข้ึนไปอีก เม่ือยึดม่ันในตัวตน 
ดวยอุปาทาน ก็ไมรูจักท่ีจะจดัการส่ิงตางๆ ตามเหตุตามปจจัยท่ีจะใหมันเปนไปอยาง 
นั้นๆ กลับหลงมองความสัมพันธผิด ยกเอาตัวตนข้ึนยึดไวในฐานะเจาของท่ีจะบังคับ 
ควบคุมส่ิงเหลานั้นตามความปรารถนา เม่ือไมทําตามกระบวนการแหงเหตุปจจยั และ 
ส่ิงเหลานั้นไมเปนไปตามความปรารถนา ตัวตนท่ีถูกบีบค้ันดวยความพรองเส่ือมดอย  
และความสูญสลาย คามยึดม่ันในตัวตนนีน้ับวาเปนขอสําคัญ เปนพื้นฐานของความ 
ยึดม่ันขออ่ืนๆ ท้ังหมด 
        ความหมายงายๆ แงหนึง่สําหรับแสดงความสัมพันธภายในวงจร 
ปฏิจจสมุปบาทชวงนี้ เชน เม่ือประสบส่ิงใดไดรับเวทนาอันอรอย ก็เกดิตัณหาชอบใจ 
อยากไดส่ิงนั้น แลวเกดิกามุปาทาน ยึดติดในส่ิงท่ีอยากไดนั้น วาจะตองเอาตองเสพ 
ตองครอบครองส่ิงนั้นใหได เกิดทิฏฐปาทาน ยึดถือม่ันวา ตองอยางนี้จึงจะดี ไดอยางนี ้
จึงจะเปนสุข ตองไดเสพเสวยครอบครองส่ิงนี้หรือประเภทนี้ ชีวิตจึงจะมีความหมาย 
หลักการหรือคําสอนอะไรๆ จะตองสงเสริมการแสวงหาและไดมาซ่ึงส่ิงเหลานี้จึงจะถูก 
ตอง เกิดสีสัพพตุปาทานวา เม่ือจะประพฤติปฏิบัติศีล พรต ขนบธรรมเนียม ระเบียบ  
แบบแผนอยางใดๆ ก็มองในแงเปนวิธีการท่ีจะใหไดมาซ่ึงส่ิงท่ีอยากไดนั้น หรือจะตอง 
เปนเคร่ืองมือใหไดมาซ่ึงส่ิงท่ีอยากไดนั้น จึงจะยอมประพฤติปฏิบัติ และเกิด 
อัตตวาทุปาทานยึดติดถือม่ันในตัวตนท่ีจะไดจะเสพจะครอบครองส่ิงท่ีอยากไดนั้น 
        วาโดยสรุป อุปาทานทําใหมนษุยบุถุชน มีจิตใจไมปลอดโปรงผองใส ความคิด 
ไมแลนคลองไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจัย ไมสามารถแปลความหมาย  
ตัดสิน และกระทําการตางๆ ไปตามแนวทางแหงเหตุปจจยัตามท่ีมันควรจะเปน โดย 
เหตุผลบริสุทธ์ิ แตมีความคิดของ ความเอนเอียง ความคับแคบ ความขัดแยง และ 
ความรูสึกถูกบีบค้ันอยูตลอดเวลา ความบีบค้ันเกิดข้ึนเพราะความยดึวาเปนตัวเรา  
ของเรา เม่ือเปนเราของเรา กต็องเปนอยางท่ีเราอยากใหเปน แตส่ิงท้ังหลายเปนไป 
ตามเหตุปจจัย ไมใชเปนไปตามท่ีเราอยากใหเปน เม่ือมันไมอยูในบังคับความอยาก  
กลับเปนอยางอ่ืนไปจากท่ีอยากใหเปน ตวั เราก็ถูกขัดแยงกระทบกระแทกบีบค้ัน ส่ิงท่ี 



ยึดถูกกระทบเม่ือใด ตัวเรากถู็กกระทบเม่ือนั้น ส่ิงท่ียึดไวมีจํานวนเทาใด ตัวเราแผไป 
ถึงไหน ยดึไวดวยความแรงเทาใด ตัวเราท่ีถูกกระทบ ขอบเขตท่ีถูกกระทบและความ 
แรงของการกระทบ ก็มีมากเทานั้น และผลท่ีเกิดข้ึน มิใชแตเพยีงความทุกขเทานั้น แต 
หมายถึงชีวิตท่ีเปนอยูและกระทําการตางๆ ตามอํานาจความยึดความอยาก  
[๑ไมใชเปนอยูและทําการดวยปญญาตามเหตุปจจยั] 
{๑อุปาทาน 4 มาใน ที.ปา.11/262/242; อภิ.วิ.35/963/506; ฯลฯ, โดยเฉพาะ  
อัตตวาทุปาทานน้ัน เม่ือวิเคราะห-  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 193 
        ตอจากอุปาทาน กระบวนการดําเนินตอไปถึงข้ัน ภพ ชาติ ชรามรณะ จนเกิด 
โสกะ ปริเทวะ เปนตนตามแนวท่ีอธิบายแลว เม่ือเกิดโสกะ ปริเทวะ เปนตนแลว บุคคล 
ยอมหมาทางออกดวยการคิด ตัดสินใจ และกระทําการตางๆ ตามความเคยชิน  
ความโนมเอียง ความเขาใจ และความคิดเห็นท่ียดึม่ันสะสมไวอีก โดยไมมองเห็นภาวะ 
ท่ีประสบในขณะน้ันๆ ตามที่มันเปนของมันจริงๆ ตามท่ีมันเปนของมันจริงๆ วงจรจึง 
เร่ิมข้ึนท่ีอวิชชาแลวหมุนตอไปอยางเดิม 
        แมอวิชชาจะเปนกิเลสพื้นฐาน เปนท่ีกอตัวของกิเลสอ่ืนๆ แตในข้ันแสดงออก 
เปนพฤติกรรมตางๆ ตัณหายอมเปนตัวชักจงู เปนตัวบงการและแสดงบทบาทท่ีใกล 
เห็นไดชัดเจนกวา ดังนั้น ในทางปฏิบัติเชนในอริยสัจ 4 จงึกําหนดวาตัณหาเปนเหตุให 
เกิดทุกข 
        เม่ืออวิชชา เปนไปอยางมืดบอดเล่ือนลอย ตัณหาไมมีหลัก ไมถูกควบคุม เปน 
ไปสุดแตจะใหสนองความตองการไดสําเร็จ ยอมมีทางใหเกิดกรรมฝายช่ัวมากกวา 
ฝายดี แตเม่ือวชิชาถูกปรุงดัดแปลงดวยความเช่ือถือในทางท่ีดีงาม ความคิดท่ีถูกตอง  
ความเช่ือความเขาใจท่ีมีเหตผุล ตัณหาถูกชักจูงใหเบนไปสูเปาหมายท่ีดงีาม ถูก 
ควบคุมขัดเกลา และขับใหพุงไปอยางมีจุดหมาย กย็อมใหเกิดกรรมฝายดี และเปน 
ประโยชนไดอยางมาก และถาไดรับการชักนําอยางถูกตองก็จะเปนเคร่ืองอุปถัมภ  
สําหรับกําจัดอวิชชาและตัณหาไดตอไปดวย วิถีอยางแรกเปนวิถีแหงความช่ัว แหงบาป 
อกุศล อยางหลังเปนวิถีแหงความดี แหงบุญกุศล คนดีและคนช่ัวตางกย็ังมีทุกขอยูตาม 
แบบของตนๆ แตวิถีฝายดเีทานั้นท่ีสามารถนําไปสูความส้ินทุกข ความหลุดพน และ 
ความเปนอิสระได 
        ตัณหาทีถู่กใชในทางท่ีเปนประโยชนนั้น มีตัวอยางถึงข้ันสูงสุด เชน :- 
        “ดูกรนองหญิง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดยินวา ภกิษุช่ือนี้ กระทําใหแจงซ่ึง 
เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได ฯลฯ เธอจึงมีความดําริวา เม่ือไรหนอ  
เราจักกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ ฯลฯ บาง สมัยตอมา เธออาศัยตัณหา 
แลวละตัณหาเสียได ขอท่ีเรากลาววา กายนีเ้กิดจากตัณหา พึงอาศัยตัณหาละตัณหาน้ี 
เสีย [๑เราอาศัยความขอนี้เองกลาว”] 
        ถาไมสามารถทําอยางอ่ืน นอกจากเลือกเอาในระหวางตัณหาเดยีวกัน พึงเลือก 
เอาตัณหาในทางท่ีดีเปนแรงชักจูงในการกระทํา แตถาทําได พึงเวนตัณหาท้ังฝายช่ัว 
ฝายดี เลือกเอาวิถีแหงปญญา อันเปนวิถีท่ีบริสุทธ์ิ อิสระ และไรทุกข 
ปฏิจจสมุปบาทในฐานะมัชเฌนธรรมเทศนา 



        ความเขาใจในปฏิจจสมุปบาท เรียกวาเปนสัมมาทิฏฐิ หรือเห็นถูกตอง และ 
ความเหน็ท่ีถูกตองนี้ 
- ออกไปจะเหน็วา เปนการยดึม่ันในเร่ืองขันธ 5 อยางใดอยางหนึ่ง ตามบาลีวา  
“บุถุชน…ยอมเขาใจวารูปเปนอัตตาหรือเขาใจวาอัตตามีรูป หรือเขาใจวารูปอยูใน 
อัตตา หรือเขาใจวาอัตตาอยูในรูป หรือเขาใจวาอัตตาอยูในรูป เขาใจวาเวทนา… 
สัญญา…สังขาร (ทํานองเดยีวกัน) เขาใจวาวิญญาณเปนอัตตา หรืออัตตามีวิญญาณ  
หรือวาวิญญาณอยูในอัตตา หรือวาอัตตาอยูในวิญญาณ”} 
{๑องฺ. จตกฺุก. 21/159/195}  
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เปนความเห็นชนิดท่ีเรียกวาเปนกลางๆ ไมเอียงสุดไปทางใดทางหนึ่ง ปฏิจจสมุปบาท 
จึงเปนหลักหรือกฎท่ีแสดงความจริงเปนกลางๆ ไมเอียงสุด อยางท่ีเรียกวา  
[๑“มัชเฌนธรรมเทศนา”] ความเปนกลางของหลักความจริงนี้ มีโดยการเทียบกับลัทธิ 
หรือทฤษฎีเอียงสุดตางๆ และความเขาใจปฏิจจสมุปบาทโดยถูกตอง จะตองแยกออก 
จากทฤษฎีเอียงสุดเหลานี้ดวย ดังนัน้ ในท่ีนี้จึงควรนําทฤษฎีเหลานี้มาแสดงไวเปรียบ 
เทียบเปนคูๆ โดยการใชวิธีอางพุทธพจนเปนหลัก และอธิบายใหนอยท่ีสุด :- 
คูท่ี 1 : 1 [๒อัตถิกวาทะ] ลัทธิวาส่ิงท้ังหลายมีอยูจริง (Extreme realism) 
          2. นัตถิกวาทะ ลัทธิส่ิงท้ังหลายไมมีจริง (Nihillism) 
        “ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา “สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ” ดังนี้ แคไหน จึงจะ 
ช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ ?” 
        “แนะ ทานกัจจานะ โลกน้ีโดยมากอิง (ทฤษฎีของตน) ไวกับภาวะ 2 อยางคือ  
อัตถิตา (ความมี) และนัตถิตา (ความไมมี) เม่ือเห็นโลกสมุทัยตามท่ีมันเปนดวย 
สัมมาปญญา นัตถิตาในโลกก็ไมมี เม่ือเหน็โลกนิโรธตามท่ีมนเปนดวยสัมมาปญญา  
อัตถิตาในโลกน้ีก็ไมมี โลกน้ีโดยมากยึดม่ันถือม่ันในอุบาย (systems) และถูกคลองขัง 
ไวดวยอภินิเวส (dogmas) สวนอริยสาวก ยอมไมเขาหา ไมยึด ไมติดอยูกับความยึดม่ัน 
ถือม่ันในอุบาย ความปกใจ อภินิเวส และอนุสัยวา “อัตตาของเรา” ยอมไมเคลือบ 
แคลงสงสัยวา “ทุกขนั้นแหละ เม่ือเกดิข้ึน ยอมเกิดข้ึน ทุกข เม่ือดับ ก็ยอมดับ  
อริยสาวกยอมมีญาณในเร่ืองนี้ โดยไมตองอาศัยผูอ่ืนเลย เพียงเทานี้แล ช่ือวา 
สัมมาทิฏฐิ” 
        “ดูกอนกจัจานะ ขอวา “ส่ิงท้ังปวงมีอยู” นี้เปนท่ีสุดขางหนึ่ง ขอวา “ส่ิงท้ังปวงไม 
มี” นี้เปนท่ีสุดขางหนึ่ง ตถาคตยอมแสดงธรรมเปนกลางๆ ไมเขาไปติดท่ีสุดท้ังสองนั้น 
วา “เพราะอวชิชาเปนปจจยั จังขารจึงมีเพราะสังขารเปนปจจยั วิญญาณจึงมี ฯลฯ  
เพราะอวิชชานั่นแหละสํารอกดับไปไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับไป  
[๓วิญญาณ จึงดับ ฯลฯ”] 
        พราหมณนักโลกายัตคนหนึ่งมาเฝาทูลถามปญหาวา “ทานพระโคตมะผูเจริญ  
ส่ิงท้ังปวงมีอยูหรือ ?” 
        พระพุทธเจาตรัสตอบวา “ขอวา ‘ส่ิงท้ังปวงมี’ เปนโลกายัตหลักใหญท่ีสุด” 
ถาม :        “ส่ิงท้ังปวงไมมีหรือ ? 
ตอบ :        “ขอวา ‘ส่ิงท้ังปวงไมมี’ เปนโลกายัดท่ีสอง” 
ถาม :        “ส่ิงท้ังปวงเปนภาวะหนึ่งเดียว (เอกัตตะ – unity) หรือ ?” 



{๑นี้เรียกตามพุทธพจนวา “มชฺเฌน ธมม เทเสติ” แต ส.อ.2/46 อธิบายวา ทรงดํารง 
ในมัชฌิมาปฏิปทาแลวแสดง (อยางนี)้ ; วิสุทธิ.3/113 เรียกเปน มัชฌิมาปฏิปทา;  
เห็นวาเรียกตามบาลีเดิมอยางขางบน เปนดีท่ีสุด} 
{๒ในกรณีของลัทธิหรือทฤษฎีตางๆ คําวา “วาทะ” เปล่ียนเรียกวา “ทิฏฐิ” ไดทุกแหง  
ดังนั้น วาทะท้ังสองนี้ และตอไปจากนี้ จึงเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา อัตถิกทิฏฐิ สัสสติทิฏฐิ  
อุจเฉททิฏฐิ ฯลฯ เฉพาะอัตถิกวาทะ เรียกอีกอยางหนึ่งวา สัพพัตถิกวาทะ} 
{๓ส.นิ.16/42-44/20-21; 173/91; ส.ข.17/234/165}  
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ตอบ :        “ขอวา ‘ส่ิงท้ังปวงเปนภาวะหนึง่เดียว’ เปนโลกายัตท่ีสาม” 
ถาม :        “ส่ิงท้ังปวง เปนภาวะหลากหลาย (ปุถุตตะ – plurality) หรือ ?” 
ตอบ :        “ขอวา ‘ส่ิงท้ังปวงเปนภาวะหลาย’ เปนโลกายัตท่ีส่ี” 
        “ดูกอนพราหมณ ตถาคตไมเขาไปติดท่ีสุดท้ังสองขางเหลานี้ ยอมแสดงธรรม 
เปนกลางๆ วา เพราะอวิชชาเปนปจจยั สังขารจึงมี เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึง 
มี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ  
[๑วิญญาณจึงดับ”] 
คูท่ี 2 : 1 สัสสตวาทะ ลัทธิถือวาเท่ียง (Eternalism) 
          2. อุจเฉทวาทะ ลัทธิถือวาขาดสูญ (Annihilationism) 
คูท่ี 3   1. อัตตการ วาทะ หรือ สยังการวาทะ ลัทธิถือวาสุขทุกข เปนตน ตนทําเอง 
                (self-generationism หรือ Karmic autogenesisism) 
          2. ปรการ วาทะ ลัทธิถือวาสุขทุกขเปนตน เกดิจากตัวการภายนอก  
                (other-generationism หรือ Karmic heterogenesisism) 
        คูท่ี 3 และ 4 นี้ มีความสําคัญมากในแงของหลักธรรม เม่ือศึกษาเขาใจดีแลว 
จะชวยปองกนัความเขาใจผิดในเร่ืองกรรมไดเปนอยางมาก จึงควรสังเกตตามแนว 
พุทธพจน ดังนี้:- 
ถาม :        ทุกข ตนทําเองหรือ ?” 
ตอบ :        “อยากลาวอยางนั้น” 
ถาม :        “ทุกข ตัวการอ่ืนทําใหหรือ ?” 
ตอบ :        “อยากลาวอยางนั้น” 
ถาม :        “ทุกข ตนทําเองดวย ตวัการอ่ืนทําใหดวยหรือ ?” 
ตอบ :        “อยากลาวอยางนั้น” 
ถาม :        “ทุกข มิใชตนทําเอง มิใชตัวการอ่ืนทําให แตเกิดข้ึนเองลอยๆ  
        (เปนอธิจจสมุปบัน) หรือ ?” 
ตอบ :        “อยากลาวอยางนั้น” 
ถาม :        “ถาอยางนั้น ทุกขไมมีหรือ ?” 
ตอบ :        “ทุกขมิใชไมมี ทุกขมีอยู” 
ถาม :        “ถาอยางนั้น ทานพระโคตมะ ไมรู ไมเห็นทกุขหรือ ?” 
ตอบ :        “เรามิใชไมรู ไมเห็นทุกข เรารู เราเห็นทุกขแททีเดียว” 
ถาม :        “…ขอพระผูมีพระภาคเจา ไดโปรดบอก โปรดแสดงทุกขแกขาพเจาดวยเถิด” 



ตอบ :        “เม่ือวา “ทุกขตนทําเอง” อยางท่ีวาทีแรก ก็เทากับบอกวา “ผูนั้นทํา ผูนั้นเสวย 
        (ทุกข)” กลายเปนสัสสตทิฏฐิไป เม่ือวา “ทุกขตัวการอ่ืนทําให” อยางท่ีผูถูก 
        เวทนาทิม่แทงรูสึก ก็เทากับบอกวา “คนหน่ึงทํา คนหน่ึงเสวย (ทุกข)”  
        กลายเปนอุจเฉททิฏฐิไป ตถาคตไมเขาไปติดท่ีสุดท้ังสองขาง 
{๑ส.นิ. 16/176/92}  
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        นั้น ยอมแสดงธรรมเปนกลางๆ วา “เพราะอวิชชาเปนปจจยั สังขารจึงมี เพราะ 
        สังขารเปนปจจยั วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไมเหลือ สังขาร 
        จึงดับ เพราะสังขารดับ [๑วิญญาณจึงดับ ฯลฯ] 
ถาม :        “สุขทุกข ตนทําเอง หรือ ?” 
ตอบ :        “อยางกลาวอยางนั้น” 
ถาม :        “สุขทุกข ตัวการอ่ืนทําใหหรือ ?” 
ตอบ :        “อยากลาวอยางนั้น” 
ถาม :        “สุขทุกข ตนทําเองดวย ตัวการอ่ืนทําใหดวยหรือ ?” 
ตอบ :        “อยากลาวอยางนั้น” 
ถาม :        “สุขทุกข มิใชตนทําเอง มิใชตัวการอ่ืนทําให แตเกิดข้ึนเองลอยๆ  
        (เปนอธิจจสมุปบัน) หรือ ?” 
ตอบ :        “อยากลาวอยางนั้น” 
ถาม :        “(ถาอยางนั้น) สุขทุกข ไมมีหรือ ?” 
ตอบ :        “สุขทุกขมิใชไมมี สุขทุกขมีอยู” 
ถาม :        “ถาอยางนั้น ทานพระโคตมะ ไมรู ไมเห็น สุขทุกขหรือ ?” 
ตอบ :        “เรามิใชไมรู ไมเห็นสุขทุกข เรารู เราเห็นสุขทุกขแททีเดยีว” 
ถาม :        “…ขอพระผูมีพระภาค โปรดบอก โปรดแสดงสุขทุกขแกขาพเจาดวยเถิด” 
ตอบ :        “เพราะเขาใจเอาแตแรกวา เวทนาก็นั่น ผูเสวยเวทนากน็ั่น จึงเกิดยดึถือข้ึนวา 
        สุขทุกขตนทําเอง เราหากลาว (วาเปน) อยางนั้นไม เพราะเขาใจวา เวทนาก ็
        อยาง ผูเสวยเวทนาก็อยาง จึงเกิดความยึดถืออยางท่ีผูถูกเวทนาท่ิมแทงรูสึกวา 
        สุขทุกข ตัวการอ่ืนทําให สุขทุกข ตัวการอ่ืนทําให เราหากลาว (วาเปน) อยาง 
        นั้นไม ตถาคตไมเขาไปติดท่ีสุดทั้งสองขางนั้น ยอมแสดงธรรมเปนกลางๆ วา 
        “เพราะอวิชชาเปนปจจยั สังขารจึงมี ฯลฯ เพราะอวชิชาสํารอกดับไปไมเหลือ 
        [๒สังขารจึงดับ ฯลฯ”] 
        “ดูกอนอานนท เรากลาววาสุขทุกขเปนปฏิจจสมุปบันธรรม (ส่ิงท่ีอาศัยเหต ุ
ปจจัยเกิดข้ึน) อาศัยอะไร? อาศัยผัสสะ” 
        “เม่ือกายมีอยู อาศัยความจงใจทางกายเปนเหตุ สุขทุกขภายในจึงเกดิข้ึนได  
เม่ือวาจามีอยู อาศัยความจงใจทางวาจาเปนเหตุ สุขทุกขภายในจึงเกิดข้ึนได เม่ือ 
มโนมีอยู อาศัยมโนสัญเจตนาเปนเหตุ สุขทุกขภายในจงึเกิดข้ึนได” 
        “เพราะอวิชชานั่นแหละเปนปจจัย บุคคลจึงปรุงแตงกายสังขารข้ึนเอง เปน 



ปจจัยใหเกิดสุขทุกขภายในบาง เนื่องจากผูอ่ืน (ถูกคนอ่ืนหรือตัวการอ่ืนๆ กระตุน 
หรือชักจูง) จึงปรุงแตงกายสังขาร เปนปจจยัใหเกิด 
{๑ส.นิ. 16/49-50/23-25} 
{๒ส.นิ. 16/54-55/26-28}  
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สุขทุกขภายในบาง รูตัวอยู จึงปรุงแตงสังขาร เปนปจจัยใหเกดิสุขทุกขภายในบาง ไมรู 
ตัวอยู ยอมปรุงแตงกายสังขาร เปนปจจยัใหเกิดสุขทุกขภายในบาง จึงปรุงแตง 
วจีสังขาร…มโนสังขารข้ึนเองบาง…เนื่องจากผูอ่ืนบาง…โดยรูตัวบาง…โดยไมรูตวับาง  
เปนปจจยัใหเกิดสุขทุกขภายใน ในกรณีเหลานี้ อวิชชาเขาแทรกอยูแลว [๑(ท้ังนั้น)”] 
คูท่ี 4 :        1.        [๒การกเวทกาทิเอกัตตวาท] การถือวาผูทําและผูเสวยผลเปนตนเปนตัว 
                        การเดียวกนั (The extremist vies of a self-identical soul หรือ The 
                        monistic view of subject-object unity) 
                2.        [๒การกเวทกาทินานัตตวาท] การถือวาผูทําและผูเสวยผลเปนตนเปนคน 
                        ละอยางขาดจากกัน (The extremist view of individual discontinuity 
                        หรือ The dualistic view of subject-object distinction) 
ถาม :        “ตัวท่ีทําก็อันนั้น ตัวท่ีเสวย (ผล) ก็อันนัน้หรือ ?” 
ตอบ :        “ขอวา ตัวท่ีทํากอั็นนั้น ตวัท่ีเสวย (ผล) ก็อันนั้น เปนท่ีสุดขางหนึ่ง” 
ถาม :        “ตัวท่ีทําก็อยาง ตวัท่ีเสวย (ผล) กอ็ยางหรือ ?” 
ตอบ :        “ขอวา ตัวท่ีทํากอ็ยาง ตัวท่ีเสวย (ผล) ก็อยาง เปนท่ีสุดขางท่ีสอง ตถาคต 
        ไมเขาไปติดท่ีสุดท้ังสองขางนั้น ยอมแสดงธรรมเปนกลางๆ วา “เพราะอวิชชา 
        เปนปจจยั สังขารจึงมี ฯลฯ เพราะอวชิชาสํารอกดับไปไมเหลือ [๓สังขารจึงดับ 
        ฯลฯ] 
ถาม :        “พระองคผูเจริญ ชรามรณะ คืออะไร ? ชรามรณะน้ีของใคร ?” 
ตอบ :        “ตั้งปญหายังไมถูก ผูใดกลาววา “ชรามรณะคืออะไร ? ชรามรณะน้ีของใคร ?” 
        หรือผูใดกลาววา “ชรามรณะก็อยาง เจาของชรามรณะก็อยาง” คําพูดท้ังสองนี ้
        มีความหมายอยางเดียวกนั ตางกนัแตพยัญชนะเทานั้น เม่ือมีความเห็นวา  
        “ชีวะ ก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น” การครองชีวิตอันประเสริฐ (พรหมจรรย) ก็มี 
        ไมได ตถาคตไมเขาไปติดท่ีสุดท้ังสองนั้น ยอมแสดงธรรมเปนกลางๆ วา  
        “เพราะชาติเปนปจจยั ชรามรณะจึงมี” 
ถาม :        “พระองคผูเจริญ ชาติ…ภพ…อุปาทาน…ตัณหา…เวทนา…ผัสสะ…สฬายตนะ… 
        นามรูป…วิญญาณ…สังขาร คือะไร ? ของใคร ?” 
ตอบ :        “ตั้งปญหายังไมถูก (เนื้อความตอไปแนวเดยีวกับขอชรามรณะ) เพราะอวชิชา 
        สํารอกดับไปไมเหลือความเหน็ท่ีบิดเบือน สายพรา ขัดกัน อยางใดๆ ก็ตามวา 
        “ชรามรณะคืออะไร ? ชรามรณะน้ีของใคร? 
{๑ส.นิ.16/82-83/46-48, ฯลฯ; ผูตองการความกระจางนอกจากน้ีพึงดู ที. 



สี.9/95/69; ส.ส.15/551/197; ที.ปา.11/123/151; ขุ.อุ.25/139/186; 
องฺ.ฉกฺก. 22/309/376; 366/489; อภิ.วิ.35/975/509} 
{๒ศัพทท้ังสองผูกข้ึนใชใหม ท้ังสองอยางเปนรูปหนึ่งๆ ของสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ 
ตามลําดับ} 
{๓ส.นิ. 16/170/90}  
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        ก็ดี “ชรามรณะก็อยาง เจาของชรามรณะก็อยาง” ก็ดี “ชีวะอันนั้น สรีระก็อัน 
นั้น” ก็ดี “ชีวะก็อยาง” ก็ดี ความเหน็เหลานั้นท้ังหมด เปนอันถูกกําจดั ถอนรากท้ิง  
ทําใหส้ินซาก ถึงความไมมี [๑หมดทางเกิดข้ึนไดตอไป”] 
ถาม :        “ใครหนอยอมผัสสะ (ใครเปนผูรับผัสสะ) ?” 
ตอบ :        “ตั้งปญหายังไมถูก เรามิไดกลาววา “ยอมผัสสะ” ถาเรากลาววา “ยอมผัสสะ” 
        ในกรณีนัน้จึงควรต้ังปญหาไดถูกตองวา “ใครหนอยอมผัสสะ?” แตเรามิได 
        กลาวอยางนั้น ผูใดถามอยางนี้วา “เพราะอะไรเปนปจจัย ผัสสะ จงึมี?” นี้ช่ือวา 
        ตั้งปญหาถูกตอง ในกรณีนั้น ก็มีคําเฉลยท่ีถูกตองวา “เพราะสฬายตนะเปน 
        ปจจัย เวทนาจึงมี” 
ถาม :        “ใครหนอเสวยเวทนา ? ใครหนอทะยานอยาก (มีตัณหา) ? ใครหนอยอม 
        ยึดม่ัน (มีอุปาทาน) ?” 
ตอบ :        “ตั้งปญหายังไมถูก…ผูใดถามวา “เพราะอะไรเปนปจจยัหนอ เวทนาจึงมี?  
        เพราะอะไรเปนปจจยัหนอ ตัณหาจึงมี ? เพราะอะไรเปนปจจยัหนอ อุปาทาน 
        จึงมี? นี้ช่ือวาต้ังปญหาถูกตอง ในกรณีนั้นๆ ก็มีคําเฉลยท่ีถูกตองวา “เพราะ 
        ผัสสะเปนปจจยั เวทนาจึงมี เพราะเวทนาเปนปจจัย [๒ตัณหาจึงมี ฯลฯ] 
        “ภิกษุท้ังหาย กายน้ี มิใชของพวกเธอ แลวก็มิใชของใครอ่ืน พึงเหน็วา  
กรรมเกานี้เปนส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงข้ึน ถูกจงใจจํานงข้ึนมา (เกิดจากเจตนาหรือมีเจตนา 
เปนมูล) เปนท่ีตั้งของเวทนา” 
        “ภิกษุท้ังหลาย ในเร่ืองนั้น อริยสาวกผูไดเรียนรูแลว ยอมพจิารณาสืบสาว  
(โยนิโสมนสิการ) เปนอยางดี ถึงการท่ีส่ิงท้ังหลายอาศัยกันและกันจึงเกิดข้ึน  
(ปฏิจจสมุปบาท) วา “เม่ือส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จึงมี เพราะส่ิงนี้ดับ ส่ิงนี้ยอมดับ กลาวคือ  
เพราะอวิชชาเปนปจจยั สังขารจึงมี เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะ 
อวิชชาสํารอกดับไปไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ [๓วิญญาณจึงดับ ฯลฯ”] 
        หลักปฏิจจสมุปบาท แสดงความจริงของธรรมชาติใหเห็นวา ส่ิงท้ังหลายมี 
ลักษณะเปนอนิจจังทุกขัง อนัตตา ท่ีเรียกวาไตรลักษณ เปนไปตามกระบวนการแหง 
เหตุปจจยั ไมมีปญหาในเรื่องท่ีวา ส่ิงท้ังหลายมีหรือไมมีจริง ยั่งยนืหรือขาดสูญ เปนตน  
แตผูไมรูความหมายของหลักปฏิจจสมุปบาท มักเขาใจไตรลักษณผิดพลาด โดยเฉพาะ 
หลักอนัตตานัน้ มักไดยินไดฟงกันอยางผิวเผิน แลวตีความเอาวา อนัตตาหมายถึงไมมี 
อะไร กลายเปนนัตถิกวาท อันเปนมิจฉาทิฐิอยางรายแรงไปเสีย 
        ผูเขาใจหลักปฏิจจสมุปบาทดีแลว ยอมพนจากความเขาใจผิดแบบตางๆ ท่ี 



แตกแขนงออกมาจากทฤษฎีท้ังหลายขางตนนั้น เชน ความเชื่อวาส่ิงท้ังหลายมี 
มูลการณหรือเหตุตนเคาเดิมสุด (First Cause) และความเขาใจวามีส่ิงวิเศษนอกเหนือ 
ธรรมชาติ (The Supernatural) เปนตน ดังกลาวมาแลวขางตน ตัวอยางพุทธพจน 
เกี่ยวกับเร่ืองนี ้เชน :- 
{๑ส.นิ. 16/129-133/72-74} 
{๒ส.นิ. 16/33-36/16-17} 
{๓ส.นิ. 16/143/77-78}  
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        “ภิกษุท้ังหลาย เม่ือใดอริยสาวกเห็นปฏิจจสมุปบาทนี้ และปฏิจจสมุปบันธรรม  
(ส่ิงท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนตามหลักปฏิจจสมุปบาท) เหลานี้ ชัดเจนตามท่ีมันเปน ดวย 
สัมมาปญญาแลว เม่ือนั้น การท่ีอริยสาวกน้ันจะแลนเขาหาท่ีสุดขางตนวา “ในอดีต  
เราไดเคยมีหรือไมหนอ ? ในอดีต เราไดเปนอะไรหนอ?” หรือจะแลนเขาหาท่ีสุดขาง 
ปลายวา “ในอนาคต เราจักมีหรือไมหนอ? ในอนาคต เราจักเปนอะไรหนอ? ในอนาคต  
เราจักเปนอยางไรหนอ? ในอนาคต เราเปนอะไรแลวจักไดเปนอะไรหนอ?” หรือแมแต 
จะเปนผูมีความสงสัย กาลปจจุบัน เปนภายใน ณ บัดนี้วา “เรามีอยูหรือไมหนอ?  
เราคืออะไรหนอ? เราเปนอยางไรหนอ? สัตวนี้มาจากที่ไหน แลวจกัไป ณ ท่ีไหนอีก?”  
ดังนี้ ยอมเปนส่ิงท่ีเปนไปไมได เพราะอะไร ก็เพราะวา อริยสาวกไดเห็นปฏิจจสมุปบาท 
นี้และปฏิจจสมุปบันธรรมเหลานี้ ชัดเจนแลวตามท่ีมันเปน [๑ดวยสัมมาปญญา”] 
        โดยนัยนี้ ผูเห็นปฏิจจสมุปบาท จึงไมสงสัยในปญหาอภิปรัชญาตางๆ ท่ีเรียกวา 
อันตคาหิกทิฏฐิ และจึงเปนเหตุผลท่ีพระพุทธเจาทรงนิ่งเสีย ไมตรัสตอบปญหาเหลานี้  
ในเม่ือใครก็ตามาทูลถาม โดยตรัสวา เปนอัพยากตปญหา หรือปญหาท่ีไมทรงพยากรณ  
เพราะเม่ือเห็นปฏิจจสมุปบาท เขาใจการท่ีส่ิงท้ังหลายเปนไปตามกระบวนการแหง 
เหตุปจจยัแลว ปญหาเหลานีย้อมกลายเปนเร่ืองเหลวไหลไป ขอยกตวัอยางพุทธพจนท่ี 
แสดงเหตุผลในการไมตรัสตอบปญหาเหลานี้ เชน :- 
ถาม :        “ทานพระโคตมะผูเจริญ อะไรเปนเหตุเปนปจจัยใหพวกปรพิาชกผูถือลัทธิอ่ืน 
        ท้ังหลาย เม่ือถูกถามอยางนี้วา 
        1.        โลกเท่ียง (ยั่งยนืนิรันดร) หรือ ? 
        2.        โลกไมเท่ียงหรือ ? 
        3.        โลกมีท่ีสุดหรือ ? 
        4.        โลกไมมีท่ีสุดหรือ ? 
        5.        ชีวะอันนั้น สรีระก็อันนั้นหรือ ? 
        6.        ชีวะก็อยาง สรีระก็อยางหรือ ? 
        7.        [๒สัตว] หลังจากตายแลว มีอยูหรือ ? 
        8.        สัตวหลังจากตายแลว ไมมีหรือ ? 
        9.        สัตวหลังจากตายแลว ท้ังมี ท้ังไมมีหรือ ? 
        10. สัตวหลังจากตายแลว จะวามีอยู ก็ไมใช ไมมีกไ็มใชหรือ ? 
                จึงพยากรณ (ตอบ) วา “โลกเท่ียง” บาง “โลกไมเท่ียง” บาง ฯลฯ “สัตว 
                หลังจากตายแลวจะวามีก็ไมใช ไมมีก็ไมใช” บาง? (แต) อะไรเปนเหตุเปน 



                ปจจยัใหทานพระโคตมะผูเจริญ เม่ือ 
{๑ส.นิ. 16/63/61} 
{๒คําวา สัตว ในท่ีนี้ บาลีเปนตถาคโต แปลตามไขความของอรรถกถา (ม.อ.3/135);  
แตตามคําอธิบายใน ส.อ.3/192 บงความวาหมายถึงพระพุทธเจา, ใน อุ.อ.430 วา 
หมายถึง อัตตา หรือ อาตมัน.}  
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        ถูกทูลถามอยางนั้น จึงไมพยากรณ (ตอบ) ไปวา “โลกเท่ียง” หรือ  
        “โลกไมเท่ียง ฯลฯ ?”  
ตอบ :        “แนะทานวัจฉะ เหลาปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืน ยอมเขาใจวารูปเปนอัตตาบาง  
        วาอัตตามีรูปบาง วารูปอยูในอัตตาบาง วาอัตตาอยูในรูปในบาง เขาใจวา 
        เวทนา…สัญญา…สังขาร…เปนอัตตาบาง ฯลฯ เขาใจวา วิญญาณเปนอัตตาบาง 
        วาอัตตามีวิญญาณบาง วาวิญญาณอยูในอัตตาบาง วาอัตตาอยูในวญิญาณบาง 
        เพราะฉะนั้น เหลาปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืนเหลานั้น เม่ือถูกถามอยางนั้น จึง 
        พยากรณไปวา “โลกเท่ียง” บาง ฯลฯ 
        “สวนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ยอมไมเขาใจเอารูปเปนอัตตา หรือ 
        วาอัตตามีรูป หรือวารูปอยูในอัตตา หรือวาอัตตาอยูในรูป ฯลฯ วาวิญญาณเปน 
        อัตตามีวญิญาณ หรือวาวิญญาณอยูในอัตตา หรือวาอัตตาอยูในวญิญาณ เพราะ 
        ฉะนั้น พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เม่ือถูกทูลถามอยางนี้ จึงไม 
        พยากรณวา “โลกเท่ียง” หรือวา [๑“โลกไมเท่ียง ฯลฯ”] 
        ทฤษฎีหรือลัทธิท่ีผิด ซ่ึงขัดแยงตอหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ ยังมีอีกบางขอท่ี 
เกี่ยวของเปนพิเศษ ในแงของกรรม แตจะงดไวไมพดูถึง ณ ท่ีนี้กอน เพราะไดยกเร่ือง 
กรรมไปอธิบายตางหากอีกสวนหนึ่งแลว จงึจะไดนําไปรวมแสดงไว ณ ท่ีนั้น 
{๑สู.สฬ 18/794/480; ฯลฯ การท่ีพระพุทธเจาไมทรงตอบปญหาท่ีเรียกวา 
อภิปรัชญา (สมัยกอนเรียก อัธยาตมวิทยา) เหลานี้ มีเหตุผลหลายประการ ท่ีสําคัญก็ 
คือ ปญหาเหลานี้ตั้งข้ึนโดยเอาความเขาใจผิดเปนมูลฐาน ผูตั้งปญหา คิดปญหาข้ึนจาก 
ความเหน็ผิดของตนเอง เชนเขาใจวามีอัตตา เปนตน ปญหานี้ถามจึงไมมีภาวะท่ีตรง 
กับความจริง เปนอยางท่ีพระพุทธเจาตรัสเรียกวา ตั้งปญหาไมถูก อยางพุทธพจน 
ขางตนนี้ ประการหน่ึง ความจริงท่ีปญหานี้เล็งไปถึง มิใชส่ิงท่ีจะเขาถึงไดดวยเหตุผล  
การอธิบายดวยเหตุผลยอมไมมีทางใหผูฟงมองเห็นความจริงได เปนอยางท่ีเรียกวา  
ส่ิงท่ีตองดูดวยตา จะเอามามองใหเหน็ดวยหู ยอมเปนการส้ินเปลืองเวลาเปลา นี้อยาง 
หนึ่ง และท่ีสืบเนื่องจากเหตุผลขอท่ีแลวมา ก็คือ ในเม่ือไมอาจเขาถึงไดดวยเหตุผล  
การยังมามัวตวีาทะแสดงเหตุผลกันได ยอมไมชวยใหเกดิผลทางปฏิบัติในชีวติจริง  
พระพุทธเจาทรงสนพระทัยส่ิงท่ีเปนปญหาเกี่ยวของกับชีวิตจริงในทางปฏิบัติ นํามาใช 
เปนประโยชนได จึงทรงปดปญหาเหลานี้เสียทีเดียว ทรงซักถามกลับมาหาปญหาท่ี 
เกี่ยวกับชีวิตจริงในทันที เพือ่ไมใหเสียเวลาใดๆ และถาหากความจริงเหลานี้ บุคคล 
สามารถเขาถึงไดจริง พระองคทรงบอกใหผูนั้นลงมือทําหรือปฏิบัติตามวิธีการท่ีจะให 



เขาถึงความจริงนั้นเสียทีเดียว ไมใหมัวมาถกเถียงเปนตาบอดคลําชางอยู ประการ 
สุดทาย พระพุทธเจาทรงอุบัติในสมัยท่ีคนกําลังสนใจกนันักหนาในปญหาเหลานี้  
เจาลัทธิท่ีสนใจคิดถกเถียงตอบปญหาเหลานี้กันกมี็ท่ัวไป คนถามก็นิยมถามปญหา 
เหลานี้จนกลาวไดวาเปนลักษณะความคิดของคนยุคนั้น ซ่ึงหลงวุนวายในเร่ืองนี้กนัจน 
เหินหางจากความจริงของชีวิต การท่ีจะไปรวมวงตอบกับเขาอีก กไ็มทําใหเกดิอะไรดี 
ข้ึน พระพุทธเจาจึงทรงนิ่งไมตอบเสียเลย ซ่ึงนอกจากเปนการไมสงเสริมการถกเถียง 
ในเร่ืองนีแ้ลว ยังเปนการกระตุกอยางแรง ใหหนัมาหาส่ิงท่ีพระองคทรงมุงส่ังสอน คือ  
ความจริงท่ีเกีย่วกับชีวิตจริง อันเปนวิธีการท่ีไดผลทางจิตวิทยาอยางหนึง่ สําหรับ 
เหตุผลในทางปฏิบัติสําหรับการไมตอบปญหาเหลานี้ พงึดูในตอนวาดวยอริยสัจ สวน 
ในดานคัมภีร พึงดูประกอบใน ม.ม.13/147-152/143-153; 245-247/240- 
244; ส.นิ. 16/529/262;  
ส.สฬ.18/752-803/455-489; องฺ.สตตก.23/51/69;  
องฺ.ทสก.24/95-96/206-212; ฯลฯ}  
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ปฏิจจสมุปบาทในฐานะปจจยาการทางสังคม 
        [๑ในมหานิทานสูตร] ซ่ึงเปนพระสูตรท่ีสําคัญมากสูตรหนึ่ง และเปนสูตรใหญท่ี 
สุดท่ีแสดงปฏิจจสมุปบาท พระพุทธเจาทรงแสดงหลักปจจยาการ ท้ังท่ีเปนไปภายใน 
จิตใจของบุคคล และท่ีเปนไปในความสัมพันธระหวางมนุษย หรือในทางสังคม แต 
เทาท่ีกลาวมาแลวในหนังสือนี้ ไดอธิบายเฉพาะปจจยาการแหงชีวิตอยางเดียว กอนจะ 
ผานเร่ืองนี้ไป เห็นควรกลาวถึงปฏิจจสมุปบาทในฐานะปจจยาการทางสังคมไวสัก 
เล็กนอยพอเปนเคาเปนแนว แมวาในท่ีนีจ้ะยังไมมีโอกาสบรรยายเร่ืองนีโ้ดยพิสดาร 
        ปฏิจจสมุปบาทแหงทุกขหรือความช่ัวรายทางสังคม ก็ดําเนนิมาตามวิถีเดียวกนั 
กับปฏิจจสมุปบาทแหงทุกขของชีวิตนั่นเอง แตเร่ิมแยกออกแสดงอาการท่ีเปนไป 
ภายนอกตอแตตัณหาเปนตนไป แสดงพทุธพจน เฉพาะชวงตอนนี้ดงันี้ 
        “อานนท! ดวยประการดังนี้แล อาศัยเวทนาจึงมีตณัหา อาศัยตัณหาจึงมี 
ปริเยสนา (การแสวงหา) อาศัยปริเยสนาจงึมีลาภะ (การได) อาศัยลาภะจึงมีวนิิจฉัย  
(การกะกําหนด) อาศัยวินิจฉัยจึงมีฉันทราคะ (ความชอบชิดติดพัน) อาศัยฉันทราคะ 
จึงมีอัชโฌสาน (ความหมกมุนฝงใจ) อาศัยอัชโฌสานจงึมีปริคคหะ (หารยึดถือ 
ครอบครอง) อาศัยปริคคหะ จึงมีมัจฉริยะ (ความตระหนี่) อาศัยมัจฉริยะจึงมีอารักขะ  
(ความหวงกัน้) อาศัยอารักขะสืบเนื่องจากอารักขะ จึงมีการถือไม ถือมีด การทะเลาะ  
แกงแยง วิวาท การดาวา มึง! มึง! การสอเสียด มุสาวาท บาปอกุศลธรรม (ส่ิงช่ัวราย)  
ท้ังหลาย เปนเอนก [๒ยอมเกิดมีพร่ังพรอมดวยอาการอยางนี…้”] 
        แสดงกระบวนธรรมท่ีแยกเปน 2 สาย ใหดูอยางงายๆ ดังนี ้
        อวิชชา?สังขาร?วิญญาณ?นามรูป?สฬายตนะ?ผัสสะ? 
        อุปาทาน?ภพ?ชาติ?ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ฯลฯ = ทุกขของชีวติ 
เวทนา?ตัณหา 
        ปริเยสนา?ลาภะ?วินิจฉัย?ฉันทราคะ?อัชโฌสาน?ปริคคหะ? 
มัจฉริยะ 
        ?อารักขะ?การทะเลาะ แกงแยง วิวาท สอเสียด มุสาวาท ฯลฯ = ทุกข 
        ของสังคม 
        ในกลหววิาทสูตร พระพุทธเจาทรงแสดงกระบวนธรรมคลายกับในท่ีนี้ แตเปน 
คําสนทนาถามตอบ และเปนความรอยกรอง [๓จึงมีรายละเอียดแปลกกันไปบาง] 
{๑ที.ม.10/57-66/65-84 (พึงสังเกตวา ในสูตรนี้ ตอนแสดงปจจยาการทางจิตใจ  
ทานอธิบายวา ตัณหาไดแกตณัหา 6 คือ ตณัหาในรูป เสียง กล่ิน รส เปนตน สวน 



ในตอนปจจยาการทางสังคม ทานอธิบายตัณหาวา ไดแก กามตัณหา ภวตัณหา  
วิภวตัณหา} 
{๒ที.ม.10/59/69; ธรรมหมวดน้ี ท่ีแสดงตั้งแตตัณหาเปนตนไป มีท่ีมาอีกหลายแหง  
แตเรียกช่ือวา ตัณหามูลกธรรม (ธรรมมีตัณหาเปนมูล) 9 เชน ที.ปา.11/458/330;  
องฺ.นวก.23/227/413; อภิ.วิ.35/1023/527; อนึ่ง ท่ี ขุ.ปฏิ.31/285/189  
ทานกลาววา โลกสันนิวาสยอมกลัสอยูดวยตัณหามูลกธรรม 9 เหลานี้} 
{๓ขุ.สุ.25/418/502}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 202 
        ในการศกึษากระบวนธรรมขางตนนี้ อาจนํากระบวนธรรมปลีกยอยซ่ึงตรัสไว 
ในท่ีอ่ืนๆ มาพิจารณาประกอบดวย เพื่อชวยใหเกิดความแจมชัดมากข้ึน เชน  
กระบวนธรรมแหงนานัตต (ความแตกตางหลากหลาย) ซ่ึงเขียนใหดูงายไดดงันี ้
        ธาตุมานัตต (ความเปนตางๆ แหงธาตุ หรือธาตุตางชนิ) ?ผัสสะนานัตต 
(ความเปนตางๆ แหงผัสสะ)?เวทนานานัตต (ความเปนตางๆ แหงเวทนา)? 
สังกัปปนานัตต (ความเปนตางๆ แหงสังกปัปคือความดําริตริตรึก)?ฉันทนานัตต  
(ความเปนตางๆ แหงฉันทะ)?ปริฬาหนานตัต (ความเปนตางๆ แหงความรุนเรา) 
 ?ปริเยสนานานัตต (ความเปนตางๆ แหงการแสวงหา) ?ลาภนานัตต  
[๑(ความเปนตางๆ แหงการไดผล)]  
        ชวงตน ตัง้แตธาตุถึงสัญญา พูดรวบทีเดียวก็ไดวา เพราะธาตุตางๆ หลากหลาย 
จึงทําใหเกิดสัญญาตางๆ หลากหลายดวย บาลีอีกแหงหนึ่งจึงแสดงลําดับ 
กระบวนธรรมดังนี ้
        ธาตุนานัตต (ธาตุตางชนิด)?สัญญานานัตต (สัญญาตางชนิด)? 
สังกัปปนานัตต (สังกัปปตางชนิด)?ผัสสนานัตต (ผัสสะตางชนิด)?เวทนานานัตต 
(เวทนาตางชนดิ)?ฉันทนานัตต(ฉันทะตางชนิด)?ปริฬาหนานัตต (ความเรารุน 
ตางชนิด)?ปริเยสนานานัตต (การแสวงหาตางชนิด)?ลาภนานัตต  
[๒(การไดผลตางชนิด)] 
        ปฏิจจสมุปบาทแนวน้ี แสดงกระบวนธรรมท่ีเช่ือมตอระหวางความเปนไปภายใน 
จิตใจของบุคคลกับความเปนไปภายนอกเกีย่วกับความสัมพันธระหวางมนุษย ช้ีใหเห็น 
ท่ีมาแหงปญหา ความทุกข หรือความช่ัวรายตางๆ ในสังคม ท่ีเกิดกิเลสของคน เปน 
กระบวนธรรมพื้นฐาน ใหเห็นความเปนไปอยางกวางๆ สวนคําอธิบายท่ีเนนความเปน 
ไปภายนอกในระดับสังคมเปนพิเศษหรือโดยเฉพาะจะไมปรากฏในพระสูตรอ่ืนๆ เชน  
[๓อัคคัญสูตร] [๔จกักวัตติสูตร] [๕และวาเสฏฐสูตร] เปนตน อาจกลาวไดวาพระสูตร 
เหลานั้น เปนตัวอยางอธิบายกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทชวงความเปนไปในระดบั 
สังคม อยางไรก็ตาม ในท่ีนี้ ยังมิไดมุงจะขยายความในเร่ืองปจจยาการทางสังคม จึงจะ 
ไมขยายความในเร่ืองนี้ใหพสิดารออกไป แตขอกลาวถึงขอสังเกตท่ีควรกําหนดในการ 
ศึกษาเร่ืองนี้สัก 2 อยาง คือ 
        -        ขอทวนย้ําความหมายของความเปนปจจยาการไวอีก เชน อาศัยเวทนาจึงมี 
ตัณหา หรือ เพราะเวทนาเปนปจจยัจึงมีตณัหา ขอความนี้หมายความดวยวา ตัณหาจะ 
มีตองอาศัยเวทนา หรือ ตองมีเวทนา ตณัหาจึงจะมีได แตเม่ือเวทนาแลวไมจําเปนตอง 



มีตัณหาเสมอไป การเขาใจความหมายน้ีเปนส่ิงสําคัญ 
{๑ที.ปา.11/461/332; ขุ.ปฏิ.31/184/127; ธาตุในท่ีนีห้มายถึงสภาวะ 18 อยาง 
คือ อายตนะภายใน 6 อารมณ 6 และ วิญญาณ 6.} 
{๒ส.นิ.16/348/175; ดูประกอบตลอด 16/333-351/170-178.} 
{๓ที.ปา.11/51-72/87-107} 
{๔ที.ปา.11/33-50/62-86} 
{๕ม.ม.13/704-8/641-9; ขุ.สุ.25/381-3/450-8}  
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และจุดนี้เปนชวงตอนสําคัญ ท่ีจะทําลายวงจรแหงปฏิจจสมุปบาท หรือตัดวัฏฏะให 
ขาดตอน ดังจะเหน็ไดในสูตรตางๆ ท่ียอกมาอางในตอนตนๆ ท่ีกลาวถึงการเสวย 
เวทนาโดยไมใหเกดิตัณหา ซ่ึงอาศัยสติสัมปชัญญะ หรือสติปญญา คือ เสวยเวทนา 
โดยมีสติสัมปชัญญะตัดตอนไมใหเกิดตัณหา ชวงเวทนาเปนปจจัยใหเกิดตณัหานี้  
เปนชวงสําคัญยิ่งฝายภายใน ในการสงผลสืบเนื่องออกมาเปนตาลพฤติกรรมทางสังคม 
ของมนุษย ตลอดจนวิวัฒนาการของสังคมท้ังหมด 
        -        พระสูตรตางๆ ท่ีไดออกช่ือมาแลวนั้น แสดงความเปนไปตางๆ ในสังคม 
ของมนุษย เชน เร่ืองช้ันวรรณะและความแตกตางหรือเปนตางๆ ของมนุษยเปนตน  
วาเปนผลแหงความสัมพันธหรือการกระทําตอกันของมนุษย ภายในสภาพแวดลอมของ 
ธรรมชาติท่ีเกี่ยวของ พดูอีกอยางหนึ่งวาเปนผลแหงววิัฒนาการท่ีเกดิจากความเปน 
ปจจัยอาศยักันและกันระหวางมนุษย (ตั้งแตองคประกอบภายในจิตใจออกมา) สังคม  
และธรรมชาติแวดลอมท้ังหมด เชน เวทนาท่ีมนุษยไดรับ ตองอาศัยผัสสะ ซ่ึงมี 
องคประกอบทางสังคมหรือธรรมชาติแวดลอมเปนสวนรวมกับองคประกอบภายใน 
สัญญาท่ีมีอยู เม่ือไดเวทนาแลวเกิดตัณหาข้ึน ก็มีพฤติกรรม อาจจะแสดงออกโดย 
กระทําตอมนษุยอ่ืนหรือตอสภาพแวดลอม ภายในขอบเขตจํากัดของสภาวะทางสังคม 
และธรรมชาติแวดลอมนัน้ แลวผลเกิดข้ึน กระทบตอองคประกอบทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  
มนุษยไมใชเปนผูกําหนดสังคมหรือสภาพแวดลอมฝายเดียว สังคมกไ็มใชเปนตัว 
กําหนดมนุษยขางเดียว และธรรมชาติแวดลอมก็ไมใชตัวกําหนดมนุษยหรือสังคม 
ฝายเดียว แตเปนกระบวนธรรมแหงการอาศัยซ่ึงกันและกัน เปนปจจยัแกกนั 
        ความบางตอนในอัคคัญญสูตรท่ีแสดงแนวความคิดววิัฒนาการตามหลัก 
ปจจยาการ เชน 
        คนเกียจครานนําขาวมาเก็บส่ังสมและเกิดความนิยมทําตามกัน?เกิดการปก 
ปนกั้นเขตแบงสวนขาว?คนโลภลักสวนของคนอ่ืนมาเพิม่แกตน  
(เกิดอทินนาทาน)?เกิดการตาํหนิติเตยีน การกลาวเท็จ การทํารายลงโทษ การตอ 
สู?ผูมีปญญาเห็นความจําเปนตองมีการปกครอง เกิดการเลือกตั้ง เกิดมีคําวา 
กษัตริย- มีคนเบ่ือหนายความช่ัวรายในสังคม คิดลอยลางบาปไปอยูปาบําเพ็ญฌาน  
บางพวกอยูใกลชุมชน เลาเรียนเขียนตํารา เกิดมีคําวา พราหมณ เปนตน – คนมี 
ครอบครัวประกอบการอาชีพประเภทตางๆ เกิดมีคําวา แพศย – คนนอกจากนี้ ซ่ึง 
ประพฤติเหลวไหลเลวราย ถูกเรียกวา ศูทร?คนท้ังส่ีพวกนั้นบางสวนละเลิก 
ขนบธรรมเนียมของตน สละเหยาเรือนออกบวช เกดิมีสมณะ 



        จุดหมายของการตรัสพระสูตรนี้ มุงใหเห็นวา การเกิดมีชนช้ันวรรณะตางๆ  
เปนเร่ืองของความเปนไปตามเหตุปจจยัโดยกฎธรรมดาแหงความสัมพนัธ ไมใช 
พระผูเปนเจาสรางสรรคกําหนด ทุกคนสามารถประพฤติดีประพฤติช่ัวและไดรับผล 
ตามกฎธรรมดาเสมอกัน เม่ือประพฤติธรรมถูกตองก็ปรินิพพานไดเหมือนกันท้ังหมด 
        จักกวัตติสูตรแสดงการเกิดข้ึนแหงอาชญากรรมและความช่ัวรายเดือดรอน 
ตางๆ ในสังคมตามแนวปจจยาการ ดังนี้  
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        (ผูปกครอง) ไมจัดสรรปนทรัพยใหแกเหลาชนผูไรทรัพย?ความยากจน 
ระบาดท่ัว?อทินนาทานระบาดท่ัว?การใชอาวุธระบาดท่ัว?ปาณาติบาต  
(การฆาฟนกันในหมูมนุษย) ระบาดท่ัว?มุสาวาทระบาด – การสอเสียด –  
กาเมสุมิจฉาจาร – ผรุสวาทและสัมผัปปลาป – อภิฌาและพยาบาท -  มิจฉาทิฏฐิ –  
อธรรมราคะ ความละโมบ มิจฉาธรรม – ความไมนับถือพอแมสมณพราหมณ และการ 
ไมเคารพนับถือกันตามฐานะ ระบาดท่ัว?อายุวรรณะเส่ือม 
        เร่ืองปจจยาการแหงทุกขของสังคมนี้ กลาวไวเปนเคาพอใหเห็นแนวความคิด 
ของพระพุทธศาสนาเพียงเทานี้ 
หมายเหตุ  การตีความเกีย่วกับปฏิจจสมุปบาท 
        ไดกลาวในเชิงอรรถของหนาท่ี 8 แหงบทวาดวยปฏิจจสมุปบาทนีว้า คัมภีร 
อรรถกถาวิภังคแหงพระอภธิรรมปฎก (สัมโมหวิโนทน)ี หนา 260-278 ไดแสดง 
กระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทแบบท่ีเกิดครบถวนในขณะจิตเดยีว ขอความนี้เห็นวา  
ควรยกมากลาวย้ําไวอีก เพราะการเลาเรียนเร่ืองปฏิจจสมุปบาทท่ีสืบๆ กันมา ลวนเปน 
การแปลความและอธิบายแบบขามภพขามชาติท้ังนั้น เม่ือมีผูตีความและอธิบาย 
ปฏิจจสมุปบาทนั้นแบบกระบวนธรรมในชีวิตประจําวัน ทานผูยึดถือหลักฐานทางคัมภีร 
เปนใหญอาจเห็นวา การทําเชนนั้นเปนการตีความนอกแบบแผน ขาดหลักฐาน และเกิด 
ความหวงใย ไมสบายใจ เพื่อความอุนใจและสบายใจรวมกัน จึงไดยกหลักฐานมาแสดง 
ใหเห็นวา การตีความปฏิจจสมุปบาทแบบชีวิตประจําวันนั้น มีหลักฐานในคัมภีร เปนแต 
มีขอนาสังเกตวา หลักฐานท่ีมีนั้น อาจเปนเพียงรองรอยของอดีตท่ีกําลังเลือนลางหรือ 
ลืมกันไปแลว และท่ียังเหลืออยูไดกเ็พราะมีแกนคือพระไตรปฎกยืนยนับังคับอยู 
        ท่ีพูดมานี ้ขอขยายความวา คําอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบขามภพขามชาติท่ี 
ยึดถือเปนหลักกันอยูในวงการศึกษาพุทธศาสนาน้ัน มาจากคัมภีรวิสุทธิมรรคซ่ึงเปน 
นิพนธของพระพุทธโฆษาจารย เม่ือ พ.ศ.900 เศษ แตยังมีคัมภีรอีกเลมหนึ่งซ่ึง 
อธิบายปฏิจจสมุปบาทไวดวยเชนกัน คือ คัมภีรสัมโมหวิโนทนีท่ีกลาวถึงขางตนนัน้  
คําอธิบายเร่ืองปฏิจจสมุปบาทในสัมโมหวโินทนีแบงเปน 2 ตอน ตอนแรกอธิบายแบบ 
ขามภพขามชาติเหมือนวิสุทธิมรรค แตตอนสองอธิบายแบบความเปนไปในขณะ 
จิตเดียว คัมภีรสัมโมหวิโนทนีนี้ ก็เปนนิพนธของพระพุทโฆษาจารยเชนเดียวกนั และ 
ตามตํานานวาทานเขียนหลังคัมภีรวิสุทธิมรรคดวย แปลกกันเพียงวา วสุิทธิมรรค 
ทานแตงเปนอิสระอยางเปนผลงานของทานเอง สวนสัมโมหวิโนทนเีปนอรรถกถา 
อธิบายความในพระอภิธรรมปฎก และพระพุทโฆษาจารยไดกลาวไวในอารัมภกถา 



ดวยวา คัมภีรสัมโมหวิโนทนีนั้น “ขาพเจาสะสางนัยอรรถกถาเกาๆ [๑เรียบเรียงข้ึน”]  
แมคัมภีรวิสุทธิมรรคท่ีวาเปนผลงานอิสระของทานเอง พอถึงตอนวาดวย 
ปฏิจจสมุปบาท ทานก็เขียนออกตัววา “การอธิบายความแหงปฏิจจสมุปบาททําไดยาก”  
“วันนีใ้ครจะกลาวพรรณนาปจจยาการ ท้ังท่ียังหาท่ีอาศัยไมได เหมือนดังกาวลงสูสาคร  
ยังไมไดท่ีเหยยีบยัน ก็แตวา คําสอนเร่ืองปฏิจจสมุปบาทนี้ ประดับ 
{๑วภิงฺค.อ.1}  
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ประดาไปดวยนัยแหงเทศนาตางๆ อีกทั้งแนวทางของบูรพาจารยกย็ังเปนไปอยูไมขาด 
สาย เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจะอาศัยหลักสองอยางนั้น [๑ลงมือพรรณนาความแหง 
ปฏิจจสมุปบาท] คําอธิบายเร่ืองปฏิจจสมุปบาทในวิสุทธิมรรคนี้ เม่ือเทียบกับใน 
สัมโมหวิโนทนี มีตอนเดยีว คือ ตอนแรกท่ีอธิบายแบบขามภพ ขามชาติ ไมมีตอนท่ี 
อธิบายแบบเปนไปในขณะจิตเดียว และตอนท่ีอธิบายแบบขามภพขามชาติ ก็แทบไม 
แตกตางกนัเลยกับคําอธิบายในสัมโมหวิโนทนี [๒เพยีงแตขยายความบางสวนให 
พิสดารออกไปกวากนับาง] เม่ือเปนเชนนี้ ก็อาจมีผูตั้งคําถามวา เหตุใดในวิสุทธิมรรค  
จึงไมมีตอนท่ีอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบเปนไปในขณะจิตเดยีวเหมือนอยางใน 
สัมโมหวิโนทนี ท่ีเปนเชนนี้ อาจเปนไดวา แมแตในสมัยของพระพุทธโฆษาจารย การ 
เรียนการสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทในวงการศึกษาพระศาสนามีแตอธิบายแบบขามภพ 
ขามชาติกันท้ังนั้น ในวิสุทธิมรรค ทานจึงจับเฉพาะแงนัน้ อีกอยางหน่ึงอาจเปนดวยวา  
ในการอธิบายแบบขามภพขามชาติ ทานอาจรูสึกสะดวกใจมากกวา เพราะถึงจะยาก 
อยางท่ีทานเขียนปรารภไว ก็ยังมีแนวของอาจารยสอนกันสืบๆ มาจนถึงเวลานั้น สวน 
การอธิบายแบบเปนไปในขณะจิตเดยีว เปนเร่ืองท้ังยากและการอธิบายในวงการศึกษา 
ก็ขาดตอนไปเสียแลว ดังจะเห็นไดวาแมแตในคัมภีรสัมโมหวิโนทนเีองตอนท่ีอธิบาย 
แบบขณะจิตเดียว ก็ส้ันอยางยิ่ง อาจเปนไดวา ท่ียังมีอยู ก็เพราะมีพระไตรปฎกยืนยนั 
บังคับอยู จําเปนตองอธิบาย เม่ือไมอธิบายมาก ก็อธิบายแตนอย และเพราะมีรองรอย 
จากอรรถกถาเกาๆ เหลืออยู จึงวาไปตามท่ีพอจะมีหลักฐานเดิมเทานัน้ 
        ทีนี้ หันมาพูดถึงคําอธิบายในสัมโมหวโินทนีโดยเฉพาะ สัมโมหวโินทนีเปน 
อรรถกถาอธิบายคัมภีรวภิังคซ่ึงเปนคัมภีรท่ี 2 แหงพระอภิธรรมปฎก คัมภีรวภิังค 
ตอนท่ีอธิบายเร่ืองปฏิจจสมุปบาท เรียกวาปจจยาการวภิงัค แบงเปน 2 ตอน คือ  
สุตตันตภาชนยี (แจงความหรือขยายความแบบพระสูตร) และอภิธรรมภาชนีย  
(แจงความหรือขยายความแบบอภิธรรม) คัมภีรสัมโมหวิโนทนีซ่ึงเปนอรรถกถา ก็ 
แบงอธิบายเปน 2 ตอนตามน้ีดวย คัมภีรสัมโมหวิโนทน ีไดแสดงความแตกตางแหง 
คําอธิบาย 2 ตอนนี้ไววา 
        “พระศาสดา คร้ันทรงแสดงปจจยาการ…แบบจิตตางๆ ดวงในสุตตันตภาชนีย 
แลว, เนื่องดวยปจจยาการนีจ้ะมีเฉพาะในจิตตางๆ ดวงอยางเดยีวก็หาไม ยอมมีแมใน 
จิตขณะเดียวนีแ่หละ ฉะนั้นในบัดนี้ ทรงประสงคจะแสดงปจจยาการท่ีเปนไปในขณะ 
จิตเดียวโดยประการตางๆ [๓แบบอภิธรรมภาชนยี”] และวา “ในสุตตันตภาชนยีนัน้  
ทรงจําแนกปจจยาการเปนไปในขณะจิตตางๆ กัน, [๔ในอภิธรรมภาชนียนี้ทรงปรารภ 



ปจจยาการเปนไปในขณะจิตเดียว”] มีตัวอยางคําอธิบายแบบเปนไปในขณะจิตเดยีวใน 
ชีวิตประจําวัน เชน “เพราะชาติเปนตน (ความเกิด แก ตาย) เหลานี้ ไดแก ความคิด  
(แก ตาย) ของอรูปธรรมท้ังหลาย ฉะนัน้จงึมิไดตรัสวาภาวะท่ีฟนหกั ภาวะท่ีผมหงอก  
ภาวะท่ีหนังเหีย่วยน การจุติ [๕กิริยาท่ีเคล่ือน (จากภพ) ดงันี้”] 
{๑วิสุทธิ. 3/114, ตรงขาม วิภงฺค.อ.18} 
{๒คําอธิบายในวิสุทธิมัคคมี 100 หนา (3/106-205)  
สวนในสัมโมหวิโนทนีมี 92 หนา (หนา 168-260)} 
{๓วภิงฺค.อ.260} 
{๔วิภงฺค.อ.262} 
{๕วภิงฺค.อ.272}  
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มีขอนาสังเกตวา ในคัมภีรวภิังคคือ ในพระไตรปฎก ภาคสุตตันตภาชนียท่ีวาดวย 
ปจจยาการในจิตตางๆ ดวง (แบบเนนการขามภพขามชาติ) มีเพียง 5 หนา  
ภาคอภิธรรมภาชนียท่ีวาดวยปจจยาการในจิตดวงเดียวมีถึง [๑72 หนา] แตคําอธิบาย 
ในสัมโมหวิโนทนีกลับตรงขาม คือ ตอนอธิบายสุตตันตภาชนยียาวถึง 92 หนา  
สวนคําอธิบายอภิธรรมภาชนียมีเพยีง [๒19 หนา] การท่ีคําอธิบายในอภิธรรมภาชนีย 
ส้ันนักอาจเปนเพราะพระอรรถกถาจารย คือพระพุทธโฆษาจารยไมมีอะไรจะพูดมากนัก 
เกี่ยวกับเร่ืองนัน้ หรือเปนเพราะทานเหน็วา ในพระไตรปฎกแสดงไวยืดยาวละเอียดดี 
แลว ไมตองอธิบายมาก จะอยางไรก็ตามเปนอันใหเหน็วา ความหมายปฏิจจสมุปบาท 
แบบชีวิตประจําวัน เปนของมีมาแตเดิมต้ังแตในพระไตรปฎก และมีรองรอยอยูใน 
อรรถกถา เปนแตวาไดคอยๆ เลือนลางหรือถูกหลงลืมไปในเวลาตอ ๆ มา 
{๑อภิ.วิ.สุตตันตภาชนยี 35/255/161-273/185;  
อภิธรรมภาชนีย 35/274/185-430/257}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 207 
บันทึกพิเศษทายบท 
สําหรับผูสนใจเชิงวิชาการ 
บันทึกท่ี 1 ตัวเรา ของเรา ตัวกู ของก ู
        ความยึดถือวาเรา วาของเรา หรือท่ีปราชญบางทานนิยมใชถอยคําใหหนักแนน 
กินใจวา ตวักู ของกู นั้น เปนความรูสึกที่ฝงแนนในจิตของมนุษย มีอิทธิพลอยางลึกซ้ึง 
ตอการดําเนินชีวิตของบุคคลแตละคน ตอความสุขความทุกขของเขา ตอความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล และตอการเกดิปญหาแทบทุกอยางทางสังคม ในทางธรรม ถือเร่ืองนี้ 
เปนจุดรวมแหงความสนใจระดับแกนกลางเร่ืองหนึ่ง เปนเร่ืองท่ีจะตองแกไข และ 
ปฏิบัติใหถูกตอง จึงมีคําสอนเก่ียวกบัเร่ืองนี้มากมาย ถอยคําท่ีใชเรียกความรูสึกยึดถือ 
นี้ ก็มีเปนถอยคําเฉพาะหลายแบบ มีท้ังท่ีเปนคําศัพทท้ังที่เปนขอความ หรือเปน 
ประโยคใชเรียกกันเปนชุดๆ ในท่ีนี้จะยกมากลาวไวโดยสังเขปพอเปนแนวทางศึกษา  
ผูสนใจพิเศษพึงคนควาใหละเอียดตอไป 
        เบ้ืองแรก ขอนําถอยคําและขอความเหลานั้น มาเรียงใหดูเปนชุดๆ ดังนี ้
        ชุดท่ี 1 :         เอต มม, เอโสหมสฺมิ เม อตฺตา-ต ิ
                                (นี่ ของเรา, เราเปนนี,่ นี่ เปนตัวตนของเรา) 
        ชุดท่ี 2 :        อหนฺติ วา มมนฺติ วา อสฺมีติ วา 
                                (การถือวาเรา วาของเรา หรือวาเราเปน) 
        ชุดท่ี 3 :        อหังการ มมังการ มานานสัุย 
                                (การถือวาเรา การถือวาของเรา อนุสัยคือมานะ) 
        ชุดท่ี 4 :        มมายิตะ หรือ มมัตตะ และอัสมิมานะ 
                                (การยึดถือวาเรา วาของเรา และมานะวาเราเปน) 
        ชุดท่ี 5 :        อัตตา อัตตนิยะ (+อสิมีติ) 
                                (คน และส่ิงท่ีเนื่องดวยตน) 
        ชุดท่ี 6 :        ตัณหา มานะ ทิฏฐ ิ
        ชุดท่ี 1 พบบอยท่ีสุด โดยมากมาในคําสอนใหพิจารณาแยกสัตวบุคคลออก 
เปนขันธ 5 หรือเปนสวนประกอบอยางอ่ืน เชนอายตนะ ผัสสะ เปนตน หรือพิจารณา 
ไตรลักษณ จนเขาใจสภาพท่ีไมอาจยึดถือไดวา นี่ของเรา เราเปนนี่ นี่เปนตัวตนของเรา  
(ความตรงขามคือ เนต มม, เนโสหมสฺมิ, น เอโส เม อติตา-ติ) ตัวอยางท่ีมา ดู  
วินย.4/21/26; ส.นิ.16/291/151; 618/292; ส.ข.18/128/83; 192/127;  
349/222; 364/228; 464/274; ส.สฬ.18/765/465; ส.ข.17/91/56;  



34/24; 420/250; ส.นิ.16/600-631/287-295; 230/114;  
ส.สฬ.18/1-6/1-4; 35/29; 65/41; 85-87/53-55; 103/68; 109/73;  
118/80; 188/133; 263-284/190-5; 790/477; ม.มู.12/101/72;  
281/272; 342-5/350-6; 398-402/430-4; ม.ม.13/135; ม. 
อุ.14/684/437; องฺจตุกฺก.21/177/222; 196/274; 181/232;  
องฺ.ติก.20/573/366; ม.อุ.14/769/487; องฺ.ทสก.24/93/201 
        ชุดท่ี 2 เปนรูปยอของชุดท่ี 1 นั่นเอง กลาวคือ อหนฺติ (ถือวาเรา) =  
เอโส เม อตฺตา, มมนฺติ (ถือวาของเรา) = เอต มม, อสฺมีติ (ถือวาเราเปนนัน่เปน 
นี่ หรือยงัมีเรามีเขา) = เอโสหมสิมิ ชุดนี้มีท่ีมาไมมากนกั เชน  
ม.มู.12/342-5/350-6; ส.สฬ.18/345/245  
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        ชุดท่ี 3 เปนคําศัพท ซ่ึงถือไดวา เปนสรุปใจความของชุดท่ี 1 เทียบไดดังนี้  
อหังการ-เอโส เม อตฺตา, มมังการ-เอต มม, นานุสัย-เอโสหมสิมิ ชุดนี้มักมาใน 
ขอความวา "ไมมี(หรือปราศจาก หรือถอนไดแลวซ่ึง) อหังการ มมังการ และมานะ  
(หรือมานานุสัย) ในกายพรอมท้ังวิญญาณนี้ และในนิมติท้ังปวงภายนอก" ตัวอยาง 
ท่ีมา ดู ม.อุ.14/171-7/127-132; 128/106; ส . ินิ.16/633/295;  
ส.ข.17/147/98; 191/158; 318-9/206-7; 148/98; 236/166;  
508-516/291-5; ส.นิ.16/690/319; ส.สฬ.18/77/49;   
องฺ.ติก.20/471/168; องฺ.สตฺตก.23/46/54; ม.ม.13/247/243;  
องฺ.ฉกฺก.22/375/494 
        ชุดท่ี 4 มมายิตะ โดยมากใชในความหมายวา "ความยึดถือวาเปนของเรา"  
หรือ "ส่ิงท่ีถูกยึดถือวาเปนของเรา" คือตรงกัน เอต มม (เชน ส.นิ.16/230/114;  
ขุ.สุ.25/306/350; 359/415; 409/486; 413/492; 422/519; 428/435;  
ส.อ.2/125; นิทฺ.อ.1/18; วินย.อ.1/362) แตบางแหงทานอธิบายวาหมายถึงท้ัง 
ความยึดถือวาเราและวาของเรา (=เอต มม, เอโส เม อตฺตา หรือ=ตัณหาและทิฏฐิ)  
เชน ธ.อ.8/62; สุตฺต.อ.1/265; 407; นิทฺ.อ.1/197; ม.อ.2/415; สวน มมัตตะ  
หรือมมัตตา มีความหมายเทากับมมายิตะนัน่เอง แตนยิมใชในคาถาคูกับมมายิตะหรือ 
ไมก็แทนมมายิตะ เชน ขุ.สุ.25/413/492; 418/504; 422/519;  
ขุ.เถร.26/385/370; หรือใชอธิบาย มมายิตะ เชน ขุ.ม.29/56/56; 187/146;  
195/150; 206/155ว 861/531; 866/537; ขุ.จู.30/182/94;  
สวน อัสมิมานะ แปลวา มานะวาเราเปน คือ ถือตัวในลักษณะท่ียังมีเราเปนเราหรือเรา 
เปนนั่นเปนนี่ ซ่ึงตามปกติเรียกเพยีงวามานะ แตในอภิธรรมจัดเปนมานะอยางหน่ึงใน 
มานะ 7 (อภิ.ว.ิ35/1010/518 และดูประกอบท่ี อภิ.วิ.35/849/468;  
883-901/476-482) เพราะอัสมิมานะเปนมานะอยางละเอียด ซ่ึงแมแต 
พระอนาคามีกย็ังละไมได (เชน ส.ข.17/227-9/156-161;  
องฺ.ป ฺจก.22/71/97) พระอรหันตจึงละได ทานจําแนกประเภทไวเพื่อแยกอัสมิมานะ 
นี้จากมานะอยางอ่ืนๆ ท่ีหยาบๆ เชน การดถููกดูหม่ินถือสูงถือตํ่า ซ่ึงพระอริยบุคคล 
ช้ันตนๆ สามารถละได อัสมีมานะนี้มักตรัสไว โดยฐานเปนเปาหมายท่ีผูปฏิบัติธรรม 
จะพึงกําจัดเสีย (เชน ที.ปา.11/370/289; ขุ.ปฏิ.31/64/38; วินย.4/5/6;  
ขุ.อุ.25/51/86; ม.มู.12/285/277; องฺ.ป ฺจก.202/71-2/97-8;  
องฺ.ฉกฺก.22/300/363; ม.ม.13/145/140; ม.อุ.14/350/241;  



ส.ข.17/273/191; 153/101; ขุ.เถร.26/355/332; ส.สฬ.18/323/225;  
องฺ.จตุกฺก.21/38/53; 200/296; ขุ.ม.29/396/268; องฺ.เอก.20/230/57;  
องฺ.นวก.23/205/365; 207/371; ขุ.อุ.25/89/128; และดูความหมายที่  
อภิ.วิ.35/900/481 โดยสาระ อัสมิมานะ ก็ตรงกับ เอโสหมสฺมิ และเรียกงายๆ เพียง 
วามานะ (ข้ึนละเอียดสุด) 
        ชุดท่ี 5 อัตตา (ตัวตน อัตตนิยะ หรือเรียกเขาสําเนยีงไทยใหคลองจองกับอัตตา  
วาอัตตนิยา หรืออัตตนียา (ส่ิงท่ีเนื่องดวยตัวตน) ชุดนี้ ไมใชตัวความยดึถือ แตเปน 
ส่ิงท่ียึดถือ หรือภาพที่ปรากฏข้ึนเพราะการยึดถือ ถาจะจดัเทียบอยางคราวๆ กับชุดท่ี 1  
อัตตา ก็เขาไดกับ เอโส เม อตฺตา และ เอโสหมสฺมิ สวน อัตตนิยะ ก็เขากับ เอต มม  
แตถากลาวอยางเครงครัด อัตตาหมายถึงความเหน็หรือการยึดถือวามีอัตตาหรือเปน 
อัตตาเทานั้น (คือเปนเร่ืองของทิฏฐิ) จึงหมายถึง เอโส เม อตฺตา อยางเดียว ไมกนิ 
ความถึง เอโสหมสฺมิ โดยนัยนี้ ถาใหครบ จงึตองเติม อสฺมีติ เขามาอีกคําหนึ่ง ตาม 
แนวนี้ อาจแปลอัตตาวา ตัวก ูและ อัตตนิยะวา ของกู แตจะเห็นไดวา "ตวักู" มีความ 
หมายไมเจาะจงหรือตายตัวนกั ยังอาจดิ้นไดระหวางความยึดถือ 2 อยางในชุดท่ี 1  
และเปนเร่ืองท่ีจะพูดกันตอไปอีก อัตตาแลอัตตนิยะ มีบาลีแสดงไวบางแหง เชน  
องฺ.จตุกฺก.21/177/223; ม.มู.12/284-7/275-280; 504/545;  
ม.ม.13/86/77; ส.ข.17/72/72; 227/157; ส.สฬ.18/149/102; 219/162;  
302/210; 574/365; ขุ.ม.29/393/266; 865/535-7; ขุ.จู.30/505/252;  
ขุ.ปฏิ.31/249/160; 470/354  
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        ชุดท่ี 6 ตัณหา มานะ ทิฏฐิ เปนอกุศลธรรมทีทานมักกลาวไวดวยกัน บางทีเรียก 
ช่ือเฉพาะชุดวา ปปญจะ หรือ ส.อ.2/375 ฯลฯ เปนตัวการท่ีทําใหเกิดสัญญาประเภท 
ซับซอนหลากหลายท่ีเรียกวาปปญจสัญญา ดังท่ีเคยกลาวบรรยายแลวในบทท่ี 2 การท่ี 
นํามาจัดเปนชุดไว ณ ท่ีนี้ ก็ดวยถือตามนยัขงอรรถกถา ในเม่ือจะเทียบความรูสึกยึดถือ 
ท้ังหลายในชุดกอนๆ วาตรงกับกิเลสขอใดๆ หรือเม่ือตองการเรียกช่ืองายๆ จะเรียก 
ดวยช่ือของกิเลสตัวใด ลําดบัช่ือกิเลสชุดทายนี้ตรงกนักับลําดับในชุดท่ี 1 และจะขอ 
สรุปเทียบไวใหดูท้ังหมดดังนี้ 
        1. ตัณหา        =เอต มม        = มมนฺติ        = มมังการ        = มมายิตะ        = ยึดอัตตนิยะ 
        2.        มานะ        = เอโสหมสฺมิ        = อสฺมีติ        = มานานุสัย        = อัสมิมานะ        = ยึดอัตตนิยะ 
        3.        ทิฏฐิ        = เอโส เม อตฺตา= อหนฺติ        = อหังการ        = มมายิตะ        = ยึดอัตตา 
        อรรถกถาซ่ึงไขความเทียบไว เชน ม.อ.1/152; 2/146, 303, 376;  
ส.อ.2/264; 3/13; องฺ.อ.2/318,455; วิสุทธิ.ฎีกา 3/518-9; ส.อ.2/265;  
องฺ.อ.2/126; 3/175,206 
        ในดานคําแปลภาษาไทย ถาใหเต็มจํานวน 3 ครบชุด คําวา เรา ของเรา หรือ 
ตัวกู ของกู นบัวายังไมครบ คงจะตองเพิ่มเปน ตัวเรา (ทิฏฐิหรืออหังการ) ของเรา  
(ตัณหาหรือมมังการ) และนีเ่รานะ (มานะ) หรือภาษาท่ีหนักแนนวา ตัวกู ของกู นี่กนูะ  
อยางไรก็ตาม คําแปลสําหรับมานะยังไมสูกระชับ และถาวาครบดวยสํานวนอยางนี้  
ในภาษาไทยพูดหรือฟงไมตดิปากไมติดใจ นอกจากนั้น ความหมายของคําก็ยังดนิหรือ 
ยืดหยุนได ทางออกคือ อาจใชเพียง 2 คําวา ตัวเรา ของเรา หรือ ตัวกู ของกู แลวแปล 
ความหมายคําวา ตัวเรา หรือ ตัวกู ใหกนิความหมายไดท้ังทิฏฐิและมานะ กลาวคือ  
ถาเปนความเห็นความเขาใจยึดถือวามีตัวเรา มีตัวกู ก็เปนทิฏฐิ ถาเปนความรูสึก 
เกี่ยวกับฐานะของตัวเราหรือตัวกูท่ีสําหรับเทียบ สําหรับวัด หรือถือภมิูไว ก็เปนมานะ  
สวน “ของเรา ของกู” ก็เปนตัณหาชัดอยู เปนอันครบชุด 
        บรรดาอกุศลธรรม หรือเรียกกนังายๆ วา กิเลส 3 อยางนี้ ทิฏฐิหรือ อหังการ  
(เอโส เม อตฺตา) พระโสดาบันละได (ตามหลักท่ีวาละสังโยชนได 3 นัน้ ทิฏฐิ= 
สักกายทิฏฐิ และสีลัพพตปรามาส) สวนตัณหาและมานะ พระอรหนัตเทานั้นจึงละได  
(ตามหลักของการละสังโยชน ตัณหา = กามราคะ รูปราคะ และอรูปราคะ  
พระอนาคามีละกามราคะได แตยังละรูปราคะ และอรูปราคะไมได พระอรหันตเทานัน้ 
ละไดหมด สวนมานะเปนสังโยชนเบ้ืองสูงท่ีพระอรหันตละได ชัดเจนอยูแลว นอกจาก 
นั้น อรรถกถาท่ีอธิบายเกี่ยวกับอัสมิมานะยังไดกลาวย้ําไวอีกมาก เชน ม.อ.1/119;  



ส.อ.1/31/; 2/342; 3/148; องฺ.อ.3/116; อุ.อ.129; อิติ.อ.254; ปฏิส.อ.140) 
        ถาตกลงความหมายของตัวเรา ของเรา หรือ ตัวกู ของกู อยางท่ีกลาวมาแลวก ็
ไดความสรุปวา ความยึดถือตัวเรา หรือตัวกู ในแงท่ีเปนทิฏฐิ ละไดตั้งแตเปนโสดาบัน  
สวนความรูสึกถือตัวเรา หรือตัวกู ในแงท่ีเปนมานะ และความผูกพันในของกู จะหมด 
ไปตอเม่ือบรรลุอรหัตตผล (พึงดูประกอบท่ี ขุ.ปฏิ.31/306/201; ปฏิส.อ.334 และ  
สงฺคณี.อ.370 ดวย เพื่อเห็นความใกลเคียงระหวางทิฏฐิกบัมานะ; ถาตองการดูวา  
มานะและกิเลสอ่ืนๆ ของพระอริยบุคคลช้ันสูงเปนอยางไร ดูตัวอยางท่ีเร่ืองพระอนุรุทธ 
ใน องฺ.ติก.20/570/363) 
บันทึกท่ี 2  เกดิและตายแบบปจจุบัน 
        ผูตองการสืบความในบาลีเกี่ยวกับสังสารวัฏ หรือการเวยีนวายตายเกิด แบบท่ี 
เปนไปในปจจบัุน ภายในชาตินี้ อาจศึกษาพระสูตรตอนหนึ่งตอไปนี้ เปนตัวอยาง  
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        “ความสําคัญคนท่ีเปนกเิลสหมักหมม ยอมไมเปนไปแกบุคคลผูดํารงอยูใน 
ธรรมส่ีประการ (คือ ปญญา สัจจะ จาคะ อุปสมะ), เม่ือไมมีความสําคัญท่ีเปนกิเลส 
หมักหมมเปนไป ยอมเรียกไดวา เปนมุนีผูสงบ” ขอความท่ีกลาวไวดังนี้นั้น เราไดกลาว 
โดยอาศัยเหตุผลอะไร? (ช้ีแจงวา) ความสําคัญคนยอมมีวา เราเปนบาง เราไมเปน 
บาง เราจักเปนบาง เราจักไมเปนบาง เราจักเปนผูมีรูปบาง เราจักเปนผูไมมีรูปบาง  
เราจักเปนผูไมมีสัญญาบาง เราจักเปนเนวสัญญา นาสัญญีบาง, ดูกรภกิษุ ความสําคัญ 
ตน เปนโรคราย เปนผีราย เปนศรราย, เพราะกาวลวงความสําคัญตน (วาเปนอยางนัน้ 
อยางนี้) ท้ังหมดได จึงจะเรียกวาเปนมุนีผูสงบ; ดูกรภกิษุ มุนีผูสงบ ยอมไมเกิด ยอม 
ไมแก ยอมไมตาย ยอมไมวุนใจ ยอมไมใฝทะยาน, ส่ิงอันเปนเหตุท่ีเขาจะเกดิ ยอมไม 
มี, เม่ือไมเกิด จักแกไดอยางไร, เม่ือไมแก จักตายไดอยางไร, เม่ือไมตายจักวุนใจได 
อยางไร, เม่ือไมวุนใจ จักใฝทะยานไดอยางไร, “ความสําคัญคนท่ีเปนกเิลสหมักหมม  
ยอมไมเปนไปแกบุคคลผูดํารงอยูในธรรมส่ีประการ, เม่ือไมมีความสําคัญตนท่ีเปน 
กิเลสหมักหมมเปนไป ก็เรียกไดวาเปนมุนผูีสงบ” ขอความท่ีเรากลาวไวดังนี้ เราได 
กลาวโดยอาศัยเหตุผลดังวามาน้ี, ดูกรภกิษุ เธอจงทรงจาํการจําแนกธาตุ 6 โดยยอ  
แหงเราดังนี ้
        บาลีนั้น ม.อุ.14/693/446; นอกนี้ พึงดปูระกอบท่ี ม.อุ.14/643/415;  
ส.ข.17/479/283; ส.สฬ.18/21/17; ขุ.สุ.25/422/519; ขุ.ม.29/863/532  
(แก=เส่ือมหรือสูญเสีย); ขุ.เถร.26/316/307; ขุ.ชา.27/181/354 เปนตน 
บันทึกท่ี 3: ปฏิจจสมุปบาทแนวอภิธรรม 
        ในพระอภิธรรมปฎก ทานจําแนกกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทออกเปนหลาย 
แบบ ตามประเภทแหงจิตท่ีเปนอกุศล กุศล อัพยากฤต (วบิาก และกิริยา) แบะซอย 
ละเอียดออกไปอีกตามระดบัจิตท่ีเปนกามาวาจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ  
(อภิ.วิ.35/255-430/181-257) องคธรรมท่ีเปนปจจยัในกระบวนธรรมเหลานั้น 
บางอยางเปล่ียนแปลกออกไปตามประเภทของจิตดวย ไมเปนแบบเดียวเหมือนอยางท่ี 
แสดงไวในพระสูตร เชน ในกุศลจิตบางอยาง กระบวนธรรมอาจเร่ิมตนดวยสังขาร 
ทีเดียว ไมมีอวชิชา หรืออาจเร่ิมดวยกุศลมูลแทนอวิชชา เปนตน โดยเฉพาะท่ีนาสังเกต 
ยิ่ง คือ ตัณหามีเฉพาะในอกศุลจิตอยางเดยีวเทานัน้ ในจติประเภทอืน่ๆ ตัณหาถูกแทน 
ดวยปสาทะ หรือไมก็ขามไปเสียทีเดยีว ท้ังนี้เพราะอภิธรรมศึกษาจิตซอยเปนแตละ 
ขณะๆ จึงวิเคราะหองคธรรมท้ังหลายท่ีเปนปจจัยในกระบวนธรรมเฉพาะขณะนั้นๆ  
อวิชชาและตัณหา เปนตน ท่ีถูกขมถูกเบียนในขณะน้ันๆ จะไมถูกแสดงไวตามช่ือ 



ของมัน แตแสดงในรูปองคธรรมอ่ืนท่ีปรากฏเดนชัดข้ึนมาแทนท่ี หรือไมก็ขามไป 
ทีเดียว นอกจากน้ัน บาลีในพระอภิธรรมปฎกยังไดแสดงองคธรรมท้ังหลายในลักษณะ 
ท่ีสัมปยุต (ประกอบรวม) และท่ีเปนปจจยัในทางกลับกนั (เชน อวิชชาเปนปจจยัให 
เกิดสังขาร สังขารก็เปนปจจยัใหเกิดอวิชชา สังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ วิญญาณ 
ก็เปนปจจยัใหเกิดสังขาร ฯลฯ) ไวดวย ในท่ีนี้ จะนําเอาเฉพาะกระบวนธรรมแบบหลัก 
ใหญมาแสดงไวเพื่อประกอบการพิจารณา 
ก.  อกุศลจิต 12 
        อวิชชา        เปนปจจยัใหเกิด        สังขาร 
        สังขาร        เปนปจจยัใหเกิด        วิญญาณ 
        วิญญาณ        เปนปจจยัใหเกดิ        นาม 
        นาม        เปนปจจยัใหเกิด        ฉัฏฐายตนะ 
        ฉัฏฐายตนะ        เปนปจจัยใหเกิด        ผัสสะ 
        ผัสสะ        เปนปจจยัใหเกิด        เวทนา 
        เวทนา        เปนปจจยัใหเกิด        ตัณหา  
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หรือ        เวทนา        เปนปจจัยใหเกิด        [๑ปฏิฆะ] 
หรือ        เวทนา        เปนปจจัยใหเกิด        [๒วจิิกจิฉา] 
หรือ        เวทนา        เปนปจจัยใหเกิด        [๓อุทธัจจะ] 
        ตัณหา        เปนปจจยัใหเกิด        อุปาทาน 
หรือ        ตัณหา        เปนปจจัยใหเกิด        [๔อธิโมกข] 
หรือ        ปฏิฆะ        เปนปจจัยใหเกิด        [๑อธิโมกข] 
หรือ        อุทธัจจะ        เปนปจจัยใหเกิด        [๓อธโมกข] 
        อุปาทาน        เปนปจจยัใหเกดิ        ภพ 
หรือ        อธิโมกข        เปนปจจัยใหเกิด        [๑-๓-๔ภพ] 
หรือ        วิจกิจิฉา        เปนปจจัยใหเกิด        [๒ภพ] 
        ภพ        เปนปจจยัใหเกดิ        ชาติ 
        ชาติ        เปนปจจยัใหเกิด        ชรามรณะ 
        = ความเกิดพรอมแหงกองทุกขท้ังส้ิน 
หมายเหตุ:        ฉัฏฐานยตนะ = อายตนะท่ี 6 ปฏิฆะ = ความขัดเคือง กระทบกระท่ังใจ 
                อธิโมกข = ความนอมใจดิ่งไป, ความปลงใจ 
                1. = อกุศลจิตท่ี 9 และ 10        2 = อกุศลจิตท่ี 11 
                1  = อกุศลจิตท่ี 12        4 = อกุศลจิตท่ี 2,3,4,5,7,8 
ข.  กุศลจิต (เฉพาะกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร) 
        อวิชชา        เปนปจจยัใหเกิด        สังขาร 
หรือ        อกุศลมูล        เปนปจจัยใหเกิด        สังขาร 
        สังขาร        เปนปจจยัใหเกิด        วิญญาณ 
        วิญญาณ        เปนปจจยัใหเกดิ        นาม 
        นาม        เปนปจจยัใหเกิด        ฉัฏฐายตนะ 
        ฉัฏฐายตนะ        เปนปจจัยใหเกิด        ผัสสะ 
        ผัสสะ        เปนปจจยัใหเกิด        เวทนา 
        เวทนา        เปนปจจยัใหเกิด        ปสาทะ 
        ปสาทะ        เปนปจจยัใหเกิด        อธิโมกข 
        อธิโมกข        เปนปจจยัใหเกดิ        ภพ 
        ภพ        เปนปจจยัใหเกดิ        ชาติ 
        ชาติ        เปนปจจยัใหเกิด        ชรามรณะ 



        = ความเกิดพรอมแหงกองทุกขท้ังส้ิน 
หมายเหตุ : ปสาทะ = ความผองใสแชมช่ืน, ศรัทธา  
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ค. วิบากจิต  และกิริยาจิต (เฉพาะกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร) 
        (กุศลมูล        เปนปจจยัใหเกดิ        สังขาร) 
        สังขาร        เปนปจจยัใหเกิด        วิญญาณ 
        วิญญาณ        เปนปจจยัใหเกดิ        นาม 
        นาม        เปนปจจยัใหเกิด        ฉัฏฐายตนะ 
        ฉัฏฐายตนะ        เปนปจจัยใหเกิด        ผัสสะ 
        ผัสสะ        เปนปจจยัใหเกิด        เวทนา 
หรือ        เวทนา        เปนปจจัยใหเกิด        อธิโมกข 
        อธิโมกข        เปนปจจยัใหเกดิ        [๑ภพ] 
หรือ        เวทนา        เปนปจจัยใหเกิด        ปสาทะ 
        ปสาทะ        เปนปจจยัใหเกิด        อธิโมกข 
        อธิโมกข        เปนปจจยัใหเกดิ        [๒ภพ] 
        ภพ        เปนปจจยัใหเกดิ        ชาติ 
        ชาติ        เปนปจจยัใหเกิด        ชรามรณะ 
        = ความเกิดพรอมแหงกองทุกขท้ังส้ิน 
หมายเหตุ : 1 =         หมวดน้ีไดในอเหตุกกุศลวิบากจติท่ี 6-7-8, อกุศลวิบากจิตท่ี 6-7, 
        อเหตุกกริิยาจิตท้ัง 3 
                        2 =        หมวดนี้ไดใน กามาวจรวิบากจิต รูปาวจรวิบากจิต อรูปาวจรวบิากจิต, 
                กามาวจรกิริยาจิต รูปาวจรกิริยาจิต อรูปาวจรกิริยาจิต ท้ังหมด ขอความ 
                ท่ีอยูในวงเล็บ หมายความวา ขอท่ี 1 นั้น อาจวาง เร่ิมท่ีขอ 2 คือ สังขาร 
                เปนปจจัยใหเกิดวญิญาณทีเดียวก็ได หรือ อาจเร่ิมดวยอกุศลมูลเปนปจจัย 
                ใหเกิดสังขาร ก็ได แตถาเร่ิมตนดวยอกุศลมูล จะไดเฉพาะในอกุศลวิบาก 
                จิต 7 เทานั้น 
ง.  โลกุตตรจิต (กุศล และวบิาก) 
กุศล                        อวิชชา        เปนปจจยัใหเกิด                สังขาร 
        หรือ        กุศลมูล        เปนปจจยัใหเกดิ                สังขาร 
วิบาก:                (กุศลมูล)        เปนปจจยัใหเกิด                สังขาร) 
                สังขาร        เปนปจจัยใหเกดิ                วิญญาณ 
                วิญญาณ        เปนปจจัยใหเกิด                นาม 
                นาม        เปนปจจยัใหเกิด                ฉัฏฐายตนะ 



                ฉัฏฐายตนะ        เปนปจจยัใหเกดิ                ผัสสะ 
                ผัสสะ        เปนปจจัยใหเกิด                เวทนา  
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                เวทนา                เปนปจจยัใหเกดิ                ปสาทะ 
                ปสาทะ                เปนปจจยัใหเกดิ                อธิโมกข 
                อธิโมกข                เปนปจจยัใหเกิด                ภพ 
                ภพ                        เปนปจจยัใหเกิด                ชาติ 
                ชาติ                เปนปจจัยใหเกิด                ชรามรณะ 
                                                = ความเกิดพรอมแหงธรรมเหลานี ้
ขอสังเกต: โลกุตตรกุศลจิต อาจเร่ิมดวยวิชชา หรือกุศลมูล แตโลกุตตรวิบากจิตเร่ิม 
        ดวยกุศลมูล หรือไมก็เร่ิมท่ีสังขาร ทีเดียว  
        อนึ่ง คําสรุปทาย เปล่ียนจากความเกดิพรอมแหงกองทุกขท้ังส้ิน เปน 
        ความเกิดพรอมแหงธรรมเหลานี ้
บันทึกท่ี 4: ปญหาการแปลคําวา “นิโรธ” 
        “นิโรธ” แปลกันมาอยางเดียววา “ดับ” จนกลาไดวากลายเปนแบบตายตัว  
ถาแปลอยางอ่ืน อาจถูกหาวาแปลผิด หรือเขาใจวาแปลจากคําอ่ืนท่ีไมใชนิโรธ แมใน 
หนังสือนี้ก็ตองแปลตามนิยมวา “ดับ” เพื่อสะดวกและไมใหเขาใจเปนคําอ่ืน  
(และยังหาคํากระทัดรัดแทนไมได) แตความจริง การแปลวา ดับน่ันแหละ มีหลาย 
กรณีท่ีอาจทําใหเขาใจผิดและวาตามหลักบางคราวก็ไมใชคําแปลท่ีถูกตอง 
        คําวา “ดบั” ตามปกติหมายถึง การทําส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลวใหหมดส้ินไป หรือ 
การหมดส้ินไปของส่ิงท่ีเกิดมีข้ึนแลว แต “นิโรธ” ในปฏิจจสมุปบาท  
(และในทุกขนโิรธอริยสัจจ) หมายถึง การท่ีส่ิงนั้นๆ ไมเกิดข้ึน ไมมีข้ึน เพราะไมมี 
เหตุท่ีจะทําใหมันเกิดขึน้ เชน เพราะอวิชชานิโรธ สังขารจึงนิโรธ ซ่ึงแปลกันวา เพราะ 
อวิชชาดับสังขารจึงดับ นั้นความจริงหมายถึงวา เพราะอวชิชาไมมีหรือไมเกิดข้ึน หรือ 
หมดปญหาท่ีเนื่องจากอวิชชาแลว สังขารกไ็มมี ไมเกดิข้ึน หรือจึงหมดปญหาท่ีเนื่อง 
จากสังขาร มิใชจะตองหมายความวา ทําอวชิชาท่ีเกิดข้ึนแลวใหหมดส้ินไป สังขารท่ีเกิด 
ข้ึนแลวจึงหมดส้ินไป 
        “นิโรธ” ท่ีควรแปลวาดบันั้น ตามปกติทานใชในความหมายท่ีแสดงสภาวะตาม 
ธรรมดา หรือธรรมชาติของส่ิงปรุงแตงท้ังหลาย เปนไวพจนอยางหน่ึงของคําวา ภังค  
(แตกสลาย) หรือ อนิจจะ ขยะ วยะ เปนตน เชนในบาลีวา "อิมา โข ภิกฺขเว ศิสฺโส  
เวทนา อนจิิจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมมฺา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา"  
(ภิกษุท้ังหลายเวทนาสามเหลานี้แล เปนส่ิงปรุงแตง อาศัยกันเกิดข้ึน ไมเท่ียง มีอัน 
เส่ือมส้ิน มลาย จางหาย ดับไปเปนธรรมดา) -ส.สฬ.18/388/266 (องคทุกขอใน 



ปฏิจจสมุปบาทมีสภาวะเปนอยางนี้ท้ังหมด) ความหมายในแงนี้วา สังขารท้ังหลายเม่ือ 
เกิดข้ึนแลว กต็องเส่ือมสลายไปเองตามธรรมดาของเหตุปจจัย ไมตองพยายามดับ  
กรณีนี้มุงพดูแสดงสภาวะ สัมพันธกับการปฏิบัติเพียงวา เปนของเกิดไดก็ดับได 
        สวน “นิโรธ” ในทุกขนโิรธอริยสัจจ (=ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร) แมจะกลาวถึง 
กระบวนการตามธรรมชาติ แตเปนกระบวนการท่ีแสดงโดยมุงใหช้ีบงถึงการปฏิบัติ  
ทานใหแปลได 2 อยาง (วิสุทธิ.3/77-78) อยางหนึ่งมาจาก นิ (อภาวะ=ไมมี) + โรธ  
(= จารก = คุก ท่ีคุมขัง เรือนจํา ท่ีกักกัน เคร่ืองปดลอม ส่ิงกีดขวางจํากดั) จึงแปลวา  
ไมมีส่ิงกีดกั้นจํากัด หรือหมดเคร่ืองกักกนั อธิบายวา ไมมีเคร่ืองปดกั้นจํากัด อันไดแก 
ท่ีคุมขังคือสังสาระ อีกอยางหน่ึงนิโรธในท่ีนี้ ตรงกับ อนุปปาทะ แปลวา ไมเกดิข้ึน  
วิสุทธิ.ฎีกา 3/173 กํากับความไวอีกวา นิโรธศัพท (ในท่ีนี้) ไมแปลวา ภังค  
(ดับ สลาย) 
        เปนอันวา การแปล นิโรธ วา ดับ ถาไมถึงกับผิด ก็ไมสูตรงความหมายท่ีถูกตอง  
แตจะหาคําแปลอ่ืน ก็ยังหาคําโดดท่ีรัดกุมคุมความดีไมได จึงยอมไปตามนิยมกอน แต 
ตองทําความเขาใจกันวาหมายความอยางนี้ๆ และโดยนยันี้ สูตรปฏิจจสมุปบาทฝาย 
นิโรธวาร อาจแปลทํานองนีว้า “เพราะปลอดอวิชชา จึงปลอดสังขาร ฯลฯ” “เพราะ 
อวิชชา  
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ปลอดไป สังขารจึงปลอดไป ฯลฯ” “เพราะอวิชชาหยุดกอผล ฯลฯ” หรือ “เพราะ 
อวิชชาหมดปญหา สังขารจึงหมดปญหา ฯลฯ” ดังนี้เปนตน 
        แมในปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทัยวาร กมี็ปญหาในการแปลบางเหมือนกัน คําบาลี 
นั้นกินความหมายกวางกวาท่ีจะแปลตายตัวเปนอยางใดอยางหนึ่งในภาษาไทย ความที่ 
วา อวิชฺ ชาปจจฺยา สงฺขารา ฯลฯ นั้น กินความหมายดวยวา “เพราะอวิชชาอยางนี้  
สังขารจึงอยางนี้, สังขารอยางนี้ วิญญาณจึงอยางนี,้ วิญญาณอยางนี้ นามรูปจึงอยางนี,้  
นามรูปอยางนีส้ฬายตนะจึงอยางนี,้ สฬายตนะอยางนี้ ผัสสะจึงอยางนี,้ ผัสสะอยางนี้  
เวทนาจงึอยางนี้, เวทนาอยางนี้ ตัณหาจึงอยางนี,้ ตัณหาอยางนี้ อุปาทานจึงอยางนี้  
ภพจึงอยางนี,้ ภพอยางนี,้ เพราะชาติ ชรามรณะจึงมี ฯลฯ” 
บันทึกท่ี 5 : ความหมายยอขององคธรรมในปฏิจจสมุปบาท 
        ความหมายขององคธรรมตางๆ แหงปฏิจจสมุปบาท ท่ีไดแสดงไวในตวับท ยัง 
คอนขางยืดยาวเยิน่เยอ จึงเสนอความหมายส้ันๆ งายๆ ไว ดังนี ้
1.  อวิชชา ความไมรู ไมรูตามเปนจริง การไมใชปญญา 
2.  สังขาร ความคิดปรุงแตง เจตนจํานง จิตนิสัย และทุกส่ิงท่ีจิตไดส่ังสมอบรมไว 
3.  วิญญาณ ความรูตอโลกภายนอก ตอเร่ืองราวในจิตใจ สภาพพื้นจิต 
4.  นามรูป องคาพยพ สวนประกอบของชีวติ ท้ังกายและใจ 
5.  สฬายตนะ ส่ือแหงการรับรู คือ ตา หู จมูก ลน กาย ใจ 
6.  ผัสสะ การรับรู การติดตอกับโลกภายนอก การประสบการณ 
7.  เวทนา ความรูสึกสุข ทุกข สบาย ไมสบาย หรือเฉยๆ 
8.  ตัณหา ความอยาก คือ อยากได อยากเปน อยากคงอยูตลอดไป อยากเล่ียง หรือ 
ทําลาย 
9.  อุปทาน ความยึดติดถือม่ัน ความผูกพนัถือคางไวในใจ ใฝนิยม เทิดคา การถือรวม 
เขากับตัว 
10. ภพ ภาวะชีวิตท่ีเปนอยู เปนไป บุคลิกภาพ กระบวนพฤติกรรมท้ังหมดของบุคคล 
11. ชาติ การเกดิมีตัวท่ีอยากรูออกรับเปนผูอยูในภาวะชีวตินั้น เปนเจาของบทบาท 
ความเปนอยูเปนไปนั้นๆ 
12. ชรามรณะ การประสบความเส่ือม ความไมม่ันคง ความสูญเสียจบส้ิน แหงการท่ี 
ตัวไดอยูครอบครองภาวะชีวตินั้นๆโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส = ความเศรา 
เสียใจ เหี่ยวแหงใจ ครํ่าครวญ หวนไห เจบ็ปวดรวดราว นอยใจ ส้ินหวัง คับแคนใจ คือ  
อาการหรือรูปตางๆ ของความทุกข อันเปนของเสียมีพิษท่ีค่ังคางหมักหมมกดดันอ้ัน 



อยูภายในซ่ึงคอยจะระบายออกมา เปนท้ังปญหาและปมกอปญหาตอๆ ไป 
บันทึกท่ี 6 ความหมายของภวตัณหา และวภิวตัณหา 
        การแปลความหมายของตัณหา 3 อยาง โดยเฉพาะขอท่ี 2 คือ ภวตัณหา และ 
ขอท่ี 3 อ วิภวตัณหา มักมีปญหาเกี่ยวกับความไมชัดเจน และความเห็นท่ีขัดแยงกัน  
จึงขอนําหลักฐานตางๆ มาใหชวยกันพิจารณา 
        ในพระสูตร แมบางแหงจะจําแนกตัณหาออกเปน 3 อยาง และบอกช่ือไวคือ  
กามตัณหา ภวตัณหา และวภิวตัณหา ดังเชนในธรรมจักกัปปวัตตนสูตร  
(วินย.4/13/18; ส.ม.19/1664/528) สังคีติสูตร และทสุตตรสูตร  
(ที.ปา.11/228/228; 329/291) เปนตน แตก็ไมมีท่ีใดใหคําจาํกัดความหรือแสดง 
ความหมายไวโดยตรงเลย ผูศึกษาจึงตองหนัไปพึ่งคัมภีรฝายพระอภิธรรม และคัมภีร 
ช้ันอรรถกถา คร้ันไดหลักฐานมาเพียงบางแงบางสวน ไมครบถวนก็ดี หลักฐานท่ีไดพบ 
ตนไมสามารถแปลความหมายไดชัดแจงกด็ี ก็ทําใหเกดิความเหน็แตกตางและขัดแยง 
กันข้ึน 
        ในพระสูตรนั้น แมวาทานจะไมไดใหคําจํากัดความและแสดงความหมายไวโดย 
ตรง แตมีขอความประกอบและ  
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พุทธพจนตรัสสอนในบางกรณี ท่ีจะชวยสองใหเหน็ความหมายของตัณหา 3 อยาง 
ชัดเจนข้ึนได ในท่ีนี้ จึงจะแสดงหลักฐานท้ังฝายพระสูตร พระอภิธรรม และคําอธิบาย 
ของอรรถกถา เพื่อผูศึกษาจะไดพิจารณาอยางกวางขวาง 
        ตัณหาสูตร ในอิติวุตตกะ (ขุ.อิติ.25/236/268) เปนพระบาลีแหงหนึ่งท่ี 
พระพุทธเจาทรงจําแนกตัณหา 3 อยาง ไว ณ ท่ีนี้ แมวาพระองคมิไดทรงแสดง 
ความหมายของตัณหาแตละอยางไวโดยตรง แตก็ไดตรัสขอความเปนคาถาซ่ึงอาจ 
ใชประกอบในการท่ีจะเขาใจความหมายตอไป พระสูตรนี้ เม่ือแปลตงไปตรงมาตาม 
คําศัพทเทาท่ีมี โดยยังไมนําเอาคําอธิบายเสริมความของอรรถกถาเขาไปปรุง จะไดดัง 
นี้ 
        “ภิกษุท้ังหลายตัณหาเหลานี้มี 3 ประการ 3 ประการเปนไฉน? ไดแก  
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา. ภิกษุท้ังหลาย ตัณหา 3 ประการ ดังนีแ้ล… 
        “ชนท้ังหลาย ผูกพันดวยเคร่ืองผูกพันคือตัณหา มีจิตยินดใีนภพและอภพ  
(ภวาภเว). พวกเขาพัวพันดวยเคร่ืองผูกของมาร ไมมีความลุโลงโปรงใจ เปนสัตวไป 
สูสงสาร ถึงความเกดิและความตาย, สวนชนเหลาใด กําจัดตัณหาไดแลว เปนผู 
ปราศจากตัณหาในภพและอภพ (ภวาภเว) บรรลุความส้ินอาสวะ, ชนเหลานั้น เปน 
ผูถึงฝงแลวในโลก.” 
        อีกสูตรหนึ่ง ในอีตวิุตตกะน้ันเอง ช่ือทิฏฐิสูตร (ขุ.อิติ.25/227/263) มุงแสดง 
เร่ืองทิฏฐิ 2 ซ่ึงหมายถึงภวทิฏฐิและวภิวทิฏฐิ แตเนื้อหาที่ตรัสเปนการแสดงภวตัณหา 
ไปดวยในตัว ขอแปลมาใหดูท้ังสูตร ดังนี ้
        “ภิกษุท้ังหลาย เทพและมนุษยท้ังหลาย ถูกทิฏฐิ 2 จําพวก เขาครองใจแลว  
พวกหนึ่งติดลาอยู พวกหนึ่งวิ่งเลยไปเสีย สวนพวกที่มีตาจึงมองเห็น 
        “ภิกษท้ัุงหลาย พวกหนึง่ติดลาอยูเปนอยางไร? (กลาวคือ) เทพและมนุษย 
ท้ังหลายเปนผูมีภพเปนท่ียินดี (ภวาราม) ร่ืนรมยในภพ (ภวรตา) บันเทิงในภพ  
(ภวสัมมุทิตา), เม่ือตถาคตแสดงธรรมเพ่ือความดับแหงภพ (ภวนิโรธ) จิตของ 
เทพและมนุษยเหลานัน้ ยอมไมแลนไป ไมเล่ือมใส ไมตั้งแนวลง ไมนอมดิ่งไป,  
พวกหนึ่งติดลาอยูอยางนี้. 
        “ภิกษุท้ังหลาย พวกหนึง่วิ่งเลยไป เปนอยางไร? (กลาวคือ) คนพวกหนึ่ง อึดอัด 
ระอา รังเกียจอยูดวยภพ นัน่แหละ จงึพรํ่าช่ืนชมวภิพ (หรือจึงยินดยีิ่งข้ึนวภิพ= 
วิภว อภินนทนติ, วภิวะ หรือ วิภพ=ความปราศจากภพ อรรถกถา อิติ.อ.233 ไขความ 
วา =อุจเฉทะ แปลวา ความขาดสูญ)วา นีแ่นะทาน นยัวา หลังจากรางกายแตกทําลาย 



ตายไปแลว อัตตานี้ก็จะขาดสูญ มลายส้ิน, นี่ละคือภาวะสุดประเสริฐ, นี่ละคือภาวะ 
ดีเยีย่ม, นี่ละคือภาวะท่ีเปนของแท, พวกหนึ่งวิ่งเลยไปอยางนี้. 
        “ภิกษุท้ังหลาย พวกท่ีมีตาจึงมองเห็น เปนอยางไร? (กลาวคือ) ภกิษุใน 
ธรรมวินัยนี้ ยอมมองเห็นสภาพภพ (ภูต อรรถกถาวา=ขันธ 5) โดยความเปนสภาพ 
ภพ (คือเห็นตามสภาวะท่ีเปนจริง), คร้ันเหน็สภาพภพโดยความเปนสภาพภพแลว  
ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อหายติด (นิพพิทา) เพือ่หมดใคร (วิราคะ) เพื่อนิโรธแหง 
สภาพภพนั้น, สวนพวกท่ีมีตาจึงมองเห็นอยางนี…้ 
        “ผูใดเห็นสภาพภพโดยความเปนสภาพภพ และเห็นสภาวะท่ีลวงพนสภาพภพ,  
ผูนั้นยอมนอมใจดิ่งไปในภาวะท่ีเปนจริง เพราะหมดส้ินภวตัณหา, ถาเขากําหนดรู 
สภาพภพ เขาจะเปนผูปราศตัณหา ท้ังในภพและอภพ (ภวาภเว), เพราะความหมดภพ 
แหงสภาพภพ ภิกษุท้ังหลายจะไมมาสูภพอีก.” 
        ในพระสูตรนี้ มีขอสังเกตสําคัญท่ีควรกลาว ณ ท่ีนี้ 2 ประการ คือ 
        1.        พระพุทธเจาตรัส ตัณหา และทิฏฐิ ควบคูไปดวยกัน เพราะเปนของเนื่องกัน  
อิงอาศัยกัน คนพวกหนึ่งยินดีในภพ ปรารถนาภพ (ภวรม,ภวอภิรม=ภวตัณหา) และมี 
ความเหน็ยึดติดถือม่ันวาภพนั้นเปนท่ีนายนิดี เปนท่ีรองรับความ  
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ยั่งยืนของอัตตา เปนสภาพท่ีนาปรารถนา (ภาทิฏฐิ) สวนคนอีกพวกหนึง่เกลียดชังภพ  
ช่ืนชมยินดีวภิพ ปรารถนาความขาดสูญ (วิภวอภนิันท=วิภวตัณหา) และมีความเหน็ 
เช่ือถือยึดถือวา อัตตาจะขาดสูญ (วิภาวทิฏฐิ=อุจเฉททิฏฐิ) 
        2.        ความในพระสูตร แสดงความแตกตางระหวาง วิภวะ หรือ วิภพ  
(ความปราศจากภพ ไมมีภพ หมายถึงความขาดสูญ) ซ่ึงเปนท่ียึดถือของความเห็นผิด  
กับภวนิโรธ (ความดับภพ) ซ่ึงเปนคําสอนและเปนสภาวะท่ีพึงมุงหมายในพุทธรรม  
วิภวะ หรือวภิพ เปนสภาวะท่ีตรงขามกับภวะ หรือภพ เปนปลายสุดสองขางท่ีทรงมุง 
อธิบายในพระสูตรวา คนพวกหนึ่งติดลาอยูปลายสุดดานภพ อีกพวกหนึ่งวิ่งเลยเถิดไป 
ยังปลายสุดดานวภิพ พระพทุธเจาตรัสสอนใหหลีกเวนปลายสุดท้ังสองดานนั้นส่ิงท่ี 
พระองคทรงสอนใหมุงหมายคือ ภวนิโรธ ซ่ึงไมใชท้ังสองอยางนั้น เปนเร่ืองกลางๆ  
ตามสภาวะ ถาเขาใจเร่ืองนี้ กจ็ะเขาใจเร่ืองมัชเฌนธรรมเทศนา และ มัชฌิมาปฏิปทา 
        ตัณหากบัทิฏฐินั้น เปนองคธรรมตางอยาง แตใกลชิด อยูในชุดเดียวกัน  
อิงอาศัยกัน. เม่ือเห็นวาอยางใดดี ก็อยากไดอยางนัน้ เม่ืออยากไดอยางใด ก็จะเหน็จะ 
มองใหเปนอยางน้ัน โดยเฉพาะในเม่ือปฏิบัติตอส่ิงท่ีไมรู ซ่ึงเปนเร่ืองของความคิด 
ปรุงแตง ดังน้ัน ในความหมายของตัณหา ท่ีจะยกมาแสดงตอไปนี้ ทานจึงทําเอาทิฏฐิ 
มาชวยอธิบายตัณหาดวย วาตัณหาอยางนัน้คือความอยากท่ีประกอบดวยทิฏฐิอยางนัน้  
แตกระนั้นก็ตองตระหนกัวา ตัณหากับทิฏฐิก็ยังคงเปนองคธรรมคนละอยาง ตัณหาก็ 
อยางหนึ่ง ทิฏฐิก็อยางหน่ึง หรือความอยากก็อยางหน่ึง ความเหน็ก็อยางหนึ่ง 
        ในปุราเภทสูตร ในสุตตนิบาต (ขุ.สุ.25/417/501) มีขอความในคาถาหนึ่ง  
พรอมท้ังคําอธิบายในมหานิทเทสและในอรรถกถา ซ่ึงจะชวยใหเขาใจความหมายของ 
ภวตัณหาและวิภวตัณหาชัดเจนยิ่งข้ึน ขอความในพระสูตรตอนน้ันวา 
        “ผูใดไมมีความอิงอาศัย (คือไมข้ึนตอตัณหาและทิฏฐิ), รูธรรมแลว ไมข้ึนตอ 
อะไรๆ (คือจิตใจเปนอิสระ), ไมมีตัณหา ไมวาเพื่อภพ หรือเพ่ือวภิพ (ภวาย วภิวาย  
วา ตณหฺา =ความทะยานอยากเพ่ือจะเปน หรือเพ่ือจะไมเปน), เราเรียกผูนั้นวาเปนผู 
สงบ.” 
        คําสําคัญในที่นี้คือ ภวาย วภิวาย วา ตณฺหา ซ่ึงแยกออกไดเปน ภวาย ตณหฺา  
(ตัณหาเพ่ือภพหรือความทะยานอยากเพื่อจะเปน) กับ วภิวาย ตณฺหา (ตัณหาเพื่อวภิพ  
หรือความทะยานอยากเพื่อจะไมเปน) กลาวไดวา คําท้ังสองน้ีก็คือรูปขยายหรือแยก 
ศัพทของภวตัณหา และวภิวตัณหา นั่นเอง อยางไรก็ตาม คัมภีรมหานิทเทส ซ่ึงอธิบาย 
สุตตนิบาตชวงนี้และเปนคัมภีรในพระไตรปฎกเชนเดียวกัน ไดไขความพระบาลีตอนนี้  



(ขุ.ม.29/420/294) โดยอธิบายตัณหาวา ไดแก ตณัหาในรูป เสียง กล่ิน รส  
โผฏฐัพพะ และธรรามรมณ และไขความ ภวาย และวภิวาย หลายนัย ยยัท่ี 1 วา ภวาย  
หมายถึง ภวทิฏฐิ และวภิวาย หมายถึง วิภวทิฏฐิ นัยท่ี 2 วา ภวาย หมายถึง สัสสตทิฏฐิ  
วิภวาย หมายถึง อุจเฉททิฏฐิ (นัยท่ี 2 วาโดยสาระก็เหมือนกับนยัแรกนัน่เอง) นยัท่ี 3  
ไขความเฉพาะแต ภวาย วาหมายความวา (ตัณหาหรือความทะยานอยาก) เพื่อความ 
เปน(ภพ) บอยๆ เพื่อความไป (คติ) บอยๆ เพื่อความอุบัตบิอยๆ เพื่อปฏิสนธิบอยๆ  
เพื่อความบังเกดิแหงอัตภาพบอยๆ สวนวภิวาย ทานไมไขความไว แตกระน้ันก็ตาม  
การไขความ ภวาย ตามนัยท่ี 3 นี้ ก็เทากับเปนเคร่ืองช้ีบงใหแปลวิภวาย วา  
(ตัณหาหรือความทะยานอยาก) เพื่อความไมเปน (วิภพ หรือปราศจากภพ) หรือเพ่ือ 
ความขาดสูญ 
        ในพระอภิธรรมปฏก คัมภีรไดใหคําจาํกัดความตณัหาตางๆ ไว บางแหง  
(อภิ.ส.34/845/328; อภิ.วิ.35/912/485) อธิบายเฉพาะภวตัณหา ซ่ึงในท่ีนั้นมา 
คูกับ อวิชชา วา “บรรดาองคธรรม 2 อยางนั้น ภวตัณหาเปนไฉน? ความพอใจในภพ  
ความยินดีในภพ ความเพลิดเพลินในภพ ความปรารถนาในภพ ความเสนหาในภพ  
ความรานรนในภพ ความสยบในภพ ความหมกมุนในภพ อันใด นีเ้รียกวา ภวตัณหา.”  
อีกแหงหนึ่ง (อภิ.วิ.35/933/494) อธิบายตัณหาท้ัง 3 อยางดังนี้ “บรรดาตัณหา  
3 นั้น ภวตัณหาเปนไฉน? ความใคร ความคิดใคร ความยนิดี ความคลอยไปมา ความ 
เพลิดเพลิน ความใฝรักเพลิดเพลิน ความคิดใครแหงจิต ท่ีเปนไปพรอมดวยภวทิฏฐิ, นี ้
เรียกวา ภวตัณหา. วภิวตัณหา เปนไฉน? ความใคร ความติดใคร ความยนิดี ความ 
คลอยไปหาความเพลิดเพลิน ความใฝรักเพลิด  
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เพลิน ความติดใครแหงจิต ท่ีเปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิ, นี้เรียกวาวภิวตัณหา.  
ตัณหาที่เหลือนอกนั้นเรียกวากามตัณหา. (อีกนัยหนึ่ง) บรรดาตัณหา 3 นั้น กามตณัหา  
เปนไฉน? ความใคร ความติดใคร ฯลฯ ความติดใครแหงจิต ท่ีประกอบดวยกามธาตุ,  
นี้เรียกวากามตัณหา, ความใคร ความติดใคร ฯลฯ ความติดใครแหงจิต ท่ีประกอบ 
ดวยรูปธาตุและอรูปธาตุ, นี้เรียกวา ภวตัณหา, ความใคร ความติดใคร ฯลฯ ความติด 
ใครแหงจิต ท่ีเปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิ, นี้เรียกวา วภิวตัณหา.” 
        ในอรรถกถาแหงอิตวิุตตกะ ซ่ึงอธิบายพระสูตรท่ียกมาอางขางตนนั้น แหงแรก  
(อิติ.อ.260) อธิบายคํา ภวาภเว วา หมายถึง (มีใจตดิของอยู) ในภพนอยภพใหญ  
และอธิบายอีกนัยหนึ่งวา ภพ หมายถึง สัสสตทิฏฐิ อภพ หมายถึง อุจเฉททิฏฐิ เพราะ 
ฉะนั้น มีใจติดของในภพและอภพ ก็คือในสัสสตทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิ ซ่ึงก็มุงหมายเอา 
ภวตัณหา และวิภวตัณหานัน่เอง สวนแหงหลัง (อิติ.อ.235) อธิบาคํา ภวาภเว วา 
หมายถึง ในภพนอยและภพใหญ หรือในเพราะการเห็นความขาดสูญ เปนตน.  
อรรถกถานั้นเอง อีกแหงหนึง่ (อิติ.อ.437) อธิบายคํา ภวาภโว วา ภว(ภพ)=สมบัติ  
อภว(อภพ)=วบัิติ ภว(ภพ)=ความเจริญเพิม่พูน อภว(อภพ)=ความเส่ือมหรือลดลง 
        ในอรรถกถาแหงสุตตนิบาต (สุตฺต.อ.2/451) และอรรถกถาแหงมหานิทเทส  
(นิทฺ.อ.2/47) ตอนท่ีอธิบายปรุงเภทสูตรชวงท่ีอางขางตนนั้น ไขความตอนสําคัญวา  
"ภวาย วภิวาย วาติ ส สฺ ส ตาย อุจฺเฉทาย วา." ซ่ึงแปลไดความวา (ตัณหา) เพื่อภพ  
หรือเพ่ือวภิพ คือ เพื่อความเท่ียงแทยั่งยืน หรือเพ่ือความขาดสูญ (บางทานแปลเติม 
ศัพทหรือเสริมความเพื่อใหเหมือนกับท่ีอ่ืนๆ วา เพื่อสัสสตทิฏฐิ หรือเพ่ืออุจเฉททิฏฐิ) 
        อรรถกถาแหงปฏิสัมภทิามรรคอธิบายตัณหา 3 ไวอยางชัดเจนมาก พรอมท้ัง 
ยกเอาคําจํากัดความในพระอภิธรรมปฎกมาอางไวอยางครบรัน และอธิบายไวถึง 2  
แหง 
        แหงท่ีหนึ่ง (ปฏิส.อ.140) อธิบาย ภวตัณหา ท่ีมาคูกบัอวิชชาวา “ภวตัณหา  
ไดแก ความปรารถนาในภพทั้งหลายมีกามภพเปนตน แลวยกบาลีในธัมมสังคณีและ 
วิภังคท่ีแสดงขางตนมาอาง (อภิ.ส.34/845/328; อภิ.วิ.35/912/485; ดูขางตน)  
จากนั้นอธิบายตัณหาทั้ง 3 อยาง โดยยกความในพระบาลีในคัมภีรวิภังคท่ีแสดงแลว 
ขางตนมาอาง (อภิ.วิ.35/933/494; ดูขางตนไปแลวอธิบายตอทายวา “แตใน 
อรรถกถาทานกลาววา: ราคะท่ีเนื่องดวยกามคุณ 5 ช่ือวากามตัณหา, ราคะในรูปภพ 
และอรูปภพ ความติดใจในฌาน ราคะท่ีเปนไปพรอมดวยสัสสตทิฏฐิ ความปรารถนา 
ดวยอํานาจภพ ช่ือวาภวตัณหา, ราคะท่ีเปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิ ช่ือวา วภิวตัณหา”  



ความหมายอยางนี้ ในวรรณนาแหงสังคีตสูิตร (ที.อ.3/229) ก็อธิบายไวอยางเดียวกนั 
        แหงท่ีสอง (ปฏิส.อ.189) อธิบายตัณหา 3 ตามลําดับดังนี้ “กามตัณหา ไดแก  
ตัณหาในกาม (กาเม ตณฺหา), คําวากามตัณหานี้ เปนช่ือของราคะ ท่ีเนื่องดวย 
กามคุณ 5. ภวตัณหา ไดแกตณัหาในภพ (ภเว ตณหฺา), คําวา ภวตัณหานี ้เปนช่ือของ 
ราคะท่ีเปนไปพรอมดวยสัสสตทิฏฐิ ซ่ึงเกิดข้ึนดวยอํานาจความปรารถนาภพ เปนช่ือ 
ของราคะในรูปและอรูปภาพและเปนช่ือของความติดใจในฌาน. วภิวตัณหา ไดแก  
ตัณหาในวิภพ (ความไมเปน, ความปราศจากภพ, ความขาดสูญ; วิภเว ตณฺหา), คําวา 
วิภวตัณหานี้ เปนช่ือของราคะท่ีเปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิ.” คําอธิบายอยางนี้ มาใน 
อรรถกถาแหงวิภังคในพระอภิธรรมปฏกก็มี (วภิงฺค.อ.143 แตฉบับอักษรไทยท่ีมีใชอยู 
ในปจจุบัน ถอยคําตกหลนไปบาง ไมครบถวนอยางในปฏิส.อ.). 
        วิสุทธิมรรค ซ่ึงเปนคัมภีรระดับอรรถกถาท่ีใชอางอิงกันมากในวงการศึกษา 
คนควาทางพระพุทธศาสนาและตามปกติมักอธิบายเร่ืองสําคัญๆ เหมือนกันกับ 
อรรถกถาอ่ืนๆ แตสําหรับเร่ืองตัณหา 3 นี้ กลับพูดนอย โดยอธิบายไวเฉพาะในตอน 
ท่ีพูดถึงตัณหา 108 ซ่ึงจะมองเห็นแงความหมายอีกดานหน่ึง ดังจะคัดมาใหดดูังนี้  
(วิสุทธิ.3/179 ตรงกับ วภิงฺค.อ.234): ก็แล บรรดาตัณหา (ในรูป เสียง กล่ิน รส  
โผฏฐัพพะ และธรรามรมณ รวม 6 อยาง) เหลานั้น ตณัหาแตละอยาง  
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ตรัสไวอยางละ 3 คือ กามตณัหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตามอาการท่ีเปนไป. จริงอยู  
รูปตัณหานัน่เอง เม่ือยินดีอยางชนิดยนิดีกาม ในเวลาท่ีรูปารมณมาสูคลองจักษุ ในเวลา 
นั้น ช่ือวากามตัณหา. รูปตัณหานั้นแหละ ในเวลาใด เปนไปพรอมดวยทิฏฐิวารูปารมณ 
นั้นแล เท่ียงแท ยั่งยืน ในเวลานั้น ช่ือวา ภวตัณหา เพราะราคะท่ีเปนไปพรอมดวย 
สัสสตทิฏฐิ ทานเรียกวา ภวตัณหา. แตในเวลาใด รูปตัณหานั้นเปนไปพรอมดวย 
อุจเฉททิฏฐิ ทานเรียกวา วิภวตัณหา (อยางไรก็ตาม พึงดคํูาอธิบายตามมติของ 
มาหฎีกาประกอบดวย-วสุทธิ.ฎีกา3/180,362); คัมภีรปปญจสูทนี และสารัถปกาสินี  
(ม.อ.1/303; ส.อ.2/20) ก็อธิบายไวทํานองเดียวกันนี้ แตสํานวนภาษาท่ีตางออกไป  
อาจชวยใหเขาใจชัดเจนยิ่งข้ึน ผูสนใจโปรดดูตามท่ีอาง 
        เทาท่ีกลาวมา คงจะยุติไดวา คําอธิบายในคัมภีรสัทธรรมปกาสินี อรรถกถาแหง 
ปฏิสัมภิทามรรค เปนขอสรุปความหมายของตัณหา 3 ท่ีสมบูรณและนาพอใจ ท้ังในแง 
ความชัดเจน และในแงท่ีครอบคลุมความหมายซ่ึงทานไดแสดงไวในคัมภีรท้ังหลาย  
ท้ังระดับพระบาลี และระดับอรรถกถา ขอนําขอสรุปนั้นมาเรียบเรียงไวใหดูงาย ดังนี้ 
        1.        กามตัณหา คือ ตณัหาในกาม ไดแก ราคะ ท่ีเนื่องดวยกามคุณ 5 
        2.        ภวตัณหา คือ ตณัหา คือ ตณัหาในภพ ไดแก ราคะ (ความติดใคร 
ปรารถนา) ในรูปภพและอรปูภพ ความติดใจในฌาน และราคะท่ีเปนไปพรอมดวย 
สัสสตทิฏฐิ ซ่ึงแสดงตัวออกมาในรูปของความปรารถนาภพ 
        3.        วิภวตัณหา คือ ตัณหาในวภิพ ไดแก ราคะท่ีเปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิ  
(ซ่ึงแสดงตัวออกมาในรูปของความปรารถนาความปราศจากภพ หรือความขาดสูญ) 
(ขอพึงระวัง คือ จะตองระลึกไวเสมอวา วภิพ คือ ความปราศจากภพ ความส้ินภพ หรือ 
ความขาดสูญนั้น เปนคนละอยางกัน ภวนโิรธ ท่ีแปลวาความดับภพ หรือความไมเกดิ 
ภพ ซ่ึงเปนสภาวะท่ีพึงประสงค ถาไมขัด พึงพิจารณาทบทวนพระบาลีในทิฏฐิสูตรขาง 
ตนอีกคร้ังหนึง่)  
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ตอนท่ี 3 : ชีวติเปนอยางไร ? 
กรรม 
ในฐานะหลักธรรมท่ีเนื่องอยูในปฏิจจสมุปบาท 
                                                                                        บทท่ี 5 
ความนํา 
        หลักธรรมตางๆ ไมวาจะมีช่ือใดๆ ลวนสัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดยีวกันท้ังส้ิน  
เพราะแสดงถึงหรือสืบเนื่องมาจากหลักสัจธรรมเดียวกนั และเปนไปเพือ่จุดหมายเดยีว 
กัน แตนํามาแสดงในช่ือตางๆ กัน โดยช้ีความจริงเพยีงสวนใดสวนหนึง่คนละสวน 
ละตอนกันบาง เปนความจริงอันเดียวกนั แตแสดงคนละรูปละแนว เพือ่วัตถุประสงค 
คนละอยางบาง ดวยเหตนุี้ หลักธรรมบางขอจึงเปนเพยีงสวนยอยของหลักใหญบางขอ 
เปนหลักใหญดวยดัน ครอบคลุมความหมายของกันและกัน แตมีแนวหรือรูปแบบการ 
แสดงและความมุงหมายจําเพาะในการแสดงตางกัน 
        ปฏิจจสมุปบาทนั้น ถือวาเปนหลักใหญท่ีครอบคลุมธรรมไดท้ังหมด เม่ืออธิบาย 
ปฏิจจสมุปบาทแลว เหน็วาควรกลาวถึงหลักธรรมสําคัญช่ืออ่ืนๆ อันเปนท่ีรูจักท่ัวไปไว 
ดวย เพื่อใหเหน็วาสัมพันธกนัอยางไร และเพ่ือเสริมความเขาใจท้ังหลักธรรมเหลานั้น 
และในปฏิจจสมุปบาทเองดวย หลักธรรมท่ีควรกลาวถึงไวในท่ีนี้ คือ กรรม 
        กรรมเปนเพียงสวนหนึ่งในกระบวนการแหงปฏิจจสมุปบาท ซ่ึงเห็นไดชัดเม่ือ 
แยกสวนในกระบวนการนัน้ออกเปน 3 วฏักะ คือ กิเลส กรรม และวิบาก หลัก 
ปฏิจจสมุปบาทแสดงถึงกระบวนการทํากรรมและการใหผลของกรรมท้ังหมด ตั้งแตตน 
กิเลสท่ีเปนเหตุใหทํากรรม จนถึงวิบากอันเปนผลที่จะไดรับเม่ือเขาใจปฏิจจสมุปบาทดี 
แลว ก็เปนอันเขาใจหลักกรมชัดเจนไปดวย ดังนั้น วาดวยกฎหรือสภาวะ จึงไมมีความ 
จําเปนอะไรที่จะตองช้ีแจงเร่ืองกรรมไวตางหาก ณ ท่ีนี้อีก 
        อยางไรกด็ี การอธิบายตามแนวปฏิจจสมุปบาทนั้น เปนการพิจารณาในแงของ 
กระบวนการธรรมชาติวาดวยกฎหรือสภาวะลวนๆ และเปนการมองอยางกวางๆ  
ตลอดท้ังกระบวนการ ไมเนนท่ีจุดใดจดุหนึ่งโดยเฉพาะ แตในทางปฏิบัติ เม่ือมองในแง 
ความเปนไปในชีวิตจริง จะเห็นวาสวนของปฏิจจสมุปบาทท่ีปรากฏเดนชัดออกมาใน 
การดําเนินชีวติประจําวนั เปนเร่ืองของการแสดงออก และเกีย่วของกับความรับผิด 
ชอบของคนโดยตรง ก็คือสวนท่ีเรียกวากรรม ถาเพงในทางปฏิบัตอิยางนี้ ก็อาจยกเอา 
กรรมข้ึนเปนจดุเนนและเปนบทต้ัง แลวเอาสวนอ่ืนๆ ของปฏิจจสมุปบาท เปนตัว 
ประกอบสําหรับสืบสาวเร่ืองราวตอไป ถาทําอยางนี้ ปฏิจจสมุปบาท กจ็ะปรากฏใน 



รูปรางท่ีนิยมเรียกกันวา [๑กฎแหงกรรม] และจะมีเร่ืองราวใน 
{๑ตัวอยางพุทธพจนแหงหนึง่ท่ีเช่ือมปฏิจจสมุปบาทกับกฎแหงกรรมสนิทกันเปนอยางดี 
คือท่ีตรัสวา “บัณฑิตผูเหน็ปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในกรรมและวิบาก ยอมมองกรรมตาม 
เปนจริงดังนี…้” (ม.ม.13/707/648; ขุ.สุ.25/382/457)}  
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แงอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจเขามาเกี่ยวของเพิ่มข้ึนอีก นับวาเปนแนวการอธิบายท่ีนาศึกษา  
ดังปรากฏวาในสมัยหลังๆ นี้ ก็นยิมพูดถึงกฎแหงกรรมกันมากกวาจะพูดถึง 
ปฏิจจสมุปบาท เพราะการพดูถึงกรรม เปนการพูดถึงกิริยาอาการ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีหยาบ  
ปรากฏชัด เหน็งาย เกี่ยวของอยูเฉพาะหนาทุกขณะทุกเวลา เหมาะท่ีจะถือเอาเปนจุด 
เร่ิมตนของการพิจารณา ยิ่งกวานั้น การอธิบายเร่ืองกรรม อาจทําไดหลายระดับ คือจะ 
อธิบายอยางงายๆ ในระดับผิวเผิน พอใหเหน็ตนเหตุเหน็ผลในสายตาของชาวบานกไ็ด  
จะยกเอาเหตุการณหรือบทบาทของคนท้ังหลายข้ึนมาเปนตัวอยาง ก็ทําไดสะดวก หรือ 
จะอธิบายลึกลงไปถึงกระบวนธรรมภายในจิต จนตองใชหลักปฏิจจสมุปบาทเต็มรูปกไ็ด  
ดวยเหตุผลดังกลาวมานี้ จึงจะไดเสนอคําอธิบายหลักกรรม หรือกฎแหงกรรมไว ณ ท่ีนี้ 
ดวย พอเปนแนวสําหรับทําความเขาใจ 
กฎแหงกรรม 
        พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงวา ส่ิงท้ังหลายท้ังปวง ไมวาจะเปนคนสัตว  
หรือส่ิงของ เปนรูปธรรม หรือนามธรรม เปนวัตถุ หรือเปนเร่ืองจิตใจ [๑ไมวาชีวิตหรือ 
โลกท่ีแวดลอมอยูก็ตาม] ท้ังหมดลวนเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจยั เปนเร่ืองของ 
ปจจัยสัมพนัธ ธรรมดาท่ีวานีม้องดวยสายตาของมนุษย เรียกวา กฎธรรมชาติ เรียกใน 
ภาษาบาลีวานยิาม แปลวา กาํหนดอันแนนอน ทํานองหรือแนวทางท่ีแนนอน หรือความ 
เปนไปอันมีระเบียบแนนอน เพราะปรากฏใหเหน็วา เม่ือมีเหตุปจจยัอยางนั้นๆ แลว ก็ 
จะมีความเปนไปอยางนั้นๆ แนนอน 
        กฎธรรมชาติหรือนิยามนั้น แมจะมีลักษณะท่ัวไปอยางเดียวกันท้ังหมดคือ ความ 
เปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจยั แตก็อาจแยกออกไปไดตามลักษณะอาการจําเพาะที่ 
เปนแนวทางหรือเปนแบบหนึ่งๆ ของความสัมพันธ อันจะชวยใหกําหนดศึกษาไดงาย 
ข้ึน เม่ือวาตามสายความคิดของพระพุทธศาสนา พระอรรถกถาจารยแสดงกฎ 
ธรรมชาติ หรือ [๒นยิาม ไว 5 อยาง] คือ 
        1.        [๓อุตุนิยาม] กฎธรรมชาติเกี่ยวกับปรากฏการณฝายวัตถุ โดยเฉพาะความ 
เปนไปของธรรมชาติแวดลอมและความเปล่ียนแปลงทางวัตถุ เชน เร่ืองลมฟาอากาศ  
ฤดูกาล ฝนตกฟารอง การท่ีดอกบัวบานกลางวันหุบกลางคืน การท่ีดินน้าํปุยชวยให 
ตนไมงาม การท่ีคนไอหรือจาม การท่ีส่ิงท้ังหลายผุพังเนาเปอย เปนตน แนวความคิด 
ของทานมุงเอาความผันแปรที่เนื่องดวยความรอนหรืออุณหภูมิ 
        2.        [๔พีชนยิาม] กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ หรือท่ีเรียกกนัวาพันธุกรรม  
เชน หลักความจริงท่ีวาพืชเชนใดกใ็หผานเชนนัน้ พืชมะมวงก็ออกผลเปนมะมวง  



เปนตน 
{๑หมายถึง สังขตธรรม ท้ังหมด} 
{๒พึงเทียบความหมายของนยิามตามท่ีปราชญแปลเปนภาษาอังกฤษวา orderliness of  
nature ; the five aspects of natural law; ท่ีมา เชน ที.อ.2/34; สงฺคณี อ.408} 
{๓ปราชญแปลกันวา law of energy; law of physical phenomena; physical inorganic  
order หรือเหมารวมวา physical laws} 
{๔แปลกันวา law of heredity; physical organic order; biologicallaws}  
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        3.[๑จิตตนิยาม] กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทํางานของจิต เชน เม่ืออารมณ  
(ส่ิงเรา) กระทบประสาทจะมีการรับรูเกิดข้ึน จิตจะทํางานอยางไร คือมีการไหวแหง 
ภวังคจติ ภวังคจิตขาดตอน แลวมีอาวัชชนะ แลวมีการเห็น การไดยนิ ฯลฯ  
มีสัมปฏิจฉันนะ สันตีรณะ ฯลฯ หรือเม่ือจิตท่ีมีคุณสมบัติอยางนี้เกิดข้ึนจะมีเจตสิกอะไร 
บางประกอบได หรือประกอบไมได เปนตน 
        4.        [๒กรรมนิยาม] กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย คือกระบวนการ 
กอการกระทําและการใหผลของการกระทํา หรือพูดใหจาํเพาะลงไปอีกวา กระบวนการ 
แหงเจตนจํานงหรือความคิดปรุงแตงสรางสรรคตางๆ พรอมท้ังผลท่ีสืบเนื่องออกไป 
อันสอดคลองสมกัน เชน ทํากรรมดี มีผลดี ทํากรรมช่ัว มีผลช่ัว เปนตน 
        5.        [๓ธรรมนิยาม] กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธและอาการท่ีเปนเหต ุ
เปนผลแกกนัของส่ิงท้ังหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเรียกกนัวา ความเปนไปธรรมดา  
เชนวา ส่ิงท้ังหายมีความเกิดข้ึน ตั้งอยูและดับไป เปนธรรมดา คนยอมมีความเกิด 
แกเจ็บตายเปนธรรมดา ธรรมดาของคนยุคนี้มีอายุขัยประมาณรอยป ไมวา 
พระพุทธเจาจะอุบัติหรือไมก็ตาม ยอมเปนธรรมดาของส่ิงท้ังหลายท่ีเปนสภาพไมเท่ียง  
ถูกปจจัยบีบค้ัน และไมเปนอัตตา ดังนี้เปนตน 
        ความจริง กฎ 4 อยางแรกยอมรวมลงในกฎท่ี 5 คือ ธรรมนิยามทั้งหมด หรือ 
จําแนกออกไปจากธรรมนิยามนั่นเอง หมายความวา ธรรมนิยามมีความหมาย 
ครอบคลุมกฎธรรมชาติหมดท้ัง 5 ขอ เม่ือเปนเชนนี้ อาจมีผูสงสัยวา ธรรมนิยาม 
เปนกฎใหญ เม่ือเอามากระจายเปนกฎยอย ก็นาจะกระจายอกไปใหหมด เหตุไรเม่ือ 
แจงเปนกฎยอยแลว ยังมีธรรมนิยามอยูในรายช่ือกฎยอยอีกดวยเลา คําตอบสําหรับ 
ความขอนี้พึงทราบดวยอุปมา เหมือนคนท้ังหมดในประเทศไทยน้ี บางทีมีผูพูดจําแนก 
ออกวา องคพระประมุข รัฐบาล ขาราชการ พอคา และประชาชนบาง วาตํารวจ ทหาร  
ขาราชการ นักศึกษาและประชาชนบาง วาอยางอ่ืนอีกบาง ความจริงคําวาประชาชน  
ยอมครอบคลุมคนทุกหมูเหลาในประเทศ ขาราชการพลเรือน ตํารวจ ทหาร พอคา 
นักศึกษา ก็ลวนเปนประชาชนดวยกนัท้ังส้ิน แตท่ีพดูแยกออกไปก็เพราะวา คนเหลานัน้ 
นอกจากจะมีลักษณะหนาท่ีโดยท่ัวไปในฐานะประชาชนเหมือนคนอ่ืนๆ แลว ยังมี 
ลักษณะหนาท่ีจําเพาะพิเศษตางหากไปอีกสวนหนึ่งดวย สวนคนท่ีไมมีลักษณะหรือ 
หนาท่ีจําเพาะพิเศษแปลกออกไป ก็รวมอยูในคําวาประชาชน อนึ่ง การจําแนกนั้นอาจ 
แตกตางกนัออกไปตามวัตถุประสงคจําเพาะของการจําแนกคร้ังนั้นๆ แตทุกคร้ังก็จะมี 
คําวาประชาชน หรือราษฎรหรือคําท่ีมีความหมายกวางทํานองนั้นไวเปนท่ีรวม 



{๑แปลกนัวา psychic law; psychological laws} 
{๒แปลกันวา Law of Karma; order of act and result; karmic laws; moral laws} 
{๓แปลกันวา the general law of cause and effect; order of the norm; ธรรมนิยามนี ้
อรรถกถาอธิบายโดยยกตัวอยางธรรมดาในโอกาสตางๆ เกี่ยวกับพุทธประวัติ เชนวา 
ในเวลาท่ีพระโพธิสัตวทรงถือปฏิสนธิ ทรงประสูติ ตรัสรู เปนตน เปนธรรมดาท่ี 
หม่ืนโลกธาตุจะหวั่นไหว}  
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เขาของคนท้ังหมดท่ีเหลือ ซ่ึงไมตองจําแนกอกไปตางหากตามวัตถุประสงคจําเพาะ 
คราวนั้น เร่ืองนิยาม 5 กพ็ึงเขาใจความทํานองเดียวกนั 
        การจําแนกกฎธรรมชาติเปน 5 อยางนี้ จะเปนการแบงแยกท่ีครบจํานวนหรือไม  
ควรจะมีกฎยอยอะไรอื่นนอกจากน้ีหรือไม ไมใชปญหาในท่ีนี้ เพราะทานไดกฎเดนๆ ท่ี 
ทานตองการพอแกการใชตามวัตถุประสงคของทานแลว และกฎที่เหลือยอมรวมลงใน 
กฎท่ี 5 คือธรรมนิยาม โดยนัยท่ีกลาวมาแลว แตส่ิงสําคัญท่ีพึงเขาใจก็คือสาระท่ีมุง 
หมายหรือเจตนารมรณของการแสดงนิยามท้ัง 5 อันเปนขอท่ีควรสังเกต จะขอเนนไว 
บางอยาง ดังน้ี 
        ประการแรก เปนการย้าํเนนแนวความคิดแบบพุทธท่ีมองเห็นความเปนไปของ 
ส่ิงท้ังหลาย หรือของโลกและชีวิตตามธรรมดาของเหตุปจจัย ใหหนักแนนชัดเจนยิ่งข้ึน  
แมจะแยกแยะกฎใหละเอียดออกไปก็มองเห็นแตความเปนไปตามธรรมดา หรือสภาวะ 
ปจจัยสัมพนัธเทานั้น เปนอันจะไดตั้งใจเรียนรู เปนอยูและปฏิบัติดวยความเขาใจ 
เทาทันธรรมดานี้แนนอนไป ไมตองมัวหวงกังวลถึงทานผูสรางผูบันดาลท่ีจะมาผันแปร 
กระแสธรรมดาใหผิดเพีย้น (นอกจากจะเขามารวมเปนปจจัยอยางหนึ่งในธรรมดานัน้ 
เอง) ถาจะมีผูทักทวงวา ถาไมมีผูวางกฎ กฎธรรมชาติจะมีข้ึนไดอยางไร ก็ไมพึงตอง 
มัวยุงคิดกับคําถามอําพรางตนเองของมนุษยขอนี้ ลองมองงายๆ วา ถาปลอยใหส่ิงท้ัง 
หลายมันเปนไปของมันเอง มันก็ตองเปนไปอยางใดอยางหน่ึง และมันกไ็ดเปนไปแลว 
อยางนี้แหละ เพราะมันไมมีทางจะเปนไปอยางอ่ืนนอกจากเปนไปตามเหตุปจจยั 
สัมพันธ มนุษยเราสังเกตและเรียนรูเอาความเปนไปอยางนี้มาซึมทราบในความคิด 
ของตน แลวกเ็รียกมันวาเปนกฎ จะเรียกหรือไมเรียกมันกเ็ปนของมันอยางนั้น ถาขืนมี 
ผูสรางผูตั้งกฎธรรมชาติก็จะยิ่งยุงท่ีจะสืบลึกตอไปอีกวา ทานผูตั้งกฎนัน้ ดํารงอยูดวย 
กฎอะไร มีใครสรางกฎใหทาน หรือคุมทานไว ถาขืนไมคุม ทานสรางกฎไดตามใจชอบ  
ทานก็ยอมเปล่ียนกฎไดตามชอบใจ อยูในวันดีคืนดี ทานอาจจะเปล่ียนกฎธรรมชาติให 
มนุษยอลหมานกันหมดกไ็ด (ความจริงถามีผูสรางกฎ และทานมีกรุณา ทานก็คงชวย 
เปล่ียนกฎ ชวยสัตวโลกไปแลวหลายกฎยอย เชน ไมใหมีคนเกิดมาพกิาร ยอยเปล้ีย  
อวัยวะบกพรอง ไรปญญา เปนตน) 
        ประการท่ีสอง เม่ือแยกแยะออกเปนกฎยอยๆ หลายกฎแลว ก็อยาเผลอพลอย 
แยกปรากฏการณตางๆ ท่ีเปนผลใหเปนเร่ืองเฉพาะกฎๆ ตางหากกนัไปเด็ดขาด ความ 
จริงปรากฏการณอยางเดยีวกัน อาจเกิดจากเหตุปจจัยท่ีเปนไปตางๆ หรือเนื่องดวย 
หลายกฎรวมกนัก็ได เชน การท่ีดอกบัวบานกลางวันและหุบกลางคืน กมิ็ใชเพราะ 



อุตุนิยามอยางเดียวเทานั้น แตตองเนื่องจากพืชนยิามดวย การท่ีคนน้ําตาไหล อาจเปน 
เพราะจิตตนิยามเปนตัวเดน เชนดีใจ เสียใจก็ได แตอาจเปนเพราะอุตนุยิาม เชน ถูก 
รมควันรมตากไ็ด คนเหง่ือออก อาจเปนเพราะอุตุนิยาม เชน อากาศรอน ก็ได หรือเปน 
เพราะจิตตนิยามและกรรมนยิามเชน หวาดกลัวหรือคิดหวั่นความผิด เปนตนก็ได คน 
ปวดศีรษะ อาจเปนเพราะอุตุนิยาม เชน อากาศรอนอบอาว ท่ีอุดอูทึบอากาศไมพอกไ็ด  
หรือเพราะพืชนิยามเชน ความบกพรองของอวัยวะภายใน หรือกรรมนยิามบวก 
จิตตนิยาม เชน คิดกลัดกลุมกังวลรอนใจ เปนตน ก็ได  
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ประการท่ีสาม และสําคัญท่ีสุด คือ ทานแสดงใหเห็นวา ในบรรดากฎธรรมชาติท้ังหลาย 
นั้น มีกฎแหงกรรมหรือกรรมนิยามรวมอยูเปนขอหนึ่งดวย เม่ือมองในแงของมนุษย  
กรรมนิยามเปนกฎสําคัญท่ีสุดเพราะเปนเร่ืองของมนุษยโดยตรง มนษุยเปนผูเสกสรร 
ปรุงแตงกรรม และกรรมก็เปนเคร่ืองปรุงแตงวิถีชีวิตโชคชะตาของมนษุย ถาแบง 
ขอบเขตอํานาจในโลกตามอยางท่ีคนปจจบัุนนิยมคือ แบงเปนเขตแดนหรือวิสัยของ 
ธรรมชาติ กับเขตแดนหรือวสัิยของมนุษย ก็จะเห็นวากรรมนิยามเปนเขตแดนของ 
มนุษย สวนกฎหรือนิยามขออ่ืนๆ ท้ังหมดเปนเขตแดนของธรรมชาติ มนุษยเกิดจาก 
ธรรมชาติและเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ แตมนุษยก็มีวสัิยพิเศษสวนหน่ึงท่ีเปนของตน 
เอง กลาวคือกรรมนิยามนี้ ซ่ึงไดสรางสังคมและส่ิงประดิษฐตางๆ ของมนุษยข้ึนเปน 
ดุจอีกโลกหนึง่ตางหากจากโลกของธรรมชาติ อน่ึง ในเขตแดนแหงกรรมนิยามนั้น  
สาระหรือตัวแทของกรรมก็คือเจตนาหรือเจตนจํานง ดังนั้น กรรมนยิามจึงเปนกฎที ่
ครอบคลุมโลกแหงเจตนจํานง หรือโลกแหงความคิดนกึปรุงแตงสรางสรรค  
(และทําลาย) ท้ังหมด เทาท่ีเกิดจากฝมือของมนุษย ไมวามนุษยจะไปเกีย่วของกับ 
นิยามอ่ืนใดหรือไมก็ตาม กต็องมีกรรมนิยามเปนกฎยืนพื้นตลอดถึงวาจะไปเกี่ยวของ 
และใชนยิามอ่ืนเหลานั้นอยางไร ก็อยูท่ีกรรมนิยาม กรรมนิยามเปนวิสัยของมนุษยเปน 
ขอบเขตท่ีมนุษยมีอํานาจปรุงแตงควบคุมเสกสรรบันดาล หรือพูดใหถูกวา การท่ีมนษุย 
กาวเขาไปมีสวนรวมเปนเหตุปจจัยตัวอยางหนึ่งในกระบวนการของธรรมชาติ จนเกดิ 
เปนสํานวนของมนุษยข้ึนวาตนสามารถบังคับควบคุมธรรมชาติหรือเอาชนะธรรมชาติ 
ไดนั้น ก็ดวยอาศัยกรรมนิยามนี้เอง กลาวคือ มนุษยเกี่ยวของกับนิยามหรือกฎ 
ธรรมชาติขออ่ืนๆ ท่ีเปนเขตแดนของธรรมชาติ ดวยการเรียนรูความจริงของมันแลว 
ปฏิบัติตอมันหรือใชประโยชนมันตามเจตนจํานงของตน จึงเรียกวาเจตนจํานงของ 
มนุษยเปนผูปรงแตงบังคับควบคุมโลกของธรรมชาติ นอกจากนัน้ มนษุยกใ็ชเจตน 
จํานงหรือเจตนานี้เปนเคร่ืองกําหนดการปฏิบัติตอกันระหวางมนุษยเองดวย และพรอม 
กับท่ีมนุษยปฏิบัติตอผูอ่ืน ส่ิงอ่ืน ตอธรรมชาติท่ีแวดลอมตน ตลอดจนปรุงแตงโลกของ 
ธรรมชาติอยูนั้นเอง มนุษยหรือวาใหถูกคือเจตนจํานงของมนุษยนั้นก็ปรุงแตงตัวของ 
เขาเอง ปรุงแตงบุคลิกภาพและวิถีชีวิตหรือชะตากรรมของเขาไปดวย เนื่องดวย 
กรรมนิยาม เปนเร่ืองของมนุษยโดยตรง ครอบคลุมโลกแหงเจตนจํานงและการ 
ปรุงแตงสรางสรรคท้ังหมดของมนุษย เปนแกนนําในการปรุงแตงชีวติตนเองของมนุษย 
แตละคน เปนเคร่ืองช้ีกําหนดแนวทางของสังคม และผลงานสรางสรรคทําลายของ 
มนุษย เปนฐานท่ีมนุษยอาศัย กาวเขาไปเกีย่วของกับนิยามอ่ืนๆ เพื่อปรุงแตงบังคับ 



ควบคุมโลกของธรรมชาติ โดยนยัท่ีกลาวมาแลว ดังนัน้ พระพุทธศาสนาจึงสอนเนนถึง 
ความสําคัญของกรรมเปนอยางมาก ดังพุทธพจนท่ีคุนกนัดีกวา  
[๑"กมฺมุนา วตตฺติ โลก"] แปลวา โลกเปนไปเพราะกรรม กรรมจึงเปนคําสอนสําคัญยิ่ง 
เร่ืองหนึ่งในพระพุทธศาสนา        อยางไรก็ตาม การท่ีทานรวมเอากรรมนิยามเขาไวเปน 
ขอหนึ่งในนิยามถึง 5 ขอนั้น ก็เปนการบอกใหมองความจริงอีกดานหนึ่งดวยวา  
กรรมนิยามหรือกฎแหงกรรมนั้น เปนเพียงกฎธรรมชาติอยางหนึ่งใน 
{๑ม.ม.13/707/648; ขุ.สุ.25/382/457}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 224 
บรรดากฎธรรมชาติหลายๆ อยาง ดังน้ัน เม่ือมีปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่งเกดิข้ึน  
หรือเม่ือมนุษยผูหนึ่งประสบเหตุการณสุขทุกขอยางใดอยางหนึ่ง [๑กอ็ยาเพิ่งเหมาไป 
เสียท้ังหมดวาเปนอยางนัน้เพราะกรรม] ดังตัวอยางท่ีไดอธิบายแลวขางตน แม 
พุทธพจนท่ีอางขางตนวา โลกเปนไปตามกรรมน้ัน ก็หมายถึงโลกคือหมูสัตว ไดแก 
ชาวโลก หรือสัตวโลก ถาพูดอยางสมัยใหมก็คลายวากรรมช้ีนําสังคม หรือกรรมกําหนด 
วิถีชีวิตของสังคมนั่นเอง อาจพูดในแงหนึ่งวา กรรมนยิามเปนเพยีงกฎยอยอยางหนึ่ง 
ของธรรมชาติ แตเปนกฎท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับมนุษย 
        นอกจากกฎธรรมชาติท้ัง 5 ท่ีกลาวมาแลว ยังมีกฎอีกประเภทหนึ่ง ซ่ึงเปนเร่ือง 
ของมนุษยโดยเฉพาะไมอยูในธรรมชาติ ไมเกี่ยวกับธรรมชาติโดยตรง ไดแกกฎท่ี 
มนุษยกําหนดวางกันข้ึนเปนขอตกลงเพ่ิมควบคุมความประพฤติในหมูมนุษยดวยกนัเอง 
ใหอยูรวมกนัโดยผาสุก นับวาเปนบัญญัติทางสังคม เชน ระเบียบ ขอบังคับ กติกา  
กฎหมาย จารีต ประเพณี วนิัยบัญญัติ เปนตน อาจจดัเขาตอทายชุดเปนกฎที่ 6 แตยัง 
ไมมีช่ือท่ีเขากนักับชุด ถาพอใจจะเรียกช่ือวา [๒สังคมนิยมน] ก็ได กฎเกณฑของสังคม 
นี้เปนเร่ืองการปรุงแตงของมนุษย จึงเปนส่ิงท่ีเกิดจากกรรม และข้ึนตอกรรมนิยามดวย  
แตเปนเพียงสวนซอนเสริมเขามาในกรรมนิยามเทานัน้ ไมใชกรรมนยิามเอง จึงมิไดมี 
ลักษณะในดานปจจยัสัมพันธและความเปนจริงเหมือนกบักรรมนิยาม แตเพราะซอน 
อิงอยูกับกรรมนิยาม จึงมักทําใหเกดิความสับสนกับกรรมนิยามและมีปญหาถกเถียงกัน  
เนื่องจากความสับสนน้ันบอๆ โดยเหตุท่ีกฎสองประเภท คือกรรมนิยาม และสังคม 
นิยมนนี้ เปนเร่ืองของมนุษย เกี่ยวของกับมนุษยใกลชิดทีสุ่ด จึงเปนเร่ืองสําคัญท่ีพึง 
เขาใจความแตกตางใหชัดเจน 
        ในข้ันตน อาจพูดเปนเคาไวกอนวา กรรมนิยามหรือกฎแหงกรรม เปนกฎ 
ธรรมชาติท่ีเกี่ยวของกับการกระทําของคน สวนสังคมนิยมนหรือกฎของสังคม เปนกฎ 
ของคนซ่ึงคนบัญญัติกันข้ึนเอง มีสวนเกีย่วของกับกฎธรรมชาติเพียงในแงวา เปนส่ิง 
หนึ่งท่ีเกดิจากการกระทําคือกรรมหรือการปรุงแตงสรางสรรคของคน และอีกแงหนึง่  
โดยกฎแหงกรรม มนุษยรับผิดชอบตอการกระทําของตน ตามกระบวนการของ 
ธรรมชาติแตโดยกฎของสังคมมนุษย มนุษยรับผิดชอบตอการกระทําของตน ตาม 
กระบวนการท่ีจัดวางข้ึนเองของมนุษย ขอท่ีพึงศึกษาพนจากนี้ไป จะพจิารณากนัในตอน 
วาปญหาเกี่ยวกับความดี ความช่ัว และปญหาเกีย่วกับการรับผลของกรรม ท่ีจะกลาว 
ตอไป 
{๑ผูศึกษาอภิธรรมยอมบอกไดวา ชีวิตเราท่ีประกอบดวยขันธ 5 นั้น เปนไปตาม 



ธรรมดาหรือตามกฎธรรมชาติท้ังหมดกจ็ริง แตขันธ 5 บางสวนเทานัน้ท่ีเกิดจากกรรม 
และเปนไปตามกรรมโดยตรง เชนรูปธรรมในรางกายของเรา อภิธรรมก็แยกวาเกิดจาก 
กรรมก็มี เกิดจากจิตก็มี เกิดจากอุตุก็มี เกดิจากอาหารก็มี ดงันี้เปนตน} 
{๒“สังคม” เปนศัพทบัญญัติในภาษาไทย แมจะมีใชในภาษาบาลีแตเดมิ ก็มิใชมีความ 
หมายเหมือนกบัท่ีบัญญัติในภาษาไทย ในท่ีนี้จะอนุวัตรตามภาษาไทยจึงตองบัญญัติ 
ใหมท้ังคํา สวนนิยมน วาโดยรูปศัพทก็มีความหมายตรงกับนิยาม หรือนิยมนัน่เอง แต 
ถาจะใชวาสังคมนิยาม ก็เกรงจะเขาปะปนทําใหนยิาม 5 เดิมท่ีเปนของธรรมชาติแทๆ  
สับสนไป คร้ันจะใชวาสังคมนิยม ก็มีผูบัญญัติใชในความหมายอยางอ่ืนเสียแลว จึง 
เล่ียงใหแปลกกันไปเล็กนอยพอเปนท่ีสังเกตความตางได}  
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ความหมายและประเภทของกรรม 
        กรรม แปลตามศัพทวา การงาน หรือการกระทํา แตในทางธรรมตองจํากัด 
ความจําเพาะลงไปวา หมายถึง การกระทําท่ีประกอบดวยเจตนา [๑หรือการกระทําท่ี 
เปนไปดวยความจงใจ] ถาเปนการกระทําท่ีไมมีเจตนา ก็ไมเรียกวาเปนกรรมในความ 
หมายทางธรรม 
        อยางไรกต็าม ความหมายท่ีกลาวมาน้ี เปนความหมายอยางกลางๆ พอคลุม 
ความไดกวางๆ เทานั้น ถาจะใหชัดเจนมองเห็นเนื้อหาและขอบเขตแจมแจง ควร 
พิจารณาการแยกแยะความหมายออกเปนแงหรือเปนระดับตางๆ ดังนี้ 
        ก.        เม่ือมองใหถึงตัวแทจริงของกรรม หรือมองใหถึงตนตอ เปนการมองตรงตัว 
หรือเฉพาะตัว กรรมก็คือเจตนา อันไดแกเจตนจํานง ความจงใจ การเลือกคัดตัดสิน  
มุงหมายท่ีจะกระทํา หรือพลังนําท่ีเปนตัวกระทําการนั่นเอง เจตนาหรือเจตนจํานงนี้เปน 
ตัวนํา บงช้ี และกําหนดทิศทางแหงการกระทําท้ังหมดของมนุษย เปนตัวการหรือเปน 
แกนนําในการริเร่ิม ปรุงแตง สรางสรรคทุกอยาง จึงเปนตัวแทของกรรมดังพุทธพจนท่ี 
วา "เจตนาห ภกิฺขเว กมฺม. วทามิ" เปนตน แปลความวา ภิกษุท้ังหลาย เจตนานัน่เอง  
เราเรียกวากรรม บุคคลจงใจแลว จึงกรทําดวยกาย ดวยวาจา [๑ดวยใจ] 
        ข.        มองขยายออกไปใหเห็นตัวการอ่ืนๆ คือมองเขาไปท่ีภายในกระบวนการ 
แหงชีวิตของบุคคลแตละคนจะเห็นกรรมในแงประกอบซ่ึงมีสวนรวมอยูในกระบวนการ 
แหงชีวิต เปนเจาหนาท่ีในการปรงแตงโครงสรางและวิถีท่ีจะดําเนินไปของชีวิตนั้น  
กรรมในแงนี้ตรงกับคําวา สังขาร หรือมักเรียกช่ือวา สังขารเชนอยางท่ีเปนหัวขอหนึ่ง 
ในปฏิจจสมุปบาทซ่ึงแปลกันวา สภาพท่ีปรุงแตงจิต หมายความวา องคประกอบหรือ 
คุณสมบัติตางๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนํา ซ่ึงแตงจิตใหดีหรือช่ัว หรือใหเปนกลางๆ  
ปรุงแปรการตริตรึกนึกคิดในใจ และการแสดงออกทางกายวาจา เปนกรรมแบบตางๆ  
ถาจะแปลงายๆ ก็วาความคิดปรุงแตง แมมีความหมายแงนี้ก็ยดึเอาเจตนาน่ันเองเปน 
หลัก บางคร้ังทานก็แปลเอางายๆ รวบรัดวา [๒สังขารก็คือเจตนาท้ังหลายน่ันเอง] 
        ค.        มองเลยออกมาขางนอกเล็กนอย คือมองในแงของชีวิตท่ีสําเร็จรูปแลวเปน 
หนวยหนึ่งๆ หรือมองชีวิตดานนอกอยางเปนหนวยรวมหนวยหนึ่งๆ ตามท่ีสมมติเรียก 
กันวา บุคคลผูหนึ่งๆ ซ่ึงดําเนินชีวิตอยูในโลก เปนเจาของบทบาทของตนๆ ตางหากๆ  
กันไป กรรมในแงนีก้็คือ การทํา การพูด การคิด หรือการคิดนึก และการแสดงออกทาง 
กายวาจา หรือความประพฤติท่ีเปนไปตางๆ ซ่ึงบุคคลผูนั้นจะตองรับผิดชอบเก็บเกี่ยว 
ผลเปนสวนตัว ไมวาจะมองแคบๆ เฉพาะเวลาเฉพาะหนา หรือมองกวางไกลออกไปใน 



อดีตและอนาคตก็ตาม กรรมในความหมายนี้ เขากับความหมายกวางๆ ท่ีแสดงไว 
ขางตน และเปนแงความหมาย 
{๑องฺฉกฺก.22/334/463} 
{๒ดู ส.ข.17/122/79; วิสุทธิ.3/120,125}  
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ท่ีกลาวถึงบอยท่ีสุด เพราะปรากฏในคําสอนของบุคคล มุงใหทุกคนรับผิดชอบตอการ 
กระทําของตนและพยายามประกอบแตกรรมดี เชนในพุทธพจนวา 
        “ภิกษุท้ังหลาย ธรรม 2 ประการนี้เปนเหตุใหเดือดรอน สองประการ คืออะไร?  
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมิไดทําความดีงามไว มิไดทํากุศล มิไดทําบุญซ่ึงเปน 
เคร่ืองตอตานความขลาดกลัวไว ทําแตบาป แตกรรมหยาบซํ้า ทําแตกรรมรายกาจ,  
เขายอมเดือดรอนวา เราไมไดทํากรรมดีงาม ดังนี้บาง [๑วาเราไดทําบาปไวดังนี้บาง…] 
        นาสังเกตวา เทาท่ีสอนกันอยูบัดนี้โดยมาก นอกจากเนนกรรมในความหมายน้ี 
แลว ยังมักเนนแตแงอดีตอีกดวย 
        ง.        มองกวางออกไปอีก คือมองในแงกจิกรรมของหมูมนุษย ไดแก กรรมใน 
ความหมายของการประกอบอาชีพการงาน การดําเนินชีวติ และการดําเนินกิจการ 
ตางๆ ของมนุษย ท่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากเจตนจํานง การคิดปรุงแตงสรางสรรค ซ่ึงทํา 
ใหเกดิความเปนไปในสังคมมนุษยอยางท่ีเปนท่ีเห็นกันอยู เชนพุทธพจนในวาเสฏฐสูตร  
วา 
        “ดูกรวาเสฏฐะ ทานจงรูอยางนี้วา ในหมูมนุษย ผูใดอาศัยโครักขกรรมเล้ียงชีพ  
ผูนั้นเปนชาวนา มิใชพราหมณ…ผูใดเล้ียงชีพดวยศิลปะตางๆ ผูนั้นเปนศิลปน…ผูใด 
อาศัยการคาขายเล้ียงชีพ ผูนัน้เปนพอคา…ผูใดอาศัยศรและศัสตราเล้ียงชีพ ผูนั้นเปน 
ทหารอาชีพ…ผูใดเล้ียงชีพดวยหนาท่ีปุโรหิต ผูนั้นเปนเจาหนาท่ีการบูชา หาใชพราหมณ 
ไม…ผูใดปกครองบานเมือง ผูนั้นเปนพระราชา หาใชพราหมณไม…ฯลฯ เราเรียกคนท่ี 
ไมมีกิเลสคางใจ ไมมีความถือม่ัน วาเปนพราหมณ…คนมิใชเปนพราหมณเพราะ 
ชาติกําเนิด แตเปนพราหมณก็เพราะกรรมไมเปนพราหมณเพราะกรรม เปนชาวนาก ็
เพราะกรรม (การงาน อาชีพ ความประพฤติ การดําเนนิชีวิต) เปนศิลปน เปนพอคา  
เปนคนรับใช เปนโจร เปนทหาร เปนปุโรหิต และแมแตเปนพระราชา ก็เพราะ 
กรรม บัณฑิตท้ังหลายผูเห็นปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในกรรมและวิบาก ยอมมองกรรม 
ตามเปนจริงอยางนี้ โลกยอมเปนไปเพราะกรรม [๒หมูประชายอมไปเพราะกรรม…] 
        หรือตัวพทุธพจนในอัคคัญญสูตร เชนวา 
        “คร้ังนั้นแล พวกสัตวท่ีเปนผูใหญจึงประชุมกัน คร้ันแลวตางปรับทุกขกันวา  
ทานเอย ธรรมช่ัวรายท้ังหลายปรากฏข้ึนในหมูสัตวท้ังหลายเสียแลวหนอ อันเปนเหตุให 
การลักทรัพยใหการลักทรัพยก็ปรากฏมี การติเตียนกนักป็รากฏมีการพูดเท็จก็ปรากฏมี  
การถือไมพลองก็ปรากฏมี อยากระนั้นเลย พวกเราจักเลือกตั้ง (สมมติ) สัตวผูหนึ่งข้ึน  
ใหเปนผูวากลาวผูท่ีควรกลาวไดโดยชอบ ใหเปนผูตําหนิท่ีควรตําหนไิดโดยชอบ ใหเปน 



ผูขับไลไดโดยชอบ พวกเราจกัแบงสวนขาวสาลีใหแกผูนัน้ ดังนั้น คร้ันแลว สัตวเหลา 
นั้น จึงพากันเขาไปหาสัตวผูสงา 
{๑ดู ขุ.อิติ.25/208-9/248-9} 
{๒ม.ม.13/707/643-9; ขุ.สุ.25/382/451-8}  
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งาม นาดูนาชม นาเล่ือมใส และนาเกรงขาม ยิ่งกวาสัตวท้ังหมดนัน้แลว แจงความดังนี้ 
วา มาเถิด ทานสัตวผูเจริญทานจงวากลาวผูท่ีควรวากลาวไดโดยชอบ จงตําหนิผูท่ีควร 
ตําหนิไดโดยชอบเถิด พวกขาพเจาจักแบงสวนขาวสาลีใหแกทาน สัตวผูนั้น ไดรับคํา 
ของสัตวเหลานั้นแลว เพราะเหตุท่ีเปนผูซ่ึงมหาชนเลือกตัง้ดังนี้แล จึงเกดิถอยคําวา  
[๑มหาสมมติข้ึนเปนประถม…] 
        หรือในจกักวัตติสูตร เชนวา 
        “ภิกษุท้ังหลาย โดยนัยดังนี้แล เม่ือผูครองแผนดินไมจัดเสริมเพิม่ทรัพยใหแก 
ชนท้ังหลายผูไรทรัพย ความยากจนก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ือความยากจนถึงความ 
แพรหลาย การลักทรัพยก็ถึงความแพรหลาย เม่ือการลักทรัพยถึงความแพรหลาย  
ศัสตราก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ือศัสตราถึงความแพรหลาย การฆาฟนสังหารกัน  
(ปาณาติบาต) ก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ือการฆาฟนสังหารกันถึงความแพรหลาย  
การพูดเท็จก็ไดถึงความแพรหลาย…การพูดสอเสียด…กามสุมิจฉาจาร…ธรรมสองอยาง 
คือผรุสวาทและการพูดเพอเจอ…อภิชฌาและพยาบาท…มิจฉาทิฏฐิ [๒กไ็ดถึงความ 
แพรหลาย…”] 
        อยางไรกต็าม แมจะใหมองความหมายของกรรมครบท้ัง 4 ระดับอยางนี้ เพื่อ 
ไดความหมายท่ีสมบูรณ แตก็ขอสรุปย้ําไววา จะตองถือเอาความหมายในแงของเจตนา 
เปนแกนยนืเสมอไป เพราะเจตนาเปนตัวการท่ีนํามนุษยเขาไปเกี่ยวของกับส่ิงท้ังหลาย  
และกําหนดแนวทางวาจะเกีย่วของแบบไหน อยางไร จะเลือกรับอะไรหรือไม จะมี 
ปฏิกิริยาตอส่ิงเหลานั้นอยางไร จะปรุงแปร ดัดแปลงแตงเสริมโลกอยางไร จะทําตัว 
เปนชองทางแสดงออกของอกุศลธรรมในรูปของตัณหา หรือในรูปของโลภะ และโมหะ  
หรือจะนําหนาพากุศลกรรมออกปฏิบัติงานสงเสริมประโยชนสุข ท้ังหมดนั้นยอมเปน 
อํานาจอิสระของเจตนาท่ีจะทํา การกระทําใดไรเจตนา กย็อมไมมีผลตามกรรมนิยาม  
คือไมเปนไปตามกฎแหงกรรม กลายเปนเร่ืองของนิยามอ่ืนทําหนาท่ีไป โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งอุตุนยิม คือมีคาเหมือนกับการท่ีดนิถลม กอนหนิกรอนรวงหลนจากภเูขา หรือ 
กิ่งไมแหงหกัลงมา เปนตน 
        กรรมนั้น เม่ือจําแนกตามคุณภาพ หรือตามธรรมท่ีเปนมูลเหตุ ยอมแบงไดเปน  
[๓2 อยางคือ] 
        1.        อกุศลกรรม กรรมท่ีเปนอกุศล การกระทําท่ีไมดี กรรมช่ัว หมายถึงการ 
กระทําท่ีเกดิจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ หรือโมหะ 
{๑ที.ปา.1/62-3/101-2 (คําวาสัตวในภาษาบาลีปกติหมายถึงคนเปนหลัก เชนเรียก 



พระพุทธเจาเม่ือกอนตรัสรูวา โพธิสัตวบาง มหาสัตวบาง และเรียกแมภายหลังตรัสรู 
แลววาสัตวผูไมมีทางหลงไดเลยบาง เชน ม.มู.12/46/37; 192/165)} 
{๒ที.ปา.11/45/77 (จัดเสริมเพิ่มให แปลจาก อนุปทาน ซ่ึงหมายถึงคอยจัดเพิ่มให  
หรือเอาใจใส คอยจัดแบงปนให จะแปลวา ปนเฉล่ีย ก็ได)} 
{๓ดู องฺ.ติก.20/445/131,551/338; ขุ.อิติ.25/208-9; 242-3/272;  
อกุศลมูลและกุศลมูล ดู ที.ปา.11/394/292; อง.ติก.20/509/258; อภิ. 
ส.34/663/259; อนึ่ง ในกุศลมูล 3 นั้น พึงทราบวา อโลภะ ไมโลภ หมายถึงธรรมท่ี 
เปนปฏิปกษกบัความโลภ รวมถึงจาคะ, อโทสะ ไมคิดประทุษราย หมายถึงธรรมท่ีเปน 
ปฏิปกษกับโทสะ โดยเฉพาะเมตตา, อโมหะ ไม หลง หมายถึง ธรรมท่ีเปนปฏิปกษกบั 
ความหลง โดยเฉพาะปญญา (ดู อภิ.ส.34/690/271, ม.ฎี.ฉบับพมา 1/56)}  
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        2.        อกุศลกรรม กรรมท่ีเปนกุศล การกระทําท่ีด ีหรือกรรมดี หมายถึง การ 
กระทําท่ีเกดิจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ หรืออโมหะ 
        แตถาจําแนกตามทวารคือทางท่ีทํากรม หรือทางแสดงออกของกรรม [๑จัดเปน 
3 คือ] 
        1.        กายกรรม กรรมทําดวยกาย หรือการกระทําทางกาย 
        2.        วจีกรรม กรรมทําดวยวาจา หรือการกระทําทางวาจา 
        3.        มโนกรรม กรรมทําดวยใจ หรือการกระทําทางใจ 
        เม่ือจําแนกใหครบตามหลักสองขอท่ีกลาวมาแลว กจ็ะมีกรรมรวมทั้งหมด  
6 อยาง คือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม แตละอยางท่ีเปนอกุศล กบั กายกรรม  
และมโนกรรม [๒แตละอยางท่ีเปนกุศล] 
        อีกอยางหน่ึง ทานจําแนกกรรมตามสภาพท่ีสัมพันธกับวิบากหรือการใหผล  
จัดเปน [๓4 อยาง คือ] 
        1.        กรรมดํา มีวิบากดํา ไดแก กายสังขาร วจีสังขาร และมโนสังขาร ท่ีมีการ 
เบียดเบียน ตวัอยางงายๆ เชน ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท  
และด่ืมสุราเมรัย 
        2.        กรรมขาว มีวิบากกรรม ไดแก กายสังขาร วจสัีงขาร และมโนสังขาร ท่ีไมมี 
การเบียดเบียน ตัวอยางคือ การประพฤติตามกุศลกรรมบถ 10 
        3.        กรรมท้ังดําท้ังขาว มีวิบากท้ังดําท้ังขาว ไดแก กายสังขาร วจีสังขาร และ 
มโนสังขาร ท่ีมีการเบียดเบียนบาง ไมมีการเบียดเบยีนบาง เชน การกระทําของมนุษย 
ท่ัวๆ ไป 
        4.        กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว เปนไปเพื่อความส้ินกรรม ไดแก  
เจตนาเพื่อละกรรมท้ังสามอยางขางตน หรือวาโดยองคธรรม ไดแก โพชฌงค 7 หรือ 
มรรคมีองค 8 
        ในช้ันอรรถกถา มีการแบงประเภทของกรรมอีกแบบหนึ่ง ซ่ึงนิยมถือตามกันมา 
และเปนท่ีรูจกักันดีในยุคหลังๆ คือ การจัดแบงเปนกรรม 12 หรือกรรมส่ี 3 หมวด  
เชนท่ีแสดงไวในคัมภีรวิสุทธิมัคค เปนตน แตเพื่อปองกนัความฟนเฝอ  
[๔จึงจะไมกลาวไวในท่ีนี้] 
        ในบรรดากรรม 3 อยางคือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมท่ีกลาวไวขางตน 
นั้น มโนกรรมสําคัญท่ีสุด และมีผลกวางขวางรุนแรงท่ีสุด ดังบาลีวา 
        “ดูกรตปสสี บรรดากรรม 3 อยางเหลานี้ ทีเราจําแนกไวแลวอยางนี้ แสดง 



ความแตกตางกันแลวอยางนี ้เราบัญญัติมโนกรรมวามีโทษมากกวา ในการทํา 
บาปกรรม ในความเปนไปแหงบาปกรรม หาบัญญัติกายกรรม 
{๑ม.ม.13/64/56; องฺ.ติก.20/445/131; อภิ.ส.34/663/259} 
{๒องฺ.ติก.20/445/131; 586/376} 
{๓กรรม 4 นี้ ทรงแสดงความหมายไวโดยปริยายตางๆ คือมีหลายนยั ดู ที. 
ปา.11/25/242; ม.ม.13/88/82; องฺ.จตุกฺก.218232-8/313/322} 
{๔ผูสนใจเร่ืองกรรม 12 พึงดูบันทึกพเิศษทายบทนี}้  
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อยางนั้นไม [๑หาบัญญัติวจกีรรมอยางนั้นไม”] 
        เหตุท่ีมโนกรรมสําคัญท่ีสุด ก็เพราะเปนจุดเร่ิมตน คนคิดกอนแลวจึงพดูจึง 
กระทําคือแสดงออกทางกายและวาจา ดังนั้น วจีกรรมและกายกรรม จงึขยายออกมา 
จากมโนกรรมนั่นเอง และท่ีวามีผลกวางขวางรุนแรงท่ีสุด ก็เพราะวามโนกรรมรวมถึง  
ความเช่ือถือ ความเหน็ ทฤษฎี แนวความคิดและคานยิมตางๆ ท่ีเรียกวาทิฏฐิ ทิฏฐินี้ 
เปนตัวกําหนดพฤติกรรมท่ัวๆ ไปของบุคคล ความเปนไปในชีวิตของบุคคลและคติ 
ของสังคมท้ังหมด เม่ือเช่ือ เม่ือเห็น หรือนยิมอยางไร ก็คิดการ พูดจาส่ังสอนชักชวนกัน  
และทําการตางๆ ไปตามท่ีเช่ือท่ีเห็นที่นยิมอยางนั้น ถาเปนมิจฉาทิฏฐิ การดําริ พูดจา 
และทําการกด็าํเนินไปในทางผิดเปนมิจฉาไปดวย ถาเปนสัมมาทิฏฐิ การดําริ พูดจา 
และทําการตางๆ [๒ก็ดําเนินไปในทางถูกตองเปนสัมมาไปดวย] เชน คนและสังคมท่ี 
เห็นวาความพร่ังพรอมทางวัตถุมีคาสูงสุดเปนจุดหมายท่ีพึงไฝประสงค ก็จะเพียร 
พยายามแสวงหาวัตถุใหพร่ังพรอมและถือเอาความพร่ังพรอมดวยวัตถุนั้น เปน 
มาตรฐานวัดความเจริญรุงเรืองเกียรตยิศและศักดิ์ศรีเปนตน วิถีชีวิตของคนและ 
แนวทางของสังคมนั้นก็จะเปนไปในรูปแบบหนึ่ง สวนคนและสังคมท่ีถือความสงบสุข 
ทางจิตใจเปนท่ีหมาย กจ็ะมีวิถีชีวิตและความเปนไปอีกแบบหนึ่ง 
        พุทธพจนแสดงความสําคัญของมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐินั้นมีมากมายเชน 
        “ภิกษุท้ังหลาย เราไมพจิารณาเหน็ธรรมอ่ืนแมสักอยางหนึ่ง ท่ีเปนเหตุใหอกุศล 
ธรรมท้ังหลายท่ียังไมเกดิ มีเกิดข้ึน อกุศลธรรมท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนแลว กเ็ปนไปเพื่อ 
ความเจริญยิ่งข้ึนไปจนไพบูลย [๑เหมือนอยางมิจฉาทิฎฐินี้เลย…”]  
        “ภิกษุท้ังหลาย เราไมพจิารณาเหน็ธรรมอ่ืนแมสักอยางหนึ่ง ท่ีเปนเหตุใหกุศล 
ธรรมท้ังหลายท่ียังไมเกดิข้ึน ก็เกิดข้ึน กุศลธรรมท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนแลวกเ็ปนไปเพื่อ 
ความเจริญยิ่งข้ึนไปจนไพบูลย [๓เหมือนอยางสัมมาทิฏฐินี้เลย…”] 
        “ภิกษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลเปนผูมีมิจฉาทิฏฐิ กายกรรมท่ียึดถือปฏิบัติพร่ังพรอม 
ตามทิฏฐิก็ดี วจีกรรมท่ียึดถือปฏิบัติพร่ังพรอมตามทิฏฐิก็ดี เจตนาก็ดี ความปรารถนาก็ 
ดี ประณิธานกด็ี การปรุงแตงท้ังหลายก็ดี ธรรมเหลานั้นท้ังหมด ยอมเปนไปเพื่อผลท่ี 
ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาชอบใจ เพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข ขอนั้น 
เพราะเหตุไร? ก็เพราะทิฏฐิช่ัวราย, เปรียบเหมือนเมล็ดสะเดากด็ี เมล็ดบวบขมก็ดี  
เมล็ดน้ําเตาขมก็ดี ท่ีเขาเอาลงปลูกไวในดินท่ีชุมช้ืน รสดินและรสน้ําท่ีมันดูดซึมไวท้ัง 
หมด ยอมเปนไปเพื่อความเปนของขม เปนของเผ็ด เปนของไมอรอย ขอนั้นเพราะ 
เหตุไร? ก็เพราะพืชไมด…ี 



        “ภิกษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ กายกรรมท่ีถือปฏิบัติพร่ังพรอม 
ตามทิฏฐิก็ดี วจีกรรมท่ีถือปฏิบัติพร่ังพรอมตามทิฏฐิก็ดี มโนกรรมท่ีถือปฏิบัติพร่ังพรอม 
ตามทิฏฐิก็ดี เจตนาก็ดี ความปรารถนาก็ดี ประณ-ี 
{๑ม.ม.13/64/56} 
{๒ท่ีวา มิจฉาทิฏฐิ และสัมมาทิฏฐิ เปนมโนกรรม ดู องฺ.ทสก.24/194-5/318-320  
เปนตน} 
{๓องฺ.เอก.20/181-2/40-41}  
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ธานก็ดี การปรุงแตงท้ังหลายก็ดี ธรรมท้ังหมดนั้น ยอมเปนไปเพื่อผลท่ีนาปรารถนา  
นาใคร นาชอบใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพือ่ความสุข ขอนั้นเพราะเหตุไร? ก็เพราะ 
ทิฏฐิงาม, เปรียบเหมือนพันธุออยก็ดี พันธุขาวสาลีก็ดี พนัธุผลจันทนกด็ี ท่ีเขาเอาลง 
ปลูกไวในคืนท่ีชุมช้ืน รสดินและรสน้ําท่ีมีนดูดซึมเขาไวท้ังหมด ยอมเปนไปเพื่อความมี 
รสหวาน เพื่อความเปนของอรอย เพื่อความนาช่ืนใจ ขอนั้นเพราะเหตุไร?  
[๑ก็เพราะพืชดีงาม…] 
        “ภิกษุท้ังหลาย เอกบุคคล เม่ือเกิดข้ึนในโลก ยอมเกดิข้ึนเพื่อไมเกือ้กูลแก 
พหูชน เพื่อมิใชความสุขแกพหูชน เพื่อเส่ือมประโยชน เพื่อไมเกื้อกูลแกพหูชน เพื่อ 
ความทุกขแกเทวะและมนษุยท้ังหลาย เอกบุคคลนั้นคือใคร? ไดแก ผูมีมิจฉาทิฏฐิ  
มีทัศนะอันวิปริต, เอกบุคคลผูมีมิจฉาทิฏฐินั้น ยอมยังพหชูนใหคลาดจากสัทธรรมให 
ตั้งม่ันในอสัทธรรม… 
        “ภิกษุท้ังหลาย เอกบุคคล เม่ือเกิดข้ึนในโลก ยอมเกดิข้ึนเพื่อเกื้อกลูแกพหูชน  
เพื่อความสุขแกพหูชน เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูลแกพหูชน เพื่อความสุขแกเทวะและ 
มนุษยท้ังหลาย เอกบุคคลนัน้คือใคร? ไดแก ผูมีสัมมาทิฏฐิ มีทัศนะไมวิปริต,  
เอกบุคคลผูมีสัมมาทิฏฐิ ยอมยังพหูชนใหออกพนจากอสัทธรรม ใหตั้งม่ันใน 
สัทธรรม…” 
        “ภิกษุท้ังหลาย เราไมพจิารณาเหน็ธรรมอ่ืนแมสักอยางหนึ่ง ซ่ึงมีโทษมาก 
เหมือนมิจฉาทิฏฐินี้เลย, ภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีเปนโทษท้ังหลาย  
[๒มีมิจฉาทิฏฐิเปนอยางยิ่ง”] 
        “ธรรมท้ังหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจเปนเจาใหญ สําเร็จดวยใจ, ถาบุคคลมีจิตใจ 
เสียหายแลว จะพูดก็ตาม จะทําก็ตาม ความทุกขยอมติดตามเขาไป เหมือนลอหมุน 
ตามโคท่ีลากเกวยีน,…ถาบุคคลมีจิตใจผองใสแลว จะพดูก็ตาม จะทําก็ตาม ความสุข 
ยอมติดตามมา [๓เหมือนดังเงาท่ีติดตามตัว”] 
ปญหาเกี่ยวกับความดี-ความช่ัว 
        กรรมเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัความดีและความช่ัวโดยตรง เม่ือพูดถึงกรรม จึงควร 
พูดถึงเร่ืองความดีและความช่ัวไวดวย เพื่อชวยใหความเขใจเก่ียวกบักรรมชัดเจนยิ่งข้ึน 
        เร่ืองความดีและความช่ัวมักมีปญหาเกี่ยวกับความหมายและหลักเกณฑท่ีจะ 
วินิจฉัย เชนวา อะไร และอยางไร จึงจะเรียกวาดี อะไรและอยางไรจึงจะเรียกวา 
ช่ัว อยางไรก็ตาม ปญหาเชนนี้มีมากเฉพาะในภาษาไทยเทานั้น สวนในทางธรรมท่ีใช 
คําบัญญัติจากภาษาบาลี ความหมายและหลักเกณฑเกีย่วกับเร่ืองนี้นับไดวาชัดเจน  



ดังจะไดกลาวตอไป 
        คําวาดีและช่ัว ในภาษาไทยมีความหมายกวางขวางมาก โดยเฉพาะคําวาดี มี 
ความหมายกวางยิ่งกวาคําวาช่ัว คนประพฤติดีมีศีลธรรม ก็เรียกวาคนดี อาหารอรอย 
ถูกใจผูท่ีกินกอ็าจพูดวา อาหารม้ือนี้ดี หรือ 
{๑องฺ.เอก.20/189-190/42-43; ดู องฺ.ทสก.24/104/226 ดวย} 
{๒องฺ.เอก.20/191-3/44; พึงอางความสําคัญของทิฏฐิผิดและถูกในการท่ีจะตรัสรูได 
หรือไมดวย ดู ส.ม.1*/42-3/13; 280-1/73} 
{๓ขุ.ธ.25/11/15}  
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อาหารรานนี้ด ีเคร่ืองยนตท่ีมีประสิทธิภาพหรือทํางานเรียบรอยคนก็เรียกวาเคร่ืองยนต 
ดี ไมคอนท่ีใชไดสําเร็จประโยชนสมประสงค คนวาคนนีด้ี ภาพยนตรท่ีสนุกสนานถูกใจ 
คนท่ีชอบก็วาภาพยนตรเร่ืองนี้ดี ภาพเขียนสวยงามคนก็วาภาพนีด้ี หรือถาภาพนั้นอาจ 
บายไดราคาสูงคนก็วาภาพนัน้ดีเชนเดียวกนั โรงเรียนท่ีบริหารงานและมีการสอนไดผล 
นักเรียนเกง ก็เรียกกันวาโรงเรียนดี โตะตัวเดียวกัน คนสามคนบอกวาดี แตความ 
หมายท่ีวาดีนัน้อาจไมเหมือนกันเลย คนหนึ่งวาดเีพราะสวยงามถูกใจเขา อีกคนหนึ่งวา 
ดีเพราะเหมาะแกการใชงานของเขา อีกคนหนึ่งวาดีเพราะเขาจะขายไดกําไรมาก ใน 
ทํานองเดียวกนั ของท่ีคนหนึ่งวาดี อีกหลายคนอาจบอกวาไมดี ของบางอยางมองในแง 
หนึ่งวาดี มองในแงอ่ืนอาจวาไมดี ความประพฤติหรือการแสดงออกบางอยางในถ่ิน 
หนึ่ง หรือสังคมหนึ่งวาดี อีกถ่ินหนึ่งหรืออีกสังคมหน่ึงวาไมดี ดังนี้ เปนตน หาท่ียุติไม 
ได หรืออยางนอยไมชัดเจน อาจตองจําแนกเปนดใีนทางจริยธรรม ดีในแงสุนทรียภาพ  
ดีในแงเศรษฐกิจ เปนตน เหตุท่ีมีความยุงยากสับสนเชนนี้ ก็เพราะเปนเร่ืองเกี่ยวกับ 
คุณคา และคําวา “ด”ี หรือ “ไมด”ี ในภาษาไทย ใชกับเร่ืองท่ีเกี่ยวกับคุณคาไดท่ัวไป 
หมด ความหมายจึงกวางขวางและผันแปรไดมากเกนิไป เพื่อตัดปญหาเกี่ยวกับความ 
ยุงยากสับสนนี้ จึงจะไมใชคําวาดี ไมดี หรือช่ัวในภาษาไทย และเปนอันไมตองพิจารณา 
ปญหาเกี่ยวกับคุณคาดานตางๆ ท่ีกลาวมาแลวท้ังหมด 
        ในการศกึษาเร่ืองความดีความช่ัวท่ีเกีย่วกับกรรมนี้ มีขอควรทราบดังนี ้
        ก.        ความดีความช่ัว ณ ท่ีนี้ เปนการศึกษาในแงของกรรมนิยาม และมีคําเรียก 
                โดยเฉพาะวากุศล และอกุศลตามลําดับ คําท้ังสองคําน้ีมีความหมายและ 
                หลักเกณฑวินิจฉัยท่ีนับไดวาชัดเจน 
        ข.        การศึกษาเร่ืองกศุลและอกุศลนั้น มองในแงจริยธรรมของพระพุทธศาสนา  
                เปนเร่ืองของกรรมนิยาม จึงเปนการศึกษาในแงสภาวะ [๑หาใชเปนการ 
                ศึกษาในแงคุณคาอยางท่ีมักเขาใจกันไม] การศกึษาในแงคุณคาเปนเร่ืองใน 
                ระดบัสังคมนิยมนหรือสังคมบัญญัติ ซ่ึงมีขอบเขตท่ีแยกจากกรรมนิยามได 
                ชัดเจน 
        ค.        ความเปนไปของกรรมนิยาม ยอมสัมพันธกบนิยามและนิยมนอ่ืนๆ ดวย  
                โดยเฉพาะท่ีพึงใสใจพิเศษคือ ในดานภายในบุคคล กรรมนิยามอิงอยูกับ 
                จิตนิยาม ในดานภายนอก กรรมนิยามสัมพันธ กับสังคมนิยมน หรือสังคม 
                บัญญัติ ขอท่ีพึงเนนก็คือ ในดานความสัมพันธระหวางกรรมนิยาม กับสังคม 
                นิยมน จะตองแยกขอบเขตระหวางกันใหชัด และจุดเช่ือมตอซ่ึงเปนท้ังท่ี 



                แยก และท่ีสัมพันธระหวางขอบเขตท้ังสองนั้นก็มีอยู 
ก.  ความหมายของกุศลและอกุศล 
        กุศล และอกุศล แปลกันโดยท่ัวไปวาด ีและช่ัวหรือไมดี ก็จริง แตแทจริงแลวหา 
ตรงกันทีเดยีวไม สภาวะบางอยางเปนกุศล แตอาจจะไมเรียกวาดีในภาษาไทย สภาวะ 
บางอยางอาจเปนอกุศล แตในภาษาไทยก็ไมเรียกวาช่ัว ดงัจะเห็นตอไป 
{๑ถาจะใชคําวาคุณคา กห็มายถึง คุณคาโดยสภาวะ ไมใชคุณคาตามท่ีกําหนดให}  
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        กุศล และอกุศล เปนสภาวะท่ีเกิดข้ึนในจิตใจและมีผลตอจิตใจกอน แลวจึงมีผล 
ตอบุคลิกภาพ และแสดงผลนั้นออกมาภายนอก ความหมายของกุศลและอกุศลจึงเพง 
ไปท่ีพื้นฐานคือเนื้อหาสาระและความเปนไปภายในจิตใจเปนหลัก 
        กุศล แปลตามศัพทวา ฉลาด ชํานาญ สบาย เอ้ือหรือเกื้อกูล เหมาะ ดีงาม เปน 
บุญ คลองแคลว ตัดโรคหรือตัดส่ิงช่ัวรายท่ีนารังเกียจ สวนอกุศลก็แปลวา สภาวะท่ีเปน 
ปฏิปกษตอกุศล หรือตรงขามกับกุศล เชนวา ไมฉลาด ไมสบาย เปนตน 
        ความหมายเชิงอธิบายในทางธรรมของกุศล ท่ีถือไดวาเปนหลักมี 4 อยางคือ 
        1.        อาโรคยะ ความไมมีโรค คือสภาพจิตท่ีไมมีโรค อยางท่ีนิยมเรียกกันบัดนีว้า  
                สุขภาพจิต หมายถึง สภาวะหรือองคประกอบท่ีเกื้อกูลแกสุขภาพจิต ทําให 
                จิตไมปวยไข ไมถูกบีบค้ัน ไมกระสับกระสับกระสาย เปนจติแข็งแรง  
                คลองแคลว สบาย ใชงานไดดี เปนตน 
        2.        อนวัชชะ ไมมีโทษหรือไรตําหนิ แสดงถึงภาวะท่ีจติสมบูรณ ไมบกพรอง  
                ไมเสียหาย หรือไมมีของเสีย ไมมัวหมอง ไมขุนมัว สะอาด เกล้ียงเกลา  
                เอ่ียมออง ผองแผว เปนตน 
        3.        โกศลสัมภูต เกดิจากปญญาหรือเกิดจากความฉลาด หมายถึง ภาวะจิต 
                ประกอบอยูดวยปญญา หรือมีคุณสมบัติตางๆ ซ่ึงเกิดจากความรูความ 
                เขาใจ สวาง มองเห็นหรือรูเทาทันความเปนจริง สอดคลองกับหลักท่ีวา  
                กุศลธรรมมีโยนิโสมนสิการ คือความรูจักคิดแยบคายหรือรูจักทําใจอยาง 
                ฉลาดเปนปทัฏฐาน 
        4.        สุขวิบาก มีสุขเปนวิบาก คือเปนสภาพท่ีทําใหมีความสุข เม่ือกุศลธรรมเกิด 
                ข้ึนในใจ ยอมเกดิความสุขสบายคลองใจในทันทีนั้นเอง ไมตองรอวาจะมีผล 
                ตอบแทนภายนอกหรือไม เหมือนกับวา เม่ือรางกายแข็งแรงไมมีโรค 
                เบียดเบียน (อโรค) ไมมีส่ิงสกปรกเสียหาย มลทินหรือของท่ีเปนพิษภัยมา 
                พองพาน (อนวัชชะ) และรูตัววาอยูในท่ีม่ันคงปลอดภัยถูกตองเหมาะสม  
                (โกศลสัมภูต) ถึงจะไมไดเสพเสวยส่ิงใดพิเศษออกไป กย็อมมีความสบาย  
                ไดเสวยความสุขอยูแลวในตัว 
        นอกจากความหมายท้ัง 4 นี้แลว คัมภรีบางแหงกลาวถึงความหมายอ่ืนอีก  
3 อยางคือ เฉกะ แปลวา ฉลาด และ เขมะ แปลวา เกษม คือปลอดโปรง ม่ันคง  
ปลอดภัย และนิททรกะ แปลวา ไมมีความกระวนกระวาย แตพอจะเหน็ไดวา ความ 
หมาย 3 อยางนี้ รวมลงไดในความหมาย 4 [๑อยางท่ีกลาวมาแลวขางบน] และใน 



บรรดาความหมาย 4 อยางนัน้ความหมายที่ 3 คือ โกศลสัมภูต เปนความหมายแกน 
        ความหมายของอกุศล ก็พึงทราบโดยนัยตรงกนัขามจากท่ีกลาวมาน้ี คือ เปน 
สภาพจิตท่ีมีโรค ไร 
{๑ท่ีมาพึงดู คือ สงฺคณี อ.103 134; ปฏิส.อ.156, 246; วิสุทธิ.ฎีกา 3/61-63;  
สงฺคณี อนุฎีกา 201; ที.เอ.2/325; 3/89; องฺ.อ.2/463; ในท่ีมาบางแหง นอกจาก 
แสดงความหมายของคําอยางท่ียกมาอางแลว ทานไดแสดงความหมายตามรูปศัพทไว 
ดวย ผูสนใจจงึพึงคนดูไดเอง, อนึ่ง พึงทราบวาคําอธิบายความหมายท่ีแสดงไวขางบน 
นั้น เปนการขยายความของผูเขียนเองดวย มิใชคัดมาตรงๆ จากคัมภีร กุศล นิยมแปล 
เปนภาษาอังกฤษวา wholesome; skilful; skilled; meritorious.}  
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สุขภาพ มีโทษ มีตําหนิ มีขอเสียหาย เกิดจากอวิชชา และมีทุกขเปนวิบาก พูดส้ันๆ อีก 
นัยหนึ่งวา เปนสภาพท่ีทําใหจิตเสียคุณภาพและเส่ือมสมรรถภาพ ตรงขามกับกุศลซ่ึง 
สงเสริมคุณภาพและสมรรถภาพของจิต 
        เพื่อใหเหน็ความหมายชัดเจนยิ่งข้ึน อาจบรรยายลักษณะของจิตท่ีดงีาม ไรโรค  
ไมมีโทษ เปนตน ใหดูกอน แลวพิจารณาวากุศลธรรมคือส่ิงท่ีทําใหจิตมีลักษณะเชนนั้น  
หรือกุศลธรรมทําใหเกดิสภาพจิตเชนนั้นอยางไร อกุศลธรรมคือส่ิงท่ีทําใหจิตขาด 
คุณลักษณะเชนนั้น หรือทําใหจิตเส่ือมเสียสภาพเชนนัน้อยางไร 
        ลักษณะที่จะกลาวตอไปน้ี นํามาจากบาลีในท่ีตางๆ หลายแหง เปนลักษณะของ 
จิตท่ีดีงาม ตั้งแตระดับสามัญจนถึงข้ันสูงสุดคือจิตของพระอรหันต ขอใหถือวาเปนการ 
วางภาวะท่ีสมบูรณไวเปนมาตรฐาน 
        ชุดหนึ่งวา ปสสัทธะ ผอนคลายหรือเรียบสงบ หรือเย็นสบาย ลห-ุเบา มุทุ- 
นุมนวลหรือออนโยน หรือละมุน กัมมัญญะ-ควรแกงาน หรือพรอมท่ีจะใชงาน  
ปคุณ-คลองแคลว อุชุ-ซ่ือตรง ไมคดโคงโกงงอบิดเบือนเชือนแช 
        ชุดหนึ่งวา มุทุ-นุมนวล ละมุน กัมมนียะ-ควรแกงาน เหมาะแกการงาน  
ประภัสสร-ผองใส แจมจา อปภังคุ-ไมเปราะเสาะ แข็งแรงทนทาน สมาหิต-ตั้งม่ัน  
อนาวรณ-ไมมีส่ิงกีดกั้น ไมถูกจํากัด อนิวรณ-ไมมีส่ิงขัดขวาง ไมติดขัดหรือคับของ  
อนุปกกิสิฏฐ-ไมเศราหมอง ไมขุนมัว อนัชฌารุฬห-ไมถูกกดทับ ไมถูกกดถูกบีบ  
อวิฆาต-ไมคับแคน [๒ไมดับเครียดอึดอัด] 
        อีกชุดหนึ่งวา สมาหิต-ตั้งม่ัน ทรงตัวเรียบสม่ําเสมอ ปริสุทธ์ิ-สะอาด หมดจด  
ปริโยทาตะ-ผุดผอง กระจาง สวางไสว อนงัคณะ-ไรไฝฝา โปรงโลงเกล้ียงเกลา  
วิคตูปกิเลส-ปราศส่ิงมัวหมอง มุทุภูตะ-นุมนวลละมุนละไม กัมมนยีะ-ควรแกงาน 
 ฐิตะและอาเนญชัปปตตะ-ทรงตัวอยู เขาท่ี อยูตัว ไมหวั่นไหว แนวแน [๓ไมวอกแวก] 
        ลักษณะตอไปนี้โดยมากเปนภาวะจิตและบุคลิกภาพของพระอรหันต นํามาลงไว 
สําหรับประกอบการพิจารณาดวย เชน อกิญจนะ-ไมมีอะไรคางใจ ไมมีส่ิงค่ังคางกังวล  
สันตะ-สงบ แสนซ้ึง อโศก-ไรโศก วิรชะ-ไมมีธุลี เขมะ-เกษม ปลอดโปรง ม่ันคง ไมมี 
ภัย นจิฉาตะ-ใจไมโหยหวิ อ่ิมใจ สีติภูตะ-เย็นหรือเย็นซ้ึง นิพพุตะ-หมดรอน เสรี- 
เท่ียวไปไดตามสบายไมมีอะไรเกาะเกีย่ว สยังวลี-มีอํานาจในตวัเอง เปนตัวของตัวเอง 
แทจริง สุขี-มีความสุข [๔หรือเปนสุข] 
        อีกชุดหนึ่ง โดยมากเปนลักษณะจิตและบุคลิกภาพของพระอรหนัตเหมือนกัน  
แตเนนเฉพาะแงท่ีเปนอิสระ เชน อนัลลีนะ-ไมติดหรือไมหมกมุน อนัชโฌสิต-ไมสยบ  



อนูปลิตต-ไมถูกฉาบติดหรือไมแปด 
{๑ดู อภิ.ส.34/240-250/94-5; ชุดนี้จากโสภณเจตสิกสวนหนึ่งในอภิธรรม} 
{๒ชุดนี้เกีย่วดวยนวิรณและโภชฌงค เลือกเก็บจาก ส.ม.19/474-502/131-7} 
{๓ชุดนี้ คือลักษณะจิตท่ีประกอบดวยสมาธิเปนอยางดแีลว เชน ม.ม.13/506/460} 
{๔ชุดนี้เปนลักษณะท่ีกระจายอยูในท่ีหลายแหง พึงดใูนตอนวาดวยภาวะจิตของผูบรรลุ 
นิพพาน}  
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เปอน อนิสสิต-ไมข้ึนตอส่ิงใด วิสัญญต-ไมพัวพัน วิปปมุตต-หลุดพน วมิรียาทิกตจิต- 
มีจิตไรขอบคน [๑หรือมีใจไรเขตแดน] 
        เพื่อใหกําหนดไดงายข้ึน อาจรวมลักษณะเหลานี้เขาเปนกลุมไดดงันี้ 
        1.        ตั้งม่ัน เชน แนวแน อยูตวั ทรงตัวเรียบสม่ําเสมอ ไมหวัน่ไหว ไมวอกแวก  
                ไมพลาน ไมสาย 
        2.        บริสุทธ์ิผองใส  เชน ปราศส่ิงมัวหมอง ไมขุนมัว ไมเศราหมอง ไรไฝฝา  
                เกล้ียงเกลา ผุดผอง แจมจา 
        3.        โปรงโลงเปนอิสระ เชน ไมตดิของ ไมคับแคบ ไมถูกจํากดัขัดขวาง ไมถูก 
                กดทับหรือบีบค้ัน ไมอึดอัด กวางขวาง ไรเขตแดน 
        4.        เหมาะแกการใชงาน เชน นุมนวล ออนละมุน เบาสบาย ไมหนัก  
                คลองแคลว ทนทาน ไมเปราะ เสาะ ไมกระดาง ซ่ือตรง ไมกระดาง ซ่ือตรง 
                ไมเอนเอียง ไมคลาย ไมบิดเบือน ไมเฉไฉ 
        5.        สงบสุข เชน ผอนคลาย เรียบสงบ ไมเครียด ไมคับแคน ไมเดือดรอน  
                ไมกระสับกระสาย หรือทุรนทุราย ไมขาดแคลน ไมหวิโหย เอิบอ่ิม 
        เม่ือทราบลักษณะของจติใจท่ีสมบูรณ มีสุขภาพดี ไรมลทินโทษเชนนี้แลว ก็พึง 
นําเอาธรรมท่ีไดช่ือวาเปนกศุลและอกุศลมาพิจารณาตรวจสอบดวูา ธรรมท่ีเปนกุศล 
สงเสริมคุณภาพและสมรรถภาพของจิตใจจริงหรือไมอยางไร และธรรมท่ีเปนอกุศล 
ทําใหจิตมีโรค เกิดความเนาเสีย ผุโทรม เสียหายบกพรอง ไมสบาย เปนทุกข เส่ือมเสีย 
คุณภาพและสมรรถภาพจิตจริงหรือไมอยางไร 
        ตัวอยางกศุลธรรมเชน สติ-ความระลึกได ความสามารถคุมจิตอยูกับส่ิงท่ีพึง 
เกี่ยวของ หรือกิจท่ีตองทํา เมตตา-ความรัก ความปรารถนาดี ตองการใหผูอ่ืนมีความ 
สุข อโลภะ-ความไมโลภ วางจากความอยากใครติดใจ ตลอดจนมีความเผ่ือแผแกผูอ่ืน  
ปญญา-ความรูชัด ความเขาใจ ความรูเทาทันตามความเปนจริง ปสสัทธิ-ความ 
ผอนคลายสงบ เย็นกายเย็นใจ ไมเครียด ไมกระสับกระสาย กุศลฉันทะ-ความพอใจ 
ใฝรักในส่ิงดีงาม อยากรูอยากทําใหเปนจริง มีจิตพุงแลนไปในแนวทางแหงเหตุปจจยั  
มุทิตา-ความพลอยเบิกบานยนิดี บันเทิงใจ เม่ือผูอ่ืนประสบความเจริญหรือเปนสุข  
เปนตน 
        ตัวอยางอกุศลธรรม เชน กามฉันท-[๒ความอยากไดใครเอา] พยาบาท-ความ 
คิดราย ขัดเคือง หรือ 
{๑ชุดนี้มีมามากมายหลายแหง จํานวนคําแปลกันไปบางเล็กนอย พึงดู  



ม.อุ.14/155/117; 168/124; ส.ข.17/63/38; ส.สฬ.18/17/14;  
องฺ.ติก.20/545/334; องฺ.ทสก.24/81/161; และกระจายท่ัวไปในคัมภีร 
มหานิทเทส ไมนอยกวา 15 แหง เชน ขุ.ม.29/64/65; 87/84,121/107;  
213/161; ฯลฯ} 
{๒ความแตกตางระหวางกศุลฉันทะ กับ กามฉันท หรือโลภะ ไดแสดงไวแลวในตอนวา 
ดวยปญหาเกีย่วกับแรงจูงใจในบทขางตน ในท่ีนี้พึงสังเกตคราวๆ วาโลภะจับอารมณท่ี 
เหมือนสําเร็จรูปแลวหรือต้ังอยู ณ สุดทางท่ีตันหรือตายตัวของมัน โลภะมุงจะเอา 
อารมณนั้นมาเสพเสวย และเกิดมีตัวตนท่ีจะเอาหรือจะเสพเสวยน้ัน สวนฉันทะ จับ 
อารมณท่ีเสมือนต้ังอยู ณ จดุเร่ิมตนของมัน มีอาการที่จติแผไปรวมกลมกลืนกับส่ิงหรือ 
อารมณนั้น ในการกระทําเพือ่กาวไปสูจดุหมายคือความเสร็จส้ินสมบูรณ ไมเกีย่วกบั 
ความรูสึกที่จะเสพเสวยและไมเกิดความรูสึกจํากัดแบงแยกมีตวัตนท่ีจะเอาหรือจะ 
เสพเสวย}  
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แคนใจ ถีนมีทธะ-ความหดหูทอแท หงอยเหงา เซ่ืองซึม และโงกงวง อุทธัจจกุกกุจจะ  
–ความฟุงซาน คิดพลาน หงุดหงิด กลัดกลุม รําคาญ และเดือดรอนใจ วจิิกิจฉา-ความ 
ลังเล ไมอาจตัดสินใจ โกรธ-ความโกรธ อิสสา-ความริษยา เหน็คนอ่ืนไดดีทนไมได  
มัจริยะ-ความตระหนี่ ความหึงหวง ความคิดเกียดกัน เปนตน 
        เม่ือมีเมตตา จิตใจยอมสุขสบาย แชมช่ืนผองใส ปลอดโปรงและกวางขวาง เปน 
สภาพเกื้อกูลแกชีวิตจติใจ สงเสริมคุณภาพและสมรรถภาพของจิต เมตตาจึงเปนกุศล  
สติทําใหใจอยูกับส่ิงท่ีกําลังเกี่ยวของ หรือตองทํา ระลึกไดถึงการปฏิบัติท่ีถูกตอง 
เหมาะสมในกรณีนั้นๆ และปองกันไมใหอกุศลธรรมท้ังหลายไดโอกาส ทําใหจิตใจอยู 
ในสภาพพรอมท่ีจะทํางานไดอยางดี สติจึงเปนกุศล 
        ความริษยา ทําใหจิตใจแคบ ถูกกดทบับีบค้ัน ไมสบาย ไมปลอดโปรง บ่ันทอน 
คุณภาพและสุขภาพจิตอยางเห็นไดชัด ความริษยาจึงเปนอกุศล ความโกรธก็แผดเผา 
ใจของตนเอง บีบค้ันกระทบใจใหไมสบาย และสงผลกระทบกระเทือนออกมาถึงสุขภาพ 
กายไดอยางรวดเร็ว จึงเห็นไดชัดเชนกันวาเปนอกุศล กามฉันท หรือแมความโลภอยาง 
กวางๆ ก็ทําใหจิตใจวกวนพัวพัน ติดของ กลัดกลุม หรือเอนเอียงไป เดินไมตรง และ 
มัวหมอง ไมโลงไมโปรง ไมผองใส จึงเปนอกุศล ดังนี้เปนตน 
        มีขอสังเกตวา ความหดหู หงอยเหงา เฉาซึมและความฟุงซานเปนตน แมจะ 
เปนอกุศล แตในภาษาไทยจะเรียกวาเปนความช่ัว ก็คงไมสูถนัดปากนกั ในทํานองเดียว 
กัน กุศลธรรมบางอยาง เชน ความสงบผอนคลายภายในกายในใจ จะเรียกในภาษา 
ไทยวาความดี ก็อาจจะไมสนทิทีเดียวนัก นี้เปนตัวอยางแงหนึ่งใหเหน็วา กุศลและ 
อกุศล กับความดีและความช่ัว มิใชมีความหมายตรงกนัแททีเดียว 
        เม่ือเขาใจความหมายของกุศลและอกุศลอยางนี้แลว ก็ยอมเขาใจความหาย 
ของกรรมดีและกรรมช่ัว คือ กุศลกรรม และอกุศลกรรมดวย ดังไดกลาวแลววา เจตนา 
เปนตัวกรรม ดังนั้น เจตนาที่ประกอบดวยกุศล ก็เปนกศุลเจตนา และเปนกุศลกรรม  
เจตนาที่ประกอบดวยอกุศล ก็เปนอกุศลเจตนาและเปนอกุศลกรรม เปนกุศลเจตนา 
และอกุศลเจตนานั้น เปนไปหรือแสดงออกโดยทางกาย ทางวาจา และทางใจ ก็เรียกวา 
เปนกุศลกรรมและอกุศลกรรม ทางกาย ทางวาจา และทางใจ หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวา  
กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ท่ีเปนกศุล และเปนอกุศล ตามลําดับ 
ข.  ขอความทราบพิเศษบางอยางเกีย่วกับกุศลและอกุศล 
        1)        กศุลและอกุศล เปนปจจยัแกกนัได 
        คนบางคนหรือบางคราวมีศรัทธา หรือไดบําเพ็ญทาน หรือรักษาศีล หรือเปนผูมี 



ปญญาเปนตน อันเปนกุศล แลวเกิดความลําพองในความดีเหลานั้น ถือเปนเหตุยกตน 
ขมผูอ่ืน ความลําพองก็ดี ยกตนขมผูอ่ืนก็ด ีเปนอกุศล อยางนี้เรียกวา กศุลเปนปจจัย 
อกุศล บางคนบําเพ็ญสมาธิจนไดฌานแลวเกิดราคะคือติดใจในฌานนัน้ บางคนเจริญ 
เมตตาเพียรต้ังความปรารถนาดีมองคนในแงดี บางท่ีประสบอารมณท่ีนาปรารถนา  
เมตตาน้ันเลยใหชองชวยใหราคะเกิดข้ึนโดยงาย แลวอาจตามมาดวยอกศุลธรรมอ่ืนอีก  
เชนฉันทาคติเปนตน อยางนีเ้รียกวา กุศลเปนปจจยัแกอกุศล ศรัทธาเปนกุศลธรรม  
ทําใหจิตใจผองใสและมีกําลังพุงแลนแนวไป แตเม่ือปฏิบัติตอศรัทธานั้นไมแยกคายก็ 
อาจกลายเปนเหตุใหเกิดทิฏฐิและมานะ ยดึถือวาของ  
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คนเทานั้นจริงแท ของคนอ่ืนมีแตเท็จ อาจถึงกับกอความววิาทบาดหมางเบียดเบียนกัน  
นี้ก็เรียกวากุศลเปนปจจัยแกอกุศล 
        บางคนมีราคะอยากไปเกิดในสวรรค จึงต้ังในประพฤติปฏิบัติเปนผูมีศีล บางคน 
มีราคะอยากไดความสุขสงบทางจิตใจ จึงบําเพ็ญสมาธิจนไดฌานสมาบัติ เด็กบางคนมี 
ราคะอยากใหผูใหญชมวาเปนคนดี จึงพยายามประพฤติตัวใหดีมีศีลมีวินัย นักเรียน 
บางคนมีราคะอยากสอบไดดี [๑จึงเกิดฉันทะและขยันเลาเรียนแสวงหาความรู]  
บางคนเกิดความโกรธเผาลนตัวข้ึนแลวบางคราวเกิดปญญาเขาในชัดถึงโทษของ 
ความโกรธนั้น บางคนโกรธแคนศัตรูจึงเกดิความเห็นใจคิดชวยเหลือผูอ่ืน บางคนเกดิ 
ความกลัวตายข้ึนแลว สํานึกไดหายตระหนี่ มีจิตใจเผ่ือแผเสียสละ ตั้งใจชวยเหลือผูอ่ืน 
ตอไป คนอีกบางคนมีความกลุมใจเปนเหตุใหเกิดความศรัทธาในธรรม อยางนี้เรียกวา 
อกุศลเปนปจจยัแกกุศล 
        เด็กชายวยัรุนคนหนึ่ง พอแมเตือนไมใหไปม่ัวสุมกับหมูเพื่อนอยางไมระวัง แต 
ไมเช่ือฟง ตอมาถูกเพื่อนรายคนหนึ่งหลอกทําใหตดิยาเสพติด พอรูตัวท้ังโกรธแคนท้ัง 
เศราเสียใจขุนหมอง เกิดความเขาใจในคําเตือนของพอแมและทราบซ้ึงตอความ 
ปรารถนาดีของทาน (อกุศลเปนปจจยัแกกศุล) เปนเหตุใหยิ่งเสียใจประดังโกรธ 
เกลียดชังตัวเอง (กุศลเปนปจจัยแกอกุศล) 
        เม่ือกุศลเปนปจจยัแกอกุศล หรืออกุศลเปนปจจัยแกกุศลนั้น ขณะท่ีกุศลเกิด จิต 
มีสุขภาพดี ขณะท่ีอกศุลเกิดจิตใจเสียหายขุนของ สภาพจิตดีไมดีเชนนี้อาจเกดิสลับกัน 
ไปมาอยางรวดเร็ว จึงตองรูจักแยกออกเปนแตละขณะๆ อยางไรก็ตาม เร่ืองกุศลและ 
อกุศลเปนปจจยัแกกันนี้ ไดกลาวในท่ีอ่ืนบางแลว จึงแสดงเปนตัวอยางแตเพยีงเทานี ้
        2)        บุญและบาป กบั กุศลและอกศุล 
        บุญและบาปกับกุศลและอกุศล บางทีใชแทนกันไมได จึงเปนเหตุใหเกิดความ 
สับสน วาความหมายของธรรม 2 คูนี้เหมือนกันหรือตางกันอยางไร ในท่ีนี้มิใชโอกาสท่ี 
จะอธิบายเร่ืองนี้โดยตรง จึงจะกลาวไวพอเปนแนวทางความเขาใจ 
        บุญ มีความหมายตามรูปศัพทท่ีทานนิยมแสดงกันไว 2 อยางคือ เคร่ืองชําระ 
สันดาน คือชําระพื้นจิตใจใหสะอาด และวา ส่ิงท่ีทําใหเกดิผลคือภพท่ีนาช่ืนชม  
นอกจากนี้บางแหงแสดงไวอีกความหมายหน่ึงวา ส่ิงท่ียังอัธยาศัย (ความประสงค)  
ของผูกระทําใหบริบูรณ 
        สวนบาป มักแปลกตามรูปศัพทวา ส่ิงท่ีทําใหถึงวัฏฏทุกข หรือส่ิงท่ีทําใหถึง 
ทุกคติ (= ส่ิงท่ีทําใหตกไปในท่ีช่ัว) คําแปลสามัญของบาป คือ ลามก (ต่ําทราม  



หรือเลว) บางคร้ังใชเปนคําวิเศษณของวิบาก แปลวา ทุกข หรืออนิษฏฐ  
(ไมนาปรารถนา) [๒ก็ได] 
{๑คําวาราคะในท่ีนี้ จะใช โลภะแทนก็ได และเขากับความรูสึกของคนไทยดีกวา แตท่ี 
ใชอยางนี้เพื่อคงคําเดิมไวตามท่ีทานแสดงในคัมภีรปฏฐาน (อภิ.ป.40/551/179;  
488/155; ฯลฯ) กับท้ังจงใจใชเพื่อนแกความเขาใจความหมายอยางคับแคบอยางท่ี 
รูสึกกันในภาษาไทย} 
{๒ความหมายเทาท่ีกลาวมาน้ี ด ูอิติ.อ.102, 199-200; องฺ.อ.1/538; 2/3,  
อุ.อ.275; วินย.อ.1/495; วิภงฺ.ค.อ.183; วินย.ฎีกา 2/142, 275; วิสุทธิ ฎีกา  
3/67,264}  
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        ท่ีกลาวมานั้น เปนความหมายท่ีนกัศัพทศาสตรคือนักภาษาแสดงไว ซ่ึงเปน 
เพียงดานหนึ่งเทานั้น จึงควรทราบความหมายในแงของหลักธรรมแทๆ ดวย เม่ือวา 
โดยความหมายอยางกวางท่ีสุด บุญก็มีความหมายเทากับกุศล บาปก็มีความหมายเทา 
บอกุศล แตในการใชจริง บุญและบาปมักปรากฏในความหมายท่ีจํากัดแคบและ 
จําเพาะแงมากกวากุศลและอกุศล 
        กลาวไดวา บาป ใชในความหมายเทากับอกุศล มากกวาท่ีบุญใชในความหมาย 
เทากับกุศล แตท่ีปรากฏบอยก็คือ กุศลใชในความหมายเทากับบุญ ความท่ีวานี้เปน 
อยางไร พึงพิจารณาตอไป 
        บาปท่ีทานใชในความหมายเทากับอกุศลแหงสําคัญคือ ในสัมมัปปธานท่ีวาเพยีร 
ปองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิด และเพยีรละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดแลว [๑แตในท่ี 
นั้นบุญไมไดมากับกุศลธรรมดวย] มีบาลีหลายแหงท่ีพระพุทธเจาตรัสถึง โอปธิกบุญ  
คือ บุญท่ีอํานวยผลแกเบญจขันธ ซ่ึงไดแกบุญที่เปนโลกียะสอความวาจะตองมี 
อโนปธิกบุญ หรือนิรูปธิบุญ ท่ีเปนโลกุตตระเปนคูกนัแตก็หาไดทรงออกช่ืออโนปธิกบุญ  
หรือนิรูปธิบุญ [๒ไวดวยไม] [๓มีแตคําวาโลกุตตรบุญท่ีมาในอรรถกถาสักแหงหนึ่ง]  
[๔และอรรถกถานอยแหงเหลือเกินจะไขความบุญวาเทากับกุศลท้ังหมด] เม่ือมองดูโดย 
ท่ัวไปแลว ก็จะเหน็วาคําวาบุญนั้น ทานใชในความหมายของโอปธิกบุญนั่นเอง คือ  
ถึงจะไมไดเขียนคําวา โอปธิกะกํากับไว แตก็มีความหมายเทากับเขียนโอปธิกะอยูดวย  
หมายความวาตรงกับโลกิยกศุลนั่นเอง ขอนี้เทากับพดูวา คําวาบุญท่ีใชท่ัวไปมีความ 
หมายอยูเพยีงข้ันโลกียะเทากับโลกียกุศล หรือกุศลข้ันโลกีย จึงเทากับเปนความหมาย 
สวนหนึ่งของกุศล ไมครอบคลุมเทากับกุศล ซ่ึงมีโลกุตรกุศลดวย พระอรรถกถา 
อาจารยทานสังเกตการใชคําวาบุญ แลวแสดงความหมายไวใหเหน็แงดานท่ีละเอียดลง 
ไปอีก ดังในคัมภีรปรมัตถุทีปนี [๕อรรถกถาอิติวุตตกะ] แสดงความหมายของคําวา  
“บุญ” ไว 5 อยางคือ 
        1.        หมายถึงผลบุญคือผลของกุศลหรือผลของความดี เชนในขอความวา เพราะ 
                การสมาทานกุศลธรรมท้ังหลายเปนเหตุ [๖บุญยอมเจริญเพิม่พูน] 
        2.        หมายถึงความประพฤติสุจริตในระดับกามาวจรและรูปาวจร เชนในคําวา 
                คนตกอยูในอวิชชา หากปรุงแตงสังขารท่ีเปนบุญ [๗(=ปุญญาภิสังขาร)] 
        3.        หมายถึงภพท่ีเกดิซ่ึงเปนสุคติพิเศษ เชนในคําวา [๗วิญญาณท่ีเขาถึงบุญ] 
{๑ท่ีมามากมายเคยอางไวแลว เชน ส.ม.19/1090/319 เปนตน; ในอรรถกถาเชน  
ส. อ.1/313; สุตฺต.อ.1/109,226 } 



{๒ดู ส.ส.15/923/342; องฺ.อฏก.23/149/301;  
ขุ.อิติ.25/205/244;  
262/290} 
{๓ที.อ.3/55} 
{๔ดู อิติ.อ.102} 
{๕อิติ.อ.96} 
{๖ที.ปา.11/50/86 (แตอรรถกถาของท่ีนี้คือ ที.อ.3/55 วา = โลกุตตรบุญ)} 
{๗เชน ส.นิ.16/191/99}  
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        4.        หมายถึงกุศลเจตนา เชนในคําวา [๑บุญกิริยาวัตถุ] (คือเทากับกุศลกรรม) 
        5.        หมายถึงกุศลธรรมในภูมิสาม เชนในคําวา ภกิษุท้ังหลาย [๒เธอท้ังหลายอยา 
                กลัวตอบุญเลย] ขอนี้ตรงกันกับคําวาาโลกียกศุลนั่นเอง 
        ความจริง ขอท่ี 5 เปนความหมายหลัก ตรงกับคําอธิบายในมหานทิเทสท่ีวา  
“กุสลาภิสังขารในไตรธาตุ (คือกามธาตุ รูปธาตุ และอรูปธาตุ) อยางหนึ่งอยางใดก็ 
ตาม เรียกวาบุญ” ไดในคําวา ไมติดในบุญและในบาป หรือละบุญละบาป ลอยบุญ 
ลอยบาปไดแลว [๓ซ่ึงเปนลักษณะจิตของพระอรหันต] 
        ท่ีกลาวไวขางตนวา เม่ือคําวาบุญกุศลมาดวยกัน กศุลมักมีความหมายเทากับ 
บุญ [๔คือเปนเพียงโลกียกุศลเทานั้น] ลักษณะสําคัญของโลกียกุศลหรือบุญนี้ ก็คือ 
การท่ียังเกีย่วของกับผลที่เปนอามิส ไมใชเร่ืองของความหลุดพนเปนอิสระ หรือการ 
ทําลายกิเลสโดยส้ินเชิง 
        ตัวอยางเสริมความท่ีกลาวแลวมีเปนอันมาก เชน ในบาลีเม่ือกลาวถึงภิกษุคิด 
จะลาสิกขามักกลาววา [๕จะสึกไปกินใชบริโภคทรัพยและทําบุญท้ังหลาย]  
[๖และชีวิตชาวบานท่ีดกี็ถือกันวาไดแกชีวติเชนนั้น] คําวาบุญในกรณเีชนนี้ กห็มายถึง 
การทําความดตีางๆ เชน เผ่ือแผแบงปน ใหทาน ประพฤตดิี มีศีลเปนตน  
[๗ตรงกับคําวากุศลกรรม] หรือในขอความวา บุญมีอุปการะแมแกผูเปนเทพ แมแก 
ผูเปนมนุษย [๘แมแกบรรพชิต] ก็มีความหมายทํานองเดียวกัน สวนในพุทธพจนวา  
บุญเปนช่ือของความสุข [๙บุญก็หมายถึงผลหรือวิบากที่นาปรารถนาของกุศลกรรมคือ 
การทําความดี] หรือในคําวาตายเพราะส้ินบุญ (บุญขัยมรณะ) [๑๐กห็มายถึงหมดผล 
บุญหรือส้ินวบิากของกุศลกรรมท่ีปรุงแตงกําเนิดนั้นนัน่เอง] ความหมายของคําวา 
“ธรรม” ท่ีเทากับบุญ ก็คือความหมายในแงท่ีสัมพันธกับการไปสวรรค เชนเดยีวกับท่ี 
อธรรมเทากับบาปในความหมาย 
{๑ขุ.อิติ.25/238/270} 
{๒ขุ.อิติ.25/200/240} 
{๓ขุ.ม.29/121/106 ไขความ ขุ.สุ.25/411/489 และ อธิบายใน นิท.อ.1/272; 
และพึงดู ขุ.ธ.25/13/20; 29/50; 36/70 ดวย} 
{๔กุศลมากับบุญ มีความหมายเทากับบุญ เชน ในคําวา ปุญญาภิสันทะ กุสลาภิสันทะ  
(องฺ.ป ฺจก.22/45/56; องฺ.อฏฐก.23/129/249; เทียบ ส.ม.19/1584/493;  
"เขาคิดวาจะทําบุญกลับไพลไปทําอบุญ คิดวาจะทํากุศล กลับไพลไปทําอกุศล"  
(องฺ.สตฺตก.23/44/44, พึงสังเกต นิรูปธิกุศล มากับ โอปธิกบุญ ใน  



ขุ.อิติ.25/262/290} 
{๕เชน วินย.5/2/6; ม.ม.13/193/201; องฺ.จตุกฺก.21/122/167;  
องฺ.ฉกฺก.22/326/419} 
{๖ดู ม.ม.13/427/391; องฺ.อฏก.23/111/213} 
{๗ดูความหมายท่ี วนิย.อ.1/238; ม.อ.3/272 เปนตน} 
{๘องฺ.ป ฺจก.22/91/96} 
{๙ขุ.อิติ.25/200/240; อิติ.อ.97} 
{๑๐เชน วิสุทธิ.2/1}  
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[๑ท่ีสัมพันธกบัการไปนรก] 
        เปนอันสรุปไดวา แมวา บุญกับกุศล และบาปกับอกศุลจะเปนไวพจนกัน แตใน 
การใชจริงโดยท่ัวไป กุศลมีความหมายครอบคลุมท่ีสุดกวางกวาบุญ คําท้ังสองจึงใช 
แทนกนัไดบาง ไมไดบาง สวนบาปกับอกศุลมีความหมายใกลเคียงกันมากกวา จึงใช 
แทนกนัไดบอยกวา แตกระนั้นก็มักใชในกรณีท่ีใหความรูสึกท่ีตรงขามกับความหมาย 
แงตางๆ ของบุญ โดยนัยนี ้
        -        กุศล ใชในแงการกระทําคือกรรมก็ได มองลึกลงไปถึงตัวสภาวธรรมก็ได  
                สวนบุญมักเล็งแตในแงกรรม คือการกระทํา ดังนั้น คําวา กศุลกรรมก็ดี  
                กุศลธรรมก็ดี จึงเปนคําสามัญ แตสําหรับบุญ เราพูดไดวา บุญกรรม  
                (กรรมท่ีเปนบุญ ไมใช บุญและกรรม) ถาพูดวาบุญธรรม จะแปลกหู และไม 
                รูสึกเปนคําศัพททางธรรม สวนบาปกับอกุศลจะพบท้ังอกุศลกรรม  
                อกุศลธรรม บาปกรรม บาปธรรม 
        -        ในแงท่ีพิเศษ บุญ หมายถึงผลของบุญหรือวิบากของกุศลกรรม แมในกรณท่ีี 
                มิไดหมายถึงผล หรือวิบากโดยตรง บุญก็ใชในลักษณะท่ีสัมพันธกับผลหรือ 
                ใหเกิดความรูสึกเพงเล็งถึงผลตอบสนองภายนอกหรือผลท่ีเปนอามิส เฉพาะ 
                อยางยิ่งความสุขและการไปเกดิในท่ีดีๆ 
        -        ดวยเหตุท่ีกลาวมานั้น การใชคําวาบุญจึงมักจํากัดอยูเฉพาะในระดับโลกียะ  
                เปนโอปธิกบุญ คือเปนโลกียกุศลเทานั้น กรณท่ีีกินความถึงโลกุตตรกุศล หา 
                ไดยากอยางยิ่ง 
                        นอกจากนี้ มีขอสังเกตสําหรับผูสนใจทางวิชาการอาจศึกษาคนควาตอไป  
คือ 
        -        บุญและบาป เปนคําท่ีมีใชแพรหลายอยูกอนแลวในพุทธกาล และมีความ 
                หมายในทางโชคและความศักดิ์สิทธ์ิปนอยูดวย พระพุทธศาสนารับเขามาใช 
                ในความหายเทาท่ีปรับเขากับหลักการของตนได สวนกุศลและอกุศลเดิมใช 
                ในความหมายอยางอ่ืน เชน ฉลาด ชํานาญ คลองแคลว สบายดี มีสุขภาพ  
                เปนตน พระพุทธศาสนานําเอามาบัญญัติใชสําหรับความหมายท่ีตองการ 
                ของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ 
        -        และโดยนัยนี้ กุศลและอกุศลจึงเปนศัพทวิชลาการทางธรรมอยางแทจริง 
                 สวนบุญและบาป [๒ทานมักใชอยูในวงแหงคําสอนสําหรับชาวบานหรือชีวิต 
                ของชาโลก] 



ค.  เกณฑวินจิฉัยกรรมดี – กรรมช่ัว 
        ดังไดกลาวแลววา กรรมนิยามมีความสัมพันธใกลชิดที่สุดกับจิตนยิามและ 
สังคมนิยมน และความสัมพนัธใกลชิดกนันี้อาจเปนเหตุใหเกดิความเขาใจสับสนไดงาย  
ดังนั้น การท่ีจะเขาใจเร่ืองกรรมและความดีความช่ัวใหชัดเจน จะตองแยกขอบเขต 
ระหวางนิยามและนยิมนเหลานี้ใหไดกอน 
{๑เชน ปฏิส.อ.20} 
{๒พึงสังเกตวา ในอภิธรรมปฏกตามปกติทานไมใชคําวาบุญและบาป ยกเวนแตบาปที่ 
เปนคําประกอบขยายคําวาอกุศล และบุญในคําวาปุญญาภิสังขาร ซ่ึงมีความหมายตาม 
ท่ีบัญญัติข้ึนโดยเฉพาะ และในอรรถกถาอภิธรรม ทานใชบุญกิริยาวัตถุ 10 อธิบาย 
เร่ืองกามาวจรกุศลจิต (สงฺ.คณี อ.260)}  
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        กรรมนิยามอาศัยจิตนยิามเหมือนซอนอยูบนจิตนิยามนั่นเอง แตจดุตัดแยก 
ระหวางกรรมนิยามกับจิตนยิามก็ชัดเจน กลาวคือ เจตนาเปนเนื้อหาสาระและเปนตัวทํา 
การของกรรมนิยาม ทําใหกรรมนิยามเปนอิสระออกมาเปนนิยามหนึ่งตางหากหรือทํา 
ใหมนษุยเปนอิสระมีบทบาทเปนของตนเองตางหากจากนิยามอ่ืนๆ สามารถสรางโลก 
แหงเจตนจํานงของตนเองข้ึนมาได จนถึงกับยกตนข้ึนเทียมเทาหรือแขงขันกับ 
ธรรมชาติ และแบงแยกวาตนมีโลกแหงการประดิษฐสรางสรรคตางหากจากโลกของ 
ธรรมชาติ เจตนาอาศัยกลไกของจิตนิยามเปนเคร่ืองมือในการทํางาน และเม่ือเจตนา 
ทํากรรมอยางใดอยางหน่ึงข้ึนแลว กระบวนการกอผลกต็องอาศัยจิตนยิามนั่นแหละ 
ดําเนินไป เปรียบไดกับคนขับเรือยนต คนขับเหมือนเจตนาท่ีอยูฝายกรรมนิยาม  
เคร่ืองเรือท้ังหมดเหมือนกลไกและองคประกอบตางๆ ของจิตท่ีอยูฝายจิตนิยาม  
คนขับตองอาศัยเคร่ืองเรือ แตเคร่ืองเรือจะพาเรือคือชีวิตที่พรอมดวยรางกายไปสูท่ี 
ไหนอยางไร คนขับเปนอิสระท่ีจะทําและเปนผูรับผิดชอบทําใหเปนไป คนขับท้ังอาศัย 
และท้ังเปนผูประโยชนจากเรือแลวรับผิดชอบตอความเปนไปของเรือท่ีพรอมท้ัง 
เคร่ืองเรือและตัวเรือดวย เหมือนกรรมนิยามท้ังอาศัยและท้ังเปนผูใชประโยชนจาก 
จิตนิยามแลวรับผิดชอบตอความเปนไปของชีวิตท่ีพรอมท้ังจิตและกายดวย ในดาน 
ความสัมพันธระหวางกรรมนิยามกับจิตนยิามนี้ ไมสูมีปญหา เพราะไมสูมีเร่ืองท่ีมนุษย 
เอาใจใส และไมวามนษุยจะใสใจรูเร่ืองของมันหรือแมแตรูตัวหรือไมก็ตาม มันก็เปนไป 
ตามปกติของมันเร่ือยไปอยางมองไมเห็นตัว 
        ดานท่ีเปนปญหาสับสนอยางมากก็คือ ความสัมพันธระหวางกรรมนิยามกับ 
สังคมนิยมน ซ่ึงมักมีปญหาเกี่ยวกับความดีและความช่ัว วาอะไรดี อะไรช่ัว ท่ีวาทําดี 
ทําช่ัวเปนความจริงท่ีแทหรือไม อะไรเปนเกณฑแบงวาอะไรดี อะไรช่ัว ในเร่ืองนี้ มีคน 
ไมนอยพดูกันบอยๆ วา ความดีและความช่ัวเปนเร่ืองของคนหรือสังคมบัญญัติกันข้ึน  
การกระทําอยางเดียวกัน สังคมถ่ินหนึ่งหรือสมัยหนึ่งวาดี อีกถ่ินหนึ่งหรืออีกสมัยหนึ่งวา 
ไมดี การกระทําอยางเดยีวกนั สังคมหน่ึงบัญญัติใหสมาชิกตองกระทํา แตอีกสังคมหนึ่ง 
บัญญัติใหสมาชิกตองละเวน เชน สังคมปาบางพวกบัญญัติวาฆาคนพวกอ่ืนเปนความดี  
แตสังคมท่ีเจริญแลวบัญญัติวาฆามนุษยเปนความช่ัวท้ังนั้น บางศาสนาบัญญัติวา 
ฆาสัตวท่ีเปนอาหารไมบาป บางศาสนาสอนวาการเบียดเบียนสัตวไมวาชนิดใดไมด ี
ท้ังนั้น สังคมบางถ่ินบัญญัติวาหญิงมีสามีมากหลายไดเปนความดี สังคมบางถ่ินวา 
หญิงดีตองมีสามีเดียว ถาใหดียิ่งข้ึนเวลาสามีตายตองโดดเขาเผาตัวตายตามสามีไปใน 
กองไฟท่ีเผาศพสามีดวย บางสังคมถือวาเดกตองเคารพตอผูสูงอายุกวาและตองเช่ือฟง 



ไมโตเถียง มิฉะนั้นเปนการไมดีอีกบางสังคมถือวาการเคารพกันไมเกี่ยวกับวยัและ 
ทุกคนควรถกเถียงหาเหตุผลกัน ดังนีเ้ปนตน คําท่ีวาความดีความช่ัวเปนเร่ืองของ 
มนุษยและสังคมมนุษยสมมติบัญญัติกันข้ึนมาเองนี่ เปนความจริงอยูมากท่ีเดียว แตถึง 
แมจะเปนจริงอยางนั้นก็ไมมาเก่ียวของในแงท่ีจะกระทบกระเทือนตอกรรมนิยามแต 
ประการใด และก็ไมนาจะตองเอามาสับสนกับเร่ืองกรรมนิยามดวย เร่ืองความดีความ 
ช่ัวที่เปนบัญญัติของสังคมก็เปนเร่ืองของบัญญัติสังคมหรือสังคมนิยมน เร่ืองความด ี
ความช่ัวหรือวาใหถูกคือกุศลและอกุศลท่ีเปนเร่ืองของกรรมนิยาม ก็เปนเร่ืองของ 
กรรมนิยาม แมวาท้ังสองอยางนี้จะสัมพนัธกัน แตกเ็ปนคนละเร่ืองกัน มีจุดตัดแยก 
ระหวางกันชัดเจน ความสับสนเกิดจากการนําเอาความดคีวามช่ัวของสังคมนิยมนไป 
ปะปนกับความดีความ  
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ช่ัวคือกุศลและอกุศลของกรรมนิยาม ท่ีเปนคนละแดนกนั และไมรูจดุตัดแยกท่ีถูกตอง 
        ขอย้ําอีกคร้ังวา ความดคีวามช่ัวท่ีเปนบัญญัติของสังคม ก็เปนเร่ืองของสังคมอยู 
ในขอบเขตของสังคมนิยมน กุศลอกุศลท่ีเปนคุณสมบัติของกรรม ก็เปนเร่ืองของกรรม 
อยูในกรรมนิยาม เปนเร่ืองตางหากกนั แตสัมพันธกัน ส่ิงท่ีเปนท้ังตัวการสรางสัมพันธ 
และเปนท้ังจุดตัดแยกระหวางกันของนิยามและนยิมนท้ังสองนี้ ก็เชนเดยีวกับในกรณ ี
ระหวางกรรมนิยามกับจิตนยิาม คือไดแกเจตนาหรือเจตนจํานงนัน่เอง เร่ืองนี้เปน 
อยางไร ขอใหชวยกันพจิารณาตอไป 
        ส่ิงท่ีสังคมบัญญัติ เม่ือมองจากแงของกรรมนิยาม อาจแบงไดเปน 2 ประเภท  
คือ 
        1)        ส่ิงท่ีบัญญัติ ไมเกี่ยวกับกุศลและอกุศลในกรรมนิยามโดยตรง แตสังคม 
บัญญัติข้ึนเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึงของสังคมเอง เชน เพื่อใหคนท้ังหลายใน 
สังคมนั้นอยูรวมกันดวยดี มีความสงบสุข เปนทํานองขอตกลงหรือพันธสัญญาระหวาง 
กัน ในกรณเีชนนี้ ส่ิงท่ีบัญญัตินั้นอาจเปนเคร่ืองชวยใหสังคมอยูดีมีความสงบสุขไดจริง 
หรืออาจไมจริงก็ได อาจเปนประโยชนแกสังคมจริงหรืออาจเปนโทษกไ็ด ท้ังนี้แลวแตวา 
ขอกําหนดนั้นไดบัญญัติกันข้ึนมาดวยความรูความเขาใจกวางขวางรอบคอบเพียงพอ 
หรือไม หรือวาคนท่ีทําหนาท่ีบัญญัติมีความสุจริตใจหรือไมเปนตน บัญญัติเชนนี้มีมาใน 
รูปตางๆ อาจเปนขนบธรรมเนียมประเพณตีลอดจนกฎหมาย ดีหรือช่ัวในกรณีอยางนี ้ 
เปนเร่ืองของสังคมนิยมน อาจเปล่ียนไปเปล่ียนมาและแตกตางกนัไปนานัปการ แตจะ 
เปล่ียนจะตางไปอยางไรกไ็มใชเร่ืองของกรรมนิยาม จะตองแยกไวตางหาก ไมควรเอา 
มาปนเปสับสน และเม่ือคนในฝาฝนละเมิดบัญญัตินั้น สังคมจะลงโทษอยางไร ก็เปน 
เร่ืองของสังคมนิยมน ไมใชเร่ือของกรรมนิยาม ใหแยกออกไปอยางนีเ้สียสวนหนึ่งกอน  
ตอจากนั้น จึงพิจารณาสวนท่ีบัญญัติของสังคมนิยมนนัน้กาวเขามาเกีย่วของกับ 
ขอบเขตของกรรมนิยาม กลาวคือ เม่ือคนในสังคมยอมรับบัญญัตินั้นกนัแลว ไมวา 
บัญญัตินั้นจะเปนอยางไร จะดีงามหรือเปนประโยชนแทจริงหรือไมก็ตาม ในเวลาท่ีคน 
ผูใดผูหนึ่งในสังคมนั้นจะไมปฏิบัติตาม จะฝาฝนหรือละเมิดบัญญัตินัน้ [๑เขาจะเกิดมี 
เจตนาที่จะฝาฝนละเมิดหรือไมปฏิบัติตามข้ึนมาทันที] และเขาก็จะตระหนักรูตอเจตนา 
ของเขาน้ันอยางไมอาจปดบังหรือหลอกตนเองได เจตนาน้ีแหละคือจดุต้ังตนของ 
กรรมนิยามและเปนเร่ืองของกรรมนิยาม สังคมหลายแหงอาจพยายามสืบเอาเจตนานี ้
ไปประกอบการพิจารณาในการตัดสินลงโทษดวยวาเขาผูนั้นทําการละเมิดดวยเจตนา 
หรือไม แตนัน่ก็เปนเร่ืองของสังคมนิยมน แสดงวาสังคมนัน้ฉลาดรูจักถือเอาประโยชน 



จากกรรมนยิามไปใชในทางสังคม ไมใชเร่ืองของกรรมนิยาม สวนในเร่ืองของ 
กรรมนิยามเองนั้น ไมวาสังคมจะสืบสวนเอาเจตนาน้ันไปใชหรือไม หรือจะไดลวงรูวาได 
มีการละเมิดเกดิข้ึนหรือไมกต็าม กรรมนิยามก็ไดเร่ิม 
{๑ท่ีวานี้ เปนการพิจารณาช้ันเดียวกอน ในบางกรณี เร่ืองอาจซับซอนกวานี้ได โดยมี 
องคประกอบอ่ืนเขามาเกีย่วของดวย เชน ปญญาท่ีจะยอมรับหรือไม อยางไร ซ่ึงมี 
ผลตอเจตนา ทําใหเปนเจตนาละเมิดหรือไม ออนหรือแก เปนตน อันจะตองวิเคราะห 
กนอีกช้ันหนึ่ง แตไมวาจะเปนอยางไรก็ตาม เม่ือคิดนึกข้ึนมา ก็เปนอันตองมีเจตนา 
อยางใดอยางหน่ึง และมีผลตอชีวิตจิตใจทุกทีไป}  
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ทํางานของมันตั้งแตขณะท่ีบุคคลนั้นเกิดมีเจตนาและใชเจตนาทําการลวงละเมิด 
เปนตนไป กลาวคือกระบวนการกอวิบากไดเร่ิมดําเนนิและบุคคลนั้นไดเร่ิมไดรับ 
ผลของกรรมต้ังแตบัดนัน้ไป จะเห็นไดวาในความเปนไปเชนนี้ เร่ืองท่ีวาบัญญัติของ 
สังคมนั้นจะดหีรือช่ัวจริงหรือไม ก็เปนเร่ืองท่ีจะตองพจิารณาในแงของสังคมนิยมนไป  
ไมเกี่ยวของกบักรรมนิยามโดยตรง กรรมนิยามเกีย่วของเพียงการรับรูและใจยอมรับ 
อยางใดอยางหน่ึงตอขอกําหนดตามที่สังคมบัญญัติไวนั้น และดําเนนิจากจดุเร่ิมท่ีจิตมี 
กิจกรรมตอขอกําหนดนั้นคือเร่ิมจากเกดิเจตนาเปนตนไป เม่ือจัดเขาในระบบชีวิตทาง 
ธรรม ท้ังหมดนี้เปนเร่ืองในข้ันศีล และน้ีเปนจุดท่ีกฎเกณฑของมนุษยเขามาเกี่ยวพันกับ 
กฎเกณฑของธรรมชาติ ซ่ึงจะตองแยกขอบเขตกันใหด ี
        ขอท่ีวาบัญญัติวาดีหรือช่ัวของสังคมจะเปนของแทจริงหรือไม เปนเร่ืองของ 
สังคมนิยมน ไมเกี่ยวของกับกรรมนิยามโดยตรงนั้น หมายความวายังมีแงท่ีเกีย่วของ 
โดยออมได เชน สังคมถือขอปฏิบัติกันมาอยางหนึ่งวาเปนส่ิงดีงามถูกตอง ทุกคนตอง 
ปฏิบัติ ตอมาเกิดผูมีปญญาคนหน่ึงมองเหน็วา ขอปฏิบัตนิั้นไมดจีริง ไมเปนประโยชน 
หรือถึงกับเปนผลรายแกสังคมนั้น บุคคลผูนั้นอาจเพียรพยายามช้ีแจงใหชนรวมสังคม 
ท้ังหลายเขาใจตาม พยายามแกไขขอปฏิบัติท่ีกําหนดไวนัน้ และอาจถึงกับไมยอมทํา 
ตามขอปฏิบัตินั้นเสียทีเดียว ในกรณีเชนนี้ การกระทําของบุคคลผูนั้นมิใชเกิดจาก 
เจตนาขุนมัวของผูท่ีจะละเมดิเหมือนอยางในกรณีกอน แตเกิดจากเจตนาอันประกอบ 
ดวยปญญาของผูท่ีจะแกไขเพื่อประโยชนสุขของมนุษยท้ังหลาย เปนตน เนื้อหาท่ีจะเปน 
ไปในกรรมนยิาม จึงไมเหมือนกันสุดแตคุณสมบัติของเจตนานั้น แตมีขอสําทับวา 
เจตนาที่กระทํานั้นจะเปนอยางไรก็ตาม ผูกระทํายอมรูตระหนกัตามท่ีมันเปน และเขา 
จะตองรับผลในแงของกรรมนิยามตามเจตนาน้ัน เขาอาจปดบังและหลอกสังคมได  
แตไมอาจปดบังใจตนเองหรือหลอกกฎธรรมชาติได พดูอยางส้ันๆ ตวักําหนดใน 
กรรมนิยามอยูท่ีวาเจตนาเปนกุศล หรือเปนอกุศลนั่นเอง เม่ือวาโดยท่ัวไปหรือสําหรับ 
กรณีท่ัวไป การไมปฏิบัติตามบัญญัติอยางใดอยางหน่ึงของสังคมจะช่ือวาไมเปนการ 
ฝาฝนหรือละเมิดและไมเปนไปดวยเจตนาที่จะละเมิด กต็อเม่ือสังคมนั้นไดตกลงพรอม 
ใจกันยกเลิกบัญญัตินั้นแลว หรือยอมรับการแกไขเปล่ียนแปลงบัญญัตินั้นแลว พูดอีก 
ภาษาหนึ่งวา ตอเม่ือนั้น จึงจะไมเปนการเสียความซ่ือสัตวหรือทรยศตอสัญญา 
ประชาคม 
        ความท่ีวามาน้ีพอจะอธิบายไดดวยตัวอยางงายๆ สมมติวา คนสองคนมาอยู 
รวมกัน เพื่อใหการอยูรวมกนันั้นเปนไปดวยความดีอํานวยความสุขและเกื้อกูลแกการ 



ดําเนินชีวิตของสองฝาย เขาจึงไดวางกติกากันไวเชนวา เขาท้ังสองทํางานคนละแหง  
กลับถึงบานไมพรอมกัน แตควรจะรับประทานอาหารเยน็พรอมกัน คร้ันจะรอกนัอยาง 
ไมมีขอบเขตกไ็มได จึงใหแตละคนตองไมรับประทานอาหารเย็นกอน 19.00 น.  
บรรดาเขาท้ังองน้ันคนหนึ่งชอบแมวไมชอบสุนัข อีกคนหนึ่งชอบสุนัก ไมชอบแมว  
เพื่อความสงบสุขใหถือวาการนําสัตวเล้ียงใดๆ เขามาในบานเปนความไมดีงามไม 
สมควร เม่ือตกลงวางกตกิากันอยางนี้แลว ถาเขาคนใดคนหน่ึงจะทําการใดท่ีไมเปนไป 
ตามกติกานัน้ เจตนาท่ีจะละเมิดก็ยอมเกิดข้ึนและกรรมกเ็กิดข้ึนตามกรรมนิยาม ท้ังๆ  
ท่ีเม่ือวาโดยสภาวะแลว การรับประทานอาหารกอน 19.00 น. ก็ดี การนาํสัตวเล้ียง 
เขามา  
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ในบานก็ดี จะเปนความดหีรือความช่ัวโดยตัวของมันเองก็หาไม คนคูอานอาจวางกติกา 
ท่ีตรงขามจากนี้ก็ได และในกรณีท่ีตอมาคนใดคนหน่ึงในเขาท้ังสองนั้น พิจารณาเหน็วา  
กติกาท่ีไดวางไวไมเปนไปเพื่อผลดีแกชีวติรวมกันของเขาท้ังสอง เขาก็จะตองยกข้ึนมา 
พูดใหตกลงยกเลิกหรือแกไขเปล่ียนแปลงกติกานัน้กอน การท่ีจะไมปฏิบัติตามของเขา 
จึงจะเปนไปไดโดยไมประกอบดวยเจตนาท่ีจะละเมิดหรือฝาฝน วินัยท่ีนับวาเปนสวน 
หนึ่งของศีลก็เปนไปในลักษณะอยางนี้ เร่ืองความดีความช่ัวความผิดความถูกท่ีเปน 
บัญญัติอันไมเท่ียงแทแนนอนของสังคม กับความเปนไปแหงกุศลอันแนนอนของ 
กรรมนิยาม มีขอบเขตท่ีแยกกันได และมีความสัมพันธเนื่องถึงกัน อันพึงเขาใจไดโดย 
นัยนี ้
        2)        ส่ิงท่ีบัญญัตินั้น กระทบถึงกุศลและอกุศลในกระบวนการของกรรมนิยามดวย  
ในกรณีเชนนีสั้งคมอาจบัญญัติความดีความช่ัวดวยความรูความเขาใจวาอะไรเปนกุศล  
อะไรเปนอกุศล คือรูวาอะไรเกื้อกูลอะไรเปนโทษแกชีวิตจิตใจของมนษุย หรืออาจ 
บัญญัติดวยความไมรูไมเขาใจเลยก็ได แตไมวาสังคมจะบัญญัติวาอยางไรก็ตาม ความ 
เปนไปตามกรรมนิยามกย็อมเปนไปของมันตามปกติ หาไดเปล่ียนไปตามบัญญัติ 
ของสังคมไม ยกตัวอยาง สมมติวา ในสังคมหน่ึง คนถือกันวาการเสพส่ิงเสพติดมึนเมา 
เปนการกระทําท่ีดีงาม ทําใหคนมีความสุข ความสนับสนนุถือวาการมีอารมณรุนแรง 
เปนส่ิงท่ีดี ถือวาควรปลุกเราคนใหตืน่เตนเครงเครียดอยากไดอยากเอาวิง่หาแขงขันอยู 
เสมอจะไดทํางานสรางสรรคไดมาก ถือวาฆาคนพวกอ่ืนเปนความดี หรือประณีตข้ึนมา 
อีกวา ฆาสัตวดิรัจฉานไมบาปเปนตน กรณเีชนนี้ถือไดวาความดีความช่ัวใน 
สังคมนิยมน ขัดกับกุศลและอกุศลในกรรมนิยาม ถามองในแงสังคม บัญญัติหรือ 
ขอยึดถือเหลานี้ อาจกอใหเกดิผลดีบาง ผลรายบางแกสังคม เชน การถือวาเสพส่ิง 
เสพติดมึนเนาเปนการดี อาจทําใหคนจํานวนมากในสังคมนั้นเปนคนเฉ่ือยชาเกยีจ 
คราน สังคมนั้นมีอาชญากรรมเชนลักขโมยมาก มีคนเจบ็ปวยไมสมประกอบ เนื่องจาก 
เหตุนี้ เปนตน หรือการมีชีวิตท่ีเครงเครียดแขงหาแขงเอาตลอดเวลา อาจทําใหสังคม 
นั้นเจริญกาวหนาอยางมากและรวดเร็ว แตตอมาอาจปรากฏวาสังคมนัน้มีคนเปน 
โรคจิตและโรคหัวใจกันมาก มีการฆาตัวตายมาก มีปญหาทางจิตและปญหาสังคมอ่ืนๆ  
มากผิดปกติ หรือในสังคมท่ีถือวาฆาคนพวกอ่ืนไดเปนการดี คนของสังคมนั้น มี 
ลักษณะท่ีปรากฏแกคนพวกอื่นวาเปนมนษุยท่ีโหดรายควรหวาดระแวง ไมนาไววางใจ  
เปนตน ผลตางๆ ท่ีปรากฏในระดับสังคมเชนนี้ หลายอยางอาจสืบเนื่องมาจาก 
กรรมนิยามดวย แตกระนัน้ในเบ้ืองแรกผลที่เปนไปในดานสังคม ก็พึงพจิารณาในแง 



สังคม ผลในดานกรรมนิยาม ก็พึงพิจารณาในแงกรรมนิยาม แยกตางหากจากกันกอน  
เสร็จจากนั้นแลวจึงคอยโยงเขามาหากันในภายหลัง เพื่อไมใหเกดิความสับสน วาถึงผล 
ในดานกรรมนิยาม เจตนาในเร่ืองนี้ซอนกนัอยูเปนสองช้ัน คือ เจตนาทีป่ระกอบดวย 
ความยึดถือตามบัญญัตินั้น ท่ีแสดงเปนความเช่ือถือและคานิยมเปนตน และเจตนาใน 
การกระทําตามหรือไมยอมกระทําตามบัญญัติในเฉพาะคราวน้ันๆ แตไมวากรณีใด  
การไดรับผลตามกรรมนิยามยอมเร่ิมดําเนนิในทันทีเร่ิมแตตั้งเจตนา เชนคนท่ีจะเสพส่ิง 
เสพติดมึนเมา พอจะเสพเจตนาก็ประกอบดวยความกระหยิ่มอยางมัวซัว เม่ือเสพเปน 
นิตย ก็ส่ังสมสภาพจิตอยางนัน้เปนนิสัย คนท่ีเครงเครียดแขงหาแขงเอาจะทํางานแต 
ละคร้ัง เจตนาก็ประกอบดวยความเครียดเรงรอน และส่ังสมสภาพจิตเชนนั้นไว คนท่ี 
ตั้งหนา  
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ฆาผูอ่ืน แมจะไดรับความยกยองและรางวลัในสังคมของพวกตน แตในการกระทําคือ 
การฆาแตละครั้งก็ตั้งเจตนาท่ีประกอบดวยความข้ึงเครียดเห้ียมเกรียมหรือกระเหี้ยน 
กระหือรือ หากปลอยใจไปเรื่อยๆ ก็จะมีการส่ังสมสภาพจิตเชนนั้นจนอาจกลายเปน 
บุคลิกภาพท้ังหมดของเขา คุณภาพของจิตจะเปนไปในทางท่ีหยาบมากขึ้น แตเส่ือม 
เสียความประณีต ความนุมนวลละมุนละไม และความละเอียดลึกซ้ึงเปนตน 
        อนึ่ง พึงทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคําวาเจตนาอีกสักเล็กนอย  
เจตนาในทางธรรม มีความหมายละเอียดออนกวาท่ีเขาใจกันท่ัวไปในภาษาไทย  
กลาวคือ ในภาษาไทยมักใชเจตนาตอเม่ือตองการเช่ือมโยงความคิดท่ีอยูภายใน  
กับการกระทําท่ีแสดงออกมาในภายนอก เชนวา พดูพล้ังไป ไมไดเจตนา หรือเขา 
กระทําการโดยเจตนา เปนตน แตในทางธรรม คือตามหลักกรรมนี้ การกระทําการพูดท่ี 
แสดงออกภายนอกโดยจงใจก็ดี ความคิดตางๆ แมเล็กๆ นอยๆ ท่ีเกิดข้ึนๆ ช่ัวครู 
ช่ัวขณะแลวผานไปๆ ภายในจิตใจก็ดี การคิดส่ิงใดส่ิงหนึ่งในลักษณะใดลักษณะหน่ึงก็ดี  
ความรูสึกและทาทีของจิตใจตอส่ิงตางๆ ท่ีไดประสบทางตาหูจมูกล้ินกายและท่ีระลึก 
หรือนึกข้ึนมาในใจก็ดี ลวนมีเจตนาประกอบอยูดวยท้ังส้ิน เจตนาจึงเปนเจตนจํานง  
ความจงใจ การเลือกอารมณของใจ ตัวนําท่ีหันเหชักพากทําใหจิตเคล่ือนไหวโนมนอม 
ไปหาหรือผละไปจากส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือมุงไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง  
เปนหวัหนาเปนผูจัดการหรือตัวเจากี้เจาการของจิตวาจะเอาอะไรไมเอาอะไรกับเร่ืองใด 
อยางไร เปนตัวการจดัแจงแตงวิถีทางของจิต และในท่ีสุดก็เปนตัวการปรุงแตงจิตนัน้ 
ใหเปนไปตางๆ เม่ือเจตนาเกดิข้ึนคร้ังหนึ่ง ก็คือกรรมเกิดข้ึนท่ีหนึ่ง เม่ือกรรมเกิดข้ึน 
แลว ก็มีผลทันที เพราะเม่ือเจตนาเกิดข้ึน กคื็อมีกิจกรรมเกิดข้ึนในจิตแลว จิตมีการ 
เคล่ือนไหว หรือไหวตัวแลว แมเปนเพียงความคิดอะไรเล็กนอย ซ่ึงถึงจะไมมีผลอะไร 
สําคัญ แตก็ไมไรผลเสียเลย อยางนอยก็เปนละอองกรรมอันละเอียดท่ีส่ังสมหรือพอก 
เขาไวเปนเคร่ืองปรุงแตงคุณสมบัติของจิตอยูภายใน เม่ือมากข้ึนเชน จิตเสพความคิด 
นั้นบอยๆ หรือความคิดนั้นรุนแรงข้ึนจนออกมาภายนอก ผลก็แรงข้ึนขยายออกมาเปน 
ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพเปนตน เชน เจตนาในการทําราย ไมตองพูดถึงกรรมรายแรง 
ถึงข้ันจะฆาคน แมแตการทําลายส่ิงของท่ีเล็กๆ นอยๆ เหลือเกิน ถาทําดวยเจตนาทํา 
ราย คือประกอบดวยโทสะจิตหรือมีความโกรธ อยางคนแกกระดาดวยความฉุนเฉียว  
ท้ังท่ีกระดาษนั้นไมมีคุณคาสําคัญอะไร แตยอมมีผลตอคุณภาพจิต หาเหมือนกนัไมกับ 
การฉีกกระดาษของคนท่ีทําดวยจิตปกติโดยรูวาจะไมใชกระดาษน้ันแลว เม่ือทําการ 
อะไรๆ ดวยเจตนาอยางนัน้บอยๆ ผลแหงการสั่งสมก็จะปรากฏชัดยิ่งข้ึน และอาจ 



ขยายกวางออกไปในระดับตางๆ โดยลําดับ เปรียบเหมือน ฝุนละอองท่ีปลิวเขามาใน 
หองทีละเล็กละนอยอยางท่ีมิไดสังเกตเลย ยอมไมมีสวนใดท่ีไรผลเสียเลย แตผลนั้นจะ 
สําคัญแคไหน นอกจากเปนไปตามความแรงและปริมาณของส่ิงท่ีส่ังสมแลว ยังสัมพนัธ 
กับคุณภาพและการใชงานจิตในระดับตางๆ อีกดวย ฝุนละอองปลิวลงจับทองถนนกวา 
จะทําใหรูสึกสกปรก ก็ตองมีปริมาณมากมาย ฝุนละอองปลิวลงบนพืน้เรือน แมนอย 
กวานัน้ ก็รูสึกสกปรก ฝุนละอองนอยกวานัน้ลงจับโตะเขียนหนังสือ กส็กปรกและรบ 
กวนงาน นอยกวานัน้อีกลงจบักระจกเงาสองหนา ก็รูสึกเปอนและกระทบการใชงาน  
ธุลีละอองนิดเดียวลงจับแวนตา ก็รูสึกไดและทําใหการเห็นพรามัวได อุปมาอยางอ่ืน 
เชน เอามีดขีดท่ีพื้นถนน ท่ีพืน้หอง ท่ี  
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กระจกแวนตา ก็ทํานองเดยีวกัน สวนในดานตรงขามก็พึงเห็นไดเชน การใชผากํามะหยี ่
หรือสําลีเล็กนอยเช็ดพืน้หองจนถึงเช็ดแวนตา เปนตน รวมความคือเจตนจํานงคือ 
เจตนาหรือกรรมนั้นแมเล็กนอย ก็มิไดไรผล อาจอางพุทธศาสนสุภาษิตวา 
        “กรรมดีหรือช่ัวทุกอยางท่ีคนส่ังสมไว ยอมมีผล ข้ึนช่ือวากรรม แมจะนิดหนอย  
[๑ท่ีจะวางเปลาไปเลยยอมไมมี”] 
        และวา “กรรมไมวาดหีรือช่ัว [๒ยอมไมสูญเปลาเลย”] 
        อยางไรกต็าม ผลทางดานกรรมนิยามในระดับจิตใจนี้ คนจํานวนมากคอยจะ 
มองขาม ไมเหน็ความสําคัญ จึงขอเพ่ิมความเปรียบเทียบดวยขออุปมาเกี่ยวกับน้ําอีก 
สัก 2 อยาง 
        -        น้ําสะอาดและน้ําสกปรก มีหลายระดับ เชน น้าํครําในทอระบายโสโครก  
น้ําในแมน้ํา ลําคลอง น้ําประปา และน้ํากล่ันสําหรับผสมยาฉีด เปนตน น้ําครําพอใช 
เปนท่ีอาศัยของสัตวหลายอยางได แตไมเหมาะแกการใชอาบ ไมอาจใชกินหรือทํากจิท่ี 
ประณีตอ่ืนๆ น้ําในแมน้ําลําคลองใชอาบน้ําซักผาได แตก็ยังไมเหมาะท่ีจะรับประทาน  
น้ําประปาใชดืม่กินได แตจะใชผสมยาฉีดยงัไมได เม่ือมีแตน้ําประปาและกิจท่ีใชไมมี 
สวนพิเศษออกไป น้ําประปาน้ันก็พอแกความประสงค แตถามีกรณยีพิเศษเชนจะ 
ผสมยาฉีด ก็เปนอันติดขัด เปรียบไดกับจติท่ีมีคุณภาพตางๆ กัน โดยความหยาบ 
ประณีตขุนมัวและสะอาดผองใสกวากัน เนือ่งมาจากกรรมท่ีไดประกอบส่ังสมไว ถายัง 
ใชงานในสภาพชีวิตอยางนัน้ๆ ก็อาจยังไมรูสึกปญหา แตเม่ือลวงผานกาลเวลาและ 
วัยแหงชีวิตไป อาจถึงโอกาสท่ีตองใชจิตท่ีประณีตยิ่งข้ึน ซ่ึงกรรมปางหลังจะกอปญหา 
ให อาจติดขัดใชไมได หรือถึงกับเนาเสียไปทีเดียว 
        -        น้ํากระเพ่ือมและสงบเรียบมีหลายระดับ ตั้งแตน้ําในทะเลมีคล่ืนโตๆ น้ําใน 
แมน้ําท่ีมีคล่ืนจากเรือยนต น้าํในลําธารท่ีไหลริน น้ําในสระท่ีลมสงบ จนถึงน้ําในภาชนะ 
นิ่งปดสนิท บางกรณีจะใชน้าํมีคล่ืนกระเพือ่มกระฉอกไปบางก็ได แตบางกรณีอาจตอง 
ใชน้ําสงบน่ิงอยางท่ีแมแตวางเข็มเย็บผาลงไปก็ลอยน่ิงอยูไดนาน คุณภาพของจิตท่ี 
หยาบและประณีตซ่ึงสัมพันธกับการใชงานและการเขาถึงคุณวิเศษตางๆ ท่ีชีวิตจะเขา 
ถึงได ก็พึงเขาใจโดยทํานองนั้น 
        สังคมนิยมนกับกรรมนยิามแยกตางหากกัน ผลในฝายกรรมนิยามยอมดําเนนิ 
ไปตามกระบวนการของมันเอง ไมข้ึนตอบัญญัติของสังคมที่ขัดกับมันดงัท่ีกลาวมานี้  
อยางไรก็ดี เพราะเหตุท่ีนยิมนและนิยามทัง้สองนั้นมีแงท่ีสัมพันธดังกลาวแลวในขอท่ี 
หนึ่ง ดังน้ัน ผูปฏิบัติถูกตองในแงของกรรมนิยาม คือทําตามหลักกุศล ก็อาจประสบ 



ปญหาจากสังคมนิยมนท่ีขัดแยงนัน้ได เชน ผูท่ีอยูในสังคมท่ีช่ืนชอบการเสพส่ิงมึนเมา  
แตไมยอมเสพดวย เขายอมไดรับผลตามกรรมนิยาม คือไมเสียคุณภาพจติท่ีโปรง 
ผองใสไปเพราะเหตุจากของเมานั้นกจ็ริง แตในแงสังคมซึ่งตางหากจากกรรมนิยามเขา 
อาจถูกเยยหยนัลอเลียนเชนวา ไมเขม 
{๑ขุ.ชา.27/2054/413 (แตไมพึงสับสนกับเร่ืองกรรมท่ีไมใหผลในระดบัวิถีชีวิต 
ภายนอก)} 
{๒ขุ.ชา.28/864/306}  
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แข็งหรือถูกมองในทางไมดใีนแงสังคมอยางอ่ืนๆ อีก และแมในแงของกรรมนิยามเอง  
เขาอาจประสบปญหาจากเจตนาฝาฝนขอนิยมของสังคมอยางท่ีกลาวในขอหนึ่ง เกดิ 
ความขัดแยงในทางจิตใจ ซ่ึงจะมากนอยเพียงใดแลวแตปญญาท่ีจะปลดเปล้ืองจิตของ 
เขา สังคมเจริญแลวท่ีคนท้ังหลายมีปญญา มักไดอาศัยประสบการณซ่ึงไดสะสมมาของ 
มนุษยรุนแรงเกาๆ ไดเรียนรูวาอะไรเกื้อกูลแกชีวติจิตใจของมนุษยอยางแทจริง อะไร 
ไมเกื้อกูลแลวมักบัญญัติกฎเกณขอกําหนดเกี่ยวกับความดีความช่ัวฝายสังคมนิยมน  
ใหสอดคลองกับหลักฝายกศุลและอกุศลในฝายกรรมนยิาม ความสามารถบัญญัติหลัก 
ฝายสังคม ใหสอดคลองกับหลักฝายกรรมนิยามนี้ นาจะเปนเคร่ืองวัดถึงความเจริญท่ี 
แทจริงของสังคมนั้นไดดวย 
        โดยนัยนี้ เม่ือมีปญหาจะตองวนิิจฉัยขอบัญญัติเกี่ยวกับความดแีละความช่ัว  
นาจะพิจารณาเปน 2ช้ัน คือ พิจารณาในแงสังคมนิยมนวาขอบัญญัตินั้นเปนไปเพื่อ 
ผลดีเชน ชวยใหเกิดประโยชนสุขแกสังคมหรือไม ช้ันหนึ่ง แลวพจิารณาในแง 
กรรมนิยามวาขอบัญญัตินั้นเปนกุศลหรือไมคือ เกื้อกูลแกชีวิตจติใจหรือไม อีกช้ันหนึ่ง 
        ขอบัญญัติบางอยาง แมสังคมจะยึดถือกันมานาน แตแทจริงแลวไมเกื้อกูลเลย  
แมในแงสังคมนิยมน สวนในแงกรรมนยิามเปนอันไมตองพูดถึง ขอบัญญัติเชนนั้น  
สังคมพึงตกลงกันยกเลิกเสีย หรืออาจตองอาศัยผูมีปญญาท่ีใจบริสุทธ์ิกอปรดวยกรุณา 
มาชักนํา เชนท่ีพระพุทธเจาทรงกระทําตอประเพณเีกีย่วกับการบูชายญัและวรรณะ 4  
ของสังคมอินเดีย เปนตน 
        ในกรณีท่ีพิจารณาแลว เห็นวาขอบัญญัติหรือนิยมนนั้นเกื้อกูลในแงสังคม จะ 
ชวยใหเกิดความเจริญแกหมูมนุษย แตไมสอดคลองกับหลักแหงกุศลธรรมตาม 
กรรมนิยาม กรณีเชนนี้ควรจะตั้งขอสงสัยวา บางทีคนอาจหลงผิดมองเห็นส่ิงท่ีไม 
เกื้อกูลแกสังคมอยางแทจริง วาเปนส่ิงเกื้อกลูก็ได คืออาจหลงพอใจในความเจริญ 
กาวหนาท่ีผิดๆ เปนท่ีช่ืนชมนาพอใจในเวลาส้ันๆ แตกอโทษในระยะยาว ส่ิงท่ีเกื้อกูล 
แทจริงนาจะสอดคลองกันท้ังในแงสังคมนยิมนและในแงกรรมนิยาม มีหลักท่ัวไปวา  
ส่ิงท่ีเกื้อกูลแกชีวิตจิตใจมักเกื้อกูลอยางเปนกลางๆ คือ เม่ือเกื้อกูลแกชีวิตหนึง่ก็เกื้อกลู 
แกชีวติท้ังหมด เร่ืองนี้พึงเหน็บทเรียนจากการสรางความเจริญดานกายภาพ มนุษย 
มุงหวังความเจริญรุงเรืองทางวัตถุ เขาใจวาความมีวัตถุพร่ังพรอมสะดวกบริบูรณจะ 
นํามาซ่ึงประโยชนสูงสุดแกสังคมมนุษย จงึไดเพยีรพยายามสรางสรรคความเจริญ 
กาวหนาทางวตัถุมากมาย พรอมกับทําลายชีวิตและสภาพชีวิตตางๆ ท่ีเห็นวาขัดขวาง 
ความเจริญของตน จนในที่สุดก็ไดทราบวา การกระทําของตนมีหลายสวนท่ีไดเปนไป 



ดวยความหลงผิด แมสังคมจะดูคลายเจริญก็จริงแตไดกอพิษภยัแกชีวิตดานรางกาย 
เปนอันมาก จนถึงกับวาถาขืนกาวหนาในลักษณะเดิมตอไป อาจกลายเปนการดําเนินสู 
ความพินาศเส่ือมสูญก็ได 
        พึงสรางสรรคความเจริญกาวหนาทางวัตถุชนิดท่ีไมเปนพิษเปนภัยแกชีวิต 
ดานกายฉันใด ก็พึงสรางสรรคความเจริญกาวหนาทางสังคมชนิดท่ีไมเปนพิษเปนภยั 
แกชีวติดานจิตปญญาฉันนั้น 
        ในการวนิิจฉัยวาอะไรเปนความดี อะไรเปนความช่ัวนี้ เม่ือพดูในทางปฏิบัติ เพื่อ 
ใหคนท่ัวไปใชประโยชนไดทุกระดับ พระพุทธเจาตรัสสอนใหถือขอพิจารณาเกี่ยวกับ 
กุศลและอกุศลเปนหลักแกนกลาง  
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จากนั้นทรงผอนขยายออกไป ใหใชสํานกึเกี่ยวกับความดีความช่ัวของตนเอง อยางท่ี 
เรียกกนัวามโนธรรม และใหถือมติของผูรูเปนหลักประกอบหรืออางอิง (สองอยางนี ้
เปนฐานของหริิโอตตัปปะ) นอกจากนั้นใหพิจารณาที่ผลของการกระทําอันจะเกิดแกตน 
เองและแกผูอ่ืน หรือแกบุคคลและสังคม การท่ีตรัสเชนนี้คงจะเปนดวยวา คนบางคน 
ยังมีปญญาไมกวางขวางลึกซ้ึงเพียงพอ อาจมองเห็นภาวะท่ีเปนกศุลและอกุศลไมชัด 
เจน จึงใหถือเอามติของทานผูรูเปนหลักประกอบดวย และถายังไมชัดพอก็มองดูงายๆ  
จากผลของการกระทํา แมแตท่ีเปนไปตามบัญญัติของสังคมสําหรับคนท่ัวไปการ 
พิจารณาดวยหลักท้ังสามนี้ ถือไดวาเปนวิธีการตรวจสอบหลายๆ ช้ัน เพือ่ใหการวินิจฉัย 
เปนไปอยางรอบคอบ 
        โดยสรุป เกณฑวินจิฉัยกรรมดีและกรรมชั่วมีวา ในแงของกรรม ใหถือเอาเจตนา 
เปนหลักตดัสินวาเปนกรรมหรือไม และในแงท่ีวากรรมน้ันดีหรือช่ัวใหพิจารณาตาม 
หลักเกณฑดังนี้ 
        ก.        เกณฑหลัก 
        1.        ตัดสินดวยความเปนกุศลเปนอกุศล โดย 
                -        พิจารณามูลเหตุวา เปนเจตนาท่ีเกิดจากกศุลมูล คือ อโลภะ อโทสะ  
                        อโมหะ หรือเกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ 
                -        พิจารณาตามสภาวะวา เปนสภาพเกื้อกูลแกชีวติจิตใจหรือไม ทําใหจติ 
                        สบาย ไรโรค ปลอดโปรง ผองใส สมบูรณ หรือไม สงเสริมหรือบ่ันรอน 
                        คุณภาพและสมรรถภาพของจิตชวยใหกุศลธรรม (สภาพท่ีเกื้อกูล)  
                        ท้ังหลายเจริญงอกงามข้ึน อกุศลธรรมท้ังหลายลดนอยลง หรือทําให 
                        กุศลธรรมลดนอยลง อกุศลกรรมท้ังหลายเจริญงอกงามข้ึน ตลอดจนมี 
                        ผลตอบุคลิกภาพอยางไร 
        ข.        เกณฑรวม 
        2.        ใชมโนธรรม คือ ความรูสึกผิดชอบช่ัวดีของตนเองพิจารณาวา การท่ีกระทํา 
                นั้นตนเองติเตียนตนเองไดหรือไม เสียความเคารพตนหรือไม 
        3.        พิจารณาความยอมรับของวิญู หรือนักปราชญหรือบัณฑติชน วาเปนส่ิงท่ี 
                วิญูยอมรับหรือไม ช่ืนชมสรรเสริญ หรือตําหนิติเตยีน 
        4.        พิจารณาลักษณะ และผลของการกระทํา 
                -        ตอตนเอง 
                -        ตอผูอ่ืน 



        ก)        เปนการเบียดเบียนตน เบียดเบียนผูอ่ืน ทําตนเองหรือผูอ่ืนใหเดือดรอน 
                หรือไม 
        ข)        เปนไปเพื่อประโยชนสุข หรือเปนไปเพื่อโทษทุกข ท้ังแกตน และผูอ่ืน 
        หลักเกณฑนี้อาจสรุปไดอีกแนวหน่ึง ดวยสํานวนแสดงการจัดประเภทของเกณฑ 
ท่ีใชตัดสิน แตมีขอท่ีตองทําความเขาใจกันไวกอนบางอยาง กลาวคือ ประการท่ีหนึ่ง  
ใหถือวา การพิจารณาในแงของกุศลมูล อกุศลมูล และกุศล อกุศลนั้น วาโดยสาระเปน 
อันเดียวกนั คือมุงพิจารณาความเกื้อกูลหรือไมเกื้อกูล  
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ตอคุณภาพของชีวิตจิตใจ อีกประการหนึ่ง การยอมรับหรือไมยอมรับของปราชญ การ 
ติเตียนหรือสรรเสริญของวิญู นั้น เม่ือมองอยางกวาง ๆ หรือมองในระดับสถาบัน  
และเม่ือวาโดยสวนใหญ มติของวิญูหรือปราชญจะปรากฏอยูในรูปของบัญญัติทาง 
ศาสนาบาง ขนบธรรมเนียมประเพณีบาง กฎหมายบาง เปนตน แมวาบทบัญญัติและ 
ส่ิงท่ีถือตามกันมาเหลานี้ ไมจําเปนจะตองเปนมติของวญิูเสมอไป และการปฏิบัติท่ี 
ขัดแยงแปลกอกไปจากบทบัญญัติและส่ิงท่ีถือตามกันมาเหลานี้ ก็ไมจาํเปนตองเปน 
ขอท่ีวิญูติเตียนเสมอไป แตก็พอจะพูดไดวาสวนท่ีแตกตางนี้เปนขอยกเวน ซ่ึงก็เปน 
กิจของวิญูนัน่แหละที่จะตองหม่ันสอบสวนตรวจตราในเร่ืองเหลานี้ในแตละกาลแตละ 
สมัยแตละคร้ังแตละคราวเร่ือยๆ ไป จึงมักมีพุทธพจนตรัสสําทับวา [๑“อนุวิจจฺ วิ ฺ ู”]  
(วิญูใครครวญแลว จึงติเตียนหรือสรรเสริญ คือยอมรับหรือไมยอมรับ) และจะเห็น 
วา วิญูนีแ้หละเม่ือใครครวญแลว ก็ไดเปนผูทําการแกไขเปล่ียนแปลงส่ิงท่ียึดถือ 
ปฏิบัติบัญญัติกันมาผิดๆ หรือเคล่ือนคลาดจากความหมายท่ีถูกตอง เชน พระพุทธเจา 
ทรงติเตียนไมยอมรับระบบวรรณะและการบูชายัญ เปนตน 
        เม่ือทําความเขาใจกนัอยางนี้แลว ก็สรุปหลักเกณฑตดัสินความดีความชั่ว หรือ 
กรรมดี กรรมช่ัวท้ังตามแนวกรรมนิยามลวนๆ และกรรมนิยามที่สัมพันธกับ 
สังคมนิยมน ท้ังโดยสภาวะบาง คุณคาตามท่ีกําหนดใหบาง ไดอีกสํานวนหนึ่ง มีสาระ 
อยางเดยีวกับขอสรุปขางบนนั้นเอง แตจดัจําแนกขอตางๆ กัน มีใจความคาบเกี่ยวกนั  
ดังนี ้
        1.        วาโดยคุณโทษตอชีวิต หรือตอจิตใจและบุคลิกภาพ คือ เปนสภาวะท่ีเกื้อกลู 
แกชีวติจิตใจหรือไมเอ้ือหรือไมตอคุณภาพชีวิต สงเสริมหรือบ่ันรอนคุณภาพและ 
สมรรถภาพของจิต ทําใหอกุศลกรรม หรืออกุศลธรรมท้ังหลายอ่ืนลดถอยหรือเจริญ 
งอกงาม ชวยสรางเสริมบุคลิกภาพท่ีดีงามหรือไม 
        2.        วาโดยคุณโทษตอบุคคล คือ เปนการเบียดเบียนตนหรือไม ทําใหตน 
เดือดรอนหรือไม [๒เปนไปเพื่อทําลายหรืออํานวยประโยชนสุขท่ีแทจริงแกตน] 
        3.        วาโดยคุณโทษตอสังคม คือ การเบียดเบยีนผูอ่ืนหรือไม ทําผูอ่ืนใหเดือดรอน 
หรือไม เปนไปเพื่อทําลายหรืออํานวยประโยชนสุขแกผูอ่ืน และแกสวนรวม 
        4.        วาโดยมโนธรรม หรือ โดยสํานกึอันมีตามธรรมชาติของความเปนมนุษย คือ  
พิจารณาเห็นดวยความรูสึกผิดชอบช่ัวดีของตนเองวา การนั้นเม่ือทําแลว ตนเองติเตียน 
หรือกลาวโทษตนเองไดหรือไม 
        5.        วาโดยมาตรฐานทางสังคมคือ ตามบัญญัติทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณ ี 



และสถาบันตางๆ ทางสังคม เชนกฎหมาย เปนตน ซ่ึงข้ึนตอการใครครวญตรวจสอบ 
กล่ันกรองของวิญูท้ังหลาย ตามกาลสมัย ท่ีจะมิใหถือกนไปโดยงมงายหรือผิดพลาด 
คลาดเคล่ือน ตลอดจนการใครครวญแลวยอมรับหรือไมของ 
{๑ดู ม.ม.13/39/35-46/40; 553/500; องฺ.ทุก.20/264/73; 379/111= 
องฺ.จตุกฺก.21/3; 83/108; องฺ.ป ฺจก.22/217/283; 241/296-248/298;  
องฺทสก.24/23/41; ขุ..ธ.25/27/45} 
{๒ขอ 2. ตางจากขอ 1. ในแงท่ีมุงถึงผลซ่ึงบุคคลจะไดประสบในระดบัแหงวิถีชีวิต โดย 
เฉพาะความสุขความทุกข ความเจริญและความเส่ือมเสียหายอยางเหน็ๆ (บุคคลอาจ 
ไมรูจัก ไมเขาใจชีวิตจิตใจของเขาเองดวยซํ้า)}  
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วิญูเหลานั้นในแตละกรณ ี
        กอนจะพจิารณาปญหาเกี่ยวกับการใหผลของกรรมดีและกรรมช่ัวในหัวขอถัดไป  
ขอนําขอความจากบาลีตอไปนี้ มาอางเปนหลักสําคัญความท่ีไดกลาวมาในตอนน้ี 
        “ธรรมเปนกุศล เปนไฉน? ไดแก กุศลมูล 3 คือ อโลภะ อโทาะ อโมหะ, เวทนา 
ขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ท่ีประกอบดวยกุศลมูลนั้น, กายกรรม  
วจีกรรม มโนกรรม ท่ีมีกุศลมูลนั้นเปนสมุฏฐาน เหลานีคื้อธรรมเปนกุศล” 
        “ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน? ไดแก อกศุลมูล 3 คือ โลภะ โทสะ โมหะ และ 
กิเลสท้ังหลายที่ตั้งอยูในฐานเดียวกันกับอกศุลมูลนั้น, เวทนาขันธ สัญญาขันธ  
วิญญาณขันธ ท่ีประกอบดวยอกุศลมูลนั้น, กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม ท่ีมีอกุศลมูล 
นั้นเปนสมุฏฐาน [๑เหลานี้คือธรรมเปนอกุศล”] 
        “อันตรายมี 2 อยาง คือ อันตรายท่ีปรากฏ เปนไฉน? ไดแก ราชสีห เสือโครง  
เสือเหลือง หมี เสือดาว หมาปา ฯลฯ โจร ฯลฯ โรคตา โรคหู โรคจมูก ฯลฯ หนาว รอน  
หิว กระหาย อุจจาระ ปสสาวะ สัมผัสเหลือบยุง ลมแดดและสัตวเสือกคลาน เหลานี ้
เรียกวาอันตรายท่ีปรากฏ” 
        “อันตรายที่ปกปด เปนไฉน? ไดแก กาย-วจ-ีมโนทุจริต กามิจฉนทนิวรณ  
พยาบาทนวิรณ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจกกุกุจจนวิรณ วิจกิิจฉานวิรณ ราคะ โทสะ โมหะ  
ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู (ลบลางปดซอนความดีของผูอ่ืน) ความยกตัว 
กดเขาไว ความริษยา ความตระหนี่ มารยา ความโออวด ความดื้อกระดาง ความแขงดี  
ความถือตัว ความดูหม่ินความมัวเมา ความประมาท ปวงกิเลส ปวงความทุจริต  
ปวงความกระวนกระวาย ปวงความรานรน ปวงความเดอืดรอน ปวงความปรุงแตงท่ี 
เปนอกุศล เหลานี้เรียกวาอันตรายท่ีปกปด” 
        “ท่ีช่ือวาอันตราย เพราะอรรถวากระไร จึงช่ือวาอันตราย? เพราะอรรถวา 
ครอบงํา…เพราะอรรถวาเปนไปเพื่อความเส่ือม…เพราะอรรถวาเปนท่ีอาศัย…” 
        “ท่ีช่ือวาอันตราย เพราะอรรถวาครอบงํา เปนอยางไร? คือ อันตรายเหลานัน้  
ยอมขม ขมกดข่ี ครอบงํา ทวมทับ บ่ันรอน ย่ํายี บุคคลนั้น…” 
        “ท่ีช่ือวาอันตราย เพราะอรรถวาเปนไปเพื่อความเส่ือม เปนอยางไร? อันตราย 
เหลานั้น ยอมเปนไปเพื่อความเส่ือมแหกุศลธรรมท้ังหลาย ฯลฯ” 
        “ท่ีช่ือวาอันตราย เพราะอรรถวาเปนท่ีอาศัย เปนอยางไร? อกุศลกรรมช่ัวราย 
เหลานั้นเกิดข้ึนท่ีภายในนั้น อาศัยอัตภาพอยู เหมือนกับสัตวอาศัยรู สัตวอาศัยน้ํา ก็อยู 
ในน้ํา สัตวอาศัยปา ก็อยูในปา สัตวอาศัยตนไม ก็อยูท่ีตนไม ฯลฯ” 



        “สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ภิกษุท้ังหลาย ภิกษยุังมีศิษยอยูรวมดวย  
[๒ยังมีอาจารยคอยสอดสอง] ยอมอยูเปนทุกข ไมผาสุกสบาย; ภิกษุมีศิษยอยูรวมดวย  
มีอาจารยคอยสอดสอง ยอมอยูเปนทุกข ไมผาสุก 
{๑อภิ.ส.34/663/259 (ทานกลาวถึงอัพยากตธรรมตอไปอีก แตไมยกมา เพราะพน 
ท่ีตองการ)} 
{๒เปนสํานวนแบบเลนคํา แปลตามศัพทวา อยูมีอันเตวาสิก มีอาจารย}  
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สบาย เปนอยางไร? กลาวคือ พอจักษเุห็นรูป…พอโสตสดับเสียง…พอจมูกดมกล่ิน…พอ 
ล้ินล้ิมรส…พอกายตองส่ิงกระทบ…พอใจรูธรรมารมณ อกุศลธรรมช่ัวราว ความดําริราน  
อันกอกิเลสผูกรัดท้ังหลาย ก็เกิดข้ึนแกภกิษอุกุศลธรรมช่ัวรายท้ังหลายยอมอยูอาศัย  
เท่ียววิ่งซานไปขางในของเธอ เพราะเหตุดังนี้นั้นเธอจึงถูกเรียกวา มีลูกศิษยอยูรวม 
ดวย, อกุศลธรรมช่ัวรายเหลานั้น ยอมคอยเรียกเราเธอ ยอมคอยเรียกเราเธอ เพราะ 
เหตุดังนัน้ เธอจึงถูกเรียกวามีอาจารยคอยสอดสอง…” 
        “สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา: ภิกษุท้ังหลาย ธรรม 3 ประการเหลานี้  
เปนมลทินภายใน เปนศัตรูภายใน เปนขาศึกภายใน เปนเพชฆาตภายใน เปนผูจองลาง 
ภายใน, สามประการนี้คืออะไร? ไดแกโลภะ โทสะ…โมหะ ฯลฯ” 
        “โลภะ กอความเสียหาย โลภะทําใจใหกําเริบ คนไมรูเทาทันวามันเปนภยัท่ีเกิด 
ข้ึนขางใน โลภเขาแลวไมรูอรรถ โลภเขาแลวไมเห็นธรรม พอความโลภเขาครอบงํา  
เวลานั้นมีแตความมืดต้ือ; โทสะ กอความเสียหาย ฯลฯ โมหะกอความเสียหาย ฯลฯ  
(เหมือนกัน)” 
        “สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา: ดูกรมหาบพติร ธรรม 3 ประการเกดิข้ึน 
ภายในตัวของคน ยอมเกดิข้ึนเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข เพื่อความเปน 
อยูไมผาสุก, สามประการคืออะไร? ไดแก โลภะ…โทสะ…โมหะ ฯลฯ” 
        “โลภะ โทสะ โมหะ เกดิข้ึนขางในตนเอง ยอมบ่ันรอนคนใจบาป [๑เหมือนขุยไผ 
บ่ันรอนตนไผฉะนั้น…”] 
        “ดูกรมหาบพิตร ธรรม 3 ประการ เม่ือเกิดข้ึนแกโลก ยอมเกิดข้ึนเพือ่มิใช 
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข เพื่อความเปนอยูไมผาสุก, สามประการคืออะไร?  
ไดแก [๒โลภะ…โทสะ…โมหะ ฯลฯ”] 
        “ภิกษุท้ังหลาย อกุศลมูลมี 3 อยางดงนี้, สามอยางคืออะไร? ไดแก อกุศลมูล 
คือโลภะ อกุศลมูลคือโทสะ อกุศลมูลคือโมหะ” 
        “แมตัวโลภะเองกเ็ปนอกุศล, คนโลภแลว ปรุงแตงกรรมใด ดวยกายวาจาใจ แม 
กรรมนั้นก็เปนอกุศล, คนโลภแลว ถูกความโลภครอบงํา มีจิตถูกโลภะบอนเสียแลวยอ 
มหาเร่ืองกอความทุกขแกผูอ่ืน โดยฆาเขาบาง จองจําบาง ทําใหสูญเสียบาง ตําหนิโทษ 
เอาบาง ขับไลบาง ดวยถือวา ขาฯ เปนคนมีกําลังขาฯ เปนผูทรงพลัง แมขอนั้นก็เปน 
อกุศล; อกุศลธรรมช่ัวรายเปนอเนก ซ่ึงเกิดจากโลภะ มีโลภะเปนตนเหตุ มีโลภะเปน 
แดนเกิด มีโลภะเปนปจจยั เหลานี้ ยอมประดังมีแกเขาดวยประการฉะน้ี” 
        “แมตัวโทสะเองก็เปนอกุศล, คนมีโทสะแลว ปรุงแตงกรรมใด ดวยกาย วาจา  



ใจ แมกรรมนัน้เปนอกุศล, คนมีโทสะแลว…ยอมหาเร่ืองกอทุกขแกผูอ่ืน…แมขอนัน้ก ็
เปนอกุศล, อกุศลธรรมช่ัวรายเปนอเนก…ยอมประดังมีแกเขาดวยประการฉะน้ี ฯลฯ” 
{๑ขุ.ม.29/22/14-18; 728/436-441; 911/573-8;  
ขุ.จู.30/692/348-352; 
สวนขอความที่อางเร่ืองอยูมีลูกศิษย ทานยกมาจาก ส.สฬ.18/236/170; เร่ืองมลทิน 
ภายในจาก ขุ.อิติ.25/268/295; เร่ืองธรรม 3 เกิดขางในคน จาก  
ส.ส.15/329/101; คาถามีท่ี ขุ.อิติ.25/228/264 ดวย} 
{๒ส.ส.15/403/142}  
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        “แมตัวโมหะเอง ก็เปนอกุศล, คนมีโมหะแลว ปรุงแตงกรรมใด ดวยกาย วาจา  
ใจ แมกรรมนัน้เปนอกุศล, คนมีโมหะแลว…ยอมหาเร่ืองกอทุกขแกผูอ่ืน…แมขอนัน้ก ็
เปนอกุศล, อกุศลธรรมช่ัวรายเปนอเนก…ยอมประดังมีแกเขาดวยประการฉะน้ี ฯลฯ” 
        “บุคคลเชนนี้ ผูถูกอดวยกาย วาจา ใจ แมกรรมนั้นเปนอกุศล, คนมีโทสะแลว… 
ยอมหาเร่ืองกอทุกขแกผูอ่ืน…แมขอนั้นกเ็ปนอกุศล, อกศุลธรรมช่ัวรายเปนอเนก…ยอม 
ประดังมีแกเขาดวยประการฉะนี้ ฯลฯ”ธรรมช่ัวรายท่ีเกดิจากโลภะ…โทสะ…โมหะ 
ครอบงําแลว มีจิตถูกบอนแลว ในปจจุบันนี่เอง ก็อยูเปนทุกข มีความค่ังเครียด  
คับแคน เรารอน เพราะกายแตกตายไป ก็เปนอันหวังทุคติได เปรียบเหมือนตนสาละ  
ตนตะแบก หรือตนสะครอกต็าม ถูกเถายานทราย 3 เถา ข้ึนคลุมยอด พนัรอบตนแลว  
ยอมถึงความไมเจริญ ยอมถึงความพินาศ ยอมถึงความเส่ือม ความวอดวาย…” 
        “ภิกษุท้ังหลาย กุศลมูล มี 3 อยางดังนี,้ สามอยางคืออะไร? ไดแก กศุลมูลคือ 
อโลภะ กุศลคืออโทสะ [๑กศุลมูลคืออโมหะ ฯลฯ”] 
        “กรรมใดกระทําดวยโลภะ…โทสะ…โมหะ เกดิจากโลภะ…โทสะ…โมหะ มีโลภะ… 
โทสะ…โมหะ เปนตนเหตุ เปนตัวกอกําเนดิ กรรมนั้นเปนอกุศล กรรมนั้นมีโทษ กรรม 
นั้นมีทุกขเปนผล กรรมนั้นยอมเปนไปเพื่อเกิดกรรมตอไป (กรรมสมุทัย) ไมเปนไป 
เพื่อดับกรรม (กรรมนิโรธ)” 
        “ภิกษุท้ังหลาย ตนเหตุเพื่อความกอกําเนิดแหงกรรมท้ังหลายมี 3 อยางดังนี,้  
สามอยางคืออะไร? ไดแกอโลภะ…อโทสะ…อโมหะ…” 
        “กรรมใดกระทําดวยอโลภะ…อโทสะ…อโมหะ เกดิจากอโลภะ…อโทสะ…อโมหะ  
มีโลภะ…อโทสะ…อโมหะ เปนตนเหตุ เปนตัวกอกําเนดิ กรรมนั้นเปนกุศล กรรมนั้นมี 
โทษ กรรมนั้นมีสุขเปนผล กรรมนั้นยอมเปนไปเพื่อความดับกรรม (กรรมนิโรธ)  
[๒ไมเปนไป เพื่อเกิดกรรมตอไป (กรรมสมุทัย)…”] 
        “ดูกรกาลามชนท้ังหลาย เม่ือใด ทานทัง้หลายพึงรูดวยตนเองวา ธรรมเหลานี ้
เปนอกุศล ธรรมเหลานี้มีโทษ ธรรมเหลานี้มีวิญูติเตียน ธรรมเหลานี้ถือปฏิบัติถึงท่ี 
แลว จะเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข เม่ือนั้นทานท้ังหลายพึงละเสีย” 
        “ดูกรกาลามชนท้ังหลาย พวกทานสําคัญความขอนั้นวาอยางไร? โลภะ…โทสะ… 
โมหะ เม่ือเกิดข้ึนภายในตัวของคน ยอมเกดิข้ึนเพื่อเกื้อกลู หรือเพ่ือไมเกื้อกูล” 
        (ตอบ: เพือ่ไมเกื้อกูล พระเจาขา) 
        “คนท่ีโลภแลว…เคืองแคนแลว…หลงแลว ถูกโลภะ…โทสะ..โมหะครอบงํา มีจิต 
อันถูกบอนแลวยอมสังหารชีวิตบาง ถือเอาของท่ีเขามิไดใหบาง ลวงภรรยาของผูอ่ืน 



บาง พูดเท็จบาง ชักชวนผูอ่ืนใหเปนอยางนัน้บาง ซ่ึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล  
เพื่อความทุกขตลอดกาลนาน 
        (ทูลรับ: จริงอยางนั้นพระเจาขา) 
{๑องฺ.ติก.20/509/258-263 (ทานบรรยายเร่ืองกุศลมูลไวดวย แตพึงทราบโดยนยั 
ตรงขามจากท่ีกลาวแลว)} 
{๒องฺ.ติก.20/551/338}  
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        “ดูกรกาลามชนท้ังหลาย พวกทานสําคัญความขอนั้นวาอยางไร? ธรรมเหลานี้ 
เปนกุศลหรือเปนอกุศล? 
        (ตอบ: เปนอกุศล พระเจาขา) 
        “ประกอบดวยโทษ หรือไมมีโทษ? 
        (ตอบ: ประกอบดวยโทษ พระเจาขา) 
        “ผูรูติเตียน หรือผูรูสรรเสริญ? 
        (ตอบ: ผูรูติเตียน พระเจาขา) 
        “ธรรมเหลานี้ ถือปฏิบัติถึงท่ีแลว เปนไปเพื่อไมเกื้อกูล เพื่อความทุกข หรือหา 
ไม, หรือวาพวกทานมีความเห็นในเร่ืองนี้อยางไร? 
        (ตอบ: ถือปฏิบัติถึงท่ีแลว ยอมเปนไปเพ่ือไมเกื้อกลู เพื่อความทุกข, พวก 
ขาพระองคมีความเหน็ในเร่ืองนี้วาอยางนี้) 
        “โดยนัยดังนี้แล กาลามชนท้ังหลาย ขอท่ีเราไดกลาวไววา:มาเถิด กาลามชน 
ท้ังหลาย ทานท้ังหลายอยาถือโดยฟงตามกนัมา ฯลฯ อยาถือโดยนับถือวาสมณะนี้เปน 
ครูของเรา, เม่ือใดทานท้ังหลายพึงรูดวยตนเองวาธรรมเหลานี้เปนอกศุล ฯลฯ เม่ือนัน้ 
ทานท้ังหลายพึงละเสีย [๑เราไดกลาวโดยอาศัยเหตุผลดงัวามาน้ี”] 
        ตอไปนี้ เปนคําสนทนาระหวางพระเจาปเสนทิโกศล กับพระอานนท ถามตอบ 
ปญหาเกี่ยวกับความหมายของ ความดี ความช่ัว ซ่ึงจะเหน็วา ทานเอาหลักเกณฑท่ี 
กลาวขางตนเขาสัมพันธกันท้ังหมด ราชา  พระคุณเจาผูเจริญ ชนเหลาใดเปนพาล  
ไมฉลาด ไมใครครวญ ไมพิจารณาแลว กลาวคุณหรือโทษของชนเหลาอ่ืน เราไมยดึถือ 
การกลาวคุณหรือโทษของชนเหลานั้นโดยความเปนแกนสาร, สวนชนเหลาใดเปน 
บัณฑิตฉลาดเฉียบแหลม มีปญญา ใครครวญ พิจารณาแลว กลาวคุณหรือโทษของชน 
เหลาอ่ืน เรายอมยึดถือการกลาวคุณหรือโทษของชนเหลานั้นโดยความเปนแกนสาร 
        พระคุณเจาอานนทผูเจริญ ความประพฤติทางกาย…ความประพฤติทางวาจา… 
ความประพฤติทางใจ ท่ีสมณพราหมณท้ังหลายผูเปนวิญู จะพึงกลาวโทษได คืออยาง 
ไหน? 
อานนท: คือ ความประพฤตทิางกาย…ทางวาจา…จางใจ ท่ีเปนอกุศล มหาบพิตร 
ราชา  ความประพฤติทางกาย…ทางวาจา…ทางใจ ท่ีเปนอกุศลคืออยางไหน? 
อานนท: คือ ความประพฤตทิางกาย…ทางวาจา…ทางใจ ท่ีมีโทษ 
ราชา:  ความประพฤติทางกาย…ทางวาจา…ทางใจ ท่ีมีโทษคืออยางไหน? 
อานนท: คือ ความประพฤตทิางกาย…ทางวาจา…ทางใจ [๒ท่ีมีความบีบค้ัน] 



{๑องฺ.ติก.20/505/243 (ตอจากนี้ตรัสเกี่ยวกบัธรรมฝายกุศล ซ่ึงพึงทราบโดยนยั 
ตรงขามจากน้ี); พระสูตรท่ีมีความคลายกันนี้มีอีกท่ี องฺ.ตกิ.20/506/249;  
องฺ.จตุกฺก.21/193/259} 
{๒"สพฺยาปชฌุ" เรามักแปลกันวา มีความเบียดเบียน หรือประกอบดวยความเบียด 
เบียน แตอรรถกถาท้ังหลายทานไดแปลวา มีทุกข หรือประกอบดวยทุกขแทบท้ังนั้น ไม 
วาท่ีนี้หรือท่ีอ่ืน, จะแปลวา มีความดับของก็ดูดี (อพฺยาปชุฌ ท่ีตรงขาม ก็เชนเดยีวกัน)  
ดู ม.อ.3/321, 99, 332, 508 ฯลฯ}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 253 
ราชา:  ความประพฤติทางกาย…ทางวาจา…ทางใจ ท่ีมีความบีบค้ัน คืออยางไหน? 
อานนท: คือ ความประพฤตทิางกาย…ทางวาจา…ทางใจ ท่ีมีทุกขเปนผล 
ราชา:  ความประพฤติทางกาย…ทางวาจา…ทางใจ ท่ีมีทุกขเปนผล คืออยางไหน? 
อานนท: คือ ความประพฤตทิางกาย…ทางวาจา…ทางใจ ท่ีเปนไปเพื่อเบียดเบียนคน ก็ด ี
เปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนกด็ี เปนไปเพื่อเบียดเบียนท้ังสองฝายก็ดี ท่ีอกุศลธรรมท้ัง 
หลายเจริญยิ่งแกเขา กุศลธรรมท้ังหลายยอมเส่ือมถอยไป, มหาบพิตร ความประพฤต ิ
ทางกาย…ทางวาจา…ทางใจ อยางนี้แล ท่ีสมณพราหมณท้ังหลายผูเปนวิญู จะถึงกลาว 
โทษได” 
        ตอจากนัน้ ทานไดทูลตอบคําถามในฝายกุศลโดยทํานองเดียวกนั ลงทายสรุปวา  
“ความประพฤติทางกาย…ทางวาจา…ทางใจ ท่ีมีสุขเปนผล คือ ความประพฤติ…ท่ีไมเปน 
ไปท้ังเพื่อเบียดเบียนตน ท้ังเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืน ท้ังเพื่อเบียดเบียนท้ังสองฝาย คือ 
อกุศลธรรมท้ังหลายยอมเส่ือมถอย และกุศลธรรมท้ังหลายยอมเจริญยิ่งแกเขา,  
มหาบพิตร ความประพฤติทางกาย…ทางวาจา…ทางใจ อยางนี้แล [๑ท่ีสมณพราหมณท้ัง 
หลายผูเปนวิญูไมพึงกลาวโทษได”] 
        “คนอยากไดใครคิดแลว…แคนเคืองแลว…ลุมหลงแลว…ถูกราคะ…โทสะ…โมหะ  
ครอบงําแลว มีจิตอันถูกบอนแลว ยอมคิดการเพ่ือเบียดเบียนคนบาง ยอมคิดการเพ่ือ 
เบียดเบียนผูอ่ืน ไมคิดการเพื่อเบียดเบียนท้ังสองฝาย ไมตองเสวยโทมนัสเปนทุกขทาง 
จิตใจ” 
        “คนอยากใครคิดแลว…แคนเคืองแลว…ลุมหลงแลว…ยอมประพฤติทุจริตทาง 
กาย…ทางวาจา…ทางใจ, คร้ันละราคะ…โทสะ…โมหะเสียไดแลว เขายอมไมประพฤติ 
ทุจริตทางกาย…ทางวาจา…ทางใจ” 
        “คนอยากใครคิดแลว…แคนเคืองแลว…ลุมหลงแลว…มีจิตถูกบอนแลว…ยอมไมรู 
ตามเปนจริง แมซ่ึงประโยชนตน…แมซ่ึงประโยชนผูอ่ืน…แมซ่ึงประโยชนท้ังสองฝาย,  
คร้ันละราคะ…โทสะ…โมหะเสียไดแลว เขายอมรูชัดตามเปนจริง แมซ่ึงประโยชนคน… 
แมซ่ึงประโยชนผูอ่ืน…[๒แมซ่ึงประโยชนท้ังสองฝาย ฯลฯ”] 
        “บุคคลทํากรรมใดแลว ยอมเดือดรอนใจภายหลัง มีหนาชุมดวยน้าํตา รองไห  
เสวยผลกรรมท่ีทํานั้นไมด,ี บุคคลทํากรรมใดแลว ไมเดอืดรอนในภายหลัง มีจิตเอิบอ่ิม 
ดีใจ เสวยผล [๓กรรมท่ีทํานั้นแลด”ี] 
        “คนทํากรรมใดไว [๔ยอมเห็นกรรมนั้นในตนเอง”] 
        “กรรมช่ัว ก็เหมือนน้ํานมรีดใหมๆ ยอไมแปรเปนผลในทันที, แตกรรมช่ัวยอม 



ตามเผาลนคนพาล 
{๑ม.ม.13/553-4/500-3} 
{๒องฺ.ติก.20/511/278-9, ความทอนตนพบไดอีกท่ี  
องฺ.ติก.20/493-4/199-202} 
{๓ขุ.ธ.25/15/23} 
{๔ขุ.ชา.27/294/84}  
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[๑เหมือนไฟทีเ่ถาปดไว”] 
        “บุคคลใดเคยทํากรรมชั่วไว แลว (กลับตัวได) หันมาทําดีปดกั้น, [๒บุคคลนั้น 
ยอมทําโลกใหแจมใสเหมือนดังดวงจันทรท่ีพนจากเมฆหมอก”] 
        “ความดท่ีีทําไวเอง [๓เปนมิตรติดตามตัวสืบตอไป”] 
        “อานนท! กายทุจริต วจทุีจริต มโนทุจริต ท่ีเรากลาววาไมควรทําโดยสวนเดยีวนี ้ 
เม่ือผูใดกระทก ก็พึงหวังโทษตอไปนี้ได คือ [๔ตนเองก็กลาวโทษคนได] วิญูท้ังหลาย 
ใครครวญแลวยอมติเตียน กติติศัพทอันช่ัวรายยอมขจรไป ตายก็หลงฟนเฟอน  
เม่ือกายแตกทําลายภายหลังมรณะ ยอมเขาถึงอบาย ทุกคติ วินิบาต นรก…” 
        “อานนท! กายสุจริต วจสุีจริต มโนสุจริต ท่ีเรากลาววาควรทําโดยสวนเดีย่วนี้  
เม่ือผูใดกระทําก็พึงหวังอานสิงสตอไปนี้ได คือ ตนเองกก็ลาวโทษตนไมได วิญูท้ัง 
หลายใครครวญแลวยอมสรรเสริญ กิตติศัพทดีงามยอมขจรไป ตายก็ไมหลงฟนเฟอน  
เม่ือกายแตกทําลายภายหลังมรณะ [๕ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค…”] 
        “ภิกษุท้ังหลาย จงละอกุศลเสียเถิด อกุศลเปนส่ิงท่ีอาจละได หากอกุศลเปนส่ิงท่ี 
ไมอาจละไดแลวไซร ก็คงไมกลาวอยางนัน้…แตเพราะอกุศลเปนส่ิงท่ีอาจละได เราจึง 
กลาวอยางนั้น…อนึ่ง หากอกุศลนี้ คนละเสียแลว จะพึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกือ้กูล  
เพื่อความสุข ฉะนั้น เราจึงกลาววา ภิกษุท้ังหลาย จงละอกุศลเสียเถิด” 
        “ภิกษุท้ังหลาย จงฝกอบรมกุศลเถิด กุศลเปนส่ิงท่ีอาจฝกอบรมได หากกุศลเปน 
ส่ิงท่ีไมอาจฝกอบรมไดแลวไซร เราคงไมกลาวอยางนั้น…แตเพราะกศุลเปนส่ิงท่ีอาจ 
ฝกอบรมได เราจึงกลาวอยางนั้น…อนึ่ง หากกุศล คนฝกอบรมแลว จะพงึเปนไปเพื่อ 
มิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกขแลวไซร เราคงไมกลาววา ภิกษุท้ังหลาย จงฝก 
อบรมกุศลเถิด แตเพราะกุศลนี้ คนฝกอบรมแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพือ่ 
ความสุข ฉะนัน้ เราจึงกลาววา ภกิษุท้ังหลาย [๖จงฝกอบรมกุศลเถิด”] 
        “ภิกษุท้ังหลาย ธรรมท่ีพึงละดวยกาย มิใชดวยวาจา ก็มี ธรรมท่ีพึงละดวยวาจา  
มิใชดวยกาย กมี็ ธรรมท่ีพึงละมิใชดวยกาย มิใชดวยวาจา ตองเห็นชัดดวยปญญาจึงละ 
ได ก็มี” 
        “ธรรมท่ีพึงละดวยกาย มิใชดวยวาจา เปนไฉน? คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผู 
ถึงความละเมิดอันเปนอกุศลบางสวนดวยกาย เพื่อนพรหมจารีผูเปนวญิูใครครวญ 
แลว กลาวกะเธออยางนี้วา; ทานผูมีอายุถึงความ 
{๑ขุ.ธ.25/15/24} 
{๒ขุ.ธ.25/23/38} 



{๓ส.ส.15/163/51} 
{๔กลาวโทษตน แปลจาก “อุปวทต”ิ จะแปลวา ติเตียน หรือหาความผิด ก็ได} 
{5องฺ.ทุก.20/264/73} 
{๖องฺ.ทุก.20/265/74}  
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ละเมิดอันเปนอกุศลบางสวนดวยกาย จะเปนการดีแทท่ีทานผูมีอายุไดโปรดละ 
กายทุจริต จงบําเพ็ญกายสุจริตเถิด, เธอถูกเพื่อนพรหมจารีผูเปนวิญูใครครวญแลว 
วากลาวอยู จึงละกายทุจริต บําเพ็ญกายสุจริต นี้เรียกวา ธรรมท่ีพึงละดวยกาย มิใชดวย 
วาจา” 
        “ธรรมท่ีพึงละดวยวาจา มิใชดวยกาย เปนไฉน? คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปน 
ผูถึงความละเมิดอันเปนอกศุลบางสวนดวยวาจา เพื่อพรหมจารีผูเปนวิญูใครครวญ 
แลว กลาวกะเธออยางนี้วา: ทานผูมีอายุถึงความละเมิดอนัเปนอกุศลบางสวนดวยวาจา  
จะเปนการดีแท ท่ีทานผูมีอายุไดโปรดละ วจีทุจริต จงบําเพ็ญวจีสุจริตเถิด เธอถูกเพื่อน 
พรมจารีผูเปนวิญูใครครวญแลววากลาวอยู จึงละวจีทุจริต บําเพ็ญวจีสุจริต นี้เรียกวา  
ธรรมท่ีพึงละดวยวาจา มิใชดวยกาย” 
        “ธรรมท่ีพึงละ มิใชดวยกาย มิใชดวยวาจา ตองเห็นชัดดวยปญญาจึงละได  
เปนไฉน? คือ โลกะ…โทสะ…โมหะ…ความโกรธ…ความผูกโกรธ…ความลบหลู…ความ 
ยกตัวกดเขาไว…ความตระหนี่ พึงละมิใชดวยกาย มิใชดวยวาจา  
[๑ตองเหน็ชัดดวยปญญาจึงละได…”] 
ปญหาเกี่ยวกับการใหผลของกรรมดี กรรมช่ัว 
        ปญหาท่ีถกเถียงกันมากท่ีสุดเกีย่วกับเร่ืองกรรม ก็คือ การใหผลของกรรม โดย 
สงสัยเกี่ยวกับหลัก “ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว” วาเปนจริงอยางนั้นหรือไม บางคนพยายาม 
นําหลักฐานมาแสดงใหเห็นวา ในโลกแหงความเปนจริง คนท่ีทําช่ัวไดดี และคนท่ีทําดี 
ไดช่ัว มีมากมาย ความจริงปญหาเชนนี้เกิดจากความเขาใจสับสนระหวางกรรมนิยาม 
สังคมนิยมน โดยนําเอาความเปนไปในนิยามและนิยมนท้ังสองมาปนเปกัน ไมรูจกัแยก 
ขอบเขตและข้ันตอนใหถูกตอง ดังจะเห็นวา แมแตความหมายของถอยคําในหลัก  
“ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว” นั้นเอง คนก็เร่ิมตนเขาใจสับสน แทนท่ีจะเขาใจความหมายของ 
ทําดีไดดี วาเทากับ ทําความดีไดความดี หรือทําความดี ก็มีความดี หรือทําความดี ก ็
เปนเหตุใหความดีเกิดมีข้ึน หรือทําความด ีผลดีก็ตามกรรมนิยามก็เกิดข้ึน กลับเขาใจ 
เปนวา ทําความดี ไดของดี หรือทําดีแลวไดผลประโยชนหรือไดอามิสท่ีตนชอบใจ เม่ือ 
ปญหามีอยูเชนนี้จึงควรมีการศึกษากันใหชัดเจน 
        จุดสําคัญท่ีกอใหเกิดปญหา คือความสับสนเกี่ยวกบัขอบเขตท่ีแยกตางหาก 
จากกัน และท่ีสัมพันธกันระหวางกรรมนยิามกับสังคมนิยมน เพื่อความแจมแจงใน 
เร่ืองนี้ เบ้ืองแรก ขอใหพจิารณาการใหผลของกรรม โดยแบงเปน 4 ระดับ คือ 
        1.        ระดับภายในจิตใจ วากรรมทําใหเกิดผลภายในจิตใจ มีการส่ังสมคุณสมบัติ 



คือกุศลธรรมและอกุศลธรรม คุณภาพและสมรรถภาพของจิต มีอิทธิพลปรุงแตง 
ความรูสึกนึกคิด ความโนมเอียง ความนยิมชมชอบ และความสุขความทุกขเปนตน  
อยางไรบาง 
        2.        ระดับบุคลิกภาพ วากรรมทําใหเกิดผลในดานการสรางเสริมนิสัย ปรุงแตง 
ลักษณะความประพฤติการแสดงออก ทาที การวางตนปรับตัว อาการตอบสนอง ความ 
เกี่ยวของสัมพนัธกับคนอ่ืนๆ และตอสถาน- 
{๑องฺ.ทสก.24/23/41}  
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การณหรือสภาพแวดลอมท่ัวๆ ไปอยางไรบาง การใหผลระดับนี้ตอเนื่องออกมาจาก 
ระดับท่ี 1 นั่นเอง และมีขอบเขตคาบเกี่ยวกนั แตแยกพิจารณาเพ่ือใหมองเห็นแงมุม 
ของการใหผลชัดเจนยิ่งข้ึน 
        3.        ระดับวิถีชีวิตของบุคคล ทําใหเขาไดรับประสบการณท่ีนาปรารถนาและไมนา 
ปรารถนา ประสบผลตอบสนองจากภายนอก พบความเสื่อมความเจริญ ความลมเหลว  
ความสําเร็จ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ และความสูญเสียตางๆ ท่ีตรงขาม ซ่ึงรวมเรียกวา  
โลกธรรมท้ังหลาย อยางไรบาง ผลระดับนี้อาจแยกมองไดสองดานคือ 
        -        ผลสนองจากปจจยัดานอ่ืนๆ ของสภาพแวดลอมท่ีนอกจากคน 
        -        ผลสนองจากปจจยัดานบุคคลอ่ืนและสังคม 
        4.        ระดับสังคม วากรรมท่ีบุคคลและคนท้ังหลายกระทํา มีผลตอความเปนไป 
ของสังคมอยางไรบาง เชน ทําใหเกดิความเส่ือมความเจริญ ความรมเยน็เปนสุข  
ความทุกขยากเดือดรอนรวมกันของมนุษยท้ังหลาย รวมทั้งผลจากการท่ีมนุษยกระทํา 
ตอสภาพแวดลอมอ่ืนๆ แลวยอนกลับมาหาดวยมนุษยเอง 
        จะเห็นไดชัดวา ผลในระดับท่ี 1 และ 2 คือผลภายในจิตใจและบุคลิกภาพ เปน 
ขอบเขตท่ีกรรมนิยามเปนใหญ ระดับท่ี 3 เปนขอบเขตท่ีกรรมนิยามกบัสังคมนิยมน 
เขามาสัมพันธกัน และเปนจดุท่ีมักเกดิความสับสน กอใหเกิดปญหาซ่ึงควรพิจารณาใน 
ท่ีนี้ สวนระดบัท่ี 4 แมจะเปนเร่ืองสําคัญ แตก็อยูนอกขอบเขตของการพิจารณาใน 
หัวขอนี ้
        คนท่ัวไป เม่ือมองดูผลของกรรมท่ีเกิดแกตน หรือเพงจองติดตามดูผูอ่ืนวาใคร 
ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว จริงหรือไม อยางไร มักมองดูแตผลในระดับท่ี 3 คือความเปนไป 
ในชีวิตสวนท่ีไดรับผลตอบสนองจากภายนอกเทานัน้ ทําใหมองขามผลในระดับท่ี 1  
และ 2 ไปเสีย ท้ังท่ีผลสองระดับตนนั้นแหละมีความสําคัญอยางยิ่ง สําคัญท้ังในแง 
เฉพาะของมันเอง เชนสุขทุกขในใจ ความเขมแข็งออนแอภายใน ความพรอม ความแก 
หรือออนแหงอินทรีย เปนตน และสําคัญท้ังในแงเปนท่ีมาแหลงใหญของผลในระดับ 
ท่ีสามดวย กลาวคือผลในระดับท่ีสามนั้น สวนท่ีเปนขอบเขตของกรรมนิยามก็ตอเนือ่ง 
มาจากผลในระดับท่ี 1 และ 2 นั่นเอง เชนดวยผลในระดบัท่ี 1 จิตใจของบุคคลผูนั้น 
เอง คือความสนใจ ความนยิมชมชอบ ความโนมเอียง การแสวงสุขหรือระบายทุกข 
ภายในของบุคคลน้ัน ชักนําใหเขามองส่ิงนัน้เร่ืองนั้นในแงนั้นๆ นําเขาเขาไปหา 
สถานการณนัน้ๆ ทําการตอบสนองอยางนั้นๆ จะทําหรือไมทําส่ิงนั้นๆ ทําใหเขาดําเนิน 
ตามวิถีชีวิตอยางนั้นๆ ใหไดพบประสบการณหรือประสบผลอยางนั้นๆ และใหมีความรู 



สึกหรือทาทีตอส่ิงท่ีประสบอยางนั้นๆ เปนตน เฉพาะอยางยิ่งทําใหเกดิผลในระดับ 
ท่ีสอง ซ่ึงก็ชวยเสริมผลในระดับท่ี 1 ในการกอผลระดับท่ีสามอยางท่ีกลาวมาแลวนัน่ 
เอง รวมท้ังการท่ีวาเม่ือเขาจะทําการใดๆ เขาจะทําส่ิงนั้นๆ ตามแนวไหน ลักษณะใด  
ดวยอาการใด จะทําไปตลอดไหม พบขอขัดของอยางไหนจะยอม อยางไหนจะย่ําตอไป  
จะทําสําเร็จหรือไม จะหยาบประณีตยิ่งหรือหยอนอยางไร ตลอดถึงวา ตัวเขาจะปรากฏ 
เปนภาพในความรูสึกนึกคิดของผูอ่ืนอยางไร อันจะมีผลยอนกลับมาหาตัวเขาเองอีก  
ในรูปของความชวยเหลือ รวมมือ หรือขัดแยงปฏิเสธ เปนตน อันเปนสวนท่ีบุคลิกภาพ 
ของเขาชักนําคนอ่ืนใหชวยพาตัวเขาไปสูผลสนองท่ีนาพอ  
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ใจหรือไมนาพอใจ ท้ังนี้ มิไดปฏิเสธองคประกอบดานอ่ืนๆ โดยเฉพาะปจจัยแวดลอม 
ทางสังคม ท่ีจะมามีปฏิกิริยาตอบโตกันและมีอิทธิพลตอเขาโดยอาศัยกรรมนิยามนี้  
เพียงแตวาในท่ีนี้มุงเนนการมองกรรมนิยามจากดานภายในออกมาอยางเดียวกอน สวน 
การมองจากดานนอกเขาไป จะเห็นไดในหลักปรโตโฆสะและกัลยาณมิตรท่ีจะกลาวขาง 
หนาเปนตน ความรูความเขาใจเกีย่วกับกรรมนิยามตามท่ีกลาวมานี้ มิใชมีประโยชน 
เฉพาะในดานการแกไขปรับปรุงตนในการประกอบกรรมของบุคคลเองเทานั้น แตมี 
ประโยชนในการท่ีคนอื่นหรือสังคมจะชวยเหลือบุคคลใหโนมนอมไปในทางแหง 
กุศลกรรม ดวยการจัดสรรอํานวยสภาพแวดลอมและเคร่ืองชักจูงท่ีดีงามตามหลัก 
ปฏิรูปเทสวาสและกัลยาณมิตตตา หรือสัปปุริสูปสสยะ อีกดวย 
        ในหวัขอกอน ไดกลาวถึงการกอผลแปรกรรมในระดับท่ี 1 คือ ภายในจิตใจไว 
พอเปนเคาแลว สวนการกอผลในระดับท่ีสองก็เนื่องจากระดับท่ี 1 นัน้เอง ไดกลาวถึง 
ความหมายคราวๆ ไวแลว ท้ังสองระดับนัน้เกี่ยวโยงถึงผลในระดับท่ีสามดวย แตไมใช 
ขอพิจารณาโดยตรง ณ ท่ีนีจ้งึขอผานไป 
        ผลกรรมในระดับท่ีสามคือ ความเปนไปแหงวิถีชีวิตพรอมดวยผลตอบสนอง 
ตางๆ นั้น วาท่ีจริงก็เปนเร่ืองของกรรมนิยามนั่นแหละ และสวนมากกสื็บเนื่องมาจาก 
ผลในระดับท่ี 1 และ 2 เชน ถาคนผูหนึ่งมีใจรักงาน ทํางานสุจริตดวยความขยัน 
หม่ันเพยีร จัดการงานไดดี เขาก็นาจะไดรับผลงานและผลตอบแทนดี อยางนอยดีกวา 
คนท่ีเกียจครานหรือทํางานไมสุจริต ขาราชการท่ีซ่ือสัตยสุจริตมีความสามารถต้ังใจ 
ปฏิบัติหนาท่ีราชการบังเกิดผลดี ก็นาท่ีจะเจริญกาวหนาในราชการ อยางนอยดกีวา 
ขาราชการท่ีไมสามารถและไมเขมแข็งในหนาท่ี แตบางทีผลหาเกิดเชนนั้นไม ท้ังนี ้
เพราะผลในระดับท่ีสามมิใชเกิดจากกรรมนิยามอยางเดียวลวน หากแตมีปจจัยดาน 
นิยามและนิยมนอ่ืนๆ เฉพาะอยางยิ่งสังคมนิยมนเขามาเกี่ยวของดวย เม่ือมองดูแต 
กรรมนิยามอยางเดียว ไมมองปจจัยดานอ่ืนใหครบถวน และไมรูจักแยกขอบเขตความ 
สัมพันธระหวางนิยาม-นิยมนตางๆ ก็เกิดความสับสน แลวคํากลาวท่ีวาทําดีไดช่ัว  
ทําช่ัวไดดี ก็ตติามมา ถากรรมนิยามทํางานลําพังอยางเดยีวกย็อมไมมีปญหา ผลก็เกิด 
ตรงตามกรรมน้ัน ตัวอยางเชนขยันอานหนังสือเรียน หยบิหนังสือเลมหนึ่งข้ึนมาต้ังใจ 
อาน ก็อานจบ ไดความรู แตบางคราวรางกายออนเพลียเกนิไป หรือปวดศีรษะ หรือ 
อากาศรอนเกนิไป ก็อาจอานไมจบ หรืออานไมรูเร่ือง หรือเกิดอุบัติเหตุอะไรข้ึนใน 
ระหวางการอาน ก็ตองหยุดชะงักลง ดังนัน้เปนตน อยางไรก็ดี พึงตระหนักแนใจไดวา  
ถึงอยางไรก็ตามสําหรับมนุษย กรรมนิยามก็ยังคงเปนแกนกลางช้ีนําวิถีชีวิตหรือเปน 



ปจจัยตัวเอกท่ีกําหนดการไดรับผลสนองดีรายตางๆ ในชีวิตอยูอยางแนนอน สําหรับ 
ผูท่ีรูสึกผิดหวงัในตนเอง หรือมองเห็นใครอื่นก็ตามวาทําดีแลวไมไดดนีั้น แมยังไมได 
ตรวจสอบเหตุปจจัยในดานตางๆ ใหชัดเจนเลย ก็อาจลองมองดูอยางงายๆ กอนวา  
นี่ถาเราไมไดทํากรรมดีนั้นไว คงจะแยยิ่งกวานี้ นั่น ถาเขาไมไดทําดีไวบาง เขาคง 
ตระหนกัยิ่งกวานั้นอีก ถามองอยางนี้ บางทีจะเร่ิมเกดิความเขาใจ มองเห็นอะไรๆ  
คอยๆ ชัดมากข้ึน และตระหนักวา ถึงอยางไร กรรมท่ีทําไวกไ็มไรผลเสียเลย และอาจ 
สืบลงไปจนถึงผลภายในจิตใจและผลตอบุคลิกภาพอยางท่ีกลาวแลวดวย 
        ความเขาใจสับสนเกีย่วกับการใหผลของกรรม ขอใหมาดูและแกไขกันต้ังตนแต 
ขอความแสดง  
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หลักทีเดยีว คํากลาวท่ีชาวไทยนิยมพูดวา ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว นัน้ มาจากพุทธศาสน 
สุภาษิตวา [๑ดงันี้] 
ยาทิส  วปเต  พีช                ตาทิส  ลภเต  ผล 
กลฺยาณการี  กลิยาณี                ปาปการี   จ  ปาปก 
        แปลวา: หวานพืชเชนใด ไดผลเชนนัน้ (ผู) ทําดี ไดดี (ผู) ทําช่ัว ไดช่ัว 
        คาถานี้เปนพุทธพจนในรูปของอิสิภาษิต (คํากลาวของฤๅษี) และโพธิสัตวภาษิต  
ซ่ึงพระพุทธเจานํามาตรัสเลา ทานรวบรวมไวในพระไตรปฎก นับวาเปนขอความท่ี 
แสดงหลักกรรมของพระพุทธศาสนาได อยางกระทัดรัดชัดเจน 
        พึงสังเกตวา ความทอนแรกท่ีเปนอุปมาน้ัน ทานนําเอาพืชนิยามมาเปนเคร่ือง 
เปรียบเทียบ เพียงแตพิจารณาขออุปมานีใ้หดี ก็จะแยกความสับสนระหวางกรรมนยิาม 
กับสังคมนิยมนไดทันที กลาวคือขอความวา หวานพืชเชนใด ไดผลเชนนั้น แสดงกฎ 
ธรรมชาติฝายพืชพันธุ วาปลูกมะขาม ไดมะขาม ปลูกองุน ไดองุน ปลูกผักกาด ได 
ผักกาดเปนตน ไมไดแสดงผลในทางสังคมนิยมนแตประการใด วาปลูกมะขามแลวจะ 
ไดเงิน หรือปลูกผักแลวจะรวย เปนตน ซ่ึงเปนคนละข้ันตอนกัน พืชนยิามกับ 
สังคมนิยมนจะมาสัมพันธกนัก็ในตอนท่ีวา ปลูกองุน ไดองุนแลว พอดถึีงคราวท่ีตลาด 
ตองการองุนมาก จึงขายไดราคาดีและปนัน้จึงรวยแตอีกคราวปลูกแตงโม ไดแตงโม  
และงอกงามไดผลมากดวย แตปนั้นคนปลูกกันมาก ผลดกท่ัวไปจนมีเกินความตองการ 
ของตลาด ทําใหราคาตก ปนัน้ขายขาดทุน ตองท้ิงเปลาเสียมากมาย นอกจากปจจัย 
ดานความตองการของตลาดแลว อาจมีปจจัยอ่ืนๆ เขามาเกี่ยวของอีก เชนเร่ืองคน 
กลาง การกดราคาเปนตน แตสาระสําคัญก็คือ จะเห็นความแนนอนของพืชนิยามคงตัว  
และเหน็ขอบเขตของพืชนิยามกับสังคมนิยมนท้ังท่ีแยกตางหากจากกนัและสัมพันธกัน 
ไดอยางชัดเจน อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น คนมักมองกรรมนิยามกบัสังคมนิยมน 
สับสนกัน โดยพูดวา ทําดีไดดี ในความหมายวา ทําดีแลวรวย ทําความดีแลวไดเล่ือน 
ตําแหนง เปนตน ซ่ึงก็นาจะเปนเชนนัน้ แตบางทีก็ไมเปน เหมือนกับพูดวา ปลูกมะมวง 
ไดเงินด ีปลูกมะพราวทําใหรวย เขาปลูกนอยหนาจึงยากจน ซ่ึงอาจจะจริงก็ได แต 
ความจริงก็คือ เปนการพูดขามข้ันตอนไมแสดงความจริงตลอดสาย อาจใชไดสําหรับ 
ภาษาพดูพอรูกัน แตถาจะเอาความจริงแท ตองแสดงเหตุปจจัยซอยออกไปโดยวา 
กันใหละเอียด 
        การท่ีกรรมนิยามจะแสดงผลออกมาในระดับของวถีิชีวิตทําใหมีความเปนไป 
ตางๆ ประสบผลตอบสนองจากภายนอก อันนาพอใจบาง ไมนาพอใจบางนั้น ในบาลี 



ทานแสดงหลักไววา ตองข้ึนตอองคประกอบตางๆ 4 คูคือ สมบัติ 4 [๒และวิบัติ 4] 
{๑ส.ส.5/903/333; ขุ.ชา.27/294/84; 713-166 เร่ืองเลาประกอบมาใน  
ชา.อ.3/266; 4/425 ภาษิตเดิมของแตละท่ีมา มีขอความมากกวานี้ สวนเร่ืองท่ี 
เลาประกอบในชาดก ดเูหมือนทานมุงแสดงใหเห็นผลชนิดท่ีเปนเหตุการณชัดเจน,  
อนึ่งคาถาในชาดก บาทท่ีสอง เปน ตาทิส รุหเต ผล บาง ตาทิส หรเต ผล บาง แปลวา  
หวานพืชเชนใด ผลเชนนั้นยอมงอกข้ึน หรือหวานพืชเชนใด กน็ําผลเชนนั้นไป} 
{อภิ.วิ.35/840/458-9 มีอรรถกถาอธิบายใน องฺ.อ.2/141-4; วิภงฺค.อ.572-593}  
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        สมบัติ แปลงายๆ วา ขอดี หมายถึงความเพยีบพรอมสมบูรณแหงองคประกอบ 
ตางๆ ซ่ึงชวยเสริมสงอํานวยโอกาสใหกรรมดีปรากฏผล และไมเปดชองใหกรรมช่ัว 
แสดงผล พูดส้ันๆ วา สวนประกอบอํานวยชวยเสริมกรรมดี สมบัติมี 4 อยางคือ 
        1.        คติสมบัติ สมบัติแหงคติ ถึงพรอมดวยคติ หรือคติให คือ เกิดอยูในภพ  
ภูมิ ถ่ิน ประเทศท่ีเจริญ เหมาะ หรือเกื้อกูล ตลอดจนในระยะส้ันคือ ดําเนินชีวิตหรือไป 
ในถ่ินท่ีอํานวย 
        2.        อุปธิสมบัติ สมบัติแหงรางกาย ถึงพรอมดวยรางกาย หรือรูปรางให เชน มี 
รูปรางสวย รางกายสงางาม หนาตาทาทางดี นารัก นานิยมเล่ือมใส สุขภาพดแีข็งแรง 
        3.        กาลสมบัติ สมบัติแหงกาล ถึงพรอมดวยกาล หรือกาลให คือ เกิดอยูในสมัย 
ท่ีบานเมืองมีความสงบสุข ผูปกครองดี ผูคนมีศีลธรรม ยกยองคนดี ไมสงเสริมคนช่ัว  
ตลอดจนในระยะส้ัน คือทําอะไรถูกกาลเวลา ถูกจังหวะ 
        4.        ปโยคสมบัติ สมบัติแหงการประกอบ ถึงพรอมดวยการประกอบกิจ หรือ 
กิจการให เชน ทําเร่ืองตรงกับท่ีเขาตองการ ทํากิจตรงกบัความถนัดความสามารถของ 
ตน ทําการถึงขนาดถูกหลักครบถวนตามเกณฑ หรือเต็มอัตรา ไมใชทําคร่ึงๆ กลางๆ  
หรือเหยาะแหยะ หรือไมถูกเร่ืองกัน รูจักจดัทํา รูจักดําเนินการ 
        สวนวิบัต ิแปลงายๆ วาขอเสีย หรือจดุออน หมายถึงความบกพรองแหงองค 
ประกอบตางๆ ซ่ึงไมอํานวยแกการท่ีกรรมดีจะปรากฏผล แตกลับเปดชองใหกรรมช่ัว 
แสดงผล พูดส้ันๆ วา สวนประกอบบกพรอง เปดชองใหกรรมช่ัว วิบัติ มี 4 อยางคือ 
        1.        คติวิบัติ วิบัตแิหงคติ หรือคติเสีย คือเกิดอยูในภพ ภูมิ ถ่ิน ประเทศ สภาพ 
แวดลอมท่ีไมเจริญ ไมเหมาะ ไมเกื้อกูล ทางดําเนินชีวิต ถ่ินท่ีไปไมอํานวย 
        2.        อุปธิวิบัติ วิบัตแิหงรางกาย หรือรูปกายเสีย เชน รางกายพกิลพิการ ออนแอ 
ไมสวยงาม กิริยาทาทางนาเกลียด ไมชวนชม ตลอดจนสุขภาพไมดี เจ็บปวย มีโรคมาก 
        3.        กาลวิบัติ วิบัตแิหงกาล หรือกาลเสีย คือเกิดอยูในยุคสมัยท่ีบานเมืองมีภยั 
พิบัติไมสงบเรียบรอย ผูปกครองไมดี สังคมเส่ือมจากศีลธรรม มากดวยการเบียดเบียน 
ยกยองคนช่ัว บีบค้ันคนดี ตลอดจนทําอะไรไมถูกกาลเวลาไมถูกจังหวะ 
        4.        ปโยควิบัติ วิบัตแิหงการประกอบ หรือกิจการเสีย เชน ฝกใฝในกิจการหรือ 
เร่ืองราวท่ีผิด ทําการไมตรงความถนัด ความสามารถ ใชความเพยีรในเรื่องไมถูกตอง 
ทําการคร่ึงๆ กลางๆ เปนตน 
        คูท่ี 1 คติสมบัติ เชน เกดิอยูในถ่ินเจริญ มีบริการการศึกษาดี ท้ังท่ีสติปญญา 
และความขยันไมเทาไร แตกย็ังไดศึกษามากกวา เขาถึงสถานะทางสังคมสูงกวาอีกคน 



หนึ่ง ซ่ึงมีสติปญญาและความขยันหม่ันเพียรดีกวา แตไปเกิดอยูในถ่ินปาดง หรือเชน  
ไปเกิดเปนเทวดา ถึงจะแยอยางไรก็ยังสุขสบาย ไมเดือดรอน ไมอดอยาก คติวิบัติ เชน  
มีพระพุทธเจาอุบัติตรัสสอนธรรม แตตัวไปเกิดอยูเสียในปาดงหรือในนรก กห็มด 
โอกาสไดฟงธรรม หรือมีสติปญญาดี แตไปเกิดเปนคนปาอยูในกาฬทวปี ก็ไมมีโอกาส 
ไดเปนนกัปราชญในวงการศีลปและศาสตรท้ังหลาย มีความรูความสามารถดีแตไปอยู 
ในถ่ินหรือในชุมชนท่ีเขาไมเห็นคุณคา  
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ของความรูความสามารถนั้น เขากับเขาไมได ถูกเหยียดหยามบีบค้ัน อยูอยาง 
เดือดรอน [๑เปนตน] 
        คูท่ี 2 อุปธิสมบัติ เชน รูปรางสวยงาม นาช่ืนชม แมไปเกิดในตระกลูยากไรหรือ 
ถ่ินหางไกล รูปกายชวยใหข้ึนมาสูฐานะและถ่ินท่ีมีเกียรติยศและความสุข อุปธิวิบัติเชน 
เกิดในถ่ินหรือในตระกูลม่ังค่ังสมบูรณแตพกิลพิการงอยใบ ไมอาจไดรับเกียรติยศและ 
ความสุขความร่ืนรมยท่ีพึงได คนสองคน มีคุณสมบัติอยางอ่ืนเสมอเหมือนกัน คนหนึ่ง 
รูปรางสงาหรือสวยงาม อีกคนหนึ่งข้ีร้ิวข้ีเหร หรือข้ีโรค ในกรณีท่ีถือรางกายเปนสวน 
ประกอบดวย คนมีกายดีก็ไดรับผลไป แมในกรณีท่ีไมถือกายเปนคุณสมบัติ ก็เปน 
ธรรมดาของคนท่ัวไปทีจ่ะเอนเอียงเขาหาคนที่มีรูปสมบัติ คนท่ีวิบัติจะตองยอมรับ 
ความจริงท่ีเปนธรรมดาของชาวโลกขอนี้ และตระหนักวา ผูท่ีจะมีจิตเท่ียงตรงไม 
เอนเอียงเพราะเหตุแหงรูปสมบัติรูปวิบัตินี ้ก็มีแตคนท่ีประกอบดวยคุณธรรมพิเศษ 
ยิ่งกวาคนท่ัวไป รูเชนนี้แลวไมพึงเสียใจ จากน้ันจะไดเรงขวนขวายสรางเสริมคุณสมบัติ 
สวนอ่ืนๆ ใหมีพิเศษยิ่งกวาปกติ ถาคนรูปกายดใีชความพยายามหน่ึงสวน คนมี 
อุปธิวิบัติอาจตองพยายามสองหรือสามสวน เปนตน ขอสําคัญ อยาทอแท ปจจยัท่ี 
หยอนก็รู ท่ีเสริมไดก็เรงทํา ความรูกรรมจงึจะเกดิประโยชน 
        คูท่ี 3 กาลสมบัติ เชน เปนคนซ่ือสัตยสุจริต ทําส่ิงท่ีดีงาม มาเกิดอยูในยุคท่ี 
ผูปกครองดี สังคมดียกยองเชิดชูคนดี ผูนัน้ก็มีเกยีรติมีความเจริญ หรือบานเมือง 
สงบสุข ผูมีสติปญญาเปนนกัปราชญก็มีโอกาสแสดงความรูความสามารถใหปรากฏ 
และใหเปนประโยชน หรือในยุคสมัยหนึ่ง คนนิยมกาพยกลอนกันมาก คนเกงกาพย 
กลอนก็รุงเรืองเฟองฟู สวนกาลวิบัติก็ตรงขาม เชน ในยามสังคมเส่ือมจากศีลธรรม 
ผูปกครองไมประกอบดวยธรรม คนทําดีไมไดรับยกยอง หรืออาจถูกเบียดเบยีนกดข่ี 
ประสบความเดือดรอน หรือยามบานเมืองปนปวนวุนวาย มีศึกสงคราม ไมมีใครสนใจ 
คนทําความดทีางสันติ แมมีสติปญญาความสามารถก็ไมมีโอกาสสรางสรรคงานท่ีเปน 
ประโยชน หรือในยุคท่ีสังคมนิยมดนตรีหยาบรอน ตนแมเช่ียวชาญในดนตรีท่ีสงบ 
เยือกเย็น แตไมไดรับความสนใจยกยอง เปนตน 
        คูท่ี 4 ปโยคสมบัติ เชน ตนไมใชคนดมีีความสามารถจริง แตรูจักเขาหาคนควร 
เขาหา รูจักหลบเล่ียงเร่ืองหลบเล่ียง อะไรควรเสียยอมเสีย ทําใหตนเจริญกาวหนาไปได  
และความเสียหายบกพรองของตนไมปรากฏ หรือมีความสามารถในการปลอมแปลง 
เอกสาร เอาความสามารถนั้นมาใชทางดี เชนในงานพิสูจนหลักฐาน ทางดานปโยควิบัติ  
เชน มีความรูความสามารถและคุณสมบัติอ่ืนดีหมด แตตดิการพนนั จึงไมไดรับการ 



คัดเลือกไปทํางาน หรือมีฝเทารวดเร็วมาก พอจะเปนนักกรีฑาช้ันเลิศ แตเอาความ 
สามารถนั้นไปใชในการวิ่งฉกชิงทรัพยเขา หรือตนมีฝมือดีในทางชาง แตไปนั่งทํางาน 
เสมียนท่ีไมถนัด เปนตน 
        ผลในระดับท่ีสามนี้ สวนมากเปนเร่ืองของโลกธรรม ซ่ึงมีความผันผวน 
ปรวนแปรไมแนนอน แตกเ็ปนเร่ืองช้ันเปลือกผิวภายนอก มิใชแกนในของชีวิต  
จะกระทบกระท่ังหนักเบา กอ็ยูท่ีวาจะมีความยึดติดถือม่ันมากนอยเพยีงใด ถาไมยดึ 
ติด สามารถวางใจก็มีความสุขไดเสมอหรืออยางนอยก็ทุกขไมมาก และผาน 
{๑คติสมบัติ คติวิบัติ อรรถกถาอธิบายเฉพาะในแงของภพภูมิท่ีไปเกิด}  
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เหตุการณไปไดดวยดี ดวยเหตุนี้ ทานจึงสอนใหมีปญญารูเทาทันธรรมดา ประกอบ 
ดวยสติ มิใหหลงใหล ประมาทมัวเมา คราวสุขคราวได ก็ไมเหลิงลําพองเคล้ิมไป 
คราวทุกขคราวเสียกไ็มขุนมัวคลุมคล่ังปลอยตัวถลําลงในทางช่ัวทางเสีย คอยผอนผัน 
แกไขเหตุการณดวยสติปญญา เม่ือยังตองการโลกธรรมฝายดีคือท่ีช่ืนชอบเปน 
อิฏฐารมณ ก็กาํหนดสมบัตวิบัิติท่ีเปนกําลังหรือจุดออนของตนและจัดสรรเลือก 
องคประกอบฝายสมบัติท่ีจัดเลือกได หลีกเวนวิบัติเสีย แลวพยายามเขาถึงผลดีท่ี 
มุงหมายดวยกรรมท่ีเปนกุศล ซ่ึงมีผลม่ันคงและลึกซ้ึงถึงชีวิตทุกระดับของตน ไมสราง 
ผลดวยอกุศลกรรมและไมถือโอกาสสยามสมบัติอํานวยประกอบการอกุศล เพราะ 
สมบัติและวิบัติส่ีประการนัน้เปนของไมแนนอน เม่ือกาลโอกาสที่เอ้ืออํานวยผานไป  
กรรมรายก็จะแสดงผล พึงถือโอกาสยามสมบัติชวย เรงประกอบกุศลกรรมเทานั้น คือ 
ถือเอาแตสวนท่ีดีงามไรโทษของหลักการท่ีกลาวมานี้ โดยนัยนี้ ก็สรุปไดวา ถาจะทําการ 
ใด ในเม่ือมีองคประกอบของนิยามหลายฝายเขามาเกีย่วของ อยางนอยก็พึงทํา 
องคประกอบฝายกรรมนิยามใหดี เปนสวนท่ียึดเอาไวไดอยางแนนอนม่ันใจแลวอยาง 
หนึ่งกอน สวนองคประกอบฝายนิยามอยางอ่ืน ก็พึงใชปญญาศึกษาพจิารณาเอามาใช 
เสริม เทาท่ีไมเปนโทษในแงของกรรมนิยามตอไป หากปฏิบัติไดเชนนี้ ก็เรียกวา เปน 
ผูรูจักถือเอาประโยชนจากกุศลกรรมและสมบัติวิบัติท้ังส่ี หรือรูจักใชท้ังกรรมนิยามและ 
สังคมนิยมนในทางท่ีเปนคุณ 
        สําหรับบางคน อาจตองเตือนวา อยามัวคิดวุนวายอยูเลยวา ทําไมคนน้ันไมทําดี  
แตกลับไดดี ทําไมคนน้ีทําไมดี แตไมเห็นเปนอะไร ทําไมเราทําอยางนี ้ไมเห็นไดอะไร  
ดังนี้เปนตน ปจจัยหรือองคประกอบของนยิามทั้งหลาย เราอาจยังตรวจดูรูไมท่ัวถึง  
และพึงคิดวา ตัวเรานี้ ปญญาท่ีจะรูจักเลือกถือเอาประโยชนจากนิยามอ่ืนๆ ก็ไมมี  
หนําซํ้าองคประกอบฝายกรรมนิยามที่เปนฐานยืนพื้นแนนอนอยูนี้ ก็ยังไมใสใจท่ีจะทํา 
ใหดีเสียอีก ถาขืนเปนอยางนี ้ก็คงมีแตจะตองทรุดหนักลงไปทุกที 
        อยางไรกต็าม เม่ือมองใหเขาถึงคําสอนของพระพุทธเจาอยางแทจริง ผูประกอบ 
กรรมดียอมไมติดอยูเพยีงข้ันท่ียังมุงหวังผลอันเปนโลกธรรม (ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ) 
ตอบสนองแกตน เพราะกุศลกรรมท่ีแทจริง เกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ  
เขาจึงทํากรรมดวยจาคะ สละอกุศลในใจและเผ่ือแผเกื้อกลูแกผูอ่ืน ทํากรรมดวย 
เมตตากรุณา ชวยคนอ่ืนใหพนทุกขและสนบัสนุนความอยูรวมกนัโดยสุขสงบมีไมตรี  
ทํากรรมดวยปญญาเพ่ือใหเกดิความรูความเขาใจส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง เพื่อ 
โพธิ เพื่อใหธรรมแพรหลายครองใจคนและครองสังคม ซ่ึงจัดเขาไดวา เปนกรรมข้ัน 



สูงสุด คือกรรมท่ีเปนไปเพื่อความส้ินกรรม [๑ตามหลักท่ียกมาอางแลวขางตน] 
ผลกรรมในชวงกวางไกล 
        เนื้อความในหัวขอท่ีกําลังจะกลาวนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งของปญหาการใหผล 
ของกรรม ในระดับวิถีชีวิตของบุคคลท่ีรวมอยูแลวในหัวขอใหญ แตท่ีแยกออกมาต้ัง 
เปนหวัขอโดยเฉพาะในท่ีนี้กเ็พราะการใหผลของกรรมช่ัวอยางไกลแบบขามภพขาม 
ชาติ เปนปญหาท่ีมีผูเอาใจใสกันมากเปนพิเศษ แมวาในท่ีนี้ จะ 
{๑พึงสังเกตหลักการทํากรรมใหหมดไป หรือลบลางกรรมดวยเมตตาเจโตวิมุตติ 
เปนตน ในพุทธพจนท่ีจะนํามาลงไวตอจากนี้ดวย}  
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ไมมุงอธิบายเร่ืองนี้ และถือวาไดแสดงหลักรวมไวในหวัขอใหญแลว แตก็เห็นวาควรจะ 
ไดกลาวถึงขอสังเกตบางอยางไวเปนแนวทางสําหรับศึกษาพิจารณา 
        เม่ือเจตนาท่ีประกอบดวยกุศลหรืออกุศลเกิดข้ึนในใจ ก็เปนอันวากิจกรรมของ 
จิตไดเร่ิมตนแลวจิตไดมีการเคล่ือนไหวหรือเคล่ือนตัวแลว เราอาจเลียนศัพทฝายวัตถุ 
มาใชและเรียกอาการนี้วาพลังแหงเจตนจํานงไดเกิดข้ึน พลังนี้เปนอยางไร มีกระบวน 
การทํางานในระหวางอยางไร โดยอาศัยปจจัยอ่ืนๆ อะไรอีกบาง เรามักไมสูเขาใจ และ 
ไมใสใจท่ีจะรู แตมักสนใจเฉพาะผลขางปลายท่ีปรากฏสําเร็จรูปออกมาแลว โดยเฉพาะ 
พลังแหงเจตนจํานง ท่ีแสดงผลออกไปในโลกแหงวตัถุและในสังคมมนุษยเทานั้น เปน 
ส่ิงท่ีมองเห็นไดชัดเจน และพูดถึงไดงาย ผลสําเร็จแหงพลังเจตนจํานงในโลกฝายวัตถุ  
มีตัวอยางมากมาย โดยเฉพาะส่ิงประดิษฐท้ังหลาย ตั้งแตรองเทาไปจนถึงยานอวกาศสู 
ดวงดาวตางๆ ตั้งแตขวานหนิจนถึงระเบิดนิวเคลียร ตั้งแตไมนับคะแนนจนถึงเคร่ือง 
คอมพิวเตอร เปนตน หรือทางสังคม เชน ระบบ ระบอบ และสถาบันตางๆ ไมวาจะ 
เปนระบอบการปกครองแบบตางๆ ก็ตาม ระบบเศรษฐกจิแบบตางๆ กต็าม สถาบัน 
ตางๆ ของสังคมก็ตาม การจัดระเบียบกลไกการบริหารงานปกครองรัฐ การจัดรูป 
องคกรและระบบงานตางๆ เปนตน เปนท่ีรูจักกันดีวาส่ิงเหลานี้มีความละเอียดซับซอน 
ยิ่งนัก ความขอนี้ยอมเปนเคร่ืองสองแสงวา กระบวนการแหงเจตนจํานงพรอมดวย 
กลไกของจิตท่ีเปนเวทีแสดงหรือเปนโรงงานของมัน จะตองมีความละเอียดซับซอน 
เปนอยางยิ่ง อยางนอยก็ไมดอยไปกวาระบบระบอบหรือส่ิงประดิษฐชนิดละเอียด 
ซับซอนเปนอยางยิ่ง อยางนอยก็ไมดอยไปกวาระบบระบอบหรือส่ิงประดิษฐชนิด 
ละเอียดซับซอนที่สุดท่ีมันเองไดคิดสรางสรรคข้ึน เรามีความรูท่ีนับไดวาดีมากเกีย่วกบั 
ความเปนมาของส่ิงประดิษฐหรือระบบแบบแผนบางอยางท่ีจิตอาศัยเจตนจํานง 
สรางสรรคข้ึน วาไดดําเนินมาแตแรกคิดจนสําเร็จผลอยางไร แตในดานสภาวะของ 
ชีวิตจิตใจอันเปนท่ีอาศัยของเจตนจํานงนัน้ พรอมท้ังวิถีความเปนไปของชีวิตจิตใจท่ี 
ถูกเจตนจํานงนั้นปรุงแตง กระบวนการปรุงแตงจะดําเนนิไปอยางไรบาง เรากลับมี 
ความรูนอยเหลือเกิน อาจพดูไดวายังเปนความลับอันมืดมนสําหรับมนุษยท่ัวไป ท้ังที่ 
ความเปนไปของชีวิตนั้นเปนเร่ืองของตัวเองท่ีเกี่ยวของใกลชิดกับสวนไดสวนเสียมาก 
ท่ีสุด ดวยเหตุท่ีมีความมืดมัวไมรูเชนนี้ เม่ือประสบภาวะหรือสถานการณท่ีเปนผล 
ขางปลายของการปรุงแตง มนุษยจึงมักจับเหตุจับผลตนปลายชนกันไมติด มองปจจยั 
ท้ังหลายท่ีเกีย่วของไมเหน็หรือไมท่ัวถึง แลวกลาวโทษส่ิงโนนส่ิงนี้ พาลไมยอมรับ 
กฎแหงกรรม ซ่ึงก็คือไมเช่ือกฎแหงเหตุและผลหรือความเปนไปตามธรรมดาแหง 



เหตุปจจยันัน่เอง และการไมยอมรับก็ดี การม่ัวกลาวโทษส่ิงโนนส่ิงนี้กด็ี ก็เปนการ 
ทํากรรมข้ึนอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงจะมีผลเสียติดตามมา คือ การสูญเสียโอกาสท่ีจะแกไข 
ปรับปรุงตนและการดัดแปลงแตงแกกระบวนวิธีท่ีจะทําผลใหสําเร็จตามตองการ หรือ 
หนักกวานั้น อาจพาลพาโลดวยโทสะทํากรรมรายอ่ืนท่ีมีผลเสียรุนแรงยิ่งข้ึน 
        อยางไรกด็ี ทานยอมรับวา กระบวนการใหผลของกรรมนี้ เปนเร่ืองละเอียด 
ซับซอนยิ่ง พนวิสัยแหงความคิด ไมอาจคิดใหเห็นแจมแจง บาลีจัดเปนอจินไตย คือ  
[๑ส่ิงท่ีไมพึงคิดอยางหนึ่ง] ทานวาถาขืนครุน 
{๑อจินไตย มี 4 อยาง คือ พทุธวิสัย ฌานวสัิย กรรมวิบาก และโลกจนิดา  
(การคิดปญหาอภิปรัชญาเกี่ยวกับตนกําเนดิของโลก หรือการสรางโลก) 
องฺ.จตุกฺก.21/77/104}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 263 
คิดก็มีสวนท่ีจะอัดอ้ันเปนบา ท่ีทานวาอยางนี้ มิใชหมายความวาพระพุทธเจาทรงหาม 
ไมใหเราคิด เพียงแตทรงแสดงความจริงไปตามธรรมดาวา เร่ืองนี้คิดเอาไมไดหรือไม 
อาจจะเขาใจไดสําเร็จดวยการคิดหาเหตุผล แตเปนเร่ืองท่ีเขาใจไดดวยการรู และเม่ือ 
คิดไปจะเกิดเปนบาข้ึน ก็มิใชเปนเพราะพระพุทธเจาหรือใครลงโทษหรือทําใหบา แตผู 
คิดเปนบาไปตามธรรมดาของเขาเอง เพราะคิดอัดอ้ันตันวุนไป 
        ถึงแมจะเปนอจินไตย กใ็ชวา เราจะแตะตองไมได แงท่ีเราจะเกี่ยวของไดก็คือ 
เกี่ยวของดวยความรูและเทาท่ีเรารู แลวมีความม่ันใจตามแนวความรูนัน้ โดยศึกษา 
พิจารณาส่ิงท่ีเตาดูรูเห็นได คือ ส่ิงท่ีกําลังเปนไปอยูจริงในปจจุบัน จากสวนยอยหรือ 
จุดเล็กท่ีสุดขยายออกไปไดแก กระบวนการแหงความคิดหรือเจตนจํานงท่ีกลาวมา 
แลวนั้น เร่ิมต้ังแตใหเห็นวาเม่ือคิดดีเปนกศุลท่ีเกิดเปนผลดีแกชีวิตจิตใจอยางไร  
เม่ือคิดรายเปนอกุศล เกิดเปนผลรายชีวิตจิตใจเสียหายอยางไร ผลนั้นออกไปจาก 
ภายนอกสูผูอ่ืน สูสังคม สูโลก  ในทางดีไมดีอยางไร แลวสะทนกลับเขามาหาตัวอีก 
ในทางดีรายอยางไร และใหเห็นกระบวนการกอผลท่ีละเอียดซับซอนเนื่องดวยปจจยั 
หลายอยางและหลายฝาย จนพอหยั่งเหน็แนวแหงความละเอียดซับซอน ท่ีอาจเปนไป 
ไดเกนิกวาจะคาดหมายอยางงายๆ และใหเกิดความมัน่ใจในความเปนไปตามธรรมดา 
แหงเหตุปจจยั เม่ือเขาใจความเปนไปสวนยอยในชวงส้ันอยางไร ก็พอมองเขาใจความ 
เปนไปชวงยาวไกลไดอยางนั้น เพราะความเปนไปชวงยาวน้ันก็สืบไปจากชวงส้ัน และ 
ประกอบดวยชวงส้ันนี้ขยายออกไปนั่นเอง ถาปราศจากชวงส้ันเสียแลว ชวงยาวจะมีหา 
ไดไม อยางนี้เรียกวาเกิดความเขาใจตามแนวโดยรวม เม่ือม่ันใจในความเปนไปตาม 
ธรรมาแหงเหตุปจจัยในสวนท่ีเกี่ยวกับเจตนาหรือเจตนจํานงแลว ก็คือ ม่ันใจใน 
กฎแหงกรรม หรือเช่ือกรรมน่ันเอง คร้ันม่ันใจในกฎแหงกรรมแลว เม่ือตองการผลที่ 
ปรารถนาใดก็หวังผลนั้นจากการกระทํา และกระทําการตามเหตุปจจัย ดวยความรู 
เทาทันเหตุปจจัย ใหผลเกิดข้ึนตามกระบวนการแหงเหตุปจจัย เม่ือยังตองการผลที่ดี 
ท้ังในแงกรรมนิยาม และท้ังในแงโลกธรรม ก็พึงศึกษาปจจัยหรือองคประกอบท้ังใน 
ดานกรรมนิยามและดานนิยามอ่ืนๆ ใหครบถวน แลวทําปจจัยเหลานั้นใหเกิดข้ึน 
พร่ังพรอมโดยรอบคอบ อยางท่ีไดกลาวในตอนท่ีแลว ไมตองพูดถึงงานปรุงแตงวิถีชีวติ 
ดอก แมแตงานประดิษฐสรางสรรคในภายนอกนักประดิษฐหรือสรางสรรคผูฉลาดยอม 
จะไมคํานึงถึงเฉพาะแตเนื้อหาแหงความคิดปรุงหรือเจตนจํานงของตนเพียงอยางเดียว  
แตยอมคํานึงถึงปจจัยหรือองคประกอบฝายนิยามนยิมนอ่ืนท่ีเกี่ยวของดวย เชน ชางใช 
ความวิจติรแหงเจตนจํานงออกแบบบานไมหลังหนึ่งอยางสวยงาม เม่ือเอาแบบใน 



ความคิดนั้นออกมาสรางเปนบานจริงในโลกแหงวัตถุ กต็องคํานึงดวยวาจะใชไมชนดิใด 
สําหรับสวนใด มีไมเนื้อแข็ง เนื้อออนเปนตน หากท่ีควรใชไมเนื้อแข็ง กลับใชไมฉําฉา  
แมวาแบบท่ีออกไวจะสวยงามปานใด บางทีก็อาจพังเสียกอน ไมสําเร็จประโยชนท่ีจะได 
ใชเปนบานตามประสงค หรือแบบท่ีคิดปรุงแตงออกไวควรจะสวยงาม แตใชวัสด ุ
กอสรางท่ีดูนาเกลียด ซ่ึงมนษุยท้ังหลายเขาไมนิยมชมชอบ ความงามของรูปแบบก ็
พลอยหมดความหมายไปดวย หรือเหมือนนักออกแบบเคร่ืองแตงกาย คํานึงแตความ 
วิจิตรแหงเจตนจํานงของตน ไมนึกถึงอุณหภูมิแหงดนิฟาอากาศของถ่ิน ซ่ึงเปนปจจัย 
ฝายอุตุนิยาม ประดิษฐเส้ือผาสวยงามท่ีควรใชในถ่ินหนาวจัดใหแก  
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คนในถ่ินรอนจัด ก็ไมสําเร็จประโยชนเชนเดียวกัน มนุษยผูเปนชางปรุงแตงวิถีชีวติ 
ของตนพึงมีความฉลาดรอบคอบในการประกอบเหตุปจจยั เยีย่งอุปมาท่ีกลาวแลวนี ้
        ถึงตอนน้ี มีขอท่ีเห็นควรย้ําไวเปนพิเศษอยางหนึ่ง คือ ในการที่จะควบคุมการ 
ใชประโยชนจากกรรมนิยาม ใหเปนไปในทางท่ีดีงามอยางแนนอนนั้น จะตองพยายาม 
ปลูกฝงหรือสรางเสริมกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะใหเกดิข้ึนดวย คือ ตองฝกอบรมให 
คนเกิดความใฝธรรม รักความดีงาม เชน อยากใหชีวติของตนเปนชวีิตท่ีบริสุทธ์ิ ดีงาม  
อยากใหสังคมมนุษยเปนสังคมแหงความดงีาม อยากใหส่ิงท้ังหลายท่ีตนเก่ียวของหรือ 
กระทําดํารงอยูในภาวะดีงามเปนเลิศ หรือเจริญเขาสูภาวะดีงามสูงสุดของมัน อยากให 
ธรรมแพรหลายออกไปทัว่ทุกหนทุกแหง [๑ดังนี้เปนตน] ท้ังนี้เพราะวา ถาตราบใดคน 
ยังขาดกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะ และมีแตความโลภตอผลท่ีดีในแงโลกธรรมอยาง 
เดียว เขาก็พยายามเลนตลกกบักรรมนิยามหรือพยายามหลอกลวงกฎธรรมชาติอยู 
เร่ือยไป (ความจริงเขาหลอกกฎธรรมชาติไมได) แตเขาหลอกตัวของเขาเองนั่นเอง)  
และก็จะกอใหเกิดผลรายท้ังแกชีวติของตนเอง แกสังคม และแกมนุษยชาติท้ังหมด 
อยางไมมีท่ีส้ินสุด 
        ปราชญหลายทานเหน็วา การที่จะใหคนสามัญท้ังหลายเช่ือกฎแหงกรรมและ 
ตั้งอยูในศีลธรรม จะตองใหเขายอมรับการใหผลของกรรมในชวงยาวไกลท่ีสุดคือ คือ  
ผลจากชาติกอน และผลในชาติหนา และดังนั้นจึงจะตองพิสูจนเร่ืองตายแลวเกิดหรือ 
อยางนอยแสดงหลักฐานใหเห็นใหได โดยเหตุนี้บางโดยมุงแสวงความรูบาง ปราชญ 
และผูสนใจบางทานและบางกลุมบางคณะ จึงไดพยายามอธิบายหลักกรรมและการ 
เวียนวายตายเกิด โดยอางกฎเกณฑทางวทิยาศาสตร เชน The Law of Conservation of  
Energy โดยขยายออกไป  จากเจตนาท่ีเปนกิจกรรมเคล่ือนไหวของจติ ซ่ึงเคยเอย 
ถึงแลว [๑หรืออางทฤษฎีทางจิตวิทยาอยางอ่ืนๆ บาง] [๓พยายามเสาะสืบพิสูจน 
หลักฐานเกี่ยวกับการระลึกชาติไดบาง] ตลอดจนใชวิถีการแบบทรงเจาเขาผีก็มี เร่ือง 
ราวและคําอธิบายเหลานีแ้ละทํานองนี้ จะไมนํามากลาวไว เพราะหนังสือนี้มุงแสดง 
พุทธธรรมตามสายความคิดในพระพุทธศาสนาเองเทานัน้ ผูสนใจเร่ืองราวและ 
คําอธิบายเชนนั้น พึงหาอานหาดูดวยตนเองตามท่ีมาท่ีไดใหไวเปนตน สําหรับในท่ีนี้  
จะกลาวเพยีงขอสังเกตและขอคิดท่ีเกี่ยวของบางอยางเทานั้น 
{๑ดใูนบทที่ 14 ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ} 
{๒เชน 
Egerton C Baptist. A Gillmpse into the Supreme Science of the Buddha  



(Colombo, the Colombo Aporhecaries’ Co, Ltd., 1958), pp. 44 ff. 
K.N. Jayatilleke, Survival and Karma in Buddhist Perspective (Kandy, Buddhist  
Publication Society, 1969) pp. 35-93} 
{๓เชน 
Ian Stevenson. Twenty Cases Suggestive of Reincarnation (New York, 1966),  
passim A.R.Martin, Researches in Reincarnation and Beyond (Pennsylvania,  
1942) passim C.J.Ducasse, A Critical Examination of the Belief in A Life After  
Death (Springfield, Iilinois, 1961), passim}  
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        คําท่ีกลาววา ถาพิสูจนใหคนท่ัวไปเห็นไดวาตายแลวเกิด ชาติหนามีจริง  
กรรมตามไปใหผลจริงจนคนท้ังหลายยอมเช่ือเชนนั้นแลว การสอนศีลธรรมจะไดผล  
คนจะกลัวบาป ยอมเวนช่ัวและทําดีกนัท่ัวไป คํากลาวนี้ นับวามีเหตผุลอยูไมนอย  
เพราะถาคนเช่ือเชนนั้นจริง ผลในทางปฏิบัติก็นาจะเกดิข้ึนเชนนั้นเปนอยางมาก ทาน 
ผูกลาวเชนนีก้น็ับวา เปนผูตั้งใจดแีละมีเหตุผลเปนพื้นฐาน จึงไมนาจะมีขอขัดของท่ีจะ 
ปลอยใหทานเหลานั้นดําเนนิการศึกษาสอบสวนคนควาของทานไป โดยคนอ่ืนๆ พลอย 
ยินดแีละสนับสนุนเทาท่ีอยูในขอบเขตแหงเหตุผล ความสมควร ไมเฉไฉคลาดออกไปสู 
แนวทางแหงความงมงายไขวเขว เชน มิใชวาแทนท่ีจะนําส่ิงท่ีอยูในโลกแหงความลึก 
ลับพิสูจนไมได ออกมาสูการพิสูจนได กลับนําส่ิงท่ีพิสูจนไดเขาไปสูโลกแหงความลึกลับ 
ท่ีพิสูจนไมได หรือแทนท่ีจะนําส่ิงลึกลับซ่ึงคนไรอํานาจท่ีจะจดัทํา ออกมาสูภาวะท่ี 
มนุษยจัดการได กลับทําใหคนหมดอํานาจ ตองหันไปพึ่งอาศัยส่ิงลึกลับจนตนเองทํา 
อะไรไมไดดังนี้เปนตน เม่ือสอบสวนคนควากันอยูในขอบเขตแหงเหตุผลแลว อยาง 
นอยก็อาจไดประโยชนทางวขิาการใหรูกนัไปเสียทีวา มนุษยเขาเกีย่วของกับเร่ืองนี ้
แลวจะแคนี้อยางนี้ ท้ังนี้ มีขอควรย้ําวา จะตองปลอยใหเปนเร่ืองของปราชญบางทาน 
บางคณะน้ันทานทําของทานไป คนอ่ืนๆ หรือคนท่ัวไปไมพึงไปขลุกขลุยสาระวนดวย  
เพียงรอรับทราบผลท่ีแนนอนเด็ดขาดแลว หรือฟงขาวความเคล่ือนไหวอยูหางๆ อยาง 
คนชอบรูชอบฟงเทานั้น คือจะตองไมพาคนท่ัวไปเขาไปหมกมุนในกระบวนการระหวาง 
การพิสูจนดวย นอกจากนีแ้มตัวนักปราชญผูสอบสวนคนควานั่นเอง ก็ไมควรหมกมุน 
กับเร่ืองเชนนัน้เกินไปจนมองดานเดยีวเหน็ความสําคัญเฉพาะแตแนวการพิสูจนโลก 
หนาเทานัน้ จนละเลยความสําคัญดานปจจุบัน กลายเปนสุดโตงหรือเลยเถิดไปเสีย  
และจะตองมองใหครบท้ังดานผลดีและผลเสียของการใหความสําคัญแกเร่ืองนั้นดวย  
กลาวคือ นอกจากผลดีท่ีคาดหมายน้ันแลว จะตองตระหนักถึงผลเสียดวยวา การย้ํา 
ความสําคัญใหคนกลัวการไปเกิดในท่ีช่ัว และอยากไปเกิดท่ีดีมากเกินไป จะเปนการ 
ชวนใหคนหันไปวุนกับการคิดหวังผลในโลกหนาและเอาใจใสเฉพาะแตกิจการและ 
กิจกรรมซ่ึงเนือ่งดวยการที่จะไปเก็บเกีย่วผลในชาติหนา จนละเลยประโยชนสุขและ 
ความดีงามท่ีตนและหมูชนควรพยายามเขาถึงไดในชีวิตนี้ นอกจากนี้ เม่ือไมมีสติ 
ระมัดระวังใหดี ความมุงหมายเดิมท่ีจะใหคนกลัวผลรายของกรรมช่ัว สบายใจวาจะได 
พบผลดีของกรรมดีตลอดไปถึงโลกหนา แลวมีความม่ันใจในกฎแหงกรรม พยายาม 
เวนกรรมช่ัว ทํากรรมดีในโลกนี้ ก็กลับกลายเปนวาจะทําการชนิดท่ีมุงเอาผลใน 
ชาติหนาโดยตรงอยางเดียว เกิดความโลภตอผลชนิดนั้น แลวกลายเปนนักทําบุญ 



แบบคากําไรไปเสีย เม่ือการณกลายมาเสียอยางนี้แลว กจ็ะเกดิผลเสียข้ึนอีกประการ 
หนึ่ง คือ การย้าํความสําคัญของผลดีผลรายท่ีจะไดประสบในชาติหนามากเกินไป  
เปนการมองขามหลักการฝกอบรมกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะ กลายเปนการไมยอมรับ 
หรือถึงกับดูหม่ินมนุษยวา ไมมีความใฝธรรมรักความดี หรือไมอาจฝกปรือความ 
ใฝธรรมรักความดีนั้นใหเกิดมีและเจริญเพิม่พูนได เปนเหมือนกับบอกวา มนุษย 
ไมสามารถเวนช่ัวทําดดีวยความใฝดีรักความประณีตบริสุทธ์ิ มนุษยเวนช่ัวทําดีไดดวย 
ความโลภหวังผลตอบแทนแกตนเพียงอยางเดียว แลวปลอยปละละเลย ไมใสใจท่ีจะ 
ฝกอบรมคนในดานกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะ  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 266 
        อนึ่ง ถึงแมจะเปนการสมเหตุสมผลไมนอยท่ีวา ถาพิสูจนใหเหน็ชัดจนคนท่ัวไป 
เช่ือวา ตายแลวเกดิใหมจริง คนจะยอมอยูในศีลธรรมกันเปนอยางดี แตการท่ีจะรอให 
คนมีศีลธรรมกันข้ึนเอง ตอเม่ือไดเหน็ผลสําเร็จของการพิสูจนนั้นแลว ก็เปนการไม 
สมเหตุสมผลสําเร็จของการพิสูจนนั้นแลว ก็เปนการไมสมเหตุสมผลแตอยางใด  
เพราะไมอาจทราบไดวา คําวา “ถา” ในการพิสูจนนั้น จะกลายเปนผลสําเร็จแทจริงได 
เม่ือใด คือ ไมรูวาเม่ือใดจะพิสูจนกันเสร็จ และถาวากันตามความจริงแทอยางเครงครัด 
แลว คําวาพิสูจนในความหมายวาแสดงใหเห็นแจงประจักษ ก็ไมอาจใชไดกับเร่ืองนี้  
เพราะคนอ่ืนไมสามารถแสดงการเกิดใหมใหอีกคนหนึ่งดไูด การเกดิใหมเปนส่ิงท่ีตอง 
รูประจักษดวยตนเอง ท่ีพูดกนัวาพิสูจนนั้น ก็เปนเพยีงข้ันหาหลักฐานพยานมาใหดแูละ 
วิเคราะหเหตุผลมาใหฟงเทานั้น สวนตัวแทของเร่ืองก็เขาแนวเปนอาจนิไตย คือคิดเอง 
ดวยเหตุผลไมไดและเปนเร่ืองเหนือสามัญวิสัยอยูนัน่เอง ถึงจะพยายามพิสูจนหลักฐาน 
กันไปเพยีงไร สําหรับคนสามัญ ก็คงอยูในข้ันศรัทธา หรือความเช่ืออยูนั่นเอง จะ 
แตกตางกนัก็เพียงจากไมเช่ือมาเปนเช่ือ และเช่ือนอย เช่ือมาก และในเม่ือยังเปนเร่ือง 
ของความเช่ือ ก็ยังมีผูไมเช่ือ และยังมีโอกาสแหงความคลางแคลงลังเลหรือความ 
สงสัยไมแนใจในผูท่ีเช่ืออยูไดตอไป ถึงคนท่ีไมเช่ือก็เชนกัน ก็ไดเพยีงข้ันเช่ือถือคือ  
เช่ือวาไมเปนอยางนั้น เพราะยังไมรูประจักษเหมือนกนั จึงยังมีชองวางท่ีจะระแวงสงสัย 
ตอไป จนกวาจะหมดกังขาเม่ือไดเปนโสดาบัน รวมความวาการท่ีจะพยายามช้ีแจง 
เหตุผลและแสดงหลักฐานพยานใหคนเช่ือเร่ืองตายแลวเกิดและใหเช่ือกันมากข้ึน ก็มี 
ผลดีอยู ใครทําก็ทําไป (ถาความพยายามนัน้ไมกระทบกระเทือนเสียหายตอหลักการ 
สําคัญขออ่ืนๆ ของพระพุทธศาสนา เชน ไมทําใหกลายเปนผูท่ีตองหวงัพึ่งอํานาจ 
ภายนอกหรือส่ิงเรนลับมากข้ึน เปนตน) แตการท่ีจะใหการประพฤติธรรมหรือการ 
ดําเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ตองข้ึนตอการพิสูจนเร่ืองนี้ ยอมเปนการไม 
สมควรและไมถูกตอง 
        เร่ืองชาติกอน ชาติหนา นรกสวรรค มีจริงหรือไม เปนคําถามท่ีคนสนใจกนัมาก 
และเปนขอกังวลคางใจของคนท่ัวไป เพราะเปนความลับของชีวิตท่ีอยูในอวิชชา จึงเห็น 
ควรกลาวสรุปแทรกไวท่ีนี้เล็กนอย เฉพาะแงวา มีจริงหรือไม พิสูจนไดอยางไร 
        1.        ตามคําสอนในพทุธศาสนา เม่ือวาตามหลักฐานในคัมภีร และแปลความตาม 
ตัวอักษรก็ตอบไดวา ส่ิงเหลานี้มี 
        2.        การพิสูจนเร่ืองนีไ้มมีท่ีส้ินสุด ไมอาจแสดงใหเห็นประจกัษแกผูไมรู ไมวาใน 
ทางบวกหรือในทางลบ คือ ไมวาในแงมี หรือในแงไมมี เปนไปไดเพียงข้ัน เช่ือวามีหรือ 



เช่ือวาไมมี เพราะท้ังผูเช่ือและผูไมเช่ือ หรือผูพยายามพสูิจนวามีและผูพยายามพิสูจน 
วาไมมี ตางกไ็มรูท่ีมาท่ีไปแหงชีวิต ไมวาของตนหรือผูอ่ืน ตางก็มืดตออดีต รูไกลอกไป 
ไมถึงแมเพียงการเกิดคราวนีข้องตนเอง แมแตชีวิตตนเองท่ีเปนอยูขณะนี้ก็ไมรู และ 
มองไมเห็นอนาคตแมเพยีงวา พรุงนี้จะเปนอยางไร 
        3.        ถาจะพิสูจน หลักมีวา ส่ิงท่ีเหน็ ตองดูดวยตา ส่ิงท่ีไดยิน ตองฟงดวยห ู
 ส่ิงท่ีล้ิม ตองชิมดวยล้ิน เปนตน ส่ิงท่ีเห็น ถึงจะใชสิบหแูลสิบล้ินรวมกัน ก็พิสูจนไมได  
หรือส่ิงท่ีไดยนิจะใชสิบตากับสิบจมูกรวมกัน ก็พิสูจนไมได หรือส่ิงท่ีเห็น ส่ิงท่ีไดยิน  
แตตางระดับคล่ืน ตางความถี่ ก็ไมรูกัน บางอยางท่ีแมวมอง  
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เห็น สิบตาคนรวมกันก็ไมเหน็ บางอยางท่ีคางคาวไดยิน สิบหูคนรวมกนัก็ไมไดยนิ  
เปนตน ในแงท่ีหนึ่ง การตายการเกดิเปนประสบการณของชีวิตโดยตรง หรือแคบลงมา 
เปนปรากฏการณของจิต ซ่ึงตองพิสูจนดวยชีวิตหรือจิตเอง การพิสูจนจึงควรเปนไป 
ดังนี ้
        ก)        พสูิจนดวยจิต ทานใหตองใชจติท่ีเปนสมาธิ แนวแนถึงท่ี แตถาไมยอมทํา 
                ตามวิธีนี้ หรือกลัววาท่ีวาเห็นในสมาธิ อาจเปนการเอานิมิตหลอกตัวเอง ก ็
                เล่ือนสูวิธีตอไป 
        ข)        พสูิจนดวยชีวติ ตั้งแตเกดิมาคราวน้ี คนท่ีอยู ยังไมเคยมีใครตาย ดังนัน้ จะรู 
                วาเกิดหรือไมตองพิสูจนดวยการตายของใครของคนน้ัน แตวิธีนี้ไมปรากฏวา 
                มีใครกลาทดลอง 
        ค)        เม่ือไมยอมพิสูจน ก็ไดเพยีงข้ันแสดงหลักฐานพยานและช้ีแจงเหตุผล เชน  
                หาตัวอยางระลึกชาติไดและสอบสวนกรณตีางๆ เชนนั้น หรือแสดงเหตุผล 
                โดยหาความจริงอ่ืนมาเปรียบเทียบอยางเร่ืองวสัิยแหงการเหน็ การไดยิน ท่ี 
                ข้ึนตอระดับคล่ืนและความถ่ี ดงัไดกลาวเทานั้น 
        4.        ไมวาใครจะเช่ือหรือไมเช่ือ หรือจะพยายามพิสูจนใหกันและกันดไูดแคไหน 
ก็ตาม ส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมได ไมมีใครหนีพน ทุกคนตองเกีย่วของ และเปนท่ีสืบตอออก 
ไปของชีวิตขางหนาท่ีเช่ือหรือไมเช่ือวามีนัน้ดวย ก็คือ ชีวติขณะน้ี ท่ีมีอยูแลวนี้ ท่ีจะตอง 
ปฏิบัติตอมันอยางใดอยางหนึ่ง เม่ือเปนเชนนี้ ส่ิงท่ีควรเอาใจใสใหมาก จึงไดแกชีวติใน 
ปจจุบัน และสําหรับพระพุทธศาสนา ในฐานะท่ีเปนศาสนาแหงการปฏิบัติส่ิงท่ีเปนจดุ 
สนใจกวา และเปนท่ีสนใจแท จึงไดแก การปฏิบัติตอชีวิตท่ีเปนอยูนี้ วาจะดําเนินชีวติ 
ท่ีกําลังเปนไปอยูนี้อยางไร จะใชชีวิตที่มีอยูแลวนี้อยางไร เพื่อใหเปนชีวติท่ีเปนอยู 
อยางดี และเพือ่ใหชีวติขางหนา ถามี ก็ม่ันใจไดวา จะสืบตอออกไปเปนชีวิตท่ีดีงามดวย  
ดังนั้น ส่ิงท่ีควรกลาวถึง จึงไดแก ขอสังเกตและขอเสนอแนะในทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 
        -        บาลีช้ันเดิม คือพระสูตรท้ังหลาย กลาวบรรยายเร่ืองชาติกอน ชาติหนา นรก  
สวรรค [๑ไวนอยนัก] โดยมากทานเพยีงเอยถึงหรือกลาวถึงเทานั้น แสดงถึงอัตราสวน 
ของการใหความสนใจแกเร่ืองนี้วามีเพยีงเล็กนอย ในเม่ือเทียบกับคําสอนเกี่ยวกับการ 
ดําเนินชีวิตในโลก หรือขอปฏิบัติจําพวก ศีล สมาธิ ปญญา 
        -        บาลีกลาวถึงผลรายของกรรมช่ัว และอานิสงสของกรรมดี ถากลาวถึงการไป 
เกิดในนรกหรือสวรรค มักกลาวไวตอทายผลท่ีจะประสบในชีวิตน้ี โดยกลาวถึงผลใน 
ชีวิตนี้ 4-5-10 ขอ แลวจึงจบลงดวยคําวา “เม่ือกายแตกทําลาย ภายหลังมรณะ  



ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก” หรือ “เขาถึงสุคติ โลก 
{๑พระสูตรตอกัน 2 สูตร คือ พาลบัณฑิตสูตและเทวทูตสูตร เปนท่ีมาสําคัญของ 
วรรณคดีเกี่ยวกับนรก สวรรค สมัยตอมา (ม.อุ.148467-503/311-333 และ  
504/334-346), เอยช่ือนรก 3 ขุม (ม.มู.12/565/608); การไปเกิดในเทวโลก 
และอายุเทวดา (เชน องฺ.จตุกกฺ.21/123/169; องฺ.ตกิ.20/510/269, 273;  
องฺ.อฏก.23/132-5/257-267; 49/63,66; 125-6/243-8;  
อภิ.วิ.38/1103-7/566-572) และพึงดูเร่ือง วญิญาณัฏฐิติ 7 และสัตตาวาส 9  
(เชน ที.ปา.11/335/265; 353/227; 435/311; 457/329;  
องฺ.สตฺตก.23/41/41; 228/413}  
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[๑สวรรค] ขอสังเกตในเร่ืองนี้มี 2 อยาง คือ ประการแรก ทานถือผลในชีวิตปจจุบัน 
เปนสําคัญ และแยกแยะอยางช้ีชัดเปนอยางๆ ไป สวนผลหลังตาย กลาวเพยีงปดทาย 
ไวใหครบรายการ ประการท่ีสอง การตรัสถึงผลดีผลรายเหลานั้น เปนไปในลักษณะ 
แสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเปนไปตามเหตุปจจยั คือ เปนผลที่จะเกดิข้ึนเองตาม 
เหตุ ไมตองวอนหวัง เปนเร่ืองของการรูไวใหเกิดความม่ันใจเทานัน้ ถึงไมตั้งความ 
ปรารถนาก็ยอมเปนไปเชนนัน้ 
        -        สําหรับคนท่ีไมเช่ือ ในเม่ือยังไดเพียงแคเช่ือ คือ เช่ือวาไมมี ยังไมรูแจง 
ประจักษจริง ยอมไมอาจปฏิเสธความสงสัยในสวนลึกแหงจิตใจของตนไดโดยเดด็ขาด  
คนเหลานี้ เม่ือเร่ียวแรงความมัวเมาในวยัหนุมสาวเส่ือมไปแลว ถูกชราครอบงํา ความ 
หวาดหวั่นตอโลกหนาก็มักไดชองแสดงตัว ซ่ึงเม่ือไมไดเตรียมความดไีว กจ็ะมีทุกข 
มาก ดังนั้น เพือ่ความม่ันใจ ถึงคนท่ีไมเช่ือก็ควรทําดีไว จะมีหรือวาไมมี ก็ม่ันใจและ 
โลงใจ 
        -        สําหรับคนท่ีเช่ือ 
        ก)        พงึใหความเช่ือนั้น อิงหลักแหงความเปนเหตุปจจยัอยางแทจริง คือ ใหมอง 
ผลในชาติหนาวาสืบตอไปจากคุณภาพของจิตใจท่ีไดสรางข้ึนไวแลวในชาตินี้ แลวเนนท่ี 
การทํากรรมดใีนปจจุบัน เพือ่สรางเสริมคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตท่ีดีงาม เพื่อใหชีวิต 
ท่ีสืบตอไปขางหนาเปนชีวิตท่ีดีงาม การเนนในแงนี้ จะทําใหการเกี่ยวของกับชาติหนา 
หรือหวังผลชาติหนา เปนไปในรูปของความม่ันใจโดยอาศัยปจจุบันเปนฐาน และการ 
หวังผลชาติหนานั้น จะยิ่งทําใหเอาใจใสใหความสําคัญแกชีวติท่ีอยูในปจจุบันมากข้ึน  
ไมเสียหลักท่ีวา ถึงจะยุงเกี่ยวกับชาติหนาอยางไร ก็อยาใหสําคัญกวาชาติท่ีเปนอยูขณะ 
นี้ และจะไดไมเนนการทํากรรมดี แบบเปนการลงทุนเพือ่แสวงหาผลกาํไร 
        ข)        ความเช่ือตอชาติหนานัน้ ควรชวยใหเลิกใหบรรเทาการพึ่งพาอากศัยอํานาจ 
บันดาลหรือส่ิงลึกลับในภายนอกลงดวย เพราะการเช่ือชาติหนาหมายถึงการเช่ือกรรมดี 
ท่ีตนกระทํา และการท่ีจะตองกาวหนาเจริญสูงข้ึนในสังสารวัฏนั้น สวนการรอหวังพึง่ 
อํานาจภายนอก ยอมเปนการทําตัวใหออนแอลง และเปนการกดตวัเองใหถอยจมลง 
หรือลาหลังหางออกไปในสังสารวัฏ หากผูใดถลําตัวหวังพึ่งอํานาจเหลานั้นไปบางแลว ก ็
ควรรีบถอยตัวออกมาสรางเร่ียวแรงกําลังของตนเองข้ึนใหมโดยเร็ว 
        -        สําหรับผูเช่ือหรือไมเช่ือก็ตาม จะตองพยายามกาวไป หรือไดรับการสอนให 
กาวไปถึงข้ันเวนกรรมช่ัว ทํากรรมดี โดยไมตองข้ึนตอความเช่ือหรือความไมเช่ือนัน้เลย  
คือ ทําดีไดโดยไมตองหวังผลชาติหนา หรือถึงแมไมเช่ือวามีชาติหนา ก็จะไมทําช่ัว  



ผลข้ันนี้ทําใหเกิดข้ึนไดโดย 
        1)        ฝกอบรมกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ ใหกลาแข็ง คือ ทําใหเกดิความ 
ใฝธรรม รักความดีงาม ตองการความประณีตหมดจด [๒มุงใหทุกส่ิงทุกอยางบรรลุ 
อุดมสภาวะของมัน] 
{๑เชน องฺ.ป ฺจก.22/211-7/281-4; 34/41; องฺ.เอกาสทก.24/222/370} 
{๒ดูบทท่ี 14 ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ}  
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        2)        สรางความใฝรักในปติสุขอันประณีตลึกซ้ึงภายใน และใหความใฝปติสุข 
ประณีตหรือการไดประสบปติสุขประณีตนั้น เปนเคร่ืองปองกันการทําช่ัวและหนุนการ 
ทําดีโดยตัวของมันเอง ท้ังนี้ เพราะการท่ีจะไดปติสุขประณีตนั้น ยอมเปนเง่ือนไขอยูใน 
ตัววาตองเวนทุจริตประกอบสุจริต และการไดปติสุขประณีตนัน้แลว ก็จะเปนแรง 
หนวงเหน่ียวไมใหหลงใหลกามถึงข้ันท่ีจะประกอบกรรมช่ัวรายได อยางไรก็ตาม  
สําหรับปติสุขประณีตข้ันโลกีย [๑อาจตองระมัดระวังบางท่ีจะไมใหติดเพลินมากเกินไป 
จนเสียงานหรือหยุดความกาวหนา] 
        3)        ฝกอบรมจิตปญญาใหเจริญถึงข้ันท่ีจะเปนอยูดวยปญญาหรือดําเนินชีวิตดวย 
ปญญา คือ มีความรูเทาทันสภาวะของโลกและชีวิต หรือรูธรรมดาแหงสังขาร พอท่ีจะ 
ทําจิตใจใหเปนอิสระไดบางพอสมควร ไมหลงใหลติดอามิสหรือกามวตัถุถึงกับจะทํา 
กรรมช่ัวราย มองชีวิตจิตใจของมนุษยอ่ืนสัตวอ่ืนดวยความเขาใจ หยั่งเห็นทุกขสุขและ 
ความตองการของเขา พอท่ีจะทําใหคิดการในทางท่ีเกื้อกลูชวยเหลือดวยกรุณาใจไม 
โนมนอมไปในทางท่ีจะเบียดเบียนผูอ่ืน ขอนี้นับเปนข้ันแหงการดําเนนิชีวิตของทาน 
ผูเขาถึงโลกุตรธรรมซ่ึงมีโลกุตรสัมมาทิฏฐิเกิดข้ึนแลว หรืออยางนอยก็เปนข้ันของ 
ผูดําเนินชีวิตตามแนวปฏิบัติเพื่อเขาถึงโลกุตรธรรมนั้น ถาแมยังไมถึงข้ันท่ีจะเปนอยู 
ดวยปญญาอยางแทจริง ก็เปนอยูดวยศรัทธาท่ีเปนบุพภาคของปญญานั้น คือ ศรัทธาท่ี 
ประกอบดวยปญญาและเปนไปเพื่อปญญา ซ่ึงเช่ือในวิถีทางแหงการดาํเนินชีวิตดวย 
ปญญา ม่ันใจในชีวิตท่ีเปนอิสระดวยปญญานั้นวาเปนชีวติท่ีดีงามประเสริฐสุด  
[๑และพยายามดําเนินปฏิปทาแหงการเปนอยูดวยปญญาท่ีประกอบดวยกรุณานัน้ 
ดวยตนเอง] 
        ความจริง หลักปฏิบัติท้ังสามขอนี้เนื่องถึงกัน ใชประกอบเสริมกันได โดยเฉพาะ 
ขอท่ี 1) ตองใชในการทําส่ิงดีงามทุกอยาง จึงเปนท่ีอาศัยของขอ 2) และ 3) ดวย 
        ถาปฏิบัติไดตามหลักสามขอนี้ ความเชื่อเร่ืองผลกรรมในชีวิตหนา ก็จะเปนเพยีง 
สวนชวยเสริมความม่ันใจในการเวนช่ัวทําดีใหม่ันคงแนนแฟนยิ่งข้ึนสําหรับบางคน แต 
ไมถึงกับเปนตัวัดสินเด็ดขาดวาถาเขาจะไมไดรับผลนั้นในชาติหนาแลว เขาจะไมยอม 
ทําความดีเลย 
        ถาออนแอเกินไป ไมสามารถฝกคนหรือฝกตนใหปฏิบัติตามหลักสามขอนี้ได  
การใชความเช่ือตอผลกรรมชาติหนาเปนเหตุจูงใจใหเวนช่ัวทําดี ก็ยังดีกวาปลอยให 
ดําเนินชีวิตกนัอยางหลงใหลในการเสพเสวยกามวัตถุ มุงแตแสวงหาอาสมาปรนเปรอ 
ตน ซ่ึงมีแตจะทําใหการเบียดเบียนและความช่ัวรายนานาระบาดแพรหลาย นําชีวิตและ 



สังคมไปสูหายนะถายเดยีว และถึงอยางไร ความเช่ือผลกรรมชาติหนา ก็จัดเขาใน 
โลกียสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนจุดเช่ือมตอใหกาวหนาไปในทางดีงามงายข้ึน 
{๑ดูบทท่ี 15 ความสุข} 
{๒ศรัทธาท่ีออกผลเชนนั้น ตองอาศัยความเช่ือม่ันในทานซ่ึงเปนผูนําแหงการดําเนิน 
ชีวิตอิสระดวยปญญา คือ พระพุทธเจาเช่ือม่ันในคําสอนของพระองค คือพระธรรม  
เช่ือม่ันในชุมชนผูประพฤติปฏิบัติตามคําสอนนั้นและประสบความสําเร็จในการมีชีวติท่ี 
เปนอิสระเชนนั้นดวย คือ พระสงฆ รวมเรียกวา ศรัทธาม่ันคงในพระรัตนตรัย ดู  
บทท่ี 11 ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน}  
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        เม่ือทําความเขาใจกนัอยางนี้แลว ก็ขอนําพุทธพจนแหงสําคัญท่ีกลาวถึง 
ผลกรรมซ่ึงสืบเนื่องจากปจจุบันไปถึงภพหนา ตามท่ีปรากฏในจูฬกัมมวิภังคสูตร  
[๑มาแสดงไว สรุปใจความไดดังนี้]          
        “ดูกรมาณพ สัตวท้ังหลายมีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปน 
ท่ีกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนท่ีพึ่งอาศัย กรรมยอมจําแนกสัตวท้ังหลายให 
ทรามและประณีต” 
        1.        ก.        สตรีหรือบุรุษมักทําปาณาติบาต เปนคนเหี้ยมโหด หมกมุนอยูในการ 
ประหัตประหาร ไรเมตตาการุณย ดวยกรรมนั้น ซ่ึงถือปฏิบัติพร่ังพรอมถึงท่ีแลว  
ตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะนัน้หากมาสูความเปนมนุษย  
จะเกดิ ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเปนคนมีอายุส้ัน 
                ข.        สตรีหรือบุรุษผูละเวนปาณาติบาต มีเมตตาการุณย มักเกื้อกูลแก 
สรรพสัตว ดวยกรรมนั้น ซ่ึงถือปฏิบัติพร่ังพรอมถึงท่ีแลว ตายไป ยอมเขาถึงสุคติ  
โลกสวรรค หรือมิฉะนั้น หากมาสูความเปนมนุษย จะเกดิ ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะ 
เปนคนมีอายยุนื 
        2.        ก.        สตรีหรือบุรุษผูมีนิสัยชอบเบียดเบียนทํารายสัตวท้ังหลาย ดวยไมศัสตรา  
ดวยกรรมนั้น ซ่ึงถือปฏิบัติพร่ังพรอมถึงท่ีแลว ตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต  
นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสูความเปนมนุษยจะเกดิ ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเปนคนมี 
โรคมาก (ข้ีโรค) 
                ข.        สตรีหรือบุรุษผูไมมีนิสัยชอบเบียดเบียนทํารายสัตวท้ังหลาย ดวยกรรม 
นั้น ซ่ึงถือปฏิบัติพร่ังพรอมถึงท่ีแลว ยอมเขาถึง สุคติ โลกสวรรค หรือมิฉะนั้น หากมาสู 
ความเปนมนษุย จะเกดิ ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเปนคนมีโรคนอย (มีสุขภาพดี) 
        3.        ก        สตรีหรือบุรุษผูเปนคนมักโกรธ เดือดแคนงาย ใครวากลาวนิดหนอย ก ็
ขัดใจพลุงพลาน พยาบาท นรก หรือมิฉะนัน้ หากมาสูความเปนมนุษย จะเกดิ ณ ท่ี 
ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเปนคนมีผิวพรรณทราม (ไมสวยไมงาม) 
        ข.        สตรีหรือบุรุษไมมักโกรธ ดวยกรรมนั้น ซ่ึงถือปฏิบัติพร่ังพรอมถึงท่ีแลว  
ตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค หรือมิฉะนั้น หากมาสูความเปนมนษุย จะเกดิ ณ ท่ี 
ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเปนคนนาเล่ือมใส (มีรูปรางทาทางชวนใจนิยม) 
4.        ก.        สตรีหรือบุรุษผูมีใจริษยา คนอ่ืนไดลาภไดรับความเคารพนับถือกราบไหว 
บูชา ก็ไมสบายใจ ทนไมได ดวยกรรมนั้น ซ่ึงถือปฏิบัติพร่ังพรอมถึงท่ีแลว ตายไป ยอม 
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะนัน้ หากมาสูความเปนมนุษย จะเกดิ ณ ท่ี 



ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเปนคนมีศักดานอย (ต่ําตอยดอยอํานาจ) 
        ข.        สตรีหรือบุรุษไมมีใจริษยา ดวยกรรมนั้น ซ่ึงถือปฏิบัติพร่ังพรอมถึงท่ีแลว  
ตายไป ยอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค หรือมิฉะนั้น หากมาความเปนมนษุย จะเกดิ ณ ท่ี 
ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเปนคนมีศักดามาก (มีเดช มีอํานาจมาก) 
{๑เรียกอีกอยางหนึ่งวา สุภสูตร, ม.อุ.14/579-597/376-385}  
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        5.        ก.        สตรีหรือบุรุษผูไมบําเพญ็ทาน ไมใหปนขาว น้ํา ผานุงหม เปนตน ดวย 
กรรมนั้น ซ่ึงถือปฏิบัติพร่ังพรอมถึงท่ีแลว ตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก  
หรือมิฉะนั้น หากมาสูความเปนมนุษย จะเกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเปนคนมีโภคะ 
นอย 
                ข.        สตรีหรือบุรุษผูบําเพ็ญทาน ใหพนัขาว น้ํา ผานุงหม เปนตน ดวยกรรม 
นั้น ซ่ึงถือปฏิบัติพร่ังพรอมถึงท่ีแลว ตายไป ยอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค หรือมิฉะนัน้  
หากมาสูความเปนมนุษย จะเกิด ณ ท่ีใดๆ กต็ามในภายหลัง ก็จะเปนคนมีโภคะมาก 
        6.        ก.        สตรีหรือบุรุษผูเปนคนแข็งกระดาง เยอหยิ่ง ชอบดถููกคน ไมเคารพ 
นับถือ กราบไหว แสดงความเอ้ือเฟอ แกผูท่ีสมควรไดรับการปฏิบัติเชนนั้น ดวยกรรม 
นั้น ซ่ึงถือปฏิบัติพร่ังพรอมถึงท่ีแลว ตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุกคติ วนิิบาต นรก หรือ 
มิฉะนั้น หากมาสูความเปนมนุษย จะเกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเปนคนมีตระกูลตํ่า 
                ข.        สตรีหรือบุรุษผูไมเปนคนแข็งกระดาง ไมเยอหยิ่ง แสดงความเคารพ 
นับถือ กราบไหว เอ้ือเฟอแกผูสมควรไดรับการปฏิบัติเชนนั้น ดวยกรรมนั้น ซ่ึงถือ 
ปฏิบัติพร่ังพรอมถึงท่ีแลว ตายไป ยอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค หรือมิฉะนั้น หากมาสู 
ความเปนมนษุย จะเกด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเปนคนมีตระกูลสูง 
        7.        ก.        สตรีหรือบุรุษผูไมเขาหาไมสอบถามสมณะเปนพราหมณ วาอะไรดี อะไร 
ช่ัว อะไรมีโทษ ไมมีโทษ อะไรควรปฏิบัติ ไมควรปฏิบัติ อะไรเม่ือทํา จะเปนไปเพื่อ 
โทษทุกข อะไรเม่ือทํา จะเปนไปเพื่อประโยชนสุขช่ัวกาลนาน ดวยกรรมนั้น ซ่ึงถือปฏิบัติ 
พร่ังพรอมถึงท่ีแลว ตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือ มิฉะนั้น หากมาสู 
ความเปนมนษุย จะเกดิ ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเปนคนทรามปญญา 
                ข.        สตรีหรือบุรุษรูจักเขาหาสอบถามสมณะหรือพราหมณ วาอะไรดี อะไร 
ช่ัว เปนตน ดวยกรรมนั้น ซ่ึงถือปฏิบัติพร่ังพรอมถึงท่ีแลว ตายไป ยอมเขาถึง สุคติ โลก 
สวรรค หรือมิฉะนั้น หากมาสูความเปนมนุษย จะเกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเปน 
คนมีปญญามาก 
        จะเห็นไดวา ในสูตรนี้ แมจะกลาวถึงผลท่ีจะประสบในชีวิตขางหนา แตก็เนนท่ี 
การกระทําในปจจุบัน โดยเฉพาะการกระทําท่ีมีลักษณะเปนความประพฤติปฏิบัติอยาง 
เปนประจํา เปนสวนแหงการดําเนินชีวิตชนิดท่ีจะสรางสมคุณภาพของจิตใจ ปรุงแตง 
ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพได และเปนเหตุปจจัยโดยตรงแกผลจําเพาะแตละอยาง  
ไมใชเปนอานสิงสเฟอชนิดท่ีวา ทํากรรมดีอะไรคร้ังเดยีว เชน ใหทานคร้ังหนึ่งก็มีผล 
มากมายไมมีขอบเขต จะหวังเปนอะไร ปรารถนาไดอะไร ก็ไดเปนอยางนั้นหมด ซ่ึง 



ถาเนนกันนัก ก็จะทําใหคนมุงแตจะทําบุญทํากรรม แบบฝากเงินในธนาคารเฉยไวไป 
รอรับดอกเบ้ีย หรือแบบคนเลนลอตเตอร่ี ท่ีลงทุนท่ีหนึ่งหวังผลกําไรมหาศาล แลวเลย 
ไมใสใจกรรมดีชนิดท่ีเปนความประพฤติปฏิบัติท่ัวไป [๑และการดําเนินชีวิตดีงาม 
ประจําวนัอยางท่ีตรัสไวในสูตรนี้] รวมความวา สาระของจูฬกรรมวิภงัคสูตรนี้ ก็ยัง 
คงยืน 
{๑เนื้อหาของสูตรนี้ เปนการตอบปญหาของสุภมาณพ ซ่ึงเปนคนวรรณะพราหมณ  
การท่ีพระพุทธเจาตรัสตอบแกสุภมาณพอยางนี้ มองในแงสัมพันธกับศาสนาพราหมณ  
มีขอสังเกตอยางนอย 2 ประการ คือ ประการแรก เปนการแยงตอคําสอน-  
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หลักการสําคัญท่ีวา การนึกถึงผลกรรมท่ีจะไดประสบในชีวิตภพหนา พึงเปนไปใน 
ลักษณะของความม่ันใจท่ีอาศัยคือคุณภาพจิตใจและคุณภาพแหงความประพฤติ ท่ีตนมี 
อยูในปจจุบันนี้เอง และการไดรับผลหางไกลเบ้ืองหนานัน้ มีลักษณะท่ีสืบทอดตอเนือ่ง 
ออกไปอยางมีความสัมพันธกันไดตามแนวทางแหงเหตุปจจัย 
        หลักสําหรับวินิจฉัยในเร่ืองนี้ อาจพูดอยางส้ันๆ ไดแนวหนึ่งวา ความเชื่อท่ีถูก 
ตองเกี่ยวกับผลกรรมในชาติหนา จะตองเปนความเช่ือท่ีมีลักษณะชวยเสริมธรรมฉันทะ 
ใหเขมแข็งแนนแฟนยิ่งข้ึน หากความเช่ือเกี่ยวกับผลกรรมในชาติหนาอยางใด ไมชวย 
เสริมฉธรรมฉันทะ แตกลับเปนไปในทางสงเสริมโลภะ หรือตัณหาถายเดยีว ก็พึงเขาใจ 
วา ความเช่ืออยางนั้น เปนความเช่ือท่ีคลาดเคล่ือน และควรไดรับการแกไข 
ขอควรทราบพิเศษเพื่อปองกันความเขาใจผิด 
        มีจุดหรือแงสําคัญบางประการท่ีควรย้าํไว เพื่อปองกนัความเขาใจผิดท่ีรายแรง 
ในเร่ืองกรรมตอไปนี้:- 
        1)        สุขทุกข ใครทําให? 
        ตามหลักพุทธพจนวา “เพราะอวิชชาเปนปจจยั [๑บุคคลจึงปรุงแตงกาย 
สังขาร]…[๒วจีสังขาร]…[๓มโนสังขาร] ข้ึนเองบาง…เนื่องจากตัวการอ่ืนบาง…โดยรูตัว 
บาง…[๔ไมรูตัวบาง”] และพุทธพจนท่ีปฏิเสธทฤษฎีท่ีวา สุขทุกขตนทําเองของพวก 
อัตตการวาทและทฤษฎีวา [๕สุขทุกขตัวการอ่ืนทําของพวกปรการวาท] เปนการย้ําให 
มองเห็นกรรมในฐานะกระบวนการแหงเหตุปจจัย ตนเองก็ดี ผูอ่ืนกด็ี จะมีสวน 
เกี่ยวของแคไหน เพยีงใด ยอมตองพิจารณาใหถูกตองตามกระบวนการ มิใชตัดสิน 
ขาดลงไปงายๆ 
        ท่ีกลาวมานี้ เปนการปองกันความเขาใจผิดสุดโตงท่ีมักเกิดข้ึนในเร่ืองกรรมวา  
อะไรๆ เปนเพราะตนเองทําท้ังส้ิน ทําใหไมคํานึงถึงตัวการและส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ ท่ี 
เกี่ยวของ 
        อยางไรกด็ี ตองแยกความเขาใจอีกช้ันหนึ่งระหวางหลักกรรมในแงตัวกฎหรือ 
สภาวะ กับในแงของจริยธรรม ท่ีกลาวมาแลวนั้นเปนการแสดงในแงตวักฎหรือ 
ตัวสภาวะ ซ่ึงเปนเร่ืองของกระบวนการตามธรรมชาติ 
- ขอพราหมณท่ีวา พรหมเปนผูสราง ผูบันดาลชีวิตมนุษยและทุกส่ิงทุกอยาง โดย 
ใหมองอยางใหมวา การกระทําของคนนั่นเอง เปนเคร่ืองสรางสรรคปรุงแตงชีวิตของ 
มนุษย ประการที่สอง ตามพิธีกรรมของพราหมณ เชน การบูชายัญ ผูประกอบพิธีและ 
ถวายทักษิณาแกพราหมณ จะไดรับผลานสิงสมากมายมหาศาลชนิดหนึ่งท่ีจะมอง 



ไมเห็นความสัมพันธโดยทางเหตุปจจยักับส่ิงท่ีกระทํานัน้เลย การตรัสผลของกรรมตาม 
แนวแหงสูตรนี้ เปนการสรางความเขาใจอยางใหมในแงนั้นดวย 
{๑การปรุงแตงการกระทําทางกาย (volitional acts of the body)} 
{๒การปรุงแตงคําพูด (volitional acts of speech)} 
{๓การนึกคิดปรุงแตงในใจ (volitional acts of speech)} 
{๔ส.นิ.16/83/84} 
{๕ดู ตอนวาดวย อัตตการวาทปรการวาท ใน “ปฏิจจสมุปบาทในฐานะ มัชเโนธรรม 
เทศนา” ขางตน}  
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ท่ีครอบคลุมเหตุปจจยัตางๆ ท่ีเขามาเกี่ยวของท้ังหมด แตในแงของจริยธรรม อันเปน 
คําสนใหปฏิบัติ ผูท่ีถูกตองการใหปฏิบัติ กคื็อผูท่ีถูกสอน ในกรณีนี้ คําสอนจึงมุงไปที่ตัว 
ผูรับคําสอน เม่ือพูดในแงนี้ คือเจาะจงเอาเฉพาะตัวบุคคลน้ันเองเปนหลัก ยอมกลาว 
ไดทีเดยีววา เขาตองเปนผูรับผิดชอบอยางเต็มท่ี ในการกระทําตางๆ ท่ีเขาติดหมาย 
กระทําลงไป และท่ีจะใหผลเกิดข้ึนตามท่ีมุงหมาย เชน พุทธพจนวา “ตนเปนท่ีพึ่งของ 
ตน” เปนการเพงความรับผิดชอบของบุคคล โดยมองจากตัวเองออกไป ในกรณีนี้  
นอกจากจะมีความหมายวาตองชวยเหลือตัวเอง ลงมือทําเองแลว ในแงท่ีสัมพันธกับ 
การกระทําของผูอ่ืน ยังหมายกวางไปถึง การท่ีความชวยเหลือจากผูอ่ืนจะเกดิข้ึน จะคง 
มีอยู และจะสําเร็จผล คืออาศัยการพึ่งตนของบุคคลนั้นเอง ในการที่จะชักจูง เราใหเกดิ 
กระทําจากผูอ่ืน ในการทีจ่ะรักษาการกระทําของผูอ่ืนนั้นใหคงอยูตอไป และในการท่ีจะ 
ยอมรับหรอสนองตอการกระทําของผูอ่ืนนั้นหรือไมเพียงใดดวย ดังนีเ้ปนตน โดยเหตุนี้  
หลักกรรมในแงตัวสภาวะท่ีดี ในแงของจริยธรรมก็ดี จึงไมขัดแยงกัน แตสนับสนุนซ่ึง 
กันและกัน แตตองทําความเขาใจใหถูก 
        2)        เช่ืออยางไรผิดหลักกรรม? 
        มีสิทธิมิจฉาทิฐิ เกี่ยวกับสุขทุกขและความเปนไปในชีวิตของมนุษยอยู 3  
ลัทธิ ซ่ึงตองระวังไมใหเขาใจสับสนกับหลักกรรมคือ:- 
        1.ปุพเพกตเหตุวาท การถือวาสุขทุกขท้ังปวง เปนเพราะกรรมเกา (past-action  
determinism) เรียกส้ันๆ วา ปุพเพกตวาท 
        2.        อิสสรนิมมานเหตุวาท การถือวาสุขทุกขท้ังปวง เปนเพราะการบันดาล 
ของเทพผูเปนใหญ (thestic determinism) เรียกส้ันๆ วา อิศวรกรณวาท หรือ  
อิศวรนิรมิตวาท 
        3.        อเหตุอปจจยวาท การถือวาสุขทุกขท้ังปวง เปนไปสุดแตโชคชะตาลอยๆ  
ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย (indeterminism หรือ accidentalism) เรียกส้ันๆ วา อเหตุวาท 
        ท้ังนี้ตามพุทธพจนวา 
        “ภิกษุท้ังหลาย ลัทธิเดียรถีย 3 ระบบเหลานี้ ถูกบัณฑิตไตถาม ซักไซไลเลียงเขา  
ยอมอางการถือสิบๆ กันมา ยืนกรานอยูในหลักอกิริยา (การไมกระทํา) คือ 
        1.        สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะ มีทิฐิอยางนี้วา สุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใชสุขมิใช 
ทุกขก็ดี อยางหน่ึงอยางใดกต็าม ท่ีคนเราไดเสวยท้ังหมดนั้นลวนเปนเพราะกรรมท่ี 
กระทําไวในปางกอน (ปุพเพกตเหตุ) 
        2.        สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะ มีทิฐิอยางนี้วา สุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใชสุข 



มิใชทุกขก็ดี อยางหนึ่งอยางใดก็ตาม ท่ีคนเราไดเสวย ท้ังหมดนั้นลวนหาเหตหุาปจจยั 
มิได(อเหตุอปจฺจย)” 
        “ภิกษุท้ังหลาย บรรดาสมณพราหมณ 3 พวกนัน้ เราเขาไปหา (พวกท่ี 1)  
แลวถามวา “ทราบวา ทาน  
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ท้ังหลายมีวาทะ มีทิฐิอยางนี…้จริงหรือ? ถาสมณพราหมณเหลานัน้ ถูกเราถามอยางนี ้
แลว รับวาจริง เราก็กลาวกะเขาวา “ถาเชนนั้น ทานกจ็ักตองเปนผูหาปาณาติบาต  
เพราะกรรมท่ีทําไวปางกอนเปนเหตุ จะตองเปนผูทําอทินนาทาน เพราะกรรมท่ีทําไว 
ปางกอนเปนเหตุ จะตองเปนผูประพฤติพรหมจรรย…เปนผูกลาวมุสาวาท… ฯลฯ เปน 
ผูมีมิจฉาทิฐิ เพราะกรรมท่ีทําไวปางกอนเปนเหตุนะสิ” 
        “ภิกษุท้ังหลาย ก็เม่ือบุคคลมายึดเอากรรมท่ีทําไวในปางกอนเปนสาระ ฉันทะ 
ก็ดี ความพยายามก็ดวีา “ส่ิงนี้ควรทํา ส่ิงนีไ้มควรทํา” ก็ยอมไมมี เม่ือไมกําหนดถือเอา 
ส่ิงท่ีควรทําและส่ิงท่ีไมควรทํา โดยจริงจังม่ันคงดังนี้ สมณพราหมณพวกนี้ ก็เทากับอยู 
อยางหลงสติ ไรเคร่ืองรักษา จะมีสมณวาทะท่ีชอบธรรมเฉพาะตนไมได นี้แล เปน 
นิคหะอันชอบธรรมอยางแรกของเราตอสมณพราหมณผูมีวาทะ มีทิฐอิยางนี”้ 
        “ภิกษุท้ังหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานัน้ เราเขาไปหา (พวกท่ี 2)… 
กลาวกะเขาวา “ทานจักเปนผูทําปาณาติบาต ก็เพราะการบันดาลของพระผูเปนเจา 
เปนเหตุ จักเปนผูทําอทินนาทาน…ประพฤติพรหมจรรย…กลาวมุสาวาท…ฯลฯ เปนผูมี 
มิจฉาทิฐิ ก็เพราะการบันดาลของผูเปนเจาเปนเหตุนะสิ” 
        “ภิกษุท้ังหลาย ก็เม่ือบุคคลมายึดเอาการบันดาลของพระผูเปนเจาเปนสาระ  
ฉันทะกด็ี ความพยายามก็ดวีา “ส่ิงนี้ควรทํา ส่ิงนี้ไมควรทาํ” ก็ยอมไมมี ฯลฯ” 
        “ภิกษุท้ังหลาย บรรดาสมถพราหมณเหลานั้น เราเขาไปหา (พวกท่ี 3)…กลาว 
กะเขาวา “ทานจักเปนผูทําปาณาติบาต โดยไมมีเหตุ ไมมีปจจัย จักเปนผูทํา 
อทินนาทาน…ประพฤติอพรหมจรรย…กลาวมุสา…ฯลฯ เปนผูมีมิจฉาทิฐิ โดยไมมีเหต ุ
ไมมีปจจยันะสิ” 
        “ภิกษุท้ังหลาย ก็เม่ือบุคคลมายึดเอาความไมมีเหตเุปนสาระ ฉันทะก็ดี ความ 
พยายามก็ดวีา “ส่ิงนี้ควรทํา ส่ิงนี้ไมควรทํา” [๑ก็ยอมไมมี ฯลฯ”] 
        โดยเฉพาะลัทธิท่ี 1 คือ ปุพเพกตวาท นั้น เปนลัทธิของนิครนถ ดังพุทธพจนวา 
        “ภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะ มีทิฐิอยางนีว้า “สุขก็ดี ทุกขกด็ี  
อยางหนึ่งอยางใดท่ีบุคคลไดเสวย ท้ังหมดนั้น เปนเพราะกรรมท่ีตัวทําไวในปางกอน  
โดยนัยดังนี้ เพราะกรรมเกาหมดส้ินไปดวยตบะ ไมทํากรรมใหม ก็จะไมถูกบังคับตอไป  
เพราะไมถูกบงัคับตอไป ก็ส้ินกรรม เพราะส้ินกรรม ก็ส้ินทุกข เพราะส้ินทุกข ก็ส้ิน 
เวทนา เพราะส้ินเวทนา ก็จกัเปนอันสลัดทุกขไดหมดส้ิน ภิกษุท้ังหลาย  
[๒พวกนิครนถมีวาทะอยางนี้”] 
        นอกจากนี้ พุทธพจนท่ีเคยยกมาอางขางตน ซ่ึงย้ําความอันเดียวกนั ก็มีวา 



        “ดูกรสิวกะ เวทนาบางอยางเกิดข้ึน มีดีเปนสมุฏฐานก็มี ฯลฯ เกิดจากความ 
แปรปรวนแหงอุตุก็มี…เกิดจากการบริหารตนไมสมํ่าเสมอก็มี…เกิดจากถูกทํารายกมี็… 
เกิดจากผลกรรมก็มี ฯลฯ สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะมีความเห็นอยางนีว้า  
“บุคคลไดเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี ทุกขก็ดี ไมสุขไมทุกขก็ดี เวทนานั้น 
เปนเพราะกรรมท่ีทําไวปางกอน” ฯลฯ เรากลาววา [๓เปนความผิดของสมณพราหมณ 
เหลานั้นเอง”] 
{๑องฺ.ติก.20/501/222; และดูประกอบใน อภิ.วิ.35/940/496;  
ม.อุ.14/2-11/1-13} 
{๒ม.อุ.14/2/1} 
{๓ส.สฬ.18/427/284}  
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        พุทธพจนเหลานี้ ปองกันความเห็นท่ีแลนไปไกลเกินไป จนมองเห็นความหมาย 
ของกรรมแตในแงกรรมเกา กลายเปนคนนัง่นอนรอคอยผลกรรมเกา สุดแตจะบันดาล 
ใหเปนไป ไมคิดแกไขปรับปรุงตนเอง กลายเปนความเหน็ผิดอยางรายแรง ตามนัย 
พุทธพจนท่ีกลาวมาแลว นอกจากนัน้ จะเห็นไดชัดดวยวา ในพุทธพจนนี้ พระพุทธเจา 
ทรงถือความเพียรพยายามเปนเกณฑตัดสินคุณคาทางจริยธรรมของหลักกรรม และ 
คําสอนเหลานีท้ั้งหมด 
        พุทธพจนเหลานี้ มิไดปฏิเสธกรรมเกา เพราะกรรมเกากย็อมมีสวนอยูใน 
กระบวนการแหงเหตุปจจัย และยอมมีผลตอปจจุบัน สมกับช่ือท่ีวาเปนเหตุปจจัยดวย 
เหมือนกนั แตมันก็เปนเร่ืองของเหตุปจจยัอยูนั่นเอง ไมใชอํานาจนอกเหนือธรรมชาติ 
อะไรท่ีจะไปยดึ ไปหมายม่ันฝากโชคชะตาไวให ผูเขาใจปฏิจจสมุปบาท รูกระบวนการ 
แหงเหตุปจจยัดีแลว ยอมไมมีปญหาในเร่ืองนี้ เหมือนกับการที่ใครคนหนึ่งเดนิข้ึนตึก  
3 ข้ัน ถึงช้ันท่ีสามแลว ก็แนนอนวาการข้ึนมาถึงของเขาตองอาศัยการกระทําคือการ 
เดินท่ีผานมาแลวนั้นจะปฏิเสธมิได และเม่ือข้ึนมาถึงท่ีนั่นแลว การท่ีเขาจะเหยยีดมือ 
ไปแตะพื้นดนิขางลางตึก หรือจะน่ังรถเกงวิ่งไปมาบนตึกช้ันสามเล็กๆ เหมือนอยาง 
บนถนนหลวง ก็ยอมเปนไปไมได และขอนี้ก็เปนเพราะการที่เขาข้ึนมาบนตึกเหมืนกัน  
ปฏิเสธมิได หรือเม่ือเขาข้ึนมาแลว จะเม่ือยหมดแรง เดนิตอข้ึนหรือลงไมไหว นั่นก็ 
ตองเกี่ยวกับการท่ีไดเดินข้ึนมาแลวดวยเหมือนกัน ปฏิเสธไมได การมาถึงท่ีนั่นก็ดี  
ทําอะไรไดในวิสัยของท่ีนั่นก็ดี การท่ีอาจจะตองเขาไปเกีย่วของกับอะไรตออะไรในท่ี 
นั้นอีก ในฐานะท่ีข้ึนมาอยูกบัเขา ณ ท่ีนั้น ดวยก็ดี ยอมสืบเนื่องมาจากการท่ีไดเดนิมา 
ดวยนั้นแนนอน แตการท่ีเขาจะทําอะไรบาง ทําส่ิงท่ีตองเกี่ยวของท่ีนั่นแตไหนเพยีงไร  
ตลอดจนวาจะพักเสียกอนแลเดินตอ หรือเดนิกลับลงเสียจากตึกนัน้ ยอมเปนเร่ืองท่ี 
เขาจะคิดตกลงทําเอาใหม ทําได และไดผลตามเร่ืองท่ีทํานั้นๆ แมวาการเดินมาเดิม 
ยังอาจมีสวนใหผลตอเขาอยู เชน แรงเขาอาจจะนอยไป ทําอะไรใหมไดไมเต็มท่ี  
เพราะเม่ือยเสียแลว ดังนั้นเปนตน ถึงอยางนี้ ก็เปนเร่ืองของเขาอีกท่ีวาจะคิดยอมแพ 
แกความเม่ือยหรือวา จะคิดแกไขอยางไร ท้ังหมดนี้ ก็เปนเร่ืองของกระบวนการ 
แหงเหตุปจจยัท้ังนั้น ดังนัน้ จึงควรเขาใจเร่ืองกรรมเกาเพยีงเทาท่ีมันเปนตาม 
กระบวนการของมัน ในทางจริยธรรม ผูเขาในปฏิจจสมุปบาท ยอมถือเอาประโยชน 
จากกรรมเกาไดในแง เปนบทเรียน เปนความหนักแนนในเหตุผล เปนความเขาใจ 
ตนเองและสถานการณ เปนความรูพื้นฐานปจจุบันของตน เพื่อประกอบการวางแผน 
ทํากรรมปจจบัุน และหาทางแกไขปรับปรุงตอไป 



        3)        กรรม ชําระลางไดอยางไร? 
        มีพุทธพจนวา “ภิกษุท้ังหลาย ผูใดกลาวอยางนีว้า “บุรุษนี้ทํากรรมไวอยางไรๆ  
เขายอมไดเสวยกรรมนั้นอยางนั้นๆ” เมื่อเปนอยางท่ีกลาวนี้ การครองชีวิตประเสริฐ  
(พรหมจรรย) ก็มีไมได (คือไมมีประโยชนอะไร) เปนอันมองไมเหน็ชองทางท่ีจะทํา 
ความส้ินทุกขใหสําเร็จไดเลย” 
        “แตผูใดกลาวอยางนี้วา “บุรุษนี้ทํากรรมอันเปนท่ีตั้งแหงเวทนาอยางไรๆ เขา 
ยอมไดเสวยวบิากของกรรมนั้นอยางนั้นๆ” เมื่อเปนอยางท่ีกลาวนี้ การครองชีวิต 
ประเสริฐ (พรหมจรรย) จึงมีได (คือสําเร็จประโยชน)  
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เปนอันเห็นชองทางท่ีจะทําความส้ินทุกขใหสําเร็จได” 
        “ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคน ทํากรรมช่ัวเพยีงเล็กนอย กรรมนัน้ก็นําเขาไป 
นรกได สวนคนบางคนทํากรรมชั่วเล็กนอยอยางเดียวกันนั้นแหละ กรรมนั้นเขาเสวย 
ผลสําเร็จไปเสียแตในปจจุบัน ท้ังสวนท่ีเล็กนอยก็ไมปรากฏดวย ปรากฏแตท่ีมากๆ  
เทานั้น” 
        “คนประเภทไหน ทํากรรมช่ัวเพียงเล็กนอย กรรมนัน้ก็นําเขาไปนรกได? คือ  
คนบางคนเปนผูไมไดอบรมกาย ไมไดอบรมศีล ไมไดอบรมจิต ไมไดอบรมปญญา  
มีคุณนอย มีอัตภาพเล็ก มีปรกติอยูเปนทุกขเพราะวิบากเล็กๆ นอยๆ บุคคลประเภทน้ี  
ทํากรรมช่ัวเพยีงเล็กนอย กรรมช่ัวนั้น ก็นําเขาไปนรกได (เหมือนใสกอนเกลือในขันน้ํา 
นอย)” 
        “คนประเภทไหน ทํากรรมช่ัวเล็กนอยอยางเดยีวกนันั่นแหละ กรรมนั้นเขา 
เสวยผลเสร็จไปเสียแตในปจจุบัน ท้ังสวนท่ีเล็กนอยก็ไมปรากฏดวย ปรากฏแตท่ีมากๆ  
เทานั้น ? คือ คนบางคนเปนผูไดอบรมกาย อบรม ศีล อบรมจิต อบรมปญญา มีคุณ 
ไมนอย เปนมหาตมะ มีธรรมเคร่ืองอยูหาประมาณมิได บุคคลประเภทนี้ ทํากรรมช่ัว 
เชนเดยีวกันนัน้แหละ กรรมช่ัวนั้นเขาเสวยผลเสร็จไปเสียแตในปจจุบัน ท้ังสวนท่ีเล็ก 
นอยก็ไมปรากฏดวย ปรากฏแตท่ีมากๆ เทานั้น [๑(เหมือนใสกอนเกลือในแมน้ํา)”] 
        “ดูกรนายคามณี ศาสดาบางทาน มีวาทะ มีทิฐิอยางนี้วา ผูท่ีฆาสัตวตองตาย 
ไปอบาย ตกนรกท้ังหมด ผูท่ีลักทรัพยตองไปอบาย ตกนรกท้ังหมด ผูประพฤติ 
กาเมสุมิจฉาจาร ตองไปอบายตกนรกท้ังหมด ผูท่ีพูดเท็จตองไปอบายตกนรกท้ังหมด  
สาวกท่ีเล่ือมใสในศาสดาน้ัน คิดวา “ศาสดาของเรามีวาทะ มีทิฐิวา ผูท่ีฆาสัตว ตองไป 
อบาย ตกนรกทั้งหมด” เขาจึงไดทิฐิข้ึนมาวา “สัตวท่ีเราฆาไปแลวก็มี เราก็ตองไป 
อบาย ตกนรกดวย เขาไมละวาจานัน้ ไมสละทิฐินั้นเสีย ก็ยอมอยูในนรกเหมือนถูกจบั 
มาใสไว…” 
        “สวนตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จอุบัติในโลก…พระองคทรงตําหน ิ
ติเตียนปาณาตบิาต…อทินนาทาน…กาเมสุมิจฉาจาร…มุสาวาท โดยอเนกปริยาย และ  
ตรัสวา “ทานท้ังหลายจงงดเวนเสียเถิดจากปาณาติบาต…อทินนาทาน… 
กาเมสุมิจฉาจาร…มุสาวาท” สาวกมีความเล่ือมใสในพระศาสดานั้น ยอมพิจารณาเหน็ 
ดังนี้วา “พระผูมีพระภาคเจาทรงตําหนิติเตยีนปาณาติบาต ฯลฯ โดยอเนกปริยาย และ 
ตรัสวา ทานท้ังหลายจงงดเวนเสียเถิด จากปาณาติบาต ฯลฯ โดยอเนกปริยาย และ 
ตรัสวา ทานท้ังหลายจงงดเวนเสียเถิดจากปาณาติบาต ฯลฯ” ก็สัตวท่ีเราฆาเสียแลวมี 



มากถึงขนาดนัน้ๆ การท่ีเราฆาสัตวไปเสียมากๆ ก็ขนาดนัน้ๆ ไมดี ไมงามเลย เราจะ 
กลายเปนผูเดอืดรอนใจในเพราะการกระทํานั้นเปนปจจัยแท และเราก็จักไมช่ือวาไมได 
กระทําช่ัว” เขาพิจารณาเห็นดังนี้แลว จึงละปาณาติบาตนั้นเสีย และเปนผูงดเวนจาก 
ปาณาติบาตตอไปดวย เปนอันวาเขาละกรรมช่ัวนั้นไดดวยการกระทําอยางนี…้” 
        “เขาละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ ละมุสาวาท…ปสุณาวาจา… 
ผรุสวาจา…สัมผัปปลาปะ 
{๑องฺ.ติก 20/540/320; มีขอความวา “ท้ังสวนท่ีเล็กนอยก็ไมปรากฏดวย ปรากฏแต 
ท่ีมากๆ เทานัน้” มาจากบาลีวา นานุป ชายติ พหุเทวแปลอีกอยางหนึ่งวา “ท้ังสวนท่ี 
นอย ก็ไมปรากฏเปนมาก” แตถาแปลตามอรรถกถาจะไดความอีกอยางวา “ท้ังกรรมท่ี 
เล็กนอยก็ไมปรากฏผลตอไป กรรมท่ีมากเทานั้นจึงจะปรากฏผลตอไป”  
(ดู องฺ.อ.2/299}  
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…อภิชฌา…พยาบาท…มิจฉาทิฐิ แลวเปนผูมีสัมมาทิฐิ เขาผูเปนอริยสาวก มีใจปราศจาก 
อภิชฌา (ความละโมบ) ปราศจากพยาบาท (ความคิดเบียดเบียน) ไมลุมหลง มี 
สัมปชัญญะ มีสติม่ัน อยูดวยใจท่ีประกอบดวยเมตตาปกแผไปทิศ 1…ทิศ 2…ทิศ 3… 
ทิศ 4 ครบถวนท้ังสูง ต่ํา กวางขวาง ท่ัวท้ังโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจ 
ประกอบดวยเมตตา อันไพบูลย ยิ่งใหญ ไมมีประมาณ ไรเวร ไรพยาบาท ฯลฯ เม่ือ 
เจริญเมตตาเจโตวิมุติ ทําใหมากอยางนี้ กรรมใดท่ีทําไวพอประมาณ กรรมนั้นจัก 
ไมเหลือ [๑จะไมคงอยูในเมตตาเจโตวิมุตนิั้น…”] 
        พุทธพจนในขอ 3 นี้ นาํมาแสดงไวเพื่อประกอบการพิจารณาในเร่ืองการให 
ผลของกรรม ใหมีการศกึษาโดยละเอียด เปนการปองกนัไมใหลงความเห็นตัดสิน 
ความหมายและเนื้อหาของหลักกรรมงายเกนิไป แตยังเปนเพียงตัวอยางสวนหนึ่ง 
เทานั้น ไมสามารถนํามารวมไวไดท้ังหมด เพราะจะกินเนื้อท่ีมากเกินไป 
        4)        กรรมกับอนัตตาขัดกันหรือไม? 
        ปญหาหนึ่งซ่ึงแมจะมีผูถามข้ึนเพียงบางคร้ังบางคราว แตเปนความสงสัยท่ีคาง 
อยูในใจผูเร่ิมศึกษาพระพุทธศาสนาจํานวนไมนอย คือ เร่ืองท่ีวา หลักกรรมกับอนัตตา 
ขัดกันหรือไม? ถาทุกส่ิงทุกอยางเปนอนัตตา คนเราท้ังกายและใจเปนอนัตตา กรรมจะ 
มีไดอยางไร? ใครจะเปนผูทํากรรม? ใครจะรับผลกรรม? ความสงสัยในเร่ืองนี้ มิใชมี 
แตในบัดนี้ แมในครั้งพุทธกาลไดมีแลว ดังเร่ืองวา 
        ภิกษุรูปหนึ่งไดเกิดความคิดสงสัยข้ึนวา 
        “ทราบกันวา รูป เวทนาสัญญา สังขาร วิญญาณ เปนอนัตตา, แลวดังนี้ กรรมท้ัง 
หลายท่ีอนัตตาทําจักถูกตองตัวไดอยางไร?” 
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาค ทรงหยั่งทราบความคิดสงสัยของภิกษนุัน้ จึงตรัสกะ 
ภิกษุท้ังหลายวา : 
        “ภิกษุท้ังหลาย เปนไปไดท่ีคนเขลาบางคนในธรรมวินัยนี้ มีใจตกอยูในอวิชชา  
ถูกตัณหาครอบงํา อาจสําคัญวา คําสอนของพระศาสดาเปนส่ิงท่ีพึงคิดไกลลํ้าเลยไป 
ไดวา “ทราบกันวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนอนัตตา, แลวดังนี้ กรรม 
ท้ังหลายท่ีอนตัตาทํา จักถูกตองตัวไดอยางไร?”; เธอท้ังหลาย อันเราแนะนําอยาง 
ถ่ีถวนดวยการทวนถาม ในขอธรรมท้ังหลาย ในเร่ืองราวท้ังหลายแลว จะสําคัญเห็น 
เปนไฉน: รูปเท่ียงหรือไมเท่ียง?” “ไมเท่ียง พระเจาขา” เวทนา สัญญา สังขาร  
วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?” ไมเท่ียง พระเจาขา” “ส่ิงใดไมเท่ียง, ส่ิงนั้นเปนทุกข 
หรือเปนสุข?” เปนทุกข พระเจาขา” ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปน 



ธรรมดา, ควรหรือจะมองเหน็ส่ิงนั้นวา “นัน่ของเรา, นั่นเปนเรา, นั่นตัวตนของเรา?”  
“ไมควรเห็นอยางนั้นพระเจาขา” “เพราะเหตุนั้นแล รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  
อยางหนึ่งอยางใดก็ตาม ฯลฯ ก็เปนแครูปเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ, นั่นไมใช 
ของเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา เธอท้ังหลายพึงมองเห็นตามท่ีมันเปน ดวยสัมมาปญญา  
อยางนี;้ อริยสาวกผูไดเรียนรู มองเห็นอยูอยางนี้ ยอมหายติดในรูป เวทนา สัญญา 
{๑ส.สฬ.18/613-619/393-398}  
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สังขาร วิญญาณ ฯลฯ ยอมหลุดพน ฯลฯ [๑กิจอ่ืนอีกเพื่อความเปนอยางนี้ไมมี] 
        กอนท่ีจะวิจารณความตามบาลีท่ีอางขางตน หรือพูดถึงเหตุผลตางๆ ตอไป  
ขอใหพิจารณาขอเปรียบเทียบตอไปนี้ สมมติวาขณะน้ีท้ังผูอานและผูเขียนกําลังยนื 
มองกระแสน้ําสายหน่ึงอยู กระแสน้ําไหลผานท่ีราบเปนสวนมาก จึงไหลเอ่ือยๆ  
ไมสูเช่ียว ดินท่ีกระแสน้ําไหลผานสวนมากเปนดนิสีแดง กระแสน้ําสายนี้จึงมีสีคอนขาง 
แดง นอกจากนั้น กระแสน้ํายังไหลผานถ่ินท่ีมีประชาชนอยูหนาแนนหลายอยาง คนได 
ท้ิงขยะและของเสียตางๆ ลงในลําน้ําเปนอันมากตลอดเวลา ทําใหน้ําสกปรก ยิ่งใน 
ระยะหลังนี้ มีโรงงานอุตสาหกรรมมาต้ังมากข้ึนและปลอยน้ําเสียลงในนํ้าทุกวัน ทําให 
เกิดเปนพิษ ไมเหมาะแกการอยูอาศัยของสัตวน้ํา จึงมีปลา กุง เปนตนไมชุม สรุปแลว  
กระแสน้ําท่ีเรากําลังมองดูอยูนี้สีคอนขางแดง สกปรก เจือปนดวยน้ําพิษมาก มีสัตวน้ํา 
ไมชุม ไหลเอ่ือยๆ ชาๆ ผานท่ีนั้นท่ีนั้น ท้ังหมดนี้รวมกันเขาเปนลักษณะจําเพาะของ 
กระแสน้ํานี้ ซ่ึงลักษณะบางอยางก็เหมือนกระแสน้ําโนน บางอยางเหมือนกระแสน้าํนั้น  
บางอยางเหมือนกระแสน้ํานูน ฯลฯ แตรวมท้ังหมดแลวไมเหมือนกระแสน้ําอ่ืนใด  
ตอมา มีผูบอกเราวา กระแสน้ําสายนี้ช่ือแมน้ําทาวัง เขาบอกวากระแสนํ้าของแมน้ํา 
ทาวังเปนอยางนั้นๆ บางคนบอกวาแมน้ําทาวังมีน้ําสกปรก ปลาไมชุม บางคนบอกวา  
กระแสน้ําของแมน้ําทาวังไมไหลเช่ียว และเปนอยางนัน้ๆ บางคนวา แมน้ําทาวังไหล 
ผานถ่ินท่ีมีดินสีแดงมาก จึงมีน้ําสีคอนขางแดง เราเกดิความรูสึกเปนขอสังเกตข้ึนมา 
วา ความจริง กระแสน้ําท่ีเรามองดูอยู ก็มีภาวะสมบูรณในตัวตามสภาพของมันอยูแลว  
มันมีลักษณะตางๆ เชน ไหลชา มีสีแดงสกปรกเปนตน กเ็พราะมันเกิดจาก 
องคประกอบและความเปนไปตางๆ ท่ีเปนเหตุเปนผลอันทําใหมันตองเปนเชนนัน้ เชน  
เม่ือกระแสน้ํากระทบละลายดินแดง ก็เกิดผลข้ึนแกกระแสน้ํานั้นใหมีสีแดง เปนตน  
ความเปนไปตางๆ ของมันมีผลตอมันอยูในตัวเอง ยิ่งกวานั้น ขณะท่ีเรามองอยูนั้น  
กระแสน้ําก็ไหลผานไปเร่ือยๆ น้ําท่ีเราเหน็ตรงหนาเม่ือแรกมองกับเวลาตอม ก็ไมใชน้ํา 
เดียวกัน และน้ําท่ีเห็นตอ ๆ มาก กับตอนทายท่ีเราจะเลิกมองก็ไมใชน้ําเดียวกนั แต 
กระน้ันมันก็มีลักษณะจําเพาะท่ีเรียกไดวาเปนอยางเดิม เพราะองคประกอบตางๆ ท่ี 
รวมเขาเปนกระแสน้ํานัน้ยังคงเหมือนๆ เดมิ แตมีคนบอกเราวา แมน้ํานี้ช่ือแมน้ําทาวัง 
ยิ่งกวานั้นยังบอกวา แมน้ําทาวังมีกระแสน้าํไมเช่ียว น้ําของแมน้ําทาวังสกปรก  
ปลานอย เรามองไมเห็นวาจะมีแมน้ําทาวังอยูท่ีไหนตางหาก หรือนอกจากกระแสน้ําท่ี 
เรามองอยูนั้น เรามองไมเห็นตัวแมน้าํทาวังไหนที่มาเปนเจาของกระแสน้ําท่ีไหลอยูนัน้  
ยิ่งกวานั้น เขาบอกวา แมน้ําทาวังไหลผานและละลายดนิแดน ทําใหมันมีน้ําสีคอนขาง 



แดง คลายกับวา แมน้ําทาวังไปทําอะไรใหกับดินแดง มันจึงไดรับผลถูกเขาลงโทษใหมี 
น้ําสีแดง เราเห็นอยูชัดๆ วากระแสนํ้าท่ีเรามองอยูนั้น มีความเปนไป เปนกระบวนการ 
แหงเหตุผลและผลพรอมอยูในตัวของมัน น้าํท่ีไหลมากระทบเขากับดินแดง ดินแดง 
ละลายผสมกับน้ําเปนเหตุเกิดข้ึน ผลก็เกดิข้ึนคือกระแสน้ําจึงมีสีคอนขางแดง ไมเห็น 
จะมีใครมาเปนผูทําหรือเปนผูรับผลนั้นอีก ยิ่งกวานัน้ เราไมเห็นตัวแมน้ําทาวังเปนช้ิน 
เปนอันอยูท่ีหนไดเลย กระแสน้ําท่ีไหลผานหนาเราไปแลว ก็ไหลผานไปเลย น้ําเกา 
{๑ม.อุ.14/129/106; ส.ข.17/192/126}  
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ท่ีเราเห็นไมมีอยูนั่นแลว มีแตน้ําใหมมาแทนท่ีเร่ือยไป เรากําหนดกระแสน้ํานั้นไดดวย 
องคประกอบการและความเปนไปตางๆ ท่ีประมวลกันข้ึนใหปรากฏลักษณะอันจะยดึ 
เอาไดเชนนั้นเทานั้นเอง และถามีตัวตนของแมน้ําทาวังเปนช้ินเปนอันแนนอนตายตัว 
อยู กระแสน้ําก็คงจะเปนไปตามองคประกอบและเหตุปจจัยตางๆ ท่ีเขามาเกี่ยวของ 
ไมได และในข้ันสุดทายเราเหน็วาแมน้ําทารังนั่นแหละเปนสวนเกินท่ีไมจําเปน เราพูด 
ถึงกระแสน้ํานัน้ไดเต็มกระบวนการของมัน โดยไมตองยุงเกี่ยวกับแมน้ําทาวังเลย วาให 
ถูกแลว แมน้ําทาวังไมมีอยูเลยดวยซํ้าไป 
        ตอมาอีกนาน เราเดนิทางไปถึงตําบลอ่ืน เราพบชาวตําบลนั้นหลายคน  
คราวหน่ึงเราอยากจะเลาใหเขาฟงเกี่ยวกับเร่ืองกระแสน้ําท่ีเราไดมองดคูราวกอนนัน้  
แลวเราก็เกิดความคิดขัดข้ึนมาทันที เราไมรูวาจะพูดอยางไรดี เขาจึงจะเขาใจตามท่ีเรา 
ตองการจะบอกเขาได เรานึกข้ึนมาไดถึงคําท่ีเคยมีคนบอกเราวากระแสนํ้าสายนั้นช่ือ 
แมน้ําทาวัง จากน้ันเราก็สามารถเลาใหชาวบานฟงอยาสะดวกคลองแคลว และเขาก็ฟง 
ดวยความเขาใจ และสนใจเปนอยางดี เราพูดดวยวา แมน้าํทาวังมีน้ําสกปรก มีปลา 
นอยกระแสน้าํของแมน้ําทาวังไหลชา แมน้ําทาวังไหลไปกระทบดินแดง ทําใหมันมีสี 
คอนขาแดง ในเวลานัน้ เราเกิดความเขาใจแจมแจงดวยวา แมน้ําทาวังและบทบาท 
ของมันตามท่ีเราเลานั้น เปนเพียงถอยคําสมมติเพื่อสะดวกในการติดตอส่ือสารกันใน 
โลก แมน้ําทาวังและบทบาทของมันตามคําสมมติเหลานี้ จะมีข้ึนมาหรือไมมี และเราจะ 
ใชมันหรือไมก็ตามที จะไมมีผลกระทบตอกระแสน้ํานัน้เลย กระแสน้ํานั้นก็คงเปน 
กระบวนการแหงกระแสท่ีไหลเนื่องไปตามองคประกอบและเหตุปจจยัของมันอยูนัน่เอง  
เราแยกไดระหวางสมมติกับสภาวะท่ีเปนจริง บัดนี้ เราท้ังเขาใจและสามารถใชถอยคํา 
พูดเหลานัน้ดวยความสบายใจ 
        ท่ีสมมติเรียกกันวาคนวานาย ก. นาย ข. เรา เขาน้ัน โดยสภาวะท่ีแทจริงแลวก ็
คือ กระบวนธรรมท่ีไหลเนื่องเปนกระแสสืบตอกันไปไมขาดสาย มีองคประกอบตางๆ  
เขามารวมสัมพันธกนอยูมากมาย มีความเปนไปปรากฏใหเห็นไดนานาประการสุดแต 
เหตุปจจยัท้ังหลายท่ีเกี่ยวของ ท้ังภายในกระบวนธรรมนัน้เอง และท้ังนี้เนื่องดวย 
ภายนอก เม่ือมีความเกีย่วของสัมพันธอยางหนึ่งเกดิเปนเหตุข้ึนแลว ก็ยอมกอใหเกดิ 
ผลเปนความเปล่ียนแปลงข้ึนในกระบวนธรรมนั้น ส่ิงท่ีเรียกวากรรม และวิบาก นั้น  
ก็คือความเปนไปตามทางแหงเหตุและผลทีเ่กิดข้ึนในกระบวนธรรมท่ีกลาวนี้ มีความ 
สําเร็จพรอมอยูในตวักระบวนธรรมนั้นเอง โดยไมตองอาศัยตัวสมมติมี นาย ก. นาย ข.  
เรา เขา นายสิบ นายพัน มารับสมอางเปนเจาของ เปนผูทํา หรือเปนผูรับผลแตประการใด 



อันนี้เปนสวนตัวสภาวะความจริงอันเปนไปอยูตามธรรมดาของมัน แตเพื่อความสะดวก 
ในการส่ือสารใหเขาใจกันในหมูชาวไทย จะใชพูดตามสมมติก็ได โดยต้ังช่ือใหแก 
กระบวนธรรมท่ีไหลเวยีนอยูนั้นวา นาย ก. นาย ข. จม่ืน หัวหมู เปนตน เม่ือรับสมมติ 
เขาแลว ก็ตองยอมรับสมอางเปนเจาของเปนผูทํา และผูถูกทําไปตามเร่ือง แตถึงจะสมมติ 
หรือไมสมมติ จะรับสมอางหรือไมรับ กระบวนธรรมท่ีเปนตัวสภาวะความจริงก็เปนไปอยู 
ตามกฎธรรมดา ตามเหตุปจจยัของมันนั่นเอง ขอสําคัญก็คือจะตองรูเทาทัน แยกสมมติกับ 
ตัวสภาวะออกจากกันได ของอันเดียวกนันัน่แหละ เม่ือใดจะพดูถึงสภาวะ ก็พูดไปตามสภาวะ 
เม่ือใดจะใชสมมติ ก็พูดไปตามสมมติ อยาไขวเขว อยาสับสนปะปนกัน และตองมีความ  
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เขาใจสภาวะเปนความรูเทาทันรับรองยืนเปนพื้นอยู 
        ท้ังตัวสภาวะ และสมมติ เปนส่ิงจําเปน ตัวสภาวะ (นิยมเรียกกนัวาปรมัตถ)  
เปนเร่ืองของธรรมชาติ สวนสมมติเปนเร่ืองของประโยชนสําหรับความเปนอยูของ 
มนุษย แตปญหาเกิดข้ึนเพราะมนุษยเอาสภาวะกับสมมติมาสับสนกัน คือ เขาไปยึดเอา 
ตัวสภาวะจะใหเปนตามสมมติ จึงเกิดวุนวายข้ึน ตัวสภาวะไมวุนเพราะมันเปนไปอยาง 
นั้นเอง ตามปกติธรรมดา ไมเกี่ยวกับใครจะไปยึดหรือไม มนุษยเปนผูวุนไปฝายเดยีว  
และเพราะมันไมวุนดวย มนษุยจึงวุนวายใหญ เพราะขัดความปรารถนาถูกบีบค้ันจึงเกิด 
เปนปญหาแกมนุษยเองตามเรื่องในบาลีท่ียกมาอางขางตน เห็นไดชัดวาภิกษุท่ีเกิด 
ความสงสัยนัน้ เอาความรูเกีย่วกับสภาวะตามท่ีตนฟงมาเรียนมา ไมสับสนกับสมมติท่ี 
ตนยึดถืออยู จงึเกิดความงนุงง ตามขอสงสัยของเธอ ถาคงศัพทสําคัญไวตามเดิมจะ 
แปลวา “กรรมท้ังหลายท่ีอนตัตาทํา จะถูกตองอัตตาไดอยางไร?” ทอนแรก เธอพูด 
ตามความรูเกีย่วกับตัวสภาวะ ทอนหลัง เธอพูดตามความรูเกี่ยวกับตัวสภาวะ ทอนหลัง 
เธอพูดตามสมมติท่ีเธอยึดถืออยูเอง จึงขัดกนัเปนธรรมดา เทาท่ีกลาวมาเปนอันสรุปไดวา 
        -        หลักอนัตตากับกรรมไมขัดกันเลย ตรงขามอนัตตากลับสนบัสนุนกรรม  
เพราะส่ิงท้ังหลายเปนอนัตตา กรรมจึงมีได กรรมจึงเปนได เม่ือกระบวนธรรมดําเนินไป  
องคประกอบทุกอยางตองเกิดดับเขาสัมพนัธเปนเหตุปจจัยตอเนื่องกนไป กระแส 
สัมพันธแหงเหตุปจจยัจึงจะดําเนินไปได ไมใชมีอะไรมาเปนตัวเท่ียงคงท่ี ลอยท่ืกั้นขวาง 
อยูกลางกระแสจะไปไหนกไ็มไป จะเปนอยางไร ก็ไมเปนไป ถามีอัตตากรรมก็ไมมี  
เพราะอัตตาไมเปนไปตามเหตุปจจยั ไมมีอะไรเขาถึงเนือ้ตัวมัน อะไรจะเกดิข้ึนกไ็มมี 
ผลใหเนื้อตัวอัตตาเปล่ียนแปลงไป ในท่ีสุดก็จะตองแยกคนออกเปนสองช้ันอยาง 
ลัทธิสัสสทิฏฐิบางพวก ท่ีวาคนทํากรรมรับผลกรรมกันไป อยูแตช้ันนอก สวนแกนแท 
หรืออัตตาอยูภายในเท่ียงคงท่ี ถึงอะไรจะเปนไปอยางไร อัตตาก็คงเดิม ไมถูกกระทบ 
กระเทือน 
        -        ท่ีเราทํากรรมและรับผลกรรมกันอยูทุกวันนี้ ก็ทําและรับผลกรรมกันอยูโดย 
ไมตองมีตัวผูทํากรรมและไมมีคนรับกรรมอยูแลว ในส่ิงท้ังหลายท่ีประชุมกนอยูและ 
ดําเนินไปเปนกระบวนธรรมนั้นตองพิจารณาในแงท่ีวา มีอะไรบางเขาไปเปนปจจัย  
อะไรไปสัมพนัธกับอะไร แลวมีผลอะไรเกิดข้ึนในกระบวนธรรมน้ัน ทําใหกระบวนธรรม 
นั้นผันแปรเปนไปยางไรๆ เม่ือมีเหตุท่ีเรียกวาการกระทําเกิดข้ึนเปนปจจัยแลว กย็อม 
มีผลที่เรียกวาวิบากเกิดข้ึนในกระบวนธรรมน้ันเอง เรียกวามีการกระทํา และมีผลการ 
กระทําเกดิข้ึน โดยไมตองมีเจาของกรรม ท่ีมาเปนผูทํากรรมและเปนผูรับผลกรรมนั้น 



อีกข้ันหนึ่ง กรรมคือความเปนไปตามเหตุและผลในกระบวนธรรมน้ัน อันตางหากจาก 
สมมติท่ีเราเอาไปสวมใสครอบใหมัน เม่ือตกลงจะสมมติเรียกกระบวนธรรมท่ีดําเนนิอยู 
นั้นวา เปน นาย ก. นาย ข. กย็อมมี นาย ก. นาย ข. ท่ีเปนเจาของกรรม เปนผูทํากรรม  
และรับผลกรรม แตกระบวนธรรมท่ีเปนตัวสภาวะ ก็ดําเนนิไปตามปกติของมัน เปน 
เหตุเปนผลพรอมอยูในตวัโดยสมบูรณอยูแลว ไมตองอาศัย นาย ก. นาย ข. จึงจะมีเหตุ 
มีผลเกิดข้ึน เม่ือจะพูดในแงกระบวนธรรม วาดําเนินไปอยางไร ดวยเหตุปจจัยอะไร  
เปนผลอยางไร ก็พูดไป หรือจะพูดในแง  
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นาย ก. นาย ข. ทํากรรมนั้นแลว รับผลกรรมอยางนี้ กพ็ูดไป เม่ือพูดในแงสมมติ ก็ให 
รูวากําลังพูดในแงสมมติ เม่ือพูดในแงสภาวะหรือปรมัตถ ก็ใหรูวากําลังพูดในแงสภาวะ  
เม่ือรูเทาทันความเปนจริง และความมุงหมายในการพูดแบบน้ันๆ ไมเขาไปยึดติดถือ 
ม่ัน ไมเอามาปะปนกัน [๑ก็เปนใชได] 
        -        ไมตองพูดถึงมนษุยซ่ึงเปนประชุมแหงเหตุปจจัยท่ีซับซอนลึกซ้ึงมาก เพราะ 
มีองคประกอบฝายจิตใจรวมอยูดวย แมแตพวกรูปธรรมท่ีมีองคประกอบฝายวัตถุอยาง 
เดียว เชน อยางเร่ืองแมน้ําทาวังท่ีกลาวขางตน คนจํานวนมากก็ยังติดในสมมติ ยึดม่ัน 
เอาเปนตัวเปนตน จริงจังไปได; สําหรับองคประกอบฝายจิตใจน้ัน ละเอียดลึกซ้ึงมาก  
แมแตความเปนอนิจจัง บางคนก็มองไมเหน็ เชน เคยมีบางคนกลาวแยงวา “ใครวา 
สัญญาไมเท่ียง ไมแนนอน ไมคงท่ี, สัญญาตองนับวาเปนของเท่ียงเพราะมันเกดิข้ึนท่ี 
ไหน เม่ือใดกเ็ปนสัญญาทุกคร้ัง คงท่ี ไมเคยเปล่ียนแปลง” คําแยงนี้บางคนอาจเห็น 
คลอยไปตามได แตถาเปล่ียนช่ือตามนี้มาใชกับวัตถุหรือรูปธรรม อาจมองเห็นขอถูก 
ขอผิดไดงายและชัดเจนข้ึน คําแยงขางตนนั้น เหมือนกนักับท่ีพูดวา “ใครวารางกาย 
ไมเท่ียง, รางกายเปนของเท่ียงแท คงท่ี เพราะรางกายเกิดข้ึนท่ีไหน เม่ือไร ก็เปน 
รางกายอยูนั่นเอง ไมเปล่ียนแปลง” ขอความสุดทายนี้มองเห็นแงผิดงายกวา แตความ 
จริง ก็ผิดดวยเหตุผลอยางเดยีวกัน กลาวคือ เปนความสับสนระหวางสัญญากับบัญญัติ 
วาสัญญา และรางกายกับบัญญัติวารางกาย จะอธิบายวาสัญญาและรางกายเปน 
ของเท่ียง คงท่ี แตเหตุผลท่ีแสดงกลายเปนพูดวา บัญญัตวิาสัญญา และบัญญัติวา 
รางกายเท่ียงแทคงท่ี 
        -        การศึกษาหลักกรรม โดยจับเอาท่ีสมมติ จะทําใหไดความรูความเขาใจ 
เกี่ยวกับความเปนเหตุเปนผลในชวงกวางเกินไป เชน จับเอาวา นาย ก. ทํากรรมช่ือนี้  
ในวนันี้ ตอมาอีกสิบป เขาไดรับผลกรรมช่ัวนั้น ความเปนเหตุเปนผลที่อธิบายมักจะ 
เปนแบบกาวเดียว ขามเวลา 10 ป ดังนั้น จงึยากท่ีจะใหมองเห็นความสัมพันธในทาง 
เหตุผลไดละเอียดชัดเจน เพราะไมมองเหน็กระแสเหตุปจจัยที่เปนไปตอเนื่องโดย 
ตลอด; การศึกษากระบวนธรรมตามสภาวะ จึงจะชวยใหมองเห็นกระแสความสัมพันธ 
นั้นไดละเอียดตลอดสายวา ความหมายของการไดรับผลนั้น ท่ีแทจริงคืออะไร 
[๒และเปนเชนนั้นไดอยางไร?] 
คุณคาทางจริยธรรม 
        กลาวโดยสรุป คุณคาท่ีตองการในทางจริยธรรมของหลักกรรมมีดังนี้:- 
        1)        ใหเปนผูหนักแนนในเหตุผล รูจักมองเหน็การกระทําและผลการกระทํา ตาม 



                แนวทางของเหตุปจจัย ไมเช่ือส่ิงงมงาย ตื่นขาว เชน เร่ืองแมน้ําศักดิ์สิทธ์ิ  
                เปนตน 
{๑คัมภีรวิสุทธิมัคคกลาวความไวนาฟงวา “ผูทํากรรมไมมี ผูเสวยผลก็ไมมี มีแตธรรม 
ลวนๆ ยอมเปนไป ความเหน็อยางนีจ้ึงเปนสัมมาทัศนะ”  (วิสุทธิ.3/226)} 
{๒คัมภีรฝายอภิธรรม รุนอรรถกถาฎีกา ช้ีแจงวา บัญญัต ิ(concept, name,  
designation) เปนกาลวินิมุต (พนจากกาล, ไมข้ึนกับกาลเวลา) เพราะไมมีความพินาศ  
แตก็เปนส่ิงท่ีไมมีจริง กาลก็เปนบัญญัติ ซ่ึงมีข้ึนดวยอาศัยปรากฏการณ  
(สงฺคณี องฺ.129; สงคห.ฎีกา 124)}  
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        2)        ใหเห็นวาผลสําเร็จท่ีตนตองการ จุดหมายท่ีปรารถนาจะเขาถึง จะสําเร็จได 
                ดวยการลงมือทํา 
                -  จงึตองพึ่งตนเอง และทําความเพียรพยายาม 
                -  ไมรอคอยโชคชะตา หรือหวงัผลดวยการออนวอนเซนสรวงตอปจจยั 
                    ภายนอก 
        3)        ใหมีความรับผิดชอบตอตนเองท่ีจะงดเวนจากกรรมช่ัว และรับผิดชอบตอ 
                ผูอ่ืน ดวยการกระทําความดีตอเขา 
        4)        ใหถือวาบุคคลมีสิทธิโดยธรรมชาติท่ีจะทําการตางๆ เพื่อแกไขปรับปรุง  
                สรางเสริมตนเองใหดีข้ึนไป โดยเทาเทียมกน สามารถทําตนใหเลวลงหรือ 
                ใหดข้ึีน ใหประเสริฐจนถึงยิ่งกวาเทวดา และพรหมไดทุกๆ คน 
        5)        ใหถือวาคุณธรรม ความสามารถ ความประพฤติปฏิบัติ เปนเคร่ืองวัดความ 
                ทรามหรือประเสริฐของมนุษย ไมใหมีการแบงแยกโดยชาติช้ันวรรณะ 
        6)        ในแงกรรมเกา ใหถือเปนบทเรียน และรูจักพิจารณาเขาใจตนเองตามเหตุผล 
                ไมคอยเพงโทษแตผูอ่ืน มองเห็นพื้นฐานของตนเองท่ีมีอยูในปจจุบัน เพื่อรูท่ี 
                จะแกไขปรับปรุง และวางแผนสรางเสริมความเจริญกาวหนาตอไปได 
                ถูกตอง 
        7)        ใหหวังในอนาคตสําหรับสามัญชนท่ัวไป 
        คุณคาเหลานี้ พึงพิจารณาตามพุทธพจนดังตอไปนี ้
ความหมายท่ัวไป เชน :- 
        “ภิกษุท้ังหลาย เจตนาน่ันเองเราเรียกวากรรม บุคคลจงใจแลวจึงกระทํากรรม 
ดวยกาย ดวยวาจา [๑ดวยใจ”] 
        “สัตวท้ังหลาย มีกรรมเปนของคน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกําเนดิ  
มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนท่ีพึ่งอาศัย [๒กรรมยอมจําแนกสัตวใหทรามและ 
ประณีต”] 
        “บุคคลหวานพืชเชนใด ยอมไดรับผลเชนนั้น ผูทําดี ยอมไดดี ผูทําช่ัว  
[๓ยอมไดช่ัว”] 
        “บุคคลทํากรรมใดแลว ยอมเดือดรอนในภายหลัง กรรมน้ันทําแลวไมดี บุคคล 
มีหนาชุมดวยน้ําตา รองไหอยู ยอมเสพผลของกรรมใด กรรมนั้นทําแลวไมดี บุคคล 
ทํากรรมใดแลวยอมไมเดือดรอนในภายหลัง กรรมนั้นแล [๔ทําแลวเปนด”ี] 
        “คนพาลมีปญญาทราม ยอมทํากับตนเองเหมือนเปนศัตรู ยอมทํากรรมช่ัวอัน 



ใหผลเผ็ดรอน บุคคลทํากรรมใดแลว ยอมเดือดรอนภายหลัง มีหนานองดวยน้ําตา  
รองไหอยู เสวยผลแหงกรรมใด กรรมนั้นทําแลว 
{๑องฺ.ฉกก. 22/334/463} 
{๒ม.อุ.14/579/376} 
{๓ส.ส.15/903/333} 
{ขุ.ธ.25/15/23}  
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ไมดีเลย” 
        “บุคลทํากรรมใดแลว ไมเดือดรอนในภายหลัง เสวยผลแหงกรรมใด ดวยหัวใจ 
แชมช่ืนเบิกบาน กรรมนั้นทําแลวเปนการดี บุคคลรูกรรมใดวา เปนประโยชนแกตน  
[๑ควรรีบลงมือกระทํากรรมนั้นทีเดยีว”] 
        “คนพาลมีกรรมดํา ถึงจะแลนไปยัง (แมน้ําศักดิ์สิทธ์ิตางๆ คือ) แมน้ําพาหกุา  
ทาน้ําอธิกักกะ ทาน้ําคยา แมน้ําสุนทริกา แมน้ําสรัสวดี แมน้ําปยาคะ และ 
แมน้ําพาหุมดี เปนนิตย ก็บริสุทธ์ิไมได แมน้ําสุนทริกา ทาน้ําปยาคะ หรือแมน้ําพาหุกา  
จักทําอะไรได จะชําระนรชนผูมีเวร ผูทํากรรมอันหยาบชา ผูมีกรรมช่ัวนั้น ใหบริสุทธ์ิ  
ไมไดเลย (แต) ผัคคุณฤกษ (ฤกษดีเยี่ยม) ยอมสําเร็จทุกเม่ือ แกบุคคลผูบริสุทธ์ิ  
อุโบสถก็สําเร็จทุกเม่ือแกผูบริสุทธ์ิ วัตรของบุคคลผูหมดจดแลว มีการงานสะอาด  
ยอมสําเร็จผลทุกเม่ือ ดูกรพราหมณ ทานจงอาบตนในคําสอนของเรานี้เถิด จงสราง 
ความเกษมแกสัตวท้ังปวงเถิด ถาทานไมกลาวเท็จ ไมเบียดเบียนสัตว ไมทํา 
อทินนาทาน เปนผูมีศรัทธา หาความตระหน่ีมิไดไซร ทานจะตองไปทาน้ําคยาทําไม  
[๒แมน้ําดื่มของทานก็เปนแมน้ําคยาแลว”] 
        “ถาแมนบุคคลจะพนจากบาปกรรมได เพราะการอาบนํ้า (ชําระบาป) กบ เตา  
นาค จระเข และสัตวเหลาอ่ืนท่ีเท่ียวไปในแมน้ํา กจ็ะพากันไปสูสวรรคแนนอน…ถา 
แมน้ําเหลานี้พงึนําบาปท่ีทานทําไวแลวในกาลกอนไปไดไซร [๓แมน้าํเหลานี้ก็พึงนาํ 
บุญของทานไปดวย”] 
        “ความสะอาดจะมีเพราะนํ้า (ศักดิ์สิทธ์ิ) ท่ีคนจํานวนมากพากนัไปอาบก็หาไม  
ผูใดมีสัจจะ มีธรรมผูนั้นจึงจะเปนผูสะอาด [๔เปนพราหมณ”] 
        “ผูใดไมถือมงคลตื่นขาว ไมถืออุกกาบาต ไมถือความฝน ไมถือลักษณะดีหรือช่ัว  
ผูนั้นช่ือวาลวงพนโทษแหงการถือมงคลตื่นขาว ครอบงํากเิลสท่ีผูกสัตวไวในภพ อันเปน 
ดุจคูกั้นเสียได [๕ยอมไมกลับมาเกิดอีก”] 
        “ประโยชนไดลวงเลยคนเขลาผูคอยนับฤกษอยู ประโยชนเปนตัวฤกษของ 
ประโยชน [๖ดวงดาวจกัทําอะไรได”] 
        “บุคคลประพฤติชอบเวลาใด เวลานัน้ ไดช่ือวา เปนฤกษดี มงคลดี เปนเชาดี  
อรุณดี เปนขณะดี ยามดี และเปนอันไดทําบูชาดีแลวในทานผูประพฤติพรหมจรรย 
ท้ังหลาย แมกายกรรมของเรา ก็เปนสิทธิโชค วจีกรรมก็เปนสิทธิโชค มโนกรรมก็เปน 
สิทธิโชค ประณิธานของเขาก็เปนสิทธิโชค คร้ันกระทํากรรมท้ังหลายก็เปนสิทธิโชคแลว  
[๗เขายอมไดประสบแตผลท่ีมุงหมายอันเปนสิทธิโชค”] 



{๑ส.ส.15/281/81} 
{๒ม.มู.12/98/70} 
{๓ขุ.เถรี.26/466/473} 
{๔ขุ.อุ.25/46/81} 
{๕ขุ.ชา.27/87/28} 
{๖ขุ.ชา.27/49/16} 
{๗องฺ.ติก.20/595/379}  
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การลงมือทํา ไมรอยคอยความวังจากการออนวอนปรารถนาเชน:- 
        “ไมควรหวนละหอยถึงส่ิงท่ีลวงแลว ไมพึงเพื่อฝนถึงส่ิงท่ีอยูภายหนา ส่ิงใดเปน 
อดีต ส่ิงนั้นก็ผานไปแลว ส่ิงใดเปนอนาคต ส่ิงนั้นก็ยังไมมาถึง สวนผูใดเห็นประจักษชัด 
ส่ิงท่ีเปนปจจบัุน อันเปนของแนนอนไมคลอนแคลน ขอใหผูนั้นคร้ันเขาใจชัดแลว  
พึงเรงขวนขวายปฏิบัติใหลุลวงไป ในท่ีนัน้ๆ เรงทําความเพียรเสียแตวนันี้ ใครเลาพึงรู 
วาจะตายในวนัพรุง เพราะวาสําหรับพระยามัจจุราช เจาทัพใหญนัน้ เราท้ังหลายไมมี 
ทางผัดเพี้ยนเลย ผูท่ีดํารงชีวิตอยูอยางนี้ มีความเพยีร ไมเกียจคราน ท้ังกลางวันและ 
กลางคืน ผูนั้นแท พระสันตมุนีทรงขนานนามวา [๑ถึงอยูราตรีเดียวก็ประเสริฐ”] 
        “ดูกรคฤหบดี ธรรม 5 ประการนี้ เปนส่ิงท่ีนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปน 
ของไดยากในโลก คือ อายุ…วรรณะ…สุข…ยศ…สวรรค ธรรม 5 ประการนี…้เราไมกลาว 
วาจะพึงไดมาเพราะการออนวอน หรือเพราะการตั้งปรารถนา ถาการไดธรรมท้ัง 5 นี้  
จะมีได เพราะการออนวอน หรือเพราะการตั้งปรารถนาแลวไซร ใครในโลกนี้ จะพึง 
เส่ือมจากอะไร ดูกรคฤหบด ีอริยสาวกผูปรารถนาอายุ (ยืน) ไมพึงออนวอนหรือ 
มัวเพลิดเพลินกับอายุ เพราะการอยากไดอายุนั้นเลย อริยสาวกผูปรารถนาอายุ  
พึงปฏิบัติขอปฏิบัติท่ีจะเปนไปเพื่ออายุ เพราะขอปฏิบัติอันเปนไปเพื่ออายุท่ีปฏิบัติแลว 
นั่นแปละ จึงจะเปนไปเพ่ือการไดอายุ อริยสาวกน้ันยอมเปนผูไดอายุไมวาจะเปนของ 
ทิพย หรือของมนุษย…ผูปรารถนาวรรณะ…สุข…ยศ…สวรรค ก็พึงปฏิบัติขอปฏิบัติท่ีจะ 
เปนไปเพื่อวรรณะ…สุข…ยศ…[๒สวรรค…”] 
        “ภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมหม่ันประกอบความเพียรในการฝกอบรมจิต ถึงจะมี 
ความปรารถนา “ขอใหจิตของเราหลุดพนจากอาสวะเถิด” ดังนี้ จิตของเธอจะหลดพน 
ไปจากอาสวะไดก็หาไม…เหมือนไขไก 8 ฟองก็ตาม 10 ฟองก็ตาม 12 ฟองก็ตาม  
ท่ีแมไกไมนอนทับ ไมกก ไมฟก ถึงแมแมไกจะมีความปรารถนาวา “ขอใหลูกของเราใช 
ปลายเล็บหรือจะงอยปาก ทําลายเปลือกไขออกมาโดยสวสัดีเถิด” ดังนี้ ลูกไกจะใช 
ปลายเล็บ หรือจะงอยปาก [๓ทําลายเปลือกไขออกมาไดก็หาไม”] 
การไมถือชาติช้ันวรรณะ ถือความประพฤติเปนประมาณ เชน :- 
        “ดูกรวาเสฏฐะ ทานจงรูอยางนี้วา ในหมูมนุษย ผูใดอาศัยโครักขกรรมเล้ียงชีพ  
ผูนั้นเปนชาวนา มิใชพราหมณ ผูใดเล้ียงชีพดวยศิลปะตางๆ ผูนั้นเปนศิลปน มิใช 
พราหมณ ผูใดอาศัยการคาขายเล้ียงชีพ ผูนัน้เปนพอคา มิใชพราหมณ ผูใดเล้ียงชีพ 
ดวยการรับใชผูอ่ืน ผูนั้นเปนคนรับใช มิใชพราหมณ ผูใดอาศัยการลักทรัพยเล้ียงชีพ  
ผูนั้นเปนโจร มิใชพราหมณ ฯลฯ ผูใดปกครองบานเมือง ผูนั้นเปนราชา มิใชพราหมณ” 



        “เรามิไดเรียกคนเปนพราหมณตามท่ีเกดิมาจากทองมารดา ผูนั้นยังมีกิเลส เปน 
แตสักวาโภวาที (ธรรมเนียมพราหมณเรียกทักทายคนอ่ืนวา “โภ”) เทานั้น เราเรียกคน 
ท่ีไมมีกิเลส ไมมีความยึดม่ันตางหาก วาเปนพราหมณ” 
{๑ม.อุ.4/527/348; ฯลฯ} 
{๒องฺ.ปญจก.22/43/51} 
{๓ส.ข.17/261/186}  
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        “อันนามและโคตรท่ีกําหนดตั้งกันไวนี้เปนแตสักวาโวหารในโลกเพราะเกิดมีข้ึน 
มาตามคําเรียกขานท่ีกําหนดตั้งกันไวในคราวนั้นๆ ตามทิฐิอันนอนเนื่องอยูในหทัย 
ส้ินกาลนานของสัตวท้ังหลายผูไมรู สัตวท้ังหลายผูไมรูกพ็รํ่ากลาววาคนเปนพราหมณ 
เพราะชาติ แตบุคคลจะเปนพราหมณเพราะชาติ (กําเนิด) ก็หาไม จะมิใชพราหมณ 
เพราะชาติกห็าไม จะช่ือวาเปนพราหมณ ก็เพราะกรรม ไมใชพราหมณก็เพราะกรรม  
เปนชาวนาท่ีเพราะกรรม [๑(การงานอาชีพท่ีทํา)] เปนศิลปนก็เพราะกรรม เปนพอคาก็ 
เพราะกรรม เปนคนรับใชก็เพราะกรรม เปนโจรก็เพราะกรรม ฯลฯ เปนราชาก็เพราะ 
กรรม บัณฑิตท้ังหลายผูเห็นปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในกรรมและวิบากยอมเห็นกรรมนั้น 
แจงชัดตามความเปนจริงวาโลกยอมเปนไปเพราะกรรม หมูสัตวยอมเปนไปเพราะ 
กรรม [๒สัตวท้ังหลายถูกผูกยึดกนัไวดวยกรรมเหมือนล่ิมสลักของรถท่ีกําลังแลนไป 
ฉะนั้น”] 
        “ดูกรพราหมณ เราจะเรียกคนวาประเสริฐ เพราะความเปนผูเกิดในตระกูลสูงก ็
หาไม เราจะเรียกตนวาตํ่าทราม เพราะความเปนผูเกิดในตระกูลสูงก็หาไม เราจะเรียก 
ตนวาประเสริฐเพราะความเปนผูมีวรรณะใหญโตก็หาไม เราจะเรียกคนวาตํ่าทราม 
เพราะความเปนผูมีวรรณะใหญใดกห็าไม เราจะเรียกคนวาประเสริฐเพราะความเปน 
ผูมีโภคะมากมายก็หามไิด เราจะเรียกคนวาตํ่าทรามเพราะความเปนผูมีโภคะมากก ็
หามิได แทจริงบุคคลบางคน แมเกดิในตระกูลสูง ก็ยังเปนผูชอบฆาฟน ลักทรัพย  
ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พดูคําหยาบ พูดคําเพอเจอ เปนคนละโมบ  
คิดเบียดเบียน [๓เปนมิจฉาทิฐิ”] 
        “บุคคลไมเปนคนถอยเพราะชาติ ไมเปนพราหมณเพราะชาติ แตเปนคนถอย 
เพราะกาม เปนพราหมณเพราะกรรม [๔(การกระทํา ความประพฤติ)”] 
        “วรรณะ 4 เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพทศย ศูทร ออกบวชในธรรมวินัย 
ท่ีตถาคตประกาศแลว ยอมละนามและโคตรเดิมเสีย [๕นับวาเปนสมณศากยบุตรท้ังส้ิน”] 
        “บรรดาวรรณะท้ังส่ีนี้ ผูใดเปนภิกษุส้ินกิเลสาสวะแลว อยูจบพรหมจรรยแลว  
ทํากิจท่ีตนจะตองทําสําเร็จแลว ปลงภาระลงไดแลว ลุถึงประโยชนตนแลว หมดเคร่ือง 
ผูกมัดไวในภพแลว หลุดพนแลวเพราะรูชอบผูนั้นแล [๖เรียกไดวาเปนผูเลิศกวาวรรณะ 
ท้ังหมดนัน้”]  
        การพึ่งตนเอง เชน :- 
        “การเพียรพยายามเปนหนาท่ีท่ีทานทัง้หลายตองทําเอง [๗ตถาคตเปนแตผูบอกทาง”] 
        “ตนนั้นแหละเปนท่ีพึ่งของตน คนอ่ืนใครเลาจะเปนท่ีพึ่งได ดวยตนท่ีฝกไวดีแลว 



นั่นแหละ บุคคล (ช่ือวา) 
{๑กรรม แปลวาการกระทํา แตบางแหงมีความหมายแคบลงหมายถึงการงานท่ี 
อาศัยเล้ียงชีพ} 
{๒ม.ม.13/707/644 ขุ.สุ.25/382/453} 
{๓ม.ม.13/664/612} 
{๔ขุ.สุ.25/306/352} 
{๕องฺ.อฏฐก.23/109/205} 
{๖ที.ปา.11/71/107} 
{๗ขุ.ธ.25/30/51}  
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[๑ไดท่ีพึ่งท่ีหาไดยาก”] 
        “ความบริสุทธ์ิ ไมบริสุทธ์ิ เปนของเฉพาะตน [๒คนอื่นทําคนอ่ืนใหบริสุทธ์ิ 
ไมได”] 
        “ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงมีตนเปนท่ีพึ่งเถิด อยามีส่ิงอ่ืนเปนท่ีพึ่งเลย จงมีธรรม 
เปนท่ีพึ่งเถิด [๓อยามีส่ิงอันเปนท่ีพึ่งเลย”] 
ขอเตือนใจเพือ่อนาคต 
        “หญิง ชาย คฤหัสถ บรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีกรรมเปนของตน  
เปนผูรับของกรรม มีกรรมเปนกําเนดิ มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนท่ีอาศัย เราทํา 
กรรมอันใดไว ดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม [๔เราจกัไดรับผลของกรรมนั้น”] 
        “ถาทานกลัวทุกข ก็อยาทํากรรมช่ัวท้ังในท่ีลับท่ีแจง ถาทานจักทํา หรือทําอยู  
ซ่ึงกรรมช่ัว ถึงแมจะเหาะหนีไป [๕ก็ยอมไมพนจากความทุกขไดเลย”] 
        “ธัญชาติ ทรัพยสิน เงินทอง หรือส่ิงของท่ีหวงแหนอยางใดอยางหน่ึงท่ีมีอยู  
ทาส กรรมกร คนงาน คนอาศัย พึ่งพาเอาไปไมไดท้ังส้ินจะตองถูกละท้ิงไวท้ังหมด” 
        “แตบุคคลทํากรรมใด ดวยกาย ดวยวาจา หรือดวยใจ กรรมนั้นแหละเปนของ 
ของเขาและเขายอมพาเอากรรมน้ันไป อนึ่ง กรรมนั้นยอมติดตามเขาไปเหมือนเงา 
ติดตามตนฉะน้ัน” 
        “ฉะนั้น บุคคลควรทําความดี ส่ังสมส่ิงท่ีจะเปนประโยชนภายหนา  
[๖ความดีท้ังหลายยอมเปนท่ีพึ่งของสัตวในปรโลก”] 
{๑ขุ.ธ. 25/22/36} 
{๒ขุ.ธ. 5/22/37} 
{๓ที.ม. 10/94/119; ที.ปา.11/49/84; ส.ข.17/87/53} 
{๔องฺ.ปญจก. 22/57/82} 
{๕ขุ.อุ. 25/115/150} 
{๖ส.ส. 15/392/134}  
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บันทึกพิเศษทายบท 
สําหรับผูสนใจเชิงวิชาการ 
กรรม 12 
        กรรม 12 หรือ กรรมส่ี 3 หมวด ตามท่ีทานแสกงไวในอรรถกถาและฎีกา 
ท้ังหลาย มีหวัขอและความหมายโดยยอดงันี้ 
หมวดท่ี 1  วาโดยปากกาล คือจําแนกตามเวลาท่ีใหผล 
1.        ทิฏฐิธรรมเวทนยีกรรม กรรมใหผลในปจจุบันคือภพนี้ ไดแกกรรมดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม 
        ท่ีกระทําในขณะแหงชวนจิตดวงแรกในบรรดาชวนจิตท้ัง 7 แหงชวนวิถีหนึ่งๆ พูด 
        เปนภาษาวิชาการวา ไดแกชวนเจตนาท่ีหนึ่ง กรรมน้ีใหผลเฉพาะในชาตินี้เทานัน้ 
        ถาไมมีโอกาสใหผลในชาตินี้ กก็ลายเปนอโหสิกรรม ไมมีผลตอไป เหตุท่ีใหผลใน 
        ชาตินี้ ก็กลายเปนอโหสิกรรม ไมมีผลตอไป เหตุท่ีใหผลในชาตินี้ เพราะเปนเจตนา 
        ดวงแรก ไมถูกกรรมอ่ืนครอบงํา เปนการปรุงแตงแตเร่ิมตน จึงมีกําลังแรง แตไม 
        ใหผลตอจากชาตินี้ไปอีก เพราะไมไดการเสพคุน จึงมีผลเล็กนอย ทานเปรียบวา 
        เหมือนพรานเห็นเนื้อ หยิบลูกศรยิงไปทันที ถาลูกเนือ้ก็ลมท่ีนั่น แตถาพลาด เนื้อก็ 
        รอดไปเลย 
2.        อุปปชชเวทนยีกรรม กรรมใหผลในภพท่ีจะไปเกิดคือในภพหนา ไดแก กรรมดีก ็
        ตาม ช่ัวกต็าม ท่ีกระทําในขณะแหงชวน จิตดวงสุดทายในบรรดาชวนจิตท้ัง 7 แหง 
        ชวนวิถีหนึ่งๆ พูดเปนภาษาวิชาการวา ไดแกชวนเจตนาที่ 7 กรรมนีใ้หผลเฉพาะ 
        ในชาติถัดจากนีไ้ปเทานั้น ถาไมมีโอกาสใหผลในชาติหนา กก็ลายเปนอโหสิกรรม  
        ท่ีเปนเชนนี้ เพราะเปนเจตนาทายสุดของชวนวิถี เปนตัวใหสําเร็จความประสงค  
        และไดความเสพคุนจากชวนเจตนากอนๆ มาแลว แตในเวลาเดียวกัน ก็มีกําลัง 
        จํากัด เพราะเปนขณะจติท่ีกําลังส้ินสุดชวนวิธี 
3.        อปราปริยเวทนยีกรรม กรรมใหผลในภพตอๆ ไป ไดแกกรรมดกี็ตาม ช่ัวก็ตาม ท่ี 
        ทําในขณะแหงชวนจิตท้ัง 5 ในระหวางคือชวนจิตท่ี 2-6 แหงชวนวิถีหนึ่งๆ พูดเปน 
        ภาษาวิชาการวา ไดแก ชวนเจตนาท่ีสองถึงท่ีหก กรรมนี้ใหผลไดเร่ือยไปในอนาคต 
        เม่ือเลยจากภพหนาไปแลว คือไดโอกาสเม่ือใด กใ็หผลเม่ือนั้น ไมเปนอโหสิกรรม 
        ตราบเทาท่ียังอยูในสังสารวัฏ ทานเปรียบเหมือนสุนขัไลเนื้อตามทันเม่ือใด ก็กัด 
        เม่ือนั้น 
4.        อโหสิกรรม กรรมเลิกใหผล ไดแกกรรมดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม ซ่ึงไมไดโอกาสที่จะใหผล 
        ภายในเวลาท่ีจะออกผลได เม่ือผานลวงเวลานั้นไปแลว ก็ไมใหผลอีกตอไป  



        (อโหสิกรรมนี้ความจริงเปนคําสามัญแปลวา “กรรมไดมีแลว” แตทานนํามาใช 
        เปนคําศัพทเฉพาะในความหมายวา “มีแตกรรมเทานั้น วิบากไมมี” ดู  
        วิสุทธิ.38223 ยอจาก ขุ.ปฏิ.31/523/414 มิใชแปลวาเลิกใหผล หรือใหผล 
        เสร็จแลวอยางท่ีแปลแบบใหเขากนัไดงายๆ ตามสํานวนท่ีเคยชิน) 
หมวดท่ี 2 วาโดยกจิ คือจําแนกการใหผลตามหนาท่ี 
5.        ชนกกรรม กรรมแตงใหเกิด หรือกรรมท่ีเปนตัวนําไปเกิด ไดแก กรรมคือเจตนาดี 
        ก็ตาม ช่ัวก็ตาม ท่ีเปนตัวทําใหเกิดขันธท่ีเปนวิบาก ท้ังในขณะท่ีปฏิสนธิและใน 
        เวลาท่ีชีวติเปนไป (ปวตัติกาล) 
6.        อุปตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุน ไดแกกรรมพวกเดียวกบัชนกกรรม ซ่ึงไมสามารถ 
        ใหเกิดวบิากเอง แตเขาชวยสนับสนนุหรือซํ้าเติมตอจากชนกกรรม ทําใหสุขหรือ 
        ทุกขท่ีเกดิข้ึนในขันธซ่ึงเปนวิบากน้ันเปนไปนาน 
7.        อุปปฬกกรรม กรรมบีบค้ัน ไดแกกรรมฝายตรงขามกับชนกกรรม ซ่ึงใหผลบีบค้ัน 
        ผลแหงชนกกรรมและอุปตถัมภกกรรม ทําใหสุขหรือทุกขท่ีเกิดขึน้ในขันธ ซ่ึงเปน 
        วิบากนัน้ ไมเปนไปนาน 
8.        อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน ไดแกกรรมฝายตรงขามท่ีมีกําลังแรง เขาตัดรอน 
        ความสามารถของกรรมอ่ืนท่ีมีกําลังนอยกวาเสีย หามวิบากของกรรมนั้นขาดไป 
        เสียทีเดยีวแลวเปดซองแกวิบากของตน  เชน ปตุฆาตกรรมของ 
        พระเจาอาชาตศัตรูท่ีตัดรอนกุศลกรรมของพระองคเสีย เปนตน  
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หมวดท่ี 3  วาโดยปากทานปริยาย คือ จําแนกตามแงท่ียกัเบ้ืองกันคือ ลําดับความแรง 
ในการใหผล 
9.        ครุกกรรม กรรมหนัก ไดแกกรรมท่ีมีผลแรงมาก ในฝายดีไดแกสมาบิต 8 ในฝาย 
        ช่ัวไดแก อนันตริยกรรมมีมาตุฆาตเปนตน ยอมใหผลกอนและครอบงํากรรมอ่ืนๆ 
        เสีย เปรียบเหมือนหวงน้ําใหญไหลบามาทวมทับน้าํนอยไป 
10.         พหุลกรรม หรืออาจิณณกรรม กรรมทํามากหรือกรรมชิน ไดแก กรรมดีหรือ 
        กรรมช่ัวท่ีประพฤติมาก หรือทําบอยๆ ส่ังสมเคยชินเปนนิสัย เชน เปนคนมีศีลดี  
        หรือเปนคนทุศีล เปนตน กรรมไหนทําบอยทํามากเคยชิน มีกําลังกวา กใ็หผลได 
        กอน เหมือนนักมวยปลํ้าลงสูกัน คนไหนแข็งแรงแกงกวา ก็ชนะไป กรรมนี้ตอ 
        เม่ือไมมี ครุกกรรม จึงจะใหผล 
11.         อาสันนกรรม กรรมจวนเจียน หรือกรรมใกลตาย ไดแกกรรมท่ีกระทําหรือระลึกข้ึน 
        มาในเวลาใกลจะตาย จบัใจอยูใหมๆ ถาไมมีกรรม 2 ขอกอน ก็จะใหผลกอนกรรม 
        อ่ืนๆ (แตคัมภีรอภิธัมมัตถวิภาวินี วา อาสันนกรรมใหผลกอนอาจิณณกรรม) 
        เปรียบเหมือนโคแออัดอยูในคอก พอนายโคบาลเปดประตูออก โคใดอยูริมประตู 
        คอก แมเปนโคแกออนแอ ก็ออกไปไดกอน 
12. กตัตตากรรม หรือ กตัตตตาวาปนกรรม กรรมสักวาทํา ไดแกกรรมท่ีทําดวยเจตนา 
        อันออน หรือมิใชเจตนาอยางนั้นๆ โดยตรง เปนกรรมท่ีเบา เปรียบเหมือนลูกศรท่ี 
        คนบายิงไป ตอเม่ือไมมีกรรมสามขอกอน กรรมนีจ้ึงจะใหผล 
          คัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ (สงคห.28 และอธิบายใน สงฺคห.ฎีกา 163-6) 
แสดงกรรม 16 คือ 
หมวดท่ี 4  วาโดยปากัฏฐาน คือสถานท่ีคือภพเปนท่ีใหผล 
13. อกุศลกรรม กรรมท่ีเปนอกุศล ยกเวนอุทธัจจะ หรือจําแนกโดยนัยหนึ่งไดแก 
        อกุศลกรรมบถ 10 ยอมใหกําเนิดในอบายภูมิ 
14. กามาวงจรกุศลกรรม กรรมท่ีเปนกุศสระดับกามาวจร เชน ท่ีจําแนกเปนบุญกิริยา 
        วัตถุ 10 ยอมใหกําเนิดในกามสุคติภพ 7 (คือมนุษย และสวรรค 6) 
15. รูปาวจรกศุลกรรม กรรมท่ีเปนกศุสระดับรูปาวจร คือ รูปฌาน 4 หรือ 5 ของผูยัง 
        ไมบรรลุอรหันตตผล ยอมทําใหกําเนดิในรูปภพ 
16. อรูปาวจรกุศลกรรม กรรมท่ีเปนกุศลระดับอรูปาวจร คือ อรูปฌาน 4 ของผูยัง 
        ไมไดบรรลุอรหัตตผล ยอมใหกําเนดิในอรูปภาพ 
        คัมภีรอภธัิมมัตสังคหะนั้น เรียงลําดับหมวดกรรมตางจากน้ีคือ 1 = หมวด 2,  



2 = หมวด 3, 3 = หมวด 1, 4 = หมวด 4 
        คัมภีรวิสุทธิมัคค (วิสุทธิ.3/223) เรียง 1 = 3/223) เรียง 1 = หมวด 1,2 
= หมวด 3, 3 = หมวด 2 
        คัมภีรในรถปูรณี (องฺ.อ.2/131-141, 146) อธิบายเร่ืองกรรม 12 นี้ไวโดย 
พิสดารยิ่งกวาท่ีอ่ืนๆ แตทานเรียกการจําแนกกรรมแบบนี้วาเปนสุตตันติกปริยาย  
คือเปนแนวของนักพระสูตร และนับจํานวนวาเปนกรรม 11 โดยถือวาอโหสิกรรมเปน 
เพียงอาการทีก่รรมตางๆ ไมใหผล เปนเพียงคําท่ีใชอธิบายกรรมอ่ืนๆ แทรกอยูใน 
ท่ีตางๆ จึงไมนับเปนกรรมอยางหนึ่งตางหาก นอกจากนั้นทานกลาววา กรรมโดย 
อภิธรรมปริยาย คือแบบอภิธรรมมีจํานวน 16 ไดแก กรรมท่ีจําแนกดวยสมบัติ 4  
และวิบัติ 4 ท่ีกลาวไวแลวในเร่ืองการใหผลของกรรม 
        นอกจากนี้ ยังมีอรรถกถาท่ีอธิบายกรรมชุดนี้ไวไมครบจํานวนอีก 2-3 แหง โดย 
เฉพาะคัมภีรปปญจสูทนี อธิบายเฉพาะหมวดท่ี 1 (ม.อ.3/315) และเฉพาะหมวด 2  
(ม.อ.3/652) 
        กรรม 12 นี้เรียกไดวาเปนมติของพระอรรถกถาจารยโดยแท แมวาจะมีบางขอ 
ท่ีไดเคาความเดิมจากบาลีคือ พระไตรปฎก กรรมบางขอท่ีวานั้น ไดแก กรรมในหมวด 
แรกซ่ึงมีตนเคามาจากบาลี ดงันี้  
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        “ภิกษุท้ังหลาย วิบากแหงกรรมท้ังหลายเปนไฉน? เรากลาววาวิบากแหงกรรม 
ท้ังหลายมี 3 อยาง คือ ในปจจุบัน (ทิฏเว ธมฺเม) ในท่ีท่ีเกิด (อุปปชฺเช วา) หรือใน 
ลําดับตอๆ ไป (อปเร วา ปริยาเย)” 
        “ภิกษุท้ังหลาย เหตุเพื่อความเกิดข้ึนแหงกรรมท้ังหลาย มี 3 ประการ ดังนี้  
สามประการ อะไรบาง? ไดแก โลภะ…โทสะ…โมหะ เปนเหตุเพื่อความเกิดข้ึนแหงกรรม 
ท้ังหลาย” 
        “กรรมท่ีกระทําดวยโลภะ เกิดจาก โลภะ มีโลภะเปนหตุ มีโลภะเปนสมุทัย… 
กรรมท่ีกระทําดวยโทสะ…กรรมท่ีกระทําดวยโมหะ เกิดจากโมหะ มีโมหะเปนเหตุ มี 
โมหะเปนสมุทัย ยอมใหผลในท่ีท่ีอัตตภาพของเขาบังเกดิ, กรรมนั้นใหผล ณ ท่ีใด  
เขายอมเสวยวบิากของกรรมนั้น ณ ท่ีนั้น ในปจจุบัน (ทิฏเว ธมฺเม) หรือในท่ีท่ีเกดิ  
(อุปปชฺเช วา) หรือในลําดับตอๆ ไป (อปเร วา ปริยาเย)” 
                                                                        (องฺ.ติก. 20/473/171) 
        อรรถกถาซ่ึงอธิบายบาลีแหงนี้แหละคือท่ีอธิบายเร่ืองกรรม 12 อยางพิสดาร 
กวาท่ีใดอ่ืนดังไดเคยอางถึงแลวขางตน (องฺ.อ.2/131) 
        ในมหากรรมวิภังคสูตร (ม.อุ.14/612-5/397-3) พระพุทธเจาทรงจาํแนก 
บุคคลเปน 4 ประเภท โดยสัมพันธกับการใหผลของกรรม จับความไดดังนี ้
        บุคคลท่ี 1 เปนผูประกอบอกุศลกรรมบถ 10 เม่ือแตกกายภายหลังมรณะ เขา 
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ท้ังนี้เพราะเขาไดกระทํากรรมช่ัวอันจะพึงเสวยผลเปนทุกข 
ไวในกาลกอน หรือในกาลหลังตอมา หรือไมก็ในเวลาจะตายเขายึดถือมิจฉาทิฏฐิเขาไว 
เต็มท่ี, การท่ีเขาประกอบอกศุลกรรมบถ 10 นั้น เขายอมไดเสวยผลของมัน ในปจจุบัน  
(ทิฏเว ธมฺเม) หรือในท่ีท่ีเกดิ (อุปปชฺเช วา) หรือในลําดบัตอๆ ไป  
(อปเร วา ปริยาเย) 
        บุคคลท่ี 2 เปนผูประกอบอกุศลกรรมบถ เม่ือแตกกายภายหลังมรณะ เขาถึง 
สุคติ โลกสวรรค ท้ังนี้เพราะเขาไดกระทํากรรมาดีอันจะพงึเสวยผลเปนสุขไวใน 
กาลกอน หรือในกาลภายหลงัตอมา หรือไมก็ในเวลาจะตายเขายดึถือสัมมาทิฏฐิเขาไว 
เต็มท่ี, สวนการที่เขาประกอบอกุศลกรรมบถ 10 ไวนั้น เขาก็ยอมจะไดเสวยผลของมัน  
ในปจจุบัน หรือในท่ีท่ีเกดิ หรือในลําดับตอๆ ไป 
        บุคคลท่ี 3 เปนผูประกอบกุศลกรรมบถ 10 เม่ือแตกกายภายหลังมรณะ เขาถึง 
สุคติ โลกสวรรค ท้ังนี้เพราะเขาไดกระทํากรรมดีอันจะพงึเสวยผลเปนสุขไวในกาลกอน  
หรือในกาลภายหลังตอมา หรือไมก็ในเวลาจะตายเขายึดถือสัมมาทิฏฐิเขาไวเต็มท่ี,  



สวนการที่เขาประกอบกุศลกรรมบถ 10 ไวนั้น เขาก็ยอมจะไดเสวยผลของมัน  
ในปจจุบัน หรือในท่ีท่ีเกดิ หรือในลําดับตอๆ ไป 
        บุคคลท่ี 4 เปนผูประกอบกุศลกรรมบถ 10 เม่ือแตกกายภายหลังมรณะ เขาถึง 
อบาย ทุคติ วนิิบาต นรก ท้ังนี้เพราะเขาไดกระทํากรรมช่ัวอันจะพึงเสวยผลเปนทุกขไว 
ในกาลกอน หรือในกาลภายหลังตอมา หรือไมก็ในเวลาจะตาย เขายึดถือมิจฉาทิฏฐเิขา 
ไวเต็มท่ี, สวนการท่ีเขาประกอบกุศลกรรมบถ 10 ไวนัน้ เขาก็ยอมจะไดเสวยผล 
ของมัน ในปจจุบัน หรือในท่ีท่ีเกิด หรือในลําดับตอๆ ไป 
        อรรถกถาท่ีอธิบายบาลีแหงนี้ (ม.อ.3/660) ไขความโดยใชคําวา 
ทิฏฐธรรมเวทนียะ อุปปชชเวทนียะ และ อปราปริยเวทนยีะ อยางชัดเจน นอกจากนั้น 
จะเห็นเคาของอาสันนกรรม (กรรมท่ีทําหรือระลึกในเวลาใกลตาย) อีกดวย 
        คัมภีรอปทาน ซ่ึงเลาประวัตใินอดีตของพระสาวกท้ังหลาย ไดกลาวถึง 
อาสันนกรรมกระจายอยูหลายแหง (ขุ.อป.32/350/436; 33/11/24; 22/45;  
111/163) เชน ประวัติอดีตชาติของพระเถระทานหนึ่งวา เคยเปนพรานเนื้อ วันหน่ึง  
เห็นพระติสสพุทธเจา เกิดความเล่ือมใส ไดถวายหญากําหนึ่งเปนท่ีรองนั่งแลวมีจติใจ 
ผองใส คร้ันออกจากท่ีนัน้ไปไมนาน  
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ก็ถูกราชสีหกดัตาย เพราะกรรมท่ีทําไวใกลตาย (อาสนฺเน เม กต กมม) คือการท่ีไดพบ 
ไดถวายหญาและมีจิตเล่ือมใสในพระพุทธเจานั้น จึงไดเกดิในสวรรค จะเหน็ไดวาความ 
คิดใสใจเกี่ยวกับกรรมใกลตายและการใชคําวาอาสันนะในแงของกรรมน้ี ไดมีอยูแลว 
ในยุคของคัมภีรอปทาน 
        ทิฏธรรเวทนีย (กรรม) มีกลาวถึงในบาลีอีกบางแหง โดยเฉพาะใน  
ม.อุ.14/10/10; องฺ.นวก.23/217/398 แตมาคูกับสัมปรายเวทนีย (ซ่ึงพึงเสวย 
ผลในเบ้ืองหนา) ในชุดซ่ึงมี 10 คํา อีก 8 คําคือ สุขเวทนีย (ซ่ึงพึงเสวยผลเปนสุข  
หรือใหผลเปนสุข) ทุกขเวทนีย (ซ่ึงพึงเสวยผลเปนทุกข) ปริปกกเวทนีย (ซ่ึงพึงเสวย 
ผลในอัตภาพท่ีพรอมอยูหรือถึงคราวแลว) อปริปกกเวทนีย (ซ่ึงพึงเสวยผลในอัตภาพท่ี 
ยังไมถึงคราว) พหุเวทนีย (ซ่ึงพึงเสวยผลมาก) อัปปเวทนยี (ซ่ึงพึงเสวยผลนอย)  
เวทนยี (ซ่ึงจะตองเสวยผล) อเวทนยี (ซ่ึงจะไมตองเสวยผล) 
        คําวา ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม อุปปชชเวทนยีกรรม และอปราปริยเวทนียกรรม  
มีกลาวไวชัดเจนคือ เปนรูปรางบริบูรณในคัมภีรกถาวัตถุ (อภิ.ก.37/1853/644;  
1854/644) ท่ีพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระรจนาขึ้นในสมัยสังคายนาคร้ังท่ี 3  
ราว พ.ศ.218 สวนอโหสิกรรมมีอยูชัดเจนกอนแลวในคัมภีรปฏิสัมภิทามัคค  
(ขุ.ปฏิ.31/523/414) ท่ีเคยอางแลว และอรรถกถานับวาเปนกรรม 12 อีกชุดหนึ่ง 
คือ 
        1.        กรรมไดมีแลว วิบากไดมีแลว 
        2.        กรรมไดมีแลว วิบากไมไดมี 
        3.        กรรมไดมีแลว วิบากกําลังมีอยู 
        4.        กรรมไดมีแลว วิบากไมมีอยู 
        5.        กรรมไดมีแลว วิบากจกัมี 
        6.        กรรมไดมีแลว วิบากจกัไมมี 
        7.        กรรมมีอยู วิบากมีอยู 
        8.        กรรมมีอยู วิบากไมมีอยู 
        9.        กรรมมีอยู วิบากจักมี 
        10.        กรรมมีอยู วิบากจักไมมี 
        11.        กรรมก็จักมี วบิากก็จกัมี 
        12.        กรรมก็จักมี วบิากจักไมมี 
        อรรถกถาอธิบายกรรม 12 ชุดนี้ ตามแนวกรรม 12 ชุดกอนนัน่เอง  



(องฺ.อ.2/144-5) สาระสําคัญของกรรมชุดนี้คือแสดงกรรมท่ีมีผล และกรรมท่ีไมมีผล  
ซ่ึงมีฝายละ 6 เทากัน พึงสังเกตวา อโหสิกรรมก็คือคําแปลทอนแรกในหลายขอวา  
“กรรมไดมีแลว” 
        สวนกรรมอื่นนอกจากนี้ เชน ครุกะ และอาจณิณะ เปนตน แตเดมิเปนเพยีง 
ถอยคําท่ีใชในความหมายสามัญ ยังไมมีช่ือเปนกรรม และยังไมจัดเปนประเภท  
มาปรากฏในสมัยอรรถกถาดังกลาวแลวขางตน  
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ตอน  4  :  ชีวติ  ควรใหเปนอยางไร  ? 
วิชชา  วิมุตติ  วิสุทธิ  สันติ  นิพพาน 
ประโยชนสูงสุดท่ีมนุษยควรจะไดจากชีวตินี้                                                1 
                                                บทท่ี 6 
        ปญหาของมนุษย  มีตาง ๆ  มากมาย  เม่ือกลาวใหส้ัน  ก็เปนเร่ืองเกี่ยวกับด-ีช่ัว  หรือ 
ดี-ราย  และสุข-ทุกข  ถาพูดรวบรัดลงไปอีก  ก็รวมลงในคําเดียวคือ  ทุกข  แมท่ีพูดวา  มี   
ชีวิตอยูเพื่อหาความสุข  ก็เปนการบงถึงทุกขอยูในตวั  และทุกขนัน้ยังอาจสงผลเกี่ยวของถึง 
ความดีความช่ัวและสุขทุกขตอไปอีกหลายช้ันดวย  เร่ิมแรก  การหาความสุขก็แสดงอยูในตวัถึง 
ความขาดแคลนบกพรอง  ความบีบค้ันกระวนการะวายหรือภาวะไรความสุขอยูภายใน  ซ่ึงเรียก 
ส้ัน ๆ  วามีทุกข  จากนั้นจึงผลักดันใหตองออกแสวงหาส่ิงท่ีจะเอามาเติมใหเต็มหายขาดแคลน 
บกพรอง  หรือเอามาระงับดบัคลายความบีบค้ันกระวนกระวายนั้น  และในการแสวงหาเชนนี้   
ก็ปรากฏความขัดแยงเบียดเบียนกนัข้ึน  เกดิปญหาเกี่ยวกับความดีความช่ัว  และความสุขความ 
ทุกขในระหวางมนุษยพอกพูนขยายวงกวางขวางออกไป  มองอีกดานหนึ่ง  ปญหาเกดิจากมนษุยมี  
ทุกขอยูแลว  แตแกไขทุกขไมถูกตอง  จึงระบายทุกขนั้นออกไป  ทําใหทุกขกระจาย  เพิ่มขยาย 
ปญหาท้ังแกตนเองและผูอ่ืน  ดวยความเปนไปเชนนี้  ทุกขท่ีเปนสภาวะติดเนื่องมากบัความเปน 
สังขารของชีวิต  หรือทุกขตามธรรมดาของธรรมชาติ  แทนท่ีจะถูกแกไข  กลับถูกละเลยมองขาม 
หรือปดกลบไวเสีย  แลวสุขทุกขและปญหาตาง ๆ  ชนิดท่ีเกิดจากฝมือเสกสรรคผันพิสดารของ 
มนุษยก็เกดิประดังพร่ังพรูวิจติรนานัปการ  จนแทบจะบดบังใหมนษุยลืมปญหาพื้นฐานของชีวิต 
เสียทีเดยีว  บางคราวมนุษยเองยังคิดหลงไปดวยซํ้าวา  หากลืมมองปญหาพื้นฐานของชีวิตน้ันเสีย 
ได  ก็จะสามารถหลุดพนไปจากความทุกขและ  ชีวิตก็จะมีความสุข  แตความจริงยังคงยืนยนัอยูวา 
ตราบใดมนุษยยังไมสามารถจัดการกับปญหาพื้นฐานแหงชีวิตของตน  ยังวางตัววางใจหาท่ีลงไม   
ไดกับทุกขถึงข้ันตัวสภาวะ  ตราบนั้น  มนษุยกจ็ะยังแกปญหาไมสําเร็จ  ยังหลีกไมพนการตาม 
รังควาญของทุกข ไมวาจะพบสุขขนาดไหน  และจะยังไมประสบความสุขท่ีแทจริง  ซ่ึงเต็มอ่ิม   
สมบูรณในตวั  และจบบริบูรณลงท่ีความพึงพอใจ  ซํ้าราย  ทุกขพื้นฐานท่ีหลบเล่ียงและยังไมได   
แกนัน้  กลับจะกลายเปนเง่ือนปมซับซอนอยูเบ้ืองหลัง  คอยสงอิทธิพลออกมาบีบค้ันรุนเราให   
การแสวงหาและเสวยสุขตาง ๆ  เปนไปอยางเรารอนกระวนกระวาย  ไมรูจักเต็มอ่ิม  และไมมี 
ความแนใจจริง  พรอมท้ังสงผลในทางจริยธรรมเก่ียวกับความดีความช่ัวใหรุนแรงยิ่งข้ึนดวย  
พูดอีกนยัหนึ่งวา  สรางความกดดันใหทุกขแฝงขยายตัวเพิ่มขีดระดับสูงตามข้ึนไป  การดําเนิน 
ชีวิตก็คือ  ความพยายามท่ีจะแกปญหาของชีวิต  หรือการหาทางปลดเปล้ืองไถถอนทุกข  แตถา 
ไมรูวิธีแกไขหรือวธีิปลดเปล้ืองไถถอนท่ีถูกตอง  การแกปญหา  ก็กลายเปนการเพิ่มปญหา  การ 



ปลดเปล้ืองไถถอนทุกขก็กลายเปนการสะสมทุกขยิ่งพยายามดําเนนิไป  ปญหาหรือทุกขก็ยิ่งเพ่ิม 
ข้ึนกลายเปนวงจรและเปนวงจรท่ียิ่งหนายิง่เขมขนยิ่ง  
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ซับซอนข้ึนทุกที  เรียกโดยภาพพจนวาเปนวังวนแหงปญหาและการเวียนวายอยูในทุกข  สภาพ 
เชนนี้คือความเปนไปแหงกระบวนธรรมแบบสังสารวัฏฏท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงในหลักปฏิจจ- 
สมุปบาทฝายสมุทยวาร  หรืออนุโลมปฏิจจสมุปบาท  แสดงใหเห็นวา  ปญหาหรือความทุกขของ 
มนุษยเกิดข้ึนตามกระบวนการแหงเหตุและผลอยางไร 
        พระพุทธเจาเม่ือทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร  อันเปนท่ีมาของปญหาหรือความทุกข   
แลวก็มิไดทรงหยุดอยูเพยีงนัน้  แตไดทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร  อันเปนกระบวนธรรม 
ฝายวิวัฏฏ  คือฝายดับทุกข  หรือแกไขปญหาตอไปอีกดวย  เปนการช้ีใหเห็นวา  ทุกขหรือปญหา 
ของมนุษยเปนส่ิงท่ีแกไขได  และทรงแสดงวิธีแกไขไวดวย  ยิ่งกวานัน้ยังทรงช้ีตอไปถึงภาวะท่ี    
เลิศลํ้าสมบูรณ  ซ่ึงมนุษยสามารถมีชีวิตท่ีดีงามและเปนสุขแทจริงได  โดยไมตองฝากตัวข้ึนตอ 
ปจจัยภายนอก  ไมตองเอาสุขทุกขของตนไปพิงไวกับส่ิงท้ังหลายท่ีเปนสังขารใหส่ิงเหลานั้น 
กําหนด  ซ่ึงส่ิงเหลานั้นแมแตตัวมันเองก็ทรงเอาไวไมได  ไมตองพูดถึงวาจะไปชวยรับพิงรับยัน 
ใหใคร  ทรงแสดงใหเห็นวาภาวะเชนัน้มีอยูและเปนไปไดภาวะนัน้เปนส่ิงท่ีใหเกดิคุณคาและ 
ความหมายแกชีวิตไดอยางแทจริง  เพราะทําใหชีวติเปนอิสระเปนไทแกตัว  ไมตองข้ึนกับส่ิง 
ภายนอก  ตางกับภาวะอยางอ่ืนในภายนอกเชนความสุขเปนตนท่ีมนษุยแสวงหากันอยู  ซ่ึงเม่ือ 
มนุษยรับเอาคุณคาและความหมายจากมัน  มันก็ทําใหชีวติของมนุษยสูญเสียคุณคาหมดความ 
หมายไปดวย  เพราะมันเองไมมีคุณคาและความหมายท่ีจะเปนหลักใหแกใคร  ดวยวาตัวมันเอง 
ก็ข้ึนกับส่ิงอ่ืน ๆ  ตอ ๆ  ไป  อยางนอยท่ีสุดมันก็ทําใหความเปนอิสระความเปนไทของมนุษย   
หลุดออกไปอยูในกํากับของมัน  แมในเบ้ืองตนมนุษยจะยังไมสามารถเขาถึงภาวะววิฏัฏนี้ได   
โดยสมบูรณ  แตเม่ือเร่ิมตนดําเนินชีวิตตามวิถีทางแหงการแกปญหาท่ีถูกตองนี้แลว  เม่ือสามารถ 
ตัดทอนกําลังของกระบวนธรรมแหงปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร  และเสริมกําลังกระบวนธรรมตาม 
แนวปฏิจจสมุปบาทนิโรธวารไดมากข้ึนเทาใด  ก็จะสามารถแกไขปญหา เหินหางจากทุกขและมี   
ชีวิตท่ีดีงามไดมากข้ึนเทานัน้  นอกจากนั้น  ยังจะทําใหสามารถเสวยสุขแบบเสพโลกไดอยางรูเทา 
ทัน  ไมสยบ  ไมตกเปนทาส  ไมถูกกระแสความผันผวนของมันทํารายเอา  ไมเปนเหตุกอทุกขหรือ 
ปญหาท้ังแกตนเองและผูอ่ืน  และยังจะชวยใหมีชีวิตที่เกือ้กูลแกกนัในสังคมมากข้ึนตามลําดับ 
อีกดวย 
        ในท่ีนี้  จะแสดงแตกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทนโิรธวาร  พรอมท้ังภาวะแหงความดับ 
ทุกข  ภาวะพนปญหาหรือไมเกิดปญหาเลย  ซ่ึงเปนฝายตรงขามโดยตรงกับกระบวนธรรม 
ปฏิจจสมุปบาทสมุทยวารพรอมดวยภาวะแหงทุกขท่ีกลาวมาแลวเทานัน้  สวนการประพฤติ 
ปฏิบัติและการดําเนินชวีิตท่ีเปนวิธีแกปญหาหรือผอนคลายทุกขในระหวาง  เพื่อความกาวหนา 
ไปตามลําดับจนถึงจุดหมายคือ ภาวะดับทุกขหรือพนปญหาโดยสิ้นเชิงในท่ีสุด  จะยกไปกลาว 



ขางหนาในตอนตอไป 
 
กระบวนธรรมดับทุกข  หรือ  ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร 
ก.วงจรยาว  
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        การแกปญหาตาง ๆ  ไมวาจะเปนเร่ืองใหญโตหรือเล็กนอยเพยีงใดก็ตาม  ตองมีความรูจริง 
หรือความเขาใจเปนจดุเร่ิมตน  จึงจะแกปญหาไดสําเร็จ  มิฉะนั้นปญหาอาจยุงเหยิงสับสนหรือ 
ขยายตวัรายแรงยิ่งข้ึนการแกปญหาท่ัว ๆ  ไปของชีวิตแตละเร่ือง ๆ  ก็ตองรูเขาใจตัวปญหาและ 
กระบวนการกอเกิดของมันเปนเร่ือง ๆ  ไป  จึงจะแกไขอยางไดผล  ยิง่เม่ือตองการแกปญหาข้ัน 
พื้นฐานของชีวิต  หรือปญหาของตัวชีวิตเอง  โดยจะทําชีวิตใหเปนชีวติท่ีไมมีปญหา  หรือใหเปน 
อยูอยางไรทุกขกันทีเดยีว  กต็องรูเขาใจสภาพของชีวิตท่ีมีทุกขและเหตุปจจัยท่ีทําใหชีวิตเกดิ 
เปนทุกขข้ึน  พูดอีกอยางหนึ่งวา  ตองรูเขาใจสภาพความจริงท่ีจะชวยใหทําลายกระบวนการ 
กอเกิดทุกขของชีวิตลงได  โดยนยันี้  ความไมรูหรือความหลงผิดเพราะไมรูจริง  จึงเปนตัวการ 
กอปญหา  และทําใหการดําเนินชีวิตของมนุษย  ซ่ึงมุงเพือ่แกปญหาหรือหลุดรอดจากทุกข  กลาย 
เปนการเพิ่มพนูปญหา  สะสมทุกขยิ่งข้ึน  ในทางตรงขาม  ความรู  หรือความเขาใจตามเปนจริง 
จึงเปนแกนนําของการแกปญหาหรือดับทุกขทุกอยาง  ในกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร 
วาดวยการกอเกิดทุกขท่ีแสดงมาแลว  เร่ิมตนดวยอวิชชา  ดังท่ีเขียนใหเห็นงายตอไปนี้   
อวิชชา -> สังขาร -> วิญญาณ -> นามรูป -> สฬายตนพ -> ผัสสะ -> เวทนา -> ตัณหา  
-> อุปาทาน-> ภพ -> ชาติ -> ชรามรณะ + โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส = ทุกขสมุทัย 
        ในกระบวนธรรมตรงขาม  คือ  ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร  วาดวยการดับทุกข  เร่ิมตนดวย 
ดับอวิชชาหรือไมมีอวิชชา  หรือปราศจากความไมรู  คือมีความรู  ดังนี ้
อวิชชาดับ -> สังขารดับ -> วิญญาณดับ -> นามรูปดับ -> สฬายตนะดับ -> ผัสสะดับ  
-> เวทนาดับ ->ตัณหาดับ -> อุปาทานดับ -> ภพดับ -> ชาติดับ -> ชรามรณะ + โสกะ ฯลฯ 
อุปายาสดับ = ทุกขนิโรธ 
        มีขอท่ีควรทําความเขาใจเปนพิเศษ  คือคําวา  “นิโรธ”  ซ่ึงแปลวา  ดับ  มิใชหมายความ 
เพียงวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งเกิดข้ึนมาแลว  จึงทําใหมันดับไปหมดไปเทานัน้  แตหมายความกวางขวาง 
รวมไปถึงการท่ีส่ิงนั้น ๆ  ไมเกิดข้ึน  ไมทําหนาท่ี  ไมปรากฏข้ึนมา  ถูกปดกั้น  ระงับเสีย  หรือ 
ทําใหสงบเยน็ ใหหมดพิษสง  ก็ได  ดังนั้น  คําวา  ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร  จึงไมไดหมายถึง 
เพียงกระบวนการทําจะดับทุกข  ซ่ึงเกิดขึ้นแลวเทานัน้  แตหมายถึงกระบวนธรรมท่ีปดกั้นทุกข   
กระบวนธรรมท่ีไมมีทุกขเกิดข้ึน  หรือกระบวนธรรมท่ีทําใหไมมีปญหาเลย  ก็ได  และคําวา   
อวิชชาดับ  กมิ็ใชหมายเพียงดับความไมรูท่ีเกิดขึ้นแลว  แตหมายถึงอวชิชาไมเกิดข้ึน   
ภาวะปราศจากอวิชชา  หรือปราศจากความไมรู  ไดแกมีความรู  หรือมีวิชชานั่นเอง   
รายละเอียดอยางอ่ืนท้ังหมด  พึงทราบตามแนวท่ีไดบรรยายแลวในเร่ืองปฏิจจสมุปบาท   
คือบทวาดวย  “ชีวิตเปนไปอยางไร ?” 
        กระบวนธรรมท้ังฝายกอเกิดทุกขและฝายดับทุกขอยางท่ีเขียนแสดงไวนี้  เปนวงจร 



แบบเต็มรูป  หรือวงจรยาว  คือมีองคธรรมท่ีเปนปจจยัครบท้ัง 12  หัวขอ  และทําหนาท่ี 
สัมพันธ  สืบทอดตอเนื่องเรียงกันไปตามลําดับจนครบทุกหัวขอ  แตความจริง  การแสดง 
ปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร  หรือกระบวนธรรมกอเกิดทุกข  ไมจําเปนตองแสดงตลอดสาย 
ครบทุกหัวขอตามลําดับอยางนี้เสมอไป  ในบาลีปรากฏวาพระพุทธเจา  
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ทรงแสดงยักเยื้องเปนแบบอ่ืนก็มี  สุดแตวาจุดของปญหาจะต้ังตนท่ีไหน  [๑ หรือทรงมุงย้ําเนน 
ขอใดแงใด]  แตกลาวโดยสรุปไมวาจะทรงแสดงกระบวนธรรมฝายกอเกิดทุกขเปนแบบใดก็ตาม  
ในฝายดับทุกข  กระบวนธรรมมีหลักท่ัวไปแบบเดียวกนั  คือตั้งตนแต  ดับอวิชชาไปตามลําดับ 
        ข.  วงจรส้ัน 
        อยางไรกต็าม  ในทางปฏิบัติ  บางคร้ังพระพุทธเจาทรงแสดงกระบวนธรรมตามสภาพ 
ความเปนไปในชีวิตประจําวนั ชนิดท่ีจะมองเห็นและเขาใจกันไดงาย ๆ ก็มี  ในกรณีเชนนี้กระบวน 
ธรรมฝายกอเกิดทุกข  หรือปฏิจจสมุปบาทสมุทยวารจะเร่ิมตนท่ีการรับรูทางอายตนะท้ัง  6 แลว 
แลนตอไปทางขางปลายตลอดสาย  จนถึงชรามรณะ  โสกะ  ฯลฯ  อุปายาส  ละชวงตนของกระ 
บวนธรรมต้ังแตอวิชชาเปนตนมาไวในฐานใหเขาใจวามีแฝงอยูดวยพรอมในตัว  สวนกระบวน 
ธรรมฝายดับทุกข  หรือปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร  ก็จะต้ังตนท่ีดับตัณหาเปนตนไป  คือต้ังตนหลัง 
จากรับรูและเกิดเวทนาแลว  ไมยอนไปพูดถึงการดับอวิชชาเปนตนในชวงแรกเลย  ดังจะเห็นได   
จากบาลีท่ียกมาเปนตัวอยาง  ดังนี ้
        แสดงสมุทยวารกอน  แหงหนึ่งวา:  “ภิกษุท้ังหลาย  เด็กนัน้เติบโตขึ้น  อินทรียแกกลาเอิบอ่ิม 
พร่ังพรอมดวยกามคุณ  5  ใหเขาปรนเปรอดวยรูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ  ท่ีนาปรารถนา  
นาใคร  นาพอใจ  มีลักษณะนารัก  เยายวน  ชวนกําหนดั  ชวนรักใคร;  เด็กนัน้  เหน็รูปดวยตา... 
ฟงเสียงดวยหู...รูกล่ินดวยจมูก...ล้ิมรสดวยล้ิน...ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...รูธรรมารมณดวยใจ 
แลว  ยอมติดใจในรูป  ฯลฯ  ในธรรมารมณท่ีมีลักษณะนารัก  ยอมขัดใจในรูป  ฯลฯ  ในธรรมารมณ   
ท่ีมีลักษณะไมนารัก  เดก็นั้นอยูโดยปราศจากสติกํากับตัวและมีจิตแคบแบบบาง  ไมรูชัดตามเปน 
จริงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันเปนท่ีบาปอกุศลธรรมท้ังหลายดับไปไมเหลือ.  เด็กนั้น   
ประกอบความยินดยีินรายเอาไวอยางนี้  ไดเสวยเวทนาอยางใดอยางหน่ึงเปนสุขกต็าม   
ทุกขก็ตามไมสุขไมทุกขก็ตาม,  เขายอมต้ังหนาเพลิดเพลิน  พรํ่าเชยชม  สยบอยูกับเวทนานัน้;  
เม่ือเขาต้ังหนาเพลิดเพลิน  พรํ่าเชยชม  สยบอยูกับเวทนานั้น นันทิ  (ความช่ืนชมสมอยาก)   
ยอมเกิดข้ึน, นันทิ   
{๑ ตามท่ีศึกษาสืบกันมา  สรุปการแสดงปฏิจจสมุปบาทสมุทยวารเปน 4 แบบคือ 
   1) ชักตนไปหาปลาย (แบบธรรมดา) : อวิชชา -> สังขาร-> วิญญาณ -> นามรูป ->  
   สฬายตนะ-> ผัสสะ -> เวทนา -> ตัณหา -> อุปาทาน -> ภพ -> ชาติ ->  
   ชรามรณะ + โสกะ ฯลฯ อุปายาส 
   (เชน ส.นิ.16/2-3/1-2) 
   2) ชักปลายมาหาตน : ชรามรณะ (ทุกข) - ชาติ - ภพ - อุปาทาน - ตัณหา  
   - เวทนา - ผัสสะ - สฬายตนะ - นามรูป - วิญญาณ - สังขาร - อวิชชา  



   (ม.มู.12/447/480) 
   3) ชักจากกลางยอนมาตน : อาหาร 4 - ตัณหา - เวทนา - ผัสสะ - สฬายตนะ  
   - นามรูป - วิญญาณ - สังขาร - อวิชชา (ส.นิ.16/28/14)  
   4) ชักจากกลางไปหาปลาย : (สฬาตยะ -> ผัสสะ ->) เวทนา -> (ตัณหา) -> 
   อุปาทาน -> ภพ -> ชาติ -> ชรา -> มรณะ + โสกะ ฯลฯ อุปายาส. (ม.มู.12/453/488) 
        สําหรับ 3 แบบแรก เวลาแสดงฝายนิโรธวาร จะแสดงแบบวงจรยาวเต็มรูปถึงอวชิชา 
แตสําหรับแบบท่ี 4 แสดงนโิรธวารแบบวงจรส้ัน เหมือนท่ีกลาวในเนือ้เร่ือง ขอ ข. ท่ีจะกลาวตอไป }  
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ในเวทนานัน้กคื็ออุปาทาน,  เพราะอุปาทานของเขาเปนปจจัย  ก็มีภพ,  เพราะภพเปนปจจัย  ก็มี   
ชาติ, เพราะชาติเปนปจจยั  ชรามรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  อุปายาส  ก็เกดิข้ึนพรอม;  
ความอุทัยพรอมแหงกองทุกขท้ังปวงนี้  [๑ ยอมมีดวยอาการอยางนี”้] 
        อีกแหงหนึ่งวา:  [๒ “ภกิษุท้ังหลาย  ความอุทัยพรอมแหงทุกขเปนไฉน ?  อาศัยตาและรูป  
จึงเกิดจักขุวิญญาณ,  ความประจวบแหงส่ิงท้ังสามนั้น  เปนผัสสะ,  เพราะผัสสะเปนปจจัย  
เวทนาจงึมี,  เพราะเวทนาเปนปจจยั  ตัณหาจึงมี;  นี้แลคือความอุทัยพรอมแหงทุกข”]   
(ทางดานโสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กายมโน  กอ็ยางเดยีวกัน) 
        ความในบาลีสองแหงนี้  จับเฉพาะองคธรรมหลัก  เขียนเปนกระบวนธรรมใหดูงาย ๆ  ดังนี ้
        แบบแรก :  (สฬายตนะ -> ผัสสะ -> )  เวทนา -> นันทิ -> อุปาทาน -> ภพ ->  
        ชาติ -> ชรามรณะ + โสก ฯลฯ อุปายาส = ทุกขสมุทัย 
        แบบท่ีสอง :  (สฬายตนะ -> ) ผัสสะ -> เวทนา -> ตัณหา = ทุกขสมุทัย 
        ท้ังสองแบบนี้  โดยหลักการหรือสาระสําคัญก็อยางเดียวกัน  คือเร่ิมท่ีการรับรูทางอายตนะ 
แตแบบแรกแสดงกระบวนธรรมตอไปจนตลอดสาย  แบบท่ีสองแสดงถึงตัณหา  ตอจากนั้นคง 
เปนอันใหรูกนัโดยนยั 
        แสดงนิโรธวารตอไป  แหงแรกวา  (ตอมาเด็กนัน้ไดออกบวชศกึษาปฏิบัติธรรม  ประกอบ 
ดวยศีลอินทรียสังวร  และเจริญฌานแลว):  [๓ “เธอเห็นรูปดวยตา  ฯลฯ  รูธรรมารมณดวยใจแลว  
ไมติดพันในรูป ฯลฯ  ธรรมารมณท่ีมีลักษณะนารัก  ไมขัดเคืองในรูป  ฯลฯ  ธรรมารมณท่ีมีลักษณะ 
ไมนารัก  เธออยูอยางมีสติเขาไปต้ังไวในกาย  มีจิตใจกวางขวางไมมีประมาณ  และรูชัดตามเปน 
จริงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  ท่ีบาปอกศุลธรรมท้ังหลายดับไปไมเหลือ.  เธอผูละความยินดียนิ 
รายไดอยางนีแ้ลว  ไดเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง  เปนสุขก็ตาม  ทุกขก็ตาม  ไมสุขไมทุกขก็ตาม, 
เธอยอมไมตั้งหนาเพลิดเพลิน  ไมพรํ่าเชยชม  ไมสยบกบัเวทนาน้ัน;  เม่ือเธอไมตั้งหนาเพลิดเพลิน 
ไมพรํ่าเชยชม  ไมสยบกับเวทนานั้น  นนัทิใด ๆ  ในเวทนาท้ังหลายยอมดับ;  เพราะความดับ 
แหงนนัทิของเธอ  อุปาทานก็ดับ,  เพราะอุปาทานดับ  ภพก็ดับ,  เพราะภพดับ  ชาติก็ดบั,  เพราะ 
ชาติดับชรามรณะ + โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  อุปายาส  ก็ดับ;ความดับแหงกองทุกขท้ังส้ิน 
นี้  ยอมมีดวยอาการอยางนี”้] 
        แหงท่ีสองวา:  “ภิกษุท้ังหลาย  ความอัสดงแหงทุกขเปนไฉน ?  อาศัยตาและรูปจงึเกิด 
จักขุวิญญาณ, ความประจวบแหงส่ิงท้ังสามนั้นเปนผัสสะ,  เพราะผัสสะเปนปจจยั  เวทนาจึงมี,  
เพราะเวทนาเปนปจจยัตัณหาจึงมี;  เพราะตัณหาน้ันนัน่แหละจางดับไปไมเหลือ  อุปาทานจึงดับ   
เพราะอุปาทานดับ  ภพก็ดับ, 
{๑ ม.มู.12/453/488. } 



{๒ ส.นิ.16/12/86; ส.สฬ.18/154/106.} 
{๓ ม.มู.12/458/494. }  
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เพราะภพดับ  ชาติก็ดับ,  เพราะชาติดับ  ชรามรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส   
อุปายาส  ก็ดับ; ความดับแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้  ยอมมีดวยอาการอยางนี้,  ภิกษุท้ังหลาย 
[๑ นี้แลคือความอัสดงแหงทุกข”]  (ทางดานโสตะ ฯลฯ  มโน  ก็อยางเดียวกัน) 
        บาลีท้ังสองแหงนี้  เขียนเปนกระบวนธรรมใหดูงายไดดังนี ้
        แบบแรก :     (สฬายตนะ -> ผัสสะ ->)  เวทนา -> นันทิดับ -> อุปาทานดับ ->  
                        ภพดับ -> ชาติดับ-> ชรามรณะ + โสกะ  ฯลฯ  อุปายาสดับ  =  ทุกขนโิรธ 
        แบบท่ีสอง :  (สฬายตนะ -> )  ผัสสะ -> เวทนา -> ตัณหา;  (แต)  ตัณหาดับ ->  
                        อุปาทานดับ -> ภพดับ -> ชาติดับ -> ชรามรณะ + โสกะ ฯลฯ   
                        อุปายาสดับ  =  ทุกขนิโรธ 
        ตามท่ีเขียนแสดงน้ี  แบบแรกแสดงใหมตลอดสายใหตรงขามกับฝายสมุทยวารที่ไดแสดงไป 
แลวสวนแบบท่ีสอง  แสดงตอจากฝายสมทุยวารนัน้ไปเลย  เพราะสมุทยวารแสดงไวเพยีงแคตณัหา 
พอถึงตัณหากห็ักกลับตรงขามใหเปนฝายดับไปจนตลอดสาย  แตรวมความแลวท้ังสองแบบนี้ไม   
ตางกันเลยหลักการใหญและสาระสําคัญคงเปนอยางเดียวกัน  คือแสดงกระบวนธรรมฝายดับ  หลัก 
จากมีการรับรู  และเสวยเวทนาแลว  โดยตัดตอนใหหยุดเพียงนัน้  ไมใหนันทิหรือตัณหาเกิดข้ึนได  
วงจรก็ขาด  ทุกขก็ไมเกิด  พงึสังเกตวา  คําวานันทิ  ในแบบท่ี  1  พูดอยางคราว ๆ  กต็รงกับตัณหา 
ในแบบที่สองนั่นเอง  เปนแตใชยักเยื้องไปเล็กนอย  ใหเหมาะกันกับขอความแวดลอมท่ีเปนกรณี   
เฉพาะของแบบท่ีหนึ่งน้ันเทานั้น  ขอสังเกตสําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ  ขอความในบาลีของแบบท่ี   
1  แสดงใหเหน็ชัดเจนวา  คําวานันทิดับหมายความวา  นันทิไมเกิดข้ึน  หรือไมมีนนัทินั่นเอง  เม่ือ 
นําความหมายนี้มาใชแสดงการดับตัณหาในแบบท่ีสอง  ก็จะไดสาระสําคัญวา  “เม่ือรับรูแลวเกดิ 
เวทนา  แลวกจ็ะเกดิตัณหาตามกระบวนธรรมแบบกอเกดิทุกข  แตคราวนี้  ตัดตอนเสียกอน  โดย 
ปดกั้นไมใหตณัหาเกิดข้ึน  วงจรก็ขาด  องคธรรมขอตอ ๆ  ไปเชน  อุปาทานเปนตนกไ็มเกิด  
ทุกขก็ไมเกิด  ทุกขนิโรธ  ก็สําเร็จ” 
        ในกระบวนธรรมแบบวงจรส้ัน  ท้ังฝายกอเกดิทุกขหรือฝายสังสารวัฏฏ  และฝายดับทุกข   
หรือฝายววิัฏฏนี้  แมจะไมไดกลาวถึงอวิชชาไว  แตก็พึงทราบวามีอวิชชาแฝงอยูพรอมในตัว   
ซ่ึงเห็นไดไมยากกลาวคือ  ในฝายกอเกิดทุกข  เม่ือเสวยเวทนา  แลวตณัหาเกิดข้ึนก็เพราะไมรู   
เทาทันสภาพความจริงของส่ิงท่ีตนเสพเสวยน้ันวาเปนอนจิจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เปนส่ิงท่ีไมอาจ 
จะเขาไปยึดถือเอาเปนของตนไดจริงไมรูวาส่ิงนั้นมีคุณมีโทษอยางไร ๆ  เปนตน  และทําการรับ 
รูดวยอวิชชาท่ีเรียกวา  [๒ อวิชชาสัมผัส]  เวทนาที่เกิดจากอวิชชาสัมผัสนี้จึงเปนเหตุใหเกดิตัณหา  
สวนในฝายดบัทุกข  เม่ือเสวยเวทนาแลว  ไมเกิดตณัหาก็เพราะมีความรูเทาทันสภาวะสังขารของ 
ส่ิงท่ีเสพเสวย  คือมีวิชชารองเปนพื้นอยู  จงึทําการรับรูชนิดท่ีไมประกอบดวยอวิชชา  เม่ือไมมี   



อวิชชาสัมผัส  เวทนาที่เกิดข้ึนก็ไมนําไปสูตัณหา  ดังนั้น  ท่ีวาตัณหาดวย 
{๑ ส.นิ.16/163/84; ส.สฬ.18/155/107. } 
{๒ ดู ส.ข.17/94/58/; 174/117. }  
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จึงบงถึงอวิชชาดับอยูในตัว  พูดอีกนยัหนึ่งวา  เปนการดบัอวิชชาท่ีแสดงอยางออม  โดยยกการ 
ดับตัณหาข้ึนชูเปนตัวเดน  (เหมือนอยางท่ีพระพุทธเจาแสดงในคําจํากดัความอยางส้ันของ 
อริยสัจจขอท่ี  2  และ  3 วา  ตัณหาเปนเหตุเกิดแหงทุกข  และดับทุกขไดดวยการดับตัณหา) 
การท่ีทรงแสดงแบบน้ีก็เพื่อใหเห็นภาพในทางปฏิบัติงายข้ึน  และเห็นทางท่ีจะนําเอาไปใช   
ประโยชนชัดเจนยิ่งข้ึน 
        เทาท่ีกลาวมาถึงปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร  ท้ังแบบวงจรยาวและวงจรส้ัน  สรุปวาหลักการ 
สําคัญของการดับทุกข  คือการตัดวงจรใหขาด  วงจรนี้ตามปกติตัดไดท่ีหัวเงื่อนหรือข้ัวสองแหง  
ไดแก  ท่ีข้ัวใหญ  คืออวิชชา  และท่ีข้ัวรองคือตัณหา  แตไมวาจะตัดท่ีข้ัวใด  ก็ตองใหขาดถึง 
อวิชชาดวย  การตัดวงจรจึงมีสองอยางคือ  ตัดโดยตรงท่ีอวิชชา  และตัดโดยออมท่ีตณัหา  เม่ือ 
วงจรขาด  กระบวนธรรมสังสารวัฏฏส้ินสุดลง  ก็จะบรรลุภาวะแหงความดับทุกข  เปนผูมีชัยชนะ 
ตอปญหาชีวิต  เปนอยูอยางไรโสกะ  ปริเทวะเปนตนมีความสุขท่ีแทจริง  เรียกวา  เขาถึงวิชชา  
วิมุตติ  วิสุทธิ  สันติ  หรือนพิพาน  อันเปนประโยชนสูงสุดท่ีมนุษยควรจะได  คุมคากับการท่ี   
ไดเกดิมามีชีวติ 
ภาวะแหงนิพพาน 
        [๑ เม่ือสังสารวัฏฏ  หายไป  กก็ลายเปนววิัฏฏ]  ข้ึนเองทันที  เปนของเสร็จพรอมอยูในตวั 
ไมตองเดินทางออกจากสังสารวัฏฏท่ีแหงหนึ่ง  ไปสูววิฏัฏอีกแหงหนึง่  เวนแตจะเปนการพูด 
ในเชิงภาพพจนหรืออุปมา  เม่ืออวิชชา  ตณัหา  อุปาทานดับไป  นพิพานก็ปรากฏแทนท่ีพรอมกัน  
จะพูดใหม่ันเขาอีกก็วาการดบัอวิชชา  ตัณหา  อุปาทานนั่นแหละคือนพิพาน  ตามปกติของปุถุชน 
อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน  ยอมคอยครอบงําเคลือบแฝงจิตใจ  กําบังปญญา  และเปนตัวชักใยนําเอา 
กิเลสตาง ๆ  ใหไหลเขามาสูจิตใจทําใจใหไหวใหวุน  ใหขุน  ใหมัว  ใหฝาหมอง  ทําใหมองเห็น 
ส่ิงตาง ๆ  ไมชัดบาง  ใหบิดเบือนไปเสียบางตลอดจนถวงดึงเหนีย่วร้ังไวใหวนเวยีนติดตังของ 
ขัดและคับแคบอยูกับเคร่ืองผูกมัดหนวงเหนี่ยวชนิดตาง ๆ  เม่ืออวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน  นั้น 
ดับหายไปแลว  ก็เกิดปญญา  เปนวิชชาสวางแจงข้ึน  มองเห็นส่ิงท้ังหลายกลาวคือโลกและ 
ชีวิตถูกตองชัดเจนตามท่ีมันเปนของมัน  ไมใชตามท่ีอยากใหมันเปน  หรือตามอิทธิพลของส่ิง 
เคลือบแฝงกําบัง  การมองเห็น  การรับรูตอโลกและชีวิตก็จะเปล่ียนไป  ความรูสึกและทาทีตอส่ิง 
ตาง ๆ  ก็จะเปล่ียนไป  ยังผลใหบุคลิกภาพเปล่ียนไปดวย  ส่ิงท่ีปรากฏอยูแตไมเคยรูไมเคยเหน็ 
หรือแมแตนึกถึง  เพราะถูกปดกั้นคลุมบังเงาไว  หรือเพราะมัวสาระวนเพลินอยูกับส่ิงอ่ืน  ก็ได   
รูไดเห็นข้ึนเกดิเปนความรูเห็นใหม ๆ  จิตใจเปดเผยกวางขวางไมมีประมาณ  โปรงโลง  เปน 
อิสระ  เปนภาวะท่ีแจมใส 
{๑ คําวา สังสารวัฏฏ และววิฏัฏ นํามาใช ณ ท่ีนี้ตามนิยมแหงวิวัฒนาการของภาษา ไมใชคําจําเพราะ 



   ท่ีใชมาแตเดมิ;   สังสารวัฏฏ ในบาลีนิยมใชเพียงสังสาร (เชน ส.นิ.16/421/212; องฺ.จตุกฺก. 
   21/10/16; เปนตน) หรือ วฏัฏะ (เชน ส.ข.17/122/79; ส.สฬ.18/100/65; 
   ขุ.อ.25/148/199; เปนตน) คําใดคําหนึ่ง ตอมา ในบาลีรุนรองจึงใชควบกัน เชน  
   ขุ.ม.29/701/414; ขุ.จู.30/173/89 เปนตน; สวนววิัฏฏในบาลีท่ัวไปไมนิยมใชในความหมายนี้  
   เวนแตในปฏิสัมภิทามัคค (เชน 31/1/3/; 246-252/158-162) ตอมาในคัมภีรรุนอรรถกถา 
   และฎีกาจึงนิยมใชกันดืน่ข้ึน (เชน วิสุทธิ.3/351; วินย.อ.2/292; อง.อ.3/425;  
   วิสุทธิ.ฎีกา1/119 เปนตน) }  
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สะอาด  สวาง  สงบ  ละเอียดออน  ประณีต  ลึกซ้ึง  ซ่ึงผูยังมีอวิชชา  ตณัหา  อุปาทาน   
ครอบงําใจอยูอยางท่ีเรียกกนัวา  ปุถุชน  นึกไมเห็น  คิดไมเขาใจ  แตเขาถึงเม่ือใด  ก็รูเห็น 
ประจักษแจงเองเม่ือนั้น  ดังคุณบทคือคําแสดงคุณลักษณะของนพิพานวา: 
        [๑ “นิพพาน  อันผูบรรลุเห็นไดเอง  ไมข้ึนกับกาล  เรียกใหมาดูได  ควรนอมเอาเขามาไว   
อันวิญูชนพงึรูเฉพาะตน”] 
        การท่ีปุถุชนไมสามารถนึกเหน็  ไมอาจคิดใหเขาใจภาวะของนิพพานไดนั้น  เพราะธรรมดา 
ของมนุษย  เม่ือยังไมรูเหน็ประจักษเองซ่ึงส่ิงใด  ก็เรียกรูส่ิงนั้นดวยอาศัยความรูเกาเปนพื้น 
เทียบ  คือ  เอาสัญญาท่ีมีอยูแลวมากําหนด  แลววาดภาพข้ึนใหมจากสัญญาตาง ๆ  ท่ีเอามา 
กําหนดเทียบนั้นไดภาพตามสัญญาท่ีเปนองคประกอบ  เหมือนอยางคนไมเคยเห็นไมเคยรูจักชาง 
เลย  เม่ือมีใครพูดข้ึนแก เขาวา  “ชาง”  เขาจะไมรูไมเขาใจ  นึกอะไรไมไดเลย  อาจจะกําหนดไป 
ตามอาการกิริยาเปนตนของผูพูดแลว  อาจจะนึกวาผูพดูกลาวผรุสวาทแกเขาหรืออาจจะนึกไปวา 
ผูพูดกลาวคําภาษาตางประเทศคําหนึ่งหรืออาจจะนึกวาผูพูดเสียสติ  จึงกลาวคําไรความหมายออก 
มา  หรืออะไรตาง ๆ  ไดมากมาย  แลวแตสถานการณ  แตถาผูพูดกลาววา  “ฉันเห็นชาง”  ผูฟงนั้น 
จะมีความเขาใจข้ึนหนอยหนึง่วา  ชางเปนอะไรอยางหน่ึงท่ีเห็นไดดวยตา  ถาผูพูดอธิบายตอไป 
วา “ชางเปนสัตวชนิดหนึ่ง”  เขาก็เขาใจเพิม่ข้ึนอีกหนอยหนึ่ง  โดยอาจจะนกึไปถึงส่ิงท้ังหลาย 
ท่ีเรียกวาสัตว  ไมจํากัดชนิดและขนาดต้ังแตมดถึงไดโนเสาร  ตั้งแตปลากัดถึงปลาวาฬ  ตั้งแตยุง 
ถึงนกอินทรีย  เม่ือผูพูดกลาวตอไปวา  “ชางเปนสัตวบก”  เขาก็เขาใจชัดข้ึนอีกหนอยหน่ึง  คร้ัน 
บอกวาเปนสัตวตัวโต  เขาก็เห็นภาพจํากดัชัดเขาอีก  จากนั้นผูพูดก็อาจบรรยายลักษณะ ของชาง 
เชน  ใบหูโต  ตาเล็ก  มีงาสองขาง  มีจมูกยาวเปนงวง  เปนตน  ผูฟงกจ็ะไดภาพจําเพาะท่ีชัดเจน 
ในใจของเขามากข้ึน  ภาพนัน้อาจใกลของจริงก็ได  หรือหางไกลไปมากมาย  ชนดิท่ีวา  ถาใหเขา 
วาดภาพท่ี  เขาเห็นในใจเวลานั้นออกมาเปนรูปวาดบนแผนกระดาษ  เราอาจไดรูปสัตวประหลาด 
เพิ่มอีกชนดิหนึ่งสําหรับนิยายโบราณเร่ืองใหมกไ็ด  เพราะผูไมรูไมเหน็จริงนี่แหละมักใชสัญญา 
ตาง ๆ  สรางภาพไดวจิิตรพสิดารนัก  ท้ังนี้ภาพในใจเขาจะเปนอยางไร  ยอมข้ึนตอความแมนยํา 
ของสัญญาเก่ียวกับลักษณะอาการตาง ๆ  ท่ีผูเลายกข้ึนมาพูดฝายหนึ่ง  และสัญญาท่ีผูฟงเอามา 
ประสานเปนองคประกอบสรางสัญญาใหมอีกฝายหนึ่ง  จะเห็นวา  คําวา  “เห็น”  ก็ดี  “สัตว”   
ก็ดี  “ตัวโต”  เปนตนกด็ี  ลวนเปนสัญญาท่ีผูฟงมีอยูแลวท้ังส้ิน  แตในกรณีท่ีส่ิงท่ีนํามาบอกเลา  
แตกตางไปจากส่ิงท่ีผูฟงเคยรูเห็นมีสัญญาอยูกอนแลวโดยส้ินเชิง  ไมมีลักษณะอาการใดท่ีจะ 
เทียบกันไดเลย  ผูฟงจะไมมีทางนึกเหน็หรือเขาใจไดดวยประการ 
{๑ องฺ.ติก.20/495/202; พึงสังเกตวา คุณบทท้ัง 5 อยางของนิพพาน ตรงกับคุณบท 5 ขอทายของ 
   พระธรรมท้ังน้ีสอดคลองกับความท่ีทานอธิบายกันมาวา คุณบทขอท่ี 1 ของพระธรรม (สุวากฺขาโต)  



   เปนคุณลักษณะพระธรรมสวนท่ีเปนคําส่ังสอนท่ีตอมาเรียกปริยัติธรรม คือธรรมอันพึงเลาเรียน 
   คุณบทขอท่ี 2 ถึง 6 (สนฺทิฏฐิโก ถึง ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหิ) เปนคุณลักษณะของโลกุตตร 
   ธรรมโดยเฉพาะ (วิสุทธิ.1/273). }  
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ใดท้ังส้ิน  เม่ือมีการสอบถามเทียบเคียงข้ึน  คือผูฟงขอนําเอาสัญญาของตนออกมาตอความรูใหม  
ก็จะทําไดอยางเดียวคือการปฏิเสธ  หรือถาผูเลาขืนพยายามจะช้ีแจงดวยสัญญาท่ีผูฟงพอจะเอามา 
เทียบไดบางก็เส่ียงอันตรายอยางมากตอการท่ีผูฟงจะสรางสัญญาผิด ๆ  ตอส่ิงท่ีนํามาเลานั้น  
ถาผูฟงไมสรางสัญญาผิดก็อาจไปสูสุดทางอีกขางหนึ่งคือปฏิเสธคําบอกของผูเลา  โดยกลาวหา 
วาผูเลากลาวเท็จ  หลอกลวง  ส่ิงท่ีนํามาเลานั้นไมมีจริง  แตการท่ีผูฟงจะปฏิเสธกลาววาส่ิงใด 
ส่ิงหนึ่งไมมีจริง  เพียงเพราะเหตุท่ีตนไมเคยเห็นไมเคยรูจัก  แตการท่ีผูฟงจะปฏิเสธกลาววาส่ิง 
ใดส่ิงหนึ่งไมมีจริง  ยอมไมเปนการถูกตองนิพพานเปนภาวะท่ีพนจากสภาพท้ังหลายท่ีปุถุชนรูจัก 
นอกเหนือออกไปจากการรับรูท่ีถูกอวิชชา  ตัณหาอุปาทานครอบงํา  เปนภาวะท่ีเขาถึงทันทีพรอม 
กับการละกิเลสท่ีเคลือบคลุมใจ  หรือภาวลักษณะตาง ๆ ท่ีเปนวิสัยของปุถุชน  เหมือนเล่ือนฉาก 
ออกก็มองเหน็ทองฟา  นิพพานไมมีลักษณะอาการเหมือนส่ิงใดท่ีปุถุชนเคยรูเคยเห็น  ปุถุชนจึงไม   
อาจนึกเห็นหรือคิดเขาใจได  แตจะวานพิพานไมมีก็ไมถูก  มีผูกลาวอุปมาบางอยางไว  เพื่อให 
ปุถุชนพอสํานึกไดวา  ส่ิงท่ีตนนึกไมเห็น  คิดไมเขาใจ  ไมจําเปนตองไมมี  
        ขอเปรียบเทียบท่ีนาฟงเร่ืองหนึ่งคือ  เร่ืองปลาไมรูจักบก  มีความยอของนิทานวา  ปลากับเตา 
เปนเพื่อนสนทิกัน  ปลาอยูแตในน้ํารูจักแตเร่ืองราวความเปนไปในนํ้า  เตาเปนสัตวสะเทินน้ํา 
สะเทินบก  รูจกัท้ังบกท้ังน้ํา  วันหนึ่งเตาไปเท่ียวบกมาแลว ลงในน้ําพบปลา  ก็เลาใหปลาฟง 
ถึงความสดช่ืนท่ีไดไปเดินเท่ียวบนผืนดินแหง  ในทองทุงโลงท่ีลมพัดฉิว  ปลาฟงไปไดสักหนอย 
ไมเขาใจเลย  อะไรกันนะท่ีวาเดินอะไรกนัพื้นดนิแหง  อะไรกันทุงโลง  อะไรกันลมพัดฉิว  แมแต   
ความสดช่ืนอยางนั้นปลากไ็มรูจัก  ความสุขโดยปราศจากนํ้าจะเปนไปไดอยางไร  มีแตจะตายแน ๆ 
ปลาทนไมไดจึงขัดข้ึน  และซักถามหาความเขาใจ  เตาเลาและอธิบายดวยศัพทบก  ปลาซักถาม 
ดวยศัพทน้ํา  เตาก็ไดแตปฏิเสธ  ปลาจะใหเตาอธิบายดวยศัพทน้ํา  แตกอ็ธิบายไมไดเพราะไมรูจะ 
เอาอะไรมาเทียบ  ในท่ีสุดปลาก็ลงขอสรุปวา  เตาโกหกเร่ืองท่ีเลาไมจริงท้ังส้ิน  เดินกไ็มมี  ผืน 
ดินแหงก็ไมมี  ทุงโลงก็ไมมี  ลมพัดฉิวตองตัวแลวสดช่ืนก็ไมมีตามเร่ืองนี้ความจริงปลาก็เปน 
ฝายผิด  ส่ิงท่ีเตาเลามีอยูจริง  แตพนวิสัยแหงความรูของปลา  เพราะปลายังไมเคยข้ึนไปอยูบก 
จึงไมอาจเขาใจได   
        ขอเทียบอีกอยางหนึ่งคือ  ความรูทางอายตนะท่ีตางกัน  ธรรมดาวาความรูทางอายตนะคนละ 
อยางยอมมีลักษณะอาการท่ีตางกันโดยส้ินเชิง  และไมอาจเทียบกนัได  รูปกับเสียงไมมีอะไรเทียบ 
กันได  เสียงกบักล่ินไมมีอะไรเทียบกนัได  ดังนี้เปนตน  สมมติวา  คนผูหนึ่งตาบอดมาแตกําเนิด  
ไมเคยมีสัญญาเก่ียวกับรูป  ยอมไมมีใครสามารถไปอธิบายสีเขียว  สีแดง  สีสม  สีชมพู  หรือ 
ลักษณะอาการตาง ๆ  ของรูปใหเขาเขาใจได  ดวยความรูจากสัญญาท่ีเขามีทางอายตนะอ่ืน ๆ   
ไมวาจะอธิบายวารูปนัน้ดัง  เบา  ทุม  แหลม  เหม็น  หอม  เปร้ียว  หวาน  อยางไร  หรือถาใคร 



ไมมีประสาทจมูกมาแตกําเนิด  ใครจะอธิบายใหเขาเขาใจ  เหม็น  หอม  กล่ินกุหลาบ  กล่ินสม  
กล่ินมะลิ  ไดอยางไร  เพราะคงจะตองปฏิเสธคําวาเขียว  เหลือง  แดง  น้ําเงิน  หนัก  เบา  อวน  
ผอม  ดัง  เบา  ขม  เค็ม  เปนตนท่ีเขาใชซักถามท้ังหมดยิ่งกวานัน้  มนุษยมีอายตนะข้ันตนสําหรับ 
รูลักษณะอาการตาง ๆ  ของโลก  ท่ีเรียกวาอารมณ  เพียง  5  
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อยาง  ถามีแงของความรูท่ีนอกเหนือจากนัน้ไป  มนุษยยอมไมอาจรู  และแมแตหาอยางท่ีรู  ก็รู   
ไปตามลักษณะอาการดานตาง ๆ  เทานั้น  การไมเคยรูไมเคยเหน็  หรือนึกไมเห็น  คิดไมเขาใจ 
ของมนุษยเพียงอยางเดยีว  จงึยังมิไดเคร่ืองชี้ขาดวาส่ิงใดส่ิงหนึ่งไมมี   
        เม่ือพระพุทธเจาตรัสรูใหม  กอนท่ีจะทรงประกาศธรรม  ไดทรงมีพุทธดําริวา  [๑ “ธรรมท่ี   
เราเขาถึงแลวนี้  ลึกซ้ึง  เห็นยาก  หยั่งรูตามยาก  สงบ  ประณีต  ตรรกหย่ังไมถึง  (ไมอยูในวิสัย 
ของตรรก)  ละเอียดออนเปนวิสัยท่ีบัณฑติจะพึงทราบ”]  และมีขอความเปนคาถาตอไปวา  
[๑ “ธรรมเราเขาถึงโดยยาก  เวลานี้  ไมควรประกาศ,  ธรรมนี้มิใชส่ิงท่ีสัตวผูถูกราคะโทสะครอบ 
งําจะรูเขาใจงาย,  สัตวท้ังหลายผูถูกราคะยอมไว  ถูกกองความมืด(อวิชชา)หอหุม  จักไมเห็น 
ภาวะท่ีทวนกระแส  ละเอียดออน  ลึกซ้ึง  เห็นยาก  ละเอียดยิ่งนัก”]  คําวาธรรมในท่ีนี้  หมายถึง 
ปฏิจจสมุปบาท  และนิพพาน  (จะวาอริยสัจจ  4  ก็ไดใจความเทากนั)  แตถึงแม จะยากอยางนีก้็   
ปรากฏวาพระพุทธเจาไดทรงพยายามส่ังสอนช้ีแจงอธิบายอยางมากมาย  ดังนั้น  คําวา นพิพาน 
เปนส่ิงท่ีปุถุชนนึกไมเห็น  คิดไมเขาใจ  จงึควรมุงใหเปนคําเตือนเสียมากกวา  คือ  เตือนวาไม   
ควรเอาแตคิดสรางภาพและถกเถียงชักเหตุผลมาแสดงกันอยู  จะเปนเหตุใหสรางสัญญาผิด ๆ 
ข้ึนเสียเปลาทางท่ีดีหรือทางท่ีถูก  ควรจะลงมือปฏิบัติใหเขาถึงเพื่อรูเห็นประจักษชัดกับตนเอง 
เพราะถึงแมวานิพพานนั้นเม่ือยังไมรูไมเหน็  ก็นึกไมเหน็คิดไมเขาใจ  แตก็เปนส่ิงท่ีรูไดเห็น 
ได  เขาถึงได  เพียงแตวายากเทานั้น  เม่ือตกลงกันไดเชนนี้แลว  ก็อาจเปล่ียนขอความจากท่ี   
นิยมพูดกันวา  นึกไมเห็นคิดไมเขาใจ  (หรือท่ีบางทานถึงกับวา  พดูไมได  บรรยายไมได)  มาใช   
ตามพุทธพจนนี้วา  “เห็นไดยาก  หยั่งรูตามไดยาก” 
        ในเม่ือนพิพานเปนส่ิงเห็นไดยาก  หยัง่รูตามไดยาก  เม่ือยังไมเห็น  ก็นึกไมเห็น  เม่ือยัง 
ไมเขาถึง  ก็คิดไมเขาใจ  ถอยคําท่ีจะใชบอกตรง ๆ  และสัญญาท่ีจะใชกําหนดก็ไมมี  ดังได   
กลาวมาฉะนี้  จึงนาสังเกตวา  ในการกลาวถึงนิพพาน  ทานจะพดูอยางไร  หรือใชถอยคําอยางไร 
ตามท่ีไดประมวลดูพอจะสรุปวิธี พูดถึงหรืออธิบายนิพพานได  4  อยางคือ 
        1.  แบบปฏิเสธ  คือใหความหมายอันแสดงถึงการละการกําจัดการเพิกถอนภาวะไมดี  ไมงาม 
ไมเกื้อกูล  ไมเปนประโยชนตาง ๆ  ท่ีมีอยูในวิสัยของฝายวัฏฏะ  เชนวา[๒ “นิพพานคือความส้ิน 
ราคะ  ส้ินโทสะ  ส้ินโมหะ”]  [๓ “นิพพานคือความดับแหงภพ”]  [๔ “นิพพานคือความส้ินตัณหา”] 
[๕ “จุดจบของทุกข”]  ดังนี้  เปนตน  หรือใชคําเรียกอันแสดงภาวะท่ีตรงขามกับภาวะฝายวัฏฏะ 
โดยตรงเชน  [๖ “เปนอสังขตะ”]  (ไมถูกปรุงแตง)  “อชระ”  (ไมแก)  “อมตะ”  (ไมตาย)  เปนตน 
{๑ วนิย.4/7/8; ม.มู.12/321/323 } 
{๒ ส.สฬ.18/497/310;513/321 } 
{๓ ส.นิ.16/271/142 }                           {๔ ส.ข.17/367/233 } 



{๕ เปนคําแสดงความหมายโดยนัย ไมใชเปนคําจํากัดความโดยตรง เชน ส.สฬ.18/85/53; ขุ.อุ. 
   25/158/207; ขุ.อิติ.25/231/266  เปนตน } 
{๖ คําเดีย่วท้ังหมดตั้งแตนี้ไป ดูท่ีมาแหงเดียวกันขางหนา }  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 301 
        2.  แบบไวพจน  หรือเรียกตามคุณภาพ  คือ  นําเอาคําพูดบางคําท่ีใชพูดเขาใจกนัอยูแลว   
อันมีความหมายเกีย่วกับภาวะท่ีสมบูรณหรือดีงามสูงสุด  มาใชเปนคําเรียกนพิพาน  เพือ่แสดงถึง 
คุณลักษณะของนิพพานนั้น  ในบางแงบางดาน  เชน  “สันติ” (สงบ) “ปณีตะ” (ประณีต)  “สุทธิ” 
(ความบริสุทธ์ิ)  “เขมะ”  (ความเกษม)  เปนตน 
        3.  แบบอุปมา  ถอยคําอุปมามักใชบรรยายและลักษณะของผูบรรลุนิพพาน  มากกวาจะใช   
บรรยายภาวะของนิพพานโดยตรง  เชน  [๑ เปรียบพระอรหันตเหมือนโคนําฝูงท่ีวายตัดกระแสน้ํา 
ขามถึงฝงแลว]  [๒ เหมือนคนขามมหาสมุทร  หรือหวงน้ําใหญท่ีอันตรายมากถึงฟากข้ึนยืนบนฝง 
แลว]  จะวาไปเกิดท่ีไหน  หรือจะวาไมเกดิเปนตนก็ไมถูกท้ังส้ิน  [๓ เหมือนไฟดับไปเม่ือส้ินเช้ือ] 
อยางไรก็ตาม  คําเปรียบเทียบภาวะของนพิพานโดยตรงก็มีอยูบาง  เชนวา  [๔ นิพพานเปนเหมือน 
ภูมิภาคอันราบเรียบนาร่ืนรมย]  [๕ เหมือนฝงโนนท่ีเกษมไมมีภยั]  [๖ และเหมือนขาวสาสนท่ีเปน 
จริง]  เปนตน  ท่ีใชเปนคําเรียกเชิงเปรียบเทียบอยูในตัวกห็ลายคํา  เชน  “อาโรคยะ”  (ความไมมี 
โรค,  สุขภาพสมบูรณ)  “ทีปะ”  (เกาะ,  ท่ีพนภยั)  “เลณะ”  (ถํ้า,  ท่ีกําบังภัย)  เปนตน  ในสมัย 
คัมภีรรุนตอ ๆ  มาท่ีเปนสาวกภาษิตถึงกับเรียกเปรียบเทียบนิพพานเปนเมืองไปก็มี  ดังคําวา  
[๗ “อุดมบุรี”]  และ  [๘ “นิพพานนคร”]  ซ่ึงไดกลายมาเปนคําเทศนาโวหารและวรรณคดี  โวหาร 
ในภาษาไทยวา  อมตมหานครนฤพาน  บาง  เมืองแกวกลาวแลวคือพระนิพพาน  บาง  แตคําหลังนี ้
ไมจัดเขาในบรรดาถอนคําท่ียอมรับวาใชแสดงภาวะของนิพพานได   
        4.  แบบบรรยายภาวะโดยตรง  แบบนี้มีนอยแหง  แตเปนท่ีสนใจของนักศึกษา  นักคนความาก 
โดยเฉพาะผูถือพุทธธรรมอยางเปนปรัชญา  และมีการตคีวามกันไปตาง ๆ  ทําใหเกดิขอถกเถียง 
กันไดมาก  จะไดคัดมาใหดูตอไป 
        ท้ัง  4  แบบน้ี  ถาเปนคําเรียก  หรือคําแสดงคุณลักษณะ  บางทีทานก็ใชเสริมกัน  มาดวยกนั   
ในขอความเดยีวกัน  หรือมาเปนกลุม  ในท่ีนี้จะเอามาแสดงรวม ๆ  กันไวเทาท่ีเห็นสมควร  พอใหผู   
ศึกษาเหน็แนว  และขอใหแยกแบบเอาเอง[๙ (แสดงตามลําดับอักษรบาลี)] 
{๑ ม.มู.12/391/420 } 
{๒ ส.สฬ.18/285/196;314/218 } 
{๓ ม.ม.13/250/246; ส.สฬ.18/800/485 } 
{๔ ส.ข.17/197/132 } 
{๕ ส.สฬ.18/316/219 } 
{๖ ส.สฬ.18/342/242 } 
{๗ ขุ.อป.33/157/282 (ปุรมุตฺตม) } 
{๘ มิลินฺท.349 } 



{๙ จากท่ีมาหลายแหง ท่ีสําคัญคือ ส.สฬ.18/674-751/441-454; ม.มู.12/326/332;  
องฺ.จตุกฺก.21/255/334; ขุ.อ.25/160/208; ส.สฬ.18/370/260. }  
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อกัณหอสุกกะ        ไมดําไมขาว(ไมจํากัดช้ัน        ตัณหกัขยะ        ภาวะส้ินตัณหา 
                        วรรณะ,ไมเปนบุญเปนบาป)        ตาณะ                เคร่ืองตานทาน, ท่ีคุมกัน 
อกตะ                        ไมมีใครสราง                        ทีปะ                เกาะ, ท่ีพึ่ง 
อภิญจนะ                ไมมีอะไรคางใจ,ไรกังวล        ทุกขักขยะ        ภาวะส้ินทุกข   
อกุโตภัย                ไมมีภัยแตท่ีไหน                        ทุททสะ                เห็นไดยาก 
อัจจุตะ                ไมเคล่ือน,ไมตองจากไป        ธุวะ                ยั่งยืน 
อัจฉริยะ                อัศจรรย                                นิปุณะ                ละเอียดออน 
อชระ, อชัชชระ        ไมแก,ไมครํ่าครา                        นิปปปญจะ        ไมมีกิเลสเคร่ืองเนิ่นชา,ไมมี
ปปญจะ 
อชาตะ                ไมเกิด                                นิพพาน                ความดับกิเลสและกองทุกข   
อนตะ                ไมโอนเอนไป,ไมมีตัณหา        นิพพุติ                ความดบัเข็ญเย็นใจ 
อนันต                ไมมีท่ีสุด                                นิโรธ                ความดับทุกข   
อนาทาน                ไมมีการถือม่ัน                         บรมสัจจ        ความจริงอยางยิ่ง,สัจจะสูงสุด 
อนาประ                ไมมีอ่ืนอกี,ประเสริฐ,ดีท่ีสุด  ปณีตะ                 ประณีต 
อนาลัย                ไมมีอาลัย,ไมมีความติด        ปรมัตถ                ประโยชนสูงสุด 
อนาสวะ                 ไมมีอาสวะ                                ปรมสุข                บรมสุข,สุขอยางยิ่ง 
อนิทัสสนะ                ไมเห็นดวยตา                        ปรายนะ                ท่ีไปขางหนา,ท่ีหมาย 
อนีติกะ                ไมมีส่ิงเปนอันตราย                ปสสัทธิ        ความสงบระงับ,สงบเยอืกเย็น 
อนุตตระ                 ไมมีอะไรยิ่งกวา,ยอดเยี่ยม        ปาระ                ฝง,ท่ีหมายอันปลอดภัย 
อปโลกิตะ(-นะ)        ไมผุพัง,ไมเส่ือมสลาย                มุตติ                ความพน,หลุดรอด 
อภยะ                        ไมมีภัย                                โมกขะ                ความพนไปได   
อมตะ                ไมตาย                                โยคักเขมะ        ธรรมอันเกษมจากโยคะ 
อโมสธรรม        ไมเส่ือมสูญ                                        เลณะ                ท่ีเรน,ท่ีกําบังภัย 
อัพภูตะ                ไมเคยมีไมเคยเปน,นาอัศจรรย        วมุิตติ                ความหลุดพน,เปนอิสระ 
อัพยาธิ                ไมมีโรคเบียดเบียน                วิโมกข                ความหลุดพน 
อัพยาปชฌะ        ไมมีความเบียดเบียน                วิรชะ                ไมมีธุลี   
อภูตะ                ไมกลายไป                                        วิราคะ                ความจางคลายหายติด 
อสังกิลิฏฐะ        ไมเศราหมอง                                วิสุทธิ                ความบริสุทธ์ิ,หมดจด 
อสังกุปปะ        ไมหวัน่ไหว,ไมโยกคลอน                สัจจะ                ความจริง 
อสังขตะ                ไมถูกปรุงแตง                        สันตะ                สงบ,ระงับ 



อสังหิระ        ไมคลอนแคลน                                สันติ                ความสงบ 
อโสกะ                ไมมีความโศก                        สรณะ                ท่ีพึ่ง,ท่ีระลึก 
อาโรคยะ                ไมมีโรค,สุขภาพสมบูรณ        สิวะ                แสนเกษมสําราญ 
อิสสริยะ        อิสรภาพ,ความเปนใหญในตัว        สุทธิ                ความบริสุทธ์ิ,สะอาด 
เขมะ                เกษม,ปลอดภยั                                สุทุททสะ        เห็นไดยากยิ่งนกั.  
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        ในคัมภีรช้ันอรรถาธิบายและคัมภีรท่ีเปนสาวกภาษติ  (เชน  นิทเทส,  ปฏิสัมภิทามัคค,  เถร 
คาถา,  เถรีคาถา,  อปทาน)  ตลอดมาจนถึงคัมภีรรุนหลัง ๆ  เชน  อภิธานัปปทีปกา  ยงักลาวถึง 
หรือจัดคําเขามาแสดงความหมายของนิพพานอีกเปนอันมาก  เชน 
อักขระ                ไมรูจักส้ิน,ไมพินาศ                [๑ เกวละ]        ไมกล้ัวระคม,สมบูรณในตัว,ไกวัลย   
อขลิตะ                ไมพล้ังพลาด                        นิจจะ                เท่ียง,แนนอน 
อจละ                ไมหวนัไหว                        นิรุปตาปะ        ไมมีความเดอืดรอน 
อนารัมมณะ        ไมตองอาศัยส่ิงยึดหนวง        ปฏิปสสัทธิ        ความสงบรํางับ,เยือกเย็น 
อนุปปาทะ         ความไมเกดิ                                ปทะ                ท่ีพึงถึง,จุดหมาย 
อปวัคค                 ปราศจากสังขาร,พนส้ินเชิง        ประ                ภาวะตรงขาม,ภาวะยอดยิ่ง 
อมรณะ                ไมตาย                                ปริโยสาร        จุดสุดทาย,จุดหมาย 
อรูปะ                ไรรูป,ไมมีทรวดทรงสัณฐาน                ปหานะ                การละกิเลส 
อสปตตะ                ไมมีขาศึก                                วูปสมะ                ความเขาไปสงบ 
อสัมพาธะ        ไมคับแคบ,ไมของขัด                        วิวัฏฏ                ภาวะพนวัฏฏะ,ปราศจากวัฏฏะ 
        บรรดาคําท้ังหมดนี้  บางคําก็ถือไดวามีความสําคัญมาก  เพราะใชเปนคําแทนหรือคําแสดง 
อรรถของนิพพานอยูเสมอ  เชน  อสังขตะ  นิโรธ  วิมุตติ  วิราคะ  สันตะ  หรือสันติ  เปนตน  แตอีก 
หลายคํามีท่ีใชนอยเหลือเกิน  บางคํามีท่ีใชแหงเดยีว  บางคําใชบางสองสามแหง  จึงไมควรถือเปน 
สําคัญนัก  นํามาลงไวเพยีงเพื่อประกอบความรูเพราะอาจชวยเปนแนวความเขาใจเพิม่ข้ึนบาง  แม   
คําแปลท่ีใหไวก็พอใหจับความหมายไดบางเทานั้น  ไมอาจใหอรรถรสลึกซ้ึงสมบูรณ  เพราะขาด 
ขอความแวดลอมท่ีจะชวยเสริมความเขาใจ  และท่ีสําคัญอยางยิ่งก็คือ  หลายศัพทเปนคําพูดท่ีคุนห ู
คุนปากของคนเฉพาะยุคสมัยและถ่ินฐานหรือชุมชนนั้น ๆ  เกี่ยวดวยส่ิงท่ีเขานิยมหรือลัทธิศาสนาท่ี   
เขาเช่ือถือ  ซ่ึงเม่ือกลาวข้ึนมาชนพวกนั้นยอมทราบซ้ึงเปนอยางดี  บางทีพระพุทธเจาทรงนําเอาคํา 
นั้น ๆ  มาใชเรียกนพิพาน  เพยีงเพื่อเปนส่ือเช่ือมโยงความคิดกับคนเหลานั้น  แลวจึงนําเอาความ 
หมายใหมตามแนวพุทธธรรมใสเขาไปแทน  คําเชนนี้คนท่ีนอกยุคสมัยนอกถ่ินฐานชุมชนนั้น  ยอม 
ไมอาจซึมทราบในความหมายเดิมไดโดยสมบูรณ  คําแปลตามรูปศัพทอยางท่ีใหไวขางบนน้ัน  คงจะ 
ชวยความเขาใจไดเพยีงเล็กนอย 
        สวนขอความแบบบรรยายภาวะโดยตรง  ซ่ึงมีอยูไมกี่แหง  จะยกมาประกอบการพิจารณา 
        1.  เร่ืองหนึ่งวา  คราวหนึ่งพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมีกถาเกี่ยวกบันิพพานแกภกิษุท้ังหลาย 
ภิกษุ  ท้ังหลายไดตั้งใจฟงเปนอยางดี  ตอนหนึ่งพระองคไดทรงเปลงพระอุทานวา 
{๑ เกวละ (สันสกฤตเปน ไกวัลย) เปนคําแสดงจุดหมายสูงสุดท่ีใชในศาสนาเชน (ไชนะของน ิ
   ครนถ), สวนทางฝายพุทธศาสนา ในช้ันบาลียังไมพบใชคํานี้หมายถึงนิพพานโดยตรง เปนแตเ   



   รียกผูบรรลุนิพพานวา “เกวลี” บาง “เกพลี” บางหลายแหง เชน ส.ส.15/656/245; องฺ.ติก.20/ 
   498/207; ม.ม.13/597/544; องฺ.ทสก.24/12/18; ขุ.สุ.25/362/422 เปนตน }  
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        [๑ “มีอยูนะ  ภกิษุท้ังหลาย  อายตนะท่ีไมมีปฐวี  ไมมีอาโป  ไมมีวาโย  ไมมีอากาสามัญจายตนะ 
ไมมีวิญญาณญัจายตนะ  ไมมีอากิญจัญญายตนะ  ไมมีเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ไมมีโลกน้ี  ไมมี   
ปรโลก  ไมมีดวงจนัทรและดวงอาทิตยท้ังสองอยาง  เราไมกลาวอายตนะนัน้วาเปนการมา  การไป 
การหยดุอยู  การจุติ  การอุบัติ,  อายตนะนัน้  ไมมีท้ังต้ังอาศัย  (แตก็)  ไมเปนไป  ท้ังไมตองมีเคร่ือง 
ยึดหนวง,  นั่นแหละคือจดุจบของทุกข”] 
        2.  อีกคราวหนึ่ง  ทรงแสดงธรรมีกถาเกี่ยวกับนิพพานแกภิกษุท้ังหลายเชนเดยีวกนั  และได   
ทรงเปลงพระอุทานเปนคาถาวา 
        [๒ “ธรรมดาวา  อนตะ  (ภาวะท่ีไมโนมไปหาภพคือไมมีตัณหา  ไดแกนิพพาน)  เปนของเหน็ได   
ยาก,  สัจจะมิใชส่ิงท่ีเห็นไดงายเลย;  ชําแรกตัณหาไดแลว,  เม่ือรูอยูเหน็อยู  (ซ่ึงสัจจะ)  ยอมไมมี   
อะไรคางใจเลย  (ไมมีอะไรที่จะติดใจกังวล)”] 
        3.  อีกคราวหนึ่ง  ทรงแสดงธรรมีกถาแกภกิษุท้ังหลายเชนเดียวกนั  และไดทรงเปลงพระอุทาน 
วา 
        [๓ “มีอยูนะ  ภกิษุท้ังหลาย  ไมเกิด  (อชาติ)  ไมเปน  (อภูตะ)  ไมถูกสราง  (อกตะ)  ไมถูกปรุง 
แตง  (อสังขตะ);  หากวา  ไมเกิด  ไมเปน  ไมถูกสราง  ไมถูกปรุงแตง  จักมิไดมีแลวไซร  การรอด 
พนภาวะเกิดแลว  เปนแลวถูกสราง  ถูกปรุงแตง  ก็จะไมพึงปรากฏในโลกน้ีไดเลย;  แตเพราะเหตุท่ี  
มีไมเกิด  ไมเปน  ไมถูกสราง  ไมถูกปรุงแตง ฉะนัน้  การรอดพนภาวะเกิดแลว  เปนแลว  ถูกสราง 
ถูกปรุงแตง  จงึปรากฏได”] 
        4.  อีกคราวหนึ่ง  ทรงแสดงธรรมีกถาเกี่ยวกับนิพพานแกภิกษุท้ังหลายเชนเดยีวกนั  และได 
ทรงเปลงพระอุทานวา 
        [๔ “ยังอิงอยู  จึงมีการส่ันไหว,  ไมอิงแลว  ก็ไมมีการส่ันไหว;  เม่ือการส่ันไหวไมมี,  ก็นิ่ง 
สนิท;  เม่ือนิ่งสนิทก็ไมมีการโอนเอน;  เม่ือไมมีการโอนเอน  ก็ไมมีการมาการไป;  เม่ือไมมีการมา 
การไป  ก็ไมมีการจุติและอุบัติ;  เมื่อไมมีการจุติและอุบัติ  ก็ไมมีท่ีภพนี้  ไมมีท่ีภพโนน  ไมมีใน 
ระหวางภพท้ังสอง;  นั่นแหละคือจุดจบของทุกข”] 
        5.  อีกเร่ืองหนึ่ง  กลาวถึงการท่ีพระพุทธเจาทรงแกไขความเหน็ของพระพรหม  (โบราณ 
เรียกวาทรมานพระพรหม)  ตามความยอวา  คราวหน่ึง  พระพรหมนามวา พกะ  เกดิมีความเหน็ 
อันช่ัวรายข้ึนวา  “พรหมสถานะน้ีเท่ียง  ยั่งยืน  คงอยูตลอดไป  สมบูรณในตัว  ไมมีทางลวงลับไป 
เลย,  พรหมสถานะน้ีแหละ  ไมเกิด  ไมแก  ไมตาย  ไมจตุิ  ไมอุบัติ,  แลท่ีรอดพนเหนือข้ึนไปนอก 
จากพรหมสถานะนี้  หามีไม”  พระพุทธเจาทรงทราบความคิดของพรหมนั้น  จึงเสดจ็ไปตรัสบอก 
แกพระพรหมวา  “พระพรหมตกอยูในอวชิชาเสียแลว  พระพรหมตกอยูในอวิชชาเสียแลว  จึงกลาว 
ส่ิงท่ีไมเท่ียงเลยวาเท่ียง  กลาวส่ิงท่ีไมยั่งยืนเลยวายั่งยืน  กลาวส่ิงท่ีไมคงอยูตลอดไปวาคงอยูตลอด 



ไป  ฯลฯ  และที่รอดพนอ่ืนท่ีเหนือกวามีอยู  ก็กลับกลาววา  ไมมีท่ีรอดพนอ่ืนท่ีเหนือกวา”  คร้ังนั้น 
มารไดเขางําพรหมบริวารตนหนึ่งกลาวกะพระพุทธเจาวา  “นี่แนะภิกษุ  นี่แนะภิกษ ุ ทานอยากาว 
ราวพระพรหมนี้  ทานอยากาวราวพระพรหมนี้  เพราะวา 
{๑-๒-๓-๔ ขุ.อุ.25/158-161/206-208 }  
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ทานพระพรหมนี้แหละคือ  ทาวมหาพรหม  องคพระผูเปนเจา  (อภิก)ู  ท่ีไมมีใครฝาฝนได  เปน 
ผูมองเห็นหมดส้ิน  ยังสรรพสัตวใหอยูในอํานาจ  เปนอิศวร  เปนพระผูสราง  เปนพระผูบันดาล 
เปนผูประเสริฐเปนผูจัดสรรโลก  เปนผูทรงอํานาจ  เปนพระบิดาของเหลาสัตวท้ังท่ีเกิดแลวและ 
ท่ีจะเกดิตอไป  ฯลฯ”  พระพุทธเจาไดตรัสหามมารเสียมีความตอนทายวา  “พระพรหมและบริษัท 
บริวารของพระพรหมท้ังหมดอยูในกํามือของทาน  อยูในอํานาจของทาน  ฯลฯ  แตเราหาไดอยูใน 
กํามือของทาน  หาไดอยูในอํานาจของทานไม”  เม่ือพระพรหมกลาวยนืยันวา  “ขาพเจากลาวส่ิงท่ี   
เท่ียงแททีเดียววาเท่ียง  กลาวส่ิงท่ียั่งยืนแททีเดียววายั่งยนื  กลาวส่ิงท่ีคงอยูตลอดไปแททีเดียววา 
เปนส่ิงท่ีคงอยูตลอดไป  ฯลฯ”  พระพุทธเจาจึงตรัสบอกใหพระพรหมทราบวา  พระพรหมยังไมรู  
ยังมองไมเหน็อะไร ๆ  ท่ีเหนือกวาพรหมนั้นอีกหลายอยาง  แตพระองคทรงรูทรงเห็น  รวมท้ัง:- 
        “ภาวะท่ีพึงรูได  (วิญญาณ)  มองดวยตาไมเห็น  [๑ (อนิทัสนะ)]  เปนอนันต  สวางแจงท่ัวท้ัง 
หมด  [๒ (สัพพโตปภะ)]  ซ่ึงภาวะปฐวีแหงปฐวีเกาะกุมไมได  ภาวะอาโปแหงอาโป..  ภาวะเตโช 
แหงเตโช..  ภาวะวาโยแหงวาโยเกาะกุมไมได  ภาวะสัตวแหงสัตวท้ังหลาย..  ภาวะเทพแหงเทพท้ัง 
หลาย..  ภาวะประชาบดีแหงประชาบดี..  ภาวะพรหมแหงพระพรหม..  ภาวะอาภัสสระแหงอา- 
ภัสสรพรหมท้ังหลาย..  ภาวะสุภกณิหะแหงสุภกิณหพรหมท้ังหลาย..ภาวะเวหัปผละแหงเวหัป 
ผลพรหมท้ังหลายเกาะกุมไมได  ภาวะพระผูเปนเจาแหงพระผูเปนเจาเกาะกุมไมไดสรรพภาวะ 
แหงสรรพส่ิงเกาะกุมไมได” 
        คร้ันพระพุทธเจาตรัสดังนี้แลว  พระพรหมจึงกลาววา  “เอาละทีนี ้ เราจะหายตวัไปจาก 
ทานละ”  แตพระพุทธเจาไมทรงอนุญาต  พระพรหมก็หายตัวไปไมได  พระพุทธเจาจึงตรัสวา 
พระองคจะทรงหายตัวบาง  แลวหายพระองคไป  ตรัสใหพรหมและบริษัทบริวารไดยนิแตพระ 
สุรเสียงวา  [๓ “เราเห็นภัยในภพ  และมองเห็นภพของประดาผูแสวงหาวภิพ  เราจึงไมพรํ่าถึง 
ภพไร ๆ  และไมยึดติดนันทิ  (คือภวตัณหา)”] 
        6.  อีกเร่ืองหนึ่ง  กลาวถึงภิกษุรูปหนึง่เท่ียวไปทุกหนแหงจนถึงพรหมโลกเพ่ือหาผูตอบคํา 
ถามเกี่ยวกับท่ีท่ีธาตุ  4  ดับหมดไมมีเหลือ  ไมไดคําตอบ  ในท่ีสุดตองกลับมาทูลถามพระพุทธเจา 
ความยอวา  ภกิษุรูปหนึ่งเกิดความสงสัยข้ึนมาวา  “ท่ีไหนหนอ  มหาภตู  4  เหลานี้  กลาวคือ  
ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  ยอมดับไปไมเหลือเลย?”  เธอจึงเขาสมาธิแลวไปหา 
หมูเทพยดาเร่ิมแตช้ัน  จาตุมหาราชิกาเปนตนไป  ถามปญหาขอนั้น  เทวดาตางก็ไมรู  และขอให   
เธอไปถามเทพช้ันสูงตอกันข้ึนไปตามลําดบัจนถึงพรหมโลก  พรหมท้ังหลายบอกเธอวา  พวก 
พรหมก็ไมทราบเหมือนกนั  แตมีทาวมหาพรหม  องค  พระผูเปนเจาซ่ึงคงจะทราบ  พระภกิษุนัน้ 
จึงถามวา  เวลานี้ทาวมหาพรหมนั้นอยูท่ีไหนเลา  พรหมท้ังหลายก็ตอบวา  พวกพรหมก็ไมทราบ 
เหมือนกนัวา  มหาพรหมอยูท่ีไหน  หรือทิศทางใด  แตจะมีนิมิตให   



{๑ แปลอีกอยางวา ไมมีอะไรเปนเคร่ืองเปรียบเทียบ (เทียบกับอะไรไมได) } 
{๒ แปลอีกอยางวา เขาถึงไดทุกดาน หรือมีทาข้ึนทุกดาน คือ เขาถึงไดดวยกรรมฐานทุกอยาง } 
{๓ ม.มู.12/552-554/590-596. }  
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เห็น  เกิดมีแสงสวาง  ปรากฏโอภาสข้ึน  พระพรหมจักสําแดงพระองคเอง,  การเกิดมีแสงสวาง 
และปรากฏโอภาสนั้นแหละเปนบุพนิมิตของการที่พระพรหมจะสําแดงพระองค  และตอมามหา 
พรหมก็ไดสําแดงพระองคแกภิกษุนัน้ 
        คร้ันแลวภิกษนุั้นจึงเขาไปถามปญหานั้นกะมหาพรหม  มหาพรหมแทนท่ีจะตอบคําถามกลับ 
ตรัสวา  “เราคือพระพรหม  ทาวมหาพรหม  พระผูเปนเจา  ผูท่ีฝาฝนไมได  ผูมองเหน็มองส้ิน  ยัง 
สรรพสัตว  ใหอยูในอํานาจ  เปนอิศวร  เปนพระผูสราง  เปนพระผูบันดาล  เปนผูประเสริฐ  เปน 
ผูจัดสรรโลก  เปนผูทรงอํานาจ  เปนพระบิดาของเหลาสัตวท้ังท่ีเกดิแลว  และท่ีจะเกดิตอไป”   
พระภกิษุนัน้  จึงกลาววา  “ขาพเจามิไดถามทานวาทานเปนพระพรหม  ทาวมหาพรหม  พระผู   
เปนเจา  ฯลฯ  แตถามทานวามหาภูต  4  ดับไมเหลือ  ณ  ท่ีไหน”  พระพรหมก็ตรัสอยางเดิมอีกวา  
พระองคเปนมหาพรหม  พระผูเปนเจา  ฯลฯ  ภิกษุนั้นก็ถามอีกถึงคร้ังท่ี  3  พระพรหมก็จึงจับแขน 
ภิกษนุั้นพาหลบออกไปขางหนึ่ง  แลวบอกเธอวา  “นี่แนะทานภิกษุ  พวกพรหมเทพเหลานี้  ยอมรู   
จักขาพเจาวา  อะไร ๆ  ท่ีพระพรหมไมรู  ไมเห็นไมทราบ  ไมแจงประจักษ  ยอมไมมี  เพราะ 
ฉะนั้นขาพเจาจึงไมตอบปญหาตอหนาพวกพรหมเทพเหลานั้น  นี่แนะภิกษุ  ขาพเจาก็ไมทราบ 
เหมือนกนัวา  มหาภูต 4  ดับไมเหลือ  ณ  ท่ีไหน  เพราะฉะน้ัน  จึงเปนการทําผิดพลาดของทานเอง 
ท่ีละพระผูมีพระภาคมาเท่ียวแสวงหาคําตอบปญหานี้ในภายนอก  นิมนต  ทานกลับไปเถิด  จงเขา 
ไปทูลถามปญหานี้กะพระผูมีพระภาคและพึงถือตามท่ีพระองคตรัสตอบให”  ในท่ีสุดภิกษุนั้น 
จึงมาทูลถามปญหานั้นกะพระพุทธเจา  พระองคไดตรัสตอบวา  “ไมควรถามวา  “มหาภูต  4 คือ  
ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  ยอมดับไมเหลือ  ณ  ท่ีใด?”  แตควรถามวา  “อาโป  ปฐวี   
เตโช  และวาโย  ยอมต้ังอยูไมได  ณ  ท่ีไหน,  ยาว  ส้ัน  เล็ก  ใหญ  งาม  ไมงาม  ยอมต้ังอยูไมได  ณ 
ท่ีไหน,  นามและรูปยอมดับหมดไมมีเหลือ  ณ  ท่ีไหน?”  และมีคําตอบวาดังนี ้
        “ภาวะท่ีพึงรูได(วิญญาณ)  มองดวยตาไมเห็น[๑ (อนิทัสสนะ)]  เปนอนันต  เขาถึงไดทุกดาน 
[๒ (สัพพโตปภะ)],  ท่ีนี้  อาโป  ปฐวี  เตโช  และวาโย  ยอมต้ังอยูไมได,  ท่ีนี้  ยาว ส้ัน  ละเอียด 
หยาบ  งาม  ไมงาม  ก็ตั้งอยู ไมได,  ท่ีนี้  นามและรูปดับไปหมดไมเหลือ,  [๓ เพราะวญิญาณดับ 
นามรูปจึงดับท่ีนี้”] 
        ในท่ีนี้   นอกเหนือจากขอความท่ีบรรยายภาวะนิพพานแลว  ไดนําเอาเร่ืองราวท่ีเปนเหตุ 
การณ  แวดลอมมาเลาไวยอ ๆ  ดวย  เพราะเร่ืองแวดลอมอาจเปนเคร่ืองประกอบการพิจารณาท่ี 
จะชวยทําความเขาใจไดดวย  อยางนอยก็จะเหน็ไดวา  ขอความเหลานี้  พระพุทธเจาไดทรงแสดง 
แกพระภกิษุซ่ึงเปนผูมีพื้นความรูทางธรรมอยูแลว  หรือตรัสกับพระพรหมท่ีเปนทิฏฐิ  เจาทฤษฎี 
ผูศึกษาบางทานอาจตีความตอไปอีกวา  สองเร่ืองทายเปนการแสดงคําสอนทางพุทธศาสนาพรอม 
ไปกับกําราบความเช่ือถือในศาสนา 



{๑ แปลอีกอยางวา ไมมีอะไรเปนเคร่ืองเปรียบเทียบ (เทียบกับอะไรไมได) } 
{๒ แปลอีกอยางวา  สวางแจงท่ัวท้ังหมด } 
{๓ ที.สี.9/343-350/277-283 }  
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พราหมณ  โดยวิธีบุคคลาธิษฐาน  ความละเอียดเหลานี้จะไมวิจารณในท่ีนี้  แตพึงทราบวาขอความ 
บรรยายภาวะของนิพพานเหลานี้  ไดทําใหเกิดการตีความไปตาง ๆ  และมีการถกเถียงหาเหตุผล 
มาแสดงแยกความเห็นกันไป  ท่ีเปนเชนนีเ้พราะตีความและคิดเหตุผลวาดภาพกันไปในส่ิงท่ีนึกไม 
เห็นแตตองปฏิบัติใหรูเอง ดงัเหตุผลท่ีไดกลาวมาแลวประการหนึ่ง  และอีกอยางหน่ึงคือ  การแปล 
ความหมายคําบาลีบางคําเปนเหตุใหตีความหมายแตกตางกันไปคนละทาง  เชนคําวา อายตนะ  ใน 
เร่ืองท่ี  1  บางทานถือตามคําแปลท่ีวา  “แดน”  แลวตีความหมายเปนถ่ินฐานหรือสถานท่ี  บางทาน 
วาหมายถึงมิติอีกอยางหนึ่ง  คําวาวิญญาณ  คําแรกในเร่ืองท่ี  5  และ  6  บางทานถือตามความหมาย 
อยางเดยีวกับในคําวาจกัขุวิญญาณ  โสตวิญญาณ  เปนตน  ก็ตีความวานพิพานเปนวิญญาณอยาง 
หนึ่ง  แลวแปลวา  นิพพานเปนวิญญาณท่ีเห็นดวยตาไมได  ฯลฯ  [๑ แตในอรรถกถา]  ทานอธิบาย 
วา  วิญญาณในท่ีนี้ใชเปนคําเรียกนพิพาน  แปลวาภาวะที่พึงรูได  อยางท่ีแปลไวขางตน  จะเห็นได   
วาในเร่ืองท่ี  6  มีคําวา  วิญญาณ  2  คร้ัง  วญิญาณคําแรกหมายถึงนิพพาน  โดยมีคําแปลตางออกไป 
อยางหนึ่ง  และวิญญาณคําหลังในขอความวาวิญญาณดับหมายถึงวิญญาณท่ีเปนปจจยัใหเกิดนาม- 
รูปอยางท่ีอธิบายในปฏิจจสมุปบาท  เร่ืองเหลานี้จะยังไมอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นตอไปอีก  
แตขอกลาวถึงขอควรระวังท่ีวา  ในเร่ืองนพิพานนีไ้มควรตัดสินหรือลงของสรุปงาย ๆ  เพียง 
เพราะไดพบถอยคําหรือความหมายบางอยางท่ีตรงเขากับนิพพานชนิดท่ีตนอยากใหเปน  หรือภาพ 
นิพพานท่ีตนคิดวาดเอาไวลวงหนา  เพราะจะทําใหเกดิความยึดถือปกใจเหนียวแนน  ในส่ิง ท่ียัง 
ไม  รูเห็นประจักษเอง  และอาจหลงแลนผิดไปไกล  ทางที่ดีควรหันมาเนนการปฏิบัตแิละคุณ 
ประโยชน  ท่ีพึงถือเอาไดจากการปฏิบัติ  อันตนจะลงมือทําไดจริง  และเห็นผลประจักษเปนคูสม 
กันกับการปฏิบัติตลอดเวลาท่ีกาวหนาทุกข้ันตอนไป 
        เม่ือกลาวถึงภาวะของนพิพาน  มีคําแสดงภาวะนิพพานท่ีสําคัญท่ีสุดคําหนึ่งคือคําวา 
“อสังขตะ”  แปลวา  ไมถูกปรุงแตง  คือไมเกิดจากเหตุปจจัยตาง ๆ  ปรุงแตงข้ึน  ผูท่ีชางสังเกต 
จึงเกิดความสงสัยข้ึนวานพิพานนาจะเกดิจากเหตุ  เพราะนิพพานเปนผลของมรรค  หรือการ 
ปฏิบัติตามมรรค  ขอสงสัยนี้มีคําตอบแกส้ัน ๆ  ดวยขออุปมาวา  ถาเปรียบการปฏิบัตเพื่อเขาถึง 
นิพพาน  เหมือนการเดินทางไปเมืองเชียงใหม  จะเหน็วา  เมืองเชียงใหมท่ีเปนจดุหมายของการ 
เดินทางน้ัน  ไมไดเปนผลของทางหรือการเดินทางเลยไมวาถนนหรือการเดินทางจะมีข้ึนหรือ 
ไมก็ตาม  เมืองเชียงใหมก็คงมีอยู  ถนนและการเดินทางเปนเหตุของการถึงเมืองเชียงใหม  แตไม  
ไดเปนเหตุของเมืองเชียงใหม  เชนเดยีวกบัมรรคและการปฏิบัติตามมรรคเปนเหตุแหงการบรรลุ 
นิพพาน  [๒ แตไมใชเปนเหตุของนิพพาน] 
        พุทธพจนตอไปนี้  เปนเคร่ืองแสดงวาพระพุทธเจาทรงยืนยนัวา  การบรรลุนิพพานและธรรม 
ช้ันสูงอ่ืน ๆ  เปนส่ิงมีอยูและเปนไปไดจริง  ในเม่ือทําดวงตาคือปญญาใหเกดิข้ึน  ดงัพุทธพจน   



ท่ีตรัสโตมติของพราหมณคนหนึ่งผูเห็นวาเปนไปไมไดท่ีมนุษยจะรูจะเห็นญาณทัศนะวิเศษย่ิง 
กวาธรรมดาของมนุษย   
{๑ ที.อ.1/448, ม.อ.2/556 } 
{๒ เร่ืองนี้ คัมภีรมิลินทปญหาก็พูดไว (ดู มิลินฺท.341) }  
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มีความดังนี้   
        “นี่แนะมาณพ!  เปรียบเหมือนคนตาบอดแตกําเนิด  เขาไมเห็นรูปดาํ  รูปขาว  รูปเขียว  รูป 
เหลืองรูปแดง  รูปสีชมพู  รูปท่ีเรียบเสมอและไมเรียบ  ไมเห็นหมูดาว  ดวงจนัทร  ดวงอาทิตย,  
(ถา)เขากลาววารูปดํา  รูปขาว  ไมมี  คนเหน็รูปดํารูปขาว  ก็ไมมี  รูปเขียวไมมี  คนเหน็รูปเขียว 
ก็ไมมี  ฯลฯ  ดวงจันทรดวงอาทิตยไมมี  คนเห็นดวงจันทรดวงอาทิตยก็ไมมี,  ขาฯไมรู  ขาฯไม   
เห็นส่ิงนั้น ๆ  เพราะฉะนั้น  ส่ิงนั้น ๆ ยอมไมมี;  เมื่อเขากลาวดังน้ี  จะช่ือวากลาวถูกตอง 
หรือมาณพ?”  มาณพทูลตอบวา  “ไมถูกตอง”  พระองค  จึงตรัสตอบไปวา  [๑ “ขอนี้ก็เชนกนั 
พราหมณโปกขรสาติ  โอปมัญญโคตร  ผูเปนใหญในสุภควัน  เปนคนมืดบอดไมมีจกัษุ  การท่ี 
เขาจะรูเหน็หรือบรรลุญาณทัศนะวเิศษอันสามารถอันประเสริฐเหนือกวามนุษยธรรม  จึงเปน 
ไปไมได”] 
        แมจะไดสดับขอความแสดงภาวะของนิพพานกันมาถึงเพียงนี้  และแมวาจะไดคิดตีความ 
หรือนํามาถกเถียงหาเหตุผลกัน  เพื่อหาความเขาใจวา  นพิพานเปนอยางไร  แตตราบใดท่ียังไม 
ไดปฏิบัติจนเขาถึงและรูเหน็แจงประจักษดวยตนเอง  ก็พึงเตือนสติกนัไววา  ภาพความเขาใจ 
เกี่ยวกับนิพพานของผูศึกษาทุกคน  ก็คงมีลักษณะอาการอันเทียบไดกบัภาพชางในความคิด 
ความเขาใจของพวกคนตาบอดคลําชางดังความยอในบาลีตอไปนี้   
        สมัยหนึ่ง  ในนครสาวัตถี  สมณะ  พราหมณ  ปริพาชก  จํานวนกมากมาย  ตางลัทธิ  ตาง 
ทฤษฎีตางก็ยดึถือลัทธิ  ทฤษฎีของตนวา  อยางนี้เทานัน้จริง  อยางอ่ืนเท็จท้ังนั้น  แลวเกดิ 
ทะเลาะวิวาท  ใชหอกคือปากท่ิมแทงกนัวา  ธรรมเปนอยางนี้  ธรรมไมใชอยางนี,้  ธรรมไมใช   
อยางนี้  ธรรมเปนอยางนี้  ภกิษุท้ังหลายนําความมากราบทูลแดพระพุทธเจา  พระองคจึงตรัส 
เลาวา 
        เร่ืองเคยมีมาแลว  ราชาพระองคหนึ่งในนครสาวัตถี  ไดตรัสส่ังราชบุรุษใหไปนําเอาคนตา 
บอดแตกําเนิดท้ังหมดเทาท่ีมีในเมืองสาวัตถีมาประชุมกัน  คร้ันแลว  โปรดใหนําชางตัวหนึง่มา 
ใหคนตาบอดเหลานั้นทําความรูจัก  ราชบุรุษแสดงศีรษะชางแกคนตาบอดพวกหนึ่ง  บอกวาชาง 
อยางนี้นะ  แสดงหูชางแกอีกพวกหน่ึง  บอกวาชางอยางนีน้ะ  แสดงงาชางแกอีกพวกหน่ึง  แสดง 
งวงชาง  ตัวชาง  เทาชาง  หลังชาง  หางชาง  ปลายหางชาง  แกคนตาบอดทีละพวก ๆ ไปจนหมด 
บอกวาชางอยางนี้นะ  ชางอยางนี้นะ  เสร็จแลวกราบทูลพระราชาวา  คนตาบอดท้ังหมดไดทํา 
ความรูจักชางเสร็จเรียบรอยแลว คร้ังนั้น  พระราชาจึงเสด็จมายังท่ีประชุมคนตาบอดแลวตรัสถาม 
วา  “พวกทานไดเหน็ชางแลวใชไหม?”  คนตาบอดกก็ราบทูลวา  “ขาพระพุทธเจาท้ังหลายไดเห็น 
แลวพระจาขา”  พระราชาจึงตรัสถามตอไปวา  “ท่ีทานทั้งหลายกลาววาไดเหน็ชางแลวนั้นชางเปน 
เชนไร?”  



        คราวนั้นคนตาบอดท่ีไดคลําศีรษะชาง  ก็วาชางเหมือนหมอ  คนท่ีไดคลําหูชางกว็าชางเหมือน 
กระดงคนท่ีไดคลํางาชาง  ก็วาชางเหมือนผาล  คนท่ีไดคลํางวงชางก็วาชางเหมือนงอนไถ  คนท่ี   
ไดคลําตัวชางก็วาชางเหมือนยุงขาว  คนท่ีไดคลําเทาชาง  ก็วาชางเหมือนเสา  คนท่ีไดคลําหลัง 
ชางก็วาชางเหมือนครก 
{๑ ม.ม.13/719/656. }  
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ตําขาว  คนท่ีไดคลําหางชางก็วาชางเหมือนสาก  คนท่ีไดคลําปลายหางชางก็วาชางเหมือนไมกวาด 
เสร็จแลวคนตาบอดเหลานั้นก็ไดทุมเถียงกนัวา  ชางเปนอยางนี้  ชางไมใชอยางนี,้  ชางไมใช   
อยางนั้น  ชางเปนอยางนี้  จนถึงชกตอยชุลมุนกัน  เปนเหตุใหพระราชาน้ันทรงสนุกสนานพระ 
ทัยแล. 
        ทายสุด  พระพุทธเจาไดทรงเปลงอุทานเปนคาถาวา  [๑ “นี่ละหนอ  สมณะและพราหมณบาง 
พวกยอมมัวติดของกันอยูในส่ิงท่ีเปนทิฐทิฤษฎีเหลานี;้  คนท้ังหลายผูเห็นเพยีงสวนหนึ่ง ๆ  พากนั 
ถือตางถือแยง  จึงทะเลาะววิาทกัน”]  ภาวะของผูบรรลุนิพพาน 
        เนื่องดวยคําสอนในพระพุทธศาสนาเนนส่ิงท่ีปฏิบัติไดจริง  และการลงมือทําใหรูเห็นประ 
จักษบังเกิดผลเปนประโยชนแกชีวติ  หรือเนนส่ิงท่ีใชประโยชนได  [๒ และการนําส่ิงนั้นมาใช   
ใหเปนประโยชน]  ไมสนับสนุนการคิดวาดภาพและการถกเถียงหาเหตผุลในส่ิงท่ีพึงรูเห็นได   
ดวยการลงมือทํานั้น  ใหเกนิเพียงพอแกความเขาใจท่ีจะเปนพื้นฐานสําหรับการลงมือปฏิบัติ  
ดังนั้น  ในการพิจารณาเร่ืองนิพพาน  การศึกษาเกีย่วกับภาวะของบุคคลผูบรรลุนิพพาน  รวมท้ัง 
ประโยชนท่ีเปนผลของการบรรลุนิพพาน  ซ่ึงเห็นไดท่ีชีวติหรือ  บุคลิกภาพของผูบรรลุ  จึงนาจะ 
มีคุณคาในทางปฏิบัติและสอดคลองกับหลักการของพระพุทธศาสนามากกวาการอภิปรายเร่ือง 
ภาวะของนิพพานโดยตรง 
        [๓ ภาวะของผูบรรลุนิพพาน  อาจศึกษาไดจากคําเรียกช่ือและคําแสดงคุณลักษณะของผู 
บรรลุนิพพานนั่นเอง  ซ่ึงมีท้ังความหมายแงบวกและแงลบ  เชน อรหันต  (ผูควร  หรือผูไกล 
กิเลส)  ขีณาสพ  (ผูส้ินอาสวะแลว)  อเสขะ  (ผูไมตองศึกษา,  ผูจบการศึกษาแลว  หรือผูประ 
กอบดวยอเสขธรรม)  ปริกขีณภวสังโยชน  (ผูหมดสังโยชนท่ีเปนเคร่ืองผูกมัดไวในภพ)  วุสิต- 
วันต  หรือ  วสิุตพรหมจรรย  (ผูอยูจบพรหมจรรยแลว)  กตกรณยี  (ผูทํากิจท่ีตองทําเสร็จแลว) 
โอหิตภาระ  (ผูปลงภาระแลว)  อนุปปตตสทัตถ  (ผูเขาถึงประโยชนตนแลว)  สัมมทัญญาวิมุตต  
(ผูหลุดพนเพราะรูถูกถวน)  เกวลี  หรือ  เกพลี  (คนครบถวน,  คนสมบูรณ)  อุดมบุรุษ (คนสูงสุด, 
คนเยี่ยมยอด)  มหาบุรุษ  (คนยิ่งใหญดวยคุณธรรม)  สัมปนนกุศล  (ผูมีกุศลสมบูรณ)  บรมกุศล  
(ผูมีกุศลธรรมอยางยิ่ง)  พราหมณ-แท  (ผูลอยอกุศลธรรมแลว)  ทักขิไณย-แท  (ผูควรแกทักษณิา) 
สมณะ-แท  (ผูสงบ,  ผูระงับกิเลส)  นหาตก-แท  (ผูสนานแลว)  เวทคู-แท  (ผูถึงเวท)  อริยะ  หรือ 
อารยชน-แท  (ผูเจริญ, ผูประเสริฐ)]  เปนตน  การศึกษาตามแนวน้ี  ตองพิจารณาภาวะของผู  
{๑ ขุ.อ.25/138/184 } 
{๒ พึงดูหลักการตรัสพระวาจาของพระพทุธเจาใน องฺ.จตุกฺก.21/183/233; ที.ปา.11/119/148;  
   ม.ม.13/94/91 } 
{๓ คําเหลานี้  บางคําพบบอยจนชินตา แตบางคํามีท่ีมานอยแหง พึงดู ม.มู.12/402/432; 478/510; 



   ม.ม.13/174/177; 366/351; ส.ข.17/118/76; องฺ.ทสก.24/12/18; 111-112/237;  
   ขุ.จู.30/113/40 เปนตน, โดยเฉพาะคําทาย ๆ เปนคําเลียนช่ือเกา ๆ ในศาสนาพราหมณ  
   แตเปล่ียนความหมายใหมใหเปนไปตามหลักการของพระพุทธศาสนาเชน “พราหมณ” เดิม 
   หมายถึงผูลอยบาปดวยการลงอาบในแมน้ําศักดิ์สิทธ์ิ เชนแมคงคา แตในพุทธศาสนาหมายถึง 
   ลอยบาปโดยละเสียดวยการปฏิบัติตามมรรคหรือโดยอุปมาวาลงอาบตัวในธรรม ดงันี้เปนตน }  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 310 
บรรลุนิพพานโดยสัมพันธกบัหลักธรรมท่ีกลาวถึงในคํานั้น ๆ เชน  อาสวะ  3  สิกขา  3  อเสขธรรม 
10  สังโยชน  10  พรหมจรรยคือมรรคมีองค  8  เปนตน  ซ่ึงในท่ีนี้ไมมีเนื้อท่ีเพียงพอที่จะแสดงให   
ครบถวน  และเหน็วาจะเปนเหตุใหฟนเฝอ  จึงจะสรุปกลาวตามแนวแหงหลัก  3  ประการคือ 
ภาวะทางปญญา  ภาวะทางจิต  และภาวะความประพฤติหรือการดําเนินชีวิต  (แนวนี้ใกลเคียงกับ 
สิกขา  3  ท่ียอนลําดับ  คือ ปญญา  สมาธิ  และศีล)  ดังตอไปนี ้
        1.  ภาวะทางปญญา 
        [๑ ลักษณะสําคัญท่ีเปนพื้นฐานทางปญญาของผูบรรลุนิพพาน  คือ  การมองส่ิงท้ังหลายตามท่ี   
มันเปนหรือเหน็ตามความเปนจริง  เร่ิมตนต้ังแตการรับรูอารมณทางอายตนะ  ดวยจิตใจท่ีมีทาที 
เปนกลางและมีสติ  ไมหวั่นไหวถูกชักจูงไปตามความชอบใจ  ไมชอบใจ  สามารถตามดูรูเห็น 
อารมณนั้น ๆ  ไปตามสภาวะของมันต้ังแตตนจนตลอดสาย  ไมถูกความติดพัน  ความของขัดขุน 
มัว หรือความกระทบกระแทกท่ีเนื่องจากอารมณนั้นฉุดร้ังหรือสะดุดเอาไวใหเขวออกไปเสียกอน  
ตางจากปุถุชนท่ีเม่ือรับรูอามรณใด  มักไปสะดุดอยูตรงจดุหรือแงท่ีกระทบความชอบใจไมชอบใจ 
แลวเกาะเกี่ยวพัวพันอยูตรงนั้น  สรางความตริตรึกคิดปรุงแตงผันพิสดารข้ึนตรงน้ัน  แลวไถลหรือ 
เขวออกไปจากทางแหงความเปนจริง  เกดิความรู  ความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือน  คือรูเห็นไปตาม 
อํานาจกิเลสท่ีปรุงแตง  ไมรูเห็นตามความเปนไปของส่ิงนั้น ๆ เร่ืองนั้น ๆ  เชน  เร่ืองราวมีสาระ 
อยางเดยีวกัน  คนหน่ึงมาพูดโดยเสริมคําเยริยอผูฟง  ประกอบเขาดวยผูฟงนั้นเห็นคลอยไปตาม  
แตอีกคนหนึ่งมาพูดโดยไมเสริมแตงเลย  ผูฟงเดียวกันนัน้กลับไมเหน็ชอบดวยหรือขอความอยาง 
เดียวกัน  คนท่ีผูฟงรักใครชอบใจนํามาพูด  ผูฟงชมวาถูกตองเห็นดเีห็นงามไปตาม  แตคนท่ีผูฟง 
เกลียดชังนํามาพูด  ผูฟงเหน็เห็นส่ิงผิดพลาดเสียหายไมอาจยอมรับได  ดังนี้เปนตน] 
        ลึกซ้ึงลงไปอีก  คือปญญาท่ีรูเทาทันสังขาร  รูสามัญลักษณะท่ีเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  
รูเทาทันสมมติบัญญัติ  ไมถูกหลอกใหหลงไปตามรูปลักษณภายนอกของส่ิงท้ังหลาย  และยอม 
รับความจริงทุกดาน  มิใชติดอยูเพียงแงใดแงหนึ่ง  ความรูเห็นตามท่ีมันเปน  หรือรูเหน็ตามความ 
เปนจริงข้ันนี้  จะชวยแกความเขาใจผิดท่ีวา  พระพุทธศาสนาเปนลัทธิมองแงรายไดโดยส้ินเชิง  
เชน  [๒ ผูเขาถึงพุทธธรรมรูวาขันธ  5  มิใชเปนทุกขหรือเปนสุขเพียงอยางใดอยางหน่ึง  โดย 
สวนเดยีว]  รูวา  [๓“ความอยากยอมใจท่ีเกดิจากความนึกคิดของคน  (ตางหาก)  เปนกาม,  
อารมณอันวจิติรท้ังหลายในโลกหาช่ือวากามไม...อารมณอันวจิิตรท้ังหลายในโลก  ยอมต้ัง 
อยูตามสภาพของมันอยางนัน้เอง  ดังนัน้  ธีรชนท้ังหลายจึงกําจัด  (แตเพียง) ตวัความชอบใจ  ใน 
อารมณเหลานัน้”]  ผูท่ีจะตรัสรูไดตองเขาใจท้ังสวนดหีรือสวนท่ีนาช่ืนชม  (อัสสาทะ)  สวนเสีย 
หรือสวนท่ีเปนโทษ  (อาทีนพ)  และทางปลอดพน  (นิสสรณะ)  ของกาม  ของโลก  ของขันธ  5 
มองเห็นสวนดีวาเปนสวนด ี มองเห็นสวนเสียวาเปนสวนเสีย  มองเหน็ทางปลอดพนวาเปนทาง 



ปลอดพน  แต   
{๑ แงนี้ ดู ส.สฬ.18/213/157; 208/151; ม.อุ.14/856-861/ 542-545. } 
{๒ ส.ข.17/131/85 } 
{๓ องฺ.ฉกฺก.22/334/460 }  
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ท่ีละกาม  หายติดใจในโลก  เลิกยึดขันธ  5  เสีย  ก็เพราะมองเห็นทางปลอดพนเปนอิสระ   
(นิสสรณะ)  ซ่ึงจะทําใหอยูดมีีสุขไดโดยไมตองข้ึนตอสวนดแีละสวนเสียเหลานั้น  [๑ อีกท้ัง 
เปนการอยูดีมีสุขท่ีประเสริฐกวาประณีตกวาอีกดวย] 
        ความรูเทาทันสมมติบัญญัตินั้น  รวมไปถึงการรูเขาใจวิถีทางแหงภาษาท่ีเรียกวาโวหารโลก  
รูจักใชภาษาเปนเคร่ืองส่ือความหมาย  โดยไมยดึติดในสมมติของภาษา  ดังพุทธพจนวา  [๒ “ภกิษุ   
ผูมีจิตหลุดพนแลวยอมไมกลาวเขาขางกับใคร  ไมกลาวทุมเถียงกับใคร,  อันใดเขาพดูกันในโลก  
ก็กลาวไปตามนั้น  ไมยึดถือ”]  [๓ “ภิกษุผูเปนอรหันตขีณาสพ...จะพึงกลาววา  ฉันพดูดังนี้กด็ี  
เขาพูดกับฉันดังนี้ก็ดี เธอเปนผูฉลาด  รูถอยคําท่ีเขาพูดกนัในโลก  กพ็งึกลาวไปตามโวหารเทา 
นั้น”]  [๔ “ภิกษุท้ังหลาย  เราไมขัดแยงกับโลกดอก  โลกตางหากยอมขัดแยงกับเรา;  ธรรมวาที   
(ผูกลาวธรรม,  ผูพูดตามธรรม)  ยอมไมขัดแยงกับใครในโลก,  ส่ิงใดบัณฑิตในโลกสมมติกันวา 
ไมมี เราก็กลาวส่ิงนั้นวาไมมี,  ส่ิงใดบัณฑิตในโลกสมมติกันวามี;  เราก็กลาวส่ิงนั้นวามี”] 
[๕ เหลานีเ้ปนโลกสมัญญา  เปนโลกนิรุติ  เปนโลกโวหาร  เปนโลกบัญญัติ  ซ่ึงตถาคตใชพูดจา 
แตไมยดึถือ]        เม่ือเกิดปญญารูเห็นส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปน  เห็นอาการท่ีมันเกดิจากเหตุปจจัย 
อาศัยกันและกนัจึงมีข้ึน  กเ็ขาใจโลกและชีวิตตามเปนจริง  เรียกวาเกดิมีโลกทัศนและชีวทัศนท่ี   
ถูกตอง  ความยดึถือ  ทิฐิ  ทฤษฎีท้ังหลายในทางอภิปรัชญา  รวมท้ังความสงสัยในปญหาตาง ๆ  
ท่ีเรียกวาอัพยากตปญหา  (ปญหาท่ีพระพุทธเจาไมทรงพยากรณ)  เชนวา  โลกเท่ียง  หรือไมเท่ียง 
เปนตน  กพ็ลอยหายหมดไปดวยพรอมกนัอยางเปนไปเอง  ดังบาลีวา  [๖ “ภิกษุท้ังหลาย  เพราะ 
อวิชชาจางหายดับไปไมเหลือ  ความเห็นขัดแยงกันไปตาง ๆ  การถือดื้อดึง  ความเหน็ท่ีพลาน 
สับสน  อยางหนึ่งอยางใดกต็ามวา  สังขารเปนไฉน  สังขารเหลานี้ของใคร,  สังขารก็อยางหนึ่ง  
เจาของสังขารก็อยางหนึ่ง,  ตัวชีวะกับสรีระเปนอันเดียวกัน  ตวัชีวะกอ็ยางหนึ่งสรีระก็อีกอยาง 
หนึ่ง,  ความเหน็เหลานั้นท้ังหมด  ยอมถูกละหมดไป...”]  และเม่ือภิกษุรูปหนึ่งทูลถามวา  “อะไร 
เปนเหตุปจจยั  ใหอริยสาวกผูไดเลาเรียนแลว  ไมเกดิความสงสัยในเร่ืองท่ีพระองคไมทรง 
พยากรณ?”  พระพุทธเจาตรัสตอบวา  [๗ “เพราะทิฏฐิดบัไป  อริยสาวกผูไดเลาเรียนแลวจึงไม   
กิดความสงสัยในเร่ืองท่ีเราไมพยากรณ...ปุถุชนผูมิไดเลาเรียน  ยอมไมรูชัดซ่ึงทิฏฐิ  ไมรูชัด  
เหตุเกดิแหงทิฐิ  ไมรูชัดการดับทิฐิไมรูชัดปฏิปทาท่ีดําเนนิไปสูความดบัแหงทิฐิ  ทิฐนิั้นจึง 
พอกพูนแกเขา เขายอมไมพนจากชาติ  ชรามรณะ โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  อุปายาส”] 
{๑ ดู ม.มู.12/196-208/168-178; ส.ข.17/59-63/34-39; องฺ.ติก.20/543-5/332. } 
{๒ ม.ม.13/273/268 } 
{๓ ส.ส.15/65/21 } 
{๔ ส.ข.15/65/21 } 



{๕ ที.สี.9/312/248 } 
{๖ ส.นิ.16/142/77 } 
{๗ องฺ.สตฺตก.23/51/69 }  
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        ลักษณะทางปญญาอีกอยางหนึ่งของผูเขาถึงสัจจธรรมแลวคือ  ไม(ตอง)เช่ือ  ไม(ตอง)มี    
ศรัทธาหรือไมตองอาศัยศรัทธา  เรียกตามคําบาลีส้ัน ๆ  วา  “อัสสัทธะ”  ลักษณะน้ีตางกันอยาง 
ตรงขามกับความไมเช่ือ  หรือความไมมีศรัทธา  ตามความหมายสามัญข้ันตน  ซ่ึงหมายถึงไมรู   
ไมเห็น  จึงไมเช่ือ  หรือไมเล่ือมใสในตัวผูพูดหรือดึงดื้อถือร้ันเปนตน  จึงไมยอมเช่ือ  แตในท่ี   
นี้ไมตองเช่ือ  เพราะรูเห็นส่ิงนั้น ๆ แจงประจักษกับตนเองแลว  รูเองเหน็เองแลวไมตองรูเห็น 
ผานคนอ่ืน  ไมตองอาศัยความรูของคนอ่ืน (ศรัทธา  คือ  การยอมข้ึนตอความรูของผูอ่ืน  ในเม่ือ 
ยังไมรูเหน็ประจักษดวยตนเอง)  ในเม่ือรูเห็นอยูแลววาเปนอยางนัน้  จะตองไปเช่ือใครอีก  หรือ 
จะตองไปเอาใครมาบอกใหอีก  เรียกวาเปนข้ันท่ียิ่งกวาเช่ือหรือเลยเช่ือไปแลว ดังท่ีทานอธิบายวา 
[๑ “เกี่ยวกับธรรมท่ีรูแนอยูดวยตนเอง  ประจักษกับตนเอง (เธอ)  ไมเช่ือตอใคร ๆ  อ่ืน  ไมวาจะ 
เปนสมณะหรือพราหมณ  เทวดา  มาร  หรือพรหม  คือ  ไมเช่ือตอใคร ๆ  เกี่ยวกับธรรมท่ีรูแน   
อยูเอง  ประจักษกับตัววา  สังขารท้ังปวงไมเท่ียง  สังขารท้ังปวงเปนทุกข  ธรรมท้ังปวงมิใชเปน 
ตัวตน  เพราะอวิชชาเปนปจจัย  สังขารจึงมี  ฯลฯ”]  หรือท่ีพระสารีบุตรทูลพระพุทธเจาวา 
[๒ “ในเร่ืองนีข้าพระองคมิใชถือไปตามดวยศรัทธาตอพระผูมีพระภาค...เร่ืองนี้ขาพระองค   
ทราบแลว  เหน็แลว  รูชัดแลว  ทําใหประจักษแจงแลว  สัมผัสแลวดวยปญญา  จึงไมมีความ 
สงสัย  ไมมีความคลางแคลงใจ”] 
        2.  ภาวะทางจิต 
        ภาวะทางจิตท่ีสําคัญเปนพื้นฐาน  คือ  ความเปนอิสระ  หรือเรียกตามคําพระวาความหลุด 
พน  ภาวะนี้เปนผลสืบเนื่องจากปญญา  คือ  เม่ือเห็นตามเปนจริง  รูเทาทันสังขารแลว  จิตจึง 
พนจากอํานาจครอบงําของกิเลส  ทานมักกลาวบรรยายการเขาถึงภาวะนีว้า  [๓ “จิตท่ีปญญา 
บมงอมแลว  ยอมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย”]  หรือ  [๔ “เม่ือเธอรูอยางนี้  เห็นอยางนี้  จิต 
ยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ  จิตยอมหลุดพนแมจากภวาสวะ  จิตยอมหลุดพนแมจากอวิชชา 
สวะ”] 
        ลักษณะดานหน่ึงของความเปนอิสระ  ในเม่ือไมถูกกิเลสครอบงํา  ก็คือ  การไมตกเปน 
ทาสของอารมณท่ีเยายวนหรือยั่วยุ  อยางท่ีทานเรียกวา  อารมณเปนท่ีตั้งของราคะ  หรือโลภะ 
[๕ โทสะและโมหะ]  เพราะจิตปราศจากราคะ  โทสะ  โมหะแลว  ยิ่งกวานั้น  ยังมีผลสืบเนื่อง 
จากความปราศจากราคะ  โทสะ  โมหะตอไปอีกคือ  ทําใหไมมีความหวาดเสียง  สะดุง  สะทาน  
[๖ หวั่นไหว]  นอกจากไมมีเหตุท่ีจะใหทําความช่ัวเสียหายท่ีรายแรงแลว  [๗ ยังมีหลักประกัน 
ความสุจริตใจในการทํางานดวย] สามารถเปนนายของ 
{๑ ขุ.ม.29/407/281; (ดู ขุ.สุ.25/417/501 และ ขุ.ธ.25/17/28 ดวย) } 
{๒ ส.ม.19/985/292 } 



{๓ ที.ม.10/76/96; 88/108; 111/143 } 
{๔ วินย.1/3/9; ที.สี.9/138/111; ม.มู.12/50/40; 338/347; องฺ.ติก.20/498/211;  
องฺ.อฏฐก.23/101/181; ฯลฯ ฯลฯ } 
{๕ องฺ.จตุกกฺ.21/117/161; ขุ.อิติ.25/268/295 } 
{๖ องฺ.จตุกกฺ.21/117/161; ขุ.อิติ.25/268/295 } 
{๗ ม.ม.13/657/603. }  
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อารมณ  ถึงข้ันท่ีทานเรียกวา  เปนผูอบรมอินทรียแลว  คือ  เม่ือรับรูอารมณเชน  รูป  เสียง  
กล่ิน  รส  เปนตน  เกิดความรูสึกข้ึนมาวา  นาชอบใจ  ไมนาชอบใจ  หรือเปนกลาง ๆ  ก็ตาม  
ก็สามารถบังคับสัญญาของตนได  ใหเห็นของปฏิกูล  เปนไมปฏิกูล  เหน็ของไมปฏิกลู  เปน 
ปฏิกูล  เปนตน  ตลอดจนจะสลัดท้ังปฏิกูลและไมปฏิกลู  วางใจเฉยเปนกลางอยูอยางมีสติ 
สัมปชัญญะ [๑ ก็ทําไดตามตองการ] เปนผูมีสติควบคุมตนได  [๒ เรียกวาเปนคนท่ีฝกแลว] 
[๓ หรือผูชนะตนเองซ่ึงเปนยอดของผูชนะสงคราม]  [๔ มีจิตหนักแนนม่ันคงไมหวั่นไหวโยก 
คลอนไปตามอิฏฐารมณอนฏิฐานรมณ  เหมือนภูเขาหนิใหญไมหวั่นไหวดวยแรงลม] [๕ หรือ 
เหมือนผืนแผนดินเปนตนท่ีรองรับทุกส่ิง  ไมขัดเคืองผูกใจเจ็บตอใครไมวาจะท้ิงของดีของเสีย 
ของสะอาดไมสะอาดลงไป] 
        [๖ อีกดานหนึ่งของความหลุดพนเปนอิสระคือ  ความไมติดในส่ิงตาง ๆ  ซ่ึงทานมักเปรียบ 
กับใบบัวท่ีไมติดไมเปยกน้ํา  และดอกบัวท่ีเกิดในเปอกตมแตสะอาดงามบริสุทธ์ิ  ไมเปอน 
โคลน]  เร่ิมตนแตไมตดิในกาม  ไมติดในบุญบาป  ไมติดในอารมณตาง ๆ  อันจะเปนเหตุให   
ตองรําพึงหลังหวังอนาคต  ดงับาลีวา  [๗ “ผูถึงธรรม  ไมเศราโศกถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ไมฝน 
เพอถึงส่ิงท่ียังไมมาถึง  ดํารงอยูดวยส่ิงท่ีเปนปจจุบัน  ฉะนั้นผิวพรรณของทานจึงผองใส; 
สวนชนผูออนปญญาท้ังหลายเฝาแตฝนเพอถึงส่ิงท่ียังไมมาถึง  และหวนละหอยถึงความหลังอัน 
ลวงแลว  จึงซูบซีดหมนหมอง  เสมือนตนออสด  ท่ีเขาถอนท้ึงข้ึนท้ิงไวกลางแสงแดด”]  (ในภัท- 
เทกรัตตสูตร  มีขอความคลายกับท่ีนี่  แตเปนคําสอนวา  [๘ “ไมพึงหวนละหอยความหลัง  ไมพึง 
หวังเพอถึงอนาคต  ส่ิงท่ีเปนอดีตก็ผานพนไปแลว  ส่ิงท่ีเปนอนาคตกย็งัมาไมถึง”]  มีขอท่ีควร 
สังเกตและทําความเขาใจเปนพิเศษในเร่ืองนี้คือ  จะเห็นวาการไมรําพึงหลัง  ไมหวังอนาคตนี้   
ไดจัดไวเปนลักษณะของภาวะทางจิต  ไมใชลักษณะของภาวะทางปญญา  ถาเทียบกบัคําฝาย 
ตะวนัตก  กต็รงกับดาน  emotion  จึงมิไดหมายความวา  พระอรหันตไมใชปญญาพิจารณากิจการ 
งานภายหนา  และไมใชประโยชนจากความรู  เกี่ยวกับอดีต  แตตรงขาม  เพราะพระอรหันตมี 
ภาวะทางจิตทีป่ลอดโปรงจากอดีตและอนาคต  จึงนําเอาความรูเกี่ยวกบัอดีตและอนาคตมาใช   
ประโยชนทางปญญาไดเต็มท่ี  ดังนั้น  คําแสดงพฤติกรรมของผูตรัสรูแลว  ท่ีเกี่ยวกับเร่ืองอดีต 
และอนาคตจึงยังมีอยู  แตเปนเร่ืองทางดานปญญา  เชน [๙  ปุพเพนิวาสานุสติญาณ  จุตูป- 
ปาตญาณ  อตตีังสญาณ  อนาคตังสญาณ]  และการท่ีพระอรหันตจะทําการใดมักคํานงึเพื่ออน-ุ 
เคราะห   
{๑ ม.อุ.14/863/546 } 
{๒ ขุ.สุ.25/331/398; 366/429; ขุ.ธ.25/33/57 } 
{๓ ขุ.ธ.25/18/28 } 



{๔ องฺ.ฉกกฺ.22/326/423 } 
{๕ ขุ.ธ.25/17/27; องฺ.นวก.23/215/388 (ข้ันฝก ม.มู.12/268/256; ม.ม.13/140/138) } 
{๖ ขุ.สุ.25/371/436; 413/493; ขุ.ธ.25/36/69; องฺ.จตุกฺก.21/36/50 } 
{๗ ส.ส.15/22/7 } 
{๘ ม.อุ.14/527/348 } 
{๙ ที.ปา.11/396,398/292 }  
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ชุมชนผูจะเกิดในภายหลัง  ดงัจะไดกลาวตอไป)  
        ลักษณะบางอยางทางจิตใจของผูบรรลุนิพพาน  อาจขัดตอความรูสึกของปุถุชน  เพราะเม่ือดู   
เผิน ๆ จะเห็นวาเปนส่ิงท่ีปุถุชนถือกันวาไมดี  ไมเปนสุข  ไมนาช่ืนชม  ลักษณะอยางหน่ึงในประ 
เภทนี้  ท่ีเดนทานกลาวถึงบอย ๆ  คือ  [๑ “นิราส”  หรือ  “นิราสา”]  แปลอยางสามัญวา  หมดหวัง  
ส้ินหวัง  หรือไรความหวัง  แตความส้ินหวังหรือไรความหวังของผูบรรลุนิพพาน  มีความหมาย 
ลึกซ้ึงเลยไปจากท่ีปุถุชนนึกถึงหรือพูดถึงกันตามปกติ  อธิบายวา  ตามธรรมดา  มนุษยปุถุชนมี   
ชีวิตอยูดวยความหวัง  ความหวังนีต้ั้งอยูบนความอยาก  เพราะอยากไดส่ิงนั้นส่ิงนี้  อยากเปนนั่น 
เปนนี่  จึงหวังวาจะไดจะเปน  และความหวังนัน้ก็เปนเคร่ืองหลอเล้ียงชีวิตไว  คนใดผิดหวงั 
เพราะไมไดตามท่ีหวัง  หรือไรความหวัง  หมดหวัง  เพราะไมมีทางจะไดตามท่ีหวัง  คนนั้นเขา 
ถือกันวาเปนคนเคราะหราย  เต็มไปดวยทุกข  คนใดสมหวังเพราะไดตามตองการ  หรือมีความ 
หวัง  เพราะมองเห็นทางวาคงจะหรืออาจจะไดตามท่ีหวงั  คนนั้นเขาถือกันวาเปนผูโชคดี  มี   
ความสุข  (วาท่ีจริงคนสมหวังหรือคนมีหวังนี้  ยังมีความหวังอีกอยางหน่ึงแฝงซอนอยูดวยตลอด 
เวลา  แมวาเจาตัวจะไมอยากนึกถึง  คือ  มีความหวังวาอาจจะกลายเปนคนผิดหวังหรือส้ินหวังได   
ตอไปดวย)  สวนผูบรรลุนิพพานกลับไปคลายคนแรกคือคนที่ไมมีหวัง  แตความจริงเปนคนท่ีสาม 
ความส้ินหวังหรือไรความหวังของผูบรรลุนิพพานเกิดจากหมดความอยากท่ีเปนเหตุใหหวัง  คือ 
เม่ือไมอยากไดส่ิงนั้นส่ิงนี้  ไมมีความอยากเปนนัน้เปนนี่  ก็ไมมีอะไรที่จะตองหวัง  เม่ือไมมีส่ิง 
ท่ีตองหวัง  ก็เปนอยูโดยไมมีความหวัง  เปนคนท่ีไดละไดเลิกหรือหมดส้ินความหวงัแลว  หมาย 
ความวา  เปนอยูโดยไมตองอาศัยความหวงั ไมตองอยูดวยความหวัง  ไมตองข้ึนตอความหวัง  
ไมตองฝากชีวติหรือความสุขของตนไวกบัความหวัง  เปนผูพนทั้งความสมหวังและความส้ินหวัง 
ตามความหมายของปุถุชน  เปนคนบริบูรณเต็มอ่ิมอยูในตัว  เปนผูท่ีสูงเลยจากคนสมหวังหรือคนมี   
หวังไปอีก  เรียกวาเปนข้ึนอยูเหนือความหวัง  หรือพนความหวังหรือเปนอิสระจากความหวัง  
เพราะมีความสุขบริบูรณเต็มท่ีในปจจุบันอยูแลวทุกขณะ  ไมมีทางท่ีจะผิดหวัง  ส้ินหวังหรือหมด 
หวังตอไปไดเลย  (พึงเทียบกับ  “อัสสัทธะ”  ท่ีแปลวาไมมีศรัทธา  ซ่ึงเปนฝายภาวะทางปญญา) 
        ลักษณะทางจิตอยางอ่ืน ๆ  ซ่ึงสัมพันธกับลักษณะท่ีกลาวมาแลวยังบมีอีกมากมาย  เชน  ไม   
มีเร่ืองติดใจกังวล  ไมมีอะไรคางใจ  (อกิญจนะ)  ไมคิดพลาน  ไมมีความกระวนกระวายใจ  ไมงุน 
งาน  หงุดหงิดไมหงอยเหงาเบ่ือหนาย  ไมหวาดสะดุง  ปราศจากภยั  จติใจสงบ  (สันตะ)  เปนสุข  
ไมมีความโศก  (อโศก)  ไมมีธุลีท่ีทําใหขุนมัวหรือฝาหมอง  (วิรชะ)  ปลอดโปรงเกษม  (เขมะ)  
ผองใส  เยือกเย็น  (สีตภิูตะ  นิพพุตะ) 
{๑ ส.ส.15/54/17; 103/32; 565/208; ขุ.สุ.25/427/533; 431/540; นี้ทานนิยมใชในคาถา  คือ 
   คํารอยกรอง  เปนวิธีใชแบบลอเลียนคําพดูของปุถุชน อยางเดยีวกับ “อัสสัทธะ” (ไมมี 



   ศรัทธา) ในฝายภาวะทาง ปญญา; ในความรอยแกว ใชอีกศัพทหนึ่งวา “วิคตาส” เพื่อใหตาง 
   จากความส้ินหวังหรือผิดหวัง คือเทากบัเสร็จส้ินส่ิงท่ีหวัง หรือเลิกไมตองหวังอีกตอไปแลว 
   (องฺ.ติก.20/452/135) }  
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เอิบอ่ิม  พอใจ  (สันตุฏฐะ) [๑ หายหิว  (นจิฉาตะ)]  [๒ จะเดนิจะยนืจะน่ังจะนอนก็เบาใจวางใจ 
สนิท] 
        ลักษณะที่ควรกลาวย้ําไว  เพราะทานกลาวถึงบอย ๆ  คือ  ความเปนสุข  มีท้ังคําแสดง 
ภาวะของนิพพานวาเปนสุข  คํากลาวถึงผูบรรลุนิพพานวาเปนสุข  และคํากลาวของผูบรรลุ   
เองวาตนมีความสุข  เชน  [๓ วานิพพานเปนบรมสุข]  [๔ นิพพานเปนสุขยิ่งหนอ]  [๕ สุขยิ่ง 
กวานพิพานสุขไมมี]  [๖ นี่คือสุขท่ียอดเยีย่ม]  [๗ พระอรหันตท้ังหลายมีความสุขจริงหนอ]  
[๘ ผูปรินิพพานแลวนอนเปนสุขทุกเม่ือแล]  [๙ ผูไรกังวลเปนผูมีความสุขหนอ]  [๑๐ พวกเรา 
ผูไมมีอะไรใหกังวลเปนสุขจริงหนอ]  [๑๑ สุขจริงหนอ ๆ] แมแตผูปฏิบัติธรรม  ก็ตองมอง 
นิพพานวาเปนสุข  จึงจะเปนการปฏิบัติท่ีถูกตอง  ดังพทุธพจนวา  
        “ภิกษุท้ังหลาย  ขอท่ีภกิษุผูมองเหน็นิพพาน  โดยความเปนทุกข  จักเปนผูประกอบดวย 
ขอพินิจท่ีเกื้อแกการบรรลุสัจจะ  (อนุโลมิกาขันติ)  ยอมเปนไปไมได;  ขอท่ีภิกษุผูไมประกอบ 
ดวยขอพินิจท่ีเกื้อแกการบรรลุ  สัจจะ  จักกาวลงสูสัมมัตตนิยาม  (กําหนดแนนอนในภาวะท่ี   
ถูกตองหรือกฎเกฑณแหงความถูกตอง)  ก็ยอมเปนไปไมได;  ขอท่ีภิกษุผูไมกาวลงสูสัมมัตต 
นิยาม  จกับรรลุโสดาปตติผลหรือสกทาคามิผล  หรืออนาคานิผลหรืออรหัตตผล  ก็ยอมเปน 
ไปไมได” 
        [๑๒ “ภิกษุท้ังหลาย  ขอท่ีภิกษุผูมองเห็นนิพพานโดยความเปนสุข  จักเปนผูประกอบดวย 
ขอพินิจท่ีเกื้อแกการบรรลุสัจจะ  ยอมเปนส่ิงท่ีเปนไปได;  ขอท่ีภิกษุผูประกอบดวยขอพินิจท่ี   
เกื้อแกการบรรลุสัจจะ  จักกาวลงสูสัมมัตตนิยาม  กเ็ปนส่ิงท่ีเปนไปได;  ขอท่ีภิกษุผูกาวลงสู   
สัมมัตตนิยาม  จักบรรลุโสดาปตติผล  หรือสกทาคามิผลหรืออนาคามิผล  หรืออรหัตตผล  ก็เปน 
ส่ิงท่ีเปนไปได”] 
{๑ เชน ส.ส.15/288/76; องฺ.ติก.20/474/175; องฺ.จตุกฺก.21/198/282;  
ขุ.อุ.25/65/101; ขุ.สุ.25/382/454; 422/519 เปนตน } 
{๒ ม.มู.12/328/335 } 
{๓ ม.ม.13/287/281; ขุ.ธ.25/25/42 } 
{๔ ขุ.อุ.25/59/93; ขุ.เถร.26/309/305; 321/309 } 
{๕ ขุ.เถรี.26/474/502 } 
{๖ องฺ.ฉกฺก.22/316/396 } 
{๗ ส.ข.17/153/101 } 
{๘ องฺ.ติก.20/475/175 } 
{๙ ขุ.อุ.25/57/92 } 



{๑๐ ขุ.ธ.25/25/42 } 
{๑๑ วินย.7/344/161; ขุ.เถรี.26/422/446 } 
{๑๒ องฺ.ฉกฺก.22/372/492, พึงสังเกตวา ในท่ีนี้แปลคํา “อนุโลมิกา ขนฺต”ิ วา ขอพินิจท่ีเกื้อแกการ 
    บรรลุสัจจะ, ขันติ ในท่ีนี้ เปนคําท่ีมีความหมายทางปญญา มิใชเปนเพียงความอดทน พึงเทียบ 
    ความหมายนี้ท่ี ขุ.ปฏิ.31/279/180;731/627; 735/629; อภิ.วิ.35/804/438;  
    844/461 (วภิงฺค.อ.534 วา คําวาขันติ เปนไวพจนของปญญา และวภิงฺค.อ.600 วา  
    อนุโลมิกาขันติ ไดแก วิปสสนาญาณ; ตามท่ีแปลกันมา บางทีทานแปลขันติในท่ีนีว้า ขันติญาณ) }  
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        [๑ แมนพิพานจะเปนสุข  และผูบรรลุนิพพานก็เปนผูมีความสุข  แตผูบรรลุนิพพานไมติดใน 
ความสุขไมวาชนิดใด ๆ  รวมท้ังไมติดใจเพลินนิพพานดวย]  เม่ือรับรูอารมณตาง ๆ  จากภายนอก 
ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  เปนตน  พระอรหนัตยังคงเสวยเวทนาท่ีเน่ืองจากอารมณเหลานั้น  
ท้ังท่ีเปนสุขเปนทุกข  และไมสุขไมทุกข  เชนเดียวกับคนท่ัวไป  แตมีขอพิเศษตรงท่ีทาน 
เสวยเวทนาอยางไมมีกิเลศรอยรัดด  ไมตดิเพลินหรือขอขัดอยูกับเวทนาน้ัน  เวทนานัน้ไม   
เปนเหตุใหเกดิตัณหา  เปนการเสวยเวทนาช้ันเดียว  เรียกส้ัน ๆ  วา  เสวยแตเวทนาทางกาย  
ไมเสวยเวทนาทางจิต  ไมทําใหเกดิความเรารอนกระวนกระวายภายใน  เรียกวาเวทนานั้นเปน 
ของเย็นแลว  การเสวยเวทนาของทานเปนการเสวยชนิดท่ีไมมีอนุสัยตกคาง  ตางจากปุถุชนท่ี   
เม่ือเสวยสุขกจ็ะมีราคานุสัยตกคาง  เสวยทุกขก็มีปฏิฆานุสัยตกคางเสวยอารมณเฉย ๆ  ก็มี   
อวิชชานุสัยตกคาง  [๒ เพิ่มความเคยชินและความแกกลาใหแกกิเลสเหลานั้นมากยิ่ง ๆ  ข้ึน] 
แตสําหรับพระอรหันต สุขทุกขจากภายนอกไมสามารถเขาไปกระทบถึงภาวะท่ีดับเย็นเปนสุขใน 
ภายใน  ความสุขของทานจึงเปนอิสระ  ไมข้ึนตออารมณหรือส่ิงตาง ๆ  ในภายนอก  คือไมตอง 
อาศัยอามิสทานเรียกวาเปนนิรามิสสุขอยางยิ่ง  หรือ  ยิ่งกวานิรามิสสุข  [๓ (นิรามิสสุขช้ัน 
สามัญ  คือสุขในฌาน)]  ในเมื่อสุขของทานไมข้ึนตอปจจัยภายนอก  ความผันแปรเปล่ียนแปลง 
ของส่ิงท้ังหลายอันเปนไปตามคติธรรมดาแหงสภาพสังขารจึงไมเปนเหตุใหทานเกิดความทุกข  
ถึงอารมณ  6  จะแปรปรวนเคล่ือนคลาดหายลับ  [๔ ทานก็ยังคงอยูเปนสุข]  ถึงขันธ 5  จะผันแปร 
กลับกลายไปเปนอ่ืน  [๕ ทานก็ไมเศราโศกเปนทุกข]  ความรูเทาทันในความไมเท่ียงแทและ 
สภาพท่ีผันแปรนั้นเอง  ยอมทําใหเกดิความสงบเย็น  ไมพลานสายไมกระวนกระวาย  อยูเปนสุข 
ไดตลอดเวลา  [๖ ภาวะเชนนี้ทานวาเปนความหมายอยางหนึ่งของการพึ่งตนได  หรือการมีธรรม 
เปนท่ีพึ่ง] 
        คําสําคัญท่ีแสดงภาวะทางจิตคของผูบรรลุนิพพานอีกคําหนึ่ง  ซ่ึงครอบคลุมลักษณะหลาย 
อยางท่ี  กลาวมาแลว  คือคําวา  “อาโรคยะ”  แปลวา  ความไมมีโรค  หรือ  ภาวะไรโรค  ท่ีในภาษา 
ไทยเรียกวาสุขภาพ  หรือความมีสุขภาพดี  [๗ “อาโรคยะ”  นี้ใชเปนคําเรียกนิพพานอยางหนึ่ง]  
ดังไดกลาวมาแลว  ความไรโรคหรือสุขภาพในท่ีนี้มุงเอาความไมมีโรคทางจิตใจ  หรือสุขภาพจิต  
ดังพุทธพจนท่ีตรัสสอนคฤหบดีผูเฒาคนหนึ่งวา  [๘ “ทานพึงศึกษาดังนี้วา:  ถึงแมรางกายของ 
เราจะเจ็บปวยออดแอด  แตจติของเราจักไมออดแอดไปดวย”]  และตรัสแกภกิษุท้ังหลายวา  โรคมี  
2  อยางคือ  โรคทางกายและโรคทางจิต  “สัตวท่ี   
{๑ ม.มู.12/5-7/7-9 } 
{๒ ส.นิ.16/192/99; ส.สฬ.18/363-373/254-260; ม.อุ.14/822/516; องฺ.จตุกฺก.21/195/270 } 
{๓ ส.สฬ.18/451-2/293 } 



{๔ ส.สฬ.18/216/159 } 
{๕ ส.ข.17/8/9 } 
{๖ ส.ข.17/87-88/53-54 } 
{๗ ม.ม.13/287/281; ขุ.ธ.25/25/42; ขุ.สุ.25/401/479 } 
{๘ ส.ข.17/2/3 }  
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ยืนยนัไดวาตนปราศจากโรคทางจิตแมเพยีงครูหนึ่งนัน้หาไดยาก  [๑ ยกเวนแตพระขีณาสพ]  พุทธ 
พจนนีแ้สดงใหเห็นวาพระอรหันตเปนผูมีสุขภาพจิตสมบูรณื  การแสดงภาวะของผูบรรลุนิพพาน 
ในแงท่ีเปนผูไมมี  โรค  หรือมีสุขภาพดีนี้  เปนวิธีท่ีดีอยางหน่ึงท่ีจะชวยใหเขาใจคุณคาของการ 
บรรลุนิพพานดีข้ึน  เพราะปุถุชนมักสงสัยวา  ในเม่ือผูบรรลุนิพพานปราศจากการแสวงหาและ 
เสวยความสุขอยางท่ีปุถุชนนิยมชมชอบกนัอยู  ทานจะมีความสุขไดอยางไร  และนิพพานจะดี   
อะไรความไมมีโรค  มีสุขภาพดี  แข็งแรงยอมเปนความสุขและเปนภาวะท่ีสมบูรณอยูในตัวของ 
มันเอง  ดียิ่งกวาการเจ็บปวยหรือมีโรคประจําตัวอยู  พออาการของโรคกําเริบข้ึน  เกดิความกระวน 
กระวาย  กระสับกระสาย  หรือทุรนทุราย  ไดยากหรือวิธีแกไขอยางใดอยางหน่ึงมาระงับอาการ 
นั้นลงได  ก็มีความสุขไปคราวหนึ่ง ๆ  ยิ่งอาการนั้นรุนแรง  เวลาระงับลงไดก็ยิ่งรูสึกมีความสุข 
มาก;  ความสุขท่ีตามปกติไมรูสึกวาเปนสุข  เปนแตเพยีงความปลอดโปรงโลงเบาอยูภายใน  อัน 
เปนความสมบูรณในตวัของมันเอง  ตามภาวะของความไมมีโรค  ซ่ึงทําใหไมไดรับความสุข 
บอย ๆ หรือเปนคร้ังคราวจากการระงับความกระสับกระสาย  ทุรนทุรายเพราะอาการของโรค 
เทียบไดกับภาวะของผูบรรลุนิพพาน  หรือความสุขจากภาวะของนพิพาน  สวนความสุขจากการ 
ระงับอาการของโรคไดเปนคราว ๆ  เปรียบเหมือนการแสวงความสุขของปุถุชน  ทานแสดงขอ 
อุปมาไว  เปรียบเหมือนคนเปนโรคเร้ือน  มีแผลตามตัว  เหอข้ึนท่ัวท้ังราง  ตัวเช้ือโรคก็คอยเรา 
ระคาย  เขาตองใชเล็บเกาปากแผลอยูเร่ือย ๆ  และผิงกายท่ีหลุมถานไฟ  เม่ือเขาเกาและผิงยาง 
ตัวกับไฟหนกัเขา  ปากแผลก็ยิ่งคะเยอเฟะมากข้ึน  แตกระน้ันความสุขความช่ืนใจความมีรสชาติ   
ใด ๆ  ท่ีเขาจะไดรับ  ก็อยูตรงท่ีปากแผลคันท่ีจะไดเกานัน่แหละ  บุรุษโรคเร้ือนตกอยูในภาวะเชน 
นั้นจนกระท่ังมีแพทยผูเช่ียวชาญคนหนึ่งมาปรุงยารักษาทําใหเขาหายจากโรคเร้ือนได  บุรุษนั้นพน 
จากโรคเร้ือนไปได  กลายเปนคนมีสุขภาพดี (อโรค)  มีความสุข (สุขี)  มีเสรีภาพ  (เสรี)  มีอํานาจ 
ในตัว  (สยังวสี)  จะไปไหนก็ไดตามพอใจ  (เยนกามังคม)  การเกาปากแผลก็ดี  การผิงยางตัวท่ี   
หลุมหรือกองไฟก็ดี  ท่ีเขาเคยรูสึกวาทําใหเกิดความสุขสบายช่ืนใจน้ัน  คราวนี้เขาไมเห็นวาเปน 
ความสุขเลย  และถาจะใหทําอยางนั้นในเวลาท่ีหายโรคแลวอยางนี้  เขากลับเห็นวาจะเจ็บปวด 
เปนทุกขดวยซํ้า  แตภาวะเชนนี้เม่ือคร้ังยังถูกโรคเร้ือนรุมเราอยู  เขาหามองเห็นตระหนักไม  ขอ 
อุปมานี้  เปรียบไดกับปุถุชนผูยังมีกิเลสอันใหตองแสวงหาความสุขจากอารมณท้ังหลายท่ีเปน 
กามคุณ  ไดความสุขจากการหาอารมณมาสนองความอยากน้ันได  แตก็ถูกเชื้อความอยากตาง ๆ 
ท้ังหลายเราระคาย  ใหเรารอนทุรุนทุราย  กระสับกระสายมากยิง่ข้ึน  เม่ือดําเนินชีวิตไปในแนว 
ทางเชนนี้  ความสุขความร่ืนรมยชมช่ืนใจที่มีอยูกว็นอยูแคการปลุกเราเช้ือความอยากใหรอนแรง 
ยิ่งข้ึน  แลวก็หาส่ิงท่ีจะเอามาสนองระงับดบัความกระสับกระสายกระวนกระวายน้ันลงไปคราว 
หนึ่ง ๆ  เม่ือบรรลุนิพพานหมดเช้ือความอยากท่ีทําใหเกดิความเรารอนกระสับกระสายกระวน 



กระวายแลว  เปนอิสระเปนไทแกตวั  [๒ ก็ไมเหน็ความสุขในการกระทําเพื่อสนองระงับความ 
เรารอนกระวนกระวายเชนนั้นอีก] 
{๑ องฺ.จตกฺุก.21/156/192 } 
{๒ ดู ม.ม.13/283-287/277-281 }  
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        แงหนึ่งจากคําอุปมาขางตนนั้น  พอจะจับเอามาพูดไดวา  ปุถุชนเปรียบเหมือนคนมีท่ีคันที่ตอง 
เกาและความสุขของปุถุชนก็คือความสุขจากการไดเกา  ณ  ท่ีคัน  ยิ่งคันก็ยิ่งเกา  และยิ่งเกาก็ยิ่งคัน  
ยิ่งคันมากความสุขจากการเกาก็ยิ่งมาก  และย่ิงคันมากกย็ิ่งไดเกามาก  ปุถุชนจึงชอบเพิ่มอัตราหรือ 
ขีดระดับของความสุขใหสูงข้ึน  ดวยการหาทางเพ่ิมความเราระคายเพือ่ทําใหคันมากข้ึน  เพื่อจะ 
ไดรับความสนุขจากการเกาใหมากยิ่งข้ึน  สวนผูหลุดพนแลว  เปนเหมือนคนท่ีหายจากโรคคัน  มี   
รางกายสมบูรณเปนปกติ  ยอมมีความสุขจากการไมมีท่ีคันที่จะตองเกา  แตอาจถูกปุถุชนกลาวติวา  
เปนผูสูญเสียขาดความสุขจากการไดเกาท่ีคัน  อีกอยางหนึ่ง  การแสวงสุขของปุถุชนเปนเหมือน 
การกอกระพือโหมไฟขึ้นแลวไดรับความสนุกสนานชืนฉํ่าเยือกเย็นจากการดับไฟนัน้  ยิ่งโหมไฟ 
ใหลุกโพลงรอนแรงข้ึนเทาใด  ก็ยิ่งไดใชความแรงในการดับทําใหเกิดเสียฉ่ีฉาซูซาวูบวาบโลด 
โผนมากข้ึนเทานั้น  ปุถุชนจงึมักดําเนนิชีวติในแบบของการโหมไฟแมวาจะเปนการเส่ียงตอการ 
กออันตรายท้ังแกตนเองและคนอ่ืนมากข้ึนก็ตาม  สวนผูหลุดพนแลว  เปนเหมือนผูท่ีไดดับไฟ 
สําเร็จแลว  อยูสุขสบายเยือกเย็นปลอดโปรงใจ  ไมตองถูกเผาลน  และไมตองคอยระวังภยัจาก 
ความเรารอน  ไมคํานึงหวงใยตอความซานซาท่ีจะไดรับจากการคอยตามดับไฟซ่ึงตนโหมกระพือ 
ข้ึน        [๑ ภาวะท่ีกลาวมานี ้ มองอีกดานหน่ึง  เปนลักษณะแหงพัฒนาการของชีวติจิตใจ  ซ่ึงทําให   
เกิดความเปล่ียนแปลงในบุคลิกภาพตลอดจนทาทีตอส่ิงตาง ๆ  หรือตอโลกและชีวิตโดยสวนรวม  
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากพัฒนาการของชีวิตจิตใจนัน้  ทุกคนพอจะมองเห็นได  ในเม่ือเทียบ 
เคียงกับการเตบิโตจากเดก็ข้ึนมาเปนผูใหญ  ของเลนตาง ๆ  ท่ีเคยรักใครหวงแหน  ถือเอาเปนเร่ือง 
จริงจังสลักสําคัญหนักหนามีความหมายตอชีวิตถึงเปนถึงตายในสมยัเปนเด็ก  คร้ันเติบโตเปนผู   
ใหญแลว  ก็จดืจาง  กลายเปนของไมเราความรูสึก  เม่ือเห็นเดก็ ๆ ช่ืนชมกันนกั  ตั้งตาคอยจอง 
จะชิงมาเปนเจาของกอน  ผูใหญอาจมองเปนขําไป  แมวิธีหาความสนุกสนานตาง ๆ  ตามแบบ 
ของเด็ก ๆ ก็กลายเปนส่ิงไรความหมาย  ขอมีฉันใด  ผูท่ีบรรลุนิพพานเขาถึงพัฒนาการท่ีสูงเลย 
ข้ึนไปจากปุถุชน  ยอมมีทาทีตอโลกและชีวิต  ตอส่ิงท่ีช่ืนชมยินดีและวิถีทางดําเนนิชีวิตของปุถุชน 
เปล่ียนแปลงไปฉันนั้น] 
        3.  ภาวะทางความประพฤติหรือการดําเนินชีวิต 
        ในดานความประพฤตท่ัิวไปที่เรียกวา  ศีล  ไมสูมีคํากลาวแสดงลักษณะของผูบรรลุนิพพาน 
แลวบอยคร้ังนกั  ท้ังนี้  เพราะตามหลัก  ศีลเปนสิกขาหรือการศึกษาข้ันตน [๒ พระอริยบุคคลยอม 
เปนผูมีศีลสมบูรณแลวตั้งแตช้ันโสดาบัน]  [๓ และเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  ท่ีผูเขาถึงนิพพาน 
บรรลุ  ก็เปนภาวะท่ีทําใหความทุศีลหรือความประพฤติเสียหายไมมีเหลือตอไป]  ขอท่ีควรพ-ิ 
จารณา  ณ  ท่ีนี้  จึงเหลือกําจัดเพยีง 
{๑ ดู องฺ.ทสก.24/99/216 } 



{๒ เชน องฺ.นวก.23/216/394; อภิ.ปุ.36/101/178 } 
{๓ องฺ.ทสก.24/75/149 }  
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ขอท่ีวา  พระอรหันตดําเนินชีวิตอยางไร  ทํากิจกรรมหรือประกอบกิจการงานอะไรในรูปลักษณะ 
อยางไร        ประการแรก  [๑ พระอรหันตเปนผูดับกรรม]  [๒ หรือส้ินกรรม]  การกระทําของทานไม   
เปนกรรมอีกตอไป  ในคัมภรีฝายอภิธรรม  [๓ มีคําเรียกการกระทําของทานวาเปนกิริยา]  ท่ีวาดับ 
กรรมนั้นหมายถึงไมกระทําการตาง ๆ  โดยมีอวิชชา  ตณัหา  อุปาทาน  ครอบงําหรือชักจูงใจ  แตทํา 
ดวยจิตใจท่ีเปนอิสระ  มีปญญารูแจงชัดตามเหตุผล  เลิกทําการอยางปุถุชน  เปล่ียนเปนทําอยาง 
อริยชน  คือ  ไมทําการดวยความยึดม่ันในความดีความช่ัวท่ีเกีย่วกับตัวฉันของฉัน  ผลประโยชน   
ของฉัน  ท่ีจะใหฉันไดเปนอยางนั้นอยางนี้  ไมมีความปรารถนาเพ่ือตัวตนเคล่ือบแฝงอยู  ไมวาใน 
รูปท่ีหยาบหรือละเอียด  แมแตความภูมิพองอยูภายในวานั่นเปนความดีของฉันหรือวาฉันไดทํา 
ความดีเปนตน  ทําไปตามวัตถุประสงคของกิจนั้น ๆ  ตามเหตุผลของเร่ืองนั้น ๆ  ตามท่ีมันควรจะ 
เปนของมันลวน ๆ  จึงเปนการกระทําข้ันท่ีลอยพนเหนือกรรมดีข้ึนไปอีก  สวนกรรมช่ัวเปนอันไม   
ตองพูดถึง  เพราะหมดโลภะ  โทสะ  โมหะ  [๔ ท่ีจะเปนเหตุปจจยัใหทําความช่ัวเสียแลว] 
        อยางไรกด็ี  บางคราวมีผูตั้งขอสงสัยวา  ตามปกติคนเราจะทําอะไรไดจะตองมีแรงจูงใจในการ 
กระทํา  และแกนสําคัญของแรงจูงใจท้ังหลายก็คือ  ความปรารถนา  ความตองการ  ซ่ึงควรจะรวม 
อยูในคําวา  ตณัหา  เม่ือผูบรรลุนิพพานละตัณหาเสียแลว  ก็หมดแรงจูงใจ  จะทําการตาง ๆ  ได   
อยางไร  คงจะกลายเปนคนอยูนิ่งเฉยไมทําอะไรเลย  แมจะไมทําความช่ัวก็จริง  แตก็ไมทําความดี   
อะไรดวย  ก็คงไมมีประโยชนอะไร  ในท่ีนี้  คําตอบข้ันตนอยางงาย ๆ  มีวา  มิใชแตความอยาก 
ความปรารถนาเทานั้นท่ีเปนแรงจูงใจ  แมความคํานึงเหตุผลก็เปนแรงจูงใจไดเชนกนั  ดังจะเหน็ 
ไดในปุถุชน  เม่ือจะทําการบางอยาง  บางคราวมีการตอสูกันภายในจิตใจระหวางพลังสองฝาย  คือ 
ระหวางความปรารถนาผลประโชนยสวนตัว  กับความรูเหตุรูผลรูดีรูช่ัว  บางคราวเขาก็ทําตาม 
ความอยากได  บางคราวเขาก็ทําตามเหตุผล;  พิจารณาลึกลงไปอีกช้ันหนึ่ง  ชีวติเปนอยูไดดวย 
อาศัยพลังท่ีทําใหมันเปนชีวติ  คือมีความเคล่ือนไหวของชีวิตไมมีองคประกอบอยางอ่ืนเขามา 
เกี่ยวของ  ชีวติจะเคล่ือนไหวไปตามทางท่ีความรูบอกให  แตเพราะขาดความรูหรือความรูไมเพียง 
พอ  ตัณหาจะไดโอกาสเขามาบิดเบือนหรือบงการความเคล่ือนไหวของชีวิต ไมเฉพาะบงการให   
ทําเทานั้น  บางคร้ังเม่ือความรูบอกใหแลววา  ควรกระทํา  แตตัณหาในรูปของความเกียจคราน 
เปนตน  เขาครอบงําเสีย  กลับเหนี่ยวร้ังไวไมใหกระทําก็มี  ในภาวะเชนนี้  จึงกลาวไดวาตัณหา 
หรือความอยากไมเปนแตเพยีงแรงจูงใจใหกระทําเทานัน้  แตเปนแรงจูงใจไมใหกระทําดวย  แตถา 
จะพูดใหถูกทเีดียว  การไมกระทําในกรณนีี้  ก็เปนการกระทําอยางหนึง่เหมือนกนั  คือกระทําการ 
ไมกระทํา  เพราะมีกิจกรรมท่ีเรียกวาการไมกระทํานี้เกิดข้ึนในรูปของการหนวงร้ังไว  ดังนัน้  
หนาท่ีของตัณหา 
{๑ นยั  ส.สฬ.18/229/166 (เทียบ องฺ.ติก.20/551/339; องฺ.ฉกฺก.22/334/465) } 



{๒ นยั ที.ปา.11/256/242; องฺ.จตุกฺก.21/233/314 } 
{๓ เชน อภิ.ส.34/665/260 } 
{๔ ดู  ตอนวาดวยมัชฌิมาปฏิปทา ประกอบ. }  
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ในท่ีนี้คือ  เปนแรงจูงใจท้ังในการกระทําการกระทํา  และในการกระทําการไมกระทํา  เพราะมี   
ตัณหาคอยขัดขวางบีบและบงการ  จึงทําใหการเคล่ือนไหวโดยพลังของชีวิต  ไมเปนอิสระตาม 
ทางท่ีความรูบอกให  เม่ือใดพนจากอํานาจครอบงําหรือแฝงกระซิบของตัณหา  เม่ือนัน้ก็จะมีการ 
เคล่ือนไหวท่ีเปนอิสระตามทางของปญญา  นี่คือภาวะท่ีมีปญญาเปนแรงจูงใจ  (ควรย้ําไวอีกวา 
เม่ือมีการไมกระทําส่ิงท่ีควรทําเชนนักเรียนไมสนใจบทเรียน  หรือคนไมชวยเหลือกนั  เปนตน  
ไมพึงคํานึงถึงแตเพยีงการขาดแรงจูงใจท่ีจะใหกระทําเทานั้น  แตควรพิจารณาถึงแรงจูงใจใหไม   
กระทําดวย  คือพิจารณาถึงตัณหาที่มาในรูปความเกยีจคราน  ความไมชอบใจ  ความเพลิดเพลิน 
กับอารมณอ่ืน เปนตน  ซ่ึงมีกําลังมากกวาฉุดดึงไว  การใชแรงจูงใจแบบตัณหา  จึงมักเปนการเพิม่ 
หรือเรงเราพลังแขงขันตานทานระหวางแรงจูงใจใหกระทํากับแรงจูงใจใหไมกระทํา  ฝายไหน 
แรงกวาก็ชนะไป  ขอนี้เปนลักษณะอยางหน่ึงท่ีแตกตางจากกรณีท่ีปญญาเปนแรงจงูใจ) 
        ท่ีวามีการเคล่ือนไหวท่ีเปนอิสระตามทางของปญญา  หรือภาวะท่ีมีปญญาเปนแรงจูงใจนัน้ 
ถาพิจารณาแยกแยะออกไปใหละเอียด  จะมองเห็นวามีคุณธรรมอยางหนึ่งเกิดแทรกอยูดวย  ได   
แก  ความกรุณา  กรุณานี้เกิดข้ึนมาเอง  เมื่อเราประสบพบเห็นคนอ่ืนท่ีกาํลังมีปญหา  ถูกความทุกข   
บีบค้ัน  ขาดอิสรภาพอยู  ถาในขณะนั้นตัวเราเองอยูในภาวะท่ีมองส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปนและมี   
จิตใจเปนอิสระอยู  คือ  ไมถูกอวิชชา  ตณัหา  อุปาทาน  เขาครอบงําชักจูง  เชน  มิใชกําลังคํานึงถึง 
ผลไดเพื่อตัว  ไมมีความหวงกังวลเกีย่วกับตัวตน  ไมมีตวัตนท่ีกําลังถูกกระทบกระแทกบีบค้ันอยู  
ไมเกิดความชอบใจจากการไดเหน็คนอ่ืนประสบทุกขอันเปนการสนองความอยากแฝงเรนภายใน 
ของอัตตาท่ีจะไดขยายตัวใหญโตข้ึนไปบาง  พูดงาย ๆ  วาถาตัวเองไมมีปญหาบีบค้ันทําใหติดของ 
คับแคบ  ยังเปนอิสระอยู  ในขณะน้ันจิตใจของเราจะเปดกวางออก  แผไปรับรูทุกขสุขและปญหา 
ของผูอ่ืนท่ีกําลังประสบอยูนั้นไดเต็มท่ี  จะเกิดความรูสึกเห็นอกเหน็ใจ  เกิดความเขาใจ  เกดิความ 
คิดท่ีจะชวยเหลือปลดเปล้ืองเขาจากปญหา  ทําใหเขาหลุดพนเปนอิสระดวย  เม่ือเกดิความคิดชวย 
เหลือข้ึนมาแลวเชนนี้  ถาไมเกิดตัณหาแทรกเขามาอีก  ในรูปของความหวงใยความสุขของตน  
กลัวสูญเสียประโยชนสวนตัว และความเกียจคราน  เปนตน พลังเคล่ือนไหวของชีวิตก็จะดําเนิน 
ไปอยางอิสระสุดแตปญญาจะคิดรูและบอกทางให  คือมีการชวยเหลือเกื้อกูลเกิดข้ึน  ความรูสึก 
ของบุคคลผูมีจิตใจปลอดโปรง  เปนอิสระเปดกวางออก  พรอมท่ีจะรับรูเร่ืองราวของชีวิตอ่ืน ๆ 
เคล่ือนไหวตามรูตามเห็นปญหาขอติดขัดบีบค้ัน  คือความทุกขของเขา  คิดเผ่ือแผเกือ้กูลตองการ 
ใหเขาหลุดพนเปนอิสระจากปญหาหรือความทุกขนั้น  พรอมท่ีจะทําการเพ่ือแกไขขอคับของติด 
ขัดใหเขา  ความรูสึกที่แผออกไปชวยเหลือเกื้อกูลอยางนีแ้หละเรียกวา  กรุณา 
        เทาท่ีกลาวมา  เปนอันสรุปไดวา  กรุณาเปนผลสืบเนื่องจากปญญาและความมีจิตใจเปนอิสระ 
ปญญาในท่ีนี้  มีคําเรียกจําเพาะวา  วิชชา  และความมีจิตใจเปนอิสระก็มีคําเรียกจําเพาะวา  วิมุตติ  



จัดลําดับเขาชุดเปน  วิชชา  (ความรูเทาทันสภาวะ  ซ่ึงทําใหอัตตาไมมีท่ีตั้งอาศัย)  วมุิตติ  (ความ 
หลุดพนปลอดโปรงโลงเปนอิสระ)  และกรุณา  (ความรูสึกแผออกของจิตใจท่ีไวตอและไหวตาม 
ทุกขของสัตว  ตองการ  
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ชวยปลดเปล้ืองใหผูอ่ืนหลุดพนเปนอิสระ)  เปนคูปรับตรงขามกับ  อวิชชา  (ความไมรูตามสภาวะ  
ท่ีทําใหเกิดมีอัตตาข้ึนมาเปนท่ีของขัด)  ตัณหา  (ความอยากท่ีจะใหอัตตาเกี่ยวของสัมพันธกับส่ิง 
หรือภาวะอยางใดอยางหน่ึง  โดยอาการท่ีจะสนองความขาดความพรองของอัตตา  หรือหลอเล้ียง 
เสริมขยายอัตตาน้ัน)  และอุปาทาน  (ความยึดติดเกาะเกีย่วเหนยีวแนนกับส่ิงหรือภาวะอยางใด 
อยางหนึ่งในเมื่อเห็นไปวาส่ิงหรือภาวะน้ันมีความหมายสําคัญตอการสนองอัตตา  หรือความยิ่ง 
ใหญเขมแข็งม่ันคงของอัตตา)  ผูบรรลุนิพพานละอวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน  แลวจึงมีปญญาและ 
กรุณาเปนแรงจูงใจในการกระทํากิจสืบตอไป  โดยนัยนี้จะเห็นไดวา  ถาจะตองใชตณัหาเปนแรง 
จูงใจในการกระทําทุกอยางแลว  การทําความดีตอกนัหรือการชวยเหลือกัน  จะเปนการชวยเหลือ 
ท่ีแทจริง  หรือเปนการชวยเหลือท่ีบริสุทธ์ิไมไดเลย  และในทํานองเดยีวกัน  ตราบใดท่ียังมีตัณหา 
หรือใชตัณหาเปนแรงจูงใจในการชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืน  การชวยเหลือนั้นยอมมิใชเปนกรุณาท่ีแท   
จริง 
        [๑ ความจริง  ตัณหา  (คลุมถึงอวิชชาและอุปาทานดวย)  ไมเพียงเปนแรงจูงใจท่ีมีอันตรายเทา 
นั้น  แตยังทําใหมองขามหรือมองไมเห็นประโยชนตน  ประโยชนทานอีกดวย  หรือแมเห็น  ก็เหน็ 
ผิดพลาดบิดเบือนไปเสีย  ไมรูจักวาอะไรเปนประโยชน  อะไรไมเปนประโยชนอยางแทจริง  ส่ิงท่ี 
เปนประโยชนกลับเห็นไปวาไมเปนประโยชน  ส่ิงท่ีไมเปนประโยชน  กลับเห็นไปวาเปนประ 
โยชน  โดยปรากฏออกมาในรูปของราคา  โทสะ  โมหะท่ีครอบงําใจเสียบาง  ในรูปของนิวรณ  5  ท่ี   
กําบังขวางกัน้การทํางานของจิตใจเสียบาง  ตอเม่ือปราศจากกิเลสเหลานั้นแลว จิตใจจึงจะราบ 
เรียบผองใส  มองเห็นและรูจักตัวประโยชนท่ี  แทจริง] 
        [๒ เหตุผลข้ันสุดทายท่ีทําใหผูบรรลุนิพพานแลว  ไมตองคํานึงถึงประโยชนของตนเอง  หรือ 
หวงใยเร่ืองของตนเอง  สามารถทําประโยชนเพื่อผูอ่ืน  หรือบําเพ็ญกิจแหงกรุณาไดเต็มท่ี  ก็เพราะ 
เปนผูทําประโยชนตนเสร็จส้ินแลว  พระอรหันตมีคุณบท  (คําแสดงคุณลักษณ)  วา  อนุปปตตส- 
ทัตถะ  แปลวาผูบรรลุประโยชนตนแลว  และกตกรณียะ  แปลวา  ผูมีกจิท่ีจะตองทําอันไดกระทํา 
แลว  คือทําเร่ืองของตัวเองเสร็จแลว  เม่ือทําอัตตัตถะ  (ประโยชนของตน,  เร่ืองของตน)  เสร็จ 
แลว  เปนผูมีอัตตหิตสมบัติ  (พร่ังพรอมสมบูรณดวยประโยชนของตน)  แลว  ก็ไมตองหวงใย 
เร่ืองของตัว  สามารถทําปรัตถะ  (ประโยชนของผูอ่ืน,  เร่ืองของคนอ่ืน)  ไดเต็มท่ี  ดําเนินชีวิตท่ี   
เหลืออยูดวยปรหิตปฏิบัติ  (การปฏิบัติเพื่อประโยชน  แกผูอ่ืน)  สืบไป]  เม่ือมีความพรอมเปน 
ฐานอยูอยางนีแ้ลว  [๓ พระอรหันตจึงสามารถมีคุณลักษณะเปนสรรพมิตร  (เปนมิตรกับทุกคน)  
สรรพสขะ  (เปนเพื่อนกับทุกคน)  และสัพพภูตานกุัมปกะ  (หวังดีตอสรรพสัตว)]  ไดอยางแทจริง 
{๑ องฺ.ติก.20/511/278; 46/10; ส.ม.16/603/157; องฺ.ปฺจก.22/51/72; 193/257 } 
{๒ วินย.4/32/39; ส.ส.15/428/153 } 



{๓ ขุ.เถร.26/318/362 }  
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        อนึ่ง  พึงทําความเขาใจวา  คําวา  อัตถะ  อรรถ  หรือประโยชนในท่ีนี้  มิไดหมายถึงผลประ 
โยชน  อยางท่ีมักเขาใจกัน  แตหมายถึงประโยชนท่ีเปนแกนสารของชีวติ  หรือเร่ืองท่ีเปนสาระ 
ของชีวิต  ซ่ึงทําให  ชีวิตเจริญงอกงาม  ทําใหเปนคนท่ีเติบโตแลวในความหมายท่ีแทจริง  เปน 
ผูมีความพรอมท่ีจะแกไขปญหาเปนคนพึง่ตัวได  โดยสาระมุงเอาความเติบโตทางปญญา  พรอม 
ดวยคุณธรรมอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  และความเปนอิสระหลุดพนจากอํานาจครอบงําของอวิชชา  
ตัณหา  อุปาทาน  ท่ีกลาวมาแลวนั่นเอง  ถึงตอนนี้  อาจพิจารณาภาวะดานการดําเนนิชีวิตของ 
ผูบรรลุนิพพานแลวโดยแยกเปน  2  อยางคือการทํากิจหรือการงานอยางหน่ึง  และกิจกรรมเน่ือง 
ดวยชีวิตสวนตัวอยางหน่ึง  ในดานการงานหรือการทํากจินั้น  พระอรหันตซ่ึงเปนผูหลุดแลวจาก 
บวง  ไมมีอะไรจะหนวงร้ังใหพะวง  ยอมอยูในฐานะเปนสาวกช้ันนํา  ซ่ึงจะทําหนาท่ีของพุทธ 
สาวกไดดีท่ีสุด  บริบูรณท่ีสุด  ลักษณะการทํากิจการงานของพุทธสาวกน้ันก็มีบงชัดอยูแลวในคํา 
สอนท่ีพระพุทธเจาตรัสย้ํา  [๑ เร่ิมตนแตทรงสงสาวกออกประกาศพระศาสนาในพรรษาแรกแหง 
พุทธกิจ]  คือ  [๒ ทําเพื่อประโยชนสุขของพหูชน  (พหชุนหิตาย  พหชุนสุขาย)  เพือ่อนุเคราะห   
ชาวโลก  (โลกานุกมฺปาย)  เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกเทวะและมนุษยท้ังหลาย  (อตฺถาย  
หิตาย  สุขาย  เทวมนุสฺสาน)  ความขอนี้ถือเปนวัตถุประสงคสําคัญของพรหมจรรย  คือพระศาสนา 
นี้]  [๓ เปนหลักวัดความประพฤติปฏิบัติของภิกษุสาวก]  [๔ และเปนคุณประโยชนท่ีพึงเกิดมจีาก 
บุคคลท่ีถือวาเลิศหรือประเสริฐตามคําสอนของพระพุทธศาสนา]  ดังนัน้  จึงเปนขอคํานึงประจําใน 
การบําเพ็ญกิจและทําการงานของพุทธสาวก 
        [๕ เนื่องดวยประโยชน  หรืออรรถ  มีความหมายดังไดกลาวแลวขางตน  ดังนั้นกจิหรืองาน 
หลักของผู  บรรลุนิพพานแลว  จึงไดแกการแนะนําส่ังสอน  การใหความรู  การสงเสริมสติปญญา 
และคุณธรรมตาง ๆ ตลอดจนการดําเนนิชีวิตและประพฤติตัวเปนแบบอยาง  ในทางที่มีความสุข  
มีคุณธรรม  และเปนชีวิตท่ีดีงาม  ซ่ึงคนภายหลังจะถือเปนทิฏฐานุคติได  โดยเฉพาะการแนะนําส่ัง 
สอนใหความรูความเขาใจแกผูอ่ืนนั้น  แทบจะเรียกไดวาเปนหนาท่ีหรือส่ิงท่ีพึงตองทําสําหรับผู 
บรรลุนิพพานแลว] 
        ในดานการดําเนินชีวิตสวนตัว  ก็มีหลักคลายกับการทํากิจการงาน  คือมุงประโยชนแกพหูชน 
แมวาพระอรหนัตจะไดช่ือวาเปนผูทํากิจเสร็จแลว  ขอปฏิบัติตาง ๆ  ท่ีเคยตองปฏิบัติเพือ่บรรลุ   
นิพพาน  เม่ือทานบรรลุนิพพานแลว  จะเลิกเสีย  ไมปฏิบัติตอไปก็ยอมได  แตก็ปรากฎวาเม่ือเปน 
การสมเหตุผลทานก็   
{๑ วนิย.4/32/39; ส.ส.15/428/153 } 
{๒ ที.ม.10/107/140; ที.ปา.11/226/226 } 
{๓ องฺ.ปฺจก.22/88/130; องฺ.ฉกฺก.22/317/397 } 



{๔ พระพุทธเจา: ที.ม.10/198/242; 211/254; ม.มู.12/46/37; 192/165; ส.นิ.16/690/320;  
องฺ.เอก. 20/139/28; พระพุทธเจา พระอรหนัต และพระเสขะ: ขุ.อิติ.25/263/291;  
พระพุทธเจาและพระเจาจักรพรรดิ: องฺ.ทุก.20/297/96; สมณพราหมณท่ีมีศีล มีกัลยาณธรรม:  
ที.ม.10/310/369. } 
{๕ ดู ที.สี.9/358/289 }  
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ปฏิบัติตอไปอยางเดิม  ท้ังนีใ้นดานสวนตัวเพื่อความอยูสบายในปจจุบันท่ีเรียกวาทิฏฐธรรมสุข 
วิหารและในดานท่ีเกี่ยวกับผูอ่ืน  เพื่ออนุเคราะหชุมชนท่ีจะเกดิตามมาภายหลัง  (ปจฉิมาชนตาน ุ
กัมปา)  เพื่อเปนแบบอยางอันดีท่ีชนภายหลังจะไดถือปฏิบัติตาม  (ทิฏฐานุคติ)  [๑ เชนในกรณีท่ี   
พระพุทธเจาทรงเสพเสนาสนะในราวปา]  [๒ และพระมหากัสสปเถระถือธุดงค]  แมแตบุคคลท่ี   
เปนผูใหญในหมู  ซ่ึงอาจจะยังมิได บรรลุนิพพาน  [๓ กย็ังมีคําย้ําอยูเสมอใหคํานึงถึงการประพฤติ   
ตัวเปนแบบอยางสําหรับชุมชนรุนหลัง]  ดงันั้นสําหรับพระอรหันตซ่ึงเปนบุคคลตัวอยางสูงสุดอยู   
แลว  ความคํานึงหรือความรับผิดชอบในเร่ืองนี้คงจะตองมีเปนพิเศษ  และพึงสังเกตวา  สิกขาบท  
คือ กฎขอบังคับทางพระวนิัยบางขอซ่ึงมิใชเปนเร่ืองของความผิดช่ัวราย [๔  แตบัญญัตข้ึินเพราะ 
ถือเปนการกระทําท่ีไมเหมาะสมโดยคํานึงถึงชุมชนรุนหลังก็มี] 
        รวมความวา  การดําเนนิชีวิตของพระอรหันต  ท้ังดานกิจการงาน  และความประพฤติสวนตัว 
มุง  เพื่อประโยชนของพหูชน  และคํานึงถึงความเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับชุมชนรุนหลัง  ซ่ึงเปน 
เร่ืองของการบําเพ็ญปรัตถะ  หรือปรหิตปฏิบัติ  สอดคลองกับคุณธรรมคือความกรุณาท่ีเปนแรงจูง 
ใจ  อยางไรก็ตามถาจะใหแจกแจงรายละเอยีดชัดเจนลงไปวาพระอรหนัตไดทํางานอะไร  หรืองาน 
ชนิดใดบาง  ดวยตัวอยางจากชีวประวัติของพุทธสาวกคร้ังพุทธสาวก  เพือ่จะใชเปนเคร่ืองศึกษาวา 
ผูบรรลุนิพพานแลว  มีขอบเขตกิจกรรมแคไหนเพียงใด  มีลักษณะการงานท่ีทําตางจากคนสามัญ 
อยางไร  รายละเอียดถึงข้ันนีย้ากท่ีจะหาไดครบถวน  จะตองเก็บรวมรวมเอาจากเร่ืองราวท่ีกระจาย 
แทรกอยูกับคําสอนบาง  บทบัญญัติทางพระวินยับาง  เร่ืองเลาในคัมภีรช้ันหลัง ๆ  บาง  ถึงอยางนั้น 
ก็ไมบริบูรณ  เพราะคัมภีรท้ังหลายเนนคําสอนหรือคําอธิบายเนื้อหาธรรมวินัย  แมเร่ืองเลาตาง ๆ 
ก็มุงท่ีเกีย่วกับธรรมวิสัยโดยตรง  หรือมุงสอนธรรม  [๕ แมแตเร่ืองเอตทัคคะ]  [๖ ท่ีพระอรรถกถา 
จารยถือเปนการแตงต้ังหรือสถาปนาฐานันดร]  ซ่ึงมีรายช่ือพระอรหนัต  รวมอยูมาก  ก็เปนแตเพยีง 
การประกาศยกยองความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของพระสาวกบางทานบางจุดเดนหรือขอแตก 
ตางพิเศษอันเปนท่ีเล่ืองลือรูกันท่ัวไปเกีย่วกับพระสาวกบางทาน  ซ่ึงพระพุทธเจาเพยีงแตทรงยก 
ข้ึนมาตรัสในที่ประชุมบาง  หรือถาเปนเร่ืองการปฏิบัติหนาท่ีการงานก็มีเฉพาะกรณท่ีีทําหนาท่ีนัน้ 
ไดดีเดนยอดเยีย่ม  เชน  พระทัพพมัลลบุตร  เปนเอตทัคคะในบรรดาเสนาสนปญญาปกะ  (ผูจดั 
แจงเสนาสนะ)  เปนตน  แตไมมีผูเปนเอตทัคคะในบรรดาภัตตุเทศก  (ผูแจกกิจนิมนตฉัน)  จวีรภาชก 
{๑ องฺ.ทุก.20/274/77 } 
{๒ ส.นิ.16/481/239 } 
{๓ ในแงแบบอยางสําหรับชนรุนหลัง: องฺ.ทุก.20/289/90; องฺ.ติก.20/535/313;  
องฺ.จตุกฺก.21/160/197;องฺ.ปฺจก.   22/79/121; 156/199/ 218/284;  
วินย.8/983/333; ในแงแบบอยางท่ัวไป: องฺ.ติก.20/531/308; 466/160;539/317;  



องฺ.ปฺจก.22/88/130; องฺ.ฉกฺก.22/338/472 } 
{๔ วินย.7/20/8; องฺ.ปฺจก.22/209/279; วนิย.7/122/49; ม.ม.13/488/442; วินย.1/79/78 } 
{๕ องฺ.เอก.20/146/31 } 
{๖ องฺ.อ.1/143 }  
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(ผูแจกจีวร)  นวกัมมิกะ  (ผูอํานวยการกอสราง)  เปนตน  ซ่ึงก็เปนเจาหนาท่ีท่ีสงฆแตงต้ังตาม 
พระวนิัยเชนเดียวกัน  พระอรหันตท่ีไดรับยกยองมีคุณสมบัติเปนเอตทัคคะในรายช่ือนั้นอาจมีกจิ 
ท่ีทานกระทําเปนประจําของทานอีกตางหาก  ซ่ึงคุณสมบัติท่ีไดรับยกยองเปนเพยีงเคร่ืองเสริมการ 
ทํากิจนั้นก็ได  นอกจากนั้น  ยังมีปญหาเกีย่วกับความหมายคํายกยองเปนเอตทัคคะนัน้เองบางคํา 
ซ่ึงยังเขาใจกนัไมชัดเจนเพยีงพออีกดวย  ดงันั้น  [๑ รายนามเอตทัคคะ]  จึงยังไมตรงเร่ืองพอท่ีจะ 
แสดงประเภทและขอบเขตงานของพระอรหันตได  แตกระน้ันกต็าม  ในรายนามเอตทัคคะเทาท่ีมี   
อยูนั้นเอง  ก็จะเหน็ไดวา คุณสมบัติท่ีเปนเอตทัคคะ  เปนเร่ืองเกี่ยวกับงานเทศนาส่ังสอนเสียหลาย 
สวน  อาจกลาวไดวา  งานเทศนาส่ังสอนแนะนําฝกอบรมผูอ่ืน  เปนกิจสําหรับผูบรรลุนิพพานแลว 
ทุกทานซ่ึงจะพึงทําตามความสามารถ  สวนกิจการและกจิกรรมอยางอ่ืนแตกตางกันไปตามพ้ืนเพ 
การศึกษาอบรมและตามธาตุคือความถนัดและอัธยาศัยของแตละทาน  สําหรับทานท่ีสามารถ 
ในการอบรมส่ังสอน  และไดรับความเคารพนับถือ  มีผูศรัทธาเล่ือมใสมาก  เปนอุปชฌายอาจารยมี   
ศิษยมาก  นอกจากมีงานเทศนาส่ังสอนท่ัว ๆ  ไปแลว  ยังมีภาระท่ีตองใหการศกึษาแกหมูศิษยจํา 
นวนมากดวย  ดังจะเห็นไดวา [๒ พระมหาสาวกหลายทานเวลาเดินทางคราวหน่ึง ๆ  มี  ภิกษุ   
สงฆติดตามเปนหมูใหญ]  การใหการศึกษาแกศิษยเชนนี ้ รวมไปถึงการใหการศึกษาแกสามเณร 
ดวย  ดังเชนพระสารีบุตร  ซ่ึงมีเร่ืองราวหลายแหงแสดงใหเห็นวา  ทานคงจะมีความสามารถมาก 
ในการ 
{๑ รายนามเอตทัคคะยกมาใหดูเฉพาะในฝายภกิษุบริษัท (ฝายภกิษณุี อุบาสก อุบาสิกา มีอีกตาง 
   หาก) ดังนี้:-เอตทัคคะในบรรดาภิกษุสาวกผูรัตตัญู (บวชนานมีประสบการณมาก) = พระ 
   อัญญาโกณฑัญญะ; บรรดาผูมีปญญมาก = พระสารีบุตร; บรรดาผูมีฤทธ์ิ = พระมหาโมคคัล 
   ลาน; ผูถือธุดงค = พระมหากัสสป; ผูมีทิพยจกัษุ =  พระอนุรุทธ; ผูเกิดตระกูลสูง = พระภัท 
   ทิยะ; ผูมีเสียงไพเราะ = พระลกุณฏกภัททิยะ; ผูบันลือสีหนาท = พระปณโฑลภารัทวาชะ; 
   ธรรมกถึก = พระปุณณมันตานีบุตร; ผูแจงความยอใหพสิดาร = พระมหากัจจายนะ; ผูนิรมิต 
   มโนมัยกาย = พระจุลลปนถก; ผูฉลาดในเจโตววิัฏฏ = พระจุลลปนถก; ผูฉลาดในสัญญาวิวัฏฏ  
   = พระมหาปนถก;  ผูอรณวิหาร = พระสุภตูิ; ผูเปนทักขิไณย = พระสุภตูิ; ผูอยูปา = พระเรวตะ 
   ขทิรวนิยะ; นักฌาน = พระกังขาเรวตั; ผูเพียรเดด็เดีย่ว = พระโสณะโกลิวิส; ผูกลาวกัลยาณพจน  
   = พระโสณะกุฏิกณัณ; ผูมีลาภ = พระสิวลี; ผูศรัทธาธิมุต = พระวกักลิ; ผูใครการศึกษา = พระ 
   ราหุล; ผูบวชดวยศรัทธา = พระรัฐบาล; ผูจับสลากปฐม = พระกุณฑธาน; ผูมีปฏิภาณ = พระวังคี- 
   สะ; ผูเปนท่ีเล่ือมใสไปท่ัว = พระอุปเสนะวังคันตบุตร; ผูจัดแจงเสนาสนะ = พระทัพพมัลลบุตร; 
   ผูท่ีพวกเทพช่ืนชอบใจ = พระปลินทวจัฉะ; ผูตรัสรูฉับพลัน = พระพาหิยะทารุจีริยะ;  ผูแสดง 
   กถาวิจิตร = พระกุมารกัสสปะ; ผูบรรลปฏิสัมภิทา = พระมหาโกฏฐิตะ; ผูเปนพหูสูต = พระอา 



   นนท; ผูมีสติ =  พระอานนท; ผูมีคติ = พระอานนท; ผูมีธิติ = พระอานนท; ผูเปนอุปฐาก = พระ 
   อานนท; ผูมีบริษัทใหญ = พระอุรุเวลกัสสป; ผูทําใหตระกูลเล่ือมใส = พระกาฬุทาย;ี ผูมีอาพาธ 
   นอย = พระพักกุละ; ผูระลึกบุพเพนวิาส = พระโสภิตะ; ผูเปน วินยัธร = พระอุบาลี; ผูใหโอวาท 
   ภิกษณุี = พระนันทกะ; ผูคุมครองประตูอินทรีย = พระนันทะ; ผูใหโอวาทภกิษุ =  พระมหากัป 
   ปนะ; ผูฉลาดในเตโชธาตุ = พระสาคตะ; ผูทําใหเกดิปฏิภาณ = พระราธะ; ผูทรงจีวรสีครํ่า = พระ 
   โมฑราช. } 
{๒ เชน พระสารีบุตรโมคคัลลาน ม.ม.13/186/193; พระมหากัสสป ที.ม.10/154/187; พระยโสชะ  
   ขุ.อุ.25/71/107 }  
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 ึฝกอบรมเด็กและคงมีสามเณรอยูในความดแูลมิใชนอย  เม่ือพระราหุลจะบวชเปนสามเณร  [๑ พระ 
พุทธเจาก็ทรงมองใหพระสารีบุตรเปนอุปชฌาย]  [๒ สามเณรเล็กอายนุอย ๆ  ท่ีเปนศิษยพระสารี   
บุตรมีช่ือเสียงเกงกลาสามารถหลายรูป] [๓ พระสารีบุตรเคยเดินบิณฑบาตไปพบเด็กกาํพราอด 
โซเท่ียวเรรอนหาเศษอาหารเก็บกินอยางอนาถา  ก็สงสารชวนมาบวชเณรและใหศึกษาธรรมวินัย]  
เปนตัวอยางของการใหท้ังการศึกษาและการสงเคราะหแกเด็ก ๆ  [๔ แมพระพุทธเจาเองก็ตรัส 
เตือนใหใสใจความเปนอยูของเด็ก ๆ  ท่ีมาบวชไมใหทอดท้ิง] 
        [๕ ในเม่ือมีผูมาอยูในความดูแลใหการศึกษาเปนหมูใหญ  กย็อมเกดิมีกิจอีกอยางหน่ึงคือ  
การปกครองงานบริหารหรืองานปกครองนีท้านถือเปนกิจสําคัญอยางหนึ่ง  เรียกอยางสามัญก็คือ  
ทานสอนใหมีความรูสึกรับผิดชอบในงานปกครอง]  อยางไรก็ดี  จะเหน็ไดวาการปกครองสงฆนี้   
เปนงานท่ีสืบเนื่องมาจากการศึกษา  ดังนัน้  การปกครองสงฆจึงมีความหมายเปนการใหการศกึษา 
นั่นเอง  แตเปนการใหการศกึษาในขอบเขตท่ีกวางขวาง  เพื่อฝกคนพรอมกันจํานวนมาก  และเพื่อ 
ทําสมาชิกท้ังหลายของหมูใหมีชีวิตเกื้อกูลแกกนัในการดาํเนินกาวหนาไปสูจุดหมายท่ีดีงาม 
        นอกจากความรับผิดชอบในงานเทศนาส่ังสอน  การใหการศึกษา  และการปกครองแลว  หลัก 
ฐานและเร่ืองราวตาง ๆ  เทาท่ีปรากฏในคัมภีรแสดงใหเห็นวา  พระอรหันตไดประพฤติเปนตัว 
อยางในการแสดงความเอาใจใส  รับผิดชอบตอกิจการของสวนรวม  และความเคารพสงฆ  ซ่ึง 
เปนความสํานกึท่ีสําคัญในฐานะท่ีระบบชุมชนของพระพุทธศาสนาถือสงฆคือสวนรวมเปนใหญ  
และพระพุทธเจาก็ทรงย้ําอยูเสมอเก่ียวกับความพรองเพรียงของหมู  ท้ังโดยคําสอนทางธรรม  
[๖ เชนหลักอปริหานิยธรรม] [๘ การถือธรรมเปนใหญ]  [๘ และบทบัญญัติทางพระวินัย  โดย 
เฉพาะท่ีเกี่ยวกบัสังฆกรรมตาง ๆ ]  เร่ืองราวท่ีแสดงวาพระอรหันตเอาใจใสและพึงเอาใจใสรับ 
ผิดชอบตอกิจการของสวนรวม  และเคารพสงฆนั้นมีมากมายเชน  เม่ือพระพุทธเจาทรงอนุญาต 
ใหสงฆทําอุโบสถสวดปาติโมกขสอบทานความบริสุทธ์ิของภิกษุสงฆทุกกึ่งเดือน  พระมหากัป- 
ปนเถระไดคิดวาทานควรจะไปทําอุโบสถสังฆกรรมหรือไม  เพราะทานเองเปนพระอรหันต  มี   
ความบริสุทธ์ิเปนยอดยิ่งอยูแลว  พระพุทธเจาทรงทราบความคิดของทาน  และได   
{๑ วนิย.4/118/168 } 
{๒ เชน สังกิจจสามเณร บัณฑิตสามเณร โสปากสามเณร และเรวตสามเณร ขุ.เถร.26/377/356;  
   364/339;381/362; ธ.อ.4/29,106;8/129 } 
{๓ ชา.อ.2/1 } 
{๔ ชา.อ.1/245 } 
{๕ ดู ม.ม.13/189/197 } 
{๖ ที.ม.10/70/90; องฺ.สตฺตก.23/21/21 } 



{๗ ม.อุ.14/107-115/90-97; ที.ม.10/141/178 } 
{๘ ดู วินยปฎก เลม 4-7 }  
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เสด็จมาตรัสเตือนวา [๑ “ถาทานผูเปนพราหมณ  (คือพระอรหันต)  ไมเคารพอุโบสถแลว  ใคร 
เลาจักเคารพอุโบสถ  จงไปทําอุโบสถสังฆกรรมเถิด”]  พระทัพพมัลลบุตร  สําเร็จอรหัตตผลตั้ง 
แตอายยุังนอยทานจึงมาคิดวา  “เรานี้เกิดมาอายุ  7  ป  ก็ไดทําใหสําเร็จอรหัตตผลแลว  ส่ิงใด ๆ  
ท่ีสาวกจะพึงบรรลุถึง  เราก็ไดบรรลุหมดส้ินแลว  กรณยีะท่ีเราจะตองทํายิ่งไปกวานีก้็ไมมี  หรือ 
กรณียะท่ีเราทําเสร็จแลว  ก็ไมตองกลับมาส่ังสมอีก  เราควรจะชวยขวนขวายงานอะไรของสงฆดี   
หนอ?”   ตอมาทานเกิดความคิดวา  “เราควรจัดแจงเสนาสนะของสงฆ  และจัดแจกอาหารแก 
สงฆ”  คร้ันแลวทานจึงไปกราบทูลความสมัครใจของทานแกพระพุทธเจา  พระพุทธเจาก็ทรงประ 
ทานสาธุการ  แลวใหสงฆประชุมพิจารณาตกลงกัน [๒ แตงต้ังทานเปนพระเสนาสนปญญาปกะ 
(พระผูจัดแจงท่ีพักอาศัย)  และพระภตัตุเทศก  (พระผูจดัแจกอาหาร)]  เม่ือมีเร่ืองราวที่อาจกระทบ 
กระเทือนตอความสงบเรียบรอยของการพระศาสนา  พระอรหันตเถระจะขวนขวายดําเนินการ 
อยางเอาจริงเอาจังเพื่อระงับเร่ืองราวหรือจดักิจการใหเสร็จเรียบรอย  ท้ังท่ีตามปกติทานเหลา 
นั้นชอบอยูสงบในท่ีวเิวก  ดงัเชน [๓ พระมหากัสสปเถระริเร่ิมดําเนนิการสังคายนาคร้ังท่ี  1]   
[๔ พระยสกากัณฑบุตร  พระสัมภูตสาณวาสี  และพระเรวัต  ริเร่ิมการสังคายนาคร้ังท่ี  ๒]  เปนตน 
ในการสังคายนาคร้ังท่ี  1  ท่ีประชุมไดปรับอาบัติ [๕ ตดัสินลงโทษพระอานนทเกี่ยวกับความบก 
พรองบางอยางของทานในการทําหนาท่ีพทุธอุปฐาก  แมวาพระอานนทจะมีเหตุผลบริบูรณซ่ึง 
แสดงใหเห็นวาทานปฏิบัติหนาท่ีโดยไมบกพรอง  แตทานก็ปฏิบัติตามมติลงโทษของสงฆ  โดย 
ไดช้ีแจงเหตุผลเหลานั้นแกท่ีประชุมอยางชัดเจนเสียกอน]  เม่ือพระสงฆประชุมพิจารณาระงับ 
อธิกรรณในคราวสังคายนาคร้ังท่ี 2  พระอรหันต  2  รูป  มาไมทันประชุม  พระเถระท่ีประชุมกล็ง 
โทษ  [๖ ทําทัณฑกรรมแกท้ังสองทานโดยการมอบภารกจิบางอยางใหทํา]  เม่ือคร้ังพระเจามิลินท  
กษัตริยเช้ือสายกรีกในอินเดยีภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ  ผูทรงปรีชาในหลักศาสนาและปรัชญา  
ทรงทาโตวาทะกับลัทธิศาสนาตาง ๆ  ทําใหวงการพระศาสนาส่ันสะเทือนมาก  พระอรหันตเถระ 
ประชุมกันพจิารณาหาทางแกไขสถานการณ  มีพระอรหนัตองคหนึ่งช่ือโรหณะ  ไปเขานิโรธสมา 
บัติเสียท่ีภูเขาหิมาลัย  ยังไมทันทราบจึงไมไดไปรวมประชุม  ท่ีประชุมจึงสงทูตไปนิมนตทานมา 
และลงโทษทําทัณฑกรรมแกทาน  [๗ โดยมอบภาระเร่ืองการเอาตัวเดช็ายนาคเสนมาบวชใหแก   
ทาน]  ในคัมภรีสมัยหลังตอมาอีกก็มีเร่ืองเลาคลายกัน  เชน  เม่ือคราวท่ีคณะสงฆกําลังชวยอุด 
หนุนพระเจาอโศกมหาราชในการทํานุบํารุงพระศาสนา  พระอรหันตช่ืออุปคุตต  ปลีกตัวไปทํา 
ท่ีสงัดเสวยสุข 
{๑ วนิย.4/153/208 } 
{๒ วินย.6/589-593/304-7 } 
{๓ วินย.7/614/380 } 



{๔ วินย.7/638-641/403-407 } 
{๕ วนิย.7/622/387 } 
{๖ วนิย.อ.1/35; มหาวงส (Mhvs.V101; ฉบับไทยยังไมไดพิมพ) } 
{๗ มิลินทปญหา (Miln.7-8; ฉบับไทย = 12) }  
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จากฌานสมาบัติเสียไมทราบเร่ือง  ท่ีประชุมสงฆจึงสงพระภกิษุไปตามทานมา  แลวทําทัณฑกรรม 
ลงโทษทาน  ในขอท่ีทานไปหาความสบายผูเดียว  ไมอยูในสามัคคีสงฆ  และไมเคารพสงฆ  โดย 
ใหรับภาระดูแลคุมกันงานสมโภชมหาสถูปของพระเจาอโศกมหาราช  [๑ ซ่ึงพระอุปคุตตก็รับ 
ภาระนัน้ดวยความเคารพตอสงฆ]  เร่ืองราวเหลานี้โดยเฉพาะเร่ืองหลัง ๆ  จะมีรายละเอียดถอง 
แทแคไหนก็ตาม  แตก็เปนเคร่ืองแสดงอยางชัดเจนวา  คติท่ีถือวาพระอรหันตเปนตัวอยางความ 
ประพฤติเกีย่วกับการเคารพสงฆและเอาใจใสตอกิจการของสวนรวม  เปนประเพณปีฏิบัติท่ีสืบ 
เนื่องกันมาในพระพุทธศาสนา  เหตุผลท่ีเปนขอปรารภ (จะเรียกวาเปนกรงจูงใจก็ได)  สําหรับการ 
กระทําเหลานี้  ก็อยางเดยีวกบัท่ีกลาวมาแลวแตตนคือ [๒ “เพื่อใหการครองชีวิตประเสริฐ  (พรหม 
จรรยคือพระศาสนา)  นี้  ยั่งยนืดํารงอยูช่ัวกาลนาน  เพื่อประโยชนสุขแก  เทวะและมนุษยท้ัง 
หลาย”]        ภาวะทางปญญา  ภาวะทางจิต  และภาวะทางความประพฤติและการดําเนินชีวิต  ของผู   
บรรลุนิพพาน  เทาท่ีกลาวมาแลวท้ังหมด  รวมอยูท่ีหลักสามขอคือ  ปญญาท่ีเรียกจําเพาะวา  วิชชา  
ความหลุดพนเปนอิสระท่ีเรียกวา  วิมุตติ  และกรุณาท่ีเปนพลังแผปรีชาญาณออกไปทําใหผูอ่ืน 
พลอยไดวิชชาและถึงวิมุตติดวย  ถาเปรียบปุถุชนเหมือนคนถูกมัด  วิชชาก็เปนมีดตัดเคร่ืองผูก 
ขาดออกไป  วมุิตติก็คือการหลุดพนออกไปจากเคร่ืองผูกมัดเปนอิสระเสรี  กรุณาก็คือเม่ือหาย 
เดือดรอนวุนวายกับเร่ืองของตัวเองแลว  กม็องกวางออกไปเห็นคนอ่ืน ๆ  ถูกมัดอยู  ตวัเองไมมี   
อะไรตองวุนพะวงอีกแลว  ก็เอาแตเท่ียวแกมัดคนอื่นตอไป  ในทางหลักวิชา  ถือวาวชิชาเปนมรรค 
สวนวิมุตติเรียกคราว ๆ  วาเปนผล  แตตามตําราทานแยกวิมุตติละเอียดออกไปเปนสองตอน  คือ 
เปนท้ังมรรคและท้ังผล  กิริยาท่ีหลุดหรือพนออกไปหรือขณะที่หลุดพน  ทานวาเปนมรรค  [๓ ภา- 
วะท่ีเม่ือหลุดพนออกไปแลวมีความเปนอิสระเสรีอยูเปนปกติ  เรียกวาเปนผล]  ลําพังการบรรลุ 
นิพพานยอมเสร็จส้ินเพียงแควิชชาและวิมุตติ  สวนกรุณาเปนเร่ืองของการทําเพื่อผูอ่ืนตอไป  พูด 
อีกอยางหนึ่งวา  เร่ืองของตัว  (อัตตัตถะ)  สําเร็จท่ีวิชชาและวิมุตติ  สวนเร่ืองท่ีจะทําเพื่อคนอ่ืน 
(ปรัตถะ)  เปนกิจของกรุณารับชวงตอไป  อนึ่ง  พึงสังเกตวา  ในบรรดาองคธรรมท้ังสามคือวิชชา 
วิมุตติ  และกรุณานั้น  วิมุตติเปนภาวะฝายผล  พูดอีกอยางหน่ึงวาเปนภาวะเสร็จงานและเปนภาวะ 
เอ้ืออํานวยแกการทํางานตอไป  ไมใชเปนตัวการทํางานเอง  สวนปญญากับกรุณาเปนองคธรรม 
ฝายทํางาน  ปญญาเปนตัวการทํางานใหการบรรลุนิพพานซ่ึงเปนเร่ืองของตนเองสําเร็จ  กรุณาเปน 
ตัวการทํางานใหเร่ืองของคนอ่ืนสําเร็จ  ดวยเหตุนี้ทานจงึถือวาปญญากับกรุณาเปนพระคุณหลัก 
ของพระพุทธเจาปญญาเปนแกนนําของอัตตัตถะ  หรืออัตตหิตสมบัติ  กรุณาเปนแกนนําของ 
ปรัตถะ  หรือปรหิตปฏิบัติ  ยอ 
{๑ ดู ปฐมสมโพธิกถา มารพันธปริวรรต ปริเฉทท่ี 28 } 
{๒ เทียบ ที.ปา.11/225/225 } 



{๓ วิชชา เชน ม.อ.2/469; 3/743; ส.อ.2/329; 3/15; องฺ.อ.1/58; 2/192,475,580;3/257; วิมุตติ  
   เชน ม.อ.2/379; 3/701; องฺ.อ.2/191,511; 3/6,143,176; อิติ.อ.223; วิชชาและวิมุตติ เชน 
   ม.อ.3/747; องฺ.อ.1/127,579; 2/70,513;3/400; วิสุทธิ.ฎีกา2/70/84 (บางแหงอธิบายขัดกัน) }  
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พุทธคุณลงไดเปน  2  อยางคือ  [๑ อัตตหิตสมบัติมีปญญาเปนตัวทําการ  และปรหิตปฏิบัติมี 
กรุณาเปนตัวทําการ]  แตอัตตหิตสมบัติ  และปรหิตปฏิบัติ  ท้ังสองอยางนั้นมีความหมายและเปน 
ของแทจริงไดก็เพราะมีวิมุตติยืนยนัเปนพยาน  วิมุตตินัน้เปนเคร่ืองสอแสดงถึงการเขาถึงนิพพาน 
แลว  เรียกวาเปนอาการสําแดงหรือลักษณะสําคัญดานหนึ่งของนิพพาน  จัดเปนไวพจนขอหนึ่ง 
ของนิพพาน  นอกจากวิมุตติท่ียืนเปนหลักแลว  ยังไมไวพจนแสดงลักษณะดานตาง ๆ  ของนิพ- 
พานอีกมากมายดังยกมาใหดแูลวขางตน  บรรดาไวพจนเหลานั้น  มีอยูอยางนอยสองคําท่ีใชเปน 
คําสามัญในภาษาไทยและเปนลักษณะท่ีสําคัญดวย  คือวสุิทธิ  และสันติ  วิสุทธิ  คือความบริสุทธ์ิ   
หรือสะอาด  หมายถึงภาวะปราศจากกิเลสท่ีจะทําใหสกปรกเศรางหมองหรือขุนมัว  จึงใสและ 
มองเห็นอะไร ๆ  ชัดเจน  สันติคือความสงบ  หมายถึงภาวะท่ีหายวุนหายพลุงพลานกระวนกระ 
วาย  ปราศจากความทุรนทุรายเรารอน  หมดส่ิงท่ีกวนใหไหวกระเพื่อม  จึงเรียบซ้ึง  สงบ  เย็น  ทุก 
อยางเขาท่ี  เปนตัวของตัวเอง  สามารถเสวยผลตาง ๆ  ไดบริบูรณท่ีสุดและมีความพรอมมากท่ีสุด 
ท่ีจะใชทําการ  จากไวพจนเหลานี้  จึงวางหวัขอบทไววา  วิชชา  วิมุตติ  วิสุทธิ  สันติ  นิพพาน  ถา 
จะแปลงาย ๆ  คงไดความวา  สวาง  อิสระ  สะอาด  สงบ  หรือ  นิพพาน  ใครพอใจไวพจน  อ่ืนใด 
จะเติมเขามาอีกก็ได  เชนวา  วิชชา  วิมุตติ  เกษม  วิสุทธิ  สันติ  ปรมัตถ  บรมสัจจ  นพิพานเปน 
ตน  ก็คงอยูในขอบเขตความหมายของนิพพานอยูนัน่เอง. 
{๑ วิสุทธิ.ฎีกา 1/258/381 }  
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ตอน  4  :  ชีวติควรใหเปนอยางไร ? 
ประเภทและระดับ 
แหงนพิพานและผูบรรลุนิพพาน                                     1 
                                                         บทท่ี 7 
        เทาท่ีกลาวมาเกีย่วกับภาวะแหงนพิพานก็ดี  ภาวะแหงผูเขาถึงนิพพานก็ดี  เปนการแสดงใน 
ระดับสูงสุด  คือพูดถึงตัวภาวะแทจริงท่ีสมบูรณ  และบุคคลผูเขาถึงภาวะนัน้อยางเสร็จส้ินบริ- 
บูรณ  แตถาพดูผอนลงมา  นิพพานนั้นยังอาจแยกประเภทได  และบุคคลผูดําเนินในวิถีทางเพ่ือ 
เขาถึงนิพพานก็ยังแบงออกไดเปนหลายข้ันหลายระดับ  ดงัจะเห็นไดตามหลักฐานวา  คนจํานวน 
มากผูเขาถึงกระแสสูนิพพานหรือผูเร่ิมมองเห็นนิพพานแลว  ยังอยูครองเรือน  มีครอบครัว  มี   
บุตรภรรยาและสามี  ดําเนินชีวิตท่ีดีงามอยูในสังคมของชาวโลก  อยางไรก็ตาม  การช้ีแจงเกีย่ว 
กับประเภทและระดับนี้  เปนเร่ืองเกี่ยวของกับการปฏิบัติหรือภาควิธีการซ่ึงจะกลาวตอไปขาง 
หนา  การยกมาพูดในตอนน้ีจึงยากท่ีจะเขาใจชัด  จึงจะแสดงพอใหเหน็หลักท่ัวไป  สวนการ 
อธิบายขยายความ  ถามีโอกาสก็จะกลาวในภาคปฏิบัติขางหนา. 
                        1.  ประเภทและระดับของนิพพาน 
        ควรทําความเขาใจไวกอนวา  ตามภาวะแทจริงแลว  นิพพานมีอยางเดียวเทานัน้  แตท่ีแยก 
ประเภทออกไป  ก็เพื่อแสดงอาการของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับนิพพานบาง  [๑ พูดถึงนพิพานโดย 
ปริยายคือความหมายบางแงบางดานบาง]   
        [๒ โดยพยัญชนะ  หรือตามตัวอักษร  นิพพาน  มาจาก  นิ  อุปสรรค  (แปลวา  ออกไป  หมดไป 
ไมมีเลิก) + วาน (แปลวา  พดั  ไป  หรือ  เปนไป  บาง เคร่ืองรอยรัดบาง)  ใชเปนกิริยาของไฟหรือ 
การดับไฟหรือของท่ีรอนเพราะไฟ  แปลวา  ดับไฟ  หรือดับรอน  หมายถึงหายรอน  เย็นลง  หรือ 
เย็นสนิท  (แตไมใชดับสูญ)  แสดงภาวะทางจิตใจ  หมายถึง  เย็นใจ  สดช่ืน  ชุมช่ืนใจ  ดับความรอน 
ใจ  หายรอนรนไมมีความกระวนการะวาย]  [๓ หรือแปลวา  เปนเคร่ืองดับกิเลส  คือทําใหราคะ  
โทสะ  โมหะหมดส้ินไปในคัมภีรรุนรองและอรรถกถาฎีกาสวนมากนยิมแปลวา  ไมมีตัณหาเครื่อง 
รอยรัด  หรือออกไปแลวจากตัณหาที่เปนเคร่ืองรอยติดไวกับภพ] 
{๑ อิติ.อ.215 วา: โดยปรมัตถ (ความหมายสูงสุดหรือความหมายท่ีแทจริง) นิพพานไมมีการแบง 
   ประเภท แตท่ีแบงเปน สองน้ัน  เปนการแบงโดยปริยายเทานั้น } 
{๒ ท่ีแสดงความหมายน้ี มักใชในรูปกริยาศัพทหรือคุณนาม เปน “นิพฺพุต” เชน องฺ.ตกิก.20/497/ 
   207; 506/253; องฺ.จตุกฺก.21/198/288; ขุ.สุ.25/410/487; องฺ.อ.2/185,242,482; 
   นิ.ทฺ.อ.1/247; เฉพาะอยางยิง่ ธ.อ.1/76;ชา.อ.1/96; พุทฺธ.อ.507 } 
{๓ ขอความแสดงวิเคราะหศัพทนิพพานมาในคัมภีรมากมายหลายแหง โดยเฉพาะ ขุ.จู.30/381/ 



   184; วินย.อ.1/255; ที.อ.2/78; องฺ.อ.2/213; ขุทฺทก.อ.167,168; อิติ.อ.215,373; 
   สุตฺต.อ.1/342; 2/121; นิทฺ.อ.1/98,125; สงฺคณี อ.573; วสุิทธิ.2/88; วินย.ฎีกา 1/688;  
   วิสุทธิ.ฎีกา 2/246; สงฺคห. ฎีกา68 แตสวนมากซํ้ากันหรือคลายกัน; นอกจากความหมายท่ี 
   กลาวแลวขางตน ยังอาจแปลวา “ปราศจากปา” คือไมมีปากิเลส ไมมีดงกิเลส  
   องฺ.ฉกฺก. 22/314/386; องฺ.อ.3/137; ขุ.ธ.25/30/52; ธ.อ.6/71); หรือแปลวา ดับ 
   ทุกขท้ัง 3 ชนิดคือ ทุกขทุกข  วิปริณาทุกข และ สังขารทุกข (วิสุทธิ.ฎีกา2/246); สมเด็จ 
   พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแสดงพระมติวา นยัหนึ่ง ควรแปลวา หา 
   ของเสียบแทงมิได (ธรรมวจิารณ, หนา 50,57) }  
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        การแบงประเภทนิพพานท่ีรูจักกนัท่ัวไป  คือท่ีแบงเปนนิพพานธาตุ  2  [๑ ตามคัมภีรอิติ 
วุตตุกะ]  ไดแก   
        1.  สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ  นิพพานธาตุมีอุปาทิเหลือ  หรือนิพพานยังมีเช้ือเหลือ 
        2.  อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  นิพพานธาตุไมมีอุปาทิเหลือ  หรือนพิพานไมมีเช้ือเหลือ 
        ส่ิงท่ีเปนเกณฑแบงประเภทในท่ีนี้คือ  “อุปาทิ”  ซ่ึงอรรถกถาอธิบายวา  ไดแกสภาพท่ีถูก 
กรรมกิเลสถือครอง  หรือสภาพท่ีถูกอุปาทานยึดไวม่ัน  [๒ หมายถึงเบญจขันธ  (ขันธ  5)]  เม่ือ 
ถือความตามคําอธิบายน้ี  จึงไดความหมายวา 
        [๓ 1.  สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ  ไดแกนิพพานยังมีเบญจขันธเหลือ  หรือ  นิพพานท่ียังเกี่ยว 
               ของกับเบญจขันธ   
           2.  อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  ไดแกนิพพานไมมีเบญจขันธเหลือ   หรือนพิพานท่ีไมเกีย่วของ 
               กับเพญจขันธ] 
        นิพพานอยางแรกแปลความหมายกันตอไปอีกวา  หมายถึงดับกิเลส  แตยังมีเบญจขันธเหลือ 
ไดแก  นิพพานของพระอรหันตผูยังมีชีวติอยู  ตรงกับคําท่ีคิดข้ึนใชในรุนอรรถกถาวา  [๔ กิเลส 
ปรินิพพาน  (ดับกิเลสส้ินเชิง)  สวนนพิพานอยางท่ีสอง  ก็แปลกันตอไปวา  ดับกิเลสไมมีเบญจ- 
ขันธเหลือ  ไดแก  นิพพานของพระอรหันตเม่ือส้ินชีวิต  ตรงกับคําท่ีคิดข้ึนใชในรุนอรรถกถาวา 
ขันธปรินิพพาน  (ดับขันธ  5  ส้ินเชิง)] 
        เพื่อความแจมชัด  และใหผูศึกษาพจิารณาดวยตนเอง  จะคัดขอความตามบาลีเกี่ยวกับเร่ือง 
นี้มาลงไวดังนี ้  
        � “แทจริง  พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคองคอรหันตไดตรัสไว  ขาพเจาไดสดับมาดังนี้  ภกิษ ุ
ท้ังหลายนิพพานธาตุ  2  อยางเหลานี้  กลาวคือ  สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ  และอนุปาทิเสสนิพ- 
พานธาตุ” 
        “ภิกษุท้ังหลาย  สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ  เปนไฉน  ? ภิกษุท้ังหลาย  ภกิษุในธรรมวินัยนี้เปน 
พระอรหันต  ส้ินอาสวะแลว  อยูจบพรหมจรรยแลว  ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว  ปลงภาระลงไดแลว  
บรรลุประโยชนตนแลวมีสังโยชนเคร่ืองผูกมัดไวกับภพหมดส้ินไปแลว  หลุดพนแลวเพราะรู   
ชอบ,  อินทรีย  5  ของเธอยังดํารงอยูเทียว 
{๑ ขุ.อิติ.25/222/258; คัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ เรียกการแบงอยางนีว้าเปนการแบงตามปริยาย 
   แหงเหตุ (การณปริยาย) แลวแสดงวิธีแบงอีกอยางหนึ่งตามประเภทแหงอาการ เปนนพิพาน 3  
   คือ สุญญตนิพพาน อนิมิตตนิพพาน และ อัปปณิหิตนพิพาน (สงฺคห.39) } 
{๒ เชน อิติ.อ.215; สุตฺต.อ.2/268; นิทฺ.อ.2/215; ปฏิส.อ.382; วินย.ฎีกา 1/43; วิสุทฺธิ.ฎีกา  
   3/214; สงฺคห.ฎีกา 214 } 



{๓ ดู บันทึกพเิศษทายบท } 
{๔ กเิลสปรินิพพาน เชน ที.อ.2/216; 3/34,73,310; ม.อ.2/380; ส.อ.1/24,369; 3/45;  
องฺ.อ.2/44,93,326;3/139,224,281,320,360; สุตฺต.อ.2/210,392; ขันธปรินิพพาน เชน 
ส.อ.1/263; สุตฺต.อ. 1/209; ท่ีมาดวยกันท้ังสอง อยาง เชน อุทาน อ.514; ที.อ.3/112;  
ม.อ.3/525; วิภงฺค อ.562; วินย.ฎีกา 1/266 }  
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เพราะอินทรียท้ังหลายยังไมเสียหาย  เธอยอมไดเสวยอารมณท้ังท่ีพึงใจและไมพึงใจ  ยอมเสวย 
ท้ังสุขและทุกข ; อันใดเปนความส้ินราคะ  ความส้ินโทสะ  ความส้ินโมหะ  ของเธอ,  อันนี้เรียกวา 
สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ”        “ภิกษุท้ังหลาย  อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  เปนไฉน ?  ภกิษุในธรรม 
วินัยนี้ เปนพระอรหันตส้ินอาสวะแลว...หลุดพนแลวเพราะรูชอบ,  อารมณท่ีไดเสวย  (เวทยิต) ท้ัง 
ปวงในอัตภาพนี้แหละของเธอ  ซ่ึงเธอไมติดใจเพลินแลว  (อนภินนัทิต)  จักเปนของเย็น,  ขอนี้   
เรียกวา อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ” 
        ตอจากนีมี้คาถาสําทับความอีกวา.- 
        [๑ “นิพพานธาต  2  อยางเหลานี้  พระผูทรงจักษุ  ผูคงท่ี  ไมข้ึนตอส่ิงใด  ไดทรงประกาศ 
ไวแลว  (คือ) นิพพานธาตุอยางหนึ่ง  เปนทิฏฐธัมมิกะ  (มีในปจจุบัน  หรือทันตาเหน็)  ช่ือวา  
สอุปาทิเสส  เพราะส้ินตัณหาเคร่ือนําไปสูภพ;  สวนนิพพานธาตุอีกอยางหนึ่ง  เปนสัมปรายิกะ 
(มีในเบ้ืองหนา  หรือเปนของลํ้า) เปนท่ีภพท้ังหลายดับไปหมดส้ิน  ช่ือวาอนุปาทิเสส...”] 
        เม่ือพิจารณาตามพุทธพจนท่ีแสดงนิพพานธาตุ  2  อยางนั้น  จะเหน็ไดวาเปนการกลาวถึง 
นิพพานโดยบรรยายอาการ  หรือลักษณะแหงการเกีย่วของกับนิพพาน  คือ  กลาวถึงนิพพานเทาท่ี   
เกี่ยวของกับบุคคลผูบรรลุ  พูดอีกอยางหนึ่งวา  ใชบุคคลผูบรรลุนิพพาน  เปนอุปกรณสําหรับทํา 
ความเขาใจเกีย่วกับนิพพาน  มิใชเปนการบรรยายภาวะของนิพพานลวน ๆ  โดยตรง  ท้ังนี้  เพราะ 
ภาวะของนิพพานเองแท ๆ เปนสันทิฏฐิกะ  อันผูบรรลุจะเห็นไดเอง  และเปนปจจัตตัง  เวทิตัพพัง 
วิญูหิ  อันวญิูชนรูได  จาํเพาะท่ีตวัเอง  ดังไดกลาวแลวขางตน  โดยนัยการอธิบายโดยแบงนิพ- 
พานเปน  2  อยางนี้  กไ็มมีอะไรแตกตางหรือลํ้าลึกไปกวาท่ีไดอธิบายมาแลวขางตนในตอนท่ีวา 
ดวยภาวะของนิพพานและภาวะของผูบรรลุ  นิพพาน  อยางไรก็ตาม  กอนท่ีจะพิจารณาเร่ืองนี้ตอ 
ไปอีก  ขอย้ําความท่ีพระอรรถกถาจารยกลาวไว  ท่ีวาโดยปรมัตถ  (คือความหมายสูงสุด  หรือ 
ความหมายท่ีแทจริง)  [๒ นพิพานไมมีการแบงประเภท  แตท่ีแบงเปนสองนั้น  ก็เปนการแบงโดย 
ปริยายเทานัน้]  และพึงเขาใจความหมายของคําสําคัญ  3  คํา  ตอไปนี้กอน  คือ 
        1)  คําวา  เวทยิต  มาจากรากศัพทเดยีวกับเวทนา  และใชแทนเวทนาบางในบางคราว  แปลวา  
การเสวยอารมณ  ก็ได  อารมณท่ีไดเสวยก็ได  ในท่ีนี้มีรูปพหูพจนเปน  เวทยิตานิ  จึงควรแปลวา  
อารมณ ท้ังหลายท่ีไดเสวยแลว  เทียบไดกบัคําท่ีใชกันในบัดนีว้า  ประสบการณท้ังหลาย 
        2)  คําวา  อนภินนัทิต  เปนคําวิเศษณขยาย  เวทยิต  มาจาก  อภนิันทิต  ซ่ึงแปลวา  เพลิดเพลิน 
หรือช่ืนชม  ในท่ีนี้แปลวา  ติดใจแปล  แตความหมายแทจริงกวางกวานั้น  คือหมายถึง  คลอเคลีย  
หรือเคลาดวยตัณหา  ไมวาจะในแงบวกหรือแงลบ  คือ  ไมวาจะในทางยินดหีรือยินราย  ชอบใจ 
หรือขัดใจ  ก็ตาม (ดังจะเหน็ไดจากพุทธพจนท่ีจะยกมาใหชวยกันพิจารณาขางหนา)  เติม  “น”  
ปฏิเสธเขาขางหนาเปนอนภนิันทิต  แปลวา  ไมติดใจเพลิน  หมายความวา  อารมณท้ังหลายท่ีได   



เสวย หรือประสบการณ  (เวทยิต)  ท้ังหลายเหลานัน้  มิไดถูกคลอเคลียดวยตัณหา คือ  ผานการ 
รับรูเขามาแลว  ก็คงอยูในสภาพ 
{๑ ขุ.อิติ.25/222/258 } 
{๒ อิติ.อ.215 (เคยอาง) }  
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บริสุทธ์ิ  เพราะจิตของผูเสวยอารมณไมถูกบังคับหรือครอบงําใหปรุงแตงบิดเบือนหรือหันเห 
อารมณไปตามอํานาจของราคะ  โทสะ  หรือโมหะ 
        [๑ 3)  คําวา  ทิฏฐธัมมิกะ  แปลตามศัพทวา  เกี่ยวกบัส่ิงท่ีมองเห็น  ของท่ีเห็นกนัได  หรือ 
เห็น ๆ  กันอยูแลว  วาโดยกาล  หมายถึงเปนไปในปจจบัุน  มีในปจจบัุน ทันตาเหน็  หรือชาตินี้   
ชีวิตนี้  วาโดยสถานะหมายถึง  ของธรรมดาสามัญ  ดานวัตถุ  เกีย่วกับชีวิตประจําวัน  เร่ืองช้ัน 
นอก  หรือข้ันตน ๆ  มักมาคูกับสัมปรายิกะ  ซ่ึงแปลตามศัพทวา  ซ่ึงจะถึงตอจากนั้นไป  หรือ 
เลยจากนั้นไป  วาโดยกาลหมายถึงเปนไปในเบ้ืองหนา  มีในภายหนา  พนจากชีวิตนีไ้ป  หรือ 
โลกหนา  วาโดยสถานะ  หมายถึงระดับท่ีเกินหรือเลยจากธรรมดาสามัญ  ส่ิงท่ีลํ้าลึกกวาทิฏฐ- 
ธัมมิกะ  ดานจติใจ  เลยจากชีวิตประจําวัน  เร่ืองช้ันใน  หรือข้ันสูงข้ึนไป]. 
        เม่ือทําความเขาใจเกีย่วกับศัพทท่ีควรทราบแลว  กพ็อจะกลาวถึงความหมายของนิพพาน 
ธาตุสองอยางนั้นไดดังนี้   
        1.  สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ  แปลวา  ภาวะของนิพพานท่ีเปนไปกับดวยอุปาทิเหลืออยู  หรือ 
นิพพานท่ียังเกีย่วของกับขันธ  5  ไดแก  นพิพานของพระอรหันต  ในเวลาท่ีเสวยอารมณตาง ๆ 
รับรูสุขทุกขทางอินทรียท้ัง  5  หรือนิพพานของพระอรหันตผูยังเกี่ยวของกับขันธ  5  ในกระบวน 
การรับรูเสวยอารมณ  พูดอีกอยางหนึ่งวา  นิพพานทามกลางกระบวนการรับรูทางประสาทท้ัง  5  
ซ่ึงเกี่ยวของกบัขันธ  5  [๒ โดยฐานเปนอารมณหรือส่ิงท่ีถูกรับรู]  นิพพานในขอน้ี  เปนดานท่ี   
เพงถึงผลซ่ึงปรากฏออกมาในการรับรู  หรือการเกี่ยวของกับโลกคือส่ิงแวดลอม  ในการดําเนิน 
ชีวิตตามปกติของพระอรหนัต  ดังนั้น [๓ จึงเล็งไปท่ีความหมายในแงของความส้ินราคะ  โทสะ  
และโมหะ]  ซ่ึงทําใหการรับรูหรือเสวยอารมณตาง ๆ  เปนไปดวยจติใจที่เปนอิสระ  ขยายความ 
ออกไปวา  สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ  ไดแก  ภาวะจิตของพระอรหันตซ่ึงปลอดโปรงเปนอิสระ  ไม   
ถูกปรุงแตบังคับดวยราคะ  โทสะ  และโมหะ  ทําใหพระอรหันตนั้น  ผูยังมีอินทรียสําหรับรับรู   
อารมณตาง ๆ  บริบูรณดีอยูตามปกติ  เสวยอารมณท้ังหลายดวยจิตใจท่ีเปนอิสระ  ดวยปญญาท่ี   
รูเทาทันธรรมชาติของมัน  การเสวยอารมณหรือเวทนานั้น  ไมถูกกเิลสครอบงําหรือชักจูง  จึงไม   
ทําใหเกดิตัณหาท้ังในทางบวกและทางลบ  (ยินด-ียินราย  ชอบ-ชัง  ติดใจ-ขัดใจ)  พูดอีกอยาง 
หนึ่งวาไมมีตณัหาที่จะปรุงแตงภพหรือชักนําไปสูภพ   (ภวเนตต)ิ  ภาวะนี้มีลักษณะท่ีมองได  2  
ดาน  ดานหน่ึงคือการเสวยอารมณนั้นเปนเวทนาอยางบริสุทธ์ิบริบูรณในตัว  เพราะไมมีส่ิงกังวล 
ติดของคางใจหรือเง่ือนปมใด ๆ  ภายในท่ีจะมารบกวน  และอีกดานหนึ่ง  เปนการเสวยอารมณ   
อยางไมสยบ  ไมอภินนัท  ไมถูกครอบงําหรือผูกมัดตัว  ไมทําใหเกิดการยึดติดหรือมัวเมาเปน 
เง่ือนงําตอไปอีก  ภาวะเชนนี้  ยอมเปนไปอยูตลอดเวลาในการดําเนนิชีวิตตามปกติของพระ 
อรหันต  เปนเร่ืองปจจุบันเฉพาะหนา  แตละเวลาแตละขณะท่ีรับรูอารมณในชีวิตประจําวนั  



ซ่ึงเรียกวา  ทิฏฐธรรม  (แปลวา  อยางท่ีเหน็ ๆ  กัน  หรือทันตาเห็น 
{๑ ทิฏฐธัมมิกะ ดู บันทึกพิเศษทายบท } 
{๒ ขันธ 5 โดยฐานเปนอารมณหรือส่ิงท่ีถูกรู ดู บทท่ี 2 วาดวยอายตนะ } 
{๓ ความส้ินราคะ ความส้ินโทสะ ความส้ินโมหะ นี้เรียกวานพิพาน (ส.สฬ.18/497/310; 513/ 
   321) ความบําราศราคะ ความบําราศโทสะ ความบําราศโมหะ นี้เปนช่ือของนิพพานธาตุ (ส.ม. 
   19/31/10) }  
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ในเวลานั้น ๆ)  ตามความหมายดังท่ีกลาวมานี้  นิพพานธาตุอยางท่ีหนึ่ง  จึงตองเปนภาวะของ 
พระอรหันต  ท่ียังทรงชีพและดําเนินชีวิตเกี่ยวของกับโลกภายนอกอยูตามปกติ  อยางท่ีเห็น ๆ 
กัน  และทันตาเห็นเปนปจจบัุน 
        2.  อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  แปลวา  ภาวะของนิพพานท่ีไมมีอุปาทิเหลืออยู  หรือนิพพาน 
ท่ีไมเกี่ยวของกับขันธ  5  ไดแก  นิพพานของพระอรหันตพนจากเวลาท่ีเสวยอารมณดวยอิน- 
ทรียท้ัง  5  หรือนิพพานของพระอรหันตท่ีนอกเหนือจากความเก่ียวของกับขันธ  5  ในกระบวน 
การรับรูเสวยอารมณ  พูดอีกอยางหนึ่งวา  ภาวะของนิพพานเองลวน ๆ  แท ๆ  ซ่ึงประจักษแก   
พระอรหันตในเม่ือประสบการณในกระบวนการรับรูทางประสาทท้ัง  5  ส้ินสุดลง  หรือในเม่ือ 
ไมมีการรับรู  หรือในเม่ือไมเกี่ยวของกับการรับรูอารมณ  ทางประสาทท้ัง  5  เหลานัน้  (รวมท้ัง   
อารมณผานทางประสาทท้ัง  5  นั้น  ท่ียังคางอยูในใจ)  ขยายความออกไปวา  อนุปาทิเสสนิพ- 
พานธาตุ  ไดแก  ภาวะนิพพานท่ีพระอรหนัตประสบอันเปนสวนท่ีลึกซ้ึงลงไปหรือลํ้าเลยออกไป 
กวาท่ีมองเห็นกันได  พนจากเวลาท่ีเสวยอารมณหรือรับรูประสบการณทางอินทรียท้ัง  5 แลว  
กลาวคือ  หลังจากรับรูประสบการณ  หรือเสวยอารมณ  โดยไมอภินันท  ดวยตัณหา  ไมเสริมแตง 
คลอเคลียรหรือกร่ิมกรุนดวยกิเลสคือราคะ  โทสะ  และโมหะ  (อภินนัทิตะ)  แลวอารมณหรือ 
ประสบการณเหลานั้น  กไ็มคางคาท่ีจะมีอํานาจครอบงําชักจูงหรือรบกวนตอไปอีก  จึงกลายเปน 
ของเย็น  (สีตภิวิสฺสนฺติ)  คือสงบราบคาบหมดพิษสงไป  ไมอาจกอชาติกอภพข้ึนไดอีก  พูด 
เปนสํานวนวา  พระอรหันต  มีความสามารถพิเศษท่ีจะทําใหอารมณหรือประสบการณตาง ๆ 
ท่ีผานเขามา  มีสภาพเปนกลางปราศจากอํานาจครอบงําหนวงเหนีย่ว  กลายเปนของสงบเย็นอยู   
ใตอํานาจของทาน  พระอรหันตจึงไดช่ือท่ีเปนคุณลักษณะอยางหนึ่งวา  [๑ สีติภูตะ  หรือ  สีตะ 
แปลวา  เปนผูเย็นแลว]  ภาวะท่ีประจักษโดยปราศจากประสบการณเสริมแตงคางคาอยู  หรือ 
ภาวะท่ีประสบในเม่ือไมมีอารมณภายนอกค่ังคางครองใจหรือคอยรบกวนอยูเชนนี้  นับวาเปน 
ภาวะช้ันใน  ซ่ึงอยูนอกเหนือจากการติดตอเกี่ยวของกับโลกภายนอก  ลํ้าเลยไปกวาระดับการรับรู   
ทางอินทรีย  5  พนจากการะบวนการรับรูเสวยอารมณท่ีพัวพันอยูกับขันธ  5  เรียกไดวา เปนการ 
เขาถึงภาวะท่ีปราศจากภพ  หรือไมมีภพใหม  ในภาวะเชนนี้  คือ  เม่ือไมมีขันธ  5  เปนอารมณ   
ทานผูบรรลุนิพพานแลว  กจ็ึงมีนิพพานเปนอารมณ  คือประจักษหรือประสบนิพพานในฐานะท่ี   
เปน [๒ ธัมมายตนะ]  นิพพานในขอท่ีสองนี้  เปนดานท่ีเพงถึงภาวะของนิพพานเองแท ๆ  ท่ี   
ประจักษแกพระ 
{๑ เชน ในขอความวา “ตถาคต...เปนผูดับรอนหมดแลว เย็นซ้ึงเหมือนหวงน้ําลึก” (ขุ.สุ.25/359/ 
   415); และ “(ผูมีจิตหลุดพนแลว) เปนผูหายหิว ดับรอน เย็นซ้ึง เสวยแตความสุข มีตนเปนพรหม 
   อยูแลวตั้งแตในปจจุบันทีเดียว” (ม.ม.13/17/17;123/121;643/588; นอกจากนีพ้ึง 



   ดู วินย.4/11/14; 7/249/106; องฺ.ติก.20/474/175;506/253; ที.ปา.11/274/245;  
   ม.มู.12/325/329; ส.ส.15/566/208; 699/262; องฺ.จตุกฺก.21/198/288;  
   องฺ.ทสก.24/29/69;ขุ.สุ.25/371/435;382/556) } 
{๒ ธัมมายตนะ อายตนะภายนอกอยางท่ี 6 ไดแกธรรมารมณ ซ่ึงแยกไดเปนขันธ 58 กบันิพพาน  
   (นิพพานเปนธรรมนอกเหนือจากขันธ 5 ดังในคัมภีรช้ันหลัง มีคําแสดงลักษณะนิพพานอีกคํา 
   หนึ่งวา “ขันธวินิมุต” แปลวา พนจากขันธ คือจัดเขาในขันธ 5 ไมได ดู ปฺจ.อ.389 และพึงดู  
   สงฺคห.44; สงฺคห.ฎีกา 230 แตกระนั้นกจ็ดัเขาในธัมมายตนะ ดวย; ดู วิภงฺค อ.67 และดูหนังสือ 
   นี้ บทท่ี 2 วาดวยอายตนะ) }  
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อรหันตพนจากกระบวนการรับรูเสวยอารมณภายนอก  นอกเหนือจากการดําเนินชีวติตามปกติ   
เปนภาวะท่ีพูดถึงหรือบรรยายไดเพียงแคลักษณะของการเกี่ยวของกับนิพพานนั้น  ถึงจุดท่ีประ 
สบการณอยางท่ีรูท่ีเขาใจกัน  ซ่ึงไมใชนิพพานไดส้ินสุดลง  สวนภาวะของนิพพานเองแท ๆ  ซ่ึง 
ลึกเลยไปกวานั้น  เปนเร่ืองของผูประสบและประจักษเองจะรูและเขาใจ  คือเปนสันทิฏฐิกะ  ดัง 
ไดกลาวมาแลวถาจะอุปมา  เปรียบมนุษยปุถุชนทั้งหลายเหมือนคนท่ีวายน้ําฝากระแสคล่ืนลมอยู   
ในทะเลใหญ  ผูบรรลุนิพพานก็เหมือนคนที่ข้ึนฝงไดแลว  ภาวะท่ีข้ึนอยูบนฝงแลว  ซ่ึงเปนภาวะ 
เต็มอ่ิมสมบูรณในตวัของมันเอง  มีความปลอดโปรงโลงสบาย  ซ่ึงบุคคลผูนั้นประสบอยูภายใน 
ประจักษแกตนเองโดยเฉพาะเปรียบไดกับอนุปาทิเสสนิพพาน  สวนภาวะท่ีไมถูกบีบค้ันคุกคาม  
ไมติดขัดจํากัดตัวอยูในเกลียวคล่ืน  ไมถูกซัดไปซัดมา  ไมเปนผูตกอยูใตอํานาจของคล่ืนลม 
สามารถเก่ียวของกับส่ิงท่ีอยูรอบตัวอยางเปนอิสระและไดผลดี  ขยับเขยื้อนเคล่ือนไหวไดตาม 
ปรารถนา  เปรียบไดกับสอุปาทิเสสนิพพาน  หรือถาจะอุปมาใหใกลตัวมากกวานัน้  เปรียบ 
มนุษยปุถุชนทัง้หลายเหมือนคนเจ็บไข  ผูบรรลุนิพพานก็เหมือนคนท่ีหายปวยแลวหรือคนที่   
สุขภาพดี  ไมมีโรค  ความไมมีโรค  หรือความแข็งแรงมีสุขภาพดีนั้น  เปนภาวะท่ีสมบูรณในตวั 
ของมันเอง  ซ่ึงบุคคลผูนั้นจะประสบประจักษอยูภายในตนเองโดยเฉพาะ  ภาวะนี้จะอ่ิมเอิบช่ืน 
บาน  ปลอดโปรง  โลงสบาย  คลองเบาอยางไร  เปนประสบการณเฉพาะตัวของผูนั้น  คนอ่ืน 
อาจคาดหมายตามอาการและเหตุผล  แตกไ็มสามารถประสบเสวยได  ภาวะนี้เปรียบไดกับอน-ุ 
ปาทิเสสนิพพานสวนภาวะอีกดานหน่ึงซ่ึงเนื่องอยูดวยกนันั่นเอง  และอาจแสดงออกไดหรือมี- 
ผลตอการแสดงออกในการดาํเนินชีวิตหรือติดตอเกีย่วของกับสภาพแวดลอมตาง ๆ  คือ  ความ 
ไมถูกตองโรคบีบค้ัน  ไมอึดอัค  ไมออนแอไมถูกขัดขวาง  ถวง  หรือชะงักงันดวยความเจ็บปวด 
และออนเปล้ียเปนตน  สามารถขยับเขยื้อนเคล่ือนไหวทําอะไรตาง ๆ  ไดตามตองการ  ภาวะนี้   
เทียบไดกับสอุปาทิเสสนิพพาน. 
        สรุปความวา  นิพพานมีอยางเดยีว  แตแบงมองเปน  2  ดาน  ดานท่ีหนึ่งคือ  นิพพานในแง   
ของความส้ินกิเลส  ซ่ึงมีผลตอการติดตอเกี่ยวของกับโลกภายนอก  หรือตอการดําเนนิชีวิตประ 
จําวัน  ดานท่ีสองคือนิพพานในแงท่ีเปนภาวะจําเพาะลวน ๆ  แท ๆ  ซ่ึงเปนประสบการณเฉพาะ 
ของผูบรรลุ  ไมอาจหยั่งถึงดวยประสบการณทางอินทรีย  5  เปนเร่ืองนอกเหนือจากประสบการณ   
ท่ีเนื่องดวยขันธ  5  ท้ังหมด;  อนุปาทิเสสนิพพานคือ  นิพพานตามความหมายของนิพพานเอง 
แท ๆ  ลวน ๆ  (ไมเกีย่วของกับขันธ  5)  สอุปาทิเสสนิพพานคือ  นิพพานตามความหมายในทาง 
ปฏิบัติเม่ือสัมพันธกับการดาํเนินชีวิตประจําวัน  พูดอีกอยางหนึ่งวา  อนุปาทิเสสนิพพานคือ  นิพ- 
พานในความหมายท่ีพระอรหันตมีนิพพานเปนอารมณ  สอุปาทิเสสนิพพาน  คือนิพพานในความ 
หมายท่ีพระอรหันตมีขันธ  5  เปนอารมณ 



        ท่ีกลาววา  อนุปาทิเสสนิพพาน  หมายถึงภาวะของนิพพานเองแท ๆ  ลวน ๆ  นั้น  ตองกับ 
มติของพระอรรถกถาจารย  ในคัมภีรปรมัตถทีปนี  ซ่ึงอธิบายวา  อมตมหานิพพานธาตุ  เรียกวา  
“อนุปาทิเสสา” ตรงกับภาวะที่พระพุทธเจาตรัสไววา [๑ “มีอยูนะ  ภิกษท้ัุงหลาย!  อายตนะท่ีไมมี   
ปฐวี  ไมมีอาโป  ไมมีเตโช ไมมีวาโย  ไมมีอากาสานัญจายตนะ...”]  นอกจากนัน้  อรรถกถาและ 
ฎีกาบางแหง  อธิบายความหมายบาง 
{๑ ขุ.อุ.25/158/206 (ดู ตอนที่วาดวยภาวะแหงนพิพาน)  อางใน อุทาน อ.187; อิติ.อ.177 }  
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ใชถอยคําบาง  อันแสดงใหเห็นวาอนุปาทิเสสนิพพาน  ตรงกับ  [๑ อนปุาทาปรินิพพาน]  ซ้ึงหมาย 
ถึงภาวะของนพิพานท่ีเปนจดุหมายในการปฏิบัติธรรม  หรือเปนท่ีบรรลุสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
เปนอันสนับสนุนคําอธิบายท่ีไดแสดงมาแลว 
        อนึ่ง  ตามปกติ  กระบวนการรับรูทางอินทรียท้ัง  5  ก็ดี  การติดตอเกี่ยวของกับโลกภายนอก 
และการดําเนนิชีวิตประจําวนัก็ดี  ยอมส้ินสุดลงอยางแนนอนและเดนชัด  เม่ือบุคคลส้ินชีวิต ดังน้ัน 
เม่ือพระอรหันตส้ินชีวิต  เม่ือการรับรูทางอินทรีย  5  ระงับส้ินเชิงแลว  นิพพานธาตุท่ีทานประสบ 
ยอมมีแตเพียงอยางเดยีวคือ  อนุปาทิเสสนิพพาน  ในภาษาสามัญหรือถอยคําท่ีใชท่ัวไป  อนุปาทิ- 
เสสนิพพาน  จึงกลายมาเปนคําเฉพาะสําหรับกลาวถึงการส้ินชีวิตของพระอรหันต  อนุปาทิเสส 
นิพพานเปล่ียนจุดเนนจากการเปนคําแสดงภาวะ  กลายมาเปนคําแสดงกิริยาอาการหรือบรรยาย 
เหตุการณ  ดังจะเห็นไดวา  คําวาอนุปาทิเสสนิพพานท่ีใช  ณ  ท่ีอ่ืนจากนี้  ลวนเปนคํากลาวถึงเหตุ- 
การณท่ีพระพทุธเจาหรือพระอรหันตส้ินชีวิตเปนพื้น  สวนคําวา  สอุปาทิเสสนิพพาน  ไมอาจใช   
เปนคําบรรยายเหตุการณได  และไมจําเปนตองใช  (เพราะมีคําอ่ืนใชมากพออยูแลว)  จึงไมถูก 
กลาวถึง  ณ  [๒ ท่ีอ่ืนใดในพระไตรปฎกอีกเลย] 
{๑ ม.อ.2/209 วา อนุปาทาปรินิพพาน = อัปปจจยปรินพิพาน (นพิพานที่เปนภาวะอสังขตธาตุ) และ 
   ม.ฎีกา อางใน มงฺคล.2/422 วา อัปปจจยปรินิพพาน = อนุปาทิเสสปรินิพพาน จึงรวมความเทากับ 
   พูดวา อนุปาทิเสสปรินิพพาน =  อนุปาทาปรินพิพาน และเทากับภาวะนิพพานท่ีเปนอสังขตธาตุ   
   คือ นิพพานตามความหมายของภาวะนิพพานเองแท ๆ   ลวน ๆ ดังไดอธิบายแลวขางตน; ธ.อ.2/105; 
   อิติ.อ.222 และ พุทฺธ.อ.410 ใชคํา “อนุปาทาปรินิพพาน” แทนคําวา   อนุปาทิเสสปรินิพพาน 
          “อนุปาทาปรินิพพาน” นี้ เปนช่ือของนิพพานอีกคําหนึ่งซ่ึงนาสนใจมาก เปนคําเดี่ยวโดด ไม   
   ใชคูกับใคร มาใน บาลีหลายแหง และมักใชเปนคําแสดงจุดหมายของพระพุทธศาสนา เชน 
   “ภิกษุ ! เราแสดงธรรมมีอนุปาทาปรินิพพานเปนประโยชนท่ีหมาย (ส.สฬ.18/90/59) การประ 
   พฤติพรหมจรรยอยูกับพระผูมีพระภาคเจา ก็เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน  (ม.มู.12/296/291; ส.ม. 
   19/126/34; นอกจากนี้พึงดู วินย.8/1084/406; องฺ.เอก.20/231/57; องฺ.สตฺตก.23/52/71; 
   องฺ.ทสก.24/29/69) ตามปกติอรรถกถาจะอธิบายวา อนุปาทาปรินิพพาน ไดแก อัปปจจย ปรินพิพาน 
   คือภาวะแหงนิพพานท่ีเปนอสังขตธาตุ ซ่ึงไมมีเช้ือคือปจจัยปรุงแตง (ส.อ.3/214; องฺ.อ.1/580; 
   3/212,385; ส.อ.2/408; อิติ.อ.373) เปนภาวะท่ีบรรลุไดแมในระหวางมีชีวิตอยู, แตกมี็อาจารย   
   อยูพวกหนึ่งท่ีเห็นวา อนุปาทปรินิพพาน แปลวา ปรินิพพานโดยไมยึดม่ัน คือไมมีอุปาทาน จึง 
   หมายถึงอรหัตตผล แตมตินี้พระอรรถกถาจารยไมยอมรับ (อางใน ม.อ.2/209) 
          อนึ่ง มีขอสังเกตท่ีนาสนใจอยางยิ่งวา คัมภีรวิมุตติมัคค รจนาโดยพระอุปติสสะ กอนพระ 
   พุทธโฆษาจารยรจนา วิสุทธมัคค อธิบายวา นิสสรณวิมตุติ ไดแก อนปุาทิเสสนิพพาน (ฉบับ 



   แปลภาษาอังกฤษซ่ึงแปลตอจากภาษาจนี หนา 2) นับวาเปนมติท่ีเขากันไดกับความท่ีกลาวใน 
   ท่ีนี้; ดูเร่ืองวมุิตติ ท่ีจะกลาวตอไป. } 
{๒ สอุปาทเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพาน  ท่ีมาคูกันเพื่อแสดงการแบงประเภทของนิพพาน 
   อยางนี้  มีท่ีมาในพระไตรปฎกเพียงแหงเดียวตามท่ีมาซ่ึงไดแสดงไวแลว นอกนั้นมีแตสอุปาทิ- 
   เสสบุคคลและอนุปาทิเสสบุคคล (ท่ีจะกลาวในตอนตอไป) หรือไมก็อนุปาทิเสสนิพพาน ท่ีใช   
   เดี่ยว ๆ เพื่อกลาวถึงการส้ินชีวิตของพระอรหันต (ดังตัวอยางท่ีจะแสดงตอไป); และพึงสังเกตวา  
   การท่ีไดมีผูคิดกันในภายหลัง (เม่ือเร็ว ๆ นี้) ใหใช “นิพพาน” สําหรับพระพุทธเจา และพระ 
   อรหันตสาวกท่ียังมีชีวิต และใหใช “ปรินิพพาน” สําหรับการส้ินชีวติของพระพุทธเจาและพระ 
   อรหันตท้ังหลายน้ัน ความคิดหรือบัญญัตินี้จะใชไดเฉพาะในภาษาไทยเทานั้น สวนในวิชาการ 
   ทางฝายธรรม ไมอาจใชไดเลยเพราะขัดตอภาษาในคัมภรี-  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 336 
        ในพระไตรปฎก  มีขอความหลายแหงกลาวถึงเฉพาะอนุปาทิเสสนิพพานธาตุอยางเดยีว  เชน 
พุทธพจนแสดงพระธรรมวินยัวา  มีความอศัจรรยเหมือนดังมหาสมุทร  8  ประการ  ขอท่ี  5  วา  แม   
ภิกษุ  จํานวนมากมายจะปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  นิพพานธาตุจะปรากฎวาพรอง 
หรือเต็มเพราะเหตุนั้นก็หามิได  เปรียบไดกับสายฝนท่ีหล่ังลงจากฟากฟาสูทองมหาสมุทร  [๑ จะ 
ทําใหมหาสมุทรปรากฏเปนพรองหรือเต็มไปเพราะเหตนุั้นกห็ามิได]  ในคัมภีรมหานิทเทส  เรียก 
ภาวะเชนนี้วา  อนภินพิพพัตติสามัคคี [๒ (ความพรอมเพรียงกันไมแสดงตนในภพ  หรือแปลงาย ๆ 
วา  ความพรอมใจกันไมเกดิ)]  บาลีแสดงเรื่องราวเกี่ยวกบัพุทธประวัติ  ก็กลาวถึงอนปุาทิเสสนิพ- 
พานธาตุหลายแหง  แตละแหงสอแสดงวาหมายถึงการปรินิพพานเม่ือส้ินพระชนมชพีท้ังนั้น  เชน 
พระพุทธเจาตรัสวา  พระฉววีรรณของพระองคผุดผองเปนพิเศษในสองคราวคือ  ในราตรีท่ีตรัสรู   
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  [๓ และในราตรีท่ีทรงปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ]  บิณฑบาต 
ท่ีถวายแดพระองค  มีอยู  2  คราวท่ีมีผลมากมีอานิสงส มากยิ่งกวาบิณฑบาตคร้ังอ่ืน ๆ  คือ  บิณฑ- 
บาตท่ีพระองคเสวยแลวตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  [๔ และท่ีเสวยแลวทรงปรินพิพานดวย 
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ] [๕ สถานท่ีพระตถาคตปรินิพพานดวยอนปุาทิเสสนิพพานธาตุเปนสัง- 
เวชนยีสถานหนึ่งในส่ีแหง]  [๖ การท่ีพระตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  เปนเ 
หตุปจจยัอยางหน่ึงแหงแผนดินไหวคร้ังใหญ]  [๗ และอีกแหงหนึ่งตรัสแสดงเหตุท่ีพระองคได   
พระนาม  “ตถาคต”  วา  เพราะพระดํารัสท้ังปวงท่ีตรัสในเวลาระหวางต้ังแตตรัสรูอนุตรสัมมา- 
สัมโพธิญาณ  จนถึงราตรีท่ีทรงปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  ลวนคงตัวอยางนั้นไมผัน 
แปรเปนอยางอ่ืน] 
        ความจริง  พุทธพจนทํานองเดียวกับท่ีตรัสแสดงนิพพาน  2  อยางนี้  ยังมีอีกหลายแหง  ขอ 
ความคลายกันมาก  และลําดบัความก็อยางเดียวกัน  มีเนื้อความมากกวาดวยซํ้า  อีกท้ังกลาวพาด 
พิงถึงการส้ินชีวิตของพระอรหันตดวย  ตางแตพุทธพจนเหลานั้น  กลาวความตอเนื่องกันไป 
ตลอด  ไมแบงแยกประเภทและไมระบุช่ือนิพพานอยางใด ๆ  ท้ังส้ิน  ขอยกมาเพ่ือชวยกันพ-ิ 
จารณาเปนตัวอยาง  บางทีจะเปนเคร่ืองเทียบใหไดความเขาใจเพ่ิมข้ึนบาง  ดังนี ้
        - อนึ่ง ตามคําอธิบายในปรมัตถมัญชุสา (วิสุทธิ.ฎีกา.3/647)  แสดงวาระหวางดํารงชีวิต มี   
   กรณีท่ีพระอรหันต  เสมือนบรรลุอนุปาทิเสสนิพพานอยางเวลาส้ินชีวิต  ในเม่ือเขาสัญญา 
   เวทยิตนิโรธ  ท่ีเรียกกนังาย ๆ  นิโรธสมาบัติ (ผูอยูในนโิรธสมาบัติ มีภาวะภายนอกเกือบไม   
   ตางจากคนตาย ดู ม.มู.12/501-2-541-3; 510/551; 559/601; วิสุทธิ.3/361-371) } 
{๑ วนิย.7/461/290; องฺ.อฏฐก.23/109/205; ขุ.อุ.25/118/157 } 
{๒ ขุ.ม..29/2111/159 } 
{๓ ที.ม.10/122/156 } 



{๔ ที.ม.10/126/158; ขุ.อุ.25/168/214 } 
{๕ ที.ม.10/131/163; องฺ.จตุกฺก.21/118/162 } 
{๖ ที.ม.10/98/127; องฺ.อฏฐก.23/167/323 } 
{๗ ที.ปา.11/120/148; ขุ.อิติ.25/293/321; ขุ.จู.30/450/229 }  
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        1.  ก.  “ภกิษุท้ังหลาย !  เม่ือใดภกิษุละอวิชชาได  วิชชาเกิดข้ึนแลว,  เพราะสํารอก 
อวิชชาได  เพราะวิชชาเกิดข้ึน  เธอยอมไมปรุงแตงปุญญาภิสังขาร  ไมปรุงแตงอปุญญาภิสังขาร 
ไมปรุงแตงอเนญชาภิสังขาร,  เม่ือไมคิดปรุง  ไมคิดเสริมแตง  ยอมไมถือม่ันส่ิงไรในโลก,  เม่ือ 
ไมถือม่ัน  [๑ ยอมไมกระวนกระวาย],  เม่ือไมกระวนกระวาย  ยอมปรินพิพานประจักษเองทีเดยีว,  
เธอยอมรูชัดวา  :  ชาติส้ินแลว  พรหมจรรยไดอยูแลวกรณียะไดทําแลว  กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยาง 
นี้ไมมีอีก” 
        ข.  “หากเธอเสวยเวทนาที่เปนสุข  ก็รูชัด  (รูเทาทัน)  วา  สุขเวทนาน้ัน  ไมเท่ียง  รูชัดวา 
สุขเวทนา นั้นตนมิไดสยบ  รูชัดวา  สุขเวทนาน้ันตนมิไดติดใจเพลิน  (อนภนิันทิต);  หากเธอ 
เสวยเวทนาท่ีเปนทุกข...หากเธอเสวยเวทนาท่ีไมทุกขไมสุข  ก็รูชัดวา  เวทนานั้นไมเท่ียง...ตน 
มิไดสยบ...ตนมิไดติดใจเพลิน,  หากเธอเสวยสุขเวทนา  ก็เสวยสุขเวทนาน้ันอยางไมถูกมัดตัว,   
หากเธอเสวยทุกขเวทนา...หากเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เสวยเวทนานั้นอยางไมถูกมัดตัว,  เธอ 
นั้นเม่ือเสวยเวทนาท่ีสุดเพียงกาย  (เวทนาทางทวาร  5  คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย)  ก็รูชัดวา  เรา 
เสวยเวทนาท่ีสุดเพียงกาย  เม่ือเสวยเวทนาท่ีสุดเพียงชีวิต  (เวทนาทางใจ)  ก็รูชัดวาเราเสวยเวทนา 
ท่ีสุดเพียงชีวิต;  เธอรูชัดวา  ตอจากจบชีวิตเพราะกายแตกทําลาย  อารมณท่ีไดเสวย (เวทยิตานิ) 
ท้ังหมด  ซ่ึงมิไดติดใจเพลิน  (อนภนิันทิต)  จักเปนของเยน็อยูท่ี  (อายตนะ  12)  นี้เอง  สรีรธาตุ 
(ซากกาย)  จกัคงเหลืออยู” 
            ค.  [๒ “ภิกษุท้ังหลาย  !  เปรียบเหมือนวา  บุรุษยกหมอรอนออกจากเตาเผาหมอ  วางไวท่ี 
พื้นดินเรียบ  สวนท่ีเปนไอรอนพึงสงบหายท่ีหมอนัน้เอง  ดินเผา  (ตวัหมอ)  คงเหลืออยู  ฉันใด  
ภิกษกุ็ฉันนัน้  เม่ือเสวยเวทนาท่ีสุดเพียงกาย  ก็รูชัดวา  เราเสวยเวทนาท่ีสุดเพียงกาย,  เม่ือเสวย 
เวทนาที่สุดเพยีงชีวิต  ก็รูชัดวา  เราเสวยเวทนาท่ีสุดเพียงชีวิต,  เธอยอมรูชัดวา  ตอจากจบชีวิต 
เพราะกายแตกทําลาย  อารมณท่ีไดเสวยทั้งหมด  ซ่ึงมิไดติดใจเพลิน  จกัเปนของเย็นอยูท่ี  
(อายตนะ 12)  นี้เอง  สรีรธาตุ  (ซากกาย)  จักคงเหลืออยู”] 
            ง.  [๓ “ภิกษุท้ังหลาย !  เปรียบเหมือนวา  ประทีปน้ํามัน  อาศัยน้ํามันและไสจึงโพลงอยู   
ได,  เพราะส้ินน้ํามันส้ินไสนัน้  (และไมเติมน้ํามัน  ไมใสไสอ่ืน)  หมดเช้ือ  ยอมดับไป  ฉันใด,   
ภิกษกุ็ฉันนัน้เหมือนกนั  เม่ือเสวยเวทนาท่ีสุดเพียงกาย  ก็รูชัดวา  เราเสวยเวทนาท่ีสุดเพียงกาย,  
เม่ือเสวยเวทนาท่ีสุดเพียงชีวติ  ก็รูชัดวาเราเสวยเวทนาท่ีสุดเพียงชีวิต,  เธอรูชัดวา  ตอจากจบ 
ชีวิตเพราะกายแตกทําลาย  อารมณท่ีไดเสวยแลวท้ังหมด  ซ่ึงมิไดติดใจเพลิน  จักเปนของเย็น 
อยูท่ี (อายตนะ  12) นี้เอง”] 
        [๔ แตในบาลีอีกแหงหนึ่ง  มีความตางมากกวาแหงอ่ืนคือ  มีคําบรรยายและอุปมาแปลก 
ออกไปดังนี]้  



{๑ ปริตสฺสติ (คํานามเปน ปริตสฺสนา) กินความถึง ความสะดุงสะทาน ความหวาดเสียว ความกระ 
   สับกระสาย ความกระวนกระวาย ความหวั่นใจกังวล  ความพะวง ความรอนรนวุนวายใน (ใกล 
   เคียงกับ anxiety) } 
{๒ ก.-ข.-ค. มาใน ส.นิ.16/192/99 } 
{๓ ข. และ ง. มาใน ม.อุ.14/691/443; ส.ข.17/223/153; ส.สฬ.18/380/263; ส.ม.19/1346/404, (แต   
   ทอน ข.ไมมีขอความวา  “สรีรธาตุ (ซากกาย) จักคงเหลืออยู”; สวนทอน ก. ตางกนัหมดทุก 
   แหง เพราะแสดงวิธีปฏิบัติแบบตาง ๆ กนั; ขอความตอนทายวา “จักเปนของเย็นอยูท่ี (อายตนะ 
   12) นี้เอง” หมายความวาหมดพิษสงหมดอิทธิพลอยูเพียงแคท่ีอายตนะ 12 เทานั้น อยางนี้แปล 
   ตามนัย ม.อ.3/700 แตถาแปลตาม อิติ.อ.218; ส.อ.2/102; องฺ.อ.2/478  ตองวา “จักเปนของเย็น 
   อยูในอัตภาพนี้เอง” คือไมเลยตอไปเกดิปฏิสนธิใหมอีก) } 
{๔ องฺ.จตุกฺก.21/195/269; ความทอนแรก (ก.) ของบาลีแหงนี้ แสดงปฏิปทาเผากิเลสท่ีเห็นผล 
   เสร็จส้ินต้ังแตในชาตินี-้  
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        2.  ข.  “ภิกษุผูมีจิตหลุดพนโดยชอบอยางนี้แลว  ยอมบรรลุธรรมเคร่ืองอยูประจํา  6  ประการ 
คือ  เธอเห็นรูปดวยจักษุแลว  ไมดใีจ  ไมเสียใจ  มีอุเบกขา  มีสติ  [๑ มีสัมปชัญญะ],  ฟง 
เสียงดวยหู...สูดกล่ินดวยจมูก...ล้ิมรสดวยล้ิน...ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...รูธรรมารมณดวยใจ 
แลวไมดใีจ ไมเสียใจ  มีอุเบกขา  มีสติ  มีสัมปชัญญะ,  เธอนั้น  เม่ือเสวยเวทนาท่ีสุดเพียงกาย 
ก็รูชัดวา  เราเสวยเวทนาท่ีสุดเพียงกาย  เม่ือเสวยเวทนาท่ีสุดเพียงชีวิต  ก็รูชัดวา  เราเสวย 
เวทนาที่สุดเพยีงชีวิต,  เธอรูชัดวา  ตอจากจบชีวิตเพราะกายแตกทําลายอารมณท่ีไดเสวยแลว 
ท้ังหมด  ซ่ึงมิไดติดใจเพลิน  จักเปนของเยน็อยูท่ี  (อายตนะ  12)  นี้เอง” 
        ค.  “เปรียบเหมือนวา  มีเงาปรากฎเพราะอาศัยตนไม คราวนั้น  บุรุษถือจอบและตะกรามา  
เขาตัดตนไมนัน้ท่ีโคน  คร้ันแลว  ขุดคุยเอารากข้ึน  โดยท่ีสุดแมเทาตนแฝกกไ็มใหเหลือ  เขา 
ตัดผาตัดไมนัน้ใหเปนช้ินเล็กช้ินนอย  ทําใหเปนซีก ๆ  ผ่ึงลมและแดดใหแหงแลวเผาไฟ  ทําให   
เปนข้ีเถา  โปรยไปในลมแรง  หรือในแมน้าํกระแสเช่ียว  เม่ือทําอยางนี้  เงาท่ีปรากฏเพราะอาศัย 
ตนไมนั้น  ยอมเปนอันถูกถอนราก  เปนดจุตาลยอดดวน  ถูกทําใหไมมี  หมดทางเกดิข้ึนไดอีกตอ 
ไป  แมฉันใด,  ภิกษุผูมีจติหลุดพนโดยชอบอยางนี้แลว  ก็ฉันนั้นยอมบรรลุธรรมเคร่ืองอยูประจํา 
6  ประการ...อารมณท่ีไดเสวยแลวท้ังหมด  ซ่ึงมิไดติดใจเพลิน  จักเปนของเย็นอยูท่ี  (อายตนะ 
12) นี้เอง” 
        เพื่อความเขาใจรอบดานในเร่ืองนพิพาน  2  นี้  ขอยอนไปกลาวถึงความคล่ีคลายของความ 
หมายในรุนอรรถกถา  และมติของพระอรรถกถาจารยอีกเล็กนอย  ดังไดกลาวแลววา  ในบาลี  
(คือพระไตรปฏก)  คําวาอนปุาทิเสสนิพพานอยางเดยีวเทานั้น  ถูกใชในการบรรยายเหตุการณ  
หมายถึงการส้ินชีวิตของพระอรหันต  เฉพาะอยางยิ่งของพระพุทธเจา แตตอมาในสมัยอรรถกถา  
สอุปาทิเสสนิพพานก็ถูกนํามาใชในการบรรยายเหตุการณเชนนัน้ดวย  ดังจะเห็นไดจากขอความท่ี   
บรรยายเหตุการณเดียวกันในบาลีกับในอรรถกถาเปรียบเทียบกันดังนี ้
        ในบาลี  [๒ “บิณฑบาต 2  คราว  มีผลเทา ๆ  กัน  มีวบิากเทา ๆ  กัน  มีผลมากกวา  มีอานิสงส   
มากกวาบิณฑบาตคราวอ่ืน ๆ  ยิ่งนัก  กลาวคือ  บิณฑบาตที่ตถาคตบริโภคแลว  ตรัสรูอนุตรสัมมา 
สัมโพธิญาณ  และบิณฑบาตรท่ีตถาคตบริโภคแลว  ปรินพิพานดวยอนปุาทิเสสนิพพานธาตุ”] 
        ในอรรถกถา  [๓ “พระผูมีพระภาคเจา  เสวยบิณฑบาตท่ีนางสุชาดาถวายแลว  ทรงปรินิพพาน 
ดวยสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ  เสวยบิณฑบาตที่นายจุนทะถวายแลว  ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสส 
นิพพานธาตุ”] 
        โดยความคล่ีคลายของความหมายหรือวิวัตฒนาการของการใชคําทํานองน้ี  จึงทําใหความ 
หมายของนิพพานท้ังสองนี้  ในอรรถกถาหลาย ๆ  แหงเนนไปที่จดุแหงเหตุการณ  ในชีวิตของ 
พระพุทธเจาหรือพระ 



 - เปนการยอนคําสอนของนิครนถซ่ึงถือวาบาปกรรมเกาท่ียังใหผลไมเสร็จ ยอมสงผลติดตามไป 
   ในภาพหนา. } 
{๑ พึงสังเกตความหมายของการมีอุเบกขา วามีสติสัมปชัญญะกํากับ ไมใชเฉยท่ือ ๆ ซึม ๆ หรือ 
   เฉยเซอเซอะ ไมรูเร่ือง ไมรูราว } 
{๒ ที.ม.10/126/158; ขุ.อุ.25/168/214 } 
{๓ ที.อ.2/226; อุทาน อ.512; และพึงดูประกอบ องฺ.อ.326; 3/139,224; สุตุต.อ.1/163; 
นิทฺ.อ.2/399  (อธิบาย ขุ.สุ.25/296/339) }  
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อรหันต  [๑ คือเนนการกระทําอันไดแกการบรรลุภาวะ  มากกวาจะเนนตัวภาวะน้ันเอง]  ดวยเหตุ  
นี้ความหมายของนิพพาน  2  เม่ือวาตามนยัของอรรถกถาท่ัว ๆ  ไป  จึงมีลักษณะท่ีคอนขางจํากัด 
หรือรัดตัวมากกลาวคือ  สอุปาทิเสสนิพพาน  หมายถึงดบักิเลส  ยังมีเบญจขันธเหลือ  หรือนิพพาน 
ของพระอรหนัตผู  ยังมีชีวิต  มุงเอาการบรรลุอรหัตตผล  อนุปาทิเสสนิพพาน  หมายถึง  ดับกิเลส 
ไมมีเบญจขันธเหลือ  หรือ นิพพานของพระอรหัตนเม่ือทําลายขันธ  บางทีเรียกดับขันธ  [๒ มุง 
เอาการส้ินชีวติของพระอรหันต]  โดยเฉพาะอนุปาทิเสสนิพพานนัน้  [๓ บางทีทานเอาคติเร่ือง 
จริงจิตหรือจริมวิญญาณมาชวยอธิบายดวย]  ทําใหความหมายของอนปุาทิเสสนิพพานจําเพาะ 
เจาะจงลงไปท่ีการส้ินชีวิตของพระอรหันตอยางชนิดจํากัดตายตัวดิน้เปนอยางอ่ืนไมไดทีเดยีว 
        อยางไรกด็ี  ในบาลีบางแหงท่ีบรรยายภาวะและความเปนไปของพระอรหันต  อรรถกถาได   
อธิบายแยกวาตอนนั้นเปนสอุปาทิเสสนิพพาน  ตอนนีเ้ปนอนุปาทิเสสนิพพาน  บาลีและคําอธิบาย 
เชนนั้นบางแหงก็อาจชวยใหความเขาใจเกี่ยวกับนพิพาน  2  อยางนีก้ระจางมากข้ึน  เชน  บาลีแหง 
หนึ่งวา        [๔ “เพราะตัณหาส้ินไปโดยประการท้ังปวง  จึงนิโรธดวยคลายออกไดไมมีเหลือ   
(นั่นแหละ)  คือนิพพาน;  สําหรับภิกษุผูนิพพานแลวนั้น  เพราะไมถือม่ัน  ภพใหมจึงไมมี”] 
        อรรถกถาอธิบายวา ขอความทอนแรกหมายถึงสอุปาทิเสสนิพพาน  [๕ ทอนหลังหมายถึง 
อนุปาทิเสสนิพพาน]  ขอความน้ีรับกันดกีบับาลีแสดงนพิพาน  2  ในตอนเร่ิมตนของบทน้ี   
        นําอรรถาธิบายท้ังหมดท่ีไดกลาวมารวมท้ังมติของอรรถกถาประกอบเขาดวยกนั  จึงสรุป 
ความหมายของนิพพาน  2  อีกคร้ังหนึ่งวา 
        ภาวะส้ินกิเลส  หรือหมดตัณหา  หรือส้ินราคะ  โทสะ  โมหะ  ท่ีทําใหดําเนินชีวิตสัมพันธกับ 
โลก 
{๑ พึงดูประกอบ อิติ.อ.482; สุตฺต.อ.1/51,347; วิวัฒนาการอันเดนชัดท่ีทําใหความหมายของนิพ- 
   พาน 2 เนนมาท่ีการกระทําหรือเหตุการณมากข้ึน ก็คือการบัญญัติคําวา กิเลสปรินพิพาน และ 
   ขันธปรินิพพาน ข้ึนใช และกําหนดใหกิเลสปรินิพพานเปนความหมายของสอุปาทิเสสนิพพาน 
   พรอมกับใหขันธปรินิพพานเปนความหมายของอนุปาทิเสสปรินิพพาน, อยางไรกด็ี พึงเขาใจวา 
   แมโดยท่ัวไปจะเนนเชนนัน้ แตอรรถกถาและฎีกาก็ตระหนกัอยูเสมอถึงความหมายของสอุปาทิเสส 
   นิพพาน ในแงท่ีเปนภาวะ ดังขอความท่ีทานกลาววา “พระพุทธเจา)...ทรงดํารงอยูในสอุปา 
   ทิเสสนิพพานธาตุ จักยังพระอัตภาพใหเปนไป (= ทรงดําเนินพระชนมชีพ) เพื่อบําเพ็ญประ 
   โยชนแกสัตวท้ังหลาย คือจักทรงอยูดวยทิฏฐธรรมสุขวิหาร จนกวาจะทรงบรรลุอนุปาทิเสส- 
   นิพพานธาตุ” (วิสุทธิ.ฎีกา3/317) “(พระอรหันตท้ังหลาย) ดับไฟราคะเปนตนหมดส้ินดวย 
   อรหัตตมรรคแลว ดํารงอยูในสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ มีปญญา...ไมเฉ่ือยชาท้ังคืนวนั...เพราะ- 
   จริมจิตดับไป ยอมปรินิพพานไมมีเหลือ ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ” (อิติ.อ.389) } 



{๒ ดูท่ีมาในตอนตนของบทนี้ } 
{๓ จริมจิต ดู บันทึกพิเศษทายบท } 
{๔ ขุ.อุ.25/84/122 } 
{๕ อุทานอ.271; นอกจากหลักฐานตาง ๆ เทาท่ีศึกษาผานมาขางตนแลว พึงพิจารณาหลักฐาน 
   ตอไปนี้ประกอบดวยคือสุตฺต.อ.295 วา “เพราะหมดนันทิ (= ตัณหา) จงึเปนสอุปาทิเสส และ 
   เพราะหมดภพ จึงเปนอนุปาทิเสส; ส.อ.1/25 วา สอุปาทิเสสนิพพาน = ความไมเปนไปแหง 
   อนุปาทินนกขันธ 4, อนุปาทิเสสนิพพาน = ความไมเปนไป แหงอุปาทินนกขันธ 5; วิสุทธิ.ฎีกา  
   1/390 วา สอุปาทิเสสนิพพาน = ผล (อรหัตตผล) อนุปาทิเสสนิพพาน = นิพพาน }  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 340 
ภายนอกอยางไรโทษ  ไรทุกข  มีแตเกื้อกูลอํานวยประโยชน  เปนสุข  ซ่ึงมีการตรัสรูหรือบรรลุ   
อรหัตตผลเปนจุดกําหนด  เรียกวา  สอุปาทิเสสนิพพาน 
        ภาวะท่ีหมดความผูกพนักับขันธ  5  พนจากการปรุงแตง  ปราศจากภาพ  หรือไมมีภพใหมสืบ 
ตอไปอีก  ซ่ึงประจักษภายในจําเพาะตัว  มีความจบส้ินแหงชีวิตในโลกเปนจดุกําหนด  เรียกวา  
อนุปาทิเสสนิพพาน 
        พูดใหส้ันกวานั้นอีกวา  ภาวะส้ินกิเลสเปนสอุปาทิเสสนิพพาน  ภาวะส้ินภพเปนอนุปาทิเสส- 
นิพพาน  หรือพูดอีกอยางวา  ภาวะนิพพานทามกลางกิจกรรมของอินทรีย  5  เปนสอุปาทิเสสนิพพาน 
ภาวะนิพพานพนจากหรือเปนอิสระจากกจิกรรมของอินทรีย  5 [๑ เปนอนุปาทิเสสนิพพาน] 
        อยางไรกต็าม  พึงตระหนักในใจวา  ตามท่ีจริงแลว  หลักฐานในบาลีมิไดแสดงวา  ทานสนใจ 
อะไรนักท่ีจะกลาวถึงภาวะของนิพพาน  2  อยางนี้  จดุสนใจท่ีทานเนนและกลาวถึงอยางมาก 
มายก็คือ  เร่ืองท่ีจะนําไปปฏิบัติได  เพื่อใหรูประจักษนิพพานดวยตนเอง  การนําเอาเร่ืองนิพพาน 
สองมากลาวในแงวิชาการเสียยืดยาว  อาจกลายเปนการทําเร่ืองท่ีทานไมยุงใหกลายเปนเร่ืองยาก  
และอาจจะทําใหผูศึกษาคาดหมายเกี่ยวกับอัตราสวนของเร่ืองนี้ท่ีมีพระไตรปฎกมากมายเกิน 
ความจริงไปได  เนื้อความเทาท่ีกลาวมานี้กพ็อจะใหเห็นเคาเง่ือนบางแลว  จึงควรยตุไิว    
เพียงนี้. 
        การพิจารณาเกีย่วกับนพิพานท่ีเปนภาวะส้ินซ้ึงนี้  ถาพูดไปตามแนวหลักธรรมหรือหลักวิชา 
ท่ีแสดงภาวะเพียงอยางเดียว  นอกจากเปนเร่ืองหนักแลว  ยังเปนการเส่ียงตอการวาดภาพท่ีผิด 
พลาดไดดวย  ท้ังนี้เพราะผูเสนอคําอธิบายไมอาจแปลคําศัพทสําคัญบางคําใหไดความหมายจะ 
แจงรอบดาน  และฝายผู  พิจารณาก็อาจมีสัญญาเกา ๆ  เกีย่วกับคําศัพทหรือขอธรรมเหลานั้น 
ท่ีไมสูตรงความหมายท่ีแทจริงนักนอกจากนั้นยังนําเอาความรูสึกของปุถุชนเขามาเทียบอีก 
ดวย  เชน เม่ืออานขอความแสดงภาวะตามหลักวิชาขางตนนี้แลว  อาจมองพระอรหันตเปน 
บุคคลท่ีเสมือนปราศจากชีวติจิตใจ  เย็นชา ไรความรูสึกไมไยดีอะไรกับโลก  เปนตน  ดังนั้น 
เพื่อปองกันความเขาใจผิดอยางนี้  เม่ือพิจารณาเนื้อหาของภาวะตามหลักวิชา  ก็ควรพิจารณา 
ผลท่ีปรากฏในชีวิตจริงเทียบกันไปดวย  ใหเห็นวาเนื้อหาตามหลักวิชากับผลปฏิบัติในชีวิตจริง 
สอดคลองกันไดอยางไร  แมสวนท่ีรูสึกเหมือนขัดกนั  ก็กลมกลืนกนัไดอยางไร  เปนเหตุเปนผล 
สงเสริมกันไดอยางไร เปนการพิจารณาเนือ้หาและความหมายของหลักวิชาดวยการมองท่ีตัวของ 
จริงซ่ึงนํามาต้ังใหดู ของจริงหรือผลในทางปฏิบัตินี้  นอกจากท่ีกลาวไวในตอนท่ีวาดวยภาวะทาง 
จิตภาวะทางปญญา และภาวะทางดานความประพฤติของผูบรรลุนิพพาน  ในตอนตนแลว  พึง 
เทียบเคียงกับตัวอยางตอไปนี้โดยเฉพาะอีกดวย  คือ 
{๑ ความหมายสรุปขอนี้ อาจพูดขยายใหเปนภาพพจน หรือมองเห็นเปนรูปธรรมยิ่งข้ึนวา อนุปาทิ- 



   เสสนิพพาน คือ ภาวะท่ียืนพื้นอยูตลอดท้ังเม่ือพระอรหนัตมีชีพอยูและส้ินชีพแลว สวนสอุปาทิ- 
   เสสนิพพานเปนภาวะนิพพานพื้นผิวท่ีมีจําเพาะต้ังแตตรัสรูถึงส้ินชีพ (ทํานองวา ซอนอยู) เม่ือ 
   พระอรหันตส้ินชีพแลว จึงเปนแตภาวะอนุปาทิเสสนิพพานอยางเดียว อยางไรก็ตาม การพูดแบบ 
   ภาพพจนเชนนี้ มักเปนแงใหขยายความตามแนวเหตุผลในแบบของปรัชญายืดยาวออกไปอีกพน 
   ขอบเขตแหงประโยชนในทางปฏิบัติของพุทธธรรม จึงขอยุติเพียงนี้ }  
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        ก)  ลักษณะภายนอกและชีวิตหมู   
        ในธรรมเจติยสูตร  พระเจาปเสนทิโกศลไดตรัสขอความพรรณาความเล่ือมใสของพระองคตอ 
พระรัตนตรัย  ถวายแดพระพทุธเจา  ซ่ึงพระพุทธองคทรงรับรองวาเปนธรรมเจดียมีประโยชนเปน 
หลักเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย  และทรงแนะนําใหพระสงฆศึกษาทรงจําไว  ในบรรดาขอความ 
เหลานี้  มีขอหนึ่งพรรณนาลักษณะความเปนอยูของพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา  ดังน้ี 
        “ขาแตพระองคผูเจริญ  ขออ่ืนยังมีอีก  หมอมฉันเดนิเท่ียวไปตามอารามตาง ๆ  ตามอุทายาน 
ตาง ๆ  อยูเนือง ๆ,  ณ ท่ีนั้น ๆ  หมอมฉันไดเห็นสมณพราหมณจําพวกหนึ่ง  ซูบผอม  เศราหมอง 
มีผิวพรรณไมผองใสผอมเหลือง  ตามตัวสะพร่ังดวยเสนเอ็น  [๑ ดไูมชวนตาคนใหอยากมอง],   
หมอมฉันไดเกิดความคิดวาพระคุณเจาเหลานี้  คงไมยินดีประพฤติพรหมจรรยเปนแน  หรือไมก ็  
คงมีบาปกรรมอะไรท่ีทําแลวปกปดไว...;  แตหมอมฉันไดเห็นภิกษุท้ังหลายในธรรมวนิัยนี้  สดช่ืน 
ราเริง  มีใจเบิกบาน  มีรูปรางทาทางนายินดี  มีอินทรียเอิบอ่ิมมีความขวนขวายนอย  (ไมวุน)  มี- 
ขนตกราบ  (ใจสงบมีความม่ันใจไมตืน่กลัว)  [๒ เล้ียงชีวิตตามแตเขาจะให]  มีใจดงัมฤคอยู  (มีใจ 
ออนโยน  ไมคิดรบกวนหรือหวังประโยชนจากใคร  รักอิสระ จะไปไหนก็ไปโดยเสรี)  หมอมฉัน 
ไดมีความคิดวา  พระคุณเจาเหลานี้คงรูคุณวิเศษท่ียิ่งใหญข้ึนไปกวาเดิม  ในศาสนาของพระผูมี   
พระภาคเจาเปนแน...,  แมขอนี้  (ก็เปนเหตุให)  หมอมฉันมีความคํานึงทราบซ้ึงธรรม  ในพระผูมี   
พระภาควา  [๓ “พระผูมีพระภาคเปนสัมมาสัมพุทธะ  พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลว 
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว”] 
        [๔ “ภิกษเุหลานั้น  เดินออกจากท่ีอยูนั้น ๆ  คือ  ปา  โคนไม  ภูเขา...แตเชาตรู  มีกิริยาเดนิไป 
ขางหนา  ถอยกลับ แลเหลียว  คูแขน  เหยยีดแขน  นาเล่ือมใส  มีจักษทุอดลง  สมบูรณดวยอิริ- 
ยาบถ”] 
        [๕ “ตราบใดภกิษุท้ังหลายจักยังพรอมเพรียงกนัประชุม  พรอมเพรียงกันขมีขมันแกไขส่ิงเสีย 
หาย  พรอมเพรียงกันทํากิจท่ีสงฆพึงทํา,  ตราบนั้น  ภกิษท้ัุงหลายพึงหวังความเจริญถายเดียวไมมี   
เส่ือมเลย”] 
        ข)  ความมีใจอิสระและมีความสุข 
        [๖ “...ภิกษุท้ังหลายผูเถระ  ในธรรมวนิัยนี้  ถึงยามเชา  นุงสบงทรงบาตรและจีวรเขาไปสู   
หมูบานหรือนคิมเพ่ือบิณฑบาต,  พวกเธอ  ยอมกลาวธรรม  ณ  ท่ีนั้น,  ชาวบานท้ังหลายผูเล่ือม 
ใสยอมทําอาการแสดงออกแหงผู เล่ือมใสแกพวกเธอ,  พวกเธอไมตดิ  ไมหมกมุน  ไมสยบ  ยอม 
บริโภคลาภนัน้  อยางผูรูเทาทันเห็นชองเสียมีปญญาทําใจใหเปนอิสระ,  ลาภผลนั้นยอมชวยเสริม 
ผิวพรรณและกําลังของพวกเธอ,  หาเปนเหตุใหพวกเธอเขาถึงความตายหรือทุกขปางตายไม”] 
        “ผูมีจิตไมหวั่นไหว  รูแจงความจริง  ยอมไมมีความคิดปรุงแตงใด ๆ,  เขาเลิกรําพึงรําพัน 



หมดแลว  จึง 
{๑ แปลอีกอยางวา “ดูเหมือนวาจะไมตั้งใจแลดูผูคน” } 
{๒ หรือ “ประพฤติสมควรแกของท่ีเขาให” (ปรทวุตฺตา) } 
{๓ ม.ม.13/564/510 } 
{๔ วินย.7/198/85 } 
{๕ ที.ม.10/70/90; องฺ.สตฺตก.23/21/21 } 
{๖ ส.นิ.16/679/314 }  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 342 
[๑ มองเหน็แตความปลอดโปรงในท่ีทุกสถาน,  เขาไมยกตัวถือตนใด ๆ  ไมวาในหมูคนเสมอกัน 
คนตํ่ากวา  หรือคนสูงกวา”] 
        [๒ “พระอริยะ  ไมมีความงุนงานหงุดหงิดภายในใจ  ทานผานพนไปแลวจากการท่ีจะไดเปน 
หรือจะไมไดเปนอยางนัน้อยางนี้  ทานปราศจากภัย  มีแตสุข  ไมมีโศก  แมแตเทวดาก็มองใจทาน 
ไมถึง”] 
        [๓ “ผูตัดความติดของตาง ๆ  ไดหมด  กําจัดความกระวนกระวายในหทัยเสียไดแลว  ก็สงบ 
นอนเปนสุขเพราะใจถึงสันติ”] 
        ค)  ความเปนเจาแหงจิต  เปนนายของความคิด 
        [๔ “บุคคลผูเปนมหาบุรุษ  มีปญญามากน้ัน  ประสงคจะตริตรึกความคิดใด  ก็ตริตรึกความคิด 
นั้น  ไมประสงคจะตริตรึกความคิดใด  ก็ไมตริตรึกความคิดนั้น  ประสงคจะดําริขอดาํริใด  ก็ดําริ   
ขอดํารินั้น  ไมประสงคจะดําริขอดําริใด  กไ็มดําริขอดํารินั้น,  ทานบรรลุภาวะมีอํานาจเหนือจิต 
(เจโตวสี)  ในกระบวนความคิดท้ังหลาย”] 
        ง)  ความเปนกันเอง  กับชีวิต  ความตาย  การพลัดพราก  และมีเมตตากรุณาตอทุกชีวิต 
        [๕ “จะมีชีวิตอยู  ก็ไมเดือดรอน  ถึงจะตายก็ไมเศราโศก,  ถาเปนปราชญ  มองเห็นท่ี   
หมายแลว  ถึงอยูทามกลางความเศราโศก  ก็หาโศกเศราไม”] 
        [๖ “ความตายเราก็มิไดช่ืนชอบ  ชีวิตเราก็มิไดติดใจ  เราจักทอดท้ิงกายนี้  อยางมีสัมปชัญญะ  
มีสติม่ัน; ความตายเราก็มิไดช่ืนชอบ  ชีวิตเราก็มิไดติดใจ  เรารอทาเวลา  เหมือนคนรับจางทํางาน 
เสร็จแลว  รอรับคาจาง”] 
        [๗ คร้ังหน่ึง  พระอุปเสนเถระ  นั่งพักอยูในถํ้าแหงหนึ่งในปาสีตวนั  งูสองตัววิ่งไลกันบน 
เพดานถํ้าตัวหนึ่งตกลงมาบนไหลของพระเถระและกันทาน  พิษซานไปอยางรวดเร็ว  พระเถระ 
รูตัววาทานจะส้ินชีวิต  แตทานมิไดมีอาการกิริยาผิดปกติอยางใด ๆ  เกดิข้ึนเลย  และยังไดบอก 
ใหภกิษุท้ังหลายเอารางของทานนอนลงบนเตียง  นําไปวางใหทานปรินิพพานนอกถํ้า] 
        คร้ังหนึ่ง  พระอานนทถามพระสารีบุตรอัครสาวกของพระพุทธเจาวา  ถาพระบรมศาสดา 
ทรงมีอันเปนอยางไรไป  คือทรงลวงลับจากไป  พระสารีบุตรจะเกดิความโศกเศราหรือไม  พระ 
สารีบุตรไดตอบวา  “ถึงแมพระศาสดาจะทรงแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป  ความโศก  ปริเทวะ  
ทุกข  โทมนัส  และอุปายาส  ก็ไมพึงบังเกิดแกผม  กแ็ตผมจะมีความคิดวา  ทานผูมเหศักดิ์ซ่ึง 
มีฤทธ์ิ  มากมีอานุภาพมาก  ไดลับหายไปเสียแลวหนอ{๑ ขุ.สุ.25/422/519 } 
{๒ ขุ.อุ.25/65/101 } 
{๓ องฺ.ติก.20/474/175 } 
{๔ องฺ.จตุกฺก.21/35/46 (บาลีแหงท่ีมาน้ีหมายถึงพระพุทธเจา ในฐานะทรงเปนมหาบุรุษ แตหลัก 



   ฐานอ่ืน ๆ แสดงวาคุณสมบัตินี้มีแกพระขีณาสพท่ัวไป ดู ม.มู.12/262/247; 375/401; องฺ.อ.2/ 
   328,471) } 
{๕ ขุ.อุ.25/108/142 } 
{๖ ขุ.เถร.26/396/403; เทียบ 26/381/363; 383/367 เปนตน } 
{๗ ส.สฬ.18/71/46; ส.อ.3/17 }  
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[๑ หากพระผูมีพระภาคจะพึงทรงดํารงอยูยั่งยืนนาน  ขอนั้นก็จกัเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแก   
ชนเปนอันมากเพ่ือความสุขแกชนเปนอันมาก  เพื่ออนุเคราะหชาวโลก...”] 
        พระเถระชื่ออธิมุตต  ถูกพวกโจรจับไป  ทานไมมีความหวาดหว่ันกลัวภัย  นายโจรแปลกใจ 
กลาวคําซักถาม  ตอไปนี้เปนคําถามของนายโจร  และคําตอบสวนหนึ่งของพระเถระ 
        “กอนนี้  เราจะฆาใครเพ่ือบูชายัญ  ก็ดี  เพื่อเอาทรัยพ  ก็ดี  คนเหลานั้นลวนกลัวภยั  ตัว 
ส่ันและพรํ่าเพอแตทานไมมีความกลัวเลย  สีหนาก็ผองใสนัก  เหตุใดทานจึงไมครํ่าครวญ  
ในเม่ือภยัใหญถึงเพียงนี?้” 
        “แนะนายโจร  ทุกขทางใจ  ยอมไมมีแกผูไมหวงใยชีวิต,  ผูส้ินสังโยชนแลว  ขามพน 
ความกลัวทุกชนิด...เราไมกลัวความตาย  เหมือนคนไมกลัวจะวางภาระลง...ผูบรรลุอุดมธรรมแลว 
ไมตองการอะไรในโลกท้ังหมด  ยอมไมเศราโศกเพราะความตาย  เหมือนคนพนไปไดจากเรือนท่ี   
ไฟไหม,  ส่ิงใด ๆ  ท่ีมีในโลกนี้ก็ดี  ภพที่สัตวจะไดก็ดี  ท้ังหมดนี้พระพุทธเจาตรัสไววาเปนของ 
ไมอิสระ...เราไมมีความคิดวา  เราไดเปน  เราจะเปนหรือจะไมเปน  หรือวาสังขารจักหายสูญไป   
แลวจะครํ่าครวญไปทําไมเพราะเร่ืองสังขารนั้นเลา;  นี่แนะนายโจร  ผูท่ีมองเห็นตามเปนจริงวา  
มีแตความเกิดข้ึน ๆ  แหงธรรมลวน ๆ  มีแตการสืบตอแหงสังขารลวน ๆ  ยอมไมมีความกลัวเลย,  
เม่ือใดบุคคลมองดวยปญญาเห็นโลกเสมอดวยทอนไมใบหญา  เม่ือนัน่  เขาไมพบกบัการท่ี  จะ 
ตองยึดอะไรวาเปนของเรา  ยอมจะไมเศราโศกวา  ของเราไมมี;  รางกาย  เราก็หมดความตองการ 
แลว  ภพเรากไ็มปรารถนา  กายนีจ้ักแตกพังไป  กายอ่ืนก็จะไมมี  ทานมีกิจอะไรจะทํากับรางกาย 
ของเรา  ก็จงทํากิจนั้นตามท่ีทานปรารถนา  เราจะไมมีความโกรธเคืองหรือความรักใคร  เพราะ 
การกระทําของทานนั้นเลย” 
        [๒ พวกโจรฟงคําของพระเถระแลวขนลุกขนชัน  พากันวางอาวุธ  ซักถามอีกเล็กนอยแลว 
ยอมมอบตัวเปนศิษย  บางคนก็ขอบวชเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา] 
        [๓ “ภิกษท้ัุงหลาย  แมหากพวกโจรรายจะพึง  (จับตัว)  เอาเล่ือยท่ีมีดานสองขาง  ตัดอวยัวะ 
นอยใหญ  ผูใดยังใจใหคิดรายในพวกโจร  ผูนั้นหาชื่อวาทําตามคําสอนของเราไม”] 
        [๔ “พระอรหันตท้ังหลายละปาณาติบาต...ประกอบดวยความกรุณา  มุงหวังแตประโยชนแก   
สัตวทุกหมูเหลาตลอดชีวิต”] 
        [๕ “พึงแผไมตรีจิตในสัตวท้ังหลายวา  ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูมีสุข  มีความเกษม...มารดา 
ถนอมบุตรนอยคนเดยีวผูเกิดจากตน  แมดวย อมสละชีวิตฉันใด  พึงเจริญจิตเมตตาไมจํากัด  
ในสัตวท้ังปวง  ฉันนั้น”] 
        “แมแตคนท้ังหลาย  ท่ีมีลูกศรเสียบหวัใจอยู  กย็ังหลับได  ไฉนเราผูปราศจากลูกศรแลวจะ 
นอนไมหลับเลา  เราเดินทางไปในท่ีมีสัตวราย  กไ็มหวาดหวัน่  ถึงจะหลับในท่ีเชนนั้น  ก็มิได   



กลัวภยั  กลางคืนกลางวัน  ไมมีอะไรใหเราเดือดรอน  เราไมเห็นมีอะไรที่จะสูญเสีย  ณ  ท่ีไหน  
ในโลก  ฉะนัน้  เราจะหลับ  ก็มีแตความคิด 
{๑ ส.นิ.16/690/319 } 
{๒ ขุ.เถร.26/385/369 } 
{๓ ม.มู.12/342/351 } 
{๔ องฺ.ติก.20/510/271; องฺ.อฏฐก.23/131/253, 33/261; องฺ.นวก.23/222/402 } 
{๕ ขุ.ขุ.25/10/13; ขุ.สุ.25/308/353 (ท่ีมานแีละ ม.มู.12/342/351 เปนคําสอนสําหรับผูปฏิบัติเพื่อ 
   นิพพาน  นํามาลงไวดวย ในฐษนะท่ีพระอรหันตเปนผูปฏิบัติตามนี้ไดบริบูรณแลว) }  
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[๑ อนุเคราะหปวงสัตว”] 
        [๒ “(ธรรมของมหาบุรุษผูมีปญญามากขอท่ี  1  คือ)  เปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแก   
ชนจํานวนมาก  เพื่อความสุขแกชนจํานวนกมาก  เปนผูทําชุมชนมากมายใหตั้งอยูในอริยญายธรรม 
กลาวคือ  ความมีกัลยาณธรรมความมีกุศลธรรม”] 
        ความจากบาลีเทาท่ียกมาแสดงไวนี้  นอกจากมุงใหผูศึกษามองเหน็ความหมายตาง ๆ ตาม 
ความพิจารณาของตนเองแลว  ยังตองการย้าํความอีก 2  ขอ  ขอหนึ่ง  ถาใชความรูสึกของปุถุ- 
ชนมองดูคําบรรยายเก่ียวกับภายในจิตใจของพระอรหันตตามหลักวิชาขางตน  บางคนอาจวาด 
ภาพผิด ๆ  ไปวา  พระอรหนัต คนจะมีลักษณะเปนคนไมใสใจใยดีอะไรกับใครท้ังส้ิน  ปลอย 
อะไรไปตามเร่ืองตามราวเสมือนไมมีจิตใจจัดเปนคนประหลาดไดพวกหนึ่ง  ดวยเหตุนี้จึงตอง 
ใหพิจารณาเทียบกับลักษณะดานนอกใหเหน็วาพระอรหนัตมีความประพฤตแิละการดําเนิน 
ชีวิตท่ีเปนไปดวยความรับผิดชอบและความมีเหตุผล  ใหเห็นวาเม่ือไมมีประสบการณค่ังคาง 
ครองใจ  ไมมีกิเลสครอบงําเปนเจาหวัใจ  จิตเปนอิสระแลวความรูสึกนึกคิดลักษณะการดําเนิน 
ชีวิตของบุคคลจะเปนอยางไร  ความจริงลักษณะแปลก ๆ  ประหลาด ๆ  ตาง ๆ  มักพบในทาน 
ท่ีไดเจโตวิมุตติบางระดับและบางทาน  สวนพระอรหนัตเปนผูไดปญญาวมุิตติแลวยอมไมมี  แม   
แตความยึดม่ันวา  “เราเปนผูไมยึดม่ัน”  ไมมีกิเลสที่จะแสดงตนวาฉันเปนคนไมยดึม่ัน  ไมมีความ 
ยึดม่ันใหม  (เชนยึดผลสําเร็จบางอยางในทางจิต)  ท่ีจะทําใหแสดงความละเลยไมเอ้ือเฟอตอส่ิง 
ท่ีตนเคยเหนื่อยหนายละทิ้งไปแลว  และไมมีแมแตกเิลสท่ีจะทําใหแสดงความเบ่ือหนายรังเกยีจ 
ดวยเหตนุี้ทานจึงปฏิบัติตัวหรือแสดงออกไปตามเหตุผล  ตามความสมควร  ท่ีมองเห็นดวยปญญา 
อยางนอยก็เพือ่อนุเคราะหแกกุศลจิตของชาวโลก 
        อีกขอหนึง่  การไมมีความกลัว  ไมหวาดเสียว  ไมสะดุง  ไมตกใจไหวหวัน่  [๓ เปนลักษณะ 
ทางจิตท่ีสําคัญอยางหนึ่งของพระอรหันต]  เพราะพระอรหันตหมดราคะ  โทสะ  โมหะ  ท่ีจะ 
เปนเหตุใหเกดิความกลัว  ความหวาดเสียวสะดุง  ดังไดกลาวแลวในตอนวาดวยภาวะทางจิตของ 
ผูเขาถึงนิพพาน  ความกลัว  ความหวาดเสียวสะดุงตกใจนี้  เกิดจากเหตุคือกิเลสท่ีแฝงลึกอยางท่ี  
เรียกกนัวาอยูในจิตไรสํานึก  เปนอาการตอบสนองท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทีทันใด  เม่ือประสบอา 
รมณซ่ึงเปนท่ีตั้งแหงความกลัวอันเขามากระทบโดยไมทันรูตัว  ความสะดุงตกใจเชนนี้  เปนของ 
ปกปดไดยาก  เพราะยังไมทันไดตั้งสติ  จึงเปนเคร่ืองฟองไดอยางดีถึงกิเลสละเอียดท่ียังแฝงอยู   
ภายใน  ไมอาจเสแสรงแกผูอ่ืน  และไมอาจหลอกลวงตนเอง  ในการปฏิบัติธรรมก็เคยปรากฏวา 
ทานใชอาการหวาดเสียวสะดุงตกใจเชนนี้  เปนเคร่ืองพิสูจนการท่ีไดบรรลุหรือยังไมไดบรรลุ   
อรหัตตผล  ในกรณีท่ีละเอียดออน  ซ่ึงพฤติการณท่ัวไปชวนใหเห็นวาได บรรลุแลว  และแมแต   
ตนเองกย็ังหลงผิดไปวาไดบรรลุ  ดังเร่ืองในคัมภีรวา  พระเถระรูปหนึ่งไดสมาบัติแคลวคลอง  



กิเลสถูกขมสงบอยูดวยกําลังสมาบัตินั้น  จงึเขาใจวาตนเปนพระอรหนัต  อยูมาจนชรานับแต   
{๑ ส.ส.15/454/162 } 
{๒ องฺ.จตุกฺก.21/35/46 (ขอนี้เปนคุณสมบัติของพระพุทธเจา แตพระอรหันตท้ังหลายก็เปนผูดํา 
   เนินตามปฏิปทานี้ และคําวา มหาบุรุษ เปนคําหนึ่งท่ีใชเรียกพระอรหันตไดท่ัวไป เชน ขุ.ธ.25/ 
   34/63; ขุ.สุ.25/426/532) } 
{๓ เชน ม.ม.13/589/534; ส.ส.15/865/323 }  
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[๑ ไดสมาบัตถึิง  60  ป  วันหนึ่งเหน็รูปชางใหญมีอาการดุรายกําลังรองแผดเสียง  เผลอตกใจ  จึง 
รูตัววาตนเองเปนปุถุชน] 
        เทาท่ีเสนอคําอธิบายเร่ืองนิพพานสองมาถึงเพียงนี้  ก็ยึดยาวมากแลว  ควรยุติไวคราวหน่ึงกอน 
ยังมีปญหาอีกเพียงแงเดียวท่ียังไมไดอธิบาย  คือขอท่ีมีบางคนชอบถามวา  พระอรหนัตเม่ือส้ินชีวิต 
แลวเปนอยางไร  หรือนิพพานหลังจากการส้ินชีพของพระอรหันตเปนอยางไร คําถามอยางนี้ทาน 
วาเปนขอสงสัยท่ีตั้งข้ึนบนฐานของความเขาใจผิด  คือไมรูจักตัวสภาวะน้ันต้ังแตในปจจุบันนีแ้ลว 
จึงต้ังคําถามผิด ๆ  ข้ึนดังนั้น  จึงจัดเปนคําถามนอกขอบเขตของตอนน้ี  และยกไปพดูในตอนทาย 
        ขอวกกลับไปพูดถึงประเภทและระดบัของนิพพานในแงอ่ืน ๆ  ตอไป 
        ฌานสมาบัติท้ังหลาย  นอกจากจะเปนพื้นฐานท่ีดีในการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานแลว  บาง 
คร้ังทานยังเรียกเปนนพิพานโดยปริยาย  คือโดยออม  หรือโดยความหมายบางแงบางดานอีกดวย 
เชน  มีพุทธพจน  ตรัสเรียกฌาน 4 อรูปฌาน 4 และสัญญาเวทยิตนิโรธ  [๒ (เรียกอีกอยางวานิโรธ 
สมาบัติ)]  แตละอยาง ๆ  วาเปนตทังคนิพพาน  (นพิพานดวยธรรมคูปรับ  หรือ  นิพพานช่ัวคราว) 
บาง  ทิฏฐธรรมนิพพาน  (นพิพานเห็นทันตา)  บาง  สันทิฏฐิกนิพพาน  [๓ (นิพพานท่ีผูบรรลุจะ 
เห็นไดเอง)  บาง]  เชน ขอความในบาลีวา  “ภิกษุสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม  ฯลฯ  เขาถึง 
ปฐมฌาน  แมเพียงเทานี้  พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสเรียกวาเปนทิฏฐธรรมนิพพานโดยปริยาย ;  ฯลฯ 
ภิกษกุาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวง  เขาถึงสัญญาเวทยตินิโรธอยู,  เพราะ 
เห็นดวยปญญา  อาสวะท้ังหลายของเธอก็หมดส้ินไป,  แมเพียงเทานี้  พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัส 
เรียกวา  [๔ เปนทิฏฐธรรมนิพพานโดยนิปปริยาย  (โดยตรง)”]  ผูท่ีมองเห็นขันธ  5  ไมเท่ียงเปน 
ทุกข  เปนอนตัตาแลว  หมดความหวาดสะดุงอยูเปนสุข  [๕ ทานกเ็รียกวาเปนผูตทังคนิพพาน] 
        มีพุทธพจนนาสนใจแหงหนึ่งตรัสไววา  คนท่ีถูกราคะ  โทสะ  โมหะ  ครอบงํา  ยอมคิดใน 
ทางท่ีจะทําตนเองใหลําบากเดือดรอนบาง  ทําคนอ่ืนใหลําบากเดือดรอนบาง  ทําท้ังตนเองและ 
ผูอ่ืนใหลําบากเดือดรอนท้ังสองฝายบาง  ยอมเสวยทุกขโทมนัสทางใจบาง,  คร้ันเขาละราคะ 
โทสะ  โมหะ  ไดแลวเขาก็ไมคิดในทางท่ีจะทําตนเองหรือทําผูอ่ืน  หรือทําท้ังสองฝายใหลําบาก 
เดือดรอน  ไมตองเสวยทุกข  โทมนัสทางใจ,  อยางนีแ้หละเปนสันทิฏฐิกนิพพาน;  เม่ือใดบุคคล 
ผูนี้เสวยภาวะปลอดราคะส้ินเชิง  ภาวะปลอดโทสะส้ินเชิง  ภาวะปลอดโมหะส้ินเชิง  (ราคักขัย  
โทสักขัย  โมหักขัย),  อยางนี้แลคือนิพพานท่ีเปนสันทิฏฐิกะ  (ซ่ึงผูบรรลุเห็นไดเอง)  อกาลิกะ  
(ไมข้ึนกับกาล)  เอหิปสสิกะ  (เชิญใหมาพสูิจนดูได) 
{๑ วิสุทธิ.3/269; วิภงฺค.อ.641 } 
{๒ ธรรม 9 อยางนี้เรียกรวมกันวาอนุปุพพวิหาร 9 แปลวา ธรรมเคร่ืองอยูท่ีประณตีตอกันข้ึนไป 
   ทีละข้ัน ๆ ตามลําดับ หรือ อนุปุพพวหิารสมาบัติ 9 แปลวา ธรรมเคร่ืองอยูท่ีพึงเขาตอกันข้ึนไป 



   ตามลําดับ } 
{๓ แตถายดึเอาการไดฌานเปนการบรรลุนิพพานแทจริง ก็กลายเปนมิจฉาทิฏฐิไป (ม.อุ.14/29/27;  
   40/39; และพึงดู ที.สี.9/50/46; อภิ.วิ.35/990/511) } 
{๔ ดู องฺ.นวก.23/237,251,255/425,475,476 } 
{๕ ส.ข.17/88/54 }  
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โอปนยิกะ  (ควรนอมเขามาไวในใจ) ปจจตัตังั  เวทิตัพพงั  วิญูหิ  [๑ (ซ่ึงวิญูชน  พึงทราบจํา- 
เพาะตน)]   
        [๒ คัมภรีปฏิสัมภิทามัคค  แบงนิโรธ  ซ่ึงเปนไวพนจสําคัญของนิพพานออกเปน  5  อยาง 
หรือ  5  ระดับ]  คือ 
        1.  วิกขัมภนนิโรธ  ไดแกการท่ีผูเจริญปฐมฌาน  ดบันิวรณไดดวยการขมไว  (สมาบัติท้ัง 
8  คือ  รูปฌาน  4  และอรูปฌาน  4  เปนวกิขัมภนนิโรธท้ังหมด  เพราะนับแตเขาถึงปฐมฌานแลว 
เปนตนไป  อกุศลธรรมท้ังหลายมีนวิรณเปนตน  ยอมถูกขมใหระงับดับไปเอง  แตก็ดับช่ัวเวลาท่ี   
อยูในฌานสมบัติเทานั้น;  พูดอยางงายวา  ขมธรรมท่ีเปนขาศึกคือกิเลสตาง ๆ  เชน นวิรณเปน 
ตนไดดวยโลกิยสมาธิ  เปนการดับกิเลสแบบเอาหินทับหญา) 
        2.  [๒ ตทังคนิโรธ  ไดแกการท่ีผูเจริญสมาธิถึงข้ันชําแรกทําลายกิเลส]  ดับความเห็นผิด 
ตาง ๆ  ลงได  ดวยธรรมท่ีเปนคูปรับกัน  (หมายถึงการดบักิเลสในข้ันวปิสสนา  คือใชปญญา 
พิจารณาสภาวะของส่ิงท้ังหลาย  เชน  พิจารณาความไมเท่ียงเปนตน  พิจารณาเห็นใด  ก็เกดิ 
ญาณข้ึนกําจดัความเหน็หรือความยึดถือในทางตรงขามขัดตอสัจธรรมในแงนั้น ๆ  ลงได   
เชนกําหนดเหน็ตัวเราเขาเปนเพียงนามรูปก็ดับสักกายทิฏฐิได  พิจารณาเหน็ความไมเท่ียงก็   
ดับนิจจสัญญาได  พิจารณาเห็นทุกขก็ดับสุขสัญญาได พิจารณาเห็นอนัตตา  ก็ดับอัตตสัญญาได   
เปนตน  เปนการดับกิเลส แบบจุดดวงไฟ  ดับความมืด  แตก็ยังเปนการดับช่ัวคราว  เหมือนวาพอ 
ไฟดับ  ก็มืดอีก) 
        3.  สมุจเฉทนิโรธ  ไดแก  การท่ีผูเจริญโลกุตตรมรรค  ซ่ึงใหถึงความส้ินกิเลส  ดับกิเลส 
ลงได  ดวยการตัดขาด  (หมายถึง  อริยมรรคท้ัง  4  คือ  โสดาปตติมรรค  สกทาคามิมรรค  
อนาคมิมรรคและอรหัตต-มรรรค  ซ่ึงดับกิเลสเชนสังโยชนท้ังหลายไดอยางเด็ดขาด  ไมกลับ 
งอกงามข้ึนมาไดอีก  เหมือนตนไมถูกสายฟาฟาด  หรือขุดรากถอนโคนท้ิง) 
        4.  ปฏิปปสสัทธินิโรธ  ไดแก  การดบักิเลสในขณะแหงผลโดยเปนภาวะท่ีกิเลสราบคาบไป 
แลว  (หมายถึง  อริยผลท้ัง  4  คือ  โสดาปตติผล  สหทาคามิผล  อนาคามิผล  และอรหัตตผล  ซ่ึง 
เปนภาวะสงบเรียบซ้ึงสนิท  เพราะกิเลสไดถูกมรรคตัดขาดระงับดับส้ินไปแลว) 
        5.  นิสสรณนิโรธ  ไดแก  การดับกเิลสท่ีเปนภาวะพนออกไปแลวจากกิเลส  ดํารงอยูตางหาก  
หางไกลจากกิเลส  ไมเกี่ยวของกับกิเลสเลย  นิโรธขอนี้แหละคือนิพพาน  หรือท่ีเรียกวาอมตธาตุ  
ซ่ึงเปนภาวะท่ีปลดโปรงเปนอิสระ 
        ในนิโรธ  5  ขอนี้  สองขอแรกคือ  วิกขัมภนนิโรธ  และตทังคนิโรธ  เปนข้ันโลกีย  สวนสาม 
ขอทายเปนโลกุตตระ  ส่ีขอแรกเรียกวาเปนนิพพานไดโดยปริยาย  คือโดยออมหรือในบางแงบาง 
ดาน  สนขอสุด 



{๑ องฺ.ติก.20/495/202 } 
{๒ ขุ.ปฏิ.31/706/610 (ใน ปฏิส.อ.381 เรียกช่ือนิพพานตามอยางนี้เปน วิกขัมภนปรินพิพาน  
   ตทังคปรินิพพาน และ สมุจเฉทปรินิพพาน) } 
{๓ นิพเพธภาคิยสมาธิ = วิปสสนาสมาธิ  (นิพเพธภาคิยสมาธิ แปลตามแบบวา สมาธิท่ีเปนไปใน 
   สวนแหงการชําแรก สัจจะ; วิปสสนาสมาธิ แปลวา สมาธิท่ีประกอบดวยวิปสสนา สมาธิท่ีเปน 
   ไปเพื่อวิปสสนา หรือสมาธิท่ีใชกับ วิปสสนา; ดู วิสุทธิ.1/110; วิสุทธิ.ฎีกา 1/166; 3/625) }  
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ทายคือ  นิสสรณนิโรธจึงจะเปนนิพพานโดยนิปปริยาย  คือเปนนิพพานแทโดยตรงเต็มตามความ 
หมาย 
        นอกจากนิโรธแลว  คัมภีรปฏิสัมภิทามัคคยังแบงปหานะ  วิเวก  วิราคะ  และโวสสัคคะ  (การ 
ปลอยวาง)  เปนอยางละ  5  ขอ  เชนเดียวกบันิโรธ  5  นี้  [๑ มีขอยอยและความหมายตรงกันท้ัง 
หมด]  สวนคัมภีรรุนอรรถกถานิยมแบงวมุิตติเปน  5  ขอ  มีขอยอยและความหมายของแตละขอ 
ตรงกันกับนิโรธ  5  [๒ ท่ีกลาวมาแลวเชนเดียวกนั]   
        ข้ันตอนหรือระดับแหงการเขาถึงนิพพาน  อยางท่ีรูจักกันท่ัวไป  ก็คือการแบงมรรคผลหรือ 
มรรค  4  ผล  4  ไดแก โสดาปตติมรรค  โสดาปตติผล  สกทาคามิมรรค  สกทาคามิผล  อนาคามิ   
มรรคอนาคามิผล  อรหัตตมรรค  และอรหัตตผล  อยางไรก็ดี  การแบงแบบนี้มักพูดถึงโดยสัมพันธ   
กับบุคคลผูบรรลุ  จึงจะยกไปกลาวในตอนตอไปท่ีวาดวยประเภทและระดับแหงผูเขาถึงนิพพาน  
สวนในท่ีนี้  ขอย้ําไวเพียงวา  มรรคผลนั้นไมใชนิพพาน  แตเปนเพียงข้ันตอนหรือระดับแหงการ 
เขาถึงนิพพาน  และมีขอควรทราบอีกอยางหน่ึงวา  มรรคขอแรกคือ  โสดาปตติมรรค  มีช่ือเรียก 
อีกอยางหนึ่งวา  “ทัสสนะ”  (การเหน็)  เพราะเปนการเหน็นิพพานคร้ังแรก  สวนมรรคเบ้ืองสูงอีก 
3  คือ  สกทาคามิมรรค  อนาคามิมรรคและอรหัตตมรรค  มีช่ือเรียกรวมกันอีกอยางหนึ่งวา 
“ภาวนา”  (การเจริญ)  [๓ เพราะเปนการเจริญในธรรมท่ีโสดาปตติมรรคเห็นไวแลวนัน่เอง] 
                           2.  ประเภทและระดับของผูบรรลุนิพพาน 
        ผูปฏิบัติเพื่อเขาถึงนิพพาน  ท่ีประสบผลสําเร็จบรรลุจุดหมายแลวก็ดี  ผูท่ีดําเนนิกาว 
หนามาในทางท่ีถูกจนถึงข้ันท่ีมองเห็นจดุหมายอยูเบ้ืองหนาแลวและจะตองบรรลุถึงจุดหมาย 
นั้นอยางแนนอนก็ดี  ทานจดัเขาสังกัดในกลุมชนผูเปนสาวกท่ีแทของพระพุทธเจา  ท่ีเรียกวา 
สาวกสงฆ  ดังขอความในบทสวดสังฆคุณวา  “สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ”  ดังนี้เปนตน  
มีคําเฉพาะสําหรับเรียกเพื่อแสดงคุณสมบัติพิเศษของทานผูเปนสาวกที่แทเหลานี้อีกหลายคํา  
คําท่ีใชกันท่ัวไปและรูจกักนัมากท่ีสุด  คงจะไดแกคําวา  “อริยบุคคล”  หรือ  พระอริยะ”  ซ่ึง 
แปลวา  ผูเจริญบาง  ทานผูประเสริฐบาง  ทานผูไกลจากขาศึกคือกิเลสบาง  ฯลฯ  [๔ ความจริงคํา 
วา  อริยบุคคล  เปนคําท่ีนิยมใชสําหรับพูดถึงอยางกวาง ๆ  หรือคลุม ๆ ไป  ไมระบุตวั  หาใชเปน 
คําเฉพาะมาแตเดิมไม]  คําเดิมท่ีทานใชเปนศัพทเฉพาะสําหรับแยกประเภทหรือแสดงระดับข้ันใน 
บาลีไดแกคําวา  ทักขิไณย  หรือ  ทักขิไณยบุคคล  อยางไรก็ตาม  คําวา  ทักขิไณยบุคคลก็ดี  อริย- 
บุคคลก็ดี  ลวนเปนคําเลียนศัพทในศาสนาพราหมณ  ซ่ึงพระพุทธเจาทรงเปล่ียนแปรหรือปฏิวัติ- 
ความหมายเสียใหม  เชนเดียวกับศัพทอ่ืน ๆ  อีกเปนอันมากเชน  พรหม  พราหมณ  นหาตกะ  
เวทคู  เปนตน 
{๑ ขุ.ปฏิ.31/65/39; 704-711/609-612 } 



{๒ เชน วิสุทธิ.2/249; ที.อ.2/26; ส.อ.3/307; ม.อ.3/575; ธ.อ.1/155; 3/93; อุ.อ.40;  
และพึงดูคําอธิบายในวิสุทธิ.3/349 และ วิสุทธิ.ฎีกา3/622 เพิ่มดวย } 
{๓ ม.อ.1/102; สงฺคณี อ.109; วิสุทธิ.3/626 } 
{๔ ตนแบบท่ีใชอริยบุคคลเปนคําเฉพาะ, คงจะไดแกคัมภีรบุคคลบัญญัติแหงอภิธรรมปฎก (ดู  
   อภิ.ปุ.36/18,20/141;22/142;34/144; และพึงดู วนิย.8/946/299; ขุ.ม.29/400/278;  
   ขุ.ปฏิ.31/371/252 ประกอบดวย) }  
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        คําวา  “อริยะ”  ตรงกับสันสกฤต  วา  “อารยะ”  เปนช่ือเรียกเผาชนที่อพยพเขามาทางตะวัน 
ตกเฉียงเหนือของชมพูทวีป  คือประเทศอินเดียเม่ือหลายพันปมาแลว  และรุกไลชนเจาถ่ินเดิมให   
ถอยรนลงไปทางใตและปาเขา  พวกอริยะหรืออารยะน้ี  (เวลาเรียกเปนเผาชนนิยมใชวาพวกอริยกะ 
หรืออารยัน)  ถือตัววาเปนพวกเจริญ  และเหยยีดชนเจาถ่ินเดิมลงวาเปนพวกมิลักขะ  หรือมเลจฉะ 
คือพวกคนเถ่ือน  คนดงคนดอย  เปนพวกทาส  หรือพวกทัสยุ  ตอมาเม่ือพวกอรยิะเขาครอบครอง 
ถ่ินฐานม่ันคงและจัดหมูชนเขาในระบบวรรณะลงตัวโดยใหพวกเจาถ่ินเดิมหรือพวกทาสเปน 
วรรณศูทรแลว  [๑ คําวาอริยะ  หรืออารยะ  หรืออารยัน  ก็หมายถึงชน  3  วรรณะตนคือ  กษัตริย   
พรามหณ  และแพศย  สวนพวกศูทรและคนท้ังหลายอ่ืน  เปนอนารยะท้ังหมด]  การถืออยางนี้เปน 
เร่ืองของชนชาติ  เปนไปตามกําเนิดจะเลือกหรือแกไขไมได  เม่ือพระพุทธเจาออกประกาศพระ 
ศาสนา  พระองคไดทรงสอนใหมวา  ความเปนอริยะหรืออารยะไมไดอยูท่ีชาติกําเนดิ  แตอยูท่ี   
ธรรมซ่ึงประพฤติปฏิบัติและฝกฝนอบรมใหมีข้ึนในจิตใจของบุคคล  ใครจะเกิดมาเปนขนชาติใด  
วรรณะไหนไมสําคัญ  ถาประพฤติอริยธรรมหรืออารยธรรม  ก็เปนอริยะคืออารยชนทั้งนั้น  ใคร 
ไมประพฤติก็เปนอนริยะ  หรืออนารยชนทั้งส้ิน  สัจจธรรมก็ไมตองเปนของท่ีพวกพราหมณผูก 
ขาดโดยจํากัดตามคําสอนในคัมภีรพระเวท  แตเปนความจริงท่ีเปนกลางมีอยูโดยธรรมดาแหง 
ธรรมชาติ  ผูใดรูแจงเขาใจสัจจธรรมท่ีมีอยูโดยธรรมดานี ้ ผูนั้นก็เปนอริยะหรืออารยะ  โดยไม  
จําเปนตองศึกษาพระเวทของพราหมณแตประการใด  [๒ และเพราะการรูสัจจธรรมนี้ทําใหคน 
เปนอริยะสัจจธรรมนั้นจึงเรียกวาอริยสัจจ]  เม่ือวาตามหลัก  บุคคลท่ีจะเขาใจอริยสัจจ  ก็คือ 
ทานท่ีเปนโสดาบันข้ึนไป  ดังนั้นคําวา  “อริยะ”  ท่ีใชในคัมภีรโดยท่ัวไป  จึงมีความหมายเทา 
กับทักขิไณยบุคคลท่ีจะกลาวตอไป  และอริยสัจจ  4  [๓ บางคราวทานก็เรียกวา  อริยธรรม 
หรืออารยธรรม]  อยางไรก็ตาม  คําวา  อริยธรรมหรืออารยธรรมน้ีทานไมไดจํากดัความหมาย 
ตายตัว  [๔ แตยักเยื้องใชไดกบัธรรมหลายหมวด]  [๕ บางทีผอนลงหมายถึงกุศลกรรมบถ  10  
บาง]  [๖ ศีล  5  บางก็มี]  ซ่ึงโดยหลักการกไ็มขัดกันแตประการใด  เพราะผูท่ีจะรักษาศีล  5  ได   
อยางถูกตองตามความหมายอยางแทจริง  (ไมกลายเปนสีลัพพตปรามาสไป)  และม่ันคงยั่งยืนไม   
ดางพรอยตลอดชีวิต  ก็คือคฤหัสถท่ีเปนพระโสดาบันข้ึนไป  ในอรรถกถาท้ังหลายเม่ืออธิบายคํา 
วา  “อริยะ”  ท่ีใชกับบุคคล  [๗ มักอธิบายลงเปนอยางเดียวกันหมดวาหมายถึงพระพุทธเจาพระ 
ปจเจกพุทธเจา  และสาวกของพระพุทธเจา] [๘ แตบางแหงก็สงวนสําหรับพระพุทธเจาอยางเดยีว] 
{๑ ดูคํา “อารฺย” ใน Sir Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, (London: Oxford 
   University Press, 1964), p.152 และพึงดคัูมภีรมนูธรรมศาสตรดวย } 
{๒ ส.ม.19/1703/543 (อางในวิสุทธิ.3/78 แตในบาลีคําวา “อริโยติ” หายไป; นอกจากนี้พึงดู อิติ.อ. 
   111; ปฏิส.อ.73 ดวย); และพึงเทียบ ส.ม.19/1708/545 } 



{๓ ขุ.สุ.25/330/393; สุตฺต.อ.2/191 } 
{๔ ดู ที.อ.2/323; องฺ.ทสก.24/135/258; นทฺิ.อ.2/308 เปนตน } 
{๕ องฺ.ทสก.24/168/296 } 
{๖ องฺ.จตุกกฺ.21/61/90; องฺ.อ.2/409; องฺ.ปฺจก.22/179/238; องฺ.อ.3/75 } 
{๗ เชน วินย.อ.1/185; ที.อ.3/259; นิท.อ.2/87,200; วิสุทธิ.2/270; (ในคัมภีรวภิังคแหง 
อภิธรรมปฏกวา อริยะ ไดแก พระ   พุทธะท้ังหลาย และพุทธสาวกท้ังหลาย - อภิ.ว.ิ35/674/350) } 
{๘ เชน ม.อ.1/28; ส.อ.3/306; นิท.อ.3/306; สงฺคณีอ.503 }  
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สวนคําวา  “อริยะ”  ท่ีใชเปนคุณนามของขอธรรมหรือการปฏิบัติ  มักมีความหมายเทากับคําวา 
[๑ โลกุตตระ]  [๒ แตไมถึงกบัแนนอนตายตัวทีเดยีว]  เทาท่ีกลาวมาเกีย่วกับคําวา  อริยะ  พอ 
สรุปไดวา  แม  คําวาอริยะนีจ้ะมีความหมายกวางสักหนอย  แตในกรณีท่ีใชเรียกบุคคลแลว  จะ 
หมายถึงกลุมชนเดียวกับทักขิไณยบุคคลเปนพื้น  คือหมายถึงทานผูพนจากภาวะปุถุชน  และจัด 
เขาในกลุมสาวกสงฆ  [๓ (ท่ีปจจุบันนยิมเรียกวาอริยสงฆ]  ยิ่งในคัมภรีรุนอรรถกถาลงมาดวยแลว 
ใชอริยะกันในความหมายน้ีแทบจะตายตัวทีเดียว  อีกอยางหนึ่ง  คําวาอริยะนยิมใชในกรณีท่ีพดูถึง 
อยางกวาง ๆ  คลุม ๆ  โดยไมระบุไมแจกแจงระดับข้ัน  สวนทักขิไณยมักใชในกรณรีะบุแบบเปน 
ศัพทเฉพาะในทางวิชาการ  ดังนั้นในท่ีท่ัวไปจึงพบคําวาอริยะใชดาษไปมากกวาคําวาทักขิไณย  
ในท่ีสุดขอท่ีไมควรลืม  ก็คือพระประสงคของพระพุทธเจาท่ีทรงมุงใหมองอริยะหรืออารยชนใน 
ความหมายใหม  ซ่ึงตางจากท่ีพวกพราหมณบัญญัติไว  เม่ือจับความหมายในแงนี้  กล็งขอสรุปได   
อีกทอนหนึ่งซ่ึงเนนความหมายในแงสังคมวา  อริยะหรืออารยชนท่ีจะเปนสมาชิกในสังคมใหมคือ 
ชุมชนชาวพุทธนั้น  เปนอารยชนโดยอารยธรรมคือดวยการดําเนินชีวิตตามรรคาท่ีเรียกวามัชฌิมา 
ปฏิปทา  เปนผูมีศีลธรรมท่ีเปนไปตามเหตุผลบริสุทธ์ิ  เพื่อไมเบียดเบียนตน  ไมเบียดเบียนผูอ่ืน 
ใหมีชีวติรวมกันท่ีสงบสุข  เอ้ือแกความเจริญงอกงามแหงประโยชนท่ีพึงไดพึงถึงตามลําดับท้ัง 
แกตนและผูอ่ืน  ไมใชศีลธรรมท่ีประพฤติตามคําบงการของเจาหนาท่ีผูผูกขาดศาสนาผูลอและ 
ขูดวยผลตอบแทนแกผูหวงัประโยชนสวนตัวในรูปตาง ๆ  ซ่ึงศีลธรรมจะบิดเบือนแปรรูปไปได   
ตาง ๆ  ตามความพอใจของเจาหนาท่ีผูกขาดศาสนาน้ัน ๆ  ดังเชนศีลธรรมแบบพิธีบูชายัญของ 
พวกพราหมณเปนตัวอยาง         
        [๔ ทักขิไณย  แปลวา  ผูควรแกทักขิณา]  มาจากคําวา  ทักขิณา  ซ่ึงตรงกับสันสกฤตวา 
ทักษิณา  ตามความหมายเดมิในศาสนาพราหมณ  หมายถึง  คาตอบแทนการประกอบพิธี   
เฉพาะอยางยิ่งพิธีบูชายัญ  มีกําหนดไวในพระเวท  ไดแก  ทรัพยสินเงินทอง  ของใช  เตียง 
ตั่งเคร่ืองน่ังนอน  ยวดยาน  ธัญญาหารสัตวเล้ียงท้ังหลาย  เหลาสาวสวยยุวนารี  ตลอดจนท่ีดนิ 
หรือดินแดนบางสวนในราชอาณาจักร  ยิ่งเปนยัญพิธีท่ียิ่งใหญข้ึนเทาใด  ทักษิณาก็มีมูลคามาก 
มายมหาศาลข้ึนเพียงนั้น  เชน  ในพิธีอัศวเมธ  พระราชาจะจดัสรรพระราชทานทรัพยสมบัติท่ี   
กวาดเก็บจากดินแดนท่ีปราบลงได  ตลอดจนนางสนมกํานัลใน  เปนทักษิณาใหแกผูประกอบพิธี  
ทักขิไณยหรือผูควรแกทักษษิา  ในท่ีนี้ก็คือ  พวกพราหมณท้ังหลาย  เพราะเปนชนพวกเดียวท่ีประ 
กอบยัญพิธีได  เม่ือพระพุทธเจาเสด็จออกประกาศพระศาสนาแลว  พระองคไดทรงสอนใหลม 
เลิกพิธีบูชายัญ  ทรงนําคําวายัญและทักขิณามาใชในความหมายใหม  ยญักลายเปนวิธีบําเพ็ญทาน 
โดยไมมีการเบียดเบยีนคนและสัตว  สวนทักขิณา  หมายถึงส่ิงของท่ีควรใหหรือของท่ีควรสละ 
{๑ เชน ม.อุ.14/258/181; องฺ.อ.3/176; นิทฺ.อ.2/30 } 



{๒ รวมถึงโลกิยะดวย เชน ส.อ.1/43; 3/415 } 
{๓ ตัวอยางท่ีไมไดใชในความหมายอยางนี้ เชน ขุ.ชา.27/171/55; 357/99; 593/143;1027/220; 
   1898/372; ในกรณีเชนนี้อรรถกถาอธิบายวา อริยะมี 4 ประเภท คือ 1. อาจารอริยะ อารยชน 
   โดยความประพฤติ คือผูดํารงอยูในหลักแหงความดีงาม 2. ทัสสนอริยะ อารยชนโดยรูปราง 
   ลักษณะอาการท่ีเห็นแลวนานิยมเล่ือมใส 3. ลิงคอริยะ อารยชนโดยเพศ คือนุงหมครองเพศ 
   เปนสมณะ 4. ปฏิเวธอริยะ อารยชนโดยการตรัสรู ไดแกพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และ 
   พุทธสาวก ด ูชา.อ.3/55; 4/12; 5/167; 6/269 เปนตน } 
{๔ จาก ทกฺขิณา+เณยฺย ปจจัยในตัทธิต = ทกฺขิเณยฺย แปลงรูปเปนไทย -> ทักขิไณย. }  
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[๑ เปนทาน  หรือส่ิงท่ีบริจาคใหดวยศรัทธา]  ไมใชเปนคาตอบแทนหรือของตอบแทน  หากจะ 
เรียกวาเปนการตอบแทนก็ตองหมายถึงตอบแทนคุณความดี  แตควรจะกลาววา  ของบูชาคุณความ 
ดีมากกวา  และทักขิณาในกรณีนี้  ก็มิใชของเพริศพร้ิงโอฬารเลยขอบเขต  เปนเพยีงปจจัย  4  อยาง 
เรียบ ๆ  งาย ๆ  พอเปนเคร่ืองอาศัยท่ีจําเปนของชีวิตเทานั้น  ทักขิไณยหรือผูควรแกทักขิณาใน 
กรณีนี้  ก็คือบุคคลท่ีไดฝกอบรมตนในทางความประพฤติและคุณธรรมตาง ๆ  อยางเพียบพรอม 
กลายเปนตัวอยางแหงชีวิตท่ีดีงามและมีความสุข  จนกระทั่งแมเพยีงการมีบุคคลเชนนี้อยูในโลก 
ก็เปนประโยชนแกมวลมนุษยคุมคาอยูแลว  ยิ่งบุคคลเชนนี้จาริกเผยแผธรรมดวยการไปปรากฏตัว 
แสดงชีวิตแบบอยางเชนนัน้ใหเห็นกวางขวางออกไปหรือแสดงคําสอนแนะนําผูอ่ืนเพื่อเขาถึงชีวิต 
เชนนั้นดวยตนเองบาง  ก็ยิ่งเปนประโยชนลํ้าคา  เกินกวาราคาของส่ิงตอบแทนใด ๆ  และบุคคล 
เชนนี้ยอมไมเรียกรองหรือหวังผลตอบแทนใด ๆ  ดวย  อาศัยปจจยัส่ีแตพอดํารงชีวิตอยูไดเทานั้น   
ของท่ีใหเพื่อความดํารงอยูของบุคคลเชนนี้แหละคือทักขิณา  และบุคคลเชนนี้ยอมทําใหทักขิณา 
นั้นมีผลมาก  เพราะเปนทักขิณาท่ีชวยใหคุณธรรมความดีงามและตัวอยางท่ีเปนอยูมีอยูจริงแหง 
ชีวิตท่ีมีความสุข  ยังปรากฏอยูในโลกไดและเปนประโยชนกวางขวางออกไป  บุคคลเชนนี้จึงช่ือ 
วาเปนผูควรแกทักษณิาเพราะทําใหทักษณิามีผลมาก  [๒ และไดช่ือตอไปวาเปนนาบุญอันยอด 
เยี่ยมของโลก]  เพราะเปนท่ีงอกงามข้ึนและขจรขจายออกไปแหงความดงีามตาง ๆ  [๓ ท่ีจะทํา 
ใหเกดิประโยชนสุขนานัปการแกชาวโลกท้ังปวง]  แมแตครูอาจารยผูสอนความรูสามัญสวน 
บุคคล  ชาวโลกยังมอบคาตอบแทนใหอยางคุมควร  แลวไฉนจะมอบเคร่ืองอาศัยดํารงชีวิตเพยีง 
เล็กนอยใหแกผูสอนความดงีามหรือธรรมแกโลกไมได  ยิ่งในสมัยปจจบัุน  ผูท่ีทํางานผลิตเพื่อทํา 
ลาย  หรืองานผลิตท่ีมีคาเปนการทําลาย  [๔ (ไมวาจะทําลายเศรษฐกิจ  ทําลายสภาพธรรมชาติ  
หรือทําลายความดีงามของมนุษยชาติก็ตาม)]  พากนัไดรับการพะนอดวยผลตอบแทนอยางฟุงเฟอ 
เหลือลน  ไฉนชาวโลกจะจุนเจือบุคคลผูรักษาโลกและรักษาความดีงามของโลกดวยการชะลอ 
การผลิตและชะลอการบริโภคบางไมได  และถาจะเปรียบเทียบกนัแลวทักขิไณยบุคคลเหลานี้  ซ่ึง 
เปนผูบริโภคเพียงเทาท่ีจําเปนยอมทําใหเกดิความส้ินเปลืองแกโลกเพยีงเล็กนอย  เรียกไดวาเปน 
ผูเอาจากโลกแตนอย  และเปนผูใหแกโลกอยางมากมาย  อนึ่ง  ลักษณะการใหทักขิณาก็ตางจาก 
การใหส่ิงตอนแทนหรือการใหดวยเสนหากนัของชาวโลก  กลาวคือ  ไมไดใหดวยความรูสึก 
ผูกพันหรือเกี่ยวของสวนตัววา  ทานผูนี้ไดชวยเหลือหรือไดทําการนี้ใหแกเรา  หรือวาเราใหแลว 
ทานผูนี้จะไดทําส่ิงนี้ ๆ  ใหแกเรา  แตใหดวยศรัทธาในหลักหรือพลังแหงความดีงาม  ตั้งจิตสํานึก 
วา  เราใหแกทานนี ้
{๑ อรรถกถาวา ของท่ีเขาใหโดยเช่ือกรรมและวิบากแหงกรรม มิไดคํานึงวา ทานผูนีจ้ะไดชวย 
   รักษาโรคใหแกเรา หรือจะไดชวยรับใชเดินเร่ืองใหเรา เปนตน (ดู ขุทฺทก.อ.200); บางแหงวา 



   ของท่ีเขาเช่ือปรโลกแลวพึงให (เชน วสุิทธิ.1/282; อิติ.อ.117; วินย.ฎีกา2/121 เปนตน) } 
{๒ อนุตฺตร ปฺุญกฺเขตฺต โลกสฺส } 
{๓ ดูประกอบท่ี ที.อ.3/242; องฺ.อ.3/204; วนิย.ฎีกา 2/121 เปนตน } 
{๔ การผลิต ตามความหมายท่ีเขาใจกนัท่ัวไป มักเปนการทําลายไปดวยพรอมกัน ไมมากก็นอย  
   ไมดานใดกด็านหน่ึง จนพดูไดวา การผลิตคือรูปหนึ่งของการทําลาย และมีบอยคร้ังท่ี คาใน 
   สวนถูกทําลายมากกวาคาในสวนท่ีผลิต ดังน้ันจึงนาจะถึงเวลาท่ีจะตองมาพิจารณาทบทวน 
   กันใหมเกีย่วกับความหมายของ การทํางาน การใชแรงงาน และการผลิตดวยทัศนะทางเศรษฐ- 
   กิจท่ีกวางขวางกวาเดิม }  
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ซ่ึงเปนผูหนึ่งในหมูสงฆ  หรือเราใหแกทานผูธํารงความดีงามของโลกไว  อยางไรกด็ี  ทักขิ- 
ไณยบุคคลนัน้จะตองเปนทักขิไณยท่ีแท  คือทรงไวซ่ึงคุณธรรมความดีงามท่ีทําใหเปนทักขิไณย 
บุคคลจริงดังท่ีจะกลาวตอไป  ผูใดไมไดเปนทักขิไณยแทจริง  ทานถือวายังไมมีสิทธิสมบูรณท่ีจะ 
รับทักขิณาของชาวโลกมาบริโภค  เชนภกิษุสามเณรแมจะมีความประพฤติดีงาม  เปนผูมีศีล  และ 
ตั้งใจปฏิบัติธรรม  แตตราบใดท่ียังเปนปุถุชนอยู  การท่ีภิกษุสามเณรน้ันรับอาหารบิณฑบาตของ 
ชาวบานมาฉัน  ทานถือวาเปนการบริโภคอยางเปนหนี้  คือเปนหนี้ตอชาวโลก  ควรจะเรงปลด 
เปล้ืองหนี้เสีย  ดวยการใสใจปฏิบัติธรรมใหบรรลุความเปนทักขิไณยบุคคล  ตัวอยางเชน  พระ 
มหากัสสปเถระกลาววา  ทานบริโภคอาหารของชาวแวนแควน  อยางเปนหนี้อยู  7  วัน  [๑ จึง 
ไดรูแจงธรรม]  หมายความวา  เม่ือทานบวชแลวก็ไดพยายามปฏิบัติธรรม  แตก็ใชเวลาเปนปุถุชน 
อยูถึง  7  วัน  จึงบรรลุอรหัตตผล  กลายเปนทักขิไณยบุคคล  สวนในชัน้อรรถกถา  ทานจําแนกการ 
บริโภคของภกิษุสามเณรซ่ึงเปนผูรับทักขิณาของชาวบานมาฉันและใชสอยวามี  4  อยาง  พวกท่ี  1 
ไดแก  ผูท่ีทุศีล  ไมมีคุณความดีสมควรแกภาวะของตน  คงมีแตการนุงหมเปนตนและอาการภาย 
นอกท่ีเปนเคร่ืองหมายเพศ  บุคคลเชนนี้เปนผูไมมีสิทธิในทักขิณา  การรับทักขิณามาฉันและใช   
สอยของผูเชนนี้เรียกวา  เถยยบริโภค  คือบริโภคอยางขโมย  หรือแอบลักเขากิน  พวกท่ี  2  คือผู   
ท่ีมีศีล  แตเม่ือบริโภคปจจัยส่ีไมไดพิจารณา  เชนฉันอาหารไมพิจารณาวา  เราฉันเพยีงเพื่อให   
รางกายดํารงอยูได  ยังชีวิตใหเปนไป  ใหมีสุขภาพเกื้อหนุนแกการปฏิบัติธรรม  มิใชฉันเพื่อ 
โกเกสนุกมัวเมาติดในรสเปนตน  การบริโภคอยางนีเ้รียกวาเปน  อิณบริโภค  คือบริโภคอยาง 
เปนหนี้  แตถาบริโภคโดยพจิารณาไมช่ือวาเปนหนี้  (เบากวาในบาลีท่ีวาตราบใดท่ียังเปนปุถุชน  
ยอมช่ือวาบริโภคอยางเปนหนี้)  พวกท่ี  3  คือพระเสขะหรือทักขิไณยบุคคล  7  พวกแรก  (ในจํา 
นวน  8  ท่ีจะกลาวตอไป)  เม่ือรับทักขิณามาบริโภคการบริโภคของทาน  เรียกวา  ทายชัชบริโภค 
แปลวาบริโภคฐานทายาทหรือมีสิทธิโดยชอบธรรม  ในฐานะท่ีเปนทายาทของพระพทุธเจา  ซ่ึง 
เปนทักขิไณยบุคคลสูงสุด  พวกที่  4  ไดแก  พระอรหนัตท้ังหลาย  ซ่ึงเปนผูพนจากความเปนทาส 
แหงตัณหาแลว  เปนผูมีคุณความดีสมควรแกของถวายอยางแทจริง  มีสิทธิสมบูรณในการรับและ 
บริโภคทักขิณา  การบริโภคของพระอรหนัตทานเรียกวา  [๒ สามิบริโภค  คือบริโภคฐานเปนเจา 
ของ]  ในท่ีนี้สามารถสรุปไดอยางหนึ่งวา  การใชคําวาทักขิไณยเปนการเนนความหมายทั้งในแง   
เศรษฐกิจและสังคม 
        คติเกี่ยวกบัทักขิณาและทักขิไณยน้ี  (รวมทั้งเร่ืองทานบางแง)  รวมอยูในหลักการใหญทาง 
สังคมขอหนึ่งของพระพุทธศาสนา  คือการใหมีชุมชนอิสระอยูชุมชนหนึ่งในสังคมมนุษย  ซ่ึงไม   
ข้ึนตอระบบตาง ๆ  ในสังคมสวนใหญ  ชุมชนนี้แลกเอาความเปนอิสระของตน  ดวยการไมเขายุง 
เกี่ยวกับผลประโยชนตาง ๆ  ในสังคม  และไมวุนกับสถาบันตาง ๆ  ท่ีกาํหนดกันไวของสังคมนั้น 



โดยตรง  ชุมชนน้ีมีระบบความเปนอยูของตนเอง  ท่ีอาศัยความมีจิตใจอิสระเปนพื้นฐาน  และเกื้อ 
กูลแกสังคมดวยการดํารงสืบทอดธรรมใหแกสังคม  และดวยระบบชีวิตท่ีเปนอิสระนั้น  สมาชิก 
ของชุมชนนี้  ไมรับเอาผลประโยชนตอบแทน 
{๑ ส.นิ.16/524/260 } 
{๒ วินย.อ.2/229; ม.อ.3/318; ส.อ.2/250; องฺ.อ1/74; วิสุทธิ.1/53; วิสุทธิ.ฎีกา 1/107 }  
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การทํางานของตน  เปนอยูเพียงดวยทักขิณาอันเกดิจากการเจียดสวนอุทิศบูชาธรรม  (หมายถึง 
การฝกหัดขัดเกลากิเลสเชนความโลภเปนตน  และชวยอุดหนุนการดํารงสืบทอดธรรม)  ของคน 
ในสังคมใหญ  ในรูปท่ีเรียกวาบิณฑบาตเปนตน  โดยไมทําใหเกดิความกระทบกระเทือนแกความ 
เปนอยูหรือชีวติประจําวนัของเขา  เปนเหมือนหมูผ้ึงท่ีเทยีบสัญจรไปเกบ็รวมรวมเกษรและนํ้า 
หวานจากนานาพรรณไมมาทําน้ําผ้ึงและสรางรังของตน  โดยไมทําดอกไมใหชอกชํ้า  [๑ แมแต   
สีและกล่ินก็ไมใหเส่ือมเสีย]  พรอมกันนั้น  ก็ชวยใหพืชพรรณตาง ๆ  เจริญงอกงามขยายพันธุ   
แพรหลายออกไป  สมาชิกของชุมชน  คือสงฆนี้  อาศัยผูอ่ืนท่ัว ๆ ไปเปนอยู  จึงมีพนัธะโดยธรรม 
และจึงเปนอิสระท่ีจะประพฤติเพื่อประโยชนสุขของคนท่ัว ๆ ไป  ชีวติของทานข้ึนตอทุกคน  แต   
ไมข้ึนตอใครเลย  ทานอาศัยทุกคน  จึงเปนของทุก ๆ  คน  แตไมเปนคนของใครเลย  ในสังคมท่ีจัด 
สรรความเปนอยูโดยชอบแลว  [๒ ไมพึงมีคนยากไร]  จึงไมมีคนขอทาน  ในสังคมเชนนั้น  จะมีแต   
สมาชิกของชุมชนอิสระน้ีพวกเดียวท่ีถือวาตนเปนอยูโดยอาศัยผูอ่ืนดวยทักขิณาเชนบิณฑบาต  โดย 
ท่ีบิณฑบาตนัน้หาใชเปนการขอทานแตอยางใดไม  หลักการทางสังคมในเร่ืองชุมชนอิสระท่ีเปน 
สวนผนวกอันจําเปนสําหรับสังคมท่ีดีงามอยางนี้  ยังไมมีในลัทธินิยมทางสังคม  เศรษฐกิจหรือการ 
เมืองอ่ืนใด  หลักการนี้มีรายละเอียดอยางไร  การบิณฑบาตเปนตนมีความหมายแทจริงอยางไรเปน 
เร่ืองใหญท่ีจะตองแยกกลาวไวเปนบทหนึง่ตางหากตามแตจะมีโอกาสตอไป 
        เกณฑจําแนกประเภททักขิไณย  หรืออริยบุคคลนั้น  วาโดยหลักใหญ  มี  2  วิธีคือ  แบงแบบ  8 
(แบงตามข้ันหรือระดับท่ีกําจดักิเลสได  หรืออาจเรียกวา  แบงแบบลบ)  และแบงแบบ  7  (แบงตาม 
คุณธรรมหรือขอปฏิบัติท่ีใหเขาถึงระดับหรือข้ันนั้น ๆ จะเรียกวาแบงแบบบวก กไ็ด) 
แบบท่ี  1  ทักขิไณยบุคคล  8  หรือ  อริยบุคคล  8 
        [๓ เกณฑแบงแบบนี้  จดัตามกิเลสคือยังโยชนท่ีและไดในแตละข้ัน  พรอมไปกบัความกาว 
หนาในการบําเพ็ญไตรสิกขาคือศีล  สมาธิ  และปญญา  ดงันั้นจึงควรรูจักสังโยชนไวกอน  สัง- 
โยชน  แปลตามศัพทวาเคร่ืองผูก  หมายถึง  กิเลสท่ีผูกในสัตว  หรืออกศุลธรรมท่ีผูกมัดสัตวไวกับ 
ทุกขในสังสารวัฏฏเหมือนผูกเทียมสัตวไวกับรถ  มี  10  อยางคือ] 
ก.  โอรัมภาคิยสังโยชน  (สังโยชนเบ้ืองตํ่า  หรือข้ันหยาบ)  5  อยางคือ 
        1.  สักกายทิฏฐิ  ความเห็นวาเปนตัวของตน  ความเห็นท่ียังติดแนนในสมมติวาเปนตัวตน  เรา 
เขา  เปน 
            นั่นเปนนี่  มองไมเหน็สภาพความจริงท่ีสัตวบุคคลเปนเพียงองคประกอบตาง ๆ  มาประชุม 
กันเขา 
{๑ ดู ขุ.ธ.25/14/21 } 
{๒ ดู จักกวัตติสูตร, ที.ปา.11/35/65 } 



{๓ เชน ส.ม.19/349/90; องฺ.ทสก.24/13/18; อภิ.วิ.35/976/509; ที.อ.1/386. (พึงสังเกตวา  
ในบาลีท่ัวไป สังโยชน ขอ 4 และ 5 เปน กามฉันทะและพยาบาท เฉพาะท่ี องฺ.ติก.20/534/312  
เปน อภิชฌาและพยาบาท แตท่ีเรียนกนัมาเปน กามราคะและปฏิฆะนัน้ ก็เพราะถือตามคัมภีรช้ันรอง 
และคัมภีรรุนอรรถกถาฎีกา เชน ขุ.ปฏิ.31/535/436;วิสุทธิ.3/334; สงฺคห.40 เปนตน) }  
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            [๑ ทําใหมีความเห็นแกตัวในข้ันหยาบ  และความรูสึกกระทบกระท่ังบีบค้ันเปนทุกขได   
รุนแรง] 
        2.  วิจิกจิฉา  ความลังเล  สงสัย  เคลือบแคลงตาง ๆ  เชน  สงสัยในพระศาสดา  ในพระธรรม 
            ในพระสงฆ  ในสิกขา  ในเร่ืองท่ีมาท่ีไปของชีวติ  ในปฏิจจสมุปบาท  เปนตน  ทําใหไมม่ัน 
            ใจไมเขมแข็งแกลวกลาท่ีจะดําเนนิชีวิตตามหลักธรรม  ดวยความมีเหตุผล  และในการท่ีจะ 
            เดินหนาแนวดิ่งไปในอริยมรรคา 
        3.  สีลัพพตปรามาส  ความถ่ือม่ันศีลพรต  คือความยึดถือผิดพลาดไปวา  จะบริสุทธ์ิ  หลุดพน 
            ไดเพยีงดวยศีลและพรต  ไดแกการถือศีล  ระเบียบ  แบบแผน  บทบัญญัติ  และขอปฏิบัติ    
            ตาง ๆ  โดยสักวาทําตาม ๆ  กันไปอยางงมงาย  เห็นเปนขลังหรือศักดิ์สิทธ์ิ  ติดอยูแครูป 
            แบบหรือพิธีรีตองก็ดี  ถือดวยตัณหาและทิฏฐิ  คือปฏิบัติเพราะอยากไดผลประโยชนตอบ 
            แทนอยางใดอยางหนึ่ง  หรือเพราะเหน็วาจะทําใหไดเปนนัน่เปนนี่  ก็ดี  ไมเปนไปตาม 
            ความหมายและความมุงหมายท่ีแทจริงของศีลและวัตร  ทําใหปฏิบัติเขวออกนอกลูนอก 
            ทาง  หรือเลยเถิดไป  [๒ ไมเขาสูอริยมรรค] 
        4.  กามราคะ  ความกําหนัดในกาม  ความติดใจในกามคุณ 
        5.  ปฏิฆะ  ความกระทบกระท่ังในใจ  ความหงุดหงิดขัดเคือง  หรืองุนงานใจ 
ข.  อุทธัมภาคิยสังโยชน  (สังโยชนเบ้ืองสูง  หรือข้ันละเอียด)  5  อยางคือ 
        6.  รูปราคะ  ความติดใจในรูปธรรมอันประณีต  เชนติดใจในอารมณแหงรูปฌาน  พอใจในรส 
            ความสุข  ความสงบของสมาธิข้ันรูปฌาน  ติดใจปรารถนาในรูปภพ  เปนตน 
        7.  อรูปราคะ  ความติดใจในอรูปธรรม  เชน  ติดใจในอารมณแหงอรูปฌาน  ติดใจปรารถนาใน 
            อรูปภพ  เปนตน 
        8.  มานะ  ความถือตัว  หรือสําคัญตนเปนนั่นเปนนี่  เชนวา  สูงกวาเขา  เทาเทียมเขา  ต่ํากวาเขา 
           เปนตน 
        9.  อุทธัจจะ  ความฟุงซาน  จิตใจไมสงบ  วาวุน  ซัดสาย  คิดพลานไป 
        10. อวิชชา  ความไมรูจริง  ไมรูเทาทันสภาวะ  ไมเขาใจกฎธรรมดาแหงเหตุและผลหรือไมรู  - 
            อริยสัจจ   
            [๓ ทักขิไณยบุคคล  หรือพระอริยบุคคล  8  นั้น  วาโดยระดับหรือข้ันตอนใหญแลว  ก็มีเพียง  
4  และ  สัมพนัธกับการละสังโยชนดังนี้] 
{๑ คําจํากดัความตามแบบวา มองเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร หรือวิญญาณ เปนตน, มองเห็นตนมี   
   รูป มีเวทนา มีสัญญา มีสังขาร หรือมีวิญญาณ, มองเหน็รูป เวทนา สัญญา สังขาร หรือวิญญาณ ใน 
   ตน, หรือมองเห็นตนในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร หรือในวญิญาณ (ดู ม.มู.12/507/548;  



   ส.สฬ.18/550/354; อภิ.ส.34/671/262; อภ.ิวิ.35/932/493) } 
{๒ สีลัพพตปรามาส ดู บันทึกพิเศษทายบท } 
{๓ ทักขิไณย 2 คือ พระเสขะ และพระอเสขะ มาใน องฺ.ทุก.20/280/80; องฺ.ติก.20/526/297; ทักขิ- 
   ไณยหรืออริยบุคคล 4 (เรียกอยางอ่ืนบาง ไมระบุคําเรียกบาง) เชน ที.สี.9/250/199; ที.ม.10/234/ 
   285; ที.ปา.11/85/117;116/145; ม.อุ.14/285/192; อภิ.ปุ.36/140/219; ใน  
   องฺ.นวก.23/216/393 จําแนกพระโสดาบันออกอีกเปน 3 ประเภท และพระอนาคามเีปน 5 ประเภท  
   รวมกับพระสกทาคามีอีก 1 เปน สอุปาทิเสสบุคคล 9 ประเภท }  
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ก.  พระเสขะ  (ผูยังตองศึกษา)  หรือ  สอุปาทิเสสบุคคล  (ผูยังมีเช้ือคืออุปาทานเหลืออยู)  คือ 
        1.  พระโสดาบัน  ผูถึงกระแสคือเขาสูมรรค  เดินทางถูกตองอยางแทจริง  [๑ หรือปฏิบัติถูก 
            ตองตามอริยมรรคอยางแทจริงแลว]  เปนผูทําไดบริบูรณในข้ันศีล  ทําไดพอประมาณใน 
            สมาธิ  และทําไดพอประมาณในปญญา  [๒ ละสังโยชนได  3  คือ  สักกายทิฏฐิ  วิจิกจิฉา 
            และสีลัพพตปรามาส] 
        2.  พระสกทาคามี  ผูกลับมาสูโลกน้ีอีกคร้ังเดียวกจ็ะกําจัดทุกขไดส้ิน  เปนผูทําไดบริบูรณใน 
            ข้ันศีล  ทําไดพอประมาณในสมาธิ  และทําไดพอประมาณในปญญา  นอกจากละสังโยชน  
            3  ขอตนไดแลว  ยัง  [๓ ทําราคะ  โทสะ  และโมหะ  ใหเบาบางลงดวย] 
        3.  พระอนาคามี  ผูจะปรินิพพานในท่ีผุดเกิดข้ึน  ไมเวียนกลับมาอีก  เปนผูทําไดบริบูรณในศีล 
            ทําไดบริบูรณในสมาธิ  แตทําไดพอประมาณในปญญา  ละสังโยชนไดอีก  2  ขอคือ  กาม- 
            ราคะ   และปฏิฆะ  (รวมเปนละสังโยชนเบ้ืองตํ่าไดครบ  5  ขอ) 
ข.  พระอเสขะ  (ผูไมตองศึกษา)  หรือ  อนปุาทิเสสบุคคล  (ผูไมมีเช้ือคืออุปาทานเหลืออยูเลย)  คือ 
        4.  พระอรหันต  ผูควร  (แกทักขิณาหรือการบูชาพิเศษ)  หรือผูหกักําแหงสังสารจักรไดแลว  
            เปนผูส้ิน  อาสวะ  เปนผูทําไดบริบูรณในสิกขาทั้งสามคือ  ศีล  สมาธิ  และปญญา  ละสัง- 
            โยชนเบ้ืองสูงไดอีกทั้ง  5  ขอ  (รวมเปนละสังโยชนหมดท้ัง  10) 
        พระเสขะ  แปลวาผูยังตองศึกษา  คือยังมีกิจเกี่ยวกบัการฝกฝนอบรมตนท่ีจะตองทําตอไปอีก 
จึงไดแกทักขิไณยบุคคล  3  ระดับตน  ซ่ึงจะตองปฏิบัตใินสิกขา  เพื่อละสังโยชนและบรรลุธรรม 
สูงข้ึนตอไปจนถึงเปนพระอรหันต  สวนพระอเสขะ  แปลวา  ผูไมตองศึกษา  คือทํากจิเกี่ยวกบัการ 
ฝกฝนอบรมตนเสร็จส้ินแลว  บรรลุประโยชนตนแลว  ไมตองปฏิบัติในสิกขาตอไป  ไมมีกิเลสที่    
ตองพยายามละตอไปและไมมีภูมิธรรรมสูงกวานั้นท่ีจะตองขวนขวายบรรลุอีก  จึงไดแกพระ- 
อรหันต  
        สอุปาทิเสสบุคคล  คือผูยังมีอุปาทิเหลืออยู  คือยังมีอุปาทิเสสบุคคล  ซ่ึงก็หมายถึงยังมีกิเลส 
เหลืออยูบางนัน่เอง  จึงไดแกทักขิไณยบุคคล  3  ระดับตน  สวนอนุปาทิเสสบุคคล  คือผูไมมีอุปา- 
ทิเหลืออยู  คือไมมีอุปาทานเหลือ  ซ่ึงก็หมายถึงวาไมมีกิเลสเหลืออยูเลยน่ันเอง  จึงไดแกพระ 
อรหันต  พึงสังเกตวาในท่ีนี้  แปลคําอุปาทิ  วาอุปาทาน  [๔ คือความยดึม่ันท่ีเปนตัวกิเลสเอง]  
ใหตางจากอุปาทิในสอุปาทิเสสนิพพาน  และอนุปาทิเสสนิพพาน  ซ่ึงแปลวาส่ิงท่ีถูกยึดม่ัน  อัน 
หมายถึงเบญจขันธ  ความจึงไมขัดแยงกันในพระสูตรท่ีแสดงขอปฏิบัติสําคัญ ๆ  เชน  สติปฏฐาน 
4  อิทธิบาท  4  อินทรีย  5  เปนตน  ในตอนทายมักมีพุทธพจนท่ีตรัสทํานองสรุปแบบสงเสริมกําลัง 
ใจของผูปฏิบัติวา  เม่ือไดบําเพ็ญขอปฏิบัตินั้น ๆ  แลวพึงหวังผลอยางใดอยางหนึ่งในบรรดาผล 
สองอยางนี้ไดคือ  “ทิฏเฐว  ธมฺเม  อฺญา  สติ  วา  อุปาทิเสเส 



{๑ ดู ส.ม.19/1430-2/434-5 } 
{๒ องฺ.ฉกกฺ.22/361/488 วา ละราคะ โทสะ โมหะ (อยางแรง) ท่ีจะทําใหไปอบายไดดวย } 
{๓ ขุ.ปฏิ.31/535/436 วา พระสกทาคามีละสังโยชน (อีก) 2 คือ กามราคะ และปฏิฆะอยางหยาบ  
   (และวา พระอนาคามีละกามราคะ และปฏิฆะอยางละเอียด); คัมภีรวสุิทธิมรรค (วิสุทธิ.3/326)  
   วา พระสกทาคามีทํากามราคะและพยาบาทใหเบาบาง แตท้ังหมดนี้ไดความเทากนั. } 
{๔ เปนการแปลตามแนวอรรถกถา เชน องฺ.อ.3/214,333 }  
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อนาคามิตา”  [๑ (อรหัตตผลในปจจุบัน,  หรือเม่ือยังมีอุปาทิเหลืออยู  ก็เปนพระอนาคามี)]  ซ่ึงเห็น 
ไดชัดวาคําวาอุปาทิในกรณีเชนนี้หมายถึงอุปาทาน  หรือพูดอยางกวาง ๆ  วากิเลสนัน่เอง 
        ทักขิไณยบุคคล  หรืออริยบุคคล  8  ก็คือ  ทักขิไณยบุคคล  หรืออริยบุคคล  ใน  4  [๒ ระดับ 
ขางตนนั้นเองท่ีแบงซอยออกไประดับละคู  ดังนี้] 
        1.  โสดาบัน  (ทานผูทําใหแจงคือบรรลุโสดาปตติผลแลว) 
        2.  [๓ ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล] 
        3.  สกทาคามี  (ทานผูทําใหแจงสกทาคามิผลแลว) 
        4.  [๓ ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงสกทาคามิผล] 
        5.  อนาคามี  (ทานผูทําใหแจงอนาคามิผลแลว) 
        6.  [๓ ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอนาคามิผล] 
        7.  อรหันต  (ทานผูทําใหแจงอรหัตตผลแลว) 
        8.  [๓ ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอรหตัตผล] 
        ทักขิไณยบุคคล  8  จัดเปน  4  คู  ชุดนี้นี่แลท่ีทานหมายถึงวาเปน  สาวกสงฆ  หรือพระสงฆ   
สาวกของพระพุทธเจาท่ีเปนอยางหนึ่งในพระรัตนตรัยหรือเปนชุมชนในอุดมคติของพระพุทธ- 
ศาสนา  ดังคําในบทสวดสังฆคุณวา  [๔ “ยทิท  จตฺตาริ  ปุริสยุคานิ,  อฏฐ  ปุริสปุคฺคลา,  เอส  
ภควโต  สาวกสงฺโฆ”]  (ไดแกคูบุรุษ  4  ตัวบุคคล  8  พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคนี้...)  
และสาวกสงฆนี้แล  ท่ีตอมานิยมเรียกกนัวา  อริยสงฆในช้ันพระไตรปฎก  พบใชคําวาอริยสงฆ    
แหงเดยีวในขอความท่ีเปนคาถาในอังคุตตรนิกาย  [๕ ฉักกนิบาต]  คือใชอริยสงฆเปนไวพจนของ   
สาวกสงฆ  ในคัมภีรรุนอรรถกถาจึงใชคําวาอริยสงฆกันดื่นข้ึน  ดังจะเห็น 
{๑ ที.ม.10/300/350; ม.มู.12/151/126; ม.ม.13/239/235; ส.ม.19/642/179; 1068/312;  
1218/366; องฺ.ปฺจก.22/67/93; 122/161; องฺ.ทสก.24/59/115; ขุ.อิติ.25/223/260;  
ขุ.สุ.25/390/473; 406/482; (อธิบายในอรรถกถาเชน อิติ.อ.221; สุตฺต.อ.2/389) } 
{๒ ที.ปา.11/342/267; องฺ.อฏฐก.23/149/301; ในอภิธรรมจัดเปน 2 ประเภทคือ มรรคสมังคี ทาน 
   ผูพรอมเพรียงดวย มรรค 4 และผลสมังคี ทานผูพรอมเพรียงดวยผล 4 (อภิ.ปุ.36/150/233) } 
{๓ ในสมัยหลัง ๆ  นี้  บางทีแปลเอาความกันวา  พระผูตัง้อยูในโสดาปตติมรรค  พระผูตั้งอยูใน 
   สกทาคามิมรรค  พระผูตั้งอยูในอนาคามิมรรค  และพระผูตั้งอยูในอรหัตตมรรค  (และแปลโสดา 
   บันวา  พระผูตั้งอยูในโสดาปตติผล  สกทาคามีวาพระผูตั้งอยูในสกทาคามิผล ดังน้ีเปนตน) การ 
   แปลเชนนี้เปนการถือตามศัพทท่ีเกิดในยุคอรรถกถา (มคฺคฏฐ, ผลฏฐ ดูนิทฺ.อ.1/317;2 /226;  
   ขุทฺทก.อ.200; ธ.อ.3/2; วินย.ฎีกา 2/83; ที.อ.1/98 = องฺ.อ.3/179 = ปฺจ.อ.55; ม.อ.2/160;  
   อุทาน อ.386) แตมีขอสังเกตวา คําวา โสดาปตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค ไมพบท่ี 



   ใชในคัมภีรพระไตรปฎกช้ันตน มาปรากฏเร่ิมใชในคัมภีรนิทเทส ปฏิสัมภิทามัคค และพระอภิธรรม 
   เปนตนมา สวนคําวาอรหัตตมรรค พบใชเฉพาะในขอความวา “อรหา วา อสฺสสิ อรหตฺตมคฺค  
   วา  สมาปนโฺน” และ “อรหนฺโต วา อรหตฺตมคฺค วา สมาปนฺนา” (วินย.4/51/60; 64/72; ที.สี.9/231/ 
   186; ส.ส.15/355/114; องฺ.จตุกฺก.21/39/54; องฺ.ฉกฺก.22/329/436; ขุ.อุ.25/47/81;  
   132/177) นอกน้ัน ก็มาเร่ิมใชดื่นในคัมภีรรุนนิทเทส ปฏิสัมภิทามัคคและอภิธรรมเปนตน เชนเดยีวกัน } 
{๔ เชน ม.มู.12/95/67; องฺ.ฉกฺก.22/281/318 } 
{๕ องฺ.ฉกฺก.22/325/418 }  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 356 
[๑ ไดชัดเจนในคัมภีรวิสุทธิมรรค]  เม่ือนิยมเรียกสาวกสงฆเปนอริยสงฆแลวก็เรียก  ภิกษุสงฆ  เปน 
สมมติสงฆ  (สงฆโดยสมมติ  คือ  โดยการตกลงหรือยอมรับรวมกัน ไดแก  ชุมนุมพระภิกษุตั้นแต  4 
รูปข้ึนไป  ไมเจาะจงรูปใด ๆ)  เปนอันเขาคูกัน  (สาวกสงฆ  คูกับภิกษุสงฆ,  อริยสงฆคูกับสมมติ   
สงฆ)  อยางไรก็ดีการเรียกวา  อริยสงฆและสมมติสงฆนี้  นับวาเปนการเรียกท่ีมีหลัก  และเปนการ 
เนนความหมายท่ีมีประโยชนอีกดานหน่ึงของคําวาสงฆ  จึงไมนาจะมีขอขัดของใด ๆ  ในการที่จะ 
ใชกันอยางแพรหลายเพื่อมองเห็นชัดเจนข้ึน  จะแสดงทักขิไณยบุคคลพรอมดวยไตรสิกขาท่ีบํา- 
เพ็ญและสังโยชนท่ีละไดใหดู  ดังนี้   
        ทักขิไณยบุคคล                        สิกขาท่ีบําเพ็ญ                        สังโยชนท่ีละได   
        ระดับท่ี 1 พระโสดาบัน                                                          1. สักกายทิฏฐิ   
                                                ศีลบริบูรณ                                2. วิจิกจิฉา  
                                        (สมาธิและปญญาพอประมาณ)       3. สีลัพพตปรามาส 
ระดับท่ี 2 พระสกทาคามี----------------------------+ ราคะ โทสะ โมหะ เหลือเบาบาง 
ระดับท่ี 3 พระอานาคามี          ศีลและสมาธิบริบูรณ                         4. กามราคะ 
                                        (ปญญาพอประมาณ)                     5. ปฏิฆะ 
                                                                                          6.รูปาราคะ 
                                                                                          7. อรูปราคะ 
ระดับท่ี 4 พระอรหันต   ศีล สมาธิ ปญญาบริบูรณ                             8. มานะ 
                                                                                          9. อุทธัจจะ 
                                                                                         10. อวิชชา 
แบบท่ี  2  ทักขิไณยบุคคล  7  หรือ  อริยบุคคล  7 
        เกณฑแบงแบบนี้  จดัตามอินทรียท่ีแกกลาเปนตัวนําไปการปฏิบัติ  และสัมพันธกับวิโมกข  8  
จึงควรทราบอินทรีย  และวิโมกข  8  กอน 
        อินทรีย  แปลวาธรรมท่ีเปนใหญในกจิ  หมายถึง  ธรรมท่ีเปนเจาการในการครอบงําหรือกําราบ 
ส่ิงท่ีเปนปฏิปกษในการปฏิบัติธรรม  คือ  ความขาดศรัทธา  ความเกียจคราน  ความเพิกเฉย 
ปลอยปละละเลยความฟุงซาน  และการขาดความรู  ความหลงผิด  หรือการไมใชปญญา  อินทรีย   
เปนอํานาจท่ีหนุนนําใหปฏิบัติธรรมกาวหนาไปได  มี  5  อยาง  คือ  สัทธา  (ความเช่ือ)  วิริยะ  
(ความเพยีร)  สติ  (ความระลึกได  หรือครองใจไวกับกจิท่ีทํา)  สมาธิ  (ความมีจิตต้ังม่ัน)  และ 
ปญญา  (ความรูชัดหรือความเขาใจ)  ในการปฏิบัติธรรม  อินทรียแตละอยางของตางบุคคล   
จะยิ่งหรือหยอนไมเทากนั  อินทรียท่ีทําใหเกิดความแตกตางใน 
{๑ วิสุทธิ.1/279; วินย.ฎีกา 1/20 เปนตน }  
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การบรรลุธรรม  จนเปนเกณฑแบงประเภททักขิไณย  หรืออริยบุคคล  มี  3  อยางคือ  สัทธิทรีย 
(อินทรียคือศรัทธา)  สมาธินทรีย  (อินทรียคือสมาธิ)  และปญญินทรีย  (อนิทรียคือปญญา) 
        วิโมกข  แปลวา  ความหลุดพน  หมายถึงภาวะท่ีจิตหลุดพนจากธรรมท่ีเปนปฏิปกษท้ังหลาย  
เพราะจิตนั้นยนิดียิ่งในอารมณท่ีกําลังกาํหนด  จึงนอมดิง่เขาอยูในอารมณนั้น  ในเวลานั้นจิตปราศ- 
จากบาปอกุศลธรรมท้ังหลาย  จึงเรียกวาเปนความหลุดพน  [๑ แตก็เปนเพียงความหลุดพนดวย 
กําลังสมาธิในฌานสมาบัติ  และเปนไปช่ัวคราวตราบเทาท่ีอยูในฌานสมาบัติเหลานั้น]  ไมใชว-ิ 
มุตติท่ีเปนความหลุดพนจากกิเลสและกองทุกขส้ินเชิง  [๒ ซ่ึงเปนไวพจนของนิพพาน]  [๓ ว-ิ 
โมกขมี  8  อยางคือ] 
        1.  ผูมีรูป  มองเห็นรูปท้ังหลาย  (หมายถึง  รูปฌาน  4  ของผูท่ีไดฌานโดยเจริญสิณท่ีกําหนด 
            วัตถุในกายตัว  เชน  สีผม  เปนตน  เปนอารมณ) 
        2.  ผูมีอรูปสัญญาภายใน  มองเห็นรูปท้ังหลายภายนอก  (หมายถึงรูปฌาน  4  ของผูท่ีไดฌาน 
            โดย เจริญกสิณ  กําหนดอารมณภายนอก) 
        3.  ผูนอมใจดิ่งไปวา  “งาม”  (หมายถึง  ฌานของผูเจริญวรรณกสิณ  กําหนดสีท่ีงามหมดจด 
            เปน อารมณ  หรือตามคัมภีรปฏิสัมภิทามัคควา  ฌานของผูเจริญอัปปมัญญา  คือ  พรหม- 
            วิหาร  4  ไดแก  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  เปนอารมณ  ซ่ึงทําใหมองเหน็คนสัตวท้ัง 
            หลาย  งดงาม นาชมไปหมด  ไมนารังเกียจเลย) 
        4.  เพราะลวงเสียซ่ึงอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง  จึงเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ  
            โดย นานัตตสัญญา  (ความกําหนดหมายภาวะที่เปนตาง ๆ )  จงึเขาถึงอากาสานัญจายตนะ 
            โดย  มนสิการวา  อากาศ  (ชองวาง)  หาท่ีสุดมิได   
        5.  เพราะลวงเสียซ่ึงอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง  จึงเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ 
            โดย มนสิการวา  วิญญาณหาท่ีสุดมิได   
        6.  เพราะลวงเสียซ่ึงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง  จึงเขาถึงอากิญจัญญายตนะ 
            โดย  มนสิการวา  ไมมีอะไรเลย 
        7.  เพราะลวงเสียซ่ึงอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง  จึงเขาถึงเนวสัญญานาสัญญา- 
            ยตนะอยู   
        8.  เพราะลวงเสียซ่ึงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวง  จึงเขาถึงสัญญาเวทยิต- 
            นิโรธอยูวาโดยสาระสําคัญแลว  วโิมกข  8  ก็คือ  การแสดงสมาบัติท้ังหลาย  (ครบถึงอนุ- 
            ปุพพวหิารสมาบัติ  9)  
อีกแนวหนึ่งนัน่เอง  ดังจะเทียบไดดงันี้   
{๑ เวนแตวิโมกขขอสุดทาย คือ ขอ 8 (สัญญาเวทยิตนิโรธ หรือนิโรธสมาบัติ) ซ่ึงเปนวิสัยจําเพาะ 



   ของพระอนาคามีและพระอรหันต ผูหลุดพนเดด็ขาดตามข้ันตอนของทานเองอยูแลว } 
{๒ วิโมกข อนุโลมเรียกเปนวิมุตติไดเฉพาะเม่ือใชคําวา เจโตวิมุตติ คือความหลุดพนแหงจิตดวย 
   กําลังสมาธิ  } 
{๓ เชน ที.ปา.11/350/276; องฺ.อฏฐก.23/163/315 (อธิบายตามแนว ขุ.ปฏิ.31/474-7/358-361;  
ที.อ. 2/144; ม.อ.3/237; องฺ.อ.3/308) }  
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วิโมกขท่ี   1 
    "        2           (รูป)                 [๑ ฌาน 4] 
    "        3 
    "        4                              สมาบัติ 8 
    "        5           อรูปฌาน 4 
    "        6                                         อนุปุพพวิหาร (สมาบัติ) 9 
    "        7 
    "        8  =  นิโรธสมาบัติ   
        ในการปฏิบัติ  อินทรียจะมาสัมพันธกับวิโมกขดังนี้คือ  เม่ือเร่ิมปฏิบัติผูปฏิบัติจะมีสัทธินทรีย   
หรือ  ปญญินทรีย  อยางใดอยางหนึ่งแรงกลาเปนตัวนํา  ถาผูนั้นไปบําเพ็ญสมถะจนไดวิโมกข  
ก็จะเปล่ียนไปเปนสมาธินทรียเปนตัวนํา  ท่ีวาไดวิโมกขในท่ีนีห้มายถึงวิโมกข  4  ข้ึนไป  (คือ 
ไดถึงอรูปฌาน)  สวนผูท่ียังคงมีสัทธินทรียหรือปญญินทรียเปนตัวนํา  ก็อาจไดถึงรูปฌานท่ี  4 
แตไมสามารถไดอรูปฌาน  พูดคลุม ๆ วาไมอาจไดวิโมกข  (อยางไรกด็ ี ถึงหากจะมีสมาธิน- 
ทรียเปนตัวนํา  แตเม่ือถึงตอนทายสุด  สมาธินทรียนั้นกต็องกลายเปนฐานใหแกปญญินทรีย   
อยูดี  ตางแตวา  กวาจะถึงตอนนั้น  สมาธินทรียก็ไดชวยใหเกดิวิโมกขเสียกอนแลว) 
        [๒ ทักขิไณย  หรืออริยบุคคล  7  สัมพันธกับอินทรียและวิโมกขดงัจะเห็นไดตอไปนี้  อยางไร 
ก็ดี  ตามปกติ  ทักขิไณย  7  นั้น  ทานแสดงตามลําดับจากข้ันสูงลงมาตํ่า  แตในท่ีนี้  เพื่อใหเขา 
กับแบบท่ี  1  จึงจะแสดงจากข้ันตํ่าข้ึนไปหาข้ันสูง  ดังน้ี] 
{๑ ฌาน ดู บันทึกพิเศษทายบท } 
{๒ ที.ปา.11/80/115; 336/266; องฺ.สตฺตก.23/14/10; 53/77; ขุ.ปฏิ.31/493/380;  
ในท่ีนีแ้สดงความหมายตามคัมภีรปุคคลบัญญัติ (อภิ.ปุ.36/151/234) สวนในพระสูตรขอความ 
ท่ีอธิบายตางออกไป จึงนํามาลงสําหรับเทียบในเชิงอรรถตอไปนี้ (จาก ม.ม.13/230/229) และ 
พึงทราบดวยวา  มีถอยคําบางตอนในพระสูตรนี้ท่ีไมตรงกันในพระไตรปฏกตางฉบับ (เชนระหวาง 
ฉบับอักษรไทยกับอักษรโรมัน) 
1. สัทธานุสารีบุคล ไดแกผูมิไดสัมผัสดวยกาย ซ่ึงวิโมกขอันละเอียด คือเลยรูปสมาบัติไปเปน 
   อรูปสมาบัติ แตอาสวะบางสวนของเธอกส้ิ็นไป เพราะเห็น (อริยสัจจ) ดวยปญญา และเธอพอมี   
   ความเช่ือความรักในพระตถาคต นอกจากนั้นเธอยังมีธรรมเหลานี้ดวยคือ สัทธินทรีย วิริยนิทรีย   
   สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย  
2. ธัมมานุสารีบุคคล ไดแกผูมิไดสัมผัสดวยกาย ซ่ึงวิโมกขอันละเอียดคือเลยรูปสมาบัติไปเปน 
   อรูปสมาบัติ แตอาสวะบางสวนของเธอกส้ิ็นไป เพราะเห็น (อริยสัจจ) ดวยปญญา และธรรมท้ัง 



   หลายท่ีพระตถาคตประกาศแลว ยอมเขาไดกับการเพงพินิจดวยปญญาของเธอพอประมาณ นอก 
   จากนั้นเธอยงัมีธรรมเหลานี้คือ สัทธินทรีย วิริยนิทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย  
3. สัทธาวิมุตบุคคล ไดแกผูมิไดสัมผัสดวยกาย ซ่ึงวิโมกขอันละเอียด คือเลยรูปสมาบัติไปเปน 
   อรูปสมาบัติ แตอาสวะบางสวนของเธอกส้ิ็นไป เพราะเห็น (อริยสัจจ) ดวยปญญา และเธอมี   
   ศรัทธาในพระตถาคตท้ังต้ังม่ัน มีรากหยัง่ลงแนนแลว-  
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ก.  พระเสขะ  หรือ  สอุปาทิเสสบุคคล 
        1.  สัทธานุสารี  (ผูเลนไปตามศรัทธา  หรือผูแลนตามไปดวยศรัทธา)  ไดแก  ผูปฏิบัติเพื่อ 
            บรรลุโสดาปตติผล  ท่ีมีสัทธินทรียแรงกลา  อบรมอริยมรรคโดยมีศรัทธาเปนตัวนํา  (ทาน 
            ผูนี้ถาบรรลุผลแลวกลายเปนสัทธาวิมุต) 
        2.  ธัมมานุสารี  (ผูแลนไปตามธรรม  หรือผูแลนตามไปดวยธรรม)  ไดแกผูปฏิบัติเพื่อบรรลุ   
            โสดาปตติผลท่ีมีปญญินทรียแรงกลา  อบรมอริยมรรคโดยมีปญญาเปนตัวนาํ  (ทานผูนี้ถา 
            บรรลุผลแลวกลายเปนทิฏฐิปปตตะ) 
        3.  สัทธาวิมุต  (ผูหลุดพนดวยศรัทธา)  ไดแก  ผูท่ีเขาใจอริยสัจจธรรมถูกตองแลว  เห็นธรรม 
            ท่ีพระตถาคตประกาศโดยแจมชัด  ประพฤติปฏิบัติถูกตองดี  และอาสวะบางสวนก็ส้ินไป 
            เพราะเห็น  (อริยสัจจ)  ดวยปญญา  แตมีศรัทธาเปนตัวนําหนา  (หมายถึงผูบรรลุโสดา 
            ปตติผลแลวข้ึนไปจนถึงผูปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตตผล  ท่ีมีสัทธินทรียแรงกลา;  ทานผูนี้   
            ถาบรรลุอรหัตตผลกลายเปน  ปญญาวิมุต) 
        4.  ทิฏฐิปปตตะ  (ผูบรรลุสัมมาทิฏฐิ)  ไดแก  ผูท่ีเขาใจอริยสัจจธรรมถูกตองแลว  เหน็ธรรม 
            ท่ีพระตถาคตประกาศโดยแจมชัด  ประพฤติปฏิบัติถูกตองดี  และอาสวะบางสวนก็ส้ินไป 
            เพราะเห็น  (อริยสัจจ)  ดวยปญญา  (หมายถึงผูบรรลุโสดาปตติผลแลวข้ึนไป  จนถึงผู    
            ปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตตผลที่มีปญญินทรียแรงกลา;  ทานผูนี้ถาบรรลุอรหัตตผล  กลาย 
            เปนปญญาวิมุต) 
        5.  กายสักขี  (ผูเปนพยานดวยนามกาย  หรือผูประจักษกับตัว)  ไดแกผูท่ีไดสัมผัสวิโมกข  8  
            ดวยกาย  และอาสวะบางสวนก็ส้ินไปเพราะเห็น  (อริยสัจจ)  ดวยปญญา  (หมายถึงผูบรรลุ   
            โสดาปตติผล แลวข้ึนไป  จนถึงผูปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตตผล  ท่ีมีสมาธินทรียแรงกลา; 
            ทานผูนี้ถาบรรลุอรหัตตผลกลายเปนอุภโตภาควิมุต) 
ข.  พระอเสขะ  หรือ  อนุปาทิเสสบุคคล 
        6.  ปญญาวิมุต  (ผูหลุดพนดวยปญญา)  ไดแก ทานผูมิไดสัมผัสวิโมกข  8  ดวยกาย  แตอาสวะ 
            ท้ังหลายส้ินไปแลวเพราะเหน็  (อริยสัจจ)  ดวยปญญา  (หมายถึงพระอรหันตผูบําเพ็ญว-ิ 
            ปสสนาเปนตัวนํามาโดยตลอดจนสําเร็จ) 
4. ทิฏฐิปปตตบุคคล  ไดแก ผูมิไดสัมผัสดวยกาย ซ่ึงวิโมกขอันละเอียด คือเลยรูปสมาบัติไปเปน 
   อรูปสมาบัติ แตอาสวะบางสวนของเธอกส้ิ็นไป เพราะเห็น (อรยิสัจจ) ดวยปญญา และธรรมท้ัง 
   หลายท่ีตถาคตประกาศแลว เธอก็เห็นแจมชัดประพฤติปฏิบัติถูกตองดีดวยปญญา 
5. กายสักขีบุคคล ไดแกผูไดสัมผัสดวยกาย ซ่ึงวิโมกขอันละเอียด คือเลยรูปสมาบัติไปเปนอรูป- 
   สมาบัติ และอาสวะบางสวนของเธอก็ส้ินไป เพราะเห็น (อริยสัจจ) ดวยปญญา 



6. ปญญาวิมุตบุคคล ไดแก ผูมิไดสัมผัสดวยกายซ่ึงวิโมกขอันละเอียด คือเลยรูปสมาบัติไปเปน 
   อรูปสมาบัติ แตอาสวะท้ังหลายของเธอหมดส้ินไป เพราะเห็น (อริยสัจจ) ดวยปญญา 
7. อุภโตภาควมุิตบุคคล ไดแกผูไดสัมผัสดวยกายซ่ึงวิโมกขอันละเอียด คือเลยรูปสมาบัติไปเปน 
   อรูปสมาบัติ และอาสวะท้ังหลายของเธอก็หมดส้ินไป เพราะเห็น (อริยสัจจ) ดวยปญญา }  
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         7.  อุภโตภาควิมุต  (ผูหลุดพนท้ังสองสวน)  ไดแกทานผูไดสัมผัสวิโมกข  8  ดวยกาย  และ 
             อาสวะท้ังหลายก็ส้ินแลว  เพราะเห็น  (อรยิสัจจ)  ดวยปญญา  (หมายถึงพระอรหันตผูบํา- 
             เพ็ญสมถะมาเปนอยางมากกอนแลวจึงใชสมถะนัน้เปนฐานบําเพ็ญวิปสสนาตอจนสําเร็จ) 
         [๑ เพื่อใหมองเห็นชัดเจนข้ึน  จะแสดงทักขิไณย  หรืออริยบุคคล  7  นั้น  โดยสัมพันธกับอิน- 
 ทรียท่ีแรงกลา  และการสัมผัสวิโมกข  พรอมท้ังกับทักขิไณยบุคคลในชุดแรกไวดวย  ดังนี]้ 
            ทักขิไณยบุคคล 7    [๒ อินทรียท่ีแรงกลา]          วิโมกข 4-8    ทักขิไณยบุคคล 8 
1. สัทธานุสารี                 สัทธา                           1. ผูปฏิบัติเพื่อโสดาปตติผล 
2. ธัมมานุสารี                 ปญญา                           2. พระโสดาบัน 
                                                               3. ผูปฏิบัติเพื่อสกทาคามิผล 
3. สัทธาวิมุต                   สัทธา                          4. พระสกทาคามี   
4. ทิฏฐิปปตตะ                 ปญญา                          5. ผูปฏิบัติเพื่ออนาคามิผล 
5. [๓ กายสักขี]                 สมาธิ                ได       6. พระอนาคาม 
 ี                                                               7. ผูปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล 
6. ปญญาวิมุต                   ปญญา 
7. อุภโตภาควมุิต                สมาธิ                ได       8. พระอรหันต   
        ถาแสดงใหเห็นลําดับท่ีตอเนื่องกัน  กจ็ะไดดังนี ้
        1. สัทธานุสารี                3. สัทธาวิมุต                6. ปญญาวิมุต 
        2. ธัมมานุสารี                4. ทิฏฐิปปตตะ 
                        + วิโมกข         5. กายสักขี        7. อุภโตภาควิมุต 
        ถึงตอนน้ี  มีเร่ืองท่ีควรกลาวแทรกไว  เพื่อชวยปองกันความสับสนในการศกึษาตอ ๆ  ไปคือ 
เร่ืองสํานวนภาษาเก่ียวกับการกลาวโดยปริยาย  (โดยออม  หรือ  ตามความหมายบางแง  บางดาน 
หรือแงหนึ่งดานหนึ่ง  หรือความหมายอยางหลวม ๆ)  และโดยนิปริยาย  (โดยตรง  หรือโดยส้ินเชิง 
คือความหมายจําเพาะ  หรือ  เต็มตามความหมายบริบูรณ)  ตัวอยางท่ีเดนชัดในเร่ืองนีคื้อ  พระอร- 
หันตซ่ึงมีอยูเพียง  2  
{๑ ผังนี้แสดงตามบาลี ซ่ึงในปรมัตถมัญชุสากลาววา เปนการแสดงโดยนิปริยาย แตในปฏิสัมภิทา 
   มัคคมีการแสดงแบบท่ี ทานเรียกวา โดยปริยาย ซ่ึงทําใหตางไปจากน้ีอีกมาก (ขุ.ปฏิ.31/493- 
   380) จะไมแสดงไวในท่ีนี้ เพราะจะทําใหฟนเฝอ (คัมภีรรุนหลังอยางวสุิทธิมรรค ก็อธิบายตาม 
   แนวปฏิสัมภทิามัคค; ดู วิสุทธิ.3/302; วิสุทธิ.ฎีกา 3/562-568); ผังนี้พึงสอบกับ องฺ.ติก.20/460/ 
   151 และ อภ.ิปุ.36/151/235 ดวย. } 
{๒ พึงเขาใจวา ไมวาอินทรียใดจะแรงกลา แตในเวลาตรัสรู ปญญายอมทําหนาท่ีเปนใหญ (ปฏิ- 



   เวธกาเล ปฺญินฺทฺริย  อาธิปเตยฺย โหติ - ขุ.ปฏิ.31/490/376-7 และพึงดู ส.ม.19/988/293) } 
{๓ กายสักขี แปลอยางงายวา ผูสัมผัสฌานกอน จึงบรรลุนิพพานภายหลัง (ขุ.ปฏิ.31/492/378) }  
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ประเภท  ดังท่ีกลาวแลวขางตน  คือพระปญญาวิมุต  กับพระอุภโตภาควิมุต  [๑ พระอุภโตภาค- 
วิมุต]  แปลวาผูหลุดพนท้ังสองสวน  เปนผูไดวิโมกขคือไดฌานสมาบัตถึิงข้ึนอรูปฌานดวย  และ 
บรรลุอรหัตตผลดวยสวน  พระปญญาวิมุต  ไดแตอรหตัตผลอยางเดียว  [๒ แมจะไดฌานก็ได   
เพียงรูปฌานท่ี  4  ลงมา]  พระอรหันต  มีประเภทใหญเพยีงสองเทานี้  แตบางคราวนักศึกษาไป 
พบคําวาพระอรหันตเจโตวิมุต  จึงอาจงงหรือเกิดความสงสัยขึ้น  ในกรณีเชนนีพ้ึงทราบวา  พระเจ 
โตวิมุตก็คือพระอุภโตภาควมุิตนั่นเอง  แตเปนการเรียกโดยปริยาย  ดวยตองการเนนวิธีปฏิบัติท่ี   
ผานมาในระหวางกอนท่ีจะบรรลุอรหัตตผล  (คือไดปฏิบัติหนักทางสมถะมากอน)  มิไดหมาย 
ความวาทานบรรลุอรหัตตผลดวยเจโมวิมุตติอยางเดยีว  ยิ่งกวานั้น  ในบางแหง  แมแตผูท่ีไดบํา- 
เพ็ญท้ังสมถะและวิปสสนามาโดยตลอดดวยกัน  ทานแยกเรียกเปนพระเจโตวิมุตบางพระปญญา 
วิมุตบาง  เพยีงเพราะความตางแหงอินทรีย  (คือมีสมาธินทรียแรง  หรือมีปญญินทรียแรง)  เทา 
นั้นก็มี  ดังท่ีพระอรรถกถาจารยยกตัวอยางไว  ทานเรียกพระสารีบุตรวาเปนพระปญญาวิมุต 
[๓ พระมหาโมคคัลลานะวาเปนพระเจโตวิมุต]  บางแหง  ใชคําวาเจโตวิมุตและปญญาวิมุตคูกัน 
[๔ หมายถึงพระอรหันตผูหนึ่ง  (คือผูไดเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติตามปกติ)  ก็มี]  [๕ หรืออยาง 
ในคัมภีรปฏิสัมภิทามัคค]  ใครเปนพระสัทธาวิมุต  พระทิฏฐิปปตตะ  และพระกายสักขี  ทานก็เรียก 
อยางนั้น  ไปตลอดจนเปนพระอรหันต  ถาไมเขาใจเร่ืองการเรียกโดยปริยายเพื่อเนนแงความหมาย 
ท่ีตองการบางอยางก็จะสับสน  กลายเปนมีพระอรหันตอีกมากมายหลายประเภท  แมในการอาน 
ความหมายของขอธรรมตาง ๆ  ก็เหมือนกนัเชน  ท่ีทานกลาววา [๖ สัมมาสติไดแกสติปฏฐาน  4]  
ตามปกตินักศึกษายอมมองสติปฏฐานวาเปนหลักหรือ 
{๑ อรรถกถาและฎีกาอธิบายวา  อุภโตภาควิมุต  หลุดพนโดยสวนท้ังสอง  คือหลุดพนจากรูปกาย 
   ดวยอรูปสมาบัติ  และหลุดพนจากนามกายดวยอรยิมรรค  เปนการหลุดพน 2 วาระ คือดวยวกิ- 
   ขัมภนะ (ขมกิเลสไวดวยกาํลังสมาธิของฌาน) หนหน่ึง และดวยสมุจเฉท (ตัดกิเลสถอนรากเงา 
   เด็ดขาดดวยปญญา) อีกหนหนึ่ง (เชน ที.อ.2/145; วิสุทธิ.3/302;วิสุทธิ.ฎีกา.3/565,567) พระอุภ- 
   โตภาควิมุตนี้ ถาไดวชิชา 3 (วิชชา 2 และอาสวักขยญาณ) เรียกวาเปนตวิชชะ ถาได  อภิญญา 6 
   (คืออภิญญา 5 และ อาสวักขยญาณ) เรียกวาเปนฉฬภิญญะ ถาไดปฏิสัมภิทา 4 เรียกวาเปน ปฏิ-   
   สัมภิทัปปตตะ } 
{๒ พระปญญาวิมุต มุงหนาบําเพ็ญแตวิปสสนา อาศัยสมถะเพียงใชสมาธิเทาท่ีจําเปน พอเปนบาท 
   ฐานของวิปสสนา เทานั้น จึงไมประสบผลไดพิเศษของสมถะเกินกวานั้นรูปฌาน เชน ไมไดอรูป- 
   ฌาน เขานิโรธสมาบัติไมได ไมไดโลกยีวิชชา 2 (ระลึกชาติไมไดและไมมีญาณเหน็จุติอุบัติของ 
   สัตวท้ังหลาย) ไมไดโลกียอภิญญา 5 (แสดงฤทธ์ิไมได ไมมี ทิพพโสต คือหูทิพย ไมมีเจโตปริย- 
   ญาณ คืออานใจผูอ่ืนไมได ระลึกชาติไมได และไมมีทิพพจักขุ คือไมมีตาทิพย)   (พุทธพจน    



   เกี่ยวกับเร่ืองนี้ พึงดู ส.นิ.16/290-302/151-155) แตวาตามหลักยอมเปนปฏิสัมภิทัปปตตะ (ผู    
   บรรลุปฏิสัมภิทา 4) ได; พระปญญาวิมุตมาคูกับพระอุภโตภาควิมุต ท่ีนาศึกษาแหงหนึ่งคือ 
   ที.ม.10/65-66/83-84 } 
{๓ ดู ม.ม.13/159/162; ม.อ.3/141 } 
{๔ องฺ.ปฺจก.22/71/96 } 
{๕ ขุ.ปฏิ.31/493-5/380 (ดูเทียบ องฺ.นวก.23/247-9/472-4; หรืออยางท่ีพระวักกลิไดรับยกยอง 
   เปนเอตทัคคะในบรรดาพระสัทธาวิมุตหรือสัทธาธิมุต ใน องฺ.เอก.20/147/31) คัมภีรสุทธิมรรค 
   ก็พลอยอธิบายไปตามอยางนี้ (วิสุทธิ3/301) } 
{๖ เชน ที.ม.10/299/349 เปนตน }  
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วิธีปฏิบัติธรรมท่ีมีท้ังใหเปนอาตาป  (มีความเพยีร)  สัมปชาโน  (มีสัมปชัญญะ)  เปนตน  คือเปน 
กระบวนการปฏิบัติท่ีมีองคธรรมทุกอยางพรอมอยูในตวั  บางคนจึงสงสัยวา  สัมมาสติจะเปน 
สติปฏฐานไดอยางไรหรือวา  สติปฏฐานจะเปนเพียงสัมมาสติไดอยางไร  ในกรณีนีจ้ะตองมอง 
ความหมายเสมือนพูดวา  สัมมาสติไดแกสติอยางท่ีใชในสติปฏฐาน  หรือ สติอยางท่ีใชตามวิธี   
การปฏิบัติของสติปฏฐาน  อีกตัวอยางหนึง่คือ  [๑ สมาธิภาวนาแปลวา  การเจริญสมาธิ  หรือการ 
บําเพ็ญสมาธิ  ทานแสดงไววามี  4  อยาง] เชนขอท่ี  4 วา  “สมาธิภาวนาท่ีเจริญแลว  ทําใหมาก 
แลว  ยอมเปนไปเพื่อความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย”  นักศึกษาบางคนจึงงงและสงสัยวา  
สมาธิก็คือองคธรรมแกนของสมถะ  หรือตัวสมถะน่ันเอง  สมาธิหรือสมถะอยางเดยีวไมมีว-ิ 
ปสสนาจะนําไปสูความส้ินอาสวะไดอยางไร  เปนไปไมได  ในกรณนีี้จะตองเขาใจวาทานกลาว 
ถึงสมาธิโดยฐานเปนจดุรวมหรือเปนเวทีของการปฏิบัติธรรม  เปนประดุจสนามท่ีองคธรรมตาง ๆ  
มาชุมนุมกันทํางาน  [๒ หรือสูรับกับขาศึกคือกิเลส]  ไมใชหมายถความวาฝกหรือเจริญสมาธิข้ึนมา 
อยางเดยีว  ถาจะพูดใหเขาใจกันอยางงาย  [๓ สมาธิภาวนาในกรณีนีก้คื็อ  การฝกฝนปฏิบัติธรรม 
ท่ีใชสมาธิหรือการฝกเอาสมาธิมาใชประโยชนในการปฏิบัติธรรมวิธีตาง ๆ] 
ก.  สรุปตามบาลี  (อาศัยอรรถกถาฏีกาเพียงเพ่ือเช่ือมความ) 
1.  ผูปฏิบัติเพื่อโสดาปตติผล 
2.  โสดาบัน  (ละสังโยชน 3) 
3.  ผูปฏิบัติเพื่อสกทาคามิผล 
4.  สกทาคามี (ราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง) 
5.  ผูปฏิบัติเพื่ออนาคามิผล 
6.  อนาคามี (ละสังโยชนอีก 2) 
7.  ผูปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล 
8.  พระอรหันต (ละสังโยชน 10) 
1. สัทธานุสารี            +สมาธิ               3. สัทธาวิมุต                 
                      ไมเกิน                                6. ปญญาวิมุต 
2. ธัมมานุสารี      +ฌานท่ี 4          4. ทิฏฐิปปตะ 
                    +วิโมกข 
                  (ข้ันอรูปฌาน)        5. กายสักขี      7. อุภโตภาควิมุต 
{๑ เชน ที.ปา.11/233/233 } 
{๒ ดูประกอบ ที.ม.10/206/248; ม.อุ.14/253/180; ส.ม.19/83/26; องฺ.สตฺตก.23/42/42 } 
{๓ พระธรรมทินนาเถรี แสดงความหมายของสมาธิภาวนาวาเปนการบําเพ็ญท้ังตัวสมาธิและธรรม 



   ท้ังหลายท่ีเปนนิมิต (ส่ิงท่ีกาํหนด) และท่ีเปนบริขาร (เคร่ืองประกอบหรือเคร่ืองอุดหนุน) ของ 
   สมาธิ (ม.มู.12/508/550) }  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 363 
ข.  [๑ สรุปตามบาลี  อรรถกถา  และฏีกา]  
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        เฉพาะพระอรหันต  2  ประเภทนั้น  แยกออกไปอีกโดยคุณสมบัตพิิเศษท่ีไดและไมได  พรอม 
ท้ังความหมายสรุปอีกคร้ังหนึ่ง  ดังนี ้
        1.  พระปญญาวิมุต  คือ  ผูหลุดพนดวยปญญา  ไดแกทานผูมุงหนาบําเพ็ญแตวิปสสนา  อาศัย 
สมถะเพียงใชสมาธิเทาท่ีจําเปน  พอเปนบาทฐานของวิปสสนาใหบรรลุอาสวักขยญาณเทานัน้ 
ไดสมถะไมเกนิรูปฌาน  4  ไมมีความสามารถพิเศษ  เชน  เขานโรธสมาบัติไมได  ไมไดโลกีย- 
อภิญญา  5  เปนตน  จําแนกไดดังนี ้
        ก.  พระสุกวิปสสก  ผูเจริญวิปสสนาลวน  ไดสมาธิถึงระดับฌานตอเม่ือถึงขณะแหงมรรค 
        ข.  พระปญญาวิมุตผูไดฌาน  4  อยางนอยข้ันหนึ่งกอนแลวจึงเจริญวิปสสนาท่ีใหบรรลุ 
            อรหัตตผล 
        ค.  [๑ ปฏิสัมภิทัปปตตะ  ผูบรรลุปฏิสัมภิทา  4  คือ  ไดปญญาแตกฉาน  4  ประการ] 
               1) อัตถปฏิสัมภิทา  ปญญาแตกฉานในอรรถ  หรือปรีชาแจงเจนในความหมาย 
               2) ธัมมปฏิสัมภิทา  ปญญาแตกฉานใธรรม  หรือปรีชาแจงเจนในหลัก 
               3) นรุิตติปฏิสัมภิทา  ปญญาแตกฉานในนิรุกติ  หรือปรีชาแจงเจนในภาษา 
               4)  ปฏิภาณปฏิสัมภทิา  ปญญาแตกฉานในปฏิภาณ  หรือปรีชาแจงเจนในความคิดทันการ 
        2.  [๒ พระอุภโตภาควมุิต  แปลวา  ผูหลุดพนโดยสวนท้ังสอง  คือหลุดพนจากรูปกายดวย 
            อรูปสมาบัติ  และหลุดพนจากนามกายดวยอรยิมรรค  เปนการหลุดพน  2  วาระ  คือดวย 
            วิกขัมภนะ  (ขมกิเลสไวดวยกําลังสมาธิของฌาน)  หนหน่ึง  และดวยสมุจเฉท  (ตัดกิเลส 
            ถอนรากเงาดวยปญญา)  อีกหนหนึ่ง  จําแนกได ดังนี้] 
        ก.  พระอุภโตภาควิมุต  คือพระอรหันตผูไดสมถะถึงอรูปฌานอยางนอยหนึ่งข้ัน  แตไมได 
            โลกียวชิชา  โลกียอภญิญา 
        ข.  พระเตวิชชะ  พระอรหันตผูไดวิชชา  3  คือ  พระอุภโตภาควิมุตนั้น  ผูไดวิชชา  3  ดวยคือ 
            1)  ปุพเพนิวาสานุสตญิาณ  ญาณเปนเหตุระลึกไดซ่ึงขันธท่ีเคยอยูอาศัยในกอน  แปลกัน 
                งาย ๆ  วา  ระลึกชาติได 
  -ตามท่ีอรรถกถาอธิบายแปลกออกไป  ดู วินย.1/236/175;2/308/211; วินย.อ.1/604) ๑ 
{๒ ปญญาวิมุต 5 และอุภโตภาควิมุต 5 นี้ พระอรรถกถาจารย จัดแบงไวตามพ้ืนฐานทางดานสมถะ 
   เชน ที.อ.2/143;3/97; ม.อ.3/178; ปฺจ.อ.54. } 
{๓ เฉพาะกายสักขีข้ันท่ีเปนอนาคามีเทานัน้ จึงสามารถไดวิโมกขท่ี 8 } 
{๑ ผูไดปฏิสัมภิทา 4 ไมจําตองเปนอุภโตภาควิมุต ดู วิสุทธิ.2/66; 3/9; วภิงฺค.อ.503 เปนตน สวน 
175; อภิ.วิ.35/784/400 เปนตน } 
{๒ ความหมายของปญญาวมุิตและอุภโตภาควิมุตอยางนี้ กลาวตามอรรถกถาและฎีกา เชน ที.อ. 



   2/145; 3/97; วิสุทธิ.3/302; วิสุทธิ.ฎีกา 3/565,567 (พึงศึกษา ที.ม.10/65-66/83-84 และ ส.นิ.16/ 
   90-302/151-155 ดวย); วิชชา 3 ดู ที.ปา.11/228/232; 398/292; องฺ.ทสก.24/102/225; อภิญญา 
   6 ดู ที.ปา.11/431/307; องฺ.ฉกฺก.22/273/311 เปนตน }  
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            2)  จุตปูปาตญาณ  ญาณหยั่งรูการจตุิและอุบัติของสัตวท้ังหลายที่เปนไปตามกรรม ถือกันวา 
                ตรงกับ  ทิพพจกัขุ  หรือทิพยจกัษุ   
            3)  อาสวักขยญาณ  ญาณหยั่งรูในธรรมเปนท่ีส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย  หรือความรูท่ีทํา 
              ใหส้ินอาสวะ 
        ค.  พระฉฬภิญญะ  พระอรหันตผูไดอภิญญา  6  คือ  พระอุภโตภาควิมุตนั้นผูไดอภิญญา  6  
            ดวยคือ 
            1)  อิทธิวิธา  หรืออิทธิวิธิ  ความรูท่ีทําใหแสดงฤทธ์ิตาง ๆ ได   
            2)  ทิพพโสต  ญาณท่ีทําใหมีหูทิพย   
            3)  เจโตปริยญาณ  ญาณท่ีทําใหกําหนดใจคนอื่นได  คือทายใจเขาได   
            4)  ปุพเพนิวาสานุสต ิ ญาณท่ีทําใหระลึกชาติได 
            5)  ทิพพจักขุ  ญาณท่ีทําใหมีตาทิพย   
            6)  อาสวักขยาญาณ  ญาณท่ีทําใหอาสวะส้ินไป 
        ง.  พระปฏิสัมภิทัปปตตะ  พระอรหนัตอุภโตภาควิมุตผูบรรลุปฏิสัมภิทา  4  อยางท่ีกลาวแลว 
            ขางตน 
        เม่ือรวมเขาเปนชุดเดยีวกัน  และเรียงตามช่ือท่ีใชเรียก  มี  6  ประการดังนี้   
        1.  สุกขวิปสสก  ผูเจริญวิปสสนาลวน 
        2.  ปญญาวิมุต  ผูหลุดพนดวยปญญา  (ท่ีนอกจากสุกขวิปสสก) 
        3.  อุภโตภาควิมุต  ผูหลุดพนท้ังสองสวน 
        4.  เตวิชชะ  ผูไดวิชชาสาม 
        5.  ฉฬภญิญะ  ผูไดอภญิญาหก 
        6.  [๑ ปฏิสัมภิทัปปตตะ  ผูบรรลุปฏิสัมภิทาส่ี] 
        พระอรหนัตองคใดเปนท้ังฉฬภิญญะ  และปฏิสัมภิทัปปตตะ  ยอมเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน 
บริบูรณครอบคลุมท้ังหมด. 
{๑ ขอย้ําอีกคร้ังวา ในบรรดาชื่อท้ัง 6 นี้ สุกขวิปสสก เปนคํารุนอรรถกถา นอกนั้นมีมาในบาลี 
   เดิม; อนึ่งในวิสุทธิ.3/373 แสดงพระอรหนัตไว 6 ประเภทเหมือนกัน แตอันดับท่ี 1 เปน สัทธา- 
   วิมุต แทน สุกขวิปสสก นอกน้ันเหมือนกับท่ีนี้ (สัทธาวิมุต ก็คือ ผูปฏิบัติโดยมีอินทรียขอ 
   แรกคือศรัทธาแรงกลาจนบรรลุโสดาปตติผล แลวเรียกติดเร่ือยมาตามช่ือเดิมจนบรรลุอรหัตต- 
   ผลตามแนว ขุ.ปฏิ.31/493/381 ซ่ึงเขียนเปนสัทธาธิมุตต แตมาใน วิสุทธิ.3/301 กลายเปนสัทธา- 
   วิมุตต) }  
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                         บันทึกพิเศษทายบท 
                    สําหรับผูสนใจเชิงวิชาการ 
บันทึกท่ี  1  :  เร่ือง  สอุปาทิเสส  และ  อนุปาทิเสส 
        บางทาน  ถือเอาความหมายตามพุทธพจนในอังคุตตรนิกาย  (องฺ.สตฺตก.23/53/75; องฺ.นวก. 
23/216/394)  ซ่ึงจําแนกประเภทบุคคลผูบรรลุนิพพานเปน  2  อยางคือ  สอุปาทิเสสบุคคล  (บุคคล 
ผูยังมีอุปาทานเหลือหรือยังมีกิเลสเหลืออยูบาง  กลาวคือพระเสขะ ไดแก  พระโสดาบัน  พระ 
สกทาคามี  และพระอนาคาม)ี  กับ  อนุปาทิเสสบุคคล  (บุคคลผูไมมีอุปาทานเหลือ  หรือไมมี   
เช้ือกิเลสเหลืออยูเลย  ไดแกพระอเสขะ  คือ พระอรหันต)  จึงแปลคําวา  “อุปาทิ”  เปนอุปาทาน  
คือตัวความยึดม่ัน  แลวจํากัดความหมายของนิพพาน  2  อยางนั้นวา 
        1)  สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ  นิพพานที่ยังมีอุปาทานเหลืออยู  หรือนิพพานของผูยังมีกิเลส 
เหลืออยูบาง  ไดแกนิพพานของพระเสขะ  คือพระโสดาบัน  พระสกาทาคามี  และพระคนาคามี   
        2)  อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  นิพพานที่ไมมีอุปาทานเหลืออยูเลย  หรือนิพพานของผูไมมีกิเลส 
เหลืออยูเลย  ไดแก  นิพพานของพระอเสขะ  คือพระอรหันต   
        การแปลความหมายอยางนี้  เกิดจากความสับสนระหวาง  ภาวะ  (สอุปาทิเสสนิพพานและ 
อนุปาทิเสสนิพพาน)  กับบุคคล  (สอุปาทิเสสบุคคลและอนุปาทิเสสบุคคล)  กลาวคือนิพพาน  2 
นั้น  เปนการแสดงภาวะของนิพพานเทาท่ีบุคคลเขาไปเกี่ยวของ สวนบุคคล  2  เปนการแสดงถึง 
บุคคลผูเกี่ยวของกับนิพพาน  ดังนั้น  เพื่อปองกันความสับสน  พึงแยกสอุปาทิเสสนิพพาน  และ 
อนุปาทิเสสนิพพาน  ไวพวกหนึ่ง  สอุปาทิเสสบุคคล  และ  อนุปาทิเสสบุคคล  (ซ่ึงไดกลาวตอไป 
ในตอนวาดวยบุคคลผูบรรลุนิพพาน)  ไวอีกพวกหนึ่ง  ไมใหปะปนกนั  และศัพทสําคัญท่ีจะชวย 
แยกความหมายในกรณีนีก้็คือ  “อุปาทิ”  ในสอุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพาน  ซ่ึงแตก 
ตางจาก  “อุปาทิ”  ในสอุปาทิเสสบุคคล  และอนุปาทิเสสบุคคล  (พึงสังเกตวา  ในอรรถกถาท่ี    
อธิบายเร่ืองนิพพาน  2  นัน้เอง  ก็ยังมีคําอธิบายบางตอนชวนใหสันสนวาสอุปาทิเสสนิพพานคือ 
นิพพานของสอุปาทิเสสบุคคล---ดู อิติ.อ.217) 
บันทึกท่ี  2  :  เร่ืองความหมายของ  ทิฏฐธัมมิกะ  และสัมปรายิกะ 
        ทิฏฐธัมมิกะ  และ  สัมปรายิกะ  มีรูปศัพทท่ีเปนคํานามวา  ทิฏฐธรรม  และ  สัมปรายะ  ตามลํา 
ดับ  คําท้ังส่ีนี้มีใชมากมาย  ท้ังในบาลีและในคัมภีรช้ันหลัง  (และมักพบในความหมายวา  ปจจุบัน  
หรือชีวิตนี้  กบัเบ้ืองหนา  เลยจากชีวิตน้ีไป  หรือโลกหนา  เชน  ม.มู.12/198/172; ขุ.สุ.25/306/ 
352; ฯลฯ)  โดยเฉพาะท่ีคุนหคุูนตานักศึกษาธรรมมากไดแกท่ีมากับคําวา  อัตถะ  เปนทิกฐธัมมิ- 
กัตถะ  และสัมปรายิกัตถะ  แปลกันวา  ประโยชนปจจบัุน  และประโยชนภายหนา  บางคราวมี   
ปรมัตถะ  (ประโยชนอยางยิง่หรือประโยชนสูงสุด)  ตามมาดวย  รวมเปนอัตถะหรือประโยชน  



3  ข้ันอยางไรก็ดีในคัมภีรข้ันตนทีเดยีวมีแตอัตถะ  2  คือ  ทิฏฐธัมมิกัตถะ  และ สัมปรายิกัตถะ  
เทานั้น  มาคูกนั  (ดู วินย.5/2/4;ที.ปา.10/226/274; ม.ม.13/596/543; 
ส.ส.15/367/120; 379/126; องฺ.ปญจก.22/43/53;องฺ.ฉกฺก.22/324/407; ขุ.อิติ.25/201/242)  
และในกรณีเชนนี้น  สัมปรายิกัตถะหมายถึงประโยชนท่ีสูงกวาหรือเลยจากทิฏฐธัมมิกัตถะข้ึนไปทั้งหมด   
รวมท้ังประโยชนนั้นปรมัตถดวย  สวนคําวา  ปรมัตถะ  ทานใชลําพังตางหากเปนคําโดด ๆ ไมรวมอยูใน
ชุด 
โดยถือเปนไวพจนอยางหน่ึงของนิพพาน  (เชน  ขุ.สุ.25/296/338; 313/366;  ม.ม.13/657/605) 
ตอมาในคัมภรีช้ันรอง  จึงจดัเขาชุดเปนอัตถะหรือประโยชน  3  คือ  ทิฏฐธัมมิกัตถะ  สัมปรายิกัตถะ   
และปรมัตถะ (ขุ.จู.30/673/333; 755/389)  ในกรณีเชนนี้  สัมปรายิกัตถะ  ยอมถูกจํากดั 
ความหมายใหแคบเขา  เปนประโยชนเบ้ืองหนา  หรือเกีย่วกับโลกหนา  ช้ันสวรรค  ท่ีต่ํากวาปรมัตถ   
คือยังไมถึงนพิพานท่ีวา  สัมปรายิกัตตะ  เดิมหมายถึงประโยชนช้ันสูงข้ึนไปทั้งหมด  รวมท้ังปรมัตถะ 
ดวยนั้น  เชน  เม่ือคราวท่ีทานพรหมายพุราหมณผูเฒา  ไปเฝาพระพุทธเจา  พระพุทธองคประทาน 
โอกาสใหทานถามปญหาไดท้ังท่ีเกี่ยวกับทิฏฐธัมมิกัตถะ  และสัมปรายกิัตถะ  
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พรหมายุพราหมณดําริวา  สําหรับทิฏฐธัมมิกัตถะ  ตัวทานเองชํานาญอยูแลว  มีแตคนอ่ืน 
มาถามทาน  ดังนั้น  ทานจึงจะถามปญหาเกีย่วกับสัมปรายกิัตถะ  คําถามเก่ียวกับ 
สัมปรายิกัตถะของพรหมายพุราหมณมีวา  “ทําอยางไร  บุคคลจึงจะเปนพราหมณ  เปนผูจบ 
พระเวท  (เวทคู)  เปนผูทรงไตรเพทหรือไตรวิชา  (เตวิชชะ)  เปนผู เจนศรุติ  คือตัวบทแหงพระเวท 
(โสตถิยะ)  เปนพระอรหนัต  เปนผูลุไกรวลัย  (เกวลี)  เปนมุนี  และเปนพระพุทธเจา”  (ม.ม.13/ 
596/543)  แมคําวาสัมปรายกิะลวน ๆ  ก็มีความหมายกวางถึงช้ันปรมัตถดวยเชนกัน  ดังใจ  
กัณณกัตถลสูตร (ม.ม.13/575-9/520-3)  พระเจาปเสนทิโกศทูลถามพระพุทธเจาถึงความแตกตาง 
ระหวางวรรณะท้ัง  4  พระพุทธเจาตรัสตอบแสดงความแตกตางในแงทิฏฐธัมมิกะวา  เม่ือถือตาม 
อาการแสดงความเคารพกนั  กษัตริยและพราหมณกเ็ปนวรรณะสูง  แตในแงสัมปรายกิะ  ความ 
แตกตางกนัไมเกี่ยวกับวรรณะ  ความแตกตางข้ึนอยูกับความเพียรพยายามของแตละคน  เม่ือถึง 
วิมุตติแลว  ไมมีอะไรตางกัน  และมีขอความตอนหน่ึงในคัมภีรมหานิทเทส  (ขุ.ม.29/93/86; 152/ 
124)  วา “บุคคลมองเห็นอานิสงส  2  ประการแหงทิฏฐิ  (ทฤษฎี)  ของตนคือ  อานิสงสท่ีเปนทิฏฐธัมมิกะ 
และอานิสงสท่ีเปนสัมปรายกิะ;  อานิสงสท่ีเปนทิฏฐธัมมิกะของทิฏฐิเปนไฉน ?  กลาว 
คือ  ศาสดามีทิฏฐิอยางใด  สาวกทั้งหลายกพ็ลอยมี  ทิฏฐิอยางนั้น,  พวกสาวกยอมสักการะ  
เคารพ  นับถือ  บูชา  ยําเกรงศาสดาผูมีทิฏฐิอยางนั้น  และยอมไดจวีร  บิณฑบาตเสนาสนะ  เภสัช 
อันสืบเนื่องมาแตการนั้น;  อานิสงสท่ีเปนสัมปรายิกะของทิฏฐิ  เปนไฉน ?  กลาวคือ  บุคคลนั้นยอม 
หวังผลตอไปขางหนาวา  ทิฏฐินี้พอจะทําใหเปนนาค  เปนครุฑ...เปนอินทร  เปนพรหม  หรือเปน 
เทพได  ทิฏฐนิี้  พอเพยีงแกสุทธิ  วิสุทธิ  บริสุทธ์ิ  มุตติ  วิมุตติ  บริมุตติ  เราจักบริสุทธ์ิ...หลุด 
พนไดดวยทิฏฐินี”้ 
        ในช้ันอรรถกถา  ทานมักแสดงความหมายจํากัดลงไปทีเดียววา  ทิฏฐธัมมิกะ  หมายถึง  มี    
ในอัตภาพนี้  เกิดข้ึนในชาตินี้  สัมปรายิกะ  หมายถึง  มีในปรโลก  เกิดข้ึนในโลกหนา  หรือชีวิต 
หนา  (เชน  องฺ.อ.2/1; อิติ.อ.103)  แมอรรถกถาท่ีอธิบายเร่ืองนิพพานธาตุ  2  อยาง  กอ็ธิบายทํา 
นองนี้เชนกัน  คือกลาววา  ทิฏฐธัมมิกะหมายถึง  มีอยู  เปนไปในอัตภาพนี,้ สัมปรายิกะ  หมายถึง 
มีในเบ้ืองหนา  คือภายหลังจากทําลายขันธ  (อิติ.อ.218) 
บันทึกท่ี  3  :  เร่ืองจริมจิต 
        จริมจิต  จริมกจิต  จริมวิญญาณ  จริมกวิญญาณ  มีความหมายอยางเดียวกัน  คือแปลวา  จิตสุด 
ทาย  หรือวิญญาณสุดทาย  (บางทีแปลแถมเขาใหชัดข้ึนวา  จิตดวงสุดทายในภพ)  หมายถึงจุติจิก 
หรือจุติวิญญาณของพระอรหันต  หรือเรียกนัยหนึ่งวา  ปรินิพพานจิต  คือจิตสุดทายท่ีส้ินชีวิตของ 
พระอรหันต  หรือจิตขณะท่ีปรินิพพาน  (ดู  วินย.ฎีกา 2/4;  และฎีกาแหงทีฆนิกาย  ฉบับอักษรพมา  
1/364; 2/161,419  ฉบังอักษรไทยยังไมไดพิมพ) 



        คําวา  จริมวิญญาณ  มีใชคร้ังแรกในจฬูนิทเทส  ซ่ึงเปนคัมภีรช้ันรองในพระไตรปฎก  ดังขอ 
ความวา  “เม่ือพระอรหันตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสปรินิพพานธาตุนั้น  เพราะความดับไปแหง 
จริมวิญญาณ  ธรรมเหลานี้  คือ  ปญญาและสติ  นามและรูป  ยอมดับ  คือสงบ  ถึงความไมตั้งอยู   
ระงับไป  ณ  ท่ีนี้”  (ขุ.จู.30/89/23  อธิบาย  ขุ.สุ.25/425/531 อางใน  สงฺคณี  อ. 365)  ในสมัย 
อรรถกถาคําวาจริมวิญญาณและจริมจิตมีใชมากข้ึน  บางแหงกําหนดเอาการบรรลุอนุปาทิเสส- 
นิพพาน  ดวยการดับจริมจิต  พรอมกันนั้นก็กําหนดเอาการบรรลุสอุปาทิเสสนิพพาน  หรือเร่ิม 
ดํารงอยูในสอปุาทิเสสนิพพาน  ดวยการบรรลุอรหัตตผล  (ดู  ธ.อ.4/47;  อิติ.อ.389; สุตฺต.อ.1/347;  
นอกจากนี้พึงดูประกอบ  นทฺิ.อ.2/216;วินย.อ.1/235;  ที.อ.1/224 = ม.อ.3/270 = ส.อ.2/226 = องฺ.อ. 
2/485 = อุทาน อ.390 = ปฺจ.อ.11 = วินัย.ฎีกา 4/242; องฺ.อ.2/291; 3/177; ที.อ.1/280 = อุทาน อ. 
219 = ม.อ.1/176 = องฺ.อ.2/192 = วินย. ฎีกา 4/91; สุตฺต.อ.2/408; ขุทฺทก.อ.213 = สุตฺต.อ.2/43; 
ปฏิส.อ.207; วสุิทธิ.3/343; ที.อ.1/449; นิท.อ.2/217; ส.อ.2/10; อุทาน อ.271; วิสุทธิ.3/97 (ฉบับ 
อักษรไทยไมมี  แตมีในฉบบัอ่ืนเชนพมาและโรมัน); อนึ่ง  พึงสังเกตวาในคัมภีรฉบับอักษรไทย 
จริมจิตและจริมวิญญาณ  เปน  ปุริมจิต  และปุริมวิญญาณ  (จิตหรือวญิญาณท่ีมีมากอน)  หลายแหง  
(เชน ขุ.จู.30/89/23; ส.อ.2/10,  ขุททก.อ.213 เปนตน)  แตหลักฐานยันกันเอง  (เชนในบาลี  
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เปนปุริม  แตอรรถกถาท่ีอธิบายความตรงนัน้เปน  จริม,  ขอความเดียวกันอยูในคัมภรีคนละเลม 
เลมหนึ่งเปน  ปุริม  แตอีกเลมหนึ่งเปน  จริม  เปนตน)  วาท่ีถูกเปน  จริม 
บันทึกท่ี  4  :  เร่ือง  สีลัพพตปรามาส 
        สีลัพพตปรามาส  เปนสังโยชนท่ีมักเขาใจกันพรามากท่ีสุดขอหนึง่  จึงเห็นควรนําหลักฐานมา 
แสดงเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเขาใจ 
        ในสุตตนิบาต  มีพุทธพจนมากแหงตรัสถึงสมณพราหมณและบุคคลบางพวกมีความเห็นผิด  
ถือวาความบริสุทธ์ิจะมีไดดวยศีลและวัตรเปนตน  (เชน  ขุ.สุ.25/411/489; 431/540; 314/369)  
สวนอริยสาวกหรือทานผูหลุดพนหรือมุนท่ีีแท  ไมยดึติดทิฏฐิท้ังหลาย  ละไดซ่ึงศีลและพรต 
ท้ังหมด  (เชน  ขุ.สุ.25/420/510; 431/540)  คําวาบริสุทธ์ิ  หรือ  “สุทธิ”  นี้หมายถึงจดุหมาย 
สูงสุดของลัทธิศาสนาตรงกับความหลุดพนหรือวิมุตตินัน่เอง  (เชน  ขุ.ม.29/120/105;336/227;  
ขุ.จู.30/301/149)  ความเห็นผิดนั้นอาจแสดงออกในรูปของการบําเพ็ญศีลพรตเพ่ือจะไดเปนเ 
ทพเจา  ดังปรากฏบอย ๆ ในพระสูตรตาง ๆ  โดยขอความวา  “มีปณิธาน  (หรือมีทิฏฐิ)  วา:  ดวย 
ศีล  หรือพรต  หรือตบะ  หรือพรหมจรรยนี้  เราจักไดเปนเทพเจาหรือเทพองคใดองคหนึ่ง”  (ม.มู. 
12/232/209;  ม.ม.13/85/80;  ส.สฬ.18/323/225;  องฺ.ปฺจก.22/206/278;  องฺ.สตฺตก.23/47/57;  
องฺ.นวก.23/276/482;  ขุ.ม.29/38/39; 382/256)  คัมภีรมหานิทเทสและจูฬนิเทส  ไดอธิบายเร่ือง 
การยึดถือความบริสุทธ์ิดวยศีลและวัตรเชนนี้ไวหลายแหง  เชนแหงหนึ่งวา “มีสมณพราหมณ    
พวกหนึ่งถือความบริสุทธ์ิดวยศีล  พวกเขาเชื่อถือสุทธิ  วิสุทธิ  ความบริสุทธ์ิ  ความหลุดพน  
วิมุตติ  บริมุตติ  เพียงดวยศีล  เพียงดวยการบังคับควบคุมตน  (สัญญมะ)  เพยีงดวยความสํารวม 
ระวัง  (สังวร)  เพียงดวยการไมลวงละเมิด...ฯลฯ...;  มีสมณพราหมณพวกหนึ่งถือความบริสุทธ์ิ    
ดวยวัตร  (หรือพรต)  พวกเขาถึงหัตถิวัตร  (ประพฤติอยางชาง)  บาง  ถืออัสสวัตร  (ประพฤติ-  
อยางมา)  บาง  ถือโควัตร  (ประพฤติอยางววั)  บาง  ฯลฯ  ถือพรหมวัตรบาง  ถือเทววตัรบาง  ถือ 
ทิศวัตร  (ไหวทิศ)  บาง...(ขุ.ม.29/120/105;  ดูประกอบ  ขุ.ม.29/129/110;  617/373; 336/227;  
ขุ.จู.30/120/46;  301/149; 315/155;  และดูอธิบายของอรรถกถา  นิทฺ.อ.1/270)  คําอธิบายเชนนี้ลง 
ตัวเปนแบบในคําจํากัดความคําวาสีลัพพตปรามาสของคัมภีรอภิธรรมวา  “ทิฏฐิ...การยึดถือ...ของ 
สมณพราหมณท้ังหลาย  ภายนอก  (จากธรรมวินัย)  นี้  ทํานองนี้วา:  ความบริสุทธ์ิมีไดดวยศีล  
ความบริสุทธ์ิมีไดดวยวัตร  ความบริสุทธ์ิมีไดดวยศีลและวัตร  นีเ้รียกวาสีลัพพตปรามาส”  
(อภิ.ส.34/673/263; 725/286; อภิ.วิ.35/932/493; 962/505)  คําวา  “ของสมณพราหมณภายนอก”  
นั้น  บางทีทําใหบางทานเขาใจผิดวา  การประพฤติศีลพรตของพวกนกับวชนอกศาสนาเทานั้น 
เปนสีลัพพตปรามาสความจริงคําท่ีวาน้ีควรถือเปนคําเนนเพื่อช้ีตัวอยางรูปแบบหรือแนวปฏิบัติ   
เทานั้น  อาจเล่ียงแปลเปนวา  “การยึดถืออยางพวกสมณพราหมณภายนอก”  ก็จะชัดข้ึน  หรือไม    



ตองเติมคํานั้นเขามาเลยก็ได  (เหมือนอยางพุทธพจนท้ังหลายในสุตตนิบาต  และคําอธิบายใน 
ขุ.ม.29/336/227  หรือในอรรถกถาเชน  สงฺคณี อ.501  เปนตน  ก็ไมมีคําวา  “ของสมณพราหมณ    
ภายนอก”  เพราะเม่ือถือผิดอยางนี้  ถึงอยูในพุทธศาสนา  ก็เปนการถืออยางคนนอกพระศาสนา) 
        สรุปความหมายตอนน้ีวา  สีลัพพตปรามาส  หมายถึงการประพฤติศีลพรตดวยโมหะคือความ 
หลงงมงายวา  จะบริสุทธ์ิหลุดพน  บรรลุจดุหมายของศาสนาเพียงดวยการบําเพ็ญศีลพรตนั้น   
และในความหลงผิดนี้ลักษณะหนึ่งท่ีแสดงออกมาคือ  การกระทําดวยตัณหาและทิฏฐิเชน  ประ 
พฤติอยางนั้นเพราะอยากไปเกิดเปนเทวดา  และมีความเหน็ผิดแฝงอยูดวยพรอมกันวาการบําเพ็ญ 
ศีลพรตนั้นจะทําใหไปเกิดเปนเทวดาได   
        วาโดยความหมายตามรูปศัพท  สีลัพพตปรามาส  ประกอบดวย  สีล (ศีล) + พต  (วัตรหรือ 
พรต) + ปรามาส (การถือเลยเถิด)  คําวาศีลและพรต  มีอธิบายในมหานิทเทสดังยกมาอางขางตน 
แลว  (ขุ.ม.29/120/105)  และยังมีอธิบายนาสนใจเพิ่มอีกใจความวา  ขอท่ีเปนท้ังศีลและวัตรก็มี   
เปนแตวัตรไมเปนศีลก็มี  เชน  วินยัของพระภิกษุมีท้ังศีลและวัตรกลาวคือสวนท่ีเปนการบังคับ 
ควบคุมตนหรือการงดเวน  (สังยมะ  หรือ  สัญญมะ)  ความสํารวมระวงั  (สังวร)  การไม  ลวง 
ละเมิด  เปนศีล  สวนการสมาทานหรือขอท่ีถือปฏิบัติ  เปนวัตร  ขอท่ีเปนแตวัตรไมเปนศีลได   
แกธุดงคท้ังหลาย  เชน  
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ถืออยูปา  ถือบิณฑบาตเปนประจํา  ถือทรงผาบังสุกุล  เปนตน  (ดู  ขุ.ม.29/81/77;  918/584)  ใน 
การบําเพ็ญศีลพรตโดยหวังจะไปเกดิเปนเทพ  ถาเปนนักบวชนอกศาสนา  เชนพวกถือกุกกุรวัตร 
อรรถกถาก็อธิบายวา  ศีลกห็มายถึงประพฤติอยางสุนัข  วตัรก็หมายถึงถือขอปฏิบัติอยางสุนัข  (ดู  
ม.อ.3/96)  ถาเปนชาวพุทธ  ศีลก็ไดแกเบญจศีล  เปนตน  วัตรก็ไดแกการถือธุดงค  (นิทฺ.อ.2/132) 
บางทีอรรถกถาก็พูดจําเพาะภิกษวุา  ศีลหมายถึงปาริสุทธิศีล  4  วัตรหมายถึงธุดงค  13 (ธ.อ.7/53; 
ดู  องฺ.อ.3/96  ดวย) 
        “ปรามาส”  มักแปลกันวาลูบคลํา  แตความจริงความหมายในบาลีท่ัวไปไดแก  หยิบฉวย  จับ 
ตอง  จับไวแนน  (เชนพระจบัยุคตัวอุบาสกไว - วินย.2/70/56;  วินย.อ.2/202;  ทีฆาวกุุมารจับเศียร 
พระเจากาสีเพือ่จะปลงพระชนม - วินย.5/244/332;  พระพุทธเจาไมทรงยึดม่ันความรู - ที.ปา.11/ 
13/29;  ที.อ.3/19;  ไมควรหยิบฉวยเอาของท่ีเขามิไดให - องฺ.ปฺจก.22/179/238;  การจับฉวยทอน 
ไมและศัสตราเพ่ือทํารายกนั - ขุ.ม.29/384/258;  ท่ีแปลกนัวาลูบคลํา  คงจะมาจากชาดกวาดวย 
กําเนิดของสุวรรณสาม  กุสราช  และมัณฑัพยกมุาร  (ชา.อ.7/6; 8/135; 9/124)  วาฤาษีปรามาสนาภ ี  
ของภรรยาเปนตน  ซ่ึงนาจะเปนการเอานิว้แตะ  จีห้รือจดลงท่ีสะดือมากกวา  (ดู  สงฺคณี อ.369 
และ  ม.อ.2/418  ประกอบ)  หรือเทียบเคียงจาก  วนิย.1/378/254  ซ่ึงอธิบาย  “ปรามสนา”  โดยไข 
ความวา  อิโต  จิโต จ สฺโจปนา  แปลไดวา  ลูบ  หรือสีไปมาอยางไรก็ตาม  ความหมายของ  
“ปรามาส”  ในดานหลักธรรม  มีคําอธิบายเฉพาะท่ีชัดเจนอยูแลววา   “สภาว  อติกฺกมิตฺวา ปร โต 
อามสตีติ  ปรามาโส”  แปลวา  จับฉวยเอาเกินเลยสภาวะเปนอยางอ่ืนไป  จึงแปลวา  ถือเลยเถิด  
คือเกินเลยหรือคลาดจากความเปนจริง  กลายเปนอยางอ่ืนไปเสีย  (นิทฺ.อ.1/339;  2/47;  ดู นิทฺ.อ. 
1/200,301;  สงฺคณี อ.117  ดวย)  เชนตามสภาวะท่ีจริงไมเท่ียง  จับฉวยหรือยึดถือพลาดไปเปน 
วาเท่ียง  ศีลพรตมีไวฝกหัดขัดเกลา  เปนบาทฐานของภาวนากลับถือเลยเถิดไปเปนอยางอ่ืนคือ 
เห็นไปวาบําเพ็ญแตศีลพรตก็จะบริสุทธ์ิหลุดพนได   
        สีลัพพตปรามาสน้ี  ก็เปนทิฏฐิ  คือความเหน็หรือการยึดถืออยางหน่ึง  (เชน  ขุ.สุ.25/412/ 
490;  อภิ.ส.34/673/263; ม.ม.13/85/80;  นทฺิ.อ.1/122)  จงึมีปญหาวา  เหตุใดตองแยกตางหาก 
จากสังโยชนขอท่ี  1  คือสักกายทิฏฐิ  ซ่ึงเปนทิฏฐิเหมือนกัน  อรรถกถาอธิบายวา  สักกายทิฏฐิ   
ความเหน็ยึดถือตัวตนนัน้เปนทิฏฐิพื้นฐานอยูกับตนเองตามปกติ  โดยไมตองอาศัยตรรกและการ 
อางอิงถือตอจากผูอ่ืน  สวนสีลัพพตปรามาส  เปนทิฏฐิช้ันนอก  เกี่ยวกบัปฏิปทาคือทางแหงการ 
ปฏิบัติวาถูกหรือผิด  เปนอีกเร่ืองหน่ึงตางหากคนละข้ันตอนกันทีเดียว  (ดู นิทฺ.อ.1/339)  จึงตอง 
แยกเปนคนละขอ  และเพราะสีลัพพตปรามาสเปนเร่ืองของปฏิปทานี่แหละ  ทานจึงอธิบายเช่ือม 
โยงใหเห็นวา  สีลัพพตปรามาส  เปนอัตตกลิมถานุโยคอันเปนอยางหน่ึงในท่ีสุดสองดานซ่ึงชาว 
พุทธพึงหลีกเวนเสีย  เพื่อดําเนินในมรรคาท่ีถูกตองมัชฌิมาปฏิปทา  (ดู อุทาน อ.446) 



        ปรามาส  ใชมากอีกอยางหนึ่งในรูปท่ีเปนคุณนามวา  “ปรามฏฐ”  แปลวา  “ซ่ึงถูกจับตองแลว 
หรือจับตองบอย ๆ”  หมายความวา  แปดเปอน  หรือเสียความบริสุทธ์ิไปแลว  ทานอธิบายวา  ถูก 
ตัณหาและทิฏฐิจับตอง  คือเปรอะเปอนหรือไมบริสุทธ์ิเพราะถูกตัณหาและทิฏฐิเขามาเกลือกกล้ัว 
พัวพัน  คือรักษาศีลบําเพ็ญพรตเพราะอยากไดผลตอบแทนเปนลาภยศสรรเสริญสุขสวรรค  หรือ 
เพราะเขาใจวาจะไดเปนนัน่เปนนี่ตามลัทธิหรือทฤษฎีท่ียดึถือเอาไว  ศีลท่ีบริสุทธ์ิจึงเรียกวาเปน  
“อปรามฏฺ”  ไมถูกตัณหาและทิฏฐิแตะตองใหเปรอะเปอน  ประพฤตดิวยปญญาถูกตองตามหลัก 
การและความมุงหมาย  เปนไท  คือไมเปนทาสของตัณหาและทิฏฐินั้น  เปนศีลระดับพระโสดาบัน 
(เชน  ส.ม.19/1412/429;  ฯลฯ  ฯลฯ; อรรถกถาอธิบายใน  วินย.อ.3/486; ที.อ.1/139; 2/177;  ส.อ.3/ 
387;  องฺ.อ.3/144; วิสุทธิ.1/16; ดู ส.อ.2/125  ดวย; แปลอีกอยางหนึ่งวา  ไมถูกปรามาส  คือใคร ๆ  
ทวงตําหนิ  ดหูม่ิน  หรือหาเรื่องไมได) 
        ลักษณะสุดทายของการถือศีลพรตท่ีพลาดหลัก  กคื็อ  การถือท่ีเปนเหตุใหมาทะเลาะวิวาท 
เกี่ยงแยงกันวาใครดี  ใครเลว  ทานผิด  ฉันถูก  หรือเปนเหตุใหยกตนขมผูอ่ืนวาเราทําไดเครงครัด 
ถูกตอง  คนอ่ืนเลวกวาเรา  ทําไมไดอยางเราเปนตน (ดู ขุ.สุ.25/412/491; 419/505) 
        เทาท่ีกลาวมา  พอจะสรุปลักษณะการถือศีลพรตท่ีเปนสีลัพพตปรามาสไดวา  เปนการถือดวย 
โมหะ หรือดวยตัณหาและทิฏฐิ ซ่ึงแสดงออกในรูปของการถือโดยงมงาย ไมเขาใจความมุงหมาย 
สักวาทําตาม ๆ กันไปอยางเถรสองบาตร  
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บาง  ถือโดยหลงผิดวาศีลพรตเทานั้นกพ็อใหถึงความบริสุทธ์ิหลุดพน  หรือถืออยางเปนพิธีรีตอง 
ศักดิ์สิทธ์ิวาทําไปตามน้ันแลว  ก็จะบันดาลผลสําเร็จใหเกดิเองบาง  ถือโดยรูสึกวาเปนขอบังคับ 
ลอย ๆ  เปนเคร่ืองบีบค้ันขืนใจไมรูวาจะทําปเพื่ออะไร  เพราะไมเห็นโทษของส่ิงท่ีพึงงดเวน  ไม   
ทราบซ้ึงในคุณของการละเวนส่ิงท่ีช่ัวเลวและการท่ีจะทําตามขอปฏิบัตินั้น ๆ  จําใจทําไป  ไมเหน็ 
ประโยชนบาง  ถือเพราะอยากไดเหยื่อลอเชนโชคลาภ  กามสุข  เปนตนบาง  ถือเพราะมีความเหน็ 
ผิดในจุดหมายวา  ศีลพรตจะทําใหไดเปนนัน่เปนนี่บาง  ถือแลวเกดิความหลงตัวเอง  มีอาการ 
ยกตนขมผูอ่ืนบาง 
        ลักษณะการรักษาศีลบําเพ็ญพรตหรือประพฤติวัตรท่ีถูกตอง  ไมเปนสีลัพพตปรามาส  ก็คือ 
อาการที่พนจากความผิดพลาดท่ีกลาวแลวขางตน  ซ่ึงแสดงออกดวยการปฏิบัติท่ีเกิดจากความรู   
ตระหนกัวา  กระทําเพื่อฝกหดัขัดเกลาตนเองเพ่ือเปนบาทของสมาธิ  เพื่อความสงบเรียบรอย  
เพื่อความดีงามของประชุมชน  ปฏิบัติดวยมองเหน็โทษของการเบียดเบียนทราบซ้ึงวา  ความ 
สงบเรียบรอย  ไมเบียดเบียนกัน  เปนตน  เปนส่ิงท่ีดี  เหน็คุณเหน็โทษแลว  ละอายบาป  มีฉันทะ 
ท่ีจะเวนช่ัวทําความดี  โดยพรอมใจตนตลอดจนถึงข้ันสุดทายคือ  ไมกระทําช่ัวและประพฤติดี   
อยางเปนไปเอง  มีศีลและวัตรเกิดข้ึนในตัวเปนปกติธรรมดา  ไมตองฝก  ไมตองฝน  เพราะไมมี   
กิเลสท่ีจะเปนเหตุใหทําความชั่ว  เขาลักษณะของฐานหนึ่งใน  6  ท่ีพระอรหันตนอมใจไป  คือ 
ขอท่ีวา  พระอรหันตนอมใจดิ่งไปในภาวะที่ไมมีการเบียดเบียน  มิใชเพราะถือสีลัพพตปรามาส  
แตเพราะหมดราคะ  หมดโทสะ  หมดโมหะ  (วนิย.5/3/9; องฺ.ฉกฺก.22/326/321)  เบ้ืองแรกศีลเปน 
ความประพฤติปกติ  เพราะฝกปฏิบัติใหเคยชินเปนนิสัย  และเพราะแรงใจท่ีมุงม่ัน  ฝกตนใหกาว 
หนาในคุณความดี  สวนเบื้องปลายศีลเปนความประพฤติปกติ  เพราะหมดส้ินเหตุปจจัยภายในท่ี   
จะใหหาทางทําส่ิงท่ีไมดี  ผูปฏิบัติผิดก็อาจมีศีลวัตรแตเปนสีลัพพตปรามาส  ผูปฏิบัติถูกก็มี   
ศีลวัตรดังท่ีทานเรียกวา  “สีลวตูปปนฺน”  แปลวา  ผูเขาถึงศีลพรตหรือประกอบดวยศีลและวัตร 
(ขุ.อิติ.25/263/392;  ขุ.สุ.25/313/364)  บาง  “สีลพฺพตสมฺปนฺน”  แปลวา ผูถึงพรอมดวยศีลพรต   
(องฺ.ติก.20/499/214)  บาง  จะวาบริสุทธ์ิดวยศีลพรตก็ไมถูก  บริสุทธ์ิไดโดยไมตองมีศีลพรตก็   
ไมถูก  (ขุ.สุ.25/416/498)  แตอยูท่ีศีลพรตท่ีไมเปนสีลัพพตปรามาส  พรตหรือวัตรอาจไมจําเปน 
เฉพาะอยางยิ่งสําหรับคฤหัสถ  แตศีลท่ีเปนอปรามัฏฐ  คือบริสุทธ์ิ  ไมคลาดหลักความจริง  ไม   
เปรอะดวยตัณหาและทิฏฐิ  เปนพื้นฐานท่ีจาํเปนสําหรับความบริสุทธ์ิหลุดพนในทุกกรณี  (ดใูน 
ตอนวาดวยพระโสดาบันขางหนา,  เชน  ส.ม.19/1412/428-1628/514) 
        สรุปลงใหส้ันท่ีสุด  หลักการของศีลวัตร  ก็มีเพยีงวา  เม่ือบุคคลถือปฏิบัติศีลวัตรใดแลว 
อกุศลธรรมเจริญ  กุศลธรรมเส่ือม  ศีลวัตรอยางนั้นผิดพลาดไรผล  เม่ือบุคคลถือปฏิบัติศีลวัตรใด 
แลว  กุศลธรรมเจริญ  อกุศลธรรมเส่ือมถอยศีลวัตรอยางนั้นถูกตองมีผลดี  (ดู องฺ.ติก.20/518/289; 



ขุ.อุ.25/144/194) 
        ตราบใดยังเปนปุถุชน  การถือม่ันถือพลาดในศีลวตัรก็ยังมีอยู  ไมมากก็นอย  ตามสัดสวนของ 
ตัณหา  ทิฏฐิ  หรือโมหะท่ีเบาบางลง อยางนอยกย็ังมีอาการฝนใจหรือขมไว  จึงยังไมพนข้ันท่ีรักษา 
ศีลดวยยึดม่ันในศีล  และถือเกินเลยคลาดสภาวะไปบาง  ตอเม่ือใด  เปนพระโสดาบัน  กิเลสหยาบ 
แรงหมดไป  จงึไดช่ือวา  เปนผูบําเพ็ญบริบูรณในศีลเชน  องฺ.ติก.20/526/298 เปนตน)  การรักษา 
ศีลจึงจะเปนไปเอง  เพราะเปนศีลอยูในตวั  เปนปกติธรรมดา  ไมตองฝกไมตองฝนอีกตอไป  และ 
ถือพอดี ๆ  ตรงตามหลักตามความมุงหมาย  ไมหยอน  ไมเขว  ไมเลยเถิดไป 
บันทึกท่ี  5  :  ความหมายของ  ฌาน 
        ผูเร่ิมศึกษาพึงทราบวา  คําวา  ณาน  4  ตามปกติหมายถึง  รูปฌาน  4  ดังนั้นจะพูดวาฌาน  4  
หรือ รูปฌาน  4  ก็มีความหมายเทากนั;  อนึ่งไมพึงสับสนฌาน  4  กับฌาน  5  เพราะฌาน  5  ก็คือ 
ฌาน  4  นั่นเอง  เปนแตขยายละเอียดออกไปตามแนวอภิธรรม  และฌานท่ี  5  ตามแนวอภิธรรมนั้น 
ก็ตรงกับฌานที่  4  ในท่ีนี้นัน่เอง  (ฌานท่ีแยกเปน  4  เรียกวาฌานจตุกกนัย  เปนแบบหลักท่ีพบท่ัว 
ไปในพระสูตร  สวนฌานท่ีแยกขยายออกเปน  5  ตามแนวอภิธรรม  เรียกวา  ฌานปญจกนัย);  ฌาน 
4  นี้ควรจะกลาวถึงในบทวาดวยมรรคตอนสัมมาสมาธิ  ในภาคปฏิบัตขิางหนา  แตเม่ือเอยถึงในท่ี   
นี้แลว  ก็ควรทําความเขาใจเล็กนอย  
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        ฌาน  แปลวา  เพง  หมายถึง  ภาวะจิตท่ีเพงอารมณจนแนวแน  ไดแกภาวะจิตท่ีมีสมาธินั่นเอง 
แตสมาธินั้นมีความประณตีสนิทชัดเจนผองใสและมีกําลังมากนอยตาง ๆ  กันแยกไดเปนหลาย 
ระดับ  ความตางของระดับนัน้กําหนดดวยคุณสมบัติของจิตท่ีเปนองคประกอบรวมของสมาธิใน 
ขณะน้ัน ๆ  องคประกอบเหลานี้ไดแก  วิตก  (การจรดจิตลงในอารมณ) วิจาร  (การท่ีจติเคลาอยู   
กับอารมณ)  ปติ  (ความอ่ิมใจ)  สุข  อุเบกขา  (ความมีใจเปนกลาง)  และเอกัคคตา  (ภาวะท่ีจติมี   
อารมณแนวแนเปนหนึ่งเดยีว  คือตัวสมาธินั่นเอง)  ฌานท่ีมีรูปธรรมเปนอารมณ  (รูปฌาน)  ทาน 
นิยมแบงออกเปน  4  ระดับมีองคประกอบท่ีใชกําหนดระดับ  ดังนี ้
        1. ปฐมฌาน     (ฌานท่ี  1)  มีองค  5  คือ  วิตก  วิจาร  ปติ  สุข  เอกัคคตา 
        2. ทุติยฌาน   (ฌานท่ี  2)  มีองค  3  คือ  ปติ  สุข  เอกัคคตา 
        3.  ตติยฌาน   (ฌานท่ี  3)  มีองค  2  คือ  สุข  เอกัคคตา 
        4.  จตุตถฌาน  (ฌานท่ี  4)  มีองค  2  คือ  อุเบกขา  เอกัคคตา 
        ฌานท่ีสูงข้ึนไปกวานี้  คืออรูปฌาน  ก็มีองค  2  คือ  อุเบกขาและเอกัคคตา  เหมือนจตุตถฌาน 
แตกําหนดอรูปธรรมเปนอารมณ  และมีความประณีตยิ่งข้ึนไปโดยลําดบัตามอารมณท่ีกําหนด 
อรูปฌาน  4  แตละขอมีคําบรรยายอยูขางบนแลว (ตรงกับวิโมกขขอ  4  ถึง  7)  จึงไมตองพูดถึงอีก 
        ฌาน  อาจใชในความอยางหลวม ๆ  โดยแปลวา  เพง  พินิจ  ครุนคิด  เอาใจจดจอ  ก็ได  และ 
อาจใชในแงท่ีไมดี  เปนฌานท่ีพระพุทธเจาทรงตําหนิ  เชน  เก็บเอากามระคะ  พยาบาท  ความหดหู  
ความกลัดกลุมวุนวายใจ  ความลังเลสงสัย  (นวิรณ  5)  ไวในใจ  ถูกอกุศลธรรมเหลานั้นกลุมรุมใจ 
เฝาแตครุนคิดอยู  ก็เรียกวาฌานเหมือนกนั  (ม.อุ.14/117/98)  หรือกิริยาของสัตว  เชน นกเคาแมว 
จองจับหนู  สุนัขจิ้งจอกจองหาปลา  เปนตน  ก็เรียกวาฌาน  (ใชในรูปกริยาศัพทเชน  ม.มู.12/ 
560/604)  บางทีก็นํามาใชแสดงความหมายดานวปิสสนาดวย  โดยแปลวา  เพงพินิจ  หรือคิดพ-ิ 
จารณา  ในอรรถกถาบางแหงจึงแบงฌานออกเปน  2  จําพวก  คือ การเพงอารมณตามแบบของ 
สมถะ  เรียกวาอารัมมณูปนิชฌาน  (ไดแก  ฌานสมาบัตินัน่เอง)  การเพงพินิจใหเห็นไตรลักษณ    
ตามแบบวิปสสนาหรือวิปสสนานั่นเองเรียกวา  ลักขณูปนิชฌาน  (ในกรณีนี้  แมแตมรรคผล  ก็   
เรียกวาฌานได  เพราะแปลวาเผากิเลสบาง  เพงลักษณะท่ีเปนสุญญตาของนิพพานบาง)  ดู  องฺ.อ. 
1/536;  ปฏิส.อ.221; สงฺคณี อ.273  (ดู  ขุ.ปฏิ.31/483/368 ดวย)  
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ตอน  4  :  ชีวติควรใหเปนอยางไร  ? 
ขอควรทราบเพ่ิมเติมเพื่อเสริมความเขาใจ: 
สมถะ - วิปสสนา,  เจโตวิมุตติ - ปญญาวมุิตติ                  1 
                                                       บทท่ี  8 
        ขอควรทราบตอไปนี้  สวนมากเปนเร่ืองของภาคปฏิบัติท่ีควรจะพูดถึงในตอนตอไป  
แตมีขอความบางแหงในตอนนี้พาดพิงถึง  จึงนํามาอธิบายไวคราวหนึ่งกอน  เพื่อใหเขาใจ 
เร่ืองท่ีผานในตอนน้ีชัดเจนยิ่งข้ึน 
                                        1.  สมถะ - วิปสสนา 
        สมถะ  แปลงาย ๆ  วาความสงบ  แตท่ีใชท่ัวไปหมายถึงวิธีทําใจใหสงบ  ขยายความวา 
ขอปฏิบัติตาง ๆ  ในการฝกอบรมจิตใหเกิดความสงบ  จนต้ังม่ันเปนสมาธิ  ถึงข้ันไดฌาน 
ระดับตาง ๆ  จดุมุงของสมถะคือสมาธิ  ซ่ึงหมายเอาสมาธิข้ันสูงท่ีทําใหเกิดฌาน  หลักการ 
ของสมถะคือ  กําหนดใจไวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  (เรียกวาอารมณ)  ใหแนวแนจนจตินอมดิ่งอยู   
ในส่ิงนั้นส่ิงเดยีว  (เรียกกันวา  จิตมีอารมณเปนหนึ่ง  หรือจิตมีอารมณอันเดียว)  ความแนว 
แนหรือต้ังม่ันของจิตนี้เรียกวาสมาธิ  เม่ือสมาธิแนบสนิทเต็มท่ีแลว  กจ็ะเกดิภาวะจิตท่ี   
เรียกวาฌาน  ซ่ึงแบงเปนระดับตาง ๆ  ระดับท่ีกําหนดเอารูปธรรมเปนอารมณ  เรียกวารูปฌาน 
หรือเรียกงาย ๆ  วา  ฌานมี  4  ข้ัน  ระดับที่กําหนดอรูปธรรมเปนอารมณเรียกอรูปฌาน  มี  4  
ข้ัน  ท้ังรูปฌาน  4  และ อรูปฌาน  4  เรียกรวมกนัวา  สมาบัติ  (8)  ภาวะจติในฌานนั้น  เปน 
ภาวะท่ีสุขสงบผองใส  ไมมีความเศราหมองขุนมัว  ไมมีส่ิงรบกวนใหสะดุดหรือติดของ 
อยางใด ๆ  เรียกวาปราศจากนิวรณ  ทานอนุโลมเรียกวาเปนความหลุดพนจากกิเลสตลอด 
เวลาท่ียังอยูในฌานน้ัน ๆ  (แตเม่ือออกจากฌานแลว  กิเลสกลับมีไดอยางเดิม  ทานจึงเรียกวา 
เปนวกิขัมภนนิโรธ  หรือวิกขัมภนวิมุตติ  คือดับกิเลส  หรือหลุดพนดวยเอาสมาธิขมไว  ดัง 
ไดกลาวแลวขางตน)  นอกจากฌานแลว  สมถะยังมีผลพลอยไดท่ีสืบเนื่องจากฌานนั้นอีก  
คืออาจทําใหเกิดความสามารถพิเศษท่ีเรียกวาอภิญญา  5  อยางไดแกแสดงฤทธ์ิได  อานใจ 
คนอ่ืนได  ระลึกชาติได  และหูทิพยตาทิพย   
        อยางไรกด็ี  เม่ือใชอยางหลวม ๆ  หรือพูดอยางกวาง ๆ  สมถะก็คือ  การทําใจใหสงบ  หรือ 
การทําจิตใหเปนสมาธิ  และบางคราวก็หมายถึงตัวสมาธินั้นเอง  วาตามความจริง  ความหมาย 
ของสมถะท่ีวาคือตัวสมาธินี้แหละ  [๑ เปนความหมายท่ีตรงตามหลักวิชาท้ังฝายอภิธรรมและ 
ฝายพระสูตร]  เพราะไมวาจะเจริญสมถะจนไดฌานสมาบัติหรืออภิญญาเปนผลสําเร็จสูงพิเศษ 
เพียงใดก็ตาม  เนื้อแทของสมถะ  หรือ 
{๑ ทางฝายอภธิรรม  เชน  อภิ.ส.34/253/96; 223/90; 206/85 เปนตน; ทางฝายพระสูตร เชน องฺ. 



   ทุก.20/275/77 อธิบายใน องฺ.อ.2/33 (ซ่ึงจะอางตอไปอีก); และใน องฺ.ฉกฺก.22/325/418 เม่ือ 
   กลาวถึงอินทรีย 5 ทานใชคําวาสมถะ แทน สมาธิ และวิปสสนา แทน ปญญา โดยตรงทีเดียว 
   (เปนสัทธา สติ วิริยะ สมถะ วิปสสนา แทนท่ีจะเปน สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา อยางใน 
   ความรอยแกวตามปกติ) }  
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ตัวสมถะ  หรือแกนของสมถะท่ีใหผลเชนนั้น  ก็คือสมาธินั่นเอง 
        วิปสสนา  แปลงาย ๆ  วา การเห็นแจง  หรือวิธีทําใหเกิดการเห็นแจง  หมายความวา  ขอ 
ปฏิบัติ ตาง ๆ  ในการฝกฝนอบรมปญญาใหเกิดความเห็นแจงรูชัดส่ิงท้ังหลายตรงตอสภาวะของ 
มันคือใหเขาใจตามความเปนจริง  หรือตามท่ีส่ิงเหลานั้นมันเปนของมันเอง  (ไมใชเห็นไปตามท่ี   
เราวาดภาพใหมันเปนดวยความชอบความชัง  ความอยากได  หรือความขัดใจของเรา)  รูแจงชัด 
เขาใจจริง  จนถอนความหลงผิดรูผิดและยดึติดในส่ิงท้ังหลายได  ถึงข้ันเปล่ียนทาทีตอโลกและ 
ชีวิตใหม  ท้ังทาทีแหงการมอง  การรับรู  การวางจิตใจ  และความรูสึกท้ังหลาย  ความรูความ 
เขาใจถูกตองท่ีเกิดเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  ในระหวางการปฏิบัตนิั้น  เรียกวา  ญาณ  มีหลายระดับ 
ญาณสําคัญในขั้นสุดทายเรียกวา  วิชชา  เปนภาวะตรงขามท่ีกําจัดอวิชชา  คือความหลงผิด 
ไมรูแจงไมรูจริงใหหมดไป  ภาวะจิตท่ีมีญาณหรือวิชชานั้น  เปนภาวะที่สุขสงบผองใสและ 
เปนอิสระ  เพราะลอยตัวพนจากอํานาจครอบงําของกิเลส  เชน  ความชอบความชัง  ความติดใจ 
และความขัดใจเปนตนไมถูกบังคับหรือชักจูงโดยกิเลสเหลานั้น  ใหมองเห็นหรือรับรูส่ิงตาง ๆ 
อยางบิดเบือน  จนพาความคิดและการกระทําท่ีติดตามมาใหหนัเหเฉไป  และไมตองเจ็บปวด 
หรือเรารอนเพราะถูกบีบค้ันหรือตอสูกับกเิลสเหลานั้น  ญาณและวิชชา  จึงเปนจดุมุงของวิ- 
ปสสนา  เพราะนําไปสู วิมุตติ  คือความหลุดพนเปนอิสระท่ีแทจริงซ่ึงยั่งยืนถาวร  (ทานเรียกวา  
สมุจเฉทนิโรธ  หรือสมุจเฉทวิมุตติ  แปลวา  ดับกิเลส  หรือหลุดพนโดยเด็ดขาด) 
        ถาพูดอยางรวบรัด  กว็า  ผลท่ีมุงหมายของสมถะคือฌาน  ผลท่ีมุงหมายของวิปสสนาคือ 
ญาณ  หรือวา  [๑ สมถะนําไปสูฌาน]  วิปสสนานําไปสูญาณ  ผูปฏิบัติสมถะ  (สํานวนแบบ 
เรียกวาบําเพ็ญหรือเจริญสมถะ) อาจทําแตสมถะอยางเดยีว  โดยมุงหวงัจะช่ืนชมเสพผลของ 
สมถะคือฌานสมาบัติและอภิญญาท้ัง  5  ไมตองเกี่ยวของกับวิปสสนาเลยก็ได  เรียกวา  หยุด 
อยูเพียงข้ันสมาธิ  ไมกาวไปถึงข้ันปญญา  แตผูปฏิบัติวิปสสนา  ตองอาศัยสมถะไมมากก็นอย 
คือ  อาจเจริญสมถะจนไดฌานสมาบัติกอนแลวจึงกาวตอไปสูวิปสสนา  คือเอาฌานเปนบาท 
ของวิปสสนา  (เรียกวาเจริญวิปสสนาท่ีมีฌานเปนบาท)  ก็ได  อาจเร่ิมเจริญวิปสสนาไปกอน 
แลวจึงเจริญสมถะตามหลังก็ได  [๒ หรืออาจเจริญท้ังสมถะและวิปสสนาควบคูกันไปก็ได]  
แมแตผูท่ีไดช่ือวาเจริญแตวปิสสนาอยางเดียวลวน  [๓ (สุทธวิปสสนายานิก)]  ไมอาศัยสมถะ 
เลย  ก็หมายถึง  ไมอาศัยสมถะในความหมายโดยนิปริยาย  หรือความหมายจําเพาะที่เครงครัด 
คือไมไดทําสมถะจนไดฌานสมาบัติกอนเจริญวิปสสนา  แตตามความเปนจริงก็อาศัยสมถะ 
ในเความหมายอยางกวาง ๆ คืออาศัยสมาธินั่นเอง  สมาธิของผูเจริญวิปสสนาแบบนี้  [๔ อาจ 
เร่ิมตนดวยขณกิสมาธิ]  (สมาธิช่ัวขณะ)  ก็ไดแตเม่ือถึงขณะท่ีบรรลุมรรคผล  สมาธินั้นจะ 
แนวแนสนิท  (เปนอัปปนาสมาธิ)  ถึงระดับปฐมฌาน  [๕ (ฌานท่ี  1  หรือ  รูปฌานท่ี  1)] 



{๑ ท่ีพูดวาสมถะอาจใหไดอภิญญา 5 ซ่ึงไดแกญาณะตาง ๆ พวกหนึ่งนั้น ความจริงก็ตองใหได   
   ฌานกอนแลวจึงนอมจิตท่ีเปนสมาธิพรอมดีดวยกําลังฌานนั้นไปเพื่อไดญาณจําพวกอภิญญา 
   อีกตอหนึ่ง ถาพูดใหเครงครัดจึงตองวา สมถะ (ลวน ๆ) จบหรือส้ินสุดลงเพียงแคฌาน (คือไม  
   เกินเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ดู วิสุทธิ.ฎีกา 3/647-8) } 
{๒-๓-๔-๕ ดูอธิบายในตอนวาดวยหลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน ขางหนา }  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 374 
        ผลท่ีเกิดจากสมถะอยางเดียว  ไมวาจะเปนฌานสมาบัติหรืออภิญญาท่ีสูงพิเศษเพียงไร  กย็ัง 
เปน  [๑ โลกยี]  เปนของปุถุชน  คือคนมีกิเลส  เส่ือมถอยได  เชน[๒ ฤทธ์ิท่ีพระเทวทัตได] 
[๓ เจโตวิมุตติ]  [๔ ของพระโคธิกะ  และฌานสมาบัติของพระภกิษุสามเณร  ฤาษีและคฤหัสถ   
บางทานท่ีมีเร่ืองเลาตอกันมาในคัมภีรตาง ๆ]  เปนของมีมากอนพุทธกาล  เชน  อาฬารดาบสกา 
ลามโคตร  ไดถึงอรูปฌานท่ี  3  อุททกดาบสรามบุตร  [๕ ไดถึงอรูปฌานท่ี  4]  เปนตน  [๖ เปน 
ของมีไดในลัทธิภายนอกพระพุทธศาสนา]  มิใชจุดหมายของพระพุทธศาสนา  เพราะไมทําให   
หลุดพนจากกิเลสและทุกขไดอยางแทจริง  นักบวชบางลัทธิทําสมาธิจนไดฌาน  4  แตยังมีมิจฉา 
ทิฏฐิเกี่ยวกับเร่ืองอัตตา  และยึดถือภาวะในฌานนั้นวาเปนนิพพาน  กมี็  [๗ ลัทธิเชนนี้พระพุทธ 
เจาทรงปฏิเสธ]  ผลท่ีตองการจากสมถะตามหลักพุทธศาสนา  [๘ คือการสรางสมาธิเพื่อใช   
เปนบาทฐานของวิปสสนา]  จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาสําเร็จไดดวยวิปสสนา  คือการ 
ฝกอบรมปญญาท่ีมีสมาธินั้นเปนบาทฐาน  หากบรรลุจดุหมายสูงสุดดวยและยังไดผลพิเศษแหง 
สมถะดวย ก็จดัวาเปนผูมีคุณสมบัติพิเศษ  ไดรับการยกยองนับถืออยางสูง  แตหากบรรลุ   
จุดหมายแหงวปิสสนาอยางเดียว  ไมไดผลวิเศษแหงสมถะ  ก็ยังเลิศกวาไดผลวิเศษแหง 
สมถะ  คือไดฌานสมาบัติและอภิญญา  5  แตยังไมพนจากอวิชชา  และกิเลสตาง ๆ  อนึ่ง 
ไมตองพูดถึงจดุหมายสูงสุด  แมแตเพียงข้ันสมาธิ  ทานก็กลาววา  พระอนาคามีถึงแมจะ 
ไมไดฌานสมาบัติ  ไมไดอภญิญา  ก็ช่ือวาเปนผูบําเพ็ญสมาธิบริบูรณ  เพราะสมาธิของ 
พระอนาคามีผูไมไดฌานสมาบัติ  ไมไดอภญิญานั้น  แมจะไมใชสมาธิท่ีสูงวิเศษอะไรนัก 
แตก็  เปนสมาธิท่ีสมบูรณในตัว  ยั่งยืนคงระดับ  มีพืน้ฐานม่ันคง  เพราะไมมีกิเลสที่จะทํา 
ใหเส่ือมถอยหรือรบกวนได  ตรงขามกับสมาธิของผูเจริญสมถะอยางเดียว  จนไดฌานสมา- 
บัติและอภิญญา  แตไมไดเจริญ 
{๑ เชน วิสุทธิ.2/195,197 } 
{๒ วินย.7/345,349/161,165; ชา.อ.6/147 } 
{๓ ส.ส.15/489/176 } 
{๔ เชน วิสุทธิ.3/343; ชา.อ.4/5; สุตฺต.อ.1/85,87 } 
{๕ ม.มู.12/317-8/320-1;411-2/444-5 } 
{๖ ม.อ.3/573 } 
{๗ ที.สี.9/50/47 } 
{๘ พูดงาย ๆ วา สมาธิท่ีเลิศประเสริฐสุด ก็คือสมาธิท่ีชวยใหตรัสรู หรือสมาธิท่ีชวยให   
   ปญญากําจัดกิเลสและหลุดพนได เรียกอยางวิชาการวา สมาธิท่ีเปนองคแหงมรรค หรือ 
   สมาธิในมรรค(มัคคสมาธิ) สมาธิอยางนีมี้ช่ือเรียกพิเศษวาอานนัตริกสมาธิ (บางแหงเพี้ยน 



   เปน อนันตริก บาง อนันตริย บาง อานันตริย บาง) แปลวา สมาธิท่ีใหผลตอเนื่องไปทันที  
   คือทําใหบรรลุอริยผลทันทีไมมีอะไรค่ันหรือแทรกระหวางได สมาธิชนิดนี้พระพทุธเจา 
   ทรงสรรเสริญวาไมมีสมาธิอ่ืนใดเทียมเทา (ขุ.ขุ.25/7/6; ขุ.สุ.25/314/368) ถึงหากจะเปน 
   สมาธิระดับตํ่า ก็ถือวาประเสริฐกวาสมาธิอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนสมาธิระดับรูปฌานหรือ 
   อรูปฌานก็ตาม (ขุททก.อ.198; สุตฺต.อ.2/27) อานันตริกสมาธินี้ ทานกลาวถึงในท่ีอ่ืน ๆ อีก 
   ท้ังบาลีและอรรถกถา ผูสนใจพึงดู ที.ปา.11/373/289; องฺ.จตุกฺก.21/162-3/200-2; ขุ.ปฏิ. 
   31/0/2;211/138; ที.อ.3/325; องฺ.อ.2/442; ปฏิส.อ.42; วสุิทธิ.ฎีกา 3/592; เถรี.อ.99 (ฉบับ 
   อักษรโรมัน; ฉบับไทยยังไมพิมพ) }  
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วิปสสนา  ไมไดบรรลุมรรคผล  แมสมาธินั้นจะเปนสมาธิข้ันสูงมีผลพิเศษ  แตก็ขาดหลัก 
ประกันท่ีจะทําใหยั่งยืนม่ันคง  ผูไดสมาธิอยางนี้ถายังเปนปุถุชนก็อาจถูกกิเลสครอบงําทํา 
ใหเส่ือมถอยได  หรือแมจะไดเจริญวิปสสนาจนบรรลุมรรคผลช้ันพระโสดาบันหรือพระ 
สกทาคามี  ก็ยงัมีกามราคะรบกวนหรือบ่ันทอนสมาธิได [๑ ทานยังไมเรียกวาเปนผูบําเพ็ญ 
สมาธิบริบูณณ] 
        ความท่ีช้ัแจงตอนนี้  ยังสัมพันธกับเร่ืองเจโตวิมุตติ  และปญญาวมุิตติท่ีจะกลาวตอไปอีก 
                                2.  [๒ เจโตวิมุตติ -  ปญญาวิมุตติ] 
        เร่ืองวิมุตติ  ไดพูดถึงบางแลวในตอนวาดวยไวพจนของนิพพานและภาวะของผูบรรลุ- 
นิพพาน  แตเห็นควรกลาวถึงโดยเฉพาะอีกคร้ังหนึ่ง  เพื่อชวยใหเขาใจความหมายชัดเจน 
ตลอดสายย่ิงข้ึน 
        [๓ วิมุตติ  หรือความหลุดพนนั้น  ในระดับสูงสุด  ใชในความหมายตางกันแยกไดเปน 
3  อยาง  คือการหลุดพน  กิริยาท่ีหลุดพนออกมาได  หรืออาการท่ีเปนไปในขณะหลุดพนเปน 
อิสระ  วิมุตติในความหมายอยางนี้  ทานเรียกวาเปนมรรค  อยางท่ีสอง  ความเปนผูหลุดพน  
คือความเปนอิสระในเม่ือหลุดพนออกมาไดแลว  วิมุตติในความหมายอยางนี้  ทานเรียกวา 
เปนผล  อยางท่ีสาม  ภาวะแหงความเปนผูหลุดพนภาวะแหงความเปนอิสระท่ีผูหลุดพน 
หรือผูเปนอิสระน้ันเขาถึง  และรูสึกได  ซ่ึงอํานวยความดีงามตาง ๆ มีความสุขสบายปลอด 
โปรงโลงใจเปนตน  และภาวะแหงความเปนอิสระเชนนัน้ท่ีผูยังไมหลุดพนกําหนดเปนอา- 
รมณเชนนกึถึงคํานึงถึง  หนวงเอาเปนจุดหมายในใจ  เปนตน  วิมุตติในความหมายอยางนี้  
คือท่ีใชเปนไวพจนของนพิพาน  คือหมายถึงนิพพานนั่นเอง]  อยางไรกต็าม  ในความหมาย 
สามอยางนี้  ขอท่ีถือ 
{๑ ท่ีวาพระอนาคามีเปนผูบําเพ็ญสมาธิไดบริบูรณ เชน องฺ.ติก.20/526/298; องฺ.นวก.23/216/ 
   394; แนวอธิบายพึงเทียบ วสุิทธิ.3/364; วสุิทธิ.ฎีกา 3/640  มีขอนาสังเกตวา คัมภีรฝายอภ-ิ 
   ธรรมกลาววา เม่ือพระอนาคามีส้ินชีพ จะอุบัติในชั้นสุทธาวาส (สงฺคห.30; แตสงฺคห.ฎีกา  
   182 ไขความวา พระอนาคามียอมเกิดในภูมิหนึ่งท่ีตรงกับช้ันแหงฌานท่ีตนได กฎมีเพียงวา 
   พระอนาคามี เทานั้นเกิดไดในสุทธาวาส) และจัดสุทธาวาสเปนภพระดับจตุตถฌาน คือ 
   รูปฌานท่ี 4 (อภิ.วิ.35/1107/571; สงฺคห.26) ทําใหนาสงสัยวา พระอนาคามีท่ีปฏิบัติมาแบบ 
   สุทธวิปสสนายานกิ คือเปนสุกขวิปสสก อยางท่ีกลาวถึงในวิสุทธิ.3/361 และ วิสุทธิ.ฎีกา 
   3/640 ไมไดจตุตถฌานจะไปอุบัติในสุทธาวาสไดอยางไร คัมภีรอภิธัมมิตถวิภาวินี คงจะ 
   กลัวมีผู สงสัยเชนนี้ จึงอธิบายวา “พระอนาคามีเหลานัน้แมจะเปนสุกขวิปสสก แตเม่ือถึง 
   เวลาจะมรณะ ยอมยังสมาบัติใหเกิดข้ึนไดโดยแนนอนทีเดียว เพราะเปนผูบําเพ็ญบริบูรณ   



   ในสมาธิอยูแลว” (สงฺคห.ฎีกา 183) อยางไรก็ดี บาลีฝายพระสูตร ท่ี องฺ.จตุกฺก.21/124/171; 
   126/175 แสดงวา ผูไดปฐมฌานบาง ทุตยิฌานบาง ตติยฌานบาง จตุตถฌานบางเม่ือเปน 
   อนาคามีแลวลวนอุบัตใินสุทธาวาสท้ังนั้น ในกรณนีีอ้รรถกถา (องฺ.อ.2/431) ก็ไขความ 
   ออกไปอีกวา พระอนาคามีเหลานั้นเจริญจตุตถฌานไดแลวจึงอุบัติ. } 
{๒ ผูศึกษาท่ีไมคุนกับภาษาบาลี ไมพึงสับสนะระหวางเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ หรือวิมุตติ  
   ซ่ึงเปนภาวะและอาการ กบัอุภโตภาควมุิต และปญญาวิมุต (เขียน อุภโตภาควิมุตต และ 
   ปญญาวิมุตต ก็ได) ซ่ึงเปนบุคคล } 
{๓ อรรถกถาบางแหงอธิบายวา นพิพานช่ือวาเปนวิมุตติ เพราะหลุดพนจากสังขตธรรม 
   ท้ังปวง (มิใชเพียงหลุดพนจากกเิลสท้ังปวง) ดู ที.อ.3/224 }  
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วาเปนความหมายจําเพาะกวาอยางอ่ืน  หรือเปนเร่ืองของวิมุตติเองแท ๆ  ก็คือ  วิมุตติใน 
ความหมายท่ีเปนผล  และคําวาผลในท่ีนี้ตามปกติหมายถึงอรหัตตผล  (ความสําเร็จเปน 
พระอรหันต  ในเม่ือละสังโยชนไดหมดส้ิน จิตพนจากอาสวะท้ังหลายแลว)  สวนในความ 
หมายท่ีเปนมรรค  ก็มีธรรมขออ่ืนเปนเจาของเร่ืองอยูแลว  โดยเฉพาะวชิชาและวิราคะ  ซ่ึง 
มักมาคูกันกับวิมุตตินี้  โดยวิชชาเปนมรรคหรือไมกว็ิราคะเปนมรรค  วมุิตติเปนผล  สวนใน 
ความหมายท่ีเปนนิพพาน  [๑ วิมุตติกเ็ปนเพียงไวพจน  ซ่ึงมีนิพพานเปนคํายืนอยูแลว]   
        วิมุตติท่ีเปนผล  โดยเฉพาะอรหัตตผลนั้น  ทานมักแยกใหเห็นชัดเปน  2  ดาน  คือเปน  
เจโตวิมุตติ  และปญญาวิมุตติ  เจโตวิมุตติ  คือความหลุดพนทางดานจติ  แปลกันวา  ความ 
หลุดพนแหงจติ  หรือความหลุดพนดวยกาํลังจิตคือดวยสมาธิ  หมายถึง  ภาวะจิตท่ีประกอบ 
ดวยสมาธิซ่ึงกาํราบราคะลงได  ทําใหหลุดพนจากกิเลสเคร่ืองผูกมัดท้ังหลาย  (ราคะในท่ีนี้   
และในบาลีท่ัวไป   ไมมีความหมายแคบอยางท่ีเขาใจกันในภาษาไทย  คือ ไมใชเร่ืองกามเทา 
นั้น  แตหมายถึง  ความติดใจ  ความใคร  ในอารมณตาง ๆ  ท้ังรูปธรรมและนามธรรม  เปน 
ไวพจนของตัณหา  และกินความถึงโทสะดวย  เพราะโทสะก็คือแรงผลักท่ีเปนปฏิกิริยา 
ของราคะน่ันเอง)  ปญญาวิมุตติ  คือ  ความหลุดพนดานปญญา  แปลกันวา  ความหลุดพนดวย 
ปญญา  แตควรจะแปลวา  ความหลุดพนแหงปญญาดวย  เพราะหมายถึง  ปญญาบริสุทธ์ิ  หรือ 
ความรู  ถูกตองสมบูรณไมมีกิเลสบดบังหรือบิดเบือน  ซ่ึงเกิดขึ้นแกผูบรรลุอรหัตตผล  ใน 
เม่ือปญญานั้นกําจัดอวิชชาไดแลวทําใหผูนั้นหลุดพนจากกิเลสเคร่ืองผูกมัดท้ังปวง  ดงั 
บาลีวา  [๒ “เพราะสํารอกราคะได  จึงจะมี เจโตวิมุตติ,  เพราะสํารอกอวิชชาได  จึงจะมี   
ปญญาวิมุตติ”]  อรรถกถาอธิบายวา  เจโตวิมุตติไดแก  ผลสมาธิหรืออรหัตตผลสมาธิ  [๓ หรือ 
อรหัตตผลจิต]  (สมาธิหรือจิตอันต้ังม่ันท่ีเปนผลแหงการสําเร็จเปนพระอรหันต) และวา 
ปญญาวิมุตติไดแก  ผลญาณ  หรือผลปญญา  หรืออรหัตตผลญาณ  หรือ  [๓ อรหัตตผลปญญา] 
(ญาณหรือปญญาท่ีเปนผลแหงการสําเร็จเปนพระอรหนัต)  ผูบรรลุอรหัตตผล  จะตองไดเจโต 
วิมุตติ  และปญญาวิมุตตินี้ครบท้ังสองอยางทุกคน  คําท้ังสองนี้จึงมาคูกนัเสมอในขอความ 
ท่ีกลาวถึงการบรรลุ   
{๑ การอธิบายความหมายเหลานี้ ถือตามแนวอรรถกถา; ในความหมายท่ีเปนมรรคและผล 
   เชน ที.อ.1/278; ม.อ.2/379;องฺ.อ.2/191; 3/143; ท่ีหมายถึงผลและนิพพาน เชน ขุ.ปฏิ.31/ 
   593/502; ม.อ.1/59; อุ.อ.88; อิติ.อ.217; วิมุตติ หมายถึงผล คืออรหัตตผล เชน วินย.อ.561; 
   ที.อ.3/333; ส.อ.1/200; 2/69; องฺ.อ.3/6; วินย.ฎีกา 1/299; วิสุทธิ.ฎีกา 1/51; ฯลฯ; วิมุตติท่ีมา 
   คูกับวิชชา กลาวไวแลวทายตอนท่ีวาดวยภาวะของผูบรรลุนิพพาน เชน ที.อ.3/327;วิสุทธิ. 
   ฎีกา 2/84; ฯลฯ ท่ีมาในบาลีเชน ที.ปา.11/387/291; ม.อุ.14/831/526; องฺ.ทุก.20/335/104; 



   องฺ.จตุกฺก.21/254/334; วิมุตติท่ีมาคูกับวริาคะ ไดในขอความวา “วิราคา วิมุจฺจติ” ซ่ึงมี   
   มากมาย เชน ส.ข.17/365/229;ส.สฬ.18/1/2; ฯลฯ; หรือท่ีอธิบายเปนพิเศษใน ขุ.ปฏิ.31/ 
   588/498 เปนตนไป; หรือในอรรถกถาเชน ส.อ.2/327 เปนตน } 
{๒ องฺ.ทุก.20/176/78; ขุ.ปฏิ.31/540/443 } 
{๓ เชน ที.อ.1/387; ส.อ.2/220; 3/54,411; องฺ.อ.2/70,93; 3/8,61,407; อุ.อ.221; อิติ.อ.332; } 
   สุตฺต.อ.2/390; ปฺจ.อ.128,129; ในกรณท่ีีมีคําวา “อนาสวะ” (ไมมีอาสวะ) กํากับ กห็มาย 
   เฉพาะผลสมาธิและผลปญญาของพระอรหันต }  
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อรหัตตผล  ดังบาลีวา   [๑ “เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป  จึงทําใหเห็นประจักษดวยปญญา 
อันยิ่งเอง  ซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  ท่ีไมมีอาสวะในปจจุบันนี้ทีเดยีว”]  เจโตวิมุตติเปน 
ผลของสมถะ [๒ ปญญาวิมุตติเปนผลของวิปสสนา] พระอรรถกถาจารยกลาววา [๓ คําคูนี้    
แสดงใหเห็นวาสมถะและวิปสสนาจะตองมาควบคูกันแมในข้ันผลเชนเดียวกับในข้ันมรรค] 
(แมวาสมถะท่ีตองการในท่ีนี ้ อาจจะเปนเพยีงสมถะในความหมายอยางกวาง ๆ  คือ  สมาธิ   
เทาท่ีจําเปนเทานั้น  ไมจําตองเปนสมถะท่ีฝกกันเปนงานเปนการจนไดอภิญญาสมาบัติ)  ขอ 
นี้สมดวยบาลีวา        [๔ “ภกิษุท้ังหลาย  ธรรม  2  อยางนี้  เปนวิชชาภาคิยธรรม  (ธรรมเปนไป 
ในสวนแหงวชิชา  หรือธรรมขางฝายวิชชา  คือ  ธรรมท่ีชวยสนับสนนุใหเกดิวิชชา)  คือ  
สมถะ  และ วปิสสนา”]   
        [“สมถะฝกอบรมแลว  จะไดประโยชนอะไร?  (ตอบ)  จิตจะไดรับการอบรม.  จิต 
อบรมแลวจะไดประโยชนอะไร ?  (ตอบ)  ละราคะได” 
        “วิปสสนาฝกอบรมแลว  จะไดประโยชนอะไร ? (ตอบ)  ปญญาจะไดรับการอบรม.  
ปญญาฝกอบรมแลว จะไดประโยชนอะไร ? (ตอบ) ละอวิชชาได” 
        [๕ “ภิกษท้ัุงหลาย  จิตท่ีเศราหมองดวยราคะ  ยอมไมหลุดพน หรือปญญาก็ดีท่ีเศรา 
หมองดวยอวชิชา  ยอมเจริญไมได,  ดวยประการดั่งนี้  เพราะสํารอกราคะได  จึงจะมีเจ 
โตวิมุตติ,  เพราะสํารอกอวิชชาได  จึงจะมีปญญาวิมุตติ”] 
        มีท้ังเจโตวิมุตติ  และปญญาวิมุตติ  มาดวยกันครบสองอยาง  จึงเปนวิมุตติท่ีสมบูรณ   
อยางไรก็ตามถาพิจารณาใหลึกลงไป  ยอมเห็นละเอียดยิ่งข้ึนไปอีก  ดังท่ีทราบกันอยูแลววา  
ผูปฏิบัติธรรมจะบําเพ็ญแตสมถะอยางเดยีวก็ได  และสมถะท่ีบําเพ็ญเชนนั้น  ยอมสามารถ 
ใหเกดิสมาธิข้ันสูง  ถึงฌานสมาบัติซ่ึงในภาวะเชนนี้  กิเลสท้ังหลายยอมสงบระงับไป  เปน 
การหลุดพนไดอยางหนึ่ง  แตหลุดพนไดเพียง 
{๑ เชน ที.สี.3/253/200; 267/212; ที.ม.10/66/84; 234/285; ที.ปา.11/85/117; 116/146; ม.มู. 
   12/482/518;ม.ม.13/54/46; ส.ม.19/1146/343; 1244/372; องฺ.ติก.20/513/283; องฺ.ปฺจก. 
   22/28/29;องฺ.ฉกฺก.22/341/476; ฯลฯ } 
{๒ อิติ.อ.332 } 
{๓ อุ.อ.221 } 
{๔ อรรถกถาอธิบายวา สมถะ ไดแกจิตเตกัคคตา (ภาวะท่ีจิตมีอารมณอันเดียว คือสมาธิ   
   นั่นเอง) วิปสสนา ไดแกญาณท่ีกําหนด (พิจารณา) สังขาร (องฺ.อ.2/33) } 
{๕ องฺ.ทฺก.20/275-6/77-8; ในบาลี ทานยกเอาการไดเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ เปนหลัก 
   อยางหนึ่งสําหรับแสดงความหมายของการเปนพระอรหนัต (เชน ส.ม.19/1624/511) เปน 



   เคร่ืองแสดงวาพระอรหนัตทุกทานยอมไดท้ังเจโตวิมุตติ และปญญาวิมุตติ (เจโตวิมุตติ  
   คูกันของพระอรหันตนี้ จะมีคําวาอนาสวะ คือไมมีอาสวะ นําหนาเสมอ); อนึ่ง มีขอความ 
   ในบาลีท่ีแสดงใหเห็นชัดวา เจโตวิมุตติท่ีตองมาคูกับปญญาวิมุตติในการสําเร็จอรหัตตผล 
   นี้ หมายถึงสมาธิเพียงเทาท่ีจําเปนสําหรับรองรับปญญาท่ีทําอาสวะใหส้ิน ไมจําตองเปน 
   สมาธิในข้ันฌานสมาบัติ คือไมใชเจโตวมุิตติชนิดท่ีหมายถึงสมาบัติ 8 อยางท่ีจะกลาว 
   ตอไป หลักฐานนี้มีใน องฺ.จตุกฺก.21/87/114 ซ่ึงกลาวถึงพระอรหันตผูไดเจโตวิมุตติ    
   ปญญาวิมุตติ ส้ินอาสวะ แตไมไดวิโมกข 8 (ฌานสมาบัติและนิโรธสมาบัติ) }  
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ช่ัวคราว  ผูบําเพ็ญสมถะจึงตองกาวตอไปสูวิปสสนา  คือเจริญปญญาดวยจึงจะหลุดพนไดแท    
จริง  ความขอนี้ช้ีใหเห็นวา  เจโตวิมุตติอาจมีไดในกรณอ่ืีน  แมท่ีมิใชเปนการบรรลุมรรคผล 
แตเจโตวิมุตติในกรณีเชนนัน้ยอมจะมิใชเจโตวิมุตติท่ีเดด็ขาดแนนอน  ดังนั้นตัวตัดสินท่ี    
แทจริงจึงไดแกปญญาวิมุตติ  ซ่ึงทําลายอวิชชาลงไปโดยลําดับ  กําจัดกเิลสเด็ดขาดไปเปน 
ข้ัน ๆ  ปญญาวิมุตติมาเม่ือใด  ก็หมายถึงวมุิตติท่ีเด็ดขาดแทจริงเม่ือนั้น  ยิ่งมีคําวาอนาสวะ 
ประกอบดวย  ก็หมายถึงวิมุตติข้ันสูงสุดท่ีสมบูรณส้ินเชิง  แตการท่ีปญญาวิมุตติมาควบคูกับ 
เจโต  ก็เพราะตองอาศัยเจโตวิมุตติเปนเคร่ืองเตรียมจิตใหพรอมเทานัน้เอง  เทาท่ีพดูมา 
ตอนนี้  ตองการเนนความ  2  ประการคือ 
        1.  ปญญาวิมุตติ  ใชในกรณีเดยีว  คือหมายถึงความหลุดพนท่ีเด็ดขาดแนนอน  จะมาคูกับ 
เจโตวิมุตติ  อยางนี้เสมอ  สวนเจโตวิมุตต  อาจใชในกรณีอ่ืนดวย  ดังนั้น  ถาหมายถึงความ 
หลุดพนเด็ดขาดข้ันมรรคผลต้ังแตโสดาปตติผลข้ึนไป  จะตองมาดวยกนักับปญญาวมุิตติ   
อยางขางตนนี้  หรือมิฉะนั้น  ก็ตองมีคําวิเศษณ  กํากับไวดวยอยางใดอยางหนึ่ง  สําหรับระบุ   
ใหชัดวาเปนข้ันสุดทายเดด็ขาด  (เชน  อกุปปา  =  ไมกําเริบ,  อสมย  =  มิใชช่ัวคร้ังช่ัวคราว  
เปนตน)  ดังจะไดกลาวตอไป  แตถามาคําเดียวตามลําพัง  หรือมีคําอยางอ่ืนกํากับ  ยอมมิใช   
เจโตวิมุตติข้ันสุดทายท่ีเด็ดขาดสมบูรณ 
        2.  เม่ือกลาวถึงบุคคลผูบรรลุอรหัตตผล  โดยแบงเปน  ปญญาวิมุตต  กับ  อุภโตภาควิมุต 
นั้น  พึงเขาใจวา  ปญญาวิมุต  ซ่ึงดูเสมือนจะใหแปลวา  ผูไดปญญาวิมุตติอยางเดยีวนั้น  
อันท่ี   จริงยอมไดเจโตวิมุตติดวยเพราะการไดปญญาวิมุตติสอความคุมถึงอยูแลววาตอง 
ไดเจโตวิมุตติดวย  เปนแตหมายถึงเจโตวิมุตติแบบท่ี  อาศัยสมาธิเพียงเทาท่ีจําเปน  ซ่ึงจะ 
ตองมีเปนธรรมดาอยูแลวกอนท่ีจะไดปญญาวิมุตติ  จึงไมตองระบุใหเดนชัดออกมา 
เหมือนกับพูดวา  ผูเจริญวิปสสนาอยางเดยีว  แตความจริงก็คือตองอาศัยสมถะเพื่อใช   
สมาธิเทาท่ีจําเปนดวยนัน่เอง  สวนอุภโตภาควิมุต  ท่ีแปลวา  ผูหลุดพนท้ังสองสวน  ก็    
เสมือนใหแปลวาผูไดท้ังเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ  เทากับวาในกรณีนี้  เนนคําวาเจ 
โตวิมุตติใหเดนชัดออกมา  เจโตวิมุตติ  ท่ีเนนในกรณนีี้  ยอมไมหมายถึงเพียงเจโตวิมุตติ   
อยางท่ีจําเปนตองมีเปนธรรมดาอยูแลวในขณะท่ีจะไดปญญาวิมุตติ  แตหมายถึงเจโต 
วิมุตติในความหมายท่ีเปนพิเศษออกไป  (คือวิโมกขหรือฌานสมาบัติดงัไดกลาวมาแลว 
ขางตน)        ยอนกลับไปหาตนศัพทคือ  คําวา  วิมุตติอีก  วิมุตติท่ีใชตามความหมายอยาง 
กวางหรืออยางหลวม ๆ มีมากนัยหลายระดบั  สําหรับระดับท่ียังไมใชข้ันสูงสุด  สวน 
มากทานใชคําวา  เจโตวิมุตติ  แทน  เพราะเจโตวิมุตติบงอยูในตวัแลววา  ยังไมใชวิมุตติ   
ข้ันสมบูรณเดด็ขาด  และตามปกติวิมุตติในระดับตํ่าลงมาก็มักเปนเร่ืองของการหลุดพน 



ดวยกําลังจิตหรือกําลังสมาธิท้ังนั้น  นอกจากคําวาเจโตวมุิตติแลว  คัมภีรช้ันรองลงมา 
บางคัมภีรนิยมใชคําวา  [๑ วิโมกขแทน]  (ในท่ีนีจ้ะงดใชคําวาวิโมกข  โดยถือตามคัม- 
ภีรช้ันตนซ่ึง 
{๑ ความหลุดพนท่ีใชในความหมายกวางแลวแยกประเภทเปนตาง ๆ  โดยใชคําวิเศษณ    
   กํากับนี้ คัมภีรปฏิสัมภทามัคคใชคําวาวโิมกขท้ังหมด (ดู ขุ.ปฏิ.31/469-516/353-406  
   เฉพาะอยางยิ่ง 31/478-9/361-3); สวนวิมุตติทานแยกแยะไวอีกตอนหนึ่งตางหาก มี   
   ความหมายกวางขวางมากต้ังแตสีลวิสุทธิ ถึง นิพพาน แมแตเวทนากเ็ปนวิมุตติได  
   แตท้ังหมดสรุปลงในวิมุตติ 2 ความหมายคือ นิพพาน และธรรมท้ังปวงท่ีเกดิโดยมี    
   นิพพานเปนอารมณ (ขุ.ปฏิ.31/588-597/498-506) }  
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นิยมใชวิโมกขเฉพาะในความหมายท่ีอธิบายมาแลวขางตน ผูสนใจเกี่ยวกับวิโมกขพึงคน 
ดูเองตามท่ีมาซ่ึงไดใหไวแลว)  แตไมวาจะใชคําวาวิมุตติ  หรือเจโตวิมุตติ  หรือวิโมกขก็    
ตาม  ทานมักใสคําวิเศษณลงกํากับไวดวย  เพ่ือจํากัดความหมายใหอยูในขอบเขตท่ีตองการ 
เชน  สามายิกวิมุตติ  สามายกิเจโตวิมุตติ สามายิกวิโมกข  อัปปมัญญาเจโตวิมุตติ  สันตเจโต 
วิมุตติ  ฯลฯ  เม่ือใสคําวิเศษณกํากับทําใหความหมายจํากัดอยูในระดบัตํ่า ๆ  ไดแลว การใช   
คําวิเศษณท่ีตรงขามกับระดับตํ่าเหลานั้นกํากับลงไป  ก็เทากับทําใหกลับมีความหมายเปน 
วิมุตติในระดบัสูงสุดหรือข้ันมรรคผลท่ีเด็ดขาดนั่นเอง  ดวยเหตนุี้  การจํากัดความหมาย 
โดยใชคําวิเศษณกํากับ  จึงกลายเปนวิธีท่ีทานนิยมใชท้ังสําหรับความหมายในข้ันสูงสุด 
และความหมายในข้ันต่ําลงมา  เม่ือวาโดยสรุป  วิมุตติตามความหมายอยางกวางหรือหลวม ๆ  
นั้น  จัดไดเปน  2  พวกคือ 
        1)  สําหรับความหมายข้ันสูงสุด  นิยมเติมคําวิเศษณลงขางหนาวิมุตติ  เปน  [๑ อกปุปา 
วิมุตติ]  (วิมุตติ  ท่ีไมกําเริบ  คือไมกลับกลายหรือไมเส่ือมถอย)  [๑ อกปุปาเจโตวิมุตติ]  
(เจโตวิมุตติท่ีไมกําเริบ)  [๒ อสมยวิมุตติ]  (ความหลุดพนท่ีไมข้ึนตอสมัยหรือไมช่ัวคราว 
คือยั่งยืนเร่ือยไป)  [๓ อสามายิกเจโตวิมุตติ]  (เจโตวิมุตติท่ีไมข้ึนตอสมัย)  ท้ังหมดนีมี้ความ 
หมายอยางเดยีวกันคือ  หมายถึง  อริยผล  [๔ โดยเฉพาะอรหัตตผล]  ตรงกับความหมายข้ัน 
สุดทายท่ีกลาวมาแลวขางตน  จึงเปนโลกุตตรวิมุตติ 
        พึงสังเกตวา  คํา “อกุปปา”  ท่ีทานเติมเขาขางหนาวิมุตติ  และเจโตวิมุตติ  ใหเปน 
อกุปปาวิมุตติ และอกุปปาเจโตวิมุตตินั้น  ก็เพื่อเนนความใหชัดวาเปนวิมุตติข้ันสุดทาย 
ท่ีเด็ดขาด  ท้ังนี้เพราะคําวาวมุิตติ  บางคราวไมแนนอน  ทานใชในความหมายหลวม ๆ  
หมายถึงความหลุดพนข้ันตํ่าลงไปก็มีบางสวนคําวาเจโตวมุิตติยิ่งเบาลงไปกวานัน้อีก  
เพราะเจโตวิมุตติอยางเดยีวจะหมายถึงวิมุตติข้ันเด็ดขาดไมไดเลย  การเติมคําวาอกุปปา 
ลงไปใหแปลวา  เจโตวิมุตติท่ีไมกําเริบ  ก็เทากับพูดวาเจโตวิมุตติในท่ีนี้  หมายถึง  เจโต- 
วิมุตติข้ันเด็ดขาดท่ีมีปญญาวมุิตติเกิดขึ้นดวยแลว  จึงเปนเจโตวิมุตติท่ีไมกลับเส่ือมไดอีก 
ดังนั้น  แมจะไมระบุคําวาปญญาวิมุตติไว  ก็พึงทราบวาคลุมความถึงปญญาวิมุตติรวมอยู   
ดวย  แมคําวาอสามายิก ใน 
{๑ อกุปปาวิมุตติ และ อกุปปาเจโตวิมุตติ ใชแทนกันได มีท่ีมามากมาย พระไตรปฎกบาลี   
   ฉบับอักษรไทยเปน อกุปปาวิมุตติ ฉบับอ่ืน (โดยเฉพาะอักษรโรมัน) เปนอกุปปาเจโตว-ิ 
   มุตติ ก็หลายแหง เชน วินย.4/16/21; ส.ข.17/61/37;ส.สฬ.18/15/11; ส.ม.19/1670/531;  
   896/270; องฺ.ติก.20/544/333; องฺ.สตฺตก.23/47/58; ท่ีเปนอกุปปาวิมุตติ ตรงกันก็มีเชน  
   ม.มู.13/320/323; ม.อุ.14/466/310; องฺ.ติก.20/525/297; องฺ.ปญจก.22/316/396; ขุ.อิติ. 



   25/24/271; ขุ.เถร.26/288/297; ท่ีเปนอกปุปาเจโตวิมุตติตรงกันก็มีเชน ที.ปา.11/376/ 
   289; ม.มู.12/352/373; องฺ.อฏฐก.23/161/314; 245/469 } 
{๒ ม.มู.12/351/373 (ณ ท่ีมานี้ ใชคําวาอสมยวิโมกข เปนไวพจนของอสมยวิมุตติดวย);  
   บางแหงใชกบับุคคล เปนอสมยวิมุตต เชน องฺ.เอกาทสก.24/220/364; อภิ.ปุ.36/7/132; 
   18/140 } 
{๓ ม.อุ.14/345/235; ขุ.จู.30/738/376 } 
{๔ เชน ที.อ.3/325; ม.อ.2/234,312; แต ม.อ.3/566 อธิายอสามายิกวิมุตติเปนอสามายกิว-ิ 
   โมกข ไดแก มรรคท้ัง 4 และผลทั้ง 4 }  
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อสามายิกเจโตวิมุตติ  ก็เพื่อเขาใจอยางเดียวกัน 
        มีเจโตวิมุตติช่ือเฉพาะอยางหนึ่งท่ีอยูในข้ันโลกุตตระน้ีดวยคือ  อนิมิตตาเจโตวมุิตติ  
ซ่ึงไดแกผลสมาบัติของพระอริยบุคคลท้ังหลาย  กลาวคือ  การท่ีพระโสดาบัน  พระสกทา- 
คามี  พระอนาคามี  และพระอรหันต  เขาสมาธิเสวยรสแหงการบรรลุธรรมในระดับของ 
ตน ๆ  ในเวลาใดก็ตามท่ีทานตองการพักอยูสบาย ๆ  ในปจจุบัน  (ทิฏฐธรรมสุขวิหาร,  
พูดอีกอยางวา  เพื่อเสวยอริยโลกุตตรสุข)  ท่ีเรียกวาอนิมิตตาเจโตวิมุตติ  (เจโตวิมุตติท่ี   
ไรนิมิตหรือมีภาวะไรนิมิตเปนอารมณ)  เพราะเปนภาวะหลุดพนหรือเปนอิสระของจิต   
ท่ีทานผูเขาสูภาวะนัน้  ไมกําหนดใจถึงส่ิงใด ๆ  ไมวาจะเปนรูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือ 
สังขาร  หรือวิญญาณก็ตามท่ีเปนนิมิตร  (คือเคร่ืองหมาย)  ของสังขาร  แตกําหนดใจถึง 
นิพพานอยางเดียว  [๑ (คือมีนิพพานเปนอารมณ)] 
        2)  สําหรับความหมายข้ันต่ําลงมา  ซ่ึงมีหลายระดับ  ทานเรียกรวม ๆ  โดยใชคําวา  
เจโตวิมุตติแตลําพังคําเดียวลวนบาง  ใชวา  สามายิกเจโตวิมุตติ  หรือ  สามายิกวิมุตติ   
หรือ  สมยวิมุตติ [๒ (ความหลุดพนแหงจติช่ัวสมัยคือ  ช่ัวคร้ังช่ัวคราว)  บาง]  คําเหลานี้  
คลุมถึงวิมุตติข้ันตํ่าลงมาท้ังหมด  ซ่ึงจัดเปนโลกียวิมุตตท้ัิงส้ิน 
        วิมุตติข้ันตํ่าลงมานี้  ทานมักแสดงความหมายดวยคําวา  [๓ “อธิมุตติ”  หรือใชอธิมุตติ    
เปนไวพจน]  คือหมายถึงภาวะท่ีจตินอมดิง่ไปในส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  จนทําใหพนจากกิเลส  พน 
จากส่ิงรบกวน  หรือส่ิงท่ีเปนปฏิปกษ  ช่ัวคราวตลอดเวลาท่ีอยูในภาวะน้ัน  เชน  จิตนอมดิ่ง 
ไปในอารมณของฌาน  จนพนจากนิวรณท้ังหลาย  เปนตน 
{๑ ดู ที.ปา.11/320/261; ม.มู.12/503-6/543-6; ส.สฬ.18/575/365; องฺ.ฉกฺก.22/284/326; ม.อ. 
   2/475; ส.อ.3/175; วิสุทธิ.3/358; วิสุทธิ.ฎีกา3/635; (ที.อ.3/297 วาไดแกอรหัตตผลสมาบัติ    
   เทานั้น, แต องฺ.อ.3/116 วาไดแกวิปสสนาท่ีแกกลา) } 
{๒ สมยวิมุตติใน ม.มู.12/351/371 ใชเปนไวพจนของสมยวิโมกข หมายถึงโลกียวิมุตติ หรือ 
   สมาบัติ 8 นั่นเอง (ดูม.อ.2/311; องฺ.อ.3/64 และเทียบ ขุ.ปฏิ.31/478/361) ในบาลีแหงใช    
   สมยวิมุตติในรูปท่ีเปนบุคคล คือเปนสมยวิมุตติ (องฺ.ปฺจก.22/149/193) แตในคัมภรีฝาย 
   อภิธรรม ทานสงวนคําสมยวิมุตตินี้ไวสําหรับผูไดสมาบัติ 8 เฉพาะท่ีเปนโสดาบัน สกทา- 
   คามี หรืออนาคามีเทานั้น (ดู อภิ.ปุ.36/17/140 และปญจ.อ.40) } 
{๓ เชน ขุ.จู.30/482/231; ที.อ.3/224,291; ส.อ.1/214,258; องฺ.อ.3/91,418; สุตฺต.อ.2/523;  
   นิทฺ.อ.2/282;ปฏิส.อ.105 (วิมุตติท่ีใชในความหมายวา อธิมุตตินี้ ใชไดแมกับนพิพานคือ 
   การนอมจิตไปยังนิพพาน หรือคํานึงนิพพานเปนอารมณ ซ่ึงอาจเปนกิริยาของปุถุชน  
   หรือพระอริยบุคคลท้ังหลาย หรือแมแตพระอรหันต กไ็ด เชนส.ส.15/612/227; ที.ปา. 



   11/301/252; องฺ.ปฺจก.22/200/272; ม.อ.1/59; ส.อ.1/258, อิติ.อ.217); ในอภิธรรม (อภิ.ส. 
   34/876/339) ทานแสดงความหมายของวมุิตติวามี 2 อยางคือ จิตฺตสฺส อธิมุตฺติ (ความนอม 
   ดิ่งของจิต) และนิพพาน; อรรถกถา (สงฺคณี อ.573) อธิบายวา ความนอมดิ่งของจิตหมาย 
   ถึงสมาบัติ 8 เพราะนอมดิ่งไปในอารมณ และเพราะพนอยางดีจากธรรมท่ีเปนขาศึกท้ัง 
   หลาย; ขุ.จู.30/482/321 ผอนความหมายท่ีวาใจนอมดิ่งนี้ลงไปถึงนอมดิ่งไปในรูป เสียง  
   กล่ิน รส ยศ สุข จีวร บิณฑบาต ในพระวนิัย สูตร อภิธรรม ฯลฯ (รูปาธิมุต จีวราธิมุต วินยา- 
   ธิมุต ฯลฯ); พึงเทียบดวยความหมายวิมุตติ 2 ใน ขุ.ปฏิ.31/596-7/504 ท่ีอางแลวดวย }  
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        ความหมายหลัก  หรือความหมายมาตรฐานของ  (สามายิก)  เจโตวิมุตติ  ก็คือโลกีย- 
สมาบัติท้ัง  8  อัน  [๑ ไดแกรูปฌาน  4  และอรูปฌาน 4]  ปุถุชนจะไดเจโตวิมุตติอยาง 
สูงก็เพียงข้ันนีเ้ทานั้น  บางคราว  เพื่อเจาะจงวาเปนเจโตวิมุตตข้ันสมาบัติ  8  นี้  ทาน 
เติมคําวา  “สันตะ”  (สงบ  ประณีต  ละเอียด)  ลงไปกํากบัเปน  [๒ สันตเจโตวิมุตติ]  
        หยอนจากน้ันลงมา  (สามายิก)  เจโตวิมุตติ  หรือ  (สามายิก)  วิมุตติ  มีความหมาย 
กวางมาก  คือ  หมายถึงภาวะที่จิตนอมดิ่งไปในส่ิงท่ีศรัทธา  เล่ือมใส  เช่ือถือ  ช่ืนชม 
ชอบใจ  อยางใดอยางหน่ึง  ภาวะจิตเชนนี้  ยอมเปนไปพรอมดวยกําลังจิตท่ีพุงแลน 
ไปทางเดียวคือ  ทางท่ีนอมดิ่งไปนั้น  ทําใหเกิดความกลาหาญและเขมแข็งม่ังคง  ท่ีจะทํา 
การไปตามแรงศรัทธาเปนตน  พรอมท้ังเกดิปติปราโมทยนําไปสูปสสัทธิและสมาธิไดตาม 
กฎธรรมดาของกระบวนธรรม  (อิทัปปจจยตา  หรือ  ปฏิจจสมุปบาท)  ภาวะจติเชนนี้  เปน 
ความหลุดพนอยางหนึ่ง  เพราะมีกําลังเหนือกวา  พนจากอํานาจของธรรมฝายตรงขามท่ีจะ 
มาขัดขวางรบกวน  ทานเรียกวาหลุดพนจากปจจนกีธรรม  (ธรรมท่ีเปนขาศึก  เชน  ความลังเล  
ยอทอ  เซ่ืองซึมและขลาดกลัว  เปนตน)  ซ่ึงจะถูกขมไวตลอดเวลาท่ีเหตุปจจัยของความหลุด 
พนนั้นยังดํารงอยู  คือ  ตราบใดท่ีกําลังจิตยังแผออกหรือถูกผลิตออกมาจากการนอมดิ่งของ 
จิต  ดวยอาศัยศรัทธาเปนตน  เปนแรงดึงเจโตวิมุตติหรือวิมุตติแบบนี้กจ็ะยังคงอยูตราบนั้น 
ตามหลักฐานท่ีคัมภีร  [๓ แมแตความคิดใฝนิยมท่ีจะอยูในปา]  ความบันดาลใจเกิดปติปรา- 
โมกขใจโลดไป  [๔ เม่ือไดฟงธรรมกถาบางเร่ืองในบางคราว]  ก็จดัเปนเจโตวิมุตติประเภท 
นี้  ทานวา  (เจโต) [๕ วิมุตติประเภทนี้บางอยางเปนเหตุใหอกุศลธรรมเจริญงอกงามข้ึนก็มี]   
        (สามายิก) เจโตวิมุตติบางอยาง  มีช่ือเรียกท่ีทานกําหนดไวโดยเฉพาะ  ตามส่ิงท่ีใหจิต 
กําหนดเปนอารมณหรือส่ิงท่ีจิตนอมดิ่งเขาไปนั้น  เจโตวมุิตติช่ือเฉพาะชนิดท่ีกลาวถึงมาก 
ท่ีสุดและทานสนับสนุนใหปฏิบัติไดแก  [๖ อัปปมาณาเจโตวิมุตติ  หรืออัปปมัญญาเจโตวิมุตติ]  
กลาวคือ  การเจริญสมาธิดวยการแผเมตตาจิต  กรุณาจิต  มุทิตาจิต  อุเบกขาจิต  ออกไปอยาง 
กวางขวางท่ัวไปหมด  ไมจํากัดขอบเขต  ไมมีประมาณ  จนจิตนอมดิ่งไปในคุณธรรมนั้น ๆ   
เกิดอัปปนาสมาธิเปนฌาน  พนจากเิลสจําพวกนิวรณ  
{๑ ม.อุ.14/345/235; ขุ.จู.30/738/376; ส.ส.15/489/176; ขุ.สุ.25/296/335; ม.อ.3/566; ส.อ.1/ 
   214; สุตฺต.อ.1/130; ตัวอยางแสดงความหลุดพนช่ัวคราวในฌานเชน องฺ.จตุกฺก.21/200/292 } 
{๒ องฺ.ทก.20/281/81; องฺ.จตุกฺก.21/178/223; องฺ.อ.2/49,456 } 
{๓ แปลตามคําในอรรถกถาวา “อัชฌาสัยท่ีเกิดข้ึนวา เราจักอยูในปา” (ดู ม.มู.12/308/306; ม.อ. 
   2/218) } 
{๔ องฺ.ทสก.24/75/149; องฺ.อ.3/408 } 



{๕ องฺ.ทสก.24/94/206; องฺ.อ.3/418 (คงจะเปนวิมุตติประเภทนี้นั่นเองท่ีทานจัดเปนมิจฉา- 
   วิมุตติ ในมิจฉัตตะ 10 ท่ี ที.ปา.11/469/337; ม.มู.12/104/76; องฺ.ทสก.24/103/226) } 
{๖ ม.มู.12/504/544; ม.อุ.14/422/285; ที.ปา.11/320/259; องฺ.ฉกฺก.22/284/324; ที.สี.9/383/ 
   309; ม.ม.13/730/664; ส.นิ.16/665/308; ส.สฬ.18/619/397; องฺ.อฏฐก.23/160/310; องฺ. 
   เอก.20/209/51; องฺ.ทสก.24/196/321; อิต.ิอ.118; ปฏิส.อ.105; ฯลฯ ฯลฯ }  
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และพนจากอกุศลท่ีเปนคูปรับของอัปปมัญญาขอนั้น ๆ  คือ  เมตตาเจโตวิมุตตเปนอิสระ 
จากพยาบาท  กรุณาเจโตวิมุตติ  เปนอิสระจากวหิิงสา  (การเบียดเบียน)  มุทิตาเจโตวมุิตติ  
เปนอิสระจากความริษยา  อุเบกขาเจโตวิมุตติเปนอิสระจากราคะ  เจโตวิมุตติช่ือเฉพาะ 
อยางอ่ืนท่ีทานกลาวถึงบางเล็กนอยคือ  [๑ สุญญตาเจโตวิมุตติ]  (เจโตวมุิตติท่ีอาศัยว-ิ 
ปสสนากําหนดพิจารณาใหเห็นภาวะท่ีสังขารท้ังหลายเปนของวางเปลาจากอัตตาคือตัวตน 
และอัตตนิยะคือส่ิงท่ีเนื่องดวยตัวตน)  [๑ อากิญจัญญาเจโตวิมุตติ]  (ไดแก  อากิญจัญญายตน 
อรูปฌาน)  [๒ และมหัคคตาเจโตวิมุตติ]  (การแผฌานจิตนอมดิ่งไปในนิมิตแหงกสิณท่ีกํา- 
หนดครอบบริเวณสถานท่ีอันหนึ่งกวางขวางเทาใดสุดแตจะนอมใจไป) 
        พิจารณาความหมายตามขอบเขตท่ีกลาวมา  จะเหน็ไดวา  แรงบันดาลใจหรือความใฝนยิม 
ตลอดจนความรูสึกฝากจิตมอบใจตออุดมคติ  อุดมการณหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีเปนวตัถุแหง 
ศรัทธา  เชน  บรมเทพหรือพระผูเปนเจาเปนตน  ท่ีทําใหเกิดความอุทิศตัวตอส่ิงนั้น ๆ [๓ ก็เปน 
ภาวะนอมดิ่งของจิตระดับหนึ่งจึงนาจะเปนเจโตวิมุตตข้ันหนึ่งหรือรูปหนึ่งเหมือนกนั]   
        บางทานเห็นวา  ภาวะในฌานเปนนิพพาน  หรือมิฉะนั้นก็วา  สัญญาเวทยิตนิโรธ  (ท่ีเรียก 
อีกอยางวา  นโิรธสมาบัติ)  ซ่ึงเปนสมาบัติสูงสุดเลยจากอรูปฌานไปนัน่แหละ  คือการเขาถึง 
นิพพาน  คําตอบมีวาสําหรับผูปฏิบัติธรรมซ่ึงยังไมบรรลุอรหัตตผล  ฌานสมาบัติเหลานี้  เปน 
อุปกรณท่ีดีสําหรับการบรรลุอรหัตตผลตอไป  (คือเปนเคร่ืองมือเตรียมจิตใหพรอมและใหอยู   
ในสภาพท่ีจะใชงานไดดีท่ีสุด  ดังไดกลาวแลวขางตน  นอกจากนัน้  ตัวฌานสมาบัติเองตลอด 
จนรูปธรรมนามธรรมท้ังหลายท่ีมีอยูในฌานสมาบัติเหลานั้น  ก็ลวนเปนสังขารท่ีผูปฏิบัติธรรม 
จะหยิบยกข้ึนมากําหนดพิจารณาดวยวิปสสนาปญญา  [๔ เพื่อใหเกดิวชิชาข้ึนได)] 
{๑ เปนภาษิตของพระสารีบุตร (ม.มู.12/504/544; อธิบายใน ม.อ.2/476-7) } 
{๒ เปนภาษิตของพระอนุรุทธ (ม.อุ.14/423/286; อธิบายใน ม.อ.3/606) } 
{๓ ความเขาใจสับสนเกี่ยวกบัอนัตตาและนิพพาน ดู บันทึกพิเศษทายบท } 
{๔ เชน ม.ม.13/20-22/19-22; 157/160; องฺ.เอกาทสก.24/223/371-6; และพึงดู ม.มู.12/311/ 
   311; ม.อุ.14/197/144; องฺ.นวก.23/245/456-469; อนึ่งไมพึงสับสนกับขอความท่ีกลาวไว    
   ขางตนท่ีวา ฌานสมาบัติเปนทิฏฐธรรมนิพพานไดโดยปริยาย  คือโดยภาวะท่ีกิเลสสงบ 
   ระงับไปตลอดเวลาท่ีอยูในฌานสมาบัตนิั้น ๆ; และไมพึงเขาใจสับสนเกี่ยวกบัขอความ 
   ในวิสุทธิ.3/365 ท่ีกลาวถึงพระผูจะเขานโิรธสมาบัติวา  ทานมีความประสงควา “เราจัก 
   เปนผูไมมีจติถึงนิโรธ คือ (เหมือน) นิพพาน อยูเปนสุขเสียในทิฏฐธรรมนี่แหละ” วิสุทธิ. 
   ฎีกา3/647 อธิบายความตอนนี้วา “เสมือนบรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน” (เพราะผูเขานิโรธ- 
   สมาบัติ ไมมีแมแตสัญญาและเวทนา มีภาวะคลายกนัมากกับคนตาย) ขอความนี้กไ็มได   



   หมายความวานิโรธสมาบัติเปนนิพพาน แตหมายความเพียงวาอาศัยนโิรธสมาบัติบรรลุ   
   นิพพานเปนวิธีหนึ่งในการเก่ียวของกับนพิพาน ซ่ึงเปนธรรมดาของผูบรรลุนิพพานแลว  
   ท่ีจะมีความเกี่ยวของกับนพิพานอยูเร่ือย ๆ แมเม่ือเขาผลสมาบัติ พระอริยะทุกระดับก็ยอม 
   กําหนดใจถึงนิพพานเปนอารมณ; ผูท่ีอานบาลีเกี่ยวกบันิโรธสมาบัติเชนองฺ.นวก.23/255/476 
   ท่ีวา “ภิกษุ...เขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู (และ) อาสวะท้ังหลายของเธอก็หมดส้ินไปเพราะ 
   เห็นดวยปญญา, เพียงเทานี.้..เรียกวา ทิฏฐธรรมนิพพาน โดยนิปปริยาย” ขอความนี้กไ็มได    
   หมายความวาสญญาเวทยิต-  
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        แตสําหรับผูบรรลุอรหัตตผลแลว  ฌานสมาบัติเหลานี้  ทานใชเปนท่ีพักเสวยสุขอยาง 
อริยชน  จึงเรียกวา  [๑ ทิฏฐธรรมสุขวิหารบาง]  [๒ ทิพยวิหารบาง]  [๓ อนุปุพพวหิารบาง]  
แตส่ิงเหลานี้ไมใชตัวนพิพานพูดส้ัน ๆ  วาเปนอุปกรณสําหรับบรรลุนิพพาน  และเปนท่ีพัก 
หาความสบายของผูบรรลุนิพพานแลว  อีกประการหนึ่ง  ในทางกลับกนั  การบรรลุนิพพาน 
นี่แหละทําใหบุคคลสามารถเขาถึงและปฏิบัติตอฌานสมาบัติเหลานั้นไดถูกตองเปนผลดี   
มากยิ่งข้ึน  กลาวคือ  คนท่ีไดสมาบัติ  8  แลว  จะยังเขานิโรธสมาบัติไมได  จนกวาจะไดนอม 
สูนิพพานถึงข้ันเปนพระอนาคามีข้ึนไป  [๔ จึงจะมีกําลังสมาธิและกําลังปญญาเพียงพอท่ีจะ 
เขาสูภาวะนั้นได]  นอกจากนั้น  ผูท่ียังไมบรรลุอรหัตตผล  ลวนยังมีรูปราคะและอรูปราคะอยู   
เม่ือไดณานสมาบัติแลว  ก็อาจเกิดความติดใจเพลิดเพลินกับฌานสมาบัติได  ฌานสมาบัติเปน 
ส่ิงสูงประเสริฐก็จริง  แตหลักพุทธศาสนาสอนวาความเพลิดเพลินติดใจในฌานสมาบัตินั้น  
เปนจุดออนหรือขอบกพรองอยางหนึ่ง  โดยเฉพาะก็คือเปนอุปสรรคขัดขวางไมใหบรรลุ   
นิพพานนั้นเอง  เชนตัวอยางท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา  ถาภิกษุบรรลุอรูปฌานท่ี  4  คือ  
เนวสัญญานาสัญญายตนะ  ซ่ึงเปนช้ันสูงสุดในสมาบัติ  8 แตเธอเพลิดเพลินติดใจเวทนาใน 
อรูปฌานนั้นเสีย  ก็ยอมบรรลุนิพพานไมได  เพราะยังมีอุปทานคือความยึดติดอยู  และอุปา- 
ทานในกรณีนี ้ ก็คือเนวสัญญานาสัญญยตะนั่นเอง  ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสเรียกวา  [๕ อุปาทาน 
อยางประเสริฐ  (อุปาทานเสฏฐ)  หรือความยึดติดข้ันสุดยอด]  สวนพระอรหันตผูบรรลุ   
  -นิโรธเปนนพิพาน การส้ินอาสวะตางหากเปนนพิพาน (องฺ.อ.3/360 วาหมายถึงกิเลสนิพ- 
  พาน) เพยีงแตนิพพานนั้น  อาศัยสัญญาเวทยิตนิโรธเปนฐาน; ใน ที.ปา.11/257/242 และ  
  องฺ.จตุกฺก.22/189/248 ก็มีบาลีวา วิโมกข 8 (นิโรธสมาบัติเปนวิโมกขอยางหนึ่ง) เปนส่ิง 
  ท่ีทําใหแจงดวยกาย (ที.อ.3/280; องฺ.อ.2/469 วาหมายถึงนามกาย) สวนความส้ินอาสวะ 
  (ความหมายหนึ่งของนิพพาน) เปนส่ิงท่ีทําใหแจงดวยปญญา; ใน ส.สฬ.18/392/269 มี    
  บาลีวา สําหรับผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนาดับ (แต) สําหรับพระขีณาสพ  
  (คือผูบรรลุนิพพาน) ราคา โทสะ โมหะ ดับ; และพึงสังเกตวาในการเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
  (ที.ม.10/144/181; ส.ส.15/621/231) พระพุทธเจาทรงเขาอนุปุพพวหิารสมาบัติโดยตลอด คืน 
  ตั้งแตปฐมฌานข้ันไปตามลําดับจนถึงสัญญาเวทยิตนโิรธ แตหาไดทรงนิพพานในนิโรธสมา- 
  บัตินั้นไม ทรงออกจากสมาบัตินั้นและเขาฌานออกจากฌานยอนลําดบัลงมาเร่ือย ๆ จนถึง 
  ปฐมฌาน แลวกลับเขาฌานยอนข้ึนใหมอีกจนถึงจตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌานจึงปรินิพพาน. } 
{๑ ธรรมเคร่ืองพักอยูสบายในปจจุบัน ไดแก (รูป) ฌาน 4 เชน ม.อุ.14/100/85; องฺ.อฏฐก.23/120/ 
   235, องฺ.ทสก.24/30/72, องฺ.เอกาทสก.24/221/367 } 
{๒ ธรรมเคร่ืองอยูอยางทิพยไดแก สมาบัต ิ8 คือ รูปฌาน 4 และ อรูปฌาน 4 (ที.ปา.11/228/ 



   232; ที.อ.3/256) } 
{๓ ธรรมเคร่ืองอยูท่ีประณตีข้ึนไปโดยลําดบั ไดแก สมาบัติ 8 และสัญญาเวทยิตนิโรธ เชน  
   ที.ปา.11/365/279,463/332; ม.มู.12/510/551; ส.นิ.16/505/250; องฺ.เอก.20/223/54; องฺ. 
   นวก.23/236/424-9; อภิ.วิ.35/838/454; 845/465 } 
{๔ วิสุทธิ.3/361 } 
{๕ ม.อุ.14/90/78 (คําวาอุปาทานเสฏฐ อรรถกถาแกเล่ียงไปวา เปนสถานะท่ีพึงยึดถืออัน 
   ประเสริฐ คือหมายถึงภพที่จะไปเกิดอันสูง แตท่ีแปลไวขางบนน้ันตรงท้ังศัพทท้ังเร่ืองดี   
   อยูแลว, ดู ม.อ.3/476); นอกจากนีใ้นสัปปุริสสูตร (ม.อุ.14/178-197/134-144) พระพุทธ 
   เจาตรัสสอนวา ผูท่ีมีคุณสมบัติพิเศษเชน มีลาภ มีช่ือเสียง เปนพหูสูต  
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นิพพานแลวโดยสมบูรณยอมใชฌานสมาบัติเปนท่ีพักอยูสบายได  แตทานหาติดใจเพลิน 
ไม ขอยืนยันท่ีเขาใจงาย ๆ  ใหเห็นวาฌานสมาบัติตลอดจนนิโรธสมาบัติไมใชนิพพาน  ก็คือ 
หลักท่ีกลาวมาแลววา  พระอรหันตปญญาวิมุตไมไดอรูปฌาน  และจึงเขานิโรธสมาบัติไมได    
ดวย  ตามหลักฐานท่ีพบพอจะอนุมานไดวา  พระอรหันตปญญาวิมุตนี้มีมากกวาพระอรหันต   
อุภโตภาควิมุต เชน  ณ  ท่ีประชุมสงฆแหงหนึ่งพระพุทธเจาตรัสกับพระสารีบุตรวา  “นี่แนะ 
สารีบุตร  บรรดาภิกษุ  500 รูปนี้  60  รูปเปนเตวิชชะ  (ไดวิชชา  3)  60  รูปเปนฉฬภญิญะ 
(ไดอภิญญา  6)  60  รูปเปนอุภโตภาควิมุต  [๑ นอกจากนีเ้ปนปญญาวิมุต”]  ( = 320 รูป)  ขอนี้    
แสดงวาการเขาถึงนิพพานมิใชอยูท่ีตองเขาถึงนิโรธสมาบัติ  หรือรูปสมาบัติซ่ึงตํ่าลงไปกวา 
นั้น  เพราะพระอรหันตปญญาวิมุตซ่ึงไมไดสมาบัติเหลานั้น  กย็อมเปนผูบรรลุนิพพานอยาง 
แนนอนรวมความวา  วิมุตติท่ีจะเปนความหลุดพนเด็ดขาด  ใหเขาถึงนพิพานอยางแทจริง   
ตองจบลงดวยปญญาวิมุตติ  จึงจะทําใหเจโตวิมุตติ  ซ่ึงไมวาจะเกิดมีมากอนนานแลวกด็ี   
เกิดข้ึนแลวแตกลับเส่ือมไปและกลับไดใหมอีกแลว ๆ  เลา ๆ  ก็ดี  [๒ หรือเจโตวิมุตติท่ีได   
พรอม ๆ  กับปญญาวิมุตตินั้น]  โดยฐานเปนบาทใหแกปญญาวิมุตติก็ดี  กลายเปนอกุปปาเจ- 
โตวิมุตติ  คือเจโตวิมุตติท่ีไมกลับเส่ือมไดอีก  หรือเรียกส้ัน ๆ  ก็ไดวา  อกุปปาวิมุตติ  
วิมุตติ  ท่ีไมกําเริบ  เพราะกําจัดเหตุปจจยัท่ีจะทําใหกําเริบคืออาสวะท้ังหลายไดแลว  นอก 
จากจะไมกําเริบแลว  ยังไมเปดชองใหเกิดโทษขอเสียหายท้ังแกตนและคนอ่ืนอีกดวย  คือ 
จะไมเกิดการติดหรือหลงเพลินอยางหนึ่ง  และจะไมนําเอาผลพลอยไดท่ีพวงมากับเจโตวิมุตติ   
คือ  โลกียอภญิญา  ไปใชในทางท่ีผิดเพื่อสนองความตองการของตน  ทําใหมีการใชประโยชน    
จากเจโตวิมุตติอยางดีท่ีสุด  ภาวะอยางนี้คือ  การมีท้ังเจโตวิมุตติ  และปญญาวิมุตติเปนคูกัน   
ซ่ึงทานกลาวถึงอยูเสมอวา  [๓ “เจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันเปนท่ีซ่ึงบาปอกุศลธรรมท้ัง    
หลาย  (ท่ีเกิดข้ึนแลว)  ดับไปหมดไมเหลือเลย”]  และอกุปปาเจโตวิมุตติอยางนี้นีเ่อง  ท่ีพระ 
พุทธเจาตรัสวาเปนแกนและเปนจุดหมายของพระพุทธศาสนาดังพุทธพจนวา 
“...ภิกษุท้ังหลาย  ขอท่ีภิกษุจะพึงเส่ือมจากอสมยวิมุตตินัน้  เปนไปไมได  ไมมีโอกาสเลย  
(อฐานะ  อนวกาส)” 
 - เปนธรรมกถึก หรือไดประพฤติความดพีิเศษเชน ถือธุดงค อยูปา ถือผาบังสุกุล อยูรุกขมูล  
   เปนตน ตลอดจนได ณาณต้ังแตปฐมฌาน จนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ หากเกดิ 
   ความรูสึกภมิูลําพองใจวาเราไดเราเปนอยางนี้ พระอ่ืน ๆ เหลานี้ไมไดไมเปนอยางนี้ เกิด 
   อาการยกตนขมผูอ่ืนแลว กเ็ปนอสัตบุรุษท้ังส้ิน (พึงเทียบคําสอนในองฺ.จตุกฺก.21/28/35 
   ซ่ึงตรัสสอนวา ภกิษุผูตั้งอยูในอริยวงศ เปนผูสันโดษดวยจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และ 
   ยินดใีนการเจริญภาวนา แตจะไมถือเอาคุณความดเีหลานี้มาเปนเหตุยกตนขมผูอ่ืนเลย) } 



{๑ ส.ส.15/745/281 } 
{๒ เจโตวิมุตติอยางหลังนี้คือเจโตวิมุตตแทท่ีตองการและจําเปน } 
{๓ ม.มู.12/453,458/488,494; ส.สฬ.18/207/150; 328/229; 335/235; 349/248; องฺ.ปฺจก. 
   22/142/185; ในองฺ.ทสก.24/75/149 มีคําบรรยายแปลกไปบาง คือเปน “เจโตวิมุตติ ปญญา 
   วิมุตติ ท่ีซ่ึง ความทุศีล...ศีล..ราคะ..โกธ...อุทธัจจะ ดับไปหมดไมเหลือเลย” ในกรณีนี้  
   อรรกถกาวาหมายถึง วิมุตติตั้งแตข้ันโสดาปตติผลข้ึนไปจนถึงอรหตัตผล }  
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        [๑ “ภกิษท้ัุงหลาย  โดยนัยฉะนี้แล  พรหมจรรย  (ศาสนา)  นี้  มิใชมีลาภสักการะและ 
ช่ือเสียงเปนอานิสงสมิใชมีศีลสัมปทา  (ความถึงพรอมแหงศีล)  เปนอานิสงส  มิใชมีสมา- 
ธิสัมปทา  (ความถึงพรอมแหงสมาธิ)  เปนอานิสงส  มิใชมิญาณทัศนะ  เปนอานิสงส  แต   
พรหมจรรยนีมี้อกุปปาเจโตวิมุตติเปนผลประโยชน  เปนแกนเปนจดุหมาย”]   
        ท่ีวา  (สามายิก)  เจโตวมุิตติ  เปนของช้ัวคราว  กําเริบคือเส่ือมถอยได  ข้ึนตอเหตุ    
ปจจัยตาง ๆ นัน้เหตุปจจัยเหลานี้อาจแบงไดเปน  3  พวก  พวกท่ีหนึ่งคือกิเลสในรูป 
ตาง ๆ  เชน  อาสวะ  เปนตน  ท่ียังไมไดกําจัดใหหมดส้ินไป  เพียงถูกกด  ขมทับ  หรือ 
ทําใหราบคาบสงบนิ่งไป  จึงแฝงตัวรอคอยเวลาอยูเชน  เวลาท่ีถูกเยายวน  ยั่วยุ  เวลาท่ี   
ปจจัยฝายสนบัสนุนเชนศรัทธาออนกําลังลง  เปนตน  พวกท่ีสองคือเหตุปจจัยฝายปรุง 
แตงหรือเกื้อกลูสนับสนุน เชน  ศรัทธา  คือความเช่ือมความเล่ือมใส  ฉันทะ  คือความ 
ชอบใจ  พอใจ  ความต้ังใจ  ความใฝนยิม  และความเพียร  เปนตน  เม่ือใดเหตุปจจยัฝาย 
นี้เส่ือมลงหมดไปหรือออนกําลังลง  เจโตวิมุตติกย็อมเส่ือมถอยไปดวย  ปจจัยฝายสนบั 
สนุนนี้อาจเส่ือมไปได  แมเพราะส่ิงท่ีดีงามถูกตอง เชน คร้ังหนึ่งเคยมีศรัทธาแรงกลาตอ 
ส่ิงหนึ่งจนจิตนอมดิ่งไป เกดิพลังจิตอุทิศตัวตอส่ิงนั้นได  แตศรัทธานัน้ปราศจากปญญา 
ไมประกอบดวยเหตุผล  ตอมาไดความรูท่ีทําใหเกดิปญญา  รูวาส่ิงท่ีตนเช่ืออยูนัน้ไมถูกตอง  
ศรัทธาท่ีมีอยูก็เส่ือมถอย  จติก็ไมนอมดิ่งไป  เปนตน  พวกท่ีสามคือ เหตุปจจยัแวดลอม 
อยางอ่ืน  แมเปนเร่ืองทางดานรางกายหรือวัตถุภายนอก  เชน  โรคภัยไขเจ็บ  ความไม   
สะดวก  ความเปนอยูท่ีลําบากแรนแคน  เชน  ขาดแคลนอาหาร  เปนตน  ในทางปฏิบัติ   
เหตุปจจยัท้ังสามนี้มักสัมพันธกันเหมือนเปนอันเดยีว  เชน  เกิดความลําบากข้ึน  ทําให   
ความต้ังใจออนลง  กิเลสคือความฟุงซานหงุดหงิดทอถอยลังเลเปนตน  ก็เกดิข้ึน  เจโต- 
วิมุตติก็เส่ือมหาย  ตวัอยางเกี่ยวกับเร่ืองนี้  ไดอางอิงบอกท่ีมาไวบางแลว  แตมีตวัอยาง 
บางเร่ืองในบาลีท่ีนาสนใจ  จงึขอนํามาเลาประกอบไวบางดังนี้   
        [๒ เร่ืองท่ีหนึ่ง]  เลาตามบาลีโดยอาศัยอรรถกถาเช่ือมความวา  พระภิกษุช่ือวาโคธิกะ  
บําเพ็ญเพียรอยางจริงจังจนไดสามายิกเจโตวิมุตติ  คือ  โลกิยสมาบัติ  แตทานไดรับความ 
ทรมานจากโรคเร้ือรังประจําตัวอยางหน่ึง  ตอมาทานจึงเส่ือมจากเจโตวิมุตตินั้น  ทานต้ังใจ 
บําเพ็ญเพียรจริงจัง  และไดเจโตวิมุตตินัน้อีก  แตแลวก็เส่ือมอีก  กลับไปกลับมาเชนนี้ถึง  6 
คร้ัง  คร้ันไดเจโตวิมุตติใหมอีกเปนคร้ังท่ี  7  ทานจึงคิดวาทานคงจะเสื่อมจากมันอีกเหมือน 
คร้ังกอน ๆ  ดังนั้นควรจะตายเสียระหวางท่ียังไดอยูนั้นดีกวาตายเม่ือเส่ือมจากมันไป  (ตอน 
นี้อรรถกถาวา  ทานคิดวาถาตายตอนฌานเสื่อมแลว  ก็ไมแนวาจะไดไปเกิดท่ีไหนถาตายใน 
เวลาท่ีฌานยังอยู  ก็แนใจไดวาจะไปเกดิในพรหมโลก)  ทานจึงเอาศัสตรามาฆาตัวตาย  แตคร้ัน 



ทํารายตนเองแลว  นอนไดรับทุกขเวทนาอยู  ทานต้ังสติได  กําหนดพิจารณาเวทนา  เจริญ 
กรรมฐานเลยไดบรรลุอรหัตตผล  ปรินิพพาน 
{๑ ม.มู.12/352-3/373 (พระสูตรนี้แสดงใหเห็นดวยวา บุคคลอาจมัวเมาในลาภสักการะช่ือ 
   เสียง ในสีสัมปทา ในสมาธิสัมปทา และในญาณทัศนะ แลวก็เลยติดอยู ไมกาวหนาไปถึง 
   อกุปปาเจโตวิมุตติ); พึงดู ม.มู.12/355-360/377-385 ดวย เพราะเนื้อความคลายกัน } 
{๒ ส.ส.15/488/176; ส.อ.1/214 }  
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        [๑ อีกแหงหนึ่ง]  ตรัสถึงสมณพราหมณบางพวกซ่ึงคิดวาถาตนจะยุงเกีย่วกับกาม- 
คุณอยูในโลกก็จะเกิดความมัวเมาประมาท  แลวกจ็ะตกอยูใตอํานาจของมาร  จึงสละกามคุณ 
ออกไปอาศัยอยูในปา  บริโภคผักผลไมตามท่ีตนได  ตอมาถึงเวลาแหงแลง  หาอาหารยาก 
อดอยากเขา  รางกายซูบผอม  หมดเร่ียวแรงเจโตวิมุตติ  คือความปลงจิตปลงใจนอมดิ่งไปวา 
จะอยูปาหรือความรักท่ีจะอยูปาแตเดิมนัน้  ก็เส่ือมหายเวยีนกลับมาหากามคุณมัวเมาอยูในโลก 
ตอไปอีก 
        เร่ืองท้ังสองขางตน  ซ่ึงแสดงความเส่ือมของเจโตวมุิตติในระดับท่ีตางกันนี้  ยกมาพอ 
เปนตัวอยางสําหรับเทียบเคียงเพื่อใหมองเห็นรูปรางของเจโตวิมุตติ  และหนทางท่ีเจโต- 
วิมุตตน้ันอาจจะเส่ือมไปไดอยางไร 
        ดวยเหตุท่ีวิมุตติมีความหมายตางออกไปไดหลายระดับเชนนี้  ในคัมภีรช้ันอรรถกถา  
ทานจึงรวมมาจัดเขาเปนข้ันตอนใหเห็นชัดยิ่งข้ึน  และนิยมจัดแบงเปน  5 ข้ัน  หรือ  5  ความ 
หมาย  เลียนแบบนิโรธ  5  ข้ันท่ีกลาวแลวขางตน  วิธีแบงของทานแบบน้ีก็ดูครอบคลุมเนื้อหา 
ท่ีบรรยายมาแลวไดดี  และอาจชวยผูศึกษาท่ียังไมคุนใหมองเห็นภาพชัดข้ึนทําใหเขาใจงาย 
เขาอีก  จึงลองเอาวิมุตติ  5  นี้  มาเปนแบบสําหรับทวน  [๒ ความรูเร่ืองวิมุตติอีกคร้ัง 
วิมุตติ  5  นั้นคือ] 
        1)  วิกขัมภนวิมุตติ  ความหลุดพนดวยขม  (กิเลส)  ไว  คือระงับนวิรณเปนตนได    
            ดวยอํานาจสมาธิไดแก  สมาบัติ  8  คือ  รูปฌาน  4  อรูปฌาน  4  แตบางทีทานยอมให   
            ผอนลงมารวมถึงอุปจารสมาธิดวย 
             2)  ตทังควิมุตติ  ความหลุดพนดวยองคธรรมจําเพาะ  คือพนอกุศลอยางหนึ่ง ๆ  
                 ดวยธรรมท่ีเปนคูปฏิปกษกัน  วาตามความหมายอยางเครง หรือความหมายมาตรา- 
                 ฐาน  ไดแก  พนความเหน็ผิดยดึถือผิดดวยอาศัยญาณคือความรูฝายวิปสสนาท่ีตรง 
                 ขามเปนคูปรับกนั  เชน  พจิารณาความไมเท่ียง  ทําใหพนความสําคัญหมายวาเปน 
                 ของเท่ียง  เปนตน  แตวาตามความหมายท่ีผอนลงมาใชไดกบัความดี  ความช่ัวทั่ว ๆ  
                 ไป  เชน นอมใจด่ิงไปทางงาน  ทําใหพนจากความตระหน่ีและความโลภ  นอมใจดิ่ง   
                 ไปทางเมตตา  ทําใหพนจากพยาบาทหรือการมองในแงราย  พุงความคิดไปทางกรุณา 
                 หรืออหิงสาทําใหพนจากวิหิงสาคือการขมเหงเบียดเบียนและความรุนแรง เปนตน 
                         วิมุตติตามความหมาย  2  อยางแรกน้ีคลุมถึงสามายิกเจโตวิมุตติ  และเปนโลยี-   
                 วิมุตติท้ังหมด 
             3)  สมุจเฉทวิมุตติ  ความหลุดพนดวยเด็ดขาดหรือตัดขาด  คือการทําลายกิเลสท่ีผูก 
                 รัดไวหลุดพนเปนอิสระออกไปไดดวยญาณหรือวิชชาข้ันสุดทาย  ไดแกวิมุตติใน 



                 ความหมายท่ีเปนมรรค 
          4)  ปฏิปปสสัทธิวิมุตติ  ความหลุดพนดวยสงบระงับเรียบสนิทหรือราบคาบไป  คือ 
              ความเปนผูหลุดพน 
{๑ ม.มู.12/308/305; ม.อ.2/218} 
{๒ ดู อุ.อุ.40; ที.อ.2/26; ม.อ.3/575; ส.อ.3/307; ธ.อ.1/155; 3/93; วิสุทธิ.2/249; เทียบวเิวก 
   ใน วภิงฺค.อ.411 และเทียบปหาน ใน ขุ.ปฏิ.31/65/39; 704/609; วสุิทธิ.3/350; (อุทานอ. 
   276 กลาวถึงธรรมปมวิมุตติ (วิมุตติปริปาจนิยธรรม) เชน ท่ีตรัสไวใน ขุ.อุ.25/88/126; 
   ส.สฬ.18/187/132; ม.อุ.14/795/504 และ ที.ปา.11/303/255 วาเปนเคร่ืองทําใหวิมุตติ   
   แกกลาข้ึนไปตามลําดับโดยผานต้ังแตวิมุตติข้ันตน ๆ ในวิมุตติ 5 นี้ จนถึงข้ันสูงสุด)}  
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            ออกไปไดแลว  มีความเปนอิสระอยู  เพราะกิเลสท่ีเคยผูกรัดหรือครอบงําถูก 
            กําจัดราบคาบไปแลวไดแกวิมุตติในความหมายท่ีเปนผล 
        5)  นิสสรณวิมุตติ  ความหลุดพนท่ีเปนภาวะหลุดรอดปลอดโปรง  คือ  ภาวะแหงความ 
            เปนอิสระท่ีผูหลุดพนเปนอิสระแลวประสบอยู  ช่ืนชมหรือเสวยรสอยู  และซ่ึงทําใหผู   
            นั้นปฏิบัติกิจอ่ืน ๆ  ไดดวยดีตอ ๆ  ไป  ไดแก  วิมุตติในความหมายท่ีเปน  นพิพาน 
                    วมุิตติตามความหมาย  3  อยางหลังนี้  (3-4-5)  เปนอสามายิกเจโตวิมุตติ  และเปน 
            โลกุตตรวิมุตติ. 
                    วาโดยสาระแท ๆ  วิมุตติ  5  นี ้ ก็คือ  สมถะ  วิปสสนา  มรรค  ผล  และนิพพาน  
            ตามลําดับ  
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                                         บันทึกพิเศษทายบท 
                                  สําหรับผูสนใจเชิงวิชาการ 
บันทึกท่ี  1  :  ความเขาใจนสับสนเกี่ยวกบัอนัตตาและนิพพาน 
        มีความเขาใจสับสนเกีย่วกับอนัตตาและนิพพาน  เกีย่วพนัเขามาในตอนนี้  ซ่ึงควร 
กลาวถึงไวเล็กนอย  กลาวคือปจจุบันในวงการชาวพุทธบางสวน  มีการใชถอยคําสํานวน 
พูดพาดพิงถึงอัตตาและอนตัตาในแงจริยธรรมกันบอย ๆ  เชนวาคนนีมี้อัตตาแรง  ลดหรือ 
ทําลายอัตตาลงเสียบาง  เขาทําการตาง ๆ  ก็เพื่อเสริมความม่ันคงยิ่งใหญของอัตตา  ดังนี้   
เปนตนซ่ึงในหนังสือนี้กใ็ชคําพูดอยางนี้บางหลายแหง  ความจริงคําวาอัตตาในกรณีเชนนี้   
เปนสํานวนพูดอยางคนรูกนั  หมายถึงความยึดม่ันในอัตตา  หรือภาพอัตตาท่ียึดถือไวดวย 
อุปาทานเทาน้ัน  ไมไดหมายความวามีอัตตาอะไรอยูจริงจงัเลย  อยางไรก็ตาม  เม่ือพูดส้ัน ๆ  
แบบรูกันอยางนี้บอย ๆ  และแพรหลายออกไป  ก็มีผูไมเขาใจความหมายโดยนัยแบบรูกัน 
เชนนั้น  แลวนําไปใชสับสนจนอนัตตาท่ีพูดถึงเปนคนละเร่ืองคนละราว  หางไกลจากความ 
หมายของอนตัตาในพุทธศาสนาอยางไมเกี่ยวของกันเลย  เชน เอาไปใชเปรียบเทียบกับหลัก 
ในศาสนาอ่ืนวา 
        - ภาวะเขารวมกับบรมสภาวะ  หรือบรมสัตว  เชน  พระพรหม  ปรมาตมัน  หรือพระ 
ผูเปนเจา  กลาวคือ  การท่ีบุคคลเขาถึงบรมสภาวะหรือบรมสัตว  โดยตัวตนหรืออัตตาของ 
บุคคลเขากลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดยีวกับบรมสภาวะนัน้หรือวาอัตตาคือตัวตนหายเขาไป 
รวมอยูในสภาวะน้ัน  จนไมมีการแบงแยกเปนตัวตนของฉันหรือตัวตนของบุคคลเปนตนอีก 
ตอไป  คงจะภาวะอยางนี้แหละเรียกวาเปนอนัตตา 
        - คนท่ีทําการตาง ๆ  ดวยความรูสึกหรือต้ังใจเดด็เดีย่วแนวแนวา  ทําเพ่ือพระผูเปนเจา  
ไมคํานึงถึงประโยชนของตนเอง  มิไดทําเพื่อตนเอง  ไมนึกถึงตัวเองหรือมีความรูสึกเกี่ยว 
กับตัวตนเลย  กรณีนี้คงถือไดวาคนผูนัน้ไมมีอัตตา  และภาวะเชนนี้คงจะตรงกับหลักอนัตตา 
ในพระพุทธศาสนา 
        ตัวอยางท้ังสองนี้  มีผูเคยยกข้ึนพูด  แตความจริงไมเกี่ยวของกับหลักอนัตตาแตอยาง 
ใดเลย  เปนคนละเร่ืองละราวกันทีเดียว  ไมใชเร่ืองท่ีจะเอามาเทียบกันได  เหมือนจะเทียบการ 
ไตเขากับแมน้าํ  ซ่ึงไมใชเร่ืองท่ีจะเอามาเทียบกันแตประการใด  อนัตตาเปนลักษณะของส่ิง 
ท้ังหลาย  เปนเร่ืองของสภาพท่ีเปนจริงของสภาวธรรมท้ังหลาย  เปนเร่ืองสําหรับรูสําหรับ 
เขาใจ  คือใชปญญาพิจารณาใหเขาใจความเปนจริงท่ีมีอยูเปนอยูตามธรรมดาวาส่ิงท้ังหลาย 
ไมใชตัวไมใชตนปราศจากแกนสารท่ีจะยึดถือเอาไดวาเปนตัวตน  เม่ือรูเห็นเขาใจถูกตอง 



แจมแจง  ก็เรียกวาเปนญาณ  หรือวิชชา  ทําใหจิตใจหลุดพนเปนอิสระ  ไมติดของไมเปน 
ทาสของส่ิงท้ังหลาย  เรียกวาปญญาวิมุตติ  คือความหลุดพนดวยปญญา  โดยนัยนี้อนตัตาจึง 
ไมใชเร่ืองของการ  (รูสึกวา)  มีตัวตนอยูแลวตัวตนนั้นมาหายไปหมดไปหรือเขารวมกับ 
อะไร ๆ  อัตตาถูกกลืนหายกลายไปเปนภาวะอยางนั้นแตประการใดเลย 
        สวนตัวอยางท่ีสอง  เปนการพูดถึงความไมเห็นแกตวั  การหมดความเห็นแกตวั  หรือ 
การหมดความยึดม่ันในตัวตนซ่ึงก็หาใชอนัตตาไม  แตมีสวนสัมพันธกับหลักอนัตตาอยูใน 
แงท่ีวา  การมองเห็นความเปนอนัตตา  เปนเหตุใหหมดความเหน็แกตนหรือถอนความยึดม่ัน 
ในตัวตนลงได  และจะตองสําทับวา  คนจะหมดความเหน็แกตวัไดอยางแทจริงก็ตอเม่ือเกิด 
ปญญามองเห็นภาวะท่ีส่ิงท้ังหลายท้ังปวงเปนอนัตตา  สําหรับตัวอยางท่ีสองนี้  ควรพูดเสีย 
ใหมวา  “การมองเห็นความเปนอนัตตากด็ ี ความมีใจนอมดิ่งไปในองคพระเปนเจา  ตัง้ใจ 
เด็ดเดีย่ววาจะทําการเพ่ือพระองคก็ดี  ตางก็ทําใหคนไมนึกถึงตน  ไมเห็นแกตน  หมดความ 
เห็นแกตวัได”  แงท่ีเหมือนกนัหรือเทียบกนัไดอยูท่ีตรงนี้  ตอจากนี้ถาใครยังอยากเรียนรู    
ตอไปอีก  ก็อาจพิจารณารายละเอียดท่ียิ่งข้ึนไป  เชน  อาจมองวา  อยางหน่ึงเปนวิธีใช    
ปญญาพิจารณาใหเห็นความจริงแลวหมดความยึดติดเปนอิสระจากส่ิงนัน้  อีกอยางหนึ่ง 
เปนวิธีท่ีใชศรัทธา  ทําใหเกดิพลังจิตนอมดิ่งไปในวัตถุแหงความเคารพบูชา  ทําใหจติไม   
คํานึงนึกถึงตนเอง  เม่ือแยกไดอยางนีแ้ลว  ก็อาจกาวสูการพิจารณาข้ันตอไปอีก  เชน วา 
อยางไหน  
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จะเปนการลืมนึกถึงตน  หมดความเห็นแกตัวไปชัว่คราว  อยางไหนจะเปนการถอนความ 
นึกถึงตัวตนท้ิงไดโดยส้ินเชิงตลอดไป ดังนี้เปนตน 
        บางทานเอาคําอธิบายทํานองนี้ไปใชกบันิพพานอีก  โดยบอกวาภาวะท่ีเขารวมเปน 
หนึ่งเดยีวกับบรมสภาวะ  หรือบรมสัตว  เชน  พระพรหม  ปรมาตมัน  หรือพระผูเปนเจา  
เปนตนนีแ่หละ  คงเทียบกันไดกับนพิพาน  ในเร่ืองนี้  พงึระลึกไววา  แมแตสํานวนพูดท่ีมี   
อยูแลวในวงการของชาวพุทธเองเชนวา  เขาสูปรินิพพาน  บรรลุอมตมหานครนฤพานเปนตน 
ก็เปนปญหาใหตองคอยแกไขทําความเขาใจปองกันความนึกคิดผิดพลาดกันมากพออยูแลว  
มิบังควรจะนําเอาขอความสํานวนเรนลับท่ียังคลุมเครือมองไดหลายแงเขามาเพ่ิมความสับสน 
วุนวายในการชี้แจงทําความเขาใจใหมากข้ึนอีกตามปกตินั้น  พระพุทธศาสนาชอบพูดอยาง 
งาย ๆ  ตรง ๆ  เม่ือกลาวถึงนพิพานกว็าเปนภาวะดับกิเลสได  หายรอน จิตใจหลุดพนเปน 
อิสระ  ไรทุกข  ผองใส  เบิกบาน  ไมติดของ  ไมถูกครอบงํารัดรึง  พูดทํานองนี้จบแลวก็พอ 
กัน  ไมตองไปรวมไปกลืนหายเขาในอะไร ๆ  อีก  พระอรหันตทานหลุดโปรงสบาย  จิตใจ 
ไรเขตแดน  เปนอิสระเสรีโดยสมบูรณแลว  ไมปรากฏวาทานเคยคิดจะรวมเขากับอะไร ๆ  
อีก  หรือวาไดเขารวมกลมกลืนไปในอะไร ๆ  แลว  มีแตปุถุชนพยายามจะคิดใหทาน  ซ่ึงนา 
จะเปนเพียงเคร่ืองแสดงถึงเยือ่ใยความอยากมีอยูคงอยู  และความกลัวส้ินสูญ  ตลอดจน 
ความขัดแยงในจิตใจที่ดิ้นรนแสดงตวัออกมาเทานั้นเอง  โดยเฉพาะท่ีตองรีบปฏิเสธเสีย 
แตตนไมใหเอามาปนกับนิพพานก็คือ  ภาวะนอมดิ่งดื่มด่าํเขาไปรวมหรือกลมกลืนเขากับ 
บรมสภาวอยางหนึ่งอยางใดนั้น  ชนิดท่ีกลายเปนวาจิตเลิกกําหนดอารมณ  ปลอยความรู   
ใหหลุดหายไป  เกิดเปนประสบการณแหงความเคลิบเคล้ิมเลือนลืมตัวตนหายเขาไปใน 
ภาวะเคลิบเคล้ิมดื่มด่ํานั้นท้ังนี้เพราะวาแมเพียงในภาวะแหงฌานท่ีปฏิบัติถูกตอง  เม่ือจิต 
เปนสมาธิแนวแนแลว  จิตแนบสนิทกับอารมณหนึ่งเดียวสติยิ่งกําหนดชัดเจน  ทําใหจิต 
เหมาะท่ีจะใชงานไดดยีิ่งข้ึน  ไมใชเปนจิตท่ีเคลิบเคล้ิมเลือนหายหมดความรูสึก  ไมใชอยาง 
ท่ีฝร่ังเรียกวา  Trance  โดยเฉพาะฌานท่ี  4  จะมีคําแสดงลักษณะวา  “อุเปกขาสติปาริสุทฺธ์ิ   
จตุตฺถชฺฌาน”  แปลวา  จตุตถฌานอันมีอุเบกขาเปนเคร่ืองใหสติบริสุทธ์ิ  และคําสรุปทาย 
ฌาน  4  เม่ือใชเพราะบรรลุวิชชาจะมีวา  “เม่ือจิตเปนสมาธิ  บริสุทธ์ิ  ผองใส  ไรมลทิน   
ปราศจากส่ิงมัวหมอง  นุมนวล  ควรแกการงาน  ตั้งม่ัน  ไมหวัน่ไหว  อยางนี้แลว  จงึนอม 
จิตนั้นไป  (นําเอาจิตไปใช)  เพื่อ...”  (เชน ที.สี.9/132/102  และดาษดื่นในพระไตรปฎก 
เกือบทุกเลม,  คําอธิบายดู  อภิ.วิ.35/683/352, วิสุทธิ.1/214)  
        อยางไรกต็าม  มีหลักกลาง ๆ  ท่ีสามารถใชวินิฉัยไดอยางกวาง ๆ  ท่ัว ๆ  ไปสําหรับ 
คําถามประเภทท่ีกลาวขางตนนั้นวา  ไมวาจะเปนภาวะจติท่ีดื่มด่ําลึกซ้ึงเขาถึงส่ิงเลิศเพียง 



ใดก็ตาม  หรือจะเปนการกลมกลืนรวมเขากับอะไรหรือไมก็ตามความสําคัญอยูท่ีวา  ตราบ 
ใดยังมิไดทําลายอาสวะคือเช้ือกิเลสภายในใหหมดส้ินไปดวยปญญาท่ีรูเขาใจสังขารคือโลก 
และชีวิตท่ีเปนอยูอยางปกติธรรมดานี้ตามความเปนจริง  คือยังไมบรรลุปญญาวิมุตติ  ตราบ 
นั้นกย็ังไมอาจเรียกไดวาเปนการบรรลุนิพพาน  การเขาถึงภาวะด่ืมด่ําลึกซ้ึงนั้นกจ็ะยังวน- 
เวียนอยูเพียงในขอบเขตของผลสําเร็จทางดานพลังจิตหรือทางดานสมาธิ  และความหลุดพน 
จากอํานาจครอบงําของกิเลส  ก็จะยังคงเปนเพียงภาวะท่ีกิเลสถูกขมหรือถูกทับไว  ใหสงบ 
ราบคาบไปช่ัวคราว  ซ่ึงจะยาวนานเพียงใดก็แลวแตความแรงและความม่ันคงของพลังจิตท่ี    
นอมดิ่งไปนัน้ 
        อนึ่ง  หวนกลับไปพูดถึงอนัตตาอีกหนหนึ่ง  มีความหมายโดยปริยายในทางปฏิบัติอีก 
อยางหนึ่งท่ียอมใหใชกับหลักอนัตตาได  คือหมายถึงการเปนอยูดวยสตสัิมปชัญญะท่ีทําใหมี   
ความรูตัวท่ัวทัน  มีจิตต่ืนเต็มอยูกับกจิท่ีกําลังกระทําหรือความเปนไปทีก่ําลังดําเนินอยู  จน 
ไมมีชองใหความคิดปรุงแตงนําเอาภาพตัวตนแทรกเขามาชิงเอาบทบาทไปทําแทนไดเลย  
(อนัตตาในแงนี้หมายถึง  การเปนอยูโดยรูความเปนอนัตตา)  
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ตอน  4  : ชีวิตควรใหเปนอยาไร  ? 
หลักการสําคัญ 
[๑ ของการบรรลุนิพพาน]                                          1 
                                                       บทท่ี  9 
        มักมีการสงสัยหรือถกเถียงกันในหมูผูศึกษาและปฏิบัติธรรมวา 
        ผูเจริญวปิสสนาอยางเดียวจะบรรลุนพิพานหรือสําเร็จอรหัตตผล  โดยไมตองอาศัยสมถะ 
        เลย  ไดหรือไม ? 
        ผูจะบรรลุนิพพานจะตองไดฌานบางหรือไม ? 
        การสําเร็จอภิญญา 6 อาศัยแตเพียงจตตุถฌานก็เพยีงพอ  ไมตองไดครบสมาบัติ  8  (คือไม    
ตองได อรูปฌานดวย)  ใชหรือไม ? 
        การจะไดอาสวักขยญาณ  (ญาณท่ีส้ินอาสวะ)  บรรลุนิพพาน  จําเปนตองไดปุพเพนิวาสา- 
นุสติญาณ  (ญาณท่ีระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกอน)  และจุตูปปาตญาณ  (ญาณหยั่งรูการท่ี   
หมูสัตวจุตแิละอุบัติไปตามกรรม)  เปนพืน้ฐานกอนหรือไม ? 
        ในฌานบําเพ็ญวิปสสนาได  หรือวาตองออกจากฌานกอน  จึงพิจารณาสังขารได ? 
        ไดมรรคผลกอนแลวจึงเจริญสมถะเพ่ิมเติมจนไดฌานสมาบัติไดหรือไม ? 
        บรรดาคําถามเหลานี้  บางขอเปนเร่ืองของหลักการสําคัญของการตรัสรู  หรือการประ 
จักษแจงนพิพานโดยตรง  บางขอเปนเพียงเกี่ยวพนบางแง  บางขอไดตอบไปแลวบางสวน   
เฉพาะอยางยิ่งขอท่ีวาเจริญวปิสสนาอยางเดียวโดยไมอาศัยสมถะเลยไดหรือไม  ไดตอบแลว 
ในตอนท่ีวาดวยสมถะและวปิสสนาขางตน  ตอไปนี้จะมุงตอบขอสงสัยท่ีเกี่ยวกับหลักการ 
สําคัญของการตรัสรูเปนหลัก  และจะตอบดวยยกหลักฐานมาใหพิจารณาเอง  จะอธิบายเทาท่ี   
จําเปนเพยีงเพือ่เช่ือมความใหตอเนื่องกนั 
        ก)  หลักท่ัวไป 
        [๒ “ภิกษท้ัุงหลาย  เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหมด  เพราะอาศัยปฐมฌานก็ได   
อาศัยทุติยฌานก็ได  ตติยฌานก็ได  จตุตถฌานก็ได  อากาสานัญจายตนะก็ได  วิญญาณัญจาย- 
ตนะกไ็ด  อากญิจัญญายตนะก็ได  เนวสัญญานาสัญญายตนะกไ็ด  (สัญญาเวทยิตนโิรธ ก็ได)”] 
        [๓ ความตอจากนีใ้นพระสูตรนี้  และความในพระสูตรอ่ืนอีก  3  แหง]  บรรยายวธีิใชฌาน- 
สมาบัติแตละ 
{๑ คําวา บรรลุใชกับนิพพานดีหรือไม ดู บันทึกพิเศษทายบท } 
{๒ ฌานสูตร ใน องฺ.นวก.23/240/438; ขอความวงเล็บ ไมมีในพระไตรปฎกฉบับสยามรัฐของ 
   ไทย แตมีใบฉบับอ่ืน บางฉบับ เชน ฉบับของพมา } 



{๓ พระสูตรอ่ืนอีก 3 แหงคือ มหามาลุงกโยวาทสูตร (ม.ม.13/157/159); อัฏฐกนาครสูตร  
   (ม.ม.13/18/18); ทสมสูตรองฺ.เอกาทสก.24/223/372); สองสูตรหลังความจริงเปนสูตร 
   เดียวกัน แตตางช่ือตางท่ีมา }  
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ข้ัน ๆ  ในการพิจารณาใหเกดิปญญารูแจงสังขารตามความเปนจริง  (คือท่ีเรียกวาเจริญ 
วิปสสนา)  ดังตัวอยางขอความตอไปในฌานสูตรขางตนนั้นวา 
        “ก็  ขอท่ีเรากลาววา  ภิกษุท้ังหลาย  เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย  เพราะ 
อาศัยปฐมฌานก็ได  ดังนี้  เราอาศัยอะไรกลาว ? (คือ)  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้...บรรลุปฐมฌาน, 
เธอพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลายคือ  [๑ ส่ิงท่ีเปนรูป]  ส่ิงท่ีเปนเวทนา  ส่ิงท่ีเปนสัญญา  ส่ิงท่ี    
เปนสังขาร  ส่ิงท่ีเปนวิญญาณ  อันมีอยูในปฐมฌานนั้น  โดยความเปนของไมเท่ียง  โดยความ 
เปนทุกข...โดยความเปนของสูญ  โดยความเปนอนัตตา,  เธอยังจิตใหยัง้หยุด  (หนักลับ  คือ 
คลายหรือไมอยากได  ไมติด)  จากธรรมเหลานั้น  คร้ันแลวเธอยอมนอมจิตไปเพื่ออมตธาตุวา 
นั่นสงบ  นั่นประณีต  กลาวคือ...นิพพาน  [๒ เธอดํารงอยูใน(ปฐมฌาน)นั้น]  ยอมบรรลุความส้ิน 
ไปแหงอาสวะท้ังหลาย,  ถายังไมบรรลุความส้ินไปแหงอาสวะ,  เพราะ(ยังมี)  ธรรมราคะ...ก ็
จะเปนโอปปาติกะ  เปนผูปรินิพพานในภพนั้น  มีอันไมกลับจากโลกนัน้เปนธรรมดา  (คือเปน 
พระอนาคามี)...” 
        ตอจากนี้  บรรยายการอาศัยทุติยฌาน  ตติยฌาน  ฯลฯ  เพื่อเจริญวปิสสนาจนบรรลุ   
อาสวักขัยอยางนี้เร่ือยไปตามลําดับทีละข้ัน ๆ จนถึงอากญิจัญญายตนฌาน 
        ในมหามาลุงกโยวาทสูตร  แสดงรายละเอียดนอยกวา  แตก็กลาวถึงการพิจารณาขันธ  5 
ท่ีมีในฌานแตละข้ันโดยไตรลักษณ  จนบรรลุอาสวักขัยอยางเดยีวกันนี้  ตลอดข้ึนไปถึงอากิญ- 
จัญญายตนฌานเชนเดยีวกัน  สวนในอัฏฐกนาครสูตร  และทสมสูตร  มีขอแตกตางเล็กนอย 
คือขอความท่ีบรรยายการพจิารณาแปลกออกไปวา  “ภิกษุ...บรรลุปฐมฌาน,  เธอพิจารณาเหน็ 
ดังนี้วา  -  ปฐมฌานนี้  เปนของปรุงแตง  เกิดจากความคิดสรรคสราง,  เธอรูชัด (รูเทาทัน)วา 
ส่ิงใดก็ตามเปนของปรุงแตง  เกิดจากความคิดสรรคสราง  ส่ิงนั้นเปนของไมเท่ียง  มีความดับ 
ไปเปนธรรม,  เธอดํารงอยูใน (ปฐมฌาน)  นั้น  ยอมบรรลุความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย...” 
และเพิ่มเมตตาเจโตวิมุตติ  กรุณาเจโตวิมุตติ  มุทิตาเจโตวิมุตติ  อุเบกขาเจโตวิมุตติ  เขามา 
แทรกระหวางรูปฌาน  กับอรูปฌานอีก  ทําใหมีฌานสมาบัติสําหรับพิจารณาเพิ่มข้ึนอีก  4  ข้ัน 
อยางไรก็ตาม  รวมความแลว  พระสูตรท้ังส่ีนี้  มีสาระสําคัญอยางเดียวกัน  ผิดแผกกนับางก็    
เพียงในสวนรายละเอียดและวิธีบรรยายความเทานั้น 
        พระสูตรท้ังส่ีแสดงการอาศัยฌานเจริญวิปสสนาทําอาสวักขัยตามลําดับแตปฐมฌาน  ถึง 
อากิญจัญญายตนะ  แลวกห็ยุดลงท้ังหมด  มีพิเศษแตในฌานสูตร  ซ่ึงมีคําสรุปวา 
{๑ ในอรูปฌานคือ ตั้งแตอากาสานัญจายตนะข้ึนไป ตดั “ส่ิงท่ีเปนรูป” ออก เพราะในระดับ 
   อรูปฌานไมมีรูปธรรมใหพิจารณา มีแตเพียงนามขันธ 4 (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) } 
{๒ “เธอดํารงอยูใน (ปฐมฌาน) นั้น” แปลจากบาลีวา “โส ตตฺถ ฐิโต” แปลตามตัววา “เธอดํารง 



   อยูในนั้น” องฺ.อ.3/352 ไขความวา “เธอดํารงอยูในปฐมฌานนั้น (หรือในทุติยฌานนั้น ใน 
   ตติยฌานนัน้ ฯลฯ ในอากญิจัญญายตนฌานนั้น) ยังวปิสสนาอันแรงกลาใหเจริญแลว บรรลุ    
   อรหัตตผล” หรืออีกนัยหนึง่วา “ดํารงอยูในวิปสสนาอันมีไตรลักษณเปน อารมณนัน้”,  
   ม.อ.3/139 ใหแปลอยางนยัหลัง สวน ม.อ.3/11 และ องฺ.อ.3/436 ใหแปลวา “เธอดํารง 
   อยูในธรรมคือสมถะและวิปสสนานั้น” 
           ปญญาเร่ือง เจริญวิปสสนา และบรรลุมรรคผลในฌานไดหรือไม ? ดูบันทึกพิเศษทายบท }  
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        [๑ “ภกิษท้ัุงหลาย  ดวยประการฉะนีแ้ล  สัญญาสมาบัติ (สมาบัติท่ีประกอบดวยสัญญา)  
มีแคใด  อัญญาปฏิเวธ  (การตรัสรู  หรือการบรรลุอรหัตตผล)  ก็มีแคนัน้”] 
        ขอนี้  หมายความวา  ในฌานต้ังแตอากญิจัญญายตนะลงไป  มีสัญญา  (รวมท้ังขันธอ่ืน ๆ 
ท่ีประกอบรวม)  สําหรับใหกําหนดพิจารณาได  จึงทําวปิสสนาใหบรรลุอาสวักขัยได  ใน 
ฌานเหลานั้น  สวนเนวสัญญานาสัญญายตนะ  มีสัญญา  (รวมท้ังขันธอ่ืน ๆ  ท่ีประกอบรวม)  
ซ่ึงละเอียดเกินไป  จนเรียกวาเนวสัญญานาสัญญา  คือ  จะวามีสัญญากไ็มใช  ไมมีสัญญาก็   
ไมใช  จึงไมอยูในภาวะท่ีจะใชงานในการกําหนดพิจารณาได  คร้ันถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ 
ก็ดับสัญญาและเวทนาเสียเลย  เปนอันไมตองกลาวถึงดังนั้นสมาบัติท้ังสองนี้จึงไมเรียกวา 
สัญญาสมาบัติ           
        เม่ือเปนเชนนี้  จะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทยตินิโรธ  บรรลุ    
อาสวักขัยไดอยางไร  ตอบวาสําหรับสมาบัติสูงสุดสองระดับนี้  ตองออกมากอน  จงึใช    
ปญญาพิจารณาสังขารใหบรรลุอาสวักขัยได  ขอแรกคือเนวสัญญานาสัญญายตนะ  พงึดู   
บาลีในอนุปทสูตรดังนี้   
         [๒ “ภิกษุท้ังหลาย  ขออ่ืนตอไปอีก สารีบุตรกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการ 
 ท้ังปวงแลว  เขาเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู  เธอมีสติออกจากสมาบัตินั้น คร้ันออกจาก 
 สมาบัตินั้นอยางมีสติแลว  ธรรมเหลาใดลวงไปแลว  ดับแลว  แปรปรวนไปแลว  เธอพิ- 
 จารณาเหน็ธรรมเหลานั้นวา  ธรรมท้ังหลายดังไดทราบมาก็เปนอยางนี้เอง  ไมมีแลวกมี็   
 แกเรา  มีแลวก็ดับรวงไป”] 
         สวนขอสุดทาย  คือสัญญาเวทยิตนโิรธ  มีคําอธิบายทํานองเดยีวกันคือ  เขาสมาบัตินี้  
 คร้ันออกแลวจึงพิจารณารูปธรรมท้ังหลายท่ีเปนไปในสมาบัติ  หรือพจิารณาธรรมท้ังหลาย 
 ซ่ึงเปนไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ท่ีผานมากอนแลว  (หรือจะพิจารณาสังขารธรรมท่ัว 
 ไป  ดังจะกลาวขางหนาก็ได)  ให   
{๑ องฺ.นวก.23/240/444 } 
{๒ ม.อุ.14/162/120; พึงเทียบกับคําบรรยายการพิจารณาสังขารในอากิญจัญญายตนะ  ซ่ึงไม   
   กลาวถึงการออกจากฌานนั้น (แมฌานอ่ืน ๆ ท่ีต่ําลงไปท้ังหมดก็อยางเดียวกัน) ดังความ 
   ในสูตรเดียวกันนี้เองวา “ขออ่ืนตอไปอีก สารีบุตรกาวลวงวิญญาณัญจายตนะ โดยประ 
   การท้ังปวงแลว (มนสิการวา) ไมมีอะไรเลย เขาอากิญจญัญายตนะอยู ธรรมเหลาใดใน 
   อากิญจัญญายตนะ คือ อากญิจัญญายตนสัญญา จิตเตกัคคตา ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา 
   วิญญาณ ฉันทะ  อธิโมกข วิริยะ สติ อุเบกขา มนสิการ ธรรมเหลานั้นเกิดข้ึนโดยท่ีเธอรู    
   ปรากฏอยู กรู็ ถึงความดับ ก็รู เธอทราบชัดดังน้ีวา ธรรมท้ังหลาย ดังไดทราบมาก็เปน 



   อยางนี้เอง ไมมีแลว ก็มีแกเรา มีแลวกด็ับรวงไป” 
           ในจฬูนิทเทส ซ่ึงเปนคัมภีรช้ันรอง มีคําบรรยายเก่ียวกับการพจิารณาเนวสัญญานา- 
   สัญญายตนะคลายกับบาลี ขางบนน้ันวา “เขาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ออกจาก 
   สมาบัตินั้นแลว เพงดู คือตรวจดู พนิิจดู พิจารณาดู ซ่ึงธรรมท้ังหลาย คือจิตและเจตสิก 
   ท่ีเกิดแลวในสมาบัตินั้น โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนของทุกข...โดยความ 
   เปนอนัตตา...โดยความไมเปนรอดพน (ไมเปนทางอิสระ)...” (ขุ.จู.30/248/128) แตเม่ือ 
   สอบสวนดูกบับาลีตนเดิม(ขุ.สุ.25/430/538) แลว ลงความเห็นไดวา เนวสัญญานาสัญ- 
   ญายตนสมาบัติท่ีนี้ เปนคําคลาดเคล่ือน ท่ีถูกควรจะเปนอากิญจัญญายตนสมาบัติ และ 
   อรรถกถา (นิทฺ.อ.2/247, สุตฺต.อ.2/511) ก็ยืนยันตามท่ีลงความเห็นนี ้(ไดกลาวแลวในเชิง 
   อรรถกอนวา คัมภีรช้ันรองและคัมภีรรุนหลังท้ังหลาย บรรยายการพจิารณาสังขารหรือ 
   เจริญวิปสสนา ตอเม่ือออกจากฌานสมาบัติแลวเปนพืน้ ไมวาจะเปนฌานสมาบัติข้ันตํ่า 
   หรือสูงเทาใด) }  
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เขาใจสภาวะท่ีเปนจริง  ดวยปญญา  [๑ จนถึงความส้ินอาสวะ]  อยางไรก็ตาม  ขอนี้จะได    
กลาวตอไปอีกในฐานะท่ีเปนหลักการข้ันมาตรฐานสูงสุด 
        สําหรับฌานสมาบัติท่ีต่ําลงมา  คือต้ังแตอากิญจัญญายตนะถึงปฐมฌาน  จะออกจาก 
ฌานสมาบัตินัน้ ๆ  กอนแลวจึงพิจารณาสังขารธรรม  คือขันธ  5  หรือองคฌานเปนตนท่ีมี   
ในฌานสมาบัตินั้น ๆ [๒ ทํานองเดียวกับสมาบัติสูงสุดสองอยางหลังนีก้็ได]  แตเทาท่ียก 
หลักฐานขางตนนี้มาแสดงก็เพื่อใหเห็นขอพิเศษวา  ในฌานสมาบัติเหลานั้นสามารถเจริญ 
วิปสสนาภายในโดยยังไมออกมากอนก็ได  และจะบรรลุอรหัตตโดยใชฌานระดับไหนก็ได   
แตสมาบัติสูงสุดสองอยางคือ  เนวสัญญานาสัญญายตนะ  และสัญญาเวทยิตนิโรธ  (นิโรธ- 
สมาบัติ)  ตองออกมากอน  [๓ จึงเจริญวิปสสนาได] 
        ขอปฏิบัติอยางท่ีกลาวมานี้  เปนปฏิปทาของผูปฏิบัติท่ีมีช่ือเรียกในสมัยอรรถกถวา  
“สมถยานิก”  แปลวา  ผูมีสมถะเปนยาน  คือบําเพ็ญสมถะจนไดฌานกอนแลวจึงเจริญวิปสสนา 
และนับวาเปนวิธีปฏิบัติอยางหน่ึงในบรรดาวิธี  4  อยางท่ีทานกลาวไวในบาลี  คือ 
        1.  สมถปุพพังคมวิปสสนา  วิปสสนามีสมถะนําหนา  (เรียกเต็มวา  สมถปุพพงัคม 
            วิปสสนาภาวนาการเจริญวิปสสนาโดยมีสมถะนาํหนา) 
        2.  วิปสสนาปุพพังคมสถะ  สมถะมีวปิสสนานําหนา  (เรียกเต็มวา  วิปสสนาปุพพัง- 
            คมสมถภาวนาการเจริญสมถะโดยมีวิปสสนานําหนา) 
        3.  ยุคนัทธสมถวิปสสนา  สมถะและวิปสสนาเขาคูกัน  (เรียกเต็มวา  สมถวิปสสนายุค 
            นัทธภาวนาการเจริญสมถะและวิปสสนาควบคูไปดวยกัน) 
        4.  ธัมมุทธัจจวิคคหิตมานัส  วิธีปฏิบัติเม่ือจิตถูกชักใหเขวดวยธรรมุธัจจ  คือความฟุง 
            ซานธรรมหรือต่ืนธรรม  [๔ (ความเขาใจผิดยดึเอาผลที่ประสบในระหวางวาเปน 
            มรรคผลนิพพาน)] 
        วิธีท้ังส่ีนี้สรุปจากมรรค  4  แบบ  ซ่ึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ  4  อยาง  ดังท่ีพระอานนท   
ไดแสดงไวดังนี้  “อาวุโสท้ังหลาย  ภกิษหุรือภิกษณุีรูปหนึ่งรูปใดก็ตาม  จะพยาการณอร- 
หัตตผลในสํานักของขาพเจา  ก็ยอม (พยากรณ)  ดวยมรรค  4  ท้ังหมด  หรือดวยมรรคใด 
มรรคหน่ึงบรรดามรรค  4 เหลานี้  กลาวคือ  : 
        “1.  ภิกษใุนธรรมวินยันี้  เจริญวิปสสนาอันมีสมถะนําหนา,  เม่ือเธอเจริญวิปสสนาอัน 
มีสมถะนําหนาอยู  มรรคเกิดข้ึน,  เธอเสพคุน  เจริญ  ทําใหมาก  ซ่ึงมรรคนั้น,  เม่ือเธอเสพคุน 
เจริญ  ทําใหมาก  ซ่ึงมรรคนั้นสังโยชนท้ังหลายยอมถูกละได  อนุสัยท้ังหลาย  ยอมส้ินไป 
{๑ ดแูนว ม.อ.3/499; และดูเชิงอรรถขางหนาตอไปอีก } 
{๒ คําวาออกจากสมาบัติในกรณีนี้ เทียบกบัความหมายช้ันอรรถกถา หมายถึงออกจากภาวะจิต 



   ท่ีไดกําลังจากฌานสมาบัตนิั้น ๆ ดวย คือไมใชฌานสมาบัตินั้นเปนบาท (ดู เชิงอรรถกอนและ 
   ตอ ๆ ไปในบาทน้ี) } 
{๓ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ไมใชในการเจริญวิปสสนา ? ดู บันทึกพิเศษทายบท } 
{๔ ธรรมุธัจจ มาจาก ธัมมุทธัจจะ หรือ ธรรมุทธัจจะ อรรถกถาเรียกวา วิปสสนูปกิเลส (องฺ.อ. 
   2/447; วิสุทธิ.3/267);คําวา “วิคคหิต” ไดแปลวา ชักใหเขว หรือ เขว ตามแนววิสุทธิ.ฎีกา 
   3/510 }  
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        “2.  อีกประการหนึ่ง  ภกิษุเจริญสมถะอันมีวิปสสนานําหนา,  เม่ือเธอเจริญสมถะอันมี   
วิปสสนานําหนาอยูมรรคเกิดข้ึน,  เธอเสพคุน  เจริญ  ทําใหมาก  ซ่ึงมรรคนั้น,  เม่ือเธอเสพ 
คุน  เจริญ  ทําใหมาก  ซ่ึงมรรคนั้นสังโยชนท้ังหลายยอมถูกละได  อนุสัยท้ังหลายยอมส้ินไป 
        “3.  อีกประการหนึ่ง  ภกิษุเจริญสมถะและวิปสสนาควบคูกัน,  เม่ือเธอเจริญสมถะและ 
วิปสสนาควบคูกันอยู  มรรคเกิดข้ึน,  เธอเสพคุน  เจริญ  ทําใหมาก  ซ่ึงมรรคนั้น,  เม่ือเธอ 
เสพคุน  เจริญ  ทําใหมาก  ซ่ึงมรรคนั้น  สังโยชนท้ังหลายยอมถูกละได  อนุสัยท้ังหลาย 
ยอมส้ินไป 
        “4.  อีกประการหนึ่ง  ภกิษุมีใจถูกชักใหเขวไปดวยธรรมุธัจจ,  (แตคร้ัน)  ถึงคราว 
เหมาะท่ีจิตนั้นตั้งแนวสงบสนิทลงไดในภายใน  เดนชัดเปนสมาธิ  มรรคก็เกิดข้ึนแกเธอ,  
เธอเสพคุน  เจริญ  ทําใหมาก  ซ่ึงมรรคนั้น, เม่ือเธอเสพคุน  เจริญ  ทําใหมาก  ซ่ึงมรรคนั้น 
สังโยชนท้ังหลายยอมถูกละได  [๑ อนุสัยท้ังหลายยอมส้ินไป”] 
        [๒ ขอท่ี  1  วิปสสนามีสมถะนําหนา  คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค]  อธิบายความหมายวา  
(เบ้ืองแรก)  จติมีอารมณหนึง่เดียว  ไมซานสาย  มีสมาธิเกิดข้ึน  [๓ ดวยอํานาจเนกขัมมะ 
(ความคิดสลัดออก  ไมโลกไมพัวพนัในกาม)  ก็ดี  ดวยอํานาจอพยาบาท  (คิดเมตตา)  อาโลก- 
สัญญา  (ทําใจนึกถึงแสงสวาง  ไมใหงวงเหงา)  อวิกเขปะ  (ความไมฟุงซานปราศจากอุท- 
ธัจจะ)  ธรรมววัตถาน  (การกําหนดขอธรรม  ซ่ึงทําใหไมมีวิจิตกจิฉา)  ญาณ  (ความรู) 
ปราโมทย  (ความแชมช่ืนใจ)  ก็ดี]  [๒ ดวยอํานาจปฐมฌาน  ทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน 
ดวยอํานาจอากาสานัญจายตนสมาบัติ  วิญญาณัญจายตนสมาบัติ  อากิญจัญญายตนสมาบัติ   
เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติ  ก็ดี  ดวยอํานาจกสิณ  10  ก็ดี  อนุสติ  10  อสุภะ  10 หรือ 
วิธีปฏิบัติตาง ๆ เกี่ยวกับอานาปานสติ  32  รายการ  ก็ด]ี  ไมวาอยางหน่ึงอยางใดก็ตาม 
(คร้ันแลว)  เกดิปญญามองเห็นแจงซ่ึงธรรมท้ังหลายท่ีเกดิแลวในสมาธินั้น ๆ  วาเปน 
ของไมเท่ียง  เปนทุกข  เปนอนัตตาอยางนีเ้รียกวา  สมถะมากอน  วิปสสนาหลัง  คือเปน 
สมถปุพพังควิปสสนา         
        อรรถกถาอธิบายใหเขาใจงายข้ึนอีกวา  ตามวิธีปฏิบัติอยางท่ี 1  นี้ผูปฏิบัติทําสมถะ 
คือสมาธิใหเกดิข้ึนกอน  จะเปนอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิก็ได  จากน้ันจึงพิจารณา 
สมถะหรือสมาธินั้น  (ไมวาจะเปนอุปจารสมาธิหรือฌานสมาบัติช้ันใดก็ตาม)  กับท้ังธรรม 
อ่ืน ๆ  ท้ังหลายท่ีประกอบรวมกับสมาธินัน้ใหเห็นสภาวะท่ีเปนของไมเท่ียงเปน [๕ จน 
อริยมรรคเกิดข้ึน] 
{๑ องฺ.จตกฺุก.21/170/212; ขุ.ปฏิ.31/534/432  (อางใน วิสุทธิ.ฎีกา3/510) } 
{๒ ขุ.ปฏิ.31/535-6/433-8 (ดปูระกอบ 31/231/139; 387/263) } 



{๓ ธรรม 7 ประการต้ังแตเนกขัมมะ ถึงปราโมทยนี้ คัมภีรปฏิสัมภิทามัคคใชเปนหลัก 
   สําหรับแสดงการเกิดข้ึนแหงสมาธิระดบัอุปจาระ แกพระสุกขวิปสสก (ปฏิส.อ.366, 
   ดูประกอบหนา 79 และ 124 ดวย) } 
{๔ ความจริง ยกมาแสดงเพยีงแคเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเทานั้นก็เพียงพอ เพราะ 
   ฌานสมาบัติก็จบสูงสุดเพียงแคนั้น แตท่ีทานแสดงขอธรรมตอ ๆ มาเชน กสิณ เปนตนไว   
   ดวย เพราะมุงความคนละแง กลาวคือ ขอธรรมตอนตนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ ยกมา 
   แสดงในฐานะเปนภาวะจติท่ีเขาถึง สวนขอธรรมตอจากนั้น ยกมาแสดงโดยฐานเปนวิธี    
   ปฏิบัติเพื่อเขาถึงภาวะนั้น ๆ (ดูประกอบ ปฏิส.อ.367-9) } 
{๕ ดู ม.อ.1/150; นิทฺ.อ.1/390 }  
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        ขอท่ี  2  สมถะมีวิปสสนานําหนา  [๑ คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค]  อธิบายความหมายวา  
(เบ้ืองแรก)  วปิสสนาใชปญญาพิจารณาเหน็ส่ิงตาง ๆ  ตามสภาวะท่ีไมเท่ียง  เปนทุกข   
เปนอนัตตา  (คร้ันแลว)  จติเกิดความปลอยวางธรรมท้ังหลายอันปรากฎในวิปสสนานัน้  
และยดึเอาภาวะปลอยวางนั้นเองเปนอารมณจิตจึงมีภาวะอารมณหนึ่งเดยีว  ปราศจาก 
ความซัดสาย  มีสมาธิ  อยางนี้เรียกวา  วิปสสนามากอน  สมถะมาหลัง  คือเปน  วิปสสนา- 
ปุพพังคมสมถะขยายความตามอรรถกถาวา  ผูปฏิบัติยังมิไดทําสมถะใหเกิดข้ึนเลย  แตมา 
พิจารณาเห็นแจงอุปาทานขันธ  5  ตามสามัญลักษณะท่ีเปนของไมเท่ียงเปนตน  อันนับวา 
เปนวิปสสนา  พอวิปสสนาเต็มเปยมดี  จิตก็จะเกิดภาวะมีอารณหนึ่ง  (= เปนสมาธิ)  ข้ึน 
โดยมีความปลอยวางธรรมท้ังหลายท่ีเกดิในวิปสสนานั่นเองเปนอารมณ  อันนับวาเปน 
สมถะ  เม่ือปฏิบัติโดยวิธีนี้  [๒ อริยมรรคกเ็กิดข้ึนไดเชนเดียวกัน]  อยางไรก็ตาม  
อรรถกถาสรุปวา   ไมวาจะเจริญวิปสสนาโดยมีสมถะนําหนา  หรือเจริญสมถะโดย 
มีวิปสสนานําหนาก็ตาม  เม่ือถึงขณะท่ีอริยมรรคเกิดข้ึน  [๓ ท้ังสมถะและวิปสสนาจะ 
ตองเกิดข้ึนดวยกันอยางควบคูเปนการแนนอนเสมอไป]  ท่ีเปนเชนนี้  เพราะวาโดยหลัก 
พื้นฐานแลว  สมถะและวิปสสนาก็คือองคของมรรคม่ันเอง  วิปสสนาไดแกสัมมาทิฏฐิ    
และสัมมาสังกัปปะ  [๔ สมถะไดแกองคมรรคท่ีเหลืออีก  6  ขอ  ซ่ึงเปนธรรมดาอยูแลวท่ี   
องคมรรคเหลานี้จะตองเกิดข้ึนพรอมกันในขณะบรรลุอริยภูมิ] 
{๑ ขุ.ปฏิ.31/537/438 } 
{๒ ดู ม.อ.1/150; นิทฺ.อ.1/390; องฺ.อ.2/447; อิติ.อ.69; บาลีใน องฺ.จตุกฺก.21/92-94/120-124 
   กลาวถึงท้ังผูไดสมถะ ยังไมไดวิปสสนา และผูไดวิปสสนายังไมไดสมถะ (ในบาลีนั้น 
   รียกเจโตสมถะ และอธิปญญาธรรมวิปสสนา ซ่ึงองฺ.อ.2/423 อธิบายวา ไดแกอัปปนา- 
   สมาธิ และวปิสสนา และวปิสสนาท่ีกําหนดพิจารณาสังขาร ตามลําดับ)  บาลีแหงนีทํ้า 
   ใหไดขอสังเกตดวยวา แมจะไดวิปสสนาแลว แตสมถะก็อาจยังไมเกดิตามมา (หรือพูด 
   ตามอรรถกถาวา แมจะไดวิปสสนาแลว แตสมถะก็อาจยังไมสูงถึงข้ันนาพอใจ คือยงั 
   ไมไดถึงฌาน) ทานจึงแนะนําใหฝกสมถะเพิ่มเติมอีกตางหาก และเม่ืออานบาลีนั้นโดย 
   ตลอด ก็ทําใหเห็นวา ทานสนับสนุนใหบําเพ็ญท้ังสมถะและวิปสสนาไดพรอมกอนแลว 
   จึงควรทําความเพียรเพื่อกําจัดอาสวะในข้ันสุดทายตอไป (พึงดูบาลีคลายกันนี้ ใน องฺ. 
   ทสก.24/54/105; องฺ.นวก.23/208/373;บาลีเดียวกันนี้ มาใน อภิ.ปุ.36/10/136; 137/216 
   ดวย แตอภิธรรมอธิบายสูงมาก โดยกลาววา เจโตสมถะไดแกรูปและอรูปสมาบัติ อธิ- 
   ปญญาธรรมวิปสสนาไดแกมรรคผล ปฺจ.อ.127 จึงสรุปวา ผูไดเจโตสมถะไมไดอธิ- 
   ปญญาธรรมวิปสสนา ไดแกปุถุชนผูไดสมาบัติ 8, ผูไดแตอธิปญญาธรรมวิปสสนาไดแก   



   อริยสาวกท่ีเปนสุกขวิปสสก, ผูได ท้ังสองอยาง ไดแกอริยสาวกผูไดสมาบัติ 8, ผูไมได   
   ท้ังสองอยาง ไดแกโลกยีปุถุชน) } 
{๓ ม.อ.1/105; วิสุทธิ.3/333; ปฏิส.อ.337 กลาววา  สมถะและวิปสสนาเปนไปอยางเสมอ 
   ภาคควบคูกนัท้ังในเวลามุง หนาตออริยมรรค และในขณะแหงมรรค, อุ.อ.221 วา สมถะ 
   และวิปสสนาเขาคูกันแมในผล เชนเดียวกับในมรรค; นอกจากนี้พึงดู ขุ.ปฏิ.31/147/101; 
   ปฏิส.อ.342; อุ.อ.503; อิติ.อ.273 } 
 {๔ สมถะวิปสสนากับองคมรรค ดู ปฏิส.อ.237; วิภงฺค.อ.157; วิสุทธิ.ฎีกา3/214, องคมรรค 
   เกิดพรอมกนัในขณะแหงมรรคญาณ (ความจริงไมเฉพาะองคมรรคท้ัง 8 เทานั้น โพธิปก- 
   ขิยธรรมท้ัง 37 ยอมเกิดพรอมกันหมดในจิตเดียวกันในขณะแหงมรรคญาณ) ดู ปฏิ.ส.อ. 
   236; วิภงฺค.อ.157; วิสุทธิ.3/330; ม.อ.2/490; (พึงสังเกตวา การกําหนดวาองคมรรค หรือ 
   ขอธรรมตาง ๆ เหลานี้เกิดข้ึนในขณะเดียวกันหรือในจติเดียวกนัอยานี้ เปนการวิเคราะห   
   ตามแนวอภธิรรม ซ่ึงมีหลักอยูวา ธรรมท้ัง 37 นี้ เปนเจตสิก ซ่ึงเกิดข้ึนไดในจิตดวงเดียว 
   กัน; อีกประการหนึ่ง จํานวนองคมรรคและธรรม  
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        ขอ  3  สมถะและวิปสสนาเขาคูกัน  [๑ คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค]  อธิบายความหมายวา  
ผูปฏิบัติเจริญสมถะและวิปสสนาควบคูกันไปโดยอาการ  16  เชน  โดยอรรถแหงอารมณ   
เปนตน  ยกตัวอยาง  เม่ือละอุทธัจจะ  (ความฟุงซาน)  ก็เกิดสมาธิกลาวคือภาวะท่ีจิตมี   
อารมณหนึ่งเดยีว  ไมพลานสาย  ซ่ึงมีนิโรธเปนอารมณ  (พรอมกันนั้น)  เม่ือละอวิชชา 
ก็เกิดวิปสสนาคือการตามดูรูเห็นแจง  ซ่ึงมีนิโรธเปนอารมณอยางนีเ้รียกวาท้ังสมถะ 
และวิปสสนามีกิจเดยีวกัน  เปนควบคูกัน  ไมเกินกัน  โดยอรรถแหงอารมณ   
        สําหรับขอท่ีสามนี้  อรรถกถาสรางคําอธิบายเปนรูปแบบมากข้ึน  โดยบรรยายวา 
การเจริญสมถะ วิปสสนาควบคูกัน  มิใชหมายความวาทําท้ังสองอยางพรอมกันทีเดยีว  
เพราะเราไมสามารถพิจารณาสังขารดวยจติเดียวกนักับท่ีเขาสมาบัติ  คําวาเจริญสมถะ 
วิปสสนาควบคูกัน  หมายความวา  เขาสมาบัติถึงไหน  ก็พิจารณาสังขารถึงนั่น  พิจารณา 
สังขารถึงไหน  ก็เขาสมาบัติถึงนั่น  กลาวคือ เขาปฐมฌาน  ออกจากปฐมฌานแลว  พจิารณา 
สังขาร  คร้ันพิจารณาสังขารแลว  ก็เขาทุตยิฌาน ออกจากทุติยฌานแลวพิจารณาสังขารอีก  
คร้ันพิจารณาแลว  เขาตติยฌาน  ฯลฯ  อยางนี้เร่ือยไปตามลําดับจนเขาเนวสัญญานาสัญ- 
ญายตนสมาบัติ  ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะแลว  ก็พิจารณาสังขารอีก  [๒ อยาง 
นี้เรียกวาเจริญสมถะวิปสสนาควบคูกันไป]  ตัวอยางสําคัญท่ีทานกลาวถึงคือ  พระสารีบุตร 
[๓ ซ่ึงไดเจริญสมถะและวิปสสนาเขาคูกันมาต้ังแตปฐมฌานจนตลอดบรรลุมรรคผล] 
        ขอท่ี  4  ทางออกหรือวธีิปฏิบัติเม่ือจิตเขวเพราะธรรมุธัจจ  [๔ คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค]  
อธิบายความหมายวา  เม่ือผูปฏิบัติกําลังมนสิการขันธ  5  อยางหนึ่งอยางใดอยูโดยไตร 
ลักษณ  เกิดมีโอภาส  (แสงสวาง)  ญาณ  ปติ  ปสสิทธิ  (ความสงบเย็น)  สุข  อธิโมกข   
(ความปลงใจหรือศรัทธาแกกลา)  ปคคาหะ  (ความเพียรท่ีพอดี)  อุปฏฐาน  (สติชัดหรือ 
สติกํากับอยู)  อุเบกขา  (จิตเรียบเสมอเปนกลาง) หรือนิกนัติ  (ความติดใจ)  ข้ึนอยางใด 
อยางหนึ่ง  ผูปฏิบัตินึกถึงโอภาสเปนตนนัน้วาเปนธรรม  (คือเขาใจวาเปนมรรค  ผลหรือ 
นิพพาน)  เพราะการนกึไปเชนนั้น กจ็ะเกดิความฟุงซานเปนอุทธัจจะ  ผูปฏิบัติมีใจถูกชัก 
ใหเขวไปดวยอุทธัจจะแลว  ก็จะไมรูชัดตามความเปนจริง  ซ่ึงสภาพท่ีปรากฏอยู  โดย 
ภาวะเปนของไมเท่ียง  โดยภาวะท่ีเปนทุกข  โดยภาวะท่ีเปนอนัตตา  ดงันั้นจึงเรียกวามี   
จิตถูกชักใหเขวไปดวยธรรมธัุจจ  แตคร้ันมีเวลาเหมาะท่ีจติต้ังแนวสงบสนิทชลงไดในภาย 
ใน  เดนชัด  เปนสมาธิ  มรรคก็เกิดข้ึนแกผูปฏิบัตินั้นได  วิธีปฏิบัติท่ีจะใหจิตสงบเปนสมาธิ    
ได  ก็คือกําหนดดวยปญญา  รูเทาทันฐานะท้ัง  10  มีโอกาสเปนตนซ่ึงเปนเหตุใหจิตกวัด 
แกวงหวั่นไหวเหลานี้  เม่ือรูเทาทันแลวก็จะเปนผูฉลาดในธรรมุธัจจ  จะไมลุมหลงคลอย 
ไป  จิตก็จะไมหวั่นไหว  จะบริสุทธ์ิ  ไมหมองมัว  จิตภาวนากจ็ะไมคลาด  ไมเส่ือมเสีย 



 - อ่ืน ๆ ท่ีเกิดรวมกันในขณะแหงมรรคญาณ อาจลดนอยลงไปบาง โดยสัมพันธกับฌานท่ี    
   ประกอบกับมรรคนั้น ดู ปฏิส.อ.234; สงฺคณี อ355; วิสุทธิ.3/312; ที.อ.2/537; สงฺคห. 
   ฎีกา 97) } 
{๑ ขุ.ปฏิ.31/538-541/440-445 } 
{๒ องฺ.อ.2/447 } 
{๓ ม.อ.3/499-500 อธิบายความในอนุปทสูตร, ม.อุ.14/153-165/116-122 } 
{๔ ขุ.ปฏิ.31/542-3/445-8 }  
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        คัมภีรช้ันอรรถกถาเรียกธรรมุธัจจนี้วา  [๑ วิปสสนูปกิเลส  คืออุปกิเลสแหงวิปสสนา 
10  อยาง]  ซ่ึงจะเกดิข้ึนแกผูไดวิปสสนาญาณออน ๆ (ตรุณวิปสสนา)  ภาวะท้ังสิบนี้เปน 
ส่ิงนาช่ืนชมอยางยิ่ง  และไมเคยเกดิมี  ไมเคยประสบมากอน  จึงชวนใหผูปฏิบัติเขาใจผิด 
วาตนไดบรรลุมรรคผลแลว  ถาเขาใจอยางนั้น  ก็เปนอันคลาดออกนอกวิปสสนาวิถี  คือ 
พลาดทางวิปสสนาแลวกจ็ะท้ิงกรรมฐานเดิมเสียนั่งช่ืนชมอุปกิเลสของวิปสสนาอยูนัน้เอง  
วิธีปฏิบัติท่ีถูกตองคือใหรูเทาทัน  เม่ือมันเกิดข้ึน  กใ็หกําหนดพจิารณาดวยปญญาวา  โอภาส 
นี้  ญาณน้ี  ฯลฯ  หรือนิกนัตินี้  เกิดข้ึนแลวแกเรา  แตมันเปนของไมเท่ียง  เกิดจากปจจยั 
ปรุงแตง  เปนปฏิจจสมุปบันธรรม  จะตองเส่ือมส้ินไปเปนธรรมดา  ดังนี้เปนตน  จนมอง 
เห็นวา  ส่ิงนี้ไมใชของเรา  ไมใชเรา  ไมใชตัวตนของเรา  แลวไมตื่นเตนหวัน่ไหวไปกับ 
วิปสสนูปกิเลสเหลานั้นเปนอันสางอุปกิเลสเสียได [๒ ดาํเนินกาวหนาไปในมรรคาท่ีถูก 
ตองตอไปจนบรรลุมรรคผล] 
        บรรดาวธีิท้ัง  4  ท่ีกลาวมานี้  ถาถือตามแนวอธิบายของอรรถกถาแลว  กจ็ัดไดวามี   
วิธีท่ีเปนหลักใหญเพียง  2  อยาง  คือ  วิธีท่ี  1  วิปสสนามีสมถะนําหนา  และวิธีท่ี  2   
สมถะมีวิปสสนานําหนา  สวนสองวิธีหลังเปนเพียงวิธีการท่ีแทรกซอนเขามาในระหวาง 
การปฏิบัติ  หรือเปนสวนเสริมขยายออกไปจากสองวิธีแรก  กลาวคือ  วิธีท่ี  3  สมถะและ 
วิปสสนาสเขาคูกัน  จัดไดวาเปนขอปฏิบัติสวนท่ีซับซอน  ซ่ึงซอยหรือขยายออกไปจาก 
วิธีท่ี  1  นั่นเอง  สวนวิธีท่ี  4  ทางออกเม่ือจิตเขวดวยธรรมุธัจจ  ก็เปนเพียงวิธีปฏิบัติ   
ท่ีแทรกเขามาในระหวาง  ในเม่ือปฏิบัติตามวิธีการขอตน ๆ  ไปบางแลว  จนถึงข้ันตอน 
หนึ่งท่ีเกดิปญหาจําเพาะอยางนี้ข้ึน  แทบจะเรียกไดวาเปนขอปฏิบัติพิเศษเฉพาะกรณ ี  
หรือเปนกลวิธีอยางหนึ่ง  สําหรับใชแกปญหาบางอยางในระหวางการปฏิบัติธรรม 
        วิธีใหญ  2  อยางนั้น  นาจะถือไดวาเปนตนแบบหรือเปนท่ีมาของวธีิบําเพ็ญกรรมฐาน 
2  อยาง  ในรุนอรรถกถา  คือ  สมถยานของพระสมถยานิกอยางหน่ึง  และวิปสสนายาน  ของ 
พระวิปสสนายานิก  
{๑ วิปสสนูปกิเลส 10 คือ1.โอภาส แสงสวาง ซ่ึงรูสึกวางามเจิดจาแผซานไปสวางไสว 
   อยางไมเคยมีมากอน 2.ญาณ ความหย่ังรูท่ีเฉียบแหลมคมกลา รูสึกเหมือนวาจะพจิารณา 
   อะไรเปนไมมีติดขัด 3. ปติ ความเอิบอ่ิมใจ รูสึกเต็มเปยมไปท่ัวท้ังตัว 4.ปสสัทธิ ความ 
   สงบเย็น เกดิความรูสึกวาท้ังกายและใจสงบสนิท เบานุมนวล คลองแคลว แจมใสเหลือ 
   เกิน ไมมีความกระวนกระวาย ความกระดาง หนกั ความไมสบาย หรือความรําคาญขัดขืน 
   ใด ๆ เลย 5. สุข มีความสุขท่ีประณีตละเอียดออนลึกซ้ึงอยางยิ่งแผไปท่ัวท้ังตัว 6.อธิโมกข   
   เกิดศรัทธาอยางแรงกลาประกอบเขากับวิปสสนาทําใหจิตใจมีความผองใสอยางเหลือเกิน 



   7. ปคคาหะ ความเพยีรท่ีประกอบกับวิปสสนา ซ่ึงพอเหมาะพอดี เดนิเรียบไมหยอนไมตึง  
   8.อุปฏฐาน สติท่ีกํากับชัด ม่ันคง ไมส่ันไหว จะนกึถึงอะไร ก็รูสึกวาระลึกไดคลองแคลว 
   ชัดเจนเหมือนดังแลนไหลไปถึงหมด 9.อุเบกขา ภาวะจิตท่ีราบเรียบเที่ยง เปนกลางใน 
   สังขารท้ังปวง 10.นิกันติ ความพอใจติดใจท่ีสรางความอาลัยในวิปสสนา มีอาการสงบ 
   สุขุม ซ่ึงความจริงเปนตัณหาท่ีละเอียด แตผูปฏิบัติไมสามารถกําหนดจับไดวาเปนกิเลส 
   (ดู วิสุทธิ.3/270-272, วิสุทธิ.ฎีกา 3/510-516) } 
{๒ ผูตองการทราบรายละเอียด พึงดู วิสุทธิ.3/267-274; องฺ.อ.2/447; นิทฺ.อ.2/343; วนิย. 
   ฎีกา2/365-370; วิสุทธิ.ฎีกา 509-519; และพึงดู ปฏิส.อ.ภาค 2 ฉบับอักรพมา หรืออักษร 
   โรมันของอังกฤษ (ฉบับไทย ยังไมไดพมิพ) ตอนวาดวยยุคนทฺธกถา }  
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หรือสุทธวิปสสนายานิกอยางหนึ่ง  สมถยานิก  แปลวาผูมีสมถะเปนยาน  หมายถึงผูบําเพ็ญ 
สมถะกอนแลวจึงเจริญวิปสสนาทีหลัง  ตามความหมายอยางกวาง  สมถะท่ีบําเพ็ญกอนนั้น  
อาจไดเพยีงอุปจารสมาธิ  [๑ หรือกาวไปถึงอัปปนาสมาธิไดฌานสมบัติ  ก็ได]  แตอรรถกถา 
นิยมใชในความหมายท่ีจํากัดหรือจําเพาะกวานั้นคือ  [๒ มุงเอาเฉพาะผูไดฌานสมาบัติแลว] 
ดังนั้นจึงไดกลาววาวิธีปฏิบัติตามแนวพุทธพจนท่ีนํามาอางไวในตอนตน  (เกีย่วกับการบรรลุ   
อาสวักขัยอาศยัปฐมฌานก็ได  ทุติยฌาน  ก็ได ฯลฯ)  เปนปฏิทาของพระสมถยานิก 
        วิปสสนายานิก  แปลวา  ผูมีวิปสสนาเปนยาน  เรียกเต็มเพื่อย้ําความหมายใหหนกั 
แนนวา  สุทธวิปสสนายานกิ  แปลวา  ผูมีวิปสสนาลวน ๆ  เปนยาน  หมายถึง  ผูท่ีเร่ิมปฏิบัติ    
ดวยเจริญวิปสสนาทีเดียวโดยไมเคยฝกหัดเจริญสมาธิใด ๆ  มากอนเลย  แตเม่ือเจริญ 
วิปสสนาคือใชปญญาพิจารณาความจริงเกี่ยวกับส่ิงท้ังหลายอยางถูกทางแลว  จิตกจ็ะ 
สงบข้ึน  เกิดมีสมาธิตามมาเอง  ในตอนแรกสมาธิท่ีเกิดขึน้อาจเปนเพียงขณิกสมาธิ  คือ 
สมาธิช่ัวขณะ  ซ่ึงเปนสมาธิอยางนอยท่ีสุดเทาท่ีจําเปนเพือ่ใหวิปสสนาดําเนินตอไปได  ดัง 
ท่ีทานกลาววา  [๓ “ปราศจากขณิกสมาธิเสียแลว วิปสสนายอมมีไมได”]  (แมผูไดขณิกสมาธิ   
อยูแลวมาปฏิบัติวิปสสนา  ก็เรียกวาวิปสสนายานิกอยูนั่นเอง  เพราะตามปกติในชีวิตประจําวัน 
คนท่ัว ๆ  ไปยอมไดขณิกสมาธิกันมาบางแลว  ไมมากกน็อย  ในโอกาสท่ีจิตใจสงบหรือแนวแน   
ดวยการงานหรือเหตุแวดลอมบางอยาง  ดงันั้น  แมจะเคยไดขณิกสมาธิมาแลวดวยเหตุอํานวย 
ตาง ๆ  เชน  พืน้จิตดีเปนตนก็ถือวารวมอยูในจําพวกผูไมเคยฝกเจริญสมาธิมากอนเหมือนกัน) 
เม่ือผูเปนวิปสสนายานิกเจริญวิปสสนาตอ ๆ  ไป  สมาธิก็พลอยไดรับการฝกอบรมไปดวย  ถึง 
ตอนนี้อาจเจริญวิปสสนาดวยอุปจารสมาธิ  [๔ (สมาธิจวนจะแนวแนหรือสมาธิจวนจะถึงฌาน)  
ก็ได]  จนใจท่ีสุดเมื่อถึงขณะท่ีบรรลุมรรคผล  [๕ สมาธินั้นก็จะแนวแนสนิทเปนอัปปนาสมาธิ] 
อยางนอยถึงระดับปฐมฌาน  [๖ (ฌานท่ี  1  หรือรูปฌานท่ี 1)]  เปนอันสอด 
{๑ เชน วิสุทธิ.ฎีกา 3/398 } 
{๒ เชน  วิสุทธิ.3/206 } 
{๓ วิสุทธิ.ฎีกา 1/15,21 (ดูประกอบ วนิย.อ.1/529; วิสุทธิ.2/82; วิสุทธิ.ฎีกา 2/79) } 
{๔ วิสุทธิ.ฎีกา3/576 กลาวถึงสุทธิวิปสสนายายิกผูไมไดฌาน ซ่ึงหมายความวาอาจไดขณิก- 
   สมาธิหรืออุปจารสมาธิ; พึงโยงสมถยานิกและวิปสสนายานิก กับอัปปนากรรมฐานและ 
   อุปจารกรรมฐานในการเจริญสติปฏฐาน คือ ที.อ.2/468 = ม.อ.1/329 = วิภงฺค.อ.280 โยงกับ 
   ที.อ.2/539 = ม.อ.1/412; นอกจากนีพ้ึงดู องฺ.อ.3/9; อิติ.อ.221,สุตฺต.อ.2/390;วิสุทธิ.2/195,3/ 
   205; วิสุทธิ.ฎีกา 3/397,564; เพื่อย้ําความที่วา ผูบําเพ็ญวิปสสนาไมจําเปนตองไดฌานกอน 
   คือใชสมาธิระดับท่ีต่ํากวาฌานก็ได  พึงดูพุทธพจนท่ีจาํกัดความสมธินทรียใน ส.ม.19/ 



   874/264 (เทียบ 19/868/262) } 
{๕ สมาธิ 3 คือ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ เปนคํารุนอรรถกถาฎีกาท้ังส้ิน  (ท่ีมารวมกนัครบ 
   ชุดคือนิทฺ.อ.1/154; ปฏิส.อ.221; สงฺคณี อ.207;วิสุทธิ.1/184) บางทีมาในชุดซ่ึงมีเพยีง 2  
   คือ อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ (วิสุทธิ.1/105,160; 2/194) บางทีเรียกอุปจารฌานและ 
   อัปปนาฌาน เชน สุตฺต.อ.2/390; สงฺคณี อ.336;วิสุทธิ.ฎีกา 1/163, 215; 3/641); คําวา“อปฺ- 
   ปนา” แมจะมีมาในบาลีบาง แตก็มาในฐานะเปนไวพจนของวิตก และ-  
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คลองกับหลักท่ีแสดงไวแลววา  ผูบรรลุอริยภูมิ  จะตองมีท้ังสมถะและวิปสสนาครบท้ัง 
สองท่ัวกันทุกบุคคล  
        [๑ พระสมถยานิก]  เม่ือสําเร็จอรหัตตผลเปนพระอรหันตแลวทานจัดแยกเปน  2   
ประเภทคือ  พระปญญาวิมุต  และพระอุภโตภาควิมุต  ทานที่ไดฌานสมาบัติเพียงช้ันรูปฌาน 
คือไมเกินจตุตถฌาน  เปนปญญาวิมุต  ทานที่ไดอรูปฌานข้ันใดข้ันหนึง่ตลอดถึงไดสัญญา- 
เวทยิตนิโรธ  เปนอุภภาควิมุต  สวน  [๒ พระวิปสสนายานิก]  เปนพระอรหันตไดแตประเภท 
ปญญาวิมุตอยางเดียว  และในช้ันอรรถกถาทานบัญญัติช่ือใหเปนพิเศษ  [๓ เรียกวาพระ 
สุกขวิปสสก]  เปนอันดับสุดทายในหมูพระปญญาวิมุต  โดยนัยนี้พระอรรถกถาจารย  [๔ จัด 
แบงพระอรหนัตออกไปเปน  10  ประเภท  เปนพระอุภโตภาควิมุต  5  พระปญญาวมุิต  5  จัด 
เรียงจากสูงลงไปดังนี้]  (อันดับท่ี  1-9  เปนสมถยานิก  อันดับท่ี  10  เปนวิปสสนายานิก  หรือ 
สุทธวิปสสนายานิก) 
        ก.  [๕ พระอุภโตภาควมุิต] 
               1.  พระอุภโตภาควมุิต  ผูไดสัญญาเวทยิตนิโรธ 
               2.  พระอุภโตภาควมุิต  ผูไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ   
               3.  พระอุภโตภาควมุิต  ผูไดอากญิจัญญายตนสมาบัติ   
               4.  พระอุภโตภาควมุิต  ผูไดวิญญาณัญจายตนสมาบัติ   
               5.  พระอุภโตภาควมุิต  ผูไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ   
        ข.  [๕ พระปญญาวิมุต] 
               6.  พระปญญาวิมุต  ผูไดจตุตถฌาน 
 - สัมมาสังกัปปะเทานั้น (อภ.ิส.34/22/11; 36/13; 217/89; อภิ.วิ.35/122/106; 582/320; 652/ 
   346); ความหมายของสมาธิเหลานี้ พึงพดูในตอนวาดวยสัมมาสมาธิ ในภาคมัชฌิมาปฏิปทา } 
{๖ ปฏิส.อ.235; สงฺคณี อ.336,355,358; วิสุทธิ.3/312,359 (ทานวาฌานเชนนี้มีขณะจิตเดียวเทา 
   นั้น แตหลังจากนั้นก็สามารถเขาผลสมาบัติเสวยอริยโลกุตตรสุข เปนทิฏฐธรรมสุขวิหารได   
   ตอไปเร่ือย ๆ ดวยฌานระดับเดียวกนันัน้ตามปรารถนา - วิสุทธิ.3/358-9) เร่ืองขณะจิตท่ี    
   บรรลุมรรคผล ดู บันทึกพเิศษทายบท } 
{๑-๒-๓ คําวา สมถยานิก วปิสสนายานิก สุทธวิปสสนายานิก สุกขวิปสสก (แปลวา ผูเห็น 
   แจงอยางแหงแลง เพราะไมได ณานมากอนเจริญวิปสสนา) เปนคําในช้ันอรรถกถาท้ังนั้น;  
   สมถยานิกมากับวิปสสนายานิกและสุทธวิปสสนายานิก เชน ที.อ.2/468; ม.อ.1/329; นิทฺ.อ. 
   2/338; วิภงฺค.อ.280; วิสุทธิ.206,208; วิสุทธิ.ฎีกา 3/398-9; สมถยานิก มากับ สุกขวิปสสก 
   เชน องฺ.อ.2/446; ขุทฺทก.อ.195,200; สุตฺต.อ.23,28,448; นิทฺ.อ.1/389; สมถยานิกเดีย่วเชน 



   วิสุทธิ.ฎีกา1/21; สุกขวิปสสกเด่ียว เชน ที.อ.3/292; ปฏิส.อ.235; สงฺคณี อ.355; วิสุทธิ. 
   3/312; วิสุทธิ.ฎีกา3/576;สงฺคห.ฎีกา 97,144,183 } 
{๔ ที.อ.2/143-6; 3/97; ม.อ.3/178; ปญจ.อ.54 } 
{๕ ดูความหมายและคําอธิบายในตอนวาดวยประเภทและระดับของผูบรรลุนิพพาน ในบท 
   กอน (สําหรับพระอุภโตภาควิมุต-  
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               7.  พระปญญาวิมุต  ผูไดตติยฌาน 
               8.  พระปญญาวิมุต  ผูไดทุติยฌาน 
               9.  พระปญญาวิมุต  ผูไดปฐมฌาน  (ไดกอนทําวปิสสนา) 
               10. พระปญญาวิมุต  ผูเปนสุกขวปิสสก  (พระวปิสสนายานิก) 
               เร่ืองสมถยานิกและวิปสสนายานิก  ยังมีขอควรทราบเพ่ิมเติมอีก  แตสัมพนัธกับ 
เร่ืองท่ีจะพูดตอไปจึงจะกลาวถึงในตอนถัดจากนี ้
        ข)  หลักมาตรฐานดานสมถะ 
        หลักปฏิบัติท่ีแสดงไวในบาลีคือพระไตรปฎก  แมจะมาในท่ีตางแหง ก็มักมีขอความ 
บรรยายไวอยางเดียวกัน  เปนสํานวนแบบที่คอนขางตายตัว  วาโดยท่ัวไป  สํานวนแบบท่ี   
แสดงหลักปฏิบัติครงท้ังสมถะและวิปสสนาตอเนื่องกนั  มีอยู  2  สํานวน  และท้ังสอง 
สํานวนลวนแสดงหลักปฏิบัติท่ีเรียกไดวาเปนวิปสสนาครอบยอดสมถะ  คือ  บําเพ็ญสมถะ 
จนครบถวนบริบูรณ  ถึงสุดยอดของสมถะกอนแลวจึงหันมาเจริญวิปสสนาตอทาย  จัดไดวา 
เปนมาตรฐานการปฏิบัติแบบสูงสุด  ในท่ีนี้  จะคัดมาใหดูท้ังสองแบบและเพ่ือใหคําอธิบาย 
ชัดเจน  กับท้ังหเพื่อใหสมเปนมาตรฐานสูงสุดแทจริง  จึงจะคัดเอาขอความท่ีบรรยายการ 
ตรัสรูของพระพุทธเจาท้ังสองสํานวน  ดังนี ้
        สํานวนท่ี  1  เปนแบบทีพ่บบอย  และคุนตากันท่ีสุด  แสดงฌาน  4  ตอดวยวิชชา  3 
        “ดูกรอัคคิเวสสนะ ! เรานั้นแล (ฉันอาหารหยาบ  ใหกายไดกําลังแลว)  สงัดจากกามท้ัง 
หลาย  สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย  บรรลุปฐมฌาน...บรรลุทุติยฌาน...บรรลุตติยฌาน...บรรลุ 
จตุตฌาน...อยู   
        “เรานั้น  คร้ันเม่ือจิตเปนสมาธิ  บริสุทธ์ิ  ผองใส  ไมมีฝามัว  ปราศจากอุปกิเลส  เปน 
ของนุมนวลความแกการงาน  ตั้งม่ัน  ไมหวั่งไหวอยางนี้แลว  ก็นอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวา- 
สานุสติญาณ  (ญาณท่ีใหระลึกถึงขันธอันเคยอาศัยอยูในกอนได-ระลึกชาติได)...(วิชชาท่ี 1 
นี้แล  เราบรรลุแลวในปฐมยามแหงราตรี  อวิชชาถูกกําจดัแลว  วิชชาเกิดข้ึนแลว  ความมืด 
ถูกกําจัดแลว  แสงสวางเกิดข้ึนแลว...) 
        “เรานั้น  คร้ันเม่ือจิตเปนสมาธิ...อยางนี้แลว  ก็นอมจิตไปเพื่อจตุูปปาตญาณ  (ญาณ 
กําหนดรูจุติและอุบัติแหงสัตวท้ังหลายท่ีเปนไปตามกรรม)...(วิชชาท่ี  2  นี้แล  เราบรรลุ   
แลวในมัชฌิมยามแหงราตรี  อวิชชาถูกกําจดัแลว...แสงสวางเกดิข้ึนแลว...) 
 - อยางท่ี 1 คือ ผูไดสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น พึงทราบวา สมาบัติสูงขอนี้พึ่งไดเม่ือเปนพระ 
   อนาคามี ไมเหมือนสมาบัตขิออ่ืนท้ังหมด  ซ่ึงอาจไดตั้งแตกอนเร่ิมปฏิบัติ ท้ังนี้ เพราะ 
   สมาบัติ 8 อยางแรก เปนผลของสมถะอยางเดยีว สวนสัญญาเวทยิตนิโรธ เปนผลของ 



   สมถะและวิปสสนารวมกนั เฉพาะอยางยิ่งตองอาศัยกาํลังสมถะท่ีบริบูรณคือ สมาธิ ท่ี   
   บริสุทธ์ิ มีกําลังเต็มท่ี ไมมีเช่ือกามฉันทะท่ีจะรบกวนได กามฉันทะก็คือ กามราคะ เปน 
   สังโยชนท่ีพระอนาคามี ข้ึนไปจึงจะละได ดังนั้น จึงมีแตพระอนาคามีและพระอรหนัต   
   ผูไดสมาบัติ 8 มากอนแลวเทานั้นท่ีจะเขาสัญญาเวทยิต นิโรธได - เชน วิสุทธิ.3/361-6; 
   ปฏิส.อ.371) }  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 401 
        [๑ “เรานัน้  คร้ันเม่ือจิตเปนสมาธิ...อยางนี้แลว ก็นอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ  
(ญาณท่ีทําใหส้ินอาสวะ = ตรัสรู),  เรานั้นรูชัดตามท่ีมันเปนวา  นี้ทุกข  นี้ทุกขสมุทัย   
นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา,  รูชัดตามท่ีมันเปนวา  เหลานีอ้าสวะ  นี้อาสวสมุ- 
ทัย  นี้อาสวนโิรธ  นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา,  เรานั้น  เม่ือรูอยูเห็นอยูอยางนี้  จิตกห็ลุด 
พนแลว  แมจากกามาสวะ  แมจากภวาสวะ  แมจากอวิชชาสวะ  เม่ือหลุดพนแลวก็มีญาณวา  
หลุดพนแลว,  เรารูชัดวาชาติส้ินแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ีควรทําไดทําแลว  กจิอ่ืน 
อีกเพื่อความเปนอยางนี้ไมมี;  (วิชชาท่ี  3  นี้แล  เราบรรลุแลวในปจฉิมยามแหงราตรี  อวิชชา 
ถูกกําจัดแลว...แสงสวางเกิดข้ึนแลว...)”] 
        สํานวนแบบท่ี  1  ซ่ึงบรรยายลําดับการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมของสาวกโดยท่ัวไป  ก็มีขอ 
ความอยางเดียวกันนี้  [๒ ตางแตเพยีงไมมีขอความในวงเล็บ]  นอกจากนั้น  [๓ บางแหงกลาว 
ถึงการนอมจิตไปเพื่อวิชชาถึง  8  ประการ]  มิใชวิชชาเพยีง  3  เหมือนในที่นี้  และบางแหง 
กลาวถึงการนอมจิตไปเพื่อวชิชาขอสุดทาย  คือ  [๔ อาสวกัขยญาณเพียงอยางเดยีว]   
        สํานวนท่ี  2  พบนอยกวาสํานวนแรกและไมคอยมีผูสังเกต  สํานวนนีแ้สดงสมาบัติ  8  
พรอมท้ังนิโรธสมาบัติ  ตอดวยวิชชาท่ี  3  คือ  อาสวักขยญาณ  อันไดแกการบรรลุอรหัตต   
        “ดูกรอานนท !  เรานัน้แล  สงัดจากกามท้ังหลาย  สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย  บรรลุ   
ปฐมฌาน...เม่ือเราอยูดวยวหิารธรรมนี้  สัญญามนสิการท่ีประกอบดวยกามยงักวนใจได  อันนับ 
วายังเปนความอึดอัด  (อาพาธ)  แกเรา...;  เราจึงไดมีความคิดวา  ถากระไร  ระงับวิตกวิจาร 
เสียได  เราพึงบรรลุทุติยฌาน  ฯลฯ 
        “โดยสมัยอ่ืนอีก  (=ตอมาอีกคราวหนึง่)...เราน้ัน...บรรลุทุติยฌาน...;  เม่ือเราอยูดวย 
วิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการท่ีประกอบดวยวิตกยังกวนใจได  อันนับวาเปนความอึดอัด 
แกเรา...;  เราจึงไดมีความคิดวาถากระไร...เราพึงบรรลุตติยฌาน  ฯลฯ 
        “โดยสมัยอ่ืนอีก...เรานัน้...บรรลุตติยฌาน...;  เม่ือเราอยูดวยวิหารธรรมนี้  สัญญามนสิ    
การท่ีประกอบดวยปติ  ยังกวนใจได  อันนับวาเปนความอึดอัดแกเรา...;  เราจึงไดมีความ 
ดําริวา  ถากระไร...เราพึงบรรลุจตุตถฌาน  ฯลฯ 
        “โดยสมัยอ่ืนอีก...เรานัน้...บรรลุจตุตถฌาน...; เม่ือเราอยูดวยวหิารธรรมนี้  สัญญา- 
มนสิการท่ีประกอบ 
{๑ ม.มู.12/427-9/458 และท่ีอ่ืน ๆ หลายแหงเชน วินย.1/3/6; ม.มู.12/47/38; ม.ม.13/ 
   505/460; 754/686;องฺอฏฐก.23/101/178; ขอความในวงเล็บวา “ฉันอาหารหยาบให   
   กายไดกําลังแลว” บางแหงเปน “ความเพยีรเราไดระดมแลวไมยอหยอน สติดํารงม่ัน 
   ไมฟนเฟอน กายสงบระงับไมกระสับกระสาย จิตเปนสมาธิมีอารมณหนึ่งเดยีว” } 



{๒ เชน ม.มู.12/335/345; 471/505; ม.ม.13/14/14; 123/120; 167/168; 309/305; 385/363; 
   องฺ.จตุกฺก.21/198/286 (สวนมากของท่ีมาเหลานี้ กลาวถึงขอปฏิบัติตั้งแตออกบวชจน 
   บรรลุอรหัตตผล); องฺ.ติก.20/498/208; 499/213 } 
{๓ ที.สี.9/127-138/98-112, วิชชา 8 คือ 1.ญาณทัสสนะ (ที.อ.1/272 วา = วิปสสนาญาณ) 
   2.มโนมยาภนิิมมาน (= มโนมยิทธิ คือ นริมิตกายอ่ืนจากกายนี้) 3.อิทธิวิธา (แสดงฤทธ์ิ    
   ตาง ๆ) 4.ทิพพโสต (หูทิพย)  5.เจโตปริยญาณ (รูใจคนอ่ืน) 6.ปุพเพนิวาสานุสติญาณ  
   7.จุตูปปาตญาณ 8.อาสวกัขยญาณ } 
{๔ องฺ.ปฺจก.22/75/104; 76/114 }  
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ดวยอุเบกขา ยงักวนใจได  อันนับวาเปนความอึดอัดแกเรา...;  เราจึงไดมีความดําริวาถา 
กระไร  โดยความกาวลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง...เราพึงบรรลุอากาสานัญายตนะอยู  ฯลฯ 
        “โดยสมัยอ่ืนอีก...เรานัน้...บรรลุอากาสานัญจายตนะ...; เม่ือเราอยูดวยวหิารธรรมนี้  
สัญญามนสิการท่ีประกอบดวยรูปธรรมยังกวนใจได  อันนับวาเปนความอึดอัดแกเรา...;  เรา 
จึงไดมีความดาํริวา  ถากระไรเรากาวลวงอากาสานัญจายตนะเสียโดยประการท้ังปวง...พึง 
บรรลุวิญญาณัญจายตนะอยู  ฯลฯ 
        “โดยสมัยอ่ืนอีก...เรานัน้...บรรลุวิญญาณัญจายตนะ...;  เม่ือเราอยูดวยวิหารธรรมนี้  
สัญญามนสิการท่ีประกอบดวยอากาสานัญจายตนะยังกวนใจได  อันนบัวาเปนความอึดอัด 
แกเรา...;  เราจึงไดมีความดําริวาถากระไร  เรากาวลวงวิญญาณัญจายตนะเสียโดยประการ 
ท้ังปวง...พึงบรรลุอากิญจัญญายตนะอยู  ฯลฯ 
        “โดยสมัยอ่ืนอีก...เรานัน้...บรรลุอากิญจัญญายตนะ...;  เม่ือเราอยูดวยวหิารธรรมนี้  
สัญญามนสิการท่ีประกอบดวยวิญญาณจายตนะยังกวนใจได  อันนับวาเปนความอึดอัดแกเรา...;  
เราจึงไดมีความดําริวาถากระไร  เรากาวลวงอากิญจัญญายตนะเสีย  พงึบรรลุเนวสัญญานา 
สัญญายตนะอยู  ฯลฯ 
        “โดยสมัยอ่ืนอีก...เรานัน้...บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ...;  เม่ือเราอยูดวยวหิาร 
ธรรมนี้  สัญญามนสิการท่ีประกอบดวยอากิญจัญญายตนะยังกวนใจได  อันนับวาเปนความ 
อึดอัดแกเรา...;  เราจึงไดมีความดําริวา  ถากระไร  เรากาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะเสีย  
พึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู  ฯลฯ 
        “โดยสมัยอ่ืนอีก...เรานัน้...บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู,  และเพราะเหน็ดวยปญญา  อาสวะ 
ท้ังหลายก็ไดถึงความหมดส้ินไป 
        [๑ “ดูกรอานนท  ตราบใด  เรายังเขาบาง  ออกบาง  ซ่ึงอนุบุพพวหิารสมาบัติ  9  ประการ 
นี้  ท้ังโดยอนุโลมและปฏิโลมอยางนี้ไมได  ตราบนั้นเราก็ยังไมปฏิญาณในโลก  พรอมท้ัง 
เทพ  ท้ังมาร  ท้ังพรหม  ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพรามหณท้ังเทวะและมนุษย  วาเราได   
ตรัสรูแลวซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ;  ตอเม่ือใดแล เราเขาบาง  ออกบาง  ซ่ึงอนุบุพพ- 
วิหารสมาบัติ  9  ประการเหลานี้  ท้ังโดยอนุโลมและปฏิโลมอยางนี้แลว  เม่ือนั้นเราจงึ 
ปฏิญาณ  ในโลก...วาเราไดตรัสรูแลว  ซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ;  ก็แล  ญาณทัศนะ 
เกิดข้ึนแลวแกเราวา  เจโตวิมุตติของเราเปนอกุปปา  (ไมกาํเริบ,  ไมกลับกลาย)  นีเ้ปน 
อันติมชาติ  บัดนี้ไมมีภพใหมอีก”] 
        สํานวนแบบท่ีสองนี้  ซ่ึงบรรยายลําดบัข้ันการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมของสาวก 
โดยท่ัวไป  ก็มีขอความเหมือนอยางนี้  ตางแตมีเฉพาะตัวหลักท่ีแสดงข้ันตอน  ไมมี    



รายละเอียด  ดงันี้   
        [๒ “ภิกษ ุ ละนิวรณ  5  เหลานี้แลว...สงัดจากกามท้ังหลาย  สงัดจากอกุศลธรรม 
ท้ังหลาย  บรรลุปฐมฌาน...บรรลุทุติยฌาน...บรรลุตติยฌาน...บรรลุจตุตฌาน...บรรลุ    
อากาสานัญจายตนะ...บรรลุวิญญาณัญจายตนะ...บรรลุอากิญจัญญายตนะ...บรรลุเนว- 
สัญญานาสัญญายตนะ...บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ,  เพราะเหน็ดวยปญญา  อาสวะท้ัง 
หลายกห็มดส้ินไป”] 
{๑ องฺ.นวก.23/245/458-469 (แปลลัดเอาแตหลัก ตัดรายละเอียดสวนมา) } 
{๒ ดู องฺ.นวก.23/244/456 (กระจายท่ัวไปใน 23/235-265/423-478); ม.มู.12/311/311; 
   328/334, 359/383;365/390; ขุ.จู.30/510/256; และดูประกอบ ม.อุ.14/155/116 }  
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        การท่ีเจาะจงยกเอาคําบรรยายการตรัสรูของพระพุทธเจาข้ึนมาเปนตัวอยางแสดง 
สํานวนแบบทัง้สอง  ก็เพื่อเปนหลักฐานยืนยันไวกอนวา  สํานวนแบบทัง้สองนี้  แมจะดู    
เสมือนตางกัน  แตก็มีสาระอยางเดยีวกัน  เพราะท้ังสองอยางเปนการตรัสรูของพระพุทธ 
เจาองคเดียวกนั  และพระพทุธเจายอมตรัสรูหนเดียว 
        ผูศึกษาหลักปฏิบัติตามสํานวนแบบทัง้สองนี้  มักมีความเขาใจสับสนคลาดเคล่ือน  
อันเกิดจากการอานสํานวนแรกอยางเดียวบาง  สํานวนหลังอยางเดยีวบาง  โดยพิจารณา 
ตามตัวหนังสือและมิไดสืบสวนเทียบเคียงกับหลักท่ีปรากฎในท่ีอ่ืน ๆ  ใหเห็นความสอด 
คลองกลมกลืนกัน  ความเขาใจสับสนคลาดเคล่ือนเหลานั้น  ท่ีเปนขอสําคัญมี  3  อยางคือ 
        1.  เขาใจวา  ตองไดวิชชา  2  อยางแรกกอน  จึงจะบรรลุอาสวักขยญาณ  คือเขาใจวา 
ปุพเพนวิาสานุสติญาณและจตุูปปาตญาณจําเปนสําหรับการตรัสรู   
        2.  เขาใจวา  การไดฌาน  4  เปนบาทฐานเพยีงพอท่ีจะใหบรรลุวิชชาท้ัง  3  หรือรวม 
ไปถึงอภิญญาท้ัง  6 
        3.  เขาใจวา  บรรลุอาสวักขยญาณหรือตรัสรูไดในสัญญาเวทยิตนิโรธ 
        นอกจากนี้  ยังปรากฏวามีผูเขาใจคลาดเคล่ือน  แปลกไปอีก  ท่ีนารู  2  อยางคือ 
        4.  เขาใจวา  หลักปฏิบัติท่ีบรรยายในสํานวนแบบสองอยางนั้น  เปนปฏิปทาแหงการ 
ตรัสรู  2  อยางตางหากกนั 
        [๑ 5.  เขาใจวา  ข้ันตอนของการปฏิบัติและการบรรลุผลสําเร็จตาง ๆ  ตามคําบรรยาย 
นั้น  ดําเนินไปภายในเวลาท่ีตอเนื่องกัน  เปนหนเดียวคราวเดียว] 
        การแกความเขาใจพลาดเหลานี้  เปนการทําความเขาใจเกีย่วกับหลักปฏิบัติไปในตัว 
        ขอ  1  พึงเขาใจวา  วิชชา  2  ขอตนไมจําเปนสําหรับการตรัสรู  (หมายถึงการบรรลุ    
อรหัตตผล  หรือการประจักษแจงนิพพาน)  คือไมจําเปนตองไดปุพเพนิวาสานุสติญาณ 
และจุตูปปาตญาณกอนจึงจะตรัสรูได  เหตุผลและหลักฐานอยางงาย ๆ  คือ 
        ก)  หลักปฏิบัติตามสํานวนแบบท่ีหนึ่งบางแหง  ไมมีวิชชา  2  ขอตน  กลาวคือเม่ือ 
ดําเนินมาถึงฌาน  4  แลว  นอมจิตท่ีเปนสมาธิดีแลวไปเพ่ืออาสวักขยญาณทีเดยีว  ไม    
กลาวถึงปุพเพนิวาสานุสติญาณและ 
{๑ ความเขาใจผิดท้ัง 5 ขอนี ้เกิดข้ึนไดโดยงาย แมแตปราชญสําคัญ ๆ ก็เผลอพลาด 
   ไมนอย บางทานพลาดไปอยางไมนาจะเปน สําหรับขออ่ืน ๆ พอจะเปนพื้น ๆ ไมตอง 
   แสดงตัวอยาง ความเขาใจเผลอท่ีแปลกคือ กรณีของทาน Kalupahana ในขอท่ี 4 ทาน 
   ผูนี้เขาใจวา หลักปฏิบัติตามสํานวนแบบทั้งสองนี้เปนคนละปฏิปทา ซ่ึงแยกจากกนัเม่ือ 
   ไดจตุตถฌานแลวปฏิปทาตามสํานวนหลังต้ังแตอากาสานัญจายตนะถึงสัญญาเวทยิต- 



   นิโรธ เปนเจโตวิมุตติ ปฏิปทาตามสํานวนแรกคือวิชชา 3 หรือแมอภญิญา 6 ท้ังหมด เปน 
   ปญญาวิมุตติ ท้ังสองปฏิปทานี้นําไปสูอัญญา คือการตรัสรู (ความจริงความเขาใจของ 
   ทานผูนี้ยังเขาอีก 1 และ 2 ดวย) ดู  
           David J.Kalupahana, CAUSALITY: THE CENTRAL PHILOSOPHY OF BUDDHISM 
   (Honolulu: The University Press of Hawaii, 1975), pp' 181-182 }  
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[๑ จุตูปปาตญาณเลย]  แสดงวาการปฏิบัติอยางนี้กเ็ปนทางเลือกหนึ่งท่ีอาจทําได   
          ข)  ในสุสิมสูตร  มีพุทธพจนแสดงไวชัดเจนวา  พระอรหันตปญญาวิมุต  แมเปนผูหลุดพน 
เปนอิสระแลว  ไมยึดติดในขันธ  5  และเหน็ปฏิจจสมุปบาท  แตก็ไมสามารถแสดงฤทธ์ิตาง ๆ  
ไมมีทิพยโสตไมมีเจโตปริยญาณ  ไมมีปุพเพนิวาสนุสติญาณ  ไมมีทิพยจักษุคือจุตูปปาตญาณ  
และไมไดสันตวิโมกข  คือ  อรูปสมาบัติ  พูดส้ัน ๆ  วาไมไดโลกียอภญิญา  5  และไมได    
อรูปฌาน  [๒ ไดแตอาสวกัขยญาณอยางเดียว] 
        ค)  การบรรลุอภิญญา  6  (ซ่ึงรวมวิชชาท้ัง  3  อยูดวยแลว) ไมวาขอใด ๆ  ยอมอาศัย 
จิตท่ีฝกอบรมดีแลวดวยสมาธิท่ีประณีตถึงข้ัน  เม่ืออบรมจิตมีสมาธิดีพอแลว  ก็นอมจิต 
ไปเพื่ออภิญญาขอนั้น ๆ  ตามประสงค  คือนําจิตไปใชเปนบาทฐานสําหรับสรางอภิญญา 
ขอท่ีตนตองการ  ไมจําเปนวาตองผานอภญิญาขอนี้กอนแลวจึงจะกาวไปสูอภิญญาขอนั้น 
ได  ดังมีหลักอยูวา 
        [๓ “(ดวยสมาธิท่ีอบรมดีแลว)  เธอจะนอมจิตไปเพือ่รูจําเพาะประจักษแจงซ่ึงอภญิญา 
สัจฉิกรณียธรรม  (ส่ิงท่ีพึงทําใหประจักษดวยการรูจักจําเพาะ)  อยางใด ๆ  ก็ยอมถึงภาวะท่ี    
สามารถเปนพยานในธรรมนั้น ๆ  ได  ในเม่ืออายตนะ(เหตุ) มีอยู; กลาวคือ ถาเธอจํานง... 
อิทธิวิธา...ก็ยอมถึง, ถาเธอจํานง...ทิพยโสต...ก็ยอมถึง...,ถาเธอจํานง...เจโตปริยญาณ...ก็    
ยอมถึง..., ถาเธอจํานง...,ปุพเพนิวาสานุสต.ิ..ก็ยอมถึง..., ถาเธอจํานง...ทิพยจกัษุ...กย็อม 
ถึง... ถาเธอจํานง...อาสวักขัย...ก็ยอมถึงภาวะท่ีสามารถเปนพยานในธรรมน้ัน ๆ ได ใน 
เม่ืออายตนะมีอยู”] 
        สมาธิท่ีอบรมดีพอท่ีจะใชเพื่อการนี้  หมายถึงสมาธิข้ันใด  ไดกลาวมาบางแลว  และ 
จะมีกลาวถึงในขอท่ีสองตอไปดวย 
        ขอ  2  สมาธิในจตุตถฌาน  คือฌานที่  4  เปนสมาธิระดับสูงสุด  แมแตสมาธิในฌาน- 
สมาบัติท่ีสูงข้ึนไป  คือ  [๔ ในอรูปฌานท้ังหลาย  ก็จดัเปนสมาธิในระดับจตุตถฌานท้ัง 
ส้ิน]  [๕เพราะอรูปฌานท้ังหลายก็มีองคฌานเพียง  2  อยางเหมือนกับจตุตถฌานคือมี    
อุเบกขาและเอกัคคตา]  [๖ และถือไดวาจตุตถฌานเปนฌานท่ีใชประโยชนไดสากล  เชน 
จะใชเปนบาทแหงวิปสสนาก็ได  เปนบาทแหงอภิญญากไ็ด  เปนบาทแหงนิโรธสมาบัติก็ได  
ดังนี้เปนตน]  อยางไรก็ดี  แมสมาธิในอรูปฌานจะเปนสมาธิระดับจตุตถฌานก็จริงแตขอ 
พิเศษก็มีอยู  คือ  สมาธิในอรูปฌานประณีตลึกซ้ึง  หางไกลจากปจจนกึธรรมคือส่ิงรบกวน 
มากกวา  [๗ สมาธิในจตุตถฌานสามัญ]  และแมอรูปฌานดวยกนั [๘ ก็ประณีตกวากันยิ่ง 
ข้ึนไปตามลําดบัข้ัน]  ดวย 
{๑ องฺ.ปฺจก.22/75/105; 76/114 (เคยอางแลว); ม.อุ.14/177/132; และดปูระกอบท่ี องฺ. 



   จตุกฺก.21/163/203 } 
{๒ ส.นิ.16/282-301/147-155 } 
{๓ ดู องฺ.ติก.20/541/326; องฺ.ปฺจก.22/23/18; 28/29; 68/94; องฺ.นวก.23/239/437;  
   ม.อุ.14/315/214 } 
{๔ อภิ.ส.34/192/78; ที.อ.1/441; 2/146; วนิย.ฎีกา 2/458 (เคยอางแลวท้ังหมด) } 
{๕ เชน วิสุทธิ.2/133,149; วสุิทธิ.ฎีกา 2/152 } 
{๖ ดู องฺ.อ.2/13 } 
{๗ ที.อ.2/146; วินย.ฎีกา 2/458 (เคยอางแลว) } 
{๘ ดู วิสุทธิ.2/149; วินย.ฎีกา 2/174 }  
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เหตุนี้จะเห็นไดวา  ผูท่ีไดจตตุถฌานแลวบรรลุอรหัตตผล  ทานยังไมเรียกวาเปนอุภโต- 
ภาควิมุต  ยังเปนแตเพยีงปญญาวิมุต  ตอเม่ือไดอรูปฌานสักข้ันใดข้ันหนึ่งแลว  [๑ จึงจะ 
เปนอุภโตภาควิมุต]  โดยนัยนี้  คําของอรรถกถาท่ีวาใชจตุตถฌานเปนบาทนั้น  จึงยังมีขอ 
แม  คือ ในบางกรณี  อาจใชสมาธิระดับจตุตถฌานสามัญก็ได  แตในบางกรณี  ตองใชสมาธิ    
ระดับจตุตถฌานท่ีประณีตข้ึนถึงข้ันอรูปฌานท่ีเหนือข้ึนไป 
        ดังไดแสดงหลักฐานใหเห็นแลววา  พระปญญาวิมุต  ตามความหมายท่ีเครงเครัดหรือ 
โดยนิปริยายเปนผูไดแตอาสาวักขญาณอยางเดยีว  ไมไดวิชชาหรืออภิญญาอ่ืน ๆ  และไมได    
แมแตอรูปสมาบัติ  ดังน้ัน  [๒ การไดวิชชาครบ  3  หรืออภิญญาครบ  6  จึงเปนวสัิยของพระ 
อุภโตภาควิมุต]  ซ่ึงไดสมาบัติถึงข้ันอรูปแลวอาศัยเคาความจากบาลีเชนนี้เปนฐาน  อรรถกถา 
ไดอธิบายวิธีการเจริญอภิญญาอยางพิสดารซ่ึงพอสรุปไดความวา  เบ้ืองแรกเม่ือเจริญสมถะ 
จนไดฌาน  4  แลว  ใหเจริญตอไปอีกจนไดสมาบัติครบ  8  แตจํากดัวาตองเปนสมาบัติท่ีได   
ในกสิณ  8 [๓ (คือยกเวนอาโลกกสิณและอากาสกสิณ)]  คร้ันแลวฝกสมาบัติท้ัง  8  นั้นให   
คลองแคลวโดยทํานองตาง ๆ  [๔ เปนการเตรียมจิตใหพรอม]  พอถึงเวลาใชงานจริง  คือ 
จะทําอภิญญาใหเกดิข้ึนกด็ี  จะใชอภิญญาแตละคร้ังก็ดี [๕ ก็เขาฌานเพยีงแคจตุตถฌาน 
แลวนอมเอาจตินั้นไปใชเพือ่อภิญญาตามความตองการ]  ย้ําขอสรุปวา  ในการฝกเตรียมจิต 
ไวตองใชสมาบัติ  8  แตในเวลาทําอภิญญาก็เขาฌานเพยีงจตุตถฌานเทานั้น  ท้ังนี้เพราะวา 
เม่ือเขาสมาธิถึงจตุตถฌานแลว  จิตซ่ึงเคยอบรมมาดีแลวดวยสมาบัติ  8  พอมีสมาธิถึงระดับ 
จตุตถฌาน  กมี็ความประณตีเปนพิเศษย่ิงกวาจิตของผูไดลําพังแตจตุตถฌานลวน ๆ เม่ือตัด 
ตอนเอาตรงนี้  ทานจึงกลาววา ใชจตุตถฌานเปนบาทของอภิญญา ตรงกับท่ีทานพูดไวอีก 
สํานวนหนึ่งวา  จิตท่ีพรอมดวยองค  8  (โดยการอบรมดวยสมาธิระดับจตุตถฌานถึงข้ัน 
อรูปสมาบัติ)  อยางนี้  เปนของเหมาะแกการนอมเอาไปใช  จึงเปนบาท  คือเปนปทัฏฐาน 
แหงการประจักษแจงดวยการรูจําเพาะ  [๖ ซ่ึงอภิญญาสัจฉิกรณียธรรมท้ังหลาย]  อยางไร 
ก็ดี  มีขอยกเวนวา  สําหรับทานผูมีบุพโยคะ  (คือมีความเพียรท่ีทํามาแตปางกอนเปนพื้น 
อุปนิสัยหรือเปนทุนเดิม)  แรงกลาแลว  เชน พระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา  และพระ 
อัครสาวกเปนตน  ไมตองฝกฝนครบกระบวนวิธีตามลําดับก็ได  และสรางความชํานาญ 
{๑ เชน ม.ม.13/231-2/229; อภิ.ปุ.36/151/234; ที.อ.2/146; 3/97; ม.อ.3/178; ปฺจ.อ.54;  
   และเหตุผลใน ที.อ.2/146 (เคยอางแลวท้ังหมด) } 
{๒ พึงระลึกไวดวยวา พระอุภโตภาควิมุต ท่ีไมไดวชิชาครบ 3 ไมได อภิญญาครบ 6 (คือ 
   ไมไดโลกียวชิชา ไมไดโลกียอภิญญา) กมี็ (ดู ส.ส.15/745/281; วิสุทธิ.ฎีกา 3/657) } 
{๓ วิสุทธิ.ฎี 2/248 แสดงเหตุผลวา ไมใชอากาสกสิณ เพราะทําอรูปสมาบัติไมได สวน 



   อาโลกกสิณนั้น ความจริงเหมาะแกการเจริญทิพยจกัษุ แตในท่ีนี้ทานวารวมเขาใน 
   โอทาตากสิณแลวจึงไมตองแยกตางหาก (ตามหลักท่ีแสดงไวในช้ันอรรถกถา ผู    
   เจริญอรูปสมาบัติ ตองไดจตุตถฌานในกสิน 9 ขอใดขอหนึ่ง เวนอากาสกสิณ ด ู
   วิสุทธิ.2/132) } 
{๔ วิสุทธิ.2/195,197-201; วสุิทธิ.ฎีกา 2/283 } 
{๕ เชน วิสุทธิ.2/213,216,247,252,276; วสุิทธิ.ฎีกา 2/275 } 
{๖ วิสุทธิ.2/203 (องค 8 คือ เปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองใส ฯลฯ ไดเคยกลาวถึงแลวในหนหลัง) }  
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เพียงในจตุตถฌานลวน ๆ  กเ็พียงพอท่ีจะทําอภิญญาใหเกดิได  [๑ ไมจําเปนตองสรางความ 
ชํานาญในอรูปสมาบัติ] 
        ในกรณีของพระพุทธเจา  แมไมอางบุพโยคหรือบุพเหตุอยางอรรถกถาวา  ก็เห็นได   
ชัดวา  สํานวนแบบ  2  อยางท่ียกมาอางขางตนสอดคลองกันและกลมกลืนกับหลักท่ีได    
แสดงมาน้ี  กลาวคือ  สํานวนแบบท่ี  1  แสดงวาในคืนวันตรัสรู  คือในตอนใชการ  พระ 
พุทธเจาทรงเขาฌานถึงจตุตถฌานแลวทรงนําจิตมุงไปใชเพื่อใหเกิดวิชชา  3  ทีละอยาง  
แตในเวาลากอนหนานั้น  พระองคไดทรงอบรมพระทัยของพระองคเปนพื้นฐานไวดวย 
สมถะอยางดีแลว  คือทรงไดสมาบัติครบ  8  ตั้งแตทรงอยูในสํานกัของอาฬารดาบส 
กาลามโคตร  [๒ และอุททกดาบสรามบุตร]  และตามสํานวนแบบท่ี  2  ก็แสดงวาพระองค   
ไดทรงฝกปรือความชํานาญในสมาบัติท้ังหลายมาโดยตลอดตามลําดับ 
        ขอ  3  คําบรรยายลําดับการปฏิบัติตอนวาดวยสัญญาเวทยิตนิโรธ  มักชวนใหผูท่ีอาน 
ทีแรกหรือผูท่ีอานแลวไมไดสอบสวนความสืบตอไป  เกดิความเขาใจผิดวา  เม่ือเขา 
สมาบัตินี้แลว  ก็ตรัสรูหรือบรรลุอรหัตตผลตอไปภายในสมาบัตินั้นเลย  ดังความใน 
บาลีวา 
        [๓ “...กาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวง  บรรลุสัญญาเวทยิต- 
นิโรธ  อยู,  เพราะเห็นดวยปญญา  อาสวะท้ังหลายก็หมดไปส้ินไป”] 
        พึงเขาใจวา  ความในบาลีนี้  ทานเลาเฉพาะลําดับข้ันตอนของการปฏิบัติและการ 
บรรลุผลแท ๆ ไมกลาวถึงเหตุการณและรายละเอียดตาง ๆ  ในระหวาง  ผูอานพึงมอง 
ในลักษณะท่ีเปนข้ันตอนตาง ๆ ไมใชมองในแงเปนการเลาเร่ืองราวอันหนึ่งอันเดียว 
ผูศึกษาจะมองเห็นความหมายของบาลีทอนนี้ชัดข้ึนเม่ือพิจารณาคําบรรยายท่ีแสดงราย 
ละเอียดมากกวานี้ในบาลีอีกแหงหนึ่งดังนี้   
        “ภิกษนุั้น...กาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวง  บรรลุสัญญาเวท- 
ยิตนิโรธ  อยู,  เม่ือใดภกิษเุขาบาง  ออกบาง  ซ่ึงสมาบัตินั้นนั่นแหละ  (เม่ือนั้น)  จิตของ 
เธอก็เปนของนุมนวล  ควรแกงาน;  ดวยจติท่ีนุมนวล  ควรแกงานน้ัน  สมาธิอันหาประ 
มาณมิได  (สมาธิท่ีกวางขวาง  ประณีตดีลํ้าเลิศ)  ยอมเปนส่ิงท่ีเธออบรมแลวเปนอยางดี   
        [๔ “ดวยสมาธิอันหาประมาณมิไดท่ีอบรมอยางดีแลว  (นั้น)  เธอจะนอมจิตมุงไปเพื่อ 
ประจักษแจงดวยความรูจําเพาะ  ซ่ึงอภิญญาสัจฉิกรณียธรรมอยางใด ๆ  ก็ยอมถึงภาวะ 
ท่ีสามารถเปนพยานในธรรมอยางนั้น ๆ  ไดในเม่ืออายตนะมีอยู  (กลาวคือ)  ถาเธอจาํนง... 
อิทธิวิธา...ก็ยอมถึง...,  ถาเธอจํานง...ทิพยโสต...ก็ยอมถึง...,ฯลฯ ถาเธอจํานง...อาสวกัขัย... 
ก็ยอมถึงภาวะที่สามารถเปนพยานในธรรมอยางนั้น ๆ  ได  ในเม่ืออายตนะมีอยู”] 



{๑ วิสุทธิ.2/201; วิสุทธิ.ฎีกา 2/254 } 
{๒ เชน ม.มู.12/490/448; 739/674 (เคยอางแลว) } 
{๓ องฺ.นวก.23/244/456 (เคยอางแลว) } 
{๔ องฺ.นวก.23/239/437; ดปูระกอบ ที.ม.10/66/84 }  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 407 
        เม่ือเทียบกับบาลีบทหลังนี้แลว  ก็จะมองเห็นขอความในบาลีแรกที่วา  “บรรลุสัญญา 
เวทยิตนิโรธอยู”  กับ  “เพราะเหน็ดวยปญญา  อาสวะท้ังหลายกห็มดส้ินไป”  แยกหางกันออก 
ไปเปนคนละตอน  ตอนแรกเปนปจจัยเกือ้กูลแกตอนหลัง  โดยชวยเตรียมจิตอบรมสมาธิไวให   
พรอม  ตอนหลังคือ  “เพราะเห็นดวยปญญา  อาสวะท้ังหลายก็หมดส้ินไป”  ไดแกอาสวักขย- 
ญาณ  ซ่ึงในกรณีของพระพุทธเจาก็ไดแกการตรัสรูนั่นเอง  ขอนี้แสดงใหเห็นวาสํานวนแบบ 
ท้ังสอง  มีเนื้อความบรรจบตรงกันเปนอันเดียวในท่ีสุด 
        ขอ  4  เทาท่ีช้ีแจงแกความเขาใจพลาดขอกอน ๆ  มาตามลําดับ  ก็พอจะทําใหมอง 
เห็นแลววาสํานวนแบบสองอยางนั้น  เปนเพียงการพดูถึงแงดานข้ันตอนตาง ๆ  ของปฏิป- 
ทาเดียวกัน  สํานวนแบบท่ี  1  มุงแสดงการปฏิบัติและบรรลุผลข้ันสุดทายเม่ือนําเอาสมถะ 
ซ่ึงไดฝกอบรมไวกอนแลวมาใชประโยชนในทางอภิญญาและวิปสสนาจนเสร็จส้ิน  สํานวน 
แบบท่ี  2  มุงแสดงข้ันตอนของการฝกอบรมสมถะในระหวาง  และกลาวถึงผลสุดทายของ 
วิปสสนาครอบปลายไว  พอใหมองเห็นจดุหมายท่ีจะเช่ือมโยงไปถึงโดยนัยนี้ความเขาใจ 
ผิดพลาดขอ  4  ท่ีวาสํานวนแบบท้ังสองแสดงปฏิปทาแหงการตรัสรู  2  อยางตางหากกัน 
จึงเปนอันตอบเสร็จไปแลวพรอมกับขอกอน ๆ 
        ขอ  5  ความเขาใจเกีย่วกับระยะเวลาในการปฏิบัติและบรรลุผล  ไดช้ีแจงไปบางแลว 
ในขอ  2  และขอ  3  มีขอควรย้ําเพื่อใหชัดเจนยิ่งข้ึนวา  สํานวนแบบท่ี  1  แสดงการบรรลุ   
วิชชา  3  ของพระพุทธเจาหางเวลากันเพียงวิชชาละยามของราตรี  แตในกรณีของบุคคล 
อ่ืน  การบรรลุวิชชา  3  หรือ  อภิญญา  6  แตละขอ  อาจใกลชิดกันอยางนี้  [๑ หรือหางกัน 
นานเปนเดือนเปนปก็ได]  สวนสํานวนแบบท่ี  2  ท่ีแสดงการปฏิบัติดานสมาบัติของพระ 
พุทธเจา  มีขอความชวยบงชัดใหเห็นวามีชวงเวลาในระหวางการบรรลุผลแตละข้ัน  แต   
สํานวนอยางเดียวกันนั้นท่ีบรรยายการบรรลุผลของพระสาวกหรือบุคคลอ่ืน ๆ  ไมมีขอ  
ความบอกชวงเวลา  ชวนใหเขาใจวาเปนเร่ืองตอเนื่องในคราวเดียวกนั  เพื่อมิใหเขาใจผิด 
จึงขอย้ําไวอีกวาการปฏิบัติและบรรลุสมาบัติข้ันหนึ่ง ๆ  นั้น [๒ สาวกหรือผูปฏิบัติท้ังหลาย 
อาจใชเวลามากนอยแตกตางกันไป]  คําบรรยายท่ีเปนสํานวนแบบนั้นเพียงแตแสดงข้ันตอน 
ของการปฏิบัติและบรรลุไวใหทราบเทานัน้ความขอนี้  มีหลักฐานชวยยืนยันบางบางกรณี  
ตัวอยางท่ีชัดคือ  กรณีของพระสารีบุตรตามความใน  [๓ ทีฆนขสูตร]  มีเร่ืองวา  เม่ือพระ 
พุทธเจาทรงแสดงธรรมเก่ียวกับเวทนาและเร่ืองอ่ืน ๆ  แกทีฆนขปริพาชกท่ีถํ้าสุกรขาตา  
ภูเขาคิชฌกูฏ  พระสารีบุตรซ่ึงกําลังถวายงานพัดอยูเบ้ืองพระปฤษฎางคของพระผูมีพระ 
{๑ ถากระบวนการฝกเปนอยางท่ีบรรยายไวในวิสุทธิมัคค (2/216-276) กวาจะสําเร็จผล 
   แตละอยางกค็งกิจเวลามใิชนอย; พระอนรุุทธเถระบรรลุอรหัตตผล หลังจากไดทิพย- 



   จักษแุลวนานพอสมควร (ดู องฺ.ติก.20/570/363; องฺ.อ.1/207) เร่ืองพระมหานาคเถระ 
   ในวิสุทธิมัคค 3/269 ก็เปนตัวอยางผูบรรลุอรหัตตผลหางจากเวลาท่ีไดฤทธ์ิถึง 60 ป } 
{๒ เม่ือบรรลุสมาบัติข้ันท่ีสูงกวาแลว ก็สามารถเขาสมาบัติตั้งแตข้ันตนข้ึนมาถึงข้ันนั้น 
   ไดอยางตอเนื่องในคราวเดียว  และถาบรรลุสมาบัติช้ันสูงสุดแลว กส็ามารถเขาสมาบัติ   
   ตั้งแตตนเรียงลําดับข้ึนมาจนถึงช้ันสูงสุดนั้นไดตอกันไปในคราวเดียว (ท่ีวาเรียงลําดับ 
   ตอเนื่องกันข้ึนมาหมายความวา เขาปฐมฌาน ออกจากปฐมฌาน ออกจากทุตยิฌาน เขา 
   ตติยฌาน ฯลฯ อยางนี้เร่ือยไปตามลําดับ) } 
{๓ ม.ม.13/269/263 }  
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ภาค  พิจารณาธรรมไปตามกระแสพระธรรมเทศนา  และไดบรรลุอรหัตตผล  เหตุการณ    
นี้เกิดข้ึนเม่ือทานอุปสมบทแลวไดกึ่งเดือน  ถาอานดูแตลําพังสูตรนี้  อาจเปนไปไดวา   
พระสารีบุตรบวชมาแลวสองสัปดาห  ยังไมไดบรรลุสําเร็จอะไรเพิ่มเติมจากท่ีไดธรรม 
จักษุเม่ือกอนมาเฝาพระพุทธเจา  คร้ันไดฟงพระธรรมเทศนาแกทีฆนขะคร้ังนี้  ก็บรรลุ    
อรหัตตผลทันที  [๑ แตเม่ืออานอนุปทสูตร]  ประกอบดวยก็ทราบไดวา  ระหวางเวลากึ่ง 
เดือนนัน้  พระสารีบุตรไดปฏิบัติธรรมกาวหนามาตามลําดับ  โดยเจริญวิปสสนาควบคูกับ 
ฌานสมาบัติ  อยางท่ีเรียกวา  ยุคนัทธสมถวิปสสนา  คือ  สมถะและวิปสสนาเขาคูกันต้ังตน 
แตปฐมฌาน  จนถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ  ซ่ึงแสดงวาทานบรรลุอนาคามิผลแลวกอนฟง 
ทีฆนขสูตรเม่ือฟงทีฆนขสูตรนี้  ทานก็กาวไปอีกข้ันหนึ่ง  คือบรรลุอรหัตตผลเปนข้ัน 
สุดทาย  และการเจริญสมถะวิปสสนาคูกันของทานกอนหนาน้ัน  ไดดาํเนินไปตลอด 
เวลาถึง  15  วนั 
        ปญหาอีกอยางหนึ่งซ่ึงควรตอบไวดวย  ณ  ท่ีนี้  คือขอท่ีวา  พระอรหันตบรรลุ- 
มรรคผลกอนแลวจึงเจริญสมถะเพ่ิมเติมจนไดฌานสมาบัติและอภิญญาไดหรือไม ?  
พูดถึงฌานสมาบัติกอน  ตามหลักท่ีไดอธิบายมาแลว  ผูปฏิบัติท่ีเปนวิปสสนายานิกซ่ึง 
ไมไดฌานมากอน  เม่ือบรรลุอริยมรรค  สมาธิยอมแนบสนิทเปนอัปปนาถึงข้ันปฐมฌาน 
และหลังจากนัน้ไปผูบรรลุนั้นสามารถเขาผลสมาบัติดวยฌานระดับปฐมฌานน้ันเพือ่เปน 
ทิฏฐธรรมสุขวิหารตอไปไดเร่ือย ๆ  ในเวลาท่ีตองการ  ตามหลักนี้ผูบรรลุมรรคผลจึงได   
ปฐมฌานเปนอยางตํ่า  ปญหามีวาพระอรหนัตผูไดฌานข้ันตํ่า  จะเจริญสมถะตอใหได   
ฌานสมาบัติท่ีสูงข้ึนไปไดหรือไม  ปญหาขอนี้  ถาตอบตามมติของอรรถกถาฎีกาก็วาได   
และโอกาสท่ีจะไดก็นาจะมีมากข้ึนดวยเพราะมีภาวะจิตท่ีชวยใหสมาธิประณีตเขมแข็งยิ่ง 
กวากอน  [๒ ทานจึงอาจเจริญข้ึนมาเพื่อเปนเคร่ืองเสริมการเสวยผลทางจิตท่ีเรียกวา 
ทิฏฐธรรมสุขวิหาร]  สวนอภิญญา  คําตอบก็คงวาไดเชนเดียวกนั  แตคงตองพูดตอไปวา 
พระอรหันตไมขวนขวายท่ีจะทําอภิญญาท่ีทานยังไมได  ท้ังนี้เพราะประการแรก  พระ 
{๑ ม.อุ.14/153/116 (อรรถกถาคือ ม.อ.3/499-500 ยกมตหินึ่งมาแสดงวา “พระสารีบุต 
   เจริญสมถะและวิปสสนาเขาคูกันมา บรรลุอนาคามิผลแลว เขานิโรธสมาบัติ คร้ันออก 
   จากนิโรธแลว จึงไดบรรลุอรหัตตผล” เมื่อยกมตินี้มาเช่ือมกับความในทีฆนขสูตร ก็จะ 
   ไดความวา ทานเคยเขานิโรธสมาบัติ ซ่ึงเปนเคร่ืองชวยทําใหจิตมีความพรอมดีอยูแลว 
   ตอมาไดฟงพระธรรมเทศนาในทีฆนขสูตร ชวยใหวิปสสนาเดินหนาไปอีกจึงบรรลุ   
   อรหัตตผล ดู ม.อ.3/197 ประกอบ } 
{๒ สงฺคห.ฎีกา 183 กลาวถึงพระอนาคามีผูเปนสุกขวิปสสก ทําสมาบัติใหเกดิข้ึนใน 



   เวลาจะมรณะเพื่อใหสามารถไปเกิดในสุทธาวาส; ที.อ.3/257 อธิบายสมาธิภาวนาท่ี    
   เปนไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหาร (ใน ที.ปา.11/233/234) วาหมายถึงผลสมาปตติฌาน  
   และฌานท่ีพระขีณาสพทําใหเกดิข้ึนในภายหลัง; ปฺจ.อ.659 กลาวถึงบุคคลผูบรรลุ   
   อรหัตตผลแลวเขาสมาบัติท่ีไมเคยเขามากอน โดยปฏิโลม, อยางไรกด็ี มีบาลีท่ีนา 
   สังเกตแหงหนึ่ง (องฺ.ตกิ.208354/312) กลาวถึงการไดธรรมจักษุมีใจความวา พรอม 
   กับท่ีธรรมจักษุเกดิข้ึน อริยสาวกยอมละสังโยชน 3 ได (= บรรลุโสดาปตติผล) ตอมา 
   ธรรมจักษุอีกคราวหนึ่งพนจากธรรม 2 คือ ภิชฌา และพยาบาท (= บรรลุอนาคามิผล) 
   อริยสาวกน้ันเขาถึงปฐมฌานอยู  ถาทานถึงมรณกรรมในเวลานัน้  ก็ไมมีสังโยชนท่ีจะ 
   ทําใหทานกลับมายังโลกนี้อีก ขอความจากบาลีแหงนีม้องแงหนึ่งเหมือนวาอริยสาวก 
   นั้นไดอนาคามิผลกอนแลวจึงไดปฐมฌาน แตถาถือตามหลักท่ีอธิบายมาแลว ก็ตองแปล 
   ความหมายวา ทานเขาปฐมฌานท่ีเคยไดมากอนแลว }  
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อรหันตยอมไมปรารถนาฤทธ์ิอํานาจพิเศษอะไรเพ่ือประโยชนแกตัวทาน  ประการท่ีสอง  
ไมมีเหตุผลเพียงพอเกีย่วกับประโยชนเพื่อผูอ่ืน  ถาการทําฤทธ์ิทําอภิญญาเปนกระบวนการ 
ท่ียากและกินเวลาอยางท่ี  [๑ บรรยายไวในวิสุทธิมัคค]  พระอรหันตยอมนําเอาเวลาและ 
ความเพยีรนั้นไปใชในการส่ังสอนธรรมแกประชาชน  เปนการทําอนสุาสนีปาฏิหาริย [๒ ท่ี   
พระพุทธเจาตรัสสรรเสริญวาเลิศประเสริฐกวาอิทธิปาฏิหาริยท้ังปวง]  ดีกวาจะมาวุนวายกับ 
โลกียอภิญญา  ท่ีเส่ียงตอโทษ  มักนําใหมหาชนผูยังมีกิเลส  ลุมหลงอยูในโลกแหงความเลือน 
ลาง  วุนกับส่ิงท่ีลับ ๆ  ลอ ๆ  หรือผลุบ ๆ โผล ๆ  ไมอาจใหจะแจงชัดเจน  และไมข้ึนตอ 
วิสัยของตน  ทําใหละเลยความเพยีรพยายามท่ีจะทําการตาง ๆ  ตามเหตผลสามัญของมนุษย   
เปนผูคอยหวังพึ่งปจจยัหรืออํานาจดลบันดาลจากภายนอก  ซ่ึงเปนการขัดตอหลักพ้ืนฐาน 
ของพระพุทธศาสนา  พระอรหันตทานใดแมจะไมไดโลกียอภิญญา  ไมสามารถแสดงฤทธ์ิ    
อะไรได  แตทานก็มีฤทธ์ิอยางหนึ่งท่ีพระพทุธเจาตรัสวาเปนฤทธ์ิแบบอริยะ  หรืออารยฤทธ์ิ  
คือสามารถทําใจมองบุคคลและส่ิงซ่ึงไมนารัก  นาเกลียด  นาชัง  ใหเปนผูท่ีนาเมตตา  เปน 
ส่ิงไมนารังเกียจได  สามารถทําใจมองบุคคลและส่ิงท่ีนาใคร  นาติดใจ  ใหเปนส่ิงอนจิจัง  
ตกอยูในคติธรรมดาแหงสังขาร  ไมนาผูกใจรักฝากใจใหซ่ึงเปนฤทธ์ิท่ีประเสริฐกวาการ 
เดินน้ํา  ดําดิน  เหาะได  ท่ีพระพุทธเจาตรัสวาเปนฤทธ์ิท่ีมิใชอริยะ  หรือไมใชอารยฤทธ์ิ   
[๓ อาจใหเกดิโทษได]  ไมทําใหหลุดพน  โลกียอภิญญาท้ังหลาย  ไมใชสาระของพระพุทธ  
ศาสนา  แมพระพุทธศาสนาไมเกิดข้ึน  ไมมีอยู  อภิญญาเหลานี้ก็มีได  เปนของมีมากอน 
พุทธกาล  และมีไดภายนอกพุทธศาสนา  มิใชเคร่ืองแสดงความประเสริฐของบุคคล 
หรือของพระพุทธศาสนา  คุณคาและความประเสริฐของอภิญญาเหลานี้  จะมีตอเม่ือ 
เปนของผูบริสุทธ์ิปราศจากกเิลส  บรรลุอาสวักขัยแลวแตถาเปนของปุถุชน  ก็เปนของ 
มีโทษรายไมยิง่หยอนกวาคุณ  หากเปนผูบริสุทธ์ิปราศจากกิเลสบรรลุอาสวักขัยเพียง 
อยางเดยีว  หรือแมแตดํารงอยูในอริยภูมิท่ีต่ํากวานัน้  เปนผูมีศีล  ประกอบดวยสัมมา- 
ทิฏฐิ   สมบูรณ  กย็ังประเสริฐกวามีอภิญญาเหลานั้นครบท้ัง  5  แตไมมีความดีงาน 
เชนนั้น  ดวยเหตุนี้พระอรหนัตสาวกของพระพุทธเจาสวนมากจึงเปนพระปญญาวิมุต  
โดยมิไดเล่ือนเปล่ียนฐานะข้ึนไปอีกแตประการใดและอีกมากมายหลายทาน  แมเปน 
อุภโตภาควิมุตแลว  ก็มิไดทําอภิญญา 5  เหลานั้นใหเกิดข้ึน 
{๑ วิสุทธิ.2/197-276 (คงอาศัยเคาจาก ขุ.ปฏิ.31/253-257/163-169) โดยเฉพาะ วิสุทธิ.2 
   /200 แสดงความยากของการทําฤทธ์ิวา “แมแตการบริกรรมกสิณก็เปนงานหนักแกผู    
   เร่ิมตน, หนึง่ในรอยในพนั จะสามารถทําได; สําหรับผูทําบริกรรมกสิณไดแลว การทํา 
   นิมิตใหเกิดก็เปนงานหนัก หนึ่งในรอยในพันจะสามารถทําได; คร้ันนิมิตเกิดแลว การ 



   ขยายนิมิตนัน้ จนบรรลุอัปปนา ก็เปนงานหนัก หนึ่งในรอยในพันจะสามารถทําได; สํา- 
   หรับผูไดอัปปนาแลว การฝกฝนจิตโดยอาการ 14 ก็เปนงานหนัก หนึ่งในรอยในพันจะ 
   สามารถทําได; สําหรับผูฝกจิตอยางนั้นแลว การจะทําฤทธ์ิตาง ๆ ก็เปนงานหนัก หนึ่ง 
   ในรอยในพนัจะสามารถทได; แมสําหรับผูทําฤทธ์ิไดแลว การรวมจติเขาฌานไดฉับพลัน 
   ก็เปนงานหนัก หนึ่งในรอยในพันเทานัน้จะมีได” } 
{๒ นยั ที.สี.9/339/273; ที.อ.1/445 } 
{๓ ที.ปา.11/90/122 }  
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        ค)  หลักมาตรฐานดานวิปสสนา 
        การพิจาณาสังขารใหเกิดความเห็นแจงเขาใจชัด  รูจักมองส่ิงท้ังหลายตามสภาวะท่ีเปน 
จริง  ซ่ึงเรียกส้ัน ๆ  วาวิปสสนานั้น  เปนสวนสาระสําคัญของการตรัสรูหรือบรรลุมรรคผล  
ผูปฏิบัติธรรมเพื่อเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา  ไมวาจะเปนสมถยานิกหรือวิปสสนา 
ยานิก  ไมวาจะเปนวิธีปฏิบัติแบบใดในวธีิท้ัง  4  มี  สมถปุพพังคมวิปสสนา  และ  วปิสสนา- 
ปุพพังคมสมถะ  เปนตน  จะตองผานการปฏิบัติสวนนี้ท้ังส้ิน  สําหรับวปิสสนายานิก  การ 
พิจารณาเชนนีจ้ะเร่ิมข้ึนต้ังแตแรกปฏิบัติ  แตสําหรับสมถยานิก  การพจิารณานี้จะเปนสวน 
ตอทายหรือครอบยอดของสมถะ  ถาเทียบกับขอความในหลักมาตรฐานดานสมถะท่ีผานมา 
แลว  การพจิารณาหรือวิปสสนาที่จะกลาวตอไปนี้  ก็คือ  สวนขยายของขอความท่ีทาน 
บรรยายไวส้ัน ๆ  วา  “เพราะเห็นดวยปญญา  อาสวะท้ังหลายก็หมดส้ินไป”  พูดอีกอยางหนึ่ง 
วาเปนสวนของปญญาวิมุตติ  วิปสสนานี้แสดงออกยักเยือ้งไดเปนหลายอยางหลายแนว   
ในบาลีเทาท่ีพบ  มีบรรยายไวเปนสํานวนแบบหลายสํานวน  กอนท่ีจะศึกษาสํานวนแบบ 
เหลานั้น  ขอใหพิจารณาดูคําบรรยายสรุปการตรัสรูของพระพุทธเจากอน  เพื่อใหเหน็แนว 
วาการตรัสรูนัน้  แมจะเปนกระบวนการอันเดียวแตก็สามารถอธิบายไดหลายนยั  เกีย่วโยง 
ไปถึงขอธรรมไดหลายหมวด  คําบรรยายสรุปเหลานี้ก็เปนสํานวนแบบเชนเดยีวกัน  และมี    
หลายสํานวน  อยูในตางแหงตางท่ี  ขอยกมากใหพิจารณาดังนี้   
        [๑ ๐“ภิกษุท้ังหลาย ! เม่ือใด  ญาณทัศนะตามเปนจริงของเรา  ซ่ึงมีปริวัฏฏ  3  มีอาการ 
12  อยางนี้  ในอริยสัจจ  4  ประการเหลานี้  หมดจดแจมชัดดีแลว,  เม่ือนั้นแหละ  เราจึง 
ปฏิญาณในโลก...วาเราไดตรัสรูแลวซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ก็แลญาณทัศนะ  เกิดข้ึน 
แลวแกเราวา  เจโตวิมุตติของเราเปนอกุปปา  นี้เปนอันติมชาติ  บัดนี้ไมมีภพใหมอีก”] 
        [๒ ๐“ภิกษุท้ังหลาย ! เม่ือใด  เรารูชัดตามเปนจริง  ซ่ึงอัสสาทะ  (คุณ, สวนดี)  ของ 
อุปาทานขันธ  5  เหลานี้  โดยความเปนอัสสาทะ  ซ่ึงอาทีนพ  (โทษ, สวนเสีย)  โดยความ 
เปนอาทีนพ  และซ่ึงนิสสรณะ  (ภาวะรอดพน,  ทางออก,  ความเปนอิสระ)  โดยความเปน 
นิสสรณะ,  เม่ือนั้น  เราจึงปฏิญาณในโลก...วาเราไดตรัสรูแลวซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
...บัดนี้  ไมมีภพใหมอีก”] 
        [๓ ๐“ภิกษุท้ังหลาย ! เม่ือใด  เรารูชัดตามเปนจริง  ซ่ึงอัสสาทะของอายตนะภายในท้ัง  
6  เหลานี้  โดยความเปนอัสสนาทะ  ซ่ึงอาทีนพโดยความเปนอาทีนพ  ซ่ึงนิสสรณะโดยความ 
เปนนิสสรณะ,  เม่ือนั้น  เราจงึปฏิญาณในโลก...วาเราไดตรัสรูแลว  ซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธิ- 
ญาณ...บัดนี้  ไมมีภพใหมอีก”] 
        [๔ ๐“ภิกษุท้ังหลาย ! เม่ือใด  เรารูชัดตามเปนจริง  ซ่ึงสมุทัย  ความอัสดง  อัสสาทะ  



อาทีนพ  และนิสสรณะ  ของอินทรียท้ัง  5  (ศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา)  เหลานี้,  
เม่ือนั้น  เราจึงปฏิญาณในโลก...วาเราไดตรัสรูแลวซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ...บัดนี้   
ไมมีภพใหมอีก”] 
{๑ วนิย.4/16/21; ส.ม.19/1670/530 }              {๓ ส.สฬ.18/13/8 } 
{๒ ส.ข.17/60/35 }                               {๔ ส.ม.19/895/270 }  
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        [๑ ๐“ภิกษุท้ังหลาย ! เม่ือใด  เรารูชัดตามความเปนจริง  ซ่ึงสมุทัย  ความอัสดง  
อัสสาทะ  อาทีนพ  และนิสสรณะ  ของอินทรียท้ัง  6  (ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ)  เหลานี,้  
เม่ือนั้น  เราจึงปฏิญาณในโลก...วาเราไดตรัสรูแลวซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ...บัดนี้  
ไมมีภพใหมอีก”]   
        [๒ ๐“ภิกษุท้ังหลาย ! อานาปานสติสมาธิท่ีเจริญแลว  ทําใหมากแลว  ยอมมีผลมาก 
มีอานิสงสมาก...ภิกษุท้ังหลาย ! ดังท่ีเปนมา แมเราเอง  กอนสัมโพธิ  ยังมิไดตรัสรู  เปน 
โพธิสัตว  ก็ดํารงอยูดวยวหิารธรรมนี้เปนอันมาก  เม่ือเราอยูดวยวิหารธรรมนี้เปนอันมาก 
กายกไ็มเหนื่อย  จักษุก็ไมเหนื่อย  และจิตของเราก็หลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย  เพราะ 
ไมถือม่ัน”] 
        [๓ ๐“ภิกษุท้ังหลาย ! จกัษุเกดิข้ึนแลว  ญาณ...ปญญา...วิชชา...แสงสวาง  เกิดข้ึน 
แลวแกเรา  ในธรรมท้ังหลายท่ีมิเคยไดยินไดฟงมากอนวา  “เวทนาคือดงันี้...สมุทัยแหง 
เวทนาเปนดังนี้...ปฏิปทาท่ีนําไปสูสมุทัยแหงเวทนาเปนดังนี้...นิโรธแหงเวทนาเปนดังนี้... 
ปฏิปทาท่ีนําไปสูนิโรธแหงเวทนาเปนดังนี.้..อัสสาทะแหงเวทนาเปนดังนี้...อาทีนพแหง 
เวทนาเปนดังนี้...นิสสรณะแหงเวทนาเปนดังนี”้] 
        [๔ ๐“ภิกษุท้ังหลาย ! จกัษุเกดิข้ึนแลว  ญาณ...ปญญา...วิชชา...แสงสวาง  เกิดข้ึน 
แลวแกเรา  ในธรรมท้ังหลายท่ีมิเคยไดยินไดฟงมากอนวา  “กาเย  กายานุปสสนา  คือ 
ดังนี้...ก็  กาเย  กายานุปสสนา  นั้นเปนธรรมควรเจริญ...กาเย  กายานุปสสนานั้นเรา 
เจริญแลว...เวทนาสุ  เวทนานุปสสนา  คือดังนี้...ก็เวทนาสุ เวทนานุปสสนานั้นเปน 
ธรรมควรเจริญ...เวทนาสุ  เวทนานุปสสนาน้ัน  เราเจริญแลว...จิตเต  จติตานุปสสนา 
คือดังนี้...ก็จิตเต  จิตตานุปสสนานั้นเปนธรรมควรเจริญ...จิตเต  จิตตานุปสสนานั้นเรา 
เจริญแลว...ธัมเมสุ  ธัมมานุปสสนาคือดังนี้...ก็ธัมเมสุ  ธัมมานุปสสนานั้นเปนธรรมควร 
เจริญ...ธัมเมสุ  ธัมมานุปสสนานั้นเราเจริญแลว”] 
        [๕ ๐“ภิกษุท้ังหลาย !  จกัษุเกดิข้ึนแลว  ญาณ...ปญญา...วิชชา...แสงสวาง  เกิดข้ึน 
แลวแกเรา  ในธรรมท้ังหลายท่ีมิเคยไดยินไดฟงมากอนวา  “อิทธิบาท  (ขอท่ี 1)  คือดัง 
นี้...ก็อิทธิบาท  (ขอท่ี 1)  นั้นเปนธรรมควรเจริญ...อิทธิบาท  (ขอท่ี 1)  นัน้เราเจริญแลว... 
อิทธิบาท (ขอ 2-3-4)  คือดังนี้...ก็อิทธิบาท (ขอ2-3-4)  นัน้เปนธรรมควรเจริญ...อิทธิบาท  
(ขอ2-3-4)  นัน้เราเจริญแลว”] 
           ๐“ภิกษท้ัุงหลาย ! กอนแตสัมโพธิ เม่ือยังไมตรัสรู เปนโพธิสัตวอยู เราไดมีความ 
คิดวา “โลกน้ีประสบความทุกขยากเสียนกั ยอมเกดิ แก ตาย จุติ  และอุบัติ  แตท้ังท่ีเปน 
เชนนั้นก็หารูจกันิสสรณะ  (ธรรมเปนท่ีสลัดออก,  ภาวะหลุดรอดปลอดพน,  ความเปน 



อิสระ,  ทางออก)  แหงทุกขคือชรามรณะนี้ไม  เม่ือไรเลานิสสรณะ 
{๑ ส.ม.19/908/272 } 
{๒ ส.ม.19/1328-9/400-1 } 
{๓ ส.สฬ.18/440/289 } 
{๔ ส.ม.19/796-9/239-240 (ขอนี้คือสติปฏฐาน 4) } 
{๕ ส.ม.19/1119-1122/331-2; อิทธิบาทขอ 1 คืออิทธิบาทที่ประกอบดวยฉันทสมาธิและ 
   ปธานสังขาร, ขอ 2 คืออิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร, ขอ 3 คืออิทธิ- 
   บาทประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร, ขอ 4 อิทธิบาทประกอบดวยวิมังสาสมาธิ- 
   และปธานสังขาร. }  
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แหงทุกขคือชรามรณะนี้จกัปรากฏ ?” 
        “เราไดมีความคิดดังนีว้า   “เม่ืออะไรมีอยูหนอ  ชรามรณะจึงมี,  เพราะอะไรเปนปจจยั  
ชรามรณะจึงมี ?”; เพราะโยนิโสมนสิการ  เราก็มีความรูชัดจําเพาะลงไป(อภิสมัย) ดวย 
ปญญาวา “เม่ือชาติมีอยู  ชรามรณะจึงมี,  เพราะชาติเปนปจจัย  ชรามรณะจึงมี...เม่ืออะไร 
มีอยูหนอ  ชาติจึงมี...เม่ืออะไรมีอยูหนอ  ภพจึงมี...อุปาทานจึงมี...ตัณหาจึงมี...เวทนาจึง 
มี...ผัสสะจึงมี...สฬายตนจึงมี...นามรูปจึงมี...วิญญาณจึงมี?  เพราะโยนิโสมนสิการ  เรา 
ไดมีความรูชัดจําเพาะลงดวยปญญาวา  “เม่ือนามรูปมีอยู  วิญญาณจึงมี,  เพราะนามรูป 
เปนปจจยั  วิญญาณจึงมี”  เราไดมีความคิดวา  “วิญญาณยอมวกกลับ  (เพียงแคนี้)  ไมพน 
เลยไปจากนามรูปได;  ดวยเหตุผลเพียงเทานั้น  จึงเกิด  แก  ตาย  จุติ  หรืออุบัติ  อันไดแก  
เพราะนามรูปเปนปจจยั  จึงมีวิญญาณ,  เพราะวิญญาณเปนปจจยั  จึงมีนามรูป,  เพราะนามรูป 
เปนปจจยั  จึงมีสฬายตนะ,  เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ...เวทนา...ตัณหา...อุปาทาน 
...ภพ...ชาติ...ชรามรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  อุปายาส;  ความเกิดข้ึนพรอมแหง 
กองทุกขท้ังส้ินนี้  จึงมีดวยประการฉะนี;้  จักษุเกิดข้ึนแลว  ญาณ...ปญญา...วิชชา...แสงสวาง 
เกิดข้ึนแลวแกเรา  ในธรรมท้ังหลายท่ีมิเคยไดยินไดฟงมากอนวา  “สมุทัย  สมุทัย”  ดังนี้ 
        “ภิกษุท้ังหลาย ! เราไดมีความคิดดังนี้วา  “เม่ืออะไรไมมีหนอ  ชรามรณะจึงไมมี,  เพราะ 
อะไรดับ  ชรามรณะจึงดับ”?  เพราะโยนิโสมนสิการ  เราไดมีความรูชัดจําเพาะลงไป  
(อภิสมัย)  ดวยปญญาวา  “เม่ือชาติไมมี  ชรามรณะก็ไมมี,  เพราะชาตดิับ  ชรามรณะจึง 
ดับ...เม่ืออะไรไมมีหนอ  ชาติจึงไมมี...เมื่ออะไรไมมีหนอภพจึงไมมี...อุปาทานจึงไมมี    
...ตัณหาจึงไมมี...เวทนาจึงไมมี...ผัสสะจึงไมมี...สฬายตนะจึงไมมี...นามรูปจึงไมมี... 
วญิญาญจึงไมมี  เพราะโยนโิสมนสิการ  เราจึงไดมีความรูชัดจําเพาะลงไปดวยปญญาวา 
เม่ือนามรูปไมมี  วิญญาณก็ไมมี,  เพราะนามรูปดับ  วิญญาณจึงดับ”  เราไดมีความคิดวา  
เราไดบรรลุมรรคเพ่ือความตรัสรูนี้แลว  กลาวคือ  เพราะนามรูปดับ  วิญญาณจึงดับ,  
เพราะวิญญาณดับ  นามรูปจึงดับ,  เพราะนามรูปดับสฬายตนะจึงดับ...ผัสสะ...เวทนา... 
ตัณหา...อุปาทาน...ภพ...ชาติ...ชรามรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัสอุปายาสจึงดับ,  
ความดับแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้จึงมีดวยประการฉะน้ี; จกัษุเกดิข้ึนแลว  ญาณ...ปญญา... 
วิชชาแสงสวาง  เกิดข้ึนแลวแกเรา  ในธรรมท้ังหลายท่ีมิเคยไดยินไดฟงมากอนวา  “นโิรธ  
นิโรธ”  ดังนี ้
        “ภิกษุท้ังหลาย ! ...เราไดเห็นมรรคาเกา  หนทางเกา  ท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาปางกอน 
ท้ังหลายเคยเสด็จไปแลว...ไดแกมรรคมีองค  8  ประการ  อันประเสริฐนี้เอง  กลาวคือ  
สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ...เราไดดําเนนิตามมรรคาน้ัน  เม่ือเดินตามรรคานั้น  จึง 



ไดรูชัดซ่ึงชรามรณะ  รูชัดซ่ึงสมุทัยแหงชรามรณะ  รูชัดซ่ึงนิโรธแหงชรามรณะ  รูชัด 
ซ่ึงปฏิปทาอันนําไปสูนิโรธแหงชรามรณะ...รูชัดซ่ึงชาติ  รูชัดซ่ึงสมุทัยแหงชาติ  รูชัด 
ซ่ึงนิโรธแหงชาติ  รูชัดซ่ึงปฏิปทา  อันนําไปสูนิโรธแหงชาติ  ฯลฯ  (ภพ  อุปาทาน  ตัณหา  
เวทนา  ผัสสะ  สฬายตนะ  นามรูป  วิญญาณ)  รูชัดซ่ึงสังขารท้ังหลาย  รูชัดซ่ึงสมุทัยแหง 
สังขาร  รูชัดซ่ึงนิโรธแหงสังขาร  รูชัดซ่ึงปฏิปทาอันนําไปสูนิโรธแหงสังขาร; คร้ันรูชัด 
ความนั้นแลวจึงบอกแกภกิษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกาท้ังหลาย,  พรหมจรรย  (ชีวติประ 
เสริฐ=ไตรสิกขา=พระศาสนา)  จึงเจริญแพรหลาย  แผขยาย  เปนท่ีรูของ  
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[๑ พหูชน  เปนปกแผน  จนเทวะและมนษุยท้ังหลาย  ประกาศกนัไดเปนอยางด”ี] 
        สํานวนแบบท่ีกลาวสรุปการบรรลุอาสวักขยญาณ  หรืออรหัตตผล  หรือปญญาวิมุตติ    
ของสาวกหรือบุคคลท่ัวไป  ก็มีหลายสํานวน  มีท้ังเหมือนหรือคลายอยางนี้  และท่ีแปลก 
ออกไปบาง  แตจะไมยกมาแสดงในท่ีนี้  เพราะเม่ือวาโดยสาระสําคัญแลว  ก็ลงในแนวเดยีว 
กัน  กลาวคือ  สภาวธรรมหรือสังขารธรรมท้ังหลายมักถูกแยกแยะออกเปนสวนยอยในรูป 
ตาง ๆ  ซ่ึงโดยมากแยกออกเปนขันธ  5  หรืออายตนะ  12  แลวพิจารณาความจริงตามแนว 
ไตรลักษณคือ  อนิจจตา  ทุกขตา  อนัตตา  มีมากแหงท่ีเนนเฉพาะแงท่ีเกี่ยวกับอัตตาและ 
ภาวะท่ีเปนอนตัตา  บางคราวก็สืบสาวความสัมพันธแหงเหตุปจจยัตามแนวปฏิจจสมุปบาท 
ถาพูดในแงหลักปฏิบัติ [๒ ก็จะเปนการกลาวถึงหลักธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งในพวกโพธิ- 
ปกขิยธรรม  37  ประการ]  ส่ิงท่ีนาสนใจมากท้ังสําหรับนกัศึกษาและนักปฏิบัติ  ก็คือสํานวน 
แบบท่ีบรรยายแนวการพิจารณา  ซ่ึงถาจับสาระไดกจ็ะเปนประโยชนในการเจริญวิปสสนา 
เปนอยางมาก  ตอไปนี้จะนําสํานวนแบบเหลานั้นมาแสดงบางสวนพอเปนตัวอยาง  และขอ 
ใหผูศึกษาจับสาระเอาเอง  โดยไมพึงติดในภาษา  (ทานกลาววาแนวพิจารณาเหลานี้  [๓ พระ 
พุทธเจาทรงแสดงไวหลายแบบตามความเหมาะสมกับอัธยาศัยของบุคคล)]   
สํานวนสามัญ  :  พิจารณาขันธ  5 
        ๐“ภิกษุท้ังหลาย ! รูปไมเท่ียง  เวทนาไมเท่ียง  สัญญาไมเท่ียง  สังขารท้ังหลายไมเท่ียง  
วิญญาณไมเท่ียง ; อริยสาวกผูไดเรียนรู  เม่ือเห็นอยูอยางนี้  ยอมหายติดแมในรูป...แมใน 
เวทนา...แมในสัญญา...แมในสังขารท้ังหลาย...แมในวิญญาณ,  เม่ือหายติด (นิพพิทา) 
ยอมคลายออก (วิราคะ),  เพราะคลายออก   ยอมหลุดพน; เม่ือหลุดพน  ยอมมีญาณวา  
หลุดพนแลว;  ยอมรูชัดวา  ส้ินเกิด  จบมรรคาชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย)  เสร็จกรณีย   
ไมมีกิจอื่นอีกเพื่อภาวะเชนนี ้
        “ภิกษุท้ังหลาย ! รูปปจจัยบีบค้ันได (ทุกข)  เวทนา...สัญญา...สังขารท้ังหลาย... 
วิญญาณ  ปจจยับีบค้ันได; ...เม่ือเห็นอยูอยางนี้  ยอมหายติด ฯลฯ 
        [๔ “ภิกษท้ัุงหลาย ! รูปไมเปนตน (อนัตตา)  เวทนา...สัญญา...สังขารท้ังหลาย... 
วิญญาณไมเปนตน ;...เม่ือเหน็อยูอยางนี้  ยอมหายติด ฯลฯ] 
        ในการพจิารณาตามแนวของสํานวนนี้  คําวา  ไมเท่ียง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  อาจ 
ยักเยื้องไปได   
{๑ ส.นิ.16/250-253/126-130 (ทอนแรกมีใน 16/26/11 ดวย); ดูความตางระหวางพระ 
   พุทธเจากับพระปญญาวิมุตใน ส.ข.17/126/81 ประกอบ } 
{๒ โพธิปกขิยธรรม 37 คือ สติปฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย 5 พละ 5  



   โพชฌงค 7 มรรคมีองค 8 } 
{๓ ดู ส.อ.2/321 } 
{๔ เชน ส.ข.17/39-41/27; แปลตามแบบ; นิพพิทา = หนาย, วิราคะ = คลายกําหนดั;  
   “ยอมรูชัดวา ส้ินเกิด...” = ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควร 
   ทําไดทําแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนีไ้มมีอีก }  
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ตาง ๆ ตามอัธยาศัย  เชน  อาจเปนวา  รูปเปนมาร  ฯลฯ เวทนารอนเปนไฟหมดแลว  
ฯลฯ  รูปเปนส่ิงท่ีมีความเกิดเปนธรรมดา  [๑ มีความดับไปเปนธรรมดา  ฯลฯ] 
        [๒ ๐“รูป...เวทนา...สัญญา...สังขารท้ังหลาย...วิญญาณ  ไมเท่ียง,  ส่ิงใดไมเท่ียง 
ส่ิงนั้นปจจยับีบค้ันได(ทุกข),  ส่ิงใดมีปจจยับีบค้ันได  ส่ิงนั้นไมเปนตน  (อนัตตา),  
ส่ิงใดไมเปนตน  ส่ิงนั้นอริยสาวก  พึงเห็นดวยสัมมาปญญาตามเปนจริงวา  ไมใช   
“นั่นของเรา”  ไมใช  “เราเปนนั่น”  ไมใช  “นั่นเปนตัวตนของเรา”; เม่ือเห็นอยูอยางนี้  
ยอมหายติด ฯลฯ”] 
        ๐“ภิกษุท้ังหลาย ! รูปไมเปนตน (เวทนา  สัญญา  สังขารท้ังหลาย  วิญญาณ ไม    
เปนตน),  หากวารูป  (เวทนา ฯลฯ วิญญาณ)  นี้  จักไดเปนตนแลวไซร รูป  ฯลฯ  ก็    
ตองไมเปนไปเพื่อความติดขัด  (อาพาธ)  และก็คงได  (ตามความประสงค)  ในรูป  ฯลฯ  
วา  ขอรูป  ฯลฯ  ของเรา  จงเปนอยางนี้  ขอรูป  ฯลฯ  ของเรา  จงอยาไดเปนอยางนี;้  แต    
เพราะรูป  ฯลฯ  ไมเปนอัตตา  ฉะนั้น  รูป  ฯลฯ  จึงเปนไปเพื่อความติดขัด  และบุคคล 
ก็ไมได  (ตามความประสงค)  ในรูป  ฯลฯ วา  ขอรูป  ฯลฯ  ของเราจงเปนอยางนี้  ขอรูป 
ฯลฯ  ของเราอยาไดเปนอยางนี้   
        “ภิกษุท้ังหลาย ! เธอเขาใจอยางไร?  รูป (เวทนา  สัญญา  สังขารท้ังหลาย  วิญญาณ) 
เท่ียงหรือไมเท่ียง?  (ไมเท่ียง  พระเจาขา)  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนภาวะบีบค้ัน 
(ทุกข)  หรือเปนภาวะคลองสบาย  (สุข) ? (เปนภาวะบีบค้ัน  พระเจาขา)  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  
ถูกปจจัยบีบค้ัน  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือท่ีจะมองเห็นส่ิงนั้นวา  นั่นของ 
เรา  เราเปนนัน่  นั่นเปนตัวตนของเรา?  (ไมควร  พระเจาขา) 
        [๓ “เพราะฉะนัน้แล  ภกิษุท้ังหลาย ! รูป (เวทนา  ฯลฯ  วิญญาณ)  อยางหนึ่งอยางใด 
ท้ังท่ีเปนอดีตอนาคต  และปจจุบัน...รูปท้ังปวงนั้น  พึงเห็นดวยสัมมาปญญาตามเปนจริงวา 
ไมใช  “นั่นของเรา”,  ไมใช  “เราเปนนั่น”,  ไมใช  “นั่นเปนตัวตนของเรา”;  เม่ือมองเห็น 
อยางนี้  ยอมหายติด ฯลฯ”] 
        [๔ ๐“รูป  (เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ)  อยางหน่ึงอยางใด  ท้ังท่ีเปนอดีต  
อนาคต  และปจจุบันท้ังไกลท้ังใกล  ภิกษยุอมมองดูรูป  (เวทนา  ฯลฯ  วิญญาณ)  นั้น 
ยอมพินิจ  ยอมตรองดูโดยแยบคาย,  เม่ือเธอมองดู  พินจิ  ตรองดูโดยแยบคาย  ยอม 
ปรากฏแตส่ิงท่ีวาง  เปลา  หาแกนสารมิไดเลย,  แลวแกนสารในรูป  (เวทนา  ฯลฯ  
วิญญาณ)  จะพึงมีไดอยางไร ;  เม่ือเห็นอยูอยางนี้  ยอมหายติด ฯลฯ] 
        ๐“ภิกษุท้ังหลาย ! ภิกษมุองเห็นรูป (เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ)  ท่ีไม    
เท่ียงนั่นแหละวา  ไมเท่ียง,  ความเหน็ของเธอนั้นเปนสัมมาทิฏฐิ,  เม่ือมองเห็นถูกตอง  



ยอมหายติด,  เพราะส้ินนันทิ  ก็ส้ินราคะ,  เพราะส้ิน 
{๑ ดู ส.ข.17/133/88; 334/217, 377-388/239-242 } 
{๒ เชน สงข.17/42/28; 152/101; คําวา ไมใช “นั่นของเรา” ฯลฯ แปลตามแบบวา นัน่ 
   ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรานั่นไมใชตวัตนของเรา } 
{๓ ส.ข.17/127-9/82-85 } 
{๔ ส.ข.17/242-246/171-174 }  
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[๑ ราคะ  ก็ส้ินนันทิ,  เพราะส้ินนันทิและราคะ  จิตกห็ลุดพน  เรียกวาหลุดพนดวยด”ี] 
        [๒ ๐“ภิกษุท้ังหลาย ! จงพิจารณาโดยแยบคายซ่ึงรูป เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ),  
จงเห็นคลอยตามท่ีเปนจริง  ซ่ึงอนิจจตาแหงรูป  (เวทนา  ฯลฯ  วิญญาณ);  เม่ือพิจารณา 
โดยแยบคาย...เม่ือเห็นคลอยตามท่ีเปนจริง  ยอมหายติดในรูป  (เวทนา  ฯลฯ  วิญญาณ) ; 
เพราะส้ินนนัทิ  ก็ส้ินราคะ,  เพราะส้ินราคะ  ก็ส้ินนนัทิ,  เพราะส้ินนนัทิและราคะ  จติก็    
หลุดพน  เรียกวาหลุดพนดวยด”ี] 
สํานวนสามัญ  :  พิจารณาอายตนะและธรรมอ่ืนท่ีเกี่ยวเนือ่ง 
        [๓ ๐“ภิกษุท้ังหลาย ! ตา...หู...จมูก...ล้ิน...กาย...ใจ  ไมเท่ียง ;  เม่ือเห็นอยูอยางนี้   
ยอมหายติด  ฯลฯ  ตา...หู...จมูก...ล้ิน...กาย...ใจ  ปจจยับีบค้ันได;  เม่ือเห็นอยูอยางนี้   
ยอมหายติด  ฯลฯ  ตา...หู...จมูก...ล้ิน...กาย...ใจ  ไมเปนตน;  เม่ือเหน็อยูอยางนี้  ยอม 
หายติด  ฯลฯ  รูป...เสียง...กล่ิน...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ  ไมเท่ียง...ปจจัยบีบค้ัน 
ได...ไมเปนตน;  เม่ือเหน็อยูอยางนี้  ยอมหายติด  ฯลฯ] 
        [๔ ในการพิจารณาตามแนวของสํานวนนี้  คําวา  ไมเท่ียง  เปนทุกข  เปนอนัตตา 
อาจยักเยื้องไปไดตาง ๆ  ตามอัธยาศัย  เชน  อาจเปนวา  จักษุมืดไปหมดแลว  ตารอน 
เปนไฟไปแลว  หรือวาตาเปนส่ิงมีความเส่ือมไดเปนธรรมดา  ดังนี้เปนตน] 
        ๐“ภิกษุท้ังหลาย ! ตา...หู...จมูก...ล้ิน...กาย...ใจ  ไมเท่ียง,  ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้น 
ปจจัยบีบค้ันได,  ส่ิงใดปจจยับีบค้ันได,  ส่ิงนั้นไมเปนตน;  ส่ิงใดไมเปนตน  ส่ิงนั้น 
พึงเห็นดวยสัมมาปญญา  ตามเปนจริงวา  ไมใช   “นั่นของเรา”  ไมใช  “เราเปนนั่น” 
ไมใช  “นั่นคือตัวตนของเรา;  เม่ือเห็นอยางนี้  ยอมหายติด  ฯลฯ 
        [๕ “ภิกษท้ัุงหลาย ! รูป...เสียง...กล่ิน...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ  ไมเท่ียง,  ส่ิง 
ใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นปจจยับีบค้ันได,  ส่ิงในปจจัยบีบค้ันได  ส่ิงนั้นไมเปนตน;  ส่ิงใดไม    
เปนตน  ส่ิงนัน้พึงเหน็ดวยสัมมาปญญาตามเปนจริงวา  ไมใช “นั่นของเรา”  ไมใช   
“เราเปนนั่น”  ไมใช  “นั่นคือตัวตนของเรา ;  เม่ือเห็นอยางนี้ ยอมหายติด ฯลฯ] 
        [๖ ๐“นี่แนะภกิษุ ! ทานเขาใจอยางไร ? ตา (หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ,  จักขุวิญญาณ 
โสตวิญญาณฆานวิญญาณ  ชิวหาวิญญาณ  กายวิญญาณ  มโนวิญญาณ,  จักขุสัมผัส  ฯลฯ  
มโนสัมผัส,  เวทนาที่เกิดข้ึนเพราะจกัขุสัมผัสเปนปจจัย  ฯลฯ  เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย  
จะเปนสุขหรือทุกข  หรือไมสุขไมทุกขก็ตาม] 
{๑ ส.ข.17/103/63 }                                  {๓ ส.สฬ.18/279-284/194-5 } 
{๒ ส.ข.17/104/64 }                                 {๔ ดู ส.สฬ.18/31-32/23-26; 36-55/32-35 } 
{๕ ส.สฬ.18/1-6/1-3; สํานวนแบบเดยีวกนันี้ แตเพิ่มถอยคําบางอยางแทรกเขามายักเยื้อง 



   ออกไปเล็กนอย มีอีกหลายสํานวน พึงด ูส.สฬ.18/263-278/190-194; ใน ส.สฬ.18/304/ 
   212 ขยายออกไปจาก อายตนะ 12 ถึง วิญญาณ 6 สัมผัส 6 และเวทนาท่ีเปนสุข ทุกข  
   อทุกขมสุข } 
{๖ ท่ีตรัสแกพระราหุลเปล่ียนขอความทอนท่ีวา “เวทนาที่เกิดข้ึน...หรือไมสุขไมทุกข   
   ก็ตาม” เปน “แมส่ิงใดท่ีเกดิข้ึนเพราะจักขุสัมผัส ฯลฯ เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย  
   จะจดัเปนเวทนา จัดเปนสัญญา จัดเปนสังขาร จัดเปนวญิญาณก็ตาม”  ส.สฬ.18/188/133 }  
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[๑ เปนของเท่ียงหรือไมเท่ียง ?  (“ไมเท่ียงพระเจาขา”)  ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนภาวะบีบ 
ค้ัน  (ทุกข)  หรือเปนภาวะคลองสบาย (สุข)?”  (“เปนภาวะบีบค้ันพระเจาขา”)  ก็ส่ิง 
ใดไมเท่ียง  ถูกปจจยับีบค้ัน  มีความแปรปรวนไปไดเปนธรรมดา  ควรหรือท่ีจะมองเห็น 
ส่ิงนั้นวา  นัน่ของเรา  เราเปนนั่น  นัน่เปนตัวตนของเรา ? (“ไมควรเลยพระเจาขา”)  เม่ือ 
มองเห็นอยูอยางนี้  ยอมหายติด ฯลฯ”] 
        ๐“ภิกษุท้ังหลาย ! ตา (หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ)  เปนส่ิงไมเท่ียง,  แมส่ิงท่ีเปนเหตุเปน 
ปจจัยใหทํา (หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ)  เกิดข้ึน  ก็เปนส่ิงไมเท่ียง,  ตา (ห ู จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ)  
ซ่ึงเกิดข้ึนจากส่ิงท่ีไมเท่ียง  จักเปนของเท่ียงไดแตท่ีไหน,  ตา (หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ)  
เปนส่ิงท่ีปจจัยบีบค้ันได...ไมเปนตัวเปนตน,  แมส่ิงท่ีเปนเหตุเปนปจจัยใหตา (หู  จมูก  
ล้ิน  กาย  ใจ)  เกิดข้ึน  ก็เปนส่ิงท่ีปจจัยบีบค้ันได  ไมเปนตัวเปนตน,  ตา (หู  จมูก  ล้ิน 
กาย  ใจ)  ซ่ึงเกิดจากส่ิงท่ีปจจัยบีบค้ันได...เกิดจากส่ิงท่ีไมเปนตัวเปนตน  จักเปน 
สุข...จักเปนอัตตาไดแตท่ีไหน ;  เม่ือมองเห็นอยูอยางนี้  ยอมหายติด  ฯลฯ 
        [๒ “รูป...เสียง...กล่ิน...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ  (กเ็ปนเชนเดียวกัน) ; เม่ือมอง 
เห็นอยูยอมหายติด ฯลฯ] 
        [๓ ๐“ภิกษุท้ังหลาย ! ภกิษุมองเหน็ตา (หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ,  รูป  เสียง  กล่ิน  รส   
โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ)  ท่ีไมเท่ียงนัน่แหละ  วาไมเท่ียง,  ความเห็นของเธอนั้น  เปน 
สัมมาทิฏฐิ,  เม่ือเห็นถูกตองยอมหายติด,  เพราะส้ินนันทิ  ก็ส้ินราคะ,  เพราะส้ินราคะ 
ก็ส้ินนันทิ,  เพราะส้ินนันทิและราคะ  จิตกห็ลุดพน  เรียกวาหลุดพนดวยด”ี] 
        [๔ ๐“ภิกษุท้ังหลาย  จงพิจารณาโดยแยบคายซ่ึง  ตา  (หู  ฯลฯ  ธรรมารมณ)  จงเห็น 
คลอยไปตามความเปนจริง  ซ่ึงอนิจจตาแหงตา  (หู  ฯลฯ  ธรรมารมณ)  ;  เมื่อพิจารณา 
โดยแยบคาย  เม่ือเห็นคลอยไปตามความเปนจริง  ยอมหายติดในตา  (หู  ฯลฯ  ธรรมารมณ); 
เพราะส้ินนนัทิ  ก็ส้ินราคะ,  เพราะส้ินราคะ ก็ส้ินนนัทิ,  เพราะส้ินนนัทิและราคะ  จติก็    
หลุดพน  เรียกวาหลุดพนดวยด”ี] 
        [๕ ๐(ภกิษุรูปหนึ่งทูลถามวา  เม่ือภกิษุรูอยู  เหน็อยูอยางไร  จึงจะละอวิชชาได  
วิชชาจึงจะเกดิข้ึน,  ตรัสตอบวา)  เม่ือภิกษุรูอยู  เหน็อยูซ่ึงตา  (หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ 
รูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ  วิญญาณ  6  สัมผัส  6  และเวทนาท่ีเปนสุข  
ทุกข  อทุกขมสุข)  โดยความเปนของไมเท่ียง  ยอมละอวิชชาไดวิชชายอมเกิดข้ึน] 
        ๐(ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามวา  เม่ือภกิษุรูอยู  เหน็อยูอยางไร  จึงจะละอวิชชาได  วิชชา 
จึงจะเกิดข้ึน,  ตรัสตอบวา)  ภิกษุมีสุตะ  (ไดเลาเรียนหรือสดับมา)  วา  “ธรรมท้ังปวง 
ไมควรยึดม่ัน”  (สพฺเพ ธมฺมา นาล อภินิเว 



{๑ ส.สฬ.18/91/59; ท่ียักเยื้องแปลกไปจากนี้เล็กนอย เชน ส.สฬ.18/35/30; 65/41; 
   85/52; 87/54; 103/68;118/80; 235/169 } 
{๒ ส.สฬ.18/221-6/163-5 } 
{๓ ส.สฬ.18/245/179 } 
{๔ ส.สฬ.18/247/179 } 
{๕ ส.สฬ.18/95/61; ท่ียักเยือ้งแปลกไปจากน้ีเล็กนอยเชน ส.สฬ.18/56-62/37-39 }  
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สาย)  ขอท่ีวา  ธรรมท้ังปวงไมควรยึดม่ันนีย้อมเปน(เพียง)  สุตะของเธอ;  เธอเรียนรู  
(อภิญญา)  ธรรมทุกอยาง,  คร้ันเรียนรูธรรมทุกอยางแลว  ยอมรูจัก  (ปริญญา)  ธรรม 
ทุกอยาง,  คร้ันรูจักธรรมทุกอยางแลว  ยอมมองเห็นนมิิต  (ส่ิงท่ีกําหนดหมายหรือภาพ 
ของส่ิงท้ังหลาย)  ท้ังปวง  โดยนัยอ่ืน  ( = มองเห็นตางไปจากท่ีเคยมองเห็นเม่ือยังมี    
ความยึดม่ัน)  คือ  เห็นตาโดยนัยอ่ืน  เหน็รูปท้ังหลาย  โดยนัยอ่ืน  เหน็เสียง  (อายตนะ 
อีก 9  วิญญาณ  6  สัมผัส  6  และเวทนาท่ีเปนสุข  ทุกข  อทุกขมสุข)  โดยนัยอ่ืน;  เม่ือ 
ภิกษุรูอยู  เหน็อยูอยางนี้  ยอมละอวิชชาได  [๑ วิชชายอมเกิดข้ึน] 
สํานวนแบบสืบคน. 
        ๐“ภิกษุท้ังหลาย ! เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะอาศัยอะไร  จึงเกิดสุกทุกขข้ึนภาย 
ใน ?...เม่ือรูปมีอยูเพราะอาศัยรูป  จึงเกดิสุขทุกขข้ึนภายใน ;  เม่ือเวทนา...สัญญา... 
สังขาร...วิญญาณมีอยู  เพราะอาศัยเวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ  จึงเกิดสุขทุกข   
ข้ึนภายใน 
        [๒ “ภิกษท้ัุงหลาย ! เธอท้ังหลาย เขาใจอยางไร ?  รูป (เวทนา  สัญญา  สังขาร  
วิญญาณ)  เท่ียงหรือไมเท่ียง?  (ไมเท่ียงพระเจาขา)  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนภาวะ 
บีบค้ัน  หรือคลองสบาย ?  (เปนภาวะบีบค้ัน)  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนภาวะบีบค้ัน  มี    
ความปรวนแปรไปไดเปนธรรมดา,  ไมอาศัยส่ิงนั้น  จะพึงเกิดสุขทุกขข้ึนในภายใน 
ไดหรือ?  (ไมไดเลยพระเจาขา) ;  เม่ือมองเห็นอยูอยางนี้  ยอมหายติด  ฯลฯ] 
        [๓ สํานวนแบบนี้  ยังมีขอความยักเยือ้งออกไปอีกหลายอยาง  ซ่ึงแสดงวา  ความ 
ยึดถืออัตตา  สักกายทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิตาง ๆ  หลายอยาง  เกิดข้ึนเพราะความถือม่ัน 
เห็นผิดในขันธ  5  อยางนี้] 
        [๔ ๐“ภิกษุท้ังหลาย ! ธรรม  เราแสดงไวแลวโดยวิจยั คือ  แสดงสติปฏฐาน 4... 
สัมมัปปธาน 4...อิทธิบาท 4...อินทรีย 5...พละ 5...โพชฌงค 7...มรรคมีองค 8  โดยวจิัย... 
แตกระนั้นกย็งัมีภิกษุบางรูปในธรรมวินยันี้  เกิดความปริวิตกแหงใจข้ึนวา  เม่ือรูอยางไร 
เห็นอยางไรหนอ  อาสวะจึงจะมีแตส้ินไปเร่ือย ๆ  ; ...ปุถุชน  ผูมิไดรับการศึกษา (อวนิีต) 
...ยอมเห็นคลอยรูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ  โดยความเปนอัตตา,  การเห็น 
คลอยไปดังนี้  เปนสังขาร ;  ก็สังขารนั้นมีอะไรเปนตนเหตุ  มีอะไรเปนสมุทัย  เกดิจาก 
อะไร  มีแหลงอะไร ?  สังขารนั้นเกิดจากตัณหาที่เกิดข้ึนแกปุถุชนผูขาดการศึกษา   
(อัสสุตะ)  ซ่ึงถูกเวทนาอันเนื่องมาแตอวิชชาสัมผัส  (การรับรูดวยอวิชชา)  กระทบ 
เอา ;  โดยนัยนี้แล  แมสังขารนั้นก็จึงเปนของไมเท่ียง  เปนของปรุงแตง (สังขตะ) 
อาศัยปจจยัเกดิข้ึน (ปฏิจจสมุปบัน),  แมตัณหานัน้...เวทนานั้น...ผัสสะ  (การรับรู) 



นั้น...อวิชชานัน้  ก็ไมเท่ียงเปนของปรุงแตง  อาศัยปจจยัเกิดข้ึน,  เม่ือรูเม่ือมองเห็น 
อยูอยางนีแ้ล  อาสวะก็จะมีแตความส้ินไปเร่ือยๆ ”] 
{๑ ส.สฬ.18/96/62, อภิญญา = รูจําเพาะ, รูเจาะลงไป, รูกับตัว, รูดวยประสบการณตรง; 
   ปริญญา = รูรอบดานของส่ิงนั้น ๆ, รูตรงตามสภาพของส่ิงนั้นๆ, รูจักส่ิงนั้นตาม 
   ลักษณะและคุณสมบัติตาง ๆ ของมัน. } 
{๒ ส.ข.17/346-7/221 } 
{๓ ส.ข.17/348-363/221-228 } 
{๔ ส.ข.17/173/116; ขอความทอนท่ีวา “มองเห็นรูป..โดยความเปนอัตตา” ยังมีการ 
   เปล่ียนยกัเยือ้งไปอีกหลายอยาง ดูส.ข.17/175-181/117-121 }  
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        ๐“ภิกษุท้ังหลาย ! เมื่อภกิษุมีสติ (คือปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน 4)  มีสัมปชัญญะ 
(คือสรางสัมปชัญญะในการยืน  เดนิ  นั่ง  นอน  กิน  ดื่ม  พูด  เปนตน)  ไมประมาท  มี    
ความเพยีร  มีใจเด็ดเดี่ยวอยูอยางนี้  ถาเกดิเวทนาท่ีเปนสุขข้ึน  เธอก็รูชัดอยางนีว้า  
“เวทนาที่เปนสุขนี้  เกิดข้ึนแลวแกเรา,  ก็แล  เวทนานัน้อาศัยปจจยัจึงเกดิข้ึน มิใชไม    
อาศัยอะไรเลย,  อาศัยอะไร  ก็อาศัยกายนี้เอง,  ก็กายนี้  เปนของไมเท่ียง  เปนของปรุง 
แตงอาศัยเหตุเกิดข้ึน,  แลวสุขเวทนาซ่ึงเกดิข้ึนโดยอาศัยกายท่ีไมเท่ียง  เปนของปรุงแตง 
เปนปฏิจจสมุปบันธรรมอยูแลว จักเปนของเท่ียงไดแตท่ีไหน ;  เธอมองเห็นความเปนส่ิง 
ไมเท่ียง  ความเส่ือมส้ินไป  ความจางหายความดับ  ความสลัดออกไปท้ังในกายและใน 
สุขเวทนาอยู,  เม่ือเธอมองเหน็...(อยางนี้)  ราคานุสัยท่ีมีในกายและในสุขเวทนา  กจ็ะถูก 
ละเสียได 
        “เม่ือภิกษุมีสติ  มีสัมปชัญญะ...อยูอยางนี้  ถาเกิดเวทนาท่ีเปนทุกขข้ึน เธอก็รูชัด... 
ปฏิฆานุสัยท่ีมีในกายและในทุกขเวทนา  กจ็ะถูกละเสียได   
        [๑ “เม่ือภกิษุมีสติ  มีสัมปชัญญะ...อยูอยางนี้  ถาเกิดเวทนาท่ีไมทุกขไมสุขข้ึน เธอ 
ก็รูชัด...อวิชชานุสัยท่ีมีในกายและในอทุกขมสุขเวทนา  ก็จะถูกละเสียได”] 
ตัวอยางธรรมท่ีพิจารณาไดทุกระดับ 
        ๐พระมหาโกฏฐิตะ : ทานสารีบุตร  ภิกษุผูมีศีลควรโยนิโสมนสิการธรรมจําพวกไหน? 
         พระสารีบุตร : ทานโกฏฐิตะ  ภกิษุผูมีศีลควรโยนิโสมนสิการอุปาทานขันธ 5  โดย 
อาการที่เปนของไมเท่ียง  เปนของท่ีปจจัยบีบค้ันได  (ทุกข)  เปนดังโรคซ่ึงตองคอยรักษา 
เปนดังฝ  เปนดังลูกศร  เปนส่ิงคอยกอความเดือดรอน  เปนท่ีทําใหของขัดไมสบาย  เปน 
ดังคนพวกฝายอ่ืน  เปนส่ิงท่ีจะตองแตกสลาย  เปนของสูญเปลาไมมีสาระจริง  ไมเปน 
อัตตา... มีฐานะเปนไปไดท่ีเมื่อภิกษุผูมีศีล  โยนิโสมนการอุปาทานขันธ  5  เหลานี้  โดย 
อาการที่เปนของไมเท่ียง  ฯลฯ  จะพึงประจักษแจงโสดาปตติผล 
        พระมหาโกฏฐิตะ : ภิกษุโสดาบันละทาน  ควรโยนโิสมนสิการธรรมจําพวกไหน ? 
        พระสารีบุตร : แมภกิษท่ีุเปนโสดาบันก็ควรโยนิโสมนสิการอุปาทานขันธ 5 เหลานี้   
โดยอาการท่ีเปนของไมเท่ียง  ฯลฯ  มีฐานะเปนไปไดท่ีเมื่อภิกษุโสดาบันโยนิโสมนสิการ... 
(อยางนี)้  จะพงึประจักษแจงสกทาคามิผล 
        พระมหาโกฏฐิตะ : ภิกษุสกทาคามีละทาน  ควรโยนิโสมนสิการธรรมจําพวกไหน ? 
        พระสารีบุตร : แมภกิษท่ีุเปนสกทาคามีก็ควรโยนิโสมนสิการอุปทานขันธ 5 เหลานี้  
โดยอาการท่ีเปนของไมเท่ียง ฯลฯ มีฐานะเปนไปไดท่ีเม่ือภิกษุสกทาคามีโยนิโสมนสิการ... 
(อยางนี)้  จะพงึประจักษแจงอนาคามิผล 



        พระมหาโกฏฐิตะ : ภิกษุอนาคามีละทาน  ควรโยนโิสมนสิการธรรมจําพวกไหน ? 
        พระสารีบุตร : แมภกิษท่ีุเปนอนาคามีก็ควรโยนิโสมนสิการอุปาทานขันธ 5 เหลานี้  โดย 
อาการที่เปน 
{๑ ส.สฬ.18/377/261 }  
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ของไมเท่ียง  ฯลฯ  มีฐานะเปนไปไดท่ีเม่ือภิกษุอนาคามีโยนิโสมนสิการ...(อยางนี)้  จะพึง 
ประจักษแจงอรหัตตผล 
        พระมหาโกฏฐิตะ : พระอรหันตละทาน  ควรโยนิโสมนสิการธรรมจําพวกไหน ? 
        พระสารีบุตร : แมพระอรหันตก็ควรโยนิโสมนสิการอุปาทานขันธ 5  เหลานั้นแหละ 
โดยอาการท่ีเปนของไมเท่ียง  ฯลฯ,  พระอรหันตไมมีกจิซ่ึงจะตองทํายิ่งข้ึนไปอีก  หรือจะ 
ตองส่ังสมกิจท่ีกระทําไวแลว (กจ็ริง)  กแ็ตวาธรรมเหลานี้  เจริญแลว ทําใหมากแลว  ยอม 
เปนไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหาร  (การพักใจอยูเปนสุขในปจจุบัน)  [๑ และเปนไปเพื่อสติ- 
สัมปชัญญะ] 
[๒ สํานวนแนววิปสสนา  แสดงความแตกตางระหวางพระอริยบุคคลหลายระดับ] 
ก.  พระเสขะ  กับ  พระอรหนัต   
        ๐พระสารีบุตร : ทานอนุรุทร ! เรียกกนัวา พระเสขะ  พระเสขะ,  ดวยเหตุผลเพียงไหน 
จึงเปนพระเสขะ ? 
        พระอนุรุทธ : เพราะเจริญสติปฏฐาน 4 ไดแลวบางสวน จึงเปนพระเสขะ 
        พระสารีบุตร : ทานอนรุุทธ ! เรียกกนัวา  พระอเสขะ  พระอเสขะ,  ดวยเหตุผลเพียงไหน 
จึงเปนพระอเสขะ ? 
        พระอนุรุทธ : เพราะเจริญสติปฏฐาน 4 ไดครบบริบูรณ  [๓ จึงเปนพระอเสขะ] 
        ๐ภิกษุท้ังหลาย  เราไมกลาววา  ภิกษุท้ังหมดทุกรูป  มีกิจที่ตองกระทําดวยความไม    
ประมาทในผัสสายตนะ  (อายตนะสําหรับรับรู)  ท้ัง  6  และเราก็มิไดกลาววา  ภิกษุท้ังหมด 
ทุกรูปไมมีกิจท่ีจะตองทําดวยความไมประมาทในผัสสายตนะท้ัง  6 
        ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุเหลาใดเปนอรหันต  ส้ินอาสวะแลว...หลุดพนแลวเพราะรูถูกถวน,  
สําหรับภิกษเุหลานั้น  เรากลาววา  ไมมีกจิท่ีจะตองทําดวยความไมประมาทในผัสสายตนะ 
ท้ัง  6 ;  ขอนั้นเพราะเหตุไร ?  เพราะกจิท่ีตองทําดวยความไมประมาท  อันภิกษุเหลานั้นทํา 
เสร็จแลว,  ภิกษุเหลานั้นเปนผูไมอาจเปนไปไดท่ีจะประมาท 
        สวนภกิษเุหลาใด  เปนเสขะ  ยังไมบรรลุอรหัตตผล  [๔ ยังปรารถนาอยูซ่ึงธรรมอัน 
เปนโยคเกษม]  ท่ียอด 
{๑ ส.ข.17/310-314/203-205; สูตรถัดไปคือ ส.ข.17/315-317/205-206 ก็มีเนื้อความ 
   เหมือนกนั  แตเปล่ียนคําวา “ผูมีศีล” ในทอนแรกเปน “ผูมีสุตะ”; ใน ส.ม.19/1272- 
   5/382 วาท้ังพระเสขะและพระอเสขะ ควรใชสติปฏฐาน 4 เปนวหิารธรรม; ธรรมท่ี   
   ตามปกติเปนขอปฏิบัติสําหรับพระเสขะ (และแมต่ํากวาเสขะ) แตใชเพื่ออทิฏฐธรรม 
   สุขวิหารและสติสัมปชัญญะสําหรับพระอรหันต ก็คือฌาน 4 (เชน ม.อุ.14/100/85 และ 



   พึงดู ที.ปา.11/233/233; องฺ.จตุกฺก.21/41/57; องฺ.ฉกฺก.22/300/361) กายคตาสติก็ตรัส 
   ไวทํานองนี้ (ดู องฺ.เอก.20/226/56) } 
{๒ ดูตอนวาดวยประเภทและระดับของผูบรรลุนิพพานที่ผานมาแลวดวย } 
{๓ ส.ม.19/782-4/233-4 } 
{๔ ภาวะปลอดภัยจากกิเลสซ่ึงผูกเทียมสัตวไวกับภพ หรือ ภาวะปลดแอก หมายถึง  
   อรหัตตภาวะ คือความเปนพระอรหนัต ใชในภาษาสามัญหมายถึงความปลอดโปรง 
   โลงใจหรือความหลุดรอดปลอดภัย }  
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เยี่ยม,  สําหรับภิกษเุหลานั้น  เรากลาววา  มีกิจท่ีจะตองทําดวยความไมประมาทในผัส- 
สายตนะท้ัง  6;  ขอนั้นเพราะเหตุไร?  เพราะวา  รูปท้ังหลายท่ีพึงรูแจงดวยจักษุ...เสียง 
...กล่ิน...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณท้ังหลายท่ีพึงรูแจงดวยใจ  ยอมมีท้ังร่ืนรมยใจบาง 
ไมร่ืนรมยใจบาง,  รูป  ฯลฯ  ธรรมารมณท้ังหลายเหลานัน้  ถูกตอง  (รับรูเขามา)  แลว ๆ 
ยอมครอบงําจิตของภิกษุ  (ผูไมประมาท)  ไมได;  เพราะการท่ีจิตไมถูกครอบงํา  ก็เปน 
อันไดเร่ิมระดมความเพียรไมยอหยอน  สติก็กํากับอยู  ไมเผลอ  การก็ผอนคลายสงบ  
ไมกระสับกระสาย  จิตก็ตั้งม่ันมีอารมณเดียว;  เราเล็งเห็นผลแหงความไมประมาทดังนี้แล  
จึงกลาวสําหรับภิกษเุหลานัน้วามีกจิท่ีตอง  [๑ กระทําดวยความไมประมาทในผัสสายตนะ 
ท้ัง  6] 
        ๐มีอยูนะภิกษุท้ังหลาย  [๒ ปริยาย]  ท่ีเม่ือไดอาศัยแลว ภิกษุเสขะ  ดํารงอยูแลวใน 
เสขภูมิ  ก็รูชัดไดวา  “เราเปนเสขะ”,  ภิกษุอเสขะ  ดํารงอยูแลวในอเสขภูมิ  ก็รูชัดไดวา  
“เราเปนอเสขะ”...ในขอนี้  ภิกษเุสขะดํารงอยูแลวในเสขภูมิ  ยอมรูชัดวา  ทุกขคือดงันี้... 
ทุกขสมุทัยคือดังนี้...ทุกขนิโรธคือดังนี้...ปฏิปทาใหถึงทุกขนิโรธคือดังนี้;  นี้ก็เปนปริยาย 
หนึ่งท่ีเม่ือไดอาศัยแลว  ภิกษเุสขะดํารงอยูแลวในเสขภูมิ  ยอมรูชัดวา  “เราเปนเสขะ” 
        อีกประการหนึ่ง  ภกิษุเสขะ  ยอมพิจารณาดังนีว้า  “สมณะหรือพราหมณอ่ืน  ภายนอก 
จากธรรมวินยันี้มีบางไหมหนอ  ท่ีแสดงธรรมซ่ึงจริง  แท  แน  (ตถะ)  เหมือนดังพระผูมี   
พระภาค ?” ;  เธอยอมรูชัดอยางนีว้า  “สมณะหรือพราหมณอ่ืน  ภายนอกจากธรรมวนิัยนี้ไมมี   
เลยหนอ  ท่ีแสดงธรรม  ซ่ึงจริง  แท  แนเหมือนดังพระผูมีพระภาค”; นี้ก็เปนปริยายหน่ึง... 
        อีกประการหนึ่ง  ภกิษุเสขะ  ยอมรูชัดซ่ึงอินทรียท้ัง  5  คือ  สัทธินทรีย  วิริยนิทรีย   
สตินทรีย  สมาธิทรีย  ปญญินทรีย ;  อินทรียท้ัง  5  มีส่ิงใดเปนคติ  มีส่ิงใดเปนจุดสูงสุด 
มีส่ิงใดเปนผล  มีส่ิงใดเปนจดุหมาย  เธอสัมผัสดวย  (นาม)  กายยังไมได  เปนแตเห็นปรุ- 
โปรงดวยปญญา ;  นี้เปนปริยายหนึ่งท่ี...รูชัดไดวา  “เราเปนเสขะ” 
        ....ในขอนี้  ภิกษุเสขะ  ยอมรูชัดอินทรียท้ัง  5  คือ  สัทธิทรีย  วิริยนิทรีย  สตินทรีย   
สมาธินทรีย  ปญญินทรีย,  อินทรียท้ัง  5  มีส่ิงใดเปนคติ  มีส่ิงใดเปนจดุสูงสุด  มีส่ิงใด 
เปนผล  มีส่ิงใดเปนจดุหมาย  เธอท้ังสัมผัสอยูดวย  (นาม) กาย  และเปนปรุโปรงดวย 
ปญญา ;  นี้ก็เปนปริยายหนึง่  ท่ีเมื่อไดอาศัยแลว  ภิกษุอเสขะดํารงอยูแลวในอเสขภูมิ   
ยอมรูชัดวา  “เราเปนอเสขะ” 
        [๓ “อีกประการหน่ึง  ภกิษุอเสขะยอมรูชัดซ่ึงอินทรียท้ัง 6 คือ จักขุนทรีย  โสตินทรีย   
ฆานินทรีย  ชิวหินทรีย  กายนิทรีย  มนินทรีย,  เธอรูชัดวา  “อินทรียท้ัง  6  เหลานี้แลจกั 
ดับไป  หมดส้ินโดยประการท้ังปวง  ไมเหลืออยูเลย  และอินทรีย  6  เหลาอ่ืน  ก็จกั 



ไมเกิดข้ึน  ณ  ท่ีไหน           เลย” ;  นี้ก็เปนปริยายหนึ่งท่ี...รูชัดวา “เราเปนอเสขะ”] 
{๑ ส.สฬ.18/213/157 } 
{๒ ปริยาย = แนววิธี ชองทาง นัยออม แงแหงเหตุผล } 
{๓ ส.ม.19/1031/303 }  
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        ๐สารีบุตร ! [๑ บุคคลมองเห็นดวยสัมมาปญญาตามเปนจริงวา  นี้คือส่ิงท่ีเกิดมี],  
คร้ันเห็น  (ดังนั้น)  แลวก็เปนผูปฏิบัติ  เพื่อหายติด  เพื่อหมดใคร  เพื่อความดับแหง 
ส่ิงท่ีเกิดมีนั้น ;  เขามองเห็นดวยสัมมาปญญาตามเปนจริงวา  ส่ิงท่ีเกิดมีนั้น  เกดิมี    
ไดเพราะส่ิงนัน้ ๆ  เปนอาหาร ;  คร้ันเห็น (ดังนั้น)  แลว  ก็เปนผูปฏิบัติเพื่อความหายติด 
เพื่อความหมดใคร  เพื่อความดับแหงส่ิงท่ีเกิดมีเพราะอาหาร,  เขามองเห็นดวยสัมมา+ 
ปญญาตามเปนจริงวา  เพราะส่ิงท่ีเปนอาหารนั้น ๆ  ดับไป  ส่ิงท่ีเกิดมีกย็อมมีความดบั 
ไปเปนธรรมดา ;  คร้ันเห็น  (ดังนั้น)  แลว  ก็เปนผูปฏิบัติเพื่อความหายติด  เพื่อความ 
หมดใคร  เพื่อความดับไปแหงส่ิงท่ีมีความดับเปนธรรมดา ; อยางนีแ้ลเปนเสขะ 
        สารีบุตร ! [๒ อยางไรละจึงจะเปนสังขาตธรรม]?  บุคคลมองเห็นดวยสัมมาปญญา 
ตามเปนจริงวา  นี้คือส่ิงท่ีเกิดมี ;  คร้ันเห็น  (ดังนั้น)  แลว  เปนผูหลุดพน  เพราะความ 
หายติด  หมดใคร  ดับได  ไมถือม่ัน  ส่ิงท่ีเกิดมี ;  เขามองเห็นดวยสัมมาปญญาตามเปน 
จริงวา  ส่ิงท่ีเกดิมีนั้น  เกิดมีไดเพราะส่ิงนัน้ ๆ  เปนอาหาร,  คร้ันเห็น  (ดงันั้น)  แลว 
เปนผูหลุดพนเพราะหายติด  หมดใคร  ดับได  ไมถือม่ันส่ิงท่ีเกิดมีเพราะอาหาร;  
เขามองเห็นดวยสัมมาปญญาตามเปนจริงวา  เพราะส่ิงท่ีเปนอาหารนั้น ๆ  ดับไป  
ส่ิงท่ีเกิดมีกย็อมมีความดับไปเปนธรรมดา,  คร้ันเห็น  (ดงันั้น)  แลว  เปนผูหลุดพน 
เพราะหายติด  หมดใคร  ดับได  ไมถือม่ัน  ส่ิงท่ีมีความดบัเปนธรรมดา,  [๓ อยางนีแ้ล 
เปนสังขาตธรรม] 
        ๐(กลาวถึงศีลอยางเสขะ  และสมาธิอยางเสขะแลว)  ทานมหานาม ! ปญญาอยาง 
เสขะคืออยางไร ?  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  รูชัดตามเปนจริงวา  นี้ทุกข...นีทุ้กขสมุทัย...นี้    
ทุกขนิโรธ...นี้ปฏิปทานําไปสูทุกขนิโรธ ;  นี้เรียกวาปญญาอยางเสขะ 
        อริยสาวกน้ันนัน่แล  ผูประกอบ  (ดวยศีลดวยสมาธิ)  ดวยปญญาอยางนี้แลว  เพราะ 
อาสวะท้ังหลายส้ินไป  ไดประจักษแจงเขาถึงอยูดวยความรูยิ่งเองในปจจุบัน  ซ่ึงเจโตว-ิ 
มุตติปญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได  [๔ (ศีลสมาธิและปญญาในกรณนีีเ้ปนอเสขะท้ังหมด)] 
{๑ คําบาลีวา “ภูต” อรรถกถาวาหมายถึงขันธ 5; การบรรยายปฏิปทาของพระเสขะและอเสขะ 
   อยางนี้ทานวาเปนเพียงนัยหนึ่งเทานัน้ ความจริงอาจแสดงไดหลายแง เชน ตามแนว 
   ขันธ 5 ตามแนวอายตนะ ตามแนวธาตุ และตามแนวปจจัยหรือปฏิจจสมุปบาท (ส.อ.2/78) } 
{๒ สังขาตธรรม=ผูสํารวจธรรมเสร็จแลว หรือผูตรวจสอบธรรมเสร็จแลว หมายถึงพระอร- 
   หันต (ส.อ.2/77; อุ.อ.145;สุตฺต.อ.1/156; 2/502 } 
{๓ ส.นิ.16/102-3/58-9 } 
{๔ องฺ.ติก.20/513/283 (เปนภาษติของพระอานนท); นอกจากนี้ มีคําจํากัดความตาง ๆ 



   เกี่ยวกับเสขะ และอเสขะ ท่ีนาสนใจ ขอนํามาลงไวดังนี้  
           “เพราะศึกษาอยูแล ฉะนั้น จึงเรียกวา เสขะ ศึกษาอะไรเลา ? ศึกษาท้ังอธิศีล ศึกษา 
   ท้ังอธิจิตต ศึกษาท้ังอธิปญญา, เพราะศึกษาอยูแล ฉะนัน้ จึงเรียกวา เสขะ” (องฺ.ติก.20/ 
   525/297; และดู ขุ.ม.29/960/608; ขุ.จู.30/92/24)   
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ข.  ผูปฏิบัติเพื่อโสดาปตติผล  กับพระโสดาบัน 
        ๐ภิกษุท้ังหลาย ! ตา...ห.ู..จมูก...ล้ิน...กาย...ใจ  (รูป  เสียง  กล่ิน  รส โผฏฐัพพะ  
ธรรมารมณ  วิญญาณ 6  สัมผัส  6  เวทนา  6  สัญเจตนา  6  ตัณหา  6  ธาตุ  6  ขันธ 5) 
ไมเท่ียง  เปนของปรวนแปร  กลายเปนอยางอ่ืนได,  ผูใดเช่ือ  นอมใจดิ่งตอธรรมเหลานี้   
อยางนี้  ผูนี้เรียกวาเปนสัทธานุสารี  เปนผูกาวลงสูสัมมัตตนิยามกาวลงแลวสูภูมิแหงสัต- 
บุรุษ  ลวงเลยภูมิแหงปุถุชนไปแลว  เปนผูไมอาจกระทํากรรมชนิดท่ีกระทําแลวจะพึงเขา 
ถึงนรก กําเนดิดิรัจฉาน  หรือเปรตวิสัย  ไมอาจจบชีวิตจนกวาจะประจักษแจงโสดาปตติผล 
        สําหรับผูใด  ธรรมเหลานี้  ทนการเพงพิสูจนดวยปญญาอยางนี้  บางพอประมาณ,  ผูนี้    
เรียกวาเปนธรรมานุสารี  เปนผูกาวลงสูสัมมัตตนิยาม...ไมอาจจบชีวิตจนกวาจะประ 
จักษแจงโสดาปตติผล 
        [๑ (สวน) ผูใด  รูธรรมเหลานี้อยางนี้  มองเห็นอยางนี้,  ผูนี้เรียกวาเปนโสดาบัน 
มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดาเปนผูแนนอนท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา] 
ค.  พระโสดาบัน  กับพระอรหันต  
        ๐ภิกษุท้ังหลาย ! เมื่อใดอริยสาวก  รูชัดซ่ึงสมุทัย  ความอัสดง  อัสสาทะ (สวนดี) 
อาทีนพ  (สวนเสีย)  และนิสสรณะ (ภาวะอิสระ,  ทางออก)  แหงอุปาทานขันธ  5  เหลานี้  
ตามท่ีมันเปนจริง,  อริยสาวกน้ีเรียกวา โสดาบัน  เปนผูมีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  แนนอน 
ท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา 
        [๒ เม่ือใด  ภิกษุ  รูซ่ึงสมุทัย  ความอัสดง  อัสสาทะ  อาทีนพ  และนิสสรณะ  แหง 
อุปาทานขันธ  5  เหลานี้ตามที่มันเปนจริงแลว  เปนผูหลุดพนเพราะไมถือม่ัน,  ภิกษุนี้    
เรียกวา  อรหนัตขีณาสพ  เปนผูอยูจบ  เสร็จกิจปลงภาระลงไดแลว  บรรลุประโยชนตน  
หมดเคร่ืองผูกรัดไวกับภพ  เปนผูหลุดพน  เพราะรูถูกตอง”] 
        ๐สัจจกนคิรนถ:  ดวยเหตุผลเพียงไรหนอ  สาวกของทานพระโคดมผูเจริญจึงจะช่ือ 
วาเปนผูทําตามคําสอน  (สาสนกร)  ปฏิบัติตรงตอโอวาท  ขามวิจิกจิฉา  ปราศจากความ 
เคลือบแคลงใจ  ถึงความแกลวกลา  ไมตองเช่ือ 
      - “ภิกษุเปนผูประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ...สัมมาสังกัปปะ...สัมมาวาจา...สัมมากัมมันตะ 
   ...สัมมาอาชีวะ...สัมมาวายามะ...สัมมาสติ...สัมมาสมธิ ท่ีเปนเสขะ, ดวยเหตุเพยีงนีแ้ล 
   ภิกษุช่ือวา เปนเสขะ” (ส.ม.19/51/18)  
           “ภิกษุเปนผูประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ...สัมมาสังกัปปะ...สัมมาวาจา...สัมมากัมมันตะ... 
   สัมมาอาชีวะ...สัมมาวายามะ...สัมมาสติ...สัมมาสมาธิ...สัมมาญาณ...สัมมาวิมุตติ  ท่ีเปน 
   อเสขะ, อยางนี้แล ภกิษุช่ือวา เปนอเสขะ” (องฺ.ทสก.24/111/237) 



           บาลีแหงหนึ่งแสดงความแตกตางระหวางเสขวิหาร กับตถาคตวิหารวา พระเสขะ 
   ยังละนิวรณ 5 อยู สวนพระอรหันตกําจดันิวรณ 5 ไดหมดส้ินเด็ดขาดแลว (ส.ม.19/ 
   1370-1/414) คัมภีรอภิธรรมจํากัดความวา “บุคคลผูเปนมรรคสมังคี 4 และผูเปนผล 
   สมังคี 3 ช่ือวา เสขะ, พระอรหันตช่ือวา อเสขะ, บุคคลเหลือจากนัน้เปนเสขะก็ไมใช  
   อเสขะก็ไมใช” (อภิ.ปุ.36/35/144) } 
{๑ ส.ข.14/469-478/278-282 } 
{๒ ส.ข.17/296-7/196; ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มีอีก 2 สูตร ท่ีมีขอความเหมือน 
   อยางนี้ แตตางเพียงเปล่ียนขอธรรมจากอุปาทานขันธ 5 เปนอยางอ่ืน คือ ขุ.ม.19/844- 
   7/256 เปล่ียนเปน อินทรีย 5 (สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา) และ ขุ.ม.19/903-5/272  
   เปล่ียนเปน อินทรีย 6 (ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ) }   
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[๑ ใครอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา] 
        พระพุทธเจา :  ดกูรอัคคิเวสสนะ ! สาวกของเราในธรรมวินัยนี้  ยอมมองเห็นรูป 
ท้ังปวงไมวาอยางหนึ่งอยางใด  ท้ังท่ีเปนอดตี  อนาคต  และปจจุบัน  ไมวาภายในหรือ 
ภายนอก...ไมวาไกลหรือใกลดวยสัมมาปญญาตามท่ีมันเปนจริงวา  มิใช  “นั่นของเรา” 
มิใช  “นั่นเปนตัวตนของเรา”;  มองเห็นเวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ...ตามท่ีมัน 
เปนจริง  (อยางเดียวกับรูป) :  ดวยเหตุผลเทานี้แล  สาวกของเราช่ือวาเปนผูทําตามคํา 
สอน...ไมตองอาศัยคนอ่ืน  (คือไมตองเช่ือคนอ่ืน)  อยูในศาสนาของพระศาสดา 
        สัจจกนิครนถ : ดวยเหตุผลเพียงไรหนอ  ทานพระโคดมผูเจริญ  ภิกษจุึงจะช่ือวา 
เปนอรหันตขีณาสพ ฯลฯ  เปนผูหลุดพนเพราะรูถูกตอง ? 
        พระพุทธเจา : [๒ ดูกรอัคคิเวสสนะ ! ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  มองเหน็รูปท้ังปวง  ไม   
วาอยางหน่ึงอยางใด...ดวยสัมมาปญญา  ตามท่ีมันเปนจริงวา  มิใช  “นั่นของเรา”  มิใช  
“นั่นเปนตัวตนของเรา”   ดังน้ีแลว  เปนผูหลุดพนดวยไมถือม่ัน;  มองเห็นเวทนา...สัญญา 
...สังขาร...วิญญาณ...ตามท่ีมันเปนจริง...ดังน้ีแลวเปนผูหลุดพนดวยไมถือม่ัน,  ดวยเหตุผล 
เทานี้แล  ภกิษช่ืุอวาเปนอรหนัตขีณาสพ...หลุดพนแลวเพราะรูถูกตอง] 
ง.  พระอนาคามี  กับพระอรหันต           
        ๐พระนารทะ : นี่แนะทานปวิฏฐ ! โดยไมอาศัยศรัทธาเลย  ไมอาศัยความถูกใจ  การ 
เลาเรียนมา  การตรึกตรองตามแนวเหตุผล  หรือความเขากันไดกับทิฏฐิของตน  ผมรู  ผม 
เห็น  ซ่ึงความขอนี้วา  เพราะชาติ  นิโรธ  ชรามรณะจึงนิโรธ,  เพราะอวชิชานิโรธ  สังขาร 
จึงนิโรธ; ...ผมรู  ผมเห็นความขอนี้วา  นิโรธแหงภพคือนิพพาน” 
        พระปวิฏฐ : ถาอยางนั้น  ทานนารทะกเ็ปนพระอรหนัตขีณาสพสิ. 
        พระนารทะ : [๓ ขอท่ีวานิโรธแหงภพคือนิพพานนั้น  ผมมองเหน็เปนอยางดีดวย 
สัมมาปญญาตามความเปนจริง  แตกระน้ัน  ผมก็มิใชพระอรหันตขีณาสพ ; เปรียบเหมือน 
มีบอน้ําในทางกันดาร  แตท่ีนั้นไมมีเชือก  ไมมีภาชนะสําหรับตักน้ํา  คราน้ัน  บุรุษหนึ่ง  
ถูกอากาศแลงเผา  กรํารอน  มาถึง  ท้ังเหนือ่ย  ท้ังหวิ  ท้ังกระหาย  เขามองลงไปในบอ 
น้ํานั้น  ท้ังท่ีมีความรูอยูวา  นั่นน้ํา  แตจะสัมผัสดวยกาย  ก็มิได  นี่ฉันใด  ขอท่ีวานิโรธ 
แหงภพเปนนพิพาน  ผมก็มองเห็นเปนอยางดีดวยสัมมาปญญาตามความเปนจริง  แตผม 
ก็มิไดเปนพระอรหันตขีณาสพ] 
        ๐พระเขมกะ : ผมไมเห็นคลอยส่ิงใดเลยในอุปาทานขันธ  5  เหลานี้วาเปนอัตตาหรือ 
เปนอัตตนิยะ  (ส่ิงท่ีเนื่องดวยอัตตา) 
{๑ คุณสมบัติเหลานี้หมายถึงพระโสดาบัน (ดู ตอนวาดวยคุณสมบัติของพระโสดาบันขางหนา) } 



{๒ ม.มู.12/401-2/433-4 } 
{๓ ส.นิ.16/272-4/142; อรรถกถาไขความวาทานต้ังอยูในอนาคามิมรรค (ส.อ.2/157)}  
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        พระเถรท้ังหลาย : ถาอยางนั้น  ทานเขมกะกเ็ปนพระอรหันตขีณาสพสิ ? 
        [๑ พระเขมกะ : ผมไมเห็นคลอยส่ิงใดเลยในอุปาทานขันธ  5  เหลานี้  วาเปนอัตตาหรือ 
เปนอัตตนยะ (ก็จริง)  แตผมก็มิไดเปนพระอรหันต,  อนึ่งผมยังมีความรูสึกถือติดอยูใน 
อุปาทานขันธ  5  วาเรามีอยู  ท้ังท่ีผมก็มิไดเห็นคลอยไปวา  เราเปนนี้]  
        พระเถระ ท. : ท่ีทานกลาววา  เรามี  นัน้  ทานวาอะไรเปน เรามี;  ทานวารูปเปน 
เรามี  หรือวาเรามีนอกเหนือจากรูป ;  ทานวาเวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ  เปน  
เรามี  หรือวาเรามีนอกเหนือจากเวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ ; ท่ีทานกลาววา  
เรามี  นั้น  ทานวาอะไรเปน  เรามี ? 
        พระเขมกะ : ผมมิไดวารูปเปน  เรามี  และก็มิไดวาเรามีนอกเหนือจากรูป ;  ผม 
มิไดวาเวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ  เปน  เรามี  และก็มิไดวาเรามีอยูนอกเหนือ 
จากเวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ ;  แตกระน้ัน  ผมก็ยังมีความรูสึกถือติดอยูใน 
อุปาทานขันธ  5  วา  เรามีอยู  ท้ังท่ีผมก็มิไดเห็นคลอยไปวา  เราเปนนี้เปรียบเหมือน 
ดังกล่ินอุบล  ปทุม  หรือบุณฑริก  ผูใดกลาววา  กล่ินของกลีบ  หรือวา  กล่ินของสี  
หรือวากล่ินของเกสร,  เขากลาวอยางนี้จะช่ือวาพูดถูกตองไหม ? 
        พระเถระ ท. : ไมถูกเลย  ทาน 
        พระเขมกะ : จะตอบใหถูก  จะวาอยางไรละ  ทาน ? 
        พระเถระ  ท. : จะตอบใหถูก  ก็ตองวา  กล่ินของดอก  สิทาน 
        พระเขมกะ : ฉันนั้นเหมือนกันแล  ทานท้ังหลาย  ผมมิไดกลาววารูปเปน  เรามี  และ 
ก็มิไดวาเรามีอยูนอกเหนือจากรูป,  มิไดวาเวทนา  ฯลฯ  วญิญาณ  เปน  เรามี  และก็   
มิไดวา  เรามีนอกเหนือจากเวทนา  ฯลฯ  วญิญาณ,  แตกระน้ัน  ผมกย็ังมีความรูสึกถือ 
ติดอยูในอุปาทานขันธ  5  วา  เรามีอยู  ท้ังท่ีผมก็มิไดเหน็คลอยไปวาเราเปนอันนี ้
        ทานท้ังหลาย ! สังโยชนเบ้ืองตํ่าท้ัง  5  เปนส่ิงท่ีอริยสาวกละไดแลวก็จริง  แตกระ 
นั้น  มานะวา  เรามีฉันทะวา  เรามี  อนุสัยวา เรามี  ท่ีตามคลออยู (คืออยางละเอียด)  
[๒ ในอุปาทานขันธ 5  อริยสาวกน้ันก็ยังละไมได] 
        สมัยตอมา  อริยสาวกน้ัน  พิจารณาเหน็อยูเนือง ๆ  ซ่ึงความเกิดข้ึนและความ 
เส่ือมส้ินไปในอุปาทานขันธท้ัง  5  วา  รูปดังนี้  สมุทัยแหงรูปดังนี้  อัสดงแหงรูป 
ดังนี้  เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณดังนี้  สมุทัยแหง 
{๑ “ผมยังมีความรูสึกถือติดอยู...วาเรามีเราเปน” แปลจาก “อสฺมีติ อธิคต; สวน 
   ขอความวา ท้ังท่ีผมก็มิไดเห็นคลอยไปวาเราเปนนี้  แปลจาก “อยมหมสฺมีติ จ น  
   สมนุปสฺสามีติ” ซ่ึงฉบับพมาเปน “อยมสฺ มีติ น จ น สมนุปสฺสามีติ ถาถือตามฉบับ 



   พมา คงตองแปลใหมวา “ผมยังมีความรูสึกถืออยู...วา เรามี เราเปน และยังไมเลิก 
   เห็นคลอยไปวา เราเปนนี้ (หรือ นี้เปนเรา)” } 
{๒ ตั้งแตตนถึงตอนน้ีเปนพระอนาคามี (สังโยชนเบ้ืองตํ่า 5 ท่ีละไดแลวคือ สักกาย- 
   ทิฏฐิ วิจิกจิฉา สีลัพพตปรามาส  กามราคะ และปฏิฆะ; สังโยชนเบ้ืองสูงอีก 5 ท่ีจะ 
   ตองละตอไปคือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา) }  
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เวทนา...วิญญาณ ดังนี้  อัสดงแหงเวทนา...วิญญาณดังนี้ ;  เม่ืออริยสาวกน้ันพจิารณา 
เห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมส้ินไปในอุปาทานขันธท้ัง  5  เหลานีอ้ยูเสมอ ๆ,  มานะ 
วา  เรามี  ฉันทะวา  เรามี  อนุสัยวา  เรามีท่ีตามคลออยูในอุปาทานขันธท้ัง  5  ซ่ึงทาน 
ยังถอนไมไดนั้น  [๑ ก็จะถึงซ่ึงความขาดถอนไปส้ิน,]  [๒ เปรียบดังผาท่ีสกปรก  มีรอย 
เบ้ือนจับติด  เจาของนําไปมอบใหแกชางซักฟอก  ชางซักฟอกขยําขยี้ผานั้นในน้ําดาง 
ข้ีเถา  ในน้ําดางเกลือ  หรือในโคมัย  แลวซักลางในน้ําใสสะอาด,  แมวาผานั้นจะสะอาด 
ขาวผองแลวกจ็ริง  แตกระนัน้กล่ินน้ําดาง  หรือกล่ินโคมัย  ท่ีแทรกติดอยูก็หาหมดส้ิน 
ไปไม;  ชางซักมอบผานั้นคืนใหแกเจาของ  เขาก็เอาเก็บใสไวในตูอบกล่ิน  (ครานั้น)  
กล่ินดางหรือกล่ินโคมัยใด ๆ  ท่ีแทรกติดอยูซ่ึงยังไมหมดไป  ก็จะหายไปไดโดยเด็ดขาด 
ฉันใด  (ความที่แสดงมาขางตนนี้)  ก็ฉันนัน้เหมือนกัน] 
จ.  พระอรหนัตปญญาวิมุต  กับพระอรหนัตอุภโตภาควิมุต 
        ๐อานนท ! เมื่อใดภิกษุรูซ่ึงสมุทัย ความอัสดง อัสสาทะ  (สวนดี)  อาทีนพ (สวนเสีย)  
และนิสสรณะ  (ทางออก)  [๓ แหงวิญญาณฐิติ 7  และอายตนะ 2] เหลานี้  ตามท่ีมันเปน 
จริงแลว  เปนผูหลุดพนดวยไมถือม่ัน, ภิกษุนี้เรียกวาเปนปญญาวิมุต 
        อานนท ! เม่ือใดภกิษเุขาวิโมกข  8  เหลานี้โดยอนุโลมบาง  เขาโดยปฏิโลมบาง  
เขาท้ังโดยอนโุลมและปฏิโลมบาง  ยอมเขาก็ได  ออกกไ็ด  ในคราวท่ีตองการ  ซ่ึง 
ขอท่ีตองการ  เทาเวลาท่ีตองการ,  และเพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป  เธอไดประจักษ   
แจงเขาถึงอยู  ดวยความรูยิ่งเองในปจจุบันนี้ทีเดียว  ซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ    
อันหาอาสวะมิได,  [๔ ภิกษนุี้เรียกวาเปนอุภโตภาควิมุต] 
ฉ.  พระพุทธเจา  กับพระปญญาวิมุต  
        ๐ภิกษุท้ังหลาย ! ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ  เปนผูหลุดพนแลว  เพราะหายติด  
หมดใคร  ดับเสียไดไมถือม่ัน  รูป...เวทนา...สัญญา  สังขาร...วิญญาณ  เขาจึงเรียกวา 
พระสัมมาสัมพุทธเจา 
        แมภกิษุปญญาวิมุต  ก็เปนผูหลุดพนแลว  เพราะหายติด  หมดใคร  ดับเสียได   
ไมถือม่ัน  รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ  เขาจงึเรียกวา  พระปญญาวิมุต 
        ในเร่ืองนัน้  อะไรเปนความพิเศษ  เปนขอยิ่งหยอน  เปนขอแตกตางระหวาง 
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  กับภิกษุปญญาวิมุต ?...พระตถาคตอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธะ  เปนผูใหกําเนิดมรรคาท่ียังไมเกดิ  เปน 
{๑ คือ  บรรลุอรหัตตผล  เปนพระอรหนัตในตอนนี้ } 
{๒ ส.ข.17/226-229/156-161 } 



{๓ วิญญาณฐติิ = ท่ีตั้งแหงวญิญาณ มี 7 คือ 1.สัตวท่ีกายตางกันมีสัญญาตางกัน 2. 
   สัตวท่ีกายตางกันมีสัญญาอยางเดยีวกัน 3.สัตวท่ีมีกายอยางเดยีวกัน มีสัญญาตางกัน 
   4.สัตวท่ีมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน 5.-7.อรูปภพ 3 ขอแรกมีอากาสา- 
   นัญจายตนะ เปนตน; อายตนะ(แดน) 2 คือ อสัญญีสัตตายตนะ และเนวสัญญานาสัญญา- 
   ยตนะ บางทีรวมวิญญาณฐิติ 7 และอายตนะ 2 เขาดวยกนั เรียกวา สัตตาวาส 9; ท่ีกลาว 
   ถึงวิญญาฐิติ 7 และ อายตนะ 2 อยางนี้ เปนเพียงวิธียกัเยือ้งเทศนาอยางหน่ึงเทานัน้ จะ 
   ใชขันธ 5 แทนท่ีลงไปก็ได เพราะครอบคลุมเนื้อความทั้งหมด } 
{๔ ที.ม.10/65-66/83-84 (วิโมกข 8 ไดแสดงไวแลวขางตน) }  
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ผูยังประชุมชนใหรูจกัมรรคาท่ียังไมมีใครรูจัก  เปนผูบอกทางท่ียังไมมีใครบอก  เปน   
ผูรูทาง  เปนผูชํานาญทางเปนผูฉลาดในทาง,  สวนสาวกท้ังหลายในบัดนี้  เปนผูดําเนิน 
ตามทาง  เขามาสมทบในภายหลัง ;  นี้แลเปนความพิเศษ  เปนขอยิ่งหยอน  เปนขอแตก 
ตาง  ระหวางพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  [๑ กับภิกษุปญญาวิมุต] 
        ง)  หลักการปฏิบัติท่ีจัดเปนระบบ 
        พุทธพจนท่ีแสดงหลักการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน  มักเปนไปในรูปของคําสอนให   
พิจารณาสภาวธรรมอยางท่ีไดยกมาอางไวแลวขางตน  หากจะแสดงลําดับข้ันตอนของการ 
ปฏิบัติท่ีจะเรียกไดวาเปนระบบ  ก็เปนเพยีงการแสดงข้ันตอนอยางกวาง ๆ  พุทธพจนแนว 
นี้ท่ีนับวาละเอียดท่ีสุดและพบบอยท่ีสุดก็คือ  คําสอนแสดงความกาวหนาในการประพฤติ- 
พรหมจรรยของพระภกิษุ  ตั้งแตออกบวชจนบรรลุ  [๒ อาสวักขยญาณ]  อีกแนวหน่ึงท่ีนับวา 
ใกลเคียง  ซ่ึงพระพุทธเจาทรงแสดงเองบาง  พระสาวกแสดงบางเปนคร้ังคราว  คือ  [๓ แนว 
จรณะ  15  และวิชชา  3]  นอกจากนี้  ก็มีแตท่ีแสดงเพยีงลําดับหัวขอเปนชุด ๆ  เชน  
[๔ วิสุทธิ 7]  [๕ วิสุทธิ 9]  เปนตน  การท่ีเปนอยางนี้  สันนิษฐานไดวา  แบบแผนและ 
รายละเอียดของแตละข้ันตอนของการปฏิบัติ  คงเปนเร่ืองท่ีทานทําและนําสืบ ๆ กันมา 
ดวยการลงมือปฏิบัติจริง  ตามกระบวนวิธีท่ีอาจารยส่ังสอนและฝกหัดศิษย  นอกจากนั้น  
รายละเอียดปลีกยอยก็ยอมแตกตางกันไปตามกลวิธีของอาจารยตางสํานักกันดวย  ประ 
เพณีปฏิบัติคงดําเนินมาเชนนี้  จนถึงยุคของพระอรรถกถาจารยทานจงึไดนําเอาแบบแผน 
และรายละเอียดบางสวนของข้ันตอนการปฏิบัติเหลานั้นมาเรียบเรียงบันทึกไวในคัมภีร   
ดังตัวอยางท่ีเดน  คือในวิสุทธิมัคค 
        คัมภีรวิสุทธิมัคค  นอกจากแสดงลําดบัข้ันตอนและแบบแผนการฝกดานกจิกรรม 
ภายนอกแลว  ยังแสดงลําดับข้ันของความเจริญกาวหนาภายใน  คือการท่ีปญญาแกกลา 
ข้ึนเปนระดับ ๆ  จนตรัสรู  อยางท่ีเรียกวาลําดับญาณดวย  เคาโครงท่ัวไปของการปฏิบัติ  
ทานถือตามหลักการของไตรสิกขา แลวขยายออกตามแนววิสุทธิ 7  สวนข้ันตอนของความ 
เจริญปญญาภายใน  (วิปสสนาญาณ)  [๖ ทานขยายความจากเน้ือหาบางสวนในคัมภีรปฏิสัม- 
ภิทามัคค]  ในท่ีนี้  [๗ จะแสดงระบบการปฏิบัติท่ีสรุปตามแนวของคัมภีรวิสุทธิมัคค   
นั้น]  ซ่ึงแสดงไดเปนข้ันตอนดังนี ้
{๑ ส.ข.17/125-6/81; มคฺควิทู ท่ีแปลวาผูชํานาญทางน้ัน อรรถกถาแปลวาผูประกาศทาง 
   (ส.อ.2/338) } 
{๒ มีกระจายท่ัวไปในพระสูตรต้ังแตเลมแรกคือ ที.สี.9/102-138/82-112 จนจบอังคุตตรนิ- 
   กาย เชน องฺ.ทสก.24/99/217 และในอภิธรรมบางแหง คือ อภิ.ปุ.36/135/209 } 



{๓ ที.สี.9/163/129; ม.ม.13/26/26; ขุ.จู.30/547/272 } 
{๔ ม.มู.12/298/295 } 
{๕ ที.ปา.11/456/329 } 
{๖ ขุ.ปฏิ.31/มาติกา/1-2; 94/72-159/109 } 
{๗ วิสุทธิ.1/1-3/376 (= 951 หนา) }  
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        เบ้ืองแรก  พึงเขาใจความหมายของคําศัพทสําคัญกอน 
        วิสุทธิ  แปลวา  ความหมดจด  คือ  ความบริสุทธ์ิท่ีสูงข้ึนไปเปนข้ัน ๆ  หมายถึง  
ธรรมท่ีชําระสัตว ใหบริสุทธ์ิ  ยังไตรสิกขาใหบริบูรณเปนข้ัน ๆ  ไปโดยลําดับ  จน 
บรรลุจุดหมายคือนิพพาน  จาํแนกเปน  7  ข้ัน  ดังจะแสดงตอไป 
        [๑ ปริญญา  แปลวา  การกําหนดรู  หรือทําความรูจัก  หมายถึง  การทําความเขาใจ 
ส่ิงตาง ๆ  โดยครบถวน  หรือรอบดาน  แบงเปน  3  ข้ัน  คือ] 
        1)  ญาตปริญญา  กําหนดรูข้ันรูจัก  คือ  รูตามสภาวลักษณะ  ไดแกรูจักจําเพาะตัวของ 
ส่ิงนั้นตามสภาวะของมัน  เชนรูวา  นี้คือเวทนา  เวทนาคือส่ิงท่ีมีลักษณะเสวยอารมณ  
นี้คือสัญญา  สัญญา  คือส่ิงท่ีมีลักษณะกําหนดไดหมายรู  ดังนี้เปนตน  (รูวาคืออะไร) 
        2)  ตีรณปริญญา  กําหนดรูข้ันพิจารณา  คือรูดวยปญญาท่ีหยั่งลึกซ้ึงไปถึงสามัญ 
ลักษณะ  ไดแกรูถึงการท่ีส่ิงนั้น ๆ  เปนไปตามกฏธรรมดา  โดยพิจารณาเห็นความไมเท่ียง 
เปนทุกข  เปนอนัตตา  เชนวาเวทนาและสัญญานั้น  ไมเท่ียง  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  
ไมใชตัวตน  เปนตน  (รูวาเปนอยางไร) 
        3)  ปหานปริญญา  กําหนดรูถึงข้ันละได  คือ  รูถึงข้ันท่ีทําใหถอนความยดึติด  เปน 
อิสระจากส่ิงนัน้ ๆ  ได  ไมเกดิความผูกพนัหลงใหล  ทําใหวางใจ  วางทาที  และปฏิบัติ   
ตอส่ิงตาง ๆ  ไดถูกตอง  เชนเม่ือรูวาส่ิงนั้น ๆ เปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  แลว  กจ็ะ 
นิจจสัญญา  เปนตน  ในส่ิงนั้น ๆ  ได  (รูวาจะทําอยางไร) 
        วิปสสนาญาณ  แปลวา ญาณในวิปสสนา  หรือ  ญาณท่ีนับเขาในวิปสสนา  หรือ  
ญาณท่ีจัดเปนวิปสสนา  ไดแก  ความรูท่ีทําใหเกดิความเห็นแจง  เขาใจสภาวะของส่ิง 
ท้ังหลายตามเปนจริง  ทําใหจิตหลุดพนจากกิเลสและกองทุกขได  แบงเปน  9  ข้ัน  ดงั 
จะแสดงตอไป 
        ตอไปนี้  คือ  สรุปความวิสุทธิมัคคท้ังหมด 
ก.  ระดับศีล  (อธิศีลสิกขา) 
1.  สีลวิสุทธิ  ความหมดจดแหงศีล  คือ  ประพฤติดี  เล้ียงชีวิตถูกตอง  มีศีลบริสุทธ์ิตาม 
ภูมิข้ันของตนคัมภีรวิสุทธิมัคคกลาวมุงเฉพาะการปฏิบัติของพระภกิษุ หมายเอา ปาริ- 
สุทธิศีล 4 คือ ปาติโมกขสังวรศีล  (ศีลคือความสํารวมในพระปาติโมกข เวนจากขอหาม  
ทําตามขออนุญาต รักษาวินยั ประพฤติเครงครัดในสิกขาบทท้ังหลาย) อินทรียสังวรศีล (ศีล 
คือความสํารวจอินทรีย ไดแก ระวังไมใหอกุศลธรรมความช่ัวครอบงําจิตใจในเม่ือรับรู    
อารมณดวยอินทรียท้ัง 6) อาชีวิปาริสุทธิศีล (ศีลคือความบริสุทธ์ิแหงอาชีวะ ไดแกเล้ียง 
ชีวิตโดยทางชอบธรรม)  และ  ปจจยัสันนสิิตศีล (ศีลท่ีเกี่ยวของกับปจจยั  4  ไดแก  การ 



ใชสอยปจจยั  4  ดวยปญญาพิจารณา  ใหเปนไปตามความหมายและประโยชนของส่ิงนั้น ๆ  
ไมบริโภคดวยตัณหา); นอกจากศีล อาจเลือกสมาทานวตัร  โดยเฉพาะธุดงค  13  บางขอ  
เพื่อสงเสริมความมักนอยสันโดษสงัดเพยีรและเล้ียงงาย เปนตน เปนการขัดเกลากิเลส 
เกื้อกูลแกภาวนาตอไป 
{๑ ขุ.ม.29/62/60; วิสุทธิ.3/230 }  
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ข.  ระดับสมาธิ  (อธิจิตตสิกขา) 
2.  จิตตวิสุทธิ  ความหมดจดแหงจิต  คือ  ฝกอบรมจิต  หรือพัฒนาคุณภาพและสมรรถภาพ 
ของจิตจนเกิดสมาธิพอเปนบาทหรือปทัฏฐานแหงวิปสสนา  คัมภีรวสุิทธิมัคควา  ไดแก  
อุปจารสมาธิ  จนถึงอัปปนาสมาธิในฌานสมาบัติท้ัง  8  และแสดงวิธีเจริญสมาธิ  จนถึง 
ไดผลพิเศษคือโลกียอภิญญาท้ัง  5  
ค.  ระดับปญญา  (อธิปญญาสิกขา) 
1)  ข้ันญาตปริญญา  คือ  รูจักสภาวะ 
-  ข้ันทุกขวัฏฐาน  คือ  กําหนดทุกขสัจจ   
3.  ทิฏฐิวิสุทธิ  ความหมดจดแหงทิฏฐิ  คือ  ความรูเขาใจมองเห็นนามรูปตามสภาวะที่เปน 
จริง  ทําใหระงับความเขาใจผิดวาเปนสัตวบุคคลเสียได  เร่ิมดํารงในภูมิแหงความไมหลงผิด  
บางทีกําหนดเรียกเปนญาณอยางหนึ่ง  มีช่ือวา 
        นามรูปปริจเฉทญาณ (1)  หรือเรียกวา  สังขารปริจเฉท  บาง  นามรูปววัฏฐาน  บาง 
หมายถึงความรูจักรูปธรรมนามธรรมวา  ส่ิงท่ีมีอยูเปนอยู  พอนับไดวาเปนของจริง  กมี็แต    
รูปธรรมและนามธรรมเทานั้น  และกําหนดไดวาในการรับรูและเคล่ือนไหวตาง ๆ ของตนน้ัน  
อะไรเปนรูปธรรม  อะไรเปนนามธรรม  เชน เม่ือเหน็รูป  จักขุประสาท  แสง  และรูปหรือสี   
เปนรูปธรรม  จักขุวิญญาณ  หรือการเห็นเปนนามธรรม  ดังนี้เปนตน 
-  ข้ันสมุทัยววฏัฐาน  คือ  กําหนดสมุทัยสัจจ   
4.  กังขาวิตรณวิสุทธิ  ความหมดจดแหงญาณเปนเหตุขามพนความสงสัย  หรือ  ความบริ- 
สุทธ์ิข้ันท่ีทําใหกําจดัความสงสัยได  คือ  กาํหนดรูปจจัยแหงนามรูป  ตามแนวปฏิจจสมุป- 
บาทก็ตาม  ตามแนวกฎแหงกรรมท่ีตาม  ตามแนวกระบวนการรับรูก็ตาม  ตามแนววัฏฏะ 
3  ก็ตาม  หรือตามแนวอ่ืน กต็าม วานามธรรมและรูปธรรมลวนเกดิจากเหตุปจจยั  และเปน 
ปจจัยแกกันและกัน  อาศัยกนั  อันเปนความรูท่ีทําใหส้ินความสงสัยเกีย่วกับกาลท้ัง  3  
คือ  อดีต  อนาคต  และปจจบัุน  ความรูนีก้ําหนดเปนญาณข้ันหนึ่งบางท่ีเรียกวา 
        นามรูปปจจัยปริคคหญาณ  (2)  แปลวา ญาณท่ีกําหนดปจจยัของนามรูป 
        ญาณข้ันนี้  เรียกไดหลายช่ือ  วา  ธัมมัฏฐิติญาณ  บาง  ยถาภูตญาณ  บาง  สัมมา- 
ทัสสนะ  บางและผูประกอบดวยญาณขั้นนี้  พระอรรถกถาจารยเรียกวาเปน  “จูฬโสดาบัน” 
คือ  พระโสดาบันนอยเปนผูมีคติ  คือ  ทางไปกาวหนาท่ีแนนอนในพระพุทธศาสนา. 
2)  ข้ันตีรณปริญญา  คือ  รูสามัญลักษณะ  หรือ  หยั่งถึงไตรลักษณ   
-  ข้ันมัคคววัฏฐาน  คือ  กําหนดมรรคสัจจ  (เฉพาะขอ 5) 
5.  มัคคามัคคญาณทัสสนวสุิทธิ  ความหมดจดแหงญาณท่ีรูเห็นวาเปนทางหรือมิใชทาง  คือยก 



เอารูปธรรมและนามธรรมท้ังหลายข้ึนมาพิจารณาเปนหมวด ๆ  ตามแนวไตรลักษณทีละอยาง ๆ  
เชน พิจารณารูปโดยอนิจจลักษณะ  โดยทุกขลักษณะ  โดยอนัตตลักษณะ  แลวพจิารณาเวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  
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ตามลําดับ  และโดยลักษณะแตละลักษณะไปทีละอยาง  แลวพิจารณาขอธรรมอ่ืน ๆ  เชน ใน 
หมวดอายตนะ  12  ปฏิจจสมุปบาท 12  และอะไรก็ไดทุก ๆ อยาง  แมแต  ภพ  3  ฌาน  4   
อัปปมัญญา  4  สมาบัติ  4  ฯลฯ  ไปตามลําดับไตรลักษณแตละอยางในทํานองเดียวกนันั้น   
(รวมความก็อยูในขันธ  5  นัน้เอง)  จนเร่ิมมองเห็นความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปแหงสังขาร 
ท้ังหลาย  เรียกวาเกดิเปน ตรุณวิปสสนาคือ  วิปสสนาญาณออน ๆ  และในชวงนี้  ก็จะเกิดส่ิง 
ท่ีเรียกวา  วิปสสนูปกิเลส  10  ประการ  ข้ึนมา  ชวนให  หลงผิดวาบรรลุมรรคผลแลว  หรือ 
หลงยึดเอาวิปสสนูปกิเลสนั้นวาเปนทางท่ีถูก  ถาหลงไปตามน้ัน  ก็เปนอันพลาดจากทาง 
เปนอันปฏิบัตผิิดไป  แตถามีสติสัมปชัญญะแกไขได  ก็จะกําหนดแยกไดวาวิปสสนูปกิเลส  
10  นั้นไมใชทาง  แลวกําหนดวิปสสนาญาณท่ีดําเนนิถูกทางพนจากอุปกิเลสแลววา  นั่นแหละ 
เปนทางหรือมรรคาแทจริง  ซ่ึงจะพึงเดนิตอไป  เม่ือความรูนี้เกิดข้ึนแลว  ก็เรียกวา เปน 
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ. 
        ในวิสุทธิขอนี้  มีเนื้อหาซับซอนท่ีพึงทําความเขาใจ  คือ 
        การเจริญวิปสสนาในข้ันท่ีจะใหเกิดวสุิทธิขอนี้เรียกวา  นยวิปสสนา  (การเจริญ 
วิปสสนาโดยนัย  คือพิจารณาโดยจับแงความหมายตามแนววิธีท่ีทานแสดงไวในพระบาลี  
เชนวา  รูปอยางหนึ่งอยางใดก็ตามจะเปนอดีต  อนาคต  หรือปจจุบัน  ก็ตาม  ภายในหรือ 
ภายนอกก็ตาม  ฯลฯ  ลวนไมเท่ียงดังนีเ้ปนตน)  หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา  [๑ กลาปสัมมสนะ] 
(การพิจารณาเปนหมวด ๆ  หรือรวบเปนกลุม ๆ  อยางท่ีอธิบายแลวขางบน)  และความรูท่ีเกิด 
ข้ึนในข้ันนี้  บางทีจัดกันเปนญาณข้ันหนึ่ง  เรียกวา 
        สัมมสนญาณ  (3)  แปลวา  ญาณท่ีพจิารณาหรือตรวจตรา (นามรูปตามแนวไตรลักษณ) 
        เม่ือพิจารณาดวยสัมมสนญาณไปจนญาณแกกลาข้ึน  เร่ิมมองเหน็ความเกดิข้ึนและความ 
เส่ือมสลายไปของส่ิงท้ังหลาย  มองเหน็ความแปรปรวนของปจจุบันธรรมวา  ธรรมเหลานี้   
ไมมีแลวก็มีข้ึน  มีข้ึนแลวกด็ับลวงไป  มองเห็นการเกิดและดับสลายทั้งโดยปจจยั 
และเปนขณะ ๆ  ไป  ก็เร่ิมเกดิญาณใหมเรียกวา อุทยัพพยานุปสสนา  แตยังเปนญาณ 
ใหม ๆ อยู  และญาณนี้ตอนนี้เองท่ีเรียกวา  ดรุณวิปสสนา  หรือตรุณวปิสสนาญาณ  
(วิปสสนาญาณออน ๆ)  ผูไดดรุณวิปสสนานี้  เรียกวา “อารัทธวิปสสก”  (ผูเร่ิมเห็น 
แจงหรือผูไดเร่ิมวิปสสนาแลว)  และในตอนนี้เอง  [๒ วปิสสนูปกิเลส]  เชน  โอภาส 
คือ  แสงสวางแสนงามเปนตน  จะเกิดข้ึน  ชวนใหหลงผิดและติดใจ  ถารูเทาทัน 
ผานพนไปได  กําหนดแยกวาอะไรเปนทาง 
{๑ ฎีกาวา กลาปสัมมสนะ เปนช่ือท่ีชาวชมพูทวีปใช สวน นยวิปสสนา เปนช่ือท่ีชาว 
   เกาะลังกานยิมใช แตหมายถึงวิธีกาเดยีวกัน (วิสุทธิ.ฎีกา3/449); กลาปสัมมสนะ 



   หรือนยวิปสสนานี้เปนวิธีตรงขามกับ อนุปทธรรมวิปสสนา (พิจารณาองคธรรม 
   เรียงลําดับเปนรายขอ; ดูอธิบายในบันทึกท่ี 3 แหงบันทึกพิเศษทายบทนี้); อนึ่งทาน  
   Nanamoli แปล นยวิปสสนา วา Inductive Insight และแปลกลาปสัมมสนะวา  
   Comprehension by Groups.} 
{๒ อุปกเิลสของวิปสสนา ไดแก ธรรมารมณอันนาช่ืนชมท่ีเกิดแกผูไดตรุณวิปสสนา 
   ทําใหเขาใจผิดวาตนบรรลุมรรคผลแลว เปนเหตุขัดขวางไมใหกาวหนาตอไปใน 
   วิปสสนาญาณ มี 10 อยาง ดูเชิงอรรถในตอนวาดวย ธรรมุธัจจ เปนตน.}  
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อะไรไมใชทางไดแลว  ก็เปนอันจบส้ินวิสุทธิขอนี้ 
3)  ข้ันปหานปริญญา  คือ  รูถึงข้ันละความหลงผิด  ถอนตัวเปนอิสระได   
6.  ปฏิปทาญาณทัสสนาวิสุทธิ  ความหมดจดแหงญาณอันรูแหงทางดําเนิน  โดยสาระ 
แท ๆ  หมายถึงวิปสสนาท่ีถึงจุดสุดยอดดวยอํานาจวิปสสนาญาณ  8 กับวิปสสนาญาณ 
ขอท่ี  9  คือสัจจานุโลมิกญาณแตพดูอยางกวาง ๆ  วิสุทธิขอนี้  ไดแก  วิปสสนาญาณ  9 
นั่นเอง  คือ  นบัต้ังแตอุทยัพพยญาณท่ีพนจากวิปสสนูปกิเสแลวเปนตนไป  จนสุดทาง 
แหงความเปนปุถุชนหรือสุดวิปสสนา  วิปสสนาญาณ  9  มีดังนี้   
        1.  อุทยัพพยานุปสสนาญาณ  หรือเรียกส้ัน ๆ  วา อุทยัพพยญาณ (4) ญาณอันตามเ 
ปนความเกดิดบัคือ  พิจารณาความเกิดข้ึนและความดับไปแหงเบญจขันธ  จนเหน็ปจจ-ุ 
บันธรรมท่ีกําลังเกิดข้ึน  และดับสลายไป ๆ  ชัดเจน  เขาใจภาวะท่ีเปนของไมเท่ียง  ทน 
อยูในสภาพเดมิไมได  ไมอยูในบังคับบัญชาตามความอยากของใคร  หยั่งทราบวา  
ส่ิงท้ังหลาย  เกิดข้ึน  คร้ันแลว  ก็ตองดับไป  ลวนเกดิข้ึนแลวก็ดบัไปท้ังหมด  
เม่ือเกิดการรับรูหรือเคล่ือนไหวใด ๆ  ในแตละขณะ  ก็มองเห็นนามธรรม  รูปธรรม  
และตัวรู หรือผูรู  ท่ีเกิดข้ึน  แลวท้ังรูปธรรมนามธรรมและตัวรูนั้นก็ดบัไปพรอมกัน 
ท้ังหมด  เปนความรูเห็นชดัแกกลา  (พลววิปสสนา)  ทําใหละนจิจสัญญา  สุขสัญญา 
และอัตตสัญญาได   
        2.  ภังคานุปสสนาญาณ  เรียกส้ันวา  ภังคญาณ  (5)  ญาณอันตามเห็นความสลาย  
คือ  เม่ือเห็นความเกดิดับเชนนั้นชัดเจนถ่ีเขา  ก็จะคํานึงเห็นเดนชัดในสวนความดับท่ี    
เปนจุดจบส้ิน  มองเห็นแตอาการที่ส่ิงท้ังหลายดับไป ๆ  เห็นวาส่ิงท้ังหลายท้ังปวง 
ลวนจะตองดบัสลายไปท้ังหมด 
        3.  ภยตูปฏฐานญาณ  เรียกส้ันวา  ภยญาณ  (6)  ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏ 
เปนของนากลัว  คือเม่ือพิจารณาเห็นแตความแตกสลายอันมีแกส่ิงท้ังปวงหมดทุก 
อยางเชนนัน้แลว  สังขารท้ังปวงไมวาจะเปนไปในภพใดคติใด  ก็ปรากฏเปนของนากลัว 
เพราะลวนแตจะตองแตกสลายไป  ไมปลอดภัยท้ังส้ิน 
        4.  อาทีนวานุปสสนาญาณ  เรียกส้ันวา  อาทีนวญาณ  (7)  ญาณอันคํานึงเหน็โทษ 
คือ  เม่ือพิจารณาเหน็สังขารท้ังปวงลวนตองแตกสลายไป  เปนของนากลัว  ไมปลอดภัย 
ท้ังส้ินแลว  ยอมคํานึงเห็นสังขารท้ังปวงนัน้วาเปนโทษ  เปนส่ิงท่ีมีความบกพรอง  
จะตองระคนอยูดวยทุกข   
        5.  นิพพทิานุปสสนาญาณ  เรียกส้ันวา  นิพพิทาญาณ  (8)  ญาณอันคํานึงเหน็ดวย 
ความหนาย  คือเม่ือพิจารณาเห็นสังขารวาเปนโทษเชนนัน้แลว  ยอมเกดิความหนาย   



ไมเพลิดเพลินติดใจ 
        6.  มุญจิตุกัมยาตาญาณ  (9)  ญาณหยั่งรูท่ีทําใหตองการจะพนไปเสีย  คือ 
เม่ือหนายสังขารท้ังหลายแลวยอมปรารถนาท่ีจะพนไปเสียจากสังขารเหลานั้น 
        7.  ปฏิสังขานุปสสนาญาณ  หรือ  ปฏิสังขารญาณ  (10)  ญาณอันพิจารณาทบทวน 
เพื่อใหเห็นทาง  คือเม่ือตองการจะพนไปเสีย  จึงกลับหนัไปยกเอาสังขารท้ังหลาย 
ข้ึนมาพิจารณากําหนดดวยไตรลักษณเพื่อมองหาอุบายท่ีจะปลดเปล้ืองออกไป 
        8.  สังขารุเปกขาญาณ  (11)  ญาณอันเปนไปโดยความเปนกลางตอสังขาร  คือ 
เม่ือพิจารณาสังขารท้ังหลายตอไป  ยอมเกดิความรูเหน็สภาวะของสังขารตามเปนจริงวา 
มันก็เปนอยูเปนไปของมันอยางนั้น  
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เปนธรรมดา  หรือเปนธรรมดาของมันอยางนั้นเอง  จึงวางใจเปนกลางทําเฉยได   
ไมยินดยีินราย  ไมขัดใจติดใจในสังขารท้ังหลาย  แตนั้นก็มองเห็นนิพพานเปนสันติบท 
ญาณจึงโนมนอมท่ีจะมุงแลนไปยังนิพพานเลิกละความเกี่ยวเกาะกับสังขารท้ังหลาย  
ญาณขอนี้จัดเปนสิขาปปตตวิปสสนา  คือ  วิปสสนาท่ีถึงจุดสุดยอด  และเปนวุฏฐานคา- 
มินีวิปสสนา  คือ  วิปสสนาท่ีเช่ือมถึงมรรคอันเปนท่ีออกจากส่ิงท่ียดึหรืออกจากสังขาร 
        9.  สัจจานุโลมิกญาณ  หรือ  อนุโลมญาณ  (12)  ญาณอันเปนไปโดยอนุโลมแกการ 
หยั่งรูอริยสัจจ  คือเม่ือวางใจเปนกลางตอสังขารท้ังหลาย  ไมพะวง  และญาณก็โนมนอม 
แลนมุงตรงสูนิพพานแลว  ญาณอันคลอยตอการตรัสรูอริยสัจจ  ยอมเกิดข้ึนในลําดบัถัดไป  
เปนข้ันสุดทายของวิปสสนาญาณ 
        ตอจากอนุโลมญาณ  กจ็ะเกดิ  โคตรภูญาณ  (13)  (ญาณครอบโคตร  คือญาณท่ีเปนหัว 
ตอระหวางภาวะปุถุชนกับภาวะอริยบุคคล)  มาค่ันกลาง  แลวจึงเกิดมรรคญาณใหสําเร็จ 
ความเปนอริยบุคคลตอไปโคตรภูญาณน้ี  ทานวาอยูระหวางกลาง  ไมจดัเขาในวิสุทธิไมวาขอ 
6  หรือขอ  7  แตยอมใหนับเขาเปนวิปสสนาได  เพราะอยูในกระแสของวิปสสนา 
7.  ญาณทัสสนวิสุทธิ  ควมมหมดจดแหงญาณทัศนะ  คือ ความรูในอริยมรรค  4  หรือ  
มรรคญาณ  (14)  นั่นเอง  ซ่ึงเกิดถัดจากโคตรภูญาณ  เม่ือมรรคญาณเกิดแลว  ผลญาณ  
(15)  ก็เกิดข้ึนในลําดับถัดไปจากมรรคญาณน้ัน ๆ  ตามลําดับของแตละข้ันของความ 
เปนอริยบุคคล  ความเปนอริยบุคคยอมเกดิข้ึนโดยวิสุทธิขอนี้  เปนอันบรรลุท่ีหมาย 
สูงสุดแหงวิสุทธิหรือไตรสิกขา  หรือการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาท้ังหมด 
        ถัดจากบรรลุมรรคผลดวยมรรคญาณและผลญาณแลว  ก็จะเกดิญาณอีกอยาง 
หนึ่งข้ึนพจิารณามรรค  ผล  พิจารณากเิลสท่ีละแลว  กเิลสท่ียังเหลืออยู  และ 
พิจารณานพิพาน  (เวนพระอรหันตไมมีการพิจารณากิเลสท่ียังเหลืออยู)  เรียกช่ือวา  
[๑ ปจจเวกขณญาณ  (16)]  เปนอันจบกระบวนการบรรลุมรรคผลนิพพานข้ันหนึ่ง ๆ 
{๑ ญาณตาง ๆ ท่ีมีเลขลําดับกํากับอยูใน ( ) ขางหลังนั้น พึงทราบวาไดแกญาณท่ีในสมัย 
   หลัง ๆ ไดมีการนับรวมเขาเปนชุดเรียกวา ญาณ 16 หรือ โสฬสญาณ อันเปนท่ีรูจักกันดี   
   ในวงการบําเพ็ญวิปสสนา โดยเฉพาะใชในการตรวจสอบท่ีเรียกวา ลําดับญาณ  
   และพึงทราบวาในญาณ 16 นี้ เฉพาะมรรคญาณ และผลญาณสองอยางเทานั้น 
   เปนญาณข้ันโลกุตตระ สวนอีก 14 อยางท่ีเหลือเปนญาณข้ันโลกียท้ังส้ิน 
           อนึ่ง พงึสังเกตวา วิปสสนาญาณ 9 นั้น คัมภีรอภธัิมมัตถสังคหะนับรวมสัมมสนญาณ 
   (3) เขาในชุดดวย จึงเปน วิปสสนาญาณ 10 (สงฺคห.55) }  
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                                        บันทึกพิเศษทายบท 
                                   สําหรับผูสนใจเชิงวชิาการ 
บันทึกท่ี  1  :  คําวา  “บรรลุนิพพาน” 
        คําวา  “บรรลุนิพพาน”  นี้  ใชตามท่ีเหน็วาเปนคําคุนหูหรือฟงงายสําหรับคนท่ัวไป  
แตความจริงคําท่ีถูกตองตรงกวา  หรือถือไดวาเปนศัพทเฉพาะสําหรับกลาวถึงการบรรลุ   
นิพพาน  ไดแกคําวา   “สจฺฉิกิริยา”  (คัมภีรรุนหลังใช  สจฉิฺกรณบาง;  รูปกริยาเปน  
สจฺฉิกโรติ  เปนตน  ซ่ึงแปลตามแบบวา  “การทําใหแจง”  แปลตามอรรถกถาวา 
การทําใหประจักษหมายถึงประสบเอง;  คําวา  “การทํานิพพานใหแจง”  
ฟงดูไมสูสะดวกสําหรับคนทั่วไป  จึงเล่ียงมาใชคําวา  “บรรลุนิพพาน”  แตตอนี้    
ไปบางทีจะใชคําวา  “การประจักษแจงนิพพาน”  แทรกไปบาง  เพราะดูเหมือน 
จะหลีกความเขาใจผิดไดดีกวาคําวาบรรลุนิพพาน;  สวนคําวาบรรลุนั้น  ตรงกับบาลีวา  
“อธิคม”  (รูปกริยาเปน  อธิคจฺฉติ  เปนตน)  และ  “ปตฺติ”  (รูปกริยาและคุณนามท่ีใชกับ 
นิพพานคือ  ปตฺต)  ท้ังสองคํานี้  พบท่ีใชกบันิพพานหลายแหง  แตก็รองลงมา 
และสวนมากใชในคํารอยกรอง  คือ  คาถา 
        สจฺฉิกิริยา  และ กลุม  สจฺฉิกโรติ  เชน ม.อุ.14/50/47; ส.ม.19/44/14; 281/74;  
องฺ.เอก.20/42/9;  องฺฉกฺก22/339/473; ขุ.ปฏิ.31/674/583; ที.ม.10/273/325; 300/351; 
ม.มู.12/132/103; 152/127; ม.อุ.14/397/269; ส.สฬ.18/497/310; 513/321; ส.ม.19/ 
679/190; 754/223; 823/248; องฺ.ติก.20/514/285; องฺ.จตุกกฺ.21/194/266;องฺ.ฉกฺก. 
22/397/351; 301/364; องฺ.นวก.23/241/445; ขุ.ขุ.25/6/4; ขุ.สุ.25/318/377; สจฺฉิกรณ  
เชน องฺ.อ.2/269; 3/237; ขุทฺทก.อ.167; สุตฺต.อ.2/120; ที.อ.3/307; ม.อ.2/315; 3/471;  
วิภงฺค.อ.671 
        กลุม  อธิคจฺฉติ  เชน  รอยแกว =  ม.มู.12/326/332;  ในคาถา  เชน ส.ส.15/101/31;  
ส.นิ.16/699/324;ขุ.อิติ.25/282/310; ขุ.เถร.26/400/427; องฺ.ติก.20/497/207; องฺ.ปฺจก. 
22/179/239; ขุ.วิมาน.26/50/88;ขุ.เถรี.26/448/457  
        กลุม  ปตฺติ;  ปตฺต  มาในคาถาลวน  เชน  ขุ.ธ.25/20/33; ขุ.เถรี.26/474/502; ที.ปา. 
11/365/288; ม.มู. 12/391/421; ส.ส.15/740/278; 845/315; ขุ.สุ.25/311/361; 357/412;  
ขุ.เถร.26/401/434; ขุ.เถรี.26/421/445;432/449 
        คํานอกจากน้ีมีใชกับนพิพานเพยีงประปราย  และสวนมากมาในคํารอยกรองคือ 
คาถา  ไดแกรูปตาง ๆ  ของคํากริยาตอไปนี้คือ  อาเราเธติ  (ใหสําเร็จ)  ผุสติ  (สัมผัส,  
ถูกตอง)  คจฺฉติ  (ถึง)  ลภติ  (ได)  



บันทึกท่ี  2  :  ในฌาน  เจริญวิปสสนา  หรือบรรลุมรรคผล  ไดหรือไม ? 
        มักมีผูสงสัยวา  ในฌาน  จะเจริญวิปสสนาไดหรือไม  หรือวาจะใชปญญาพิจารณา 
ส่ิงใด ๆ  ไดหรือไม  ผูท่ีเขาใจวาไมได  มักอางเร่ืององคฌานวา  ในปฐมฌานมีชีวิตและ 
วิจาร  พอจะคิดอะไรไดบาง  แตฌานสูงข้ึนไปมีอยางมากก็เพียงปติ  สุข  และเอกัคคตา 
จะคิดจะพิจารณาอะไรไดอยางไร  ความจริงองคฌานเปนเพียงองคประกอบท่ีเปน 
เกณฑตัดสินวาภาวะจิตนั้นเปนฌานหรือไมและเปนฌานข้ันใด  มิใชหมายความวา 
ในฌานมีองคธรรมเพียงเทานั้น  อันท่ีจริงนั้น  ในฌานมีองคธรรมอ่ืน ๆ  อีกมากมาย  
ดังท่ีทานบรรยายไวท้ังในพระสูตรและพระอภิธรรม  (ช้ันเดิม)  เชน ม.อุ14/158/118 
กลาวถึงฌานต้ังแตปฐมฌานถึงอากิญจัญญายตนะทุกช้ันลวนมีองคธรรมเชน  ฉันทะ 
อธิโมกข  วิริยะ  สติ  อุเบกขามนสิการ  เปนตน  ใน  อภิ.ส.34/139/44-274/108 แสดง 
องคธรรมท้ังหลายในฌานตาง ๆ  ทุกระดับ  โดยเฉพาะในฌานท่ี   
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เปนโลกุตตระ  (สงฺคณี.อ.336  วาเปนฌานอัปปนาช่ัวขณะจิตเดยีว) มีท้ังอินทรีย  5  
คือ  สัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญามีองคมรรคครบท้ัง  8  มีสมถะและวิปสสนา 
และองคธรรมอ่ืนอีกมาก  (อภิ.ส.34/196/83)  วินย.ฎีกา.2/271  และวิสุทธิ.ฎีกา1/254  
ขยายความหมายของขอความอยางท่ีพบในปฏิส.อ.156, วิสุทธิ.1/90 และ นิท.อ.1/164  
ใหเห็นชัดวาสมาธิและปญญาเกิดข้ึนไดโดยเปนธรรมควบคูกันในฌานจิต  สวนท่ีวา 
เม่ือไมมีวิตกและวิจาร  จะคิดจะพิจารณาอะไรไดอยางไรนั้น  พึงเขาใจวา  ท่ีไมมีวิตก 
และวจิารก็เพราะจิตต้ังม่ัน  มีกําลังแนวแนเปนอยางมากแลว  จึงไมตองคอยยกจิตข้ึน 
สูอารมณ (วิตก)  ไมตองคอยประคองจิตใหเคลาอยูกับอารมณ  (วจิาร)  ตอไปอีก 
จึงยิ่งทํางานพจิารณาไดดียิ่งข้ึนกวามีวิตกวจิาร;  ในคัมภีรวิสุทธิมัคค  (วสุิทธิ.3/206) 
แสดงวิธีเจริญวิปสสนาวา  “บุคคลท่ีเปนสมถยานิก  ออกจากฌานใดฌานหนึ่งในบรรดา 
รูปฌานและอรูปฌานท้ังหลาย  เวนแตเนวสัญญานาสัญญายตนะแลว  ถึงกําหนดพิจารณา 
องคฌานท้ังหลายมีวิตกเปนตน  และธรรมท้ังหลายท่ีประกอบรวมกับองคฌานนั้น 
โดยลักษณะและรสเปนอาทิ”  คําอธิบายท่ีวา  “ออกจากฌาน...แลวพึงกําหนด”  นั้น 
มองแงหนึ่งอาจถือวาเปนเพียงแสดงตัวอยางวิธีปฏิบัติแบบหน่ึง  เพราะในฎีกาท่ี    
อธิบายความตอนนี้เอง(วิสุทธิ.ฎีกา 3/398)  ไดไขความไววา  “คําวาสมถยานิก  
เปนช่ือของผูดํารงในฌาน  หรือในอุปจาระแหงฌาน  บําเพ็ญอยูซ่ึงวิปสสนา” 
        อยางไรกต็าม  เร่ืองท่ีวา  การบําเพ็ญวปิสสนา  จะอยูในฌานหรือออกจาก 
ฌานกอนแลวจึงทําก็ได  หรือวา  อยูในฌานทําไมได  จะตองออกจากฌานเสีย 
กอนจึงจะทําไดนี้  ดูเหมือนวา  อรรถกถาฎีกาท้ังหลายยงัขัดแยงกันอยูบาง   
หลักฐานท่ีกลาวถึงการบําเพญ็วิปสสนาในฌาน  นอกจาก  องฺ.อ.3/352  และ 
วิสุทธิ.ฎีกา 3/398 แลว  ไดพบอีกเพียงแหงเดียวคือที.อ.2/143 ซ่ึงกลาวถึง 
พระอรหันตปญญาวิมุตวา  “พระปญญาวิมุตมี  5  อยางคือ  พระสุกขวปิสสก 1  
และทานผูดํารงอยูในฌาน  4  ฌานใดฌานหน่ึงมีปฐมฌานเปนตน  บรรลุอรหัตตผล 
(อีก  4)”  หลักฐานนอกจากนี้ลวนแสดงการปฏิบัติแบบออกจากฌานกอนเปนพื้น 
เฉพาะอยางยิ่งเม่ือบรรยายวิธีบําเพ็ญวิปสสนาโดยตรง  จะมีขอความทํานองเดียวกนัวา 
“เขาฌานออกแลว  กําหนดองคฌานและธรรมท่ีประกอบรวมกับฌานน้ัน...”  หรือ  
“เขาฌาน  ออกจากสมาบัติแลว  พิจารณาสังขารท้ังหลาย...”  หรือ  “ออกจากสมาบัติ   
แลว  พิจารณาสมาปตติธรรม...”  หรือ  “ออกจากฌานแลว  พิจารณาฌานธรรม...” 
เปนตน (ดู วนิย.อ.1/525,529; ที.อ.2/482; ม.อ.1/343; ส.อ.3/382;  องฺ.อ.2/13;  
สุคฺต.อ.2/511;นิทฺ.อ.2/247,338; วิสุทธิ.2/79; 3/313;  ฯลฯ)  หลักฐากเหลานี้  



แสดงใหเห็นวา  มติท่ัวไปของอรรถกถา  ถือวาถาเขาฌานแลวจะตองออกจากฌานกอน  
จึงจะบําเพ็ญวปิสสนาได  ขอท่ีขัดแยงกันเชนนี้  จะยุติอยางไร  ไมปรากฏคําช้ีแจงโดย 
ตรงในอรรถกถาหรือฎีกา  และยากท่ีจะเคนคําอธิบายออกมาได  แตก็พอหาขอประนอม 
ไดโดยเก็บเหตุผลจากท่ีตาง ๆ  มาเช่ือมตอกันดังตอไปนี ้
        คําบรรยายวิธีบําเพ็ญวิปสสนาโดยออกจากฌานแลวพิจารณาสังขารนั้น  ไดแบบ 
มาจากคัมภีรช้ันรองในพระไตรปฎกนั่นเอง  ตัวอยางท่ีเหน็ชัดคือ  ในคัมภีร ขุ.สุ. 
25/438/548 มีขอความส้ัน ๆ  ตอนหนึ่งวา  “บุคคลรูจักกรรมท่ีปรุงแตงใหเกิด 
อากิญจัญญายตนะวา  มีนันทิเปนสังโยชน  คร้ันรูจักอยางนี้แลว  แตนัน้ยอมเหน็แจง 
(= บําเพ็ญวิปสสนา)  ในอากิญจัญญายตนะน้ัน”  ขอความตอนทายท่ีวา  “แตนั้น  
ยอมเห็นแจงในอากิญจัญญายตนะน้ัน”  คัมภีรจูฬนิทเทส  ซ่ึงเปนคัมภีรช้ันรอง 
ในพระไตรปฎก  (ขุ.จู.30/487/233)  อธิบายขยายความออกไปวา  “หมายความวา 
บุคคลนั้นเขาอากิญจัญญายตนะแลวออกจากอากิญจัญญายตนะนั้นแลว  เห็นแจง 
(ทําวิปสสนา)  ธรรมคือจิตและเจตสิกท้ังหลาย  ซ่ึงเกิดในอากิญจัญญายตนะ 
นั้น  โดยความเปนของไมเท่ียง  โดยความเปนทุกข...”  (ในอรรถกถาของคัมภีร   
ท้ังสองนี้คือ สุตฺต.อ.2/523; นทฺิ.อ.2/298 ก็มีคําอธิบายทํานองเดียวกัน) 
        คําอธิบายเร่ืองนี้ ในคัมภีรช้ันรองก็ดี ในคัมภีรรุนอรรถกถาฎีกาก็ดี  
ลวนจัดไดวาเปนแนวอภิธรรมท้ังส้ิน  ธรรมดาวา  คัมภีรสายอภิธรรมนั้น 
ยอมพยายามวเิคราะหธรรมท้ังหลายออกไปอยางละเอียด  เม่ืออธิบายเร่ืองจิต 
ก็วิเคราะหออกไปเปนขณะ ๆ  แสดงใหเหน็การทํางานของจิตโดยสัมพันธกับ 
ธรรมอยางอ่ืน  เชน  การเกีย่วของกับอารมณ  เปนตน  ในกรณีท่ีจะอาศัยฌานเพื่อ 
บําเพ็ญวิปสสนานี้  ขณะอยูในฌานสมาบัติแท ๆ  ยังทําวิปสสนาไมได  เพราะ 
อารมณของฌาน  
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นั้นอยางหน่ึง  สวนอารมณของวิปสสนาเปนอีกอยางหน่ึง  ขณะอยูในฌาน 
จิตแนบอยูกับอารมณของฌาน  การพิจารณาสังขารดวยจิตเดียวกับจิตท่ีเขา 
สมาบัติ  เปนส่ิงท่ีไมอาจทําได  (องฺ.อ.2/447)  ดังนั้น  จงึตองออกจากอารมณ   
(ของฌาน)เสียกอน  (วินย.อ.1/269)  เพื่อจะไดเปล่ียนอารมณใหม  ซ่ึงกห็มายความวา 
ตองออกจากฌานนั่นเอง  การออกจากฌานนั้นก็ไมมีอะไรมาก  เพียงใหกระแสจิต 
ซ่ึงแนบอยูกับอารมณของฌานนั้นขาดตอนลงเสียดวยการตกภวังค  การท่ีจิตตกภวังค  
นั่นเองคือการออกจากฌาน  (ม.อ.2/40 ; องฺ.อ.3/170,374 ; วิภงฺค.อ.605 ; วินย.ฎีกา 
2/359 ; 4/137 ; วิสุทธิ.ฎีกา 1/263) เม่ือออกจากฌานแลว  ในกรณีนี้  จิตก็ข้ึนสูวิถีอ่ืน 
ในทันที  และดวยอิทธิพลของฌานสืบเนือ่งมา  จิตก็แนวแนเปนอัปปนาสมาธิตอไปอีก 
(มิใชหมายความวา  เม่ือออกจากฌานสมาบัติแลว  จิตจะกลับมาสูสภาพวุนวายหรือ 
หวั่นไหวตามปกติอยางท่ีอาจจะเขาใจกนัไป)  บุคคลผูนั้น  ดํารงอยูในอัปปนาหรือ 
ใชจิตท่ีเปนอัปปนาสมาธินั่นเอง  (วิสุทธิ.1/239; 28/195) เจริญวิปสสนา  โดยกําหนด 
พิจารณาองคฌานท้ังหลาย  (หรือจะพูดใหกวางเพ่ือคลุมถึงธรรมอยางอ่ืนท่ีมีอยูใน 
ฌานท้ังหมดกว็า  พิจารณาฌานธรรม  ฌานสัมปยุตตธรรม  สมาปตติธรรม  สมา- 
ปตติสัมปยุตตธรรม  จิตและเจตสิกท่ีเกดิในฌาน  หรือพจิารณาสังขารท้ังหลาย  
ก็ไดท้ังส้ิน)  ในฌานหรือสมาบัติท่ีตนเพิ่งออกมานั้นจนเห็นไตรลักษณ  (เรียกวา 
กําหนดองคฌาน  ฯลฯ  เปนอารมณของวปิสสนา)  สมาธิท่ีม่ันคงข้ึนดวยการได   
ฌานสมาบัติแลวนี้  จะชวยใหการบําเพ็ญวปิสสนา  สะดวก  คลอง  สําเร็จผลงายมากขึ้น 
ยิ่งไดอภิญญาดวยแลวก็ยิ่งด ี (วิสุทธิ.2/197)  ขอนี้นับวาเปนสวนดีหรือเปนคุณคา 
พิเศษของการเจริญสมถะกอนแลวจึงเจริญวิปสสนาภายหลัง  การเจริญวิปสสนาดวย 
การเขาฌานสมาบัติกอน  เม่ือออกจากฌานสมาบัติแลวจึงใชจิตท่ีเปนสมาธิแข็งกลา 
สืบทอดมาจากกําลังฌานนัน้กําหนดพจิารณาสังขารอยางท่ีกลาวมานี้  อรรถ 
กถาบัญญัติศัพทข้ึนมาเรียกวา  เจริญวิปสสนาท่ีมีฌานเปนบาท  หรือทําฌาน 
ใหเปนบาทของวิปสสนา  (หรือทําสมาบัติใหเปนบาทของวิปสสนา)  และฌาน 
สมาบัตินั้น  ก็เรียกวาฌานท่ีเปนบาทของวปิสสนา  หรือสมาบัติท่ีเปนบาทของ 
วิปสสนาหรือฌานจิตท่ีเปนบาทแหงวิปสสนา  (วิปสสนาปาทกฌาน,  วิปสสนา- 
ปาทกสมาบัติ,  ปาทกัชฌาน  ฯลฯ  เชน  ที.อ.2/537; ม.อ.3/665;  ปฏิส.อ.234-6; 
สงฺคณี อ.355-358 วิภงฺค.อ.156 วิสุทธิ.312-314; วินย.อ.1/173 = ม.อ.1/171 องฺ.อ. 
2/13; วินย.อ.1/188 = ที.อ.1/277 = ม.อ.1/174 = องฺ.อ.2/190 = ปฺจ.อ.125; วินย.อ. 
1/290 = ที.อ.3/108,251 =  ม.อ.2/115 = ส.อ.1/33 = นิทฺ.อ.1/147 = วินย.ฎีกา 1/691;  



ม.อ.2/197 = นิทฺ.อ.2/25 = วนิย.ฎีกา 2/82 ; ม.อ.2/468 ; 3/569,571; วภิงฺค.อ.537; 
ม.อ.3/606; องฺ.อ.1/242, 537; ม.อ.1/196,257; 2/316; ฯลฯ)  เรียกตามข้ันของฌาน 
สมาบัติท่ีเปนบาทนั้นวา  ทําปฐมฌานใหเปนบาท  ทําทุติยฌานใหเปนบาท  ฯลฯ 
ทําอากิญจัญญายตนฌานใหเปนบาท  เปนตน  หรือวา  วปิสสนามีปฐมฌานเปนบาท 
วิปสสนาท่ีทุติยฌานเปนบาท  วิปสสนามีอรูปสมาบัติเปนบาท  ฯลฯ  ยิ่งฌานท่ีเปน 
บาทสูงเทาใด  สมาธิจิตท่ีใชทําวิปสสนากย็ิ่งประณีตม่ันคงมากข้ึนอยูในระดับ 
ของฌานสมาบัติท่ีเปนบาทนั้น  ปญญาท่ีเปนตัววิปสสนาก็อาจถูกเรียกแยกเปนข้ัน ๆ 
ตามฌานสมาบัติท่ีเปนบาท  เชนเรียกวา  วปิสสนาปญญาในระดับปฐมฌาน  หรือ 
ปฐมฌานวิปสสนาปญญา  (องฺ.อ.3/359) เปนตน  และมรรคคือการตรัสรูท่ีจะเกิดขึน้ 
ก็จะประกอบดวยฌานสมาบัติระดับเดยีวกับท่ีใชเปนบาทนั้นเชนกัน  (เกี่ยวกับความ 
สัมพันธระหวางมรรคกับฌานท่ีเปนบาท  พึงดูรายละเอียดและความเหน็ซ่ึงแปลออกไป 
ท่ี สงฺคณี อ.355; วิสุทธิ.3/312  เปนตน  ซ่ึงไดอางแลวขางตน)  ท้ังนี้  ยกเวนเนว- 
สัญญานาสัญญายตนะ  และสัญญาเวทยิตนิโรธ 
        เทาท่ีกลาวมานี้  พอใหเห็นไดวา  คําพูดวา  บําเพ็ญวปิสสนาในฌานก็ดี   
ออกจากฌานแลวบําเพ็ญวิปสสนาก็ดีไมขัดแยงกัน  อยางแรกเปนการพูดนัยกวาง   
จะวาเปนการพูดแบบปริยาย  หรือสํานวนพระสูตรก็ได  ตามนัยนี้  คําวาฌานหมายถึง 
ท้ังตัวยฌานเองแท ๆ  และภาวะจิตท่ีเรียบสมํ่าเสมอม่ันคงดวยกําลังของฌานน้ัน  
ท่ีวาบําเพ็ญวิปสสนาในฌานก็คือเม่ือเขาฌานแลวกใ็ชภาวะจิตท่ีตั้งม่ันดวยกําลัง 
ฌานบําเพ็ญวปิสสนาตอไป  สวนคําพูดอยางหลัง  (วาออกจากฌานแลวบําเพ็ญวิปสสนา)  
เปนการพูดนัยจําเพาะ  จะวาเปนการพูดโดยนิปริยาย  หรือ สํานวนพระอภิธรรมก็ได   
(ทานวาสุดตันตเทศนาเปนปริยายกถา  อภธิรรมเทศนา  เปนนิปปริยายกถา-สงฺคณี  
อ.452; วิสุทธิ.ฎีกา 2/172)  ตามนัยหลังนี้  คําวา   
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ฌานหมายถึงตัวฌานเองแท ๆ  เทานั้น  คือหมายถึง  การท่ีจิตกําหนดแนวอยูกับ 
อารมณของสมถะ  เชน  นิมิตของลมหายใจและกสิณเปนตนเพยีงอยางเดียว 
สวนภาวะจิตท่ีม่ันคงสมํ่าเสมอดวยกําลังฌาน  สํานวนอภิธรรมแยกออกมาเปนอีกตอน 
หนึ่งตางหาก  เปนตอนท่ีออกจากฌานแลว  คือจิตปลอยอารมณของสมถะหลุดไปหรือ 
ขาดตอนไปแลว  แตดวยกําลังฌานจิตจึงยงัคงต้ังม่ันมีสมาธิเปนอยางดี  ถึงตอนน้ีผู    
ปฏิบัติธรรมอาศัยภาวะจิตนีแ้หละบําเพ็ญวิปสสนา  โดยกลับยกเอาฌานพรอมท้ัง 
ธรรมตาง ๆ  เชน  วิตก  วิจาร  ปติ  สุข  ฉันทะ  วิริยะ  เปนตน ซ่ึงมีอยูในฌานท่ีตน 
เพิ่งออกมาแลวนั้นเอง  ข้ึนมาทําเปนอารมณของวิปสสนาเสีย  เม่ือไมยอมเรียกภาวะจติ 
นี้วาอยูในฌาน  ก็ตองหาถอยคํามาเรียกใหเหมาะ  เพราะถึงแมจะออกจากฌานแลว  
แตภาวะจิตตอนน้ีก็มิใชกลับไปมีสภาพอยางเดิมเหมือนเวลากอนเขาฌาน  อรรถกถา 
ยุติปญหานี้  โดยคิดคําข้ึนใชใหม  เรียกวาทําฌานใหเปนบาท  สวนการตัดแยกระหวาง 
ตัวฌานแท ๆ  กับภาวะจิตท่ีตั้งม่ันอยูตอมาดวยกําลังฌาน  อรรถกถาอาศัยหลักเร่ือง 
ภวังคจติมากําหนดเปนการออกจากฌานใหขาดตอนจากกัน  (คําวา  ภวังค  หรือ 
ภวังคจติมีในพระไตรปฎกเฉพาะในคัมภรีปฏฐานแหงพระอภิธรรมเทานั้น  เชน  
อภิ.ป.40/509/163; 516/164; 553/181;1162/384  คร้ันถึงรุนอรรถกถาจึงใชกันดืน่ข้ึน)  
รวมความท่ีสันนิษฐานตามหลักฐานเหลานี้วา  สํานวนพูดโดยปริยายวา “อยูในฌาน 
เจริญวิปสสนา”  มีความหมายครอบคลุมเทากับท่ีอรรถกถาแยกพูดโดยนิปริยายวา  
“เขาฌาน  ออกจากฌานแลวพิจารณาสังขาร”  (เชน  องฺ.อ.2/13)  หรือ  “ออกจาก 
ฌานท่ีเปนบาทแลว  พิจารณาสังขาร”  (เชน วิสุทธิ.3/312)  หรือ “ทําฌานใหเปนบาท 
เจริญวิปสสนา”  (เชน  วิสุทธิ.ฎีกา 1/316)  หรือ  “ไดฌานแลว  เจริญวิปสสนาท่ีมี   
ฌานเปนบาท”  (เชน  วิสุทธิ.1/241; วิสุทธิ.ฎีกา 2/19)  หรือ  “ออกจากสมาบัติแลว 
ทําวิปสสนาดวยจติท่ีตั้งม่ัน”  (เชน  ม.อ.1/171;วิสุทธิ.2/195)  
        สรุปอีกคร้ังหนึ่งวา  ท้ังสํานวนพระสูตร  และสํานวนอภิธรรม  มีสาระสําคัญ 
อยางเดยีวกันคือ  ทําฌานใหเกิดข้ึน  (เขาฌาน)  ก็เพื่อใชกําลังสมาธิของฌานนั้น 
เตรียมจิตใหอยูในสภาพซ่ึงพรอมดีท่ีสุดสําหรับใชเปนท่ีทําการของปญญาท่ีจะคิด 
พิจารณาใหเหน็ความจริงตอไป  เม่ือเขาฌานคือฌานเกดิข้ึนแลว  จิตพรอมดีแลว  
ก็เดินหนาตอไปสูข้ันใชปญญาพิจารณาสภาวะของส่ิงท้ังหลาย  ซ่ึงเรียกวาวิปสสนา 
ภาวะนี้เรียกงาย ๆ  ก็วา  เขาฌานแลวเจริญวิปสสนา  หรือคลายกับพูดวาอยูในฌาน 
เจริญวิปสสนา  แตถาจะพดูใหกระชับลงไปอีก  ก็ตองวา  อาศัยฌาน  เจริญวิปสสนา 
ถึงตอนน้ีฝายอภิธรรมก็มาชวยอธิบายวา  ฌานเปนสมถะ  ยอมยึดหนวงอารมณของมัน 



ไวอยางหน่ึงอยางเดยีวโดยตลอด  เม่ือหันไปใชปญญาพิจารณาส่ิงตาง ๆ  ก็ยอมตอง 
เปล่ียนออกจากอารมณท่ีกําหนดเดิม  และเม่ือเปล่ียนอารมณอยางนัน้จติก็ตกภวังค   
นั่นคือออกจากฌานไปแลว  ตอจากนั้นการพิจารณาเปนเร่ืองของวิปสสนา  นับเปน 
คนละข้ันตอน  แตเพราะไดอาศัยฌานนัน้มีความสัมพันธกันอยู  อรรถกถาจึงใหเรียกวา  
เอาฌานเปนบาท  หรือเปนปทัฏฐานของวปิสสนา  คําอธิบายอยางนี้กรั็บกันดี   
กับขอควาท่ีมีบอย ๆ  ในพระสูตรท้ังหลายวา  เขาฌานอยูแลว  คร้ันเม่ือจิตต้ังม่ัน 
...แลวจึงนอมจิตไปเพื่อวิชชาตาง ๆ  (เชนม.ม.13/505-8/460-1)  ซ่ึงหมายความวา  
อาศัยฌานเปนเคร่ืองทําจิตใหพรอมกอนแลวจึงนําไปใชงาน  ทานเรียกจิตเชนนัน้ 
วา  จิตท่ีควรแกการนําไปใช  (อภินหีารกฺขม)  และจึงเปนบาทหรือเปนปทัฏฐานเพือ่ 
ไดผลสําเร็จท่ีสูงยิ่ง ๆ ข้ึนไป  พระอรรถกถาจารยนับแจงตามขอความในพระสูตร  
ใหเห็นวาจิตเชนนี้ประกอบดวยคุณสมบัติ  8  อยาง  คือ  สมาหิตะ - ตั้งม่ันปริสุทธะ  
- บริสุทธ์ิ  ปริโยทาตะ - ผองใส  อนังคณะ - โปรงโลงเกล้ียงเกลา  วิคตูปกิเลส - 
ปราศส่ิงมัวหมอง  มุทุภูตะ - นุมนวล กัมมนิยะ  - ควรแกการงาน  ฐิตะ  อาเนญ- 
ชัปปตตะ - อยูตัว  ไมวอกแวกหวัน่ไหว  (นิทฺ.อ.2/59; วิสุทธิ.2/203) 
        อยางไรกต็ามผูท่ีไดฌานแลว  แตไมใชฌานเปนบาท  จะเจริญวิปสสนาเพียง 
ดวยอุปจารสมาธิ  หรือขณิกสมาธิ  เทานั้น  ก็ยอมได  แตจะมีสภาพเหมือนกับผูท่ี    
เจริญวิปสสนาอยางเดยีวโดยไมไดฌานมากอนซ่ึงจะไดกลาวถึงตอไป  (ดูเชิง 
อรรถในตัวบท  เพราะมีความเน่ืองกัน) 
บันทึกท่ี  3  :  เนวสัญญานาสัญญายตนะ  ใชทําวิปสสนาสไมได ? 
        เนวสัญญานาสัญญายตนะ  และสัญญาเวทยิตนิโรธ  จัดไดวาเปนสมาบัติ    
จําพวกเสวยผล  มิใชประเภทสําหรับใช   
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ทํากิจ  สมาบัตท่ีิต่ํากวานัน้  คือต้ังแตอากิญจัญญายตนะลงไป  จึงจะใชไดท้ังสําหรับ 
เสวยผลและสําหรับทํากิจ  ท้ังนี้เพราะยังมีสัญญาและธรรมอ่ืน ๆ  ท่ีประกอบรวมอยู 
ชัดเจนพอ  ดังท่ีทานเรีกยอากิญจัญญายตนะวา  เปนยอดแหงสัญญาสมาบัติ  (ขุ.จู. 
30/260/134; และพึงดู  ส.นิ.16/354/181; ส.อ.2/171; องฺ.อ.3/353 ประกอบดวย) 
คือเปนสมาบัติช้ันสูงสุดท่ียงัมีสัญญา  หรือบางทีเรียกวาสัญญัคคะ  แปลวา 
ยอดแหงสัญญา  หรือสัญญาอยางยอด  เพราะเปนสมาบัตโิลกียช้ันสูงสุดท่ีใชทํากจิได  
(ที.อ.1/424) 
        เนวสัญญานาสัญญายตนะ  เปนภาวะที่ละเอียดเกินไปจนเรียกวามีสัญญาก็ไมใช  
ไมมีสัญญาก็ไมใช  ดังกลาวแลวขางบน  และไดช่ืออีกอยางหนึ่งวา  สังขาราวเสสสมาบัติ 
แปลวา  สมาบัติท่ีมีสังขารสักวาเหลืออยู  หรือเรียกอยางงาย ๆ  วาสมาบัติเศษสังขาร 
เพราะมีสังขารซ่ึงอยูในภาวะละเอียดเปนท่ีสุด  ตามปกติถือวาไมชัดพอหรือไมหยาบ 
พอท่ีจะใชทํากิจของวิปสสนา  ไมตองพูดถึงอยูในสมาบัติ  แมออกมาจากสมาบัตินั้นแลว 
จะกลับยกเอาองคธรรมตาง ๆ  ท่ีมีในสมาสบัตินี้ข้ึนมาพจิารณา  กแ็ทบไมมีผูใดทําได   
เวนแตผูมีปญญาอยางพระสารีบุตรข้ึนไป  และแมแตพระสารีบุตรเองก็พิจารณาได   
เพียงแบบเหมารวม  หรือรวบเปนกลุม  อยางท่ีเรียกวา  กลาปวิปสสนา  อยางเดยีว  
มีแตพระพุทธเจาท้ังหลายเทานั้น  ท่ีจะกําหนดองคธรรมแยกออกพิจารณาเปนราย 
ขอตามลําดับ  คือทําอนุปทธรรมวิปสสนาได  (ดู ม.อุ.14/32/32; ส.นิ.16/354/181;  
ที.อ.1/423; ม.อ.3/498; ส.อ.2/171; สงฺคณี อ.327-330; วสุิทธิ.2/146-148; วิสุทธิ.ฎีกา 
2/168,174) 
        แมวาโดยหลักการท่ัวไป  ทานมักกลาวคลุม ๆ  รวม ๆ  กันไปวา  สมาบัติท้ัง  8  
หรือ  รูปฌาน  4  และ อรูปฌาน  4  เปนบาทแหงวิปสสนาไดท้ังหมด  (เชน  ปฏิส.อ. 
236=สงฺคณี อ.356=วิสุทธิ.3/312; ม.อ.2/197,468; 3/569,571;องฺ.อ.3/357; วินย.อ. 
1/290; วิภงฺค.อ.537; นิทฺ.อ.1/147; 2/25; วนิย.ฎีกา 2/94) เปนบาทแหงผลสมาบัติ    
ไดท้ังหมด  (เชน อุ.อ.233)  และรวมกันหมดทุกขอ รวมเปนบาทของนโิรธสมาบัติ   
(เชน ม.อ.2/316)  แตภาวะท่ีเนวสัญญานาสัญญายตนะเปนบาท หาเหมือนกับเอา 
ฌานสมาบัติขออ่ืน ๆ  เปนบาทไม  คือไมใชเปนตัวทํากิจแทจริง  ดังเห็นไดชัดในการ 
เขานิโรธสมาบัติ  ทานชี้แจงใหเห็นวา  สมาบัติท่ีเปนข้ันทําการก็คือ  อากิญจัญญายตนะ 
สวนเนวสัญญานาสัญญายตนะแมจะเปนข้ันตอนท่ีจําเปน  แตก็มีสภาพคลายเปน 
ทางผานเทานัน้  (ที.อ.1/424)  ผูใดจะเขานโิรธสมาบัติ  แมเขาสมาบัติผานมาโดยลําดบั 
จนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแลว  แตในตอนท่ีผานจากอากิญจัญญายตนะกอนจะ 



เขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ไมไดทําบุพกิจ  คือไมไดเตรียมจิตใหพรอมท่ีจะเขา 
นิโรธไว  ก็ไมอาจเขานิโรธสมาบัติได  และเม่ือเขานิโรธไมสําเร็จก็ตองถอยกลับไป 
อยูในอากิญจญัญายตนะ  มิใชคงอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนะ  (วิสุทธิ.3/369;  
พึงนําเหตุผลเกี่ยวกับการท่ีมรรคซ่ึงเกิดข้ึนแกผูพิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
สมาบัติ  ไมเปนเหมือนเนวสัญญาสัญญายตนะโดยส้ินเชิงใน สงฺคณี อ.358 มา 
ประกอบการพิจารณาดวย)  เหตุผลเหลานี ้ พอใจลงสันนิษฐานไดวา เนวสัญญา- 
นาสัญญายตนะสมาบัติเปนภาวะจําเพาะตัว  เปนจดุจําเพาะแหงการเสวยผลของ 
มันเองลวน ๆ  เม่ือออกจากสมาบัตินี้  ก็เปนการออกมาเลย  พูดโดยนิปริยายวาไมมี   
ภาวะจิตสืบเนือ่งในระดับนี้  ในการเจริญวปิสสนา  เมื่อออกจากเนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนะมาพิจารณาสังขารธรรม  ก็มิใชออกเพียงเพื่อเปลียนอารมณเหมือนอยางออก 
จากฌานสมาบัติขออ่ืน  (ความจริง  เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  ไมมีอารมณของ 
มันเองดวยซํ้า  คนท่ีจะเขาสมาบัติขอนี้  กําหนดเอาอากิญจัญญายตนะน่ันเองเปน 
อารมณ  เพื่อจะกาวลวงไปเสีย  เม่ือกาวลวงคือปลอยหรือผละจากอารมณนั้นได   
จึงเขาสูสภาวะที่เรียกวาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัตินี้  เชน ที.ปา.11/355/280;  
อภิ.วิ.35/599/330;  สงฺคณี อ.330; วิสุทธิ.2/144-151)  แตเปนการออกมาสูภาวะจิตใน 
ระดับของสมาบัติท่ีรองลงมา  คือ อากิญจัญญายตนะ  จึงนบัวาเปนการออกจาก 
สมาบัติชนิดท่ีมีความหมายครบถวนท้ังโดยปริยายและโดยนิปริยาย  สํานวนพระสูตร 
จึงบรรยายความตอนน้ีวา  “ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัตินั้น”  แลวพิจารณา 
สังขารธรรมท้ังหลาย  แมวาโดยหลักการท่ัวไป  อาจพดูไดวา  “ทําเนวสัญญานา 
สัญญายตนะ  ใหเปนบาทของวิปสสนา”  (แตความจริงคําท่ีกลาวจําเพาะเจาะจง 
ลงไปอยางนี้ยงัไมพบเลย)  คําวาเปนบาทในท่ีนี้  ก็จะมีความหมายเพียงวาไดผาน 
การเขาเนวสัญญานาสัญญายตนะออกมาแลว  ซ่ึงก็ยอมจะชวยทําใหจิตประณีต 
สนิทมากข้ึนอีกแตกจ็ะตองถือวาภาวะจิตท่ีใชเจริญวิปสสนาเวลานัน้เปนอัปปนา- 
สมาธิระดับอากิญจัญญายตนะอยูนัน่เอง  (พึงระลึกไวดวย  
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วา  สมาธิในอรูปฌานท้ังหมด  ลวนเปนระดับจตุตถฌานทั้งส้ิน  มีขอพิเศษเพยีงวา 
เปนภาวะท่ีประณีต  หางไกลจากปจจนีกธรรมคือส่ิงรบกวนออกไปมากข้ึนเทานัน้ -  
ดู อภิ.ส.34/192/78;  ที.อ.1/441; 2/146; วินย.ฎีกา 2/458) 
        สวนสัญญาเวทยิตนิโรธ  เปนขอท่ีชัดเจนอยูแลววาเปนสมาบัติสําหรับเสวยผลแท ๆ  
และไมอาจเจริญวิปสสนาภายในสมาบัติได  เพราะไมมีสัญญาและเวทนารวมท้ังขันธอ่ืน ๆ 
อันประกอบรวมท่ีจะใชกําหนดพิจารณาได  ยิ่งกวานัน้ยงัมีภาวะพิเศษจากฌานสมาบัติ    
อ่ืน ๆ  ท้ังหมดคือ  เปนแตสมาบัติอยางเดยีวไมเปนสมาธิ  (วภิงฺค.อ.605)  จึงเปนการ 
แนนอนวาตองออกจากสมาบัติกอนจึงเจริญวิปสสนาได  เม่ือออกจากสมาบัตินี้แลว 
จะเจริญวิปสสนาก็ควรมาอยูในภาวะจิตท่ีเปนสมาธิในระดับสูงสุดท่ีจะใชทํากจิได   
กลาวคืออากิญจัญญายตนะ  (หรือจะลงไปใชภาวะจิตระดับตํ่าลงไป  แมจนถึงขณิกสมาธิ   
ซ่ึงไมใชกําลังฌานสมาบัติเลยก็ยอมได  เพราะผูท่ีไดสมาบัติท่ีสูงกวายอมมีสิทธิใน   
สมาบัติท่ีต่ําลงมากวานัน้เปนธรรมดา)  อยางไรก็ตาม  แมวาสมาบัติสูงสุดขอนี้จะ 
ใชเจริญวิปสสนาเองโดยตรงไมได  แตการเขาสมาบัตินี้ก็ยอมชวยเสริมคุณสมบัติ    
ของจิตใหประณีตสนิทยิ่งข้ึน  มีผลดีตอการปฏิบัติธรรมเปนอันมาก  ดังไดกลาวไว    
แลวในตัวบทขางตน 
บันทึกท่ี  4  :  ขณะจิตท่ีบรรลุมรรคผล 
        ตามหลักท่ีวา  ในขณะที่บรรลุอริยมรรค  แมแตผูท่ีมิไดฌานมากอน  จิตก็จะเปน 
สมาธิถึงข้ันอัปปนาคือถึงระดับฌานในเร่ืองนี้  สําหรับผูมีพื้นความรูดานอภิธรรม  
พึงดูลําดับกระบวนการทํางานของจิตในตอนบรรลุมรรคผล  (อัปปนาชวนวารแหง 
มรรควิถี)  ของพระวิปสสนายานิก  ตามนยัท่ีทานแสดงไวในอุทาน  อ.42; ปฏิส.อ.32; 
สงฺคณี อ.359; วิสุทธิ.3/316,324; สงฺคห.22)  ดังท่ีถอดความออกเปนแผนผังไดดังนี ้
                                กามาวาจรชวนะ                     (โลกุตตร)อัปปนาชวนะ 
(สังขารุฯ->ภวงัค->) มโนทฯ->บริกรรม->อุปจาร->อนุโลม->โคตรภู->มัคคจิต->ผลจิต->ภวังค 
                       0         1        2         3        4        5      6-7 
                           ->หรือ -->อุปจาร->อนุโลม->โคตรภู->มัคคจิต->ผลจิต- 
                                        1        2        3        4     5-6-7 
(สังขารุฯ = สังขารุเบกขาญาณ  ซ่ึงเปนวิปสสนาญาณขอท่ี  8; มโนทฯ = 
มโนทวาราวัชชนะ; อนึ่งปฏิส.อ.32  และสงฺคณี อ.359  ไดแสดงเพิ่มจากนี้อีก 
แบบหนึ่งโดยมีอนุโลม 2 ขณะ และมีผลจติขณะเดียว แตมีคําคัดคานใน วิสุทธิ.3/324) 
สวนลําดับจิตของสมถยานิก  อาจแสดงคราว ๆ ไดดังนี้  (ตอนมรรควถีิเหมือนขางบน 



จึงไมแสดงรายละเอียด) 
                ภวังค->ฌานวิถี->ภวังค->วิปสสนาวิถี->ภวังค->มรรควิถี->ภวังค   
        (วิปสสนาวิถีนี้เปนการแสดงแบบคลุม ๆ  ความจริงมีการตกภวังคไดแลว ๆ เลา ๆ ในระหวาง) 
        หลักการท่ีวาจิตท่ีบรรลุมรคผลตองเปนอัปปนาสมาธินี้  เม่ือมองอยางกวาง ๆ   
ทําใหเกดิความคิดวา  ความรูความเขาใจหรือความหยั่งรูหยั่งเห็นท่ีจะแจมแจงชัดเจน 
และแลนลึกถึงข้ันเปล่ียนแปลงพ้ืนจิตของคนได  กําจัดกเิลส  เปล่ียนแปลงบุคลิกภาพไดนัน้   
จะตองเปนประสบการณภายในชนิดเต็มท่ัวหมดท้ังจิตท้ังใจ  หรือโพลงท้ังชีวิตทีเดยีว  
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ตอน  4  :  ชีวติควรใหเปนอยางไร ? 
บทสรุป 
เร่ืองเกี่ยวกับนพิพาน                                                  1 
                                                          บทท่ี  10 
คุณคาและลักษณะพิเศษท่ีพงึสังเกตเกีย่วกบันิพพาน 
1.  จุดหมายสูงสุดของชีวิตเปนส่ิงท่ีอาจบรรลุไดในชาตินี้           
        นิพพานซ่ึงเปนจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา  เปนภาวะท่ีมนุษยสามารถ 
ประจักษแจงไดในชีวิตปจจบัุนนี้เอง  เมื่อเพียรพยายาม  ทําตัวใหพรอมพอ  
ก็ไมตองรอถึงชาติหนา  ดังมีคุณลักษณะอยางหนึ่งของนพิพานวาเปน  
[๑ “สนฺทิฏฐิก”  (เห็นชดัไดเอง,  ประจักษไดในชีวิตนี)้  และ  “อกาลิก”  
(ไมจํากดักาล,  ไมข้ึนตอเวลา)]  และทานไดแสดงขอปฏิบัติตาง ๆ [๒ไวเพื่อ 
ใหบรรลุนิพพานไดในทิฏฐธรรม  คือในชาตินี้]  จึงมีพุทธพจนตรัสยืนยันวา 
        [๓ “เรายอมกลาวดังน้ีวา  :  บุรุษผูเปนวิญู  ไมโออวด  ไมมีมารยา  เปน 
คนตรอง  จงมาเถิด  เราจะส่ังสอนเราจะแสดงธรรม  เม่ือเขาปฏิบัติตามคําส่ังสอน 
ก็จักประจักษแจงดวยปญญาอันยิ่งเองซ่ึงประโยชนยอดเยี่ยมท่ีกุลบุตรท้ังหลายผู    
ออกจากเรือนบวชเปนอนาคาริกโดยชอบตองการ  อันเปนจุดหมายของพรหมจรรย   
เขาถึงอยูในปจจุบันนี้ทีเดียว  (โดยใชเวลา)  เจ็ดป...หกป...หาป... ฯลฯ  หนึ่งเดือน 
...กึ่งเดือน...เจด็วัน”]  
2.  นิพพานเปนจุดหมายท่ีทุกคนเขาถึงได  ไมจํากัดชาติช้ัน  หญิงชาย 
        บุคคลทุกคน  เมื่อมีฉันทะ  เพยีรพยายาม  มีความพรอมแลว  ก็สามารถบรรลุ    
นิพพานได  ไมมีขอจํากัดวาจะตองเปนคนชาติช้ันวรรณะใด  มีฐานะอยางไร 
ยากจน  ม่ังมี  เปนหญิงหรือชาย  เปนคฤหัสถ  หรือบรรพชิต  มีพุทธภาษิตแหงหนึ่งวา 
        “ทางนั้น  ช่ือวาทางสายตรง  ทิศนั้นช่ือวาทิศไมมีภยั  รถช่ือวารถไรเสียง  
ประกอบดวยลอคือธรรมมีหิริเปนฝา  มีสติเปนเกราะกัน้  ธรรมรถนั้น  เราบอกให  
มีสัมมาทิฏฐินําหนาเปนสารถี  บุคคลใดมียานเชนนี้   
{๑ องฺ.ติก.20/495/202 (สนฺทิฏฐิก มีความหมายเทากับทิฏฐธมฺมิก ได เชน ขุทฺทก.อ. 
   137; สุตฺต.อ.1/88; พึงดูองฺ.ปฺจก.22/34/42 และฎีกาแหงอังคุตตรนกิาย อางใน  
   มงคล.2/20 ดวย) } 
{๒ เชน ส.นิ.16/46/22 = 267/139 = ส.ข.17/302/199= ส.สฬ.18/244/177; องฺ.นวก. 
   23/205/365; 255/475. } 



{๓ ที.ปา.11/31/58; ดูประกอบ วินย.4/12/16; ม.มู.12/326/330; ม.ม.13/401/372  
   (ดูพุทธพจนในตอนวาดวย เจโตวิมุตติ-ปญญาวิมุตติ ประกอบดวย เพราะลวน 
   กลาวถึงการประจักษในทิฏฐธรรม; นอกจากนัน้พุทธพจนเกี่ยวกับสติปฏฐานก็    
   แสดงความไวคลายกัน; ดู ที.ม.10/300/351; ม.มู.12/151/126 }  
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จะเปนสตรีหรือบุรุษก็ตาม  เขายอมใชยานนั้น  (ขับไป) [๑ ถึงในสํานักแหงนพิพาน] 
        พระพุทธเจาทรงยินยอมใหสตรีบวชเปนภิกษุณี  ท้ังท่ีสภาวะทางสังคมไมอํานวย 
ก็ดวยเหตุผลท่ีวาหญิงบวชในธรรมวินัยแลว  [๒ ก็สามารถประจักษแจงโลกุตรธรรม 
ตั้งแตโสดาปตติผลถึงอรหัตตผลไดเชนเดยีวกับชาย]  
        คร้ังหนึ่ง  พระโสมาภิกษุณี  เขาไปนั่งพักอยู  ณ  โคนไมตนหนึ่งในปา  
มารประสงคจะแกลงหลอกจึงเขามากลาวคาถาวา 
        “สถานะซ่ึงทนอยูไดยากเปนท่ีเหลาฤาษีพึงลุถึง  สตรีมีปญญาแคสองนิ้ว  
ยอมไมอาจบรรลุได” 
        พระเถรีนั้นตอบวา 
        [๓ “ความเปนหญิงจะเกี่ยวอะไร  ในเมื่อใจต้ังม่ันดี  ในเม่ือญาณเปนไปอยูแก   
ผูเห็นแจงธรรมอยางถูกตอง, ผูใดยังมีความยึดถืออยูวา  เราเปนหญิง  หรือเราเปนชาย 
หรือยังมีความรูสึกคางใจอยูวาเรามีเราเปน  มารจึงควรจะพูดกับเขาผูนัน้ได”] 
        ในแงของความเปนชาวบานและชาววัด  หรือคฤหสัถกับบรรพชิต  ก็มีพุทธพจนวา 
        [๔ “เราไมสรรเสริญการปฏิบัติผิด  ไมวาของคฤหัสถหรือบรรพชิตก็ตาม,  คฤหัสถก็ดี   
บรรพชิตก็ดี  ปฏิบัติผิดแลว  เพราะขอท่ีปฏิบัติผิดนั้นเปนเหตุ  ยอมไมเปนผูยังกุศลธรรม 
ท่ีเปนทางรอดพน  (ญายะ)  ใหสําเร็จได;  เราสรรเสริญการปฏิบัติชอบ  (สัมมาปฏิบัติ)  
ไมวาของคฤหสัถ  หรือบรรพชิตก็ตาม,  คฤหัสถก็ดี  บรรพชิตก็ดี  ปฏิบัติถูกแลว  
เพราะขอท่ีปฏิบัติถูกตองนั้นเปนเหตุ  ยอมเปนผูยังกุศลธรรมท่ีเปนทางรอดพนให   
สําเร็จได”]   
        และมีพุทธพจนตรัสถึงความหลุดพนของคฤหัสถกับบรรพชิตวา 
        [๕ “เราไมกลาว  (วามี)  ความแตกตางอะไรเลย  ระหวางอุบาสกผูมีจิตหลุดพน 
แลวอยางนี้กับภิกษุผูมีจิตหลุดพนแลวตลอดรอยป  คือ  วมุิตติ  กับ  วิมุตติ  เหมือนกนั”] 
{๑ ส.ส.15/144/45 } 
{๒ วินย.7/515/323 } 
{๓ ส.ส.15/526-7/189; ขุ.เถรี.26/437/451 } 
{๔ ม.ม.13/710/650; เทียบ ส.ม.19/68-69/23 } 
{๕ ส.ม.16/1633/516; ขอความวา คือวมุิตติกับวิมุตติเหมือนกัน พระไตรปฎกแปลฉบับ 
   ภาษาไทยวา “คือหลุดพนดวยวิมุตติเหมือนกัน” ท้ังนี้เพราะบาลีฉบับอักษรไทยเปน 
   ยทิท วิมุตฺติยา วิมุตฺตนฺติ สวนฉบับอักษรพมาและอักษรโรมันเปน ยทิท วิมุตฺติยา  
   วิมุตฺตินฺติ แตขอความนี้มีใน องฺ.ปฺจก.22/31/35 ดวย และท่ีนั้นพระไตรปฎกภาษาไทย 



   แปลไปอีกอยางหนึ่ง, พึงดไูขความของอรรถกถาดวย (ส.อ.3/403; องฺ.อ.3/22) และ 
   ในอรรถกถานั้นวา วิมุตตินี ้หมายถึง อรหตัตผลวิมุตติ; อยางไรก็ตามคัมภีรรุนมิลินท 
   ปญหาเปนตนมา (ตั้งแตราว พ.ส.500) กลาววาคฤหัสถบรรลุอรหัตตผลตองอุปสมบท 
   ในวนันั้น มิฉะนั้นจะตองปรินิพพาน (มิลินฺท.300); ปญหาวาเม่ือเปนคฤหัสถบรรลุ    
   นิพพานได แลวจะบวชทําไม ดู มิลินฺท.316}  
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        เร่ืองชาติช้ันวรรณะ  นบัวาเปนปญหาใหญในชมพทูวีป  จึงมีพุทธพจนตรัสย้ําเร่ือง 
นี้บอย ๆ  ดังตัวอยางเร่ืองหน่ึง  เปนคําสนทนาระหวางพระพุทธเจากับพราหมณช่ือ 
เอสุการี  คัดมาบางตอนดังนี ้พราหมณ :  ทานพระโคดมผูเจริญ  พราหมณท้ังหลาย 
บัญญัติทรัพยไว  4  อยาง...(คือ)  บัญญัติการภิกขาจารใหเปนทรัพยประจาํตัวของ 
พราหมณ...บัญญัติธนูกับแลงใหเปนทรัพยประจําตัวของกษัตริย..บัญญัติกสิกรรม 
และการเล้ียงโคใหเปนทรัพยประจําตัวของแพศย...บัญญัติเคียวและไมคานใหเปน 
ทรัพยประจําตัวของศูทร...พราหมณท้ังหลายบัญญัติทรัพยไว  4  อยางดงันี้  ทาน 
พระโคดมผูเจริญจะตรัสวากระไรในเร่ืองนี ้? 
พระพุทธเจา  :  แนะพราหมณ  ชาวโลกท้ังหมดพรอมใจกันอนุญาตขอตกลงนี้ไว   
แกพราหมณท้ังหลายวา  (ขอพราหมณท้ังหลาย)  จงบัญญัติทรัพย  4  ประการเหลานีเ้ถิด 
ดังนี้หรือ ?  
พราหมณ  :  มิใชเชนนี้  ทานพระโคดม 
พระพุทธเจา  :  แนะพราหมณ  เปรียบเหมือนบุรุษยากไร  ไมมีอะไรเปนของตน 
เปนผูขัดสน,  คน (พวกหนึ่ง)  เอากอนเนื้อข้ึนแขวนใหแกเขาผูไมมีความปรารถนาเลย 
โดยบอกวา  นีแ่นะพอมหาจาํเริญ  เธอกินเนื้อนี้เสีย  และจายเงินคาเนื้อมา  ดังนี้ฉันใด  
พวกพราหมณก็ฉันนั้น  ยอมบัญญัติทรัพย  4  อยางเหลานีแ้กสมณพราหมณท้ังหลาย 
เหลานั้น  โดยไมไดรับความยินยอม 
        นี่แนะพราหมณ  เรายอมบัญญัติอริยโลกุตตรธรรม  วาเปนทรัพยประจําตัวของคน 
(ทุกคน)  ฯลฯ  แนะพราหมณ  ทานจะเหน็เปนประการใด  (สมมติวา)  ขัตติยราช 
ผูไดรับมูรธาภิเษกแลว  รับส่ังใหบุรุษชาติตาง ๆ กัน  100  คนมาประชุมกันวา 
มาเถิดทานท้ังหลาย  ในบรรดาทานท้ังหลายน้ัน  ผูใดเกิดจากตระกูลกษตัริย  จาก 
ตระกูลพราหมณ  จากตระกลูเจา  ผูนั้นจงเอาไมสัก  ไมสาละ  ไมสน  ไมจันทน   
หรือไมทับทิม  มาทําเปนไม  สีไฟ  จงกอไฟ  ใหความรอนปรากฏ ;  มาเถิดทานท้ังหลาย 
ในบรรดาทานท้ังหลายน้ัน  ผูใดเกิดจากตระกูลจัณฑาล  จากตระกูลพราน  จากตระกูล 
ชางสาน  จากตระกูลชางรถ  จากตระกูลคนเทขยะ  ผูนั้นจงเอาไม  รางสุนัข  ไมรางสุกร  
ไมรางยอมผา  หรือไมละหุง  มาทําเปนไมสีไฟ  จงกอไฟ  ใหความรอนปรากฏ;  นี่แนะ 
พราหมณ  ทานเห็นเปนประการใด  ไฟท่ีคนผูเกิดจากตระกูลกษตัริย  จากตระกูลพราหมณ   
จากตระกูลเจา  เอาไมสัก  ไมสาละ  ไมสน  ไมจันทน  หรือไมทับทิม  มาทําเปนไมสีไฟกอข้ึน 
ใหมีความรอนปรากฏไฟนัน้เทานั้นหรือจึงจะมีเปลว  มีสี  มีแสง  และสามารถใชทํากิจท่ี   
พึงทําดวยไฟได,  สวนไฟที่คนผูเกิดจากตระกูลจันฑาล  จากตระกูลพราน  จากตระกลู 



ชางสาน  จากตระกูลชางรถ  จากตระกูลคนเทขยะ  เอาไมรางสุนัข  ไมรางสุกร  ไมราง 
ยอมผา  ไมละหุง  มาทําเปนไมสีไฟ  กอข้ึน  ใหมีความรอนปรากฏ  ไมมีเปลว  ไมมีสี   
ไมมีแสง  ไมสามารถใชทํากิจท่ีพึงทําดวยไฟไดอยางนั้นหรือ? 
พราหมณ  :  มิใชเชนนัน้  ทานพระโคดมผูเจริญ...ไฟท้ังหมดนั่นแหละมีเปลว  มีสี  
มีแสง  และไฟทั้งหมดใชทํากิจท่ีพึงทําดวยไฟได  
พระพุทธเจา  :  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ทานพราหมณ  บุคคลแมหากออบวชเปน 
อนาคาริกจากตระกูลกษัตริย  และเขาอาศัยธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว 
เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ  ก็ยอมเปนผูยังกุศลธรรมท่ีเปนทางรอดพนใหสําเร็จได,  
แมหากออกบวชเปนอนาคาริกจากตระกูลพราหมณ...จากตระกูลพราหมณ... 
จากตระกูล  
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ศูทร  และเขาอาศัยธรรมวินยัท่ีตถาคตประกาศแลว  เปนผู...มีสัมมาทิฏฐิ  [๑ กย็อมเปน 
ผูยังกุศลธรรมท่ีเปนทางรอดพนใหสําเร็จได”] 
3.  นิพพานอํานวยผลที่ยิ่งกวาลําพังความสําเร็จทาจิตจะใหได   
        การบรรลุนิพพาน  แมจะอาศัยความสําเร็จทางจิต  (เจโตวิมุตติ)  คือ  ฌานสมาบัติ   
เปนพื้นฐานบางไมมากก็นอย  และผูบรรลุนิพพานก็มีความเก่ียวของกบัความสําเร็จ 
ทางจิตนั้นอยูเร่ือย ๆ  ในการดําเนินชีวิต  แตนิพพานก็เปนภาวะตางหากจากความ 
สําเร็จทางจิตเหลานั้น  เปนความหลุดพนแมจากความสําเร็จทางจิตเหลานั้น  เปนส่ิง 
ท่ีประจักษแจงตอเม่ือสามารถกาวลวงความสําเร็จทางจิตไปได  มีขอควรสังเกต 
เกี่ยวกับผลพิเศษของการบรรลุนิพพานคือ 
        1)  ทําใหเกิดความหลุดพนข้ันสุดทายท่ีเด็ดขาด  ส้ินเชิง  ชนิดท่ีเปนธรรมดา 
ธรรมชาติ  ไมถอยกลับเชน  ในทางจริยธรรม  มีความไมเห็นแกตวัท่ีแทจริง  ชนิด 
ท่ีเปนผลซ่ึงเกิดข้ึนเอง  เปนอาการของการท่ีไดทําลายความยึดม่ันในตัวตนลงได   
ดวยปญญาท่ีมองเห็นสภาวะของส่ิงท้ังหลาย  ซ่ึงไมนาและไมอาจจะเขาไปยึดถือ 
ผูกพันเอาไวกบัตัวตนได  ในเม่ือเปนอาการท่ีเปนไปเองตามธรรมชาติ  ความไมเหน็ 
แกตวันั้นจึงทําไดโดยไมตองฝน  ไมตองอาศัยกําลังจิต  ไมตองอาศัยการยึดอันหนึ่ง 
เพื่อปลอยหรือใหหลุดออกจากอีกอยางหน่ึง  เชน ไมตองอาศัยความยึดมั่นในอุดมคติ   
ความอุทิศตัวใหแกส่ิงประเสริฐท่ีศรัทธาอยางสุดจิตสุดใจ  ความขมหรือระงับกิเลส 
ดวยกําลังสมถะหรือวิปสสนาระหวางปฏิบัติธรรม  และความนอมดิ่งดืม่ด่ําในภาวะ 
แหงฌานสมาบัติ  เปนตน 
        2)  ในการท่ีจะประจักษแจงนิพพานนั้น  ไมวาผูปฏิบัติจะไดบรรลุความสําเร็จ 
ทางจิตไวแลวสูงเพียงใดก็ตาม  เขาจะตองหลุดพนจากความติดใจพอใจในผลสําเร็จ 
ทางจิตนั้น  มองเห็นสภาวะของผลสําเร็จนั้นตามแนวทางของเหตุปจจัยตามธรรมชาติ  
กาวลวงความผูกพนกับผลสําเร็จเหลานั้นไปไดกอนจึงจะบรรลุนิพพานได   
อยางไรก็ตาม  การขามพนไปไดนั้นแหละ  กลับเปนสวนเติมเต็มของความ 
สําเร็จทางจิต  หรือเปนความพนไปได  ชนดิท่ีชวยทําใหสมบูรณ 
        - ผลสําเร็จทางจิตเทาใดก็ตามท่ีตนเคยไดไวแลว  ผูบรรลุนิพพานสามารถ 
ใชประโยชนไดท้ังหมดเชน  ใชเปนท่ีพกัผอนหาความสุขยามวางอยางท่ีเรียกวา   
ทิฏฐธรรมสุขวิหาร  เปนการนําเอาฌานสมาบัติมารับใชการดําเนินชีวติประจําวนั 
เปนตน 
        - ทําใหผลสําเร็จทางจิตท่ีเคยไดไวแลว  ซ่ึงตามปกตยิังอาจเส่ือมถอยได  



กลายเปนภาวะไมเส่ือมถอย 
        - เพิ่มความสามารถและขยายวิสัยแหงการเสวยผลสําเร็จทางจิตใหกวางขวาง 
ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน  ถาเดิมเคยไดถึงสมาบัติ  8  เม่ือบรรลุอนาคามิผลหรืออรหัตตผลแลว 
ก็สามารถกาวตอไปถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ 
        3)  ความสําเร็จทางจิตอาจระงับกิเลสและความทุกขไวไดเปนเวลายาวนาน  
แตก็ยังไมเดด็ขาด 
{๑ เอสุการีสูตร, ม.ม.13/665-670/614-622 }  
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กิเลศและความทุกขกลับฟนข้ึนได  นับวาเปนของช่ัวคราวเพราะเปนวิธีขมหรือทับไว   
หรือฝากฝงใจไว  กับส่ิงอ่ืน  แตการบรรลุนิพพานทําใหกิเลสและความทุกขนั้นสูญส้ิน 
ไปโดยเด็ดขาด  เพราะขุดหรือถอนท้ิงดวยปญญา  และส่ิงท่ีดับไปในการประจักษแจง 
นิพพานนั้นกเ็ปนการดับเฉพาะส่ิงท่ีช่ัวราย  ไดแกตวัวุนและเหตุใหวุนตาง ๆ  เชน  
ดับโลภะ  โทสะ  โมหะ  ดบัตัณหา  ดับภพ  ดับทุกข  ดบัอวิชชา  มิไดดับอะไร 
ท่ีเปนส่ิงดีงามเลย  และเม่ือดบัส่ิงช่ัวรายแลว  ก็กลับมีคุณลักษณะท่ีดีเดนข้ึนมาแทน 
อยางชนิดเปนไปเองตามธรรมดา  นอกเหนือจากความสุข  คือ การดําเนินชีวิตดวย 
ปญญาและการบําเพ็ญกิจดวยกรุณา  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีลําพังความสําเร็จทางจิตไมอาจ 
ใหเกดิข้ึนได  ดังนั้น  ผูประจักษแจงนพิพานอยางเดยีว  แมจะไมไดความสําเร็จ 
ทางจิตท่ีสูงสง  ก็ยังประเสริฐกวาผูท่ีไดฌานสมาบัติอยางสูง  แตไมประจักษแจง 
นิพพาน 
        4)  การบรรลุนิพพานทําใหเกดิความเปล่ียนแปลงในตัวมนษุยถึงขั้นพื้นฐาน  
เปล่ียนจิตใจ  เปล่ียนลักษณะความคิด  เปล่ียนบุคลิกภาพ  มีโลกทัศนและชีวทัศน    
อยางใหม  มีระบบพฤติกรรมม่ันคง  ท้ังน้ีเพราะมีความเปล่ียนแปลงในทางจิตใจ 
ท่ีสําคัญ  2  ดาน  คือ  ความรู  ความเขาใจ  ความคิดเหน็  และความเช่ือถือ  
อันเปนเร่ืองทางดานอวิชชาและปญญาอยางหนึ่ง  และความรูสึกเกีย่วกับ 
คุณคาหรือการสนองความตองการ  อันเปนเร่ืองทางดานตัณหาและฉันทะ 
อีกอยางหนึ่ง  ท้ังสองดานนีสั้มพันธกันแตอาจแยกพูดไดคนละระดับ 
        เม่ือเด็กชาย  ก.  ถูกเรียกตัวมาพบครู  ข.  ถาเขาเขาใจวา  ครู  ข.  กาํลัง 
หาความผิดและคิดลงโทษเขาเด็กชาย  ก.  อาจกลัวตวัส่ัน  แตถารูวาครู  ข. 
ใจดีเรียกมาแนะนําดวยเมตตา  เขาอาจมีอาการสงบและอบอุนใจ  คนท่ีมักมอง 
เห็นคนอ่ืนเปนศัตรู  กับคนที่มักมองเห็นคนอ่ืนเปนมิตร  ก็ยอมมีความรูสึก 
มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมตางกัน  คนผูหนึ่งเช่ือและอยากไดเพชรสายฟา 
ท่ีเขาวาซอนอยูท่ีถํ้าแหงหนึง่ในภเูขากลางปาตามลายแทง  เขาอาจยอมลงทุน 
อยางมากมาย  ยอมเส่ียงชีวิต  ตลอดจนอาจถึงกับเขมฆาคนอ่ืน ๆ  หลายคนยอมใช    
เวลามากมายคนหาเพชรนัน้  แตคนอีกผูหนึ่ง  ไมอยากได  ไมสนใจแมเพียงจะหนัมา 
ฟงเขาเลาเร่ืองราวของเพชร  มนุษยปุถุชนปรารถนารูป  รส  กล่ิน  เสียง 
โผฏฐัพพะท่ีพงึใจ  เขายอมต่ืนเตนฝนใฝ  เอาใจจดจอ  และทําการตาง ๆ  
เพื่อใหไดส่ิงเหลานี้มาเสพเสวย  และเขาเขาใจวาเขาสามารถครอบครองเปนเจา 
ของส่ิงเหลานั้นไดจริง  สุขทุกขของเขาก็ข้ึนอยูกับการไดหรือไมไดและความ 



ผันผวนปรวนแปรของส่ิงเหลานี้  สวนผูบรรลุนิพพานแลวมองเห็นโลกและ 
ชีวิตตามสภาวะของธรรมดาแหงธรรมชาติ  ไมเห็นอะไรที่จะเอาตวัตนเขา 
ครอบครองซอนข้ึนไวได  มองเห็นส่ิงท้ังหลายกวางพนออกไปจากการเพงจองหา 
เวทนาทีจ่ะเสพเสวย  มองเห็นการท่ีจะตองปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลายไปตามความสอด 
คลองกับสภาพท่ีเปนจริง  การท่ีจะต่ืนเตนฝนใฝใจจดจอวิ่งวุนไปกับการแสวงหา 
ส่ิงเสพเสวยเหลานั้นจึงไมมี  ความเขาใจความสัมพันธของตนกับส่ิงท้ังหลายที่แวดลอม  
ไมวาจะเปนทรัพยสิน  ผูคน  ธรรมชาติ  และชีวิตของตนเปล่ียนไปเปนอยางใหม  
ความรูสึกเกีย่วกับคุณคาของส่ิงท้ังหลายท่ีตนเขาไปเกีย่วของดวย  ก็เปล่ียนไป 
นําไปสูบุคลิกภาพและระบบพฤติกรรมอยางใหมท่ีเรียกวาลอยพนจากโลกธรรม 
หรือถึงอยูในโลก  แตไมติดโลก  ไมเปรอะเปอนโลก  โลกฉาบทาไมได  ภาวะหลุดพน 
และเกดิความเปล่ียนแปลงในชีวิตเชนนี้  ยาก  
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จะพรรณนา  ทานจึงมักบรรยายดวยคําอุปมา  เชนวา  เหมือนฟนไขหายปวยสรางเมา 
เย็นลงไดหายรอนขับส่ิงหมักหมมออกหมดแลว  หลุดจากบวง  พนจากเคร่ืองผูกมัด 
ข้ึนฝงได  ขามถึงฝงท่ีปลอดภัย  น้าํใสสงบ  เปนตน  อุปมาเหลานี้หลายขอมีลักษณะ 
รวมในแงท่ีวา  แสดงภาวะเดมิซ่ึงติดขัดวุนวายไมสะดวกตองมัวสาระวนกับการดิน้ 
รนปกปองและทรงตัวเอง  ไดรับความสุขจากการผอนบรรเทาทุกขภัยไปไดคราวหนึ่ง ๆ  
จํากัดตัวและจาํกัดความสนใจกับสถานการณแหงการดิ้นรนของตนในขอบเขตอันคับแคบ 
นิพพานเปนความเปล่ียนหรือพนจากภาวะเชนนั้นไปสูความเปนอิสระ  เปนไทแกตน  
สามารถขยับเขยื้อนเคล่ือนไหวไดอยางคลองตัวตามปรารถนา  ไมตองมัวหวงกังวล 
กับการปกปองรักษาตัวตน  อยูในภาวะปลอดโปรงโลงไปไดท่ัวและมองเห็นกวางไกล  
ขออุปมาเหลานั้นบางขอใชกับภาวะท่ีเปนผลสําเร็จทางจิตไดดวย  แตกระน้ันกย็ัง 
มีขอแตกตางคือความสําเร็จทางจิตใหเกิดผลอยางนี้ไดเพียงช่ัวคราว 
        5)  เปนธรรมชาติของมนุษยอยางหนึ่งท่ีจะพยายามแสวงหาความหมายและ 
จุดหมายของชีวิตท่ีสูงสงยิ่งไปกวาเพยีงการเกิดมาหาอารมณเสพเสวยแลวก็จากโลกไป  
บางคร้ังมนุษยอาจถูกความจาํเปนทางวัตถุ  หรือความดินรนในการดํารงชีวิตบีบค้ันใหลืม 
หรืองดมองหาความหมายเชนนั้นไปชัว่คราว  แตพอมีโอกาสบาง  มนุษยอยางนอยบาง 
กลุมบางพวกก็จะตองหันมาแสวงหา  และในเม่ือยังขามไมพนความสงสัยมนุษยกจ็ะตอง 
หันมาพะวงเร่ืองนี้กันเร่ือยไป  ดังนั้น  ลัทธินิยมหรืออุดมการใดก็ตามซึ่งมุงแตสนองความ 
เปนอยูดีทางวตัถุอยางเดียว  ไมหาท่ีใหใจลง  หรือหาท่ีใหใจลงไมได  ลัทธินิยมหรือ 
อุดมการเชนนัน้ช่ือวามีชองวางกวางใหญอยูในตวั  ขาดความสมบูรณ  ไมอาจสนองความ 
ตองการของมนุษยไดอยางเพียงพอพดูตามสํานวนพุทธศาสนาวา  การสนองความตองการ 
ของมนุษยเพียงแคข้ันทิฏฐธัมมิกัตถะอยางเดียวหาพอไม  จําจะตองใหมีสัมปรายิกัตถะและ 
ปรมัตถะดวย  เม่ือพูดในแงนี ้ ท้ังนิพพานกด็ี  ความสําเร็จทางจิตอยางอ่ืน ๆ  ก็ดี  คือสวน 
เติมเต็มท่ีชวยแกปญหานั้น  อยางไรก็ดี  ระหวางความสําเร็จทางจิต  กบันิพพาน  ความ 
สําเร็จทางจิต  ยังจัดอยูในระดับสัมปรายิกตัถะ  คือประโยชนหรือจดุหมายท่ีลํ้าลึกเลยหนา 
ออกไปจากทิฏฐธัมมิกัตถะ  เปนระดับถัดออกไป  หรือข้ันรอง  ยังจะตองกาวตอไปอีก 
สูข้ันสุดทายคือนิพพาน  ซ่ึงเปนปรมัตถะหรือจุดหมายสูงสุด  อันเปนความสมบูรณ    
ท่ีแทจริง 
จุดท่ีมักเขวหรือเขาใจพลาดเกี่ยวกับนพิพาน 
1.  ความยึดม่ันในความไมยดึม่ัน 
        กระบวนธรรมฝายกอทุกข  อาจเรียกช่ือตามองคธรรมท่ีเปนตัวการสําคัญวา   



กระบวนธรรมฝายอวิชชา-ตัณหา  สวนกระบวนธรรมฝายดับทุกข  ก็อาจเรียกช่ือ 
ตามองคธรรมท่ีสําคัญวา  กระบวนธรรมฝายวิชชา-วิมุตติ  ถาเรียกอยางงาย ๆ  
ฝายแรกคือ  ไมรูจึงติด  ฝายหลังเปน  พอรูก็หลุด  ในฝายอวิชชาตัณหา  นั้น 
องคธรรมท่ีเปนข้ัวตอซ่ึงพาเขาไปหรือนําไปสูชาติภพ  กคื็อ  อุปาทาน  ท่ีแปลวา 
ความถือม่ันความยึดม่ัน  หรือความยึดติดถือม่ัน  สวนในฝายวิชชา-วิมุตติ   
องคธรรมท่ีเปนข้ัวตอซ่ึงพาออกไปหรือ  
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เปนจุดแยกออกจากสังสารวฏัฏ  ไดแก  นพิพิทา  แปลกนัวา  ความหนาย  คือหมดใคร   
หายยาก  หรือหายติด  องคธรรมสองฝายนี้มาจับคูตรงขามกันเปน  อุปาทาน  กับนิพพทิา 
อุปาทาน  เกิดจากอวิชชาท่ีไมรูจักส่ิงนั้น ๆ  ตามสภาวะท่ีแทจริง  เปดทางใหตณัหา 
อยากไดใครจะเอามาครอบครองเสพเสวย  แลวเอาตัวตนเขาผูกพันถือม่ันถือหมายวา 
ตองเปนอยางนั้น  ตองเปนอยางนี้  ท่ีเรียกวาอุปาทาน  สวนนิพพิทาเกิดจากความรูเขาใจ 
ส่ิงท่ีเคยยึดติดถือม่ันไวนัน้ตามสภาวะ  วามีขอเสียขอบกพรองไมปลอดภัยอยางไร ๆ 
เปนส่ิงท่ีไมนาและไมอาจจะเอาตัวเขาไปผูกพันไว  แลวเกิดความหนาย  หมดความ 
เพลิดเพลินติดใจ  อยากจะผละออกไปเสีย  จะเห็นวาอุปาทานเกิดสืบเนื่องมาจากอวชิชา 
ความไมรูสภาวะ  สวนนิพพทิาเกิดจากความรูเขาใจตามเปนจริง  ซ่ึงทานมีศัพทเฉพาะ 
ใหวา  ยถาภูตญาณทัสสนะ        ขอท่ีพึงย้ําในท่ีนี้ก็คือ  การท่ีนิพพิทาจะเกิดข้ึน  หรือการที่   
จะถอนทําลายอุปาทานไดนัน้  เปนเร่ืองท่ีเกิดจากความรูความเขาใจ  คือเม่ือรูเขาใน 
สภาวะแลวนพิพิทาก็เกิดเอง  อุปาทานก็หมดไปเอง  เปนเร่ืองของกระบวนธรรม 
แหงเหตุปจจยั  [๑ หรือภาวะท่ีเปนไปเองตามเหตุปจจยัของมัน] 
        [๒ บางทีเราสอนกันวา  จงอยายดึม่ันถือม่ัน  หรือวา  อยายึดม่ันกนัไปเลย  
หรือวา  ไมยึดม่ันถือม่ันเสียเทานั้น  กห็มดเร่ือง]  การสอนเชนนี้เปนส่ิงท่ีดี  และ 
ควรสอนกัน  แตพรอมนั้นกจ็ะตองระลึกถึงหลักการท่ีกลาวแลวขางตนดวย 
คือจะตองพยายามใหควาท่ีจะไมยดึม่ันนัน้เกิดข้ึนโดยถูกตองตามทางแหงกระบวน 
ธรรม  มิฉะนั้นก็อาจกลายเปนการปฏิบัติผิดพลาดและมีโทษได  โทษท่ีจะเกิดข้ึนนี้คือ 
ความยึดม่ันในความไมยึดม่ัน  การปฏิบัติดวยความยึดม่ันในความไมยึดม่ันนั้น  
ยอมกอใหเกดิโทษได  เชนเดียวกับการกระทําดวยความยึดม่ันโดยท่ัวไป 
        สมมติวา  มีหอของอยูหอหนึ่ง  หอดวยผาสีสวยงามเรียบรอยเปนอยางดี   
วางไวในตูกระจกท่ีปดใสกญุแจไว  ชายผูหนึ่งเช่ืออยางสนิทใจวาในหอนั้นมี   
ของมีคา  เขาอยากได  ใจจดจออยู  แตยังเอาไมได  เขาพะวักพะวงวุนวายอยู    
กับการท่ีจะเอาของน้ัน  เสียเวลาเสียการเสียงานมาก  ตอมามีคนท่ีเขานบัถือมาบอก 
วา  ในหอนั้นไมมีของมีคาอะไร  ไมนาเอา  และการท่ีเขาอยากไดอยากเอาพะวงวุนวาย 
อยูนั้นไมดีเลย  ทําใหเกิดความเสียหายมาก  ใจหนึ่งเขาอยากจะเช่ือคําบอกของคน 
ท่ีนับถือ  และเขาก็เห็นดวยวาการพะวงวุนวายอยูนั้นไมดมีีโทษมาก  แตลึกลงไปเ 
ขาก็ยังเช่ือวา  คงตองมีของมีคาเปนแน  เม่ือยังเช่ืออยูเขาก็ยัง 
{๑ ยถาภูตญาณทัสสนะ  เปนความรูข้ัวตอท่ีตัดแยก  ยังไมใชความรูข้ันสุดทายท่ี    
   เรียกวาวิมุตติญาณทัสสนะ; เปนธรรมดาท่ีวา เม่ือยถาภูตญาณทัสสนะเกดิข้ึนแลว 



   นิพพิทากจ็ะเกิดตามมาเอง ดู องฺ.ทสก.24/2/2; องฺ.เอกาทสก.24/209/336; ดู พุทธพจน    
   สรุปท่ีวา เม่ืออวิชชาจางคลาย วิชชาเกดิ ก็ไมยดึ ท่ี ม.มู.12/15/135; รูแคไหนจึงจะเลิก 
   ยึดถือเชนท่ี ม.อุ.14/41/40. } 
{๒ พุทธพจนหนึ่งท่ีอางกนัมากเก่ียวกับความไมยดึม่ันคือ “สพฺเพ ธมฺมา นาล อภิน-ิ 
   เวสาย” แปลวา ธรรมท้ังปวงไมควรถือม่ัน หรือส่ิงท้ังปวงไมอาจยึดม่ันไวได  
   (ม.มู.12/434/464; 438/469; ส.สฬ.18/96/62; ส.ม.19/58/90);อภินิเวส เปนไวพจน    
   หนึ่งของอุปาทาน (เชน อภิ.วิ.35/312/200) }  
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อยากได  ยังเยือ่ใย  ยังตัดใจไมลง  แตเขาพยายามขมใจเช่ือตามคนท่ีเขานับถือและ 
แสดงใหคนอ่ืน ๆ เห็นวาเขาเช่ือตามเห็นตามคําของคนท่ีเขานับถือนั้นแลวเขาจึง 
แสดงอาการวาเขาไมอยากได  เขาไมตองการเอาของหอนั้น  สําหรับคนผูนี้ถึงเขา 
จะยนืตะโกน  นั่งตะโกนอยางไร ๆ  วา  ฉันไมเอา ๆ  ใจของเขาก็คงผูกพันเกาะเกีย่ว 
อยูกับหอของนั้นอยูนัน่เอง  และบางทีเพื่อแสดงตัวใหคนอ่ืนวาเขาไมตองการของนั้น 
เขาไมอยากได เขาจะไมเอาของน้ัน  เขาอาจแสดงกิริยาอาการท่ีแปลก ๆ  ท่ีเกินสมควร  
อันนับไดวามากไปกลายเปนพฤติกรรมวปิริตไปก็ได  นี้เปนตอนท่ีหนึ่ง 
        ตอมา  ชายผูนั้นมีโอกาสไดเห็นของทีอ่ยูในหอและปรากฏวาเปนเพียงเศษผาเศษขยะ 
จริงตามคําของคนท่ีเขานับถือเคยพูดไว  ไมมีอะไรมีคาควรเอา  เม่ือเขารูแนประจักษกับ 
ตัวอยางนี้แลว  เขาจะหมดความอยากไดทันที  ใจจะไมเกาะเกี่ยว  ไมคิดจะเอาอกีตอไป 
คราวนี้ถึงเขาจะพยายามบังคับใจของเขาใหอยากได  ขมฝนใหอยากเอา  ถึงจะเอาเชือก 
ผูกตัวติดกับของนั้น  หรือหยิบของนั้นข้ึนมา  รองตะโกนวาฉันอยากได  ฉันจะเอา   
ใจก็จะไมยอมเอา  ตอจากนีไ้ปใจของเขาจะไมมาวกเวยีนติดองอยูกับหอของนั้นอีกใจ 
ของเขาจะเปดโลงออกไป  พรอมท่ีจะมองจะคิดจะทําการอ่ืน ๆ  ไดอยางเต็มท่ีสืบไป   
นี้เปนตอนท่ีสอง 
        ความเทียบเคียงในตอนที่หนึ่ง  เปรียบไดกับพฤติกรรมของปุถุชนผูยังมีความ 
อยากและความยึดอยูดวยตัณหาอุปาทาน  เขาไดรับคําส่ังสอนทางธรรมวาส่ิงท้ังหลาย 
ท่ีอยากได  ม่ันหมายยึดเอานัน้  มีสภาวะแทจริงท่ีไมนาอยากไมนายึด  และความอยาก 
ความยึดถือก็มีโทษมากมาย  เขาเห็นดวยโดยเหตุผลวา  ความอยากไดและความถือม่ัน 
ไวมีโทษมาก  และก็อยากจะเช่ือวาส่ิงท้ังหลายท่ีอยากไดลวนมีสภาวะซ่ึงไมนาฝนใฝ 
ใครเอา  แตกย็งัไมมองเห็นเชนนั้น  ลึกลงไปในใจกย็ังมีความอยากความยึดอยูนั่นเอง 
แตเพราะอยากจะเช่ือ  อยากจะปฏิบัติตาม  หรืออยากแสดงใหเห็นวาไดปฏิบัติตาม 
คําแนะนําทางธรรมนั้น  เขาจึงแสดงออกตาง ๆ  กระทําการตาง ๆ  ใหเห็นวา  เขาไม    
อยากไดไมยดึติด  ไมคิดจะเอาส่ิงท้ังหลายท่ีนาใครนาพึงใจเหลานัน้  ในกรณีนี ้  
ความไมอยากไดไมอยากเอา  หรือไมยึดติดของเขา  มิใชของแทจริงท่ีเปนไปเองตาม 
ธรรมดาธรรมชาติ  เปนเพยีงสัญญาแหงความไมยึดม่ัน  ท่ีเขาเอามายึดถือไว  เขาเขาใจ 
ความหมายของความไมยดึม่ันนั้นอยางไร  ก็พยายามปฏิบัติหรือทําการตาง ๆ   
ไปตามนั้น  ความไมยดึม่ันของเขาจึงเปนเพียงความยึดม่ันในความไมยึดม่ัน  
และการกระทําของเขาก็เปนการกระทําดวยความยึดม่ันในความไมยึดม่ัน  การกระทํา 
เชนนี้ยอมมีโทษคือ  อาจกลายเปนการกระทําอยางเสแสรง  หลอกตนเองหรือเกินเลยของ 



จริง  ไมสมเหตุผล  อาจถึงกับพฤติกรรมวปิริตไปก็ได   
        ความเทียบเคียงในตอนที่สอง  เปรียบไดกับพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตองตาม 
ธรรมดาแหงกระบวนธรรม  เปนธรรมชาติ  เปนไปเองตามเหตุปจจยั  คือเกิดจาก 
ความรูแจงประจักษ  ตามหลักการท่ีวา  เม่ือเหตุปจจยัพรอมแลว  ผลก็เกิดข้ึนเอง  
จําเปนจําตองเกิด  ถึงฝนก็ไมอยู  คือเม่ือรูสภาวะของสังขารท้ังหลายแทจริงแลว   
จิตก็หลุดพน  หมดความยึดติดเอง 
        ถามวา  ถาอยางนั้น  ปุถุชนเม่ือยังไมเกดิญาณทัสสนะ  จะพยายามปฏิบัติตาม 
หลักความไมยดึม่ัน  
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ถือม่ันบางไมไดหรือ  ตอบวาได  และควรอยู  เพราะเพียงมองเห็นโทษของความ 
ยึดม่ันก็นับวาเปนประโยชนแลว  ตอขอสําคัญจะตองมีสติรูระลึกไววา  นี้เราอยูเพยีง 
ในข้ันของความยึดม่ันในความไมยึดม่ันเทานั้น  เม่ือจะทําอะไรอาจบอกตัวเองวา   
เราจะทําการนีด้วยความไมยดึม่ัน  พรอมนัน้ก็ระลึกไวดวยวาเราจะทําไปตามเหตุตามผล 
ไมหลงไปตามความยึดม่ันในความไมยึดม่ัน  พยายามทําการดวยปญญาดวยความรูความ 
เขาใจใหมากท่ีสุด  เพียงเทานีก้็จะเปนการกระทําท่ีเปนคุณ  ผลดีท่ีจะไดในระดับนีก้คื็อ 
เปนการฝกตน  เปนการปูพื้นฐานสําหรับความไมยดึม่ันท่ีแทจริงตอไป  และผลเสียจาก 
การกระทําท่ีเลยเถิดเกินไปหรือมากไป  หรือหลอกตัวเองก็จะไมเกิดข้ึน  แตถาเขาใจผิด 
เห็นไปวา  นีแ่หละคือความไมยดึม่ัน  ก็จะผิดพลาดเกิดผลเสียไดทันที 
        ความยึดม่ันในความไมยึดม่ันนี้  มิใชมีเฉพาะในดานดีเทานัน้  มีตัวอยางผูจะเอาไป 
ใชในทางช่ัวรายดวย  เชนผูท่ีพูดวา  ส่ิงท้ังหลายเปนอนัตตา  ไมมีตัวตน  ชีวิตคนเปน 
เพียงขันธ  5  มาประกอบกนัเขา  ไมมีอะไรจะพึงยึดถือ  ไมมีนาย  ก.  ไมมีนาง  ข.  
เม่ือไมยึดม่ันถือม่ันแลว  จะฆาจะฟนใครก็ไมมีบาป  ดังนี้เปนตน  นี้คือตัวอยาง 
ของการท่ีผูมีกิเลสยกเอาสภาวธรรมข้ึนมาเปนขออางสําหรับการกระทําดวยความยึด 
ม่ันถือม่ันของตน  ถาไมมีความยึดม่ันในคนท่ีจะถูกฆา  ถาไมมีเจตนายึดม่ันท่ีเจาะจง 
มุงรายตอเปาของการกระทํา  จะมีการยกศัสตราวุธข้ึนตัดผาหรือพุงใสไดอยางไร  
การกระทําอยางนี้เปนเพยีงการกระทําดวยความยึดม่ันถือม่ันอยางรุนแรงเทานั้นเอง 
        อนึ่ง  ขอยอนไปกลาวถึงความเทียบเคียงขางตน  ความจริงระหวางความเทียบ 
เคียงสองตอนขางตนนั้น  ยังมีตอนแทรกกลางไดอีกตอนหน่ึง กลาวคือ ชายผูอยาก 
ไดหอของท่ีเขาเช่ือวามีของมีคานั้น  เม่ือคนที่เขานับถือบอกเขาวาในหอนั้นไมมีของ 
มีคาอะไร  มีแตเศษผาเศษขยะ  และไดช้ีแจงเหตุผลเลาถึงความเปนมาของหอของนั้น 
วาเขาไดเห็นของต้ังแตกอนเอาเขาหอ  ตลอดถึงวาหอของนั้นมาอยูท่ีนัน่ไดอยางไร 
ดวยเหตุผลหรือความประสงคอะไร  เม่ือชายนั้นมองเห็นเหตุผลแจมชัดตามคําช้ีแจง 
ของคนผูนั้นแลว  อาจเช่ือสนิทดวยความม่ันใจในเหตุผลวาในหอนั้นไมมีของมีคา 
อยางแนนอน  ความเช่ือดวยความม่ันใจในเหตุผลอยางนี้  ยอมมีผลตอความรูสึกนึก 
คิดและพฤติกรรมของชายผูนั้นไดมาก  แมวาเขาจะยังไมหมดความยดึม่ันถือม่ันโดย 
ส้ินเชิง  เหมือนอยางความเทียบเคียงในตอนท่ีสอง  แตก็เหลือเพียงเยือ่ใยท่ีนับวานอย  
ตางจากความเทียบเคียงในตอนท่ีหนึ่งอยางมาก  ความเทียบเคียงในตอนแทรกน้ี   
เปรียบไดกับระดับจิตหรือระดับความรูและความคิดของพระอริยบุคคลช้ันตน ๆ  คือ  
[๑ พระโสดาบัน ถึงอนาคามี  ซ่ึงอยูกลางระหวางปุถุชนกับพระอรหนัต] 



{๑ พึงอางเร่ือง รูแตยังไมหลุดพน คือรูข้ันเหตุผลยังไมประจักษ จึงยังไมหลุดพน 
   ส้ินเชิง ตามหลักพุทธพจนท่ีอางแลวในตอนวาดวยหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุนิพพาน 
   (เชน ส.ข.17/296-7/196; ม.มู.12/401-2/433-4) พระอนาคามีแมจะละสักกายทิฏฐิไดแลว 
   แตกย็ังไมหมดอัสมิมานะ และตัณหาท่ีประณีตกย็ังเหลืออยูบาง พูดอยางภาษางาย ๆ  
   วา แมจะเลิกวาดภาพตัวกูแลวแตความรูสึกท่ีฝงลึกวา นีกู่ นี่ของกู กย็ังลางไมหมด 
   (ดู ส.นิ.16/274/144; ส.ข.17/226/156) }  
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        ตัวอยางในชีวิตประจําวนัท่ีพอจะเห็นไดงายในเร่ืองนี้  เชน  ความประหมา  
และความกลัว  คนท่ีประหมาบางคน  ท้ังท่ีโดยเหตุผลกไ็มเห็นมีอะไรนาจะประหมา 
ก็อดประหมาไมได  บางทีถึงกับโกรธวาตนเองวาจะประหมาทําไม  แตก็บังคับไมให    
ประหมาไมได  หรือคนขลาด  แมอยูในท่ีปลอดภัย  ตนเองก็มองเห็นตามเหตุผลวา 
ไมมีอะไรท่ีตองกลัว  และกคิ็ดวาถึงมีอะไรก็จะไมกลัว  แตพอไดยินเสียงเสือรอง 
หรือเสียงสัญญาณภยั  ก็สะดุง  หรือส่ันสะทาน  หรือตัวเยน็วาบ  บังคับตัวเองไมได   
ภาวะเชนนี้มิใชจะถอนไดเพยีงดวยความคิดตามเหตุผล  แตจะตองใชส่ิงท่ีเรียกวา 
ความเขาถึง 
2.  ลักษณะท่ีชวนใหสับสนหรือหลงเขาใจผิด 
        มนุษยปุถุชนท่ัวไปมีชีวติท่ีวุนวายกับความเปนอยูดานกาย  ความเปนไปทางวัตถุ   
เร่ืองราวและเหตุการณท่ีมักเครียดและรอนรุม  เม่ือพบปรากฏการณท่ีเห็นวาพนวสัิยกาย  
เหนือวัตถุ  และลักษณะอาการท่ีสงบเย็นดลึูกซ้ึง  อันเห็นวาเปนผลสําเร็จทางจิต  เปน 
ภาวะท่ีแปลกสะดุด  ก็รูสึกประทับใจไดงายและเพราะขาดความรูพื้นฐานทางดานจิตใจ  
ก็ไมสามารถแยกแยะพิจารณาวาอันไหนเปนอยางไร  จึงหลงเอาผลสําเร็จตางระดับตาง 
ประเภทมาสับสนปนเปกัน  อยาวาแตปุถุชนสามัญผูเขามาเห็นเขามาเกีย่วของจะหลงเลย 
แมแตตวัผูปฏิบัติไดผลสําเร็จเหลานั้นเองก็หลงสับสนไดมาก  ดังนัน้ความรูท่ีจะ 
จําแนกใหถูกตอง  หรืออยางนอย  การมีความเขาใจพื้นฐานที่จะใหมีสติยั้งพิจารณา 
ไตรตรองเสียกอนจึงมีประโยชนท่ีจะชวยปองกันความหลงผิดและการปฏิบัติพลาด  
พรอมท้ังผลเสียอ่ืน ๆ  ท่ีจะเกิดตามมา 
        ผูท่ีไดฤทธ์ิ  มีอิทธิปาฏิหาริย  ก็ทําใหคนซ่ึงนิยมในทางศักดิ์สิทธ์ิอัศจรรย   
ช่ืนชมวาคงเปนผูบรรลุธรรมสูงสุด  ผูใฝทางวิเวก  เม่ือไดไปทําความเพียรอบรม 
จิตอยูในท่ีหางไกลอันสงัด  แมเพียงไดดื่มด่ําในรสวิเวก  ยังไมบรรลุคุณธรรม 
พิเศษอะไร  กมี็ทวงทีสงบเยอืเย็นชวนเล่ือมใส  ยิ่งถาไดบรรลุผลของสมถะได    
ฌานสมาบัติ  ก็ยิ่งลึกซ้ึงม่ันคงนาเช่ือถือมากข้ึน  ท้ังตนเองก็อาจเคล้ิมใจไขวเขว 
เอาสมถะเปนวิปสสนา  บางทีก็ปลอยความคิดแลนเลยไปวาตนไดประสบอริยผลแลว 
สวนทานท่ีปฏิบัติทางดานวปิสสนาบางทีกาวไปไกลถึงวิปสสนาสุข  ซ่ึงเปนอุปกิเลส 
ของวิปสสนา  แตไปชะงักหลงผิดเสียวา  นั่นเปนนิพพาน  คร้ันคนท้ังหลายเหน็ลักษณะ 
อาการสงบลึกซ้ึงเล่ือมใสพากันยกยอง  ก็ลุมหลงลอยไป  ท้ังหมดนี้ลวนเปนขอท่ีควรระวัง  
การท่ีระวังนั้นมิใชเพื่อจะใหคอยระแวงสงสัย  หรือคอยหาทางจับผิดดถููกดูแคลนกนั  
เพราะยอมเปนการสมควรท่ีจะแสดงความเล่ือมใสแกผูนาเล่ือมใส  แตการรูไวอยางนี้   



จะเปนเคร่ืองชวยใหไดรับประโยชนตามท่ีถูกท่ีควร  พอเหมาะพอดีกับระดับของประ- 
โยชนท่ีส่ิงนั้นมีใหหรือสามารถใหได  ไมหลงเลยไปจากประโยชนจนกลายเปนโทษ   
ไมชวนกันลุมหลงทั้งฝายผูปฏิบัติและผูเล่ือมใสการปฏิบัติ  พากันจมดิ่งลงใน 
ลัทธิฤาษีชีไพรหรือมิจฉาปฏิบัติอ่ืน ๆ 
3.  ความสุขกับความพรอมท่ีจะมีความสุข 
        ความสุขเปนส่ิงสําคัญและจําเปนยิ่งในทางจริยธรรม  และพระพทุธศาสนา 
ก็สนับสนุนใหปฏิบัติเพื่อเขาถึงภาวะท่ีจะเสวยความสุขไดในระดับตาง ๆ   
มากมายหลายระดับ  โดยเฉพาะเนนใหพยายามบรรลุความสุขประณีตดานในท่ีไมตอง 
อิงอาศัยอามิส  ซ่ึงมีประโยชนในทางจริยธรรมมาก  (กามสุขไมจําเปน  
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ตองสนับสนุน  เพราะคนคอยแตจะหมกมุนกันเกินพออยูแลว)  [๑ แตกระน้ันก็ไม    
สนับสนุนใหติดพนในความสุขชนิดใด ๆ  เลย]  ยิ่งกวานั้น  พุทธศาสนาสนใจการ 
สรางความพรอมท่ีจะมีความสุข  หรือการทําตนใหพรอมท่ีจะมีความสุข  มากยิ่ง 
กวาการสรางภาวะแหงการเสวยสุขตางระดับตางประเภทนั้นเสียอีก  ภาวะพรอมท่ีจะ 
มีความสุขนี้  เม่ือบรรลุถึงแลว  ผูบรรลุสามารถเลือกเสวยความสุขระดับตาง ๆ  
ท่ีตนเองสรางไวกอนแลวไดตามท่ีพอใจ  อน่ึง  ภาวะพรอมท่ีจะเสวยสุขนี้  เปน 
ความสุขเองดวยในตัวและเปนความสุขท่ีเหนือกวาสุขอ่ืนท้ังหมด  ท้ังนี้เพราะมัน 
ไมมีส่ิงท่ีเปนเช้ือมูลของความทุกขเหลือติดอยูเลย  และเพราะการที่ไมมีเชื้อ 
ทุกขเหลืออยูนี้เอง  จึงกลับทําใหผูบรรลุสามารถเสวยความสุขอยางอ่ืนได    
อยางดีโดยสมบูรณคือทําใหความสุขเหลานั้นไมเปนทางกอโทษกอทุกขแกผูเสวย 
มันหรือผูใดอ่ืนไดอีก  ภาวะพรอมท่ีจะเสวยสุขซ่ึงเปนความสุขดวยในตัวของมันเองนี ้ 
คือลักษณะสําคัญอยางหนึ่งของนิพพาน 
ปญหาสําคัญเกี่ยวกับนพิพาน 
1.  นิพพานกับอัตตา 
        ปญหาท่ีวา  ในข้ันสุดทาย  พระพุทธศาสนายอมรับวามีอัตตาหรือไม,  การท่ีพระ 
พุทธเจาทรงสอนวา  ขันธ  5  ไมใชอัตตา  จะเปนการช้ีแนะใหเราหนัไปรูจักส่ิงอัน 
นอกเหนือจากขันธ  5  ออกไป  ซ่ึงเปนอัตตาท่ีแท,  ตลอดถึงวานิพพานเปนอัตตา 
ใชหรือไม  มีขอควรทําความเขาใจโดยยอ  ดังนี้   
        1.  ความเชื่อถือและทฤษฎีตาง ๆ  เกี่ยวกับอัตตาหรืออาตมันนั้น  มีมูลรากเกิด 
จากภวตัณหา  คือความอยากความปรารถนาท่ีจะมีอยูคงอยูตลอดไป  จากภวตัณหานั้น  
จึงทําใหไขวควาหาอะไรสักอยางหนึ่งมาเปนแกนหรือเปนเนื้อแทอันยั่งยืนของชีวิต 
ท่ีจะคงอยูเท่ียงถาวรตลอดนิรันดร  เปนเหตุใหสรางความสําคัญหมาย  ทิฏฐิ  หรือ 
ทฤษฎีเกี่ยวกับอัตตาข้ึน  โดยยึดเอาสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งของชีวิตวาเปนอัตตา 
ภาพอัตตา  หรือทฤษฎีเกี่ยวกบัอัตตาท่ีสรางข้ึน  ยอมเปนไปตามความสัมพันธระหวาง 
ภวตัณหากับส่ิงท่ียึดถือวาเปนอัตตา  ในช้ันตนระดับท่ีงายท่ีสุด  กย็ึดกายเปนอัตตา  
แตก็เห็นไดชัดในไมชาวา  รางกายไมมีภาวะยั่งยืนท่ีจะสนองภวตัณหาได  จึงคนหา 
ส่ิงท่ีจะยึดเปนอัตตาตอไปอีก  ถัดมาก็ยดึถือจิตเปนอัตตา  เม่ือเห็นวายังไมอาจสนอง 
ตัณหาไดจริง ก็คนหาตอไป  จนถึงข้ันยึดเอาภาวะท่ีถือวาเปนตนเดิมของส่ิงท้ังหลายบาง 
ยึดเอาประสบการณอันเปนภาวะประณีตลึกซ้ึงท่ีพบในฌานระดับตาง ๆ  บางวานี้แหละ 
เปนอัตตาท่ีแทจริง  ในระหวางนี้  สัญญา  หรือภาพทีก่ําหนดหมายและทฤษฎีเกีย่วกบัอัตตา 



หรืออาตมัน  ก็มีลักษณะประณีตยิ่งข้ึนโดยลําดับ  แตไมวาทฤษฎีไหนจะประณีตเพยีงใด  
ก็มีเนื้อแทอยางเดียวกัน  คือ  สนองภวตณัหา  ใหสมอยากท่ีจะมีอยูคงอยูเท่ียงแทตลอดไป 
        2.  จุดผิดพลาดในเร่ืองนี้  ไมไดอยูท่ีส่ิงซ่ึงถูกยึดถือเปนอัตตาหรือเปนอาตมัน  
ส่ิงเหลานั้นไมวาจะเปนสภาวะจริงแท  หรือไมจริงแทก็ตาม  ยอมเปนไปตามสภาพ 
ของมัน  เชน  ถาเปนสังขตธรรม  ก็เปน 
{๑ ไมยึดติดนริามิสสุข ดู ม.อุ.14/40/40; ไมติดเพลินนพิพาน ดู ม.มู.12/9/10 (เคยอางแลว) }  
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ไปตามเหตุปจจัยเปนตน  แตมูลเหตุของความผิดพลาด  ไดแก  ภวตัณหาท่ีทําใหสรางภาพ 
อัตตาข้ึน  ซ่ึงเม่ือเขาไปยึดเขาไปจับส่ิงใด ๆ  ไมวาจะเปนส่ิงจริงแท  หรือไมจริง 
แทก็ตาม  ส่ิงนั้น ๆ  ยอมถูกมองเห็นเปนภาพท่ีผิดพลาดบิดเบือนไปหมด  ผลท่ีไดจาก 
การมองอันบิดเบือนนีก้็คือ  ตัวอัตตาหรือภาพอัตตาท่ีนาํมายึดถือเอาไว  ในการแกปญา 
ส่ิงท่ีจะตองทําจึงมิใชอยูท่ีมาวินิจฉัยกันวา  ยึดอะไรเปนอัตตา  จะผิดจะถูก  หรือวา 
อะไรเปนอัตตา  อะไรไมเปนอัตตาท่ีแทจริง  ส่ิงท่ีตองแกไขก็คือ  ตัวความยึดถือใน 
อัตตานั่นเอง  ซ่ึงหมายถึงท้ังภาพ  สัญญา  ทฤษฎีอัตตาท่ีสรางข้ึนตลอดไปจนถึงรากเงา   
คือ  ภวตัณหา  ซ่ึงเปนตัวการใหสรางภาพ  สัญญา  ทิฏฐิ  หรือทฤษฎีอัตตานั้น  
และใหไปยดึเอาส่ิงนั้นบาง  ส่ิงนี้บางเปนอตัตาแลวพัฒนาทฤษฎีอัตตาใหประณตีข้ึน 
ไปตาม  พูดตามหลักธรรมวา  ใหถอนอัตตทิฏฐิหรืออัตตานุทิฏฐิ  สลัดอัตตวาทะ 
และละภวตัณหาเสีย 
        3.  การตีความท่ีเลยเถิดกันออกไป  จนมาถกเถียงกนัวา  พระพุทธศาสนาไมถือ 
วาขันธ  5  เปนอัตตาแลวอะไรจะเปนอัตตาแทจริง  นิพพานคืออัตตาใชหรือไม  
ขอนี้เปนความผิดพลาด  ซ่ึงเกิดจากการจับผิดท่ี  คือ  ไปมองวาส่ิงใดถูกพระพุทธ- 
เจาปฏิเสธ  ไมใหยดึถือเปนอัตตา  แทนท่ีจะมองวา  ตวัความยึดถือในอัตตานั้นถูก 
พระองคปฏิเสธอยางไร  พูดอีกนัยหนึ่งวา  มัวแตคอยจองจับวาส่ิงนี้ถูกปฏิเสธ 
ไมถูกปฏิเสธเลยมองไมเห็นวา  พระพุทธเจาทรงปฏิเสธตัวการยดึถือหรือตัวทิฏฐิ    
ท่ีทําใหส่ิงนั้น ๆ  กลายเปนอัตตาข้ึนมา 
        การท่ีพระพุทธเจาทรงยกขันธ  5  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ 
ข้ึนมาเปนเปาตัวอยาง  (เร่ืองอายตนะ  ก็ทรงยกเปนเปาบอยเหมือนกัน)  ในการแสดง 
ไตรลักษณะใหมองเห็นวาส่ิงเหลานั้นไมใชอัตตา  ไมใชส่ิงท่ีจะพึงเขาไปยึดถือเอา 
ไวไดจริงนั้น  ก็เพราะขันธ  5  เปนทุกส่ิงทุกอยางท่ีมนษุยท่ัวไปจะรูจะนึกคิดถึงได  
และครอบคลุมส่ิงท่ียึดถือกนัอยูท่ัวไปวาเปนตัวตน  แมแตประสบการณในฌานก็อยูใน 
ขันธ  5  และเม่ือทรงปฏิเสธขันธ  5  แลว  ก็มิใชจะใหไปหาอะไรมายึดแทนอีก  เพราะ 
จุดมุงในการสอนอยูท่ีการถอนทิฏฐิวามีอัตตา   ความยดึถือในอัตตา  ตลอดลงไปจนถึง 
รากคือ  ภวตัณหาตางหาก  หาใชเพยีงเพื่อใหรูวาขันธ  5  มิใชอัตตาไม  ตัวอัตตทิฏฐิ    
หรืออัตตานุทิฏฐิและอัตตาสัญญานี้  ถาไมละเสีย  ถึงจะจับเอาไปใสใหกับส่ิงใด 
ก็ไมมีทางถูกตองได  อัตตามอียูแตเพียงในความยึดถือของมนุษย  เม่ือปฏิเสธความ 
ยึดถือนั้นเสร็จแลว  เร่ืองอัตตาก็จบไปดวย  ยังจะไปหาอัตตาจรงอัตตาเท็จอะไรกนัอีก 
ถาพระพุทธเจาจะทรงปฏิเสธขันธ  5  วามิใชอัตตา  และทรงมีจุดหมายเตรียมไวท่ีจะ 



ใหยดึอะไรเปนอัตตาแทจริงแลวเม่ือทรงปฏิเสธขันธ  5  เสร็จก็คงจะทรงช้ีบอกตอไป 
ใหชัดเจนเปนแนวาส่ิงนัน้คืออะไร  คงไมทรงปลอยใหตองมาเดาเถียงกันอยูอีก 
        ภาพอัตตา  หรือความสําคัญหมายวาเปนอัตตา  (อัตตสัญญา)  ก็ดี  ความเหน็ 
หรือทฤษฎีเกี่ยวกับอัตตา  (อัตตทิฏฐิ  หรือ  อัตตานุทิฏฐิ)  ก็ดี  ความยึดติดถือม่ันท่ี   
ใหพดูยันอยูวามีอัตตาเปนอัตตา  (อัตตวาทปุาทาน)  ก็ดี  เปนความเคยชินท่ีถือกันมา 
ส่ังสมกันมาไหลตอเนื่องไปขางเดียวจนติดฝงแน  เม่ือถูกขัดแยง  จึงมักใหหาทาง 
เล่ียงออก  ทําใหมีการคนหากันอีกวา  เม่ือนี่ไมใชอัตตาแลว  อะไรจะเปนอัตตา  จึง  
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ตองย้ําในขอท่ีวาอัตตาเปนภาพท่ีถูกสรางข้ึนจากภวตณัหา  มีอยูในความยึดถือ  เม่ือ 
ถอนความยึดถือนั้นแลว  กไ็มมีเร่ืองตองพูดถึงอัตตาอีก  เม่ือละภวตัณหาไดแลว  
อัตตาก็หมดความหมายไปเอง  การท่ียังคนหาอัตตาอยูอีก  เปนการฟองอยูในตวัวา 
ยังพะวงหวงอยากมีอัตตาอยูอีก  กลาวคือ เม่ือภาพอัตตาท่ีตนยึดถืออยูเดมิถูกคุกคาม 
ทําลาย  ก็ตกใจ  กลัวตวัตนขาดสูญพินาศเสีย จึงไขวควาหาอัตตาใหมมายึด  หรือ 
ควาส่ิงอ่ืนมายดึเปนอัตตา  แสดงใหเห็นวายังคงยึดอยูในภาพสัญญาของอัตตา  ใน 
อัตตานุทิฏฐิ  ในอัตตวาทะและตัวภวตัณหาท่ีเปนมูลรากก็ยังคงอยูครบถวนบริบูรณ  
เม่ือยังมีภวตัณหา  และภาพอัตตาก็ยังคงอยูในใจ  ถึงส่ิงท่ียึดเปนอัตตาจะเปล่ียนไปเปน 
อีกอยางหนึ่ง  แตสาระสําคัญก็คงเดิม คือยึดตัวอัตตาท่ีเปนภายในใจน่ันแหละ  เพยีงแต    
ระบายภาพอัตตาท่ีวานั้นใหวจิิตรพิสดารออกไปสมกับส่ิงท่ีถูกยึดใหมอีกหนอย  ถา 
แมไปเกีย่วของกับสภาวะท่ีจริงแท   ก็จะบิดเบือนภาพของส่ิงนั้นใหผิดพลาดไปดวย  
ถาไปยึดนิพพานเปนอัตตา  ก็จะไดภาพท่ีบิดเบือนของนิพพาน  ซ่ึงเคลือบดวยตัณหา 
ของตน  ซ่ึงไมใชนิพพานแลวจริง  [๑ คือยงัไมถึงนิพพานน่ันเอง] 
        4.  หลักฐานโดยท่ัวไปในคัมภีร  กลาวถึงหลักอนัตตารวมอยูในไตรลักษณวา 
“สังขารท้ังปวงไมเท่ียงสังขารท้ังปวงเปนทุกข  ธรรมท้ังปวงเปนอนตัตา”  แสดง 
ใหเห็นความแตกตางอยูแลววา  ขอบเขตของอนัตตากวางขวางกวาอนจิจัง  และทุกข   
กลาวคือ  ในสองอยางแรก  สังขาร  (คือ  สังขตธรรม)  ท้ังปวง  ไมเท่ียงเปนทุกข   
แตในขอสุดทาย  ธรรมท้ังปวง  ซ่ึงปกติตีความกันวาท้ังสังขตธรรมและอสังขตธรรม  
(ท้ังสังขารและวิสังขาร)  เปนอนัตตา  และมีอยูแหงหนึง่คือในคัมภีรปริวารแหง 
วินัยปฎก  ช้ีชัดลงไปทีเดียววานิพพานรวมอยูในคําวาธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา 
ดังขอความเปนคาถาในบาลีวา  [๒ “สังขารท้ังปวงไมเท่ียงสังขตธรรมท้ังปวง 
เปนทุกขและเปนอนัตตา  นพิพานและบัญญัติเปนอนัตตา  วินิจฉัยมีอยูดังนี”้]  
แมจะมีหลักฐานแสดงวาปริวารเปนคัมภีรรุนหลังในช้ันพระไตรปฎกดวยกัน  
แตก็ยังตองยอมรับวาเปนทัศนะของพระพทุธศาสนายุคตน ๆ  คือกอนยคุอรรถกถา 
อยางไรก็ตาม  ถึงแมจะมีขอความกลาวไวอยางนี้  ผู   
{๑ พึงสังเกตวา จุดท่ีพูดถึงตอนนี้สําคัญมาก เปนส่ิงท่ีแสดงความแตกตางระหวาง 
   พทุธศาสนากับศาสนาท่ีเช่ือในอัตตาดังจะเหน็ไดวา จุดหมายสูงสุดซ่ึงเปนส่ิง 
   จริงแทในบางศาสนาบางสาขาปรัชญาน้ันดูเหมือนวาแทบไมตางกันเลยกับพุทธ- 
   ศาสนา เพียงแตวาในข้ันสุดทาย ลัทธิศาสนาเหลานั้นรับรองอัตตา หรืออาตมัน 
   โดยกลาววา สภาวะจริงแทสูงสุดนั้นเปนอัตตา หรืออาตมัน ทัศนะเชนนี้เม่ือ 



   มองจากคําอธิบายขางบนยอมมีความหมายวา เจาลัทธิศาสนาเหลานัน้ แมจะ 
   เขาถึงภูมิธรรมช้ันสูงมากแลว แตก็ยังติดอยูในเสียงกูรองของความปรารถนา 
   ท่ีจะมีอยูซ่ึงแฝงลึกในจิตใจ ดังนั้นเม่ือพดูถึงสภาวะจริงแทนั้น อยางนอยก็    
   หาแงหาความหมายบางอยางพอใหไดเรียกภาวะนั้นวา อัตตา อันจะใหมีความ 
   หวังท่ีตนจะมีอยูคงอยูตอไป กลาวคือ ยังมีภวตัณหาทีจ่ะตองสนองอยูนั่นเอง 
   และขอนี้คือส่ิงท่ีพระพุทธศาสนาเรียกวาตาขายดักศาสดาจารยช้ันเลิศ (พรหมชาล  
   = ตาขายดักพรหม, ดู พรหมชาลสูตร, ที.สี.9/26-90/16-59); พึงระลึกไววา มีส่ิงท่ี    
   สําคัญยิ่งไปกวาอัตตาท่ีใคร ๆ กําลังแสวงหาและพดูถึงกันเสียอีก ส่ิงนั้นก็คือ 
   ตัวความอยากมีอัตตา ท่ีทําใหแสวงหาและพูดถึงอัตตานั่นเอง } 
{๒ วินย.8/826/224. }  
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ศึกษาก็ควรกําหนดความหมายดวยความระมัดระวัง  ท้ังนี้เพราะแมแตพระพุทธ- 
องคเองก็ตรัสเร่ืองอัตตาอนัตตา  อยางทรงระมัดระวัง  ดังจะเห็นไดจากลักษณะ 
ท่ัวไปในการตรัสถึงเร่ืองนี้  ซ่ึงสรุปได  2  อยางคือ 
        ก.  เม่ือผูฟงมีพื้นฐานความเขาใจเบ้ืองตนเพียงพอ  คือมีความพรอม  พระองค    
            จะทรงแสดงเร่ืองอนตัตา  โดยตรัสพรอมไปกับส่ิงท่ีถูดยึดวาเปนอัตตา  
            และตัวความยึดถือท่ีจะตองละเสีย  ดังตัวอยางท่ีเห็นไดท่ัวไป  เม่ือตรัส 
            เร่ืองขันธ  5  และอายตนะ  12  ตามหลักไตรลักษณ 
        ข.  ถาใครต้ังคําถามข้ึนมาเดี่ยวโดดลอย ๆ  เพื่อตองการคําตอบในเชิง 
            อภิปรัชญาวา  อัตตา  มีหรือไมมี  [๑ พระพุทธเจาจะทรงน่ิงเสีย  ไมทรงตอบ] 
        เพื่อเขาใจเหตุผลในเร่ืองนี้  ขอยอนกลับไปหาความท่ีกลาวมาแลวขางตน  
ท่ีวาเปนอัตตานั้น  ความจริงก็คือ ความสําคัญหมายวาเปนอัตตา  หรือภาพอัตตา 
ท่ียึดถือเอาไวอยางใดอยางหน่ึง  ซ่ึงเปนความสัมพันธระหวางภวตัณหา  กับส่ิงใด 
ส่ิงหนึ่งท่ีถูดยดึวาเปนอัตตา  อัตตานั้นเนื่องอยูกับส่ิงท่ีถูกยึดถือ  แตก็ไมมีอยูตาง 
หากจากภวตัณหาที่เปนสาเหตุใหยึดถือ  ส่ิงท่ีถูกยึดถือยอมเปนไปตามสภาพ 
หรือกฎธรรมดาของมัน  ไมเกี่ยวกับการที่ใครจะไปยึดมันวาเปนอัตตาหรือไม  
ส่ิงท่ีตองจัดการแทจริงคือ  ภวตัณหา  เม่ือละภวตัณหาได  ก็ละอัตตาหรือภาพ 
อัตตาท่ียึดถือหรือหมายม่ันไวในใจไดดวย  เม่ือละไดอยางนี้แลวปญหาเร่ืองอัตตา 
เปนอันจบส้ินไปในตัว  ไมตองยกอัตตาหรือภาพอัตตานัน้ไปใสใหแกส่ิงใดอ่ืนอีก 
[๒ อัตตายุติท่ีการทําลายความยึดถือท่ีมีมาเดิมเทานั้น  และเปนไปเองพรอมกับการ 
ละความยดึถือได]  แตตรงขามถังยังละภวตัณหาไมได  กไ็มมีทางแกปญหาสําเร็จ  
เม่ือถูกปฏิเสธ  อาจยอมรับโดยทางเหตุผล  แตลึกซ้ึงลงไปเปนการฝนตอภวตัณหา 
จึงไมอาจยอมรับได  เม่ือถูกปฏิเสธอยางหนึ่ง  ก็ตองควานหาอยางอ่ืนมายึดตอไป  
อาจออกในรูปอัตตาอยางใหม  หรือประชดดวยทฤษฎีท่ีตรงขามกับอัตตา  คือความ 
ไมมีอัตตาชนดิอัตตาขาดสูญ 
        ในการแสดงอนัตตาแบบแรก  (ตามขอ  ก.)  พระพุทธเจาทรงช้ีใหเห็นวาส่ิงท่ี    
ผูฟงยึดถือวาเปนอัตตาอยูนัน้  ผิดพลาดไมถูกตองอยางไร  ไมอาจยดึถือไดจริง 
อยางไร  เม่ือผูฟงมองเห็นความเขาใจผิดของตนก็จะมองเห็นโทษของการยึดถือไป 
ดวยในตัว  พรอมท้ังมองเห็นคุณคาและประโยชนของการไมยึดถือเขาใจความหมาย 
ของการเปนอยูอยางไมยึดม่ันเปนอิสระ  รูวาควรจะปฏิบัติตอชีวติอยางไร  ควรวางทาที   
{๑ ดู ส.สฬ.18/801/486; เร่ืองยอมีวา ปริพาชกช่ือวัจฉโคตต เขาไปทูลถามพระพุทธเจาวา 



   อัตตามีอยูหรือ? พระพุทธเจาทรงนิ่งเฉย วัจฉโคตตทูลถามตอไปวา อัตตาไมมีหรือ?  
   พระพุทธเจาก็ทรงน่ิงอีก วจัฉโคตตจึงลุกออกไปคร้ันแลว พระอานนทไดเขาไป 
   ทูลถามวา เหตุใดพระองคจึงไมทรงตอบคําถามของปริพาชกนั้น พระพุทธเจา 
   ตรัสตอบวา ถาพระองคตอบวา อัตตามี กเ็ทากับเขากับลัทธิพวกสัสสตวาท, 
   ถาพระองคตรัสตอบวา อัตตาไมมี ก็เทากับเขากับลัทธิพวกอุจเฉทวาทะ; อนึ่ง 
   ถาพระองคตรัสตอบวา อัตตามี ก็จะไมเปนการสอดคลองกับการเกดิญาณวา 
   “ธรรมท้ังปวงเปนอนตัตา” แตถาพระองคตรัสตอบวา อัตตาไมมี วัจฉโคตตซ่ึง 
   กําลังงงหนกัอยูแลว ก็จะงงงวยยิ่งข้ึนวา “แตกอนนีต้ัวตนของเราคงมีแน แต    
   เดี๋ยวนี้ ตวัตนนั้นไมมี” } 
{๒ ดู ปญหาเกี่ยวกับกรรมและอนัตตา (ขอ 4) ในตอนวาดวยเร่ืองกรรมดวย,  
   เฉพาะอยางยิ่งพุทธพจนซ่ึงอาง ณ ท่ีนั้น }  
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อยางไรตอโลกจึงจะถูกตอง  เปนการกาวหนาไปอยางมีจุดหมาย  ไมท้ิงชอง 
วางไวใหเกิดความแควงควางอางวาสําหรับภวตัณหาจะกอปมปญหาทางจิตวิทยา 
แกผูฟง  เพราะในระหวางทําความเขาใจกนันั้น  ผูฟงจะคอย ๆ  ถอนอัตตานุทิฏฐิ   
บรรเทาภวตัณหาลงไป  พรอมกับท่ีคําถามเร่ืองอัตตาคอย ๆ  ละลายตัวหมดไปเอง 
วิธีแสดงหรืออธิบายแรกนีมี้ผลแกผูฟงตางกันมากกับการแสดงแบบท่ีสอง  (ตามขอ  ข.) 
ตามแบบหลังนั้น  ผูตั้งคําถามมีภวตัณหาหรือไมก็วภิวตัณหาซอนอยูเต็มท่ี  อาจต้ัง 
ปญหาเพื่อสนองตัณหาของตนก็ได  พรอมกับตัณหานัน้ก็มีทิฏฐิเปนเง่ือนปมผูกอยูดวย  
คือ  เปนสัสสตทิฏฐิ  (ความเห็นวาเท่ียง Eternalism)  หรืออุจเฉททิฏฐิ  (ความเห็นวาขาด 
สูญ - Annihilationism)  อยางใดอยางหน่ึง  การตอบรับหรือตอบปฏิเสธแกคําถามเชิง 
อภิปรัชญาอยางนี้  แกผูมีความยึดม่ันอยู  เปนการกออันตรายมากเรียกวาเปนคําถาม 
ท่ีทําใหเกิดความคิดฟุงซาน  ไมวาคําตอบจะเปนเชนไร    เขาก็จะสรางความคิด 
ความเขาใจตาง ๆ  ข้ึน  โดยอาศัยความเขาใจท่ีเขายดึถือเปนฐาน  ถาคําตอบตรงกับ 
ขอท่ีเขายึดถือก็เปนการยืนยนัรับรองทิฏฐิของเขาตามแนวท่ีเขาเองเขาใจอยูโดยเฉพาะ 
ถาไมตรงกัน  เขาก็จะแลนไปลงขอสรุปในทางตรงขามคือเปนเท่ียง  หรือเปนขาดสูญ 
อยางใดอยางหน่ึง  เชน  ถาผูฟงโนมไปทางสัสสตทิฏฐิ  เม่ือตอบรับวาอัตตามี  ก็จะ 
สงเสริมใหเขายึดม่ันในสัสสตทิฏฐิแนนแฟน  ถาปฏิเสธวาอัตตาไมมี  เขาก็จะโดดไปลงขอ 
สรุปท่ีสุดทางตรงขามวา  คําตอบนั้นหมายถึงขาดสูญ  คือเปนอุจเฉททิฏฐิ  และท้ิงให   
เกิดชองวางในทางความคิด  เชน  อาจคิดนอกลูนอกทางออกไปวา  ในเม่ือไมมีอัตตา 
ตัวตนไมมี  การฆา  การทําลายเบียดเบียนกนั  ก็ไมมีผลอะไร  ไมมีใครทํากรรม  ไมมี   
ใครรับผลกรรม  จะทํากรรมดีไปทําไม  บางคนก็อาจเกิดปมกลัวความขาดสูญ  กลัววา 
เราจะไมมีตอไป  บางคนก็อาจเห็นไปวานิพพานเปนความขาดสูญเลยใจตก  ไมอยาก 
ปฏิบัติธรรมตอไปดังนี้เปนตน  นับวาเปนภัยรายแรงแกปุถุชน  รวมความก็คือ  คําถาม 
คําตอบประเภทนี้กอผลแกปุถุชนในทางทีทํ่าใหเกดิความคิดฟุงซาน  การสรางความ 
คิดเหตุผลไปตามแนวตัณหาและทิฏฐิของตน  และตองแลนไปตกในทิฏฐิท่ี  ตรงขาม 
กันสองอยางอยางใดอยางหนึ่งเสมอไป  คือ  ถาไมลงสัสสตทิฏฐิ  ก็ตองลงอุจเฉททิฏฐิ   
ซ่ึงพระพุทธศาสนาไมใชท้ังสัสสตทิฏฐิ  ไมใชท้ังอุจเฉททิฏฐิ  
        บางคราวผูศึกษามองความหมายของคําวาอัตตา  ในแงเนื้อแทหรือแกนแท    
ของส่ิงท้ังหลายท่ัว ๆ ไปคือมองในขอบเขตกวางขวางออกไปกวาอัตตาท่ีมนุษย    
ยึดถืออยู  ซ่ึงเกี่ยวของกับการมีอยู  คงอยูเท่ียงถาวรของชีวิตมนุษยเอง  ความจริง 
แมในความหมายแงนีห้ลักท่ัวไปก็อยางเดียวกันคือเกี่ยวของกับความยึดถือของ 



มนุษยเอง  แตถาพิจารณาความตอไปนี้  อาจเขาใจชัดยิ่งข้ึน  เม่ือมีใครตัง้คําถามวา 
ส่ิงท้ังหลายมี  หรือไมมีถาตอบอยางเครงครัด  ท้ังคําวามี  และไมมี  ใชเปนคําตอบ 
ไมได  เพราะแสดงถึงสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิดังกลาวแลวขางตน  ถาจะตอบ 
ก็ตองไมใชเปนคําเดียวโดดวา  มี  หรือ  ไมมี  แตตองบอกวามีอยูอยางมีเง่ือนไข 
เพราะส่ิงท้ังหลายเปนปฏิจจสมุปบันธรรม  คืออาศัยกันเกิดข้ึน  ดังนั้น  แทนท่ีทาน 
จะใชคําตอบวามีหรือไมมี  ทานจะพูดถึงกระบวนธรรมแทน  คือไมพูดถึงส่ิงนั้น  
เดี่ยวโดด  แตพูดถึงกระบวนการท่ีส่ิงนั้นปรากฏข้ึน  คําตอบเหลานี้เพือ่ปฏิเสธ 
ภาพของส่ิงท้ังหลายท่ีคนเรายึดถือเอาไว  ผิด ๆ  แมคําวาอนัตตา  ก็มุงเพือ่ 
ปฏิเสธภาพอัตตา  ซ่ึงตัณหาและทิฏฐิไดสรางข้ึนมายึดถือไวผิด ๆ  เม่ือถอน  
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ความยึดถือนัน้แลว  ตวัอัตตาหรือภาพอัตตาก็หมดไปเอง  แตถามาเขาใจอนัตตา 
วาไมมีอัตตาในความหมายอยางท่ีปุถุชนเขาใจ  ก็เปนอันกระโดยไปเขาเขตอุต- 
เฉททิฏฐิ  ซ่ึงเปนความเห็นผิดไปอีกในสุตตนิบาตมีขอความหลายแหงท่ีพระพุทธเจา 
ตรัสถึงภาวะของผูหลุดพนแลววา  ไมมีท้ังอัตตังท้ังนิรัตตัง  หรือไมมีท้ังอัตตา 
[๑ ท้ังนิรัตตา]  ไมมีท้ัง  “อัตตา”  ท้ัง  “ไมมีอัตตา”   คือ ไมมี  ภวตัณหา 
ท่ีจะแสวงหาอัตตาและไมมีภวทิฏฐิท่ีจะยึดม่ันในเร่ืองอัตตา  ใหเกิดเปน 
อัตตทิฏฐิ หรืออุจเฉททิฏฐิข้ึน อีกนยัหนึ่งอธิบายวาไมมีท้ัง “มีอัตตาอยู”  ท้ัง 
“หมดอัตตาไป”  [๒ (เดิมเคยยึดวามีอัตตา  ยึดวานั่นนี่เปนอัตตา  แลวมาเขาใจ 
ใหมวา  อัตตาไมมี  เลยกลายเปนอัตตาหมดไป หรืออัตตาหายไป)]  
        รวมความอีกคร้ังหนึ่งวา  พระพุทธเจาทรงเปนนักปฏิบัติ  แมจะตรัส 
แสดงสัจจธรรมก็ตองเกีย่วโยงถึงจริยธรรมเสมอ  คือมุงผลดีท่ีจะเกดิแกชีวิต 
ของผูท่ีทรงแนะนําส่ังสอน  ทรงส่ังสอนใหเขานําไปใชประโยชนได  การแสดง 
อนัตตาแบบแรก  มีจุดหมายชัดเจนวาเพื่อปลดเปล้ืองผูรับคําสอนใหพนจากความ 
ถือผิดเห็นผิดท่ีเปนโทษแกชีวิตของเขา  ใหเขาสามารถอยูอยางหลุดพนมีจิตใจเปน 
อิสระ มีชีวิตทีด่ีงามยิ่งข้ึน  สวนการตอบเพยีงเพื่อสนองความอยากรูตามแบบหลัง 
เปนการสงเสริมความคิดฟุงซาน  เพิ่มเช้ือสําหรับใหความยึดถือท่ีมีอยูแลวใชสราง 
ความเหน็ขยายตัวออกไป  ในท่ีสุดขอสรุปดวยพุทธพจนวา [๓ “เรามองไมเห็นวาจะมี   
ความยึดม่ันใด ๆ  ในวาทะ  (ทฤษฎี,  ลัทธิ)  อัตตา  ท่ีเม่ือยดึติดถือม่ันเขาแลว 
จะไมกอใหเกดิโสกะปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  อุปายาส”] 
2.  พระอรหันตส้ินชีวิตแลวเปนอยางไร ? 
        ปญหาสําคัญท่ีมักหนีไมพน  เม่ือพูดเร่ืองนิพพาน  คือพระอรหันตส้ินชีพ 
แลวเปนอยางไร หรือวาผูบรรลุนิพพานตายแลวเปนอยางไร  ยังมีอยูตอไปหรือไม  
ดังนี้เปนตน  ความจริงปญหาอยางนีก้็วนเวียนอยูกับเร่ืองอัตตานั่นเอง  กลาวคือ 
ผูถามปญหาอยางนี้มีความรูสึกติดอัตตาแฝงลึกอยูในใจ  เปนแรงผลักดันและเปน 
แกนสําหรับกอรูปเปนคําถามข้ึน  ความยดึถือในอัตตาหรือเรียกใหเต็มวา  ความ 
ถือม่ันวาทะวา 
{๑ ดู ขุ.สุ.25/410/488; 412/491; 417/501; 421/514; มีอธิบายใน ขุ.ม.29/107/97;  
   164/129; 427/297;721/426 } 
{๒ คัมภีรวิสุทธิมัคคกลาวความไวนาฟงวา “ผูทํากรรมก็ไมมี ผูเสวยผลก็ไมมี ฯลฯ 
   ผูสรางสังสารวัฏฏ ไมวาจะเปน เทพเจา หรือพระพรหม หามีไม  มีแตธรรมลวน ๆ 



   ยอมเปนไป เพราะปจจัยคือเหตุประกอบกันเขา” รับกับท่ีกลาวในอรรถกถาวิภังควา 
   “เม่ือหาตัวสัตวไมได กย็อมไมมีท้ังความเท่ียง ท้ังความขาดสูญ” (วิสุทธิ.3/226-7;  
   วิภงฺค.อ.253);ท่ีบางคร้ังพูดกันวา อัตตาขยายใหญโตนกั ทําลายอัตตากันเสียบาง  
   นี้พึงทราบวาเปนเพยีงสํานวนพูด มีความหมายวา ความถือม่ันในอัตตาน้ันเพิ่ม 
   ขยายแนนหนานัก ควรทําลายความถือม่ันนั้นเสีย ส่ิงท่ีตองทําลายคือความถือม่ัน 
   ในอัตตา ไมใชทําลายอัตตา เพราะไมมีอัตตาท่ีจะตองทําลาย การคิดทําลายอัตตา 
   เปนเร่ืองเกีย่วดวยอุจเฉททิฏฐิ (อัตตาเปนเพียงภาพท่ีภวตัณหาสรางข้ึนซอนไวกับ 
   ส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูแลวตามธรรมดาของมัน อัตตานั้นจึงไมมีอยูตางหากและจึงไมมี    
   อยูจริง); อนึ่ง คําวาอัตตวาทุปาทาน ก็บงชัดอยูแลววา ยดึม่ันอยูเพียงแคคําวา 
   อัตตา เพราะไมมีอัตตาจริงท่ีจะยดึได (วิสุทธิ.3/181; วิสุทธิ.ฎีกา 3/365) } 
{๓ ม.มู.12/283/275 }  
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อัตตา  (อัตตวาทุปาทาน)  นีฝ้งลึกและแนนแฟนในใจของปุถุชน  โดยมีภวตัณหา 
คอยหนนุ  และอวิชชาเปนฐานให  ในทางปฏิบัติ  เม่ือยังไมดําเนนิตามวิธีแกไขท่ี    
ตัวเหตุ  คือทําลายอวิชชาตัณหา  และอุปาทานเสียโดยตรง  ทานจะไมสนับสนุนให   
มาถกเถียงเร่ืองเชนนี้  คือตองการใหรูดวยทํา  ไมใชเอามาพูดเดากันไป  การถกเถียง 
เร่ืองนี้มีขอเสียท่ีสําคัญคือ  ไมวาจะพูดกันอยางไร  ความถือม่ันในอัตตวาทะท่ี    
แฝงลึกซ้ึง  ซ่ึงยังถอนท้ิงไมไดนั้น  จะทําใหมองคําตอบหรือคําช้ีแจงเอียงไป  ณ   
ท่ีสุดขางใดขางหนึ่งเสมอ  คือไมมองเห็นนิพพานเปนความเท่ียงแทยั่งยืนของอัตตา 
(สัสสตทิฏฐิ)  ก็ตองมองเปนความขาดสูญของอัตตา  (อุจเฉททิฏฐิ)  ซ่ึงไมถูกตอง 
ท้ังสองอยาง  พวกที่ถือความเห็นขาดสูญ  ก็มองนิพพานเปนความขาดสูญเขากับ 
ความเหน็ของพวกตนซ่ึงมองไดคอนขางงาย  เพราะพุทธศาสนาเนนการแกไขดาน 
ท่ีคนติดพันหลงใหลกันมากคือ  [๑ ดานการยึดถือท่ีจะใหถาวรม่ันคง]  สวนพวกท่ีถือ 
ความเหน็เท่ียงแทยั่งยืน  เม่ือถูกปฏิเสธเร่ืองอัตตา  ก็เท่ียวมองหาภาวะอะไรสักอยาง 
หนึ่งท่ีจะเขามาทดแทนชวยเติมหรือสนองความขาดแคลนอัตตา  หรือหลอเล้ียงอัตตา 
ไวใหคืนคง  เม่ือไดรับคําสอนใหถอนความยึดอัตตาไปแลว  ก็เหมือนสูญเสียอัตตาไป  
พอพูดถึงนิพพาน  ก็จึงไดโอกาสเหน่ียวเอานิพพานเปนท่ีพึ่งท่ีฝากอัตตาเอาไว   
บางก็ขยายนิพพานเปนชีวิตนิรันดร  ตลอดจนเปนมหานครเมืองแกว  ทานผูประเสริฐ  
มีปญญาเลิศท้ังหลาย  แมวาจะผานพนความยึดติดถือม่ันอะไร ๆ  มามากมายจวนจะ 
หมดอยูแลวกม็าติดเยื่อใยสุดทายกนัอยูท่ีนี้  หากพนใยขายนี้ไปได  กจ็ะเปนอิสระได   
โดยสมบูรณ  แตทางธรรมก็ยอมรับวาเปนเร่ืองยากเหลือเกิน  ทานจึงเรียกความยึดติด 
อยางละเอียดนี้วาเปน  “พรหมชาละ”  แปลวา  ขายดักพรหม  หรือ  ท่ีติดของของบุคคล 
ช้ันเลิศ  คือผูมีคุณธรรมและปญญายวดยิ่งแลวยังไมอาจรอดพนไปได  ดวยเหตนุี้  
เพื่อผอนเบาความหมกมุนครุนคิดในการหาความจริงเกีย่วกับนิพพาน  โดยเชิงเหตุผล 
และการถกเถียงแบบปรัชญา  ทานจึงมักกลาวถึงนิพพานแตในเชิงปฏิบัติ  เกี่ยวกับ 
ชีวิตจริงหรือประโยชนท่ีจะไดรับในชีวิตประจําวนั  ดังคําสอนเก่ียวกับนิพพานท่ี    
ปรากฏโดยมากในพระไตรปฎก  นอกจากนั้นมีขอท่ีตองย้ําไวเสมอเพ่ือปองกันความคิด 
เลยเถิดไปคือย้าํวา  การปฏิบัติเกี่ยวกับนิพพานก็ดี  นิพพานก็ดี  ไมใชเร่ืองของการดับ 
อัตตาหรือทําลายอัตตา  [๒ เพราะไมมีอัตตาท่ีจะตอไปดบัหรือไปทําลาย]  ส่ิงท่ีจะ    
ตองดับหรือทําลายคือความยึดม่ันในอัตตาหรือภาพอัตตาท่ีสรางข้ึนมายึดถือไว   
สวนท่ีกลาวในท่ีหลายแหงวา  เสริมขยายอัตตาบาง  ความม่ันคงของอัตตาบาง  
วาอัตตาอยางนั้นอยางนี้ตาง ๆ  พึงเขาใจวาเปนสํานวนพูดอยางรูกันเพือ่ความ 



สะดวก  โดยท่ีวา  อัตตาหมายถึงภาพอัตตาท่ีสรางข้ึนหรือความยึดม่ันในอัตตาท่ี    
สรางข้ึนนั่นเอง  พูดใหเขาเชิงวิชาการมากข้ึนวา  ดับความถือม่ันในวาทะวาเปนอัตตา 
หรือดับทิฏฐิวาเปนอัตตา  ตลอดจนถอนสัญญาวาเปนอัตตาเสีย  นิพพานดับความ 
ยึดม่ัน  ดับความเขาใจผิดนี้  และดับทุกขดบัปญหาท่ีเนื่องมาจากความยึดติดถือม่ัน 
{๑ ดูพุทธพจนท่ีวา  ความเห็นแบบวภิวทิฏฐิ หรือ ขาดสูญนี้ แมจะเปนมิจฉาทิฏฐิ    
แตก็ใกลพุทธศาสนามากกวาทิฏฐิ อยางอ่ืน (องฺ.ทสก.24/29/67) } 
{๒ ชาวตะวันตกท่ีศึกษาเร่ืองนิพพานไมตลอดมันสรุปวานิพพานเปนการดับอัตตา หรือสูญส้ิน 
   อัตตา (self-extinction) ซ่ึงเปนความคิดแนวอุจเฉททิฏฐิ .}  
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เชนนี้  ย้ําอีกคร้ังหนึ่งวา  ตดัความเยื่อใยอยากมีอัตตาท้ิงเสีย  ทฤษฎีเกี่ยวกับอัตตาท้ังหลาย 
ก็หมดความหมายไปเอง  ดังอุปาทาน  คือถอนความยึดม่ันในอัตตาเสียเทานั้น  ทานก็จะเห็น 
โลกและชีวิตหรือส่ิงท้ังหลายท้ังปวงตามที่มันเปน  ไมตองมาเสียเวลาคิดคาดคะเนสราง 
ทฤษฎีอัตตาใด ๆ  ใหวุนวาย  พอดับความยึดม่ันท่ีทําใหเกิดมีอัตตาแลว  อัตตาก็หายไปเอง 
นิพพานคือดับทุกขเทานั้นไมใชดับอัตตา  เพราะไมมีอัตตาท่ีจะตองดับ  ขอใหนึกถึง 
พุทธพจนวา  [๑ เราสอนแตทุกขและความดับทุกขเทานัน้]         
        ในการพจิารณาปญหาเกี่ยวกับภาวะหลังส้ินชีพของพระอรหันตนี ้ จะไมแสดง 
ความเหน็ในสวนเนื้อหาใหเยิ่นเยอแตจะนาํเอาพุทธพจนท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนี้มาให   
พิจารณาดเูอง 
        ก.  พุทธพจนเกี่ยวกับความเขาใจพื้นฐานในเร่ืองอัตตา  ความยั่งยืนและความ 
ขาดสูญ  ซ่ึงไมถูกตอง  จัดเปนท่ีสุด  2  ดาน  (พุทธพจนนี้จะชวยใหเขาใจความหมาย 
ของภวตัณหาและวภิวตัณหาไดอยางชัดเจนดวย) 
        “ภิกษุท้ังหลาย  เทพและมนุษยท้ังหลายถูกทิฏฐิ  2  จําพวก  เขาครองใจแลว 
พวกหนึ่งติดลาอยู  พวกหนึ่งวิ่งเลยไป  สวนพวกท่ีมีตาจงึมองเห็น 
        ภิกษุท้ังหลาย  พวกหนึ่งติดลาอยูเปนอยางไร ?  (กลาวคือ)  เทพและมนุษย   
ท้ังหลายเปนผูมีภพเปนท่ียินดี  ร่ืนรมยในภพ  บันเทิงในภพ (ภวะ),  เม่ือตถาคต 
แสดงธรรมเพ่ือความดับแหงภพ  (ภวนิโรธ)  จิตของเทพและมนษุยเหลานั้น  ยอมไม    
แลนไป  ไมเล่ือมใส  ไมตั้งแนวลง  ไมนอมดิ่งไป;  พวกหนึ่งติดลาอยูอยางนี ้
        ภิกษุท้ังหลาย  พวกหนึ่งวิ่งเลยไป  เปนอยางไร ?  (กลาวคือ)  คนพวกหน่ึง   
อึดอัดระอา  รังเกียจอยูดวยภพนั้นแหละ  จงึพรํ่าช่ืนชมวภิพ  (วิภวะ = ความ 
ปราศจากภพ,  ความขาดสูญ)  วา  “นี่แนะทานเอย  นยัวาหลังจากรางกายแตกทําลาย 
ตายไปแลว  อัตตานี้ก็จะขาดสูญ  หายส้ิน  (พินาศ)  หลังจากตายจะไมมีอยูอีก  
นี่ละคือภาวะสุดประเสริฐ  (สันตะ)  นี่ละคือภาวะดีเยี่ยม  (ปณีตะ)  นีล่ะคือภาวะ 
ท่ีเปนของแท  (ยาถาวะ) ;  พวกหนึ่งวิ่งเลยไปอยางนี้  
        ภิกษุท้ังหลาย  พวกท่ีมีตาจึงมองเห็นเปนอยางไร?  (กลาวคือ)  [๒ ภกิษุใน 
ธรรมวินัยนีย้อมมองเห็นสภาพภพ]  โดยความเปนสภาพภพ  (คือเห็นตามสภาวะ 
ท่ีเปนจริง),  คร้ันเห็นสภาพภพโดยความเปนสภาพภพแลวยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อ 
หายติด  (นิพพทิา)  เพื่อหมดใคร (วิราคะ)  เพื่อนิโรธแหงสภาพภพน้ัน;  สวนพวก 
ท่ีมีตาจึงมองเห็นอยางนี”้ 
        และมีคาถาสรุปวา 



        “ผูใดเห็นสภาพภพโดยความเปนสภาพภพ  และเหน็ภาวะท่ีลวงพนสภาพภพ  
ผูนั้นยอมนอมใจดิ่งไปในภาวะท่ีเปนจริง  เพราะหมดส้ินภวตัณหา;  ถาเขากําหนด 
รูสภาพภพ  เขาจะเปนผูปราศตัณหาทั้งในภพและ 
{๑ ส.ข.17/214/145 = ส.สฬ.18/770/467 } 
{๒ สภาพภพ แปลจาก “ภูต” แปลตามศัพทวา ส่ิงท่ีเปนแลว ส่ิงท่ีมีท่ีเปน หรือส่ิง 
   ท่ีเกิดมีเกิดเปนแลว เปนรูปศัพท มาจากธาตุเดียวกับภวะ หรือภพนัน่เอง อรรถกถา 
   วาหมายถึงขันธ 5 (อิติ.อ.234) }  
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อภพ,  เพราะความหมดภพแหงสภาพภพ  [๑ ภิกษุท้ังหลายจะไมมาสูภพอีก”] 
        ข.  พุทธพจนปฏิเสธความเขาใจผิดวา  วิญญาณออกจากรางไปเกดิ  เปนเร่ือง 
นาสนใจสําหรับผูชอบศึกษาปญหาเกี่ยวกบัการเกิดใหมโดยท่ัวไป  แมจะไมเกี่ยวกับ 
เร่ืองนิพพานโดยตรงแตเปนความรูพื้นฐานอยางหนึ่ง  ท่ีอาจเอามาประกอบการ 
พิจารณาไดบางแง           
        คร้ังหนึ่ง  ภิกษุช่ือสาติ  เปนบุตรชาวประมง  มีความเห็นผิดวาพระพุทธเจา 
สอนวา  วิญญาณดวงเดียวกนันี้  ทองเท่ียวไปในสังสารวฏัฏ  ภิกษุท้ังหลายพยายาม 
เปล้ืองความเหน็ผิดของเธอแตไมสําเร็จ  จึงพากันไปกราบทูลพระพุทธเจา  พระองค    
จึงตรัสเรียกพระสาติมา  และทรงสอบถามดังความวา 
พระพุทธเจา  :  เปนความจริงหรือ  สาติ  มีขาววา  เธอเกดิความเห็นช่ัวรายอยางนีว้า  “ขาพเจา 
รูท่ัวถึงธรรมตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไววา  วญิญาณน้ีนั่นเอง  ยอมวิ่งแลน 
ยอมทองเท่ียวไป  มิใชอ่ืน” ? 
พระสาติ  :  ขาแตพระองคผูเจริญ  เปนอยางนั้น  ฯลฯ 
พระพุทธเจา  :  นี่แนะสาติ  วญิญาณน้ันเปนอยางไร  ? 
พระสาติ  :  ขาแตพระองคผูเจริญ  (วิญญาณน้ัน)  คือ  ตวัสภาวะท่ีเปนผูพูด  เปนผูรู   
เสวยวิบากของกรรมท้ังหลาย  ท้ังดีและช่ัวในท่ีนั้น ๆ 
พระพุทธเจา  :  ดูกอนโมฆบุรุษ  เธอรูท่ังถึงธรรมท่ีเราแสดงแลวอยางนี้  แกใครหนอ; 
เรากลาวไวโดยอเนกปริยายมิใชหรือวา  วญิญาณอาศัยปจจัยประชุมกนัเกิดข้ึน  
(ปฏิจจสมุปบัน),  เวนจากปจจัยเสียการเกดิแหงวิญญาณยอมไมมี;  ก็แล  ดวยความ 
เห็นที่ตนเองถือเอาไวผิด  เธอยอมกลาวตูเรา  ยอมขุดตนเอง  และประสบส่ิงท่ีมิใช   
บุญเปนอันมาก,  ความเห็นนั้นแหละจักเปนไปเพื่อไมเกื้อกูล  เพื่อความทุกขแกเธอ 
ตลอดกาลนาน” 
        จากนั้น  ไดตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา 
        “ภิกษุท้ังหลาย  วิญญาณอาศัยปจจัยใด ๆ  เกิดข้ึน  ก็ถึงความนับไปตามปจจัยนัน้ ๆ  
นั่นแหละ,  (กลาวคือ) วิญญาณอาศัยจกัษแุละรูปเกิดข้ึน  ก็ถึงความนับวาจักขุวิญญาณ,  
วิญญาณอาศัยโสตและเสียงเกิดข้ึน  ก็ถึงความนับวาโสตวิญญาณ,  วญิญาณอาศัยฆานะ  และ 
กล่ินเกิดข้ึน  กถึ็งความนับวาฆานวิญญาณ,  วิญญาณอาศัยชิวหาและรสเกิดข้ึน  ก็ถึงความนับ 
วาชิวหาวิญญาณ,  วิญญาณอาศัยกายและโผฏฐัพพะเกดิข้ึน  ก็ถึงความนับวากายวิญญาณ,  
วิญญาณอาศัยมโนและธรรมรมณเกิดข้ึน  ก็ถึงความนับวามโนวิญญาณ;  เปรียบเหมือนไฟ 
{๑ ขุ.อิต.อ.25/227/263; ขุ.ปฏิ.31/356/240; สวนท่ีเปนคาถาคือตอนทาย ไดแปลไปตามขอ 



   ความและรูปศัพทเทาท่ีมีใน บาลี และเหน็วารับกับความตอนตนในบาลีนั้นเปนอยางดี  
   แตในอรรถกถาทานไขความใหแปลคาถานั้นตางออกไปดังนี้ “อริยสาวกใด มองเหน็ ขันธ  
   5 ตามความเปนจริง และเห็นมรรคอันเปนเคร่ืองกาวลวงขันธ 5 ผูนั้นยอมนอมในดิ่งไปใน 
   นิพพานท่ีเปนสภาวะจริงแท เพราะหมดส้ินภวตัณหา; ถาภิกษกุําหนดรูขันธ 5 เปนผูปราศ 
   จากตัณหาในภพนอยภพใหญ เพราะขันธ 5 ปราศไป เธอยอมไมมาสูภพอีก” (อิติ.อ.235); 
   อนึ่ง พึงเทียบกับพุทธพจนวาดวยท่ีสุดสองอยางอีก แหงหนึ่ง ท่ี ขุ.อุ.25/144/194 ดวย}     
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[๑ อาศัยเช้ือใด ๆ  ติดข้ึน  กถึ็งความนับไปตามเช้ือนั้น ๆ ...วาไฟไม...  วาไฟเศษของ...  วาไฟ 
หญา...  วาไฟโคมัย...วาไฟแกลบ...  วาไฟหยากเยื่อ...ฯลฯ”] 
        ค.  แกความเห็นผิดวาพระอรหันตตายแลวสูญ  ดังมีเร่ืองราววา  คร้ังหนึ่งพระภิกษุ 
ช่ือยมก  มีความเห็นผิดวา  พระพุทธเจาสอนวา  พระอรหนัตตายแลวขาดสูญ  ภิกษุท้ัง 
หลายพยายามเปล้ืองเธอจากความเหน็ผิด  แตไมสําเร็จ  จงึพากันไปขอรองพระสารีบุตรให   
ชวยแกไข  พระสารีบุตรไดไปหาพระยมก  และไดสนทนาดังความตอไปนี ้
พระสารีบุตร  :  เปนความจริงหรือ  ทานยมก  ขาววาทานเกิดความเห็นช่ัวรายอยางนี้วา  “ขาพ 
เจารูท่ัวถึงธรรมตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา  ภิกษุผูเปนขีณาสพ  ถัดจากกายแตกทําลายก็จะ 
ขาดสูญ  หายส้ิน  (พินาศ)  หลังจากตายจะไมมีอยูอีก” 
พระยมก  :  อยางนั้นแล  ทานผูมีอายุ  ฯลฯ 
พระสารีบุตร  :  ทานยมก  ทานสําคัญวาอยางไร  รูปเท่ียงหรือไมเท่ียง ? 
พระยมก  :  ไมเท่ียงครับทาน 
พระสารีบุตร  :  เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ  เท่ียงหรือไมเท่ียง  ? 
พระยมก  :  ไมเท่ียงครับทาน 
พระสารีบุตร  :  เพราะฉะนั้นแล  รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณอยางหนึ่งอยางใด 
ท้ังท่ีเปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน  ฯลฯ  ท้ังหมด  พึงเห็นดวยสัมมาปญญาตามเปนจริง 
อยางนี้วา  ไมใช  “นั่นของเรา”  ไมใช  “เราเปนนั่น”  ไมใช  “นั่นเปนตัวตนของเรา”,  เม่ือ 
เห็นอยางนี้  ยอมหายติด  ฯลฯ  
ทานสําคัญอยางไร  ทานยมก  ทานมองเหน็รูปวาเปนตถาคต  หรือ  ? 
พระยมก  :  มิใชเชนนัน้  ทานผูมีอายุ   
พระสารีบุตร  :  ทานมองเหน็เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ  วาเปนตถาคต  หรือ ? 
พระยมก  :  มิใชเชนนัน้  ทานผูมีอายุ   
พระสารีบุตร  :  ทานสําคัญวาอยางไร  ทานยมก  ทานเห็นวา  ตถาคตมีในรูปหรือ  ? 
พระยมก  :  มิใชเชนนัน้  ทานผูมีอายุ   
พระสารีบุตร  :  ทานมองเหน็วา  ตถาคตมีตางหากจากรูปหรือ  ? 
พระยมก  :  มิใชเชนนัน้  ทานผูมีอาย ุ
พระสารีบุตร  :  ทานมองเหน็วา  ตถาคตมีในเวทนา...มีตางหากจากเวทนา...มีในสัญญา...มีตาง 
หากจากสัญญา...มีในสังขาร...มีตางหากจากสังขาร...มีในวิญญาณ...มีตางหากจากวญิญาณ  หรือ ? 
พระยมก  :  มิใชเชนนัน้  ทานผูมีอายุ   
{๑ มหาตณัหาสังขยสูตร เฉพาะตอน ม.มู.12/440-4/472-7 }  
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พระสารีบุตร  :  ทานสําคัญวาอยางไร  ทานยมก  ทานมองเห็นรูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร... 
วิญญาณ  วาเปนตถาคต  หรือ ? 
พระยมก  :  มิใชเชนนัน้  ทานผูมีอายุ   
พระสารีบุตร  :  ทานสําคัญวาอยางไร  ทานยมก  ทานมองเห็นวา  ตถาคตน้ีนั้นเปนสภาวะไมมีรูป 
ไมมีเวทนา  ไมมีสัญญา  ไมมีสังขาร  ไมมีวิญญาณ  หรือ ? 
พระยมก  :  มิใชเชนนัน้  ทานผูมีอายุ   
พระสารีบุตร  :  นี่แนะทานยมก  ในปจจุบันนี้เอง  ท่ีตรงนี้  ทานยังหาตถาคตโดยจริงโดยแท   
(ใหเห็นจริงม่ันเหมาะลงไป)  ไมได,  ควรหรือท่ีทานจะกลาวแถลงวา  “ขาพเจารูท่ัวถึงธรรม  
ตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวแลววา  ภิกษผูุเปนขีณาสพ  ตอจากกายแตกทําลาย  ก็จะขาดสูญ  
หายส้ิน  หลังจากตายจะไมมีอยูอีก 
พระยมก  :  ขาแตทานสารีบุตร  แตกอนเม่ือยังไมรู  ผมจงึไดมีความเหน็ช่ัวรายนั้น,  แตเพราะ 
ไดสดับธรรมเทศนาของทานสารีบุตรนี้  ผมจึงละความเห็นช่ัวรายนัน้ไดแลว  และผมก็ไดบรรลุ    
ธรรมแลว 
พระสารีบุตร  :  แนะทานยมก  ถาชนท้ังหลายพึงถามทานอยางนีว้า   “ทานยมก  ภิกษุผูเปน 
อรหันตขีณาสพหลังจากรางกายแตกทําลายตายไปแลว  จะเปนอยางไร ?”  ทานถูกถามอยางนี้   
แลวจะกลาวช้ีแจงวาอยางไร ? 
พระยมก  :  ...ผมพึงกลาวช้ีแจงอยางนีว้า   “รูปแลเปนส่ิงไมเท่ียง,  ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้น 
เปนทุกข,  ส่ิงใดเปนทุกข  ส่ิงนั้นดับแลว  ส่ิงนั้นถึงความไมตั้งอยูแลว;  เวทนา...สัญญา... 
สังขาร...วิญญาณ  เปนส่ิงไมเท่ียง,  ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกข,  ส่ิงใดเปนทุกข   
ส่ิงนั้นดับแลว  ส่ิงนั้นถึงความไมตั้งอยูแลว;  ขาพเจาถูกถามอยางนี้  พึงกลาวช้ีแจงอยางนี้    
พระสารีบุตร  : [๑  ดแีลว  ดแีลว  ทานยมก  ฯลฯ ”] 
        ง.  พุทธพจนเปรียบพระอรหันตส้ินชีพเหมือนไฟดบั  ดังความตอนหน่ึงในคําสนทนาระหวาง 
พระพุทธเจากบัวัจฉโคตตปริพาชกตอไปนี้   
วัจฉโคตต  :  ทานพระโคดมผูเจริญ  ภิกษผูุมีจิตหลุดพนแลวอยางนี้  จะเกิด  ณ  ท่ีไหน ? 
พระพุทธเจา  :  [๒ ดกูอนจะวัจฉะ  คําวาจะเกิด  ก็ใชไมได] 
วัจฉโคตต  :  ถาอยางนั้น  กไ็มเกิด 
พระพุทธเจา  :  คําวา  ไมเกดิ  ก็ใชไมได   
วัจฉโคตต  :  ถาอยางนั้น  กท้ั็งเกิดและไมเกิด 
พระพุทธเจา  :  คําวาท้ังเกิดและไมเกิด  ก็ใชไมได   
วัจฉโคตต  :  ถาอยางนั้น  จะวาเกิดก็ไมใช  ไมเกิดก็ไมใช   



{๑ ส.ข.17/198/133 (จากนี้มีความอุปมาตอไปอีก แตไมนาํมาลงไว เพราะจะยึดยาวมาก); 
   คําวาตถาคตในสูตรนี้ อรรถกถาไขความวาหมายถึงสัตว หรืออยางท่ีมักเรียกกันวา สัตว   
   บุคคล (ส.อ.2/378) } 
{๒ บาลี = น อุเปติ อรรถกถาวา = น ยุชฺชติ คือ ไมเขากบัเร่ืองนี้ ไมถูก ใชกนัไมได }  
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พระพุทธเจา  :  คําวา  จะวาเกิดก็ไมใช  ไมเกิดกไ็มใช  กใ็ชไมได   
วัจฉโคตต  :  ทานพระโคถมผูเจริญ  ฯลฯ  ในเร่ืองนี้  ขาพเจาถึงความงุนงงเสียแลว  ขาพเจา 
ถึงความหลงไปหมดเสียแลว,  แมเพียงความเล่ือมใสท่ีไดมีแกขาพเจาดวยถอยคําสนทนา 
เบ้ืองตนของทานพระโคดมผูเจริญนั้นถึงบัดนี้  ก็ไดหายไปหมดแลว 
พระพุทธเจา  :  ดูกอนวัจฉะ  ควรแลวท่ีทานจะงุนงง  ควรแลวท่ีทานจะหลงไป  เพราะวาธรรมนี้   
ลึกซ้ึง  เปนไดยาก  รูตามไดยาก  สงบ  ประณีต  หยั่งไมไดดวยตรรก  ละเอียด  บัณฑิตพึงรูได,  
ธรรมนั้นอันทานผูมีทิฏฐิอ่ืน  มีแนวความเห็นอ่ืน  มีหลักท่ีพอใจอยางอ่ืน  มีความเพยีรท่ี   
ประกอบแบบอื่น  ถืออาจารยสํานักอ่ืน  ยากจะรูได,  ถาอยางนั้น  เราจักยอนถามทานในเร่ืองนี,้  
ทานเห็นควรอยางไร  พึงกลาวช้ีแจงอยางนัน้,  ดูกอนวัจฉะ  ทานสําคัญวาอยางไร  ถาไฟลุก 
โพลงอยูเบ้ืองหนาทาน,  ทานจะรูไหมวา  ไฟนี้ลุกโพลงอยูเบ้ืองหนาเรา ? 
วัจฉโคตต  :  ...ขาพเจาพึงรูได  ฯลฯ 
พระพุทธเจา  :  ก็ถาใคร ๆ  พึงถามทานอยางนี้วา  ไฟท่ีลุกโพลงอยูเบ้ืองหนาของทานนี้  
อาศัยอะไรจึงลุกโพลง,  ทานถูกถามอยางนี้  จะพึงกลาวช้ีแจงอยางไร ? 
วัจฉโคตต  :  ...ขาพเจาพึงกลาวช้ีแจงวา  ไฟที่ลุกโพลงอยูเบ้ืองหนาขาพเจานี้  อาศัยเช้ือ 
คือหญาและไม  จึงลุกโพลงได   
พระพุทธเจา  :  ดูกอนวัจฉะ  ถาไฟเบ้ืองหนาทานนั้นพึงดบัไฟ  ทานจะรูไหมวา  ไฟเบ้ืองหนา 
เรานี้ดับแลว 
วัจฉโคตต  :  ...ขาพเจาพึงรูไดวา  ไฟเบ้ืองหนาขาพเจานีด้ับแลว 
พระพุทธเจา  :  ก็ถาใคร ๆ  พึงถามทานอยางนี้วาไฟเบ้ืองหนาทานนี้ท่ีดบัแลวนั้น  ไปจากน่ีสูทิศ 
ไหน  ทิศตะวันออก  ทิศตะวันตก  ทิศเหนือ  หรือวาทิศใต,  ทานถูกถามอยางนี้แลว  จะพึงกลาว 
ช้ีแจงวากระไร ? 
วัจฉโคตต  :  (ขอความถามตอบอยางนั้น)  ใชไมไดดอก  ทานพระโคดมผูเจริญ,  เพราะวาไฟ 
นั้นอาศัยเช้ือคือหญาและไมใดจึงลุกโพลงอยูได,  เพราะเช้ือนั้นหมดส้ินไป  และเพราะไมได   
เช้ืออ่ืนเติม  ไฟนั้นก็ถึงความนับวาหมดเช้ือดับไปเทานัน้เอง 
พระพุทธเจา  :  ฉันนั้นเหมือนกันแล  วัจฉะ  บุคคลเม่ือจะบัญญัติตถาคต  พึงบัญญัติดวยรูป... 
เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณใด  รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณน้ัน  ตถาคตละ 
ไดแลว  ถอนรากเสียแลว  ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน  ถึงความไมมี  มีความไมเกิดข้ึนตอไป 
เปนธรรมดา,  ตถาคต  พนจากการนับวารูป...พนจากการนับวาเวทนา...พนจากการนบัวา 
สัญญา...พนจากการนับวาสังขาร...พนจากการนับวาวิญญาณลึกซ้ึง  ประมาณไมได  หยั่งได   
ยาก  เปรียบเหมือนมหาสมุทร,  คําวาเกิดก็ใชไมได  คําวาไมเกิดก็ใชไมได  คําวาท้ังเกดิท้ัง 



ไมเกิด  ก็ใชไมได  คําวา  จะวาเกิดก็ใชไมได  ไมเกิดกไ็มใช  ก็ใชไมได  
        [๑ เม่ือจบคําสนทนาตอนน้ี  วจัฉโคตตปริพาชกเกดิความเล่ือมใส  ประกาณตนเปนอุบาสก] 
{๑ อัคคิวัจฉโคตตสูตร, เฉพาะตอนทายสูตร ม.ม.13/248-252/245/249; วัจฉโคตตปริพาชกผูนี้ตอ  
   มาไดขออุปสมบทในพุทธศาสนา และไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง (ม.ม.13/267/261); มีคํา 
   สนทนาระหวางพระพุทธเจากับวจัฉโคตต-  
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        ในรตนสูตรดก็มีความกลาวถึงพระอรหันตวา 
        [๑ “สมภพเกาก็ส้ินแลว  สมภพใหมกไ็มมี  ปราชญเหลานั้นมีจิตคลายติดแลวในภพท่ี   
        จะมีตอไป  หมดพืชไมมีฉันทะในการงอกข้ึนอีก  ยอมดับเหมือนดังดวงประทีปนี้”] 
        เม่ือคราวท่ีพระทัพพมัลลบุตรปรินิพพาน  พระพุทธเจาทรงเปลงอุทานวา 
        [๒ “กายก็แตกทําลายแลว  สัญญาก็ดับแลว  เวทนาก็เย็นหมดแลว  สังขารก็สงบแลว 
        วิญญาณก็ถึงอัสดง”]        ทรงเลาเหตุการณนีแ้กภิกษุท้ังหลาย  และทรงเปลงอุทานอีก 
        คร้ังหนึ่งวา 
        [๓ “เม่ือชางตีโลหะดวยฆอนเหล็ก  ไฟติดโพลง  กด็ับหาย ๆ  ไมมีใครรูท่ีไปฉันใด  
พระอรหันตท้ังหลายผูหลุดพนชอบแลว  ขามหวงน้ําท่ีมีกามเปนเคร่ืองผูกพันไปได   
บรรลุถึงความสุขอันไมหวัน่ไหว  ยอมไมมีคติ  ท่ีจะบัญญัติได  ฉันนัน้”] 
 - ปริพาชกท่ีนาสนใจอีกหนอยหนึ่ง กลาวถึงวาผูมีอุปาทานจึงเกดิ ผูไมมีอุปาทานยอมไมเกิด  
 เหมือนไฟมีเช้ือจึงลุก ไมมีเชื้อก็ไมลุก และวาเช้ือคือตัณหา (ส.สฬ.18/800/485) } 
{๑ ขุ.สุ.25/314/370 } 
{๒ ขุ.อุ.25/177/227 } 
{๓ ขุ.อุ.25/178/227 }  
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ตอน 4: ชีวิตควรใหเปนอยางไร? 
บทความประกอบท่ี 1 
ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน                                                                        1 
                                                                                                              บทท่ี 11  
        ในสมัยปจจุบัน ความเขาใจและความรูสึกของคนท้ังไปเกี่ยวกับนพิพานและความเปนพระอรหันต  
ไดเปล่ียนแปลงไปมาก การมองนิพพานโดยฐานเปนเมืองแกวแหงบรมสุขนิรันดรอยางในสมัยโบราณ ได  
กลายไปเปนความรูสึกวาหมดส้ินขาดสูญ ยิ่งมาเหนิหางจากคําสอนของพุทธศาสนาและถูกความนยิม 
ปรนเปรอทางวัตถุ ซํ้าเขาอีก คนยุคปจจุบันก็เลยมักมีความรูสึกตอนิพพานในทางลบ เห็นเปนภาวะที่  
พึงเบือนหรือผละหนี อยางนอยก็รูสึกวาเปนส่ิงท่ีอยูหางไกลเหลือเกนิซ่ึงไมเห็นเหตุผลท่ีจะตองเขาไป 
เกี่ยวของ ในสภาพเชนนี้ นอกจากจะตองพยายามสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกีย่วกับนพิพานใหเกิด  
ข้ึนแลว มีภูมิธรรมระดับหนึง่ท่ีควรชวยกันชักจูงคนใหหนัมาสนใจ คือ ความเปนโสดาบัน ซ่ึงเปน 
อริยบุคคลระดับตนหรือสมาชิกกลุมแรกในชุมชนอารยะ ความจริง ความเปนโสดาบันนี้เปนส่ิงท่ีควร 
สนใจ ไมเฉพาะในระหวางท่ีกําลังสรางความเขาใจเกีย่วกบันิพพานและความเปนอรหนัตเทานั้น 
แมตามปกติกเ็ปนขอท่ีควรเนนเสมออยูแลว แตมักถูกละเลยหรือมองขามกันไปเสีย ความจริง ความเปน 
พระโสดาบันก็ดี ภูมิธรรมและการดําเนนิชีวิตระดับนี้ กด็ี เปนส่ิงท่ีควรจะสนใจและเนนกนัใหมาก แม  
แตพระพุทธองคเองก็ไดตรัสแนะนําย้ําไววา 
        [๑ “ภกิษท้ัุงหลาย! เหลาชนท้ังหลาย ท้ังคนท่ีพวกเธอพึงอนุเคราะห และคนท่ีพอจะรับฟงคําสอน ไม
วา 
จะเปนมิตร เปนผูรวมงาน เปนญาติหรือสาโลหิก็ตาม พวกเธอพึงชักชวน พึงสอนใหตั้งอยู ใหดํารงมั่นใน 
องคคุณของโสดาบัน 4 ประการ”] 
        ภาวะและชีวิตของพระโสดาบัน ไมหางไกลและไมนากลัวเลยสําหรับปุถุชนท้ังหลายแมในสมัย 
ปจจุบัน กลับจะเปนท่ีนาช่ืนชมอยางยิ่งสําหรับสาธุชนดวยซํ้า พุทธสาวกโสดาบันจํานวนมากมายใน 
พุทธกาลเปนคฤหัสถ ดําเนินชีวิตท่ีดีงาม ชอบดวยศีลธรรม อยูทามกลางสังคมของชาวโลก มีชีวติ 
ครอบครัวท่ีเปนสุข บําเพ็ญประโยชนแกชุมชน แกพระศาสนาและแกบานเมือง [๒มีชีวประวัติท่ีนายดึถือ 
เปนแบบอยาง ทานเหลานีแ้มจะไดบรรลุภูมิธรรมสูงแลว แตยังมีกิเลสละเอียดเหลืออยู เม่ือประสบ 
ความพลัดพราก  ยังโศกเศรารํ่าไห] ยังมีรักมีโกรธดังสามัญชน แตละเมียดเบาบางกวา และจะไมทํา 
ความช่ัวความผิดท่ีเสียหายรายแรง และความทุกขท่ีเหลืออยูก็มีเพยีงเล็กนอยเม่ือเทียบกับทุกขสวนใหญ  
{๑ ส.ม.19/1493-1497/456-458; องคคุณท่ีจะใหเปนโสดาบัน มาจากคํา โสตาปตติยังคะ  
แปลตามรูปศัพทวา องค  เคร่ืองบรรลุโสดา บางแหงหมายถึงธรรมท่ีทําใหบรรลุโสดาปตติผล  
บางแหงหมายถึงธรรมท่ีเปนคุณสมบัติของพระโสดาบัน} 



{๒ เชน เร่ืองนางวิสาขา ใน ขุ.อุ.25/176/223; อุทาน อ.539; ธ.อ.6/131}  
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ท่ีละไดแลว เปนผูมีพื้นฐานอันมั่งคง ท่ีจะนําชีวิตของตนเดินทางกาวหนาไปในมรรคแหงความสุขท่ีไร  
โทษและกุศลธรรมท่ีไพบูลย พุทธสาวกโสดาบันที่พึงออกช่ือเปนตัวอยางแสดงหลักฐานไว ณ ท่ีนี้ เชน 
พระเจาพิมพิสาร กษัตริยยิ่งใหญแหงแควนมคธ ผูทรงถวายเวฬวุันเปนสังฆารามแหงแรกในพระพุทธ- 
ศาสนา [๑ และทรงรักษาอุโบสถเดือนละ 4 คร้ัง] อนาถบิณฑิกเศรษฐี เจาของทุนสรางวัดเชตวันท่ีมีช่ือ 
เสียง [๒ ผูบํารุงพระสงฆและสงเคราะหคนอนาถาอยางไมมีใครอ่ืนเทียบเทา] นางวสิาขามหาอุบาสิกา 
เอตทัคคะฝายทายิกา ผูแมมีบุตรธิดามากถึง 20 คน แตสามารถบําเพ็ญประโยชนสวนรวมไดเปนอยางดี  
มีบทบาทชวยกิจการของสงฆอยางสําคัญ [๓ เปนผูกวางขวางและมีเกียรติคุณสูงเดนในสังคมแควนโกศล] 
หมอชีวก โกมารภัจ แพทยใหญประจําพระองคราชาแหงมคธ ประจําพระองคพระพุทธเจาและคณะ 
สงฆ [๔ ผูมีเกยีรติคุณยั่งยืนตลอดมาในวิชาแพทยแผนโบราณ] นกุลบิดาและนกุลมารดา คูสามีภรรยผู   
ครองรักอันภกัดีม่ังคงตราบชรา [๕ และยงัปรารถนาเกิดพบกันทุกชาตไิป] 
        คุณสมบัติของพระโสดาบันเทาท่ีรูกนัดีโดยท่ัวไปก็คือ การละสังโยชน 3 ขอตน (สักกายทิฏฐิ  
วิจิกจิฉา และสีลัพพตปรามาส) ได ซ่ึงนับเปนคุณสมบัตฝิายลบหรือฝายหมดไป แตความจริงมี  
คุณสมบัติฝายบวกหรือฝายมีดวย และตามหลักฐานปรากฏวาทานเนนคุณสมบัติฝายมีเปนอยางมาก คุณ- 
สมบัติฝายมีนั้นมีหลายอยาง แตเม่ือกลาวโดยสรุป ก็รวมอยูในหลักธรรมสําคัญสําหรับต้ังเปนเกณฑได  
5 อยางคือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ (ความเสียสละ) และปญญา ในท่ีนี้ จะรวบรวมคณุสมัติตางๆ 
ท้ังฝายหมดและฝายมีมาเรียงไว [6 โดยแสดงเฉพาะสาระสําคัญดังนี้] 
ก. คุณสมบัติฝายมี  
1. ดานศรัทธา : เช่ือม่ันในความจริง ความดงีาม และกฎธรรมดาแหงเหตุและผล ม่ันใจในปญญาของ 
  มนุษยท่ีจะดบัทุกขหรือแกไขปญหาไดตามทางแหงเหตุผล และเช่ือในสังคมท่ีดีงามของมนุษยซ่ึงจะ 
  เจริญงอกงามข้ึนไดตามแนวทางเชนนั้น ความเช่ือม่ันนี้แสดงออกดวยความเล่ือมใสอันหยั่งลงม่ันดวย 
  ปญญาในพระรัตนตรัย เปนศรัทธาซ่ึงแนวแน ม่ังคง ไมมีทางผันแปร เพราะเกดิจากญาณคือความรู  
  ความเขาใจ 
{๑ ท่ีมาสําคัญคือ วินย.4/57-63/64-72; เปต.อ.ฉบับอักษรโรมัน หนา 209 (ฉบับไทยยังไมพิมพ)} 
{๒ ท่ีมาสําคัญคือ วินย.7/241-256/102-112; องฺ.เอก.20/151/33; องฺ.อ.1/413} 
{๓ ท่ีมาสําคัญ เชน วนิย.5/153-155/207-217; องฺ.เอก20/152/34;  
องฺ.อ.1/435; ธ.อ.3/45; ฯลฯ} 
{๔ ท่ีมาสําคัญคือ วินย.5/128-138/168-193; 4/101/148; 7/78/30; 
องฺ.เอก.20/151/33; องฺ.อ.1/429} 
{๕ ท่ีมาสําคัญคือ องฺ.เอก.20/151-2/33-4; องฺ.จตุกฺก.21/55/80; องฺ.ฉกฺก22/287/330;  
องฺ.อฏฐก.23 /138/274; องฺ.อ.1/430; ส.ข.17/1/1; ส.สฬ.18/203/146} 



{๖ ท่ีแสดงฝายมีกอนฝายหมดอยางนี้ ทําตามนิยมของปจจุบัน ยอนกบัความนิยมของบาลี  
ซ่ึงแสดงฝายหมดกอนฝายมี, อยางไรก็ตาม ตามความจริง ท้ังฝายหมดและฝายมีสัมพันธกัน  
เนื่องอยูดวยกนั}  
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[๑ 2. ดานศีล : มีความประพฤติ ท้ังทางกาย วาจา และการเล้ียงชีพ สุจริต เปนท่ีพอใจของอริยชน  
มีศีลที่เปนไท คือเปนอิสระไมเปนทาสของตัณหา] ประพฤติตรงตามหลักการ ตามความหมายท่ีแท  
เพื่อความดี ความงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความขัดเกลาลดกิเลส ความสงบใจ เปนไป 
เพื่อสมาธิ โดยท่ัวไปหมายถึงศีล 5 ท่ีประพฤติอยางถูกตอง จัดเปนข้ันท่ีบําเพ็ญศีลไดบริบูรณ] 
3. ดานสุตะ : เปนสุตวา อริยสาวก หรืออริยสาวผูมีสุตะ คือไดเรียนรูอริยธรรม รูจักอารยธรรม นับวา 
  เปนผูมีการศกึษา 
4. ดานจาคะ : อยูครองเรือนดวยใจท่ีปราศจากความตระหน่ี ยนิดีในการสละการใหการเฉล่ียเจือจาน 
  แบงปน 
5. ดานปญญา : มีปญญาอยางเสขะ คือรูชัดในอริยสัจจ 4 มองเห็นปฏิจจสมุปบาท เขาใจไตรลักษณคือ 
  อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา เปนอยางดี จนสลัดมิจฉาทิฏฐิท้ังหลายในรูปแบบตางๆ ไดส้ินเชิง 
  หมดความสงสัยในอริยสัจจท้ัง 4 นั้น เรียกตามสํานวนธรรมวาเปนผูรูจกัโลกแทจริง 
6. ดานสังคม : พระโสดาบันเปนผูปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับสรางความสามัคคีและเอกภาพของหมูชน 
  ท่ีเรียกวา สาราณียธรรมไดครบถวนบริบูรณ เพราะสามารถปฏิบัติไดถูกตองตามหลักขอสุดทายท่ีทาน 
  ถือวาเปนดุจยอดท่ียดืคุมหลักขออ่ืนๆ เขาไวท้ังหมด กลาวคือ ขอวาดวยทิฏฐิสามัญญตา 
  สาราณียธรรมมี 6 ขอคือ 
  1) เมตตากายกรรม แสดงออกทางกายดวยเมตตา เชน ชวยเหลือกันและแสดงกิริยาสุภาพเคารพนับถือ 
  2) เมตตาวจีกรรม แสดงออกทางวาจาดวยเมตตา เชน บอกแจงแนะนําตักเตือนดวยความหวังดี กลาว 
          วาจาสุภาพตอกัน 
  3) เมตตามโนกรรม คิดตอกันดวยเมตตา เชน มองกันในแงดี คิดทําประโยชนแกกนั ยิ้มแยมแจมใส 
  4) สาธารณโภคี แบงปนลาภอันชอบธรรม เฉล่ียเจือจานใหไดมีสวนรวมท่ัวกนั 
  5) สีลสามัญญตา มีความประพฤติสุจริตเสมอกับผูอ่ืน ไมทําตนใหเปนท่ีนารังเกยีจของหมู  
  6) ทิฏฐิสามัญญตา มีความเห็นชอบรวมกับเพื่อนรวมหมู ในอารยทฤษฎี ซ่ึงนําไปสูการกําจัดทุกข  
          ในขอควาท่ีช้ีแจงความหมายของอารยทฤษฎี หรือทิฏฐิท่ีเปนอริยะในขอ 6 นั้น มีลักษณะท่ีเปน 
ธรรมดาของพระโสดาบันซ่ึงควรนํามากลาวในท่ีนี้ 2 อยางคือ 
{๑ ศีลท่ีเปนไท ไมเปนทาสของตัณหา คือมิไดประพฤติเพื่อหวังผลตอบแทน เชน โลกียสุข  
การเกิดในสวรรค เปนตน อนึ่ง พึงระลึกวา ศีลรวมถึงสัมมาชีพดวยเสมอ (เฉพาะกรณีนี้ดู  
วิภงฺค.อ.114 = วิสุทธิ.3/100)  
        บรรดาคําบาลีแสดงลักษณะศีลของพระโสดาบันนัน้ มีอยู 2 คํา ท่ีนิยมนํามาใชเรียกใน 
ภาษาไทย คือ อริยกันตศีล แปลวา ศีลท่ีพระอริยะ ใครหรือช่ืนชม คือ เปนท่ียอมรับของอริยชน 
และ อปรามัฏฐศีล แปลวา ศีลท่ีไมถูกจับฉวย ทานใหแปลวา ศีลท่ีไมถูกตัณหาและทิฏฐิจับฉวย 



คือ ไมเปรอะเปอนหรือมีราคีดวยตัณหาและทิฏฐิ (= บริสุทธ์ิ) ดังไดอธิบายแลวในตอนวา 
ดวยประเภทและระดับของผูบรรลุนิพพาน ขางตน อยางไรก็ดี ขอเสนอคําแปลไทยไวอีก 
อยางหนึ่งวา ศีลท่ีไมถูกถือม่ันหรือศีลท่ีไมตองยืดม่ัน หมายความวา เปนศีลท่ีเกิดจาก 
คุณธรรมภายในไมมีกิเลสเปนเหตุใหละเมิด จึงเปนไปเองเปนปกติธรรมดา โดยไมตอง 
คอยยืดถือเอาไว.}  
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        1) เปนธรรมดาของบุคคลโสดาบันท่ีวา เม่ือตองอาบัติ (ละเมิดวินยั) ซ่ึงแกไขได ก็จะรีบเปดเผย 
          แสดงใหพระศาสดาหรือเพ่ือนรวมหมูคณะที่เปนวิญูไดทราบทันที และสังวรตอไป เปรียบ 
          เหมือนเด็กออนแบเบาะเหยียดมือหรือเทาไปถูกถานไฟเขาจะรีบชักกลับทันที  
        2) เปนธรรมดาของบุคคลโสดาบันท่ีวา ท้ังท่ีเปนผูเอาใจใสคอยขวนขวายชวยเหลือกิจธุระท้ังหลาย 
          ท้ังสูงตํ่าของเพ่ือนรวมหมูคณะ [๑ แตในเวลาเดียวกันก็มีความใฝใจอยางแรงกลาในอธิศีลศิกขา 
          อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขาไปดวย เปรียบเหมือนแมโคลูกออน เล็มหญากินไป ก็คอยแล 
          ระวังลูกนอยไปดวย คือท้ังชวยสวนรวม ท้ังคอยฝกตนใหกาวตอไปในมรรค] 
7. ดานความสุข : เร่ิมรูจักโลกุตรสุข ท่ีประณีตลึกซ้ึง ซ่ึงไมตองอาศัยอามิส (เพราะไดบรรลุ 
อริยวิมุตติแลว) 
ข. คุณสมบัติฝายหมด หรือฝายละ (แสดงเฉพาะท่ีสําคัญและนาสนใจพิเศษ) 
1. ละสังโยชนหรือกิเลสท่ีผูกมัดใจได 3 อยางคือ 
  1) สักกายทิฏฐิ (ความเห็นผิดวาเปนตัวของตน ติดสมมติเหนยีวแนน ซ่ึงทําใหเห็นแกตัวอยางหยาบ 
          และเกดิความกระทบกระท่ังมีทุกขไดแรงๆ) 
  2) วิจกิิจฉา (ความสงสัยไมแนใจตางๆ เกีจ่ยวกับพระศาสดา พระธรรม พระสงฆ และสิกขาบทเปนตน 
          ซ่ึงทําใหจิตไมนอมดิง่ไปในทางท่ีจะระดมความเพียรมุงหนาปฏิบัติใหเรงรุดไปในมรรคา) 
  3) [๒สีลัพพตปรามาส (ความถือเขวเกี่ยวกับศีลพรต คือการถือปฏิบัติศีลและวัตร หรือกฎเกณฑ ระเบียบ 
        วินยั ขอปฏิบัติ ขนบธรรมเนียมตางๆ ไมบริสุทธ์ิตามหลักการตามความมุงหมาย ท่ีมุงเพื่อความดี  
        งาม เชน ความสงบเรียบรอย และความเปนบาทฐานของสมาธิเปนตน แตประพฤติดวยตัณหาและ 
        ทิฏฐิ เชน หวังผลประโยชนตอบแทน หวังจะไดเปนนั่นเปนนี่เปนตน  ตลอดจนประพฤติดวย 
        งมงายสักวาทําตามๆ กนัมา)] 
2. ละมัจฉริยะ คือความตระหนี่ ความใจคับแคบ หวงแหน คอยกีดกันผูอ่ืน ท้ัง 5 อยางคือ 
  1) อาวาสมัจฉริยะ (หวงที่อยูอาศัย หวงถ่ิน) 
  2) กุลมัจฉริยะ (หวงตระกูล หวงพวก หวงสํานัก หวงสายสัมพันธ เทียบกับท่ีพูดกนับัดนี้วาเลนพวก) 
  3) ลาภมัจฉริยะ (หวงลาภ หวงผลประโยชน คิดกีดกันไมใหคนอ่ืนได) 
{๑ ความเจริงคุณสมบัติท่ีเปนสวนพิเศษน้ี เปนเร่ืองของ (สัมมา)ทิฏฐิ ซ่ึงจัดเขาในขอปญญานั่นเอง 
แตในท่ีนี้เหน็วา มีขอความยาวจึงแยกออกมาเปนอีกขอหนึ่ง ; สูตรนี้เร่ืองเดิมพระพุทธเจาตรัส 
สําหรับพระโสดาบันท่ีเปนพระภกิษุ แตกพ็ึงยักใชกับคฤหัสถได, ขอความของสูตรนี้ยาวมาก  
จะไมคัดมาลงไว ผูสนใจพึงดู ม.มู.12/540-550/581-589, (เกีย่วกับการตองอาบัตินี้  
ใน องฺ.ติก.20/526-7/297-301 พระพุทธเจาตรัสแสดงวาแมแตพระอรหนัตก็ยังตอง 
อาบัติเล็กๆ นอยๆ ได แตพระอริยะท้ังหลายจะไมตองอาบัติท่ีเปนหลักพื้นฐานของ 



พรหมจรรยเลย และแมสิกขาบทเล็กนอยเหลานั้น กจ็ะไมละเมิดดวยความจงใจ,  
ดู วินย.8/946/299 และดูตวัอยางสิกขาบทท่ีพระอริยะละเมิดใน องฺ.อ.2/286)} 
{๒ สังโยชน 3 ไดกลาวถึงแลวในตอนวาดวยประเภทและระดับของผูบรรลุนิพพาน.}  
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  4) วณัณมัจฉริยะ (หวงกิตติคุณ หวงคําสรรเสริญ ไมพอใจใหใครมีอะไรดีมาแขงตน ไมพอใจใหใคร 
          สวยงาม ไดยินคําสรรเสริญคุณความดีของคนอ่ืนแลวทนไมได) 
  5) ธรรมมัจฉริยะ [๑(หวงธรรม หวงวิชาความรู หวงคุณพิเศษท่ีไดบรรลุ กลัวคนอ่ืนจะรูหรือประสบ 
          ผลสําเร็จเทียมเทาหรือเกินกวาตน)] 
3. ละอคติ คือ ทางความประพฤติท่ีผิด หรือความลําเอียงไดท้ัง 4 อยางคือ 
  1) ฉันทาคติ (ลําเอียงเพราะชอบ) 
  2) โทสาคติ  (ลําเอียงเพราะชัง) 
  3) โมหาคติ         (ลําเอียงเพราะหลงหรือเขลา) 
  4) [๒ภยาคต ิ         (ลําเอียงเพราะกลัว)] 
4.  [๓ละราคะ โทสะ โมหะ หรือโลภ หลง ข้ันหยาบหรือรุนแรงท่ีจะทําใหถึงอบาย ไมทํากรรมช่ัว 
  ข้ันรายแรงทีจ่ะเปนเหตุใหไปอบาย] 
5. [๔ ระงับภัยเวร โทมนัส และทุกขทางใจตางๆ ท่ีจะพึงเกิดจากการไมปฏิบัติตามหลักศีล 5  
เปนผูพนจากอบายส้ินเชิง ความทุกขสวนใหญหมดส้ินไปแลว ความทุกขท่ียังเหลืออยูบาง 
เปนเพยีงเศษนอยนิดทีน่ับเปนสวนไมได] 
          ความจริง คุณสมบัติฝายหมดและฝายมีนี้ วาโดยสาระสําคัญ ก็เปนอยางเดยีวกัน กลาวคือ จะ 
ละสักกายทิฏฐิได ก็เพราะมีปญญาหยั่งรูสภาวธรรมท่ีเปนไปตามเหตุปจจัยพอสมควร เม่ือเกดิปญญา 
เขาใจชัดข้ึนอยางนี้ วิจิกจิฉาคือความสงสัยคลางแคลงใจก็หมดไป ศรัทธาท่ีอาศัยปญญาก็แนนแฟน 
พรอมนั้นก็จะรักษาศีลไดถูกตองตามหลักการตามความมุงหมาย กลายเปนอริยกนัตศีล คือศีลท่ีอริยชน 
ช่ืนชมยอมรับ สีลัพพตปรามาสก็พลอยส้ินไป เม่ือจาคะเจริญข้ึน มัจฉริยะกห็มดไป เม่ือราคะ โทสะ 
โมหะเบาบางลง ก็ไมตกไปในอํานาจของอคติ และราคะ โทสะ โมหะ เบาบางลงก็เพราะปญญาท่ี  
มองเห็นความจริงของโลกและชีวิต ทําใหคลายความยึดติด เม่ือส้ินยึดติด ถือม่ันนอยลง ความทุกขก็  
ผอนคลาย และรูจักความสุขท่ีประณีตยิ่งข้ึน 
        กลาวโดยยอวา ความเปนโสดาบันเปนชีวิตระดับท่ียอมรับไดวา นาพอใจและวางใจไดท้ังในดาน 
คุณธรรมและในดานความสุข ในดานคุณธรรมก็มีคุณความดีเพียงพอท่ีจะเปนหลักประกันวาจะไมกอให  
เกิดอันตรายหรือความเดือดรอนเส่ือมโทรมเสียหายเปนภัยแกสังคมหรือแกใครๆ ตรงขามจะมีแต  
พฤติกรรมท่ีอํานวยประโยชนเกื้อกูลแกการดํารงอยูและดําเนินไปดวยดีของชีวิตตนและสังคม และคุณ- 
{๑ องฺ.ปฺจก.22/256-9/302-3 (มีมัจฉริยะ 5 แมแตปฐมฌานก็ไมสําเร็จ); วิสุทธิ.3/337} 
{๒ วินย.7/615/380; วิสุทธิ.3/337} 
{๓ ส.ข.17/469/278; องฺ.ฉกฺก.22/361/488} 
{4 ส.ม.19/1575/489; 1719/552; 1745-1756/569-577;  



ส.นิ.16/311-332/162-169}  
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ธรรมนั้นก็ม่ันคง เพราะเปนส่ิงท่ีเปนไปเองตามธรรมดาแหงเหตุปจจยัของมัน คือเพราะมีปรีชาญาณท่ี  
ใหเกดิทัศนคติอยางใหมตอโลกและชีวิตเปนฐานรองรับ สวนในดานความสุข พระโสดาบันก็ไดพบกับ 
ความสุขอยางใหมทางจิตท่ีประณีตลํ้าลึก *อักษรจักษเฉพาะตนวาเปนส่ิงมีคุณคาสูงลํ้า ซ่ึงแมตนจะยัง 
เสวยกามสุขและหรือโลกียสุขอ่ืนๆ อยู ก็จะไมยอมใหความสุขท่ีหยาบกวาเหลานั้นเกินเลยออกนอกขอบ 
เขต ซ่ึงจะเปนเหตุบ่ันรอนความสุขท่ีประณีต คือจะไมยอมสละโลกุตรสุขอันประณตีเพื่อมาเติมสวน 
ขยายปริมาณใหแกโลกยีสุขอันหยาบกวาอีกตอไป พูดอีกนัยหนึ่งวา กามสุขและโลกียสุขอันหยาบถูกทํา 
ใหสมดุลดวยโลกุตรสุขอันประณีต ความสุขนี้เปนท้ังผลและเปนท้ังปจจัยพนัเนื่องอยูดวยกนักับคุณธรรม 
ท่ีประพฤติ จึงเปนหลักยืนยนัถึงความไมไหลเวียนกลับลงตํ่าอีกตอไป มีแตจะชวยคํ้าชูสงเสริมใหกาวสูง 
ข้ึนไปในเบ้ืองหนา ความเปนพระโสดาบันมีคุณคาเปนท่ีนาพอใจท้ังแกตวับุคคลนั้นเองและแกสังคมอยาง 
นี้ ทานจึงจดัผูบรรลุโสดาปตติผลเปนสมาชิกชุดแรกเขาใหมของชุมชนอารยะ เปนจดุตนท่ีชีวิตอารยชน 
เร่ิมแรก นับเน่ืองในอริยสงฆ หรือสาวกสงฆท่ีแท อันเปนสังคมแมพิมพท่ีพระพุทธศาสนามุงประสงค  
จะใชเปนแบบหลอหลอมมนษุยชาติ  
        พระพุทธเจาไดตรัสเนนถึงคุณคาและความสําคัญของความเปนโสดาบันอยางมากมาย ดังจะทรง 
เรงเราใหเวไนยชนหนัมาสนใจภูมิธรรมหรือระดับชีวิตข้ึนนี้อยางจริงจงัและยดึเอาเปนเปาหมายของการ 
ดํารงอยูในโลก เชนตรัสวา การบรรลุโสดาปตติผล ดีกวาการไดไปสวรรค ประเสริฐกวาการไดเปน 
พระเจาจักรพรรรดิ ประเสริฐกวาการไดฌานสมาบัติ ศาสดาผูนําศาสนาท่ีมีสาวกมากมาย เปนผูปราศจาก 
กามราคะดวยกําลังเจโตวิมุตติ ประกอบดวยกรุณาคุณ ส่ังสอนลัทธิเพื่อเขารวมกับพรหม ทําใหสาวก 
ไปสวรรคไดมากมาย [๑ นับวาเปนผูประเสริฐมากอยูแลว แตบุคคลผูเปนโสดาบันแมยังมีกามราคะอยู  
ก็ประเสริฐยิ่งกวาศาสดาเหลานั้น] ขอยกพุทธพจนในธรรมบทมาอางเปนตนอยาง 
        [๒ “ยิ่งกวาความเปนเอกราชบนผืนปฐพี ยิ่งกวาการไปสูสรวงสวรรค ยิ่งกวาอธิปตยท่ัวสรรพโลก  
ส่ิงประเสริฐลํ้าคือ โสดาปตติผล”] 
        หายยังรูสึกวานิพพานหางไกลและยากเกินไปท่ีจะเขาใจ ถาพูดถึงนิพพานแลว ยงัใหเกดิความรูสึก 
อางวางโหวงเหวง กพ็ึงยดึเอาภาวะโสดาบันนี่แหละเปนสะพานทอดไปสูความเขาใจนิพพาน เพราะ 
ความเปนโสดาบันเปนส่ิงท่ีใกลเคียงความรูสึกและเขาใจไดงายกวาสําหรับคนสมัยปจจุบัน ในเวลา
เดียวกัน 
ภาวะโสดาบันน้ันก็เกี่ยวของกับนิพพาน โดยฐานเปนการเขาถึงกระแสสูนิพพาน หรือท่ีอรรถกถาเรียกวา 
เปน [๓ปฐมทัศนแหงนิพพาน (เหน็นิพพานคร้ังแรก)] นบัวาไดผลท้ังสองดาน และยังถูกตองตามหลัก 
การท่ีพระพุทธเจาตรัสไวดวย เม่ือตกลงเชนนี้แลว ก็ยกเอาภาวะโสดาบันเปนเปาหมายข้ันแรกท่ีจะปฏิบัติ  
{๑ ดู องฺ.ฉกกฺ.22/325/415-418 (ดูประกอบ องฺ.สตฺตก.23/70/138)} 
{๒ ขุ.ธ.25/23/39} 



{๓ เชน ม.อ.1/102; ส.อ.3/123; ขุทฺทก.อ.205; สุตฺต.อ.1/267; ปฏิส.อ.338;  
สงฺคณี อ.109 (โสดาปตติมัคค ช่ือวา เปนทัสสนะ หรือทัศน, ดู ม.มู.12/12/12;  
อภิ.ส.34/670/262; 810/319 เปนตน)}  
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และชักชวนกนักาวไปใหถึง เปนท้ังจุดหมายของชีวิตและจุดหมายของสังคม และในระหวางนั้นแมยัง 
กาวไปไมถึงกมี็ข้ันตอนที่แสดงถึงความกาวหนาในทามกลาง คือความเปนสัทธานุสารี [๑ (ผูแลนรุดไป 
ดวยศรัทธา หรือผูกาวหนาไปดวยความเช่ือ] และธรรมานุสารี หรือธัมมานุสารี (ผูแลนรุดไปดวยความ 
เขาใจธรรม) ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีไดช่ือวา เปนผูไดออกดําเนินไปแลวสูความเปนโสดาบัน เปนผูเดนิทาง 
แลวหรือยูในมรรคา มีแตเดนิหนาอยางเดยีว ไมถอยกลับ ซ่ึงทานจัดใหเขาอยูในชุมชนอารยะหรือหมู  
สาวกสงฆดวย หรือถาหากโอเอ หวงหนาหวงหลัง ยังไมแลนรุดออกเดินทางจริง กย็งัอาจกาวมาอยูใน 
ข้ันเตรียมพรอมท่ีจะเดนิทางได [๒ ท่ีทานเรียกวาเปนกัลยาณปุถุชน] [๓ เปนผูมีศีลมีกัลยาณธรรม]  
เร่ิมไดช่ือวาเปนอริยสาวกผูมีสุตะ [๔ (สุตวา อริยสาวก] คือผูไดเลาเรียนอริยธรรม รูจักอารยธรรม 
หรือเปนผูท่ีไดยินเสียงกูเรียกแลว เปนเบ้ืองตนท่ีจะเรียกวาผูมีการศึกษา เปนข้ึนของผูท่ีรูจุดต้ังตน 
ของทางแลว และมีอุปกรณซ่ึงเปนปจจยัของการเดินทางเตรียมไวแลว กําลังเดินมุงออกจาก 
บริเวณปาท่ีหลงเพื่อมาเขาสูหนทาง แมยังอาจกาวๆ ถอยๆ อยูบาง แตกพ็รอมท่ีจะเดนิทางได  
สําหรับชีวิตข้ันตนหรือกัลยาณปุถุชนนี้ ซ่ึงมีศรัทธา ศีล จาคะ และปญญา ยังไมม่ันคงแนนแฟน 
โดยลําพังตนเอง ก็จะมีสุตะคือการเลาเรียนการเรียนรู หรือความรูท่ีไดจากการสดับ 
(แววเสียงอารยธรรม) เปนคุณสมบัติสําคัญซ่ึงอาจจะอบรมส่ังสมใหถึงข้ันเปนพาหุสัจจะ  
คือความเปนพหูสูตร (ผูมีสุตะมาก หรือคงแกเรียน) [๕สุตะนี้แลคืออุปกรณ สําคัญของ 
การเดินทาง  ทําใหรูจุดท่ีทางต้ังตน] เปนปจจัยสําหรับชวยเสริมสรางศรัทธา ศีล จาคะ และ 
{๑ ดู คําจํากัดความ สัทธานุสารี และ ธัมมานุสารี ในตอนท่ีผานมาแลว; ในสมัยตอมา 
มีคําใหมเกดิข้ึนอีกคําหนึ่งคือ “จูฬโสดาบัน” (โสดาบันนอย) ซ่ึงพระอรรถกถาจารยกลาววา 
พระเถระปางกอนใชเรียกบุคคลผูมีเพียงศรัทธาและความรักในพระพทุธเจา  
(หมายถึงศรัทธาม่ันคง แตปญญายังไมแกกลาพอ) อยางท่ีตรัสตอจากสัทธานุสารีและ 
ธัมมานุสารีบุคคล ใน ม.มู.12/288/281 พระอรรถกถาจารยอธิบายตอไปวา  
หมายถึงบุคคลผูเจริญวิปสสนามาจนสําเร็จญาตปริญญา ไดกังขาวติรณวิสุทธิ  
แลวเปนผูมีความเบาใจ ม่ันใจ ไดท่ีม่ันอนัแนนอน ดู ม.อ.2/160; 
วิภงฺค.อ.332; วิสุทธิ.3/229; วิสุทธิ.ฎีกา.3/448 (พึงพิจารณาเร่ือง  
โอกัปปนสัทธา ใน ที.อ.2/166; 3/288; ม.อ.3/302; องฺ.อ.3/33 ประกอบดวย)} 
{๒ กัลยาณปถุุชน มีใชดื่นในช้ันอรรถกถา คูกับอันธพาลปุถุชน; สวนในช้ันบาลี  
มีใน ขุ.ม.29/209/158 = 919/587; 223/167; 400/278; 628/377;  
บางแหงเปนปุถุชนกัลยาณกะ เชน ขุ.ปฏิ.31/388/264; 664/569; 669/575 
(อันธพาลปุถุชน พบในบาลีเฉพาะท่ี ส.ข.17/240/170; ขุ.เถร.26/374/353  
โดยท่ัวไปมักเรียกวา อัสสุตวา ปุถุชน คือปุถุชนผูไมมีสุตะ เชน ม.มู.12/1/1;  



ขุ.จู.30/507/254; ขุ.ปฏิ.31/334/223; อภิ.ส.34/223; อภิ.ส.34/671/262;  
อภิ.วิ.35/932/493; 949/498; 963/506 และที่มาคูกับสุตวา อริยสาวกอีกหลายแหง);  
กัลยาณปุถุชนนี้ (เฉพาะอยางยิ่งทานท่ีปฏิบัติจริงจัง มีคุณสมบัติท่ีทําใหม่ันใจวาคงจะ 
บรรลุโสดาปตติผลไดในไมชา) พระอรรถกถาจารยจัดเขาเปนพระเสขะรวมกับ 
พระอริยบุคคล 7 ขางตนดวย โดยนับตอจากสัทธานุสารีและธัมมานุสารี  
ดู วินย.อ.1/287; ม.อ.1/55; วภิงฺค.อ.427; องฺ.อ.2/63; อิติ.อ.78; วินย.ฎีกา 2/83  
และพึงเทียบจฬูโสดาบัน ในเชิงอรรถกอนดวย(เรียกใชงายวา กัลยาณชน)} 
{๓ องฺ.ทุก20/293/93} 
{๔ สุตวา อริยสาวก ระดับกลัยาณปุถุชน ด ูม.มู.12/12/15; ม.อ.1/99  
สวนระดับโสดาบันข้ึนไป ดท่ีูมาขางหนา} 
{๕ พิจารณาตามหลักปจจยัแหงสัมมาทิฏฐิ 2 ประการท่ีจะกลาวในตอนวา 
ดวยมรรคขางหนา สุตะก็คือปรโตโฆสะ อันไดจากการมกีัลยาณมิตรหรือเสวนาสัตบุรุษ  
ซ่ึงนําไปสูศรัทธา และชวยใหเกิดโยนิโสมนสิการ}  
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ปญญาตอๆ ไป เพราะเม่ือมีความรูถูกตองแลว ศรัทธาก็เกิดข้ึน และมีแรงเร่ิมปฏิบัติคุณธรรมอ่ืนๆ 
เม่ือรวมสุตะเขากับศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา เทาท่ีมีอยูในระดับนี้ เรียกวาเปนสัมปทา [๑ (ความถึง 
พรอม, สมบัติ, คุณสมบัติท่ีมีอยางเต็มท่ี) 5] [๒ หรือทรัพย 5] ระดับโลกีย เม่ือกาวหนาไปเปน 
โสดาบันแลวสัปทาหรือทรัพยท้ัง 5 เหลานี้ ก็จะกลายเปนระดับโลกุตระไปเอง 
        มีขอนาสังเกตอยางหน่ึงท่ีควรกลาวไวในท่ีนี้ เกีย่วกับคุณลักษณะของบุคคลโสดาบันท่ีปรากฏเดน 
ชัดออกมาในภายนอก คือ การไมมีความหวงแหนในทรัพยสมบัติ ดังมีคําบรรยายในบาลีวา “(บุคคล 
โสดาบัน) ครองเรือนดวยใจปราศจากความหวงแหน มีความเสียสละเต็มท่ี...ยินดใีนการใหการแบงปน” 
[๓ “ส่ิงของท่ีควรใหได ไมวาอยางหน่ึงอยางใด เทาท่ีมีในสกุล บุคคลโสดาบันเฉล่ียแบงปนกับคนมี 
ศีลมีกัลยาณธรรมไดท้ังหมด”] ดวยเหตุนีพ้ฤติการณของอริยสาวกเหลานั้นจึงมีโอกาสอยางมาก 
ท่ีจะเขาลักษณะวาศรัทธาเพิม่ แตโภคะลด หรือคุณธรรมงอกแตทรัพยหด ในทางวนิยัสงฆ  
พระพุทธเจาถึงกับไดทรงบัญญัติสิกขาบทหามพระภิกษุมิใหรับอาหารจากครอบครัวท่ีสงฆประกาศ 
ตั้งใหเปนเสขะ กลาวคือครอบครัวใด ศรัทธาเขมแขงมากข้ึน แตทรัพยสมบัติลดนอยยากจนลง  
สงฆอาจประชุมพิจารณาสมมติ คือตกลงกันแตงต้ังครอบครัวนั้นเปนเสขะ (เสกขสมมต, ไมวา 
เขาจะเปนเสขะจริงหรือไม เพราะคุณธรรมภายในมองกันไมเหน็ แตถือเอาพฤติกรรมเปนหลัก)  
ภิกษใุดไมเจ็บไขและเขามิไดนิมนตไว ไปรับเอาอาหารจากครอบครัวนัน้มาขบฉัน ยอมตองอาบัติ  
[๔ คือละเมิดวนิัยมีความผิด] คติท่ีเห็นไดในเร่ืองนี้ ท่ีสําคัญมีสองอยางคือ วิธีการยกเอาคุณธรรม 
ท่ีเปนนามธรรมภายในตัวหรือคุณสมบัติของบุคคลออกมา ใชเพื่อผลทางปฏิบัติระดับสังคม 
ในกรณีท่ีสมควร อยางหนึ่ง และอีกอยางหนึ่งคือบุคคลผูมีคุณธรรมถึงข้ันนี้ มีศรัทธาถูกตอง 
ตามหลักพระพุทธศาสนา หรือเขาถึงธรรมแลว เม่ือทําความดีจะไมหวงผลท่ีจะไดตอบแทนแกตน 
พูดอีกอยางหนึ่งวา ทําบุญโดยไมหวังรอผล (หมายถึงอิฏฐารมณตางๆ สนองความปรารถนาของตน)  
จะไมมีปญหาใหเกดิความคิดสงสัยวา ทําไมทําดีไมไดดี หรือทําบุญแลวทําไมไมรวย 
ไมไดผลประโยชนท่ีหวังเปนตน ท้ังนี้ [๕เพราะเขามองเห็นธรรมแลว เรียกวา มีธรรมจักษุ] หรือ 
{๑ องฺ.ปฺจก.22/46/58} 
{๒ องฺ.ปฺจก.22/47/58; ทรัพย 5 นี้จัดเปนอริยทรัพยหมวดหนึ่ง แตอริยทรัพยหมวด 
ท่ีรูจักกันท่ัวไปคือท่ีมี 7 ขอ ซ่ึงเพิ่ม หิริ และโอตตัปปะเขามา เชน ที.ปา.11/326/264;  
องฺ.สตฺตก.23/6/5} 
{๓ เชน ส.ม.19/1452-3/440-1 (จะมีอางเพิม่เติมอีก)} 
{๔ วินย.2/790/524 หมายความวา ถึงเขาจะใหเอง เชน ไปเย่ียมเขาท่ีบานแลวเขาถวาย 
ก็รับไมได ไมตองพูดถึงขอเขา เพราะภกิษอุอกปากขอหรือทําอุบายขออาหารมาเพ่ือ 
ตนเองฉันไมไดอยูแลว ไมวาจะขอจากใครๆ (เวนแตญาติหรือผูท่ีไดปวารณาไว)  



ตาม วินย.2/516/340; 836/547; 4/79/82; แมการขอปจจัยส่ีอยางอ่ืนๆ  
ก็คลายกัน ดู วนิย. 1/500/337; 2/54/38; 153/133; 536/371;  
นอกจากนี้ ดู ที.ปา.11/237/236; ส.นิ.16/463/230; องฺ.จตุกฺก. 21/28/35;  
องฺ.ปฺจก.22/80/124; ขุ.ม.29/963/610; ขุ.จู.30/691/346; วิสุทธิ.1/49-52} 
{๕ ดู ท่ีมาในตอนวาดวยคุณสมบัติของพระโสดาบัน เชน วินย.4/18/23; 27/32 เปนตน;  
โดยท่ัวไป เชน ในท่ีมาเหลานั้นท้ังหมด ธรรมจักษุ หมายถึง ญาณท่ีทําใหเปนโสดาบัน  
(โสตาปตติมัคคญาณ) ดังอธิบายใน วินย.อ.3/29; ที.อ.1/344; องฺ.อ.2/294; 
3/269; อุทาน อ.357; นิทฺ.อ.2/219; แตบางคราววาหมายถึง สกทาคามิมรรค หรือ 
อนาคามิมรรค ดวยก็ได ดังอธิบายใน วินย.อ.2/27; ที.อ.1/294; ปฏิส.92;  
สงฺคณี อ.450; บางแหงวาหมายถึงมรรคท้ัง 3 และผลทั้ง 3 ก็ได เชน ส.อ.3/409; 
และในบางสูตร อาจหมายถึงมรรคไดท้ัง 4 หรือท้ังมรรค 4 และผล 4 คือถึงอรหัตตผล  
เชนท่ีอางใน นิทฺ.อ.2/315; ม.อ.3/89,742; ส.อ.3/45; วินย.ฎีกา 4/76,  
ในบาลีก็มีตวัอยางกลาวถึงธรรมจักษุเกิด 2 คราว คราวแรกหมายถึงโสดาบันปตติผล  
คราวหลังเปนอนาคามิมรรค (องฺ.ติก.20/534/312)}  
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ปญญาจักษุ คือตาปญญาท่ีมองเห็นธรรมดาของส่ิงท้ังหลายสวางชัด มิใชมีแตมังสจักษุ หรือ 
ตาเนื้อหนังท่ีมองเห็นแตส่ิงเสพเสวยของอินทรีย  5 ควรย้ําอีกคร้ังหนึ่งวา บุคคลโสดาบันนี้  
มีความม่ันคงในคุณธรรมโดยสมบูรณ แมจะประสบสภาพไมเกื้อกูลทางวัตถุมากสักเทาใด  
ความม่ันใจในคุณธรรมก็ไมมีทางเส่ือมถอย เม่ือไดมองเห็นเหตุผลแหงธรรมประจักษแจงแลว 
เม่ือเดินอยูในทางแหงความดีงามถูกตองแลว ก็ไมอาจมีผูใดแมแตเทวดาจะมาชักจูงใหเขวออกไปได 
และไมวาจะดวยเคร่ืองลออยางใด เรียกอยางสมัยใหมก็คงวา มีความเขมแข็งทางจริยธรรมเต็มท่ี  
[๑ ดังพระอรรถกถาจารยยกเร่ืองอนาถบิณฑิกเศรษฐีข้ึนเปนตัวอยาง] ใหเห็นวาบุคคลระดับนี้  
จะเดนิแนวอยูในทางของความดีงาม ไมยอมอยูใต อิทธิพลแมของเทวดา เปนผูท่ีเทพเจาไม 
อาจลอหรือบังคับขมข่ีได แตตรงขาม กลับเปนผูท่ีเทพท่ัวไปจะตองยอมปราชัยและเคารพบูชา 
        เพื่อเสริมความเขาใจเกีย่วกับพระโสดาบันท่ีถือวาสําคัญ ขอนําบาลีท่ีนาสนใจเกี่ยวกับ 
พระโสดาบัน มาแสดงไวบางสวน ดังนี้  
ก. คําเรียก คําแสดงคุณลักษณะ และไวพจนตางๆ ของบุคคลโสดาบัน 
•  พระพุทธเจา : สารีบุตร พูดกันวา โสดา โสดา (กระแส), โสดาเปนอยางไร? 
  พระสารีบุตร : พระองคผูเจริญ มรรค มีองค 8 อันอริยะนีแ้ล เปนโสดา กลาวคือ สัมมาทิฏฐิ  
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  
  พระพุทธเจา : ถูกละๆ สารีบุตร ฯลฯ พูดกันวา โสดาบัน โสดาบัน, โสดาบันเปนอยางไร? 
  พระสารีบุตร : พระองคผูเจริญ ผูใดประกอบดวยมรรค มีองค 8 อันอริยะนี,้ ผูนี้เรียกวาเปนโสดาบัน, 
โสดาบันนั้น (เรียกขานกันไดวา) ทานท่ีช่ือนี้ โคตรนี้ (นามสกุลนี้) 
  [๒ พระพุทธเจา : ถูกละๆ สารีบุตร ฯลฯ] 
•   [๓ “อริยาสาวผูนี้ จะเรียกวา ทิฏฐิสัมบัน (ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ คือ มีสัมมาทิฏฐิสมบูณณ) ก็ได  
ทัสสนสัมบัน(ผูถึงพรอมดวยทัศนะ คือมีสัมมาทัสสนะสมบูรณ) ก็ได ผูมาถึงสัทธรรมน้ีแลว ก็ได  
ผูเห็นสัทธรรมนี้ ก็ได ผูประกอบดวยเสขญาณก็ได ผูประกอบดวยเสขวิชา ก็ได ผูลุธรรมโสต  
(ถึงกระแสธรรม) ก็ได อริยชนผูมี ปญญาท่ีจะเจาะสัจธรรมได ก็ได  
ผูยืนชิดอมฤตทวาร (อยูตดิประตูอมตะ) ก็ได”] 
{๑ ธ.อ.5/9; ชา.อ.1/338} 
{๒ ส.ม.19/1930-1933/434-5} 
{๓ ส.นิ.16/90/51; 122/69; 182,187/94-95; เฉพาะคําวา ทิฏฐิสัมบัน  
และทัสสนสัมบันนั้น ใชลําพังแทนโสดาบัน บอยมาก; สําหรับทิฏฐิสัมบันเชน  
ม.มู.12/542-550/583-589; ม.อุ.14/245/170; ส.นิ.16/187/95;  
311-332/-162-169; ส.ม.19/1719/552; 1745-1756/569-577;  



องฺ.เอก.20/153-34; องฺ.ฉกฺก.22/325/417; 360-366/488-490; 
องฺ.ทสก.24/63/128; ขุ.ปฏิ.31/360/242; อภิ.วิ.35/839/454  
(อรรถกถาไขความเชน ส.อ.2/76; ม.อ.3/515; องฺ.อ.3/150,343);  
ทัสสนสัมบัน พบแตในคาถา เชน องฺ.ติก.20/484/192; องฺ.ปฺจก.22/31/36;  
ขุ.เถร.26/182/271; 284/295 (อรรถกถาไขความเชน องฺ.อ.3/22);  
“อริยชนผูมีปญญาท่ีจะเจาะสัจธรรมได” แปลจาก “อริโยนิพฺเพธิกปฺโญ”  
ซ่ึงอาจแปลวา อริยชนผูมีปญญาชําแรกหรือทะลวงกเิลส หรือผูมีปญญาท่ี 
จะแกไขตัวหรือปลดเปล้ืองตัวได หรือมีปญญาท่ีจะไมตดิ ดู ขุ.ปฏิ.31/677/585;  
ที.อ.3/288, 300; ม.อ.3/29,303,494; ส.อ.1/144; องฺ.อ.1/587;  
3/2,34,168; นิทฺ.อ.1/289,354,358; วิสุทธิ.1/110; วิสุทธิ.ฎีกา 1/166}  
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        [๑ “อริยสาวกผูมีสุตะ ผูไดพบเหน็อริยชน ผูฉลาดในอริยธรรม ฝกดีแลว (สุวนิิต) 
ในอริยธธรม, ผูไดพบเหน็สัตบุรุษ ฉลาดในสัปปุริสธรรม ฝกดีแลวในสัปปุริสธรรม”] 
        [๒ “เปนผูเห็นธรรมแลว บรรลุธรรมแลว รูแจงธรรมแลว หยั่งธรรมท่ัวหมดแลว  
ขามความสงสัยไดแลว หมดขอท่ีจะตองถาม (หรือปราศจากขอเคลือบแคลง)  
ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเช่ือคนอ่ืน ในคําสอนของพระศาสดา”] 
        บางแหงขอความตางไปจากนี้เล็กนอย เปน [๓ “ผูทําตามคําสอน (สาสนกร  
คือทําถูกตองตามคําสอนแท จริง) ปฏิบัติตรงตอโอวาท ขามความสงสัยไดแลว... 
ในคําสอนของพระศาสดา”] และบางแหงยังตางไปอีกเล็กนอย เปน  
[๔ “ผูไดท่ีหยัง่ไดท่ีตั้งตัว ไดความโลงใจ (หรือเบาใจหายทุกขรอนกังวล) 
ในธรรมวินยันี้ ขามความสงสัยได...ในคําสอนของพระศาสดา”] 
        [๕ “อริยสาวก ผูมีผลมาแลว (ผูบรรลุธรรม) ผูรูศาสนาแจงชัด”]  
[6 “ถึงความแนใจในตถาคต เปนผูเห็นอมตะประจกัษแจงอมตธรรม”]  
[๗ “เปนโสดาบันมีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา (ไมมีทางตกตํ่า) 
เปนผูแนนอนแลวเดนิหนาสูความตรัสรู”] 
{๑ เชน ม.มู.12/12/15; 291/271; 507/548; 522/563;  
ม.ม.13/155/156; ม.อุ.14/125-6/103-4; 532-3/350; 
ส.ข.17/4-5/3-5; 32-33/21-22; 87-94/53-56; 174/117;  
188/124; 206/138; 237/168; 258/183; 304/200; 
ส.สฬ.18/500/35 
         ความหมายของ สุตวา อริยสาวก อริยธรรม สัตบุรุษ ดู บันทึกพิเศษทายบท} 
{๒ มักกลาวถึงตอจากท่ีผูนัน้ไดธรรมจักษุ เชน วินย.4/18/23; 27/32; 
30/37; 31/39; 36/44; 59/68; 5/2/4; 65/85; 84/116; 88/127;  
7/251/107; 369/181; ที.สี.9/177/141; 237/190; ที.ม.10/48/47;  
ม.ม.13/74/67; 275/268; 600/545; องฺ.อฏฐก.23/102/190;  
111/213; ขุ.อ.25/113/147; ไมตองเช่ือคนอ่ืน แปลตามศัพทวา 
 ไมตองมีคนอ่ืนเปนปจจัย (อปรปฺปจฺจย)} 
{๓ ม.มู.12/401/433; ม.ม.13/256/253 (รวมถึงพระสกทาคามีดวญ)} 
{๔ องฺ.ฉกกฺ.22/287/332 (เทียบ ที.ปา.11/21/41; 28/55; ส.สฬ.18/501/313 ดวย)} 
{๕ วนิย.1/634/434; องฺ.ฉกฺก22/281/317 (ความในวงเล็บมีเฉพาะในวนิยั)} 
{๖ องฺ.ฉกฺก.22/395-6/501 (ระบุช่ืออุบาสถไวดวย 21 ทาน มีทานที่เปนอนาคามีปนอยูบาง)} 



{๗ เชน วินย.1/8/17; ที.ม.10/89/110; 142/179; ม.มู.12/82/59;  
ส.ม.19/844/256; องฺ.ติก.20/526/298 ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ}  
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ข. คุณสมบัติท่ัวไป 
• (ตรัสกะอนาถปณทิกคฤหบดี) ดูกรคฤหบดี เม่ือใดอริยสาวกมีภยัเวร 5 ประการระงับแลว, 
เปนผูประกอบดวยโสตาปตติยังคะ 4 ประการ, และไดเห็นไดเขาใจปรุโปรงเปนอยางดีดวย 
ปญญา ซ่ึงอริยญายธรรม, อริยสาวกนั้น เม่ือประสงค ก็พงึพยากรณตนไดดวยตัวเองวา  
เราเปนผูส้ินนรก ส้ินกําเนดิดิรัจฉาน ส้ินเปรตวิสัย ส้ินอบายทุคติวินิบาตแลว เราเปน 
โสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูแนนอนแลว เดินหนาสูการตรัสรู  
1. ระงับภัยเวร 5 ประการ เปนไฉน ? 
        ภัยเวรปจจุบันก็ดี เบ้ืองหนากด็ี ท่ีนักทําลายชีวิตจะไดประสบ ทุกขโทมนัสทางใจท่ีเขาจะได 
เสวยเพราะการทําลายชีวิตเปนปจจยั, ภัยเวรนั้น เปนอันระงับแลวสําหรับผูงดเวนจากปาณาติบาต 
        ภัยเวรปจจุบันก็ดี เบ้ืองหนากด็ี ท่ีนักลักทรัพยจะไดประสบ...เปนอันระงับแลวสําหรับผูงดเวนจาก 
อทินนาทาน 
        ภัยเวรปจจุบันก็ดี เบ้ืองหนากด็ี ท่ีนักพูดเท็จจะไดประสบ...เปนอันระงับแลวสําหรับ 
ผูงดเวนจากมุสาวาท 
        ภัยเวรปจจุบันก็ดี เบ้ืองหนากด็ี ท่ีนักดื่มสุราและเมรัยฯจะไดประสบ...เปนอันระงับแลวสําหรับ 
ผูงดเวนจากสุราเมรัยฯ 
2. [๑ ประกอบดวยโสตาปตติยังคะ 4 ประการ] เปนไฉน? 
        [๒ อริยสาวกในธรรมวนิัยนี้ เปนผูประกอบดวยความเล่ือมใสอันหยั่งลงม่ันดวยปญญา]  
ในพระพุทธเจาวาโดยเหตุผลดังนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต เปน 
สัมมาสัมพุทธะ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสดจ็ไปดี ทรงรูแจงโลก เปนนักฝกคน 
ท่ียอดเยี่ยม เปนศาสดาของเทวะและมนษุยท้ังหลาย เปนผูตื่นแลวเบิกบานแลว  
เปนพระผูทรงพระเจริญ 
{๑ โสตาปตติยังคะ = องคเคร่ืองบรรลุโสดา ในท่ีนีห้มายถึง คุณสมบัติของพระโสดาบัน;  
ดูความหมายท่ี ส.อ.3/38 (โสตาปตติยังคะ มี 3 หมวด ดังจะไดเหน็ตอไป)} 
{๒ ความเลื่อมใสอันหยั่งลงม่ันดวยปญญา แปลจาก อเวจฺจปฺปสาท ซ่ึงโดยทั่วไปแปลกันวา 
ความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหว ในท่ีนี้ตองการแปลใหเต็มความหมาย เพือ่ใหเหน็ความ 
สัมพันธกับปญญา ซ่ึงเปนองคประกอบแฝงสําคัญ ท่ีจะปรากฏออกมาเดนชัดข้ึนทุกที 
จนในท่ีสุดจะไมตองกลาวถึงศรัทธาอีกตอไป (ตอนนี้ปญญาอยูในคุณสมบัติหมวดท่ี 3) 
 อยางนอยใหทราบวา ศรัทธาในท่ีนี้มีปญญาเปนพื้นฐาน, คําวา อเวจฺจ แปลวา  
 รู พิจารณา หยังลงดวยปญญา ดังตัวอยางใน ที.ปา.11/147/173; ขุ.ขุ.25/7/7;  
 ขุ.สุ.25/314/369; 333/399 มีอธิบายใน ที.อ.3/155; ขุทฺทก.อ.203; 



 สุตฺต.อ.2/32, 214; พึงเทียบกับ อวิจจฺ ในรูปสิทธิปกรณ 16/17 และ อนวุิจฺจ ใน  
 องฺ.ทสก.24/48/92 อธิบายใน องฺ.อ.3/265; อรรถกถาท่ีอธิบาย อเวจฺจปฺปสาท  
 ชัดเจนตามแนวนี้คือ องฺ.อ.3/130; 2/270; ที.อ.2/187, นอกนั้นใหความหมาย 
 รวบรัดเพยีงวา = อจลปฺปสาท เชน ที.อ.2/327; 3/276; ส.อ.2/94; 3/165,  
 386; องฺ.อ.1/427; 3/400;  ดูความสัมพันธระหวาง อเวจฺจปฺปสาท กับ 
 การละอุปกิเลส 16 ใน ม.มู.12/95/67 ดวย}  
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        เปนผูประกอบดวยความเล่ือมใสอันหยั่งลงม่ันดวยปญญา ในพระธรรมวา ธรรมอันพระผูมีพระภาค 
ตรัสดีแลว ผูปฏิบัติจะเหน็ชัดไดดวยตนเอง ไมข้ึนกับกาล ชวนเชิญใหมาดู ควรนอมเขามาใสตัว วญิูชน 
พึงรูไดเฉพาะตัว 
        เปนผูประกอบดวยความเล่ือมใสอันหยั่งลงม่ันดวยปญญา ในพระสงฆวา สงฆหมูสาวกของพระผูมี
พระ 
ภาคเปนผูปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร ไดแกคูบุรุษ 4 นับเรียงตัวบุคคลเปน 8 สงฆหมู  
สาวกของพระผูมีพระภาคนี้ เปนผูควรแกสักการะท่ีเขานํามาถวาย เปนผูควาแกสักการะท่ีเขาจัดไวตอนรับ 
เปนผูควรแกของท่ีเขาอุทิศบูชา เปนผูควรแกการทําอัญชลี เปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 
        [๑ เปนผูประกอบดวยศีลท้ังหลาย ท่ีอริยชนช่ืนชม (อริยกันตศีล) ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย 
เปนไท วิญูชนสรรเสริญ ไมมีอะไรเคลือบแฝง] เปนไปเพื่อสมาธิ  
3. ไดเหน็ไดเขาใจปรุโปรงเปนอยางดดีวยปญญาซ่ึงอริยญายธรรม เปนไฉน? 
        อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ยอมโยนิโสมนสิการปฏิจจสมุปบาท เปนอยางดดีังนี้วา เม่ือส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จึงมี
, 
เพราะส่ิงนี้เกดิ ส่ิงนี้จึงเกิด ; เม่ือส่ิงนี้ไมมี ส่ิงนี้ก็ไมมี, เพราะส่ิงนี้ดับ ส่ิงนี้จึงดับ ; กลาวคือ เพราะอวชิชา 
เปนปจจยั สังขารจึงมี เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังปวงนี้ จึงมี  
ไดดวยประการฉะนี้ ; เพราะอวิชชานั่นเอง สํารอกดับไปไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดบั วิญญาณ 
จึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการฉะน้ี  
        เม่ือใด [๒ อริยสาวกมีภัยเวร 5 ประการเหลานี้ระงับแลว, เปนผูประกอบดวยโสตาปตติยังคะ 4 
ประการ 
เหลานี,้ และไดเห็นไดเขาใจปรุโปรงเปนอยางดีดวยปญญา ซ่ึงอริยญายธรรมนี้, อริยสาวกน้ัน เม่ือประสงค  
พึงพยากรณตนไดดวยตัวเองวา...เราเปนโสดาบัน...เดินหนาสูการตรัสรู] 
{๑ คําบาลีวา อปรามฏฐ วาตาม ที.อ.2/177; องฺ.อ.3/144; วินย.ฎีกา 4/473 ฯลฯ  
แปลไดสองอยาง นัยหน่ึงวา ใครๆ ปรามาสมิได คือไมมีขอผิดพลาดบกพรองท่ีใคร 
จะดูถูกหรือเอาเร่ืองได อีกนยัหนึ่งแปลวา ไมถูกลูบคลํา คือไมถูก ตัณหาและทิฏฐิ 
จับฉวยลูบคลําใหมัวหมองไปเสีย คงบริสุทธ์ิอยู ประพฤติไปตามหลักการและความ 
มุงหมายของศีลนั้นๆ ไมประพฤติอยางเคลือบแฝงหรือมีเบ้ืองหลัง เชน หวัง 
จะไดผลประโยชน จะไดเปนอยางนัน้อยางนี้ เปนตน; ศีลท่ีประพฤติไดอยางนี้  
เปนศีลท่ีพระอริยะช่ืนชมหรืออริยชนยอมรับ คือเปนอริยกันตศีล ซ่ึงพระพุทธเจา 
ตรัสวาเปนเลิศ หรือสูงสุดกวาศีลท้ังปวง (องฺ.ปญจก.22/32/38).} 
{๒ ส.นิ.16/151-160/82-86; ส.ม.19/1574-8/488-490;  



องฺ.ทสก.24/92/195 (ท่ีมาหลังเปล่ียนเฉพาะขอความวา 
 “โยนิโสมนสิการ ปฏิจจสมุปบาทเปนอยางดี” เปน “พิจารณาเห็น”); 
 ใน องฺ.นวก.23/231-2/419-422 ก็ตรัสหลักการสํารวจและ 
 พยากรณตนเองอยางเดยีวกนันี้ แตมีเพียงระงับภยัเวร 5 และ 
 ประกอบดวยโสตาปตติยังคะ 4 ไมกลาวถึงอริยญายธรรม;  
 และใน องฺ.ปฺจก.22/179/236 ก็คลายกัน แตยักเเย้ืองเรียก 
 การระงับภยัเวร 5 เปนมีการงานอันสังวรในสิกขาบท 5 และ 
 เรียกโสตาปตติยังคะ เปนทิฏฐธรรมสุขวิหารทางจิตอยางสูง 4 ประการ;  
 อยางไรก็ตาม ความหมายของโสดาบันท่ีสัมพันธกับการรูปฏิจจสมุปบาท 
 (อริยญายธรรม) โดยเฉพาะ มีอีกหลายแหง เชน ส.นิ.16/90/51; 
 124/71; 187/95 (โดยมากมาในช่ือวา ทิฏฐิสัมบัน) และถือวา 
 พระโสดาบันเปนผูรูจักโลกแทจริง (ส.นิ.16/187/95; 
 องฺ.อฏฐก.23/124/2433; ขุ.ธ.25/14/21); พึงสังเกตดวยวาใน  
 ส.นิ.16/124/70 แสดงความหมายแงหนึ่งของโสดาบันวาไดแกผูมีญาณ 2  
 คือ ธรรมนูญ และ อันวยญาณ ซ่ึงก็เปนเร่ืองของปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง}  
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        บรรดาเคร่ืองวัดตัว 3 หมวดนี้ โสตาปตติยังคะ (เรียกงายๆ วา องคของโสดาบัน) 
เปนคุณสมบัต ิโดยตรงของบุคคลโสดาบัน สวนอีก 2 หมวด เปนเหตุเปนผลของ 
คุณสมบัตินั้น กลาวคือ การเห็นอริยญายธรรม (ปฏิจจสมุปบาท) เปนเหตุของ 
โสตาปตติยังคะ เพราะเม่ือมีปญญาเขาใจกฎธรรมดาแลว ก็ทําใหศรัทธามีเหตุผล 
แนนแฟน ทําใหศีลบริสุทธ์ิตรงตามหลักการและความมุงหมายของมัน สวนหมวดแรก 
คือ การระงับภัยเวรท้ัง  5 นบัวาเปนผล เพราะเม่ือมีศรัทธามีศีลถึงข้ึนนี้แลว ภัยเวรเหลานั้น  
ก็เปนอันหมดไป ดวยเหตุนี้ โดยท่ัวไป ในบาลีสวนมากจะกลาวถึงโสตาปตติยังคะ 
แตลําพังหมวดเดียวโดยฐานเปนคุณสมบัติประจําตัวของบุคคลโสดาบัน เชนตรัสวา 
        [๑ “ภกิษท้ัุงหลาย อริยสาวกประกอบดวยธรรม 4 อยาง ยอมเปนโสดาบัน  
มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดาคือ อริยสาวกในธรรมวินยันี้ เปนผูประกอบดวยความ 
เล่ือมใสหยั่งลงม่ันดวยปญญา ในพระพุทธเจา...ในพระธรรม...ในพระสงฆ... 
ประกอบดวยศีลท้ังหลายท่ีอริยชนช่ืนชม...เปนไปเพื่อสมาธิ”] 
        [๒ โสตาปตติยังคะ 4 นี้ บางแหงเรียกวา ธัมมาทาส แปลวา แวนสองธรรม หรือกระจกเงาสําหรับ 
สองสํารวจคุณสมบัติตนเองของบุคคลโสดาบัน] [๓ บางแหงเรียกวาเปน หวงบุญ หวงกุศล และอาหาร 
ของความสุข] [๔ บางแหงเรียกวา ทิฏฐธรรมสุขวิหาร (ธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจบัุน หรือธรรมท่ีพัก
ใจ 
ใหเปนสุขทันตาเห็น) ทางจติอยางสูง] [๕ บางแหงกระจายศีลออกเปนกายสุจริต 3 วจีสุจริต 4 รวมเรียก 
วาสัทธรรม 7 และเรียกโสตาปตติยังคะวาอากังขิญฐาน 4]  บางแหงแยกแยะละเอียดออกไปเปน 10 ขอ 
คือ[๖กระจายออกในรูปของสัมมัตตะ 10 (ไดแก มรรคมีองค 8 กับ สัมมาญาณและสัมมาวิมุตติ)] 
        โสตาปตติยังคะ 4 ท่ีเปนคุณสมบัติของบุคคลโสดาบันนี้ ทานแสดงไวอีกชุดหนึ่ง สามขอแรก 
เหมือนกับชุดท่ีแสดงมาแลว เปล่ียนแตขอท่ี 4 คือศีล เปนจาคะ ดังนี ้
•  [๗ “อริยสาวกประกอบดวยธรรม 4 ประการเหลานี้ ยอมเปนโสดาบัน...คือ...เปนผูประกอบ 
ดวยความเล่ือมใสอันหยั่งลงม่ันดวยปญญา ในพระพุทธเจา...ในพระธรรม...ในพระสงฆ... 
อยูครองเรือนดวยใจปราศจากมลทินคือ มัจฉริยะ มีจาคะอยางเปดใจ มีอสะอาด ยินดใีนการสละ 
ใสใจในคํารองขอ ยินดีในการใหการแบงปน” และมีขอความเสริม ซ่ึงอาจใชแทนขอความ 
ขางตนนั้นไดวา “ส่ิงของท่ีควรจะใหได ไมวาอยางหน่ึงอยางใด เทาท่ี มีในสกุล อริยสาวกน้ัน  
เฉล่ียแบงปนกบัคนมีศีลมีกัลยาณธรรมไดท้ังหมด”] 
{๑ แสดงไวมากมายหลายแหงในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ตลอดต้ังแต  
ส.ม.19/1414/429 ถึง ส.ม.19/1621/510 (โดยมากเรียกงายๆ วา  
ธรรม 4 ประการ ท่ีเรียกตรงๆ วา โสตาปตติยังคะ คือท่ีรวมอยูใน 3 หมวดขางตน  



และ 19/1420/431; 1493/456)} 
{๒ ที.ม.10/89/110; ส.ม.19/1472-1480/448-451} 
{๓ ส.ม.19/1584-6/493-4; 1603-1612/503-506  
(เปล่ียนขอสุดทายคือศีล เปน จาคะ บางกมี็ เปน ปญญาบางก็มี)} 
{๔ องฺ.ปฺจก.22/179/236} 
{๕ ส.ม.19/1459-1467/443-6} 
{๖ ส.ม.19/1554-1567/481-484} 
{๗ ส.ม.19/1452/440; 1598/499; ส.สฬ.18/585/374}  
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        สรุปคุณสมบัติท้ังหมดเทาท่ีแสดงมา รวมอยูในศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา ดังนี้ จึงมี 
พุทธพจนตรัสแนะนําอยูเสมอใหอริยสาวกและอริยสาวกิาสรางเสริมธรรม 5 ประการนี้ และใชธรรม 
เหลานี้เปนหลักวัดความเจริญของอริยสาวก ท้ังนี้มิใชเฉพาะอริยสาวกและอริยสาวกิาท่ีเปนโสดาบันข้ึน
ไป 
เทานั้น แมผูท่ีเปนปุถุชนท่ีจะกาวหนาไปเปนอริยชน กไ็ดรับคําแนะนําและใชหลักวัดอยางเดยีวกัน ดัง 
พุทธพจนวา 
•  “ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกเจริญดวยความเจริญ 5 ประการ ช่ือวาเจริญดวยอารยวัฒิ เปนผูถือเอาสาระ ยึด 
เอาสวนประเสริฐของรางกายไวได กลาวคือ เจริญดวยศรัทธา...ศีล...สุตะ...จาคะ...ปญญา...”         
        “ผูใดเจริญดวยศรัทธา และศีล กับท้ังสุตะ จาคะ และปญญา, ผูเชนนั้น นับเปนสัตบุรุษผูปรีชา 
ยอมถือเอาสาระในโลกน้ีไวแกตนได  
        “ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกิาเจริญดวยความเจริญ 5 ประการ ช่ือวาเจริญดวยอารยวัฒิ เปนผูถือเอาสาระ 
ยึดเอาสวนประเสริฐของรางกายไวได กลาวคือ เจริญดวยศรัทธา...ศีล...สุตะ...จาคะ...ปญญา... 
        [๑ “สตรีใดเจริญดวยศรัทธา และศีล กับท้ังสุตะ จาคะ และปญญา, สตรีเชนนั้น เปนอุบาสิกาผูมีศีล 
ยอมถือเอาสาระในโลกน้ีไวแกตนได”] 
        • [๒“ภิกษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษเุปนผูประกอบดวยศรัทธา...ศีล...สุตะ...จาคะ... 
ปญญา เธอมีความคิดวา ถากระไร โดยทําอาสวะท้ังหลายใหส้ินไป เราพึงประจักษแจงแลวเขาถึง 
ดวยความรูยิ่งเองในปจจุบันนี้ ทีเดียว ซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได, ภิกษนุั้น 
โดยทําอาสวะท้ังหลายใหส้ินไป ก็จะประจักษแจงเขาถึงอยู ดวยความรูยิ่งเองในปจจบัุนนี้ทีเดยีว 
ซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได”] 
        ถึงจะยังไมบรรลุเอง เพียงรําลึกถึงคุณธรรมเหลานี้ของทานผูอ่ืนกทํ็าใหสุขสบายใจ  
และจูงใจตนใหมีกําลังใจปฏิบัติตอไป ดังบาลีวา 
        • [๓“ภิกษุณีสดับขาววา ภิกษณุีช่ือนี้ ถึงมรณภาพแลว, พระผูมีพระภาคพยากรณเธอวา 
ดํารงแลวในอัญญา (คืออรหัตตผล), ภิกษณุี (ผูสดับขาว) ไดเห็นเอง หรือไดยินตอกนัมา 
ก็ตามวา ภคินทีานนั้นเปนผูมีศีลอยางนี้บาง เปนผูมีธรรมอยางนี้บาง เปนผูมีปญญาอยางนี้  
มีวิหารธรรม (คุณธรรมท่ีเปนความประพฤติประจําตัว)อยางนี้ เปนผูหลุดพนอยางนี้ ;  
ภิกษณุีนัน้เม่ือรําลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของภคินีทานนัน้อยู กจ็ะนอมจิต 
ไปเพื่อความเปนอยางนัน้, แมโดยวิธีนี้ ผาสุวิหาร (ความอยูสําราญ) กจ็ะมีแกภกิษณุไีด”] 
{๑ องฺ.ปฺจก.22/63-64/91-92; ส.สฬ.18/496/309; เทียบ องฺ.ทสก.24/74/147; 
อารยวัฒิ แปลงจากบาลีเดิม “อริยา วฑฺฒ”ิ จะแปลงเปน อารยวัฒน, อารยวุฒิ เปนตนก็ได} 
{๒ ม.อุ.14/332/225 (ความตอนตนของสูตรนี้ คือ 319-331/216-224  



บรรยายวาผูประกอบดวยธรรม 5 อยางนี้ หากปรารถนาจะไปเกิดในสวรรคหรือ 
พรหมภพชัน้ใด ก็สําเร็จไดท้ังส้ิน)} 
{๓ ม.ม.13/200/209 (ในสูตรนี้กลาวครบหมดท้ัง ภิกษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
ตั้งแตสดับขาวของพระอรหนัต  ลงมาจนถึงพระโสดาบัน ในท่ีนีย้กมาแสดงเปน 
ตัวอยาง ดู 13/199-202/207-213)}  
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•  ภิกษุท้ังหลาย เราไมสรรเสริญ แมแตความคงอยูกับท่ีในกุศลธรรมท้ังหลาย, จะปวยกลาวไปไย ถึง 
ความเส่ือมถอยในกุศลธรรมท้ังหลาย, เราสรรเสริญแตความกาวหนาในกุศลธรรมท้ังหลาย  
ไมสรรเสริญความคงอยูกับท่ี ไมสรรเสริญความเส่ือมถอย 
        [๑ “อยางไรเปนความเส่ือมถอยในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมเปนความคงท่ี ไมเปนความกาวหนา? ภิกษุ
มี  
คุณธรรมเทาใด โดยศรัทธา โดยศีล โดยสุตะ โดยจาคะ โดยปญญา โดยปฏิภาณ, ธรรมเหลานั้นของเธอ 
ไมคงอยู ไมเจริญข้ึน, นี้เราเรียกวาความเส่ือมถอยในกุศลธรรมท้ังหลาย มิใชความคงอยู มิใชความเจริญ 
กาวหนา....; อยางไรเปนความคงอยูกับท่ีในกุศลธรรมท้ังหลาย ภกิษุมีคุณธรรมเทาใด โดยศรัทธา ฯลฯ 
โดยปฏิภาณ, ธรรมเหลานั้นของเธอ ไมลด ไมเพิ่ม...; อยางไรเปนความกาวหนาในกุศลธรรมท้ังหลาย...? 
ภิกษุมีคุณธรรมเทาใด โดยศรัทธา ฯลฯ โดยปฏิภาณ, คุณธรรมเหลานั้นของเธอ ไมหยดุอยู ไมลดลง...”] 
        ความหมายของธรรม 5 ประการนี้ มีพุทธพจนท่ียกมาอางในขอ ก. บาง ข. บาง แสดงไวครบหมด 
แลว ถึงทบทวนดูไดเอง อยางไรก็ตาม บางขอพระพุทธเจาทรงแสดงความหมายนัยอ่ืนแปลกออกไปบาง  
ก็มี จึงควรศึกษาประกอบความเขาใจใหชัดเจนยิ่งข้ึน 
        ขอท่ี 1 คือ ศรัทธา นอกจากแสดงในรูปของความเช่ือม่ันดวยปญญาในพระรัตนตรัยอยางในโสตา 
ปตติยงัคะ มีอีกนัยหนึ่งท่ีตรัสไวบอย คือ 
        [๒ “สัทธาสัมปทาเปนไฉน ? ในขอนี้ อริยสาวกเปนผูมีศรัทธา เช่ือโพธิ (ปญญาตรัสรู) ของตถาคตวา 
ดวยเหตุผลดังนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ฯลฯ ตืน่แลว เบิกบานแลว เปนพระผู  
ทรงพระเจริญ”] 
        ขอท่ี 2 คือ ศีล มีหลายแหงท่ีทรงแสดงความหมายอยางงายๆ เพยีงวา [๓ “...งดเวนจากปาณาติบาต... 
จากอทินนาทาน...จากกาเมสุมิจฉาจาร...จากมุสาวาท...จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน”] พูดงายๆ วา หมาย 
ถึงศีล 5 หรือเบญจศีลนั่นเอง หากจะต้ังเปนขอสังเกตตามขอความแวดลอมในท่ีมาตางๆ ของพุทธพจน  
สวนนี้ พอจะกลาวไดวา ความหมายของศรัทธาและศีลนัยนี้ ทรงแสดงสําหรับอริยสาวกระดับปุถุชน 
ดังจะเห็นไดชัดยิ่งข้ึนจากพทุธพจนในตอนตอๆ ไป 
{๑. องฺ.ทสก.24/53/101; ธรรม 5 คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญานี้  
บางแหงเรียก สัมปทา 5 (องฺ.ปฺจก.22/46/58; 91/134) 
บางแหงเรียกทรัพย 5 (องฺ.ปฺจก22/47/58) และยังมีท่ีตรัสไวในแงอ่ืนๆ 
อีกมากแหง เชน ที.ปา.11/154/179; ม.ม.13/664/614; องฺ.ติก.20/510/270;  
องฺ.ปฺจก.22/157/202; องฺ.ฉกฺก.22/157/202; 296/350; 
 องฺ.ทสก.24/219/361; ขุ.อ.25/114/149; บางแหงตัดสุตะออกเหลือเพียง 4  
 เรียกวา สัมปทา 4 (แสดงวา 4 อยางนั้น เปนองคหลักหรือจําเปนกวา) เชน 



 องฺ.จตุกฺก.21/61/86; องฺ.อฏฐก.23/144/293; 173/336; 209/377 
 และไมเรียกช่ือเชน องฺ.อฏฐก.23/139-140/277-280} 
{๒. เชน องฺ.จตุกฺก.21/61/86; องฺปฺจก.22/47/58; องฺ.อฏฐก.23/144/293; 
145/297; 173/336; 209/377  นอกจากท่ีมาในสัมปทาแลว ตถาคตโพธิสัทธา  
ยังมาในปธานิยังคะ คือองคของผูบําเพ็ญเพียรคือ ที.ปา.11/293/249; 
 ม.ม.13/577/521; องฺ.ทสก.24/11/16; และเปนความหมายของสัทธินทรีย ใน  
 ส.ม.19/865/261, 871/264)} 
{๓. ท่ีมาตรงกบัขอกอนท้ังหมด}  
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        ขอท่ี 3 คือ สุตะ นอกจากความหมายทีว่า ไดพบเหน็อริยชน สัปปุริสชน ไดฝกอบรมดีแลวใน 
อริยธรรมในสัปปุริสธรรม อยางขางตนแลว ทานแสดงไวอีกดังนี้  
        [๑ “ทรัพยคือสุตะ เปนไฉน ? ในขอนี้ อริยสาวก (มีสุตะมาก) ทรงสุตะ เปนท่ีส่ังสมสุตะ, 
ธรรมเหลาใดงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศหลักการครองชีวติประเสริฐ  
(พรหมจรรย, พรหมจริยะหรือจริยธรรมอันประเสริฐ) พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ 
บริสุทธ์ิ บริบูรณ ส้ินเชิง,เธอเรียนสดับธรรมอยางนั้นไวไดมาก ทรงจําไว คลองปาก เจนใจ  
เขาใจตลอดดีดวยทิฏฐิ (ปญญาระดับเหตุผล)”] 
        ขอท่ี 4 คือ จาคะ ตามปกติไมมีแปลงจากที่แสดงมาแลว สวนขอท่ี 5 คือ ปญญา นอกจากมาใน 
รูปของความเขาใจอริยญาญธรรม คือปฏิจจสมุปบาทแลว ทานมักแสดงในความหมายงายๆ ส้ันๆ 
ท่ีใชกับอริยสาวกระดับปุถุชนไดดวย ดังนี ้
        [๒ “ทรัพยคือปญญา เปนไฉน ? ในขอนี้ อริยสาวกเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาท่ีหยั่งถึง 
ความเกิดข้ึน และความเส่ือมส้ินไป อันเปนอริยะ ทะลวงกิเลสได อันจะใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ...”] 
        ความหมายของปญญา ยังมีตรัสไวอีกนัยหนึ่ง ซ่ึงนาสนใจ นํามาแสดงไวดังนี้  
•  [๓ “ปญญาสัมปทาเปนไฉน ? คนมีใจถูกอภิชฌาความโลภกลาครอบงํา...ถูกพยาบาทครอบงํา... 
ถูกถีนมิทธะครอบงํา...ถูกอุทธัจจะกกุกุจจะครอบงํา...ถูกวิจิกจิฉาครอบงําแลว ยอมทําส่ิงท่ีไมควรทํา  
ยอมทํากิจใหคลาดเสีย,เม่ือทําส่ิงท่ีไมควรทํา ทํากิจใหคลาดเสีย กย็อมพลาดจากยศ และความสุข;  
อริยสาวกน้ันแล รูวา อภิชฌาความโลภกลา...พยาบาท...ถีนมิทธะ...อุทธัจจะกกุกุจจะ...วิจิกจิฉา 
เปนอุปกิเลสของจิต (ส่ิงท่ีทําจิตใหฝามัวเศราหมอง) จึงละ อภิชฌาความโลภกลา ฯลฯ วิจกิิจฉา 
ท่ีเปนอุปกิเลสของจิตเสีย, เพราะการท่ีอริยสาวกรูวา อภิชฌาความโลภกลา ฯลฯ วิจิกจิฉา  
เปนอุปกิเลส แลวละ...เสียได, จึงเรียกอริยสาวกน้ีวา เปนผูมีปญญามาก มีปญญากวางขวาง  
มองเห็นทางมาของประโยชน เปนผูเพยีบพรอมดวยปญญา, นี้เรียกวาปญญาสัมปทา”] 
        มีบาลีแหงหนึ่งแจงคุณสมบัติของพระอริยบุคคลช้ันโสดาบันข้ึนไป อีกแบบหนึ่งเปน 6 ขอ วา 
        [๔ “ภิกษท้ัุงหลาย ตปุสสคฤหบดี (และอุบาสกอ่ืนอีก 20 ทาน) ประกอบดวยธรรม 6 ประการ 
จึงเปนผูถึงความแนใจในตถาคต มองเห็นอมตะ ประจักษแจงอมตะธรรม ดําเนินชีวติอยู กลาวคือ  
ประกอบดวยความเล่ือมใสหยั่งลงม่ันดวยปญญาในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระสงฆ อริยศีล  
อริยญาณ อริยวิมุตติ”] 
{๑ องฺ.ปฺจก.22/47/59 (นอกนี้มักมารวมในหมวดธรรมอ่ืน)} 
{๒ องฺ.ปฺจก.22/47/59 เรียกวาสัมปทานใน องฺ.อฏฐก.23/144/293;  
145/297; 173/336; เรียกวา หวงบุญใน ส.ม.19/1586/494;  
คําวา “หยั่งถึงความเกิดข้ึนและความเส่ือมส้ินไป” (อุทยตฺถคามินิยา) แปลงายๆ วา รูเทาทัน 



 ความเจริญและความเส่ือม “ทะลวงกิเลสได” (นิพฺเพธิกา) แปลอีกอยางวา เจาะสัจธรรมได} 
{๓ องฺ.จตุกกฺ.21/61/87 (ใจความก็คือการใชความคิดโดยไมถูกนิวรณ 5 อยางใดอยางหน่ึงครอบงํา)} 
{๔ องฺ.ฉกกฺ.22/395-6/501-2}  
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ค. คุณสมบัติในแงละได และท่ีเปนผล 
•  “เม่ือรูป (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) มีอยู อาศัยรูป (เวทนา ฯลฯ วิญญาณ) เพราะยึดม่ันรูป 
เวทนา ฯลฯ วญิญาณ) จึงเกดิทิฏฐิ (ทฤษฎี) ข้ึนดังนีว้า 
        -[๑ มิใชลมพัด มิใชน้ําไหล มิใชหญิงมีครรภคลอด มิใชดวงจันทรดวงอาทิตยอุทัยหรือลับไป 
(ส่ิงท้ังหายเหลานั้น) ตั้งคงตัวอยูอยางนั้นเอง] 
        -นี้ของเรา เราเปนนี่ นี่เปนตัวตนของเรา 
        -[๒ อัตตาก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เราละ (ชีวตินี้) ไปแลว จักเปนผูเท่ียง ยั่งยืน คงท่ี  
มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา (สัสสตวาท)] 
        -[๓ ถาเราไมมี ก็คงไมมีแกเรา, เราจักไมมี ก็จกัไมมีแกเรา (อุจเฉทวาท)] 
        -[๔ ทานทีใหไมมีผล การบูชาไมมีผล] [๕ สักการไมมีผล] ผลวิบากแหงกรรม 
ท่ีทําไวดไีวช่ัวไมมี ไมมีโลกน้ี ไมมีปรโลกมารดาไมมี บิดาไมมี สัตวอุปปาติกะไมมี  
สมณพราหมณผูดําเนนิไปชอบ ปฏิบัติชอบ ผูประจักษแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง ซ่ึง 
โลกน้ีและปรโลก แลวประกาศใหทราบ ไมมีในโลก คนเรานี้มีแตธาตุ 4 เม่ือใดตาย  
ดินก็ไปตามพวกดนิ น้ํากไ็ปตามพวกนํ้าไฟก็ไปตามพวกไฟ ลมก็ไปตามพวกลม  
อินทรียท้ังหลายก็ไปกับอากาส มีแตคน 4 รวมเปน 5 ท้ังเตียง พาคนตายไป รอยเทา 
ปรากฏเพียงแคปาชา มีเหลือแตกระดูกสีเทา การเซนสรวงบูชาจบแคข้ีเถา  
ทานนี้คนโงบัญญัติไว คําพดูของพวกท่ีสอนอัตถิกวาทเปนแตคําเปลา คําเท็จ  
คําพรํ่าเพอ เพราะกายสลาย ท้ังพาล ท้ังบัณฑิต ยอมขาดสูญ พินาศ หลังจาก 
ตายไปยอมไมมี (นัตถิกวาท) 
        -เม่ือบุคคลทําเองก็ดี ใชใหผูอ่ืนทํากด็ี ตัดเองก็ดี ใชใหผูอ่ืนตัดกด็ี เผาผลาญเองก็ดี  
ใชใหผูอ่ืนเผาผลาญก็ดี กอความเศราโศกเองก็ดี ใชใหผูอ่ืนกอความเศราโศกก็ดี  
กอความลําบากเองก็ดี ใชใหผูอ่ืนกอความลําบากก็ดี ทําใหดิ้นเองก็ดี ใชใหผูอ่ืนทําใหดิ้นก็ดี  
ฆาสัตว ลักทรัพย ตัดชอง ปลนท้ังหมู ปลนหลังเดยีว ปลนตามหนทาง ทําชูเมียเขา  
พูดเท็จก็ดี ผูทําก็ไมช่ือวาทําบาป, แมหากผูใดจะใชจกัรซ่ึงมีคมโดยรอบ สังหารเหลาสัตว 
บนผืนปฐพีนี้ ทําใหเปนลานเน้ือเปนกองมังสะอันเดยีวกนั บาปท่ีเกิดจากการกระทํานั้น  
ก็ไมมี ไมมีบาปมาถึงได, แมหากใครจะไปยังฝงขวาของแมน้ําคงคา เท่ียวฆาเองบาง 
ใชใหผูอ่ืนฆาบาง ตัดเองบาง ใชใหผูอ่ืนตดับาง ทําความเดือดรอนเองบาง ใชผูอ่ืน 
ใหทําความเดอืดรอนบาง บาปท่ีเกิดจากการกระทํานั้นยอมไมมี ไมมีบาปมาถึงได,  
แมหากใครจะไปยังฝงซายของแมน้ําคงคา ใหทานเองบางใชผูอ่ืนใหบาง บูชาเองบาง 
ใชผูอ่ืนใหบูชาบาง บุญท่ีเกิดจากการกระทํานั้นก็ไมมี ไมมีบุญมาถึงได, บุญดวยทาน 



ดวยการฝกตน ดวยความสํารวม ดวยการกลาวคําสัตย ยอมไมมี ไมมีบุญมาถึงได (อกิริยวาท) 
{๑ เอสิกฏบายฏิฐิตา แปลตามศัพทวา ตั้งอยูม่ันคงดังเสาระเนียด} 
{๒ = อัตตากบัโลก หรืออาตมันกับสากลจักรวาฬ คือส่ิงเดียวกัน} 
{๓ ทิฏฐิ หรือทฤษฎีนี้ จัดเปนอุจเฉททิฏฐิ (ความเห็นวาขาดสูญ; ส.ข.17/180/120) 
พระพุทธเจาตรัสวา ในบรรดา ทิฏฐินอกพุทธศาสนาท้ังหลาย  
ทิฏฐินี้เปนเลิศคือดีท่ีสุด เพราะผูมีทิฏฐิเชนนี้ยอมหวังไดวาจะรังเกียจภพ  
และไมรังเกยีจความดับแหงภพ (ดู องฺ.ทสก.24/29/68; และมติของอรรถกถา 
ใน องฺ.อ.3/385; ส.อ.2/373) แตก็ยังเปนมิจฉาทิฏฐิ.} 
{๔ บูชา แปลจาก ยิฏฐ} 
{๕ สักการ แปลจาก หุต}  
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        - ไมมีเหตุ ไมมีปจจยั เพื่อความเศราหมองแหงสัตวท้ังหลาย สัตวท้ังหลายไมมีเหต ุ
ไมมีปจจยั ก็เศราหมองเอง ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เพื่อความบริสุทธ์ิแหงสัตวท้ังหลาย  
สัตวท้ังหลาย ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ก็บริสุทธ์ิเอง, กําลังงานไมมีผล ความเพียรไมมีผล  
เร่ียวแรงของคนไมผล ความบากบ่ันของคนไมมีผล, สัตวท้ังปวง ปาณะท้ังปวง  
ภูตท้ังปวง ชีวะท้ังปวง ลวนไมมีอํานาจ ไมมีกําลัง ไมมีความเพยีร ผันแปรไปตาม 
ความแนนอน ความประจวบ และภาวะ เสวยสุขทุกขไปในอภิชาติท้ัง 6 เทานั้นเอง (อเหตุกวาท) 
        - สภาวะ 7 กองนี้ ไมมีใครสราง ไมมีใครสรางแบบแผน ไมมีใครเนรมิต 
ไมมีใครเนรมิตแบบแผน เปนสภาพไมมีผลคงอยูเฉยเหมือนยอดเขา คงตัวม่ัน 
อยูเองดังเสาระเนียด, สภาวะ 7 กองเหลานั้นไมหวั่นไหว ไมผันแปร ไมบีบค้ันกัน 
และกัน ไมอาจกอสุขหรือทุกขใหแกกนั, สภาวะ 7 กองนั้นคือ กองดนิ กองน้ํา  
กองลม สุข ทุกข ชีวะ ถึงแมผูใดจะเอาศัสตราคมตัดศีรษะกัน ก็ไมช่ือวา 
ใครปลงชีวิตใคร เปนเพียงศัสตราสอดเขาไปตามชองระหวางสภาวะ 7 กองเทานั้นเอง, 
อนึ่งกําเนดิประมาณ 1,406,600 กรรม 6,000 ฯลฯ อันตรกัลป 62 อภิชาติ 6  
ปุริสภูมิ 8 ฯลฯ นรก 3,000 ฯลฯ มหากัลป 840,000 เหลานี้ เปนท่ีท้ังพาลและ 
บัณฑิตทองเท่ียวเรรอน (เวยีนวายตายเกิดไป) ก็จักทําความจบส้ินทุกขไปเอง,  
ความสมหวังวา “เราจักปมกรรรมท่ียังไมออกผลใหออกผล หรือวาเราสัมผัสกรรม 
ท่ีออกผลแลว จักทําให (กรรมนั้น) หมดส้ินไป ดวยศีล ดวยพรตดวยตบะหรือ 
ดวยพรหมจรรยนี”้ ยอมไมมีในสังสารวัฏนัน้, สุขทุกขท่ีทําใหมีท่ีจบสิ้น เหมือน 
ตวงของใหหมดไปดวยทะนาน ยอมไมมีในสังสารวัฏไดดวยวิธีอยางนี้เลย,  
ไมมีความเส่ือม ไมมีความเจริญ ไมมีการเล่ือนขึ้นเล่ือนลง, ท้ังพาลและบัณฑิต 
เรรอนไป ก็จะหมดทุกขไปเอง เหมือนกลุมดายท่ีบุคคลขวางไป ยอมคล่ีหมดไปเอง  
(สัสสตวาท อกิริยวาท และสังสารสุทธิกทิฏฐิ) 
        - โลกเท่ียง; โลกไมเท่ียง; โลกมีท่ีสุด; โลกไมมีท่ีสุด; ชีวะอันนั้น สรีระก็อันนัน้;  
ชีวะก็อยางสรีระก็อยาง; ตถาคตมีอยูหลังจากตาย; ตถาคตหลังจากตายทั่งมีอยูท้ังไมมีอยู,  
ตถาคตหลังจากตายมีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็ไมใช (อันตคาหกิทิฏฐิ 10) 
        ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอเขาใจอยางไร ? รูป (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ, แมกระท่ังส่ิงท่ีไดเหน็ 
ไดยิน ไดทราบ ไดแจงใจ ไดถึง ไดแสดงหา ไดใครครวญแลวดวยใจ) เปนของเท่ียงหรือวาไมเท่ียง ? 
(ทูลตอบวา ไมเท่ียง) ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือวาเปนสุข ? (ทูลตอบวาเปนทุกข)  
ก็ส่ิงใดไมเท่ียงเปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา, ไมยึดติดส่ิงนัน้แลว  
จะพึงเกิดทิฏฐิอยางนี้ (ดังแสดงขางตนท้ังหมด) ข้ึนไดหรือ ? (ทูลตอบวา ไมเกิด) 



        เม่ือใด อริยสาวกละความสงสัย (กังขา) ในฐานะทั้ง 6 เหลานี้ (คือในขันธ 5 และ 
ในส่ิงท่ีไดเห็นไดยินเปนตน) ก็จะเปนอันละไดซ่ึงความสงสัย แมในทุกข ในสมุทัยแหงทุกข  
ในนิโรธแหงทุกข และในปฏิปทาให ถึงนโิรธแหงทุกขดวย, อริยสาวกน้ี เรียกวา[๑เปนโสดาบัน  
มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูแนนอนแลวเดินหนาสูความตรัสรู] 
•  “ภิกษุท้ังหลาย ธรรม 6 ประการเหลานี้ เปนส่ิงท่ีทิฏฐิสัมบันบุคคล (ผูมีสัมมาทิฏฐิเพียบพรอม 
คือพระโสดาบัน)ละไดแลว กลาวคือ สักกายทิฏฐิ วิจกิิจฉา สีลัพพตปรามาส ราคะท่ีใหถึงอบาย 
โทสะท่ีใหถึงอบาย โมหะท่ีใหถึงอบาย...ทิฏฐิสัมบันบุคคล เปนผูไมมีทางเปนไปไดท่ี 
จะทําใหเกดิธรรม 6 ประการเหลานี้” 
{๑ ส.ข.17/417-444/248-265 (แปลรวบรัดเอาแตความท่ีไมชํ้า); 
ใน ส.สฬ.18/549/354 ทานกลาววาทิฏฐิตางๆ ท้ัง 62 อยางเกิดข้ึน 
เพราะสักกายทิฏฐิเปนปจจยั เม่ือไมมีสักกายทิกฐิ ทิฏฐิเหลานั้นกห็มดไป}  
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        “ภิกษุท้ังหลาย มือภพัพฐาน (กรณีท่ีไมมีทางเปนไปได) 6 ประการดังนี้ กลาวคือ  
ทิฏฐิสัมบันบุคคลเปนผูไมมีทางเปนไปได ท่ีจะอยูอยางไมมีความเคารพ ไมมีความยาํเกรงใน 
พระศาสดา...ในธรรม...ในสงฆ...ในสิกขา...ท่ีจะยดึถือส่ิงท่ีไมควรถือ...ท่ีจะยังภพท่ี 8 ใหเกดิ” 
        “ภิกษุท้ังหลาย มีอภพัพฐาน 6 ประการดังนี้ อลาวคือ ทิฏฐิสัมบันบุคคล เปนผูไมมีทางเปนไปได 
ท่ีจะยดึถือสังขารไรๆ โดยความเปนของเที่ยง....โดยความเปนสุข...โดยความเปนอัตตา... 
ท่ีจะกระทําอนันตริยกรรม...ท่ีจะเช่ือถือความบริสุทธ์ิดวยมงคลต่ืนขาว...ท่ีจะแสวงหาทักขิไณย 
นอกหลักคําสอนนี;้ [๑ (อภพัพฐานอีก 6)...ท่ีจะปลงชีวิตมารดา...ท่ีจะปลงชีวิตบิดา... 
ท่ีจะปลงชีวิตประอรหันต...ท่ีจะมีจิตประทุษรายตอพระตถาคตถึงกับทําพระโลหิตใหหอ... 
ท่ีจะทําลายสงฆ (สังฆเภท)...ท่ีจะถือศาสดาอ่ืน ;] (อภัพพฐานอีก 6)...ท่ีจะเช่ือถือวาสุข 
ทุกขเปนส่ิงท่ีตนสรางเอง...วาสุขทุกขตัวการอ่ืนสรางให...วาสุขทุกขท้ังตนสรางเองและ 
ตัวการอ่ืนสรางให...วาสุขทุกขเกิดข้ึนเองลอยๆ ตนมิไดสราง...วาสุขทุกขเกิดข้ึนเองลอยๆ  
ตัวการอ่ืนมิไดสราง...วาสุขทุกขเกิดข้ึนเองลอยๆ ท้ังตนกมิ็ไดสราง ตัวการอ่ืนก็มิไดสราง,  
ขอ(ท่ีมิไดเชื่อถือ) ดังนั้น เพราะเหตุไร? [๒ ก็เพราะวาทิฏฐิสัมบันบุคคลมองเห็นชัดเจนด ี
แลวท้ังเหตุและธรรมท่ีเกิดแตเหต”ุ] 
•  [๓ “ภิกษุท้ังหลาย บุคคละธรรม 5 อยางไดจึงเปนผูมีทางเปนไปไดท่ีจะประจักษแจงโสดาปตติผล  
คืออาวาสมัจฉริยะ กุลมัจฉริยะ ลาภมัจฉริยะ วัณณมัจฉริยะ ธรรมมัจฉริยะ”] 
        ในคราวคัดเลือกพระเถระเพื่อทําสังคายนาคร้ังท่ี 1 ประธานไดคัดเอาแตพระอรหันต 499 รูป  
และไดเลือกเอาพระอานนทเขารวมเปนรูปท่ี 500 ท้ังท่ีทานยังเปนเสขะ นอกจากเพราะเหตุท่ีทาน 
ไดเรียนธรรมวินัยไวมากในสํานักของพระผูมีพระภาคแลว ก็เพราะทานเปนพระโสดาบัน  
[๔ “เปนผูไมมีทางเปนไปไดท่ีจะถึงอคติ เพราะชอบ ชัง หลง หรือกลัว”] 
•  พระเจามหานามศากยะ ประทับนั่ง ณ ท่ีควรขางหนึ่งแลว กราบทูลความนี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา 
“ขาแตพระองคผูเจริญ พระนครกบิลพัสดุนี้ ม่ังค่ัง เจริญรุงเรือง มีประชาชนมาก ผูคนจอแจ  
ถนนก็แออัดยดัเยยีด, หมอมฉันมานั่งใกลชิดพระผูมีพระภาค หรือพระภกิษุท้ังหลายผูเปน 
ท่ีเจริญใจแลว ถึงเวลาเย็นเม่ือกลับเขาสูพระนครกบิลพัสดุ ยอมผานพบกับชางบาง มาบาง  
รถบาง เกวียนบาง คนบาง ซ่ึงไปมากันขวักไขว, เวลานี้น สติของหมอมฉันท่ีปรารภ 
พระผูมีพระภาคก็เผลอไป สติปรารภพระธรรมก็เผลอไป สติ  
{๑ อัภพพฐาน 2 หมวดน้ี มีใน ม.อุ.14/245/170; องฺ.เอก.20/153/34;  
อภิ.วิ.35/454 ดวย แตเรียกวา ส่ิงท่ีมิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะเปนไปได} 
{๒ องฺ.ฉกกฺ.22/361-366/488-490; พึงเทียบกับอภัพพฐาน 9 และ 5 อยาง 
ของพระอรหนัต ใน ที.ปา.11/117/146; 287/247 เชนวา พระอรหันตขีณาสพ 



ไมมีทางเปนไปไดท่ีจะจงใจปลงชีวิตสัตว (เทียบกบัของพระโสดาบัน ซ่ึง 
ไมมีทางเปนไปไดท่ีจะปลงชีวิตมารดา ฯลฯ)} 
{๓ องฺ.ปฺจก.22/257/302 (สําหรับปฐมฌานข้ึนไปจนถึงจตุตถฌาน  
และสกทาคามิผลถึงอรหัตตผล ก็อยางเดียวกัน),ในสูตรตอไป คือ 22/258-9/303  
มีความอยางเดยีวกัน แตเปล่ียนธรรมมัจฉริยะ เปน อกตัญุตา อกตเวทิตา} 
{๔ วินย.7/615/380}  
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ปรารภพระสงฆก็เผลอไป, หมอมฉันจึงมีความดําริดังนีว้า ถาเราส้ินชีวิตลงในเวลานี้  
คติของเราจะเปนอยางไร ท่ีไปขางหนา (อภิสัมปรายะ) ของเรา จะเปนอยางไร? ” 
        “อยากลัวเลย ทานมหานาม อยากลัวเลย ทานมหานาม, พระองคจกัมีมรณกรรมไมเลวราย จกัมี  
กาลกิริยาไมเลวราย ; ทานมหานาม บุคคลผูหนึ่งผูใดกต็าม มีจิตท่ีอบรมแลวดวยศรัทธา...ดวยศีล...ดวยสุ
ตะ 
...ดวยจาคะ...ดวยปญญา ตลอดกาลยาวนาน, รางกายอันนี้ของเขา ซ่ึงเปนส่ิงมีรูป ประกอบดวยธาตุส่ี เกิด 
จากมารดาบิดา เติบโตข้ึนมาดวยขาวและขนม เปนของไมเท่ียง ตองขัดสี ตองนวดฟน และจะตองตก
ทําลาย 
กระจัดกระจายไปเปนธรรมดา, กาบาง แรงบาง เหยีย่วบาง สุนัขบาง สุนัขจ้ิงจอกบาง สัตวตางชนิดบาง 
ก็ยอมกดักินกายนั้นไป, สวนจิตของเขาซ่ึงอบรมดวยศรัทธา อบรมดวยศีล สุตะ จาคะ และปญญา มาแลว 
ตลอดเวลายาวนาน จิตนัน้ยอมเปนส่ิงไปสูง ไปวิเศษ...” [๑ “...อยากลัวเลยทายมหานาม อยากลัวเลย ทาน 
มหานาม ทานจักมีมรณกรรมท่ีไมเลวราย จักมีกาลกิริยาท่ีไมเลวราย, อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม 
4 ประการ (โสตาปตติยังคะ 4) ยอมเปนผูเอนไปหานพิพาน โนมนอมไปหานิพพาน...”] 
•  [๒ “ภิกษุท้ังหลาย อานิสงสในการประจกัษแจงโสดาปตติผล 6 ประการดังนี้ กลาวคือ บุคคลนั้น 
เปนผูแนนอนในสัทธรรม, เปนผูมีความไมเส่ือมถอยเปนธรรมดา, ทุกขของเขาถูกจํากัดขอบเขตแลว,  
เปนผูประกอบดวยญาณที่ไมสาธารณะ, เปนผูมองเห็นเหตุชัดเจนดแีลว, และมองเหน็ธรรมท่ีเกิดจาก 
เหตุชัดเจนดแีลว”] 
•  [๓ “บุคคลผูเปนทิฏฐิสัมบัน พนแลวจากอบายอันใหญโต ยอมรูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข... 
นี้สมุทัยแหงทุกข...นี้นิโรธแหงทุกข...นี้ปฏิปทาใหถึงนโิรธแหงทุกข, เพราะฉะนั้นแล พวกเธอ 
พึงทําความเพยีร (เพื่อรูชัดตามเปนจริง) วา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ปฏิปทาใหถึงนิโรธแหงทุกข”] 
•  “ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนวา ถามหาสมุทรพึงถึงความเหือดแหงหมดสิ้นไป เหลือน้ํา 
อยูเพียง 2-3 หยด ;เธอท้ังหลายจะเห็นอยางไร, อยางไหนจะมากกวากัน น้ําในมหาสมุทร 
ท่ีเหือดแหงหมดส้ินไปแลว หรือวาน้ํา 2-3 หยดท่ียังเหลืออยู? 
        “ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในมหาสมุทรท่ีเหือดแหงหมดสิ้นไปแลวนั่นแหละมากกวา, 
น้ํา 2-3 หยดท่ียังเหลืออยู มีนิดหนอย ไมถึงเศษรอย ไมถึงเศษพัน ไมถึงเศษแสน 
{๑ ส.ม.19/1507-1512/463-466} 
{๒ องฺ.ฉกกฺ.22/368/491 (ขอความวา “ทุกขของเขาถูกจํากัดขอบเขตแลว”  
แปลตามรูปศัพทวา ทุกขของเขาถูกกระทําใหมีท่ีส้ินสุดแลว, ขอความนี ้ใน 
พระไตรปฏกฉบับของไทย มี “น” ซ่ึงเขาใจวาเกินเขามา ฉบับของพมาไมมี)} 
{๓ ส.ม.19/1719/552 (ตนสูตรนี้ไดเปรียบเทียบใหเหน็ความยิ่งใหญของอบาย; 



ในอีกสูตรหนึง่ ท่ี ส.ม.19/1411/42 ไดตรัสเปรียบเทียบระหวางพระเจาจกัพรรด ิ
กับอริยสาวกโสดาบันวา พระเจาจกัรพรรด ิแมจะครองราชยเปนอิสราธิบดีท้ัง 4  
ทวีป และสวรรคตแลวไปเสวยทิพยสมบัตใินสวรรค แตไมเปนโสดาบัน  
ก็ไมพนจากนรก ไมพนจากอบาย สวนอรยิสาวกผูเปนโสดาบัน แมจะเล้ียงชีพ 
ดวยกอนขาวท่ีเดินบิณฑบาตไดมา นุงหมผาเศราหมอง แตก็พนจากนคร พนจากอบาย)}  
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         [๑ “ภิกษท้ัุงหลาย ฉันนัน้เหมือนกัน สําหรับบุคคลผูเปนอริยสาวก เปนทิฏฐิสัมบัน 
บรรลุธรรมแลว ความทุกขสวนท่ีหมดส้ินไปแลวนั่นแหละมากกวา สวนท่ีเหลืออยูมีนิดหนอย  
ไมถึงเศษรอย ไมถึงเศษพัน ไมถึงเศษแสน คือมีภพเพยีง 7 คร้ังเปนอยางยิ่ง, ธรรมาภิสมัย  
(การบรรลุธรรม) มีประโยชนยิ่งใหญอยางนี้ การไดธรรมจักษุมีประโยชนยิ่งใหญอยางนี”้] 
   •  [๒ “กามสุขในแดนโลกก็ดี สุขท่ีเปนทิพยกด็ี ท้ังหมดนั้นมีคาไมถึงเศษเส้ียวท่ี 16  
แหงความสุขท่ีได เม่ือกษัยตัณหา”] 
   • “ภิกษุท้ังหลาย ถาบุรุษวางกอนหนิเทาเมล็ดถ่ัวเขียว 7 กอน ไวท่ีขุนเขาสิเนรุ, เธอท้ังหลาย 
จะเห็นอยางไร,กอนหินเทาเมล็ดถ่ัวเขียว 7 กอนท่ีบุรุษวางไว กับขุนเขาสิเนรุ อยางไหนจะมากกวากนั? 
        “ขาแตพระองคผูเจริญ ขุนเขาสิเนรุนัน่แหละมากกวา ฯลฯ” 
        [๓ “ภิกษท้ัุงหลาย ฉันนัน้เหมือนกัน คุณวิเศษท่ีไดบรรลุของสมณพรามหณ ปริพาชาก ชาวลัทธิอ่ืนๆ 
ท้ังหลาย เม่ือเทียบกับผลที่ไดบรรลุของบุคคลผูเปนอริยสาวก ซ่ึงเปนทิฏฐิสัมบัน ยอมไมถึงเศษเส้ียวท่ีรอย 
เศษเส้ียวท่ีพัน เศษเส้ียวท่ีแสน, ทิฏฐิสัมบันบุคคลมีผลที่บรรลุยิ่งใหญอยางนี้ มิอภิญญายิ่งใหญอยางนี”้] 
ง. คุณสมบัติและขอปฏิบัติกอนเปนโสดาบัน 
        พึงสังเกตความหมายของศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา ระดับนี้ เทียบกบัในตอนวาดวยพระโสดาบนั 
โดยตรงท่ีผานมาแลว 
•  [๔ “ผูใด ไมมีโสตาปตติยังคะ 4 ประการ (ศรัทธาในพระรัตนตรัย และศีลท่ีอริยชนชื่นชมหรือยอมรับ) 
เลยโดยประการท้ังปวง, ผูนั้น เราเรียกวายงัเปนคนนอก อยูขางฝายปุถุชน”] 
{๑ เปนขอความตอนหน่ึง ใน ส.นิ.16/311-330/162-168 ซ่ึงเปรียบเทียบระหวางความทุกข 
สวนท่ีเหลืออยูของพระโสดาบัน กับสวนท่ีหมดไปแลว อีกหลายนยั คือวา เหมือนฝุนท่ีปลายเล็บ 
กับผืนแผนดนิท้ังหมด, เหมือนน้ําท่ีติดปลายหญาคา กับน้าํเต็มสระโบกขรณีท่ีกวางยาวลึก 
ดานละ 50 โยชน, เหมือนกอนดินเทาเมล็ดกระเบา 7 กอน กับมหาปฐพี, เหมือนกอนหินเทา 
เมล็ดพันธุผักกาด 7 กอน กบัขุนเขาหิมวนัต รวมท้ังหมด 10 สูตรส้ันๆ; พระสูตรชุดเดียวกนันี้  
มาใน ส.ม.19/1745-1756/569-577 ดวย ตางกันเพยีงคําสรุปทายเปล่ียนเปนวา  
“สําหรับบุคคลผูเปนอริยสาวกเปนทิฏฐิสัมบัน บรรลุธรรมแลว ผูรูตามเปนจริงวา นีทุ้กข ฯลฯ  
นี้ปฏิทาใหถึงนิโรธแหงทุกข ทุกขท่ีส้ินไปหมดไปแลว นั่นแหละมากกวา สวนท่ีเหลืออยูมีนิดหนอย  
ไมถึงการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมเศษเส้ียว คือภาวะที่มีภพ 7 คร้ังเปนอยางยิ่ง,  
เพราะฉะนั้นแล เธอท้ังหลายพึงทําความเพยีร (เพื่อรูตามเปนจริง) วา นีทุ้กข ฯลฯ”  
และมีสูตรเพ่ิมมากข้ึนไปอีก 2 สูตร ใชกอนหินขนาดเทาเมล็ดถ่ัวเขียว 7 กอน กับ 
ขุนเขาสิเนรุเปนเคร่ืองเปรียบเทียบ ความท่ัวไป ไมมีอะไรแปลก} 
{๒ ขุ.อุ.25/52/87; ความุขท่ีไดเม่ือกษัยตัณหา แปลจาก ตัณหกัขยสุข} 



{๓ ส.นิ.16/331-2/168-9} 
{๔ ส.ม.19/1600/500 (พึงต้ังขอสังเกตไวดวย เกี่ยวกับความหมายของปุถุชน 
และอริยบุคคล ในบาลีเดิมกับในยุคอรรถกถาฎีกาวา ในสมัยหลังๆ จะตึงหรือท่ือๆ 
มากข้ึนหรืออยางไร); ดู ปุถุชนในแงอินทรีย 5 ท่ี ส.ม19/889/268}  
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•        พระเจามหานาม : พระองคผูเจริญ ดวยเหตุเพยีงไร บุคคลจึงจะช่ือวาเปนอุบาสก ? 
        พระพุทธเจา : เพราะการท่ีบุคคลเปนผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ถึงพระธรรมเปนสรณะ  
ถึงพระสงฆเปนสรณะ; ดวยเหตุเพยีงนี้แล บุคคลช่ือวาเปนอุบาสก 
        พระเจามหานาม : พระองคผูเจริญ ดวยเหตุเพียงไร อุบาสกจึงจะช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล ? 
        พระพุทธเจา : เพราะการท่ีอุบาสกเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต...จากอทินนาทาน...จาก 
กาเมสุมิจฉาจาร...จากมุสาวาท...จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ; ดวยเหตุเพียงนีแ้ล  
อุบาสกช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล 
        พระเจามหานาม : พระองคผูเจริญ ดวยเหตุเพียงไร อุบาสกจึงจะช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา ? 
        พระพุทธเจา : ในขอนี้ อุบาสกเปนผูมีศรัทธา เช่ือโพธิ (ปญญาตรัสรู) ของตถาคตวา ดวยเหตุผล 
ดังนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ฯลฯ เปนพระผูทรงพระเจริญ, ดวยเหตุเพยีงแคนี้  
อุบาสกช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา 
        พระเจามหานาม : พระองคผูเจริญ ดวยเหตุเพียงไร อุบาสกจึงจะช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยจาคะ ? 
        พระพุทธเจา : ในขอนี้ อุบาสกอยูครองเรือนดวยใจปราศจากมลทินคือความหวงแหน ฯลฯ ยนิดี  
ในการใหการแบงปน ; ดวยเหตุเพยีงนี้แล อุบาสกช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยจาคะ 
        พระเจามหานาม : พระองคผูเจริญ ดวยเหตุเพียงไร อุบาสกจึงจะช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยปญญา ? 
        พระพุทธเจา : [๑ในขอนี้ อุบาสกเปนผูมีปญญา ฯลฯ ทะลวงกิเลสได (หรือเจาะสัจธรรรมได)  
อันใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ; ดวยเหตุเพียงนีแ้ล  อุบาสกช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยปญญา”] 
        ขอนําความหมายของสัทธานุสารี และธรรมานุสารี ซ่ึงเปนรองจากพระโสดาบันมาแสดงอีก 
คร้ังหนึ่ง 
•        “ภิกษุท้ังหลาย ตา (หู จมูก ล้ิน กาย ใจ อารมณ 6 วญิญาณ 6 ฯลฯ ขันธ 5) ไมเท่ียง เปนของ 
ปรวนแปร กลายเปนอยางอ่ืนได, ผูใดเชื่อ นอมใจดิ่งตอธรรมเหลานี้อยางนี้, ผูนี้เรียกวาเปนสัทธานสุารี... 
        [๒ “สําหรับผูใด ธรรมเหลานี้ ทนการเพงพิสูจนหดวยปญญาอยางนี้บางพอประมาณ, ผูนี้เรียกวา 
เปนธรรมนุสารี...”] 
        ตอนี้ไป จะแสดงโสตาปตติยังคะ 4 ท่ีตางออกไปอีกหมวดหนึ่ง ซ่ึงมิใชเปนคุณสมบัติของผูท่ีเปน 
โสดาบันแลวอยางหมวดกอนๆ แตเปนองคปฏิบัติท่ีจะทําใหเปนโสดาบัน หรือขอปฏิบัติท่ีนําไปสูความ 
เปนโสดาบัน 
{๑ ส.ม.19/1590-1594/497; เทียบ องฺ.อฏฐก.23/115-6/223-6; ดูความเต็มในตอนท่ีผานมาแลว} 
{๒ ส.ข.17/469-478/278-282 (เคยอางถึง) แตใน ส.ม.19/877-889/265-268  
ทรงแสดงความหมายของพระอริยบุคคลระดับตางๆ ในแงของอินทรีย 5 คือ  
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา ตามนัยนั้น ผูท่ีมีอินทรีย 5 ออนกวาพระโสดาบัน 



เปนธรรมานุสารี ผูท่ีมีอินทรีย 5 ออนลงไปกวานัน้อีก เปนสัทธานุสารี สวนผูท่ีไมมีอินทรีย 5 
เลย โดยประการท้ังปวง ทานจัดเปนคนนอก อยูขางฝายปุถุชน}  
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•        พระพุทธเจา : สารีบุตร! พูดกนัวา โสตาปตติยังคะ โสตาปตติยังคะ (องคคุณเคร่ืองบรรลุโสดา), 
โสตาปตติยังคะ เปนไฉน ? 
        พระสารีบุตร : [๑พระองคผูเจริญ การเสวนาสัตบุรุษ (สัปปุริสสังเสวะ) เปนโสตาปตติยังคะ 1  
การฟงธรรมของสัตบุรุษ (สัทธัมมสวนะ) เปนโสตาปตติยังคะ 1 การคิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี  
(โยนิโสมนสิการ) เปนโสตาปตติยังคะ 1 การปฏิบัติธรรมหลักยอยคลอยแกหลักใหญ  
(ธัมมานุธัมมปฏิบัติ)  เปนโสตาปตติยังคะ 1”] 
        [๒ “ภิกษท้ัุงหลาย โสตาปตติยังคะ 4 ประการเหลานี้ กลาวคือ การเสวนาสัตบุรุษ การฟงธรรม 
ของสัตบุรุษการคิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี การปฏิบัติธรรมหลักยอยคลอยแกหลักใหญ”] 
        [๓ “ภิกษท้ัุงหลาย ธรรม 4 ประการเหลานี้ เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อการ 
ประจักษแจงโสดาปตติผล”] 
        [๔ ความจริง ธรรมหมวดน้ี มิใชจะเปนไปเพื่อโสดาปตติผลเทานั้น แตอํานวยเก่ียวกับความกาว 
หนาทางปญญาทุกระดับจนถึงการบรรลุอรหัตตผล จึงอาจเรียกช่ืออ่ืนๆ ไดอีกหลายอยาง แตทานเนน 
สําหรับการปฏิบัติข้ันนี้ จึงมีช่ือเฉพาะวาโสตาปตติยังคะ] 
 
ความเขาใดเพิม่เติมเกี่ยวกับคุณสมบัติสําคัญของบุคคลโสดาบัน 
        เนื่องดวยธรรม 5 ประการคือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา เปนคุณสมบัตสํิาคัญของ 
อริยสาวก ซ่ึงพระพุทธเจาไดตรัสเนนอยูเสมอ และใชเปนเคร่ืองวัดความเจริญกาวหนาของอริยสาวก 
{๑ ส.ม.19/1427/434} 
{๒ ส.ม.19/162/509; ที.ปา.11/240/239; ธรรม 3 ขอแรก ก็คือปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ  
ซ่ึงเปนหลักธรรมสําคัญ (เสวนาสัตบุรุษ = กัลยาณมิตตตา, ฟงธรรมของสัตบุรุษ = ปรโตโฆสะฝายดี)  
พึงดูคําอธิบายในภาคมัชฌิมาปฏิปทา สวนธรรมานุธรรมปฏิบัตินั้น หมายถึงการปฏิบัติธรรม 
ใหถูกตองตามหลักการ ตามความมุงหมาย คือหลักยอยคลอยตามหลักใหญ หลักเบ้ืองตน 
เอ้ือแกหรือเปนไปเพื่อหลักเบ้ืองปลาย เชน ปฏิบัติศีลถูกหลัก เปนไปเพื่อการบรรลุมรรคผล 
นิพพาน มิใชปฏิบัติโดยงมงาย ไรหลักการ หรือทําใหเขวไปดวยตัณหาและทิฏฐิ คัมภีรจูฬนิทเทส  
(ขุ.จู.30/797/417) แสดงตวัอยางธรรมหรือธรรมหลักใหญ เชน สติปฏฐาน 4 มรรคมีองค 8  
เปนตน (คือโพธิปกขิยธรรม 37 นั่นเอง) และอนุธรรมหรือธรรมหลักยอยเชน การบําเพ็ญศีล 
การสํารวมอินทรีย ความรูประมาณในอาหาร ชาคริยานโุยคและสติสัมปชัญญะ เปนตน  
พึงปฏิบัติธรรมหลักยอยเชนศีลและการสํารวมอินทรียนีอ้ยางมีจุดหมาย ใหสอดคลอง 
และอุดหนุนแกธรรมหลักใหญเชน สติปฏฐาน 4 เปนตนนั้น} 
{๓ ส.ม.19/1634/516; อางใน ขุ.ปฏิ.31/662/568} 



{๔ ในบาลีตอจากท่ีอางในเชิงอรรถกอน คือ ส.ม.19/1635-1653/517-518;  
ขุ.ปฏิ.31/662-3/568-9 กลาววาธรรมอยางนี้เปนไปเพื่อประจักษสกทาคามิผล 
จนถึงอรหัตตผล และเปนไปเพื่อประโยชนในทางปญญาอีกมากมายหลายอยางเชน 
เพื่อความเจริญงอกงามแหงปญญา เพื่อความไพบูลยแหงปญญา เพื่อความมี 
ปญญาแหลมคม เพื่อความมีนิพเพธิกปญญา คือปญญาท่ีจะทําลายกิเลสได ฯลฯ  
โดยเฉพาะท่ีวาเปนไปเพื่อความเจริญงอกงามแหงปญญาน้ัน ทําใหไดช่ือวา 
ปญญาวุฒิธรรมดวย ซ่ึงภายหลังนิยมเรียกกันเพยีงส้ันๆ วา วุฒิ 4 หรือ 
วุฒิธรรม 4; ใน องฺ.จตุกกฺ.21/248-9/332 ก็แสดงไวในแงวาเปนไปเพื่อ 
ความเจริญแหงปญญา คือเปนปญญาวุฒิธรรม และเปนธรรมมีอุปการะมาก 
แกผูเปนมนุษย ซ่ึงอาจเรียกงายๆ วา พหุการธรรม.}  
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ท้ังกอนบรรลุโสดาปตติผล และเม่ือเปนพระโสดาบันแลว นอกจากนัน้ ยังขอบเขตครอบคลุม 
โสตาปตติยังคะ (องคคุณของพระโสดาบัน) เขาไวท้ังหมด จึงเหน็ควรกลาวถึงคุณสมบัติ 5 ขอนี้ 
ไวเปนการเฉพาะอีกคร้ังหนึ่ง และในการนี้ขอใหสังเกตคุณสมบัติขอท่ี 1 คือ ศรัทธาไวเปนพิเศษ  
วาเหตุใดจึงเปนคุณสมบัติท่ีพระพุทธเจาตรัสไว ในทุกกรณีสําหรับการปฏิบัติระดับนี้ ท้ังท่ี 
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญา ถือปญญาเปนธรรมสําคัญสุดยอดในกระบวนการปฏิบัติ  
        เม่ือพูดอยางภาษาของคนสมัยปจจุบัน ธรรม 5 ประการท่ีเรียกรวมวา สัมปทา บาง ทรัยพ บาง 
อารยวัฒิ บาง มีความหมายโดยยอย ดังนี ้
        1. ศรัทธา คือ ความเช่ือ ความม่ันใจเพราะไดพจิารณาไตรตรองมองเห็นเหตุผลดวยปญญาแลว 
แยกยอยออกไดเปน 3 ดานคือ 
        ก. ความเชื่อ ความม่ันใจในพระพุทธเจา ในฐานะท่ีเปนบุคคลตนแบบซ่ึงยืนยันถึงวิสัยความสามารถ 
ของมนุษยวา มนุษยสามารถหย่ังรูสัจธรรม เขาถึงความจริงและความดงีามสูงสุดได ดวยสติปญญา 
และความเพียรพยายามของมนุษยเอง มนษุยเปนสัตวท่ีฝกได เจริญงอกงามข้ึนได ท้ังในดานระเบียบ 
ชีวิตท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางกายวาจา ท้ังในดานคุณธรรมท่ีพึงอบรมใหแกกลาข้ึนในจิตใจ ท้ังใน 
ดานปญญาความรูคิดเหตุผล จนสามารถหลุดพนจากเคร่ืองผูกมัดบีบค้ันท่ีเรียกวา กเิลสและกองทุกข  
ทําทุกขใหส้ินไป ประสบความเปนอิสระดีงามเลิศลํ้าสมบูรณได และในการท่ีจะเขาถึงภาวะเชนนี้ ยอม 
ไมมีสัตววิเศษใดๆ ไมวาจะโดยช่ือวา เทวะ มาร หรือพรหม ท่ีจะเปนผูประเสริฐมีความสามารถเกิน 
กวามนษุย ซ่ึงมนุษยจะตองหันไปหา หรือรีรอเพ่ือขอฤทธานุภาพดลบันดาล อนึ่ง บุคคลผูฝกตนจนลุ  
ถึงภาวะนี้แลวยอมมีคุณความดีพิเศษมากมาย ซ่ึงสมควรดําเนินตาม และเม่ือมนุษยม่ันใจในความสามารถ 
ท่ีจะทําเชนนัน้ได ก็ควรพยายามปฏิบัติสรางคุณความดพีิเศษนัน้ใหมีข้ึนในตน หรือปฏิบัติใหเขาถึงธรรม 
ท่ีบุคคลตนแบบนั้นไดคนพบและนํามาแสดงไวแลง 
        ข. ความเชื่อ ความม่ันใจในธรรม ท้ังความเจริญและความดีงาม ท่ีบุคคลตนแบบซ่ึงเรียกวา พระ 
พุทธเจาไดแสดงไวนั้น วาเปนส่ิงท่ีพระองคไดปฏิบัติเหน็ผลประจักษกับตนเองมากอน เรียกวาคนพบ 
แลวจึงนํามาประกาศเปดเผยไว ธรรมนั้นเปนสภาวะดํารงอยูหรือเปนไปตามธรรมดาของมันเอง เปน 
กฏเกณฑอันแนนอน คือนยิามแหงเหตุและผล อยางท่ีเรียกวาเปนกฏธรรมชาติ ไมข้ึนกับการอุบัติของ 
ตถาคต คือไมวาจะมีใครคนพบหรือไม เปนกลาง เท่ียงธรรมตอทุกคน ทาทายตอปญญาและการเพียร 
พยายามฝกอบรมตนของมนุษย บุคคลทุกคนเม่ือพัฒนาตนใหพรอม มีปญญาแกกลาพอแลว ก็รูและลุ  
ไดประจักษกบัตน เม่ือรูหรือบรรลุแลว ก็สามารถแกปญหา ดับทุกข หลุดพนเปนอิสระไดจริง 
        ค. ความเชื่อ ความม่ันใจในสงฆ คือ ชุมชนหรือสังคมแบบอยาง ซ่ึงเปนพยานยนืยันวา มนุษย  
ท่ัวไปมีความสามารถท่ีจะบรรลุความจริงความดีงามสูงสุดไดอยางบุคคลตนแบบ แตชุมชนหรือสังคมนั้น 
จะมีข้ึนได เปนไปได ก็ดวยการยอมใหธรรม คือความจริงความดีงามปรากฏผลประจักษออกมาทาง 



บุคคลดวยการปฏิบัติ ชุมชนหรือสังคมนี้ ยอมประกอบดวยบุคคลท้ังหลายผูฝกปรือ ศึกษา ซ่ึงมีความ  
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สุกงอมแกกลาไมเทากัน กาวหนางอกงามอยูในระดับแหงพัฒนาการตางๆ กัน แตมีความเปนอันหนึง่ 
อันเดียวกนั เพราะมีหลักการรวมกัน คือมีธรรมเปนแกนรวม มีธรรมเปนเคร่ืองวัด เปนท่ีรองรับผล 
ประจักษ และเปนท่ีแสดงออกของธรรม จึงเปนชุมชนท่ีมีความดีงามนาช่ืนชม ควรเชิดชูรักษาและเขา 
รวม เพราะเปนสังคมท่ีมีสภาพเอ้ืออํานวยมากท่ีสุดแกการท่ีจะดํารงธรรมใหสืบตอไวในโลก เปนแหลง 
แพรขยายความดีงามและประโยชนสุขแกโลก 
        รวมความหมายของศรัทธา 3 อยางนัน้ ไดแก ความม่ันใจวาความจริงความดีงาม และกฎเกณฑ  
แหงเหตุและผล มีอยูตามธรรมดาของธรรมชาติ มนุษยมีความสามารถท่ีจะเขาถึงและหยั่งรูความจริง 
ความดีงามและกฎธรรมชาตินั้นได และไดมีบุคคลผูประเสริฐซ่ึงไดคนพบ เขาถึง และนําความจริงนั้น 
มาเปดเผย เปนเคร่ืองยืนยันและนําทางไวแลว ผูท่ีมีความม่ันใจในกฎธรรมดาแหงเหตุผล และม่ันใจใน 
ความสามารถของมนุษยแลว ยอมเพียรพยายามปฏิบัติเพือ่ใหผลสําเร็จเกิดจากเหตุคือการกระทํา เช่ือ 
การกระทําและผลของการกระทําท่ีเปนไปตามนิยามแหงเหตุและผล จนมีหลักประกนัความเขมแข็งทาง 
จริยธรรม พยายามศึกษาใหรูเขาใจและกระทําการไปตามทางแหงเหตุปจจัยอยางม่ันคง ไมหวังพึ่งอํานาจ 
ดลบันดาลจากภายนอก และจะม่ันใจวาสังคมท่ีดีงาม หรือสังคมอุดมคตินั้น มนษุยสามารถชวยกันสราง  
ข้ึนได และประกอบดวยมนษุยผูดําเนินชีวติดีงามตามเหตุผลนี้เอง ซ่ึงไดฝกอบรมตนเพื่อเขาถึงธรรม 
หรือเพ่ือบรรลุคุณความดพีิเศษอยางพระพทุธเจา 
        สรุปคุมอีกช้ันหนึ่งวา เม่ือตรองเห็นเหตุผลแลว ม่ันใจวาพระพุทธเจารูจริงดีจริง จึงเช่ือวาธรรมทท่ี  
พระองคตรัสเปนจริงดีจริง แลวเช่ือวา หมูชนท่ีเปนอยูดวยธรรมนั้น มีไดจริง ไดมีจริง ควรใหมี และ 
ความเขารวมจริง 
        2. ศีล คือระเบียบความประพฤติ หรือถาจะพูดใหเต็มความหมายแทจริง คือระเบียบความเปนอยู  
ท้ังสวนตัวและท่ีเกีย่วของกบัสภาพแวดลอมทางกายวาจา ตลอดถึงทํามาหาเล้ียงชีพ ซ่ึงไดกําหนดวางไว  
เพื่อทําใหความเปนอยูนัน้ กลายเปนสภาพอันเอ้ืออํานวยแกการปฏิบัตกิิจตางๆ ท่ีเปนไปเพื่อเขาถึงจุด 
หมายอันดีงาม ซ่ึงเปนอุดมคติของคนในสังคมหรือชุมชนนั้น โดยท่ัวไป ระเบียบความประพฤตินี้ จะมี  
ลักษณะเปนการปดกั้นโอกาสท่ีจะทําความชั่ว และสงเสริมโอกาสสําหรับทําความดี โดยฝกคนใหรูจัก 
สรางความสัมพันธดานกายวาจาท่ีดีงาม กับสภาพแวดลอม อันจะเปนผลเอ้ืออํานวยแกการดํารงอยูท้ัง 
ของตนและชุมชน หรือสังคมของตน และเอ้ืออํานวยแกการทํากิจตางๆ ท่ียิ่งๆ ข้ึนไป พรอมกันนัน้ ก็  
เปนการฝกอบรมชีวิตดานกายและวาจาของบุคคล ใหมีความพรอมยิ่งข้ึน ในอันท่ีจะเสวยผลและท่ีจะ 
ทํากิจเชนนั้นดวย เฉพาะอยางยิ่ง เนนความสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางสังคม คือการอยูรวมกนัดวย 
ดีระหวางมนุษยดวยกัน ในสภาพท่ีเกื้อกูลเชนนั้น สมาชิกแตละคนนอกจากจะสามารถดํารงตนอยูได  
ดวยดีแลว ยังมีโอกาสที่จะกระทําส่ิงท่ีดีงามหรือเขาถึงส่ิงท่ีมีคุณคาสูงข้ึนไปอีกดวย 
        สําหรับสังคมมนุษยในวงกวาง ระเบียบความประพฤติข้ันตนอยางนอยท่ีสุด หรือศีลข้ันพื้นฐานท่ี  



จะสรางสภาพเกื้อกูลใหเกิดข้ึน ก็คือหลักท่ีเรียกวาศีล 5 ซ่ึงมีสาระสําคัญไดแกการไมละเมิดตอชีวิต ตอ  
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ทรัพยสิน ตอของรักของกันและกัน [๑ การไมใชวาจาละเมิดความจริงเพราะเห็นแกตนและมุงทําลายผูอ่ืน 
และการไมยอมทําลายสติสัมปชัญญะหรือความสํานึกผิดชอบช่ัวดีของตนดวยการตกไปในอํานาจของส่ิง 
เสพติด] สวนระเบียบความประพฤติท่ีซับซอนไปกวานี้ ยอมรวมไปถึงขอกําหนดกฏเกณฑ ขนบ 
ธรรมเนียมและขอปฏิบัติปลีกยอยตางๆ ท่ีวางไวเพื่อความเรียบรอยดีงาม และเพื่อใหเกิดสภาพการดาํรง 
ชีวิตอันเกื้อกูลแกการท่ีจะเขาถึงจุดมุงหมายจําเพาะของชุมชนนั้น สังคมน้ัน หรือระบบการนั้นๆ ศีลจึงมี  
ความเขมงวดกวดขัน เครงครัด หยาบ ประณีต และรายละเอียดตางๆ กนั ดังมีศีล 8 ศีล 10 ศีล 22} 
เปนตัวอยาง เม่ือวาโดยสรุป ศีลตามความหมายของพระพุทธศาสนามีลักษณะสําคัญ คือ 
1) ทําใหเกิดสภาพความเปนอยูท่ีเกื้อกูลแกการปฏิบัติกิจตางๆ เพื่อเขาถึงจุดหมายท่ีดงีาม 
โดยลําดับ จนถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิต 
2) ทําใหสมาชิกของสังคมหรือชุมชนนั้นอยูรวมกนัดวยด ีสัคมสงบเรียบรอย สมาชิกตางดํารง 
  อยูดวยดี และมุงหนาปฏิบัติกิจของตนๆ โดยสะดวก 
3) [๒ฝกหัดขัดเกลาตนเอง ทําใหกิเลสเบาบางลง ดวยการควบคุมยับยั้งสังวร ปรับการแสดงออกทาง 
  กายวาจาใหเอ้ือแกสภาพความเปนอยูท่ีเกื้อกูลและการอยูรวมกนัดวยดีนั้น อันเปนข้ันตนของการ 
  พัฒนาชีวิตของตนใหพรอมท่ีจะเปนรองรับของกุศลธรรมท้ังหลาย เฉพาะอยางยิ่งคือเปนพื้น  
  ฐานของสมาธิ  หรือการฝกปรือคุณธรรมทางจิตใจท่ีสูงข้ึนไป]  
        แมวาจะมีศีลท่ีสูงกวาศีล 5 อีกหลายระดับหลายประเภท แตศีลหรือระเบียดความประพฤติทุก 
อยาง ซ่ึงเปนท่ีตองการในการปฏิบัติธรรม ดังท่ีเรียกวา ศีลซ่ึงอริยชนช่ืนชมนั้น ก็มีสาระสําคัญอยาง 
เดียวกันท้ังหมด คือ เปนศีลท่ีประพฤติปฏิบัติถูกตองตามหลักการ ไมเขวไปเพราะตัณหาท่ีมุงแสวง 
หาอิฏฐารมณเปนผลตอบแทน หรือเพราะทิฏฐิท่ีนําเอาความยึดถือเกี่ยวกับตัวตนมาปดบังวัตถุประสงค  
ท่ีแทจริงของศีล ปฏิบัติโดยเขาใจความมุงหมาย มิใชสักวายึดถือ ทําตามๆ กันไปโดยงมงาย สําหรับ 
ชาวบานท่ัวไปเมื่อปฏิบัติถูกตองอยางนี้แลว แมเพียงศีล 5 ก็เปนปฏิปทาของพระโสดาบัน 
        3. สุตะ แปลวา ส่ิงท่ีไดสดับ หมายถึงความรูท่ีไดจากการไดยินไดฟง การสดับ การอาน การเลา 
เรียน ความรูท่ีไดจากการศึกษาศิลปวิทยาตางๆ เกี่ยวกับการทํามาหาเล้ียงชีพ และการประกอบกิจ 
ตางๆ ในทางโลก แมจะเปนสุตะ แตกย็ังไมเพียงพอสําหรับความเปนอริยสาวก บุคคลหนึ่งๆ อาจมี  
สุตะในศิลปวทิยาเพยีงอยางหน่ึง กพ็อสําหรับการดํารงชีวิต คนหนึ่งกมี็สุตะในเรื่องหน่ึง ตางคนกต็าง 
สุตะกันไป สุตะของคนหนึง่ ไมจําเปนสําหรับอีกคนหนึง่ ไมมีสุตะใดที่จําเปนสําหรับทุกคนเสมอ 
{๑ สติสัมปชัญญะ หรือความสํานึกผิดชอบช่ัวดีนี้ ยอมเปนหลักประกนัหรือเคร่ืองคุมกันของศีลท้ังหมด} 
{๒ พึงสังเกตวา ศีลข้ึนพื้นฐานท่ีสุด (เชน ศีล 5) จะมีสาระท่ีมุงเพื่อการไมเบียดเบียน  
ซ่ึงเปนข้ันตนท่ีสุดของการสรางสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเกื้อกูล ศีลตอจากนั้นข้ึนไป  
จะหนัไปเนนการสรางสภาพเกื้อกูลท้ังของส่ิงแวดลอมและความเปนอยูสวนตัว และ 



การฝกหัดขัดเกลาตนเอง เพือ่จุดหมายท่ีจําเพาะมากยิ่งข้ึน}  
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เหมือนกนั นอกจากนัน้ สุตะประเภทน้ียังมิใชสุตะท่ีปราศจากโทษ แมวาโดยความมุงหมายเดิมสุตะ 
เหลานี้จะเปนส่ิงท่ีมีข้ึนเพื่อแกปญหา ทําใหมนุษยหลุดพนจากทุกข ประสบอิสรภาพและมีความสุข แต  
มีบอยคร้ังท่ีกลับเกิดผลตรงขามกลายเปนเคร่ืองมือสรางปญหา กอความทุกขใหหนักและซับซอนแกไข 
ยากยิ่งข้ึน จึงไมใชสุตะท่ีเต็มตามความหมายในท่ีนี้ สุตะท่ีเปนคุณสมบัตขิองอริยสาวกนั้น หมายถึงความ 
รูท่ีจําเปนสําหรับทุกคนเพื่อใหรูจักวิธีท่ีจะดําเนินชีวิตใหดีงาม ทําใหรูจกัใชสุตะอ่ืนๆ มีวิชาชีพเปนตน 
ไปในทางท่ีเปนคุณเปนประโยชน ท้ังแกตนเองและผูอ่ืน เปนสวนเสริมสําหรับปดกัน้โทษ ชวยทําให  
สุตะอ่ืนมีคุณคาเต็มบริบูรณ เปนเคร่ืองมือแกไขปญหาตามความหมายท่ีแทจริง เปนคุณดานเดียว ยิ่ง 
กวานัน้สุตะอยางนี้เทานัน้ เปนความรูท่ีทําปุถุชนใหกลายเปนอริยะหรืออารยชนได สุตะนี้ก็คือความรูใน 
อริยธรรม คือหลักความจริงความดีงามท่ีอริยชนแสดงไว หรือคําแนะนาํส่ังสอนตางๆ ท่ีแสดงหลักการ 
ครองชีวิตประเสริฐ ช้ีมรรคาไปสูความเปนอริยชน สุตะในศิลปวิทยาตางๆ จะตองมีสุตะในอรยิธรรมนี้  
ควบหรือแทรกอยูดวยเปนสวนเติมเต็มเสมอไป จึงจะพอใหเกดิความมัน่ใจวา จะเปนเคร่ืองมือแกไข 
ปญหาไมใชเคร่ืองมือสรางเสริมปญหา อยางไรก็ตาม สุตะทุกอยางรวมท้ังสุตะในอริยธรรม แมจะเปน 
ความรูท่ีถูกตอง แตกย็ังเปนเพียงความรูอยางคลังสําหรับเก็บสะสมวัตถุดิบ ยังไมสําเร็จกิจแทจริง อยาง 
ดีถากาวไปอีกข้ันหนึ่งกก็ลายเปนความรูท่ียอยเขาเปนของตัวเองแลว ท่ีเรียกวาทิฏฐิหรือความรูระดบั 
ทฤษฎีซ่ึงก็ยังไมเพียงพอ จะตองนําไปใชเปนอุปกรณของปญญา ซ่ึงเปนความรูระดับแยกคัดจัดสรรและ 
วินิจฉัย แลวนาํไปปฏิบัติตามหลักท่ีวาหลักยอยคลอยแกหลักใหญ (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ จึงจะสําเร็จ 
ผลในการใชงานอยางแทจริง 
        4. จาคะ แปลวา การสละ หรือสละให หมายถึงการใหท่ีแทจริง ซ่ึงเปนการสละออกไป สละท้ัง 
ขางนอกและขางใน ขางนอกสละวัตถุ ขางในสละกิเลสความโลภ ไมมีความรูสึกตระหนี่หวงแหน ไม  
ปรารถนาผลไดตอบแทน เพราะการใหของอริยสาวกทานกระทําดวยจติท่ีสูงพนระดับความตองการผล 
ตอบแทนใดๆ ไปแลว ไมวาจะเปนลาภ ยศ สุข หรือสวรรคก็ตาม ลักษณะดานจาคะของอริยสาวก 
เทาท่ีทานบรรยายไวเชนคําวา ชอบให ชอบบริจาค (ทานสังวิภาครัต) แสดงอยูในตัวถึงการมีความสุข 
สบายใจในการกระทําเชนนัน้ และการท่ีมิไดกระทําเพราะมุงหวังผลประโยชนตอบแทนแกตน อริยสาว 
จึงไมมีปญหาในเร่ืองท่ีจะมาเกิดความทกุขความเดือดรอน หรือความเศราโศกผิดหวังในภายหลังวา ทํา 
แลวไมไดอยางนั้นไมเปนอยางนี้ เพราะในเม่ือความโลภไมครอบงําใจ ไมหมายใจคิดจะเอา ไมมีความ 
หวงแหนปดบังอยูขางในแลว ใจก็เปดกวางออก ความเขาใจผูอ่ืนกเ็กิดข้ึน มองเห็นความทุกขความเดือด 
รอนของเขาโดยงาย จิตใจก็โนมนอมไปเองในทางท่ีจะให มุงแตจะสงเคราะหชวยเหลือ ใหเขาไดรับ 
ประโยชน แกปญหาใหเขา ทําใหเขามีความสุข มีความยนิดีพอใจสุขใจในการให การสละและการ 
แบงปนนัน้ๆ ถาจะคิดในแงผลตอบแทน การใหนัน่แหละเปนการไดอยูในตวั เพราะอริยสาวกมีฉันทะ 
ในกุศลธรรม คือตองการทําความดีหรือตองการใหมีส่ิงที่ดีงาม ดวยการใหนั้น อริยสาวกกเ็ปนอันได  



กระทําส่ิงท่ีดีงาม และความดีงามก็ไดเกิดมีข้ึน อริยาสวกมีเมตตา ปรารถนาใหโลกมีความสุข และที่ได   
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ใหนัน้ก็ดวยอํานาจเมตตากรุณา ดวยการใหนั้น โลกก็มีความสุขเพิ่มข้ึนแลว นอกจากนั้น อริยสาวกยัง 
ไดความมีใจบริสุทธ์ิ ความมีจิตผองใส ความมีกิเลสลดนอยลงไป การไดฝกฝนอบรมตน ความกาวหนา 
ในธรรม ความสุขความอ่ิมใจจากสภาพท่ีเปนบุญเปนกุศลเหลานั้น [๑ และความเขาใกลจุดหมายของพระ 
พุทธศาสนามากยิ่งข้ึน] ในเรื่องนี้ พึงอางวจนะของพระสารีบุตรท่ีวา [๒ “บัณฑิตท้ังหลาย ยอมไมให  
ทางเพราะเห็นแกอุปธิสุข (สุขเจือกิเลสคือโลกียสุข หรือสุขในไตรภพ) ยอมไมใหทานเพื่อภพใหม แต  
บัณฑิตเหลานัน้ยอมใหทานเพื่อกําจัดกิเลส เพื่อไมกอภพตอไป”] 
        นอกจากการใหการแบงปน เพื่อชวยเหลือสงเคราะหโดยท่ัวไปแลว จาคะของอริยสาวกยังแสดง 
ออกอีกดานหนึ่ง หรืออีกข้ันหนึ่ง คือสามารถเฉล่ียส่ิงของตางๆ กับคนท่ีมีศีลมีกัลยาณธรรม (คน 
ประพฤติชอบและมีความดีงาม) ท้ังหลายได เหมือนดังวา ยอมใหทรัพยสมบัติของตนเปนของสาธารณะ 
สําหรับคนมีศีลธรรมจะรวมใชรวมบริโภคไดท้ังหมด หรือวา ในสังคมของคนมีศีลธรรม แตละคนยินดี  
ใหทรัพยสินของตนเปนของกลางใชสอยบริโภครวมกันได  
        อนึ่ง ในฐานะท่ีอริยสาวกเปนสัตบุรุษ [๓ ยอมใหทานอยางสัตบุรุษ] ลักษณะสําคัญอยางหนึ่งท่ีทาน 
เนนไวเกีย่วกบัการใหอยางสัตบุรุษ ไดแกการใหโดยเคารพ คือ [๔ใหดวยความต้ังใจจริง ใหความสําคัญ
แก  
ผูรับ แกส่ิงของท่ีให และแกการใหนัน้ ไมวาผูรับจะตกอยูในสภาพอยางใด ต่ําตอยดอยเพยีงไร ก็ไม  
ดูถูกเหยียดหยาม ไมแสดงอาการดังวาจะท้ิงเสีย หรือหนานิ่วค้ิวขมวดรําคาญ แตมีเมตตากรุณา ใหดวย 
ความเต็มใจ มุงใหเขาไดรับประโยชน] 
        5. ปญญา แปลวา ความรูท่ัว หรือรูชัด ไดแก ความเขาใจ ความหย่ังรูเหตุผล หรือความรู  
ประเภทแยกคัดจัดสรรและวนิิจฉัย คือแยกแยะวินจิฉัยไดวา จริง เท็จ ดี ช่ัว ถูก ผิด ควร ไมควร 
{๑ เหตุท่ีคนใหทาน ดู บันทึกพิเศษทายบท} 
{๒ ขุ.ม.29/825/517 (ในท่ีนีแ้ปลอุปธิ วากิเลส)} 
{๓ การใหอยางสัตบุรุษ เรียกวา สัปปุริสทาน กําหนดอาการและคุณสัมบัติตางๆ  
ของผูใหท่ีนอกเหนือออกไปจากการคํานงึถึงความตองการของผูรับ ทานแสดงไว 
หลายหมวด หมวดหนึ่งมี 5 คือ 1.ใหโดยเคารพ 2.ใหโดยออนนอม 3. ใหดวยมือของตน  
4. ใหมิใชดังท้ิงขวาง (บางแหงเปน ใหของบริสุทธ์ิ หรือใหของไมเปนแดน)  
5. ใหโดยเขาใจถึงผลที่จะตามมา (อาคมนทิฏฐิ อรรถกถาวา เหน็วาจะมีผล บาง 
เช่ือกรรมและผลกรรมบาง) - ม.อุ.14/151/114;องฺ.ปฺจก.22/147/192;  
องฺ.นวก.23/224/405 อีกหมวดหนึ่งมี 5 คือ 1.ใหดวยศรัทธา 2.ใหโดยเคารพ  
3. ใหโดยกาลอันควร คือถูกเวลา 4. ใหโดยจิตใจไมมีแงงอน (คือใจโปรงโลง  
มีจาคะเต็มท่ี ไมมีเงื่อนงํา นี้แปลตามอรรถกถา บางทานแปลวา โดยมีจติอนุเคราะห) 



19} 
         อีกหมวดหนึ่งมี 8 คือ 1. ใหของสะอาด 2.ใหของประณีต 3. ใหถูกเวลา  
 4.ใหเขาสมควร 5. ใหดวยวจิารณญาณ 6. ใหเนืองๆ 7. เม่ือใหจิตผองใส  
 8. ใหแลวเบิกบานใจ - องฺ.อฏฐก.23/127/248} 
{๔ ตรงกับลักษณะดานจาคะของอริยสาวกวา “ยาจโยคะ” แปลวา เปนผูควรแกการขอ 
คือหนาตาตอนรับ ยินดจีะใหหรือแปลอีกอยางหนึ่งวา ใสใจคํารองขอ.}  
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คุณ โทษ ประโยชน มิใชประโยชน รูความสัมพันธระหวางเหตุและผล หรือปจจัยตางๆ รูภาวะตาม 
เปนจริงของส่ิงตางๆ รูวาจะนําไปใชหรือปฏิบัติอยางไร จึงจะแกปญหาได หรือใหสําเร็จผลที่มุงหมาย 
เปนความรูระดับใชงานหรือแกปญหา แตในท่ีนี้ทานหมายถึงเฉพาะความรูท่ีจะใชแกปญหาชีวิตของ
มนุษย  
คือดับทุกขฺ หรือพูดอีกอยางหน่ึง ความรูท่ีจะทําใหรูจักดาํเนินชีวิตใหถูกตองดีงาม ไมใหเกดิปญหา 
ไมใหเปนท่ีมาของทุกข ซ่ึงมีวิธีพูดไดหลายแงหลายดาน เชนวา ความเขาใจโลกและชีวิตตามความเปน
จริง 
หรือรูอริยสัจจ หรือมองเห็นปฏิจจสมุปบาท หรือความคิดเหตุผลท่ีไมถูกนิวรณ 5 ครอบงํา หรือท่ีทาน 
แสดงไวเปนความหมายของปญญาสัมปทา ในฐานะคุณสมบัติของอริยสาวกวา ปญญาท่ีหยั่งถึงความเกิด 
ข้ึนและความเสื่อมส้ินไป (หรือรูเทาทันคติธรรมดาของโลกและชีวิต เชน เกิดแกเจ็บตาย ความ 
เจริญและความเส่ือม) อันเปนอริยะ ทะลวงกิเลส (หรือเจาะสัจธรรมได) อันจะใหถึงความส้ินทุกข  
โดยชอบ แตไมวาจะบรรยายโดยสํานวนความอยางใดกมี็สาระสําคัญอยางเดยีวกัน 
        ไมวาใครจะมีโลกียปญญายักเยื้องแกกลาแตกตางกนัออกไปอยางใด ซ่ึงทําใหเปนผูเกงกลาสามารถ 
ในการดําเนินกิจการตางๆ ในโลก เชน โดดเดนในการเมือง รุงเรืองทางเศรษฐกิจ เปนนักประดษิฐ  
เช่ียวชาญประยุกตวิทยา หรือเปนนักคันควาและคนพบทางวิทยาศาสตร แตความรูท่ีขาดมิไดหรือมีความ 
จําเปนสําหรับทุกคนในการท่ีจะแกปญหาชีวิตของตน หรือท่ีจะดําเนินชีวิตอยูดวยดี ก็คือปญญาท่ีเปน 
คุณสมบัติของอริยสาวกนี้  
        อยางไรกด็ี ความรูประเภทสุตะ กเ็ปนอุปกรณสําคัญของปญญา ซ่ึงทําใหปญญาไดขอมูลท่ีจะนาํ 
ไปใชและสรางความเขาใจไดชัดเจนกวางขวางยิ่งข้ึน สุตะจึงเปนปจจยัแกปญญาดวย ไมเฉพาะแตสุตะ 
ทางธรรมเทานั้นท่ีเปนปจจยัแกปญญาของอริยสาวกได แมสุตะทางโลกก็เปนปจจยัแกปญญาทางธรรมได  
โดยเฉพาะประสบการณชีวติ เพราะผูท่ีรูจกัคิด (โยนิโสมนสิการ) อาจเกิดปญญาเขาใจโลกและชวีติได  
จากสุตะในวิชาการและอาชพีตางๆ ท่ีตนประกอบ แตเม่ือกลาวอยางรวบยอด สําหรับการดําเนินชีวิตท่ีดี  
งามหรือความกาวหนาในธรรม ความสําเร็จเด็ดขาดอยูท่ีปญญา บางคนมีสุตะมาก แตไมรูจักคิดกห็าเกิด 
ปญญาไม และไมสามารถใชสุตะใหเปนประโยชน บางคนมีสุตะเพียงเล็กนอยจนแทบไมตองพูดถึง แต  
มีปญญามาก รูจักคิดก็รูจักดําเนินชีวติท่ีดี แกปญหาได สําหรับผูมีปญญา ยิ่งมีสุตะมาก ปญญาก็ยิ่งทํา 
การสําเร็จประโยชนมาก แตถึงขาดแคลนสุตะ ก็อาจทําประโยชนใหสําเร็จได ในการแสดงคุณสมบัติ  
ของอริยสาวก จึงมีหลายคร้ังท่ีปรากฏวา เม่ือจะตองลดจํานวนขอลงใหเหลือเพียง 4 เอาไวแตท่ีจําเปน 
มากกวา ทานจึงลดสุตะออกไป เหลือเพียง ศรัทธา ศีล จาคะ และปญญา 
        อนึ่ง ปญญาไมเพียงแตใหความสําเร็จแกสุตะเทานั้น แตเปนฐานรองรับและใหความถูกตองแก  
คุณสมบัติขออ่ืนๆ ท้ังหมด ปญญาทําใหศรัทธาเปนศรัทธาท่ีถูกตองตามหลัก ไมผิดพลาดกลายไปเปน 



ความงมงาย ปญญาทําใหประพฤติศีลไดถูกตอง เปนศีลท่ีอริยชนช่ืนชมยอมรับอยางท่ีเรียกวาอริยกนัตศีล 
ไมกลายไปเปนสีลัพพตปรามาส ปญญาทําใหมีจาคะท่ีเปนความสละแทจริงได เพราะถาไมมีปญญาท่ีจะ 
เขาใจโลกและชีวิตตามความเปนจริง ยังไมมองเห็นสภาวะท่ีแทและคติธรรมของส่ิงท้ังหลาย และยัง  
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ไมไดเรียนรูเกีย่วกับความสุขท่ีประณีตยิ่งข้ึนไปกวาแลว ก็ยอมเปนธรรมดาท่ีจะตองใหคุณคาแกวัตถุกาม 
เปนอยางสูง ยากท่ีจะไมหลงใหลปรารถนามากข้ึนไปในโลกียสุข และจึงยากท่ีจะทําการสละออกไปโดย 
ไมหวังผลไดตอบแทนเปนกามคุณหรือความเปนความมีในรูปใดรูปหนึ่ง ปญญาจึงเปนแกนและเปนตัว
คุม 
คุณสมบัติอ่ืน เปนคุณสมบัตหิลักของอริยสาวก และเปนจุดมุงของการฝกอบรมตนของอริยสาวกตอๆ ไป 
        สรุปวา คุณธรรมท่ีเปนหลักแทๆ มี 4 อยางคือ ศรัทธา ศีล จาคะ และปญญา 
        1. ศรัทธา ความเช่ือความม่ันใจในปญญา คุณธรรมและความเพียรพยายามของมนุษย ซ่ึงทําให  
สามารถเขาถึงความจริง ความดีงามสูงสุดไดตามกฎธรรมดาแหงเหตุและผล ดังไดมีทานผูนําทางไว  
และซ่ึงจะทําใหมนุษยสรางสังคมท่ีดีงามอันดํารงอยูโดยธรรมได  
        2. ศีล การรูจักบังคับควบคุมตนได ซ่ึงทําใหความเปนอยู พฤติกรรม และลักษณะความสัมพันธ  
กับผูอ่ืนและสภาพแวดลอมของบุคคลนั้นๆ เกิดความเหมาะสมพอดีท่ีจะเกื้อกูลแกความเจริญงอกงาม 
แหงคุณธรรมของตน และความอยูรวมกันดวยดีของสังคม 
        3. จาคะ ความสละ ท่ีทําใหไมตดัสินหรือคิดการตางๆ เขาขางตนเอง และทําใหพรอมท่ีจะ 
เอ้ือเฟอเกื้อกูลแกผูอ่ืน 
        4. ปญญา ความรูตระหนักเทาทันถึงความจริงของส่ิงท้ังหลาย ท่ีเปนไปตามกฎธรรมดา มีความ 
เกิดข้ึนเส่ือมส้ินไปตามเหตุปจจัยของมัน ซ่ึงทําใหวางใจวางทาทีตอส่ิงตางๆ ไดถูกตอง โดยมีจิตใจหลุด 
พนเปนอิสระ สามารถวินิจฉัยแยกการอันควรมิควรทํา กําหนดความพอเหมาะพอดี และการท่ีจะใชหรือ 
พัฒนาตอไปของคุณธรรมอ่ืนๆ ท้ังหมดอยางเหมาะสม 
        สวนสุตะ ไมวาจะเปนความรูท่ีมาในรูปของคําแนะนําช้ีแจง คํากระตุนชักจูง ตักเตือน หรือการ 
เลาเรียนก็ตาม ยอมเปนเคร่ืองชวยเสริมคุณธรรมท้ัง 4 ใหเจริญงอกงามยิ่งข้ึน ปฏิบัติตอโลกและชีวิต  
ไดผลดียิ่งข้ึน แตจะเปนส่ิงท่ีตองการมากนอยเพียงไร ยอมสัมพันธกับความรูจักคิดของผูนั้น 
        ในท่ีสุด ขอยอนกลับไปย้ําความสําคัญของศรัทธาท่ีเปนคุณสมบัติขอแรกอีกคร้ังหนึ่ง โดยฐาน 
เปนคุณสมบัตจิําเปนยิ่งในข้ันตน ส่ิงท่ีตองการใหสังเกตก็คือ ดังท่ีไดกลาวแลวขางตน ในการบรรยาย 
ความหมายของศรัทธานั้น ตามปกติทานจะแยกออกเปน 3 อยางคือ ศรัทธาในพระพทุธเจา ในพระ 
ธรรม และในพระสงฆ แตบางคราว เฉพาะอยางยิ่งเม่ือแสดงศรัทธาของอริยสาวกต้ังแตแรกเร่ิมกอน 
เปนโสดาบัน ทานแสดงศรัทธาเจาะจงลงไปแงเดยีววา “เช่ือ โพธิ (ปญญาตรัสรู) ของตถาคตวา ดวย 
เหตุผลดังนี้ๆ พระผูมีพระภาคนั้น เปนพระอรหันต ฯลฯ” ศรัทธาตามคําบรรยายนี้ทานเรียกส้ันๆ วา 
“ตถาคตโพธิสัทธา” (ความเช่ือปญญาตรัสรูของพระตถาคต หรือ เช่ือปญญารูสัจธรรมของพระผูทรง 
คนพบ) ซ่ึงดังท่ีไดกลาวแลววาหมายถึงความเช่ือความม่ันใจในพระปรีชาญาณของพระพุทธเจา ในฐานะ 
ท่ีทรงเปนตนแบบหรือองคแทนหรือผูนําของมนุษยท้ังหลาย ท่ียนืยันถึงสมรรถวิสัยของมนุษยท้ังหลายวา 



มนุษยสามารถหย่ังรูสัจธรรม เขาถึงความดงีามสูงสุดไดดวยสติปญญาและความเพียรพยายามฝกฝน  
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พัฒนาตนเอง ดังคําอุปมาท่ีพระพุทธเจาตรัสเรียกพระองคเองวา [๑ ทรงเปนลูกไกตวัพี่ท่ีเจาะทําลาย 
เปลือกไขคืออวิชชาออกมาได] [๒ หรือทรงเปนผูคนพบทางเกาและทรงช้ีนําทางน้ันแกหมูชน] การ 
ตรัสรูของพระพุทธเจาก็คือการประกาศยืนยันความสามารถนี้ของมนุษยท้ังหลาย ตถาคตโพธิศรัทธา 
หรือความเช่ือในปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา ก็คือความเช่ือความม่ันใจในปญญาท่ีจะหยั่งรูสัจธรรมของ 
มนุษย หรือความเช่ือความม่ันใจในความสามารถของมนุษยนัน่เอง เม่ือพูดใหส้ันเขาอีก [๓ ตถาคตโพธิ  
สัทธา] สําแดงถึงความเช่ือความม่ันใจในตนเองมของมนุษยทุกๆ คน ความมั่นใจตนเองในท่ีนี้ มิใช  
ความเช่ือตนเองอยางเห็นแกตัว หรืออยางมีมานะอหังการ แตหมายถึง ความม่ันใจตนเองในฐานะท่ีเปน 
มนุษยคนหนึ่ง หรือความม่ันใจในความเปนมนุษยของมนุษยนั่นเอง และมิใชความยดึม่ันวางใจในปญญา 
ของตนเพียงเทาท่ีมีอยูในขณะนัน้ๆ แตหมายถึง ความเชื่อในปญญาของมนุษยอยางเปนกลางๆ พดู 
อยางสมัยใหมวา เช่ือในศักยภาพแหงปญญาของตนในฐานะท่ีเปนมนุษยคนหนึ่งวา [๔ สามารถฝกปรือ
จน 
ไดผลดีท่ีสุดพอแกความตองการของมนุษย] พระพุทธเจาทรงเปนมนุษยคนแรกท่ีประกาศยนืยนัความ 
สามารถอันนี้ของมนุษย ทรงเปนบุคคลแรกท่ีไมทรงอางอานุภาพหรือแรงดลบันดาลของเทพหรืออํานาจ 
สูงสุดใดๆ จึงทรงเปนเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณแหงความเช่ือม่ันใจในตนเองของมนุษยท้ังหลาย ใน 
ทางปฏิบัติ ตถาคตโพธิศรัทธา ยอมครอบคุมถึงศรัทธาในพระรัตนตรัยครบท้ังสามอยางพรอมในตัวใน 
เวลาเดยีวกัน คือ เช่ือวา มนุษยมีปญญาท่ีสามารถพัฒนาข้ึนไปจนแกปญหาข้ันสุดทายช้ันในท่ีสุดของตน 
ได เช่ือวา หลักการและจุดหมายในเร่ืองนี้เปนความจริงท่ีดํารงอยูตามธรรมดาแหงเหตุและผล และเช่ือวา 
ไดมีบุคคลผูพัฒนาตนจนสําเร็จผลเชนนั้นเปนตัวอยางยืนยันความจริงนาํทางไวแลว ในเม่ือตถาคตโพธิ  
สัทธามีความหมายอยางนี้ ศรัทธาจึงเปนธรรมสําคัญยิ่ง แมในพุทธศาสนาซ่ึงเปนศาสนาแหงปญญา  
แตก็ยอมเห็นไดชัดวา ศรัทธาน้ีมีความหมายตางจากท่ีเหน็กันท่ัวๆ ไป คือ เปนศรัทธาในปญญา และ 
เปนศรัทธาเช่ือมปญญา หรือนําไปสูปญญา ไมเปนศรัทธาท่ีงมงาย แตเปนศรัทธาท่ีทําใหหายงมงาย 
{๑ วนิย.1/3/4} 
{๒ ส.นิ.16/253/129; ส.ข.17/126/82; 197/132; ม.อุ.14/101/85} 
{๓ การท่ีพระพุทธเจาทรงใชคําวา ตถาคต ในตถาคตโพธิสัทธานี้ ก็เปนขอท่ีนาสังเกตอยางหนึ่ง  
เพราะคําแทนองค  พระพุทธเจามีหลายคํา แตละคําก็มีความหมายเนนคุณลักษณะหรือ 
นัยท่ีตางกนัไป ในกรณีนี้ทรงใชคําวา ตถาคต  ซ่ึงตรงกับท่ีทรงใชในกรณีท่ี ตรัสถึงกฎธรรมชาติวา 
เปนส่ิงท่ีมีอยูตามธรรมดาของมันเองไมวาตถาคตท้ังหลายจะเกิดข้ึนหรือไม แตตถาคตเปน 
ผูคนพบแลวนาํมาประกาศเปดเผย (ดู องฺ.ตกิ.20/576/368; ส.นิ.16/61/30);  
นอกจากนั้นคําวา “ตถาคต” ซ่ึงใชในท่ีหลายแหงทานแปลวา “สัตว” (ม.ม.13/147/143; 
ส.สฬ.18/794/480; ฯลฯ ฯลฯ อธิบายใน ม.อ.3/135 เปนตน); นักศึกษาท่ีสนใจ 



อาจคนควาเปรียบเทียบ โพธิ นี้กับพุทธภาวะของฝายมหายาน} 
{๔ ขอวา ปญญาของมนุษยมีขอบเขตหรือไม ไมเปนปญหาในท่ีนี้ เพราะปญญามนุษย 
ท่ีฝกปรือดีแลวยอมเปนปญญาสูงสุดเทาท่ีจะมีหรือเปนไปได ถาปญญานั้นมีขอบเขต 
ก็ไมมีแหลงปญญาเหนือกวาใดๆ อีก ท่ีจะมาเสริมเติมแกปญญามนุษยนั้นได ซ่ึง 
จะพึงหันไปมวัหวังรออยู (แมแตปญญาของเทพเจาสูงสุด ก็เปนเพยีงปญญาท่ี 
มนุษยปรุงถวาย); ดู ทัศนะใน เกวัฏฏสูตร ที.สี.9/343-350/277-283;  
พรหมนิมันตนิกสูตร ม.มู.12/551-6/590-9.}  
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และเปนส่ิงจําเปนในตอนตนๆ กอนท่ีจะบรรลุผลแหงความสามารถของตนหรือกอนท่ี 
ปญญาจะบริบูรณ เทานั้น 
        อนึ่ง ในท่ีนี้จะเห็นความสําคัญสูงสุดของศรัทธาในพระรัตนตรัย หรือตถาคตโพธิสัทธา อยางนอย 
2 ประการคือ หลักธรรมท้ังหมดในพระพุทธศาสนา ไมวาจะเปนคําสอนเกี่ยวกับจุดหมายสูงสุด หรือขอ 
ปฏิบัติใดๆ ก็ตาม ลวนต้ังอยูบนพื้นฐานแหงหลักการนี้ท้ังส้ิน คือหลักการแหงตถาคตโพธิท่ียืนยนัวา 
มนุษยสามารถตรัสรูสัจธรรมและเขาถึงความดีสูงสุดดวยปรีชาญาณและความเพียรพยายามฝกตนของ 
มนุษยเอง และในการนีไ้มมีแหลงอํานาจสูงสุดภายนอกใดๆ ท่ีจะทําไดดกีวายิ่งกวาหรือเกินกวามนษุย  
ถาหลักการแหงตถาคตโพธินี้ไมเปนจริงแลว จุดหมายและระบบปฏิบัติท้ังปวงในพระพุทธศาสนาก็ยอม 
เปนโมฆะท้ังส้ิน คําสอนตางๆ ก็จะกลายเปนส่ิงไรความหมายไปท้ังหมด และประการท่ีสอง สําหรับผู  
ปฏิบัติ ถาสาวกหรือศาสนิกไมมีความเชื่อม่ันในหลักการแหงตถาคตโพธินี้ เขาก็ไมอาจกาวหนาไปใน 
มรรคาของพระพุทธศาสนาได พูดอีกอยางหนึ่งวา เขาจะลงมือปฏิบัติธรรมตางๆ ในพระพุทธศาสนา 
อยางจริงจังไดอยางไร วาท่ีแทก็คือ เขาไมอาจเปนสาวกหรือศาสนิกแหงพระพุทธศาสนาไดนั่นเอง 
ตถาคตโพธิสัทธา [๑ จึงเปนคุณสมบัติท่ีจําเปนของอริยสาวกและของชาวพุทธทุกๆ คนดวยประการฉะน้ี] 
        เทาท่ีกลาวมานี้ ไดแสดงใหเห็นวา ความเปนโสดาบันเปนข้ันตอนสําคัญของจุดหมายแหงการ 
ปฏิบัติธรรม ท่ีพระพุทธเจาไดทรงสอนย้ําไวเปนอยางมาก และเม่ือพิจารณาถึงสภาพปจจุบันกเ็ปนหลัก 
การซ่ึงเหมาะสมท่ีจะยกข้ึนมาต้ังเปนเปาหมายของการดําเนินชีวิตและชักชวนกนัใหหันมาใสใจ นอกจาก 
ความเปนโสดาบันแลว เร่ืองสืบเนื่องท่ีไดย้าํใหหนัไปสนใจกันใหมากดวย ก็คือ ธรรม 5 อยาง อันไดแก 
{๑ ขอนาสังเกตอยางยิ่งในตอนนี้คือ ในสมัยหลังไดเกิดมีคําสอนเร่ืองศรัทธา 4 
ข้ึนในพระพุทธศาสนาคือ 1. กัมมสัทธา เช่ือกรรม 2. วิปากสัทธา เช่ือผลของกรรม 
3. กัมมัสสกตาสัทธา เช่ือความท่ีสัตวมีกรรมเปนของตน 4. ตถาคตโพธิ สัทธา  
เช่ือปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา ศรัทธา 4 ท่ีเปนชุดอยางนี้ ไมมีในสวนใดของ 
พระไตรปฎก หรือแมแตใน อรรถกถาใดๆ เลย นอกจากตถาคตโพธิสัทธาอยางเดียว 
ซ่ึงต้ังรูปศัพทข้ึนมาจากขอความในบาลีวา “สทฺทหติ ตถาคตสฺส  โพธึ” = ตถาคต+โพธิ+สทฺธา  
ดังไดอธิบายมาแลวในตอนนี้ การท่ีมีเปนชุดหรือเปนหมวดข้ึน เกิดจากการเก็บรวม 
เอาธรรมขอนั้นขอนี้ จากท่ีนัน่บางท่ีโนนบางมาผสมกัน แตก็ไมมีในรูปศัพทอยางนัน้จริง  
เชน รูปศัพทวา กัมมัสสกตาสัทธา ไมมี มีแต กัมมัสสกตญาณ เชน ขุ.ม.29/337/227;  
อภิ.ส.34/872/338; อภิ.วิ.35/822/443; ในพระสูตรยุคตน มีแต กัมมัสสกตา คือ  
องฺ.ปฺจก.22/161/207; สวนในช้ันอรรถกถามีเพิ่มเปน กมัมัสสกตปญญา (เชน 
ที.อ.1/408; 3/159; ส.อ.1/105) บาง กัมมัสสกตาทิฏฐิ (เชน ม.อ.1/259;  
ส.อ.3/296)บาง เปนตน แตลวนเปนเร่ืองของปญญาท้ังส้ิน, สวนกัมมสัทธา และ 



วิปากสัทธา ก็เปนศัพทท่ีผูกข้ึนโดยถือตามหลักคําสอนเก่ียวกับกรรม ซ่ึงโดยมาก 
มาในเร่ืองทิฏฐิ คือมิจฉาทิฏฐิ และสัมมาทิฏฐิ เชน ม.มู.12/485/525 แตรูปศัพท 
อยางนั้นโดยตรงไมมี,แมแตท่ีแปลกันวา เช่ือกรรม ในองคคุณของอุบาสกหรือ 
อุบาสกธรรม 5 ประการก็เปน “กมฺม ปจฺเจติ” (องฺ.ปฺจก.22/175/230)  
ซ่ึงมีความหมายวามุงกรรม (คือมุงความสําเร็จผลดวยการกระทํา) ไมมุงหามงคล;  
อยางไรก็ดี การศึกษาเร่ืองนีอ้าจเปนประโยชนในการสืบสาวววิัฒนาการแหง 
ทรรศนะและวฒันธรรมของพระพุทธศาสนายุคหลังพุทธกาล.}  
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ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา ธรรมท้ัง 5 นี้ ก็เชนเดียวกับความเปนโสดาบัน คือตามหลักการ 
เดิมก็เปนธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสย้ํามากอยูแลว และในแงของสภาพปจจุบัน ก็มีความเหมาะสมท่ีจะนํา 
มาใชปฏิบัติดวยเชนเดยีวกนั ขอดีอีกอยางหนึ่งของธรรม 5 นั้นก็คือ เปนคุณสมบัตท่ีิพัฒนาขึ้นไปไดตาม 
ลําดับ ท้ังกอนเปนโสดาบันและเม่ือเปนโสดาบันแลว สังคมปจจุบันตองการศรัทธาท่ีประกอบดวยเหตุผล 
ไมงมงาย ตองการความม่ันใจในความเปนมนุษยชนิดท่ีสัมพันธกับจุดมุงหมายท่ีดีงาม สังคมปจจุบันตอง 
การศีลธรรม คือธรรมข้ึนศีล ท่ีประพฤติปฏิบัติกันดวยความเขาใจความมุงหมาย และซ่ือตรงตอหลักการ 
อยางแทจริง ซ่ึงจะเปนเคร่ืองควบคุมท่ีธํารงรักษาสังคมเอาไวได สังคมปจจุบัน เจริญดวยสุตะอยาง 
มากมายลนเหลือ แตดูเหมือนวาสุตะเหลานั้น จะทําใหมนุษยสับสนและกลายเปนตัวการกอปญหาตางๆ 
มากมายยิ่งข้ึน สังคมจึงตองการสุตะในอริยธรรมท่ีจะมาชี้จุดรวม เปนสวนเสริมใหพอดีท่ีจะนําชีวิตและ 
สังคมใหดําเนนิไปในทางทีถู่กตอง สังคมปจจุบันไดประสบปญหาทางเศรษฐกิจซ่ึงมีทีทาวาจะทวคีวาม 
รายแรงยิ่งข้ึนตามลําดับ สภาพเชนนี้ ตองการความเสียสละ ความไมเห็นแกตัว การชวยเหลือแบงปน 
กันดวยใจบริสุทธ์ิ โลกไมมีความอุดมสมบูรณเพียงพอท่ีจะทนใหมนษุยซ่ึงมีอํานาจลนเหลือสามารถ 
แสวงสุขจากการเอาอยางไมรูจักอ่ิมไดอีกตอไป มนุษยจะตองรูจักมีความสุขดวยการให และสามารถอยู  
รวมกันดวยดีไดโดยรูจกัเผ่ือแผแบงปน และมีความสุขจากการกระทําเชนนั้นดวย สังคมปจจุบัน 
ประกอบดวยมนุษยท่ีมีความภาคภูมิใจในภูมิปญญาของตนเปนอยางยิง่ เพราะไดเจริญกาวหนาดวย
วิทยาการ 
ตางๆ สามารถทําส่ิงแปลกมหัศจรรย เอาชนะธรรมชาติแวดลอมไดมากมาย มนุษยไดพัฒนาโลกียปญยา 
มาอยางเกงกลาสามารถ จนมีอํานาจเกนิตัว และกําลังเร่ิมแผอิทธิพลออกไปในจักรวาฬ แตเพราะขาด 
ปญญาในแนวโลกุตระ เปนดังหมุดตรึงเพยีงนิดเดียว มวลมนุษยกก็ําลังจะกลับกลายเปนเหยื่อแหงหลุม 
อันตรายท่ีเกดิจากปญญาของตนเอง ประสบความติดตันท้ังทางวัตถุและทางจิตใจ [๑ สังคมปจจุบันกําลัง 
ตองการอริยปญญาเพ่ือมาแกปญหาเหลานี้]  
        เม่ือมองเทียบกับสภาพของสังคมปจจุบันและพฤติกรรมของประชาชนท่ีแพรหลายอยูในบัดนี ้จะ 
เห็นชัดวา บุคคลโสดาบันมีคุณสมบัติขอเดนท่ีควรย้ําไวเปนพิเศษสําหรับเปนคติแกการดําเนินชีวิต 2 ขอ 
คือ 
        1. บุคคลโสดาบัน มีความเขาใจและม่ันใจในกฎธรรมดาแหงเหตุและผล เช่ือม่ันในวิธีการแหง 
ปญญาอยางแข็งขันม่ันคงเพยีงพอท่ีจะมุงหวังผลสําเร็จตางๆ จากการกระทําดวยสตปิญญาและความ 
เพียรพยายามตามทางแหงเหตุผลเทานั้น (เช่ือกรรม) ไมหวังพึ่งโชคลางหรือการออนวอนขอฤทธานุภาพ 
ดลบันดาลจากอํานาจวิเศษภายนอกแตอยางใดเลย (แตเพราะปญญาท่ีรูแจงสภาวธรรมของบุคคลโสดาบัน 
{๑ การร้ือฟนธรรม 5 อยางนี้ข้ึนมาสอนเนนกัน จะชวยแกปญหาสําคัญอีกอยางหนึง่  
ชนิดเปนผลพลอยไดอีกดวย คือ การท่ีคําสอนท่ีเผยแพรกนัอยู มักทําใหพระพุทธศาสนา 



ถูกชาวตะวันตกมองวา เปนศาสนาท่ีมีคําสอนแตในแงลบ และถอนตัว ไมเอาการ.}  
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ยังไมบริบูรณเต็มท่ี ความม่ันใจน้ันจึงไมเปนไปโดยลําพังตนเอง ยังตองอิงอาศัยฝากไวกับทานผูไดเขาถึง 
 ึความจริงนั้นมากอนแลวเปนตัวอยางนําทางให ดังท่ีเรียกวา ศรัทธาในโพธิของตถาคต หรือศรัทธาใน 
พระรัตนตรัย ซ่ึงเปนศรัทธาข้ันท่ีบริสุทธ์ิเต็มท่ี และเปนศรัทธาข้ันสุดทายกอนท่ีปญญาจะบริบูรณและ 
เขามาแทนท่ีตอไป พูดอีกนัยหนึ่งวา พฤติกรรมยังไมเปนไปดวยปญญาลวนๆ แตยังอาศัยปญญาท่ี 
หนุนดวยแรงศรัทธา) 
        2. บุคคลโสดาบันไดกาวหนาแนวดิ่งไปแลวในทางแหงการตรัสรู เขาเขาใจโลกและชีวิตมากพอท่ีจะ 
ไมหลงตีราคาโลกธรรมตางๆ ไปตามแรงปลุกปนของกิเลส เขาไดเร่ิมรูจักความสุขสงบผองใส ความเปน 
อิสระเบิกบานเปนตนท่ีเปนดานโลกุตระ ซ่ึงทําใหเขามองเห็นคุณคาของธรรม จนเกดิฉันทะคือ 
ความรักความพอใจในธรรม ตองการธรรมอยางจริงจัง จนไมมีทางท่ีจะกลับมามัวเมาในการเสพแสวง 
ส่ิงปรนเปรอทางวัตถุอีกตอไป เม่ือเขาประพฤติดีประกอบการสุจริต (ศีล) ก็ตาม เม่ือทําการเสียสละ 
บริจาคใหการชวยเหลือแกผูอ่ืน (จาคะ) ก็ตาม เขาจึงไมหวังผลตอบแทน ไมหวังไดลาภ เกยีรติ ยศ 
สรรเสริญ สุข สวรรค อยางโลกียปุถุชนท้ังหลาย และเขายอมมีความเขมแขงม่ันคงในจริยธรรม เพราะ 
การไมไดผลตอบแทนเหลานี้ ยอมไมอาจเปนเหตุใหเขาเกิดความยนระยอทอถอยในการทําความดี  
        ชีวิตของบุคคลโสดาบันไดพัฒนาถึงข้ันท่ีสรุปไดดวยคาถาพุทธพจนในพระธรรมบทวา 
        “มนุษยมากมายนักหนา ถูกความกลัวคุกคามเขา พากันยดึเอา ภเูขาบาง ปาบาง สวนและตนไม  
ศักดิ์สิทธ์ิบาง เปนท่ีพึ่ง ส่ิงเหลานั้นไมเปนท่ีพึ่งอันเกษมไดเลย นัน่ไมใชสรณะอันอุดม คนยึดเอา 
สรณะอยางนัน้จะพนไปจากสรรพทุกขหาไดไม  
        [๑ “สวนผูใดถึงพระพทุธเจา พระธรรม และพระสงฆเปนสรณะ มองเห็นดวยปญญาโดย 
ถองแทซ่ึงทุกข เหตุใหทุกขเกิดข้ึน ความกาวลวงทุกข และอริยมรรคามีองค 8 อันใหถึง 
ความสงบระงับทุกข นี่แหละคือสรณะอันเกษม นี้คือสรณะอันอุดม คนถึงสรณะอยางนี้แลว  
ยอมปลอดพนจากทุกขท้ังปวง] 
        ขอยกพุทธพจนขางตนมาเตือนความจําใหแนนแฟนอีกคร้ังหนึ่ง 
        “เหลาชนทั้งหลาย ท้ังคนท่ีพวกเธอพงึอนุเคราะห และคนท่ีพอจะรับฟงคําสอน ไมวาจะเปนมิตร 
เปนผูรวมงาน เปนญาติ หรือสาโลหิตก็ตาม พวกเธอพึงชักชวน พึงสอนใหตั้งอยู ใหดํารงม่ัน  
ในองคคุณของโสดาบัน 4 ประการ” 
        หัวหนาครอบครัว หัวหนาวงศตระกูล หัวหนาสถาบันและกจิการตางๆ ผูปฏิบัติหนาท่ีไดบริบูรณ  
มีคุณคาสมแกฐานะ ก็คือทานที่สามารถทําใหคนในครอบครัว ในวงศตระกูล สถาบันและกจิการเหลานั้น 
เชน บุตรภรรยา คนอาศัย คนในงาน เจริญงอกงามข้ึนดวยคุณธรรม 5 ประการเหลานี้ ดังบาลีวา 
        “คนภายใน อาศัยหวัหนาตระกูลผูมีศรัทธา ยอมงอกงามดวยความเจริญท้ัง 5 คือ เจริญงอกงามดวย 
ศรัทธา...ศีล...สุตะ...จาคะ...ปญญา เหมือนดังพฤกษาใหญ อาศัยขุนเขาหิมวันต เจริญดวยสวนท่ีงอกงาม



ท้ัง} 
{๑ ขุ.ธ.25/24/40}  
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คือ [๑ เจริญงอกงามดวยกิ่งใบ...เปลือก...กะเทาะ...กระพี้...และแกน”] 
        ไมแตเพยีงการทําหนาท่ีตอครอบครัวและการอนุเคราะหญาติมิตรเปนตนเทานั้น แมการตอบแทน 
คุณของบิดามารดาก็จะสมบูรณตอเม่ือไดปลูกฝงทานไวในคุณธรรมเหลานี้ ดังพุทธพจนวา 
        “ภิกษุท้ังหลาย สําหรับบุคคลสองทาน เราไมกลาววาจะกระทําการตอบแทนคุณไดงายเลย,  
สองทานคือใคร คือ มารดาและบิดา, หากบุตรจะเอามารดาไวบนบาขางหนึ่ง เอาบิดาไวบนบา 
ขางหนึ่ง ปรนนิบัติ,ถึงเขาจะมีอายุยืนรอยป อยูไดตลอดศตวรรษ, และเขาพึงปฏิบัติทานท้ังสอง 
ดวยการขัดสี นวดฟน อาบน้ําให และแมวาทานท้ังสองนั้นจะพึงถายอุจจาระปสสาวะบนบา 
ท้ังสองของเขา, นั่นกย็ังไมช่ือวาเปนอันไดกระทําคุณหรือตอบแทนแกมารดาบิดา; ถึงบุตร 
จะพึงสถาปนามารดาบิดาไวในราชสมบัติ ทรงอิสราธิปตย บนมหาปฐพี อันมีสัตตรัตนะ 
มากหลายน้ี กย็ังไมช่ือวาเปนอันไดทําคุณหรือไดตอบแทนแกมารดา บิดา, ขอนั้นเพราะเหตุไร?  
เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก เปนผูบํารุงเล้ียง แสดงโลกน้ีแกบุตรท้ังหลาย; 
        [๒ “สวนวา บุตรคนใด ชักจูง ปลูกฝง ประดิษฐาน ซ่ึงมารดาบิดาผูไมมีศรัทธา  
ไวในศรัทธาสัมปทา...ซ่ึงมารดาบิดาผูทุศีล ไวในศีลสัมปทา...ผูมีมัจฉริยะ ไวในจากสัมปทา... 
ผูทรามปญญา ไวในปญญาสัมปทา,ดวยการกระทําเพยีงนี้ จึงช่ือวาเปนอันไดทําคุณ  
ไดตอบแทนแกมารดาบิดา"] 
{๑. องฺ.ป ฺจก. 22/40/47; คําวาหวัหนาตระกูล มาจาก กุลปติ หรือ กุลบดี 
คําวา กุล ในภาษาบาลี ตามปกติแปลวา ครอบครัว หรือ วงศตระกูล  
แตศัพทเดิมหมายถึง หมู พวก กลุม ขยายความออกไปนยัหนึ่งวา  
หมูชนท่ีมีชาติเสมอกัน และอาจขยายความหมายกวางออกไปถึง  
หมูชนท่ีมีกจิการรวมกัน หรือมีผลประโยชนรวมกนั เขากันกับคําปจจบัุน 
 วา องคกร สถาบัน บริษัท เปนตน ตัวอยางเชน หัวหนาสถาบันของ 
 นาลันทามวิหารสมัยโบราณ ก็เรียกวา กุลบดี} 
{๒ องฺ.ทุก.20/278/78.}  
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                                                     บันทึกพิเศษทายบท 
บันทึกท่ี 1 : ความหมายของ สุตวา อริยสาวก และอริยธรรม เปนตน 
        อริยสาวกผูมีสุตะ คือสุตวันต หรือสุตวา อริยสาวก ลวนมาคูกับ อัสสุตวา ปุถุชนหรือ 
ปุถุชนผูไมมีสุตะ ซ่ึงมีคําบรรยายลักษณะตรงขามวา “ปุถุชนผูไมมีสุตะ ผูไมพบเห็นอริยชน 
ไมฉลาดในอริยธรรม มิไดฝกฝนในอรยิธรรม, ผูไมพบเหน็สัตบุรุษ ไมฉลาดในสัปปุริสธรรม 
ไมไดฝกฝนในสัปปุริสธรรม” อรรถกถาอธิบายวา อัสสุตวา ปุถุชน ผูไมมีสุตะนั้น กคื็อ อันธปุถุชน 
หรืออันธพาลปุถุชน, คําวา ไมพบเหน็อริยชน หมายความวา มิไดเห็นเยี่ยมเยยีนพบหา 
อยูเสมอๆ ถึงพบเห็นก็ไมรูจักทําใหเกดิประโชน และคําวาพบเห็นนัน้หมายถึงเห็นดวย 
ปญญา มิใชเพยีงพบเห็นดวยตาเนื้อหนัง, คําวา อริยธรรมหรืออารยธรรม ในบาลีหมายถึง 
กุศลกรรมบถ 10 (องฺ.ทสก.24/168/296) บาง อเสขธรรมหรือสัมมัตตะ 10 (คือมรรค 
มีองค 8 และเพิ่มสัมมาญาณกับสัมมาวิมุตติเปน 10, องฺ.ทสก.24/135/258) บาง 
ผอนเอาเพียงเบญจศีลบาง (องฺ.ปฺจก.22/179/238; อธิบายใน องฺ.อ.3/75; องฺ.อ.2/409)  
สวนอรรถกถาท่ีอธิบายขอความตามท่ีมาขางตนนั้น ใหความหมายกวางๆ วา อริยธรรม ไดแก  
ธรรมตางๆ มี สติปฏฐาน เปนตน, คําวา อริยะ หรืออริยชน ทานวาตามปกติหมายถึง 
พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพุทธสาวกท้ังหลาย แตในท่ีนี้ อริยะมาคูกับสัตบุรุษ  
อริยะหมายถึงพระพุทธเจาอยางเดยีว และใหสัตบุรุษ หรือสัปปุริสชน หมายถึง 
พระปจเจกพุทธเจา กับพุทธสาวกท้ังหลาย; ดู ม.อ.1/28; ส.อ.2/124; องฺ.อ.1/64;  
สงฺคณี อ.503 (ท่ีมายอยซ่ึงอาจใชประกอบคือ ขุ.ม.29/239/179; 430/298;  
ที.อ.1/80; นิทฺ.อ.1/339;  ปฏิส.อ.245,319; วินย.ฎีกา 1/68; 2/82) 
 
บันทึกท่ี 2 : เหตุท่ีคนใหทาน 
        มีพุทธพนจแสดงเหตุท่ีคนใหทานอยู 2-3 หมวด เหน็วานาสนใจจึงคัดมาดูกันดังนี้  
(เรียงลําดับจากเหตุจูงใจอยางตํ่าข้ึนไปหาสูงตามลําดับ)  
1. บางคนหวังผลจึงให มีจิตผูกพันกนัจึงให หวังจะสะสมจึงให คิดวาเราจากโลกนี้ไปแลว 
จะไดกินไดใชจึงให  2. บางคนใหโดยคิดวา การใหเปนการกระทําท่ีด ี 
3. บางคนใหดวยคิดวาพอแม ปูยาตายายเคยใหเคยทํามา เราไมควรใหเสีย 
ประเพณเีกาของวงศตระกูล  
4. บางคนใหดวยคิดวา เราหงุหากินเองได คนเหลานี้หุงหาไมได เม่ือเรายังหุงหา 
ไดไมควรจะไมใหแกคนท่ีหงุหาไมได  
5. บางคนใหดวยคิดวา การใหการแจกทานของเราน้ี จะเปนเหมือนดังมหายัญของ 



ฤาษีปางกอนท้ังหลาย (มุงเกียรติ)  
6. บางคนใหดวยคิดวา เม่ือเราใหจิตจะผองใส เกิดโสมนสัเชนช่ืนใจ 
7. บางคนใหโดยฐานเปนอลังการ เปนบริขารของจิต (เปนเคร่ืองประกอบ 
สงเสริมคุณภาพของจิต แตงจิตใหดีงาม คือเปนการฝกฝนอบรมจิต เชน  
ทําใหจิตใจทั้งของผูใหและผูรับออนโยนลง หรือเปนการฝกตนใหเปน 
คนเสียสละมากข้ึนหรือเปนการปลูกฝงเจริญเมตตากรุณาธรรม เชนต้ังใจวา 
ขอใหคนตกทุกขจงกลายเปนผูมีสุข เปนตน พูดตามภาษาวิชชาการวา 
เปนเคร่ืองประกอบหรือเปนสวนชวยแกสมถวิปสสนา) องฺ.สตฺตก.23/49/61-} 
        อีกหมวดหนึ่งวา 1. ใหเพราะประจวบเหตุ (มีผูรับมาถึงเขา)  
2. ใหเพราะกลัว 3. ใหเพราะนึกวาเขาเคยให แกเรา 4. ใหเพราะคิดวาเขาจักใหแกเรา 
(หวังตอบแทน) 5. ใหเพราะคิดวาการใหเปนส่ิงท่ีดี 6. = 4 ในหมวดแรก 
7. ใหเพราะคิดวา เม่ือเราให กิตติศัพทอันงามจะเฟองฟุง 8. ใหเพื่อเปนอลังการ 
เปนบริขารของจิต ที.ปา.11/345/271; องฺ.อฏฐก.23/121/240 
        อีกหมวดหนึ่งวา 1. ใหเพราะชอบกัน 2. ใหเพราะโกรธ 3. ใหเพราะหลง  
4. ใหเพราะกลัว 5. = 3 ในหมวดแรก 6. ใหเพราะคิดวา เราใหทานนี้แลว 
เม่ือตายจะไดไปเกิดในสุคตโลกสวรรค 7. = 6 ในหมวดแรก 8.= 7  
ในหมวดแรก องฺ.อฏฐก.23/123/240 
        ทายพุทธพจนหมวดแรก มีขอความกลาวถึงภพท่ีผูใหดวยเหตุจูงใจน้ันๆ  
จะไปเกิดดวย แตขอนั้นเปนการกลาวถึงผลที่จะเกดิมีมาตามเหตุโดยธรรมดาของมัน 
ไมเกี่ยวกับความปรารถนาของผูใหทาน  
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ตอน 4 : ชีวิตควรใหเปนอยางไร ? 
บทความประกอบท่ี 2                                                                                                1 
ศีลกับเจตนารมณทางสังคม                                                                               บทท่ี 12         
                                                                                                                              
        คําสอนและหลักปฏิบัตบิทางพระพุทธศาสนา สวนท่ีเกี่ยวของกับสังคม และสะทอนถึงเจตนารมณ  
ของพระพุทธศาสนา ในดานความสัมพันธทางสังคมไดมากท่ีสุดก็คือ คําสอนและหลักปฏิบัติในข้ึนศีล 
เพราะศีลเปนระบบการควบคุมชีวิตดานนอกเกี่ยวดวยการแสดงออกทางกายวาจา เปนระเบียบวาดวย 
ความสัมพันธกับสภาพแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกนั การดําเนนิ 
กิจการตางๆ ของหมูชน การจัดสภาพความเปนอยูและส่ิงแวดลอมใหเรียบรอยและเกือ้กูลแกการดํารง 
อยูดวยดีของหมูชนนั้น และแกความผาสุกแหงสมาชิกท้ังปวงของหมูชน อันจะเอ้ืออํานวยใหทุกคน 
สามารถบําเพ็ญกิจกรณยีท่ีดงีามยิ่งๆ ข้ึนไป เพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตตามความตกลงนับถือของ 
พวกตน หรือเพื่อเขาถึงประโยชนและความดีงามสูงสุดตามอุดมการณของหมูชนนั้น ตลอดจนเกื้อกูล 
แกการท่ีหมูชนนั้นจะเผยแพรอุดมการณ กจิการ [๑ และประโยชนสุขความดีงามของตนใหแผขยาย 
กวางขวางออกไป] ศีลพื้นฐานหรือข้ันตนท่ีสุด ก็คือ การไมเบียดเบียนผูอ่ืนไมวาดวยกายหรือวาจา  
และการไมทําลายสติสัมปชัญญะท่ีเปนตัวคุมศีลของตน ศีลข้ันตนสุดนี ้นิยมเรียกกนัวา ศีล} 
        เร่ืองศีลกับสังคม หรือคําสอนในพระพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวกับสังคมนั้น เปนเร่ืองใหญ มี 
ขอบเขตกวาง ควรยกข้ึนพูดตางหากอีกเร่ืองหน่ึง แตเพราะในตอนท่ีผานมาแลว มีความพาดพิงถึง 
จึงนําบางสวนท่ีเกี่ยวของและควรทราบมาช้ีแจงแทรกไวคราวหน่ึงกอน 
        กลาวไดคราวๆ วา ศีลมี 2 ระดับ หนึง่ระดับท่ัวไป ไดแก ระดับธรรม หรือระดับท่ียังเปนธรรม 
คือ เปนขอแนะนําส่ังสอน หรือหลักความประพฤติท่ีแสดง [๑ (เทสิตะ)] และบัญญัตไิปตามกฎธรรมดา 
แหงความดีความช่ัว ท่ีเรียกวากฎแหงกรรม ผูทําดีทําช่ัว หรือรักษาศีลละเมิดศีล ยอมไดรับผลดีผลช่ัว 
เองตามธรรมดาของเหตุปจจัย หรือตามกฏแหงกรรมน้ัน สองระดับเฉพาะ ไดแก ระดับวนิัย หรือ 
ระดับท่ีเปนวนิัย คือ เปนแบบแผนขอบังคับท่ีบัญญัติคือวางหรือกําหนดขึ้น [๒ (บัญญัตตะ)] ไว เปน 
ทํานองประมวลกฎหมาย สําหรับกํากับความประพฤติของสมาชิกในหมูชนหรือชุมชนหนึ่ง โดยสอด 
คลองกับความมุงหมายของหมูคณะหรือชุมชนน้ันโดยเฉพาะ ผูละเมิดบทบัญญัติแหงศีลประเภทวนิัยนี้  
{๑ หนังสือและผลงานทางวชิาการของปราชญสมัยปจจบัุน (สวนมากเปนชาวตะวนัตก) ท่ีศึกษาวจิัย 
เกี่ยวกับพระพทุธศาสนากับสังคม มักมองขามคําสอนข้ันศีล โดยเฉพาะศีลท่ีเปนวนิยัของภิกษุสงฆ  
จึงมักพลาดหรืออยางนอยกข็าดความสมบูรณไปมาก} 
{๒ แสดงธรรม บัญญัติวินัย ดู บันทึกพเิศษทายบท}  
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มีความผิดตามอาณาของหมู ซอนเขามาอีกช้ันหนึ่ง เพ่ิมจากอกุศลเจตนาท่ีจะไดรับผลตามกฏแหงกรรม 
ของธรรมชาติ เม่ือพิจารณาตามหลักนี้ จะเห็นไดวา สังคมวงกวางคือหมูมนุษยท้ังหมด มีสภาพตางกัน 
ไปท้ังโดยกาลและเทศะ ตกอยูใตอิทธิพลของภาวะเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
เปนตน ซ่ึงแปลกันไปตามถ่ินตามยุคสมัย การท่ีจะวางบทบัญญัติเกี่ยวกับศีลในสวนรายละเอียดลงไว  
เปนแบบแผนอยางเดวีกันตายตัวโดยอาณา อยางท่ีเรียกวาวินัยนั้น มิใชฐานะท่ีจะพึงกระทํา เพราะ 
ไมอาจใหสังคมทุกยุคทุกสมัยทุกสภาพแวดลอม ดํารงอยูดวยดแีละมีสภาพเกื้อกูล ดวยประมวลบท 
บัญญัติท่ีมีขอปลีกยอยอยางหน่ึงอยางเดียวกันท้ังหมด ดงันั้น สําหรับสังคมมนุษยท่ัวไป พระพุทธ- 
ศาสนาจึงแนะนําส่ังสอนหรือเสนอหลักธรรมหมวดท่ีนิยมเรียกกนัวา [๑ ศีล 5 ไวเปนขอกําหนดอยางตํ่า  
หรือหลักความประพฤติอยางนอยท่ีสุดในระดับศีล] เลยจากนั้นข้ึนไป ก็มี ศีลในกรรมบถ คือกุศล- 
กรรมบถ 7 ขอตน หรือศีลท่ีเปนองคแหงมรรค ไดแก [๒ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ] 
ซ่ึงเปนหลักของศีลอยางกวางๆ ศีลอยางนี้พระพุทธเจาทรงสอนตามฐานะท่ีมันเปนธรรม คือ คํา 
แนะนําหรือหลักความประพฤติ ซ่ึงผูปฏิบัติหรือไมปฏิบัติยอมกอใหเกิดผลดีหรือผลรายไปตามกฎแหง 
ธรรมดา ถาคนผูใดเหน็ชอบวาตนควรประพฤติตามคําสอนของพระพุทธเจา ก็ยกเอาขอธรรมข้ันศีล 
เหลานี้มาเปนขอปฏิบัติของตน เพียรพยายามต้ังใจทําตามน้ัน ถือกันวา ถาเขาปฏิบัติไดแมเพยีงศีล} 
ก็สมควรแกการเรียกเปนชาวพุทธ พูดอีกอยางหนึ่งวา ถาคนผูใดตองการเปนชาวพุทธ พระพุทธศาสนา 
ก็กําหนดเง่ือนไขใหเขารับเอาขอธรรมอยางนอย 5 ขอนัน้ไปถือปฏิบัติ เม่ือถึงตอนน้ี ธรรมข้ันศีล 5 ขอ 
นั้น ก็ไดช่ือวาเปน สิกขาบท 5 แปลวาขอสําเนียก หรือขอฝกหัดความประพฤติ 5 อยาง ผูท่ีเปน 
อุบาสกอุบาสิกามีขอกําหนดความประพฤติอยางตํ่าเทานี้ แตถาผูใดมีอุตสาหะจะประพฤติปฏิบัติให 
ยิ่งข้ึนไปอีก เชน [๓ รักษาอุโบสถมีองค 8 ในวันอุโบสถอีกสวนหนึ่ง กไ็ด] สิกขาบทนีแ่หละท่ีทําใหศีล 
ระดับธรรม กลายมาเปนศีลระดับวนิัย เพราะวินยัก็คือประมวลแหงสิกขาบทท้ังหลายน่ันเอง แตถึง 
กระน้ัน พระพุทธศาสนาก็มิไดวางประมวลบทบัญญัติเปนวินยัไวสําหรับใหมวลมนษุยท้ังหมดตอง 
ปฏิบัติเสมอเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เปนเร่ืองของมนุษยหมูหนึ่ง ชุมชนหน่ึง หากเหน็งาม จะพึงบัญญัติ  
ข้ึนใหเหมาะกบัสภาพแวดลอมและความมุงหมายของพวกตน โดยอาจนําเอาขอธรรมตางๆ ในข้ันศีลซ่ึงมี  
อยูมากมาย มาเลือกกําหนดเปนวินยับังคับใชแกพวกตน ดังเชนท่ีพระอรรถกถาจารยถือเอาการเวนจาก 
อกุศลกรรมบถ 10 เปน [๔ อาคาริยวินยั] (วินัยของผูครองเรือน หรือวนิัยของชาวบาน)บาง ถือเอา 
{๑ ศีล วินยั ศีลธรรม ดู บันทึกพิเศษทายบท} 
{๒ คัมภีรรุนอรรถกถาเรียกศีลชุดนี้วา “อาชีวัฏฐมกศีล” แปลวา ศีลมีอาชีวะเปนท่ีแปด  
หรือศีลท่ีครบ 8 ท้ังสัมมาชีพ (สัมมาวาจา = วจีสุจริต 4+ สัมมากัมมันตะ =  
กายสุจริต 3+ สัมมาอาชีวะ) ดู วิสุทธิ.1/13} 
{๓ อุโบสถประกอบดวยองค 8 (อฏฐงฺคสมนฺนาคตอุโปสถ) หรืออุโบสถมีองค 8  



(อฏฐงฺคิกอุโปสถ) มาใน องฺ.ติก.20/510/273; องฺ.อฏฐก.23/131-5/253-269)  
หรือองคอุโบสถ 8 (อฏฐ อุโปสถงฺค) ใน วนิย.8/996/345; 1269/52 
เปนท่ีมาของคําวา “ศีล 8” ซ่ึงเปนคําเรียกช้ันหลัง ไมปรากฏในพระไตรปฎก.} 
{๔ ขุทฺทก.อ.149; สุตฺต.อ.2/101}  
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หลักความประพฤติท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไวใน สิงคาลกสูตร เชน การเวนอคติ 4 การไมเสพอบายมุข6 
และความสัมพันธตามหลักทิศ 6 เปนตน วาเปน [๑ คิหวิินัย] (วินยัของคฤหัสถ ตรงกับอาคาริยวนิยั
นั้นเอง) 
บาง นี้เปนเร่ืองของศีลสําหรับสังคมวงกวางหรือสังคมคฤหัสถ แตสําหรับชุมชนท่ีเรียกวาภิกษุสงฆ  
หลักการตางๆ ในเร่ืองศีลสามารถวางใหแนนแฟนยิ่งกวาท่ีกลาวมานั้น เพราะภกิษุสงฆเปนชุมชนท่ี  
พระพุทธเจาทรงต้ังข้ึนเอง ตามหลักการและความมุงหมายท่ีทรงกําหนดไวโดยเฉพาะ เพื่อใหมีสภาพ 
เกื้อกูลท่ีสุดแกการปฏิบัติท่ีมุงตรงตอจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา และการเผยแพรความดีงามท่ี  
เกิดจากการปฏิบัติเชนนั้นใหกวางขวางออกไปเพ่ือประโยชนสุขของชาวโลก ดังนัน้ พระองคจึงไดทรง 
บัญญัติระเบียบขอบังคับตางๆ ข้ึนควบคุมความเปนอยูและความประพฤติท่ัวไปของภิกษุท้ังหลายที่เปน 
สมาชิกของสงฆนั้น เทาท่ีจะใหบังเกดิผลตามหลักการและวัตถุประสงค บุคคลท่ีจะเปนสมาชิกคือบวช 
เปนพระภิกษุ ตางก็เขามาโดยสมัครใจ จึงเปนอันตองถือวาไดยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ 
เหลานั้นเสมอเหมือนกนัท้ังหมด ประมวลบทบัญญัติคือระเบียบขอบังคับท้ังหลายเหลานั้นนั่นแล  
[๒ เปนวินยัของภิกษุท้ังหลาย] วนิัยหรือประมวลบทบัญญัตินี้ประกอบดวยสิกขาบทตางๆ มากมาย  
มีท้ังขอกําหนดเกี่ยวกบัความเปนอยูสวนตัว ขอกําหนดเก่ียวกับความสัมพันธระหวางสมาชิกคือ 
พระภกิษุดวยกันและความสัมพันธกับคนภายนอกเชนกับคฤหัสถท้ังหลาย ตลอดจนการปฏิบัติ 
ตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ ระเบียบวาดวยการปกครองและการดําเนินกจิการตางๆ  
ของสงฆ เปนตน แมภิกษณุสีงฆท่ีทรงต้ังข้ึนภายหลัง กท็รงบัญญัติสิกขาบทตางๆ ข้ึนเปนวนิัย 
เชนเดยีวกัน สวนผูท่ีสมัครจะเขาเปนสมาชิก แตยงัมีคุณสมบัติบางอยางไมครบถวน กอ็าจรับ 
เขามาเปนสามเณร หรือสามเณรีกอน โดยมีฐานะและสิทธิแหงความเปนสมาชิกยังไมสมบูรณ  
และไดทรงบัญญัติสิกขาบทไวเปนเคร่ืองกํากับความประพฤติ 10 ขอ [๓ ซ่ึงรวมอยูในประมวล 
กฎหมายท่ีเรียกวาวินยันั้น] ภาวะท่ีดํารงอยูดวยดหีรือประพฤติดี โดยไมละเมิดวนิัย  
(คือไมละเมิดสิกขาบทท้ังหลายในวินัย) นัน่แหละเรียกวา ศีล จัดเปนศีลระดับวินยั 
{๑ สิงคาลกสูตร หรือ สิคาโลวาทสูตร มาใน ที.ปา.11/172-206/194-207; อรรถกถา 
ท่ีกลาวอยางนัน้คือ ที.อ.3/16 (หลักท่ีตรัสไวในสูตรนี้คือ การละกรรมกเิลส 4, การเวนอคติ 4, 
การเวนอคติ 4, การไมเสพอบายมุข 6, หลักทิศ 6 รวมถึงคําสอนเร่ืองมิตรแท มิตรเทียม  
การจัดสรรทรัพยเพื่อใชสอย และ สังคหวัตถุ 4) คํากลาวของพระอรรถกถาจารยนี้ อาจเกิด 
 จากการที่ชาวพุทธไดเคยยึดถือกันอยางนัน้ก็ได แมชาวพุทธในปจจุบัน ก็นาจะทําตามแบบ 
 อยางนี้ โดยคัดเลือกเอาธรรมข้ันศีลท้ังในสูตรนี้และในที่อ่ืนๆ เชน อุบาสกธรรม 5 เปนตน  
 มากําหนดเปนวินยัของพวกตน ถึงแมไมอาจใหเปนวนิยัของชาวพุทธท้ังมวล จะกําหนด 
 เฉพาะถ่ินเฉพาะกลุม เฉพาะชุมนุมของพวกตน กย็ังดี  



         ความจริง ศีลประเภทนี้ มีในทุกยุคสมัย ตัวอยางท่ีทานแสดงไว เชน กุลธรรม 
 (หลักความประพฤติประจําตระกูล เผาชน วรรณะ หรือกลุมอาชีพตางๆ อยางท่ี 
 ปจจุบันเรียกจรรยาบรรณ หรือจรรยาธรรมของอาชีพหรือของสถาบัน) เทศธรรม 
 (จรรยาธรรมของถ่ิน) ทานจัดเปนศีลประเภทอาจาร (วสุิทธิ.1/18; วิสุทธิ.ฎีกา 1/54)} 
{๒ ความหมายบางอยางของวินัย ดู บันทึกพิเศษทายบท} 
{๓ วินยั4/120/170; 8/100/348; ขุ.ขุ.25/2/1; สิกขาบท 10 สําหรับสามเณร 
และสามเณรีนี ้สมัยหลังๆ นิยมเรียกกันอยางภาษาชาวบานวา ศีล 10,  
ในวนิัยปฎก ทานจํากัดความคําวาสามเณรและสามเณรีอยางงายๆ วา ทสสิกขาปทิก 
และ ทสสิกขาปทิกา ตามลําดับ (วนิย.2/624/407; แปลวา ผูรักษาสิกขาบท 10)}  
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        ความสํานึกในการรักษาศีลหรือปฏิบัติตามศีล แยกออกไดเปน 2 ดานคือ  
การฝกหัดขัดเกลาตนเอง (เพือ่ความกาวหนาในคุณธรรมท่ียิ่งๆ ข้ึนไป) อยางหนึ่ง  
และการคํานึงถึงประโยชนของผูอ่ืนหรือของสังคม อยางหนึ่ง โดยเฉพาะในวินยัของ 
พระสงฆ ทานเนนความสํานกึอยางนีไ้วหนกัแนน ความสํานึกอยางแรกคือการฝกหัด 
ขัดเกลาตนเองน้ัน พอจะมองเห็นกนัไดชัดอยูแลว สวนท่ีควรย้ําไว ณ ท่ีนี้คือ การ 
สมควรจะบัญญัติสิกขาบท พระพุทธเจาทรงประชุมสงฆ สอบสวนผูกระทําการได 
ความสมจริงแลว จะทรงชี้โทษของการกระทําน้ันวา ไมเปนไปเพื่อปสาทะคือ 
ความเล่ือมใสแกคนท่ียังไมเล่ือใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งข้ึนของผูเล่ือมใส 
อยูแลว มีแตจะทําใหเกิดความไมเล่ือมใสแกคนท่ียังไมเล่ือมใส และทําใหผู  
ท่ีเล่ือมใสอยูแลวบางพวกกลายเปนอยางอ่ืนไป แลวตรัสแถลงประโยชนท่ี 
มุงหมายหรือวตัถุประสงคในการบัญญัติสิกขาบท [๑เสร็จแลวจึงทรงบัญญัติ 
สิกขาบทขอนั้นๆ ข้ึนไว] ขอความท่ีวาไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของคนท่ี 
ยังไมเล่ือมใส เปนตนนัน้ แสดงความคํานงึถึงประโยชนสุขของสวนรวมและ 
ของผูอ่ืนประโยชนสุขของสวนรวมอยางแรกก็คือ ความดํารงอยูดวยดีของ 
ชุมชนท่ีเรียกวาสงฆหรือจะวาของพระศาสนาก็ได เพราะความม่ันคงของสงฆ 
และของพระศาสนาตองอาศัยศรัทธาของประชาชน ประโยชนสุขสําคัญอีก 
อยางหนึ่งก็คือประโยชนสุขของประชาชนหรือชาวบานผูเล่ือมใสและจะ 
เล่ือมใสนั่นเองเพราะปสาทะคือความเล่ือมใส ความผองใส หรือความโปรง 
สบายของจิตใจ เปนคุณธรรมสําคัญอยางหนึ่ง เปนส่ิงเกือ้กูลแกจิตใจ  
เปนปจจยัแหงความสุข [๒ ชวยใหเกิดสมาธิและเอ้ืออํานวยแกการใชปญญา 
ทําใหพรอมท่ีจะเขาใจเร่ืองท่ีพินิจพจิารณา] เม่ือพระพุทธเจาจะทรงเทศนา 
อริยสัจจแตละคร้ัง พระองคทรงคอยๆ สอนเตรียมพืน้จิตใจและปญญา 
ของผูฟงใหพรอมข้ึนไปทีละข้ันๆ จนผูนัน้มีจิตท่ีคลองสบาย นุมนวล  
ปลอดจากนวิรณ เบิกบาน ผองใสคือมีปสาทะแลว [๓ จงึทรงแสดงอริยสัจจ 4] 
การท่ี พระภกิษุรูปใดรูปหนึง่ประพฤติดีงาม ตั้งอยูในศีล จึงมิใชเพื่อมุงประโยชน 
ท่ีพึงมีมาแกตนจากความเล่ือมใสของชาวบาน ซ่ึงจะเปนการปฏิบัติผิดพลาดอยางเต็มท่ี 
แตตองมุงเพื่อประโยชนสุขของสงฆ และของชาวบานท่ีสัมพันธเกี่ยวของสําหรับภิกษุปุถุชน  
การปฏิบัติเพื่อสงฆและเพื่อประชาชน ยังตองดําเนินควบคูไปกับการฝกหัดเกลาตนเอง 
แตสําหรับพระอริยบุคคล โดยเฉพาะพระอรหันต ซ่ึงหมดกิจท่ีจะตองฝกตนในดานศีล 
หรือหมดกเิลสโดยส้ินเชิงแลว การรักษาศีล หรือปฏิบัติตามวินยั ก็มีแต  



{๑ ขอความนีมี้ท่ัวไปเกือบทุกสิกขาบท ในวินยัปฎกเลม 1-2-3 ตั้งแต วินย.1/20/35 เปนตนไป} 
{๒ เชน “เม่ือมีความผองใส ก็จะเขาอาเนญชสมาบัติไดในบัดนี้ หรือไมก็นอมดิ่งไปเพื่อปญญา”  
(ม.อุ.14/82-88/75-78); “เม่ือระลึกถึงตถาคต จิตก็ผองใส เกิดปราโมทย และ 
ละอุปกิเลสของจิตได” (องฺ.ติก.20/510/265); นอกจากนี้ อาจดูประกอบ  
องฺ.ปฺจก.22/200/272; 218/284; 199/271; 308/376;  
องฺ.ฉกฺก.22/330/439; องฺ.เอก.20/45-47/10; ขุ.อิติ.25/199/240;  
ขุ.สุ.25/355/409; ที.สี.9/177/141; ที.ม.10/133/165; 153/187} 
{๓ ดู วนิย.4/26/30; 29/35; 36/44; 58/67; 5/2/4; 65/85;  
7/250/107; ที.สี.9/176/140; 237/190; ที.ม.10/48/47; 50/51;  
ม.ม.13/74/67; 599/545; องฺ.อฏฐก.23/102/190; 111/213; 112/217;  
ขุ.อุ.25/112/147 (เนื้อความเหมือนกันทุกแหง ตางแตบุคคล).}  
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การกระทําเพือ่ประโยชนสุขของสงฆและประชาชนดานเดียว เขากับคติท่ีเปนหลักใหญแหงการดําเนิน 
ชีวิตและการบาํเพ็ญกิจของพระพุทธเจาและพุทธสาวกท่ีวา [๑ “ปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน... 
เพื่อเอ้ือ อนุเคราะหโลก] และคติแหงการมจีิตเอ้ือเอ็นดแูกชุมชนท่ีจะเกดิมาภายหลัง เพื่อเปน 
แบบอยางท่ีดีงามของอนุชน หรืออยางนอยก็เพื่อเชิดชูความดีงามไวในโลก เปนการ 
[๒ เคารพธรรม เคารพวินยั นั้นเอง] ดวยเหตุนี้ พระอริยบุคคลจึงรักษาศีลประพฤติปฏิบัติ 
อยูในเหตุผลอยางเครงครัด การอางวาตนหมดกิเลสแลว ไมจําเปนตองรักษาสิกขาบท 
ขอนั้นขอนี้ หรือจะทําอยางนั้นอยางนี้ก็ได เพราะจิตไมยินดยีินรายดังนี้เปนตน ยอมมิใชลักษณะ 
ของอริยชน ความจริงมิใชแตศีลเทานั้น แมวัตรตางๆ [๓ เชนธุดงค เปนตน] ซ่ึงมิใชส่ิงจําเปน 
แกตวัทาน และมิใชขอบังคับในวนิัย พระอรหันตบางทานก็ปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ  
[๔ เพื่อเปนทิฏฐธรรมสุขวิหารสวนตนและหวังจะอนเุคราะหชนรุงหลังใหไดมีแบบอยางท่ีดีงาม]  
จึงควรระลึกไวดวยวา ในการพิจารณาเร่ืองสีลัพพตปรามาส ไมพึงลืมมองเหตุผลและความมุงหมาย 
ท่ีเกี่ยวกับความดีงามและประโยชนสุขของหมูชนดวย การรักษาศีล ขอวัตร ตลอดจนขนบธรรมเนียม 
ประเพณี พิธีการบางอยาง ซ่ึงกระทําดวยความเขาใจ มุงหมายเพื่อความเรียบรอยดีงามเปนแบบอยาง 
อันดี เปนเคร่ืองประสานหมูชนและเชิดชูธรรม หากทําเทาท่ีจําเปนพอสมแกเหตุผลและความมุงหมาย 
ท่ีดีงามนั้น มิใชอําพรางตนเอง ก็มิใชขอท่ีพึงดวนติเตียน การประพฤติในเร่ือง ศีล วตัร ขอปฏิบัติ  
ขนบธรรมเนียม ประเพณี พธีิการ แบบแผน ระบบ ระเบียบตางๆ ท่ีผิดพลาดก็คือ การถือโดยงมงาย 
สักวาทําตามๆ กันมา อยางไมเขาใจความมุงหมาย ไมเหน็เหตุผล จนหลงไปวาจะถึงความบริสุทธ์ิ จะ 
บรรลุจุดหมายสุดทาย เพยีงดวยศีลวตัร ดวยระบบระเบียบพิธีเหลานี้ เปนเหตุใหศีลวัตรระบบระเบียบ 
{๑ เชน ที.ม.10/211/254; 310/369; องฺ.เอก.20/139/28; ฯลฯ (ดูในตอนวาดวยภาวะ 
ของผูบรรลุนิพพาน); ตัวอยาง เพิ่มเติมสเก่ียวกับคตินี้ ดู บันทึกพิเศษทายบท} 
{๒ เคารพธรรม เคารพวินยั ดู บันทึกพเิศษทายบท} 
{๓ ศีลกับวัตรแตกตางกนั ตามนัยคัมภีรมหานิทเทสวา ศีล หมายถึงการสังวร ยังยั้ง  
ไมละเมิด วัตรหรือพรตหมายถึง การถือปฏิบัติ, บทบัญญัติในวนิัยของภิกษุสงฆ 
มีท้ังท่ีเปนศีลและเปนวัตร สวนขอปฏิบัติท่ีเรียกวาธุดงคท้ังหลายเปนวตัรเทานั้น ไมเปนศีล  
(ขุ.ม.29/81/77; 918/584) ขอปฏิบัติท่ีเปนวตัร แตไมเปนศีล อยางเชนธุดงคนั้น 
เปนขอปฏิบัติสวนพิเศษ เพือ่ความดีงามเครงครัด ขัดเกลา ฝกอบรมตนเองใหยิ่งกวาปกติ  
แตเปนเร่ืองของความสมัครใจ ความเหมาะสมกับอุปนิสัยและข้ึนกับความพรอม ใคร 
จะถือปฏิบัติหรือไมก็ได ไมมีความผิด ตางจากศีลซ่ึงสมาชิกทุกคนของหมูพึงรักษา 
เสมอเหมือนกนั ถาไมรักษา ยอมมีผลเสียหาย ท้ังสวนตัวและสวนรวม (ถาเปนศีลแบบ 
วินัยมีโทษตามบัญญัติอีกดวย) 



         อนึ่ง ตามปกติ ศีลเปนหลักความประพฤติพื้นฐาน วัตรเปนขอปฏิบัติเสริมให 
เครงครัดยิ่งข้ึนเพื่อสนับสนนุการรักษาศีล โดยเฉพาะเพ่ือตัดหรือลดโอกาสท่ีจะ 
ละเมิดศีลขอในขอหนึ่ง อยางไรก็ดี วตัรบางอยางแมจะชวยหนุนการรักษาศีลไดผลจริง  
แตผิดหลักการของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงหามและบางอยางถือเปนความผิด 
ทางพระวนิัยดวย เชน การถือวัตรไมพูด ท่ีเรียกมูควตัร (วินย.4/224-6/309-313; 
ยอมตัดปญหาจากการพดูผิด เชน พูดเท็จเปนตน ไดหมด) ทรงตําหนิวาเปนการอยู 
อยางปศุสัตว การถือวัตรกินเฉพาะผลไมท่ีหลนเองจากตน (เชน องฺ.ตกิ.20/596/381; 
ยอมตัดปญหาการเบียดเบียนสัตวและพืชไดหมด) เปนขอปฏิบัติทรมานตนเกนิพอด ี
ของพวกเดียรถียท่ีหลบล้ีสังคม} 
{๔ เชน ปฏิปทาของพระมหากัสสปเถระ (ส.นิ.16/481/239)}  
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พิธีการเหลานัน้ [๑ ขยายรูปแปลกประหลาดพิสดารเตลิดออกไปเปนขอปฏิบัตินอกแนวทางของ 
พระพุทธศาสนา] หรือรักษาศีลบําเพ็ญระเบียบปฏิบัติตางๆ โดยมีตัณหาทิฐิแอบแฝง อยากไดลาภ 
ยศ สรรเสริญ สุข สวรรค เปนผลตอบแทน มุงหวังจะไดเปนอยางนัน้อยางนี้ จนบดบังความมุงหมายท่ี  
แทจริง และปดกั้นไมใหเขาถึงจุดหมายของการปกิบัติธรรม หรือรักษาศีลบําเพ็ญวัตร ทําตามระเบียบ 
แบบแผนพิธี อยาง[๒อสัตบุรุษ คือเกิดความมัวเมาลุมหลงตนเอง ยกเอาคุณความดเีหลานี้ข้ึนมา 
เปนขอเปรียบเทียบ  เพื่อยกตนขมผูอ่ืน] 
        [๓ ผูรักษาศีลประพฤติตามวินยั ความเขาใจ วตัถุประสงคคือประโยชนท่ีมุงหมายของวินยั  
ท่ีพระพุทธเจา ทรงแถลงกอนบัญญัติสิกขาบทแตละขอ ซ่ึงมีอยู 10 ประการคือ         
        1. เพื่อความดีงามท่ีเปนไปโดยความเห็นชอบรวมกนัของสงฆ  
        2. เพื่อความผาสุกแหงสงฆ  
        3. เพื่อกําราบคนหนาดานไมรูจักอาย 
        4. เพื่อความอยูผาสุกแหงเหลาภิกษุผูมีศีลดีงาม 
        5. เพื่อปดกั้นความเส่ือมเสีย ความทุกขความเดือดรอนท่ีจะมีในปจจุบัน 
        6. เพื่อบําบัดความเส่ือมเสีย ความทุกข ความเดือดรอนท่ีจะมีในภายหลัง 
        7. เพื่อความเล่ือมใสของคนท่ียังไมเล่ือมใส 
        8. เพื่อความเล่ือมใสยิ่งข้ึนไปของคนท่ีเล่ือมใสแลว 
        9. เพื่อความดํารงม่ันแหงสัทธรรม 
        10. เพื่อสงเสริมความเปนระเบียบเรียบรอย สนับสนุนวนิัยใหหนกัแน] 
        [๔ ในอังคุตตรนิกาย พระพุทธเจาทรงแสดงวัตถุประสงคของการบัญญัติสิกขาบท  
เพิ่มออกจากน้ีอีก 10 ประการ เห็นควรยกมากลาวไวท่ีนีด้วยอีก 2 ขอคือ] 
        1. เพื่อเอ้ืออนุเคราะหแกคฤหัสถท้ังหลาย 
        2. เพื่อตัดรอนฝกฝายของภิกษุผูมีความปรารถนาช่ัวราย. 
         จะเห็นไดวา วัตถุประสงคเหลานี้ แสดงถึงเจตนารมณท่ีเนนความดีงามและประโยชนสุขของ 
สังคมเปนอยางมาก และบรรดาบทบัญญัติท้ังหลายในวินยันั้น เร่ืองท่ียนืยันถึงการใหความสําคัญแกสวน 
{๑ ดู ความหมายของสีลัพพตปรามาส ในบทวาดวยประเภทและระดับของผูบรรลุนิพพาน  
และในตอนตนของบทนี}้ 
{๒ เชนเปนพหูสูต เปนวนิัยธร เปนธรรมกถึก ถืออยูปา ถือผาบังสุกุล ถือรุกขมูล  
ถือฉันม้ือเดียว หรือไดฌานสมาบัติ  เปนตนแลวภูมิใจตน คิดดูถูกผูอ่ืนวาไมได 
ไมเปนอยางนัน้ ทานวาเปนอสัตบุรุษ (ม.อุ.14/184-190/137-140); มีศีล 
สัมปทาแลวดใีจภูมิใจยกตนขมผูอ่ืน ช่ือวาเปนผูประมาท (ม.มู.12/348/365);  



แมคุณธรรมหรือความดีพิเศษอ่ืนๆ ก็ไมพึงถือเปนเหตุยกตนขมผูอ่ืนเชนเดียวกนั  
(ดู ม.มู.12/464/498; ที.ปา.11/237/236 = องฺ.จตุกฺก.21/28/35; ขุ.จู. 
 30/691/346 เปนตน)} 
{๓ วินย.1/20/37; องฺ.ทสก.24/31/74} 
{๔ องฺ.ทุก.20/436/123}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 503 
รวมไดดีท่ีสุดอยางหนึ่ง ก็คือบทบัญญัติเกี่ยวกับสังฆกรรมตางๆ อันไดแกการดําเนนิกิจการของสงฆโดย 
การรวมกันคิดรวมกันพจิารณาของภิกษุท้ังหลายเปนสมาชิก แตสังฆกรรมท้ังหลายจะเปนไปไดดวยดี  
ก็เพราะสงฆมีความสามัคคี ไมแตกแยก ขอนี้จึงเปนเหตุผลหลักอยางหนึ่งท่ีทําใหพระพุทธเจาทรงย้ํา 
ความสําคัญของสังฆเภทและสังฆสามัคคี โดยตรัสวา สังฆสามัคคี เปนธรรมเอกท่ีเม่ือเกิดมีในโลกก็จะ 
เปนไปเพื่อประโยชนสุขของพหูชน [๑ สวนสังฆเภทก็เปนธรรมเอกฝายตรงขาม] ไมตองพูดถึงการ 
ดําเนินกิจการของสวนรวม แมแตในความสัมพันธระหวางบุคคลในชีวติประจําวนั พทุธบัญญัติตางๆ ก็  
ลวนเปนการแสดงออกถึงเจตนารมณท่ีเกีย่วกับประโยชนสุขและความดีงามของสงฆและสังคมท้ังส้ิน ดัง 
จะเห็นไดจากขอปฏิบัติสามัญอยางหนึ่งคือ การแสดงความเคารพ 
        ในวงพุทธบริษัท เปนท่ีทราบกันดวีา คฤหัสถกราบไหวแสดงความเคารพแกพระภกิษุ สวนใน 
หมูพระภิกษุ ก็แสดงความเคารพกันตามลําดับความแกออนโดยพรรษา หรือตามลําดับอายุสมาชิกภาพ 
ในหมูสงฆ [๒ พระภิกษุท่ีออนพรรษากวาจึงกราบไหวพระภิกษุท่ีแกพรรษากวา] การแสดงความเคารพ 
กันตามความหมายของพระพุทธศาสนาอยางนี้ มิใชเปนเร่ืองแสดงความสูงตํ่า ไมวาจะในดานเกียรติยศ 
อํานาจภายนอกหรือคุณธรรมภายในก็ตาม ดานภายนอกมองเห็นงายอยูแลว [๓วาเฉพาะดานคุณธรรม 
ภายในคฤหัสถแมเปนพระอริยบุคคลช้ันสูงเพียงใด] ก็กราบไหวพระภกิษุท่ียังเปนปุถุชน สวนในหมู  
พระสงฆ พระภิกษุผูเปนอริยบุคคลสูงสุดคือเปนพระอรหันต แตออนพรรษากวา กแ็สดงความเคารพ 
แกภกิษุปุถุชนผูแกพรรษากวา ท่ีเปนเชนนัน้เพราะระเบียบแบบแผนเกีย่วกับการแสดงความเคารพหรือ 
กราบไหวกันอยางนี้ มีไวเพือ่ความเปนระเบียบเรียบรอย ความดีงามและความอยูรวมกันผาสุกของสงฆ  
หรือสังคม ความเรียบรอยดีงามของสงฆหรือการอยูรวมกันผาสุกของสังคมนั้น รวมอยูในคําวาธรรม 
หรือเปนธรรรมอยางหนึ่ง ผูท่ีปฏิบัติตามระเบียบหรือธรรมเนียมการแสดงความเคารพเชนนนั้น ยอมช่ือวา 
เปนผูปฏิบัติเพือ่ความเรียบรอยดีงามของสงฆ หรือพูดอยางส้ันๆ วา ปฏิบัติเพื่อเชิดชูธรรม ซ่ึงเทากับวา 
ปฏิบัติดวยความเคารพธรรมน่ันเอง และการทําความเคารพโดยมีความเขาใจเชนนี้ ยอมเปนการบําเพ็ญ 
ความดีของผูท่ีแสดงความเคารพน้ันเองดวย คือเปนความดีของผูเคารพเองท่ีไดกระทําเชนนั้น พระ 
อริยบุคคลท้ังหลายโดยเฉพาะพระอรหนัต ไมมีความยดึติดถือม่ันในเร่ืองตัวตน ท่ีจะเปนเหตุใหถือเอา 
{๑ ขุ.อิติ.25/196-197/237-238 (ดูประกอบ วินย.5/259/352; 7/406/207)} 
{๒ การเคารพตามอายุสมาชิกภาพ ดู บันทึกพิเศษทายบท} 
{๓ คฤหัสถท่ีเปนพระอรหนัตก็มี แตคัมภีรมิลินทปญหากลาววา คฤหสัถผูเปนอรหันตนั้น  
จะอยูในเพศคฤหัสถเพียงกายในวันเดียว เพราะจะตองบวชเปนภิกษุ หรือไมก็นิพพาน 
ในวนันั้น (มิลินฺท.300); ในคัมภีรมิลินทปญหา ทานแสดงเหตุผลไวดวยวา ทําไม 
คฤหัสถโสดาบันจึงสมควรแสดงความเคารพแกภิกษุปุถุชน แตไมไดกลาวถึง 
พระอริยบุคคลท่ีสูงกวานั้น อยางไรก็ดี มีตวัอยางในพระไตรปฎก เชน จิตตคฤหบดี  



ซ่ึงเปนอนาคามีก็กราบไหวแมแตพระสุธรรมภิกษุ ซ่ึงคิดไมดีตอทาน (วินย.6/131-2/59); 
อรรถกถา สุตฺต.อ.1/370 ถึงกับอางพุทธพจนวา “ภิกษุท้ังหลาย พระอนาคามี  
ถาเปนคฤหัสถ ก็ควรกระทําการกราบไหว เปนตน แกสามเณร แมท่ีบวชในวันนั้น”  
พุทธพจนนีย้ังไมพบในพระไตรปฎก แตกล็งกันโดยหลักการ}  
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การกราบไหวนั้นมาเปนเคร่ืองวัดวาสูงตํ่ากวาใคร หรือเปนเคร่ืองสําหรับยกยองถือตัว ทานจึงปฏิบัติไป 
ตามหลักท่ีวางไวโดยชอบ ตัง้จิตมุงเพื่อความเรียบรอยดีงามของสงฆ หรือของสังคม เพื่อเชิดชูธรรม 
เพื่อเคารพธรรม เคารพวินยั [๑ ตลอดจนเพือ่อนุเคราะหบุคคลท่ีทานกราบไหวนั้นเอง] หากผูนัน้ดอย 
ภูมิธรรม แตยงัมีคุณความดอียู ก็จะไดเคร่ืองเตือนสติตนใหสังวรระวังพยายามประพฤติปฏิบัติใหดงีาม 
และเรงขวนขวายฝกอบรมตนใหบรรลุภูมิธรรมท่ีสูงข้ึนไป และหากพระอริยบุคคลจะงดเวน ไมกราบ 
ไหว ไมแสดงความเคารพใครในกรณใีดหนึ่ง ทานก็จะกระทําดวยเหตุผลท่ีมุงเพื่อประโยชนแกคนผูนั้น 
ในแงใดแงหนึง่ หรือเพ่ือประโยชนแกสวนรวมบางอยาง แตมิใชเพราะกิเลสเนื่องดวยความยดึถือตัวตน 
        [๒ สวนพระอริยบุคคลท่ีเปนคฤหัสถยอมกราบไหวแสดงความเคารพแกพระภิกษแุมท่ีเปน 
ปุถุชนดวยเหตุผลเกี่ยวกับธรรม หรือเพ่ือเชิดชูธรรม ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้] 
ก. ภิกษุสละวิถีชีวิตอยางชาวบานซ่ึงแสวงหาความสุขสําราญปรนเปรอดวยกามสุขตางๆ ยอม 
  สมัครใจออกมามีความเปนอยูท่ีขาดความพร่ังพรอมสะดวกสบาย ถือขอปฏิบัติ ฝกหัดขัดเกลา 
  ตนเองตางๆ และรักษาวินยัซ่ึงเปนของยากท่ีปุถุชนจะประพฤติตามได แมแตตนซ่ึงเปนอริย- 
  บุคคลก็ยังไมตองปฏิบัติงดเวนเขมงวดถึงอยางนั้น นับวาเปนผูทําส่ิงท่ีทําไดยาก 
ข. พระภกิษุเปนผูดํารงฐานะและภาวะของทานท่ีชาวพุทธตกลงหรือยอมรับกันไววา เปนผูมุงหนา 
  ไปแลวในมรรคาแหงการปฏิบัติฝกอบรมตน และประพฤติเพื่อประโยชนสุขของชาวโลก นับ 
  เปนภาวะและฐานะท่ีควรเคารพยกยอง 
ค. พระภกิษุเปนผูรวมอยูในสงฆ คือ เปนสมาชิกแหงชุมชนซ่ึงมีหนาท่ีเกี่ยวกับธรรมโดยตรง เปน 
  ท่ีชุมนุมผูมีคุณธรรมหรือประพฤติปฏิบัติความดีไวไดมากท่ีสุด เปนสมาคมของคนท่ีโดยมากมี  
{๑ พระพุทธเจาตรัสวา พระองคแสดงธรรมแกผูใดก็ตาม แมแกคนขอทานหรือพรานกระจอก  
ก็ทรงแสดงโดยเคารพท้ังส้ิน (คือ ทําดวยความต้ังใจ ใหความสําคัญ มุงใหเปนประโยชนแกเขาจริงๆ)  
ท้ังนี้เพราะทรงเคารพธรรม (ดู องฺ.ปฺจก.22/99/137) การทําคนท้ังหลายแสดงความเคารพ  
สุภาพ ออนนอมตอกัน ตามฐานะ ภาวะ และขนบธรรมเนียม ประเพณ ีก็พึงยดึถือหลักเคารพ 
ธรรมเชนนี้ จะไดไมเกิดปญหาท้ังในแงไมทําเพราะมานะอหังการ ถือสูง ถือตํ่าวาเขาไมดีไปกวา 
เรา และท้ังในแงทําเพราะประจบประแจง เปนตน (การแสดงความเคารพเกินควรหรือแสดง 
ผิดฐานะ ผิดภาวะ หรือไมจริงใจ กก็ลายเปนการไมเคารพธรรมไดเชนเดียวกับการไมทําความ 
เคารพ การไมเอ้ือเฟอ ตอขนบธรรมเนียม เพราะมานะอหงัการ) 
         อันที่จริง ดวยความเคารพธรรม ทุกคนยอมตองเคารพซ่ึงกันและกัน เชน เคารพใน 
ความเปนมนษุย ในความเปนสัตวท่ีฝกได ในคุณธรรมท่ีแตละคนมีตางๆ กัน เปนตน  
แตความเคารพกับการแสดงความเคารพเปนคนละอยางกัน ความเคารพเปนเร่ืองช้ันใน  
การแสดงความเคารพเปนเร่ืองช้ันนอก ซ่ึงซอนเสริมเขามาเพ่ือประโยชนในระดับสังคม 



เปนเร่ืองของวธีิการแสดงออกที่ตกลงกันกาํหนดข้ึนไวสุดแตเหมาะสมเทาท่ีจะเปนไป 
เพื่อประโยชนรวมกันของสวนรวม มีความสงบเรียบรอยดีงาม เปนตน ซ่ึงวาโดยหลักการ 
ก็คือ ความเคารพธรรมในระดับท่ีมุงเพื่อการดํารงธรรมของสังคม นั่นเอง (ในกรณีนี ้
ผูไดรับการแสดงความเคารพก็ตองแสดงความเคารพเหมือนกัน โดยอาการท่ีเรียกวา  
เอ้ือเฟอ เชน แสดงความเอ้ือเฟอตอการแสดงความเคารพของเขา เปนตน)} 
{๒ พึงเทียบกบัความในมิลินทปญหาดวย (มิลินฺท.219-221)}  
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คุณธรรม เปนสัญลักษณของธรรมหรือการดํารงอยูแหงธรรม ภิกษแุตละรูปยอมเปนตัวแทน 
แหงสงฆนั้น เม่ือกราบไหวภิกษนุั้นๆ ในฐานะท่ีเปนภกิษุรูปหนึ่ง (ไมใชในฐานะพระช่ือ ก. 
พระช่ือ ข.) กคื็อเคารพกราบไหวใหเกียรติแกสงฆ และเปนการเคารพเชิดชูธรรมดวย 
ง. พระภกิษุเปนตัวแทนของสงฆดังกลาวแลว และภิกษสุงฆนั้นยอมเปนพุทธบริษัทสวนท่ีทํากิจ 
  แหงการศึกษา ปฏิบัติ และส่ังสอนเผยแผธรรมไดดีท่ีสุด เหมาะท่ีสุด จึงเปนชุมชนที่ดํารง 
  รักษาธรรมวนิัย คือหลักธรรมคําสอนและระเบียบแบบแผนของพุทธศาสนาไวได อยางท่ี  
  เรียกวา สืบตอศาสนา และอยางท่ีบางทีเรียกภิกษวุาเปนศาสนาทายาท การเคารพกราบไหวให  
  เกียรติแกพระภกิษุในฐานะตัวแทนของสงฆ มีความหมายเทากับเปนการเชิดชูสงฆไวใหดํารง 
  อยูเพื่อประโยชนสุขแกชาวโลก 
จ. อยางนอยท่ีสุด คฤหัสถยอมเคารพกราบไหวพระภิกษดุวยเมตตาจิตตอพระภกิษุนัน้ คือ 
  ปรารถนาดี หวังประโยชนสุข ความเจริญงอกงามในธรรมแกทาน โดยฐานเปนเคร่ืองชวยให 
  ทานหม่ันระลึกและคอยสํานึกอยูเสมอ ถึงฐานะ ภาวะ และหนาท่ีของตน [๑ ท่ีจะตองประพฤติ  
  ปฏิบัติดวยความเพยีรพยายามใหสมควร] 
        ดังน้ัน พระภิกษุสามเณร ถึงจะเปนปุถุชน แตเม่ือเปนผูเพียรพยายามฝกตน ก็สมควรแกอัญชลี  
ของคฤหัสถแมท่ีเปนอริยบุคคล พูดอีกนัยหนึ่งวา ภิกษุสามเณรรูปใด เม่ือชาวบานกราบไหว ยังคอย 
เกิดสํานึกท่ีจะสํารวจตนวาเปนผูมีคุณความดีสมควรแกอัญชลีกรรมของเขาหรือไม ภิกษุสามเณรรูปนั้น 
ก็ยังนาไหว  
        อนึ่ง การแสดงความเคารพกันตามความแกออนโดยพรรษาของพระภิกษุท้ังหลายน้ัน เปนเร่ืองตาง 
หากจากการดาํเนินกจิการของสงฆท่ีเรียกวาสังฆกรรม เพราะสังฆกรรมสําเร็จดวยมติของสงฆ ซ่ึงพระ 
[๒ภิกษุผูเฉียบแหลม สามารถเปนผูดําเนินการประชุม] สวนภิกษุท่ีจะเปนประมุขหรือหัวหนาก็เปน 
เร่ืองของภิกษท้ัุงหลายพรอมกันเคารพนบัถือโดยกําหนดเอาภกิษุผูมีคุณสมบัติเหมาะสม ท่ีเรียกวา 
{๑ แมในกรณท่ีีจะไมไหว ไมแสดงความเคารพ ก็เพราะมีเมตตาจิต ไดพิจารณาเห็นแลววา 
การทําเชนนั้นจะเปประโยชนเกื้อกูลแกภกิษุนั้น (แตพึงสังเกตวา ถาจะถือตามคติของ 
ภิกษุสงฆเชนในกรณีลงพรหมทัณฑแกภกิษุ วินย. 7/624/389 หรือของภิกษณุีสงฆ  
ในกรณีประกาศไมไหวภกิษุรูปใดรูปหนึง่ วินย.78/534/336 การกระทําเชนนี้ควร 
ใหเปนไปโดยมติรวมกันของชุมชน)} 
{๒ ภิกษุผูเฉียบแหลมสามารถ (พฺยตฺต ปฏิพล) เปนผูประกาศเร่ืองใหสงฆทราบ  
ตั้งญัตติ ขอมติ และประกาศมติสงฆ  ไดแกตําแหนงท่ีเรียกวาผูสวดกรรมวาจา  
(เชนท่ีเรียกในการอุปสมบทวา กรรมวาจาจารย หรือคูสวด) แตในสมัยปจจุบัน 
คนท่ัวไปอาจไมคอยทราบความหมายและความสําคัญของตําแหนงน้ี เพราะ 



สังฆกรรมสืบทอดมาโดยเนนในรูปของพธีิกรรมตามประเพณี (สังฆกรรมตางๆ 
เชน อุปสมบท วินย.4/86/104; 7/578/357; อุโบสถ=4/149/203; กําหนด 
สีมา=4/154/209; ปวารณา=4/226/313; กฐิน=5/96/136; แตงต้ังภกิษ ุ
เปนเจาหนาท่ีตางๆ = เชน 5/141-/195-9, 7/278/126; 327-332/146-8;  
การลงโทษ เชน 6/3/4; 44/19; 88/42; 134/62; 175/76; 7/114/43;  
การระงับอธิกรณเชน 6/611/324; 627/331; สังคายาน=7/615/381; ฯลฯ)}  
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ปสาทนียธรรม [๑ (ธรรมเปนท่ีตั้งแหงความเล่ือมใส)] ซ่ึงภิกษุผูบวชนานมีประสบการณมาก 
ยอมควรท่ีจะมีโอกาสไดรับฐานะน้ีมากกวาภิกษุผูบวชภายหลัง เพราะไดมีเวลาท่ีจะศึกษา 
ปฏิบัติฝกปรือตนมานานกวา 
        บทบัญญัติในวนิัยซ่ึงแสดงถึงเจตนารมณท่ีมุงเพื่อประโยชนของสวนรวม ใหความสําคัญแกสงฆ  
ท่ีควรกลาวไวในท่ีนี้ อีกอยางหนึ่ง ไดแกพทุธบัญญัติไมใหภิกษุอวด อุตริมนุษยธรรม คือคุณวิเศษหรือ 
การบรรลุธรรมอยางสูงท่ีเกนิปกติของมนษุยสามัญ เชน สมาธิ ฌาน สมาบัติ มรรคผล ถาอวดโดยที่  
ตนไมมีคุณวิเศษน้ันจริง คือหลอกเขา ยอมตองอาบัติปาราชิก [๒ ขาดจากความเปนภกิษุ] แตถึงแมวา 
จะไดบรรบลุคุณวิเศษน้ันจริง ถาพูดอวดหรือบอกกลาวแกชาวบาน หรือผูอ่ืนใดท่ีมิใชภิกษหุรือภกิษณุี  
ก็ไมพนเปนความผิด เพยีงแตเบาลงมา [๓ เปนอาบัติปาจติตีย] ตนเหตุท่ีจะใหมีพุทธบัญญัตินี้ เกิดจาก 
ในคราวทุพภกิขภัย ภิกษุพวกหนึ่ง คิดหาอุบายจะใหพวกตนมีอาหารฉันโดยไมลําบาก จึงกลาวสรรเสริญ 
กันและกันใหชาวบานฟงตามท่ีเปนจริงบาง ไมจริงบาง วาทานรูปนั้นไดฌาน ทานรูปนั้นเปนโสดาบัน 
ทานรูปนั้นเปนพระอรหนัต ทานรูปนั้นไดอภิญญา 6 เปนตน ชาวบานเล่ือมใสพากันบํารุงเล้ียงภิกษุกลุม 
นั้นอยางบริบูรณ เม่ือพระพทุธเจาทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทข้ึนหาม โดยทรงติเตียนวาไมสมควร 
ท่ีจะอวดอางคุณความดพีิเศษกันเพราะเหน็แกทอง และสําหรับผูท่ีอวดอางโดยไมเปนจริง ทรงติเตียน 
อยางรุนแรงวาเปนมหาโจรท่ีเลวรายท่ีสุดในโลก เพราะบริโภคอาหารของชาวบานชาวเมืองโดยฐานขโมย 
        พุทธบัญญัติอีกขอหนึ่ง ในจําพวกหามอวดอุตริมนษุยธรรม คือสิกขาบทท่ีมิใหภิกษแุสดงอิทธิ- 
ปาฏิหาริยแกชาวบาน ภิกษใุดแสดงภกิษนุัน้มีความผิด [๔ ตองอาบัติทุกกฏ] ตนเหตุเกิดจากเศรษฐีทาน 
หนึ่ง เอาบาตรไมจันทรแขวนไวท่ีปลายไมไผ แลวประกาศทาพิสูจนวา ใครเปนพระอรหันต มีฤทธ์ิจริง 
ก็ขอถวายบาตรนั้น แตใหเหาะไปเอาลงมาเอง พระปณโฑลภารัทวาชะไดยินคําทา ประสงคจะรักษา 
เกียรติของพระศาสนา จึงเหาะข้ึนไปเอาบาตรลงมา ทําใหชาวเมืองต่ืนเตนเล่ือมใสกนัมาก พระพุทธเจา 
ทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทหาม โดยทรงตําหนิวา ไมสมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริย ซ่ึงเปนธรรมลํ้า 
สามัญมนุษย เพราะเหน็แกบาตรท่ีเปนของมีคาตํ่า ทรงเปรียบการทําเชนนั้นวา เปนเหมือนสตรีท่ีเผย 
อวัยวะพึงสงวนใหเขาดูเพราะเหน็แกเงินทองของตํ่าทราม 
{๑ ม.อุ.14/113/94; และพึงด ูอุรุเวลสูตร ใน องฺ.จตุกกฺ.21/22/28 ดวย (อยางไรก็ดี  
ระบบการบริหารของสงฆเชนนี้ ยอมตองอาศัยระบบการฝกฝนอบรมเบ้ืองตนท่ีเปนเหตุกอน  
(การฝกหดัขัดเกลาท่ีเร่ิมแตบวช) ในสมัยใด ระบบการศึกษาอบรมท่ีเปนเหตุนัน้บกพรอง 
หรือขาดหาย ระบบปกครองสงฆพุทธแบบเดิมนี้ กไ็มอาจดําเนนิไป กลายเปนตองอาศัย 
ระบบอ่ืนเขามาแทน ท้ังนี้เพราะระบบสงฆแท อาศัยรากฐานคือมีมวลภกิษุสมาชิกซ่ึงมี 
การศึกษา (ท่ีแท) เปนผูขัดเกลาดีแลว นอกจากนั้นมีขอนาสังเกตอีกอยางหนึ่งวา ใน 
บางสมัยท่ีระบบนี้เลือนลางไปแลว เม่ือรูตวัคิดจะร้ือฟนข้ึนใหม บางทีก็มุงแตเรียกรอง 



เอาผล โดยมิไดคํานึงท่ีจะทําเหตุ)} 
{๒ วินย.1/227-231/165-171} 
{๓ วินย.2/304-5/208-211 3 
{4 วินย.7/29-33/12-1}  
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        ตามเร่ืองท่ีเกิดข้ึนนั้น เหตุผลสวนท่ีปรากฏชัด ซ่ึงพระพุทธเจาทรงปรารภกอนท่ีจะทรงบัญญัติ 
สิกขาบทเหลานี้ ก็คือ เปนการไมสมควรท่ีจะอวดคุณความดีและความเกงกลาสามารถพิเศษของตน 
เพราะเห็นแกลาภ สักการะ หรือผลประโยชนตางๆ แตในเวลาท่ีทรงบัญญัติจริง ปรากฏวาทรงเปด 
กวางใหสิกขาบทนั้นมีขอบเขตครอบคลุมเหตุจูงใจทุกอยาง ไมจํากัดเฉพาะการอวดหรือแสดงเพราะเห็น 
แกลาภ สักการะ และผลประโยชนท่ีจะไดเทานั้น ในเร่ืองนี้เพื่อเสริมความเขาใจใหกวางข้ึน สมควรท่ี  
จะพิจารณาถึงเจตนารมณท่ีลึกซ้ึงลงไปอีกดวย เชน การท่ีไมทรงประสงคใหประชาชนต่ืนเตนหลงใหล 
กับส่ิงท่ีเขาใจวาสูงสงเกินวสัิยของตน แลวหันไปคิดพึ่งพาฝากความหวังไวกับผูอ่ืน ส่ิงอ่ืน[๑จนละเลยการ 
เพียรพยายามทําตามเหตุผลท่ีเปนวิสัยของตน] ดังนีเ้ปนตน แตส่ิงท่ีควรพูดถึงในท่ีนีก้คื็อ เจตนารมณ  
ท่ีคํานึงถึงสงฆ ตามหลักการของพระพุทธศาสนา การดํารงอยูแหงธรรมวินัยเพื่อประโยชนสุขของชาว 
โลกน้ัน ข้ึนอยูกับสงฆท่ีเปนสวนรวม การท่ีจะสืบตอพระศาสนาหรือรักษาธรรมวินยั จึงตองทําใหสงฆ  
คงอยูยั่งยนื พดูอยางชาวบานวา พระพุทธเจาทรงฝากธรรมวินัยไวกับสงฆ มิใชไวกบับุคคลผูใดผูหนึ่ง 
ซ่ึงไมอาจคงอยูไดนาน พระพุทธเจาทรงมุงหมายใหประชาชนทํานุบํารุงภิกษุท้ังหลายและสัมพันธกบั 
ภิกษุท้ังหลายในฐานะทีเ่ปนสงฆ ใหทานบํารุงและสัมพันธกับพระภิกษุ ในฐานะท่ีทานเปนภิกษุรูปหนึ่ง 
หรือเปนตัวแทนผูหนึ่งของสงฆ ไมใชในฐานะบุคคลช่ือ ก. ช่ือ ข. ช่ือ ค. แมวาภิกษรูุปใดรูปหนึ่งหรือ 
บางรูปเกงกลาสามารถหรือบรรลุธรรมวิเศษ ความสัมพนัธของทานกบัประชาชนกจ็ะแสดงออกทางสงฆ  
หรือผานสงฆ ใหสงฆมีสวนรวมในผลสําเร็จของทานดวย คําท่ีพูดนีพ้อจะมองเห็นไมยาก ในกรณีท่ี  
ภิกษุรูปหนึ่งมีความดีงามความสามารถพิเศษ ถาความดงีามความสามารถน้ันเปนไปในฐานะท่ีทานเปน 
ภิกษุรูปหนึ่ง ผลไดท่ีมีมาถึงภิกษุรูปนั้นจะมีมาถึงสงฆดวย หรือสงฆจะมีสวนไดรับผลดวย สงฆจะ 
เจริญงอกงามไปกับภกิษุรูปนั้น แตในทางตรงขาม ถาความดีงามความสามารถของภิกษุนั้น แสดงออก 
ในฐานะบุคคลผูมีช่ือนี้โดยเฉพาะ เปนพวกกลุมนั้นกลุมนี้โดยเฉพาะ ภกิษุนั้นจะเจริญเติบโตข้ึน แตเปน 
ความเจริญเติบโตสวนตัวหรือเฉพาะกลุมของตัวท่ีบ่ันรอนใหสงฆซูบโทรมออนแอลง การอวดคุณวิเศษ 
ของภิกษุ ยอมทําใหประชาชนรวมจุดความสนใจไปท่ีภิกษุนั้น และหันไปทุมเทความอุปถัมภบํารุงให  
ในเวลาเดียวกนั สงฆจะดอยความสําคัญลง ภิกษุสวนใหญไมไดรับความเอาใจใส ขาดผลได และ 
สงฆสวนรวมก็จะออนกําลังลง ดวยเหตุนี้ จึงมีตัวอยางพระอรหันตบางทานในสมัยพทุธกาล เม่ือความดี  
เดนและความสามารถพิเศษของทานปรากฏเปนท่ีรูข้ึน และในเม่ือความสนใจตอตัวทานเปล่ียนจากความ 
สนใจในฐานะภิกษุรูปหนึ่ง กลายไปเปนความผูกพันในตัวบุคคล พรอมกับมีลาภผลติดตามมา [๒ตัวทาน 
กลายเปนท่ีรวมความสนใจแทนสงฆ หรือเปนเหตุใหความสนใจตอภกิษุสวนมากและความสําคัญของ 
สงฆลดลง  ทานก็หลีกออกไปเสียจากท่ีนั้น] 
{๑ ดู ตอนคอไปท่ีวาดวยเร่ืองพนสามัญวสัิย} 
{๒ พึงพิจารณาเร่ือง พระอิสิทัตตะ และพระมหกะ ใน ส.สฬ.18/546-557/349-358; องฺ.อ.1/417}  
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        กลาวโดยสรุป การอวดหรือบอกกลาวอุตริมนุษยธรรมคือคุณวิเศษของตนแกชาวบาน  
แมจะเปนจริงก็มีผลเสียหารที่ สําคัญแกสวนรวมดังนี ้
        1. ทําใหชาวบานต่ืนเตนระดมความสนใจมารวมท่ีบุคคลผูเดียว หรือกลุมเดียว แทน 
สนใจสงฆดังไดกลาวแลว และชาวบานผูไมรูไมเขาใจกจ็ะคิดเปรียบคิดเทียบเกิดความรูสึก 
ดูถูกดูแคลนทานอ่ืน กลุมอ่ืน อยางถูกตองบาง ผิดพลาดบาง เปนโทษแกตนเอง และ 
แกพระศาสนาโดยสวนรวม ความขอนี้สัมพันธกับขอตอๆ ไปดวย 
        2. เม่ือมีการอวดกันได ไมเฉพาะทานท่ีรูจริงไดจริงเทานั้นท่ีจะอวด ทานท่ีสําคัญ 
ตนผิดก็จะอวด แตท่ีรายแรงยิ่งก็คือ เปนชองใหผูไมละอายท้ังหลายพากันฉวยโอกาส 
อวดกนัวุนวาย ชาวบานซ่ึงไมไดรูไมไดมีประสบการณเอง ก็แยกไมถูกวาอยางไหนจริง 
อยางไหนเท็จ บางคราวท่ีเท็จมองในสายตาชาวบาน กลับเห็นเปนอัศจรรยนาเช่ือถือกวา  
ดังท่ีผูเช่ียวชาญการหลอกหรือเลนกลลวงชาวบานไดสําเร็จกันมามาก ขอนี้สัมพันธกบั 
ขอตอไปอีก 
        3. ชาวบานระดับโลกียปุถุชนท้ังหลายมีความพอใจนิยมชมชอบตางๆ กัน ตื่นเตน 
ในตางส่ิงตางระดับกัน และผูท่ีบรรลุธรรมวิเศษ ก็มีบุคลิกลักษณะคุณสมบัติและความ 
สามารถดานอ่ืนๆ ตางๆ กันไป มิใชจะมีคุณสมบัติท่ีพรอมจะเปนผูนําตามรอยบาท 
พระศาสดาไดเหมือนกนั บางทานบรรลุธรรมวิเศษแลวพดูสอนอธิบายไมเปน คลายกบั 
พระปจเจกพุทธะ สูแตพระพหูสูตท่ียังไมบรรลุก็ไมได เปรียบไดกับคนท่ีไดไปเท่ียวถ่ิน 
หางไกลเห็นมาดวยตนเอง กลับมาแลวบางคนพูดคุยเลาใหคนอ่ืนฟงไมจับจิตจูงใจ  
สวนบางคนไมเคยไปจริงเลย แตเลาไดเปนคุงเปนแควนาต่ืนเตนเหมือนอยางคุณครู 
บางทานสอนวิชาภูมิศาสตรเมืองฝร่ังเกงท้ังท่ีตนเองไมเคยไป หรือในดานบุคลิกลักษณะ  
บางทานสําเร็จอริยผลแลวก็จริง แตรูปรางไมชวนเล่ือมใสเชนอยางพระอรหันตช่ือ  
ลกุณฎกภัททิยะ ผูมีรางเต้ียคอม ถูกพระหนุมเณรนอยคอยลอเลียนเยาแหยอยูเสมอ  
[๑ จนพระพุทธเจา ตองทรงชวยอนเุคราะห] ในกรณเีชนนี้ทานท่ีบรรลุจริงนั่นแหละ  
เม่ืออวดแลวกลับจะทําใหคนไมเช่ือ หรือถาเช่ือเขาก็เลยหมดหรือคลายความเล่ือมใส 
ในพระศาสนาลงไป สวนคนท่ีไมไดจริง แตพูดคลอง หลอกเกง ลักษณะดี กลับนําฝูงชน 
สูทางผิดไปไดจํานวนมาก 
        4. เม่ือทานที่บรรลุจริง สอนเกง อวดแลวสอนบาง ทานท่ีบรรลุจริง สอนไมเปน  
แลวพูดออกมาบาง ทานท่ีไมรูจริงสําคัญตนผิดคิดวาบรรลุแลวเท่ียวบอกเลาไวบาง  
ทานท่ีไมบรรลุแตชอบหลอกพูดลวงเขาไปบาง ตอไปหลักพระศาสนาก็จะสับสนปนเป 
ฟนเฟอน ไมรูวาอันใดแทอันใดเทียม บางทานมีสวนรูจริงในประสบการณบางแงบางอยาง  



แตทําอรรถกับพยัญชนะใหเคล่ือนคลานจากกัน เพราะหยอนความรูทางปริยัติ ก็ทําให 
หลักธรรมสับสน เสียเอกภาพแหงคําสอนของพระศาสดา ความจริงนัน้การยืนยันความ 
ตรัสรูเปนภารกิจของพระศาสดา ซ่ึงเปนผูนําในเม่ือจะทําหนาท่ีตั้งพระศาสนาและปกปอง 
พระศาสนานัน้พรอมท้ังหมูสาวก สวนหมูสาวกภายหลังเม่ือสมัครเขามาก็คือยอมรับ 
คําสอนของพระศาสดาแลว การยืนยันหรืออางอิงจึงไปอยูท่ี องคพระศาสดาและคําสอน 
ของพระองค ความรับผิดชอบในการสอนไมอยูท่ีอางการบรรลุของตน แตอยูท่ีสอนให 
ตรงกับคําสอนของพระศาสดา หรือสอนตัวพระพุทธศาสนาแทๆ ดังนั้น สาวกท้ังหลาย 
จึงมุงวาจะสอนใหถูกตองตามคําสอนของพระพุทธเจาเอาความซ่ือตรงตอคําสอนของ 
พระศาสดาเปนเกณฑวดัความถูกตองของการสอนพระพุทธศาสนา ไมจําเปนตองอาง 
การบรรลุ ของตนเปนหลักเกณฑตัดสิน จึงทําใหดํารงเอกภาพแหงคําสอน และเอกภาพ 
แหงพระพุทธศาสนาท้ังหมดเอาไวได  
        อนึ่ง เม่ืออวดคุณวิเศษออกไปแลว มีผูเล่ือมใส เอาลาภสักการะมาถวาย  
ของถวายน้ันกลายเปนของท่ีไดมาเพราะการพูดอวดนั้นเอง ทางพระวนิยัถือวาเปนลาภไมบริสุทธ์ิ  
        พูดใหลึกลงไปอีก ทานวา ไมตองกลัววาผูบรรลุอริยผลแลวจะมาพดูอวดอางหรือ 
ปาวประกาศ เพราะเปนธรรมดาของพระอริยะท้ังหลายเองท่ีวาทานไมอวด หรือพดูอีก 
อยางหนึ่งวา ผูท่ีอวดวาตนเปนพระอริยะ กคื็ออวดวาไมไดเปนอริยะนั่นเอง 
{๑ ส.นิ.16/704/325, ขุ.อุ.25/151/200; ธ.อ.4/35; 7/44; ชา.อ.3/189}  
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ผูท่ีอวดคุณวิเศษท่ีมีจริง จะมีก็แตปุถุชนซ่ึงไดคุณวิเศษข้ันโลกีย เชน[๑ ฌานสมาบัติ เปนตน] 
        เร่ืองท่ีพูดมานี้ โยงไปถึงคติเกี่ยวกับสังฆทานซ่ึงเปนธรรมสําคัญอีกขอหนึ่ง ทานคือการให 
ในทางพุทธศาสนา แบงเปน 2 อยางคือ ใหแกบุคคลหรือใหเจาะจงจําเพราะตัวผูนัน้ผูนี้  
เรียกวา ปาฏิปุคคลิกทานและใหแกสงฆหรือใหมุงเพื่อสวนรวม เรียกวา สังฆทาน คําสอน 
ในเร่ืองนี้มีวา สําหรับการใหแกบุคคลการใหแกคนช่ัวหรือคนมีคุณความดีนอย มีผลนอย 
การใหแกคนมีคุณความดีมาก มีผลมาก แตการใหแก สวนรวมหรือสงฆ มีผลมากกวา 
การใหแกบุคคลไมวากรณใีดๆ พระพุทธเจาทรงแยกประเภทปาฏิปุคคลิกทาน หรือ 
การใหแกบุคคลออกไป เชน ใหแกพระพุทธเจา ใหแกพระปจเจกพุทธเจา ใหแก  
พระอรหันตสาวก ตลอดลงไปจนถึงใหแกปุถุชนมีศีล ปุถุชนทุศีล และใหแกสัตวดิรัจฉาน  
ทรงเปรียบเทียบวา ใหแกสัตวดิรัจฉานมีคุณความดเีปนรอย ใหแกปุถุชนทุศีลมีคุณความดี 
เปนพัน ใหแกปุถุชนมีศีลมีคุณเปนแสน ใหแกนกับวชภายนอกท่ีไมมีราคะ มีคุณเปนแสนโกฏิ  
ใหแกพระโสดาบัน มีคุณเปนอสงไขย ใหแกบุคคลมีคุณความดียิ่งกวานั้นไปเปนอันไมตองพูดถึง 
สวนของที่ใหเพื่อสงฆก็อาจจะถวายแกสงฆสองฝาย (ภกิษุสงฆ และภกิษุณีสงฆ) มีพระพุทธเจา 
เปนประมุข ซ่ึงนับวาเปนสังฆทานข้ันครบถวนท่ีสุด ถัดจากนั้นก็อาจถวายแกสงฆสองฝายใน 
เม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานแลว ตลอดลงมาจนถึงถวายโดยใหจัดภิกษุหรือภกิษณุี จํานวน 
เทานั้นเทานีจ้ากสงฆมารับ (เปนตัวแทนสงฆโดยไมเจาะจงวาองคนั้นองคนี้) หรือแมแต 
เม่ือกาลเวลาลวงไปนาน ธรรมวินัยจวนจะส้ิน จะถวายแกพวกพระทุศีลเหลือแตผาเหลือง 
หอยคอ แตถวายในนามของสงฆ ก็ยังมีผลมากมาย พระพุทธเจาทรงสรุปวา 
        [๒ “เราไมกลาววา ปาฏิปุคคลิกทาน (ใหแกบุคคล) มีผลมากกวาของท่ีใหแกสงฆ  
โดยปริยายใดๆ เลย”]. 
        พระพุทธเจาเคยทรงสนทนากับคฤหบดีคนหน่ึงในเรือ่งนี้ พระองคตรัสถามวา  
“นี่แนะทานคฤหบดี ทานในตระกูล ทานยงัใหอยูหรือ ? 
        คฤหบดีทูลตอบวา “ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยังใหอยู และ ทานนัน้ขาพระองคใหใน 
พระภกิษุผูถืออยูปาเปนวัตร ถือบิณฑบาตเปนวัตร ถือครองผาบังสุกุลเปนวัตร ซ่ึงเปนพระอรหนัต 
หรือบรรลุ อรหัตตมรรค” 
        พระพุทธเจาไดตรัสแนะนําวา ทานคฤหบดีเปนคฤหัสถ อยูครองเรือน ยุงอยูกับครอบครัว ยาก 
ท่ีจะรูไดวา พระองคไหนเปนพระอรหนัต หรือบรรลุอรหัตตมรรค, ไมวาพระอยูปาหรือพระอยูถ่ินบาน 
ไมวาพระถือบิณฑบาตหรือพระรับนิมนต ไมวาพระถือหมผาบังสุกุล หรือพระหมจวีรท่ีคฤหบดีถวาย 
ถาเปนคนฟุงซาน ถือตัว เหอเหิม ปากกลา พูดเลอะ สติเฟอน ไมมีสัมปชัญญะ ใจไมตัง้ม่ัน จิตพลาน 
ไมสํารวจอินทรีย ก็นาติเตียนท้ังนั้น ถาไมฟุงซาน ไมถือตัว ไมเหอเหิม ไมปากกลา ไมพูดเลอะ 



มีสติม่ัน มีสัมปชัญญะ ใจต้ังม่ัน จิตแนวแน สํารวมอินทรีย ก็นาสรรเสริญท้ังนั้น แลวตรัสเชิญชวน 
{๑ ดู วินย.อ.2/304} 
{๒ ดู ม.อุ.14/710-713/458-461; และพึงเทียบ องฺ.นวก.23/224/407}  
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[๑ คฤหบดีใหใหทานในสงฆ เม่ือใหทานในสงฆ จิตจกัผองใส เม่ือจิตผองใส ตายก็ถึงสุคติ] 
        รวมความวา การแสดงออกและการปฏิบัติตนของพระภิกษุ นอกจากมุงเพื่อฝกอบรมตนแลว พงึ 
คํานึงถึงประโยชนสุขของสงฆและประชาชน อยางนอยท่ีสุดในข้ันตน จะตองทําใหคนท่ีเขามาเกี่ยวของ 
กับตน หรือคนท่ีตนเขาไปเกี่ยวของ มีจิตใจปลอดโปรงเบิกบานผองใสดวยขอปฏิบัติทางวินยั ข้ันตอไป 
ถาสามารถยิ่งกวาน้ัน ก็พึงทําใหเขาเจริญงอกงามข้ึนโดยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา ดวยการ 
แนะนําส่ังสอนธรรม พูดอีกอยางหนึ่งวา พระภกิษุมีหนาท่ีเพื่อชาวบานอยู 2 ดาน หนาท่ีทางวินยัไดแก  
ทําจิตใจของประชาชนใหผองใสดวยศีลวัตร และหนาท่ีทางธรรมไดแก นําเอาความจริง ความดีงาม 
ไปเผยแพรใหเขาเจริญยิ่งข้ึนไป สวนคฤหสัถ คือชาวบาน เม่ือเขาไปเกีย่วของกับพระภิกษุ พึงมุงเพือ่ 
ประโยชนทางจิตใจ ท่ีจะไดรับส่ิงซ่ึงทําใหเจริญกาวหนายิง่ข้ึนไปในธรรม และเม่ือจะอุปถัมภบํารุงพระ 
ภิกษุ พึงคํานึงถึงประโยชนท่ีสงฆจะไดรับ แมในกรณท่ีีเปนปาฏิบุคลิก เม่ือจะเลือกเกีย่วของหรือบํารุง 
ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง กพ็ึงทําดวยประสงคท่ีจะใหสงฆดํารงอยูยั่งยืน เพื่อประโยชนสุขแกชนจํานวนมาก 
ตลอดกาลยาวนาน 
         
สรุปความ 
        เนื้อหาเทาท่ีกลาวมาแลวในบทนี้ ไดบรรยายเจตนารมณทางสังคมของศีล ซ่ึงแสดงออกในรูป 
ลักษณะตางๆ เฉพาะบางแงบางดานท่ีเหน็วานาสังเกต ความจึงยังออมคอมและยอนไปยอนมา เหน็ควร 
สรุปย้ําไว ณ ท่ีนี้วา สาระสําคัญ ท่ีเปนแกนกลางแหงเจตนารมณทางสังคมของศีล โดยเฉพาะศีลท่ีเปน 
ระดับวนิัย ก็คือ ความเคารพในสงฆ การถือสงฆและกิจของสงฆเปนใหญ การถือความเจริญม่ันคงของ 
สงฆหรือประโยชนสุขของสวนรวมเปนสําคัญ และการมีความรับผิดชอบอยางสูงตอสงฆและประโยชน  
สุขของสงฆ เจตนารมณนี้ พระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลายไดประพฤติปฏิบัตินําเปนแบบอยาง 
ไวแลว 
        ความเคารพในสงฆ มีความหมายเน่ืองอยูดวยกนักบัความเคารพในธรรมและความเคารพในวนิัย 
หรือความเคารพธรรมวินยั เพราะการรับผิดชอบตอสงฆและปฏิบัติเพือ่ประโยชนสุขแหงสงฆ ก็คือ 
[๒ การปฏิบัตท่ีิชอบดวยธรรมและเปนไปตามวินยั] 
        การมีความรับผิดชอบตอสงฆและประโยชนสุขของสงฆ มีความหมายเนื่องอยูดวยกันกับการปฏิบัติ  
เพื่อประโยชนสุขของพหูชน [๓ เพราะสงฆหมายถึงสวนรวมและสงฆไดมีข้ึนก็เพือ่ประโยชนสุขของพหู
ชน] 
        พระพุทธเจาทรงเปนผูนําในการปฏิบัติเชนนี้ ดังพุทธพจนวา 
{๑ องฺ.ฉกฺก.22/330/437} 
{๒ ดูตวัอยางมติอรรถกถา วินย.อ.3/579} 



{๓ ดูคติแหงการปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชนท่ีกลาวถึงแลวขางตน}  
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        [๑ “ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูทรงธรรม เปนธรรมราชา ทรงอาศัยธรรมน่ันเอง สักการะ 
เคารพ นอบนอมธรรม มีธรรมเปนธงชัย มีธรรมเปนตราชู เปนธรรมาธิปไตย จัดการรักษา คุมครอง 
ปองกันอันชอบธรรม แกภิกษุ...ภิกษุณี...อุบาสก...อุบาสิกาท้ังหลาย โดยนัยวา กายกรรม...วจีกรรม...
มโนกรรม 
...อาชีวะ...คามนิคม อยางนีค้วรเสพ อยางนี้ไมควรเสพ”] 
        [๒ “เราสักการะ เคราพ อาศัย ธรรมท่ีเราไดตรัสรูนั้นเองเปนอยู และเม่ือใดสงฆประกอบดวยความ
เติบ 
ใหญ เม่ือนัน้เรายอมมีความเคารพแมในสงฆ”] 
        [๓ ดวยเหตุนี้ เม่ือมีภิกษุจํานวนมากขึ้น เจริญดวยความรูและประสบการณ คณะสงฆแพรหลายขยาย 
กวางขวางออกไป พระพุทธเจาจึงไดทรงบัญญัติสังฆกรรมประเภทตางๆ ข้ึน และทรงมอบอํานาจใหท่ี  
ประชุมสงฆเปนใหญในสังฆกรรมเหลานั้น เร่ิมแตทรงหยดุเลิกการใหอุปสมบทโดยพระองคเองและโดย 
พระสาวกรายบุคคล เปล่ียนเปนการใหอุปสมบทโดยสงฆ เปนตน] 
        ดังน้ัน เม่ือพระนางมหาปชาบดีโคตมี นําคูผาชุดใหมท่ีทรงตัดเย็บเอง เขามาถวายแดพระพุทธเจา 
พระพุทธเจาจงึตรัสวา : [๔ “ดูกรพระนางโคตมี โปรดทรงถวายแกสงฆเถิด เม่ือทานถวายแกสงฆ ท้ังเรา 
ท้ังสงฆจักเปนอันไดรับการบูชา”] 
        และเม่ือจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน กไ็ดตรัสวา [๕ “ดูกรอานนท ธรรมและวินยัท่ีเราไดแสดงแลว 
บัญญัติแลว แกเธอท้ังหลาย นั้นคือศาสดาของพวกเธอ เม่ือเราลวงลับไป”] 
        ภายหลังพุทธปรินิพพานแลว คราวหนึ่ง วัสสการพราหมณไดถามพระอานนทวา 
        “ทานพระอานนทผูเจริญ มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหม ท่ีทานพระโคตมะไดทรงแตงตั้งไววา : เม่ือเรา
ลวงลับ 
ไป ภิกษุนี้จกัเปนท่ีพึ่งพานกัของเธอท้ังหลาย ซ่ึงเปนผูท่ีพวกทานคอยแลนเขาหาอยูในบัดนี?้” 
        พระอานนทตอบวา ไมมี และแมแตภกิษุท่ีสงฆเลือกตั้ง ท่ีภกิษุเถระจํานวนมากแตงต้ังเตรียมไว  
ลวงหนากอนพุทธปรินิพพาน ก็ไมมี แตกระน้ัน “ดูกรพราหาณ พวกเรามิใชจะไรท่ีพึง่พํานัก พวกเรามี  
ท่ีพึ่งพานัก คือ มีธรรมเปนท่ีพึ่งพานัก” 
        ทานอธิบายการมีธรรมเปนท่ีพึ่งพํานกัวา 
        “ดูกรพรามหณ สิกขาบทท่ีพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงรูผูทรงเห็นพระองคนั้น 
ทรงบัญญัติไว ปาติโมกขท่ีทรงแสดงไว มีอยู ซ่ึงเม่ือถึงวนัอุโบสถ พวกขาพเจามีจํานวนเทาใดอาศัยเขต
คาม 
หนึ่งอยู ท้ังหมดทุกรูปนั้นก็จะมาประชุม ณ ท่ีเดียวกัน คร้ันแลวจะเชิญภกิษุรูปท่ีทรงจําปาติโมกขไดคลอง
ให  



สวดแสดง ถาขณะเม่ือสวดแสดงอยู ปรากฏภิกษมีุอาบัติคือมีโทษท่ีลวงละเมิด อาตมภาพท้ังหลาย จะปรับ 
{๑ องฺ.ปฺจก.22/133/168; ดปูระกอบท่ี องฺ.ติก.20/453/138; ขุ.ปฏิ.31/615/525} 
{๒ องฺ.จตุกฺก.21/21/27} 
{๓ ดู วนิย.4/85/103} 
{๔ ม.อุ.14/707/457} 
{๕ ที.ม.10/141/178.}  
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โทษใหเธอปฏิบัติตามธรรม ตามคําอนุศาสน การท่ีเปนดงันี้จะช่ือวาพวกภิกษุผูเจริญท้ังหลาย  
ทําการปรับโทษ ก็หามิไดธรรม (ตางหาก) ปรับโทษ)” 
        และภกิษท่ีุเปนหลัก ก็มีอยูตามคําอธิบายของทานวา 
        [๑ “ดูกรพราหมณ ธรรมเปนท่ีตั้งแหงความเล่ือมใส 10 ประการ ท่ีพระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงรู ผูทรงเห็น พระองคนั้นไดตรัสไว มีอยู ซ่ึงในบรรดา 
อาตมภาพท้ังหลาย หากผูใดมีธรรมเหลานั้น พวกอาตมภาพก็จะสักการะ เคราพ นับถือ  
บูชา อิงอาศัยทานผูนั้น เปนอยู”] 
        [๒ ภกิษผูุไดรับมอบหมายใหวินจิฉัยอธิกรณ (ตัดสินคดี) ตองถือหลักปฏิบัติวา  
พึงเปนผูเคารพสงฆ มิใชเคารพบุคคล พึงเคารพสัทธรรม (ความจริง ความถูกตอง  
ความเปนธรรม) มิใชเคารพอามิส] 
        [๓ พระอรหันตสาวกผูใหญก็ตองประพฤตินําเปนตัวอยางในการเอาใจใสกจิของสงฆ เชนเร่ืองท่ี  
พระพุทธเจาทรงเตือนใหพระมหากัปปนะไปรวมประชุมอุโบสถสังฆกรรม ตรวจสอบทบทวนการ 
ประพฤติปฏิบัติตามพระวนิัย แมวาทานเปนพระอรหนัตผูบริสุทธ์ิอยูแลว] [๔ และพระมหากัสสปอยูหาง
ท่ี  
ประชุมสงฆทําอุโบสถประมาณ 4 กิโลเมตร เม่ือถึงวันอุโบสถ แมจะเดินทางลําบากตองลุยขามแมน้ํา 
สายหนึ่งระหวางทาง ทานก็เดินเทาไปเขารวมประชุม] 
        พระภกิษอุรหันตหรืออนาคามีท่ีเขานโิรธสมาบัติได กอนจะเขาสมาบัตินั้นตองกําหนดใจไวกอนวา 
“ถาเม่ือเราเขานิโรธอยู 7 วัน สงฆตองการจะทําสังฆกรรมอะไรสักอยางหนึ่ง เชน ญัตติกรรม เปนตน 
เราจักออกทันที ไมทันใหภกิษุใดตองมาเรียก” [๕ เพราะอาณา คือ อํานาจของสงฆ เปนเร่ืองสําคัญท่ีตอง 
เคารพ] 
        [๖ เม่ือมีเร่ืองราว เหตุการณสําคัญเกี่ยวกับประโยชนสุขของสงฆสวนรวม หรือกระทบถึงความเส่ือม 
ความเจริญของพระศาสนา ภิกษุท้ังหลาย โดยเฉพาะพระอรหันต จะตองใสใจขวนขวายจัดทําดําเนนิ 
การ เชน การจดัทําสังคายนา ชําระสงฆใหบริสุทธ์ิ การปกปองธรรมจากความคลาดเคล่ือนหรือจาก 
บุคคลและลัทธิท่ีจวงจาบกลาวราย การรักษาพระศาสนาใหอยูรอดระหวางมีภยั ตลอดจนการชวยกนั 
สรางสรรหาและรักษาตัวบุคคล ผูสามารถรักษาหรือเชิดชูพระศาสนา เปนตน] และเม่ือกิจของสงฆ  
เกิดข้ึนเชนนั้นแลว ผูใดเพิกเฉยละเลย สงฆยอมลงโทษเอาได แมวาทานผูนั้นจะเปนพระอรหันต และ 
{๑ ม.อุ.14/108-113/91-5; ปสาทนียธรรม 10 นั้น คือ มีศีล เปนพหูสูต  
สันโดษ ไดฌาน 4 และอภิญญา 6} 
{๒ วินย.8/1083/404 (เคารพในท่ีนี้ ถาเกรงเขาใจความหมายในภาษาไทยคลาดเคล่ือน  
ทานแปลวา หนัก คือ หนกัในสงฆ ไมใชหนักในบุคคล หนักในสัทธรรม ไมใชหนกัในอามิส)} 



{๓ วินย.4/153/208} 
{๔ วินย.4/162/214 (วินย.อ.3/134 วาไกล 1 คาวุต คือ 4 ก.ม. 
แตบางทานวา 3 คาวุต คือ 12 ก.ม.)} 
{๕ ดู วิสุทธิ.3/367; ปฏิส.อ.378; วินย.ฎีกา 3/595} 
{๖ เชนสังคายนาคร้ังท่ี 1-2-3 และกรณพีระเจามิลินท (วนิย.7/614/308; 
638-641/403-7; วินย.อ.1/57; มิลินฺท.10; วภิงฺค.อ.581)}  
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เหตุท่ีทําใหไมไดรวมจะเปนกิจสวนตัวท่ีดงีามไรโทษ เชน [๑ เขาฌานสมาบัติอยู เปนตน] ก็ตาม เม่ือ 
สงฆมีมติลงโทษ ผูถูกลงโทษมีโอกาสแถลงช้ีแจงเหตุผล แตเม่ือสงฆช้ีขาดอยางใด ก็ปฏิบัติตามอยางนั้น 
เชน [๒ กรณีของพระอานนทในการสังคายาคร้ังท่ี 1] ดังเคยกลาวถึงในตอนวาดวยภาวะทางความ
ประพฤติ  
ของผูบรรลุนิพพานขางตนแลว 
        ไมเฉพาะเร่ืองราวสําคัญใหญโตเกีย่วดวยความเจริญความเส่ือมของพระศาสนาหรือประโยชนสุข 
ของสวนรวมท้ังหมดเทานัน้ แมแตกิจธุระเล็กๆ นอยๆ ของบุคคลในหมูท่ีตองอาศัยเร่ียวแรงหลายคน 
ชวย เชน การตัดเย็บทําจีวรในสมัยโบราณ เปนตน ก็เปนธรรมเนียมท่ีจะตองเอาใจใสขวนขวายชวยกัน 
จักชวยกนัทํา โดยเฉพาะยิ่งจะตองรวมมือกนัเปนพิเศษในเม่ือเปนเร่ืองเนื่องอยูกับสังฆกรรม เชนใน 
กฐินกรรม ซ่ึงสงฆตกลงกันมอบผาของสวนรวมใหแกภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ภกิษุทุกรูปไมวาจะเปนพระ 
เถระหรือมีคุณพิเศษใดๆ [๓ ก็จะตองมาชวยกันทําผานัน้เปนจีวรใหสําเร็จ] 
        อยางไรกต็าม เร่ืองความรับผิดชอบใสใจชวยกิจธุระในหมูสงหนี ้อาจแยกประเภทเพ่ือจดัระดับ 
ความสําคัญ ไดเปน 2 อยาง คือ 
        [๔ ก. กิจธุรภายในสงฆ ท่ีเปนเร่ืองปลีกยอยเฉพาะสวนเฉพาะกรณ ีหรือกิจธุระของเพื่อนรวมหมู  
คณะซ่ึงพึงเอามใจใสชวยเกือ้กูลกันในฐานะท่ีมีชีวิตอยูรวมกัน อันพึงปฏิบัติตามหลักสรางความสามัคคี  
ซ่ึงเรียกวาสาราณียธรรม ขอท่ีใหตั้งเมตตากายกรรมตอกนั คือ ชวยเหลือกิจธุระกัน เกือ้กูลกัน ชวย 
รักษาพยาบาลกันในยามเจ็บไข เปนตน และตามหลักสาราณียธรรมอีกหมวดหนึ่ง ในขอ กิงกรณีเยสุ  
ทักขตา คือ ขยนัชวยเหลือกจิธุระของผูรวมหมูคณะหรือของชุมชน ไมวาเร่ืองนอย ไมวาเร่ืองใหญ 
เอาใจใสขวนขวายทุกอยาง] 
        [๕ ข. กิจการเก่ียวกับสงฆ ซ่ึงกระทบถึงประโยชนสุขหรือความเจริญม่ันคงของสวนรวมทั้งหมด 
หรือ 
เร่ืองท่ีตองอาศัยการพิจารณาตัดสินใจรวมกัน อันพึงปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมอยางนอยสองขอแรก 
คือ หม่ันประชุมกันเนืองนติย และพรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันออกทํางาน พรอมเพรียง 
กันทํากจิกรณยีของสงฆ] 
        สําหรับกิจธุระประเภทแรก (ก.) ถาภกิษุรูปใดนิ่งดดูายไมเอาใจใสชวยเหลือ ยอมถูกตําหนิติเตียน 
{๑ เชน วินย.อ.1/35; มิลินฺท.12 เปนตน} 
{๒ วินย.7/622/387.} 
{๓ วินย.อ.3/212} 
{๔ สาราณยีธรรมหมวดแรก เชน องฺ.ฉกกฺ.22/282/322; สาราณียธรรมหมวดท่ีสอง  
มาใน องฺ.ทสก.24/50/93 และมักรูจักกนัในชื่อวานาถกรณธรรม เชน องฺ.ทสก.24/17/25  



แตกิงกรณีเยสุทักขตานี้มาในหมวดธรรมอ่ืนอีกหลายแหง เชน วินย.4/100/146;  
องฺ.ปฺจก.22/86/128; องฺ.เอกาทสก.24/221/366} 
{๕ เชน ที.ม.10/70/90; องฺ.สตฺตก.23/21/21; พรอมเพรียงกันออกทํางาน  
(สมคฺคา วุฏฐหิสฺสนฺติ) แปลอีกนัยหนึ่งวา พรอมเพรียงกนัเลิกประชุม (ที.อ.2/160)}  
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และอาจยกข้ึนเปนขอกลาวโทษเพื่อเรียกตัวมาชี้แจงเหตุผลและแนะนาํตักเตือนได แตก็มีขอยกเวน เชน 
งานนั้นมีผูรับผิดชอบโดยเฉพาะจัดทําไดอยูแลว หรือมีผูท่ีชวยเหลือจํานวนมากพอแกการและภิกษนุั้นมี  
กิจสําคัญของตนเองอยู คือสุดแตเหตุผลสมควร ดังตัวอยางเร่ืองภิกษใุหมรูปหนึ่งในเวลาบายเขากุฏิอยู  
เงียบ ภกิษุท้ังหลายทําจวีรกนั ไมออกมาชวย พวกภิกษุจงึไปทูกกลาวโทษเธอแดพระพุทธเจา 
พระองคโปรดใหเรียกตัวเธอมาซักถาม ทรงทราบวาเธอบําเพ็ญฌาน [๑ ก็ตรัสไมใหภิกษุท้ังหลายติเตียน 
เธอ] หรือบางคราวคนหมูมากวุนกังวลกับเร่ืองของสวนรวมอยางไรจุดหมาย ไมไดสาระ ภิกษุท่ีเรง 
ปฏิบัติธรรมเงียบอยูไมมาวุนกับหมู [๒ ยังช่ือวาทําตัวถูกตองกวา] 
        สวนกิจธุระประเภทท่ีสอง (ข.) ไมมีขอยกเวน เพราะเปนกจิสงฆโดยตรง เม่ือสงฆประชุมกัน 
ดําเนินกิจ ท่ีเรียกวาสังฆกรรม ภิกษตุองเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน หากอาพาธหรือมีเหตุใหเขา 
ประชุมไมได [๓ ก็ตองมอบฉันทะแกสงฆดังนี้เปนตน] แตในการรวมขวนขวายจัดดาํเนินการท่ีเปนสวน
ราย 
ละเอียด จะตองคํานึงถึงและใหโอกาสแกบุคคลผูมีหนาท่ีเกี่ยวของหรือผูควรรับผิดชอบในเร่ืองนัน้ๆ ดวย 
คือ จะตองดูตองฟงตองหวังท่ีบุคคลเหลานั้นเปนเบ้ืองตน การไมตระหนักใจ ไมคํานึงถึงพระเถระผูมี  
ประสบการณ ซ่ึงมีฐานะท่ีจะรับผิดชอบ เขาเจากี้เจาการทําวุนไป [๔ ทานวาเปนทางเส่ือมอยางหนึ่งของผู  
ยังเปนเสขะ] 
        เร่ืองของศีลทางดานสังคม ซ่ึงอยูในฝายของวินยันัน้ ยอมครอบคลุมเร่ืองการจัดระเบียบชีวิตดาน 
นอกท้ังหมด เทาท่ีจะชวยทําสภาพความเปนอยูโดยท่ัวไป กิจการท้ังหลายของหมูชน ความสัมพนัธ  
กับสภาพแวดลอม และสภาพแวดลอมท่ีควรจัดได ใหมีสภาวะท่ีเกื้อกลูแกความเจริญงอกงามของชีวิต  
ดานใน และสอดคลองกับการท่ีชีวิตดานในท่ีเจริญงอกงามน้ันจะสะทอนผลดีงามออกมาแกชีวิตดานนอก 
คือเหมาะแกการท่ีทุกๆ คนจะพากนัปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ ปญญา โดยเฉพาะจะไดสามารถฝกจิต 
และปญญาใหเจริญ เพื่อจะไดประสบชีวิตท่ีมีความสุขแทจริง พรอมดวยจติใจท่ีเปนอิสระผองใสเบิกบาน 
ในทามกลางสังคมและสภาพแวดลอมท่ีสงบเรียบรอยร่ืนรมยและรมเย็นเปนสุข 
        ศีลระดับวินัยท่ีไดบัญญัติวางไวแลวอยางครบถวนสําหรับเปนแบบแผนแหงความเปนอยู หรือเปน 
ระบบชีวิตดานนอกท้ังหมดของชุมชนหมูหนึ่งๆ ในทางพระพุทธศาสนา มีแบบอยางท่ีเดนชัดคือ วินัย 
ของสงฆ ผูท่ีไดศึกษาและสังเกตจะเหน็วา วินัยบัญญัติของสงฆมิใชศีลในความหมายแคบๆ อยางท่ีมัก 
เขาใจกนังายๆ แตครอบคลุมเร่ืองเกี่ยวกับความเปนอยูท่ัวๆ ไปเท่ีเรียกวาชีวิตดานนอกของภิกษุสงฆทุก 
แง เร่ิมต้ังแตกาํหนดคุณสมบัติ สิทธิ หนาท่ี และวิธีการรับสมาชิกใหมเขาสูชุมชนคือสงฆ การดูแลฝก 
อบรมสมาชิกใหม การแตงตั้งเจาหนาท่ีทํากิจการของสงฆพรอมดวยคุณสมบัติและหนาท่ีท่ีกําหนดให  
{๑ ส.นิ.16/696-9/322-4} 
{๒ ดเูร่ือง อัตตทัตถเถรวัตถุ ใน ธ.อ.6/24 (บาลี=ขุ.ธ.25/22/37)} 



{๓ เชน วินย.4/182/237} 
{๔ ดู องฺ.สตฺตก.23/26/25}  
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ระเบียบเกี่ยวกบัการแสวงหา จัดทํา เก็บรักษา แบงสรรปจจัย 4 เชน ประเภทตางๆ ของอาหาร 
ระเบียบการรับและจัดแบงสวนอาหาร การทําจีวรและขอปฏิบัติเกี่ยวกับจีวร ประเภทของยา การปฏิบัติ  
ตอภิกษุอาพาธ ขอปฏิบัติของคนไขและผูรักษาพยาบาลไข การจัดสรรท่ีอยูอาศัย ขอปฏิบัติของผูอยู  
อาศัย ระเบียบการกอสรางท่ีอยูอาศัย การดาํเนินงานและรับผิดชอบในการกอสราง การจัดผังท่ีอยูอาศัย 
ของชุมชนสงฆคือวัดวา พึงมีอาคารหรือส่ิงกอสรางอยางใดๆ บาง ระเบียบวิธีดําเนินการประชุม การ 
โจทหรือฟองคดี ขอปฏิบัติของโจทกฺ จําเลยและผูวนิิจฉัยคดี วิธีดําเนนิคดีและตัดสินคดี การลงโทษ 
แบบตางๆ ฯลฯ วาโดยสาระ วินัยก็ไดแก ระบบแบบแผนทั้งหมดสําหรับหมูชนหนึ่ง ท่ีจะใหหมูชนนั้น 
ตั้งอยูไดดี สามารถมีชีวิตอยูตามหลักการของตน และสามารถปฏิบัติกิจดําเนนิการตางๆ เพื่อเขาถึง 
จุดหมายของตน เม่ือพูดในวงกวางตามโวหารปจจุบัน วนิัยมีความหมายครอบคลุม ระบบแบบแผน 
เกี่ยวกับการปกครอง การบริหาร การศาล นิติบัญญัติ การเศรษฐกิจ การศึกษา เปนตน ท้ังหมด 
เทาท่ีชุมชนตลอดถึงประเทศชาติจะตกลงใชปฏิบัติเปนทางการ โดยตราไวเปนธรรมนูญ กฎหมาย 
ประกาศ หรือคําส่ังตางๆ ดวยเหตุนี้ ในทางพระพุทธศาสนา วินยัจึงเปนพื้นฐานท่ีรองรับไว ซ่ึงระบบ 
ชีวิตท้ังหมดท่ีเปนแบบของพระพุทธศาสนา และเปนท่ีอํานวยโอกาสใหการปฏิบัติตามหลักการของพระ 
พุทธศาสนาดําเนินไปไดดวยดี วนิัยของภกิษุสงฆก็เปนเคร่ืองชวยใหสงฆเปนแหลงท่ีบุคคลผูเปนสมาชิก 
คือภิกษุสามารถเจริญงอกงาม ไดรับประโยชนท่ีพึงไดจากพระพุทธศาสนา เม่ือวินยัยงัอยู สงฆก็ยังอยู  
เม่ือสงฆยังอยู ประโยชนท่ีบุคคลพึงไดจากระบบชีวิตแบบพุทธก็จะยังคงอยู โดยเหตุผลนัยนี้ ความ 
เคารพสงฆ การถือสงฆและกิจของสงฆเปนใหญ ความรับผิดชอบตอความม่ังคงและประโยชนสุขของ 
สงฆ จึงเปนเจตนารมณของศีลในทางสังคม 
        วินยัสําหรับภิกษุสงฆท่ีเปนสวนแกนของสังคมพุทธ ทานไดบัญญัติวางสําเร็จรูปไวแลว สวน 
วินัยแบบพุทธชนิดขยายเต็มรูปสําหรับสังคมรอบนอก เปนเร่ืองท่ีพึงนาํเอาเจตนารมณของวินยันัน้มา 
บัญญัติจัดวางใหเหมาะกับสภาพแวดลอมและความเปนอยูตามยุคสมัย ดังตัวอยางท่ีพระเจาอโศกมหาราช 
เปนตนเคยทรงพยายามจัดทํามาแลว 
        เม่ือเขาใจศีลระดับวินยัดีแลว กจ็ะรูจกัแยกไดระหวางศีลท่ีเปนธรรม กับศีลระดับวินัย ศีลท่ีเปน 
ธรรมก็รวมอยูในคําวาธรรม สวนศีลระดับวินัยก็เรียกงายๆ วาวินยั แลวก็จะเขาใจวาเหตุใดแตเดิมทาน 
จึงเรียกพระพุทธศาสนาท้ังหมดวา “ธรรมวินัย” และเหตุใดธรรมและวินัยจึงเปนสวนประกอบท้ังหมด 
ของพระพุทธศาสนา 
        ความหมายอยางงายๆ ของวินัยมี 2 อยางคือ 
        ก. การฝกใหมีความประพฤติและความเปนอยูเปนระเบียบแบบแผน หรือ การบังคับควบคุมตน 
          ใหอยูในระเบียบแบบแผน รวมท้ัง การใชระเบียบแบบแผนตางๆ เปนเคร่ืองจัดระเบียบความ 
          ประพฤติ ความเปนอยูของคน และกิจการของหมูชน  
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        ข. ระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ท่ีวางลงไวเปนหลักหรือเปนมาตรฐานสําหรับใช 
          ฝกคน หรือใชบังคับควบคุมตน ตลอดจนเปนเคร่ืองจัดระเบียบความประพฤติ ความเปนอยู 
          ของคนและกิจการของหมูชนใหเรียบรอยดีงาม 
        ความหมายของวินยัจะชัดแจงสมบูรณตอเม่ือสัมพนัธเช่ือมตอกบัความหมายของธรรม ธรรมเปน 
สวนเนื้อหาและหลักการของความประพฤติและความเปนอยูแบบพุทธ วินัยเปนภาคปฏิบัติท่ีนําเอาเนื้อหา 
และหลักการนั้นไปจดัสรรใหความประพฤติและความเปนอยูแบบพุทธนั้นเกดิมีเปนรูปรางจริงจังข้ึน 
และสามารถแผขยายกวางขวางออกไปในสังคมมนุษย พูดอีกอยางหนึ่งวา วินัยคือเคร่ืองมือของธรรม 
สําหรับจัดสรรสังคมหรือชุมชนใหเปนไปตามหลักการและความมุงหมายของธรรม หรือเปนเคร่ืองมือ 
สําหรับจัดระบบชีวิตแบบพทุธใหเกดิมีเปนจริงข้ึน ธรรมมุงเนื้อหาเนนท่ีบุคคล วินยัมุงรูปแบบเนนท่ี
ระบบ 
        ถาหลงลืมความหมายที่ลึกซองของวินัย ไมนําเอาเจตนารมณทางสังคมของพระพุทธศาสนาที่มีอยู  
ในวนิัยมาใชปฏิบัติ ไมนําเอาสารัตถะของวินัยออกมาจัดดําเนินการในดานวิธีการ และไมจัดสรรระเบียบ 
แบบแผนแหงความเปนอยูและความประพฤติ หรือระบบชีวิตแบบพุทธชนิดท่ีสมสมัยปฏิบัติไดจริงข้ึน 
มาเผยแพร พรอมไปกับการแสดงเน้ือหา และหลักการของธรรม ก็นากลัววาพระพทุธศาสนาจะตอง 
ประสบภาวกรณท่ีเปนผลตอไปนี้ คือ 
        - เขตแดนแหงการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาหรือวงการดําเนินชีวิตแบบพุทธจะ 
รัดตัวแคบเขา และจะเปนแตฝายรับ ไมไดเปนฝายรุกเลย ทําใหชุมชนพทุธถอยรนหางออกไปจากสังคม 
มนุษยยิ่งข้ึนเร่ือยๆ เหมือนหนีไปรวมกนัอยูบนเกาะท่ีถูกน้ําลอมรอบ ขาดจากชาวมนุษยอ่ืน 
        - สภาพแวดลอมตางๆ โดยเฉพาะสภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจปรุงแตงและแรง 
กระทบจากปจจัยนอกอยางอ่ืนๆ โดยท่ีพุทธศาสนาแทบไมมีสวนรวมสรางสรรคควบคุมดวยเลย 
และเม่ือสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีไมเกื้อกลูตอการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนา 
สภาพเชนนัน้ก็จะมีผลกระทบตอพระพุทธศาสนา ซ่ึงอาจเปนไปถึงข้ันท่ีการปฏิบัติตามหลักการของ 
พระพุทธศาสนาไมอาจเปนไปไดเลย หากเปนไปเชนนั้น ก็อาจนับไดวาเปนการปลอยปละละเลยตกอยู  
ในความประมาทอยางหนึ่งของชาวพุทธเอง 
        [๑ ขอกําหนดแหงประเพณีไทยเกีย่วกบัการบวชเรียกท่ีวา เด็กชายไปเรียนหนังสือท่ีวัดบวชเณรบวช 
พระเรียนหนังสือ จะมีเหยาเรือนตองไดบวชเรียนเปนคนสุกกอน นับเปนตัวอยางงายๆ ของการสราง 
วินัยคือระบบชีวิตและระเบียบสังคมแบบพุทธของสังคมไทยอดีต ซ่ึงไดชวยใหวงการดําเนินชีวิตแบบ 
พุทธและพระพุทธศาสนาเองไดเจริญม่ันคงแพรหลายไปในสังคมไทยเปนอยางมาก ความเส่ือมลงของ 
ระบบชีวิตหรือวินัยสวนนี้ ไดมีผลกระทบตอพระพุทธศาสนาในทางท่ีไมนาพอใจอยางไร คงจะเปน 
เร่ืองท่ีมองเหน็ไดไมยาก] 



{๑ ประเพณนีี้ เหมาะสมหรือไม มีแงเสียหรือบกพรองอยางไร ไมเปนขอท่ีจะวจิารณในท่ีนี้}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 517 
        ถาไมเขาใจสารัตถะของวินัยและเจตนารมณของศีลในทางสังคม ไมแตเพยีงเจตนารมณนัน้จะไม  
ขยายกวางออกไปสูการปฏิบัติในสังคมพุทธฝายคฤหัสถท่ัวไปดวย เทานั้น แมแตเจตนารมณสวนท่ีมีอยู  
แลวในวินยัของสงฆเอง ก็จะเลือนลางหดเหลืออยูเพยีงในสภาพของพิธีกรรม 
        ดวยเหตุนี้ หากจะฟนฟูการปฏิบัติวนิัย การเนนแตเพียงความเครงครัดดานรูปแบบอยางเดียวยอ 
ไมเพียงพอ ภารกิจสําคัญท่ียังไมไดทําสืบตอจากเดิม หรือไดหดหายไปแลวยิ่งกวาเดมิ ซ่ึงควรฟนฟ ู 
ก็คือ การรักษาเจตนารมณทางสังคมของศีลในวินยัของสงฆใหคงอยู ไมเลือนลางหดหายไป เหลืออยู  
แตในรูปของพิธีกรรมแหงๆ และอีกอยางหนึ่งคือ การขยายเจตนารมณทางสังคมของศีลนั้นใหกวางออก 
ไปสูการปฏิบัติในสังคมคฤหัสถรอบนอกดวย โดยจัดสรรวินัยท่ีเปนระบบชีวิตและระเบียบสังคมแบบ 
พุทธของชาวบาน ใหเกิดมีข้ึนอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของกาลสมัย.  
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                                                   บันทึกพิเศษทายบท 
                                                สําหรับผูสนใจเชิงวิชาการ 
 
บันทึกท่ี 1 : แสดงธรรม บัญญัติวินัย 
        ธรรม เปนหลักความจริงท่ีมีอยู เปนไปอยูตามธรรมดาของมัน พระพุทธเจาทรงคนพบแลว 
นํามาเปดเผยแสดงไว ตามปกติ จึงพูดวา ธรรมเทศนา แปลวา แสดงธรรม หรือขอความ 
ท่ีแสดงธรรม (คําวา ธรรมบัญญัติ พบใช ในพระไตรปฎกแหงหนึ่งคือ องฺ.ปฺจก.22/73/99 
แตมีความหมายเทากับธรรมเทศนา หรือกวางออกไปอีกหนอยหมายถึงจดัวางหรือเรียบเรียง 
ธรรมใหเปนรูปเปนรางฟงงายข้ึน) สวนวนิัยเปนแบบแผนขอบังคับท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติ คือ 
กําหนดวางลงไวตามความมุงหมายเฉพาะ เพื่อประโยชนแกสงฆท่ีพระองคไดทรงต้ังข้ึน  
(แตก็สัมพนัธกับธรรม คือเพ่ือใหสงฆนั้นไดรับประโยชนจากธรรม หรือเขาถึงธรรมได 
อยางดีท่ีสุด) ตามปกติจึงพูดวา วนิัยบัญญัติ แปลวา บัญญัติวินัยหรือขอบัญญัติในวนิัย 
(คําวา วินัยเทศนา มีใชบาง เฉพาะในคัมภรีรุนหลังมากๆ เชน วินย.ฎีกา.1/7, 108 และใช  
ในความหมายพิเศษ หมายถึงสํานวนวินัยหรือวิธีแสดงวนิัยบัญญัติ); แมวาคําวา “บัญญัติ”  
จะใชกับธรรมดวยในบางคร้ัง (เชน ที.สี.9/298/237;  องฺ.ติก.20/576/368;  
ส.นิ.16/61/30) แตก็มีความหมายเพียงวา เอาความจริงท่ีมีอยู แลวมาวางรูป เรียบเรียง  
จัดลําดับ จัดเขาเปนหมวดหมู เพื่อใหชัดเจนเห็นงาย สะดวกแกการทําความเขาใจ และนํา 
ไปปฏิบัติ มิใชวางขอกําหนดข้ึนใหมอยางในวินยั; พึงสังเกตวา สําหรับพุทธพจนใน 
มหาปรินิพพานสูตร ที.ม.10/141/178 วา “...มยา ธมฺโม จ วินโย เทสิโต ปฺญตฺโต”  
อรรถกถา ที.อ.2/253 ใหแปลวา ธรรมท้ังท่ีแสดงและบัญญัติ วินัยก็ท้ังที่แสดงและบัญญัติ  
ในกรณีนี้ พึงทราบวา คําวาแสดงและบัญญัติท่ีใชกับธรรมและวินยัมีความหมายตางกัน 
ตามแนวท่ีอธิบายมาแลว 
 
บันทึกท่ี 2 : ศีล วินัย ศีลธรรม 
        ศีลที่ยังเปนธรรม (ไมเปนวินยั) ก็คือธรรมข้ันศีล (ไมพึงนํามาสับสนกับคําวา 
ศีลธรรมท่ีใชในภาษาไทยซ่ึงมีความหมายอีกอยางหนึ่งตามแบบของไทย ดังท่ีมัก 
อธิบายกันวา ศีลธรรมหมายถึงศีลและธรรม ศีลคือการเวนช่ัวหรือเวนจากขอหาม  
ธรรมคือความประพฤติดี หรือคําแนะนําส่ังสอนใหทําความดี; แตตามหลักการท่ีแท 
ของพระพุทธศาสนา ธรรมภาคปฏิบัติท้ังหมดก็คือไตรสิกขา ซ่ึงแบงเปน 3 ระดับ  
คือ ศีล สมาธิ และปญญา ท้ังศีล ท้ังสมาธิ ท้ังปญญาลวนเปนธรรมท้ังส้ิน จึงมีธรรม 



ข้ันศีล ธรรมข้ันสมาธิ และธรรมข้ันปญญา, คําวา ศีลธรรม ในภาษาไทย ถาจะแปล 
ใหเขาหลักนี้กต็องวา ธรรมข้ันศีล หรือถาจะใหกวางกวานั้น กว็า ศีลและธรรมอ่ืนๆ  
นอกจากศีล คือรวมถึงสมาธิและปญญาดวย หรือใหศีลในท่ีนี้เทากับคําวาวนิัย  
ศีลธรรมก็จะหมายถึงวนิัยและธรรม ตรงกับคําดั้งเดิมวาธรรมวินัย) 
        ศีล 5 นั้น บาลีช้ันเดิมเม่ือกลาวถึงความประพฤติของคนท้ังไปทานใชวา  
ธรรม 5 (เชน ส.สฬ.18/483/3013; องฺ.ปฺจก.22/145/191; 171-3/227;  
263-266/306-308 และพึงดู องฺ.ทสก.24/161-2/277-281); เม่ือใชในฐานะ 
เปนขอฝกหัดของชาวพุทธคฤหัสถ หรือกฏความประพฤติของอริยสาวกฝายฆราวาส  
เรียกวา สิกขาบท 5 (เชน ที.ปา.11/286/247; ขุ.เปต.26/121/239;  
อภิ.วิ.35/767/388); สวนท่ีเรียกวา ศีล 5 ตรงๆ พบแหงหนึง่ใน วนิย.7/262/117 
และในขอความรอยกรองของคัมภีรช้ันรอง เชน ขุ.พุทธ.33/2/435 ตอมาในช้ันอรรถกถา  
จึงใชกันดื่น 
 
บันทึกท่ี 3 : ความหมายบางอยางของวินยั 
        วินยัตามความหมายวาประมวลบทบัญญัติหรือระเบียบนั้น เรียกตามอรรถกถาวา 
“บัญญัติวินัย” วินัย มีความหมายสําคัญนอกจากน้ีอีก 2-3 นัย ความหมายท่ีนาสนใจ 
และใกลเคียงกับความหมายที่กลาวมานี้ คือ วินัยท่ีใชในคําวา อริยวนิัย ซ่ึงเปนคําท่ีพบบอย 
แปลไดวา แบบแผนของพระอริยะ ระบบชีวิตหรือระบบการฝกฝนอบรมของอารยชน 
เทียบไดกับคําวา สุคตวินยั ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสแสดงความหมายไวเองวา หมายถึง 
พระธรรมอันไดแกพรหมจรรย คือ  
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หลักการครองชีวิตอันประเสริฐ (องฺ.จตุกก.21/160/197) เขากันไดกับท่ีอรรถกถา  
อธิบายวา อริยวินัย หมายถึงพระพุทธศาสนา (ที.อ.1/293; ม.อ.3/750; องฺ.อ.2/292;  
3/333) นับวาเปนความหมายท่ีกวางกวานยัท่ีใชเปนศีล (อริยวินยัมาในคาถาท่ี  
องฺ.ฉกฺก.22/316/395; นอกนัน้มาในรูปคําแยกเปน อริยสฺส วินย คือ  
วินย.5/174/250=7 /369/181= ที.สี.9/139/113=ม.อุ.14/695/447= 
ส.นิ.16/304/156=องฺ.ติก.20/531/306=องฺ.จตุกฺก21/159/197; ที.สี.9/377/305;  
ม.มู.12/102/73; 453/488; ม.ม.13/37/34; ม.อุ.14/855/542;  
ส.นิ.16/682/316; ส.สฬ.18/171/119; 285/196; ส.ม.19/1483/453;  
องฺ.ติก.20/498/208; 499/214; 548/335; องฺ.จตุกฺก.21/111/152;  
องฺ.ฉกฺก22/316/394; 334/460; องฺ.นวก.23/242/448;  
องฺ.ทสก.24/119/252-156/268; 165/284; ขุ.ม.29/752/458) 
        ความหมายของวินยัทานแสดงไวคอนขางครบถวน ใน วินย.อ.1/265;  
องฺ.อ.3/391 วามีถึง 4 นัย, และสองนัยแรกของ 4 นัยนัน้ อรรถกถาบางแหง 
แยกยอยออกไปอีกถึง 10 ความหมาย (ม.อ.1/29; ส.อ.2/308; สุตฺต.อ.1/9;  
นิทฺ.อ. 2/308; สงฺคณี อ.504) 
 
บันทึกท่ี 4 : การปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน 
        ตัวอยางขอความในพระบาลีท่ีแสดงถึงหลักการปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน 
และเพื่ออนเุคราะหชาวโลกนอกจากท่ีอางในตัวบทขางตนแลว ยังมีอีกมากหลายแหง  
ขอยกมาอางเพ่ิมเติมอีก เชน การสงพระสาวกออกประกาศพระศาสนา ก็เพื่อวตัถุประสงคนี้  
(วินย.4/32/39; ส.ส.15/428/153); พระสุคตและสุคตวินยัดํารงอยูในโลก ก็เพื่อ 
ประโยชนนี้ (องฺ.จตุกฺก.21/160/197); การท่ีทรงแนะนําใหเลาเรียนและปฏิบัติธรรม  
หรือใหสังคายนาธรรม ก็เพื่อใหพรหมจรรย คือหลักพระศาสนาดํารงอยูยั่งยืนนาน  
จะไดเกิดประโยชนสุขแกพหูชน เอ้ืออนุเคราะหแกชาวโลก (ที.ม.10/107/104;  
ที.ปา.11/108/139; 225/225); ตรัสย้ําเร่ืองความสามัคคีของสงฆ ตรัสเตือน 
ใหระวังมิใหเกิดสังฆเภทการวิวาท การส่ังสอนธรรมวินัยผิดพลาด และความเปนผูนาํ 
ท่ีมีความเหน็ผิด เปนตน ก็เพราะคํานึงถึงประโยชนสุขของพหูชน (ดู ขุ.อิติ.25/196/237;  
ม.อุ.14/54/51; 55/51; วินย.6/637/337; ที.ปา.11/318/258;  
องฺ.ฉกฺก.22/307/373; องฺ.เอก.20/317/398; วินย.8/1098-1101/413-415;  
องฺ.เอก.20/131-138/25-28; องฺ.ปฺจก.22/88/130) 



        ความหมายและหลักการสําคัญของการปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของชนจํานวนมาก  
เพื่ออนุเคราะหชาวโลก ก็คือ การประดิษฐานพหูชนไวในอริยญายธรรม อันไดแก ความ 
มีกัลยาณธรรม ความมีกุศลธรรม (ในฐานะเปนพระคุณของพระพุทธเจา = องฺ.ทสก.24/30/70;  
ในฐานะเปนคุณสมบัติของมหาบุรุษ = องฺ.จตุกฺก21/35/46; และพึงดูประกอบ 
องฺ.ปฺจก.22/88/131 ซ่ึงกลาวถึงคุณสมบัตขิองภิกษุเถระท่ีช่ือวาปฏิบัติเพื่อประโยชน 
สุขของพหูชน คุณสมบัติขอสําคัญคือยังพหูชนใหออกไปจากอสัทธรรม  
แลวประดษิฐานพหูชนไวในสัทธรรม) 
 
บันทึกท่ี 5 : เคารพธรรม เคารพวินยั 
        พระพุทธเจาก็ทรงเคารพธรรม และตรัสวา เม่ือใดสงฆใหญข้ึน เม่ือนั้นพระองคก็เคารพ 
แมในสงฆ (องฺ.จตุกฺก. 21/21/27; และดู องฺ.ปฺจก.22/99/138 ดวย); วาโดยหลักใหญ  
การปฏิบัติเชนนี้ยอมเปนการเคารพท้ังในพระศาสดาในพระธรรม ในพระสงฆ และในสิกขา  
ตามหลักคารวะ 6-7 (องฺ.ฉกฺก.22/303/369; 340/474; องฺ.สตฺตก.23/29/29) 
        อนึ่ง มีขอสังเกตเกี่ยวกบัคําวา “เช่ือ” ในเม่ือใชกับพระอรหันถอีกเล็กนอย กลาวคือ 
ในแงหนึ่ง คําวาเช่ือ ใชกับธรรม หรือสัจธรรม ซ่ึงพระพุทธศาสนาจัดเปนข้ันตอนหนึ่ง 
แหงพัฒนาการทางปญญา (ตรงกับภาษาองักฤษวา faith และ belief) ในแงนี้ พระอรหันต 
เปนผูพนไปแลวจากข้ันของความเช่ือ เพราะไดหยั่งรูสัจธรรมประจักษแจงดวยตนเองแลว 
จึงไมตองเช่ือตอใครอ่ืน แตในอีกแงหนึ่ง คําวา เช่ือ ใชกบัวินัยหรือคําส่ัง เปนเร่ืองของ 
ระเบียบสังคม (มักใชวาเช่ือฟง ตรงกับภาษาอังกฤษวา obey - obedience) ในแงนี้  
พระอรหันตเปนผูเช่ือฟงหรือมีวินัยอยางยิ่ง ดังมีพุทธพจนแหงหนึ่งตรัสแสดงใหเหน็วา  
พระอรหันต (และพระอรยิบุคคลอ่ืนๆ ) ถาพระพุทธเจาตรัสส่ังใหกาวลงไป 
ในหลม กจ็ะปฏิบัติตาม โดยไมปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงเลย (ดู ม.ม.13/164/166)  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 520 
บันทึกท่ี 6 : การเคารพตามอายุสมาชิกภาพ         
        การกําหนดเอาอายุสมาชิกภาพเปนหลักในการแสดงความเคารพกันเชนนี้  
เปนวิธีท่ีเหมาะสม สะดวก และไดผลจริงจังในทางปฏิบัติ สมตามวัตถุประสงคของ 
พระพุทธเจาท่ีทรงมุงใหสงฆเปนชุมชนแบบอยาง ซ่ึงไมมีการถือชาติช้ันวรรณะ  
ทางเลือกอีกอยางหนึ่งในเรือ่งนี้ คือ กําหนดเอาภูมิธรรมที่ไดบรรลุเปนหลัก  
แตทางเลือกนีจ้ะกอใหเกิดความสับสนวุนวายเปนอันมาก และจะไมสําเร็จผลแทจริง 
เพราะเปนส่ิงท่ีมองไมเห็น ยากจะพิสูจนวาใครจริงใครเท็จ และผูบรรลุเองก็ยอม 
ไมเท่ียวอวดอาง ทางเลือกนีก้็มีภิกษุบางทานเสนอ แตพระพุทธเจาไมทรงยอมรับ  
หลักการท่ีพระพุทธเจาทรงวางไวในเร่ืองนี้นับวาเปนขอท่ีนาศึกษา เพราะใน 
ขณะเดียวกันท่ีทางดานความสัมพันธทางสังคมอันเปนภายนอก ใหถือเอาอาย ุ
สมาชิกภาพเปนหลักกําหนด แตทางดานการฝกฝนอบรมเพื่อเขาถึงจุดหมายสูงสุด  
อันเปนดานใจ และเปนสาระสําคัญของพระพุทธศาสนา กลับถือเอาคุณธรรมเปน 
อุดมคติ และเปนสาระแหงการเคารพท่ีแท นับวาเปนหลักการแบบคูคานกัน  
คูคุมกัน และคูฉุดนําซ่ึงกันและกัน ระหวางระบบความสัมพันธทางสังคม กับ 
ระบบการฝกปรือคุณธรรมในจิตใจ ระหวางชีวิตในทางปฏิบัติ กับชีวติดานในท่ี 
เปนอุดมคต หรือระหวางวินยักับธรรมนั่นเอง พระภกิษุท่ีไดรับความเคารพตาม 
บทบัญญัติทางวินัยหรือตามระเบียบความสัมพันธทางสังคม ยอมตองรูตระหนัก 
ตามหลักการแหงธรรมวา ส่ิงท่ีจะทําใหตนเปนผูควรแกการเคารพกราบไหวจริง 
สมกับภาวะหรือฐานะก็คือภมิูธรรมภายในที่ไดบรรลุ หรือความประพฤติดีปฏิบัติชอบ  
(ความมีสุปฏิบัติเปนตนตามหลักสังฆคุณ 9) ซ่ึงจะตองฝกอบรมใหเกิดมีข้ึนในตน 
จึงมีพุทธพจน ตรัสเตือนผูใหญไวหลายแหง เชนในธรรมบทวา “คนไมใชเปนเถระ 
(ผูใหญ) เพียงเพราะมีผมหงอก (ถึง) วยัของเขาจะแกหงอม ก็เรียกวาแกเปลา 
สวนผูใดมีสัจจะ ธรรม อหิสา ความควบคุมและฝกตน ผูนั้นแหละเปนปราชญคาย 
มลทินแลว เรียกไดวาเปนเถระ” (ขุ.ธ.25/29/50) บาลีแหงหนึ่ง  
(ที.ปา.11/228/230, ที.อ.3/245) แบงเถระเปน 3 พวกคือ ชาติเถระ 
(ผูใหญโดยกําเนิดคือตามอายุ) ธรรมเถระ (ผูใหญโดยธรรม) และ สมมติเถระ  
(ผูใหญโดยสมมติ คือสักวาเรียกกนั) เร่ืองวุฒิ 3 คือ ชาติวุฒิ วยัวฒุิ และคุณวุฒิ  
พึ่งมีในช้ันอรรถกถา คือ ชา.อ.1/328; วินย.ฎีกา4/399, และใน สุตฺต.อ. 2/167  
เพิ่มปญญาวุฒเิขามาอีกอยางเปนวุฒิ 4) อีกแหงหนึ่ง ตรัสคุณธรรมท่ีจะทําใหเปน 
เถระไว 4 ประการ (เถรกรณธรรม 4 = องฺ.จตุกฺก.21/22/28; พึงดูเถรธรรม 10  



ใน องฺ.ทสก.24/98/215 ดวย) (พุทธบัญญัติใหภกิษแุสดงความเคารพตามออนแก 
พรรษามาใน วินย.7/260-264/113-118; กรณียกเวน ก็เพราะเคารพธรรม= 
วินย.7/284/130; และพึงดู ส.สฬ.18/211/154)  
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ตอน 4 : ชีวิตควรใหเปนอยางไร ? 
บทความประกอบท่ี} 
เร่ืองเหนือสามัญวิสัย : ปาฏิหาริย - เทวดา                                                             1 
                                                                                                                บทท่ี 13 
        เร่ืองท่ีถูกกลาวพาดพิงถึงในบทตอนท่ีผานมา ซ่ึงควรช้ีแจงเพิ่มเติม ยังมีอีกหลายเร่ือง ในท่ีนี้ เหน็ 
ควรทําความเขาใจเกีย่วกับ เร่ืองฤทธ์ิ ปาฏิหาริย และ เร่ืองเทวดาหรือเทพเจาตางๆ ซ่ึงรวมอยูในหวัขอ 
ใหญเดยีวกันคือ เร่ืองเหนือสามัญวิสัย ความจริง เร่ืองเหนือสามัญวิสัยมีขอบเขตกวางขวาง ครอบคลุม 
ถึงเร่ืองอ่ืนจากสองอยางนั้นดวย แตในท่ีนี้ จะกลาวเฉพาะสองเร่ืองนั้นโดยฐานเปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกับส่ิง 
ท่ีกําลังพิจารณา 
        ถาถามวา ในทัศนะของพระพุทธศาสนา อิทธิปาฏิหาริยก็ดี เทวดา หรือเทพเจาตางๆ ก็ดี มีจริง 
หรือไม และถาตอบตามหลักฐานในคัมภรีมีพระไตรปฎกเปนตน โดยถือตามตัวอักษร ก็ตองวา “มี” 
หลักฐานท่ีจะยืนยนัคําตอบนี้มีอยูมากมายท่ัวไปในคัมภรี จนไมจําเปนจะตองยกมาอางอิง อยางไรก็ตาม 
ปญหาเกี่ยวกับความมีหรือไมมี และจริงหรือไมจริงของส่ิงเหลานี้ เปนส่ิงยากท่ีจะทําใหคนท้ังหลายตกลง 
ยอมรับคําตอบเปนอยางหน่ึงอยางเดยีวกันได และหลายทานมองเห็นโทษของความเช่ือถือในส่ิงเหลานี้  
วาทําใหเกิดผลเสียหายมากมายหลายประการ จึงไดมีปราชญบางทานพยายามแปลความหมายของส่ิงเหลา 
นี้ใหเห็นนัยท่ีลึกซ้ึงลงไปอยางนาสนใจ สําหรับในท่ีนีจ้ะไมขอยุงเกีย่วกับการตีความหรือแปลความหมาย 
ใดๆ เลย เพราะเหน็วาไมมีความจําเปน แมจะถือตรงตามตัวอักษาวาส่ิงเหลานี้มีและเปนจริงอยางนัน้ 
พระพุทธศาสนาก็มีหลักการท่ีไดวางไวแลวอยางเพยีงพอท่ีจะปดกั้นผลเสีย ซ่ึงจะพึงเกิดข้ึนท้ังจากการ 
ติดของอยูกับการหาคําตอบวามีหรือไม จริงหรือไมจริง และท้ังจากความเช่ือถืองมงายในส่ิงเหลานัน้ พูด 
อีกอยางหนึ่งวา มนุษยจํานวนมากมายต้ังแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน มีความเชื่อถือหรือไมก็หวั่นแกรง 
ตออํานาจผีสางเทวดา ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิอิทธิปกฏิหาริยตางๆ พระพุทธศาสนากลาทาใหส่ิงเหลานั้นมีจริงเปน 
จริง โดยประกาศอิสรภาพใหแกมนุษยทามกลางความมีอยูของส่ิงเหลานั้น พระพุทธศาสนาไดวางหลัก 
การตางๆ ไว ท่ีจะทําใหมนษุยไดรับแตผลดีในการเกี่ยวของกับเร่ืองเหนือสามัญวิสัย อยางนอยกใ็หมีผล 
เสียนอยกวาการท่ีจะมัวไปวุนวายอยูกับปญหาวาส่ิงเหลานั้นมีจริงหรือไม จุดสําคัญในเร่ืองนี้อยูท่ีวา เรา 
เขาใจหลักการท่ีพระพุทธศาสนาวางไวและไดนํามาใชปฏิบัติกันหรือไม  
        สรุปความเบ้ืองตนในตอนน้ีวา พระพุทธศาสนาไมสนใจกับคําถามวาอิทธิปาฏิหาริยมีจริงหรือไม  
เทวดามจีริงหรือไม และไมวุนวายไมยอมเสียเวลากับการพิสูจนความมีจริงเปนจริงของส่ิงเหลานี้เลย ส่ิงท่ี  
พระพุทธศาสนาสนใจ ก็คือมนุษยควรมีทาทีและความปฏิบัติตอส่ิงเหลานั้นอยางไร พูดอีกอยางหนึ่งวา 
สําหรับพระพทุธศาสนา ปญหาวาผีสางเทวดา อํานาจลึกลับ อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย มีอยูจริงหรือไม  
ไมสําคัญเทากับปญหาวา ในกรณีท่ีมีอยูจริง ส่ิงเหลานั้นมีฐานะอยางไรตอการดํารงชีวิตของมนุษย และ  
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อะไรคือความสัมพันธอันถูกตองระหวางมนุษยกับส่ิงเหลานั้น อาจมีบางทานแยงวา ถาไมพิสูจนใหรูแน  
เสียกอนวามีจริงหรือไม จะไปรูฐานะและวิธีปฏิบัติตอส่ิงเหลานั้นไดอยางไร กอนจะตอบควรแยงกลับ 
เสียกอนวา เพราะมัวเช่ือถือและยดึม่ันอยูวาจะตองพิสูจนเสียกอนนี้แหละ จึงไดเกดิขอผิดพลาดในทาง 
ปฏิบัติเกี่ยวกับเร่ืองเหลานี้ข้ึนแลวมากมาย โดยท่ีจนกระทั่งบัดนี้ กย็ังพิสูจนกันไมเสร็จ คําตอบในเร่ืองนี้ 
แยกออกไดเปนเหตุผล 2 ขอใหญ 
        ประการแรก เร่ืองเหนอืสามัญวิสัยเหลานี้ ท้ังเร่ืองอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยก็ดี เทพไทเทวากด็ี จัดเขา 
ในประเภทส่ิงลึกลับท่ีพูดอยางรวบรัดตามความหมายแบบชาวบานวาพสูิจนไมได คือเอามาแสดงใหเห็น 
จริงจนตองยอมรับโดยเด็ดขาดไมได ท้ังในทางบวกและในทางลบ หมายความวา ฝายท่ีเช่ือก็ไมอาจ 
พิสูจนจนคนทั่วไปเห็นจะแจงจนหมดสงสัยตองยอมรับกันท่ัวท้ังหมด ฝายท่ีไมเช่ือก็ไมสามารถพิสูจน  
ใหเห็นชัดแจงเด็ดขาดลงไปจนไมตองเหลือเยื่อใยไวในใจของคนอ่ืนๆ วายังอาจจะมี ท้ังสองฝายอยูเพียง 
ข้ันความเช่ือ คือเช่ือวามี หรือเช่ือวาไมมี หรือไมเช่ือวามี (ถึงวาไดเห็นจริง ก็ไมสามารถแสดงใหคน 
อ่ืนเห็นจริงอยางนั้นดวย) ยิ่งกวานัน้ ในสภาพที่พิสูจนอยางสามัญไมไดนี้ ส่ิงเหลานี้ยังมีลักษณะพิเศษ 
อีกอยางหนึ่งคือ เปนของผลุบๆ โผลๆ หรือลับๆ ลอๆ หมายความวา บางทีมีเคาใหตืน่ใจวาคราวน้ี  
ตองจริง แตพอจะจับใหม่ัน ก็ไมยอมใหสมใจจริง คร้ันทําบางอยางไดสมจริง ก็ยังมีแงใหเคลือบแคลง 
ตอไป เขาแนวท่ีวา ยิ่งคนก็ยิ่งลับ ยิ่งลับก็ยิ่งลอใหคน คนตามท่ีถูกลอก็ยิ่งหลงแลวก็หมกมุนวนเวียนอยู  
กับส่ิงเหลานั้นจนชักจะเล่ือนลอยออกไปจากโลกของมนุษย ในเม่ือเปนส่ิงท่ีไมอาจพสูิจน เปนส่ิงลับลอ 
และมักทําใหหลงใหลเชนนี ้การมัววุนวายกับการพิสูจนส่ิงเหลานั้น ยอมกอใหเกิดโทษหลายอยางท้ังแก  
บุคคลและสังคม นอกจากเสียเวลาและเสียกิจการเพราะความหมกมุนวุนวายแลว เม่ือตองมัวรอกนัอยูจน 
กวาจะพิสูจนไดวามีจริงหรือไมมี และกพ็ิสูจนกันไมเสร็จสักที ผูท่ีเชื่อและไมเช่ือก็ตองมาทุมเถียงหา 
ทางหักลางกัน แตกสามัคคีทะเลาะวิวาทกนัเพราะเร่ืองท่ีไมชัดเจน และในระหวางนัน้แตละพวกละฝาย 
ตางก็ปฏิบัติตอส่ิงเหลานั้นไปตามความเช่ือและไมเช่ือของตน ไมมีโอกาสที่จะแกไขการปฏิบัติตางๆ ท่ี  
เกิดโทษกอผลเสียแกชีวิตและสังคม เพราะตองรอใหพิสูจนเสร็จกอน จึงจะยุติการปฏิบัติใหลงเปนอัน 
เดียวกันได ซ่ึงก็ยังพิสูจนกันไมเสร็จจนบัดนี้ จึงเปนอันตองยอมรับผลเสียกันอยางนี้เร่ือยไปไมเห็นท่ีส้ิน 
สุด ถาหากไมยอมรับหรือไมยอมรอก็ตองใชวิธีบังคับขมเหงกัน โดยฝายท่ีเช่ือบังคับฝายท่ีไมเช่ือใหปฏิบัติ  
อยางตน หรือฝายท่ีไมเช่ือบังคับฝายท่ีเช่ือไมใหปฏิบัติตามความเช่ือของเขา ดังจะเหน็ไดในลัทธินิยม  
ทางการเมืองและระบอบการปกครองบางอยางท่ียึดม่ันวาตนนิยมวิธีวิทยาศาสตร เม่ือผูปกครองในระบบ 
นั้นเหน็วาความเช่ือในส่ิงเหลานี้เปนของเหลวไหลงมงาย เม่ือเขาจับหลักในเร่ืองนี้ไมถูก และหาทางออก 
ใหแกประชาชนไมได แตตองการทําใหประชาชนปฏิบัตติามลัทธินิยม (คือความเช่ือ) ของเขา ก็ตองใช  
วิธีบังคับใหประชาชนเลิกปฏิบัติตามความเช่ือของประชาชน หรือปลุกเราปอนความเช่ือในทางตรงขาม 
คือความเช่ือวาส่ิงเหลานั้นไมมีจริง แกประชาชน หรือทําท้ังสองอยาง แตวิธีการปดกัน้บังคับหรือปลุก 



เรานี้เปนการท้ิงชองวางอันกวางใหญไว เพราะมิใชเปนการแกไขท่ีตนเหตุ คือ  
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[๑ มิไดชําระสัตวผูยังไมขามพนความสงสัย] เพยีงแตเก็บซอนเอาเช้ือและแรงกดดันอัดไว  
ตราบใดอํานาจบังคับและแรงปลุกเรายังเขมแข็ง ก็ยังขมคุมไวได แตเม่ือใดอํานาจบังคับ 
และแรงปลุกเราออนแอคลายจางลง เช้ือและรางกดดันนัน้ก็มีโอกาสทีจ่ะโผลออกงอกงาม 
เฟองฟูไดตอไป และเม่ือถึงเวลานั้น การปฏิบัติในเร่ืองเหลานี้ ก็จะเปนไปอยางงมงายขาดหลัก  
ปราศจากทิศทาง ทําใหเกิดผลเสียไดเหมือนอยางเดิมอีก โดยมิไดรับการแกไขแตอยางใด  
อีกอยางหนึ่ง ในเม่ือส่ิงเหลานี้อยูเพยีงในระดับแหงความเช่ือของปุถุชน ก็ยอมผันแปรกลับ 
กลายได ดังจะเห็นไดวา บางคนเคยไมเช่ือถือส่ิงเหนือสามัญวิสัยเหลานี้เลย (คือ เช่ือวาส่ิง 
เหลานี้ไมมีไมเปนจริง) และดูถูกดูหม่ินความเช่ือนั้นอยางรุนแรง ตอมาไดประสบเหตุการณลับลอท่ีเปน 
เง่ือนตอแหงความเช่ือนั้นเขา ก็กลับกลายเปนคนท่ีมีความเช่ืออยางปกจิตฝงใจตรงขามไปจากเดิม และ 
เพราะเหตุท่ีไมมีหลักสองนาํทางในการปฏิบัติตอส่ิงเหลานี้ ก็กลายเปนผูหมกมุนหลงใหลในส่ิงเหลานั้น 
ยิ่งไปกวาคนอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีเขาเช่ืออยางนั้นแตเดิมมา ในทํานองเดียวกัน บางคนท่ีเคยเช่ือถือม่ันคงอยู  
กอน ตอมาไดประสบเหตุการณท่ีสอวาส่ิงท่ีเช่ือจะไมเปนไปสมจริงหรือไมแนนอน ความเช่ือนั้นกก็ลับ 
ส่ันคลอนไป หรือบางทีอาจกลายเปนผูไมเช่ือไปเสียก็มี ในกรณีเหลานี้ มนุษยท้ังหลายลวนแตมัววุนวาย 
กับปญหาวา มีหรือไมมี จริงหรือไมจริง เช่ือหรือไมเช่ือ เทานั้น พากนัขาดหลักการในทางปฏิบัติท่ีจะ 
เตรียมปองกันผลเสียตอชีวิตและสังคมจากความเช่ือหรือไมเช่ือของพวกตน พระพุทธศาสนาเปนศาสนา 
แหงการปฏิบัติ มุงสอนส่ิงท่ีทําได ใหมนุษยไดรับประโยชนพอกับทุกระดับแหงความพรอมหรือความแก  
กลาสุกงอมของตนๆ สําหรับเร่ืองเหนือสามัญวิสัยเหลานี้ พระพุทธศาสนาก็ไดวางหลักการในทาง 
ปฏิบัติไวอยางชัดเจนวา เม่ือส่ิงเหลานั้นมีจริง มนุษยควรวางตัวหรือปฏิบัติตอส่ิงเหลานั้นอยางไร และท่ี  
วางตัวหรือปฏิบัติอยางนั้นๆ ดวยเหตุผลอะไร เหมือนดังพูดวา ทานจะเช่ือหรือไมเช่ือก็ตาม แตทานควร 
ปฏิบัติตอส่ิงนั้นใหถูกตอง ผูท่ีเชื่อก็ตาม ไมเช่ือก็ตาม สามารถและสมควรทําตามหลักปฏิบัติท่ีพระพุทธ 
ศาสนาแนะนําไวนี้ได เพราะตามหลักปฏิบัตินี้ ท้ังผูเช่ือและผูไมเช่ือจะประพฤติตนตอส่ิงเหลานั้นอยาง 
แทบไมมีอะไรแตกตางกนัเลย จะผิดแปลกกันบาง ก็เพยีงในส่ิงหยุมหยิมเล็กนอยเทานั้น นอกจากนัน้ 
ยังเปนวิธีปฏิบัติท่ีทําใหเกิดผลดีแกทุกฝาย โดยท่ีท้ังผูเช่ือและไมเช่ือตางก็มีความเอ้ือเฟอเอ้ือเอ็นดูตอกัน 
ผูท่ีเชื่อก็ปฏิบัติไปโดยไมเกดิผลเสียแกชีวติและสังคม ผูไมเช่ือก็สามารถปฏิบัติตอผูท่ีเช่ือไดถูกตองและ 
สามารถแนะนําผูท่ีเช่ือใหปฏิบัติตอส่ิงท่ีเขาเช่ือในทางท่ีจะเปนประโยชน ท้ังสองฝายตางมีเมตตา 
เคารพซ่ึงกันและกัน หลักการในทางปฏิบัติหรือความเปนศาสนาแหงการปฏิบัตินี้แหละท่ีเปนคุณพิเศษ 
ของพระพุทธศาสนา ซ่ึงพระพุทธศาสนาไดริเร่ิมข้ึนใหม อันทําใหตางจากศาสนา ปรัชญาท้ังหลายอ่ืน 
ตลอดจนลัทธินิยมอุดมการณท้ังหลายแมในสมัยปจจุบัน หลักการจําเพราะในกรณนีี้คือสําหรับส่ิงท่ีไม
อาจ 
พิสูจนและมิใชธรรมสําหรับเขาถึง [๒ ใหใชการวางทาทีหรือวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง] เม่ือคนท้ังหลายปฏิบัติ  



{๑ น โสเธนฺต ิมจฺจ อวิติณณฺกงฺข (ขุ.สุ.25/315/374)} 
{๒ หลักขอนี้ รวมอยูในเกณฑวินจิฉัยความหมายและคุณคาของพุทธธรรม ซ่ึงเปนอีกบทหนึ่ง 
ตางหากในหนังสือพุทธธรรมฉบับสมบูรณ}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 524 
ตามหลักการท่ีพระพุทธศาสนาแนะนําไวแลวอยางนี้ ถายงัมีคนกลุมหนึง่กลุมใดสนใจที่จะคนควาพสูิจน  
ความีจริงเปนจริงของส่ิงเหลานี้ตอไป ก็นบัวาเปนงานอดิเรของคนเหลานั้น ซ่ึงคนท่ัวไปอาจวางใจเปน 
กลาง และปลอยใหเขาทําไป เทาท่ีไมกอใหเกิดผลเสียใดๆ แกสังคม เปรียบไดกับนกัคนควาวิจยัในวิชา 
การสาขาตางๆ อยางอ่ืนๆ 
        เทาท่ีกลาวมา เหน็ไดชัดอยูแลววา เหตุผลในขอแรกมุงท่ีประโยชนในทางปฏิบัติของมนุษยท้ัง 
หลาย อยางไรก็ตาม การท่ีพระพุทธศาสนาไมสนใจในปญหาเกี่ยวกับความมีอยูจริงหรือไมของฤทธ์ิ  
ปาฏิหาริยและเทพเจาท้ังหลาย จนถึงข้ันท่ีวาเม่ือวางทาทีและปฏิบัติตนถูกตองแลว ใครจะสนใจคนควา 
พิสูจนเร่ืองนี้ตอไป ก็ปลอยเขาไปตามเร่ืองนั้น ทาทีเชนนีย้อมเกีย่วเนื่องถึงเหตุผลประการท่ีสองซ่ึง 
สัมพันธโดยตรงกับกลักการข้ันพื้นฐานของพระพุทธศาสนาดวย กลาวคือ ความมีอยูจริงหรือไมของ 
ส่ิงเหลานี้ ไมกระทบตอหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา หมายความวา ถึงแมวาอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย  
และเทพเจาจะมีจริง แตการปฏิบัติตามหลักการและการเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนายอมเปน 
ไปได โดยไมตองเกี่ยวของกับส่ิงเหนือสามัญวิสัยท้ังสองประเภทนั้นแตประการใดเลย สําหรับเร่ืองอิทธิ  
ปาฏิหาริย พึงอางพุทธพจนวา 
พระพุทธเจา : นี่แนะสุนักขัตต เธอเขาใจวาอยางไร ? เม่ือเราทําอิทธิปาฏิหาริยซ่ึงเปนธรรมของมนุษย  
ยิ่งยวดกต็าม ไมทําก็ตาม ธรรมท่ีเราไดแสดงแลวเพื่อประโยชนท่ีมุงหมายใด จะนําออกไปเพ่ือ  
(ประโยชนท่ีมุงหมายน้ันคือ) ความหมดส้ินทุกขโดยชอบไดหรือไม ? 
สุนักขัตต : พระองคผูเจริญ เม่ือพระองคทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริย ท่ีเปนธรรมของมนุษยยิ่งยวด กต็าม  
ไมกระทํากต็าม ธรรมท่ีพระผูมีพระภาคไดทรงแสดงเพ่ือประโยชนท่ีมุหมายใด กย็อมจะนําออกไปเพ่ือ 
(ประโยชนท่ีมุงหมายน้ัน คือ) ความหมดส้ินทุกขโดยชอบได  
พระพุทธเจา : นี่แนะสุนักขัตต เธอเขาใจวาอยางไร ? เม่ือเราบัญญัติส่ิงท่ีถือวาเปนตนกาํเนินของโลก 
ก็ตาม ไมบัญญัติกต็าม ธรรมท่ีเราไดแสดงไวแลวเพื่อประโยชนท่ีมุงหมายใด จะนาํออกไปเพ่ือ  
(ประโยชนท่ีมุงหมายน้ัน คือ) ความหมดส้ินทุกขโดยชอบ ไดหรือไม ? 
สุนักขัตต : พระองคผูเจริญ เม่ือพระองคทรงบัญญัติส่ิงท่ีถือวาเปนตนกาํเนิดของโลกก็ตาม ไมบัญญัติ 
ก็ตาม ธรรมท่ีพระผูมีพระภาคไดทรงแสดงแลวเพื่อประโยชนท่ีมุงหมายใด ก็ยอมจะนําออกไปเพ่ือ 
(ประโยชนท่ีมุงหมายน้ัน คือ) [๑ ความหมดส้ินทุกขโดยชอบได] 
        สวนเร่ืองเทพเจาจะไดพจิารณาเหตุผลเปนแงๆ ตอไป เฉพาะในเบ้ืองตนนี้ พึงพจิารณา 
พุทธภาษิตวา 
        “การถือไมกินปลาไมกนิเนื้อ กด็ี การประพฤติเปนชีเปลือย ก็ดี ความมีศีรษะโลน ก็ดี  
การมุนมวยผมเปนชฎา ก็ดี การอยูคลุกฝุนธุลี ก็ดี การนุงหมหนังสืออันหยาบกราน ก็ดี  
การบูชาไฟ กด็ี การบําเพ็ญพรตหมายจะเปนเทวดา  ก็ด ีการบําเพ็ญตบะตางๆ มากมายในโลก  



ก็ดี พระเวทกด็ี การบวงสรวงสังเวย ก็ดี  
{๑ ที.ปา.11/2-3/3-4; พึงเทียบกับพุทธพจนท่ีแสดงส่ิงท่ีทรงพยากรณและไมทรงพยากรณ  
ใน ม.ม.13/150-152/147-153 ดวย}  
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[๑ การบูชายัญ ก็ดี การจําพรตตามฤดู ก็ดี จะชําระสัตวผูยงัขามไมพนความสงสัยใหบริสุทธ์ิ ก็หาไม”] 
        การกลาวมาน้ี เปนหลักการท่ัวไปที่ควรทราบไวกอน ตอจากนี้ ถายอมรับวาอิทธิปาฏิหาริย 
และเทวดามีจริง ก็พึงทราบฐานะของส่ิงเหลานั้นตอการดํารงชีวิตของมนุษย พรอมท้ัง 
วิธีปฏิบัติท่ีถูกตองตอส่ิงเหลานั้น ดังตอไปนี้  
 
อิทธิปาฏิหาริย 
        อิทธิปาฏิหาริย เปนอภญิญา คือความรูความสามารถพิเศษยวดยิ่งอยางหนึ่ง มีช่ือเฉพาะวา อิทธิวิธิ  
หรือ อิทธิวิธา (การแสดงฤทธ์ิไดตางๆ) แตเปนโลกียอภญิญา คืออภิญญาระดับโลกีย ซ่ึงพัวพันเกี่ยว 
เนื่องอยูในโลก เปนวิสัยของปุถุชน ยังอยูในอํานาจของกิเลส เชนเดยีวกับโลกียอภญิญาอ่ืนๆ ท้ังหลาย 
คือ หูทิพย ตาทิพย การรูใจคนอ่ืน และระลึกชาติได โลกียอภิญญาท้ัง 5 อยางนี้ มีคนทําไดตั้งแตกอน 
พุทธกาล ไมเกี่ยวกับการเกดิข้ึนของพระพุทธศาสนา คือพระพุทธศาสนาจะเกิดข้ึนหรือไมก็ตาม โลกีย- 
อภิญญาเหลานี้ก็เกดิมีได พดูอีกอยางหน่ึงวา ส่ิงเหลานี้ไมใชตัวแทของพระพุทธศาสนา และไมจําเปน 
สําหรับการเขาถึงพระพุทธศาสนา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนดวยการเกิดของพระพุทธศาสนา และเปนตัวพระพทุธ 
ศาสนา คือ ความรูท่ีทําใหดบักิเลสดับทุกขได เรียกช่ืออยางหนึ่งวา อาสวักขยญาณ แปลวา ญาณท่ี  
ทําอาสวะใหส้ินไป จัดเขาเปนอภิญญาขอสุดทาย คือขอท่ี 6 เปนโลกุตรอภิญญา คืออภิญญาระดับ 
โลกุตระ ซ่ึงทําใหมีจิตใจเปนอิสระปลอดโปรงผองใส พนจากอํานาจครอบงําของเร่ืองโลกๆ หรือส่ิง 
ท่ีเปนวิสัยของโลก ทําใหปุถุชนกลายเปนอริยชนโดยสมบูรณ โลกียอภญิญาท้ังหลายเส่ือมถอยได แต  
โลกุตรอภิญญาไมกลับกลาย ไดโลกุตรอภญิญาอยางเดียว ประเสริฐกวาไดโลกียอภิญญาท้ัง 5 อยางรวม 
กัน แตถาไดโลกุตรอภิญญา โดยไดโลกยีอภิญญาดวย ก็เปนคุณสมบัตสิวนพิเศษเสริมใหดีพรอมยิง่ข้ึน 
โลกุตรอภิญญาเทานั้นเปนส่ิงจําเปนสําหรับชีวิตท่ีดีงามของมนุษยซ่ึงทุกคนควรไดควรถึง สวนโลกีย- 
อภิญญาท้ังหลาย มิใชส่ิงจําเปนสําหรับชีวติท่ีดีงาม [๒ เปนเพียงเคร่ืองประกอบเสริมคุณสมบัติดังไดกลาว 
แลว] 
        [๓ อิทธิปาฏิหาริยนี้ พระพุทธเจาทรงจัดเปนปาฏิหาริยอยางหนึ่งใน 3 อยางคือ] 
        1. อิทธิปาฏิหาริย ปาฏิหาริย คือ การแสดงฤทธ์ิตางๆ 
        2. อาเทศนาปาฏิหาริย ปาฏิหาริย คือ การทายใจคนอ่ืนได  
        3. อนุสาสนีปาฏิหาริย ปาฏิหาริย คือ คําสอนท่ีเปนจริง สอนใหเห็นจริง และนาํไปปฏิบัติไดผล
สมจริง 
        ความหมายตามบาลีดังนี้  
{๑ ขุ.สุ.25/315/374 (คําวา การบําเพ็ญพรตหมายจะเปนเทวดานัน้ แปลตาม  
สุตฺต.อ.2/66 รูปศัทพเปน อมรา ถาแปลตามรูปศัพท ก็ไดความเพยีงวา เทวดาท้ังหลาย ก็ดี)} 



{๒ คําช้ีแจงเก่ียวกับอิทธิปาฏิหาริย ในฐานะเปนอภิญญา พรอมท้ังหลักฐานอางอิงท้ังหลาย 
ไดแสดงไวแลวอยางมากมาย ในตอนกอนๆ} 
{๓ ที.ส.9/339-342/273-6; ที.ปา.11/228/232; องฺ.ติก.20/500/217;  
ขุ.ปฏิ.31/718-721/616-8}  
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1. อิทธิปาฏิหาริย : “บางทานประกอบฤทธ์ิตางๆ ไดมากมายหลายอยาง คนเดียวเปน 
หลายคนได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปกไ็ด ทะลุผา กําแพง  
ภูเขา ไปไดไมติดขัด เหมือนไปในทีว่างก็ได ผุดข้ึนคําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ํากไ็ด  
เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนดินกไ็ด เหาะไปในอากาศเหมือนนกกไ็ด ใชมือจับตอง 
ลูบคลําพระจันทร พระอาทิตยซ่ึงมีกําลังฤทธ์ิเดชมากมายถึงเพียงนี้ก็ได ใชอํานาจทางกาย 
จนถึงพรหมโลกก็ได” 
2. อเทศนาปาฏิหาริย : “ภิกษุยอมทายใจ ทายความรูสึกในใจ ทายความนึกคิด ทายความ 
ไตรตรองของสัตวอ่ืน บุคคลอ่ืนไดวาใจของทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนไปโดยอาการนี้  
จิตของทานเปนดังนี”้ ; อยางนี้วาตามเกวัฏฏสูตรในทีฆนิกาย แตในที.ปา.11/78/112  
ในอังคุตตรนกิาย และในปฏิสัมภิทามัคคท่ีอางแลว ใหความหมายละเอียดออกไปอีกวา  
“บางทานทายใจไดดวยส่ิงท่ีกําหนดเปนเคร่ืองหมาย (นิมิต) วา ใจของทานเปนอยางนี้  
ใจของทานเปนไปโดยอาการอยางนี้ จิตของทานเปนดังนี้ ถึงหากเธอจะทายเปนอันมาก  
ก็ตรงอยางนี้น ไมพลาดเปนอ่ืน ; บาง ทานไมทายดวยส่ิงท่ีกําหนดเปนเคร่ืองหมายเลย  
แตพอไดฟงเสียงของมนุษย อมนุษย หรือเทวดาแลว ก็ทายใจไดวา ใจของทานเปนอยางนี้...;  
บางทานไมทายดวยนิมิต ไมฟงเสียง...แลวจึงทาย แตฟงเสียงวิตกวิจารของคนท่ีกําลังตรึก 
กําลังตรองอยู ก็ทายใจไดวา ใจของทานเปนอยางนี้...; บางทาน ไมทายดวยนิมิตไมฟงเสียง... 
แลวจึงทาย แตใชจิตกําหนดใจของคนท่ีเขาสมาธิซ่ึงไมมีวิตกไมมีวจิารแลว ยอมรูชัดวา  
ทานผูนี้ตั้งมโนสังขาร(ความคิดปรุงแตงในใจ) ไวอยางไร ตอจากความคิดนี้แลว  
ก็จะคิดความคิดโนน ถึงหากเธอจะทายมากมาย ก็ตรงอยางนั้นไมพลาดเปนอ่ืน”  
(อาเทศนาปาฏิหาริยนี้ ดูคลายเจโตปริยญาณหรือปรจิตตวิชานน คือการหยังรูใจผูอ่ืน  
แตไมตรงกันทีเดียวเพราะยังอยูในข้ันทาย ยังไมเปนญาณ) 
3. อนุสาสนีปาฏิหาริย : “บางทานยอมพรํ่าสอนอยางนี้วา จงตรึกอยางนี ้อยาตรึกอยางนี้  
จงมนสิการอยางนี้ อยามนสิการอยางนี้ จงละส่ิงนี้ จงเขาถึงส่ิงนี้อยูเถิด”  
(เฉพาะในเกวฏัฏสูตร ในทีฆนิกาย อธิบายเพิ่มเติมโดยยกเอาการท่ีพระพุทธเจาอุบัตใิน 
โลกแลวทรงส่ังสอนธรรม ทําใหคนมีศรัทธาออกบวชบําเพ็ญศีล สํารวมอินทรีย  
มีสติสัมปชัญญะ สันโดษ เจริญฌาน บรรลุอภิญญาท้ัง 6 ซ่ึงจบลงดวยอาสวักขัยเปน 
พระอรหันต วาการสอนไดสําเร็จผลอยางนัน้ๆ ลวนเปนอนุสาสนีปาฏิหาริย) 
        ในสมัยพทุธกาล เคยมีบุตรคฤหบดีผูหนึ่งทูลขอใหพระพุทธเจาแสดงอิทธิปาฏิหาริย  
เขากราบทูลวา 
        “ขาแตพระองคผูเจริญ เมืองมาลันทานี้เจริญรุงเรือง มีประชาชนมาก  



มีผูคนกระจายอยูท่ัว ตางเล่ือมใสนักในองคพระผูมีพระภาค ขออัญเชิญพระผูมีพระภาคเจา 
ไดโปรดทรงรับส่ังพระภิกษไุวสักรูปหนึ่งท่ีจะกระทําอิทธิปาฏิหาริย ซ่ึงเปนธรรมเหนือมนุษย  
โดยการกระทําเชนนี้ ชาวเมืองนาลันทานีก้็จักเล่ือมใสยิง่นักในพระผูมีพระภาคเจาสุดท่ีจะประมาณ” 
        พระพุทธเจาไดตรัสตอบบุครคฤหบดีผูนั้นวา 
        “นี่แนะเกวัฏฏ เรามิไดแสดงธรรมแกภกิษุท้ังหลายอยางนี้วา มาเถิด ภิกษุท้ังหลาย  
พวกเธอจงกระทําอิทธิปาฏิหาริย ซ่ึงเปนธรรมเหนือมนษุย แกคนนุงขาวชาวคฤหัสถท้ังหลาย” 
        พระองคไดตรัสแสดงเหตุผลตอไปวา ในบรรดาปาฏิหาริย 3 อยางนั้น ทรงรังเกยีจ ไมโปรด 
ไมโปรงพระทัยตออิทธิปาฏิหาริย และอาเทศนาปาฏิหาริย เพราะทรงเห็นโทษวา คนท่ีเช่ือก็เหน็จริงตาม 
ไป สวนคนท่ีไมเช่ือไดฟงแลว ก็หาชองขัดแยงคัดคานเอาไดวา ภิกษท่ีุทําปาฏิหาริยนั้น คงใชคันธารี  
วิทยา และมณกิาวิทยา ทําใหคนมัวทุมเถียงทะเลาะกัน และไดทรงช้ีแจงความหมายและคุณคาของ 
อนุสาสนีปาฏิหาริยใหเหน็วา เอามาใชปฏิบัติเปนประโยชนประจักษไดภายในตนเองจนบรรลุถึงอาสวัก
ขัย 
อันเปนจดุหมายของพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นยังไดทรงยกตัวอยาง ภิกษุรูปหนึ่งมีฤทธ์ิมาก อยากจะรู  
ความจริงเกีย่วกับจุดดับส้ินของโลกวัตถุธาตุ จึงเหาะเท่ียวไปในสวรรค ดั้นดนไปแสวงหาคําตอบจนถึง  
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พระพรหม กห็าคําเฉลยท่ีถูกตองไมได ในท่ีสุดตองกลับลงมาแลวเดนิดินไปทูลถามพระองคเพื่อความ 
รูจักโลกตามความเปนจริง แสดงถึงความท่ีอิทธิปาฏิหาริยมีขอบเขตจํากดั [๑ อับจนและมิใชแกนธรรม]. 
        อีกคราวหนึ่ง เม่ือสังคารวพราหมณ กราบทูลถึงเร่ืองแทรก ซ่ึงท่ีประชุมราชบริษัท ไดยกข้ึนมา 
สนทนากันในราชสํานักงา “สมัยกอนมีพระภกิษุจํานวนนอยกวา แตมีภิกษแุสดงอิทธิปาฏิหาริยซ่ึงเปน 
ธรรมเหนือมนุษยไดมากกวา สมัยนี้ มีพระภิกษุจํานวนมากกวา แตภิกษุผูแสดงอิทธิปาฏิหาริยซ่ึงเปน 
ธรรมเหนือนมนุษยกลับมีนอยกวา” พระพุทธเจาไดตรัสวาปาฏิหาริยมี 3 อยางคือ อิทธิปาฏิหาริย อา
เทศนา 
ปาฏิหาริยและอนุสาสนีปาฏิหาริย แลวทรงแสดงความหมายของปาฏิหาริยท้ังสามอยางนั้น ในท่ีสุดได  
ตรัสถามพราหมณวา ชอบใจปาฏิหาริยอยางไหน ปาฏิหาริยใดดกีวา ประณีตวา พราหมณไดทูลตอบ 
วา อิทธิปาฏิหาริยและอาเทศนาปาฏิหาริย คนใดทํา คนน้ันจึงรูเร่ือง คนใดทําก็เปนของคนน้ันเทานัน้ 
มองดูเหมือนเปนมายากล อนุสาสนีปาฏิหาริยจึงจะดีกวา [๒ ประณีตกวา] (คนอ่ืนพิจารณารูเขาใจ  
มองเห็นความจริงดวยและนาํไปปฏิบัติได แกทุกขแกปญหาได) 
        บาลีอีกแหงหนึ่งช้ีแจงเร่ืองอิทธิวิธี (การแสดงฤทธ์ิไดตางๆ ) วามี 2 ประเภทคือ 
        1. ฤทธ์ิ ท่ีมิใชอริยะ คือฤทธ์ิท่ีประกอบดวยอาสวะ ยังมีอุปธิ (มีกิเลสและทําใหเกิดทุกขได) ไดแก  
ฤทธ์ิอยางท่ีเขาใจกันท่ัวๆ ไป ดังไดบรรยายมาขางตน คือ การท่ีสมณะหรือพราหมณ (นักบวช) ผูใด 
ผูหนึ่งบําเพ็ญเพียรจนไดเจโตสมาธิ แลวแสดงฤทธ์ิไดตางๆ เชน แปลงตัวเปนคนหลายคน ไปไหน 
ก็แหวกทะลุฝากําแพงไป เหริฟา ดําดิน เดนิบนน้ํา เปนตน 
        2. ฤทธ์ิ ท่ีเปนอริยะ คือฤทธ์ิท่ีประกอบดวยอาสวะ ไมมีอุปธิ (ไมมีกิเลส ไมทําใหเกิดทกุข) 
ไดแก การท่ีภกิษุสามารถทําใจกําหนดหมายไดตามตองการ บังคับความรูสึกของตนได จะใหมองเห็น 
ส่ิงท่ีนาเกลียดเปนไมนาเกลียดก็ได เชน เหน็คนหนาตานาเกลียดชัง  ก็วางจิตเมตตาทําใหรักใครมี 
ไมตรีได เหน็ส่ิงไมนาเกลียดเปนนาเกลียดก็ได เชน เหน็คนรูปรางนารักยั่วยวนใหเกิดราคะ จะมองเปน 
อสุภะไปกไ็ด หรือจะวางใจเปนกลาง เฉยเสีย [๓ ปลอยวางท้ังส่ิงท่ีนาเกลียดและไมนาเกลียดก็ได] เชน 
ในกรณีท่ีจะใชความคิดพิจารณาอยางเท่ียงธรรม ใหเห็นส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง เปนตน 
        เร่ืองฤทธ์ิ 2 ประเภทนี้ ยอมย้ําความท่ีกลาวไวขางตน ใหเห็นวา อิทธปาฏิหาริย จําพวกฤทธ์ิ  
ท่ีเขาใจกนัท่ัวไปซ่ึงทําอะไรไดผลาดแผลงพิสดารเปนท่ีนาอัศจรรยนั้น ไมไดรับความยกยองในพระพุทธ 
ศาสนา ไมใชหลักการท่ีแทของพระพุทธศาสนา ฤทธ์ิท่ีสูงสงดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา คือฤทธ์ิท่ี  
ไมมีพิษมภีัยแกใครๆ ไดแกการบังคับความรูสึกของตนเองได หรือบังคับจิตใหอยูในอํานาจของตนได  
ซ่ึงผูไดฤทธ์ิอยางตนอาจทําไมได บางคร้ังจึงหันไปใชฤทธ์ินั้นเปนเคร่ืองมือสนองกิเลสของตน ตรงขาม 
กับฤทธ์ิอยางท่ีสอง ท่ีเปนเคร่ืองมือสรางคุณธรรม กําจดักิเลส มิใหจติใจถูกลอไปในอํานาจของราคะ 
{๑ ดู เกวัฏฏสูตร, ที.สี.9/338-350/273-283} 



{๒ ดู องฺ.ตกิ.20/500/217-220} 
{๓ ที.ปา.11/90/122; อธิบายใน ขุ.ปฏิ.31/690/599}  
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โทสะ [๑ หรือโมหะ] การท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบท [๒ หามภิกษแุสดงอิทธิปาฏิหาริยแก
ชาวบาน 
ก็เปนหลักฐายนืยันถึงการท่ีไมทรงสนับสนุนการใชอิทธิปาฏิหาริย] 
        เม่ือวาตามรูปศัพท คําวาปาฏิหาริย แปลวา การกระทําท่ีตีกลับ ขับไล หรือกําจดัเสียไดซ่ึง 
ปฏิปกษ อิทธิ หรือ ฤทธ์ิ แปลวา ความสําเร็จ อาเทศนา แปลวา ระบุ อาง สําแดง ช้ีบง จะแปล 
วาปรากฏชัด ก็พอได อนุสาสนี แปลวา คําพรํ่าสอน โดยถือความหมายอยางนี้ คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค  
ไดแปลความหมายปาฏิหาริยท้ังสามนั้นออกไปใหเหน็เพิ่มข้ึนอีกแนวหน่ึง คือกลาววา คุณธรรมตางๆ 
เชน เนกขัมมะ เมตตา ฌาน อนัตตานุปสสนา ตลอดจนถึงอรหัตตมรรค เรียกวาเปนอิทธิปาฏิหาริย  
ไดท้ังนั้น โดยความหมายวา สําเร็จผลตามหนาท่ีและกําจดัธรรมท่ีเปนปฏิปกษของมันเชน กามฉันท  
พยาบาท ตลอดจนกเิลสท้ังปวงได เรียกวาเปนอาเทศนาปาฏิหาริยได โดยความหมายวา ผูท่ีประกอบดวย 
ธรรมเหลานี้ทุกคนยอมมีจติบริสุทธ์ิ  มีความคิดไมขุนมัว เรียกวาเปนอนุสาสนีปาฏิหาริยได โดยความ 
หมายของการส่ังสอนวา ธรรมขอนั้นๆ ควรปฏิบัติ ควรฝกอบรม ควรเพิ่มพูน [๓ ควรต้ังสติใหเหมาะ 
อยางไร เปนตน] คําอธิบายอยางนี้ แมจะไมใชความหมายอยางท่ีใชท่ัวไป แตก็เปนความรูประกอบท่ี  
นาสนใจ 
        ดังไดกลาวแลวขางตนวา อิทธิปาฏิหาริยเปนโลกียอภิญญาอยางหน่ึง ซ่ึงเปนสวนเสริมคุณสมบัติ  
ของผูท่ีไดโลกุตรอภิญญาเปนหลักอยูแลวในพรอมบริบูรณยิ่งข้ึนสําหรับการบําเพ็ญกิจเกื้อกูลแกชาวโลก 
จึงมีพุทธพจนบางแหงเรียกภิกษุผูประกอบดวยปาฏิหาริยครบท้ัง 3 ประการคือ อิทธิปาฏิหาริย อาเทศนา 
ปาฏิหาริย และอนุสาสนีปาฏิหาริย วาเปนผูสําเร็จส้ินเชิง จบหรือถึงจุดหมายส้ินเชิง เปนตน [๔ และเปน 
ผูประเสริฐสุดในหมูเทวดาและมนุษยท้ังหลาย] แตท้ังนี้ ย้ําวาตองมีอนสุาสนีปาฏิหาริยเปนหลัก หรือ  
เปนขอยืนตัวแนนอน และมีปาฏิหาริย 2 ขอตนเปนเคร่ือเสริม แมในการใชปาฏิหาริย ก็ถือหลักอยาง 
เดียวกันคือ ตองใชอนุสาสนีปาฏิหาริยเปนหลักอยูเสมอ หากจะตองใชอิทธิปาฏิหาริยหรืออาเทศนา- 
ปาฏิหาริยบางในเม่ือมีเหตุผลควร ก็ใชเพยีงเพ่ือเปนเคร่ืองประกอบเบ้ืองตน เพื่อนําเขาสูอนุสาสนีปาฏิ- 
หาริย มีอนุสาสนีปาฏิหาริยเปนเปาหมาย และจบลงดวยอนุสาสนีปาฏิหาริย ดังจะไดกลาวตอไป 
        สําหรับปุถุชน ฤทธ์ิอาจเปนโทษไดท้ังแกผูมีฤทธ์ิเอง และแกคนท่ีมาเก่ียวของกับผูมีฤทธ์ิ ปุถุชน 
{๑ ดู วัตถุประสงคของการปฏิบัติเชนนี้ใน องฺ.ปฺจก.22/144/189; ฤทธ์ิประเภทนี้เปนพวกเมตตาเจโต
วิมุตติ ซ่ึงถึงข้ัน 
 เปนสุภวิโมกข เกิดจากเจริญโพชฌงคประกอบดวยเมตตาก็ได (ส.ม.19/597/164); เปนผลของการเจริญ
สติปฏฐาน} 
 ก็ได (ส.ม.19/1253-1262/376-9); เปนผลของการเจริญสมาธิก็ได (ส.ม.19/1332-6/401-3); บางแหงเรียกผู
ปฏิบัติ  



 ไดเชนนี้วาอริยชนผูเจริญอินทรียแลว (ม.อุ.14/863/546)} 
{๒ วินย.7/33/16; อรรถกถาอธิบายวา ทรงหามแตวิกุพพนฤทธ์ิ (ฤทธ์ิผันแผก คือเปล่ียนจากรูปรางปกติ 
เชน แปลงตัว 
 เปนตางๆ เนรมิตใหเห็นส่ิงตางๆ พูดแตไมใหเห็นตัว ใหเห็นตัวทอนเดียว เปนตน) ไมหามอธิษฐานฤทธ์ิ 
(เชน 
 อธิษฐานตัวเปนหลายคน เดินน้ํา ดําดิน เปนตน) ดู วินย.อ.3/337 แตคําอธิบายน้ีดูไมนานิยม} 
{๓ ขุ.ปฏิ.31/718-722/616-620} 
{๔ องฺ.ติก.20/584/375); องฺ.ทสก.24/217/353}  
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ผูมีฤทธ์ิ [๑ อาจจะเกิดความเมาฤทธ์ิ] ในลักษณะตางๆ เชน เกิดมานะวาเราทําไดในส่ิงท่ีคนอ่ืนทําไมได  
คนอ่ืนทําไมไดอยางเรา มีความรูสึกยกตนขมผูอ่ืน กลายเปนอสัตบุรุษไป หรืออาจเกิดความหลงใหล 
มัวเมาในลาภสักการะที่เกดิจากฤทธ์ินั้น นาํฤทธ์ิไปใชเพือ่กอความช่ัวความเสียหายอยางพระเทวทัต 
เปนตน อยางนอยการติดใจเพลินอยูในฤทธ์ินั้น ก็ทําใหไมสามารถปฏิบัติเพื่อบรรลุคุณธรรมท่ีสูงข้ึนไป 
ไมอาจชําระกิเลสทําจิตใจใหบริสุทธ์ิได และเพราะฤทธ์ิของปุถุชนเปนของเส่ือมได แมแตความหวง 
กังวลมัวยุงกับการรักษาฤทธ์ิ ก็กลายเปนปลิโพธ คืออุปสรรคท่ีทําใหไมสามารถใชปญญาพินิจพิจารณา 
ตามวิธีของวิปสสนาอยางไดผลดี ทานจึงจดัเอาฤทธ์ิเปนปลิโพธอยางหนึ่งของวิปสสนา (เรียกวาอิทธิปลิ- 
โพธ) [๒ ซ่ึงผูจะฝกอบรมปญญาพึ่งตัดเสียใหได] 
        สวนปุถุชนท่ีมาเกีย่วของกับผูมีฤทธ์ิ ก็มีทางประสบผลเสียจากฤทธ์ิไดเปนอันมาก ผลเสียขอแรก 
ทีเดียวก็คือ คนท่ีมาเกีย่วของอาจตกไปเปนเหยื่อของผูมีฤทธ์ิหรือหลอกลวงวามีฤทธ์ิ ซ่ึงมีอกุศลเจตนา 
นําเอาฤทธ์ิมาเอยอางเพื่อแสวงหาลาภสักการะ อยางไรกต็าม ในเร่ืองนีมี้ขอพึงสังเกตวา ตามปกติผูมี  
ฤทธ์ิซ่ึงเปนผูปฏิบัติชอบ จะใชฤทธ์ิในกรณีเดยีวเมื่อมีเหตุผลอันสมควรเพ่ือเปนส่ือนาํไปสูการแนะนํา 
ส่ังสอนส่ิงท่ีถูกตองคืออนุสาสนีปาฏิหาริย ถาไมมีเหตุผลเก่ียวกับการแนะนําส่ังสอนธรรมแลว ผูมีฤทธ์ิ  
จะใชฤทธ์ิทําไม [๓ นอกจากเพ่ือผูกคนไวกบัตนเปนสะพานทอดไปสูช่ือเสียงและลาภผล] ดังนั้น จงึควร 
ยึดถือเปนหลักไวทีเดียววา การใชอิทธิปาฏิหาริยจะตองมีอนุสาสนีปาฏิหาริยตามมาดวย ถาผูใดอางหรือ
ใช  
อิทธิปาฏิหาริยโดยมิใชเปนเพียงบันไดท่ีจะนําไปสูอนุสาสนีปาฏิหาริย พึงถือไวกอนวาผูนั้นปฏิบัตผิิดใน 
เร่ืองอิทธิปาฏิหาริย เขาอาจมีอกุศลเจตนาหลอกหลวง มุงแสวงหาลาภสักการะ หรืออยางนอยก็เปนผู  
มัวเมาหลงใหลเขาใจผิดในเร่ืองอิทธิปาฏิหาริยนัน้ [๔ หลักการนี้ผอนลงมาใชไดแมกับพฤติการณเกีย่วกับ 
เร่ืองของขลังส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ัวๆ ไป] โดยอาจใหยึดถือกันไววา ผูใดนําเอาของขลังส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ หรือส่ิงลึก 
ลับตางๆ มาใชในการเกี่ยวของกับประชาชน โดยมิไดนาํประชาชนไปสูความรูความเขาในในธรรม มิได  
ตอทายของขลังเปนตนนัน้ดวยการแนะนําส่ังสอนใหเกิดปญญาคือความรูความเขาใจถูกตองเกี่ยวกบัความ 
จริงความดีงามท่ีควรรูและควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อชวยนําเขาใหคอยๆ กาวพนเปนอิสระออกไปไดจาก 
ของขลังศักดิ์สิทธ์ิเหลานั้น พึงถือวาผูนั้นเปนผูปฏิบัติผิดและนําประชาชนไปในทางที่ผิด 
{๑ อิทธิมทะ (เปนพวกเดยีวกับเมาความรู เมาศีล เมาฌาน เปนตน ดู อภิ.วิ.35/849/468)} 
{๒ วิสุทธิ.1/112,122} 
{๓ แตอยาลืมวา การตั้งใจใชความประพฤติศีลและวัตรเปนเคร่ืองชักจูงผูกหมูชนไวกับตน เพื่อผลในทาง
ช่ือเสียง ความ 
 ยกยองสรรเสริญ หรือลาภ ก็เปนส่ิงท่ีพระพุทธเจาทรงติเตียนมากเชนเดียวกนั 3  
4 ของขลังศักดิ์สิทธ์ิ อํานาจลึกลับนั้น รวมถึงส่ิงท่ีทานเรียกวา ติรัจฉานวิชาบางอยางดวย (ติรัจฉานวชิา คือ 



วิชาท่ี  
 ขวางตอทางสวรรคนิพพาน หรือวิชาภายนอกท่ีไมเขากับจุดหมายของพระศาสนา โดยมากเปนวิชา
จําพวกการทํานาย 
 ทายทัก และการรักษาโรคตางๆ ซ่ึงจะจัดเปนความบกพรองเสียหายในดานศีล หากภิกษนุํามาใชเปน
เคร่ืองมือหาเล้ียง 
 ชีพหรือหาลาภสักการะ ติรัจฉานวิชา เปนคนละอยางกนักับอิทธิปาฏิหาริย, ติรัจฉานวิชา มาใน ที.สี.9/19-
25/11-1} 
 และกลาวซํ้าไวอีกหลายสูตรในพระไตรปฎกเลม 9 นั้น, มีสิกขาบทหามเรียกหามสอนใน วินย.
3/322/177; 7/184/7} 
 อธิบายใน ที.อ.1/121; นิทฺ.อ.2/117 เปนตน)}  
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        อนึ่ง แมในกรณีท่ีมิไดตกไปเปนเหยื่อของผูอวดอางฤทธ์ิ การไปมัววุนวายเพลิดเพลินหรือฝกใฝ  
กับอิทธิปาฏิหาริยท้ังหลาย กเ็ปนการไมปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาอยูในตัวแลวต้ังหลายแง  
แงท่ีหนึ่ง ในเมื่ออิทธิปาฏิหาริยไมใชสาระสําคัญของพระพุทธศาสนา ไมเกี่ยวกับจดุหมายของพระพุทธ 
ศาสนาไมชวยใหมนษุยหลุดพนจากกิเลส การไปฝกใฝในเร่ืองเชนนี้ ยอมเปนการพราเวลาและแรงงานท่ี  
ควรใชสําหรับการปฏิบัติธรรมใหหมดไปในทางท่ีผิด แงท่ีสอง คนท่ีไปเกี่ยวของกับผูอางฤทธ์ิหรืออํานาจ 
ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ มักมุงเพื่อไปขอความชวยเหลือหวังอํานาจดลบันดาลใหเกดิโชคลาภเปนตน การปฏิบัติ  
เชนนี้ยอมไมถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนาท่ีเปนกรรมวาท กิริยาวาท และวิริยวาท สอนใหคนหวัง 
ผลสําเร็จจากการลงมือทําดวยความเพียรพยายามตามเหตุตามผล การมัวหวังผลจากการออนวอนขอความ 
ชวยเหลือจากอํานาจดลบันดาล อาจทําใหกลายเปนคนมีนิสัยเฉ่ือยชา กลายเปนคนงอมืองอเทา อยาง 
นอยก็ทําใหขาดความเพียรพยายาม ไมรีบเรงลงมือทําส่ิงท่ีควรจะทํา ไมเรงเวนส่ิงท่ีควรงดเวน ขัดกบั 
หลักความไมประมาท นอกจากน้ัน ถาจะฝกใฝกับอิทธิปาฏิหาริย ก็ควรฝกตนใหทําปาฏิหาริยนั้นไดเอง 
จะดกีวา (แตกย็ังขัดกับหลักการแงท่ีหนึ่งขางตนอยูด)ี เพราะการฝกใฝหวังผลจากอิทธิปาฏิหาริยของผูอ่ืน 
หรือจากอํานาจดลบันดาลท้ังหลาย  เปนการพึ่งส่ิงภายนอก ทําใหชีวิตขึ้นตอส่ิงอ่ืนมากยิ่งข้ึน แทนที่จะ 
อาศัยอํานาจภายนอกนอยลง และเปนตัวของตัวเองมากยิง่ข้ึน จึงอาจทําใหกลายเปนคนมีชีวิตท่ีเล่ือนลอย 
มักเปนอยูดวยความเพอฝน เปนคนขาดประสิทธิภาพ ขาดอํานาจและความม่ันใจในตนเอง ขัดตอหลัก 
การพื้นฐานของพระพุทธศาสนา ท่ีสอนใหพึ่งตนเอง สอนใหทําตนใหเปนท่ีพึ่งไดหรือสามารถพึ่งตนได  
และสอนมรรคาแหงความหลุดพนเปนอิสระ ซ่ึงในข้ันสุดทาย ใหขามพนไดแมกระทั้งศรัทธาท่ีมีเหตุผล 
ไปสูความเปนอยูดวยปญญาบริสุทธ์ิ ไมตองอิงอาศัยแมกระท่ังพระศาสดา เร่ิมตนมรรคาจากการอิง 
อาศัยปญญาสองนําขององคพระศาสดาผูเปนกัลยาณมิตร ไปสูการยืนไดลําพังตน [๑ โดยไมตองอาศัยการ 
ประคับประคองของพระศาสดา] 
        เม่ือพิจารณาในแงผลตอคนท่ีเขาไปเกี่ยวของกับฤทธ์ิแลว คราวนี้ลองมาพิจารณาดูแนวปฏิบัติจาก 
พระจริยาวัตรของพระบรมศาสดาและพระสาวกท้ังหลายผูเร่ืองฤทธ์ิ วาทานใชฤทธ์ิหรือปฏิบัติตออิทธิ- 
ปาฏิหาริยกันอยางไร สําหรับองคพระพุทธเจาเอง ปรากฏชัดจากพุทธดํารัสท่ีอางแลวขางตนวาทรง 
รังเกียจ ไมทรงโปรดท้ังอิทธิปาฏิหาริยและอาเทศนาปาฏิหาริย แตทรงสนับสนุนอนสุาสนีปาฏิหาริย  
และทรงใชปาฏิหาริยขอหลังนี้อยูเสมอ เปนหลักประจําแหงพุทธกจิ หรือวาใหถูกแทคือเปนตัวพุทธกิจ 
ทีเดียว ท้ังนี้ ดวยเหตุผลดังไดแสดงแลวขางตน แตก็ปรากฏอยูบางคราววามีกรณีท่ีทรงใชอิทธิปาฏิหาริย  
บางเหมือนกนั และเม่ือพิจารณาจากกรณีเหลานั้นแลว ก็สรุปไดวา พระพุทธเจาทรงใชอิทธิปาฏิหาริย  
เฉพาะในกรณท่ีีจะทรงทรมานผูมีฤทธ์ิ ผูถือฤทธ์ิเปนเร่ืองสําคัญ หรือผูถือตัววาเปนผูวิเศษ ใหละ 
{๑ อยางลืมวา หลักพึ่งตนเอง เปนตัวของตัวเอง นี้ ทานใหสมดุลดวยหลักการเคารพ หรือคารวธรรม ท่ี
กลาวแลวในตอน 



 กอน และพึงสังเกตวา ผูเปนอิสระแลวอยางแทจริง กลับเปนผูเช่ือฟงคําส่ัง มีวินัยอยางยิ่ง (การเช่ือฟง กับ
ความ 
 เช่ือท่ีเรียกวาศรัทธามีแงตางกัน การเช่ือฟงหรือปฏิบัติตามคําส่ังอยางมีวินัยนั้นเกิดจากศรัทธาอยางหนึ่ง 
เกิดจาก 
 ปญญาอยางหนึ่ง พระอรหนัตปฏิบัติตามคําส่ัง รักษาระเบียบวินยัดวยปญญา).}  
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ความหลงใหลมัวเมาในฤทธ์ิ พูดอีกอยงหนึง่วา ใชฤทธ์ิปราบฤทธ์ิ เพื่อใหผูชอบฤทธ์ิหรือลําพองใน 
ฤทธ์ิ ตระหนักในคุณคาอันจาํกัดของฤทธ์ิ มองเห็นส่ิงอ่ืนท่ีดีงามประเสริฐกวาฤทธ์ิ และพรอมท่ีจะ 
เรียนรูหรือรับฟงส่ิงอันประเสริฐนั้น ซ่ึงจะทรงช้ีแจงส่ังสอนแกเขาดวยอนุสาสนีปฏิหาริยตอไป ตรงกับ 
หลักท่ีกลาวขางตนวา ใชอิทธิปาฏิหาริยประกอบอนุสาสนีปาฏิหาริย แตเปนการใชประกอบในขอบเขต 
จํากัดอยางยิ่ง คือเฉพาะในกรณีท่ีผูรับคําสอนฝกใฝในฤทธ์ิหรือเมาฤทธ์ิ แสดงทิฏฐิมานะตอพระองค  
เทานั้น เชน เร่ืองการทรมานพระพรหม เปนตน สวนพระมหาสาวกท้ังหลาย ก็มีเร่ืองราวเลามาบางวา 
ใชฤทธ์ิประกอบอนุสาสนีแกผูฝกใฝในฤทธ์ิ เชน เร่ืองท่ีพระสารีบุตรสอนหมูภิกษศิุษยพระเทวทตัดวย 
อาเทศนาปาฏิหาริยควบกับอนุสาสนีปาฏิหาริย พระมหาโมคคัลลาน สอนดวยอิทธิปาฏิหาริยควบกับ 
อนุสาสนีปาฏิหาริยฺ สวนการทําอิทธิปาฏิหาริยเพื่ออนุเคราะหชวยเหลือ มีเร่ืองเลนมาบางนอยเหลือเกิน 
แตกรณีท่ีของรองใหชวยเหลือดวยอิทธิปาฏิหาริย ไมพบในพระไตรปฎกเลยแมแตแหงเดยีว [๑ จะมีผู
ขอรอง 
พระบางรูปใหแสดงอิทธิปาฏิหาริยบาง ก็เพียงเพราะอยากดูเทานัน้] และการแสดงอิทธิปาฏิหาริยให 
ชาวบานดู พระพุทธเจากไ็ดทรงบัญญัติสิกขาบทหามไวแลวดังไดกลาวขางตน ในท่ีนีข้อย้ําขอคิดตาม 
หลักพระพุทธศาสนาไวอีกคร้ังหนึ่งวา ในชีวิตท่ีเปนจริง ในระยะยาว หรือตามปกติธรรมดาของมนุษย  
มนุษยก็ตองอยูกับมนษุย และเปนอยูดวยเหตุผลสามัญของมนุษยเอง จะมัวหวังพึ่งอํานาจภายนอกท่ีมอง 
ไมเห็น ซ่ึงไมข้ึนกับตนเองอยูอยางไร ทางที่ดีควรจะหันมาพยายามฝกหัดตนเองและฝกปรือกันเอง ใหมี  
ความรูความสามารถชํานิชํานาญในการแกปญหาตามวิถีทางแหงเหตุผลอยางสามัญของมนุษยนี้แหละ ให  
สําเร็จโดยชอบธรรม ความสามารถท่ีทําไดสําเร็จอยางนี ้ทานก็จัดเปนฤทธ์ิอยางหนึ่ง และเปนฤทธ์ิท่ีถูก 
ตองตามหลักการของพระพทุธศาสนา มีท้ัง [๒ อามิสฤทธ์ิ และธรรมฤทธ์ิ] โดยถือธรรมฤทธ์ิเปนหลักนํา 
        สรุปเหตุผลขอใหญท่ีแสดงถึงขอบเขตจํากัดหรือจุดติดตันของอิทธิปาฏิหาริย ตลอดถึงอํานาจศักดิ์  
สิทธ์ิท้ังหลายท้ังปวง ซ่ึงทําใหไมสามารถเปนหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา ไมเกี่ยวของกับจุด 
หมายของพุทธธรรม และไมเปนส่ิงจําเปนสําหรับการดําเนินพุทธมรรคา ไมอาจเปนท่ีพึ่งอันเกษมหรือ 
ปลอดภัยได เหตุผลนั้นมี 2 ประการคือ.- 
        1. ทางปญญา อิทธิปาฏิหาริยเปนตน ไมอาจทําใหเกิดปญญาหยั่งรูสัจธรรม เขาใจสภาวธรรม 
ท้ังหลายตามความเปนจริงได ดังตัวอยางเร่ืองพระภิกษมีุฤทธ์ิท่ีเหาะไปหาคําตอบเก่ียวกับสัจธรรมท่ัว 
จักรวาฬจนถึงพระพรหมผูถือตนวาเปนผูสรางผูบันดาลโลก ก็ไมสําเร็จ [๓ และเร่ืองฤาษีมีฤทธ์ิเหาะไปดู  
ท่ีสุดโลกพิภพจนหมดอายุกไ็มพบ เปนตัวอยาง]. 
{๑ อิทธิปาฏิหาริยในคัมภีร ดู บันทึกพเิศษทายบท} 
{๒ อามิสฤทธ์ิ (ความสําเร็จหรือความรุงเรืองทางวัตถุ, วตัถุรุงเรือง หรือวัตถุเปนแรงบันดาล) และธรรม
ฤทธ์ิ (ความ 



 สําเร็จหรือความรุงเรืองแหงธรรม, ธรรมรุงเรือง หรือธรรมเปนแรงบันดาล) มาใน องฺ.ทุก.20/403/117; 
อนึ่ง  
 ความมีรูปโฉมงามผิวพรรณผุดผอง ความมีอายุยืน ความมีสุขภาพดี ความมีเสนหผูคนชอบชมอยูใกล ก็
เรียกวาเปน  
 ฤทธ์ิ เชนกัน (ดู ที.ม.10/171/204; ม.อุ.14/496/330)} 
{๓ ที.สี.9/343/277 และ ส.ส.15/297/88; องฺ.จตุกฺก.21/45/61 (เคยอางแลวทั้งสองเร่ือง)}  
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        2. ทางจิต อิทธิหาฏิหาริย เปนตน ไมอาจกําจัดกิเลส หรือดับความทุกขไดจริง จติใจมีความ 
ขุนมัว กลัดกลุม เรารอน ถูกโลภะ โทสะ โมหะ ครอบงํา ก็ไมสามารถแกไขใหหลุดพนเปนอิสระได  
แมจะใชฌานสมาบัติขมระงับไว ก็ทําไดเพยีงช่ัวคราว กลับออกมาสูการเผชิญโลกและชีวิตตามปกติ  
เม่ือใด กิเลสและความทุกขก็หวนคืนมารังควาญไดอีกเมื่อนั้น ยิ่งกวานั้น [๑ อิทธิปาฏิหาริยอาจกลายเปน 
เคร่ืองมือรับใชกิเลสไปก็ได ดังเร่ืองพระเทวทัตเปนตัวอยาง] 
เทวดา 
        [๒ ขอควรพิจารณาเกีย่วกับเร่ืองเทวดา] วาโดยสวนใหญก็เหมือนกับท่ีกลาวแลวในเร่ือง
อิทธิปาฏิหาริย  
เพราะคนมักเขาไปเกี่ยวของกับเทวดาเพ่ือผลในทางปฏิบัติ คือหวังพึง่และขออํานาจดลบันดาลตางๆ 
เชนเดยีวกับท่ีหวังและขอจากอิทธิฤทธ์ิ และเทวดาก็เปนผูมีฤทธ์ิ หลักการท่ัวไปที่บรรยายแลวในเร่ือง 
อิทธิปาฏิหาริย เฉพาะอยางยิง่สวนท่ีเกีย่วกบัคุณและโทษ จึงนํามาใชกบัเร่ืองเทวดาไดดวย แตก็ยังมี  
เร่ืองท่ีควรทราบเพิ่มเติมอีกบางอยางดังนี ้
        วาโดยภาวะพ้ืนฐาน เทวดาทุกประเภทตลอดจนถึงพรหมท่ีสูงสุด ลวนเปนเพื่อนรวมทุกขเกิดแก  
เจ็บตาย เวยีนวายอยูในสังสารวัฏ เชนเดยีวกับมนษุยท้ังหลาย และสวนใหญกเ็ปนปุถุชนยังมีกิเลสคลาย 
มนุษย แมวาจะมีเทพท่ีเปนอริยบุคคลบาง สวนมากกเ็ปนอริยะมากอนตัง้แตคร้ังยังเปนมนุษย แมวาเม่ือ 
เปรียบเทียบโดยเฉล่ียตามลําดับฐานะ เทวดาจะเปนผูมีคุณธรรมสูงกวา แตก็อยูในระดับใกลเคียงกนั 
จนพูดรวมๆ ไปไดวา เปนระดับสุคติดวยกนั 
        ในแงความไดเปรียบเสียเปรียบ บางอยางเทวดาดีกวา แตบางอยางมนุษยก็ดีกวา เชน ทานเปรียบ 
เทียบระหวางมนุษยชาวชมพูทวีปกับเทพช้ันดาวดึงสวา เทพช้ันดาวดงึสเหนือกวามนุษย 3 อยางคือ มี 
อายุทิพย ผิวพรรณทิพย และความสุขทิพย แตมนุษยชาวชมพูทวีปกเ็หนือกวาเทวดาช้ันดาวดึงส 3 ดาน 
คือ กลาหาญกวา มีสติดีกวา และมีกระประพฤติพรหมจรรย [๓ (หมายถึงการปฏิบัติตามอริยมรรค)] แมวา 
ตามปกติพวกมนุษยจะถือวาเทวดาสูงกวาพวกตน และพากันอยากไปเกิดในสวรรค แตสําหรับพวก 
เทวดา เขาถือกันวา การเกดิเปนมนุษยเปนสุคติของพวกเขา ดังพุทธพจนยืนยันวา [๔ “ภิกษุท้ังหลาย ความ 
เปนมนุษยนีแ่ล นับวาเปนการไปสุคติขอเทพท้ังหลาย”] เม่ือเทวดาองคใดองคหนึ่งจะจุติ เพื่อนเทพ 
ชาวสวรรคจะพากันอวยพรวา ใหไปสุคติคือไปเกิดในมนุษยท้ังหลาย เพราะโลกมนษุยเปนถ่ินท่ีมี  
โอกาสเลือกประกอบกุศลกรรมทําความดีงามตางๆ [๔ และประพฤติปฏิบัติธรรมไดอยางเต็มท่ี] (ความช่ัว 
{๑ วนิย.7/350/164 (เคยอางแลว); อยางไรก็ดี ถาความคิดรายรุนแรงข้ึน ฤทธ์ิ ก็เส่ือมใได เพราะฤทธิ์ตอง
อาศัยฌาน 
 สมาบัติเปนฐาน และผูจะเขาฌานสมาบัติได ตองทําจิตใหบริสุทธ์ิผองใส ปราศจากนิวรณ.} 
{๒ คําวาเทวดา หรือเทพ ใชคลุมถึงพรหมท้ังหลายดวย โดยแบงเปนเทวดาช้ันกามาวจร (ผูยังเกีย่วของกับ



กาม บางที  
 เรียกวา ฉกามาพจรสวรรค หรือสวรรคช้ันท่ียังเกี่ยวของกับกาม 6 ช้ัน คือ จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส ยามา 
ดุสิต 
 นิมมานรดี และปรนิมมิตวสวัตดี) ตอจากนั้นมีเทพช้ันรูปาวจร (รูปพรหม) 16 ช้ัน และสูงสุดมีเทพช้ันอรู
ปาวจร 
 (อรูปพรหม) (ดู สงฺคห.29 เปนตน)} 
{๓ ดู องฺ.นวก23/225/409} 
{๔ ขุ.อิติ.25/261-2/289-290.}  
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หรืออกุศลกรรมตางๆ ก็เลือกทําไดเต็มท่ีเชนเดียวกนั) การเกิดเปนเทวดาท่ีมีอายุยนืยาว [๑ ทานถือวาเปน 
การเสียหรือพลาดโอกาสอยางหนึ่งในการท่ีจะไดประพฤติพรหมจรรย] (ปฏิติตามอริยมรรค) เรียก 
อยางสามัญวาเปนโชคไมดี พวกชาวสวรรคมีแตความสุข ชวนใหเกดิความประมาทมัวเมา สติไมม่ัน 
สวนโลกมนุษยมีสุขบางทุกขบางเคลาระคน มีประสบการณหลากหลายเปนบทเรียนไดมาก เม่ือรูจกั 
กําหนดก็ทําใหไดเรียนรู [๒ ชวยใหสติเจริญวองไวทํางานไดด]ี เกื้อกูลแกการฝกตนและการท่ีจะกาวหนา 
ในอารยธรรม 
        เม่ือพิจารณาในแงระดับแหงคุณธรรมใหละเอียดลงไปอีก จะเหน็วา มนุษยภูมินัน้ อยูกลาง 
ระหวางเทวภมิูหรือสวรรค กับ อบายภูมิมีนรกเปนตน พวกอบายเชนนรกนั้น เปนแดนของคนบาปดวย 
คุณธรรม แมชาวอบายบางสวนจะจดัไดวาเปนคนดี แตกต็กไปอยูในนัน้ เพราะความชั่วบางอยางใหผล 
ถวงดึงลงไป สวนสวรรคก็เปนแดนของคนดีคอนขางมีคุณธรรม แมวาชาวสวรรคบางสวนจะเปนคนช่ัว 
แตก็ไดข้ึนไปอยูในแดนนั้น เพราะมีความดีบางอยางท่ีประทุแรงชวยผลักดันหรือฉุดข้ึนไป สวนโลก 
มนุษย ท่ีอยูระหวางกลาง ก็เปนประดุจชุมทางท่ีผานหมุนเวยีนหันไปมาท้ังของชาวสวรรคและชาวอบาย 
เปนแหลงท่ีสัตวโลกทุกพวกทุกชนิดมาทํามาหากรรม เปนท่ีคนช่ัวมาสรางตัวใหเปนคนดีเตรียมไปสวรรค  
หรือคนดีมาสุมตัวใหเปนคนช่ัวเตรียมไปนรก ตลอดจนเปนท่ีผูรูจะมาสะสางตัวใหเปนคนอิสระ เลิกทํา 
มาหากรรม เปล่ียนเปนผูหวานธรรม ลอยพนเหนือการเดนิทางหมุนเวยีนตอไป [๓ พวกอบายมีหลายช้ัน] 
ช้ันเดียวกนัก็มีบาปธรรมใกลเคียงกัน พวกเทพก็มีหลายชัน้ซอยละเอียดยิ่งกวาอบาย มีคุณธรรมพื้นฐาน 
ประณีตลดหล่ันกันไปตามลําดับ ช้ันเดยีวกนัก็มีคุณธรรมใกลเคียงกัน สวนโลกมนษุยแดนเดียวนี้ เปนท่ี  
รวมของบาปธรรมและคุณธรรมทุกอยางทุกระดับ มีคนช่ัวซ่ึงมีบาปธรรมหยาบหนาเหมือนดังชาวนรกช้ัน 
ต่ําสุด และมีคนดี ซ่ึงมีคุณธรรมประณีตเทากับพรหมผูสูงสุด ตลอดจนทานผูพนแลวจากภพภูมิท้ัง 
หลาย ซ่ึงแมแตเหลาเทพมารพรหมก็เคารพบูชา ภาวะเชนนี้นับไดวาเปนลักษณะพิเศษของโลกมนุษย  
ท่ีเปนวิสัยกวางสุดแหงบาปอกุศลและคุณธรรม เพราะเปนท่ีทํามาหากรรม และเปนท่ีหวานธรรม 
        เทาท่ีกลาวมานี้ จะเห็นขอเปรียบเทียบระหวางมนุษยกับเทวดาไดวา เม่ือเทียบโดยคุณธรรมและ 
ความสามารถท่ัวไปแลว ท้ังมนุษยและเทวดาตางก็มีไดเทาเทียบหรือใกลเคียงกัน เปนระดับเดียวกนั แต  
มนุษยมีวิสัยแหงการสรางเสริมปรับปรุงมากกวา ขอแตกตางสําคัญจึงอยูท่ีโอกาส กลาวคือมนุษยมี  
โอกาสมากกวาในการท่ีจะพฒันาคุณธรรมและความสามารถของตน ถามองในแงแขงขัน (ทางธรรมไม  
สนับสนุนใหมอง) ก็วา ตามปกติธรรมดาถาอยูกันเฉยๆ เทวดาท่ัวไปสูงกวา ดกีวา เกงกวามนษุย  
แตถามนุษยปรับปรุงตัวเม่ือไร ก็จะข้ึนไปเทียมเทาหรือแมแตสูงกวา ดกีวา [๔ เกงกวาเทวดา] 
{๑ องฺอฏฐก.23/119/229} 
{๒ ดู เคา องฺ.อ.3/345} 
{๓ อบายภูมิ มี 4 คือ นรก ดรัิจฉาน เปรต และอสุรกาย (ขุ.อิติ.25/273/301 เปนตน).} 



{๔ ใน องฺ.อฏฐก.23/161/314 มีพุทธพจนวา ตอเม่ือพระพุทธเจาทรงมีอธิเทวญาณทัสสนะครบ 8 ปริวัฏฏ 
(รอบท้ัง} 
 ดานคือ 1. จําโอกาสได 2. เห็นรูปท้ังหลาย 3. สนทนากันไดกับเทวดาเหลานั้น 4. รูวาเทวดาเหลานัน้มา
จากเทพนิกาย-  
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        เม่ือทราบฐานะของเทวดาแลว พึงทราบความสัมพันธท่ีควรและไมควรระหวางเทวดากับมนุษย  
ตอไป ในลัทธิศาสนาท่ีมีมาต้ังแตกอนพุทธกาล เขาเช่ือวามีเทวดาใหญนอยมากมาย และมีเทพสูงสุด 
เปนผูสรางโลกและบันดาลทุกส่ิงทุกอยาง ซ่ึงมนุษยไมมีทางจะเจริญเลิศลํ้ากวาเทพนัน้ได มนษุยจึง 
สรางความสัมพันธกับเทพดวยวิธีออนวอนขอความชวยเหลือดวยวิธีการตางๆ เชน สวดสรรเสริญ 
ยกยอง สดดุี บวงสรวง สังเวย บูชายัญ เปนการปรนเปรอเอาอกเอาใจ หรือไมก็ใชวิธีเรียกรองความ 
สนใจ บีบบังคับใหเห็นใจ เชิงเราใหเกิดความรอนใจจนเทพทนน่ิงอยูไมไดตองหันมาดูแลหาทางแกไข 
หรือสนองความตองการให ท้ังนี้ โดยใชวธีิขมข่ีบีบค้ันลงโทษทรมานตนเอง ท่ีเรียกวาประพฤติพรตและ 
บําเพ็ญตบะตางๆ สรุปใหเหน็ชัดถึงวิธีสัมพันธกับเทพเจาเปน 2 อยางคือ 
        1. วิธีออนวอนขอความชวยเหลือ ดวยการเซนสรวง สังเวย บูชายัญ ดังลูกออนวอนขอตอพอแม  
          บางทีเลยไปเปนดังประจบและแมตดิสินบนตอผูมีอํานาจเหนือ 
        2. วิธีบีบบังคับใหทําตามความประสงค ดวยการบําเพ็ญพรตทําตบะ ดังลูกท่ีตีอกชกหัวกัดท้ึง 
          ตนเอง เรียกรองเชิงบีบบังคับใหพอแมหันมาใสใจความประสงคของตน 
        แตจะเปนวิธีใดก็ตาม ยอมรวมลงในการมุงหวังผลประโยชนแกตน ดวยการพึง่พาส่ิงภายนอกท้ังส้ิน 
เม่ือพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนแลว ก็ไดสอนใหเลิกเสียท้ังสองวิธี และการเลิกวิธีปฏิบัติท้ังสองนี้แหละที่  
เปนลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาในเร่ืองนี้ ในการสอนใหเลิกวิธีปฏิบัติเหลานี้ พระพุทธศาสนา 
สามารถแสดงเหตุผล ช้ีใหเหน็คุณโทษ และวางวิธีปฏิบัติท่ีสมควรใหใหมดวย 
        การหวังพึ่งเทวดายอมมีผลในขอบเขตจํากัด หรือมีจุดติดตันอยางเดียวกับท่ีกลาวแลวในเร่ืองอิทธิ- 
ปาฏิหาริย คือ ในทางปญญา เทวดาท้ัวๆ ไปก็ยังมีอวิชชา ไมรูสัจธรรม เชนเดยีวกับมนุษย ดังเร่ือง 
พระภกิษุรูปท่ีเหาะไปถามปญหากะเทวดาจนแมแตพระพรหมก็ตอบไมได และเร่ืองพระพุทธเจาทรมาน 
พกพรหม ท่ีกลาวมาแลวขางตน สวนในดานจิตใจ เทวดาก็เหมือนกับมนุษย คือสวนใหญเปนปุถุชน 
ยังมีกิเลสมีเช้ือความทุกขมากบางนอยบาง ยังหมุนเวยีนข้ึนๆ ลงๆ อยูในสังสารวัฏ ดังเชนพระพรหม 
แมจะมีคุณธรรมสูง [๑ แตกย็ังประมาทเมาวาตนอยูเท่ียงแทนิรันดร] พระอินทรเมาประมาทในทิพย- 
 - ไหน 5. รูวาเทวดาเหลานั้นจุติจากท่ีนี้ไปเกิดท่ีนั้นดวยวบิากของกรรมใด 6. รูวาเทวดาเหลานั้นมีอาหาร
อยางไร เสวยสุข 
 ทุกขอยางไรๆ 7. รูวาเทวดาเหลานั้นมีอายุยืนยาวเทาใด 8. รูวาพระองคเคยอยูรวมกบัเทวดาเหลานั้น
หรือไม) จึงจะทรง 
 ปฏิญาณไดวาทรงบรรลุแลวซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ, อธิเทวญาณทัสสนะน้ีนาจะแปลวา ญาณทัส
สนะของพระ 
 ผูเหนือกวาเทพ หรือญาณทัสสนะท่ีทําใหทรงเปนผูเหนอืกวาเทพ (เทียบคําแปลกับ ขุ.จู.30/654/312; 
นิทฺ.อ.2/32} 



 สุตฺต.อ.2/530) เพราะทําใหทรงรูจักเทวดาดียิ่งกวาท่ีพวกเทวดารูจักตนเอง (เชนพระพรหมไมรูอายุของตน 
จึงเขาใจตน 
 เองผิดวาไมเกดิไมตาย) อธิเทวญาณทัสสนะน้ี เปนสวนหนึ่งของทิพยจักษุ (ดู ม.อ.3/305) จึงเปน
คุณสมบัติจําเปน 
 อยางหนึ่งสําหรับความเปนสัมมาสัมพุทธะ เชนเดียวกับตถาคตพลญาณขออ่ืนๆ แตไมจําเปนสําหรับการ
บรรลุ  
 อรหัตตผลหรือนิพพาน (แตเดิมมาต้ังแตกอนพุทธกาล ความนับถือเทวดาเปนของสามัญและฝงรากลึก 
ดังนั้น การ 
 จะแสดงความประเสริฐของมนุษยไดก็ตองใหเหน็วามนุษยสามารถจะทําตนใหเหนอืกวาเทวดาได
อยางไร).} 
{๑ ส.ส.15/586/215}  
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[๑ สมบัติ] คนอ่ืนหวังพึ่งพระอินทร แตพระอินทรเองยังไมหมดราคะ โทสะ โมหะ [๒ ยังมีความ
หวาดกลัว 
สะดุงหวั่นไหว] การออนวอนหวังพึ่งเทวดา นอกจากขัดกับความเพียรพยายามโดยหวังผลสําเร็จจาก 
การกระทํา ขัดหลักพึ่งตนเองและความหลุดพนเปนอิสระ ดังไดกลาวในเร่ืองอิทธิปาฏิหาริยแลว ยังมี  
ผลเสียท่ีควรสังเกตอีกหลายอยางเชน 
        - ในเม่ือเทวดาเปนปุถุชน การท่ีมนุษยไปเฝาประจบยกยอ บนบานตางๆ ไมเพียงแตมนุษย  
เทานั้นท่ีจะประสบผลเสีย เทวดาท้ังหลายก็จะพลอยเสียไปดวย เพราะจะเกิดความหลงใหลมัวเมาในคํา 
ยกยองสรรเสริญ ติดในลาภสักการะคือส่ิงเซนสรวงสังเวย และปรารถนาจะไดใหมากย่ิงข้ึนๆ โดยนัยนี้  
ท้ังเทวดาและมนุษยตางก็มัวมาฝกใฝวุนวายอยูกับการบนบานและการใหผลตามบนบาน ละท้ิงกิจหนาท่ี  
ของตน หรือไมก็ปลอยปละละเลยใหบกพรองยอหยอน เปนผูตกอยูในความประมาท แลวท้ังมนษุย  
และเทวดากพ็ากันเส่ือมลงไปดวยกัน 
        - เทวดาบางพวกเม่ือมัวเมาติดในลาภสักการะความยกยองนับถือแลว ก็จะหาทางผูกมัดหมูชนไว  
กับตน โดยหาทางทําใหคนตองพึ่งเขาอยูเร่ือยไป เพื่อผลนี้ เทวดาอาจใชวิธีการตางๆ เชน ลอดวยความ 
สําเร็จสมปรารถนาเล็กๆ นอยๆ เพื่อใหคนหวังผลมากยิง่ข้ึนและบนบานเซนสรวงมากยิ่งข้ึน หรือแมแต  
แกลงทําเหตุใหคนตองมาติดตอขอผลถลําตนเขาสูวงการ 
        - เม่ือเทวดาประเภทหวงัลาภมาวุนวายกันอยูมาก เทวดาดีท่ีจะชวยเหลือคนดีโดยไมหวังผลประ- 
โยชน ก็จะพากันเบ่ือหนายหลบล้ีปลีกตัวออกไป คนท่ีทําดี ก็ไมมีใครจะคอยชวยเหลือใหกําลัง ฝาย 
เทวดาใฝลาภ ก็จะชวยตอเม่ือไดรับส่ิงบนหรืออยางนอยคําขอรองออนวอน มนษุยก็เลยรูสึกกันมากข้ึน 
เหมือนวาทําดีไมไดดี ทําช่ัวจึงจะไดดี กอใหเกิดความสับสนระสํ่าระสายในสังคมมนุษยมากยิ่งข้ึน 
        - เม่ือเทวดาดีงามปลีกตวัไปไมเกี่ยวของ [๓ (ตามปกติธรรมเนียมของเทวดา กไ็มตองการมาเกีย่วของ 
วุนวายหรือแทรกแซงในกิจการของมนุษยอยูแลว)] กย็ิ่งเปนโอกาสสําหรับเทวดารายใฝลาภ จะแสวงหา 
ผลประโยชนไดมากยิ่งข้ึน เชน เม่ือมนุษยออนวอนเรียกรองเจาะจงตอเทพบางทานเขานับถือ เทพใฝ  
ลาภพวกนี้กจ็ะลงมาสวมรอยรับสมอางหลอกมนุษย โดยมนุษยไมอาจทราบเพราะเปนเร่ืองเหนือวสัิยของ 
ตน แลวเทวดาสวมรอยกทํ็าเรื่องใหพวกมนุษยหมกมุนมัวเมายิ่งข้ึน 
        โดยนัยนี้ จะเห็นไดวา คนท่ีไดรับความชวยเหลือจากเทวดา ไมจําเปนตองเปนคนดี และคนดีก ็ 
ไมจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากเทวดา ท่ีเปนเชนนี้เพราะท้ังมนษุยและเทวดาตางก็เปนปุถุชน 
และตางก็ปฏิบัติผิด พากันทําใหระบบตางๆ ท่ีดีงามในโลกคลาดเคล่ือนเส่ือมทรามลงไป 
        อนึ่ง ขอกลาวถึงขอสังเกตบางอยางเพ่ือจะไดมองเห็นแนวทางในการปฏิบัติตอไปชัดเจนข้ึน ประ- 
การแรก เทวดาประกาศิตหรือกําหนดเหตุการณหรือบันดาลชะตากรรมแกมนษุยโดยเด็ดขาดแตฝายเดียว 
ไมได แมตามปกติจะถือกนัวา เทวดามีฤทธ์ิมีอํานาจเหนอืกวามนษุย แตดังไดกลาวแลวขางตนวา ถา 



มนุษยปรับปรุงตัวข้ึนมาเม่ือใด ก็สามารถเทาเทียมหรือเหนือกวาเทวดาได และส่ิงท่ีจะกําหนดวาใครจะ 
{๑ ม.มู.12/437/468 1           2 ส.ส.15/864/322} 
{๓ โลกมนุษยไมสะอาดมีกล่ินเปนท่ีรังเกยีจแกเทวดา (ดู ที.ม.10/306/3662; ขุทฺทก.อ.129; สุตฺต.อ.2/86)}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 536 
เหนือใครก็อยูท่ีคุณธรรมและความเพียรพยายาม ดังมีเร่ืองมาในชาดก กษัตริยสองเมืองจะทําสงคราม 
กัน ฝายหน่ึงไปถามพระฤาษีมีฤทธ์ิ ซ่ึงติดตอกับพระอินทรได ไดรับทราบคําแจงพระอินทรวา 
ฝายตนจะชนะ จึงประมาทปลอยเหลาทหารสนุกสนานบันเทิง สวนกษตัริยอีกฝายหน่ึงทราบขาวทํานาย 
วาฝายตนจะแพ ยิ่งตระเตรียมการใหแข็งแรงยิ่งข้ึน คร้ังถึงเวลารบจริงฝายหลังนี้กเ็อาชนะกองทัพกษัตริย  
ฝายท่ีมัวประมาทได พระอินทรถูกตอวาจึงกลาวเทวคติออกมาวา [๑ “ ความบากบ่ันพากเพียรของคน เทพ 
ท้ังหลายก็เกียดกันไมได”] เทวดาท่ีอยูตามบานเรือนนั้น ตามปกติมนุษยใหเกยีรติและเอาใจมาก แตถา  
มองแงหนึ่งแลว ก็เปนผูอาศัย ถาเจาบานมีคุณธรรมสูง เชนเปนอริยสาวก มีความม่ันใจในคุณธรรม 
ของตน หรือม่ันใจในธรรมตามหลักศรัทธาท่ีกลาวแลวในตอนกอน เทวดาก็ตองเคารพเช่ือฟง อยูใน 
บังคับบัญชา มิใชเปนผูมีอํานาจบังคับเจาบาน ดังเชน เทวดาผูอยู ณ ซุมประตูบานของอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี (ทานเจาบานไมไดสรางท่ีอยูใหโดยเฉพาะ) เม่ือทานเศรษฐยีากจนลง ไดมาส่ังสอนใหเลิกถวาย 
ทาน ทานเศรษฐีเหน็วาเปนคําแนะนําไมชอบธรรม ถึงกับไลออกจากบานทันที เทวดาหาท่ีอยูไมได  
ในท่ีสุดไปหาพระอินทร จะใหชวยพามาขอขมาเศรษฐี ไดรับคําแนะนําวิธีท่ีจะขอขมาโทษ [๒ เม่ือปฏิบัติ  
ตามน้ันแลวจึงไดรับอนุญาตกลับเขาอยู ณ ท่ีเดิมได] ประการท่ีสอง เม่ือคนถูกเทวดาใหโทษ จะถือ 
เอาเปนเกณฑวาเขาทําผิดหรือเปนคนช่ัว ยงัไมได เพราะคนดีถูกเทวดารายกล่ันแกลง ก็มีไมนอย ดัง 
เชนเทวดาซ่ึงอยู ณ ซุมประตูของอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่ีไดกลาวถึงแลว ทานเรียกวาเปนเทวดามิจฉาทิฏฐิ  
บาง เทวดาอันธพาลบาง เทวดานั้นไมพอใจวา เม่ือพระพทุธเจาหรือพระสาวกเสด็จมาบานเศรษฐี  
เขาจะตองลงมาท่ีพื้นดิน คร้ันเศรษฐียากจนลง จึงไดโอกาสเขามาส่ังสอนเศรษฐี เพือ่ยุใหเลิกเกีย่วของ 
กับพระพุทธเจา แตไดผลตรงขามดังกลาวแลว [๓ เทวดาบางองคแกลงคนใหระแวงกนัเลนเทานั้นเอง] แม 
แตพวกเทวดาตามปาเม่ือพระไปอยูอาศัยเพื่อปฏิบัติธรรม บางพวกก็ไมพอใจ เพราะคนดีมีคุณธรรมสูง 
กวาตนเขามาอยู ทําใหพวกตนอึดอัดใจ ทําอะไรๆ ไมสะดวก [๔ จึงหาทางแกลงดวยวิธีตางๆ] ซ่ึงพระ- 
พุทธเจาทรงแนะนําใหแกไขดวยการแผเมตตา เอาความดีเขาตอบ แตในกรณีท่ีพวกเทวดาไปแนะนําให  
ทําอยางนี้อยางนั้น หากพิจาณาแลวเห็นวาเปนการกระทําท่ีไมถูกตองชอบธรรม พุทธสาวกผูรูหลัก 
ยอมมีความเขมแข็งม่ันคงในจริยธรรมและจะไมยอมปฏิบัติตามคําของเทวดานัน้เปนอันขาด [๕ ไมวา
เทวด 
จะขูหรือลอดวยรางวัลอยางใดๆ] ประการท่ีสาม เทวดาบางองคมีพฤติการณทางราย ชอบทําตนเปน 
ปฏิปกษขัดขวางความเจริญของมนุษยท้ังหลายอยูเปนประจํา เทวดาอยางนี้มนษุยไมเพียงแตมิควรออน 
วอนของรองหรือหวังพึ่งเทานั้น แตควรปราบหรือพิชิตใหไดทีเดียว และถาฝกปรือความสามารถของตน 
{๑ ขุ.ชา.27/505/128; ชา.อ.4/227-234} 
{๒ ธ.อ.5/10; ชา.อ.1/339} 
{๓ ดู เร่ืองพระโกณฑธาน, องฺ.อ.1/284; ธ.อ.5/47} 



{๔ เชน ขุททก.อ.262; สุตฺต.อ.1/246; ธ.อ.2/128} 
{๕ เชน ปพภารวาสีติสสเถรวัตถุ, ธ.อ.8/128}  
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ใหดี มนุษยก็สามารถเอาชนะไดดวย ตวัอยางสําคัญคือ [๑ “มาร”] มารนี้เปนเทพในสวรรคช้ันสูงสุดของ 
ระดับกามาวจร คือช้ันท่ี 6 ไดแก ปรนิมมิตวสวัตดี แตชอบขัดขวางรังควาญผูอ่ืน เม่ือเขาจะทําความดี  
เฉพาะอยางยิ่งเม่ือใครจะเปล้ืองตนใหเปนอิสระจากกาม [๒ ถือวาผูนั้นจะขามออกนอกเขตอํานาจของ
มาร] 
ก็เปนอันจะตองเผชิญหนากบัมารทีเดียว มารมีฤทธ์ิมีอิทธิพลยิ่งใหญมาก แมแตพระอินทร พอมารมาก็  
หนีไมรอหนา ไปหลบอยูสุดขอบจักรวาฬ [๓ พระพรหมก็หลีกเล่ียง] [๔ บางคราวมารก็ข้ึนไปรังควาญถึง 
พรหมโลกซ่ึงเปนช้ันรูปาวจรสูงกลาวระดบัของตน] พระพุทธเจาจึงตรัสวา [๕ “บรรดาผูยิ่งใหญ มารเปน
เลิศ”] 
แมมารจะมีอํานาจยิ่งใหญถึงอยางนี้ แตมนษุยผูฝกอบรมดีแลวดวยศีล สมาธิ ปญญา ก็พิชิตมารไดดวย 
คุณธรรมของตน และมนษุยท่ีมีคุณธรรมสูงเชนนี้ [6 เทพเจาท้ังปวงตลอดถึงพรหมยอมนบไหว] เทาท่ี  
กลาวมาอยางนี้ มิไดมุงหมายจะลบหลูหรือชักชวนใหมีจิตกระดางตอเทวดาท้ังหลายแมแตนอย เพยีงแต  
จะสรางความเขาใจเพ่ือเตรียมวางจิตใหถูกตองสําหรับการดําเนินตามวธีิปฏิบัติท่ีจะกลาวตอไป 
        อาศัยความเขาใจเกีย่วกบัฐานะของเทวดาและเหตุผลเกี่ยวกับโทษของสัมพันธกับเทวดาดวย 
ทาทีท่ีผิดดังกลาวมา พระพุทธศาสนาจึงสอนใหละเลิกวธีิการแบบหวังพึ่งขอผลเสียท้ังหมด ไมวาจะ 
เปนการออนวอนหรือการบีบบังคับก็ตาม แลวช้ีแนวทางใหม คือการวางทาทีแหงเมตดา มีไมตรีจิตอยู  
รวมกันฉันมิตร เคารพนับถือซ่ึงกันและกนั ในฐานะท่ีเปนเพื่อนรวมทุกขหรือเพ่ือนรวมสังสารวฏั และ 
ในฐานะท่ีโดยเฉล่ียเปนผูมีคุณธรรมในระดับสูง พรอมท้ังใหมีทาทีแหงการไมวุนวาย ไมกาวกาย
แทรกแซง 
กัน โดยตางก็เพียรพยายมทํากิจของตนไปตามหนาท่ี ทาทีแหงการไมรบกวนและไมชวนกนัใหเสียเชนนี ้
ถาสังเกต ก็จะพบวาเปนส่ิงท่ีปรากฏชัดเจนในประเพณีความสัมพันธแบบชาวพุทธระหวางมนษุยกบั 
เทวดา เพราะมีเร่ืองราวเลากันมามากมายในคัมภีรตางๆ เฉพาะอยางยิง่อรรถกถาชาดก และอรรถกถา- 
ธรรมบท ตามประเพณนีี้ เทวดาท่ีชวยเหลือมนุษยก็มีอยูเหมือนกนั แตลักษณะการชวยเหลือ และเหตุท่ี  
จะใหชวยเหลือตางออกไปจากแบบกอน คือ เทวดาท่ีชวยเหลือมาชวยเองดวยคุณธรรมคือความดีของ 
เทวดาเอง มิใชเพราะการเรียกรองออนวอนของมนุษย และเทวดาก็มิไดเรียกรองตองการหรือรอการ 
ออนวอนนัน้ ทางฝายมนุษยผูไดรับความชวยเหลือก็ทําความดีไปตามปกติธรรมดาดวยคุณธรรมและ 
ความสํานึกเหตุผลของเขาเอง มิไดคํานึงวาจะมีใครมารชวยเหลือหรือไม และมิไดเรียกรองขอความชวย 
เหลือใดๆ สวนตัวกลางคือเหตุใหมีการชวยเหลือเกิดข้ึนก็คือความดหีรือการทําความดีของมนุษย มิใช  
การเรียกรองออนวอนหรืออามิสสินวอนใดๆ เทวดาองคเดนท่ีคอยชวยเหลือมนุษยตามประเพณนีี้ไดแก  
ทาวสักกะท่ีเรียกกนัวา พระอินทร คติการชวยเหลือของพระอินทรอยางนี้ นับวาเปนวิวัฒนาการชวงตอท่ี  
{๑ ไดกลาวขางตนแลววาจะพูดไปตามเร่ืองราวในคัมภีร ไมแปลความหมายทางนามธรรม} 



{๒ เขตอํานาจของมาร เรียกวา มารไธย (มารเธยฺย); ดู ม.อ.1/45; สุตฺต.อ.1/54} 
{๓ ดู ชา.อ.1/113; พุทธ.อ.521} 
{๔ ดู ม.มู.12/556/597} 
{๕ องฺ.จตุกกฺ.21/15/22} 
{๖ ดู ขุ.อิติ.25/260/288; ขุ.เถร.26/379/359; ขุ.เถรี.26/471/489}  
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เช่ือมจากคติแหงเทวานุภาพของลัทธิศาสนาแบบเดิม [๑ เขาสูคติแหงกรรมของพระพุทธศาสนา] แมจะ 
ยังมิใชเปนตนแทบริสุทธ์ิตามหลักการของพระพุทธศาสนา แตกเ็ปนคติท่ีวิวัฒนเขาสูความเปนพุทธ ถึง 
ข้ันท่ียอมรับเปนพุทธได สาระสําคัญของคตินี้ก็คือ มนษุยท่ีดยีอมทําความดีไปตามเหตุผลสามัญของ 
มนุษยเอง และทําอยางม่ันคงแนวแนเต็มสติปญญาจนสุดความสามารถของตน ไปคํานึงถึง ไมรีรอ 
ไมเรียกรองความชวยเหลือจากเทวดาใดๆ เลย เทวดาท่ีดียอมใสใจคอยดูแลชวยเหลือมนุษยท่ีดีดวย 
คุณธรรมของเทวดาเอง เม่ือมนุษยผูทําดไีดรับความเดือดรอน หากเทวดายังมีความดีอยูบาง [๒ เทวดากจ็ะ 
ทนดูไมไหวตองลงมาชวยเอง] พูดงายๆ วา มนุษยก็ทําดีโดยไมคํานึงถึงการชวยเหลือของเทวดา เทวดา 
ก็ชวยโดยไมคํานึงถึงการออนวอนของมนษุย ถาใครยังหวงยังหวังยังเยือ่ใยในทางเทวานุภาพอยู ก็อาจจะ 
ทองคติตอไปนี้ไวปลอบใจวา [๓ “การเพยีรพยายามทําดี เปนหนาท่ีของมนุษย การชวยเหลือคนทําดีเปน 
หนาท่ีของสวรรค เราทําหนาท่ีของมนุษยใหดีท่ีสุดกแ็ลวกัน”] ถามนุษยไมเพยีรทําดี มัวแตออนวอน 
เทวดา และถาเทวดาไมใสใจชวยคนทําดี มัวแตรอการออนวอนหรือคอยชวยคนท่ีออนวอน ก็คือเปนผูทํา 
ผิดตอหนาท่ี เม่ือมนุษยและเทวดาตางขาดคุณธรรม ปฏิบัติผิดหนาท่ี ก็จะประสบความหายนะไปดวย 
กันตามกฎธรรมดาท่ีควบคุมท้ังมนุษยและสวรรคอยูอีกช้ันหนึ่ง 
สรุปวิธีปฏิบัติ 
        ชุมชนหรือสังคมตามหลักการของพระพุทธศาสนา ประกอบดวยผูคนมากมายซ่ึงกําลังกาวเดินอยู 
ณ ตําแหนงแหงท่ีตางๆ บนหนทางสายใหญสายเดียวกัน ซ่ึงนําไปสูจุดหมายปลายทางเดียวกัน และคน 
เหลานั้นกาวออกมาจากจดุเร่ิมตนท่ีตางๆ กนั พูดอีกอยางหน่ึงวา สัตวท้ังหลายเจริญอยูในข้ันตอนตางๆ 
แหงพัฒนาการในอริยธรรม เม่ือมองดูการเดินทางหรือพฒันาการนั้นในแงท่ีเกีย่วกับเร่ืองเทวดา ก็จะ 
เห็นลําดับข้ันแหงพัฒนาการ เปน 3 ข้ันคือ ข้ันออนวอนหวังพึ่งเทวดา ข้ันอยูรวมกนัดวยไมตรีกบัเทวดา 
และข้ันไดรับความเคารพบูชาจากเทวดา ข้ันท่ี 1 จัดวาเปนข้ันกอนพฒันา ข้ันท่ี 2 คือจุดเร่ิมตนของ 
ชุมชนแบบพทุธหรือชุมชนอารยะ ข้ันท่ี 3 เปนระดับพัฒนาการของผูเขาถึงจุดหมายของพระพุทธ- 
ศาสนา ขอความย้ําก็คือ คนผูใดผูหนึ่งจะไดช่ือวาเปนชาวพุทธก็ตอเม่ือเขากาวพนจากข้ันออนวอนหวัง
หนึ่ง 
เทพเจาเขาสูข้ันอยูรวมกันดวยไมตรี ซ่ึงเขาจะดําเนินชีวติดวยความเพยีรพยายามกระทําการตามเหตุผล 
เลิกมองเทวดาในฐานะผูมีอํานาจท่ีจะตองวงิวอนประจบเอาใจ เปล่ียนมามองในฐานะเปนญาติมิตรดีงาม 
{๑ การชวยและการแกลงของพระอินทร ด ูบันทึกพิเศษทายบท} 
{๒ เทียบกับสภาพปจจุบัน นาสังเกตวา มนุษยในบัดนี้ดเูหมือนจะหนกัในการออนวอนมาก ถาเพียร
พยายามกอนจงึออน 
 วอนกพ็อทําเนา แตท่ีมีมาก กลับเปนวา ตนไมไดพากเพยีรอะไร กไ็ปบวงสรวงออนวอนเทวดา สวน
เทวดาเลาก็รอ 



 การออนวอนกอนจึงมา และใครออนวอนก็มาชวยคนนั้น ไมตองคํานึงวาเขาทําดหีรือไม ท่ีจะทดลอง
สอบความดี  
 กอน เปนอันไมตองพูดถึง ถาเปนอยางนี้ ลองมาทายกันวาเทวดาท่ีลงมาจะเปนเทวดาแบบไหน นาเกรง
ไหมวา เทวดา 
 ใฝลาภ และเทวดาสวมรอยจะมากนัมาก หรือไมก็เทวดาใจออน ท่ีมัวมาขลุกขลุยกับมนุษยจนพาเสียไป
ดวยกัน} 
{๓ ถาจะใหถูกแท ควรวา “การเพียรพยายามทําดี เปนคุณธรรมของมนุษย การชวยเหลือคนทําดีเปน
คุณธรรมของสวรรค”  
 แตใชคําวาหนาท่ี เพราะฟงงายและกําชับการปฏิบัติมากกวา}  
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[๑ ท่ีควรเคารพนับถือมีเมตตาตอกัน] ไมควรมั่วสุมคลุกคลีกัน ไมควรรบกวนกาวกายกัน และไมควร
สมคบ 
กันทําส่ิงเสียหายไมชอบดวยเหตุผล เม่ือมองพัฒนาการนัน้ในแงท่ีเกีย่วกับอิทธิปาฏิหาริย (รวมถึงอํานาจ 
ศักดิ์สิทธ์ิเรนลับอ่ืนๆ) ก็จะมีลําดับ 3 ข้ันเหมือนกันคือ ข้ันหวังพึ่ง ข้ันเสริมกําลัง และข้ันเปนอิสระ 
ส้ินเชิง ข้ันท่ี 1 เปนข้ันรอคอยอํานาจภายนอกดลบันดาล ทําใหหมกมุนฝกใฝ ปลอยท้ิงเวลาความ 
เพียรและการคิดเหตุผลของตน จัดเปนข้ันกอนพัฒนาหรือนอกชุมชนอารยะ ข้ันท่ี 2 คือข้ันท่ีทําอิทธิ- 
ปาฏิหาริยไดเองแลว และใชอิทธิปาฏิหาริยนั้นเพ่ือเสริมกําลังในการทําความดีอยางอ่ืน เชนในการชวย 
เหลือผูอ่ืนจากภัยอันตราย และเปนเคร่ืองประกอบของอนุสาสนีปาฏิหาริย [๒ ถาเปนส่ิงมงคลศักดิ์สิทธ์ิ  
อยางอ่ืน] ข้ันท่ี 2 นี้ก็อนุโลมไปถึงการมีส่ิงเหลานั้นในฐานะเปนเคร่ืองเสริมกําลังใจ หรือเปนเพื่อใจ 
ใหเกดิความอุนใจ ทําใหเพยีรพยายามทําความดีงามไดแข็งแรงยิ่งข้ึน มีความม่ันใจในตนเองมากยิง่ข้ึน 
หรือเปนเคร่ืองเตือนสติและเรงเราใหประพฤติส่ิงท่ีดีงาม ข้ันนี้พอจะยอมรับไดวาเปนการเร่ิมตนเขาสู  
ระบบชีวิตแบบชาวพุทธ แตทานไมพยายามสนับสนุน เพราะยังอาจปะปนกับข้ันท่ี 1 ไดงาย ควรรีบ 
กาวตอใหผานพนไปเสีย ควรระลึกอยูเสมอถึงคุณสมบัติของอุบาสกท่ีดีขอท่ี 3 วา [๔ “ไมถือมงคลต่ืนขาว 
มุงกรรม คิดมุงเอาผลจากการกระทํา ไมมุงหามงคล”] ข้ันท่ี 3 คือการมีชีวิตจิตใจเปนอิสระ ดําเนินชีวติ 
ท่ีโปรงเบาแทโดยไมตองอาศัยอิทธิปาฏิหาริย หรือส่ิงอ่ืนภายนอกมาเสริมกําลังใจของตนเลย เพราะมี 
จิตใจเขมแข็งเพียงพอ สามารถบังคับควบคุมจิตใจของตนไดเอง ปราศจากความหวาดหวัน่กลัวภยั อยาง 
นอยก็มีความมั่นใจในพระรัตนตรัยอยางบริบูรณเปนหลักประกนั ข้ันท่ี 3 นี้ จัดเปนข้ันเขาถึงพระพุทธ 
ศาสนา 
        ในการนาํคนใหพัฒนาผานข้ันตางๆ เหลานี้ งานสําคัญก็คือ การส่ังสอนแนะนํา และผูท่ีถือกันวา 
เปนหลักในการทําหนาท่ีนี้กคื็อพระภิกษุสงฆ การพัฒนาหรือกาวหนาในทาง จะไปไดชาหรือเร็ว มาก 
หรือนอยยอมข้ึนตอปจจัยท้ังฝายผูแนะนําส่ังสอนและคนท่ีรับคําสอน ผูสอนยอมมีความสามารถมากนอย 
ตางกัน คนท่ีฟงก็เปนผูกาวเดนิออกจากจุดเร่ิมตนตางๆ กัน มีความพรอมหรือความแกกลาแหงอินทรีย 
{๑ มีขอสังเกตวา ชาวไทยพทุธสมัยเกา ท่ีเช่ือผีสางเทวดา เม่ือจะทําการใดท่ีอาจกระทบกระเทือนเทวดา 
เขาพูดวาให 
 บอกกลาวเทวดาหรือบอกลาวพระภูมิเจาท่ี ขอนี้อาจเปนหลักฐานอยางหนึ่งท่ีแสดงถึงการปรับตัวเขาสู
แนวทางของ 
 พระพุทธศาสนา เปล่ียนจากการเซนสรวงสังเวยอยางพราหมณ แตการบวงสรวงบนบาน กลับมาเฟองฟู
ใหมในสมัย 
 ปจจุบัน ท้ังนีน้าจะเปนเพราะวาในเมื่อคนไมเขาใจทาทีแบบพุทธตอเทวดา กจ็ึงมีแตคน 2 พวกเถียงกันอยู
คือ พวกวา 



 เทวดามี กับพวกวาเทวดาไมมี จะเถียงกันอยางไรก็ตาม พวกท่ีเช่ือวามีกย็ังมีอยู และท่ีมากก็คือพวกที่
ระแวงไวกอนวา 
 มี พวกท่ีวามีและระแวงวามี ก็ไมรูวิธีปฏิบัติอยางอ่ืนนอกจากการบวงสรวงออนวอน ดังนั้น ท้ังท่ีมีการดุ
วาใหเลิกบวง 
 สรวงออนวอนเทวดา แตการบวงสรวงออนวออนบนบานน้ัน กก็ลับยิง่แพรหลายงอกงามยิ่งข้ึน ขอสังเห
ตน้ีจะเปนจริง 
 หรือไมขอใหผูมีโอกาสชวยกันคนความาบอกกันตอไป.} 
{๒ คําวาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ นาจะเปนคําท่ีคลุมเครือและกวางเกินไป ในบรรดาส่ิงของจําพวกนี้ สวนท่ีพอจะอาง
พุทธานุญาตได  
 คนจะมีแตมงคลอยางเดียว ดังนั้น ในวงการพุทธนาจะจาํไมใชคําวาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ใชแตคําวามงคล เพื่อขีด
วงใหแคบ 
 เขา และงายแกการตะลอมเขาสูธรรม (แตมงคลเอง เดี๋ยวนี้ ก็ใชกันพรา).} 
{๓ องฺ.ปฺจก.22/175/230}  
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ไมเหมือนกัน จริงอยู จุดหมายของการสอนและการกาวเดินยอมอยู ณ ข้ันท่ีสาม ถาผูสอนมีความสามารถ 
ชํานาญในอนศุาสนี และคนรับคําสอนพรอมอยูแลว ก็อาจใชแตเพียงอนุศาสนีอยางเดียว พากาวคร้ัง 
เดียวจากข้ันท่ี 1 เขาสูข้ันท่ี 3 ทันที ยิ่งเช่ียวชาญในอนุศาสนีมาก ก็ยิ่งสามารถชวยใหคนรับคําสอนเปนผู  
พรอมข้ึนดวยและกาวเร็วไดดวย แตพระทุกรูปมิใชจะเกงอนุศาสนีเหมือนกันหมด การผอนปรนจึงเกิด 
มีข้ึน ตามปกติ ในการนําคนกาวออกมาและเดินหนาไปสูข้ันตางๆ นั้น ผูสอนจะตองเขาไปหาใหถึงตัว 
เขา ณ จุดท่ีเขายืนอยู หรือไมก็ตองหาอะไรหยิบยื่นโยนไปใหเพื่อเช่ือมตัวใหถึงกัน แลวจึงดึงของออกมา 
ได เม่ือผูสอนไมมีความสามารถ ปราศจากเคร่ืองมือส่ือโยงชนิดพิเศษ ก็ตองเขาไปใหถึงตัวเขา แลวพา 
เขาเดินออกมาดวยกันกับตน โดยเร่ิมจากจุดท่ีเขายืนอยูนั้นเอง คงจะเปนดวยเหตุเชนนี้ จึงมีการผอน 
ปรนในรูปตางๆ ซอยละเอียดออกไปอันจดัรวมเขาในข้ันท่ีสองของการพัฒนา หลักการของการผอนปรน 
นี้ก็คือการใชส่ิงท่ีเขายึดถืออยูเดิมนัน่เองเปนดจุดเร่ิมตน วิธีเร่ิมอาจทําโดยแกะส่ิงท่ีเขายึดหรือเกาะติดอยู  
นั้นออกจากฐานเดิม แลวหันเหบายหนามาสูทิศทางท่ีถูกตอง พรอมท้ังใชส่ิงท่ีเขายึดเกาะอยูนั้นเปน 
เคร่ืองจูงเขาออกมาจนพนจากท่ีนั้น วิธีการนี้เห็นไดจากพุทธบัญญัติเกี่ยวกับการเหยยีบผืนผา เร่ืองมีวา 
คราวหน่ึงเจาชายโพธิ (โพธิราชกุมาร) สรางวังแหงหนึ่งเสร็จใหม จึงนมินตพระสงฆมีพระพุทธเจา 
เปนประมุขไปฉันท่ีวังนัน้ เจาชายไดใหปูลาดผาขาวท่ัวหมดถึงบันไดข้ันท่ี 1 เม่ือพระพุทธเจาเสดจ็ถึงวัง 
ก็ไมทรงเหยียบผาจนเจาชายโปรดใหมวนเก็บผืนผาแลวจึงเสด็จข้ึนวัง และไดทรงบัญญัติสิกขาบทไวหาม 
ภิกษเุหยียบผืนผา ตอมาหญิงผูหนึ่งซ่ึงแทงบุตรใหมๆ ไดนิมนตพระมาบานของตนแลว ปูผาผืนหนึง่ลง 
ขอรองใหพระภิกษุท้ังหลายเหยยีบเพื่อเปนมงคล ภิกษุเหลานั้นไมยอมเหยียบ หญิงนัน้เสียใจและติเตียน 
โพนทะนาวาภิกษุท้ังหลาย ความทราบถึงพระพุทธองค จึงไดทรงวางอนุบัญญัติ อนุญาตใหภกิษุท้ัง- 
หลายเหยียบผืนผาได ในเม่ือชาวบานขอรอง [๑ เพื่อเปนมงคลแกพวกเขา] พุทธบัญญัตินี้นาจะเปน 
{๑ วนิยฺ.7/120-4/46-50; ม.ม.13/486/440; อรรถกถา (วินย.อ.3/345; ม.อ.3/299; ธ.อ.6/3) ขยายความวา 
เจาชาย 
 โพธิไมทรงมีโอรสหรือธิดา ไดทรงใหปูลาดผาคร้ังนั้นโดยตั้งความปรารถนาวาถาจะทรงไดโอรสก็ขอให
พระพุทธองค  
 ทรงเหยยีบผานั้น พระพุทธเจาทรงทราบวาเจาชายจะไมมีโอรสธิดาจึงไมทรงเหยยีบ และไดทรงบัญญัติ
สิกขาบทหาม 
 ภิกษุท้ังหลายเหยยีบผืนผา เพราะทรงประสงคจะอนุเคราะหภิกษุสงฆในภายหลัง เพราะในพุทธกาลมี
ภิกษุท่ีรูจิตผูอ่ืน 
 อยูมาก ภิกษเุหลานั้นยอมเหยยีบหรือไมเหยยีบไดตรงตามความคิดของชาวบาเจาของผานั้น แตนานไป
ภิกษหุลังพุทธ 
 กาลทําไปโดยไมรูไมเขาใจ ชาวบานกจ็ะติเตียนเอาวาพระสงฆนี้ไมเกงเหมือนอยางสมัยกอน จึงทรง



บัญญัติสิกขาบทไว  
 เปนการชวยคุมครองภิกษุรุนหลังท้ังหลาย และอธิบายตอไปวา ในกรณีท่ีหญิงแทงไปแลว หรือมีครรภแก 
เขาขอเพ่ือ 
 เปนมงคลจึงเหยียบได ถาพิจารณาตามแนวของอรรถกถา อาจมองเห็นความตอไปวา กรณีของเจาชาย
โพธิเปนการ 
 บนบานขอลูก จึงทรงบัญญัติไมใหเหยยีบ สวนกรณีของหญิงแทงบุตร เปนการขอเพ่ือเปนสิริมงคล
เทานั้น จึงทรง 
 อนุญาตใหเหยียบ อยางไรกด็ี ถาไมดูอรรถกถา พิจารณาอยางพื้นๆ ตามเร่ืองในบาลี จะสันนิฐานความได
ใหมท่ีดู  
 จะสมเหตุผลอยูมากวา ท่ีไมทรงเหยยีบผาท่ีวังของเจาชายโพธิ ก็เพราะทรงรักษามรรยาท พระองคเสด็จ
มาถึงยัง 
 ไมไดลางพระบาท จึงไมทรงเหยยีบ เพราะไมประสงคจะใหผาเปอนสกปรก (มีอนุบัญญัติตอไปดวยวา 
ถาภิกษุลาง 
 เทาแลว อนุญาตใหเหยยีบได) สวนกรณีของหญิงนั้นทรงยกเวนให เพราะเขาขอรองเองโดยมีเหตุผลวา
ตองการมงคล.}  
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สาเหตุหรือขออางอยางหนึ่ง [๑ ท่ีทําใหพระสงฆไดโอนออนผอนตามความประสงคของชาวบานเกี่ยวกับ 
พิธีกรรมและส่ิงท่ีเรียกวาวตัถุมงคล] ตางๆ ขยายกวางออกไป เปดรับเคร่ืองรางของขลังและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  
อ่ืนๆ เขามามากมาย [๒ จนบางสมัยรูสึกกันวาเกนิขอบเขตอันสมควร] อยางไรก็ตาม ถาเขาใจหลักการท่ี 
กลาวมาขางตนดีแลว และปฏิบัติตามหลักการนั้นดวย ปฏิบัติใหตรงตามพุทธบัญญัตินี้ในแงท่ีวาทําตอ 
เม่ือเขาขอรองดวย ความผิดพลาดเสียหายและความเฟอเฝอเลยเถิดก็คงจะไมเกิดข้ึน 
        สวนทางดานเทวดา ความผอนปรนในระดับพัฒนาการขั้นท่ี 2 ก็เปดโอกาสใหชาวพุทธผูอยูใน 
สภาพแวดลอมซ่ึงนับถือบูชาเทวดามาแตเดิม [๓ แสดงควาเอ้ือเฟอเกื้อกูลแกเทวดาไดตอไป ถึงจะทําพลี  
กรรมแกเทวดา ก็สนับสนุน] เพียงแตมีขอแมวาตองทําฐานสงเคราะหอนุเคราะหแสดงเมตตาจิตตอกัน 
มิใชจะออนวอนหรือขอผลตอบแทน เม่ือไปอาศัยอยู ณ ถ่ินฐานใดก็ตาม ทําการบํารุงถวายทานแกทานผู  
ทรงศีลแลว กต็ั้งจิตเผ่ือแผอุทิศสวนบุญ ไปใหแกเทวดาทั้งหลายในท่ีนั้นดวย เทวดาท้ังหลายไดรับความ 
เอ้ือเฟอแลว กจ็ะมีไมตรีจิตตอบแทน [๔ “เทวดาท้ังหลาย ไดรับการบูชา (ยกยองใหเกยีรติ) จากเขาแลว 
ยอมบูชาเขา ไดรับความนับถือจากเขาแลว ยอมนับถือเขา และยอมเอ็นดูเขาเหมือนแมเอ็นดูลูก”] อยางไร 
ก็ดี ไมตรีจิตตอบแทนจากเทวดาท่ีวานี้ เปนเร่ืองของเทวดาเอง ผูอุทิศกุศลไมตองไปคิดหวังเอา หนาท่ี  
ของเรามีเพียงตั้งจิตเมตตาแผความดีใหเทานั้น สําหรับคนท่ีมีความเขาใจในหลักการนี้เปนอยางดีแลว 
{๑ มงคล เปนคนละอยางกนักับเร่ืองอิทธิปาฏิหาริย แตนํามารวมไวในท่ีนี้ดวย เพราะเม่ือพูดในทางปฏิบัติ
แลวก็มีขอ 
 พิจารณาคลายคลึงกัน เชนในแงผลดีผลเสียและการวางทาทีท่ีถูกตองเปนตน; แตวาโดยความหมาย 
อิทธิปาฏิหาริยเปน 
 เร่ืองของความสามารถพิเศษของตัวผูทําอิทธิปาฏิหาริยเอง สวนมงคลมีท่ีมีมาไดหลายแง เชน อาจเช่ือวา
บุคคลหรือ 
 ส่ิงท่ีใหมงคลน้ี มีความศักดิสิ์ทธ์ิอิทธานุภาพหรืออํานาจพิเศษเปนของตนเองก็ได อาจเช่ือวาบุคคลหรือ
ส่ิงนั้นเปนส่ือ 
 หรือทางผานของอํานาจศักดิ์สิทธ์ิท่ีเรนลับอยูตางหากกไ็ด หรืออาจเช่ือยางประณตีข้ึนมาอีกวา บุคคลหรือ
ส่ิงนั้นทรง 
 ไวซ่ึงคุณธรรมความดีงาม ความสุข ความบริสุทธ์ิ จึงเกิดเปนความศักดิ์สิทธ์ิหรือเปนมงคลขึ้นมาในตัวเอง 
อยางท่ี  
 ชาวบานจํานวนมากเช่ือตอพระสงฆเปนตนก็ได; มงคลนี้มีสวนไปเกี่ยวของอยูในเร่ืองติรัจฉานวิชาไม
นอย (ติรัจฉานวิชา 
 เปนคนละเร่ืองกันกับอิทธิปาฏิหาริย) เพราะคนเหน็ติรัจฉานวิชาบางอยางเปนแหลงท่ีมาของมงคล 
ติรัจฉานวิชานัน้ถา 



 ภิกษใุชเปนเคร่ืองเล้ียงชีพแสวงหาลาภ กเ็ปนมิจฉาชีพ จดัเปนความบกพรองดานศีล (โดยมากรวมอยูใน
เร่ืองมหาศีล)} 
{๒ ปราชญสมัยใหมบางทานเห็นวา ความโอนออนผอนตาม (permissive) จนเกินไป เปนลักษณะอยาง
หนึ่งของพระ 
 พุทธศาสนา และลักษณะนีน้ับวาเปนจุดออนสําคัญของพระพุทธศาสนาดวย ในขอนี้ ผูเขียนขอแสดง
ความเหน็วา 
 ความโอนออนผอนตามโดยไมวางหลักและขอบเขตตนไวเปนจุดยืนท่ีแนนอน จึงจะเปนจุดออนท่ี
เสียหาย แตพทุธ 
 ศาสนามีจุดยนืท่ีแนนอน เชนในเร่ืองส่ิงเหนือสามัญวิสัยนี้ ก็จะมองเหน็หลักการและขอบเขตท่ีเปนจุดยืน
ไดชัดเจน 
 ปญหาอยูท่ีวาเราเขาใจจดุยนืของพุทธศาสนากันดหีรือไม อีกประการหนึ่ง ความโอนออนผอนตามนั้น 
ถึงจะมีจุดยืน ก็  
 ยังมีผลเสียอยูบาง แตกระนัน้ ผลดีท่ีไดจากเหตุผลแงอ่ืน เชนท่ีวจิารณไวในหนาแรกของตอนนี้ กน็ับวา
มากพอคุมได.} 
{๓ เชน องฺ.จตุกฺก.21/61/89; องฺ.ปฺจก.22/41/49} 
{๔ วินย.5/73/92; ที.ม.10/84/105; ขุ.อุ.25/173/221 (มีขอสังเกตสําคัญ 2 อยาง สําหรับบาลีตอนนี้คือ 1. 
เปนพุทธ 
 พจนท่ีตรัสแกพราหมณ คือพวกท่ีนิยมลักธิบูชายัญเซนสรวงเทพเจามาแตเดิม 2. ความเช่ือสมัยนัน้มีวา 
เม่ือมนุษย  
 สรางสถานท่ีสําคัญๆ สําหรับกิจการของพวกตน เทวดาทั้งหลายก็เขาสถิตครองท่ีนั้นๆ กันเองตามฐานะ
ของตนๆ 
 ไมมีการสรางท่ีอยูตางหากใหเทวดา ไมมีพิธีอัญเชิญอยางใดๆ).}  
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เม่ือเขานึกถึงเทวดา กจ็ะนึกถึงดวยจิตใจท่ีดีงาม มีแตความปรารถนาดี เม่ือทําความดหีรือทําส่ิงใดที่ดีงาม 
เปนบุญเปนกศุล จะแผบุญกศุลนั้นไปใหแกเทวดาดวย กไ็มมีขอเสียหายอะไร มีแตจะสงเสริมคุณภาพ 
จิตของตนเอง และแผความดงีามรมเย็นใหกวางออกไปในโลก เม่ือยังกาวไมพนจากพฒันาการข้ันท่ี} 
สูข้ันท่ี 3 อยูตราบใด หากยังรักษาความสัมพันธใหอยูภายในหลักการแหงความอยูรวมกันดวยดีนี้ได ไม  
ถลํากลับไปสูการประจบเอาใจหรือเรียกรองออนวอน การกระทําตางๆ ก็จะรักษาตัวมันเองใหอยูภายใน 
ขอบเขตท่ีจะไมเกิดผลเสียหายท้ังแกชีวิตแกสังคม อีกท้ังจะไดผลดีทางจิตใจเปนกําไรอีกดวย 
        [๑ เทาท่ีบรรยายมาอยางยืดยาวในเร่ืองนี้ ก็เพยีงเพื่อใหเห็นวิธีปฏิบัติท่ีถูกตองสมควรตอส่ิงเหนือ
สามัญ 
วิสัย โดยไมขัดกับหลักการของพระพุทธศาสนา ซ่ึงมุงใหเกิดประโยชนท้ังแกชีวิตของบุคคลและแกสังคม 
ขอสรุปอีกคร้ังหนึ่งวา วิธีปฏิบัติตอเทวดาและอิทธิปาฏิหาริยตลอดจนมงคลฤทธ์ิตางๆ เปนเร่ืองไมยุง 
ยากอยางใด ถาเราประพฤติถูกตองตามธรรมอยูแลว กด็าํเนินชีวิตไปตามปกติ เม่ือเราอยูในสังคมนี ้ก็  
ยอมไดยินไดฟงเกี่ยวกับเทวดาบาง ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ อิทธิฤทธ์ิบาง บางคร้ังเราก็ระแวงวา ส่ิงเหลานั้นมีจริง 
หรือวาไมมีจริง ถามีจะทําอยางไรเปนตน พึงม่ันใจตนและเลิกกังวลฟุงซานอยางนั้นเสีย แลวดําเนนิวิธี  
ปฏิบัติท่ีไมผิดทุกกรณี ซ่ึงเปนวิธีปฏิบัติสําเร็จไดท่ีในใจนีเ้อง คือสําหรับเทวดาเราพึงมีทาทีแหงเมตตา 
ทําใหใหออนโยนตอสรรพสัตว ตั้งจิตปรารถนาดี หวังใหสัตวท้ังหลายรวมท้ังเทวดาดวยท่ีเปนเพือ่นรวม 
โลกท้ังปวงตางอยูเปนสุข เคารพความดีของกันและกัน และในสังคมนี้ เราคงตองพบกับคนท้ังสอง 
ประเภทคือ ผูท่ีฝกใฝหมกมุนหวังพึ่งเทวดา และผูท่ีไมเช่ือถือมีจิตกระดางข้ึนเคียดเหยียดหยามท้ังตอ 
เทวดาและผูนบัถือเทวดา ตางวิวาทขัดแยงกัน เรามีโอกาสก็พึงชักจูงคนท้ังสองพวกนั้นใหมาอยู ณ จุด 
กลางท่ีพอดี คือความมีจิตเมตตาออนโยนตอเทวดาและตอกันและกัน พรอมนั้นในดานกิจหนาท่ีของตน 
เราพึงกระทําดวยความเพยีรพยายามเต็มความสามารถไปตามเหตุผล ถายังหวงการชวยเหลือของเทพเจา 
ก็พึงวางจิตวา ถาความดีของเราเพียงพอ และเทพเจาท่ีดีงามมีน้ําใจสุจริตมีอยู ก็ปลอยใหเปนเร่ืองของ 
เทพเจาเหลานัน้ทานจะพิจารณาตัดสินใจเอง สวนตัวเรานัน้จะต้ังจิตม่ันเพียรพยายามทํากิจของตนไปจน 
สุดกําลังสติปญญาความสามารถ และจะฝกฝนตนใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึนไปทั้งในทางปญญาและคุณ- 
ธรรมจนขามพนเขาสูพัฒนาการข้ันท่ีสาม ซ่ึงเปนอิสระและสมควรเปนท่ีเคารพบูชาของเทวดาได (มิใช  
หมายความวาจะใหตั้งใจประพฤติดีเพื่อใหเทวดาเคารพบูชา หรือใหกระดางกระเด่ืองตอเทวดาซ่ึงจะกลาย 
เปนมานะอหังการไป แตหมายความวา เราทําความดีของเราไปตามเหตุผลของเรา เปนเร่ืองของเทวดา 
เขาเคารพเอง เพราะเทวดานัน้มีความดีท่ีจะเคารพความดีของคนดี) สวนเร่ืองอิทธิปาฏิหาริยและส่ิง 
มงคลศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลาย ก็พงึปฏิบัติอยางเดียวกัน เปล่ียนแตเพยีงทาทีแหงเมตตามาเปนทาทีแหงความ 
มีพลังจิต สรางฤทธ์ิและมงคลใหเกิดมีเปนของตนเอง ฤทธ์ิท่ีควรสรางไดตั้งแตเบ้ืองตนก็คือความเพียร 
พยายามบากบ่ันเขมแข็งพรอมท้ังความหนกัแนนในเหตุผลซ่ึงเปนแรงบันดาลความสําเร็จแหงกจิหนาท่ี  



มงคลก็คือคุณธรรมและความสามารถตางๆ ท่ีไดปลูกฝงสรางข้ึนอันเสริมสงและคุมนําชีวิตไปสูความ 
สุขความเจริญและความเกษมสวัสดี] 
{๑ ดู มงคลสูตร, ขุ.ขุ.25/5/3; ขุ.สุ.25/317/376}  
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        [๑ ทางดานพระภิกษุผูสัมพันธกับประชาชนในฐานะผูนําทางจิตใจ เม่ือจะตองเกี่ยวของกับส่ิงเหลานี้  
พึงเตรียมใจระมัดระวังถือเหมือนดังเขาผจญภัยโดยไมประมาท สําหรับผูเกงกาจทางอนุศาสนีก็ไมสู
กระไร 
อาจอาศัยความเช่ียวชาญในเชิงสอน นําชาวบานกาวสูพฒันาการข้ันสูงๆ ไดโดยรวดเร็ว แตก็มีขอควร 
ระวังอยูบาง เพราะบางทานสามารถใชอนุศาสนีทําใหคนเลิกเช่ือถือส่ิงท่ีเขาเคยยดึถืออยูเดิมได แตหยุด 
แคนั้นหรือไมอาจช้ีแนะใหเขาเกิดปญญามองเห็นทางถูกตองท่ีจะเดินตอไป ทําใหชาวบานมีอาการอยาง 
ท่ีวา ศรัทธากห็มด ปญญากไ็มมี ตกอยูในภาวะเควงควาง เปนอันตรายทั้งแกชีวติของเขาเองและแก  
สังคม สวนทานท่ีไมถนัดในเชิงสอนเชนนัน้ และจะเขาไปใชส่ิงท่ีเขายดึอยูเปนจุดเร่ิมตน มีขอท่ีจะตอง 
ตระหนกัม่ันไวในใจหลายอยาง] สําหรับอิทธิปาฏิหาริย เปนอันตัดไปได เพราะมีพุทธบัญญัติหามไว  
แลววาไมใหพระสงฆแสดงแกชาวบาน คงเหลืออยูแตมงคลหรือส่ิงท่ีจะใหเกดิมงคล เบ้ืองแรกท่ีสุดจะ 
ตองกําหนดแนวแนเปนเคร่ืองปองกันตัวไวกอนวา จะตองไมใชส่ิงเหลานี้เปนเคร่ืองมือเล้ียงชีวิตแสวงหา 
ลาภ ซ่ึงเปนมิจฉาชีพ และเปนความบกพรอมเสียหายในดานศีล ตอจากนั้น มีขอเตือนสํานึกในทาง 
ปฏิบัติโดยตรงคือ ตองระลึกไวเสมอวา ขอท่ี 1 การท่ีเขาไปเกี่ยวของกบัส่ิงเหลานั้นกเ็พื่อชวยประชาชน 
ใหเปนอิสระจากส่ิงเหลานั้น เชน เกีย่วของกับฤทธ์ิ เพื่อชวยใหเขาเปนอิสระจากฤทธ์ิ และเพื่อความ 
เปนอิสระตามขอท่ีหนึ่งนี้ ขอท่ี 2 จึงตามมาวา เม่ือเร่ิมจุดต้ังตน ณ ท่ีใด จะตองพาเขาเดินหนาจากจดุนั้น 
เร่ือยไป จนกวาจะถึงจุดหมายคือความเปนอิสระ จะถอยหลังไปจากจุดนั้นอีกไมได และตามนัยของขอ 
ท่ีสองนี้ จะปรากฏผลในทางปฏิบัติวา ความฝกใฝหมกมุนในส่ิงเหลานีจ้ะตองลดลง หรืออยางนอยไม  
เพิ่มมากข้ึน หรือกําหนดออกไปอีกเปนทาทีของการปฏิบัติไดวา จะไมสงเสริมความฝกใฝหมกมุนในส่ิง 
เหลานี้ใหแพรหลายขยายตัว จะมีแตการควบคุมใหอยูในขอบเขตและการทําใหลดนอยลง คือเปล่ียนข้ัน 
พัฒนาการเขาสูข้ันท่ี 2 ใหหมด นอกจากนี ้ควรพยายามเนนใหปฏิบัติตามพุทธานุญาตท่ีวาทําตอเม่ือเขา 
ขอ ซ่ึงจะเปนการกระชับขอบเขตใหรัดตัวเขามาอีก ขอท่ี 3 ซ่ึงไมอาจลืมไดคือ ตองใหอนุศาสนีชนดินํา 
ออกเสมอในเมื่อไดโอกาส  เพื่อท้ังเรงรัดและกํากับใหเปนไปตามจุดมุงหมาย 
        ทางดานประชาชนท่ีกําลังพัฒนาขามจากข้ันท่ี 1 สูข้ันท่ี 2 การผอนปรนหรือโอนออนผอนตามจะมี  
ไดอยางมากท่ีสุด ก็เพียงเทาท่ีอยูในขอบเขตซ่ึง 
        1. ไมเปนการออนวอนหวังพึ่งอํานาจบันดาลจากภายนอก (หลักพ่ึงตน และความเปนอิสระ) 
        2. ไมเปนเหตุใหหมกมุงหลงใหล หรือจะมัวรีรอไมลงมือทํา (หลักทําการดวยความเพียรตาม 
เหตุผล) 
        จากความผอนปรนน้ี ความสัมพันธและวิธีปฏิบัติเทาท่ีพอจะเปนไปได จึงมีดังน้ี  
        ก. เกีย่วของกับอิทธิปาฏิหาริย ตลอดถึงส่ิงมงคลได โดยพยายามทําส่ิงเหลานี้ในความหมายใหม  
{๑ สภาพปญหาอยางหนึ่งในปจจุบันก็คือ พระท่ีเกงทางอนุศาสนีก็มักไมเอ้ือเฟอเอ็นดูแกพระพวกอ่ืนท่ียัง



อาศัยส่ิงจูงลอ 
 ฝายพระพวกอ่ืนนั้น ก็มักไมใสใจในอนุศาสนีชนิดนําออกบางเสียเลย หรือไมก็มัวเพลินหมุนวนอยูท่ีเดิม
อยางเดยีวไม  
 ยอมเดินหนา (พวกท่ีเหน็แกลาภ ไมตองพดูถึง) เม่ือเปนเชนนี้ จุดบรรจบประสานจึงไมมี พาใหชาวบาน
สับสนหรือ 
 ถึงกับแตกสามัคคีดูถูกหยามเหยยีดและข้ึงเคียดตอกนั}  
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ท่ีสามารถทําไดดวยตนเอง เชน ธรรมฤทธ์ิ อริยฤทธ์ิ และมงคลที่เกิดจากการประพฤติธรรม เปนตน 
แตก็ยอมผอนลงไปอีกอยางมากท่ีสุด จนถึงยอมใหเกีย่วของกับมงคลตามแบบของชาวบานไดเฉพาะในแง  
 ท่ีเปนเคร่ืองเสริมกําลังใจ (เสริมในทางท่ีดีงาม ไมใชฮึกเหมิท่ีจะทําการช่ัวราย) และเสริมความเพยีร 
พยายามใหเขมแขงยิ่งข้ึน โดยย้ําวาจะตองไมเปนเคร่ืองหนวงเหน่ียวหรือลดทอนความเพียรพยายมทํา 
การตามเหตุผลเปนอันขาด 
        [๑ ข. สัมพันธกับเทพเจาท้ังหลาย โดยวิธีอยูรวมกัน (เกือบ = ตางคนตางอยู) ดวยเมตตาเก้ือกูลกนั 
ดวยไมตรี ผอนลงไปอยางมากท่ีสุดจนถึงยอมรับการทําเทวตาพลี] (ของถวายแกเทวดาหรือแผสวนบุญ 
อุทิศแกเทวดา) ในความหมายวาเปนการเอ้ือเฟอเกื้อกูลหรืออุปการแกเทวดา (ไมใชบนบาน ออนวอน 
หรือขอใหโปรดปราน) 
        ยิ่งผอนปรนใหมาก ก็ยิง่จําเปนจะตองย้ําขอเตือนสํานึกไวใหหนกัแนน ไมจําเพาะชาวบานจะตอง 
คอนเตือนตนเองเทาน้ัน แมพระสงฆก็ความชวยเตือนชาวบานบอยๆ เพราะชาวบานมีโอกาสใกลชิด
สภาพ 
แวดลอมทางธรรมนอย และมีกิจของฆราวาสวุนวายคอยชักใหแชเชือนไดงาย ขอเตือนสํานึกท่ีวานัน้ก็คือ 
จะตองรูตัวอยูเสมอวา ตนยังอยูระหวางกําลังพัฒนา ขณะน้ีอยูท่ีข้ันนี้ๆ ตองระลึกไววา แมวาขณะนีย้ัง 
ยุงเกีย่วกับเทวดา ยังยุงเกีย่วกบัมงคล แตก็หวังอยูเสมอวาจะกาวไปสูข้ันแหงความเปนอิสระสักวันหนึ่ง 
ถาพูดอยางรวบรัดก็คือ จะตองสํานึกอยูเสมอวา “เราจะตองเดินหนา ไมใชย่ําอยูกับท่ี” คําวาเดินหนา 
มีความสําคัญเปนพิเศษสําหรับพัฒนาการในอริยธรรมข้ันตน เพราะหม่ินเหมท่ีจะตกหลนไปจากความ 
เปนสมาชิกในชุมชนชาวพุทธ ถอยหลังกลับไปอยูในชุมชนกอนอารยะไดงายเหลือเกนิ เพราะในข้ันตน 
สุดนี้ ส่ิงท่ีใชรวมในพุทธศาสนากับในศาสนาเดิมยังมีมาก และส่ิงนั้นบางทีก็เปนส่ิงเดียวกันแทๆ เชน 
มงคลและพลี เปนตน ตางแตทาทีแหงความเขาใจสําหรับช้ีนํา และจํากัดขอบเขตของการปฏิบัติ ถาเกิด 
เหตุเพยีงแควาเผลอลืมทาทีของการวางจิตใจน้ีเสียเทานั้น พฤติกรรมของผูปฏิบัติก็อาจพลิกกลับเปนตรง 
{๑ เทวดาพลี (มาใน องฺ.จตุกกฺ.21/61/89 และ องฺ.ปฺจก.22/41/49 ซ่ึงเคยอางแลว) เปนพลีอยางหนึง่ในพลี 
5 ท่ี  
 พระพุทธเจาทรงเห็นชอบใหคฤหัสถกระทํา อีก 4 คือ ญาติพลี-สงเคราะหญาติ อติถิพลี-ตอนรับแขก บุพ
เปตพลี  
 - ทําบุญอุทิศใหผูลวงลับ ราชพลี-บํารุงราชการ เชนภาษ ี“พลี” นี้ เปนคําหนึ่งในบรรดาคําเดิมของศาสนา 
 พราหมณนอยคําท่ีพระพุทธเจาทรงยอมใหผานเขามาในพระพุทธศาสนา หรือพระพุทธศาสนายอมรับเขา
มาใช โดย 
 เกือบมิไดเปล่ียนความหมายเลย (คําอ่ืนทีนาํมาใชแตเปล่ียนความหมายใหมทีเดยีว เชน ยัญ ตบะ เปนตน) 
ท้ังนี้  



 เพราะพลีแตเดิมมามีความหมายเปนการสละใหเพื่อเกือ้กูลหรือบํารุงเล้ียงอยูดวยแลว (รวมกับความหมาย
วาบูชา) พลี  
 ในศาสนาพราหมณนัน้ เขาใหแกเทวดา ผี คน ตลอดถึงนก และสัตวอ่ืนๆ ส่ิงท่ีใหเปนพลีไดแกอาหาร 
เชน ขาว 
 และเปรียง เปนตน ตลอดจนดอกไม น้ําหอม ธูป ไมจันทน หมาก เคร่ืองเทศ เปนตน; ในรตนสูตร (ขุ.ขุ.
25/7/5; 
 ขุ.สุ.25/314/367) มีขอความแนะนําเชิงสอนหรือเชิงชวนเทวดาใหสรางเมตตาคุมครองรักษาหมูมนษุย ซ่ึง
ทําพลี  
 ใหท้ังกลางวนักลางคือ อรรถกถาขยายความใหเหน็วา การแผสวนบุญให หรือใหมีสวนรวมในการทํา
ความดี (ปตติทาน) 
 ก็เปนความหมาย (แบบพุทธ) อยางหนึ่งของพลี และท่ีบาลีแนะนําอยางนั้นหมายความวา พวกมนษุยมี
อุปการะแก  
 พวกเทวดา เทวดา(ผูไดรับพลี) จึงควรมีความกตัญู ชวยคุมครองรักษาพวกมนุษย (ขุทฺกก.อ.185; 
สุตฺต.อ.2/13)}  
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ขามไดทันที คือ หลนจากสมาชิกภาพในชุมชนพุทธ ถอยกลับไปอยูนอกชุมชนอารยะ (นากลัววาจะได  
เปนกันมาเสียอยางนี้หลายคร้ังแลว) ดังนั้น คําวา “เดินหนา” [๑ จึงเปนขอเตือนสํานึกสําคัญท่ีจะตองมา 
ดวยกันเสมอกบัความสํานึกในทาทีท่ีเปนขอบเขตของการปฏิบัติ] 
        เม่ือใดเดนิทางกาวหนาถึงข้ันท่ี 3  เม่ือนั้นจึงจะปลอดภัยแท เพราะไดเขาอยูในชุมชนอารยะเปน 
โสดาบันข้ึนไป ไมมีการถอยหลังหรือลังเลใดๆ อีก มีแตจะเดนิหนาอยางเดยีว เพราะเขาถึงความหมาย 
 ของพระรัตนตรัย ม่ันใจในความเปนไปตามเหตุผล จนมีศรัทธาท่ีไมหวั่นไหว ไมตองอางอิงปจจยั 
ภายนอก ไมวาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิหรือเทวฤทธ์ิใดๆ และไมมีกเิลสรุนแรงพอท่ีจะใหทําความช่ัวรายหรือให  
เกิดปญหาใหญๆ เปนปมในใจท่ีจะตองระบาย กับท้ังรูจกัความสุขอันประณีตซ่ึงเกดิจากความสงบผองใส 
ภายในแลว จึงมีความเขมแข็งม่ันคงในจริยธรรมอยางแทจริง ภาวะท่ีมีคุณธรรม มีความสุข และเปน 
อิสระ ซ่ึงอิทธิพลภายนอกไมอาจมาครอบงําชักจูงไดเพียงเทานี้ [๒ เปนความประเสริฐเพียงพอท่ีเทพเจา 
เหลาเทวดาจะบูชานบไหว] และพอที่จะทําใหชีวติของผูนั้นเปนอุดมมงคล คือมงคลอันสูงสุดอยูแลว 
ในตวั 
        [๓ มนุษยเปนยอดแหงสัตวท่ีฝกได เรียกอยางสมัยใหมวา มีศักยภาพสูง สามารถฝกไดท้ังทางกาย 
ทางจิต และทางปญญา ใหวิเศษ ทําอะไรๆ ไดประณีตวจิติรพิสดารแสนอัศจรรย อยางแทบไมนาเปน 
ไปได] การมัวเพลินหวังผลจากฤทธานุภาพและเทวานุภาพดลบันดาล กคื็อการตกอยูในความประมาท 
ละเลยปลอยใหศักยภาพของตนสูญไปเสียเปลา และจะไมรูจักเติบโตในอริยมรรค สวนผูใดไมประมาท 
ไมรีรอ เรงฝกฝนตนไมหยุดหยั่ง ผูนั้นแหละจะไดท้ังอิทธิฤทธ์ิและเทวฤทธ์ิ และจะบรรลุส่ิงเลิศลํ้าท่ี  
ท้ังฤทธานุภาพและเทวานภุาพไมอาจอํานวยใหได 
{๑ สัจกิริยา ทางออกท่ีดีสําหรับผูยังหวังอนาจดลบันดาล ดู บันทึกพิเศษทายบท} 
{๒ พระพุทธ เปนมนุษยหรือเทวดา ดู บันทึกพิเศษทายบท} 
{๓ พึงสังเกตวา ศัพทธรรมท่ีหมายถึงการฝกฝนอบรม มีมากมาย เชน ทมะ ภาวนา วนิ.(-วินีต) สิกขา เปน
ตน แต 
 นาเสียดายวา ในสมัยตอๆ มา ความหมายของบางคํา ไดแปรเปล่ียนจากเดิมผิดไปไกล}  
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                        บันทึกพิเศษทายบท 
                  สําหรับผูสนใจเชิงวิชาการ 
บันท่ีท่ี 1 : อิทธิปาฏิหาริยในคัมภีร  
        การแสดงอิทธิปาฏิหาริยของพระพุทธเจาเทาท่ีพบในพระไตรปฏก คือ ทรมานหัวหนาชฏิลช่ือ
อุรุกัสสป 
(ทรมาน มาจาก ทมนะ แปลวา ฝก คือทําใหหมดทิฏฐิมานะ หนัมายอมรับถือปฏิบัติส่ิงท่ีถูกตอง ไมใชทํา
ใหเจ็บปวด) 
-วินย.4/37-51/45-60; ทรมานพกพรหม - ม.มู.12/551-5/590-7; ส.ส.15/566/208; ทรมานพรหมอีกองค
หนึ่ง - ส.ส. 
{๑5/573/211; แกความเห็นของสุนักขัตต และแกคําทาของอเจลกช่ือปาฏิกบุตร - ที.ปา.11/4-12/6-29; 
ทรมานโจร 
องคุลิมาล - ม.ม.13/524/479; ทําใหพระภกิษุพวกหนึ่งประหวั่นใจแลวมาเฝาเพื่อพระองคจะตรัสสอน - ส.
ข.17/167/ 
{๑17; ทําใหจาํเพาะบางคนเห็นมหาบุรุษลักษณะในท่ีเรนลับ - ที.สี.9/170/136; 175/139; ม.ม.13/587/531; 
608/55} 
= ขุ.ส.25/376/443; แผเมตตาใหชางรายนาฬาคีรีมีอากรเชื่อง (ไมใชอิทธิปาฏิหาริยโดยตรง) - วินย.
7/378/189; 
ผจญอาฬวกยกัษ (ไมใชแสดงฤทธ์ิโดยตรง) - ส.ส.15/838/314; ขุ.สุ.25/310/359; เร่ืองท่ีมาในอรรถกถา
เชน ยมก- 
ปาฏิหาริย แกคําทาของพวกเดียรถีย - ที.อ.1/77; ธ.อ.6/62; ชา.อ.6/231; (ท้ังนี้อิงบาลีใน ขุ.ปฏิ.31/0/4; 
284/18} 
และ วนิย.7/31/14); ทรงนําพระภิกษุใหม 500 รูป เท่ียวชมธรรมชาติในปาหิมพานตแกความคิดถึงคูรัก
คูครอง - ชา.อ. 
8/335; เปนตน 
        การแสดงอิทธิปาฏิหาริยของพระสาวกท่ีพบในบาลีคือ พระปณโฑลภารัทวาช แกคําทาเหาะข้ึนไปอา
บาตรบน 
ยอดไผ (ตนบัญญัติไมใหภกิษุแสดงอิทธิปาฏิหาริยแกชาวบาน) - วินย.7/31/14; พระมหาโมคคัลลานปราบ
มาร - ม.มู. 
{๑2/559/601; พระปลินทวจัฉะนําบุตรของอุปฐากกลับคืนจากโจร - วนิย.1/173/125; พระปลินทวจัฉะ 
อธิษฐานวัง 



พระเจาพิมพิสารเปนทอง เพือ่ชวยแกชาวบานจากขอหาโจรกรรม - วินย.2/139/119-121; พระทัพพมัลล
บุตร ใชนิ้ว 
เปนประทีปสองทางนําพระภิกษุท้ังหลายไปยังเสนาสนะตางๆ - วินย.1/541/369; 6/593/306; พระสาคตะ
ใชฤทธ์ิ  
ใหชาวบานเหน็ ทําใหตองแสดงฤทธ์ิใหชาวบานดูตอพระพักตรเพื่อใหชาวบานใจสงบพรอมท่ีจะฟง
ธรรม- วินย.5/1/3; 
พระสาคตะปราบนาคของชฏิล (ตนบัญญัติหามภิกษุดื่มสุรา) - วินย.2/575/383; พระเทวทัตทําใหเจาชาย
อชาตศัตรู  
เล่ือมใส - วินย.7/349/164; พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานกลับใจหมูภิกษุศิษยพระเทวทัตดวย
อนุสาสนีปาฏิหาริย  
ท่ีควบดวยอิทธิปาฏิหาริย และอาเทศนาปาฏิหาริย - วินย.7/394/198; พระมหกะบันดาลใหมีลมเยน็ แดด
ออน และฝน 
ชวยพระเถระที่กําลังเดินยามรอนจัด จิตตคฤหบดีเห็นจงึขอใหทําฤทธ์ิใหดู และทานไดบันดาลใหเกิดไฟ - 
ส.สฬ.18/ 
556/357; พระมหาโมคคัลลานบันดาลใหเวชยันตปราสาทส่ันสะเทือนเพื่อเตือนสํานกึใหพระอินทรไมมัว
เมาประมาท- 
ม.มู.12/437/468; พระมหาโมคคัลลานบันดาลใหมิคารมาตุปราสาทส่ังสะเทือนเพื่อเตือนสํานึกของ
พระภกิษุผูจัดจาน 
ฟุงเฟอ - ส.ม.19/1155/346; พระอภภิูสาวกของพระสิขีพุทธเจาแสดงธรรมโดยไมใหคนเหน็ตัว ใหเสียงได
ยินไปได  
พันโลกธาตุ - ส.ส.15/616/229; องฺ.ติก.20/520/291; ขุ.ปฏิ.31/686/596; สวนเร่ืองท่ีเลาในอรรถกถามี
มากมาย เชน 
พระจุลลบันถกบันดาลใหเหน็ตัวทานเปนพันองค - องฺ.อ.1/228,235; ธ.อ.2/74; วิสุทธิ.2/219 (อิงบาลี 
ขุ.ปฏิ31/68} 
{๕92);  พระมหาโมคคัลลานทรมานนันโทปนันทนาคราช - ชา.อ.7/356; วิสุทธิ.2/233; พระปุณณะชวย
พอคาชาวเรือ 
จากการทํารายของอมนุษย - ม.อ.3/731-4 (เพิ่มความจากปุณโณวาทสูตร, ม.อุ.14/764/485 และมีเร่ือง
พระพุทธเจา 
เสด็จสุนาปรันตชนบท เปนท่ีมาของพระพุทธบาท 2 แหง); สามเณรสังกิจจะชวยภกิษุ 30 รูปโดยอาสาให
โจรจบัตัวไป 
บูชายัญแทน และกลับใจโจรไดหมด - ธ.อ.4/111; สุมนสามเณรปราบพญานาค - ธ.อ.8/89; พระสุนทร



สมุทรเหาะ 
หนีหญิงนางโลม - ธ.อ.8/152; ฯลฯ 
        เร่ืองฤทธ์ิของคนอ่ืนๆ มีมาในบาลีบางบางแหง เชน พรหมสัมมาทิฏฐิทรมานพรหมมิจฉาทิฏฐิ - ส.ส.
15/586/ 
215; ฤาษีช่ือโรหิตัสสะมีฤทธ์ิเหินเวหาดวยความเร็วดังวายางเทาเดยีวกข็ามมหาสมุทรไปแลว เหาะไป
ตลอด 100 ปไมหยุด  
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เลย ก็ไมถึงท่ีสุดโลก ตายเสียกอน - ส.ส.15/297/88; องฺ.จตุกฺก.21/45/61; พระอินทรแปลงเปนชางหกูมา
ถวาย 
บิณฑบาตแกพระมหากัสสป - ขุ.อ.25/80/115; สวนในอรรถกถามีเร่ืองมากมาย โดยมากเปนการกระทํา
ของเทวดา 
ยักษ วิทยาธร ฤาษีดาบสตางๆ ผูท่ีมีบทบาทมากทานหนึง่คือพระอินทร ซ่ึงมักแปลงกายบาง ไมแปลงกาย
บาง ลงมา 
ชวยคนดีบาง ทดสอบความดีของคนดีบาง ดังเชนแปลงเปนหนูมากัดเชือกรัดครรภปลอมขงอนางจิญจ
มาณวภิา - ธ.อ. 
6/45; ชา.อ.6/130; อิติ.อ.113 และพบไดท้ัวๆ ไปในอรรถกถาชาดก; นอกจากนัน้มีกลาวถึงเปนกลางๆ มิใช
เปนเหตุ  
การณเฉพาะคร้ังเฉพาะคราวเชน เปนเหตุหนึ่งของแผนดนิไหว - ที.ม.10/98/126; แสดงความสําคัญของ
มโนกรรม - 
ม.ม.13/70/63; เหตุใหอธิษฐานตนไมเปนดินก็ได เปนน้าํก็ได เปนตน - องฺ.ฉกฺก.22/314/380; กลาวถึงคนท่ี
เปนโลกา 
ธิปไตยเรงปฏิบัติธรรม เพราะกลัววาสมณพราหมณและเทวดาผูมีฤทธ์ิจะลวงรูจิตของตน - องฺ.ติก.
20/479/188. 
บันทึกท่ี 2 : การชวยและการแกลงของพระอินทร   
        การชวยเหลือของพระอินทรนั้น ดูเหมือนจะมิใชเกดิจากเพียงคุณธรรมเทานั้น แตแทบจะถือเปน
หนาท่ีทีเดยีว 
เพราะมีขอกําหนดกํากับอยูดวย คือ การท่ีอาสนรอนเปนสัญญาณเตือน เร่ืองอาสนรอนนี้ก็นาจะเปน
หลักฐานอยางหน่ึง 
ท่ีแสดงถึงชวงตอของความเปล่ียนแปลงจากการถูกบีบค้ันดวยแรงตบะหรือการบําเพญ็พรตแบบเกา หัน
มาเนนในแงท่ี  
คุณธรรมความดีของคนเปนแรงเรงเราแทน และพระอินทรในระยะชวงตอนี้ กย็ังเกีย่วของกับพลังบีบ
บังคับท่ีเกิดจาก 
ตบะแบบเกาอยูดวย ในสถานการณบีบบังคับแบบเกานัน้ การปฏิบัติของพระอินทรก็มักจะเปนไปในรูป
ของการแขงขัน 
ชิงชัยชิงอํานาจกับมนษุยแบบโลกๆ ท่ีติดมากับระบบเกา เชน พยายามหาทางทําลายตบะของมนุษยเปน
ตน ซ่ึงเห็นไดชัด 
วาไมใชวิธีการแหงคุณธรรมตามคติของพระพุทธศาสนา (เชน โลมสกัสสปชาดก, ชา.อ.5/380; อลัมพุสา



ชาดก, ชา.อ. 
7/396; นฬินกิาชาดก, ชา.อ.8/1) สวนเร่ืองท่ีเขาสูคติของพระพุทธศาสนามากบางนอยบางมีมากมายหลาย
เร่ืองเชน ใน 
มหาสุวราชชาดก, ชา.อ.5/351; กัณหชาดก, ชา.อ.5/429; อกิตติชาดก, ชา.อ.6/197; สุรุจิชาดก, ชา.อ.6/305; 
สีวิราชชาดก, ชา.อ.7/37; สัมพุลาชาดก, ชา.อ.7/302; กุสชาดก, ชา.อ.8/133; เตมิยชาดก, ชา.อ.9/2; 
เวสสันดรชาดก, 
ชา.อ.10/459; เร่ืองพระจักขุบาล, ธ.อ.1/16; เร่ืองสามเณร, ธ.อ.8/129; ฯลฯ 
        อนึ่ง พึงสังเกตดวยวา ตามเร่ืองในชาดกเหลานี้ เม่ือพระอินทรจะชวยนัน้ มิใชจะชวยงายๆ โดยมาก
มักจะมี  
บททดลองกอน เพื่อทดสอบวามนุษยท่ีทําดีนั้น มีความแนวแนม่ันคงในความดนีั้นแทจริงหรือไม; อีกเร่ือง
หนึ่งท่ีถือวา 
แสดงคติทางพุทธศาสนาอยางสําคัญ จัดเขาในทศชาติ คือมหาชนกชาดก ตามเร่ืองวา เม่ือเรือแตกกลาง
ทะเล คนท้ัง 
หลายหวาดกลัว รองไห วอนไหวเทวดาตางๆ พระโพธิสัตวผูเดียว ไมรองไห ไมครํ่าครวญ ไมวอนไหว
เทวดา คิดการ 
ตางๆ ตามเหตุผล และเพียรพยายามสุดกําลัง ในท่ีสุดมณิเมขลาเทพธิดารักษาสมุทรมาชวยเองตามหนาท่ี
ของเทวดา 
(ชา.อ.9/59) 
        อนึ่ง นอกจากตรวจดเูองแลว พระอินทรยังมีทาวโลกบาลเปนผูชวย คอยสงบริวารมาตรวจดคูวาม
ประพฤติของ 
ชาวโลกไปรายงานใหทราบดวย (องฺ.ติก.20/476/180; องฺ.อ.2/156). 
บันทึกท่ี 3 : สัจกิริยา ทางออกท่ีดีสําหรับผูยังหวังอํานาจดลบันดาล 
        สําหรับชาวพุทธในระยะพัฒนาข้ันตน ผูยังหวง ยังหวัง หรือยังมีเยือ่ใยท่ีตัดไมคอยขาด ในเร่ืองแรง
ดลบันดาล 
หรืออํานาจอัศจรรยตางๆ ประเพณีพุทธแตเดิมมายังมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนทางออกใหอีกอยางหนึ่ง คือ “สัจ
จกิริยา” แปลวา 
การกระทําสัจจะ หมายถึงการอางพลังสัจจะหรือการอางเอาความจริงเปนพลังบันดาล คือยกเอาคุณธรรม
ท่ีตนได  
ประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญมาหรือมีอยูตามความจริง หรือแมแตสภาพของตนเองท่ีเปนอยูจริงในเวลานัน้ 
ข้ึนมาอางเปน 
หลังอํานาจสําหรับขจัดปดเปาภยนัตรายท่ีไดประสบในเม่ือหมดทางแกไขอยางอ่ืนๆ วิธีการนี้ไม



กระทบกระเทือนเสียหาย 
ตอความเพยีรพยายาม และไมเปนการขอรองวิงวอนตออํานาจดลบันดาลจากภายนอกอยางใดๆ ตรงขาม 
กลับเปนการ  
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เสริมย้ําความมั่นใจในคุณธรรมแลวความเพียรพยายามของตน และทําใหมีกําลังใจเขมแข็งยิ่งข้ึน อีกท้ังไม
ตองยุงเกีย่ว 
กับวัตถุหรือพธีิท่ีจะเปนชองทางใหขยายกลายรูปฟนเฝอออกไปได สัจกิริยาพบบอยในคัมภีรพุทธศษ
สนารุนอรรถกถา 
เฉพาะอยางยิ่งชาดก นับเปนวิธีปฏิบัติท่ีใกลจะถึงความเปนพุทธอยางแทจริง ดังหลักฐาน (หลายเรื่องมี
ลักษณะนาจะ 
เหลือเช่ือ แตคงเปนธรรมดาของวรรณคดี); พิสูจนความเปนลูก - ชา.อ.1/206; ทําใหตนออกลวง เพือ่ชวย
ฝูงลิงใหดื่ม 
น้ําไดโดยปลอดภัย - ชา.อ.1/259, ม.อ.3/169; ลูกนกขอใหตนพนภยัไฟปา - ชา.อ.1/319; ชวยใหชนะสกา - 
ชา.อ.2/87; 
ใหเดก็หายจากพิษงู - ชา.อ.5/460; ใหเรือพนภยัจากทะเลราย - ชา.อ.6/73; ใหประดานกพนจากท่ีกกัขัง - 
ชา.อ.6/336; 
บริจาคพระเนตรแลว กลับมีพระเนตรข้ึนใหม - ชา.อ.7/48 (อางใน มิลินฺท.170); ใหผูไปสละชีวิตแทนบิดา
ปลอดภัย (มี  
แงอิงเทวดาบาง) - ชา.อ.7/212; อางความซ่ือสัตยตอสามี ทําใหสามีหายจากโรคเร้ือน - ชา.อ.7/311; พระ
มเหสีขอให  
มีโอรส - ชา.อ.9/2; ใหพนจากการจองจําเพราะถูกใสความ - ชา.อ.9/54; ใหลูกหายจากพิษลูกศร - ชา.อ.
9/152; 
ใหสวามีท่ีกําลังจะถูกบูชายัญพนภยั - ชา.อ.10/133; นางโสเภณีใหแมคงคาไหลกลับ - มิลินฺท.173; พระเจา
อโศกขอกิ่ง 
มหาโพธิโดยไมตองตัด - วินย.อ.1/95; ใหพนจากการถูกลงโทษใหชางเหยียบในกรณถูีกใสความวาเปน
โจร - ที.อ.2/412; 
(แต ชา.อ.1/301 วาเปนอานภุาพแหงเมตต); ลูกอางใจจริงของแมใหพนภัยควายปาไล - ม.อ.1/276; ส.อ.
2/186; 
สงฺคณี อ.184; องคุลิมาลประสงคความสวัสดีแกหญิงครรภแก - ม.อ.3/313 (อางบาลี ม.ม.13/531/485); 
ราชามหา 
กัปปนะ ขามแมน้ําดวยมา - ส.อ.2/299; องฺ.อ.1/348; พระราชเทวีทําอยางมหากัปปนะ - ธ.อ.4/491; เส่ียง
ดอกไมไป 
บูชาและนิมนตพระพุทธเจา - องฺ.อ.1/288; ใหลูกหายจากพิษงู - องฺ.อ.2/176; ทําใหสามีหายปวย - องฺ.อ.
3/117 (แต  



บาลีวาหายเพราะฟงโอวาทของภรรยา - องฺ.ฉกฺก.22/287/332); เส่ียงทายวามีทักขิไณยบุคคลหรือไม - 
องฺ.อ.3/341; มีขอ 
ท่ีควรเสนอไวชวยกันพจิารณาอยางหน่ึงวา บางท่ีประเพณีสัจกิริยาอาจแสดงอยางหนึง่วาจริยธรรมยงั 
ม่ันคงแข็งแรงอยูในสังคมหรือไม การเส่ือมไปของประเพณีสัจกิริยาอาจเปนเคร่ืองแสดงถึงความเส่ือม
ถอยออนแอลงในทางจริยธรรม 
เพราะในเม่ือไมมีคุณธรรมท่ีจะใหเกดิความม้ันใจในตนเอง ก็ตองหันกลับไปอางและวิงวอนส่ิงศักดิสิ์ทธ์ิ
มีเทวฤทธ์ิเปนตน 
คงเปนดวยเหตุนี้ การกระทําตามระบบเดิม เชน การบนบาน การวิงวอน การสาปแชง การสบถสาบาน
ผสมสปา 
(การสบถสาบานตามความหมายเดิมลวนๆ เปนเพยีงคําม่ัน แตท่ีทํากนัมากมีการอางส่ิงศักดิ์สิทธ์ิมา
สาปแชงดวยวา ถาทํา 
หรือไมทําอยางนั้นขอใหประสบผลรายอยางนั้นๆ ) จึงยนืยงและแพรหลายกวา. 
บันทึกท่ี 4 : พระพุทธ เปนมนุษยหรือเทวดา 
        คติพระพุทธศาสนาเก่ียวกับเทวดานี้ เม่ือปฏิบัติใหถูกตองดวยความเขาใจ ก็ทําใหชาวพุทธอยูรวมกัน
ไดดวยดกีับผู  
ท่ียังนับถือเทพเจา พรอมท้ังสามารถรักษาหลักการของตนไวไดดวย อยางไรก็ตาม บางทานสังเกตวา ทาที
เชนนี้ทําให  
พระพุทธศาสนาเสียเปรียบ เพราะคนท่ัวไปมีความโนมเอียงในทางท่ีจะไมม่ันใจตนเอง และครานท่ีจะคิด
เหตุผล จึง 
มักถูกดึงลงไปสูลัทธิไหววอนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิขอฤทธ์ิดลบันดาลไดงาย ขอนี้อาจเปนจุดออนท่ีพิจารณากันไ 
ปไดตางๆ แต  
ปญหานาจะอยูท่ีวา เราไดยกเอาขอบเขตที่ทานวางไวข้ึนมาปฏิบัติกันหรือเปลา และคอยย้ําความเขาใจท่ี
ถูกตองกันไวหรือ 
ไม ยิ่งถารูตัววามีจุดออนอยูแลวก็ควรจะยิ่งระมัดระวังรักษาหลักการใหแข็งขันยิ่งข้ึน มองอยางหนึ่ง 
เหมือนกับพูดวา 
ชาวพุทธฝายชาวบานจะไปนับถือกราบไหวยกยอง (แตไมใชออนวอนหรือม่ัวสุม) เทพเจากับเขาอยางไรก็
ได แตอยานับถือ 
ใหสูงกวาความสามารถของมนุษยท่ีตนมีอยูก็แลวกัน เทวดาจะสูงเทาใดก็ได แตท่ีสูงสุดนั้นคือมนษุย คือ
ทานผูเปนศาสดา 
ของเทวะและมนุษยท้ังหลาย หรือถาไมคลองใจท่ีจะนึกถึงภาพเทพเจาท่ีตนเคยเคารพเทิดทูนมากราบไหว
มนุษย ก็อาจจะ 



มองมนุษยผูสูงสุดใหมอีกแนวหนึ่งวา เปนผูไดพัฒนาตนจนถึงภาวะสูงสุดพนไปแลวท้ังจากความเปนเทพ
เจาและความ 
เปนมนุษย โดยขอใหพิจารณาพุทธพจนดงัตอไปนี้ (ขอความมีลักษณะเลนถอยคํา จงึแปลรักษาสํานวน
เพื่อผูศึกษามี  
โอกาสพิจารณา) 
        คร้ังหนึ่ง เม่ือพระพุทธเจากําลังเสด็จพุทธดําเนินทางไกล พราหมณผูหนึ่งไดเดนิทางไกลทางเดียวกับ
พระองค   
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มองเห็นรูปจกัรท่ีรอยพระบาทแลวมีความอัศจรรยใจ คร้ันพระองคเสดจ็ลงไประทับนั่งพักท่ีโคนไมตน
หนึ่งขางทาง 
พราหมณเดินตามรอยพระบาทมา มองเห็นพุทธลักษณาการท่ีประทับนัง่สงบลึกซ้ึงนาเล่ือมใสยิ่งนัก จึงเจา
ไปเฝาแลว 
ทูลถามวา “ทานผูเจริญคงจักเปนเทพเจา” พระพุทธเจาตรัสตอบวา “แนะพราหมณ เทพเจาเรากจ็ักไมเปน” 
ทูลถามตอไปวา 
“ทานผูเจริญคงจักเปนคนธรรพ” ตรัสตอบวา “คนธรรพเราก็จักไมเปน” “ทานผูเจริญคงจักเปนยักษ” 
“ยักษเราก็จักไมเปน” “ทาน 
ผูเจริญคงจักเปนมนุษย” “มนุษยเราก็จักไมเปน” ทูลถามวา “เม่ือถามวา ทานผูเจริญคงจักเปนเทพ ทานก็
กลาววา เทพเรา 
ก็จักไมเปน เม่ือถามวาทานผูเจริญคงจักเปนคนธรรม...เปนยักษ...เปนมนุษย ทานก็กลาววา จกัไมเปน เม่ือ
เชนนั้น 
ทานผูเจริญจะเปนใครกันเลา” ตรัสตอบวา “นี่แนะพราหมณ อาสวะเหลาใดท่ีเม่ือยังไดจะเปนเหตุใหเรา
เปนเทพเจา... 
เปนคนธรรพ...เปนยักษ...เปนมนุษย อาสวะเหลานัน้เราจะไดแลว ถอนรากเสียแลว...หมดส้ิน ไมมีทาง
เกิดข้ึนไดอีกตอไป 
เปรียบเหมือนดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก เกิดในน้าํ เจริญในน้ํา แตตั้งอยูพนน้าํ ไมถูกน้ําฉาบติด ฉัน
ใด เราก็ฉันนัน้ 
เหมือนกนั เกดิในโลก เติบโตข้ึนในโลก แตเปนอยูเหนือโลก ไมติดกล้ัวดวยโลก ฉันน้ัน; นี่แนะพราหมณ 
จงถือเราวาเปน 
“พุทธ” เถิด” (องฺ.จตุกฺก.213/36/48).  
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ตอน 4 : ชีวิตควรใหเปนอยางไร ? 
บทความประกอบท่ี} 
ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ                  } 
                                  บทท่ี 1} 
        มีคําถามและคํากลาวเชิงคอนวาพระพทุธศาสนา ท่ีไดพบบอยคร้ัง ซ่ึงนาสนใจและเกีย่วของกับ 
เนื้อความในบทตอนท่ีผานมา เห็นควรนํามาพิจารณาในท่ีนี้ คือคําพูดทํานองวา 
        - พระพุทธศาสนาสอนใหละตัณหา ไมใหมีความอยาก เม่ือคนไมอยากได ไมอยากรํ่ารวย จะพฒันา
ประเทศ 
ชาติไดอยางไร ? คําสอนของพระพุทธศาสนาขัดขวางตอการพัฒนา 
        - นิพพานเปนจุดหมายของพระพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรมก็เพื่อบรรลุนิพพาน แตผูปฏิบัติธรรมจะ
อยากในนิพพาน 
ไมได เพราะถาอยากไดก็กลายเปนตัณหา กลายเปนปฏิบัติผิด เม่ือไมอยากไดแลวจะปฏิบัติไดอยางไร คํา
สอนของพระ- 
พุทธศาสนาขัดแยงกันเอง และเปนการใหทําในส่ิงท่ีเปนไปไมได  
        คําถามและคําคอนวา 2 ขอนี้ กระทบหลักการของพระพุทธศาสนาตลอดสายต้ังแตการดําเนนิชีวิต 
ประจําวนัของชาวบาน จนถึงการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน หรือต้ังแตระดับโลกียะจนถึงระดับ 
โลกุตตระ สาเหตุใหเกิดคําถามและคํากลาวหาเชนนี้ เกิดจากความเขาใจพรามัวสับสนบางอยาง ซ่ึงมีอยู  
มากแมแตในหมูชาวพุทธเอง ความสับสนน้ีเปนเร่ืองเกีย่วกับถอยคําดวย จุดสําคัญคือเขาใจคําวาความ 
อยากเปนตัณหาท้ังหมด และเขาใจตอไปวา พระพุทธศาสนาสอนใหละความอยากหรือสอนไมใหมีความ 
อยากใดๆ เลย นอกจากนั้น บางทีรูจักขอธรรมอ่ืนท่ีมีความหมายทํานองนี้เหมือนกัน แตรังเกยีจท่ีจะแปล 
วาความอยาก จึงเล่ียงแปลเปนอ่ืนเสีย เม่ือถึงคราวจะพูดเร่ืองเกี่ยวกับความอยาก จึงลืมนึกถึงคํานั้น 
        กอนท่ีจะทําความเขาใจกันตอไป ขอใหลองหยุดดูหลักการงายๆ เกี่ยวกับความอยากท่ีพระอรรถ- 
กถาจารยแสดงไวสักแหงหนึ่ง 
        [๑ ในคัมภีรปปญจสูทนี และปรมัตถทีปนี] ทานกลาวไววา ความปรารถนา (บาลีวา ปตฺถนา แปล 
เปนไทยงายๆ วา ความอยาก) มี 2 อยางคือ 
{๑ ม.อ.1/55-56; อิติ.อ.79; ทานยกตัวอยางจากบาลีมาอธิบายดวยวา: คําวา ปรารถนา ในพุทธดํารัสวา “ผูท่ี
ยังปรารถนา 
 อยู จึงมีความเพอพรํ่า กับท้ังความหวั่นไหวในส่ิงท่ีหมายใจเอาไว” (ขุ.สุ.25/420/510) เปนความปรารถนา
แบบ 
 ตัณหา; ความปรารถนาในพุทธพจนวา “กระแสของมารราย เราตัดได ทลาย ทําใหหมดลําพองแลว เธอ



ท้ังหลายจง 
 เปนผูมากดวยปราโมทย พึงปรารถนาความเกษมเถิด” (ม.มู.12/391/421) เปนความปรารถนาแบบฉันทะ 
ซ่ึงเปน 
 กุศล ไดแกความอยากทํา คําอธิบายท้ังนี้ทานปรารภคําวา “ปรารถนา” ในบาลีอีกแหงหนึ่งวา “แมภกิษุใด
เปนเสขะ 
 ยังมิไดบรรลุอรหัตตผล เม่ือปรารถนาธรรมอันเปนโยคเกษมอยู” (ม.มู.12/3/6; พึงด ูส.สฬ.18/213/156; 
องฺ. 
 จตุกฺก.21/87/113) คําวา ปรารถนา ในท่ีนี้ ก็เปนความปรารถนาแบบฉันทะเชนกัน 1.  
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        1. ความปรารถนาท่ีเปนตัณหา (ตณัหาปตถนา แปลงายๆ วา อยากดวยตัณหา) 
        2. ความปรารถนาท่ีเปนฉันทะ (ฉันทปตถา แปลงายๆ วา อยากดวยฉันทะ) 
        คําอธิบายน้ี แมจะเปนช้ันอรรถกถา มิใชมาในบาลี (คือพระไตรปฎก) โดยตรง แตใชเปนจุดเร่ิม 
ตนสําหรับทําความเขาใจไดดีมาก ถือความตามน้ีวา ความอยากท่ีเปนแรงจูงใจใหมนษุยกระทําการตางๆ 
นั้น แบงออกไดเปน 2 ประเภท ความอยากท่ีช่ัวรายก็มี ความอยากท่ีดกี็มี ความอยากฝายช่ัวเรียกวา ตัณหา 
ความอยากฝายดีเรียกวา ฉันทะ 
        อยางไรกด็ี สําหรับผูตองการทราบหลักการของพระพุทธศาสนาเก่ียวกับเร่ืองความอยากหรือแรง 
จูงใจตางๆ ใหชัดเจน ยังมีรายละเอียดท่ีตองทําความเขาใจเพิ่มเติมอีกบางประการ ดังจะไดนํามาใหชวย 
กันพิจารณาตอไป 
 
ความเขาใจเบ้ืองตน เพื่อแกและกันความสับสน 
        ในวงการศึกษาพระพุทธศาสนา คําศัพทธรรมท่ีรูจักกันท่ัวไปสําหรับใชในความหมายวา ความอยาก 
ก็คือคําวา “ตัณหา” ซ่ึงบางทีแปลใหไดความหมายจําเพาะมากยิ่งข้ึนวา ความทะยานอยาก เหตุท่ีรูจักคํา 
นี้มาก เพราะเปนศัพทเฉพาะซ่ึงทานใชเปนคําจํากัดความของอริยสัจจขอท่ี 2 คือเหตุแหงทุกข ตณัหา 
เปนความอยากชนิดท่ีมีมูลรากมาจากอวิชชา เปนตนตอใหเกดิทุกข และจะตองกําจดัเสีย จึงเปนขอธรรม 
ท่ีคนท้ังปวงผูตองการดับทุกข แกปญหาชีวติ หรือเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาจะตองเกี่ยวของ 
สนใจ อยางไรก็ตาม เม่ือรูจักความอยากท่ีเปนตัณหาแลวจะเหมาเอาความอยากทุกอยางเปนตัณหาไปหมด 
ก็ไมถูกตอง ในเม่ือตัณหาเปนความอยากจําเพาะแง ก็ควรรูจักความอยากท่ีเปนความหมายกวางดวย และ 
การรูจักความอยากในความหมายกวางนัน่แหละจะชวยใหเขาใจความอยากจําเพาะแงท่ีเรียกวาตัณหาน้ี
ชัดเจน 
ข้ึนดวย 
        [๑ คําศัพทธรรมท่ีมีความหมายครอบคลุมความอยากในแงตางๆ ไดแก “ฉันทะ” ซ่ึงโดยท่ัวไปแปล 
กันวา ความพอใจ แตความจริงแปลไดอีกหลายอยางเชน ความชอบใจ ความอยาก ความยินดี ความรัก 
ความใคร ความตองการ เปนตน เม่ือถือตามท่ีพระอรรถกถาจารยจัดแยกไว พอสรุปไดวา ฉันทะมี} 
ประเภทคือ] 
        1. ตัณหาฉันทะ ฉันทะคือตัณหา หรือฉันทะท่ีเปนตัณหา เปนฝายช่ัวหรือกุศล 
        2. กัตตุกมัยตาฉันทะ ฉันทะคือความใครเพื่อจะทํา ไดแกความตองการทําหรืออยากทํา เปนฝาย 
          กลางๆ คือใชในทางดกี็ได แตทานมักจัดรวมเขาเปนฝายดี  
        3. กุศลธรรมฉันทะ ฉันทะในกุศลธรรม หรือธรรมฉันทะท่ีเปนกุศล เปนฝายดีงามหรือกศุล มัก 
          เรียกส้ันๆ เพียงวา กุศลฉันทะ (ความรักดี ความใฝดี) หรือธรรมฉันทะ (ความรักธรรม หรือ 



          ความใฝธรรม) 
{๑ ดู นิทฺ.อ.1/20,73; ปฏิส.อ.141-2; สงฺคณ ีอ.527; วิสุทฺธิ.ฎีกา 1/241; 3/366}  
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        ขอท่ี 1 [๑ ฉันทะท่ีเปนตัณหาฉันทะ] นั้น ทานใชเปนไวพจนคําหนึ่งของตัณหา [๒ เชนเดยีวกบัราคะ 
และโลภะ เปนตน] ฉันทะประเภทนี้ ในบาลีมีใชมากมาย ท่ีคุนตากนัมากคือในคําวากามฉันทะ ซ่ึงเปน 
ขอแรกในนิวรณ 5 [๓ กามฉันทะน้ี ทานวาไดแกกามตณัหานั่นเอง] ฉันทะน้ีบางแหงก็มาดวยกนักบั
ไวพจน  
ท้ังหลายเปนกลุม เชน ขอความวา [๔ “ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา อุปาทาน....ใดๆ ในจักษุ ในรูป ใน 
จักขุวิญญาณ ในธรรมท้ังหลายท่ีพึงทราบดวยจกัขุวิญญาณ (และในหมวดอายตนะอ่ืนครบท้ัง 6),... 
เพราะสลัดท้ิงไดซ่ึงฉันทะ....เหลานั้น เรายอมรูชัดวา จิตของเราหลุดพนแลว”] แตสวนมากมาลําพัง 
โดดๆ ถึงกระนั้น ก็สังเกตไมอยากวามีความหมายเทากบัตัณหา เพราะถาเอาคําวาตัณหาใสลงไปแทนท่ี  
ฉันทะในกรณนีั้นๆ ก็จะไดความเหมือนกัน เชน [๕ ฉันทะในภพ] [6 ฉันทะในกามคุณท้ังหลาย] [๗ 
ฉันทะใน 
กาย] [๘ ฉันทะในเมถุน] [๙ ฉันทะในส่ิงท่ีไมเท่ียง เปนทุกข ไมเปนอัตตา คือรูป เวทนา เปนตน] [๑๐ 
เสียง 
กล่ิน รส เปนตน] [๑๑ ท่ีสรางรูปเปนศัพทเฉพาะอยางเดียวกับตัณหา กมี็ เชน รูปฉันทะ สัททฉันทะ 
คันธฉันทะ รสฉันทะ โผฏฐัพพฉันทะ และธรรมฉันทะ] [๑๒ แมแตฉันทะในคน] กมี็ ซ่ึงก็หมายถึงความ 
{๑ คําวา ตณัหาฉันทะ กัตตุกมัยตาฉันทะ และกุศลธรรมฉันทะ ตามปกติ เปนเพยีงคําสําหับใชอธิบาย 
(โดยมากใชใน 
 อรรถกถา) วา “ฉันทะ” ผูศึกษาจะตองกําหนดแยกเอาเอง 
         ตัวอยางท่ีมา “ตัณหาฉันทะ” เชน ม.อ.3/502; ส.อ.1/76; 2/341,374; 3/365} 
{๒ ไวพจนของตัณหานอกจากฉันทะ ราคะ และโลภะ มีอีกหลายคําเชน อนุนยั นันทิ อิจฉา มายา ปณิธิ 
สเนห (เสนหา) 
 อาสา อภิชฌา ฯลฯ (ดู อภิ.ส.34/691/272; 737/290; อภิ.วิ.35/299/193)} 
{๓ ท่ีมาตรงกบัฉันทะ 3 ประเภทท่ีอางแลว เฉพาะอยางยิ่ง นิทฺ.อ.1/73; ปฏิส.อ.141-2 (กามฉันทะ แปลวา
ความพอใจ 
 หรือความอยากในกาม หรือแปลวา ฉันทะคือความใคร ก็ได)} 
{๔ ม.อุ.14/171/124; โดยท่ัวไป ทานถือวา ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา เปนไวพจนกัน มีความหมายตรงกัน 
แตในบาง 
 กรณีท่ีตองใหเห็นความตาง ทานจะอธิบายความแตกตางนั้นในแงของระดับความรุนแรง เชน ความตาง
ระหวาง ฉันทะ 
 กับ ราคะ และฉันทราคะ วา ฉันทะคือราคะท่ีมีกําลังนอยบาง ฉันทะคือตัณหาทีย่ังออนกําลัง แตเม่ือเกิด
บอยๆ 



 กลายเปนตัณหาท่ีแรง ก็เปนราคะบาง โลภะท่ีมีกําลังนอย เปนฉันทะ เม่ือมีกําลังแรงข้ึนไปอีก ทําใหติด
ได เปนราคะ 
 เม่ือมีกําลังเพิม่ข้ึนไปกวานัน้อีก กลายเปนราคะอยางหนา จัดเปนฉันทราคะ บาง (ด ูที.อ.2/125; องฺ.อ.
3/347; ส.อ. 
 3/135; วินย.ฏีกา 1/551; 4/516; วิสุทธิ.ฎีกา 1/239)} 
{๕ ขุ.เถรี.26/415/444 (พึงเทียบกับ กามฉันทะ = กามตัณหา; ภวฉันทะนี้ก็ยอมตรงกบัภวตัณหา)} 
{๖ ขุ.เถร.26/399/416} 
{๗ ม.ม.13/272/267; ขุ.สุ.25/312/363} 
{๘ ขุ.สุ.25/416/497} 
9 ส.ข.17/142-4/94-6} 
{๑0 ส.สฬ.18/343/242 (ดู ส.ส.15/732/274; ขุ.เถร.26/401/433 ดวย)} 
{๑1 เชน ส.นิ.16/345-351/173-8 (เทียบกบั รูปตัณหา สัททตัณหา ฯลฯ ธรรมตัณหา ซ่ึงมีดื่นเชน ส.นิ.
16/10/} 
  ฯลฯ; พึงสังเกตดวยวา คํา “ธรรมฉันทะ” ในกรณีนี้ หมายถึงอยากในธรรมารมณ คือส่ิงท่ีใจคิด เปนคน
ละอยางกับ 
  ธรรมฉันทะ ในขอท่ี 3)} 
{๑2 ส.ส.15/762/290}  
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รักใครหรือความมีใจผูกพนันั่นเอง ดังจะเห็นไดชัดในคันธภกสูตร [๑ ตรัสถึงฉันทะในบุตรและภรรยา] 
และ 
ในสูตรเดียวกนันี้ตรัสวา “ฉันทะเปนมูลแหงทุกข” ตรงกับท่ีตรัสในอริยสัจจขอท่ี 2 วา ตัณหาเปนสมุทัย 
คือเหตุเกดิแหงทุกข และอีกแหงหนึ่ง ตรัสวา พึงละฉันทะ [๒ (ในส่ิงท่ีไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา)] 
เทากับท่ีตรัสในธรรมจักรวา [๓ ตัณหาเปนส่ิงท่ีพึงละเสีย] 
        ขอท่ี 2 ฉันทะท่ีเปนกัตตุกัมยตาฉันทะ หมายถึง ความตองการจะกระทํา หรือความอยากทํา 
ดังไดกลาวแลว ฉันทะประเภทนี้ ตรงกับท่ีอภิธรรมจัดเขาเปนเจตสิกอยางหนึ่งในจาํพวกปกิณณกเจตสิก 
คือเจตสิกท่ีเร่ียรายแพรกระจายท่ัวไป เกดิกับจิตฝายกุศลก็ได [๔ ฝายอกุศลก็ได] กัตตุกัมยตาฉันทะท่ีคุน 
กันดีท่ีสุด [๕ ก็คือฉันทะท่ีเปนธรรมขอแรกในอิทธิบาท 4] [6 และท่ีเปนสาระของสัมมัปปธานท้ัง 4 ขอ] 
[๗ ฉันทะประเภทนี้ มีความหมายใกลเคียงกับวิริยะ หรือวายามะ (ความพยายาม) และอุตสาหะ บางทีทาน 
ก็กลาวซอนกนัไวเพื่อเสริมความหมายของกันและกัน] นับวาเปนคุณธรรมสําคัญท่ีจําเปนสําหรับการ 
ปฏิบัติธรรมและการบําเพ็ญกิจกรณียตางๆ อยางไรก็ดี [๘ กัตตุกัมยตาฉันทะน้ี ทานมักรวมเขาไวดวยกัน
กับ 
ฉันทะประเภทท่ี 3 คือ กุศลธรรมฉันทะ เสมือนจะถือวาฉันทะ 2 ประเภทนี้เปนอยางเดียวกัน เชน 
ฉันทะในอิทธิบาท 4 และในสัมมัปปธาน 4 นั้น ก็เปนท้ังกัตตุกัมยตาฉันทะ และกุศลธรรมฉันทะ] 
ดังนั้น จึงขอผานไปยังฉันทะประเภทท่ี 3 ทีเดียว สวนเหตุผลที่วาทําไมจึงจัดกตัตุกัมยตาฉันทะเขารวม 
กับกุศลธรรมฉันทะ จะไดกลาวตอไปขางหนา 
{๑ ส.สฬ.18/627-8/403-6 (ในสูตรนี้ ฉันทะมาดวยกนักบัราคา และเปมะ คือความรัก)} 
{๒ ส.ข.17/142-4/94-6} 
{๓ วินย.4/15/20; ส.ม.19/166/529} 
{๔ วิสุทธิ.3/36,40; สงฺคห.7; สงฺคห.ฎีกา 101 (ทานอธิบายโดยวิธีแสดงลักษณะ รส ปจจุปฏฐาน และ
ปทัฏฐานของ 
 ฉันทะไวดวย แตไมขอนํามาลงไวท่ีนี้ ผูสนใจพึงศึกษาดูตามท่ีมาซ่ึงไดใหไวนี้)} 
{๕ อิทธิบาท 4 มีท่ีมามากมาย เชน ที.ปา.11/231/233; อภ.ิวิ.35/505/292; ตลอด ส.ม.19/1108-1252/326-
375; 
 อภิ.วิ.35/505-541/292-306 (ดูอธิบาย ปฺจ.อ.479)} 
{๖ เชน องฺ.จตุกฺก.21/69/96; 14/20; 13/19; ส.ม.19/1090-1098/319-322; อภิ.วิ.35/465-504/279-291.} 
{๗ เชน ในพทุธพจนแสดงสัมมัปปธานท่ีอางแลว และใน ขุ.สุ.25/424/529; องฺ.ติก.20/501/224; ส.ม.
19/1717/ 
 550; องฺ.จตุกกฺ.21/93/122; 194/265; องฺ.ฉกฺก22/291/341; ธ.อ.5/9 ฯลฯ} 



{๘ ไขความฉันทนะเปนกัตตุกัมยตาฉันทะ เชน ม.อ.3/391 (บาลี=ม.ม.13/659/606); องฺ.อ.3/12 (บาลี=
องฺ.ฉกฺก. 
 22/291/341; องฺ.อฏฐก.23/171/331); องฺ.อ.3/173 (บาลี=องฺ.ฉกฺก.22/350/481); ท่ีไขความแลวระบุลงไป
ดวย 
 วาเปนกุศลหรือธรรมฉันทะ เชน ที.อ.3/257 (บาลี=ที.ปา11/230/232); ม.อ.3/225 (บาลี=ม.ม.13/334/325); 
 องฺ.อ.1/539 (บาลี=องฺ.เอก.20/209/51); ม.อ.3/182 (บาลี=ม.ม.13/238/233); องฺ.อ.2/283 (บาลี=องฺ.ติก.20/ 
 521/294); ส.อ.3/214 (บาลี=ส.ม.19/132/37); วินย.ฏีกา 2/291; วิภงฺค.อ.378 (บาลี=อภิ.วิ.35/485/285; 
อรรถ- 
 กถาแหงนีจ้ําแนกเพิ่มอีกวาฉันทะมีมากมายหลายอยาง คือ ตัณหาฉันทะ ทิฏฐิฉันทะ วิริยะฉันทะ ธรรม
ฉันทะ แต  
 เกินจําเปนสําหรับการศึกษาในท่ีนี้)}  
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        [๑ ขอท่ี 3 ฉันทะประเภทกุศลธรรมฉันทะ ท่ีเรียกชื่อเต็ม มีท่ีมาแหงหนึ่งในพระสูตร ซ่ึงตรัสแสดง 
องคประกอบ 6 ประการอันยากท่ีจะปรากฏใหไดพบในโลก] กุศลธรรมฉันทะน้ี เปนองคประกอบขอ  
สุดทายใน 6 ขอนั้น ซ่ึงนับวาเปนปจจยัสําคัญยิ่งท่ีจะชวยใหบุคคลไดรับประโยชนจากพระพุทธศาสนา 
หรือสามารถดําเนินชีวิตท่ีดีงาม เพราะบุคคคใดแมจะมีองคประกอบ 5 ขอแรกครบถวนแลว แตถาบุคคล 
นั้นขาดกุศลธรรมฉันทะเสียอยางเดยีว ก็ไมสามารถใชองคประกอบขออ่ืนๆใหเปนประโยชนได  
        [๒ คัมภรีวิภังคแหงพระอภิธรรมปฎก] อธิบาย “ฉันทะ” ในสัมมัปปธาน 4 และในอิทธิบาท 4 วา 
เปนกัตตุกัมยตากุศลธรรมฉันทะ ซ่ึงนับวาเปนตนแบบของคําอธิบายฉันทะฝายดีในอรรถกถาท้ังหลาย 
และคงจะเปนตนเคาของการจัดเอาฉันทะประเภทท่ี 2 มารวมเขาเปนขอเดียวกับฉันทะประเภทท่ี 3 นี้  
ฉันทะท่ีกลาวถึงในการปฏิบัติธรรมสวนมากเปนฉันทะใหสัมมัปธาน 4 คือในขอความวา “บุคคลนั้น ยัง 
ฉันทะใหเกดิข้ึน พยายาม ระดมความเพียร ประคองจิต ยนืหยดัเพื่อความไมเกิดข้ึนแหงบาปอกุศลธรรมท่ี
ยัง 
ไมเกิด...เพื่อละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว...เพื่อความเกิดข้ึนแหงกุศลธรรมท่ียังไมเกิด...เพื่อความดํารง
อยู  
ไมเลือนลางไป เพื่อความเพิม่พูน ไพบูลยเจริญบริบูรณ แหงกุศลธรรมท้ังหลายท่ีเกดิข้ึนแลว” แมฉันทะท่ี  
มาในขอความอื่นๆ ซ่ึงเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมก็มีรูปความคลายกัน เชน [๓ ฉันทะเพื่อบรรลุกุศลธรรมท้ัง 
หลาย] [๔ ฉันทะในการสมาทานสิกขา] [๕ ฉันทะเพื่อเจริญปญญินทรีย] [๕ ฉันทะเพื่อละสรรพกเิลส] [6 
เกิดฉันทะ 
ในนิพพาน] เปนตน ดังนัน้ จึงจัดวาเปนท้ังกัตตุกัมยตาฉันทะ [๗ และกุศลธรรมฉันทะ] คือเปนท้ังฉันทะ 
ท่ีอยากจะทํา และเปนฉันทะในส่ิงท่ีดีงาม พูดงายๆ วา ตองการทําส่ิงท่ีดีงาม 
        รวมความวา ศัพทธรรมท่ีมีความหมายกวาง ครอบคลุมความอยาก หรือความตองการซ่ึงเปนแรง 
จูงใจของมนุษยไดทุกอยาง กคื็อคําวา “ฉันทะ” ฉันทะเปนขอธรรมสําคัญมาก พระพุทธเจาตรัสวา 
{๑ คืออยากทีใ่ครๆ จะไดประสบครบถวน ถาประสบเขาแลวก็นับวาเปนโอกาสดียิง่ เพราะเปนการได
ปจจัยตางๆ พร่ังพรอม 
 บริบูรณสําหรับการปฏิบัติธรรมหรือเจริญกาวหนาในอริยธรรม; 6 อยางนั้นคือความปรากฏแหง 1. พระ
ตถาคตอรหันต- 
 สัมมาสัมพุทธเจา 2. บุคคลผูแสดงธรรมท่ีพระตถาคตไดทรงประกาศไว 3. การไดมาเกิดในถ่ินแหง
อริยชน 4. ความ 
 มีอินทรียไมบกพรอง 5. ความไมเปนคนใบบาหรือปญญามิได 6. กุศลธรรมฉันทะ )องฺ.ฉกฺก.
22/367/491)} 
{๒ อภิ.วิ.35/467/280; 485/285; 496/288; 507/292; 520/298; 532/302 (บาลีวา “กตฺตุกมฺยตา กุสโล 



ธมฺมจฺฉนฺโท” 
 พึงสังเกตวา ท่ีนี้เปน กุสโล ธมฺมจฺฉนฺโท สวนในบาลีท่ีอางในวรรคกอนเปน กุสลธมฺมจฺฉนฺโท)} 
{๓ องฺ.ฉกฺก.22/350/482} 
{๔ องฺ.ติก.20/521/294; องฺ.ทสก.24/18/15} 
{๕ ขุ.ปฏิ.31/455/337} 
{๖ ขุ.ธ.25/26/44 (ธ.อ.6/141 วาเปนกัตตุกัมยตาฉันทะ)} 
{๗ พึงพิจารณา ฉันทะในธรรมท้ังหลาย (ขุ.เถร.26/332/315), ฉันทะในธรรมบทท้ังหลาย (ส.ส.
15/788/298), และ 
 ฉันทะเพื่อการบรรลุอรหัตตพล (ส.ม.19/1168/350) ดวย; สวนไขความในอรรถกถา พึงดูท่ีเชิงอรรถของ
ฉันทะ 
 ขอท่ี 2 ซ่ึงผานมาแลว; นอกจากนี้ ทานวาฉันทะเปนองคธรรมในขณะแหงมรรคท้ัง 4 ผลท้ัง 4, เปนมรรค, 
เปน 
 อภิสมัย, เปนวิราคะ และเปนวิมุตติ (ดู. ขุ.ปฏิ.31/156-9/107-9; 529/424; 697/604; 592/502; 597/505)}  
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“ธรรมท้ังปวงมีฉันทะเปนมูล” หมายความวา [๑ ฉันทะเปนรากหรือเปนตนเคาของธรรมทุกอยาง] ฉันทะ 
ท่ีไมดี เปนอกศุล เปนฝายช่ัว ตรงกับคําวา ตัณหา จะใชคําวา ตัณหาแทนก็ได สวนฉันทะท่ีดีงามเปน 
ฝายกุศล มีช่ือเต็มวา กุศลธรรมฉันทะ บางทีเรียกส้ันเขาไป กุศลฉันทะ บาง ธรรมฉันทะ บาง แตนยิม 
เรียกคําเดยีววา ฉันทะ นอกจากน้ียังมีฉันทะท่ีเปนกลางๆ คือความตองการทํา หรืออยากทํา เรียกวา กัตตุ- 
กัมยตาฉันทะ แตทานมักจัดรวมเขาในฝายดี เปนกุศลธรรมฉันทะดวย 
        อยางไรกด็ี เพื่อความสะดวกในการศึกษาตอไป มิใหเกิดความสับสน ตอน้ีไป (เฉพาะในบทความ 
หัวขอนี)้ จะแยกท้ังคํา แยกท้ังความใหขาดออกจากกันอยางชัดเจน กลาวคือ สําหรับฉันทะฝายช่ัว ไมวา 
ในกรณีท่ีทานเรียกวา ฉันทะ ก็ตาม เรียกวา ตัณหา ก็ตาม ในท่ีนี้จะใชวา “ตัณหา” อยางเดียว และ 
สําหรับฉันทะฝายดีก็จะเรียกส้ันๆ เพียงวา  “ฉันทะ” สวนฉันทะท่ีเปนกลางๆ คือกัตตุกัมยตาฉันทะ ก็  
จะอธิบายรวมๆ แทรกไปกับตัณหาและฉันทะน้ัน เปนอันวา ใชคําหลักเพียง 2 คํา คือ ตัณหา กับ 
ฉันทะ ตรงกับมติของอรรคถกถาท่ีแบงความปรารถนาหรือความอยากเปนสองอยาง ดังยกมาอางไวแลว 
ขางตน 
แรงจูงใจในพุทธธรรม 
        จุดเร่ิมตนสําหรับทําความเขาใจกันในตอนน้ีคือ ใหถือวาแรงจูงใจในการกระทําของมนุษยแบงออก 
เปน 2 ประเภทดังนี ้
        1. ความพอใจ ชอบใจ ยินดี อยาก รักใคร ตองการ ท่ีไมดี ไมสบาย ไมเกื้อกูล เปนอกุศล เรียกวา 
ตัณหา 
        2. ความพอใจ ชอบใจ ยินดี อยาก รักใคร ตองการ ท่ีดีงาม สบาย เกื้อกูล เปนกุศล เรียกวา 
ฉันทะ 
        [๒ ตณัหา แปลวา ความกระหาย ความทะยาน ความอยาก ความเสนหา ความรน ความราน ความ 
กระสับกระสาย ความกระวนกระวาย ไมรูอ่ิม] หลักสําคัญท่ีควรทราบเกี่ยวกับตัณหาคือ ตามหลักปฏิจจ- 
สมุปบาท ตัณหาเกิดจากเวทนาเปนปจจัย โดยมืออวิชชาเปนมูลราก กลาวคือ เม่ือบุคคลรับรูอารมณอยาง 
ใดอยางหน่ึง ท่ีนาชอบใจหรือไมนาชอบใจก็ตาม เชน เห็นรูปสวยหรือนาเกียด ไดยนิเสียงไพเราะหรือ 
หนวกหู เปนตน แลวเกิดความรูสึกสุข หรือทุกข หรือเฉยๆ ข้ึน ในเวลานั้น ตัณหากจ็ะเกิดข้ึนในลักษณะ 
อยางใดอยางหน่ึงคือ ถารูสึกสุข ก็ยินดี ช่ืนชอบ คลอยตามไป ติดใจ ใฝรัก อยากได ถารูสึกทุกข ก็ยิน 
ราย ขัดใจ ชัง อยากเล่ียงหนี หรืออยากใหสูญส้ินไปเสีย ถารูสึกเฉยๆ ก็เพลินๆ เร่ือยเฉ่ือยไป อาการ 
อยางนี้มันเปนไปของมันไดเอง โดยไมตองใชความคิด ไมตองใชความรูความเขาใจอะไรเลย (ตรงขาม 
ถามีความรูความเขาใจหรือใชความคิดแทรกเขามาในเวลาน้ัน เชน รูวารูปท่ีนาเกลียดนั้นเปนส่ิงมี
ประโยชน  
{๑ องฺ.อฏฐก.23/189/350; องฺ.ทสก.24/58/113 (องฺ.อ.3/319 ไขความวา ธรรมท้ังปวงในท่ีนี้หมายถึงเบญจ



ขันธ; 
 พึงเทียบกับบาลีใน ม.อุ.14/121/101 และ ส.ข.17/182/121 ท่ีวา อุปาทานขันธท้ัง 5 มีฉันทะเปนมูล)} 
{๒ ผูตองการอาจดูความหมายไดท่ี อุ.อ.53; อิติ.อ.75,259; สุตฺต.อ.1/21; ปฏิส.อ.94}  
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หรือรูวาเสียงไพเราะนัน้ เปนสัญญาณอันตราย หรือเกดิสํานึกทางจริยธรรมหรือวัฒนธรรมประเพณ ีวา 
ส่ิงนั้นไมเหมาะสมกับภาวะหรือฐานะของตน เปนตน ตณัหาอาจถูกตัดตอน กระบวนการไมไหลตอเนื่อง 
เร่ือยไปอยางเดิม แตเกิดพฤติกรรมรูปอ่ืนรับชวงไปแทน) จึงอาจพูดอยางงายๆ วา ตณัหาอิงอาศัยเวทนา 
โดยมีอวิชชาเปนตัวหนุน หรือตัณหาแอบอิงเวทนาอยูบนฐานแหงอวชิชา 
        ในเม่ือตัณหาใฝหรือผูกพันมุงหมายเวทนาอยางนี้ ตัณหาจงึรานรนหันไปหาส่ิงท่ีจะใหเวทนาแกมัน 
ได และส่ิงท่ีตณัหาตองการ ก็คือส่ิงใดก็ตามท่ีจะอํานวยเวทนาอันอรอยซ่ึงตัณหาชอบ ส่ิงท้ังหลายท่ีอํานวย 
เวทนาไดเม่ือจดัรวมเขาเปนประเภทแลว ก็มีเพียง 6 อยาง เรียกวาอารมณ 6 คือ รูป เสียง กล่ิน รส 
โผฏฐัพพะ (ส่ิงตองกาย) และธรรมารมณ (เร่ืองในใจ) เฉพาะอยางยิ่ง อารมณจําพวกท่ีเดนชัดกวา 
เปนรูปธรรม คือ 5 อยางแรก ซ่ึงเรียกวา กามคุณ 5 (ไดแก รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ท่ีนาใคร  
นาพอใจ) อารมณ 6 โดยเฉพาะกามคุณ 5 นี ้เปนส่ิงท่ีตัณหาตองการ และเปนท่ีเกิดของตัณหา โดย 
นัยนี้ จึงขยายความหมายของตัณหาออกไปไดวา ตณัหาคือ ความกระหายอยากในส่ิงท่ีใหเวทนา หรือ 
ความกระหายอยากในอารมณท่ีชอบใจ [๑ หรือในกามคุณท้ังหลาย] หรือความกระหายอยากไดอารมณท่ี
ชอบ 
ใจมาเสพเสวยเวทนาอันอรอย พูดส้ันๆ วาอยากไดหรืออยากเอา 
        อยางไรกต็าม เร่ืองของตัณหายังไมจบเพียงเทานั้น การเสพเสวยเวทนาจากอารมณเชนนี ้ไดสราง 
เสริมความรูสึกอยางหนึ่งท่ีส่ังสมข้ึนดวยความหลงผิด คือความรูสึกวา มีตัวตนหรืออัตตาผูเสพเสวย
เวทนา 
เม่ือเขาใจอยางนั้นแลว ก็ตองมีความเหน็ตอเนื่องไปอีกวา การท่ีจะไดเสพเสวยเวทนาอยูเร่ือยไป ก็ตอง 
มีตัวตนผูเสพเสวยท่ีเท่ียงแทถาวร คราวนี้ ความกระหายอยากในความมีอยูเปนอยูเท่ียงแทถาวรของอัตตา 
ก็เกิดมีข้ึนควบคูไปกับความเห็นวามีตัวตนท่ีคงอยูเท่ียงแทถาวรได แตเม่ือความเขาใจเชนนี้เปนเพียงความ 
เห็นทีย่ึดถือเอาเอง และเม่ือความเหน็นั้นเอียงไปขางหนึ่งแลว กย็อมมีความเหน็อีกอยางหนึ่งซ่ึงเอียงไป 
ในทางตรงขาม เกิดข้ึนมาซอนเปนคูคอยแยงกนัไววา ตวัตนนัน้มีอยูเพียงช่ัวคราว แลวก็จะดับส้ินพินาศ 
ขาดสูญไป ไมคงอยูเท่ียงแทถาวร ความเหน็หรือความยดึถือนี้กลับไปสัมพันธกันอีกกับการเสพเสวย
เวทนา 
กลาวคือ ความมีอยูคงอยูแหงตัวตนนั้น จะมีความหมายก็เพราะไดเสพเสวยเวทนาท่ีช่ืนชอบใจ เม่ือใดได  
เสพสม เม่ือนั้นความกระหายอยากในความเท่ียงแทถาวรของอัตตาก็ยิง่ไดรับการเสริมย้ําใหแรงกลา แต  
เม่ือใดไมไดเสพสม ความดํารงอยูของตัวตนก็จะไรความหมายเม่ืออาการท่ีไมสมนั้นเปนอยางรุนแรง 
ก็ถึงกับเบ่ือหนายเกลียดชังไมปรารถนาความดํารงคงอยูแหงตัวตน อยากใหตวัตนพรากขาดสูญส้ินไปเสีย 
จากภาวะเชนน้ี ซ่ึงเรียกวาเปนความกระหายอยากในความขาดสูญแหงอัตตา เกดิเปนตัณหาข้ึนอีกชนิด 
{๑ ท่ีวาตัณหาเกิดในอารมณ 6 หรือกามคุณ 5 นี้ เปนการพูดกันส้ันๆ อยางรวบรัด ถาจะพูดใหเต็มความก็



วา ในปย-  
 รูป สาตรูป ซ่ึงมี 10 หมวดๆ ละ 6 อยางคือ อายตนะภายใน 6 อารมณ 6 วิญญาณ 6 สัมผัส 6 เวทนา 6 
สัญญา 
 6 สัญเจตนา 6 ตัณหา 6 วิตก 6 และวจิาร 6 มีพุทธพจนตรัสวา ตัณหาเม่ือจะเกดิ ยอมเกิดในปยรูปสาตรูป
เหลานี้  
 เม่ือจะต้ังหลักลง ก็ยอมต้ังหลักลงท่ีปยรูป สาตรูปเหลานี้ และเม่ือจะถูกละ เม่ือจะดับ ก็ยอมถูกละได ดับ
ได ท่ีปย- 
 รูปสาตรูปเหลานี้ (ที.ม.10/297-8/343-8; ส.นิ.16/258/131; ขุ.ปฏิ.31/83/57; อภิ.วิ.35/159/131; 161/133)}  
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หนึ่ง ซ่ึงมีข้ึนควบคูไปกับความเห็นท่ีคอยรอใหโอกาสอยูแลววา มีตวัตนช่ัวคราวซ่ึงดบัส้ินของสูญไปได  
ตัณหาในความพินาศขาดสูญของอัตตานี้ เกิดข้ึนมาเคียงซอนเปนคูแยงคอยขัดกันกับตัณหาในความคงอยู  
เท่ียงแทถาวรของอัตตา สวนตัณหาอยางแรกน้ัน ถึงตอนนี้ก็มิใชมีความหมายเพียงวา ความกระหายอยาก 
ในส่ิงท่ีใหเวทนาเทานั้น แตควรขยายออกไปใหชัดเจนข้ึนอีกวา เปนความกระหายอยากท่ีจะไดส่ิงอํานวย 
เวทนามาปรนปรืออัตตา หรืออยากใหอัตตาไดเสพเสวยเวทนาอันอรอยจากอารมณท่ีนาช่ืนชม เปนอันวา 
ตัณหาทกุอยางมีศูนยรวมมุงมาท่ีตัวตนหรือเพ่ืออัตตาท้ังส้ิน บทบาทและการทําหนาท่ีของตัณหาเหลานี้  
ไดเปนตัวกํากบัการดําเนินชีวิตสวนใหญของมนุษยผูคอยพะเนาพะนอหลอเล้ียงมันไว และเทิดทูนใหมัน 
เปนผูบังคับบัญชาท่ีตนจงรักเช่ือฟง พรอมกันนั้น มันก็เปนแหลงกอปมปญหาใหแกชีวิตและสังคมของ 
มนุษย เปนท่ีมาของความหัง ความหวาดกลัว ความระแวง ความเคียดแคนชิงชัง ความมัวเมาลุมหลง 
และความทกุขความเดือดรอนตางๆ รวมความวาตัณหาแยกออกไดเปน อยาง หรือ 3 ดานคือ 
        1. ความกระหายอยากไดอารมณท่ีนาชอบใจมาเสพเสวยปรนเปรอตน หรือความทะยานอยากในกาม 
      เรียกวา กามตัณหา 
        2. ความกระหายอยากในความถาวรม่ันคง มีอยูคงอยูตลอดไป (รวมถึงใหญโตโดดเดน) ของตน 
          หรือความทะยานอยากในภพ เรียกวา ภวตัณหา 
        3. ความกระหายอยากในความดับส้ินขาดสูญ (รวมท้ังพรากพน บ่ันรอน) แหงตัวตน หรือความ 
          ทะยานอยากในวภิพ เรียกวา [๑ วิภวตัณหา] 
        ตามกฎแหงกระบวนธรรม ตัณหานําไปสูการแสวงหาที่เรียกเปนคําศัพทวา [๒ ปริเยสนา] (จะเรียก 
{๑ ตัณหา 3 นี้ อาจเทียบกับ libido, life-instinct และ death-instinct ของ Freud ไดบางแง แตไมใชตรงกัน
ทีเดียว; 
 กามตัณหา จะจํากัดความวาตัณหาในกามคุณ 5 ก็ได (สงฺคณี อ.522) วา ตัณหาในแงของความช่ืนชอบกาม 
ในอารมณ  
 6 ก็ได (ปฺจ.อ.312) ภวตัณหา คือความอยากความใครท่ีประกอบดวยภวทิฏฐิ (คือสัสสตทิฏฐิ ความเหน็
วาเท่ียง) 
 วิภวตัณหา คือความอยากความใครท่ีประกอบดวยอุจเฉททิฏฐิ (ความเห็นวาขาดสูญ) กามตัณหา คือ
ตัณหานอกจาก 
 นั้น (ดู อภิ.วิ.35/933/494; อิติ.อ.260 ไขความ ขุ.อิต.25/236/268); พึงสังเกตวา เม่ือพจิารณาตามหลักพุทธ
ศาสนา 
 ความผูกพันในกามเปนส่ิงลึกซ้ึงและเปนพืน้ฐานยิ่งกวาความยึดถือตัวตนหรือความเหน็เกี่ยวกบัอัตตา 
เชน ในสังโยชน  
 10 สักกายทิฏฐิ (ความเห็นเกี่ยวกับตัวตน) ถูกละไดตั้งแตเปนโสดาบัน กามราคะไดตอเม่ือเปนพระ



อนาคามี และ 
 เม่ือบรรลุอรหัตตผล จึงจะละรูปราคะ และอรูปราคะได, ในอุปาทาน 4 อัตตวาทุปาทาน (ความยึดม่ันใน
วาทะวาตัว 
 ตน = สักกายทิฏฐ - อภิ.ส.34/784/307, วิสุทธิ.3/182) ละไดในช้ันโสดาบัน สวนกามุปาทาน (ความยึดม่ัน
ใน 
 กามซ่ึงรวมถึงรูปราคาและอรูปราคะ) จะละไดตอเม่ือบรรลุอรหัตตผล (เชน วิสุทธิ.3/183,338)} 
{๒ ตณฺห ปฏิจฺจ ปริเยสนา = อาศัยตัณหา จึงมีการแสวงหา, ปริเยสน ปฏิจฺจ ลาโภ = อาศัยการแสวงหา จึง
มีการได  
 (ที.ม.10/59/69; องฺ.นวก.23/227/413; อภิ.วิ.35/1023/527; และดูประกอบ ส.นิ.16/344/173 ซ่ึงตัณหามาใน 
 ช่ือวา ฉันทะ); ใน ที.อ.2/124; องฺ.อ.3/346 และ วนิย.ฎีกา4/493 ทานแบงตัณหาออกเปน 2 อยางคือ 
เอสนา- 
 ตัณหา (ตัณหาในการแสวงหา) และ เอสิตตัณหา (ตัณหาในส่ิงท่ีแสวงหามาแลว); ใน ขุ.ม.29/457/314; 
ที.อ.2/ 
 423 กลาวถึงฉันทะวามี 5 อยางคือ ปริเยสนาฉันทะ (ฉันทะในการแสวงหา), ปฏิลาภฉันทะ (ฉันทะในการ
ได), ปริ- 
 โภคฉันทะ (ฉันทะในการบริโภคหรือใช), สันนิธิฉันทะ (ฉันทะในการสะสม), และวสัิชชนฉันทะ 
(ฉันทะในการ 
 แจกจาย หมายถึงหวานเงินหรือเล้ียงคนเพื่อเอามาเปนบริวาร) และวาฉันทะท้ัง 5 นี้ เปนเพยีงตัณหา
เทานั้น}  
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ส้ันๆ วา เอสนา ก็ได) คือ ไปหา ไปเอา หรือรับเอา หรือหาทางอยางใดอยางหนึ่งท่ีจะใหไดส่ิงท่ีตอง 
การนั้นๆ มาเสพเสวย ผลสนองการแสวงหาน้ัน ก็คือการได เม่ือไดส่ิงท่ีตองการนั้นมาใหตนเสพเสวย 
แลว ก็เปนอันตัดตอนไดถือวาจบไปชวงหนึ่ง มีส่ิงท่ีขอย่ําไวเพื่อใหกําหนดไวในใจเปนส่ิงเตือนความ 
สังเกตอยางหนึ่งในตอนนี้คือ การแสวงหาไมใชส่ิงเดียวกับการกระทําและอาจไมเกี่ยวของหรือไมตอง 
ใชการกระทําเลยก็ได ดังจะพิจารณากนัตอไป 
        หันไปพดูถึงฉันทะบาง ไดกลาวไวขางตนวา ฉันทะในท่ีนี้ หมายถึง กุศลธรรมฉันทะท่ีเรียกส้ันๆ 
วา [๑ กุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ กุศลธรรมฉันทะ] แปลวา ฉันทะในกุศลธรรม คือความพอใจ ความ 
ชอบ ความอยากในส่ิงท่ีดีงาม กุศลฉันทะ แปลวา ฉันทะในกุศล ถึงแมจะตัดคําวาธรรมออกก็มีความ 
หมายเทาเดิม คือตรงกับกุศลธรรมฉันทะนั่นเอง กุศล แปลวา ดีงาม ฉลาด เกื้อกูล คลอง สบาย ไรโรค 
เอ้ือตอสุขภาพ ไดแก ส่ิงท่ีเกือ้กูลแกชีวิตจติใจ [๒ ส่ิงท่ีเปนผลดีเกื้อกลูแกความเจริญงอกงามในทางท่ีเปน 
ไปเพื่อประโยชนสุขท้ังแกตนและคนอ่ืน] สวนธรรมฉันทะ แปลวา ฉันทะในธรรม หรือความตองการ 
ธรรม คําวา ธรรม ท่ีมาในคําวา กุศลธรรม มีความหมายกลางๆ คือแปลวา ส่ิง หรือ หลัก แตเม่ือ 
แยกออกมาใชลําพังเดี่ยวๆ กอ็าจแปลความหมายไดกวางข้ึน ความหมายหลักของธรรมในกรณีนี้มี 2 อยาง 
คือ ความจริง (สภาวธรรมหรือคําสอนท่ีแสดงสภาวธรรมนั้น ตรงกับท่ีบัดนี้ใชคําวาสัจธรรม) และความ 
ดีงาม ส่ิงท่ีดีงาม หรือภาวะท่ีดีงาม (คุณธรรมปจจุบัน ดเูหมือนนิยมเรียกสวนหนึ่งของความหมายนัยนี้วา 
จริยธรรม) ธรรมฉันทะจึงแปลไดวา ฉันทะในความจริง ฉันทะในความดีงาม หรือความตองการความ 
จริง ความตองการส่ิงท่ีดีงาม ความตองการความจริงเล็งไปถึงความรู คือเทากับพูดวาตองการรูความจริง 
ตองการเขาถึงตัวธรรม คือตัวจริง ตัวแท ความหมายท่ีแท เนื้อหาสาระที่เปนแกนแท ภาวะท่ีแทจริงของ 
ส่ิงท้ังหลาย ตลอดจนความดีงามท่ีเปนคุณคาอันแทจริงของส่ิงนั้นๆ สวนความตองการความดีงามก็เล็ง 
ถึงการกระทํา คือตองการทําใหส่ิงท่ีดีงามเกิดมีข้ึน โดยนัยนี้ธรรมฉันทะก็แปลไดวา ความใฝความจริง 
หรือความรักความจริง ความใฝในส่ิงดีงาม หรือรักความดงีาม (ใฝดี รักด)ี และกินความถึงความอยากรู  
อยากทํา หรือใฝรูใฝทํา อาจใชคําส้ันๆ คําเดียววา ความใฝธรรม แลวใหเขาใจรวมกนัไววาคลุมถึงความ 
หมายท่ีกลาวมาทั้งหมด เม่ือนัดหมายรูกันอยางนี้แลวจะแปลฉันทะเดีย่วๆ ลวนๆ วา ความใฝธรรม ก็ได  
        เปนอันวา ส่ิงท่ีฉันทะตองการ ก็คือ ธรรม หรือกุศล (ธรรม) พูดอยางไทยแทวา ส่ิงท่ีฉันทะ 
ตองการ คือความจริงและส่ิงท่ีดีงาม แลวมีความหมายขยายออกไป ตองการรูความจริง ตองการ 
{๑ พึงเทียบกบั กุศลธรรมอสันตุฏฐี (อสนฺตุฏฐิตา กุสเลสุ ธมฺเมสุ) คือความไมสันโดษในกุศลธรรม
ท้ังหลาย ซ่ึงเปน 
 คุณธรรมสําคัญเกื้อหนนุการตรัสรูของพระพุทธเจา และเปนส่ิงท่ีผูปฏิบัติธรรมควรมีคูกับความเพยีร
พยายาม ไมทอถอย 
 (ที.ปา.11/227/227; องฺ.ทุก.20/251/64; 422/119; องฺ.ฉกฺก22/351/482; อภิ.ส.34/15/8; 875/339)} 



{๒ ความหมายหลักของกุศล มี 3 คือ อาโรคยะ (ความไมมีโรค,มีสุขภาพ) อนวัชชะ (ไรโทษ) และ 
โกสัลลสัมภูต (เกิด 
 จากความฉลาดหรือเกดิจากปญญา) นอกจากนี้แปลวา มีผลเปนสุข (สุขวิบาก) เกษม (เขมะ) เปนตน ก็ได 
ดู ปฏิส. 
 อ.156ล246; สงฺคณี อ.103,134; ที.อ.2/325; วิสุทธิ.ฎีกา 3/61 เปนตน}  
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ทําใหส่ิงท่ีดีงามหรือภาวะท่ีดีงามเกิดมีข้ึน อยากทําใหส่ิงท่ีเปนคุณประโยชนสําเร็จผลเปนจริงข้ึน ความ 
หมายท่ีขยายออกไปน้ีสองใหเห็นวา ฉันทะสัมพันธกับการกระทําคือ การกระทําเพื่อใหรูความจริง และ 
การกระทําเพือ่สรางภาวะท่ีดีงามหรือทําใหส่ิงท่ีดีงามเกดิมีข้ึน ดวยเหตุนี้ ตามกฎแหงกระบวนธรรม 
ทานจึงกลาววา [๑ ฉันทะนําไปสูอุตสาหะ] [๒ หรือไมกก็ลาวไวนําหนาวายามะหรือวิริยะ] พูดงายๆ วา 
ฉันทะ 
ทําใหเกดิการกระทํา (เทียบกับตัณหาซ่ึงทําใหเกดิการแสวงหา) พรอมกันนั้นทานกก็ลาวถึงมูลฐานของ 
ฉันทะวา [๓ มีโยนิโสมนสิการเปนสมุฏฐาน] หมายความวา ฉันทะเกิดจากโยนินิโสมนสิการ (การคิดแยบ
คาย 
คิดถูกวิธี รูจักคิด หรือคิดเปน) ความขอนีแ้สดงใหเห็นวา ฉันทะอยูในกระบวนธรรมฝายปญญา ฉันทะ 
ตั้งตนเม่ือเร่ิมมีการใชปญญา (เทียบกับตัณหาซ่ึงอาศัยอวิชชาเปนฐานกอตัว) เนื้อความตอนนีย้ังจะตอง 
ช้ีแจงกนัตอไป 
        สรุปความเทาท่ีกลาวมาเพ่ือเปนพืน้ฐานสําหรับทําความเขาใจกันตอไป ดังน้ี 
        1. ตัณหา มุงประสงคเวทนา และจึงตองการส่ิงสําหรับเอามาเสพเสวยเวทนา หรือส่ิงท่ีจะปรน 
ปรือตัวตน ตณัหาอาศยัอวชิชาคอยหลอเล้ียงและใหโอกาส พัวพนัเกีย่วเนื่องอยูกับเร่ืองตัวตน เอาอัตตา 
เปนศูนยกลาง และนําไปสูปริเยสนา หรือการแสวงหา 
        2. ฉันทะ มุงประสงคอัตถะคือตัวประโยชน (หมายถึงส่ิงท่ีมีคุณคาแทจริงแกชีวติ คลายกับท่ี  
ปจจุบันเรียกวาคุณภาพชีวิต) และจึงตองการความจริง ส่ิงท่ีดีงาม หรือภาวะท่ีดงีาม ฉันทะกอตัวข้ึนจาก 
โยนิโสมนสิการ คือความรูจักคิดหรือคิดถูกวิธี คิดตามสภาวะและเหตุผล เปนภาวะกลางๆ ของธรรม 
ไมผูกพันกับอัตตา และนําไปสูอุตสาหะ หรือวิริยะ คือทําใหเกดิการกระทํา 
        ขอควรย้ําในตอนนี้มี 2 อยางคือ 
        ก. เพื่อแยกใหชัดวาเม่ือใครคิดพูดทําอะไร จะเปนตัณหาหรือไม ถึงตอนน้ีจะเหน็ชัดวา ความตอง 
การหรือกิจกรรมใดไมเกีย่วกับการหาส่ิงมาเสพเสวยเวทนา ไมเกีย่วกับการปกปองรักษาหรือเสริมขยาย
ความ 
ม่ันคงถาวรของอัตตา (ลึกลงไปแมแตการท่ีจะบีบค้ันลิดรอนอัตตา) ความตองการหรือกิจกรรมนั้น ไมใช 
เร่ืองของตัณหา 
        ข. ขอความวา ตัณหานําไปสูการแสวงหา ฉันทะทําใหเกดิการกระทํา นี้เปนจุดสําคัญท่ีจะใหเขาใจ 
ความแตกตางระหวางตัณหากับฉันทะไดชัดเจน เปนข้ันออกสูปฏิบัติการ และเปนข้ึนตอนสําคัญท่ีมีผลใน 
ทางจริยธรรมเปนอยางมาก จึงจะหันมาพจิารณากันท่ีจุดนี้ตอไป 
        ดังไดกลาวแลววา ตณัหาตองการส่ิงท่ีจะเอาเสพเสวยเวทนา ความสมประสงคของตัณหาอยูท่ี  
การไดส่ิงนั้นๆ มา วิธีการใดๆ ก็ตามท่ีจะใหไดส่ิงนั้นมา เรียกเปนคําเฉพาะในท่ีนี้วาการแสวงหา หรือ 



{๑ ม.ม.13/238/233; 659/606} 
{๒ ดูท่ีมาในฉันทะขอท่ี 2 กัตตุกัมยตาฉันทะ ท่ีผานมาแลว} 
{๓ วิสุทธิ.ฏีกา 3/110}  
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ปริเยสนา ในการไดส่ิงเสพเสวยอยางหนึ่ง วธีิการท่ีจะไดอาจมีหลายวิธี บางวิธีไมตองมีการกระทํา 
(เชนมีผูให) บางวิธีอาจตองมีการกระทํา แตในกรณีท่ีตองมีการกระทํา ส่ิงท่ีตัณหาตองการจะไมเปนเหตุ  
เปนผลกันกับการกระทํานัน้โดยตรง ยกตัวอยาง 
        นาย ก. กวาดถนน ไดเงินเดือน 900 บาท 
        ถาหนูหนอยอานหนังสือเลมนี้จบ คุณพอจะพาไปดูหนัง 
        หลายคนคิดวา การกวาดถนนเปนเหตุใหไดเงินเดือน จึงสรุปวา การกระทําคือการกวาดถนนเปน 
เหตุ เงินเดือนเปนผล การไดเงินเดือนเปนผลของการกระทําคือการกวาดถนน แตตามความจริงแท ขอ 
สรุปนี้ผิด เปนเพียงระบบความคิดแบบสะสมเคยชินและหลอกตัวเองของมนุษย ถาจะใหถูก ตองเติม 
ส่ิงท่ีขาดหายไปแทรกเขามาดวย ไดความใหมวา การกระทําคือการกวาดถนน เปนเหตุใหถนนสะอาด 
ความสะอาดของถนนจึงจะเปนผลที่แทของการกระทําคือการกวาดถนน สวนการกวาดถนนแลวได
เงินเดือน 
เปนเพยีงเง่ือนไขท่ีมนุษยกําหนดวางกนัข้ึน หาไดเปนเหตุเปนผลกันแทจริงไม (เงินไมอาจเกดิข้ึนไดจาก 
การกวาดถนน บางคนอาจกวาดถนนแลวไมไดเงิน หรืออีกหลายคนไดเงินเดือนโดยไมตองกวาดถนน) 
คําพูดท่ีเครงครัดตามหลักเหตุผลในกรณีนีจ้ึงตองวา การกวาดถนนเปนการกระทําท่ีเปนเหตุใหถนน
สะอาด 
แตเปนเง่ือนไขใหนาย ก. ไดเงินเดือน 900 บาท 
        ในตัวอยางท่ีสองก็เชนเดียวกัน หลายคนคงคิดวา การอานหนังสือจบเปนเหตุ และการไดไปดูหนัง 
กับคุณพอเปนผล แตความจริง การอานหนังสือจบเปนเพียงเง่ือนไขใหไดไปดูหนัง สวนท่ีเปนเหตุเปน 
ผลแทจริงก็คือ การอานหนังสือจบเปนเหตใุหไดความรูในหนังสือนั้น การกระทําคือการอานเปนเหตุ  
และการไดความรูเปนผล 
        ตามตัวอยางท้ังสองน้ี ถาพฤติกรรมของนาย ก. และหนูหนอย เปนไปตามตัณหา นาย ก. ยอม 
ตองการเงินเดอืน หาไดตองการความสะอาดของถนนไม และเขากย็อมไมตองการทําการกวาดดวย แตท่ี 
ตองกวาด ก็เพราะจําตองทําเพราะเปนเง่ือนไขท่ีจะใหไดเงิน สวนหนหูนอย ก็ยอมตองการดูหนังหาได  
ตองการความรูจากหนังสือนั้นไม และโดยนัยเดยีวกัน กมิ็ไดตองการทีจ่ะกระทําการอานหนังสือ แตท่ี  
กระทําคืออานหนังสือ ก็เพราะเปนเง่ือนไขที่จะใหไดส่ิงท่ีตัณหาตองการคือการดูหนงั โดยนัยนี้ พดูตาม 
กฎธรรมชาติ หรือตามกระบวนธรรมแทๆ  ตัณหาไมทําใหเกดิการกระทํา และไมทําใหเกดิความตองการ 
ท่ีจะทํา การกระทําเปนเพียงวธีิการอยางหนึง่ตามเง่ือนไขท่ีจะชวยใหการแสวงหาส่ิงเสพเสวยสําเร็จลุลวง 
ตามความตองการของตัณหา 
        ตัวอยางท้ังสองนั้น แสดงความหมายของฉันทะชัดเจนอยูดวยแลว ฉันทะตองการกุศลหรือตองการ 
ตัวธรรม ตองการภาวะดีงามหรือความรูเขาใจในความจริงแท ถามีฉันทะ นาย ก. ยอมตองการความ 



สะอาดของถนน และหนหูนอยก็ตองการความรูในหนังสือนั้น ความสะอาดเปนผลของการกระทํา คือ 
การกวาดถนน ความรูก็เปนผลของการอานหนังสือ ท้ังสองคนตองการผลของการกระทําโดยตรง ผลเรียก 
รองเหตุ คือช้ีบงหรือกําหนดการกระทํา เม่ือกระทํา ผลก็เกิดข้ึน การกระทําคือการกอผล หรือการกระทํา  
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คือการเกิดผล เม่ือนาย ก. กวาด ความสะอาดก็เกดิข้ึน และเกิดข้ึนทุกขณะท่ีกวาด เม่ือหนูหนอยอาน 
หนังสือ ความรูก็เกิด และเกดิเร่ือยไปพรอมกับท่ีอาน การกระทําคือการไดผลท่ีตองการ ฉันทะตองการ 
ภาวะดีงามท่ีเปนผลของการกระทํา และจึงตองการการกระทําท่ีเปนเหตุของผลนั้นดวย โดยนัยนี้ ฉันทะ 
ทําใหเกดิการกระทํา และทําใหเกดิความตองการที่จะทํา หรือทําใหอยากทํา ความขอนี้ยอนหลังไปบรรจบ 
กับหลักท่ีอางไวขางตน คือทําใหมองเห็นเหตุผลวาทําไมทานจึงจัดรวมฉันทะประเภทท่ีสอง (กัตตุกัมยตา- 
ฉันทะ = ความตองการที่จะทํา หรือความอยากทํา) เขาเปนขอเดียวกับกุศลฉันทะ [๑ หรือธรรมฉันทะ] 
ถาพฤติกรรมเปนไปโดยฉันทะ นาย ก. ก็มีความต้ังใจกวาดถนนท่ีเปนสวนตางหากจากการไดเงินเดือน 
หนูหนอย 
ก็อานหนังสือไดโดยคุณพอไมตองลอดวยการพาไปดหูนัง และมิใชเพยีงเทานั้น ผลทางจริยธรรมยังมีมาก 
ยิ่งกวานี้ แตในตอนน้ีจําไวงายๆ กอนวา ตณัหาคือตองการเสพ ฉันทะคือตองการธรรมและตองการทํา 
        การมีตัณหาหรือมีฉันทะเปนแรงจูงใจในการกระทํา กอใหเกิดผลในทางจริยธรรมหรือผลในทาง 
ปฏิบัติแตกตางกันออกไปไดมาก เม่ือบุคคลมีตัณหาเปนแรงจูงใจ การกระทําเปนเพียงเง่ือนไข สําหรับ 
การไดส่ิงเสพเสวยมาปรนเปรนตน เขาไมตองการทั้งการกระทําและผลของการกระทํานั้นโดยตรง จุดมุง 
ประสงคของเขาอยูท่ีการไดส่ิงเสพเสวยนัน้มา ในหลายกรณี การกระทําท่ีเปนเง่ือนไขน้ันเปนเพียงวิธี  
การอยางหนึ่งท่ีจะใหไดส่ิงท่ีเขาตองการ ดังนั้น ถาเขาสามารถหาวิธีการอ่ืนท่ีจะใหไดโดยไมตองทํา เขาก็  
จะหลีกเล่ียงการกระทํานั้นเสีย หันไปใชวธีิท่ีจะไดโดยไมตองทําแทน เพราะถาเปนไปได การไดโดยไม  
ตองทํายอมตรงกับความตองการของตัณหามากท่ีสุด และถาจําเปนจริงๆ ไมสามารถหลีกเล่ียงเง่ือนไข 
นั้นได เขาก็จะทําดวยความรังเกียจ จําใจ ไมเต็มใจและไมตั้งใจจริง ผลเทาท่ีพอมองเห็นไดก็คือ 
        - ในเม่ือเขาพยายามหลีกเล่ียงการกระทําท่ีเปนเง่ือนไข เขาอาจหันไปใชวิธีลัดหรือวิธีอ่ืนใดซ่ึงงาย 
          ท่ีจะใหไดส่ิงเสพเสวยมาโดยไมตองทํา ผลอยางแรงคือการทุจริตในรูปตางๆ เชน นาย ก.อยาก 
          ไดเงิน ไมมีฉันทะและอุตสาหะในงานเสียเลย เขาทนทํางานรอเวลาอยูไมได จงึหันไปหาเงิน 
          ดวยวิธีลักขโมยแทน หรือหนหูนอยอยากไปดูหนงั ทนอานหนังสือไมได อาจขโมยเงินคุณแม  
          ไปดูเอง โดยไมตองรอใหคุณพอพาไป 
        - ในเม่ือเขามีแตตัณหาที่อยากได แตไมมีฉันทะท่ีอยากทํา เขาจึงทํางานท่ีเปนเง่ือนไขอยางชนดิ 
          สักวาทํา หรือทําพอใหเสร็จ หรือทําคลุมๆ พอใหเขาเห็นวาไดทํา ผลคือไมไดความประณตี 
          หรือความดีเลิศของงาน และผูทําก็เพาะนิสัยไมดีใหแกตนเอง กลายเปนผูขาดความใฝสัมฤทธ์ิ  
          มักงาย จับจดเปนตน เชน นาย ก. สักวากวาดถนนไปวันๆ พอครบเดือนๆ เพื่อไดเงิน หนู  
          หนอยอานหนังสือพอใหคุณพอเหน็วาจบแลว โดยไมไดความรูความเขาใจ หรืออาจคดโกรงหลอก 
          ลวง เชน ไมไดอานเลย หรืออานหนาแรก หนากลาง หนังหลัง รอพอเวาลาผานไปพอควร มา 
          บอกคุณพอวาอานจบแลว 



{๑ อางหลักฐานเพ่ิมอีกแหงหนึ่งวา “กตตุกมฺยตาลกฺขโณ กุสลฉนฺโท” แปลวา กุศลฉันทะมีความตองการ
จะกระทํา เปน 
 ลักษณะ หรือแปลอยางงายๆ วา ลักษณะของกุศลฉันทะ คืออยากทํา (วินย.ฎีกา 2/291)}  
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        - ในเม่ือเงื่อนไขหลักมีชองโหว เกดิความยอหยอน หละหลวม เล่ียงหลบ หลอกไดเปนตน ก็เปน 
          เหตุใหตองสรางเง่ือนไขรองตางๆ เขามากระหนาบ เพื่อปองกัน กวดขัน และอุดทางร่ัว ซ่ึง 
          เปนการแกท่ีปลายเหตุ ทําใหระบบตางๆ ซับซอน สับสน นุงนัง ยืดยาดยิ่งข้ึน เชน ตองหาร 
          คนมาคุมนาย ก. ทํางาน ตั้งผูตรวจงาน สํารวจเวลาทํางาน หรือใหพี่มาคอยดูหนูหนอยอาน 
          หนังสือ คุณพอซักถามปญหาเกี่ยวกบัเนื้อเร่ืองในหนังสือท่ีอาน เปนตน 
          คร้ันตัณหาเขาไปครอบงําพฤติกรรมในการปฏิบัติเง่ือนไขรองนัน้ไดอีก ความทุจริตหละหลวม 
          ยอหยอนท้ังหลายก็เกดิแทรกซอนมากมาย จนอาจทําใหระบบท้ังหมดฟอนแฟะ หรือเนาเละไป 
        - ในเม่ือส่ิงท่ีผูกระทําตองการเปนอยางหนึ่ง แตส่ิงท่ีเปนผลของการกระทํานั้นเปนอีกอยางหน่ึง 
          ผลของการกระทํากไ็มอาจเปนตัวกาํหนด หรือบงช้ีปริมาณและคุณภาพของการกระทําได เพราะ 
          การกระทําไมเปนไปเพื่อผลของมันเอง แตกลายเปนเพียงทาสสําหรับรับใชส่ิงอ่ืน เม่ือเปนเชน 
          นี้ ก็ยอมเกิดความไมพอเหมาะพอดีระหวางการกระทํา กับผลท่ีพงึประสงคื กลาวคือ เม่ือตาม 
          ความจริง ภาวะดีงามท่ีควรจะมีควรจะเปน คืออยางนี้ อยูท่ีตรงนี้ และจะสําเร็จไดดวยการ 
          กระทําเทานี้ แตการกระทําของผูทํากลับเกินเลยมากไปเสียบาง ขาดหยอนนอยไปเสียบาง ไม  
          พอดีท่ีจะใหเกิดภาวะซ่ึงเปนผลดีอันพึงประสงคนั้น ท้ังนี้เพราะการกระทํานัน้ไปมุงรับใชความ 
          ตองการส่ิงเสพเสวยท่ีเปนผลตามเง่ือนไข การไดส่ิงเสพเสวยจึงกลายเปนตัวกําหนดหรือบงช้ี  
          การกระทํา สูตรสัมพันธสําหรับการกระทําท่ีเปนเง่ือนไขของการไดส่ิงเสพเสวย หรือสูตรขอ 
          ตัณหามวีา “ยิ่งไดส่ิงเสพเสวย กย็ิ่งๆ” หรือ “ยิ่งไดเวทนาอรอย ก็ยิ่งทําๆ” ซ่ึงเปนสูตร 
          เปดทาย ทําไปไมรูจบ และถามองกลับดานกก็ลายเปนวา “ถาไมไดส่ิงเสพเสวย ก็ไมทํา” หรือ 
          “ถาไมไดเวทนาอรอย ก็ไมทํา” เมื่อการกระทําไมเปนไปเพื่อผลของมัน และไมพอดีกับผลที่  
          เปนภาวะพึงประสงค นอกจากผลดนีั้นจะบกพรองแลว ยังจะกอใหเกดิโทษหรือผลรายตางๆ 
          ไดมากมายอีกดวย ตวัอยางท่ีเห็นงายๆ ก็คือ การกนิอาหาร เม่ือกนิดวยตัณหาลวนๆ คราวอรอย 
          ก็กินจนอืดเกินอ่ิม คร้ันไมอรอยอยางใจ กก็ินนอยจนทองรองครวญ ไมพอดกีบัความตองการ 
          ของรางกาย ทําใหเจบ็ปวย เกิดโรค (การกระทําคือการกินเปนเหตุของผลคือรางกายไดรับอาหาร 
          พอแกสุขภาพ และเปนเง่ือนไขของการไดเสพรสอรอย) ผลรายในขอนี้มีไดอยางซับซอน ตั้งแต  
          ในชีวิตของบุคคลจนถึงปญหาสังคมในวงกวาง ดงัจะพิจารณาในตัวอยางตอๆ ไปอีก 
        - ในเม่ือการกระทํากับส่ิงท่ีตัณหาตองการไมเปนเหตุเปนผลแกกนัโดยตรง ตณัหาจึงรังเกยีจการ 
          กระทํา คือ ไมตองการกระทํา ตัณหาพยายามหลีกเหล่ียงการกระทํา โดยพยายามใหไดโดยไม  
          ตองทํา และเม่ือจําเปนตองทํา ก็ทําโดยจําใจ ดังกลาวแลว ผูกระทําดวยตัณหา (ตามระบบ 
          เง่ือนไข) จึงยอมไมไดรับความสุข ความพึงพอใจในการกระทํานัน้ และแมในผลสําเร็จของ 
          การกระทําท่ีเกิดมีเพิ่มพูนข้ึนเร่ือยๆ ควบคูไปกับการกระทํา มองอีกแงหนึ่งวาส่ิงท่ีตัณหาตอง 



          การคดีของเสพเสวยน้ัน ตั้งอยูลอยๆ ไมสัมพันธตอเนื่องกันกับกระทํา ดังน้ัน ตราบใดท่ี   
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          ยังไมไดส่ิงเสพเสวย ความกระหายอยากตอส่ิงนั้นก็ไมเปล่ียนแปลง ยิ่งกวานั้น ความเปนไป 
          ระหวางกระทําตามเง่ือนไขนั้นแหละอาจกลายเปนตัวเรงเราหรือกดดันใหตณัหาต่ืนเตนหวั่นไหว 
          หรือหวัน่หวาดยิ่งข้ึน โดยนัยนี้ ภาวะทางจิตของผูเปนอยูหรือกระทําดวยตัณหา จึงไดแกความ 
          รอนรน กระวนกระวาย ความฟุงซาน ความเครียด ความกระสับกระสาย พวงดวยอกุศลธรรม 
          อ่ืนๆ อันอาจเกดิตามมา เชน ความหวาดกลัว ความระแวง ความริษยา เปนตน ความไมสน 
          คาดในระหวางก็ดี การไมไดสมหวงัในบ้ันปลายก็ดี ลวนนําไปสูผลรายทางจิตใจท่ีรุนแรง ให  
          เกิดความของคับใจ ตลอดถึงโรคทางจิต ผลรายทางจิตขอนี้ เปนส่ิงสําคัญยิ่ง เพราะเปนส่ิงกอ  
          ปมปญหาทางจิตใจท่ีระบายขยายออกไปเปนปญหาชีวิต ปญหาสังคมท่ีกวางขวาง พึงเทียบกบั 
          ผลดีของฉันทะดวยเพือ่ความชัดเจนเพิ่มข้ึนในบางแง 
        สวนบุคคลผูมีฉันทะเปนแรงจูงใจ ตองการภาวะท่ีเปนผลของการกระทําโดยตรง อันเปนเหตุให  
เขามีความตองการทํา ดังไดกลาวแลว ดังนัน้ ผลท่ีติดตามมาจึงปรากฏในทางตรงขามกับตัณหา ซ่ึงจะ 
เห็นไดโดยพิจารณาเทียบเอาจากเหตุผลท่ีแสดงไวแลวในตอนวาดวยตัณหาขางตน ในท่ีนี้ จะกลาวไวเพยีง 
โดยยอ กลาวคือ 
        - ไมทําใหเกิดการทุจริต แตทําใหเกิดความสุจริต ความขยัน อดทน ความซ่ือตรงตองาน และ 
          แมแตความซื่อตรงตอเหตุผลท่ีเปนไปตามกฎธรรมชาติ 
        - ทําใหตัง้ใจทํางาน นําไปสูความประณีต ความดีเลิศของงาน เพราะนิสัยใฝสัมฤทธ์ิ ทําจริงจัง 
          เอางาน และสูงาน 
        - ตรงขามกับความสับสนซับซอนในระบบ และการคอยจองจับผิดกัน จะมีความรวมมือรวมใจ 
          การประสานงาน และการมีสวนรวม เพราะตางมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน มิใชมุงส่ิงเสพเสวยเพือ่ 
          ตน ท่ีจะตองคอยฉกฉวยเกี่ยงแยงชิงกัน 
        - เนื่องดวยการกระทําเปนไปเพื่อผลของมันเอง ผลจึงเปนตัวกําหนดหรือช้ีบงปริมาณและคุณภาพ 
          ของงานท่ีเปนเหตุของมัน ดังนั้น จึงยอมเกิดความพอเหมาะพอดีระหวางการกระทํากับผลที่พึง 
          ประสงค คือทําเทาท่ีภาวะซ่ึงเปนผลดีจะเกดิมีข้ึน เชน กินอาหารพอดีท่ีจะสนองความตองการ 
          ของรางกายใหมีสุขภาพดี โดยไมตกเปนทาสของการเสพรส 
        - เนื่องดวยผูทําดวยฉันทะ ตองการผลของการกระทําโดยตรง และตองการทําใหผลนั้นเกดิข้ึน 
          อีกท้ังเขายอมไดประจกัษผลท่ีเกิดตอเนื่องไปกับการกระทํา เพราะการกระทําคือการกอผลซ่ึง 
          เขาตองการ ความตองการทําก็ดี การประจักษผลตอเนื่องไปกับการกระทําทุกข้ันตอนก็ดี ทําให  
          เขาไดรับความพึงพอใจ ความอ่ิมใจ ปติปราโมทย ความสุข [๑ และความสงบต้ังม่ันของจิตใจ] 
{๑ ความตอนนี้ อาจยกเอาคําบรรยายการเจริญอานาปานสติใน ขุ.ปฏิ.31/390/265 เปนตัวอยางประกอบ ณ 
ท่ีนั้น ทาน 



 กลาวถึงวาเม่ือผูเจริญอานาปานสติ กําหนดลมหายใจเขาออกอยู ฉันทะก็เกิดข้ึน เม่ือฉันทะเกดิข้ึน ลม
หายใจก็ละเอียด 
 ข้ึน กําหนดลมหายใจน้ันตอไป ปราโมทยก็เกิด ดังนี้เปนตน (ดูประกอบ วินย.ฎีกา 2/219)}  
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          ดวยเหตุนี้ ในทางธรรมจึงจัดฉันทะเขาเปนอิทธิบาทอยางหนึ่ง อิทธิบาทเปนหลักสําคัญในการ 
          สรางสมาธิ ฉันทะจึงทําใหเกดิสมาธิ ซ่ึงทานใหช่ือเฉพาะวา [๑ ฉันทสมาธิ] และจึงเปนเคร่ือง 
          สงเสริมสุขภาพจิต ตรงขามกับตัณหาท่ีทําใหเกิดโรคจิต แมในกรณีท่ีทําไมสําเร็จ คือไมสามารถ 
          ทําใหผลของการกระทํานั้นเกดิมีจนลุลวงถึงท่ีสุด ฉันทะก็ไมกอใหเกดิทุกข ไมทําใหเกิดปม 
          ปญหาในใจ ท้ังนี้ เพราะการกระทําท่ีสําเร็จผลหรือไมเปนความเปนไปตามเหตุผล เหตุเทาใด 
          ผลก็เทานั้น หรือเหตุเทานี้ ปจจยัขัดขวางเทานั้น ผลก็มีเทานี้ เปนตน ผูทําการดวยฉันทะ ได  
          เร่ิมตนการกระทํามาจากความคิดหรือความเขาใจเหตุผล และไดประจักษผลควบมากับการ 
          กระทําเปนเหตุ จึงไมเกิดทุกข หรือปมในใจเพราะฉันทะ ถาทุกขหรือปมนั้นจะเกิดข้ึน ก็เปน 
          เพราะเปดชองใหตณัหาสอดแทรกเขามา [๒ (เชนเกิดความหวงกังวลเกีย่วกับตัวตนข้ึนวา คนนั้น 
          คนนี้จะวาเราทําไมสําเร็จ หรือวา ทําไมเขาทําได เราทําไมได ดังน้ีเปนตน)] 
        เพื่อความเขาใจในดานหลักการตอไปอีก พึงพิจารณาตัวอยางตอไปนี้  
        เม่ือรางกายขาดอาหาร ยอมตองการอาหารมาบํารุงเล้ียงรางกายเพือ่ใหชีวติดํารงอยูไดตอไป ความ 
ตองการอาหารนี้ แสดงออกเปนอาการอยางหนึ่ง เรียกวาความหิว คือตองการกิน เม่ือกระบวนธรรม 
ดําเนินมาถึงตอนนี้ ถือวาตัดตอนออกไปไดเปนชวงท่ีหนึ่งของพฤติกรรมในการกิน ชวงนี้ทางธรรมถือวา 
เปนกระบวนการทํางานของรางกาย ซ่ึงเปนสวนวิบาก เปนกลางในทางจริยธรรม คือไมดีไมช่ัว ไมเปน 
กุศลไมเปนอกศุล แมแตพระอรหันตก็มีความหิว 
        ความหวิเปนแรงเรา ทําใหเกดิการกระทําคือการกิน และเปนตัวกําหนดพฤตกิรรมในการกนิ เชน 
หิวมากทําใหกนิมาก หวินอยทําใหกนินอย แตความหิวไมใชส่ิงเดียวท่ีกาํหนดหรือบงช้ีพฤติกรรมในการ 
กิน พูดอีกอยางหนึ่งวา ความหิวอยางเดยีวไมอาจอธิบายพฤติกรรมท้ังหมดของการกิน หรือวา คนไมใช  
กินเพราะหวิอยางเดยีว ดังนัน้ จึงไดกลาววาเม่ือความหวิเกิดข้ึนแลว หรือเม่ือความตองการกินเกิดข้ึนแลว 
ถือเปนจบชวงท่ีหนึ่งของพฤติกรรมในการกิน ทีนี้ พอเขาสูชวงท่ีสอง ตามปกติสําหรับมนุษยปุถุชน ก็จะ 
มีแรงเราหรือแรงจูงใจอีกอยางหนึ่ง เขามากาํหนดพฤตกิรรมในการกนิรวมกับความหวิดวย ตัวควบนี้ก็คือ 
ตัณหา ตณัหาท่ีเขามาในตอนนี้มีไดท้ังสองอยาง อยางแรกคือ ความรนในการปกปองความม่ันคงถาวร 
ของตัวตน หรือภาวตัณหา ซ่ึงจะเห็นไดชัดในกรณีท่ีหวิมาก คือรางกายขาดอาหารมากและตกอยูในภาวะ 
{๑ “ถาภิกษุอาศัยฉันทะ ไดสมาธิ ไดภาวะจติมีอารมณเดยีว, นี้เรียกวา ฉันทสมาธิ” (ส.ม.19/1150/344)} 
{๒ ความคิดลักษณะน้ี เปนข้ันมานะ แตตองมีตัณหายืนพืน้อยู คือความอยากในความม่ันคงถาวรของตน 
ซ่ึงโยงตอไปจน 
 ถึงมานะในตอนท่ีเปนความอยากใหเราไดช่ือวาเปนผูทําสําเร็จ (พึงอาง อภิ.ป.42/418/241 แตบาลีตอนนี้
คงตกขอ 
 ความสําคัญไป ดังปรากฏขอความเต็มท่ีนาํไปอางใน วิสุทธิ.ฎีกา3/117 เฉพาะสวนท่ีประสงคในท่ีนี้ไดแก



ขอความวา 
 มานสังโยชน อาศัยภวราคสังโยชน (เกิดข้ึนไดโดยเหตุปจจัย); ตามหลักฝายอภิธรรมถือวา มานะมีโลภะ
เปนปทัฏฐาน 
 และเกดิเฉพาะในจิตท่ีเปนโลภมูล หรือโลภสหรคต (ประกอบดวยโลภะ) พูดอยางงายๆ มานะก็สืบทอด
มาจากตัณหา 
 นั่นเอง ดู อภิ.ส.34/919/358; สงฺคห.9; สงฺคห.ฎีกา 109; วสุิทธิ.44)}  
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ท่ีอยากจะไดอาหารมากิจ ตณัหานีจ้ะกอใหเกิดความรูสึกกลัวตาย ความวิตกกงัวล ความกระวนกระวาย 
ความทุรนทุรายเพิ่มเติมเขามาผนวกกับความทุกขตามปกติจากการอดอาหาร ยิ่งตัณหาแรงเทาใดอาการก็  
ยิ่งเปนไปมากตามอัตรา จากนั้นก็จะมีการแสวงหาอาหาร [๑ พฤติกรรมในการแสวงหาท่ีตัณหาเปนผู
บัญชา 
นั้นยอมดําเนนิไปไดอยางรุนแรงและไมตองคํานึงถึงความชอบธรรม] อยางไรก็ตาม พฤติกรรมข้ันแสวง 
หานี้จะขอขามไปกอน เพื่อจะไดเนนเร่ืองซ่ึงกําลังพิจารณาคือข้ันการกิน 
        ตัณหาอยางท่ีสองท่ีจะเขามาก็คือ กามตัณหา หรือความกระหายอยากในการเสพเวทนาอันอรอย 
กามตัณหาจะเขามารวมกับความหวิในการกําหนดพฤติกรรมการกิน การรวมกําหนดนี้ อาจเปนไปในทาง 
เสริมกันก็ได บ่ันทอนกันก็ได เหมือนกับผูไดรับผลประโยชนสองฝายเขามาชิงผลประโยชนกัน ถาตางได  
ผลประโยชนก็ชวยกัน ถาฝายหนึ่งได อีกฝายหนึ่งไมได ก็ขัดกัน ถาความหิวกาํหนดฝายเดียวพฤตกิรรม 
ก็จะเปนไปในรูปท่ีวาหวิมาก ก็กินมาก หวินอยกก็ินนอย ถาตัณหากําหนดฝายเดียว พฤติกรรมก็จะเปน 
ไปในรูปวา อรอยมากกก็ินมาก อรอยนอย ก็กนินอย แตนั่นเปนเพียงขอสมมติ ตามปกติตัณหาไมเคยยอม 
ปลอยใหความหิวกําหนดพฤติกรรมฝายเดียว ตัณหาจะตองแทรกเขามาเสมอ และเมื่อความหวิกับตัณหา 
เขามารวมกันกําหนด ความหิวจะเอาอกเอาใจตัณหา โดยชวยเหลือวาถาหิวมากก็ชวยใหอรอยมากขึ้น แต  
ก็ชวยไดเพียงบางสวนเทานัน้ ไมอาจใหหวิกับอรอยเทากันไดเสมอไป ผลในทางพฤติกรรมจึงปรากฏวา 
บางทีหิวมากแตไมอรอย กินนอยเกนิไป บางทีหิวไมมาก แตอรอย กนิมากเกินไปจนทองแนนอืด บางที  
หิวนอยไมอรอย ไมยอมกินเสียเลย ดังนี้เปนตน จุดท่ีเปนปญหาก็คือ ตามปกติ ความหวิเปนสัญญาณ 
บอกความตองการของรางกาย เม่ือกินพอดกีับความหวิกพ็อดีกับความตองการของรางกาย แตเม่ือกินดวย 
{๑ อาจมีผูสงสัยวา ในเม่ือการแสวงหาเปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากตัณหา ผูไมใชตัณหาก็เปนอันไมตอง
แสวงหาอาหารหรือ 
อยางไร พึงเขาใจวา คําวาปริเยสนา หรือแสวงหาทีก่ลาวมาขางตน เปนคําท่ีใชอยางศัพทเฉพาะเพื่อแยก
ความหมาย 
ใหตางจากคําวา กระทํา โดยใหหมายถึงวธีิการตางๆ ท่ีจะใหไดส่ิงท่ีตองการมา อันเปนความหมายท่ีกวาง 
จะมีการ 
กระทําหรือไมก็ได กระทํา โดยใหหมายถึงวิธีการตางๆ ท่ีจะใหไดส่ิงท่ีตองการมา ในกรณีนั้น การ
แสวงหาก็เปนเพียง 
การกระทําอยางหนึ่งในความหมายอยางปกติธรรมดา เหมือนอยางในกรณีนี้ รางกายตองการอาหาร 
จะตองกนิอาหารจึง 
จะดํารงชีวิตอยูหรือมีสุขภาพดีได การแสวงหาเปนเหตุโดยตรงแหงการเกิดมีของอาหารท่ีจะตองกนินั้น 
การแสวงหา 



จึงเปนการกระทําเพื่อผลของมันเอง จุดท่ีจะตัดสินความแตกตางวาเปนอะไรแน อยูท่ีวากินเพื่ออะไร ถา
กินเพื่อเสพรส 
คือการกินเปนเง่ือนไขสําหรับการไดเสพรสอรอย ระบบแหงความเปนเหตุเปนผลก็คลาดเคล่ือนเสียไป 
แตถากินเพื่อ 
สนองความตองการของรางกาย ความเปนเหตุเปนผลก็ตอเนื่องกันไปตลอดระบบ ผูท่ีไมปฏิบัติการดวย
ตัณหา เร่ิมตน 
พฤติกรรมในกรณีอยางนี้ ดวยความคิด ความรูเขาใจ หรือความสํานึกเหตุผลวา อาหารเปนส่ิงจําเปน
สําหรับชีวิต 
(ท่ีจะดํารงอยูดวยดี สามารถทํากิจหนาท่ีบําเพ็ญคุณประโยชนตางๆ ได) จึงจะตองหาอาหารมากินเพื่อ
สนองความตอง 
การของรางกาย ถาความเปนเหตุเปนผลดําเนินไปโดยมีความคิดหรือความสํานึกอยางนี้เปนฐาน ทาง
ธรรมถึงกับกําหนด 
ใหการแสวงหาอาหารโดยทางชอบธรรม เปนหนาท่ีอยางหนึ่งท่ีจะตองทําทีเดียว และใหเพยีรพยายามใน
การแสวงหา 
นั้นดวย แมแตพระภกิษุซ่ึงควรมีชีวิตที่ข้ึนตออาหารนอยท่ีสุด ทานก็ใหมีอุตสาหะในการแสวงหาตามวิธีท่ี
เปนแบบแผน 
ของตน (ดู วินย.4/87/106; 143/193 เร่ืองในท่ีมานี้อาจชวยใหเห็นความตางอีกแงหนึง่ระหวางการแสวงหา
ท่ีเปน 
การกระทําและเปนหนาท่ี กบัการแสวงหาท่ีเปนเพยีงการหาทางใหไดมาเสพเสวยโดยไมตองทํา)}  
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ตัณหาตามความอรอย บางคราวก็นอยไป บางคราวก็มากเกินไป เกดิเปนโทษแกรางกาย ท่ีเปนเชนนี้ก็  
เพราะวาการกนิเปนการกระทํา และการไดสนองความตองการของรางกาย เปนผลโดยตรงของการกระทํา 
คือการกินนั้น สวนในกรณีของตัณหา การกินเปนการกระทํา การไดเสพรสอรอยตองอาศัยการกินแตไม  
ใชผลโดยตรงของการกินนัน้ พูดตามหลักขางตนวา การกินเปนเหตุใหรางกายไดรับอาหารสนองความ
ตอง 
การ แตเปนเง่ือนไขใหตณัหาไดเสพรสอรอยสนองความอยาก โดยนัยนี้ ตัณหามิไดตองการการกระทํา 
คือการกินและตัณหาก็มิไดตองการภาวะท่ีรางกายไดรับอาหารซ่ึงเปนผลของการกระทํานั้น ตณัหา
ตองการ 
เสพรสอรอยอยางเดยีว แตการกินเปนเง่ือนไขอันจําเปนท่ีจะใหตัณหาไดเสพรสอรอย ไมมีทางเลือกอยาง 
อ่ืนจึงตองกิน ถายิ่งอรอยก็ยิง่กิน ไมคํานึงวาจะเกินความตองการของรางกายหรือไม แตถาไมอรอยก็จะ 
ไมยอมกนิ ไมคํานึงวารางกายจะไดรับอาหารนอยเกนิไปหรือไม ซํ้ายังรูสึกวาการเค้ียวการกลืนกินลวน
เปน 
การกระทําท่ียากลําบากฝนนาเหน็ดเหน่ือยไปหมด รางกายจึงเปนเพียงผูพลอยไดรับผลโดยเขาไมไดตั้งใจ 
ใหเลย ถาจะพูดเปนภาพพจนก็เหมือนดังวา กายท่ีตองการอาหารเปนฝายหนึ่ง คนท่ีกนิดวยตัณหาเปน 
อีกฝายหนึ่ง เม่ือกายขาดอาหาร ก็ตองการเอาอาหารเขามารเพ่ิมเติมซ่ึงทําไดโดยการกิน กายตองการกิน 
แตกายกินเองไมได ตองอาศัยคนชวยกนิให ภาวะเชนนี้ทําใหกายลําบากมาก เพราะคนไมคอยเอาใจใสท่ี  
จะชวยและชวยอยางเสียมิได กายจึงไดอาหารพอบางไมพอบาง บางคราวขาดแคลนมากตองรํ่ารองโอด 
ครวญ คนจึงชวยกินให กายจึงหาวิธีหลอกลอใหคนชอบกิน โดยใหรางวัลวาในเวลากนิใหคนไดรสอรอย 
ปรากฏวาคราวน้ีไดผล พอกายสงสัญญาณนิดเดยีว คนกข็มีขมันขวนขวายกิน บางทีกายไมหิวเลยไมสง 
สัญญาณสักนิด คนเจออรอยเขาก็กินเสียมากมายจนเกนิท่ีกายตองการ เปนอันวาคราวนี้การกินมีความ 
หมายสําหรับท้ังสองฝาย คือสําหรับกาย การกินหมายถึงการไดอาหารมาเพิ่มเติมเสริมซอมสวนขาดแคลน 
สําหรับคน การกินหมายถึงการไดเสพรสอรอย คราวนี้ไมแตกายเทานัน้ท่ีอยากกิน คนก็อยากกินดวย 
(ความ 
จริงคนไมใชอยากกนิ เขาไมไดตองการเอาอาหารใสผานลงไปหรอก เขาอยากเสพรสอรอยเทานั้นเอง ขอ 
ใหลองนึกสมมติดูวา ถาคนตองกินอาหารสัก 2 จาน โดยไมมีรสชาดใดเลย การเค้ียวและการกลํ้ากลืนจะ 
กลายเปนส่ิงท่ีตองฝนทน ยากลําบากหรือทุกขทรมานเพียงใด แตถาอรอยอาจรูสึกแตเพียงรสไมไดนึกถึง 
การเค้ียวกลืน จนแมแตจานที่ 3 ก็แทบจะมาไมทัน) เม่ือทําใหคนอยากกินไดแลว กายก็คอยสบายข้ึน 
เพียงแตคอยนอนรออยู คนเขากระตือรือรนกินของเขาเอง พอคนกินอรอยของเขาไป กายก็พลอยไดรับ 
อาหารที่ตองการไปดวย อยางไรก็ตาม วิธีสรางเง่ือนไขหลอกคนอยางนี้มิใชจะไดผลดีมากมายนกั บาง 
คร้ังก็กลับทําใหกายประสบผลรายอยางหนัก ถาคนนั้นเปนคนชนิดไมมีสํานึก ไมรูสึกคิดคํานึงถึงอะไรๆ 



เสียเลย ถูกหลอกเสียเต็มท่ี จะเอาแตเสพรสอยางเดยีว ความเดือดรอนกห็วนกลับมาตกแกกาย บางคราว 
กินไมพอท่ีกายตองการเพราะไมอรอย บางคราวอรอย กนิไมใชแคเกินตองการเทานัน้ แตกนิถึงขนาดท่ี  
กายรับไมไหวปวยไขไปเลย เปนอันวาการกระทําท่ีเปนเหตุคือการกิน ไมพอเหมาะพอดีท่ีจะใหเกิดผล 
คือการแกไขความขาดแคลนที่รางกายตองการ ยิ่งกวานั้น ยังมีบอยคร้ังท่ีคนผูถูกหลอกนั่นไปเท่ียวกอเร่ือง 
วุนวายตางๆ ขางนอก พาคนอ่ืนตลอดจนสังคมเดือดรอนกันไปหมด  
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        เร่ืองทํานองนี้ อีกสักเร่ืองท่ีอาจจะชัดยิ่งข้ึนไปอีก นาจะไดแกเร่ืองการสืบพันธุของมนุษย มองอยาง 
ภาพพจนเสมือนดังวา ชีวิตท่ีตองการสืบพันธุเปนฝายหน่ึง คนท่ีเสพเวทนาเปนอีกฝายหนึ่ง ชีวิตตองการ 
ผลคือพันธุไวสืบตอตน แตชีวิตไมสามารถทํากิจเพื่อใหเกิดผลนั้นเองได จําตองอาศัยคนชวยทําให และ 
เพื่อใหไดผลเปนอยางดี ชีวติจึงลอคนดวยรางวัลคือสุขเวทนา เฉพาะอยางยิ่งทางดานกายสัมผัสเนื่องดวย 
การทํากิจนัน้แกคน จนทําใหการทํากิจนัน้มีความหมายแกท้ังสองฝาย กลาวคือ สําหรับชีวิตกิจกรรมเพศ 
สัมพันธหมายถึงการไดพันธุไวสืบตอตน สําหรับคน กิจกรรมเพศสัมพันธหมายถึงการไดเสพสุขเวทนา 
เม่ือเร่ืองเปนไปถึงข้ันนี้แลว ชีวิตก็ไมตองยากลําบาก เพยีงแตรอคอยอยูเฉยๆ เม่ือคนกระทําตามความ 
ตองการของเขา ชีวิตก็พลอยไดรับผลที่ตนตองการไปดวย อยางไรก็ตาม เร่ืองนี้ก็เหมือนกับในกรณขีอง 
การกินอาหาร กลาวคือ ในเม่ือคนกระทํามิใชเพื่อไดพนัธุซ่ึงเปนผลของการกระทํานัน้โดยตรง แตกระทํา 
เพราะมันเปนเง่ือนไขใหเขาไดรับสุขเวทนา การกระทํากจ็ึงไมเปนไปอยางพอเหมาะพอดีเพยีงเทาท่ีจะให  
เกดิผลของมันคือการไดพันธุท่ีชีวิตตองการ แตความอยากเสพสุขเวทนาในดานนี้ไดทําใหคนกระทําการ 
ซ่ึงถือกันวาเกนิพอดีและรุนแรงไดมากมาย จนเกิดเปนโรคภัยไขเจ็บและอาชญากรรมท้ังโดยตรงและโดย 
ออม ท้ังขนาดยอยและขนาดใหญ เปนผลรายท้ังแกคนผูนั้นเองและแกผูอ่ืน ตลอดจนสังคมท่ัวไปทั้งหมด 
        เร่ืองของการสืบพันธุนี ้ยังมีความเปนไปท่ีซับซอนยิ่งกวาการกินอาหารอีก กลาวคือ ความไมสมดุลย  
มิใชมีเพียงแคความไมพอเหมาะพอดีระหวางการกระทํากับผลที่ตองการเทาน้ัน คนผูถูกลอใหกระทํายัง 
หันกลับมายอนหักหลังชีวิตผูเปนเจาของความมุงหมายในการกระทําอีกดวย คือมีบอยคร้ังท่ีคนตองการ 
เสพแตสุขเวทนาอยางเดยีว ไมตองการใหชีวิตไดผลคือพันธุท่ีมันตองการ คนจึงกระทําการท่ีเปนเง่ือนไข 
ใหเขาไดเสพเวทนาอันอรอยสนองความตองการของเขาฝายเดียว พรอมกับใชวิธีการตางๆ ขัดขวางกีดกัน 
ไมใหชีวิตพลอยไดรับผลท่ีมันตองการแตอยางใดท้ังส้ิน เพียงเทานั้นกย็ังพอทําเนา เม่ือคนเจริญดวยตัณหา 
มากข้ึน เขายิ่งทําสกปรกเอากับชีวิตหรือเอาเปรียบชีวิตมากข้ึนไปอีก จะวาเขาซอนกลชีวิตเขาบางก็ได  
คราวนี้ เขาพุงความสนใจมายังสุขเวทนาท่ีชีวิตใชเปนรางวัลลอเขา แลวก็ครุนคิดหาทางท่ีจะทําใหสุข
เวทนา 
นั้นเขมขนแหลมคมหนักหนวงทวมทนยิง่ข้ึน เขาคิดคนอุปกรณและวิธีการตางๆ ข้ึนมายั่วยุเรงเราโหม 
กระพือไฟแหงตัณหาใหมีความรนรานท่ีจะเสพเวทนาอยางแรงกลายิ่งข้ึน และจัดสรรปรุงแตงวัสดุ
อุปกรณ  
พรอมท้ังวิธีการสําหรับเสพเสวยใหวจิิตรผลาดแผลงพิสดารท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ดังท่ีเกิดมีสถานอบาย- 
มุขและแหลงบําเรอตางๆ ในการนี้ เขามิไดแยแสหรือใหโอกาสแกความตองการของชีวิตอยางใดเลย และ 
เขายังไดนําเอาวิธีการนี้ไปใชปฏิบัติกับกิจกรรมในการกนิอีกดวย [๑ จงึปรากฏเปนการเสพติดในแบบ 
ตางๆ แพรหลายท่ัวไป] 
{๑ แงท่ีการสืบพันธุเทียบกบัการกินยุติเพยีงแคในดานตัณหาเทานี้ สวนในดานฉันทะไมมีแงท่ีจะเทียบได 



เพราะการสืบ 
 พันธุไมมีเหตผุลเก่ียวกับการใหชีวิตเขาถึงภาวะท่ีดีงามใดๆ มีแตอํานาจของภวตัณหาท่ีจะรักษาความ
ม่ันคงถาวรของอัตตา 
 อยางเดยีว พดูอีกนัยหนึ่งวา การปฏิบัติธรรมตองอาศัยการกิน แตไมตองอาศัยการสืบพันธุ หรือวา การกิน
จําเปน 
 สําหรับการปฏิบัติธรรม แตการสืบพันธุไมจําเปนสําหรับการปฏิบัติธรรม หรือวาชีวิตท่ีมีอยูแลวนี้จะ
เปนอยูไดตอง 
 อาศัยการกิน แตไมตองอาศัยการสืบพันธุ ดังนั้น จึงไมมีเหตุผลสําหรับใหฉันทะเกดิข้ึน}  
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        หันกลับมาพูดเร่ืองการกินตอไปอีก เทาท่ีกลาวมา ไดพูดถึงแรงเราท่ีกําหนดพฤติกรรมในการกนิ 
แลว 2 อยางคือ ความหวิ และตัณหา แตความจริงยังมีแรงเราอีกอยางหนึ่งท่ีสามารถเขามารวมกําหนด 
พฤติกรรมนี้ดวย แรงเรานั้นคือ ฉันทะ ความใฝธรรม หรือความใฝดี ในกรณีของความหิวนัน้ ฉันทะ 
หมายถึง ความตองการภาวะดีงามท่ีมีคุณคาเปนคุณประโยชนแกชีวติอยางแทจริง กลาวคือ ความดํารง 
อยูดวยดีของชีวิต หรือความเปนอยูอยางดีงามของชีวิต หรือภาวะดีงามท่ีชีวิตควรจะเปน คือเม่ือชีวติจะ 
เปนอยู กพ็ึงเปนอยูดวยดีอยางเก้ือกูล อยางมีคุณประโยชน ไดแกสุขภาพ ความอยูสบาย ความไมมีโรค 
ความไมมีปญหา ความไมเปนภาระ (เกนิกวาท่ีควรจะเปน) ความคลองแคลวเกื้อกูลแกการทํากิจ กระบวน 
ธรรมท่ีฉันทะจะเกดิข้ึน ไมเหมือนกับตัณหา กระบวนธรรมของตัณหานั้น กอตัวข้ึนภายในความหอหุม 
ของอวิชชา พออรอย พอถูกใจ ก็ชอบ พอไมอรอย ไมถูกใจ ก็ไมชอบ พอไดเวทนา ตัณหาก็เกดิ ตอ 
เนื่องตามกันไปไดอยางเปนไปเอง โดยไมตองใชความคิด [๑ ไมตองใชความสํานึกหรือความเขาใจใดๆ 
ท้ัง 
นั้น] สวนกระบวนธรรมของฉันทะ เปนกระบวนธรรมแบบดับอวิชชา หรือจะเรียกวากระบวนธรรมแหง 
ปญญาก็ได คือ ตองใชความคิด ความเขาใจ หรือมีความสํานึกรู กลาวคือ เม่ือจะกนิอาหาร เกิดความ 
สํานึกรูหรือความรูคิดเขามาแทรก ไมปลอยกระแสความรูสึกไหลเร่ือยจากเวทนาสูตณัหาเตลิดไป 
กระบวน 
ธรรมฝายอวิชชาตัณหาก็ดับ กลายเปนกระบวนธรรมดับอวิชชาข้ึนมาแทน ตัวเร่ิมท่ีเขามาดับอวิชชาและ 
ตัดหนาตัณหา [๒ ก็คือโยนิโสมนสิการ] ซ่ึงแปลกันมาวาการพิจารณาโดยแยบคาย แปลงายๆ วา ความคิด 
แยบคาย คิดถูกทางหรือคิดเปน  คือคิดตรงสภาวะ หรือคิดตรงตามเหตุตามผล ในกรณีนี้ โยนิโสมนสิการ 
คิดวา การกนิเปนการกระทําเพื่อผลอะไร อะไรเปนผลของการกระทําคือการกิน หรือพูดงายๆ วากิน 
เพื่ออะไร และสํานึกรูวาการกินเปนการกระทําเพื่อผลคือการท่ีรางกายไดอาหารไปซอมเสริมตัวมัน หรือ 
กินเพื่อสนองความตองการของรางกายใหรางกายมีสุขภาพ ไรโรคอยูสบาย แคลวคลองเหมาะแกการทํา 
กิจ ซ่ึงเปนภาวะดีงามท่ีควรจะมีจะเปนสําหรับชีวิต เพื่อใหกายเปนกายท่ีดี [๓ เพื่อใหชีวิตเปนชีวิตท่ีดี ตาม 
สภาวะของมัน ไมใชกินเพื่อมุงเอร็ดอรอย เพื่อสนุกสนานมัวเมา เพื่อโกแกหรูหรา เปนตน] จนกลาย 
เปนผลรายตอสุขภาพบาง เปนเหตุเบียดเบียนกันบาง กอใหเกิดกิเลสอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนบาง ไมเปนไปเพื่อผล 
{๑ ความคิดความเขาใจท่ีวานี้ เปนชนดิท่ีแทรกเขามาตัดหนาตัณหา จึงไมพึงสับสนกับความนึกคิดท่ีเกิด
ตามเพ่ือรับใช  
 สนองตัณหา คือคิดหาทางแสวงหามาปรนปรือมัน} 
{๒ พึงเทียบกระบวนธรรม “โยนิโสมนสิการ เปนอาหารของสติสัมปชัญญ, สติสัมปชัญญะเปนอาหาร
ของอินทรียสังวาร 
 ...โยนิโสมนสิการบริบูรณ ยอมทําใหสตสัิมปชัญญบริบูรณ, สติสัมปะชัญญะบริบูรณ ยอมทําใหอินทรีย



สังวร 
 บริบูรณ” (องฺ.ทสก.24/62/127)} 
{๓ พึงระลึกถึงคําสอนใหพจิารณาในการบริโภคใชสอยปจจัยส่ี ทีทานใชคําวา “โยนิโสปฏิสังขา” 
(ไวพจนคําหนึง่ของ 
 โยนิโสมนสิการ; บทพิจารณานี้ในสมัยหลังเรียกกันเปนแบบวา ดังขณิกปจจเวกขณ แตเรียกกันอยาง
ชาวบานวา ปฏิ- 
 สังขาโย) ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสบอยๆ เฉพาะการบริโภคอาหารโดยการพิจารณาอยางนี้ ทานจัดเปนโภชเน
มัตตัญูตา 
 เชน ม.ม.13/29/27; ม.อุ.14/96/83; ส.สฬ.18/318/221; องฺ.ติก.20/455/143; องฺ.จตุกฺก.21/37/51; องฺ. 
 อฏฐก.23/99/169; ฯลฯ}  
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ท่ีพึงประสงคของการกินอาหาร การคิดตามเหตุผลตรงตามสภาวะ คือโยนิโสมนสิการนี้ ไมใชแรงจูงใจ 
โดยตัวของมันเอง แตมันเปนปจจัยใหเกิดแรงจูงใจฝายกุศล ท่ีเรียกวาฉันทะ คือนําไปสูความพอใจ ความ 
ปรารถนา ความตองการ ในภาวะดีงาม ภาวะอยูดี หรือภาวะท่ีควรจะเปนของชีวิต อันไดแกความมีสุขภาพ 
ความคลองสบายของกายนัน้ เม่ือฉันทะเกิดข้ึนแลว ก็เขามารวมกําหนดพฤติกรรมในการกนิเปนแรงเรา 
ท่ีสาม เปนตัวควบกับความหิว และเปนตัวคานกับตัณหา โดยเกดิแทรกซอนสลับกับตัณหานั้น ถามีกําลัง 
มากพอ ก็จะตัดโอกาสของตัณหาไปเสียทีเดียว ฉันทะท่ีเกิดข้ึนในกรณขีองการกินนี้ ก็จะชวยนําไปสู  
คุณธรรมท่ีเรียกวา โภชเนมัตตัญูตา แปลวา ความรูจกัประมาณหรือรูจักพอดใีนการกิน หรือกนิพอดี  
        เทาท่ีกลาวมาในเร่ืองการกินนี้ จะเหน็วามีแรงเราหรือแรงจูงใจอยู 3 ประเภทคือ ความหวิ ซ่ึงเปน 
แรงจูงใจเฉพาะกิจ เปนกลางๆ ในทางจริยธรรม คือไมดี ไมช่ัว โดยตัวของมันเอง และมีตัณหา กับฉันทะ 
ซ่ึงเปนแรงจูงใจท่ัวไปท่ีเขามาประกอบรวม โดยเปนภาวะตรงขามของกันและกัน ตณัหาเปนฝายเสียหรือ 
อกุศล ฉันทะเปนกุศล หรือฝายดี  
        ขอพิจารณาเชิงซับซอน 
        อาจมีผูแยงข้ึนมาในตอนน้ีวา ความอยากมีสุขภาพดี นาจะเปนตัณหา เพราะคนอาจจะอยากมีสุขภาพ 
ดี แข็งแรง เพือ่จะไดสามารถเสพสุขเวทนาไดอยางเต็มท่ี คําแยงนี้เกิดจากความคิดแบบตีคลุมไมถูกหลัก 
วิภัชชวาท หรือหลักพุทธศาสนาท่ีวาใหแยกแยะองคประกอบ เหตุผล ปจจัยตางๆ ออกไปวินิจฉัยเปน 
อยางๆ ใหชัด จึงจะไดความจริงแนแท ไมใชเอาข้ันตอน ปจจัยและองคประกอบตางๆ เขามาปะปนสับ 
สนกันแลววินวิฉัยตีคลุมลงไป ในกรณีนี้ ความมีสุขภาพ ไรโรค อยูสบาย เปนธรรม เปนภาวะดีงาม 
เกื้อกูลอยูในตวัของมัน ตัดตอนขาดไปได สวนใครจะเอาความมีสุขภาพไปใชเพื่ออะไร [๑ ก็เปนอีก
ข้ันตอน 
หนึ่ง] เขาอาจจะตองการมีสุขภาพ มีรางกายดี เพื่อจะใชบําเพ็ญประโยชน หรือเพ่ือปฏิบัติธรรมกําจัด 
กิเลสก็ได ไมจาํเปนตองมุงเพื่อเอาไปใชเสพเสวยสุขเวทนาเสมอไป และน่ันก็ตองตัดเปนอีกชวงตอน 
หนึ่ง ความจริงความคิดของคนท่ัวไปที่สําเร็จออกมาคร้ังหนึ่งๆ มักจะมีองคประกอบหรือปจจัยตางๆ 
ผสมซอนกันอยูซ่ึงจะตองแยกแยะออกไปเสมอ บางทีก็ซับซอนตองซอยละเอียดยิ่งไปกวาท่ีกลาวมาเสีย 
อีก บางคนอาจคิดวา เรากิจแตพอดี จะไดเปนคนแข็งแรงสวยงาม หรือวาจะไดเปนคนมีสุขภาพด ีความ 
คิดอยางนี้อาจซอยไดเปน 3 ตอน คือ รูคิดวาผลที่พึงประสงคของการกินคือความมีสุขภาพหรือรางกาย 
แข็งแรง หรือรูวากินเพื่อสุขภาพใหรางกายคลองสบาย ตอนหนึ่ง เกิดความพอใจหรือตอการความมี
สุขภาพ 
ความคลองสบายของรางกายท่ีเปนภาวะเกื้อกูลนั้นอยางบริสุทธ์ิลวนๆ ตอนหนึ่ง อยากใหความมีสุขภาพ 
หรือความแข็งแรงเปนของฉัน หรือใหตัวฉันเปนเจาของความมีสุขภาพหรือความแข็งแรง หรืออยากให  
ตัวฉันไดช่ือวาเปนคนแข็งแรงมีสุขภาพดี หรือวาฉันจะไดเปนคนสวยงาม อีกตอนหนึง่ อาจคิดซอนตอไป 



อีกดวยซํ้าวา ฉันจะมีสุขภาพดี ฉันจะแข็งแรงกวาเขา  ฉันจะสวยงามกวาคนนัน้คนนี ้เปนตน จะเหน็วา 
{๑ พึงเทียบกบัสติ ซ่ึงเปนกุศลเปนธรรมฝายดี เกื้อกูล แตอาจนําไปใชผิดเปนมิจฉาสติก็ได ใชถูกเปน
สัมมาสติ ก็ได.}  
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ในความคิดเชนนี้ มีท้ังฉันทะและตัณหาเกดิตอซอนกันอยู โดยฉันทะเกิดแลว ตัณหาเกิดตาม จดัเขาใน 
หลักวากุศลเปนปจจยัแกอกศุลได และเม่ือกระบวนความคิดเดินมาถึงข้ันเกิดมีตวัตนเปนตัณหาข้ึนแลว 
ก็เปนอันไดเร่ิมตนเพาะเช้ือสําหรับการกอตัวของทุกขและปมปญหาตางๆ ไวสืบตอไป อยางไรก็ตาม ขอ 
ท่ีวานี้เปนเร่ืองปกติธรรมดาสําหรับการทําความดีของปุถุชนท้ังหลาย ท่ีจะยังมีตัณหาคอยเขามาแทรกซอน 
อยูดวยเสมอ และจึงยังเปนความดีท่ีส่ังสมทุกขหรือกอทุกขได ขอท่ีจะพึงปฏิบัติในกรณีเชนนีก้็คือ 
พยายาม 
ใชโยนิโสมนสิการ ตั้งสติสัมปชัญยะ และปลูกฝงฉันทะไวคอยตัดทางหรือตัดหนาอวิชชา-ตัณหาอยู  
เสมอๆ และพยายามไมใหตณัหาเขามาแสวงหาผลประโยชนจากฉันทะตอไปได หรือเม่ือมีอันเปนไปวา 
ตัณหาเกิดข้ึนแลว ก็พยายามหันเหทิศทางหักใหตัณหากลับเปนปจจัยแกฉันทะตามหลักอกุศลเปนปจจัย 
แกกุศลไดอีก ทําไดเพยีงเทานี้ก็นับวาเปนปุถุชนข้ันดีมากแลว และเร่ืองนี้ยังจะไดพูดกันตอไปอีก 
        ลักษณะของตัณหาที่ขอยกข้ึนมาเนนไวอีกคร้ังหนึ่งคือ ขอท่ีวา  ตัณหาจะเปนแรงจูงใจหรือแรงเรา 
ใหกระทํา ตอเม่ือการกระทํานั้นเปนเง่ือนไขใหตัณหาไดเสพเสวยสุขเวทนา ลักษณะขอนี้สอถึงความเปน 
ไปในทางตรงขามคือ เม่ือจะไมไดเสพเวทนาอันอรอย ตณัหากไ็มยอมเราหรือจูงใจใหกระทํา หนําซํ้า  
บางทีกลับจูงใจหรือเราไปในทางตรงขามคือจูงใจไมใหทําเสียอีก ท้ังที่การกระทํานัน้เปนไปเพื่อผลดีท่ีพึง 
ประสงค ตัวอยางเชน เม่ือปวยไข รางกายตองการยาสําหรับเขาไปชวยทําลายเช้ือโรค ทําลายพิษหรือ 
ซอมแซมสวนเสียหาย ยานัน้ไมอํานวยเวทนาอันอรอย ตณัหากลับจูงใจไมใหกระทําคือไมใหกนิ ในกรณี  
นี้ ก็ตองอาศัยฉันทะมาชวยชักจูงใจใหยอมกินยา ยิ่งกวานั้น แมแตอาหารอรอยท่ีตัณหาเคยชอบ บางคราว 
รางกายเจ็บไข ท้ังท่ีรางกายกต็องการอาหารนั้น แตกระบวนการทางสรีรวิทยาหรือความวิปริตของรางกาย 
เพราะการรุกรานของโรค ทําใหไมเกิดความหิว และไมรูสึกรสอรอย ในยามเชนนั้น กามตัณหาไมชวย  
เลย ยิ่งบางทีวภิวตัณหาเขาเสริมซํ้า หมดอาลัยตายอยากกับชีวิต เสมือนดังวาเม่ือเสพเวทนาอรอยไมได  
แลว จะอยูไปทําไม ไมมีความหมาย เลยจงูใจไปในทางตรงขาม จะไมยอมกิน ในกรณีนี้ก็ตองใช
โยนิโสม- 
นสิการปลูกฉันทะข้ึนมา จึงมีแรงจูงใจใหกิน ยิ่งฉันทะแรงกลา จิตใจกย็ิ่งเขมแข็ง (ฉันทะหนุนวิริยะและ 
ทําใหเกดิสมาธิ) กินไดอยางแข็งขันท้ังท่ีฝนตัณหา แตบางทีคนไขบางคนไมยอมใสใจคํานึงเหตุผลท่ีจะ 
ทําใหเกดิฉันทะ ผูหวังดีเลยใชวิธีเราภวตัณหาทําใหเกิดความรูสึกกลัวตาย และปกปองตัวตนรุนแรงข้ึน 
ก็กินไดเหมือนกัน บางทีอาจถึงกับกินยาและอาหารอยางลนลานทีเดียว แตในกรณีท่ีเกิดจากแรงเราของ 
ภวตัณหาน้ี จิตใจจะมืดมัวหรือทุรนทุรายไมสงบผองใสเหมือนอยางทําดวยฉันทะ เพราะฝายแรกมีอวชิชา 
หอหุม แตฝายหลังเกิดจากปญญา 
        เม่ือคนโกรธแคนชิงชังกันถึงข้ันฆาฟนกันตายนั้น วากันใหถูกตองแทจริงแลว เขาหาไดฆาดวยตอง 
การความตายของคนอีกฝายหน่ึงไม ความตายของศัตรูของเขาก็เหมือนกับความตายของคนอ่ืนๆ ท้ังหลาย 



คือ ไมมีคุณคาท่ีเขาจะเอาไปใชประโยชนอะไรได การท่ีเขาฆาศัตรูก็เพราะ การฆาหรือการทําใหตายน้ัน 
เปนเง่ือนไขดท่ีีสุดที่จะทําใหเขาไดส่ิงท่ีตนตองการ คือ การธํารงรักษาความถาวรม่ันคงและความยิง่ใหญ  
แหงตัวตนเอาไวได ความพนไปเสียไดจากส่ิงท่ีคุกคามตอความม่ันคงของอัตตา ความพรากพนแยกขาด  
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ออกไปไดระหวงตัวเขากับส่ิงท่ีไมปรารถนา หรือการทําใหภาวะไมนาปรารถนา คือความพินาศยอยยับ 
อยางรายแรงทีสุ่ดท่ีเขานึกคิดได เกดิข้ึนแกบุคคลท่ีเขาไมปรารถนา แตในกรณีท่ีเขารูแนชัดวาความมีชีวิต 
อยูตอไปของศัตรูของเขาจะไมอาจกระทบกระเทือนความม่ันคงถาวรแหงตัวตนของเขาได และเขาพบวิธี  
การอ่ืนท่ีไดผลกวาการฆา ซ่ึงจะขยายความยิ่งใหญแหงอัตตาของเขาไดมากยิ่งข้ึน หรือซ่ึงจะทําใหศัตรู  
ประสบภาวะที่ไมนาปรารถนาไดอยางรุนแรงยิ่งกวาความตาย เขากก็ลับจะไมใชวิธีฆา ไมยอมใหศัตรูตาย 
และหันไปใชวิธีอ่ืนซ่ึงเปนเง่ือนไขท่ีดีกวานั้นแทน ยิ่งกวานั้นในกรณีท่ีเขาไมสามารถฆาหรือทํารายศัตรู  
ไมสามารถกําจัดบุคคลหรือภาวะท่ีเขาไมปรารถนาใหหมดส้ินไปได กลับปรากฏบอยๆ วาเขาหนัมาคิดฆา 
ตัวตาย หรืออยากตายเสียเอง วาโดยสํานวนภาษา อาจพูดไดวาเขาปรารถนาความตาย แตความจริงหา 
เปนเชนนัน้ไม เหตุผลท่ีแทมีวา ในเม่ือเขาไมสามารถบรรลุเง่ือนไขอยางอ่ืนท่ีจะทําใหเขาหลุดพนไปได  
จากบุคคลหรือภาวะท่ีเขาไมปรารถนา คือไมสามารถฆาหรือกําจัดบุคคลหรือภาวะที่ไมปรารถนานั้น การ 
ฆาตนเองหรือการทําใหตนเองตายเสียจึงกลายเปนเง่ือนไขอยางเดียวท่ีจะทําใหเขาพนไปไดจากภาวะท่ีไม  
ปรารถนา ดังนั้น เขาจึงอยากตายใหพนไปเสีย หมายความวา ตามท่ีจริงเขาไมไดปรารถนาความตาย ส่ิง  
ท่ีเขาตองการคือความพรากพนไปจากภาวะท่ีไมปรารถนาตางหาก เม่ือฆาหรือทํารายศัตรูไมได เม่ือแกไข 
หรือกําจัดภาวะท่ีไมปรารถนาไมได เง่ือนไขเดียวท่ีจะทําใหพนไปก็คือทําตัวใหตายเสียเอง เหมือนอยาง 
คนท่ีกําลังจะฆาตัวตาย เพราะผิดหวังรัก คนรักแตงงานกับคนอ่ืนไปแลว หรือเพราะเปนโรครายนารังเกียจ 
ท่ีไมมีทางรักษา  ท้ังสองอยางนี้เปนภาวะไมนาปรารถนาท่ีเขาไมอาจแกไขหรือกําจัดได ดังนัน้ทางเดียวท่ี 
เหลืออยูท่ีจะชวยใหเขาพนมันไปได ก็คือฆาตัวตาย แตถาในเวลาท่ีกําลังจะฆาตัวตายน้ันเกิดมีคนมาบอก 
วาคนท่ีรักของเขายังไมไดแตงงานและยังคงรักเขาอยูอยางเดิม หรือวามีหมอเทวดาท่ีรักษาโรคน้ันไดจริง 
เขาจะลิกอยากตายทันที เพราะมีเง่ือนไขอ่ืนท่ีดีกวาซ่ึงจะทําใหเขาพนจากภาวะท่ีไมปรารถนาน้ัน 
        อีกตัวอยางหนึ่งซ่ึงอาจชวยใหชัดยิ่งข้ึน ในการตอสูหรือสงครามระหวางหมูชนหรือคนตางเผาท่ียัง 
ปาเถ่ือน บางทีฝายชนะฆาคนฝายแพท่ีเปนชายท้ังหมดรวมไปถึงเด็กและคนแก แตไมฆาผูหญิงสาว อยาง 
นอยก็ไมฆาทันที แตจับเอาไวปรนเปรอพวกตนกอน การท่ีเขาฆาผูชายตลอดไปถึงเดก็เสียท้ังหมดนั้น ก็  
เหมือนดังท่ีกลาวแลวคือ เขาหาไดตองการเอาความตายของคนเหลานัน้ไปใชประโยชนอะไรไม แตท่ีได  
ฆาอยางลางพวกลางเผา ท้ังท่ีชนะอยูแลว และมิใชมีเหตผุลเฉพาะท่ีจะตองฆาคนเหลานั้นเปนสวนตัวของ 
แตละคน กเ็พราะความหวาดกลัวเนื่องมาจากความตองการธํารงรักษาความม่ันคงแหงตัวตน การทําให  
คนเหลานั้นตาย เปนส่ิงท่ีพวกเขาเหน็วาเปนเง่ือนไขดีท่ีสุดสําหรับความม่ันคงถาวรแหงตัวตนของพวกเขา 
สวนการที่พวกเขาไมฆาพวกผูหญิงสาว กมิ็ใชเพราะพวกเขาปรารถนาความมีชีวิตอยูของหญิงเหลานั้นแต  
ประการใด ส่ิงท่ีพวกเขาตองการคือสุขเวทนาซ่ึงจะไดจากหญิงเหลานัน้ตางหาก แตความคงมีชีวิตอยูของ 
หญิงเหลานั้น เปนเง่ือนไขอันจําเปนท่ีจะทําใหพวกเขาไดสุขเวทนาท่ีตองการ พวกเขาจึงไวชีวิตพวกเธอ 
        ความตอนน้ีมีแงท่ีโยงไปถึงขอธรรมสําคัญไดอีกขอหนึ่ง คือ เมตตา (ตลอดไปถึงพรหมวิหารธรรม 



ขออ่ืนๆ ดวย) เห็นวาควรจะนํามาพิจารณาประกอบกันไว ณ  ท่ีนี้ เพราะจะชวยใหพลอยเขาใจความหมาย  
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ของตัณหาและฉันทะชัดเจนข้ึนดวย 
        เมตตา เปนขอธรรมท่ีรูจักกันท่ัวไป แตมีปญหาเกีย่วกับความเขาใจอยูบาง คําแปลสามัญของ 
เมตตา คือ ความรัก ความมีไมตรี ความปรารถนาดี ความอยากใหผูอ่ืนมีความสุขและประสบแตส่ิงท่ี  
เปนคุณประโยชน คําแปลนีดู้ก็นาจะเขาใจไดงาย แตปญหาเกิดข้ึนในแงท่ีวามักจะมีความเขาใจสับสน 
ปะปนกนัระหวางความรักท่ีเปนเมตตา กับความรักท่ีเปนอกุศล ความรักท่ีเปนอกุศลนั้นมักเรียกวา สิเนหะ 
หรือ เสนหา ซ่ึงหมายถึงความรักใครเยื่อใยเฉพาะบุคคล ความพอใจโปรดปรานสวนตัวหรือความรักท่ี  
เจือดวยความเห็นแกตัว ทําใหจิตใจคับแคบติดของมัวหมองลง หรือต่ืนเตนเรารอน ตรงขามกับเมตตา ซ่ึง  
เปนความรักท่ีบริสุทธ์ิ มีตอเพื่อนมนุษยและสัตวท้ังหลายในฐานะท่ีเปนเพื่อนรวมโลก หรือเพ่ือนรวมทุกขฺ 
รวมสังสารวัฏ เปนความรักอยางเปนกลางๆ อยางเผ่ือแผ ทําใหใจเปดกวางออกไปและผองใสเบิกบาน 
พระอรรถกถาจารยเกรงความสับสนปนเปจึงพยายามกลาวย้ําถึงลักษณะท่ีพึงสังเกตตางๆ สําหรับปอง 
กันความเขาใจเคล่ือนคลาด เชนวา สมบัตหิรือผลสําเร็จของเมตตาคือ ระงับพยาบาทได วิบัตหิรือความ 
ลมเหลวของเมตตา คือเกิดเสนหา และวา ความพยาบาทเปนศัตรูหางไกลของเมตตา สวนศัตรูใกลตัว 
ของเมตตาท่ีพึงระมัดระวังอยางยิ่งก็คือ ราคะ เพราะเขามางาย [๑ เผลอเมื่อใดถึงตัวทันที] 
        สิเนหะ คือ เสนหา เปนไวพจนคําหนึง่ของตัณหา เม่ือพูดใหตรงจุด ความรักฝายอกุศลท่ีตรง 
ขามกับเมตตา ก็คือความรักท่ีเกิดจากตัณหาหรือความรักเจือตัณหาน่ันเอง ลักษณะของตัณหาที่สังเกต 
ไดงาย ซ่ึงไดกลาวแลวบอยๆ คือ มุงจะเสพเสวยเวทนา และเกีย่วกับการปกปองรักษาตัวตน ดังนั้น หลัก 
ท่ีจะใชตดัสินวาความรักใดเปนตัณหา หรือเกิดจากตัณหาหรือไม ก็ดวูาเปนความรักท่ีปรารถนาความเปน 
อยูดีแหงชีวิตของผูอ่ืนอยางตรงไปตรงมา หรือเปนความรักท่ีตองการความเปนอยูดีแหงชีวิตของผูอ่ืนเพียง 
เพื่อเปนเง่ือนไขสําหรับตนจะไดใชเสพเสวยเวทนา หรือเปนเง่ือนไขสําหรับรองรับ เสริมหรือคํ้าประกัน 
ความม่ันคงถาวรของตน บางคนกลาววา เขารักภรรยา รักสามี รักเพื่อน หรือรักคนผูใดผูหนึ่งอยางมาก 
มายจริงจัง ชีวติของภรรยาเปนตนนั้นเปนส่ิงมีคาสูงสุด ซ่ึงเขาจะตองทะนุถนอนเอาใจใสดังเอาชีวติของ 
เขาเองเปนเดิมพัน คร้ันอยูตอมา ส่ิงท้ังหลายเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา หรือมีเหตุการณผันผวนบาง 
อยาง ทําใหภรรยาของเขามีรางกายเปนตนอันไมเอ้ืออํานวยแกการท่ีเขาจะเสพสุขเวทนาเทาท่ีปรารถนา 
หรือสามีหรือเพ่ือนของเขาเปนตนไมอยูในฐานะหรือภาวะท่ีจะเสริมหรือเอ้ือแกความม่ังคงแหงตนของ
เขา 
ไดอีกตอไป ความรักท่ีเคยมีหลับจางคลายหรือถึงกับสลายลง ชีวิตของภรรยาและสามีหรือเพ่ือนเปนตน 
นั้น ก็ไมมีคุณคาท่ีเขาจะทุนถุนอมใสใจท่ีจะใหเปนอยูดอีีกตอไป ความรักอยางนีห้าใชเมตตาไม เปนแต 
เพียงความตักเจือตัณหา หรือตัวตัณหานัน่เองท่ีฉวยโอกาสใชความเปนอยูดีแหงชีวิตของผูอ่ืน เปนเง่ือนไข 
สําหรับการท่ีจะจะไดเสพเสวยเวทนาอันหรอย หรือคํ้าจนุหนุนเสริมความม่ันคงถาวรแหงอัตตาของตน 
        เม่ือเดินทางไปในทองทุงถ่ินชนบท มองเห็นตนไมใหญ มีลําตนแข็งแรง บริบูรณดวยกิง่กานแผ  



ขยายเปนปริมณฑล มีใบเขียวสดงามสะพร่ังสมบูรณดวยรมเงา คนท่ีกําลังมีจิตใจเปดกวาง เบิกบานกับ 
{๑ ดู สงฺคณี อ.308-9; วิสุทธิ.2/121-122.}  
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ความงามของธรรมชาติ ยอมมีจิตยินดีในความเจริญงอกงามและความสมบูรณของตนไมนั้น สุขสบายใจ 
ท่ีเห็นตนไมนัน้อยูในสภาพท่ีดี และอยากใหตนไมนั้นแข็งแรงสมบูรณปราศจากภัยเบียดเบียน จิตของเขา 
ในเวลานั้น เปนจิตท่ีโนมนอมเขาไปหาหรือแผออกไปสูภาวะท่ีดีงามของตนไม คิดในทางเกื้อกูลแกตนไม  
ไมมีความนกึคิดเกี่ยวกับตัวตน ไมมีความคิดท่ีจะเอามาหรือเอาตัวตนเขาไปเสพเสวยสุขเวทนา เปนภาวะ 
จิตท่ียินดีในความดํารงอยูดวยดีของตนไมนั้นตามสภาพของมัน ภาวะจิตนี้เปนกุศล ดีงาม ไรโรค โปรง 
สบาย เกื้อกูลท้ังแกตวัผูคิดเองและแกผูอ่ืน ในทํานองเดียวกันนี้ เม่ือมองเห็นบุคคลอ่ืนมีสุขภาพดี แข็ง 
แรง อยูเปนปกติสุขแลว ถาเรามีจิตใจสบายยินดีในความมีชีวิตท่ีดํารงอยูดวยดีของเขา อยากใหเขาเปนอยู
ดี  
แข็งแรง ปราศจากโรค มีความสุข จิตใจท่ีแผกวางออกไปในผูอ่ืน โดยไมวนเวียนพวัพันอยูกบัตัวตนอยาง
นี้  
คือธรรมท่ีเรียกวาเมตตา แตสําหรับคนจํานวนไมนอย จติมิใครจะเดินไปตามกระบวนธรรมอยางนี้ ถา 
เปนกรณีของตนไมและส่ิงอ่ืนๆ ในธรรมชาติ ก็อาจเปนไปไดงายสักหนอย แตถาเปนคนดวยกนัมักทําได  
ยาก ตณัหาในรูปใดรูปหนึ่งมักวิ่งเขามาขัดหรือครอบงํากุศลจิตนั้นเสียมิทันชา เชน เม่ือเห็นคนแข็งแรง 
สมบูรณ รูปรางสวยงามเจริญตา ถาเปนคนตางเพศ แทนท่ีจะอนุโมทนา ตัณหากลับเขาชักพาใหมอง 
เห็นเปนแหลงท่ีพึงเสพสุขเวทนา ถาเปนเพศเดียวกัน ก็มักใหรูสึกเปนเคร่ืองบีบค้ันกดดันแกอัตตา ทําให  
ตนดอยหรือลดความสําคัญลง โดยนัยนี้ แทนท่ีจะมีจิตใจเปดกวางเผ่ือแผเบิกบานดวยเมตตา กก็ลับคับ 
แคบรัดตัวมัวหมองลงดวยตัณหา กลายเปนสิเนหะ หรือราคะบาง อิสสามัจฉริยะ [๑ หรือความริษยาและ  
หึงหวงบาง] ซ่ึงลวนเปนอกุศล ไมดี มีโรค ไมโปรง ไมสบาย ไมเกื้อกูลท้ังแกตนเองและผูอ่ืน 
        ความท่ีกลาวมานี้ ใหคติอยางหนึ่งวา หากจะตรวจสอบความรักของตนตอบุคคลผูใดผูหนึ่งวาเปน 
เมตตาแทจริง หรือมีเมตตาอยูบาง แตเจือดวยตัณหา หรือวาเปนเพียงอาการของตัณหาเทานั้น กพ็ึงถาม 
ตนเองวา ถาเราไมอาจหาสุขเวทนาจากตัวเขาได และถาชีวิตชองเขาไมเปนเคร่ืองคํ้าจุนความม่ันคงถาวร 
แหงตัวตนของเราอีกตอไป เราจะยังคงรักเขาหรือไม เราจะยังเห็นชีวตขิองเขามีคุณคาท่ีพึงใสใจทะนุ  
ถนอมหรือไม เราจะยังยินดีในความดํารงอยูดวยดีของเขาตอไปอีกหรือไม  
        ความรักของพอแมท่ีมีตอลูก ถือกันวาเปนตัวอยางท่ีดีของเมตตา พอแมรักลูก หวังดีตอลูก ยินดี  
ในความดํารงอยูเปนอยูดวยดีของลูก อยากใหชีวิตของลูกเจริญงอกงาม มีความสุข ปราศจากโรคภัย ความ 
รักความปรารถนาดีนี้เปนไปโดยพอแมมิไดหวังท่ีจะใชชีวิตรางกายของลูกเปนเสพเสวยสุขเวทนา และ 
ถึงแมชีวิตของลูกจะไมเปนเง่ือนไขชวยคํ้าจนุความม่ันคงถาวรแหงตัวตนของพอแม พอแมกย็ังคงรักและ 
หวังดี เอาใจใสในการที่จะใหลูกดํารงชีวิตอยูดวยดี ขอนีน้ับวาเปนคุณธรรมคือ เมตตา ของพอแม อยางไร  
{๑ ในสักกปญหสูตร, ที.ม.10/256/311 แสดงกระบวนธรรมอันหนึ่งวา:ฉันทะ (หมายถึงตัณหาฉนัทะ คือ
ตัณหาน้ัน 



 เอง)-ปยะอปยะ (การแบงแยกเปนท่ีรักท่ีไมรัก)-อิสสามัจฉริย (ความริษยาและหวึหวง) ในท่ีนีแ้สดงแต  
 เร่ืองดีงามสวย เพราะเกีย่วกบัฉันทะ ตัณหา และเมตตา ถาพบส่ิงไมสวยงาม ออนแอ เปนทุกข เดือดรอน 
ฝายกุศล 
 ก็จะเกิดกรุณา ฝายอกุศลเกิดความดูถูกเหยยีดหยามหรือความเกลียดชัง แตจะไมบรรยายในตอนน้ี เพราะ
ไมตรงกับ 
 เร่ืองท่ีกําลังพิจารณา}  
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ก็ตาม ในเม่ือพอแมยังเปนปุถุชน ตัณหาก็ยอมมีโอกาสแทรกซึมเขามาเจือปนในความรักของพอแมไดบาง 
ไมอาจใหเปนเมตตาท่ีบริสุทธ์ิส้ินเชิง ดังจะเห็นไดในอาการท่ียึดม่ันตอลูกวาเปนเราเปนของเรา พอแม  
ยังมักหวังอยูมากบางนอยบางท่ีจะใหชีวิตของลูกเปนเคร่ืองชวยเสริมความม่ังคงถาวรหรือความยิ่งใหญ
แหง 
ตัวตน เชน อยากใหลูกมฐีานะดี เพื่อตนจะไดภูมิใจพลอยมีเกียรติ หรือกลัวลูกตกตํ่าเพราะกลัววาตนจะ 
เสียหนาเปนตัน (ภาวะเชนนี ้ถาเปนไปอยางเบาบางในขอบเขตแหงคุณธรรม ก็ตองยอมใหโดยถือเปน 
ธรรมดาของปุถุชน แตถาปลอยใหขยายตัวครอบงําพฤติกรรมท่ัวไปของตน ก็สามารถกอโทษไดมาก
เหมือน 
กัน อยางไรกต็ามในแงท่ีเปนเมตตา จุดสําคัญอยูท่ีความไมเปนเง่ือนไขดังไดกลาวแลว กลาวคือ ถึงแม  
ลูกจะไมสามารถเปนเคร่ืองสนับสนุนคํ้าจนุความม่ันคงถาวรแหงตัวตนของพอแม พอแมกย็ังรักลูก ยัง 
ปรารถนาความดํารงอยูดวยดีแหงชีวิตของลูก เม่ือลูกถูกคนท้ังปวงทอดท้ิงหมดไมมีใครตองการแลว ก็จะ 
มีแตพอแมท่ียงัคงหวังดหีรือเปนท่ีพึ่งพิง ดงัคําท่ีวา พอแมตัดลูกไมขาด) เม่ือเกดิความกระทบกระท่ัง 
ระหวางลูกกับคนอ่ืน พอแมยังมักขัดเคืองตอฝายอ่ืน มีใจเอนเอียงมาทางลูก ไมสามารถตั้งความปรารถนา 
ดีเสมอกันตอท้ังสองฝายแลวพิจารณาเร่ืองราวดวยใจเปนกลางอยางแทจริง เพราะความรักนั้น ยังพัวพัน 
แทรกเจืออยูดวยตัณหา ยังเปนความรักท่ีสามารถทําใหเกดิการแบงแยกเปนท่ีรักและท่ีไมรัก จึงยังเปน 
ความรักท่ีสามารถกอปญหาทําใหเกดิทุขไดตอไป 
        [๑ ความเขาใจลักษณะท่ัวไปของเมตตา ชวยเสริมความเขาใจเกีย่วกับฉันทะดวย เพราะขอธรรมท้ัง 
สองนี้ เปนเร่ืองของความรัก ความอยาก ความตองการเหมือนกัน] และเปนฝายกุศล คือดีงาม โปรง 
สบาย เกื้อกูลแกชีวิตจติใจเหมือนกัน แตขอสําคัญก็คือ ฉันทะเปนขอธรรมพ้ืนฐานท่ีมีขอบเขตกวางขวาง 
เกี่ยวของและใชในเร่ืองท่ัวไป สวนเมตตาเปนขอธรรมจําเพาะมีขอบเขตจํากัด [๒ เกีย่วของกับคนและ
สัตว  
หรือเปนไปในคนและสัตวท้ังหลายเทานัน้ เรียกตามสํานวนบาลีวา มีสัตวเปนอารมณ] ยิ่งกวานั้น [๓ 
เมตตา 
ยังตองอาศัยฉันทะ (กัตตุกัมยตาฉันทะ) เปนจุดเร่ิมตน เปนท่ีตั้งตน หรือเปนตัวเร่ิมการ] อีกดวย 
        ตัวอยางเร่ืองตนไมท่ีงอกงามและภาวะจิตท่ีโนมนอมไปสูส่ิงดีงามโดยไมมีความรูสึกนึกคิดเกีย่วกับ 
ตัวตน หรือความอยากเสพเสวยเวทนาเขาไปเกี่ยวของแทรกแซง ซ่ึงไดพูดไวเพื่อเปนเคร่ืองนําทางเขาสู  
ความเขาใจเกีย่วกับเมตตาน้ัน ก็คือคําอธิบายความหมายของฉันทะน้ีเอง เมตตาเร่ิมทํางานดวยฉันทะ 
{๑ ตัวอยางเทียบ เมตตา = หติสุขูปนยนกามตา (ความอยากหรือตองการนําประโยชนสุขเขาไปให)-
สุตฺต.อ.1/161; 
 ฉันทะ = กตฺตกุมฺยตา = กตฺตกุามตา (ความยากทําหรือตองการทํา)-เชน อภิ.วิ.35/467/208; วิสุทธิ.3/40  



 ฯลฯ ท่ีเคยอางแลว.} 
{๒ ดู สงฺคณี อ310; วิสุทธ.2/123} 
{๓ กัตตุกัมยตาฉันทะเปนท่ีตั้งตนของพรหมวหิารธรรมท้ัง 4 ขอ (สงฺคณี อ.310; วิสุทธิ.2/123, วิสุทธิ.ฎีกา 
2/136; 
 ดูประกอบ องฺ.อฏฐก.23/189/350; องฺ.ทสก.24/58/114); ทานกลาวในวสุิทธิ.ฏีกา 2/136 วา แมแตอุเบกขา 
ก็หา 
 ไดเริดรางจากความตองการประโยชนแกสัตวท้ังหลาย (หิตฉันทะ) ไม เปนแตในกรณีนั้น การไม
ขวนขวายเปนการปฏิบัติ  
 ท่ีถูกตอง เหมือนดังมารดาวางใจคอยดเูฉยอยูในเม่ือบุตรต้ังใจทํากจิของเขาดีอยูแลว}  
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และมีขอบเขตจํากัดเฉพาะในกรณีท่ีเกี่ยวกับคนและสัตวเทานัน้ สวนฉันทะเกีย่วของกับทุกส่ิงทุกอยาง 
ดังนั้นการพูดเร่ืองฉันทะจึงเปนการพูดในเร่ืองท่ีครอบคลุมกวางขวางออกไปอีกและเทาท่ีกลาวมานี้ ก็ควร 
สรุปความหมายของฉันทะไดอีกคร้ังหนึ่งวา ฉันทะ คือภาวะจิตท่ียินด ีพอใจ ตลอดจนตองการใหเกิดมี  
ความดํารงอยูดวยดีของส่ิงท้ังหลายตามสภาวะท่ีควรจะเปนจะมีของมัน หรือจะวาตองการความดาํรงอยู  
ดวยดีของส่ิงท้ังหลายในอุดมสภาวะของมันก็ได พดูแยกใหเห็นออกไปหลายๆ แงวา ความยินดีในภาวะดี  
งาม หรือในความเปนส่ิงดีของส่ิงท่ีดีนั้นๆ ความตองการใหส่ิงท้ังหลายดํารงอยูในภาวะท่ีดี ท่ีถูกตอง ท่ี  
งอกงาม ท่ีเรียบรอย ท่ีสุขสมบูรณของมัน หรือใหภาวะท่ีดี ท่ีถูกตอง สมบูรณอยางนั้นเกดิมีเปนจริงข้ึน 
ความหมายน้ีรวมไปถึงวา ถาภาวะนั้นยังไมมี หรือส่ิงนั้นๆ ยังไมเปนอยางนั้น ก็ตองการทําใหมีใหเปน 
อยางนั้นดวย สําหรับผูมีภาวะจติหรือคุณธรรมขอนี้ สมมติวา เขาไปเห็นพื้นเรือนท่ีเปอนเปรอะ สถาน 
ท่ีสาธารณะท่ีรกรุงรัง โตะของหองเรียนท่ีออกไปต้ังเกะกะขาหลุดอยูขางทางเดิน ตนไมท่ีเหี่ยวแหง หน 
ทางสัญจรที่เปนหลุมบอ เด็กท่ีผอมโซเส้ือผารุงร่ิง คนเจ็บปวยไมมีใครดแูลรักษา ความมีโจรขโมยมาก 
การขมเหงรังแกกัน การติดยาเสพติด การพนันแพรหลาย ความไมเอาใจใสศึกษาเลาเรียน ความหยาบ 
คายกระดาง ความแตกแยกไมสามัคคีและการไมประพฤติธรรมตางๆ หรือในดานตรงขาม เห็นสถานท่ี  
ท่ีสะอาดเรียบรอย หมูไมท่ีรมร่ืน ชุมชนท่ีอยูสงบ บุคคลผูมีอาการสงบเยือกเย็นเอิบอ่ิม เปนตน เขาจะ 
รูสึกและมีพฤติกรรมอยางไร จะเหน็ไดวา ในขอบเขตความหมายของฉันทะน้ี จะมีความรักและความ 
ตองการส่ิงท่ีดีงามตางๆ เชน ความรักความสะอาด รักความสงบเรียบรอย รักธรรมชาต รักสภาพแวด 
ลอมท่ีดีงาม ความตองการคุณธรรมตางๆ โดยท่ัวไป คําสมัยใหมท่ีวา [๑ คุณภาพชีวติ คงจะรวมอยูใน
ความ 
หมายเหลานี้ดวย หรืออาจจะพูดวา ความหมายอยางหน่ึงของฉันทะคือ ความรักในคุณภาพชีวิตก็ได] จะ 
เห็นโดยไมยากวา ในภาวะจิตเชนนี้ [๒ ไมจําเปนตองมีความอยากเสพเสวยสุขเวทนาหรือความนึกคิด
ผูกพัน 
กับตัวตนเขาไปเกี่ยวของดวยเลย] นับวาเปนกระบวนแหงกุศลธรรมบริสุทธ์ิหรือลวนๆ กระบวนธรรม 
เชนนี้ไมเกิดข้ึนเองลอยๆ แตจะตองมีความคิดหรือความรูความเขาใจเขามาเกี่ยวของ เพราะกระแสท่ีจะ 
ไหลเร่ือยไปโดยไมตองใชความคิด ก็คือกระแสอวิชชา-ตัณหา ดังไดกลาวมาแลวขางตน สวนความรัก 
ในความดีและส่ิงท่ีดี หรือการท่ีจะกําหนดไดวาอะไรเปนส่ิงท่ีดี ตองอาศัยความรูคุณคาของส่ิงหรือภาวะ 
นั้นตอชีวิต หรือรูความจริงเกี่ยวกับส่ิงนั้นกอน มิใชเพียงกระทบเขาก็รูสึกสุขทุกขแลวก็เกิดความชอบใจ 
ขัดใจตอไปเองทันทีเหมือนอยางกระแสฝายอวิชชา-ตัณหา ดวยเหตุนี้ ในการที่จะเกดิฉันทะ จึงตองใช  
โยนิโสมนสิการซ่ึงเปนปจจยัของปญญาเขามาตัดกระแสอวิชชา-ตัณหา เปล่ียนเปนกระบวนธรรมดบั 
{๑ ผูมีฉันทะมากคงจะกลายเปนนักแสวงคุณภาพชีวิต และแสวงส่ิงท่ีเปนคุณคาแทจริงของชีวิตกระมัง ใน
บาลีทานเรียก 



 นักแสวงกุศลธรรมวา “กุสลานุเอสี” (ขุ.สุ.25/423/521; ขุ.ม.29/936/597) หมายถึงผูแสวงอริยมรรค หรือ
แสวง 
 นิพพาน พระพุทธเจาเม่ือเสด็จออกแสวงสัจธรรมก็ทรงเปน กิงกุสลานุเอสี (ผูแสวงหาวาอะไรเปนกุศล; 
ที.ม.10/ 
 139/176) หรือกิงกุสลคเวสี (แปลเหมือนกัน, 12/317/318) กุศลในกรณีนี้ ฝร่ังมักแปลวา The Good.} 
{๒ ท่ีวาไมจําเปน หมายความวา ถาปลอยใหตัณหาแทรกตัวเขามา ความอยากและนึกคิดอยางนั้นกมี็ได.}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 576 
อวิชชา-ตัณหา โยนิโสมนสิการท่ีแปลตามศัพทวา ทําในใจโดยแยบคายน้ี อาจทําหนาท่ีเพียงคอยชักนํา 
กระแสความคิดใหเดินถูกทางเขาสูแนวของฉันทะท่ีเคยปลูกฝงไวกอนแลว หรืออาจถึงกับตองคิดพจิารณา 
แยกแยะสืบสาวหาเหตุผลอยางหนักก็ได เม่ือโยนิโสมสิการเกิดแลว กระแสฝายอวิชชาก็หยดุหรือขาด 
ตอนไป เม่ือพจิารณาเหน็คุณคาของส่ิงนั้น หรือภาวะน้ัน รูวานั้นเปนส่ิงท่ีดีแลวหรือรูวาดีคืออยางนัน้อยาง 
นี้แลว จติใจจะโนมนอมลาดเอนพุงไปหาสิ่งนั้นเอง กระบวนธรรมเดินไปอยางนี้เปนธรรมดาของมัน ไม  
ตองบังคับหรือหาส่ิงใดมาหลอกลอชักจูง อยางนี้เรียกวา [๑ เกดิฉันทะขึ้นในภาวะหรือส่ิงนั้นๆ] จากนั้นก็
จะ 
เกิดอุตสาหะ ท่ีจะทําส่ิงดีงามหรือภาวะท่ีดีงามน้ันใหเกดิมีเปนจริงเปนจังข้ึน กระบวนธรรมอยางนี้ ใน 
บางกรณีท่ีเปนเฉพาะ ทานอาจชอบข้ันตอนออกไปใหเห็นองคธรรมยอยๆ ในระหวางละเอียดชัดเจน 
มากยิ่งข้ึน เชน ในกีฏาคิริสูตร และจังกีสูตร พระพุทธเจาทรงแสดงลําดับข้ันตอนความกาวหนาในการ 
ปฏิบัติธรรมต้ังแตเกิดศรัทธาจนบรรลุสัจธรรม มีข้ันตอนท่ีควรจะกลาวถึงในท่ีนี้คือ เม่ือฟงธรรมและ 
ทรงจําไวไดแลว ก็พิจารณาเนื้อความ เม่ือพิจารณาความก็เขาใจสมตามธรรมท่ีพินิจ เม่ือเขาใจตามฉันทะ 
ก็เกิด [๒ เม่ือเกิดฉันทะแลวก็อุตสาหะ ฯลฯ] ข้ันตอนท่ีวาพิจารณาเนื้อความหรือไตรตรองความ (อัตถุป- 
ปริกขา) ก็คือข้ันของดยนิโสมนสิการนั่นเอง สวนการเขาใจตามธรรมท่ีพินิจ (ธัมมนิชฌานักขันติ) ก็เปน 
ผลตอเนื่องจากการพิจารณาไตรตรองนั้น รวมท้ังสองอยางเปนข้ันของการใชปญญา กลาวคือเม่ือพจิารณา 
เขาใจมองเหน็ส่ิงท่ีดีมีคุณคาเปนความจริงแลว จิตก็นอมไปหาเรียกวาฉันทะ คือยนิดพีอใจตองการ 
ส่ิงหรือภาวะดีงามท่ีเปนธรรมเปนสัจจะนัน้ พูดรวมรัดใหเหลือแตข้ันตอนใหญๆ วา โยนิโสมนสิการนํา 
ไปสูฉันทะ แลวนําตอไปสูอุตสาหะ ดังไดกลาวมาแลว 
        อาจมีผูสงสัยวา ในเม่ือฉันทะอยากทําดีหรืออยากใหมีภาวะทีด่ีแลว ฉันทะจะอยากทําช่ัวหรืออยาก 
ใหมีภายะท่ีช่ัวบางไมไดหรือ พึงพิจารณาวา เหตุท่ีคนทําช่ัวก็เพราะเหน็แกการจะไดเสพเสวยเวทนาอัน 
อรอย หรือไมก็ตองการจะเสริมหนุนความม่ันคงถาวรยิง่ใหญของตัวตนท่ียึดถือไว หรือไมก็เพราะ
ตองการ 
ใหตวัตนพรากพนไปจากส่ิงหรือภาวะท่ีไมปรารถนา หรือเพราะมีลักษณะการดําเนนิชีวิตโดยท่ัวไป อยาง 
ท่ีเรียกวา เปนอยูแคปลายเสนประสาท กลาวคือ ไดรับรูอารมณท่ีถูกใจ ก็ชอบใจ อยากได จะเอา ไดรับ 
รูอารมณไมถูกใจ ก็ขัดใจ ชัง อยากทําลาย ประพฤติตัวและกระทําการตางๆ ไปตามอํานาจของความ 
ชอบใจ ขัดใจ หรือความชอบความชังเทานั้น รวมความก็คือท่ีทําช่ัวก็เพราะเปนไปตามกระบวนธรรม 
{๑ พึงระวังความสับสนระหวางฉันทะกับตัณหา เพราะเม่ือเขาไปสูสถานท่ีสะอาดเรียบรอยรมร่ืน เปนตน 
ตัณหาก็ทําให  
 เกิดความยินด ีพอใจ เชนเดยีวกัน แตขอแตกตางอยูท่ีวา ตณัหายินดพีอใจในสุขเวทนาท่ีไดรับจากการได
เห็นไดยนิได  



 สัมผัสอารมณท่ีนาช่ืนใจตางๆ ในท่ีนั้น ไมใชยินดีพอใจในภาวะดีงามโดยตรง การกระทําท่ีจะเกิดจาก
ความยินดีของ 
 ตัณหาก็คือ หยุดเพื่อจะไดเสพอารมณเสวยเวทนาท่ีชอบใจไดมากๆ อาจลงน่ังหรือนอนหลับไปดวยความ
ข้ีเกียจ.} 
{๒ ลําดับข้ันตอนท้ังหมดคือ : สัทธา-อุปสังกมน-ปยิรุปาสน-โสตาวธาน-ธัมมัสสวนะ-ธัมมธารณา 
 -อัตถุปปริกขา-ธัมมนิชฌานักขันติ-ฉันทะ-อุสสาหะ-ตุลนา-ปธาน-อัญญาราธนา (หรือ 
 สัจจานุปตติ) ดูม.ม.13/238/233; 657/605.}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 577 
ของอวิชชา-ตัณหา หรือเรียกใหเต็มวา อวชิชา-ตัณหา-อุปาทาน เปนอันวาอวชิชา-ตัณหานัน่เอง เปน 
เหตุของการทําความช่ัว ความอยากทําช่ัวจงึตองมาจากอวิชชา-ตัณหา (ตามหลักความเปนเง่ือนไขท่ีกลาว 
แลว) สวนฉันทะเกิดสืบเนื่องจากการใชความรูความเขาใจหรือความสํานึกในเหตุผล ไดพิจารณาแลวโดย 
อิสระจากเวทนา ท่ีถูกใจไมถูกใจ และความชอบใจไมชอบในท่ีรออยูตอหนา จนรูเห็นวา อะไรเปนส่ิง 
มีคุณคาเปนคุณประโยชนแทจริง จึงโนมนอมใจไปหาส่ิงนั้น เม่ือจิตโนมนอมไปสูส่ิงหรือภาวะท่ีดีนั้น
แลว 
ก็จึงเปนอันพนไปเองโดยอัตโนมัติจากการท่ีจะกระทําความช่ัวตามอิทธิพลครอบงําของความชอบใจไม
ชอบ 
ใจท่ีเกดิจากตณัหา โดยนัยนีฉั้นทะจึงไมอาจเปนความอยากทําช่ัวหรือความอยากใหมีภาวะท่ีช่ัว อยางไร 
ก็ตาม การกระทําโดยฉันทะก็อาจมีการผิดพลาดได เนื่องจากการคิดพจิารณาไมสมบูรณ หรือความรู  
ความเขาใจไมเพียงพอ เปนตน ผลดีท่ีตองการอาจไมเกิดข้ึน หรือผลรายกลับเกิดข้ึน แตในเม่ืออวิชชา- 
ตัณหาที่เปนตัวการท่ีแทของการทําช่ัว ถูกตัดออกไปแลว การทําจะพูดถึงความผิดพลาดเหลานั้นและวิธี  
แกไขตางๆ ก็เปนเร่ืองคนละข้ันตอนท่ีควรจะแยกไปพิจารณาตางหากจากท่ีนี ้
        ในทางตรงขาม ก็อาจมีผูถามวา ตัณหาอยากในทางท่ีดี คืออยากทาํดี อยากในส่ิงดีงาม และภาวะ 
ท่ีดีบางไมไดหรือ ซ่ึงก็ตอบไดทันทีวาได และเปนอยางนี้บอยคร้ังดวย แตความอยากในทางดีของตัณหา 
จะเปนไปในลักษณะของความเปนเง่ือนไข โดยมุงหวังวาจะอาศยัภาวะดีงามน้ันเสพเสวยเวทนาอันอรอย 
ไดมากข้ึน หรือภาวะน้ันจะชวยเสริมขยายความม่ันคงถาวรยิ่งใหญแกอัตตาของตน [๑ ความอยากดีอยางนี้  
ตามปกติเปนบทบาทของภวตัณหา] เชนอยากเกดิเปนเทวดา (จะไดมีนางฟามากมายเปนบริวาร จะไดเปน 
ผูยิ่งใหญ อายยุืนนาน เสวยของทิพย) อยากเปนวีรบุรุษวรีสตรี (ตัวตนจะไดขยายใหญข้ึนดวยคํายกยอง 
สรรเสริญ) อยากเปนโสดาบัน (จะไดเปนผูสูงเลิศกวามนษุยสามัญ) หรืออยางงายๆ อยากเปนคนดี  
(จะไดมีเกียรติคนยกยองนับถือ เพิ่มความมั่นคงยิ่งใหญแกตวัตน) ดังนี้เปนตน พูดอยางรวบรัดวา จะดี  
หรือช่ัวกแ็ลวแต [๒ ขอใหเปนเง่ือนไขเพือ่จะไดเสพสุขเวทนาหรือปกปองรักษาเสริมขยายอัตตากแ็ลว
กัน]  
ตัณหาอยากไดท้ังนั้น และเพราะตัณหาอยากดีบอยๆ นีแ่หละ จงึทําใหเกิดความสับสนปนเปกับฉันทะ 
เปนปญหาในการทําความเขาใจและแยกออกจากกัน 
        ความสับสนปะปนกันระหวางฉันทะกับตัณหา เกดิจากการท่ีธรรมสองอยางนี้เกิดแทรกหรือซอน 
หรือสลับกันได และเปนปจจัยแกกนัและกันได เปนธรรมดาของมนุษยปุถุชนทีย่ังมีตัณหาเปนเจาเรือน 
ไมวาฉันทะจะเกิดข้ึนหรือไม ตัณหาก็ยอมมียืนพื้นคอยรอโอกาสอยู ถาฉันทะไมเกิด ตัณหาก็ทําหนาท่ี  
ของมันเร่ือยไป ถาฉันทะเกดิข้ึนมา ตัณหาก็คอยหาชองที่จะแทรกซอนแอบแฝงหรือเขาแทนท่ี อนึ่งมนุษย  
เปนสัตวท่ีเจริญสามารถมีปญญาและคุณธรรมไดมาก เม่ือมนุษยพัฒนาสูงข้ึนไปในดานจิตและปญญา 



{๑ ดู วิสุทธิ.3/118} 
{๒ อยากทําลายอัตตาหรืออยากใหอัตตาดบัสูญ ซ่ึงเปนวิภวตัณหา ก็ดูคลายเปนอยากดีไดเหมือนกนั เชน 
อยากเปนพระ 
 อรหันต จะไดดับสูญเลิกเกดิเสียที (แตถาอยากเปนพระอรหันตเพื่อจะไดเปนบุคคลสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา ก็กลาย 
 เปนภวตัณหา)}  
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ตัณหาก็พลอยมีอาการละเอียดออนตามไปดวย และแสดงตัวออกในลักษณะท่ีประณตีซับซอนยิ่งข้ึน ดัง 
นั้น พอฉันทะเกิดข้ึน คือมองเห็นวาอะไรเปนภาวะดีงามมีคุณคาแทจริง พาใจโนมนอมเขาไปหาส่ิงนั้น 
แลว ตัณหาก็อาจเขาแทรกซอนไดทันที โดยการวางทาทีของการเขาครอบครอง การยืดถือเปนของตน 
การเอาตัวตนเขาผูกพัน การเปนเจาของหรือออกรับแทน การแบงแยกหรือกันออกวาเปนสวนของเราสวน 
ของคนอ่ืน เม่ือตัณหาเกิดข้ึนแลว ก็เทากบัวาไดเพาะเช้ือสําหรับการกอตัวของความทุกขและปญหาตางๆ 
พรอมดวยแลว ตัวอยางเชน เม่ือทํางานอะไรสักช้ินหนึ่งท่ีเร่ิมตนดวยฉันทะ ถาผูทํานัน้ดํารงอยูในฉันทะ 
ตอเนื่องเร่ือยไป [๑ เขาจะมีความพึงพอใจซาบซ้ึงในคุณคาในภาวะดีงามหรืออุดมสภาวะของส่ิงนั้นท่ีการ 
ทํางานกําลังพาไปใหเขาถึง] จิตใจของเขาจึงนอมดิ่งดื่มด่ําแนวแนในอุดมสภาวะและในงานท่ีทํา เขาจึง 
ทํางานโดยมีปติปราโมทยและสมาธิ แตถาเม่ือฉันทะไดเร่ิมตนข้ึนใหลงมือทําการไดแลว ตัณหาแทรก
สอด 
เขามาตัดตอนและเขาแทนท่ีเสีย ก็เกดิความรูสึกกําชับเขามาวางานของเรา ผลงานของเรา เราจะไดนั่น 
ไดนี่ ตณัหากอ็าจจะชวยใหทํางานดวยความต่ืนเตนเรารอนกระวนกระวาย และอาจตามมาดวยความ 
หวาดระแหวงเชนวา คนโนนคนนี้เขาวาเราเปนอยางไร วางานของเราเปนอยางไร กลัววางานของเราจะสู  
ของคนโนนคนนี้ไมได เกดิการแขงขันตลอดไปจนกระท่ังความอิจฉาริษยา ความหวงแหน ความของขัด 
กระทบใจ เขาจะไมไดปติปราโมทยในงาน แตอาจจะไดความภาคภูมิใจแบบตณัหามานะ ซ่ึงเปนความ 
รูสึกแบบที่มีคูลบฝายตรงขาม เชน เขาอาจจะมีความหวังวาเม่ือทําสําเร็จ เขาจะไดรับความยกยองสรร- 
เสริญ คนอ่ืนท้ังหลายจะพากนัแสดงความชื่นชม (เสริมขยายความมัน่คงของอัตตา) คร้ันสําเร็จถาคน 
ท้ังหลายไมแสดงความช่ืนชมยกยอง หรือช่ืนชมยกยองไมมากไมนานเทาท่ีเขาหวัง เขาก็จะผิดหวังเกิด 
ความทุกขความของคับใจ บางทีแมแตเม่ือไดรับความยกยองช่ืนชมสมหวังแลว แตเม่ือกาลเวลาแหงเหตุ- 
การณนัน้ผานพนไปตามธรรมดาแหงความไมคงท่ียั่งยนื ถาเขาวางใจไมถูก ก็กลับหวนละหอยรําพึงเสียง 
ดายวนัช่ืนช่ัวโมงฉํ่าท่ีอัตตาเคยไดรับการพะเนาพะนอคร้ังนั้น ทําใหเกดิความเศราซึมหรือเฉาใจไดอีก  
ยิ่งกวานั้นบางคนพอประสบความสําเร็จ ไดรับความยกยองเชิดชูแลว เกิดลืมตัวไมไดใชปญญาชําระลาง 
จิตใจใหเรียบรอย อัตตาท่ีพองขยายแบงบานออกไปแลวไมกลับคืนสภาพเดิม (คือไดเกิดความยึดม่ันในตัว 
ตนท่ีไดรับความยกยองอยางนั้น เปนมานะอยางเหนียวแนนแลว) ก็เลยตองการความพะเนาพะนอและ 
การยอมรับความยิ่งใหญของตัวตนนัน้จากผูอ่ืนอยางโดดเดนเกนิไป จนถึงกับเกิดมีพฤติกรรมท่ีผิดแปลก 
ไมสมควร เกดิปญหาและโทษภยัท้ังแกตนและผูอ่ืนแผขยายตอไปอีก อนึ่ง ขอย้ําคําท่ีกลาวขางตนวา 
ตัณหาอาจเกิดแทรกซอนเขามาในตอนใดก็ได เชนในกรณีนี้ บุคคลผูนั้นอาจทํางานดวยแรงฉันทะมาดวย 
ดีโดยตลอด จนกระท่ังสําเร็จแลวจึงเกิดตัณหาเขามาถือครองวานี่ผลงานของเราก็ได หรือตัณหาอาจเขา 
{๑ ภาวะปราศจากโทษ (อนวัชชภาวะ) ซ่ึงไมมีความรูสึกกระทบเขามาวาจะเกิดขอเสียหายหรือผลรายใดๆ 
แกอะไรๆ หรือ 



 ใครๆ; พึงพิจารณามติของอรรถกถาแหงหนึ่งดวย ท่ีทานวา “ศรัทธาอันมีความเล่ือมใสยิ่งในอารมณ เปน
ลักษณะ 
 เปนปจจยัพิเศษแกฉันทะอันมีความใครจะทําเปนสภาวะ” (อรรถกถาเนตติปกรณื ฉบับอักษรพมา หนา 
70; ฉบับ 
 ไทยยังไมไดพิมพ)}  
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แทรงสลับกับฉันทะมาเร่ือยๆ ก็ได ขอสําคัญอยูท่ีวาไมวาตัณหาจะเกิดท่ีไหนในชวงจังหวะใด ก็จะเขา 
ผูกปมปญหาเตรียมไวในท่ีนั่น ถาไมรุนแรงพอท่ีจะลุกลามไปเปนอันตรายแกผูอ่ืนหรือทําใหสังคมยุงยาก 
เดือดรอน อยางนอยก็เปนปญหากอทุกขอยูในใจหรือเปนอิทธิพลแฝงเรนอยูในบุคลิกภาพของตน 
        เม่ือเขาใจความแตกตางระหวางตัณหากับฉันทะในเร่ืองราวหรือในกิจท่ัวๆ ไปแลว ก็จะเขาใจดวย 
วา ความยินดี พอใจ ความตองการหรืออยากนิพพาน ในกรณีใดเปนตัณหา ในกรณีใดเปนฉันทะ เม่ือ 
บุคคลฟงธรรม เกิดความเขาใจ มองเหน็โทษของกิเลสวา โลภะ โทสะ โมหะ ทําใหจติใจขุนม่ัวเศรา 
หมองเปนเหตุใหทํากรรมช่ัวตางๆ กอความเดือดรอนท้ังแกตนและผูอ่ืน ถากําจัดกิเลสเหลานั้นไดแลว 
จิตใจจะสงบผองใส มีความสุข ไมมีความเรารอนกระวนกระวายดังนี้เปนตนแลว เขามองเห็นคุณคาของ 
ความปราศจากกิเลส ความมีจิตปลอดโปรง สงบ ผองใสนั้นวาเปนภาวะดีงาม จิตใจของเขาก็ยินดี โนม 
นอมโอนไปหาภาวะน้ัน อาการอยางนี้คือส่ิงท่ีเรียกไดวาฉันทะ ในบาลีทานใชวา ยินดี(อภิรม หรืออภิรัต) 
ในนิพพานบาง ปรารถนา(อภิปตถนา)นพิพานบทบาง [๑ ปรารถนาโยคเกษมธรรมบาง] จัดเปนภาวะจิตท่ี  
เปนกุศล และเปนคุณสมบัตขิองผูปฏิบัติธรรมเพ่ือบรรลุนิพพาน แตถาคิดอยากไดนพิพาน อยากบรรลุ  
นิพพานหรืออยากเปนผูบรรลุนิพพาน โดยนึกข้ึนมาทํานองวานิพพานเปนภาวะอยางหน่ึง ส่ิงๆ หนึง่ หรือ 
สถานท่ีแหงหนึ่ง อันนาปรารถนา ซ่ึงตนจะไดเขาไปครอบครองเขาถึงหรือเขาไปอยู ในความคิดนั้นจะมี  
ความรูสึกหรือความเหน็ซอนแฝงอยูดวยวา นิพพานนั้นจะอํานวยสุขเวทนาใหตนไดเสพเสวย หรือวาเปน 
ภาวะนิรันดร ท่ีตนจะไดคงอยูยั่งยืน ตลอดจนกระท่ังวาเปนขาดสูญ ซ่ึงตัวตนจะไดหมดส้ินไปเสียที  
ความยินดี ปรารถนาหรือตองการนิพพานในกรณีเชนนี้ จดัวาเปนตัณหาและจะเปนอุปสรรคขัดขวางการ 
บรรลุนิพพาน แมความอยากเปนพระอรหนัตก็มีคติอยางเดียวกัน อนึ่ง ความตอนน้ีชวนใหสังเกตเห็น 
อาการหรือลักษณะอีกอยางหน่ึงท่ีแตกตางกันระหวางฉันทะกับตัณหา กลาวคือ ฉันทะตอเนื่องกับการ 
กระทําโดยตรง เปนความพรอมหรือเตรียมตัวท่ีจะทําการหรือจะเขาไปหาส่ิงตองการซ่ึงมองเห็นประจักษ  
อยูในเวลานั้น อาจพูดไดวาฉันทะเปนสวนหนึ่งหรือเปนข้ันตอนหน่ึงของการกระทํานั้นทีเดยีว โดยเปน
จุด 
เร่ิมตนของการกระทําหรือเปนการเร่ิมท่ีจะลงมือทํา สวนตัณหาเปนความปรารถนาในส่ิงท่ีเปนเสมือนวา 
ตั้งอยูหางออกไปในท่ีของมันเองแหงหนึ่งตางหากจากตัวผูปรารถนาขาดตอนจากกัน ตัณหามีความขาใจ  
เพียงมัวๆ มองเห็นส่ิงนั้นไมชัดเจน เพียงแตหวังท่ีจะไดรับผลท่ีตองการจากส่ิงนั้น แลวก็หาทางท่ีจะใหได  
{๑ เรียกพระพทุธเจาวาเปนนพิพานภิรัต คือผูยินดีในนิพพาน (ขุ.สุ.25/302/344); วาคนผูยินดีในนิพพาน
ยอมหลุดพน  
 จากสรรพทุกข (ส.ส.15/175/52); วาภิกษุผูไมมัวเพลินงาน ไมมัวเพลินการคุย การนอน การคลุกคลี การ
คิดฟุงผัน 
 พิสดาร ช่ือวาเปนผูยินดีในนิพพาน ละสักกายะเพื่อทําความจบส้ินทุกขได (องฺ.ฉกกฺ.22/285-6/328-9); วา



ภิกษุ  
 ผูรูจักขมจิตในเวลาควรขม รูจักประคองจติ ทําจิตใหราเริง และเพงดเูฉยในเวลาท่ีควรทําเชนนัน้ๆ ช่ือวา
เปนผูยินดี  
 ในนิพพาน สามารถบรรลุนิพพานได (องฺ.ฉกฺก.22/356/486); พระเถรีกลาวถึงตอนเองยินดใีนนพิพาน (ขุ.
เถรี.26/ 
 432/449; 474/499); วาผูปรารถนานิพพานจึงจะดําเนนิชีวิตไดดวยดใีนโลก (อยูไหนไปไหนก็เปนไป
ดวยด,ี ขุ.สุ. 
 25/331/396); ทรงสอนภิกษผูุปรารถนาโยคเกษมธรรม (ม.มู.12/3/6); ทรงสอนใหภกิษุท้ังหลาย เปนผูมาก
ดวย 
 ปราโมทย ปรารถนาเกษมธรรม คือนิพพาน (ม.มู.12/391/421).}  
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[๑ ส่ิงนั้นมาหรือเขาครอบครองเสพเสวยส่ิงนั้น]  
        ในทางปฏิบัติ มีขอสรุปท่ีพึงยอมรับกันไวกอนวา ประการท่ีหนึง่ เปนธรรมดาของปุถุชนท่ียอมมี  
ตัณหาครองใจเปนพื้นอยู และตัณหานั้นจะเกิดข้ึนไดเสมอไมวาในข้ันตอนหรือเวลาใดท่ีเผลอปลอย
โอกาส 
แกมัน ประการท่ีสอง ตัณหาเกิดข้ึนมาเม่ือใดก็จะชักนําเอาปญหาหรือความทุกขเขามาใหดวย จึงควรละ 
หรือกําจัดเสีย ประการท่ีสาม ในเม่ือตัณหาท่ีเปนตัวกอโทษนั้นพรอมท่ีจะเกดิอยูเสมอ การท่ีปุถุชนจะ 
หลีกเล่ียงมันโดยส้ินเชิงยอมจะเปนไปไมได ดังนั้นในกรณีท่ีสมควรหรือจําเปน นาจะมีวิธีปฏิบัติในทางท่ี  
จะทําใหตัณหากอประโยชนหรือเอาตัณหาไปใชประโยชนได นี้เปนฝายอกุศล สวนในฝายกุศลหรือฝายดี  
ก็เปนอันยอมรับในทางตรงขามวา ฉันทะเปนประโยชนเกือ้กูลชวยใหชีวติเขาถึงภาวะดีงามทุกอยางท่ีมี
คุณ 
คาแทจริง จึงควรใชและปลูกฝงใหเกดิมีมากข้ึนโดยลําดบั เม่ือฉันทะเกิดข้ึน กย็อมเปนการปดกัน้หรือ 
ปองกันและกําจัดตัณหาไปดวยในตัว ทานแสดงหลักการท่ัวไปไววา [๒ ตัณหาเปนส่ิงท่ีพึงละ] สวน
ฉันทะ 
เปนกรณยีะ [๓ คือส่ิงท่ีพึงกระทํา] อยางไรก็ตาม อาจจะพูดอีกแนวหนึ่งก็ไดวา ตณัหาและฉันทะเปนส่ิง  
ท่ีพึงละเสียทั้งสองอยาง แตกระละน้ันตางกนั ดังท่ีทานขยายความไวจับสาระไดวา ตณัหาเกิดท่ีไหน [๔ 
ควร 
ละเสียท่ีนั่น] คือละหรือกําจดัเสีย ณ จุดท่ีมันเกิดขึน้ สวนฉันทะทานใหละดวยการทําใหสําเร็จตาม 
ฉันทะน้ัน คือ ละดวยการทําตามฉันทะน้ันจนสําเร็จผล ทําใหฉันทะน้ันหมดไปเอง หรือไมตองมีฉันทะ 
นั้นอีกตอไป พูดอีกอยางหนึ่งวา ตณัหาเปนความตองการชนิดท่ีควรดับหรือละท้ิงไปเสียโดยทันทีและ 
ถายเดียว ไมตองเก็บเอาไวใชอะไรตอไป สวนฉันทะเปนความตองการชนิดท่ีควรทาํตามจนสําเร็จหมด 
ความตองการนั้นไปเอง พดูส้ันๆ วา ตัณหาละดวยการสลัดท้ิง ฉันทะละดวยการทําใหสําเร็จ การละ 
ฉันทะดวยการทําใหสําเร็จ ซ่ึงจะเรียกวา การละฉันทะดวยฉันทะ คือเอาฉันทะละฉันทะ หรือทําให  
ฉันทะละตัวมันเองนี้ มีเร่ืองมาในบาลี ขอนํามาลงไวเพือ่ใหพิจารณาเห็นชัดเจนดวยตนเอง เร่ืองนี้เปนคํา 
สนทนาถามตอบปญหาระหวางพราหมณคนหน่ึงกับพระอานนท  
พราหมณ :   ทานพระอานนทผูเจริญ บุคคลอยูประพฤตพิรหมจรรยในพระสมณโคดม เพื่อประโยชน 
            อะไร ? 
{๑ บางมติของอรรถกถาและฎีกาวา ตัณหาเปนความปรารถนาอารมณท่ียังไมมาถึง เสมือนการที่โจร
เหยยีดมือออกไปในท่ี  
 มืด (วิสุทธิ.3/182; สงฺคห.ฎีกา235)} 
{๒ เปน ปหาตัพพะ หรือ ปหาตัพพธรรม ในฐานะสมุทัยอริยสัจจ = วนิย.4/15/20; ขุ.ม.19/1667/529; ใน



ฐานะตัณหา 
 6 กอง = ที.ปา.11/425/303; ขุ.ปฏิ.31/64/38; ในฐานะภวตัณหา = องฺ.จตุกฺก.21/254/333; นอกนี้ดู ม.อุ.14/ 
 76/66; ส.สฬ.18/151/104; องฺ.จตุกฺก.21/257/236; ขุ.ม.29/850/527; มาโดยช่ือวา ฉันทะ = ส.ข.17/335- 
 341/217-219} 
{๓ ส.นิ.16/310/161; นอกนีดู้ ส.ม.19/1717/550; องฺ.จตุกฺก.21/93/122; องฺ.ปฺจก.22/291/341; องฺ. 
 อฏฐก.23/171/331; องฺ.ทสก.24/52/101; ทําใหเกดิข้ึน (คือควรทําใหเกดิข้ึน) เชน ส.ม.19/1090/319 ฯลฯ 
 (คือใน สัมมัปปธาน ท้ังหมด)} 
{๔ เชน ที.ม.10/297-8/343-8; ส.นิ.16/258/131; ฯลฯ ฯลฯ (เคยอางแลว)}  
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พระอานนท :  [๑ เพื่อละฉันทะ] 
พราหมณ :   มีมรรคา มีปฏิปทาเพ่ือละฉันทะน้ันไหม ? 
พระอานนท :  มีสิทาน 
พราหมณ :   มรรคา ปฏิปทาเพ่ือละฉันทะนัน้ เปนไฉน ? 
พระอานนท :  ภิกษเุจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทท่ีประ- 
        กอบดวยวิริยสมาธิ จิตตสมาธิ วิมังสาสมาธิ และปธานสังขาร, นีแ้ลพราหมณ คือ 
        มรรคา คือปฏิปทาเพ่ือละฉันทะน้ัน 
พราหมณ :   เม่ือเปนอยางนัน้ ฉันทะท่ีมีอยู ก็ยังคงมีอยูนะสิ มิใชไมมี, และขอท่ีบุคคลจักละฉันทะ 
        ดวยฉันทะน่ันเอง ยอมมิใชฐานะท่ีจะเปนไปได  
พระอานนท :  ถาอยางนั้น เราจักยอนถามทานในเร่ืองนี้ ทานเห็นควรอยางไร ก็ถึงตอบอยางนั้น; นี ่
        แนะพราหมณ ทานเขาใจวาอยางไร กอนนี้ ทานไดมีฉันทะ (ในเร่ือง)วา เราจักไปวัด. 
        เม่ือทานไปถึงวัดแลว ฉันทะเพื่อการนั้น ก็สงบระงับไป ใชไหม ? 
พราหมณ :   ใชอยางนั้น ทาน 
พระอานนท :  กอนนี้ ทานไดมีความเพยีร...ไดมีความคิดจดจอ (จิตตะ)...ไดมีปญญาไตรตรอง(วิมังสา) 
        ในเร่ืองวา เราจักไปวัด, เม่ือทานไปถึงวัดแลว ความเพียร...ความคิดจดจอ...ปญญา 
        ไตรตรอง (วิริยะ จิตตะ วิมังสา) เพื่อการนั้น ก็สงบระงับไป ใชไหม ? 
พราหมณ :   ใชอยางนั้น ทาน 
พระอานนท :  ฉันนั้นเหมือนกันแล ทานพราหมณ ภิกษุใดเปนพระอรหันตขีณาสพ...ฉันทะเพื่อ 
        การบรรลุอรหัตต ท่ีภิกษุนั้นเคยมีในกาลกอน เม่ือเธอบรรลุอรหัตตแลว ฉันทะเพื่อ 
        การนั้นกส็งบระงับไป, วิริยะ เพื่อการบรรลุอรหัตต...จิตตะเพื่อการบรรลุอรหัตต... 
        วิมังสาเพ่ือการบรรลุอรหัตต ท่ีภกิษุนัน้เคยมีในกาลกอน เม่ือเธอบรรลุอรหัตตแลว 
        วิริยะ...จติตะ...วิมังสาเพื่อการนั้น [๒ ก็สงบระงับไป] 
{๑ ฉันทะ ในขอความวาเพือ่ละฉันทะ นี้ อรรถกถา ส.อ.3/365 วาหมายถึงตัณหาฉนัทะ คือตัวตณัหา
นั่นเอง ถาถือตาม 
 นี้ก็ตองหมายความวา พระอานนทตอบวาประพฤติพรหมจรรยเพื่อละตัณหา และท่ีทานอธิบายตอไปวา 
ใชฉันทะละ 
 ฉันทะ ก็ตองหมายความวาใชกุศลฉันทะ (ในอิทธิบาท) มาละตัณหาฉันทะ แตคําตอบของพระอานนท
ปรากฏอยู  
 ชัดแจงวา ท้ังฉันทะท่ีใหทําการและฉันทะท่ีสงบระงับไป ก็คือฉันทะในอิทธิบาทอยางเดียวกัน และ
ฉันทะในอิทธิบาท 



 นั้นก็เปนท่ียอมรับเปนเสียงเดียวกันวา เปนกัตตุกัมยตากุศลฉันทะ ตามคําอธิบายของพระอานนทจึงได
ความหมายวา 
 ละกุศลฉันทะเสียดวยการทําใหสําเร็จผลตามกุศลฉันทะน่ันเอง แตถายังยืนยนัความหมายของฉันทะคํา
แรกวาเปน 
 ตัณหาตามอรรถกถา ก็ตองใหเร่ืองยุติลงวา เปนการยกัเยือ้งเลนคําพูด คือ เร่ิมคําตอบฉันทะท่ีเปนตัณหา 
แต  
 อธิบายดวยฉันทะท่ีเปนกุศล เปนกัตตุกัมยตา แตไมวาจะถือความหมายของฉันทะในคําตอบประโยคแรก
นั้นวาอยางไร 
 ก็ตาม ก็ปลอยผานไปได เพราะขอความในทอนอธิบายตอไปก็เพยีงพออยูแลวสําหรับอางเพื่อยืนยนั
หลักการท่ีเขียนไว  
 ขางตน ถารังเกียจคําวา “ละ” สําหรับฉันทะ ก็อาจพูดวาฉันทะควรระงับเสียดวยการทําใหสําเร็จ.} 
{๒ ส.ม.19/1163-8/349 (คําแปลตัดขอความซํ้าๆ ออก; คําวาวดั บาลีวาอาราม จะแปลวาสวนก็ได ในท่ีนี้ 
แปลอยาง 
 ใหฟงกันงายๆ)}  
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        สวนตัณหา ท่ีทานวาใหละเสีย ณ ท่ีมันเกิดหรือถอนท้ิงเสียทีเดยีวนั้น เปนหลักการท่ัวไป แตใน 
ทางปฏิบัติ ทานก็ยอมรับความออนแอความเคยชินและความไมพรอมตางๆ ของปุถุชนเหมือนกัน ดังนั้น 
จึงเกิดมีวิธีปฏิบัติขอสรุปประการท่ีสามซ่ึงไดกลาวไวขางตน คือ เอาตัณหาไปใชประโยชน ทําให 
เกิดผลในทางท่ีดีงาม ซ่ึงตามตัวอยางท่ีทานแสดงไวในบาลีสามารถใชแมแตเพื่อประโยชนสูงสุด คือเพ่ือ 
บรรลุนิพพาน โดยเกดิเปนหลักการยอยลงมาวา พึงอาศัยตัณหาละตัณหา ดังขอความท่ีพระอานนทกลาว 
กะภิกษณุีรูปหนึ่งท่ีหลงรักทานวา 
        [๑ “แนะนองหญิง ขอท่ีเรากลาววา กายน้ีเกิดจากตัณหา พึงอาศัยตัณหาละเสียซ่ึงตัณหาดังนี้ เราอาศัย  
เหตุผลอะไรกลาว; ในขอนี้ ภิกษไุดสดับขาววา ภิกษุมีช่ืออยางนี้ ไดประจักษแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง ใน 
ปจจุบันทีเดียว ซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลาย เขา 
ถึงอยู ดังนี้ เธอจึงมีความคิดอยางนี้วา เม่ือไรเลาหนอแมเราก็จักประจักษแจงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ...เขา 
ถึงอยูบาง ดังนี,้ กาลตอมา ภกิษุนั้นอาศัยตัณหา ละตัณหาได”]  
        สาระของขอความนี้มีเพียงวา ภิกษุไดยินขาววาภิกษุอ่ืนบรรลุอรหัตตผล ก็อยากบรรลุอรหัตตผล 
บาง หรือไดยนิวา ภิกษุอ่ืนไดเปนพระอรหันต ก็อยากเปนพระอรหนัตบาง ความอยากของเธอมีลักษณะ 
ท่ีเห็นไดชัดวาเปนตัณหา คือ ภาวะอรหัตตผลหรือความเปนพระอรหนัตนั้น เปนเหมือนส่ิงหนึ่งท่ีตัง้อยู  
ในท่ีตางหากจากเธอ และมีตวัเธอท่ีอยากจะเขาครอบครองเปนเจาของ หรือเขาไปอยูในภาวะน้ัน การเอา 
ตัณหามาใชในกรณีอยางนี้ จัดวาเปนอุบาย คือวิธียกัเยื้องนําเขาไปใหถึงจุดหมาย เปนวิธีเราลอใหกระทํา 
การท่ีเปนเง่ือนไข เม่ือบุคคลท่ีถูกเราลอเร่ิมกระทําการท่ีเปนเง่ือนไขแลว กจะตองใชโอกาสในระหวาง 
นั้นคอยๆ สรางความรูความเขาใจใหเขาเกดิความรักความซาบซ้ึงในภาวะดีงามท่ีเปนผลของการกระทํา
นั้น 
โดยตรงจนเขาเกิดฉันทะข้ึนเองอีกช้ันหนึ่ง แลวเขากจ็ะเปล่ียนแรงจูงใจและพฤติกรรมของเขาเอง ถาทํา 
ไดอยางนี้ ก็นบัวาเปนความสําเร็จและจัดเปนการศึกษาอบรมไดอยางหน่ึง แตถาเปลี่ยนจากตัณหาใหเกดิ 
เปนฉันทะไมได ก็กลายเปนความลมเหลว บางคร้ังผลที่เอามาเราลออาจเปนส่ิงอ่ืนท่ีไมใชผลของการ 
กระทํานั้นโดยตรง เชน เม่ือพระนันทะพุทธอนุชาผนวชแลว เกดิความคิดถึงคูรัก เบ่ือหนายพรหมจรรย  
คิดจะสึก พระพุทธเจาทรงทราบจึงทรงพาไปเท่ียวชมนางฟา จนพระนนัทะหายคิดถึงคูรัก เกิดความอยาก 
ไดนางฟาแทน พระพุทธเจาจึงตรัสรับรองเอาพระองคเองเปนประกนัวาจะใหพระนันทะไดนางฟา โดย 
มีเงื่อนไขวาพระนันทะตองต้ังใจประพฤตพิรหมจรรย และเม่ือพระนนัทะต้ังใจประพฤติพรหมจรรยตาม 
เง่ือนไขแลว กเ็ปนจุดเร่ิมตนของโอกาสในการนําพระนนัทะกาวหนาตอไป [๒ ซ่ึงในท่ีสุดเธอก็ไดบรรลุ
อรหัตต- 
ผล] วิธีการอยางนี้ เรียกอยางสามัญก็คือการลอดวยรางวลั แตไมปรากฏวาทานใชวิธีนี้บอย ทานคงจะใช 
เม่ือจําเปนในเม่ือปจจัยแวดลอมตางๆ กําหนดลงวาเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด และคงใชอยางระมัดระวังโดยคํานึง 



{๑ องฺ.จตกฺุก.21/159/195, อรรถกถาอธิบายวาตัณหาของภิกษนุั้นในกรณีนี้ เปนกุศลตัณหา! (องฺ.อ.2/441)} 
{๒ ดเูร่ืองใน ขุ.อุ.25/67/103; ขุ.เถร.อ.26/276/293; เร่ืองนี้ในช้ันอรรถกถานําไปเลากันมาก 
 ดู ธ.อ.1/109; อุ.อ.213; สุตฺต.อ.366; ชา.อ.2/121-4.}  
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ถึงผลติดตาม ตัวอยางวิธีอยางนี้ในชีวิตประจําวนั เชน บอกใหเด็กกวาดถูเรือนแลวจะใหรางวัล หรือบอก 
ลูกวา อานหนงัสือเลนนั้นเลมนี้จบแลวจะซ้ือของนั้นนี้ให การกระทําอยางนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
อบรม ผูทําจะตองทําอยางมีความรับผิดชอบ โดยคิดเตรียมไวแลววาจะชักจูงเด็กเขาสูความมีฉันทะได  
อยางไร ไมใชสักวาทําพอผานๆ อยางนอยเริ่มแรกผูมีความรับผิดชอบยอมทําเชนนั้น โดยมีความหวังวา 
เม่ือลอใหเดก็เร่ิมกวาดถูหรืออานหนังสือแลว เด็กอาจจะคอยๆ เกิดความรูสึกรักความสะอาดหรือรักความ 
รูข้ึนมาไดเองจากการไดเหน็ผลดีท่ีเกิดจากการกระทํานัน้ แตทางท่ีดี ผูลอเราควรใชโอกาสระหวางนั้น 
ชวยทําอยางใดอยางหนึ่งท่ีจะใหเด็กใชโยนิโสมนสิการ ในทางท่ีจะเขาใจคุณคาของความสะอาดและ
ความ 
รูจนเกิดความรักความซาบซ้ึงชอบความสะอาดหรือใฝความรู เกิดมีฉันทะท่ีจะกวาดถูหรืออานหนังสือได  
เองโดยไมตองเปนเง่ือนไขเพือ่รางวัลอีกตอไป วิธีใชตณัหามาชักจูงหรือเปนปจจยัแกฉันทะอยางนี้ ถา 
ฉันทะเกดิจริงก็ดีไป แตถาฉันทะไมเกิดก็กลายเปนความลมเหลว และกลับเกิดผลเสียมากยิง่ข้ึน เพราะ 
เทากับไปเราตัณหาใหขยายตัวเขมขนยิ่งกวาเดิม เปนการสรางนิสัยท่ีไมดี และเทากบัเอาเช้ือแหงปญหา 
และความทกุขไปใสไวในชีวติของเด็ก ผูจะใชวิธีการเชนนี้จึงตองระมัดระวังคิดเตรียมการเพ่ือผลที่
ประสงค  
 ไวโดยรอบคอบจนม่ันใจวาจะตองสําเร็จ และเอาใจใสคอยชวยอยูตลอดกระบวนการจนกวาผลสําเร็จคือ 
ความเกิดข้ึนแหงฉันทะจะปรากฏ 
        อีกตัวอยางหนึ่ง เพื่อเสริมความเขาใจเกี่ยวกับความซับซอนแหงบทบาทของตัณหาและฉันทะ นัก 
ศึกษาคนหน่ึงเลือกเรียนวิชาแพทย เพราะเห็นวาเปนอาชีพท่ีทําเงินไดด ีรวยเร็ว ถาเขานึกเพยีงในแนว 
ของกามตัณหาเทานั้น เขาอาจจะเรียนพอสักวาใหสําเร็จตามเง่ือนไขไดใบสําคัญออกไปประกอบอาชีพ 
หรือเพราะเหตุท่ีเขาไมตั้งใจเรียน เขาอาจทนความอยากไมได รอไมไหว ออกไปเสียในระหวาง แตถา 
เขาเปนคนฉลาด เขามองเห็นเหตุผลตางๆ วาเม่ือจะไปเปนแพทย ก็ควรจะเปนแพทยท่ีดีมีความรูความ 
เช่ียวชาญความสามารถมาก เขาอยากเปนหมดดีท่ีมีช่ือเสียงประสบความสําเร็จดวย ความคิดแนวภวตณัหา 
นี้เปนเง่ือนไขใหเขาตองต้ังใจเรียนจริงจัง ความเปนหมอดีในแงของความมีช่ือเสียงไดรับยกยองของภา
วตัณหา 
นั้น ไปสัมพันธเขากับความเปนหมอดีท่ีเปนภาวะดีงาม และท่ีเปนอุดมสภาวะของความเปนหมด ซ่ึงเปน 
ท่ีช่ืนชอบของฉันทะ ฉันทะอาจเกิดข้ึน และชวยสงหนนุใหเขาต้ังใจศึกษาหาความรูความชํานาญในวิชา 
แพทยอยางจริงจัง หรือในขณะท่ีตั้งใจเรยีนตามเง่ือนไขของภวตัณหาน่ันแหละ เขาเกิดความรูความเขาใจ 
ซาบซ้ึงในคุณคาของความรูและงานแพทย เขาเกิดฉันทะ กลายเปนผูรักการเรียนและการฝกฝนในวชิา
แพทย  
อยางจริงจัง เขาเรียนสําเร็จ ไดปริญญาแพทยศาสตรพรอมดวยความรูความชํานาญท่ีจะใหเปนหมอท่ีดี  



มีความสามารถ แตเขายังมุงไปหางานหรือแสวงแตตําแหนงหนาท่ี ซ่ึงจะทําใหไดรายไดมากท่ีสุด หรือ 
จะใหเดนดังไดงาย นกัศึกษาอีกผูหนึ่งเห็นเพื่อนมนษุยหรือเพ่ือนรวมชาติจํานวนมากยังไดรับทุกขทรมาน 
จากโรคภัยไขเจ็บมากมาย มีสภาพความเปนอยูหรือส่ิงแวดลอมไมเกื้อกูลแกสุขภาพ เขาอยากจะรูวธีิแกไข 
และทําการแกไขสภาพเชนนี ้และชวยเหลือคนเหลานี้ เขาอยากเห็นคนท้ังหลายมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 
หนาตาเอิบอ่ิมแจมใส อยากเห็นบานเมืองรมเย็นเรียบรอยดํารงอยูในสภาพที่ดีท่ีสุด เขาจึงเลือกเรียนวิชา  
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แพทย ดวยความคิดเร่ิมตนเชนนี้ เขาจึงมีฉันทะต้ังใจเลาเรียนฝกฝน ใหรูและชํานาญตรงจุดท่ีจะนําไปใช 
ประโยชนในการแกไข และชวยเหลืออยางท่ีคิดไว หากเขาสามารถดํารงรักษาฉันทะใหสืบเนื่องอยูได  
ตลอด คร้ันสําเร็จแลวเขาก็เลือกงานหรือตําแหนงหนาท่ีท่ีจะทําใหเขาทํางานแกไขสภาพขาดอนามัยและ 
ชวยเหลือคนใหพนจากโรคภัยไดดีท่ีสุด โดยไมคํานึงถึงรายไดหรือช่ือเสียง หรือไมคํานึงมากนกั 
        บทสรุป 
        ถึงตอนน้ี ควรจะลงขอสรุปเสียทีหนึง่ มีสภาพความจริงท่ีเปนจุดเร่ิมตนของการพิจารณาอยูวา เปน 
ธรรมดาของมนุษยปุถุชนยอมยังมีตัณหา การท่ีจะใหมนษุยปุถุชนเหลานี้ทําการใดโดยไมมีตณัหาเขามา 
เกี่ยวของชักจงูดวเลยนั้น เปนอันแทบไมตองหวัง ดังนั้นจึงไมตองกลัววาคนจะไมมีตณัหา ขอความคํานึง 
อยูท่ีวา ตณัหาเปนส่ิงมีโทษ เปนตัวการกอทุกขหรือปญหาท้ังหลาย ท้ังแกบุคคลและสังคม จึงตองหาทาง 
แกไขไมใหมีโทษภยัเหลานัน้ วิธีแรกคือ ละหรือไมใหเกดิข้ึนอยางส้ินเชิง ซ่ึงทําไดโดยการดับอวิชชาดวย 
ปญญาแลวดําเนินชีวิตดวยปญญาอยางเดียว แตสําหรับปุถุชนผูดําเนินชีวิตอยูทามกลางส่ิงลอเราเยายวน 
และเร่ืองราวกระทบกระท่ังตางๆ โดยยังมีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน พร่ังพรอมอยูภายในคอยรอขานรับ 
ส่ิงลอเราเปนตนนั้นอยูตลอดเวลา ถึงจะระมัดระวัง นึกอยากจะใชปญญาเพียงไร ก็อดไมไดท่ีจะเผลอ 
ปลอยใหตณัหาไดโอกาสแสดงบทบาทเบาบางแรงบางโจงแจงหรือไมกแ็อบแฝง ไมท่ีจุดหรือข้ันตอน
แหง 
ใดกแ็หงหนึ่ง หนทางแกไขท่ีพึงเนนก็คือการพยายามใชและปลูกฝงฉันทะท่ีเปนความตองการส่ิงดีงามข้ึน 
มาใหเปนตัวนาํการกระทําใหมากท่ีสุด มนุษยเปนสัตวท่ีมีสมองเจริญมากแลว จะอยูดวยอวิชชา-ตัณหา 
อยางสัตวท้ังหลายอ่ืนไมได จะตองมีความตองการภาวะดีงามหรือความใฝดีเปนแรงควบคุมหรือถวงคาน 
ไวบาง มิฉะนัน้ก็จะสามารถทําความช่ัวรายกออันตรายไดอยางรายแรงท่ีสุด เพียงเพื่อไดส่ิงเสพเสวยสุข 
เวทนาหรือปกปองเสริมรักษาความม่ันคงถาวรแหงอัตตาของตน แมแตเม่ือรูจักฉันทะบางแลว แตตณัหา 
ยังแรงกลาเกินไป ก็ยังทนทําการโดยทางดีตามท่ีสํานึกแหงความดหีรือสังคมกําหนดไวใหตลอดไปไม
ไหว 
คอยแตจะหลีกไปหาทางลัดเพื่อใหไดส่ิงท่ีตัณหาตองการ เร่ืองของปุถุชนท่ัวไป จึงยังอยูในข้ันของการ 
เลือกเอาระหวางการดํารงอยูเพียงดวยแรงตัณหาอยางเดยีว หรือปลอยใหตัณหาเปนตัวนําครอบงําพฤติ- 
กรรมสวนใหญ กับการท่ีสามารถเชิดชูฉันทะใหเปนตัวเดนข้ึนมา และนําชีวิตใหหลุดพนจากอํานาจบง
การ 
ของอวิชชาตัณหาอุปาทานมากข้ึนโดยลําดับ ขอความปฏิบัติก็คือ ถาเปนไปไดควรใหมีแตฉันทะลวนๆ 
แตถา 
ทําไมได ยอมใหตณัหาออกโรง ก็ควรหันเหใหเปนตัณหาท่ีหนุนฉันทะคือเปนปจจยัแกฉันทะ เม่ือ
สามารถ 



สรางเสริมฉันทะข้ึนมานําพฤติกรรมของตนได ตณัหากถู็กควบคุมและขัดเกลาไปเองในตัว นี่แหละคือวิธี  
การละและควบคุมตัณหาตามหลักพุทธธรรม ไมใชไปคุมไปกักกดไปละกันท่ือๆ อยางไมรูเร่ืองรูราวไมรู  
ท่ีไปท่ีมา ซ่ึงเปนการเพิ่มอวชิชา กอใหเกิดผลรายมากกวาผลดี  
        มีขอความสําคัญท่ีขอนํามาย้ําไวเปนขอความสังเกตและชวยทบทวน 3 ประการคือ 
        1. เด็กชายสองคนคือ ดช.ตัณหา กับ ดช.ฉันทะ ไปเห็นเคร่ืองรับวทิยุเคร่ืองหนึ่งซ่ึงเปนส่ิงท่ีไม   
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เคยรูจักมากอน และไดฟงเสียงจากวิทยุนัน้ดวยกนั ดช.ตัณหาไดฟงเสียงจากวิทยแุลวชอบใจเสียงไพเราะ 
และเสียงแปลกๆ เขาคิดวาถาเขามีวิทยไุวสักเคร่ือง คงจะสนุกสนานเพลิดเพลินมาก เขาจะเปดฟงท้ังวัน 
ทีเดียว และเขาทราบมาวา คนท่ีมีวิทยุมีไมมาก ใครมีก็โกเก เขาคิดวาถาเขามีวิทยแุลว เขาจะเดนมาก 
เพื่อนๆ จะพากันมารุมดูเขา เขาจะถือวิทยุเดินอยางภาคภมิูใจ ไปไหนกจ็ะเอาไปดวย จะเอาไปอวดคน 
โนนคนนี้ คิดอยางนี้แลว ดช.ตัณหาก็อยากไดวิทยุเปนกาํลัง กลับถึงบานก็ไปรบเราคุณพอคุณแมใหไป 
ซ้ือมาใหเขาเคร่ืองหนึ่งใหจงได เขาถึงกับคิดวา ถาคุณพอคุณแมไมซ้ือให เขาจะไปดอมๆ ท่ีราน ถาได  
ชองก็จะขโมยมาสักเคร่ือง 
        สวน ดช.ฉันทะ ไดฟงเสียงจากวิทยแุลวก็แปลกประหลายใจ เขาเร่ิมคิดสงสัยวา เสียงนั้นเกิดข้ึน 
ไดอยางไร เคร่ืองท่ีใหเกดิเสียงนั้นคืออะไร มันทําใหเกดิเสียงไดอยางไร เขาทํามันอยางไร มันมีประโยชน  
อยางไร จะเอาไปใชทําอะไรไดบาง เขาคิดดังนั้นแลวก็เกดิความอยากรูเปนอันมาก จึงคอยสังเกตหรือไป 
เท่ียวสอบถามวาใครจะบอกเร่ืองนี้แกเขาได คร้ันรูจักชางแลว กห็าโอกาสเขาไปซักถาม ไดความรูหลาย 
อยางตลอดจนรูวามันมีประโยชนอยางไรบาง ดช.ฉันทะคร้ันเห็นวามันเปนส่ิงมีประโยชน ใจเขาซาบซ้ึง 
ในคุณคาของมันบอกตัวเองวาดีแน แลวก็เกิดความอยากจะทําวทิยุข้ึนมาบาง 
        ขอใหลองพิจารณาวา กระแสดความคิดของเด็กสองคนนี้ จะมีผลตอพฤติกรรมและวิถีชีวิตของเขา 
อยางไร และผลท่ีกวางไกลออกไปถึงคนท่ีเกี่ยวของตลอดจนสังคมและประเทศชาติจะเปนอยางไร 
        ในกระบวนธรรมแหงความคิดและพฤติกรรมของเด็กท้ังสองนี้ องคธรรมในตอนเร่ิมตนเหมือนกัน 
คือ อายตนะภายใน (หู) + อารมณ (เสียง)- ไดยิน (โสตวญิญาณ) = การรับรูเสียง (ผัสสะ)- 
เวทนา (หมายถึงสุขเวทนาคือสบายหู) แตตอจากเวทนาแลวกระบวนธรรมก็แยกไปคนละอยาง 
        ดช.ตัณหา เม่ือไดเวทนาเปนสุขสบายหูแลวก็ชอบใจติดใจอยากฟงตอๆ ไป คือเกิดตัณหาข้ึน เขา 
คิดเพอไปตามความอยากน้ัน ซ่ึงลวนเปนอโยนิโสมนสิการ เพราะไมไดคิดสภาวะและตามเหตุผลเกี่ยว 
กับเร่ืองวิทยุและเสียงวิทยุนัน้เลย มีแตความคิดสืบทอดจากตัณหา คิดเกี่ยวกับการเสพเสวยเวทนาและการ 
เสริมขยายตัวตน เม่ือคิดอยางนั้น ก็เปนการหลอเล้ียงอวชิชาเอาไว ทําใหตณัหาเพิ่มพลังแข็งแรงและขยาย 
ตัวข้ึนอีก พฤติกรรมของเขาก็จึงไปตามความบงการของตัณหา 
        สวน ดช.ฉันทะ เม่ือกระบวนธรรมสืบตอมาถึงเวทนาแลว เขาไมไหลเร่ือยตอไปยังตัณหา แตเกิด 
มีความคิดท่ีเปนโยนิโสมนสิการข้ึนมาตัดหนาตัณหาเสีย ทําใหตัณหาชะงักดับไป โยนิโสมนสิการนั้นคือ 
การคิดตามสภาวะและเหตุผล วา อารมณหรือส่ิงท่ีประสบนั้นคืออะไร เปนอยางไร เปนมาอยางไร เปน 
เพราะอะไร มีคุณโทษอยางไร เปนตน ความคิดนี้นําไปสูการรูเขาใจคุณคาของส่ิงท่ีดีงามเกิดความซาบ 
ซ้ึง มีจิตใจโนมนอมไปหา จงึเกิดเปนฉันทะข้ึน และนํา ดช.ฉันทะไปสูการเรียนรูและการกระทําตอไป 
        2. ฉันทะเปนองคธรรมฝายกุศล ดีงามไรโทษ เปนคุณประโยชน เกื้อกูลแกชีวิตจิตใจ แตฉันทะ 
จะเปนคุณประโยชนกอใหเกิดผลดีเพยีงใด ยอมข้ึนอยูกบัความรูความเขาใจเกีย่วกับความจริงและคุณคา 



{๑ ขอนี้มุงเนนในระดับทิฏฐธัมมิกัตถะ คือประโยชนปจจุบันหรือระดับศีลธรรมสําหรับชีวิตประจําวนั}  
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ของส่ิงท่ีมันเกี่ยวของ เพราะฉันทะอาศัยโยนิโสมนสิการซ่ึงเปนบุพภาคของปญญา ถาความรูความเขาใจ 
ไมลึกซ้ึงชัดเจนแนแท ฉันทะก็อาจทําใหเกิดความผิดพลาดไดเหมือนกัน ดังนัน้ เพือ่ใหฉันทะเปนอุปกรณ  
ท่ีชวยชกันําชีวิตไปสูจุดหมายท่ีถูกตองไดอยางม่ันใจ การฝกอบรมเจริญปญญา หรือการใหการศึกษา
ระดับ 
ปญญาจึงถือเปนหลักการใหญของพระพุทธศาสนาจุดเร่ิมตนท่ีสําคัญคือจะตองฝกโยนิโสมนสิการ รูจัก 
คิดตามสภาวะและสืบคนเหตุปจจัย ใหกาวหนาไปในความรูความเขาใจท่ีถูกตองวา ความจริงแทเปน
อยางไร 
อะไรมีคุณคาแทจริงแกชีวิต อะไรเปนอัตถะคือตัวประโยชนแทท่ีควรเปนจุดหมาย และกาวหนาไปใน 
กุศลธรรม โดยเกิดความใฝรู ใฝธรรม รักความจริง รักความดีงาม รักท่ีจะดํารงสงเสริมคุณภาพของ 
ชีวิต พรอมกับทํากุศลธรรมเหลานั้นใหเกดิใหมีเพิ่มพูนข้ึน [๑ จนถึงข้ันมีปญญาท่ีทําชีวิตจิตใจใหหลุดพน 
เปนอิสระได] 
        3. ในกรณีท่ีฉันทะเปนปจจัยแกตณัหา มันยอมใหเกดิโทษไดแมแกคนดี แมวาคนดีอาจจะไมเอาตัว 
ตนเขาไปยดึถือครอบครองความดีท่ีสรางขึ้นดวยฉันทะจนถึงกับเกิดความเยอหยิ่งลําพอง ยกตนขมผูอ่ืน 
หรือลุมหลง มัวเมา ประมาท แตบางทีความยึดถืออยางออนๆ เชนวา ทําไมบานเรา วดัเรา โรงเรียน 
เรา ตําบล บานเมืองของเรา จึงไมสะอาดเรียบรอยเหมือนของเขา หรือวาเด็กนี้ นักเรียนนี้ ลูกศิษยนี้  
เราพยายามส่ังสอนอบรมนัก หาทางชวยแนะนําแกไขชวยเหลือทุกอยาง ทําไมเขาไมดีข้ึนมาเลย หรือวา 
คนหมูนี้เราพยายามชวยใหพฒันาตัวเองทุกอยางทุกประการ ทําไมเขาไมกระตือรือลน ไมดีข้ึนมาทันอก 
ทันใจเอาบางเลย ดังนี้เปนตน ก็ทําใหคนดเีปนทุกขเดือดรอนไดไมนอย และบางคร้ังเม่ือเหตุปจจัยของ 
เร่ืองนั้นๆ อยูนอกเหนืออํานาจบังคับบัญชาของคนดี กย็ิ่งเปนเร่ืองบีบค้ันใจใหคนดีเปนทุกขมากข้ึน ทุกข  
ชนิดนี้ดเูหมือนจะเปนความทุกขพิเศษของคนดี ท่ีคนช่ัวจะไมรูสึกเปนทุกขเดือดรอนดวยเลย [๒ จะ
เรียกวา 
คนดีก็มีทุกขแบบของคนดีกไ็ด] และเม่ือทุกขแลวกเ็ปนโอกาสใหวงจรกิเลสเร่ิมหมุนไดอีก โดยอาจเกิด 
{๑ ขอนี้เกี่ยวของประโยชนท้ัง 3 ข้ัน คือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ สัมปรายิกัตถะ และปรมัตถ.} 
{๒ คนท่ีมีฉันทะมากนัน้ ถาตัณหา (รวมท้ังมานะ และทิฏฐิ) เขามาแทรกซอนรับชวงจากฉันทะ เขา
ครอบงําจิตใจได  
 ก็อาจทําใหเกดิทุกขหรือผลเสียหายท่ีรายแรงไดมากเหมือนกัน ขอเสนอไวพิจารณาบางบางอยาง เชน 
 - เพราะความรักในความดีงามความบริสุทธ์ิแหงชีวิต ตณัหาอาจเอามาผูกเขาเปนความรักความยดึม่ันใน
ความดีของตน 
 จนในแงหนึ่งเปนเหตุใหคนดีมีความวติกกงัวลมากมายเก่ียวกับการรักษาความดีงามและความบริสุทธ์ิ
แหงชีวิตของตน 



 หวั่นกลัวตอเหตุมัวหมองตางๆ กลัวถูกคนเขาใจผิด เปนทุกขในเร่ืองเชนี้มากมายกวาคนท่ัวไป ขอนี้นาจะ
นํามาพิจารณา 
 ดวยในการศึกษาสาเหตุของส่ิงท่ีจิตวิทยาตะวันตกเรียกวา guilt-feeling.  
 - บางคนมีความตองการอยางแรงกลาท่ีจะสรางสรรคสังคมใหดีงาม หรือสถาปนาความดีงามข้ึนในสังคม 
แตทําไม  
 ไดอยางใจปรารถนา หรือประสบเหตุขัดขวางมาก กเ็กิดความขัดใจ ยึดม่ันในความเหน็ของตนมากขึ้น 
หรือเกิดความ 
 ปรารถนาใหตนไดช่ือวาเปนผูสรางผูสถาปนาสังคมใหมท่ีดีงามนั้น จงึมุงท่ีจะทําใหไดอยางเดียว อาจหัน
ไปใชวิธีรุนแรง 
 กําจัดกวาดลางผูท่ีตนเห็นวาขัดขวางดวยโทสะโดยไมมีความรักหรือปรารถนาความดีงามแกชีวิตของคน
เหลานั้นเลย ฉันทะ 
 ท่ีครอบดวยตัณหา มานะ ทิฏฐิ จึงอาจนําไปสูส่ิงท่ีเรียกวา violence ไดเหมือนกนั 
 - ระบบงาน ระบบสังคม หรือระบบการดําเนินชีวติท่ีมีการแขงขันกันมาก ยอมทําใหคนเกิดความรูสึกนึก
ถึงตัวตน 
 เดนชัดมากข้ึน จึงเปนระบบท่ีสงเสริมความยึดถือตัวตน และเปนเหตุใหคนตองพยายามทําการในทางท่ี
จะสนองภวตณัหา-  
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ความขุนมัว หมนหมอง นอยใจ ขัดเคือง ฟุงซาน หุนหนัเปนตน อาจใหทําการบางอยางผิดพลาดหรือ 
ขาดความสุขุมรอบคอบเกิดผลเสียได โดยนยันี้ ความเปนคนดีจึงยังไมเพียงพอ คนดียงัตองการส่ิงท่ีจะ 
ชวยใหทําความดีโดยไมมีทุกข และเปนคนดีผูไมเปนท่ีแอบแฝงของความช่ัว หรือไมอาจกลับกลายเปล่ียน 
ไปเปนคนไมดีไดอีก พูดงายๆ วาตองการเคร่ืองปองกันไมใหตณัหายอยกลับเขามา ไดแกตองการปญญา 
ท่ีจะทําจิตใจใหหลุดพนเปนอิสระ นี่คือจุดท่ีคนตองการโลกุตธรรม [๑ และความใหฉันทะทําหนาท่ีนํา
ชีวิต 
ไปถึงจุดหมายข้ันนี้ดวย] 
        กอนจบเรื่องนี้ เห็นควรพูดถึงปญหาขอหนึ่ง ท่ีมีผูสงสัยอยูไมนอย คือขอสงสัยวา พระอรหนัตเปนผู
หมดส้ินตัณหา 
แลว เม่ือไมมีตัณหาซ่ึงเปนแรงชักจูงการกระทําตางๆ พระอรหันตมิกลายเปนผูอยูนิ่งเฉย ไมกระตือรืนลน 
ไมอยากทํา 
อะไร กลายเปนคนไมมีชีวติชีวาไปหรือ อีกอยางหนึ่ง ท่ีวาพระอรหนัตก็เปนอยูดวยปญญา จะอยูอยางไร 
มีแตปญญาไมมี  
ตัณหา จะทําการอะไรไดหรือ ความจริงเร่ืองราวเทาท่ีอธิบายมาในตอนน้ี ก็มีคําตอบสําหรับปญหานีอ้ยู
แลว เพราะได  
แสดงใหเห็นวามิใชตัณหาอยางเดยีวเทานัน้ท่ีเปนแรงจูงใจชักนําพฤติกรรมของคน อยางไรก็ตาม การพูด
ถึงเร่ืองนี้ มีแงท่ี  
ชวยใหเขาใจความหมายของตัณหาชดัเจนมากข้ึนอีก จึงควรกลาวถึงไวดวย 
        แงท่ีหนึ่ง ถามองวาการเคล่ือนไหวเปนลักษณะท่ัวไปอยางหนึ่งแหงชีวิตของคนสัตว คนสัตวก็เคล่ือน 
ไหวไปตามความรู อาจเปนความรูเพียงข้ันตอบสนองอารมณท่ีรับรู (ส่ิงเรา) หรือความรูข้ันปญญาท่ี
กําหนด 
ไดวาควรหรือไมควรก็ได ถือเอาวาการเคล่ือนไหวนี้เปนการกระทํา จะเหน็วามีกรณมีากมายท่ีตามปกติ
คน 
สัตวจะเคล่ือนไหวหรือกระทํา แตกลับหยดุ คือไมเคล่ือนไหวหรือชะงักการกระทําเสีย ในกรณีเชนนี้  
จะเห็นไดวาการหยุด การเฉยนิ่ง หรือการไมกระทํา ก็คือการทําอยางหน่ึงนัน่เอง และเปนการกระทํา 
อยางแรงเสียดวย ไดกลาวแลววาตัณหาเปนเหตุใหกระทําการท่ีเปนเง่ือนไข เพื่อไดส่ิงเสพเสวยหรือปก 
ปองรักษาความม่ันคงถาวรของอัตตาท่ียึดถือไว คําวา “กระทํา” ในท่ีนี้ จะตองรวมถึงการไมกระทําดวย 
กรณีท่ีตณัหาจะทําใหกระทําการไมกระทํา อาจมีไดตั้งหลายอยาง เชน ไมกระทํา เพราะถากระทํา กจ็ะ 
เปนเหตุใหตนพรากจากสุขเวทนาท่ีกําลังเสพเสวยอยู หรือเพราะการเคล่ือนไหวไปกระทําการนัน้จะเปน 
เหตุใหตนยากลําบากประสบทุกขเวทนา บางทีแมแตเม่ือการกระทํานัน้จะเปนประโยชนเปนผลดแีทจริง 



แกชีวติ แตตณัหากลัวความยากกลัวความพรากจากสุขท่ีกาํลังเสวยอยู กชั็กจูงไมใหกระทํา คร้ันมนุษย  
พัฒนาปญญาข้ึนมาแลว และสามารถกระตุนฉันทะข้ึนมาเปนแรงจูงการกระทําไดมากข้ึน เม่ือรูวาส่ิงใด 
ควร ส่ิงใดเปนประโยชน มีคุณคาแทจริง มนุษยก็กระทําการนั้นได ท้ังที่เม่ือกระทําจะตองประสบทุกข- 
 - มากยิ่งข้ึน ระบบเชนนี้ถาใชในสังคมท่ีคนมีพื้นในทางฉันทะมาก ก็จะทําใหเกิดความเจริญกาวหนาใน
ดานตางๆ อยาง 
 รวดเร็ว แตพรอมกันนั้นก็จะทําใหเกิดปญหาในทางจิตใจมีความกดดนัและส่ิงท่ีเรียกวา anxiety คนมี
ความทุกขและ 
 เปนโรคจิตกนัมา แตถานําระบบเชนนี้มาใชในสังคมท่ีคนท่ัวไปขาดฉันทะ กน็าจะทําใหสังคมนัน้มีความ
ทุจริต ความ 
 สับสน ฟอนเฟะยิ่งข้ึน (ท่ีวานาจะก็เพราะจะตองพิจารณาปจจัยดานอ่ืนๆ ประกอบดวย)} 
{๑ ขอนี้มุงเนนจุดผานจากสัมปรายิกัตถะหรือประโยชนเบ้ืองหนาสําหรับชีวิตดานใน มาสู ปรมัตถ หรือ
ประโยชนท่ีเปนจุด 
 หมายสูงสุด.}  
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เวทนา และฝาฝนตัณหาทีจ่ะไมใหกระทํา บางคราว ตัณหาเห็นวาจะไดสุขเวทนา จะใหกระทํา แต  
ปญญาเห็นวาทําแลวจะเสียคุณภาพชีวิต กลับไมยอมใหกระทําก็มี การท่ีมนุษยมีปญญามาข้ึน แตตณัหา 
ยังคงอยู กพ็ลอยทําใหตณัหาละเอียดออนข้ึนดวย ตางกค็อยเขาแทรกซอนและอาศัยประโยชนจากกันและ
กัน 
พฤติกรรมของมนุษยผูมีปญญาจึงมีความซับซอนหลายช้ันเชิงกวาสัตวท้ังหลายอ่ืน ขอสําคัญอยูท่ีวาตัณหา 
กับปญญาใครจะเหนือใคร คือตัณหาเปนฝายครอบงําหรือปญญาเปนฝายควบคุม ถาหมั่นใชโยนิโส
มนสิการ 
ปญญาก็คุมได และจะแกกลามากข้ึนเร่ือยๆ จนกระท่ังตัณหาเลิกราหมดไป ถามองอยางท่ีวามานี้ กจ็ะ 
เห็นวา เม่ือยกเอาตัณหาซ่ึงเปนตัวกํากับการกระทํา (รวมทัง้การไมกระทํา) ช้ันนอกออกไปเสียตัวหนึง่ 
แลว การเคล่ือนไหวหรือการกระทํากย็ังคงดําเนินตอไป สวนบทบาทบางอยางท่ีเคยตองกาศัยตัณหาคอย 
บงการเพ่ือปกปองรักษาอัตตา ก็เปล่ียนมาใชปญญาท่ีพัฒนาขึ้นมาอยางเพียงพอแลวชวยบอกนําเพื่อความ 
มีชีวิตที่ดีงามแทน จึงเปนการพนจากอํานาจครอบงําของตัณหาเปล่ียนมาเปนอยูดวยปญญา 
        อีกแงหนึง่ มีสาระอยางเดียวกับแงท่ีหนึ่งนั่นเอง แตมองอยางธรรมดา ดังไดกลาวแลววา เม่ือมอง 
ดูใหลึกซ้ึงถึงแกนแท ตณัหาหาไดเปนแรงจูงใจใหกระทําไม เพราะตัณหามิไดตองการส่ิงหรือภาวะที่เปน 
ผลของการกระทํานั้นโดยตรง ตัณหาใหกระทําตอเม่ือการกระทํานั้นเปนเง่ือนไขอันจําเปนท่ีจะใหไดส่ิง 
ท่ีตัณหาตองการ แตถามีทางอ่ืนใดท่ีจะใหไดส่ิงท่ีตองการโดยไมตองทํา ตัณหาก็จะใหหลีกเหล่ียงการ
กระทํา 
เสีย หันไปเลือกทางไมตองทํานั้นแทน พูดงายๆ วาไมใหทํา ตัณหาจึงเปนแรงจูงใจไมใหกระทําเสียมาก 
กวา เม่ือจะจูงใจไมใหทํานัน้ ตัณหาอาจแสดงออกในรูปของความเกียจคราน โดยติดอยูกับสุขเวทนาท่ี  
กําลังเสพเสวยในภาวะเดิมไมอยากพรากจากไป หรือแสดงออกในรูปของความกลัว เชน กลัวจะประสบ 
ทุกขเวทนาในเวลากระทําการ หรือกลัวสูญเสียความมั่นคงถาวรยิ่งใหญของอัตตาเปนตน บางคราวในเม่ือ 
การไมกระทําจะเปนเง่ือนไขใหตัณหาไดส่ิงท่ีมันตองการ คือไดเวทนาอรอยเพิ่มข้ึนหรือเสริมความถาวร 
ม่ันคงยิ่งใหญของอัตตาไดมากข้ึน ตัณหากใ็หไมทํา โดยไมคํานึงวาผลดีงามแทจริงท่ีพึงเกิดจากการกระทํา 
นั้นจะเสียไปหรือไม เชน เด็กคนหนึ่งไมยอมไปโรงเรียนเพราะรูวาทําอยางนั้นแลวคุณแมจะตองเอาใจ 
เพิ่มสตางคคาขนมให (ในกรณีนี้จะเหน็ไดชัดวา การไมทําคือการกระทําอยางแรง) หรือเหมือนอยางคน 
ท่ีหยุดทํางานดวยเหน็แกจะไดเสพสุราเลนการพนนั และคนยอมรับเงินคาจางใหงดเวนการกระทําท่ีถูก 
ตองบางอยางเปนตน หรืออยางในกรณีของความเกยีจคราน ของบางอยางในบานหรือในโรงเรียนสมควร 
จะทําหรือชวยกันทําข้ึนเองได กลับยอมเสียเงินไปซ้ือหามา เปนตน เปนเหตุใหเสียสันโดษ คือไมได  
ความเอิบอ่ิมพงึพอใจจากส่ิงท่ีเปนผลสําเร็จแหงการกระทําของตนเอง ในกรณีเหลานีท้ั้งหมด ส่ิงท่ีจะ 
ชวยใหเกิดการกระทําได กคื็อ ปญญาท่ีทําใหรูเขาในอยางถูกตองซ่ึงส่ิงท่ีมีคุณคาเปนประโยชนแทจริง 



รูวาอะไรควรทําอะไรไมควรทํา ซ่ึงทําใหเกิดฉันทะท่ีจะทําส่ิงนั้นๆ ใหเกิดใหมีสําเร็จข้ึน อนึ่ง แมใน 
กรณีท่ีใหกระทํา การกระทําดวยตัณหาก็ไมปลอดภัย เพราะความเปนเง่ือนไขดังไดกลาวแลว ทําใหมี  
สูตรวา ตัณหาใหทําเพราะพอใจเวทนาอรอยท่ีไดจากการกระทํานั้น ยิง่ทํายิ่งอรอยกย็ิ่งชอบใจ และยิ่ง  
ชอบใจกย็ิ่งทํา ทําจนกระท่ังผลดีทีพึงประสงคจากการกระทํานั้นเสียหายหรือลมเหลวไปก็มีบอยๆ สวน  
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ฉันทะท่ีเกดิสืบเนื่องมาจากปญญา จะจูงใจใหกระทํา เพราะพอใจผลดหีรือภาวะดีงามท่ีเกิดมีข้ึนจากการ 
กระทํานั้น ยิ่งทํายิ่งเหน็ผลดีคือภาวะดีงามเพิ่มพูนกาวหนาข้ึน ก็ยิ่งพอใจ และยิ่งพอใจก็ยิ่งทํา ทําจนกวา 
ภาวะดีงามนัน้จะเต็มเปยมบริบูรณ เปนการทําเทาท่ีพอดกีับวัตถุประสงค โดยนัยนี้ ตณัหาเปนแรงจงูใจ 
ไมใหทํา และแมเม่ือจูงใจใหทํา ก็ไมปลอดภัย ใหเกิดผลรายมากกวาผลดี จึงควรทําตนใหพรอมท่ีจะเลิก 
ใชเลิกอาศัยมัน โดยหันไปสรางเสริมปญญา ปลูกฉันทะข้ึนมาแทน 
        แงตอไป ซ่ึงรวมอยูในความท่ีกลาวมาแลวเชนกัน แตแยกออกมาพูดเพื่อใหชัดยิง่ข้ึน กลาวคือ ในการ 
ท่ีจะดําเนินชีวติดวยปญญานัน้ พึงทราบวาเม่ือปญญาเกิดข้ึน มันมิไดเกดิลําพังตัวเปลาๆ เทานั้น แตยัง 
พวงเอาคุณธรรมบางอยางเกดิตามมาดวย เพราะวา เม่ือเกดิปญญารูเขาใจมองเห็นความจริงของส่ิง
ท้ังหลาย 
ลึกซ้ึงกวางขวางออกไปก็ดี มองเห็นภาวะดีงามและคุณคาของส่ิงท้ังหลายน้ันๆ ก็ดี ถาไมปลอยใหตัณหา 
แทรกเขามาชิงตัดหนารับชวงไปเสียกอน ก็ยอมจะตองเกิดความรูสึกซาบซ้ึงมีใจโนมนอมไปหาคุณคา
และ 
ภาวะดีงามนัน้ พรอมท้ังอยากใหส่ิงนัน้ๆ ดาํรงอยูในภาวะดีงามท่ีเปนอุดมสภาวะและทรงไวซ่ึงคุณคาอัน 
สมบูรณของมัน โดยนัยนี้ ถาส่ิงท่ีประสบยังไมบรรลุอุดมสภาวะและคุณคาอันสมบูรณ กย็อมเกิดมีฉันทะ 
ท่ีจะกระทําใหสําเร็จตามนั้น นี้เปนกรณีเกีย่วกับส่ิงท้ังหลายโดยท่ัวไป แตถาเปนกรณขีองสัตวบุคคล 
ภาวะ 
จิตท่ีเกิดข้ึนในลักษณะท่ีคลายคลึงกันนี้ มีช่ือพิเศษวา เมตตา คือความรัก ความปรารถนาดี  อยากใหสัตว  
บุคคลอ่ืนดํารงอยูในภาวะดีงามประสบประโชนสุข บรรลุอุดมสภาวะของเขา คือ ความเปนอิสระหลุด 
พนจากส่ิงบีบค้ันครอบงํากายใจ แตถาสัตวบุคคลนั้นดํารงอยูหางจากภาวะดีงาม ปราศจากประโยชนสุข 
คือยากไร เดือดรอน ประสบทุกขฺ ติดอยูในส่ิงบีบค้ัน ผูมัดกายใจ ผูท่ีประกอบดวยปญญาอันถูกตอง 
หรือปญญาบริบูรณท่ีตัณหาไมรับชวงนี้ กจ็ะมีใจหวัน่ไหว อยากแกไข ตองการชวยเหลือปลดเปล้ืองให  
เขาหลุดพนจากทุกขจากสังโยชนท่ีเปนพันธนาการ ภาวะจิตท่ีคิดอยากชวยเหลือเผ่ือแผอิสระภาพใหนี้ มี
ช่ือ 
พิเศษเรียกวา กรุณา เปนองคธรรมท่ีเกิดมีมาเองตามธรรมดาของกระบวนธรรมแหงเหตุปจจยั ในเมื่อมี  
ปญญาอันเห็นชอบบริสุทธ์ิ และประสบอารมณคือสัตวบุคคลผูตกทุกข สําหรับปุถุชน ปญหาเกดิข้ึนใน 
แงท่ีวา เม่ือรับรูหรือประสบอารมณอยางนี ้มักมีอวิชชาตัณหาครองใจเสียกอน คือเขากําลังแสวงหาเวทนา 
อรอยเพื่อจะเสพอยูเสียบาง กาํลังหวงกังวลพะวงเกีย่วกับความม่ันคงถาวรยิ่งใหญของอัตตา มีตัวตนที่
กําลัง 
ตองการความพะเนนพะนอ หรือคอยรอการกระทบอยูเสียบาง เลยไมมีชองใหปญญาโลงบริสุทธ์ิเกิดข้ึน 
และนําเอากรุณาเขามาได แตอาจมีบางบางเวลาท่ีจิตใจของปุถุชนนั้นวางโลงโปรงเบา และเขาใชโยนิ- 



โสมนสิการคือการทําใจแยบคาย หรือคิดถูกทางถูกวิธีตามสภาวะและเหตุผล ตัดโอกาสของอวิชชา-
ตัณหา 
เสีย ปญญาบริสุทธ์ิก็เขามาเปดชองทางใหกรุณาแลนผานออกไปได ภาวะจติท่ีประกอบดวยกรุณาก็เกิด 
ข้ึนแกปุถุชนนัน้ แตสําหรับพระอรหันตผูส้ินอวิชชา-ตัณหา ไมมีความคิดพะวงในการแสวงหาส่ิงเสพ 
เสวยเวทนา หรือความหวงกงัวลเกี่ยวกับความม่ันคงถาวรยิ่งใหญของตัวตน ปญญาบริสุทธ์ิยอมพรอมอยู  
ตลอดเวลาท่ีจะเปดรับเอากรุณาเขามา ไมวาในเวลาใดก็ตามท่ีประสบอารมณ คือสัตวบุคคลผูตกทุกขคิด 
อยูในสังโยชนเคร่ืองพันธนาการ โดยนัยนี้ ความส้ินอาวิชชา-ตัณหา-อุปาทานแลวจึงเปนเพียงเคร่ืองชําระ  
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ใหการกระทําของพระอรหนัตเปนไปโดยบริสุทธ์ิ ปลอดภัยไรโทษ ปราศจากกิเลสเชนความกลัวและ
ความ 
เกียจครานท่ีจะเหนี่ยวร้ัง [๑ สวนพลังกํากบัและนําการกระทําของทานก็คือปญญาและกรุณา] การเคล่ือน 
ไหวและการกระทําของพระอรหันตท้ังหลายมีพระพุทธเจาเปนตน เม่ือไดปญญาสองนําทาง [๒ และมี
กรุณา 
เปนแรงสงมุงสูเปาหมาย] ยอมเปนไปไดอยางเขมแข็งจริงจัง ใหเกิดงานยิ่งใหญท่ีเรียกวาพุทธกจิและ 
ศาสนกิจตางๆ มีผลคือพุทธธรรมและพระพุทธศาสนาท่ีดํารงอยูยั่งยืนมาจนบัดนี้ เปนตน 
        เพื่อสะดวกในการพจิารณา อาจสรุปขอความกําหนดเกีย่วกับตัณหาและฉันทะไดดังนี ้
                                ตัณหา                          ฉันทะ 
ความหมายเบ้ืองตน -ความอยาก ความรานรน ทะยานอยาก   -ความยินดี พอใจ ความใฝ รัก อยาก 
          คือ อยากไดหรืออยากเอา อยากเปน  คือใฝธรรม ใฝดี ใฝสัจจะ อยากรู 
          อยากไมเปน; ตองการเสพ      อยากทํา; ตองการธรรม 
ความหมายตามหลัก  -ความอยากไดส่ิงเสพเสวยท่ีอํานวยสุข -ความยนิดีในภาวะท่ีส่ิงนั้นๆ เปนส่ิงท่ี  
          เวทนา อยากในภาวะม่ันคงถาวรของ   ดี ตองการภาวะดีงามและความดํารง 
          อัตตา อยากใหอัตตาพราก ขาดหาย   อยูในอุดมสภาวะของส่ิงท้ังหลาย อยาก 
          สูญส้ินไปจากภาวะท่ีไมปรารถนา   ทําใหคุณคา หรือภาวะท่ีดี งอกงาม 
                           ข้ึนจนบรรลุอุดมสภาวะ 
{๑ พุทธคุณโดยสรุปทานถือกันมาเปนหลักวา มี 2 อยางคือ 1. ปญญา ซ่ึงใหสําเร็จพทุธภาวะ ความเปน
อัตตนาถะ และ 
 อัตตหิตสมบัติ เปนตน และ 2. กรุณา ซ่ึงใหสําเร็จพุทธกจิ ความเปนโลกนาถและปรหิตปฏิบัติ เปนตน (ดู 
วินย. 
 ฎีกา 1/366; วิสุทธิ.ฎีกา 1/338) ในภายหลัง บางคร้ังทานเนนวิสุทธิคุณแยกออกมาเปนขอหนึ่งดวย แต
ตามปกติก็  
 ถือวา วิสุทธิคุณเนื่องอยูในพระปญญาอยูแลว เพราะเปนผลเกิดเองจากการตรัสรู ทานจึงไมแยกเปนขอ
ตางหาก; 
 ในคัมภีรวชิรพุทธิฎีกา (ฉบับพมา หนา 34, ฉบับไทยยังไมไดพิมพ) แสดงไววา พุทธกิจมี 2 อยางคือ ญาณ
กิจ และ 
 กรุณากจิ แปลงายๆ วา งานท่ีทรงทําดวยพระญาณ และงานท่ีทรงทําดวยพระกรุณา; ปญญาของ
พระพุทธเจาและ 
 พระอรหันตท้ังหลาย ปลอดจากอหงัการมมังการ และกรุณาก็ปราศจากเสนหาและความโศก สวนมนุษย



ปุถุชนมีกรุณา 
 ก็ยังเปนกรุณาเทียม คือ ยังมีเสนหาเปนความรักผูกพันเยื่อใยติดในบุคคล และมีโศก ยามสงสารใคร ก็ยังมี
จิตใจเหี่ยว 
 แหงหมองเศรา ไมโปรงผองใส 
         อนึ่ง เม่ือพระพุทธศาสนาแตกแยกออกเปน 2 นิกายแลว ฝายเถรวาทเนนดวยปญญา มหายานเนน 
 ดานกรุณา} 
{๒ ในอรรถกถามีคําเทียบความนี้เชน “กรุณาเวคสมุสสาหิตมานส” แปลเอาความวา (พระพุทธเจา) ทรงมี
พระหฤทัย 
 อุตสาหะข้ึนดวยกําลังแหงกรุณา (จึงทรงแสดงธรรม; ธ.อ.1/1, เทียบใน อิติ.อ.419 มีคําวา กรุณาสมุสฺสา
หิต) และ 
 พึงอางพระบาลีแสดงความปรารภเม่ือพระพุทธเจาจะทรงเร่ิมประกาศพระศาสนาวา “สตฺเตสุ จ การุณฺณต 
ปฏิจฺจ” 
 ความวา “(พระผูมีพระภาค) ทรงอาศัยพระการุณยภาพ (จงึทรงพิจารณาดูชาวโลก)” ดู วินย.4/9/11=ม.มู.
12/ 
 323/325=ส.ส.15/557/202; ที.ม.10/44/43.}  
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                        ตัณหา                        ฉันทะ 
กระบวนธรรม        -(อวิชชา+) เวทนา-ตัณหา                  -โยนิโสมนสิกา-ฉันทะ- 
                 ปริเยสนา                 อุตสาหะ 
ส่ิงท่ีประสงค        -อารมณ 6 (ส่ิงเสพเสวยท่ีอํานวยสุข  -ธรรม, กุศล (ความจริง ความดีงาม 
         เวทนาหรือพะนออัตตา) อามิส          คุณภาพชีวิต) 
ลักษณะพึงสังเกต -มีอัตตาเปนศูนยกลาง จะเอาเขามา  -ไมพัวพนักับอัตตา โนมนอมไปหา 
        -มุงหาสุขเวทนาหรือส่ิงพะนอตน    -มุงอรรถะคือส่ิงท่ีมีคุณคาเปนประโยชน  
                           แทจริงแกชีวิตและแกทุกส่ิง 
                -มืดหรือไมคํานึงถึงความรูความเขาใจ-เกิดจากความรูความเขาใจ เหน็คุณคา 
                 คุณโทษเปนตนของส่ิงนั้นๆ     สัมพันธกับปญญา 
                -เปนเง่ือนไขกับการกระทํา ไมตอง  -เปนเหตุกบัการกระทํา เปนจุดเร่ิมตน 
                 การการกระทํา             หรือสวนหนึ่งของการกระทํา 
                -ผลประโยชนตอบแทนเปนตัวกําหนด    -จุดมุงหมายของงานน้ันเองเปนตัว 
                 การกระทํา              กําหนดการกระทํา 
อาการ-ผลตอจิต -กระวนกระวาย เรารอน ไมสงเสริม  -สบาย สงบ สมาธิ ชวยใหเกดิสมาธิ 
         สมาธิ เชน ชอบใจ อยากไดอยากเอา   เชน ช่ืนชมในความดีงามของคน คํา 
         อะไร แลวจิตคิดพลานปนปวนไป   สอน หรือธรรมชาติ จิตดื่มด่ําซาบซ้ึง 
                           สงบต้ังม่ัน 
              -ความของคับใจ ทุกขตางๆ โรคทางจิต-เอ้ือตอสุขภาพจิต 
วิธีปฏิบัติ        1. นัยตรง : พึงละโดยถอนขาด     -พึงกระทําคือสรางข้ึนและปฏิบัติตาม 
                -เกิดท่ีไหน ดับหรือละท่ีนั้น          -ระงับดวยการทําใหสําเร็จตามนั้น 
                -ควบคุมโดยเพิ่มปญญาและฉันทะ 
                2. อุบาย : อาศัยตณัหาละตัณหา 
                -ใหตัณหาเปนปจจัยแกฉันทะ (หนุน- 
                 ฉันทะ) 
        เทาท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ เทากับเปนการแสดงหลักการอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนาวาคนเรานี้ โดย 
ธรรมชาติ ยอมมีแรงจูงใจท้ังฝายดีและฝายช่ัว ซ่ึงพรอมท่ีจะนําออกมาใชได การกระทําท่ีดีงาม กิจกรรม 
ทุกอยางท่ีเปนไปเพื่อแกปญหาของมนุษย ตลอดจนการบรรลุจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา จะตอง 
อาศัยแรงจูงใจฝายดีท่ีเรียกวาฉันทะ ทํานองเดียวกับท่ีการกระทําความช่ัว และกิจกรรมที่กอปญหาสราง  
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ความทุกขทุกอยางยอมถูกกระตุนดวยตัณหาท่ีมีอวิชชาเปนมูลราก ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีของกระบวนการล 
ฝกอบรมส่ังสอนทุกอยาง ไมวาจะเรียกช่ือวาการศึกษาหรือการปฏิบัติธรรม หรือช่ืออ่ืนใดกต็าม ท่ีจะตอง 
ชวยใหบุคคลปลุกฟนฉันทะข้ึนมาเปนพลักชักจูงการกระทําและนําชีวิตไปสูจุดหมายท่ีดีงาม ซ่ึงอํานวย 
ประโยชนสุขท่ีแทจริงท้ังแกชีวิตเองและแกโลกท่ีแวดลอมอยู  
        ถาสรางฉันทะคือความรักธรรมหรือความใฝดีนี้ข้ึนมาเปนคูแขงกบัตัณหาที่อยากไดอยากปรนเปรอ
ตน 
เองนั้นไมสําเร็จ ก็หวังไดยากนักท่ีจะแกไขขจัดปญหาความช่ัวรายนานาในสังคมปจจบัุนหรือจะทํางาน 
พัฒนาท่ีดี ใหเปนผล เพราะใจคนพรอมท่ีจะไหลไปตามตัณหาอยูแลว การจะใชแตพลังฝายลบมาหักหาม 
เชน บอกวาอยาทําผิดศีล อยาละเมิดระเบยีบ เปนตน หาเพียงพอไม เพราะแมแตการรักษาศีลนั้นเอง 
ขาดฉันทะเสียแลวกแ็ทบจะทําไมไหว ฉันทะท่ีเปนพลังฝายบวกดวยกนัแตเปนปฏิปกษกนักับตัณหานี่
แหละ 
จะเปนตัวยับยัง้ ขมและปราบตัณหาที่ไดผล เปนกุญแจสําหรับท่ีจะไขความสําเร็จในการแกปญหาความ 
ช่ัวรายท้ังหลาย และชวยใหกาวหนาไปในกุศลธรรมไดสําเร็จ ถาเด็กรักความสะอาดเรียบรอยเสียแลว ก็  
ยากนกัท่ีเขาจะตามใจตัณหายอมท้ิงขวางเศษของลงอยางมักงาย ถาเขาทําอะไรเปรอะเปอน กย็ากนักท่ี 
เขาจะยอมปลอยใหท่ีนั้นเลอะเทอะอยูตอไป หรือแมแตคนอ่ืนมาทําเปอนเปรอะไว กย็ากท่ีเขาจะตองรอ 
สัญญาใหไดรางวัลกอนจึงจะทําความสะอาด 
        ฉันทะเปนปจจยัสําคัญอยางหนึ่งซ่ึงทําใหคนดีมีความทุกข ในเม่ือเขายังเปนปุถุชนผูถูกครอบงําดวย 
ความยึดติดถือม่ัน และอาจใหเขาทําการรุนแรงกอความเสียหายข้ึนก็ได ถาท้ังเกิดความยึดม่ันและท้ังสติ  
ปญญาก็ไมเพยีงพอ แตมันกเ็ปนพลังสําคัญท่ีจะใหเร่ิมกาวหนาไปไดในกุศลธรรม จึงจําเปนจะตองปลุก 
ฟนข้ึนอยางรูเทาทัน สวนโทษท้ังสองแงท่ีเกิดจากความเปนปุถุชนนัน้ ยังมีทางหลีกเล่ียงและแกไขได ดัง 
จะศึกษากันตอๆ ไป 
        ถาธรรมฉันทะหรือกุศลฉันทะมีกําลังแรงกลา ก็ยอมขมกําลังตัณหาได ในทางราย ความริษยา 
ทําใหเห็นคนอื่นไดดี ทนอยู(ท่ีจะไมกีดกันหรือทําราย)ไมได ฉันใด ในฝายดี ดวยกศุลฉันทะถายังไมบรรลุ  
ความดีงามสูงสุด ก็ทนหยุดนิ่งเฉย (ท่ีจะไมทําใหด)ี ไดได ฉันนั้น เม่ือฉันทะมีกําลังแรงกวาตัณหา นัก- 
เรียนนกัศึกษา ท้ังท่ีวาตนคนควาเขียนคําตอบเพียงคร่ึงแรกก็พอท่ีจะสอบผานไดคะแนนดี แตกลับเพียร 
ขวนขวายใหเขาถึงความรูจริงแทหรือรวบรวมความรูใหไดมากจนสุดกําลัง พอคา ท้ังท่ีผลิตของ
ออกจําหนาย 
อยางนี้ กพ็อท่ีจะบังตาลูกคาใหถูกใจขายไดกําไรดี แตกลับพยายามทําสินคาของตนใหดดีวยคุณภาพ
แทจริง 
ขาราชการหรือคนทํางาน ท้ังท่ีทํางานเร่ือยๆ ก็พอท่ีจะไดเงินเดือนหรือคาตอบแทนอยางสบาย แตกลับ 



มุงหนาทํางานใหสัมฤทธ์ิผลอยางดีท่ีสุดแหงหนาท่ีของตน เพื่อนรวมงานหรือผูบังคับบัญชา เม่ือผูรวมงาน 
หรือผูใตบังคับบัญชาของตนสรางผลสําเร็จท่ีดีข้ึนได ท้ังท่ีเกิดความริษยาตามธรรมดาของปุถุชน แตกลับ 
ชวยกันสงเสริมประกาศเพื่อใหความสําเร็จนั้นเปนประโยชนกวางออกไปแกสวนรวม ผูปกครอง ท้ังท่ีรู  
วาถาปลอยใหประชาชนไมมีความรูไมมีโอกาสในเร่ืองอยางนี้ๆ ตนจะเสวยผลประโยชนมีฐานะมั่นคงอยู   
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นิ่งเฉยอยางสุขสบาย แตเพราะเหน็แกความดีงามสูงสุดและความเจริญงอกงามของราษฎร กลับขวนขวาย 
ใหความรูและโอกาสท่ีสมควรแกประชาชน คนผูอยูในฐานะจะเอาเปรียบได ก็ไมยอมเอาเปรียบ ผูท่ีได  
เปรียบเขาอยู ก็ไมยอมนิ่งเสวยความไดเปรียบอยูเฉย ท่ีเปนเชนนี้ เพราะกลัวเสียธรรมมากกวากลัวเสีย 
ผลประโยชน ตรงขามกับตัณหาซ่ึงยอมเสียธรรมดีกวายอมเสียผลประโยชน [๑ เพราะธรรมฉันทะนี้แหละ 
จึงทําใหพระโพธิสัตวทุมเทพระองคยอมสละชีวิตบําเพญ็ประโยชนสุขแกสรรพสัตว] [๒ และเพราะรัก 
โพธิญาณ มุงหมายเด็ดเดีย่วตอสัจธรรม เจาชายสิทธัตถะจึงสละความสุขสําราญในราชสมบัติ เพียรฝา 
ความเปนอยูท่ีอยากลําบาก บําเพ็ญโพธิมรรคาจนไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา] 
{๑ พึงสังเกต คําวา สรรพสัตว สํานวนปจจุบันเอาแค มวลชน} 
{๒ ตวัอยางพฤติกรรมเน่ืองดวยตัณหาและฉันทะ ตอไปนี้ หากช้ีแจงขยายความไว กจ็ะยดืยาวกนิเนื้อท่ี
มาก จึงเพยีงเสมอ 
 เปนขอสําหรับพิจารณา 
         บางคนชอบเรียบรอย เพราะอยากหรูหรา แตบางคนชอบเรียบรอย เพราะอยากใหทุกอยางเปนไป
ดวยดี อยาง 
 แรกเปนแรงจงูใจเกดิจากตณัหา ความอยากหรูหราเปนเพียงเง่ือนไขใหตองการเรียบรอย จึงทําให
ฉาบฉวย ผิดเผิน 
 เกินพอดี และอาจกอปญหาไดมากมาย สวนแรงจูงใจในกรณหีลังไดแกธรรมฉันทะ 
         ความทําการดวยตัณหา คอยหวงจะเอาชนะคน คนทําการดวยฉันทะ มุงแตจะเอาชนะงาน คนทํางาน
ดวยตัณหา 
 ทําฮือฮาใหญโตเม่ือเร่ิมตน พอหายโฉงฉางต่ืนเตน ก็ซบเซารามือหรือลักปดลักเปด คนทํางานดวยฉันทะ 
ทําจริงจัง 
 ยั่งยืนจนเสร็จ คนหนักในตัณหา เอาแตสนุกสนานเฮฮาอยูไปวนัๆ (กรณีนี้อาจมีปจจัยซับซอน เชน เอา
ความรูแนว 
 วิปสสนามาเปนขออาง) คนหนักในฉันทะสามารถคิดการ ทําการเพ่ือผลดีงามระยะยาว (กรณีนีอ้าจมี
ปจจัยซับซอน  
 เชน ถามีฉันทะมาก เม่ือตัณหาเขาเปนปจจัยหนุน ก็อาจยิ่งวางแผนใหญโต) ตัณหามกังาย ฉันทะไมกลัว
ยาก 
         คนมีธรรมฉันทะ ใครรูขอบกพรองของตนและกิจของตน ยินดีปรีดาท่ีไดรับรูรับฟง เพราะได
เคร่ืองช้ีชองท่ีจะ 
 ปรับปรุงตนและกิจของตนใหสมบูรณยิ่งข้ึน อยางนอยกไ็ดแงท่ีจะตรวจตราใหม่ันใจในความสมบูรณนั้น 
สวนคนหนัก 



 ในตัณหา มัวหวงความม่ันคงยิ่งใหญของภาพตวัตน จึงคอยรับแตความกระทบกระเทือนบีบค้ัน และ
วุนวายกับการ 
 ปกปองตัวตนนั้นเสีย ไมไดประโยชนจากคําตําหนิวจิารณ  
         ตัณหาทาํใหมักงายในวิธีการ ตนจะไดสําเร็จไมวาดวยวิธีช่ัวรายไรธรรมอยางไร เอาท้ังนั้น สวนคนมี
ธรรม 
 ฉันทะ นอกจากตองฉลาดในวิธีการแลว ยังตองใหวิธีนัน้ชอบธรรมดวย การใชธรรมฉันทะจึงตองการ
สติปญญา 
 ความสามารถเหนือกวาปกติ  
         เด็กบางคน เคร่ืองใชของเลนเสีย ท้ังที่มีเงินเกนิพอท่ีจะซ้ือหาของใหม แตนั่งแกไขอยูนัน่แลว ผูใหญ
ไมพึงมอง 
 เพียงในแงความประหยดั ความประหยัดอาจเปนเพยีงปจจัยประกอบ ส่ิงสําคัญคือนั่นอาจเปนเคร่ืองแสดง
ถึงธรรม 
 ฉันทะ เดก็ตองการใหส่ิงท่ีเขาเกี่ยวของเปนไปในภาวะดีงามสมบูรณ อยางนอยก็อยากรูความจริง พงึ
สงเสริมใหถูกเปา 
         ผูมีธรรมฉันทะ พึงระวงัทางผิดพลาดท่ีสําคัญ 2 อยาง คือ 1. ปลอยใหตณัหาเขามาแทรก สวมรับหรือ
ชิงเอา 
 บทบาทไปทําแทนหรือตอจากฉันทะ เชน แกไขอะไรไมสําเร็จแลวเสียใจตนไมเกง (ตัวอยางนี้ออนๆ ไม
เลวราย) 
 2. ขาดความรูหรือไมแสวงปญญา ผูรักธรรมจะตองรูแนชัดดวยวาอะไรเปนธรรม มิฉะนั้นอาจทําการ
ผิดพลาดได ความ 
 รักธรรมและความรูธรรมตองมาดวยกัน จึงจะทําความจริง ความถูกตองดีงามท่ีประสงคใหสําเร็จได (ขอ
นี้ชวยเนน 
 หลักการใหญของพุทธธรรมท่ีถือปญญาเปนองคธรรมหลักในมรรคาแหงการพัฒนาชีวิต)}  
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ตอน 4 : ชีวิตควรใหเปนอยางไร ? 
บทความประกอบท่ี} 
ความสุข                   } 
                        บทท่ี 15        
        ลักษณะสําคัญของนิพพานท่ีสืบเนื่องมาจากความหมายวา “ดับ” ซ่ึงนับวาเดนนาสนใจมีอยู 3 อยาง 
คือ ดับอวิชชา หมายถึงการเกดิญาณทัศนะอันสูงสุด หยั่งรูสัจธรรม ดับกิเลส หมายถึงกาํจัดความชัว่ 
ราย และของเสียตางๆ ภายในจิตใจ หมดเหตุท่ีจะกอปญหาความเดือดรอนวุนวายตางๆ แกชีวิตและ 
สังคม และ ดบัทุกข หมายถึง หมดความทุกข บรรลุความสุขอันสูงสุด เฉพาะลักษณะท่ีสามคือ 
ความสุข หรือความดับทุกขส้ินทุกขนี้ แมจะไดย้ําไวบางแลวในตอนวาดวยภาวะจิตของผูบรรลุนิพพาน 
แตยังมีขอท่ีควรศึกษาเปนพเิศษอีกบางอยาง จึงนํามากลาวเพิ่มเติมไวตางหาก ณ ท่ีนี้  
        ความสุขมีความสําคัญมากในการปฏิบัติธรรทางพระพุทธศาสนา อาจกลาวไดวา พุทธจริยธรรม 
ไมแยกตางหากจากความสุข เร่ิมแตข้ันตน ในการทําความดีหรือกรรมดีท่ัวๆ ไปท่ีเรียกวาบุญ ก็มีพทุธ 
พนจตรัสวา [๑ “บุญเปนช่ือของความสุข”] ในการบําเพญ็เพียรทางจิตหรือเจริญภาวนา ความสุขก็เปน
ปจจัย 
สําคัญท่ีชวยใหเกิดสมาธิ ดังพุทธพจนวา [๒ “ผูมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน (เปนสมาธิ)”] และเม่ือจิตเปนสมาธิ  
บรรลุฌานแลว ความสุขก็เปนองคประกอบของฌาน [๓ ดังท่ีเรียกวาองคฌานตอไปอีกจนถึงฌานท่ี 3] 
ฌาน 
สมาบัติท่ีสูงกวานั้นข้ึนไป [๔ แมจะไมมีสุขเปนองคฌานแตก็กลับเปนความสุขท่ีประณีตยิ่งข้ึนไปอีก] 
จะด 
หมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือ นิพพาน ก็เปนความสุข [๕ และเปนบรมสุขคือสุขสูงสุดดวย] นอก 
จากนั้น จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาท่ีเปนบรมสุขหรือโพธินั้น ก็พึงบรรลุไดดวยความสุข หรือ
ดวย 
ขอปฏิบัติท่ีมีความสุข [6 มิใชบรรลุดวยความทุกขหรือดวยขอปฏิบัติท่ีเปนทุกข] พระพุทธเจาตรัสวา 
{๑ ขุ.อิติ.25/200/240; องฺ.สตฺตก.23/59/90} 
{๒ เชน ที.ปา.11/455/329; ขุ.ปฏิ.31/183/126; ส.ม.19/379/100; 1392/421} 
{๓ เชน ที.ปา.11/232/233; ม.มู.12/102/72; ฯลฯ ฯลฯ} 
{๔ เร่ืองนีจ้ะบรรยายตอไป} 
{๕ ม.ม.13/287/281; ขุ.ธ.25/25/42 (ดูท่ีมาตางๆ ซ่ึงอางแลวในตอนวาดวยภาวะจิตของผูบรรลุนิพพาน)} 
{๖ ดู ม.มู.12/425-6/457-8; ม.มู.13/504-5/458-9 (พระพุทธเจาตรัสเกี่ยวกับการปฏิบัติของพระองคเอง 
ทุกขในกรณี  



 นี้หมายถึงทุกขเนื่องจากทุกรกิริยา); ไมพึงสับสนกับ ทุกขฺปฏิปทา และ สุขาปฏิปทา ซ่ึงคําวาทุกขในท่ีนั้น
หมายถึง 
 ยากลําบากเทานั้น (องฺ.จตุกกฺ.21/161-3/200-4); พวกนิครนถมีความเหน็วา “ความสุขจะพึงลุถึงดวย
ความสุขไมได,  
 ความสุขจะพึงลุถึงไดดวยความทุกข” ดังนั้น พวกนิครนถจึงบําเพ็ญตบะ กระทําอัตตกิลมถานุโยค คือ
ทรมานตน 
 (ม.มู.12/220/187) พระพุทธเจาเม่ือกอนตรัสรู ก็เคยทรงเขาพระทัยอยางนั้น จึงไดทรงบําเพ็ญทุกรกริิยา
เสียเวลาไป 
 ยาวนาน (ม.ม.13/489/443)}  
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พระองคไดทรงบรรลุถึงความสุขท่ีไมตองอาศัยกามและความสุขอยางอ่ืนท่ีประณีตยิง่ไปกวานั้นแลว จึง 
ทรงยืนยนัไดวาจะไมทรงเวียนกลับมาหากามอีก แตถาพระองคยังไมทรงประสบความสุขท่ีประณีตเชน 
นั้นแลว ก็จะไมทรงสามารถยืนยนัไดวา พระองคจะไมทรงเวียนกลับมาหากามอีก พรอมกันนั้นก็ไดตรัส 
ทํานองเตือนผูปฏิบัติธรรมใหระลึกไววา ถึงหากอริยสาวกจะมองเห็นอยางชัดเจนตามความเปนจริงดวย 
สัมมาปญญาวา กามทั้งหลายมีความหวานช่ืนนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามนี้มากยิ่ง 
นัก แตถาอริยสาวกน้ันยังไมประสบ ยังไมรูจักปติและความสุขท่ีไมตองอาศัยกามหรือความสุขท่ีประณีต 
ยิ่งไปกวานัน้ [๑ ก็ยังวางใจไมไดวาจะไมวกเวยีนกลับมาหากามอีก] และตรัสเตือนภกิษุท้ังหลายไวโดย 
จําเพาะในทํานองเดียวกนัวา ถาผูบวชแลว ยังมิไดประสบปติและความสุขท่ีไมตองอาศัยกาม หรือ  
ความสุขท่ีลึกซ้ึงยิ่งกวานั้น [๒ กิเลสท้ังหลายเชนอภิชฌา พยาบาท ความฟุงซาน เกียจคราน เบ่ือหนาย 
ก็จะเขาครอบงําจิตได] หมายความวาก็จะไมยินดปีระพฤติพรหมจรรยหรือทนประพฤติพรหมจรรยอยู  
ไมได  
        ความท่ียกมาอางเหลานี้ นอกจากจะแสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนาถือความสุขเปนเร่ืองสําคัญ 
แลว ยังใหขอสังเกตตอไปอีกวา การท่ีอริยสาวกละกามนัน้ มิใชเพราะกามไมมีความสุข หรือเพราะ 
พระพุทธศาสนาสอนใหละเวนความสุข พระพุทธศาสนายอมรับความสุขตามท่ีเปนจริง สอนใหปฏิบัติ  
เพื่อบรรลุความสุข และยอมรับวากามมีความสุข แตอริยสาวกละกามเพราะเหน็วากามมีความสุขก็จริง 
แตยังปะปนดวยทุกขมาก และขอสําคัญก็คือ ยังมีความสุขอยางอ่ืนท่ีสุขกวา ลึกซ้ึงประณีตกวาสุขท่ีเกิด 
จากกามหรือความสุขท่ีเกิดจากการเสพเสวยอรอยของโลกอยางสามัญชน อริยสาวกละกามกเ็พราะ 
ไดประสบความสุขท่ีประณีตกวานัน้ ความขอนี้แสดงวาความสุขมีแตกตางกันเปนข้ันเปนระดับ ส่ิงท่ี  
ควรศึกษาในตอนน้ีก็คือวา พระพุทธศาสนาจัดแบงความสุขออกเปนข้ันหรือระดับอยางไร 
        ในคัมภีรอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต ทานจําแนกความสุขออกไปท้ังโดยประเภท และโดยระดับ เปน 
คูๆ มากมายหลายคู เชน สุขของคฤหัสถกับสุขของบรรพชิต กามสุขกบัเนกขัมมสุข โลกียสุขกับ 
โลกุตตรสุข [๓ สุขของพระอริยะกับสุขของปุถุชนเปนตน] [๔ แตวิธีแบงท่ีเปนลําดบัข้ันชัดเจน ละเอียด 
และ 
ดูงายไมซับซอน นาจะไดแกวิธีแบงเปน 10 ข้ัน หรือความสุข 10 ข้ัน ซ่ึงมีในท่ีมาหลายแหง แบงดังนี้]  
        1. กามสุข    สุขเนื่องดวยกามไดแกความสุขโสมนัสท่ีเกิดข้ึนดวยอาศัยกามคุณ} 
        2. ปฐมฌานสุข  สุขเนื่องดวยปฐมฌาน ซ่ึงสงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลาย ประกอบดวย 
                 วิตก วิจาร ปติ สุข และเอกัคคตา 
{๑ ม.มู.12/211/180} 
{๒ ม.ม.13/196/205} 
{๓ ความสุขจดัเปนคูๆ ดู บันทึกพิเศษทายบท} 



{๔ นยั ม.ม.13/100/96; ส.สฬ.18/413/278 4   
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        3. ทุติยฌานสุข สุขเนื่องดวยทุติยฌาน ซ่ึงประกอบดวย ปติ สุข และเอกัคคตา 
        4. ตติยฌานสุข  สุขเนื่องดวยตติยฌาน ซ่ึงประกอบดวย สุข และเอกัคคตา 
        5. จตุตถฌานสุข สุขเนื่องดวยจตุตถฌาน ซ่ึงประกอบดวย อุเบกขา และเอกัคคตา 
        6. อากาสานัญจายตนสมาปตติสุข สุขเนื่องดวยอากาสามัญจายตนสมาบัติ ซ่ึงลวงพนรูปสัญญา 
                     ไดโดยส้ินเชิง ปฏิฆสัญญาลวงลับไปหมด ไมมนสิการนานัตตสัญญา นึกถึงแต  
                     อวกาศอันอนนัตเปนอารมณ  
        7. วิญญาณัญจายตนสมาปตติสุข  สุขเนื่องดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ซ่ึงคํานึงวิญญาณอัน 
                         อนันตเปนอารมณ 
        8. อากิญจัญญายตนสมาปตติสุข  สุขเนื่องดวยอากญิจัญญายตนสมาบัติ ซ่ึงคํานึงภาวะท่ีไมมี 
                 อะไรเลยเปนอารมณ  
        9. เนวสัญญานาสัญญายตนสมาปตติสุข สุขเนื่องดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ อันถึง 
                     ภาวะท่ีมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช 
        10. สัญญาเวทยิตนิโรธสมาปตติสุข  สุขเนื่องดวยสัญญาเวทยิตนโิรธสมาบัติ อันถึงภาวะท่ีดบั 
                 สัญญาและเวทนาท้ังหมด 
        [๑ ถาจะจัดใหยอเขา สุข 10 ข้ันนี้ ก็รวมเขาไดเปน 3 ระดับ] คือ 
        1. กามสุข สุขเนื่องดวยกาม 
        2. ฌานสุข หรือ (อัฏฐ) สมาปตติสุข สุขเนื่องดวยฌานหรือสุขเนื่องดวยสมาบัติ 8 แยกเปน 2 ระดับ
ยอย 
          2.1 สุขในรูปฌาน หรือสุขเนื่องดวยรูปฌาน} 
          2.2 สุขในอรูปฌาน หรือสุขเนื่องดวยอรูปฌาน} 
        3. นิโรธสมาปตติสุข สุขเนื่องดวยนโิรธสมาบัติ  
        สุขท้ัง 10 ข้ันนี้ ทานยอมรับวาเปนความสุขท้ังนั้น หากแตเปนความสุขท่ีดีกวาประณีตลึกซ้ึงยิ่ง  
กวากนัข้ึนไปตามลําดับข้ัน เพราะความสุขข้ันตนๆ มีสวนเสียหรือแงท่ีเปนทุกขแทรกอยูดวยมาก เม่ือ 
เปนสุขข้ันสูงข้ึนไป ก็ยิ่งประณีตบริสุทธ์ิมากข้ึน ทานสอนใหมองความสุขเหลานั้นตามความเปนจริง 
ท้ังดานท่ีเปนสุขและดานทีมี่ทุกขเขามาปน คือมองท้ังสวนดแีละสวนเสีย หรือท้ังแงท่ีเปนคุณและแงท่ี  
เปนโทษ (เรียกเปนคําศัพทวาท้ัง อัสสาทะ และอาทีนวะ) นอกจากนั้นยงัใหรูจักทางออก ทางรอดพน 
หรือภาวะเปนอิสระท่ีดีกวาซ่ึงไมข้ึนตอสวนดีสวนเสียนั้นดวย (เรียกเปนศัพทวา นสิสรณะ) เม่ือเห็น 
โทษของสุขท่ีหยาบ กจ็ะหนายหายติด และโนมใจไปหาสุขท่ีประณีตยิง่กวา เม่ือรูจกัและไดประสบความ 
{๑ ความสุขจดัเปนระดับ (อีกชุดหนึ่ง) ดู บันทึกพิเศษทายบท}  
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สุขท่ีประณีตประจักษกับตัวแลว ก็จะละความสุขท่ีหยาบกวาเสียได มุงบรรลุสุขท่ีประณีตยิ่งข้ึนไปตาม 
ลําดับ อยางนอยก็จะไมมัวเมาหมกมุนในสุขท่ีหยาบนั้นจนเกนิไป เม่ือใดจิตหลุดพนเด็ดขาด แลวตดัเยื่อใย 
ไดส้ิน [๑ ก็จะไมวนเวยีนกลับมาหาความสุขท่ีหยาบอีกตอไป] ความเสวยแตสุขท่ีประณีตสําหรับจติท่ีเปน 
อิสระอยางเดยีว ขอนี้ก็เปนลักษณะดานหนึง่ของความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม 
        เพื่อเสริมความเขาใจในดานนี้ จึงจะนาํคําช้ีแจงทางธรรมท่ีควรทราบเกี่ยวกับความสุขเหลานี้มา 
แสดงไวตามสมควร 
        [๒ “ภิกษท้ัุงหลาย กามคุณมี 5 อยางดงันี้คือ รูปท้ังหลายท่ีรูไดดวยตา...เสียงท้ังหลายท่ีรูไดดวยหู...
กล่ิน 
ท้ังหลายท่ีรูไดดวยจมูก...รสท้ังหลายท่ีรูไดดวยล้ิน...โผฏฐัพพะท้ังหลายที่รูไดดวยกาย ซ่ึงนาปรารถนา นา
ใคร  
นาพอใจ นารัก ชักใหอยากได ชวนใหกําหนัด, เหลานี้แล คือกามคุณ 5; อาศัยกามคุณ 5 ประการเหลานี้  
มีความสุขความฉํ่าใจ (โสมนัส) ใดเกิดข้ึน นี้คือสวนดี (อัสสาทะ, ความหวานช่ืน) ของกามท้ังหลาย”] [๓ 
“นี้ 
เรียกวากามสุข”] 
        “คําวา กาม โดยหัวขอ ไดแกกาม 2 อยางคือ วัตถุกาม (วัตถุอันนาใคร, ส่ิงท่ีอยากได) 1 กิเลสกาม 
(กิเลสท่ีทําใหใคร, ความอยากท่ีเปนตัวกิเลส)} 
        “วัตถุกาม เปนไฉน? รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อันเปนท่ีช่ืนชอบใจ เคร่ืองลาด เคร่ืองหม 
ทาสี ทาส แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา นา ท่ีดิน เงิน ทอง บาน นคิม ราชธานี รัฐ 
ประเทศ กองทัพ คลังหลวง วัตถุเปนท่ีตั้งแหงความติดใคร อยางหนึ่งอยางใดก็ตาม ช่ือวาวัตถุกาม ; อีก
อยาง 
หนึ่ง กามทั้งหลายท่ีเปนอดีต ท่ีเปนอนาคตท่ีเปนปจจุบัน กามที่เปนภายใน ท่ีเปนภายนอกท้ังภายในและ 
ภายนอก ชนดิเลว ชนิดปานกลาง ชนิดประณีต ท่ีเปนของสัตวในอบาย ท่ีเปนของมนษุย ท่ีเปนทิพย ท่ี  
ปรากฏเฉพาะหนา ท่ีบันดาลเอง ท่ีผูอ่ืนบันดาลให ท่ีครอบครอง ท่ีไมไดครอบครอง ท่ีหวงแหน ท่ีไมได  
หวงแหน ธรรมท่ีเปนกามาวจรแมท้ังหมด ธรรมท่ีเปนรูปาวจรแมท้ังหมด ธรรมท่ีเปนอรูปาวจรแมท้ังหมด 
ซ่ึงเปนท่ีตั้งแหงตัณหา เปนอารมณของตัณหา ช่ือวากาม ดวยอรรถวา เปนท่ีตั้งแหงความอยาก ดวยอรรถ
วา 
เปนท่ีตั้งแหงความมัวเมา, เหลานี้เรียกวา วตัถุกาม 
        “กิเลสกาม  เปนไฉน? ความพอใจก็เปนกาม ราคะก็เปนกาม ความชอบใจติดใครก็เปนกาม ความดําริ  
ก็เปนกาม ราคะก็เปนกาม ความครุนคิดติดใครก็เปนกาม, กามฉันท กามราคะ กามนนัทิ กามตัณหา 
กามเสนหา ความเรารอนกาม ความหลงใหลกาม ความหมกมุนกาม กามทวมใจ กามผูกรัดใจ ความถือม่ัน 



{๑ จะเหน็ไดในตอนตนๆ แลววา ผูไดสุขในฌานสมาบัตท่ีิวกเวียนกลับมาหากามสุขอีก มีตัวอยางเปนอัน
มาก และหลาย 
 ทานไดสุขในฌานสมาบัติท้ังท่ียังอยูครองเรือน จึงเสพเสวยสุขท้ังสองอยางไปดวยกนั อยางไรกด็ี ทาน
เหลานี้ท้ังสองพวก 
 ยอมมีพื้นความพรอมมากกวาคนท่ัวไป ท่ีจะสลัดกามสุขและเดินหนาในการปฏิบัตธิรรมท่ีสูงข้ึนไป.} 
{๒ ม.มู.12/197/168} 
{๓ ม.ม.13/398/371; ส.สฬ.18/413/278; องฺ.นวก.23/238/430; ขุ.จู.30/757/390; 365/393.}  
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ในกาม นิวรณคือกามฉันท กามในขอความวา [๑ “นี่แนะกาม เราเห็นรากเหงาของเจาแลววาเจาเกิดข้ึนมา
จาก 
ความดําริ เราจกัไมดําริถึงเจาละ เม่ือทําอยางนี้ เจากจ็ักไมมี” เหลานี้เรียกวากเิลสกาม”] 
        [๒ “ภิกษท้ัุงหลาย เพราะความประชุมพรอมแหงปจจัย 3 ประการ จึงมีการต้ังครรภ...เม่ือใดมารดา
บิดา 
อยูรวมกนั มารดามีระดู ท้ังสัตวท่ีจะเกิดกป็รากฏ, เพราะความประชุมพรอมแหงปจจัย 3 ประการอยางนี้  
ยอมมีการตั้งครรภ; มารดาอุมทองประคับประคองครรภนั้นตลอดเวลา 9 เดือนบาง 10 เดือนบาง ดวย
ความ 
เส่ียงชีวิตเปนอยางมาก ท้ังเปนภาระอันหนัก, คร้ันลวงเวลา 9 เดือน หรือ 10 เดือนแลว มารดาก็คลอด
ทารก 
ในครรภดวยความเส่ียงชีวิตเปนอันมาก อยางเปนภาระอันหนกั แลวเล้ียงทารกท่ีเกดินั้นดวยโลหิตของตน 
; 
ภิกษุท้ังหลาย ในธรรมเนียมของอริยชนถือน้ํานมของมารดาน้ีวาคือโลหิต]  
        [๓ “เด็กออนไรเดียงสา นอนแบหงายอยู ยอมเลน (แมแต) อุจจาระปสสาวะของตนเอง, เธอจะเห็น 
ประการใด ความสนุกนี้ เปนความสนุกของเด็กออนอยางเต็มท่ีส้ินเชิง ใชหรือไม ? 
        “เปนเชนนั้น พระเจาขา” 
        “สมัยตอมา เด็กนัน้แล อาศัยความเจริญเติบโต อินทรียท้ังหลายแกกลาข้ึน ยอมเลนเคร่ืองเลน
ท้ังหลาย 
สําหรับเด็ก คือ เลนไถนอยๆ เลนตีไมหึ่ง เลนหกขะเมน เลนกังหันนอยๆ เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ 
เลนธนูนอยๆ, เธอจะเหน็ประการใด ความสนุกนี้ดกีวาและประณีตกวาความสนุกอยางกอน ใชหรือไม?” 
        “เปนเชนนั้น พระเจาขา” 
        “สมัยตอมา เด็กนัน้ อาศัยความเจริญเติบโต อินทรียท้ังหลายแกกลาข้ึน มีกามคุณทั้ง 5 พร่ังพรอม 
บริบูรณ ยอมบําเรอตนดวยรูปท้ังหลาย...ดวยเสียง...กล่ิน...รส...โผฏฐัพพะท้ังหลาย ซ่ึงนาปรารถนา นา
ใคร  
นาชอบใจ นารัก ชักใหอยากได ชวนใหกาํหนัด เธอจะใหประการใด ความสนุกนีด้กีวาและประณีตกวา 
ความสนุกอยางกอนๆ ใชหรือไม?” 
        “เปนเชนนั้น พระเจาขา”] 
        บุคคลผูสูงสุดเลิศประเสริฐสุดในโลกมนุษยทางฝายคฤหัสถ ก็คือพระเจาจักรพรรดิ ซ่ึงเปนผูมี  
อํานาจมากท่ีสุด เพียบพรอมดวยโภคสมบัติทุกประการ และตามคติพระพุทธศาสนาถือวาจะตองเปน 
ผูทรงคุณธรรมอยางสูงเยี่ยมดวย โดยนัยนี้ พระเจาจักรพรรดิจึงนับวาเปนผูมีความสุขมากท่ีสุดเหนือกวา 



มนุษยท้ังหลายทั้งปวง พระพุทธเจาทรงยกเอาความสุขของพระเจาจกัรพรรดิ ข้ึนมาบรรยายเปนตัวอยาง 
แสดงความสุขอยางสมบูรณท่ีสุดของมนุษย เพื่อเปรียบเทียบกับความสุขประเภทและระดับอ่ืนๆ ให  
เห็นลําดับข้ันความประณตีของความสุขท้ังหลาย 
{๑ ขุ.ม.29/2/1; 34/31} 
{๒ ม.มู.12/452/487; มีระดูได คือ ยังไมหมดระด,ู สัตวท่ีจะเกิด=คันธัพพะ (เร่ืองนี้อรรถกถาอธิบายแปลก, 
ม.อ.2/418)} 
{๓ องฺ.ทสก.24/99/217 (คลายบางสวนใน ม.มู.12/453/488)}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 599 
        [๑ พระเจาจักรพรรดิตามอุดมคติ ทรงมีรัตนะ 7 และฤทธ์ิ 4 ประการ รัตนะ 7 ประการคือ ทรงมี  
จักรแกว อันแสดงถึงพระราชอํานาจท่ีเกดิข้ึนโดยธรรมและประกอบดวยความชอบธรรม ทําใหพระองค  
แผขยายอาณาจักรแหงความรมเย็นออกไปไดท่ัวผืนแผนดินจดขอบมหาสมุทรท้ังส่ีทิศ ดวยธรรมวธีิ  
และโดยความชื่นชมยินดีของผูยอมรับพระราชอํานาจนั้น ทรงมีชางแกวและมาแกว ซ่ึงสามารถนํา 
พระองคเสร็จตรวจดูพระราชอาณาเขตท่ัวผืนแผนดินไดหมดส้ินภายในเวลารวดเร็ว ทรงมีแกวมณซ่ึีง 
ทรงพลังสองแสงสวางกวางไกล จะใหยกทัพใหญไปยามราตรีหรือใหราษฎรทํางานในยามคํ่าคืนดจุเวลา 
กลางวันกไ็ด ทรงมีนางแกวซ่ึงนอกจากจะมีรูปรางผิวพรรณงดงามเหนอืกวาสตรีมนษุยไมวานางใดแลว 
ยังมีสัมผัสกายอันแสนวเิศษดังทานพรรณนาวา นุมนวลละมุนดังสําลีหรือปุยนุน ยามหนาว กายนางก็อุน 
ยามรอน กายนางก็เย็น กล่ินกายหอมดังกล่ินจันทรื กล่ินปากกห็อมดงักล่ินบัว อีกท้ังพูดเพราะ รูจกั 
ปรนนิบัติ ถูกพระทัยทุกประการ ทรงมีขุนคลังแกว ผูมีตาทิพยมองเหน็แหลงทรัพยสินทั่วไป สามารถ 
หาเงินทองมาใหพระองคใชไดตามพระทัยปรารถนา และทรงมีปริณายกแกว ผูมีความสามารถยอดเยีย่ม 
ในการปกครอง ไมแตเพยีงถวายคําแนะนําในขอราชการตางๆ ไดถูกตองเทานั้น ยังสามารถบัญชางาน 
ส่ังราชการแทนพระองคไดทุกอยางทุกประการอีกดวย สวนฤทธ์ิหรือสัมฤทธิคุณ 4 ประการก็คือ พระเจา 
จักรพรรดิทรงมีพระรูปโฉมงามสงาเหนือกวามนษุยท้ังหลายอื่น ทรงมีพระชนมายยุืนยาวยิ่งกวามนุษยอ่ืน 
ทรงมีสุขภาพแข็งแรง มีพระโรคนอย และประการสุดทายทรงเปนที่รักของประชาราษฎร ซ่ึงจงรักภักดี  
ตอพระองคดังลูกรักพอ และพระองคก็รักประชานราษฎรดังพอรักลูก เม่ือยามเสด็จไป ณ ท่ีไหนๆ 
ประชาราษฎรจะเฝารับเสด็จและอยากเหน็พระองคนานๆ  ไมจืดตา และพระองคกท็รงปรารถนาจะ 
พบปะกับประชาราษฎรนานๆ เชนเดียวกนั ความสุขของพระเจาจักรพรรดิเชนนี้ยอมดีกวาเยีย่มกวาความ 
สุขของเด็กหนุมท่ีกลาวมาแลว ตลอดจนความสุขของมนุษยท้ังหลายโดยท่ัวไป 
        อยางไรกต็าม พระพุทธเจาตรัสวา แมพระเจาจักรพรรดิจะทรงมีความสุขสมบูรณถึงเพียงนี้ แต 
เม่ือเทียบกับความสุขอันเปนทิพยในสวรรคแลว ความสุขของพระเจาจกัรพรรดิก็เปนของเล็กนอยเหลือ 
เกิน ไมถึงแมแตเศษเส้ียว เหมือนนําเอากอนหินเล็กๆ กอนเทาฝามือไปวางเทียบกับภเูขาหิมาลัย] 
        ถึงแมทิพยสุขในสรวงสวรรคจะเปนกามสุขท่ีลํ้าเลิศ ยอดเยี่ยมกวากามสุขของมนุษยอยางมากมาย 
แตก็ยังมีความสุขท่ีประณีตลํ้าลึกยิ่งกวาทิพยสุขนั้นข้ึนไปอีก และเปนความสุขท่ีไมตองอาศัยกามไมตอง 
พึ่งส่ิงเสพเสวยจากภายนอก ผูท่ีไดประสบความสุขอยางนี้ประจักษกับตัวแลว ถึงแมมาเห็นมนษุยท่ีมี 
ความสุขพร่ังพรอมบริบูรณกําลังเสพเสวยความสุขอยู กจ็ะไมรูสึกอิจฉามนุษยนั้น หรือนึกอยากได  
ความสุขอยางนั้นบางแตประการใดเลย เหมือนเทวดาท่ีเสวยทิพยสุขมาเห็นมนษุยเสพสุขท่ีทรามกวา จะ 
ไมรูสึกอิจฉาหรือนึกยินดีอยากไดแตอยางใด และมิใชเพียงกามสุขของมนุษยเทานัน้ แมแตทิพยสุขของ 
{๑ ม.อุ.14/490-501/324-332; ผูตองการทราบคติธรรมจากความรุงเรืองของพระเจาจกัรพรรดิเพิ่มอีก พึงดู 
มหาสุทัสสน 



 สูตร, ที.ม.10/163-186/196-228; มันธาตุราชชาดก, ชา.อ.4/47.}  
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เทวดาทานก็ไมปรารถนา เพราะทานไดพบความสุขท่ีดีกวาสูงกวาแลว ในเร่ืองนี้พระพุทธเจาทรงเลา 
กรณีของพระองคเองเปนตัวอยาง ดังบาลีวา 
        “ดูกอนมาคัณฑิยะ เรานี้แหละ คร้ังกอนเม่ือยังครองเรือนอยู มีกามคุณท้ังหา พร่ังพรอมเต็มท่ี บํารุง 
บําเรอดวยรูป...เสียง...กล่ิน...รส...โผฏฐัพพะ ท้ังหลาย...ท่ีนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารัก ประกอบ 
ดวยความยั่วยวน ชวนใหกําหนัด; เรามีปราสาทถึง 3 แหง ปราสาทหน่ึงสําหรับฤดูฝน ปราสาทหน่ึง
สําหรับ 
ฤดูหนาว ปราสาทหน่ึงสําหรับฤดูรอน เราน้ันไดรับการบําเรอดวยดนตรีท้ังหลาย ท่ีลวนแตสตรีไมมีบุรุษ 
เจือปนเลย อยูในปราสาทประจําฤดูฝน ไมตองลงจากปราสาทเลยตลอดเวลาส่ีเดือน ; สมัยตอมา เรานั้นได  
ลวงรูถึงความเกิดข้ึน ความคงอยูไมได คุณและโทษของกามท้ังหลาย กับท้ังทางออกหรือภาวะรอดพน
ของมัน 
ตามความเปนจริง จึงละกามตัณหา บรรเทาความรานรนเพราะกามเสียได หมดความกระหายอยาก เปนอยู  
โดยมีจิตสงบระงับในภายใน, เรานั้น มองเห็นสัตวท้ังหลายอื่น ผูยังไมหมดราคะในกามท้ังหลาย ถูกกาม 
ตัณหาเกาะกิน ถูกแผดเผาดวยความเรารอนแหงกาม เสพเสวยกามท้ังหลายอยู ก็มิไดนึกใฝทะยานตอสัตว  
เหลานั้น ไมรูสึกยินดใีนกามนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร กเ็พราะวาเราร่ืนรมยอยูดวยความช่ืนชมยินดีท่ีไมตอง 
มีกาม ไมตองมีอกุศลธรรมท้ังหลาย จึงไมใฝทะยานถึงความสุขท่ีทรามกวา ไมนึกยนิดีในความสุขท่ีทราม
กวานัน้ 
        “ดูกอนมาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนวา คฤหบดี หรือบุตรคฤหบดี ผูม่ังค่ัง รํ่ารวยทรัพย มีโภคะมาก 
มีกามคุณทั้ง 5 พร่ังพรอมบริบูรณื ไดรับการบํารุงบําเรอ...เขาประพฤติสุจริต...เขาถึงสุคติโลกสวรรค ใน
หมู  
พวกเทวดาช้ันดาวดึงส ; เทพบุตรนั้น แวดลอมดวยหมูนางอัปสร มีกามคุณ 5 อันเปนทิพยพร่ังพรอม
บริบูรณ  
ปรนเปรออยู, เทพบุตรนั้นมองเห็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีท่ีมีกามคุณ 5 พร่ังพรอมบริบูรณบํารุงบําเรอ
อยู  
เธอจะเหน็ประการใด ? เทพบุตรนั้น...จะนกึอิจฉาตอคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี หรือใฝทะยานตอกามคุณ
ท้ัง} 
อยางของมนุษย หรือจะประหวัดใจถึงกามท้ังหลายอยางมนุษยหรือหาไม  
        “ไมเลย ทานพระโคดมผูเจริญ, เพราะเหตุใด, ก็เพราะกามท้ังหลายท่ีเปนทิพย ดเียี่ยมกวา ประณีต 
กวากามท้ังหลายอยางของมนุษย” 
        [๑ “ดูกอนมาคัณฑยิะ ฉันนั้นเหมือนกัน เราน้ัน...ไมนึกใฝทะยานตอสัตวท้ังหลายเหลานั้น ไมรูสึก
ยินดใีน 



การนั้น...กเ็พราะเราร่ืนรมยอยูดวยความช่ืนชมยินดีท่ีไมตองมีกาม ไมตองมีอกุศลธรรม อีกท้ังเปนสุข
เหนือ 
กวาทิพยสุข จงึไมใชใฝทะยานตอความสุขท่ีทรามกวา ไมนึกยนิดีในความสุขท่ีทรามกวานัน้”] 
        ถึงตอนน้ีมีปญหาวา กามสุข คือสุขทางประสาทท้ัง 5 หรือสุขทางเนื้อหนังนัน้ก็มีมากมายหลาย 
อยาง และหลายระดับ ท่ีลํ้าเลิศก็มี ท่ีเปนทิพยก็มี และทานก็ยอมรับวาเปนความสุข แตกามสุขท้ังหมด 
นั้นมีขอบกพรองอยางไร และความสุขท่ีวาประณีตยิ่งข้ึนไปอีกนั้นดีอยางไร ทําไมทานผูไดประสบรูจัก 
สุขประณีตนัน้แลว จึงวาสุขประเภทนัน้ดีเยีย่มกวากามสุข ถึงกับยอมละเลิกกามสุขไปเสียทีเดยีว 
        สวนเสีย คือโทษและขอบกพรองตางๆ ของกามนี้ กลาวโดยยอ มองได 3 ดาน หรือมี 3 ตําแหนงคือ 
{๑ ม.ม.13/281-2/274-6}  
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มองท่ีภายในตัวบุคคล มองท่ีตัวกามนัน้เอง และมองท่ีปฏิบัติการของผูเสพเสวยกามในสังคมหรือในโลก 
อยางแรกมองที่ภายในตัวบุคคล หมายถึงมองท่ีกระบวนการกอทุกขภายในตัวบุคคล คือการท่ีบุคคล
ปฏิบัติ  
ผิดตอโลกและชีวิต ทําใหส่ิงท้ังหลายกลายเปนกามแลวกอทุกขใหเกิดข้ึนแกตนเอง อยางท่ีสองมองท่ีตัว 
กาม หมายถึงมองท่ีส่ิงซ่ึงไดช่ือวากามท่ีมนุษยพากันแสวงหามาเสพเสวย หรือมองดท่ีูรสของกาม มองดู  
ความสุขความพึงพอใจอันจะไดจากกามนัน้เองวามีจดุบกพรองอยางไร อยางท่ีสามมองท่ีปฏิบัติการใน
โลก 
หมายถึงมองดท่ีูผลอันเกิดจากความสัมพันธทางสังคมเปนตนของมุนษยท้ังหลายผูแสวงหาและเสพเสวย 
กาม ความจริงท้ังสามอยางสัมพันธอาศัยกนั แตแยกมองเพื่อเห็นลักษณะท่ีเปนไปในดานตางๆ 
        ดานท่ี 1 มองดูท่ีภายในตัวบุคคล ไดแกกระบวนการกอทุกขตามหลักปฏิจจสมุปบาท เร่ิมแต  
การรับรูประสบการณตางๆ แลววางทาทีตอส่ิงเหลานั้นอยางผิดพลาด ปลอยใหกระแสกระบวนธรรม 
ดําเนินไปตามแนวทางของอวิชชา-ตัณหาอยูเสมอจนกลายเปนการส่ังสมอันเคยชิน จะเรียกงายๆ วา 
การส่ังสมความพรอมท่ีจะมีทุกขหรือความพรอมท่ีจะมีและกอปญหาก็ได กระบวนการนี้พระพุทธเจา 
ทรงแสดงไวในเร่ืองพัฒนาการของบุคคลเร่ิมตนตั้งแตเกดิในครรภจนเติบโต ดังท่ีไดเลามาสวนหนึง่แลว 
จึงจะเลาตอจากสวนนัน้ตอไป 
        [๑ “สมัยตอมา เด็กนัน้อาศัยความเจริญเติบโต อินทรียท้ังหลายแกกลาข้ึน มีกามคุณท้ัง 5 พร่ังพรอม
บริบูรณ  
ยอมปรนเปรอตน...เขาเหน็รูปดวยตาแลว ยอมติดใจในรูปท่ีนารัก ยอมขัดใจในรูปท่ีไมนารัก...ฟงเสียง
ดวยหู... 
ดนกล่ินดวยจมูก...ล้ิมรสดวยล้ิน...ตองโผฏฐัพพะดวยกาย...ทราบธรรมารมณดวยใจแลว ยอมติดใจใน
เสียง... 
กล่ิน...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณท่ีนารัก ยอมขัดใจในเสียง...กล่ิน...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณท่ีไม
นารัก 
มิไดตั้งสติไวคอยกํากับตัว เปนอยูโดยมีจิตคับแคบ ไมรูจกัตามเปนจริง ซ่ึงภาวะหลุดรอดปลอดพนของจิต 
และภาวะหลุดรอดปลอดพนดวยปญญา ท่ีจะทําใหบาปอกุศลธรรมซ่ึงเกิดข้ึนแลวแกตัวเขา คับไปไดโดย
ไม  
เหลือ; เขาคอยประกอบเอาความยินดียนิรายเขาไวอยางนีแ้ลว พอเสวยเวทนาอยางหน่ึงอยางใด เปนสุข 
ก็ตาม ทุกขก็ตาม ไมสุขไมทุกขก็ตาม เขายอมครุนคํานึง ยอมปนถึง ยอมหมกใจอยูกบัเวทนานั้น, เม่ือเขา
ครุน 
คํานึงเฝาปนถึง หมกใจอยูกบัเวทนานั้น ความติดใจอยาก (นันทิ, ความเพลิดเพลิน) ยอมเกิดข้ึน ความ 



ติดใจอยากในเวทนาท้ังหลายนั้นแหละ(กลาย)เปนอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย เขาก็มีภพ เพราะภพ 
เปนปจจยั ก็มีชาติ เพราะชาติเปนปจจยั กมี็ชรามรณะ ความโศก ความครํ่าครวญ ความทุกข ความ 
เสียใจ ความคบัแคนผิดหวัง ก็มีพร่ังพรอม ความเกิดแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้ จึงมีไดดวยประการฉะน้ี”] 
        ดานท่ี 2 ขอบกพรองของกามเอง ทานมักแสดงดวยอุปมาตางๆ ซ่ึงมีกลาวถึงบอยๆ วา กาม 
{๑ ม.มู.12/453/488; พึงระลึกถึงพุทธพจนท่ีวา “อารมณวิจิตรท้ังหลายในโลกหาใชเปนกามไม, ราคะท่ี
เกิดจากความคิด 
 ของคน(ตางหาก) เปนกาม, อารมณวิจิตรท้ังหลายในโลกยอมดํารงอยู (ตามสภาพของมัน) อยางนั้นเอง, 
ดังนั้น ธีรชน 
 ท้ังหลายจึงขจัด (แตเพยีง) ตัวความอยาก (ตัณหาฉันทะ) ในอารมณวิจติรเหลานั้น (คือมิใชกําจัดอารมณ
วิจิตร)” 
 (องฺ.ฉกฺก.22/334/460)}  
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ท้ังหลายมีความหวานช่ืนนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามน้ียิ่งนัก 
        1. เปรียบเหมือนสุนัขท่ีเพลียและหิวโหย เขาโยนทอนกระดกูเปอนเลือดให กแ็ทะอยูนัน่เองจน 
เหนื่อนออน กอ็รอยไมเต็มอยาก และไมเต็มอ่ิมไดจริง 
        2. เปรียบเหมือนช้ินเนื้อท่ีแรงหรือเหยีย่วเปนตนคาบบินมา เหยี่ยวแรงตัวอ่ืนเหน็เขาก็โผเขามารุม 
จิกแยงเอา คือเปนของไมสิทธิขาดแกตัว ผูอ่ืนแยงชิงได คนท้ังหลายตางก็ตองการหมายปองจะเอา เปน 
เหตุใหเกดิการแกงแยงชวงชิงเบียดเบียนประทุษรายตลอดจนสังหารเขนฆากัน ถาไมรูจักปลอยวาง ยอม 
จะเดือดรอนแสนสาหัส 
        3. เปรียบเหมือนคนถือคบเพลิงหญาลุกโพลงเดินทวนลม ไมชากจ็ะตองท้ิงเสีย มิฉะนั้นจะไหมมือ 
ไหมแขนและอวัยวะตางๆ อาจถึงตายหรือไมก็สาหัส 
        4. เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิงอันรอนแรง ผูท่ีรักชีวิตท้ังท่ีรูวา หากตกลงไป ถาไมตายก็ตองเจ็บ 
สาหัส และไมอยากตกหลุม แตก็มีคนแข็งแรงคอยจับแขนฉุดดึงเขาไปหาหลุมอยูเร่ือย 
        5. เปรียบเหมือนความฝน มองเห็นทุกอยางเฉิดฉันอําไพ แตไมทันนาน ก็ผานหายหมดไป พอต่ืน 
ข้ึนมาก็มองไมเห็นอะไร เหลือไวแตความเสียดาย 
        6. เปรียบเหมือนทรัพยสมบัติท่ีขอยืมเขามา เอาออกแสดงดูโกเกหรูหรา วางทาอวดกนั ผูคนก ็
กลาวขวัญช่ืนชม แตครอบครองเอาไวไดเพียงช่ัวคราวและอยางไมม่ันใจ ไมเปนสิทธิของตนแทจริง 
เจาของ (ธรรมชาติ) ตามมาพบท่ีไหนเม่ือไร ก็ตองคืนเขาไปท่ีนั้นเม่ือนัน้ ไมมีทางผอนปรน สวนตนเอง 
ก็มีแตตวั โผลมาแลวก็ผลุบไป 
        [๑ 7. เปรียบเหมือนตนไมมีผลดกในราวปา ผูคนผานมา เม่ืออยากไดลูกผล เขาจะไดดวยวิธีใดก็ใช  
วิธีนั้น ผูท่ีข้ึนตนไปเปนก็ปนปายข้ึนไปเกบ็ สวนคนท่ีข้ึนไมเปนก็จะเอาใหได ท่ีเปนคนรายนิสัยพาล 
มีมีดมีขวานกจ็ะตัดทําลายเสียท้ังหมด คนท่ีอยูบนตนไมถาลงมาไมทัน ก็จะถูกตนไมลมทับแขนขาหัก
ชอก 
ชํ้าหรือถึงลมตายไป] 
        8. เปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อ เขาไปยุงเกี่ยวดวย ก็เทากับเอาชีวิตเขาไปเส่ียงใหถูกบั่นถูกสับ 
        9. เปรียบเหมือนหอกและหลาว มักจะคอยท้ิมแทงใหไดแผลไมเล็กก็ใหญ ไมเจบ็นอยก็เจ็บมาก 
        [๒ 10. เปรียบเหมือนหัวงู เขาไปเกีย่วของกไ็มวายตองคอยระแวง ไมอาจปลงใจสนิท หรือางจิต 
ปลอดโปรงไดแทจริง อาจฉกเอาคือนําภยัอันตรายมาใหไดเสมอ] 
{๑ เทียบความนัยหนึ่งวา กามสุขเหมือนผลไมบนตนไม ซ่ึงท่ีโคนมีผูตัดคือ ความไมเท่ียงแท ยั่งยืน และ
ความแกความตาย 
 เปนตน กําลังทําลายใหกรอนลงไปอยูตลอดเวลา จนจะตองลมไปในที่สุด ผูบริโภคกามสุขยอมตองถูกคุม
คามดวยความ 



 หวาดหวั่นเสียวใจในความไมจิรังและไมแนนอนนี้อยูตลอดเวลา ยิ่งผูใดลุมหลงติดเพลินมัวเมามาก ไม
รูจักยอมเลิกละ 
 สละปลอยเสียบาง ก็จะตองถูกตนไมลมทับเอาใหไดรับควาทุกขเจ็บปวดแสนสาหัส} 
{๒ อุปมา 10 ขอนี้ มีคําบรรยายเฉพาะ 7 ขอตน ใน ม.ม.13/47-53/41-45 สวนในท่ีมาอ่ืนกลาวถึงเฉพาะ
หัวขอครบท้ัง 
 10 อุปมา เชน วินย.2/662/432; 6/276/108; ม.มู.12/274/262; องฺ.ปฺจก.2/76/110; แสดงความหมายโดย
ยอ-  
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        ขอเสียหรือจุดบกพรองของกามสุขนี้ อาจกลาวโดยยอวา ความเอร็ดอรอยสนุกสนานหวานช่ืนท่ีคน 
ปรารถนา กามอํานวยใหเพียงช่ัวครูยามในเวลาท่ีเสพเสวย แตความเจ็บปวดชอกช้ําท่ีคนไมตองการ กาม 
กลับประทับลงใหอยางแนแฟนติดตามฝงใจไปนานแสนนาน เทานั้นยังมิหนํา แมสวนท่ีเปนความเอร็ด 
อรอยสนุกสนานหวานช่ืนนัน้แหละ เม่ือจางคลายหายลับดังลวงผานไปแลวยังท้ิงความเสียดายเอาไว  
ทรมานใจคนบางคนใหพไิรรําพันไปไดอีกนาน 
        [๑ ดานท่ี 3 เกี่ยวกับปฏิบัติการโดยสัมพันธกับโลกและสังคม ขอเสียของกามในดานนี้ทาน 
บรรยายเร่ิมต้ังแตความทุกขยากความลําบากเดือดรอนท่ีตองประสบในการทํามาหาเล้ียงชีพและแสวงหา 
ส่ังสมกามวัตถุไวเสพเสวย ซ่ึงเปนส่ิงปกติธรรมดาท่ีแตละคนจะตองอดทนในการดํารงชีวิตอยูในโลก 
ตองทนแดดทนฝนทนหนาวทนรอน ทนเหนื่อยทนยาก บางขาดแคลนอดอยากถึงตายไปก็มี บางขยนั 
หม่ันเพยีรสูทํางานดวยความเหนื่อยยาก แตงานกลับไมสัมฤทธ์ิผล ไมไดเงินทอง หรือขาดทุนยอยยบัไป 
ตองเศราโศกกลัดกลุมทุรนทุราย เม่ือหามาไดแลวก็เปนทุกขในการระวงัรักษา บางทีประสบภัยเชน 
ถูกโจรปลน คนลัก ไฟไหม เดือดรอนวุนวายไปอีก คร้ันไดกามวัตถุมาไวครอบครอง มนุษยผูเขลาตอ 
สัจธรรม ก็ลุมหลงตกเปนทาสของมัน ยกเอากามวัตถุท่ีเปนของไมจริงไมแทมาเปนเหตุดูถูกเหยยีดหยาม 
กัน กอทุกขใหแกกนัมากข้ึน  บางก็อิจฉาริษยากนั ทะเลาะววิาทขัดแยงเบียดเบียนกนั เพราะเหน็แกกาม 
วัตถุ แยงชิงกนัซ่ึงกามวัตถุในรูปของทรัพยสินตางๆ อยางท่ีกลาวในบาลีวา “ราชาก็วิวาทกับราชา 
กษัตริยก็ววิาทกับกษัตริย พราหมณกว็วิาทกับพราหมณ คหบดีกว็ิวาทกับคหบดี แมทะเลาะกบัลูก ลูกก็  
ทะเลาะกับแม พอก็ทะเลาะกบัลูก ลูกก็ทะเลาะกับพอ พี่นองชายก็ทะเลาะกับพีน่องชาย พี่นองหญิงก็  
ทะเลาะกับพี่นองชาย พี่นองชายก็ทะเลาะกับพี่นองหญิง เพื่อนก็ทะเลาะกับเพื่อน” บางก็ลงไมลงมือหรือ 
ถึงกับใชศัสตราวุธเขนฆากนัถึงตายบาง ทุกขปางตายบาง ถึงพวกท่ีตระเตรียมอาวุธยุทธภัณฑเขาปะทะ 
 ืทําสงครามลางผลาญกัน ใชหอกดาบแหลนหลาวงาวปน ยิงแทง ตัดศีรษะ ระเบิดกนั ก็เพราะกามเปน 
เหตุ บางก็ประกอบการทุจริตมีจี้ปลนแยงชิงคบชูเปนตน ถูกจับไดเขาก็นาํไปลงโทษทัณฑตางๆ เปน 
ครุโทษบาง ลหุโทษบาง คร้ันตายแลวกย็ังไดรับความทรมานในอบายทุคติวินิบาตรกอีก ท้ังนีก้็  
เพราะสาเหตุจากกาม] 
        มีขอท่ีนาสนใจอีกอยางหน่ึง ผูท่ีมองเห็นโทษหรือสวนเสียของกามวามีขอบกพรองตางๆ ดังท่ี  
กลาวมาอยางนี้ และไดประสบความสุขท่ีประณีตดเียีย่มกวากามสุข ประจักษกับตนจนไมนกึอยากได  
กามคุณแลวนัน้ ทานมองเหน็ความจริงเกี่ยวกับกามสุขวามีสภาวะหรือธรรมชาติเปนอยางไร ในเร่ืองนี้ 
พระพุทธเจาไดตรัสช้ีแจงไวในรูปของการเปรียบเทียบตอไปอีก มีใจความวา 
 -ใน ขุ.ม.29/12/7; 27/22; ขุ.จู.30/766/394; วินย.อ.2/465; องฺ.อ.3/45; นิทฺ.อ.1/37; วินย.ฎีกา3/362; มี
กลาวถึง 
 เพียงบางแง เชน ส.สฬ.18/334/234.} 



{๑ เคาความจาก ม.มู.12/198/169}  
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        เปรียบเหมือนคนโรคเร้ือน ตัวสุกเปนแผลไปท่ัว ถูกเช้ือโรคบอนไช ใชเล็กเกาปากแผล ยางตัว 
ท่ีหลุมถานไฟ ตอมามีหมอรักษาเขาหายโรค มีความสุขสบาย จะไปไหนหรือทําอะไรก็ไดตามปรารถนา 
เขาเห็นคนอ่ืนท่ีเปนโรคเร้ือนเกาแผลยางตัวอยูท่ีหลุมถานไฟ เขายอมไมรูสึกกระหยิม่ยินดีตอคนโรคเร้ือน 
นั้นท่ีจะยางตัวท่ีหลุมไฟ หรือท่ีจะกนิยาเชนนั้นอีก  นี้ฉันใด ผูท่ีเคยไดรับการบํารุงบําเรอดวยกามคุณ 
ท้ังหลายก็เหมือนกัน เม่ือเขาละกามตัณหาแลว และไดประสบสันติสุขภายในชนดิท่ีไมตองอาศัยกาม 
ซ่ึงดีเยี่ยมยิ่งกวาแมแตทิพยสุข เขาเห็นคนอ่ืนๆ ท่ีปรนเปรอเสพเสวยกามอยู ยอมไมนกึกระหยิ่มทะยาน 
ตอคนเหลานัน้และไมรูสึกยินดใีนกามนัน้ 
        คนท่ีเคยเปนโรคเร้ือนและรักษาตัวหายแลวนั้น ถามีคนแข็งแรงกวามาชวยกันจับตัวเขาฉุดเขาไป 
หาหลุมถานไฟ เขาจะดิ้นรนพยายามเบ่ียงตัวหลบ เพราะไฟน้ันรอนมาก ถูกเขาไมสบายเลย เรียกวามี  
สัมผัสเปนทุกข ตางจากคร้ังกอนเม่ือเขายังเปนโรคเร้ือนอยู เขาเขาไปเอง ไปผิงยางตัวท่ีไฟเห็นเปนสุข 
สบาย ท้ังท่ีไฟนั้นกห็ลุมเดียวกันแทๆ รอนมากเหมือนกนั ท่ีเปนเชนัน้ก็เพราะคนเปนโรคเร้ือน มี  
อินทรียเสียหายบกพรองไป เกิดสัญญาวิปริตตอไฟ ซ่ึงมีสัมผัสทุกขวาเปนความสุข ขอนี้ฉันใด กาม 
ท้ังหลายก็เชนเดียวกัน ความจริงนั้น กามทัง้หลายเปนส่ิงมีสัมผัสทุกข มีความเผาลน เรารอน เปน 
ปกติธรรมดาเหมือนกนัทุกกาลเวลา แตคนถูกกามตณัหาบอนไช มีอินทรียเสียหายบกพรองไป จึงเกิด 
สัญญาวิปริตตอกามซ่ึงมีสัมผัสทุกขแทๆ [๑ วาเปนความสุข] 
        คนโรคเร้ือนท่ีเอาเล็บเกาปากแผล ผิงยางตัวท่ีหลุมถานไฟนัน้ เขายิง่เกาและยิ่งยางตัว ปากแผลก็ยิ่ง 
สกปรก มีกล่ินเหม็น เนาเฟะยิ่งข้ึน ความสุขความเอร็ดอรอย ความฉํ่าช่ืนใจท่ีเขาจะไดก็อยูท่ีการไดเกา 
ท่ีปากแผลหรืออยูตรงแคปากแผลท่ีไดเกาเทานั้น ถาเขายงัไมหายจากอาการคันตราบใด การท่ีจะใหเขา 
รูจักความสุขอยางอ่ืนท่ีดยีิ่งกวานั้นยอมไมอาจทําได กเ็ขายังคันนวัอยู จะใหเขารูจักความสุขชนิดไมตอง 
เกาที่คันไดอยางไร เม่ือใดเขาหายโรค มีสุขภาพดีเปนปกติแลว เม่ือนัน้เขาจึงจะสามารถรูจักความสุข  
อยางอ่ืนท่ีดวีา และเม่ือนัน้เขาจะไมปรารถนาความสุขอันพึงไดจากการเกา ณ ท่ีคันอีกตอไป ในเร่ือง 
กามนี้ก็เชนเดยีวกัน คนท่ีถูกกามตัณหาบอนไช เม่ือเขาเสพเสวยกามท้ังหลาย กามตณัหาก็ยิ่งขยายตัว 
แรงกลายิ่งข้ึน และความรานรนกามกย็ิ่งเรารุนมากข้ึน และแลวความสุขความเอร็ดอรอยความฉํ่าช่ืนใจท่ี  
เขาจะได ก็มีแตท่ีจะเกิดจากกามคุณท้ัง 5 เทานั้น ถาเขายงัไมพนหาย ไมปลอดโปรงจากความบอนไช 
ของกามตัณหา ยังถูกความรานรนกามเรารุนอยูตราบใด การท่ีจะใหเขารูจักความสุขอยางอ่ืนท่ีดกีวา 
ประณีตกวานัน้ ยอมไมอาจทําได ก็กามตณัหายังเรารุมเขาอยู จะใหเขารูจักความสุขภายในชนดิไมตอง 
รานรนหรือไมตองอาศัยกามไดอยางไร เม่ือใดกามตัณหาไมบอนไชเขา เขาปลอดโปรงจากความเรารุน 
ของกามแลว เม่ือนั้นเขาจึงจะสามารถรูจักความสุขภายในท่ีประณีตกวาได และนี้คือภาวะไรโรค ไมมี  
{๑ นาพจิารณาความจริง เกีย่วกับสัมผัสท้ังหลายท้ังทางตา หู จมูก ล้ิน และกาย ท่ีวาสุขทุกขนั้น โดยมอง
ในแงของมิติ  



 และความถ่ี}  
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อะไรบอนเบียนจิตใจ หรือความมีสุขภาพจติสมบูรณ [๑ ซ่ึงทานกลาววาเปนความหมายอยางหน่ึงของ 
นิพพาน] 
        [๒ ในสักกสูตร] พระพุทธเจาทรงสนทนากับอุบาสกชาวแควนศากยะจํานวนมาก ทรงซักถามได  
ความยอมรับจากอุบาสกเหลานั้นวา คนท่ีประกอบการงานอันสุจริต ไมแตะตองอกุศลกรรมใดๆ เลย ได  
ทรัพยวนัละคร่ึงเหรียญทุกวนั  หรือวนัละหนึ่งเหรียญ สองเหรียญ ตลอดข้ึนไปจนถึงวันละ 100 เหรียญ 
ทุกวัน ยอมสมควรจะเรียกไดวาเปนคนขยนัหม่ันเพียร แตคนท่ีขยันหมัน่เพียรนั้นแมจะเก็บรักษาทรัพย  
ท่ีไดมาเอาไวสักรอยปจนมีทรัพยสินเงินทองมากมาย ทรัพยสมบัติกองใหญนั้นก็ไมสามารถทําใหเขามี  
ความสุขอยางเดียวลวนๆ ได แมแตเพยีงคืนเดียว วนัเดยีว หรือแมแตคร่ึงวัน ท้ังนีเ้พราะกามท้ังหลาย 
เปนของไมเท่ียง ขาดแกนสาร ไมแทไมจริง เปนส่ิงท่ีจะตองเลือนหายไปเปนธรรมดา แตผูท่ีมาปฏิบัติ  
ธรรมตามคําสอนของพระพทุธเจาสามารถบรรลุผลท่ีทําใหมีความสุขอยางเดยีวลวนไดตลอดเวลายดืยาว 
นานแสนนาน 
        พระพุทธเจาเองก็ทรงยนืยันวาพระองคทรงมีความสุขอยางยิ่ง สุขยิง่กวาบุคคลท่ีโลกถือกันวามี
ความสุข 
ท่ีสุด คือพระราชามหากษัตริย คร้ังหนึ่ง พระพุทธเจาเสดจ็ไปพบพวกนกับวชนิครนถ ซ่ึงกําลังบําเพ็ญ 
ตบะประพฤติวัตรทรมานตนตางๆ และทรงสนทนากับนิครนถเหลานัน้เกี่ยวกบัขอปฏิบัติเพื่อบรรลุจุด 
หมายแหงศาสนาของเขา พวกนิครนถบําเพญ็ตบะทรมานตนเพราะเขาถือหลักการอยางหนึ่งวา ความสุข 
จะบรรลุดวยความสุขหาไดไม ความสุขจะบรรลุถึงไดดวยความทุกข และเพื่อใหมีหลักฐานเสริมคําอาง 
ของตน พวกนคิรนถก็ยกเอาพระเจาพิมพิสารมาเปรียบเทียบกับพระพุทธเจาวา ถาคนลุถึงความสุขได  
ดวยความสุขละก็ พระเจาพิมพิสารก็จะตองทรงบรรลุความสุข (หมายถึงความสุขสูงสุดท่ีเปนจดุหมาย 
ของศาสนา) เพราะพระเจาพิมพิสารเปนอยูสุขสบายกวาพระพุทธองค การท่ีพวกนคิรนถกลาวอยางนี้  
ก็เพราะพูดไปตามความรูสึกสามัญท่ีวาพระเจาพิมพิสารเปนพระเจาแผนดิน มีทรัพยสมบัติและพระราช 
อํานาจพร่ังพรอมบริบูรณทุกอยางทุกประการ ก็คงเปนอยูสุขสบายกวาพระพุทธเจา ซ่ึงทรงสละโลกีย  
สมบัติแลวเท่ียวจาริกเรรอนไปประทับนอนตามภูผาปาไม และปฏิบัติศีลวัตรทางศาสนา ซ่ึงก็คงทุกข  
ยากลําบากลําบนเหมือนกับพวกตน แตพระพุทธเจาทรงปฏิเสธโดยทรงแสดงใหเห็นวา แมแตหลัก 
ฐานท่ีพวกนิครนถยกข้ึนอางเพ่ือสนับสนุนหลักการของพวกตนนั้น ก็เปนหลักฐานท่ีผิดพลาด ใชไมได  
เสียแลว เพราะพระเจาพิมพสิารมิไดมีความสุขกวาพระองคเลย แตตรงขาม พระองคมีความสุขยิ่งกวา 
พระเจาพิมพิสาร อยางไรก็ตาม การท่ีจะพสูิจนวาพระองคมีความสุขกวาพระเจาพิมพิสาร ถามองดวย 
สายตาของคนสามัญยอมเหน็ไดยาก เพราะคนท่ัวไปยอมมองท่ีความเปนอยูอันพร่ังพรอมสมบูรณในภาย 
{๑ ยอและขยายจากความตอนหนึ่งในมาคัณฑิยสูตร, ม.ม.13/283-7/277-281 (ตามความในสูตรนี้ เทียบ
ความสุข โดย 



 กาวจากกามสุขไปถึงภาวะนิพพานทีเดยีว ไมไดกลาวถึงฌานสุขไวดวยโดยตรง; แตภาวะในฌาน ทานก็
เรียกวาเปน 
 นิพพานไดโดยปริยาย คือเทียบไดบางแงดงัไดกลาวมาแลวขางตน)} 
{๒ องฺ.ทสก.24/46/87}  
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นอก เหมือนอยางท่ีพวกนิครนถมองนั่นเอง เชนดูท่ีทรัพยสมบัติ อํานาจ ยศศักดิ์ บริวาร เปนตน 
ซ่ึงพระพุทธเจาไดทรงสละหมดแลว และซ่ึงวาโดยความจริงแลวกไ็มอาจใชวดัความสุขท่ีแทจริงของตน 
ได ดังนัน้ พระพุทธเจาจึงไมทรงเสนอขอพิสูจนดวยส่ิงเหลานั้น แตการท่ีจะวดัความสุขแทจริงภายในใจ 
ซ่ึงมองไมเห็น ก็ทําไดยาก พระพุทธเจาจึงทรงเสนอขอพิสูจน ซ่ึงวัดความสุขภายในชนิดท่ีแสดงออกมา 
ใหเห็นไดในภายนอกอยางชัดเจน เปนขอตัดสินใหเห็นชัดไดเดด็ขาด โดยตรัสถามวา พระเจาพิมพิสาร 
จะประทับนิ่งไมไหวติงพระวรกาย ไมตรัสอะไรเลย อยูเสวยแตความสุขอยางเดียวลวนๆ  ตลอดเวลา 
7 วัน หรือแมแตเพยีงช่ัวคืนเดียววนัเดยีวไดหรือไม กไ็ดรับคําตอบวาไมได แลวตรัสถึงพระองคเองบาง 
วา ทรงสามารถประทับน่ิงไมไหวต่ิงพระวรกาย ไมตรัสอะไรเลย เสวยแตความสุขอยางเดียวลวนๆ 
ตลอด 2 วันกไ็ด 3 วันก็ได ตลอดจนถึง 7 วนัก็ได [๑ พวกนิครนถจึงยอมรับวาพระพทุธเจาทรงมีความสุข 
ยิ่งกวาพระเจาพิมพิสาร] 
        ทานเปรียบปติความเอิบอ่ิมใจท่ีไดจากกามคุณท้ัง 5 วา เปนเหมือนจดุไฟโดยใชหญาและไม (เปนตน) 
เปนเช้ือ ถึงจะมีแสงสวางแตก็ไมเจดิจาแจมนวลมากนัก เพราะมีส่ิงท่ีทําใหเศราหมองเชนควันเปนตน 
สวน 
ปติท่ีไมตองอาศัยกามไมอาศัยอกุศลธรรมท้ังหลาย [๒ เปนเหมือนจุดไฟท่ีไมตองใชหญาและไมเปนเช้ือ 
แสง 
สวางจะบริสุทธ์ิใสนวลแจมจาไมมีควันหรือมลทินใดรบกวน] 
        เม่ือมีความสุขท่ีประณีตกวาเขามาเทียบแลว กย็อมเปนธรรมดาท่ีกามสุขจะตกต่ํามีคานอย ดงัคําท่ี  
ทานใชเรียกกามสุขโดยเปรียบเทียบกับฌานสุขวา กามสุข เปนปุถุชนสุข (สุขของปุถุชน) เปนมิฬหสุข 
(สุขเลอะเทอะหรือสุขหมักหมม) เปนอนริยสุข (สุขของผูมิใชอริยะ) และบรรยายโทษวาเปนส่ิงท่ีมีทุกข  
มีความอึดอัดของขัดคับแคนและเรารอน เปนมิจฉาปฏิปทา คือทางดําเนินท่ีผิด ตรงขามกับ ฌานสุข 
หรือสุขดานใน (อัชฌัตตสุข) ซ่ึงเปนเนกขัมมสุข (สุขปลอดจากกาม) เปนปวิเวกสุข (สุขอิงความสงัด) 
เปนอุปสมสุข (สุขท่ีชวยใหเกิดความสงบ หรือชวยใหบรรลุนิพพาน) เปนสัมโพธิสุข (สุขท่ีชวยใหตรัสรู) 
และมีลักษณะท่ีเปนคุณคือ เปนส่ิงท่ีไมมีทุกข ไมมีความอึดอัดขัดของคับแคน ไมมีความเรารอน และ 
เปนสัมมาปฏิปทา คือทางดําเนินหรือขอปฏิบัติท่ีถูกตอง [๓ ซ่ึงจะนําไปสูความเปนอิสระหลุดพนหรือ 
นิพพาน] 
        อยางไรกต็าม การท่ีทานมักพูดกดและแสดงโทษของกามสุข อยางมากมายและบอยคร้ังนี้ ไมพึงมอง 
{๑ ม.มู.12/220/187} 
{๒ ม.ม.13/724/659; ม.อ.3/408 (ตามความในสูตรวา ไฟท่ีจุดโดยไมใชหญาและไมเปนเช้ือนั้น เปนเพียง
ขอสมมติ  
 เปนไปไมไดในเวลาน้ัน นอกจากบันดาลดวยฤทธ์ิ แตในสมัยปจจุบันพอจะเห็นวามีฤทธ์ิสมัยใหมท่ีจะทํา



ไฟเชนนัน้ได)} 
{๓ ม.อุ.14/659/427, 667-432 (นอกจากนีย้งัมีกลาวถึงใน ม.ม.13/182/189; ม.อุ.14/345/235=ขุ.จู.
30/738/376; 
 องฺ.ปฺจก.22/30/32; องฺ.ฉกฺก.22/313/382; องฺ.อฏฐก.23/193/354); ความจริงความสุขดานใน 
 (อัชฌัตตสุข) ซ่ึงเรียกอีกอยางวา อนวัชชสุข (สุขไรโทษ) ทานใชเรียกต้ังแตความสุขท่ีเกิดจากความมีศีล
ข้ึนไปทีเดยีว 
 (ท่ีมามากมายเชน ที.สี.9/121/93; ม.มู.12/333/344; 455/492; ม.ม.13/12/13; ม.อุ.14/173/130; องฺ.จตุกฺก.
21/ 
 198/285; องฺ.ทสก.24/99/220)}  
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เปนวาทานต้ังหนาต้ังตาจะประณามหรือมุงเหยยีดหยามกามสุข ในแงหนึ่ง อาจจะมองวาทานพยายามช้ีให  
เห็นความจริงตามสภาวะท่ีมันเปนอยูนั่นเอง แตใจปุถุชนมีกิเลสลุมหลงมันอยูจึงเห็นเปนวาทานวารุนแรง 
อีกแงหนึ่ง มองไดวาในการเปรียบเทียบกนันั้น เม่ือกามสุขท่ีคนนิยมกนัอยูทานยังวาต่ําดอยคาถึงเพียงนี้  
ก็ยอมเปนการเชิดชูสุขอยางประณีตท่ีทานนาํมาวางเทียบใหเห็นสูงเดนชัดเจนยิ่งข้ึน แตแงท่ีควรจะมองกัน 
แทก็คือวา เพราะเหตุท่ีกามสุขเปนบวงรัดหรือเปนกับดักท่ีเหนยีวแนน คนท้ังหลายลุมหลงกันนกัยากท่ี  
จะปลีกตวัออกได ทานจึงระดมตีกามสุขนั้นใหหนกั พรอมกับพยายามยกยองแสดงคุณของสุขท่ีประณีต 
ข้ึนไป เพื่อเปนการเรงเราชักชวนใหคนพากันขมีขมันปฏิบัติเพื่อเขาถึงความสุขท่ีประณีตนัน้ โดยไมนิ่ง 
นอนใจ และในทางปฏิบัติกมิ็ใชวาทานท่ีบรรลุสุขประณีตแลวจะละท้ิงเลิกราจากกามสุขทันทีเสมอไป 
หลายทานกย็ังดําเนินชีวิตโดยเสพเสวยสุขควบกันไปท้ังสองอยางหรือท้ังสองระดับ ในกรณีนี้กเ็ทากับวา 
ทานท่ีบรรลุความสุขประณตีอยางสูงแลว มีทางเลือกในการเสวยสุขมากข้ึน เปนผูไดกําไรหรือไดเปรียบ 
ในเร่ืองความสุขเหนือกวาคนท่ัวไป รวมความแลวจุดมุงของทานอยูท่ีตองการใหไมประมาทและให
ตระหนกั 
วาถึงอยางไรๆ ไมวาจะละเลิกกามสุขหรือไมก็ตาม แตส่ิงสําคัญท่ีจะทําก็คือจะตองพยายามทําความสุข 
ท่ีประณีตใหเกิดข้ึนแกตนใหได หรือจะตองหาทางรูจักมัน ไดประสบมันประจักษกบัตัวบางใหได  
        อยางไรกต็าม พึงตระหนักวา ตามปกติ กามสุขกับความสุขอยางประณีตนัน้ ไปดวยกันไมคอยได  
เพราะกามสุขพัวพันอยูกับอารมณท่ีใหตืน่เตน ประกอบดวยความเรารอนกระวนกระวาย หาอารมณมา 
สนองระงับใหเกิดความสงบ สวนความสุขประณีตเร่ิมตนจากความสงบ ดังจะเห็นวา ฌานสุขจะเกดิข้ึน 
ตอเม่ือจิตสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายกอน ดังนั้น สําหรับปุถุชน การท่ีจะเสวยท้ังกามสุข 
และท้ังไดความสุขประณีตโดยเฉพาะฌานสุขดวย จึงเปนไปไดยาก เพราะปุถุชนพอใจอะไรแลว มักติด 
มักหมกมุนหลงใหลงาย เม่ือฟุงซานกระวนกระวายเพริดไปดวยแรงปรารถนากามสุขแลว กย็ากท่ีจะให  
สงบเขาสูแนวแหงฌานสุข จงึปรากฏเร่ืองราวของฤษีและนักบวชท่ีเส่ือมจากฌาน เพราะติดใจกามกัน 
บอยๆ ดวยเหตุนี้พระพุทธเจาจึงทรงสอนยํ้าใหรูจักวางใจอยางถูกตองตอกามสุข ใหมีปญญาท่ีจะสลัดตัว 
ออกได ดังทาทีในการปฏิบัติท่ีตรัสไวตอไปนี ้
        [๑ ในปาสราสิสูตร] ทานเปรียบกามคุณเหมือนบวงดักของนายพราน แลวกลาวถึงสมณพราหมณ  
ท่ีเกี่ยวของในเรื่องนี้ไว 3 พวก 
        พวกท่ีหนึ่ง [๒ คือสมณพราหมณท่ีบริโภคกามคุณท้ัง 5] โดยมีความติดใจ หลงใหล หมกมุน 
ไมรูเทาทันเหน็โทษ ไมมีปญญาพาตัวรอด เปนเหมือนเนื้อปาท่ีติดบวงและนอนทับบวงอยู ยอมจะ 
{๑ ม.มู.12/328/333} 
{๒ ขอย้ําความหมายของกามคุณ 5 วามิใชมีขอบเขตแคบๆ อยางท่ีมักเขาใจกัน รูปสวยงามท่ีบําเรอตา 
เสียงไพเราะท่ี  



 บําเรอหู รสอาหารอรอยท่ีถูกล้ิน สัมผัสท่ีนั่งท่ีนอนออนนุมเปนตนท่ีปรนเปรอกาย ลวนเปนกามคุณ
ท้ังส้ิน พูดงายๆ 
 วา กามมิใชเฉพาะเร่ืองทางเพศเทานั้น แตครอบคลุมส่ิงท่ีเสพเสวยเพ่ืออามิสสุขท้ังหมด ดังนั้นแมแต
นักบวชก็ยัง 
 เกี่ยวของกับกามคุณได}  
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ประสบความเส่ือมความพินาศ ถูกพรานทําเอาไดตามปรารถนา 
        พวกท่ีสอง คือสมณพราหมณท่ีบริโภคกามคุณ 5 โดยไมติด ไมหลงใหล ไมหมกมุน รูเทาทัน 
เห็นโทษ มีปญญาพาตัวรอดได เปนเหมือนเนื้อปาท่ีนอนทับบวงแตตวัไมติดบวง ยอมจะไมประสบ 
ความเส่ือมความพินาศ ไมถูกพรานคือมารรายทําอะไรเอาตามปรารถนา 
        พวกท่ีสาม คือภิกษุท่ีสงัดจากกามปลอดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย ไดบรรลุรูปฌาน และอรูป- 
ฌาน ข้ันใดข้ันหนึ่ง ตลอดจนบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธและเปนผูส้ินอาสวะแลว (ประสบสุขประณีต 
สูงสุดแลว) ไดช่ือวาทําใหมารตาบอด มองไมเห็นรองรอย ถึงภาวะท่ีมารมองไมเหน็ เปนเหมือนเนื้อปา 
เท่ียวไปในปาใหญ จะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็ปลอดโปรงเบาใจ เพราะไมอยูในสายตาของนายพราน 
        ขอท่ีตองการเนนในท่ีนี ้ก็คือ ตามความในสูตรนี้ จะเห็นวาพระพุทธเจามิไดทรงเพงแตจะสอน 
ใหละเลิกความเกี่ยวของกับกามคุณไปถายเดยีว แตทรงสอนใหรูจักปฏิบัติตอกามคุณอยางถูกตองโดยท่ียัง 
คงความเปนอิสระอยูได ไมตกไปเปนทาสของกามคุณและมิใหกามคุณกลายเปนส่ิงกอโทษทุกขภยั การ 
เกี่ยวของกับกามคุณตามแบบของสมณพราหมณพวกท่ีสอง นับวาเปนวิธีปฏิบัติท่ีพึงเนนมากที่สุด 
สําหรับคนท่ัวไป ตามวิธีปฏิบัติแบบนี้ คําแสดงหลักท่ีควรสังเกตเปนพิเศษคือ คําวา ปญญาพาตัวรอด 
ซ่ึงแปลจาก “นิสสรณปญญา” จะแปลวาปญญารูทางรอดก็ได หมายถึง ปญญาท่ีรูจักทําตนใหเปน 
อิสระได อาจเรียกกันแบบงายๆ วา ปญญาท่ีทําใหตณัหาลอเอาไวไมอยู หรือปญญาท่ีทําใหตณัหาดกั 
ไมติด นิสสรณปญญานี้ตามปกติอรรถกถาท้ังหลายอธิบายวา [๑ หมายถึงการรูจักพิจารณาเม่ือบริโภคใช
สอย 
ปจจัย 4] โดยมองถึงความมุงหมายท่ีแทจริงของการบริโภคส่ิงเหลานั้น คือมองท่ีตัวประโยชนหรือคุณคา 
ท่ีแทของส่ิงเหลานั้นตอชีวิต เชน ใชเคร่ืองนุงหมเพื่อปองกันหนาวรอนแดดลมเหลือบยุง และปกปดท่ี  
อาย มิใชมุงเพือ่ยั่วยวนอวดโกหรูหราเปนตน บริโภคอาหารเพ่ือยังชีวิตใหรางกายมีกําลังอยูสบายทํากิจได  
ดวยดี มิใชเพื่อสนุกสนานมัวเมาหรืออวดโกฟุงเฟอเปนตน การรูจักปฏิบัติโดยใชปญญาพิจารณาอยางนี้ 
นอกจากจะทําใหจิตใจเปนอิสระ ไมตกเปนทาสของวัตถุ ไมกอใหเกดิโทษและความทุกขท่ีเกิดจากการ 
วกเวียนวุนอยูในวงจรอันคับแคบแหงความหงุดหงิดดีใจเสียใจสมใจผิดหวังแลว ยงัทําใหเกิดความพอดีใจ 
การบริโภคหรือใชสอย ซ่ึงเปนคุณแกชีวิต อีกดวย ทานจงึเรียก [๒ การปฏิบัติดวยนิสสรณปญญาวาเปน
ความ 
รูจักประมาณ] 
        ผูปฏิบัติถูกตองตอกามสุข ยอมกาวหนาไปสูสุขท่ีประณีตไดงายข้ึน เม่ือประสบสุขประณีตแลว 
{๑ เชน ที.อ.3/266; ม.อ.2/47; ส.อ.2/206; องฺ.อ.2/310,368; นิทฺ.อ.2/199,366; คําวารูจักพิจารณา ตรงกับ 
 ปฏิสงฺขา โยนิโส = โยนิโส ปฏิสงฺขา เปนไวพจนคําหนึง่ของ โยนิโสมนสิการ} 
{๒ ดู ขุ.ม.29/964/611 (บางแหงทานจัดเปนการกําจดัอาสวะดวยการใชหรือรูจักใช ดู ม.มู.12/14/17; ที.



ปา.11/113/  
 142); เฉพาะความรูจักประมาณในการกินอาหาร เรียกวาโภชเนมัตตัญญตา มีท่ีมามากมาย เชน ม.ม.
13/29/27; 
 ม.อุ.14/96/83 (เคยอางแลวในตอนวาดวยปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ); มีขอควรระวังอยางหนึ่งวา ไมพึง
สับสนระหวาง 
 ความรูจักประมาณในการกนิอาหาร กับวธีิฝกใหเปนผูรูจักประมาณในการกินอาหาร.}  
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สุขประณีตนัน้ก็กลับเปนเคร่ืองชวยควบคุมการแสวงหาและการเสพเสวยกามสุขใหอยูในขอบเขตแหง 
ความดีงาม เพราะบุคคลผูนั้นเห็นคุณคาของสุขประณีตสูงกวา และความสุขประณีตตองอาศัยกุศลธรรม 
คร้ันบุคคลนั้นบรรลุภูมิธรรมสูงยิ่งข้ึนไปอีก ประสบสุขประณีตยิ่งข้ึนไปอีก ในท่ีสุดก็จะไมวกเวยีนมาหา 
กามสุขอีกเลย 
        กอนจะกลาวถึงความสุขท่ีประณีต เหน็ความแสดงความหมายท่ัวไปของความสุขและความทุกขชนิด 
ท่ีมีเปนพื้นอยูในจิตใจ ซ่ึงสัมพันธกับความสุขอยางอ่ืนๆ ท้ังหมด กลาวคือ คร้ังหนึง่มีปริพาชกถาม 
พระสารีบุตรวา อะไรคือความสุข อะไรคือความทุกขในธรรมวินัยนี้ พระสารีบุตรไดตอบวา 
        [๑ “ความไมยินดี นั่นแลทาน เปนทุกข ในธรรมวนิัยนี้ ความยนิดี จึงเปนสุข; เม่ือมีความไม  
ยินดี ก็เปนอันหวังทุกขนี้ไดคือ แมเดินอยูก็ไมประสบความสุขความสําราญ แมยืนอยู...แมนั่งอยู...แมนอน 
อยู...แมอยูในบาน...แมอยูในปา...แมอยูท่ีโคนไม..แมอยูในเรือนวาง...แมอยูในท่ีแจง...แมอยูในทามกลาง
หมูภิกษุ  
ก็ไมประสบความสุขความสําราญ, เม่ือมีความไมยนิดี ยอมเปนอันหวงัทุกขนี้ได, (แต) เม่ือมีความยินดี ก็
เปน 
อันหวังความสุขนี้ได คือ แมเดินอยูก็ประสบความสุขความสําราญ แมยืนอยู...แมนัง่อยู...แมนอนอยู...แม
อยู 
ในบาน...แมอยูในปา...แมอยูท่ีโคนไม...แมอยูในเรือนวาง...แมอยูในท่ีแจง...แมอยูทามกลางหมูภิกษุ ก็
ยอม 
ประสบความสุขความสําราญ, เม่ือมีความยินดี ก็เปนอันหวังความสุขนี้ได”] 
        จากนี้ พึงทราบความสุขประณีตในระดับต้ังแตฌานสุขข้ึนไป วามีเคาความรูสึกอยางไร ดังท่ีทาน 
แสดงไวโดยอุปมา สรุปมาพิจารณากนัดูตอไปนี้  
        กาวสุดทายกอนจะบรรลุฌาน ก็คือการละนิวรณ 5 (กามฉันท พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจ- 
กุกกจุจะ และวิจิกจิฉา) ได ผูละนิวรณไดแลว จะมีความรูสึกปลอดโปรงโลงเบาสบายและอ่ิมใจเกิดข้ึน 
เปนพื้นนําของการจะไดความสุขในฌานตอไป ดังท่ีทานอุปมาไว 5 ประการ 
        1. เปรียบเหมือนการเกดิความปราโมทยมีโสมนัสช่ืนฉํ่าใจของคนท่ีเคยกูยืมเงินคนอ่ืนมาประกอบ 
การงาน แลวประสบความสําเร็จ ใชหนี้สินไดหมดแลวและยังมีเงินเหลือไวเล้ียงครอบครัว 
        2. เปรียบเหมือนการเกดิปราโมทยมีโสมนัสช่ืนฉํ่าใจของคนท่ีฟนหายจากความเจ็บปวยเปนไขหนัก 
กลับกินขาวกนิปลาได มีกําลังกายแข็งแรง 
        3. เปรียบเหมือนการเกดิปราโมทยมีโสมนัสชุมช่ืนใจของคนท่ีพนจากการถูกจองจําไปไดโดยสวัสดี  
ไมมีภัย และไมตองเสียทรัยพสิน 
        4. เปรียบเหมือนการเกดิปราโมทยมีโสมนัสชุมช่ืนใจของคนท่ีหลุดพนจากความเปนทาส อาศัย 



ตนเองได ไมข้ึนกับคนอ่ืน เปนไทแกตัว จะไปไหนก็ไปไดตามใจปรารถนา 
        5. เปรียบเหมือนการเกดิปราโมทยมีโสมนัสชุมช่ืนใจของคนม่ังมีทรัพยผูเดินทางขามพนหนทาง 
ไกลกันดาร ท่ีหาอาหารไดยากและเต็มไปดวยภยันตราย มาถึงถ่ินบานอันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี  
{๑ องฺ.ทสก.24/66/130}  
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        [๑ ตอแตนั้นก็จะไดประสบความสุขสบายในฌานท่ีประณีตดียิ่งกวานัน้ข้ึนไปอีกตามลําดับ กลาวคือ 
        ในฌานท่ี 1 ซ่ึงประกอบดวย วิตก วจิาร ปติ สุข และเอกัคคตา ผูปฏิบัติทํากายของตนให  
ชุมช่ืนเอิบอ่ิมซาบซานดวยปติและความสุข ไมมีสวนใดของกายทัว่ท้ังตัว ท่ีปติและความสุขจะไมถูกตอง 
เปรียบเหมือนแปงสีกายท่ีเขาเทใสภาชนะสําริด เอาน้ําพรมปลอยไว พอถึงเวลาเย็น กมี็ยางซึมไปจับ 
ติดถึงกันท่ัวท้ังหมด ไมกระจายออก 
        ในฌานท่ี 2 ซ่ึงประกอบดวยปติ สุข และเอกัคคตา ผูปฏิบัติทํากายใหชุมช่ืนเอิบอ่ิมซาบซานดวย 
ปติและความสุขท่ีเกิดจากสมาธิ อยางท่ัวไปหมดท้ังตัว เปรียบเทียบหวงน้ําลึก ท่ีน้ําผุดข้ึนภายใน ไมมี  
น้ําไหลจากท่ีอ่ืนหรือแมแตน้าํฝนไหลเขามาปน กระแสน้าํเย็นผุดพุข้ึนจากหวงน้ํานัน้ ทําใหหวงน้ํานั้น 
เองชุมช่ืนเอิบอาบซาบซึมเยือกเย็นท่ัวไปหมดทุกสวน 
        ในฌานท่ี 3 ซ่ึงประกอบดวยสุข และเอกัคคตา ผูปฏิบัติทํากายใหชุมชื่นเอิบอ่ิมซาบซานดวยความ 
สุขท่ีปราศจากปติท่ัวไปหมดทุกสวน เปรียบเหมือนกอบวัเหลาตางๆ ท่ีเติบโตข้ึนมาในนํ้า แชอยูในน้ํา 
และนํ้าหลอเล้ียงไว ยอมชุมชื่นเอิบอาบซาบซึมดวยน้ําเยน็ท่ัวไปหมดทุกสวน  ตั้งแตยอดตลอดเหงา 
        ในฌานท่ี 4 ซ่ึงประกอบดวยอุเบกขาและเอกัคคตา ผูปฏิบัติแผจิตใจอันบริสุทธ์ิผองแผวไปทัว่ท้ังกาย 
เหมือนเอาผาขาวลวนบริสุทธ์ิมานุงหมตัวตลอดหมดท้ังศีรษะ] 
        ตอจากความสุขในฌาน 4 นี้ไป ก็มีความสุขในอรูปฌานอีก 4 ข้ัน ซ่ึงประณีตยิง่ข้ึนไปตามแนวเดยีว 
กันนี้โดยลําดบั 
        แมวาฌานสุขท้ังหลายจะประณีตลึกซ้ึงดีเยี่ยมกวากามสุข แตก็ยงัมีขอบกพรองหลายอยาง มิใช 
ความสุขท่ีสมบูรณื มีพุทธพจนตรัสวา ในอริยวินยั (ระบบหรือแบบแผนของอริยชน) เรียก กามคุณ} 
วาเปนโลก หรือวา โลกก็คือกามคุณ 5 นัน่เอง ผูยังคิดอยูในการสุข ก็คือติดของอยูในโลก ผูใดเขาถึง 
ฌาน จะเปนรูปฌานหรืออรูปฌานก็ตาม ทานเรียกผูนัน้วาไดมาถึงท่ีสุดของโลกแลว และอยู ณ ท่ีสุดแหง 
โลก แตก็ยังเปนผูเนื่องอยูในโลก ยังสลัดตัวไมพนจากโลก สวนผูใดกาวลวงอรูปฌานข้ึนสุดทายไปได  
แลวเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ และเปนผูหมดอาสวะเพราะเหน็ (สัจธรรม) ดวยปญญา ผูนี้จึงจะเรียก 
ไดวา ไดมาถึงท่ีสุดแหงโลกแลว อยู ณ ท่ีสุดแหงโลก [๒ และท้ังไดขามพนโยงใยท่ีเหนี่ยวพันใหติดอยูใน
โลก 
ไปไดแลว] นีคื้อการมาถึงความสุขข้ันสุดทาย หรือสุขท่ีสมบูรณของผูมีจิตใจเปนอิสระ ไดแกสุขของผู  
บรรลุนิพพานแลว ซ่ึงรวมถึงสุขเนื่องดวยสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ อันเปนสุขข้ันท่ี 10 ในบรรดาสุข 
{๑0 ข้ัน ท่ีกลาวถึงมาโดยลําดับ 
        ขอบกพรองซ่ึงทําใหฌานสุขไมสมบูรณ เฉพาะท่ีสําคัญคือ ภาวะในฌานยังไมโปรงโลงเต็มท่ี ยัง 
{๑ ที.สี.9/126-130/96-100; 325/257; ม.มู.12/470/503; ม.ม.13/343/331; ม.อุ.14/303/208; องฺปฺจก.
22/28/26} 



{๒ ดู องฺ.นวก.23/242/448 (โยงใยท่ีเหนีย่วพนใหตดิอยู แปลเอาความจากคําวา “วิสัตติกา” ซ่ึงตามปกติ
ทานอธิบายวา 
 หมายถึงตัณหา และแปลกนัวา ตัณหาเคร่ืองของ)}  
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ถูกจํากัด [๑ มีความคับแคบดวยสัญญาและองคธรรมอ่ืนๆ ท่ีเนื่องอยูในฌานน้ันๆ] ยงัมีความคํานึงนึก 
ดวยสัญญาเก่ียวกับฌานช้ันตํ่ากวาฟุงซานข้ึนมาในใจได [๒ จึงยังนับวามีส่ิงรบกวนหรือมีความบีบเบียน] 
ถึงแม  
จะจดัเปนนิรามิสสุข แตก็ยังเปนเหตุใหตดิใหยดึเกดิความถือม่ัน คืออุปาทานได อาจกลายเปนเคร่ืองขัด 
ขวางการบรรลุนิพพาน [๓ หรือขัดขวางความสุขสมบูรณท่ีสูงข้ึนไป] จึงยังเปนส่ิงท่ีไมเพียงพอ [๔ ยังตอง
กาว 
ขามหรือละไปเสียใหได] เปนภาวะปรุงแตงถูกปจจัยทางจิตสรรคสรางข้ึนมา ไมเท่ียงแท [๕ จะตองดับไป 
ตามสภาวะ] และเปนภาวะเส่ือมถอยได          
        ลักษณะสําคัญอีกอยางหนึ่งของฌานสุขคือ ยังเปนสุขระดับเวทนา หมายความวา เปนสุขท่ีเกิด 
จากการเสวยอารมณ [6 หรือเสพรสอารมณ] ถามองในแงนี้ ฌานสุขก็ยังมีลักษณะรวมอยางหนึ่งกับกาม
สนุข 
คือเปนสุขเวทนา โดยนัยนี้ สุข 9 ข้ันตนจงึอาจจัดเขาเปนประเภทเดยีวกันคือสุขอาศัยการเสพรสอารมณ  
เหลือแตสุขข้ันสุดทายคือขอท่ี 10 อยางเดยีวท่ีตางออกไป โดยเปนสุขแตไมเปนเวทนา หรือเปนสุขได  
โดยไมตองมีการเสวยอารมณ จะเรียกวาสุขเหนือเวทนาก็ได ตามท่ีทานแสดงไว มุงเอาสุขเนื่องดวย 
สัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาเวทยิตนิโรธนี้เปนสมาบัติท่ีดับสัญญาและเวทนา จึงเปนธรรมดาท่ีจะไมมี  
เวมนา อาจมีผูสงสัยวา ถาไมมีเวทนาจะเปนสุขไดอยางไร เพราะความสุขเปนเวทนาอยางหนึ่ง แตตาม 
ความเปนจริง ความสุขท่ีไมเปนเวทนาก็มี ดังพุทธพจนท่ีตรัสในเร่ืองนีว้า 
        “อานนท ภิกษกุาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวงแลว เขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ
อยู, 
นี้แลคือความสุขอ่ืนท่ีดีเยี่ยมกวาและประณีตกวาความสุข (ในเนวสัญญนาสัญญายตนะ) นัน้” 
        [๗ “อาจเปนไปไดท่ีอัญเดียรถียปริพาชกจะพึงกลาววา พระสมณโคดมตรัสสัญญาเวทยิตนิโรธไว
และทรง 
บัญญัติ(จัดเอา) สัญญาเวทยตินิโรธนั้นเขาในความสุขดวย, ขอน้ันคืออะไรกัน ขอนั้นเปนไดอยางไรกัน; 
ทานพึงกลาวช้ีแจงกะอัญเดยีรถียปริพาชกท่ีพูดอยางนัน้วา : นีแ่นะทาน พระผูมีพระภาคจะทรงบญัญัติใน 
ความสุข หมายเอาเฉพาะสุขเวทนาอยางเดยีวเทานั้นกห็าไม, ในท่ีใดๆ หาความสุขได ในภาวะใดๆ มีความ 
สุข พระตถาคตยอมทรงบัญญัติฐานะภาวะน้ันๆ ในความสุข (คือจัดเอาฐานะหรือภาวะน้ันๆ เขาเปนความ 
สุข)”] 
        สัญญาเวทยิตนิโรธเปนภาวะเทียบคลายภาวะนิพพาน และสุขโดยไมมีการเสวยอารมณหรือสุข 
{๑ ดู องฺ.นวก.23/246/470 (มีสัมพาธะ)} 
{๒ ดู องฺ.นวก.23/245/458 (มีอาพาธฉ)} 



{๓ ดู ม.อุ.14/40/40; 90/78} 
{๔ ดู ม.ม.13/185/192; ม.อุ.14/75/66} 
{๕ ดู ม.ม.13/22/21; องฺ.เอกาทสก.24/223/372} 
{๖ เวทนาในฌานเปนเวทนาท่ีไมมีการเบียดเบียน ซ่ึงทานถือวาเปนเวทนาท่ีมีสวนดหีรือสวนท่ีเปนคุณ
มากท่ีสุด (ม.มู. 
 12/205/176)} 
{๗ ม.ม.13/102/98; ส.สฬ.18/424/282; ดปูระกอบ ม.อ.3/109; ส.อ.3/153}  
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ไมเปนเวทนาแหงสัญญาเวทยิตนิโรธนี้ [๑ ก็เปนประดจุนิพพานสุข] เร่ืองนี้ [๒ พระสารีบุตรก็เคยอธิบาย
ไว  
ในนิพพานสูตร] ความยอวา คร้ังหนึ่งทานไดกลาวกะภิกษท้ัุงหลายวา “ท้ังผูมีอายุท้ังหลาย นิพพานน้ี  
เปนสุข นิพพานน้ีเปนสุข” และพระอุทายไีดถามทานวา จะมีความสุขไดอยางไรในภาวะท่ีไมมีการเสวย 
อารมณ พระสารีบุตรตอบวา นิพพานท่ีไมมีการเสวยอารมณ (ไมมีเวทนา) นีแ่หละเปนสุข จากนั้น 
ทานไดอธิบายดวยวิธียกตัวอยางภาวะในสมาบัติเปนเคร่ืองเทียบเคียงใหเขาใจโดยนัยออม ตามคําอธิบาย 
ของพระสารีบุตรนั้น ทานมิไดใชเฉพาะแตสัญญาเวทยิตนิโรธอยางเดียวเทานัน้เปนเคร่ืองเทียบ ทานใช  
ภาวะในฌานทุกช้ันต้ังแตปฐมฌานข้ึนไปทีเดียวเปนเคร่ืองแสดงใหเหน็แงท่ีจะเทียบเคียงเขาใจความสุข 
แหงภาวะนิพพานได กลาวคือ ในฌานแตละข้ันตามปกติจะมีสัญญามนสิการ (ความคํานึงนึกดวยสัญญา) 
ท่ีเกี่ยวของกับฌานช้ันตํ่ากวาท่ีถัดลงไป ฟุงข้ึนมาในใจได เชนผูท่ีบรรลุฌานท่ี 3 ซ่ึงปราศจากปติ มี  
เฉพาะสุขและเอกัคคตา ก็ยังมีสัญญามนสิการท่ีประกอบดวยปติคอยฟุงเขามาในใจได การท่ีสัญญามนสิ- 
การเชนนี้ฟุงข้ึนมานับวาเปนอาการรบกวน เปนส่ิงบีบค้ัน ทําใหไมสบายสําหรับผูท่ีกาํลังอยูในฌานนั้นๆ 
(คําวาอาการรบกวนบีบค้ันทําใหไมสบายนี้ ทานใชศัพทวา อาพาธ ท่ีปกติแปลกันวาความเจ็บไขหรือ 
ปวย) อาการรบกวน บีบค้ัน ทําใหไมสบายนี้เองคือส่ิงท่ีเรียกวาความทุกข เหมือนกับคนท่ีมีความสุขถา 
จะเกดิมีทุกขกคื็อเกิดส่ิงท่ีรบกวนบีบค้ันทําใหไมสบาย โดยนัยนี้ เม่ือไมมีสัญญามนสิการฟุงข้ึนรบกวน 
ผูอยูในฌานใดก็ดื่มด่ําในฌานนั้นเต็มท่ี ดงันั้น ภาวะในฌานตามปกติของมันเอง แมไมมองในแงของ 
เวทนา ก็นับวาเปนความสุขอยูแลวในตัว พดูอีกอยางหน่ึงวา จะเหน็วาภาวะของฌานเปนความสุข กเ็ม่ือ 
เอาอาการรบกวนบีบค้ันเขามาเทียบ ภาวะโปรงโลงเต็มอ่ิมสมบูรณตามปกติเชนท่ีเปนไปในฌานตางๆ 
ในเม่ือไมมีสัญญามนสิการฟุงเขามารบกวนบีบเบียนนีแ้หละ พอจะเปนเคร่ืองเทียบใหเขาใจไดโดยออม 
ถึงความสุขแหงนิพพาน หรือวาสุขแหงนพิพานก็คือภาวะท่ีโปรงโลงเปนอิสระเต็มเปยมสมบูรณท่ีไมมี  
อะไรๆ รบกวนบีบค้ันกดดนัแตอยางใดเลย วิธีอธิบายของพระสารีบุตรอยางนี้ นับวาเปนวิธีใหเขาใจ 
ความสุขโดยเอาความทุกขเขาเทียบ คือเม่ือสมบูรณดีเปนปกติ ไมมีทุกข ก็เปนสุข ท่ีวาไมมีทุกขนั้น 
เปนไปไดท้ังในแงบวกและแงลบ ในทางลบคือ ถูกบีบค้ันบ่ันรอนกดดันเหมือนถูกกดใหยุบลงไปหรือทํา 
ใหขาดใหพรอง ตองแกดวยใหพนจากส่ิงกดบีบหรือเติมใหเต็มถึงสภาพสมบูรณปกติอยางเดิม ในทาง 
บวกคือถูกเราถูกลนใหยืดพองเปงบวม ก็เปนภาวะเสมือนบกพรองขาดแคลนเชนเดยีวกัน ตองแกไขให  
กลับคืนสภาพสมบูรณเปนปกติอยางเดิมอีก การสนองความตองการโดยแกไขสภาพท่ีผิดปกติไปอยางนี้  
ภาษาปุถุชนอาจเรียกวาเปนการแสวงหาความสุข หรือการไดเสวยความสุข แตโดยสภาวะท่ีแทแลวก็คือ 
การเกิดทุกขข้ึน แลวแกไขทุกข ทําใหทุกขระงับไป หรือทําใหคือสภาพสมบูรณเปนปกติเดิมนัน่เอง 
วิธีอธิบายน้ี กต็รงกับความหมายของนิพพานในแงท่ีเปนภาวะไรโรค มีสุขภาพดี สมบูรณแข็งแรง 
{๑ ดู วิสุทธิ.3/365; วิสุทธิ.ฎีกา3/647; ฎีกาแหงมัชฌิมนกิาย ฉบับอักษรพมา 2/184 (ฉบับไทยยังไมพิมพ)} 



{๒ องฺ.นวก.23/238/429}  
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อยางท่ีกลาวแลวขางตน ความมีสุขภาพดี มีความแข็งแรงสบายเคล่ือนไหวไดคลองแคลว ตามปกติอาจ 
ไมรูสึกวาเปนความสุข เพราะไมไดเสพเสวยอารมณอะไร แตจะรูสึกไดวาเปนความสุขยิ่งใหญสําคัญ 
ท่ีสุดเม่ือเอาอาพาธคือโรคหรือความเจ็บไขเขามาเทียบ พูดอีกนัยหนึ่งวา เม่ือเจ็บไขจึงจะรูดีวาความมี 
สุขภาพดีหรือภาวะไรโรค เปนความสุขอันยิ่งใหญ  
        อีกอยางหน่ึง จิตใจท่ีปราศจากส่ิงมัวหมองรบกวน ไมมีอะไรค่ังคางกังวล ไมเกาะเก่ียวพัวพนัอยู  
กับอารมณท่ีเสพเสวยอยางใดๆ ยอมปลอดโปรงเปดกวาง แผออกไปไดอยางไรขีดจํากัด มีลักษณะ 
อยางท่ีทานเรียกวา [๑ � “มีจิตใจไรเขตแดน”] ภาวะจิตเชนนี้ จะใหเกดิความรูสึกอยางไร จะเปนสุข ผอง
ใส 
เบิกบาน โปรงโลงอยางไร เปนประสบการณเฉพาะท่ีผูหลุดพนแลวมีเปนพิเศษตางหากจากปุถุชนท้ัง 
หลาย ซ่ึงปุถุชนไมเคยไดประสบ จึงยากท่ีจะนกึคิดคาดคะเนใหแจงแกใจ แตก็คงจะพอนึกถึงไดวาจะ 
ตองเปนภาวะที่เลิศลํ้าอยางหนึ่ง 
        เม่ือมองใหถึงตัวสภาวะ สุขท่ียังเปนเวทนาหรือสุขท่ียังอาศัยการเสวยอารมณ ลวนเปนทุกขท้ังส้ิน 
เพราะสุขเวทนาก็เชนเดียวกบัเวทนาอ่ืนๆ (คือทุกขและอทุกขมสุข) ลวนเปนสังขารธรรม (หมายถึง 
สังขารในความหมายของสังขตธรรม ไมใชสังขารในขันธ 5) จึงยอมเปนทุกขท้ังส้ิน (หมายถึงทุกขใน 
ไตรลักษณ) ดงัพุทธพจนตรัสช้ีแจงแกภิกษุรูปหนึ่ง ดังนี ้ 
[๒ ภิกษุ : เม่ือขาพระองคหลีกเรนอยูในท่ีลับ ไดเกดิความครุนคิดในใจอยางนีว้า พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
เวทนาไว 3 อยางคือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา...แตพระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสขอความนี้
ไว  
ดวยวา การเสวยอารมณื (เวทนา) ไมวาอยางหนึ่งอยางใด ลวนจดัเขาในทุกข ; ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา 
การเสวยอารมณไมวาอยางหนึ่งอยางใดลวนจัดเขาในทุกขดังนี้ พระองคตรัสหมายถึงอะไรหนอ? 
พระพุทธเจา : ถูกแลว ถูกแลว ภกิษุ เรากลาวเวทนาไว 3 อยางคือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุข- 
เวทนา...แตเราก็ไดกลาวขอความนี้ไวดวยวา การเสวยอารมณไมวาอยางหน่ึงอยางใด ลวนจัดเขาในทุกข,  
 ึ้ความขอ (หลัง) นี้...เรากลาวหมายถึงภาวะท่ีสังขารท้ังหลายนั้นแลเปนส่ิงไมเท่ียง...เรากลาวหมายถึงภาวะ
ท่ี 
สังขารท้ังหลายนั้นแลมีความส้ิน ความสลาย ความจางหาย ความดับ ความแปรปรวนไปไดเปนธรรมดา”] 
        เม่ือใด รูเขาใจตามเปนจริงวาเวทนาท้ัง 3 คือ สุขก็ดี ทุกขก็ดี อทุกขนสุขก็ดี ลวนไมเท่ียง เปน 
ส่ิงท่ีปจจัยตางๆ ปรุงแตงข้ึน เปนของอาศัยกันๆ เกิดข้ึน มีอันจะตองส้ิน ตองสลาย ตองจางหาย ตอง  
ดับไปเปนธรรมดา แลวหมดใครหายติดในเวทนาท้ัง 3 นัน้ [๓ จนจิตหลุดพนเปนอิสระไดแลว] เม่ือนั้น 
จึงจะประสบสุขเหนือเวทนาหรือสุขท่ีไมเปนเวทนา ไมอาศัยการเสวยอารมณ ท่ีเปนข้ันสูงสุด 
{๑ “วิมริยาทิกเตน เจตสา” มีมาหลายแหง เชน ม.อุ.14/156/117; ส.นิ.16/409/207; องฺ.ติก.20/545/334; 



ฯลฯ} 
{๒ ส.สฬ18/393/268; สุขเวทนา ก็เปนทุกขเชนเดยีวกับทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา ยังกลาวไวอีก
ใน ส.สฬ. 
 18/362/254; ขุ.อิติ.25/231/266; ขุ.สุ.25/397/477} 
{๓ ม.ม.13/273/267; “ขอท่ีเวทนาเปนของไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนไดเปนธรรมดา, นี้เปน
ขอเสีย (อาทีนวะ) 
 ของเวทนาท้ังหลาย” (ม.มู.12/206/177)}  
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        เวทนาจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยผัสสะ คือการรับรูท่ีเกิดจากอายตนะมีตาเปนตน ประจวบกับอารมณ  
มีรูปเปนตน แลวเกิดการเห็นการไดยนิเปนตน พูดงายๆ แงหนึ่งวา เวทนาตองอาศัยอารมณ ถาไมมี  
อารมณ เวทนาก็เกิดไมได เวทนาจึงแปลวาการเสวยอารมณ หรือเสพรสอารมณ เม่ือเวทนาตองอาศัย 
อารมณ สุขท่ีเปนเวทนา ก็ตองอาศัยอารมณื ฌานสุขอาศัยเฉพาะธรรมารมณอยางเดียว แตกามสุขตอง 
อาศัยอารมณทุกอยาง โดยเฉพาะอยางยิ่งอารมณ 5 อยางตน ท่ีเรียกวากามคุณซ่ึงเปนอามิส โลกียปุถุชน 
ดําเนินชีวิตโดยมุงแสวงหากามสุข จึงเทากบัฝากความสุขความทุกข ฝากชีวิตของตนไวกับอารมณ
เหลานั้น 
คราวใดกามคุณารมณพร่ังพรอมอํานวย กส็นุกสนานราเริง คราวใด กามคุณารมณเหลานั้นผันผวน 
ปรวนแปรไป หรือขาดแคลน ไมมีอารมณจะเสพเสวย กซ็บเซาเศราสรอยหงอยละเหีย่ ตางจากทาน 
ผูรูจักความสุขท่ีประณีตสูงข้ึนไป เฉพาะอยางยิ่งสุขท่ีไมอาศัยเวทนา ซ่ึงไมฝากชีวิตไวกับอารมณเหลา 
นั้น ถึงแมกามคุณารมณจะเส่ือมสลายปรวนแปรไป กย็ังคงเปนสุขอยูได ดังพุทธพจนวา 
        [๑ “เทพและมนุษยท้ังหลาย มีรูปเปนท่ียินดี ร่ืนรมยดวยรูป บันเทิงดวยรูป...บันเทิงดวยเสียง...บันเทิง 
ดวยกล่ิน...บันเทิงดวยรส...บันเทิงดวยส่ิงสัมผัสกาย...บันเทิงดวยธรรมารมณ ; เพราะรูป...เสียง..กล่ิน...รส 
โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ แปรปรวน เลือนหาย ดับสลายไป เทพและมนุษยท้ังหลายยอมอยูเปนทุกข ; สวน 
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ทราบตามความเปนจริงแลว ซ่ึงความเกิดข้ึน ความต้ังอยูไมได คุณ โทษ 
ของรูป...เสียง...กล่ิน...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ พรอมท้ังทางออก จึงไมเปนผูมีรูปเปนท่ียินดี ไม
ร่ืนรมย  
อยูดวยรูป ไมบันเทิงอยูดวยรูป ฯลฯ ธรรมารมณ, เพราะรูป ฯลฯ ธรรมารมณ ปรวนแปร เลือนหาย 
ดับสลายไป ตถาคตก็อยูเปนสุขได”]  
        ท่ีเปนเชนนี้เพราะโลกียปุถุชนมีประสบการณจํากดั คับแคบ รูจกัแตเพยีงกามสุขอยางเดียว เวลา 
ประสบสุขเวทนาสมปรารถนาก็เสวยสุขเวทนานั้นอยางถูกมัดตัว ลุมหลงมัวเมาหมกมุนในกามสุขและ 
ในกามคุณยิ่งข้ึน เวลาประสบทุกขเวทนา ก็โศกเศราหงอยเหงาหรือทุรนทุราย แลวก็หันมาฝนใฝครุน 
คํานึงฝากความหวังไวกับกามสุขตอไปอีก เพราะโลกียปุถุชนนั้นไมรูทางออกจากทุกขเวทนานอกเหนือ 
ไปจากกามสุข สวนอริยสาวผูรูจักสุขประณีตกวาแลว เม่ือประสบสุขเวทนาจากกามคุณารมณ กเ็สวย 
สุขเวทนานั้นอยางไมถูกมัดตัว ไมลุมหลงมัวเมาหมกมุนตกเปนทาสของกามคุณนัน้ คร้ันไดประสบ 
ทุกขเวทนา กไ็มซบเซาเศราทุรนทุราย และก็ไมหันไปใฝหากามสุข เพราะรูจัก นิสสรณะ คือทางออก 
หรือภาวะรอดพนเปนอิสระท่ีดีกวา ซ่ึงไมตองอาศัยกามสุข คือมีประสบการณเกีย่วกบัความสุขท่ีกวาง 
ขวางกวา รูจักความสุขอยางอ่ืนท่ีดีกวา [๒ ความสุขของทานไมข้ึนตอเวทนา ไมจําเปนตองอาศัยการเสพ
อารมณ  
เสมอไป] 



        ความสุขท่ีไมเปนเวทนานี้ เปนเร่ืองยากท่ีคนท่ัวไปจะเขาใจได เพราะไมเคยประสบ ตัวอยางท่ีจะ 
{๑ ส.สฬ.18/216-8/159-161; ดูประกอบ ม.มู.12/409/440; ม.อุ.14/822/516; ขุ.สุ.25/406/482} 
{๒ ดู ส.สฬ.18/363-372/254-9}  
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เทียบก็ไมมี แตกระน้ันก็อาจพูดใหเห็นเคาวา ตามปกติ คนท่ัวไปก็มีความสุขพ้ืนฐานอยูอยางหน่ึงซ่ึงตาง 
จากความสุขจากการเสพรสอารมณ ความสุขพ้ืนฐานท่ีวานี้เปนท้ังความสุขโดยตัวของมันเอง และเปน 
ฐานรองรับท่ีชวยใหไดรับความสุขจากการเสพรสอารมณตางๆ ความสุขพ้ืนฐานนีไ้ดแกภาวะท่ีจิตใจ 
ปลอดโปรงผองใสเจิดจา ไมมีความมัวหมองวุนวายหรือเร่ืองติดคางกงัวลใจใดๆ จะเรียกวาจิตวาง หรือ 
มีความสะอาดสวางสงบหรืออยางไรก็ตามที ผูท่ีมีภาวะจติเชนนีย้อมเรียกไดวาเปนผูมีความสุข นี้เปน 
ข้ันท่ีหนึ่ง ข้ันตอไป ผูท่ีมีภาวะจติใจเชนนีถ้าจะไปเสพเสวยอารมณใดก็ตาม ไมวาจะเปนรูป เสียง กล่ิน 
รส โผฏฐัพพะก็ตาม ก็จะไดรับความสุขจากการเสพเสวยอารมณนั้นๆ เต็มท่ี เร่ืองนี้จะเห็นไดชัดใน 
ทางตรงขาม เชน คนผูหนึ่งกําลังจะรับประทานอาหาร ถาเวลานั้นจิตใจของเขาไมปลอดโปรงผองใส มี  
เร่ืองโศกเศราหรือขุนมัวหรือกําลังกลัดกลุมกังวลวุนวายใจอยางใดอยางหนึ่ง แมวาอาหารนั้นจะเปน 
อาหารอรอยชนิดท่ีเขาเคยชอบ แตคราวนี้เขาอาจจะไมรูสึกอรอยเลย อาจฝนกินหรือถึงกับรับประทานไม  
ลงก็ได แตถาจติใจของเขาเบิกบานผองใส เขาจะรูสึกรสอาหารเต็มท่ี แมบางทีอาหารไมดีนัก แตเขาก็  
รับประทานไดอยางอรอย ตวัอยางเทียบในรางกายก็มี นอกจากเร่ืองรางกายมีสุขภาพดีแข็งแรงอยา 
ท่ีกลาวแลว พงึเห็นไดเชน คนมีรางกายเปรอะเปอนฝุนหรือส่ิงสกปรกตัวเหนอะหนะดวยเหง่ือ หรือ 
เจ็บโนนเจ็บนียุ่บยิบไป เขาจะลงน่ังฟงเพลงก็ไมสบาย หรือจะลงมือทํางานอะไรท่ีละเอียดกไ็มไดผลดี  
แตถาเขาไดชําระลางรางกายใหสะอาดปลอดโปรงโลงเบาแลว จะเสพเสวยอารมณใดก็ไดสุขเต็มท่ี จะ 
ลงมือทํางานที่ตองการความประณีตใดๆ กจ็ะทําไดดี เปนอันวาคนท่ีมีความสุขช้ันในหรือความสุขพ้ืน 
ฐานแลวยังจะเสวยความสุขช้ันนอกหรือข้ันเสวยอารมณไดดีอีกดวย นอกจากผลดีในดานความสุขแลว 
ยังจะไดประสิทธิภาพในการทํางานของจิตเพิ่มเขามาอีก สวนผูท่ีขาดความสุขช้ันในแลวก็เสียผลทั้งสอง 
ข้ัน คือทุกขท้ังขางในและขางนอก ยิ่งกวานั้นประสิทธิภาพในการทํางานของจิตก็เสียไปดวย ความสุข 
พื้นฐานช้ันในนี้ยังสามารถฝกปรือใหบริสุทธ์ิ เดนชัด และประณตีลึกซ้ึงข้ึนไปกวาท่ีคนท่ัวไปรูสึกไดอีก
มาก 
ความสุขเนื่องดวยนิพพาน กพ็ึงนึกพอเปนเคาอยางนี้ สรุปวา นิพพานเปนท้ังความสุขเอง และเปนท้ังภาวะ 
ท่ีทําใหพรอมท่ีจะเสวยความสุข 
        เม่ือคนวางใจถูกตองตอกาม คลายความติดพันในกามคุณ เลิกหมกมุนในกามสุขได เขาก็มีสิทธิ  
หรือเปนผูพรอมท่ีจะทําความรูจักกับฌานสุขท่ีประณีตลึกซ้ึงยิ่งข้ึนไป เม่ือเขาประสบฌานสุขแลว ถา 
เขายังตองการเสพกามสุขอยู เขาก็จะเสพไดตามปกติและมีความละเมียดละไม แตเขาจะไมทําความชั่ว 
เพราะเห็นแกกามสุข เพราะเขามองเห็นคุณคาของฌานสุขสูงกวา และฌานสุขนั้นตองอิงอาศัยความดี  
งาม เม่ือเขาไดรับฌานสุขแลว จิตของเขาจะด่ืมด่ํานอมดิง่ไปในอารมณของฌานอันประณีตซ่ึงมีหลาย 
ข้ันตอน ลึกซ้ึงกวากนัข้ึนไปโดยลําดับ [๑ จนถึงข้ันสูงสุดเปนดังกลืนหายไปกับภาวะประณตีลึกซ้ึงนั้น]  
ภูมิข้ันแหงการบรรลุเชนนี้นับวาประเสริฐ สุดสูงสุดเลิศ ยากท่ีใครๆ จะเขาถึงได อยางไรก็ตาม ผูใด 



{๑ ภาวะอยางนี้คงพอเทียบไดหรือเปนอยางท่ีฝร่ังเรียกวา ภาวะ mystic หรือ mystical state.}  
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สามารถปลอยวางละความตดิใจพวัพนัในภาวะเลิศลํ้าดืม่ด่ํานอมดิ่งของฌานสมาบัติเหลานี้ได คือถอน 
ความติดในกามมาไดข้ันหนึง่แลว ยังถอนความติดในฌานสมาบัติไดอีก ไมมีความเกีย่วเกาะติดพันในส่ิง 
ใดๆ เลย เขากจ็ะถึงภาวะหลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณ นี้คือภาวะท่ีเรียกวานิพพาน เปนภาวะท่ีตรง 
ขามกันหมดกบัภาวะท่ีกลาวมากอนหนา ไมวาจะเปนกามหรือฌานสมาบัติก็ตาม เพราะในขณะท่ีภาวะ 
กามและฌานสมาบัติยังเปนภาวะแหงการเขาหา เขาไปยดึ เขาไปรวม แตนิพพานเปนภาวะหลุดออก 
โปรงโลง แตท้ังท่ีเปนภาวะตรงขามนี้แหละ ผูประจักษแจงนิพพานแลวกลับเปนผูมีสิทธิหรือเปนผู  
พรอมท่ีจะเสวยความสุขชนดิกอนๆ ท้ังหมด ท้ังกามสุขและฌานสุข และเสวยไดอยางดีท่ีสุด โดยไมมี  
พิษมีภยัอีกดวย การท่ีเขาปลอยท้ิงหรือตัดใจจากฌานสมาบัติท้ังหมดมาได กลับทําใหเขาสามารถเขาถึง 
สมาบัติอ่ืนยิ่งข้ึนไปกวานั้นไดอีก เปนอันวาผูประจักษนพิพานไดท้ังความสุขของนิพพานเอง และ 
สามารถเสวยสุขอยางกอนๆ ท่ีผานมาแลวไดท้ังหมด และไดรสแหงการเสวยนัน้อยางเต็มเปยมท่ีสุดดวย 
สวนผูใด ไมไดผานฌานสมาบัติมาโดยตลอด แตไดบรรลุนิพพาน ผูนัน้ก็ขาดสิทธิท่ีจะเสวยสุขในฌาน 
สมาบัติเหลานั้นไปสวนหน่ึง  แตกระนั้น เขาก็ยังไดประสบนิพพานเสวยวิมุตติสุขท่ีประเสริฐกวา สรุปวา 
เม่ือเลิกติดกาม ก็มีสิทธิไดฌานสุข เม่ือเลิกติดฌานสุข ก็มีสิทธิไดนิพพานสุข เม่ือไดนิพพานสุข ก็กลับได  
สุขหมดทุกอยาง ย้ําวา จะไดนิพพาน ตองละฌานสมาบัตไิดกอน เม่ือละไดหมดแลว ก็ไดท้ังหมด         
        บางคนเปนหวงกามสุข กลัววาไปนพิพานเสียแลว เขาจะไมไดเสวยกามสุข อาจบอกเขาไดวา 
อยากลัวเลย ถาทานไปทางนิพพานทานจะไดรูจักความสุขมากอยางยิ่งข้ึน มีความสุขท่ีดีกวา เยีย่มกวาอีก 
ดวย ทานจะมีความสุขใหเลือกเสพไดมากข้ึน และเม่ือถึงเวลานั้น ถาทานยังอยากเสพกามสุข ทานก็  
เสพได และจะเสพไดดยีิ่งกวาเดี๋ยวนี้ เพราะจะไมมีอะไรรบกวนใหเสียรสเลย เม่ือวาอยางนี้บางคนอาจ 
คานข้ึนโดยเปนหวงในทางตรงขามวา จะใหคนบรรลุนิพพานแลวเสพกามสุขไดอยางไรกัน พึงตอบวา 
เร่ืองอยางนี้ไมตองเปนหวง เปนเร่ืองธรรมดาท่ีจะเปนไปเอง ไมตองไปกังวล คนท่ีถึงนิพพานแลว เปน 
ผูมีสิทธิและเปนผูพรอมดีท่ีสุดที่จะเสวยความสุขไดทุกอยาง การท่ีเขาจะเสพความสุขอยางใดหรือไมเสพ 
ก็เปนเร่ืองสุดแตความพอใจของเขาเอง แตทีนี้ ธรรมดามันปรากฏเปนของมันเองวา ผูท่ีบรรลุนิพพานแลว 
ไมเสพกามสุข ท่ีเขาไมเสพมิใชเพราะเขาเสพไมได แตเปนเพราะเขาไมนึกอยากจะเสพ คือกิเลสท่ีเปน 
เหตุใหอยากเสพไมมี เขาไดประสบส่ิงอ่ืนท่ีดีกวาจนไมเห็นกามคุณนัน้มีคุณคาท่ีเขาจะเก่ียวของเสพเสวย 
เสียแลว เร่ืองนี้ก็คลายกนักบัความคิดท่ีวา พระอรหันตบรรลุญาณทัสสนะมองเหน็ตามเปนจริงวา ส่ิง 
ท้ังหลายเปนอนัตตา ไมมีตัวตน คนเปนเพยีงสวนประกอบตางๆ มีธาตุ 4 เปนตน มาประชุมกันเขา 
ไมมีนาย ก. นาง ข. เปนตน เม่ือเห็นอยางนีแ้ลว ก็คงฆาคนไดไมบาป แตความจริงเม่ือมองเห็น 
อนัตตาเชนนัน้ กิเลสคือโทสะท่ีจะเปนเหตุใหทําการฆาก็หมดไปเสียแลว การฆาก็เลยไมมีทางท่ีจะเกิด 
มีข้ึนมาได ความเปนจริงในเร่ืองนี้ปรากฏวาผูใดนิพพานสุขแลวจะเสวยความสุขลงมาถึงช้ันฌานสุข ดัง 
ท่ีกลาววาใชฌาน 4 เปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร คือเปนเคร่ืองพักผอนอยูสบายในปจจุบัน 



        เร่ืองผูบรรลุนิพพานไมเสพกามสุขนี้ เปรียบอยางหนึ่งเหมือนคนเคยอยูในท่ีคุมขัง เขาไดอาศัยบาง  
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ส่ิงบางอยางในท่ีนั้น ชวยทําใหเกดิความสนุกสนานเพลิดเพลิน เสมือนกลบหรือทําใหลืมความคับแคบ 
อึดอัดไปไดบาง ตอมาเม่ือมีโอกาสหลุดออกไปจากสถานท่ีนั้น บางคนอาจติดใจส่ิงท่ีเคยใหความสนุก 
สนานเพลิดเพลินจนไมยอมออกไป บางคนพะวาพะวังลังเลอยู แตคนท่ีไดรูจักอิสรภาพอยางแทจริงแลว 
จะคอยๆ ตัดใจไดและไมชาก็จะไมหวงอาลัยท่ีคุมขังนั้นอีกตอไป 
        ทานท่ีแนะนําชักชวนท้ังหลาย เชนพระพุทธเจาไดเคยเริงรมยในกามสุขมากอนแลว และตอมาได  
รูจักสุขท่ีประณีตข้ึนไปทั้งฌานสุขและนพิพานสุข เปนอันวาไดรูจักความสุขทุกประเภท การท่ีมาแนะนํา 
ชักชวนนั้นกย็อมเปนไปดวยรูจริงโดยไดผานประสบการณจริง เปนเคร่ืองยืนยนัอยางแนนแฟนวา 
สุขใดท่ีทานวาดี หรือไมดี หรือวาอยางไหนดีกวา ก็ควรจะเปนเชนนัน้จริง 
        เม่ือเปรียบเทียบกับสุขท่ีประณีต โดยเฉพาะนิพพานสุข กามสุขมีสวนเสียหรือขอบกพรองดังท่ี  
ควรกลาวถึงนอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลว หรือท่ีควรย้ําไวอีก ดังนี้         
        1. ทําใหชีวิตข้ึนกับส่ิงภายนอก ไมเปนตัวของตัวเอง เปนทาสของวัตถุ มักหลอกใหนึกวาเราเปน 
เจาของบังคับมันได แตยิ่งเขายึดถือครอบครองมันจริงจังมากเทาใด เราก็ยิ่งหมดอํานาจในตัวกลายเปน 
ทาสของมันมากข้ึนเทานัน้ ความเปนทาสหรือข้ึนตอกามคุณนั้น เปนไปท้ัง 2 ข้ันตอนคือ กอนท่ีจะได 
 ีรับรูและเสพเสวย มันก็เปนตัวบังคับและกําหนดทิศทางใหเราวิ่งแลนไปทําการตางๆ เพื่อหาเอาเวทนา 
ท่ีชอบมาเสพเสวย ถาเปนไปอยางรุนแรงก็คือมีชีวิตอยูเพื่อมันเทานั้น คร้ันไดรับเอามาเสพเสวยแลว 
มันก็ปรุงแตงเราใหวุนไปตามมันอีก โดยใหเกิดตณัหาตามดวยรัก โกรธ เกลียด โลภ หลง แลวแสดง 
อาการตางๆ ออกมาตามอํานาจกิเลสเหลานัน้ เปนไปตามกระบวนการท่ีวา ตัณหาปรุงใหหาเวทนา พอ 
ไดเวทนาแลว เวทนาก็ทําใหเราปรุงแตงตัณหาอีก วนเวียนเร่ือยไป และข้ันสุดทาย ความเปล่ียนแปลง 
ผันผวนปรวนแปรไปของส่ิงเหลานั้น แมท่ีเปนไปตามธรรมดาของธรรมชาติ ก็มีอิทธิพลบีบค้ันเขามาถึง 
ชีวิตจิตใจของเรา ทําใหโศกเศราขุนหมองทุกขระทมคับแคนไปตาม 
        สวนสุขท่ีประณีตช้ันใจ เปนนิรามิสคือไมตองข้ึนตอวัตถุภายนอก จึงเปนอิสระเปนตัวของตัวเอง 
นอกจากนั้น ยงัเปนหลักประกันท่ีชวยรักษาไมใหลุมหลงหมกมุนในกามสุข ชวยคุมครองใหเกีย่วของกับ 
กามสุขในทางท่ีไมเกิดโทษพิษภยั และไมใหเกดิความทุกขเพราะความบีบค้ันท่ีเกิดจากความผันผวน 
ปรวนแปรของวัตถุ  
        2. ในเม่ือกามสุขตองอาศัยกามคุณคือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ซ่ึงอยูภายนอก คนท่ี  
อยูดวยกามสุขจึงเทากับเอาความสุขรวมท้ังโชคชะตาของตนท้ังหมดไปฝากไวกับส่ิงอ่ืนท่ีอยูภายนอก 
และ 
ส่ิงภายนอกเหลานั้น ก็ข้ึนตอเหตุปจจยัหลากหลายท่ีเปนไปตามวิถีของมัน ซ่ึงผูแสวงกามสุขนั้นบังคับ 
ควบคุมไมได จึงเปนธรรมดาท่ีวา ผูท่ีเอาความสุขของตนไปฝากไวกบัส่ิงอ่ืนซ่ึงไมแนนอนเชนนัน้ จะ 
ตองเต็มไปดวยโอกาสที่จะพบกับความผิดหวังและความยุงยากวุนวายนานัปการ ยิ่งอยูอยางไมรูเทาทัน



มาก 
เทาใด กย็ิ่งประสบทุกขไดมากเทานั้น 
        3. ทําใหชีวิตหมนุวนอยูแคกระบวนการรับรู คืออินทรียหรืออายตนะท่ีติดตอส่ือสารกับโลกภายนอก 
อันนับไดวาเปนกิจกรรมช้ันนอกของชีวิต และเปนระดับท่ีผิวเผิน นอกจากนั้นการหมุนเวยีนวิ่งตามมันไป  
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นี้ก็เปนเร่ืองท่ีนาเหนด็เหนื่อยเบ่ือหนายไมนอย สวนสุขช้ันในอันประณีต ชวยใหมนุษยเปนอิสระจาก 
กระบวนการรับรูนั้นไดบาง ทําใหรูจักท่ีจะเปนอยูไดโดยไมตองข้ึนตออินทรียเหลานัน้ ไมตองอาศัยมัน 
อยางนอยก็ไดพักผอน และหันมาพบกับสวนท่ีลึกซ้ึงลงไปอยูข้ันในของชีวิตบาง 
        4. เพราะเปนสุขท่ีข้ึนตอวัตถุภายนอก กามสุขจึงตองอาศัยอารมณท่ีจะเขามาปอนใหแกตณัหาผาน 
ทางอินทรียตางๆ ถาไมมีอารมณท่ีตองการปอนเขามา ก็จะอยูเปนทุกข สวนสุขประณตีภายในไมตอง 
อาศัยอารมณท่ีจะตองถูกปอนเขามา ผูมีความสุขประเภทนี้ แมจะขาดอารมณสนองอินทรียก็สามารถอยู  
เปนสุขได นอกจากนี้ เพราะเหตุท่ีกามสุขตองข้ึนตออารมณจากภายนอกน้ีเอง กามสุขจึงเปนสุขชนดิท่ี  
อยูกับตัวเองไมได ถาอยูนิ่งก็จะกระสับกระสาย ตองรานรนไปหาส่ิงท่ีจะเสพเสวย ซ่ึงวาตามความเปน 
จริงแลว อาการรานรนกระสับกระสายเชนนั้นลวนเปนความทุกขท้ังสิน แตคนท่ีรานรนนั้นมักจะพยายาม 
หลอกตัวเองใหมองขามหรือไมมองเสีย และมองแตสวนท่ีตนประสบไดเสพสม ยิ่งกวานัน้ คร้ันไดเสพ 
เสวยอารมณนัน้สมปรารถนา แมจะเปนอารมณท่ีชอบใจถูกใจ ผูเสพก็ไมสามารถเสวยอารมณนัน้อยู  
ไดนาน ถาเสพอยูนานก็จะกลายเปนทนเสพ แลวท่ีสุขก็จะกลายเปนทุกข สุขจากกามจึงอาศัยการเปล่ียน 
อารมณอยูเร่ือยๆ และทานจงึแสดงหลักไววา [๑ อิริยาบถบังทุกข] สวนผูรูจักสุขลึกซ้ึงดานในแลวยอม 
ไมถูกทรมานดวยความรานรนกระสับกระสาย สามารถเสวยสุขอยูในอาการอยางใดอยางหนึ่งไดนานๆ 
ตามใจปรารถนา เชนกรณีของพระพุทธเจากับพระเจาพมิพิสาร เปนตน 
        5. กามสุขเปนสุขท่ีถูกตัณหาปรุงแตง อยูใตอิทธิพลของตัณหา คือเนื่องดวยความชอบใจ ไมชอบ 
ใจท่ีส่ังสมเปนความเคยชินไว ดังนัน้ ผลจะปรากฏวาอาการและลักษณะท่ีชอบใจและไมชอบในน้ันผัน 
แปรไมแนนอน ของอยางเดยีวกัน การแสดงออกกิริยาทาทางรูปลักษณะเดียวกนั คนหน่ึงชอบ คนหนึ่ง 
ไมชอบ คนหนึ่งเห็นเปนสุข (ไดสุขเวทนา) [๒ อีกคนหนึ่งเห็นเปนทุกข(เกิดทกุขเวทนา)] แมแตบุคคล
เดียว 
กัน คราวหน่ึงเห็นหรือไดยนิแลวพอใจ อีกคราวหนึ่งเห็นหรือไดยนิแลวขัดใจ หรือในกรณีท่ีตางบุคคลรับ 
รูอารมณเดียวกันแลวตางก็ชอบใจ ก็อาจกลายเปนเหตุใหตางบุคคลน้ันเองกลับขัดใจซ่ึงกันและกนั เพราะ 
ตางก็ปรารถนาส่ิงเดียวกัน ภาวะเชนนี้นําไปสูปญหาตางๆ เชน ความขัดแยงภายในจติใจบุคคล ความ 
กระทบกระท้ังระหวางบุคคลเปนตน เปนตนตอของความยุงยากเดือดรอนวุนวายเปนอันมาก ซ่ึงทุกคน 
พอจะคาดคิดเห็นได ตรงขามกับความสุขไรอามิสดานใน เกิดแกใครเม่ือใด ก็มีแตเปนคุณ ใหความสบาย 
เปนท่ีพอใจแกผูนั้นทันที และเกื้อกูลแกผูอ่ืนทุกคนท่ีเกี่ยวของ ยิ่งเปนสุขกันไดมากคนออกไปกย็ิ่งดี มีแต  
สงเสริมกันใหเปนสุขยิ่งข้ึน เพราะไมมีอะไรที่จะตองแกงแยงชวงชิงกัน จึงมีแตจะนําไปสูการระงับปญหา 
และความสงบสุข 
{๑ สันตติ บังอนิจจลักษณะ, อิริยาบถ บังทุกขลักษณะ, ฆนะ บังอนัตตลักษณะ (วิสุทธิ.3/275)} 
{๒ เคยมีการถกเถียงกนัวา ในกามคุณ 5 อยาง อยางไหนดีเลิศเปนเยี่ยม พระพุทธเจาตรัสวาอยูท่ีชอบหรือ



ถูกใจ (ดู  
 ส.ส.15/359/116)}  
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        6. โดยเหตุท่ีกามสุขเกิดจากการสนองระงับตัณหา ถาตัณหาเกิดข้ึนแลว ไมไดรับการสนอง ตัณหา 
นั้นไมระงับไป ปมปญหาก็เกิดข้ึนทันที ปมปญหาหรือภาวะติดขัดบีบค้ันนั้นทานเรียกวาทุกข พอทุกข  
เกิดข้ึน ผลเสียก็ตามมา ผลเสียนี้ถาไมขังอยูภายใน ก็ตองหาทางระบายออกบางนอก หรือไมก็ท้ังสองอยาง 
ผลเสียท่ีขังอยูบางในไดแกอาการกลัดกลุมกระวนกระวายคับแคนเศราหมองและทกุขใจตางๆ รวมเรียกวา 
ความหลงใหลฟนเฟอน ผลเสียท่ีหาทางออกขางนอกอาจระบายทางเบา เชน เท่ียวขอความแนะนําชวย 
เหลือในรูปตางๆ อาจเปนความชวยเหลือแนะนําทางปญญาและคุณธรรม หรืออาจไปแสวงหาความชวย 
เหลือจากส่ิงศักดิ์สิทธ์ิอํานาจลึกลับดลบันดาลตางๆ บางก็พยายามกลบเกล่ือนทุกขดวยกามสุขชนิดท่ี
หยาบ 
และรอนแรงยิง่ๆ ข้ึนไป หรืออาจระบายออกทางรุนแรงตอผูอ่ืน เชน กอเหตุขัดแยงรุกรานผูอ่ืนหรือทํา 
การในทางทําลายไปรอบตัวเทาท่ีตนจะเกีย่วของไปถึง เกดิพฤติกรรมท่ีเปนภัยมากมาย หรือไมก็หนักลับ 
เขามาเกลียดชังตัวเอง ทําการเขมงวดบีบรัดตางๆ แมกระท่ังทําลายตนเอง ในเร่ืองนีมี้พุทธพจนท่ีพึง 
 ัสังเกตแหงหนึง่วา 
        [๑ “ภกิษท้ัุงหลาย เหตุกอกําเนนิแหงทุกขเปนไฉน ? ตัณหาเปนเหตุกอกําเนดิ (นิทานสมภพ) แหง
ทุกข  
...วิบากแหงทุกขเปนไฉน ? ...เรากลาววาทุกขมีความหลงฟนเฟอนเปนวิบาก หรือมีการหาทางเปล้ือง 
(ภาย 
นอก) เปนวิบาก”] 
        การหาความสุขแบบสนองตัณหาน้ีกอปญหาไดทุกข้ันตอน ไมเฉพาะในข้ันถูกขัดไมไดรับการสอง 
เทานั้น แมในข้ันแสวงหาส่ิงเสพเสวยตางๆ มาสนองตัณหากด็ี ในข้ันท่ีหามาไดและเสพเสวยสนองตัณหา 
แลวก็ดี ปญหาก็เกิดข้ึนไดท้ังนั้น กลาวคือในข้ันแสวงหาก็อาจใชวิธีการเบียดเบียน เปนเหตุใหเกิดความ 
ทุกขความเดือดรอนแกผูอ่ืน เม่ือไดมาเสพสนองแลวก็อาจหลงใหลมวัเมาทะยานอยากมากและรุนแรง 
ยิ่งๆ ข้ึน ทําใหเกิดปญหาในแงอ่ืนๆ ตอไปอีก ปุถุชนช้ันดี จึงตองใชสติปญญานําเอาคุณธรรมเขามา 
ควบคุมพฤติกรรมของตน บรรเทาพิษภยัของตัณหาลงบาง แตวิธีคุมท่ีชวยใหปลอดภัยไดมากคือ การ 
ใหคนผูเสพกามสุขเหลานี้ มีความสุขฝายนริามิสเปนทางออก (นิสสรณะ) อยูบาง ทางออกหรือนิสสรณ 
นี้จะชวยผอนพฤติกรรมท่ีสืบเนื่องจากตณัหาใหประณีตหรืออยูในขอบเขตท่ีดีงามไดอยางมาก เพราะสุข 
ฝายท่ีไมข้ึนตออามิสนี้ อยูดานตรงขามกับตัณหา ปราฏกตัวข้ึนในเวลาสรางตัณหา มีอยูไดโดยไมตอง 
อาศัยตัณหา ใครเขาหาความสุขชนิดนี้กย็อมพนจากพิษภยัท่ีจะเกิดจากตัณหาของตนไปไดทันที  
        เพราะกามสุขมีสวนเสียอาจกอโทษไดมากอยางนี้ และมนุษยท้ังหลายก็ชอบหรือฝกใฝกามสุขกัน 
อยูแลว ไมจําเปนตองไปกระตุนเขาอีก ดังนั้น ทานจึงไมสนับสนุนใหมุงหากามสุข ไมใหเอากามสุขเปน 
จุดหมายของชีวิต การทําบุญหรือทําความดใีนทางพระพทุธศาสนา ไมวาจะเปนทาน ศีล หรือภาวนา 



ก็ตาม วาตามหลักแทแลวทานไมสอนใหมุงหาผลตอบแทนเปนกามสุข เชน โชคลาภ ยศ เกียรติ อํานาจ 
บริวาร การไปเกิดในสวรรคเปนตน แตทานสนับสนุนใหทําเพื่อมุงลดกิเลส ทําลายความส่ังสมกอตัว 
{๑ องฺ.ฉกฺก22/334/465}  
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ของตัณหาเช้ือทุกข ทําใหผูทําความดีนัน้ประสบสุขประณีตท่ีลึกซ้ึงภายใน ซ่ึงจะนําเอาความรมเยน็เปน 
สุขมาใหท้ังแกตนและผูอ่ืน เกื้อกูลท้ังแกชีวิตของตนและแกสังคม โดยมีนิพพานสุขเปนจุดหมายสุดทาย 
ดังความในบาลีแหงหนึ่งวา 
        “บัณฑิตยอมไมใหทาน เพราะเห็นแกความสุขกล้ัวกิเลส (อุปธิสุข คือสุขท่ีเปนเหตุกอทุกขไดอีก มุง 
เอากามสุขเปนสําคัญ) เพื่อจะมีภพตอไปอีก แตบัณฑิตยอมใหทานเพ่ือหมดส้ินกิเลส เพื่อไมมีภาพตอไป
อีก 
โดยแท  
        “บัณฑิตยอมไมบําเพ็ญฌาน เพราะเหน็แกความสุขกล้ัวกิเลส เพื่อจะมีภพตอไปอีก แตบัณฑิตยอม 
บําเพ็ญฌานเพ่ือความหมดส้ินกิเลส เพื่อไมมีภพตอไปอีกโดยแท  
        [๑ “บัณฑิตมุงภาวะเยน็ใจ (คือนพิพาน) มีจิตโนมไปทางน้ัน นอมใจไปในภาวะน้ัน จึงใหทาน 
บัณฑิต  
เหลานั้นยอมมีนิพพานเปนท่ีหมาย เสมือนธารนทีไหลเร่ือยสูกลางสาคร”] 
        เทาท่ีไดกลาวมาในเร่ืองความสุขนี้ เหน็ควรสรุปใหเห็นข้ันตอนและประเภทชัดเจนข้ึนอีกคร้ังหนึ่ง 
ซ่ึงจะไดดังนี ้
        ก. เวทยิตสุข (สุขท่ีเปนเวทนา หรือสุขท่ีมีการเสวยอารมณ) 
                1. กามสุข สุขเนื่องดวยกามหรือสุขเกิดจากกามคุณ 
                2. ฌามสุข สุขเนื่องดวยฌามหรือสุขท่ีเปนวิบากแหงฌาน 
                        - สุขเนื่องดวยรูปฌาน 4 ข้ัน 
                        - สุขเนื่องดวยอรูปฌาน 4 ข้ัน 
        ข. อเวทยติสุข (สุขท่ีไมเปนเวทนา หรือสุขท่ีไมมีการเสวยอารมณ) 
                3. นิโรธสมาบัติสุข สุขเนื่องดวยนิโรธสมาบัติ คือการเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ 
        นี้จัดตามหลักความสุข 10 ข้ันท่ีกลาวมาแลวขางตน แตในท่ีนี้จะขอจัดใหมอีกอยางหนึ่งซ่ึงก็คลาย 
กันมาก แตใหความรูสึกยืดหยุนหรือกวางออกไปสักหนอย โดยแบงเปน 3 ดังนี ้
        [๒ 1. กามสุข   สุขเนื่องดวยกาม 
          2. ฌานสุข   สุขเนื่องดวยณาน 
          3. นิพพานสุข สุขเนื่องดวยนิพพาน]. 
{๑ ขุ.ม.29/825/517} 
{๒ ท่ีจดัอยางนี้ถือตามแนวพุทธพจน ใน ขุ.อุ.25/52/87 ท่ีตรัสถึงความสุข 3 อยางคือ กามสุข ทิพยสุข 
และตัณหักขยสุข; 
 คําวากามสุข ชัดอยูแลว สวนทิพยสุข (บาลีเปนทิวิยสุข) อรรถกถา อุ.อ.135 อธิบายวา หมายถึงฌานสุข



นั้นเอง 
 เฉพาะช้ันโลกียฌานสุข; ท่ีทานวาทิพยสุขเปนฌานสุข เพราะถือวาฌานเปนทิพยวหิาร ตามหลักใน ที.ปา.
11/228/23} 
 ซ่ึง ที.อ.3/256 วาไดแกสมาบัติ 8 สวนทิพยสุขท่ีหมายถึงสุขของเทวดา ก็รวมอยูในกามสุขแลว) ขอ
สุดทาย-  
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        กลาวโดยสัมพันธกับบุคคลผูเสพเสวยความสุขเหลานี้ จะเปนดังนี้ 
        1. กามสุข   ผูเสพเสวย ไดแก มนุษยปุถุชน [๑ และอริยบุคคลช้ันโสดาบันและสกทาคามี] 
        2. ฌานสุข   ผูเสพเสวย ไดแก มนุษยปุถุชนและอริยบุคคลทุกช้ันต้ังแตพระโสดาบันถึงพระ 
                อรหันต [๒ เฉพาะทานท่ีเจริญฌานช้ันนั้นๆ ไดแลว] 
        3. นิพพานสุข ผูเสพเสวย ไดแก พระอริยบุคคลท้ังหลาย ตั้งแตพระโสดาบัน จนถึงพระอรหนัต  
                    (แตตองแยกแยะออกไปอีก ถาเปนผลสมาบัติสุข ก็ไดสําหรับผูบรรลุผลข้ันนั้นๆ 
                    ถาเปนนิโรธสมาบัติสุข ก็ไดเฉพาะพระอนาคามีและพระอรหันตท่ีไดสมาบัติ 8 แลว) 
        ถาจัดโดยถือบุคคลเปนหลัก การเสวยความสุขจะมีวิสัยดังนี ้
        1. มนุษยปุถุชน อาจเสวยกามสุขและฌานสุข 
        2. อริยบุคคลช้ันโสดาบันและสกทาคามี อาจเสวยกามสุข ฌานสุข และนิพพานสุขประเภทผล 
          สมาบัติสุข 
        3. อริยบุคคลช้ันอนาคามีและพระอรหันต อาจเสวยฌานสุข และนิพพานสุข ท้ังประเภทผลสมาบัติ
สุข 
          และนิโรคสมาบัติสุข (ถาไดสมาบัติ 8 แลว) 
        ส่ิงสําคัญท่ีพึงย้ําไวเปนพิเศษในเร่ืองความสุขนี้ มีอยูวา พระพุทธศาสนาไมสอนใหบุคคลทําการ 
ตางๆ เพื่อเห็นแกความสุขกจ็ริง แตก็ยอมรับความจริงอยูเสมอวา ความสุขเปนสวนสาระสําคัญท่ีจําเปน
ของ 
 - ตัณหักขยสุข แปลวาสุขเนื่องดวยภาวะไรตัณหา (ความส้ินไปแหงตัณหา) ก็คือสุขเนื่องดวยนพิพานหรือ
นิพพานสุข 
  นั้นเอง เพราะตัณหักขยเปนไวพจนคําหนึ่งของนิพพาน แตอรรถกถาท่ีอางขางตนไขความวาหมายถึงผล
สมาบัติสุข ซ่ึง 
  เปนสุขท่ีพระอริยบุคคลทุกทานต้ังแตพระโสดาบันข้ึนไปเสวยได โดยทํานพิพานเปนอารมณ ใหท่ีนี้ใช
คําวานิพพานสุข 
  ใหมีความหมายหลวมๆ คลุมถึงผลสมาบัติสุขท่ีกลาวนี้ดวย สุขเนื่องดวยนิโรธสมาบัติท่ีเปนภาวะเทียบ
คลายนิพพานดวย 
  คลุมถึงวิมุตติสุขท่ีทานกลาวถึงบอยๆ ดวย (วิมุตติสุข คือผลสมาบัติข้ันสุดทายซ่ึงเปนของพระอรหันต ดู 
วินย.อ.3/3; 
  อ.อ.40,46; วนิย.ฎีกา4/421) การจัดเปน 3 อยางนี้ ไมหางจากแบบท่ีประมวลจากสุข 10 ข้ันขางตนเลย 
          อรรถกถาท่ีแบงประเภทสุขละเอียดท่ีสุดคงไดแก องฺ.อ.1/56 = องฺ.อ.2/326 ซ่ึงแบงสุขเปน 7 ข้ันคือ 
มนุษยสุข 



  ทิพยสุข ฌานสุข วิปสสนาสุข มรรคสุข ผลสุข นิพพานสุข สุข 7 อยางนี้อาจจัดรวมไดเปน 4 ประเภทคือ 
          1.กามสุข    รวมถึงมนุษยสุขและทิพยสุข (เฉพาะในความหายวาสุขของเทวดา) 
          2.ฌานสุข    ไดแกโลกยิฌานสุข หรือโลกียสมาบัติสุข บางแหงเรียกเปนทิพยสุขในแงเปนทิพย
วิหาร 
          3.วิปสสนาสุข สุขเนื่องดวยวิปสสนา ท่ีชัดคือท่ีเปนวิปสสนูปกิเลสอยางหนึ่ง (ดู นิทฺ.อ.2/343; วิ
สุทธิ. 
                       3/271; วินย.ฎีกา 2/367) 
          4.โลกุตตรสุข  ไดแก มรรคสุข ผลสุข และนิพพานสุข (สุตฺต.อ.2/166) และในคําวาผลสุข ใหรวมถึง 
                  ผลสมาบัติสุข ซ่ึงคลุมเอาวิมุตติสุขเขาดวย (ผลสมาบัติสุข เปนโลกุตตรสุข ตาม อุ.อ.43; 
                  ปฏิส.อ.322; วิสุทธิ.3/358)} 
{๑ รวมท้ังเทวดาช้ันกามาพจรสวรรคท้ัง 6} 
{๒ รวมท้ังพรหมชั้นหมด (รูปพรหม 16 อรูปพรหม 4)}  
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จริยธรรม เปนส่ิงท่ีใหความหมายแกการประพฤติธรรม จะวาเปนหลักยึดหรือฐานคํ้าชูของการประพฤติ
ธรรมก็  
วาได ท้ังนี้ไมวาจะพูดในระดับท่ีเรียกวาการปฏิบัติธรรมก็ตาม หรือในระดับจริยธรรมท่ัวไปก็ตาม ความ 
สุขท่ีพระพุทธศาสนาพูดถึงนี้ หมายเอาความสุขท่ีเปนพื้นฐานอยูภายในจิตใจ ซ่ึงจิตใจสามารถสังผัสได  
เองทันทีทุกเวลาท่ีมันพรอม ไมตองอิงอาศัยกระบวนการรับรูท่ีข้ึนตออารมณของโลกภายนอก เปนความ 
สุขท่ีทําใหชีวตินี้มีความเปนอิสระในสวนของมันได ความสําคัญและจําเปนของความสุขสําหรับผูปฏิบัติ 
ธรรม จะเปนไดดังท่ีกลาวไวแลวตั้งแตตน และควรจะนําเอาสาระมากลาวย้ําไวอีกวา ผูปฏิบัติธรรมใด 
ถายังไมประสบความสุขประณีตลึกซ้ึงภายในท่ีไมอาศัยกามก็ยังวางใจไมไดวาจะไมเวียนกลับมาหากาม
อีก 
แมทานท่ีบวชเปนบรรพชิตแลว ถาตราบใดยังไมไดสัมผัสความสุขประณีตลึกซ้ึงภายในชนิดท่ีไมตอง 
อาศัยอามิส กย็ังไมปลอดภยัอยูตราบนั้น กเิลสจะสามารถเขาครอบงําใจ อาจใหครองพรหมจรรยอยู  
ไมได ทานชักชวนแมแตปุถุชนใหพยายามสรางสมความสุขชนิดนี้ไวหรือใหรูจักความสุขอยางนี้ไวบาง  
เพราะนอกจากจะทําใหเขามีความสุขเพิ่มมากข้ึนจากกามสุขท่ีตนมีอยูแตเดิม เปนการเพ่ิมคุณคาใหแก  
ชีวิตของตนแลว ยังทําใหชีวิตมีทางออกในทางความสุข ท่ีจะไมตองถูกบีบบังคับดวยตัณหาใหวิ่งพลาน 
รานรนอยางไมมีขอบเขตจนกอแตปญหาตางๆ ใหเพิ่มมากข้ึน ท้ังแกตนเองและแกโลก อาจพูดย้ําลง 
ไปไดทีเดยีววา ถามนุษยไมยอมหันมาทําความรูจักกับความสุขฝายนิรามิสไวและไมเอาใจใสความสุข
ดาน 
นี้กันบางแลว การโลดแลนทะยานหาแตกามสุขอยางเดียวจะนํามนษุยไปสูความมีชีวติท่ีผิวเผินประกอบ 
ดวยความคับแคนกระวนกระวายเบ่ือหนายระทมทุกขภายในจิตใจ และการแขงขันแยงชิงเอารัดเอาเปรียบ 
การเบียดเบียนตลอดจนการทําลายลางระหวางกนั จนในท่ีสุดมนุษยจะพาตนเองและโลกไปสูความพินาศ 
ในเม่ือแมแตปุถุชนผูอยูทามกลางการแสวงหากามสุข ความสุขดานในยังจําเปนถึงอยางนี้แลว ผูท่ีดาํเนิน 
ชีวิตชนิดท่ีปลีกออกหรือลดหรือเสียสละกามสุข ก็ยิ่งจําเปนตองเขาถึงความสุขประเภทนี้มากข้ึนเปน 
ทวีคูณ ไมตองพูดถึงผูท่ีออกบวชหรือทานท่ีเรียกกนัวามุงปฏิบัติธรรมช้ันสูง แมแตผูท่ีบําเพ็ญตนเปน 
นักเสียสละ ดาํเนินชีวิตเพื่ออุดมคติ ก็จะตองพยายามมีความสุขช้ันในนี้ใหไดบาง มิฉะนั้น ความเสีย 
สละหรือความมีอุดมคตินั้นก็จะขาดหลักประกันท่ีม่ันคง มีหวังท่ีจะพลาดหลนจากอุดามคติ หมุนกลับลง 
มาหาระบบท่ีเปนบาปรายไดอีก พูดงายๆ วาถาจะเสียสละก็จะตองมีความสุขในการอยูอยางเสียสละดวย 
ถาจะมีอุดมคต ิก็จะตองมีความสุขในความมีชีวิตตามอุดมคติดวย และในวงกวางออกไป ก็ควรพูดวาถา 
ทําใหคนรูจกัความสุขดานในไมได ทําใหเห็นคุณคาของความสุขดานในนั้นไมสําเร็จ การทะยานหากาม
สุข 
ก็จะครอบงํามนุษย เปนตัวกาํหนดชะตากรรมของโลกโดยส้ินเชิงอยูตอไป ไมวาศาสนาปรัชญาหรือนัก 



จริยธรรมจะระดมกําลังกนัส่ังสอนมนุษยวาอยางใด. 
บทสรุป 
        เพื่อใหเหน็ทัศนคติของพระพุทธศาสนาตอความสุขชัดเจนยิ่งข้ึน ขอยอนกลับไปขยายขอความท่ี  
อางไวตอนตนบทความน้ีวา จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุไดดวยความสุข หรือดวยขอ  
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ปฏิบัติท่ีมีความสุข มิใชบรรลุดวยความทุกข หรือดวยขอปฏิบัติท่ีเปนทุกข  
        คร้ังหนึ่ง โพธิราชกุมาร กราบทูลพระพุทธเจาวา : ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันมีความเห็นอยาง 
นี้วา ความสุขจะพึงบรรลุดวยความสุขหาไดไม ความสุขจะถึงบรรลุไดก็ดวยความทุกข  
        พระพุทธเจาตรัสตอบวา : ดูกรราชกุมาร กอนแตสัมโพธิ เม่ือเปนโพธิสัตวผูยังมิไดตรัสรู แมเราก็  
ไดมีความคิดดงันี้วา ความสุขจะพึงบรรลุดวยความสุขหาไดไม ความสุขจะพึงบรรลุกด็วยความทุกข          
        พระพุทธเจาตรัสเลาตอไปวา ดวยพระดําริดังกลาวนี้ ตอมาพระองคก็ไดเสด็จออกบรรพชา ทรง 
ศึกษาในสํานกัของอาฬารดาบส กาลามโคตร และอุททกดาบส รามบุตร จนจบความรูของสํานักท้ังสอง 
แลว เสด็จตอไปจนถึงอุรุเวลาเสนานิคม แลวทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา ทรมานพระองคดวยวิธีการตางๆ 
จนในท่ีสุดทรงอดอาหาร จนพระวรกายซูบผอมอยางยิ่ง ดังบาลีท่ีตรัสเลาไววา 
        “เพราะความเปนผูมีอาหารนอยนัน่แล อวัยวะนอยใหญของเรา จงึกลายเปนเหมือนเถาวัลยแปดสิบ
ขอ 
หรือเหมือนเถาวัลยขอดํา ตะโพกของเรา เปนเสมือนเทาอูฐ กระดูสันหลังผุดระกะเหมือนเถาวัฏฏนาวฬี  
ซ่ีโครงข้ึนนูนเปนรองๆ ดังกลอนศาลาเกาท่ีเคร่ืองมุงหลนโทรมอยู ดวงตาบุมลึกเขาไปในเบาตาประหน่ึง 
ดวงดาวปรากฎในบอน้ําลึก ผิวศีรษะท่ีรับสัมผัสอยูก็เหี่ยวแหง ดุจดังผลน้ําเตาสดท่ีตัดมาท้ังสดๆ ถูกลม
และ 
แดดกระทบเหีย่วแหงไปฉะนั้น เราคิดวาจะลูบผิวหนังทอง ก็จับถูกกระดูกสันหลัง คิดวาจะลูบสันหลังก็
จับ 
ถูกหนังทอง หนังทองกับกระดูกสันหลังติดถึงกัน เม่ือคิดวาจะถายอุจจาระหรือปสสาวะ ก็ซวนเซลมลง ณ 
ท่ี  
นั้นเอง เม่ือจะใหกายน้ีมีความสบาย เอามือลูบตัว ขนท้ังหลายมีรากเนา ก็หลุดราวงจากกาย” 
        ในท่ีสุดทรงพระดําริวา 
        “สมณะหรือพราหมณท้ังหลาย เหลาหนึ่งเหลาใด ในอดีตกาล...ในอนาคต...ในปจจุบัน ไดเสวย 
ทุกขเวทนาอันเผ็ดรอนแรงกลาท่ีเกิดเพราะความเพียร อยางยิ่งก็เพยีงเทานี้ ไมยิ่งไปกวานี้ และดวยทุกร
กิริยา 
อันเผ็ดรอนนี้ เราก็หาบรรลุญาณทัศนะวิเศษที่สามารถทําคนใหเปนอริยะ ซ่ึงเหนือกวาธรรมของมนุษย
สามัญ 
ไดไม มรรคาเพื่อความตรัสรูคงจะมีเปนอยางอ่ืนกระมังหนอ 
        “ดูกรราชกุมาร เราน้ันไดมีความคิดดังนี้วา เรายังรูประจักษใจอยู ในคราวงานวัปปมงคลของทาว
ศากยะ 
ผูพระบิดา เรานั่งอยูในรมไมหวาอันเยือกอยู สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย บรรลุปฐมฌาน 



มีวิตก มีวิจาร มีปติ และสุขเกิดแตวิเวกอยู นี่กระมังหนอจะพึงเปนมรรคาเพ่ือความตรัสรู ; เรานั้นไดมี
ความ 
รูสึกชัดแลนตามสติวา นี่แหละคือมรรคาเพ่ือความตรัสรู ; เรานั้นไดมีความคิดวา เราจะกลัวตอความสุข
ชนิด 
ท่ีปราศจากกาม ปราศจากอกุศลธรรมท้ังหลาย หรือกระไรหนอ และไดมีความคิดตอไปวา เราไมกลัว
ความ 
สุขชนิดท่ีปราศจากกาม ปราศจากอกุศลธรรมท้ังหลาย 
        “เรานั้นไดมีความคิดดังนี้วา การท่ีบุคคลผูมีรางกายผายผอมเหลือเกินอยางนี้จะบรรลุความสุขอยาง
นั้น  
มิใชจะทําไดงายเลย ถากระไรเราพึงบริโภคอาหารหยาบ คือขาวสุกและขนมสดเถิด” 
        ตอจากนัน้ พระโพธิสัตวก็ไดทรงเสวยอาหารหยาบ จนมีกําลังข้ึนแลว ทรงบําเพญ็ฌานจนบรรลุ   
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[๑ จตุตถฌานและไดตรัสรู] 
        ปฏิปทาเพ่ือบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนาเปนขอปฏิบัติท่ีมีความสุขดังท่ีกลาวมานี้ แตกมี็ขอ 
ตองระวังคือ ผูปฏิบัติจะตองไมติดใจหลงใหลในความสุขท่ีเกิดข้ึนแกตน ไมปลอยใหความสุขท่ีเกดิข้ึน
นั้น 
ครอบงําจิตใจของตน ยังมีจติใจเปนอิสระ สามารถกาวหนาไปในธรรมเบ้ืองสูงตอๆ ไป จนบรรลุความ 
เปนอิสระหลุดพนโดยสมบูรณ ซ่ึงเม่ือบรรลุจุดหมายนัน้แลว [๒ ก็สามารถเสวยความสุขท่ีเคยเสวยมาแลว 
โดยท่ีความสุขนั้นไมมีโอกาสครอบงําจิตใจทําใหตดิพันหลงใหลไดเลย] 
        ในบางกรณีท่ีเปนการแสดงความหมายเชิงเปรียบเทียบ หรือยกัเยื้องความเชิงภาษา พระพุทธเจา 
ถึงกับทรงเรียกการหมั่นบําเพ็ญฌาน 4 วาเปนสุขัลลิกานุโยค คือความหมกมุนในความสุขชนิดหนึง่ แต  
เปน การหมกมุนความสุขชนิดท่ีดีงามเปนประโยชน เปนไปเพื่อความตรัสรู เหตุท่ีตรัสดังนั้น เพราะตาม 
ปกตินักบวชในสมัยพุทธกาลนิยมบําเพ็ญตบะและขอปฏิบัติตางๆ ท่ีบีบรัดเขมงวดทรมานตน ซ่ึงเม่ือ 
เทียบเขาแลว ทําใหรูสึกวาการบําเพ็ญสมณธรรมในพุทธศาสนาผอนเบาสบายเปนอยางมาก นกับวชใน 
ลัทธิศาสนาอ่ืนจึงมักยกเปนขอตําหนิติเตยีนวา พระสงฆในพุทธศาสนาเปนอยูยอหยอนสุขสบาย ดัง 
ตัวอยางพุทธพจนท่ีตรัสในคราวหนึ่งวา 
        “ดูกรจุนทะ ขอนี้เปนฐานะซ่ึงเปนไปไดคือ การท่ีอัญเดียรถียปริพาชกจะพึงกลาวอยางนีว้า พวกพระ 
สมณะศากยบุตรท้ังหลาย เปนผูฝกใฝประกอบตนหมกมุนอยูในความสุข ; เธอพึงพูดกะอัญเดียรถีย
ปริพาชกท่ี  
กลาวอยางนั้น ดังนี้วา สุขัลลิกานุโยค (การประกอบตัวใหพัวพันหรือหมกหมุนในความสุข) ชนิดไหนละ
ทาน ? 
เพราะวาสุขัลลิกานุโยค มีมากมายหลายอยางหลายประการ? 
        “ดูกรจุนทะ สุขัลลิกานุโยค 4 อยางตอไปนี้ เปนของทราม เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน เปน 
อนารยะ ไมประกอบดวยประโยชน ไมเปนไปเพื่อนิพพทิา หรือวิราคะ เพื่อนิโรธ เพื่อความสงบ เพื่อ 
อภิญญา เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ; 4 อยางไหน? กลาวคือคนพาลบางคนในโลกนี ้ฆาสัตวแลวทําตน 
ใหเปนสุขเอิบอ่ิม...บางคนถือเอาของท่ีเขามิไดใหแลวทําตนใหเปนสุขเอิบอ่ิม...บางคนพูดเท็จแลวทําตน
ใหเปน 
สุขเอิบอ่ิม...บางคนพร่ังพรอมเต็มท่ีบํารุงบําเรอตนดวยกามคุณท้ัง 5... 
        “ดูกรจุนทะ สุขัลลิกานุโยค 4 อยางตอไปนี้ ยอมเปนไปเพื่อนิพพทิา เพื่อวิราคะ เพื่อนิโรธ เพื่อความ 
สงบ เพื่ออภิญญา เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน โดยสวนเดียว ; 4 อยางไหน ? กลาวคือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี ้
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย [๓ บรรลุปฐมฌาน...ทุติยฌาน...ตติยฌาน...จตุตถฌาน...”] 
        ความเทาท่ีกลาวมาท้ังหมดนั้น สอดคลองกับหลักการท่ัวไปเกีย่วกับความสุขตามคําสอนของพระ 



{๑ ม.ม.13/488-508/443-461; พวกนิครนถก็มีความเหน็วา สุขจะบรรลุไดดวยทุกข จึงไดบําเพ็ญตบะ
ทรมานตนดวยวิธี  
 การตางๆ ดู ม.มู.12/220/187 (เคยอาง)} 
{๒ ดู ม.มู.12/425-9/457-460} 
{๓ ที.ปา.11/114-5/143-5}  
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พุทธศาสนา หลักการท้ัวไป หรือหลักการใหญของพระพุทธศาสนาสําหรับปฏิบัติตอความสุขมี 3 หัวขอ 
ดังพุทธพจนวา 
        [๑ “ภกิษท้ัุงหลาย ความพยายามจะมีผล ความเพียรจะมีผลไดอยางไร ? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  
        1. ไมเอาทุกขทับถมตนท่ีไมมีทุกขทับถม 
        2. ไมละท้ิงความสุขท่ีชอบธรรม 
        3. ไมหมกมุนสยบในความสุขนั้น”]  
        นี้เปนหลักเกณฑมาตรฐานท่ีชาวพุทธจะพึงใชปฏิบัติในการเกี่ยวของกับความสุข อยางไรก็ตาม 
แมจะมีหลักการท่ีเปนแกนกลางใหอยางนี้ แตความละเอียดออน ความกวางขวางลึกซ้ึงแหงความเขาใจ 
เกี่ยวกับความสุขก็ยังแตกตางกันออกไป และเปนขอท่ีพงึนํามาพิจารณาประกอบดวย เชนผูท่ีเห็นโทษของ 
กามสุข เบ่ือหนายกามสุขแลว และดวยความมุงหวังความสุขท่ีประณีตข้ึนไป จึงบําเพญ็ขอปฏิบัติบาง 
อยางซ่ึงบางตอนมีลักษณะยากลําบาก ผูยังของอยูในกามสุขอาจมองการกระทําของเขาวาเปนการหาทุกข  
มาใสตัวก็ได ในกรณีเชนนี้เม่ือผูปฏิบัตินั้นมีความพรอมอยูแลว เบ่ือหนายกามสุขอยูแลว ซ่ึงการอยูใน 
กามสุขกลับกลายเปนความทุกขสําหรับเขาก็ดี หรือแมยงัไมพรอมดีนกั แตมองเห็นโทษของกาม เห็น 
คุณของความสุขท่ีประณีตกวา และมีความหวังวาจะไดสุขท่ีประณีตนัน้ก็ดี ขอปฏิบัติท่ียากลําบากนั้นก็  
กลายเปนแบบฝกหัดสําหรับฝกตน ถาหากบุคคลนั้นสมัครใจจะฝก และขอปฏิบัตินั้นกไ็มเลยเถิดไปจน 
กลายเปนการทรมาน ทานกย็อมใหในความหมายท่ีวาเปนการฝกนั้นแล นอกจากนัน้ ความเปนอยูบางดาน 
ของผูประสบสุขอันประณีตแลว บางคร้ังเม่ือมองดูในสายตาของคนท่ีของในกามสุข อาจเห็นเปนความ 
ทุกขไปก็ได เชนเดียวกับคนท่ีอยูในความสุขอันประณีตมองเห็นความเปนอยูของคนที่ของในกามสุขวา 
เปนความทุกข แตท้ังนี้ผูท่ีอยูในภาวะน้ันเองยอมรูตัววาตนมีความสุขหรือไม  
        เปนอันวา ปญหาท่ีวาพระพุทธศาสนาเปนคําสอนท่ีนิยมสุขหรือนยิมทุกข ใฝสุขหรือใฝทุกข เปน 
อันตัดท้ิงไปไดแลว ยังเหลือปญหาแตเพยีงในแงของความเขาใจเกีย่วกบัความหมายหรือขอบเขตความลึก 
ซ้ึงของความสุข และปญหาแงนี้ก็สรุปลงไดอีกคือ เหลือเพียงการเลือกระหวางกามสุขกับสุขท่ีประณีต 
กวากามสุข ซ่ึงในแงนี้ทานถือวาความสุขประณีตสําคัญกวา ควรมีความสุขประณีต หรือไมก็มีท้ังกามสุข 
และสุขประณตีดวย หลักการท่ัวไปสําหรับการกาวจากระดับกามสุขไปสูสุขท่ีประณีตกวา ก็คือความ
พรอม 
และการฝก และก็มีหลักท่ัวไปตามมาอีกขอหนึ่งวา บุคคลทุกคนควรมีความสุขอันชอบธรรมท่ีเหมาะสม 
กับระดับชีวิตของตนหรือท่ีเปนผลแหงความเพียรพยายามฝกฝนตนเอง อยางนอยหน่ึงข้ัน หากผูใดขาด 
ความสุขท่ีพึงไดพึงถึงท้ังสองดาน เชน กามสุขก็สูญเสียไปแลว ความสุขประณีตก็มิไดปฏิบัติตัวเพื่อ 
ใหได คนนั้นทานถือวาเปนผูมีชีวิตพลาดที่สุด โดยนัยนี ้พระภกิษุผูสละกามสุขไปแลว และมิไดตัง้ใจ 
{๑ ม.อุ.14/12/13 (ตรัสเพื่อแสดงความแตกตางระหวางพระพุทธศาสนากับลัทธิของนิครนถซ่ึงเปนคําสอน



ประเภท 
 อัตตกิลมถานุโยค).}  
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ฝกฝนตนเพื่อความสุขท่ีประณีต หรือฝกไมสําเร็จ จึงอยูในฐานะตกตํ่าเปนผูพลาดจากประโยชนยิ่งกวา 
ชาวบานท่ีเสพกามสุข พูดงายๆ วา พระไมดีเต็มทีกวาคฤหัสถ หรือนาสงสารกวาคฤหัสถ ดัง 
พุทธพจนวา 
        [๑ “ภกิษท้ัุงหลาย กุลบุตรผูบวชแลวอยางนี้ แตเปนผูมีความละโมบ มีราคะแรงกลาในกามท้ังหลาย มี
จิต 
พยาบาท มีความดําริแหงใจท่ีแรงราย มีสติเลอะเลือน ไรสัมปชัญญะ ใจไมมีสมาธิ จิตพลาน ปลอย 
อินทรียไมสํารวม, บุคคลผูนี้เรากลาววา มีอุปมาเหมือนคุนฟนเผาผีท่ีไฟไหมปลายเสียแลวท้ังสองขาง อีก 
ตรงกลางก็เปอนคูถ จะใชประโยชนเปนเคร่ืองไมในบานก็ไมไดผล เปนเคร่ืองไมในปาก็ไมไดผล โภคะ 
ของคฤหัสถเขาก็เส่ือมไปเสียแลว ประโยชนท่ีมุงหมายของความเปนสมณะเขาก็ทําใหบริบูรณไมได”] 
        เม่ือพิจารณาโดยถือกามสุขเปนหลัก พอจะสรุปแนวทัศนะของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความสุข 
ไดดังนี้  
{๑. กรณีท่ีเสวยกามสุข 
        ก. ข้ันดีเลิศ คือการเสวยกามสุข พรอมท้ังรูจักความสุขอยางประณีตดวย ความสุขอยางประณีต 
นั้นจะเปนเคร่ืองคุมครองรักษาและคํ้าประกันใหการเสวยกามสุขอยูในขอบเขตแหงความดีงาม ใหเสวย 
กามอยางมีศีลธรรม ไมกอปญหาท้ังแกตนและคนอ่ืน แตสามารถเปนอยูอยางเกื้อกูลทําใหเกดิประโยชน  
สุขท้ังแกตนเองและสังคม โดยมีลักษณะท่ัวไปคือ รูเทาทันเห็นโทษอันไดแกชองเสียหรือแงท่ีบกพรอง 
ของกามสุขนั้น รูจักประมาณในการเสพเสวย ไมหลงใหลมัวเมา เชน ในทางเพศ ผูมีครอบครัวก็มีสทาร 
สันโดษ คือความพอใจอ่ิมอยูแคคูครองของตน อยูรวมกันดวยธรรมเชน จงรักภกัดีตอกนัและชักจูงกนัให  
เจริญกาวหนาในความดีงามและความสุขท่ีประณีตสูงข้ึนไป เชน [๒ คูอริยสาวกบิดามารดาของนายนกุล 
เปนตน] 
        ข. ข้ึนดี คือการเสวยกามสุขท่ีมีศีลธรรม แตยังหางเหินจากความสุขอยางประณีต มีลักษณะ 
คลายกับการเสวยกามสุขข้ันดีเลิศนั่นเอง คือ เสวยกามสุขไปตามปกติธรรมดา โดยยอมรับและรูเทาทัน 
ความจริงวา เม่ือมีกามก็ตองมีทุกขบางเปนคูกัน มองเหน็แงเสียหรือโทษของกามน้ัน แลวดําเนินชีวิต 
อยางใหมีทุกขนอยท่ีสุด ใหกามเกิดโทษกอปญหานอยท่ีสุด ไมหมกมุน รูจักประมาณและพยายามปฏิบัติ  
ตนใหเปนท่ีเกดิของประโยชนสุขใหมาก แตเพราะยังขาดความสุขอยางประณีตไวเปนทางออกสลับเลือก 
ท่ีดีกวา จึงยังเส่ียงตอการท่ีจะถูกลอเราใหถลําลึกลงไปในกามสุข ยังอาจกลับหมกมุนสยบไดอีก ไม  
ม่ันคงปลอดภยัแทจริง 
        ค. ข้ันทราม คือการเสวยกามสุขอยางหมกมุนมัวเมา จิตใจฝกใฝหลงใหลครุนคิดอยูแตในเร่ือง 
การแสวงหาและปรนเปรอตนดวยส่ิงเสพเสวยตางๆ มีลักษณะเดนเชน ในเร่ืองอาหารและเร่ืองทางเพศ 
{๑ ส.ข.17/167/113; ขุ.อิติ.25/271/299} 



{๒ องฺ.จตุกฺก.21/55/80}  
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ก็มีการกระตุนปลุกเราใหมีความตื่นเตนความเครียดความกระสับกระสายรานรนกระวนกระวาย อยาง 
เกินเลยกวาระดับท่ีเรียกกันวาเปนความตองการตามธรรมชาติของการกินอาหารและการสืบพันธุ อาจปรุง 
แตงวิธีการและอุปกรณตางๆ ข้ึนมาเพื่อปลุกเราความเครียดกระวนกระวายเชนนี้ โดยอาศัยความตองการ 
ท่ีเรียกกนัวาตามธรรมชาตินั้นเปนเพยีงเช้ือสําหรับจุดไฟแลวโหมความอยากเรารุนหรือรานรนใหรุนแรง 
มากกวาปกติและใหเปนไปอยูบอยๆ หรือเนืองนิตย แมกระท่ังถึงข้ันท่ีเรียกไดวาวิปริต ในสภาพเชนนั้น 
การกินอาหารท่ีมิใชเพื่อหลอเล้ียงกาย และเพศสัมพันธท่ีมิใชเพื่อการสืบพันธุ จะเปนไปอยางโดดเดนจน 
ถึงข้ึนหมดสํานึกตอจุดหมายด้ังเดิม กลายเปนกิจกรรมเสพเสวยเพื่อสนองตัณหาอยางเดียวลวน หรือกาม 
เพื่อกามโดยส้ินเชิงและตามมาดวยภาวะท่ีเรียกไดวาอยูเพือ่กินเสพเทานัน้ 
        ในระดับสังคม เม่ือสภาพท่ีเลยจากข้ันปลดปลอยระบายตามธรรมชาติกลางเปนข้ันความเครียด 
กระวนกระวายท่ีปรุงแตงโดยจงใจเชนนี้ เปนไปอยางแพรหลายเกรอแลว สังคมนั้นจะเปนเหมือนอยูใน 
ภาวะสงครามตลอดกาลชนิดหนึ่ง ตามปกติในภาวะสงครามยอมจะมีการปลุกเราใจคนใหเกิดความโกรธ 
แคนเกลียดชังเกินกวาระดับความรูสึกที่จะเปนไปเองตามธรรมดา จนคนอยากและพรอมเต็มท่ีท่ีจะทํา 
การลางผลาญเขนฆาทําลายกนัและมีความชื่นชมสมใจในการท่ีไดกระทําเชนนั้น ในภาวะกามปรุงแตงนี้  
ก็เชนเดยีวกัน จะมีการยั่วยุปลุกเราใหเกิดความหื่นกระหายและความหมกมุนครุนคิดอยากเสพเสวยอยาง 
เกินกวาท่ีจะเปนไปเองตามธรรมดา ภาวะเชนนี้เปนคูกับสงครามเกลียดโกรธ อาจเรียกวาสงครามกาม 
และเปนทางมาของสงครามเกลียดโกรธไดดวย พูดไดวา คนเขาอยูกนัสบายๆ ทําการสรางสรรคตางๆ 
กันดีๆ กลับมาแกลงยุเยาใหเขาเกิดความทุกขความเครียดบีบค้ัน ใหทนอยูสุขสบายไมได เหมือนยั่วให  
คนโกรธจนตองหาความสนกุดวยการทําลาย 
        เม่ือภาวะสงคามกามเปนไปอยางยืดเยื้อ มีกิจกรรมปลุกยุเชนการโฆษณาคอยหนุนอยูเร่ือยๆ 
คนจะมีความโนมเอียงไปในทางท่ีจะไมมองเห็นคนในฐานะท่ีเปนเพื่อมนุษยหรือแมแตเปนมนุษย แต  
จะมองเห็นคนในแงท่ีเปนส่ิงสําหรับเสพเสวย เปนเหยื่อ หรือแหลงท่ีอํานวยส่ิงเสพเสวย และต้ังความ 
หวังในการท่ีจะมองเชนนัน้ หรือถาคนนั้นมิใชอยูในฐานะจะเปนท่ีเสพเสวยหรืออํานวยส่ิงเสพเสวยได  
ก็จะมองเห็นในแงเปนคูแขงคูแกงแยงหรือตัวขัดขวาง หรือไมก็เปนส่ิงเกะกะ ไรประโยชน นารังเกยีจ 
นารําคาญ 
        เม่ือใจคนฝกใฝหมกมุนครุนอยูกับกามและการเสพเสวยตางๆ ฉันทะในการทําหนาท่ีการงานกเ็ปน 
ไปไดยาก ทําใหขาดดความต้ังใจในการทํางาน ไมมีสมาธิ รอคอยจองเวลาท่ีจะไปหาส่ิงเสพเสวย ทํากิจ 
ตางๆ เพื่อมุงเอากามในรูปของผลประโยชนตางๆ การทํางานเพ่ือผลสําเร็จของงานเพือ่ความดีเลิศของ 
งานจะเส่ือมหาย มีแตการทํางานพอใหเสร็จ หรือพอใหเห็นวาเสร็จ ตลอดจนการท่ีจะไดกามโดยทางลัด 
ท่ีไมตองทํางาน เปนทางมาของการทุจริตและอาชญากรรมตางๆ 
        เม่ือใจโนมไปในทางท่ีจะมองเหน็กันเปนเหยื่อหรือเปนผูแขงแยง ครุนใฝอยูกับการแสวงหาสิง่เสพ 



เสวยและหวงแหนปกปองกามสวนท่ีตนจะไดหรือท่ีเปนของตน ความหวาดระแวงริษยาขมเหงกันก็เปน  
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ไปไดมาก ในสภาพเชนนัน้ โอกาสที่มนุษยจะรูจักปติสุขอยางประณตี แมแตเพยีงความสุขอยางงายๆ 
เชน ความซาบซึ้งในไมตรีจิตมิตรภาพและน้ําใจเมตตาตอกัน การไดเอิบอ่ิมสดช่ืนเบิกบานเยือกเยน็ 
ใจในบรรยากาศสงบรมร่ืนดวยจิตท่ีเปดออกรับรูความงามของธรรมชาติ เปนตน กห็าไดยาก แมแตกาม
สุข 
ชนิดท่ีซาบซ้ึงชุมเย็นดวยมีคุณคาทางจติใจประกอบ คนกแ็ทบจะไมรูจกั เม่ือปราศจากความสุขอยางสงบ 
ฉํ่าเย็นเชนนี้แลว สุขภาพจิตของมนุษยก็ตกอยูในอันตราย เพราะความสุขแบบกามตัณหาลวนๆ ท่ีเรา 
รอนรานรนปราศจากประณตีรสแหงคุณคางทางจิต เชนความรักความเห็นใจความเอ็นดูเอ้ือเฟอ เปนตน 
ยอมไมชวยเกือ้กูลแกสุขภาพจิต คนสองฝายเขามาหากันหรือเขามาเสพเสวยกนั เพราะกามเปนเหตุ  
ตางก็มุงจะเอาจากกันเทานั้น เปนความสุขท่ีมาพรอมกับการสูญเสียสุขภาพจิตมากกวา ยิ่งกวานั้นการ 
คบหาหรือสัมพันธเพื่อเอาจากกันก็ดี [๑ งานท่ีมิใชเพื่องาน] แตเพื่อผลประโยชนตอบแทนกด็ี การคอยเพง 
มองแกงแยงผลประโยชนกนัก็ดี มักนําไปสูความผิดหวัง ความหวาดระแวง ความคับแคน และคับของใจ 
ชนิดท่ีแหงแลงทําลายสุขภาพจิตเปนอยางมาก สังคมท่ีตกอยูในสภาพเชนนี้ แมจะมีกามอยางนับวาคอน 
ขางบริบูรณ คนยอมไมมีความสุขแทจริง ยงัมีทุกขมาก และทุกขชนิดแหงแลง ยอมเปนทุกขแทๆ 
ท่ีเหี้ยมโหดมาก ถึงสังคมจะเพียบพรอมดวยส่ิงเสพเสวย แตชีวิตก็เปราะและเหมือนไรความหมาย 
        ในสังคมท่ีขาดแคลนผูรูจักความสุขอยางประณีต กไ็มมีแหลงอํานวยความสุขอยางประณตีนั้น แม  
แกผูท่ีตองการอยางยวดยิ่ง ปญหาตามมาอีกวา ใหสังคมท่ีหนักในกามสุขนั้น จะมีคนจํานวนไมนอยท่ี  
ประสบความผิดหวังจากกามสุข หรือถูกผลรายของกามสุขกระทบเขาในรูปใดรูปหนึ่ง แลวเกิดปฏิกิริยา 
ตอกามสุขนั้น กลายเปนเบ่ือหนาย หรือถึงกับแลนไปทางเอียงสุดตรงขามกลายเปนเกลียดชังกามสุขเสีย 
ทีเดียว พรอมท้ังคนอีกพวกหน่ึงซ่ึงพนออกไปจากฐานะที่จะเสพเสวยกามสุขตามธรรมดา เชน คนสูง 
อายุมากๆ เปนตน สําหรับบุคคลเหลานี้ กามสุขเขาก็ไมพรอมท่ีจะเสพหรือรังเกียจเสียแลว ถาไมมี  
ความสุขอยางประณีตเปนทางออกไวใหอีก ก็จะประสบปญหาทางจิตอยางหนกั เขาจะตองหนัไปหาทาง 
ออกอยางอ่ืนเชน ส่ิงมึนเมา และยาเสพติดตางๆ เปนตน กอใหเกิดปญหาสังคมมากยิง่ข้ึน 
2. กรณีท่ีไมเสวยกามสุข 
        ก. ข้ันดีเลิศ ไดแก การไดเสวยความสุขอยางประณีตท่ีมีความเตม็อ่ิมสมบูรณในตัวแลว โดย 
ท่ีจิตของบุคคลผูนั้นหลุดพนจากความใฝปรารถนาตอกามสุข ไมโนมมาหรือไมวกเวียนมาหากามสุขนั้น 
อยางเปนไปเองโดยธรรมดา บุคคลเชนนี้ยอมหลุดพนจากปญหาท่ีจะเกิดจากกามไปไดโดยส้ินเชิง 
        ข. ข้ันดี ไดแก การละกามสุขของผูหวังจะไดและกําลังฝกเพื่อละไดความสุขอยางประณีต การ 
ละกามสุขในกรณีนี้จะเปนส่ิงสมควรตอเม่ือบุคคลนั้นเบ่ือหนายกามสุขแลว มีความพรอมท่ีจะฝกตนเพ่ือ 
เขาถึงความสุขอยางประณีตตอไป หรือแมยังไมพรอมในแงของความเบ่ือหนายอยางนั้น แตไดมองเห็น 
{๑ งานเพื่องานในท่ีนี้ มิใชหมายถึง งานเพื่องานโดยตัวของมันเอง หรืองานลวนๆ แตใหเล็งถึงประโยชน



สุขของหมูมนุษย  
 และความดีงามท่ีเปนจุดมุงหมายของการทํางานนั้น}  
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หยั่งทราบถึงโทษของกามและเล็งเห็นคุณของสุขท่ีประณีตกวา พรอมท้ังมีความหวังวาจะไดความสุข 
ประณีตนัน้และสมัครใจท่ีจะฝกตน การสมัครใจและรูตวัวากําลังฝกตนจะปองกนัไมใหเกิดผลเสียเนือ่ง 
ดวยการกกักดหรือฝน แตเม่ือใดไมตองการจะฝกหรือหมดกําลังศรัทธาท่ีจะฝกเสียแลวอยางแนนอน ก็  
พึงยอมรับความพายแพและเลิกการฝกได เชนถาบวชเปนภิกษกุ็ลาสิกขาเสียโดยสมัครใจ สําหรับผูทํา 
เชนนี้โดยสุจริตใจ แมแตการสึกๆ บวชๆ ซ่ึงตามปกติมิใชเปนวิธีการท่ีทานสนับสนุนเลย ก็เปนเคร่ือง 
ชวยทําใหเกิดความพรอม จดัเปนสวนหนึง่ของกระบวนการฝกไดดวย เชน [๑ พระจติตหัตถสารีบุตรท่ี
บวช 
และสึกถึงเจ็ดคร้ังแลวในท่ีสุดไดบรรลุอรหัตตผล] เปนตน 
        ค. ข้ันทราม ไดแก การละกามสุขเนื่องจากปฏิกิริยาตอกาม แลวแลนไปสุดทางตรงขาม 
ประพฤติวัตรเขมงวดบีบค้ันตนเอง ระบายความเกลียดชังกามโดยเอากายตนหรือชีวติเปนเปา ระดมทุกข  
เขาทับถมตน การบีบค้ันตนเชนนี้ หรือการกักกดโดยขาดความหมายของความเขาใจและการฝกฝนที่กลาว 
ในขอ 2 ข. ยอมกลายเปนการเบียดเบียนตน และกลายเปนปญหาทางจติอีกอยางหนึ่ง พึงระลึกไววา 
พระพุทธศาสนาถือวาการไมเบียดเบียนตนเองเปนหลักการสําคัญ [๒ เปนการปฏิบัตธิรรมอยางหนึง่ เชน 
เดียวกับการไมเบียดเบียนผูอ่ืน] ผูปฏิบัติดวยฝนหรือดวยปฏิกิริยาเชนท่ีกลาวนั้น พึงแกไขดวยการ 
เปล่ียนแปรไปเปนการฝกในขอ 2 ข. 
        ในสังคมไทย ไดมีประเพณีการบวชอยางหนึ่งเรียกวาบวชเรียน ซ่ึงนอกจากเปดโอกาสแหงการบวช
สําหรับผูพรอมท่ี  
จะฝกตนเพื่อเขาถึงความสุขอยาประณตีแลว ก็ใชการบวชเปนชองทางสําหรับใหการศึกษาแกมวลชน ดวย
การฝกฝนเยาวชน 
ท้ังดานวิชาการ ศีลธรรม และวัฒนธรรม เปนเคร่ืองเตรียมคนใหพรอมท่ีจะเขาสูสังคม ผูบวชสวนมาก
บวชตั้งแตยังเด็กตาม 
ความประสงคของผูปกครอง เม่ือบวชและไดเรียนพอสมควรแลวก็ตัดสินเองโดยสมัครใจวาจะบวชอยู
ตอไปหรือจะกลับคืนสู  
เพศคฤหัสถดวยความยนิดีตองรับของสังคม โดยวิธีนี้ ระหวางท่ีบวชอยู ผูบวชยอมรูตระหนกัวาตนอยู
ระหวางการฝก ซ่ึงถาตน 
ไมตองการอยูจริงก็จะฝกอยูเพียงช่ัวคราวเทานั้น แลวก็จะละเลิกไป เม่ือเปนเชนนี้ จติก็ยอมรับความจริง
ได และแมแตคนท่ี  
ไมพรอม ก็อาจต้ังใจฝกตนใหดีท่ีสุดตลอดชวงเวลาช่ัวคราวน้ัน วิธีฝกโดยสอดคลองกับความเปนจริง
เชนนี้จึงทําใหเกิดผลดี  
โดยไมเกิดโทษท่ีเนื่องจากความกักกดแลวดิ้นรนออกนอกลูนอกทาง หรือหากมีโทษก็เหลือนอยท่ีสุด 



โดยนัยนี้ หากยัคงรักษา 
ประเพณีบวชอยางนี้ไว ก็จะตองเปดโอกาสใหการสึกเปนไปโดยสมัครใจอยางเสรีดวย จึงจะเปนการชอบ
ธรรมแกบุคคล และ 
กอประโยชนสุขแกสังคม 
        พระพุทธศาสนาสอนใหมองดูรูเหน็และยอมรับส่ิงท้ังหลายตามสภาวะท่ีเปนจริง สนับสนุนใหฝก 
ตนเพ่ือกาวหนางอกงามในธรรมยิ่งๆ ข้ึนไป ผูท่ีมีความพรอมและฝกฝนตนอยูในระดับตางกนั ตางก็อยู  
รวมกันโดยสงบสุข ปรารถนาดีและเกื้อกูลตอกัน สงเสริมประโยชนสุขอันชอบธรรมและความกาวหนา 
ของกันและกนัตามระดับ ไมขมข่ีบีบค้ันหรือหม่ินแคลนกันและกนั 
{๑ องฺ.ฉกฺก.22/331/439-446 (ทานผูนี้ไดวหิารสมาบัติช้ันสูงแลวก็ยังสึก); เร่ืองนี้มีอางใจ องฺ.อ.3/164; ธ.อ.
2/122; 
 ชา.อ.2/113.} 
{๒ เชน ม.อุ.14/146-7/113; องฺ.จตุกฺก.21/186/243; ที.ปา.11/274/244 ฯลฯ; แตตองระลึกไวดวยวา การ
เบียดเบียน 
 ตนเองนี้ เปนคนละเร่ืองกันกับการเสียสละในเม่ือมีเหตุ ซ่ึงเปนการปฏิบัติธรรมอีกอยางหนึ่ง}  
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                             บันทึกพิเศษทายบท  
                     สําหรับผูสนใจเชิงวิชาการ 
บันทึกท่ี 1 : ความสุขจัดเปนคูๆ 
        ความสุขท่ีแสดงไวเปนคูๆ ใน องฺ.ทก.20/309-321/100-2 (ไขความตาม องฺ.อ.2/69) มีดังนี้: 1. คิหิสุข 
(สุข 
ของคฤหัสถหรือสุขของชาวบาน) กับบรรพชาสุข หรือบรรพชิตสุข (สุขจากการบวชหรือสุขของนักบวช) 
2. กามสุข 
(สุขเกิดจากกาม) กับเนกขัมมสุข (สุขเกิดจากความปลอดโปรงจากกาม) 3. อุปธิสุข (สุขกล้ัวทุกข ไดแก
สุขในไตรภูมิ  
หรือโลกียสุข) กับนิรุปธิสุข (สุขไมกล้ัวทุกข ไดแกโลกุตตรสุข) 4. สาสวสุข (สุขกอนอาสวะ) กับ อนาสว
สุข (สุข 
ไมกออาสวะ หรือสุขไรอาสวะ) 5. สามิสสุข (สุขอิงอามิสหรือสุขอาศัยเหยื่อลอ หรือสุขทางเนื้อหนัง) กับ
นิรามิสสุข 
(สุขไมอิงอามิส สุขไมตองอาศัยเหยื่อลอ หรือสุขไมข้ึนตอส่ิงเสพเสวย) 6. อริยสุข (สุขของพระอริยะ) 
กับอนริยสุข 
(สุขของผูไมเปนอริยะ คือสุขของปุถุชน) 7. กายิกสุข (สุขทางกาย) กับ เจตสิกสุข (สุขทางใจ) 8. สัปปติสุข 
(สุข 
เจือปติ ไดแกสุขในฌานท่ี 1 และท่ี 2) กับนิปปติกสุข (สุขไมเจือปติ ไดแกสุขในฌานท่ี 3 และท่ี 4) 9. สาต
สุข (สุข 
มีรสชื่น อรรถกถาวาไดแกสุขในฌาน 3 ข้ันตอน แตนาจะไดแกสุขต้ังแตฌานท่ี 3 ลงมาท้ังหมด) กบั
อุเบกขาสุข (สุขเกิด 
แตอุเบกขา คือสุขเม่ือจิตไดดลุยเต็มท่ี มองดูเฉยอยางเปนกลางพรอมท่ีจะเหน็ตามเปนจริงและวนิิจฉัยโดย
ถูกตองเสมือน 
คนมีปญญาผูมองจากนอกเหตุการณ ทานวาไดแกสุขในฌานท่ี 4) 10. สมาธิสุข (สุขเกิดจากสมาธิ ไมวา
อุปจาระหรือ 
อัปปนาก็ตาม) กับ อสมาธิสุข (สุขท่ีไมถึงสมาธิ) 11. สัปปติการัมมณสุข (สุขเกิดแกผูพิจารณาฌาน 2 ข้ัน
แรกท่ีมีปติ) 
กับ นิปปติการัมมณสุข (สุขเกิดแกผูพิจารณาฌานท่ี 3 และท่ี 4 ซ่ึงไมมีปติ) 12. สาตารัมมณสุข (สุขเกิดแก
ผูพิจารณา 
ฌาน 3 แรกท่ีมีรสชื่น) กับ อุเปกขารัมมณสุข (สุขเกิดแกผูพิจารณาฌานท่ี 4 ซ่ึงมีอุเบกขา) 13. รูปารัมมณ



สุข (สุขมี  
รูปธรรมหรือรูปฌานเปนอารมณ) กับ อรูปารัมมณสุข (สุขมีอรูปธรรมหรืออรูปฌานเปนอารมณ) แตละคู
มีคําสรุปทาย 
วาสุขอยางหลังเปนเลิศหรือยอดเยี่ยมกวา อนึ่ง พึงระลึกไวดวยวาอุเบกขาท่ีกลาวถึงในสุขขางตนนั้นไมใช
อุเบกขาเวทนา 
บันทึกท่ี 2 : ความสุขจัดเปนสามระดับ  (อีกแบบหนึ่ง) 
        มีการจัดแบงระดับความสุขอีกอยางหนึ่งท่ีเฉียดเขามากับการจัดกลุมแบบท่ีแสดงไวในตวับท คือ ใน 
ส.สฬ.18/ 
450-2/293 ซ่ึงทานจําแนกสุขเปน 3 เหมือนกันคื 1. สามิสสุข สุขอาศัยอามิส ไดแกกามสุขนั้นเอง 2. นิรา
มิสสุข สุข 
ไมอาศัยอามิส ทานหมายถึงสุขในฌานสามช้ันตน 3. นิรามิสตรสุข สุขยิ่งกวานิรามิสสุข หรือสุขเหนือกวา
นิรามิสสุข 
ทานหมายถึงความสุขโสมนัสท่ีเกิดข้ึนแกพระขีณาสพผูพิจารณาจิตซ่ึงหลุดพนแลวจากราคะ โทสะ และ
โมหะ อรรถกถา 
กลาววา สุขอยางท่ี 3 คือนิรามิสตรสุขนั้นเปนโลกีย (เรียกอยางงายๆ วา สุขเกิดจากปจจเวกขณญาณของ
พระอรหันต  
นั้นเอง) แตเหนือกวาสุขอยางท่ีสองคือนิรามิสสุข ซ่ึงอาจเปนโลกียก็ได โลกุตตระก็ได (เปนโลกุตตระใน
เม่ือเปนฌานของ 
พระอริยบุคคล) (ส.อ.3/158); ท่ีกลาววา เฉียดเขามากับการจัดกลุมขางตน ก็เพราะมีความคลายคลึงในแง
ของขอบเขต 
กลาวคือ สามิสสุข ตรงกับกามสุข นิรามิสสุข อยูในเขตของฌานสุข และนิรามิสตรสุข พนหรือนอกเหนือ
ออกไปจาก 
ฌานสุข สวนขอแตกตางท่ีสําคัญก็คือ กามสุข ฌานสุข และนิโรธสมาปติสุข ครอบคลุมหมดท้ังสุขท่ีเปน
เวทนาและ 
สุขท่ีไมใชเวทนา (ดังจะอธิบายตอไป) แตสามิสสุข นิรามิสสุข และนิรามิตรสุขในท่ีนี ้รวมอยูในสุขท่ีเปน
เวทนาเทานั้น 
ดังนั้น นิรามิสสุขอยางสูงจึงถึงตติยฌานเทานั้น ไมคลุมฌานสุขท้ังหมด (ในจตุตถฌาน ทานแยกออกไป
เรียกวานิรามิส- 
อุเบกขา ในส.สฬ.18/454/294 ซ่ึงครอบคลุมถึงอรูปฌานไดดวย เพราะอรูปฌานอยูในระดับของจตุตถฌาน
นั่นเอง) 
สวนนิโรธสมาปติสุขกับนิรามิสตรสุข นั้นแยกออกไปคนละดานทีเดียว กลาวคือ นิโรธสมาปติสุข แมจะ



พนจากฌานแต  
ยังเปนเร่ืองของสมาบัติ และพระอรหันตกบัพระอนาคามีท่ีชํานาญสมาบัติ 8 เทานั้นจึงจะเขาได สวนนิรา
มิสตรสุขในท่ีนี้  
ทานหมายเอาสุขจากปจจเวกขณญาณ เฉพาะของพระอรหันต ซ่ึงจะเปนอุภโตภาควิมุต หรือปญญาวิมุต 
(ไมไดสมาบัต ิ8) 
ก็ได ; อยางไรก็ดี ถาเพงเฉพาะศัพท นาจะจัดนิโรธสมาปติเปนสุขท่ียิง่กวานิรามิสไดโดยปริยายหน่ึง
เหมือนกนั  
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ตอนท่ี 5: ชีวิตควรเปนอยูอยางไร ? 
บทนํา 
ของมัชฌิมาปฏิปทา                                                                                2 
                                                                                                   บทท่ี 16 
                                มัชฌิมาปฏิปทาตอเนื่องจากมัชเฌนธรรมเทศนา 
        มัชเฌนธรรมเทศนา คือ ธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงเปนกลาง ๆ ตามธรรมชาติ  
คือตามสภาวะที่ส่ิงท้ังหลายมันเปนของมันเอง ตามเหตุปจจัย ไมคิดของในทิฏฐิคือทฤษฎี 
หรือแนวความคิดเอียงสุดท้ังหลาย ท่ีมนุษยวาดใหเขากบัสัญญาท่ีผิดพลาดและความยึด 
ความอยากของตนท่ีจะใหโลกและชีวิตเปนอยางนัน้อยางนี้ ดังไดกลาวแลววา มัชเฌนธรรม 
เทศนานี้ หมายถึงหลักปฏิจจสมุปบาท อันไดแกกระบวนธรรมแหงการเกิดข้ึนพรอมโดย 
อาศัยกันและกนัของส่ิงท้ังหลาย กระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทท่ีช้ีแจงเร่ืองความทุกขของ 
มนุษยนั้น ทานแสดงไวเปน 2 แบบหรือ 2 สาย สายท่ีหนึง่แสดงการเกดิข้ึนแหงทุกข 
เรียกวา ปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร และจัดเปนคําจํากัดความของอริยสัจจขอท่ี 2 คือ  
สมุทัยอริยสัจจสายท่ีสองแสดงการดับไปแหงทุกข เรียกวา ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร  
และจัดเปนคําจํากัดความของอริยสัจจขอท่ี 3 คือ นิโรธอริยสัจจ 
        โดยสรุป [๑มัชเฌนธรรมเทศนา แสดงกระบวนธรรมท้ัง 2 สาย คือ] 
        1. สมุทัย = ปฏิจจสมุปบาท สมุทัยวาร : อวิชชา-->สังขาร-->วิญญาณ ฯลฯ --> 
        ชาติ-->ชรา-มรณะ โสก ฯลฯ อุปายาส = เกิดทุกข 
        2. นิโรธ = ปฏิจจสมุปบาท นิโรธวาร : ดับอวิชชา-->ดับสังขาร-->ดับวิญญาณ ฯลฯ 
        -->ดับชาติ-->ดับชรามรณะ โสก ฯลฯ  อุปายาส = ดับทุกข 
        การท่ีจะแสดงสมุทัย กเ็พราะมีทุกขเปนตัวปญหา เปนจุดเร่ิมตนท่ีทําใหตองสืบคนหา 
สาเหตุ ดังน้ัน จึงไดบรรยายเรื่องสภาวธรรมซ่ึงเปนท่ีตั้งแหงปญหา คือความทุกขนั้นไวแตตน 
ในภาคมัชเฌนธรรมเทศนาสวนนิโรธก็มีความหมายกวาง นอกจากหมายถึงกระบวนการ 
ท่ีจะทําใหทุกดับ คือปฏิจจสมุปบาทนิโรธวารแลว ยังกินความถึงนิพพานท่ีเปนภาวะดับทุกข 
หรือภาวะไรทุกขดวย  ดังนัน้ ในภาคมัชเฌนธรรมเทศนา 
{๑ มัชเฌนธรรมเทศนา มาจากบาลีวา "มชฺเฌน ธมฺม เทเสติ" ซ่ึงมีกลาวไวหลายแหงใน 
สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ระหวาง ส.นิ.16/42/20 ถึง 16/176/92  
(ดูในบทวาดวยปฏิจจสมุปบาท)}  
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จึงไดบรรยายไวท้ังกระบวนการดับทุกขและภาวะแหงนพิพาน เม่ือไดแสดงท้ังเร่ืองทุกข  
เหตุแหงทุกขกระบวนการดับทุกข และภาวะหมดทุกขแลว ก็นาจะเปนอันครบถวนกระบวน 
ความควรจะจบส้ินเนื้อหาของพุทธรรมลงได แตความจริงหาเปนเชนนั้นไม ท้ังนีเ้พราะ 
มัชเฌนธรรมเทศนา แสดงแตสภาวธรรมท่ีเปนไปตามธรรมดาของมันเอง ตามเหตุปจจัย 
ในธรรมชาติ ไมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของมนุษย ดังนั้น กระบวนการดับทุกขท่ีเรียกวานิโรธ  
ซ่ึงอยูในฝายของมัชเฌนธรรมเทศนาน้ัน จงึเปนแตเพียงดวยกระบวนการของธรรมชาติ 
ลวน ๆ กลาวถึงเฉพาะความสัมพันธระหวางเหตุปจจยัตาง ๆ ท่ีจะนําไปสูความดับทุกข  
ไมไดช้ีแจงแนะนํารายละเอียดในทางปฏิบัติแตอยางใด กลาวคือบอกไวแตเพยีงวาใน 
การเขาถึงจุดหมายคือความดบัทุกข กระบวนธรรมจะตองเปนอยางนัน้ๆ แตไมไดบอก 
ดวยวา ทําอยางไร จึงจะใหกระบวนธรรมเปนอยางนัน้ข้ึนมาได หรือวาถาตองการให 
กระบวนธรรมเปนอยางนัน้มนุษยควรปฏิบัติการอยางไร จะตองทําอะไรบาง เปนอันวา  
มัชเฌนธรรมเทศนามีขอบเขตจํากัดอยูภายในเร่ืองของสภาวธรรมท่ีเปนไปอยูตามธรรมดา 
ของมันในธรรมชาติ มนุษยเรียนรูเร่ืองมัชเฌนธรรมเทศนามาตามลําดับ จนถึงรูจักกระบวน 
การดับทุกขในขอวาดวยนิโรธ เปนอันไดเขาใจหลักการดับทุกข หรือหลักการแกไขปญหาแลว 
แตยังตองการคําแนะนําในทางปฏิบัติตอไปอีก วามีวิธีการท่ีจะทําใหเกิดผลสําเร็จตาม 
หลักการหรือกระบวนการนั้นไดอยางไร นี้คือจุดเช่ือมตอระหวางกระบวนการของธรรมชาติ  
กับวิธีปฏิบัติของมนุษย ขอสําคัญท่ีตองเนนคือ วิธีปฏิบัติของมนุษยจะตองสอดคลองกับ 
กระบวนการของธรรมชาติ หรือการปฏิบัติของมนุษยจะตองใหผลเกดิข้ึนตามกระบวนการ 
ของธรรมชาติ วัตถุประสงคท่ีตองการจึงจะสําเร็จ หลักการในเร่ืองนี้คือ เรียนรูเขาใจกระบวน 
การของธรรมชาติ แลวปฏิบัติตามวิธีการของมนุษยใหเปนไปตามความรูความเขาใจนัน้  
พูดอีกอยางหนึ่งวา สําหรับกระบวนการของธรรมชาติ หนาท่ีของเราคือตองรู  สวนการ 
ปฏิบัติเราทําตามขอกําหนดหรือรายละเอียดท่ีวางข้ึนตามความรูนั้น เม่ือตกลงกัน 
อยางนี้แลว กก็าวจากกระบวนการของธรรมชาติ ไปสูการปฏิบัติของมนุษยได 
        การปฏิบัติ ขอปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ มีศัพทเฉพาะเรียกวา ปฏิปทา คําวาปฏิปทา 
ในท่ีนี้มีความหมายจําเพาะหมายถึง ขอปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ หนทาง วิธีการ หรือวิธีดําเนิน 
ชีวิตใหบรรลุถึงความดับทุกขปฏิปทาเชนนี้พระพุทธเจาไดทรงกําหนดวางไวแลวโดย 
สอดคลองกับกระบวนการดับทุกขท่ีเปนมัชเฌนธรรมเทศนาดังท่ีกลาวแลวขางตน และ 
ทรงเรียกปฏิปทานั้นวา มัชฌิมาปฏิปทา แปลวาขอปฏิบัติมีในทามกลาง หรือเรียกกันงาย ๆ  
วาทางสายกลาง หมายถึงขอปฏิบัติ วิธีการ หรือทางดําเนนิชีวิตท่ีเปนกลางๆ ตามธรรมชาติ 
สอดคลองกับกฎธรรมชาติ พอเหมาะพอดท่ีีจะใหเกดิผลตามกระบวนการดับทุกขของ 



ธรรมชาติ ไมเอียงเขาไปหาขอบสุดสองขางท่ีทําใหติดพวัพันอยูหรือเฉไถลออกไปนอก 
ทาง มัชฌิมาปฏิปทานี้ มีช่ือเรียกอยางงายๆ วา มรรค ซ่ึงแปลวาทาง ทางนี้มีสวน 
ประกอบ 8 อยาง และทําใหผูดําเนินตามเปนอารยชน จึงเรียกช่ือเต็มวา อริยอัฏฐังคิกมรรค  
หรือ อารยอัษฎางคิกมรรค พระพุทธเจาตรัสวา มรรคาท่ีเรียกวามัชฌิมาปฏิปทานี้ เปน 
ทางเกาท่ีเคยมีทานผูเดินทางถูกตองไปถึงจุดหมายเดินกันมาในกาลกอนแลว พระองค 
เพียงแตทรงคนพบแลวทรงเปดเผยแกมวลมนุษย ทรงทําหนาท่ีแนะนําบอกทาง  
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นี้ใหแก[๑เวไนยชน] มรรคหรือมรรคานี้เปนวิธีปฏิบัติของมนุษยท่ีจะทําใหเกดิผลตาม 
กระบวนการดบัทุกขของธรรมชาติ คือทําใหเหตุปจจยัตางๆ สงผลสืบทอดกันไปจน 
สําเร็จเสร็จส้ินตามกระบวนการของธรรมชาตินั้น เม่ือไดมรรคาน้ีแลวก็เปนอันกาวจาก 
กระบวนการของธรรมชาติในขอนิโรธ มาสูการปฏิบัติของมนุษยในขอมรรคตอไป  
พูดอีกอยางหนึ่งวา  ผานจากข้ันรูความจริงเกี่ยวกับกฎธรรมชาติ มาสูข้ันประยกุต 
ความรูนั้นจดัวางเปนระบบวธีิประพฤติปฏิบัติของมนุษย 
        เพื่อใหมองเห็นภาพการกาวจากกระบวนการของธรรมชาติในนิโรธ ออกมาสูการ 
ปฏิบัติของมนุษยในมรรคชัดเจนข้ึน อาจเขียนใหดูไดดังนี้ 
นิโรธ : ดับอวชิชา-->ดับสังขาร-->ดับวิญญาณ ฯลฯ-->ดับชาติ-->ดับชรามรณะ โสก ฯลฯ  
        อุปายาส = ดับทุกข 
มรรค : [๒สัมมาทิฏฐิ + สัมมาสังกัปปะ + สัมมาวาจา + สัมมากัมมันตะ + สัมมาอาชีวะ  
        + สัมมาวายามะ + สัมมาสติ + สัมมาสมาธิ]-->ดับทุกข 
        ขอสรุปขอสังกตท่ีควรทราบในตอนเชื่อมตอระหวางกระบวนการของนิโรธ กับ 
วิธีปฏิบัติของมรรคไวดังนี ้
-        นิโรธ เปนกระบวนการของธรรมชาติ มรรคเปนวธีิปฏิบัติของมนุษยท่ีจะใหเกดิผล 
        ตามกระบวนการธรรมชาตินั้น 
        มรรคเกิดจากการใชความรูเกี่ยวกับกระบวนการธรรมชาติของนิโรธนั้นเอง มาจัดวาง 
        เปนวิธีปฏิบัติข้ึน และผูท่ีจะปฏิบัติจะตองมีความรูความเขาใจเกีย่วกับกระบวนการ 
        ธรรมชาตินั้นบางไมมากก็นอย ดังนัน้มรรคจึงเร่ิมตนดวยสัมมาทิฏฐิ 
-        นิโรธ เปนกระบวนการของธรรมชาติวาดวยความสัมพันธระหวางเหตุปจจยัตางๆ  
        โดยตรง เมื่อพูดถึงการดบัทุกข ก็คือดบัเหตุปจจยัตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดทุกข ดังนัน้ 
        กระบวนการดับทุกขของนิโรธจงึลงตัวแนนอนและส้ินเชิง เปนการทําใหหมดปญหา 
        ไมมีปญหา หรือเปนการใหเกดิภาวะตรงขามกับปญหา ไมเกดิปญหาเลยทีเดยีว 
        สวนมรรควางวิธีปฏิบัตท่ีิยืดหยุนได อาจขยายรายละเอียดขอปฏิบัตอิอกไปเปนยาก 
        งายหลายระดับกระจายออกจากองคมรรค 8 ขอนั้นไปอีกไดอยางมากมาย หลาย 
        เปนระบบอันซับซอน เปนวิธีการท่ีจะบรรลุภาวะหมดปญหานั้นอยางคอยเปนคอยไป 
        เร็วชา ทําใหปญหาลดลงหรือเหลืออยูมากนอย ตามสัดสวนแหงการปฏิบัติ 
{๑        ส.นิ.16/253/129} 
{๒        สัมมาทิฏฐิ = เห็นชอบ; สัมมาสังกัปปะ = ดําริชอบ; สัมมาวาจา = วาจาชอบ;  
        สัมมากัมมันตะ = กระทําชอบ; สัมมาอาชีวะ = เล้ียงชีพชอบ;  



        สัมมาวายามะ = พยายามชอบ; สัมมาสติ = ระลึกชอบ;  
        สัมมาสมาธิ = ตั้งจิตม่ันชอบ (จะอธิบายตอไปอีก)}  
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-        นิโรธ แสดงการดับทุกขโดยกลาวถึงตัวเหตุปจจยัโดยตรง เปนเร่ืองของการกําจัดส้ินเชิงท่ีตวั 
        เหตุปจจยันั้นๆ เสร็จไปทีเดียว จึงไมตองพูดถึงความดีความช่ัวมากมาย 
        มรรค เปนวิธีปฏิบัติของมนุษยอยางคอยเปนคอยไป มีการส่ังสมพลังฝายดีใหแรงกลาข้ึน 
        เพื่อเอาชนะพลังเหตุปจจัยฝายรายท่ีหนวงเหนีย่วหรือขัดขวาง จึงตองมีการเนนเร่ืองการ 
        ละความช่ัวบําเพ็ญส่ังสมความดี ในหลายระดับ โดยเฉพาะในระดับท่ียดืยาด 
-        นิโรธ เปนข้ันหลักการ มรรคเปนข้ันวิธีการ เทคนิค อุบายวิธี และอุปกรณ 
-        โดยอุปมาอยางหนึ่ง เปรียบนิโรธเหมือนหลักการดับไฟ หรือกระบวนการทําใหไฟดับ 
        ตามธรรมชาติแทๆ ซ่ึงอาจพูดเพยีงวา ทําใหขาดเชื้อ หรือทําใหขาดออกซิเจน หรือ 
        ทําใหวัตถุลดอุณหภูมิคือ เย็นลงจนตํ่ากวาจดุท่ีจะลุกไหม 
        มรรคเปรียบเหมือนวิธีปฏิบัติท่ีจะใหเกิดผลตามหลักการดับไฟเชนนั้น คือ 
        จะทําอยางไรใหไฟที่ลุกไหมแลว ไมมีเช้ือท่ีจะไหมตอไป ทําอยางไรจะใหขาด 
        ออกซิเจน ทําอยางไรจะใหวัตถุเย็นถึงขีดท่ีตองการ เพียงเทานี้ก็กลายเปน 
        เร่ืองใหญ จะตองคิดคนหาเคร่ืองอุปกรณและวิธีการตางๆ ข้ึนมาอยางมากมาย 
        เชน จะใชน้ําหรือวัตถุดับไฟชนดิใด ใชเคร่ืองมือชนิดใด ถาไฟไหมเกิดจากไฟฟา 
        น้ํามัน แกส หรือไฟธรรมดา ควรจะปฏิบัติตางกันอยางไร มีวิธีเขาถึงไฟ และวิธี 
        ปองกันตัวในแตละกรณีอยางไร เปนตน ตลอดจนกระท่ังวาจะฝกตนไวเปน 
        พนักงานทําหนาท่ีชวยคนอ่ืนดับไฟอยางไร 
-        โดยอุปมาอีกอยางหนึง่ เปรียบนิโรธ เหมือนหลักการรักษาโรค กลาวถึงการแกไข 
        กําจัดสาเหตุโดยตรง เชน กําจัดเช้ือโรค กําจัดส่ิงเปนพิษหรือของแปลกปลอม 
        จากภายนอก แกไขความบกพรองหรือความเส่ือมหนาท่ีของอวยัวะตางๆ เติม 
        ส่ิงท่ีรางกายขาดแคลน ปรับปรุงจิตใจเปนตน เปรียบมรรคเหมือนวิธีการรักษา 
        มองดูหลักการรักษาแทๆ  เพียงชนิดเดยีว แตวิธีการรักษาอาจสลับซับซอนยุงยาก 
        มากมาย เร่ิมแตตรวจอาการ วินจิฉัยโรค วิธีใชยาชนดิตางๆ วิธีผาตัดวิธีดูแล 
        หรือพยาบาลผูปวย การปฏิบัติตัวของผูปวย การประดิษฐและการใชเคร่ืองอุปกรณ 
        ชนิดตางๆ การสรางและจัดสถานท่ีรักษาพยาบาล ระบบการบริหารงาน และ 
        การฝกแพทยพยาบาลมาทําหนาท่ีโดยเฉพาะเปนตน ซ่ึงมีความละเอียดซับซอน 
        พิสดารเปนอยางมาก 
        มรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทานี้ แมจะมีองคประกอบเพยีง 8 อยางแตกเ็ปนองคประกอบ 
พื้นฐานท่ีสามารถขยายกระจายออกไปและจัดวางใหมเปนระบบ มีรูปแบบ ข้ันตอน และ 
ลําดับตางๆ กันไดอยางมากมาย โดยสอดคลองกับวัตถุประสงค บุคคล สถานการณ  



เง่ือนไขและระดับความพรอมจําเพาะท่ีแตกตางกันออกไปนานัปการ จึงเปนเร่ืองท่ีมี 
เนื้อหาเปนรายละเอียดท่ีจะตองศึกษาเปนอันมาก ดังนัน้ เร่ืองมัชฌิมาปฏิปทาซ่ึงเปน 
วิธีปฏิบัติของมนุษยจึงเปนเร่ืองใหญท่ีแยกออกแสดงอีกภาคหนึ่งตางหาก ในการ 
ศึกษาเร่ืองนี้ อาจแบงเนื้อหาออกไดเปน 2 ตอน คือ วาดวยองคประกอบของมรรค  
ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติพื้นฐานหรือช้ันตน ตอนหนึ่ง วาดวยการกระจายองคมรรคนั้น 
ออกไปจัดใหมเปนรูปแบบตางๆ เพื่อใชตามวัตถุประสงคจําเพาะในแตละกรณี  
อีกตอนหนึ่ง แตในท่ีนีจ้ะกลาวเฉพาะระบบพื้นฐานขององคมรรคกอน  
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สวนระบบแปรรูปท่ีเปนช้ันรองคงจะกลาวถึงอยางแทรกเขามาในระหวางบางเพียงเล็กนอย 
ตามแตจะมีเร่ืองเกี่ยวโยงถึง ตอเม่ือใดมีโอกาส อาจจะเขียนแยกไวเปนอีกภาคหนึ่งตางหาก 
        กอนจะผานเขาสูเนื้อหาของมรรค จะขอใหพิจารณาแนวการกาวจากสภาวธรรม 
ออกสูปฏิปทา หรือการกาวออกจากกระบวนการของธรรมชาติ สูวิธีปฏิบัติของมนุษย  
ท่ีอาจแสดงในรูปอ่ืนๆ ไดอีก ไวเปนความรูประกอบอีกสักเล็กนอย 
        มีพุทธพจนแสดงปฏิปทาไว 2 อยางคือ 
        1.  มิจฉาปฏิปทา ขอปฏิบัติท่ีผิด หรือ ทางผิด คือทางใหเกดิทุกข 
        2.  สัมมาปฏิปทา ขอปฏิบัติท่ีถูก หรือ ทางถูก คือทางใหดับทุกข 
        บางแหงทรงจัดปฏิจจสมุปบาทสมุทยวารเปนมิจฉาปฏิปทา และปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร 
เปนสัมมาปฏิปทา เขียนใหดูงายไดดังนี ้
มิจฉาปฏิปทา : อวิชชา-->สังขาร-->วิญญาณ ฯลฯ-->ชาติ-->ชรามรณะ โสกะ ฯลฯ อุปายาส = เกิดทุกข 
สัมมาปฏิปทา : [๑ดับอวิชชา-->ดับสังขาร-->ดับวิญญาณ ฯลฯ-->ดับชาติ-->ดับชรามรณะ โสกะ ฯลฯ 
              อุปายาส = ดับทุกข] 
        แตอีกแหงหนึ่ง ทรงแสดงขอปฏิบัติท่ีตรงขามกับมรรควาเปนมิจฉาปฏิปทา และแสดงมรรควาเปน 
สัมมาปฏิปทา ดังนี ้
มิจฉาปฏิปทา : มิจฉาทิฏฐิ + มิจฉาสังกัปปะ + มิจฉาวาจา + มิจฉากัมมันตะ + มิจฉาอาชีวะ + มิจฉา
วายามะ 
        + มิจฉาสติ + มิจฉาสมาธิ  
สัมมาปฏิปทา :[๒สัมมาทิฏฐ+ิสัมมาสังกัปปะ+สัมมาวาจา+สัมมากัมมันตะ+สัมมาอาชีวะ+สัมมาวายามะ 
        + สัมมาสติ + สัมมาสมาธิ] 
        ปฏิจจสมุปบาท เปนกระบวนการของธรรมชาติ แสดงแตสภาวธรรม ไมใชปฏิปทา แตปฏิปทา 
ถูกผิดชุดแรกในท่ีนี้ กลับแสดงตามแนวปฏิจจสมุปบาท จะขัดกนัหรือไม คําตอบนาจะมีวา ปฏิจจสมุป
บาท 
ท่ียกมาแสดงในกรณีนี ้(ท่ีแสดงเปนปฏิปทาอยางนี้ มีแหงเดยีวนี้เทานั้น) มุงใหเล็งหรือสอไปถึงการปฏิบัติ 
ของคน อรรถกถาท่ีอธิบายพระสูตรนี้ ตั้งขอสงสยวา อวิชชาเปนปจจยัใหเกิดความคิดทําดี เปนบุญ 
(ปุญญาภิสังขาร) ก็ได ใหเกดิแรงชักจูงภาวะจติแนวแนม่ันคงอยางสูง (อาเนญชาภิสังขาร) ก็ได เหตุใด 
จึงวาเปนมิจฉาปฏิปทา แลวทานก็เฉลยเองวา คนท่ีปรารถนาภพคิดมุงจะเอาจะเปน ไมวาจะทําอะไร 
แมแตจะทําอภญิญา 5 หรือสมาบัติ 8 ใหเกดิข้ึน ก็เปนมิจฉาปฏิปทา สวนคนท่ีมุงนิพพาน คิดสละ 
คลายออก (ใจโปรงเปนอิสระ) ไมคิดจะเอาจะเปนแมแตใหทานอะไรไปสักนิดหนอย ก็เปน 
[๓สัมมาปฏิปทา] 



{๑.ส.นิ.16/19-21/5} 
{๒.ส.ม.19/68/23} 
{๓.ดู ส.อ.2/24}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 636 
        อยางไรกต็าม การนําเอามิจฉาปฏิปทา และสัมมาปฏิปทา 2 คูขางตนนี้ มาวางเทียบกันไว มีความ 
ประสงคเพียงใหเปนเคร่ืองประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการกาวจากกระบวนการของธรรมชาติในนิโรธ 
ออกมาสูการปฏิบัติของมนุษยในมรรค ดังท่ีไดกลาวแลวขางตน แตคราวนี้มีขอสังเกตเพ่ิมข้ึนอีกหนอย 
หนึ่งวา นอกจากแสดงกระบวนธรรมและการปฏิบัติฝายดีแลว ทานยังไดแสดงกระบวนธรรมและการ 
ปฏิบัติฝายรายหรือฝายผิดไวดวย 
        ยังมีพุทธพจนแสดงปฏิจจสมุปบาทในรูปกระบวนการดับทุกขอีกแบบหนึ่ง ซ่ึงแปลกไปจากแบบท่ี 
กลาวมาแลวขางตน คือทอนตนแสดงกระบวนการเกิดทุกขตามหลักปฏิจจสมุทปบาทสมุทยวารอยางปกติ 
มาโดยตลอด จนถึงทุกขเกดิข้ึนแลว แตตอจากนั้น แทนที่จะแสดงกระบวนการดับทุกขตามหลักปฏิจจ- 
สมุปบาทนิโรธวารตอไป กลับแสดงกระบวนการแหงกุศลธรรมตางๆ ท่ีสงผลตอเนื่องกันไป ตามลําดับ 
จนถึงความหลุดพน เปนกระบวนธรรมแบบใหมลวน ไมกลาวถึงการดับองคธรรมตางๆ ในปฏิจจสมุป
บาท 
ฝายสมุทยวารแตอยางใดเลย กระบวนธรรมแบบนี้อาจถือไดวาเปนตัวอยางสําคัญของการนําเอาองคมรรค 
ไปจัดใชระบบการปฏิบัติท่ีแทจริง หรือพดูอีกอยางหน่ึงวา เปนกระบวนธรรมท่ีเกิดข้ึนแกบุคคลผูปฏิบัติ 
ตามมรรคอยางไดผลจนบรรลุความสําเร็จ กระบวนธรรมแหงความหลุดพนแบบนี้ ทานแสดงไวหลาย
แหง 
มีรายละเอียดตางกันไปบางเล็กนอย ขอยกมาใหดูทีละอยางดังนี ้
[๑อวิชชา-->สังขาร-->วิญญาณ-->นามรูป-->สฬายตนะ-->ผัสสะ-->เวทนา-->ตัณหา-->อุปาทาน- 
-->ภพ-->ชาติ-->ทุกข-->ศรัทธา-->ปราโมทย-->ปติ-->ปสสัทธิ-->สุข-->สมาธิ-->ยถาภตู- 
ญาณทัสสนะ-->นิพพิทา-->วิราคะ-->วิมุตติ-->ขยญาณ] 
        พึงสังเกตวา กระบวนการน้ี เร่ิมแตอวชิชา จนถึงทุกข ก็คือปฏิจจสมุปบาทสมุทยวารที่เปนกระบวน 
การเกิดทุกขตามปรกตินั่นเอง (ทุกขในท่ีนี้ แทนคําวา ชรามรณะ โสกะ ฯลฯ อุปายาส ท้ังหมด) แต 
เม่ือถึงทุกขแลว แทนท่ีวงจรจะบรรจบเพ่ือเร่ิมตนท่ีอวิชชาอีกตามปกติ กลับดําเนินตอไป โดยมีศรัทธา 
มารับชวงแทนอวิชชา จากนั้นกระบวนการก็ดําเนินตอไปในทางดี จนถึงจุดหมายคือขยญาณในท่ีสุด และ 
ไมกลับมาบรรจบเร่ิมตนท่ีอวิชชาอีกเลย ขอนาสังเกตอีกอยางหนึ่งคือ เม่ือนับทุกขเปนจุดศูนยกลาง 
จํานวนหวัขอนับยอนไปขางหนา และตอไปขางหลัง จะมีจํานวนเทากัน 
        สําหรับผูเขาใจเร่ืองอวชิชาดีแลว อานดูกระบวนการน้ี ก็จะไมแปลกใจอะไร เพราะถาตัดตอนออก 
กระบวนการนี้ก็มี 2 ตอน คือ อวิชชาถึงทุกข ตอนหนึ่ง กับ ศรัทธา ถึง ขยญาณ อีกตอนหน่ึง ในตอน 
ชวงหลัง ศรัทธามาเปนจุดเร่ิมตนแทนอวิชชา ผูศึกษาปฏิจจสมุปบาทในบทกอนแลว ยอมเขาใจความ 
หมายวา ศรัทธาในท่ีนี้พูดงายๆ ก็คืออวิชชาท่ีถูกเบียดเบียน หรือบ่ันทอนนั่นเอง กลาวคือขณะนี้ไมเปน 
อวิชชาท่ีมืดบอดตอไปแลว แตมีเช้ือแหงความรูความเขาใจเขามาแทนท่ีและทําหนาท่ีเปนส่ือชักจูงใหเกดิ 



{๑. ส.นิ.16/69/37; ศัพทยากที่ควรอธิบาย คือ ปสสิทธิ = ความสงบระงับเยือกเย็นในใจ (tranquility), 
ยถาภูตญาณทัสสนะ = การรูเห็นตามท่ีมันเปน (Knowing and seeing things as they are).  
นิพพิทา = ความหนาย (disenchantment), วิราคะ = ความคลายความติดปลีกตัวออกได (detachment), 
วิมุตติ = ความหลุดพน (freedom), ขยญาณ = ความหยั่งรูวาส้ินอาสวะกเิลส = บรรลุอรหัตผล}  
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การมุงหนาไปสูจุดหมายท่ีดี จนเกดิความรูจริง และหลุดพนในท่ีสุด 
        ถาจะอธิบายงายๆ กว็า เม่ือกระบวนการเกิดทุกขดําเนินมาตามปรกติจากอวิชชาถึงทุกขแลว คร้ันเกิด 
ทุกข ก็คิดหาทางออก ในกรณีนี้เกิดไดรับคําแนะนําส่ังสอนท่ีถูกตองหรือเกิดความสํานึกในเหตุผลข้ึนมา 
จึงรูสึกมีความเช่ือม่ันในคุณธรรมความดีงามตางๆ แลวเกิดความปราโมทย เอิบอ่ิมใจ ชักนําใหมุงมั่นกาว 
หนาในคุณความดีตอไปตามลําดับจนถึงท่ีสุด 
        ความจริง กระบวนการทอนหลังนี้ กต็รงกับปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร แบบอวชิชาดับ-->สังขาร- 
ดับ-->วิญญาณดับ ฯลฯ อยางขางตนนั่นเอง แตในท่ีนี้ แสดงใหเห็นรายละเอียดท่ีเปนขอเดนในกระบวน 
การชัดเจนข้ึน และมุงใหเหน็การเช่ือมตอระหวางกระบวนการเกิดทุกขกับกระบวนการดับทุกขวากี่
ยวเนื่อง 
กันไดอยางไร 
        [๑ในคัมภีรเนตติปกรณ] อางพุทธพจนตอไปนี้ วาเปน ปฏิจจสมุปบาทแนวดับทุกขเชนกนั คือ 
        [๒"ดกูรอานนท โดยนยันี้แล ศีลท่ีเปนกุศล มีความไมวิปฏิสาร (เดือดรอนใจ)  
เปนอรรถ (ท่ีหมายหรือผล) เปนอานิสงส ความไมวิปฏิสารมีปราโมทยเปนอรรถเปนอานิสงส  
ปราโมทยมีปติเปนอรรถเปนอานิสงส ปติมีปสสัทธิเปนอรรถเปนอานิสงส ปสสัทธิมีสุขเปนอรรถ 
เปนอานิสงส สุขมีสมาธิเปนอรรถอานิสงส สมาธิ มียถาภูตญาณทัสสนะเปนอรรถเปนอานิสงส  
ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพทิาเปนอรรถเปนอานิสงส นิพพิทามีวิราคะเปนอรรถเปนอานิสงส  
วิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะเปนอรรถเปนอานิสงส ศีลเปนกุศลยอมทําธรรมขออ่ืนๆ ให 
บริบูรณเพื่ออรหัตผลตามลําดับ  โดยนัยนีแ้ล"] 
        ตามนัยพทุธพจน เขียนใหดูงายไดดังนี้ 
กุศลศีล-->อวปิปฏิสาร-->ปราโมทย-->ปติ-->ปสสัทธิ-->สุข-->สมาธิ-->ยถาภูตญาณทัสสนะ- 
->นิพพิทา-->วิราคะ-->วิมุตติญาณทัสสนะ 
        จะเห็นวากระบวนธรรมน้ี ก็เปนอยางเดียวกับกระบวนธรรมท่ีกลาวมาแลวนัน่เอง เปนแตกลาว 
เฉพาะชวงกระบวนการดับทุกขอยางเดยีว ไมไดกลาวถึงชวงเกิดทุกขไวดวย ขอใหดูกระบวนธรรมแนว 
กอนอีกคร้ังหนึ่ง 
อวิชชา-->สังขาร-->ฯลฯ-->ชาติ-->|ทุกข|-->ศรัทธา-->ปราโมทย-->ปติ-->ปสสัทธิ-->สุข--> 
สมาธิ-->ยถาภตูญาณทัสสนะ-->นิพพิทา-->วิราคะ-->วิมุตติ-->ขยญาณ 
        กระบวนธรรมท้ังสองนี้ แมจะเหมือนกัน แตก็ไมตรงกันทุกตวัอักษร คือกระบวนการหน่ึงเร่ิมดวย 
ศรัทธา อีกกระบวนหนึ่งเร่ิมดวยกุศลศีล ตอดวยอวิปปฏิสาร จากนั้นจงึตรงกัน ความจริงเปนความตาง 
ตามตัวอักษรและการเนนเทานั้น แตความหมายลงกันได กระบวนหนึ่งยกเอากรณีท่ีศรัทธาเปนตัวเดน 
แตในเวลามีศรัทธานั้น ก็คือ จิตใจเช่ือม่ันในเหตุผล เล่ือมใสในส่ิงท่ีดีงาม ม่ันใจในคุณธรรม ภาวะจิต 



นี้สัมพันธกับความประพฤติในเวลานั้นดวย ศรัทธามีความประพฤตดิีงามรองรับอยูเชนนี้ จึงนําไปสู
ปราโมช 
{๑.Nanamoli, The Guide, P.T.S., 1962, p.97} 
{๒.องฺ.เอกาทสก. 24 / 208 / 335 ในองฺ.ทสก. 24 /1 /2 มีขอความอยางเดียวกัน  
แตรวมนพิพิทากับวิราคะ เปนขอเดียวกนั  นอกจากนี้พึงดูเทียบ องฺ.ปฺจก. 22/24 /21 เปนตน}  
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ตอไป สวนอีกกระบวนหนึ่งท่ีเร่ิมดวยกุศลศีล และอวิปปฏิสาร ก็เชนเดยีวกัน กระบวนนี้ยกเอากรณ ี
การประพฤติปฏิบัติเปนตัวเดน ในกรณนีี้ จิตใจก็มีศรัทธาเช่ือม่ันในเหตุผลในคุณความดีเปนพืน้อยูดวย 
จึงประพฤติความดีอยูได และเม่ือมีศีล แลวมีอวิปปฏิสาร ไมเดือดรอนใจ ก็คือเกดิความเช่ือม่ันในตนเอง 
ม่ันใจในคุณความดีท่ีประพฤติ อันเปนลักษณะของศรัทธาท่ีทําใหจิตใจเช่ือม่ันผองใส จากนี้ จึงเปน 
ปจจัยใหเกิดปราโมชตอไปตรงกับกระบวนกอน ในตอนจบ กระบวนธรรมหน่ึงลงทายดวยวิมุตติและขย
ญาณ 
อีกกระบวนหนึ่งลงทายดวยวิมุตติญาณทัสสนะ ก็คืออันเดียวกัน เปนแตกระบวนหลัง กลาวรวมวิมุตติ 
และขยญาณเขาไวในความหมายของหัวขอเดียว 
        กระบวนธรรมแหงความหลุดพนอีกแบบหนึ่ง คลายกับแบบท่ีเร่ิมตนดวยศรัทธา แตเปล่ียนศรัทธา 
เปนโยนิโสมนสิการ ดังนี ้
[๑โยนิโสมนสิการ-->ปราโมทย-->ปติ-->ปสสัทธิ-->สุข-->สมาธิ-->ยถาภูตญาณทัสสนะ--> 
นิพพิทา-->วิราคะ-->วิมุตติ]  
        กระบวนธรรมน้ีไมมีอะไรแปลกออกไปนอกจากเร่ิมตนดวยการรูจักคิดรูจักพิจารณาใชปญญาหา
เหตุผล 
ดวยตนเอง แทนท่ีจะเร่ิมดวยความเช่ือ ซ่ึงเปนการฝากปญญาไวกับผูอ่ืนหรือส่ิงอ่ืน เม่ือคิดพิจารณาถูก 
วิธี เกิดความรูความเขาใจตามเปนจริง มองเห็นสภาวธรรมแลว จิตใจกแ็ชมช่ืนเกดิปราโมทย ตอจากนั้น 
องคธรรมตางๆ ท่ีมารับชวงสงตอกันไป กเ็หมือนกนักับในกระบวนธรรมกอนๆ 
        กระบวนธรรมแบบน้ี ช้ีแนะใหเห็นแนวทางการปฏิบัติชัดเจนยิ่งข้ึน ชวยใหเขาใจในส่ิงท่ีจะตองทํา 
กระจางข้ึน แตกระน้ัน ก็ยังไมเปนระบบที่มีรายละเอียดในทางปฏิบัติมากเพยีงพอ ยังคงมีปญหาอยู 
วา การท่ีจะใหกระบวนธรรมนี้เกิดข้ึนได จะตองทําอะไรอยางไรบาง 
        กอนผานตอนน้ี ขอยกกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทมาแสดงอีกแนวหน่ึง เพ่ือประกอบความ 
รูใหมองเหน็ธรรมในหลายๆ แง เปนเคร่ืองชวยความเขาใจในข้ันตอๆ ไป 
1.  อาหารของอวิชชา 
        "ภิกษุท้ังหลาย เรากลาวดังนีว้า : - อวชิชาก็อีกนั่นแล มีส่ิงนี้เปนปจจัย จึงปรากฏ เรากลาววา 
        1.  อวิชชามีอาหาร อาหารของอวิชชา        คือ นิวรณ 5 
        2.  นิวรณ 5 มีอาหาร ................................คือ ทุจริต 3 
        3.  ทุจริต 3 มีอาหาร .................................คือการไมมีสํารวมอินทรีย 
        4.  การไมสํารวมอินทรียมีอาหาร.............คือความขาดสติสัมปชัญญะ 
        5.  ความขาดสติสัมปชัญญะมีอาหาร........คือความขาดโยนิโสมนสิการ 
        6.  ความขาดโยนิโสมนสิการมีอาหาร......คือความขาดศรัทธา 



        7.  ความขาดศรัทธามีอาหาร .....................คือการไมไดสดับสัทธรรม 
        8.  การไมไดสดับสัทธรรมมีอาหาร..........คือการไมไดเสวนาสัปบุรุษ 
{๑.ที.ปา.11/435/329}  
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        [๑การไมไดเสวนาสัปบุรุษอยางบริบูรณ        ยอมยังการไมไดฟงสัทธรรมใหบริบูรณ 
        การไมไดฟงสัทธรรมอยางสมบูรณ        ยอมทําความไมมีศรัทธาใหบริบูรณ 
                                ฯลฯ 
                นิวรณ 5 บริบูรณ        ยอมทําอวชิชาใหบริบูรณ 
                อวิชชามีอาหาร        และมีความบริบูรณ อยางนี้"] 
2. อาหารของวิชชาและวิมุตติ 
        "1.  วิชชาและวิมุตติมีอาหาร อาหารของวชิชาและวมุิตติ        คือ        โพชฌงค 7 
        2.  โพชฌงค 7 มีอาหาร.......................................................  คือ        สติปฏฐาน 4 
        3.  สติปฏฐาน 4 มีอาหาร.....................................................  คือ        สุจริต 3 
        4.  สุจริต 3 มีอาหาร ............................................................คือ        [๒อินทรียสังวร] 
        5.  อินทรียสังวรมีอาหาร.....................................................  คือ        สติสัมปชัญญะ 
        6.  สติสัมปชัญญะมีอาหาร..................................................  คือ        โยนิโสมนสิการ 
        7.  โยนิโสมนสิการมีอาหาร ...............................................  คือ        ศรัทธา 
        8.  ศรัทธามีอาหาร ..............................................................  คือ        การสดับสัทธรรม 
        9.  การสดับสัทธรรมมีอาหาร..............................................  คือ        การเสวนาสัปบุรุษ 
                การเสวนาสัปบุรุษอยางบริบูรณ        ยอมยังการไดสดับสัทธรรมใหบริบูรณ 
                การไดสดับ (เลาเรียน) สัทธรรมบริบูรณ        ยอมยังศรัทธาใหบริบูรณ 
                        ฯลฯ 
                โพชฌงค 7 บริบูรณ        ยอมยงัวิชชาวิมุตติใหบริบูรณ 
                วิชชาวิมุตติมีอาหารอยางนี้        [๓มีความบริบูรณอยางนี้"] 
        ในกระบวนธรรมแนวนี้ ขอใหสังเกตองคธรรม 2  ขอไวเปนพิเศษ ในฐานะเปนองคประกอบสําคัญ 
ในระบบการฝกอบรมในทางพระพุทธศาสนา คือ โยนิโสมนสิการ ซ่ึงเปนหลักการใชความคิดแบบพุทธ- 
ศาสนา ถือวาเปนองคประกอบสําคัญฝายภายใน กับการเสวนาสัปบุรุษ (= การมีกัลยาณมิตร) ซ่ึงแสดง 
ความสําคัญของปจจัยในสังคม ถือวาเปนองคประกอบสําคัญฝายภายนอก องคประกอบสองฝายนี้ 
มีศรัทธาเปนตัวเช่ือมตอดังจะไดมองเห็นตอๆ ไป 
{๑.องฺ.ทสก. 24/61/121} 
{๒.อินทรียสังวร ความสํารวมอินทรีย ไมไดหมายถึง การปดหู ปดตาไมใหเห็น ไมใหไดยิน เปนตน 
    ในข้ันตนหมายถึงการควบคุมจิตใจ ควบคุมความรูสึกไดในเม่ือเกดิความรับรูทางตา หู เปนตน  
    ไมใหถูกชักจูงไปในทางท่ีถูกกิเลสครอบงําในขั้นสูง เม่ือกลายเปนผูเจริญอินทรียแลว มีความ 
    หมายถึงข้ันเปนนายเหนือความรูสึกตางๆ  ท่ีจะเกดิจากการรับรูเหลานั้น สามารถบังคับใหเกดิ 



    ความรูสึกตางๆ ไดตามตองการ  ดู อินทรียภาวนาสูตร ม.อุ. 14/853/541.} 
{๓.องฺ. ทสก. 24/61/122.}  
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        กระบวนการธรรมแหงความดับทุกขแบบตางๆ เทาท่ีกลาวมาในตอนน้ี พรอมท้ังระบบวิธีปฏิบัติ 
บางอยางท่ีควรทราบ อาจนํามาเขียนสรุปไวพื่อทบทวนและใหมองเห็นภาพชัดเจนยิ่งข้ึนดังนี ้
1. กระบวนธรรมแหงความดบัทุกข กับการจัดระบบในทางปฏิบัติเปนองคประกอบแหงทางดับทุกข ดังนี ้
ปฏิจจสมุปบาท นิโรธวาส : ดับอวิชชา-->ดับสังขาร-->ดับวิญญาณ ฯลฯ-->ดับชาติ-->ดับชรามรณะ 
                     โลกะ ฯลฯ อุปายาส = ดับทุกข 
มัชฌิมาปฏิปทา หรือมรรค : สัมมาทิฏฐิ+สัมมาสังกัปปะ+สัมมาวาจา+สัมมากัมมันตะ+สัมมาอาชีวะ + 
                       สัมมาวายามะ + สัมมาสติ + สัมมาสมาธิ-->ดับทุกข 
2. กระบวนธรรมแหงความดบัทุกข ผอนขยายเปนกระบวนกุศลธรรมนําสูวิมุตติ โดยถือเอาทุกขเปนจุด 
        ตั้งตน แตดําเนินไปในทิศทางตรงขามกับกระบวนธรรมแหงความเกิดทุกข ดังนี้ 
                   โยนิโสมนสิการ                     [๑ปติ->ปสสัทธิ->สุข->สมาธิ->ยถาภูตญาณทัสสนะ 
อวิชชา-->ฯลฯ-->ทุกข--> ศรัทธา --> ปราโมทย         
                กุศลศีล->อวิปฏิสาร        นิพพิทา-->วิราคะ-->วิมุตติ-->ขยญาณ] 
3. กระบวนการปฏิบัติแบบลําดับข้ันตอน ซ่ึงจัดเปนระบบข้ึนจากองคประกอบแหงทางดับทุกข (มรรค) 
    กระบวนการปฏิบัติแบบนี้ ไใชกระบวนธรรมตามธรรมชาติโดยตรง แตเปนระบบวธีิของการปฏิบัติ 
    ธรรมท่ีดําเนินไปอยางมีข้ันตอน แตละข้ันเปนความกาวหนาท่ีชวยสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัตใินข้ันถัด 
    ข้ึนไป เชน 
ธรรมเปนอาหารอุดหนุนกัน: เสวนาสัตบุรุษ-->สดับสัทธรรม-->ศรัทธา-->โยนิโสมนสิการ--> 
                        สติสัมปชัญญะ-->อินทรียสังวร-->สุจริต-->สติปฏฐาน-->โพชฌงค- 
                        ->วิชชาและวมุิตติ 
        การนําเอาองคมรรคมาจัดเปนกระบวนการปฏิบัติธรรมอยางนี้ อาจทําใหมีข้ันตอนที่เปนรายละเอียด 
แตกตางออกไปไดอีกหลายอยางตามความมุงหมายเฉพาะและแงท่ีเนน แตโดยท่ัวไปข้ันตอนตางๆ จะอยู 
ในแนวและลําดับของไตรสิกขา [๒ (ศีล สมาธิ ปญญา)] ซ่ึงเปนหลักใหญของการนาํเอาองคมรรคมาใช 
ในการปฏิบัติ ในท่ีนี้จะแสดงกระบวนการปฏิบัติธรรมแบบนี้เปนตัวอยางเพิ่มไว เฉพาะท่ีทานกลาวถึงอยู 
เสมอหรือไดยนิกันบอยอีก 3 แบบ (แสดงไวพอเหน็เคาความและข้ันตอน ผูศึกษายังไมตองเอาใจใสราย 
ละเอียด) 
{๑. มุตติและขยญาณ อาจแทนดวย วิมุตติญาณทัสสนะ} 
{๒.สัมมาทิฏฐิ + สัมมาสังกัปปะ จัดเขาในหมวดปญญา  
     สัมมาวาจา + สัมมากัมมันตะ + สัมมาอาชีวะ จดัเขาในหมวดศีล  
     สัมมาวายามะ + สัมมาสติ + สัมมาสมาธิ จัดเขาในหมวดสมาธิ (จะอธิบายอีกขางหนา)}  
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                        |-----------------ศีล----------------------------| 
[๑พรหมจรรยท่ีสําเร็จผล :]        พบพระพุทธเจา-->สดับธรรม-->ศรัทธา-->(ออกบวช)-->อริยศีล 
                        (=เสวนาสัตบุรุษ)                          (อนวัชชสุข) 
   |----------------------------------------สมาธิ------------------------|         
+ อินทรียสังวร + สติสัมปชัญญะ + สันโดษ--> (สูท่ีสงัดทําสมาธิ)-->ชําระนิวรณ-->ฌาน 4 -- 
        (อัพยาเสกสุข)                        (ปราโมทย)        (ฌานสุข) 
                     |----------------------ปญญา----------------| 
                -->วชิชา 3 (หรืออภิญญา 6 หรือวิชชา 8)-->วิมุตติ-->ขยญาณ 
[๒วิสุทธิ 7:]           ศีล                   สมาธิ             ปญญา 
                สีลวิสุทธิ------>จิตตวิสุทธิ------>ทิฏฐิวิสุทธิ-------->  กังขาวิตรณวิสุทธิ - 
(ศีลบริสุทธ์ิตามภูมิข้ันของตน)  (อุปจารสมาธิข้ึนไป) (รูจักสภาวะนามรูป)        (เขาใจปฏิจจสมุปบาท) 
           -->มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ--->ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ---->ญาณทัสสนวิสุทธิ 
        (พบและผานวิปสสนูปกิเลสไปได)            (วิปสสนาญาณ)          (มรรคญาณ) 
{๑กระบวนการปฏิบัติธรรมแนวนี้ มีท่ีมามากมย เฉพาะท่ีตั้งช่ือหัวขอนี้ ถือตามนัย  
น.ม.13/308-310/304-7; สวนการจัดเขาในไตรสิกขา ถือตาม ที.สี.9/318-336/252-271 
(พึงสังเกตวาตามหลักนี้จดัอินทรียสังวรเขาในสมาธิ แตในคัมภีรรุนหลัง เชน วิสุทธิมัคค 1/19  
และอภิธัมมัตถสังคะ 55 จัดเขาในศีล เรียกวา อินทรียสังวรศีล เปนขอ 2 ในปาริสุทธิศีล 4);  
ในท่ีมาหลายแหงไมกลาวถึงสันโดษเลย, ท่ีมานอกจากท่ีอางแลวไดแก ที.สี.9/102-138/82-112; 
ม.มู.12/332-8/340-8; 452-8/487-495; ม.ม.13/11-17/10-17; 123/119;  
385/363; 637-643/581-587; ม.อุ.14/16-26/17-24; องฺ.จตุกฺก.21/198/282;  
องฺ.ทสก.24/99/217; อภิ.ปุ.36/135/209} 
{๒ม.มู.12/298/295; คัมภีรวสุิทธิมัคคท้ังหมด; ใน ที.ปา.11/456/329  
ทานกลาวถึงวสุิทธิเพิ่มตอทายอีก 2 อยางคือ ปญญาวิสุทธิ และวิมุตติวสุิทธิ  
ซ่ึงอรรถกถาวาหมายถึง อรหัตตผลปญญา และอรหัตตผลวิมุตติตามลําดับ (ที.อ.3/333)}  
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                        |--------------------------------------จรณะ 15 = 
[๑จรณะ 15 + วิชชา 3] :        สีลสัมปทา + อินทรียสังวร + โภชเนมัตตัญุตา + ชาคริยานุโยค 
        (=เสขปฏิปทา) 
        ศีล + สมาธิ          ----------------------------------------------|            |ปญญา 
        สัทธรรม7 (ศรัทธา   หิริโอตตัปปะ   พาหุสัจจะ   วริิยะ   สติ   ปญญา) + ฌาน 4 --> วิชชา 3 
        บางแหงทานเนนใหเดนออกมาเฉพาะแงของการแสวงปญญาอยางเดียว ดังตัวอยาง : 
[๒ อนุบุพพสิกขา หรือ อนบุุพพปฏิปทา :] ศรัทธา-->ไปหา-->หม่ันเขาใกล-->คอยต้ังใจรับฟง-->  
สดับธรรม->ทางธรรมไว->ไตรตรองความ->เขาใจพอเหน็ตาม->เกิดความพอใจ->มีอุตสาหะ-->  
สอบสวนจนจบัหลักไดชัด--> ลงมือปฏิบัติเพียรจริงจัง-->หยั่งรูสัจธรรม 
        สวนในระดับการดําเนนิชีวิตสามัญของคนท่ัวไป หลักธรรมท่ีคุนกันมาก ซ่ึงเปนตัวอยางของการ 
นําเอาองคมรรคออกมาจัดใชในทางปฏิบัติ ไดแก [๓ธรรมจริยา 10 ประการ ] ท่ีรูจกักันดีในช่ือวากุศล
กรรม 
บถ 10 ([๔ทางทําความดีหรือกุศลกรรมท่ีเปนทางแหงสุคติ)] หรือท่ีบาลีบางแหงเรียกวา อารยธรรม  
([๕บาลีเปน อริยธมฺม = ธรรมของอารยชน หรือ ธรรมท่ีทําใหเปนอารยชน)]  และอรรถกถาถือวาเปน  
มนุษยธรรม (ธรรมของมนุษย [๖หรือธรรมท่ีทําใหเปนมนุษย)] ดังนี ้
                                                ศีล         
                สัมมากัมมันตะ        สัมมาวาจา 
ธรรมจริยา : ละปาณาติบาต + ละอทินนาทาน + ละกาเมสุมิจฉาจาร + ละมุสาวาท  +  ละปสุณาวาจา + 
        (ใสใจเกือ้กูลกัน)   (เคารพกรรมสิทธ์ิ)   (ไมละเมิดของรัก)   (พูดคําสัตย)  (พดูสมานสามัคคี) 
{๑. ม.ม.13/26/26; ที.สี.9/163/129; ขุ.จู.30/547/272} 
{๒. ม.ม.13/238/233; 659/606; อนุบุพพสิกขา = การศึกษาตามลําดับ,  
อนุบุพพปฏิปทา = ขอปฏิบัติตามลําดับ หรือการปฏิบัติอยางคอยเปนคอยไป แปลจากคําบาลีดังนี ้
        ศรัทธา->อุปสังกมนะ->ปยิรุปาสนา->โสตาวธาน->ธรรมสวนะ->ธรรมธารณา->อัตถุปปริกขา-> 
->ธรรมนิชฌานักขันติ-->ฉันทะ-->อุตสาหะ-->ตุลนา-->ปธาน-->อัญญราธนา (หรือสัจจานุโพธ)} 
{๓.ม.มู.12/485/523} 
{๔.เชน องฺ.ทสก. 24/165/287} 
{๕.องฺ.ทสก. 24/168/296} 
{๖.องฺ.อ.1/60}  
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                                           ปญญา 
        __________________|                |-สัมมาสังกัปปะ--|        สัมมาทิฏฐิ 
    ละผรุสวาจา + ละสัมผัปปลาปะ  +   อนภิชธา    +   อพยาบาท   +    สัมมาทิฏฐิ-->สุคติ-->วิมุตติ 
(พูดคําสุภาพ) (พูดมีเหตุผลเปนประโยชน) (ไมโลภจัด) (มีเมตตา)  (เหน็ชอบ) 
        หลายทานอานแลว คงสังเกตและทวงวา ไมเห็นมีองคมรรคในฝายสมาธิเลย ขอตอบงายๆ วา ใน 
ระดับนีย้ังไมเนนการปฏิบัตข้ึินสมาธิใหเดนชัดออกมา แตองคมรรคฝายสมาธิก็มีแทรกอยูแลว ตามหลักท่ี 
วา[๑สัมมาวายามะ และสัมมาสติ เปนธรรมท่ีตองใชพรอมไปกับการปฏิบัติองคมรรคขออ่ืนๆ  ทุกขอ] 
สวนสัมมาสมาธิ ซ่ึงยังไมจําเปนตองเร่ิมฝกหรือใชงานอยางจริงจังในระดับชีวิตประจําวันเชนนี้ ก็มีอยู 
ดวยโดยแฝงซอนอยูกับธรรมจริยาขอ 8 และ 9 [๒(อนภชิฌา และอพยาบาท)] นอกจากนั้นการปฏิบัติตาม 
หลักธรรมจริยาท้ังหมดนี้ เม่ือมองในแงของชีวิตดานใน ก็คือ[๓การเตรียมตัวใหพรอมท่ีจะบําเพ็ญสมาธิ 
อยางไดผลดีตอไปนั่นเอง] 
        มีขอสังเกตสําคัญอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงไมทราบวาผูอานจะสังเกตดวยหรือไม คือในการสอนท่ัวไปมักจะ 
เนนกนัแตแงลบของกุศลกรรมบถหรือธรรมจริยา คือเนนการเวนหรือละ ไมสูย้ําแงบวกท่ีวาควรทําหรือ 
ปฏิบัติอยางไร ท้ังท่ีในบาลีทานแสดงไวพรอมท้ังแงลบและแงบวก 
        แถมทายดวยขอสังเกตอีกอยางหนึ่งวา ระหวางศีล 5 หรือเบญจศีล กับ ธรรมจริยา หรือ 
กุศลกรรมบถ 10 นี้ อยางไหนควรหยิบยกข้ึนมาเปนจุดเนนในกาสอนมากกวากัน หรือถายอมให 
แบงตอนกนัโดยเร่ิมดวยเนนศีล 5 กอน กอ็าจจะถามวา เม่ือไรจะกาวไปถึงข้ันธรรมจริยากันสักที  
ขอนี้เปนเร่ืองท่ีท้ิงไวใหพิจารณากันตอไป แตถาจะถามถึงบาลีคือพระไตรปฎก ก็ตอบไดทันทีวา 
เนื้อท่ีในพระไตรปฎกซ่ึงบรรจุคําสอนกี่ยวกับธรรมจริยาหรือ[๔กุศลกรรมบถมีมากกวาสวนท่ีวาดวยศีล 
5] 
ความเขาใจเบ้ืองตนเกีย่วกับมัชฌิมาปฏิปทา 
        มัชฌิมาปฏิปทา หรืออริยสัจจขอสุดทาย คือ มรรค เปนประมวลหลักความประพฤติปฏิบัติ หรือ 
ระบบจริยธรรมท้ังหมดในพระพุทธศาสนา เปนคําสอนภาคปฏิบัติท่ีจะชวยใหการดาํเนินสูจุดหมายตาม 
แนวทางของกระบวนธรรมที่รูเขาใจแลวนั้น เปนผลสําเร็จข้ึนมาในชีวิตจริง หรือเปนวิธีการใช กฎเกณฑ 
{๑.ม.อุ.14/252-281/180-189 (เร่ืองนี้จะกลาวถึงอีก)} 
{๒.การจัดกุศลกรรมบถหรือธรรมจริยา เขาในไตรสิกขาและองคมรรค ดู บันทึกพิเศษทายบท} 
{๓.จะเห็นวาธรรมจริยาเนนหนักในดานศีล และหลักท่ัวไปมีอยูแลววา ศีลท่ีปฏิบัติอยางถูกตอง 
ยอมเปนไปเพ่ือสมาธิ ดังตัวอยางท่ีนาสังเกตเชนลักษณะอยางหน่ึงของคําหยาบคาย ไดแก  
ไมชวยใหเกิดสมาธิ (อสมาธิสังวัตตนิกา)การกลาวคําสุภาพจึงมีความมุงหมายอยางหนึ่งวา 
เพื่อชวยเกื้อกลูแกสมาธิ (ดู ม.มู.12/484/522; ม.อุ.14/204/148; 



องฺ.ทสก. 24/165/286; 194/314; อภิ.ส. 34/861/333; อภิ.ว.ิ 35/921/487)} 
{๔.การเรียกช่ือศีล 5 และธรรมจริยา 10 เปนตน ดู บันทึกพิเศษทายบท}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 644 
แหงกระบวนการของธรรมชาติใหเกิดประโยชนแกชีวติจนถึงท่ีสุด ขอใหพิจารณาพุทธพจนและ
คําอธิบาย 
ยอตอไปนี้ เพือ่เปนความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทา : - 
มรรคในฐานะมัชฌิมาปฏิปทา 
    [๑"ภกิษุท้ังหลาย ท่ีสุดสองอยางนี้ บรรพชิตไมพึงเสพ กลาวคือ การหมกมุนดวยกามสุขในกามท้ังหลาย 
อันเปนการช้ันต่ํา ช้ันตลาด ของบุถุชน มิใชอริยะ ไมประกอบดวยประโยชนอยางหน่ึง และการประกอบ 
ความลําบากเดอืดรอนแกตน อันเปนทุกข เปนอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน อยางหน่ึง" 
        "ตถาคตไดตรัสรูแลว ซ่ึงทางสายกลางท่ีไมของแวะที่สุดสองอยางนั้น อันเปนทางท่ีสรางจักษุ (การ
เห็น) 
สรางญาณ (การรู) เปนไปเพือ่ความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพื่อนิพพาน" 
        "ก็ทางสายกลางน้ัน...เปนไฉน ? ทางนั้น คือมรรคาอันเปนอริยะ มีองคประกอบ 8 ประการ ไดแก 
สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ"] 
        พุทธพจนจากปฐมเทศนาหรือธัมมจกักัปปวตัตนสูตรนี้ แสดงความหมาย เนื้อหา และจุดหมาย 
ของมัชฌิมาปฏิปทาไวโดยสรุปครบท้ังหมด ท่ีควรสังเกตคือ ความเปนทางสายกลาง (The Middle Path 
หรือ Middle Way) นั้น เปนเพราะไมเขาไปของแวะท่ีสุดสองอยาง (แตไมใชอยูกลางระหวางท่ีสุดท้ัง 
สอง) คือ 
        1. การสุขัลลิกานุโยค การหมกมุนอยูดวยกามสุข (the extreme of sensual indulgence หรือ  
extreme hedonism) 
        2. อัตตกิลมถานุโยค การประกอบความลําบากเดือดรอนแกตนเอง (the extreme of 
self-mortification หรือ extreme asceticism) 
        บางคร้ัง มีผูนําเอาคําวาทางสายกลางไปใชอยางกวางขวาง หมายถึง การกระทําหรือความคิดท่ีอยู 
กึ่งกลางระหวางการกระทําหรือความคิดสองแบบสองแนว หรือคนองพวกสองฝาย คือวัดเอาใหไดคร่ึง 
ทางระหวางสองแบบหรือสองฝายนั้น ความเปนกลางหรือทางสายกลางน้ี ไมมีหลักอะไรท่ีแนนอน 
ตองรอใหเขามีสองพวกสองฝายกอน จึงจะเปนกลางได และจุดกลางหรือเสนกลางก็ไมแนลงไปวาแค
ไหน 
สุดแตสองพวกหรือสองฝายเขาจะยดึถือปฏิบัติกันแคใด ทางสายกลางนั้นก็ขยบัเขยื่อนเล่ือนไปใหไดคร่ึง 
ทางระหวางสองพวกสองฝายนั้น บางคร้ังทางสายกลางแบบนี้ก็มองดคูลายกับทางสายกลางท่ีเปน
มัชฌิมา- 
ปฏิปทา แตกพ็ึงทราบวาเปนทางสายกลางเทียมไมใชของแทจริง ทางสายกลางท่ีแทจริงมีหลักท่ีแนนอน 
ความแนนอนของทางสายกลางนั้น อยูท่ีความมีจุดหมายหรือเปาหมายที่แนชัด เม่ือมีเปาหมายหรือ



จุดหมาย 
ท่ีแนนอนแลว ทางท่ีนําไปสูจุดหมายน้ัน หรือการกระทําท่ีตรงจุด พอเหมาะพอดีท่ีจะใหผลตามเปาหมาย 
นั้นแหละคือทางสายกลาง เปรียบเหมือนการยิงลูกศรหรือยิงปนอยางมีเปาหมาย จําเปนตองมีจุดท่ีเปน 
เปา การยิงถูกคือการกระทําท่ีพอเหมาะพอดีใหลูกปนหรือลูกศรพุงไปสูจุดท่ีเปนเปา ความเปนทางสาย 
{๑.วนิย. 4/13/18; ส.ม. 19/1664/528}  
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กลางยอมอยูท่ีการยิงตรงพอดีสูจุดท่ีเปนเปานั้น การยิงท่ีเฉ คลาดพลาดออกไปขางๆ ยอมไมถูกตอง
ท้ังหมด 
เม่ือเทียบกับการยิงท่ีผิดเฉคลาดพลาดออกไปขางๆ ท้ังหมดแลว จะเหน็วาจดุหมายท่ีถูกตองมีจุดเดยีวและ 
เปนจุดกลาง เปนจุดท่ีแนนอน สวนจดุท่ีผิดพลาดมีมากมายและไมแนนอน ลวนเขวออกไปเสียขางๆ 
และเสนทางท่ีเขาสูจุดหมายนั้นก็เปนเสนทางกลางเชนเดียวกัน ทางท่ีถูกตอง มีจุดหมายมีหลักท่ีแนนอน 
ของมันเอง มิใชคอยรอกําหนดวดัเอาจากทางท่ีผิดพลาด ทางสายกลางท่ีเรียกวามัชฌิมาปฏิปทานี้ มี 
จุดหมายท่ีแนนอน คือความดับทุกขหรือภาวะหลุดพนเปนอิสระไรปญหา มรรคคือระบบความคิดและ 
การกระทําหรือการดําเนินชีวิตท่ีตรงจุดพอเหมาะพอดีใหไดผลสําเร็จตามเปาหมายคือความดับทุกขนี้ จึง 
เปนทางสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทา 
        อนึ่ง โดยเหตุท่ีทางสายกลางเปนทางท่ีมีจุดหมายแนชัด หรือความเปนทางสายกลางข้ึนอยูกับความ 
มีเปาหมายท่ีแนชัด ผูปฏิบัติจึงตองรูจุดหมายจึงจะเดนิทางได คือเม่ือจะเดินทางก็ตองรูวาตนจะไปไหน 
ดวยเหตนุี้ ทางสายกลางจึงเปนทางแหงปญญา และจึงเร่ิมตนดวยสัมมาทิฏฐิ คือเร่ิมดวยความเขาใจปญหา 
ของตนและรูจดุหมายท่ีจะเดนิทางไป โดยนัยนี้ทางสายกลางจึงเปนทางแหงความรูและความมีเหตุผล 
เปนทางแหงการรูเขาใจ ยอมรับและกลาเผชิญหนากับความจริง เม่ือมนษุยมีความรูความเขาใจและกลา 
เผชิญหนากับความจริงของโลกและชีวิตแลว มนุษยจึงจะสามารถจัดการกับชีวิตดวยมือของตนเอง หรือ 
สามารถดําเนินชีวิตใหถูกตองดีงามกันไดเอง โดยไมตองคอยหวังพึ่งอํานาจศักดิ์สิทธ์ิฤทธานุภาพดล
บันดาล 
จากภายนอก และเม่ือมนษุยมีความมั่นใจดวยอาศัยปญญาเชนนี้แลว มนุษยก็จะไมตองไปหมกมุนวุนวาย 
อยูกับส่ิงท่ีหวงกังวลวาจะมีอยูนอกเหนือวสัิยของมนุษย ทาทีแหงความมั่นใจเชนนี้แหละคือลักษณะอยาง 
หนึ่งของความเปนทางสายกลาง ผูเดินทางสายกลาง เม่ือเขาใจปญหาและกําหนดรูแนวแหงจดุหมายแลว 
ก็จะมีความรูความเขาใจตามมาอีกดวย ทางสายกลางสูจุดหมายน้ัน คือทางดําเนินชีวติท่ีไมตีราคาคาตัว 
ต่ําถึงกับยอมสยบจมลงในกระแสโลก ปลอยชีวิตใหเปนทาสแหงอามิสท่ีเปนเหยื่อลอของโลก เปนอยู 
ดวยความหวังท่ีจะไดเสพรสอรอยของโลกถายดียว โดยยอมใหสุขทุกข ความดีงาม และคุณคาแหงชีวิต 
ของตนข้ึนตอวัตถุ และความผันผวนปรวนแปรของเหตุปจจัยตางๆ ในภายนอกอยางส้ินเชิง ไมใหชีวิตมี 
อิสรภาพ เปนตัวของตัวเอง มีคุณคาในตัวของมันเอง โดยไมตองข้ึนตอโลกรํ่าไปเสียบางเลย ทางดําเนิน 
ชีวิตท่ีเปนสายกลางนั้น นอกจากไมเอียงสุดทางวัตถุ จนเปนทาสของวัตถุหรือข้ึนตอวัตถุส้ินเชิงแลว ก็ไม 
เอียงสุดทางจติดวย คือมิไดเห็นวาทุกส่ิงทุกอยางข้ึนตอการบําเพ็ญเพียรและผลสําเร็จทางจิตฝายเดยีว 
จนปลอยปละละเลยไมเอาใจใสสภาพทางวัตถุและรางกาย กลายเปนการประกอบความลําบากเดือดรอน 
แกตนเอง ทางดําเนิชีวตินี้มีลักษณะไมเบียดเบียนท้ังตนเองและผูอ่ืน เปนไปดวยการรูเขาใจสภาพที่เปน 
อยูตามท่ีเปนจริง ท้ังทางวัตถุและทางจิตใจ แลวปฏิบัติดวยความรูเทาทัน พอสมแกเหตุปจจัย และ  
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[๑สอดคลอง พอเหมาะพอด ีท่ีจะใหไดผลตามจุดหมาย มิใชทําพอสักวาจะใหไดเสพเสวยเวทนาอัน 
อรอยของอามิส หรือสักวาถือตามๆ กันมา โดยสําคัญม่ันหมาย วาจะตองเปนอยางนัน้อยางนี ้
โดยงมงาย] ทางสายกลางมีลักษณะบางอยางท่ีพึงทราบ ดังท่ีกลาวมาน้ี หากผูใดจะกลาวอางถึงทาง 
สายกลาง หรือเดินสายกลาง อยางหนึ่งอยางใด ก็พึงถามทานผูนั้นวา เขาไดเขาใจสภาพปญหาท่ีมีอยู 
และจุดหมายของทางสายกลางท่ีจะเดนินั้นแลวหรือไม 
        หลักมัชฌิมาปฏิปทานี้ ใชไดกับกิจการและกิจกรรมทุกอยางของมนุษยท่ีเปนประเภทวิธีการ ตาม 
ปกติ ระบบ แบบแผน วิทยาการ สถาบัน หนาท่ีการงานตางๆ ตลอดจนการปฏิบัติกจิในชีวิตประจาํวัน 
เชน การศึกษาเลาเรียน เปนตน ยอมมีความมุงหมายเพื่อแกปญหา กําจดัทุกข ชวยใหมนุษยบรรลุ 
ความดีงามท่ีสูงข้ึนไป อยางใดอยางหนึ่ง การปฏิบัติท่ีถูกตองหรือการปฏิบัติชอบ ตอระบบ แบบแผน 
เปนตนเหลานัน้ ก็คือ จะตองกระทําดวยความเขาใจในจุดมุงหมายของมัน ซ่ึงนับวาเปนการกระทําดวย 
ปญญา หรือโดยมีสัมมาทิฏฐิ จึงจะนับวาเปนการดําเนนิตามแนวทางของมัชฌิมาปฏิปทา แตจะเหน็ไดวา 
ในทางปฏิบัติ มีอยูเสมอ ท่ีมนุษยปฏิบัติผิดพลาดคลาดเคล่ือน ไมเปนไปดวยความรูความเขาใจตรงตาม 
จุดมุงหมายของระบบวิธีและกิจการเหลานัน้ การปฏิบัติผิดพลาดนี้จะเปนไปในทางเอียงสุดสองอยาง 
อยางใดอยางหน่ึง กลาวคือ พวกหนึ่งมุงใชระบบวิธีและกิจการเหลานั้นเปนเคร่ืองมือ หรือชองทาง 
สําหรับแสวงหาส่ิงบํารุงบําเรอปรนเปรอตน เชน ใชระบบการเมือง ใชสถาบัน เปนชองทางแสวงหา 
ลาภ ยศ อํานาจ ทําหนาท่ีการงาน ศึกษาเลาเรียน โดยมุงเปนหนทางใหไดเงินทอง  ตาํแหนงใหญโต 
เพื่อบํารุงบําเรอตนใหมีความสุขสําราญไดเต็มท่ี ไมทําเพื่อบรรลุจุดหมายของงานหรือวิทยาการนัน้ๆ 
นับวาเปนการขาดสัมมาทิฏฐิ มีมิจฉาทิฏฐิแทนท่ี สวนคนอีกพวกหนึ่ง ตั้งใจปฏิบัติกจิ ทํางาน ศึกษา 
เลาเรียน เปนตน อยางแข็งขัน จริงจัง ระดมทุน ระดมแรง อุทิศเวลาให ทําอยางทุมเท แตไมรู 
ไมเขาใจความมุงหมายของส่ิงท่ีกระทํานั้นวา เปนไปเพื่อแกปญหาอะไร เปนตน ทําใหส้ินเปลืองเวลา 
แรงงาน และทุน ทําตนเองใหลําบาก เหน็ดเหนื่อยเปลา เปนการขาดสัมมาทิฏฐิอีกแบบหนึ่ง พวกแรก 
ตั้งความมุงหมายของตนเองขึ้นใหมเพื่อสนองตัณหาของตน ไมเปนไปตามความมุงหมายทีแ่ทจริงของ 
กิจกรรมหรือกิจกรรมนั้นๆ สวนพวกหลัง สักวาทําโดยไมรูไมเขาใจความมุงหมาย ไปสูทางสุดโตงคนละ 
{๑.พุทธพจนใน องฺ.ติก 20/596-7/380-1 และ ขุ.อุ.25/144/194 อาจชวยขยายความหมาย 
ท่ีสุดสองอยางนี้ไดอีก แหงแรกทรงเรียกกามสุขัลลิกานุโยควา อาคาฬหปฏิปทา (ทางกราน 
หรือทางหยาบกราน) ไดแก คนพวกที่เหน็วากามไมมีโทษ แลวดื่มด่ําหมกตัวอยูในกาม  
ทรงเรียกอัตตกิลมถานุโยควา นิชฌามปฏิปทา (ทางเกรียม หรือทางแหงเกรียม) ไดแก 
วัตรปฏิบัติตางๆ ของพวกอเจลกคือชีเปลือย (พึงถือวาทรงยกเปนตัวอยาง) สวน 
มัชฌิมาปฏิปทา ทรงไขความวา ไดแกธรรมหมวดใดก็ไดในโพธิปกขิยธรรม 37 ประการ  
(สติปฏฐาน 4 ปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย 5 พละ 5 โพชฌงค 7 มรรคมีองค 8);  



แหงท่ีสองมีความวา "คนพวกท่ีถือเอาการเลาเรียนเปนสาระ ถือเอาศีล วัตร การหาเล้ียงชีพ 
การถือพรหมจรรย และการบํารุงบําเรอ (เทพเจา) เปนสาระ นี้เปนท่ีสุดขางหนึ่ง,  
และคนพวกทีถื่อวาทะวา โทษ ในกามไมมี นี้ก็เปนท่ีสุดขางหนึ่ง, ท่ีสุดอยางนี้เปน 
เคร่ืองพอกพูนอวิชชา ตัณหา, อวิชชาตัณหาก็พอกพูนทิฏฐิ; คนท้ังหลายไมรูจัก 
ท่ีสุดสองอยางเหลานั้น พวกหนึ่งก็ตดิลาอยู พวกหนึ่งกว็ิง่เลยไป; สวนคนผูรูจัก 
ท่ีสุดสองอยางนั้นแลว เขาไมติดอยูในท่ีสุดท้ังสองนั้น และไมถือดี เพราะการ 
ท่ีไมติดอยูนั้นดวย, สําหรับคนเหลานั้นวัฏฏะที่จะบัญญัติ เขา ยอมไมมี"  
(อรรถกถา คือ อุทาน อ.446 อธิบายคําวา การหาเล้ียงชีพวาหมายถึงการเล้ียง 
ชีวิตแบบนักบําเพ็ญตบะ และวาอัตตกิลมถานุโยค ก็คือ สีลัพพตปรามาสน่ันเอง)}  
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สาย ไมดําเนนิตามมัชฌิมาปฏิปทา มีแตจะทําใหเกดิปญหาเพิ่มพนูมากยิ่งข้ึน ตอเม่ือใด ดําเนนิตาม 
มัชฌิมาปฏิปทาซ่ึงเปนทางแหงปญญา ทําการดวยความรูความเขาใจตรงตามความมุงหมายของ 
เร่ืองนั้นๆ กิจนั้นๆ จึงจะแกปญหากําจัดทุกขไดสําเร็จ รวมความวา [๑ถาไมเร่ิมดนดวยสัมมาทิฏฐิ  
ก็ไมมีมัชฌิมาปฏิปทา ถาไมดําเนินตามมัชฌิมาปฏิปทา ก็แกปญหาดับทุกขไมสําเร็จ] 
มรรคในฐานะขอปกิบัติหรือทางชีวิตท้ังของบรรพชิตและคฤหัสถ 
        "ภิกษุท้ังหลาย เราไมสรรเสริญมิจฉาปฏิปทา ไมวาของบรรพชิต หรือของคฤหัสถ, บรรพชิตก็ตาม 
คฤหัสถก็ตามปฏิบัติผิดแลว เพราะการปฏิบัติผิดนั้นเปนเหตุ ยอมยังญายธรรมอันเปนกุศลใหสําเร็จไมได; 
ก็มิจฉาปฏิปทาคืออะไร ? คือ มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ  มิจฉาสมาธิ 
        "เรายอมสรรเสริญสัมมาปฏิปทา ไมวาของบรรพชิตหรือของคฤหัถ, คฤหัสถก็ตาม บรรพชิตก็ตาม 
ปฏิบัติชอบแลว เพราะการปฏิบัติชอบนั้นเปนเหตุ ยอมยงัญายธรรมอันเปนกุศลใหสําเร็จได;  
ก็สัมมาปฏิปทาคืออะไร ? [๒คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ"] 
        [๓"ภิกษท้ัุงหลาย แมน้าํคงคาไหลหล่ัง ลาดเอน เบนปาสูมหาสมุทร ฉันใด ภกิษุเม่ือเจริญอยู ทําให 
มากอยู ซ่ึงมรรคามีองค 8 ประการ อันประเสริฐ ยอมเปนผูโนมนอม ลาดเอน เบนไปสูนิพพานฉันนั้น"] 
        [๔"ทานพระโคดม ผูเจริญ แมน้ําคงคา ไหลหล่ัง ลาดเอน เบนปาสูมหาสมุทร จรคมหาสมุทรฉันใด 
บริษัทของทานพระโคดม อันพรอมท้ังคฤหัสถและบรรพชิต ก็เปนผูโนมนอม ลาดเอน เบนไปสูนพิพาน 
จรดนิพพานอยู ฉันนั้น"] 
        พุทธพจนวาดยมิจฉาปฏิปทาหรือสัมมาปฏิปทานี้ มีมากอนแลวคร้ังหนึ่ง แตท่ียกมาอางอีกก็เพือ่ 
ย้ําใหเห็นวา มัชฌิมาปฏิปทานี้ ทานมุงใหใชเปนหลักความประพฤติปฏิบัติสําหรับคนทุกประเภทท้ัง 
บรรพชิตและคฤหัสถ และเปนหลักธรรมท่ีสําเร็จประโยชนแกทุกคนทั้งพระสงฆและชาวบานท่ัวหนากนั 
มรรคในฐานะหลักปฏิบัติท่ีเนื่องดวยสังคม 
        "ดูกรอานนท ความมีกลัยาณมิตร มีกลัยาณสหาย ชอบคบหากัลยาณชนนี้ เทากบัเปนพรหมจรรย 
{๑.การเพยีรพยายามไมตึงเกนิไป ไมหยอนเกินไป หรือศึกษาเลาเรียน ทําหนาท่ีการงาน 
อยางไมเกยีจคราน แตไมหกัโหมเกินไป บางคราวก็นยิมพูดกันวา เปนทางสายกลาง  
คําพูดนี้ ในบางกรณีอาจเขาลักษณะทางสายกลางไดในบางแง แตไมถูกแททีเดยีว  
แมแตผูท่ีดําเนนิในทางท่ีถูกตอง เปนทางสายกลางแลว แตเพยีรแรงไป หรือออนไป 
จึงไมสําเร็จผล ก็มี ในกรณีเชนนี้ คําพูดท่ีถูกตอง ทานใชวา "วิริยสมตา" แปลวา ความ 
พอเหมาะ พอดี หรือสมํ่าเสมอแหงความเพียร (สมตา = สมภาวะ = ความสม คือ 
พอเหมาะ พอดี สมํ่าเสมอ)  ดู วินย.5/2/5; องฺ.ฉกฺก.22/326/419. 
        บางคราว ถาชัดเจนวาเดินถูกทาง ม่ันใจและพรอมทุกอยางแลว  
ทานใหระดมความเพยีรสุดกําลัง ถึงจะตายก็ตองยอม เชน พระพุทธเจา 



ตั้งพระทัยเด็ดเดี่ยวในราตรีท่ีตรัสรู เปนตน (องฺ. ืทุก.20/251/64) ดังนัน้  
เร่ืองนี้จึงไมควรสับสนกับทางสายกลาง} 
{๒.ส.ม.19/68/23; ญายธรรมอันเปนกุศล จะแปลวา กุศลธรรมท่ีเปนทางรอดพนก็ได  
(ญายะหรือญายธรรมหมายถึง โลกุตรมรรค สัจธรรม หรือนิพพาน.)} 
{๓.ส.ม.19/221/56} 
{๔.ม.ม.13/259/256}  
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ท้ังหมดทีดยีว เพราะวา [๑ผูมีกัลยาณมิตร] ...พึงหวังส่ิงนีไ้ด คือ เขาจักยงัอริยอัษฎางคิกมรรคใหเกดิมี เขา
จัก 
[๒กระทําไดมากซ่ึงอริยอัษฎางคิกมรรค"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย เม่ือดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณข้ึนมากอนเปนบุพนิมิต ฉันใด ความมีกลัยาณ- 
มิตร ก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิต แหงการเกิดข้ึนของอริยอัษฎางคิกมรรคแกภกิษะ [๓ฉันนั้น"] 
        พุทธพจนนี้ แสดงถึงการยอมรับความสําคัญของความสัมพันธระหวางมนุษยในฐานะสภาพแวด 
ลอมทางสังคม วาเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชักนําและสงเสริมใหเกดิมีการประพฤติปฏิบัติหลักธรรม 
ในพระพุทธศาสนา แสดงใหเห็นวาระบบการดําเนินชีวติ ระบบจริยธรรม หรือระบบการประพฤติปฏิบัติ 
ธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เนื่องดวยสังคม ไมแยกตางหากจากสังคม 
        "ภิกษุท้ังหลาย เม่ือดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณข้ึนมากอน เปนบุพนิมิต ฉันใด ความถึงพรอม 
ดวยโยนิโสมนสิการ (การทําในใจโดยแยบคาย หรือการรูจักคิดพิจารณาตามสภาวะและเหตุผล) กเ็ปน
ตัวนํา 
เปนบุพนิมิตแหงการเกดิข้ึนของอริยอัษฎางคิกมรรคแกภกิษุ ฉันนัน้ ภกิษุผูถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ  
พึงหวังส่ิงนีไ้ด คือจักเจริญ [๔จกัทําใหมากซ่ึงอริยอัษฎางคิกมรรค"] 
        พุทธพจนนี้ ใหความคิดวา แมวาปจจยัทางสังคมจะมีความสําคัญมาก แตก็ตองไมมองขามความ 
สําคัญของปจจัยภายในตัวบุคคล ปจจัยท่ีดงีามท้ังทางสังคมและภายในตัวบุคคล ตางก็สามารถเปนจุดเร่ิม 
ซ่ึงทําใหเกดิความประพฤติปฏิบัติและการดําเนินชวีิตท่ีถูกตองได ความจริง ท้ังสองอยางนั่นแหละยอม 
ชวยหนุนและเสริมซ่ึงกันและกัน หลักการนี้แสดงวาการปฏิบัติชอบหรือชีวิตท่ีดีงามเกิดจากการปรุงผสม 
ผสานปจจัยทางสังคม และปจจัยภายในตัวบุคคลเขาดวยกัน และการกาวหนาไปในมรรคาแหงความดีงาม 
สูจุดหมายแหงชีวิต จะเปนไปไดอยางสัมฤทธ์ิผลมากท่ีสุด หากไดอาศัยปจจยัสองอยางนี้คอยอุดหนุนคํ้าชู 
กันอยูเร่ือยๆ ไป 
        แตพึงสังกตวา มีขอเนนพิเศษสําหรับปจจัยทางสังคม คือความมีกัลยาณมิตร ซ่ึงพิเศษกวาปจจัย 
ภายในตัวบุคคลท่ีเรียกวา โยนิโสมนสิการ กลาวคือ ทานยกใหปจจัยทางสังคมนั้นมีคาเทากับการปฏิบัติ 
ตามหลักการของพระพุทธศาสนาท่ีเรียกวาพรหมจรรยท้ังหมดทีเดยีว ท้ังนี้เพราะวาสําหรับมนุษยท่ัวไป 
โดยสวนใหญ การปฏิบัติชอบหรือชีวิตท่ีดงีามหรือมรรคาแหงอารยชนนั้นจะต้ังตนข้ึนไดกด็วยอาศัย
ปจจัย 
ทางสังคม ปจจัยดีงามทางสังคมนั้น เปนท้ังเคร่ืองจุดชนวนความรูจักคิดท่ีเรียกวาโยนิโสมนสิการในเบ้ือง 
ตน และเปนเคร่ืองประคับประคองคอยเสริมเติมและกระตุนโยนิโสมนสิการนั้นในระหวางกาวเดิน
คืบหนา 
ตอๆ ไป จะมียกเวนเฉพาะแตอัจฉริยบุคคลซ่ึงมีจํานวนนอยเหลือเกินท่ีจะกาวเดนิไปไดตลอดปลอด 



โปรงดวยปจจยัภายในตัวบุคคลอยางเดียวลวน คือสามารถริเร่ิมโยนิโสมนสิการข้ึนเองแตตนโดยไมตองมี 
ปจจัยทางสังคมมาชวยชกัจูง  
{๑.คําวากัลยาณมิตร มิไดหมายแคบเพยีงเพื่อนสามัญ แตหมายถึงใครก็ตาม ซ่ึงอาจเปนพระศาสดา  
ครูอาจารย มิตร ตลอดจนหนังสือ และส่ือมวลชนตางๆ ท่ีชวยแนะนํา ใหความรู ใหความคิด  
ช้ีชองทางความประพฤติปฏิบัติ เปนตน} 
{๒.ส.ม.19/5-9/2-4, ฯลฯ} 
{๓.ส.ม.19/129/36, ฯลฯ} 
{๔.ส.ม.19/136/37, ฯลฯ}  
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[๑และสามารถปลุกโยนิโสมนสิการข้ึนมาใชไดเร่ือยไปโดยไมตองอิงอาศัยปจจยัทางสังคม]  
พุทธพจนนีจ้ึงตรัสไวเพื่อมุงหมายประโยชนแกคนสวนใหญผูมีอินทรียในระดับเฉล่ียท่ัวๆ ไป 
        เร่ืองปจจยัทางสังคม และปจจัยภายในตัวบุคคลนี้ เปนเร่ืองใหญท่ีจะกลาวถึงโดยเฉพาะตอไปอีก 
ขางหนามรรคในฐานะทางใหถึงความส้ินกรรม 
        [๒"มรรคาอันเปนอริยะมีองคประกอบ 8 ประการนีแ้ล เปนทางนําไปสูความดับแหงกรรม 
คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ"] 
        ในท่ีนี้ มัชฌิมาปฏิปทามีความหมายวา เปนทางใหถึงความดับกรรมหรือส้ินกรรม ขอสําคัญในท่ีนี้ 
ก็คือ ตองไมเขาใจวา เปนการส้ินเวรส้ินกรรม อยางท่ีเขาใจกันท่ัวๆ ไปซ่ึงเปนเร่ืองแคบๆ ตองไมเขาใจ 
วาจะหมดความไดโดยไมทํากรรมหรือไมทําอะไร ซ่ึงกลายเปนลัทธินครนถไป อยางท่ีกลาวในตอนวา
ดวย 
กรรม และตองไมเขาใจวาเปนทางนําไปสูความดับกรรมส้ินกรรม คือ จะไดเลิกกจิการอยูนิ่งเฉยไมตอง 
ทําอะไร 
        ประการแรก จะเหน็วา การท่ีจะดับกรรมหรือส้ินกรรมได ก็ตองทําและทําอยางเอาจริงเอาจัง 
เสียดวย แตคราวนี้ทําตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา ทําตามหลักการวิธีการท่ีถูกตอง เลิกการกระทําท่ีผิดพลาด 
        ประการท่ีสอง ท่ีวาดับกรรมหรือส้ินกรรม ไมใชหมายความวา อยูนิ่งๆ เลิกไมทําอะไรหมด แต 
หมายความวาเลิกการกระทําอยางปุถุชน เปล่ียนเปนทําอยางอริยบุคคล อธิบายงายๆ วา บุถุชนทําอะไรก็ 
ทําดวยตัณหาอุปาทาน มีความยึดม่ันในความดีความช่ัวท่ีเกี่ยวของกับตัวฉันของฉัน ผลประโยชนของฉัน 
ในรูปใดรูปหนึ่ง การกระทําของบุถุชนจึงเรียกตามศัพทธรรมวา กรรม แบงเปนดเีปนช่ัว และกย็ึดถือ 
เอาไววาเปนอยางนั้นๆ ดวยตัณหาอุปาทาน ดับกรรมคือ เลิกกระทําการตางๆ ดวยความยึดม่ันในความดี 
ช่ัวที่เกีย่วของกับตัวฉันของฉัน ผลประโยชนของฉันเม่ือไมมีดีมีช่ัวทีย่ึดม่ันไวกับตัว ทําอะไรก็ไมเรียกวา 
กรรมเพราะกรรมตองเปนอยางใดอยางหนึ่ง ไมดีก็ช่ัว การกระทําของพระอริยบุคคลจึงเปนการกระทํา 
ไปตามความหมาย และวัตถุประสงคของเร่ืองท่ีทํานั้นลวนๆ ไมเกี่ยวกบัตัณหาอุปาทานภายใน พระอริย- 
บุคคลไมทําช่ัว เพราะหมดเหตุปจจยัท่ีจะใหทําช่ัว (ไมมีโลภะ โทสะ โมหะ ท่ีจะใหทําอะไรเพื่อใหตัว 
ฉันไดฉันเปน) ทําแตความดแีละประโยชน เพราะทําการตางๆ ดวยปญญาและกรุณา แตท่ีวาดีกว็าตาม 
ท่ีปรากฏยอมรับของโลก ไมไดยึดวาเปนดีของฉันหรือดีท่ีจะใหฉันเปนอยางนัน้อยางนี้ เม่ือบุถุชนบําเพ็ญ 
ประโยชนอะไรสักอยาง ก็จะไมมีเพียงการทําประโยชนตามความหมายและวัตถุประสงคของเร่ืองนั้นๆ 
เทานั้น แตยอมจะมีความหวังผลประโยชนตอบแทนอะไรสักอยางหนึ่ง ถาไมมีก็อาจจะละเอียดลงมาเปน 
ช่ือเสียงเกยีรติคุณของฉัน หรือละเอียดลงมาอีก ก็อาจจะเอาพอใหสําหรับรูสึกอุนๆ ภูมิๆ ไวภายในวา 
เปนความดีของฉัน สวนพระอริยบุคคลเม่ือบําเพ็ญประโยชนอันนั้น มีแตการกระทําตามความหมาย ตาม 
{๑.ทานวา บุคคลปญญาเลิศลํ้าอยางพระสัพพัญูพุทธเจา และพระปจเจกพุทธเจาเทานั้น 



    จึงจะสามารถเจริญปรีชาญาณดวยลําพังโยนิโสมนสิการอยางดียว โดยไมตองอาศัย 
    ปจจัยทางสังคม (ดู ม.อ.2/467)} 
{๒. องฺ.ฉกกฺ.22/334/464; ส.สฬ.18/230/166}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 650 
วัตถุประสงค เหตุผล ความควรจะเปนอยางไรๆ ของเร่ืองนั้นๆ เอง ลวนๆ เทานั้น ภาษาธรรมจึงไม 
เรียกวากรรม มรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทานี้เปนขอปฏิบัติเพื่อใหหมดการกระทําท่ีเรียกวากรรมน้ัน ส้ิน
กรรม 
นั้น มีแตการกระทําท่ีเปนตัวการกระทําลวนๆ (กิริยา) ตอไป อันนี้จึงเปนวิถีท่ีตางกันระหวางโลกยีะ กับ 
โลกุตระ พระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลาย จึงเท่ียวบําเพ็ญประโยชนส่ังสอนประชาชนโดยไมเปน 
กรรม ท้ังท่ีเปนการกระทําซ่ึงคนธรรมดาเรียกกันวาเปนความด ี
มรรคในฐานะอุปกรณสําหรับใช มิใชสําหรับยึดถือหรือแบกโกไว 
        "ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษเดนิทางไกล พบหวงน้ําใหญ ฝงขางนี้ นาหวาดระแวง นากลัวภัย 
แตฝงขางโนน ปลอดโปรง ไมมีภัย ก็แล เรือหรือสะพานสําหรับขาไปฝงโนนก็ไมมี บุรุษนั้นจึงดําริวา 
"หวง- 
น้ํานี้ใหญ  ฝงขางนี้นาหวาดระแวง...ถากระไร เราพึงเก็บรวมเอาหญา ทอนไม กิ่งไมและใบไม มาผูกเปน 
แพแลวอาศยัแพนั้นพยายามเอาดวยมือและเทา พึงขามถึงฝงโนนไดโดยสวัสดี" 
        "คราวนัน้ เขาจึง...ผูกแพ...ขามถึงฝงโนนโดยสวัสดี คร้ันเขาไดขามไปข้ึนฝงขางโนนแลว ก็มีความ 
ดําริวา 'แพนี้มีอุปการะแกเรามากแท เราอาศัยแพนี้...จึงขามาถึงฝงนี้โดยสวัสดี ถากระไร เราควรยกแพ 
นี้ข้ึนเทินบนศีรษะหรือแบกข้ึนบาไว ไปตามความปรารถนา' ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะเห็นเปน
อยางไร? 
บุรุษนั้น ผูกระทําอยางนี้ จะช่ือวาเปนผูกระทําถูกหนาท่ีตอแพนั้นหรือไม ?" 
        (ภิกษุท้ังหลายทูลตอบวา ไมถูก จึงตรัสตอไปวา) 
        "บุรุษนั้น ทําอยางไรจึงจะช่ือวาทําถูกหนาท่ีตอแพน้ัน ? ในเร่ืองนี้ บุรุษนั้น เม่ือไดขามไปถึงฝงโนน 
แลว มีความดาํริวา 'แพนี้ มีอุปการะแกเรามากแท...ถากระไร  เราพึงยกแพน้ีข้ึนไวบนบก หรือผูกใหลอย 
อยูในน้ํา แลวจึงไปตามปรารถนา' บุรุษผูนั้นกระทําอยางนี้ จึงจะช่ือวา เปนผูกระทําถูกหนาท่ีตอแพน้ัน นี ้
ฉันใด" 
        [๑"ธรรม ก็อุปมาเหมือนแพ เราแสดงไวเพื่อมุงหมายใหใชขามไป มิใชเพื่อใหยดึถือไว ฉันนั้น 
เม่ือเธอท้ังหลาย รูท่ัวถึงธรรม อันมีอุปมาเหมือนแพท่ีเราแสดงแลว พึงจะเสียแมซ่ึงธรรมท้ังหลาย 
จะปวยกลาวไปใยถึงอธรรมเลา"] 
        [๒"ภกิษท้ัุงหลาย ทิฐิ (ทฤษฎี หลักการ ความเขาใจธรรม)ท่ีบริสุทธ์ิถึงอยางนี้ผุดผองถึงอยางนี้  
ถาเธอท้ังหลาย ยังยึดติดอยู เริงใจกระหยิ่มอยู เฝาถนอมอยู ยึดถือวาเปนของเราอยู  
เธอท้ังหลายจะพึงรูท่ัวถึงธรรม  อันมีอุปมาเหมือนแพ ท่ีเราแสดงแลวพือ่มุงหมายใหใชขามไป  
มิใชเพื่อใหยดึถือเอาไวไดละหรือ ?"] 
        พุทธพจนท้ังสองแหงนี้ นอกจากเปนเคร่ืองเตือนไมใหยึดม่ันถือม่ันในธรรมท้ังหลาย (แมท่ีเปน 



ความจริง ความถูกตอง) โดยมิไดถือเอาประโยชนจากธรรมเหลานั้นตามความหมาย คุณคา และประโยชน 
ตามความเปนจริงของมันแลว ขอท่ีสําคัญยิ่งก็คือเปนการย้ําใหมองเห็นธรรมท้ังหลายในฐานะเปนอุปกรณ 
หรือวิธีการท่ีจะนําไปสูจดุหมาย มิใชส่ิงลอยๆ หรือจบในตัว ดวยเหตุนี้ เม่ือปฏิบัติธรรมขอใดขอหนึ่ง 
{๑.ม.มู. 12/280/270} 
{๒.ม.มู. 12/445/479}  
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จะตองรูตระหนัชัดเจนถึงวัตถุประสงคของธรรมนั้น พรอมท้ังความสัมพันธของมันกบัธรรมอยางอ่ืนๆ 
ในการดําเนินไปสูวัตถุประสงคนั้น วัตถุประสงคในท่ีนีมิ้ไดหมายเพยีงวัตถุประสงคท่ัวไปในข้ันสุดทาย 
เทานั้น แตหมายถึงวัตถุประสงคเฉพาะตัวของธรรมขอนั้นๆ เปนสําคัญ วาธรรมขอนั้นปฏิบัติเพื่อชวย 
สนับสนุนหรือใหเกดิธรรมขอใด จะไปส้ินสุดลงท่ีใด มีธรรมใดรับชวงตอไป ดังน้ีเปนตน เหมือนการ 
เดินทางไกลท่ีตอยานพาหนะหลายทอด และอาจใชยานพาหนะตางกนัท้ังทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ จะ 
รูคลุมๆ เพียงวาจะไปสูจดุหมายปลายทางท่ีนั่นๆ เทานั้นไมได จะตองรูดวยวา ยานแตละทอดแตละอยาง 
นั้น ตนกําลังอาศัยเพื่อไปถึงท่ีใด ถึงท่ีนั้นแลวจะอาศยัยานใดตอไป [๑ดังนี้เปนตน] การปฏิบัติธรรมท่ี 
ขาดความตระหนักในวัตถุประสงค ความเปนอุปกรณ และความสัมพนัธกับธรรมอ่ืนๆ ยอมกลายเปนการ 
ปฏิบัติท่ีเล่ือนลอย คับแคบ ตัน และท่ีรายยิ่งคือ ทําใหเขวออกนอกทาง ไมตรงจุดหมาย และกลายเปน 
ธรรมท่ีเฉอยชา เปนหมัน ไมแลนทําการ ไมออกผลท่ีหมาย เพราะการปฏิบัติธรรมอยางไรจุดหมายเชน 
นี้ ความไขวเขว และผลเสียหายตางๆ จึงเกิดข้ึนแกหลักธรรมสําคัญๆ เชน สันโดษ อุเบกขา เปนตน 
มรรคในฐานะพรหมจรรย หรือพุทธจริยธรรม 
        [๒"ภกิษท้ัุงหลาย พวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนจํานวนมาก 
เพื่ออนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชน เพือ่เกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวะและมนุษยท้ังหลาย... 
เธอท้ังหลายจงแสดงธรรม...จงประกาศพรหมจรรย..."] 
        "ท่ีเรียกวา พรหมจรรย พรหมจรรย ดงันี้ พรหมจรรยคืออะไร? พรหมจารีคืออะไร? ท่ีจบของ 
พรหมจรรยคืออะไร ? 
        [๓"มรรคาอันเปนอริยะ ประกอบดวยองค 8 ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ  
นี้คือพรหมจรรย; บุคคลใดประกอบดวยอรยิอัษฎางคิกมรรคนี้ บุคคลนั้นเรียกวาเปนพรหมจารี;  
ความส้ินราคะ ส้ินโทสะ ส้ินโมหะ นี้เรียกวาท่ีจบของพรหมจรรย"] 
        [๔"ผลของพรหมจรรยคืออะไร? โสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล  
เหลานี้เรียกวา ผลของพรหมจรรย"] 
        [๕"ภกิษท้ัุงหลาย โดยนัยดังนี้แล พรหมจรรยนี้ มิใชมีลาภสักการะและคําสรรเสริญ 
เปนอานิสงส มิใชมีความเพยีบพรอมดวยศีลเปนอานิสงส มิใชความเพยีบพรอมดวยสมาธิ 
เปนอานิสงส มิใชมีญาณทัสสนะเปนอานสิงส, หากแตพรหมจรรยนีมี้ อกุปปาเจโตวิมุตติ  
เปนท่ีหมาย เปนแกน เปนท่ีจบส้ินบริบูรณ"] 
{๑.  พระสูตรท่ีชวยเนนขอความท่ีกลาวมาน้ี ไดแก รถวนิีตสูตร ม.มู. 12/292-300/287-297  
ซ่ึงแสดงใหเหน็วัตถุประสงคท่ัวไป และวตัถุประสงคเฉพาะของธรรมแตละอยาง ตามลําดับวิสุทธ์ิ 7} 
{๒        วินย.4/32/39} 
{๓        ส.ม.19/57-58/20; 30/9; 114-6/32} 



{๔        ส.ม.19/113/32} 
{๕        ม.มู.12/352/373; 360/384  
(อกุปปาเจโตวมุิตติ = ภาวะท่ีจิตหลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณ ไมเส่ือมไมกลับกลาย)}  
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        [๑คําวาพรหมจรรย มักถูกรูจักในความหมายแคบๆ เพียงแคการครองเพศบรรพชิตและการงดเวน 
จากเมถุนธรรมอันเปนความหมายนัยหนึ่งเทานั้น] ความจริงพระพุทธเจาทรงใชคําวาพรหมจรรย หมายถึง 
ระบบการครองชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาท้ังหมด หรือหมายถึงตัวพระพุทธศาสนาท้ังหมดทีเดียว 
ดังจะเห็นไดจากพุทธพจนสงพระสาวกออกประกาศพระศาสนาก็วาประกาศพรหมจรรย และอีกแหงหนึ่ง 
ตรัสวา พรหมจรรยจะช่ือวารุงเรือง ก็ตอเม่ือบริษัท 4 คือภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ท้ังฝาย 
พรหมจารี และฝายกามโภคี (ผูอยูครองเรือนมีบุตรมีสามีภรรยา) [๒รูธรรมและปฏิบัติธรรมกันดวยดี] 
        [๓คําวา "พรหมจรรย" แปลจากบาลีวา "พฺรหฺมจริย" ซ่ึงประกอบดวย พฺรหฺม + จริย "พรหม" แปล 
วา ประเสริฐ เลิศลํ้า สูงสุด บริสุทธ์ิ] สวน "จริย" มาจากรากศัพทคือ [๔จร ซ่ึงในความหมายเชิงรูป 
ธรรม แปลวา เท่ียวไป ดําเนนิไป จาริกไป ในเชิงนามธรรม แปลวา ประพฤติ ดําเนนิชีวิต ครองชีวติ 
เปนอยู] ในท่ีนี้ตองการความหมายเชิงนามธรรม จริย ซ่ึงเปนคํานามจงึแปลไดวา ความประพฤติ การ 
ดําเนินชีวิต การครองชีวิต หรือความเปนอยู [๕จริย หรือจริยะนี้ เม่ือเขียนเปนไทยแปลงตามรูป 
สันสกฤตเปนจรรย ก็มี ถือตามรูปบาลีรูปหนึ่งเปน จริยา ก็ได] ดังนั้น พรหมจริย จะแปลวา  
พรหมจรรยหรือพรหมจริยา ก็ได แตตามปกติแปลกันวาพรหมจรรยและใชกันอยางนี้จนมักลืมไปวา  
จรรยในคํานี้คือศัพทเดียวกับ จริยา หรือ จริย ท่ีใชในคําวา จริยศึกษา และ จริยธรรม เปนตน 
        รวมความวา พรหมจรรยมาจาก [๖"พรหมจริย" เม่ือแยกศัพทออกไปแลวก็แปลไดวา จริยะอัน 
ประเสริฐ ความประพฤติอันประเสริฐ หรือประพฤติบริสุทธ์ิอยางพรหม การดําเนนิชีวิตอันประเสริฐ  
การครองชีพอยางประเสริฐ หรือความเปนอยูอยางประเสริฐ] 
        ในภาษาไทยปจจบัุน มีคําบัญญัติข้ึนใชใหมคําหนึ่งวา จริยธรรม มาจาก จริย + ธรรม นั่นเอง 
ในภาษาบาลีมีใชแต จริย ไมมีจริยธรรม แตถึงจะเดิมตอธรรมเขาไปก็ไมมีขอขัดของแตอยางใด จริยธรรม 
ก็แปลวา ธรรมคือจริยะ หรือหลักแหงจริยะนัน่เอง คําวาจริยธรรมตามบัญญัติของวิชาการสมัยใหม มี 
{๑.พระอรรถกถาจารยแสดงความหมายของพรหมจรรยไวถึง 12 นัย นยัสําคัญเชน = พระศาสนา 
ท้ังหมด  การประพฤติปฏิบัติตามมรรคมีองคแปด พรหมวิหาร ทาน ความสันโดษดวยภรรยาของตน  
การงดเวนจากเมถุนธรรม ธรรมเทศนา เปนตน (ม.อ.2/5; สวน ที.อ.1/220 แสดงไว 10 นัย, 
อิติ.อ.144 แสดงไว 5 นัย, ขุทฺทก.อ.167 และ สุตฺต.อ.2/120 แสดงไว 4 นัย); ในคัมภีร  
จูฬนิทเทส (ขุ.จู.30/108/35; 558/275) แสดงความหมายวาพรหมจรรยหมายถึง 
การงดเวนจากเมถุน (อสัทธรรม) แลวกลาวตอไปวา "อปจ นิปฺปริยาเยน พฺรหฺมจริย วุจจฺติ อริโย 
อฏฐงฺคิโก มคฺโค" แปลวา อีกอยางหนึ่ง วาโดยนิปริยาย อริยอัฏฐังคิกมรรค เรียกวา พรหมจรรย} 
{๒.ม.ม.13/256-9/252-7; ที.ปา.11/102-6/134-8;  
ดูประกอบ ที.ม.10/95/121 = ส.ม.19/1129-1132/334-7 
= องฺ.อฏฐก.23/167/320 = ขุ.อุ.25/130/172} 



{๓.ความหมายนัยตางๆ ของ พฺรหฺม ดู ม.อ.1/47; พุทฺธ.อ.21; วิภงฺค.อ.517} 
{๔.คัมภีรมหานิทเทส แปล "จร" วา วหิร (อยู, เปนอยู) อิริย (เคล่ือนไหว)  
วตฺต (เปนไป, หมุน) ปาล (รักษา) ยป (ดําเนินไป) ยาป (ใหเปนไป, ยังชีพ) 
ดู ขุ.ม.29/58/59; 265/193; 629/378 เปนตน} 
{๕.จริย (นปุ.) และจริยา (อิต)ฺ มาจาก จรฺ ธาตุ + ณฺย ปจจัย + อิ อาคม (รูปสิทธิ)} 
{๖.พฺรหฺมจริยนฺติ เสฏฐจริย (เชน ที.อ.2/407)}  
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ความหมายอยางไร ในท่ีนีจ้ะไมเกีย่วของดวย จะพิจารณาแตในแงความหมายของพระพุทธศาสนา 
        เปนอันวา เม่ือแปลเลียนรูปศัพทอยางสมัยใหม พรหมจริยะ กแ็ปลไดวาจริยธรรมอันประเสริฐ 
คําวาพรหม หรือประเสริฐ เปนเพียงคําวิเศษณ  เปนอันใหรูกันวา จริยธรรมประเสริฐ หรือจริยธรรม 
ท่ีเปนพรหมนี ้หมายถึงจริยธรรมท่ีเปนระบบของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ 
        ตามพุทธพจนท่ียกมาอางขางตน แสดงวา พรหมจรรยหรือจริยธรรมอันประเสริฐ หรือจริยธรรม 
ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น ก็คือ มรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทานี้เอง และพรหมจารีหรือผูประพฤติพรหม- 
จรรย หรือผูมีจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ก็คือผูดําเนินชีวิตตามมรรค หรือปฏิบัติตามมัชฌิมา 
ปฏิปทา สวนความหมายตามรูปศัพทดังท่ีไดวิเคราะหไวขางตน ก็ทําใหแปลคําจริยธรรมไดวา หลักความ 
ประพฤติ หลักการดําเนินชีวติ หรือหลักการครองชีวิต เปนอันวาเม่ือถือตามหลักพระพุทธศาสนา มรรค 
หรือมัชฌิมาปฏิปทา คือ ระบบจริยธรรม ระบบความประพฤติปฏิบัติ หลักคําสอนเกี่ยวกับการดําเนิน 
ชีวิตท่ีดีงาม หรือหลักการครองชีวิตท่ีถูกตองสมบูรณของมนุษย ท่ีจะนาํไปสูจุดหมายคือความดับทุกข 
หรือความสุดส้ินปญหา อยูอยางเปนอิสระไรทุกข 
        จากความหมายท้ังตามรูปศัพท และตามคําสอนเทาท่ีกลาวมานี้ พอสรุปเปนขอควรทราบเก่ียวกับ 
พรหมจรรย คือ จริยธรรมประเสริฐ หรือระบบจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนาไดดังนี ้
        -จริยธรรมสัมพันธกับความจริงท่ีมีอยูตามธรรมดาของธรรมชาติ หรือมีกฎธรรมชาตินั่นเองเปน 
พื้นฐาน กลาวคือ เปนการนําเอาความรูเกีย่วกับกระบวนธรรมท่ีเปนไปอยูเองตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย 
มาใชใหเปนประโยชนแกมนุษย โดยจัดวางลงเปนระบบวิธีประพฤตปิฏิบัติ หรือแบบแผนการดําเนินชีวติ 
ท่ีจะใหไดผลดีสอดคลองกับความจริงท่ีเปนไปตามธรรมชาตินั้น 
        -เนื้อความในขอตนนัน้ มองไดสองดาน ในขอตนนัน้เนนการมองในแงท่ีมาคือ จริยธรรมนี้ประยุกต 
ออกมาจากความจริงท่ีมีอยูตามธรรมดาของธรรมชาติ แตเพื่อใหเขาใจชัดยิ่งข้ึน ควรเอาการมองในแงท่ี 
ไปมาเนนไวตางหากอีกดวย การมองในแงท่ีไปคือในแงของจุดหมายวานํามาประยกุตเพื่ออะไร ซ่ึงก็คง 
ตอบไดงายๆ วา ประยุกตเพือ่ประโยชนแกชีวิตและสังคมของมนุษย เพื่อใหชีวิตของมนุษยเปนชีวติท่ีดี 
เพื่อใหสังคมของมนุษยเปนสังคมท่ีดี เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล และความสุขแกมนุษยนั้นเอง เชน 
ในระดับสังคม เม่ือจะใหมนุษยอยูรวมกนัดวยความสงบสุข ก็ส่ังสอนแนะนําวางเปนหลักความประพฤติ 
เชน วิธีปฏิบัตติอกัน ขอควรแสดงออกและควรกระทําตอสภาพแวดลอม เปนตน กําหนดขึ้นมาโดย 
สอดคลองกับความจริงเกีย่วกับธรรมชาติของมนุษย ท่ีมีความตองการอยางนั้นๆ มีปกติวิสัยอยางนั้นๆ 
มีภาวะท่ีตองอิงอาศัยซ่ึงกันและกันและอิงอาศัยธรรมชาติแวดลอมอยางนั้นๆ เปนตน หรือในระดับปจเจก 
บุคคล เม่ือจะใหแตละคนมีจติใจปลอดโปรง เบิกบาน ผองใส มีสุขภาพจิตดี ก็ส่ังสอนแนะนําแสดง 
วิธีควบคุมชักนํากระแสความคิด วิธีฝกอบรมและชําระจิตเปนตน กําหนดข้ึนมา โดยสอดคลองกับความ 
จริงเกี่ยวกับธรรมดาแหงจิตของมนุษยท่ีมีความเปนไปตามกระบวนธรรมแหงเหตุปจจัยฝายนามธรรม  
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อยางนั้นๆ หรือเม่ือจะใหบุคคลประสบความสุขอันประณีตในฌานสมาบัติตลอดจนบรรลุปรีชาญาณอัน 
สูงสุด ก็แนะนาํส่ังสอนวิธีฝกจิต วิธีคิด วิธีพิจารณา การวางทาทีของจิตใจตอส่ิงท้ังหลายและวิธีฝก 
อบรมเจริญปญญาตามลําดับแหงข้ันตอนตางๆ กําหนดข้ึนมาโดยสอดคลองกับความจริงเกี่ยวกับกฎแหง 
การทํางานของจิตและสภาวะของสังขารธรรมท้ังหลาย เปนตน จริยธรรมครอบคลุมวิธีปฏิบัติท่ีกลาวมา 
แลวท้ังหมด จงึอาจจัดแบงออกไดเปนหลายระดับหลายขัน้ตอน อาจสรุปดวยคําพูดอยางสมัยใหมวา จริย 
ธรรมคือการนําเอาความรูในสัจธรรมมาประยุกตเปนวิธีดาํเนินชีวิตท่ีดีเพื่อใหมนษุยบรรลุประโยชนจน 
ถึงข้ันสูงสุด 
        -พรหมจริยะ หรือจริยธรรมประเสริฐนี้ ไดแกมรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทาท้ังหมด คือเทากับเปน 
หลักธรรมภาคปฏิบัติท้ังหมดของพระพุทธศาสนา จึงมีความหมายกวางขวางกวาคําวาศีลธรรมอยางท่ี 
เขาใจกนัโดยท่ัวไปเปนอันมาก [๑คําวาศีลธรรมอยางท่ีเขาใจกันท่ัวไป] มีความหมายแคบท้ังในจดุหมาย 
ขอบเขตของเน้ือหา และลักษณะท่ัวไป วาโดยลักษณะท่ัวไป ศีลธรรมอยางท่ีเขาใจกนั มักเพงถึงความ 
ประพฤติท่ีแสดงออกภายนอก ทางกายวาจา การไมเบียดเบียน การเวนการกระทําท่ีช่ัว การชวยเหลือ 
เกื้อกูลกันในทางสังคม วาโดยเนื้อหา มักมองจํากัดอยูในข้ันศีล คือการสํารวมระวังยบัยั้งกายวาจา การ 
แสดงออกดวยพรหมวหิารธรรม มีเมตตา กรุณา เปนตน แมจะโยงเขาไปถึงดานจิตบาง แตก็ไมกาวเขา 
ไปถึงข้ันสมาธิภาวนา ไมเลยไปถึงการเจริญปญญาเพ่ือประจักษแจงสภาวะแหงสังขารธรรม วาโดยจุด 
หมาย ศีลธรรมอยางท่ีเขาใจกันนั้น มุงเนนสันติสุขความรมเย็นเปนสุขของสังคม ความอยูเยน็เปนสุข 
ของบุคคล การประสบความเจริญกาวหนาของชีวิตในทางโลก เชน ลาภ ยศ เกียรติ สรรเสริญ และ 
การไปเกิดในภพท่ีมีความสุข เรียกงายๆ วาอยูในข้ันมนษุยสมบัติและสวรรคสมบัติ หรือทิฏฐธัมมิกัตถะ 
และสวนเบ้ืองตนของสัมปรายิกัตถะ ศีลธรรมดังท่ีกลาวมาน้ี ถายุติกนหมายถึงศีลนัน่เอง ธรรมเปน 
เพียงสรอยคําตอเขามา ศีลธรรมก็คือศีล ยุติไดอยางนี้ปญหาก็คงหมดไป 
        สวนคําจริยธรรม ตามที่เขาใจกนัในภาษาไทย กย็ังพราและสับสนไมนอย มีท้ังเขาใจกนัอยาง 
ชาวบาน รูสึกเหมือนๆ กับศีลธรรมนั่นเองบาง เขาใจอยางนักวิชาการในเชิงปรัชญาบาง แตในท่ีนี้จะไม 
ยุงเกีย่วกับความหมายเหลานัน้เลย ขอยุติอยางเดียวกับคําวาศีลธรรมขางตนนั่นแลวา ศีลธรรม ก็คือศีล 
ธรรมเปนเพียงสรอยคํา จริยธรรม ก็คือจริยะ ธรรมเปนเพียงสรอยคํา เม่ือยุติอยางนีแ้ลว จริยะก็เขามา 
ในพรหมจริยะ มีความหมายชัดเจนแนนอน เทากับมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทา แตมองในแงของความ 
ประพฤติหรือการดําเนินชีวติ 
        วาโดยลักษณะท่ัวไป จริยธรรมนี้มองไปไดกวางขวางครอบคลุมวงการท่ีมีการใชธรรมท้ังหมด ไมวา 
จะเปนความประพฤติศีลธรรมอยางท่ีเขาใจกันเบ้ืองตน หรือการทําจิตใหมีความสุข วธีิสรางสุขภาพจิต 
การฝกจิต บําเพ็ญสมาธิภาวนา การเจริญวปิสสนา ความสัมพันธท่ีดีในครอบครัว การอยูรวมกันดวยด ี
{๑.ความหมายของคําวา ศีลธรรม ดู บันทึกพิเศษทายบท}  
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ในสังคม การไปเปนอุบาสกจําศีลท่ีวัด ตลอดจนการที่พระภิกษุไปบําเพ็ญสมณธรรมในปา รวมอยูใน 
คําวาจริยธรรมตามหลักนี ้
        วาโดยเน้ือหา ไดกลาวแลววา พรหมจริยะนี้ เปนระบบการดําเนินชีวิตท่ีดีงามหรือระบบการปฏิบัติ 
ธรรมท้ังหมดในพุทธศาสนา จึงครอบคลุมศีลธรรมอยางท่ีเขาใจกนัในภาษาไทย แลวเลยไปถึงการฝก 
อบรมจิต การปลูกฝงวางรากฐานคุณธรรมในจิตใจ และการสรางญาณทัสสนะตางๆ ท่ีเปนเร่ืองของ 
ปญญาภาวนาในข้ันสูง พูดรวมๆ วาเปนเคร่ืองมือฝกปรือคุณธรรมท้ังทางกายทางวาจาและทางจิตใจ  
หรือมองในแงไตรสิกขาวา มีท้ังศีล สมาธิ และปญญา ครบตลอด 
        [๑วาโดยจุดหมาย จริยธรรมนี้ ประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายทุกข้ันทุกระดบัเทาท่ีพุทธศาสนา 
แสดงไว] จนถึงจุดหมายสูงสุดท่ีเรียกวา พรหมจริยปริโยสาน หรือ ความส้ินโลภะ โทสะ โมหะ บรรลุ 
วิชชา วิมุตติ วสุิทธิ สันติ นิพพาน 
        ในขอเขียนเร่ืองนี้ แปลคําวา "พรหมจริยะ" หรือ "พรหมจรรย" เทาท่ีนึกไดคิดไดใหกระทัดรัดวา 
ชีวิตประเสริฐ หรือการครองชีวิตประเสริฐ และสรุปลักษณะของจริยธรรมตามหลักนีว้า จริยธรรมมิใช 
ขอปฏิบัติท่ีจะกําหนดวางกันข้ึนไดตามความพอใจของผูมีอํานาจใดๆ และมิใชหลักการท่ีสักวาจะยึดถือ 
ปฏิบัติตามๆ กันไป จริยธรรมท่ีแทจจะเกดิมีข้ึนไมด ถาไมอิงอาศัยความรูแจงสัจธรรม และจริยธรรม 
ท่ีแทนั้น แมจะเกิดมีข้ึนแลว ก็จะประพฤตใิหสําเร็จผลไมไดั ถาไมสัมพันธกับความรูความเขาใจใน 
สัจธรรม 
มรรคในฐานะมรรคาสูจุดหมายข้ันตางๆ ของชีวิต 
        "ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพไดกลาวกะภกิษุผูช่ืออานนทวา : ...อานนท ความมีกลัยาณมิตร  
มีกัลยาณสหาย ชอบคบหากัลยาณชน นี้เทากับเปนพรหมจรรยท้ังหมดทีเดียว, ภิกษผูุมีกัลยาณมิตร  
พึงหวังส่ิงนีไ้ดคือจักยังอริยอัษฎางคิกมรรคใหเกดิมี จักทําไดมากถึงอริยอัษฎางคิกมรรค... 
เพราะฉะนั้นแล มหาบพิตร พระองคพึงศึกษาอยางนีว้า เราจักเปนผูมีกัลยาณมิตร  
เปนผูมีกัลยาณสหาย เปนผูชอบคบหากัลยาณชน...พระองคผูมีกัลยาณมิตร พึงเปน 
อยูโดยใชหลักธรรมเอกขอนี้ คือความไมประมาท (ไมปลอยปละละเลย) ในกุศลธรรม 
ท้ังหลาย, เม่ือพระองคไมประมาท เปนอยูโดยใชหลักความไมประมาท ปวงนางฝายใน... 
ขัตติยะท้ังหลายผูตามเสด็จ...กองทัพ...และแมชาวนิคมและชาวชนบทท้ังหลาย  
ก็จักมีความคิดดังนี้วา : พระเจาอยูหวัเปนผูไมประมาททรงเปนอยูโดยใชหลักความ 
ไมประมาท เห็นทีวาแมพวกเราก็จะตองเปนผูไมประมาท เปนอยูโดยใชหลักความ 
ไมประมาทเหมือนกัน; เม่ือพระองคไมประมาท เปนอยูโดยใชหลักความไมประมาท  
แมพระองคเองก็จักเปนอันไดรับการคุมครองรักษา แมปวงนางฝายในก็จักเปนอันได 
รับการคุมครองรักษา แมยุงฉางพระคลังหลวงก็จกัเปนอันไดรับการคุมครองรักษา 



    "ผูปรารถนาโภคสมบัติ อันโอฬาร ยิ่งๆ ข้ึนไป พึงมีความไมประมาท; บัณฑิตท้ังหลายยอมสรรเสริญ 
{๑.จุดหมายอะไรบาง ดูหวัขอตอไป}  
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[๑ความไมประมาทในบุญกริิยาท้ังหลาย, บัณฑิตไมประมาทจึงยึดเอาไดซ่ึงอรรถท้ัง 2 ประการคือ  
ทิฏฐธัมมิกัตถะและสัมปรายกิัตถะ, คนท่ีเรียกวาเปนปราชญ เปนบัณฑติ ก็เพราะการบรรลุอรรถะ"] 
        อรรถ หรือ อัตถะ แปลวา เร่ืองราว ความหมาย ความมุงหมาย ประโยชน ผลท่ีหมายหรือจุดหมาย 
ในท่ีนี้อขแปลเอาความวา ประโยชนท่ีเปนจุดหมาย หรือจุดหมายของชีวิต หมายถึงจดุหมายของพรหม- 
จรรย หรือจริยธรรม หรือระบบการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาน่ันเอง เปนท่ี 
ทราบกันดวีา จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาหรือพรหมจริยะนี้ ก็คือนิพพานซ่ึงมีช่ือเรียกอยางหนึ่ง 
วา "ปรมัตถ" หรือ "ปรมัตถะ" แปลวา ประโยชนอยางยิง่ หรือจุดหมายสูงสุด เปนธรรมดาวาในการ 
สอนธรรม จะตองเนนและเรงเราใหปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุด อยางไรก็ตาม พระพุทธศาสนา 
มิไดมองขามประโยชนหรือจุดหมายข้ันรองลดหล่ันกนัลงมาท่ีมนุษยจะพึงไดพึงถึงตามระดับความ 
พรอมของตน และก็จําแนกจดัวางเปนหลักไวดวย ดังจะเห็นไดจากพระบาลีท่ียกมาแสดงไวขางตนนี้ 
        ในช้ันเดมิ เทาท่ีสองคนดูพอจะกลาวไดวา ทานจดัแบง อรรถะ หรือจุดหมายนี้ไวเปน 2 ระดับ 
เหมือนอยางในบาลีท่ียกมาอางไวนัน้ กลาวคือ 
1.  ประโยชนข้ันตน เรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถะ แปลวาประโยชนปจจุบันหรือประโยชนบัดนี ้
2.  ประโยชนข้ันลึกลํ้า เรียกวา สัมปรายิกตัถะ แปลวาประโยชนเบ้ืองหนาหรือเบ้ืองสูง 
        ในกรณีเชนนี้ ปรมัตถะ หรือประโยชนสูงสุดก็รวมอยูดวยในขอท่ี 2 [๒คือสัมปรายิกัตถะ] คือ 
เปนสวนสุดยอดของประโยชนช้ันที่ 2 นั้น แตในช้ันหลังทานคงประสงคจะเนนปรมัตถะใหเดนชัด 
เปนพิเศษจึงแยกออกมาเปนอีกขอหนึ่งตางหาก  [๓และจดัประโยชนหรือจุดหมายนัน้ออกเปน 3 ช้ัน]  
ดังจะใหความหมายโดยสรุปดังนี ้
        1. ทิฏฐิธัมมิกัตถะ ประโยชนบัดนี้ ประโยชนชีวิตนีห้รือประโยชนปจจุบัน เปนจุดหมายข้ันตน 
หรือจุดหมายเฉพาะหนา หมายถึงประโยชนอยางท่ีมองเห็นๆ กันอยู ท่ีเขาใจกนังายๆ เกี่ยวกับชีวิตประจํา 
วัน เปนเร่ืองช้ันนอก หรือเร่ืองธรรมดาสามัญท่ีมุงหมายกันในโลกนี้ ไดแก ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ 
หรือทรัพยสิน ฐานะ เกียรติ ไมตรี ชีวิตคูครองท่ีเปนสุขเปนตน รวมถึงการแสวงหาส่ิงเหลานี้โดยทาง 
ชอบธรรม การปฏิบัติตอส่ิงเหลานี้โดยทางท่ีถูกตอง การใชส่ิงเหลานี้ทําตนและคนท่ีเกี่ยวของใหมีความ 
สุข การอยูรวมกันดวยดี ปฏิบัติหนาท่ีตอกนัอยางถูกตองในระหวางมนษุยเพื่อความสุขรวมกัน 
        2. สัปรายิกัตถะ ประโยชนเบ้ืองหนา หรือประโยชนท่ีลึกลํ้ายิ่งกวาท่ีจะมองเห็นกันเฉพาะหนา 
หรือผิวเผินในภายนอก เกีย่วดวยชีวิตดานในหรือประโยชนดานคุณคาของชีวิต เปนจุดหมายข้ันสูงข้ึนไป 
เปนหลักประกันชีวิตเม่ือละโลกนี้ไป หรือเปนเคร่ืองประกันการไดคุณคาท่ีสูงลํ้าเลิศยิ่งกวาส่ิงท่ีจะพึงได 
{๑.อัปปมาทสูตร, ส.ส.15/381-5/126-130; ดูประกอบท่ี องฺ.ฉกฺก.22/324/407} 
{๒.ดู บันทึกพเิศษเกีย่วกับ ทิฏฐธัมมิกัตถะ และปรมัตตะ ทายบทวาดวยประเภทและระดับของนิพพาน} 
{๓.เชน ขุ.จู.30/673/333; 755/389; 8182427 (ดูประกอบ สุติต.อ.1/90; นิทฺ.อ.1/368; 



วิสุทธิ.ฎีกา 1/357)}  
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กันตามปกติในโลกน้ี ไดแกความเจริญงอกงามแหงชีวิตจิตใจ ท่ีกาวหนาเติบใหญข้ึนดวยคุณธรรม ความ 
ใฝฝนในทางศีลธรรม ในเร่ืองบุญเร่ืองกุศล ในการสรางสรรคส่ิงท่ีดีงาม กิจกรรมท่ีอาศัยศรัทธาและความ 
เสียสละ การมีความม่ันใจในคุณธรรม มีความสงบสุขทางจิตใจ การรูจักปติสุขท่ีประณตีดายในตลอด 
จนคุณวิเศษท่ีเปนผลสําเร็จทางจิต คือ ฌานสมาบัติ (เดิมรวมถึงการตรัสรูท่ีเปนปรมัตถดวย) เปนข้ันท่ี 
ผอนคลายความยึดติดผูกพันในวัตถุ ทําใหไมยอมตีคาผลประโยชนดานอามิสสูงเกินไปจนจะตองมุงไขว 
ควายอมสอบให หรือเปนเหตุตองกระทํากรรมช่ัวราย หนัมาใหคุณคาแกคุณธรรมความดีงาม รูจกัทําการ 
ดวยความใฝธรรม รักความดีงาม รักคุณภาพของชีวิตและความเจริญงอกงามของจิตใจ 
        3.  ปรมัตถะ ประโยชนอยางยวดยิ่ง หรือประโยชนท่ีเปนสาระแทจริงของชีวิต เปนจุดหมายสูงสุด 
หรือท่ีหมายข้ันสุดทาย ไดแกการรูแจงสภาวะของส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง รูเทาทันคติธรรมดาของ 
สังขารธรรม ไมตกเปนทาสของโลกและชีวิต มีจิตใจเปนอิสระโปรงโลงผองใส ไมถูกบีบค้ันคับของจํากัด 
ดวยความยึดติดถือม่ันหวัน่หวาดของตนเอง ปราศจากกิเลสเผาลนท่ีทําใหเศราหมองขุนมัว อยูอยางไร 
ทุกข ประจักษแจงความสุขประณีตภายในท่ีสะอาดบริสุทธ์ิส้ินเชิงอันประกอบพรอมดวยความสงบเยือก 
เย็นสวางไสวเบิกบานโดยสมบูรณ เรียกวาวิมุตติ และนิพพาน 
        พระพุทธเจาทรงยอมรับความสําคัญของประโยชนหรือจุดหมายเหลานี้ทุกระดบั โดยสัมพันธกับ 
ระดับความเปนอยู การครองชีพ สภาพแวดลอม และความพรอมหรือความแกกลาสุกงอมแหงอินทรีย 
ของบุคคลนั้นๆ อยางไรก็ดี พึงสังเกตวาในพุทธพจนท่ียกมาอางขางตนนั้น มีขอท่ีทรงเนนไวซ่ึงควรจะ 
กลาวสําทับวา ตามคติของพระพุทธศาสนา บุคคลทุกคนควรดําเนนิชีวติใหบรรลุจุดหมายอยางนอยถึง 
ข้ันท่ี 2 กลาวคือ เม่ือไดบรรลุทิฏฐธัมมิกัตถะแลว ก็ดีอยู แตยังไมเพยีงพอ ไมพึงหยุดอยูแคนัน้ ควร 
กาวตอไปใหไดอยางนอยบางสวนของสัมปรายิกัตถะดวย ผูไดประสบจุดหมายหรือประโยชนถึงสองข้ัน 
นี้แลว ทานยกยองใหวาเปนบัณฑิต แปลวาผูดําเนินชีวิตดวยปญญา เปนผูมีชีวิตไมวางเปลาไรคาในโลกนี้ 
        ในดานวธีิปฏิบัติหรือดําเนินชีวิตเพื่อเขาถึงจุดหมายขั้นตางๆ เหลานี้ พระพุทธเจาก็ไดทรงส่ังสอน 
ไวครบถวนทุกระดับ เชน บางแหงตรัสหลักธรรมท่ีเปนไปเพื่อไดทิฏฐธัมมิกัตถะ 4 ประการ คือ ความ 
ขยันหม่ันเพียร รูจักใชปญญาจัดดําเนินกจิการ เรียกวา อุฏฐานสัมปทา รูจักเก็บรักษาทรัพยสินและผล 
แหงกจิการงานใหรอดพนอันตรายไมเส่ือมเสีย เรียกวา อารักขสัมปทา รูจักเสวนาคบหาคนดีท่ีเกือ้กูลแก 
การงานความดีงามและความกาวหนาของชีวิต เรียกวา กลัยาณมิตตตา รูจักเล้ียงชีวิตแตพอดใีหมีความสุข 
ไดโดยไมสุรุยสุรายฟุมเฟอย สามารถประหยัดทรัพยไวใหเพิ่มพูนข้ึนได เรียกวา สมชีวติา และตรัสหลัก 
ธรรมท่ีเปนไปเพื่อไดสัมปรายิกัตถะ 4 ประการคือ มีความเช่ือ ประกอบดวยเหตุผล ถูกหลักพระศาสนา 
ทราบซ้ึงในคุณพระรัตนตรัย มีส่ิงดีงามเปนหลักยดึเหนีย่วจติใจ เรียกวา ศรัทธาสัมปทา ถึงพรอมดวยศีล 
มีความประพฤติดีงามเล้ียงชีพโดยทางสุจริต มีระเบียบวนิัยสมควรแกภาวะแหงการดําเนินชีวิตของตน 
เรียกวา ศีลสัมปทา ประกอบดวยความเสียสละ รูจักเผ่ือแผแบงปน พรอมท่ีจะชวยเหลือคนท่ีควรไดรับ  
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การชวยเหลือ เรียกวา จาคสัมปทา ดําเนินชีวิตดวยปญญา รูจักคิดรูจักพิจารณา ใชวจิารณญาณ รูเทา 
ทันโลกและชีวิต สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระไดตามโอกาส เรียกวา [๑ปญญาสัมปทา] สวนปรมัตถะ 
นั้น เนื่องจากเปนจุดหมายสูงสุด และยากท่ีสุดท้ังโดยการที่จะเขาใจและการท่ีจะปฏิบัติ อีกท้ังเปนสวน 
ท่ีเปนความแตกตางหรือขอพิเศษของพุทธศาสนาท่ีแปลกออกไปจากลัทธิคําสอนเทาท่ีมีอยูกอน จงึเปน 
ธรรมดาอยูเองท่ีพระพุทธเจาจะทรงสอนเนนหนกั ดังปรากฏคําสอนเพ่ือประโยชนขอนี้กระจายอยูท่ัวไป 
ในพระไตรปฎก และนํามากลาวไวบางเปนคราวๆ พอเปนเคาโครงในหนังสือนี้ สําหรับประโยชน 
2 ข้ันตน เขากม็สอนกันเร่ือยมา เปนของท่ีแพรหลายอยู เฉพาะอยางยิ่งประโยชนข้ันท่ี 1 เขายอมสอนกัน 
อยูเปนธรรมดาแมในหมูชาวบานท้ังหลายโดยสอดคลองกับถ่ินฐานและกาลสมัย คําสอนใดไดผลดี และ 
ไมชักใหเคล่ือนเขวออกจากมัชฌิมาปฏิปทา ชาวพุทธกย็อมรับเอามาปฏิบัติไดทันที ไมมีขอใดจะขัดของ 
และชาวพุทธชาวบานเองกย็อมสามารถท่ีจะเสริมแตงปรับปรุงเพิ่มขยายขอปฏิบัติระดับนีใ้หไดผลดี
เหมาะ 
สมกับสภาพแวดลอมยิ่งข้ึนเร่ือยๆ ไป 
        อนึ่ง ในพระสูตรท่ีไดยกมาอางไวขางตนนี้ พระพทุธเจาทรงเนนหลักธรรมท่ีจะใหบรรลุประโยชน 
ท้ังหลายตางออกไปอีกแนวหน่ึง คือทรงย้าํอัปปมาทธรรม อันไดแกความไมประมาท ไมเพิกเฉย ละเลย 
หรือความเอาใจใส กระตือรือรน ขวนขวาย ความเตรียมพรอมระวังระไว เรงทําส่ิงท่ีควรทํา เรง 
แกไขปรับปรุงส่ิงท่ีควรแกไขปรับปรุง เรงประกอบการท่ีดีงาม โดยถือวาอัปปมาทธรรมนั้นเปนคุณธรรม 
พื้นฐาน หรือหลักใหญท่ีจะใหบรรลุประโยชน ท้ังท่ีเปนทิฏฐธัมมิกัตถะและสัมปรายกิัตถะ และมี 
เง่ือนไขวา ความไมประมาทนี้ พึงตองต้ังอยูบนรากฐานคือการเสวนาคบหาคนดี การเอาใจใสสนใจคนด ี
เลือกหาคนดีมาไวใชงานและรวมในกิจการเปนตน อนึ่ง ทรงไขความความไมประมาท วาหมายถึงความ
ไม 
ประมาทในกศุลธรรมหรือส่ิงท่ีดีงามท้ังหลาย และตอนทายทรงไขความกุศลธรรมนั้นออกไปอีกดวย
ไวพจนวา 
บุญกิริยาท้ังหลาย 
        คําวา บุญกิริยาท้ังหลายนี้เปนเง่ือนหรือข้ัวตอท่ีพึงสนใจ เม่ือพระพุทธเจาตรัสเกี่ยวกับจดุหมาย 
หรือประโยชนท่ีเปนข้ันรองลงมาดวยในโอกาสใด กย็อมแสดงวาในโอกาสนั้นทรงผอนการเนนใน
จุดหมาย 
ข้ันสูงสุดคือปรมัตถะลงมา เม่ือผอนในดานจุดหมายแลว ในดานวิธีการก็ยอมจะผอนลงมาดวยเชนกัน 
การท่ีผอนเชนนี้มิใชเฉพาะในกรณีตรัสหลักธรรมสําหรับเปนขอปฏิบัติจําเพาะกรณี ๆ เทานั้น แมแต 
คําสอนในรูปท่ีเปนระบบวธีิอยางกวางๆ สําหรับใชเปนหลักกลาง ก็ทรงผอนจัดวางหรือประยกุตใหม 
ใหเหมาะสมเชนกัน ดังปรากฏวาในการสอนท่ีเกี่ยวกับจดุหมาย 3 ข้ันนี้ แทนท่ีระบบปฏิบัติของมรรค 



จะถูกจดัข้ันตอนออกมาในรูปของไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปญญา อยางท่ีคุนกันอยูในทํานองการสอน 
ท่ัวไปที่มองหมายปรมัตถะเปนจุดเดน ระบบวิธีของมรรคนั้นกลับถูกจัดรูปข้ันตอนใหมเปนหลักท่ัวไปที ่
เรียกวาบุญกิริยา หรือบุญกิริยาวัตถุ ซ่ึงมีจํานวน 3 ขอ หรือ 3 ข้ัน เชนดยีวกับไตรสิกขา แตมีรายช่ือ 
{๑.องฺ.อฏฐก.23/289,292}  
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หัวขอนัน้ๆ ตางออกไป [๑บุญกิริยา หรือ บุญกิริยาวัตถุ 3 ประการนั้นคือ] 
        1. ทาน การให การสละ การเผ่ือแผแบงปนเปนการใหเพื่ออนุเคราะห เชน ชวยเหลือผูยากไร 
ตกทุกขขาดแคลนบาง ใหเพื่อสงเคราะห เพื่อยึดเหน่ียวจิตใจสมานไมตรี แสดงน้ําใจสรางสามัคคีบาง 
ใหเพื่อบูชาคุณความดี เพื่อยกยองสงเสริมสนับสนุนคนดีบาง เปนการใหนดานทรัพยสินของ ปจจัย 
เคร่ืองใชยังชีพ วัสดุอุปกรณตางๆ ก็มี ใหความรูศิลปวิทยาการ ใหคําแนะนําส่ังสอน บอกแนวทาง 
ดําเนินชีวิต หรือใหธรรม ก็มี ใหความมีสวนรวมในการบําเพ็ญกิจท่ีดีงามก็มี ตลอดจนใหอภัยท่ีเรียกวา 
อภัยทาน 
        2. ศีล ความประพฤติดีงาม และการหาเล้ียงชีพในทางสุจริต ความมีระเบียบวินยัและความมี 
กิริยามารยาทงดงาม เฉพาะอยางยิ่งเนนศีลในระดับการไมเบียดเบียนหรือการอยูรวมกนัดวยดีโดยสงบสุข 
ในสังคม กลาวคือ การไมประทุษรายตอชีวิตและรางกาย การไมละเมิดกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินของกัน 
และกัน การไมละเมิดตอของรัก ไมประทุษรายจิตใจลบหลูเกียรติทําลายตระกูลวงศของกันและกนั การ 
ไมหักรานลิดรอนผลประโยชนกันดวยวิธีประทุษรายทางวาจา และการไมซํ้าเติมตนเองดวยส่ิงเสพติดซ่ึง 
ทําใหเส่ือมทรามเสียสติสัมปชัญญะท่ีเปนเคร่ืองเหนี่ยวร้ังปองกันจากความผิดพลาดเสียหายและคุมตัวไว 
ในคุณความดี นอกจากนี้อาจพยายามฝกตนพิ่มข้ึนในดานการงดเวนส่ิงหรูหราฟุมเฟอยบํารุงบําเรอ 
ปรนเปรอความสุขตางๆ และหัดใหเปนอยูงายๆ ดวยการรักษาอุโบสถ ถือศีล 8 ตลอดจนศีล 10 
ประการ ตามโอกาส หรืออาจปฏิบัติในทางบวกเชน ขวนขวายชวยเหลือรับใชรวมมือและบริการตางๆ 
(ไวยาวจักรรม) 
        3. ภาวนา การฝกปรือจิตและปญญา คือฝกอบรมจิตใจใหเจริญข้ึนดวยคุณธรรมตางๆ ใหเขม 
แข็งม่ันคงหนกัแนน และใหมีปญญารูเทาทันสังขาร พูดอยางสมัยใหมวารูเทาทันโลกและชีวิต หรือมี 
โลกทัศนและชีวทัศนท่ีถูกตอง ภาวนานี้กคื็อสมาธิ และปญญา ในไตรสิกขา พูดเต็มวา สมาธิภาวนา 
และปญญาภาวนานัน่เอง แตไมย้ําเนนแตละอยางใหเดนชัดนัก จึงผอนเอามากลาวรวมจัดเขาเปนหัวขอ 
เดียวกัน มีความหมายคลุมต้ังแตสัมมาวายามะท่ีใหเพียรละกิเลสเพียรอบรมปลูกฝงกุศลธรรมในหมวด 
สมาธิ จนมาถึงการมีสัมมาทิฏฐิและความดาํริท่ีชอบประกอบดวยเมตตากรุณาในสัมมาสังกัปปะท่ีเปน 
หมวดปญญา วิธีการและขอปฏิบัติท่ีทานเนนสําหรับการฝกปรือจิตและปญญาในระดับเหมารวมอยางนี ้
ก็คือ การแสวงปญญาและชําระจิตใจดวยการสดับธรรม (รวมท้ังอาน) ท่ีเรียกวาธรรมสวนะ การแสดง 
ธรรม สนทนาธรรม การแกไขปลูกฝงความเช่ือ ความเหน็ ความเขาใจใหถูกตอง การเจริญเมตตา 
และการควบคุมขัดเกลากิเลสโดยท่ัวไป 
        เปนอันเห็นไดชัดวา พระพุทธเจาเม่ือทรงผอนกระจายจุดหมายของชีวิตหรือจดุหมายของการ 
ปฏิบัติธรรมออกเปนระดับตางๆ จนถึงข้ันตนๆ แลว กไ็ดทรงผอนจัดระบบวิธีดําเนนิชีวิตหรือวิธี 
{๑. ดหูลักและคําอธิบายประกอบใน ที.ปา.11/228/230; องฺ.อฏฐก.23/126/245;  



ขุ.อิติ.25/200/241; 238/270; ที.อ.3/246; อิติ.อ.103,266}  
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ประพฤติปฏิบัติธรรมใหสดคลองกันดวย ในระบบที่ผอนลงมานี้ เนนขอปฏิบัติเบ้ืองตนที่เกีย่วกับการ 
แสดงออกทางกายวาจา การปฏิบัติตอกันระหวางมนุษย หรือความสัมพันธทางสังคมซ่ึงเปนการกระทําท่ี 
ปรากฏรูปราง มองเห็นไดชัด ปฏิบัติงายกวา แยกกระจายเปน 2 ขอคือ ทานและศีล มุงใหขัดเกลาทํา 
ชีวิตจิตใจภายในใหประณีตเจริญงอกงามข้ึน โดยใชการกระทําภายนอกท่ีหยาบกวาเปนเคร่ืองมือ เรียก
ตาม 
สํานวนทางธรรมวา เพื่อกําจดักิเลสหยาบ สวนการปฏิบัติข้ันสมาธิและปญญา หรืออธิจิตต และ 
อธิปญญา ซ่ึงเนนหนกัดานภายในโดยตรง เปนเร่ืองยากละเอียดลึกซ้ึง ระบบบุญกิริยานี้ไมแยกเนน 
แตเอามาจัดรวมเสีย และพยายามช้ีแนะเนื้อหาที่เบาลง ในทางปฏิบัติสมัยตอๆ มา มักเปนที่รูกันวา 
ระบบของมรรคในรูปบุญกิริยา 3 นี้ ทานจดัไวใหเหมาะสําหรับสอนคฤหัสถคือชาวบาน สวนระบบท่ี 
ออกรูปเปนไตรสิกขาท่ีจะกลาวขางหนา เปนแบบแผนใหญยืนพื้น เปนหลักกลางสําหรับการปฏิบัติธรรม 
เต็มตามกระบวนการ พระภกิษุสงฆซ่ึงเปนตัวอยางของการปฏิบัติธรรมแบบเต็มแผนนั้น จึงควรเปนผู 
นําในการปฏิบัติตามระบบไตรสิกขา 
        อนึ่ง นอกจากการจัดแบงโดยระดับอยางนี้แลว ทานยังจําแนกอรรถะไวอีกแนวหน่ึงตามลําดบัความ 
รับผิดชอบ หรือความเกีย่วของสัมพันธระหวางมนษุย โดยแบงเปน 3 เหมือนกนั ดังบาลีตอไปนี้ 
        [๑"ภกิษท้ัุงหลายเปรียบเหมือนหวงน้ําใส กระจาง ไมขุนมัว คนตาดียืนอยูบนฝง พึงเห็นได 
แมซ่ึงหอยโขงหอยกาบ แมซ่ึงกอนหนิกอนกรวด แมซ่ึงฝูงปลาท่ีกําลังแหวกวายอยูบาง กําลัง 
หยุดอยูบาง ในหวงน้ํานั้น นั่นเพราะเหตุไร ก็เพราะน้ําไมขุน แมฉันใด, ภิกษุก็ฉันนัน้เหมือนกัน 
ดวยจิตท่ีไมขุนมัว กจ็ักรูไดซ่ึงประโยชนตน จักรูไดซ่ึงประโยชนแกผูอ่ืน จักรูไดซ่ึงประโยชนท้ัง 
สองฝาย จักประจักษแจงไดซ่ึงคุณวิเศษยิ่งกวามนษุยสามัญ คือญาณทัสสนะ ท่ีสามารถทําให 
เปนอริยชน, ขอนี้ยอมเปนฐานะเปนไปได, นั่นเพราะเหตุไร ก็เพราะจิตไมขุนมัว"]  
        "คนใครอยากแลว ถูกราคะ (=โลภะ) ครอบงํา ถูกราคะครองใจแลว...คนแคนเคืองแลว ถูกโทสะ 
ครอบงํา ถูกโทสะครองใจแลว...คนหลงแลว ถูกโมหะครอบงํา ถูกโมหะครองใจแลว ยอมคิดการเพื่อ
เบียด 
เบียนตนเองบาง เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง เพ่ือเบียดเบียนท้ังสองฝายบางยอมเสวยทุกขทางใจ  
มีโทมนัสบาง, เม่ือละราคะ...ละโทสะ...ละโมหะไดแลว ยอมไมคิดการเพื่อเบียดเบียนตนเอง  
เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืน เพื่อเบียดเบียนท้ังสองฝาย; 
        คนใครอยากแลว...แคนเคืองแลว...หลงแลว...ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย ประพฤติทุจริตดวยวาจา 
ประพฤติทุจริตดวยใจ, เม่ือละราคะ...ละโทสะ...ละโมหะไดแลว ยอมไมประพฤติทุจริตดวยกาย ไม
ประพฤติ 
ทุจริตดวยวาจา ไมประพฤตทุิจริตดวยใจ; 



        คนใครอยากแลว...แคนเคืองแลว...หลงแลว...ยอมไมรูชัดตามเปนจริง ซ่ึงประโยชนตน...ซ่ึง
ประโยชนผู 
อ่ืน...ซ่ึงประโยชนท้ังสองฝาย, เม่ือละราคะ...ละโทสะ...ละโมหะไดแลว ยอมรูชัดตามเปนจริง ซ่ึง
ประโยชน 
ตน...ซ่ึงประโยชนผูอ่ืน...ซ่ึงประโยชนท้ังสองฝาย; ราคะ...โทสะ...โมหะ ทําใหเปนคนมืดบอด ทําใหไร
จักษุ ทํา 
{๑.องฺ.เอก.20/47/10}  
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ใหโงเขลา ทําใหปญญาดับ สงเสริมความคับแคน ไมเปนไปเพื่อนิพพาน, เราเห็นโทษในราคะ (=โลภะ)... 
ในโทสะ...ในโมหะดังนี้ จึงบัญญัติการละราคะ...การละโทสะ...การละโมหะ... 
        [๑"อริยอัษฎางคิกมรรคนี้แล กลาวคือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เปนมรรคา เปนปฏิปทา 
เพื่อละราคะ โทสะ โมหะนัน้"] 
        [๒"ภกิษท้ัุงหลาย เม่ือมองเห็นประโยชนตน ก็ควรแทท่ีจะทําใหสําเร็จดวยความไมประมาท, 
หรือเม่ือมองเห็นประโยชนผูอ่ืน ก็ควรแทท่ีจะทําใหสําเร็จดวยความไมประมาท, หรือเม่ือ 
มองเห็นประโยชนท้ังสองฝาย ก็ควรแทท่ีจะทําใหสําเร็จดวยความไมประมาท"] 
        [๓อรรถะ 3 มีความหมายท่ีพึงทราบดงันี้] 
        1.  อัตตัตถะ ประโยชนตน คือการบรรลุจุดหมายแหงชีวิตของตน ไดแกประโยชน 3 อยางใน 
หมวดกอนนัน้เอง เทาท่ีเกีย่วของกับตนเอง ซ่ึงเปนผลเกิดข้ึนแกตนโดยเฉพาะ เนนการพึ่งตนไดในทุก 
ระดับ เพื่อความไมตองเปนภาระแกผูอ่ืน หรือถวงหมูคณะ และเพื่อความเปนผูพรอมท่ีจะชวยเหลือ 
ผูอ่ืน บําเพ็ญกจิตางๆ อยางไดผลดี คุณธรรมท่ีเปนแกนนาํเพื่อการบรรลุประโยชนตนนี้ คือปญญา 
สวนหลักธรรมท่ัวๆ ไปท่ีสอนไวเพื่อความมุงหมายน้ีมีหลายอยาง เชน นาถกรณธรรม 10 ประการ 
เปนตน พดูอยางกวางๆ วา บําเพ็ญไตรสิกขาในแงท่ีเปนความรับผิดชอบตอตนเองใหบริบูรณ 
        2.  ปรัตถะ ประโยชนผูอ่ืน หรือประโยชนทาน คือ การชวยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนผูอ่ืนใหบรรลุ 
ประโยชน หรือเขาถึงจุดหมายแหงชีวิตของเขาในระดับตางๆ ประคับประคองใหเขาสามารถพึ่งตนเอง 
ได หมายถึงประโยชน 3 อยางในหมวดกอนนั้นเองเทาท่ีเกี่ยวของกับคนอ่ืน เปนผลเกิดข้ึนแกคนอ่ืน นอก 
จากตัวเรา คุณธรรมท่ีเปนแกนนําท่ีจะใหบรรลุผลขอนี้คือ กรุณา หลักธรรมท่ัวไปที่ใชสอนมีสังคหวัตถุ 
4 ประการ การทําหนาท่ีและบําเพ็ญคุณธรรมตางๆ ของกัลยาณมิตร เปนตน 
        3.  อุภยัตถะ ประโยชนท้ังสองฝาย หรือประโยชนรวมกัน ไดแกประโยชน 3 อยางในหมวดกอน 
นั้น ท่ีเปนผลเกิดข้ึนท้ังแกตนเองและคนอ่ืนๆ หรือแกสังคม แกชุมชนอันเปนสวนรวม เชน ประโยชน 
ท่ีเกิดจากของกลางและกจิสวนรวม เปนตน โดยเฉพาะสภาพแวดลอมและความเปนอยูอันเอ้ืออํานวย 
แกการปฏิบัติเพื่อบรรลุอัตตัตถะ และการบําเพ็ญปรัตถะ ของทุกๆ คน คุณธรรมท่ีเปนแกนนําท่ีจะให 
บรรลุจุดหมายนี้คือ วินยั และสามัคคี หลักธรรมท่ัวไปที่อาจใชสอนได มีสาราณียธรรม 6 และ 
อปริหานิยธรรม 7 ประการ เปนตน ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเกื้อกูล ท่ีพึงประสงค ท่ีสังคมพึงตองการ 
โดยท่ัวไป 
{๑.องฺ.ติก.20/511/278; อีกสูตรหนึ่ง ความคลายกันแตส้ันกวา ท่ี องฺ.ตกิ.20/484/200;  
สวนใน ส.ม.19/614/171; องฺ.ปฺจก.22/51/73; 193/261 แสดงนิวรณ  วาเปนตัว 
สาเหตุใหมองไมเห็นประโยชนท้ังสามนี้.} 
{๒.ส.นิ.16/67/35} 



{๓.ท่ีมาเดยีวกบัอรรถะ 3 หมวดแรกท้ังหมด และตามพุทธพจนท่ียกมาอาง  
และพึงดเูร่ืองพุทธคุณ 2 ในวิสุทฺธิ.ฎีกา 1/246/338; 258/381; วินย.ฎีกา 1/365 ดวย  
เพื่อทราบความสัมพันธระหวางอัตตัตถะกับปญญา และปรัตถะกับกรุณา.}  
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โดยนัยนี้ อรรถะ 3 ท้ังสองหมวด จึงรวมเขาเปนชุดเดยีวกนัไดดังนี ้
        1. อัตตัตถะ ประโยชนตน จําแนกไดเปน 3 ระดับคือ 
                1)        ทิฏฐะมมิกตัถะ ประโยชนบัดนี้ หรือจดุหมายข้ันตน 
                2)        สัมปรายิกัตถะ ประโยชนเบ้ืองหนา หรือจุดหมายท่ีสูงหรือลึกลํ้าข้ึนไป 
                3)        ปรมัตถะ ประโยชนอยางยิ่ง หรือจุดหมายสูงสุด 
        2. ปรัตถะ ประโยชนผูอ่ืน จําแนกไดเปน 3 ระดับ คือ 
                1)        ทิฏฐธัมมกตถะ ประโยชนบัดนี้ หรือจดุหมายข้ันตน 
                2)        สัมปรายิกัตถะ ประโยชนเบ้ืองหนา หรือจุดหมายท่ีสูงหรือลึกลํ้าข้ึนไป 
                3)        ปรมัตถะ ประโยชนอยางยิ่ง หรือจุดหมายสูงสุด 
        3. อุภยัตถะ ประโยชนท้ังสองฝาย หรือจุดหมายรวมกัน ไดแกประโยชนหรือจดุหมายทุกอยางท่ี 
เกื้อกูลแกการบําเพ็ญและการบรรลุอัตตัตถะ และปรัตถะของทุกคน ในระดับท้ังสามท่ีกลาวแลว 
        เร่ือง "มรรคในฐานะมรรคาสูจุดหมายขั้นตางๆ ของชีวิต" นี้ พึงถือวาเปนคําอธิบายเพิ่มเติมอีก 
ตอนหนึ่งของหัวขอวา "มรรคในฐานะพรหมจรรยหรือพรหมจริยธรรม" นั่นเอง เม่ือพูดกันมาถึงเพยีงนี ้
แลว ก็ควรจะสรุปความหมายของพรหมจรรย หรือพุทธจริยธรรมนั้นอีกคร้ังหนึ่งวา จริยะ หรือ 
จริยธรรม (ประเสริฐ) คือ ระบบความประพฤติปฏิบัติ ท่ีมีความรูความเขาใจเกีย่วกับความจริงของ 
ธรรมชาติเปนพื้นฐาน ซ่ึงเปนไปเพื่อบรรลุประโยชนท่ีพงึมุงหมายของชีวิต และอํานวยใหเกิดสภาพชีวิต 
สภาพสังคมท่ีเกื้อกูลแกการบรรลุจุดหมายเชนนั้น พดูใหส้ันอีกหนอยวา แนวทางดําเนินชีวิตอิงสัจธรรม 
เพื่อบรรลุประโยชนท่ีพึงมุงหมายของชีวติ และสรางสรรคสภาพชีวิต สภาพสังคมท่ีเกือ้กูลแกการบรรลุ 
จุดหมายเชนน้ัน 
 
มรรคในฐานะไตรสิกขา หรือระบบการศึกษาสําหรับสรางอารยชน 
ภิกษวุัชชีบุตร : ขาแตพระองคผูเจริญ สิกขาบท 150 ถวนนี้ ยอมมาสูการสวดทุกกึ่งเดอืน,  
ขาพระองคไมสามารถที่จะศึกษาในสิกขาบทเหลานี้ไดไหว 
พระพุทธเจา : ดูกรภกิษุ เธอสามารถจะศึกษาไหวหรือไมในสิกขา 3 คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา 
อธิปญญาสิกขา 
ภิกษวุัชชีบุตร : ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคสามารถจะศึกษาไดในสิกขา 3... 
พระพุทธเจา : เพราะฉะนั้นแลภิกษุ เธอจงศึกษาในสิกขา 3 เถิด คือในอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิ- 
ปญญาสิกขา, ...เม่ือเธอศึกษาท้ังอธิศีลสิกขา ศึกษาท้ังอธิจิตตสิกขา ศึกษาท้ังอธิปญญาสิกขา อยู ราคะ 
(=โลภะ) ก็จักถูกละได โทสะก็จกัถูกละได โมหะกจ็ักถูกละได; เพราะการท่ีละราคะได เพราะการท่ีละ 
โทสะได เพราะการท่ีละโมหะได ส่ิงใดเปนอกุศล เธอก็จักไมทําส่ิงนั้น (เอง) ส่ิงใดเปนบาป เธอก็จัก 



ไมเสพส่ิงนั้น (เอง)"  
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        [๑คร้ันกาลลวงมา ภิกษนุั้นศึกษาแลวท้ิงอธิศีลสิกขา ศึกษาแลวท้ิงอธิจิตตสิกขา ศึกษาแลวท้ิง 
อธิปญญาสิกขา, เม่ือเธอศึกษาท้ังอธิศีลสิกขา ท้ังอธิจิตตสิกขา ท้ังอธิปญญาสิกขาอยู  
ราคะก็ถูกละเสียแลว โทสะก็ถูกละท้ิงเสียแลว โมหะก็ถูกละเสียแลว, เพราะการท่ีละราคะ (=โลภะ) 
ละโทสะ ละโมหะเสียแลว ส่ิงใดเปนอกุศล เธอก็มิไดทําส่ิงนั้น ส่ิงใดเปนบาป เธอกมิ็ไดเสพส่ิงนัน้"] 
        [๒"ทานวิสาขะผูมีอายุ กองธรรม 3 หมวดสงเคราะหดวยอริยอัฏฐังคิกมารรคหามิได,  
อริยอัฏฐังคิกมรรคตางหาก สงเคราะหดวยกองธรรม 3, สัมมาวาจากด็ี สัมมากัมมันตะก็ดี  
สัมมาอาชีวะกด็ี ธรรมเหลานี้ สงเคราะหเขาดวยศีลขันธ, สัมมาวายามะก็ดี สัมมาสติกด็ี  
สัมมาสมาธิก็ดี ธรรมเหลานี้ สงเคราะหเขาดวยสมาธิขันธ, สัมมาทิฏฐิก็ดี สัมมาสังกปัปะก็ดี  
ธรรมเหลานี้สงเคราะหเขาดวยปญญาขันธ"] 
        ไตรสิกขานั้นถือกันวาเปนระบบการปฏิบัติธรรมท่ีครบถวนสมบูรณ มีขอบเขตครอบคลุมมรรค 
ท้ังหมด และเปนการนําเอาเนื้อหาของมรรคไปใชอยางหมดส้ินสมบูรณ จึงเปนหมวดธรรมมาตรฐาน 
สําหรับแสดงหลักการปฏิบัติธรรม และมักใชเปนแมบทในการบรรยายวิธีปฏิบัติธรรม ในท่ีนี้ขอกลาว 
สรุปวา มรรคเปนระบบการปฏิบัติธรรมท้ังหมดในแงเนือ้หา ฉันใด ไตรสิกขาก็เปนระบบการปฏิบัติ 
ธรรมท้ังหมดในแงการใชงาน ฉันนั้น และไตรสิกขานี้แหละท่ีมารับชวงหลักปฏิบัตจิากมรรคไปกระจาย 
ออกสูวิธีปฏิบัติในสวนรายละเอียดอยางกวางขวางตอไป ความท่ีวามาน้ี มีความหมายและเหตุผลอยางไร 
จะไดพิจารณากันตอไป 
 
จากมรรคสูไตรสิกขา 
        มรรค มีช่ือเต็มวา อริยอัฏฐังคิกมัคค (อริย + อัฏฐังคิก + มัคค) เรียกเปนไทยวา อริยอัฏฐังคิกมรรค 
บาง อริยอัษฎางคิกมรรค บาง อารยอัษฎางคิกมรรค บาง แปลวา ทางมีองคแปดประการอันประเสริฐ 
ทางมีองค 8 ของพระอริยะ ทางมีองค 8 ท่ีทําคนใหเปนพระอริยะ ทางมีองค 8 ท่ีพระอริยคือพระ 
พุทธเจาทรงคนพบ หรือมรรคาอันประเสริฐมีองคประกอบ 8 อยาง องคหรือองคประกอบ 8 อยาง 
ของมรรคนั้นมีดังนี ้
        1.  สัมมาทิฏฐิ                เห็นชอบ        (Right View หรือ Right Understanding) 
        2.  สัมมาสังกัปปะ        ดําริชอบ        (Right Thought) 
        3.  สัมมาวาจา                วาจาชอบ        (Right Speech) 
        4.  สัมมากัมมันจะ        กระทําชอบ        (Right Action) 
        5.  สัมมาอาชีวะ        เล้ียงชีพชอบ        (Right Livelihood)         
        6.  สัมมาวายามะ        พยายามชอบ        (Right Effort) 
{๑.องฺ.ติก.20/524/296} 



{๒.ม.มู.12/508/549.}  
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        7.  สัมมาสติ        ระลึกชอบ        (Right Mindfuiness) 
        8.  สัมมาสมาธิ        จิตม่ันชอบ        (right Concentration) 
        มรรคมีองค 8 นี้ บางคร้ังเรียกกนัส้ันๆ วา มรรค 8 ชวนใหบางทานเขาใจผิดวา เปนทาง 8 สาย 
แลวเลยถือความหมายวาเปนทางหลายเสนทางตางหากกัน หรือทอดตอกัน เดนิจบสิ้นทางหนึ่งแลว จึง 
เดินตออีกทางดานหน่ึงเร่ือยไปจนครบท้ังหมด กลายเปนวา หวัขอท้ัง 8 ของมรรคเปนหลักการท่ีตอง 
ยกข้ึนมาปฏิบัติใหเสร็จส้ินไปทีละขอตามลําดับ แตความจริงมิใชเชนนั้น คําวา "มรรคมีองค 8" มีความ 
หมายชัดเจนอยูแลววา หมายถึงทางสายเดียวมีสวนประกอบ 8 อยาง เปรียบเหมือนทางหลวงท่ีสมบูรณ 
 ตองมีอะไรหลายอยางประกอบกันเขาจึงสําเร็จเปนถนนให เชน มีดิน กรวด ทราย หนิ ลูกรัง ยาง 
หรือคอนกรีต เปนข้ันลําดับข้ึนมาจนถึงผิวทาง รวมเปนตัวถนนหรือพืน้ถนน มีขอบคัน เสนแนว ความ 
เอียงเทของท่ีลาดชันโคงเล้ียว มีสัญญาณ เคร่ืองหมาย ปายบอกทิศทาง ระยะทาง และสถานท่ีเปนตน 
ตลอดจนแผนที่ทางและโคมไฟในยามคํ่าคืน ถนนประกอบดวยสวนประกอบเหลานีท้ั้งหมด และผูขับรถ 
เดินทางยอมอาศัยสวนประกอบเหลานี้ทุกอยางไปพรอมๆ กัน ฉันใด มรรคก็ประกอบข้ึนดวยองค 8 
ประการรวมกนั และผูปฏิบัติธรรมก็ตงใชองคท้ัง 8 ของมรรคเน่ืองไปดวยกันโดยตลอด ฉันนั้น 
        อนึ่ง เพื่อใหมองเห็นเปนหมวดหมู อันจะชวยเสริมความเขาใจใหชัดเจนยิ่งข้ึน ทานจัดองคประกอบ 
ท้ัง 8 ของมรรคเขาเปนประเภทๆ เรียกวา ขันธ หรือ ธรรมขันธ แปลวาหมวดธรรม หรือกองธรรม มี 
3 ขันธ หรือ[๑ 3 ขันธ กลาวคือ ศีลขันธ สมาธิขันธ และปญญาขันธ] เรียกงายๆ วา ศีล สมาธิ 
ปญญา โดยจัด สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เขาเปนหมวดศีล เหมือนดังจัดกองดิน 
ท่ีกอแนนข้ึนพรอมท้ังหินกรวดทรายวัสดผิุวจราจรที่เปนตัวถนนหรือพื้นถนนเขาเปนพวกหนึ่ง จัด 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เขาเปนหมวดสมาธิ เหมือนดงัจัดขอบกั้น คันถนน  
เสนแนวโคงเล้ียว เปนตน ท่ีเปนเคร่ืองกํากบัแนวถนน เปนพวกหนึ่ง จัดสัมมาทิฏฐิ และ 
สัมมาสังกัปปะ เขาเปนหมวดปญญา เหมือนดังจัดสัญญาณ เคร่ืองหมาย ปาย โคมไฟ เปนตน 
เปนอีกพวกหนึ่ง เขียนใหดูงายดังนี ้
        1.  สัมมาทิฏฐิ                | 
                                        >        3.   ปญญา 
        2.  สัมมาสังกัปปะ        | 
        3.  สัมมาวาจา                | 
        4.  สัมมากัมมันตะ        >        1.   ศีล 
        5.  สัมมาอาชีวะ        | 
{๑.  ดูบาลีท่ียกมาอางขางตนคือ ม.มู.12/508/549; นอกจากนี ้
พึงดู องฺ.ติก.20/465/157; 596/380; องฺ.ปฺจก.22/22/16;  



องฺ.เอกาทสก.24/217/353 และการจัดเปนธรรมขันธ 5  
(คือรวมธรรมท่ีเลยจาก ศีล สมาธิ ปญญา ข้ึนไปดวย)ใน ที.ปา.11/420/301;  
องฺ.ปฺจก.22/108/152; 251/300; องฺ.อ.3/363; นิทฺ.อ.1/108}  
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        6.  สัมมาวายามะ        | 
        7.  สัมมาสติ                >        2.   สมาธิ 
        8.  สัมมาสมาธิ                | 
        นี้เปนการจัดหมวดหมูตามสภาวะท่ีเปนธรรมประเภทเดียวกัน สวนในทางปฏิบัติคือการใชงาน 
ทานก็จัดตามแนวเดยีวกันนี้ แตเรียกช่ือวา สิกขา 3 หรือ ไตรสิกขา มีช่ือเพ้ียนไปเล็กนอย อธิศีล- 
สิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา และโดยท่ัวไป ก็เรียกกนังายๆ ส้ันๆ วา ศีล สมาธิ และปญญา 
เลียนแบบธรรมขันธ 3 นั่นเอง ท้ังนี้เพราะเม่ือถือตามความหมายอยางคราวๆ [๑อธิศีล ก็คือศีล  
อธิจิตต ก็คือ สมาธิ และอธิปญญา ก็คือ ปญญา] อาจเขียนใหดูงายข้ึนดงันี้ 
        1.   อธิศีลสิกขา                2.   อธิจิตตสิกขา          3.   อธิปญญาสิขา 
          - สัมมาวาจา                - สัมมาวายามะ                - สัมมาทิฏฐิ 
          - สัมมากัมมันตะ        - สัมมาสติ                        - สัมมาสังกัปปะ 
          - สัมมาอาชีวะ                - สัมมาสมาธิ 
        การจัดแบบธรรมขันธ 3 นั้น มุงเพยีงใหเห็นเปนหมวดหมูตามประเภท แตการจดัเปนไตรสิกขา 
มุงใหเห็นลําดบัในกระบวนการปฏิบัติหรือใชงานจริง คําวา ไตรสิกขา แปลวาสิกขา 3 คําวา [๒สิกขา  
แปลวาการศึกษา การสําเหนยีก การฝก ฝกปรือ ฝกอบรม] ไดแกขอปฏิบัติท่ีเปนหลักสําหรับฝกอบรม 
กาย วาจา จิต และปญญา ใหเจริญงอกงามยิ่งข้ึนไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือ ความหลุดพนหรือ 
นิพพาน [๓สิกขา 3 มีความหมายคราวๆ ดังนี้] 
        1. อธิศีลสิกขา การฝกอบรมในดานความประพฤติ ระเบียบวินยั ใหมีสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ 
          (Training in Higher Morality) 
{๑.พึงกําหนดไวในใจดวยวา การเรียกสิกขา 3 วา ศีล สมาธิ ปญญา นี้เปนการเรียกอยางไมเปน 
ทางการเทานัน้ ในบาลี ไมมีคําวา สีลสิกขา สมาธิสิกขา และปญญาสิกขาเลย ในคัมภีรบางแหง 
ทานเรียงท้ังธรรมขันธ 3 และสิกขา 3 ไวตอลําดับกัน และใชคําใหตรงตามหลักอยางเครงครัด  
เชน วภิงฺค.อ.158; ปฏิส.อ.237} 
{๒.คําวา สิกขา มีความหมายคลายคําวา "ภาวนา" ซ่ึงแปลวา การทําใหเกิดมี การทําใหมีใหเปน 
การทําใหเจริญการเจริญ การเพ่ิมพูน การบําเพ็ญ การอบรม หรือฝกอบรม และมี 3 อยางเหมือนกนั 
คือ กายภาวนา- ฝกอบรมกาย จิตตภาวนา-ฝกอยรมจิต ปญญาภาวนา-ฝกอบรมปญญา  
(ที.ปา.11/228/231) แตอรรถกถาอธิบายวา ในท่ีนั้นหมายเฉพาะกาย จิต และปญญา  
ท่ีฝกอบรมเสร็จแลวของพระอรหันต (ที.อ.3/252); ภาวนาแบงละเอียดเปน 4  
(เติมศีลภาวนาเปนขอ 2)} 
{๓.ความหมายตามแบบของไตรสิกขา ดู บันทึกพิเศษทายบท}  
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        2.  อธิจิตตสิกขา การฝกอบรมทางใจ การปลูกฝงคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพจติ และรูจัก 
             ใชความสามารถในกระบวนสมาธิ (Training in Higher Mentality หรือ Mental Discipline) 
        3.  อธิปญญาสิกขา การฝกอบรมทางปญญาอยางสูง ทําใหเกิดความรูแจงท่ีสามารถชําระจิตให 
             บริสุทธ์ิหลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณ (Training in Higher Wisdom) 
        นี้เปนความหมายอยางคราวๆ ถาจะใหสมบูรณ ก็ตองใหความหมายเช่ือมโยงถึงความมุงหมายดวย 
โดยเติมขอความแสดงลักษณะท่ีสัมพันธกบจุดหมายตอทายสิกขาทุกขอ ไดความตามลําดับวา ไตรสิกขา 
คือ การฝกปรือความประพฤติ การฝกปรือจิต และการฝกปรือปญญา ชนิดท่ีทําใหแกปญหาของมนุษย 
ได เปนไปเพื่อความดับทุกข นําไปสูความสุขและความเปนอิสระแทจริง เม่ือความหมายแสดงความมุง 
หมายไดชัดเจนแลว ก็จะทําใหมองเห็นสาระของไตรสิกขาแตละขอดังนี้ 
        สาระของอธิศีล คือการดํารงตนอยูดวยดี มีชีวิตที่เกื้อกูล ทามกลางสภาพแวดลอมท่ีตนมีสวน 
ชวยสรางสรรครักษาใหเอ้ืออํานวยแกการมีชีวิตท่ีดีงามรวมกัน เปนพืน้ฐานท่ีดีสําหรับการพัฒนาคุณภาพ 
จิตและการเจริญปญหา 
        สาระของอธิจิตต คือ การพัฒนาคุณภาพจิต หรือการปรับปรุงจิตใหมีคุณภาพและสมรรถภาพสูง 
ซ่ึงเอ้ือแกการมีชีวิตท่ีดีงามและพรอมท่ีจะใชงานในทางปญญาอยางไดผลดีท่ีสุด 
        สาระของอธิปญญา คือ การมองดูรูจักและเขาใจส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง หรือรูเทาทัน 
ธรรมดาของสังขารธรรมท้ังหลาย ท่ีทําใหเปนอยูและทําการตางๆ ดวยปญญา คือรูจักวางใจวางทาที 
และปฏิบัติตอโลกและชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม ในทางท่ีเปนไปเพือ่แผขยายประโยชนสุข มีจิตใจ 
ผองใส ไรทุกข เปนอิสระเสรี และสดช่ืนเบิกบาน 
        สาระของไตรสิกขา แสดงตัวออกมาไมเฉพาะท่ีการปฏิบัติของบุคคลเทานั้น แตสองถึงภารกิจท่ี 
มนุษยจะตองจัดทําในระดับชุมชนและสังคมดวย กลาวคือ การจัดระบบแบบแผน จัดต้ังสถาบัน 
และกิจการตาง ๆ จัดแจงกิจกรรมและวิธีการตางๆ เพื่อใหสารของไตรสิกขาเปนไปในหมูมนษุย หรือ 
ใหมนษุยดํารงอยูในสาระของไตรสิกขา 
        โดยนัยนี้ ศีลจึงกินความถึงการจัดสรรสภาพแวดลอมท้ังทางวัตถุและทางสังคมท่ีปดกั้นโอกาสใน 
การทําช่ัว และสงเสริมโอกาสในการทําความดี เฉพาะอยางยิ่งการจัดระเบียบชีวิตและระบบสังคม โดยวาง 
หลักเกณฑ กฎขอบังคับ บทบัญญัติตางๆ เพื่อควบคุมความพฤติของบุคคล จัดกิจการของสวนรวม 
สงเสริมความอยูรวมกนัดวยดี ปดกั้นโอกาสสําหรับการทําช่ัว และสงเสริมโอกาสสําหรับทําความดี 
เรียกรวมๆ ดวยคําศัพททางพระศาสนาวา วินัย ซ่ึงพึงจัดวางข้ึนใหเหมาะกับความมุงหมายของชุมชน 
หรือสังคมระดับนั้นๆ เชน วินัย ท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติสําหรับภิกษุสงฆและภกิษุณีสงฆ มีท้ังขอ 
กําหนดเกีย่วกบัความประพฤติสวนตัวของภิกษแุละภิกษุณีแตละรูป มีท้ังขอกําหนดเกี่ยวกบัการจัดระบบ 
ความเปนอยูของชุมชน การปกครอง การสอบสวนพิจารณาคดี การลงโทษ วิธีแตงตั้งเจาหนาท่ี  
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ระเบียบและวธีิดําเนินการประชุม [๑ตลอดกระท่ังระเบียบปฏิบัติและมรรยาทตางๆ ในการตอนรับแขก 
ในการไปเปนอาคันตุกะ และในการสาธารณสมบัติเปนดิน] หรืออยางท่ีพระพุทธเจาทรงแนะนํา 
หลักการกวางๆ ไวสําหรับผูปกครองบานเมืองจะพึงนําไปกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติตอสังคมวงกวาง 
ระดับประเทศชาติ เชน ทรงสอนหลักท่ีเรียกวา จักรวรรดิวัตร ใหพระเจาจักรพรรดิจดัการคุมครอง 
ปองกันอันชอบธรรมใหเหมาะสมกับประชาชนแตละจําพวกแตละประเภท ใหวางวธีิการปองกันแกไข 
ปราบปรามมิใหมีการอันอธรรมหรือความช่ัวรายเดือดรอนข้ึนในแผนดนิ [๒ใหหาทางจัดแบงปนรายได 
หรือเฉล่ียทุนทรัพยมิใหมีคนขัดสนยากไรในแผนดนิ เปนตน] วินยัท่ีจะสรางเสริมศีล สําหรับสังคม 
วงกวางนี้ ถาจะพูดตามภาษาปจจุบัน ก็คือ ระบบการปกครองท้ังบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ระบบ 
เศรษฐกิจ ระเบียบแบบแผนทางขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ตลอดถึงระบบการทางสังคม 
อยางอ่ืนๆ รวมท้ังสวนปลีกยอยท่ีสําคัญเชน วิธีอํานวยหรือไมอํานวยโอกาสเกี่ยวกับแหลงเริงรมย 
สถานอบายมุข ส่ิงเสพติด การประกอบอาชญากรรมตางๆ และมาตรการเก่ียวกับการงานอาชีพ เปนตน 
        อธิจิตตหรือสมาธิ วาโดยระดับสูงสุด หรือเต็มรูป กไ็ดแกสมถวิธี หรือวิธีบําเพ็ญกรรมฐาน 
(ฝายสมถะ) แบบตางๆ ซ่ึงมากอาจารยมากสํานักปฏิบัติไดเพียรไดจัดเพียรกําหนดกนัข้ึน และวิวฒันาการ 
เร่ือยมาในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา [๓ดังท่ีปรากฏเปนแบบแผนในช้ันอรรถกถา] แลวขยายและดัด 
แปลงตอๆ กันมา แตเม่ือมองอยางกวางๆ ใหคลุมไปทุกระดับ กย็อมกนิความถึงวิธีการและอุปกรณ 
ท้ังหลายท่ีจะชวยชักจูงจิตใจของคนใหสงบ ใหมีจิตใจยดึม่ันและม่ันคงในคุณธรรม เราใจใหฝกใฝและมี 
 ิวิริยะอุตสาหะในการสรางความดีงามยิ่งข้ึนไป ตลอดจนอุบายวิธีตางๆ ท่ีจะชวยสงเสริมคุณภาพจิต 
ของคน เชน การมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจอันสงบรมร่ืน ชักจูงความคิดในทางท่ีดีงาม การสรางบรรยา- 
กาศในสถานที่อยูอาศัย ในท่ีทํางาน สถานประกอบอาชีพเปนตน ใหสดช่ืนแจมใส ประกอบดวยเมตตา 
กรุณา ชวนใหอยากทําแตความดี และทําใหมีคุณภาพจิตประณีตยิ่งข้ึน กิจกรรมตางๆ ท่ีปลุกเราคุณธรรม 
การสงเสริมกําลังใจในการทําความดี ความมีอุดมคติ และการฝกจิตใจใหเขมแข็งหนกัแนนม่ันคงมี 
สมรรถภาพสูง 
        อธิปญญา วาโดยรูปศัพทท่ีเครงครัด ก็คือวิปสสนาภาวนา ซ่ึงมีววิฒันาการในดานวิธีฝกปฏิบัตจิน 
เปนแบบแผนทํานองเดียวกบัสมถวิธี แตเม่ือมองใหกวางตามสาระและความมุงหมาย เร่ืองของปญญา 
ก็ไดแกกจิการฝกปรือความรูความคิดซ่ึงเรียกกนัวาการศึกษาเลาเรียนท้ังหมด ท่ีอาศัยกัลยาณมิตร 
โดยเฉพาะ 
ครูอาจารย มาชวยถายทอดสุตะ (ความรูแบบรับถายทอด หรือแบบเลาเรียนสดับฟง) และความจัดเจน 
{๑. คําวา วินยั มักมองความหมายกนัแคบๆ เพียงแคบทบัญญัติเกี่ยวกบัความประพฤติสวนตัว  
นับวาความเขาใจเกีย่วกับวนิัยไดเรียวเขามาก} 
{๒. ดู จักรวรรดิวตัร ท่ี ที.ปา.11/35/65 และราชสังคหวัตถุ ตามแนว กฏูทันตสูตร,  



ที.สี.9/206/171 และใน ส.อ. 1/169; อิติ.อ.123 เปนตน; ตัวอยางการจดัวินยั 
สําหรับสังคมระดับประเทศตามแนวคําสอนนี้ ท่ีเดนก็คงไดแก ระบบการปกครอง 
ของพระเจาอโศกมหาราช (ประมาณ พ.ศ.218-260 หรือ 270-312)} 
{๓. เชน วิสุทธิ.1/105-2/284}  
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ในศิลปนวิทยาตางๆ เร่ิมแตวิชาชีพ (เร่ืองระดับศีล) เปนตนไป แตการท่ีจะเปนอธิปญญาไดนั้น เพยีง 
ความรูความจดัเจนในวิชาชีพและวิทยาการตางๆ หาเพียงพอไม ผูสอนพึงเปนกัลยาณมิตรท่ีสามารถสราง 
ศรัทธาและสามารถช้ีแนะใหผูเรียนเปนคนรูจักคิดเองได อยางนอยทําใหเขามีความเหน็ชอบตามคลอง 
ธรรม และถาสามารถทําไดยิ่งกวานั้น ก็ใหเขารูจักมองโลกและชีวิตอยางรูเทาทันความจริงท่ีจะใหวางใจ 
วางทาทีมีความสัมพันธกับส่ิงท้ังหลายอยางถูกตอง ดําเนินชีวิตดวยปญญา เปนผูมีการศึกษาชนิดท่ีขัดเกลา 
กิเลสและแกทุกขให สามารถทําประโยชนแกผูอ่ืน พรอมกับท่ีตนเองมีจติใจเปนสุข การฝกฝนอบรมใน 
ข้ันนี้ ตามปกติเปนภารกจิของสถานศึกษาตางๆ ธรรมดาสถานศึกษาท้ังหลายนั้น ยอมสมควรใหการฝก 
ปรือบุคคลครบท้ัง 3 ระดับ คือ ท้ังศีล สมาธิ และปญญา มิใชมุงแตปญหาอยางเดียว ท้ังนี้โดยเหตุผลวา  
อธิปญญาเปนการศึกษาข้ันสูงสุด ซ่ึงจะสําเร็จไดดวยดีตองอาศัยการศึกษา 2 ระดับแรกเปนพืน้ฐาน และยิ่ง 
กวานัน้ การศกึษาหรือการฝกปรือ 3 ข้ันนี้ มีองคประกอบท่ีเปนปจจยัสงเสริมกันและกัน เม่ือฝกปรือ 
ครบท้ัง 3 ข้ัน จึงจะไดการศกึษาท่ีสมบูรณ 
        ลําดับข้ันตอนของการสงผลตอกันในการฝกอบรมหรือปฏิบัติตามไตรสิกขา อยางท่ีพอจะมองเห็น 
ไดงายๆ เชน เม่ืออยูรวมกนัในหมูหรือในสังคมโดยสงบเรียบรอย ใจก็ไมตองคอยหวาดระแวง หรือสะดุง 
สะทานหวั่นไหว เม่ือไมไดทําอะไรผิดใจก็สงบสบาย ใจสงบสบายก็พอจะใชความคิดพิจารณาทําความ 
เขาใจอะไรๆ ได, หรือเม่ือไมไดทําความผิด ก็มีความม่ันใจในตนเองจติใจกแ็นวแน เม่ือจิตใจแนวแนก ็
คิดอะไรๆ ไดอยางจริงจังความคิดก็พุงแลนไดผล, หรือเม่ือประพฤติเชนเอ้ือเฟอชวยเหลือใครมาใจก็ 
ปลาบปล้ืมมีความสุขหรือปลอดโปรงผองใส เม่ือใจโปรงความคิดก็โลงและฉับไว, หรือเม่ือไมไดมีเร่ือง 
ราวเบียดเบียนเปนเวรภัยกับใคร ใจกไ็มขุนมัวไมกระทบกระแทกติดขัด เม่ือใจไมขุนมัวไมมีแงมีงอน จะ 
พิจารณาเร่ืองราวก็มองเห็นชัดถูกตองไมเขวไมลําเอียง ดงันี้เปนตน 
 
ระบบของมัชฌิมาปฏิปทา 
        มีคําถามวา เหตุใดการจัดลําดับองคธรรมในมรรค กับในไตรสิกขาจึงตากัน ? เม่ือเปนมรรค ระบบ 
เร่ิมดวยสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ และลงทายดวยสัมมาสมาธิ แตเหตุใดเม่ือมาจัดเปนไตรสิกขา จงึเอา 
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ท่ีเปนหมวดปญญา ไปตอทายสัมมาสมาธิ กลายเปนเร่ิมตนดวยสัมมาวาจา 
ท่ีเปนหมวดศีลแทน 
        กอนตอบคําถามนี้ ขอยอนกลับไปทบทวนความเดิมเกี่ยวกับความตอเนื่องระหวางนิโรธกับมรรค 
วา มรรคเกิดมีข้ึนโดยฐานเปนวิธีการท่ีตนนําเอากฎเกณฑของธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนในการ
ดําเนิน 
ชีวิตของตน คือเปนวิธีปฏิบัติของคนท่ีจะใหเกิดผลตามกระบวนการของธรรมชาติ หรือการใชวิธีการของ 
คนเพื่อใหเกิดผลตามกระบวนการของธรรมชาติ มรรคเปนจุดเร่ิมตนของการประยกุตความรูในกฎ



ธรรมชาติ 
มาสรางเปนวธีิปฏิบัติของคน เรียกไดวาเปนข้ันตอเช่ือมกลางระหวางกระบวนการของธรรมชาติกับ
วิธีการ 
ตางๆ ท้ังหลายท่ีคนจะยกัเยือ้งขยายออกไปใชในตางกิจตางกรณี นับวามรรคเปนหลักกลางในข้ันวธีิการ  
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ของมนุษย ตอจากมรรคก็คือไตรสิกขานี่เองท่ีเปนข้ันนําเอาเน้ือหาของมรรคไปใชงานตริง โดยนําเอาองค 
ประกอบท้ัง 8 ไปยักเยื้องจดัรูปเปนกระบวนวิธีปฏิบัติมีข้ันตอนตางๆ มีรายละะอียดขอเนนย้ําเดนชัด 
แปลกๆ กันไปสุดแตวัตถุประสงคจําเพาะของแตละระดบัแตละกรณี ความแตกตางขอนี้ไปสูความ 
แตกตางแหงการจัดลําดับขอธรรมระหางมรรคกับไตรสิกขา 
        ในฐานะท่ีเปนหลักกลางในข้ันวิธีการ มรรคจงึยังเปนระบบการปฏิบัติท่ีมุงในแงเนื้อหา คือ มองแต 
ลําพังตัวระบบเอง แจกแจงใหเห็นองคประกอบท่ีเปนขอยอยของมันวามีอะไรบางตามเน้ือหาของมันเอง 
แทๆ เหมือนแจกแจงรายการเคร่ืองมือท่ีจะใช หรือเหมือนกับมองดูถนนหนทางแลวแยกแยะวิเคราะห 
ออกดูวามีสวนประกอบอะไรบาง ยังไมพดูถึงาจะใชงานมันอยางไร 
        ในเม่ือลักษณะท่ัวไปของมรรคเปนเชนนี้ การจดัลําดับองคธรรมภายในมรรคจงึเปนการจัดลําดับ 
ตามความสัมพันธระหวางสวนประกอบเหลานั้นเอง กลาวคือ จัดลําดบัตามความสัมพันธระหวางองค 
ประกอบของมรรค ซ่ึงทําหนาท่ีของมันอยูภายในตัวบุคคลผูปฏิบัติธรรม โดยนัยนี้ ภายในมรรค สัมมา- 
ทิฏฐิจึงเปนขอแรก ในฐานะเปนจุดเร่ิมตน ซ่ึงถาขาดเสียแลว องคประกอบขออ่ืนๆ จะเกิดมีข้ึนไมได 
เปรียบเหมือนในการดนิทาง จะตองรุวาทางไหนท่ีจะไป อยางนอยตองรูวาจะต้ังตนท่ีไหน ถายังต้ังตน 
ไมได การเดินทางตอๆ ไปก็ยังไมอาจมีข้ึนได การเดนิทางเปนฉันใด ในการปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้น เร่ิม 
แรกทีเดยีว จะตองมีความเหน็มีความเขาใจ หรืออยางนอยเช่ือถือถูกตองตามแนวทางท่ีจะปฏิบัติเสียกอน 
จึงจะดําริคิดการตอไปและประพฤติปฏิบัติใหถูกทางได การปฏิบัติธรรมจึงตองอาศัยพื้นฐานความเขาใจท่ี 
เปนตนทุนไวกอนเม่ือสัมมาทิฏฐิเบิกชองทางหรือต้ังตนใหแลว องคมรรคขออ่ืนๆ ก็เกิดตามไดเปนลําดับ 
ไป 
        เม่ือเห็นอยางไร เช่ืออยางไร เขาใจอยางไร มีทัศนคติอยางไร ก็ดําริหรือคิดการตางๆ อยางนั้น 
เม่ือคิดถูก คิดคืบหนาไป กเ็ห็นจะแจงเขาใจชัดยิ่งข้ึน คิดไดอยางไรกพ็ูดไปไดอยางนั้น เม่ือคิดดี คิดชัด 
ก็พูดดี พูดชัด คิดการไดอยางไร แคไหน กจ็ะทําอยางนั้น และทําไดแคนั้นเม่ือคิดไดแลว เอามาพูด 
ส่ังการหรือปรึกษาหารือ ก็ชวยชักนํากําหนดและกื้อกูลแกการกระทํา คิดการไดแคไหน พูดจาและกระทํา 
การไดแนวทางใด มีขอบเขตแคไหน ก็ดําเนินวิธีหาเล้ียงชีพไปแนวนัน้ในขอบเขนน้ัน เม่ือจะพูดจะทํา 
การ จะดําเนินวิธีเล้ียงชีพใหสําเร็จ ก็ตองใชความพยายาม เม่ือพยายามจริงจังในเร่ืองไหนใหไดผลดี ก็ตอง 
ใชสติใหม่ันสมํ่าเสมอในเร่ืองนั้น เม่ือสติคอกํากับดีอยู จติก็แนวแนม่ันคงไปในเร่ืองนั้น ถาเร่ิมดวยความ 
เห็นความเขาใจ เช่ือถือ และทัศนคติท่ีดีงามถูกตอง เปนสัมมาทิฏฐิ ความคิดดี พูดดี ทําดี เปนตน[๑ก ็
ดําเนินสืบตอไป เปนสัมมาท้ังหมด ถาจะใหดียิ่งข้ึน ก็คอยเสริมองคประกอบเหลานั้นใหดยีิ่งข้ึนๆ ทุกข้ัน 
ทุกตอน] 
{๑. ดูทัศนะของอรรถกถาจารยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคมรรค ใน วภิงฺค.อ.148-150;  
อนึ่งเหตุผลในการจัดองคมรรคเขาในหมวดตางๆ ท่ีทานกลาวเปนขออุปมาไวใน. วภิงฺค.อ.117  



และวิสุทธิ.3/103 ก็อาจจะชวยเสริมความเขาใจเกีย่วกับความสัมพันธระหวางองคมรรคได  
ทานกลาวเปรียบวา เหมือน 3 สหายชวยกนัเก็บดอกจําปาท่ียืนคนเดียวเอื้อมเก็บไมถึง  
สัมมาวายามะ เหมือนสหายที่กมหลังเขามารองคํ้าหนุนสงเพื่อนใหยืนสูงข้ึนไปจนพอ สัมมาสติ  
เหมือนเพื่อนท่ีเอาไหลเขามาเคียงใหเหยียบยันหายโงนเงน สัมมาสมาธิ เหมือนเพื่อท่ียืนบน 
หลังสหายแรกยังโงนเงนอยูเก็บดอกไมไมได พอยนัไหลสหายท่ีสองกต็ั้งหลักไดม่ัน ยืนแนว  
เก็บดอกไมตามชอบใจ ทํากจิไดสําเร็จ; สัมมาสังกัปปะ เหมือนนิว้มือท่ีพลิกเหรียญไปมา  
ทําใหเหรัญญิกคือสัมมาทิฏฐิ วินิจฉัยไดวาเหรียญเกหรือเหรียญดี หรือสัมมาสังกัปปะ 
เหมือนคนท่ีคอยจับทอนซุงพลิก ทําใหชางถากคือสัมมาทิฏฐิทํางานถากไมไดตามตองการ}  
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        สวนไตรสิกขา เปนระบบปฏิบัติท่ีมุงในแงการใชงาน คือนําเอาองคประกอบท้ังหลายของมรรค 
ออกมาจัดเปนกระบวนวิธีปฏิบัติท่ีมีข้ันตอนตางๆ เพื่อใชองคมรรคเหลานั้นใหสําเร็จผลอยางเปนงาน 
เปนการในชีวติจริง เหมือนดังวา เม่ือแจกแจงใหรูแลววาเคร่ืองมือท่ีจะตองใชมีอะไรบาง คราวนี้กม็า 
จัดลําดับการใชเคร่ืองมือเหลานั้นวา ในเวลาทํางานตอนไหนจะตองใชเคร่ืองมืออันไหน อยางไร 
        ไตรสิกขากาวจากการเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเวทีสัมพันธขององคธรรมตางๆ ตามแบบของมรรค 
ออกมาสูการเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะมนุษยท่ีอยูทามกลางสภาพแวดลอมตางๆ ในสังคม หรือกาวจาก 
จุดเนนท่ีภายในจิตใจของบุคคลออกมาสูจุดเนนดานภายนอก เชน แทนท่ีจะเนนในแงวา เม่ือเห็นถูกตอง 
แลว ก็จะคิดถูกตอง แลวจะพูดจะทํากพลอยดีงามถูกตอง กลับหันมาจบัท่ีดานนอกวา ความดี ความถูก 
ตองท่ีจะตองทําตองพูดมีอะไรบาง จะตองพูดตองทําตอใครๆ อยางไรในฐานะท่ีเขาอยูรวมกับคนอ่ืนๆ 
กําหนดการแสดงออกภายนอก ใหสะทอนกลับเขาไปมีอิทธิพลตอความคิดความเหน็ภายในจิตใจ เชน 
วางระเบียบกฎเกณฑขอฝกหัดข้ึน ทําใหบุคคลผูนั้นรูจักบังคับควบคุมตนเอง รูจักคิดรูจักพิจารณาเกี่ยว 
กับพฤติกรรมและการดําเนนิชีวิตท่ีถูกตอง เปนการเร่ิมจากความสัมพนัธทางสังคมเขาไปหาในตัวบุคคล 
และจุดนี้แหละคือการกาวเขาสูความหมายของสิกขาท่ีวาเปนการฝกอบรม 
        โดยนัยนี้ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะเปนศีล การฝกฝนปฏิบัติใหสัมมาวาจา สัมมา- 
กัมมันตะ สัมมาอาชีวะนัน้เกิดมีเพิ่มพูนข้ึน (ในแนวทางท่ีจะทําใหแกปญหาหรือดับทุกขได) เปน อธิศีล- 
สิกขา; สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เปนพวกสมาธิ การฝกปรือสัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมา- 
สมาธินั้น (ในแนวทางแกปญหาหรือใหดบัทุกขได) เปนอธิจิตตสิกขา; สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ 
เปนพวกปญญา การฝกปรือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะนั้น (ในแนวทางใหดับทุกขหรือแกปญหาได) 
เปน อธิปญญาสิกขา 
        ดังน้ัน ไตรสิกขาจึงกาวจากความสัมพันธท่ีเปนไปตามลําดับระหวางองคธรรมดวยกันเองออกมาสู 
การฝกคนเปนข้ันเปนตอน จากสวนท่ีหยาบไปหาสวนท่ีละเอียด หรือจากสวนท่ีเปนรูปเปนรางชัดเจนเห็น 
งาย จัดการงาย ไปสูส่ิงท่ีประณีตลึกซ้ึงมองไมเห็น ยากท่ีจะควบคุมจัดการ คือเร่ิมดวยฝกกาย วาจา เขา 
ไปหาจิต และปญญา 
        และดังนัน้ ไตรสิกขาจงึกาวจากระบบการทําหนาท่ีสัมพันธกันตลอดเวลาทุกๆ ขณะขององคมรรค 
ภายในตัวบุคคล ออกมาสูกระบวนการฝกอบรมชวงกวาง ซ่ึงจัดแบงเปนข้ันตอนเรียงลําดับตามบทบาท 
ขององคประกอบประเภทท่ีทําหนาท่ีออกหนาเดนชัดในข้ันตอนนั้นๆ โดยเร่ิมจากศีล ซ่ึงมุงฝกอบรมการ  
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แสดงออกทางกายวาจาท่ีเปนช้ันภายนอก เกี่ยวกับสังคม เปนข้ันหยาบแลวกาวตอไปสูสมาธิ ฝกอบรม 
จิตใจท่ีอยูภายในและละเอียดกวาเพื่อสนับสนุนการใชและการฝกปรือปญญาใหใชงานอยางไดผลดีท่ีสุด 
ตอไป 
        เปนอันวา ไตรสิกขาเปนระบบการฝกอบรมท่ีเปนเชิงปฏิบัติเต็มท่ี จัดไวเพื่อใชฝกคนในฐานะท่ีอยู 
ในสังคม หรือใชเปนระบบการฝกคนของสังคม หรือฝกคนในฐานะท่ีเปนมนุษยผูหนึ่ง จัดแบงข้ันตอน 
เปนชวงกวางๆ และเรียงลําดับโดยถือหลักส่ิงท่ีจะตองปฏิบัติเดนชัดเปนพิเศษในชวงนั้นๆ มีขอควรย้ําวา 
ไมวาผูศึกษาจะกําลังฝกอบรมอยูในชวงตอนใดของไตรสิกขา จะเปนข้ันศีลก็ตาม ข้ันสมาธิก็ตาม ข้ัน
ปญญา 
ก็ตาม การทําหนาท่ีขององคมรรค หรือการปฏิบัติองคมรรคทุกขอ ตั้งแตสัมมาทิฏฐิ ถึงสัมมาสมาธิ 
ยอมดําเนนิอยูเร่ือยไปตลอดเวลาทุกชวงตอน การกลาวออกมาวาเปนข้ันศีล ข้ันสมาธิ หรือข้ันปญญา เปน 
เพียงการบอกแจงวาในตอนนั้น กําลังเรงรัดใหระดมการฝกอบรมองคประกอบประเภทนั้นใหมากเปน
พิเศษ 
หรือวาในตอนน้ัน องคประกอบประเภทน้ันกําลังถูกเรียกออกมาใชงานมีบทบาทโดดเดนออกหนาองค 
ประกอบประเภทอ่ืน มองดใูนแงหนึ่ง เปนเหมือนวา มีระบบการฝก 2 ระบบคือ ระบบฝกจากขางนอก 
[๑และระบบฝกจากขางใน ท้ังสองระบบนี้กําลังทํางานประสานขานรับกันดวยดี และพระพุทธศาสนาก ็
ยอมรับความจริงของการฝกอบรมท้ังสองระบบนั้น] 
        การจัดข้ันตอนของไตรสิกขา สัมพันธกับการทํางานขององคมรรคอยางไร อาจเห็นชัดข้ึนไดดวยขอ 
อุปมา เปรียบเหมือนวา ชายผูหนึ่งขับรถยนตเดินทางไกลอันยาวนานจากหมูบานชนบทท่ีรายชายปาแหง 
หนึ่ง ผานเทือกเขาใหญสลับซับซอน ไปสูจุดหมายในใจกลางมหานครที่คับค่ังจอแจ ทางแบงไดเปน 3 
ชวงตอน คือ ชวงแรกเปนทางในชนบทยาวไกลแตเปนท่ีราบ ชวงกลางอยูบนเทือกเขา ทางลัดเลาะเลียบ 
ไปตามไหลเขาและหุบเหว มีท่ีคดเค้ียวสูงชันมากมายนาหวาดเสียวหวัน่กลัวอันตราย ชวงท่ีสาม เปนทาง 
ในมหานครเต็มไปดวยถนนหนทางตรอกซอยซอยนอยใหญ ตีกรามคับค่ัง ผูคนพลุกพลานจอแจนาหลง 
ทาง ผูไมชํานาญยากท่ีะคนหาท่ีหมาย ชายผูนี้ไมเคยขับรถมากอน เขาเร่ิมฝกดวยการลงมือเดินทางจริง 
โดยหวังวาทางยาวไกลมาก กวาจะถึงท่ีหมายเขาก็จะขับรถไดชํานาญ 
        สําหรับทางชวงท่ีหนึ่ง ชายผุนี้ตองฝกมือเทาใชกลไกอุปกรณการขับรถใหชํานาญ ระมัดระวังหลบ 
หลีกพื้นถนนที่ไมแนนและหลุมบอตางๆ จุดรวมงานของเขาในชวงนีมี้อยูเพยีงระวังรักษาปกติ คือ 
คุมใหการเคล่ือนไหวของรถเปนไปดวยด ีถาถนนราบเรียบดี เขาเองก็ถนัดใชอุปกรณตางๆ ดีแลว  
รถก็คงแลนตลอดไปโดยสะดวกสบาย 
        สําหรับทางชวงท่ีสอง ชายผูนั้นตองใชกําลังแรงและความระมัดระวังมาก คุมรถตามท่ีโคงเล้ียว 
ไหลเขาและเลียบของหุบเหวตองคอยผอนและเรงรถเวลาข้ึนลงทางท่ีลาดชัน และทรงตัวใหดี จดุรวม 



งานในชวงนี้ของเขาคือ ความเขมแข็ง การบังคับควบคุม ความมีสติตื่นตัวเต็มท่ีตลอดเวลา และมีความ 
{๑.ความขอนีจ้ะเห็นไดชัดเจนยิ่งข้ึน เม่ือพิจารณาตามหลักกัลยาณมิตรและ 
โยนิโสมนสิการท่ีจะกลาวขางหนา}  
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แนวแน ถามวาตอนน้ีเจาไมตองระวังการใชกลไกอุปกรณและคอยหลบที่หลุมบอและพื้นถนนท่ีไมแนน 
หรือ ตอบวาความระวังในเร่ืองเหลานี้ตองมีอยูดวยแลวในตัว และยิ่งสําคัญกวาชวงท่ีหนึ่งดวยซํ้าไป แต 
ถึงตอนน้ีเร่ืองเหลานี้ไมตองพูดถึงแลว เพราะถาถึงตอนน้ีเขายังใชกลไกอุปกรณไมชํานาญ หรือถนน
ขรุขระ 
นักเปนหลุมบอไมแนน เขาคงจะขับรถทุลักทุเลเต็มท่ี แทบไปไมไหว หรืออาจตองเลิกลมการเดินทาง 
ตอไปเสียเลยก็ได ส่ิงท่ีเขาจะใสใจพิเศษในตอนนี้ก็คือ ขอบถนน เสนแนว โคงเล้ียวและความเอียงเท 
ลาดชัน ตางหาก นอกจากนีแ้ลว การเดินทางชวงท่ีสองจะผานไปไดหรือไมได ยังอาจมีเหตุอ่ืนอีก เชน 
เม่ือเขาผานชวงท่ีหนึ่งมาถึงชวงท่ีสอง พอเห็นลักษณะของทางชวงท่ีสองแลว เกดิความหวาดหวั่น ใจไม 
สู อาจหยุดเลิกอยูแคนัน้หรือหันหลังกลับ หรือขับข้ึนมาแลว แตพลาดตกเหวเสียในระหวาง (เหมือนผู 
บําเพ็ญสมาธิเสียจริตหรือปฏิบัติผิดเขวออกนอกทางไป) หรือติดใจทัศนียภาพอันสวยงาม ณ จุดตางๆ 
เลยหยดุจอดรถลงช่ืนชมเพลินอยู ณ ท่ีนั้นเอง (เหมือนผูตดิใจฌานสมบัติ เปนตน) 
        สําหรับทางชวงท่ีสาม ถนนหนทางตรอบซอกซอย ทางแยก อาคารสถานท่ี ส่ิงประดับประดา เคร่ือง 
หมาย สัญญาณ แผนปายบอกถนน ซอย สถานท่ี ยานพาหนะอ่ืนๆ และผูคนสัญจรมากมายลานตาไป 
หมด ชายผูนัน้จะตองตาไว และรูเขาใจเคร่ืองหมายสัญญาณตางๆ อานขอความท่ีบอกตําแหนงแหงท่ี 
เปนตนได และรูจักกาํหนดท่ีเล้ียวแยกเปนตนไดดี มีเชาวนมีไหวพริบตัดสินใจไดรวดเร็วแมนยาํ จุดรวม 
งานของเขาในชวงนี้คือ การไมหลง 
        ทางชวงท่ีหนึ่ง บนท่ีราบ ซ่ึงเนนการระวังรักษาการเคล่ือนไหวใหเปนปกติ เทียบไดกับศีล ทาง 
ชวงท่ีสอง บนเทือกเขา ซ่ึงเนนความเขมแข็งบังคับควบคุมต่ืนตัวแนวแน เทียบไดกับสมาธิ ทางชวงท่ีสาม 
ในมหานคร ซ่ึงเนนความรูไวไมหลง เทียบไดกับปญญา จะเห็นวาแมทุกชวงจะเนนตางกัน แตก็มีองค 
ประกอบท่ัวไปของทางหมือนๆ กันโดยตลอด 
        นี้เปนการมองอยางกวางท่ีสุด เพื่อใหเหน็ภาพรวม สวนในการฝกอบรมหรือปฏิบัติจริง ลําดับข้ัน 
ตอนอยางนีด้ําเนินไปไดเร่ือยๆ เหมือนเปนข้ันตอนยอยซอนอยูในข้ันตอนใหญ คลายกับทางหลงสายยาว 
ท่ีมีชวงทางราบเรียบ ชวงโคงชัน ชวงซับซอน ชวงเรียบ ชวงโคงชัน ชวงซับซอน ฯลฯ ยอยๆ ซอนอยู 
ในระหวาง และความเปนไปเชนนี้ก็เปนขอยืนยนัถึงการประสานขานรับกัน ระหวางระบบการฝกจากขาง 
นอกของไตรสิกขา กับการทําหนาท่ีแหงองคธรรมภายในของมรรค คือ เม่ือประพฤติมีศีล ใจก็มีสมาธิ 
เม่ือใจมีสมาธิ การคิดก็ไดปญญา พอไดปญญาก็กลายเปนสัมมาทิฏฐิองคแรกของมรรค สัมมาทิฏฐิก็สง 
ทอดแกสัมมาสังกัปปะ ๆ กน็ําทางแกสัมมาวจา สัมมากมัมันตะ และสัมมาอาชีวะตามหลักความสัมพันธ 
ระหวางองคมรรค กลายเปนการชวยใหเกดิศีลแลวสืบทอดตอๆ กันไปอีก พรอมกับทําใหคุณภาพท้ัง 
[๑ของการฝกอบรมและท้ังขององคธรรมท้ังหลายประณีตเขมแข็งยิ่งข้ึนเร่ือยๆ.] 
        วงจรยอยของไตรสิกขาอยางนี้ มองคราวๆ จะเห็นเปนเหมือนการฝก 3 สวนท่ีดําเนินควบเคียงไป 



{๑.ดูคําอธิบายเพิ่มเติมในตอนวาดวยสัมมาทิฏฐิกับการศึกษา  
ในบท "องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา"}  
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ดวยกันตลอดเวลา ดังตัวอยางนคัมภีรวิสุทธิมัตต กลาวถึงการฝกเจริญอานาปานสติ คือกําหนดลมหายใจ 
เขาออก จับสาระไดวาขณะท่ีฝกอยูนั้นสังวรคือการควบคุมกิริยาอาการใหอยูในภาวะถนัดหรือเหมาะดี 
ท่ีสุดแกงาน เปนอธิสีลสิกขา การทําจิตใจใหตั้งม่ันแนวแน (อยูกับงานคืออารมณท่ีกําหนด) เปนอธิจิตต- 
สิกขา การใชปญญา หรือความรูความเขาใจท่ีเกดิข้ึนเปนไปอยูในเวลานั้น [๑เปนอธิปญญาสิกขา] 
        ไตรสิกขานี้ เรียกวาเปน พหุลธัมมิกถา คือ คําสอนธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงบอย และมี 
พุทธพจนแสดงความตอเนื่องกันของกระบวนการฝกอบรมท่ีเรียกวาไตรสิกขาดังนี้ 
        "ศีลเปนอยางนี้ สมาธิเปนอยางนี้ ปญญาเปนอยางนี้ สมาธิท่ีศิลบมแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงฆ 
มาก ปญญาท่ีสมาธิบมแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก จิตท่ีปญญาบมแลว ยอมหลุดพนจากอาสวะ 
โดยส้ินเชิง คือ[๒ จากกามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ"]         
        ความัมพนัธแบบตอเนือ่งกันของไตรสิกขานี้ มองเห็นไดงายแมในชีวิตประจําวนั กลาวคือ เม่ือ 
มีความบริสุทธ์ิในทางความประพฤติ เช่ือม่ันในความบริสุทธ์ิของตน ไมหวาดตอการลงโทษ ไมสะดุง 
ระแวงตอการประทุษรายของคูเวร ไมหวั่นใจเสียวใจตอเสียงตําหนหิรือความรูนึกไมยอมรับของสังคม 
และไมมีความฟุงซานวุนายใจ เพราะความรูสึกเดือดรอนรังเกียจในความผิดของตนเอง จิตใจจึงจะปลอด 
โปรงสงบแนวแนมุงม่ันตอส่ิงท่ีคิด คําท่ีพูด และการท่ีทําได ยิ่งจิตไมฟุงซาน สงบ มุงม่ัน แนวแนเทาใด 
การคิดการพินจิพิจารณา การรับรูส่ิงตางๆ ก็ยิ่งชัดเจน แลนและคลองตัว เปนผลดีในทางปญญามากข้ึน 
เทานั้น ขออุปมาในเร่ืองนี้ เหมือนเม่ือน้ําไมถูกกวนคนพดัหรือเขยา สงบน่ิง ผงฝุนตางๆ ก็นอนกนหายขุน 
น้ําก็ใส เม่ือน้ําใสก็มองเห็นส่ิงตางๆ ไดชัดเจน ในการปฏิบัติธรรมช้ันสูงข้ึนไปที่ถึงข้ันจะใหเกิดญาณ 
รูแจงเหน็จริง จนกําจดัอสวกเิลสได ก็ยิ่งตองการจิตท่ีสงบนิ่ง ผองใส มีสมาธิแนวแนยิ่งข้ึนไปอีก ถึง 
ขนาดระงับการรับรุทางอายตนะตางๆ ไดหมด เหลืออารมณท่ีกําหนดไวทําการแตเพียงอยางเดียว เพื่อ 
กําจัดกวาดลางตะกอนท่ีนอนกนท้ังหลาย ไมใหมีโอกาสขุนอีกตอไป 
        [๓ไตรสิกขา บางคร้ังพระพุทธเจาทรงแสดงเปนคําสอนภาคปฏิบัติ แบบท่ีเขาใจงายๆ และ 
ชาวพุทธมักนาํมาอางกันบอยๆ ดังปรากฏเปนสวนสําคัญอยูในหลักโอวาทปาติโมกข (คําสอน 
ท่ีเปนหลักใหญของพระพุทธเจา) มี 3 ขอคือ] 
        1.  สพฺพปาปสฺส อกรณ        การไมทําความช่ัวทั้งปวง 
        2.  กุสลสฺสูปสมฺปทา        การบําเพ็ญความดีใหเพยีบพรอม 
{๑. ดู วิสุทธิ, 2/61} 
{๒. ที.ม. 10/111/143} 
{๓. ที.ม. 10/54/57; ขุ.ธ.25/24/39; การจัดเขาไตรสิกขา  
พึงพิจารณาจาก ที.อ.2/97 และ ธ.อ.6/100, ที.อ.วา ขอท่ี 1  
ไดแกสีลสังวร ขอท่ี 2 ไดแกสมถะและวิปสสนา คือ สมาธิและ 



ปญญานั่นเอง ขอท่ี 3 ไดแกอรหัตตผล แต ธ.อ. ถือเอาเพียงชําระจิต 
ใหสะอาดจากนิวรณ 5 เปนการชําระจิตใหผองใส ถาถือตามท่ีมา 
2 แหงนี้ ก็จัดขอ 1 เปนศีล (จดัเกินกวานี้ก็มีแงใหจัดได) ขอ 2  
เปนสมาธิ และปญญา ขอ 3 เปนสมาธิและปญญา  
(จัดเปนวิมุตติดวยก็ได) อยางไรก็ดี วิสุทธิ.1/6 จัดเทียบงายๆ วา 
ขอ 1 = ศีล ขอ 2 = สมาธิ ขอ 3 = ปญญา ตามลําดับ}  
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        3.  สจิตฺตปริโยทปน        การทําจิตของตนใหผองใส 
        ควรกลาวย้ําถึงความสําคัญของสัมมาทิฏฐิหรือองคธรรมฝายปญญาไวเปนพเิศษวา ระบบการ 
ปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนา ไมวาจะมองในแงของมรรคหรือไตรสิกขาก็ตาม ลวนเร่ิมตนดวยปญญา 
และจบลงดวยปญญา สําหรับไตรสิกขา แมจะมีศีลเปนขอแรก แตความจริงก็ตองอาศัยพื้นฐานความเขา 
ใจเกีย่วกับส่ิงท่ีจะลงมือปฏิบัติเปนตนทุนไวกอน ซ่ึงไดแกมีสัมมาทิฏฐินั่นเอง แตเพราะความรูความเขา 
ใจเบ้ืองตนนี้ เปนเพียงการรูวาทางไหนตนจะพึงไป และตั้งตนท่ีไหนเทานั้น จึงไมจดัเปนข้ันตอนของ 
ระบบการฝกอบรมแบบชวงกวางของไตรสิกขา เม่ือผูปฏิบัติมีความรูความเขาใจหรือความเช่ือถูกตองเปน 
พื้นฐานตนทุนอยูแลว ก็เร่ิมการฝกอบรมท่ีความประพฤติทางกาย วาจาและอาชีวะ (ศีล)กอน เม่ือศีล 
พรอมดีแลว กฝ็กขั้นประณีตข้ึนมาถึงการฝกอบรมทางจิต (สมาธิ) จนถึงข้ันสุดทาย คืออบรมปญญาใหแก 
กลาจนพนจากอวิชชา 
        ความจริง ปญญานั้นเจริญงอกงามข้ึนเร่ือยๆ ตลอดกระบวนการฝกอบรม เบ้ืองตนความรูความเขา 
ใจท่ีเรียกวาสัมมาทิฏฐิ อาจเปนเพียงความเชื่อตามเหตุผลกอน แตในระหวางการฝกอบรมตอๆ มา ความ 
รูความเขาใจหรือความเช่ือท่ีมีไวเปนทุนเดมินั้น ก็จะคอยๆ เจริญเพิ่มพนูและชัดเจนยิง่ข้ึนโดยลําดับ ดวย 
อาศัยการรูจักคิด การไตรตรอง สอบสวนพิจารณา การรูเห็นประจักษผลการปฏิบัติท่ีเกิดมีในระบบการ 
ฝกอบรม และการท่ีอินทรียตางๆ แกกลายิง่ข้ึน จนในท่ีสุดปญญาก็จะเจริญถึงข้ันรูเขาใจส่ิงท้ังหลายตาม 
ความเปนจริง ถึงข้ันหลุดพน บรรลุนิพพานได คือความรูความเขาใจ หรือความเช่ือตามเหตุผล กลายมา 
เปนการรูการเห็นดวยปญญาของตนจริงๆ โดยสมบูรณดงับาลีท่ีวา [๑ "มัชฌิมปฏิปทานี้เปนญาณกรณี  
(สรางการรู) จกัขุกรณี (สรางจักษุคือการเหน็) เปนไปเพื่อความสงบ เพือ่ความตรัสรูเพื่อนิพพาน"]  
จึงเห็นไดวา ตอนทายของมรรคก็จบลงดวยปญญา ซ่ึงเปนองคธรรมตัวการท่ีมีบทบาทเดนชัดใน 
การทําใหบรรลุท่ีหมายโดยนัยนี้ตอจากมรรคมีองค 8 บางแหงทานจึงเพิ่มองคประกอบเขาไปอีก 
2 ขอคือ สัมมาญาณะ (ความรูชอบ เทียบกบั ญาณกรณี จกัขุกรณี) และสัมมาวิมุตติ [๒(หลุดพนชอบ 
เทียบกับความสงบ ฯลฯนิพพาน] ตามแนวนี้ สัมมาทิฏฐจิึงเปนเหมือนสะพานสําหรับทอดขามจาก 
อวิชชาไปสูวิชชา เม่ือมีวิชชาก็เกิดสัมมาญาณะ และยอมหลุดพนเปนสัมมาวิมุตติ 
        มีองคมรรคอยู 3 ขอท่ีมีบทบาทสําคัญ ตองเกี่ยวของและปฏิบัติรวมพรอมกันไปกับองคมรรคขอ 
อ่ืนๆ ทุกขอ คือ สัมมาทิฏฐิ (ความเหน็หรือเขาใจถูกตอง) สัมมาวายามะ (ความเพยีรพยายามท่ีถูกตอง) 
และ สัมมาสติ (สติท่ีถูกตอง) เหตุท่ีตองปฏิบัติรวมกับขออ่ืนอยูเสมอนัน้ เห็นไดงายๆ ดวยการเปรียบ 
{๑        ดู ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตามท่ีมาซ่ึงอางไวแลว} 
{๒        เพิ่มหวัขอท้ังสองนี้ (สัมมาญาณะ กับ สัมมาวิมุตติ) ตอเขาไปกบัมรรค 
รวมเปน 10 เรียกสัมมัตตะ หรือ อเสกขธรรม 10 ดู ที.ปา.11/362/286; 475/342 
(อรรถกถาวา สัมมาญาณ หมายถึง ผลญาณ และปจจเวกขณญาณ ดู ม.อ.1/260;  



องฺ.อ.2/319; สัมมาญาณก็คือสัมมาทิฏฐิข้ันสุดทายนั่นเอง ดู ม.อ.3/544; องฺ.อ.3/424)}  
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เทียบกับการเดินทาง สัมมาทิฐิ เปนเหมือนไฟสองทางหรือเข็มทิศ ใหเห็นทางและมั่นใจในทางอันถูก 
ตองท่ีจะนําไปสูจุดหมาย สัมมาวายามะ เปนเหมือนการออกแรงกาวไป หรือการใชแรงผลักดันใหเคล่ือน 
ไป สวนสัมมาสติ เปนเหมือนเคร่ืองบังคับ ควบคุม ระวัง ใหการเดินทางอยูในเสนทาง ถูกจังหวะ และ 
หลบหลีกพนภัย [๑การปฏิบัติข้ันศีลก็ตาม สมาธิก็ตาม ปญญาก็ตาม จึงตองอาศัยองคมรรค 3 ขอนี้อยู 
ทุกข้ันตอน] 
 
ความกาวหนาในมรรคา 
        สัมมาทิฏฐิ แปลวา ความเห็นชอบ หรือเห็นถูกตอง ถาใหความหมายแนวโลกียกว็าเหน็ถูกตองตาม 
คลองธรรม [๒ถาใหความหมายแนวโลกุตระก็วา เห็นถูกตองตามความเปนจริง] คือเห็นตรงตามสภาวะ
หรือ 
ตามเหตุปจจัย ความหมายของสัมมาทิฏฐินี้ จะไดกลาวถึงในตอนทีว่าองคประกอบของมรรคโดยเฉพาะ 
ในตอนนี้ ควรทราบความหมายเพียงคราวๆ พอใหเขาใจเร่ืองท่ีกําลังพูดถึง ข้ึนตนทีเดียว สัมมาทิฏฐิใน 
ความหมายท่ีวา ความเหน็หรือแมแตความเชื่อถูกตองตามคลองธรรม เชน เช่ือวาทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว 
เปนตน กเ็พียงพอท่ีจะทําใหเร่ิมปฏิบัติธรรมได เพราะเม่ือเช่ือหรือเห็นเชนนั้นแลว กย็อมพรอมท่ีจะ 
ประพฤติปฏิบัติดี เขาสูการฝกอบรมชวงแรกในระดับศีลของไตรสิกขา อยางไรก็ดี บุคคลท่ีมีสัมมาทิฏฐิ 
เพียงข้ันนี้ มักจะเนนหนักอยูแกคการปฏิบัติข้ันศีล (อยางท่ีพูดในภาษาไทยวาอยูแคระดับของศีลธรรม) 
ไมคอยกาวตอไปสูข้ันสมาธิและปญญา ดังจะเห็นวาทานมักแสดงความหมายอยางนี้สําหรับสัมมาทิฏฐิใน 
ธรรมจริยา หรือกุศลกรรมบถ 10 ประการ ซ่ึงเปนการปฏิบัติมรรคในระดับสามัญ ควาหมายท่ีกวาง 
ออกไปสักหนอย แมจะไมไดกําหนดอะไรชัดเจนลงไป แตก็เขากับแนวของการปฏิบัติตามมรรคท้ังหมด 
ไดแกความหมายวา ความเขาใจสภาพปญหา รูสาเหตุท่ีจะตองจดัการแกไข รูจักจุดหมายและแนวทางการ 
ปฏิบัติ พอเปนพื้นฐานท่ีจะเร่ิมลงมือปฏิบัติได คลายกับท่ีเคยกลาวไวแลววา รูวาตนจะไปไหน รูวาทาง 
ไหนจะไปทีน่ัน้ และทางนัน้จะไปต้ังตนเดนิทางไดท่ีใด สวนความหมายท่ีกวางท่ีสุด ก็คือความรูความ 
เขาใจถูกตองตามความเปนจริง ไดแก มองเห็นส่ิงท้ังหลายตามสภาวะของมัน และเหน็ความเปนไปของ 
ส่ิงท้ังหลายตามธรรมดาแหงเหตุปจจยัของมัน ความหมายแนวน้ี กินความคลุมถึงความหมายแบบอ่ืนๆ 
ท้ังหมด เชน รวมถึงการเหน็สภาพปญหา มองเห็นกระบวนการแหงเหตุปจจัยท่ีเปนสาเหตุ มองเหน็ 
 ื่ทางตามภาวะท่ีมันเปนทางเปนตน และเปนความหมายของสัมมาทิฏฐิในแงท่ีจะเจริญเพิ่มพูนชัดเจน 
ยิ่งข้ึน เร่ือยๆ ไป ตลอดมรรคาแหงการปฏิบัติ อยางท่ีวา ยิ่งปฏิบัติ ก็ยิ่งรู หรือยิ่งทําไป ก็ยิ่งรูไป  
จนทําสําเร็จกรู็หมด 
        เทาท่ีกลาวมา เหน็ไดแลววา สัมมาทิฐิ เปนจุดเร่ิมตนหรือเปนตัวนํา ในการดําเนินตามมรรคาแหง 
มัชฌิมาปฏิปทา และเปนตัวยนืท่ีมีบทบาทอยูตลอดเวลาทุกข้ันตอนของการปฏิบัติ อยางไรก็ดี ระหวาง 



{๑. เร่ืององคมรรค 3 ขอ เกิดรวมกับองคมรรคขออ่ืนๆ ดู มหาจัตตารีสกสูตร  
ม.อุ. 14/252-281/180-189} 
{๒. ดู ความหมาย สัมมาทิฏฐิท่ีเปนโลกียะ และโลกุตระ  
ในบทวาดวยองคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา}  
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การดําเนินมรรคาตลอดสายน้ี สัมมาทิฐิ มิใชเพียงเปนท่ีอาศัย หรือเปนตัวสนับสนนุองคมรรคขออ่ืนๆ 
ฝายเดียวเทานัน้ แตตวัสัมมาทิฐิเอง ก็ไดรับความอุดหนุนจากองคมรรคขออ่ืนๆ ดวย ยิ่งการดําเนินตาม 
มรรคกาวหนาไปเทาใด สัมมาทิฐิก็ยิ่งอบรมบมตัว ใหแข็งกลาชัดเจนมีกําลังบริสุทธ์ิมากข้ึนเพยีงนัน้ และ 
ในท่ีสุด กก็ลายเปนตัวการสําคัญท่ีนําเขาถึงจุดหมายปลายทางของมรรคา จนกลาวไดวาสัมมาทิฐิเปนท้ัง 
จุดเร่ิมตนและปลายสุดของมรรคา 
        การท่ีสัมมาทิฐิเจริญคล่ีคลายขยายตัวมาตามลําดับในระหวางมรรคาเชนนี้ สองความในตัววา สัมมา- 
ทิฐิในลําดับหรือข้ันตอนตางๆ ของการปฏิบัตินั้น มีความแตกตางกนัโดยคุณภาพตามลําดับหรือตามข้ัน 
ตอนนั้นๆ สัมมาทิฐิท่ีมีเมื่ออยู ณ จดุเร่ิมตน ยอมมีคุณภาพ ตางจากสัมมาทิฐิท่ีมีเมื่อถึงปลายทาง สัมมา- 
ทิฐิท่ีจุดเร่ิมตนทีเดียวก็ดี ท่ีสุดทางก็ดี อาจมีลักษณะจําเพาะตัวท่ีแตกตางจากลักษณะท่ัวไปของสัมมา 
ทิฐิตามความหมายท่ัวไป กลาวคือสัมมาทิฐิท่ีจุดเร่ิมตนอาจยังมีลักษณะไมพรอมสมบูรณ ท่ีจะควรนับวา 
เปนสัมมาทิฐิตามความหมายของคํา และสัมมาทิฐิท่ีสุดทางอาจมีคุณสมบัติแปรเปล่ียนพิเศษออกไป 
จนควรเรียกช่ือเปนอีกอยางหน่ึงตางหาก การแยกคําเรียกจึงมีประโยชนในกรณีนี้ และโดยท่ีสัมมาทิฐิ 
เปนลักษณะหนึ่งของปญญา คํารวมท่ีเหมาะในท่ีนี้จึงควรไดแกคกวา "ปญญา" ซ่ึงหมายความวา ปญญา 
เจริญข้ึนตามลําดับของการฝกอบรมในมรรคานี้ ปญญาท่ีเจริญตามลําดับข้ันนี้ แตละข้ันตอนท่ีสําคัญมี 
ลักษณะและช่ือเรียกพิเศษอยางไร ควรพจิารณาตอไปสักเล็กนอย 
        กลาวตามระบบมัชฌิมาปฏิปทา พอจะวางลําดับสังเขปของการเจริญปญญาไดวา 
        สําหรับคนสามัญท่ัวไปท่ีตองเรียนรูดวยอาศัยคําแนะนําส่ังสอนจากผูอ่ืน กระบวนการฝกอบรมจะ 
เร่ิมตนดวยความเช่ือในรูปใดรูปหนึ่งกอน ซ่ึงทางพระพุทธศาสนาเรียกวา ศรัทธา ศรัทธานี้อาจเปนความ 
เช่ือเพราะพอใจในเหตุผลเบ้ืองตนของคําสอนนั้น และหรือความเช่ือในความมีเหตุผล หรือลักษณะอัน 
สมเหตุสมผลนาไววางใจของตัวผูสอนเอง จากนั้น จึงมีการรับฟงคําสอน การศึกษาอบรม เกิดกความ 
เขาใจเพ่ิมพูนข้ึน มองเห็นเหตุผลท่ีถูกตองดวยตนเอง ซ่ึงเรียกคราวๆ วาสัมมาทิฐิ เม่ือความเห็นความ 
เขาใจนี้ เพ่ิมพนูและแจมแจงชัดเจนข้ึนตามลําดับ ดวยการลงมือปฏิบัติหรือพิสูจนดวยประสบการณจน 
กลายเปนการรูการเห็นประจักษ ก็นับวาปญญาไดเจริญมาถึงข้ันท่ีเรียกวา เปนสัมมาญาณะ ซ่ึงเปนข้ันท่ี 
พนจากความเชื่อ (ศรัทธา) และพนจากความเขาใจดวยเหตุผล (ทิฐิ) ใด ๆ ท้ังส้ิน เปนข้ันสุดทางและเขา 
ถึงจุดหมาย คือความหลุดพนเปนอิสระ ซ่ึงเรียกวา สัมมาวิมุตติ ลําดับความเจริญของปญญานี้ อาจเขียน 
ใหเขาใจงายๆ ดังนี ้
                        ศรัทธา-->สัมมาทิฏฐิ-->สัมมาญาณะ-->สัมมาวิมุตติ 
        ตามกระบวนธรรมน้ี เร่ิมแรกทีเดยีวปญญามีอยูเพยีงในรูปแฝง หรือตัวประกอบของศรัทธากอน 
แลวเจริญเปนตัวเองข้ึนตามลําดับ จนเม่ือถึงข้ันสุดทาย เปนสัมมาญาณะ ปญญาจะเดนชัดบริสุทธ์ิเปน  
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ตัวแท สวนศรัทธาจะไมเหลืออยูเลย เพราะถูกปญญาแทนท่ีโดยส้ินเชิง เม่ือถึงข้ันนี้เทานั้น การตรัสรู 
หรือการหลุดพนจึงมิได กระบวนการนี้ จะไดเห็นตอไปตามลําดับ 
        ขอนาสังเกตเปนพเิศษ คือ ศรัทธาท่ีปรากฏเขามาในกระบวนธรรมน้ี หมายถึงศรัทธาเพื่อปญญา 
หรือศรัทธาท่ีนําไปสูปญญาเทานั้น จึงตองเปนความเช่ือท่ีประกอบดวยปญญา หรือเช่ือเพราะมีความ 
เขาใจในเหตุผลเปนมูลฐาน (เปนอาการวตีศรัทธา หรือ ศรัทธาญาณสัมปยุต) มิไดหมายถึงความเช่ือ 
แบบมอบใจปลงปญญาใหไป โดยไมตองพิจารณาเหตุผล (มูลิกาศรัทธทา หรือ ศรัทธาญาณวิปยุต) 
        อยางไรกต็าม ความท่ีวามาน้ี เปนการมองดูกระบวนการพัฒนาปญญา หรือความเจริญงอกงามของ 
สัมมาทิฐิ ในแงท่ีเร่ิมตนจากศรัทธาอยางเดยีว ซ่ึงนับวาไมครบถวน ความจริงวาตามหลักธรรม อัจฉริย- 
บุคคลบางคนสรางเสริมปญญาของตนไดโดยไมตองอาศัยศรัทธาตอผูอ่ืน ทานเหลานั้นใชแตความรูจักคิด 
รูจักมองส่ิงท้ังหลายตามสภาวะและตามเหตุปจจัย [๑ท่ีเรียกวาโยนิโสมนสิการอยางเดยีว แลวกพ็ัฒนา 
ปญญาใหเจริญงอกงามข้ึนจนรูเขาใจท่ัวถึงซ่ึงสัจธรรม] แมแตคนสามัญท่ีเร่ิมตนดวยศรัทธา ปญญา 
ของเขาจะเจริญงอกงามตอไปได ก็ตองอาศัยโยนิโสมนสิการของเขาเองดวย ลําพังศรัทธาอยางเดียว 
จะทําใหปญญาเจริญข้ึนจนถึงท่ีสุดไมได โดยเฉพาะปญญาข้ันโลกุตระท่ีหยั่งรูสัจธรรมกําจัดกเิลส 
ส้ินเชิง [๒จะเกิดข้ึนไมไดหากขาดโยนิโสมนสิการ] แมศรัทธาท่ีถูกตองพึงปรารถนา ก็คือศรัทธา 
ท่ีเช่ือมโยงหรือกระตุนใหเกดิโยนิโสมนสิการ โดยนัยนี้ กระบวนธรรมท่ีครบถวนจงึควรเขียนใหมดังนี ้
                ศรัทธา 
                    |                        -->สัมมาทิฏฐิ-->สัมมาญาณะ-->สัมมาวิมุตติ 
                โยนโิสมนสิการ 
        รวมความวา มีปจจยั 2 อยางท่ีชวยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ คือ ศรัทธา ซ่ึงหมายถึงการไวใจในปญญา 
ของผูอ่ืน หรืออาศัยปญญาของคนอ่ืน โดยผานทางคําแนะนําส่ังสอนเปนตนของเขา เปนการเร่ิมตนจาก 
ปจจัยภายนอก และโยนิโสมนสิการ ซ่ึงหมายถึงความรูจกัคิด หรือคิดเปน คิดถูกวิธีของตัวบุคคลนั้นเอง 
เปนการเร่ิมตนจากปจจัยภายใน คําวา ศรัทธา ยังไมเล็งถึงตัวแหลงท่ีมาของความรูแทจริง เปนเพยีงคุณ 
ธรรมภายในท่ีเช่ือมโยงบุคคลไวกับปจจัยภายนอก ตวัปจจัยภายนอกท่ีเปนแหลงแทจริง ก็คือ คนอ่ืน คน 
ท่ีชักจูงใหเช่ือถือ หรือคําแนะนําส่ังสอนของคนอ่ืน เรียกเปนคําศัพททางพุทธศาสนาวา ปรโตโฆสะ 
{๑        ม.อ.2/467 วา พระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจา ตรัสรูโดยใช 
โยนิโสมนสิการอยางเดียวเปนปจจยัของสัมมาทิฏฐิ  (เคยอางแลว)} 
{๒        อุทาน อ.135 วา ปรโตโฆสะ (วิธีการแหงศรัทธา) เปนปจจยั 
ใหเกดิโลกิยสัมมาทิฏฐิ โยนโิสมนสิการ เปนปจจยัใหเกดิโลกุตรสัมมาทิฏฐิ}  
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ปรโตโฆสะ นี้ นอกจากชวยใหเกดิศรัทธา เปนวิธีสรางสัมมาทิฏฐิ โดยออมแลว ยังอาจกระตุนใหบุคคล 
ใชโยนิโสมนสิการโดยตรงทีเดียวก็ได ดวยเหตุนี้ทานจึงแสดงแหลงหรือปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ไว 2 อยาง 
คือ เสียงจากผูอ่ืนที่เรียกวา ปรโตโฆสะ เปนปจจยัภายนอก และการรูจกัคิดท่ีเรียกวา โยนิโสมนสิการ เปน 
ปจจัยภายใน 
        พระพุทธศาสนาย้ํานักถึงความสําคัญของสัมมาทิฏฐิ  เพราะคนท่ัวไปแมแตชาวพุทธเองมักไมเอา 
ใจใสองคธรรมขอนี้ใหมากเทาท่ีควร แมเม่ือมองเห็นความสําคัญของสัมมาทิฏฐิแลว ก็มักเอาใจใสกันอยู 
เพียงแคความสําคัญขององคธรรมนั้น พูดเนนย้ําแกกันถึงความสําคัญของสัมมาทิฏฐิ ไมกาวตอไปอีก 
จึงจําเปนตองกระตุนเตือนวา สัมมาทิฏฐิสําคัญมากก็จริง แตส่ิงสําคัญยิ่งกวาก็คือ จะทําใหสัมมาทิฏฐิ  
นั้นเกดิข้ึนไดอยางไร ดังนัน้กอนจะกลาวถึงองคประกอบตางๆ ของมรรค จึงขอพูดเร่ืองปจจัยของสัมมา- 
ทิฏฐินําหนา.  
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                                                   บันทึกพิเศษทายบท 
                                                สําหรับผูสนใจเชิงวิชาการ 
 
บันทึกท่ี 1 : การจัดธรรมจริยาเขาในไตรสิกขา 
        พึงสังเกตวา ใน องฺ.ตกิ.20/557-8/346-8 ทานจัดองคธรรมขอ 8 และ 9 ของธรรมจริยา 
(อนภิชฌาและอพยาบาท) เปน จิตตสัมปทา แสดงวาอยูในฝายอธิจิตตสิกขา คือสมาธิ  
(ธรรมจริยา 7 ขอแรก เปนสีลสัมปทา ขอ 10 เปนทิฏฐิสัมปทา); การท่ีทานจัดเชนนี้  
ก็เพราะอนภิชฌาและอพยาบาทเปนธรรมตรงขามกับนิวรณ 2 ขอแรก คืออภิชฌาและ 
พยาบาท (อภชิฌาในแงท่ีเปนนิวรณมีความหมายเทากับกามฉันทะ และใชแทนท่ี 
กามฉันทะอยูเสมอ ที.สี.9/324/257 และท่ีมาท้ังหมดซ่ึงอางแลวในขอ 3 วาดวย 
พรหมจรรยท่ีสําเร็จผล ขางตน) การละนิวรณ 5 ได เปนบุพภาคของการบรรลุ 
อัปปนาสมาธิ และเขาถึงฌาน (สมาธิขณะที่ละนิวรณ 5 ได ทานจดัเปนอุปจารสมาธิ)  
การมีอนภิชฌาและอพยาบาทคือการมีธรรมคูปรับสําหรับละนิวรณ 2 ขอตน จึงนับไดวา 
เปนสวนหนึ่งแหงการฝกตนในการสรางสมาธิ หรืออยูในสวนบุพภาคของสมาธิ  
สวนเหตุผลท่ีจะจดัธรรมเหลานี้เขาในฝายสมาธิหรือปญญา มีอยูเพียงวา  
ภาวะจิตท่ีมีอนภิชฌาและอพยาบาทกด็ี การทําใหอนภิชฌาและอพยาบาท 
มีข้ึนในจิตก็ดี จิตเปนฝายอธิจิตตสิกขาคือฝายสมาธิ ความดําริหรือนึกคิด 
ท่ีประกอบดวยอนภิชฌาและอพยาบาทนัน้ จัดเปนสัมมาสังกัปปะ เปนฝาย 
อธิปญญาสิกขา หรือฝายปญญา ในท่ีนี้มุงเอาความหมายในแงของความดําริ 
หรือนึกคิดท่ีประกอบดวยธรรม 2 อยางนั้น จึงไดจดัเขาเปนสัมมาสังกัปปะ  
(ดูนยั วภิงฺค.อ.98) ดังแสดงแลวขางตน แตถาตัดเอาเฉพาะองคธรรมลวนๆ  
คือตัวอนภิชฌาและอพยาบาท กเ็ปนจิตตสัมปทาดังท่ีอางในเบ้ืองแรก; 
        พึงสังเกตอีกอยางหนึ่งวา ในระดับกรรมบถนี้ ยังโลภติดใจของคนอ่ืน  
แตยังไมถึงกับคิดจองจะเอามาเปนของตนก็ยังไมเสีย หรือเกิดความโกรธ 
ข้ึนแตยังไมถึงกับคิดรายอยากใหเขาพินาศวอดวาย กย็ังไมเสีย  
(ดู ที.อ.3/314; ม..1/277; ส.อ.2/187; สงฺคณี อ.185; นิท.อ.1/145) 
บันทึกท่ี 2 : การเรียกช่ือศีล 5 และธรรมจริยา 10 
        ศีล 5 เปนคํารุนหลังสักหนอย ในพระไตรปฎกมีใชนอยแหง และใชในกรณ ี
ท่ีไมแจกแจงหัวขอ เปนทํานองช่ือเรียกใหจํากนังายๆ หรือไมเปนหลักวิชามากนัก  
เทาท่ีพบมีใน วินย.7/262/117 กลาวถึงศีล 5 แตไมแจงหวัขอ และในขุ.ปฏิ.31/91/67  



กลาวถึงศีล 5 แตพอแจงหวัขอกลายเปนกศุลกรรมบถ 10 ไป ตอมาในชั้นอรรถกถา 
และหลังจากนัน้จึงเรียกศีล 5 กันดื่นข้ึน สวนคําเดิมท่ีเรียกศีล 5 ในพระไตรปฎก 
ไดแกคําวา ธรรม 5 บาง สิกขาบท 5 บาง แจงแตหวัขอไวไมเรียกช่ือรวมบาง;  
ท่ีเรียกสิกขาบท 5 ไดแก ที.สี.9/234/187; ที.ป.11/286/247;  
องฺ.ปฺจก.22/179/236; อภิ.ว.ิ35/767-774/388-396; นอกจากน้ัน 
เรียกวา ธรรม 5 บาง สุกกรรมบาง การไมมีภัยเวร 5 บาง เปนความหมาย 
ของความมีศีลสําหรับอุบาสกบาง เรียงแตหัวขอ ไมมีช่ือเรียกรวมบาง ดังนี้  
ส.สฬ.18/483/303; องฺ.ปฺจก.22/145/191; 171-4/227-9; 178/233;  
264/307; 32/37; องฺ.ติก.20/519/290; องฺ.สตฺตก.23/115/223; ขุ.ม.29/764/470; 
ม.ม.13/417/383; ส.นิ.16/152/83; ส.ม.19/1575/489;  
ที.ม.10/15/14=ม.อุ.14/366/249; ที.ปา.11/208/209; 
องฺ.จตุกฺก.21/53/75; 99/130; 235/319; 201/296 = อภิ.ปุ.36/104/180;  
ขุ.อิติ.25/252/279; อภิ.วิ.35/986/511; และเปนสวนหนึ่งของคิหิวัตร  
หรือ คหัฏฐวัตร ใน ขุ.สุ.25/353/402 
        สวนกุศลกรรมบถหรือธรรมจริยา 10 มีช่ือเรียกมากมายหลายอยาง 
และท่ีเรียงแตหัวขอไวครบชุดแตไมเรียกช่ือรวมก็มีเปนอันมาก บาลีท่ีบรรจุ 
คําสอนเร่ืองนี้มากท่ีสุดคือ องฺ.ทสก.24/156-202/267-332  
(แหงเดียวยาว 65 หนา นอกจากน้ีมี ที.สี.9/211/176; ที.ม.10/305/359;  
ที.ปา.11/47/81; 53/89; 360/284; ม.มู.12/485/523; 527/569; 
ม.ม.13/473/434; 619/562; ม.อุ.14/202-8/147; 603/390;  
ส.สฬ.18/600/385; 619/396; 665/429;  
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องฺติก.20/257-560/346-350; 598/383; องฺ.จตุกฺก.21/54/78;  
204/301; 264/341; ขุ.ม.29/42/43; 53/53 = 973/619; 387/261;  
อภิ.วิ.35/930/492; 1028/528; อภิ.ปุ.36/105-6/182-4 
        นอกจากนี้ มีศีลตามแนวองคมรรค (=ธรรมจริยา 7 ขอแรก) คือ  
ที.ม.10/299/348; ม.อุ.14/148/113; 704/454; ส.ม.19/1459/443;  
องฺ.จตุกฺก.21/81-2/108; 203/300; อภิ.วิ.35/165/136; 573/317;  
1009/518 หรือตามแนวกรรมกิเลส 4 คือ ท่ี.ปา.11/175/195;  
ม.ม.13/380/360; องฺจตุกฺก.21/64/92; องฺ.ฉกฺก.22/352/483;  
อภิ.วิ. 35/969/508 
 
บันทึกท่ี 3 : ความหมายของคําวาศีลธรรม 
        ไดมีบางทานพยายามขยายความหมายของคําวา ศีลธรรม ใหกวางขวาง  
เชน ใหแปลศลีธรรมวาศีลและธรรม ซ่ึงจะทําใหศีลธรรมคลุมคําสอนในทางพุทธศาสนา 
ไดท้ังหมด แตความรูสึกของคนท่ัวไปหายอมขยายตามไปดวยไม เชนเม่ือนึกถึงศีลธรรม  
ก็ไมอาจนกึไปถึงการฝกสมาธิ การเจริญสติปฏฐาน การพิจารณาสังขารธรรมโดยไตรลักษณเปนตน 
การขยายความหมายน้ัน จึงทําไดเพยีงในข้ันความเพยีรเชิงวิชาการเทานั้น สวนความหมาย 
ท่ีเขาใจกนัท่ัวไป ก็คงอยูเพียงข้ันท่ีตองแปลศีลธรรมวา ธรรมข้ันศีล หรือธรรมคือศีล  
แมพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก็ใหความหมายพียงแตวาความประพฤติท่ีดท่ีีชอบ  
คําวาศีลธรรมอยางท่ีเขาใจกนันี้ จะขยายกนัอยางไรก็คงอยูเพียงในขอบเขตของหมวดธรรมท่ี 
เรียกวา กุศลกรรมบถ 10 ซ่ึงมีช่ืออีกอยางหนึ่งวา ธรรมจริยา ดังท่ีเคยกลาวถึงมาแลวในตอนกอน  
บางทีถาหันไปใชคําวาธรรมจริยา อาจจะเหมาะกนัดกีระมัง (พึงสังเกตวา คําวาศีลธรรม 
แมจะมีตนศัพทอยูในบาลีสันสกฤต แตก็เปนคําไทยเกิดข้ึนในภาษาไทย มีในภาษาไทย  
และใชกนัอยูในประเทศไทยเทานั้น จึงเกิดปญหาในการแสดงความหมายข้ึนในภายหลัง;  
ไทยเราในปจจุบันใหคําศีลธรรม ตรงกับ moral หรือ morality ในภาษาอังกฤษ แตยังไมพบ 
ประเทศใดอ่ืน แปลคําอังกฤษท้ังสองนั้นวาศีลธรรม คงแปลเพียงวา ศีล หรือ สีล เทานั้น) 
        อนึ่ง การแปลศีลวาขอหาม เบ้ืองแรกก็มุงเพื่อใหเขาใจกันงายๆ สําหรับชาวบาน 
ท่ัวไปหรือสําหรับการศึกษาข้ันตนๆ แตตอมาเกิดมีการติดในคําแปลนี้ บางทีถึงกับ 
ยึดเอาวาขอหามเปนความหมายของศีลไปจริงๆ ทําใหความเขาใจเกีย่วกับศีล 
คับแคบและคลาดเคล่ือน มองแตดานลบอยางเดยีว ความจริง แมแตศีลระดับวินยั  
อยางวินยัของพระสงฆก็มีท้ังฝายละเวนและขอกําหนดใหทํา เชน การเขารวม 



ประชุมทําสังฆกรรม การทําหนาท่ีเกีย่วกบักิจของสวนรวม เชน ภัตตุเทศก  
ก็เปนเร่ืองศีล หรือในระดับคนท่ัวไป การประพฤติมีความเคารพออนนอม  
การขวนขวายชวยเหลือรับใช ก็เปนเร่ืองศีล (ดู ที.อ.3/246; อิติ.อ.269;  
สงฺคณี อ.263; สงฺคห.29) นอกจากนี้ เม่ือพดูถึงศีล มักมองขามเร่ืองการ 
ทํามาหาเล้ียงชีพท่ีเปนสวนสําคัญอยางหนึ่งของศีลไปเสีย ท้ังหมดนี้ลวน 
ทําใหความเขาใจเกีย่วกับศีลคับแคบลง   ดังนั้น เม่ือพูดถึงศีลพึงคอยระวัง 
ขยายความรูสึกใหกวาง ครอบคลุมสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ 
ใหหมดดวย (ความประพฤติดีงามสุจริต นับวาเปนคําแปลท่ีดีอยางหนึ่งของศีล) 
บันทึกท่ี 4 : ความหมายตามแบบแผน ของไตรสิกขา 
        ไตรสิกขา ถาแปลตามรูปศัพท และตามแบบแผนแทๆ  จะไดความหมายดังนี ้
        1. อธิศีลสิกขา สิกขาคือศีลอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมในทางความประพฤติอยางสูง 
        2. อธิจิตตสิกขา สิกขาคือจิตอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมจิตใหเกดิสมาธิอยางสูง 
        3. อธิปญญาสิกขา สิกขาคือปญญาอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมปญญาเพ่ือใหเกดิ 
ความรูแจงอยางสูง 
        บาลีเดิมแสดงคําจํากัดความไตรสิกขาสําหรับพระภกิษุเทานัน้ คือ 
อธิศีลสิกขา = ปาติโมกขสังวรศีล, อธิจิตตสิกขา= ฌาน 4, อธิปญญาสิกขา = การรูอริยสัจจ บาง  
การประจักษแจงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ ท่ีไรอาสวะบาง (องฺ.ติก.20/529-530/303)  
คัมภีรนิทเทสขยายความเพ่ิมออกเล็กนอย (ขุ.ม.29/242/181; ขุ.จู.30/92/25); คัมภีรปฏิสัมภิทา-  
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มัคคใหความหมายกวางๆ มุงเอาอธิศีล ท่ีความสํารวมหรือสังวร อธิจิตตท่ีความไมฟุงซาน 
อธิปญญาท่ีการเห็นหรือเขาใจถูกตอง (ขุ.ปฏิ.31/91/69); วินย.อ.1/290 วา สิกขา 3  
นี้มิใชหมายเอาเพียงศีล 5 ศีล 10 สมาบัติ 8 หรือความเขาใจตามหลักกรรมทําดีไดด ี
ทําช่ัวไดช่ัวเทานั้น เพราะศีลสมาธิปญญาขนนั้น พระพุทธเจาจะอุบัตหิรือไมก็ยอมมีผูสอน 
ได แตสิกขา 3 หมายถึง ศีล สมาธิ ปญญา ชนิดท่ีมีข้ึนตอเม่ือพระพุทธเจาอุบัติเทานั้น 
คือ อธิศีล = ปาติโมกขสังวรศีล, อธิจิตต = จิตประกอบดวยสมาบัติ 8 ท่ีเปนบาทแหง 
วิปสสนา, อธิปญญา = วิปสสนาญาณท่ีกําหนดไตรลักษณได; ในความหมายสูงสุดทาน 
ถือวาศีล สมาธิ ปญญาข้ันโลกุตระจึงจะเปนอธิศีล อธิจิตต อธิปญญา แตความหมายอยางนี ้
คงใชในกรณีจาํกัดมาก; บางคร้ังทานผอนลงมาวา ศีลท่ีผูประสงคนิพพานสมาทาน จะเปน 
ศีล 5 หรือศีล 10 ก็ตามก็เปนอธิศีล สมาบัติ 8 ก็เปนอธิจิตต (เชน ที.อ.3/251) 
โดยเฉพาะเม่ือพระพุทธเจาตรัสเกี่ยวกับอธิศีลสําหรับคฤหัสถ 
(เชน องฺ.ปฺจก.22/235/292; องฺ.สตฺตก.23/27/26 และผูอ่ืนกลาว องฺ.ติก.20/567/360)  
อรรถกถาจะอธิบายวา หมายเพียง ศีล 5 หรือไมก็ศีล 10 (องฺ.อ.2/316; 3/101,199); 
บางคร้ังคําวา "อธิ" ก็หมายเพียงวา ยิ่งกวา หรือสูงกวากนัโดยการเปรียบเทียบ เชน 
ศีล 10 เปนอธิศีลเม่ือเทียบกบัศีล 5 รูปาวจรจิตเปนอธิจิตต เม่ือเทียบกับกามาวจรจิต ฯลฯ  
(องฺ.อ.2/283); กลาวโดยสาระก็คือ ศีล สมาธิ ปญญา ท่ีปฏิบัติถูกตองตามหลักการของ 
พุทธศาสนา เปนไปเพื่อความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม; ผูสนใจความหมายเพิ่มอีก 
อาจดู วนิย.อ.3/56; อุ.อ.320; องฺ.อ.2/300; 3/125 เปนตน; สวนการจดัองคมรรค 
เขาในไตรสิกขา ทานแสดงไวใน วภิงฺค.อ.158; ปฏิส.อ.237 เหมือนกนักับท่ีจัดเขาใน 
ธรรมขันธ 3. 
        ในสมัยอรรถกถา ทานนิยมแสดงสิกขา 3 ในแงท่ีเปนระดับข้ันตางๆ ของการละกิเลสคือ 
        1. ศีล เปนวีติกกมปหาน (เปนคร่ืองละวีตกิกมกเิลส คือกิเลสอยางหยาบ 
ท่ีเปนเหตุใหลวงละเมิดออกมาถึงกายวาจา) 
        2. สมาธิ เปนปริยุฏฐานปหาน (เปนเคร่ืองละปริยุฏฐานกิเลส คือกิเลสอยางกลาง 
ท่ีเรารุมอยูในจิตใจ ซ่ึงบางทานระบุวาไดแก นิวรณ 5) 
        3. ปญญา เปนอนุสยปหาน (เปนเคร่ืองละอนุสยกิเลส คือกิเลสอยางละเอียด 
ท่ีแอบแนบนอนคอยอยูในสันดานรอแสดงตัวในเม่ือไดเหตุกระตุน ไดแกอนุสัย 7) 
        นอกจากนี้ ทานยังไดแสดงในแงอ่ืนๆ อีก เชน ศีลเปนตทังคปหาน  
สมาธิเปนวิกขัมภนปหาน ปญญาเปนสมุจเฉทปหาน ศีลเปนเคร่ืองละทุจริต  
สมาธิเปนเคร่ืองละตัณหา ปญญาเปนเคร่ืองละทิฏฐิ ดังนี้เปนตน (ดู วินย.อ.1/22 = 



ที.อ. 1/26 = สงฺคณี อ.29; วิสุทธิ.1/7; วินย.ฏีกา 1/115; วสุิทธิ. ฎีกา 1/31)  
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ตอนท่ี 5 : ชีวติควรเปนอยูอยางไร 
บุพภาคของการศึกษา 1: 
ปรโตโฆสะท่ีดี = กัลยาณมิตร                                                                                        2 
                                                                                                                   บทท่ี 17 
                                                บุพภาคของการศึกษา 
                                                            หรือ 
                                             บุพนิมิตแหงมัชฌิมาปฏิปทา 
        สัมมาทิฏฐิ เปนองคประกอบสําคัญของมรรค ในฐานะท่ีเปนจุดเร่ิมตนของการปฏิบัติธรรม หรือ 
เปนข้ันเร่ิมแรกในระะการศึกษาตามหลักการของพระพทุธศาสนา และเปนธรรมท่ีตองพัฒนาให 
บริสุทธ์ิ ชัดเจน เปนอิสระมากข้ึนตามลําดับ จนกลายเปนการตรัสรูในท่ีสุด ดังกลาวแลว ดังนัน้ 
การเสริมสัมมาทิฏฐิจึงเปนส่ิงสําคัญยิ่ง 
        มีขอความในพระไตรปฎก แสดงหลักการสรางเสริมสัมมาทิฏฐิไวดังนี ้
        [๑"ภกิษท้ัุงหลาย ปจจยัเพ่ือความเกิดข้ึนแหงสัมมาทิฏฐิ มี 2 ประการดังนี้ คือ ปรโตโฆสะ และ 
โยนิโสมนสิการ"] 
        1.  ปรโตโฆสะ = เสียงจากผูอ่ืน การกระตุนหรือชักจูงจากภายนอก เชน การส่ังสอน แนะนํา 
การถายทอด การโฆษณา คําบอกเลา ขาวสาร ขอเขียน คําช้ีแจง อธิบาย การเรียนรูจากผูอ่ืน ในท่ีนี ้
หมายเอาเฉพาะสวนท่ีดีงามถูกตอง เฉพาะอยางยิ่งการรับฟงธรรม ความรู หรือคําแนะนําจากบุคคล 
ท่ีเปนกัลยณมิตร (hearing or learning from others; inducement by others) 
        ขอแรกนี ้เปนองคประกอบฝายนอก ไดแกปจจยัทางสังคม อาจเรียกงายๆ วา วิธีแหงการ 
ศรัทธา 
        2.  โยนิโสมนสิการ = การทําในใจโดยแยบคาย = การใชความคิดถูกวิธี ความรูจักคิด คิดเปนหรือ 
คิดอยางมีระเบียบ หมายถึง การรูจักมอง รูจักพิจารณาส่ิงท้ังหลาย โดยมองตามท่ีส่ิงนั้นๆ มันเปนของ 
มัน และโดยวธีิคิดหาเหตุผล สืบคนถึงตนเคา สืบสาวใหตลอดสาย แยกแยะส่ิงนั้นๆ หรือปญหานัน้ๆ 
ออก ใหเห็นตามสภาวะ และตามความสัมพันธสืบทอดแหงปจจยั โดยไมเอาความรูสึกดวยตัณหา 
อุปาทานของตนเขาจับ (analytical reflection; reasoned or systematic offention) 
        ขอสองนี้ เปนองคประกอบฝายภายใน ไดแกปจจัยภายในตัวบุคคล อาจเรียกงายๆ วา วิธีการแหง 
ปญญา 
{๑. องฺ.ทุก.20/371/110; และดู ม.มู.12/497/539; สวนปจจยัใหเกิดมจิฉาทิฏฐิก็มี 2  
ตรงขามจากน้ีคือ ปรโตโฆสะ (ท่ีไมถูกตอง) และอโยนิโสมนสิการ (องฺ.ทสก.24/93/201)}  
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        มีพุทธพจนแสดงปจจยัท้ังสองนี้ในภาคปฏิบัติของการฝกอบรม เนนความสําคัญอยางควบคูกัน 
ดังนี ้
        [๑1. "สําหรับภิกษุยังตองศึกษา...เรามองไมเห็นองคประกอบภายนอกอ่ืนใดมีประโยชนมาเทา 
ความมีกัลยาณมิตรเลย" 
        2.  "สําหรับภิกษุผูยังตองศึกษา...เรามองไมเห็นองคประกอบภายในอ่ืนใดมีประโยชนมาก 
เทาโยนิโสมนสิการเลย"] 
        ปจจัยท้ังสองอยางนี้ ยอมสนับสนุนซ่ึงกันและกัน สําหรับคนสามัญซ่ึงมีปญญาไมแกกลา ยอม 
ตองอาศัยการแนะนําชักจูงจากผูอ่ืน และคลอยไปตามคําแนะนําชักจูงท่ีฉลาดไดงาย แตก็ตองฝกหดั 
ใหสามารถใชความคิดอยางถูกวิธีดวยตนเองไดดวย จึงจะกาวหนาไปถึงท่ีสุดได สวนคนท่ีมีปญญาแกกลา 
ยอมรูจักใชโยนิโสมนสิการไดดีกวา แตกระน้ันก็อาจตองอาศัยคําแนะนําท่ีถูกตองเปนเคร่ืองนําทางใน 
เบ้ืองตน และเปนเคร่ืองชวยสงเสริมใหกาวหนาไปไดรวดเร็วยิ่งข้ึนในระหวางการฝกอบรม 
        การสรางเสริมสัมมาทิฐิดวยปจจยัอยางท่ี 1 (ปรโตโฆสะ) ก็คือ วิธีการท่ีเร่ิมตนดวยศรัทธา และ 
อาศัยศรัทธาเปนสําคัญ เม่ือนํามาใชปฏิบัติในระบบการศึกษาอบรม จงึตองพิจารณาที่จะใหไดรับการ 
แนะนําชักจูงส่ังสอนอบรมท่ีไดผลดีท่ีสุด คือ ตองมีผูส่ังสอนอบรมท่ีเพียบพรอมดวยคุณสมบัติ มีความ 
สามารถ และใชวิธีการอบรมส่ังสอนท่ีไดผล ดังน้ันในระบบการศึกษาอบรม จึงจํากัดใหไดปรโตโฆสะ ท่ี 
มุงหมายดวยหลักท่ีเรียกวา กลัยาณมิตตตา หรือการมีกัลยาณมิตร สวนปจจัยอยางท่ี 2 (โยนิโสมนสิการ) 
เปนตักหลักการใชปญญา ซ่ึงจะตองพจิารณาวาควรใชความคิดใหถูกตองอยางไร เม่ือนําปจจยัท้ังสองมา 
ประกอบกัน นับวากัลยาณมิตตตา เปนองคประกอบภายนอก และโยนิโสมนสิการเปนองคประกอบ
ภายใน 
ถาตรงขามจากน้ี คือ ไดผูไมเปนกัลยาณมิตร ทําใหประสบปรโตโฆสะท่ีผิดพลาด และใชความคิดผิดวิธี 
เปนอโยนิโสมนสิการ ก็จะไดรับผลตรงขาม คือเปนมิจฉาทิฐิไปได 
        ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ 2 ประการนี้ มีหลักการบางอยางท่ีควรทราบ ดังตอไปนี ้
                                        1.  ปรโตโฆสะ - กัลยาณมิตร 
                                                วิธีการแหงศรัทธา 
        ปรโตโฆสะ หรือเสียงจากผูอ่ืน ท่ีจะใหเกิดสัมมาทิฏฐิได ก็คือ เสียงท่ีดีงาม เสียงท่ีถูกตอง เสียง 
ท่ีบอกกลาวช้ีแจงความจริง มีเหตุผล เปนประโยชน เฉพาะอยางยิ่งท่ีเกิดจากความรักความปรารถนาด ี
เสียงดีงามถูกตองเชนนี้ เกิดจากแหลงท่ีดี คือคนดี คนมีปญญา คนมีคุณธรรม คนเชนนี้ทางธรรม 
เรียกวา [๒สัตบุรุษ] บาง บัณฑิตบาง ถาคนดีคือสัตบุรุษ หรือบัณฑิตนี้ ไปทําหนาท่ีชวยเหลือแนะนาํ 
{๑        ขุ.อิติ.25/194-5/236-7; เทียบ ส.ม.19/518,520/141-2} 
{๒        ตามบาลีเปน สัปปุริส จะเขียนอยางลูกคร่ึงเปน สัปปุรุษ หรือ สัปบุรุษ ก็ได  



สัตบุรุษนี้ถามาคูกับอริยะทานใหอริยะหมายถึงพระพุทธเจา  
สัตบุรุษหมายถึงพระปจเจกพุทธเจา และตถาคตสาวก หรือพระสาวกท้ังหลาย  
หรือท้ังอริยะและสัตบุรุษมีความหมายเทากันก็ได (เชน ม.อ.1/28,32;  
ส.อ.2/306,310; นิทฺ.อ.2/306,310; สงฺคณี อ.503,507) ถาสัตบุรุษ 
มาลําพังก็หมายถึงพระพุทธเจาลงมาท้ังหมด (เชน ที.อ.3/276,328;  
องฺ.อ.2/378) คําวาบัณฑิตก็ใชไดตั้งแตพระพุทธเจาลงมา (เชน ขุททก.อ.140;  
สุติต.อ.2/92) วาโดยท่ัวไป อริยะ สัตบุรุษ และบัณฑิตใชในความหมายท่ีคาบ 
เกี่ยวกัน บางทีก็ใชแทนกัน แตถาจะเอาหลักตามพุทธพจน บัณฑิตคือผูบรรลุอรรถะ 2  
ดังกลาวในตอนกอน (นัยอ่ืนยังมีอีก) สัตบุรุษคือผูมีคุณสมบัติดังจะกลาวตอไป}  
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ส่ังสอนชักนําสัมมาทิฏฐิใหแกผูอ่ืน กเ็รียกวาเขาทําหนาท่ีเปนกัลยาณมิตร แตบุคคลผูแสวงสัมมาทิฏฐิ 
ไมจําเปนตองรอใหสัตบุรุษหรือบัณฑิตมาหาตน ตรงขา เขายอมกระตือรือรนท่ีจะไปหา ไปปรึกษา 
ไปสดับฟง ไปขอคําแนะนําช้ีแจงส่ังสอน เขารวมหมูอยูใกล ตลอดจนศึกษาแบบอยางแนวทางจาก 
บัณฑิตหรือสัตบุรุษนั้นเอง การกระทําของเขาอยางนี้เรียกวา [๑การเสวนาสัตบุรุษ หรือคบหาคนดี]  
แตไมวาสัตบุรุษจะมาทําหนาท่ีให หรือบุคคลนั้นจะไปคบหาสัตบุรุษเองก็ตาม ในเม่ือมีการยอมรับ 
หรืออิทธิพลตอกันเกดิข้ึนแลว ก็เรียกวาเขามีกัลยาณมิตร และเรียกภาวะนี้วา กัลยาณมิตตตา  
แปลวา ความมีกัลยาณมิตร 
        กัลยาณมิตร มิไดหมายถึงเพื่อนท่ีดีอยางในความหมายสามัญเทานัน้ แตหมายถึงบุคคล 
ผูเพียบพรอมดวยคุณสมบัติท่ีจะส่ังสอน แนะนํา ช้ีแจง ชักจูง ชวยบอกชองทาง หรือเปน 
ตัวอยางใหผูอ่ืนดําเนนิไปในมรรคาแหงการฝกฝนอบรมอยางถูกตอง ในคัมภีรวิสุทธิมัคค  
ทานยกตัวอยางเชน [๒พระพุทธเจาพระอรหันตสาวก ครู อาจารย และทานผูเปนพหสููตทรง 
ปญญา สามารถส่ังสอนแนะนําเปนท่ีปรึกษาได แมจะออนวัยกวา]  
        ในกระบวนการพฒันาปญญา ความมีกัลยาณมิตรนี้ จัดวาเปนระดบัความเจริญปญญา 
ในข้ันศรัทธาสวนในระบบการศึกษาอบรม ความมีกัลยาณมิตรควรมคีวามหมายครอบคลุม 
ท้ังดวยบุคคลผูอบรมส่ังสอนเชน พอแม ครู อาจารย เปนตน ท้ังคุณสมบัติของผูสอน  
ท้ังหลักการ วธีิการ อุปกรณ อุบายตางๆ ในการสอน และการจัดดําเนนิการตางๆ  
ทุกอยางท่ีผูมีหนาท่ีใหการศึกษาและจะพงึจัดทําเพื่อใหการศึกษาอบรมไดผลดี ตลอดจน 
หนังสือ ส่ือมวลชน บุคคลตัวอยาง เชน มหาบุรุษ หรือผูประสบความสําเร็จโดยธรรม และ 
ส่ิงแวดลอมทางสังคมท้ังหลายท่ีดีงาม เปนประโยชน เทาท่ีจะเปนองคประกอบภายนอก 
ในกระบวนการพัฒนาปญญญาน้ันได 
 
ความสําคัญของการมีกัลยาณมิตร 
        "ภิกษุท้ังหลาย เม่ือดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณข้ึนมากอนเปนบุพนิมิตร ฉันใด 
ความมีกัลยาณมิตรก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิต แหงการเกิดข้ึนของอริยอัษฏางคิกมรรค แกภกิษุ  
ฉันนั้น ภิกษุผูมีกัลยาณมิตร พึงหวังส่ิงนีไ้ด คือ จักเจริญ จักทําใหมาก [๓ซ่ึงอริยอษฎางคิกมรรค"] 
{๑. ตามบาลีเปน สัปปุริสสังเสวะ หรือ สัปปุริสูปสังเสวะ หรือ สัปปุริสูปสสยะ  
หรือ สัปปุริสูปนิสสยะ หรือ สัปปุริสเสวนา หรือ บัณฑติเสวนา กไ็ด.} 
{๒. ดู วิสุทธิมัคค 1/123-125 (คัมภีรนีแ้สดงตัวอยางในกรณีของการเรียนสมาธิภาวนา)} 
{๓. ส.ม.19/129/36, ฯลฯ}  
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        "ดูกรอานนท ความมีกลัยาณมิตร...เทากับเปนพรหมจรรยท้ังหมดทีเดียว เพราะวา 
ผูมีกัลยาณมิตร...  พึงหวังส่ิงนี้ได คือ เขาจกัเจริญ จักทําใหมากซ่ึงอริยอัษฎางคิกมรรค" 
        [๑"อาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร เหลาสัตวผูมีชาติเปนธรรมดา ยอมพนจากชาติ  
ผูมีชราเปนธรรมดายอมพนจากชรา ผูมีมรณะเปนธรรมดา ยอมพนจากมรณะ ผูมีโสกะ  
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสเปนธรรมดา ยอมพนจาก โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส  
และอุปายาส"] 
        [๒"ภกิษท้ัุงหลาย เม่ือดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงเงินแสงทองเปนบุพนิมิตมากอน 
ฉันใด ความีกลัยาณมิตร ก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิต แหงการเกิดข้ึนของโพชฌงค 7  
แกภกิษุฉันนั้น ภิกษุผูมีกัลยาณมิตร พึงหวังส่ิงนี้ได คือ จักเจริญ จักทําใหมากซ่ึงโพชฌงค] 
        [๓"เราไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมสักอยางหนึ่ง ท่ีเปนเหตุใหกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ เกิดข้ึน 
หรือใหอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เส่ือมไป เหมือนความมีกัลยาณมิตรเลย เม่ือบุคคลมี 
กัลยาณมิตร กศุลธรรมท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเส่ือมไป"] 
        [๔"เราไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมสักอยาง ท่ีเปนไปเพือ่ประโยชนยิ่งใหญ]...ท่ีเปนไปเพื่อ 
[๕ความดํารงมั่นไมเส่ือมสูญ ไมอันตรธานแหงสัทธรรม] เหมือนความมีกัลยาณมิตรเลย" 
        [๖"โดยกาํหนดวาเปนองคประกอบภายนอก เราไมเล็งเห็นองคประกอบอ่ืน 
แมสักขอหนึ่งท่ีเปนไปเพื่อประโยชนยิ่งใหญ เหมือนความมีกัลยาณมิตรเลย"]  
        [๗"สําหรับภิกษุผูเปนเสขะ ยังไมบรรลุอรหัตผล ปรารถนาความเกษมจากโยคะ 
อันยอดเยี่ยม เราไมเล็งเห็นองคประกอบภายนอกอยางอ่ืนแมสักอยางหนึ่ง ท่ีมี 
ประโยชนมากเหมือนความมีกัลยาณมิตรเลย ภกิษุผูมีกัลยาณมิตร ยอมกาํจัดอกุศลได  
และยอมบําเพญ็กุศลใหเกดิข้ึน"] 
        "ภิกษุผูมีกัลยาณมิตร...พึงหวังส่ิงนีไ้ด คือ 
        1.  จักเปนผูมีศีล สํารวมระวังในปาติโมกข สมบูรณดวยอาจาระและโคจร ฯลฯ 
        2.  จักเปนผู (มีโอกาสไดยินไดฟง ไดรวมสนทนาอยางสะดวกสบาย) ตาม 
                ความปรารถนา ในเร่ืองตางๆ ท่ีขัดเกลาอุปนิสัย ชําระจิตใจใหปลอดโปรง คือ  
                เร่ืองความมักนอย ฯลฯ เร่ืองการบําเพ็ญเพียร เร่ืองศีล เร่ืองสมาธิ เร่ืองปญญา  
                เร่ืองวิมุตติ เร่ืองวมุิตติญาณทัสสนะ 
        3.  จักเปนผูตั้งหนาทําความเพียร เพือ่กําจัดอกุศลธรรม และเพื่อบําเพ็ญกุศลธรรม 
                ใหเพียบพรอม จกัเปนผูแข็งขัน บากบ่ันม่ันคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม 
{๑        ส.ม.19/5-11/2-5, ฯลฯ} 
{๒        ส.ม.19/411/112} 



{๓        องฺ.เอก.20/72/16} 
 ู{๔        องฺ.เอก.20/96/20} 
{๕        องฺ.เอก.20/128/25} 
{๖        องฺ.เอก.20/112/22; เทียบ ส.ม.19/520/142} 
{๗        ขุ.อิติ.25/195/237}  
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        [๑4.  จักเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาท่ีเปนอริยะ หยั่งรูถึงความเกดิความดับ 
                ชําแรกกิเลส นําไปสูความสูญส้ินแหงทุกข"] 
        บาลีท่ียกมาอางนี้ เนนความสําคัญของความมีกัลยาณมิตรสําหรับพระภิกษุ เพราะเปน 
พุทธพจนท่ีตรัสกะพระภิกษุ สวนในดานคําสอนสําหรับคนท่ัวไป โดยเฉพาะชาวบาน ยิ่งมี 
หลักธรรมและพุทธภาษิตท่ีย้ําถึงความสําคัญของการคบหา และการเสวนาคนดีเพ่ิมจากนี ้
อีกมากมาย เชน ความมีกัลยาณมิตรเปนขอธรรมอยางหนึ่งท่ีเปนไปเพือ่บรรลุฏฐธัมมิกัตถะ 
[๒(ประโยชนโลกน้ี)] [๓การคบคนช่ัวเปนอบายมุข] 
[๔การคับมิตรและปฏิบัติถูกตองตอมิตรเปนหลักอยางหนึ่งในคําสอนเร่ืองทิศ 6]  
[๕การรูจักเลือกคบคนตามหลักมิตรแทมิตรเทียม] [๖การเสวนาสัตบุรุษ เปนขอธรรมหน่ึงในจักร] 
[๗เปนขอธรรมหน่ึงในวุฒิธรรม 4][๘และในโสตาปตติยงัคะ 4]  
[๙ความมกีัลยาณมิตรเปนขอธรรมหน่ึงในนาถกรณธรรม หรือธรรมท่ีทําใหคน 
พึ่งตนได 10 ประการ] ในชาดกซ่ึงเปนคําสอนสําหรับคนทุกช้ันทุกประเภทโดยเฉพาะชาวบาน ก็มี 
[๑๐เร่ืองราวและสุภาษิตแนะนําเกีย่วกับการคบหาหรือการเสวนาเปนจาํนวนมาก] นอกจากนัน้ ยังมีธรรม 
{๑        องฺ.นวก.23/205,207/365,370' ขุ.อุ.25/88/127} 
{๒        องฺ.อฏฐก.23/144/289} 
{๓        ที.ปา.11/184/198; องฺ.อฏฐก.23/144/292} 
{๔        ที.ปา.11/202/204} 
{๕        ที.ปา.11/186-197/199-202} 
{๖        ธรรมนําชีวิตสูความเจริญรุงเรือง ดุจลอนํารถสูท่ีหมาย, 
และเปนพหุการธรรม (ธรรมมีอุปการะมาก) ที.ปา.11/400/293;  
องฺจตุกฺก.21/31/41} 
{๗        ธรรมเคร่ืองเจริญปญญา หลักการพฒันาปญญา, องฺ.จตุกฺก.21/248/332;  
มีอุปการะมากสําหรับมนุษยทุกคน,องฺ.จตุกฺก.21/249/332} 
{๘        คุณสมบัติท่ีจะทําใหเปนโสดาบัน, ส.ม.19/1429/434} 
{๙        หลักนีต้รัสแกภิกษ,ุ เชน ที.ปา.11/357/281;466/334; องฺ.ทสก.24/17/25} 
{๑๐        เร่ืองท่ีเดนคือ นกแขกเตาสองพี่นอง (สัตติคุมพชาดก,  
ขุ.ชา.27/2142/435; ชา.อ.7/77);  
มะมวงรสวิเศษ (ทธิวาหนชาดก, ขุ.ชา.27/21/67; ชา.อ.3/134);  
มากับคนเล้ียง (ศิริทัตตชาดก, ขุ.ชา.27/217/65; ชา.อ.3/219);  
ชางแปรนิสัย (มหิลามุขชาดก, ขุ.ชา.27/26/9; ชา.อ.1/279);  



นกพิราบกับกา (กโปตชาดก; ขุ.ชา.24/42/14;  
ชา.อ.2/11; ขุ.ชา.27/825/185; ชา.อ.4/513;  
โลลชาดก; ขุ.ชา.27/421/111; ชา.อ.4/110);  
สุนัขจิ้งจอกกบัลูกสิงโต (มดนชชาดก, ขุ.ชา.27/976/212; ชา.อ.5/124);  
ไกกับเหยีย่ว (กุกกฺฏชาดก, ขุ.ชา.27/1422/290; ชา.อ. 5/494);  
นอกจากนี้พึงดู มิตตามิตตชาดก (ขุ.ชา.27/243/71; ชา.อ.3/173;  
ขุ.ชา.27/1713/340; ชา.อ.5/143); 
พยัคฆชาดก (ขุ.ชา.27/415/111; ชา.อ.4/103);  
กุนตินีชาดก (ขุ.ชา.27/670/158; ชา.อ.4/395);  
มหาสุวราชชาดก (ขุ.ชา.27/1226/255; ชา.อ.5/350);  
กุสนาฬิชาดก (ขุ.ชา.27/121/39; ชา.อ.2/311);  
กรุงคมิคชาดก (ขุ.ชา.27/261/76; ชา.อ.3/203)  
มหาอุกกุสชาดก (ขุ.ชา.27/1891/371; ชา.อ.6/265) เปนตน  
และมีสุภาษิตเกี่ยวกับการคบหาแทรกอยูในเร่ืองท่ีไมวาดวยการเสวนาโดยตรงอีกมาก}  
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ภาษิตเกี่ยวกับเร่ืองนี้กระจายอยูท่ัวๆ ไปในพระสุตตันตปฎก ขอยกมาดูเปนตัวอยาง 
        [๑"การไมคบคนพาล การคบบัณฑิต และการบูชาคนควรบูชา นี่เปนอุดมมงคล"] 
        [๒"คบคนเชนใด ก็เปนคนเชนนั้น"] 
        [๓"ผูใด แมมิไดทําความช่ัว แตเกลือกล้ัวกับผูทําบาป, ผูนั้นยอมพลอยถูก 
ระแวงในกรรมช่ัว และเส่ือมเสียชื่อเสียงยิง่ๆ ข้ึน"] 
        [๔"ผูคบคนเลว ยอมพลอยเลวลง] 
        [๕"ผูใดหอปลาเนาดวยใบคา ใบคายอมเหม็นกล่ินปลาคละคลุง,  
การเกลือกล้ัวคนพาลยอมมีผลอยางนั้น 
        "ผูใดหอกฤษณาดวยใบไม ใบไมนัน้ยอมพลอยมีกล่ินหอมฟุง,  
การเสวนานกัปราชญยอมมีผลอยางนั้น"] 
        [๖"ปราชญยอมแนะนําส่ิงท่ีควรแนะนํา ไมชวนทําส่ิงไมเปนเร่ือง"] 
        [๗"พึงมองเห็นคนมีปญญา ท่ีชอบช้ีโทษ พูดจาขมข่ี เสมือนเปนผูบอกขุมทรัพย  
คนเชนนั้นเปนบัณฑิตควรคบได, คบคนเชนนั้น มีแตดข้ึีน ไมเลวลง"] 
        [๘"พึงแนะนําตักเตือนเถิด พึงพรํ่าสอนเถิด พึงหามปรามจากความช่ัวเถิด, 
คนท่ีทําเชนนัน้ยอมเปนท่ีรักของสัตบุรุษ ไมเปนท่ีรักของอสัตบุรุษ"] 
        [๙"ธีรชน อยูรวมดวยเปนสุข เหมือนสมาคมแหงญาติ"] 
        [๑๐"เดินรวมกัน 7 กาว ก็นับวาเปนมิตร, เดินรวมกนั 12 กาว ก็นบัวาเปนสหาย,  
อยูรวมกนัสักเดือนหนึ่งหรือคร่ึงเดือน ก็นบัวาเปนญาติ, ถานานกวานัน้ไป ก็เหมือนเปนตัวเอง] 
        [๑๑"มีญาติพวกพองมาก ยอมเปนการดี เหมือนหมูไมมากหลายในกลางปา,  
ตนไมท่ีข้ึนอยูในโดดเดี่ยว ถึงจะงอกงามใหญโตเทาใด ลมก็พัดใหโคนลงได"] 
        [๑๒"ถาไดสหายผูมีปญญาปกครองตน พึงพอใจมีสติเท่ียวไปกับเขา,  
ถาไมไดสหายท่ีมีปญญาปกครองตนพึงเท่ียวไปคนเดยีว และไมพึงทําความช่ัว"] 
{๑        ขุ.ขุ.25/6/3; ขุ.สุ.25/318/376} 
{๒        ขุ.อิติ.25/254/283; ขุ.ชา.27/2152/437; 28/862/303} 
{๓        ขุ.อิติ.25/254/283} 
{๔        องฺ.ตฺก.20/465/158} 
{๕        ขุ.อิติ.25/254/283; ขุ.ขา.27/2152/437; 28/862/303} 
{๖        ขุ.ชา.27/1819/355} 
{๗-๘ ขุ.ธ.25/16/25} 
{๙        ขุ.ธ.25/25/42} 



{๑๐        ขุ.ชา.27/83/27} 
{๑๑        ขุ.ชา.27/74/23} 
{๑๒ ขุ.ธ.25/33/58}  
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        [๑"ควรคบมิตรท่ีเปนพหูสูต ผูทรงธรรม ผูโอฬารดวยความดี มีปฏิภาณ,  
คร้ันรูจักประโยชนท่ีมุงหมายกําจดัความสงสัยไดแลว จึงควรเท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรด"] 
        [๒"การฟงธรรมตามกาล...การสนทนาธรรมตามกาล นี่เปนอุดมมงคล"] 
        [๓"คนข้ึนแพนอยไปในมหาสมุทร พึงจมเสีย ฉันใด แมแตสาธุชน อาศัยคนเกียจคราน 
ก็ยอมจมลงได ฉันนั้น, เพราะฉะน้ัน ควรเวนหางคนเกยีจคราน มีความเพียรทรามอยางนั้นเสีย พึง 
อยูรวมกับเหลาบัณฑิตผูสงัด ผูเปนอารยะ ผูมีใจเด็ดเดี่ยว เพงพินิจ ผูเรงระดมความเพียรเปนนิตย"] 
        สุภาษิตทํานองนี้ แมไมตองยกมาแสดงมาก ก็พอใหขอสังเกตเชิงเปรียบเทียบไดวา พุทธพจน 
เกี่ยวกับการเสวนาท่ีตรัสแกพระภกิษุ โดยมากมีจุดหมายมุงตรงตอปรมตัถ และประสงคจะเสริมสราง 
สัมมาทิฏฐิในแนวท่ีจะเปนโลกุตระอยางเดนชัด สวนท่ีแสดงสําหรับคนท่ัวไปหรือชาวบาน เนน
ประโยชน 
ในข้ันทิฏฐธัมมิกัตถะ เช่ือมกับสัมปรายิกตัถะ มุงการชวยเหลือเกื้อกูลกันในชีวิตประจําวนั กลมกลืนไป 
กับการชักจูงสัมมาทิฏฐิในระดับโลกีย คือความเช่ือกรรม ความสํานึกรับผิดชอบเกี่ยวกับความดีความช่ัว 
ยังไมเนนสัมมาทิฏฐิแนวท่ีจะเปนโลกุตระ คือ[๔การมองโลกและชีวิตตามสภาวะ เปนทํานองปลอย 
ใหแฝงอยูและสอนสอดแทรกไปตามโอกาส] อยางท่ีเรียกวาคอยๆ ปูพืน้ฐานจิตใจให 
พรอมข้ึนไปเร่ือยๆ เพราะคนทั่วไปมีหลายระดับ 
 
คุณสมบัติของกัลยาณมิตร 
        คนดี วาโดยลักษณะเฉพาะตัวของเขา ท่ีเรียกวาเปนสัตบุรุษหรือบัณฑิต มีคุณสมบัติบางอยาง 
ท่ีควรทราบดังนี้ 
        [๕สัตบุรุษ คือคนดี หรือคนท่ีแท มีธรรมของสัตบุรุษ เรียกวาสัปปุริสธรรม 7 ประการดังนี]้ 
        1. ธัมมัญุตา รูหลักและรูจักเหตุ คือรูหลักความจริงของธรรมชาติ รูหลักการ  
กฎเกณฑแบบแผนหนาท่ี ซ่ึงจะเปนเหตุใหกระทําการไดสําเร็จผลตามความมุงหมาย เชน  
ภิกษวุาหลักธรรมท่ีตนจะตองศึกษาและปฏิบัติคืออะไร มีอะไรบาง 
        2.  อัตถัญุตา รูความมุงหมายและรูจักผล คือรูความหมายและความมุงหมายของ 
หลักธรรมหรือหลัก 
{๑        ขุ.สุ.25/296/336} 
{๒        ขุ.ขุ.25/6/4; ขุ.สุ.25/318/377} 
{๓        ส.นิ.16/372/190; ขุ.อิติ.25/256/284 (ตรัสแกพระภิกษ)ุ} 
{๔        คําสอนสําหรับคนท่ัวไปในแนวนี้ เชนการใหรูจกัวางตอความตาย โดยพิจารณา 
ความจริงเกีย่วกับชีวิตและสังขารท้ังปวงท่ีไมเท่ียงแทยั่งยืน และการไมมัวเมาในลาภ 



ยศ สุข สรรเสริญ เปนตน} 
{๕        ที.ปา.11/331/264; 439/312; องฺ.สติตก.23/65/114;  
สัปปุริสธรรมอีกหมวดหนึ่งมี 8 ขอ ตางไปอีกแนวหนึ่ง ด ูม.อุ.14/143/112,  
ธรรมจริยา หรือกุศลกรรมบถ 10 เรียกวา สัปปุริสธรรม ก็ได (องฺ.ทสก.24/181/300) 
บางแหงเรียกอเสขธรรมหรือสัมมัตตะ 10 วา สัปปุริสธรรม (องฺทสก.24/148/262);  
บางทีเรียกผูประกอบดวยมรรคมีองค 8 นั่นเองวาสัตบุรุษ (ส.ม.19/72,76/24);  
พุทธพจนท่ีเกีย่วกับสัตบุรุษ อสัตบุรุษ มีมากมายเกินกวาจะนํามาแสดงในท่ีนี้  
จึงเลือกมาพอเห็นหลัก}  
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การ กฎเกณฑ หนาท่ี รูผลท่ีประสงคของกิจท่ีจะกระทํา เชน ภิกษุรูวาธรรมท่ีตนศึกษาและปฏิบัติ 
นั้นๆ มีความหมายและความมุงหมายอยางไร ตลอดจนรูจักประโยชนท่ีเปนจุดหมายหรือสาระของชีวิต 
        3.  อัตตัญุตา รูจักตน คือรูฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง ความรู ความถนัด ความสามารถ และคุณ 
ธรรม เปนตน ของตนตามเปนจริง เพื่อประพฤติปฏิบัติไดเหมาะสมและใหเกดิผลดี เชน ภิกษุรูวาตน 
มีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญาและปฏิภาณแคไหน 
        4.  มัตตัญุตา รูจักประมาณ คือรูจกัความพอเหมาะพอดี เชน รูจกัประมาณในการบริโภคอาหาร 
ในการใชจายทรัพย ภกิษุรูจกัประมาณในการรับปจจัย 4 เปนตน 
        5.  กาลัญุตา รูจักกาล เชน รูวาเวลาไหน ควรทําอะไร รูจักเวลาเรียน เวลาทํางาน เวลาพกัผอน 
เปนตน 
        6.  ปริสัญุตา รูจักชุมชน คือรูจักถ่ิน รูจักท่ีชุมชน และชุมชน รูจกัมารยาท ระเบียบวินยั ขนบ 
ธรรมเนียมประเพณี และขอควรรูควรปฏิบัติอ่ืนๆ ตอชุมชนนั้นๆ 
        7.  ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล คือรูความแตกตางระหวางบุคคล โดยอัธยาศัย ความสามารถและ 
คุณธรรมเปนตน เพื่อปฏิบัตติอผูนั้นโดยถูกตอง เชนวา ควรจะคบหรือไม จะเกี่ยวของ จะใชจะยกยอง 
จะตําหนิ หรือจะแนะนําส่ังสอนอยางไร จงึจะไดผลดี เปนตน 
        บัณฑิต คือ คนฉลาด หรือคนท่ีดําเนินชีวิตดวยปญญา มีคุณสมบัติท่ีทานแสดงไวหลายแบบหลาย 
อยาง เชน ในพุทธพจนตอไปน้ี 
        [๑"ภกิษท้ัุงหลาย คนพาลมีกรรมเปนเคร่ืองกําหนด บัณฑิตกรรมเปนเคร่ืองกําหนด, ตางก็ปรากฏ 
แจมฉายดวยความประพฤตขิองตน,] ผูประกอบดวยธรรม 3 ประการ พึงทราบวา เปนพาล  
คือดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต..., [๒ผูประกอบดวยธรรม 3 ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑติ 
คือ ดวยกายสุจริต วจีสุจริตมโนสุจริต..."] 
        [๓"ภิกษท้ัุงหลาย ลักษณะของบัณฑติ เคร่ืองหมายของบัณฑิต แนวความประพฤติของบัณฑิต 
มี 2 ประการดงันี้ กลาวคือ บัณฑิตเปนผูมีปกติคิดความคิดดี มีปกติพดูถอยคําดี มีปกติทําการด"] 
        [๔"ภกิษท้ัุงหลาย ผูประกอบดวยธรรม 3 ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑิต กลาวคือ ตั้งปญหาโดย 
แยกคาย แกปญหาโดยแยบคาย และเม่ือคนอ่ืนแกปญหาไดแยบคาย ดวยถอยคํากลมกลอม สละสลวย 
ไดเหตไุดผล ก็อนุโมทนา"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย คนพาลมี 2 ดังนี้ กลาวคือ ผูแบกภาระท่ีไมมาถึง 1 ผูไมแบกภาระท่ีมาถึง 1 ... 
{๑        บาลีวา "อปทาเน ดสภติ ปฺญา" แปลตาม องฺ.อ.2/87} 
{๒        องฺ.ตกิ.20/441/128} 
{๓        องฺ.ติก.20/442/129; ม.อุ.14/468/311} 
{๔        องิ.ติก.20/444/130}  
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        [๑"บัณฑติมี 2 ดังนี้ กลาวคือ ผูแบกภาระท่ีมาถึง 1 ผูไมแบกภาระท่ีไมมาถึง 1..."] 
        [๒"ภกิษพุาลปรารถนาคําสรรเสริญท่ีไมเปนจริง ความเดนออกหนาในหมูภกิษุ  
ความเปนใหญในอาวาสทั้งหลาย และการบูชาในตระกูลคนอ่ืน, (เขาคิดวา) ขอให 
คนท้ังหลายพวกคฤหัสถและบรรพชิตจงสําคัญวา ส่ิงท่ีทําสําเร็จแลวก็เพราะอาศัย 
เราคนเดียว ขอใหท้ังสองพวกน้ันจงอยูในอํานาจของเราเทานั้น ในกจินอยใหญไมวา 
อยางใดๆ คนพาลมีความดําริดังนี้ ความริษยาและมานะ (ความถือตัว) จึงมีแตพอกพูน"] 
        "สัตบุรุษท้ังหลายไปไมคิดทุกสถาน, สัตบุรุษไมปราศรัยเพราะอยากไดกาม,  
บัณฑิตถูกสุขหรือทุกขก็ตามกระทบเขา ยอมไมแสดงอาการข้ึนๆ ลงๆ 
        [๓"บัณฑติไมทําช่ัวเพราะเหตแุหงตน หรือเพราะเหตุแหงบุคคลอ่ืน, ไมพึงปรารถนา  
บุตร ทรัพย รัฐ ความสําเร็จแกตน โดยไมชอบธรรม, บัณฑิตนัน้ พึงเปนผูมีศีล มีปญญา  
ประกอบดวยธรรม"] 
        [๔"ผูใด เขาสักการะก็ตามไมสักการะก็ตาม ยอมมีสมาธิไมหวั่นไหว  
เปนอยูดวยความไมประมาท, ผูนั้นซ่ึงมีปกติเพงพินจิ ทําความเพยีรตลอดเวลา  
เห็นแจงดวยความเขาใจอันสุขุม ยินดีในความส้ินอุปาทาน ทานเรียกวาสัตบุรุษ"] 
        [๕"คนไขน้ํายอมไขน้ําไป ชางศรยอมตัดลูกศร ชางถากยอมถากไม  
บัณฑิตท้ังหลายยอมฝกคน"] 
        [๖"หงสก็ดี นกกะเรียนก็ดี นกยูงก็ด ีชางก็ดี เนื้อฟานท้ังหลายก็ด ียอมกลัวราชสีหท้ังนั้น  
จะวดัท่ีรางกายไมได ฉันใด ในหมูมนุษย ก็เหมือนกัน ถึงแมเปนเด็ก ถามีปญญา  
ก็นับวาผูใหญ แตถาโง ถึงรางกายจะใหญโต ก็หาเปนผูใหญไม"] 
        [๗"คนมีสุตะนอยนี้ ยอมแกไปเหมือนโคถึก เนื้อของเขายอมเจริญ แตปญหาเจริญไม"] 
        [๘"คนจะช่ือวาเปนผูใหญ เพียงเพราะมีผมหงอกกห็าไม ถึงวยัของเขาจะหงอม  
ก็เรียกวาแกเปลา, สวนผูใดมีสัจจะ มีธรรม มือหิงสา มีความบังคับควบคุมคน มีความฝกตน 
ผูนั้นแลเปนปราชญ สลัดมนทินไดแลว เรียกไดวา เปนผูใหญ"] 
        [๙"หวงน้าํนอย ไหลดังสนั่น หวงน้ําใหญไหลนิ่งสงบ, ส่ิงใดพรอง ส่ิงนั้นดัง ส่ิงใดเต็ม  
ส่ิงนั้นเงียบ,คนพาลเหมือนหมอมีน้ําคร่ึงเดียว บัณฑิตเหมือนหวงน้ําท่ีเต็ม"] 
{๑        องฺ.ทุก.20/343-4/105} 
{๒        ขุ.ธ.25/15/24} 
{๓        ขุ.ธ.25/17/26 (ไปไมติดทุกสถาน อรรถกถาคือ ธ.อ.4/42  
ไขความวา ละฉันทราคะในะรรมท้ังปวง)} 
{๔        ส.นิ.16/559/273 (เปนอยูดวยความไมประมาท  



บาลีฉบับอักษรไทยเปน "เปนอยูดวยสมาธิไมมีประมาณ")} 
{๕        ขุ.ธ.25/16/25} 
{๖        ส.นิ.16/705/325; ขุ.ชา.27/253-4/74} 
{๗        ขุ.ธ.25/21/35} 
{๘        ขุ.ธ.25/29/50} 
{๙        ขุ.สุ.25/389/472}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 691 
        [๑"ผูใดเปนพาล รูตัววาเปนพาล ก็ยังนับวาเปนบัณฑิตไดบาง, สวนผูใดเปนพาล  
สําคัญตนวาเปนบัณฑิต ผูนัน้แล เรียกวาเปนพาลแทๆ"] 
        [๒"สัตบุรุษไมมีในชุมนุมใด ชุมนุมนั้นไมช่ือวาสภา, ผูใดไมพูดเปนธรรม  
ผูนั้นไมใชสัตบุรุษ, ละราคะ โทสะ โมหะแลวพูดเปนธรรม จึงจะเปนสัตบุรุษ"] 
        [๓"ผูใดเปนธีรชน เปนคนกตัญูกตเวที คบหากัลยาณมิตร มีความภักดีม่ัน  
กระทํากจิเพื่อผูตกทุกขดวยต้ังใจจริง คนอยางนั้นทานเรียกวาสัตบุรุษ"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย มีฐานะอยู 4 ประการดังนี้ กลาวคือ 
        1.  ฐานะซ่ึงไมนาชอบใจท่ีจะทํา ท้ังเม่ือทําเขาก็เปนไปเพื่อมิใชประโยชน ก็มี 
        2.  ฐานะซ่ึงไมนาชอบใจท่ีจะทํา แตเม่ือทําเขายอมเปนไปเพื่อประโยชน ก็มี 
        3.  ฐานะซ่ึงนาชอบใจท่ีจะทํา แตเม่ือทําเขายอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชน ก็มี 
        4.  ฐานะซ่ึงนาชอบใจท่ีจะทํา ท้ังเม่ือทําเขาก็เปนไปเพื่อประโยชน ก็มี 
        บรรดาฐานะเหลานั้นฐานะซ่ึงไมนาชอบใจท่ีจะทํา ท้ังเม่ือทําเขากเ็ปนไปเพื่อมิใชประโยชน,  
ฐานะนีเ้ห็นไดวาไมพึงกระทํา โดยสถาน 2 คือ ไมพึงกระทําดวยเปนฐานะซ่ึงไมนาชอบใจท่ีจะทํา  
และไมพึงกระทําดวยเม่ือทําเขาก็จะเปนไปเพื่อมิใชประโยชน 
        ฐานะซ่ึงไมนาชอบใจท่ีจะทํา แตเม่ือทําเขายอมเปนไปเพื่อประโยชน ในฐานะนีพ้ึงทราบคนพาล 
และบัณฑิตได ท่ีเร่ียวแรงความเพียรความบากบ่ันของคน กลาวคือ คนพาลยอมไมพิจารณาเห็นวา 
"ฐานะนี้ไมนาชอบใจท่ีจะทําก็จริง แตกระนั้นเม่ือทํากจ็ะเปนไปเพื่อประโยชน" (ดังนัน้) เขากจ็ึง 
ไมกระทําฐานะน้ัน,เม่ือเขาไมกระทําฐานะนั้น ก็เปนไปเพื่อมิใชประโยชน; สวนบัณฑิตยอม 
พิจารณาเห็นดงันี้วา "ฐานะนีไ้มนาชอบใจท่ีจะทํากจ็ริง แตกระนั้น เม่ือทําเขา ก็จะเปนไปเพื่อ 
ประโยชน" เขาจึงกระทําฐานะน้ัน, เม่ือเขากระทําฐานะนั้น ก็เปนไปเพื่อประโยชน 
        ฐานะซ่ึงนาชอบใจท่ีจะทํา แตเม่ือทําเขายอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชน, แมในฐานะนี้  
ก็พึงทราบคนพาลและบัณฑติได ท่ีเร่ียวแรงความเพยีร ความบากบ่ันของคน กลาวคือ  
คนพาลยอมไมพิจารณาเห็นวา "ฐานะนี้นาชอบใจท่ีจะทําก็จริง แตเม่ือทําเขาจะเปนไป 
เพื่อมิใชประโยชน" (ดังนั้น) เขาจึงกระทําฐานะนัน้, เม่ือเขากระทําฐานะน้ัน ก็เปนไป 
เพื่อมิใชประโยชน ; สวนบัณฑิตยอมพิจารณาเห็นดังนีว้า "ฐานะนีน้าชอบใจท่ีจะทํากจ็ริง  
แตกระนั้นเม่ือทําเขาก็จะเปนไปเพ่ือมิใชประโยชน เขาจึงไมกระทําฐานะน้ัน, เม่ือเขา 
ไมกระทําฐานะน้ัน ก็เปนไปเพื่อประโยชน 
{๑        ขุ.ธ.25/15/23} 
{๒        ส.ส.15/725/270} 
{๓        ขุ.ชา.27/2466/541}  
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        [๑ฐานะซ่ึงนาชอบใจท่ีจะทํา ท้ังเม่ือทําเขาก็เปนไปเพื่อประโยชน, ฐานะนี้เหน็ไดวา  
ควรกระทําท้ังสองสถาน คือ ควรกระทําดวยเปนฐานะซ่ึงนาชอบใจท่ีจะทํา และควรกระทํา  
ดวยเม่ือกระทําเขาก็จะเปนไปเพ่ือประโยชน..."] 
        [๒"คนท่ีเรียกวาเปนปราชญ เปนบัณฑิต ก็เพราะบรรลุประโยชนท่ีมุงหมาย  
(ท้ังสองประการคือ ทิฏฐิธัมมิกัตถะ และสัมปรายิกัตถะ)"] 
        [๓"ผูใดเจริญดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา, ผูเชนนั้นเปนสัตบุรุษ  
มีวิจารณญาณ ยอมถือเอาสาระในโลกน้ีไวแกตนได] 
        [๔"ภกิษท้ัุงหลาย อาศัยสัตบุรุษแลว พงึหวังอานิสงส 4 ประการได กลาวคือ  
จะเจริญดวยศีลอยางอริยะ จะเจริญดวยสมาธิอยางอริยะ จะเจริญดวยปญญาอยางอริยะ  
จะเจริญดวยวมุิตติอยางอริยะ"] 
        [๕"ดูกรภิกษุ บุคคลผูเปนบัณฑิตมีปญญามาก ในโลกนี้ ยอมไมคิดการเพ่ือเบียดเบียนตน 
ยอมไมคิดการเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืน ยอมไมคิดการเพ่ือเบียดเบียนท้ังสองฝาย, เม่ือจะคิด 
ยอมคิดแตการอันเปนประโยชนเกื้อกูลแกตน คิดการอันเปนประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน  
คิดการอันเปนประโยชนเกื้อกูลแกท้ังสองฝาย คิดการอันเปนประโยชนเกื้อกูลแก 
ชาวโลกท้ังหมดทีเดียว, อยางนี้แลจึงจะช่ือวาเปนบัณฑติ มีปญญามาก"] 
        "[๖ภกิษท้ัุงหลาย สัตบุรุษเกิดมาในตระกูล ยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกลู  
เพื่อความสุข แกชนจํานวนมาก (คือ) ยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อเกือ้กูล เพื่อความสุข  
แกมารดาบิดา...แกบุตรภรรยา...แกคนรับใชกรรมกรและคนงาน...แกหมูมิตรและเพื่อนรวมงาน... 
แกบรรพชนผูลวงลับ...แกพระราชา...แกเหลาเทวดา...แกสมณะชีพราหมณ เปรียบเหมือน 
มหาเมฆ ชวยใหขาวกลาเจริญงอกงาม เปนไปเพื่อประโยชนเพื่อเกื้อกลู เพื่อความสุข  
แกชนจํานวนมาก"] 
        คนดี มีปญญา ท่ีเรียกวาบัณฑิต หรือสัตบุรุษนี้ เม่ือใครไปเสวนาคบหา หรือเม่ือเขาเองทําหนาท่ี 
เผยแพรความรู หรือความดงีามแกผูอ่ืน ชักจูงใหผูอ่ืนมคีวามรูความเห็นถูกตอง หรือใหมีศรัทธาท่ีจะถือ 
ตามอยางตนอยางใดอยางหนึ่ง จะโดยการส่ังสอน การแนะนํา หรือกระจายความรูความเขาใจนั้นออกไป 
ทางหนึ่งทางใดก็ตาม ดวยความปรารถนาดี ดวยความเมตตากรุณา กอใหเกดิสัมมาทิฏฐิ และการ 
ประพฤติดีปฏิบัติชอบข้ึน ก็เรียกวา เปนกัลยาณมิตร 
        กัลยาณมิตรในแงท่ีเปนผูซ่ึงคนอ่ืนควรเขาไปคบหาเสวนา นอกจากจะกําหนดดวย 
สมบัติตางๆ เทาท่ีไดกลาวมาแลว อาจพจิารณาจากคุณธรรมหลักเพียง 4 หรือ 5 ประการ  
ท่ีทานกลาวไวในความหมายของกัลยาณมิตตตา 
        กัลยาณมิตตตา คือ ความเปนผูมีกัลยาณมิตรนั้น ทานแสดงความหมายวา ไดแก การเสวนา 



{๑        องฺ.จตกฺุก.21/115/159} 
{๒        ส.ส.15/380/126; 385/130; องฺ.จตุกฺก.21/42/59;  
องฺ.ปฺจก.22/43/53; ขุ.อิติ.25/201/242} 
{๓        องฺ.ปฺจก.22/63/91} 
{๔        องฺ.จตกฺุก.21/242/324} 
{๕        องฺ.เจตุกฺก.21/186/243} 
{๖        องฺ.อฏฐก.23/128/249; มีคลายกันใน องฺ.ปฺจก.22/42/50}  
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[๑สังเสวนา คบหา ภกัดี มีจติฝกใฝโนมไปหาบุคคลท่ีมีศรัทธา มีศีล มีสุตะคือพหูสูต มีจาคะ และ 
มีปญญา] ในบรรดาคุณธรรม 5 อยางนี้ บางแหงทานแสดงไวเพยีง 4 อยาง เวนสุตะ แสดงวาสุตะ 
มีความจําเปนนอยกวาขออ่ืนอีก 4 ขอ และทานขยายความเชิงแนะนําวา เม่ือไปอยูในถ่ินใดก็ตามก็เขา 
สนิทสนม สนทนาปราศรัย ถกถอยปรึกษากับผูประกอบดวยศรัทธา ผูประกอบดวยศีล ผูประกอบดวย 
จาคะ ผูประกอบดวยปญญา ศึกษาเยี่ยงอยางศรัทธา คือ[๒ จาคะ และปญญา ของคนท่ีมีคุณสมบัติ 
อยางนั้นๆ] 
        [๓สวนกลัยาณมิตร ในแงทําหนาท่ีตอผูอ่ืน สมควรมีคุณสมบัติพิเศษจําเพาะสําหรับการทํา 
หนาท่ีนัน้อีกสวนหนึ่ง โดยเฉพาะคุณสมบัติพื้นฐาน ท่ีเรียกวา กัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ ดังนี]้ 
        1.  ปโย นารัก คือ เขาถึงจิตใจ สรางความรูสึกสนิทสนม เปนกนัเอง  
ชวนใจผูเรียนใหอยากเขาไปปรึกษา ไตถาม 
        2.  ครุ นาเคารพ คือ มีความประพฤตสิมควรแกฐานะ ทําใหเกดิความรูสึก 
อบอุนใจเปนท่ีพึ่งไดและปลอดภัย 
        3.  ภาวนิโย นางเจริญใจ คือมีความรูจริง ทรงภูมิปญญาแทจริง และเปนผูฝกฝน 
ปรับปรุงตนอยูเสมอ เปนท่ีนายกยอง ควรเอาอยาง ทําใหศิษยเอยอาง และรําลึกถึง  
ดวยความซาบซ้ึง ม่ันใจ และภาคภูมิใจ 
        4.  วัตตา รูจักพูดใหไดผล คือพูดเปน รูจักช้ีแจงใหเขาใจ รูวาเม่ือไรควรพูดอะไร  
อยางไร คอยใหคําแนะนําวากลาว ตกัเตือน เปนท่ีปรึกษาท่ีดี 
        5.  [๔วจนักขโม] ทนตอถอยคํา คือ พรอมท่ีจะรับฟงคําปรึกษาซักถามแมจุกจกิ ตลอดจนคําลวงเกิน 
และคําตักเตือนวิพากยวิจารณตางๆ อดทนฟงได ไมเบ่ือหนาย ไมเสียอารมณ 
        6.  คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แถลงเร่ืองลําลึกได คือ กลาวช้ีแจงเร่ืองตางๆ ท่ีลึกซ้ึงซับซอนใหเขาใจ 
ได และสอนศิษยใหไดเรียนรูเร่ืองราวท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึนไป 
{๑        ดู อภิ.ส.34/853/330} 
{๒        ดู องฺ.อฏฐก.23/144/290 เปนตน} 
{๓        องฺ.สตฺตก.23/34/33; อรรถกถา (อุทาน อ.278; อิติ.อ.83)  
แสดงคุณสมบัติของกัลยาณมิตร เรียกวา กลัยาณมิตรลักษณะ  
ไวอีก 8 ประการคือ ศรัทธา คือ สุตะ จาคะ วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา.} 
{๔        คุณสมบัติขอ วจนกัขโม นี้ ในบาลีทานหมายถึงคนท่ีอดทนตอ 
คําพูดของผูอ่ืน คือรับฟงคําตําหนวิิพากยวจิารณไดและพรอมท่ีจะแกไข 
ปรับปรุงตน ในบาลียกยองพระสารีบุตรเปนตัวอยางของผูมีคุณสมบัติขอนี้  
(ส.ส.15/304/91เปนตน) และพระอรรถกถาจารยยกเร่ืองมาเลาไว  



(ส.อ.1/145) วาบางคนใหโอวาทแกคนอ่ืนได แตพอถูกเขาวา 
กลาวเอาบางกโ็กรธ แตพระสารีบุตรนั้นทานท้ังใหโอวาทแกผูอ่ืน  
และเม่ือตนเองถูกวากลาว กรั็บดวยเศียรเกลา   มีเร่ืองเลาวา  
วันหนึ่งสามเณรอายุ 7 ขวบ บอกกะพระสารีบุตรวา ทานนุงสบง 
ปลอยชายหยอนยานไป ทานก็รับฟงดวยดี และไปนุงใหมใหเรียบรอย}  
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        7.  โน จัฏฐาน นิโยชะเย ไมชักนําในอฐาน คือไมชักจูงไปในทางเส่ือมเสียหรือ 
เร่ืองเหลวไหลไมสมควร 
        พุทธพจนตอไปนี้ แมจะมิไดระบุลงไปวาเปนขอกําหนดคณุสมบัติของกัลยาณมิตรโดยตรง  
แตก็ควรถือวา เปนคุณสมบัติประกอบของกัลยาณมิตรได 
        "ภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม 6 ประการ ยอมเปนผูสามารถท่ีจะปฏิบัติเพื่อ 
ประโยชนเกื้อกูลท้ังแกตนและแกผูอ่ืน, ธรรม 6 ประการนั้นเปนไฉน กลาวคือ ภิกษ ุ
        1.  เปนผูมีความเขาใจรวดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย 
        2.  เปนผูทรงจําธรรมท่ีสดับแลวได 
        3.  เปนผูพิจารณาความหมายใจความของธรรมท่ีทรงจําไวได 
        4.  [๑เขาใจความหมาย (อรรถ) เขาใจหลัก (ธรรม) ดีแลวปฏิบัติธรรมถูกหลัก] 
        5.  เปนผูมีวาจางาม กลาวกัลยาณพจน ประกอบดวยถอยคําอยางชาวเมือง สละสลวย  
                ฉะฉาน ทําใหรูเนือ้ความจะแจง 
        6.  [๒เปนผู (สามารถแสดงธรรมชนิดท่ี) ช้ีใหชัด ชวนใหปฏิบัติ เราใหกลา  
                ปลุกใหราเริงได แกเพื่อนพรหมจารีท้ังหลาย] 
        "ภิกษุท้ังหลาย บุคคล 3 พวกเหลานี้ มีอยูในโลก กลาวคือ บุคคลท่ีไมควรเสวนา  
ไมควรคบ ไมควรหม่ันเขาหา ก็มี, บุคคลท่ีควรเสวนา ควรคบ ควรหม่ันเขาหาก็มี  
บุคคลท่ีควรสักการะ เคารพแลวเสวนาคบ หม่ันเขาหา กมี็ 
        1.  บุคคลท่ีไมควรเสวนา ไมควรคบ ไมควรหม่ันเขาหา เปนไฉน?  
        ไดแก บุคคลบางคน เปนผูทรามกวา โดยศีล โดยสมาธิ โดยปญญา,  
        บุคคลอยางนี้ไมควรเสวนา ไมควรคบ ไมควรหม่ันเขาหา นอกจากจะเอ้ือเอ็นดู  
        นอกจากจะอนุเคราะห 
        2.  บุคคลท่ีควรเสวนา ควรคบ ควรหม่ันเขาหา เปนไฉน?  
        ไดแก  บุคคลบางคนเปนผูเชนเดยีวกนัโดยศีล โดยสมาธิ โดยปญญา,  
บุคคลอยางนี้ควรเสวนา ควรคบ ควรหม่ันเขาหา, ขอนั้นเพราะเหตุไร ? 
เพราะวา เม่ือเราเปนผูเสมอกันโดยศีล...โดยสมาธิ...โดยปญญาแลว  
การสนทนากนัเร่ืองศีล...การสนทนากันเร่ืองสมาธิ...การสนทนากันเร่ืองปญญา  
จักมิไดดวย การสนทนากันจักดําเนินไปไดดวย และการสนทนาน้ัน 
ก็จักเปนความผาสุกของเราดวย, เพราะเหตุนั้น บุคคลอยางนี้  
จึงควรเสวนา ควรคบ ควรหม่ันเขาหา 
        3.  บุคคลท่ีควรสักการะเคารพแลวเสวนาคบ หม่ันเขาหา เปนไฉน?  



        ไดแก บุคคลบางคน เปนผูยิ่งกวา โดยศีล โดยสมาธิ โดยปญญา,  
บุคคลอยางนี้ ควรสักการะเคารพ แลวเสวนา คบ หม่ันเขาหา, ขอนั้น 
{๑        ธมฺมานฺธมฺมปฏิปนฺโน = ปฏิบัติธรรมขอยอยคลอยแกธรรมหลักใหญ  
คือปฏิบัติธรรมตามหลักการและความมุงหมายของธรรมน้ันๆ} 
{๒        องฺ.อฏฐก.23/152/305; 175/340.}  
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เพราะเหตุไร ? เพราะเราจกัไดทํากองศีล...กองสมาธิ...กองปญญา ท่ียังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือจะ 
ไดประคับประคองกองศีล...กองสมาธิ...[๑กองปญญาท่ีบริบูรณอยูแลวไวได ดวยปญญาในกรณนีัน้ๆ,  
เพราะเหตุนั้น บุคคลอยางนี้จงึควรสักการะ เคารพ แลวเสวนา คบ หม่ันเขาหา"] 
        พึงสังเกตในขอความวาดวยบุคคลพวกท่ี 1 ซ่ึงไมควรคบน้ัน มีหลักการคบหาท่ีควรย้ําไวอีกอยาง 
หนึ่งวา ตามคําสอนท่ัวไป ซ่ึงไดพบกนัอยูเสมอนั้น ทานไมไดคบคนเลวทราม แตทานก็มีขอยกเวนให 
เหมือนกนัวา จะคบไดตอเม่ือกระทําดวยเมตตากรุณา ในเม่ือจะชวยเหลือเขา อยางไรก็ตาม ผูท่ีคิดจะ 
ไปชวยเหลือเขาอยางนี้ ก็ควรพิจารณาความพรอมของตนใหดีกอนดวย 
        คําสอนเก่ียวกับคุณสมบัติของมิตรดีนี้ บางแหงมุงเนนประโยชนใน ระดับทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือ 
ทิฏฐิธัมมิกัตถะเช่ือมกับสัมปรายิกัตถะ เชนเร่ืองมิตรแท มิตรเทียม [๒ในสิงคาลกสูตร]  ดังความวา 
        "ดูกอนคหบดีบุตร คน 4 พวกเหลานี้ พึงทราบวาเปนอมิตร เปนมิตรเทียม คือ คนปอกลอก... 
คนดีแตพดู...คนหัวประจบ...คนชวนฉิบหาย 
        1.  พึงทราบอมิตรผูเปนมิตรเทียม ชนดิปอกลอก โดยฐานะ 4 คือ เอาแตไดฝายเดียว... 
ยอมเสียนอยหวังจะเอาใหมาก...ตัวมีภัยจึงมาชวยทํากิจของเพ่ือน...คบเพื่อนเพราะเหน็ 
แกประโยชน (ของตัว) 
        2.  พึงทราบอมิตร ผูเปนมิตรเทียม ชนิดดีแตพูด โดยฐานะ 4 คือ  
ดีแตยกของหมดแลวมาปราศรัย...ดีแตอางของยังไมมีมาปราศรัย... 
สงเคราะหดวยส่ิงหาประโยชนมิได...เม่ือเพ่ือนมีกิจ อางแคเหตุขัดของ 
        3.  พึงทราบอมิตร ผูเปนมิตรเทียม ชนิดหวัประจบ โดยฐานะ 4 คือ  
เพื่อนจะทําช่ัวก็เออออ...เพื่อนจะทําดีก็เออออ...ตอหนาสรรเสริญ...ลับหลังนินทา 
        4.  พึงทราบอมิตร ผูเปนมิตรเทียม ชนิดชวนฉิบหาย โดยฐานะ 4 คือ  
คอยเปนเพื่อนดื่มน้ําเมา...คอยเปนเพื่อนเท่ียวกลางคืน...คอยเปนเพื่อนเท่ียดูการเลน... 
คอยเปนเพื่อนไปเลนการพนนั 
        "ดูกรคหบดีบุตร คน 4 พวกเหลานี้ พงึทราบวาเปนมิตร มีใจงาม คือ มิตรอุปการะ... 
มิควรรวมสุขรวมทุกข...มิตรแนะนําประโยชน...มิตรมีใจรัก 
        1.  พึงทราบมิตร ผูมีใจงาม ชนิดอุปการะ โดยฐานะ 4 คือ  
เพื่อนประมาทชวยรักษา...เพือ่นประมาท ชวยรักษาทรัพยสินของเพ่ือน... 
เพื่อนมีภยั เปนท่ีพึ่งพํานกัได...เม่ือมีกิจจําเปน ชวยออกทรัพยใหเกินกวาท่ีออกปาก 
        2.  พึงทราบมิตร ผูมีใจงาม ชนิดรวมสุขรวมทุกข โดยฐานะ 4 คือ  
บอกความลับแกเพื่อน...รักษาความลับของเพ่ือน...มีภยัอันตรายไมละท้ิง... 
แมชีวิตก็สละไดเพื่อประโยชนแกเพื่อน 



        3.  พึงทราบมิตร ผูมีใจงาม ชนิดแนะนําประโยชน โดยฐานะ 4 คือ 
หามปรามจากความช่ัว...ใหตั้งอยูในความดี...ใหไดฟงไดรูส่ิงท่ียังไมเคยรูไมเคยฟง... 
บอกทางสวรรคให 
        4.  พึงทราบมิตร ผูมีใจงาม ชนิดมีใจรัก โดยฐานะ 4 คือ เพื่อนมีทุกข  
พลอยไมสบายใจ...เพื่อนมีสุขพลอยแชมช่ืนยินดี...เขาติเตียนเพื่อน ชวยยับยั้งแกให... 
เขาสรรเสริญเพื่อน ชวยพูดเสริมสนับสนุน" 
{๑        องฺ.ติก.20/465/157} 
{๒        ที.ปา.11/186-197/199-202 (แปลเอาความ)}  
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        อีกแหงหนึ่งตรัสวา 
        [๑"ภกิษท้ัุงหลาย มิตรประกอบดวยองค 7 ประการ ควรคบ, 7 ประการเปนไฉน?  
กลาวคือ ใหส่ิงท่ีใหไดยาก ทําส่ิงท่ีทําไดยาก ทนส่ิงท่ีทนไดยาก เปดเผยความลับแกเพื่อน 
รักษาความลับของเพ่ือน เม่ือมีภัยพิบัติไมทอดท้ิง เม่ือเพ่ือนส้ินไรไมดหูม่ิน"] 
         [๒หลักท่ีนับวาเปนขอปฏิบัติท่ัวไปสําหรับมิตร ก็คือคําสอนในเรื่องทิศ 6 ท่ีวา] 
        ดูกรคหบดีบุตร มิตรและเพื่อนรวมงาน ซ่ึงเปน (เหมือน) ทิศเบ้ืองซาย  
อันกุลบุตรพึงบํารุงโดยฐานะ 5 คือ 
        1.  ทาน ใหปน 
        2.  ปยวาจา พูดอยางรักกัน 
        3.  อัตถจริยา ทําประโยชนแกเขา 
        4.  สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน 
        5.  อวิสังวาทนตา พดูขานไมคลาดความจริง" 
        พึงสังเกตวา ขอปฏิบัติ 4 ขอแรก ก็คือหลักท่ีเรียกวา สังคหวัตถุ 4 ประการนั่นเอง สังคหวัตถุนัน้ 
เปนหลักการสงเคราะห หรือหลักการยดึเหนี่ยวน้ําใจคนและประสานหมูชนไวในสามัคคี ซ่ึงเปนหลัก 
ธรรมสําหรับแสดงน้ําใจตอกันระหวางคนทั่วไป เม่ือหลักท้ังสองนี้ตรงกัน จึงเหมือนกับพูดวา พระ 
พุทธศาสนาสอนใหคนท้ังหลายเปนมิตรตอกัน หรือปฏิบัติตอกันอยางมิตร นอกจากนี้พึงสังเกตดวยวา 
บรรดาขอปฏิบัติเหลานี้ การเอาตัวเขาสมาน คือ [๓ทําตัวใหเขากับเขาได ไมถือตัว รวมสุขรวมทุกขกัน 
นับวาเปนคุณธรรมสําคัญ เปนการเขาถึงตัวอยางแทจริง ซ่ึงมีผลทางจิตใจและชักจงูความรูสึกนึกคิดได 
มาก ดังจะเหน็วาทานจดัมิตรรวมสุขรวมทุกขไวเปนมิตรแทประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ] 
{๑        องฺ.สตฺตก.23/33/32} 
{๒        ที.ปา.11/202/204 (ปยวาจา เฉพาะบาลีแหงนี้เปน ปยวชฺช บาง  
เปยฺยวชฺช บาง ความหมายเทากัน)} 
{๓        สังคหวัตถุ 4 เปนหลักธรรมสําคัญยิ่งหมวดหนึ่ง มีท่ีมาในบาลีหลายแหง  
(ที.ปา.1/140/167; 267/244; องฺ.จตุกฺก. 21/32/42; 256/335;  
องฺ.อฏฐก.23/114/222; องฺ.นวก.23/209/377; ขุ.ชา.28/162/66)  
อรรถกถาบางแหงจํากัดความคํา "ราชา" วาผูยังประชาชนใหยินดดีวยสังคหวัตถุ 4  
(ชา.อ.1/206) และวา สังคหวัตถุเปนพรหมจรรย เพราะเปนความประพฤติประเสริฐ 
(ชา.อ.1/208); สังคหวัตถุขอสุดทายคือ สมานัตตตา มักมปีญหาเกี่ยวกับความหมาย 
อยูบาง เพราะบางแหงแปลไมเหมือนกนั, คําวา สมาน แปลวา เสมอ หรือรวม 
สมานัตตตา จงึแปลวา ความมีตนเสมอหรือมีตนรวม อรรถกถาโดยมากอธิบายในแงวา 



รวมสุขรวมทุกข และใหความเสมอหรือเทาเทียมกนั เชน กินดวยกัน นั่งดวยกนั เปนตน 
(ที.อ.3/148; องฺ.อ.2/379; ปฏิส.อ.356; องฺ.อ.3/280) แตปฏิส.อ.356  
แสดงความหมายอีกนยั        หนึ่งวา กําหนดใหสมควร หรือวางตัวใหพอเหมาะพอดี  
ปฏิบัติใหเหมาะสมกับฐานะของเขา ท่ีต่ํากวา เสมอกันหรือสูงกวาตน สวน  
ชา.อ.8/208 อธิบายแปลกไปอีกวา ทําตัวใหสมํ่าเสมอ ไมใชในท่ีลับอยางหนึ่ง  
ตอหนาคนอยางหนึ่ง เชน ไหวพอแม อยูท่ีเฉพาะกันก็ไหว ออกแขกตอหนาท่ี 
ชุมนุมก็ไหว; อยางไรก็ดี ในข้ันสูงสุด ทานตองการใหมีความเสมอกันโดยคุณธรรม  
(ดู องฺ.นวก.23/209/377)}  
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        พระภกิษสุงฆ หรือสมณะชีพราหมณ ก็พึงทําหนาท่ีเปนกัลยาณมิตรของชาวบาน ดังจะเหน็วา 
หนาท่ีของพระภกิษุสงฆตอกลุบุตรตามหลักทิศเบ้ืองบน ตรงกันทุกขอกับลักษณะของมิตรแท ประเภท 
มิตรแนะนําประโยชน จะวา [๑พระสงฆเปนมิตรแทประเภทมิตรแนะนําประโยชน กไ็ด  
แตหนาท่ีของพระสงฆนั้นมีเพิ่มเขามาอีก 2 ขอ รวมเปน 6 ขอ คือ] 
        1.  หามปราม (สอนใหเวน) จากความชั่ว 
        2.  (แนะนําส่ังสอน) ใหตั้งอยูในความดี 
        3.  อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี (เพิ่ม) 
        4.  ใหไดฟงไดรูส่ิงท่ียังไมเคยรูไมเคยฟง 
        5.  (ช้ีแจงอธิบาย) ทําส่ิงท่ีเคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง (เพิ่ม) 
        6.  บอกทางสวรรค (สอนวิธีดําเนินชีวติใหประสบความสุข) 
        หนาท่ีของพระสงฆนี้ เปนไปตามความสัมพันธตอกันระหวางพระสงฆกับชาวบาน  
ดังพุทธพจนวา 
        "ภิกษุท้ังหลาย พราหมณและชาวบานท้ังหลาย เปนผูมีอุปการะมากแกเธอท้ังหลาย  
เปนผูบํารุงเธอท้ังหลายดวย จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร;  
แมพวกเธอก็เปนผูมีอุปการะมากแกพราหมณและชาวบานท้ังหลาย ดวยแสดงธรรม 
อันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ  
พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณส้ินเชิง แกพราหมณและชาวบานเหลานั้น; 
ภิกษุท้ังหลาย คฤหัสถและบรรพชิต ตางอาศัยซ่ึงกันและกัน อยูประพฤติพรหมจรรยนี้  
เพื่อมุงหมายจะสลัดเสียซ่ึงโอฆะ เพื่อทําความจบส้ินทุกขโดยชอบดวยประการฉะน้ี 
        [๒"ผูครองเรือน และผูไรเรือน ท้ังสองฝาย อาศัยซ่ึงกันและกัน ยอมประพฤติสําเร็จซ่ึง 
สัทธรรมท่ีเปนโยคเกษมอันยอดเยี่ยม ฯลฯ"] 
        และมีพุทธพจนอีกแหงหน่ึงยนืยนัการชวยเหลือเกื้อกูลแกชาวบานวา 
        [๓"ถูกอยางนั้น นายบาน ตถาคตสรรเสริญการเอ้ือเอ็นดู สรรเสริญการชวยรักษา  
สรรเสริญการอนุเคราะหแกสกุลท้ังหลาย โดยอเนกปริยาย"] 
        อยางไรกต็าม ความเปนกัลยาณมิตรของพระสงฆผูปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ทางธรรมดวย 
เมตตากรุณาแกชาวบานดังกลาวมานี้ ก็จะตองคงรักษาลักษณะพิเศษแหงความมีชีวิตท่ีเปนอิสระ  
และความเปนสมณะไวดวย มิใหกลายเปนการคลุกคลีกับคฤหัสถ ซ่ึงจะทําใหเกิดผลเสีย 
แกท้ังสองฝาย คือกลายเปนเคร่ืองขัดขวางของความกาวหนาในการปฏิบัติธรรมของตนเอง  
และทําใหชาวบานขาดท่ีพึ่ง เพราะมีแตคนท่ียังวุนวายตกอยูในสภาพเชนเดียวกับพวกเขา  
ไมมีหลักท่ีจะชวยเหนีย่วออกไปใหพนจากความสับสนวุน 



{๑        ที.ปา.11/204/206} 
{๒        ขุ.อิติ.25/287/314} 
{๓        ส.สฬ.18/621/399}  
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วายได ลักษณะความสัมพันธผิดพลาดท่ีพระสงฆกลายเปนผูตกลงมาอยูในสภาพวุนวายติด 
แหติดอวนอยางเดียวกับชาวบาน หมดความสามารถท่ีจะชวยดึงชาวบานออกไปสูความ 
เปนอิสระ เชนนี้ ทานเรียกวา เปนอาการท่ีถูกมนุษยจับไว ดังพุทธพจนวา 
        [๑"ดูกรภกิษุ การถูกมนษุยจับไวเปนไฉน? กลาวคือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูคลุกคลี 
กับคฤหัสถท้ังหลาย ร่ืนเริงดวยกัน โศกเศราดวยกัน เม่ือเขาสุข ก็พลอยสุขไปกับเขา เม่ือ 
เขาทุกขก็พลอยทุกขไปกับเขา เม่ือเขาเกิดกจิธุระข้ึน ก็เขาจัดแจง (เจากี้เจาการ) ดวยตนเอง,  
นี้เรียกวา ถูกมนุษยจับไว"] 
        เม่ือปฏิบัติหนาท่ีในดานการส่ังสอนโดยตรง กัลยาณมิตรควรดํารงอยูในหลักปฏิบัติท่ีเนน 
ความบริสุทธ์ิ ความเมตตา และความจริงใจตอไปนี้ดวย 
         [๒หลักปฏิบัติหมวดแรก เรียกช่ือวา ธรรมเทศกธรรม แปลวา ธรรมของผูแสดงธรรมมี 5 ประการ] 
จับความไดดังนี้ 
        1.  อนุปุพพิกถา สอนใหมีข้ันตอนถูกลําดับ คือแสดงหลักธรรมหรือเนื้อหาตามลําดับ 
ความยากงายลุมลึก มีเหตุผลสัมพันธตอเนือ่งกันไปโดยลําดับ 
        2.  ปริยายทัสสาวี จับจดุสําคัญมาขยายใหเขาใจเหตุผล คือ ช้ีแจงใหเขาใจชัดใน 
แตละแงแตละประเด็นอธิบายยักเยื้องไปตางๆ ใหมองเหน็กระจางตามแนวเหตุผล 
        3.  อนุทยาตา ตั้งจิตเมตตาสอนดวยความปรารถนาดี คือสอนเขาดวยจิตเมตตา 
มุงใหเปนประโยชนแกผูรับคําสอน 
        4.  อนามิสันดร ไมมีจิตเพงเล็งมุงเห็นแกอามิส คือสอนเขามิใชมุงที่ตนจะไดลาภ 
สินจาง หรือผลประโยชนตอบแทน 
        5.  อนุปหัจจ วางจิตตรง ไมกระทบตนและผูอ่ืน คือ สอนตามหลักตามเน้ือหา  
มุงแสดงอรรถแสดงธรรม ไมยกตน ไมเสียดสีขมข่ีผูอ่ืน 
        มีพุทธพจนเกีย่วกับการสอนท่ีบริสุทธ์ิและไมบริสุทธ์ิ ดังนี้ 
        "ภิกษุท้ังหลาย ภกิษุรูปหนึ่งรูปใด แสดงธรรมแกผูอ่ืน โดยมีจิตคิดอยางนี้วา :  
ขอใหคนท้ังหลายพึงฟงธรรมของเรา แลคร้ันฟงธรรมแลวพึงเล่ือมใส ขอใหผูท่ีเล่ือมใส 
แลวพึงกระทําอาการแหงผูเล่ือมใส แกเราดวยเถิด, ธรรมเทศนาของภิกษุเชนนี้ ไมบริสุทธ์ิ 
{๑        ส.สฬ.18/323/225 บางแหงเรียกวาเกิดสันถวะในบาน  
(ส.ข.17/16/14; ขุ.ม.29/360/239); บางแหงเรียกวา ติดอยูในบาน 
(ขุ.ม.29/763/468); มาในวิตกเก่ียวกับความเอ็นดูผูอ่ืน (อภิ.วิ.35/905/483)} 
{๒        ดู องฺ.ปฺจก.22/159/205 (ไมใชคําแปลโดยตรง แปลเอาใจความและอธิบายประกอบ)}  
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        [๑"ภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุดแล ยอมแสดงธรรมแกผูอ่ืน โดยมีจิตคิดอยางนี้วา :  
ธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลว ผูปฏิบัติบรรลุเห็นไดเอง ไมข้ึนกับกาล ควรเช้ือเชิญ 
ใหมาพิสูจน ควรนอมเขามาไวในใจอันวญิูชนพึงรูไดจําเพาะตน, ขอใหคนท้ังหลาย 
พึงฟงธรรมของเรา คร้ันฟงแลว พึงเขาใจธรรมท่ัวชัด และคร้ันเขาใจทําชัดแลว  
พึงปฏิบัติเพื่อเปนเชนนัน้เถิด ดังนี้ เธอยอมแสดงธรรมแกคนอ่ืนๆ เพราะอาศัย 
ความท่ีธรรมเปนธรรมดี...เพราะอาศัยความการุณย...เพราะอาศัยความเอ้ือเอ็นดู... 
เพราะอาศัยความปรารถนาดี,ธรรมเทศนาของภิกษเุชนนี้ บริสุทธ์ิ"] 
        [๒แมแตหนาท่ีตอศิษย ท่ีครูอาจารยท่ัวไปพึงปฏิบัตติามหลักทิศ 6 ซ่ึงมิไดเนน 
ในแงความบริสุทธ์ิมากนัก กมี็ลักษณะท่ัวไปในแนวเดียวกัน คือย้ําความมีเมตตา 
และการกระทําดวยความต้ังใจจริง ดังขอปฏิบัติตอไปนี้] 
        1.  แนะนาํฝกอบรมใหเปนคนด ี
        2.  สอนใหเขาใจแจมแจง 
        3.  สอนศิลปวิทยาใหส้ินเชิง 
        4.  สงเสริมยกยองความดีงามความสามารถใหปรากฏ 
        5.  สรางเคร่ืองคุมภัยในสารทิศ (คือสอนใหใชความรูทํางานไดจริง  
สามารถใชหาเล้ียงชีพเปนอยูได) 
        คุณสมบัติของกัลยาณมิตรท่ีควรย้ําไวในตอนทายมี 2 ประการ ซ่ึงอาจจะถือวา 
เปนคุณสมบัตขิองกัลยาณมิตรอยางเลิศ คือ ความเปนผูกระทําไดจริงในส่ิงท่ีสอนแกผูอ่ืน  
หรือไดบรรลุสําเร็จนั้นๆ ดวยตนเองแลวจึงสอนเร่ืองนัน้แกผูอ่ืน อยางหนึ่ง 
และความเปนอิสระ เม่ือจะชวยผูอ่ืน ตนเองไมติดนุงนังอยูในเคร่ืองผูกพัน 
เดียวกันกับท่ีเขากําลังติดอยู อีกอยางหนึ่ง อยางแรกมีพุทธภาษิตตรัสไวหลายแหง 
ยกตัวอยางเชน 
        "ทําคนนีแ่หละใหตั้งอยูในคุณความดอัีนสมควรกอน จากนัน้จึงคอยพรํ่าสอนผูอ่ืน,  
บัณฑิตไมควรมีขอมัวหมอง 
        [๓"ถาพรํ่าสอนผูอ่ืนฉันใด ก็ควรทําตนฉันนั้น?] 
        คําเตือนอยางนี้โดยมากเพงไปในดานความประพฤติ คือ เร่ืองความดีความช่ัว แตในดานการ 
บรรลุผลสําเร็จทางจิตและปญญา ถาไดผูบรรลุแลว ก็ยอมเปนการดีเลิศ ถาไมไดก็พงึหาผูกาวไปไกลกวา 
หรืออยางนอยเสมอกัน ดังพุทธพจนท่ีกลาวมาแลว เพราะบุคคลผูเปนพหูสูตรทรงความรูตามตําราหรือ 
ตามท่ีเลาเรียนมา บางทานช้ีแจงส่ังสอน [๔ทําใหผูอ่ืนปฏิบัติบรรลุธรรมไดโดยท่ีตวัผูสอนเองหาบรรลุไม] 
หรือ[๕บางคราวผูมีภูมิธรรมเสมอกันมาสนทนาสอบคนธรรมดวยกนั แลวเลยพลอยบรรลุผล 



สําเร็จไปดวยกัน] 
{๑        ส.นิ.16/472/234} 
{๒        ที.ปา.11/200/203} 
{๓        ขุ.ธ.25/22/36} 
{๔        พหูสูตเชนนี้ ทานเปรียบเหมือนนายโคบาลผูเล้ียงโคของคนอ่ืน ไดแคนับจาํนวนใด  
แตไมมีสวนไดล้ิมเบญจโครส ดู ขุ.ธ.25/11/17; ธ.อ.1/145} 
{๕        เชน ส.ข.17/225-230/154-162}  
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        คุณคาหรือประโยชนท่ีสําคัญดานหน่ึงของความมีกลัยาณมิตร ก็คือ การมีตัวอยางท่ีชวยให 
เกิดความมัน่ใจวา ส่ิงท่ีกําลังปฏิบัติและมุงหมายน้ัน เปนส่ิงท่ีทําไดจริง บรรลุไดจริง และ 
ถาทําไดสําเร็จแลวจะไดรับผลดีจริงๆ อีกประการหนึ่ง กลัยาณมิตรมีความรูความเขาใจ 
มีประสบการณในส่ิงท่ีปฏิบัตินั้นดีกวา จึงสามารถชวยช้ีแนะบอกแนวหรือวิธีการท่ีจะทําให 
การปฏิบัติงายข้ึน หรือมีทางลัดมากข้ึน กัลยาณมิตรท่ีไดบรรลุผลการปฏิบัติดวยตนเอง 
มาแลว ยอมอํานวยคุณคาหรือประโยชนท่ีกลาวมานี้ไดเต็มท่ี ทําใหผูปฏิบัติเกิดศรัทธา  
มีกําลังใจแรงกลา จึงเปนธรรมดาอยูเองท่ีควรจะเพงหวงักัลยาณมิตรท่ีมีคุณสมบัติสมบูรณ 
เชนนี้กอน 
        สวนความเปนอิสระ มองได 2 ดานคือ ดานความเปนอยูหรือระบบการดําเนินชีวิต และความเปน 
อิสระภายในจติใจ ความเปนอิสระน้ีเปนส่ิงสําคัญ เหมือนอยางท่ีกลาวแลวเกี่ยวกับภิกษุผูคลุกคลีกับ 
คฤหัสถขางตน ผูท่ีติดอยูในเคร่ืองผูกมัดจองจําอยางเดยีวกับเขา หรือวายวนดิ้นรนอยุในกระแสน้ําเช่ียว 
ในเกลียวคล่ืนเดียวกับคนอ่ืนแมแตตนเองกย็งัชวยไมได จะชวยปลดเปล้ืองหรือร้ือถอนผูอ่ืนข้ึนมาได 
อยางไร คนท่ีติดอยูในระบบท่ีผูกรัดของสังคม ดิ้นรนแสวงหาส่ิงตางๆ ตามแนวทางเดียวกับคนอ่ืนๆ 
ดวยคานิยมอยางเดียวกัน มีปญหาบีบรัดกดดันทางดานความเปนอยู การอาชีพของตนและครอบครัว 
ดิ้นรนเพื่อความอยูรอดเฉพาะตนและจําเพาะครอบครัวของตนเหมือนกันกับคนอ่ืนๆ เม่ือสังคมเกิด 
ปญหา ยอมยากท่ีจะมีเวลามีความคิดมาอุทิศใหแกการไถถอนคนอ่ืนๆ หรือจะนําผูคนไปสูแนวทาง 
ใหมๆ ได เม่ือพยายามทําก็มักเขาแนวท่ีวากันวา พายเรือเวียนวนอยูในอาง ยิ่งเม่ือท้ังระบบความเปนอยู 
ท้ังจิตใจ ลวนไมเปนอิสระท้ังสองอยาง ก็ยิง่ประสบความสําเร็จไดยาก ดวยเหตนุี้ พระพุทธเจาจึงทรง 
วางระบบสงฆใหเปนชุมชนอิสระ มีความเปนอยูหรือระบบการดําเนินชีวิตเปนอิสระจากระบบของ 
สังคมใหญ ดังจะเห็นไดจากวินัยท่ีเปนเคร่ืองจัดระบบแบบแผนของสงฆ เม่ือมีระบบชีวิตความเปนอยู 
เปนอิสระดวย และมีจิตหลุดพนเปนอิสระเปนพื้นฐานดวย ก็จะทําใหสงฆเปนชุมชนอิสระท่ีชวยชักนํา 
ส่ิงท่ีดีงามถูกตองเขามาใหแกสังคมสวนใหญอยางไดผล และสามารถเปนแหลงพึ่งอาศัยชวยให 
ความเปนอิสระระดับตางๆ แกคนในสังคมใหญนั้นดวย มีพุทธพจนแหงหนึ่งตรัสไวดังนี ้
        "ดูกรจุนทะ ผูท่ีตนเองก็จมอยูในโคลนเลนอันลึก จะชวยฉุดยกคนอ่ืนท่ีจมอยูใน 
โคลนเลนอันลึกข้ึนมาไดนัน้ ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะเปนไปได 
        "ผูท่ีตนเองไมจมอยูในโคลนเลนอันลึก จะชวยฉุดยกคนอ่ืนทีจ่มอยูในโคลนเลน 
อันลึกข้ึนมา ขอนี้จึงจะเปนฐานะท่ีเปนไปได 
        "ผูท่ีตนเองมิไดฝก มิไดอบรม ยังไมหายรอนกิเลส จักฝก จกัอบรม จักทําคนอ่ืน 
ใหหายรอนกเิลส  ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะเปนไปได 
        [๑"ผูท่ีตนเองฝกแลว อบรมแลว ดับรอนกิเลสแลว จักฝก จกัอบรม จักทํา 



คนอ่ืนใหหายรอนกิเลส ขอนี้จึงจะเปนฐานะท่ีเปนไปได"] 
{๑. ม.มู.12/108/81; อางใน ขุ.ม.29/37/36; ขุ.จู.30/219/116}  
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        เพื่อรักษาระบบชีวิตของพระสงฆใหคงสภาพเปนอิสระไวใหไดมากท่ีสุด มีพุทธพจน 
อีกแหงหนึ่ง ซ่ึงอาจถือไดวาเปนหลักแสดงจรรยาบรรณของนักบวช ความวา 
        [๑"บรรพชิตไมพึงเท่ียววุนทําไปทุกอยางไมเลือก, ไมพึงเปนคนของคนอ่ืน, ไมพึงอาศัยผูอ่ืน 
เปนอยูและไมพึงเอาธรรมมาคาขาย"] 
        เร่ืองนี้ เหน็ควรสรุปดวยพระคุณสมบัติของพระพุทธเจา ผูเปนกัลยาณมิตรสูงสุด ซ่ึงทรง 
ประกอบดวยคุณสมบัติของกัลยาณมิตรอยางเลิศ ครบท้ังสองขอคือ ทรงทําไดจริง บรรลุผล 
สําเร็จในส่ิงท่ีนํามาสอนแลวดวย และทรงมีความเปนอิสระ หลุดพนท้ังจากระบบของสังคม 
ท่ีส่ิงแวดลอมอยู และท้ังจากกิเลสท่ีผูกมัดสุมรุมอยูในจติใจ 
        [๒"ภกิษท้ัุงหลาย เปรียบเหมือนดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก เกิดในนํ้า เจริญในน้ํา  
แตตั้งอยูลอยพนน้ํา ไมถูกน้ําฉาบติด ฉันใด ตถาคตก็ฉันนัน้เหมือนกัน เกิดในโลก  
เติบโตข้ึนในโลก แตเปนอยูลอยเหนือโลก ไมติดกล้ัวดวยโลก"] 
        [๓"ดูกรวาหนะ ตถาคตสลัดออกไดแลว ไมเกาะเกีย่ว หลุดพนแลว จากธรรม 10 ประการ  
จึงเปนอยูดวยใจไรเขตแดน, ธรรม 10 ประการอะไรบาง? คือ ตถาคตสลัดออกไดแลว ไมเกาะเกีย่ว 
หลุดพนแลวจากรูป...จากเวทนา...จากสัญญา...จากสังขาร...จากวิญญาณ...จากความเกิด... 
จากความแก...จากความตาย...จากทุกขท้ังหลาย...จากกิเลสท้ังหลาย จึงเปนอยูดวยจติใจ 
ท่ีไรเขตแดน เปรียบเหมือนดอกอุบล ดอกปทุม  ดอกบุณฑริก เกิดในน้าํ เจริญในน้ํา  
แตตั้งอยูลอยพนน้ํา ไมถูกน้ําฉาบติด ฉะนั้น"] 
        [๔"พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ตื่นเองแลว จึงทรงแสดงธรรมเพ่ือปลุกใหตืน่,  
ทรงฝกพระองคเองแลว จึงแสดงธรรมเพ่ือความฝก, ทรงสงบเองแลว จงึแสดงธรรม 
เพื่อความสงบ, ทรงขามพนเองแลว จึงแสดงธรรมเพ่ือการขามพน, ทรงหายรอน 
สนิทเองแลว จึงแสดงธรรมเพ่ือความดับรอน"] 
        และทายสุด ลักษณะการสอนของพระพุทธเจา ท่ีเรียกวา [๕"อาการท่ีพระพุทธเจา 
ทรงส่ังสอน" 3 อยางตอไปนี้ นาจะใชเปนหลักตรวจสอบตนเองอยางกวางๆ สําหรับ 
กัลยาณมิตรผูจะทําหนาท่ีในดานการสอนใหไดผลจริงๆ คือ] 
{๑        ขุ.อุ.25/134/179; ไมพึงเท่ียววุนทําไปทุกอยางไมเลือก แปลจาก  
น วายเมยยฺ สพฺพตฺถ แปลตามรูปศัพทวา ไมพึงพยายามในท่ีท้ังปวง หรือ 
ในเร่ืองทุกอยาง อรรถกถา (อุ.อ.422) ไขความวา ไมพึงพยายามในความช่ัวทุกอยาง  
เชน ทํางานเดนิขาวเปนคนสอดแนมเปนตน เหมือนอยางพวกราชบุรุษ; 
ไมพึงเปนคนของคนอ่ืน คือไมควรเปนคนรับใชหรือลูกนองของใคร} 
{๒        ส.ข.17/241/171; เทียบ องฺ.จตุกกฺ.21/36/50} 



{๓        องฺ.ทสก.24/81/162} 
{๔        ที.ปา.11/30/57; ม.มู.12/402/435 (หายรอนและดับรอน  
แปลตามศัพทวา ปรินิพพานเองแลว จึงแสดงธรรมเพ่ือปรินิพพาน)} 
{๕        ม.ม.13/330/322; องฺ.ติก.20/565/356; ขุ.ม.475/326;  
พุทธพจนนี้บางทีแปลขัดกัน แมแตในพระไตรปฎกฉบับ(แปล) ภาษาไทย  
ตางเลมก็แปลตางกัน ทางท่ีดีควรตรวจสอบความหมายกับ  
ที.สี.9/300/299; 308/244; 379/299; ม.ม.13/373/357;  
ที.อ.1/432; 2/203; ม.อ.3/253; ส.อ.3/359; อุ.อ.413; นิทฺ.อ.2/56}  
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        1.  ทรงแสดงธรรมดวยความรูยิ่ง คือทรงรูยิ่งเห็นจริงเองแลวจึงทรงส่ังสอนผูอ่ืน 
เพื่อใหรูยิ่งเหน็จริงตามในธรรมท่ีควรรูยิ่งเห็นจริง 
        ขอนี้ มองในแงตวัผูสอน วามีความรูจริงในเร่ืองท่ีสอน หรือไดบรรลุผลประจักษใน 
เร่ืองท่ีสอนน้ันมาดวยตนเองกอนแลว 
        2.  ทรงแสดงธรรมมีเหตุผล คือ ทรงส่ังสอนช้ีแจงใหเห็นเหตุผล ซ่ึงผูฟง 
สามารถพิจารณาใหเขาใจโดยใชปญญาของเขาเอง 
        ขอนี้ มองในแงของผูเรียนหรือผูฟง ซ่ึงผูสอนแสดงคําสอนชนิดท่ีใหอิสรภาพ  
หรือเปดโอกาสใหผูเรียนผูฟงคิดพิจารณา ใชปญญาของเขา พัฒนาปญญาของตนเอง  
และเขาใจหรือเขาถึงความจริงดวยตัวของเขาเอง ผูสอนเพียงนําขอมูลขอเท็จจริงเหตุผล 
หรือขอเสนอมาตีแผแจกแจงใหดู และกระตุนใหคิดใหพิจารณา 
        3.  ทรงแสดงธรรมมีผลสมจริงเปนอัศจรรย คือทรงสอนส่ิงท่ีเปนจริง  
ซ่ึงคนมีปญญารักความจริงพจิารณาแลวจะตองยอมรับ และเปนส่ิงท่ีปฏิบัติได 
ใหเกดิผลจริง ซ่ึงผูปฏิบัติยอมจะไดรับผลสอดคลองสมควรแกการปฏิบัติ 
        ขอนี้ มองในแงส่ิงท่ีสอน ซ่ึงสมความจริง หรือเปนอยางนั้นจริง ยนืยันได มีแกนสาร  
ไมเหลวไหล นําไปปฏิบัติไดผล ไมเปนหมัน ไมเปนโมฆะ ใหผลแกผูปฏิบัติไดจริง  
ทําแคไหนอยางไรก็ไดผลสมกันกับการกระทําและองคประกอบท่ีเปนเหตุปจจัยนั้นๆ 
        อยางไรกด็ี ถาไมอาจหากัลยาณมิตรผูไดรูเห็นผลประจักษเองแลว ผูทําไดจริงและ 
เปนอิสระจริงบุคคลพหูสูตท่ีสอนเขาท้ังท่ีตัวเองไมไดเขาถึงจริงนั่นแหละ ก็เปนประโยชนได  
โดยท่ีบุคคลพหูสูตนั้นเปนเหมือนนายโคบาลเล้ียงโคใหคนอ่ืน  
[๑หรือเหมือนคนตาบอดถือตะเกยีง] คนอ่ืนท่ีตาดีลืมตาขึ้นแลว ก็มองเห็นส่ิงท้ังหลายได  
คนตาดีท่ีวานัน้ก็คือคนมีโยนิโสมนสิการ ในกรณีเชนนัน้ ไมตองพูดถึงบุคคลพหูสูต 
ท่ีรูกวางขวางและชํานาญการสอน แมแตคนโงเชาหรือคนบาจําถอยคํามีสาระจากคนอื่น 
มาทองหรือบนวาอะไรมีแงใหคิด [๒คนมีโยนิโสมนสิการไดฟงก็อาจเกิดความแจมแจง 
หยั่งรูสัจธรรมไดเหมือนกัน] แตเม่ือถึงข้ันนี้ ความสําคัญอยูท่ีฝายผูฟง คือองคประกอบ 
ฝายในท่ีเปนปจจัยอยางท่ีสองท่ีจะกลาวเปนขอถัดไป 
 
การทําหนาท่ีของกัลยาณมิตร 
        เม่ือมองในแงของการศึกษา หรือความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม การท่ีมิตรทํากิจตางๆ รวมกัน 
และชวยเหลือเกื้อกูลกัน นับวาเปนเพียงสวนประกอบภายนอก ส่ิงท่ีนบัวาสําคัญก็คือความมีอิทธิพล 
ชักจูงกนัในดานความคิดเห็น ทัศนคติ คานยิม ความรูความเขาใจตางๆ ท่ีทานเรียกรวมวา ทิฏฐิ ถา 



{๑        ดู ขุ.เถร.26/397/406 (อุปมาแรก ดท่ีูมาซ่ึงอางกอนแลว)} 
{๒        เชนเร่ืองใน ส.อ.1/320; สุตฺต.อ.2/252}  
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เปนความคิดเห็น ทัศนคติ คานิยม ความรูความเขาใจท่ีไมถูกตอง มีโทษ ก็เรียกวา มิจฉาทิฏฐิ ถาเปน 
ฝายท่ีดีงาม ถูกตอง เปนประโยชน ก็เรียกวาสัมมาทิฏฐิ มิตรใดมีอิทธิพลชักจูงใหเกดิมิจฉาทิฏฐิ กเ็ปน 
มิตรไมดี เรียกวา ปาปมิตร มิตรใดชักนําใหเกิดสัมมาทิฏฐ ิก็เปนมิตรดี มิตรแท เรียกวา กัลยาณมิตร 
มีบอยๆ ท่ีมิตรชนิดในเรือนคือมารดาบิดา หรือแมแตครูอาจารย มีอิทธิพลชักนําทิฏฐิ นอยกวามิตร 
ชนิดเพื่อนท่ีคบหาเลนเท่ียวชุมนุมดวยกนั แตบางคร้ังปรากฏวา แมแตมิตรชนิดเพื่อนท่ีคบหานั้น กลับมี 
อิทธิพลนอยไปกวามิตรชนดิตัวอยูหางแตมีพลังแรงเขาถึงใจ ไดแกมิตรท่ีมาทางส่ือมวลชนตางๆ มาทาง 
ส่ิงบันเทิงเริงรมยตลอดจนหนังสือ ตัวเช่ือมท่ีทําใหมิตรนั้นเขามามีอิทธิพลชักจูงได หรือปจจัยเคร่ือง 
เช่ือมตอระหวางมิตรกับอิทธิพลท่ีเกิดข้ึนในใจ กไ็ดแก ความเชื่อ ความเล่ือมใส ความนิยมชมชอบ 
ความซาบซ้ึงใจ ท่ีเรียกวาศรัทธา เม่ือศรัทธาแลว หรือทําใหเกิดศรัทธาไดแลว ถึงตัวมิตรจะอยู 
ไกล ไมไดคลุกคลี ก็มีอิทธิพลได ถึงตัวมติรจะอยูใกล แตถาไมศรัทธา ก็หามีอิทธิพลชักจูงไมได ดงันั้น 
ทานจึงถือเปนหลักการวา ผูซ่ึงจะทําหนาท่ีชักนําส่ังสอนผูอ่ืนใหมีความรูความเขาใจ ความคิดเหน็เปนตน 
อันถูกตอง ควรจะตองยังศรัทธาใหเกดิแกผูรับฟงคําสอนนั้นได พูดงายๆ วา หลักการเบ้ืองตนขอหนึ่ง 
ในทางการศึกษา คือกัลยาณมิตรเปนปจจยัใหเกดิศรัทธา หรือจะพูดขยายออกไปอีกกไ็ดวา การคบหา 
บัณฑิต หรือเสวนาสัตบุรุษ เปนปจจยัแหงศรัทธา ผูใดแมจะเปนคนดมีีปญญา แตเม่ือยังไมอาจให 
เขาเกิดศรัทธาได กย็ังไมไดฐานะเปนกัลยาณมิตร และการเสวนาหรือการคบหากย็ังไมเกิด เม่ือศรัทธา 
แลว ใจรับ ก็นาํความคิดได นําพฤติกรรมได อาจใหเกดิการเลียนแบบ หรือชักจูงใหรูจักคิดอยางถูกตอง 
ซ่ึงเปนอีกข้ันตอนหน่ึงตอไป ขอตัดสินวา ทําหนาท่ีกัลยาณมิตรไดสําเร็จคือ ทําใหผูเสวนาเกดิมี
สัมมาทิฏฐิ 
        เร่ืองสัมมาทิฏฐิในแงหลักวิชาตามแบบหรือตามตําราเดิมแท ยังจะไดกลาวตอไปอีก แตในท่ีนี้ มี 
ขอควรทําความเขาใจเบ้ืองตนไวกอนกวา ความคิดเหน็ ทัศนคติ คานิยม ความรูความเขาใจถูกตอง ดีงาม 
ท่ีเรียกวาสัมมาทิฏฐินั้น อาจมีเนื้อหารายละเอียดมากมาย อาจบรรยายกนัไปไดตางๆ หลายอยางหลาย 
แนว แตเม่ือมองตามหลักธรรมแลว ก็สรุปไดเปนเพียง 2 ประเภท คือ 
        1.  ความเชื่อถือ ความเห็น ทัศนคติ ความรูความเขาใจ ท่ีถูกตองดงีามมีเหตุผลเปนประโยชน 
เกี่ยวกับเร่ืองความดีความช่ัว การทําดีทําช่ัวและการไดรับผลดีผลรายสอดคลองกับการกระทําของตน คือ 
ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว ความเชื่อม่ันในคุณธรรม เชน คุณของมารดาบิดา ความเช่ือความเห็นสอดคลอง 
กับคําสอนทางศาสนา เชนวาโลกหนามี เปนตน รวมเรียกส้ันๆ วา เหน็ชอบตามคลองธรรม หรือ 
ความเช่ือกรรม ซ่ึงทําใหมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตน เรียกตามหลักวิชาคําเดียววา กัมมัสส- 
กตาญาณ อยางนี้แล คือสัมมาทิฏฐิท่ีไดเคยกลาวถึงมาแลววาเปน โลกียสัมมาทิฏฐิ หรือสัมมาทิฏฐิ 
ข้ันโลกีย เกดิความรูความเขาใจเหตุผลโดยอาศัยการอบรมส่ังสอนปลูกฝงสืบๆ กันมาในสังคม ชวย 
ใหเกดิความประพฤติดีประพฤติชอบ และการดําเนินชีวติท่ีดีงาม ทําใหสังคมสงบเรียบรอย คนอยูรวม 



กันรมเยน็เปนสุข  
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        2.  ความรูความเห็น ความเขาใจ เกีย่วกับโลกและชีวิต หรือสังขารธรรมท้ังหลายถูกตองตาม 
ความเปนจริง คือ ตามสภาวะของมันและตามความเปนไปโดยธรรมดาแหงเหตุปจจยั ทําใหมองเหน็ 
ความสัมพันธท่ีถูกตองซ่ึงควรจะมีจะเปนระหวางตนเองกับส่ิงท้ังหลายท่ีแวดลอมอยู หรือกับโลกและ 
ชีวิต เชน รูวาส่ิงท้ังหลายเปนสังขารธรรม เกิดจากองคประกอบตางๆ มาประชุมกันเขา เปนไปตาม 
ความสัมพันธสืบทอดกันแหงเหตุปจจยั จึงมีสภาพไมคงท่ี ไมเท่ียงแทถาวร ไมยั่งยนือยูตลอดไป และ 
มีเหตุปจจยัตางๆ ขัดแยงบีบค้ันอยูตลอดเวลา ไมเปนตัวของมันเองอยางแทจริง ไมอาจเปนของใครๆ 
และไมข้ึนตอความปรารถนาของใครไดจริงจัง เม่ือส่ิงท้ังหลายมีสภาวะจริงเปนอยางนี้ เราควรมีทาที 
และปฏิบัติตอมันอยางไร การมีทาทีแหงการยึดม่ันถือครองอยางไมลืมหูลืมตา หรือยกมอบชีวิตนีใ้ห แก 
การแสวงหาไขวควาส่ิงเหลานี้ เปนการถูกตองแลวหรือไม มนุษยสัตวท้ังหลาย รวมทั้งตัวเราตางก ็
เปนสังขารธรรมตกอยูในคติธรรมดาเดียวกัน เปนเพื่อนแกเจ็บตาย เราควรมีทาทีและปฏิบัติตอกันอยางไร 
ดังนี้เปนตน ความรูความเหน็ความเขาใจอยางนี้ เกิดจากการรูจักมอง รูจักคิด รูจกัพิจารณาส่ิงท้ังหลาย 
ตรงตามสภาวะและตามเหตุปจจัยของมัน เปนความรูความเห็นความเขาใจท่ีไดเรียกวา สัมมาทิฏฐิแนว 
โลกุตระ คือในข้ันตนนีย้ังเปนโลกียะ แตก็อยูในแนวทางของโลกุรสัมมาทิฏฐิ จะเจริญงอกงามข้ึนเปน 
โลกุตรสัมมาทิฏฐิ ไดตอไป 
        สัมมาทิฏฐิอยางแรกเรียกวา กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ ไดแก กัมมัสสกตาญาณ (ความรูภาวะท่ี 
บุคคลมีกรรมเปนของตน หมายถึงความรูท่ีพอรูจักแยกวาอันใดเปนกรรมของตนหรือมิใช  
นับเปนความรูระดับท่ีทําใหรูจักรับผิดชอบการกระทําของตน) ท่ีชาวพุทธไทยมักเรียกกนัวา  
กัมมัสสกตาศรัทธา เปนสัมมาทิฏฐิระดับธรรมจริยาหรือกุศลกรรมบถ เปนประโยชนหรือ 
จุดหมายชีวิตระดับทิฏฐธัมมิกัตถะและสัมปรายิกัตถะ แตเปนพื้นฐานของปรมัตถตอไป  
สวนสัมมาทิฏฐิอยางท่ีสอง จดัเขาในระดับวิปสสนาสัมมาทิฏฐิ แตบาลีเรียก 
[๑สัจจานุโลกมิกญาณ แปลวาญาณคลอยแกสัจจะ หรือความรูท่ีเขาแนวสัจจะ  
นําไปสูการตรัสรูคือมุงตรงตอปรมัตถตอไป] 
{๑. พุทธพจนวาดวยสัมมาทิฏฐิท่ีเปนโลกิยะ และโลกุตระ ดูในบทตอไปวาดวยองคประกอบ 
ของมัชฌิมาปฏิปทา 
        อรรถกถา เชน องฺอ.1/519; 2/79;3/54  จําแนกสัมมาทิฏฐิละเอียดออกไป 
เปน 5 อยางคือ กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ ฌานสัมมาทิฏฐิ วปิสสนาสัมมาทิฏฐิ  
มัคคสัมมาทิฏฐิ และ ผลสัมมาทิฏฐิ  สามอยางแรกเปนโลกียสัมมาทิฏฐิ 
สองอยางหลังเปน โลกุตรสัมมาทิฏฐิ 
        สัมมาทิฏฐิขอท่ี 1 ขางบน ก็คือกัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ สวนขอท่ี 2 จัดเขาใน 
วิปสสนาสัมมาทิฏฐิ ดังนั้น ท้ังสองขอจึงเปนสัมมาทิฏฐิระดับโลกียเหมือนกัน  



หรือมีขอแตกตางวา วิสสนาสัมมาทิฏฐิ เปนสัมมาทิฏฐิ ท่ีนําไปสูมัคคสัมมาทิฏฐิ 
และผลสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนโลกุตระ จึงไดเรียกวา เปนสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระ 
        กัมมัสสกตาญาณ ซ่ึงเปนกัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐินั้น มีตัวอยางท่ีคุนกันดีคือ  
สัมมาทิฏฐิในหลักธรรมจริยาหรือกุศลธรรมบถ 10 (เชน องฺ.ทสก.24/165/289;  
อภิ.วิ.35/822/443; อิติ.อ.269 และท่ีมามากมายท่ีเคยอางแลว) เปนสัมมาทิฏฐิ 
ท่ีมีท้ังภายในและภายนอกพระพุทธศาสนา และมีมาแมในสมัยกอนพุทธกาล คือ 
มีในลัทธิศาสนาเปนกรรมวาจาทีท้ังหลาย (ส่ิงใดเขาสอนกันไมวาลัทธิศาสนาไหน  
ถาถูกตองเปนจริง พุทธศาสนาก็ยอมรับท้ังนั้น) ดู วินย.อ.1/290; ม.อ.1/270;  
ม.อ.1/270 ก็ย้ําไววา กัมมัสสกตาญาณ และ สัจจานุโลมิกญาณ (ญาณคลอยแกสัจจะ 
คือความรูท่ีเขาแนวสัจจะ, อภิ.วิ.35/822/443; คือวิปสสนาญาณน่ันเอง, ที.อ.3/223;  
วิภงฺค.อ.539; วินย.ฎีกา 2/96; วิสุทธิ.ฎีกา 3/9) เปนโลกยีสัมมาทิฏฐิ 
        อนึ่ง ม.อ.3/544 จําแนกสัมมาทิฏฐิ 5 แปลกไปเล็กนอย เปน วิปสสนาสัมมาทิฏฐิ  
กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ มัคคสัมมาทิฏฐิ ผลสัมมาทิฏฐิ ปจจเวกขณสัมมาทิฏฐิ คือ 
ตัคฌานสัมมาทิฏฐิออก เติมปจจเวกขณสัมมาทิฏฐิเขาแทน ฌานสัมมาทิฏฐิเปน 
โลกียเหมือนกนั แตเปนเร่ืองของผูไดฌาน ไมเกี่ยวกับท่ีนี ้สวนปจจเวกขณสัมมาทิฏฐิ  
ไดแกสัมมาญาณ เปนเร่ืองของผูบรรลุมรรคผลไปแลว ถึงแมจะเปนโลกีย  
แตไมเกีย่วกับเร่ืองท่ีกําลังพิจารณา}  
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        จะเห็นวาสัมมาทิฏฐิตัวแทท่ีจะใหเขาถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คือ สัมมาทิฏฐิอยาง 
ท่ี 2 ซ่ึงเปนความรูท่ีเขาแนวสัจจะ ชาวพุทธทุกคนไมวาจะเปนผูท่ีคิดจะเขาถึงจุดหมายสูงสุดหรือยงัไม 
คิดก็ตาม ยอมไมควรหยุดอยูเพียงสัมมาทิฏฐิขอแรก ควรจะกาวตอไปสูสัมมาทิฏฐิขอท่ี 2 ดวย  
พยายามปลูกอบรมปญญาระดับนี้ ใหมีข้ึนบางไมมากกนอย เพราะสัมมาทิฏฐิระดับนี้ จะชวย 
บรรเทาความโลภ โกรธ หลง ใหเบาบางลง ทําใหจิตใจปลอดโปรงผองใส รูจักวางใจวางทาที 
ตอโลกและชีวติดีข้ึน จะมีความสุขมากข้ึน เปนวิธีลดการเบียดเบียนแยงชิงและความทุกข 
ความเดือดรอนของโลก ท่ีไดผลแทยิ่งกวาวิธียับยั้งในระดับท่ีเรียกกันวาศีลธรรม เปนผลดี 
ท้ังแกตนและสังคม 
        [๑เม่ือแยกแยะดูข้ันตอนตามลําดับของกระบวนธรรม จะเหน็วาการเสวนาสัตบุรุษหรือ 
ความมีกัลยาณมิตร นําไปสูการไดสดับธรรม คือคําสอนคําแนะนําช้ีแจงตางๆ โดยตรงบาง  
โดยออมบาง เม่ือธรรมคือหลักความจริงหรือหลักแหงความดีงามท่ีแสดงนั้น เปนจริง 
หรือดีงามจริง หรือแสดงไดดีมีเหตุผล ผูรับฟงนั้นกเ็กิดศรัทธาอาจเขียนใหดูงายดังนี]้ 
                เสวนาสัตบุรุษ (มีกัลยาณมิตร)  --> สดับธรรม   --> ศรัทธา 
        ถึงตอนน้ี ก็มาถึงจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งในกระบวนธรรมแหงการศึกษา หรือความกาวหนา 
ในการปฏิบัตธิรรม คือจุดเช่ือมตอจากองคประกอบภายนอก หรือปจจยัทางสังคม เขาสู 
องคประกอบภายในหรือปจจัยภายในตัวบุคคล ตามหลักนั้นทานวาองคประกอบภายนอกคือ 
[๒ปรโตโฆสะ (ในท่ีนี้ไดแกความมีกัลยาณมิตร) ลวนๆ สงผลไดถึงศรัทธา จบลงเพียง 
แคโลกียสัมมาทิฏฐิเทานั้น] ถาไดเพียงเทานี้ ก็เปนอันไปไมตลอดกระบวนการศกึษาอบรม 
ไมถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา เม่ืออยูแคข้ันศรัทธา 
{๑.  สวนหนึ่งแหงลําดับธรรมใน องฺ.ทสก.24/61/122 (เขียนอยางบาลี;  
สัปปุริสสังเสวะ --> สัทธัมมสวนะ --> สัทธา) ใน องฺ.ทสก.24/76/154-9  
แสดงลําดับธรรมฝายละ ตอนหนึ่งกลาววา "เม่ือมีกัลยาณมิตร ก็สามารถจะกําจดั 
ความไมมีศรัทธา ความใจแคบ ความเกยีจครานได"  คัมภรีรุนหลังเชน วิสุทธิมัคค  
นําหลักอยางนีม้าใชในการอธิบายเร่ืองศรัทธา โดยกลาววา "ศรัทธามีโสตาปตติยังคะ 
เชนการสดับสัทธรรม เปนปทัฏฐาน ก็ได" (วิสุทธิ.3/38; สงฺคณี อ.211; นิทฺ.อ.1/67)} 
{๒.  อาง อุ.อ.135 (โยนิโสมนสิการกับโลกุตรสัมมาทิฏฐิ ก็พึงอางท่ีมาเดียวกันนี้)}  
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ผูมีศรัทธานั้น ก็ยังตองคอยอิงยังข้ึนตอกัลยาณมิตร คอยพ่ึงอาศัยครูอาจารย พฤติกรรมก็ยังอยูใน 
ลักษณะของการทําตามหรือเลียนแบบ ยังไมรูยิ่งเห็นจริงประจักษแกตน ยังไมเปนอิสระหลุดพนส้ินเชิง 
 ื่ทางแกก็คือตองหาทางเช่ือมโยงใหกาวเขาสูองคประกอบภายใน หรือปจจัยภายในตัวบุคคลคือ 
โยนิโสมนสิการ โดยปลุกโยนิโสมนสิการใหมีข้ึน และมารับชวงทํางานตอไป ดังหลักการแสดงไววา 
โยนิโสมนสิการ จึงจะสามารถนําไปสู โลกุตรสัมมาทิฏฐิ บรรลุจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนา 
หรือการศึกษาท่ีแทได 
        การเช่ือมโยงเขาสูปจจัยภายในนี้ ก็อาศัยกัลยาณมิตร ซ่ึงเปนปจจยัภายนอกนี้เอง ชวยทําใหได 
และเม่ือวาตามหลักการแลว ก็ใหถือเปนหนาท่ีของกัลยาณมิตรท่ีจะชวยผูเรียนใหปลุกโยนิโสมนสิการ 
ของตนข้ึนมาใช กัลยาณมิตร ไมพึงมีเปาหมายอยูเพียงแคข้ันศรัทธา แตพึงใชศรัทธาเปนเพยีง 
เคร่ืองมือท่ีจะชวยใหตนจุดชะนวนโยนิโสมนสิการในตัวผูเรียนข้ึนไดโดยสะดวก โดยนัยนี้  
กัลยาณมิตรอาศัยศรัทธาเปนเคร่ืองเช่ือมโยง แลวใชการแสดงธรรม ธรรมท่ีแสดง หรือ 
วิธีแสดงธรรมน่ันเอง ชวยใหผูฟงหรือผูเรียนปลุกโยนิโสมนสิการข้ึน คือใหรูจักคิดรูจกัพิจารณา 
ดวยตนเอง โดยมองส่ิงท้ังหลายตามสภาวะและเหตุปจจยั เม่ือโยนิโสมนสิการเกิดข้ึนแลว  
กระบวนธรรมก็ดําเนนิกาวหนาตอไปไดจนถึงท่ีสุดระหวางนี้ กัลยาณมิตรก็คอยชวย 
ประคับประคองช้ีชองหนุนเสริมโยนิโสมนสิการนั้นดวยการแสดงธรรมไปเร่ือยๆ เม่ือ 
พรอมท้ังปจจยัภายนอกมาโยงกับปจจัยภายใน คือปรโตโฆสะท่ีดีชวยหนุนเสริมโยนิโสมนสิการ 
มนุษยปุถุชนทีเ่ปนเวไนย คือไมถึงกับเปนอัจฉริยะท่ีจะเร่ิมโยนิโสมนสิการข้ึนลําพังตนเอง  
และไมใชปทปรมะท่ีไมอาจคิดเองได กจ็ะสามารถกาวไปในกระบวนการศึกษาและการปฏิบัติ 
ธรรมท่ีถูกตอง 
        อาจพูดกาํชับเกี่ยวกับหนาท่ีของกัลยาณมิตรตามหลักพุทธธรรมวา การท่ีกัลยาณมิตรมาชวยเหลือ 
คนผูหนึ่งผูใดนั้น มิใชเพื่อใหคนผูนั้นหันมาติดพันขลุกหรือวุนอยูกับกัลยาณมิตรเอง ซ่ึงกลายเปนการ 
สรางความสัมพันธระหวางตัวผูนั้นกับกัลยาณมิตรไป และอาจมีผลเพียงวาใหเช่ืออยางท่ีกัลยาณมิตรเช่ือ 
หรือทําอยางท่ีกัลยาณมิตรทําเทานั้น กัลยาณมิตรเขามามิใชเพื่อใหคนผูนั้นหันาสัมพันธกับตน แตเขา 
มาเพียงเพื่อเปนส่ือชวยใหคนผูนั้นสัมพันธกับส่ิงท่ีสาม คือโลกและชีวติ หรือส่ิงท้ังหลายท่ีแวดลอมตัว 
เขาอยูอยางถูกตอง โดยเขามาช้ีบอกใหเขาหันไปมองส่ิงเหลานั้นและพิจารณาใหรูจักมันตาม 
ความเปนจริงจนเขารูไดดวยตนเองวาเขาควรสัมพันธกบัส่ิงเหลานั้นใหถูกตองอยางไร โดยนัยนี ้
กระบวนธรรมจึงตองเขียนตอไปอีกดังนี ้
        เสวนาสัตบุรุษ (มีกัลยาณมิตร)  --> สดับธรรม   --> ศรัทธา   --> โยนิโสมนสิการ  
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        [๑แตในหลักการพัฒนาปญญาหรือองคประกอบท่ีจะทําใหเปนโสดาบัน ทานไมกลาวถึง 
ศรัทธาเลยท้ังนี้ ทานอาจถือวาในกรณนีั้นศรัทธาเปนเพยีงองคธรรมผาน หรือเคร่ืองชวยเช่ือมโยง 
ไมใชตัวเนนในทางปฏิบัติ จึงขามไปเสีย อาจเขียนกระบวนธรรมท่ีประสานกับหลักการพัฒนา 
ปญญาหรือองคประกอบท่ีทําใหเปนโสดาบันนั้นไดดังนี]้ 
    เสวนาสัตบุรุษ (มีกัลยาณมิตร)-> สดับธรรม-> (ศรัทธา)-> โยนิโสมนสิการ-> ปฏิบัติธรรมถูกหลัก 
        [๒พุทธพจนตอไปนี้ แมจะมิไดระบุองคประกอบขอโยนิโสมนสิการ แตการแสดงใหเห็น 
การทําหนาท่ีของกัลยาณมิตร ซ่ึงใหความเปนอิสระแกผูศึกษา นําไปสูการรูเขาใจประจักษดวย 
ตนเอง ดังคําสนทนาตอไปนี]้ 
มาคัณฑิยะ : ขาพเจาก็เล่ือมใสตอทานพระสมณโคดมอยางนี้แลว, ทานพระโคดมผูเจริญ  
พอจะทรงชวยแสดงธรรมใหขาพเจาลุกข้ึนจากอาสนะนี้โดยหายมืดบอดไดไหม? 
พระพุทธเจา : ถาอยางนั้น มาคัณฑิยะ ทานพึงคบหาสัตบุรุษท้ังหลาย เพราะเม่ือทานคบหา 
สัตบุรุษทานจกัไดสดับสัทธรรม, เม่ือทานไดสดับสัทธรรม ทานก็จักปฏิบัติธรรมถูกหลัก,  
เม่ือทานปฏิบัติธรรมถูกหลัก ทานกจ็ักรูไดเองเหน็ไดเองทีเดียววา โรค (ทางจิต) 
ฝราย (ในใจ) ศรท่ีคอยท่ิมแทงใจ คือเหลานี้, โรค ฝรายศรแทงใจ จะดบัไปได ณ ท่ีนี ้(คือ)  
เพราะอุปาทานของเรานั้นดบัไป ภพก็ดับ ฯลฯ ความโศก ความครํ่าครวญ ความทุกข โทมนัส  
ความคับแคนใจ ก็จะดับไป ความดับแหงกองทุกขท้ังมวล ก็จะมีไดดวยประการฉะน้ี 
        [๓และอีกแหงหนึ่งวาดงันี้] 
โธตกมาณพ : ขาแตพระองคผูทรงปญญาจักษุเหน็รอบดาน ขาฯขอนอมนมัสการพระองค  
ขาแตพระศากยะขอไดโปรดปลดปลอยขาพระองคจากขอสงสัยท้ังหลายดวยเถิด 
พระพุทธเจา : ดูกรโธตกะ เราไมสามารถปลดปลอยใครๆ ในโลกผูยังมีความสงสัย 
อยูใหพนไปได, แตเม่ือทานรูชัดซ่ึงธรรมอันประเสริฐ ทานก็จะขามหวงกิเลสไปไดเอง 
        ในเม่ืออิสรภาพของผูศึกษาเปนส่ิงสําคัญ และในเม่ือกัลยาณมิตรก็ไดทําหนาท่ีของตน 
อยางดีท่ีสุดแลว ก็จะตองย้ําถึงการทําหนาท่ีของตัวผูศึกษาเองบาง เพื่อจะไดใชอิสรภาพ 
ของตนใหเปนประโยชนใหมากท่ีสุด ดังนัน้ พระพุทธเจาจึงไดทรงทําหนาท่ีอีกดานหน่ึง 
ของกัลยาณมิตร คือการแนะนํากระตุนเตอืนใหผูศึกษาทําหนาท่ีของตนใหดี ดังมีพทุธพจน 
ตรัสสอนเกี่ยวกับการฟงธรรม การสนทนา การปรึกษาสอบถามเปนอันมาก ตัวอยางเชน 
{๑. หลักการพฒันาปญญา = ปญญาวุฒิธรรม เรียกยอๆ วา วุฒิ 4 (ธรรมท่ีเปนไปเพื่อ 
ความเจริญแหงปญญา หรือธรรมเคร่ืองเจริญปญญา) ตรงกับองคประกอบท่ีทําใหเปนโสดาบัน = 
โสตาปตติยังคะ 4 คือ สัปปุริสสังเสวะ สัทธัมมัสสวนะ โยนิโสมนสิการ ธัมมานุธัมมปฏิบัติ  
(ท่ีมาเคยใหไวแลว เชน องฺ.จตุกฺก.21/248/332; ส.ม.19/1639/517; 



1429/434; 1620/509; ที.ปา.11/240/239) พงึดูประกอบท่ี  
ที.ม.10/202/244 ดวย; หลักการนี้ ท่ีทานกลาวสอนในรูปท่ีงายๆ มีกระจายอยู  
ณ ท่ีตางๆ เหมือนดังวาทานไมลืมท่ีจะกลาวถึงเม่ือมีโอกาส ขอท่ีกลาวไวแข็งขันอีก 
แหงหนึ่ง ดู ขุ.ขุ.25/9/12.} 
{๒        ม.ม.13/291/285} 
{๓        ขุ.สุ.25/249/536-7; ขุ.จู.30/213-222/112-7}  
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        "ภิกษุท้ังหลาย บุคคลประกอบดวยธรรม 5 ประการ เม่ือฟงสัทธรรม ยอมเปนไปไดท่ี 
จะหยั่งลงสูนิยาม คือความถูกชอบในกุศลธรรมท้ังหลาย ; หาประการอะไรบาง? ไดแก 
        1.  ไมนึกหม่ินเร่ืองท่ีเขาพูด 
        2.  ไมนึกหม่ินผูพูด 
        3.  ไมนึกหม่ินตนเอง 
        4.  ใจไมฟุงซาน ฟงธรรม โดยมีจิตหนึ่งเดียว 
        5.  มนสิการโดยแยบคาย [๑(โยนิโสมนสิการ)"] 
        ธรรมท่ีตองการเนน ณ ท่ีนี้คือ โยนิโสมนสิการ ซ่ึงเปนตัวการทําหนาท่ีทางปญญาใหเกดิความรู 
ความเขาใจ แตโยนิโสมนสิการนั้น มิใชใชเฉพาะในการฟงธรรมหรือฟงคําอธิบายเทานั้น หากเปนธรรม 
ท่ีพึงใชในการดําเนินชีวิตทุกสวนทุกเวลา ท้ังในการรับรู การเผชิญสถานการณ และการสัมพันธเกี่ยว 
ของปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลายทุกกรณ ี
        เม่ือกลาวมาถึงข้ันท่ีโยนิโสมนสิการเขารับชวงไปแลว ก็เปนอันกาวข้ึนสูตอนใหมซ่ึงโยนิโส
มนสิการ 
เปนเจาของบทบาท อันจะตองแยกไปบรรยายเปนอีกเร่ืองหนึ่งตางหากตอไป แตกอนจะยุตเิร่ืองปรโต- 
โฆสะ เห็นควรกลาวถึงศรัทธาซ่ึงเปนองคธรรมสําคัญของตอนนี้ไวเปนพิเศษสวนหนึ่งกอน พอใหเห็น 
วา ศรัทธาท่ีถูกตองใชประโยชนไดในกระบวนธรรมแหงความดับทุกขนั้นเปนอยางไร และควรปฏิบัติ 
ตอศรัทธานั้นอยางไร 
หลักศรัทธาโดยสรุป 
        โดยสรุป ลักษณะท่ีควรกลาวถึงเพื่อเขาใจความหมาย บทบาท และความสําคัญของศรัทธาใน 
ระบบของพุทธธรรม มีดังนี้:- 
        1.  ศรัทธาเปนเพยีงข้ันหนึ่งในกระบวนการพฒันาปญญา และกลาวไดวาเปนข้ันตนท่ีสุด 
        2.  ศรัทธาท่ีประสงค ตองเปนความเช่ือความซาบซ้ึงท่ีเนื่องดวยเหตุผล คือมีปญญารองรับและ 
เปนทางสืบตอแกปญญาได มิใชเพียงความรูสึกมอบตัวมอบความไววางใจใหส้ินเชิง โดยไมตองถามหา 
เหตุผล อันเปนลักษณะทางฝายอาเวค (emotion) ดานเดียว 
        3.  ศรัทธาท่ีเปนความรูสึกฝายอาเวคดานเดยีว ถือวาเปนความเช่ือท่ีงมงาย เปนส่ิงท่ีจะตอง 
กําจัดหรือแกไขใหถูกตอง สวนความรูสึกฝายอาเวคที่เนือ่งอยูกับศรัทธาแบบท่ีถูกตอง  
เปนส่ิงท่ีนํามาใชในกระบวนการปฏิบัติธรรมใหเปนประโยชนไดมากพอสมควรในระยะตนๆ  
แตจะถูกปญญาเขาแทนท่ีโดยส้ินเชิงในท่ีสุด 
{๑.  องฺ.ปฺจก.22/151/195; ธรรมชุดเดียวกันนี้ ยังตรัสตไป ณ ท่ีมานี้อีก 2 หมวด  
มีขอตางคือ มีปญญา ไมโงเงา,ไมพึงโดยมคีวามรูสึกลบหลู, ไมฟงโดยมีจิตแขงด,ี  



ไมฟงโดยคอยจองจับผิด มีจติกระทบกระดางตอผูแสดง, ไมคิดหมายวาเขาใจแลว 
ในส่ิงท่ียังไมเขาใจ และทุกหมวด ตรัสธรรมฝายตรงขามเปนคูไวดวย สวนท่ีตรัสไว 
ณ ท่ีอ่ืนกย็ังมีกระจายอยูเปนอันมาก.}  
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        4.  ศรัทธาท่ีมุงหมายในกระบวนการพัฒนาปญญานั้น อาจใหความหมายส้ันๆ วา  
เปนความซาบซ้ึงดวยม่ันใจในเหตุผลเทาท่ีตนมองเห็น คือม่ันใจตนเอง โดยเหตุผลวา  
จุดหมายท่ีอยูเบ้ืองหนานั้นเปนไปไดจริงแท และมีคาควรแกการท่ีตนจะดําเนนิไปใหถึง  
เปนศรัทธาท่ีเราใจใหอยากพิสูจนความจริงของเหตุผลท่ีมองเห็นอยูเบ้ืองหนานั้นตอๆ  
ยิ่งๆ ข้ึนไป เปนบันไดข้ันสูความรู ตรงขามกับความรูสึกมอบใจใหแบบอาเวค ซ่ึงทําให 
หยุดคิดหาเหตุผลตอไป 
        5.  [๑เพื่อควบคุมศรัทธาใหอยูในความหมายท่ีถูกตอง ธรรมหมวดใดกต็ามใน 
พุทธธรรม ถามีศรัทธาเปนสวนประกอบขอหนึ่งแลว จะตองมีปญญาเปนอีกขอหนึ่งดวยเสมอไป]  
และตามปรกติศรัทธายอมมาเปนขอท่ีหนึ่ง พรอมกับท่ีปญญาเปนขอสุดทาย แตในกรณีท่ี 
[๒กลาวถึงปญญา ไมจําเปนตองกลาวถึงศรัทธาไวดวย] ปญญาจึงสําคัญกวาศรัทธา  
ท้ังในฐานะเปนตัวคุมและในฐานะเปนองคประกอบท่ีจาํเปน แมในแงคุณสมบัติของบุคคล  
ผูท่ีไดรับยกยองสูงสุดในพระพุทธศาสนา ก็คือผูมีปญญาสูงสุดเชน พระสารีบุตรอัครสาวก 
เปนตน ไมไดถือเอาศรัทธาในศาสนาเปนเกณฑ 
        6.  คุณประโยชนของศรัทธา เปนไปใน 2 ลักษณะ คือ ในแนวหนึ่ง ศรัทธาเปนปจจัย 
ใหเกดิปติ ซ่ึงทําใหเกดิปสสัทธิ (ความสงบเยือกเย็น) นาํไปสูสมาธิและปญญาในท่ีสุด  
อีกแนวหนึ่งศรัทธาทําใหเกดิวิริยะ [๓คือความเพียรพยายามท่ีจะปฏิบัติ ทดลองส่ิงท่ีเช่ือดวย 
ศรัทธานั้น ใหเห็นผลประจกัษจริงจังแกตน ซ่ึงนําไปสูปญญาในท่ีสุด] คุณประโยชนท้ังสองนี้  
จะเห็นวาเปนผลจากความรูสึกในฝายอาเวคแตตองมีความใฝประสงคปญญาแฝงอยูดวยตลอดเวลา 
        7.  ศรัทธาเปนไปเพื่อปญญา ดังนั้น ศรัทธาจึงตองสงเสริมความคิดวิจยัวจิารณ จึงจะเกิดความ 
กาวหนาแกปญญาตามจุดหมาย นอกจากน้ี แมตวัศรัทธานั่นเอง จะม่ันคงแนนแฟนได ก็เพราะไดคิด 
เห็นเหตุผลจนม่ันใจ หมดความเคลือบแคลงสงสัยใดๆ โดยนัยนี้ ศรัทธาในพุทธธรรมจึงสงเสริมการ 
คนคิดหาเหตุผล การขอรองใหเช่ือก็ดี การบังคับใหยอมรับความจริงตามท่ีกําหนดกด็ี การขูดวยภยั 
แกผูไมเช่ือกด็ ีเปนวิธีการท่ีเขากันไมไดเลยกับหลักศรัทธานี้ 
{๑        ตัวอยางมีมากมาย เชน 
        สัมปรายิกัตถะ                :        สัทธาสัมปทา สีลสัมปทา จาคสัมปทา ปญญาสัมปทา 
        วุฒิธรรม                        :        สัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา 
        พละ ; อินทรีย                :        สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา 
        เวสารัชชกรณธรรม        :        สัทธา ศีล พาหุสัจจะ วิริยารัมภะ ปญญา 
        อริยทรัพย                        :        สัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ ปญญา ; ฯลฯ} 
{๒        เชน อธิษฐานธรรม โพชฌงค และนาถกรณธรรม เปนตน} 



{๓        ศรัทธานําไปสูปติ ดพูุทธพจนท่ี ส.นิ.16/69/37; ศรัทธานําไปสูวิริยะ  
ดู ส.ม.19/1011/297; อนึ่ง ศรัทธายอมชวยใหเกดิกําลังใจ มีความเขมแข็ง 
หายกลัวได ซ่ึงจัดเขาในวิริยะเหมือนกัน เชน เร่ืองธชัคคสูตร,  
ส.ส.15/863-6/320-3; พึงสังเกตดวยวา ศรัทธาท่ีไมมีปญญารองรับ  
ก็เปนแรงสงถึงสมาธิเหมือนกัน (อาจเปนสมาธิข้ันสูงมากถึงเจโตวิมุตติ 
ชนิดท่ียังกําเริบกลับกลายได) แตตดิจบอยูแคนัน้ ไมสงผลตอถึงปญญา  
และอาจขัดขวางปญญาดวย สวนศรัทธาท่ีมีปญญากํากับ หนุนสมาธิให 
เกิดข้ึนเพียงเพือ่เปนพลังชวยสงเสริมความเจริญปญญายิ่งๆ ข้ึนไป  
(อยางสูงสุด คือใหเกดิปญญาวิมุตติท่ีทําใหเจโตวิมุตติไมกําเริบ)}  
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        8.  ความเล่ือมใสศรัทธาติดในบุคคล ถูกถือวามีขอเสียขอบกพรอง แมแตความเลื่อมใส 
ติดในองคพระศาสดาเอง พระพุทธเจาก็ทรงสอนใหละเสีย เพราะเปนศรัทธาท่ีแรงดวย 
ความรูสึกทางอาเวค กลับกลายเปนอุปสรรคตอความหลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณในข้ันสุดทาย 
        9.  ศรัทธาไมถูกจัดเปนองคมรรค เพราะตัวการท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินกาวหนาตอไป 
ในมรรคานี้ คือปญญาท่ีพวงอยูกับศรัทธานั้นตางหาก และศรัทธาท่ีจะถือวาใชไดก็ตองมีปญญา 
รองรับอยูดวยนอกจากนี้ ทานท่ีมีปญญาสูง เชน องคพระพุทธเจาเอง และพระปจเจกพุทธเจา  
ทรงเร่ิมมรรคาท่ีตัวปญญาทีเดียว ไมผานศรัทธา เพราะการสรางปญญาไมจําตองเร่ิมท่ีศรัทธา 
เสมอไป (คือ เร่ิมท่ีโยนิโสมนสิการ ดังไดกลาวแลว) ดวยเหตุนี้ เร่ืองศรัทธา ทานจึงกลาวซอน 
แฝงไวในตอนวาดวยการสรางสัมมาทิฏฐิ ไมจักแยกไวเปนเร่ืองตางหาก 
        10.  แมแตศรัทธาท่ีพนจากภาวะเปนความเช่ืองมงายนั้นเอง ถาไมดําเนินตอไปถึง 
ข้ันทดลองปฏิบัติเพื่อพิสูจนใหเห็นความจริงประจักษแกตน ก็ไมนับวาเปนศรัทธาท่ีถูกตอง 
ตามความหมายแทจริง เพราะเปนศรัทธาท่ีมิไดปฏิบัติหนาท่ีตามความหมายของมัน  
จัดเปนการปฏิบัติธรรมผิดพลาด เพราะปฏิบัติอยางขาดวตัถุประสงค 
        11.  แมศรัทธาจะมีคุณประโยชนสําคัญ แตในข้ันสูงสุด ศรัทธาจะตองหมดไป  
ถายังมีศรัทธาอยูก็แสดงวายงัไมบรรลุจุดหมาย เพราะตราบใดท่ียังเช่ือตอจุดหมายน้ัน  
ก็ยอมแสดงวายังไมไดเขาถึงจุดหมายน้ันรูเห็นจริงดวยตนเอง และตราบใดท่ียังมีศรัทธา  
ก็แสดงวายังตองอิงอาศัยส่ิงอ่ืน ยังตองฝากปญญาไวกับส่ิงอ่ืน ยังไมหลุดพนเปนอิสระ 
โดยสมบูรณ โดยเหตุนี้ศรัทธาจึงไมเปนคุณสมบัติของพระอรหันต ตรงขามพระอรหนัต 
กลับมีคุณลักษณะวา ผูไมมีศรัทธา (อัสสัทธะ) ซ่ึงหมายความวา ไดรู 
        12.  โดยสรุป ความกาวหนาในมรรคาน้ี ดําเนนิมาโดยลําดับ จากความเช่ือ (ศรัทธา)  
มาเปนความเห็นหรือเขาใจโดยเหตุผล (ทิฐิ) จนเปนการรูการเห็น (ญาณทัสสนะ) ในท่ีสุด  
ซ่ึงในข้ันสุดทายเปนอันหมดภาระของศรัทธาโดยส้ินเชิง 
        13.  ศรัทธามีขอบเขตความสําคัญและประโยชนแคไหนเพยีงใด เปนส่ิงท่ีจะตอง 
รูเขาใจตามเปนจริง ไมควรตีคาสูงเกินไป แตก็ไมควรดูแคลนโดยเด็ดขาด เพราะในกรณี 
ท่ีดูแคลนศรัทธา อาจกลายเปนการเขาใจความหมายของศรัทธาผิด เชน ผูท่ีคิดวา 
ตนเช่ือม่ันในตนเอง แตกลายเปนเช่ือตอกิเลสของตน ในรูปอหังการมมังการไป  
ซ่ึงกลับเปนผลรายไปอีกดานหนึ่ง  
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        14.  [๑ในระดับศีล หรือท่ีเรียกกนัวาศีลธรรม ศรัทธาเปนองคธรรมสําคัญซ่ึงเกื้อกูลมาก 
ทําใหคนมหีลักตั้งตัวเปนกําลังเหนี่ยวร้ังและตานปะทะไมใหยอมตามส่ิงชักจูงลอเราเยายวน 
ใหทําความช่ัว อีกประการหนึ่ง การมีศรัทธาเปนเหมือนรองไหลประจาํของกระแสความคิด  
เม่ือไดรับรูอารมณอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงไมเกินกําลังของศรัทธาท่ีมีอยู กระแสความคิด 
ก็จะวิ่งแลนไปตามรองหรือแนวทางท่ีศรัทธาเตรียมไวทําใหไมคิดไปในทางอ่ืนหรือทาง 
ท่ีผิดศีลธรรม ดังนั้น สําหรับผูยังไมหมดกิเลสศีลจึงดํารงอยูไดดดีวยศรัทธา]  
ศรัทธาแบบนี้มีคุณมากในระดับหนึ่ง แตพรอมกันนั้นถาเปนศรัทธาท่ีไมประกอบดวย 
ปญญาก็อาจมีโทษมาก โดยกลายเปนตัวการขัดขวางการสรางปญญาเสียเอง 
        15.  ในกระบวนการแหงความเจริญของปญญา (หรือการพัฒนาปญญา) อาจ 
กําหนดข้ันตอนท่ีจัดวา เปนระยะของศรัทธาไดคราวๆ คือ 
        1)        สรางทัศนคติท่ีมีเหตุผล ไมเช่ือหรือยึดถือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เพียงเพราะฟงตามๆ  
กันมา เปนตน(ตามแนวกาลามสูตร) 
        2)        เปนผูคุมครองสัจจะ (สัจจานุรักษ) คือยินดีรับฟงหลักการ ทฤษฎี คําสอน 
ความเหน็ตางๆ ของทุกฝายทุกดาน ดวยใจเปนกลาง ไมดวนตัดสินส่ิงท่ียังไมรูไมเหน็วา 
เปนเท็จ ไมยืนกรานยึดติดแตส่ิงท่ีตนรูหรือคิดเห็นเทานั้นวาถูกตองเปนจริง 
        3)        เม่ือรับฟงทฤษฎี คําสอน ความเห็นตางๆ ของผูอ่ืนแลว พิจารณาเทาท่ีเหน็ดวย 
ปญญาวตนวา เปนส่ิงมีเหตุผล และเห็นวาผูแสดงทฤษฎี คําสอนหรือความเห็นนัน้ๆ เปน 
ผูมีความจริงใจ ไมลําเอียงมีปญญา จึงเล่ือมใสรับเอามาเพ่ือคิดหาเหตุผลทดสอบความจริงตอไป 
        4)        นาํส่ิงท่ีใจรับมานั้น มาขบคิดทดสอบดวยเหตุผล จนแนแกใจตนวา เปนส่ิงท่ี 
ถูกตองแทจริงอยางแนนอน จนซาบซ้ึงดวยความม่ันใจในเหตุผลเทาท่ีตนมองเห็นแลว  
พรอมท่ีจะลงมือปฏิบัติพิสูจนทดลองใหรูเห็นความจริงประจักษตอไป 
        5)        ถามีความเคลือบแคลงสงสัย รีบสอบถามดวยใจบริสุทธ์ิ มุงปญญา มิใชดวย 
อหังการมมังการพิสูจนเหตุผลใหชัดเจนเพือ่ใหศรัทธานัน้ม่ันคงแนนแฟน เกดิประโยชน 
สมบูรณตามความหมายของมันพุทธพจนแสดงหลักศรัทธา 
        สําหรับทุกคน ไมวาจะเปนผูนับถือทฤษฎี ลัทธิ หรือ คําสอนอันใดอันหนึ่งอยูแลว หรือยังไม 
นับถือก็ตาม มีหลักการตั้งทัศนคติท่ีประกอบดวยเหตุผล [๒ตามแนวกาลามสูตร] ดังนี้ 
        คร้ังหนึ่ง พระพุทธเจาเสด็จจาริก ถึงเกสปุตตนิคมของพวกกาละมะ ในแควนโกศล ชาวกาลามะ 
ไดยินกิตติศัพทของพระองค จึงพากันไปเฝา แสดงอาการตางๆ กันในฐานะยังไมเคยนับถือมากอน 
และไดทูลถามวา 
        "พระองคผูเจริญ มีสมณพราหมณพวกหนึ่งมาสูเกสปุตตนิคม ทานเหลานั้นแสดงเชิดชูแตวาทะ 



(ลัทธิ) ของตนเทานั้น แตยอมกระทบกระเทือน ดูหม่ิน พูดกดวาทะฝายอ่ืน ชักจูงไมใหเช่ือ สมณ- 
พราหมณอีกพวกหนึ่ง ก็มาสูเกสปุตตนิคม ทานเหลานั้น ก็แสดงเชิดชูแตวาทะของตนเทานั้น ยอม 
กระทบกระเทียบ ดูหม่ิน พูดกดวาทะฝายอ่ืน ชักจูงไมใหเช่ือ พวกขาพระองค มีความเคลือบแคลง 
สงสัยวา บรรดาสมณพราหมณเหลานัน้ ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ ?" 
{๑        ศีลอาศัยศรัทธา ดู วสุิทธิ.3/100; วสุิทฺธิ.ฎีกา 3/209} 
{๒        บาลีเรียก เกสปุตติยสูตร องฺ.ตฺก.20/505/241; สูตรถัดไปก็คลายกัน  
และดู องฺ.จตุกกฺ.21/193/259 ดวย}  
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        "กาลามชนท้ังหลาย เปนการสมควรท่ีทานท้ังหลายจะเคลือบแคลง สมควรท่ีจะสงสัย  
ความเคลือบแคลงสงสัยของพวกทานเกิดข้ึนในฐานะ กาลามชนท้ังหลาย ทานท้ังหลาย 
        -        [๑อยายึดถือ โดยการฟง (เรียน) ตามกันมา (อนุสสวะ)] 
        -        อยายึดถือ โดยการถือสืบๆ กันมา (ปรัมปรา) 
        -        อยายึดถือ โดยการเลาลือ (อิติกิรา) 
        -        อยายึดถือ โดยการอางตํารา (ปฎกสัมปทาน) 
        -        อยายึดถือ โดยตรรก (ตักกะ) 
        -        อยายึดถือ โดยการอนุมาน (นยะ) 
        -        อยายึดถือ โดยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (อาการปริวิตักกะ) 
        -        อยายึดถือ เพราะเขากันไดกับทฤษฎีของตน (ทิฏฐินิชฌานักขันติ) 
        -        อยายึดถือ เพราะมองเห็นรูปลักษณะนาเช่ือ (ภัพพรูปตา) 
        -        อยายึดถือ เพราะนับถือวา ทานสมณะน้ีเปนครูของเรา (สมโณ โน ครูติ) 
        เม่ือใด ทานท้ังหลายรูดวยตนเองวา ธรรมเหลานี้เปนอกุศล ธรรมเหลานี้มีโทษ ธรรมเหลานี้วญิูชน 
ติเตียน ธรรมเหลานี้ใครยึดถือปฏิบัติถึงท่ีแลว จะเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข เม่ือนั้น 
ทานท้ังหลายพึงละเสีย ฯลฯ เม่ือใดทานท้ังหลายรูดวยตนเองวา ธรรมเหลานี้เปนกศุล ธรรมเหลานี้ไมมี
โทษ 
ธรรมเหลานี้วญิูชนสรรเสริญ ธรรมเหลานี้ใครยึดถือปฏิบัติถึงท่ีแลว จะเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อ 
ความสุข เม่ือนั้นทานท้ังหลายพึงถือปฏิบัติบําเพ็ญ (ธรรมเหลานั้น)" 
        ในกรณีท่ีผูฟงยังไมรูไมเขาใจและยังไมมีความเชื่อในเร่ืองใดๆ ก็ไมทรงชักจูงความเช่ือ เปนแต 
ทรงสอนใหพจิารณาตัดสินเอาตามเหตุผลท่ีเขาเห็นไดดวยตนเอง เชน ในเร่ืองความเชื่อทางจริยธรรม 
เกี่ยวกับชาตินีช้าติหนา ก็มีความในตอนทายของสูตรเดียวกันนั้นวา 
        "กาลามชนท้ังหลาย อริยสาวกนั้น ผูมีจิตปราศจากเวรอยางนี้ มีจิตปราศจากความเบียดเบียนอยางนี ้
มีจิตไมเศราหมองอยางนี้ มีจิตบริสุทธ์ิอยางนี้ ยอมไดประสบความอุนใจถึง 4 ประการ ตั้งแตปจจุบันนี้
แลว 
คือ 
        "ถาปรโลกมีจริง ผลวิบากของกรรมท่ีทําไวดีทําไวช่ัวมีจริง การท่ีวาเม่ือเราแตกกายทําลายข้ันธไป
แลว 
จะเขาถึงสุดติโลกสวรรค ก็ยอมเปนส่ิงท่ีเปนไปได" นี้เปนความอุนใจประการที่ 1 ท่ีเขาไดรับ 
{๑        คําวายดึถือในท่ีนี้ ขอใหเขาใจความวา หมายถึงการไมตัดสินหรือลงความเห็นแนนอน 
เด็ดขาดลงไปเพียงเพราะเหตเุหลานี้ ตรงกบัคําวา "อยาปลงใจเช่ือ"; อนึ่งไมพึงแปลความ 



เลยเถิดไปวา พระพุทธเจาทรงสอนไมใหเชื่อส่ิงเหลานี้ และใหเช่ือส่ิงอ่ืนนอกจากนี้ แตพึง 
เขาใจวา แมแตส่ิงเหลานี้ซ่ึงบางอยางก็เลือกเอามาแลววาเปนส่ิงท่ีนาเช่ือท่ีสุด ทานก็ยงัเตือน 
ไมใหปลงใจเช่ือ ไมใหดวนเช่ือ ไมใหถือเปนเคร่ืองตัดสินเด็ดขาด ยังอาจผิดพลาดไดตองใช 
ปญญาพิจารณากอน ก็ขนาดส่ิงท่ีนาเช่ือท่ีสุดแลว ทานยังไมคิดใหพิจารณาใหดีกอน  
ส่ิงอ่ืนคนอ่ืน เราจะตองคิดพจิารณาระมัดระวังใหมากสักเพียงไหน}  
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        "ก็ถาปรโลกไมมี ผลวิบากของกรรมท่ีทําไวดีทําไวช่ัวไมมี เราก็ครองตนอยูโดยไมมีทุกข ไมมีเวร  
ไมมีความเบียดเบียน เปนสุขอยูแตในชาติปจจุบันนีแ้ลว" นี้เปนความอุนใจประการที ่ ท่ีเขาไดรับ 
        "ก็ถาเม่ือคนทําความช่ัวก็เปนอันทําไซร เรามิไดคิดการช่ัวรายตอใครๆ ท่ีไหนทุกขจักมา 
ถูกตองเราผูมิไดทําบาปกรรมเลา" นี้เปนความอุนใจประการที่ 3 ท่ีเขาไดรับ 
        "ก็ถาเม่ือคนทําความช่ัว ก็ไมช่ือวาเปนอันทําไซร ในกรณีนี ้เรากม็องเห็นตนเปน 
ผูบริสุทธ์ิท้ังสองดาน" นี้เปนความอุนใจประการที่ 4 ท่ีเขาไดรับ 
        สําหรับผูท่ียังไมไดนับถือในลัทธิศาสนาหรือหลักคําสอนใดๆ พระองคจะตรัสธรรมเปนกลางๆ 
เปนการเสนอแนะความจริงใหเขาคิด ดวยความปรารถนาดี เพื่อประโยชนแกตวัเขาเอง โดยมิตองคํานึง 
วาหลักธรรมนั้นเปนของผูใด โดยใหเขาเปนตัวของเขาเอง ไมมีการชัดจูงใหเขาเช่ือ เล่ือมใสตอพระองค 
หรือเขามาสูอะไรสักอยางท่ีอาจจะเรียกวาศาสนาของพระองค พึงสังเกตดวยวาจะไมทรงอางพระองค 
หรืออํานาจเหนือธรรมชาติพิเศษอันใดเปนเคร่ืองยืนยันคําสอนของพระองค นอกจากเหตุผลและขอ 
เท็จจริงท่ีใหเขาพิจารณาเห็นดวยปญญาของเขาเอง เชน [๑เร่ืองในอปณณกสูตร] ซ่ึงแสดงใหเห็นเหตุผล 
ท่ีควรประพฤติธรรม โดยไมตองอางนรกสวรรค ไมตองยึดม่ันในความหวังผลที่จะมีในโลหนาดงันี้ :- 
        พระพุทธเจาเสด็จจาริกถึงหมูบานพราหมณช่ือ สาลา พวกพราหมณคหบดีชาวหมูบานนี้  
ไดทราบกิตติศัพทของพระองค จึงพากันไปเฝา แสดงอาการตางๆ ในฐานะอาคันตุกะท่ียัง 
มิไดนับถือกัน พระพุทธเจาตรัสถามวา 
        "คหบดีท้ังหลาย พวกทานมีศาสดาทานใดทานหน่ึงท่ีถูกใจ ซ่ึงทานท้ังหลายมีศรัทธา 
อยางมีเหตุผล (อาการวตีสัทธา) อยูบางหรือไม?" 
        พวกพราหมณคหบดีทูลตอบวา "ไมมี" 
        ตรัสวา "เม่ือทานทั้งหลายยังไมไดศาสดาท่ีถูกใจ กค็วรจะถือปฏิบัติหลักการท่ีไมผิดพลาด 
แนนอน (อปณณกธรรม) ดงัตอไปนี้ ดวยวาอปณณกธรรมน้ี เม่ือถือปฏิบัติถูกถวน จกัเปนไป 
เพื่อประโยชนเกื้อกูลเพื่อความสุขส้ินกาลนาน หลักการท่ีไมผิดพลาดแนนอนนีเ้ปนไฉน?" 
        มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะ มีทิฐิวา : ทานท่ีใหแลวไมมีผล การบําเพ็ญทานไมมีผล  
การบูชาไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําไวดีทําไวช่ัว ไมมี โลกน้ีไมมี ปรโลกไมมี มารดาไมมี  
บิดาไมมี ฯลฯ สวนสมณพราหมณอีกพวกหน่ึง มีวาทะ มีทิฐิท่ีเปนขาศึกโดยตรงกับสมณพราหมณ 
พวกนั้นทีเดียววา : ทานท่ีใหแลวมีผล การบําเพ็ญทานมีผล การบูชามีผล ฯลฯ ทานท้ังหลาย 
เห็นเปนไฉน? สมณพราหมณเหลานี้ มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอกนัมิใชหรือ?" 
        ทูลตอบวา "ใชอยางนัน้" 
        ตรัสวา "ในสมณพราหมณ 2 พวกนัน้ พวกท่ีมีวาทะมีทิฐิวา: ทานที่ใหแลวไมมีผล การบําเพ็ญทาน 
{๑.  ม.ม.13/103-124/100-121}  
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ไมมีผล ฯลฯ สําหรับพวกนี้ เปนอันหวังส่ิงตอไปนี้ไดคือ พวกเขาจะละท้ิง กายสุจริต  
วจีสุจริต มโนสุจริต อันเปนกุศลธรรมท้ัง 3 อยางเสีย แลวจะยึดถือประพฤติกายทุจริต  
วจีทุจริต มฆนทุจริต ซ่ึงเปนอกุศลธรรมท้ัง 3 อยาง ขอนัน้เปนเพราะเหตุใด?  
ก็เพราะทานสมณพราหมณเหลานั้น ยอมไมมองเห็นโทษ ความทราม ความเศราหมอง  
แหงอกุศลธรรม และอานิสงสในเนกขัมมะ อันเปนคุณฝายสะอาดผองแผวของกุศลธรรม" 
        "อนึ่ง เม่ือปรโลกมี เขาเห็นวาปรโลกไมมี ความเหน็ของเขาก็เปนมิจฉาทิฐิ  
เม่ือปรโลกมี เขาดําริวา ปรโลกไมมี ความดําริของเขาก็เปนมิจฉาสังกปัปะ เม่ือปรโลกมี  
เขากลาววาปรโลกไมมี วาจาของเขาก็เปนมิจฉาวาจา เม่ือปรโลกมี เขากลาววาปรโลกไมมี  
เขาก็ทําตนเปนขาศึกกับพระอรหันตผูปรโลก เม่ือปรโลก มีเขาทําใหคนอื่นพลอยเหน็ดวยวา 
ปรโลกไมมี การทําใหพลอยเห็นดวยนั้นก็เปนการใหพลอยเห็นดวยกับอสัทธรรม และ 
ดวยการทําใหคนอ่ืนพลอยเห็นดวยกับอสัทธรรม เขาก็ยกตนขมคนอ่ืน โดยนัยนี้  
เร่ิมตนทีเดยีวเขาก็ละท้ิงความมีศีลดีงาม เขาไปต้ังความทุศีลเขาไวเสียแลว  
มีท้ังมิจฉาทิฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา ความเปนขาศึกกับอริยชน การชวนคน 
ใหเห็นดวยกับอสัทธรรม การยกตน การขมผูอ่ืนบาปอกุศลธรรมอเนกประการ 
เหลานี้ยอมมีข้ึนเพราะมิจฉาทิฐิเปนปจจยั" 
        "ในเร่ืองนั้น คนท่ีเปนวญิู ยอมพิจารณาเหน็ดังนีว้า "ถาปรโลกไมมี ทานผูนี้ 
เม่ือแตกกายทําลายขันธไป ก็ทําใหตนใหสวัสดี (ปลอดภัย) ได แตถาปรโลกมี  
ทานผูนี้เม่ือแตกกายทําลายขันธ ก็จะเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก เอาเถอะ 
ถึงวาใหปรโลกไมมีจริงๆ ใหคําของทานสมณพราหมณเหลานัน้เปนความจริงกเ็ถิด 
ถึงกระนั้นบุคคลผูนี้ก็ถูกวิญูชนติเตียนไดในปจจุบันนีเ้องวา เปนคนทุศีล มีมิจฉาทิฐิ  
เปนนัตถิกวาท ก็ถาปรโลกมีจริง บุคคลผูนี้ก็เปนอันไดแตขอเสียหายท้ังสองดาน  
คือ ปจจุบันก็ถูกวิญูชนติเตียน แตกกายทําลายขันธไปแลวก็เขาถึงอบาย ทุคติ  
วินิบาต นรก อีกดวย" ฯลฯ 
        "สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะมีทิฐิวา "ความดับภพหมดส้ินไมมี"  
สวนสมณพราหมณอีกพวกหน่ึง ซ่ึงมีวาทะมีทิฐิท่ีเปนขาศึกโดยตรงกับ 
สมณพราหมณพวกนัน้ กลาววา "ความดบัภพหมดส้ินมีอยู" ฯลฯ ในเร่ืองนั้น 
คนท่ีเปนวิญู ยอมพิจารณาดังนี้วา ท่ีทานสมณพราหมณผูมีวาทะมีทิฐิวา  
ความดับภพหมดส้ินไมมี" นี ้เราก็ไมไดเหน็ แมท่ีทานสมณพราหมณผูมีวาทะมีทิฐวิา  
"ความดับภพหมดส้ินมีอยูจริง" นี้ เราก็ไมทราบเหมือนกนั ก็เม่ือเราไมรูไมเห็นอยู  
จะกลาวยึดเดด็ขาดลงไปวา อยางนี้เทานัน้จริง อยางอ่ืนเท็จ ดังนี้ ยอมไมเปนการ 



สมควรแกเรา ก็ถาคําของสมณพราหมณท่ีมีวาทะมีทิฐวิา "ความดับภพหมดส้ิน ไมมี" 
เปนความจริง การท่ีเราจะไปเกิดในหมูเทพผูไมมีรูปผูเปนสัญญามัย ซ่ึงก็ไมเปน 
ความผิดอะไร ก็ยอมเปนส่ิงท่ีเปนไปได ถาคําของพวกสมณพราหมณท่ีมีวาทะมีทิฐวิา  
"ความดับภพหมดส้ินมีอยู" เปนความจริง การท่ีเราจะปรินิพพานไดในปจจุบัน  
ก็ยอมเปนส่ิงท่ีเปนไปได แตทิฐิของสมณพราหมณฝายท่ีมีวาทะมีทิฐวิา 
"ความดับภพหมดส้ินไมมี" นี้ ใกลไปทางการมีความยอมติด ใกลไปทางการผูกมัดตัว  
ใกลไปทางการหลงเพลิน ใกลไปทางการหมกมุนสยบ ใกลไปทางการยึดม่ันถือม่ัน  
สวนทิฐิของทานสมณพราหมณฝายท่ีมีวาทะมีทิฐิวา "ความดับภพหมดส้ินมีจริง" นัน้  
ใกลไปทางการไมมีความยอมติด ใกลไปทางการไมมีความผูกมัดตัวใกลไปทางการ 
ไมหลงเพลิน ใกลไปทางไมหมกมุนสยบ ใกลไปทางไมมีการยึดม่ันถือม่ัน เขาพิจารณาเหน็  
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ดังนี้แลว ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อนิพพิทา วิราคะ นิโรธ แหงภพท้ังหลายเปนแท" 
        พุทธพจนตอไปนี้แสดงใหเห็นวา ความรูความคิดเห็นในระดับท่ียังเปนความเช่ือและเหตุผล 
ยังเปนความรูความเหน็ท่ีบกพรอง มีทางผิดพลาด ยังไมช่ือวาเปนการเขาถึงความจริง 
        "แนะทานภารทวาชะ ธรรม 5 ประการนี้ มีวิบาก 2 สวนในปจจุบันทีเดียว คือ 
        1.  ศรัทธา                        -        ความเชื่อ 
        2.  รุจิ                                -        ความถูกใจ 
        3.  อนุสสวะ                        -        การฟง (หรือเรียน) ตามกนัมา 
        4.  อาการปริวิตักกะ                -        การคิดตรองตามแนวเหตุผล 
        5.  ทิฏฐินิชฌานักขันติ        -        ความเขาใจกนัไดกับ (การเพงพนิิจดวย) ทฤษฎี 
                                                        ของตน 
        ก็ส่ิงท่ีเช่ือสนิททีเดียว กลับเปนของเปลา เปนของเท็จไปก็มี ถึงแมส่ิงท่ีไมเช่ือเลยทีเดียว  
แตกลับเปนของจริงแท ไมเปนอ่ืนเลยก็มี 
        ถึงส่ิงท่ีถูกกับใจชอบทีเดียว กลับเปนของเปลา เปนของเท็จไปเสียก็มี  
ถึงแมส่ิงท่ีมิไดเห็นชอบถูกใจเลย แตกลับเปนของจริง แท ไมเปนอ่ืนเลยก็มี 
        ถึงส่ิงท่ีเรียนตอกนัมาอยางดีทีเดยีว กบัเปนของเปลา เปนของเท็จไปก็มี  
ถึงแมส่ิงท่ีมิไดเรียนตามกันมาเลย แตกลับเปนของจริง แท ไมเปนอ่ืนเลยก็มี 
        ถึงส่ิงท่ีคิดตรองอยางดแีลวทีเดยีว กลับเปนของเปลาเปนของเท็จไปเสียก็มี  
ถึงแมส่ิงท่ีมิไดเปนอยางท่ีคิดตรองเห็นไวเลย แตกลับเปนของจริง แท ไมเปนอ่ืนไปเลยก็มี 
        [๑ถึงส่ิงท่ีเพงพินิจไวเปนอยางดี (วาถูกตองตรงตามทิฐิทฤษฎีหลักการของตน)  
กลับเปนของเปลา เปนของเท็จไปเสียก็มี ถึงแมส่ิงท่ีไมเปนอยางท่ีเพงพินิจเห็นไวเลย  
แตกลับเปนของจริง แท ไมเปนอ่ืนเลยก็มี"]         
        จากนั้น ทรงแสดงวิธีวางตนตอความคิดเห็นและความเช่ือของตน และ 
การรับฟงความคิดเห็นและความเช่ือของผูอ่ืน ซ่ึงเรียกวาเปนทัศนคติแบบคุมครองสัจจะ 
(สัจจานุรักข แปลเอาความวา คนรักความจริง) วา 
        "บุรุษผูเปนวิญู เม่ือจะคุมครองสัจจะ ไมควรลงความเห็นในเร่ืองนั้นเดด็ขาดลงไป 
อยางเดยีววา "อยางนี้เทานัน้จริง อยางอ่ืนเหลวไหล (ท้ังนั้น)" 
        "ถาแมนบุรุษมีความเช่ือ (ศรัทธา อยูอยางหนึ่ง) เม่ือเขากลาววา  
"ขาพเจามีความเช่ืออยางนี้" ยังช่ือวาเขาคุมครองสัจจะอยู แตจะลงความเห็นเด็ดขาด 
ลงไปเปนอยางเดียววา "อยางนี้เทานั้นจริง อยางอ่ืนเหลวไหล (ท้ังนั้น)" ไมไดกอน  
ดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ช่ือวามีการคุมครองสัจจะ และคนผูนั้นก็ช่ือวาคุมครองสัจจะ 



อีกทั้งเราก็บัญญัติการคุมครองสัจจะดวยการปฏิบัติเพียงเทานี้ แตยังไมช่ือวาเปนการหย่ังรูสัจจะ" 
{๑. ม.ม.13/655/601; เทียบ ม.อุ.14/7/7}  
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        "ถาแมนบุรุษมีความเหน็ท่ีถูกใจ...มีการเรียนตอกันมา...มีการคิดตรองตามเหตุผล... 
มีความเหน็ท่ีตรงกับทฤษฎีของตนอยู (อยางใดอยางหน่ึง) เม่ือเขากลาววา  
"ขาพเจามีความเห็นท่ีถูกใจอยางนี้...มีการเลาเรียนมาอยางนี้...มีส่ิงท่ีคิดตรองตาม 
เหตุผลไดอยางนี้...มีความเหน็ตามทฤษฎีของตนวาอยางนี้" ก็ยังช่ือวาเขายังคุมครอง 
สัจจะ แตจะลงความเหน็เด็ดขาดลงไปเปนอยางดียววา "อยางนี้เทานัน้จริง อยางอ่ืนเหลวไหล 
(ท้ังนั้น)" [๑ไมไดกอน ดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ ช่ือวามีการคุมครองสัจจะ และคนผูนัน้ก็ช่ือวา 
คุมครองสัจจะอีกท้ังเราก็บัญญัติการคุมครองสัจจะดวยการปฏิบัติเพียงเทานี้  
แตยังไมช่ือวาเปนการหยั่งรูสัจจะ"] 
        ถาทีนี้ปรากฏชัด เม่ือตรัสเจาะจงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา คือ ในคราวท่ีมีคนภายนอกกําลังพูด 
สรรเสริญบาง ติเตียนบาง ซ่ึงพระพุทธศาสนา พระภิกษุสงฆนําเร่ืองนั้นมาสนทนาการ พระพุทธเจา 
ไดตรัสวา 
        "ภิกษุท้ังหลาย ถามีคนพวกอ่ืนมากลาวติเตียนเรา ตเิตียนธรรม ติเตียนสงฆ  
เธอท้ังหลายไมควรอาฆาตไมควรเศราเสียใจ ไมควรแคนเคือง เพราะคําติเตียนนัน้  
ถาเธอท้ังหลายโกรธเคือง หรือเศราเสียใจ เพราะคําติเตยีนนั้น กจ็ะกลายเปนอันตราย 
แกพวกเธอทั้งหลายเองนัน่แหละ (คือ) หากคนพวกอ่ืนติเตียนเรา ติเตียนธรรม  
ติเตียนสงฆ ถาเธอท้ังหลายโกรธเคือง เศราเสียใจ เพราะคําติเตียนนั้นแลว  
เธอท้ังหลายจะรูชัดถอยคํานีข้องเขาวาพูดถูกพูดผิด ไดละหรือ?" 
        ภิกษุท้ังหลายทูลตอบวา "ไมอาจรูชัดได" 
        "ภิกษุท้ังหลาย ถามีคนพวกอ่ืนกลาวติเตียนเรา ตเิตียนธรรม ติเตียนสงฆ  
ในกรณีนั้น เม่ือไมเปนจริงพวกเธอกพ็ึงแกใหเห็นวาไมเปนจริงวา  
"ขอนี้ไมเปนจริงเพราะอยางนี้ๆ ขอนี้ไมถูกตอง เพราะอยางนี้ๆ 
ส่ิงนี้ไมมีในพวกเรา ส่ิงนีห้าไมไดในหมูพวกเรา" 
        [๒"ภกิษท้ัุงหลาย ถามีคนพวกอ่ืนกลาวชมเรา ชมธรรม ชมสงฆ เธอท้ังหลายไมควรเริงใจ  
ไมควรดีใจ ไมควรกระหยิม่ลําพองใจ ในคําชมนั้น ถามีคนมากลาวชมเรา ชมธรรม ชมสงฆ  
หากเธอท้ังหลาย เริงใจลําพองใจแลวไซร กจ็ะเปนอันตรายแกพวกเธอเองนั่นแหละ  
ถามีคนมากลาวชมเรา ชมธรรม ชมสงฆ ในกรณีนัน้ เม่ือเปนความจริงพวกเธอก็ควรรับรองวา 
เปนความจริงวา "ขอนี้เปนจริงเพราะอยางนี้ๆ ขอนี้ถูกตองเพราะอยางนี้ๆ  
ส่ิงนี้มีในพวกเรา ส่ิงนี้หาไดในหมูพวกเรา"] 
        ตอจากการคุมครองสัจจะ พระพุทธเจาทรงแสดงขอปฏิบัติเพื่อใหหยั่งรูและเขาถึงสัจจะ  
และในกระบวนการปฏิบัตินี้ จะมองเห็นการเกิดศรัทธา ความหมาย ความสําคัญ และ 



ขอบเขตความสําคัญของศรัทธาไปดวย ดงันี้ 
        "ดวยขอปฏิบัติเทาใด จึงจะมีการหยัง่รูสัจจะ และบุคคลจึงจะช่ือวาหยั่งรูสัจจะ ?" 
        "เม่ือไดยนิขาววา มีภิกษุเขาไปอาศัยหมูบานหรือนคิมแหงใดแหงหนึ่งอยู คฤหบดีก็ดี  
บุตรคฤหบดีกด็ี 
{๑        ม.ม.13/655-6/601-2} 
{๒        ที.สี.9/1/3}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 717 
เขาไปหาภกิษนุั้นแลว ยอมใครครวญดูในะรรมจําพวกโลภะ ธรรมจําพวกโทสะ ธรรมจําพวกโมหะวา 
ทาน 
ผูมีธรรมจําพวกโลภะท่ีจะเปนเหตุครอบงําจิตใจ ทําใหกลาวไดท้ังท่ีไมรูวา "รู" ท้ังท่ีไมเห็นวา "เหน็" 
หรือทําใหเทีย่วชักชวนคนอ่ืนใหเปนไปในทางท่ีจะกอใหเกิดทกุขช่ัวกาลนานแกคนอ่ืนๆ หรือไม?" 
        "เม่ือเขาพิจารณาตวัเธออยู รูอยางนีว้า "ทานผูนี้ไมมีธรรมจําพวกโลภะท่ีจะเปนเหตุครอบงําจติใจ ทํา 
ใหกลาวไดท้ังที่ไมรูวา "รู" ท้ังท่ีไมเห็นวา "เห็น" หรือทําใหเทีย่วชักชวนคนอ่ืนใหเปนไปในทางท่ีจะกอ
ให 
เกิดส่ิงท่ีมิใชประโยชนเกื้อกลูและเกิดทุกขช่ัวกาลนานแกคนอ่ืนๆ ไดเลย อนึ่ง ทานผูนี้มีกายสมาจาร  
วจีสมาจาร อยางคนไมโลภ ธรรมท่ีทานผูนี้แสดงก็ลึกซ้ึง เห็นไดยาก หยั่งรูไดยาก เปนของสงบประณีต 
ไมอาจเขาถึงไดดวยตรรก ละเอียดออน บัณฑิตจึงรูได ธรรมนั้นมิใชส่ิงท่ีคนโลภจะแสดงไดงายๆ" 
        "เม่ือใด เขาพิจารณาตรวจดู มองเห็นวาเธอเปนผูบริสุทธ์ิจากธรรมจําพวกโลภะแลวเม่ือนัน้เขา 
ยอมพิจารณาตรวจดูเธอยิ่งๆ ข้ึนไปอีก ในธรรมจําพวกโทสะ...ในธรรมจําพวกโมหะ ฯลฯ" 
        "เม่ือใด เขาพิจารณาตรวจดู มองเห็นวาเธอเปนผูบริสุทธ์ิจากธรรมจําพวกโมหะแลว คราวนัน้  
เขายอมฝงศรัทธาลงในเธอ" 
        "เขาเกิดศรัทธาแลว ก็เขาหา เม่ือเขาหาก็คอยน่ังอยูใกล (คบหา) เม่ือคอยนั่งอยูใกลก็เง่ียโสดลง 
(ตั้งใจคอยฟง) เม่ือเง่ียโสตลง ก็ไดสดับธรรม คร้ันสดับแลว ก็ทรงธรรมไว ยอมพิจารณาไตรตรอง 
อรรถแหงธรรมท่ีทรงไว เม่ือไตรตรองอรรถอยูก็เหน็ชอบดวยกับขอธรรมตามท่ี (ทนตอการ)  
คิดเพงพิสูจน เม่ือเห็นชอบดวยกับขอธรรมดังท่ีคิดเพงพิสูจน ฉันทะก็เกดิ เม่ือเกิดฉันทะ  
ก็อุตสาหะ คร้ันอุตสาหะแลวก็เอามาคิดทบทวนเทียบเคียง คร้ันเทียบเคียงแลว ก็ยอมลงมือ 
ทําความเพยีร เม่ือลงมือทําทุมเทจิตใจใหแลว ก็ยอมทําปรมัตถสัจจะใหแจงกับตัว และ 
เห็นแจงแทงตลอดปรมัตถสัจจะนั้นดวยปญญา ดวยขอปฏิบัติเทานี้ ช่ือวามีการหยั่งรูสัจจะ  
และบุคคลช่ือวาหยั่งรูสัจจะ และเรายอมบัญญัติการหยั่งรูสัจจะ (สัจจานุโพธ) ดวยขอปฏิบัติเทานี้ 
แตยังไมช่ือวาเปนการเขาถึงสัจจะกอน" 
        "ดวยขอปฏิบัติเทาใด จึงมีการเขาถึงสัจจะ และคนจึงจะเขาถึงสัจจะ?" 
        "การอาเสวนะ การเจริญ การกระทําใหมาก ซ่ึงธรรมเหลานั้นแหละ ช่ือวาเปนการเขาถึงสัจจะ 
[๑(สัจจานุบัติ) ฯลฯ"]         
        สําหรับคนสามัญท่ัวไป ศรัทธาเปนธรรมข้ันตนท่ีสําคัญยิ่ง เปนอุปกรณชักนําใหเดินหนาตอไป 
เม่ือใชถูกตองจึงเปนการเร่ิมตนท่ีดี ทําใหการกาวหนาไปสูจุดหมายไดผลรวดเร็วข้ึน ดวยเหตนุี้ จึง 
ปรากฏวา [๒บางคราวผูมีปญญามากกวา แตขาดความเช่ือม่ัน กลับประสบความสําเร็จชากวา 
ผูมีปญญาดอยกวาแตมีศรัทธาแรงกลา] ในกรณีท่ีศรัทธานั้นไปตรงกับส่ิงท่ีถูกตองแลว  



จึงเปนการทุนแรงทุนเวลาไป 
{๑. ม.ม.13/657-8/602-5 เทียบ กีฏาคีริสูตร ซ่ึงบรรยายการบรรลุอรหัตผล  
ดวยการศึกษาปฏิบัติตามลําดับข้ัน ม.ม. 13/238/233} 
{๒. เชน กรณขีองพระสารีบุตร ซ่ึงบรรลุธรรมชากวาพระสาวกอ่ืนหลายทาน  
ท้ังท่ีเปนผูมีปญญามาก}  
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ในตัว ตรงกันขาม ถาศรัทธาเกิดในส่ิงท่ีผิดก็เปนการทําใหเขา ยิ่งหลงชักชาหนกัข้ึนไปอีก อยางไรกด็ี 
ศรัทธาในพุทธธรรม มีเหตุผลเปนฐานรองรับ มีปญญาคอยควบคุม จงึยากท่ีจะผิด นอกจากพนวสัิย 
จริงๆ และก็สามารถแกไขใหถูกตองได ไมดิ่งไปในทางท่ีผิด เพราะคอยรับรูเหตุผลคนควาและ 
ทดลองอยูตลอดเวลา การขาดศรัทธาเปนอุปสรรคอยางหนึ่ง ซ่ึงทําใหชะงัก ไมกาวหนาตอไป 
ในทิศทางท่ีตองการ ดังพุทธพจนวา :- 
        "ภิกษุท้ังหลาย ภกิษุรูปใดรูปหนึ่งยังสลัดท้ิงตอในใจ 5 อยางไมได ยังถอนส่ิงผูกรัดใจ 5 อยาง 
ไมได ขอท่ีวาภิกษนุั้นจกัถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ในธรรมวินยันี้ ยอมเปนส่ิงท่ีเปนไปไมได" 
        "ตอในใจท่ีภิกษนุั้นยังสลัดท้ิงไมได คือ :- 
        1.  ภิกษุสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจ ไมเล่ือมใสแนบสนิทในพระศาสดา... 
        2.  ภิกษุสงสัย เคลือบแคลงไมปลงใจ ไมเล่ือมใสแนบสนิทในธรรม... 
        3.  ภิกษุสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจ ไมเล่ือมใสแนบสนิทในสงฆ... 
        4.  ภิกษุสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจ ไมเล่ือมใสแนบสนิทในสิกขา... 
        5.  ภิกษุโกรธเคือง นอยใจ มีจิตกระทบกระท่ัง เกดิความกระดาง 
                เหมือนเปนตอเกดิข้ึนในเพ่ือนพรหมจรรย... 
        จิตของภกิษุผูสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจ ไมเล่ือมใสแนบสนิทในพระศาสดา... 
ในธรรม...ในสงฆ...ในสิกขา...โกรธเคือง ฯลฯ ในเพื่อนพรหมจรรย ยอมไมนอมไปเพื่อ 
ความเพยีร เพือ่ความหม่ันฝกฝนอบรมเพือ่ความพยายามอยางตอเนื่อง เพื่อการลงมือ 
ทําความพยายาม ภิกษุผูมีจิตที่ยังไมนอมไปเพ่ือความเพยีร... 
[๑ช่ือวามีตอในใจซ่ึงยังสลัดท้ิงไมได..."] 
        โดยนัยนี้ การขาดศรัทธา มีความสงสัย แคลงใจ ไมเช่ือม่ัน จึงเปนอุปสรรค 
สําคัญในการพัฒนาปญญาและการกาวหนาไปสูจุดหมาย ส่ิงท่ีตองทําในกรณีนี้ก็คือ 
ตองปลูกศรัทธา และกําจัดความสงสัยแคลงใจ แตการปลูกศรัทธาในท่ีนี้มิไดหมายถึง 
การยอมรับและมอบความไววางใจใหโดยไมเคารพในคุณคาแหงปญญาของตน  
แตหมายถึงการคิดพิสูจนทดสอบดวยปญญาของตนใหเห็นเหตุผลชัดเจน จนม่ันใจ  
หมดความลังเลสงสัย วิธีทดสอบนั้นนอกจากท่ีกลาวในพุทธพจนตอนกอนแลว  
ยังมีพุทธพจนแสดงตัวอยางการคิดสอบสวนกอนท่ีจะเกดิศรัทธาอีก เชนในขอความ 
ตอไปนี้ ซ่ึงเปนคําสอนใหคิดสอบสวนแมแตองคพระพุทธเจาเอง ดังตอไปนี้ :- 
        "ภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูตรวจสอบ เม่ือไมรูวิธีกําหนดวาระจิตของผูอ่ืน พึงกระทํา 
การพิจารณาตรวจสอบในตถาคต เพื่อทราบวา พระองคเปนสัมมาสัมพุทธ หรือไม" 
        "ภิกษุผูตรวจสอบ เม่ือไมรูวิธีกําหนดวาระจิตของผูอ่ืน พึงพิจารณาตรวจสอบ 



ตถาคตในธรรม 2 อยาง 
{๑. ที.ปา.11/296/250; ม.มู.12/228/205 (ส่ิงผูกรัดใจ 5 อยาง มีตางหาก 
แตไมไดคัดมาลงไวเพราะไมเกี่ยวกับเร่ืองในท่ีนี้โดยตรง)}  
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คือ ในส่ิงท่ีพึงรูไดดวยตา และ หู วา 
        -เทาท่ีพึงรูไดดวยตาและหู ธรรมท่ีเศราหมอง มีแตตถาคต หรือหาไมเม่ือเธอพิจารณา 
ตรวจสอบตถาคตน้ัน ก็ทราบไดวา ธรรมท่ีพึงรูไดดวยตาและหูท่ีเศราหมองของตถาคตไมมี 
        -จากนัน้ เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตใหยิ่งข้ึนไปอีกวา เทาท่ีพึงรูไดดวยตาและหู ธรรมท่ี  
(ช่ัวบางดีบาง) ปนๆ กันไป มีแกตถาคตหรือหาไมเม่ือเธอพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้น  
ก็ทราบไดวา เทาท่ีพึงรูไดดวยตาและหู ธรรมท่ี (ดีบาง ช่ัวบาง) ปนๆ กนัไปของตถาคตไมมี 
        -จากนัน้ เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตใหยิ่งข้ึนไปอีกวา เทาท่ีรูไดดวยตาและหู  
ธรรมท่ีสะอาดหมดจด มีแกตถาคตหรือหาไม...เธอก็ทราบไดวา เทาท่ีรูไดดวยตาและหู  
ธรรมท่ีสะอาดหมดจดของตถาคตมีอยู 
        -จากนัน้ เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นใหยิ่งข้ึนไปอีกวา ทานผูนี้ประกอบ 
พรอมบูรณซ่ึงกุศลธรรมนี้ ตลอดกาลยาวนาน หรือประกอบช่ัวเวลานดิหนอย... 
เธอก็ทราบไดวาทานผูนี้ประกอบพรอมบูรณซ่ึงกุศลธรรมนี้ตลอดกาลยาวนาน  
มิใชประกอบช่ัวเวลานดิหนอย 
        -จากนัน้ เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นใหยิ่งข้ึนไปอีกวา ทานภิกษุผูนีมี้ช่ือเสียง 
มีเกียรตยิศแลวปรากฏขอเสียหายบางอยางบางหรือไม (เพราะวา) ภกิษ ุ(บางทาน)  
ยังไมปรากฏมขีอเสียหายบางอยางจนกวาจะเปนผูมีช่ือเสียง มีเกียรตยิศ ตอเม่ือใด 
เปนผูมีช่ือเสียง มีเกียรตยิศ เม่ือนั้น จึงปรากฏมีขอเสียหายบางอยาง...เธอก็ทราบไดวา 
ทานภิกษุนี้เปนผูมีช่ือเสียง มีเกียรตยิศแลว ก็ไมปรากฏมีขอเสียหายบางอยาง(เชนนัน้) 
        -จากนัน้ เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นใหยิ่งข้ึนไปอีกวา ทานผูนี้เปนผู 
งดเวน (อกุศล) โดยไมมีความกลัว มิใชผูงดเวนเพราะกลัว ไมเสวนากามท้ังหลาย 
ก็เพราะปราศจากราคะ เพราะหมดส้ินราคะหรือหาไม...เธอก็ทราบไดวา ทานผูนี้เปน 
ผูงดเวนโดยไมมีความกลัว มิใชผูงดเวนเพราะกลัว ไมเสวนากามท้ังหลาย ก็เพราะ 
ปราศจากราคะ เพราะหมดราคะ... 
        หากมีผูอ่ืนถามภิกษนุั้นวา ทานมีเหตผุล (อาการะ) หยั่งทราบ (อันวยา)  
ไดอยางไร จึงทําใหกลาวไดวา ทานผูนี้เปนผูงดเวนโดยไมมีความกลัว มิใชผูงดเวน 
เพราะกลัว ไมเสวนากามท้ังหลาย ก็เพราะปราศจากราคะ หมดราคะ ภกิษุเม่ือจะตอบ 
แกใหถูกตองพึงตอบแกวา จริงอยางนั้น ทานผูนี้ เม่ืออยูในหมูก็ตาม อยูลําพังผูเดียว 
ก็ตาม ในท่ีนั้นๆ ผูใดจะปฏิบัติตนไดดกี็ตาม จะปฏิบัติตนไมดีก็ตาม จะเปนผูปกครอง 
หมูคณะก็ตาม จะเปนบางคนท่ีคิดวุนอยูในอามิสก็ตาม จะเปนบางคนที่ไมติดดวย 
อามิสก็ตาม ทานผูนี้ไมดหูม่ินคนนั้นๆ เพราะเหตุนั้นๆ เลย ขาพเจาไดสดับ ไดรับฟง 



ถอยคําจําเพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคทีเดยีววา "เราเปนผูงดเวนโดยไมมีความกลัว  
เรามิใชผูงดเวนเพราะกลัว เราไมเสวนากามท้ังหลาย ก็เพราะปราศจากราคะ เพราะหมดราคะ" 
        "ภิกษุท้ังหลาย ในกรณนีั้น พึงสอบถามตถาคตใหยิ่งข้ึนไปอีกวา เทาท่ีรูไดดวยตาและหู  
ธรรมท่ีเศราหมองมีแกตถาคตหรือหาไม ตถาคตเม่ือตอบแก กจ็ะตอบแกวา...ไมมี  
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        ถามวา ธรรมท่ี (ดีบาง ช่ัวบาง) ปนๆ กันไป มีแกตถาคตหรือหาไม ตถาคตเม่ือตอบแก  
ก็จะตอบแกวา...ไมมี 
        ถามวา ธรรมท่ีสะอาดหมดจด มีแกตถาคตหรือหาไม ตถาคตเม่ือตอบแกกจ็ะตอบแกวา...มี  
เรามีธรรมท่ีสะอาดหมดจดน้ันเปนทางดําเนิน และเราจะเปนผูมีตณัหาเพราะเหตุนัน้ก็หาไม 
        -ศาสดาผูกลาวไดอยางนี้แล สาวกจึงควรเขาไปหาเพ่ือสดับธรรม 
        -ศาสดายอมแสดงธรรมแกสาวกนั้น สูงยิ่งข้ึนไปๆ ประณีต (ข้ึนไป)ๆ ท้ังธรรมคําธรรมขาว 
เปรียบเทียบใหเห็นตรงกันขาม 
        -ศาสดาแสดงธรรมแกภกิษุ...อยางใดๆ ภิกษนุั้นรูยิ่งธรรมบางอยางในธรรมนั้น  
อยางนั้นๆ แลว ยอมถึงความตกลงใจในธรรมท้ังหลาย ยอมเล่ือมใสในศาสดาวา  
"พระผูมีพระภาค เปนสัมมาสัมพุทธ ธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสไวดแีลว สงฆเปนผูปฏิบัติดี" 
        หากจะมีผูอ่ืนถามภิกษนุั้นตอไปอีกวา "ทานมีเหตุผล (อาการะ) หยั่งทราบ (อันวยา)  
ไดอยางไรจึงทําใหกลาวไดวา พระผูมีพระภาคเปนสัมมาสัมพุทธ ธรรมอันพระผูมีพระภาค 
ตรัสไวดีแลว สงฆเปนผูปฏิบัติดี?" ภิกษุนัน้ เม่ือจะตอบใหถูก กพ็ึงตอบวา  
"ขาพเจาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเพ่ือฟงธรรม พระองคทรงแสดงธรรมแกขาพเจา...  
พระองคทรงแสดง...อยางใดๆ ขาพเจารูยิ่ง... อยางนั้นๆ จงึถึงความตกลงใจในธรรม 
ท้ังหลาย จึงเล่ือมใสในพระศาสดา..." 
        ภิกษุท้ังหลาย ศรัทธาของบุคคลผูใดผูหนึ่ง ฝงลงในตถาคต เกิดเปนเคามูล  
เปนพื้นฐานท่ีตั้ง โดยอาการเหลานี้ โดยบทเหลานี้ โดยพยญัชนะเหลานี้ เรียกวา  
ศรัทธาท่ีมีเหตุผล (อาการวต)ี มีการเหน็เปนมูลฐาน [๑(ทัสสนมูสิก)] ม่ันคง  
อันสมณะหรือพราหมณ หรือเทพเจา หรือมาร หรือพรหม หรือใครๆ ในโลก 
ใหคลาดเคล่ือนไมได การพจิารณาตรวจสอบธรรมในตถาคตเปนอยางนี้แล  
และตถาคต ยอมเปนอันไดรับ[๒การพจิารณาตรวจสอบดีแลวโดยนยันี้"] 
        พึงสังเกตวา แมแตความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธเจาก็ไมไดถูกถือวา 
เปนบาปหรือความช่ัวเลย ถือวาเปนเพียงส่ิงท่ีจะตองแกไขใหรูแนชัดลงไปจนเกือบ 
หมดสงสัยดวยวิธีการแหงปญญา และยังสงเสริมใหใชความคิดสอบสวนพิจารณา 
ตรวจสอบอีกดวย เม่ือมีผูใดประกาศตัวเองแสดงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจา 
กอนท่ีพระองคจะประทานความเหน็ชอบ จะทรงสอบสวนกอนวา ศรัทธาปสาทะ 
ของเขามีเหตุผลเปนมูลฐานหรือไม เชน 
        พระสารีบุตรเขาไปเฝาพระพุทธเจา กราบทูลวา "พระองคผูเจริญ ขาพระองค 
เล่ือมใสในพระผูมีพระภาคอยางนีว้า สมณะก็ดี พราหมณก็ดี อ่ืนใด ท่ีจะมีความรูยิ่ง 



ไปกวาพระผูมีพระภาคในทางสัมโพธิญาณไดนั้น ไมเคยมี จักไมมี และไมมีอยูในบัดนี้" 
{๑        อรรถกถาแกวา มีโสดาปตติมรรคเปนมูล} 
{๒        วิมังสกสูตร, ม.มู.12/535-539/576-580}  
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        พระพุทธเจาตรัสตอบวา "สารีบุตร เธอกลาวอาสภิวาจา (วาจาอาจหาญ)  
คร้ังนี้ยิ่งใหญนัก เธอบันลือสีหนาทถือเดด็ขาดลงไปอยางเดียววา...ดังนี้นั้น  
เธอไดใชจิตกําหนดรูจิตของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทุกๆ พระองคเทาท่ี 
มีมาแลวในอดตี หรือวา พระผูมีพระภาคเหลานั้นมีศีลอยางนี้ เพราะเหตุดังนี้ๆ 
ทรงมีธรรมอยางนี้ มีปญญาอยางนี้ มีธรรมเคร่ืองอยูอยางนี้ หลุดพนแลว เพราะเหตุดงันี้ๆ ?" 
        ส. "มิใชอยางนั้น พระเจาขา" 
        พ. "เธอไดใชจิตกําหนดรูจิตของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทุกๆ พระองคท่ีจักมี 
ในอนาคตแลวหรือวา พระผูมีพระภาคเหลานั้นจัก...เปนอยางนี้ เพราะเหตุดังนี้ๆ?" 
        "มิใชอยางนั้น พระเจาขา" 
        พ. "ก็แลวเราผูเปนอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี ้เธอไดใชจิตกาํหนดรูจิตแลวหรือวา  
พระผูมีพระภาคทรง...เปนอยางนี้ เพราะเหตุดังนี้ๆ ?" 
        "มิใชอยางนั้น พระเจาขา" 
        พ. "ก็ในเรื่องนี้ เม่ือเธอไมมีญาณเพื่อกําหนดรูจิตในพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังในอดีต  
อนาคตและปจจุบันเชนนี้แลว ไฉนเลา เธอจึงไดกลาวอาสภิวาจาอันยิง่ใหญนักนี้ บันลือสีหนาท 
ถือเปนเด็ดขาดอยางเดยีว (ดงัท่ีกลาวมาแลว) ?" 
        ส. "พระองคผูเจริญ ขาพระองค ไมมีญาณกําหนดรูจิตในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังใน 
อดีต อนาคต และปจจุบัน กจ็ริง แตกระนัน้ [๑ขาพระองคทราบการหยัง่แนวธรรม"] 
        "พระองคผูเจริญ เปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระราชา มีปอมแนนหนา มีกําแพงและ 
เชิงเทินม่ันคง มีประตูๆ เดียว คนเฝาประตูพระนครนั้น เปนบัณฑิต เฉียบแหลม มีปญญา คอยหาม 
คนท่ีตนไมรูจกั ยอมใหแตคนท่ีรูจักเขาไป เขาเท่ียวตรวจดูทางแนวกําแพงรอบเมืองนัน้ ไมเหน็รอยตอ 
หรือชองกําแพง แมเพยีงท่ีแมวลอดออกได ยอมคิดวา สัตวตัวโตทุกอยางทุกตัวจะเขาออกเมืองนี้ จะ 
ตองเขาออกทางประตูนี้เทานั้น ฉันใด ขาพระองคก็ทราบการหยั่งแนวธรรม ฉันนั้นเหมือนกนัวา พระผูมี 
พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองคเทาท่ีมีมาแลวในอดีต ทรงละนิวรณ 5 ท่ีทําจิตใหเศรา 
หมอง ทําปญญาใหออนกําลังไดแลว มีพระหฤทัยต้ังม่ันดีในสติปฏฐาน 4 ทรงเจริญโพชฌงค 7 ตาม 
เปนจริง จึงไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ แมพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองค 
ท่ีจะมีอนาคต ก็จัก (ทรงทําอยางนั้น แมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ ก็ทรง 
ละนิวรณ 5...[๒มีพระทัยต้ังม่ันในสติปฏฐาน 4 ทรงเจริญโพชฌงค 7 ตามเปนจริง จงึไดตรัสรู 
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ (เชนดียวกนั) ฯลฯ"] 
        ความเล่ือมใสศรัทธาตอบุคคลผูใดผูหนึ่งนั้น ถาใชใหถูกตอง คือเปนอุปกรณสําหรับชวยใหกาว 
{๑        ธมฺมนวิย} 



{๒        ที.ม.10/77/97; ที.ปา.11/73-74/108-110 รายละเอียดตอจากนี้  
ดู ที.ปา.11/75-93/111-127}  
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หนาตอไป ก็ยอมเปนส่ิงท่ีมีประโยชน แตในเวลาเดียวกนั ก็มีขอเสียเพราะมักจะกลายเปนความคิดใน 
บุคคล และกลายเปนอุปสารบ่ันทอนความกาวหนาตอไป ขอดีของศรัทธาปสาทะนั้น เชน 
        [๑"อริยสาวกผูใดเล่ือมใสอยางยิ่งแนวแนถึงท่ีสุดในตถาคต อริยสาวกน้ันจะไมสงสัยหรือ 
แคลงใจในตถาคตหรือ ศาสนา (คําสอน) ของตถาคต แทจริงสําหรับอริยสาวกผูมีศรัทธา 
เปนอันหวังส่ิงนี้ได คือ เขาจกัเปนผูตั้งหนาทําความเพยีร เพื่อกําจดัอกุศลธรรมท้ังหลาย  
(และ) บําเพ็ญกุศลธรรมท้ังหลายใหพรอมบูรณ จักเปนผูมีเร่ียวแรง บากบ่ันอยางม่ันคง 
ไมทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย"] 
        สวนขอเสียก็มีดังพุทธพจนวา 
        "ภิกษุท้ังหลาย ขอเสีย 5 อยางในความเล่ือมในบุคคลมีดังนี้ คือ 
        1.  บุคคลเล่ือมใสถึงในบุคคลใด บุคคลนั้นตองอาบัติอันเปนเหตุใหสงฆยกวัตร  
เขาจึงคิดวา บุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรานี้ ถูกสงฆยกวัตรเสียแลว... 
        2.  บุคคลเล่ือมใสยิ่งในบุคคลใด บุคคลนั้นตองอาบัติอันเปนเหตุใหสงฆ 
บังคับใหนั่ง ณ ทายสุดสงฆเสียแลว... 
        3.  ...บุคคลนั้น ออกเดนิทางไปเสียท่ีอ่ืน... 
        4.  ...บุคคลนั้น ลาสิกขาเสีย... 
        5.  ...บุคคลนั้น ตายเสีย... 
        [๒เขายอมไมคบหาภกิษุอ่ืนๆ เม่ือไมคบหาภิกษุอ่ืนๆ ก็ยอมไมไดสดับสัทธรรม  
เม่ือไมไดสดับสัทธรรมก็ยอมเส่ือมจากสัทธรรม"] 
        เม่ือความเล่ือมใสศรัทธากลายเปนความรัก ขอเสียในการท่ีความลําเอียงจะมาปดบัง 
การใชปญญาก็เกิดข้ึนอีก เชน 
        "ภิกษุท้ังหลาย ส่ิง 4 ประการนี้ ยอมเกิดข้ึนได คือ ความรักเกดิจากความรัก โทสะ 
เกิดจากความรัก ความรักเกิดจากโทสะ โทสะเกิดจากโทสะ 
        [๓"ฯลฯ โทสะกิดจากความรักอยางไร? บุคคลท่ีตนปรารถนา รักใคร พอใจ  
ถูกคนอ่ืนประพฤติตอดวยอาการท่ีไมนาปรารถนา ไมนารักใคร ไมนาพอใจ ดังนี้  
เขายอมเกดิโทสะในคนเหลานั้น ฯลฯ"] 
        แมแตความเล่ือมใสศรัทธาในองคพระศาสดาเอง เม่ือกลายเปนความรัก 
ในบุคคลไป กย็อมเปนอุปสรรคตอความหลุดพน หรืออิสระภาพทางปญญาใน 
ข้ันสูงสุดได พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหละเสีย  แมบางคร้ังจะตองใชวิธีคอน 
ขางรุนแรง กท็รงทํา เชน ในกรณีของพระวกักลิ ซ่ึงมีความเล่ือมใสศรัทธา 
ในพระองคอยางแรงกลา อยากจะตดิตามพระองคไปทุกหนทุกแหงเพือ่ได 



อยูใกลชิด ไดเห็นพระองค 
{๑        ส.ม.19/1011/297} 
{๒        องฺปฺจก.22/250/300} 
{๓        องฺ.จตกฺุก.21/200/290}  
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อยูเสมอ ระยะสุดทายเม่ือพระวกักลิปวยหนัก อยากเฝาพระพุทธเจา สงคนไปกราบทูล พระองคก ็
เสด็จมา และมีพระดํารัสเพื่อใหเกดิอิสรภาพทางปญญาแกพระวักกลิตอนหนึ่งวา 
        พระวกักลิ : ขาเตพระองคผูเจริญ เปนเวลานานนักแลว ขาพระองคปรารถนาจะไปเฝาเพื่อจะ 
เห็นพระผูมีพระภาคเจา แตรางกายของขาพระองคไมมีกําลังเพียงพอท่ีจะไปเฝาเหน็องค 
พระผูมีพระภาคเจาได" 
        พระพุทธเจา : อยาเลย วกักลิ รางกายอันเนาเปอยนี้ เธอเห็นไป จะมีประโยชนอะไร  
ดูกร วกิกลิผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเช่ือวาเห็นเรา ผูใดเห็นเรา ผูนั้นเก็นธรรม เม่ือเห็นธรรมนั่นแหละ 
วักกลิ จึงจะช่ือวาเหน็เรา เม่ือเห็นเรา (ก็คือ) [๑เห็นธรรม"] 
        นอกจากนี้ความกาวหนาเพียงในข้ันศรัทธา ยังไมเปนการม่ันคงปลอดภัย เพราะยังตอง 
เนื่องอาศัยปจจัยภายนอก จึงยังเส่ือมถอยได ดังพุทธพจนวา 
        "ดูกรภัททาลิ เปรียบเหมือนบุรุษมีตาขางเดียว พวกมิตรสหายญาติสาโลหิตของเขา  
พึงชวยกันรักษาตาขางเดียวของเขาไว ดวยคิดวา อยาใหตาขางเดียวของเขานั้นตองเสียไปเลย 
ขอนี้ฉันใด ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เธอประพฤติปฏิบัติเพียงดวยศรัทธา 
เพียงดวยความรัก ในกรณีนัน้ ภิกษุท้ังหลายยอมดําริกันวา ภิกษุรูปนี้ ประพฤติปฏิบัติอยูเพียง 
ดวยศรัทธา เพยีงดวยความรัก พวกเราจักชวยกันเรงรัดเธอย้ําแลวย้ําอีกใหกระทําการณ 
โดยหวังวา อยาใหส่ิงท่ีเปนเพียงศรัทธาเปนเพียงความรักนั้นเส่ือมสูญไปจากเธอเลย  
นี้แล ภัทาลิ คือเหตุ คือ[๒ปจจัยท่ีทําให (ตอง) คอยชวยกนัเรงรัดภกิษุบางรูปในศาสนาน้ี 
ย้ําแลวย้ําอีกใหกระทําการณ"] 
        ลําพังศรัทธาอยางเดียว เม่ือไมกาวหนาถึงข้ันปญญาตอไปตามลําดับ ยอมมีผลอยูในขอบเขต 
จํากัด เพียงแตสวรรคเทานั้น ไมสามารถใหบรรลุจุดหมายของพุทธธรรมได ดังพุทธพจนวา 
        "ภิกษุท้ังหลาย ในธรรมท่ีเรากลาวไวดีแลว ซ่ึงเปนของงาย เปดเผย ประกาศไวชัด  
ไมมีเงื่อนงําใดๆ อยางนี ้
        -สําหรับภิกษุผูเปนอรหันตขีณาสพ...ยอมไมมีวัฏฏะเพื่อจะบัญญัติตอไป 
        -ภิกษุท่ีละสังโยชนเบ้ืองตํ่าท้ังหาไดแลว ยอมเปนโอปปาติกะ ปรินิพพานในโลกนั้น ฯลฯ 
        -ภิกษุท่ีละสังโยชนสามไดแลว มีราคะ โทสะ โมหะเบาบาง ยอมเปนสกทาคามี ฯลฯ 
        -ภิกษุทีละสังโยชนสามได ยอมเปนโสดาบัน ฯลฯ 
        -ภิกษุท่ีเปนธัมมานุสารี เปนสัทธานุสารี ยอมเปนผูมีสัมโพธิ เปนท่ีหมาย 
        -[๓ผูท่ีมีเพียงศรัทธา มีเพียงความรักในเรา ยอมเปนผูมีสวรรคเปนท่ีหมาย"] 
{๑        ส.ข.17/216/146} 
{๒        ม.ม.13/171/174} 



{๓        ม.มู.12/288/280}  
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        ในกระบวนการพฒันาปญญา ท่ีถือเอาประโยชนจากศรัทธา อยางถูกตอง ปญญาจะเจริญข้ึนโดย 
ลําดับ จนถึงข้ันเปนญาณทัสสนะ คือเปนการรูการเห็น ในข้ันนี้ จะไมตองใชความเช่ือและความเหน็อีก 
ตอไป เพราะรูเห็นประจักษแกตนเอง จึงเปนข้ันท่ีพนขอบเขตของศรัทธา ขอใหพิจารณาขอความใน 
พระไตรปฎกตอไปนี ้
        ถาม : ทานมุสิละ โดยไมอาศัยศรัทธา ไมอาศัยความถูกกับใจคิด ไมอาศัยการเรียนรูตามกันมา 
ไมอาศัยการคิดตรองตามแนวเหตุผล ไมอาศัยความเขากนัไดกับการทดสอบดวยทฤษฎี  
ทานมุสิละมีการรูจําเพาะตน (ปจจัตตญาณ) หรือวา เพราะชาติเปนปจจยั จึงมีชรามรณะ? 
        ตอบ : ทานปวิฏฐะ ผมยอมรู ยอมเห็นขอท่ีวา เพราะชาติเปนปจจยัจึงมีชรามรณะนี้ได  
โดยไมตองอาศัยศรัทธา...ความถูกกับใจคิด...การเรียนรูตามกันมา...การคิดครองตามแนว 
เหตุผล...ความเขากันไดกับการทดสอบดวยทฤษฎีเลยทีเดียว 
        [๑(จากน้ีถามตอบหัวขออ่ืนๆ ในปฏิจจสมุปบาท ตามลําดับท้ังฝายอนุโลม ปฏิโลม จนถึง  
ภวนิโรธเปนนพิพาน)] 
        อีกแหงหนึ่งวา 
        ถาม : มีปริยายบางไหม ท่ีภิกษจุะใชพยากรณอรหัตผลได โดยไมตองอาศัยศรัทธา  
ไมตองอาศัยความถูกกับใจชอบ ไมตองอาศัยการเรียนรูตามกันมา ไมตองอาศัยการคิด 
ตรองตามแนวเหตุผล ไมตองอาศัยความเขากันไดกับการคิดทดสอบดวยทฤษฎี ก็รูชัดวา  
"ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว ส่ิงท่ีตองทําไดทําแลว ส่ิงอ่ืนท่ีตองทําเพื่อเปนอยางนี้  
ไมมีหลืออยูอีก? ฯลฯ 
        ตอบ : ปริยายนัน้มีอยู...คือ ภิกษุเห็นรูปดวยตา ยอมรูชัดซ่ึงราคะโทสะโมหะท่ีมีอยูในตวัวา  
"ราคะ โทสะ โมหะ มีอยูในตัวของเรา" หรือยอมรูชัดซ่ึงราคะ โทสะ โมหะ ท่ีไมอยูในตัววา  
"ราคะ โทสะ โมหะ ไมมีในตัวของเรา" 
        ถาม : เร่ืองท่ีวา...นี้ ตองทราบดวยศรัทธา หรือดวยความถูกกับใจชอบ หรือดวยการเรียนรู 
ตามกันมาหรือดวยการคิดตรองตามแนวเหตุผล หรือดวยความเขากันไดกับการคิดทดสอบ 
ดวยทฤษฎี หรือไม? 
        ตอบ : ไมใชอยางนัน้ 
        ถาม : เร่ืองท่ีวา...นี้ ตองเห็นดวยปญญาจึงทราบมิใชหรือ? 
        ตอบ : อยางนั้น พระเจาขา 
        สรุป : [๒นี้ก็เปนปริยาย (หนึ่ง) ท่ีภกิษุจะใชพยากรณอรหัตผลได โดยไมตองอาศัยศรัทธา ฯลฯ 
(จากนี้ถามตอบไปตามลําดับอายตนะอ่ืนๆ ในทํานองเดยีวกัน จนครบทุกขอ)] 
        เม่ือมีญาณทัสสนะ คือการรูการเห็นประจักษแลว จึงไมตองมีศรัทธา คือไมตองเช่ือตอผูใดอ่ืน 



{๑        ส.นิ.16/269-275/140-144} 
{๒        ส.สฬ.18/239/242/173-176}  
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ดังนั้นพุทธสาวกท่ีบรรลุคุณวิเศษตางๆ จึงรูและกลาวถึงส่ิงนั้นๆ โดยไมตองเช่ือตอพระศาสดา เชน 
ไดมีคําสนทนาถามตอบระหวางนิครนถนาฏบุตร กับจิตตคฤหบดีผูเปนพุทธสาวกฝายอุบาสก 
ท่ีมีช่ือเสียงเช่ียวชาญในพุทธธรรมมากวา 
        นิครนถ : แนะทานคฤหบดี ทานเช่ือพระสมณโคดมไหมวา สมาธิท่ีไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีอยู 
ความดับแหงวติกวิจารได มีอยู 
        จิตตคฤหบดี : ในเร่ืองนี ้ขาพเจามิไดยดึถือดวยศรัทธา (มิไดเชื่อ) ตอพระผูมีพระภาควา  
สมาธิท่ีไมมีวิตก ไมมีวจิาร มีอยู ความดับแหงวิตกวิจารได มีอยู ฯลฯ 
        [๑ขาพเจานี้ ทันทีท่ีมุงหวัง...ก็เขาปฐมฌานอยูได...เขาทุติยฌานอยูได...เขาตติยฌานอยูได... 
เขาจตุตถฌานอยูได] ขาพเจานั้น รูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ จึงไมยึดถือดวยศรัทธาตอสมณะหรือ 
พราหมณผูใดๆ วา [๒สมาธิท่ีไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีอยู ความดับแหงวิตกวิจารไดมีอยู] 
        ดวยเหตุท่ีกลาวมานี้ พระอรหันตซ่ึงเปนผูมีญาณทัสสนะถึงท่ีสุด จึงมีคุณสมบัติอยางหนึ่งวา 
[๓"อัสสัทธะ"] ซ่ึงแปลวา ผูไมมีศรัทธา คือ ไมตองเช่ือตอใครๆ ในเร่ืองท่ีตนรูเห็นชดัดวยตนเองอยู 
แลว ดังจะเห็นไดจากพุทธดํารัสสนทนากับพระสารีบุตรวา 
        พระพุทธเจา : สารีบุตร เธอเช่ือไหมวา ลัทธินทรียท่ีเจริญแลว กระทําใหมากแลวยอมหยัง่ลงสูอมตะ 
มีอมตะเปนท่ีหมาย มีอมตะเปนท่ีส้ินสุด วริิยินทรีย...สตินทรีย...สมาธินทรีย...ปญญินทรีย (กเ็ชนเดียวกัน) 
? 
        พระสารีบุตร : ขาแตพระองคผูเจริญ ในเร่ืองนี้ ขาพระองคมิไดยดึถือดวยศรัทธา (เช่ือ) ตอ 
พระผูมีพระภาค... แทจริง คนเหลาใดยังไมรู ยังไมเหน็ ยังไมทราบ ยังไมกระทําใหแจง ยังไมมอง 
เห็นดวยปญญา ชนเหลานั้น จึงจะยึดถือดวยศรัทธาตอคนอ่ืนในเร่ืองนัน้... สวนคนเหลาใด รู เหน็ 
ทราบ กระทําใหแจง มองเหน็ส่ิงนี้ดวยปญญาแลว คนเหลานั้นยอมไมมีความสงสัย ไมมีความแคลงใจ 
ในเร่ืองนั้น... ก็ขาพระองคไดรู เห็น ทราบ กระทําใหแจง มองเห็นส่ิงนีด้วยปญญาแลว ขาพระองคจงึ 
เปนผูไมมีความสงสัย ไมมีความแคลงใจในเร่ืองนั้นวา สัทธินทรีย...วริิยินทรีย...สตินทรีย...สมาธินทรีย 
...[๔ปญญินทรีย ท่ีเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหยัง่ลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีหาย มีอมตะเปนท่ี 
ส้ินสุด 
        พระพุทธเจา : สาธุ สาธุ สารีบุตร ฯลฯ] 
        เพื่อสรุปความสําคัญและความดีเดนของปญญา ขออางพุทธพจนวา 
        "ภิกษุท้ังหลาย เพราะเจริญ เพราะกระทําใหมาก ซ่ึงอินทรียกีห่ยางหนอ ภกิษุผูขีณาสพจึงพยากรณ 
อรหัตผล รูชัดวา "ชาติส้ินแลว...ส่ิงอ่ืนท่ีจะตองทําเพื่อเปนอยางนี้ ไมมีเหลืออยูอีก?" 
{๑        ตั้งแตทุติยฌานเปนตนไป เปนสมาธิท่ีไมมีวิตกวจิาร} 
{๒        ส.สฬ.18/578/367} 



{๓        ขุ.ธ.25/17/28} 
{๔        ส.ม.19/984-986/292-293}  
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        "เพราะเจริญ เพราะกระทําใหมากซ่ึงอินทรียอยางเดยีว ภิกษุผูขีณาสพ ยอมพยากรณ  
อรหัตผลได...อินทรียอยางเดียวนั้น ก็คือ ปญญินทรีย" 
        [๑"สําหรับอริยสาวกผูมีปญญา ศรัทธาอันเปนของคลอยตามปญญานั้น  
ยอมทรงตัวอยูได วิริยะ...สติ...สมาธิ อันเปนของคลอยตามปญญานั้น ยอมทรงตัวอยูได"] 
        อินทรียอ่ืนๆ (คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ) ลําพังแตละอยางๆ ก็ดี หรือหลายอยางรวมกัน  
แตขาดปญญาเสียเพียงอยางเดียว ก็ดี ไมอาจใหบรรลุผลสําเร็จนี้ได 
        [๒"ภกิษท้ัุงหลาย รอยเทาของสัตวบกท้ังหลายชนดิใดๆ ก็ตาม ยอมลงในรอยเทาชางไดท้ังหมด 
รอยเทาชางเรียกวาเปนยอดของรอยเทาเหลานั้น โดยความใหญ ฉันใด บทธรรมท้ังหลาย 
อยางใดๆ ก็ตามท่ีเปนไปเพื่อตรัสรู บทธรรมคือปญญินทรีย เรียกไดวา เปนยอดของบทธรรม 
เหลานั้น ในแงการตรัสรู ฉันนั้น"] 
{๑        ส.ม.19/987-989/293-294} 
{๒        ความสําคัญของปญญินทรีย ดู ส.ม.19/1038-1043/305-6; 1070-1081/313-5} 
 
ตอนท่ี 5 : ชีวติควรเปนอยูอยางไร ? 
บุพภาคของการศึกษา 2 : 
โยนิโสมนสิการ                                                                                                     2 
                                                                                                                บทท่ี 18         
                                                2.  โยนิโสมนสิการ 
                                                วิธีการแหงปญญา 
        โยนิโสมนสิการ เปนการใชความคิดอยางถูกวิธี ตามความหมายที่กลาวมาแลว เม่ือเทียบใน 
กระบวนการพัฒนาปญญา โยนิโสมนสิการ อยูในระดบัท่ีเหนือศรัทธา เพราะเปนข้ันท่ีเร่ิมใชความคิด 
ของตนเองเปนอิสระ สวนในระบบการศึกษาอบรม โยนิโสมนสิการเปนการฝกการใชความคิด ใหรูจัก 
คิดอยางถูกวิธี คิดอยางมีระเบียบ รูจักคิดวิเคราะห ไมมองเห็นส่ิงตางๆ อยางต้ืนๆ ผิวเผิน เปนข้ัน 
สําคัญในการสรางปญญาท่ีบริสุทธ์ิเปนอิสระ ทําใหทุกคนชวยตนเองได และนําไปสูจุดหมายของ 
พุทธธรรมอยางแทจริง 
 
ความสําคัญของโยนิโสมนสิการ 
        [๑"ภกิษท้ัุงหลาย เม่ือดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณข้ึนมากอน เปนบุพนิมิตฉันใด 
ความถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ ก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิตแหงการเกิดของอริยอัษฎางคิกมรรค 
แกภกิษุ ฉันนัน้ ภิกษุผูถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ พึงหวังส่ิงนี้ไดคือ จักเจริญ จกัทําใหมาก 



ซ่ึงอริยอัษฎางคิกมรรค"] 
        [๒"ภกิษท้ัุงหลาย เม่ือดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงเงินแสงทอง เปนบุพนิมิตมากอน 
ฉันใด โยนิโสมนสิการก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิตแหงการเกิดข้ึนของโพชฌงค 7 แกภกิษุฉันนัน้  
ภิกษุผูถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการพึงหวังส่ิงนี้ได คือ จักเจริญ จกัทําใหมากซ่ึงโพชฌงค 7"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย รางกายนี้ ดํารงอยูดวยอาหาร อาศัยอาหารจึงดํารงอยูได, ไมมีอาหาร  
หาดํารงอยูไดไม ฉันใด นิวรณ 5 ก็ฉันนัน้เหมือนกนั ดํารงอยูดวยอาหาร อาศัยอาหารจึง 
ดํารงอยูได, ไมมีอาหารหาดาํรงอยูไดไม ; อะไรเลาคืออาหาร...ก็คือการกระทําใหมาก 
ซ่ึงอโยนิโสมนสิการ... 
        [๓"ภิกษท้ัุงหลาย รางกายนี้ ดํารงอยูดวยอาหาร อาศัยอาหารจึงดํารงอยูได, 
ไมมีอาหารหาดํารงอยูไดไม ฉันใด โพชฌงค 7 ก็ฉันนั้นเหมือนกนั ดํารงอยูดวยอาหาร  
อาศัยอาหารจงึดํารงอยูได, ไมมีอาหารหาดาํรงอยูไดไม, อะไรเลาคืออาหาร...ก็คือ  
การกระทําใหมากซ่ึงโยนิโสมนสิการ..."] 
{๑        ส.ม.19/136/37;ฯลฯ} 
{๒        ส.ม.19/414/113} 
{๓        ส.ม.19/357-372/94-98 (นิวรณ 5 = กามฉันท หรืออภิชฌา พยาบาท ถีนมิทธะ  
อุทธัจจกุกกุจจะ วิจกิิจฉา โพชฌงค 7 = สติ ธรรมวิจัย วิริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา)}  
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        [๑"ภกิษท้ัุงหลาย เพราะโยนิโสมนสิการ เพราะโยนิโสสัมมัปปธาน(การตั้งความเพียรชอบ ถูกวิธี) 
เราจึงไดบรรลุอนุตรวิมุตติ จงึไดประจกัษแจงอนุตรวิมุตติ, แมเธอท้ังหลายก็จะบรรลุอนุตรวิมุตติได  
ประจักษแจงอนุตรวิมุตติได เพราะโยนิโสมนสิการ เพราะโยนิโสสัมมัปปธาน"] 
        [๒"ภกิษท้ัุงหลาย เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย (วาสําเร็จได) แกผูรูผูเห็น  
มิใชแกผูไมรูมิใชแกผูไมเห็น : เม่ือรูอยู เหน็อยูอยางไร จึงจะมีความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ? 
เม่ือรูเห็น (วิธีทําใหเกดิและวิธีทําไมใหเกดิ) โยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการ :  
เม่ือมนสิการโดยไมแยบคาย อาสวะท่ียังไมเกิดยอมเกิดข้ึน และอาสวะท่ีเกิดข้ึนแลว 
ยอมเจริญเพิ่มพูน, เม่ือมนสิการโดยแยกคาย (โยนิโสมนสิการ) อาสวะที่ยังไมเกดิ  
ยอมไมเกดิข้ึน และอาสวะท่ีเกิดข้ึนแลวยอมถูกละได"] 
        [๓"ภิกษท้ัุงหลาย ธรรมท้ังหลายเหลาหนึ่งเหลาใดก็ตาม ท่ีเปนกศุล อยูในภาคกุศล 
อยูในฝายกุศลธรรมเหลานั้นท้ังหมด มีโยนโิสมนสิการเปนมูลราก ประชุมลงใน 
โยนิโสมนสิการ, โยนิโสมนสิการ เรียกวาเปนยอดของธรรมเหลานั้น"] 
        [๔"ดกูรมหาลิ โลภะ...โทสะ...โมหะ...โยนิโสมนสิการ...จิตท่ีตั้งไวผิด เปนเหตุเปนปจจยั  
เพื่อการกระทํากรรมช่ัว เพื่อความเปนไปแหงกรรมช่ัว, อโลภะ...อโทสะ...อโมหะ... 
โยนิโสมนสิการ...จิตท่ีตั้งไวชอบ เปนเหตุเปนปจจยั เพื่อการกระทํากัลยาณกรรม  
เพื่อความเปนไปแหงกัลยาณกรรม"] 
        [๕"เราไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมสักอยางหนึ่ง ท่ีเปนเหตุใหกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน 
หรือใหอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เส่ือมไป เหมือนโยนิโสมนสิการเลย เม่ือมีโยนิโสมนสิการ 
กุศลธรรมท่ียังไมเกิด ยอมเกดิข้ึนและอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเส่ือมไป"] 
        [๖"เราไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมสักอยาง ท่ีเปนไปเพื่อประโยชนยิ่งใหญ]...[๗ท่ีเปนไปเพื่อ 
ความดํารงม่ันไมเส่ือมสูญ ไมอันตรธานแหงสัทธรรม] เหมือนโยนิโสมนสิการเลย" 
        [๘"โดยกาํหนดวาเปนองคประกอบภายใน เราไมเล็งเห็นองคประกอบอ่ืน 
แมสักขอหนึ่งท่ีเปนไปเพื่อประโยชนยิ่งใหญ เหมือนโยนโิสมนสิการเลย"] 
{๑        วนิย.4/35/42; ส.ส.15/425/153} 
{๒        ม.มู.12/11/12} 
{๓        ส.ม.19/465/129} 
{๔        องฺ.ทสก.24/47/90} 
{๕        องฺ.เอก.20/68/15} 
{๖        องฺ.เอก.20/92/20} 
{๗        องฺ.เอก.20/124/24} 



{๘        องฺ.เอก.20/108/22; เทียบ ส.ม.19/518/141}  
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        [๑"สําหรับภิกษุผูเสขะ ยังไมบรรลุอรหัตผล ปรารถนาความเกษมจากโยคะ  
อันยอดเยี่ยม เราไมเล็งเห็นองคประกอบภายในอยางอ่ืนแมสักอยาง ท่ีมีประโยชนมาก 
เหมือนโยนิโสมนสิการเลย ภกิษุผูใชโยนิโสมนสิการยอมกําจัดอกุศลได  
และบําเพ็ญกุศลใหเกิดข้ึน"] 
        [๒เราไมเล็งห็นธรรมอยางอ่ืน แมสักขอหนึ่ง ซ่ึงเปนเหตุใหสัมมาทิฐิท่ียังไมเกิดไดเกดิข้ึน  
หรือใหสัมมาทิฐิท่ีเกิดขึ้นแลว เจริญยิ่งข้ึน เหมือนโยนิโสมนสิการเลย เม่ือมีโยนิโสมนสิการ  
สัมมาทิฐิท่ียังไมเกิด ยอมเกดิข้ึน และสัมมาทิฐิท่ีเกิดขึ้นแลว ยอมเจริญยิง่ข้ึน"] 
        [๓"เราไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมสักขอหนึ่ง ซ่ึงเปนเหตุใหโพชฌงคท่ียังไมเกดิ ไดเกิดข้ึน 
หรือใหโพชฌงคท่ีเกิดขึ้นแลว ถึงความเจริญเต็มบริบูรณ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย 
เม่ือมีโยนิโสมนสิการ โพชฌงคท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน และโพชฌงคท่ีเกิดข้ึนแลว  
ยอมถึงความเจริญเต็มบริบูรณ"] 
        [๔"เราไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมสักขอหนึ่ง ท่ีจะเปนเหตุใหความสงสัยท่ียังไมเกดิ  
ก็ไมเกดิข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนแลวก็ถูกกาํจัดได เหมือนโยนิโสมนสิการเลย"] 
        [๕โยนิโสมนสิการในอสุภนิมิต เปนเหตุใหราคะไมเกิด และราคะท่ีเกิดแลก็ถูกละได  
โยนิโสมนสิการในเมตตาเจโตวิมุตติ เปนเหตุใหโทสะไมเกิด และโทสะท่ีเกิดแลวกถู็กละได 
โยนิโสมนสิการ (โดยท่ัวไป) เปนเหตุใหโมหะไมเกิด และโมหะท่ีเกิดแลว ก็ถูกละได] 
        [๖เม่ือใชโยนิโสมนสิการ นิวรณ 5 ยอมไมเกิด ท่ีเกดิแลวก็ถูกกําจดัได  
ในขณะเดยีวกนัก็เปนเหตุใหโพชฌงค 7 เกดิข้ึนและเจริญเต็มบริบูรณ] 
        [๗"ธรรม 9 อยางท่ีมีอุปการะมาก ไดแก ธรรม 9 อยาง ซ่ึงมีโยนิโสมนสิการเปนมูล  
กลาวคือ เม่ือโยนิโสมนสิการ ปราโมทยยอมเกิด เม่ือปราโมทย ปติยอมเกิด เม่ือมีใจปติ  
กายยอมสงบระงับ (ปสสัทธิ) เม่ือกายสงบระงับ ยอมไดเสวยสุข ผูมีสุข จิตยอมเปนสมาธิ  
ผูมีจิตเปนสมาธิ ยอมรูเห็นตามเปนจริง เม่ือรูเห็นตามเปนจริง ยอมนิพพทิาเอง  
เม่ือนิพพิทากว็ิราคะ เพราะวิราคะ กว็ิมุตติ"] 
 
ความหมายของโยนิโสมนสิการ 
        วาโดยรูปศัพท โยนิโสมนสิการ ประกอบดวย โยนิโส กับ มนสิการ โยนิโส มาจาก โยนิ ซ่ึงแปลวา 
เหตุ ตนเคา แหลงเกิด ปญญา [๘อุบาย วิธี ทาง]   
{๑        ขุ.อิติ.25/194/236} 
{๒        องฺ.เอก.20/186/41} 
{๓        องฺ.เอก.20/76/17} 



{๔        องฺ.เอก.20/21/5} 
{๕        องฺ.ติก.20/508/258} 
{๖        ส.ม.19/446-7/122} 
{๗        ที.ปา.11/455/329} 
{๘        ในท่ีมาสวนมากแปลวา อุปาย ไดแก ม.อ.3/724; ส.อ.1/108;  
องฺ.อ.1/54,533; 3/177; ขุทฺทก.อ.256; นิทฺ.อ.2/39; 
สงฺคณี อ.65; วสุิทธิ,ฎีกา 1/83; 2/3; ท่ีแปลวา อุปาย และ ปถ ไดแก  
องฺ.อ.2/157; 3/197; อิติ.อ.81; นิทฺ.อ. 2/195; วิสุทธิ.1/37;  
ท่ีแปลวา อุปาย ปถ และ การณ คือ ที.อ.2/323; ท่ีแปลวา การณ  
ไดแก ส.อ.2/390; 3/327, 390; ท่ีแปลวา ปญญา มีในเนตตปิกรณ  
(ฉบับไทยยังไมพิมพ พึงดูฉบับอักษรโรมันของอังกฤษ หรือฉบับ 
อักษรพมา หรือดูในคัมภีรรุนหลัง คืออภิธานัปปทีปกา คาถาท่ี 153)}  
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[๑สวนมนสิการ แปลวา การทําในใจ การคิด คํานึง นึกถึง ใสใจ พิจารณา] เม่ือรวมเขา 
เปนโยนิโสมนสิการ ทานแปลสืบๆ กันมาวา การทําในใจโดยแยบคาย การทําในใจ 
โดยแยบคายน้ีมีความหมายแคไหนเพยีงใด คัมภีรข้ึนอรรถกถาและฎีกาไดไขคามไว 
โดยวิธีแสดงไวพจนใหเห็นความหมายแยกเปนแงๆ ดังตอไปนี ้
        1.  อุบายมนสิการ แปลวา คิดหรือพจิารณาโดยอุบาย คือคิดอยางมีวิธี หรือคิดถูกวิธี  
หมายถึงคิดถูกวิธีท่ีจะใหเขาถึงความจริง สอดคลองเขาแนวกับสัจจะ ทําใหหยั่งรูสภาวลักษณะ 
และสามัญลักษณะของส่ิงท้ังหลาย 
        2.  ปถมนสิการ แปลวา คิดเปนทาง หรือคิดถูกทาง คือคิดใหตอเนื่องเปนลําดับ  
จัดลําดับไดหรือมีลําดับ มีข้ันตอน แลนไปเปนแถวเปนแนว หมายถึง ความคิดเปนระเบียบ 
ตามแนวเหตุผลเปนตน ไมยุงเหยิงสับสน ไมใชประเดี๋ยววกเวยีนติดพนัเร่ืองนี้ ท่ีนี้  
เดี๋ยวเตลิดออกไปเร่ืองนั้นท่ีโนน หรือกระโดดไปกระโดดมา ตอเปนช้ินเปนอันไมได  
ท้ังนี้รวมท้ังความสามารถที่จะชักความนกึคิดเขาสูแนวทางท่ีถูกตอง 
        3.  การณมนสิการ แปลวา ติดตามเหตุ คิดคนเหตุ คิดตามเหตุผล หรือ 
คิดอยางมีเหตุผลหมายถึง การคิดสืบคนตามแนวความสัมพันธสืบทอดกันแหงเหตุปจจัย  
พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุ ใหเขาในถึงตนเคา หรือแหลงท่ีมาซ่ึงสงผลตอเนื่องมาตามลําดับ 
        4.  [๒อุปปาทกมนสิการ แปลวา คิดใหเกิดผล คือใชความคิดใหเกิดผลที่พึงประสงค  
เล็งถึงการคิดอยางมีเปาหมาย ทานหมายถึง การคิดการพิจารณาท่ีทําใหเกิดกุศลธรรม เชน 
ปลุกเราใหเกิดความเพยีร การรูจักคิดในทางท่ีทําใหหายหวาดกลัว ใหหายโกรธ  
การพิจารณาท่ีทําใหมีสติ หรือทําใหจิตใจมีแข็งม่ันคงเปนตน] 
        ไขความท้ัง 4 ขอนี้ เปนเพียงการแสดงลักษณะดานตางๆ ของความคิดท่ีเรียกวา 
โยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการท่ีเกิดข้ึนคร้ังหนึ่งๆ อาจมีลักษณะครบทีเดียวท้ัง 4 ขอ  
หรือเกือบครบท้ังหมดนัน้ หาก 
{๑        ไวพจนของมนสิการ คือ อาวัชชนา อาโภค สมันนาหาร ปจจเวกขณ  
(ดู ที.อ.2/323; ม.อ.1/88; อิติ.อ.80; วิสุทธิ,2/63; 138) นอกจากนี้  
ในบาลี ยังพบคําจําพวกไวพจนของมนสิการอีกหลายคํา เชน อุปปริกขา  
(เชน ส.ข. 17/87/53; 242/171) ปฏิสังขา (เชน องฺ.จตุกกฺ.21/37/51 ฯลฯ ฯลฯ)  
ปฏิสัญจิกขณา (เชน องฺ.ทสก.24/92/197 = โยนิโสมนสิการ ใน  
ส.นิ.16/154/84 และ ส.ม.19/1577/489) ปริวีมังสา  
(เชน ส.นิ.16/189/97) คําวา 
        สัมมามนสิการ (ที.สี.9/27/16; ที.ปา.11/13/32; ที.อ.1/136;3/95; ม.อ.1/272)  



ก็มีความหมายใกลเคียงกับโยนิโสมนสิการ แตมีท่ีใชนอย ไมถือเปนศัพทเฉพาะ.} 
{๒        ไขความเปน อุปายมนสิการ ปถมนสิการ อุปปาทกมนสิการ ท่ี ส.อ.3/252; 
เปนอุปายมนสิการ และปถมนสิการท่ี ที.อ.2/70,323,500 =  
วิภงฺค.อ.353 = ม.อ.1/387,88; อิติ.อ.80; ส.อ.2/27; เปนอุปายมนสิการ  
ท่ี ม.อ.2/467; ส.อ.1/200; 3/215; องฺ.อ.1/49,518; วินย.ฎีกา 4/110;  
เปนอุปปาทกมนสิการ ท่ี ม.อ.1/405; เปนการณมนสิการในฎีกาแหงทีฆนิกาย  
(ขยายความปถมนสิการนั่นเอง; ฉับไทยยังไมพิมพ พึงดฉูบับอักษรโรมัน หรืออักษรพมา)  
คําอธิบายท่ัวไปท่ีนาฟง ดู วสุิทธิ.1/167; วินย.ฎีกา 2/350, วิสุทธิ.ฎีกา 1/226;  
อาจดูประกอบท่ีปญจิกา 1/432; 2/115,267; คําอธิบายขางบน แสดงตามอัตโนมัติดวย.  
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จะเขียนลักษณะท้ัง 4 ขอนัน้ส้ันๆ คงไดความวา คิดถูกวธีิ คิดมีระบียบ คิดมีเหตุผล  
คิดเรากุศล แตถาจะสรุปเปนคําจํากัดความ ก็เห็นไดวาทํายากสักหนอย มักจับเอาไปได 
แตบางแงบางดานไมครอบคลุมท้ังหมด หรือไมตองเขียนบรรยายยืดยาวเหมือนอยาง 
ท่ีเขียนไวในตอนเร่ิมตนของบทน้ี อยางไรก็ตามมีลักษณะเดนบางอยางของความคิดแบบนี้  
ท่ีอาจถือเปนตัวแทนของลักษณะอ่ืนๆ ได ดังท่ีไดเคยแปลโดยนัยไววา [๑ความคิดถูกวิธี  
ความรูจักคิด การคิดเปน การคิดตรงตามสภาวะและเหตุปจจัย การคิดสืบตนถึงตนเคา  
เปนตน หรือถาเขาใจความหมายดีแลว จะถือตามคําแปลสืบๆ กันมาวา การทําในใจโดย 
แยบคาย ก็ได] 
        [๒ไดกลาวแลวในตอนกอนๆ ถึงความสัมพันธระหวางโยนิโสมนสิการท่ีเปนองคประกอบภายในน้ี 
กับปรโตโฆสะดีงามหรือกัลยาณมิตรท่ีเปนองคประกอบภายนอก ในตอนน้ี พึงสังเกตใหละเอียดลงไปอีก 
วา ถาบุคคลคิดเองไมเปน คือไมรูจักใชโยนิโสมนสิการ กัลยาณมิตรจึงอาศัยศรัทธาเขามาชวยเหลือ จะ 
เห็นไดวา สําหรับลักษณะ 3 ดานแรกของโยนิโสมนสิการ กัลยาณมิตรชวยไดเพยีงช้ีแนะสองนําใหเห็น 
ชอง แตตัวบุคคลผูนั้นจะตองคิดพิจารณาเขาใจดวยตนเอง เม่ือถึงข้ันเขาใจจริง ศรัทธาจะทําใหไมได] 
ดังนั้น ขอบเขตของศรัทธาจึงจํากัดมากสําหรับการชวยโยนิโสมนสิการในลักษณะ 3 ดานนี้ แตสําหรับ 
ลักษณะท่ี 4 ศรัทธาแสดงบทบาทไดแรงกลา เชน คนบางคนเปนคนออนแอ มักหดหู ทอถอย หรือ 
ชอบคิดเร่ืองเหลวไหล เร่ืองเสียหายตางๆ ถากัลยาณมิตรสรางศรัทธาไดสําเร็จ ก็จะชวยคนเชนนีไ้ด 
มาก อาจพูดเราใจ ปลุกใจ ใหกําลังใจ และชักจูงดวยวิธีตางๆ อยางไดผล ในทางกลับกันคนบางคนมี 
โยนิโสมนสิการเปนปกติ รูจกัคิดดวยตนเอง เม่ือมีเหตุใหหดหูทอถอย หรือเศราเสียใจ เขาก็คิดแกไข 
ปลุกใจของเขาเองไดสําเร็จเปนอยางดี สวนในดานตรงขาม ถาไดปาปมิตรหรือมีอโยนิโสมนสิการ แมแต 
อยูในสถานการณท่ีดีงามปรสบส่ิงดีงาม ก็ยังคิดใหเปนไปในทางรายและกอใหเกิดการกระทําท่ีรายได 
เชน คนรายเหน็ท่ีรมร่ืนสงัด เปนท่ีเหมาะแกการกระทําช่ัวหรือเตรียมกระทําอาชญากรรม คนบางคน 
ข้ีระแวง เห็นคนอ่ืนยิ้มคอยจะคิดวาเขาเยาะเยยดูหม่ิน ถาปลอยใหกระแสความคิดเดินไปเชนนัน้อยูบอยๆ 
อโยนิโสมนสิการก็จะกลายเปนอาหารหลอเล้ียงอกุศลธรรมชนิดนั้นๆ ใหกลาแข็งยิ่งข้ึน เชน คนท่ีคอย 
ส่ังสมความคิดมองแงราย คอยเห็นคนอ่ืนเปนศัตรู [๓คนที่เสพคุนกับความหวาดระแวงวาคนอ่ืนจะคิดราย 
จนสะดุงผวากลายเปนโรคประสาท] วัตถุแหงความคิดอยางเดียวกัน แตใชโยนิโสมนสิการกับอโยนิโส- 
{๑. แมในภาษาอังกฤษก็มีผูคิดแปลไปตางๆ คําแปลบางคําอาจชวยประกอบความเขาใจได  
จึงนํามาลงไวใหพิจารณา (เร่ิมจากความหมายโดยพยัญชนะ) : 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.} 



{๒. นี้คือความหมายข้ันลึกของ "อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ" หรือ ตนเปนท่ีพึ่งแหงตน} 
{๓. เรียกวา อโยนิโสมนสิการพหุล เปนอาหารของนิวรณ ในทางตรงขาม โยนิโสมนสิการพหุล  
ก็เปนอาหารหลอเล้ียงโพชฌงค (ท่ีมาเคยอางแลวคือ ส.ม.19/357-372/94-98 และท่ีอ่ืนๆ หลายแหง)}  
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มนสิการยอมใหผลตอชีวิตจติใจและพฤติกรรมไปคนละอยาง เชน คนหน่ึงคํานึงถึงความตายดวย 
อโยนิโสมนสิการ ก็เกดิความหวาดหวั่นหดหู ทอถอย ไมอยากทําอะไรๆ หรือฟุงซาน คิดวุนวาย อีก 
คนหน่ึง คํานึงถึงดวยโยนิโสมนสิการกลับทําใหเกดิความสํานึกในการท่ีจะละเวนความช่ัว ใจสงบ 
เกิดความไมประมาท [๑กระตือรือรนเรงทําส่ิงดีงาม] 
        ในดานการหยั่งรูสภาวธรรม โยนิโสมนสิการไมใชตัวปญญาเอง แตเปนปจจัยใหเกิดปญญา คือให 
เกิดสัมมาทิฏฐ ิคัมภีรมีลินทปญหาแสดง ความแตกตางระหวางโยนิโสมนสิการกับปญญา วาประการแรก 
สัตวดิรัจฉานท้ังหลายเชน แพะ แกะ วัว ควาย อูฐ ลา มีมนสิการ (มนสิการแตไมเปนโยนิโส) แต 
ไมมีปญญา ประการท่ีสอง มนสิการมีลักษณะคํานึงพิจารณา สวนปญญามีลักษณะตดัขาด มนสิการ 
รวบจับความคิดมาเสนอทําใหปญญาทํางานกําจัดกิเลสได เหมือนมือซายรวบจับเอารวงขาวไว ใหมือขวา 
[๒ท่ีถือเคียวเกี่ยวตัดไดสําเร็จ] ถามองในแงนี้ โยนิโสมนสิการก็คือ มนสิการชนิดท่ีทําใหเกดิการใช
ปญญา 
[๓พรอมกับทําใหปญญานั้นเจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป] 
        คัมภีรปปญจสูทนี กลาวถึงอโยนิโสมนสิการวาเปนมูลแหงวัฏฏะ และช้ีแจงวา เม่ืออโยนิโสมนสิ- 
การเจริญงอกงามข้ึน ก็พอกพูนอวิชชาและภวตัณหา เม่ืออวิชชาเกิดข้ึน ก็เขาสูกระบวนธรรมปฏิจจ- 
สมุปบาทเร่ิมแตอวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขาร เปนตนไป จนเกดิกองทุกขครบถวนบริบูรณ แมเม่ือ 
ตัณหาเกิดข้ึน ก็เขาสูกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทเชนเดียวกัน เร่ิมแตตัณหาเปนปจจัยใหเกดิอุปาทาน 
สอตอตามลําดับ นําไปสูความเกิดพรอมแหงกองทุกข สวนโยนิโสมนสิการ เปนมูลแหงวิวัฏฏ เพราะ 
เม่ือโยนิโสมนสิการเกิดข้ึนกน็ําไปสูการปฏิบัติตามมรรคมีองค 8  มีสัมมาทิฏฐิเปนหัวหนา สัมมาทิฏฐิ 
ก็คืออวิชชานัน่เอง เม่ือวิชชาเกิดข้ึน อวิชชาก็ดับไป เม่ืออวิชชาดับ กระบวนธรรมนโิรธวารแหงปฏิจจ- 
สมุปบาท ก็ดําเนินไป [๔นําสูความดับทุกข] เขียใหดูงายดังนี ้
{๑        ดู วิสุทธิ.2/2; วิสุทธิ.ฎีกา 2/3} 
{๒        มิลินทฺ.47} 
{๓        ตัวอยางการใชคําวา โยนิโสและโยนิโสมนสิการ บางทีจะชวยเสริมความ 
เขาใจใหชัดข้ึน เชน เม่ือเกิดการทะเลาะวิวาทในหมูคณะ คนท่ีใชโยนิโสมนสิการ 
จะหยุดทะเลาะและหาทางระงับ (วินย.อ.3/269; ม.อ.3/611;ชา.อ.5/348; 
ธ.อ.1/59) เวรระงับไดดวยโยนิโสมนสิการ (ธ.อ.1/46) จบัความหมายของ 
ขอความในพระสูตรเชนคําวา สัมภเวสี เปนตน โดยอโยนิโส จึงเขาใจผิดวา 
พระพุทธเจาตรัสวามีอันตราภพ (อุทาน อ.118) เปนเคร่ืองชวยใหเวไนยบุคคล 
บรรลุธรรม (ส.อ.3/63) ชวยใหการฟงธรรมเกิดประโยชน  
(อิติ.อ.268; นทฺิ.อ.1/9 จาก องฺ.ปฺจก.22/151/195) 



และท่ีทานใชบอยคือหมายถึงวิปสสนา หรือใชแทนคําวา บําเพ็ญวิปสสนา  
เชน ม.อ.1/100 = อิติ.อ.80; องฺ.อ.1/233; 410 (เทียบ 1/215);  
อุทาน อ.450 นอกนี้ ดู ม.อ.1/269; ส.อ.3/189; องฺ.อ.3/42;  
ขุททก.อ.261; ธ.อ.1/146;อิต.อ.429;ปฏิส.อ.359} 
{๔        ม.อ.1/89}  
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วัฏฏะ มีอโยนโิสมนสิการเปนมูล 
                        อวิชชา-->สังขาร   ฯลฯ-->ชรามรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ฯลฯ = ทุกขเกดิ 
อโยนิโสมนสิการ 
                        ตัณหา-->อุปาทาน ฯลฯ-->ชรามรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ฯลฯ = ทุกขเกิด 
วิวัฏฏ มีโยนิโสมนสิการเปนมูล 
        โยนิโสมนสิการ-->มรรคภาวนา : สัมมาทิฏฐิ = วิชชา-->อวิชชาดับ-->สังขารดบั ฯลฯ = ทุกขดับ 
        ถามองในแงขอบเขต โยนิโสมนสิการก็กินความกวาง ครอบคลุมต้ังแตการคิดนึกอยูในแนวทางของ 
ศีลธรรม การคิดตามหลักความดีงามและหลักความจริงตางๆ ท่ีตนไดศึกษาหรือรับการอบรมส่ังสอนมา 
มีความรูความเขาใจดีอยูแลว เชน คิดในทางท่ีจะเปนมิตร คิดรักคิดปรารถนาดีมีเมตตา คิดในทางท่ีจะ 
ใหหรือชวยเหลือเกื้อกูล คิดในทางท่ีจะเขมแข็ง ทําการจริงนังไมยอทอ เปนตน ซ่ึงไมตองใชปญญา 
ลึกซ้ึงอะไร ตลอดข้ึนไปจนถึงการคิดแยกแยะองคประกอบและสืบสาวหาเหตุปจจัยท่ีตองใชปญญา 
ละเอียดประณตี เนื่องดวยโยนิโสมนสิการมีขอบเขตกวางอยางนี้ คนปกติทุกคนจึงสามารถใช 
โยนิโสมนสิการได โดยเฉพาะโยนิโสมนสิการแบบงายๆ นั้น เพียงแตคอยชักกระแสแสดง 
ความคิดใหเขามาเดินในแนวทางดีงามท่ีเรียนรูไวกอนแลวหรือคุนอยูแลวเทานัน้เอง และ 
สําหรับโยนิโสมนสิการแบบนี้ ซ่ึงตามปกติเปนระดับท่ีชวยใหเกิดโลกียสัมมาทิฏฐิ ศรัทธา 
ซ่ึงเกิดจากปจจัยฝายปรโตโฆสะ เชน การศึกษาอบรมวฒันธรรมประเพณี และกัลยาณมิตรอ่ืนๆ 
จะมีอิทธิพลไดมาก กลาวคือ ศรัทธานั้นเปนศูนยรวมทีย่ึดเหน่ียวของจิตและเปนพลังพรอมอยู 
ภายใน พอคนรับรูอารมณหรือประสบสถานการณอยางใดอยางหน่ึง กระแสความคิดก็จะถูกแรง 
แหงศรัทธาดึงใหแลนไปตามแนวทางของศรัทธานั้น เสมือนวาศรัทธาขุดรองสําหรับให 
กระแสความคิดไหลไวกอนแลว ดังนัน้ ทานจึงแสดงหลักวา [๑ศรัทธา (ท่ีถูกตอง) เปน 
อาหารหลอเล้ียงโยนิโสมนสิการ] เพราะปรโตโฆสะท่ีเปนกัลยาณมิตร อาศัยศรัทธานั้น 
เปนทางเดิน สามารถชวยเพิม่เติมเสริมความรุความเขาใจและช้ีแนะสองนําความคิดได 
มากข้ึนโดยลําดับ เชนดวยการปรึกษาหารือ สอบถามขอติดขัดขอสงสัย เปนตน  
โยนิโสมนสิการของคนผูนั้นเม่ือใชอยูบอยๆ และไดอาหารหลอเล้ียงเสริมอยูเร่ือยๆ  
ก็เดินคลองและกาวไกลยิ่งข้ึน ทําใหปญญางอกงามยิ่งข้ึน คร้ันพิจารณาเห็นความจริง  
รูวาคําแนะนําส่ังสอนนั้นถูกตองดีงาม เปนประโยชนจริง ก็ยิ่งม่ันใจ เกดิศรัทธามากข้ึน  
[๒โยนิโสมนสิการก็กลับเปนปจจยัสงเสริมศรัทธา] ชวนใหตั้งใจศึกษายิ่งข้ึน จนในท่ีสุด  
โยนิโสมนสิการของตนเองก็นําบุคคลผูนั้นไปสูความรูแจงและความหลุดพน นี้คือ 
ปฏิปทาท่ีอาศัยท้ังปจจยัภายในและปจจยัภายนอกประสานกัน และ นี้คือความหมาย 
อยางหนึ่งของคําวา [๓ตนเปนท่ีพึ่งของตน และการมีตนเปนท่ีพึ่ง] ซ่ึงเห็น 



{๑        องฺ.ทสก.24/61/123; 62/127} 
{๒        โยนิโสมนสิการก็เปนมูลแหงศรัทธาได เชน อีติ.อ.339} 
{๓        ดู ที.ม.10/93/119 การมีตนเปนท่ีพึง่ ก็คือมีธรรมเปนท่ีพึ่ง  
หมายถึงการดาํเนินชีวิตอยูอยางมีความเพียร มีสติสัมปธัญญะ  
มีปญญารูเทาทันกาย เวทนา จิต ธรรม ตามหลักสติปฏฐาน 4  
องคธรรมท่ีหลอเล้ียงสติ เปนปจจยัใหเกิดปญญาก็คือ โยนิโสมนสิการ  
(องฺ.ทสก.24/61/123; 62/127; องฺ.ทุก.20/371/110 ซ่ึงเคยอางแลวท้ังหมด)}  
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ไดชัดวาทานไมไดปฏิเสธปจจัยภายนอก ปจจัยภายนอกและศรัทธามีความสําคัญมาก  
แตตัวตัดสินอยูภายในคือ โยนิโสมนสิการ  ผูใดใชโยนิโสมนสิการไดดี การอาศัยปจจัย 
ภายนอกกน็อยลงตามอัตรา ผูใดไมใชโยนโิสมนสิการ กัลยาณมิตรใดๆ ก็ไมอาจชวยไดสําเร็จ 
        สติเปนองครวมธรรมสําคัญมีอุปการะมาก จําเปนตองใชในกิจทุกอยาง ดงัเปนท่ีทราบกันดีอยูแลว 
แตมักมีปญหาวา ทําอยางไรจะใหสติเกิดข้ึนทันเวลาที่ตองใช และเม่ือเกิดข้ึนแลว ทําอยางไรจะใหคง 
อยูตอเนื่องไปเรื่อยๆ ไมหลุดลอยขาดหายไปเสีย ในเร่ืองนี้ ทางธรรมแสดงหลักไววา โยนิโสมนสิการ 
เปนอาหารหลอเล้ียงสติ ชวยใหสติท่ียังไมเกิด ก็เกิดข้ึน [๑ชวยใหสติท่ีเกิดข้ึนแลวเกดิตอเนื่องไปอีก] คน 
ท่ีมีความคิดเปนระเบียบ ความคิดแลนเร่ือย ไดเร่ืองไดราว เดินเปนแถวเปนแนว ยอมคุมเอาสติไวใชได 
เร่ือย แตคนท่ีคิดอะไรไมเปน หรือในเวลาที่ความคิดไมดิน ไมมีจดุ ไมมีหลัก สติกจ็ะพลัดหายอยูเร่ือย 
รักษาไวไมอวู เพราะตามสภาวะแทจริง เราจะไปรักษา ไปกักไปกดดึงเอาสติไว ยอมไมเปนการถูกตอง 
และทําไมได ท่ีถูกตองคือตองหลอเล้ียงมันไว หมายความวา สรางปจจัยใหมันอยู เม่ือมีปจจัยใหมัน 
เกิดมันก็เกดิ เปนเร่ืองของกระบวนธรรม เปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย 
        ถามองในแงการทําหนาท่ี โยนิโสมนสิการก็คือ ความคิดท่ีสกัดอวิชชาตัณหา หรือการคิดเพื่อสกัด 
ตัดหนาอวิชชาและตัณหา (พูดแงบวกวา ปลุกเราปญญาและกุศลธรรม) กลาวคือเม่ือมีการรับรูอารมณ 
หรือท่ีเรียกวาไดรับประสบการณอยางใดอยางหนึ่งแลว ตามปกติกระบวนความคิดก็จะแลนตอไปทันที 
ตอนนี้คือจุดหรือข้ันตอนของการชวงชิงบทบาทกัน ถาอวิชชาตัณหาเขามาชิงเอาความคิดไปไดกอน ความ 
คิดตอจากนัน้ ก็เปนกระบวนธรรมของอวิชชาตัณหา ประกอบดวยการปรุงแตงของสังขารตามอํานาจ 
ความชอบใจไมชอบใจและภาพความคิดท่ียึดถือไว แตถาโยนิโสมนสิการการเขามาสกัดตัดหนาอวิชชา
ตัณหา 
ได ก็จะชักความคิดเขาสูแนวทางท่ีถูกตอง คือเกิดกระบวนความคิดปลอดอวิชชาตัณหา เปนกระบวน 
ธรรมแหงญาณทัสสนะ หรือกระบวนธรรมแหงวิชชาวิมุตติแทน สําหรับปุถุชนท่ัวไป ตามปกติ พอได 
รับรูอารมณแลว ความคิดกมั็กเดินไปตามกระบวนธรรมแหงอวิชชาตัณหา คือเอาความชอบใจไมชอบใจ 
ตออารมณท่ีรับรูนั้น หรือเอาภาพความคิดท่ียึดถือไวแลวมาเทียบทาบ เปนจุดกอตัวท่ีจะปรุงแตงความคิด 
เกี่ยวกับอารมณหรือประสบการณนัน้ตอไป เรียกวาเปนกระบวนธรรมแหงอวิชชาตัณหา ท้ังนีเ้พราะได 
ส่ังสมความเคยชินไวอยางนัน้ การมองและการคิดตามแนวของอวิชชาตัณหาน้ี เปนการมองส่ิงท้ังหลาย 
ตามท่ีอยากใหมันเปนหรือไมอยากใหมันเปน เปนการคิดตามอํานาจตใิจหรือขัดใจ การคิดแบบนี ้
นอกจากทําใหไมมองเห็นตามความเปนจริง เกิดความเอนเอียงไปตามความชอบความชัง ทําใหเขาใจผิด 
หลงผิด หรือไดภาพท่ีบิดเบือนแลว ยังทําใหเกดิความขุนมัว เศราหมอง ความเหีย่วแหง อางวาง วาเหว 
หวั่นหวาด ความสมหวัง ผิดหวัง ความกดดัน ความคับของใจตางๆ ซ่ึงรวมเรียกวาความทุกขตามมา 
ดวย สวนโยนโิสมนสิการ เปนการมองตามความเปนจริง หรือมองตามเหตุ ไมใชมองตามอวิชชาตัณหา 



{๑        ส.ม.19/365/96; 528/144; 487/133; องฺ.ทสก.24/61/123/127 เปนตน}  
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พูดอีกอยางหนึ่งวา มองตามท่ีส่ิงท้ังหลายมันเปนของมัน ไมใชมองตามท่ีเราอยากใหมันเปน หรือไม 
อยากใหมันเปน ปุถุชนพอรับรูอะไร ความคิดก็จะพรวดเขาสูความชอบใจไมชอบใจทันที โยนิโสมนสิ- 
การทําหนาท่ีเขาสกัดหรือตัดหนาในตอนนี้ ชิงเอาบทบาทไปเสีย แลวเปนตัวนํากระบวนความคิดบริสุทธ์ิ 
ท่ีพิจารณาตามสภาวะตามเหตุปจจัย คิดเปนทางไปอยางมีลําดับ ทําใหเขาใจความจริง ทําใหเกดิกุศล- 
ธรรม อยางนยก็ทําใหวางใจวางทาทีและปฏิบัติตอสงนั้นๆ ไดเหมาะสมดีท่ีสุดในคราวน้ันๆ พดู 
อยางภาพพจนวา โยนิโสมนสิการทําใหคนเปนผูใชความคิด คือเปนเจาหรือเปนนายของความคิด เอา 
ความคิดมารับใชชวยแกไขปญหาทําใหคนอยูสุขสบาย ตรงขามกับอโยนิโสมนสิการ ซ่ึงทําใหคนกลาย 
เปนทาสของความคิด ถูกความคิดปลุกปนจับเชิดใหเปนไปตางๆ ชักลากไปหาความเดือดรอนวุนวาย 
หรือถูกความคิดนั้นเองบีบค้ันใหไดรับความทุกขทรมานตางๆ อยางไมเปนตัวของตัวเอง พึงสังเกตดวย 
วา ในกระบวนความคิดท่ีโยนิโสมนสิการเชนนี้ สติสัมปชัญญะจะเขามารวมทํางานอยูดวยเองโดย 
ตลอด เพราะโยนิโสมนสิการเปนอาหารคอยหลอเล้ียงมันอยูเร่ือยๆ 
        รวมความในแงนี้วา โยนิโสมนสิการ คือความคิดท่ีสกัดอวิชชาตัณหา อวิชชาและตัณหาน้ันมาดวย 
กันเสมอ แตบางคร้ังอวิชชาแสดงบทบาทเดน ตัณหาเปนตัวแฝง บางคร้ังตัณหาแสดงบทบาทเดน 
[๑อวิชชาเปนตัวแฝง] เม่ือเขาใจความจริงอยางนี้แลว เราอาจแบงความหมายของโยนิโสมนสิการ 
ออกไปเปน 2 อยาง เพื่อความสะดวกในการศึกษา ตามบทบาทของอวิชชาและตัณหาน้ัน  
วาโยนิโสมนสิการ คือ ความคิดท่ีสกัดอวชิชาและความคิดท่ีสกัดตัณหา และพึงทราบ 
ลักษณะความคิดตามอวิชชาตัณหาดงันี ้
        1.  เม่ืออวิชชาเปนตัวเดน ความคิดมีลักษณะติดตันวกวนอยูท่ีแงหนึ่งตอนหน่ึงอยางพรามัว  
ขาดความสัมพันธ ไมรูทางไป หรือไมก็ฟุงซานสับสน ไมเปนระเบียบ ปรุงแตงอยางไรเหตุผล 
เชนภาพในความคิดของคนหวาดกลัว 
        2.  เม่ือตัณหาเปนตัวเดน ความคิดมีลักษณะโนมเอียงไปตามความยินดยีินราย ความชอบใจ 
ไมชอบใจ หรือความติดใจขัดใจ ติดพันครุนอยูกับส่ิงท่ีชอบหรือชังนั้น และปรุงแตงความคิดไป 
ตามความชอบความชัง 
        อยางไรกต็าม เม่ือพูดลึกลงไปอีกในดานสภาวะ อวิชชาเปนฐานกอตัวของตัณหา และตัณหา 
เปนตัวเสริมกาํลังใหแกอวิชชา ดังนั้น ถาจะกําจดัความชัว่รายส้ินเชิง กจ็ะตองกําจัดใหถึงอวิชชา 
 
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
        วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ก็คือการนําเอาโยนิโสมนสิการมาใชในทางปฏิบัติ หรือ 
โยนิโสมนสิการท่ีเปนภาคปฏิบัติการ วิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ หรือเรียกส้ันๆ วา 
วิธีโยนิโสมนสิการนี้ แมจะมีหลายอยางหลายวิธี แตเม่ือวาโดยหลักการ ก็มี 2 แบบคือ  



โยนิโสมนสิการท่ีมุงสกัดหรือกําจัดอวิชชาโดยตรง และ 
{๑. การถืออวชิชาและตัณหาเปนเจาบทบาทใหญ และเปนมูลรากของวฏัฏะ นี้  
นอกจากพึงอาง ม.อ.1/89 ท่ีกลาวถึงขางตนแลว พึงสืบถึงหลักเดิมในบาลีคือ  
องฺ.ทสก.24/61/120; 62/124 และคําอธิบายรุนตอมาใน วสุิทธิ.3/117,194.}  
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โยนิโสมนสิการท่ีมุงเพื่อสกัดหรือบรรเทาตัณหา โยนิโสมนสิการท่ีมุงกําจัดอวิชชาโดยตรงนั้น  
ตามปกติเปนแบบท่ีตองใชในการปฏิบัติธรรมจนถึงท่ีสุด เพราะทําใหเกิดความรูความเขาใจ 
ตามเปนจริง ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับการตรัสรู สวนโยนิโสมนสิการแบบสกัดเปนบรรเทาตัณหา 
มักใชเปนขอปฏิบัติข้ันตนๆ ซ่ึงมุงเตรียมพื้นฐานหรือพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมใหเปน 
ผูพรอมสําหรับการปฏิบัติข้ันสูงข้ึนไปเพราะเปนเพยีงข้ันขัดเกลากิเลส แตโยนิโสมนสิการ 
หลายวิธีใชประโยชนไดท้ังสองอยาง คือท้ังกําจัดอวิชชา และบรรเทาตัณหาไปพรอมกัน 
        วิธีโยนิโสมนสิการเทาท่ีพบในบาลี พอประมวลเปนแบบใหญๆ ไดดังนี ้
        1.  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจยั คือพิจารณาปรากฏการณท่ีเปนผล ใหรูจักสภาวะท่ีเปนจริง 
หรือพิจารณาปญหา หาหนทางแกไข ดวยการคนหาสาเหตุและปจจัยตางๆ ท่ีสัมพันธสงผลสืบทอดกัน 
มา อาจเรียกวา วิธีคิดแบบอิทัปปจจยตา หรือติดตามหลักปฏิจจสมุปบาท จัดเปนวิธีโยนิโสมนสิการแบบ 
พื้นฐาน ดังจะเห็นวาบางคร้ังทานใชบรรยายการตรัสรูของพระพุทธเจา วิธีนี้กลาวตามบาลีพบแนวปฏิบัติ 
ดังนี ้
        [๑ก.  คิดแบบปจจยัสัมพันธ โดยอริยสาวกโยนิโสมนสิการการท่ีส่ิงท้ังหลายอาศัยกันจึงเกดิข้ึน 
พร่ังพรอมวา "เม่ือส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จึงมี เพราะส่ิงท่ีเกิดข้ึน ส่ิงนี้จึงเกดิข้ึน, เม่ือส่ิงนี้ไมมี ส่ิงนี้จึงไมมี เพราะ 
ส่ิงนี้ดับ ส่ิงนี้จงึดับ] 
        [๒ข.  คิดแบบสอบสวน หรือต้ังคําถาม เชน ท่ีพระพุทธเจาทรงพจิารณาวา "เรานั้นไดมีความคิดวา 
เม่ืออะไรมีอยูหนอ อุปาทานจึงมี อุปาทานมีเพราะอะไรเปนปจจยั ? ลําดับนั้นเพราะเราโยนิโสมนสิการ 
จึงรูไดดวยปญญาวา เม่ือตัณหามีอยู อุปาทานจึงมี อุปาทานมีเพราะตันหาเปนปจจัย ; ลําดับนั้น เรา 
ไดมีความคิดวา เม่ืออะไรมีอยูหนอ ตณัหาจึงมี ตัณหามีเพราะอะไรเปนปจจยั ? ลําดับนั้น เพราะเรา 
โยนิโสมนสิการ จึงรูไดดวยปญญาวา เม่ือเวทนามีอยู ตัณหาจึงมี ตณัหามีเพราะเวทนาเปนปจจยั 
ฯลฯ"] 
        2.  วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ หรือกระจายเนื้อหา เปนการคิดท่ีมุงใหมองและใหรูจัก 
ส่ิงท้ังหลายตามสภาวะของมันเองอีกแบบหนึ่ง ในทางธรรม ทานมักใชพิจารณาเพ่ือใหเห็นความไมมี 
แกนสารหรือความไมเปนตัวเปนตนท่ีแทจริงของส่ิงท้ังหลาย ใหหายยึดติดถือม่ันในสมมติบัญญัติ โดย 
เฉพาะการพจิารณาเห็นสัตวบุคคลเปนเพียงการประชุมกนัเขาขององคประกอบตางๆ ท่ีเรียกวาขันธ 5 
และขันธ 5 แตละอยางก็เกิดข้ึนจากสวนประกอบยอยตอไปอีก การพิจารณาเชนนี้ ชวยใหมองเห็นความ 
เปนอนัตตา แตการท่ีจะมองเห็นสภาวะเชนนี้ไดชัเจน มักตองอาศัยวิธีคิดแบบที่ 1 และหรือแบบท่ี 3 
{๑        เชน ส.นิ.16/144/77; 54/84; 233/115; 237/17; 
ส.ม.19/1577/489; ขุ.จู30/505/248} 
{๒        ส.นิ.16/26/11; 251/126; กลาวถึงความคิดของพระวิปสสีพุทธเจาและ 



พระพุทธเจา 7 พระองคอยางเดียวกัน ท่ี ที.ม.10/39/35; ส.นิ.16/23-25/6-11.}  
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ในขอตอไปเขารวม โดยพิจารณาไปพรอมๆ กัน กลาวคือ เม่ือแยกแยะสวนประกอบบอกก็เหน็ภาวะที่ 
องคประกอบเหลานั้นอาศัยกันและข้ึนตอเหตุปจจยัตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไมเปนตัวของมันเองโดยแทจริง 
ยิ่งกวานั้น องคประกอบและเหตุปจจยัตางๆ เหลานั้นลวนเปนไปตามกฎธรรมดาคือ มีการเกิดดับอยู 
ตลอดเวลา ไมเท่ียงแท ไมคงท่ี ไมยั่งยนื ภาวะท่ีเกิดข้ึนแลวตองดับไป และตองข้ึนตอเหตุปจจยัตางๆ 
ถูกเหตุปจจัยท้ังหลายบีบค้ันขัดแยงนั้น ถาไมมองในแงสืบสาวเหตุปจจยัตามวิธีท่ี 1 ซ่ึงอาจจะยากสัก 
หนอย ก็มองไดในแงลักษณะท่ัวไปทีเ่ปนธรรมดาสามัญของส่ิงท้ังหลายซ่ึงอยูในขอบเขตของวิธีคิดแบบ 
ท่ี 3 ในบาลีทานมักกลาวถึงวธีิคิดแบบที่ 2 นี้ รวมพรอมไปดวยกันกับแบบท่ี 3 
        แตในช้ันอรรถกถา ซ่ึงเปนแนวของอภิธรรมสมัยหลัง นิยมจัดวิธีคิดแบบที่ 2 นี้เปนข้ันตางหาก 
และถือเปน [๑วิภัชชวิธี อยางหน่ึง] นอกจากนั้นยังนยิมจําแนกขั้นพื้นฐาน โดยถือนามรูปเปนหลัก ยิง่กวา 
จะจําแนกเปนขันธ 5 ทันที ความจริงวิธีคิดแบบนี้มิใชมีแตการจําแนกแยกแยะหรือแจกแจงออกไปอยาง 
เดียวเทานัน้ แตมีการจัดหมวดหมูหรือจัดประเภทไปดวยพรอมกัน แตทานเนนในแงการจําแนกแยกแยะ 
จึงเรีกวา วภิัชชะ ถาจะเรียกอยางสมัยใหมก็คงวา วิธีคิดแบบวิเคราะห ในการบําเพ็ญวปิสสนาตาม 
ประเพณีปฏิบัติท่ีบรรยายไวในช้ันอรรถกถา เรียกการคดิพิจารณาท่ีแยกแยะโดยถือเอานามรูปเปนหลัก 
ในข้ันตนนี้วา นามรูปววัตถาน [๒หรือนามรูปปริคคหะ] คือไมมองสัตวบุคคลตามสมมติบัญญัติ วาเปน
เขา 
เปนเรา เปนนายนั่นนางน่ี แตมองตามสภาวะแยกออกไปวาเปนนามธรรมและรูปธรรม กําหนดสวน 
ประกอบท้ังหลายท่ีประชุมกันอยูแตละอยางๆ วา อยางนั้นเปนรูป อยางนี้เปนนาม รูปคือสภาวะท่ีมี 
ลักษณะอยางนี้ นามคือสภาวะท่ีมีลักษณะอยางนี้ ส่ิงนี้มีลักษณะอยางนี้ จึงจัดเปนรูป ส่ิงนี้มีลักษณะ 
อยางนี้ จึงจัดเปนนาม ดังนีเ้ปนตน เม่ือแยกแยะออกไปแลวก็มีแตนามกับรูป หรือนามธรรมกบัรูปธรรม 
เม่ือหัดมองหรือฝกความคิดอยางนี้จนชํานาญ ในเวลาท่ีพบเห็นสัตวและส่ิงตางๆ ก็จะมองเห็นเปนเพียง 
กองแหงนามธรรมและรูปธรรม เปนเพียงสภาวะวางเปลาจากความเปนสัตวบุคคลตัวตนเราเขา นับวามี 
กระแสความคิดความเขาใจท่ีคอยชวยตานทานไมใหคิดอยางหลงใหลหมายม่ันติดตามสมมติบัญญัติมาก 
เกินไป 
        ตัวอยางการใชความคิดแนวนี้ในบาลี พึงเห็นดังนี ้
        [๓"เพราะคุมสวนประกอบท้ังหลายเขา จึงมีศัพทวารถ ฉันใด เม่ือขันธท้ังหลายมีอยู  
สมมติวาสัตว จึงมีฉันนั้น"] 
{๑        ดู วิสุทธิ.ฎีกา 3/45,397,349,518 การแยกแยะดตูามเหตุปจจัยแบบปฏิจจสมุปบาท 
ก็ถือเปนวภิัชชวิธีเชนกนั วสุิทธิ.3/114; วิภงฺค.อ.168; วิสุทธิ.ฎีกา 3/217,239)} 
{๒        ดู วิสุทธิ.3/205-219; สงฺคห.55 บางทีเรียก นามรูปปริจเฉท บาง สังขารปริจเฉท บาง} 
{๓        ส.ส.15/554/198}  
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        [๑" ทานผูมีอายุท้ังหลาย ชองวาง อาศัยเคร่ืองไม เถารัด ดินฉาก และหญามุงลอม 
เขายอมถึงความนับวา เรือน ฉันใด ชองวาง อาศัยกระดูก เอ็น เนื้อ และหนังแวดลอมแลว  
ยอมถึงความนบัวา รูป ฉันนัน้...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ...การคุมเขา  
การประชุมกนั การประมวลเขาดวยกันแหงอุปาทานขันธ 5 เหลานี้ เปนอยางนี]้ 
        [๒"ภกิษท้ัุงหลาย แมน้าํคงคานี้ พึงพาเอากลุมฟองน้าํใหญมา คนตาดีมองดู เพงพนิิจ  
พิจารณาโดยแยบคาย] เม่ือเขามองดู เพงพนิิจ พิจารณาโดยแยบคาย กจ็ะปรากฏเปน 
แตสภาพวางเปลา ไรแกนสารเทานั้น แกนสารในกลุมฟองน้ํา จะมีไดอยางไร ฉันใด  
รูปก็ฉันนั้นหมือนกัน ไมวาอยางหนึ่งอยางใด เปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันกต็าม ฯลฯ  
ไกลหรือใกลกต็าม ภิกษุมองดูรูปนั้น เพงพินิจ พิจารณาโดยแยบคายเม่ือเธอมองดู  
เพงพินิจ พิจารณาอยูโดยแยบคาย ก็จะปรากฏเปนแตสภาพวาง เปลา ไมมีแกนสาร 
แกนสาร ในรูปจะพึงมีไดอยางไร" 
        ตอจากนี้ ตรัสถึงเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และมีคาถาสรุปวา 
        [๓"พระอาทิตยพันธุ (พระพุทธเจา) ไดตรัสแสดงไววา รูปอุปมาเหมือนฟูมฟองแมน้ํา  
เวทนาอุปมาเหมือนฟองน้ําฝน สัญญาอุปมาเหมือนพยบัแดด สังขารอุปมาเหมือนตนกลวย 
วิญญาณอุปมาเหมือนมายากล ภิกษุพนิิจดู พิจารณาโดยแยบคาย ซ่ึงเบญจขันธนั้น  
ดวยประการใดๆ ก็มีแตสภาวะท่ีวางเปลา..."] 
        3.  วิธีคิดแบบสามัญลักษณ หรือ วิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดา คือ มองอยางรูเทาทันความเปนไป 
ของส่ิงท้ังหลาย ซ่ึงจะตองเปนอยางนัน้ๆ ตามธรรมดาของมันเอง ในฐานะท่ีมันเปนส่ิงซ่ึงเกิดจากเหตุ 
ปจจัยตางๆ ปรุงแตงข้ึน จะตองเปนไปตามเหตุปจจยั ธรรมดาท่ีวานั้น ไดแกอาการท่ีส่ิงท้ังหลายท้ังปวง 
ท่ีเกิดจากปจจยัปรุงแตง เมือเกิดข้ึนแลวกจ็ะตองดับไป ไมเท่ียงแท ไมคงท่ี ไมยั่งยนื ไมคงอยูตลอดไป 
เปนอนิจจัง ปจจัยท้ังหลายทัง้ภายในและภายนอกทุกอยางตางก็เกิดดับเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาเสมอ 
เหมือนกนั เม่ือเขามาสัมพันธกันจึงเกดิความขัดแยง ทําใหส่ิงเหลานั้นมีสภาวะถูกบีบค้ันกดดนั ไมอาจ 
คงอยูในสภาพเดิมได จะตองมีความแปรปรวนเปล่ียนสลาย เปนทุกข ในเม่ือตองเปนไปตามเหตุปจจยั 
มันก็ไมอาจเปนของของใคร เชนเดยีวกับท่ีไมอาจเปนตัวตนของมันเอง และไมอาจมีอยูโดยตัวของมันเอง 
มันไมอาจเปนไปตามความปรารถนาของใคร ไมมีใครคิดอยากบังคับมันได ไมมีใครเปนเจาของครอบ 
ครองมันไดจริง เพราะมันเปนไปตามเหตุปจจัย ไมใชเปนไปตามใจอยากของใคร เปนอนัตตา รวม 
ความวา รูเทาทันวาส่ิงท้ังหลายเปนธรรมชาติ มีลักษณะความเปนไปโดยทั่วไปเสมอเหมือนกนัตาม 
ธรรมดาของมันในฐานะท่ีเปนของปรุงแตงเกิดจากเหตุปจจัยและข้ึนตอเหตุปจจยัท้ังหลายเชนเดยีวกนั 
        วิธีคิดแบบสามัญลักษณนี้แบงไดเปน 2 ข้ันตอน 
        ข้ันท่ีหนึง่ คือรูเทาทันและยอมรับความจริง เปนข้ันวางใจวางทาทีตอส่ิงท้ังหลายโดยสอดคลอง 



{๑        ม.มู.12/346/358.} 
{๒        ในสูตรนี้ใชคํา โยนโิสอุปปริกขา แทน โยนิโสมนสิการ = ตรวจดูโดยตลอด} 
{๓        ส.ข.17/242-7/171-4.}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 738 
กับความเปนจริงของธรรมชาติ เปนทาทีแหงปญญา ทาทีแหงความเปนอิสระ ไมถูกมัดตัว แมเม่ือ 
ประสบสถานการณท่ีไมปรารถนาหรือมีเร่ืองราวไมนาพึงใจเกิดข้ึนแลว คิดข้ึนได วาส่ิงนั้นๆ เหตุการณ 
นั้นๆ เปนไปตามคติธรรมดา เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน คิดไดอยางนี้ก็เปนทาทีแหงการปลงตก 
ถอนตัวข้ึนได หายจากความทุกข หรืออยางนอยก็ทําใหทุกขนั้นบรรเทาลง หรือเม่ือประสบสถานการณ 
มีเร่ืองราวเชนนั้นเกดิข้ึน เพยีงแตตั้งจิตสํานึกข้ึนไดในเวลานั้นวา เราจะมองตามความเปนจริง  
ไมมองตามความอยากใหเปนหรืออยากไมใหเปน การท่ีจะเปนทุกขก็ผอนคลายลงไดทันที  
เพราะเปล้ืองตัวเปนอิสระได ไมเอาตัวเขาไปใหถูกกดถูกบีบ (ความจริงคือไมสรางตัวตนข้ึน 
ใหถูกกดถูกบีบ) 
        ข้ันท่ีสอง คือแกไขและทําการไปตามเหตุปจจยั เปนข้ันปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลายโดยสอดคลองกับความ 
เปนจริงของธรรมชาติ เปนการปฏิบัติดวยปญญา ดวยความรูเทาทัน เปนอิสระ ไมถูกมัดตัว กลาวคือ 
เม่ือรูอยูแลววาส่ิงท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัยข้ึนตอเหตุปจจัย เราตองการใหมันเปนอยางไร ก็ศึกษา 
ใหรูเขาใจเหตุปจจัยท้ังหลายที่จะทําใหมันเปนไปอยางนัน้ แลวแกไข ทําการจัดการที่ตัวเหตุปจจยัเหลา 
นั้น เม่ือทําเหตุปจจัยพรอมบริบูรณท่ีจะใหมันเปนอยางนัน้แลว ถึงเราจะอยากหรือไมอยาก มันก็จะตอง 
เปนไปอยางนัน้ เม่ือเหตุปจจยัไมพรอมท่ีจะใหเปน ถึงเราจะอยากหรือไมอยาก มันกจ็ะไมเปนอยางนั้น 
กลาวส้ันคือ แกไขดวยความรูและแกท่ีตวัเหตุปจจยั ไมใชแกดวยความอยาก เพยีงแตกําหนดรูความอยาก 
ของตน และกําหนดรูเหตุปจจัย แลวแกไข กระทําการท่ีเหตุปจจยั เม่ือปฏิบัติไดอยางนี้ ก็ถอนตัวเปน 
อิสระได ไมถูกความอยากพาตัว (ความจรงิคือสรางตัว) เขาไปใหถูกกดถูกบีบ เปนการปฏิบัติอยางไมถูก 
มัดตัว เปนอันวาท้ังทําการ และท้ังปลอยใหส่ิงท้ังหลายมันเปนไปตามเหตุปจจยั เปนวิธีปฏิบัติท่ีท้ังไดผล 
ดีท่ีสุด และตนเองก็ไมเปนทุกข การปฏิบัติตามวิธีแบบท่ี 3 ในข้ันท่ีสองนี้ สัมพันธกับวิธีคิดแบบที่ 4 
ซ่ึงจะกลาวขางหนา กลาวคือ ใชวิธีคิดแบบท่ี 4 มารับชวงตอไป 
         [๑ในการเจริญวิปสสนา ตามประเพณีปฏิบัติซ่ึงไดวางกันไวเปนแบบแผนดังบรรยายไวในช้ันอรรถ- 
กถา ทานถือหมวดธรรมคือวสุิทธิ 7เปนแมบท] เอาลําดับ[๒ญาณท่ีแสดงไวในคัมภีรปฏิสัมภิทามัคคเปน 
มาตรฐาน] และยึดวิธีจําแนกปรากฏการณโดยนามรูปเปนขอพิจารณาข้ันพื้นฐาน ตามหลักการนี้ทานได 
จัดวางขอปฏิบัติคือการเจริญวิปสสนานั้นเปนระบบท่ีมีข้ันตอนแนนอนตอเนื่องเปนลําดับ และสําหรับ 
วิธีคิด 3 แบบท่ีกลาวมาแลวนี้ ทานก็นําเอาไปจัดเขาเปนข้ันตอนอยูในลําดับดวย โดยจัดใหเปนวิธีคิดวิธี 
พิจารณาท่ีตอเน่ืองเปนชุดเดยีวกัน [๓แตลําดับของทานนั้นไมตรงกับลําดับขอในท่ีนี้ทีเดียวนกั กลาวคือ] 
        ลําดับท่ี 1 ใชวิธีคิดแบบแยกแยะหรือวเิคราะหองคประกอบ (วิธีท่ี 2) กําหนดแยกปรากฏการณ 
ตางๆ เปนนามธรรมกับรูปธรรม วาอะไรเปนรูป อะไรเปนนาม จําพวกรูปมีอะไรบาง จําพวกนามมี 
{๑        รถวินตีสูตร, ม.มู.12/292-300/287-297} 
{๒        ญาณกถา, ขุ.ปฏ.31/1/1; 99-111/76-82.} 



{๓        ดู วิสุทธิ.3/206-274; สงฺคห.54-55}  
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อะไรบาง มีลักษณะ มีคุณสมบัติเปนอยางไรๆ เรียกวาข้ัน นามรูปปริเคราะหบาง นามรูปววัตถาน บาง 
นามรูปปริจเฉท หรือ สังขารปริจเฉท บาง และจัดเปน ทิฏฐิวิสุทธิ (วิสุทธิท่ี 3) อยางไรก็ตาม ความ 
ประสงคของทานมุงเนนใหกําหนดจับและรูจักสภาวะหรือองคประกอบตามท่ีพบเหน็ ตามท่ีเปนอยู วา 
อยางไหนเปนนาม อยางไหนเปนรูป มากกวาจะมุงเนนในแงของการพยายามแจกแจง 
        ลําดับท่ี 2 ใชวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย (วิธีท่ี 1) พิจารณาคนหาเหตุปจจยัของนามและรูปนัน้ 
ในแงตางๆ เชน พิจารณาตามแนวปฏิจจสมุปบาท พิจารณาตามแนวอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมและ 
อาหาร พิจารณาตามแนวกระบวนการรับรู (เชนจักขุวิญญาณอาศัยจกัขุกับรูปารมณเปนตน) พจิารณา 
ตามแนวกรรมวัฏฏวิปากวัฏฏ เปนตน แตรวมความแลวกอ็ยูในขอบเขตของปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง เปน 
แตแยกบางแงออกไปเนนพิเศษ ข้ันนี้เรียกวา นามรูปปจจัยปริคคหะ หรือเรียกส้ันๆ วา ปจจัยปริคคหะ 
(ปจจยัปริเคราะห) เม่ือทําสําเร็จเกิดความรูเขาใจก็เปน ธรรมฐิติญาณ หรือยถาภูตญาณ หรือ 
สัมมาทัสสนะ จัดเปน กังขาวิตรณวิสุทธิ (วิสุทธิท่ี 4) 
        ลําดับท่ี 3 ใชวิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดา หรือวิธีคิดโดยสามัญลักษณ (วิธีท่ี 3) นําเอานามรูป 
หรือสังขารนั้นมาพิจารณาตามหลักแหงคติธรรมดาของไตรลักษณ ใหเห็นภาวะท่ีเปนของไมเท่ียง ไม 
คงท่ี เปนอนิจจัง ถูกปจจยัขัดแยงบีบค้ัน เปนทุกข ไมมีไมเปนโดยตัวของมันเอง ใครๆ เขายึดเปนเจา 
ของครอบครองบังคับดวยความอยากไมได เปนอนัตตา ข้ันนี้เรียกวา สัมมสนญาณ เปนตอนเบ้ืองตน 
ของ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ (วิสุทธิขอท่ี 5) 
        ขอความอางจากบาลี ซ่ึงใชวิธีคิดแบบที่ 2 และแบบที่ 3 พิจารณาไปพรอมๆ กัน ขอยกมาให 
ดูเพียงเล็กนอยพอเปนตัวอยาง 
        "ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงมนสิการโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ซ่ึงรูป และจงพิจารณา 
เห็นอนจิจตาแหงรูปตามความเปนจริง...จงมนสิการโดยแยบคายซ่ึงเวทนาและจงพิจารณาเห็น 
อนิจจตาแหงเวทนาตามความเปนจริง...จงมนสิการโดยแยบคายซ่ึงสัญญาและจงพิจารณา 
เห็นอนจิจตาแหงสัญญาตามความเปนจริง...จงมนสิการโดยแยบคายซ่ึงสังขารและจง 
พิจารณาเห็นอนิจจตาแหงสังขารตามความเปนจริง...จงมนสิการโดยแยบคายซ่ึงวิญญาณ  
[๑และจงพิจารณาเห็นอนิจจตาแหงวิญญาณตามความเปนจริง..."] 
        [๒"ภกิษผูุมีสุตะ พึงมนสิการโดยแยบคาย ซ่ึงอุปาทานขันธ  โดยความเปนของไมเท่ียง  
โดยความเปนของถูกปจจัยบีบค้ัน...โดยความเปนของมิใชอัตตา..."] 
        พุทธพจนตอไปนี้ แสดงการคิดแบบสืบสาวหาเหต ุตอดวยการคิดแบบสามัญลักษณะ 
เพื่อวัตถุประสงคแหงการรูเทาทันตามความเปนจริงใหใจเปนอิสระ มิใหเกดิทุกข 
{๑        ส.ข.17/104/64} 
{๒        ส.ข.17/315/205; วิธีพิจารณาแบบนี้พึงดูไดในพระไตรปฎกบาลีเลม 17. 



เกือบตลอดเลม และมีกระจายอยูมากในเลมอ่ืน}  
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        "ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเปนผูมีตนเปนท่ีพึ่ง มีตนเปนสรณะ ไมมีส่ิงอื่นเปนสรณะ  
จงมีธรรมเปนท่ีพึง มีธรรมเปนสรณะ ไมมีส่ิงอื่นเปนสรณะ อยูเถิด; เม่ือเธอท้ังหลายจะเปน 
ผูมีตนเปนท่ีพงึ...มีธรรมเปนสรณะ ไมมีส่ิงอื่นเปนสรณะ เปนอยู กพ็ึงพจิารณาโดยแยบคายวา 
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และความผิดหวังคับแคนใจท้ังหลาย เกิดจากอะไร มีอะไรเปนแดนเกดิ 
        "ภิกษุท้ังหลาย โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และความผิดหวังคับแคนใจท้ังหลายเกิดจากอะไร  
มีอะไรเปนแดนเกิด ? (พึงเขาใจดังนี)้ ปุถุชนในโลกนี้ ผูขาดสุคะ (ไมไดเรียนรู) มิไดพบเห็น 
อริยชนไมฉลาดในอริยธรรม ไมไดรับการฝกอบรมในอริยธรรม มิไดพบเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาด 
ในสัปปุริสธรรม ไมไดรับการฝกอบรมในสัปปุริสธรรม ยอมมองเห็นรูปเปนตน มองเห็นตนมีรูป  
มองเห็นรูปในตน หรือมองเห็นตนในรูป,รูปของเขาน้ันผันแปรไป กลายเปนอยางอ่ืน โสกะ  
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และความผิดหวังคับแคนใจยอมเกดิข้ึนแกเขา เพราะการท่ีรูปผันแปร 
ไปกลายเปนอ่ืน; เขามองเห็นเวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ(เปนอัตตา เปนตน อยางท่ีกลาวแลว) 
...โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และความผิดหวังคับแคนใจ ยอมเกดิข้ึนแกเขา  
เพราะการท่ีเวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ ผันแปรไปกลายเปนอ่ืน 
        "สวนภกิษุรูชัดวา รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ เปนส่ิงไมเท่ียง แปรปรวนได  
จางหายดับส้ินไป มองเห็นตามเปนจริงดวยสัมมาปญญาอยางนี้วา รูป...เวทนา...สัญญา... 
สังขาร...วิญญาณ ท้ังปวงลวนไมเท่ียง ถูกปจจัยบีบค้ัน มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  
ท้ังในกาลกอน ท้ังในบัดนี้ ก็เชนเดยีวกัน เธอยอมละโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และ 
ความผิดหวังคับแคนใจท้ังหลายได เพราะละโสกะเปนตนนั้นได เธอยอมไมตองหวัน่หวาด 
เสียวใจ เม่ือไมหวั่นหวาดเสียวใจ ยอมอยูเปนสุข ภิกษุผูอยูเปนสุข เรียกไดวา[๑ตทังคนิพพานแลว"] 
        4.  วิธีคิดแบบอริยสัจจ หรือ คิดแบบแกปญหา เรียกตามโวหารทางธรรมไดวา  
วิธีแหงความดับทุกข จัดเปนวิธีคิดแบบหลักอยางหนึ่ง เพราะสามารถขยายใหครอบคลุม 
วิธีคิดแบบอื่นๆ ไดท้ังหมด  บาลีท่ีพึงอางในขอนี้มีความส้ันๆ ดังนี้ 
        [๒"ภกิษนุั้นยอมมนสิการโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) วา ทุกขคือดังนี้ ; ยอมมนสิการ 
โดยแยบคายวา เหตุเกดิแหงทุกขคือดังนี;้ ยอมมนสิการโดยแยบคายวา ความดับแหงทุกขคือดังนี;้  
ยอมมนสิการโดยแยบคายวา ขอปฏิบัติท่ีใหถึงความดับทุกขคือดังนี;้ คือเธอมนสิการโดยแยบคาย 
อยูอยางนี้ สังโยชน 3 อยางคือ สักกายทิฏฐิ วิจิกจิฉา และสีสัพพตปรามาส ยอมถูกละเสียได"] 
        วิธีคิดแบบอริยสัจจนี้ มีลักษณะท่ัวไป 2 ประการ คือ 
        1)        [๓เปนวิธีคิดตามเหตุและผล หรือเปนไปตามเหตุและผล] สืบสาวจาก 
ผลไปหาเหตุแลวแกไขและทําการท่ีตนเหตุ จัดเปน 2 คูคือ 
{๑        ส.ข.17/87-88/53-55 (ตทังคนิพพาน = นิพพานเฉพาะกรณี)} 



{๒        ม.มู.12/12/16} 
{๓        พึงระวังวาเหตุและผล (Cause and effect) เปนคนละอยางกับเหตุผล (reason)}  
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        คูท่ี 1 : ทุกขเปนผล         เปนตัวปญหา เปนสถานการณท่ีประสบซ่ึงไมตองการ 
                สมุทัยเปนเหตุ        เปนท่ีมาของปญหา เปนจดุท่ีจะตองกําจัดหรือแกไข  
                จึงจะพนจากปญหาได 
        คูท่ี 2 : นิโรธเปนผล        เปนภาวะส้ินปญหา เปนจดุหมายซ่ึงตองการจะเขาถึง 
                มรรคเปนเหตุ        เปนวิธีการ เปนขอปฏิบัติท่ีตองกระทําในการแกไขสาเหตุ  
                เพื่อบรรลุจุดหมายคือภาวะส้ินปญหาอันไดแกความดับทุกข 
        2)        เปนวิธีคิดท่ีตรงจุดตรงเร่ือง ตรงไปตรงมา มุงตรงตอส่ิงท่ีจะตองทําตองปฏิบัติ 
ตองเกี่ยวของของชีวิต ใชแกปญหา ไมฟุงซานออกไปในเร่ืองฟุงเฟอท่ีสักวาคิดเพื่อสนอง 
ตัณหามานะทิฏฐิ ซ่ึงไมอาจนํามาใชปฏิบัติ [๑ไมเกี่ยวกบัการแกไขปญหา] 
        ไดกลาวแลววาวิธีคิดแบบนี้ รับกันหรือตอเนื่องกันกับวิธีคิดแบบที่ 3 กลาวคือ เม่ือประสบปญหา 
ไดรับความทุกข และเม่ือสามารถวางใจวางทาทีตอสถานการณไดอยางถูกตองตามวธีิคิดแบบที่ 3 ข้ันท่ี 1 
แลว ตอจากนัน้เม่ือจะปฏิบัติดวยปญญาเพ่ือแกไขปญหาตามวิธีปฏิบัติข้ันท่ี 2 ของวธีิการคิดแบบที่ 3 นั้น 
พึงดําเนนิความคิดในสวนรายละเอียดขยายออกไปตามข้ันตอนอยางท่ีแสดงในวิธีการคิดแบบที่  นี ้
        หลักการหรือสาระสําคัญของวิธีคิดแบบอริยสัจจกคื็อ การเร่ิมตนจากปญหาหรือความทุกขท่ี 
ประสบ โดยกําหนดรู ทําความเขาใจกับปญหาคือความทุกขนั้นใหชัดเจน แลวสืบคนหาสาเหตุเพือ่ 
เตรียมแกไข ในเวลาเดยีวกันกําหนดเปาหมายของตนใหแนชัดวาคืออะไร จะเปนไปไดหรือไม และเปน 
ไปไดอยางไร แลวคิดวางวิธีปฏิบัติท่ีจะกําจัดสาเหตุของปญหาโดยสอดคลองกับการท่ีจะบรรลุจุดหมายท่ี 
กาํหนดไวนั้น ในการคิดตามวิธีนี้ จะตองตระหนกัถึงกิจหรือหนาท่ีท่ีพงึปฏิบัติตออริยสัจจแตละขออยาง 
ถูกตองดวย เพือ่ใหมองเหน็เคาความในเร่ืองนี้ จะกลาวถึงหลักอริยสัจจและวิธีปฏิบัตโิดยยอดังนี ้
        ข้ันท่ี 1 ทุกข คือสภาพปญหา ความคับของ ติดขัด กดดัน บีบค้ัน บกพรอง ท่ีเกิดมแีกชีวติหรือ 
ท่ีคนไดประสบ ซ่ึงเม่ือวาอยางกวางท่ีสุดกคื็อภาวะท่ีสังขารหรือนามรูปหรือขันธ 5 หรือโลกและชีวติ 
ตกอยูในอํานาจของกฎธรรมดา เปนของไมเท่ียงแทคงท่ี ถูกเหตุปจจัยตางๆ กดดันบีบค้ันและข้ึนตอเหตุ 
ปจจัย ไมมีตัวตนท่ีจะอยูในอํานาจครอบครองบังคับไดจริงนั่นเอง สําหรับทุกขนี้เรามีหนาท่ีเพยีงกําหนด 
รู คือทําความเขาใจและกําหนดขอบเขตใหชัด เหมือนอยางแพทยกําหนดรูหรือตรวจใหรูวาเปนอาการ 
ของโรคอะไร เปนท่ีไหน หนาท่ีนี้เรียกวา ปริญญา เราไมมีหนาท่ีเอาทุกขมาครุนคิดมาแบกไวหรือคิดขัด 
เคืองเปนปฏิปกษกับความทุกขหรือหวงกงัวลอยากหายทุกข เพราะคิดอยางนั้นมีแตจะทําใหทุกขเพิม่ข้ึน 
เราอยากแกทุกขได แตเรากแ็กทุกขดวยความอยากไมได เราตองแกดวยรูมันและกําจัดเหตุของมัน ดงันั้น 
จะอยากไปกไ็มมีประโยชน มีแตโทษเพิ่มข้ึน ข้ึนนี้นอกจากกําหนดรูแลวก็เพยีงวางใจวางทาทีแบบรูเทา 
ทันคติธรรมดาอยางท่ีกลาวแลวในข้ันท่ี 1 ของวิธีท่ีสาม เมื่อกําหนดรูทุกขหรือเขาใจปญหา เรียกวา 
{๑        พึงดู จฬูมาลุงกโยวาทสูตร, ม.ม.13/147-152/143-153.}  
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ทําปริญญาแลว ก็เปนอันปฏิบัติหนาท่ีตอทุกขหรือตอปญหาเสร็จส้ิน พงึกาวไปสูข้ันท่ีสองทันที 
        ข้ันท่ี 2 สมุทัย คือเหตุเกดิแหงทุกข หรือสาเหตุของปญหา ไดแกเหตุปจจัยตางๆ ท่ีเขาสัมพันธ 
ขัดแยงสงผลสืบทอดกันมาจนปรากฏเปนสภาพบีบค้ัน กดดัน คับของ ติดขัด อึดอัด บกพรอง ในรูป 
ตางๆ แปลกๆ กันไป อันจะตองคนหาใหพบ แลวทําหนาท่ีตอมันใหถูกตองคือ ปหาน ไดแก กําจดั 
หรือละเสีย ดวยเหตุแกนกลางที่ยืนพืน้หรือยืนโรงกํากับชีวิตอยูควบคูกบัความทุกขพืน้ฐานของมนุษย 
พระ 
พุทธเจาไดทรงแสดงไว [๑ท้ังระดับตัวแสดงหนาโรงคือตัณหา] และระดับเต็มกระบวนหรือเต็มโรง คือ 
[๒การสัมพันธสืบทอดกันแหงเหตุปจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาท] เม่ือประสบทุกขหรือปญหาจําเพาะแต 
ละกรณีกต็องพิจารณาสืบสาวหาสาเหตุและปจจัยท่ีเกีย่วของ ไดแก ใชวิธีคิดแบบที่ 1 ถาเปนปญหาเกี่ยว 
กับปจจยัดานมนุษย ก็พึงนําเอาตัวเหตุแกนกลางหรือเหตุยืนโรงมาพิจารณารวมกับเหตุปจจยัเฉพาะกรณ ี
ดวย เม่ือสืบคนวิเคราะหและวินจิฉัยจับมูลเหตุของปญหา ซ่ึงจะตองกําจัดหรือแกไขไดแลว ก็เปนอัน 
เสร็จส้ินการคิดข้ันท่ีสอง 
        ข้ันท่ี 3 นโิรธ คือความดับทุกข ความพนทุกข ภาวะไรทุกข ภาวะพนปญหา หมดหรือปราศจาก 
ปญหา เปนจดุหมายท่ีตองการ ซ่ึงเรามีหนาท่ี สัจฉิกิริยา หรือประจักษแจง ทําใหเปนจริง ทําใหสําเร็จ 
หรือบรรลุถึง ในข้ันนีจ้ะตองกําหนดไดวาจุดหมายท่ีตองการคืออะไร การท่ีปฏิบัติอยูนี้หรือจะปฏิบัติ 
เพื่ออะไร จะทํากันไปไหน จดุหมายนั้นเปนไปไดหรือไม เปนไปไดอยางไร มีกลักการในการเขาถึง 
อยางไร มีจุดหมายรอง หรือจดุหมายลดหล่ันแบงเปนข้ันตอนในระหวางไดอยางไรบาง 
        ข้ันท่ี 4 มรรค คือ ทางดับทุกข ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข หรือวธีิแกไขปญหา ไดแกวิธีการ 
และรายละเอียดส่ิงท่ีจะตองปฏิบัติ เพื่อกําจัดเหตุปจจยัของปญหา ใหเขาถึงจุดหมายที่ตองการ ซ่ึงเรามี 
หนาท่ี ภาวนา คือปฏิบัติหรือลงมือทํา ส่ิงท่ีพึงทําในข้ันของความคิด กคื็อ กําหนดวางวิธีการ แผนการ 
และรายการส่ิงท่ีจะตองทํา ซ่ึงจะชวยใหแกไขสาเหตุของปญหาไดสําเร็จโดยสอดคลองกับจุดหมายที่ 
ตองการ 
        5.  [๓วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ] หรือคิดตามหลักการและความมุงหมาย  
คือพิจารณาใหเขาใจความสัมพันธระหวาง ธรรม กับ อรรถ หรือ หลักการ กับ ความมุงหมาย 
เปนความคิดท่ีมีความสําคัญมาก ในเม่ือจะลงมือปฏิบัติธรรมหรือทําการตามหลักการอยางใด 
อยางหนึ่ง เพื่อใหไดผลตรงตามความมุงหมาย ไมกลายเปนการกระทําท่ีเคล่ือนคลาด 
เล่ือนลอย หรืองมงาย คําวาธรรมแปลวาหลัก หรือหลักการ 
{๑        แสดงตัณหาเปนทุกขสมุทัย เชน วนิย.4/14/18; ที.ม.10/296/343; ส.ม.19/1665/528} 
{๒        แสดงกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทเปนทุกขสมุทัย เชน องฺ.ติก.20/501/227 และ 
พุทธพจนแสดงหลักปฏิจจสมุปบาททุกแหง ซ่ึงลงทายวา เอวเมตตสฺส ทุกฺขกขนฺธสฺส สมุทโย โหติ.} 



{๓        คํานี้ไมใชของเดิม แตจับใจความมาปรุงข้ึนใหม ถาเรียงลําดับแทควรเปน ธรรมอรรถ 
หรือ ธัมมัตถะ แตเรียงเปนอรรถธรรม เพื่อความสละสลวย และแมในคัมภีรท้ังหลายเม่ือ 
เขารูปสมาสทานก็นยิมเรียงเปนอรรถธรรมอยางนี้เหมือนกัน เชน ที.ปา.11/143/169;  
ขุ.ชา.28/838/293; ชา.อ.10/144; ขุ.ปฏิ.31/669/576.}  
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คือหลักความจริง หลักความดีงาม หลักการปฏิบัติ หรือหลักท่ีจะเอาไปใชปฏิบัติ รวมท้ังหลักคําสอน 
ท่ีจะใหประพฤติปฏิบัติและกระทําการไดถูกตอง คําวาอรรถ แปลวาความหมาย ความมุงหมายจุดหมาย 
ประโยชนท่ีตองการ หรือสาระท่ีพึงประสงค ในการปฏิบัติธรรมหรือกระทําการตามหลักการใดๆ กต็าม 
จะตองเขาใจความหมายและความมุงหมายของธรรมหรือหลักการนั้นๆ วา ปฏิบัติหรือทําไปเพื่ออะไร 
ธรรมหรือหลักการนั้นกําหนดวางไวเพื่ออะไร จะนําไปสูผลหรือท่ีหมายใดบาง ท้ังจุดหมายสุดทายปลาย 
ทาง และเปาหมายทามกลางในระหวางท่ีจะสงทอดตอไปยังธรรมหรือหลักการขออ่ืนๆ ความเขาใจถูก 
ตองในเร่ืองหลักการและความมุงหมายน้ี นําไปสูการปฏิบัติถูกตองท่ีเรียกวา ธรรมานุธรรมปฏิบัติ 
        ธรรมานุธรรมปฏิบัติ หรือ ธัมมานุธัมมปฏิบัติ แปลอยางสืบๆ กันมาวา ปฏิบัตธิรรมสมควรแก 
ธรรม แปลตามความหมายวา ปฏิบัติธรรมนอยคลอยแกธรรมใหญ หรือปฏิบัติธรรมหลักยอยคลอยตาม 
หลักใหญ แปลงายๆ วาปฏิบัติธรรมถูกหลัก คือ ทําใหขอปฏิบัติยอยเขากันได สอดคลองกัน และ 
[๑สงผลแกหลักการใหญ เปนไปเพื่อจดุหมายท่ีตองการ] ธรรมานุธรรมปฏิบัติ เปนส่ิงสําคัญมาก อาจ 
เรียกไดวาเปนตัวตัดสินวา การปฏิบัติธรรมหรือการกระทํานั้นๆ จะสําเร็จผลบรรลุจุดมุงหมายไดหรือไม 
ถาไมมีธรรมานุธรรมปฏิบัติ การปฏิบัติธรรมหรือดําเนินตามหลักการก็คลาดเคล่ือน ผิดพลาด เล่ือนลอย 
วางเปลา งมงาย ไรผล หนําซํ้าอาจมีผลในทางตรงขามคือเกิดโทษข้ึนได ธรรมทุกขอมีอรรถ หลักการ 
ทุกอยางมีความมุงหมาย ธรรมเพ่ืออรรถ หลักการเพื่อจดุหมาย จะทําอะไรตองถามไดตอบได วาเพื่อ 
อะไร ในทางธรรมทาานเนนความสําคัญของการมีความคิดมีความเขาใจเกี่ยวกบัเร่ืองนี้ไวมาก ท้ังในแง 
เปนคุณสมบัตขิองบุคคล เชน สัปปุริสธรรม และปฏิสัมภิทา 4 เปนตน และในแงลําดบัข้ันตอนของ 
การปฏิบัติธรรม เชน ปญญาวุฒิธรรม และแนวปฏิบัติธรรมท่ีจะยกมาแสดงตอไป เพือ่ชวยสงเสริม 
ความเขาใจ ขอยกบาลีบางแหงมาดูประกอบดังนี ้
        "ภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเปนธัมมัญญไดอยางไร ? ภิกษุในธรรมวินยันี้ยอมรูธรรม คือ  
สูตร เคยยะ ไวยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ... 
{๑.  ตัวอยางความหมายของธรรมานุธรรมปฏิบัติจากบาลีและอรรถกถา:  
ปฏิบัติธรรมานุธรรม คือปฏิบัติชอบ ปฏิบัติสอดคลอง ปฏิบัติไมขัด  
ปฏิบัติคลอยตามอรรถ (ขุ.จู.30/540/270); ธรรมานุธรรมปฏิบัติ คือ  
ดําเนินปฏิปทาสวนบุพภาค อันเปนธรรมคลอยตามแกโลกตุรธรรม 9  
(ที.อ.2/266; 3/276; ส.อ.2/326; องฺ.อ.3/228); คือ ดําเนินปฏิปทาสวน 
บุพภาคพรอมท้ังศีลอันเปนธรรมสอดสมแกโลกุตรธรรม 9  
(องฺ.อ.2/123,329,424,466); คือดําเนินปฏิปทาสวนบุพภาค 
พรอมท้ังศีลเพื่ออรรถคือโลกุตรธรรม 9 (องฺ.อ.3/62);  
คือปฏิบัติวิปสสนาธรรมอันเปนธรรมคลอยตามอริยธรรม  



(ที.อ.2/203; ส.อ.3/359; อุ.อ.413); คือดําเนนิวิปสสนา 
มรรคาอันเปนธรรมอนุรูปแกอริยธรรม (องฺ.อ.3/313);  
คือดําเนินปฏิปทาท่ีเปนธรรมคลอยตามนิพพานธรรมซ่ึงเปนโลกุตระ  
(ส.อ.2/43); คือเจริญวิปสสนาภาวนาอันเปนธรรมนอย เพราะ 
สอดคลอยแกโลกุตรธรรม (สุตต.อ.2/162); ธรรมานุธรรม คือ  
ธรรมและอนุธรรม (ที.อ.3/150); ธรรมานุธรรม ไขความวา อนุธรรมฺ  
คือปฏิปทาอันเหมาะกันแกธรรม (ม.อ.3/208); โลกุตรธรรม 9 ช่ือวา 
ธรรม วิปสสนาเปนตนช่ือวาอนุธรรม ปฏิปทาอันเหมาะกนัแกธรรมนั้น  
ช่ือวาอนุธรรมปฏิปทา (นิทฺ.อ.1/78)}  
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        [๑"ภกิษุเปนอัตถัญูไดอยางไร? ภิกษุในธรรมวินยันี้ ยอมรูอรรถแหงธรรมท่ี 
ภาษิตแลวนัน้ๆ นี้เปนอรรถแหงธรรมท่ีภาษิตไขอนี้ เปนอรรถแหงธรรมท่ีภาษิตไวขอนี้..."] 
        [๒"ภกิษท้ัุงหลาย บุคคลเปนพหูสูตรและเปนผูเขาถึงสุตะ เปนอยางไร ? บุคคลบางคนมีสุตะ  
(ความรูท่ีไดเลาเรียนสดับไว) คือ สูตร เคยยะ ไวยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก  
อัพภูตธรรม เวทัลละเปนอันมาก, เขารูท่ัวถึงอรรถ รูท่ัวถึงธรรม แหงสุตะท่ีมากนัน้แลว 
เปนผูปฏิบัติธรรมถูกหลัก (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ), อยางนี้แล บุคคลช่ือวาเปนพหูสูต  
และเปนผูเขาถึงโดยสุตะ"] 
        [๓"ภิกษท้ัุงหลาย ธรรมท้ังหลายเราแสดงไวแลว เปนอันมาก คือ สูตร เคยยะ  
ไวยากรณ คาถา อุทาน อิติวตุตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ, ถาแมภกิษุรูท่ัวถึงอรรถ  
รูท่ัวถึงธรรมแหงคาถาท่ีมี 4 บาท แลวเปนผูปฎิบัติธรรมถูกหลัก (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ)  
ก็ควรเรียกไดวาเปนพหูสูต เปนผูทรงธรรม"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย ธรรม 5 ประการเหลานี้ ยอมเปนไปเพ่ือความลบเลือน เพื่อความ 
อันตรธานแหงสัทธรรม กลาวคือ ภิกษุท้ังหลายไมพึงธรรมโดยเคารพ ไมเลาเรียน 
ธรรมโดยเคารพ ไมทรงธรรมไวโดยเคารพ ไมไตรตรองอรรถ (อัตถุปปริกขา) แหง 
ธรรมท่ีทรงไวโดยเคารพ คร้ันรูท่ัวถึงอรรถ รูท่ัวถึงธรรมแลว ไมปฏิบัตธิรรมสมควรแกธรรม  
(ธรรมานุธรรมปฏิบัติ)... 
        "ภิกษุท้ังหลาย ธรรม 5 ประการเหลานี้ ยอมเปนไปเพ่ือความดํารงมั่น เพื่อความ 
ไมลบเลือน เพือ่ความไมอันตรธานแหงสัทธรรม กลาวคือ ภิกษุท้ังหลายยอมฟงธรรม 
โดยเคารพ ยอมเลาเรียนธรรมโดยเคารพ ยอมทรงธรรมไวโดยเคารพ ยอมไตรตรองอรรถ 
(อัตถุปปริกขา) แหงธรรมท่ีทรงไวแลวโดยเคารพ คร้ันรูท่ัวถึงอรรถ รูท่ัวถึงธรรมแลว  
ยอมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ), ธรรม 5 ประการเหลานีแ้ล 
ยอมเปนไปเพ่ือความดํารงม่ัน เพื่อความไมลบเลือน [๔เพื่อความไมอันตรายแหงสัทธรรม"] 
        พึงสังเกตแนวธรรมในสูตรนี้ ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ : 
พึงและเลาเรียนธรรม -> ทรงธรรมไวได -> ไตรตรองอรรถ (อัตถุปปริกขา) -> ธรรมานุธรรมปฏิบัติ 
        [๕แนวธรรมเดียวกันนีมี้มาในพระสูตรอ่ืนๆ อีกมากมายเหลือเกนิ] จนตองถือไดวาเปนหลักการ 
สําคัญของการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เม่ือไดหลักนี้แลวขอใหนําไป 
เปรียบเทียบกบัหลักการพัฒนาปญญา หรือคุณสมบัติท่ีทําใหเปนโสดาบัน 4 ประการ ท่ีตรัสไวดังนี้ 
{๑        องฺ.สตฺตก.23/65/114; ถาเปนพระราชามหากษัตริย คําวาธรรมในธัมมัญูก็หมายถึง 
หลักรัฐศาสตร ธรรมเนียมการปกครองตามราชประเพณีเปนตน  
(ดู องฺ.ปฺจก.22/132/167; องฺ.อ.3/56)} 



{๒        องฺ.จตกฺุก.21/6/9} 
{๓        องฺ.จตกฺุก.21/186/242} 
{๔        องฺ.ปฺจก.22/154/197; คําวาโดยเคารพ (สกุกจฺจ) หมายความวา 
ทําดวยความต้ังใจจริงถือเปนเร่ืองสําคัญ หรือเอาจริงเอาจัง เชน 
"วจฺฉก สกฺกจจฺ อุปนิชฺฌายติ" = จองดูลูกววัอยางสนใจจริงจัง (วินย.5/17/27)} 
{๕        ดู องฺ.ติก.20/105/47; องฺ.สตฺตก.23/65/117; องฺ.อ.ฏฐก.23/188/349;  
องฺ.ทสก.24/83/165; องฺ.นวก.23/223/404; องฺ.อฏฐก.23/115-6/224-6;  
152/305 = 175/340; องฺ.จตุกฺก.21/97/127; องฺ.ทสก.24/68/136}  
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        [๑"ภกิษท้ัุงหลาย ธรรม 4 ประการเหลานี้ ยอมเปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญา  
กลาวคือ การเสวนาสัตบุรุษ การฟงสัทธรรม โยนิโสมนสิการ ธรรมานุธรรมปฏิบัติ"] 
        เม่ือเทียบกันแลวก็จะเหน็ไดวา แนวธรรมท้ังสองนี้มีสาระสําคัญอยางเดยีวกัน ขอท่ีพึงสังเกต 
พิเศษก็คือ ขอโยนิโสมนสิการ สูตรท่ีอางขางบนใชคําวา อตถุปปริกขา (ไตรตรองเพ่ือพิจารณาอรรถ) 
แทน เสมือนเปนการจํากดัความหมายของโยนิโสมนสิการในกรณนีี้วามุงวิธีโยนิโสมนสิการแบบท่ี 5  
ท่ีกําลังกลาวถึงนี้โดยเฉพาะ ม่ืเขาใจธรรมกบัอรรถหรือหลักการกับจุดมุงหมายสอดคลองกันดีแลว 
ก็กาวตอไปสูข้ันธรรมานุธรรมปฏิบัติ ลงมือทําไดอยางถูกตองตอไป 
        หากยังมองไมชัดวา ธรรมกับอรรถสัมพันธกันอยางไร ธรรมมีอรรถอยางไร ก็มีบาลีแสดงอรรถ 
แหงธรรมหรือความมุงหมายของหลักธรรมตางๆ ไวหลายแหง พอยกมาใหพิจารณาเปนแนวไดดังนี้ 
        "ภิกษุท้ังหลาย พึงทราบอธรรมและธรรม พึงทราบอรรถและอรรถ, คร้ันทราบอธรรมและธรรม 
อนรรถและอรรถแลว พึงปฏิบัติตามท่ีเปนธรรมเปนอรรถ 
        อะไรคืออธรรม อะไรคือธรรม อะไรคืออนรรถ อะไรคืออรรถ ? 
        มิจฉาทิฏฐิ...มิจฉาสังกปัปะ...มิจฉาวาจา...มิจฉากัมมันตะ...มิจฉาอาชีวะ...มิจฉาวายามะ... 
มิจฉาสติ...มิจฉาสมาธิ...มิจฉาญาณ...มิจฉาวิมุตติ คืออธรรม 
        สัมมาทิฏฐิ...สัมมาสังกัปปะ...สัมมาวาจา...สัมมากัมมันตะ...สัมมาอาชีวะ...สัมมาวายามะ... 
สัมมาสติ...สัมมาสมาธิ...สัมมาญาณ...สัมมาวิมุตติ คือธรรม 
        อกุศลธรรมช่ัวรายท้ังหลายเปนอเนกที่เกิดมีข้ึนเพราะมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุตติเปนปจจยั  
นี้คือ อนรรถ 
        [๒กุศลธรรมท้ังหลายเปนอเนกท่ีถึงความเจริญเต็มบริบูรณเพราะสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ  
สัมมาวิมุตติเปนปจจยันี้คืออรรถ] 
        [๓"วินยัเพื่ออรรถคือสังวร, สังวรเพื่ออรรถคือความไมมีวิปฏิสาร, ความไมมีวิปฏิสารเพื่ออรรถ 
คือปราโมทย, ปราโมทยเออรรถคือปติ, ปติเพื่ออรรถคือปสสัทธิ, ปสสัทธิเพื่ออรรถคือสุข, 
สุขเพื่ออรรถคือสมาธิ, สมาธิเพื่ออรรถคือยถาภูตญาณทัสสนะ, ยถาภูตญาณทัสนะเพือ่อรรถ 
คือนิพพิทา, นิพพิทาเพื่ออรรถคือวิราคะ, วริาคะเพ่ืออรรถคือวิมุตติ, วมุิตติเพื่ออรรถคือ 
วิมุตติญาณทัสสนะ, วิมุตติญาณทัสสนะเพ่ืออรรถคืออนุปาทาปรินิพพาน"] 
{๑        องฺ.จตกฺุก.21/249/332 และท่ีมาอ่ืนๆ ซ่ึงเคยอางแลวบอยๆ} 
{๒        แปลรวบความจาก องฺ.ทสก.24/113-6/238-249; ใน องฺ.ทสก.24/160-2/273-282;  
170-1/297 แสดงอกุศลกรรมบถ 10 เปนอธรรม และกุศลกรรมบถ 10 เปนธรรม} 
{๓        วินย.8/1084/406}  
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        [๑"กุศลศลีมีความไมมีวปิฏิสารเปนรรถเปนอานิสงส, ความไมมีวิปฏิสารมีปราโมทรยเปน 
อรรถเปนอานิสงส, ปราโมทยมีปติเปนอรรถเปนอานิสงส, ปติมีปสสัทธิเปนอรรถเปนอานิสงส  
ปสสัทธิมีสุขเปนอรรถเปนอานิสงส, สุขมีสมาธิเปนอรรถเปนอานิสงส, สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะ 
เปนอรรถเปนอานิสงส,ยถาภูตญาณทัสสนะมีนพิพิทาเปนอรรถเปนอานิสงส, นิพพิทามีวิราคะ 
เปนอรรถเปนานิสงส, วิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะเปนอรรถเปนอานิสงส; ภิกษุท้ังหลาย  
ธรรมท้ังหลายยอมหล่ังไหลสูธรรมท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายยอมยังธรรมท้ังหลายใหบริบูรณ  
เพื่อการไปจากภาวะอันมิใชฝงสูภาวะท่ีเปนฝง โดยประการดังนี้แล"] 
        [๒"สัมมาทัสสนะมีนิพพิทาเปนอรรถ, นิพพิทามีวิราคะเปนอรรถ, วิราคะมีวิมุตติเปนอรรถ,  
วิมุตติมีนิพพานเปนอรรถ"] 
        [๓"สีลวิสุทธิเพียงแตมีจิตตวิสุทธิเปนอรรถ, จิตตวสุิทธิเพียงแคมีทิฏฐวสุทธิเปนอรรถ, 
ทิฏฐิวิสุทธิเพียงแคมีกังขาวติรณวิสุทธิเปนอรรถ, กังขาวิตรณวิสุทธิเพียงแคมี 
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิเปนอรรถ, มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิเพียงแคมี 
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิเปนอรรถ, ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิเพียงแคมีญาณทัสสน 
วิสุทธิเปนอรรถ ญาณทัสสนวิสุทธิเพียงแคมีอนุปาทาปรินิพพานเปนอรรถ"] 
        อาจสรุปดวยขอความส้ันๆ จากบาลีวา 
        [๔"การบําเพ็ญอรรถ (ประโยชน) โดยคนที่ไมรูจักอรรถ (ประโยชนท่ีพึงหมาย)  
ไมชวยนําความสุขมาใหเลย, คนเขลายอมผลาญอรรถ (ประโยชน) เสีย เหมือนดังลิงเฝาสวน"] 
        [๕"พึงวจิยัธรรมใหถึงตนเคา จึงจะเขาใจอรรถแจงชัดดวยปญญา"] 
        [๖"ผูปฏิบัติธรรมถูกหลัก (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ) เปนบุคคลหาไดยาก (ประเภทหน่ึง) ในโลก] 
        "ทานสารีบุตร อะไรหนอทําไดยากในธรรมวินัยนี?้" 
        "การบวชสิทาน ทําไดยากในธรรมวินยันี้" 
        "ผูท่ีบวชแลวอะไรเลาทําไดยาก ?" 
        "ความยนิดีสิทาน ผูบวชแลวทําไดยาก" 
        "ผูยินดีแลว อะไรเลาทําไดยาก ?" 
{๑        องฺ.เอกา.ทสก.24/209/337; และพึงดูคลายกันท่ี 24/1/2; 2/3; 208/336} 
{๒        ส.ข.17/366/232} 
{๓        ม.มู.12/298/295} 
{๔        ขุ.ชา.27/46/15; คนท่ีไมรูจักอรรถ แปลจาก อนตฺถกุสล แปลเอาความวา ล 
คนฉลาดไมเขาเร่ือง; คําวา "อรรถ" นี้  สูจิแหงอภิธานนัปปทีปกาแสดงความหมายไว 9 นยั; 
นาสังเกตวาในคัมภีรรุนรองและข้ึนอรรถกถา นิยมใชอรรถในแงท่ีเปนความหมาย เชน 



"ช่ือวาสัมมาสมาธิโดยอรรถคือไมฟุงซาน" (ขุ.ปฏิ.31/52/31; คลาย 321/438 ฯลฯ);  
ช่ือวาสมาธิ โดยอรรถคือต้ังม่ัน" (วิสุทธิ.1/105) แตในพระบาลีช้ันเดิม มักใชในแง 
ท่ีเปนประโยชนหรือความมุงหมายเชน "สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเปนอรรถ" คือ 
มีการรูเห็นตามเปนจริงเปนท่ีหมาย (เชน องฺ.ทสก.24/1/2 เปนตนท่ีเคยอางแลว)} 
{๕        องฺ.สตฺตก.23/3-4/3-4 (ใหถึงตนเคา แปลจาก โยนิโส); อรรถกถาไขความ 
ของบาลีแหงนี้เสียสูงสุดยอด โดยแปลวา วิจัยธรรมคืออริยสัจ 4 โดยแยบคาย  
จึงเห็นแจงสัจธรรมดวยมรรคปญญาพรอมท้ังวิปสสนา (องฺ.อ.3/177)} 
{๖        องฺปฺจก.22/143/189; 195/267}  
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        "ธรรมานุธรรมปฏิบัติทาน อันผูยินดีแลวทําไดยาก" 
        "นานสักเทาไรหนอ ภกิษุผูธรรมานุธรรมปฏิบัติจึงจะไดเปนอรหนัต ?" 
        [๑"ไมนานเลยทาน"] 
        ในทางธรรม นาจะไดเนนความสําคัญของความคิดความเขาใจแบบน้ีไวเสมอๆ จะเหน็ไดวา แมแต 
ความเปนกลางของทางสายกลาง หรือความเปนมัชฌิมาของมัชฌิมาปฏิปทา ก็กําหนดดวยความรูความ 
เขาใจตระหนักในจดุหมายของการปฏิบัติ แมหลักธรรมตางๆ ท่ีแบงยอยออกมาเปนองคประกอบ 
ของมัชฌิมาปฏิปทานั้น แตละอยางๆ ก็มีเปาหมายจําเพาะและจุดหมายรวมซ่ึงจะตองเขาใจและตระหนัก 
ไว เพื่อใหปฏิบัติไดถูกตอง เพื่อใหขอธรรมเหลานั้นเขาสัมพันธกลมกลืนและรับชวงสืบทอดกันนาํไปสู 
ผลท่ีมุงหมาย พูดอีกนยัหนึ่งวา ความรูเขาใจตระหนักในจุดหมายและขอบเขตแหงคุณคาของหลักธรรม 
ตางๆ เปนเคร่ืองกาํหนดความถูกตองพอเหมาะพอดแีหงการปฏิบัติหลักธรรมนั้นๆ ซ่ึงทําใหเกิด 
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ เม่ือมองในแงปรมัตถ (มิใชในแงทิฏฐิธมมิกัตถ สัมปรายิกัตถ ปรัตถะ หรือในแง 
สังคม) ศีล สมาธิ และปญญาตางก็มีจุดหมายสุดทายเพื่อนพิพานเหมือนกัน แตเม่ือมองจํากัดเฉพาะตัว 
แตละอยางมีขีดข้ันขอบเขตของตนท่ีจะตองไปเช่ือมตอกับอยางอ่ืน จงึจะใหบรรลุจุดหมายสุดทายได 
ลําพังอยางหนึง่อยางเดยีวหาสําเร็จผลลวงตลอดไม แตจะขาดอยางหน่ึงอยางใดเสียทีเดียว ก็ไมได จึงมี 
หลักวา ศีลเพือ่สมาธิ สมาธิเพื่อปญญา ปญญาเพ่ือวิมุตติ ถาปฏิบัติศีลขาดเปาหมายก็อาจกลายเปน 
สีลัพพตปรามาส ชวยสงเสริมอัตตกิลมถานุโยค ถาบําเพญ็สมาธิโดยไมคํานึงอรรถ ก็อาจหมกติดอยูใน
ฤทธ์ิ 
ปาฏิหาริย สงเสริมมิจฉาทิฏฐิบางอยางหรือสงเสริมติรัจฉานวิชาบางประเภท ถาเจริญปญญาชนิดท่ีไม
เปนไป 
เพื่อวิมุตติก็เปนอันคลาดออกนอกมัชฌิมาปฏิปทา ไมไปสูจุดหมายของพุทธศาสนา อาจหลงอยูขางๆ 
ระหวางทาง หรือติดคางในมิจฉาทิฏฐิแบบใดแบบหนึ่ง โดยนัยนี้ ผูปฏิบัติธรรมท่ีขาดโยนิโสมนสิการ จึง 
อาจปฏิบัติผิดพลาดไขวเขวไดทุกข้ันตอน เชนในข้ันตนคือระดับศีล มีหลักท่ัวไปอยูวา การรักษาศีลเครง 
ครัดบริสุทธ์ิตามบทบัญญัติเปนคุณสมบัตสํิาคัญของผูปฏิบัติ ผูปฏิบัติพึงตระหนักอยูเสมอวาจะตองให 
ความสําคัญอยางมากแกศีล อยางไรก็ตามทั้งท่ีเปนผูเครงครัดในศีลและใหความสําคัญแกศีลเปนอยาง 
มากนี่แหละ ถาขาดความตระหนักในดานอรรถธรรมสัมพันธข้ึนมาเม่ือใด คือลืมนึกถึงความหมายและ 
ความมุงหมายของศีลท่ีเปนเคร่ืองช้ีบอกขอบเขตคุณคาและตําแหนงเช่ือมโยงกับหลักธรรมอ่ืนๆ ความ 
เผลอพลาดในการปฏิบัติก็เกดิข้ึนไดทันที ผูปฏิบัติอาจมองศีลเปนสภาวะสมบูรณในตัว ซ่ึงต้ังอยูโดดๆ 
ลอยๆ ไมเปนสวนหนึ่งในกระบวนการปฏิบัติธรรม หรือไมอีกอยางหนึ่งความไมคอยคํานึงถึงความหมาย 
และความมุงหมายของศีลนั้น ก็นําไปสูความยึดติดถือม่ันในรูปแบบ ทําใหเกดิการกระทําท่ีสักวาปฏิบัติ 
สืบๆ กันไป โดยไมเขาใจเหตุผลไมรูวาทําไปเพื่ออะไร ไมมองศีลในฐานะขอปฏิบัติเพื่อฝกอบรมตน 



บางพวกถือเพลินโดยไมรูสึกดวยถลําเลยไปเหมือนวา ความเครงครัดเขมงวดเปนความดีเสร็จส้ินในตัวเอง 
{๑        ส.สฬ.18/512/320.}  
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เม่ือทําไดอยางนั้นๆ แลวก็จะดีเองจะสําเร็จเอง หรือวาจะสําเร็จไดเพยีงดวยการปฏิบัติเครงครัดเขมงวด 
ในเร่ืองศีลวัตรกลายเปนใหศีลวัตรเปนท่ีจบส้ิน มิใชศีลมีเพื่อจุดหมาย หรือรูสึกเหมือนวามีเพยีงศีลก็พอ 
ใหบรรลุจุดหมาย บางก็ถือเพลินตอไปวา ยิ่งเครงครัดเขมงวดเทาใดกย็ิง่ดี พอถึงข้ันนีก้็เปนอันขาดจาก 
ความตระหนกัใหความมุงหมายของศีลโดยส้ินเชิง ผูปฏิบัติจะพยายามปรุงแตงขอปฏิบัติคือวัตรท่ี
เครงครัด 
เขมงวดข้ึนมาใชปฏิบัติใหยิง่ๆ ข้ึนไป ฝายผูมองการปฏิบัติท่ีขาดโยนิโสมนสิการในดานนีก้็เชนเดียวกัน 
เม่ือเห็นการปฏิบัติเครงครัดเขมงวด ทํายากเกินปกติธรรมดามากเทาใด ก็ยิ่งมีความโนมเอียงท่ีจะเล่ือมใส 
ยิ่งข้ึนเทานัน้ ภาวะเชนนี้ยอมเปนเหตุปจจยัอยางหน่ึงท่ีนาํไปสูความประพฤติปฏิบัติเขมงวดบีบรัดตนเอง 
ผิดวิสัยธรรมดา ท่ีพระพุทธเจาตรัสเรียกวา [๑ปฏิปทาเหีย้มเกรียมของพวกนกับวชชีเปลือย ซ่ึงเปน 
สีสัพพตปรามาสและเปนขอปฏิบัติเอียงสุดฝายอัตตกิลมถานุโยค คือ ถือกินแตผักดอง ถือกินแตขาวฟาง 
ถือกินแตกากขาว ถือกินหญาเปนอาหาร ถือกินแตผลไมหลน ถือนุงหมผาบังสุกุล ถือหมผาคากรอง 
ถือถอนผมถอนหนวด ถือนอนบนหนาม เปนตน และท่ีรุนแรงผิดธรรมดวานี้อีกเปนอันมาก] สวน 
ผูถือศีลโดยเขาใจความมุงหมาย กย็อมมองความเครงครัดมีระเบียบเรียบรอยเปนเบ้ืองแรกเหมือนกนั  
แตจะคํานึงหรือถึงกับถามตอไปดวยวาเพือ่อะไร สัมพันธกับสวนอ่ืนในกระบวนการปฏิบัติธรรมอยางไร 
หรือไม รูจักแยก เชนวา นีเ้ปนศีล (ระเบียบกลาง) นี้เปนวตัรหรือพรต (ขอปฏิบัติเสริม) ทานผูนี้ควร 
ถือวัตรซ่ึงเครงครัดเขมงวดมากขอนี้ดวยเหตุผลดังนี้ๆ ทานผูนี้ไมควรถือวัตรขอน้ีดวยเหตุผลดังนี้, ขอ 
ปฏิบัติอยางนี้ใหถือบังคับเสมอเหมือนกนัเพราะเหตุหรือเพื่อผลดังนี้ ขอปฏิบัติอยางนี้ใหบุคคลสมัครใจ 
เลือกได เพราะเหตุหรือเพ่ือผลเกี่ยวดวยความแตกตางระหวางบุคคลดังนี้ๆ ผูนี้ปฏิบัติเครงครัดเขมงวด 
และไดบรรลุผลสําเร็จดวยดี ทานผูนี้ปฏิบัติเครงครัดเขมงวดแตไมสําเร็จผลดี นี่เพราะอะไร ผูนี้เครง 
ครัดนอยกวาและไมเขมงวด เหตุใดจึงกาวหนาในการปฏิบัติดีกวาผูโนนท่ีเครงครัดเขมงวด ดังนี้เปนตน 
        ในทางปฏิบัติ ดูเหมือนวาวิธีคิดแบบนี้จะลดความสําคัญลงบาง ในกรณีท่ีมีกัลยาณมิตรคอยเปน 
พี่เล้ียงอยูใกลชิด เพราะดําเนินปฏิปทาดวยศรัทธา ไววางใจตอปญญาของกัลยาณมิตรนั้น และหวงัวา 
คอยๆ ทํา คอยๆ รูไป กัลยาณมิตรคงไมนาํไปผิด แตในพระบาลีเดิมยงัไมพบขอยกเวน เพราะหนาท่ี 
อยางหนึ่งของกัลยาณมิตรกคื็อการช้ีแจงใหเขารูอรรถรูธรรม หรือช้ีชองใหเขาเขาใจอรรถ เขาใจธรรม 
        6.  วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก หรือพิจารณาใหเห็นคบท้ัง อัสสาทะ อาทีนวะ และ 
นิสสรณะ เปนการมองส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริงอีกแบบหนึ่ง ซ่ึงเนนการยอมรับความจริงตามท่ีส่ิง 
นั้นๆ เปนอยูทุกแงทุกดาน ท้ังดานดีดานเสีย และเปนวิธีคิดที่ตอเนื่องกบัการปฏิบัติมาก เชนบอกวา 
กอนจะแกปญหาจะตองเขาใจปญหาใหชัดเจน และรูท่ีไปใหดกีอน หรือกอนจะละจากส่ิงหนึ่งไปหาอกี 
{๑. นิชฌามปฏิปทา ใน องฺ.ติก.20/596/380; ขอปฏิบัติบางอยางของปฏิปทานี้ทานยอมรับ 
เขามาในพุทธศาสนาอนุญาตใหภิกษุถือได เชน การถือผาบังสุกุล (ผาท่ีเขาท้ิงแลว) แตเปนไป 



โดยเหตุผลวาเพราะเขากับลักษณะเปนอยูงาย ไมวุนวาย หางาย ไมมีโทษ (องฺ.จตุกฺก.21/27/34) 
และกอนจะใชตองนํามาซัก ตม เย็บ ยอม ใหเรียบรอยไดกําหนดตามระเบียบ และใหถือเปนวัตร  
คือเปนขอปฏิบัติพิเศษตามสมัครใจไมบังคับ.}  
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ส่ิงหนึ่ง ตองรูจักท้ังสองฝายดีพอท่ีจะใหเหน็ไดวาการละและไปหานั้น หรือการท้ิงอยางหนึ่งไปเอาอีก 
อยางหนึ่งนั้น เปนการกระทําท่ีรอบคอบสมควรและดจีริง 
        อัสสาทะ        แปลวา สวนดี สวนอรอย สวนหวายช่ืน คุณ คุณคา ขอท่ีนาพึงพอใจ 
        อาทีนวะ        หรืออาทีนพ แปลวาสวนเสีย ขอเสีย ชองเสีย ดทษ ขอบกพรอง 
        นิสสรณะ        แปลวา ทางออก ทางรอด ภาวะหลุดรอดปลอดพน หรือสลัดออกได ภาวะท่ีปลอด 
หรือปราศจากปญหา มีความสมบูรณในตวั ดีงามจริงโดยไมตองข้ึนตอขอดีขอเสีย ไมข้ึนตออัสสาทะ 
และอาทีนวะของส่ิงท่ีเปนปญหา หรือภาวะท่ีสลัดออกมานั้น 
        การคิดแบบนี้มีลักษณะท่ีพึงย้ํา 2 ประการ 
        1)        การท่ีจะช่ือวามองเห็นตามเปนจริงนั้น จะตองมองเห็นท้ังดานดี ดานเสีย และท้ังคุณ 
และโทษของส่ิงนั้นๆ ไมใชมองแตดานดหีรือคุณอยางเดียว และไมใชเห็นแตโทษหรือ 
ดานเสียอยางเดียว เชน ท่ีช่ือวามองเห็นกามตามเปนจริง [๑คือรูท้ังคุณและโทษของกาม] 
        2)        เม่ือจะแกปญหา ปฏิบัติ หรือดําเนินมรรควิธีออกไปจากภาวะท่ีไมพึงประสงคอยางใดอยาง 
หนึ่งนัน้ เพยีงรูคุณโทษ ขอดีขอเสีย ของส่ิงท่ีเปนปญหาหรือภาวะท่ีไมตองการเทาน้ัน ยังไมเพยีงพอ 
จะตองมองเหน็ทางออก มองเห็นจดุหมาย และรูวาจดุหมายหรือท่ีจะไปนั้น คืออะไร คืออยางไร ดกีวา 
และพนจากขอบกพรอง จุดออน โทษ สวนเสียของส่ิงหรือภาวะท่ีเปนปญหาอยูนี้อยางไร ไมตองข้ึน 
ตอคุณโทษ ขอดีขอเสียแบบเกาอีกตอไปจริงหรือไม จุดหมายหรือท่ีไปหรือภาวะปลอดปญหาเชนนั้นมี 
อยูจริงหรือเปนไปไดอยางไร ไมพึงผลีผลามละท้ิงส่ิงท่ีคิดวาเปนปญหาหรือผลีผลามปฏิบัติ เชน พระ 
พุทธเจาท้ังท่ีทรงทราบแจมแจงวากามมีขอเสีย มีโทษมากมาย แตถายังไมทรงเห็นนิสสรณะแหงกามก็ 
[๒ไมทรงยืนยนัวาจะไมเวียนกลับมาหากามอีก] 
        "ภิกษุท้ังหลาย กอนสัมโพธิ เม่ือยังเปนโพธิสัตวผูยงัมิไดตรัสรู เราไดมีความคิดวา  
อะไรหนอคือสวนดี(อัสสาทะ) ในโลก อะไรคือสวนเสีย (อาทีนวะ) อะไรคือทางออก (นิสสรณะ) ?  
เรานั้นไดมีความคิดวา ความสุขความฉํ่าช่ืนใจท่ีเกิดข้ึนดวยอาศัยส่ิงใดๆ ในโลก นี้คือสวนดีในโลก,  
ขอท่ีโลกไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา นี้คือสวนเสียในโลก, 
ภาวะท่ีบําราศฉันทราคะ เปนท่ีละฉันทราคะในโลกได (นิพพาน) นี้คือทางออกในโลก... 
        "ภิกษุท้ังหลาย เราไดเท่ียวแสวงหาอัสสาทะของโลก อันใดเปนอัสสาทะในโลก อันนั้นเราไดประสบ 
แลว อัสสาทะในโลกมีเทาใด อัสสาทะนัน้เราไดเห็นเปนอยางดแีลวดวยปญญา ; เราไดเท่ียวแสวงหา 
{๑        เนนอีกวา ไมพึงเขาใจความหายของกามแคบๆ อยางสามัญในภาษาไทย ขอทํา 
ความเขาใจดวยตัวอยางเชน ภิกษุรูปหนึ่งพบชาวบาน ก็ทักทายถามสุขทุกขของเขาและ 
ครอบครัวของเขา ถาไมถามดวยเมตตา แตมุงใหเขาชอบใจแลวนิมนตอยูรับการอุปถัมภบํารุง  
เปนตน อยางนี้เรียกวาปราศรัยเพราะอยากไดกาม (ดู ธ.อ.4/42)} 



{๒        นิสสรณะในท่ีนี้ คือ ปติสุขท่ีไมตองอาศัยกาม (ดูพุทธพจนท่ีจะอางตอไป)}  
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อาทีนวะของโลก อันใดเปนอาทีนวะในโลก อันนั้นเราไดประสบแลว อาทีนวะในโลกมีเทาใด 
อาทีนวะนั้น เราไดเห็นเปนอยางดีแลวดวยปญญา ; เราไดเท่ียวแสวงหานิสสรณะของโลก 
อันใดเปนนิสสรณะในโลก อันนั้นเราไดประสบแลว นิสสรณะในโลกมีเทาใด นิสสรณะนัน้ 
เราไดเหน็เปนอยางดีแลวดวยปญญา 
        "ภิกษุท้ังหลาย เรายังไมรูประจักษชัดตามเปนจริงซ่ึงอัสสาทะของโลกโดยความเปน 
อัสสาทะ ซ่ึงอาทีนวะโดยความเปนอาทีนวะ และซ่ึงนิสสรณะโดยความเปนนิสสรณะ 
ตราบใด ตราบนั้นเรากย็ังไมปฏิญาณวาตรัสรูแลวซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ... 
        "ภิกษุท้ังหลาย ถาอัสสาทะจักมิไดมีในโลกแลวไซร สัตวท้ังหลายก็ไมพงึคิดใจในโลก 
แตเพราะอัสสาทะในโลกมีอยู ฉะนัน้สัตวท้ังหลายจึงคิดใจในโลก; ถาอาทีนวะจักมิไดมี 
ในโลกแลวไซร สัตวท้ังหลายก็ไมพงึเบ่ือหนายในโลก แตเพราะอาทีนวะในโลกมีอยู  
ฉะนั้นสัตวท้ังหลายจึงเบ่ือหนายในโลก ; ถานิสสรณะจักมิไดมีในโลกแลวไซร  
สัตวท้ังหลายก็ไมพึงสลัดออกจากโลก แตเพราะนิสสรณะในโลกมีอยู ฉะนัน้ 
สัตวท้ังหลายจึงสลัดออกจากโลกได 
        "ภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยังไมรูประจักษชัดตามเปนจริง ซ่ึงอัสสาทะของโลก 
โดยความเปนอัสสาทะ ซ่ึงอาทีนวะโดยความเปนอาทีนวะ ซ่ึงนิสสรณะโดยความเปน 
นิสสรณะ ตราบใด ตราบนั้นสัตวท้ังหลายก็ยังสลัดออก ไมเกาะเกีย่ว หลุดพนจากโลก... 
เปนอยูดวยใจไรเขตแดน ไมได, แตเม่ือใดสัตวท้ังหลายรูประจักษชัดตามเปนจริง  
ซ่ึงอัสสาทะของโลกโดยความเปนอัสสาทะ ซ่ึงอาทีนวะโดยความเปนอาทีนวะ และ 
ซ่ึงนิสสรณะโดยความเปนนสิสรณะ เม่ือนัน้สัตวท้ังหลายจึงจะสลัดออก ไมเกาะเกีย่ว 
หลุดพนจากโลก...เปนอยูไดดวยจิตใจไรเขตแดน 
        "ภิกษุท้ังหลาย สมณะท้ังหลายก็ดี พราหมณท้ังหลายก็ดี เหลาหนึง่เหลาใด  
ยังไมรูชัดซ่ึงอัสสาทะของโลกโดยความเปนอัสสาทะ ซ่ึงอาทีนวะโดยความเปนอาทีนวะ 
และซ่ึงนิสสรณะโดยความเปนนิสสรณะสมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ก็ยังยอมรับ 
ไมไดวาเปนสมณะท้ังหลาย ยังยอมรับไมไดวาเปนพราหมณในหมูพราหมณท้ังหลาย  
และทานเหลานั้นกย็ังไมเช่ือวาประจกัษแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง เขาถึงอยู 
ในปจจุบันนี้ ซ่ึงอรรถแหงความเปนสมณะ [๑หรือซ่ึงอรรถแหงความเปนพราหมณ"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย กอนสัมโพธิ เม่ือยังเปนโพธิสัตวผูยงัมิไดตรัสรู เราไดมีความคิดวา 
อะไรหนอคือสวนดีของรูป อะไรเปนสวนเสีย อะไรเปนทางออก, อะไรคือสวนดีของ 
เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อะไรคือสวนเสีย อะไรคือทางออก...; เรายังไมรู 
ประจักษชัดตามเปนจริง ซ่ึงอัสสาทะของอุปาทานขันธ 5 เหลานั้น โดยความเปน 



อัสสาทะ ซ่ึงอาทีนวะโดยความเปนอาทีนวะ และซ่ึงนิสสรณะโดยความเปนนิสสรณะ  
ตราบใด ตราบนั้นเรากย็ังไมปฏิญาณวา [๒ตรัสรูแลวซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ..."] 
{๑        องฺ.ติก.20/543-6/332-5} 
{๒        ส.ข.17/59-60/34-6 (สูตรตอไปก็มีขอความคลายเรื่องคุณโทษและทางออก 
ของโลกขางตน); นอกจากนีย้ังมีพุทธพจนตรัสทํานองเดียวกันกับสูตรนี้อีก 2-3 แหงคือ  
ตรัสเกี่ยวกับธาตุ 4 (ส.นิ.16/404-9/203-7); เกี่ยวกับอายตนะภายใน 6 อายตนะ 
ภายนอก 6 (ส.สฬ.18/13-18/8-16); เกี่ยวกบัอินทรีย 5 (ส.ม.19/895-/270)}  
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         [๑"ภกิษท้ัุงหลาย สมณะท้ังหลายก็ดี พราหมณท้ังหลายก็ดี เหลาหนึ่งเหลาใด  
ไมรูชัดตามเปนจริง ซ่ึงสวนดีของกามท้ังหลายดยความเปนสวนดี ซ่ึงสวนเสียโดย 
ความเปนสวนเสีย และซ่ึงนสิสรณะโดยความเปนนิสสรณะ ขอท่ีสมณะหรือพราหมณ 
เหลานั้น จกัช่ือวารูจัก (ปริญญา) กามทั้งหลายเอง หรือจกัชักจูงผูอ่ืนใหปฏิบัติตาม 
แลวรูจักกามท้ังหลายไดนั้น ยอมมิใชฐานะท่ีจะเปนไปได, สวนสมณะหรือพราหมณ 
ท้ังหลายเหลาหนึ่งเหลาใด ยอมรูชัดตามเปนจริง ซ่ึงสวนดีของกามท้ังหลายโดย 
ความเปนสวนดี ซ่ึงสวนเสียโดยความเปนสวนเสีย และซ่ึงนิสสรณะโดยความเปน 
นิสสรณะ ขอท่ีสมณะหรือพราหมณเหลานั้นจักกําหนดรู (ปริญญา)กามทั้งหลายเอง  
หรือจักชักจูงผูอ่ืนใหปฏิบัติตามแลวกําหนดรูกามทั้งหลายไดนัน้ยอมเปนฐานะท่ีเปนไปได"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย อะไรคือสวนดีของกามท้ังหลาย?...ความสุข ความฉํ่าช่ืนใจ 
ท่ีเกิดขึ้นอาศัยกามคุณ 5 นี้คือสวนดีของกามท้ังหลาย" 
        "อะไรคือสวนเสียของกามท้ังหลาย?...กองทุกขท่ีเหน็ประจักษเอง...กองทุกขมีในเบ้ืองหนา... 
        [๒"อะไรคือนิสสรณะแหงกามท้ังหลาย? ภาวะบําราศฉันทราคะ เปนท่ีละฉันทราคะใน 
กามทั้งหลายได(นิพพาน) นีคื้อนิสสรณะแหงกามท้ังหลาย"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย เม่ือภกิษุมนสิการอยูซ่ึงกามท้ังหลาย จิตไมแลนไป ไมเล่ือมใส ไมแนบสนิท 
ไมนอมดิ่งไปในกามท้ังหลาย แตเม่ือเธอมนสิการเนกขัมมะ จิตยอมแลนไป ยอมเล่ือมใส  
ยอมแนบสนิท ยอมนอมดิ่งไปในเนกขัมมะ, จิตของเธอนั้นเปนอันดําเนนิไปดี อบรมดแีลว 
ออกไปไดดี หลุดพนดีแลว ไมเกาะเกี่ยวแลวกับกามท้ังหลาย, อาสวะ ความคับแคนเดอืดรอน 
เหลาใดท่ีจะเกดิข้ึนเพราะกามเปนปจจยั เธอเปนผูหลุดพนแลวจากอาสวะ ความคับแคน  
ความเดือดรอนเหลานั้น เธอจะไมเสวยเวทนาน้ัน นีเ้รียกวา[๓นิสสรณะแหงกามทั้งหลาย"] 
        "เรานี้เอง คร้ังกอน เม่ือยังเปนผูครองเรือนอยู เอิบอ่ิมพร่ังพรอมดวยกามคุณท้ังหา  
บํารุงบําเรอตน...ตอมา เรานั้นทราบตามเปนจริง ซ่ึงเหตุเกิดข้ึน ซ่ึงความดํารงอยูไมได  
ซ่ึงสวนดี ซ่ึงสวนเสีย และซ่ึงทางออก ของกามท้ังหลาย จึงละกามตัณหา บรรเทาความ 
เรารอนกาม ปราศจากความกระหาย มีจิตสงบภายใน เปนอยู เราน้ันมองเห็นสัตวเหลาอ่ืน 
ผูยังไมหมดราคะในกามท้ังหลาย ถูกกามตัณหาชอนไช ถูกความเรารอนกามเรารุน  
เสพกามอยู เราก็หาใฝทะยานตอสัตวเหลานั้น หาพลอยอภิรมยในกามเหลานั้นไม  
ขอนั้นเพราะเหตุไร ? ก็เพราะเราร่ืนรมยอยูดวยความช่ืนชมยินดี ท่ีไมตองมีกามไมตองมี 
อกุศลธรรม จึงไมใฝทะยานตอความสุขท่ีทรามกวา [๔ไมนึกอภิรมยในความสุขท่ีทรามกวานัน้"] 
{๑        ม.มู.12/200/172} 
{๒        ดู ม.มู.12/197-9/168-172; 212-8/181-4} 



{๓        ที.ปา.1/301/252; 417/297; องฺ.ปฺจก.22/200/272 (ตอไปกลาวถึงนิสสรณะ 
แหงพยาบาทแหงวหิิงสา เปนตน);ใน ขุ.อิติ.25/250/277 กลาวถึงเนกขัมมะวาเปน 
นิสรณะของกามท้ังหลาย} 
{๔        ม.ม.13/281/274}  
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        "ดูกรมหานาม กอนสัมโพธิ เม่ือยังเปนโพธิสัตวผูยงัมิไดตรัสรู เราไดเหน็เปนอยางด ี
ดวยสัมมาปญญาตามเปนจริงวา กามทั้งหลายมีอัสสาทะนอย มีทุกขมาก มีความคับของมาก  
อาทีนวะในกามนี้ยิ่งนกั แตเราน้ันยังมิไดประสบปติสุขอันปราศอกุศลธรรมท้ังหลาย หรือ 
ปติสุขอ่ืนที่ประณีตยิ่งกวานัน้ เราจึงยังปฏิญญาณ (ยืนยนั) มิไดกอนวาจะเปนผูไมวกเวยีน 
มาหากามท้ังหลาย, แตเม่ือใดเราไดมองเหน็อยางดีดวยสัมมาปญญาตามเปนจริงอยางนีว้า  
กามทั้งหลายมีอัสสาทะนอย...และเรานั้นไดปรสบปติสุขอันปลอดจากกามปลอดจาก 
อกุศลธรรมท้ังหลาย พรอมท้ังปติสุขอ่ืนท่ีประณีตยิ่งกวานัน้ เม่ือนั้น เราจึงปฏิญญาณไดวา 
[๑เปนผูไมเวยีนมากหากามท้ังหลาย"] 
        นี้เปนตัวอยางความจากบาลีพอเปนเคร่ืองแสดงใหเห็นแนวความคิดแบบนี้ วิธีคิด 
แบบนี้ใชไดกบัเร่ืองท่ัวๆ ไป แมแตขอธรรม เชน ในปฏิสัมภิทามัคคกลาวถึงอัสสาทะ 
และอาทีนวะของอินทรีย 5 เชนวาความไมปรากฏแหงอุทธัจจะ ความไมปรากฏแหง 
ความเรารอนเพราะอุทธัจจะ ความแกลวกลาเนื่องจากการดําเนินชีวิตโดยไมฟุงซาน  
และการประสบสุขวิหารธรรมอันประณีต เปนอัสสาทะของสมาธิ การท่ีอุทธัจจะ 
ยังปรากฏข้ึนได การท่ีความเรารอนเนื่องจากอุทธัจจะยังปรากฏได ภาวะท่ียังเปน 
ของไมเท่ียงเปนทุกข เปนอนตัตา  [๒เปนอาทีนวะของสมาธิดังนี้เปนตน] 
        ในทางปฏิบัติระดับชีวติประจําวนั โดยมาเปนเพียงการเลือกระหวางส่ิงท่ีมีโทษมากคุณนอย กบั 
ส่ิงท่ีมีคุณมากโทษนอย หรือแมไดนิสสรณะ ก็มักเปนนิสสรณะแบบสัมพัทธ คือทางออกท่ีดีท่ีสุดใน 
กรณีนั้นๆ ในภาวะเชนนี้ ก็ไมควรลืมใชวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก คือ ควรยอมรับสวนดีของส่ิง 
หรือขอปฏิบัติท่ีตนละเวน และไมควรมองขามเปนอันขาดซ่ึงโทษ ขอบกพรอง จุดออน สวนเสีย หรือ 
ชองทางท่ีจะเสียของส่ิงหรือขอปฏิบัติท่ีตนเลือกรับเอา การคิดมองตามความเปนจริงเชนนี้ จะทําให 
ปฏิบัติไดถูกตองท่ีสุด มีความไมประมาท อาจนําเอาสวนดีของส่ิงท่ีตนละเวนมาใชประโยชนได และ 
สามารถหลีกเล่ียงหรือมีโอกาสแกไขสวนเสียสวนบกพรองท่ีติดมากับส่ิงหรือขอปฏิบัติท่ีตนเลือกรับ 
เอานั้นไดดวย. 
        ในการส่ังสอน ตัวอยางแสดงแนวคิดแบบคุณโทษและทางออกน้ี ก็คือพระธรรมเทศนาของพระ 
พุทธเจาท่ีเรียกวา อนุบุพพกิถา ซ่ึงเปนแนวการสอนธรรมแบบหลักท่ีทรงใชท่ัวไปหรือใชเปนประจํา 
โดยเฉพาะกอนทรงแสดงอริยสัจจ 4 กลาวถึงการครองชีวิตดีงามโอบออมอารีชวยเหลือกันดํารงตนใน 
สุจริตท่ีเรียกวาทานและศีล  แลวแสดงชีวิตท่ีมีความสุขความเอิบอ่ิมพร่ังพรอมท่ีเปนผลของการครอง 
ชีวิตดีงามเชนนั้น เรียกวา สัคคะ จากนัน้แสดงแงเสีย ขอบกพรอง โทษ ความไมสมบูรณเพียงพอของ 
ความสุข ความพร่ังพรอมเชนนั้น เรีกวากามาทีนวะ และในท่ีสุดแสดงทางออกพรอมท้ังผลดีตางๆ 
ของทางออกนั้นเรียกวาเนกขัมมานิสังสะ เม่ือผูฟงมองเห็นผลดีของทางออกนั้นแลวจงึทรงแสดง 



อริยสัจจ 4 ตอทายเปนตอนจบ. 
{๑        ม.มู.12/211/180.} 
{๒        ขุ.ปฏิ.31/433-4/311-4}  
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        7.  วิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม หรือ การพิจารณาเกีย่วกับปฏิเสวนาคือการใชสอยหรือ 
บริโภค เปนวธีิคิดแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา เปนข้ันฝกหัดขัดเกลากเิลสหรือตัดทางไมใหกิเลสเขามา 
ครอบงําจิตใจแลวชักจงูพฤติกรรมตอๆ ไป วิธีคิดแบบนี้ใชมากในชีวติประจําวนั เพราะเกี่ยวของกบัการ 
บริโภคใชสอยปจจยั 4 และวสัดุอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ มีหลักการโดยยอวา คนเราเขาไป 
เกี่ยวของกับส่ิงตางๆ เพราะเรามีความตองการและเห็นวาส่ิงนั้นๆ จะสนองความตองการของเราได 
ส่ิงใดสามารสนองความตองการของเราได ส่ิงนั้นก็มีคุณคาแกเรา หรือท่ีเรานิยมเรียกวามันมีประโยชน 
คุณคานี้จําแนกไดเปน 2 ประเภท ตามชนดิของความตองการ คือ 
        1)        คุณคาแท หมายถึง ความหมาย คุณคา หรือประโยชนของส่ิงท้ังหลาย ในแงท่ีสนองความ 
ตองการของชีวิตโดยตรง หรือท่ีมนุษยนํามาใชแกปญหาของตนเพ่ือความดีงามความดํารงอยูดวยดี 
ของชีวิตเพื่อประโยชนสุขท้ังของตนและผูอ่ืน คุณคานี้อาศัยปญญาเปนเคร่ืองตีคาหรือวัดราคา จะ 
เรียกวาคุณคาท่ีสองปญญาก็ได เชน อาหารมีคุณคาอยูท่ีประโยชนสําหรับหลอเล้ียงรางกาย ใหดํารง 
ชีวิตอยูได มีสุขภาพดี เปนอยูผาสุก มีกําลังเกื้อกูลแกการบําเพ็ญกิจหนาท่ี รถยนตชวยใหเดินทางได 
รวดเร็ว เกื้อกลูแกการปฏิบัติหนาท่ีการงาน ความเปนอยู การบําเพ็ญประโยชนสุข ควรมุงเอาความ 
สะดวก ปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน เปนตน 
        2)        คุณคาพอกเสริม หรือ คุณคาเทียม หมายถึงความหมาย คุณคา หรือประโยชนของส่ิงท้ังหลาย 
ท่ีมนุษยพอกพูนใหแกส่ิงนั้น เพื่อปรนเปรอการเสพเสวยเวทนา หรือเพ่ือเสริมราคาเสริมขยายความ 
ม่ันคงยิ่งใหญของตัวตนท่ียดึถือไว คุณคานี้อาศัยตณัหาเปนเคร่ืองตีคาหรือวัดราคา จะเรียกวาคุณคาสนอง 
ตัณหาก็ได เชน อาหารมีคุณคาอยูท่ีความเอร็ดอรอย เสริมความสนุกสนาน เปนเคร่ืองแสดงฐานะ 
ความโกหรูหรา รถยนตเปนเคร่ืองวัดฐานะ + แสดงความโกความม่ังมี มุงเอาความสวยงามและความเดน 
เปนตน 
        วิธีคิดแบบนี้ ใชพิจารณาในการเขาเกี่ยวของปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลายไดท่ัวๆ ไป ไมวาจะเปนการ 
บริโภค ใชสอย การซ้ือหา หรือการครอบครอง โดยมุงใหเขาใจและเลือกเสพคุณคาแทท่ีเปนประโยชน 
แกชีวติอยางแทจริง เพื่อ เปนไปเพื่อประโยชนสุขท้ังแกคนและผูอ่ืน คุณคาแทนี้ นอกจากจะเปน
ประโยชน 
แกชีวติอยางแทจริงแลว ยังเกื้อกูลแกความเจริญงอกงามของกุศลธรรมเชนความมีสติ เปนตน ทําใหพน 
จากความเปนทาสของวัตถุ เพราะเปนการเกี่ยวของดวยปญญา และมีขอบเขตอันเหมาะสม มีความพอ 
เหมาะพอดี ตางจากคุณคาพอกเสริมดวยตัณหา ซ่ึงไมคอยเกื้อกูลแกชีวิต บางทีเปนอันตรายแกชีวิต ทํา 
ใหอกุศลธรรม เชน ความโลภ ความมัวเมา ความริษยา มานะ ทิฏฐิ ตลอดจนการยกตนขมผูอ่ืนเจริญ 
ข้ึน ไมมีขอบเขต และเปนไปเพื่อการแกงแยงเบียดเบียน ตัวอยางเชน อาหารที่กินดวยปญญาเพ่ือคุณคา 
แทม้ือหนึ่งราคาสิบบาท อาจมีคุณคาแกชีวิตรางกายมากกวาอาหารม้ือเดียวราคา 1 พนับาทท่ีกินดวย 



ตัณหาเพ่ือเสริมราคาของตัวตน และหนําซํ้าอาจเปนอันตรายแกรางกาย  
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        "ภิกษพุิจารณาโดยแยบคาย จึงใชจีวร เพียงเพื่อกําจดัหนาว รอน สัมผัสแหงเหลือบยุง ลมแดด  
สัตวเล้ือยคลาน เพียงเพ่ือปกปดอวัยวะท่ีควร ละอาย 
        "ภิกษพุิจารณาโดยแยบคาย จึงฉันบิณฑบาต มิใชเพือ่สนุกสนาน มิใชเพื่อมัวเมา  
มิใชเพื่อประดบั มิใชเพื่อตกแตง เพยีงพื่อความดํารงอยูแหงรางกาย เพือ่ยังชีวิต เพ่ือ 
กําจัดความลําบาก เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรยดวยคิดวา เรากําจัดเวทนาเกา และ 
ไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึน การมีชีวิตเปนไปจักมีแกเรา พรอมท้ังความไมเปนโทษ และ 
ความอยูผาสุก 
        "ภิกษพุิจารณาโดยแยบคาย จึงเสพเสนาสนะ เพยีงเพื่อกําจัดหนาว รอน  
สัมผัสแหงเหลือบยุง ลม แดด และสัตวเล้ือยคลาน เพียงเพ่ือบรรเทาอันตรายจากฤดกูาล  
เพื่อไดความรื่นรมยในการหลีกเรน 
        [๑"ภกิษพุิจารณาโดยแยบคาย จึงเสพยาและเคร่ืองประกอบอันเปนปจจยัสําหรับคนไข  
เพียงเพื่อกําจดัเวทนาท้ังหลายเนื่องจากอาพาธตางๆ ซ่ึงเกิดข้ึนแลว เพือ่ความเปนผูไมมี 
อาพาธเบียดเบยีนเปนอยางยิง่"] 
        8.  [๒วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม] อาจเรียกงายๆ วา วิธีคิดแบบเรากุศล หรือคิดแบบ 
กุศลภาวนา เปนวิธีคิดในแนวสะกดักั้นหรือบรรเทาและขัดเกลาตัณหา จึงจัดไดวาเปนขอปฏิบัติระดับ 
นั้นๆ สําหรับสงเสริมความเจริญงอกงามแหงกุศลธรรมและสรางเสริมสัมมาทิฏฐิท่ีเปนโลกิยะ 
        หลักการท่ัวไปของวิธีคิดแบบนี้ มีอยูวา ประสบการณคือส่ิงท่ีไดประสบหรือไดรับรูอยางเดียวกัน 
บุคคลผูประสบหรือรับรูตางกัน อาจมองเหน็และคิดนึกปรุงแตงไปคนละอยาง สุดแตโครงสราง 
แนวทาง ความเคยชินตางๆ ท่ีเปนเคร่ืองปรุงของจิตคือสังขารท่ีผูนั้นไดส่ังสมไว หรือสุดแตการทําใจ 
ในขณะน้ันๆ ของอยางเดียวกัน หรืออาการกิริยาเดยีวกันคนหนึ่งมองเห็นแลว คิดปรุงแตงไปในทาง 
ดีงาม เปนประโยชน เปนกุศล แตอีกคนหนึ่งเห็นแลว คิดปรุงแตงไปในทางไมดีไมงาม เปนโทษ เปน 
อกุศล แมแตบุคคลคนเดียวกนั มองเห็นของอยางเดยีวกัน หรือประสบอารมณอยางเดยีวกัน แตตาง 
{๑        ดู ม.มู.12/14/17; ขุ.ม.29/964/611; ดูประกอบ ที.ปา.11/113/142; ท่ีกลาวถึงบอยท่ีสุด 
ก็คือการพิจารณาในการบริโภคอาหาร ซ่ึงเม่ือปฏิบัติอยางนี้จะช่ือวาเปนผูรูจักประมาณในอาหาร 
(โภชเนมัตตัญุตา) เชน ม.มู .12/466/500; ม.อุ.14/96/83; ส.สฬ.18/185/131;  
318/221; องฺ.จตุกฺก.21/37/51; องฺ.สตฺตก.23/99/169; เปนการบรรเทารสตัณหาใน  
ขุ.ม.29/411/288, พึงสังกตวา คําวาพิจารณาโดยแยบคายในกรณีนี ้ใช โยนิโส ปฏิสังขา  
แตก็มีความหมายอยูในขอบเขตของโยนิโสมนสิการตามหลักใน ม.มู.12/11/12 และ 
ท่ีเห็นไดชัดถึงการใชคํา โยนโิสปฏิสังขา กับ โยนิโสมนสิการแทนกันใน ม.มู.12/18/19  
กับ ส.ม.19/414/112 (ความจริง สัพพาสวสังวรสูตร,ม.มู.12/10-19/12-20 เปน 



ตัวอยางท่ีดี สําหรับแสงขอบเขตความหมายของโยนิมนสิการ และมีสูตรคลายกันท่ี 
องฺ.ฉกฺก.22/329/434)} 
{๒.  โยนิโสมนสิการ 3 วิธีสุดทายนี้ (วิธีท่ี 8-9-10) เปนสวนท่ีไดเขียนไวยืดยาว 
มากกวาวิธีกอนๆ แตตนฉบับไดสูญหายไปเสีย สวนท่ีปรากฏ ณ ท่ีนี้ เปนเนื้อความ 
ท่ีเขียนทดแทนใหม หางจากเวลาท่ีเขียนคร้ังเดิมประมาณ 10 เดือน คือเกือบ 1 ป  
และเขียน ณ สถานท่ีอ่ืนหางไกล ไมมีตํารับตําราครบถวน อีกท้ังจําเพาะเปนสวน 
ท่ีไมไดเขียนโครงเร่ืองเดิมไวดวย ลําดับความและเน้ือหาจึงอาจขาดตก เกิน  
หรือแปลกไปจากท่ีเขียนไวเดิมไดไมนอย เฉพาะอยางยิ่ง ในคราวใหมนี้ ได 
พยายามเขียนรวบรัด เพื่อเรงใหทันการพมิพท่ีไดลาชามานาน}  
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ขณะ ตางเวลา กอาจคิดเห็นปรุงแตงตางออกไปคร้ังละอยาง คราวหน่ึงราย คราวหนึ่งด ี 
ท้ังนี้โดยเหตุผลท่ีไดกลาวมาแลว การทําใจที่ชวยตั้งตนและชักนําความคิดใหกนิไปใน 
ทางท่ีดีงามและเปนประโยชนเรียกวา เปนวิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม หรือ 
โยนิโสมนสิการแบบเรากุศลในท่ีนี้ โยนิโสมนสิการแบบเรากุศลนี้ มีความสําคัญ 
ท้ังในแงท่ีทําใหเกิดความคิดและการกระทําท่ีดีงามเปนประโยชนในขณะน้ันๆ และ 
ในแงท่ีชวยแกไขนิสัยความเคยชินรายๆ ของจิตท่ีไดส่ังสมไวแตเดิม พรอมกับ 
สรางนิสัยความเคยชินใหมๆ ท่ีดีงามใหแกจิตไปในเวลาเดียวกันดวย ในทางตรงขาม  
หากปราศจากอุบายแกไขเชนนี้ ความคิดและการกระทําของบุคคลก็จะถูกชักนําให 
เดินไปตามแรงชักจูงของความเคยชินเกาๆ ท่ีไดส่ังสมไวเดิมเพยีงอยางเดียว และ 
ชวยเสริมความเคยชินอยางนั้นใหมีกําลังแรงมากยิ่งข้ึนเร่ือยไป 
        ตัวอยางงายๆ อยางหนึ่งท่ีมาในคัมภีร คือการคิดถึงความตาย ถามีอโยนิโสมนสิการ 
คือทําใจหรือคิดไมถูกวิธี อกศุลธรรมก็จะเกิดข้ึนเชน คิดถึงความตายแลวสลดหดหู  
เกิดความเศราความเหีย่วแหงใจบาง เกดิความหวั่นกลัวหวาดเสียวใจบาง ตลอดจน 
เกิดความดีใจเมื่อนึกถึงความตายของคนท่ีเกลียดชังบางเปนตน แตถามีโยนิโสมนสิการ 
คือ ทําใจใหคิดใหถูกวิธี ก็จะเกิดกุศลธรรม คือ เกิดความรูสึกตื่นตัวเราใจ ไมประมาท  
เรงขวนขวายปฏิบัติกิจหนาท่ี ทําส่ิงดีงามเปนประโยชน ประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดจน 
รูเทาทันความจริงท่ีเปนคติธรรมของสังขาร ทานกลาววา การคิดถึงความตายอยางถูกวิธี 
จะประกอบดวยสติ (ความกาํหนดใจได หรือมีใจอยูกับตัว ระลึกรูถึงส่ิงท่ีพึงเกี่ยวของจิตทํา)  
สังเวค (ความรูสึกเราใจ) ไดคิด และสํานึกท่ีจะเรงรีบทําการ) [๑และญาณ (ความรูเทาทันธรรมดา 
หรือรูตามเปนจริง) นอกจากนั้นทานไดแนะนําอุบายแหงโยนิโสมนสิการเกี่ยวกับความตายไวหลายอยาง] 
        แมในพระไตรปฎก ก็มีตัวอยางงายๆ ท่ีพระพุทธเจาตรัสถึงบอยๆ คือ เหตุปรารภหรือเร่ืองราว 
กรณีอยางเดียวกัน คิดมองไปอยางหนึ่ง ทําใหเกยีจคราน คิดมองไปอีกอยางหนึ่ง ทําใหเกิดความเพียร 
พยายาม ดังความในพระสูตรวา 
        "ภิกษุท้ังหลาย เร่ืองของผูเกียจคราน (กุลีควัตถุ) 8 อยางเหลานี;้ 8 อยางคืออะไร? 
        1.  ภิกษุมีงานท่ีจะตองทํา เธอมีความคิดอยางนีว้า เรามีงานท่ีจักตองทํา เม่ือเรา 
ทํางานรางกายก็จะเหนด็เหนือ่ย อยากระนัน้เลย เรานอน (เอาแรง) เสียกอนเถิด;  
คิดดังนี้แลว เธอก็นอนเสีย ไมเร่ิมระดมความเพียร เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ  
เพื่อเขาถึงธรรมท่ียังไมเขาถึง เพื่อประจกัษแจงธรรมท่ียงัไมประจักษแจง... 
        2.  อีกประการหนึ่ง ภกิษุทํางานเสร็จแลว เธอมีความคิดอยางน้ีวา  
เราไดทํางานเสร็จแลว และเม่ือเราทํางาน รางกายก็เหนด็เหนื่อยแลว อยากระนั้นเลย 



เราจะนอน (พกั) ละ; คิดดังน้ีแลวเธอกน็อนเสีย... 
        3.  อีกประการหนึ่ง ภกิษุจะตองเดินทาง เธอมีความคิดอยางนีว้า  
เราจักตองเดนิทาง เม่ือเราเดินทางรางกายก็จะเหนด็เหนือ่ย อยากระนัน้เลย  
เรานอน (เอาแรง) เสียกอนเถิด; คิดดังนีแ้ลวเธอกนอนเสีย... 
        4.  อีกประการหนึ่ง ภกิษุเดินทางเสร็จแลว เธอมีความคิดอยางน้ีวา  
เราไดเดนิทางเสร็จแลว และเม่ือ 
{๑. ดู วิสุทธิ.2/2-14; สังเวค หรือความสังเวช ตามความหมายเดิมนี้  
ไมสูตรงกับท่ีเขาใจกันในภาษาไทย ดังไดเคยช้ีแจงท่ีอ่ืนแลว.}  
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เราเดินทาง รางกายกเ็หนด็เหน่ือยแลว อยากระนั้นเลย เราจะนอน (พกั) ละ; คิดดังน้ีแลวเธอกน็อนเสีย... 
        5.  อีกประการหนึ่ง ภกิษุเท่ียวบิณฑบาตตามหมูบานหรือตามชุมชน ไมไดโภชนะอยางหมอง 
หรือประณีตเต็มตามตองการ เธอมีความคิดวา เราเท่ียวบิณฑบาตตามหมูบานหรือตามชุมชน  
ไมไดโภชนะอยางหมองหรือประณีตเต็มตามตองการ รางกายของเราก็เหนด็เหนื่อย  
ไมเหมาะแกงาน อยากระนั้นเลย เราจะนอน (พัก) ละ; คิดดังนี้แลว เธอกน็อนเสีย... 
        6.  อีกประการหนึ่ง ภกิษุเท่ียวบิณฑบาตตามหมูบานหรือตามชุมชน ไดโภชนะอยางหมอง 
หรือประณีตเต็มตามตองการ เธอมีความคิดอยางนีว้า เราเท่ียวบิณฑบาตตามหมูบานหรือ 
ตามชุมชน ไดโภชนะอยางหมองหรือประณีตเต็มตามตองการแลว รางกายของเราก็หนักอ้ืง  
ไมหมาะแกงาน เปนเหมือนดังถ่ัวหมัก อยากระนั้นเลย เรานอนเสียเถิด; คิดดังนีแ้ลว เธอก็นอนเสีย;... 
        7.  อีกประการหนึ่ง ภกิษุเกิดมีอาพาธเล็กๆ นอยๆ เธอมีความคิดดังนี้วาเราเกิดมี 
อาพาธเล็กนอยข้ึนแลว มีเหตุผลสมควรที่จะนอนได อยากระนั้นเลย เรานอนพักเสียเถิด;  
คิดดังนี้แลว เธอก็นอนเสีย... 
        8.  อีกประการหนึ่ง ภกิษุหายปวย ฟนจากไขไมนาน เธอมีความคิดอยางนี้วา เราหายปวย 
ฟนจากไขยังไมนาน รางกายของเรายังออนแอ ไมเหมาะแกงาน อยากระนั้นเลย เรานอนเสียเถิด;  
คิดดังนี้แลว เธอก็นอนเสีย..." 
        กรณีเดยีวกันท้ังหมดนี ้คิดอีกอยางหนึ่ง กลับทําใหเร่ิมระดมความเพียร ทานเรียกวาเร่ือง 
ท่ีจะเร่ิมระดมเพียร (อารัพภวตัถุ) แสดงไว 8 ขอเหมือนกนั ใจความดังนี้ 
        1.  (กรณท่ีีจะตองทํางาน)...ภกิษุคิดวา เรามีงานท่ีจะตองทํา และขณะเม่ือเราทํางาน การมนสิการ 
คําสอนของพระพุทธะท้ังหลาย ก็จะทําไมไดงาย อยากระนั้นเลย เราเร่ิมระดมความเพียรเสียกอนเถิด เพื่อ
จะ 
ไดบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อเขาถึงธรรมท่ียังไมเขาถึง เพื่อประจกัษแจงธรรมท่ียงัไมประจักษแจง, คิด 
ดังนี้แลวภิกษนุั้น ก็จึงเร่ิมระดมความเพยีร... 
        2.  (กรณท่ีีทํางานเสร็จแลว)...ภิกษุคิดวา เราไดทํางานเสร็จแลว กแ็ลขณะเม่ือทํางานเรามิได 
สามารถมนสิการคําสอนของพระพุทธะท้ังหลาย อยากระนั้นเลย เราเร่ิมระดมความเพียรเถิด... 
        3.  (กรณท่ีีจะตองเดนิทาง)...ภิกษุคิดวา เราจักตองเดนิทาง แลขณะเม่ือเราเดินทาง  
การมนสิการคําสอนของพระพุทธะท้ังหลาย ก็จะทําไมไดงาย อยากระนั้นเลย เราเร่ิมระดม 
ความเพยีรเสียกอนเถิด... 
        4.  (กรณท่ีีเดินทางเสร็จแลว)...ภิกษุคิดวา เราไดเดินทางเสร็จแลว ก็แลขณะเม่ือเดินทาง  
เรามิไดสามารถมนสิการคําสอนของพระพุทธะท้ังหลาย อยากระนั้นเลย เราเร่ิมระดมความเพยีรเถิด... 
        5.  (กรณีเท่ียวบิณฑบาตไมไดอาหารเต็มตามตองการ)...ภิกษุคิดวา เราเท่ียวบิณฑบาตตาม 



หมูบานหรือตามนิคม ไมไดโภชนะอยางหมองหรือประณีตเต็มตามตองการ รางกายของเราก็คลอง 
เบาเหมาะแกงาน อยากระนัน้เลย เราเร่ิมระดมความเพียรเถิด... 
        6.  (กรณีเท่ียวบิณฑบาตไดอาหารเต็มตามตองการ)...ภิกษุคิดวา เราเท่ียวบิณฑบาต 
ตามหมูบานหรือตามชุมชน ไดโภชนะอยางหมองหรืออยางประณีตเต็มตามตองการแลว  
รางกายของเราคลองเบาเหมาะแกงาน  
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อยากระนั้นเลย เราเร่ิมระดมความเพยีรเถิด... 
        7.  (กรณีเกิดมีอาพาธเล็กนอย)...ภกิษคิุดวา เราเกดิมีอาพาธเล็กๆ นอยๆ ข้ึนแลว มีทาง 
เปนไปไดท่ีอาพาธของเราอาจหนักเพิ่มข้ึน อยากระนั้นเลย เราเร่ิมระดมความเพยีรเสียกอนเถิด... 
        8.  (กรณหีายปวย)...[๑ภิกษวุา เราหายปวย ยังฟนจากไขมานาน มีทางเปนไปไดท่ีอาพาธ 
อาจหวนกลับเปนใหมอีก อยากระนั้นเลย เราเร่ิมระดมความเพียรเสียกอนเถิด..."] 
        ในกรณีท่ีความคิดอกุศลเกิดข้ึนแลว ทานก็แนะนําวิธีแกไขไว และวิธีแกไขนั้น สวนมากก็ใชวิธี 
โยนิโสมนสิการแบบเรากุศลนั่นเอง [๒ดงัตัวอยางในวติักกสัณฐานสูตร] พระพุทธเจาทรงแนะนําหลัก 
ท่ัวไปในการแกความคิดอกุศลไว 5 ข้ัน มีใจความวา ถาความคิดความดาํริท่ีเปนบาปเปนอกุศล  
ประกอบ[๓ดวยฉันทะ] หรือโทสะหรือโมหะก็ตาม เกดิมีข้ึน อาจแกไขไดดังนี ้
        1.  มนสิการคือคิดนึกใสใจถึงส่ิงอ่ืนท่ีดีงามเปนกุศล หรือหาเอาส่ิงอ่ืนท่ีดีงามมาคิดนึกใสใจแทน 
(เชนนกึถึงส่ิงท่ีทําใหเกิดเมตตา แทนส่ิงท่ีทําใหเกดิโทสะเปนตน); ถาปฏิบัติอยางนีแ้ลว ยังไมหาย 
        2.  ถึงพิจารณาโทษของความคิดท่ีเปนอกุศลเหลานั้นวา ไมดไีมงาม กอผลราย นําความทุกขมา 
ใหอยางไรๆ ; ถายังไมหาย 
        3.  พึงใชวิธีตอไปคือ ไมคิดถึงไมใสใจถึงความคิดช่ัวรายท่ีเปนอกศุลนั้นเลย เหมือนคนไมอยาก 
เห็นรูปอะไรท่ีอยูตอตา ก็หลับตาเสีย หรือหันไปมองทางอ่ืน; ถายังไมหาย 
        4.  พึงพิจารณาสังขารสัณฐานของความคิดเหลานั้น คือจับเอาความคิดนั้นมาเปนส่ิงสําหรับศึกษา 
คนควาในแงท่ีเปนความรู ไมใชเร่ืองของตัวตน วาความคิดนั้นเปนอยางไร เกิดจากมูลเหตุปจจยัอะไร; 
ถายังไมหาย 
        5.  พึงขบฟน เอาล้ินดุนเพดาน อธิษฐานจิต คือต้ังใจแนวแนเด็ดเดีย่ว ขมใจระงับความคิดนั้นเสีย 
        บางแหง ทานแนะนําวธีิปฏิบัติสําหรับแกไขความคิดอกุศลเฉพาะอยางไว ก็มี เชน แหงหนึ่ง 
พระพุทธเจาตรัสแนะนําวิธีแกไขกําจดัความอาฆาตไววา อาฆาตเกิดข้ึนตอบุคคลใด พึงเจริญเมตตาท่ี 
บุคคลนั้น พึงเจริญกรุณา พึงเจริญอุเบกขาที่บุคคลนั้น เราพึงไมคิดถึง ไมใสใจถึงบุคคลน้ัน หรือต้ัง 
ความคิดตอบุคคลนั้น ตามหลักความทีแ่ตละคนมีกรรมของตน วา [๔ทานผูนี-้มีกรรมเปนของตน 
เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนท่ีกําเนิด เปนพวกพอง เปนท่ีพึ่งพํานกั เขาทํากรรมใดดีก็ตาม ช่ัว 
ก็ตาม ก็จกัเปนทายาทของกรรมน้ัน] 
        อนึ่ง พระสารีบุตรไดแนะนําวิธีแกไขกําจัดอาฆาตคือความอึดอัดขัดใจแคนเคืองไวอีก 5 อยาง  
โดยใหรูเขาใจความจริงเกีย่วกับความแตกตางระหวางบุคคลวา 
{๑        กุสีตวตัถุและอารัพภวัตถุ มาใน ที.ปา.11/343-4/267-271;  
448-9/318-323; องฺ.อฏฐก.23/185-6/343-7} 
{๒        ม.มู.12/256-262/241-7  



(ใจความที่สรุปรวมถึงมติของอรรถกถาและคําอธิบายของผูเขียนดวย)} 
{๓        ฉันทะในท่ีนี้ หมายถึงตัณหาฉันทะ คือ ราคะ หรือโลภะ} 
{๔        องฺ.ปฺจก.22/161/207.}  
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 -บางคน ความประพฤติทางกายไมเรียบรอยหมดจด แตความประพฤติทางวาจาเรียบรอยหมดจดก็มี 
 -บางคน ความประพฤติทางวาจาไมเรียบรอยหมดจด แตความประพฤติทางกายเรียบรอยหมดจดดีก็มี         
 -บางคน ความประพฤติทางกายกไ็มเรียบรอยหมดจด แตความประพฤติทางวาจากไ็มเรียบรอย 
หมดจด  แตทางใจปลอดโปรงผองใสดีงามเปนคร้ังคราว 
 -บางคน ความประพฤติทางกายกไ็มเรียบรอยหมดจด ความประพฤตทิางวาจากไ็มเรียบรอย 
หมดจด ใจก็ไมไดชองโอกาสดีงามผองใสเปนคร้ังคราวเลย 
 -บางคน ความประพฤติทางกายกเ็รียบรอยหมดจดดี ความประพฤติทางวาจากเ็รียบรอยหมดจดด ี
ใจก็ดีงามผองใสไดเร่ือยๆ 
        1.สําหรับคนท่ีเสียดานความประพฤตอิาการกิริยาทางกาย แตความประพฤติการแสดงออกทางวาจา 
เรียบรอยหมดจดดี ในเวลาท่ีจะแกไขกําจัดอาฆาตนั้น ไมพึงมนสิการคือใสใจพิจารณาคิดถึงความ
ประพฤติ 
ไมดีทางกายของเขา พึงมนสิการเฉพาะแตความประพฤติดีงามทางวาจาของเขา เปรียบเหมือน ภกิษุผูถือ 
ครองผาบังสุกุลเปนวัตร เธอเดินไปพบเศษผาเกาบนทองถนน เธอเอาเทาซายกด แลวเอาเทาขวาคลี่ผานั้น 
ออก สวนใดยงัดีใชไดอยู กฉี็กเอาแตสวนนั้นไป 
        2.สําหรับคนท่ีเสียทางดานความประพฤติหรือการแสดงออกทางวาจา แตความประพฤติทางกายเรียบ 
รอยหมดจดดี ในเวลานั้น กไ็มพึงมนสิการถึงการท่ีเขามีความประพฤติเสียทางวาจา พึงมนสิการแตการท่ี
เขา 
มีความประพฤติทางกายเรียบรอยหมดจดดี เปรียบเหมือน สระโบกขรณีมีสาหรายจอกแหนคลุมเต็มไป
หมด 
คนเดินทางรอนแดด เหน็ดเหน่ือย หิวกระหายมาถึงเขา พึงลงไปยังสระโบกขรณีนัน้ เอามือท้ังสองแหวก 
สาหรายจอกแหนออกแลว กระพุมมือกอบแตน้ําข้ึนมาดืม่แลวเดนิทางตอไป 
        3.  สําหรับคนท่ีเสียท้ังความประพฤติทางกายและการแสดงออกทางวาจา แตใจรูจักปลอดโปรง 
ดีงาม ผองใสเปนคร้ังคราว ในเวลานัน้ ไมพึงมนสิการการท่ีเขามีความประพฤติทางกายและ 
ทางวาจาท่ีเสียหาย พึงมนสิการแตการท่ีเขามีจิตใจเปดชองผองใสดีงามไดเปนคร้ังคราว  
เปรียบเหมือนมีน้ําขังอยูเล็กนอยในรอยเทาใด คนผูหนึ่งเดินทางรับแดด เหนด็เหนื่อย หวิกระหาย  
มาถึงเขา เขาคิดวาน้ําในรอยเทาโคนี้มีเพียงนิดหนอย ถาเราเอามือวักหรือใชภาชนะตักดื่ม  
น้ําก็จักกระเพือ่มและขุนคลักข้ึน ถึงกับทําใหใชดื่มไมได ถากระไร เราควรลงนั่งคุกเขาเอามือยัน  
กมลงเอาปากดื่มอยางววักนิ เขาคิดดังนั้นแลว ก็ลงนั่งคุกเขา เอามือยันกมลงทํา 
อยางโคเอาปากด่ืมน้ําเสร็จแลวก็หลีกไป 
        4.  สําหรับคนท่ีเสียท้ังความประพฤติทางกายและการแสดงออกทางวาจา อีกท้ังจิตใจ 



ก็ไมปลอดโปรงดีงาม ผองใสเปนคร้ังเปนคราวไดเลย ในเวลานัน้ ควรต้ังความเมตตาการุณย  
ความคิดอนุเคราะหชวยเหลือตอเขา โดยคิดวา โอหนอ ขอใหทานผูนี้ละกายทุจริตบําเพ็ญ 
กายสุจริตไดเถิด ขอใหละวจีทุจริตบําเพ็ญวจีสุจริตไดเถิด ขอใหละมโนทุจริตไดเถิด ขอทาน 
ผูนี้อยาไดตายไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาตนรกเลย เปรียบเหมือน คนเจ็บไข ไดทุกข  
ปวยหนัก กําลังเดินทางไกล หมูบานขางหนาก็ยังไกล หมูบาน  
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ขางหลังก็อยูไกล เขาไมอาจไดอาหารที่เหมาะ ไมอาจไดยาท่ีเหมาะ ไมอาจไดคนพยาบาลท่ีเหมาะ ไมอาจ 
ไดคนพาไปสูละแวกบาน มีคนผูหนึ่งเดนิทางไกลมาเห็นเขา เขาพึงเขาไปต้ังความเมตตาการุณย ความ 
อนุเคราะหชวยเหลือแกคนท่ีเจ็บไขนั้น ดวยความคิดวา โอหนอ ขอใหคนผูนี้พึงอาหารท่ีเหมาะเถิด พึง 
ไดยาท่ีเหมาะเถิด พึงไดคนพยาบาลท่ีเหมาะเถิด พึงไดคนพาไปสูละแวกบานท่ีเหมาะเถิด ขออยาใหคน 
ผูนี้ตองถึงความพินาศเสีย ณ ท่ีนี้เลย 
        5. สําหรับคนท่ีดีท้ังความประพฤติทางกายท้ังความประพฤติทางวาจาเรียบรอยหมดจด จิตใจก็ปลอด 
โปรงดีงาม ผองใสอยูเร่ือยๆ ตามกาลเวลา สําหรับคนเชนนี้ ควรมนสิการท้ังการท่ีเขามีความประพฤติทาง 
การเรียบรอยหมดจด ท้ังการท่ีเขามีความประพฤติทางวาจาเรียบรอยหมดจด และท้ังการที่เขาไดมีจิตใจ 
ปลอดโปรงดีงามผองใสอยูเร่ือยๆ ซ่ึงนับวาเปนคนนาเล่ือมใสท่ัวทุกอยางรอบดาน พาใหคนท่ีมนสิการมี 
จิตใจผองใสดวย เปรียบเหมือนสระโบกขรณี มีน้ําใสเหน็แจว เย็นฉํ่า นาช่ืนใจ ชายฝงบริเวณกเ็รียบรอยด ี
นาร่ืนรมย ปกคลุมดวยหมูไมนานาพรรณ คราวนั้น บุรุษหนึ่งเดนิทางรอนแดดถูกความรอนแผนเผา เหน็ด 
เหนื่อย หวิกระหาย มาถึงเขา [๑เขาลงไปยงัสระโบกขรณีนั้น ท้ังอาบท้ังดื่มแลวข้ึนมา จะนั่งก็ได นานก็ได 
ภายใตรมไม ท่ีชายฝงสระนัน้] 
        คัมภีรวิสุทธิมัคคแสดงอุบายในการมนสิการเพื่อแกไขความคิดแคนเคืองขัดใจไวอีกหลายอยาง  
สรุปไดเปนข้ันตอนตางๆ ซ่ึงพึงเลือกใชตามท่ีเหมาะกับอุปนิสัยของบุคคล [๒ดังน้ี] 
        1.  ระลึกถึงพุทธโอวาทท่ีสอนใหระงับความโกรธและใหมีเมตตา ตักเตือนตนเองวา การยังมัว 
โกรธอยู เปนการไมปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาซ่ึงเปนศาสดาของตน 
        พุทธโอวาทเกี่ยวกับความโกรธมีมากมายเชนตรัสสอนภิกษุวา แมภิกษุถูกพวกโจรจับไปและเอา 
เล่ือยผากาย ถาภิกษุมีใจขัดเคืองประทุษราย ก็ไมช่ือวาปฎิบัติตามคําสอนของพระองค อีกแหงหนึ่งวา 
คนโกรธเทากบัทําตัวใหประสบผลรายตางๆ สมใจปรารถนาของศัตรู เชน มีผิวพรรณทราม หนาตา 
หมนหมอง นอนเปนทุกข เปนตน อนึ่ง ถาคนอ่ืนโกรธแลว เราโกรธตอบอีก ก็เทากบัทําตัวใหเลว 
กวาเขา สวนคนท่ีไมโกรธตอบคนท่ีโกรธ ช่ือวาชนะสงครามท่ีชนะไดยาก และช่ือวาบําเพ็ญประโยชน 
แกท้ังสองฝายคือ ท้ังแกตนเองและแกคูกรณี ฯลฯ ถาพิจารณาอยางนีแ้ลว ยังไมหายโกรธ 
        2.  พึงนึกถึงความดีของเขา ยกเอาแตแงดีของเขาข้ึนมาพิจารณา ถามองไมเห็นวาเขามีความดีอะไร 
{๑        องฺ.ปญจก.22/162/207-212 (แปลเอาความตามสบาย);  
นอกจากนี้พึงดูประกอบ อาฆาตวัตถุ 9(เร่ืองท่ีทําใหเกดิอาฆาต) 
 และอาฆาตปฏิวินัย (วิธีกําจดัอาฆาต) 9 ท่ี ที.ปา.11/351-2/277;  
459-460/331; องฺ.นวก.23/233-4/422-3; 
อาฆาตวัตถุ 10 อาฆาตปฏิวินยั 10 ท่ี องฺ.ทสก.24/79-80/160-1;  
(มีเฉพาะอาฆตวัตถุ ท่ี วินย.8/1099/411; 



อภิ.วิ.35/1020/526; 1027/528)} 
{๒        วิสุทธิ.2/93-106 (คัมภีรวิสุทธิมัคคบรรยายเร่ืองนีไ้ว เพราะเปน 
สวนหนึ่งแหงการเจริญเมตตาพรหมวหิารซ่ึงเปนกรรมฐานอยางหนึ่ง  
แมอุบายในการมนสิการเกี่ยวกับกรรมฐานอยางอ่ืน เชน อสุภะ และ 
ธาตุมนสิการ เปนตน ทานกแ็สดงไวมากเชนเดียวกนั; อนึ่ง พึงสังเกต 
ดวยวา วิธีมนสิการ ณ ท่ีนี้ ทานแสดงสําหรับพระภิกษ ุแตคฤหัสถก็อาจ 
พิจารณาเลือกใชใหเหมาะกับตนได)}  
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เลย พึงต้ังจิตการุณย ในการที่เขาจะตองประสบผลรายจากความช่ัวของเขาเอง ถาพิจารณาอยางนีแ้ลว 
ก็ยังไมหายโกรธ 
        3.  พึงสอนตนเองใหรูตวัวา การมัวโกรธเขาอยู มีแตจะทําใหตัวเองนั่นแหละเดือดรอนเปนทุกข 
คนท่ีถูกโกรธเขาไมรูเร่ืองดวย เขาก็อยูของเขาเปนปกติตามสบาย คนโกรธเขากลับทํารายตนเอง ทําลาย 
คุณธรรมซ่ึงเปนพื้นฐานของศีลท่ีตนเองรักษา และประกอบกรรมของอนารยชนเสียเอง ถาคนโกรธคิด 
จะทํารายคนอ่ืน ไมวาจะทํารายเขาไดแลวหรือไม แตท่ีแนนอนก็คือไดทํารายตนเองเขากอนแลว และ 
ตนเองตองถูกกระทบทุกกรณ;ี ถาพิจารณาอยางนี้แลวยังไมหายโกรธ 
        4.  พึงพิจารณาตามหลักกรรมวา แตละบุคคลมีกรรมเปนของตน ท้ังเขาท้ังเราตางกจ็ะไดรับผล 
แหงกรรมท่ีเปนสวนของตนๆ ตัวเราเองถามัวโกรธ มีโทสะอยู ก็คือกําลังทํากรรมช่ัวอยางหนึ่ง และ 
เราก็จะไดรับผลรายจากกรรมของเราเอง ถาเขาทํากรรมช่ัว เขาก็จะไดรับผลรายตามกรรมของเขา ; ถา 
พิจารณาอยางนี้แลว ยังไมหายโกรธ 
        5.  พึงพิจารณาคุณความดีคือการบําเพญ็บารมีของพระพุทธเจา ระลึกถึงตัวอยางความเสียสละของ 
พระองค ตั้งแตคร้ังเปนพระโพธิสัตว เชนในชาดกหลายเร่ือง พระองคไดทรงสละชีวติชวยเหลือแมแต 
ศัตรู ถูกเขากล่ันแกลงกไ็มผูกอาฆาต และชนะใจเขาดวยความดี แมตวัอยางผูบําเพ็ญความเสียสละและ 
ขันติบารมีอ่ืนๆ ก็พึงนํามาพิจารณาได เพื่อเปนตัวอยางเสริมกําลังใจใหสามารถดํารงตนอยูในความดี; 
ถาพิจารณาอยางนี้แลวยังไมหายโกรธ 
        6.  พึงพิจารณาความยาวนานแหงสังสารวัฏ ซ่ึงทานกลาววา หาไดยากท่ีใครๆ จะไมเคยเปนบิดา 
มารดา บุตรธิดา พี่นอง ญาติเพื่อนพอง ท่ีเคยมีอุปการะแกกนั พึงนกึวาเขากับเราก็คงไดเคยเปนพอแม 
พี่นอง มีอุปการะแกกันมา (เหตุการณนี้เปนเพียงเร่ืองราวเล็กนอยฉากหนึ่งเทานัน้) ไมควรจะมาเกลียด 
โกรธคิดประทุษรายกนั; ถาพิจารณาอยางนี้แลว ก็ยังไมหายโกรธ 
        7.  พึงพิจารณาอานิสงสแหงเมตตา วาเม่ือตนปฏิบัติตามจะไดรับผลดีอยางไรๆ บาง เชนวา  
หลับก็เปนสุข ตื่นก็เปนสุข ไมฝนราย เปนท่ีรักใครของคนท้ังหลาย เปนตน ตนควรปฏิบัติตาม 
เพื่อใหไดรับผลดีเชนนั้น; ถาพิจารณาอยางนี้แลว ยังไมหายโกรธ 
        8.  พึงพิจารณาแบบจําแนกแยกธาตุ ใหมองเห็นความจริงวา ท่ีคิดโกรธวุนวายกนัไป ความจริง 
ก็มีแตส่ิงสมมติคิดวาเปนสัตวบุคคล เปนผูนั้นผูนี้ ท่ีจริงมีแตอาการ 32 เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง 
มีแตธาตุตางๆ มีแตขันธ 5 มีแตอายตนะ 12 มาประชุมกนั จะโกรธอะไร สวนไหน ความโกรธนั้น 
ไมมีฐานท่ีตั้งอะไรเลย; ถาพิจารณาแงนี้แลว ยังไมหายโกรธ 
        9.  พึงแสดงออกภายนอก ในทางปฏิบัติ ดวยการใหส่ิงของ คือ หาส่ิงของมาใหแสดงไมตรีจิต 
และรับของใหตอบแทนแกกนั เพราะทานชวยใหคนใจออนโยนเขาหากัน และพูดจากัน พวงเอาปยวาจา 
มาดวย จึงเปนเคร่ืองระงับอาฆาตท่ีไดผลยิ่ง 



        เทาท่ีกลาวมานี้ เปนเพยีงตัวอยางแสดงใหเห็นแนววธีิพิจารณาที่จดัอยูในพวกโยนิโสมนสิการแบบ  
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เรากุศล เปนตัวอยางวิธีพิจารณาท่ีใชไดท่ัวๆ ไปบาง ใชไดกับกุศลธรรมเฉพาะอยางบาง ขอสําคัญอยู 
ท่ีวา เม่ือเขาใจหลักการและแนววิธีท่ัวๆ ไปดีแลว ผูฉลาดในอบุายอาจคิดคนปรุงแตงรายละเอียดแบบ 
ตางๆ ของวิธีคิดแบบนี้ไดเพิม่มากข้ึน เพื่อใชใหเหมาะสมกับการสรางเสริมกุศลหรือคุณธรรมเฉพาะ 
แตละอยาง และสอดคลองทันกับกระบวนความคิดของมนุษยในกาลสมัยนั้นๆ อันจะทําใหใชปฏิบัติ 
ไดผลดียิ่งข้ึน กลาวไดวาวิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรมนี้ เปนวิธีท่ีเปดกวางท่ีสุดสําหรับการขยาย 
ดัดแปลง และสรรหาวิธีการปลีกยอยตางๆ มาใชไดอยางมากมายกวางขวาง สุดแตจะใหไดผลดีแกจริต 
อัธยาศัยของบุคคลท่ีแตกตางกัน และเขากบัสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงแปลกกันไปตามถ่ินฐานกาล
สมัย 
        นอกจากหลักการท่ัวไปท่ีกลาวขางตนแลว ควรกลาวย้ําถึงองคประกอบสําคัญท่ีคอยพยุงความคิด 
ใหอยูในโยนิโสมนสิการ อันไดแก สติ สติชวยยั้งหยุดความคิดท่ีหลงลอยไปเปนอโยนิโสมนสิการ และ 
ชวยเหนีย่วร้ังหรือดึงใหกลับมาต้ังตนในแนวทางของโยนิโสมนสิการไดใหม จึงเปนองคธรรมท่ีผูมี 
โยนิโสมนสิการจะตองใชอยูเร่ือยไป 
        อนึ่ง โยนโิสมนสิการแบบตางๆ ซ่ึงสรุปไดเปน 2 คือ โยนิโสมนสิการเพื่อความรูตามสภาวะ 
และโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสรางกุศลธรรมนั้น มีจุดแยกอยูท่ีขณะต้ังตนความคิดและสติอาจมีบทบาท 
สําคัญในการเลือกทางแยกท่ีจุดตั้งตนระหวางโยนิโสมนสิการแบบตางๆ นี้ เชนเดยีวกับท่ีสติสามารถ 
เลือกระหวางโยนิโสมนสิการกับอโยนิโสมนสิการ เชน เม่ือรับรูอารมณแลว มีสติกําหนดมุงเพื่อจะรู 
ตามความเปนจริง ก็เขาแนวโยนิโสมนสิการเพื่อความรูตามสภาวะ แตถาสติกําหนดกุศลธรรมอยางใด 
อยางหนึ่งเปนท่ีหมายหรือระลึกถึงภาพความคิดท่ีดีงามบางอยางไวในใจ ก็เดนิเขาสูโยนิโสมนสิการเพื่อ 
เสริมสรางกุศลธรรม โยนิโสมนสิการเพื่อรูตามสภาวะน้ันข้ึนตอความจริงท่ีเปนไปอยูตามธรรมดา จึงมี 
ลักษณะแนนอนเปนอยางเดียว สวนโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสรางกุศลธรรมยังเปนเร่ืองของการปรุง 
แตงในใจตามวิสัยขอสังขาร จึงมีลักษณะแผกผันไปไดหลากหลาย 
        9.  วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน หรือวิธีคิดแบบมีปจจุบันธรรมเปนอารมณ ความจริง 
วิธีคิดแบบที่ 9 นี้ เปนเพยีงการมองอีกดานหน่ึงของการคิดแบบอื่นๆ จะวาแทรกหรือคลุมวิธีคิดแบบ 
กอนๆ ท่ีกลาวมาแลว ก็ได แตท่ีแยกออกมาแสดงเปนอีกขอหนึ่งตางหาก ก็เพราะมีแงท่ีควรทําความเขา 
ใจพิเศษ และมีความสําคัญโดยลําพังของตัวมันเอง 
        อนึ่ง วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบันนี้ มีเนื้อหารวมอยูในสติปฏฐาน 4 ซ่ึงจะกลาวถึงในองค 
มรรคขอท่ี 7 คือ สัมมาสติดวย แตท่ีแยกบรรยายก็เพราะเพงความหมายคนละแง กลาวคือ ในสติปฏฐาน 
การบรรยายพงถึงการต้ังสติระลึกรูเต็มต่ืนอยูกับส่ิงท่ีกําลังเกิดข้ึน กําลังเปนไปอยู กําลังรับรู หรือกําลัง 
กระทําในปจจบัุนทันทุกๆ ขณะ สวนในท่ีนี้ การบรรยายเพงถึงการใชความคิดและเนือ้หาของความคิดท่ี 
สติระลึกรูกําหนดอยูนัน้ 



        ขอท่ีจะตองทําความเขาใจเปนพิเศษเกีย่วกับวิธีคิดแบบน้ี ก็คือ การท่ีมีผูเขาใจผิดเกี่ยวกบัความ 
หมายของการเปนอยูในปจจบัุน หรือมีปจจุบันธรรมเปนอารมณ โดยเห็นไปวา พระพุทธศาสนาสอนให  
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คิดถึงส่ิงท่ีอยูเฉพาะหนา กําลังเปนไปในปจจุบันเทานั้น ไมใหคิดพิจารณา เกีย่วกับอดีตหรืออนาคต 
ตลอดจนไมใหคิดเตรียมการหรือวางแผนงานเพ่ือกาลภายหนา เม่ือเขาใจผิดแลว ถาเปนผูปฏิบัติธรรม 
ก็เลยปฏิบัติผิดจากหลักพระพุทธศาสนา ถาเปนบุคคลภายนอกมองเขามา ก็เลยเพงวาถึงผลรายตางๆ 
ท่ีพระพุทธศาสนาจะนํามาใหแกหมูชนผูปฏิบัติ กลาวโดยสรุป [๑ความหมายท่ีควรเขาใจเกีย่วกับปจจุบัน 
อดีต และอนาคต สําหรับการใชความคิดแบบท่ี 9 นี้ มีดังน้ี] 
        -ลักษณะสําคัญของความคิดชนิดท่ีไมเปนอยูในปจจบัุน คือความคิดท่ีเกาะติดกับอดีตและเล่ือน 
ลอยไปในอนาคตน้ัน พูดส้ันๆ วา ไดแกความคิดท่ีเปนไปในแนวทางของตัณหา หรือคิดดวยอํานาจ 
ตัณหา หรือพดูอยางภาษาสมัยใหมวา [๒ตกอยูในอํานาจอารมณ] โดยมีอาการหวนละหอยโหยหาอาลัย 
อาวรณถึงส่ิงท่ีลวงแลว เพราะความเกาะติดหรือคางคาในรูปใดรูปหนึ่ง หรือเควงควางเล่ือนลอยฟุงซาน 
ไปในภาพท่ีฝนเพอปรุงแตงซ่ึงไมมีฐานแหงความเปนจริงในปจจุบัน เพราะอึดอัดไมพอใจสภาพท่ี 
ประสบอยูปรารถนาจะหนีจากปจจุบัน 
        สวนความคิดชนิดท่ีเปนอยูในปจจุบัน มีลักษณะท่ีพูดส้ันๆ ไดวา เปนการคิดในแนวทางของ 
ความรู หรือคิดดวยอํานาจปญญา ถาคิดในแนวทางของความรูหรือคิดดวยอํานาจปญญาแลว ไมวาจะ 
เปนเร่ืองท่ีเปนไปอยูในขณะนี้ หรือเปนเร่ืองลวงไปแลว หรือเปนเร่ืองของกาลภายหนา ก็จัดเขาในการ 
เปนอยูในปจจบัุนทั้งนั้น ดังจะห็นไดชัดเจนวา ความรู การคิดการพิจารณาดวยปญญาเกีย่วกับเร่ืองอดตี 
ปจจุบัน หรืออนาคตก็ตาม เปนส่ิงท่ีถูกตองและมีความสําคัญตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาใน 
ทุกระดับ ท้ังในระดับชีวิตประจําวนั เชน การส่ังสอนเก่ียวกับบทเรียนจากอดีต ความไมประมาทระมัด 
ระวังปองกนัภยัในอนาคต เปนตน ในระดับการรูแจงสัจธรรม ตลอดจนการบําเพ็ญพุทธกิจ เชน 
ปุพเพนวิาสานุสติญาณ (รูอดตี) อดีตังสญาณ (รูอดีต) อนาคตดังสญาณ (รูอนาคต) เปนตน 
        -วาโดยความหมายทางธรรมข้ันการฝกอบรมทางจิตใจท่ีแทจริง คําวา อดีต ปจจุบัน และอนาคต 
ก็ไมตรงกับความเขาใจของคนท่ัวไป คําวา ปจจุบัน ตามท่ีคนท่ัวไปเขาใจ มักครอบคลุมกาลเวลาชวง 
กวางท่ีไมชัดเจน สวนในทางธรรม เม่ือวาถึงการปฏิบัติทางจิต ปจจุบันหมายถึงขณะเดียวท่ีกําลังเกิดข้ึน 
เปนอยู ในความหมายท่ีลึกซ้ึงนี้ เปนอยูในปจจุบันหมายถึงมีสติตามทันส่ิงท่ีรับรูเกี่ยวของ หรือตองทําอยู 
ในเวลานั้นๆ แตละขณะทุกๆ ขณะ ถาจิตรับรูส่ิงใดแลวเกิดความชอบใจหรือไมชอบใจข้ึน ติดของ 
วนเวียนอยูกับสภาพของส่ิงนั้นท่ีสรางซอนข้ึนในใจ กเ็ปนอันตกไปอยูในอดีต ตามไมทัน หลุดหลงไป
จาก 
ขณะปจจุบันแลว หรือจิตหลุดลอยจากขณะปจจุบันไปเกาะเกีย่วกับภาพส่ิงท่ียังไมมา ก็เปนอันฟุงไปใน 
{๑. เนื้อความสวนท่ีเกีย่วกับการทําความเขาใจพิเศษ เพื่อแกไขความเขาใจผิดในเร่ืองนี้  
เปนตอนท่ีพยายามคิดเขียนดวยความประสงคจะใหชัดเจนมากท่ีสุดแหงหนึ่ง ในการเขียน 
คร้ังกอนท่ีตนฉบับไดหายไป สวนในการเขียนครั้งใหมนี้ไมอาจจดจําความท่ีเขียนไปแลว 



ในครั้งกอนได จึงเขียนพอใหเขาใจ} 
{๒. อารมณในท่ีนี้ หมายถึงคําท่ีตรงกับภาษาอังกฤษวา emotion ไมใชอารมณในภาษาธรรม  
(แตถามองใหลึกจริงๆ ก็เปนการตกอยูในอํานาจของอารมณในภาษาธรรมดวย)}  
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อนาคต โดยนัยนี้ แมแตอดีตและอนาคตตามความหมายทางธรรม ก็อาจยังอยูในขอบเขตแหงเวลาปจจุบัน 
ตามความหมายของคนท่ัวไป 
        -ตามเนื้อความท่ีกลาวมาแลวนี้ จะมองเห็นความหมายสําคัญแงหนึ่งของคําวาปจจุบันในทางธรรม 
วา มิใชเพงท่ีเหตุการณท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในโลกภายนอกแททีเดยีว แตหมายถึงส่ิงท่ีเกี่ยวของในขณะนัน้ๆ 
เปนสําคัญ ดังนั้น มองอีกดานหนึ่งส่ิงท่ีตามความหมายของคนท่ัวไปวาเปนอดีตหรือเปนอนาคต ก็อาจ 
กลายเปนปจจบัุนตามความหมายทางธรรมได เชนเดียวกับท่ีปจจุบันของคนท่ัวไปอาจกลายเปนอดีตหรือ 
อนาคตตามความหมายทางธรรมดังไดกลาวมาแลว สรุปเอางายๆ วา ความเปนปจจุบันกําหนดเอาท่ี 
ความเกีย่วของ ตองรูตองทําเปนสําคัญขยายความหมายออกมาในวงกวางถึงระดับชีวติปจจุบัน ส่ิงท่ี 
เปนปจจุบันคลุมถึงเร่ืองราวท้ังหลายท่ีเช่ือมโยงตอกันมาถึงส่ิงท่ีกําลังรับรู กําลังพิจารณา เกีย่วของตอง 
กระทําอยู เร่ืองทีเกี่ยวของกบัการกระทํากจิหนาท่ี เร่ืองที่ปรารถเพื่อทํากิจ ส่ิงท่ีเกีย่วของกับการปฏิบัติ 
หรือปฏิบัติได ไมใชคิดเล่ือนลอยฟุงเพอฝนไปกับอารมณท่ีชอบใจหรือไมชอบใจ ติดของอยูกับความชอบ 
ความชัง หรือฟุงซานพลานไปอยางไรจดุหมาย 
        ความหมายแงตางๆ เหลานี้ จะมองเหน็ไดจากพุทธพจนตางๆ ท่ีจะยกมาแสดงในท่ีนี้ แมแต 
พุทธพจนท่ีตรัสแนะนําไมใหรําพึงหลัง ไมใหหวังอนาคต ก็จะโยงถึงและเพงไปท่ีการทําหนาท่ี ดงั 
จะขอใหสังเกตจากบาลีท่ียกมาอางตอไปนี ้
        "ไมพึงหวนละหอยถึงส่ิงท่ีลวงแลว ไมพึงเพอหวังส่ิงท่ียังไมมาถึง, ส่ิงใดเปนอดีต  
ส่ิงนั้นก็ลวงเลยไปแลว ส่ิงใดเปนอนาคต ส่ิงนั้นก็ยังไมถึง; สวนผูใดมองเห็นแจงชัด(ตามเปนจริง)  
ซ่ึงส่ิงท่ีเปนปจจุบันในท่ีนั้นๆ (= ในแตละกรณี) ไมงอนแงน ไมคลอนแคลน (ไมไหวหวั่นไป 
ตามอํานาจกิเลส) คร้ันรูชัดแลว เขาพึงบําเพ็ญส่ิงนั้น 
        "ควรทําความเพยีรเสียแตวันนี้ ใครเลารูไดวาจะตายวนัพรุง, กับพญามัจจุราช 
แมทัพใหญนัน้ไมมีการผัดเพี้ยนไดเลย 
        [๑"ผูท่ีเปนอยูอยางนี้ มีความเพยีร ไมซึมเซาท้ังคืนวันพระสันตมุนทิรงเรียกขานวา 
ผูมีแตละวันเจริญดี"] 
        อีกแหงหนึ่ง 
        "ผูถึงธรรม ไมเศราโศกถึงส่ิงท่ีลวงแลว ไมฝนเพอถึงส่ิงท่ียังไมมาถึง ดํารงอยูดวยส่ิงท่ีปจจุบัน 
ฉะนั้น ผิวพรรณจึงผองใส 
        "สวนชนท้ังหลายผูยังออนปญญา เฝาแตฝนเพอถึงส่ิงท่ียังไมมาถึง และหวนละหอยถึง 
ความหลังอันลวงแลว จึงซูบซีดหมนหมอง เสมือนตนออสด [๒ท่ีเขาถอนท้ิงข้ึนท้ิงไวท่ีในกลางแดด"] 
        พึงสังเกตการวางทาทีของจิตใจเกี่ยวกบักาลเวลา ในแงท่ีไมเปนไปตามอํานาจตัณหา ตามบาลีขาง 
{๑. ภัทเทกรัตตสูตร, ม.อุ.14/526-534/348-351 และดูสูตรสืบเนื่องตอๆ ไป  



14/535-578/352-375, (ผูมีแตละวันเจริญด ีแปลจาก ภทฺเทกรตฺต ซ่ึงแปล 
โดยพยัญชนะวา ผูมีราตรีเดยีวเจริญ จะแปลวา ผูมีแตละราตรีนําโชค ก็ได)} 
{๒. ส.ส.15/22/7}  
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ตนนี้ แลเทียบกับการปฏิบัติตออนาคตดวยปญญาท่ีใชบําเพ็ญกิจตามบาลีขอตอๆ ไป เร่ิมต้ังแตคําสอน 
เกี่ยวกับการดําเนินชีวติของชาวบาน ไปจนถึงการบําเพ็ญกิจของพระภิกษุ และเร่ิมแตการบําเพ็ญกิจ 
สวนตัว ไปจนถึงความรับผิดชอบตอกิจการของสวนรวม ดังนี ้
        [๑"พึงระแวงส่ิงท่ีควรระแวง พึงปองกันภยัท่ียังไมมาถึง, ธีรชนตรวจตราในโลกท้ังสอง 
เพราะคํานึงภัยท่ียังไมมาถึง"] 
        [๒"เปนคนควรหวังเร่ือยไป บัณฑิตไมควรทอแท เราเห็นประจักษมากับตนเอง  
เราปรารถนาอยางใด ก็ไดสมตามน้ัน"] 
        [๓"เธอท้ังหลาย จงยังกจิ (ประโยชนตน ประโยชนผูอ่ืน) ใหสําเร็จ ดวยความไมประมาท"] 
        ตัวอยางการคํานึงอนาคตแลวปฏิบัติตนเองของพระภิกษ ุ
        "ภิกษุท้ังหลาย เม่ือมองเห็นภัยอนาคต 5 ประการตอไปนี้ ยอมควรแทท่ีภิกษุจะเปนอยู  
โดยเปนผูไมประมาท มีความเพียร อุทิศตัวเด็ดเดีย่ว เพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อเขา 
ถึงธรรมท่ียังไมเขาถึง เพื่อประจักษแจงธรรมท่ียังไมประจักษแจง; 5 ประการคืออะไร ? คือ 
        1.  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นดงันี้วา : เวลานี้ เรายังหนุม ยังเยาว มีผมดําสนิท ประกอบดวย 
ความหนุมแนนยามปฐมวัย แตก็จะมีคราวสมัยท่ีความชราจะเขาตองกายน้ีได ก็แลการท่ีคนแกเฒาถูกชรา 
ครอบงําแลวจะมนสิการคําสอนของพระพุทธะท้ังหลาย ยอมมิใชจะทําไดโดยงาย การท่ีจะเสพอาศยั
เสนาสนะ 
อันสงัดในราวปาแดนไพร กมิ็ใชจะทําไดโดยงาย อยากระนั้นเลย กอนท่ีสภาพอันไมนาปรารถนา ไมนา
ชอบ 
ไมนาพึงใจน้ันมาถึง เรารีบเร่ิมระดมความเพียรเสียกอนเถิด เพื่อจะไดบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ...ซ่ึงเม่ือ 
เรามีพรอมแลว แมจะแกเฒาลงก็จักเปนอยูผาสุก... 
        2.  อีกประการหนึ่ง ภกิษุพิจารณาเห็นดังนี้วา : เวลานี้ เรามีอาพาธนอย มีความเจ็บไขนอย ประกอบ 
ดวยแรงไฟเผาผลาญยอยอาหารท่ีสมํ่าเสมอ ไมเย็นเกินไปไมรอนเกินไป พอดี เหมาะแกการบําเพ็ญเพียร 
แตก็จะมีคราวสมัยท่ีความเจบ็ไขจะเขาตองกายนีไ้ด ฯลฯ เราจะรีบเร่ิมระดมความเพียร...แมเจ็บไข ก็จัก
เปน 
อยูผาสุก... 
        3.  อีกประการหนึ่ง ภกิษุพิจารณาเห็นดังนี้วา : เวลานี้ ขาวยังดี บิณฑบาตหาไดงาย การยังชีพดวย 
การอุมบาตรเท่ียวไป ก็ยังทําไดงาย แตก็จะมีคราวสมัยท่ีอาหารขาดแคลน ขาวไมดี หาบิณฑบาตไดยาก 
การยังชีพดวยการอุมบาตรเท่ียวไป จะมิใชทําไดงาย พวกประชาชนในท่ีหาอาหารไดยากก็จะอพยพไปยัง 
ถ่ินท่ีหาอาหารไดงาย วัดในถ่ินนั้นกจ็ะเปนท่ีคับค่ังจอแจ ก็เม่ือวัดคับค่ังจอแจ การท่ีจะมนสิการคําสอน
ของ 



พระพุทธะท้ังหลายยอมมิใชจะทําไดงาย การท่ีจะเขาเสพอาศัยเสนาสนะอันสงัดในราวปาแดนไพร ก็มิใช 
{๑        ขุ.ชา.27/545/136; 1092/231} 
{๒        ขุ.ชา.27/51/17; 1854/362; 28/450/167 เปนตน} 
{๓        พุทธปจฉิมวาจา, ที.ม.10/143/180}  
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จะทําไดงาย อยากระนั้นเลย ฯลฯ เราจะรีบเร่ิมระดมความเพียร...แมอาหารขาดแคลน ก็จักเปนอยูผาสุก... 
        4.  อีกประการหนึ่ง ภกิษุพิจารณาเห็นดังนี้วา: เวลานี ้ประชาชนท้ังหลาย พรอมเพรียง รวมบันเทิง 
ไมวิวาท เปนเหมือนน้ํากับน้าํนม มองดูกันดวยสายตารักใคร แตก็จะมีคราวสมัยท่ีเกดิมีภัย มีการกอกําเริบ 
ในแดนดง ชาวชนบทพากันข้ึนยานหนีแยกยายกันไป ในเม่ือมีภยั ประชาชนท้ังหลายยอมอพยพไปยังถ่ิน
ท่ี 
ปลอดภัย วัดในถ่ินนั้นกจ็ะคับค่ังจอแจ ฯลฯ เราจะรีบเร่ิมระดมความเพียร...แมเม่ือมีภยั ก็จกัเปนอยูผาสุก
... 
        5.  อีกประการหนึ่ง ภกิษุพิจารณาเห็นดังนี้วา: เวลานี ้สงฆยังพรอมเพรียง รวมบันเทิงไมววิาทกนั มี 
การสวดปาติโมกขรวมกัน เปนอยูผาสุก แตก็จะมีคราวสมัยท่ีสงฆแตกยกกันคร้ันเม่ืองสงฆแตกแยกแลว 
การ 
ท่ีจะมนสิการคําสอนของพระพุทธะท้ังหลาย ยอมจะมิใชเปนส่ิงท่ีทําไดโดยงาย การท่ีจะเขาเสพอาศัย
เสนา 
สนะอันสงัด ในราวปาแดนไพร ก็มิใชจะทําไดงาย อยากระนั้นเลย ฯลฯ [๑เราจะรีบเร่ิมระดมความเพียร... 
แมสงฆแตกแยกกนั ก็จกัเปนอยูผาสุก..."] 
        อีกสูตรหนึ่งตรัสสอนภิกษุผูอยูปาวา เม่ือมองเห็นอนาคตภัย 5 ประการ ควรจะเปนอยูโดยไม 
ประมาท มีความเพียรอุทิศตัวเด็ดเดีย่ว เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อเขาถึงธรรมท่ียังไมเขาถึง 
เพื่อประจกัษแจงะรรมท่ียังไมประจักษแจง อนาคตภัย 5 ประการนั้นคือ การพิจารณาวา ตนเองอยู 
ผูเดียวในปา งู แมงปองห รือตะขาบ อาจขบกัด หรืออาจพลัดล่ืนตกลม อาหารที่ฉันแลวอาจเปนพษิ 
ดีหรือเสมหะอาจกําเริบ อาจเปนโรคลมรายแรง อาจพบสัตวราย เชน สิงห เสือ หมี อาจพบคนราย 
หรือพบอมนุษยราย แลวถูกทําอันตราย อาจถึงแกความตายเพราะเหตุเหลานั้น จึงจะตองเร่ิมระดม 
[๒ความเพียรเพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ] 
        ในดานการคิดเตรียมการเพ่ือปกปองคุมครองกิจการและประโยชนสุขของสวนรวมในกาลภายหนา 
ก็มีพุทธพจนตรัสสนับสนุนไวเปนตัวอยางคลายๆ กัน เชน 
        "ภิกษุท้ังหลาย อนาคตภัย 5 ประการเหลานี้ ซ่ึงยังไมกิดข้ึนในบัดนี้ จักเกิดข้ึนในกาลตอไป เธอท้ัง 
หลายพึงรูตระหนักลวงหนาไว  คร้ันรูตระหนักลวงหนาแลว พึงพยายามเพ่ือปองกันอนาคตภัยเหลานั้น; 
อนาคตภัย 5 ประการคือะไร ? 
        1. ในอนาคตกาล ภิกษท้ัุงหลาย จักเปนผูมิไดอบรมกาย มิไดอบรมศีล มิไดอบรมจิต มิไดอบรม
ปญญา 
เธอเหลานั้น ท้ังท่ีตนเองมไดอบรมกาย - ศีล - จิต - ปญญา จักใหอุปสมบทชนเหลาอ่ืน และพวกเธอจักไม 
สามารถฝกฝนชนเหลานั้นในอธิศีล ในอธิจิต ในอธิปญญา, แมชนเหลานั้นก็จกัเปนผูมิไดอบรมกาย มิได 



อบรมศีล มิไดอบรมจิต มิไดอบรมปญญา, ชนเหลานั้น ท้ังท่ีตนเองมิไดอบรมกาย - ศีล - จิต - ปญญา  
ก็จักใหอุปสมบทชนเหลาอ่ืน และจักไมสามารถฝกฝนชนเหลานั้นในอธิศีล ในอธิจิต ในอธิปญญา, 
แมชนเหลานัน้ ก็จักเปนผูมิไดอบรมกาย มิไดอบรมศีล มิไดอบรมปญญา ; โดยนัยนีแ้ล เพราะธรรม 
{๑        องฺ.ปฺจก.22/78/117} 
{๒        องฺ.ปฺจก.22/77/115}  
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เลอะเลือน วินยัก็เลอะเลือน เพราะวินัยเลอะเลือน ธรรมก็เลอะเลือน 
        2. อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภกิษุท้ังหลาย จกัเปนผูมิไดอบรมกาย มิไดอบรมศีล มิไดอบรมจิต 
มิไดอบรมปญญา...เธอเหลานั้นจักใหนิสัย (เปนอาจารยปกครองดูแลส่ังสอนฝกอบรม) แกชนเหลาอ่ืน 
ฯลฯ 
โดยนัยนี้แล เพราะธรรมเลอะเลือน วนิัยก็เลอะเลือน เพราะวินัยเลอะเลือน ธรรมก็เลอะเลือน... 
        3. อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภกิษุท้ังหลาย จกัเปนผูมิไดอบรมกาย มิไดอบรมศีล มิไดอบรมจิต 
มิไดอบรมปญญา...เธอเหลานั้น...กลาวอภธิรรมกถา เวทัลลกถา ถลําเขาสูธรรมผิด ก็จักไมรูตวั, โดยนัย 
นี้แล เพราะธรรมเลอะเลือน วินัยก็เลอะเลือน เพราะวินยัเลอะเลือน ธรรมก็เลอะเลือน... 
        4. อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภกิษุท้ังหลาย จกัเปนผูมิไดอบรมกาย มิไดอบรมศีล มิไดอบรมจิต 
มิไดอบรมปญญา...เธอเหลานั้น...คร้ันเม่ือมีผูกลาวสูตรท้ังหลาย ท่ีเปนตถาคตภาษิต ลึกซ้ึง มีอรรถ 
ลํ้าลึกเปนโลกุตระ เกีย่วกับสุญญตา จักไมตัง้ใจฟง ไมเง่ียโสตลงสดับ ไมตั้งจิตเพื่อจะรู ไมสําคัญเห็น 
ธรรมเหลานั้นวาเปนส่ิงอันพงึเลาเรียน, แตคร้ันเม่ือเขากลาวสูตรท้ังหลายท่ีกวีแตง เปนบทกวี  
มีอักขระ พยัญชนะวจิิตร เปนเร่ืองภายนอก เปนสวกภาษิต จักต้ังใจฟง จักเง่ียโสตลงสดับ  
จักตั้งจิตเพื่อจะรู และจักสําคัญเห็นธรรมเหลานั้นวา เปนส่ิงอันพึงเลาเรียน, โดยนัยนี้แล  
เพราะธรรมเลอะเลือน วนิัยก็เลอะเลือน เพราะวินัยเลอะเลือน ธรรมก็เลอะเลือน... 
        5. อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภกิษุท้ังหลาย จกัเปนผูมิไดอบรมกาย มิไดอบรมศีล มิไดอบรมจิต 
มิไดอบรมปญญา...ภิกษุท้ังหลายท่ีเปนเถระ จักเปนผูมักมาก ยอหยอน เปนผูนําในทางเชือนแช ทอดธุระ 
ในการอยูสงัด ไมเร่ิมระดมความเพยีร เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อเขาถึงธรรมท่ียังไมเขาถึง เพื่อ 
ประจักษแจงธรรมท่ียังไมประจักษแจง, ชุมชนผูเกิดภายหลัง จักถือตามอยางภกิษุเถระเหลานัน้ และชุมชน 
แมนั้นก็จักเปนผูมักมาก ยอหยอน เปนผูนาํในทางเชืแนแช ทอดธุระในการอยูสงัด ไมเร่ิมระดมความเพยีร
... 
โดยนัยนี้แล เพราะธรรมเลอะเลือน วนิัยก็เลอะเลือน เพราะวินัยเลอะเลือน ธรรมก็เลอะเลือน; ภิกษุท้ัง 
หลาย นี้คืออนาคตภัยประการที่ 5 ซ่ึงยังไมเกิดในบัดนี้ จักเกิดข้ึนในกาลตอไป เธอท้ังหลายพึงรูตระหนัก 
ลวงหนา และคร้ันรูตระหนกัแลว [๑พึงพยายามเพ่ือปองกันอนาคตภยันั้น..."] 
        นอกจากนี้ ยังตรัสอนาคตภัยกี่ยวกับสวนรวมไวอีกหมวดหนึ่ง ความวา 
        "ภิกษุท้ังหลาย อนาคตภัย 5 ประการเหลานี้ ซ่ึงยังไมเกิดข้ึนในบัดนี้ แตจักเกิดข้ึนในกาลตอไป เธอ 
ท้ังหลายพึงรูตระหนกัลวงหนาไว และคร้ันรูตระหนกัแลว พึงพยายามเพ่ือปองกันอนาคตภัยเหลานั้น; 
อนาคตภัย 5 ประการคืออะไร ? 
        1. ภิกษุท้ังหลาย ในอนาคตกาล ภิกษท้ัุงหลาย จักเปนผูชอบสวยชอบงามในเร่ืองจีวร...จกัละเลิกการ 
ถือครองผาบังสุกุล จักละเลิกเสนาสนะอันสงัดในราวปาแดนไพร จักมาออกันอยูในหมูบาน อําเภอ และ 



เมืองหลวงและจักประกอบการแสวงหาอันไมสมควร อันไมเหมาะ มีประการตางๆ เพราะเห็นแกจีวร... 
{๑        องฺ.ปญจก.22/79/121}  
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        2.  อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภกิษุท้ังหลาย จกัเปนผูชอบดีงามเอร็ดอรอยในเร่ือง 
อาหารบิณฑบาต...จักมาออกนัอยู ในหมูบาน อําเภอ และ เมืองหลวง คอยแสวงหาอาหาร 
รสเลิศดวยปลายล้ิน และจักประกอบการแสวงหาอันไมสมควร อันไมเหมาะ มีประการตางๆ 
เพราะเห็นแกอาหารบิณฑบาต... 
        3.  อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภกิษุท้ังหลาย จกัเปนผูชอบโกชอบงาม  
ในเร่ืองท่ีอยูอาศัย...และจักประกอบการแสวงหาอันไมสมควร อันไมเหมาะ มีประการตางๆ  
เพราะเห็นแกท่ีอยูอาศัย... 
        4.  อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภกิษุท้ังหลาย จกัเปนผูอยูคลุกคลีดวยภิกษณุ ี 
นางสิกขมานาและสามเณรท้ังหลาย, และเม่ือมีการคลุกคลีดวยภิกษณุ ีนางสิกขมานา  
และสามเณรทัง้หลาย ก็เปนอันหวังส่ิงนีไ้ดคือ เธอท้ังหลายจักประพฤติพรหมจรรยโดยไมยนิดี  
หรือจักลาสิกขาเวียนกลับไปเปนคฤหัสถ... 
        5.  อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภกิษุท้ังหลาย จกัเปนผูอยูคลุกคลีดวยคนวัดและ 
สามเณรท้ังหลาย, และเม่ือมีการคลุกคลีดวยคนวดัและสามเณรท้ังหลาย ก็เปนอันหวังส่ิงนี้ได  
คือเธอท้ังหลายจักเปนอยูประกอบและบริโภคส่ิงของท่ีทําการส่ังสมไว มีประการตางๆ  
จักกระทํานิมิตร (เลศนัยหาลาภ) แมอยางหยาบๆ แมท่ีแผนดิน แมท่ีปลายผักหญา, 
นี้คืออนาคตภยัประการที่ 5 ซ่ึงยังไมเกิดข้ึนในบัดนี้ จัดเกิดข้ึนในกาลตอไป เธอท้ังหลาย 
พึงรูตระหนกัลวงหนา และคร้ันรูตระหนกัแลว [๑พึงพยายามเพ่ือปองกันอนาคตภยันั้น..."] 
        เทาท่ีกลาวมานี้ เปนตัวอยางพอเปนเคร่ืองเทียบเพือ่ชวยใหแบงแยกไดระหวางความคิดถึงอดตีและ 
อนาคต ตามแนวทางของตัณหาที่เพอฝนเล่ือนลอย ผลาญเวลาและคุณภาพของจิตใจใหสูญเสียไปเปลา 
กับความคิดถึงอดีตและอนาคตตามแนวทางของปญญา ท่ีเปนเร่ืองของกจิในปจจุบัน อันชวยใหเกิด 
ประโยชนในทางปฏิบัติ ชวยใหการปฏิบัติในปจจุบันถูกตองไดผลดียิง่ข้ึน เม่ือปฏิบัติถูกตองตามหลักการ
นี้ 
กลับกลายเปนการสนับสนุนใหมีการตระเตรียมและวางแผนกิจการลวงหนา ดังตัวอยางกิจการสําคัญของ 
สงฆ เชน [๒การสังคายนาคร้ังท่ี 1 ก็เกิดข้ึนเพราะความคํานึงอนาคตชนิดท่ีเช่ือมโยงถึงกิจท่ีจะกระทํา 
ในปจจุบันได] โดยนัยดังกลาวมาฉะนี ้
        10.  วิธีคิดแบบวภิัชชวาท ความจริงวภิัชชวาทไมใชวิธีคิดโดยตรง แตเปนวิธีพูดหรือการ 
แสดงหลักการแหงคําสอนแบบหนึ่ง อยางไรก็ตาม การคิดกับการพดูเปนกรรมกใกลชิดกันท่ีสุด กอนจะ 
พูดก็ตองคิดกอน ส่ิงท่ีพูดลวนสําเร็จมาจากความคิดท้ังส้ิน ในทางธรรมก็แสดงหลักไววา วจีสังขาร 
(สภาวะท่ีปรุงแตงคําพูด) [๓ไดแกวิตกและวิจาร] ดังนั้นจงึสามารถกลาวถึงวภิัชชวาทในระดับท่ีเปนความ 
คิดได ยิ่งกวานั้นคําวาวาทะตางๆ หรือท่ีเรียกกนัวาวาทะอยางนั้นอยางนี้ ก็มีความหมายลึกซ้ึงเล็งไปถึง 



{๑        องฺ.ปญจก.22/80/124.} 
{๒        สังคีตสูิตร ในพระไตรปฎก ก็เกดิจากการท่ีพระพุทธเจาทรงปรารภอดีต  
(การแตกแยกของนิครนถ ภายหลังศาสดาส้ินชีพ) และทรงปรารภอนาคต  
(การรอยกรองธรรมวินัยเพ่ือเปนหลักชวยมิใหสงฆภายหนาแตกแยกกัน); 
ขอสรุปท่ีดีท่ีสุด ก็คือ ความหมายของสติท่ีเปนพุทธพจนนั่นเองวา  
"ระลึกกิจท่ีทําคําท่ีพูดแลวแมนานได" (ที.ปา.11/357/283;  
อภิ.ว.ิ35/543/306; ฯลฯ ฯลฯ)} 
{๓        ม.มู.12/509/550; ส.สฬ.18/561/361}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 768 
ระบบความคิดท้ังหมด ซ่ึงเปนท่ีมาแหงระบบคําสอนท้ังหมด ท่ีเรียกกันวาเปนลัทธิหนึ่ง ศาสนาหน่ึง 
หรือปรัชญาสายหน่ึง เปนตน คําวาวาทะ จึงเปนไวพจนแหงกนัและกนัของคําวา ทิฏฐิ ทิฐิ หรือ 
ทฤษฎี เชน สัพพัตถิกวาท คือ สัพพัตถิกทิฏฐิ นัตถิกวาท คือนัตถิกทิฏฐิ สัสสตวาท คือสัสสตทิฏฐิ 
อุจเฉทวาท คืออุจเฉททิฏฐิ อเหตุกวาท คืออเหตุกทิฏฐิ เปนตน คําวาวภิัชชวาทนี้ เปนช่ือเรียกอยาง 
หนึ่งของพระพุทธศาสนา เปนคําสําคัญคําหนึ่งท่ีใชแสดงระบบความคิดท่ีเปนแบบของพระพุทธศาสนา 
และวิธีคิดแบบวิภัชชวาท กมี็ความหมายคลุมถึงวิธีคิดแบบตางๆ ท่ีกลาวมาแลวไดหลายอยาง การกลาว 
ถึงวิธีคิดแบบวิภัชชวาท นอกจากทําใหรูจกัวิธีคิดแงอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนแลว ยังจะชวยใหเขาใจวิธีคิดบางอยาง 
ท่ีกลาวมาแลวขางตนชัดเจนข้ึนอีกดวย 
        วิภัชชวาท เปนช่ือเรียกอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา หรือเปนคําหนึ่งท่ีแสดงระบบความคิดของ 
พระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธเจาทรงเรียกพระองคเองวาเปน วิภัชชวาท [๑หรือวภิัชชวาท]ี และคํา 
วา วภิัชชวาท หรือวภิัชชวาทีนั้น ก็ไดเปนคําเรียกพระพทุธศาสนา หรือคําเรียกพระนามของพระพุทธเจา 
ซ่ึงไดใชอางกนัมาในประวัตกิารณแหงพระพุทธศาสนา เชน ในคราวสังคายนาคร้ังท่ี 3 พระเจาอโศก- 
มหาราชตรัสถามพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ประธานสงฆในการสังคายนาวา พระสัมมาสัมพุทธเจา 
ทรงมีวาทะอยางไร พระเถระทูลตอบวา "มหาบพิตร [๒พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนวภิัชชวาท]ี 
        วิภัชชวาท มาจาก วภิัชช + วาท วภิัชช แปลวา แยกแยะ แบงออก จําแนก หรือแจกแจง 
ใกลกับคําท่ีใชในปจจุบันวาวเิคราะห วาท แปลวา การกลาว การพูด การแสดงคําสอน วิภัชชวาทจึง 
แปลวา การพดูแยกแยะ พูดจําแนก หรือพดูแจกแจง หรือแสดงคําสอนแบบวเิคราะห ลักษณะสําคัญ 
ของความคิดและการพูดแบบนี้คือ การมองและแสดงความจริง โดยแยกแยะออกใหเห็นแตละแงละดาน 
ครบทุกแงทุกดาน ไมใชจับเอาแงหนึ่งแงเดียว หรือบางแงข้ึนมาวนิิจฉัยตีคลุมลงไปอยางนั้นท้ังหมด หรือ 
ประเมินคุณคาความดีความช่ัวเปนตน โดยถือเอาสวนเดียวหรือบางสวนเทานั้นแลวตดัสินพรวดลงไป 
วาทะท่ีตรงขามกับวภิัชชวาท เรียกวา เอกงัสวาท แปลวาพูดแงเดียว คือจับไดเพยีงแงหนึ่ง ดานหน่ึง 
หรือสวนหนึ่งก็วินจิฉัยตีคลุมลงไปอยางเดยีวท้ังหมด หรือพูดตายตัวอยางเดียว 
        เพื่อใหเขาใจความหมายของวภิัชชวาทชัดเจนยิ่งข้ึน อาจจําแนกแนววิธีคิดของวภิัชชวาทนั้น 
ออกใหเห็นในลักษณะตางๆ ดังนี ้
        ก.  จําแนกโดยแงดานของความจริง แบงซอยไดเปน 2 อยางคือ 
        -        จําแนกตามแงดานตางๆ ตามท่ีเปนอยูจริงของส่ิงนั้นๆ คือมองหรือแถลงความจริงใหตรง 
ตามท่ีเปนอยูในแงนั้นดานนัน้ ไมใชจับเอาความจริงแงหนึ่งดานหน่ึงหรือแงอ่ืนดานอ่ืนมาตีคลุมเปนอยาง 
{๑        เชน ม.ม.13/711/651; องฺ.ทสก.24/94/204 ซ่ึงจะแสดงเน้ือความตอไป} 
{๒        วินย.อ.1/60; ปฺจ.อ.145; วิสุทธิ.ฎีกา 3/238; และดูประกอบ วิสุทธิ.3/114,374;  
วิภงฺค.อ.168.ปฺจ.อ.675;และดูเบ็ดเตล็ด วนิย.ฎีกา 1/227;  ิวิสุทธิ.ฎีกา 3/45, 



217,518; องฺ.อ.3/166.}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 769 
นั้นไปหมด เชน เม่ือกลาวถึงบุคคลผูหนึ่งวาเขาดีหรือไมดี ก็ช้ีความจริงตามแงดานท่ีเปนอยางนัน้วา 
แงนั้น ดานนัน้ กรณนีั้น เขาดีอยางไร หรือไมดีอยางไร เปนตน ไมใชเหมาคลุมงายๆ ท้ังหมด ถาจะ 
ประเมินคุณคา ก็ตกลงกําหนดลงวาจะเอาแงใดดานใดบาง แลวพิจารณาทีละแง ประมวลลงตามอัตรา 
สวน ตัวอยางวิภัชชวาทในแงนี้ เชน คําสอนเก่ียวกบั กามโภคี หรือชาวบาน 10 ประเภทท่ีจะกลาว 
ตอไป 
        -จําแนกโดยมองหรือแสดงความจริงของส่ิงนั้นๆ ใหครบทุกแงทุกดาน คือ เม่ือมองหรือ 
พิจารณาส่ิงใดไมมองแคบๆ ไมติดอยูกับสวนเดยีวแงเดียวของส่ิงนั้น หรือวินิจฉัยส่ิงนั้นดวยสวนเดียว 
แงเดยีวของมนั แตมองหลายแงหลายดาน เชนจะวาดหีรือไมดี กว็า ดีในแงนั้น ดานนั้น กรณีนั้น 
ไมดีในแงนัน้ ดานนั้น กรณนีั้น ส่ิงนี้ไมดใีนแงนั้น แตดใีนแงนี้ ส่ิงนัน้ดีในแงนั้น แตไมดีในแงนี ้
เปนตน การคิดจําแนกแนวนี้ มองดูคลายกับขอแรก แตเปนคนละอยาง และเปนสวนเสริมกันกับขอแรก 
ใหผลสมบูรณ ตัวอยางเชนคําสอนเก่ียวกับกามโภคี คือชาวบาน 10 ประเภทนั้น และเร่ืองพระบาน 
[๑พระปาท่ีควรยกยองหรือติเตียนเปนตน] การคิดแนวนี้ มีผลรวมไปถึงการเขาใจในภาวะท่ีองคประกอบ 
ตางๆ หรือลักษณะดานตางๆ มาประมวลกันเขาโดยครบดวน จึงเกดิเปนส่ิงนั้นๆ หรือเหตุการณนัน้ๆ 
และการมองส่ิงหนึ่งๆ เหตุการณหนึ่งๆ โดยเหน็กวางออกไปถึงลักษณะตางๆ และองคประกอบ 
ตางๆ ของมัน 
        ข.  จําแนกโดยสวนประกอบ คือวเิคราะหแยกแยะออกไปใหรูเทาทันภาวะท่ีส่ิงนั้นๆ เกิดข้ึนจาก 
องคประกอบยอยๆ ตางๆ มาประชุมกันเขา ไมติดตันอยูภายนอกหรือถูกลวงโดยภาพรวมของส่ิงนั้นๆ 
เชน แยกแยะสัตวบุคคลออกเปนนามและรูป เปนขันธ 5 และแบงซอยแตละอยางๆ ออกไป จนเห็น 
ภาวะท่ีไมเปนอัตตา เปนทางรูเทาทันความจริงของสังขารธรรมท้ังหลาย วภิัชชวาทแงนี้ตรงกับวิธีคิด 
อยางท่ี 2 (วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ) ท่ีกลาวแลวขางตน จึงไมจําเปนตองบรรยายอีก เดิมทีเดียว 
คําวาวภิัชชวาท ทานไมไดมุงใชในความหมายแงนี้ [๒แตในคัมภีรรุนหลังทานใชศัพทคลุมถึงดวย] จึงนํา 
มากลาวรวมไว 
        ค.  จําแนกโดยลําดับขณะ คือ แยกแยะวิเคราะหปรากฏการณตามลําดับความสืบทอดแหงเหตุ 
ปจจัย ซอยออกไปเปนแตละขณะ ๆใหมองเห็นตัวเหตุปจจัยท่ีแทจริง ไมถูกลวงใหจบัเหตุปจจยัสับสน 
การคิดแบบนี้เปนดานหน่ึงของการคิดจําแนกโดยสวนประกอบและการคิดจําแนกตามความสัมพันธแหง 
เหตุปจจยั แตมีลักษณะและการใชงานพิเศษ จึงแยกออกมาแสดงเปนอยางหนึ่ง เปนวธีิท่ีใชมากในฝาย 
อภิธรรม ตัวอยางเชน เม่ือโจรข้ึนปลนบานและฆาเจาทรัพยตาย คนท่ัวไปอาจพูดวา โจรฆาคนตาย 
เพราะความโลภ คือ ความอยากไดทรัพยเปนเหตุใหฆาเจาทรัพย คําพูดนี้ใชไดเพียงในฐานะเปนสํานวน 
{๑        ดูบาลีท่ีจะยกมาแสดงตอไป} 
{๒        เชน วสุิทธิ.ฎีกา 3/45,349,397 (คําเดิมท่ีใชในความหมายน้ีคือ วิภังค เชน  



ธาตุวิภังค ขันธวิภังค เปนตน)}  
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นั้นหมดไป เชน เม่ือกลาวถึงบุคคลผูหนึ่งวาเขาดีหรือไมดี ก็ช้ีความจริงตามแงดานท่ีเปนอยางนัน้วา 
แงนั้น ดานนัน้ กรณนีั้น เขาดีอยางไร หรือไมดีอยางไร เปนตน ไมใชเหมาคลุมงายๆ ท้ังหมด ถาจะ 
ประเมินคุณคา ก็ตกลงกําหนดลงวาจะเอาแงใดดานใดบาง แลวพิจารณาทีละแง ประมวลลงตามอัตรา 
สวน ตัวอยางวิภัชชวาทในแงนี้ เชน คําสอนเก่ียวกบั กามโภคี หรือชาวบาน 10 ประเภทท่ีจะกลาว 
ตอไป 
        -จําแนกโดยมองหรือแสดงความจริงของส่ิงนั้นๆ ใหครบทุกแงทุกดาน คือ เม่ือมองหรือ 
พิจารณาส่ิงใดไมมองแคบๆ ไมติดอยูกับสวนเดยีวแงเดียวของส่ิงนั้น หรือวินิจฉัยส่ิงนั้นดวยสวนเดียว 
แงเดยีวของมนั แตมองหลายแงหลายดาน เชนจะวาดหีรือไมดี กว็า ดีในแงนั้น ดานนั้น กรณีนั้น 
ไมดีในแงนัน้ ดานนั้น กรณนีั้น ส่ิงนี้ไมดใีนแงนั้น แตดใีนแงนี้ ส่ิงนัน้ดีในแงนั้น แตไมดีในแงนี ้
เปนตน การคิดจําแนกแนวนี้ มองดูคลายกับขอแรก แตเปนคนละอยาง และเปนสวนเสริมกันกับขอแรก 
ไดผลสมบูรณ ตัวอยางเชนคําสอนเก่ียวกับกามโภคี คือชาวบาน 10 ประเภทนั้น และเร่ืองพระบาน 
[๑พระปาท่ีควรยกยองหรือติเตียนเปนตน] การคิดแนวนี้ มีผลรวมไปถึงการเขาใจในภาวะท่ีองคประกอบ 
ตางๆ หรือลักษณะดานตางๆ มาประมวลกันเขาโดยครบถวน จึงเกิดเปนส่ิงนั้นๆ หรือเหตุการณนัน้ๆ 
และการมองส่ิงหนึ่งๆ เหตุการณหนึ่งๆ โดยเหน็กวางออกไปถึงลักษณะดานตางๆ และองคประกอบ 
ตางๆ ของมัน 
        ข.  จําแนกโดยสวนประกอบ คือวเิคราะหแยกแยะออกไปใหรูเทาทันภาวะท่ีส่ิงนั้นๆ เกิดข้ึนจาก 
องคประกอบยอยๆ ตางๆ มาประชุมกันเขา ไมติดตันอยูภายนอกหรือถูกลวงโดยภาพรวมของส่ิงนั้นๆ 
เชน แยกแยะสัตวบุคคลอกเปนนามและรูป เปนขันธ 5 และแบงซอยแตละอยางๆ ออกไป จนเห็น 
ภาวะท่ีไมเปนอัตรา เปนทางรูเทาทันความจริงของสังขารธรรมท้ังหลาย วภิัชชวาทแงนี้ตรงกับวิธีคิด 
อยางท่ี 2 (วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ) ท่ีกลาวแลวขางตน จึงไมจําเปนตองบรรยายอีก เดิมทีเดียว 
คําวาวภิัชชวาท ทานไมไดมุงใชในความหมายแงนี้ [๒แตในคัมภีรรุนหลังทานใชศัพทคลุมถึงดวย] จึงนํา 
มากลาวรวมไว 
        ค.  จําแนกโดยลําดับขณะ คือ แยกแยะวิเคราะหปรากฏการณตามลําดับความสืบทอดแหงเหตุ 
ปจจัย ซอยออกไปเปนแตละขณะ ๆ ใหมองเห็นตัวเหตุปจจัยท่ีแทจริง ไมถูกลวงใหจบัเหตุปจจยัสับสน 
การคิดแบบนี้เปนดานหน่ึงของการคิดจําแนกโดยสวนประกอบและการคิดจําแนกตามความสัมพันธแหง 
เหตุปจจยั แตมีลักษณะและการใชงานพิเศษ จึงแยกออกมาแสดงเปนอยางหนึ่ง เปนวธีิท่ีใชมากในฝาย 
อภิธรรม ตัวอยางเชน เม่ือโจรข้ึนปลนบานและฆาเจาทรัพยตาย คนท่ัวไปอาจพูดวา โจรฆาคนตาย 
เพราะความโลภ คือ ความอยากไดทรัพยเปนเหตุใหฆาเจาทรัพย คําพูดนี้ใชไดเพียงในฐานะเปนสํานวน 
{๑        ดูบาลีท่ียกมาแสดงตอไป} 
{๒        เชน วสุิทธิ.ฎีกา 3/45,349,397 (คําเดิมท่ีใชในความหมายน้ีคือ  



วิภังค เชน ธาตุวิภังค ขันธวภิังค เปนตน)}  
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พูดใหเขาใจกนังายๆ แตเม่ือวิเคราะหท่ีทาดานกระบวนธรรมท่ีเปนไปภายในจิตอยางแทจริง หาเปนเชน 
นั้นไม ความโลภเปนเหตุของการฆาไมได โทสะจึงจะเปนเหตุของการฆาได เม่ือวเิคราะหโดยลําดบั 
ขณะแลวกจ็ะเห็นวา โจรโลภอยากไดทรัพย แตเจาทรัพยเปนอุปสรรคอการไดทรัพยนัน้ ความโลภ 
ทรัพยจึงเปนเหตุใหโจรมีโทสะตอเจาทรัพย โจรจึงฆาเจาทรัพยดวยโทสะนั้น โจรโลภอยากไดทรัพย หา 
ไดโลภอยากไดเจาทรัพยแตอยางใดไม ตัวเหตุท่ีแทของการฆาคือโทสะ หาใชโลภะไม โลภะเปนเพยีง 
เหตุใหลักทรัพยเทานัน้ แตเปนปจจยัใหโทสะเกิดข้ึนตอส่ิงอ่ืนซ่ึงขัดขวางหรือไมเกื้อกูลตอความมุงหมาย 
ของมัน อยางไรก็ตาม ในภาษาสามัญจะพูดวา โจรฆาคนเพราะความโลภก็ได แตใหรูเขาใจเทาทัน 
ความจริงในกระบวนธรรมท่ีเปนไปตามลําดับขณะดังท่ีกลาวมาแลว วาความโลภเปนตัวการเร่ิมตนใน 
เร่ืองนั้นเทานัน้ การแยกแยะหรือวเิคราะหโดยขณะเชนนี้ทําใหในสมัยตอมา มีคําเรียกพระพุทธศาสนา 
วาเปน ขณิกวาท 
        ง.  จําแนกโดยความสัมพันธแหงเหตุปจจัย คือสืบสาวสาเหตุปจจยัตางๆ ท่ีสัมพันธสืบทอดกันมา 
ของส่ิงหรือปรากฏการณตางๆ ทําใหมองเหน็ความจริงท่ีส่ิงท้ังหลายไมไดตั้งอยูลอยๆ ไมไดเกดิข้ึน 
ลอยๆ ไมไดดาํรงอยูเปนอิสระจากส่ิงอ่ืนๆ และไมไดดํารงอยูโดยตัวของมันเอง แตเกดิข้ึนดวยอาศัย 
เหตุปจจยั จะดบัไปและสามารถดับไดดวยการดับท่ีเหตุปจจัย การคิดจําแนกในแงนี้ เปนวิธีคิดขอสําคัญ 
มากอยางหนึ่ง ตรงกับวิธีคิดแบบท่ี 1 ท่ีกลาวแลวขางตน คือวิธีคิดแบบสืบสาวหาสาเหตุปจจยั หรือวิธี 
คิดแบบอิทัปปจจยตา ซ่ึงนอกจากจะบรรยายในวิธีคิดแบบท่ี 1 แลว ยังไดอธิบายไวอยางยืดยาวในบท 
วาดวยปฏิจจสมุปบาท 
        ความคิดท่ีขาดความตระหนักในความสัมพันธ ทําใหคนโนมเอียงไปในทางท่ีจะยึดความเห็นสุดทาง 
ขางใดขางหนึง่ เชน ยึดถือสัสสตวาท มองเห็นวามีอัตตาที่ตั้งอยูเท่ียงแทนิรันดร หรือยึดถืออุจเฉทวาท 
มองเห็นวาอัตตาตองดับส้ินขาดสูญไป ท้ังนี้เพราะเม่ือเผลอลืมมองความสัมพันธตามเหตุปจจยั ก็มอง 
เห็นส่ิงนั้นต้ังอยูขาดลอยโดดๆ แลวความเห็นเอียงสุดอยางใดอยางหน่ึงก็จึงเกดิข้ึน แตภาวะท่ีเปนจริง 
ของส่ิงท้ังหลายไมไดขาดลอยอยางท่ีคนตัดตอนมองเอาอยางนั้น ส่ิงท้ังหลายสัมพันธกัน ข้ึนตอกนั และ 
สืบทอดกัน เนือ่งดวยปจจยัยอยตางๆ ความมีหรือไมมีไมใชภาวะเด็ดขาดลอยตัว ภาวะท่ีเปนจริงเปน 
เหมือนอยูกลางระหวางความเห็นเอีงสุดสองอยางนั้น ความคิดแบบจําแนกโดยความสัมพันธแหงเหตุ 
ปจจัยชวยใหมองเห็นความจริงนั้น และตามแนวคิดนี้ พระพุทธเจาจึงทรงแสดงธรรมอยางท่ีเรียกวา 
เปนกลางๆ คือไมกลาววา ส่ิงนี้มี หรือส่ิงนีไ้มมี แตกลาววา เพราะส่ิงนีมี้ ส่ิงนี้จึงมี เพราะส่ิงนี้ไมมี 
ส่ิงนี้จึงไมมี หรือวานี้มีในเม่ือนั้นมี นี้ไมมีในเม่ือนัน้ไมมี การแสดงความจริงอยางนี้ นอกจากเรียกวา 
อิทัปปจจยาตาหรือปฏิจจสมุปบาทแลว ยังเรียกอีกอยางหนึ่งวามัชเฌนธรรมเทศนา จึงอาจเรียกวิธีคิดแบบ 
นี้อีกอยางหน่ึงดวยวา วิธีคิดแบบมัชเฌนธรรมเทศนา หรือเรียกส้ันๆ วา วิธีคิดแบบมัชเฌนธรรม 
        การจําแนกโดยความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนั้น นอกจากชวยไมใหเผลอมองส่ิงตางๆ หรือปญหา 



ตางๆ อยางโดดเดี่ยวขาดลอย และชวยใหความคิดเดนิไดเปนสายไมตดิตันแลว ยังครอบคลุมไปถึงการท่ี  
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จะใหรูจักจับเหตุปจจยัไดตรงกับผลของมัน หรือใหไดเหตุปจจยัท่ีลงตัวพอดกีับผลที่ปรากฏดวย ความ 
ท่ีวานี้เกี่ยวของกับความสับสนท่ีมักเกิดข้ึนแกคนท่ัวไป 3 อยางคือ 
        1)        การนําเอาเร่ืองราวอ่ืนๆ นอกกรณี มาปะปนสับสนกับเหตุปจจัยเฉพาะกรณี เชน เม่ือบุคคล 
ท่ีไมสูดีคนหนึ่ง ไดรับผลอยางหนึ่งท่ีตนเห็นวามีผลดี มีคนอ่ืนบางคนพูดวา นาย ก. หรือาย ข. ซ่ึง 
เปนคนดีมาก มีความดีหลายอยาง อยางนัน้อยางนี้ ทําไมจงึไมไดรับผลดีนี้ บางทีความจริงเปนวา ความ 
ดีของนาย ก. หรือนาย ข. ท่ีมีหลายๆ อยางนั้น ไมใชความดีท่ีสําหรับจะใหไดรับผลเฉพาะอันนัน้ วธีิคิด 
แบบนี้ชวยใหแยกเอาเร่ืองราวหรือปจจัยอ่ืนๆ ท่ีไมเกี่ยวของออกไปจากเหตุปจจัยท่ีแทจริงของกรณีนั้น 
ได ความหมายขอน้ีรวมถึงการจับผลใหตรงกับเหตุดวย คือเหตุปจจยัใดเปนไปเพื่อผลใด หรือผลใดพึง 
เกิดจากเหตุปจจัยใด ก็มองเห็นตรงตามนัน้ไมไขวเขวสับสน 
        2)        ความไมตระหนักถึงภาวะท่ีปรากฏการณหรือผลท่ีคลายกัน อาจเกดิจากเหตุปจจัยตางกัน และ 
เหตุปจจยัอยางเดียวกัน อาจไมนําไปสูผลอยางเดยีวกัน เชน ภิกษุอยูปา พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ 
ก็มี ไมสรรเสริญก็มี โดยทรงพิจารณาสุดแตเหตุหรือเจตนา อีกตัวอยางหน่ึง การไดทรัพยมา อาจเกดิจาก 
การขยันทําการงาน จากการทําใหผูใหทรัพยพอใจ หรือการลักขโมยก็ได คนไดรับการยกยองสรรเสริญ 
อาจเกิดจากการทําความดีในสังคมท่ีนิยมความดี หรือเกิดจากทําอะไรบางอยางแมไมดีแตเปนประโยชน 
หรือเปนท่ีชอบใจของผูยกยองสรรเสริญนั้นก็ได ในกรณเีหลานี้จะตองตระหนกัดวยวา เหตุปจจยัตางกัน 
ท่ีใหเห็นผลเหมือนๆ กันนั้น ยังมีผลตางกันอยางอ่ืนๆ ท่ีไมไดพิจารณาในกรณีเหลานีด้วย ในทํานอง 
เดียวกัน คนตางคนทําความดอียางเดยีวกัน คนหน่ึงทําแลวไดรับการยกยองสรรเสริญ เพราะทําในท่ี 
เขานิยมความดีนั้น หรือทําเหมาะกับกาลเวลาที่ความดีนัน้กอประโยชนแกคนท่ียกยอง อีกคนหนึ่งทําแลว 
กลับไมเปนท่ีช่ืนชม เพราะทําในท่ีเขาไมนิยมความดีนัน้ หรือทําแลวเปนการทําลายประโยชนของคนท่ีไม 
พอใจ หรือมีความบกพรองในตนอยางอ่ืนของผุกระทําความดีนัน้ ดังนีเ้ปนตน ในกรณีเหลานี้ จะ 
ตองตระหนกัดวยวา เหตุปจจัยอยางเดียวกนัท่ียกข้ึนพิจารณานั้น ไมใชเปนเหตุปจจยัท้ังหมดท่ีจะใหไดรับ 
ผลอยางนั้น ความจริงสภาพแวดลอมและเร่ืองราวอ่ืนๆ ก็เปนปจจัยรวมดวยท่ีจะใหเกิดหรือไมใหเกิด 
ผลอยางนั้น 
        3)        การไมตระหนกัถึงปจจัยสวนพิเศษนอกเหนอืจากเหตุปจจยัท่ีเหมือนกัน ขอนี้เกี่ยวเนื่องกับ 
ความตอนทายของขอ 2) กลาวคือคนมักมองเฉพาะแตเหตุปจจัยบางอยางท่ีตนม่ันหมายวาจะใหเกิดผล 
อยางนั้นๆ คร้ันตางบุคคลทําเหตุปจจยัอยางเดียวกันแลว คนหน่ึงไดรับผลท่ีตองการ อีกคนหนึ่งไมไดรับ 
ผลนั้น ก็เหน็ไปวาเหตุปจจยันั้นไมไดผลจริง เปนตน เชน คนสองคนทํางานดีเทากนั มีกรณีท่ีจะไดรับ 
การคัดเลือกอยางหนึ่ง เปนธรรมดาท่ีคนหนึ่งไดรับเลือก อีกคนหนึ่งไมไดรับเลือก ถาไมใชวิธีเส่ียง 
ทายโดยจับสลาก ก็จะมีปจจยัอ่ืนเขามากีย่วของ เชน คนหน่ึงสุขภาพดกีวา หรือรูปรางดีกวา และ 
คุณธรรมหรือความบกพรองของผูคัดเลือก เปนตน ซ่ึงลวนเปนปจจัยไดท้ังส้ิน 



        ตัวอยางท่ียกมาในท่ีนี้ เกี่ยวกับหลักกรรมท้ังนั้น แมตัวอยางท่ีเปนไปตามกฎอยางอ่ืน ก็พึงเขาใจใน  
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ทํานองเดียวกนั 
        จ.  จําแนกโดยเง่ือนไข คือมองหรือแสดงความจริงโดยพิจารณาเง่ือนไขประกอบดวย ขอน้ีเปน 
วิภัชชวาทแบบท่ีพบบอยมากอยางหนึ่ง ยกตัวอยางเชน ถาถูกถามวา บุคคลนี้ควรคบหรือไม ถ่ินสถานน้ี 
ควรเขาเกีย่วของหรือไม ถาพระภกิษุเปนผูตอบ ก็อาจกลาวตามแนวบาลีวาถาคบหรือเขาเกี่ยวของแลว 
อกุศลธรรมเจริญ กุศลธรรมเส่ือม ไมควรคบ ไมควรเขาเกี่ยวของ แตถาคบหรือเขาเกีย่วของแลว 
อกุศลธรรมเส่ือม กุศลธรรมเจริญ ควรคบ [๑ควรเกีย่วของ] หรือถาถามวาภกิษุควรถือธุดงคหรือไม 
ทานก็จะตอบวา ภกิษุใดถือธุดงคแลว กรรมฐานดีข้ึน ภกิษุนั้นควรถือ ภิกษใดถือแลว กรรมฐานเส่ือม 
ภิกษนุั้นไมควรถือ ภิกษุใดจะถือธุดงคก็ตาม ไมถือกต็าม กรรมฐานก็เจริญท้ังนั้น ไมเส่ือม ภิกษุนัน้ 
เม่ือจะอนเุคราะหชนรุนหลัง ควรถือ สวนภกิษุใดจะถือธุดงคก็ตาม ไมถือก็ตาม กรรมฐานยอมไมเจริญ 
ภิกษนุั้นก็ควรถือ [๒เพื่อเปนอุปนิสัยไว] หรือถามีผุกลาววาพระพุทธเจาเปนอุจเฉทวาทหรือไม ถาตอบ 
ตามพระองค ก็วา ถาใชคํานัน้ในความหมายอยางน้ีๆ กใ็ช ถาใชในความหมายวาอยางนั้นๆ [๓ก็ไมใช] 
หรือถาถามวา ภิกษุท่ีชอบอยูผูเดียวจาริกไปรูปเดียว ช่ือวาปฏิบัติถูกตองตามคําสอนของพระพุทธเจา 
ใชหรือไม [๔ก็ตองตอบอยางมีเง่ือนไขเชนเดียวกนั] 
        ยกตัวอยางทางวิชาการสมัยใหม เชน อาจพิจารณาปญหาทางการศึกษาวา ควรปลอยใหเด็กพบเห็น 
ส่ิงตางๆ ในสังคม เชน เร่ืองราวและการแสดงตางๆ ทางส่ือมวลชน เปนตน อยางอิสระเสรีหรือไม 
หรือแคไหนเพียงไร ถาตอบตามแนววภิชัชวาท ก็จะไมกลาวโพลงลงไปอยางเดยีว แตจะวินจิฉัยไดโดย 
พิจารณาเง่ือนไขตางๆ คือ 
        1)        ความโนมเอียง ความพรอม นสัิย ความเคยชินตางๆ ซ่ึงเด็กไดส่ังสมไวโดยการอบรมเล้ียงด ู
        และอิทธิพลทางวัฒนธรรม เปนตน เทาท่ีมีอยูในขณะนัน้ (พดูดวยภาษาทางธรรมวา สังขารท่ี 
        เปนกุศลและอกุศล คือแนวความคิดปรุงแตงท่ีไดส่ังสมเสพคุนเอาไว) อาจเรียกงายๆ วา พื้น 
        ของเด็ก 
        2)        โยนิโสมนสิการ คือ เด็กรูจักใชโยนิโสมนสิการอยูโดยปกติหรือไม และแคไหนเพียงไร 
        3)        กลัยาณมิตร คือมีบุคคลหรืออุปกรณท่ีจะชวยช้ีแนะแนวทางความคิดความเขาใจอยางถูกตอง
ตอ 
        ส่ิงท่ีพบเห็น หรือท่ีจะชักนําใหเดก็เกิดโยนิโสมนสิการอยางไดผลอยูหรือไม ไมวาจะเปน 
        กัลยาณมิตรในครอบครัว ในส่ือมวลชนนั้นๆ หรือท่ัวๆ ไปในสังคม ก็ตาม 
        4)        ประสบการณคือส่ิงท่ีปลอยใหแพร หรือใหเด็กพบเห็นนัน้ มีลักษณะหรือคุณสมบัติท่ีเราหรือ 
{๑        ดู ม.อุ.14/198-233/145-165; องฺ.นวก.23/210/379;  
องฺ.ทสก.24/54/106 (จะยกความจากบาลีมาแสดงเปนตัวอยางขางหนา)} 
{๒        ดู วิสุทธิ.1/103} 



{๓        ดู วนิย.1 ตอนเวรัญชภัณฑ} 
{๔        ดู พุทธพจนท่ียกมาใหพิจารณาตอไป}  
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        ยั่วยุเปนตน รุนแรงมากนอยถึงระดบัใด 
        ท้ัง 4 ขอนี้ เปนตัวแปรไดท้ังนั้น แตในกรณีนี ้(ยกเอาขอ 4) ข้ึนตั้งเปนตัวยืน คําตอบจะเปนไป 
โดยสัดสวนซ่ึงตอบไดเอง เชน ถาเด็กมีโยนิโสมนสิการดีจริงๆ หรือในสังคมหรือโดยเฉพาะท่ีส่ือ 
มวลชนนั้นเอง มีกัลยาณมิตรท่ีสามารถจริงๆ กํากับอยู หรือพื้นดานแนวความคิดปรุงแตงท่ีเปนกุศล 
ซ่ึงไดส่ังสมอบรมกันไวโดยครอบครัวหรือวัฒนธรรมมีมากและเขมแข็งจริงๆ แมวาส่ิงท่ีแพรหรือปลอย 
ใหเดก็พบเห็นจะลอเรายัว่ยุมาก ก็ยากท่ีจะเปนปญหา และผลดีตางๆ ก็เปนอันหวังได แตถาพื้นความ 
โนมเองทางความคิดกุศลกไ็มไดส่ังสมอบรมกันไว โยนิโสมนสิการก็ไมเคยฝกกนัไว แลวยังไมจัดเตรียม 
ใหมีกัลยาณมติรไวดวย การปลอยนั้น ก็มีความหมายเทากับเปนการสรางเสริมสนับสนุนปญหา และเปน 
การตั้งใจทําลายเด็กโดยใชยาพิษเบ่ือเสียนั่นเอง 
        ฉ.  วิภัชชวาทในฐานะวธีิตอบปญหาอยางหนึ่ง วภิัชชวาทปรากฏบอยๆ ในรูปของการตอบปญหา 
และทานจดัเปนวิธีตอบปญหาอยางหนึ่ง ในบรรดาวิธีตอบปญหา 4 อยาง มีช่ือเฉพาะเรียกวา วภิัชช- 
พยากรณ ซ่ึงกคื็อการนําเอา วิภัชชวาทไปใชในการตอบปญหา หรือตอบปญหาแบบ วิภัชชวาทน่ันเอง 
        เพื่อความเขาใจชัดเจนในเร่ืองนี้ พึงทราบวิธีตอบปญหา (ปญหาพยากรณ) 4 อยางคือ 
        1.  เอกังสพยากรณ        การตอบแงเดียวคือตอบอยางเดยีวเด็ดขาด 
        2.  วิภัชชพยากรณ        การแยกแยะตอบ 
        3.  ปฏิปุจฉาพยากรณ        การตอบโดยยอนถาม 
        4.  ฐปนะ                        การยั้งหรือหยุด พับปญหา ไมตอบ 
        [๑วิธีตอบ 4 อยางนี้แบงตามลักษณะของปญหา ดังน้ัน ปญหาจึงแบงไดเปน 4 ประเภทตรงกบัวิธี 
ตอบเหลานั้น จะยกตัวอยางปญหาตามท่ีแสดงไวในคัมภีรรุนหลังมาแสดงประกอบความเขาใจ ดงันี้] 
        1.  เอกังสพยากรณยีปญหา ปญหาท่ีควรตอบอยางดียวเด็ดขาด เชน ถามวา จักษุไมเท่ียง 
ใชไหม ? พึงตอบไดทีเดยีวแนนอนลงไปวา ใช         
        2.  วิภัชชพยากรณียปญหา ปญหาท่ีควรแยกแยะหรือจําแนกตอบ เชน ถามวา ส่ิงท่ีไมเท่ียง 
ไดแกจักษุใชไหม ? พึงแยกแยะตอบวา ไมเฉพาะจักษุเทานั้น แมโสตะ ฆานะ เปนตน ก็ไมเท่ียง 
        3.  ปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา ปญหาที่ควรตอบโดยยอนถาม เชน จักษุฉันใด โสตะก็ฉันนัน้ 
โสตะฉันใด จกัษุก็ฉันนั้น ใชไหม ? พึงยอนถามวา มุงความหมายแงใด ถาถามโดยหมายถึงแงใชดู 
หรือเห็น ก็ไมใช แตถามุงความหมางแงวาไมเท่ียง กใ็ช 
        4.  ฐปนียปญหา ปญหาที่พึงยับยั้ง หรือพับเสีย ไมควรตอบ เชน ถามวา ชีวะหรือสรีระคือ 
ส่ิงเดียวกัน ใชไหม ? พึงยับยัง้เสีย ไมตองตอบ 
{๑        ปญหา 4 มาใน ที.ปา.11/255/241; องฺ.ติก.20/507/253;  
องฺ.จตุกฺก.21/42/59; และอางถึงใน นิทฺ.อ.1/8; ตัวอยางอธิบายมาใน  



มิลินท.199 (ฉบับอักษรโรมัน หนา 144); ที.อ.2/219; องฺ.อ.2/243}  
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        ถาเปนเพยีงตัวอยางส้ันๆ งายๆ เพื่อความเขาใจเบ้ืองตน เม่ือวาโดยใจความ ปญหาแบบท่ี 1 
ไดแกปญหาซ่ึงไมมีแงท่ีจะตองช้ีแจงหรือไมมีเงื่อนงํา จึงตอบแนนอนลงไปอยางใดอยางหนึ่งไดทันที 
เชนอีกตวัอยางหนึ่งวา คนทุกคนตองตายใชไหม ? ก็ตอบไดทันทีวา ใช ปญหาแบบท่ี 2 ไดแกเร่ืองซ่ึง 
มีแงท่ีจะตองช้ีแจง โดยใชวิธีวิภัชชวาทแบบตางๆ ท่ีกลาวมาแลว ปญหาแบบท่ี 3 พึงยอนถามทําความ 
เขาใจกนักอนจึงตอบ หรือตอบดวยการยอนถาม หรือสอบถามไปตอบไป อาจใชประกอบไปกับการ 
ตอบแบบท่ี 2 คือควบกับวภิชัชพยากรณ ในบาลี พระพุทธเจาทรงใชวิธียอนถามบอยๆ และดวย 
การทรงยอนถามน้ันผูถามจะคอยๆ เขาใจส่ิงท่ีเขาถามไปเอง หรือชวยใหเขาตอบปญหาของเขาเองโดย 
พระองคเพียงทรงช้ีแนะแงคิดตอใหไมตองทรงตอบ สวนปญหาแบบท่ี 4 ซ่ึงควรยับยั้งไมตอบ ไดแก 
คถามเหลวไหลไรสาระจําพวกหนวดเตา เขากระตายบาง ปญหาท่ีเขายังไมพรอมท่ีจะเขาใจ จึงยบัยั้ง 
ไวกอน หันไปทําความเขาใจเร่ืองอ่ืนท่ีเปนการเตรียมพื้นของเขากอน แลวจึงคอยมาพดูกันใหม หรือให 
เขาเขาใจไดเองบาง ปญหาท่ีตั้งข้ึนมาไมถูก โดยคิดข้ึนจากความเขาใจผิด ไมตรงตามสภาวะหรือไมมีตัว 
[๑สภาวะอยางนั้นจริง]         เชนตัวอยางในบาลีมีผูถามวา ใครผัสสะ หรือผัสสะของใคร ใครเสวยอารมณ 
หรือเวทนาของใครเปนตน ซ่ึงไมอาจตอบตามท่ีเขาอยากฟงได จึงตองยบัยั้งหรือพับเสีย อาจช้ีแจง 
[๒เหตุผลในการไมตอบ]  [๓หรือใหเขาต้ังปญหาเสียใหมใหถูกตองตามสภาวะ] 
        ตอไปนี้ จะยกขอความในบาลีแหลงตางๆ มาแสดงตัวอยางแหงวภิัชชวาท 
        "สารีบุตร แมรูปท่ีรูไดดวยตา เราก็กลาวเปน 2 อยางคือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควรเสพ ก็มี คําท่ีวานี้ 
เรากลาว โดยอาศัยเหตุผลอะไร ? เม่ือเสพรูปท่ีรูไดดวยตาอยางใด อกุศลธรรมท้ังหลายยอมเจริญยิ่งข้ึน 
กุศลธรรมท้ังหลายยอมเสียหาย, รูปท่ีรูไดดวยตาอยางนี้ ไมควรเสพ; เม่ือเสพรูปท่ีรูไดดวยตาอยางใด 
อกุศลธรรมท้ังหลายยอมเสียหาย กุศลธรรมท้ังหลายยอมเจริญยิ่งข้ึน, รูปท่ีรูไดดวยตาอยางนี้ควรเสพ... 
        [๔"สารีบุตร แมเสียง...แมกล่ิน...แมรส...แมส่ิงตองกาย...แมธรรมท่ีรูไดดวยใจ เราก็กลาวเปน 
2 อยางคือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควรเสพ ก็มี..."] 
        "ภิกษุท้ังหลาย แมจีวร เราก็กลาวเปน 2 อยางคือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควรเสด ก็มี; คําท่ีวาดังนี้ เรา 
กลาวโดยอาศัยเหตุผลอะไร ? บรรดาจีวรเหลานั้น หากภกิษุทราบจวีรใดวา เม่ือเราเสพจีวรนี้ อกุศลธรรม 
ท้ังหลายยอมเจริญยิ่งข้ึน กุศลธรรมท้ังหลายยอมเสียหาย, จีวรอยางนี้ไมควรเสพ; บรรดาจีวรเหลานัน้ หาก 
ภิกษุทราบจีวรใดวา เม่ือเราเสพจีวรนี้ อกุศลธรรมท้ังหลายยอมเส่ือมหาย กุศลธรรมท้ีงหลายยอมเจริญ
ยิ่งข้ึน, 
จีวรอยางนี้ควรเสพ... 
{๑        ทานวา ความเหน็ความเขาใจท่ีทําใหตั้งคําถามประเภทนี้ เกดิจากอโยนิโสมนสิการ  
หรือจากปรโตโฆสะท่ีผิด (ดู องฺทสก.24/93/200; มิลินฺท.200; องฺ.อ.2/242)} 
{๒        เชน ม.ม.13/150-152/147-153; ส.สฬ.28/752-803/455-489} 



{๓        เชน ส.นิ.16/33-36/16-17; 139/72-74} 
{๔        ดู เสวติัพพาเสวิตัพพสูตร, ม.อ.14/198/145-233/165  
(กลาวถึงปจจยั 4 บุคคลและส่ิงอ่ืนๆ อีกหลายอยาง)}  
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         [๑"ภกิษท้ัุงหลาย แมบิณฑบาต...แมเสนาสนะ...แมหมูบานและชุมชน... 
แมทองถ่ินชนบท...แมบุคคล เราก็กลาวเปน 2 อยางคือ ท่ีควรเสพก็มีไมควรเสพก็มี..."] 
        "ภิกษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ เขาอยูอาศัยแดนปาแหงใดแหงหนึ่ง, เม่ือเธอ 
เขาอยูอาศัยแดนปานั้น สติท่ียังไมกํากบัอยู ก็ไมกํากับอยู จิตท่ียังไมตั้งม่ัน ก็ไมตั้งม่ัน,  
อาสวะท้ังหลายท่ียังไมหมดส้ินก็ไมถึงความหมดส้ินไป, ภาวะจิตปลอดโปรงจากเคร่ือง 
ผูกมัดอยางสูงสุดท่ียังไมไดบรรลุ เธอก็หาบรรลุไม, อีกท้ังส่ิงเกื้อหนนุชีวิต ท่ีบรรพชิต 
พึงเก็บรวบรวมได คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเคร่ืองหยูกยาท้ังหลาย ก็มีมาโดยยาก,  
ภิกษนุั้น พจิารณาเหน็ดังนี้...จะเปนกลางคืนก็ตาม กลางวันก็ตาม พึงหลีกไปเสียจาก 
แดนปานั้น ไมพึงอยู 
        "...เม่ืออยูอาศัยแดนปานั้น สติท่ียังไมกํากับอยู ก็ไมกํากับอยู จิตท่ียังไมตั้งม่ัน  
ก็ไมตั้งม่ัน อาสวะท่ียังไมหมดส้ิน ก็ไมถึงความหมดส้ินไป, ภาวะจิตปลอดโปรงจาก 
เคร่ืองผูกมัดอยางสูงสุดก็ยังไมไดบรรลุ เธอก็หาบรรลุไม, แตส่ิงเกื้อหนนุชีวิต... 
มีมาโดยไมยาก; ภิกษุนัน้ พจิารณาเหน็ดังนี้...ตรองตระหนักแลว พึงหลีกไปเสีย 
จากแดนปานัน้ ไมพึงอยู 
        "...เม่ืออยูอาศัยแดนปานั้น สติท่ียังไมกํากับอยู ก็กํากับอยู จิตท่ียังไมตั้งม่ัน ก็ตั้งม่ัน อาสวะท้ังหลาย 
ท่ียังไมหมดส้ิน ก็ถึงความหมดส้ินไป, ภาวะจติปลอดโปรงจากเคร่ืองผูกมัดอยางสูงสุด ท่ียังไมบรรลุ เธอ 
ก็คอยบรรลุ, แตส่ิงเกื้อหนุนชีวิต...มีมาโดยยาก; ภิกษุนัน้ พิจารณาเหน็ดังนีว้า...เราออกจากเรือนบวชเปน 
อนาคาริก มิใชเพราะเห็นแกจีวร มิใชเพราะเหน็แกบิณฑบาต มิใชเพราะเห็นแกเสนาสนะ มิใชเพราะเหน็ 
แกเคร่ืองหยูกยา ก็แตวา เม่ือเราอยูอาศัยแดนปานี้ สติท่ียังไมกํากับอยูก็กาํกับอยู จิตท่ียงัไมตั้งม่ัน ก็ตัง้ม่ัน 
...; ภิกษนุั้นครองตระหนักแลว พึงอยูในปานั้น ไมพึงหลีกไป 
        "...เม่ืออยูอาศัยแดนปานั้น สติท่ียังไมกํากับอยู ก็กํากับอยู จิตท่ียังไมตั้งม่ัน ก็ตั้งม่ัน อาสวะท้ังหลาย 
ท่ียังไมหมดส้ิน ก็ถึงความหมดส้ิน, ภาวะจติปลอดโปรงจากเคร่ืองผูกมัดอยางสูงสุด ท่ียังไมบรรลุ เธอก็ 
คอยบรรลุ, อีกทั้งส่ิงเกื้อหนนุชีวิต...ก็มีมาโดยไมยาก;  ิภกิษุนั้นพิจารณาเห็นดังนี้...พึงอยูในปานั้นแมจน 
ตลอดชีวิต [๒ไมพึงหลีกไป"] 
พระพุทธเจา:         อานนท ! ศีลวัตร การบําเพ็ญพรต พรหมจรรย การบําเรอส่ิงบูชา มีผลท้ังนั้นหรือ ? 
พระอานนท:         พระองคผูเจริญ ในขอนี้ จะตอบลงไปขางเดียวไมได 
พระพุทธเจา:         ถาอยางนัน้ จงจําแนก 
พระอานนท:         เม่ือเสพศีลวัตร การบําเพ็ญพรต พรหมจรรย การบําเรอส่ิงบูชา  อยางใด อกุศลธรรม 
{๑        องฺ.ทสก.24/54/106 (มีในเสวิตพัพาเสวิตัพพสูตรท่ีอางแลวดวย); มีคลายกันนี ้ 
แตอธิบายสวนท่ีเกี่ยวกับบุคคลในแงสําหรับพระภิกษยุืดยาวหนอย ใน องฺ.นวก.23/210/379 



(เคยอางในตอนวาดวยกัลยาณมิตร)} 
{๒        วนปตถสูตร, 12/234-242/212-219 (กลาวถึง คาม นิคม นคร ชนบท และบุคคลดวย 
ความทํานองเดียวกัน โดยเฉพาะตอนวาดวยบุคคล ความคลายกับ องฺ.นวก.23/210/379 ดวย; 
คําแปลในท่ีนีลั้ดขามไปบาง เพื่อไมใหเยิน่เยอ}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 777 
ท้ังหลายยอมเจริญยิ่งข้ึน กุศลธรรมท้ังหลายยอมเส่ือมหาย, ศีลวัตร การบําเพ็ญพรต พรหมจรรย การบวง- 
บําเรอ อยางนี้ ไมมีผล เม่ือเสพศีลวัตร การบําเพ็ญพรต พรหมจรรย การบําเรอส่ิงบูชา อยางใด อกุศล 
ธรรมท้ังหลายยอมเส่ือมหาย กุศลธรรมท้ังหลายยอมเจริญยิ่งข้ึน, ศีลวัตร การบําเพ็ญพรต พรหมจรรย การ 
บําเรอส่ิงบูชา อยางนี้มีผล 
        [๑ทานพระอานนทไดกราบทูลขอความนี้แลว พระบรมศาสดาทรงพอพระทัย] 
ปริพาชก:        นี่แนะทานคหบดี ทราบวา ทานพระสมณโคดม ทรงติเตียนตบะหมดทุกอยาง, ทรงคอนวา 
กลาวติดผูบําเพ็ญตบะท้ังหมด ผูเปนอยูครํ่าๆ โดยสวนเดียว ใชไหม ? 
วัชชิยมาหิตะ: ทานผูเจริญท้ังหลาย พระผูมีพระภาคเจา จะทรงติเตียนตบะหมดทุกอยาง ก็หาไม, จะทรง 
คอนวา กลาวติดผูบําเพญ็ตบะท้ังหมดผูเปนอยูครํ่าๆ โดยสวนเดยีว กห็ามิได, พระผูมีพระภาคทรงติเตียน 
ตบะท่ีควรติเตียน ทรงสรรเสริญตบะท่ีควรสรรเสริญ, พระผูมีพระภาคทรงเปนวภิัชชวาที ทรงติเตียนส่ิงท่ี 
ครติเตียน ทางสรรเสริญส่ิงท่ีควรสรรเสริญ ในเร่ืองนี้ พระผูมีพระภาคมิใชเปนเอกังสวาที ([๒ผูกลาวสวน 
เดียว)] 
สุภมาณพ:        ทานพระโคตมะผูเจริญ พราหมณท้ังหลายกลาวไวอยางนี้วา คฤหัสถเปนผูบําเพ็ญกศุล
ธรรม 
ท่ีเปนทางรอดพนใหสําเร็จได บรรพชิตหาใชเปนบําเพ็ญกุศลธรรมท่ีเปนทางรอดพนใหสําเร็จไดไม; ใน 
เร่ืองนี้ ทานพระโคตมะผูเจริญกลาวไวอยางไร ? 
พระพุทธเจา:        ดูกรมาณพ ในเร่ืองนี้เราเปนวภิัชชวาท เรามิใชเปนเอกังสวาท; เราไมสรรเสริญการ
ปฏิบัติ 
ผิด ไมวาของคฤหัสถ หรือของบรรพชิต, คฤหัสถก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ปฏิบัติผิดแลว เพราะการปฏิบัติ 
ผิดเปนสาเหตุ จึงเปนผูบําเพญ็กุศลธรรมท่ีเปนทางรอดพนใหสําเร็จไมได; เราสรรเสริญการปฏิบัติชอบ 
ไมวาของคฤหสัถ หรือของบรรพชิต, คฤหัสถก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ปฏิบัติชอบแลว เพราะการปฏิบัติชอบ 
เปนสาเหตุ จึงเปนผูยังกุศลธรรมท่ีเปนทางรอดพนใหสําเร็จได 
สุภมาณพ:        ทานพระโคตมะผูเจริญ พรามหณท้ังหลายกลาวไวอยางนี้วา การงานฝายฆราวาสนี้ เปน
เร่ือง 
ใหญ เปนกิจใหญ มีเร่ืองราวมาก มีการระดมแรงมาก จึงมีผลมาก, การงานฝายบรรพชานี้เปนเร่ืองเล็กนอย 
เปนกิจนอย มีเร่ืองราวนอย มีการระดมแรงนอย จึงมีผลนอย, ในเร่ืองนี ้ทานพระโคดมกลาวไวอยางไร ? 
พระพุทธเจา:        ดูกรมานพ แมในเร่ืองนี้ เราก็เปนวภิัชชวาท เรามิใชเอกังสวาท; การงานท่ีเปนเร่ืองใหญ 
{๑        องฺติก.20/518/289 (การบําเพ็ญพรต แปลจากควา ชีวิต, การบวงบําเรอ  
แปลจากคําวา อุปฏฐานสาระ; พึงตรวจสอบความหมายกบัอรรถกถาดวย).} 
{๒        องฺ.ทสก.24/94/204 (ตอมาวัชชิยมาหิตะ คหบดี ไดไปเฝาทูลความแดพระพุทธเจา  



พระองคไดตรัสอธิบายถึงตบะท่ีควรบําเพญ็และตบะท่ีไมควรบําเพ็ญ เปนตน โดยหลัก 
ความเจริญและความเส่ือมแหงกุศลและอกุศลธรรม คลายกับเร่ืองกอนๆ)}  
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เปนกิจใหญ มีเร่ืองราวมาก มีการระดมแรงมาก เม่ือไมสําเร็จ เปนส่ิงมีผลนอย ก็มี, การงานท่ีเปนเร่ืองใหญ 
เปนกิจใหญ มีเร่ืองราวมาก มีการระดมแรงมากเม่ือไมสําเร็จเปนส่ิงมีผลมากก็มี, การงานท่ีเปนเร่ือง
เล็กนอย 
เปนกิจนอยมีเร่ืองราวนอยมีการระดมแรงนอย เม่ือไมสําเร็จเปนส่ิงมีผลนอยก็มี, การงานท่ีเปนเร่ือง
เล็กนอย 
[๑เปนกิจนอย มีเร่ืองราวนอย มีการระดมแรงนอย เม่ือสําเร็จ เปนส่ิงมีผลมาก ก็มี"] 
ปริพาชก:        แนะทานสมิทธิ บุคคลทํากรรมประกอบดวยเจตนา ทางกาย ทางวาจา ทางใจแลวเขาเสวย 
อะไร ? 
พระสมิทธิ:         แนะทานโปตลิบุตร บุคคลทํากรรมประกอบดวยเจตนา ทางกาย ทางวาจา ทางใจแลว 
เขา 
ยอมไดเสวยทกุข 
        ตอมาพระพุทธเจาทรงทราบการสนทนาน้ี และตรัสวา 
        "อานนท ปญหาท่ีควรแยกแยะตอบ โมฆบุรุษสมิทธินี้ ตอบแกโปตลิบุตรปริพาชก แงเดยีวเสียแลว" 
        และตอมาตรัสอีกวา 
        "...อานนท เบ้ืองตนทีเดยีว โปตลิบุตรปริพาชก ถามถึงเวทนา 3, ถาโมฆบุรุษสมิทธินี้ถูกถามอยางนั้น 
แลว จะพึงตอบแกโปตลิบุตรปริพาชกนั้นวา: แนะทานโปตลิบุตร บุคคลทํากรรมประกอบดวยเจตนา ทาง 
กาย ทางวาจา ทางใจ ซ่ึงเปนท่ีตั้งแหงสุขเวทนา เขายอมเสวยสุข, บุคคลทํากรรมประกอบดวยเจตนา ทาง 
กาย ทางวาจา ทางใจ ซ่ึงเปนท่ีตั้งแหงทุกขเวทนา เขายอมเสวยทุกข, บุคคลทํากรรมประกอบดวยเจตนา  
ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ซ่ึงเปนท่ีตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา  เขายอมเสวยอทุกขมสุข (ไมทุกขไมสุข);  
[๒เม่ือตอบอยางนี้ โมฆบุรุษสมิทธิ ก็จะพึงตอบแกโปตลิบุตรปริพาชก โดยถูกตอง..."] 
        พระอานนทไปบิณฑบาต และไดเขาไปในบานของอุบาสิกา ช่ือมิคสาลา อุบาสิกานั้นไดกลาวกะ 
พระอานนทวา 
        "พระคุณเจาอานนทผูเจริญ ธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวนี้ จะพงึเขาใจอยางไรกัน ในกรณีท่ี 
บุคคลผูเปนพรหมจารี กับบุคคลผูไมเปนพรหมจารี ท้ังสองคน จักเปนผูมีคติเสมอกันในเบ้ืองหนา; ทาน 
ปุราณะบิดาของดิฉัน เปนพรหมจารี มีความประพฤติเหนิหาง วางเวนแลวจากเมถุน ซ่ึงเปนเร่ืองของ 
ชาวบาน, ทานบิดาของดิฉันนั้น ถึงแกกรรมแลว ผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา สัตวผูเปนสกทาคามี 
เขาถึงดุสิตกายแลว, ทานอิสิทัตตะ ผูเปนท่ีรักแหงทานบิดาของดิฉัน เปนผูสันโดษดวยภรรยาของตน  
ไมเปนพรหมจารี แมแตอิสิทัตตะนั้นก็ถึงแกกรรมแลว พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา  
สัตวผูเปนสกทาคามีเขาถึงดุสิตกายแลว, พระคุณเจาอานนทผูเจริญ ธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงแลวนี้จะพงึเขาใจอยางไร 



{๑        ม.ม.13/710-1/650-1 (ตอจากนี้ทรงอธิบายและยกตัวอยางการงาน 4 แบบนั้น;  
การงานฝายฆราวาส = ฆราวาสกรรมฐาน, การงานฝายบรรพชา = บรรพชากรรมฐาน)} 
{๒        ม.อุ.14/601-2/388}  
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กัน ในกรณีท่ีบุคคลผูเปนพรหมจารี กับบุคคลผูไมเปนพรหมจารี ท้ังสองคน จักเปนผูมีคติเสมอกัน 
ในเบ้ืองหนา" 
        พระอานนทรับทราบแลว ไมไดตอบวากระไร แตไดนําความไปกราบทูลพระพุทธเจา พระองค 
ทรงช้ีแจงวา ความเขาใจเร่ืองนี้ตองอาศัยความรูจักความแตกตางระหวางบุคคล (ปุริสปุคคลปโรปริยญาณ 
ญาณท่ีหยั่งรูความยิ่งและหยอนของแตละบุคคล) แลวตรัสแสดงตัวอยางบุคคล 6 จําพวก จัดเปน 3 คู 
และบุคคล 10 จําพวก จัดเปน 5 คู แตละคูมีคุณสมบัติบางอยางเสมอกนั โดยเฉพาะคุณสมบัติสวน 
เฉพาะตัวท่ีตรงกับผลซ่ึงจะพึงไดรับ พวกนักวดัคน ก็มาวัดกนัวา คนสองคนนั้นมีคุณสมบัติเหมือนกัน  
ทําไมคนหนึ่งไดรับผลดีกวาอีกคนหนึ่ง ซ่ึงการวัดเชนนั้นไมเปนผลดีแกผูชอบวัดเลย ในท่ีสุดทรงสรุปวา 
ปุราณะประกอบดวยศีลอยางใด [๑อิสิทัตตะก็ประกอบดวยศีลอยางนัน้ อิสิทัตตะประกอบดวยปญญา 
อยางใด ปุราณะก็ประกอบดวยปญญาอยางนั้น] 
        พระพุทธเจาตรัสจําแนกกามโภคี คือชาวบาน ออกเปน 10 ประเภท พรอมท้ังสวนดี สวนเสีย 
ของแตละประเภท มีใจความดังนี ้
กลุมท่ี 1         แสวงหาไมชอบธรรม 
        1.  พวกหนึ่งแสวงหาทรัพยโดยไมชอบธรรม, ไดทรัพยมาแลว ไมเล้ียงตนใหเปนสุข, ท้ังไมเผ่ือ 
แผแบงปน และไมใชทรัพยนั้นทําความดี - ควรตําหนิท้ัง 3 สถาน 
        2.  พวกหนึ่งแสวงหาทรัพยโดยไมชอบธรรม, ไดทรัพยแลว เล้ียงตนใหเปนสุข, แตไมเผ่ือแผ 
แบงปน และไมใชทรัพยนัน้ทําความดี - ควรตําหนิ 2 สถาน ควรชม 1 สถาน 
        3.  พวกหนึ่งแสวงหาทรัพยโดยไมชอบธรรม, ไดทรัพยมาแลว เล้ียงตนใหเปนสุข, ท้ังเผ่ือแผแบง 
ปนและใชทรัพยนั้นทําความดี - ควรตําหนิ 1 สถาน ควรชม 2 สถาน 
กลุมท่ี 2        แสวงหาชอบธรรมบาง ไมชอบธรรมบาง 
        4.  พวกหนึ่งแสวงหาทรัพยโดยชอบธรรมบาง ไมชอบธรรมบาง, ไดทรัพยมาแลว ไมเล้ียงตนให 
เปนสุข, ท้ังไมเผ่ือแผแบงปน และไมใชทรัพยนั้นทําความดี - ควรตําหนิ 3 สถาน ควรชม 1 สถาน 
        5.  พวกหนึ่งแสวงหาทรัพยโดยชอบธรรมบาง ไมชอบธรรมบาง, ไดทรัพยมาแลว เล้ียงตนใหเปน 
สุข, แตไมเผ่ือแผแบงปน และไมใชทรัพยนั้นทําความดี - ควรตําหนิ 2 สถาน ควรชม 2 สถาน 
        6.  พวกหนึ่งแสวงหาทรัพยโดยชอบธรรมบาง ไมชอบธรรมบาง, ไดทรัพยมาแลว เล้ียงตนใหเปน 
สุข, ท้ังเผ่ือแผแบงปน และใชทรัพยนั้นทําความดี - ควรตําหนิ 1 สถาน ควรชม 3 สถาน 
{๑        องฺ.ฉกกฺ.22/315/387; องฺ.ทสก.24/75/147}  
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กลุมท่ี 3        แสวงหาชอบธรรม 
        7.  พวกหนึ่งแสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม, ไดทรัพยแลว ไมเล้ียงตนใหเปนสุข, ท้ังไมเผ่ือแผ 
แบงปน และไมใชทรัพยนัน้ทําความดี - ควรตําหนิ 2 สถาน ควรชม 1 สถาน 
        8.  พวกหนึ่งแสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม, ไดทรัพยมาแลว เล้ียงตนใหเปนสุข, แตไมเผ่ือแผ 
แบงปน และไมใชทรัพยนัน้ทําความดี - ควรตําหนิ 1 สถาน ควรชม 2 สถาน 
        9.  พวกหนึ่งแสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม, ไดทรัพยมาแลว เล้ียงตนใหเปนสุข, ท้ังเผ่ือแผแบงปน 
และใชทรัพยนั้นทําความด,ี แตยังติดยังมัวเมาหมกมุน กนิใชทรัพยสมบัติโดยไมรูเทาทันเห็นโทษไมมี 
ปญญาท่ีจะทําตนใหเปนอิสระ เปนนายเหนือโภคทรัพย - ควรชม 3 สถาน ควรตําหนิ 1 สถาน 
พวกพิเศษ แสวงหาชอบธรรมและกินใชอยางมีสติสัมปชัญญะ มีจิตใจเปนอิสระ 
        10.  พวกหนึ่งแสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม, ไดทรัพยมาแลว เล้ียงตนใหเปนสุข, เผ่ือแผแบงปน 
และใชทรัพยนั้ทําความด,ี ไมลุมหลง ไมหมกมุนมัวเมา กินใชทรัพยสมบัติ โดยรูเทาทัน เห็นคุณโทษ 
ทางดีทางเสียของมัน มีปญญาทําตนใหเปนอิสระ เปนนายเหนือโภคทรัพย - เปนชาวบานชนิดท่ีเลิศ 
ประเสริฐ สูงสุด [๑ควรชมท้ัง 4 สถาน] 
        การจําแนกโดยวิภัชชวาทแบบนี้ ทําใหความคิดและการวนิิจฉัยเร่ืองราวตางๆ ชัดเจนตรงไปตรงมา 
ตามความเปนจริงและเทาความจริง จะไมเกิดความสับสนในเร่ืองตางๆ ตัวอยางงายๆ ในชีวิตประจําวัน 
อยางสามัญเชน คําพูดวา เขาเปนคนตรงไปตรงมา ชอบพูดขวานผาซาก โผงผาง พูดเพราะไมเปน 
ดูเหมือนจะเอาลักษณะตรงไปตรงมา มากลบเกล่ือนลักษณะโผงผาง พูดไมไพเราะ ถาจําแนกตามวิธี 
วิภัชชวาท ความเปนคนตรงเปนความดีของบุคคลผูนั้น สวนการพูดไมไพเราะ โผงผาง ก็เปนขอ 
บกพรองของเขา คนท่ีมีความดีในแงความตรงน้ี ก็ตองยอมรับความบกพรองของตนในแงคําพูดไม
ไพเราะ 
ไมตองเอาลักษณะท้ังสองมากลบเกล่ือนกนั เม่ือจะใหมีความดีครบถวน ก็ตองปรับปรุงตนเองในสวนท่ี 
ยังขาดยังพรองนั้น สวนคนท่ีพูดจาไพเราะ การพูดเพราะนั้นก็เปนความดีของเขาอยางหนึ่ง แตเขาจะ 
เปนตนตรงหรือไมก็อีกอยางหน่ึง ถาเขาตรง ก็เปนความดอีีกสวนหนึ่ง ถาไมตรง เขาก็บกพรองใน 
สวนนั้น หรือในแงท่ีเปนคนพูดจาไพเราะน้ัน จะเปนการพูดดวยเจตนาดีงาม หรือเกิดจากความตดิหลอก 
ลวง เลหกลอยางไร ก็เปนเร่ืองท่ีตองจําแนกกันในแงเจตนาท่ีเปนเหตุปจจัย แลวช้ีความจริงตามท่ีมัน 
เปนในแงนั้นๆ ไมมีการสับสนกัน หรือสมมติตอไปวาจะเลือกคนเอาไปทํางาน งานนั้นตองการคนพูด 
เพราะ หรือตองการคนพูดตรง ก็ตัดสินไปตามความตองการของงานนั้น ถางานนั้นใชคนพูดเพราะ ก็ 
เลือกคนพูดเพราะ (คนเลือกก็คงพยายามหาคนพูดเพราะท่ีมีความซ่ือสัตยดวย) คนตรงก็ไมตองมาอาง 
ความดีในดานความตรงของตน หรือถางานตองการความตรง คนจะพูดเพราะหรือไมเพราะไมสําคัญ 
{๑        ส.สฬ.18/631-643/408-415; องฺ.ทสก.24/91/188}  
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คนท่ีไมถูกเลือกก็ไมตองเอาความออนหวานนุมนวลของตนข้ึนมาใชเปนเหตุผลเก่ียวกับกรณนีั้น หรือถา 
จะพิจารณาความสัมพันธทางจิตวิทยาระหวางลักษณะ 2 ดานคือความตรง กับการพูดไมไพเราะ และ 
การพูดออนหวาน กับความมีเลหกล ก็วาใหชัดวาจะวิเคราะหในแงนัน้ๆ  ิธีวิภัชชวาทนี้จึงตรงไปตรงมา 
พอดีกับความจริง เปนกลางๆ ตามธรรมชาติแทๆ เปนแบบอยางสําหรับผูตองการพูดตรงไปตรงมาอยาง 
แทจริง 
        "ภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูอยูปา มี 5 ประเภท ดังนี;้ 5 ประเภทคืออะไร ? ไดแก [๑ผูท่ีอยูปาเพราะเปนผู 
โงเขลาเพราะงมงาย 1 ผูมีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงําจึงอยูปา 1 ผูอยูปาเพราะความ 
เสียจริต เพราะจิตฟุงซาน ผูอยูปาเพราะเห็นวาการอยูปานีพ้ระพุทธะท้ังหลาย พระพุทธสาวกท้ังหลาย 
สรรเสริญ 1 ผูอยูปา เพราะอาศัยความเปนผูมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความใฝสงัด  
ความพอใจเทาท่ีมี 1...บรรดาผูอยูปา 5 ประเภทเหลานี้ ผูท่ีอยูปาเพราะอาศัยความมักนอย  
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความใฝสงัด ความพอใจเทาท่ีมี นี้เปนอยางเลิศ ประเสริฐ นําหนา  
สูงสุด ดีเยี่ยม ในบรรดาผูอยูปาท้ัง 5 ประเภทเหลานี้..."] 
พระพุทธเจา:        ดูกรคหบดี ทานในตระกูล ทานยังใหอยูเหรือ ? 
ทารุกัมมิกะ:        ขาแตพระองคผูเจริญ ทานในตระกูล ขาพระองคยังใหอยู, ก็แล ทานนั้น  
ขาพระองคถวายในประดาทานพระภิกษุท้ังหลายชนิดทีเ่ปนผูอยูปา ถือบิณฑบาต ครองผาบังสุกุล 
ซ่ึงเปนพระอรหันตหรือเขาถึงอรหัตถมรรค 
พระพุทธเจา:  [๒ดกูรคหบดี ทานซ่ึงเปนคฤหัสถ...ยากจะรูไดถึงความขอนั้นวา ทานเหลานี้เปนพระ
อรหันต 
หรือวาทานเหลาน้ีเปนผูเขาถึงอรหัตตมรรค; ถึงจะเปนภกิษุอยูปา หากเปนผูฟุงซาน ลําพอง กวดัแกวง 
ปากมาก พูดพลอย สติเลอะลอย ไรสัมปชัญญะ จิตไมตั้งม่ัน จิตใจวุนวาย ปลอยอินทรีย, เธอก็เปนผูอัน 
ควรติเตียน โดยลักษณะขอนัน้; ถึงจะเปนภกิษุอยูปา หากเปนผูไมฟุงซาน ไมลําพอง ไมกวัดแกวง ไม 
ปากมาก ไมพดูพลอย มีสติกาํกับตัว มีสัมปชัญญะ มีจิตต้ังม่ัน จิตใจเปนหนึ่งเดียว สํารวมอินทรีย, เธอก็ 
เปนผูอันควรสรรเสริญโดยลักษณะขอนั้น; ถึงจะเปนภิกษุอยูชายเขตบาน หากเปนผูฟุงซาน ลําพอง 
กวัดแกวง ปากมาก พูดพลอย สติเลอะลอย ไรสัมปชัญญะ จิตไมตั้งม่ัน จิตไมวุนวาย ปลอยอินทรีย, เธอ 
ก็เปนผูอันควรติเตียน โดยลักษณะขอนั้น; ถึงเปนภกิษุอยูชายเขตบาน หากเปนผูไมฟุงซาน ไมลําพอง ไม 
กวัดแวง ไมปากมาก ไมพดูพลอย มีสติกํากับตัว มีสัมปชัญญะ มีจิตต้ังม่ัน จิตใจเปนหนึ่งเดียว สํารวม 
อินทรีย, เธอก็เปนผูอันควรสรรเสริญ โดยลักษณะขอนั้น; ถึงจะเปนภิกษถืุอบิณฑบาต...ถึงจะเปนภิกษุรับ 
นิมนต...ถึงจะเปนภิกษุครองผาบังสุกุล...ถึงจะเปนภิกษุครองจีวรท่ีคหบดีถวาย...(ก็เชนดียวกนั),  
ดูกรคหบดี เชิญทานใหทานในสงฆเถิด...] 
{๑. องฺ.ปฺจก.22/181-190/245-7 (ตรัสถึงภิกษุผูถือครองผาบังสุกุล ผูถืออยูรุกขมูล  



และผูถือธุดงคอ่ืนๆ อีกหลายขอในทํานองเดียวกัน)} 
{๒        องฺ.ฉกฺก.22/330/436}  
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        [๑"ภกิษท้ัุงหลาย ภกิษบุาป เปนผูเท่ียวไปรูปเดยีวอยางไร ? (กลาวคือ) ภกิษุบาป  
อยูอาศัยในชนบทชายแดนแตผูเดียว เธอเขาหาสกุลท้ังหลายในท่ีนัน้ ยอมไดลาภ,  
ภิกษุบาปเปนผูเท่ียวไปรูปเดียวอยางน้ีแล"] 
        [๒"นั่งผูเดียว นอนผูเดยีว เท่ียวไปผูเดียว ไมเกยีจคราน ฝกคนอยูผูเดียว พึงเปนผูยินดีในแดนปา"] 
        "(พราหมณผูบําเพ็ญตบะท้ังหลาย) สยบแกตณัหา ถูกศีลและวัตรมัดเอาไว บําเพญ็ตบะอันครํ่าตลอด 
เวลารอยป จิตของเขาก็หาหลุดพนโดยชอบไม เขายังมีทวงทีทราม หาไปถึงฝงไม 
        "ผูชอบถือตัว ยอมไมมีการฝกตน, ผูมีจิตไมตั้งม่ัน ยอมไมมีปรีชาแหงมุน,ี อยูผูเดียวในปา ประมาท 
เสีย ก็ขามฝงแหงแดนมัจจุราชไมได 
        [๓"ละมานะไดแลว มีจติต้ังม่ันเปนอันดี ใจงาม หลุดพนโดยประการท้ังปวง อยูผูเดียวในปา 
ไมประมาทผูนั้น จึงจะขามฝงแหงแดนมัจจุราชได"] 
        ภิกษุรูปหนึ่งมีช่ือวาเถระ เปนผูอยูเดียว และพูดสรรเสริญคุณแหงการอยูเดียว เธอเขาไปบิณฑบาต 
ในหมูบานองคเดียว กลับมาองคเดียว นั่งในท่ีลับอยูองคเดียว เดินจงกรมองคเดียว มีภกิษุหลายรูป 
กราบทูลเร่ืองของทานแดพระพุทธเจา พระองคจึงใหตรัสเรียกเธอมา ตรัสซักถาม ดังคําสนทนา 
ตอไปนี ้
พระพุทธเจา:        ดูกรเถระ ทราบวา เธอเปนผูอยูเดยีว และพูดสรรเสริญคุณแหงการอยูเดียว จริงหรือ ? 
ภิกษุช่ือเถระ:        จริงอยางนัน้ พระเจาขา 
พระพุทธเจา:        เธออยูเดียว และสรรเสริญคุณแหงการอยูเดยีวอยางไร ? 
ภิกษุช่ือเถระ:        ในเร่ืองนี้ ขาพระองคเขาไปบิณฑบาตในหมูบานองคเดียว กลับมาองคเดียว นั่งอยู 
ในท่ีลับองคเดยีว เดินจงกรมองคเดียว, ขาพระองคอยูเดยีว และพูดสรรเสริญคุณแหงการอยูเดยีวนีแ้ล 
พระพุทธเจา:        ดูกรเถระ นั่นก็เปนการอยูเดยีวไดอยู เรามิไดกลาววาไมเปน แตเธอจงฟงวิธีท่ี 
จะใหการอยูเดยีวของเธอเปนกิจบริบูรณ โดยพิสดารยิ่งกวานั้น จงมนสิการใหดี เราจักกลาว... 
        [๔ส่ิงท่ีเปนอดีต ก็ละไดแลว ส่ิงท่ีเปนอนาคต ก็งดไดแลว ความพอใจติดใครในการไดเปนตัวตน
ตางๆ 
ในปจจุบัน กก็าํจัดไดแลว, การอยูเดียว ยอมบริบูรณโดยพิสดารยิ่งกวานั้นได ดวยประการฉะน้ีแล...] 
พระมิคชาล:        พระองคผูเจริญ เรียกกนัวา ผูอยูเดยีว ผูอยูเดยีว ดังนี้ ดวยเหตุผลเพียงไรหนอ จึงจะ 
เปนผูอยูเดยีว และดวยเหตุผลเพียงไร จึงจะเปนผูอยูมีคูสอง 
{๑        องฺ.ปฺจก.22/103/147 (แยกออกมาจากขออ่ืนอีก 4 ขอ)} 
{๒        ขุ.ธ.25/31/55} 
{๓        ส.ส.15/130/40} 
{๔        ส.นิ.16/716/328 (การไดเปนตัวตนตางๆ แปลจาก อตฺตภาวปฏิลาภ)}  
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พระพุทธเจา:        ดูกรมิคชาล รูปท้ังหลายท่ีพึงรูดวยตา...เสียงท้ังหลาย...รสท้ังหลาย... 
ส่ิงตองกายท้ังหลาย...ธรรมท้ังหลายท่ีพึงรูดวยใจ ซ่ึงนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ  
เปนของเปรมปรีย กอบรดวยความเยายวน ชวนใหติดใจ มีอยู, หากภิกษุพรํ่าเพลิน  
พรํ่าบนถึง สยบอยูกับส่ิงนั้นๆ, เม่ือเธอพรํ่าเพลิน พรํ่าบนถึง สยบอยูกับมัน นันทิ  
(ความเริงใจหรือหื่นเหิม) ยอมเกิดข้ึน เม่ือมีนันทิก็มีความติดพัน เม่ือมีความติดพนั กมี็ 
สัญโญชน (หรือสังโยชนคือกิเลสท่ีผูกมัดใจ), ภิกษุผูติดพันอยุดวยนันทิและสัญโญชน  
เรียกวา อยูมีคูสอง; ภิกษุผูเปนอยูอยางนี้ ถึงจะไปเสพอาศยสนาสนะอันสงัดในราวปา 
แดนไพร ซ่ึงเงียบเสียง เงียบความอึกทึกวังเวง ควรแกการลับของมนุษย เหมาะแก 
การหลีกเรน กเ็รียกไดวา เปนผูอยูมีคูสองโดยแท, ขอนั้น เพราะเหตุไร ? ก็เพราะตัณหา 
เปนเพื่อนสองของเธอ ตัณหานั้น เธอยังละไมได เพราะฉะนั้น เธอจึงถูกเรียกวาเปนผูอยูมีคูสอง 
        [๑ดูกรมิคชาล รูปท้ังหลายท่ีพึงรุดวยตา...เสียงท้ังหลาย...กล่ินท้ังหลาย...รสท้ังหลาย... 
ส่ิงตองกายท้ังหลาย...ธรรมท้ังหลายท่ีพึงรูดวยใจ ซ่ึงนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ  
เปนของเปรมปรีย กอปรดวยความเยายวนชวนใหติดใจ มีอยู, หากภิกษุไมพรํ่าเพลิน  
ไมพรํ่าบนถึง ไมสยบอยูกับส่ิงนั้น, เม่ือเธอไมพรํ่าเพลิน ไมพรํ่าบนถึง ไมสยบอยูกับมัน  
นันทิยอมดับ เม่ือไมมีนันทิกไ็มมีความติดพัน เม่ือไมมีความติดพนั ก็ไมมีสัญโญชน,  
ภิกษุผูไมติดพนัดวยนนัทิและสัญโญชน เรียกวา ผูอยูเดยีว; ภิกษุผูเปนอยูอยางนี้  
ถึงอยูในเขตบาน ปะปนดวยภิกษุท้ังหลาย ภิกษณุี อุบาสก อุบาสิกา ราชา มหาอํามาตย  
เดียรถีย สาวกเดียรถียท้ังหลาย ก็เรียกไดวา เปนผูอยูเดยีว โดยแท, ขอนั้นเพราะเหตุไร ?  
ก็เพราะตัณหาท่ีเปนเพื่อนสองของเธอน้ัน เธอละไดแลว เพราะฉะนั้น เธอจึงเรียกไดวา เปนผูเดียว] 
        ภิกษุท้ังหลาย เหลาอัญเดียรถีย ปริพาชก ยอมบัญญัติความสงัดกิเลส (ปวิเวก) ไว 3 อยาง 
ดังนี;้ 3 อยางอะไรบาง ? คือความสงัดกิเลสเพราะจีวร ความสงัดกิเลสเพราะบิณฑบาต  
ความสงัดกิเลสเพราะเสนาสนะ 
        บรรดาความสงัดกิเลส 3 อยางนั้น ในขอความสงัดกเิลสเพราะจีวร (เคร่ืองนุงหม) เหลาอัญเดียรถีย 
ปริพาชก ยอมบัญญัติส่ิงตอไปนี้คือ นุงหมผาปานบาง นุงหมผาแกมกนับาง นุงหมผาหอศพบาง นุงหม 
ผาบังสุกุลบาง นุงหมผาเปลือกไมบาง นุงหมหนังสือบาง นุงหมหนังสือท้ังเล็บบาง นุงหมคากรองบาง 
นุงหมเปลือกปอกรองบาง นุงหมผลไมกรองบาง นุงหมผากัมพลทําดวยผมคนบาง นุงหมผากัมพลทําดวย 
ขนสัตวรายบาง นุงหมผาทําดวยขนปกนกเคาบาง... 
        ในขอควาสงัดกิเลสเพราะบิณฑบาต (อาหาร) เหลาอัญเดียรถียปริพาชก ยอมบัญญัติส่ิงตอไปนี้คือ 
เปนผูมีผักดองเปนภกัษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มี 
ยางเปนภกัษาบาง มีสาหรายเปนภกัษาบาง มีรําเปนภักษาบาง มีขางตัวเปนภักษาบาง มีกํานานเปนภกัษา



บาง 
มีหญาเปนภกัษาบาง มีมูลโคเปนภักษาบาง มีเผือกมันผลไมในปาเปนอาหาร กินผลไมท่ีหลนเอง ยังชีพ... 
{๑        ส.สฬ.18/66-67/43-45.}  
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        ในขอความสงัดกิเลสเพราะสนาสนะ (ท่ีอยูอาศัย) เหลาอัญเดียรถียปริพาชก  
ยอมบัญญัติส่ิงตอไปนี้คือ ปา โคนไม ปาชา ปาชัฏ ท่ีกลางแจง ลอมฟาง โรงลาน... 
        [๑ภกิษุท้ังหลาย สวนในธรรมวินัยนี้ ภิกษุมีความสงัดกิเลส 3 อยางตอไปนี;้ 3 อยางอะไรบาง (คือ) 
        1.  ภิกษเุปนผูมีศีล และควาทุศีลเปนส่ิงท่ีเธอละไดแลว เธอจึงเปนผูสงัดจากความทุศีลนั้น 
        2.  ภิกษเุปนผูมีสัมมาทิฏฐิ และมิจฉาทิฏฐิเปนส่ิงท่ีเธอละไดแลว เธอจึงเปนผูสงัดจากมิจฉาทิฏฐินั้น 
        3.  ภิกษเุปนพระขีณาสพ และอาสวะท้ังหลายเปนส่ิงท่ีเธอละไดแลว เธอจึงเปนผูสงัดจากยาสวะเหลา 
นั้น... ภกิษุนีเ้รียกวา เปนผูถึงยอด เปนผูถึงแกน บริสุทธ์ิ ดํารงม่ันอยูในแกนสาร...] 
        วิภัชชวาทตามบาลีท่ียกมาแสดงเปนตัวอยางในท่ีนี ้ใหขอคิดเพิ่มเติมอีกอยางหนึ่งดวยวา การลอก 
คัดตัดความส้ันๆ จากพระไตรปฎกมายืนยันทัศนะเกีย่วกับคําสอนของพระพุทธศาสนา บางคร้ังทําให 
ผูอานผูฟงมองเห็นคําสอนเพียงบางสวนบางแงท่ีไมสมบูรณ และทําใหเขาใจพระพุทธศาสนาอยางผิด 
พลาด ผูแสดงคําสอนของพระพุทธศาสนาจึงควรลอกคัดอางความดวยความระมัดระวัง รูจกัเลือกวา 
คําสอนอยางใดแสดงหลักท่ัวไปอยางกวาง ๆ ของพระพุทธศาสนา คําสอนอยางใดแสดงลักษณะคําสอน 
เฉพาะแงเฉพาะดานเฉพาะกรณี หรือมีเงื่อนไข ซ่ึงควรนาํมาแสดงหลายแงหลายดานใหเห็นครบถวน 
หรือช้ีแจงกรณีและเง่ือนไขท่ีเกี่ยวของใหผูอานผูฟงทราบดวย จะไดมองเห็นภาพของพระพุทธศาสนา 
อยางถูกตองตามเปนจริง 
        เม่ือไดกลาวถึงวิธีคิดท่ีเปนโยนิโสมนสิการมาครบจํานวนท่ีตั้งไวแลว ขอย้ําความเบ็ดเตล็ดบางอยาง 
ไวเพื่อเสริมความเขาใจอีกหนอย เทาท่ีกลาวมาจะเหน็ไดวา ถาตรวจดูข้ันตอนการทํางานของโยนิโสมนสิ- 
การ จะเห็นวาโยนิโสมนสิการทํางานท้ังสองชวง คือท้ังตอนรับรูอารมณ หรือประสบการณจาก 
ภายนอก และตอนคิดคนพิจารณาอารมณหรือเร่ืองราวที่เก็บเขามแลวในภายใน 
        ลักษณะที่พึงสังเกตอยางหนึ่งของการรับรูดวยโยนโิสมนสิการ คือการรับรูเพียงเพ่ือเปนความรู 
(ท่ีถูกตองตามเปนจริง) และเพื่อเปนขอมูลสําหรับสติจเอาไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตและทํากิจ 
ตางๆ ตอไป พูดอีกอยางหน่ึงวา รับรูไวเพื่อนําไปใชประโยชนทางสติปญญา ไมรับรูชนิดท่ีกลับผันแปร 
จากความรูไปเปนส่ิงกระทบกระท่ังติดคางเปรอะเปอนท่ีกอปญหาแกชีวิตจิตใจ รับรูโดยจิตใจไดความรู 
จากอารมณหรือประสบการณ ไมใชรับรูแลวจิตใจถูกอารมณหรือประสบการณครอบงําหรือลอพาหลง 
หายไปเสีย ซ่ึงแทนท่ีจะไดความรูกลับไดกเิลสและความทุกขมาแทน แมการคิดก็มีลักษณะทํานองเดียว 
กันนี้ ลักษณะอยางนี้คือความหมายสวนหนึ่งของการเปนอยูดวยปญญา อาจมีผูเสียดายวา ชีวิตท่ีเปนอยู 
ดวยปญญา ดจูะปราศจากอารมณ (อารมณตามความหมายอยางสมัยใหม) มีแตความแหงแลง ไรรสชาติ 
พึงช้ีแจงวา สําหรับปุถุชน การเปนอยูดวยอารมณคอยจะครอบงําคนอยูแลวตลอดเวลา โยนิโสมนสิการ 
มีแตจะมาชวยแบงเบาแกทุกขปญหาใหบรรเทาลง จึงไมตองหวงวาจะขาดอารมณ สวนสําหรับผูใช 
{๑        องฺ.ติก.20/533/310}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 785 
โยนิโสมนสิการสําเร็ตผลจนพนความเปนปุถุชนได กจ็ะมีคุณภาพทางอารมณใหมอยางบริสุทธ์ิเกิดข้ึน 
มาเดนชัด แทนสภาพอารมณอยางอ่ืนๆ กลาวคือเกิดคุณธรรมขอกรุณา ชวยสืบตอคุณคาทางดานความ 
งดงามออนโยนของชีวิตอยูตอไป พรอมท้ังคุณสมบัติเชน ความสดช่ืน ผองใส ปลอดโปรง เบิกบานใจ 
        มีขอควรสังเกตอีกอยางหนึ่งวา[๑ธรรมท่ีเปนบุพภาคแหงมัชฌิมาปฏิปทา 2 อยางคือ ปรโตโฆสะท่ีด ี
หรือกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ นี้ เปนจุดเช่ือมตอระหวางบุคคลกับโลกหรือสภาพแวดลอมภาย 
นอก กอนท่ีจะกาวเขาสูตัวมรรคท่ีเปนองคธรรมภายในเฉพาะตน กลาวคือ กัลยาณมิตร (ปรโตโฆสะท่ีดี) 
เปนท่ีเช่ือมใหบุคคลติดตอกับโลกอยางถูกตองโดยทางสังคม และโยนิโสมนสิการ เปนท่ีเช่ือมใหบุคคล 
ติดตอกับโลกอยางถูกตองโดยทางจิตใจของตนเอง อันไดแกทาทีแหงการรับรูและความคิดซ่ึงเปนทาที 
แหงปญญาหรือการมองตามเปนจริง ดังไดอธิบายมาแลว] 
        วิธีโยนิโสมนสิการเทาท่ีแสดงมาน้ี ไดนําเสนอดยพยายามรักษารูปรางตามท่ีปรากฏอยูในคัมภีร 
พุทธศาสนา ผูศึกษาไมพึงติดอยูเพยีงรูปแบบหรือถอยคํา แตพึงมุงจับเอาสาระเปนสําคัญ และควรย้ํา 
ไวดวยวา โยนโิสมนสิการนี้ เปนหลักธรรมภาคปฏิบัติท่ีใชประโยชนไดทุกเวลา มิใชจะตองรอไวใชตอ 
เม่ือมีเร่ืองท่ีจะเก็บเอาไปนั่งขบคิด หรือปฏิบัติไดตอเม่ือปลีกตัวออกไปนั่งพิจารณา แตพึงใชแทรกอยูใน 
การดําเนินชีวติประจําวนัท่ีเปนไปอยูทุกท่ีทุกเวลานี้เองเร่ิมแตการวางใจ วางทาทีตอบุคคลและส่ิง 
ท้ังหลายท่ีเกีย่วของ การตั้งแนวความคิด หรือการดินกระแสความคิด การทําใจ การคิด การพิจารณา 
เม่ือรับรูประสบการณอยางใดอยางหนึ่ง ในทางท่ีจะไมเกิดทุกข ไมกอปญหา ไมใหมีโทษ แตใหเปนไป 
เพื่อประโยชนสุขท้ังแกตนและบุคคลอ่ืน เพื่อความเจริญงอกงามแหงปญญาและกุศลธรรม เพื่อเสริม 
สรางนิสัยและคุณลักษณะท่ีดี เพื่อความรูตามเปนจริง เพือ่ฝกอบรมตนในแนวทางท่ีนําไปสูความหลุดพน 
เปนอิสระ 
        เด็กเล็กคนหนึ่งของครอบครัวมีฐานะดี นั่งรถยนตไปกับคุณพอคุณแมผานไป ณ ท่ีแหงหนึ่ง 
เห็นเด็กเล็กยากจนหลายคนนุงหมเส้ือหาเกาขาดรุงร่ิงอยุตามขางทาง เด็กเล็กในรถยนตสนใจเพราะเหน็ 
ความแตกตางระหวางตนกับเด็กขางถนนเหลานั้น คุณพอคุณแมสังเกตรู จึงพูดวา "นั่นเจาพวกเด็ก 
สกปรก ลูกอยาไปดูมัน" ในกรณีนี้คุณพอคุณแมทําหนาท่ีเหมือนดังปาปมิตร ช้ีแนะใหเด็กต้ังความคิดท่ี 
เปนอโยนิโสมนสิการ เราใหกดิอกุศลธรรม เชนความรูสึกรังเกียจดูถูกเหยียดหยาม เปนตน และความ 
รูสึกนี้อาจกลายเปนทัศนคติของเด็กนั้นตอคนท่ียากจน ตลอดจนความโนมเอียงท่ีจะมีทาทีเชนนั้นตอ 
เพื่อนมนษุยท้ังหลายโดยท่ัวไป แตในกรณอียางเดยีวกันนั้น คุณพอคุณแมอีกรายหน่ึงบอกเด็กวา "เด็กๆ 
นี้นาสงสาร พอแมเขายากจน จึงไมมีเส้ือผาดีๆ ใส เราควรเผ่ือแผชวยเหลือเขา" ในกรณีนี้ คุณพอ 
คุณแมทําหนาท่ีอยางกัลยาณมิตร ช้ีแนะใหด็กตั้งความคิดท่ีเปนโยนิโสมนสิการ เราใหเกิดกุศลธรรม 
{๑        จบความท่ีเขียนใหมแทนตนฉบับซ่ึงไดหายไป (ขณะเขียนความตอนนี้ ไมมีตนฉับสวนอ่ืนอยูดวย  
สําหรับเทียบเคียง หรือตรวจสอบ ดังน้ัน หากมีเนื้อความซํ้ากัน พึงอนญุาตดวย)}  
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เชนความรูสึกเมตตากรุณาและความเสียสละ เปนตน และความรูสึกเชนนั้นอาจกลายเปนทัศนคติของ 
เด็กนัน้ตอคนยากจนและเพือ่นมนุษยโดยทั่วไป แมในเร่ืองอ่ืนๆ เชนการรับฟงขาวสารทางส่ือมวลชน 
เม่ือมีขาวดี ขาวราย เหตุการณสรางสรรคหรือทําลายหรือกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ทาทีและถอยคําท่ีผูใหญ 
แสดงออกตอส่ิงเหลานั้น มักมีผลตอการต้ังแนวความคิดของเด็ก ถาผูใหญรูเขาใจแลวช้ีแนะแนวความ 
คิดท่ีถูกตองใหมองตามเปนจริงหรือมองในแงท่ีจะเกดิกศุลธรรมแลว ก็จะเปนผลดีตอความเจริญงอกงาม 
ของเด็ก แมแตอาหารที่รับประทาน เส้ือผา หนังสือเรียน ถนนหนทาง ผูคนที่พบเห็นในระหวาง และ 
โรงเรียนเปนตน ลวนเปนท่ีสําหรับวางใจและต้ังแนวความคิดท่ีเปนกุศลหรืออกุศลไดท้ังส้ิน การหลอ 
หลอมทัศนคติและคานิยมตางๆ ของเด็ก เกดิข้ึนไดมากจากโยนิโสมนสิการ และอโยนิโสมนสิการ 
ท่ีช้ีแนะโดยกลัยาณมิตรหรือปาปมิตรอยางนี้ จึงควรถือเปนเร่ืองสําคัญ สวนในผูใหญเม่ือเขาใจ 
หลักการนีแ้ลวอาจใชโยนิโสมนสิการแกไดแมแตทัศนคติและจิตนิสัยไมดีท่ีเคยใชโยนิโสมนสิการ 
สรางจนชินมาเปนเวลานาน พึงสังเกตดวยวา แมในเร่ืองราวกรณีเดียวกัน และใชโยนิโสมนสิการดวยกัน 
แตโยนิโสมนสิการก็อาจตางกันไดเปนคนละอยางคนละระดับ ยกตัวอยางในระดับท่ีเรียกวาสมถะและ 
วิปสสนา เชน นาย ก. เห็นหนาหญิงสาวสวยหนึ่ง แตแทนท่ีจะเห็นเปนใบหนาท่ีสวยงาม เขากลับมอง 
เห็นเปนแผนผิวหนังพรอมท้ังผมขนเปนตนท่ีปฏิกูลดวยเหง่ือมันและฝุนละอองเปนตน มีกระดูกและ 
เลือดเนื้ออยูเบ้ืงหลัง ไมทําใหเกิดความคิดใจใฝรัก โยนิโสมนสิการในกรณีนี้เรียกวาเปนสมถะ (แง 
ปฏิกูลมนสิการ) เพราะไดความรูสึกวาเปนปฏิกูลมาระงับราคะทําใหใจสงบอยูได นาย ข. เหน็หนา 
หญิงสาวสวยคนเดียวกนันัน้ แตมองเห็นเปนเยาวชนคนหนึ่งท่ีควรเอาใจใสดแูลใหเจริญงอกงาม เกิด 
ความรูสึกเมตตานึกเหมือนนองหรือลูกหลาน กรณีนีก้็เปนโยนิโสมนสิการตามแนวสมถะ (แงเมตตา 
พรหมวหิาร) เพราะทําใหจิตใจสงบเยือกเยน็เปนกุศล นางสาว ก. เหน็หนาหญิงสาวสวยคนเดียวกนันั้น 
มองเห็นไปวาหญิงนั้นสวยเกินหนาตน เกดิความรูสึกริษยาและชักจะชังหนา กรณีนี้เปนโยนิโสมนสิการ 
เพราะคิดปลุกเราอกุศลธรรมข้ึนมาบีบค้ันใจกอทุกขทรมานตนเอง สวนนาย จ.เหน็หนาหญิงสาวสวยคร 
เดียวกันนั้น แตมองเห็นเปนท่ีประชุมแหงองคอวัยวะท่ีเกิดจากธาตุตางๆ มาประกอบกันเขา รวมสมมติ 
เรียกกนัวาหนาคนช่ือนั้น เปนเพียงรูปธรรมท่ีเปนไปตามเหตุปจจยั ไมดีไมช่ัว ไมใชสวย ไมใชนาเกลียด 
อะไรท้ังนั้น กรณีนี้เปนโยนโิสมนสิการแนววิปสสนา [๑เพราะมองตามสภาวะหรือมองตามท่ีเปนจริง] 
กรณีอ่ืนๆ ก็พงึเขาใจตามแนวน้ี 
        ตามนัยท่ีกลาวมา เม่ือพดูเชิงวิชาการในแงการทําหนาท่ี วิธีโยนิโสมนสิการท้ังหมดสามารถสรุปลง 
ไดเปน 2 ประเภทใหญคือ 
{๑        เทียบ วิสุทธิ.2/20 (พงึสังเกตกันสับสนวา คนบําเพ็ญกรรมฐานบางอยางท่ีมองเห็นคน 
หรืออะไรๆ เปนอสุภะเปนปฏิกูล ไมสวยไมงาม เรียกวายังอยูเพียงข้ันสมถะ ยังมองไปตาม 
สมมติบัญญัติ เพียงแตถือเอาสมมติแงท่ีจะมาใชแกกิเลสของตนได สวนวิปสสนามองเห็น 



ตามสภาวะแทๆ  ตรงตามท่ีส่ิงท้ังหลายมันเปนของมัน ตามเหตุปจจยัเรียกวาตามเปนจริง 
เพราะตามความจริง ส่ิงท้ังหลายไมมีงานไมงาม ไมมีสาย ไมมีนาเกลียด)}  
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        1.  โยนิโสมนสิการแบบปลุกปญญา มุงใหเกดิความรูแจงตามสภาวะ เนนท่ีการขจัดอวิชชา  
เปนฝายวิปสสนา มีลักษณะเปนการสองสวางทําลายความมืด หรือชําระลางส่ิงสปรก ใหผล 
ไมจํากัดกาลหรือเด็ดขาด นําไปสูโลกุตรสัมมาทิฏฐิ 
        2.  โยนิโสมนสิการแบบสรางเสริมคุณภาพจิต มุงปลุกเรากุศลธรรมอ่ืนๆ เนนท่ีการสกัดหรือขม 
ตัณหา เปนฝายสมถะ มีลักษณะเปนการเสริมสรางพลังหรือปริมาณฝายดีข้ึนมากดขมทับหรือบังฝาย 
ช่ัวไว ใหผลข้ึนกับกาล ช่ัวคราว หรือเปนเคร่ืองตระเตรียมหนุนเสริมความพรอมและสรางนิสัย นําไปสู 
โลกียสัมมาทิฏฐิ 
 
เตรียมเขาสูมัชฌิมาปฏิปทา 
        กลาวโดยสรุป สําหรับคนท่ัวไป ผูมีปญญายังไมแกกลา ยังตองอาศัยการแนะนําชักจูงจากผูอ่ืน 
การเจริญปญญา นับวาเร่ิมตนจากองคประกอบภายนอก คือ ความมีกลัยาณมิตร สําหรับใหเกิดศรัทธา 
(ความม่ันใจดวยเหตุผลท่ีไดพิจารณาเห็นจริงแลว) กอน [๑จากนัน้ จึงกาวมาถึงข้ันองคประกอบภายใน 
เร่ิมแตนําความเขาใจตามแนวศรัทธาไปเปนพื้นฐานในการใชความคิดอยางอิสระ ดวยโยนิโสมนสิการ  
เปนตนไป ทําใหเกดิสัมมาทิฏฐิและทําใหปญญาเจริญยิ่งข้ึน จนกลายเปนญาณทัสสนะ คือการรูการ 
เห็นประจักษในท่ีสุด] 
        เนื่องดวยศรัทธา เปนองคธรรมสําคัญมาก ซ่ึงเม่ือเปนศรัทธาท่ีถูกตองและใชถูกตอง ก็จะ 
เช่ือมตอเขากบัโยนิโสมนสิการ นําใหเกิดปญญาท่ีเปนสัมมาทิฏฐิ จึงขอสรุปเร่ืองศรัทธาในแง 
ท่ีเกี่ยวกับการใชประโยชนไวอีกคร้ังหนึ่ง 
        1.  ในข้ันศีล ศรัทธาเปนหลักยดึชวยคุมศีลไว โดยเหนี่ยวร้ังจากความช่ัวและทําใหม่ันคงในสุจริต 
        ศรัทธาเพื่อการนี้ แมไมมีความคิดเหตุผลคือไมประกอบดวยปญญาก็ใชได และปรากฏบอยๆ 
        วาศรัทธาแบบเช่ือดิ่งโดยไมคิดเหตผลนั้น ใชประโยชนในข้ันศีลดกีวาศรัทธาท่ีมีการใชปญญา 
        ดวยซํ้า 
        2.  ในข้ันสมาธิ ศรัทธาชวยใหเกิดสมาธิได ท้ังในแงท่ีทําใหเกิดปตสุิขแลวทําใหจติใจสงบม่ันคง 
        และในแงท่ีทําใหเกิดความเพียรพยายาม แกลวกลา ไมหวัน่กลัว จติใจเกดิความเขมแข็งม่ันคง 
{๑        ผูท่ีจะชวยแนะความรูคิดแกผูอ่ืน อาจถือโยนิโสมนสิการ 3 อยางตอไปนี้ เปนหลักพ้ืนฐาน 
สําหรับตรวจสอบพ้ืนเพทางดานภูมิปญญาหรือความรูคิดของบุคคล คือ 
        1.  การคิดแบบปจจยาการ คือ ดูวา เขามีความคิดเปนเหตุเปนผล รูจักคิดเหตุผล หรือ 
เปนคนมีเหตุผล รูจักสืบคนเหตุ ปจจยั หรือไม 
        2.  การคิดแบบวภิัชชวาท คือ ดูวา เขารูจักมองส่ิงท้ังหลาย หรือเร่ืองราวตางๆ ไดหลายแง 
หลายมุมรูจักแยกแยะแงดานตางๆ ท่ีอาจเปนไปได ไมมองแงเดยีว ไมคิดคลุมเครือ ดังนี้หรือไม 



        3.  การคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ คือ ดูวา เขาพูดฟงหรืออานอะไร สามารถจับหลักจับ 
ประเด็นหรือแกนของเร่ือง (ธรรม) และเขาใจความหมาย ความมุงหมาย หรือคุณคา ประโยชน 
หรือแนวท่ีจะกระจายขยายความของเร่ืองนั้นๆ (อรรถ) หรือไม}  
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        แนวแน ศรัทธาเพื่อการนี้ แมเปนแบบเช่ือดิ่งโดยไมใชความคิดเหตุผล ก็ใชไดเชนเดียวกนั 
        ในกรณีท่ีเปนศรัทธาแบบเช่ือดิ่งโดยไมยอมคิดเหตุผล แมจะใชงานไดผลท้ังสองระดับ แต 
        มีผลเสียท่ีทําใหจิตใจคับแคบ ไมยอมรับฟงผูอ่ืน และบางทีถึงกับเปนเหตุใหเกิดการบีบบังคับ 
        เบียดเบียนคนอ่ืนพวกอ่ืน เพราะเหตุแหงความเช่ือนัน้ และท่ีสําคัญในเร่ืองนี้คือไมเกื้อหนุน 
        แกการเจริญปญญา 
3.   ในข้ันปญญา ศรัทธาชวยใหเกิดปญญา เร่ิมแตโลกียสัมมาทิฏฐิเปนเบ้ืองแรก เหนือกวานั้นไป 
        ศรัทธาเช่ือมตอกับโยนิโสมนสิการใน 2 ลักษณะคือ อยางแรก เปนชองทางใหกลัยาณมิตร 
        สามารถช้ีแนะความรูจกัคิดกคือกระตุนใหคนผูนั้นเร่ิมใชโยนิโสมนสิการ (มิฉะนั้นอาจไมยอมเปด 
        รับการช้ีแนะหรือการกระตุนเลย) อยางท่ีสอง ศรัทธาชวยเตรียมพื้นหรือแนวของเร่ืองท่ีจะ 
        พิจารณาบางอยางไวสําหรับใหโยนิโสมนสิการนําไปคิดอยางอิสระตอไป ศรัทธาเพื่อการนี ้
        เห็นชัดอยูในตวัแลววา ตองเปนศรัทธาท่ีมีการใชปญญา และเปนศรัทธาท่ีตองการในท่ีนี ้
        เพื่อความมั่นใจท่ีจะใหศรัทธาเกื้อหนนุแกปญญาโดยทางโยนิโสมนสิการ เห็นควรสรุปวิธีปฏิบัติ 
ตอศรัทธาไวดงันี้ 
        1) [๑มีศรัทธาท่ีมีเหตุผล หรือมีความเช่ือท่ีประกอบดวยการคิดเหตุผล คือไมใชศรัทธาประเภท 
บังคับใหเชื่อ หรือเปนขอท่ีตองยอมรับตามท่ีกําหนดไวตายตัว หรือตองถือตามไปโดยไมเปดโอกาสใหคิด 
หาเหตุผล ไมใชความเช่ือชนดิท่ีกีดกนัหามความคิด บีบกดความคิดหรือท่ีทําใหไมยอมรับฟงใคร แต 
เปนความเช่ือท่ีสนับสนุนการคิดเหตุผล เกื้อหนุนแกการเจริญปญญาตอๆ ไป] 
        2)        มีทาทีแบบสัจจานุรักษ หรือรักสัจจะ คือซ่ือตรงตอสัจจะ และแสดงศรัทธาตรงตามสภาพท่ี 
เปนจริงกลาวคือ เม่ือตนเช่ืออยางไร ก็มีสิทธิกลาววาขาพเจามีความเช่ือวาอยางนัน้ๆ หรือเช่ือวาเปน 
อยางนั้นๆ แตไมเอาศรัทธาของตนเปนเคร่ืองตัดสินสัจจะ คือไมกาวขามเขตไปวา ความจริงตองเปน 
อยางท่ีขาพเจาเช่ือ หรือเอาส่ิงท่ีเปนเพยีงความเช่ือไปกลาววาเปนความจริง เชน แทนท่ีจะพูดวา 
ขาพเจาเช่ือวาส่ิงนั้นเร่ืองนั้นเปนอยางนัน้ๆ กลับพูดวา ส่ิงนั้นเร่ืองนั้นเปนอยางนัน้ๆ 
        3)        ใชศรัทธาหรือส่ิงท่ีเช่ือนั้นเปนพื้นสําหรับโยนิโสมนสิการการคิดพิจารณาใหเกิดปญญาตอไป 
พูด 
อีกนัยหนึ่งวา ศรัทธาไมใชส่ิงจบส้ินในตัว มิใชศรัทธาเพื่อศรัทธา แตศรัทธาเปนเคร่ืองมือหรือบันได 
กาวสูจุดหมายที่สูงข้ึนไปกวา กลาวคือ ศรัทธาเพื่อปญญา 
        เทาท่ีกลาวมานี้ กเ็ปนอันเขากับลําดับข้ันของการเจริญปญญาท่ีเคยแสดงไวแลว คือ 
        เสวนาสัตบุรุษ-->สดับสัทธรรม-->โยนิโสมนสิการ ฯลฯ 
        ตอจากโยนิโสมนสิการ ก็คือการเกิดข้ึนแกงสัมมาทิฏฐิ เม่ือถึงสัมมาทิฏฐิก็เปนอันกาวเขาสูองค 
ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาตอไป. 



{๑        พึงแยกระหวาง ศรัทธาชนิดท่ีคิดเหตุผลเห็นสมจริงแลวจึงเช่ือ  
กับศรัทธาชนิดเช่ือกอนแลวคิดทําใหมีเหตผุล}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 789 
                                                        พระรัตนตรัย 
                                                ในฐานะเคร่ืองนําเขาสูมรรค 
                                        และเปนท่ีรวมของการปฏิบัติตามมรรค 
        หลักยึดเหน่ียวเบ้ืองตนของชาวพุทธ คือพระรัตนตรัย อันไดแกพระพุทธเจา พระธรรม และ 
พระสงฆ ตามปกติจึงถือเอาสรณคมน คือการถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ วาเปนเคร่ืองหมายของการ 
เปนพุทธศาสนิกชน และความเปนอุบาสกอุบาสิกา แมแตพระโสดาบัน ก็มีคุณสมบัติอยางหนึ่งวา  
เปนผูมีศรัทธาต้ังม่ันไมหวั่นไหวในพระรัตนตรัย จึงเปนขอท่ีนาศึกษาวา ความเคารพนับถือ 
พระรัตนตรัยเปนขอปฏิบัติ ณ สวนใด อยูท่ีจุดไหน ในการดําเนินตามมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทา 
        ความเคารพนับถือพระรัตนตรัย ท่ีแสดงออกดวยสรณคมนสําหรับคนท่ัวไป ก็ดี มีความศรัทธา 
ตั้งม่ันไมหวั่นไหวในพระรัตนตรัย ของพระโสดาบัน ก็ด ีเปนเคร่ืองแสดงใหเห็นชัดอยูแลววา คุณธรรม 
ท่ีเดนสําหรับพุทธศาสนิกชนในระดับเบ้ืองตนนี้ท้ังหมด ไดแกศรัทธา เม่ือพิจารณาในระบบแหง 
มัชฌิมาปฏิปทาเทาท่ีอธิบายมาแลว จะเหน็ไดวาศรัทธาอยู ณ สวนบุพภาคแหงมัชฌิมาปฏิปทา โดย 
เฉพาะเปนตัวเช่ือมบุคคลกับกัลยาณมิตรหรือปรโตโฆสะท่ีดี และมุงท่ีจะใหโยงไปสูโยนิโสมนสิการ 
โดยมีสาระสําคัญวาใหเปนศรัทธาท่ีนําไปสูปญญา คือ ชวยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนองคมรรคขอแรก 
นําเขาสูตัวมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาตอไป หลักนี้ แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางพระรัตนตรัยกับ 
การดําเนินตามมัชฌิมาปฏิปทา ในฐานะท่ีศรัทธาในพระรัตนตรัย เปนเคร่ืองนําเขาสูมรรค นับวา 
ชัดเจนพอสมควรอยูแลว แตเพื่อใหหนกัแนนข้ึน ควรพิจารณาตามหลักองคคุณของพระโสดาบัน  
(โสตาปตติยังคะ)หรือธรรมท่ีเปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญา (ปญญาวุฒิธรรม) 4 ประการดวย คือ 
        1.  สัปปุริสสังเสวะ        การเสวนาสัตบุรุษ การคบหาคนดี 
        2.  สัทธรรมสวนะ        การสดับสัทะรรม การฟงหรือเรียนรูธรรมท่ีถูกแท 
        3.  โยนิโสมนสิการ        การทําในใจโดยแยบคาย การใชความคิดถูกวิธี การรูจกัคิด 
        4.  ธรรมานุธรรมปฏิบัติ การปฏิบัติธรรมยอยคลอยแกธรรมใหญ การปฏิบัติธรรมถูกหลัก 
        ความจริงธรรมหมวดนี,้ มีช่ือเรียกอีกอยาง เฉพาะอยางยิ่ง ช่ือวาธรรมท่ีเปนไปเพื่อประจักษ 
แจงดสตาปตติผล จนถึงอรหัตตผล ดังพุทธพจนวา 
        [๑"ภกิษท้ัุงหลาย ธรรม 4 อยางเหลานี้ เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไป เพือ่ประจักษแจง 
โสดาปตติผล...เพื่อประจกัษแจงสกทาคามิผล...เพื่อประจกัษแจงอนาคามิผล...เพื่อประจักษแจง
อรหัตตผล; 
4 อยางอะไรบาง ? ไดแก สัปปุริสสังเสวะ สัทธรรมสวนะ โยนิโสมนสิการ ธรรมานุธรรมปฏิบัติ..."] 
{๑        ส.ม.19/1634-7/516-7; ท่ีเรียกโสตาปตติยังคะ เชน ส.ม.19/1429/434,  
ท่ีเรียกปญญาวฒุิธรรม เชน ส.ม.19/1639/517; องฺ.จตุกฺก.21/248/332 (เคยอาง)}  
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        [๑การเสวนาสัตบุรุษ กคื็อการมีกัลยาณมิตร สัตบุรุษ และกัลยาณมิตรอยางสูงสุด ก็คือพระพุทธเจา] 
การเสวนาสัตบุรุษ  หรือการมีกัลยาณมิตร นําไปสูปรโตโฆสะท่ีดี คือ การไดสดับหรือเรียนรูสัทธรรม 
อันไดแก หลักความจริงและความดีงามท่ีแท เรียกงายๆ วาพระธรรม โยนิโสมนสิการตอพระธรรมและ 
ตามพระธรรมนั้น ทําใหเกดิกุศลธรรมและปญญาท่ีเขาใจส่ิงท้ังหลายถูกตองตามเปนจริง พรอมท้ังทํา 
ใหปฏิบัติธรรมถูกตองตามหลักตามความมุงหมาย เม่ือปฏิบัติถูกหลัก ก็ทําใหบรรลุผล คือประจักษแจง 
โสตาปตติผลเปน ตลอดจนถึงอรหัตตผล ผูท่ีปฏิบัติเพื่อบรรลุโสตาปตติผลข้ึนไป จนถึงผูบรรลุ 
อรหัตตผล คือพระอรหันต เปนสมาชิกท้ังหลายผูประกอบกันเขาเปนชุมชนพุทธแท เรียกวาสาวกสงฆ 
หรืออริยสงฆ ซ่ึงจัดเปนสงฆหรือพระสงฆในพระรัตนตรัย โดยนัยนี้ เม่ือพิจารณากจิท่ีชาวพุทธพึง 
ปฏิบัติตอพระรัตนตรัย ในการดําเนินตามมัชฌิมาปฏิปทา ก็มองเห็นไดชัดวา เบ้ืองแรกรับเอาพระพุทธเจา 
เปนกัลยาณมิตร แลวสดับเลาเรียนธรรมคําสอนของพระองค จากนัน้ปฏิบัติตอธรรมดวยโยนิโสมนสิการ 
รวมครบ 2 ข้ันตอนเบ้ืองตนท่ีเรียกวาบุพภาคแหงมัชฌิมาปฏิปทาเปนปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ เกิดความ 
เห็นความเขาใจถูกตองตามเปนจริง จึงปฏิบัติธรรมนั้นตอไปอยางถูกหลัก เปน[๒ธรรมานุธรรมปฏิบัติคือ 
ดําเนินในตัวมรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทา] จนสําเร็จไดรับอริยผล เปนอริยบุคคลแลว รวมเปนสมาชิก 
แหงพระสงฆ และในฐานะเปนอริยบุคคลในสงฆนั้น กส็ามารถชวยเหลือผูอ่ืน ทําหนาท่ีเปนกัลยาณมิตร 
ระดับรองลงมาจากพระพุทธเจาตอๆ ไป พรอมนั้นสงฆก็เปนชุมชนหรือสังคมแบบอยางท่ีรวมของผู 
ปฏิบัติตามและผูไดรับผลจากหลักแหงการมีพุทธกัลยาณมิตร และการดําเนินตามธรรมมรรคา กับท้ัง 
เปนแหลงแหงกัลยาณมิตร เปนบุญเขต ท่ีเจริญงอกงามและเผยแพรความดีงามแกชาวโลก 
        อนึ่ง การมีสงฆ เปนหลักหนึ่งอยูในพระรัตนตรัย เปนเคร่ืองแสดงดวยวา พระพุทธศาสนา ถือวา 
มนุษยท่ีดีงาม ยอมเกีย่วของมีสวนรวมอยูในชุมชนหรือสังคม ชุมชนหรือสังคมท่ีถือเปนหลักเรียกไดวา 
สงฆนี้ ทางดานภายในจิตใจสมาชิกท้ังหลายมีภูมิธรรมท่ีไดบรรลุเปนเคร่ืองธํารงรักษา สวนทางดาน 
การดําเนินชีวติภายนอก เคร่ืองธํารงรักษาไดแก วินยั ความสามัคคี และความเปนกัลยาณมิตรตอกนั 
        โดยสรุป หลักการปฏิบัติเพื่อบรรลุโสตาปตติผล กับการดําเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาและหลักพระ 
รัตนตรัย เทียบกันไดดังนี ้
        1.  สัปปุริสสังเสวะ        =        มีกัลยาณมิตร        =        พระพุทธเจา (ระดับสูงสุด) 
        2.  สัทธรรมสวนะ        =        ปรโตโฆสะท่ีดี        =        พระธรรม 
        3.  โยนิโสมนสิการ        =        โยนิโสมนสิการ        =        (กิจตอพระธรรม) 
        4.  ธรรมานุธรรมปฏิบัติ =        มรรค                        =        เร่ิมเขารวมสงฆ 
{๑        ดู ในบทวาดวยกัลยาณมิตร ขางตน} 
{๒        ธรรมานุธรรมปฏิบัติ คือ ธรรมานุธรรมปฏิปทา ก็คือมรรคหรือนิพพานคามินีปฏิปทา 
(ท่ีมามากมาย เชนขุ.ม.29/729/441)}  
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        จากความที่กลาวมา พอแสดงความหมายของพระรัตนตรัยอยางรวบรัดไดดังนี ้
        1.  พระพุทธเจา คือ ทานผูไดตรัสรูธรรม คนพบมรรคแลว บําเพญ็ตนเปนกัลยาณมิตรองคเอก 
ทรงส่ังสอนธรรม ช้ีนํามรรคานั้นแกชาวโลก และเปนแบบอยางท่ียืนยนัถึงความดีงามความสามารถสูงสุด 
ท่ีฝกขึ้นไดในมนุษย 
        2.  พระธรรม คือ หลักความจริง หลักความดีงาม ท่ีพระพุทธเจาคนพบ และทรงแนะนํา 
ส่ังสอน ซ่ึงผูศรัทธาพึงเรียนสดับรับเอามาพิจารณาดวยโยนิโสมนสิการ ใหเขาใจถูกตองตามจริง เพื่อจะ 
ปฏิบัติใหเปนมรรค และใหสําเร็จผลตอไป 
        3.  พระสงฆ คือ หมูชนผูปฏิบัติตามมรรค และผูสําเร็จผล ซ่ึงผูศรัทธาม่ันใจวาเปนหมูชน หรือ 
สังคมอันประเสริฐ ซ่ึงควรสรางสรรคใหเกิดมีข้ึน และซ่ึงตนสามารถมีสวนรวมได ดวยการปฏิบัติตาม 
มรรคและการสําเร็จผลนั้น เร่ิมดวยการปฏิบัติตามลักษณะแบบอยางท่ีปรากฏภายนอกคือวินยั ความ 
สามัคคี และความเปนกัลยาณมิตรตอกัน การมีกัลยาณมิตรก็ดี การโยนิโสมนสิการธรรมก็ดี การปฏิบัติ 
ตามมรรคก็ดี จะเจริญงอกงามไดผลดี ในสังคมท่ีดําเนินตามคติแหงสงฆนี้ 
        พระรัตนตรัยเปนสรณะ คือ เม่ือระลึกถึงพระรัตนตรัยก็เตือนใหใชวิธีท่ีถูกตองในการแกปญหาดับ 
ทุกข คือ ทําตามหลักอริยสัจ อยางนอยก็ทําใหหยุดยั้งจากความช่ัว ม่ันใจท่ีจะทําดี หายหวาดกลัว และ
จิตใจ 
ผองใสในเวลานั้นๆ 
 
                                                        บันทึกพิเศษทายบท 
บันทึกท่ี 1 :        วิธีคิดแบบแกปญหา : วิธีคิดแบบอริยสัจ กับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร 
        พุทธธรรมไดแสดงโยนิโสมนสิการ ซ่ึงเปนวิธีการแหงปญญา ไวหลายวิธี สําหรับใชใน 
สถานการณตางกันบาง ใชประกอบกันในสถานการณอยางเดยีวบาง นาสังเกตวา ในสมัยปจจุบัน  
คําวา วิธีการแหงปญญา บางทีใชเรียกวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร ท่ีมีช่ืออีกอยางหนึ่งวา วธีิคิด 
แบบแกปญหา ซ่ึงในท่ีนี้ใชเรียกวิธีคิดแบบอริยสัจ เม่ือเปนเชนนี้ จึงเหน็ควรยกวิธีคิดสองแบบ 
นั้นมาเทียบเคียงกันด ู
        วิธีการแบบวิทยาศาสตร มี 5 ข้ันตอน คือ 
        1.  การกาํหนดปญหาใหถูกตอง (Location of Problems) 
        2.  การตั้งสมมติฐาน (Setting up of Hypothesis) 
        3.  การทดลองและเก็บขอมูล (Experimentation and Gathering of  Data) 
        4.  การวิเคราะหขอมูล (Analysis of Data) 
        5.  การสรุปผล (Conclusion) 



        พึงสังเกตวา ในวิธีคิดแบบนี้ ก็มีการสืบสาวหาสาเหตุเปนสวนสําคัญดวย แตเอาแฝง 
ไวในข้ันท่ี 2, เพราะบางคร้ังสาเหตุท่ีคาดนัน่เองเปนตัวสมมติฐาน บางคร้ังสาเหตุบงถึง 
สมมติฐานไปดวยในตัว แตก็มีขอแยงวา ในหลายกรณี สาเหตุไมบงชัดถึงสมมติฐาน และ 
ตองต้ังสมมติฐานเผ่ือไวหลายอยาง สวนในวิธีคิดแบบ (แสวง) อริยสัจ แยกการสืบหา 
สาเหตุเปนข้ันหนึ่ง และจัดข้ันท้ังหมดเปน 2 ระดับ เทียบพอใหเห็นเคา ดังนี ้
        ก.  กระบวนธรรม (ตามสภาวะ) ซ่ึงในตอนนี้ ยังอยูในข้ันเปนความคิด คือคิดใหตรงความจริง 
        1.  ข้ันกําหนดทกุข ใหรูวาทุกขหรือปญหาคืออะไร อยูท่ีไหน มีขอบเขตแคใด = ข้ันกําหนดปญหา 
        2.  ข้ันสีบสาวสมุทัย หยั่งสาเหตุของทุกขหรือปญหานั้น = (ไมแยกตางหาก) 
        3.  ข้ันเกง็นิโรธ         ใหเห็นกระบวนการท่ีแสดงวาการดับทุกขแกปญหาเปนไปไดและอยางไร  
                = ข้ันต้ังสมติฐาน 
        ข.  กระบวนวิธี (ของมนุษย) ท่ีจะตองลงมือปฏิบัติ  
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        4.  ข้ันเฟนหามรรค  แยกยอยออกได 3 ข้ัน 
-มรรค 1 :เอสนา (หรือ คเวสนา, รวมท้ังวมัีงสนา) แสวงหาขอพิสูจน/ทดลอง = ข้ันทดลองและเกบ็ขอมูล 
-มรรค 2 : วิมังสา (หรือประวจิาร) ตรวจสอบ รอน เลือกเก็บขอท่ีถูกตองใชไดจริง = ข้ันวิเคราะหขอมูล 
-มรรค 3 : อนุโพธกันขอท่ีผิดออก จับหรือเฟนไดมรรคแทซ่ึงนําไปสูผลคือแกปญหาได = ขอสรุปผล 
        ข้ันตอนเหลานี้ พึงเหน็การแสวงสัจธรรมของพระพุทธเจา เปนตัวอยาง ดังน้ี         
        1.  ข้ันกําหนดทกุข ความทุกขความเดอืดรอน ปญหาตางๆ ของมนุษย มีมากมายหลากหลาย 
ท้ังทางกาย ทางใจ ท้ังภายใน และภายนอก แตเม่ือวาโดยพื้นฐานก็คือ ภาวะบีบค้ันกายใจ  
ภาวะท่ีขัดแยง ฝน ไมเปนไปตามความอยาก ความยดึถือของมนุษย ปญหาหรือความทุกขของ 
มนุษยอาจมีรูปลักษณะตางๆ นานา แปลกันไปตามถ่ินตามกาล ซ่ึงจะตองใชวิธีแกไขใหตรงกับ 
รูปลักษณะและเฉพาะกาลเทศะนั้นๆ แตความทุกขพื้นฐานนี้เปนปญหาท่ีเนื่องอยูกับชีวิต 
อยูท่ีธรรมชาติของมนุษยเอง เปนทุกขหรือปญหาของตัวคนแทๆ ไมวาคนน้ันจะอยูกลางธรรมชาติ  
หรือไปรวมเปนสังคม ทุกขหรือปญหาอยางนี้ ก็ติดตัวไปแสดงและกอผลกับคนเสมอไป ไมวา 
มนุษยจะแกไขปญหาดับทุกขท่ีเนื่องดวยกาลเทศะอยางไรหรือไม การแกไขทุกขข้ันพื้นฐานนี้  
ก็เปนกจิท่ีตองกระทํายนืพื้นตลอดเวลาเสมอไป และความทุกขพื้นฐานท่ีไดรับการแกไขหรือไมนี้  
จะมีผลตอการมี และการแกไขปญหาอ่ืนๆ ทุกอยางทุกระดับดวย ประโยชนท่ีจําเปนซ่ึงเปน 
พื้นฐานท่ีสุด และสูงท่ีสุดของชีวิต จึงอยูท่ีการแกไขความทุกขพื้นฐานแหงชีวิตนีไ้ด สวนทุกข 
หรือปญหาอ่ืนๆ ก็ตองแกไขกันอีกข้ันหนึ่ง คูเคียงกันไปตามคราวตามกรณี 
        2.  ข้ันสืบสาวสมุทัย เพื่อจะไดเล็งเหน็หนทางแกไขตอไป 
        แบบ ก. ข. ค.จับสาเหตุไมชัด เชนเหน็วาเปนเพราะยังไดสุขไมเพยีงพอ หรือไมสืบสาเหตุเลย 
มองขามข้ันไป 
        แบบ ง. จบัไดวาสาเหตุแหงทุกขคือตัณหา หรือสืบลึกลงไปอีกไดแกกระบวนธรรมแหง 
ปฏิจจสมุปบาทโยงไปถึงอวชิชา 
        3.  ข้ันเกง็นิโรธ คาดหวังวาการดับทุกขจะเปนไปไดตามกระบวนการดังนี้ (คราวละอยาง) 
        แบบ ก.  แสวงหากามสุข บํารุงบําเรอคนใหเต็มท่ี 
        แบบ ข.  บําเพ็ญฌานสมาบัติตามโยควิธี 
        แบบ ค.  บําเพ็ญตบะ ดาํเนินชีวิตเขมงวด ทรมานกาย 
        แบบ ง.  ตัดวงจรปฏิจจสมุปบาท ดับอวิชชา ตัดทางตัณหา มีสติ ดําเนินชีวิตดวยปญญา 
        4.  ข้ันเฟนหามรรค 
        มรรค 1 : เอสนา พระพุทธเจาไดเคยทรงดําเนินชีวิตและปฏิบัติตามวิธีการครบแลวท้ัง 4 อยาง  
นอกจากนั้น ยงัไดทรงสังเกตเห็นชีวิตความเปนไปของคนและสังคม ท่ีเปนอยูหรือปฏิบัติเชนนั้นแลววา 



เปนอยางไร 
        มรรค 2 : วิมังสา วิเคราะหผลการสังเกตทดลอง ทรงตระหนัก (ตัง้แตกอนออกผนวช) วา  
การแสวงแตกามสุขไมอาจใหชีวิตมีความหมายประสบสาระแทจริง และนําไปสูการเบียดเบียน 
ทรงเห็นชัดวา การบําเพ็ญวิธีโยคะนําไปสูผลสําเร็จทางจิตอันเปนฝายสมาธิอยางเดียว การ 
บําเพ็ญตบะกเ็ปนการหาทุกขทําตนใหลําบากเดือดดรอนเปลาๆ สวนวิถีแหงปญญาท่ีดับอวิชชา  
ไมข้ึนตอตัณหา สามารถดับเหตุแหงทุกข ทําใหหลุดพนเปนอิสระไดจริง 
        มรรค 3 : อนุโพธ จึงไดความรูเห็นตามเปนจริง ท่ีเปนขอสรุปวา วธีิแหงกามสุขและ 
ตบะเปนทางสุดโดง (อันตะ) โยควิธีก็ทําใหคิดคางอยูในระหวางยังมิใชทาง (เปนอมรรค)  
สวนทางสายกลางซ่ึงเปนวิถีแหงปญญา เร่ิมดวยปญญาอันเห็นชอบ เรียกวาสัมมาทิฏฐินั่นแหละ 
จึงเปนทางท่ีถูกตอง ยุตวิา ตวัมรรค หรือมรรคท่ีแท ไดแก มรรคท่ีมีองค 8 
        การเทียบเคียงวิธีคิดแบบวิทยาศาสตรกับแบบ (แสวง) อริยสัจนี้ ดร.สาโรช บัวศรี  
ไดเคยเรียนเคยแสดงไว เชน ในหนังสือของทานช่ือ พุทธศาสนากับการศึกษาแผนใหม  
(โรงพิมพคุรุสภา, พ.ศ.2510) และ A Philosophy of Education for Thailand : 
The Confluence of Buddhism and Democracy (Bangkok : Ministry of Education, 1970) 
เปนตน นับวาเปนขอนําอนุโมทนา แตในท่ีนี้ มีเวลาคิดคนตรวจสอบหลักวิชาตอมาอีก  
จึงไดแสดงแตกตางออกไปบาง 
        อนึ่ง ไดเคยกลาวแลววา ไตรลักษณ กับปฏิจจสมุปบาท ความจริงเปนกฎเดยีวกนั  
แตแสดงคนละแง ภาวะท่ีไมเท่ียงไมคงท่ี ทําใหมีความบบีค้ัน ขัดแยง จงึมีความเปล่ียนแปลง 
เปนธรรมดา (อนิจฺจ ทุกฺข วปิริณามธมฺม) แตท้ังนี้ยอมเปนไปตามเหตุปจจัย วิธีคิดตามหลักนี้  
เปดชองใหมีการขยายความออกไปครอบคลุมความคิดแนวท่ีเรียกวาวิภาษวิธีไดดวย  
แตนาจะลองวเิคราะหวิภาษวิธีนั้นดวยวภิชัชวิธีอีกชั้นหนึ่ง เร่ืองนี้จะเปนอยางไร ควรจะได 
วิเคราะหวิจารณไวตางหากตามโอกาส  
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ตอนท่ี : 5 ชีวติควรเปนอยูอยางไร ? 
องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 1 : 
หมวดปญญา                                                                            2 
                                                                                        บทท่ี 19 
        ดังไดกลาวแลว พุทธศาสนามองจริยธรรมในแงของการถือเอาประโยชนจากกฎ 
ธรรมชาติ หรือการนําเอา (ความรูใน) กฎธรรมชาติมาใชใหเปนประโยชนแกมนุษย  
ดังนั้น จึงไดมีความหมายของจริยะอันประเสริฐคือจริยธรรมท่ีถูกตองแทจริงไววา  
เปนการดําเนนิชีวิตโดยวิถีทางท่ีจะทําใหความเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจยั 
ของธรรมชาติบังเกิดเปนประโยชนแกมนุษยใหมากท่ีสุด หรือการดําเนินชีวิตดวย 
ความรูเทาทันธรรมดาของธรรมชาติโดยประพฤติปฏิบัติในทางท่ีจะผลักดันและสรรค 
สรางเหตุปจจยัตางๆ ใหเปนไปอยางกอผลดีบังเกิดคุณประโยชนแกมนุษย ดังจะเหน็ 
ไดชัดในคําสอนเก่ียวกบัหลักกรรมเปนตน ถาใชศัพทเฉพาะในทางธรรมก็วา  
มัชฌิมาปฏิปทา คือปฏิปทาท่ีนําเอามัชเฌนธรรมเทศนามาใชใหเปนประโยชนแก 
มนุษยเพื่อบรรลุผลท่ีมุงหมายของมัชเฌนธรรมเทศนานั้นเอง 
        ตามความหมายท่ีไดแสดงมา จะมองเห็นหลักการสําคัญของ จริยะ วาแยกแยะ 
ออกไปไดเปน 3 ข้ันตอน คือข้ันท่ี 1 รูเขาใจความจริงของธรรมชาติหรือรูเทาทัน 
ธรรมดา วาส่ิงท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจยั ข้ันท่ี 2 ใชความรูนั้นใหเปนประโยชน คือ 
ปฏิบัติใหสอดคลองกับธรรมดาหรือกฎธรรมชาตินั้นโดยกระทําการท่ีเปนเหตุใหเหต ุ
ปจจัยท้ังหลายดําเนินไปในทางท่ีจะกอผลด ีข้ันท่ี 3 เม่ือทําอยางถูกตองที่ตัวเหตุปจจยั 
แลว ก็ปลอยใหเหตุปจจัยเปนไปตามธรรมดาหรือตามกฎจนกอผลของมันเอง วางใจ 
เปนอิสระคอยดูอยางรูเทากนั ไมตองถือม่ันเอาตัวตนเขาไปผูกรัดขัดติดไว ตามหลัก 
การนี้ ความรูความเขาใจเปนแกนนําของความประพฤติปฏิบัติ เปนสวนสําคัญท่ีตอง 
ใชตลอดต้ังแตตนจนถึงท่ีสุด เม่ือพูดอยางส้ันจึงเรียกจริยธรรมนี้วา การเปนอยูดวย 
ปญญา และเรียกบุคคลผูมีจริยธรรมนี้วา บัณฑิต แปลวา ผูเปนอยูดวยปญญา ดวย 
เหตุท่ีตองใชปญญาต้ังแตเร่ิมตน ระบบจริยะคือมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทานี้ จึงมี 
สัมมาทิฏฐิ ไดแกความเห็นชอบหรือเขาใจถูกตองเปนองคประกอบขอแรก 
                                                1.  สัมมาทิฏฐิ 
ความสําคัญของสัมมาทิฏฐิ 
        "ภิกษุท้ังหลาย เม่ือดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณข้ึนมากอน เปนบุพนิมิต  
ฉันใด สัมมาทิฏฐิก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิตเพื่อการตรัสรูตามเปนจริงซ่ึงอริยสัจ 4  



ประการ ฉันนัน้; ภิกษุผูมีสัมมาทิฏฐิยอมเปนอันหวังส่ิงนีไ้ด คือจักรูชัดตามเปนจริงวา  
ทุกขคือดังนี้...เหตุใหเกดิทุกขคือดังนี้...ความดับทุกขคือดังนี้  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 794 
[๑...ปฏิปทาใหถึงความดับทุกขคือดังนี้"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย บรรดาองคมรรคเหลานั้น สัมมาทิฐเิปนตัวนํา สัมมาทิฐิเปน 
ตัวนําอยางไร? (ดวยสัมมาทิฐิ) จึงรูจักมิจฉาทิฐิ วาเปนมิจฉาทิฐิ รูจักสัมมาทิฐิ วาเปน 
สัมมาทิฐิ รูจักมิจฉาสังกัปปะ วาเปนมิจฉาสังกัปปะ รูจักสัมมาสังกัปปะ วาเปนสัมมา 
สังกัปปะ รูจักมิจฉาวาจา...สัมมาวาจา...มิจฉากัมมันตะ...สัมมา- [๒กัมมันตะ ฯลฯ"] 
        ภิกษุท้ังหลาย สัมมาทิฐิเปนหัวหนาอยางไร ? เม่ือมีสัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ 
จึงพอเหมาะได เม่ือมีสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาจึงพอเหมาะได, เม่ือมีสัมมาวาจา  
สัมมากัมมันตะจึงพอเหมาะได, เม่ือมีสัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะจึงพอเหมาะได,  
เม่ือมีสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะจึงพอเหมาะได, เม่ือมีสัมมาวายามะ สัมมาสติจึงพอ 
เหมาะได, เม่ือมีสัมมาสติ สัมมาสมาธิจึงพอเหมาะได, เม่ือมีสัมมาสมาธิ สัมมาญาณ 
จึงพอเหมาะได, เม่ือมีสัมมาญาณะ สัมมาวมุิตติจึงพอเหมาะได; โดยนัยดังนี้แล พระ 
เลขะผูประกอบดวยองค 8 [๓จึงกลายเปนพระอรหันตผูประกอบดวยองค 10"] 
        ขอท่ีภิกษจุักทําลายอวิชชา ยังวิชชาใหเกิด ทําใหแจงซ่ึงนิพพานได ดวยทิฐิท่ีตั้ง 
ไวชอบ ดวยมรรคภาวนาท่ีตัง้ไวชอบ นี้เปนส่ิงท่ีเปนไปได นับเปนเพราะเหตุใด ?  
[๔ก็เพราะต้ังทิฐิไวชอบแลว"] 
        เราไมเหน็ธรรมอ่ืนแมสักอยาง ซ่ึงจะเปนเหตุใหกุศลธรรมท่ียังไมเกิดไดเกดิข้ึน  
หรือกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เปนไปเพื่อความเพ่ิมพูนไพบูลย [๕เหมือนอยางสัมมาทิฐิ 
นี้เลย"] 
 
คําจํากัดความของสัมมาทิฏฐิ 
        คําจํากัดความท่ีพบบอยท่ีสุดคือ ความรูในอริยสัจ 4 ดังพุทธพจนวา 
        ภิกษุท้ังหลาย สัมมาทิฐิคืออะไร ? ความรูในทุกข ความรูในทุกขสมุทัย ความรู 
ในทุกขนิโรธความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา [๖นี้เรียกวาสัมมาทิฐิ"] 
        คําจํากัดความนอกจากน้ี ไดแก 
        รูอกุศลและอกุศลมูล กับ กุศลและกุศลมูล "เม่ือใด อริยสาวกรูชัดซ่ึงอกุศล... 
อกุศลมูล...กุศล...และ 
{๑ส.ม.19/1720/552} 
{๒ม.อุ.14/254-280/180-187} 
{๓ม.อุ.14/297/187; นอกนี้มีความคลายกันท่ี ที.ม.10/206/248;  
องฺ.ทสก.24/121/254; คําวา "จึงพอเหมาะได" แปลจาก ปโหติ ซ่ึงอาจแปลวาจึง 



พอแกการ หรือ จึงใชงานได ก็ได; ใน ส.ม.19/2-3/1; องฺ.ทสก.24/102/228 
 กลาวลึกลงไปอีก ใหเห็นวา ในขณะท่ีสัมมาทิฏฐิเปนหวัหนาในบรรดาองคมรรค 
ท้ังหลาย แตวชิชาเปนหวัหนาในการประกอบกุศลธรรมท้ังหมดรวมทั้งเปนท่ีมาของ 
สัมมาทิฏฐิดวย (พรอมนัน้อวิชชาก็เปนหวัหนาฝายอกุศลธรรมและเปนท่ีมาของ 
มิจฉาทิฏฐิ)}  
{๔ส.ม.19/43/13;281/73} 
{๕องฺ.ติก.20/182/40} 
{๖ที.ม.10/299/348; ม.มู.12/149/123; ส.ม.19/34/10; ม.มู.12/115/88;  
อภิ.วิ.35/163/136; 570/316; ฯลฯ}  
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กุศลมูล ดวยเหตุเพยีงนี้ เธอช่ือวามีสัมมาทิฐิ มีความเหน็ตรง ประกอบดวยความ 
เล่ือมใสแนวแนในธรรม เขา [๑ถึงสัทธรรมนี้แลว"]  
เห็นไตรลักษณ "ภกิษุเห็นรูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ ซ่ึงเปนของ 
ไมเท่ียง วาไมเท่ียงความเห็นของเธอนั้นเปนสัมมาทิฐิ เม่ือเห็นชอบ กย็อมหนาย เพราะ 
ส้ินเพลินส้ินการยอมคิด เพราะส้ินการยอมคิด ก็ส้ินเพลิน เพราะส้ินเพลินและยอมคิด 
จิตจึงหลุดพน เรียกวา [๒พนเด็ดขาดแลว"]  
ภิกษเุห็นจักษุ...โสตะ...ฆานะ...ชีวหา...กาย...มโน...รูป...เสียง...กล่ิน...รส... 
โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ ซ่ึงเปนของไมเท่ียง วาไมเท่ียง [๓ความเหน็ของเธอนั้นเปน 
สัมมาทิฐิ ฯลฯ"] เห็นปฏิจจสมุปบาท : คําจํากัดความแบบนี้ เปนแบบทีมี่มากแบบหนึง่ 
 และไมจําเปนตองนําพุทธพจนมาอาง [๔เพราะเคยอางถึงมาแลว] 
        พุทธพจนอีกแหงหนึ่ง แยกความหมายของสัมมาทิฐิ  เปน 2 ระดับ คือ ระดับท่ี 
เปนสาสวะ กบัระดับโลกุตตระ 
        ภิกษุท้ังหลาย สัมมาทิฐิ เปนไฉน? เรากลาววาสัมมาทิฐิมี 2 อยาง คือ สัมมาทิฐิ  
ท่ียังมีอาสวะ ซ่ึงจัดเปนฝายบุญ อํานวยวิบากแกขันธ อยางหนึ่ง กับ สัมมาทิฐิท่ีเปน 
อริยะ ไมมีอาสวะ เปนโลกตุตระ และเปนองคมรรค อยางหนึ่ง" 
        สัมมาทิฐิท่ียังมีอาสวะ จัดอยูในฝายบุญ อํานวยวิบากแกขันธเปนไฉน? คือ 
ความเหน็วาทานท่ีใหแลวมีผล การบําเพ็ญทานมีผล การบูชามีผล กรรมท่ีทําไวดแีละ 
ช่ัว มีผลมีวิบาก โลกน้ีมี ปรโลกมี มารดามีบิดามี สัตวท่ีเปนโอปปาติกะมี สมณพ 
รามหณ ผูประพฤติชอบ ปฏิบัติชอบ ซ่ึงประกาศโลกน้ีและปรโลกใหแจมแจง เพราะรู 
ยิ่งดวยตนเองมีอยู นี้แล สัมมาทิฐิท่ียังมีอาสวะ จดัเปนฝายบุญ อํานวยวบิากแกขันธ" 
        สัมมาทิฐิท่ีเปนอริยะ ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคมรรค เปนไฉน?  
คือ องคมรรค ขอสัมมาทิฐิ ท่ีเปนตัวปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ธรรมวิจัย 
สัมโพชฌงคของผูมีจิตเปนอริยะ มีจิตไรอาสวะมีอริยมรรคเปนสมังดี ผูกําลังเจริญ 
อริยมรรคอยู นี้แล สัมมาทิฐิท่ีเปนอริยะ ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ เปน [๕องคมรรค] 
ขอควรทราบท่ัวไปกีย่วกับสัมมาทิฏฐิ  
        ทิฏฐิ หรือเขียนลดรูปเปน ทิฐิ แปลวา ความเหน็ หมายรวมถึงความเช่ือถือ ลัทธิ  
ทฤษฎีความเขาใจตามนยัเหตุผล ขอท่ีเขากับความเขาใจของตน หลักการท่ีเห็นสม  
ขอท่ีถูกใจ ขอท่ีเชิดชูเอาไวความใฝนยิม หรือท่ีปจจุบันเรียกกนัวา คานยิม รวมไปถึง 
อุดมการณ แนวทัศนะในการมองโลกและชีวิต 
{๑ม.มู.12/111/85; (อกศุลมูล 3 = โลภะ โทสะ โมหะ, กุศลมูล 3 = อโลภะ  



อโทสะ อโมหะ)} 
{๒ส.ข. 17/103/63} 
{๓ส.สฬ.18/245/179} 
{๔ดู ส.นิ. 16/42/20; ม.มู. 12/113-130/87-102} 
{๕ม.อุ. 14/258/181}  
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ท่ีเรียกกนัวา โลกทัศนและชีวทัศนตางๆ ตลอดจนทัศนคติพื้นฐานท่ีสืบเนื่องจากความ 
เห็นความเขาใจ [๑และความใฝนิยมเหลานัน้] ถาจะจัดเขาเปนพวกๆ กค็งมี 2 ระดับ 
คือ ความเห็น ความเขาใจเกีย่วกับคุณคา วาดี ไมดี ควรจะเปน ไมควรจะเปน เปนตน 
อยางหนึ่ง ความเห็นความเขาใจเกีย่วกับความจริงวา คืออะไร เปนอยางไร เพราะ 
เหตุไร เปนตน อยางหนึ่ง ดังจะเห็นไดในเร่ืองสัมมาทิฏฐิ 2 ประเภท 
        ทิฏฐิ คือ ความเหน็ ความเขาใจ ความใฝนิยมยึดถือตางๆ นั้น มีอิทธิพลครอบ 
งําและมีบทบาทในการกําหนดวิถีชีวิตและสังคมของมนุษยเปนอยางมาก ในกรรมบถ  
ทานจัดทิฏฐิเขาเปนมโนกรรม ซ่ึง [๒เปนกรรมท่ีสําคัญมีผลมากมายรายแรงที่สุดยิ่ง 
กวากายกรรมและวจีกรรม] เพราะเปนตัวบันดาลกายกรรมและวจีกรรมอยูเบ้ืองหลัง 
อีกชั้นหนึ่ง สามารถนําชีวิต สังคม หรือมนุษยชาติท้ังหมดไปสูความเจริญงอกงาม 
รุงเรืองหลุดพน หรือนําไปสูความเส่ือมความพินาศก็ได ดังจะมองเห็นในชีวิตของ 
บุคคล ทิฏฐิเปนตัวชักจูงและกําหนดวิถีชีวติ ท้ังในดานรับเขาและดานแสดงออก  
กลาวคือ จะมองเห็นโลกและชีวิตเปนอยางไร และจะปฏิบัติตอโลกและชีวิตนัน้อยางไร 
 เร่ิมต้ังแตจะแปลความหมายของประสบการณท่ีรับรูเขามาใหมอยางไร จะตีคา จะ 
ตัดสินวินจิฉัยวาอยางไร จะหันไปหาหรือเลือกรับส่ิงใด สวนใด ในแงใดจะเหน็ดวย 
หรือไม จะอยูฝายใด แลวชักนําแนวความคิด การพูดการกระทําท่ีจะสนองตอบโต 
 แสดงปฏิกิริยาออกไปวาจะเอาอยางไร พูดหรือทําอยางไรกับบุคคล ส่ิง สภาพ 
แวดลอม หรือสถานการณนัน้ๆ พรอมท้ังสรางเหตุผลประกอบสําหรับการท่ีจะพดูจะ 
ทําเชนนั้น กลาวส้ันๆ ดวยศัพทธรรมวา ปรุงแตงชักนําองคธรรมตางๆ ตั้งแต 
สังกัปปะ คือความคิดหรือความดําริเปนตนไป ใหเปนมิจฉา หรือเปนสัมมาตาม 
ทิฏฐินั้นๆ 
        ในทางปฏิบัติ ความสําคัญของทิฏฐิมองเห็นไดไมยาก เชน เม่ือคนชอบความ 
ม่ังมี เห็นวาความพร่ังพรอมทางวัตถุสวนตัวเปนจุดหมายของชีวิต เปนเคร่ืองวัด 
ความสําเร็จของบุคคลและเปนเคร่ืองหมายแหงความภาคภูมิใจ เขายอมพยายาม 
ดิ้นรนขวนขวายเพ่ือแสวงหาความพร่ังพรอมทางวัตถุนัน้ ไมวาจะศึกษาเลาเรียนหรือ 
ประกอบกิจการงาน ก็ทําเพื่อจุดหมายน้ี และเม่ือมองดูคนอ่ืน เขาก็จะวดัจะตีคาจะให 
เกียรติคนนั้นๆ หรือไม โดยถือเอาความม่ังค่ังพร่ังพรอมเปนเกณฑ ยิ่งถาเขาขาดความ 
ใฝสุจริตดวย แลวเขากจ็ะแสวงหาความม่ังค่ังโดยไมเลือกวิธีวาเปนไปโดยสุจริตชอบ 
ธรรมหรือไม และจะมองเหน็คนประพฤติสุจริตท่ียากไรวา เปนคนเขลาครึท่ึมท่ือหรือ 
ไรเกียรติ ถาเดก็เห็นวาการมีอํานาจเปนความเกงเปนความดี เขาก็จะนอมไปในทาง 



แสดงอํานาจ ทําตัวยิ่งใหญ ชอบครอบงําขมเหงรังแกผูอ่ืน ถาคนเห็น 
{๑ในบาลี ไวพจนท่ีมักมาดวยกันกับทิฏฐิเปนชุดไดแก ทิฏฐิ (ความเหน็) ขันติ  
(ขอท่ีเขากับความเขาใจ) และรุจิ (ขอท่ีถูกใจหรือใฝนยิม) เชนในวินย.4/100/145; 
ขุ.ม.29/46/46; ขุ.ปฏิ.31/388/263; อภิ.วิ.35/600/330; 804/438 ฯลฯ  
นอกจากนี้พึงดูในภาคท่ี 1 บทที่ 2 ตอนวาดวยประเภทและระดับของความรู; เทียบ 
ในภาษาอังกฤษ ทิฏฐิ คลุมถึง belief; view; value ตลอดจน attitude แตคําทายนี้  
ลํ้าเขาไปในสังกัปปะ แหงองคมรรคท่ี 2 ดวย.} 
{๒เปนมโนกรรมในกรรมบถ เชน องฺ.ทสก.24/165/285-290; 194/313;  
ความสําคัญ ดู ม.ม.13/64/56; องฺ.ทสก. 24/104/226.}  
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วาบุญบาปไมมีจริง เปนเพยีงคําขูหลอกไว เขายอมไมเอาใจใสส่ิงท่ีสอนวาเปนบุญ 
และไมระวังยัง้ตัวในส่ิงท่ีถือวาเปนบาป เม่ือคนไมเขาใจซ้ึงถึงสภาวะของโลกและชีวติ 
ท่ีเปนส่ิงไมเท่ียงแทถาวรอยูโดยธรรมดาเขายอมมีความยดึม่ันตอชีวิต รางกาย  
ทรัพยสิน และบุคคลแวดลอมมาก แลวเกิดความหวั่นไหว หวั่นกลัว ทําการ และมี 
พฤติกรรมสะทอนความทุกขซ่ึงเปนไปตามอํานาจของความยึดม่ัน หวัน่ไหว หวาดกลัว 
นั้น ดังนีเ้ปนตน สวนในดานดีก็พึงทราบโดยนยัตรงขาม 
        ความเหน็ท่ีผิดเรียกวามิจฉาทิฏฐิ ความเห็นท่ีถูกตองเรียกวา สัมมาทิฏฐิ ได 
กลาวแลวปจจยัใหเกิดมจิฉาทิฏฐิ ไดแก ปรโตโฆสะท่ีไมดีไมงาม สภาพแวดลอมทาง 
สังคมท่ีช่ัวราย เฉพาะอยางยิง่ ปาปมิตร และอโยนิโสมนสิการคือการทําในใจโดยไม 
แยบคาย ไมรูจกัคิด คิดไมเปน คิดไมถูกวิธี สวนปจจยัของสัมมาทิฏฐิไดแก ปรโตโฆสะ 
ท่ีดีงาม การหลอหลอมกลอมเกลาในทางที่ถูกตองจากสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีดี  
เฉพาะอยางยิ่งกัลยาณมิตร หรือการเสวนาสัตบุรุษ และโยนิโสมนสิการ คือการทํา 
ในใจโดยแยบคาย รูจักคิด คิดเปน หรือคิดถูกวิธี ในท่ีนีจ้ะพูดถึงแตสัมมาทิฏฐิเปนหลัก 
เอามิจฉาทิฏฐิเปนเร่ืองแทรก 
        สัมมาทิฏฐิ แบงเปน 2 ประเภทหรือ 2 ระดับ คือ 
        1.        โลกียสัมมาทิฏฐิ ความเหน็ชอบระดับโลกยี คือ ยังเนื่องในโลก ข้ึนตอโลก 
ไดแก ความเหน็ความเช่ือ ความเขาใจเกีย่วกับโลกและชีวิตท่ีถูกตองตามหลักแหง 
ความดี เปนไปตามคลองธรรม หรือสอดคลองกับศีลธรรม ดังตัวอยางในพุทธพจนท่ี 
ยกมาแสดงไวแลวขางตน โดยท่ัวไปสัมมาทิฏฐิประเภทนี้เกิดจาก ปรโตโฆสะ คือ 
ปจจัยฝายภายนอก หรือ องคประกอบทางสังคม ดวยอาศัยศรัทธาเปนเคร่ือง 
[๑เช่ือมโยงหรือชักนํา] เฉพาะอยางยิ่งเกดิจากการหลอหลอมกลอมเกลาของสังคม  
เชน การอบรมส่ังสอนทางศีลธรรม การถายทอดทางวฒันธรรม เปนตน แมสัมพันธ 
กับโยนิโสมนสิการก็มักเปนโยนิโสมนสิการ แบบเรากุศล ทิฏฐิระดับนีเ้ปนเร่ืองเกีย่ว 
กับคุณคา เชนวา ดี ช่ัว ถูก ผิด อะไรดกีวา อะไรเลวกวาควรจะเปน ไมควรจะเปน  
หรือวานาเปน ไมนาเปน อยางไร เปนตน ตลอดจนหลักความเช่ือ หลักความเหน็ 
ตางๆ ท่ีจะรักษาคุณคาท่ีดีงามถูกตองไว เพราะเหตุท่ีเกิดจากการหลอหลอม 
ของสังคม มีการถายทอดโดยปรโตโฆสะ ทิฏฐิประเภทนี้จึงมีลักษณะเปนหลักการ  
กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเช่ือถือชนิดท่ีมนษุยปรุงแตง สรางสรรค หรือบัญญัติวาง 
กันข้ึน เปนของซอนเขามา หรือตางหากจากกฎธรรมดาของธรรมชาติอีกทีหนึ่ง และ 
ดังนั้นจึงมีลักษณะของความเปนโลกียะ คือมีรายละเอียดขอปลีกยอมผิดแปลก 



แตกตางกนัออกไปตามกาลเทศะ เปล่ียนแปลงไดตามอิทธิพลของสภาพแวดลอม 
และความเปนไปของสังคม ทิฏฐิจําพวกขอถูกใจ ความใฝนิยมหรือคานิยมท้ังหลาย 
ลวนรวมอยูในทิฏฐิประเภทโลกียะนี้ท้ังส้ิน อยางไรก็ตาม ถึงแมวารายละเอียดขอ 
ปลีกยอยของนี้จะเปล่ียนแปลงตางกันไปไดตาม 
{๑พึงอาง "สทฺธามูลิกา จ สมฺมาทิฏฐิ" (สัมมาทิฏฐิ ท่ีมีศรัทธาเปนมูล) ใน  
ที.อ.1/285; ม.อ.1/182; องฺ.อ.2/22; อิติ.อ.293.}  
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ถ่ินฐานและกาลสมัย แตก็มีหลักกลางสําหรับวัดความเปนสัมมาทิฏฐิ คือความสอด 
คลองกับหลักกรรมหรือกฎแหงกรรม เพราะหลักกรรมเปนกฎธรรมดาหรือหลักความ 
จริงท่ีรองรับความเปนไปแหงพฤติกรรมท้ังหมดของมนษุย โดยนัยนี้โลกียสัมมาทิฏฐิ 
จึงมีกฎธรรมชาติรองรับอยูหรือสอดคลองกับความจริงของธรรมชาติ และดวยเหตุนี ้
บางคร้ังทานจึงจํากัดความหมายของโลกียสัมมาทิฏฐิโดยระบุลงไปวาไดแก  
[๑กัมมัสสกตาญาณ] คือความรูวาคนมีกรรมเปนของตน หรือรูวาชีวิตเปนไปตาม 
กฎแหงกรรม หรือพูดอีกอยางหนึ่งคือรูหรือเช่ือวา พฤติกรรมและผลสืบเนื่องจาก 
พฤติกรรมท้ังหลายของมนษุยเปนไปตามกฎธรรมดาของความสัมพันธสืบทอดแหง 
เหตุปจจยั โลกยีสัมมาทิฏฐินี้ จึงสองถึงคานิยมพื้นฐาน เชนความรับผิดชอบตอการ 
กระทําของตน ความใฝผลสําเร็จท่ีเกิดจากการกระทําหรือความเพียรพยายามความ 
สามารถและสติปญญาของตนเอง ความรูจกัพ่ึงตนเอง และการชวยเหลือกันดวย 
เร่ียวแรงกําลังของมนุษยเอง เปนตน พึงสังเกตดวยวาความรูเกี่ยวกับกรรมในระดับ 
นี้ เปนเพยีงความเช่ือท่ีสอดคลองกับกฎแหงกรรมหรือรูวามนุษยจะเปนไปตาม 
กฎแหงกรรมนั้นเทานัน้ ยังมิใชเปนการรูเขาใจตัวกฎหรือหยั่งรูถึงความเปนไปตาม 
เหตุปจจยันัน้โดยตรง ท้ังนี้เพราะความรูเขาใจท่ีหยั่งถึงตัวกฎหรือเหตุปจจัยโดยตรง 
ยอมจัดเขาใจจาํพวกโลกุตรสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนขอตอไป นอกจากน้ีอาจวัดความเปน 
โลกียสัมมาทิฏฐิดวยวิธีพูดอยางอ่ืนอีก เชนวา ไดแก ทิฏฐิชนิดท่ีเกื้อกลู เปนไปเพื่อ 
ประโยชนสุขแกชีวติและสังคมหรือวาไดแกทิฏฐิชนิดท่ีทําใหกาวหนาไปในมรรคได 
คือ สงผลแกองคมรรคขออ่ืนๆ ไดต้ังแตชวยใหเกิดสัมมาสังกัปปะเปนตน และใน 
เม่ือเปนความรูความเขาใจท่ีสอดคลองกับความเปนจริงตามธรรมดาของธรรมชาติ  
โลกียสัมมาทิฏฐินี้อาจเช่ือมตอใหกาวไปยงัโลกุตตรสัมมาทิฏฐิไดดวย 
        2.        โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ ความเหน็ชอบระดับโลกุตตระ คือเหนือโลก ไมข้ึน 
ตอโลก ไดแกความรูความเขาใจเกีย่วกับโลกและชีวิตถูกตองตามความเปนจริง หรือ 
รูเขาใจตามสภาวะของธรรมชาติ พูดงายๆ วารูเขาใจธรรมชาตินั่นเอง สัมมาทิฏฐิ 
ประเภทนี้ เกิดจาก โยนิโสมนสิการ ซ่ึงเปนองคประกอบภายใน หรือปจจัยภายในตัว 
บุคคล ปรโตโฆสะท่ีดีเปนกลัยาณมิตร อาจชวยไดเพียงดวยการกระตุนใหบุคคลนั้น 
ใชโยนิโสมนสิการแลวรูเหน็เขาใจเอง หมายความวาสัมมาทิฏฐิประเภทนี้ไมอาจเกดิข้ึน 
ไดเพยีงดวยการรับฟงแลวเช่ือตามคนอ่ืนดวยศรัทธา เพราะตองเปนการรูจักท่ีตัวภาวะ 
เอง ตองเอาธรรมชาตินั่นเองเปนขอพิจารณาโดยตรง และดวยเหตนุี้จึงไมมีลักษณะ 
เปนหลักการ กฎเกณฑ ขอยดึถือท่ีปรุงแตงหรือบัญญัติวางซอนเพิ่มข้ึนมาตางหากจาก 



ธรรมดาของธรรมชาติ และจึงเปนอิสระจากการหลอหลอมของสังคม ไมข้ึนตออิทธิพล 
ของสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป เปนการเกีย่วของกับธรรมชาติเองแทๆ ซ่ึงมี 
สภาวะและธรรมดาเสมอเหมือนกันทุกถ่ินฐานทุกกาลสมัย โดยนัยนี้สัมมาทิฏฐิประเภท 
นี้จึงมีลักษณะเปนโลกุตระ คือไมข้ึนตอกาล ไมจํากัดสมัย เปนความรูความเขาใจอยาง 
เดียวกัน จําเปนสําหรับปรีชาญาณและความหลุดพนในทุกถ่ินทุกกาลเสมอเหมือน 
{๑เชน อภิ.วิ.35/822/443.}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 799 
        สัมมาทิฏฐิตามความหมายอยางท่ีสองนี้ ท่ีทานจัดเปนโลกุตตระน้ัน หมายเอา 
เฉพาะท่ีเปนความรูความเขาใจชัดเจนแจมแจง ถึงข้ันเปนมรรคเปนผลทําใหเปน 
อริยบุคคลเทานั้น แตกระน้ันก็ตาม สัมมาทิฏฐิท่ีเปนมรรคเปนผลนั้น ก็สืบเนื่องไป 
จากสัมมาทิฏฐิแบบเดยีวกันท่ีเปนของปุถุชนนั่นเอง ดังนั้นจึงขอเรียกสัมมาทิฏฐิตาม 
ความหมายอยางท่ีสองน้ีข้ันท่ีเปนของปุถุชนวา [๑สัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระ] 
        พึงเห็นความสําคัญของสัมมาทิฏฐิท่ีเปนโลกุตระหรือแนวโลกุตระน้ีวา เปน 
ธรรมท่ีผลลึกซ้ึงกวาโลกียสัมมาทิฏฐิ สามารถทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงใน 
บุคลิกภาพอยางท่ีเรียกวาถอนรากถอนโคน สัมมาทิฏฐิระดับนี้เทานั้นจึงกําจัดกิเลส 
ได มิใชเพื่อกด ขม หรือทับไว และทําใหเกิดความมัน่คงในคุณธรรมอยางแทจริง  
ไมแกวงไกวโอนไปตามคานิยมท่ีสังคมหลอหลอม เพราะมองความจริงผานทะลุ 
เลยระดับสังคมไปถึงสภาวะธรรมท่ีอยูเบ้ืองหลังแลว จึงไมเตนสายไปกบัภาพปรุงแตง 
ในระดับสังคมความท่ีวาในตอนนี้ มีความหมายสําคัญในแงของการศึกษาดวย เพราะ 
จะเปนขอพิจารณาเกีย่วกับพฒันาการของบุคคลวาควรจะสัมพันธกับสังคมและ 
ธรรมชาติอยางไร ควรไดรับอิทธิพลหรือไดรับประโยชนจากสังคมและธรรมชาตินั้น 
แคไหนเพียงไร 
        อนึ่ง ดังท่ีทราบอยูแลววา สัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระเกดิจากโยนิโสมนสิการ  
โยนิโสมนสิการจึงมีบทบาทสําคัญในเร่ืองนี้ ซ่ึงควรย้ําไวอีกคร้ังหนึ่งวา ตามปกติ  
พฤติกรรมของมนุษยปุถุชนจะเปนไปตามอํานาจของคานิยมท่ีเกดิจากการหลอหลอม 
ทางสังคม เชน ละเวนการกระทําไมดีอยางนั้น และกระทําการท่ีดีอยางนี้ ตามคําอบรม 
ส่ังสอนบอกเลาถายทอดเลาเรียนหรือจดจําแบบอยางมา ถาเม่ือใดปุถุชนไมตกอยูใน 
อํานาจของคานิยมเชนนั้น [๒เขาก็จะตกเปนทาสของตัณหาที่เรียกกนัในสมัยใหมวา 
อารมณของตนเอง] แตโยนโิสมนสิการ ชวยใหหลุดพนไดท้ังจากอิทธิพลของคานิยม 
ทางสังคม และจากความเปนทาสแหงตัณหาหรืออารมณกิเลสของตนเอง ทําใหมี 
พฤติกรรมอิสระท่ีเปนไปดวยปญญา จึงอาจพูดสรุปไดวาปุถุชนจะคิดจะทําการใดๆ  
ก็ตาม หากขาดโยนิโสมนสิการเสียแลว ถาไมตกอยูในอํานาจของคานยิมจากภายนอก 
ก็ยอมตกเปนทาสแหงตัณหาของตนเอง เม่ือใดมีโลกตุตรสัมมาทิฏฐิ เม่ือนั้นเขากจ็ะ 
หลุดพนจากอํานาจปรุงแตงของสังคมไดอยางแทจริง 
        เม่ือใดทิฏฐิกลายเปนสัมมาทิฏฐิ [๓เม่ือนั้นก็จดัเปนปญญาหรือไวพจนคําหนึ่ง 
ของปญญา] แมวาในข้ันแรกเร่ิมสัมมาทิฏฐินั้นจะยังเปนเพียงความห็นหรือความเช่ือ 
อยู ท้ังนี้เพราะความเหน็หรือความเช่ือนั้นสอดคลองกับความเปนจริง มีความเขาใจ 



ตามสภาวะหรือตามเหตุปจจยัเปนท่ีอางอิง เร่ิมเดินหนาออกจากอํานาจครอบงําของ 
อวิชชาและตัณหา ตอจากนัน้ไป แมวาความเห็นหรือความเช่ือนั้นจะกลายเปน 
{๑เรียกตามอรรถกถาวา วิปสสนาสัมมาทิฏฐิ เรียกตามบาลีเดิมวา  
สัจจานุโลมิกญาณ (ในช้ันอรรถกถา ทานใชสัจจานุโลมิกญาณหมายถึง ข้ันสุดทาย 
ของวิปสสนาญาณ 9 โดยเฉพาะ)} 
{๒ความจริงท้ังคานิยมท่ีผิดและอารมณ (emotion) ลวนเนื่องดวยตัณหาแหงสอง 
อยาง แตตางกนัท่ีวาอยางแรกเปนตณัหา ซ่ึงปรุงแปลงหรือแตงตัวแลว อยางหลัง 
เปนตัณหาสด} 
{๓เชน ขุ.ม.29/49/51; อภิ.วิ.35/581/320 ฯลฯ}  
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ความรูความเขาใจอยางชัดเจนแจมแจงท่ีเรียกวาญาณแลว กย็ังคงเรียกดวยช่ือเดิม 
วาสัมมาทิฏฐิไดเร่ือยไปเพื่อสะดวกในการมองเห็นความเจริญเติบโตหรืองอกงามท่ี 
ตอเนื่องกัน โดยนยันี้สัมมาทิฏฐิจึงมีความหมายกวางขวาง คลุมต้ังแตความเหน็และ 
ความเช่ือถือท่ีถูกตองไปจนถึงความรูความเขาใจตามสภาวะท่ีเปนจริง 
สัมมาทิฏฐิกับการศึกษา 
        ในแงของการศึกษา กลาวไดวา คนเร่ิมมีการศึกษา เม่ือเขามีสัมมาทิฏฐิ บาง 
ทานอาจมองในแงจากภายนอกเขาไปตามนัยแหงไตรสิกขา โดยถือเอาศีลเปนท่ีเร่ิมตน 
แลวกลาววา การศึกษาเร่ิมตนเม่ือ [๑คนประพฤติสุจริต] แตคํากลาวเชนนี้ยังนับวาไม 
เขาถึงตัวการศึกษาหรือแกนแทของการศึกษา เพราะการฝกปรือในข้ันศีลใหมีสุจริตก็ 
ดวยมุงสรางสมนิสัยหรือความเคยชินในทางท่ีดีงามเปนทางนําคนระดับเวไนยไปสูการ 
มองเห็นคุณคาของความประพฤติสุจริตเชนนั้น (นี้คือแงท่ีพฤติกรรมกลับเปนฝาย 
ปรุงแตงคานิยมไดเชนเดียวกับปจจยัทางสังคมอ่ืนๆ) เม่ือใดมองเหน็คุณคาเกิดความ 
เขาใจซาบซ้ึงและใฝนิยมความสุจริต เปนสัมมาทิฏฐิแลว เม่ือนั้นศีลหรือความประพฤติ 
สุจริตจึงจะแนนแฟนม่ันคงได (ตอนนี้คานยิมจะเปนฝายกําหนดพฤติกรรม) และเม่ือ 
นั้นแหละจึงเรียกไดวาเขาเปนผูการมีศึกษา พูดอีกอยางหนึ่งวา การท่ีฝกปรือใน 
ไตรสิกขาเร่ิมแตศีลไป ก็เพือ่ฟกบมใหองคมรรคท้ังหลายเร่ิมแตสัมมาทิฏฐิเกิดข้ึน เม่ือ 
ใดองคมรรคซ่ึงมีสัมมาทิฏฐิเปนตัวนํา บังเกิดข้ึนในบุคคล จึงจะนับไดวาเขามีการ 
ศึกษา เพราะนับแตบัดนัน้ไป องคธรรมท้ังหลายในตัวบุคคลนั้นจึงจะเร่ิมเขาประจําทํา 
หนาท่ีสอดประสานสงทอดตอกันสัมมาทิฏฐินอกจากจะทําใหศีลหรือความประพฤติ 
สุจริตนั้นม่ันคงจริงจังแลว ยงัชวยใหการประพฤติศีลเปนไปดวยความจริงใจไมเสแสรง 
และเปนหลักประกันใหประพฤติไดถูกตองตามความหมายและความมุงหมายของศีล 
 ไมผิดพลาดกลายเปนสีลัพพตปรามาส หรือถือปฏิบัติโดยงมงายเปนตนอีกดวย เม่ือใด 
มีสัมมาทิฏฐิเม่ือนั้นจึงวางใจในการปฏิบัตศีิลหรือไวใจในความสุจริตนั้นได แตถายงัไม 
มีสัมมาทิฏฐิตราบใดกย็ังไมอาจวางใจในศีลตราบนั้น 
        ถาแสดงความหมายอยางผอนลงมา โดยถือเอาปจจยัของสัมมาทิฏฐิเปนหลัก ก ็
อาจกลาววา การศึกษาเร่ิมตนเม่ือคนเร่ิมรูจักคิด (โยนิโสมนสิการ) ความหมายอยาง 
นี้ก็นับไดวาถูกตอง ดวยเปนการกลาวแบบเล็งความถึงกัน เพราะเม่ือมีโยนิโสมนสิการ 
แลว กห็วังไดวาสัมมาทิฏฐิจะเกิดตามมา ดงัจะเห็นไดวาแมแตการปฏิบัติระดับศีล  
เม่ือไดโยนิโสมนสิการชวยนําพฤติกรรม จึงจะทําใหการปฏิบัติดําเนินไปอยางถูกตอง 
พอดี และเปนการกระทําอยางมีเปาหมายที่เกื้อกูลเปนประโยชน ท้ังตนเองก็ไดความ 



เขาใจ มีความม่ันใจจิตเปนกศุลโปรงผองใส เชนในการแตงตัวใหสะอาดเรียบรอย  
นอกจากคํานึงถึงคุณคาเพื่อชีวิตคือปกปดและปกปองรางกายจากหนาวรอนและความ 
ละอายเปนตนแลว โยนิโสมนสิการยังชวยให 
{๑คําวาสุจริตในท่ีนีห้มายถึง สุจริตอยางท่ีใชในภาษาไทยคือมุงกาย วาจา และอาชีวะ 
สุจริต ไมรวมถึงมโนสุจริต (มโนสุจริตคลุมสัมมาทิฏฐิดวย)}  
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คํานึงในทางเกือ้กูลแกผูอ่ืนและแกสังคมอีกดวย เชนทําใจวา เราจะแตงดวยอยางน้ีให 
สะอาดเรียบรอยอยางนี้ เพื่อความเปนระเบียบดีงามของหมูของชุมชนหรือของสังคม  
เรานุงหมไมใหนาเกลียดหรือนารังเกียจ ใหเรียบรอยงดงามอยางนี้ เพือ่รักษาจิตใจของ 
คนอ่ืนท่ีเขาพบเห็นใหเปนกศุล ไมเศราหมองขุนมัว เพื่อชวยเสริมบรรยากาศใหคน 
อ่ืนๆ มีจิตใจผองใส โนมนอมไปในความดงีาม แตถาคิดข้ึนมาวาจะอวดโก อวดฐานะ 
เอาเดน จะขมคนโนนคนนี้ หรือจะลอใจคนใหหลงใหลติดพัน หรือมีจิตคิดแงงอนวาจะ 
ทําตามใจฉัน ใครจะวาอยาไรก็ชาง ดังนี้เปนตน กก็ลายเปนอโยนิโสมนสิการ อกุศล 
ธรรมก็เขาครอบงําใจ จิตกป็ดลอมตัวเองใหคับแคบ ไมโปรงใส ไมผองใส และ 
พฤติกรรมในการแตงกายกพ็รอมท่ีจะวิปริตออกไปจากความถูกตองพอดีไดทันท ี
        เม่ือพูดถึงการศึกษา คนท่ัวไปมกันึกถึงการเลาเรียนความรูสําหรับทานมาหา 
เล้ียงชีพ อันเปนเร่ืองของอาชีวะ และเปนเร่ืองระดับศีล การศึกษาท่ีมุงสรางแตอาชีวะ  
โดยไมคํานึงวาจะเปนสัมมาชีวะหรือมิจฉาชีวะ ยอมไมมีสาธุชนใดเห็นชอบดวย แต 
การศึกษาท่ีมุงสรางสัมมาอาชีวะเพียงอยางเดียวโดยไมใสใจสรางสัมมาทิฏฐ ิก็ยังหา 
ช่ือวาเปนการศึกษาท่ีถูกตองไม และนาจะไมสําเร็จผลสมความมุงหมายแมแตท่ีจะให 
เกิดสัมมาอาชีวะนัน้ดวย เพราะยังไมเขาถึงตัวการศึกษา อาจจะเปนสัมมาอาชีวะแต 
เพียงช่ือไมใชสัมมาอาชีวะท่ีแท เพราะเปนการฝกหัดศีล โดยไมทําองคมรรคใหเกิดข้ึน  
จึงยังผิวเผิน ฉาบฉวยไมหยั่งรากลง ทางท่ีจะถูกจะตองปลูกฝงสัมมาทิฏฐิไวเปน 
รากฐานของสัมมาอาชีวะดวย พูดงายๆ วา จะใหถือศีลโดยไมมีความใฝนิยมศีล หรือ 
ใหประพฤติสุจริตโดยไมมีคานิยมแหงความสุจริต ยอมไมเพียงพอ 
        ดังจะเหน็ส่ิงท่ีไมนาเปนไปได แตมีอยูในสังคมบางถ่ินบางสมัย ความใฝนยิม 
ทุจริตเปนไปอยางแพรหลาย ถึงกับคนจํานวนมากเห็นไปวาการทําอะไรไดสําเร็จหรือ 
หาทรัพยสินไดดวยวิธีหลอกลวงคนโกงฉลาดในการทุจริตหรือทํารายผูอ่ืน เปนความ 
เกงกลาสามารถ สังคมนั้นแมจะมีสภาพท่ัวไปอุดมสมบูรณ แตเต็มไปดวยการทุจริต 
และอาชญากรรม พรอมกันนั้นในอีกสังคมหน่ึงซ่ึงสภาพท่ัวไปมีความอดอยากยากแคน 
กวาเปนอันมาก กลับมีอาชญากรรมตางๆ นอย แมแตคนจนไรก็ยอมเปนขอทานยิ่ง 
กวาจะทําการทุจริตลักขโมย 
        ความท่ีกลาวในตอนนี้ มีความสําคัญถึงข้ันหลักการ ซ่ึงควรจะเนนไว เกี่ยวกับ 
ความสัมพันธระหวางมรรคกับไตรสิกขา ซ่ึงมองดูไดท่ีสัมมาทิฏฐิกับการฝกอบรมศีล  
อันเปนขอแรกของหมวดธรรมแตละฝาย ในตอนตน ไดเคยกลาวถึงความสัมพันธอยาง 
เปนปจจยักนัระหวางศีลกับสัมมาทิฏฐิวา เม่ืออยูรวมกนัดวยดีโดยสงบเรียบรอยใจก็ไม 



ตองคอยสะดุงหวาดระแวง เม่ือประพฤติดมีีศีล ก็ไมมีความเดือดรอนวุนวายใจ ทําให 
จิตสงบ เปนสมาธิ เม่ือใจสงบแนวแนผองใสก็ชวยใหคิดคลอง มองเห็นอะไร ๆ ชัดเจน 
 ไมเอนเอียง มีความเขาใจดี เกิดปญญา ถาปญญานั้นรูตระหนกัมองเหน็คุณคาของ 
ความประพฤติดีมีศีล ก็เปนสัมมาทิฏฐิ เม่ือมีสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูก เขาใจถูกตอง ก็คิด 
 แลวพูด ทําประพฤติปฏิบัติถูกตองเปนศีลอีก และอีกตอนหนึ่งไดกลาวแลววา การ 
ฝกหัดศีล หรือฝกอบรมความประพฤติจะช่ือวาเปนการศึกษาก็ตอเม่ือสามารถทําให 
เกิดสัมมาทิฏฐ ิอยางนอยตั้งแตข้ันทราบซ้ึงใน  
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คุณคาของศีลหรือมีคานิยมแหงความสุจริตข้ึนไป การฝกอบรมความประพฤติท่ีจะให 
มีผลเชนนี้ ไดกลาวมา ณ ท่ีนี้ 2 อยางคือ 
        1)        การฝกศีลท่ีอาศัยความเคยชินและศรัทธา เปนวิธีท่ีเนนหนกัในดาน 
ระเบียบวินยั ไดแกการจัดสรรสภาพแวดลอมใหเปนกรอบกํากับความประพฤติ และ 
จัดระเบียบความเปนอยูเชนกิจวัตร เปนตน ใหกระชับ ฝกคนปฏิบัติใหเกิดความคุน 
แลเคยชินเปนนิสัย พรอมนัน้ก็สรางเสริมศรัทธาโดยใหกัลยาณมิตรเชนครูแนะนํา 
ชักจูงใหเหน็วาการประพฤตดิีมีระเบียบวินยัเชนนัน้ มีประโยชน คุณคาหรืออานิสงส 
อยางไร และอาจใหไดยนิไดเห็นบุคคลผูมีความประพฤติดีงามนาเล่ือมใสศรัทธาท่ีมี 
ความสุข ความสําเร็จเปนแบบอยาง (เชน ครูนั่นเอง) ประกอบไปดวย โดยวิธีนี้  
ความทราบซ้ึงในคุณคาของความประพฤติดีงาม ความรักวินยั ความใฝนิยมศีลก็เกดิ 
ข้ึนได แมจะไมมีกัลยาณมิตรคอยช้ีแจงประโยชน หรือไดเห็นแบบอยางอะไรมากนัก  
แตถาระเบียบวินัยหรือกรอบความประพฤตินั้นเปนส่ิงท่ีเขาปรับตัวเขาได เกิดความ 
เคยชินเปนนิสัยข้ึนมากด็ี เขาไดรับผลดีมองเห็นประโยชนแกตนบางกด็ี เขาก็จะเกดิ 
ความใฝนยิมและคิดหาเหตุผลเขากับความประพฤติดีมีระเบียบวินยันัน้เอง เม่ือพน 
จากข้ันประพฤติไปตามกรอบหรือตามบังคับ มาถึงข้ันเห็นคุณคาใฝนยิมท่ีจะทําอยาง 
นั้นแลว ก็เขาสูข้ันเปนสัมมาทิฏฐิ นับไดวาเร่ิมมีการศึกษา แมวาจะเปนสัมมาทิฏฐิชนิด 
โลกียอยางออนเหลือเกนิและไมสูม่ันคงปลอดภัยนกั เพราะอาจกลายเปนการปฏิบัติ 
ดวยความยึดม่ันงมงายเปนสีลัพพตปรามาสไดก็ตาม 
        2.        การฝกศีลท่ีใชโยนิโสมนสิการกํากับ เปนวิธีท่ีเนนความเขาใจความหมาย 
ของการกระทําหรือการปฏิบัติทุกอยาง คือปฏิบัติการดวยโยนิโสมนสิการ หรือใช 
โยนิโสมนสิการนําและคุมพฤติกรรม ดังตัวอยางเร่ืองการแตงกายท่ีไดกลาวมาแลว  
ตามวิธีนี้ กัลยาณมิตรเชนครู จะชวยไดโดยแนะแนวความคิดใหเห็นชองทางพิจารณา 
และเขาใจความหมายของพฤติกรรมนั้นๆ ไวกอน แตเม่ือถึงเวลาปฏิบัตินักเรียนหรือ 
ผูปฏิบัตินั้นจะตองทําใจพิจารณาเอาเองทุกคราวทุกกรณไีป ตัวอยางอ่ืนอีกเชน ในการ 
ไหวกราบแสดงความเคารพ ผูกราบไหวพระสงฆหรือแสดงความเคารพผูใหญกวา อาจ 
ทําใหเขากับความหมายท่ีถูกตองดีงามเปนกุศลของการกระทําในกรณนีั้นๆ และเวลา 
นั้นๆ เชนวา เราขอกราบไหวเพื่อเปนการฝกตนใหเปนคนออนโยนไมแข็งกระดาง หรือ 
เรากราบไหวเพื่อเชิดชูระเบียบเพื่อความดขีองสังคมหรือเรากราบไหวเพื่อเปนเคร่ือง 
หมายแหงการเทิดทูนธรรมท่ีทานผูนั้นเปนตัวแทนอยู หรือเรากราบไหวดวยเมตตาหวัง 
ดีหวังประโยชนแกทานผูนั้น เพื่อเปนเคร่ืองชวยระวังรักษาทานใหดํารงตนอยูในภาวะ 



และฐานะท่ีดีงามเหมาะสม หรืออยางนอยท่ีสุดวา เรากราบไหวนี้เปนการจะประพฤต ิ
ธรรมในสวนของตัวเราใหถูกตองใหดีงามท่ีสุดของเราก็แลวกัน ดังนี้เปนตน ทางฝาย 
พระสงฆ ผูใหญหรือครู ท่ีเปนผูจะไดรับความเคารพกราบไหว ก็อาจทําใจเม่ือเขากราบ 
ไหวเคารพตนเชน นึกเปนโอกาสท่ีไดสํารวจตนวาเรายังเปนผูมีคุณธรรมความประพฤติ 
สมควรแกการไดรับความเคารพกราบไหวอยูหรือไม หรือนึกวาทานผูนี้อยูในฐานะท่ีเรา 
พึงแนะนําได เขาไหกราบถูกตองหรือไมอยางไร เปนโอกาสท่ีเราจะรูไวและคอยนํามา 
แนะนําดวยความหวังดตีอไป หรือใจอนุโมทนาวาทานผูนี้ คนผูนี้ชางเปนผูมีคุณธรรม 
สูงรูจักรักระเบียบ  
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ของสังคมรูจักใหเกยีรติเทิดทูนธรรม หรือทําใจวา เอาเถิดวากนัไปตามสมมติของโลก 
แลวแตจะทําอยางไรใหโลกมันดีก็เอา ดังนี้เปนตน เม่ือทําใจดวยโยนโิสมนสิการอยาง 
นี้ ก็จะมีความม่ันใจในการกระทําของตน และจะไมเกดิอกุศลธรรมเขาครองงําจิตดวย 
เชน ทางฝายผูกราบไหวก็จะไมตองมาถือเทียบเขาเทียบเราดวยกิเลสแหงความยึดติด 
ถือม่ันในตัวตนวา เขามีดีอะไรเราจะตองไหว เราดกีวาเขาเสียอีก จะไหวทําไม ดังนี ้
เปนตน ทางฝายผูจะไดรับความเคารพก็จะไมตองเกิดกเิลสคอยระแวงหรือโทมนัสนอย 
ใจแคนเคือง เชนวา ทําไมคนน้ีไมไหวเรา ทําไมคนน้ันไหวดวยอาการไมถูกใจเรา หรือ 
ลุมหลงลืมตัววา เรานี้เปนผูเลิศประเสริฐสูง ผูคนท้ังหลายพากนันอบนบกราบไหว ดงันี้ 
เปนตน ตวัอยางท่ียกมานี้ลวนเปนโยนิโสมนสิการแบบเรากุศลธรรม และใหเกิด 
สัมมาทิฏฐิแบบโลกียเทานั้น แตก็จะเห็นไดวา วิธีฝกขอสองนี้ประณีตลึกซ้ึงกวาวิธีท่ี 1 
สามารถปองกันผลเสียคือการเกิดข้ึนของอกุศลธรรมท่ีจะเขาแฝงซอนการปฏิบัติซ่ึงวิธี 
ท่ีหนึ่งปองกนัไมได เปนการปฏิบัติอยางม่ันใจดวยปญญา ทําใหเกิดความเขาใจเปน 
สัมมาทิฏฐิเพิ่มข้ึนอยูเร่ือยไปพรอมกันกับการฝกศีล และปดชองท่ีจะกลายเปนการ 
ประพฤติปฏิบัติศีลดวยความงมงายท่ีเรียกวา สีลัพพตปราาส 
        วิธีฝกท่ีถูกตองตามแนวของมรรคอยางแทจริง คือวธีิท่ีสอง หากจะใชวิธีท่ีหนึ่ง 
ควบไปดวยกน็าจะไดผลดียิง่ข้ึนแตจะใชวธีิท่ีหนึ่งอยางเดียว นับวายังไมเพียงพอ 
สําหรับการศึกษาท่ีแท เพราะในการศึกษาท่ีถูกตอง ภายนอกเร่ิมตนดวยการฝกข้ันศีล 
แตภายในตองใชโยนิโสมนสิการสรางปญญาใหเกดิสัมมาทิฏฐิพรอมกันแตแรกเร่ือยไป 
และเม่ือทําอยางนี้ ก็เปนการใชโยนิโสมนสิการในทางปฏิบัติ ซ่ึงใชไดตลอดเวลาในชีวิต 
ประจําวนั ไมใชรอเอาไวพจิารณาความคิดอยางเดยีว และไมใชแตในข้ันศีลเทานั้นแม 
ในข้ันสมาธิและข้ันปญญาแทๆ ก็จะตองใชโยนิโสมนสิการอยางนี้เร่ือยไป สัมมาทิฏฐิ 
และองคมรรคท้ังหลายภายในจึงจะเจริญแกกลาพร่ังพรอมยิ่งข้ึนได โดยนัยนี้ กจ็ะมอง 
เห็นความเจริญขององคมรรคท่ีควบไปกบัการฝกไตรสิกขา กลาวคือ เม่ือมองจากขาง 
นอก หรือมองตามข้ันตอนใหญ ก็จะเหน็การฝกอบรมตามลําดับข้ันของไตรสิกขา เปน 
ศีล สมาธิ และปญญา แตเม่ือมองเขาไปขางในรายละเอียดของการทํางาน ก็จะเหน็ 
องคมรรคท้ังหลายเดนิไขวทําหนาท่ีกนัอยู หรือวาบุคคลน้ันกําลังเดินตามมรรคอยู 
ตลอดเวลา พูดสรุปไดวา วิธีปฏิบัติท่ีถูกตองคือ ภายนอกฝกตามไตรสิกขาไป ภายในก็ 
เดินตามมรรคดวย นี้คือความหมายของความท่ีวา เปนการประสานขานรับกันท้ังระบบ 
ฝกคนจากขางนอก และระบบกาวหนาขององคธรรมท่ีอยูขางใน 
        มองลึกลงไปอีกถึงพัฒนาการของบุคคล เม่ือพิจารณาตามหลักเทาท่ีกลาวมา 



แลว จะเหน็ไดวา ถาปลอยใหมนุษยเจริญเติบโตอยางเปนไปตามธรรมชาติ ไมอาศัย 
ปจจัยทางสังคมเขาชวยเสียเลย ก็จะมีเพยีงอัจฉริยมนุษยไมกี่คนท่ีจะสามารถใช 
โยนิโสมนสิการโดยลําพังตัว นําตนเขาถึงชีวิตท่ีดีงามสูงสุดและในทางตรงขาม การ 
ปลอยใหมนษุยเจริญเติบโตขึ้นดวยการหลอหลอมของปจจัยตางๆ ทางสังคม 
อยางเดยีว ก็ไมเพียงพอท่ีจะทําใหเขาเขาถึวความดีงามสุงสุดท่ีเขาเองสามารถเขาถึง 
ได โดยนัยนี้อาจกลาววา แนวทางพัฒนาบุคคลสองแบบตอไปนี้ เปนวธีิการสุดโตงท่ี 
ผิดพลาดคือ  
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        1)        การพัฒนาโดยปลอยใหเปนไปเองอยางเสรีตามธรรมชาติ 
        2)        การพัฒนาตามความปรุงแตงตองการของสังคม 
        การพัฒนาตามธรรมชาติเทานั้น ไมเพยีงพอ จะตองพัฒนาดวยความเขาใจ 
สภาวะของธรรมชาติท่ีจะทําใหวางใจวางทาทีสัมพันธกับธรรมชาติอยางถูกตองไดผลดี 
ดวย ในทํานองเดียวกัน การพัฒนาตามความตองการของสังคมเทาน้ัน ก็ไมเพยีงพอ 
จะตองพัฒนาดวยความรูเทาทันท่ีจะทําใหสามารถหลุดพนจากอํานาจปรุงแตงของ 
สังคมไดดวย และการพัฒนาท่ีสมบูรณจะตองเกี่ยวของทั้งกับธรรมชาติและกับสังคม 
ท้ังนี้ เพราะมนุษยเกิดข้ึนไดก็ดวยอาศัยท้ังธรรมชาติและมนุษยอ่ืน เม่ือเปนอยูก็ตอง 
เกี่ยวของท้ังกบัธรรมชาติและกับมนษุยอ่ืน จึงอาจกลาวถึงการพัฒนาบุคคลท่ีถูกตอง 
สมบูรณวา เปนพัฒนาการดวยความรูความเขาใจท่ีทําใหเจริญเติบโตขึ้นอยางเกื้อกแูก 
สังคมและอยางเปนกันเองกบัธรรมชาติ พรอมกับไดท้ังสังคมและธรรมชาติเปนท่ี 
หลอเล้ียงใหชีวิตงอกงามเอิบอ่ิมเบิกบานมีความดีงามและความเกษมศานต์ิ 
        เม่ือคนจะอยูรวมกันดวยดี แมเพียงสองคน ก็ตองมีขีดข้ันและความรูจักควบคุม 
ยับยั้งในทางพฤติกรรม เม่ืออยูกันหลายคน ก็ถึงกับตองมีขอกําหนดหรือขอตกลงทาง 
ความประพฤติวาอะไรพึงเวน อะไร พึงทํา ท่ีไหนเม่ือใด เพื่อใหทุกอยางเปนไปอยาง 
สอดคลอง ทุกคนไดรับประโยชนดวยกัน (แมแตตวับุคคลผูเดียว ก็ยังมีความตองการ 
ตางๆ ของตนเองท่ีขัดกัน ซ่ึงทําใหตองมีการวางระเบียบวนิัยสําหรับตนเองเพ่ือฝกการ 
ดําเนินชีวิตใหไดผลดี) คนหลายคนจากทุกทิศขับรถมาเผชิญกันท่ีส่ีแยก แตละคน 
เรงรีบจะชิงไปกอน จึงติดอยูดวยกนัไปไมไดสักคน ท้ังยุงท้ังเสียเวลา ท้ังจะววิาทกัน แต 
เม่ือยอมกันจัดระเบียบ ดวยความรูความเขาใจ ก็ไปไดโดยสวัสดีทุกคน ดวยเหตนุี้  
หมูชนคือสังคมจึงตองมีระเบียบนอกเหนอืจากส่ิงท่ีเรียกวาระเบียบแทๆ แลว ก็ยังมี 
ระบบแบบแผน ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีวัฒนธรรม และสถาบันท้ังหลายในสังคม 
 รวมถึงศิลปวิทยาการตางๆ ท่ีถายทอดสืบกันมา ซ่ึงมีผลรวมท่ีทําใหสังคมหน่ึงๆ เกิด 
มีรูปรางของตนข้ึน ปจจยัตางๆ ในทางสังคม ปรุงแตงสังคมแลวก็ปรุงแตงบุคคลใหมี 
คุณสมบัติสอดคลองกลมกลืนกับสังคมนั้นดวย แตในเวลาเดียวกัน บุคคลท้ังหลายน่ัน 
เองก็เปนตัวปรุงแตงปจจยัตางๆ ในทางสังคม สังคมกับบุคคลจึงปรุงแตงซ่ึงกันและ 
กัน แตเม่ือสังคมมีรูปรางชัดเจนแลวก็มักมลัีกษณะแนนอนตายตัว ทําใหบุคคลมัก 
กลายเปนฝายถูกสังคมปรุงแตงเอาไวสนองความตองการของสังคมฝายเดยีว แต 
ความจริงนั้นบุคคลมิใชเพื่อสังคมฝายเดียว สังคมก็เพื่อบุคคลดวยและวากันในข้ัน 
พื้นฐาน สังคมมีข้ึนเพื่อชวยใหชีวิตอยูกันอยางดีงามและสามารถบรรลุความดีงาม 



ท่ีสูงข้ึนไปดวยซํ้า เม่ือมองในแงนี้ สังคมเปนปจจยัอุดหนุนเพยีงสวนหนึ่ง แตไม 
เพียงพอท่ีจะใหมนุษยบรรลุชีวิตท่ีดีงาม เพราะสังคมเร่ิมต้ังตนถือกําเนดิข้ึนจากการ 
มีระเบียบท่ีจะใหคนอยูรวมกันดวยดี แตเม่ือเขาอยูรวมกันดวยดีแลว ชีวิตของเขายัง 
มีส่ิงดีงามท่ีจะพึงเขาถึงนอกเหนือจากนั้นอีก และสังคมก็เปนเพียงสวนหนึ่งหรือภาค 
หนึ่งของชีวิตจะตองเกี่ยวของ นอกเหนือจากสังคมแลวก็ยังมีธรรมชาติอีก และส่ิงดงีาม 
สูงสุดนั้น ชีวติจะไดตอเม่ือเขาถึงธรรมชาติ เพราะวาโดยสภาวะของชีวิตเองแลว  
ธรรมชาติเปน  
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พื้นเดิม สังคมเปนพียงสวนอุมชู ซ่ึงอาจชวยใหชีวิตอยูใกลชิดเปนกันเองกับธรรมชาติก็ 
ได หรืออาจบิดเบนปดบังใหเหินหางจากธรรมชาติก็ได อยางไรก็ตาม สังคมแมท่ีมี 
รูปรางชัดเจนตายตัวแลว กมิ็ใชจะเปนฝายปรุงแตงหลอหลอมบุคคลไดฝายเดยีวเสมอ 
ไป ถาบุคคลใชโยนิโสมนสิการก็สามารถหลุดพนจากอํานาจปรุงแตงของสังคมได  
โยนิโสมนสิการนั้นทําใหบุคคลกาวขามหรือมองทะลุเลยสังคมไปถึงความจริงอันไม 
จํากัดกาลของธรรมชาติท่ีอยูเบ้ืองหลังสังคมอีกข้ันหนึ่ง เม่ือมีโยนิโสมนสิการแลว  
บุคคลก็สามารถหลุดพนจากอํานาจปรุงแตงของสังคมดวย สามารถบรรลุความดีงาม 
ท่ีสูงข้ึนไปอีกดวย และสามารถหวนกลับไปทําหนาท่ีปรุงแตงสังคมอยางมีสติไดอีกดวย 
        หลักการในเร่ืองท่ีวามานี้ ก็คือมนุษยจาํตองมีระเบียบเพ่ือความอยูรวมกันดวยดี  
สังคมจึงตองมีวินัยและใหบุคคลมีศีลที่จะประพฤติตามวินัยของสังคม อยางไรก็ตาม  
ระเบียบวินยัอาจกลายเปนเพยีงเคร่ืองมือจํากัดเสรีภาพของคน หรือถึงกบัถูกเรียกไดวา 
เปนเคร่ืองมือทําคนใหเปนทาสของระบบก็ไดถาระเบียบวินยันัน้เปนสักวาขอหาม 
ขอบังคับท่ีถือปฏิบัติตามๆ กันไปอยางมืดบอด หรืออาจเกิดผลรายอยางอ่ืนอีก หากให 
ปฏิบัติดวยการบีบบังคับหรือดวยคําหลอกลวง แตในเวลาเดียวกัน การแสดงออกท่ี 
เรียกวากระทําดวยเสรีภาพ กอ็าจเปนเพยีงปฏิกิริยาท่ีระบายออกในภายนอก ของความ 
มีจิตใจท่ีตกเปนทาสของกิเลสและความทุกขภายในตนเอง อาจพูดซอนวาเปนเสรีภาพ 
ในการแสดงความเปนทาส เสรีภาพในการท่ีจะทําผูอ่ืนใหเปนทาสดวยในรูปใดรูปหนึ่ง  
ไมโดยตรงก็โดยออม และในเวลาเดยีวกันนั่นเองสําหรับคนท่ีมีจิตใจเปนอิสระจากการ 
ครอบงําของกิเลสและความทุกข ถูกปลอยใหมีโอกาสและเสรีภาพท่ีจะใชปญญาอยาง 
บริสุทธ์ิปราศจากการเคลือบแฝงใดๆ อยางท่ีเรียกวาเปนอยูดวยปญญา ยอมไมจําเปน 
ตองมีมาตรการใดๆ เกี่ยวกับระเบียบวินยั เพราะความมีระเบียบวินยัมีพรอมอยูในตวั 
ของผูนั้นแลว และยิ่งกวานั้นไปอีกก็คือ เขาพรอมท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบวินัยอะไรกไ็ด 
ท่ีมองเห็นวาเปนไปเพื่อความดีงามเพื่อประโยชนของมนุษย จุดบรรจบของเร่ืองนี้คงมี 
วาระเบียบวนิยัเปนส่ิงดีงาม ในเม่ือกําหนดวางและปฏิบัตดิวยความรูความเขาใจความ 
หมายและความมุงหมายอยางถูกตอง กลาวคือ ศีล จะตองประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ  
ดังนั้น การฝกใหดก็มีระเบียบวินัยจะตองใหเปนไปพรอมดวยการสรางความเขาใจให 
เห็นคุณคาของวินัย และความจําเปนท่ีตองมีระเบียบ เม่ือจะวางระเบยีบ ขอกําหนด  
กฎเกณฑตางๆ ข้ึน ก็พึงใหสมาชิกรูเขาใจประโยชนและเห็นชอบรวมกัน  
[๑ซ่ึงจะทําใหไมรูสึกวาถูกหามถูกส่ังถูกบังคับ] เปนอยูอยางมืดบอด แมระบบ แบบ 
แผน วัฒนธรรมประเพณแีละสถาบันตางๆ ท่ีมีอยูแลวของสังคม 



{๑พึงสังเกตวธีิบัญญัติวินัยสงฆของพระพุทธเจาวา นอกจากทรงประชุมสงฆช้ีแจง 
เหตุผลและประโยชนและทรงบัญญัติข้ึนโดยความรับรูและเหน็ชอบรวมกันแลว  
ถอยคําท่ีใชก็ไมมีคําวา ส่ัง หาม บังคับ อยา หรือจงเปนตน สําหรับลักษณะความที ่
เรียกกนัวาหาม ทรงใชขอความวา ภิกษุใดกระทําอยางนัน้ๆ ก็เปนอันถึงการละเมิด 
ระดับนั้นๆ สําหรับความผิดท่ัวๆ ไปนอกปาฏิโมกข อยางมาก็ใชวา ไมพึงทําอยางนัน้ๆ  
สวนลักษณะความท่ีเรียกกันวาส่ังหรือบังคับ ทรงใชคําวา "อนุญาต" หรืออยางมากกใ็ช 
วา พึงทําอยางนั้นๆ}  
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ก็พึงใหสมาชิกรุนใหมแตละรุนไดเรียนรูเขาใจคุณคาโดยถูกตอง และพรอมนั้นก็ฝกให 
เรียนรูเขาใจสภาวะธรรม ใหรูจักมองโลกและชีวิตความเปนจริง ตามธรรมชาติ ท่ีจะให 
หลุดพนจากอํานาจปรุงแตงหลอหลอมของสังคม และเขาถึงความดีงามสูงข้ึนไปที่ 
สังคมไมอาจอํานวยใหได และขอท่ีสําคัญยิ่งก็คือสังคมนั้นพึงเปนสังคมท่ีเปน 
กัลยาณมิตร หรืออยางนอยเปนท่ีมีกัลยาณมิตรอันพอจะหาได สําหรับจะมาชวยฝกชวย 
แนะโยนิโสมนสิการในเร่ืองท่ีไดดังกลาวมานี้ 
        มีความจริงท่ีแตกตางกนัอันเปนขอสําคัญอยางหนึ่ง ระหวางสังคมกับธรรมชาติ  
ซ่ึงมนุษยควรจะเขาใจโดยฝกอบรมใหเรียนรูตั้งแตยังเดก็ กลาวคือ ธรรมชาติเปนไป 
ตามธรรมนิยาม แตสังคมมนุษยเปนไป [๑ตามกรรมนิยามดวย] แงท่ีเดก็ควรเรียนรู 
เกี่ยวกับเร่ืองนีก้็คือ เด็กควรไดรับการปฏิบัติดวยเมตตา แตการแสดงเมตตาน้ัน  
นอกจากจะเปนการแสดงความรักความปรารถนาดีเพื่อประโยชนทางจติใจของเดก็ 
โดยตรง เชน ความอบอุนใจเฉพาะหนาและความมีสุขภาพจิตท่ีดีในระยะยาวแลว ควร 
มีเปาหมายทางปญญาดวย คือใหนําไปสูความเขาใจทราบซ้ึงในความมีเจตนาดีงาม  
ความมีน้ําใจหรือความต้ังใจดีตอกันระหวางมนุษย ความเขาใจทราบซึ้งซ่ึงเชนนี้เกดิข้ึน 
ได ดวยการเปรียบเทียบระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ถาหากผูใหญรูจกัปฏิบัติในเร่ืองนี้ 
อยางฉลาด เดก็จะเกิดความรูความเขาใจวา มนุษยนี้แตกตางจากธรรมชาติมนุษยมี 
จิตใจ มนุษยมีเจตนา มีความจงใจต้ังใจท่ีจะจัดการหันเหการกระทําของตนได จะจงใจ 
ทําตอกันในทางรายก็ได ในทางดีก็ได แมเล้ียงลูก มิใชทําตามสัญชาตญาณของธรรม 
ชาติเทานั้นแตแมมีความรักความหวังดี มีการเลือกตัดสินใจดวยเมตตาท่ีเปนคุณธรรม 
ของมนุษยดวย ถามนุษยมีเจตนาดี ทําตอกนัดวยความปรารถนาดี ก็จะทําใหเกดิความ 
สุขและเปนประโยชนอยางมาก ตางจากธรรมชาติท่ีเปนกลางๆ ไมมีจิตใจ ไมมีความ 
คิดราย หรือคิดดี ความเปนไปของธรรมชาตินั้น บางคราวก็ออนโยนละมุนละไมอํานวย 
ประโยชนทําใหมนุษยพอใจและมีความสุข บางคราวก็รายรุนแรงเปนโทษกอความ 
ทุกขแกมนุษยแตจะเปนไปทางใดก็ตาม ธรรมชาติก็ไมมีเจตนา ธรรมชาติไมไดคิด 
กล่ันแกลงมนษุย แตธรรมชาติเปนไปตามเหตุปจจยัของมัน และถึงอยางไรธรรมชาติ 
ก็เปนท่ีพึ่งพาอาศัยของมนษุย เราจึงควรรักธรรมชาติและปฏิบัติตอธรรมชาติดวย 
ความรูความเขาใจตามเหตุตามปจจัย อนึ่งชีวิตของมนุษยนั้นตามสภาวะของธรรมดาก็ 
มีทุกขซ่ึงถูกธรรมชาติท่ีไมมีเจตนาคอยบีบค้ันมากอยูแลว มนุษยเราซ่ึงมีเจตนาหนัเห 
การกระทําของตนได จึงไมควรเบียดเบียนเพ่ิมทุกขแกกันและกันอีก เราควรใชเจตนา 
นั้นในทางท่ีชวยเหลือเกื้อกลูกัน ผอนเบาบรรเทาทุกขกนั มีเมตตากรุณา กระทําตอกัน 



ดวยความรักความปรารถนาดี มีความต้ังใจดีตอกัน อยางไรก็ตาม การแสดงความรัก 
ความปรารถนาดีตอเด็กนั้น จะตองระวังไมใหกาวเลยจากเมตตากลายไปเปนการพะนอ 
ตัณหาของเด็ก เพราะถากลายเปนการพะนอตัณหาเสียแลว เดก็ก็จะไมเกิดความ 
ทราบซ้ึงในคุณคาแหงเจตนาท่ีดีของมนุษย คือไมเกดิความตระหนักวา การกระทํานัน้ 
เปนไปดวยเมตตา 
{๑นี้เปนการพดูอยางกวางๆ โดยวาตามหลักใหญท่ีเกี่ยวของในกรณีนี้ ความจริงมี 
อุตุนิยาม พืชนยิาม และจิตตนิยามดวย แตไมเกี่ยวของในกรณีท่ีกําลังจะพูดถึง}  
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ดวยความปรารถนาดีตอกันโดยมนุษยจงใจทํา และก็จะไมเกิดความเขาใจถึงความ 
เปนกลางของธรรมชาติ เม่ือเปนเชนนี้ นอกจากจะเสียผลในดานการปลูกฝงเมตตา 
ธรรม และความรูจักรับผิดชอบตอนเองแลวยังทําใหเด็กเส่ือมเสียคุณภาพจิต เพราะ 
เล้ียงอกุศลธรรมตางๆ เชน ความเหน็แกตวั ความเอาแตใจตัวความออนแอ ความ 
โลภ และความอิจฉาริษยา เปนตน ใหเพิ่มข้ึนดวย วิธีท่ีจะปองกันไมใหเลยไปเปนการ 
พะนอตัณหา ก็คือ การใหเดก็รูขอบเขตระหวางการท่ีมนษุยจะกระทําตอกันดวยความ 
รักความปรารถนาดีได กับการท่ีจะตองเปนไปตามเหตุผลของธรรมชาติ พูดอีกอยาง 
หนึ่งวา พึงระวังไมใหมีการแสงเมตตาอยางผิดๆ ท่ีกลายเปนการขัดขวางหรือทําลาย 
ความรูเทาทันความเปนจริงแหงธรรมดา ในทางปฏิบัติกคื็อจะตอง ใชพรหมวหิารให 
ครบท้ัง 4 ขอ คือ นอกจากมีความรักความปรารถนาดีดวยเมตตาเปนหลักยืนพืน้อยู 
แลว ก็มีกรุณาสงสารชวยเหลือเม่ือเด็กไดรับทุกข แสดงความยอมรับหรือช่ืนชมยินด ี
เม่ือเด็กไดความสุขหรือทําการสําเร็จโดยชอบธรรมหรือโดยเหตุโดยผล (มุทิตา) และ 
รูจักวางทีเฉยเฝาดูหรือวางใจเปนกลางเม่ือเด็กทําการตามแนวเหตุผลกําลังรับผิดชอบ 
ตนเองไดอยู หรือเม่ือมีเหตท่ีุเด็กควรไดรับผิดชอบตอผลแหงการกระทําของตน  
(อุเบกขา) โดยเฉพาะขอสุดทายคืออุเบกขานี่แหละ คือองคธรรมจําเพาะสําหรับ 
ปองกันไมใหเมตตากลายเปนเคร่ืองปดกั้นบดบังปญญา 
         ื่ทามกลางธรรมชาติท่ีเกื้อกูลบาง ไมเกื้อกูลบางนั้น ชีวิตมนุษยไมมีความม่ันคง  
มนุษยตองดิ้นรนตอสูเพื่อความอยูรอด แสวงหาเคร่ืองหลอเล้ียงชีวิต หลีกหนีและ 
กําจัดส่ิงท่ีเปนปฏิปกษ เม่ือไมรูสภาวะท่ีแทจริงของธรรมชาติ ก็ยึดม่ันตอส่ิงท่ีตนใฝ 
เพื่อสนองความอยาก ทุมเทคุณคาใหแกส่ิงเหลานั้น มองเห็นโลกเปนแดนท่ีจะทะยาน 
แสวงหาส่ิงเสพเสวย เปนท่ีใหความสุขและทุกส่ิงท่ีปรารถนา มองเห็นตนในฐานเปน 
ผูครอบครองเสพเสวยโลกองเห็นผูอ่ืนเปนตัวขัดขวางหรือผูแยงชิง ทําใหเกิดความ 
หวงแหนความชิงชัง ความเกลียดกลัว การเหยียดหยามดูถูก การแขงขันแยงชิง การ 
เบียดเบียน และการครอบงํากันระหวางมนุษย ยิ่งกวานัน้เม่ือการไมเปนไปสม 
ปรารถนา หรือเกิดความเปล่ียนแปลงข้ึนภายหลัง ก็เกิดความทุกขอยางรุนแรง คร้ันมี 
กัลยาณมิตรชวยชักจูง ฝกใหเห็นคุณคาของเมตตาธรรม ทาทีตอเพ่ือนมนุษยและตอ 
ธรรมชาติก็ดีข้ึน แตนัน่กย็ังเปนเพียงสัมมาทิฏฐิระดับโลกีย ถาจะใหลึกซ้ึงและม่ันคง 
แนนแฟนแทจริง ก็ตองฝกใหเกิดสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระดวย โดยใหเขาใจสภาวะท่ีแท 
จริงของโลกและชีวิตวาลวนเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย โลกธรรมท้ังหลายไม 
เท่ียงแทถาวร ไมมีแกนสารท่ีเปนของมันเอง และท่ีจะใหดํารงอยูไดโดยตัวของมันเอง  



ไมอาจจะเขาไปครอบครองเอาไวไดจริง และไมสามารถใหความหมายแทจริงแกชีวิต  
ชีวิตของเราเองก็มิใชมีตวัตนท่ีจะเขาไปครอบครองอะไรเอาไวไดจริงจัง 
ชีวิตเราชีวิตเขาก็เปนไปตามกฎธรรมดาอยางเดียวกัน มนษุยและสัตวท้ังหลายเปน 
เพื่อนรวมเกิดแกเจ็บตายดวยกันท้ังส้ิน ตางก็รักสุขเกลียดทุกขเหมือนกัน และชีวิตท้ัง 
หลายท่ีเปนอยูได ก็ตองสัมพนัธพึ่งอาศัยกนัดวย ความรูความเขาใจถึงสภาวะเชนนี้ จะ 
ตองมีเปนพื้นฐานไวบางแมแตในเด็กๆ เพือ่ใหรูจักวางใจวางทาทีตอโลกตอชีวิตและ 
ตอเพ่ือนมนษุยไดถูกตอง ทําใหจดัระบบการตีคาในทางความคิดใหม โดยเปล่ียนจากใช 
ตัณหา หันมาใชปญญาเปนเคร่ืองวัดคา รูวาอะไรเปนคุณคาแทจริงสําหรับชีวิตท่ีควรแก  
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ฉันทะ รูจักทําจิตใจใหเปนอิสระเบิกบาน ผอนคลายหายทุกขไดแยบคายข้ึน และเปน 
วิธีบรรเทาความโลภ โกรธ หลง ลดการแยงชิงเบียดเบียนและลดปญหาทางศีลธรรม  
ชนิดท่ีมีฐานม่ันคงอยูภายใน 
        เม่ือสัมมาทิฏฐิเกิดข้ึนแลว ก็จะเจริญเขาสูจุดหมายดวยการอุดหนนุขององค 
ประกอบตางๆ อยางพุทธพจนท่ีวา 
        ภิกษุท้ังหลาย สัมมาทิฏฐิ อันองคประกอบ 5 อยางคอยหนุน (อนุเคราะห) ยอม 
มีเจโตวิมุตติ และปญญาวิมุตติ เปนผลานิสงส องคประกอบ 5 อยางนั้น คือ 
        1.        ศีล (ความประพฤติดีงาม) 
        2.        สุตะ (ความรูจากการสดับ) เลาเรียน อานตํารา การแนะนําส่ังสอนเพ่ิมเติม 
        3.        สากัจฉา (การสนทนา ถกเถียง อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น สอบคน 
ความรู) 
        4.        สมถะ (ความสงบ การทําใจใหสงบ การไมมีความฟุงซานวุนวายใจ) 
        5.        วิปสสนา [๑(การใชปญญาพิจารณาเห็นส่ิงตางๆ ตามสภาวะของมัน คือ 
ตามท่ีมันเปนจริง)] 
        โดยสรุป สัมมาทิฏฐิ ก็คือความเห็นท่ีตรงตามสภาวะ คือ เห็นตามท่ีส่ิงท้ังหลาย 
เปนจริง การท่ีสัมมาทิฏฐิจะเจริญข้ึน ยอมตองอาศัยโยนิโสมนสิการเร่ือยไป เพราะ 
โยนิโสมนสิการชวยใหไมมองส่ิงตางๆ อยางผิวเผิน หรือมองเห็นเฉพาะผลรวมท่ี 
ปรากฏ แตชวยใหมองแบบสืบคนแยกแยะ ท้ังในแงการวิเคราะหสวนประกอบท่ีมา 
ประชุมกันเขาและในแงการสืบทอดแหงปจจัย ทําใหไมถูกลวง ไมกลายเปนหุนท่ีถูก 
ยั่วยุ ปลุกปนและเชิด ดวยปรากฏการณทางรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และคตินยิม 
ตางๆ จนเกิดเปนปญหาท้ังแกตนและผูอ่ืน แตทําใหมีสตสัิมปชัญญะ เปนอิสระ เปนตัว 
ของตัวเอง คิดตัดสินและกระทําการตางๆ ดวยปญญา 
2.  สัมมาสังกัปปะ 
        องคมรรคขอท่ี 2 นี้ มีคําจํากัดความแบบท่ัวไปตามคัมภีร ดังนี ้
        "ภิกษุท้ังหลาย สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน? เนกขัมมสังกัปป อพยาบาทสังกัปป  
อวิหิงสาสังกปัป นี้เรียกวา [๒สัมมาสังกัปปะ"] 
        นอกจากนี้ ยังมีคําจํากัดความแบบแยกออกเปนระดบัโลกียะ และระดับ 
โลกุตตระ ดังนี้ 
        ภิกษุท้ังหลาย สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน? เรากลาววาสัมมาสังกัปปะ มี 2 อยาง  
คือ สัมมาสังกัปปะทียังมีอาสวะ ซ่ึงจัดเปนฝายบุญ อํานวยวิบากแกขันธ อยางหนึ่ง กบั 



สัมมาสังกัปปะท่ีเปนอริยะ ไมมีอาสวะเปนโลกุตตระ และเปนองคมรรคอยางหนึ่ง" 
{๑แปลรวมความจาก องฺ.ปฺจก. 22/25/22; พึงเสริมดวยพทุธพจนวา "การฟงดวย 
ดี การสอบถามคนควาเปนอาหารของปญญา" (องฺ.ทสก.24/73/146;)} 
{๒ที.ม. 10/299/348; ม.อุ.14/704/453; อภิ.วิ.35/164/136, 571/317}  
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        "สัมมาสังกัปปะ ท่ียังมีอาสวะ...คือ เนกขัมมสังกัปป อพยาบาทสังกัปป อวิหิงสาสังกัปป..." 
        [๑"สัมมาสังกัปปะ ท่ีเปนอริยะ ไมมีอาสวะ เปนโลกตุตระ เปนองคมรรค คือ  
ความตรึก (ตกักะ) ความนกึคิด (วิตกักะ) ความดําริ (สังกัปป) ความคิดแนวแน  
(อัปปนา) ความคิดปกแนนแฟน (พยัปปนา) ความเอาใจจดจอลง วจีสังขาร ของ 
บุคคลผูมีจิตเปนอริยะ มีจิตไรอาสวะ มีอริยมรรคเปนสมังดี ผูกําลัง เจริญอริยมรรคอยู..."] 
        เพื่อรวบรัด ในท่ีนี้ จะทําความเขาใจกนัแตเพยีงคําจาํกัดความแบบท่ัวไปที่เรียก 
วาเปนข้ันโลกยีะเทานั้น ตามคําจํากัดความแบบนี้ สัมมาสังกัปปะ คือ ความดาํริชอบ  
หรือความนึกคิดในทางท่ีถูกตองตรงขามกับความดําริผิดท่ีเรียกวา มิจฉาสังกัปปะ ซ่ึงมี  
3 อยางคือ 
        1.        กามสังกัปป หรือ กามวิตก คือความดําริท่ีเกีย่วของกับกาม ความนึกคิดใน 
                ทางท่ีจะแสวงหา        หรือหมกมุนพัวพันติดของอยูในส่ิงสนองความตองการ 
                ทางประสาทท้ัง 5 หรือส่ิงสนองตัณหาอุปาทานตางๆ ความคิดในทางเห็น 
                แกตวั เปนความนกึคิดในฝายราคะ หรือ โลภะ 
        2.        พยาบาทสังกัปป หรือ พยาบาทวิตก คือ ความดําริท่ีประกอบดวยความ 
                เดือดแคนชิงชัง ขัดเคือง ไมพอใจ คิดเหน็เพงมองในแงรายตางๆ มองคน 
                อ่ืนเปนศัตรูผูมากระทบกระทั่ง เห็นส่ิงท้ังหลายเปนไปในทางขัดอกขัดใจ  
                เปนความนึกคิดในฝายโทสะแงถูกกระทบ (ตรงขากับเมตตา) 
        3.        วิสิงหาสังกัปป หรือ วิหิงสาวติก คือ ความดาํริในทางท่ีจะเบียดเบียน ทําราย 
                ตัดรอน และทําลาย อยากไปกระทบกระท่ังรุกรานผูอ่ืน อยากทําใหเขา 
                ประสบความทุกขความเดือดรอนเปนความนกึคิดในฝายโทสะแงจะไป 
                กระทบ (ตรงขามกับกรุณา) 
        ความดําริหรือแนวความคิดแบบนี้ เปนเร่ืองปรกติของคนสวนมาก เพราะตาม 
ธรรมดา เม่ือบุถุชนรับรูอารมณอยางใดอยางหนึ่ง จะโดยการเห็น ไดยนิ ไดสัมผัส 
เปนตนกต็าม จะเกดิความรูอยางใดอยางหน่ึงในสองอยาง คือ ถาถูกใจ ก็ชอบ ตดิใจ  
อยากได พัวพนั คลอยตาม ถาไมถูกใจ ก็ไมชอบขัดใจ ขัดเคือง ผลักแยง เปนปฏิปกษ  
จากนั้น ความดํารินึกคิดตางๆ ก็จะดําเนินไปตามแนวทางหรือตามแรงผลักดันของ 
ความชอบและไมชอบนั้น ดวยเหตุนี้ ความคิดของบุถุชนโดยปรกติ จึงเปนความคิด 
เห็นที่เอนเอียงไปขางใดขางหน่ึง มีความพอใจและไมพอใจของตนเขาไปเคลือบแฝง 
ชักจูง ทําใหไมเห็นส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปนของมันเองลวนๆ ความนกึคิดท่ีดําเนินไป 
ตามความถูกใจ ชอบใจ เกิดความติดของ พัวพัน เอียงเขาหา ก็กลายเปนกามวิตก  



สวนท่ีดําเนินไปจากความไมถูกใจ ไมชอบใจ เกดิความขัดเคือง ชิงชัง เปนปฏิปกษ  
มองในแงราย ก็กลายเปนพยาบาทวิตก ท่ีถึงขนาดพุงออกมาเปนความคิดรุกราน  
คิดเบียดเบียน ทําลาย ก็กลายเปนวหิิงสาวิตก ทําใหเกิดทัศนคติ (หรือเจตนคติ)  
ตอส่ิงตางๆ อยางไมถูกตอง 
        ความดําริหรือความนึกคิดท่ีเอนเอียง ทัศนคติท่ีบิดเบือนและถูกเคลือบแฝงเชน 
นี้เกิดข้ึนก็เพราะ 
{๑ม.อุ. 14/261-3/182; อภิ.ว.ิ35/206/144; 582/320}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 810 
การขาดโยนิโสมนสิการแตตน คือ มองส่ิงตางๆ อยางผิวเผิน รับรูอารมณเขามาท้ังดุน  
โดยขาดสติสัมปชัญญะ แลวปลอยความนึกคิดใหแลนไปตามความรูสึก หรือตามเหตุ 
ผลท่ีมีความชอบใจ ไมชอบใจเปนตัวนํา ไมไดใชความคิดวิเคราะหแยกแยะสวน 
ประกอบและความคิดสืบสาวสอบคนเหตุปจจัย ตามหลักโยนิโสมนสิการ 
        โดยนัยนี้ มิจฉาทิฐิ คือ ความเขาใจผิดพลาด ไมมองเหน็ส่ิงท้ังหลายตามความ 
เปนจริง จึงทําใหเกดิ มิจฉาสังกัปปะ คือ ดําริ นึกคิด และมีทัศนคติตอส่ิงท้ังหลาย 
อยางผิดพลาดบิดเบือน และมิจฉาสังกัปปะนี้ก็สงผลสะทอนใหเกิดมิจฉาทิฐิ เขาใจและ 
มองเห็นส่ิงท้ังหลายอยางผิดพลาดบิดเบือนตอไปหรือยิง่ข้ึนไปอีก องคประกอบท้ังสอง  
คือ มิจฉาทิฐิ และมิจฉาสังกปัปะ จึงสงเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
        ในทางตรงขาม การท่ีจะมองเหน็ส่ิงท้ังหลายถูกตองตามท่ีมันเปนของมันเองได  
จะตองใชโยนโิสมนสิการ ซ่ึงหมายความวา ขณะน้ันความนึกคิด ความดําริตางๆ จะ 
ตองปลอดโปรง เปนอิสระ ไมมีท้ังความชอบใจ ความยดึติด พวัพัน และความไมชอบ 
ใจ ผลักแยง เปนปฏิปกษตางๆ ดวย ขอน้ีมีความหมายวา จะตองมีสัมมาทิฐิและ 
สัมมาสังกัปปะ และองคประกอบท้ังสองอยางนี้สงเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  
เชนเดยีวกับในฝายมิจฉานัน่เอง 
        โดยนัยนี้ ดวยการมีโยนโิสมนสิการ ผูนั้นก็มีสัมมาทิฏฐิ คือ มองเห็นและเขาใจ 
ส่ิงตางๆ ตามความเปนจริง เม่ือมองเห็นส่ิงตางๆ ตามความเปนจริง จึงมีสัมมา 
สังกัปปะ คือ ดําริ นึกคิด และต้ังทัศนคติตอส่ิงเหลานั้นอยางถูกตอง ไมเอนเอียง  
ยึดติด หรือผลักแยง เปนปฏิปกษ เมื่อมีความดํารินึกคิดท่ีเปนอิสระจากความชอบใจ 
ไมชอบใจ [๑เปนกลางเชนนี]้ จึงทําใหมองเห็นส่ิงตางๆ ตามความเปนจริง คือเสริม 
สัมมาทิฏฐิใหเพิ่มพูนยิ่งข้ึน จากนั้นองคประกอบท้ังสองก็สนับสนุนกนัและกนัหมุนเวียน 
ตอไป 
        ในภาวะจิตท่ีมีโยนิโสมนสิการ จึงมีความดําริซ่ึงปลอดโปรง เปนอิสระ ปราศจาก 
ความเอนเอียงท้ังฝายติดคลอยเขาหา และฝายผลักเบือนหนา ตรงขามกบัมิจฉา 
สังกัปปะ เรียกวา สัมมาสังกัปปะ มี3 อยางเชนเดยีวกัน คือ 
        1.        เนกขัมมสังกัปป หรือ เนกขัมมวิตก คือ ความดําริท่ีปลอดจากโลภะ ความ 
                นึกคิดท่ีปลอดโปรงจากกาม ไมหมกมุนพัวพนัติดของในส่ิงสนองความอยาก 
                ตางๆ ความคิดท่ีปราศจากความเห็นแกตัว ความคิดเสียสละ [๒และความ 
                คิดท่ีเปนคุณเปนกุศลทุกอยาง] จัดเปนความนกึคิดท่ีปราศจากราคะ หรือ 
                โลภะ 



{๑ทาทีของจิตใจอยางนี้ พัฒนาข้ึนไปในข้ันสูงจะกลายเปนอุเบกขา ซ่ึงเปนองค 
ประกอบสําคัญยิ่งในการใชความคิดอยางไดผล หาไดมีความหมายเปนการนิ่งเฉย  
ไมเอาเร่ืองเอาราวอยางท่ีมักเขาใจกันไม แตเร่ืองนี้จะไดอธิบายตอไปขางหนา} 
{๒เนกขัมมะ = อโลภะ, เนกขัมมธาตุ = กุศลธรรมท้ังปวง; อพยาบาทธาตุ = เมตตา;  
อวิหิงสาธาตุ = กรุณา (อภิ.ว.ิ35/122/107; วิภงฺค.อ.97 ; ปฏิส.อ.79)}  
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        2.        อพยาบาทสังกปัป หรือ อพยาบาทวิตก คือ ความดําริท่ีไมมีความเคียดแคน  
                ชิงชัง ขัดเคืองหรือเพงมองในแงรายตางๆ โดยเฉพาะมุงเอาธรรมท่ีตรง 
                ขาม คือเมตตา ซ่ึงหมายถึงความปรารถนาดี ความมีไมตรี ตองการใหผูอ่ืน 
                มีความสุข จัดเปนความนึกคิดท่ีปราศจากโทสะ 
        3.        อวิหังสาสังกัปป หรือ อวิหิงสาวิตก คือ ความดําริท่ีไมมีการเบียดเบยีน การ 
                คิดทําราย หรือ        ทําลาย โดยเฉพาะมุงเอาธรรมท่ีตรงขามคือกรุณา ซ่ึง 
                หมายถึงความคิดชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกข จัดเปนความนึกคิดท่ี 
                ปราศจากโทสะเชนเดียวกนั 
        มีขอสังเกตอยางหนึ่ง ท่ีอาจมีผูยกข้ึนอาง ซ่ึงขอช้ีแจงไว ณ ท่ีนีด้วยครั้งหนึ่ง 
กอน คือเร่ืองธรรมฝายดีหรือกุศล ซ่ึงตรงขามกับฝายช่ัวหรืออกุศล ในพุทธธรรมแทนท่ี 
จะใชศัพทตรงขาม มักใชแตเพียงแคศัพทปฏิเสธ ทําใหมีผูคิดเห็นไปวา พุทธธรรมเปน 
คําสอนแบบปฏิเสธ (negative) และเฉ่ือยชา(passive) เพียงแตไมทําความชั่ว อยู 
เฉยๆ ก็เปนความดีเสียแลว อยางท่ีนี้ ฝายมิจฉาสังกัปป เปนพยาบาทสังกัปป ฝาย 
สัมมาสังกัปป แทนท่ีจะเปนเมตตา กลับเปนเพียงอพยาบาทสังกัปป คือ ปฏิเสธฝาย 
มิจฉาเทานั้น ความเขาใจเชนนี้ผิดพลาดอยางไร จะไดช้ีแจงตอๆ ไปตามโอกาส แต 
เฉพาะเร่ืองนีจ้ะช้ีแจงเหตุผลตอบโตความเขาใจผิด แตเพยีงส้ันๆ 3 ขอกอน คือ 
        1.        มรรคเปนหลักปฏิบัติท่ีมุงคุณคาทางปญญาเปนสําคัญ จุดหมายของมรรค 
คือการรูแจงสัทธรรมมิใชมุงเพียงคุณคาทางจริยธรรมข้ันศีล หรือท่ีเรียกกันวาศีลธรรม 
เทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งพงึระลึกไววา สัมมาสังกัปปะ เปนองคมรรคฝายปญญา  
มิใชฝายศีล ดังนั้นการท่ีสัมมาสังกัปปะสอนใหไมคิดพยาบาท ใหมีเมตตารักใครกัน ก็ 
มิใชมุงเพียงเพ่ือใหคนมีศีลคือละเวนการฆาฟนเบียดเบียนกัน ชวยเหลือกันอยางเดียว  
แตมุงใหมีความคิดท่ีไมเอนเอียงดวยความเกลียดชังเปนตน เพื่อใหความคิดนั้น 
ปลอดโปรงเปนอิสระ เดินตามแนวความจริงอยางคลองตัว จะไดเกิดความรูความ 
เขาใจท่ีถูกตองตามสภาพความเปนจริงไมบิดเบือน โดยนัยนี้ การใชคําปฏิเสธวา  
สัมมาสังกัปปะ คือความคิดปลอดโลก ไมมีพยาบาทไมมีวิหิงสา จึงนบัวาเปนการ 
เหมาะสมดีท่ีสุดแลว หมายความวา เม่ือจะคิดจะพิจารณาอะไร ถาไมคิดเอาเขาตัว  
ไมคิดดวยความเกลียดชังมุงรายหรือจะทําลายใครๆ ความคิดนั้นกจ็ะบริสุทธ์ิ มีหวังวา 
จะถูกตองตรงความจริง 
        2.        โดยเหตุผลทางหลักภาษาเขาประกอบ คําบาลีท่ีมี "อ" ปฏิเสธนําหนา มิได 
หมายความเพียงไมใชส่ิงนัน้ แตอาจหมายถึงส่ิงท่ีตรงขาม หรืออาจหมายครอบคลุม 



หมด ท้ังส่ิงท่ีตรงขามกับส่ิงนั้น และส่ิงใดกต็ามท่ีมิใชส่ิงนั้น เชน คําวา อกุศล มิได 
หมายถึงมิใชกศุล (ซ่ึงอาจเปนอัพยากฤต คือ เปนกลางๆ ไมใชท้ังฝายดฝีายชั่ว) แต 
หมายถึงความชั่วท่ีตรงขามกบักุศลทีเดียว คําวา อมิตร มิไดหมายถึงคนที่เปนกลางๆ 
ไมใชมิตร แตหมายถึงศัตรูทีเดียว ดังนีเ้ปนตน แตในสัมมาสังกัปปะนี้ "อ" มี 
ความหมายปฏิเสธแบบครอบคลุมคือท้ังท่ีตรงขามและท่ีมิใช เชน อพยาบาท 
สังกัปป ยอมหมายถึงเมตตาท่ีตรงขามกับพยาบาทดวย และความดําริท่ีบริสุทธ์ิ  
ปลอดโปรง ปราศจากพยาบาทเปนกลางๆ ดวย ธรรมฝายดีเชนเมตตา เปนตน จึงรวม 
อยูในองคมรรคขอนี้ดวยแลว  
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        3.        การใชคําท่ีมี "อ" ปฏิเสธนี้ นอกจากมีความหมายกวางแลว ยังมีความหมาย 
หนักแนนเด็ดขาดยิ่งกวาคําตรงขามเสียอีก เพราะการใชคําปฏิเสธในท่ีนี้ มุงเจาะจง 
ปฏิเสธส่ิงนั้นไมใหมีโดยส้ินเชิง คือไมใหมีเช้ือหรืรองรอยเหลืออยู เชน อพยาบาท 
สังกัปป ในท่ีนี้ หมายถึงความดําริท่ีไมมีพยาบาทหรือความคิดรายแงใดสวนใดเหลืออยู 
ในใจเลย เปนเมตตาโดยสมบูรณ ไมมีขอบเขตจํากัด เปนการเนนข้ันถึงท่ีสุด ไมเหมือน 
คําสอนบางลัทธิท่ีสอนใหมีเมตตากรุณา แตเปนเมตตากรุณาตามคําจํากัดของผูส่ังสอน 
มิใชตามสภาวะของธรรม จึงมีขอบเขตตามบัญญัติสําหรับใชแกกลุม หรือหมูชนพวก 
หนึ่ง หรือสัตวโลกชนิดหรือประเภทใดประเภทหนึ่ง แลวแตตกลงกําหนดเอา 
        เทาท่ีกลาวมานี้ อาจสรุปวา ตามปกติมนุษยปุถุชนเมื่อจะคิดอะไร ก็ยอมคิดเพื่อ 
สนองตัณหาในรูปใดรูปหนึง่ ถาไมคิดตามแนวทิฏฐิเชน คานิยมเปนตน ซ่ึงตัณหาอาศัย 
อวิชชาปรุงแตไวกอนแลว กจ็ะคิดไปตามอํานาจของตัณหาสดในเวลานั้นๆ ซ่ึงอาจเปน 
ไปโดยอาการของความอยากท่ียังเรียกวาเปนตัณหาโดยตรงบาง โดยอาการถือตัว 
เชิดชูตนระวังฐานของตัวตนท่ีเรียกวามานะบาง ทานจงึเรียกความคิดของปุถุชนเชนนี ้
วา ประกอบดวยอหังการ มมังการ และมานานุสัย หรือเรียกส้ันๆ วา มีตัณหามานะ 
และทิฏฐิเปนตัวสานและชักใยอยู ความคิดของปุถุชนนัน้จึงอาจเรียกไดวาเปนบริการ 
ของจิตท่ีรับใชตัณหาลักษณะของการคิดเพือ่สนองตัณหาน้ัน เปนไปไดท้ังในทางบวก 
และทางลบ ดานบวกออกมาในรูปของกามสังกัปป คือคิดเอา คิดปรนเปรอบําเรอตน 
ดานลบออกมาในรูปของพยาบาทสังกัปป คือคิดขัดคิดแงราย คิดเปนปฏิปกษ เหน็เขา 
เปนศัตรู (กลัวเขาจะมาแยงมาขัด) คิดกระทบกระท่ัง ไมพอใจเกลียดชัง และ 
วิหิงสาสังกัปป คือคิดรุกรานคิดทําลาย อยางไรก็ตาม ความคิดสนองตัณหาน้ัน อาจ 
[๑ถูกหกัลางดวยโยนิโสมนสิการท่ีมองดูตามสภาวะ] ความคิดท่ีประกอบกับโยนิโส 
มนสิการเชนนี ้ไมมีกาม ไมมีพยาบาท ไมมีวิหิงสา จึงบริสุทธ์ิตรงความจริง ไมเอน 
เอียงติดของหรือปดเหไปขางใดขางหนึ่ง และจึงเปนความคิดท่ีมีขอบเขตกวางขวาง  
อาจใหความหมายของสัมมาสังกัปปะในแงนี้ไดวา จะคิดอะไรก็ไดท่ีมิใชเปนการจะเอา 
จะปรนเปรอตัว มิใชมุงรายหรือหมายขมเหงรังแกเบียดเบียนใคร นีเ้ปนดานปญญา 
เกื้อกูลแกสัมมาทิฏฐิโดยตรง อีกดานหน่ึง ความคิดสนองตัณหานั้น อาจถูกหักลางดวย 
โยนิโสมนสิการแบบปลุกเรากุศลธรรม ความคิดท่ีประกอบดวยโยนิโสมนสิการแบบนี้  
เปนความคิดแบบตรงขามกบักามพยาบาท และวหิิงสา คือคิดสละ มีเมตตา มีกรุณา  
เปนการสรางเสริมกุศลธรรมจําเพาะอยาง สัมมาสังกัปปะแงนี้ แมจะเกือ้กูลแก 
สัมมาทิฏฐิ แตเปนแงท่ีสัมพนัธกับศีลโดยตรง คือนําไปสูสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ  



และสัมมาอาชีวะ อาจเขียนใหดูงายข้ึนดังนี้ 
{๑ดแูนวใน วภิงิค.อ.17, 149; วิสุทธิ.3/103.}  
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        พึงทราบวา การแบงเชนนี้ มิใชเปนการแยกขาดจากกันส้ินเชิง แตเปนการแบง 
พอใหเห็นผลท่ีเดนในแตละดานเทานัน้ นอกจากนี้ ขอเสนอภาพความสัมพันธระหวาง 
สัมมาสังกัปปะกับองคมรรคหมวดศีลขอสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะ ท่ีเปนแนว 
ประยุกตแสดงออกในหลักพรหมวิหาร กับสังคหวัตถุดังนี้ 
        มีขอควรสังเกตเกีย่วกับความสัมพันธระหวางสัมมาทิฐิ กับสัมมาสังกัปปะอีก 
อยางหนึ่ง คือ เม่ือเทียบกับกิเลสหลักท่ีเรียกวาอกุศลมูล 3 อยาง คือ โลภะ โทสะ และ 
โมหะ แลว จะเห็นวา สัมมาทิฐิเปนตัวกําจดักิเลสตนตอท่ีสุด คือ ดมหะ สวนสัมมา 
สังกัปปะ กําจดักิเลสที่รองหรือตอเนื่องออกมาคือ เนกขัมมสังกัปป กําจัดราคะ หรือ 
โลภะ และอพยาบาทสังกัปป กับอวิหิงสาสังกัปป กําจัดโทสะจงเปนความกลมกลืนตอ 
เนื่องประสานกันทุกดาน 
        อยางไรกด็ี การกาวหนามาในองคมรรคเพียง 2 ขอเทานั้น ยังนับวาเปนข้ันตน 
อยู การเจริญปญญายังไมถึงข้ันสมบูรณเต็มท่ีตามจุดหมาย และแมการปฏิบัติธรรม 
แตละขอก็มิใชจะสมบูรณตามขอบเขตความหมายของธรรมขอนั้นๆ ทันที แตตอง 
คล่ีคลายเจริญข้ึนตามลําดับ ดังนั้น ในท่ีนี้จงึควรทําความเขาใจวา ในสัมมาสังกัปปะ 3  
ขอนั้น เนกขัมมสังกัปป บางทีก็หมายเอาเพียงข้ันหยาบในรูปสัญญลักขณคือ การออก 
บวช หรือปลีกตัวออกไปจากความเปนอยูของผูครองเรือน อพยาบาทสังกัปป ก็มุงเอา 
การเจริญเมตตาเปนหลัก และอวหิิงสาสังกัปป ก็มุงเอาการเจริญกรุณาเปนสําคัญ  
ปญญาท่ีเจริญในข้ันนีแ้มจะเปนสัมมาทิฐิ มองเห็นตามความเปนจริง แตก็ยังไมบริสุทธ์ิ 
เปนอิสระรูแจงเห็นแจงเต็มท่ี จนกวาจะถึงข้ันมีอุเบกขา ซ่ึงอาศัยสมาธิเปนบทฐาน 
        อนึ่ง แมแตเมตตา ซ่ึงเปนคุณธรรมท่ีเร่ิมเจริญไดตั้งแตระยะตนๆ ของการ 
ปฏิบัติธรรม ก็มิใชเปนขอธรรมท่ีงายนักอยางท่ีนักเขาใจกันอยางผิวเผิน เพราะเมตตา 
อยางท่ีพูดถึงกนังายๆ ท่ัวๆ ไปนั้น หายากนกัท่ีจะเปนเมตตาแทจริง ดังนั้น เพื่อชวย 
ปองกันความเขาใจผิดท่ีเปนผลเสียหายแกธรรม ในข้ันตนนี้ควรทราบหลักเบ้ืองตน 
บางอยางไวเล็กนอยกอน 
        เมตตา หมายถึง ไมตรี ความรัก ความปรารถนาดี ความเหน็อกเหน็ใจ ความ 
เขาใจดีตอกัน ความ[๒ใฝใจหรือตองการสรางเสริมประโยชนสุขใหแกเพื่อนมนุษยและ 
สัตวท้ังหลาย] เมตตาเปนธรรมกลางๆ กลางท้ังในแงผูควรมีเมตตา และในแงผูควร 
ไดรับเมตตา จงึควรมีท้ังผูนอยตอผูใหญ และผูใหญตอผูนอย 
{๑จัดอุเบกขาเปนเนกขัมมะ ตามหลักวา อุเบกขาเจโตวิมุตติ เปนนิสสรณะของราคะ  
(ที.ปา.11/120/261)} 



{๒ใน ขุ.มหา.29/944/600 จํากัดความวา เมตฺตาติ ยา สตฺเตสุ เมตฺติ เมติตายนา  
เมตฺตายิตตฺต อนุทา อนุทายนา อนุทายิตตฺต อนฺกมฺปา อพฺยาปาโท อพฺยาปชฺโฌ  
อโทโส อโทโส กุสลมูส. ใน สุตฺต.อ.1/161 จํากัดความวาหิตสุขูปนยนกามตา เมติตา}  
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คนจนตอคนมี และคนมีตอคนจน ยาจกตอเศรษฐี และเศรษฐีตอยาจก คนฐานะต่ําตอ 
คนฐานะสูงและคนฐานะสูงตอคนฐานะต่ํา คฤหัสถตอพระสงฆ และพระสงฆตอ 
คฤหัสถ เปนธรรมพื้นฐานของใจข้ันแรก ในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ซ่ึงทํา 
ใหมองกนัในแงดี หวังดีตอกัน พรอมท่ีจะรับฟงและเจรจาเหตุผลของกันและกัน ไมยึด 
เอาความเหน็แกตัว หรือความเกลียดชังเปนท่ีตั้ง 
        การท่ีกลาววา เมตตา (รวมท้ังพรหมวิหารขออ่ืนๆ ดวย) เปนธรรมของผูใหญ 
นั้น อันท่ีจริงความเดิมเปน "ธรรมของทานผูเปนใหญ" คือ แปลคําวา "พรหม" ใน 
พรหมวหิารวา "ทานผูเปนใหญ"พรหม หรือทานผูเปนใหญในท่ีนี้ หมายถึงผูประเสริฐ  
คือ ผูมีจิตใจกวางขวางยิ่งใหญ หรือยิ่งใหญดวยคุณธรรมความดีงาม มิใชหมายถึง 
ผูใหญในความหมายอยางท่ีเขาใจกนัสามัญ ทุกคนควรมีพรหมวหิารทุกคนควรมีจติใจ 
กวางขวางยิ่งใหญ ไมเฉพาะผูใหญเทานั้น แตในเม่ือปจจบัุนเขาใจกันแพรหลายท่ัวไป 
เสียแลววา พรหมวหิารมีเมตตาเปนตน เปนธรรมของผูใหญ ก็ควรทําความเขาใจในแง 
ท่ีวา ความหมายเชนนัน้มุงเอาความรับผิดชอบเปนสําคัญคือ เนนวา ในเม่ือทุกคนควร 
บําเพ็ญพรหมวิหาร ผูใหญ ในฐานะท่ีเปนตัวอยางและเปนผูนํา ก็ควรอยางยิ่งท่ีจะตอง 
ปฏิบัติใหไดกอน ถาไมรีบทําความเขาใจกนัอยางนี้ ปลอยใหยึดถือปกใจกันวา เมตตาก็ 
ดี พรหมวิหารขออ่ืนๆ ก็ดี เปนธรรมของผูใหญ ก็จะกลายเปนความเขาใจท่ีเขวผิด 
พลาด การตีความและทัศนคติของคนท่ัวไป ตอธรรมขอนี้ จะผิดพลาดไปหมด 
        ขอควรสังเกตสําคัญอีกอยางหนึ่งของเมตตา ก็คือ สมบัติและวิบัตขิองเมตตา  
สมบัติไดแกความสมบูรณหรือผลสําเร็จท่ีตองการของเมตตา วิบัติ ไดแก  ความลม 
เหลว ความไมสําเร็จ การปฏิบัติท่ีคลาดเคล่ือนผิดพลาด เม่ือวาตามหลัก สมบัติของ 
เมตตา คือระงับพยาบาทได (พฺยาปาทุปสโม เอติสฺสา [๑สมฺปตฺติ)] วิบัติของเมตตา  
คือ การเกิดสิเนหะ [๒(สิเนหสมฺภโว วิปตฺติ)] ในแงสมบัติไมมีขอสังเกตพิเศษ แตใน 
แงวิบัติมีเร่ืองท่ีตองสังเกตอยางสําคัญ สิเนหะ หมายถึง เสนหา ความรักใครเยื่อใย 
เฉพาะบุคคล ความพอใจ โปรดปรานสวนตัว เชน ปุตตสิเนหะ ความรักอยางบุตร  
ภริยาสิเนหะ ความรักใครฐานภรรยา เปนตน สิเนหะ เปนเหตุใหเกิดความลําเอียง  
ทําใหชวยเหลือกันในทางท่ีผิดได อยางท่ีเรียกวาเกิด ฉันทาติ (ลําเอียงเพราะรักใคร)  
ท่ีไดยินพูดกันวา "ทานเมตตาฉันเปนพิเศษ" "นายเมตตาเขามาก" เปนตนนั้น เปน 
เร่ืองของสิเนหะ ซ่ึงเปนความวิบัติของเมตตามากกวา หาใชเมตตาไม สวนเมตตาท่ี 
แทจริงนั้นเปนอุปกรณสําคัญอยางหนึ่งสําหรับรักษาความเท่ียงธรรม เพราะเปนธรรม 
กลางๆทําใหมีภาวะจิตท่ีปราศจากความเหน็แกตวั ท่ีจะเอนเอียงเขาหา ปราศจากความ 



เกลียดชังคิดรายท่ีจะทําลาย มีไมตรี ปรารถนาดีตอคนทุกคนสมํ่าเสมอกัน พิจารณา 
ตัดสินและกระทําส่ิงตางๆ ไปตามเหตุผล มุงประโยชนสุขท่ีแทจริงแกคนท้ังหลาย มิใช 
มุงส่ิงท่ีเขาหรือตนชอบหรืออยากไดอยากเปนเมตตาท่ีแทจริงจะเปนไปในแบบท่ีวา 
        พระผูมีพระภาคน้ัน ทรงมีพระทัยเสมอกัน ท้ังตอนายขมังธนู (ท่ีรับจางมาลอบ 
สังหารพระองค) ตอ  
{๑-๒ วิสุทธิมัคค 2/121๑-๒}  
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[๑พระเทวทัต ตอโจรองคุลิมาล ตอชางธนบาล (ท่ีพระเทวทัตปลอยมาเพื่อฆาพระองค)  
และตอพระราหุล ท่ัว ทุกคน"] 
        ประโยชนของเมตตาจะเห็นไดเชนในกรณีของการถกเถียง ขัดแยงในทางเหตุ 
ผลและการโตวาทะทําใหตางฝายยอมพิจารณาเหตุผลของกันและกัน ชวยใหคูโตบรรลุ 
ถึงเหตุผลท่ีถูกตองได เชน เม่ือนิครนถผูหนึง่มาเฝาสนทนาใชคําพูดรุนแรงตําหน ิ
พระพุทธเจา พระองคทรงสนทนาโตตอบตามเหตุผลจนในท่ีสุดนิครนถนั้นกลาววา 
        เม่ือเปนเชนนี้ ขาพเจาก็เล่ือมใสตอทานพระโคดมผูเจริญ เปนความจริง  
ทานพระโคดมเปนผูอบรมแลวท้ังกาย อบรมแลวท้ังจติ" 
        นาอัศจรรย ไมเคยมีเลย ทานพระโคดมถูกขาพเจาพูดกระทบกระแทก แตงคํา 
มาไลเลียงตอนเอาถึงอยางนี ้ก็ยังมีผิวพรรณสดใส มีสีหนาเปลงปล่ังอยูได  
[๒สมเปนอาการของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา"] 
        ในกรณีท่ีมิจฉาสังกัปปะเกิดข้ึน เม่ือจะแกไขโดยวิธีการแหงปญญา ก็ตองไมใช 
วิธีดึงดัน กลัดกลุมหรือฟุงซานตอไปโดยไมมีจุดหมาย แตตองใชโยนิโสมนสิการ คือ 
คิดสืบสาวหาเหตุ และพิจารณาใหเหน็คุณโทษของมัน เชน พุทธพจนท่ีวา 
        ภิกษุท้ังหลาย กอนสัมโพธิกาล เม่ือเราเปนโพธิสัตวยังมิไดตรัสรู ไดมีความคิด 
เกิดข้ึนวา : ถากระไรเราพึงแยกความดําริออกเปน 2 ฝาย ดังนี้แลว จึงไดแยก 
กามวิตก พยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตก ออกเปนฝายหน่ึง และแยกเนกขัมมวิตก  
อพยาบาทวิตก และอวหิิงสาวิตก ออกเปนอีกฝายหนึ่ง" 
        เม่ือเราไมประมาท มีความเพยีร มุงม่ันอยูนั่นเอง เกดิมีกามวิตกข้ึน เราก็รูชัด 
วา : เราเกดิกามวิตกข้ึนแลว ก็แหละ กามวติกนี้ ยอมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเอง 
บาง เปนไปเพือ่เบียดเบียนผูอ่ืนบาง เปนไปเพื่อเบียดเบียนท้ังตนเองและผูอ่ืนสองฝาย 
บาง ทําใหปญญาดับจัดเปนพวกส่ิงบีบค้ัน ไมเปนไปเพื่อนิพพาน" 
        เม่ือเราพิจารณาเหน็วา มันเปนไปเพื่อบิดเบียนตน กด็ี กามวิตกนัน้ ก็สลายตัว 
ไป เม่ือเราพิจารณาเห็นวา มันเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนก็ดี...วามันเปนไปเพื่อ 
เบียดเบียนท้ังตนเอง และผูอ่ืนสองฝายก็ดี วามันทําใหปญญาดับ จัดเปนพวกส่ิงบีบค้ัน  
ไมเปนไปเพื่อนิพพานก็ดี กามวิตกนัน้ก็สลายตัวไป เราจึงละ จึงบรรเทากามวิตก ท่ีเกิด 
ข้ึนมาๆ ทําใหหมดส้ินไปไดท้ังนั้น" 
        เม่ือเราไมประมาท...เกดิมีพยาบาทวติกข้ึน...เกดิมีวหิิงสาวิตกข้ึน  เราก็รูชัด  
(ดังกลาวมาแลว) จึงละ...จึงบรรเทาพยาบาทวิตก...วิหิงสาวิตกท่ีเกดิข้ึนมาๆ ทําให 
หมดส้ินไปไดท้ังนั้น" 



        ภิกษุ ยิ่งตรึก ยิ่งคิดคํานึงถึงความดําริใดๆ มาก ใจของเธอก็ยิ่งนอมไปทาง 
ความดํารินั้นๆ ถาภิกษยุิ่งตรึก ยิ่งคิดคํานึงถึงกามวิตกมาก เธอก็ละท้ิงเนกขัมมวิตก 
เสีย ทําแตกามวิตกใหมาก จติของเธอนั้นกน็อมไปทางกามวิตก...ฯลฯ...ถาภิกษยุิ่งตรึก  
ยิ่งคิดคํานึงถึงเนกขัมมวิตกมาก เธอก็ละท้ิงกามวิตกเสีย ทําแต 
{๑ขุ.อป.32/8/68; ธ.อ.1/135; ฯลฯ (ดูตวัอยางเร่ืองพระพุทธเจาทรงแผเมตตา,  
วินย. 7/378/189; ชา.อ.8/215)} 
{๒ม.มู. 12/409, 432/440,462}  
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[๑เนกขัมมวิตกใหมาก จิตของเธอน้ัน ก็นอมไปทางเนกขัมมวิตก..."] 
        การปฏิบัติธรรมชวงแรกตามองคมรรค 2 ขอตนนี้ สรุปไดดวยพุทธพจนวา 
        ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม 4 อยาง ช่ือวาเปนผูดําเนนิปฏิปทาอัน 
ไมผิดพลาด และเปนอันไดเร่ิมกอตนกําเนดิของความส้ินอาสวะแลว ธรรม 4 อยางนั้น 
คือ เนกขัมมวติก อพยาบาทวิตก อวิหิงสาวิตก [๒สัมมทิฐิ"] 
หมายเหต ุ
        พึงสังเกตวา ในแผนผังหนา 3 ไดแสดงหมวดธรรมสําคัญ 2 หมวด คือ  
พรหมวหิาร 4 และสังคหวัตถุ 4 รวมไวกับองคมรรค 3 ขอ พรหมวหิาร 4 อยูในฝาย 
สัมมาสังกัปปะ และสังคหวตัถุ 4 อยูในฝายสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะ การแสดง 
หลักการนี้ มีความประสงคสําคัญ คือ 
        1.        ใหรูจักแยกใหถูกตอง ระหวางคุณธรรมท่ีเปนพื้นอยูในจติใจหรือจริยธรรมใน 
ข้ันความคิด กบัคุณธรรมท่ีแสดงออกภายนอกหรือจริยธรรมในข้ันปฏิบัติการ ไมให 
สับสนปะปนกันโดยเฉพาะหลักพรหมวิหาร 4 นั้น มักถูกเขาใจสับสนบอย คือ ถูกนาํไป 
ใชพูดหรืออธิบายเหมือนเปนคุณธรรมข้ันปฏิบัติการ แตความจริง พรหมวหิารมีเมตตา 
เปนตน เปนคุณธรรมประจําใจเปนคุณภาพจิตหรืออยูในระดับความคิด เนื่องใน 
สัมมาสังกัปปะ การฝกอบรมพรหมวหิารก็รวมอยูในหมวดสมาธิหรืออธิจิตตสิกขา ดวย 
เหตุนี้พรหมวหิาร 4 จึงจัดเปนกรรมฐานหมวดหนึ่งในจํานวนกรรมฐาน 40 คือ เปน 
เร่ืองของภาวนา (ดู วิสุทธิ. 2/89-131 เปนตน) สวนในข้ันปฏิบัติการ กมี็สังคหวัตถุ 
4 มารับชวงทําหนาท่ีตอจากพรหมวหิาร ทําใหมีการแสดงออกในทางสังคม ถาจะใช 
พรหมวหิารเชนเมตตากับการแสดงออกภายนอก ก็ตองเอาเมตตาน้ันไปประกอบการ 
กระทํา เชน พดูวา กายกรรมประกอบดวยเมตตา วจีกรรมประกอบดวยเมตตา เปนตน  
แตลําพังเมตตายังไมเปนการกระทําข้ันปฏิบัติการทางสังคมโดยตัวของมันเอง ทาน  
ปยวาจา อัตถจริยา เปนตน ในสังคหวัตถุ ซ่ึงอยูฝายศีล จึงจะเปนปฏิบัตกิารทางสังคม 
        ความเขาใจในหลักการนี้ จะชวยใหชาวพุทธเองใชหรือปฏิบัติหลักธรรมตางๆ  
ไดถูกช้ินถูกอันม่ันเหมาะชัดเจนยิ่งข้ึน และจะรูจุดผิดพลาดแหงคํากลาวหาของคนภาย 
นอกท่ีเคยพูดวา ชาวพุทธไดรับการส่ังสอนใหทําดีบําเพญ็ประโยชน เพียงดวยการนัง่ 
นอนแผเมตตาอยูเฉยๆ ในหอง (หรือในมุง) 
        2.        ใหเห็นความประสานสัมพันธ ระหวางคุณธรรมในใจของบุคคล กับ 
จริยธรรมภาคปฏิบัติการทางสังคม แสดงถึงความสมบูรณของพุทธธรรม ท่ีมีคําสอน 
เปนระเบียบ มีหลักธรรมครบทุกข้ันตอน และบอกใหรูวาการบําเพ็ญความดีภายนอก  



หรือการแสดงออกดีงามทางสังคม จะตองมีคุณธรรมท่ีลึกซ้ึงภายในจิตใจเปนรากฐาน  
จึงจะเปนไปโดยจริงใจ ดภีายนอก หรือการแสดงออกดีงามทางสังคม จะตองมี 
คุณธรรมท่ีลึกซ้ึงภายในจิตใจเปนรากฐาน จึงจะเปนไปโดยจริงใจ บริสุทธ์ิเปนของแท 
และม่ันคงยั่งยนื งานสังคมสงเคราะหไมวาในรูปของทาน หรืออัตถจริยา เปนตน ก ็
ตาม จะเปนไปโดยบริสุทธ์ิใจ ก็ตอเม่ือมีเมตตากรุณาเปนพื้นฐานอยูในใจ 
{๑ม.มู.12/252/232} 
{๒องฺ.จตุกฺก.21/72/99}  
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ตอนท่ี 5 : ชีวติควรเปนอยูอยางไร ? 
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                                                                                        บทท่ี 20 
                3. สัมมาวาจา          4.  สัมมากัมมันตะ          5. สัมมาอาชีวะ 
        องคมรรค 3 ขอนี้ เปนข้ันศีลดวยกัน จึงรวมมากลาวไวพรอมกัน เม่ือพิจารณา 
ความหมายตามหลักฐานในคัมภีร ปรากฏคําจํากัดความทํานองยกตวัอยาง ดังน้ี 
        1.        "ภกิษุท้ังหลาย สัมมาวาจา เปนไฉน ? นี้เรียกวาสัมมาวาจา คือ 
                1)        มุสาวาทา เวรมณี                  เจตนางดเวนจากการพูดเท็จ 
                2)        ปสุณาย วาจาย เวรมณี                "        วาจาสอเสียด 
                3)        ผลุสาย วาจาย เวรมณี                "        วาจาหยาบคาย 
                4)        สมฺผปฺปลาปา เวรมณี                "        การพูดเพอเจอ" 
        2.        "ภกิษุท้ังหลาย สัมมากัมมันตะ เปนไฉน ? นี้เรียกวาสัมมากมัมันตะ คือ 
                1)        ปาณาติปาตา เวรมณี         เจตนางดเวนจากการตัดรอนชีวิต 
                2)        อทินฺนาทาน เวรมณี               "        การถือเอาของท่ีเขามิไดให 
                3)        กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี    "        การประพฤติผิดในกามท้ังหลาย" 
         3.        "ภิกษุท้ังหลาย สัมมาอาชีวะ เปนไฉน ? นี้เรียกวาสัมมาอาชีวะ คือ  
                [๑อริยสาวกละจมิจฉาอาชีวะ] เสีย [๒หาเล้ียงชีพดวยสัมมาอาชีวะ] 
        นอกจากนี้ ยังมีคําจํากัดความแบบแยกเปนระดับโลกียะและโลกุตตระอีกดวย  
เฉพาะระดับโลกียะ มีคําจํากดัความอยางเดียวกับขางตน สวนระดับโลกุตตระ มี 
ความหมายดังนี้ 
        1.        สัมมาวาจาท่ีเปนโลกุตตระ ไดแก "ความงด ความเวน ความเวนขาด เจตนา 
งดเวนจากวจีทุจริตท้ัง 4 ของทานผูมีจิตเปนอริยะ มีจิตไรอาสวะ มีอริยมรรคเปนสมัง 
ดี กําลังเจริญอริยมรรคอยู" 
        2.        สัมมากัมมันตะที่เปนโลกุตตระ ไดแก "ความงด ความเวน ความเวนขาด  
เจตนางดเวนจากกายทุจริตท้ัง 3 ของทานผูมีจิตเปนอริยะ..." 
        3.        สัมมาอาชีวะท่ีเปนโลกุตระ ไดแก "ความงด ความเวน ความเวนขาด เจตนา 
งดเวนจาก 
{๑มิจฉาอาชีวะ ไดแก การโกง (หรือหลอกลวง) การประจบสอพลอ การทําเลศนัยใช 
เลหขอ การบีบบังคับขูเข็ญ การติดตอลาภดวยลาภ" ม.อุ.14/275/186} 



{๒ที.ม.10/299/348; ม.มู.12/149/123; ม.อุ.14/704/454; อภิ.วิ.35/165- 
7/136; 572-4/317}  
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[๑มิจฉาอาชีวะของทานผูมีจติเปนอริยะ..."] 
        จากความหมายหลักอันเปนประดุจแกนกลาง ของระบบการฝกอบรมข้ันศีล 
ธรรมท่ีเรียกอธิศีลสิกขานี้ พุทธธรรมก็กระจายคําสอนออกไป เปนขอปฏิบัติและหลัก 
ความประพฤติตางๆ ในสวนรายละเอียดหรือในรูปประยุกตอยางกวางขวางพิสดาร  
เพื่อใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติท้ังแกบุคคลและสังคม เร่ิมแตหลักแสดงแนวทางความ 
ประพฤติท่ีตรงกันกับในองคมรรคนี้เอง ซ่ึงเรียกวา กรรมบถ และหลักความประพฤติ 
พื้นฐานสําหรับทุกคนท่ีเรียกวา เบญจศีล เปนตน อยางไรก็ดี คําสอนในรูปประยุกต  
ยอมกระจายออกไปเปนรายละเอียดอยางไมมีท่ีส้ินสุด เพือ่ใหเหมาะกับบุคคล  
กาละ เทศะ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ ในการสอนคร้ังนั้นๆ ในท่ีนี้ มิใชโอกาสท่ีมุงเพื่อ 
อธิบายคําสอนเหลานั้น จึงไมอยูในฐานะทีจ่ะรวบรวมรายละเอียดมาแสดง ยิ่ง 
พุทธธรรมเปนคําสอนท่ีมีระบบแนนอนอยูแลว การแสดงแตเพยีงหลักศูนยกลางให 
เกิดความเขาใจแบบรวบยอด ก็เปนการเพียงพอ สวนคําสอนในรูปประยุกตตางๆ ก ็
ปลอยใหเปนส่ิงสําหรับผูตองการขอธรรมท่ีเหมาะสมกบัอัธยาศัย ระดับการครองชีพ  
และความประสงคของตน จะพึงแสวงตอไป 
        เม่ือกลาวโดยสรุป สําหรับคําสอนในรูปประยุกต ถามิใชประยกุตในสวน 
รายละเอียดใหเหมาะกับบุคคล กาลเวลา สถานท่ี และโอกาสจําเพาะกรณีแลว  
หลักใหญสําหรับการประยุกตก็คือ สภาพหรือระดับการครองชีวิต โดยนัยนี้ จึงมีศีลหรือ 
ขอบัญญัติ ระบบความประพฤติตางๆ ท่ีแยกกนัออกไปเปนศีลสําหรับคฤหัสถ และศีล 
สําหรับบรรพชิต เปนตน ผูศึกษาเร่ืองศีล จะตองเขาใจหลักการ สาระสําคัญ และท่ี 
สําคัญยิ่งคือ วัตถุประสงคของศีลเหลานั้น ท้ังในสวนรายลเอียดท่ีตางกัน และสวนรวม 
สูงสุดท่ีเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน จึงจะช่ือวามีความเขาใจถูกตอง ไมงมงาย ปฏิบัติธรรม 
ไมผิดพลาดและไดผลจริง 
        ในท่ีนี้ จะแสดงตัวอยางการกระจายความหมายขององคมรรคข้ันศีลเหลานี้  
ออกไปเปนหลักความประพฤติท่ีบังเกิดผลในทางปฏิบัติ หลักความประพฤติท่ีนํามา 
แสดงเปนตัวอยางนี้ เปนหลักท่ีกระจายความหมายออกไปโดยตรง มีหวัขอตรงกับองค 
ในมรรคทุกขอ เปนแตเรียงลําดับฝายกายกรรม (ตรงกับสัมมากัมมันตะ) กอนฝาย 
วจีกรรม (ตรงกับสัมมาวาจา) และเรียกช่ือวากุศลกรรมบถบาง สุจริตบางความ 
สะอาดทางกาย วาจา (และใจ) บางสมบัติแหงกัมมันตะบาง ฯลฯ มีเร่ืองตัวอยางดังนี้ 
        เม่ือพระพุทธเจาประทับ ณ เมืองปาวา ในปามะมวงของนายจุนทะกัมมารบุตร  
นายจนุทะมาเฝาไดสนทนาเร่ืองโสไจยกรรม (พิธีชําระตนใหบริสุทธ์ิ) นายจนุทะทูลวา  



เขานับถือบัญญัติพิธีชําระตัวตามแบบของพราหมณชาวปจฉาภูมิ ผูถือเตาน้ํา สวมพวง 
มาลัยสาหราย บูชาไฟ ถือการลงน้ําเปนวัตรบัญญัติของพราหมณพวกนีมี้วา แตเชาตรู 
ทุกวัน เม่ือลุกข้ึนจากท่ีนอนจะตองเอามือลูบแผนดิน ถาไมลูบแผนดิน ตองลูบมูล 
โคสด หรือลูบหญาเขียว หรือบําเรอไฟ หรือยกมือไหวพระอาทิตย หรือมิฉะนั้น 
{๑ม.อ.14/267-278/184-186 เทียบ อภิ.วิ.35/178-180/139; 583- 
585/320}  
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[๑ก็ตองลงน้ําใหครบ 3 คร้ังในตอนเย็น อยางใดอยางหนึ่ง] 
        พระพุทธเจาตรัสวา บัญญัติเร่ืองการชําระตัวใหสะอาดของพวกพราหมณนี้ เปน 
อยางหนึ่ง สวนการชําระตัวใหสะอาดในอริยวินยัเปนอีกอยางหนึ่งหาเหมือนกนัไม แลว 
ตรัสวาคนท่ีประกอบอกุศลกรรมบถ 10 (ปาณาติบาต อทินนาทาน ฯลฯ ท่ีตรงขามกบั 
กุศลกรรมบถ 10) ช่ือวามีความไมสะอาดท้ังกาย ทางวาจา ทางใจ คนเชนนี้ ลุกข้ึนเชา  
จะลูบแผนดนิ หรือจะไมลูบ จะลูบโคมัยหรือจะไมลูบ จะบูชาไฟ จะไหวพระอาทิตย  
หรือไมทํา ก็ไมสะอาดอยูนัน่เอง เพราะอกุศลกรรมบถเปนส่ิงท้ังไมสะอาดท้ังเปนตัวการ 
ทําใหไมสะอาด แลวตรัสกุศลกรรมบถ 10 ท่ีเปนเคร่ืองชําระตัวใหสะอาด คือ 
        ก.        เคร่ืองชําระตัวทางกาย 3 ไดแก การท่ีบุคคลบางคน 
                1.        "ละปาณาติบาต เวนขาดจาการตัดรอนชีวิต วางทณัฑะ วางศัสตรา มี 
ความละอายใจ กอปรดวยเมตตา ใฝใจชวยเหลือเกื้อกูลแกปวงสัตวโลก" 
                2.        "ละอทินนาทาน เวนขาดจาการถือเอาส่ิงท่ีเขามิไดให ไมยึดถือทรัพยสิน 
อุปกรณอยางใดๆ ของผูอ่ืน ไมวาจะเปนของท่ีอยูในบาน หรือในปา ซ่ึงเขามิไดให  
อยางเปนขโมย" 
                3.        "ละกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากการประพฤติผิดในกามท้ังหลาย ไมลวง 
ละเมิดในสตรี เชนอยางผูท่ีมารดารักษา ผูท่ีบิดารักษา ผูท่ีพี่นองชายรักษา ผูท่ีพี่นอง 
หญิงรักษา ผูท่ีญาติรักษา ผูท่ีธรรมรักษา(เชนกฎหมายคุมครอง) หญิงมีสามี หญิง 
หวงหามโดยที่สุดแมหญิงท่ีหม้ันแลว" 
        ข.        เคร่ืองชําระตัวทางวาจา 4 ไดแกการท่ีบุคคลบางคน 
        1.        "ละมุสาวาท เวนขาดจากการพดูเท็จ เม่ืออยูในสภาก็ดี อยูในท่ีประชุมก็ด ี 
อยูทามกลางญาติก็ดีอยูทามกลางชุมนุมก็ดี อยูทามกลางราชสกุลก็ดี ถูกเขาอางตัว 
ซักถามเปนพยานวา เชิญเถิดทานทานรูส่ิงใดจงพูดส่ิงนัน้ เม่ือไมรู เขาก็กลาววา ไมรู  
เม่ือไมเห็น ก็กลาววา ไมเห็น เม่ือรู ก็กลาววา รู เม่ือเห็นกก็ลาววา เห็น ไมเปนผูกลาว 
เท็จท้ังท่ีรู ไมวาเพราะเหตุแหงตนเอง หรือเพราะเหตุแหงคนอ่ืน หรือเพราะเหตุเห็นแก 
อามิสใดๆ" 
{๑พึงสังเกตวา การถือสีลัพพตปรามาสอยางเหนยีวแนนแบบนี้ มีแพรหลายในอินเดยี 
แตยุคโบราณกอนพุทธกาล จนถึงปจจุบันก็มิไดลดนอยลงเลย การลมลางความเช่ือ 
ถือเหลานี้ เปนจุดมุงท่ีเดนชัดท่ีสุดอยางหนึง่ ในการบําเพญ็พุทธกิจของพระพุทธเจา  
เชนเดยีวกบการหักลางเร่ืองวรรณะ และการดึงคนจากปญหาทางอภิปรัชญา กลับมา 
หาปญหาชีวิตจริง การถือสีลัพพตปรามาสเหลานี้ กลับรุนแรงยิ่งข้ึน พรอมกับการ 



เส่ือมลงของพระพุทธศาสนา และเปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งของความเส่ือมนั้นดวย  
นาจะกลาวไดวา การถือสีลัพพตปรามาสอยางแรงนี้เอง คือส่ิงท่ีเปนและทําใหอินเดยี 
เปนอยางท่ีเปนอยูทุกวันนี้ และนาจะกลาวตอไปไดอีกวา การถือสีลัพพตปรามาสเจริญ 
ข้ึนเม่ือใด ในท่ีใด ความเส่ือมแหงตัวแทของพระพุทธศาสนาก็ปรากฏข้ึนเม่ือนั้น ณ  
ท่ีนั้น และนาจะกลาวไดอีกดวยวา การยึดถือติดแนนในสีลัพพตปรามาส (แมในแบบท่ี 
มีเหตุผลยิ่งกวานี้) เปนสาเหตุสําคัญใหตองมีการเปล่ียนแปลงอยางรุนแรงข้ึน ท่ีเรียก 
วาการปฏิวัติทางสังคม และตัวมันเองตองส้ินสุดลงดวยการเปล่ียนแปลงแบบนี้ ในยคุ 
สมัยตางๆ ท่ีผานมาในประวตัิศาสตรอารยธรรมของมนุษย}  
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        2.        "ละปสุณาวาจา เวนขาดจากวาจาสอเสียด ไมเปนคนท่ีฟงความขางนี้แลว 
เอาไปบอกขางโนนเพื่อทําลายคนฝายนี้ หรือฟงความขางโนน แลวเอามาบอกขางนี้  
เพื่อทําลายคนฝายโนน เปนผูสมานคนท่ีแตกราวกนั สงเสริมคนท่ีสมัครสมานกัน ชอบ 
สามัคคี ยินดีในสามัคคี พอใจในความสามัคคี ชอบกลาวถอยคําท่ีทําใหคนสามัคคี 
กัน" 
        3.        "ละผลุสวาจา เวนขาดจากวาจาหยาบ กลาวแตถอยคําชนิดท่ีไมมีโทษ ร่ืนหู  
นารัก จับใจ สุภาพ เปนท่ีพอใจของพหูชน เปนท่ีช่ืนชมของพหูชน" 
        4.        "ละสัมผัปปลาปะ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ (พลอยๆ) พูดถูกกาล พูดคํา 
จริง พูดเปนอรรถพูดเปนธรรม พูดเปนวินยั กลาววาจาเปนหลักฐาน มีท่ีอางอิง มิ 
กําหนดขอบเขต ประกอบดวยประโยชนโดยกาลอันควร" 
        ค.        เคร่ืองชําระตัวทางใจ 3 ไดแก อนภิชฌา (ไมคิดตองเอาของคนอ่ืน)  
อพยาบาท และสัมมาทิฐิเฉพาะ 3 ขอนี้ เปนความหมายท่ีขยายจากองคมรรค 2 ขอ 
แรก คือ สัมมาทิฐิ และสัมมาสังกัปปะ จึงไมคัดมาไวในท่ีนี้ 
        บุคคลผูประกอบดวยกุศลกรรมบถ 10 ประการนี้ ถึงตอนเชาตรู ลุกข้ึนจากท่ี 
นอน จะมาลูบแผนดินก็เปนผูสะอาดอยูนัน่เอง ถึงจะไมลูบแผนดิน กเ็ปนผูสะอาดอยู 
นั่นเอง ฯลฯ ถึงจะยกมือไหวพระอาทิตย ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ถึงจะไมยกมือไหว 
พระอาทิตย ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง...เพราะวา กุศลกรรมบถ [๑10 ประการนี้เปน 
ของสะอาดเองดวย เปนตัวการท่ีทําใหสะอาดดวย..."] 
        ท่ีวาความหมายซ่ึงขยายออกไปในรูปประยุกต อาจแตกตางกันตามความ 
เหมาะสมกับกรณีนั้น ขอยกตัวอยาง เชน เม่ือกลาวถึงบุคคลท่ีออกบวชแลว นอกจาก 
ศีลบางขอจะเปล่ียนไป และมีศีลเพิ่มใหมอีกแลว แมศีลขอท่ีคงเดิมบางขอ ก็มี 
ความหมายสวนท่ีขยายออกไปตางจากเดิม ขอใหสังเกตขอเวนอทินนาทาน และเวน 
มุสาวาทตอไปนี้ เทียบกับความหมายในกุศลกรรมบถขางตน 
        ละอทินนาทาน เวนขาดจากการถือเอาส่ิงของท่ีเขามิไดให ถือเอาแตของท่ีเขาให 
หวังแตของท่ีเขาใหมีตนไมเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู" 
        ละมุสาวาท เวนขาดจากการพูดเท็จ กลาวแตคําสัตย ธํารงสัจจะ ซ่ือตรง เช่ือถือ 
ได [๒ไมลวงโลก"] 
        มีขอสังเกตสําคัญในตอนนี้อยางหน่ึง คือ ความหมายทอนขยายขององคมรรค 
ข้ันศีลเหลานี้แตละขอตามปรกติจะแยกไดเปนขอละ 2 ตอน ตอนตนกลาวถึงการ 
ละเวนไมทําความช่ัว ตอนหลังกลาวถึงการทําความดีท่ีตรงขามกับความช่ัวท่ีงดเวนแลว 



นั้น พูดส้ันๆ วาตอนตนใชคําปฏิเสธ ตอนหลังใชคําสงเสริมเร่ืองนี้ เปนลักษณะท่ัวไป 
อยางหนึ่งของคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีมักใชคําสอนควบคูท้ังคําปฏิเสธ (negative) 
และคําสนับสนุน (positive) ไปพรอมๆ กัน ตามหลัก "เวนช่ัว บําเพ็ญดี" เม่ือถือการ 
{๑อง. ฺทสก.24/165/283 ความหมายธรรม 10 อยางตามคําขยายความอยางนี้ มี 
ท่ีมาอีกมากเชน 24/189/305,193/309, 194/313, 195/319, 197/323} 
{๒ที.สี.9/3-4/5; 103/83, 163/129, ฯลฯ ม.มู.12/455/490; ม. 
ม.13/12/11; องฺ.ทสก.24/99/219}  
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เวนช่ัวเปนจุดเร่ิมตนแลวก็ขยายความในภาคบําเพ็ญดีออกไดเร่ือยไป ซ่ึงไมจํากัด 
เฉพาะเทาท่ีขยายเปนตวัอยางในองคมรรคเหลานี้เทานั้น ตัวอยางเชนขอเวน 
อทินนาทาน ในท่ีนี้ยังไมไดขยายความในภาคบําเพ็ญดีออกเปนภาคปฏิบัติท่ีเดนชัด แต 
ก็ไดมีคําสอนเรื่องทานเปนหลักธรรมใหญท่ีสุดเร่ืองหนึ่งในพระพุทธศาสนาไวอีกสวน 
หนึ่งตางหากแลว ดังนี้เปนตน 
        เคยมีปราชญฝายตะวนัตกบางทาน เขียนขอความทํานองตําหนิพระพุทธศาสนา 
ไววามีคําสอนมุงแตในฝายปฏิเสธ (negative) คือ สอนใหละเวนความช่ัวอยางนัน้ 
อยางนี้ฝายเดียว ไมสอนย้ําชักจูง เรงรัดพุทธศาสนิกใหขวนขวายทําความดี (positive)  
ไมไดแนะนําวาเม่ือเวนช่ัวนัน้ๆ แลว จะพึงทําความดีอยางไรตอไป มีคําสอนเปน 
สกวิสัย (subjective) เปนไดเพียงจริยธรรมแหงความคิด (an ethic of thoughts) เปน 
คําสอนแบบถอนตัวและเฉยเฉ่ือย (passive) ทําใหพุทธศาสนิกชนพอใจแตเพยีงแค 
งดเวนทําความช่ัว คอยระวงัเพียงไมใหตนตองเขาไปเกีย่วของพวัพันกับบาป ไมเอาใจ 
ใสขวนขวายชวยเหลือเพ่ือนมนุษย ดวยการลงมือกระทําการปลดเปล้ืองความทุกขและ 
สรางเสริมประโยชนสุขจริงจัง แมใหมีเมตตากรุณากเ็พียงโดยต้ังความหวังความ 
ปรารถนาดีแผออกดวยใจอยางเดียว ทานผูนั้นไดอางขอความจากพระไตรปฎก 
สนับสนุนทัศนะของคนท่ีวา คําสอนในพระพุทธศาสนาเปนเพยีงข้ันปฏิเสธ  
(negative) โดยยกคําจํากัดความองคมรรคขอสัมมากัมมันตะขางตนกํากับไวในขอ 
เขียนของตน (วจนะท่ีอางเปนของพระสารีบุตร) วา 
        ทานผูมีอายุท้ังหลาย สัมมากัมมันตะเปนไฉน ? การเวนปาณาติบาต การเวน 
อทินนาทาน การเวนกาเมสุมิจฉาจาร นี้แล ทานผูมีอายุท้ังหลาย  
[๑ช่ือวาสัมมากัมมันตะ"] 
{๑เปนคําจํากดัความอยางเดียวกับขางตน (ม.อุ.14/704/454) อางใน Albert  
Schweitzer, Indian Thought and its Development (New York : Henry Holt and  
Company, 1936), p. 112 นํามาอางตอใน Jeseph L. Sutton, Problems of Politics  
and Administration in Thailand (Bloomington : Institute of Training for Public  
Service Department of Government. Indiana University, 1962), p.3 ในหนังสือเลม 
หลังนี้ (pp.2-8) Prof. Sutton ยังอางหลักธรรมขออ่ืนๆ อีกเพื่อยืนยันทัศนะของทาน  
เชน หลักกรรม หลัก (โอกาสใน) การเกิดใหม การถอนตนหรือหลีกหนีจากเร่ืองราว 
ของโลกและชีวิต เปนตน สําหรับหลักกรรมแกไดตามคําท่ีช้ีแจงแลวขางตน หลักการ 
เกิดใหมท่ีวาใหโอกาสคนผัดผอนไมเรงทําความดี (จริยธรรมคริสตวาเกิดข้ึนคร้ัง 



เดียว) นัน้ช้ีแจงไดงายๆ วาพทุธศาสนาถือวาเกิดเปนมนุษยยากอยางยิ่งเทียบวายาก 
กวาการท่ีเตาในมหาสมุทรจะโผลศีรษะตรงหวงอันเดียวท่ีลอยควางในมหาสมุทร และ 
บาปไมมีโอกาสแกดวยวิธีลางหรือสารภาพบาป สวนเร่ืองถอนตัวไมยุงกบักิจการของ 
โลก Prof. Sutton อางพุทธพจนวา "Those who love nothing in this world are rich in  
joy and free from pain" ซ่ึงมาจากบาลี (ขุ.อุ.25/176/225) วา "ตสฺมา หิ เต  
สุขิโน วีตโสกา เยส ปย นตฺถิ กุหิฺจิ โลเก" คําวา "love" ในท่ีนี้ตรงกับ "ปย" หมายถึง 
ส่ิงท่ีรักดวยสิเนหะ ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดความยึดติดสวนตัวความตอนน้ี แสดงคุณสมบัติ 
ของผูหลุดพนแลว ซ่ึงความรักแบบสิเนหะ ไมมีเหลือ มีแตเมตตาแทน ดังนั้น ในกรณีนี้  
จึงเปนเร่ืองของผูมีจิตใจเปนอิสระ ซ่ึงจะทําการตางๆ ดวยเมตตา ไมมีความยึดติด 
เอนเอียงท่ีจะเปนเหตุกอความเดือดรอนแกตนและคนอ่ืนเพราะความเหน็แกตวัเปนท่ี 
ตั้ง อยางไรก็ด ีการแปลความหมายธรรมตางๆ ยอมไดคุณคาแตกตางกนัไปตาม 
มาตรฐานท่ีใชวัด คํากลาวติของ Prof. Sutton นี้ จะทําดวยเจตนาหรือความเขาใจผิด 
ถูกอยางไร-  
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        สําหรับผูศึกษาเขาใจความหมายในทางปฏิบัติขององคมรรคเหลานี้ ตามท่ีช้ีแจง 
มาแลว ยอมเหน็ไดทันทวีาหากทานผูเขียนคําตินี้วิจารณไวดวยเจตนาดี ขอเขียนของ 
ทานนาจะตองเกิดจากการไดอาน หรือรับทราบพุทธธรรมาแตเพยีงขอปลีกยอยตาง 
สวนตางตอน ไมตอเนื่องเปนสาย และเกิดจากการไมเขาใจระบบแหงพุทธธรรมเปน 
สวนรวม จากความหมายในทางปฏิบัตินั้น เห็นไดชัดอยูแลววา ระบบศีลธรรมขอมรรค 
ไมมีลักษณะจาํกัดดวยความเปน negative หรือ passive หรือ subjective หรือเปนเพยีง  
an ethic of thoughts อยางไรก็ดี นักศึกษาแทจริง เม่ือไดศึกษาถึงหลักฐานท่ีมาตาม 
หลักวิชาจริงๆ โดยรอบคอบ ดวยจิตใจเท่ียงธรรม ไมเพียงวาตามๆ เขาไป ยอม 
วินิจฉัยไดดวยตนเอง วาเร่ืองนี้เปนอยางไร 
        การท่ีคําจํากัดความขององคมรรคข้ันศีล ตองมีรูปลักษณะเปนคําปฏิเสธเชนนั้น  
มีเหตุผลโดยยอ คือ 
        1.        ศีลในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของพุทธธรรม ยอมมิใชเทวโองการ ท่ีกําหนดให 
ศาสนิกประพฤติปฏิบัติอยางนั้นอยางนี้บาง สุดแตเทวประสงค ดวยอาศัยศรัทธาลอยๆ  
แบบภักดีซ่ึงไมจําเปนตองทราบเหตุผลเช่ือมโยงตอเนื่องกัน แตศีล เปนส่ิงท่ีกําหนดข้ึน 
ตามหลักเหตุผลของกฎธรรมชาติ ซ่ึงผูปฏิบัติตามจะตองมองเห็นความสัมพันธเช่ือม 
โยงกันเปนระบบ แมจะยังไมมีปญญารูแจมแจงชัดเจนมีเพียงศรัทธา ศรัทธานั้นก็จะ 
ตองเปนอาการวตีศรัทธา ซ่ึงอยางนอยจะตองมีพื้นความเขาใจในเหตุผลเบ้ืองตนพอ 
เปนฐานสําหรับใหเกดิปญญารูแจมชัดตอไป 
        2.        ในกระบวนการปฏิบัติธรรมหรือการฝกอบรมตนน้ัน เม่ือมองในแงลําดับส่ิงท่ี 
จะตองการทําใหประณีตยิ่งข้ึนไปตามข้ัน ก็จะตองเร่ิมดวย ละเวนหรือกําจัดความช่ัว 
กอนแลวจึงเสริมสรางความดีใหบริบูรณ จนถึงความบริสุทธ์ิหลุดพนในท่ีสุด เหมือนจะ 
ปลูกพืช ตองชําระท่ีดิน กําจดัส่ิงเปนโทษกอน แลวจึงหวานพืชและบํารุงรักษาไปจนได 
ผลท่ีหมาย ในระบบแหงพุทธธรรมนั้น ศีลเปนขอปฏิบัติข้ึนเร่ิมแรกท่ีสุด มุงไปท่ีความ 
ประพฤติพื้นฐาน จึงเนนไปที่การละเวนความช่ัวตางๆ ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตน พูดย้ําใหเห็น 
ส่ิงท่ีตองการกําจัดอยางชัดเจนเสียกอน แลวจึงขยายขอบเขตยกระดับความประพฤติ 
ใหสูงข้ึนไปในดานความดี ดวยอาศัยการปฏิบัติในข้ันสมาธิและปญญาเขามาชวยมาก 
ข้ึนๆ โดยลําดบั 
        3.        ในระบบการฝกอบรมของไตรสิกขา ศีลยังมิใชขอปฏิบัติใหถึงจุดหมายสูงสุด 
โดยตัวของมันเอง แตเปนวิธีการเพื่อกาวหนาไปสูความเจริญข้ันตอไป คือ สมาธิ  
สมาธิจึงเปนจดุหมายจําเพาะของศีล โดยนัยนี้คุณคาในดานจิตใจของศีล จึงมีความ 



สําคัญมาก คุณคาทางจิตใจในข้ันศีล ก็คือ เจตนาที่จะงดเวน 
-ก็ตาม ควรถือไดวาเปนประโยชน เพราะอาจใชเปนคําเตือนชาวพุทธใหเอาใจใส 
ศึกษาและแนะนําช้ีแจงแกกนั ซ่ึงความหมายท่ีถูกตองของหลักธรรมตางๆ และพึง 
ยอมรับความจริงดวยวา ความเช่ือถือและความเขาใจท่ีแพรหลายท่ัวไปในสังคมไทย 
เกี่ยวกับหลักธรรมเหลานี้ มีลักษณะอาการท่ีทําใหมองเหน็อยางคํากลาวตินั้นได และ 
ยังมีปราชญตะวันตกคนอ่ืนๆ อีกไมนอยเขาใจอยาง Prof. Sutton เร่ืองนี้ ถามีเวลาจะ 
ไดเขียนวจิารณไวอีกตางหาก}  
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หรือการไมมีความดําริในการท่ีจะทําความชั่วใดๆ อยูในใจ ซ่ึงทําใหจติใจบริสุทธ์ิปลอด 
โปรง ไมมีความคิดวุนวายขุนมัวหรือกังวลใดๆ มารบกวน จิตใจจึงสงบทําใหเกิดสมาธิ 
ไดงาย เม่ือมีจติใจสงบเปนสมาธิแลว ก็เกดิความคลองตัวในการท่ีจะใชปญญา คิดหา 
เหตุผล และหาทางดําเนินการสรางสรรคความดีตางๆ ใหไดผลในข้ันตอไป 
        4.         ุพุทธธรรมถือวา จิตใจเปนส่ิงสําคัญยิ่งระบบจริยธรรมจึงตองประสานตอ 
เนื่องกันโดยตลอดท้ังดานจติใจ และความประพฤติทางกายวาจาในภายนอก และถือวา 
จิตใจเปนจุดเร่ิมตน จงกําหนดที่ตัวเจตนาในใจเปนหลัก เพื่อใหการกระทําความด ี
ตางๆ เปนไปดวยความจริงใจอยางแนนอน มิใชแตเพียงไมหลอกลวงคนอ่ืนเทานั้น แต 
หมายถึงการไมหลอกลวงตนเองดวย เปนการกําจัดหนทางไมใหเกิดปญหาทางจิตใน 
ดานความขัดแยงของความประพฤติ 
        5.        องคมรรคข้ันศีลสอนวา ความรับผิดชอบข้ันพื้นฐานท่ีสุดของบุคคลแตละคน 
ก็คือ ความรับผิดชอบตอตนเอง ในการที่จะไมใหมีความคิดท่ีจะทําความช่ัวดวยการ 
เบียดเบียนหรือลวงละเมิดตอผูอ่ืน อยูในจติใจของตนเลย เม่ือมีความบริสุทธ์ินี้รองรับ 
อยูเปนเบ้ืองตนแลว ความรับผิดชอบนั้นจงึขยายกวางออกไปถึงข้ันเปนการธํารงรักษา 
และเสริมสรางความเจริญกาวหนาแหงคุณธรรมของตน ดวยการขวนขวายทําความดี  
บําเพ็ญประโยชนสุขแกคนอ่ืนๆ พูดส้ันๆ วา มีความรับผิดชอบตอตนเองในการที่จะ 
ละเวนความช่ัว และรับผิดชอบตอผูอ่ืน ในการท่ีจะทําความดีแกเขา 
        6.        การกําหนดความหมายของศีลในแงละเวนความช่ัว เปนการกําหนดขอ 
ปฏิบัติอยางกวางขวางท่ีสุด คือเพงเล็งไปท่ีความช่ัว ย้ําถึงเจตจํานงท่ีไมมีเชื้อแหงความ 
ชวยเหลืออยูเลย สวนในฝายความดี เปนเร่ืองท่ีจะพึงขยายออกไปไดอยางไมมีขอบเขต 
จํากัด จึงไมระบุไว และตามความจริง ความดีก็เปนเร่ืองกวางขวางไมมีท่ีส้ินสุด มี 
รายละเอียดแนวทางและวิธีการยักเยื้องไมไดมากมายตามฐานะและโอกาสตางๆ สวน 
ความช่ัวท่ีจะตองเวน เปนเร่ืองแนนอนตายตัว เชน ท้ิงพระสงฆและคฤหัสถ ควรละเวน 
การพูดเท็จดวยกันท้ังสองฝาย แตโอกาสและวิธีการท่ีจะทําความดีท่ีปราศจากการพดู 
เท็จนั้น ตางกนัการวางหลักกลาง จึงระบุฝายเวนช่ัวไวเปนเกณฑ สวนรายละเอียด และ 
วิธีการกระทําในข้ันบําเพ็ญความดีเปนเร่ืองในข้ันประยกุตใหเหมาะสมกับฐานะ  
[๑โอกาส และสภาพชีวิตของบุคคลตอไป] 
        7.        การปฏิบัติตามองคมรรคทุกขอ ถือวาเปนส่ิงจําเปนสําหรับทุกคนในการท่ีจะ 
เขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา ดังน้ัน องคมรรคแตละขอจะตองเปนหลักกลางๆ  
ท่ีทุกคนปฏิบัติตามได ไมจํากัดดวยฐานะ กาลสมัย ทองถ่ิน และส่ิงแวดลอมจําเพาะ 



อยางเชน การเวนอทินนาทาน เปนส่ิงท่ีทุกคนทําได แตการใหทานตองอาศัยปจจยัอ่ืน 
ประกอบ เชน ตนมีส่ิงท่ีจะให มีผูท่ีจะรับ และเขาควรไดรับเปนตน ในกรณีท่ีไมอยูใน 
ฐานะและโอกาส เปนตน ท่ีจะให เจตนาทีป่ราศจากอทินนาทาน ก็เปนส่ิงท่ีทําใหจิตใจ 
บริสุทธ์ิ เปนพื้นฐานแกสมาธิไดแลว แตในกรณีท่ีอยูในฐานะและโอกาส เปนตน ท่ีจะ 
ให 
{๑ขอปฏิบัติในข้ันประยกุต พึงดูตัวอยางในมัชฌิมาปฏิปทา ภาคประยกุต}  
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การไมใสใจ หรือหวงแหน จงึจะเกดิเปนความเศราหมองขุนมัวแกจิตใจ และการใหจึง 
จะเปนเคร่ืองสงเสริมคุณธรรมของตนใหมากยิ่งข้ึนโดยนัยนี้ ความหมายหลัก จึงอยูใน 
รูปคําปฏิเสธ คือการละเวนหรือปราศจากความช่ัว สวนความหมายท่ีขยายออกไปใน 
ฝายทําความดจีึงเปนเร่ืองของการประยุกตดังกลาวแลว 
        8.        ในการปฏิบัติธรรมนั้น เม่ือพจิารณาในชวงเวลาอันใดอันหนึ่ง ผูปฏิบัติธรรม 
ยอมกําลังบําเพ็ญคุณธรรมอยางใดอยางหนึ่ง หรือประเภทใดประเภทหนึ่งอยูเปน 
พิเศษในเวลาเชนนั้นเขายอมจะตองพุงความคิดความสนใจจําเพาะเจาะจงลงในส่ิงท่ี 
ปฏิบัตินั้น ในกรณีเชนนี้ ความรับผิดชอบของเขาตอความประพฤติดานอ่ืนๆ ยอมมี 
เพียงเปนสวนประกอบ คือเพียงใหเกดิความช่ัวอยางใดอยางหนึ่งข้ึนเปนสําคัญ  
ประโยชนท่ีตองการจากศีล ในกรณีเชนนี้ จึงไดแกการชวยควบคุมรักษาความ 
ประพฤติในดานอ่ืนๆ ของเขาไว ปองกันไมใหเสียหลักพลาดลงไปในความช่ัวอยางใด 
อยางหนึ่ง ทําใหมีพื้นฐานท่ีม่ันคง สามารถบําเพ็ญความดท่ีีเปนเร่ืองจําเพาะในขณะ 
นั้นๆ ไดโดยสมบูรณ 
        อนึ่ง มีขอสังเกตบางอยางท่ีควรทราบเกี่ยวกับความแตกตางระหวางศีลใน 
พระพุทธศาสนา กับศีลในศาสนาเทวนิยม (รวมถึงเร่ืองกรรม ความดี ความช่ัว) ดังนี ้
        1.        ในพุทธธรรม ศีลเปนหลักความประพฤติท่ีกาํหนดข้ึนตามหลักเหตุผลของ 
กฎธรรมชาติ สวนในศาสนาเทวนิยม ศีลเปนเทวโองการ ท่ีกําหนดข้ึนโดยเทวประสงค 
        2.        ในแงปฏิเสธ ศีลตามความหมายของพุทธธรรม เปนหลักการฝกอบรมตนใน 
การงดเวนจากความช่ัว จึงเรียกศีลท่ีกําหนดเปนขอๆ วา สิกขาบท (ขอฝกหัด - rule  
of training) สวนศีลในศาสนาเทวนิยมเปนขอหาม หรือคําส่ังหามจากเบ้ืองบน (divine  
commandment) 
        3.        แรงจูงใจท่ีตองการในการปฏิบัติตามศีลแบบพุทธธรรม ไดแก อาการวตี 
ศรัทธา คือ ความม่ันใจ (confidence) ในกฎแหงกรรม โดยมีความเขาใจพื้นฐานมอง 
เห็นเหตุผลวาพฤติกรรมและผลของมันจะตองเปนไปตามแนวทางแหงเหตุปจจยั สวน 
แรงจูงใจท่ีจะตองการในการปฏิบัติตามศีลของศาสนาเทวนิยม ไดแกศรัทธาแบบภกัดี  
(faith) คือ เช่ือ ยอมรับ และทําตามส่ิงใดๆ ก็ตามท่ีกําหนดวาเปนเทวประสงค มอบ 
ความไววางใจใหโดยสินเชิง ไมตองถามหาเหตุผล 
        4.        ในพุทธธรรม การรักษาศีลตามความหมายท่ีถูกตอง ก็คือ การฝกอบรมตน 
ในทางความประพฤติเร่ิมแตเจตนาท่ีจะละเวนความช่ัวอยางนั้นๆ จนถึงประพฤติความ 
ดีงามตางๆ ท่ีตรงขามกับความช่ัวนั้นๆ สวนในศาสนาเทวนิยม การรักษาศีล ก็คือการ 



เช่ือฟงและปฏิบัติตามเทวโองการโดยเครงครัด 
        5.        ในพุทธธรรม การประพฤติปฏิบัติในข้ันศีล มีวัตถุประสงคเฉพาะ คือ เพื่อ 
เปนบาทฐานของสมาธิ กลาวคือเปนระบบการฝกอบรมบุคคลใหมีความพรอมและ 
ความสามารถท่ีจะใชกําลังงานของจิตใหเปนประโยชนอยางมากท่ีสุด ในทางท่ีจะกอให 
เกิดปญญาและนําไปสูความหลุดพน หรืออิสรภาพสมบูรณในท่ีสุด สวนการไปสวรรค 
เปนตน เปนเพยีงผลพลอยไดของวิถีแหงความประพฤติโดยท่ัวไป แตในศาสนา 
เทวนยิม การประพฤติศีลตามเทวโองการ เปนเหตุใหไดรับความโปรดปรานจาก 
เบ้ืองบน เปนการประพฤติถูกตองตามเทวประสงค และเปนเหตุใหพระองคทรง 
ประทานรางวลัดวย  
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การสงไปเกิดในสวรรค 
        6.        ในพุทธธรรม ผลดีหรือผลรายของการประพฤติหรือไมประพฤติศีล เปนส่ิงท่ี 
เปนไปเองโดยธรรมชาติ คือ เปนเร่ืองการทาํงานอยางเท่ียงธรรมเปนกลางของกฎ 
ธรรมชาติท่ีเรียกวากฎแหงกรรม การใหผลนี้ แสดงออกต้ังตนแตจิตใจ กวางออกไปจน 
ถึงบุคลิกภาพและวิถีชีวิตทัว่ไปของบุคคลผูนั้นไมวาในชาตินี้หรือชาติหนา สวนใน 
ศาสนาเทวนยิม ผลดีผลรายของการประพฤติตามหรือการละเมิดศีล (เทวโองการ)  
เปนเร่ืองของการใหผลตอบแทน (retribution) ผลดีคือการไดไปเกดิในสวรรค เปน 
ฝายรางวัล (reward) สวนผลราย คือ ไปเกดิในนรกเปนฝายการลงโทษ (punishment)  
การจะไดผลดีหรือผลรายนั้นยอมสุดแตการพิพากษาหรือวินิจฉัยโทษ (judgment) ของ 
เบ้ืองบน 
        7.        ในแงความเขาใจเกี่ยวกบัความดีความช่ัว ทางฝายพุทธธรรมสอนวา ความ 
ดี เปนคุณคาท่ีรักษาและสงเสริมคุณภาพของจิต ทําใหจติใจสะอาดผองใสบริสุทธ์ิ หรือ 
ยกระดับใหสูงข้ึน จึงเรียกวาบุญ (good, moral หรือ meritorious) เปนส่ิงท่ีทําใหเกิด 
ความเจริญงอกงามแกชีวิตจติใจ เปนไปเพือ่ความหลุดพนหรืออิสรภาพท้ังทางจิตใจ 
และทางปญญา เปนการกระทําท่ีฉลาด ดําเนินตามวิถีแหงปญญา เอ้ือแกสุขภาพจิต จงึ 
เรียกวา กุศล (skilful หรือ wholesome) สวนความช่ัว เปนสภาพท่ีทําใหคุณภาพของจิต 
เส่ือมเสีย หรือทําใหตกต่ําลงจึงเรียกวาบาป (evil) เปนส่ิงท่ีทําใหเกิดความเส่ือมโทรม 
แกชีวติจิตใจ ไมเปนไปเพื่อความหลุดพน เปนการกระทําท่ีไมฉลาด ไมเอ้ือแกสุขภาพ 
จิต จึงเรียกวา อกุศล (unskilful หรือ unwholesome) สวนในศาสนาเทวนิยม ความด ี
ความช่ัว กําหนดดวยศรัทธาแบบภักดีตอองคเทวะเปนมูลฐาน คือถือเอาการเช่ือฟง 
ยอมรับและปฏิบัติตามเทวประสงคและเทวบัญชาหรือไมเปนหลัก โดยเฉพาะ ความชั่ว 
หมายถึงการผิดหรือลวงละเมิดตอองคเทวะ (sin) ในรูปใดรูปหนึ่ง 
        8.        จากพ้ืนฐานท่ีแตกตางกันนี้ ทําใหเกดิความแตกตางกันตอไปอีกอยางนอย  
2 ประการ คือ 
        ก.        ศีลในพุทธธรรม จึงตองเปนคําสอนท่ีตอเน่ืองกันตามเหตุผลเปนระบบ 
                จริยธรรม เพราะผูปฏิบัติจะประพฤติไดถูกตองตอเม่ือมีความเขาใจในระบบ 
                และเหตุผลท่ีเกี่ยวของเปนพื้นฐานอยูดวย สวนศีลหรือจริยธรรมท่ัวไปใน 
                ศาสนาเทวนิยม ยอมเปนประกาศเทวโองการ หรือคําแถลงเทวประสงค เปน 
                เร่ืองๆ ขอๆ ตางๆ กันไป แมนํามารวบรวมไวก็ยอมเรียกวา ประมวล ไมใช 
                ระบบ เพราะผูปฏิบัติตองการความเขาใจอยางมากก็เฉพาะในความหมาย 



                ของส่ิงท่ีจะตองปฏิบัติเทานั้น ไมจําเปนตองเขาใจในระบบและเหตุผลท่ีเกีย่ว 
                ของ เพราะถือวาระบบและเหตุผลตางๆ ท้ังปวงอยูในพระปรีชาขององค 
                เทวะหมดส้ินแลว อันผูปฏิบัติไมพึงสงสัย เพียงแตเช่ือฟงมอบความไววางใจ  
                และปฏิบัติตามเทวโองการเทานัน้เปนพอ 
        ข.        ศีลหรือระบบจริยธรรมแบบพุทธ เปนหลักกลางๆ และเปนสากล กําหนด 
                โดยขอเท็จจริงตามกฎธรรมชาติ (หมายถึงสารัตถะของศีลในฝายธรรมอัน 
                เกี่ยวกับบุญบาป ไมใชความหมายฝายวนิัย อันเกี่ยวดวยการลงโทษ) เชน 
                พิจารณาผลหรือปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทํางานของจิต ผลตอ 
                พฤติกรรม นิสัย และบุคลิกภาพ เปนตน จึงไมอาจวางขอจาํกัดท่ีเปนการ 
                แบง  
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                แยกเพื่อผลประโยชนเฉพาะพวก เฉพาะกลุม หรือเอาความพอใจของตน 
                เปนเคร่ืองวัดได เชนไมจํากดัวา คนศาสนาน้ีเทานั้นมีกรุณาจึงเปนคนดี คน 
                ศาสนาอ่ืนมีกรุณาก็เปนคนดีไมได ฆาคนศาสนาน้ีเทานัน้เปนบาป ฆาคน 
                ศาสนาอ่ืนไมบาป คนศาสนาน้ีเทานั้นใหทานไปสวรรคได คนศาสนาอ่ืน 
                ประพฤติอยางไรไมเช่ือฉันเสียอยางเดยีวตกนรกหมด ฆาสัตว (รวมท้ังท่ี 
                ไมเปนอาหาร) ไมบาป เพราะสัตวเปนอาหารของคน (คนไมเปนอาหารของ 
                เสือและสิงโต เปนตน?) [๑ดังนีเ้ปนตน] จะมีการจํากัดแบงแยกได เชนวา 
                บาปมากบาปนอยเปนตนอยางไร ก็เปนไปโดย        ขอเท็จจริงตามกฎธรรมชาติ  
                เชน พิจารณาผลและปฏิกิริยาท่ีเกดิข้ึนในกระบวนการทํางานของจิตเปนตน  
                ดังกลาวแลว สวนในศาสนาเทวนิยม หลักเหลานี้ยอมกําหนดใหจํากัดหรือ 
                ขยายอยางไร ก็ไดตามเทวประสงค ดุจเปนวินยับัญญัติ หรือนิติบัญญัติ  
                เพราะองคเทวะทรงเปนท้ังผูตรากฎหมายและผูพิพากษาเอง 
        9.        เนื่องจากศีลเปนหลักกลางๆ กาํหนดดวยขอเท็จจริงตามกฎธรรมชาติเชนนี้  
ผูปฏิบัติตามแนวพุทธธรรม จึงตองเปนผูกลายอมรับและกลาเผชิญหนาความจริง  
ความดี ช่ัว ถูก ผิด มีอยู เปนขอเท็จจริงอยางไร ก็ตองกลายอมรับความจริงตามท่ีเปน 
เชนนั้น สวนตนจะปฏิบัติหรือไมแคไหนเพยีงไร ก็เปนอีกเร่ืองหน่ึง และตองกลายอม 
รับการท่ีตนปฏิบัติดีไมดีตามขอเท็จจริงนัน้ มิใชถือวาไมช่ัว เพราะตัวอยากทําส่ิงนั้น ขอ 
เท็จจริงตามธรรมชาติ มิไดข้ึนตอการวดัดวยการอยากทําหรือไมของตน ถามีอันถึงกับ 
จะทํากรรมท่ีใหตกนรกสักอยางหนึ่ง การท่ียอมรับพูดกับตนเองวา กรรมนั้นไมดี แต 
ตนยอมเสียสละตกนรก ยังดีกวาหลอกตัวเองวากรรมน้ันไมเปนกรรมช่ัว 
        มีส่ิงท่ีอาจถือวาเปนขอดีหรือไดเปรียบของศีลแบบเทวโองการ คือ 
        1.        ตัดการพิจารณาเร่ืองถูกผิด จริงไมจริง ออกเสีย กลาวไดวา เม่ือเช่ือเสียแลว 
ศรัทธาลวนแบบภักดี ยอมไดผลในทางปฏิบัติท่ีรวดเร็วเรงเราและรุนแรงกวา แตจะ 
เกิดปญหาข้ึนตอไป โดยเฉพาะในยุคแหงเหตุผลวา ทําอยางไรจึงจะใหเช่ือได ปญหาใน 
ระยะยาวเกีย่วกับความปลอดภัยในการอยูรวมกับผูอ่ืนท่ีไมมีศรัทธาเหมือนตน ปญหา 
เร่ืองความม่ันคงของศรัทธาน้ัน และการไมมีโอกาสเขาถึงอิสระภาพทางปญญา  
(บางขออาจไมตองพิจารณา ถามนุษยตองการมีชีวิตอยูเพียงเปนสัตวสังคมท่ีแยกกัน 
อยูเปนกลุมๆ) 
        2.        สําหรับสามัญชนท่ัวไป ยอมเขาถึงความหมายของศีลตามแบบศรัทธาลวน 
ไดงายกวา และศีลแบบนี้ก็ควบคุมความประพฤติของคนสามัญไดเปนอยางดี ดังนัน้  



แมในหมูชาวพุทธจํานวนไมนอย ความเขาใจในเร่ืองศีลเร่ืองบุญบาปจึงยังคงมีสวนท่ี 
คลายกับศาสนาเทวนิยมแฝงอยูดวย เชน เห็นศีลเปน 
{๑ทาทีตออาหาร ท่ีเปนไปอยางถึงธรรมชาติแทๆ คือ ยอมรับความจริงวาเพราะยัง 
เดินทางไมถึงจุดหมาย เราจงึจําตองทําส่ิงท่ีเราเองก็ไมปรารถนา แตไมมีทางเลือก 
อยางอ่ืน โดยใหนึกถึงอาหารท่ีกินนั้น เหมือนกับพอแม จําใจกนิเนื้อลูกของตนระหวาง 
เดินทางกนัดาร (ดู ส.นิ.16/241/119)}  
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ขอหาม (แตลางเลือนวาใครเปนผูหาม) เหน็ผลของบุญบาปเปนอยางผลตอบแทน  
เปนรางวัลหรือการลงโทษ เปนตน แตปญหาก็คงเปนอยางเดียวกับขอ 1 คือทํา 
อยางไรจะใหเช่ือกันอยูไดตลอดไป 
        3.        การบัญญัติกรรมไมดีบางอยาง ท่ีเห็นวายังจําเปนตองทําเพื่อผลประโยชน 
บางอยางของตนใหเปนกรรมที่ไมผิดไปเสีย จัดเปนวิธีจูงใจตัวเองไดอยางหนึ่ง  
พุทธธรรมยอมรับวาวิธีจูงใจตนเองน้ัน เปนส่ิงทีไดผลมากอยางหนึ่ง เพราะเปนเหตุ 
ปจจัยอีกอยางหน่ึงท่ีเขามาเกีย่วของเพิ่มข้ึนในเร่ืองนั้นๆ เชนบัญญัติวาฆาสัตวไมบาป  
ก็ทําใหเบาใจและไมรูสึกสะกิดใจในการฆาสัตว แตการจูงใจแบบนีทํ้าใหเกดิผลรายใน 
ดานอ่ืน และไมเปนวิถีทางแหงปญญา พุทธธรรมนิยมใหเปนอยูดวยการรับรูความเปน 
จริงจะแจงในทุกข้ันทุกตอน ใหรูจักเลือกตดัสินดวยตนเอง พุทธธรรมสอนใหใชวิธีจูงใจ 
ตนเองบางเหมือนกัน แตสอนโดยใหผูนัน้รูเขาใจในเร่ืองท่ีจะใชจูงใจน้ันตามขอเท็จจริง 
แลวใหนําไปใชดวยตนเอง เร่ืองท่ีใชจูงใจนั้นไมมีแงท่ีเสียหาย และใหใชเฉพาะในกรณ ี
ท่ีชวยเปนพลังในการทําความดีอยางอ่ืนใหไดผลยิ่งข้ึนศีลสําหรับประชาชน 
        จากพุทธพจนแสดงความหมายของสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ 
สัมมาอาชีวะขางตน ทําใหเหน็ไดวา สาระสําคัญของศีลคืออะไร ศีลท่ีเปนองคมรรค  
หรือศีลท่ีจําเปนจริงๆ สําหรับชีวิตท่ีดีงาม มีขอบเขตแคไหนเพยีงไร นอกจากนัน้ ทําให 
เห็นไดวา มรรคมิใชเปนมรรคาท่ีมุงสําหรับภิกษุสงฆเทานั้น มิฉะนัน้แลว คําจํากดัความ 
ของศีลกจ็ะตองหมายถึงศีล 227 หรือปาฏิโมกขสังวรศีลเปนตน และทําใหเห็นไดวา 
พระพุทธเจาทรงแสดงสาระของศีลในแบบท่ียืดหยุนกินความกวางคลุมศีลปลีกยอยๆ  
ท่ีแยกกระจายออกไปไดตางๆ มากมายหลายแบบ ทําใหไมจําเปนตองทรงแจงระบุช่ือ 
หมวดศิลปปลีกยอยเหลานั้น เชนไมตองระบุศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 เขาไวดวยเปนตน 
        ขอพึงย้ําไวกอน เพราะมักลืมกันบอยๆ คือ ศีลมิใชหมายเพียงความประพฤติด ี
งามสุจริตทางกายและวาจาเทานั้น แตหมายถึงอาชีวะสุจริตดวย 
        สาระของศีลอยูท่ีเจตนา ไดแกการไมคิดลวงละเมิด คําวาละเมิดแงหนึ่งคือ  
ละเมิดระเบียบละเมิดกฎเกณฑ บทบัญญัติ ละเมิดวนิัยท่ีวางกันไว อีกแงหนึ่งคือ 
ละเมิดตอผูอ่ืน หมายถึงเจตนาท่ีจะเบียดเบียนผูอ่ืนนั่นเอง ศีลจึงหมายถึงการไมเจตนา 
ละเมิดระเบียบวินัย หรือการไมเจตนาลวงเกินเบียดเบียนผูอ่ืน ถามองแตอาการหรือ 
การกระทํา ศีลก็คือความไมละเมิดและการไมเบียดเบียน 
        มองอีกดานหน่ึง ศีลอยูท่ีความสํารวมระวัง กลาวคือการสํารวมระวังคอยปดกั้น 
หลีกเวนไมใหความช่ัวเกิดข้ึนนั่นเองเปนศีล และถามองใหลึกท่ีสุด สภาพจิตของผูไม 



คิดจะละเมิด ไมคิดจะเบียดเบียน 
[๑ใครนั่นแหละคือตัวศีล] 
        ศีลนั้น อาจจะมองในแงของระเบียบวินัยเพื่อสรางสังคมท่ีเรียบรอยอยูรวมกัน 
ดวยความสงบสุขเปนสภาพเกื้อกูลแกการดาํเนินชีวิตและปฏิบัติกิจของสมาชิกท้ัง 
หลาย (ศีลระดับวินัย) กไ็ด มองในแง 
{๑        ศีล ไดแก เจตนา ไดแกเจตสิก ไดแกสังวร ไดแกอวีติกกมะ  
(ขุ.ปฏิ.31/89/64, อธิบายใน วิสุทธิ.1/8)}  
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ของความประพฤติดีงามของบุคคล ซ่ึงมีความสัมพันธท่ีดีงามกับผูอ่ืน เปนผลดีแก 
ชีวิตของตัวเขาเองและคนอ่ืนท้ังหลาย กไ็ด มองในแงเคร่ืองมือคุมความประพฤติทําให 
กายวาจาเรียบรอยงดงามอยูในระเบียบกไ็ด มองในแงเปนขอปฏิบัติสําหรับกําจัดกิเลส 
ข้ันหยาบทีแ่สดงออกทางกายวาจา ขัดเกลาคนใหประณีตข้ึนก็ได มองในแงเปนขอ 
ปฏิบัติสําหรับฝกอบรมกายวาจาและอาชีวะใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะเปนพื้นฐานของ 
การฝกปรือคุณภาพจิตและการใชสมรรถภาพของจิตอยางไดผล ในระดับสมาธิ ก็ได  
มองในแงเปนสภาพปกติทางกายวาจาและอาชีวะของผูท่ีมีชีวิตดีงาม หรือคนท่ีไดรับ 
การฝกอบรมดี มีการศึกษาแทจริง บรรลุภูมิธรรมอันสูงแลวก็ได 
        เม่ือวาโดยยอท่ีสุด แบงศีลไดเปน 2 ระดับ คือ 
        1.        ธรรมข้ันศีล หรือศีลในแงท่ีเปนธรรม ไดแก หลักความประพฤติระดับกาย 
                วาจาและอาชีวะท่ีนํา มาแนะนําส่ังสอน โดยถือเอาภาวะท่ีควรจะมีควรจะเปน 
                ตามธรรมชาติเปนหลัก และผูปฏิบัติตามหรือฝาฝน ยอมไดรับผลดีหรือช่ัว  
                โดยรับผิดชอบตอกฎธรรมดาของธรรมชาติเองโดยตรง อีกอยางหนึ่ง 
                หมายถึง การปฏิบัติตามธรรมข้ันศีลก็ดี ตามวนิัยกด็ี ท่ีกลายเปนความ 
                ประพฤติประจําตัวของบุคคลแลว 
        2.        วินัยเปนศีล หรือศีลในแงท่ีเปนวินยั ไดแก กฎระเบียบขอบังคับท่ีกําหนดวาง 
                กันข้ึนเปนบัญญัติ        ทางสังคม เพื่อกํากับความประพฤติของบุคคล ตามความ 
                มุงหมายจําเพาะของหมูชนหรือชุมชนนั้น โดยมากมุงเพื่อสนับสนุนการ 
                ปฏิบัติตามธรรมใหแนนแฟนยิ่งข้ึน และผูฝาฝน (มักจะ) ตองไดรับโทษ 
                ตามความรับผิดชอบตอชุมชนหรือสังคมนั้นอีกช้ันหนึ่ง ตางหากจากผลทาง 
                จิตใจตามกฎธรรมชาติ อีกอยางหน่ึงหมายถึง วิธีฝกใหคนมีศีล 
        ธรรมมีท้ังท่ีเปนศีล เปนสมาธิ และเปนปญญา ตามวินัยเปนศีลอยางเดยีว แต 
ในเวลาเดียวกนัสมาธิ และปญญา เปนธรรมอยางเดยีว สวนศีลเปนธรรมก็มี เปนวินัยก็ 
มี วิธีกําหนดคือ ธรรมเปนเร่ืองของธรรมชาติ วินยัเปนเร่ืองของสังคมหรือเกิดจาก 
ฝมือของมนุษย 
        ตอไปนี้ จะสรุปหลักท่ัวไปของศีลหรือศีลพื้นฐานไวแลวนําพุทธพจนและบาลี 
ภาษิตเกี่ยวกับศีลสําหรับคนท่ัวไปหรือประชาชน มาแสดงไวพอเปนแนวประกอบ 
ความเขาใจในเร่ืองศีล ใหเหน็ความหมาย ขอบเขต และเนื้อหาของศีลชัดเจนยิ่งข้ึน 
ก.  ศีลพื้นฐาน 
        ศีลพื้นฐาน คือศีลท่ีเปนหลักกลาง ซ่ึงเปนความหมายของสัมมาวาจา  



สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ท่ีเปนองคของมรรค ไดแก การพูด การกระทํา การ 
ประกอบอาชีวะอยางใดก็ตาม ท่ีประกอบดวยเจตนา ซ่ึงปราศจากความทุจริต หรือ 
ความคิดเบียดเบียน กนิความคลุมถึงสุจริตท่ีเปนคูกันดวย แสดงไดดังนี้ 
        1.        สัมมาวาจา เจรจาชอบ ไดแก 
                1)        ละมุสาวาท เวนการพูดเท็จ รวมถึงสัจจวาจา พดูคําจริง  
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                2)        ละปสุณาวาจา เวนการพดูสอเสียด รวมถึง สมัคตคกรณีวาจา พูดคํา 
                        สมานสามัคคี 
                3)        ละผรุสวาจา เวนการพูดคําหยาบ รวมถึงสัณหวาจา พูดคําออนหวาน 
                        สุภาพ 
                4)        ละสัมผัปปลาปะ เวนการพูดเพอเจอรวมถึง อัตถสัณหิตาวาจา  
                        [๑พูดคํามีประโยชน] 
        2.        สัมมากัมมันตะกระทําชอบ ไดแก 
                1)        ละปาณาติบาต เวนการทําลายชีวิต รวมถึง การกระทําท่ีชวยเหลือ 
                        เกื้อกูล 
                2)        ละอทินนาทาน เวนการเอาของท่ีเขามิไดให (คูอยูท่ีสัมมาอาชีวะ  
                        หรือทาน) 
                3)        ละกาเมสุมิจฉาจาร เวนความประพฤติผิดในกาม รวมถึงสทารสันโดษ 
        3.        สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีพชอบ ไดแก ละมิจฉาชีพ เล้ียงชีวิตดวยสัมมาชีพ รวม 
                ถึง ความขยันหมัน่เพียรในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต เชนทํางานไมให 
                ค่ังคางอากูล (ไมหมักหมม ไมผิด        เพี้ยน ไมจับจด ไมยุงเหยิงสับสน)  
                [๒เปนตน] 
        สําหรับคนท่ัวไป ทานยอมผอนเบา เอาสาระของศีลพื้นฐานนี้ มาแสดงเปนขอ 
กําหนดอยางตํ่าท่ีสุดในทางความประพฤติของมนุษย เทาท่ีจําเปนพอทีจ่ะใหสังคม 
มนุษยอยูกนัโดยปกติสุขและแตละคนมีชีวิตที่ไมเปนโทษภยั เรียกขอกําหนดนี้วา  
สิกขาบท (ขอฝกความประพฤติ) 5 หรือท่ีตอมานิยมเรียกกันเปนสามัญวา [๓ศีล 5]  
ไดแก 
        1.        เวนจากปาณาติบาต คือ ไมทําลายชีวิต จับเอาสาระวา ความประพฤติหรือ 
                การดําเนินชีวิตท่ีปราศจากการเบียดเบียนผูอ่ืนทางดานชีวิตรางกาย 
        2.        เวนจากอทินนาทาน คือ ไมเอาของท่ีเขามิไดให หรือไมลักขโมย จับเอาสาระ 
                วา ความประพฤติหรือดําเนนิชีวิตท่ีปราศจากการเบียดเบียนผูอ่ืนทางดาน 
                ทรัพยสินและกรรมสิทธ์ิ 
        3.        เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร คือ ไมประพฤติผิดในกามทั้งหลาย จับเอาสาระวา 
                ความประพฤติ หรือการดําเนินชีวิตท่ีปราศจากการเบียดเบียนผูอ่ืนทางดาน 
                คูครองบุคคลท่ีรักหวงแหนไมผิดประเพณีทางเพศ ไมนอกใจคูครองของตน 
        4.        เวนจากมุสาวาท คือไมพูดเท็จ จับเอาสาระวา ความประพฤติหรือการดําเนิน 



                ชีวิตท่ีปราศจาก 
{๑ใน องฺ.จตุกกฺ.21/148-9/189; 221/311 มีพุทธพจนแสดง วจีสุจริต 4 วา 
ไดแก พูดจริง (สัจจวาจา) พดูไมสอเสียด (อปสุณวาจา) พูดออนหวาน (สัณหวาจา) 
พูดดวยความคิด (มันตาภาษา); สําหรับมันตาภาสา อรรถกถาไขความวา พูดโดยใช 
ปญญากําหนด (องฺ.อ.2/439) บางทีแปลกันวาพูดพอประมาณ แตโดยใจความก็ 
เหมือนกับท่ีแสดงไวขางบน} 
{๒ใน องฺ.ปฺจก.22/177/233 มีพุทธพจนแสดงอกรณยีวณิชชา คือการคาขายท่ี 
อุบาสกไมควรประกอบ 5 อยาง ไดแก 1.สัตถวณิชชา คาขายอาวุธภณัฑ (เคร่ือง 
ประหาร) 2. สัตตาวณิชชา คาขายมนุษย 3. มังสวณิชชา คาขายเนื้อสัตว (อรรถกถา 
วา = เล้ียงสัตวไวขาย) 4. มัชชวณิชชา คาขายน้ําเมา (รวมส่ิงเสพติดท้ังหลายป  
5. วิสาวณิชชา คาขายยาพษิ ; วณิชชา 5 นี้ อรรถกถาเรียกา มิจฉาวณิชชา = การคา 
ขายท่ีผิด ( ีที.อ.1/290; ม.อ.1/187) บาง อธรรมวณิชชา = การคาขายไมชอบธรรม  
(สุตฺต.อ.2/228) บาง} 
{๓ดู บันทึกเกีย่วกับศีล 5 ทายบทนําของมัชฌิมาปฏิปทา; ศีล 5 นี้ บางคร้ังอรรถกถา 
เรียกวา นิจศีล (ศีลประจําหรือศีลท่ีควรรักษาเปนนิตย) เชน สุติต.อ.2/226, 228;  
วิสุทธิ.1/18}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 830 
                การเบียดเบียนผูอ่ืนดวยวาจาเท็จโกหกหลอกลวงตัดรอนประโยชนหรือ 
                แกลงทําลาย 
        5.        เวนจากของเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท คือไมเสพ 
                ของมีนเมา จับเอาสาระวา ความประพฤติหรือการดําเนินชีวติท่ีปราศจาก 
                ความประมาทพล้ังพลาดมัวเมาเนื่องจากการใชส่ิงเสพติดท่ีทําใหเสีย 
                สติสัมปชัญญะ 
        ความหมายและขอบเขตของศีล 5 และศีลจําพวกเดยีวกันนัน้ ท่ีจํากันมามักวา 
ตามท่ีอธิบายสืบๆ กันมาในชั้นหลัง ในท่ีนี้ จึงขอนําพุทธพจนมาเสนอใหพิจารณา 
        “คหบดีท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมบรรยายสําหรับนอมเขามาเทียบตัว... 
        1.        อริยสาวก ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา เราเองอยากมีชีวิต ไมอยากตายรักสุข  
เกลียดทุกข, ถาใครจะปลงชีวิตเรา ผูอยากอยู ไมอยากตาย รักสุข เกลียดทุกข ก็จะไม 
เปนขอท่ีช่ืนชอบที่พอใจแกเรา, ก็ถาเราจะปลงชีวิตคนอ่ืนผูอยากอยู ไมอยากตายรักสุข  
เกลียดทุกข กจ็ะไมเปนขอท่ีช่ืนชอบท่ีพอใจแกคนอ่ืนเหมือนกัน, ส่ิงใดตัวเราเองไม 
ช่ืนชอบ ไมพอใจ ถึงคนอ่ืนเขาก็ไมช่ืนชอบ ไมพอใจเหมือนกัน, ส่ิงใดตัวเราเองก ็
ไมชอบ ไมพอใจ ไฉนจะพึงเอาไปผูกใสใหตนอ่ืนเลา, อริยสาวกนั้นพจิารณาเห็นดังนี ้
แลว ยอมงดเวนจากปาณาติบาตดวยตนเองดวย ยอมชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจาก 
ปาณาติบาตดวย ยอมกลาวสรรเสริญคุณแหงการงดเวนจากปาณาติบาตดวย,  
กายสมาจารของอริยสาวกนัน้ ยอมบริสุทธ์ิท้ังสามดานอยางนี ้
        2.        อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ถาใครจะถือเอาส่ิงของท่ี 
เรามิไดใหดวยอาการขโมย กจ็ะไมเปนขอท่ีช่ืนชอบท่ีพอใจแกเรา, ก็ถาเราจะถือเอา 
ของท่ีผูอ่ืนมิไดใหดวยการขโมยก็จะไมเปนขอท่ีช่ืนชอบท่ีพอใจแกคนอ่ืน เหมือนกัน... 
        3.        อีกประการหนึ่ง อริยสวกยอมพิจารณาเห็นวา ก็ถาใครจะประพฤติผิดใน 
ภรรยาของเราก็จะไมเปนขอท่ีช่ืนชอบท่ีพอใจแกเรา, ก็ถาเราจะประพฤติผิดในภรรยา 
ของคนอ่ืน ก็จะไมเปนขอท่ีช่ืนชอบท่ีพอในแกคนอ่ืน เหมือนกัน... 
        4.        อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมพิจารณาดังนี้วา ก็ถาใครจะทําลายประโยชน 
ของเราดวยการกลาวเท็จกจ็ะไมเปนขอท่ีช่ืนชอบท่ีพอใจแกเรา, ก็ถาเราจะทําลาย 
ประโยชนของคนอ่ืนดวยการกลาวเท็จก็จะไมเปนขอท่ีช่ืนชอบท่ีพอใจแกคนอ่ืน เหมือน 
กัน... 
        5.        อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ถาใครจะยยุงเราใหแตก 
จากมิตรดวยคําสอเสียดก็จะไมเปนขอท่ีช่ืนชอบท่ีพอใจแกเรา, ก็ถาเราจะยยุงคนอ่ืนให 



แตกจากมิตรดวยคําสอเสียดก็จะไมเปนขอท่ีช่ืนชอบท่ีพอใจแกคนอ่ืน เหมือนกนั... 
        6        อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา ถาใครจะพูดจากะเรา 
ดวยคําหยาบ ก็จะไมเปนขอท่ีช่ืนชอบท่ีพอใจแกเรา, ก็ถาเราจะพดูจากะคนอ่ืนดวย 
คําหยาบ กจ็ะไมเปนขอท่ีช่ืนชอบท่ีพอใจแกคนอ่ืน เหมือนกัน... 
        7.        อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ถาใครจะพูดจากะเรา 
ดวยถอยคําเพอเจอ ก็จะไมเปนท่ีช่ืนชอบท่ีพอใจแกเรา, ก็ถาเราจะพดูจากะคนอ่ืนดวย 
ถอยคําเพอเจอ ก็จะไมเปนขอท่ีช่ืนชอบไม  
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พอใจเหมือนกนั, ส่ิงใดตัวเราเอง ก็ไมชอบ ไมพอใจ ไฉนจะพึงเอาไปผูกใสใหคนอื่น 
เลา, อริยสาวกนั้น พิจารณาเห็นดังนีแ้ลว ยอมงดเวนจากการพูดเพอเจอดวยตนเอง 
ดวย ยอมชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากการพดูเพอเจอดวย ยอมกลาวสรรเสริญคุณแหง 
การงดเวนจากการพูดเพอเจอดวย, วจีสมาจารของอริยสาวกน้ัน ยอมบริสุทธ์ิ  
[๑ท้ังสามดานอยางนี้"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอเขาใจวาอยางไร เธอท้ังหลายเคนไดเห็นหรือไดยินบาง 
ไหมวา บุรุษนีล้ะปาณาติบาตเปนผูงดเวนจากปาณาติบาตแลว พระราชาท้ังหลายจับ 
เขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทําการตามปจจยั เพราะการงดเวนจาก 
ปาณาติบาตเปนเหตุ ? 
        "ไมเคยเลย พระเจาขา 
        "ถูกแลว ภิกษุท้ังหลาย แมเราก็ไมเคยเห็น ไมเคยไดยิน...มีแตเขาจะประกาศ 
การกระทําช่ัววา คนผูนี้ฆาหญิงหรือชายตาย พระราชาท้ังหลายจึงจับเขามาประหาร  
จองจํา เนรเทศ หรือกระทําการตามปจจยัเพราะปาณาติบาตเปนเหตุ, อยางนี้เธอ 
ท้ังหลายเคยเห็นหรือเคยไดยนิบางไหม ? 
        "เคยเหน็ เคยไดยิน และจักไดยินตอไปดวย พระเจาขา" 
        "ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอเขาใจวาอยางไร เธอท้ังหลายเคยไดเห็น หรือไดยินบาง 
ไหมวา (บุรุษนี้ละอทินนาทาน เปนผูงดเวนจากอทินนาทานแลว...จากกาเมสุมิจฉาจาร 
แลว...จากมุสาวาทแลว...จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานแลว) พระราชาทั้งหลายจับเขา 
มาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทําการตามปจจัย เพราะการงดเวนจาก 
อทินนาทาน...จากกาเมสุมิจฉาจาร...จากมุสาวาท...จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน 
เปนเหตุ"? 
        "ไมเคยเลย พระเจาขา" 
        "ถูกแลวภิกษุท้ังหลาย แมเราก็ไมเคยเห็น ไมเคยไดยิน..., มีแตเขาจะประกาศ 
การกระทําช่ัววา คนผูนี้ลักทรัพยเขามาจากบานหรือจากปา...คนผูนี้ประพฤติละเมิดใน 
สตรีหรือในบุตรีของผูอ่ืน...คนผูนี้ทําลายประโยชนของชาวบาน หรือลูกชาวบาน ดวย 
การกลาวเท็จ...คนผูนี้รํ่าสุราเมรัยฯ แลวฆาหญิงหรือชายตาย...คนผูนี้รํ่าสุราเมรัยฯ 
แลวลักทรัพยเขาจากบานหรือจากปา...คนผูนี้รํ่าสุราเมรัยฯแลวประพฤติละเมิดในสตรี 
หรือบุตรีของผูอ่ืน...คนผูนี้รํ่าสุราเมรัยฯแลวทําลายประโยชนของชาวบานหรือลูก 
ชาวบานการกลาวเท็จ พระราชาท้ังหลายจึงจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือ 
กระทําการตามปจจัย เพราะอทินนาทาน...กาเมสุมิจฉาจาร...มุสาวาท...สุราเมรัยฯ เปน 



เหต,ุ อยางนี้เธอท้ังหลายเคยเห็นหรือเคยไดยินบางไหม?" 
        "เคยเหน็ เคยไดยิน และจักไดยินตอไปดวย [๒พระเจาขา"] 
        อาชญากรรมท่ีรายแรงแทบทั้งหมดเปนเร่ืองของการละเมิดศีล 5 ในสังคมท่ี 
มากดวยการสังหารผลาญชีวิต การปองราย การทํารายกัน การลักขโมย ปลน แยงชิง  
การทําความผิดทางเพศ มีคดี 
{๑ส.ม.19/1458-1465/442-6} 
{๒องฺ.ปญจก.22/178/232 (แปลรวบความ)}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 832 
ฆาตกรรม โจรกรรม การขมขืน หลอกลวง การเสพของมึนเมาและส่ิงเสพติด ตลอด 
จนการกอปญหาและอุบัติเหตุตางๆ เนื่องมาจากของมึนเมาและส่ิงเสพติดเหลานั้น  
ระบาดแพรหลายท่ัวไป ชีวติและทรัพยสินไมปลอดภยั จะอยูไหนหรือไปท่ีไหนก็ไมมี 
ความม่ันใจเต็มไปดวยความหวงใยวิตกกังวล จิตใจหวาดผวาบอยๆ ผูคนพบเหน็กัน 
แทนท่ีจะอบอุนใจ กห็วาดระแวงกัน อยูกนัไมเปนปกติสุข สุขภาพจิตของประชาชนยอม 
เส่ือมโทรม ยากท่ีจะพัฒนาคุณภาพและสมรรถภาพของจิต และสังคมเชนนั้นกไ็มเปน 
สภาพแวดลอมท่ีเกื้อกูลสําหรับการสรางสรรคส่ิงดีงามท่ีสูงข้ึนไป เพราะมีความ 
เดือดรอนระสํ่าระสายยุงแตการแกปญหา และมีแตกิจกรรมที่บอนทําลายใหสังคม 
เส่ือมโทรมลงไปทุกที การขาดศีล 5 จะเนือ่งมาจากเหตุใดก็ตาม จึงยอมเปนมาตรฐาน 
วัดความเส่ือมโทรมของสังคม สวนสภาพพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตท่ีตรงขามจากน้ี 
นั่นแหละคือการมีศีล ดังนั้น ศีล 5 จึงเปนเกณฑมาตรฐานอยางตํ่าท่ีสุดของความ 
ประพฤติมนุษย สําหรับรักษาสภาพแวดลอมทางสังคมใหอยูในภาวะเกือ้กูล และเปน 
พื้นฐานของการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม 
        พระอรรถกถาจารย ไดประมวลหลักเกณฑบางอยางไวสําหรับกําหนดวาการ 
กระทําแคไหนเพียงใดจึงช่ือวาเปนการละเมิดศีลแตละขอๆ เปนการความสะดวกแก 
ผูรักษาศีล โดยจัดวางเปนองคประกอบของการละเมิด เรียกวาสัมภาระ หรือเรียกกัน 
งายๆ วาองค บุคคลจะชื่อวาละเมิดศีล (เรียกกันงายๆ วาศีลขอนั้นจะขาด) ตอเม่ือ 
กระทําการครบองคท้ังหมดของการละเมิด [๑ดังนี้] 
        ศีลขอ 1 ปาณาติบาท มอีงค 5 คือ 1. สัตวมีชีวิต 2. รูอยูวาสัตวมีชีวติ  
3. จิตคิดจะฆา 4. มีความพยายาม 5. สัตวตายดวยความพยายามน้ัน 
        ศีลขอ 2 อทินนาทาน มีองค 5 คือ 1. ของผูอ่ืนหวงแหน 2. รูอยูวาเขาหวงแหน  
3. จิตคิดจะลัก4. มีความพยายาม 5. ลักของไดดวยความพยายามน้ัน 
        ศีลขอ 3 กาเมสุมิจฉาจาร มีองค 4 คือ 1. อคมนียวัตถุ ไดแกสตรีหรือบุรุษท่ี 
ไมควรละเมิด 2. จิตคิดจะเสพ 3. มีความพยายามในการเสพ 4. ยังมรรคคืออวัยวะ 
สืบพันธุใหถึงกัน 
        ศีลขอ 4 มุสาวาท มีองค 4 คือ 1. เร่ืองไมจริง 2. จิตคิดจะกลาวใหคลาเคล่ือน  
3. มีความพยายามเกิดจากจิตท่ีคิดจะกลาวใหคลาดเคล่ือนนั้น 4. ผูอ่ืนเขาใจความท่ี 
พูดนั้น 
        ศีลขอ 5 สุราเมรัยฯ มีองค 4 คือ 1. ส่ิงนั้นเปนของเมา 2. จิตใครจะดื่ม  
3. มีความพยายามเกิดจากจิตท่ีใครจะดื่มนัน้ 4. กลืนใหลวงลําคอลงไป 



        สําหรับศีลขอท่ี 1 แมวาการฆาสัตวทานจะมุงเอาสัตวท่ีเรียกวามนษุยเปนหลัก  
ดังพุทธพจนท่ียกมาแสดงแลว แตสัตวจําพวกท่ีเรียกวาติรัจฉาน ก็รักชีวติ รักสุข 
เกลียดทุกข เปนเพื่อนรวมโลก เกิดแก 
{๑ครบเฉพาะศีล 5 มาใน อิติ.อ.299-304; มีเฉพาะ 4 ขอตน แลวกลาวถึง 
กรรมบถขออ่ืนๆ ตอไปคือ ม.อ.1/276-7;นิทฺ.อ.1/140-4; สงฺคณี อ.180-5 และ 
คัมภีรรุนหลังนํามาอางตอเชน มงฺคล.1/210-9; องคของการละเมิดปสุณาวาจา 
เปนตน ไมไดยกมาแสดงในท่ีนี้ดวย เพราะประสงคจะแสดงเพียงศีล 5 ผูตองการ 
ทราบพึงดูตามที่มาซ่ึงไดใหไวแลว; อนึ่ง สําหรับศีลขอ 5 ปจจุบันมีส่ิงเสพติดไดโดย 
วิธีการอยางอ่ืนนอกจากดื่ม พึงจับเอาสาระมาเทียบเคียง.}  
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เจ็บตายเหมือนกัน ไมควรเบียดเบียนเชนเดียวกัน ศีลขอนี้ ทานจึงใหแผคลุมไปถึง 
สัตวจําพวกดิรัจฉานดวย แตยอมรับวาการฆาสัตวจําพวกดิรัจฉานมีโทษนอยกวาการ 
ฆาสัตวจําพวกมนุษย และพระอรรถกถาจารยก็ไดแสดงหลักสําหรับวินจิฉัยวาการฆา 
สัตวใดมีโทษนอยหรือโทษมาก คือ 1. คุณ สัตวมีคุณมาก ฆาก็มีโทษมาก สัตวมีคุณ 
นอยหรือไมมีคุณก็มีโทษนอย เชน ฆาพระอรหันตมีโทษมากกวาฆาปุถุชน ฆาสัตวชวย 
งานมีโทษมากกวาฆาสัตวดุราย เปนตน 2. ขนาดกาย สําหรับสัตวจําพวกดิรัจฉานท่ี 
ไมมีคุณเหมือนกัน ฆาสัตวใหญมีโทษมาก ฆาสัตวเล็กมีโทษนอย 3. ความพยายาม  
มีความพยายามมากในการฆามีโทษมาก มีความพยายามนอยมีโทษนอย 4. กิเลสหรือ 
เจตนา กเิลสหรือเจตนาแรงมีโทษมากกิเลสหรือเจตนาออน มีโทษนอย เชน ฆาดวย 
โทสะหรือจงใจเกลียดชัง มีโทษมากกวาฆาดวยปองกันตัวเปนตน แมในศีลขออ่ืนๆ  
ทานก็กลาวถึงการละเมิดท่ีมีโทษมากหรือโทษนอยไวแนวเดยีวกัน เชนอทินนาทาน 
มีโทษมากหรือนอยตามคุณคาของส่ิงของ คุณความดีของเจาของ และความพยายาม 
ในการลักกาเมสุมิจฉาจารมีโทษมากหรือนอยตามคุณความดีของคนท่ีถูกละเมิด ความ 
แรงของกิเลสและความเพียรพยายาม มุสาวาทมีโทษมากหรือนอย แลวแตประโยชนท่ี 
จะถูกตัดรอนเปนเร่ืองใหญหรือเร่ืองเล็กนอยและแลวแตผูพูด เชน คฤหัสถจะไมใหของ 
ของตน พูดไปวาไมมี กย็ังมีโทษนอย ถาเปนพยานเท็จมีโทษมาก สําหรับบรรพชิต 
พูดเลนมีโทษนอย จงบอกของท่ีไมเคยเหน็วาเห็น มีโทษมาก สําหรับการดื่มของเมา  
มีโทษมากนอยตามอกุศลจิต หรือกิเลสในการท่ีจะดื่ม ตามปริมาณท่ีดืม่ และตามผลท่ี 
จะกอ [๑ใหเกดิการกระทําผิดพลาดช่ัวราย] 
        ในยุคหลังตอมา ปราชญไดนําเอาธรรมบางขอท่ีเขาคูกันกับสิกขาบทหรือศีล 5  
นั้น มาจัดวางเปนหมวดข้ึน สําหรับแนะนาํใหคฤหัสถปฏิบัติคูกันไปกบั เบญจศีล โดย 
เรียกช่ือวา เบญจธรรม หรือเบญจกัลยาณธรรม ขอธรรมท่ีนํามาจัดนัน้ ก็เดินตามแนว 
ของหลักท่ีเรียกวากุศลกรรมบถนั่นเอง แตในการเลือกขอธรรมาจัดเขามีความแตก 
ตางกันอยูบาง โดยเฉพาะในแงของขอธรรมท่ีมีความหมายกวางแคบกวากัน หัวขอ 
ของเบญจธรรมนั้น เรียงตามลําดับใหเขาคูกับศีล 5 คือ 1. เมตตาและกรุณา  
2. สัมมาอาชีวะ (บางทานเลือกเอาหรือรวมเอาทานเขาดวย) 3. กามสังวร คือความรู 
จักยับยั้งควบคุมตนในทางกามารมณหรือเร่ืองรักใครไมใหผิดศีลธรรม (บางทานเลือก 
เอาสทารสันโดษ คือความยนิดีดวยคูครองของตน) 4. สัจจะ 5. สติสัมปชัญญะ  
(บางทานเลือกเอาอัปปมาทคือความไมประมาท ซ่ึงไดความเกือบไมตางกัน) 
        สําหรับขอสทารสันโดษ ท่ีเปนขอปฏิบัติตรงขามกับกาเมสุมิจฉาจาร มีขอสังเกต 



ท่ีควรกลาวไวสทารสันโดษ แปลวา ความพอใจดวยภรรยาของตน วาโดยสาระก็คือ 
ความยินดีเฉพาะคูครองของตนแมวามองกวางๆ หลักการจะเปดใหเกี่ยวกับจํานวน 
ของคูครอง มิไดกําหนดไวตายตัววาคนเดียวหรือกี่คนสุดแตตกลงยนิยอมกนัโดย 
สอดคลองกับประเพณแีละบัญญัติของสังคม โดยถือสาระวา ไมละเมิดตอคู 
{๑ท่ีมาเดยีวกบัเร่ืององคของการละเมิดศีล และ วภิงฺค อ.497}  
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ครองหรือของหวงหามท่ีเปนสิทธิของผูอ่ืน ไมละเมิดฝาฝนความสมัครใจของคูกรณ ี
และไมนอกใจคูครองของตน เม่ือพรอมใจกนัและเปนไปโดยเปดเผย ไมละเมิดและ 
ไมเสียความซ่ือสัตยตอกันแลว ก็ไมจดัเปนเสีย แตกระนั้นก็ตาม เม่ือวาโดยนิยมทาน 
ยกยองการมีคูครองแบบผัวเดียวเมียเดียว ซ่ึงมีความรักใครภักดีตอกนัม่ันคงยั่งยนื  
มีความม่ังคงภายในครอบครัว ลูกหลานมีความรมเยน็เปนสุขและอบอุนใจ ดังชีวิตของ 
คูอริยสาวกนกลุบิดาและนกลุมารดาท่ีเปนแบบฉบับบันทึกไวในพระสูตรเปนตัวอยาง  
สามีภรรยาคูนีเ้ปนอริยบุคคลข้ันโสดาบันและเปนเอตทัคคะในทางสนิทสนมคุนเคย 
กับพระพุทธเจา ท้ังสองทานมีความประสานสอดคลองโดยความรักภกัดี และความ 
ซ่ือสัตย ซ่ึงนําไปสูความกลมกลืนกันโดยคุณธรรมจนปรารถนาจะพบกันท้ังชาตินีแ้ละ 
ชาติหนา ดงัความท่ีบันทึกไว ซ่ึงนกุลบิดาคฤหบดีไดกราบทูลพระพุทธเจาวา 
        "ขาแตพระองคผูเจริญ นับแตเวลาท่ีตระกูลนํานกุลมารดาคหปตานีซ่ึงยังเปน 
สาวมาเพ่ือขาพระองคผูยังเปนหนุม ขาพระองคมิไดรูสึกจะประพฤตนิอกใจนกุล 
มารดาคหปตานีเลยแมดวยใจ ท่ีไหนจะประพฤตินอกใจดวยกาย ขาพระองคท้ังสอง 
ปรารถนาพบกันท้ังในปจจบัุนและในสัมปรายภพ" 
        แมนกุลมารดาคหปตาน ี[๑ก็ไดกราบทูลความอยางเดียวกัน] 
        สทารสันโดษนี้ ทานจัดเปนพรหมจรรยอยางหน่ึง แสดงวาเปนความประพฤติ 
และการดําเนนิชีวิตท่ีไดรับยกยองอยางสูงในพระพุทธศาสนา ทานวาเปนเหตุอยาง 
หนึ่งท่ีชวยใหไมตายแตยังหนุมสาว ดังความวา "พวกเราไมประพฤตินอกใจภรรยา  
และภรรยาก็ไมประพฤตินอกใจพวกเรา พวกเราประพฤติพรหมจรรยในหญิงอ่ืน  
นอกจากภรรยาของพวกเรา ฉะนั้น [๒พวกเราจึงไมมีใครตายต้ังแตยังหนุมสาว"] 
        ภาษิตตอไปนี้ถือไดวาเปนบทสรุปศีล 
        "ผูใดสํารวมดวยกาย วาจา ใจ ไมกระทําความช่ัวใดๆ ไมพูดเหลาะแหละเพราะ 
เห็นแกตน คนเชน [๓นัน้เรียกวาผูมีศีล"] 
        และพุทธพจนตอไปนี้ ก็ถือไดวาเปนสาระแหงศีล 
        [๔"จงสรางความเกษมในปวงสัตว"] 
ข.  ศีลเพื่อเสริมความดีงามของชีวิตและสังคม 
        [๕หลักคําสอนในสิงคาลกสูตร] ท้ังหมด พระอรรถกถาจารยกลาววา  
พระพุทธเจาไดตรัสไวใหเปน 
{๑องฺ.จตุกฺก.21/55/80} 
{๒ดู ที.อ.2/222; ม.อ.2/56; อิติ.อ.143; สุติต.อ.1/53; อางความใน  



ขุ.ชา.27/1415/289; ไขความใน ชา.อ.5/490; แมแตพระเวสสันดรก็ขอพรให 
พระองคเองเปนผูมีสทารสันโดษ ดู ขุ.ชา.28/1213/436; ชา.อ.10/465.} 
{๓ขุ.ชา.27/2466/540} 
{๔ม.มู.12/98/70 (อรรถกถาอธิบายวา ความเกษม หมายถึง อภัย ความเกื้อกูล  
เมตตา และวาขอความนี้หมายถึงความบริสุทธ์ิทางมโนทวาร - ม.อ.1/247)} 
{๕ที.ปา.11/172-206/194-207}  
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[๑คิหวิินยั] คือ วินัยของคฤหสัถ คือศีลสําหรับชาวบาน หรือศีลสําหรับประชาชน  
หลักท่ีทรงสอนในสูตรนั้น สรุปไดดังนี ้
หมวด 1 :         ละกรรมกิเลส คือขอเส่ือมเสียของความประพฤติ 4 ประการไดแก  
ปาณาติบาต อทินนาทาน 
                          กาเมสุมิจฉาจาร และมุสาวาท 
หมวด 2 :         ไมกระทําบาปกรรมโดย 4 สถานคือ ไมทํากรรมช่ัวดวยลุแก 
                        1.        ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ 
                        2.        โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง 
                        3.        โมหาคติ ลําเอียงเพราะเขลา 
                        4.        ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว 
หมวด 3 :         ไมเสพอบายมุขแหงโภคะ 6 [๒ประการคือ] 
                        1.        ติดสุราและของมึนเมา 
                        2.        ติดเท่ียวกลางคืน 
                        3.        ติดเท่ียวดูการเลน 
                        4.         ิติดการพนัน 
                        5.        ติดคบเพื่อนช่ัว 
                        6.        เกียจครานการงาน 
                -        ใหรูจักมิตรแท มิตรเทียม ซ่ึงควรคบและไมควรคบ [๓ไดแก] 
                        ก.        มิตรเทียม 4 จําพวก คือ 
                                1.        คนปอกลอก 
                                2.        คนดีแตพดู 
                                3.        คนหัวประจบ 
                                4.        คนชวนฉิบหาย 
                        ข.        มิตรแท 4 จําพวกคือ 
                                1.        มิตรอุปการะ 
                                2.        มิตรรวมสุขรวมทุกข 
                                3.        มิตรแนะประโยชน 
                                4.        มิตรมีน้ําใจ 
        -        และใหรูจักรวบรวมเก็บรักษาสะสมทรัพย เหมือนดังผ้ึงขยนัรวบรวม 
น้ําเกสรดอกไมสรางรังหรือ 



{๑        ที.อ.3/167} 
{๒ในพระสูตร ทานแสดงโทษของอบายมุขแตละอยางไวดวย แตไมนํามาลงไว เพราะ 
เกรงจะยืดยาวมาก} 
{๓ลักษณะของมิตรแท มิตรเทียมแตละประเภท คัดมาลงไวแลวในบทวาดวย 
กัลยาณมิตร}  
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        เหมือนมดปลวกกอสรางจอมปลวก แลวถึงจัดสรรทรัพยใชสอยและผูกมิตร 
โดยแบงเปน 4 สวน 
        กินใชเล้ียงดูทําประโยชนสวนหนึ่ง ทําทุนประกอบการงานสองสวน เก็บไวใช 
        คราวจําเปนหนึ่งสวน 
หมวด 4 :        ปกแผทิศท้ัง 6 คือ 
        1.        ก.        บุตรธิดา บํารุงมารดาบิดาผูเปนเหมือนทิศเบ้ืองหนา โดย 
                        1)        ทานเล้ียงเรามาแลว เล้ียงทานตอบ 
                        2)        ชวยทํากิจธุระการงานของทาน 
                        3)        ดํารงวงศสกุล 
                        4)        ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท 
                        5)        เม่ือทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน 
                ข.        มารดาบิดา ยอมอนุเคราะหบุตรธิดา ดังนี้ 
                        1)        หามกนัจากความช่ัว 
                        2)        ฝกอบรมใหตั้งอยูในความด ี
                        3)        ใหศึกษาศีลปวิทยา 
                        4)        เปนธุระในการมีคูครองท่ีสมควร 
                        5)        มอบทรัพยสมบัติใหเม่ือถึงโอกาส 
        2.        ก.        ศิษย บํารุงครูอาจารย ผูเปนเหมือนทิศเบ้ืองขวา โดย 
                        1)        ลุกรับ แสดงความเคารพ 
                        2)        เขาไปหา (เชน ชวยรับใช ปรึกษาซักถาม รับคําแนะนํา) 
                        3)        ตั้งใจฟงและรูจกัฟง 
                        4)        ปรนนิบัติ ชวยบริการ 
                        5)        เรียนศีลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจัง ถือเปนกจิสําคัญ 
                ข.        ครูอาจารย ยอมอนุเคราะหศิษย ดังนี ้
                        1)        แนะนําฝกอบรมใหเปนคนด ี
                        2)        สอนใหเขาใจแจมแจง 
                        3)        สอนศิลปวิทยาใหส้ินเชิง 
                        4)        ยกยองใหปรากฏในหมูพวก 
                        5)        สรางเคร่ืองคุมภัยในสารทิศ (สอนใหเอาไปใชงานเล้ียงชีพไดจริง) 
        3.        ก.        สามี บํารุงภรรยา ผูเปนเหมือนทิศเบ้ืองหลัง โดย 



                        1)        ยกยองใหเกยีรติสมฐานะภรรยา 
                        2)        ไมดูหม่ิน  
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                        3)        ไมนอกใจ 
                        4)        มอบความเปนใหญในงานบาน 
                        5)        หาเคร่ืองแตงตัวมาใหเปนของขวญัตามโอกาส 
                ข.        ภรรยา ยอมอนุเคราะหสามี ดังนี ้
                        1)        จัดงานบานใหเรียบรอย 
                        2)        สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยด ี
                        3)        ไมนอกใจ 
                        4)        รักษาทรัพยสมบัติท่ีหามาได 
                        5)        ขยันชางจัดชางทําเอางานทุกอยาง 
        4.        ก.        บํารุงมิตรสหาย ผูเปนเหมือนทิศเบ้ืองซาย โดย 
                        1)        เผ่ือแผแบงปน 
                        2)        พูดอยางรักกัน 
                        3)        ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
                        4)        มีตนเสมอ รวมสุขรวมทุกขกนั 
                        5)        ซ่ือสัตยจริงใจตอกัน 
                ข.        มิตรสหาย ยอมอนุเคราะหตอบ ดังน้ี 
                        1)        เม่ือเพ่ือนประมาท ชวยรักษาปองกนั 
                        2)        เม่ือเพ่ือนประมาท ชวยรักษาทรัพยสมบัติของเพื่อน 
                        3)        ในคราวมีภยั เปนท่ีพึง่ได 
                        4)        ไมละท้ิงในยามทุกขยาก 
                        5)        นับถือตลอดวงศญาติของมิตร 
        5.        ก.        นาย บํารุงคนรับใชและคนงาน ผูเปนเหมือนทิศเบ้ืองลาง โดย 
                        1)        จัดงานใหทําความเหมาะสมกับกาํลังเพศวัยและความสามารถ 
                        2)        ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู 
                        3)        จัดสวสัดิการดี มีชวยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข เปนตน 
                        4)        มีอะไรไดพิเศษมา กแ็บงปนให 
                        5)        ใหมีวนัหยดุและพักผอนหยอนใจตามโอกาส 
                ข.        คนรับใชและคนงาน ยอมอนุเคราะหนาย ดังนี ้
                        1)        เร่ิมทํางานกอน 
                        2)        เลิกงานทีหลัง 



                        3)        เอาแตของท่ีนายให  
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                        4)        ทําการงานใหเรียบรอยและดียิ่งข้ึน 
                        5)        นําความดีของนายงานและกจิการไปเผยแพร 
        6.        ก.        คฤหัสถ บํารุงพระสงฆผูเปนเหมือนทิศเบ้ืองบน โดย 
                        1)        จะทําส่ิงใด ก็ทําดวยเมตตา 
                        2)        จะพดูส่ิงใด ก็พูดดวยเมตตา 
                        3)        จะคิดส่ิงใด ก็คิดดวยเมตตา 
                        4)        ตอนรับดวยความเต็มใจ 
                        5)        อุปถัมภดวยปจจัย 4 
                ข.        พระสงฆ ยอมอนุเคราะหคฤหัสถ ดังน้ี 
                        1)        หามปรามสอนใหเวนจากความช่ัว 
                        2)        แนะนําส่ังสอนใหตั้งอยูในความด ี
                        3)        อนุเคราะหดวยน้ําใจงาม 
                        4)        ใหไดฟงไดรูส่ิงท่ียังไมเคยรูไมเคยฟง 
                        5)        ช้ีแจงอธิบายส่ิงท่ีเคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง 
                        6)        บอกทางสวรรคให (สอนวิธีดําเนินชีวิตใหประสบความสุข) 
                บําเพ็ญสังคหวัตถุ คือหลักการสงเคราะห เพื่อยึดเหน่ียวคนและประสาน 
สังคมไว 4 ประการคือ 
                        1.        ทาน เผ่ือแผแบงปน 
                        2.        ปยวาจา พูดอยางรักกนั 
                        3.        อัตถจริยา ทําประโยชนแกเขา 
                        4.        สมานัตตา เอาตัวเขาสมาน 
หลักการท่ัวไปเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะ 
        ดังไดกลาวแลววา อาชีวะเปนหลักการข้ันศีลท่ีมักถูกมองขามไปเสีย ในท่ีนีจ้ึงเห็ 
ควรนําหลักคําสอนเก่ียวกับอาชีวะมาแสดงไวพอเปนแนวทางของความเขาใจ 
        ในดานหลักการท่ัวไป เร่ืองอาชีวะมีเนื้อหาท่ีควรแกการวจิารณ และแสดงเหตุ 
ผลเปนอันมากเหมาะท่ีจะแยกออกไปกลาวเปนเร่ืองหนึ่งตางหาก ในท่ีนี้ไมอาจบรรยาย 
โดยพิสดารได จึงเพียงแตกลาวเปนขอสังเกตไว 
        ขอสังเกตบางประการเกีย่วกับหลักท่ัวไปในเร่ืองอาชีวะ มีดงันี ้
        1.        พุทธศาสนามองเปาหมายของอาชีวะ โดยมุงเนนดานเกณฑอยางตํ่าท่ีวดั 
ดวยความตองการแหงชีวิตของคน คือมุงใหทุกคนมีปจจยั 4 พอเพยีงท่ีจะเปนอยู เปน 



การถือเอาคนเปนหลัก มิใชตั้งเปาหมายไวท่ีความมีวัตถุพร่ังพรอมบริบูรณ ซ่ึงเปนการ 
ถือเอาวัตถุเปนหลัก ความขอนี้จะเห็นไดแมในหลัก  
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ธรรมเก่ียวกับการปกครอง เชน กําหนดหนาท่ีของพระเจาจักรพรรดิขอหนึ่งวา เจือจาน 
หรือเพ่ิมทรัพย [๑ใหแกชนผูไรทรัพย] หมายความวาคอยดูแลไมใหมีคนขัดสนยากไร 
ในแผนดิน พดูอีกอยางหน่ึง ความสําเร็จในดานอาชีวะหรือเศรษฐกจิของผูปกครอง  
พึงวัดดวยความไมมีคนอดอยากยากไร มิใชวัดดวยการมทีรัพยเต็มพระคลังหลวงหรือ 
เต็มลนอยู ณ ท่ีใดที่หนึ่ง เม่ือไดเกณฑอยางตํ่านี้แลว ไมปรากฏวาทานจะรังเกยีจใน 
เร่ืองท่ีจะมีทรัพยมากนอยอีกเทาใด หรือวาจะมีเทาเทียมกันหรือไม เพราะเนื่องดวย 
ปจจัยอ่ืนๆ อีกเชนในขอ 2 ท่ีจะกลาวตอไป 
        2.        ความมีปจจยั 4 พอแกความตองการของชีวติ หรือแมมีวัตถุพร่ังพรอม 
บริบูรณก็ตาม มิใชเปนจดุหมายในตัวของมันเอง เพราะเปนเพียงข้ันศีล เปนเพียงวิธี 
การข้ันตอนหนึ่งสําหรับชวยใหกาวตอไปสูจุดหมายท่ีสูงกวา คือเปนพื้นฐานสําหรับการ 
พัฒนาคุณภาพจิตและพัฒนาปญญา เพื่อความมีชีวิตดีงามและการประสบสุขท่ี 
ประณีตยิ่งข้ึนไป คนบางคนมีความตองการวัตถุเพียงเทาท่ีพอเปนอยู แลวก็สามารถ 
หันไปมุงเนนดานการพัฒนาคุณภาพจิตและปญญา แตบางคนยังไมพรอม ชีวิตของเขา 
ยังตองข้ึนตอวตัถุมากกวา เม่ือการเปนอยูของเขาไมเปนเหตุเบียดเบียนผูอ่ืน ก็ยังเปน 
ท่ียอมรับได นอกจากนัน้ บางคนมีความโนมเอียง ความถนัด และความสามารถใน 
การชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืนไดดี การมีทรัพยมากมายของเขาก็เปนไปเพื่อประโยชนแก 
เพื่อนมนษุย 
        3.        คําวา สัมมาชีพ ในทางธรรมมิใชหมายเพียงการใชแรงงานใหเกิดผลผลิต 
แลวไดรับปจจยัเคร่ืองเล้ียงชีพเปนผลตอบแทนมาโดยชอบธรรมเทานั้น แตหมายถึง 
การทําหนาท่ี ความประพฤติหรือการดํารงตนอยางถูกตองอยางหนึ่งอยางใดท่ีทําให 
เปนผูสมควรแกการไดปจจัยบํารุงเล้ียงชีวิตดวย เชน การท่ีพระภกิษุดํารงตนอยูใน 
สมณธรรมแลวไดรับปจจัย 4 ท่ีชาวบานถวาย ก็เปนสัมมาชีพของพระภกิษุ หรือการที่ 
ลูกประพฤติตนเปนลูกท่ีดีสมควรแกการเล้ียงดูของพอแม ก็พึงนับเปนสัมมาชีพของลูก  
อนึ่ง ในการวดัคุณคาของแรงงาน แทนท่ีจะวดัเพยีงดวยการไดผลผลิตเกิดขึ้นสนอง 
ความตองการของมนุษยอยางใดอยางหน่ึง ซ่ึงอาจเปนความตองการดวยตัณหา หรือ 
ความตองการของชีวิตแทจริงก็ยังไมแน ทางธรรมกลับมองท่ีผลอันเกื้อกูลหรือไม 
เกื้อกูลแกชีวิตแกสังคมหรือการดํารงอยูดวยดีของหมูมนุษย จากความท่ีวามาน้ีมีขอ 
พิจารณาสืบเนือ่งออกไป 2 อยางคือ 
        ก.        วาโดยทางธรรม ความสัมพันธระหวางแรงงานกับอาชีวะและผลตอบแทน  
แยกไดเปน 2 ประเภท 



        1)        สําหรับคนท่ัวไปหรือชาวโลก การใชแรงงานในหนาท่ีเปนเร่ืองของอาชีวะ 
โดยตรง คือเปนไปเพื่อไดผลตอบแทนเปนปจจัยเคร่ืองยังชีพ ดังมองเห็นกันอยูตาม 
ปกติ 
        2)        สําหรับสมณะหรือผูสละโลก การใชแรงงานในหนาท่ีไมเปนเร่ืองของอาชีวะ  
ไมมีความมุงหมายในดานอาชีวะ หรือไมเกี่ยวกับอาชีวะเลย คือไมเปนไปเพื่อไดผล 
ตอบแทนเปนปจจัยเคร่ืองยังชีพแตเปนไปเพื่อธรรมและเพื่อผดุงธรรมในโลก ถาเอา 
แรงงานท่ีพึงใชในหนาท่ีมาใชในการแสวงหาปจจยั 
{๑อธานาน ธนานุปทาน หรือเต็มวา เย จ เต ตาต วิชิเต อธนา เตส ฺจ ธน  
อนุปฺปทชฺเชยยฺาสิ (ที.ปา.11/35/65)}  
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เคร่ืองยังชีพ กลับถือเปนมิจฉาชีพ และถาใชแรงงานในหนาท่ีเพื่อผลตอบแทนอยางใด 
อยางหนึ่งก็ดี รองขอปจจัยเคร่ืองยังชีพโดยมิใชเปนความประสงคของผูใหท่ีจะใหเองก็ 
ดี ก็ถือวาเปนอาชีวะไมบริสุทธ์ิ โดยนัยนี้นอกจากมิจฉาชีพอยางชัดเจน คือการ 
หลอกลวง การประจบเขากนิ การเลียบเคียง การขูเข็ญบีบเอา [๑และการเอาลาภตอ 
ลาภแลว] การหาเล้ียงชีพดวยการรับใชเขาเชนเปนคนเดนิขาว กด็ี ดวยการประกอบ 
ศีลปะและวิชาชีพตางๆ เชน ดูฤกษยามทํานายลักษณะ รักษาโรค ก็ดี กจ็ัดเขาเปน 
มิจฉาชีวะ [๒สําหรับพระภกิษุเหมือนกนั] ภิกษไุมเจ็บไขขอโภชนะอันประณีตหรือแมแต 
กับขาวหรือขาวสุกมาเพื่อตนเองแลวฉัน [๓ก็เปนวิบัติแหงอาชีวะ] [๔เอาธรรมาทําเปน 
ดังสินคาก็ผิดจรรยาบรรณนกับวช] แมแตเพียงแสดงธรรมโดยคิดใหเขาชอบแลวอาจ 
ไดอะไรๆ [๕ก็เปนธรรมเทศนาท่ีไมบริสุทธ์ิ] หรือเพียงแตการใหของเขามีลักษณะเปน 
การใหคาตอบแทน ก็ไมเปนการสมควร ดงัตัวอยางเหตุการณท่ีเกดิกับพระพุทธเจา  
คร้ังหนึ่งพระพุทธเจาเสด็จไปบิณฑบาต ทรงเขาไปหยดุประทับยืนในเขตไรนาของ 
พราหมณผูหนึง่พราหมณกราบทูลวา "ขาพเจาไถหวานแลวจึงไดกิน แมทานก็จงไถ 
หวานแลวบริโภคเถิด" พระพทุธเจาไดตรัสวา พระองคกท็รงไถหวานแลว จึงบริโภค 
เหมือนกนั เม่ือพราหมณไมเขาใจและแตงคาถาทูลถามกลับมา พระองคก็ตรัสตอบ 
เปนคํารอยกรองช้ีแจงการไถหวานของพระองคท่ีมีผลเปนอมตะ พราหมณเห็นชอบ 
ดวยเกิดความเล่ือมใสจึงนําเอาอาหารเขามาถวาย พระพทุธเจาไมทรงรับโดยตรัสวา  
ไมควร [๖บริโภคโภชนะที่ขับกลอมไดมา]  ีท่ีมาอันชอบธรรมและบริสุทธ์ิแทจริงของ 
ปจจยัเคร่ืองยังชีพสําหรับพระภกิษุก็คือ การท่ีชาวบานมองเห็นคุณคาของธรรม และ 
เห็นความจําเปนท่ีจะตองชวยใหบุคคลผูทําหนาท่ีผดุงธรรม มีชีวิตอยูและทําหนาท่ีนั้น 
ตอไป จึงเม่ือรูความตองการอาหารของสมณะเหลานั้นอันแสดงออกดวยการเท่ียว 
บิณฑบาตโดยสงบแลว ก็นําอาหารไปมอบใหดวยความสมัครใจของตนเอง โดยท่ีผูให 
หรือผูถวายนัน้ไดรับผลคือการชําระจิตใจของตนใหผองใสและชักนําจิตของตนใหเปน 
ไปในทางสูงข้ึนดวยการท่ีตระหนกัวาตนไดทําส่ิงท่ีดีงาม ชวยสนับสนุนผูบําเพ็ญธรรม  
และมีสวนรวมในการผดุงธรรมเรียกส้ันๆ วา ทําบุญหรือไดบุญ ฝายภกิษุผูรับปจจยั 
ทานนั้นก็ถูกกาํกับดวยหลักความประพฤติเกี่ยวกับปจจยั 4 อีกวาพึ่งเปนผูมักนอย 
สันโดษ รูจักประมาณในการรับปจจัยส่ีเหลานั้น อันตรงขามกับดานการปฏิบัติหนาท่ี  
เชนการส่ังสอนแนะนําแสดงธรรม ซ่ึงพึงกระทําใหมากเทาท่ีจะทําไดโดยมุงแต 
ประโยชนสุขของผูรับคําสอนฝายเดยีว ในนัยนี้ หลักการกินใหนอยท่ีสุด โดยทํางานให 
มากท่ีสุด จึงเปนได 



{๑ม.อุ.14/275/186 (เคยอาง)} 
{๒เชน ส.ข.17/517/297; ขุ.ม.29/743/450; 963/610; ขุ.จู.30/713/361;  
รายการท่ีนับวาคอนขางละเอียดคือ ในชุด จูฬ-มัชฌิม-มหาศีล เชน ที.สี.9/18/11;  
113/88} 
{๓วินย.3/517/341; 837/548; 8/877/254 (เคยอาง)} 
{๔ขุ.อุ.25/134/179 (เคยอาง)} 
{๕ส.นิ.16/472/234 (เคยอาง)} 
{๖ขุ.สุ.25/297/340}  
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สําหรับสมณะ โดยท่ีแรงงานในการทําหนาท่ีกับอาชีวะต้ังอยูคนละฐาน อยางไมมีจุด 
บรรจบท่ีจะใหมีการยกเอาปริมาณแรงงานข้ึนเปรียบเทียบ เพื่อเรียกรองสิทธิในดาน 
อาชีวะไดเลย และเม่ือสมณะยังปฏิบัติอยูในหลักการนี้ ระบบของสังคมก็ไมอาจ 
ครอบงําสมณะไดเชนกัน หลักการเทาท่ีกลาวมานี้ท้ังหมด มีความมุงหายท่ีสําคัญคือ  
การมีชีวิตแบบหน่ึงท่ีเปนอิสระจากระบบท้ังหลายของสังคม หรือมีชุมชนอิสระชุมชน 
หนึ่งไวทําหนาท่ีดานธรรมท่ีตองการความบริสุทธ์ิส้ินเชิงแกชาวโลก 
        ข.        มองในแงของธรรม การใชแรงงานในทางผลิต ไมวาจะเปนวัตถุหรือบริการ 
ก็ตาม มีเปนอันมากท่ีไมเปนไปเพื่อเกื้อกลูแกชีวิตและสังคม นอกจากท่ีเปนไปเพื่อ 
ทําลายโดยตรงเชนผลิตอาวธุและยาเสพติดเปนตนแลว ก็ยังมีจําพวกท่ีทําลายธรรม 
ชาติแวดลอมบาง ทําลายคุณคาของความเปนมนุษยทําลายคุณธรรมความดีงามและ 
คุณภาพจิต เปนตนบาง คลอดจนแรงงานในการปองกันตอตานแกไขผลในทางทําลาย 
ของการผลิตเหลานั้น แรงงานผลิตจําพวกนี้สวนมากไมมีเสียไดจะดกีวา ความเจริญใน 
การผลิตอยางนี้ โนมไปในทางท่ีทําใหมนุษยตองทุมเททุนและแรงงานอยางมากมาย 
ยิ่งๆ ข้ึนในดานท่ีจะปองกันแกไขผลในทางทําลายเหลานั้นท่ีเกดิจากการกระทําของตน 
เอง สวนแรงงานท่ีเกื้อกูลแกชีวิตและสังคม ไมจําเปนตองเปนการผลิตในทางเศรษฐกิจ  
เชนชีวิตแบบอยางทางธรรม ซ่ึงสงเสริมท้ังปญญาและคุณธรรมของมนุษย แมมองใน 
แงผลผลิต บางทีคุณธรรมก็มีคามากกวาแรงงานท่ีใชเพือ่การนั้น เชนภิกษุรูปหนึ่ง 
ปฏิบัติธรรมอยูในปา โดยมิไดใชแรงงานเพื่อการรักษาปาเลย แตเจาหนาท่ีรักษาปา 
อาจบอกวาทานชวยสงวนปาไวอยางไดผลดีกวาพวกเขาซ่ึงใชแรงงานพื่อการนั้นโดย 
เฉพาะรวมกันหลายๆ คน 
        ถาจะมุงถึงประโยชนสุขของมนุษยชาติอยางแทจริงแลว การมองดูแตคุณคา 
ของการผลิตและการบริโภคเทานั้นหาเพียงพอไม จะตองมองดูคุณคาของการไมผลิต 
และไมบริโภคดวย เม่ือมองในแงธรรมบุคคลผูหนึ่งแมมิไดผลิตอะไรในแงของ 
เศรษฐกิจ แตถาเขาบริโภคทรัพยากรของโลกใหส้ินเปลืองไปนอยท่ีสุด และมีชีวิตที ่
เกื้อกูลแกสภาพแวดลอมตามสมควร ก็ยังดีกวาบุคคลอีกผูหนึ่งซ่ึงทํางานผลิตส่ิงท่ีเปน 
อันตรายแกชีวติและสังคมเปนอันมากพรอมท้ังบริโภคทรัพยากรของโลกส้ินเปลืองไป 
อยางมากมาย แตดูเหมือนวาลัทธิเศรษฐกิจทั้งหลายและยกยองบุคคลหลังท่ีผลิตและ 
บริโภคมาก (ทําลายมาก) ยิง่กวาบุคคลแรกท่ีผลิตและบริโภคนอย (ทําลายนอย) เปน 
การยุติธรรมหรือไมท่ีจะกลาวถึงหนาท่ีในการผลิตของคน โดยไมพิจารณาถึงดาน 
บริโภควาเขาทําความส้ินเปลืองแกทรัพยากรมากหรือนอยเพียงใด และการมุงเนนหนา 



ท่ีในการผลิตนั้น เปนการเก้ือกูลแกชีวิตและสังคมแทจริงหรือไม การท่ีเศรษฐศาสตร 
สนใจเฉพาะแตส่ิงท่ีคํานวณนับกําหนดเปนตัวเลขไดและปริมาณท่ีเพิม่พูนทางวัตถุ ดวย 
ถือตนวาเปนจาํพวกวิทยาศาสตรนั้น ก็จะตองใหเศรษฐศาสตรและลัทธิเศรษฐกิจ 
ท้ังหลายเทาท่ีมีอยูยอมรับดวยถึงความคับแคบไมเพยีงพอและความไมสมบูรณของตน  
ในการที่จะแกปญหาทางเศรษฐกิจของมนษุย ซ่ึงเปนสัตวท่ีเหนือศาสตร การยอมรับ 
ความจริงเชนนี้แหละจะเปนความดีงามและความสมบูรณแหงประโยชนของ 
เศรษฐศาสตรและลัทธิเศรษฐกิจเหลานั้นเอง 
        4.        ดังไดกลาวแลว ทางธรรมไมสูสนใจในแงท่ีวาใครจะมีทรัพยมากนอยเทาใด  
คือไมถือเอาการมี  
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ทรัพยมากหรือนอยเปนเกณฑวัดความช่ัวหรือดี และถือการมีทรัพยเปนเพียงวิธีไปสู 
จุดหมายอ่ืน มิใชเปนจดุหมายในตัว การท่ีจะสนับสนุนความมีทรัพยหรือไมจึงอยูท่ีการ 
ปฏิบัติเพื่อจุดหมาย ดังนั้น จดุท่ีธรรมสนใจตอทรัพยจึงมีสองตอนคือ วิธีการท่ีจะไดมา 
ซ่ึงทรัพยวาไดมาอยางไร และการปฏิบัติตอทรัพยท่ีมีหรือไดมาแลววาจะใชมันอยางไร  
พูดส้ันๆ วาไมเนนการมีทรัพยแตเนนการแสวงหาและใชจายทรัพยการมีทรัพยหรือได 
ทรัพยมาแลวเก็บสะสมไวเฉยๆ ทานถือเปนความช่ัวอยางยิ่งเชนเดียวกบัการแสวงหา 
ทรัพยในทางท่ีผิด และใชทรัพยในทางท่ีเกิดโทษ โดยนัยนี้ความช่ัวรายท่ีเกีย่วกับทรัพย 
สมบัติในข้ันตนจึงมี 3 อยางคือ การแสวงหาทรัพยโดยไมชอบธรรม การครอบครอง 
ทรัพยไวโดยไมทําใหเกดิประโยชนและการใชจายทรัพยในทางท่ีเปนโทษ 
        อยางไรกด็ี แมจะแสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม และใชจายทรัพยใหเปน 
ประโยชนแลว ก็ยังหาช่ือวาเปนการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยท่ีถูกตองทางธรรมโดย 
สมบูรณไม ท้ังนี้เพราะทางธรรมเนนคุณคาทางจิตใจและทางปญญาดวย คือการวางใจ 
วางทาทีตอทรัพยนั้น วาจะตองเปนไปดวยนิสสรณปญญา มีความรูเทาทันเขาใจคุณคา 
หรือประโยชนท่ีแทจริงของทรัพย และขอบเขตแหงคุณคาหรือประโยชนนั้น มีจิตใจ 
เปนอิสระ ไมเปนทาส แตเปนนายของทรัพย ใหทรัพยมีเพื่อรับใชมนษุย เปนอุปกรณ 
สําหรับทําประโยชนและส่ิงดีงาม ชวยผอนเบาทุกข ทําใหมีความสุข มิใชกลายเปนเหตุ 
เพิ่มความทุกข ทําใหเสียคุณภาพจิต ทําลายคุณคาของความเปนมนุษย หรือทําให 
มนุษยตอมนุษยแหลกหนากนั ดวยเหตุนี้ ในการจําแนกผูครองเรือนหรือชาวบานเปน  
10 ประเภท พระพุทธเจาทรงแสดงผูครองเรือนประเภทท่ี 10 วาเปนผูครองเรือนท่ี 
ประเสริฐเลิศสูงสุด จากคุณสมบัติของผูครองเรือนอยางเลิศนั้น จะเหน็หลักการ  
[๑ปฏิบัติเกีย่วกับทรัพยท่ีถูกตองตามหลักธรรมสรุปไดดังนี้] 
        1)        การหา : แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม ไมขมเหง 
        2)        การใช :         
                ก.        เล้ียงตน (และคนท่ีเกีย่วของรับผิดชอบ) ใหเปนสุข 
                ข.        เผ่ือแผแบงปน 
                ค.        ใชทรัพยทําส่ิงดีงามเปนประโยชน เปนบุญ (รวมท้ังใชเผยแผ 
                        สงเสริมธรรม) 
        3)        คุณคาทางจิตและปญญา : ไมลุมหลงหมกมุนมัวเมา กนิใชทรัพยสมบัติ 
                อยางรูเทาทัน เห็นคุณโทษ มีจิตใจเปนอิสระดวยนิสสรณปญญา และอาศัย 
                ทรัพยไดโอกาสท่ีจะพัฒนาจิตปญญายิ่งๆ ข้ึนไป 



        ขอยกพุทธพจนท่ีตรัสสอนในเร่ืองการปฏิบัติเกี่ยวกบัทรัพยมาดูเปนตัวอยาง 
        "ภิกษุท้ังหลาย บุคคล 3 จําพวกเหลานี ้มีปรากฏอยูในโลก, สามจําพวกไหน ?  
คือ คนตาบอด คนตาเดียว คนสองตา 
        "บุคคลตาบอดเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมมีดวงตาชนดิท่ีจะชวยใหได 
โภคทรัพยท่ียงัไมได 
{๑องฺ.ทสก.24/91/194 (เคยอาง)}  
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หรือทําโภคทรัพยท่ีไดแลวใหเพิ่มพนู กับท้ังไมมีดวงตาชนิดท่ีจะชวยใหรูจักธรรม ท่ี 
เปนกุศล เปนอกุศล...ธรรมมีโทษไมมีโทษ...ธรรมทรามธรรมประณีต...ธรรมท่ีเปรียบ 
ไดกับของดําหรือของขาว, นี้เรียกวาบุคคลตาบอด 
        "บุคคลตาเดียวเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ มีดวงตาชนดิท่ีชวยใหได 
โภคทรัพยท่ียงัไมได หรือทําโภคทรัพยท่ีไดแลวใหเพิ่มพนู แตไมมีดวงตาชนิดท่ีชวยให 
รูจักธรรมท่ีเปนกุศลเปนอกศุล...ธรรมมีโทษไมมีโทษ...ธรรมทรามธรรมประณีต...ธรรม 
ท่ีเปรียบไดกับของดําหรือของขาว, นี้เรียกวา บุคคลสองตา... 
        "คนตาบอด ตาเสีย มีแตกาลีเคราะหรายท้ังสองทาง คือ โภคทรัพยอยางท่ีวา 
ไมมีคุณความดีก็ไมกระทํา; อีกคนหนึ่ง ท่ีเรียกวา ตาเดียว เท่ียวแสวงหาแตทรัพย  
ถูกธรรมก็เอาผิดธรรมก็เอา ไมวาจะเปนการลักขโมย คดโกง หรือโกหกหลอกลวง ก็ได  
เขาเปนคนเสวยกามที่ฉลาดสะสมทรัพย แตจากนี้ ไปนรกคนตาเดียวยอมเดือดรอน;  
สวนคนท่ีเรียกวาสองตา เปนคนเสริฐ ยอมปนทรัพยซ่ึงไดมาดวยความขยันจากกอง 
โภคะท่ีมาโดยชอบธรรม ออกเผ่ือแผ มีความคิดสูงประเสริฐ มีจิตใจแนวแน ยอมเขา 
ถึงสถานท่ีงามท่ีไปแลวไมเศราโศก : พึงหลีกเวนคนตาบอดและคนตาเดยีวเสียใหไกล  
[๑ควรคบหาแตคนสองตาผูประเสริฐ] 
        ตัวอยางคําสอนติเตียนการส่ังสมครอบครองของทรัพยสมบัติไวโดยไมใชใหเปน 
ประโยชน เชน มีเร่ืองวา คราวหน่ึง พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จมาเฝาพระพุทธเจาแต 
ยังวัน พระพุทธเจาจึงตรัสถามวาพระองคเสด็จมาจากไหนแตยังวัน พระเจาปเสนทิ- 
โกศลก็กราบทูลวา มีคหบดท่ีีเปนเศรษฐีในพระนครหลวงถึงกรรม พระองคจึงใหขน 
ทรัพยสมบัติท่ีไมมีบุตรรับมรดกเขาไปไวในพระราชวังแลวเสด็จมาเฝาพระพุทธเจา  
พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลถึงจํานวนทรัพยท่ีขนไปวังวา เฉพาะเหรียญทองอยาง 
เดียวมีถึง 8 ลาน สวนเหรียญเงินเปนตนไมตองพูดถึง แตตัวคหบดนีั้นเม่ือยังมีชีวิตอยู  
บริโภคอาหารเพียงปลายขาวกับน้ําสม นุงหมผาเนื้อหยาบตัดเปนสามช้ินเย็บติดกัน  
ยานพาหนะก็ใชรถเกาๆ กั้นรมทําดวยใบไม 
        พระพุทธเจาตรัสวา "เปนอยางนีแ้หละมหาบพิตร อสัตบุรุษไดโภคะอันโอฬาร 
แลว ยอมไมเล้ียงตนใหเปนสุขใหเอิบอ่ิม  ไมเล้ียงมารดาบิดา...บุตรภรรยา...คนรับใช 
กรรมกรคนงาน...มิตรสหายผูรวมงาน ใหเปนสุขใหเอิบอ่ิม ไมประดิษฐานทักขิณาอัน 
สงผลสูงในสมณพราหมณท้ังหลาย ซ่ึงอํานวยอารมณดงีาม มีผลเปนสุข เพื่อไปเพือ่ 
สวรรค, โภคะของเขาท่ีมิไดกินใชโดยชอบเหลานั้น ราชาท้ังหลายยอมริบเอาไปเสีย 
บาง โจรยอมลักเสียบาง ไฟยอมไหมเสียบาง น้ํายอมพัดพาไปเสียบาง ทายาทผูไมเปน 



ท่ีรักยอมเอาไปเสียบาง, โภคะ 
{๑องฺ.ติก.20/468/162}  
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เหลานั้นของเขาซ่ึงมิไดกินใชโดยชอบยอมหมดส้ินไปเปลา ไมถึงการบริโภค, เปรียบ 
เหมือนสระนํ้าในถ่ินอมนุษย ท้ังท่ีมีน้ําใส เย็น จดืสนิท กระจางแจว มีทาเรียบราบ นา 
ร่ืนรมย คนจะตักเอาก็ไมได จะดื่มจะอาบ จะทําตามปรารถนาก็ไมได... 
        "สวนสัตบุรุษ ไดโภคะอันโอฬารแลว ยอมเล้ียงตัวใหเปนสุข ใหเอิบอ่ิม เล้ียง 
มารดาบิดา...บุตรภรรยา...คนรับใชกรรมกรคนงาน...มิตรสหายผูรวมงานใหเปนสุข  
ใหเอิบอ่ิม ยอมประดิษฐานทักขิณาอันสงผลสูงในสมณพราหมณท้ังหลาย ซ่ึงอํานวย 
อารมณดีงาม มีผลเปนสุข เปนไปเพื่อสวรรค, โภคะของเขาท่ีไดกินใชโดยชอบเหลา 
นั้น ราชาท้ังหลายก็ไมขนเอาไป โจรท้ังหลายก็ลักไมได ไฟก็มิไดไหม น้ําก็มิไดพัดพา 
ไปทายาทผูไมเปนท่ีรักก็เอาไปไมได, โภคะเหลานัน้ของเขา ซ่ึงกินใชอยูโดยชอบ ยอม 
ถึงการบริโภค ไมหมดส้ินไปเปลา, เปรียบเหมือน สระนํ้าไมไกลหมูบานหรือนิคม มี 
น้ําใส เยน็ จืดสนิท กระจางแจว มีทาราบเรียบ นาร่ืนรมย คนจะตักไปก็ได จะดื่มก็ได  
จะอาบกไ็ด จะทําตามปรารถนาก็ได... 
        "คนช่ัวไดทรัพยแลว ตวัเองก็ไมกินใช ท้ังก็ไมให (แกใคร) เหมือนดังน้ําอยูใน 
ถ่ินของอมนุษยจะใชดื่มก็ไมได คนยอมอดใช, สวนวิญูชนมีปญญา ไดโภคะแลว ยอม 
กินใช และทํากิจ (งานของตนและการกุศลชวยผูอ่ืน), เขาเปนคนเลิศลํ้า ไดเล้ียงดหูมู 
ญาติแลว ไมมีใครติเตียนได [๑ยอมเขาถึงถ่ินสวรรค"] 
        "มหาบพติร เหลาสัตว (=สัตวมนุษย) จําพวกท่ีไดโภคทรัพยยิ่งใหญโอฬารแลว  
ไมมัวเมา ไมประมาทไมหลงใหลในกาม และท้ังไมปฏิบัติผิดรายตอสัตว (มนษุย) ท้ัง 
หลายนั้น มีอยูในโลกเพยีงจํานวนนอย, สวนเหลาสัตวจําพวกท่ีไดโภคทรัพยยิ่งใหญ 
โอฬารแลว มัวเมา ประมาท หลงใหลในกาม และท้ังปฏิบัติผิดรายตอสัตวท้ังหลายนั่น 
แหละ [๒มีอยูในโลกจํานวนมากมายกวาโดยแท] 
        ทานเปรียบคนท่ีเก็บรวบรวมทรัพยไวแลวไมใชไมแบงปน วาเปนเหมือนนกชนิด 
หนึ่ง เรียกวามัยหก ซ่ึงคอยเฝาตนเลียบท่ีมีผลสุกแลวก็รองวา "มัยหัง มัยหัง" (แปลวา  
ของขา ของขา) เม่ือหมูนกอ่ืนๆ พากันบินมาจิกกินผลไมเลียบแลวบินไป [๒นกมัยหก 
ก็ไดแตรองเพออยูนั่นเอง] ในคัมภีรตางๆ มีเร่ืองราวตําหนิติเตียนคนตระหนี่ท่ีเก็บ 
สะสมทรัพยไวโดยไมใช ไมชวยใคร โดยเฉพาะการทรมานเปล่ียนใจเศรษฐีท่ีมี 
พฤติการณเชนนั้นมากหลายเร่ือง เปนการแสดงมติของพระพุทธศาสนาเก่ียวกับการ 
ครอบ [๔ครองและกินใชทรัพยเปนอยางด]ี 
        พระสูตรตอไปนี้ แสดงหลักธรรมเก่ียวกับอาชีวะของคฤหัสถ ในดานการแสวง 
หาทรัพยบาง การใชจายทรัพยบาง ความสุขท่ีพึงไดรับจากอาชีวะอันชอบธรรมบาง  



นํามาลงไวพอประกอบความเขาใจเกีย่วกบัสัมมาอาชีวะ 
{๑ส.ส.15/386-9/130-2.} 
{๒ส.ส.15/341/106} 
{๓ขุ.ชา.27/931/204} 
{ ู๔ในพระสูตรมีเร่ืองยึดทรัพยเศรษฐีอีก ใน ส.ส.15/390/133; เลาเพิ่มเติมในมัยหก 
สกุณชาดก, ชา.อ.5/94; นอกจากนี ้
ดู สุธาโภชนชาดก, ชา.อ.8/284; เร่ืองมัจฉริยโกสิยเศรษฐ,ี ธ.อ.3/30; อิลลีสชาดก,  
ชา.อ.2/163; เร่ืองพิฬารปาทกเศรษฐี, ธ.อ.5/15}  
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ก. การแสวงหาและการรักษาทรัพย 
        คร้ังหนึ่ง อุชชัยพราหมณไดไปเฝาพระพุทธเจา และกราบทูลวาตนจะไปอยูตาง 
ถ่ิน จึงขอใหพระพุทธองคทรงแสดงธรรมท่ีเปนไปเพื่อประโยชนสุขปจจุบัน และธรรมท่ี 
เปนไปเพื่อประโยชนสุขภายหนาพระพุทธเจาไดตรัสวา 
        "ดูกรพราหมณ ธรรม 4 ประการนี้ เปนไปเพื่อประโยชนเพื่อความสุขในปจจุบัน  
กลาวคือ อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา สมชีวิตา 
        1.        อุฏฐานสัมปทา เปนไฉน? คือกุลบุตรหาเล้ียงชีพดวยความขยันในการงาน  
ไมวาจะเปนกสิกรรมก็ดีพาณิชยกรรม ก็ด ีโครักขกรรม ก็ดี ราชการทหาร ก็ดี ราชการ 
พลเรือน ก็ดี ศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง ก็ดีเธอเปนผูขยันชํานิชํานาญ ไมเกียจคราน ใน 
งานนั้น ประกอบดวยปญญาเคร่ืองสอบสวนตรวจตรา รูจกัวิธีปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ  
สามารถทํา สามารถจัดหา, นี้เรียกวาอุฏฐานสัมปทา 
        2.        อารักขสัมปทา เปนไฉน ? คือ กุลบุตรมีโภคทรัพย ท่ีหามาไดดวยความ 
ขยันหม่ันเพยีร ส่ังสมไวดวยกําลังแขน อยางอาบเหง่ือตางน้ํา เปนของชอบธรรม ไดมา 
โดยธรรม เธอจัดการรักษาคุมครองโภคทรัพยเหลานั้น โดยพิจารณาวา ทําอยางไร  
พระราชาท้ังหลายจะไมพึงริบโภคะเหลานีข้องเราเสีย พวกโจรไมพึงลักไปเสีย ไฟไมพึง 
ไหมเสีย น้ําไมพึงพัดพาไปเสีย ทายาทรายจะไมพึงเอาไปเสีย, นี้เรียกวา อารักขสัมปทา 
        3.        กัลยาณมิตตตา เปนไฉน? คือกุลบุตรเขาอยูอาศัยในคามหรือนิคมใดก็ตาม  
เธอเขาสนิทสนมสนทนาปราศรัย ถกถอยปรึกษา กับทานท่ีเปนคหบดบีาง บุตรคหบดี 
บาง พวกคนหนุมท่ีมีความประพฤติเปนผูใหญบาง คนสูงอายุท่ีมีความประพฤติเปน 
ผูใหญบาง ผูประกอบศรัทธา ประกอบดวยศีล ประกอบดวยจาคะ ประกอบดวย 
ปญญา, เธอศึกษาเยีย่งอยางความเพียบพรอมดวยศรัทธาของทานผูเพียบพรอมดวย 
ศรัทธา ศึกษาเยี่ยงอยางความเพียบพรอมดวยศีลของทานผูเพียบพรอมดวยศีล ศึกษา 
เยี่ยงอยางความเพียบพรอมดวยจาคะของทานผูเพียบพรอมดวยจาคะ ศึกษา 
เยี่ยงอยางความเพียบพรอมดวยปญญาของทานผูเพียบพรอมดวยปญญา, นี้เรียกวา 
กัลยาณมิตตตา 
        4.        สมชีวิตา เปนไฉน? คือกลุบุตรเล้ียงชีวิตพอเหมาะ ไมใหฟุมเฟอยเกินไป  
ไมใหฝดเคืองเกินไปโดยรูเขาใจทางเพิ่มพูนและทางลดถอยแหงโภคทรัพย วาทําอยาง 
นี้รายไดของเราจึงจะเหนือรายจาย และรายจายของเราจึงจักไมเหนือรายได เปรียบ 
เหมือนคนช่ังตราช่ังหรือลูกมือคนช่ังยกตราช่ังข้ึนแลว ยอมรูวาหยอนไปเทานั้น หรือ 
เกินไปเทานี้..., ถาหากกุลบุตรนี้มีรายไดนอย แตเล้ียงชีวิตอยางฟุงเฟอ กจ็ะมีผูกลาว 



วาเอาไดวา กุลบุตรผูนี้กินใชทรัพยสมบัติเหมือนคนกนิมะเดื่อ, ถากุลบุตรนี้มีรายได 
มากแตเล้ียงชีวิตอยางฝดเคือง ก็จะมีผูกลาววาเอาไดวา กุลบุตรผูนี้คงจะตายอยางคน 
อนาถา, แตเพราะกุลบุตรนี้เล้ียงชีวิตพอเหมาะ...นี้จึงเรียกวา สมชีวิตา 
        ดูกรพราหมณ โภคะท่ีเกิดข้ึนโดยชอบอยางนี้แลว ยอมมี อบายมุข (ชองทาง 
เส่ือม) 4 ประการ คือเปนนกัเลงหญิง เปนนักเลงสุรา เปนนักเลงการพนัน มีมิตรช่ัว 
สหายช่ัว ฝกใฝในคนช่ัว เปรียบเหมือนอางเก็บน้ําแหลงใหญ มีทางไหลเขา 4 ทาง มี 
ทางไหลอก 4 ทางหากคนปดทางน้ําเขาเสีย เปดแตทางน้าํออก  
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อีกทั้งฝนก็ไมตกตองตามดูกาล เม่ือเปนเชนนี้อางเก็บน้ําใหญนั้นเปนอันหวังไดแต 
ความลดนอยลงอยางเดียวไมมีความเพิ่มข้ึนไดเลย... 
        ดูกรพราหมณ โภคะท่ีเกิดข้ึนโดยชอบอยางนี้แลว ยอมมีอบายมุข (ชองทาง 
เพิ่มพูน) 4 ประการ คือไมเปนนักเลงหญิง ไมเปนนกัเลงสุรา ไมเปนนกัเลงการพนัน  
มีมิตรดี มีสหายดี ใฝใจในกัลยาณชน เปรียบเหมือนอางเก็บน้ําแหลงใหญ มีทางไหล 
เขา 4 ทาง มีทางไหลออก 4 ทาง หากคนเปดทางนํ้าเขา ปดทางน้ําออก และฝนก็ตก 
ถูกตองตามฤดูกาล เม่ือเปนเชนนี้ อางเก็บน้ําใหญนัน้ ยอมเปนอันหวงัไดแตความเพิ่ม 
พูนข้ึนอยางเดียว ไมมีความลดนอยลงเลย...ดูกรพราหมณ ธรรม 4 ประการเหลานีแ้ล  
ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเพือ่ความสุขปจจุบัน แกกุลบุตร" 
        จากนั้นตรัสแสดงธรรม 4 ประการท่ีเปนไปเพื่อประโยชนสุขเบ้ืองหนา  
(สัมปรายิกัตถะ) คือสัทธาสัมปทา ศีลสัมปทา จาคสัมปทา [๑และปญญาสัมปทา] 
ข.  ความสุขอันชอบธรรมท่ีคฤหัสถควรมี 
        หลักตอไปน้ี เรียกกันงายๆ วาความสุขของคฤหัสถ 4 ประการ ดังพุทธพจนท่ี 
ตรัสแกอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา 
        "ดูกรคหบดี ความสุข 4 ประการนี้ เปนส่ิงท่ีคฤหสัถผูบริโภคกาม ควรไดควรถึง 
อยูเร่ือยๆ ตามกาลตามสมัย, ความสุข 4 ประการนั้นคือ อัตถิสุข โภคสุข อนณสุข  
อนวัชชสุข 
        1.        อัตถิสุข (สุขเกิดจากความมีทรัพย) เปนไฉน ? คือ กุลบุตมีโภคะอันหามา 
ไดดวยความขยันหม่ันเพยีร สะสมข้ึนไดดวยกําลังแขน อยางอาบเหง่ือตางน้ํา เปนของ 
ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม, เธอยอมไดความสุข ไดความโสมนัสวา เรามีโภคะท่ีหามา 
ไดดวยความขยันหม่ันเพยีร สะสมข้ึนไดดวยกําลังแขน อยางอาบเหง่ือตางน้ํา เปนของ 
ชอบธรรมไดมาโดยธรรม, นี้เรียกวาอัตถิสุข 
        2.        โภคสุข (สุขเกิดจากการใชจายทรัพยบริโภค) เปนไฉน ? คือ กุลบุตรกินใช 
และทําส่ิงดีงามเปนบุญท้ังหลาย ดวยโภคะท่ีหามาไดดวยความขยันหมัน่เพียร อัน 
สะสมข้ึนมาดวยกําลังแขนอยางอาบเหง่ือตางน้ํา ซ่ึงเปนของชอบธรรม ไดมาโดย 
ธรรม, เธอยอมไดความสุข ไดความโสมนัส วา ดวยทรพัยท่ีหามาไดดวยความขยนั 
หม่ันเพยีร...ไดมาโดยธรรม เราก็ไดกนิใชและไดทําส่ิงดงีาม อันเปนบุญท้ังหลาย, นี ้
เรียกวาโภคสุข 
        3.        อนณสุข (สุขเกดิจากความเปนหนึ่ง) เปนไฉน ? คือกุลบุตรไมติดหนี้สิน 
ไรๆ ของใครๆ ไมวานอยหรือมาก เธอยอมไดความสุข ไดความโสมนัสวา เราไมตดิ 



หนี้สินไรๆ ของใครๆ เลย ไมวานอยหรือมาก, นี้เรียกวา อนณสุข 
        4.        อนวัชชสุข (สุขเกิดจากความประพฤติสุจริตไรโทษ) เปนไฉน ? คือ  
อริยสาวก เปนผูประกอบดวยกายกรรมไมมีโทษ ประกบดวยวจีกรรมไมมีโทษ ประกอบ 
ดวยมโนกรรมไมมีโทษ เธอยอมไดความสุข ไดความโสมนัสวา เราเปนผูประกอบดวย 
กายกรรมไมมีโทษ ประกอบดวยวจีกรรมไมมีโทษ ประกอบดวย 
{๑องฺ.อฏฐก.23/145/294 และมีคลายกันใน องฺ.อฏฐก.23/144/289;  
172/333; 173/334; ธรรมเปนไปเพื่อสัมปรายิกัตถะ 4 ประการ ไดกลาวไวแลว 
ในตอนวาดวย โสดาบัน}  
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มโนกรรมไมมีโทษ, นี้เรียกวาอนวชัชสุข 
        "เม่ือตระหนักถึงความสุขจากความไมเปนหนีแ้ลว คนจะถึงระลึกถึงสุขท่ีเกิดจาก 
ความมีทรัพย, เม่ือกินใช ก็เหน็แจงชัดดวยปญญาถึงโภคสุข, เม่ือเห็นอยางแจงชัด  
เขามีปญญาดี ยอมเขาใจ ท้ังสองสวนเทียบกันได (แลเหน็วา) ความสุขท้ัง 3 อยาง 
ขางตนนั้น มีคาไมถึงเส้ียวท่ี 2 ของความสุขท่ีมีความประพฤติสุจริต [๑ไรโทษ"] 
ค.  การใชจายทรัพย 
        คร้ังหนึ่ง พระพุทธเจาไดตรัสแสดงเหตุผลในการที่จะมีทรัพย หรือประโยชนท่ี 
ควรถือเอาจากทรัพยสมบัติ แตอนาถบิณฑกิคฤหบดี โดยตรัสใหเหมาะกับสภาพสังคม 
สมัยนั้น พึงพจิารณาจับเอาสารัตถะตามสมควร ดังตอไปน้ี 
        "ดูกรคหบดี ประโยชนท่ีควรถือเอาแหงโภคะท้ังหลาย มี 5 ประการดังนี้, 5  
ประการคือ 
        1.        ดวยโภคะท่ีหามาไดดวยความขยันหม่ันเพยีร สะสมข้ึนมาดวยกําลังแขน  
อยางอาบเหง่ือตางน้ํา ซ่ึงเปนของชอบธรรม ไดมาโดยธรรม อริยสาวกยอมเล้ียงตัวให 
เปนสุข ใหเอิบอ่ิม เอาใจใสดูแลคนใหเปนสุขโดยชอบ ยอมเล้ียงมารดาบิดา...บุตร 
ภรรยาคนรับใชกรรมกรคนงานใหเปนสุข ใหเอิบอ่ิม เอาใจใสดแูลใหเปนสุขโดยชอบ,  
นี้คือประโยชนท่ีควรถือเอาแหงโภคะ ขอท่ี 1 
        2.        อีกประการหนึ่ง ดวยโภคะท่ีหามาไดดวยความขยันหม่ันเพียร...ไดมาโดย 
ธรรม อริยสาวกยอมเล้ียงมิตรสหายและผูรวมกิจการงานท้ังหลาย ใหเปนสุข ให 
เอิบอ่ิม เอาใจใสดูแลใหเปนสุขโดยชอบ, นี้คือประโยชนท่ีควรถือเอาแหงโภคะ ขอท่ี 2 
        3.        อีกประการหนึ่ง ดวยโภคะท่ีหามาไดดวยความขยันหม่ันเพียร...ไดมาโดย 
ธรรม อริยสาวกยอมปองกนัโภคะจากภยันตรายท่ีจะเกิดแตไฟ น้ํา พระราชา โจร หรือ 
ทายาทราย ทําตนใหสวัสด,ี นี้คือประโยชนท่ีควรถือเอาแหงโภคะ ขอท่ี 3 
        4.        อีกประการหนึ่ง ดวยโภคะท่ีหามาไดดวยความขยันหม่ันเพียร...ไดมาโดย 
ธรรม อริยสาวกยอมกระทําพลี 5 อยางคือ ญาติพลี (สงเคราะหญาติ) อติถิพลี  
(ตอนรับแขก) ปุพพเปตพลี (ทําบุญอุทิศผูลวงลับ) ราชพลี (บํารุงราชการ) เทวตาพลี  
(ถวายเทวดาหรือบํารุงศาสนา), นี้คือ ประโยชนท่ีควรถือเอาแหงโภคะขอท่ี 4 
        5.        อีกประการหนึ่ง ดวยโภคะท่ีหามาไดดวยความขยันหม่ันเพียร...ไดมาโดย 
ธรรม อริยสาวกยอมปรดิษฐานทักขิณาอันสงผลสูง อันอํานวยอารมณดงีาม มีผลเปน 
สุข เปนไปเพือ่สวรรค ในสมณพราหมณท้ังหลาย ผูเวนจากความมัวเมาประมาท ตอง 
อยูในขันติโสรัจจะ ซ่ึงฝกฝนตนเอง ทําตนเองใหสงบ ทําตนเองใหหายรอนกิเลสได, นี ้



คือประโยชนท่ีควรถือเอาแหงโภคะ ขอท่ี 5 
        คหบดี ประโยชนควรถือเอาแหงโภคะมี 5 ประการเหลานี้แล ; ถาเม่ืออริยสาวก 
นั้นถือเอาอยูซ่ึงประโยชนท่ีควรถือเอาแหงโภคะ 5 ประการเหลานี้ โภคทรัพยหมดส้ิน 
ไป เขายอมมีความคิดอยางนีว้า อันใดเปนประโยชนท่ีควรถือเอาแหงโภคะ ประโยชน 
เหลานั้นเราก็ถือเอาแลว และโภคะของเราก็หมดส้ินไป โดยนัยนี ้
{๑องฺ.จตุกฺก.21/62/90}  
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อริยสาวกน้ันก็ไมมีความเดอืดรอนใจ ; และหากวาเม่ืออริยสาวกน้ันถือเอาอยูซ่ึง 
ประโยชนท่ีควรถือเอาแหงโภคะ 5 ประการเหลานี้ โภคทรัพยเพิ่มพนูข้ึน เขายอมมี 
ความคิดวา อันใดเปนประโยชนก็ควรถือเอาแหงโภคะ ประโยชนเหลานั้นเราก็ถือเอา 
แลว และโภคะของเราก็เพิ่มพูนยิ่งข้ึน โดยนัยนี้ อริยสาวกน้ันกไ็มมี [๑ความเดือดรอน 
ใจ เปนอันไมมีความเดือดรอนใจท้ังสองกรณี"] 
        ผูครองเรือน เม่ือมีกินมีใชแลวทานถือเปนหลักสําคัญท่ีจะตองปนเผ่ือแผแกผูอ่ืน 
และถือวาการปฏิบัติเชนนั้นเปนการดําเนนิตามมรรคแหงอารยชน ดงัภาษิตวา 
        "มีนอย กพ็ึงใหตามนอย มีปานกลาง ก็พึงใหปานกลาง มีมากก็พงึใหตามมาก  
การไมใหเลย ยอมไมสมควร; แนะทานโกสิยเศรษฐี เราขอกลาวกะทานวา จงใหปน 
และจงกนิใช, จงข้ึนสูมรรคาแหงอริยชนเถิด [๒ผูกนิคนเดียวไมไดความสุขดอก"] 
        การฝกตนในการใหปนนี้ อาจทําไดโดยต้ังเปนวัตร คือขอปฏิบัติท่ีถือพิเศษเปน 
ประจําอยางใดอยางงหนึ่ง เชน เม่ือมีรายไดเทานั้น จะตองบริจาคชวยผูอ่ืนในอัตรา 
สวนเทานัน้ หรือจะบริจาคชวยกิจการกุศลเดือนละคร้ังหรือปละคร้ังเทานั้นๆ เปนตน  
บางทานถึงกับถือวัตรวา แมแตจะรับประทานขาวแตละม้ือถายังไมไดใหอะไรใครเลยก ็
จะยังไมรับประทาน เชน ทานเศรษฐีผูกลับใจแลวทานหนึ่ง ถือเปนวัตรวา 
        "ขาพเจาหากยังมิไดใหปน [๓ก็จะไมดื่มแมแตน้ํา"] 
        สวนพระภิกษุสงฆซ่ึงเปนอยูดวยอาศัยปจจยัส่ีท่ีชาวบานแบงปนให ไมได 
ประกอบศิลปวิทยาเล้ียงชีพ ก็ไมมีสิทธิเรียกรองเลือกอาหารหรือปจจยัยังชีพท้ังหลาย  
ตองทําตัวใหเขาเล้ียงงาย มักนอย สันโดษดําเนินตามหลัก อริยวงส 4 ประการคือ 
        1.        ภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูสันโดษดวยจวีรตามมีได, เปนผูมี 
ปกติสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวยจีวรตามมีตามได, ไมประกอบอเนสนา  
(การแสวงหาในทางท่ีผิด) เพราะเห็นแกจีวร,เม่ือไมไดจวีร ก็ไมกระวนกระวาย, เม่ือ 
ไดจวีร ก็ไมคิด ไมสยบ ไมหมกมุน ยอมใชสอยอยางรูทันเห็นโทษมีปญญาสลัดตัวออก 
ได, และท้ังไมยกตน ไมขมผูอ่ืน ดวยความสันโดษดวยจวีรตามมีตามไดนั้น; ภิกษุใด 
ขยันจัดเจน ไมเกียจคราน มีสัมปชัญญะ มีสติม่ัน ในจีวรสันโดษนั้น ภกิษุนี้เรียกวา เปน 
ผูสถิตในอริยวงศอันเปนของเกา มีมาแตดั้งเดิม 
        2.        อีกประการหนึ่ง ภิกษเุปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ฯลฯ 
        3.        อีกประการหนึ่ง ภิกษเุปนผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ฯลฯ 
        4.        อีกประการหนึ่ง ภิกษเุปนผูมีการบําเพ็ญกุศลธรรมเปนท่ีร่ืนรมย ช่ืนชมยนิดี 
ในการบําเพ็ญกุศลธรรมมีการละอกุศลธรรมเปนท่ีร่ืนรมย ช่ืนชมยนิดใีนการละอกุศล 



ธรรม ท้ังไมยกตน ไมขมผูอ่ืน ดวยความเปนผูมีการบําเพญ็กุศลธรรมเปนท่ีร่ืนรมย  
ดวยความช่ืนชมยินดใีนการบําเพ็ญกุศลธรรม ดวยความเปนผูมีการละ 
{๑องฺ.ปฺจก.22/41/48; มีคลายกันใน องฺ.จตุกฺก.21/61/88} 
{๒ขุ.ชา.28/250/88} 
{๓ขุ.ชา.28/260/90; 273/94}  
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อกุศลธรรมเปนท่ีร่ืนรมย ดวยความช่ืนชมยนิดีในการละอกุศลธรรมนั้น, ภิกษใุดขยัน 
จัดเจน ไมเกยีจครานมีสัมปชัญญะ มีสติม่ัน ในภาวนาแลปหานะนัน้ ภิกษนุี้เรียกวา  
เปนผูสถิตในอริยวงศอันเปนของเกา มีมา [๑แตดั้งเดิม..."] 
        นอกจากพึงรูวา การมีทรัพยมิใชเปนจดุหมายในตัว แตเปนเพียงอุปกรณสําหรับ 
สนับสนุนการทําส่ิงดีงามเพือ่ชีวิตตนและผูอ่ืนแลว พึงทราบขอบเขตแหงคุณคาของ 
ทรัพยสมบัติ และการท่ีจะตองแสวงส่ิงอื่นท่ีมีคุณคาสูงยิง่ข้ึนตอไปดวย เชน 
        "การงาน วิชชา ธรรม ศีล และชีวิตอุดม, สัตวท้ังหลายยอมบริสุทธ์ิดวยส่ิงท่ี 
กลาวมานี้ หาใชดวยโคตร [๒หรือทรัพยไม] 
        "ขาพเจามองเห็นคนท้ังหลายในโลกท่ีเปนผูมีทรัพย ไดทรัพย ไดทรัพยสินแลว  
ยอมไมใหเปนเพราะลุมหลงโลภทรัพย เอาแตสังคมไว และปรารถนากามท้ังหลายยิ่ง 
ข้ึนไป 
        "รชารุกรานมีชัยท้ังแผนดิน ครอบครองปฐพีจรดสาคร ไมอ่ิมแคฝงสมุทรขางนี้  
ยังปรารถนาฝงสมุทรขางโนนอีก ท้ังพระราชาและเหลามนุษยท้ังหลายเปนอันมาก ยัง 
ไมทันส้ินความทะเยอทะยาน ก็เขาถึงความตาย ท้ังยังพรองอยูนั่นเอง ก็พากันละท้ิง 
รางกายไป ความอ่ิมดวยกามท้ังหลายยอมไมมีในโลกเลย 
        "ญาติท้ังหลายพากนัสยายผมรํ่าไหถึงผูนั้น กลาวรําพันวา โอ (ท่ีรัก) ของพวก 
เรามาจากลับไปเสียแลวหนอ แลวเอาผาหอหมเขา นําเอาไปข้ึนเชิงตะกอน จัดการเผา  
เขาถูกสัปเหรอเอาหลาวท่ิมแทงไป ไหมไฟหมดไป มีแตผาผืนเดียวติดตัว ละท้ิงทรัพย 
สมบัติไป 
        "เม่ือจะตาย ญาติ มิตร หรือสหายท้ังหลาย จะเปนท่ีตานทานไวได ก็ไมมี  
ทรัพยสินของเขาพวกท่ีรับมรดกก็ขนเอาไป สวนสัตวกไ็ปตามกรรม เม่ือตายทรัพย 
สักหนอยก็ติดตามไปไมได บุตร ภรรยา ทรัพย และแวนแควนก็เชนกนั คนจะไดอาย ุ
ยืนเพราะทรัพยก็หาไม จะกําจัดชราดวยทรัพยไดก็หาไม ปราชญท้ังหลายกลาวชีวิตนีว้า 
นอยนกั ไมยั่งยืน มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
        "ท้ังคนมี ท้ังคนจน ตางก็กระทบผัสสะ ท้ังคนพาล ท้ังนักปราชญ ก็ถูกกระทบ 
เหมือนกนั แตคนพาลเพราะความท่ีออนปญญา ยอมนอนผวาหวาด สวนผูเปนปราชญ  
ถึงถูกผัสสะกระทบก็หาสะทานไม เพราะฉะน้ัน ปญญานั่นแหละจึงประเสริฐกวาทรัพย  
[๓ดวยเปนเหตุใหบรรลุจุดหมายสูงสุดไดในโลกน้ี"] 
        อุปกรณสําคัญของการประกอบสัมมาอาชีวะก็คือศิลปวิทยา หรือสิปปะ (วิชาชีพ  
ฝมือ ความจัดเจนงาน) ดังนัน้ ทานจึงเตือนใหขวนขวายศึกษาศิลปวิทยา และใหบิดา 



มารดาถือเปนหนาท่ีท่ีจะให 
{๑องฺ.จตุกฺก.21/28/35 (ขอความท่ีละไวพึงเทียบตามขอ 1); มีคลายกันท่ี  
ที.ปา.11/237/236; ขุ.จู.30/691/346} 
{๒ม.อุ.14/738/471; ส.ส.15/147/46; 275/77; ทานวา การงาน =  
สัมมากัมมันตะ, วิชชา = สัมมาทิฏฐิ และสัมมา-สังกัปปะ, ธรรม = องคธรรม 
หมวดสมาธิ (การปลูกฝงฝกปรือคุณธรรมและคุณภาพจติ), ศีล = สัมมาวาจาและ 
สัมมาอาชีวะ, ชีวิตอุดม = อริยมรรคหรือสัมมาอาชีวะก็ได (ดูคําอธิบายนัยอ่ืนดวยใน  
ม.อ.3/724; ส.อ.1/108; วิสุทธิ.ฎีกา1/16)} 
{๓ม.ม.13/451/411; ขุ.เถร.26/388/377}  
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บุตรศึกษาเลาเรียน แตความรูวิชาชีพ หรือความชํานาญงานอยางเดยีวกแ็คบไป ทาน 
จึงใหมีพาหุสัจจะคือความเปนผูไดสดับมาก หรือศึกษาเลาเรียนกวางขวางประกอบ 
ดวย เพื่อชวยใหเห็นชองทางในการประกอบสิปปะกวางขวางออกไป สามารถบําเพ็ญ 
ประโยชนชวยแกปญหาใหแกเพื่อนมนุษยไดดียิ่งข้ึนและมีความคิดความเขาใจมองเหน็ 
อะไรๆ กวางขางลึกซ้ึง โดยเฉพาะความรูความสดับท่ีชวยใหเกิดสัมมาทิฏฐิท่ีเปนตัวแท 
เร่ิมแรกของการรักษา พรอมนั้นก็ใหฝกอบรมระเบียบวินยั เพื่อพรอมท่ีจะนําสิปปะไป 
ใชในทางท่ีสุจริต และมีความประพฤติท่ัวไปท่ีดีงามเกื้อกูลแกความอยูรวมกันกับผูอ่ืน  
หรือแกสังคม กับท้ังฝกฝนใหรูจักพดูรูจักเจรจาใหเปนผลดี เปนการขยายชองทาง 
ดําเนินชีวิตและบําเพ็ญประโยชนใหกวางขวางยิ่งข้ึน หลักการข้ันศีลท่ีกลาวนี้ดําเนิน 
ตามพุทธพจนวา 
        "พาหุสัจจะ (ความเปนผูไดสดับมากหรือเลาเรียนกวางขางลึกซ้ึง) 1 สิปปะ  
(วิชาชีพหรือความจัดเจนงาน) 1 วินัยท่ีศึกษาดีแลวหรือฝกอบรมเปนอยางดีแลว 1  
วาจาท่ีกลาวไดดี 1 นี้เปนอุดมมงคล...การงานไมค่ังคางอากูล นี่ก็เปนอุดมมงคล... 
กิจกรรมท่ีไรโทษ [๑นีก่็เปนอุดมมงคล"] 
        นอกจากนี้ มีบาลีภาษิตเตือนใหศึกษาศิลปวิทยาอีกมาก เชน 
        "คนไมมีศิลปวิทยา [๒เล้ียงชีวิตอยูไดยาก"] [๓จงบุตรเรียนรูวิทยา"] "อะไรควร 
ศึกษา กพ็ึงศึกษา [๔เถิด"] "ข้ึนช่ือวาศิลปวิทยา ไมวาอยางไหนๆ  
[๕ใหประโยชนไดท้ังนัน้"] 
        "อันความรูควรเรียนทุกอยาง ไมวาตํ่าวาสูง หรือปานกลาง ความรูความหมาย 
เขาใจท้ังหมด แตไมจําเปนตองใชทุกอยาง [๖วันหนึ่งจะถึงเวลาท่ีความรูนั้นนํามาซ่ึง 
ประโยชน"] 
        ฯลฯ 
        มีขอขอย้ําแทรกเขามาเกี่ยวกับอุดมมงคลระดับนี้วา พาหุสัจจะ ความชํ่าชองเชิง 
วิชาการ ควรมาพรอมดวย สิปปะ ความชํานาญในเชิงปฏิบัติ คือดีท้ังวิชาและฝมือ ถา 
ท้ังสองอยางนี้มาเขาคูกันครบก็หวังไดซ่ึงความเปนเลิศแหงงาน ยิ่งถาเปนคนมีวนิัยท่ี 
ไดฝกมาอยางดี และเปนคนที่พูดเกงคือรูจกัพูดจาใหไดผล สามารถทําใหคนอ่ืนเขาใจ 
หรือเห็นตามไดดี ชวนใหเกดิความรวมมือและสามัคคี กย็ิ่งหวังไดวากจิการจะประสบ 
ความสําเร็จ คร้ันสําทับเขาดวยการปฏิบัติงานท่ีเรียบรอยฉับไวไมค่ังคางอากูล และ 
เสริมดวยการทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชน ก็ยิ่งเปนเคร่ืองประกันถึงความสําเร็จบริบูรณ 
แหงชีวิตดานการ 



{๑ขุ.ขุ.25/5/3; ขุ.สุ.25/317 (การงานหรือกจิกรรมท่ีไรโทษ คือกิจกรรมท่ีดีงาม ไม 
กอใหเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะการบําเพ็ญประโยชนตางๆ เชน ชวยรับใชบริการ  
สรางสวน ปลูกปา สรางสะพาน สมาทานอุโบสถ, ดูขุทฺทก.อ.156)} 
{๒ขุ.ชา.27/1651/330} 
{๓ขุ.ชา.27/2141/434} 
{๔ขุ.ชา.27/108/35} 
{๕ขุ.ชา.27/107/35} 
{๖ขุ.ชา.27/817/184}  
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งาน แตเพื่อปองกันมิใหมีชองวางท่ีบุคคลนั้นจะมัวหลงเพลิดเพลินแตวิทยาและการ 
งาน จนลืมหนาท่ีตอบุคคลใกลชิดภายในความรับผิดชอบท่ีบาน ทานจงึแทรกมงคลอีก 
สองอยางเขามาในชองวางแรกท่ีเวนไว คือ การบํารุงมารดา บิดา และการสงเคราะห 
บุตรภรรยา คร้ันภาระดานสวนตัวครบครันแลว ทานจะใหบุคคลผูเปนอริยสาวกน้ัน  
คํานึงถึงความรับผิดชอบท่ีตนจะพึงเกื้อกูลแกคนอ่ืนขยายกวางออกไปตลอดถึงเพื่อน 
มนุษยท้ังหมด ใหชีวติของตนกาวหนาไปในความดีงาม และไดช่ือวามีสวนรวมในการ 
ผดุงธรรมของมนุษยชาติ ทานจึงเสริมมงคลอีกสามอยางเขามาในชองวางหลัง คือ 
ญาติสังคหะ การ [๑สงเคราะหญาติ] ทาน การใหปน และธรรมจริยา การประพฤติ 
ธรรม เม่ือประพฤติตนไดเพยีงนี้ กน็ับวาเพียงพอสําหรับจะไดช่ือวาเปนผูครองชีวิตท่ีดี 
งามในโลก 
        เร่ืองอาชีวะนี้ เหน็ควรพูดสรุปไวอีก แมจะตองกลาวความซํ้าซอนกับขางตนวา  
พระพุทธศาสนายอมรับและยืนยนัถึงความจําเปนทางวัตถุ โดยเฉพาะปจจัย 4 เชน  
พุทธพจนท่ีตรัสบอยๆ วา "สพฺเพสตฺตา [๒อาหารฏฐิติกา"] สัตวท้ังปวงดํารงอยูไดดวย 
อาหาร เปนตน แตความจําเปนแทจริงนัน้อยูภายในขอบเขตเทาท่ีพอดจีะชวยใหชีวิต 
ดานกายดํารงอยูในภาวะดีงามท่ีควรเปนปกติของมัน คือปลอดภัยไมบกพรอง  
ปราศจากโทษของความขาดและความเกิน ไรโรคไรภัยอันตราย และเปนไป 
ไดสบาย คือเกือ้กูลแกการทํากิจและการบําเพ็ญความดีงามดานจิตและปญญาท่ีสูงข้ึน 
ไป คุณคาและความสําคัญของวัตถุนี้ ยังมีสวนยดืหยุนโดยสัมพันธกับเง่ือนไขทาง 
สังคม และองคประกอบภายในบุคคลคือปญญาท่ีรูเขาใจเทาทันคุณโทษและขอบเขต 
ความสําคัญของวัตถุ และความสามารถประสบปติสุขท่ีประณีตกวาการเสพเสวย 
อามิสสุข ดวยเหตุนี้ พุทธศาสนา จึงไมสนใจท่ีจะกะเกณฑวาคนเราจะตองมีวัตถุเทากัน 
เพราะเกณฑนัน้ไมใชเคร่ืองวัดวาจะทําใหทุกคนเปนสุขและมีชีวิตท่ีดงีามได แตสนใจ 
เกณฑอยางตํ่าท่ีวาทุกคนควรมีปจจัย 4 เพยีงพอท่ีจะมีชีวิตรอดไดดวยดี พนจากนั้น 
แลว พุทธศาสนายอมใหมีวตัถุเสพเสวยตามความพรอมและพัฒนาการทางจิตปญญา  
ภายในขอบเขตเทาท่ีจะไมเปนการเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน ขอนี้หมายความวา ใน 
การท่ีจะมีชีวิตเปนสุข บุคคลท่ีมีพัฒนาการทางจิตปญญาตํ่ายอมตองการวัตถุเสพเสวย 
หรือมีชีวิตท่ีข้ึนตอความพร่ังพรอมปรนเปรอทางวัตถุมากกวาบุคคลท่ีมีพัฒนาการทาง 
จิตปญญาสูงกวา สวนความตกตํ่าแหงจิตปญญาท่ีเลยจากขอบเขตท่ียอมรับไดออกไป  
ก็คือความตองการท่ีกลายเปนความหลงไหลมัวเมาเอาแตหาส่ิงปรนเปรอตน หมกมุน 
เสพติดกามจนลืมนึกถึงภาวะที่ความพร่ังพรอมทางวัตถุเปนพื้นฐานเพ่ือส่ิงดีงามท่ีสูงข้ึน 



ไป และสามารถทําการบีบค้ันเบียดเบียนผูอ่ืนไดทันทีเพือ่เห็นแกตน เลยจากนี้ออกไป 
อีกทางหนึ่งในทิศตรงขาม ไดแกความยึดติดถือม่ันตกเปนทาสของทรัพย 
{๑ของเดิมเรียงญาติสังคหะไวเปนขอทาย แตเปนลําดับในคาถาซ่ึงไมควรถือเครงครัด 
นัก ในท่ีนี้จึงนาํมาจัดเขาลําดบัใหใกลกับสงเคราะหบุตรภรรยา; อนึ่ง คําวาญาติ  
อรรถกถาของพระสูตรนี้ตีความจํากดัมา (ขุทฺทก.อ.155;สุตฺต.อ.2/108) แตในคัมภีร 
เนตติวภิาวินี (ฉบับพมา หนา 185 อักษรไทยยังไมพิมพ) แกคําญาติใน เนตฺติ.78 วา 
รวมถึงมิตรสหายและคนท่ีเกี่ยวของดวย.} 
{๒ที.ปา.11/226/226; 375/289; ส.ม.19/357/94; องฺ.เทสก.24/28/59; ขุ. 
ปฏิ.31/2/6; 275/175}  
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สมบัติเปนตนท่ีแสวงหามาไว เกดิความหวงแหนหวงกังวลจนไมยอมใช ไมจายทํา 
ประโยชน เปนการเบียดเบียนท้ังตนเองและผูอ่ืน ซ่ึงนับเปนความช่ัวรายอีกรูปแบบ 
หนึ่ง และเลยเถิดออกไปอีกเชนเดียวกนัก็คือ ความผิดหวงัเบ่ือหนายกามวัตถุจนกลาย 
เปนเกลียดชัง ตั้งตัวเปนปฏิปกษกับโลกามิสท้ังหลาย แลวหันมาจงใจบีบค้ันชีวิตของ 
ตนเอง เปนอยูอยางบีบรัดเขมงวดวุนวายหรือหมกมุนอยูกับวิธีการตางๆ ท่ีจะจําขัง 
พรากตัวบีบค้ันคนใหพนจากอํานาจของวตัถุ ดูเผินๆ บางทีวิธีการนี้คลายกลัวความ 
เปนอยูอยางงายอาศัยวัตถุแตนอย แตผิดพลาดท่ีถือเอาการปฏิบัติเชนนี้เปนตัววิธีท่ี 
จะทําใหหลุดพน หรือมุงบีบค้ันทรมานตัวโดยมิใชทําดวยปญญารูเทาทันท่ีมุงความ 
เปนอิสระ ซ่ึงอาศัยวัตถุเพยีงเทาท่ีจําเปนเพื่อเปดโอกาสใหโลงกวางสําหรับชีวิตท่ีเปน 
อยูดวยปญญาและบําเพ็ญกจิดวยกรุณา 
        การท่ีจะมีชีวิตเปนอิสระ ไมข้ึนตอวัตถุเกินจําเปน กคื็อการไมสยบ ไมหมกมุน  
ไมหลงใหลมัวเมาซ่ึงอาศัยความรูเทาทันเห็นโทษหรือขอบกพรองของวัตถุท่ีเรียกวา 
อาทีนวทัสสาวี และมีปญญาทําตัวใหเปนอิสระไดท่ีเรียกวา นิสสรณปญญา ผูมีปญญา 
ยอมรูเทาทันเห็นโทษของวตัถุ เชนทรัพยสินเงินทองและส่ิงปรนเปรอท้ังหลายใน 
ลักษณะตางๆ เชนวา มันอาจทําใหเราหลงติดเปนทาสของมันได ทําใหสุขทุกขของเรา 
ตองฝากอยูกับมันท้ังหมด มันไมอาจใหคุณคาท่ีสูงข้ึนไปทางจิตปญญา แมแตเพียง 
ความสงบใจ และเม่ือหลงติดแลวมันกลับเปนตัวขัดขวางการประสบคุณคาเชนนัน้ 
ดวยซํ้า และท่ีสําคัญยิ่งก็คือโดยธรรมชาติของมันเอง ส่ิงเหลานี้ขาดความสมบูรณ 
ในตัวท่ีจะสนองความตองการของเราไดอยางเต็มอ่ิมบริบูรณแทจริง เพราะมันมีสภาวะ 
เปนของไมเท่ียง ไมยั่งยืน แปรปรวนไปได ไมมีใครสามารถเปนเจาของครอบครองได 
จริง ไมอยูในอํานาจบังคับของเราจริง จะตองสูญสลายพรากกันไปในท่ีสุด การ 
ครอบครองส่ิงเหลานี้อยาโงเขลา ยอมเปนการทําตนเองท่ีไมมีทุกข ใหตองทุกขตอง 
เศรา เม่ือเราเกิดมันก็ไมไดเกดิมากับเรา เม่ือเราตายมันกไ็มตามเราไป การท่ีได 
แสวงหาและมีมันไว ก็เพื่อใชแกปญหาบรรเทาความทุกข ไมใชเอามาเพิ่มทุกขแกตัว  
การมีทรัพยส่ังสมไวไมใชประโยชน เปนส่ิงหาสาระอันใดมิไดยิง่ยึดติดเปนทาสของมัน 
ก็ยิ่งเปนความชั่วรายซํ้าหนกั เม่ือรูเขาใจอยางนี้แลว กก็ินใชโดยเอาประโยชนหรือ 
คุณคาท่ีแทของมันตอชีวิต ใชจายทรัพยใหเปนประโยชนแกชีวติและแกเพื่อนมนษุย  
บําเพ็ญสังคหวัตถุท้ังส่ี แบงปนกันไปบาง ชวยสรางเสริมสภาพสังคมชนิดท่ีปดกัน้การ 
ทําความช่ัวเอ้ืออํานวยแกการทําความดีเกือ้กูลแกการพฒันาคุณภาพจติ และปญญา 
โดยวิธีตางๆ บาง รวมกันสงเสริมกิจกรรมท่ีดีงามและสนับสนุนคนที่ผดุงธรรมจรรโลง 



คุณภาพของมนุษยบาง เปนตน ไมใชการรวยเพื่อรวยยิ่งๆ ข้ึน หรือรวยยิ่งข้ึนเพื่อเสพ 
เพื่อปรนเปรอตัวไดมากข้ึน คฤหัสถท่ีขยันทําการงานหาเลี้ยงชีวิตและไดทรัพยมาโดย 
สุจริตกินใชทรัพยอยางเผ่ือแผ รับผิดชอบตอชีวิตผูอ่ืน และใชทรัพยทําประโยชน เปน 
บุคคลท่ีไดรับยกยองอยางสูงในพุทธศาสนา [๑ถือวาเปนผูมีชัยทั้งโลกนี้และโลกหนา]  
ยิ่งมีปญญาพอท่ีจะทําตนใหรอดพนเปนอิสระได ไมตกเปนทาสของทรัพยสมบัติและ 
โลกามิสอ่ืนๆ ท่ีเขามาเกี่ยวของในชีวิตของตน ไมทําใหการ 
{๑เชน ที.ปา.11/174/195}  
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ไดส่ิงเหลานั้นมากลายเปนพยีงการไดทุกขมาทับถมตัว สามารถเปนอยูดวยจิตใจเบิก 
บานผองใส โลกธรรมฉาบไมติด โลกามิสถูกไมเปอน มีทุกขเบาบาง และถอนตัวออก 
จากทุกขท่ีเกิดข้ึนแตละคราวไดฉับไว ก็ยิ่งนับวาเปนบุคคลผูประเสริฐ ทานเหลานี้  
ถึงจะเปนอริยบุคคลข้ันโสดาบันหรือแมอนาคามี ก็เปนผูประกอบกิจการงานดวยความ 
เอาใจใสรับผิดชอบ ไมปรากฏวาทานสนับสนุนใหคฤหัสถมีชีวิตไปวนัๆ ไมเอาใจใส 
ความเปนอยู ทอดท้ิงความรับผิดชอบตางๆ ซ่ึงอาจเรียกไดวาเปนการดําเนินชีวิตดวย 
ความยึดม่ันในความยดึม่ัน 
        สวนสงฆเปนชุมชนตัวอยางของชีวิตท่ีพึ่งอาศัยวัตถุนอยท่ีสุด ท้ังนี้เกี่ยวพนักับ 
เง่ือนไขทางสังคมเพ่ือฝกฝนใหพระภกิษุสามารถมีชีวิตเชนนั้นอยางหนึ่ง เพื่อให 
พระภกิษุอุทิศเวลาและแรงงานไปในดานกจิเกี่ยวกบัธรรมไดเต็มท่ีไมมัวหวงกังวล 
กับการแสวงหาวัตถุอยางหนึง่ เพื่อทําตัวใหชาวบานเล้ียงงายในฐานะท่ีเปนผูอาศัยการ 
บํารุงของชาวบาน ไมประกอบอาชีพดวยตนเองอยางหนึ่ง และเพื่อดํารงภาวะความเปน 
ชุมชนอิสระท่ีพนจากอํานาจครอบงําแหงระบบการทางสังคมไดมากท่ีสุด โดยท่ีการใช 
แรงงานไมเปนไปเพื่อผลตอบแทนในทางอาชีวะอยางหน่ึง พระภิกษทุุกรูปไมวาจะเปน 
พระอรหันตหรือปุถุชนก็ดํารงชีวิตตามหลักการอาศัยวัตถุใหนอย อยูเพื่อธรรมใหมาก  
อยางเดยีวกัน ไมปรากฏวาพระพุทธเจาทรงมุงหวังใหคฤหัสถเปนอยูอยางพระ และก็ 
ไมปรากฏวาจะทรงมุงหวังใหคนมาบวชเปนพระกนัไปทั้งหมด สารัตถะของหลักการนี้ 
นาจะไดแก การใหมีชุมชนอิสระซอนกันอยูในสังคมใหญเพื่อเปนแรงดุลยทางธรรม  
หลอเล้ียงธรรมแกสังคม และเปนแหลงอกนวยความหลุดพนจากปจจยัครอบงําของ 
สังคมในเวลานั้นๆ แกผูตองการและพรอมท่ีจะพนออกไป ชุมชนนี้มีท้ังชุมชนรูปแบบ 
และชุมชนนามธรรมชุมชนอิสระโดยรูปแบบไดแกภกิษสุงฆหรือท่ีบางทีเรียกวาสมมติ 
สงฆ อันแทรกซอนและลอยตัวอยูทามกลางสังคมใหญของคฤหัสถ ชุมชนอิสระโดย 
นามธรรม ไดแกสาวกสงฆหรือท่ีบางทีเรียกวาอริยสงฆ อันประกอบดวยอริยชนท้ัง 
คฤหัสถและบรรพชิต ท่ีแรกซอนและลอยตัวอยูทามกลางสังคมใหญของมวลปุถุชน  
สารัตถะน้ีเทากับบอกวา สังคมอุดมคติมิใชสังคมท่ีมนุษยท้ังหลายเปนอยางหนึ่งอยาง 
เดียวกันและสังคมเชนนั้นเปนไปไมได แตสังคมอุดมคติเปนสังคมท่ีมนุษยผูมี 
พัฒนาการทางจิตปญญาแมจะแตกตางกันแตก็กําลังกาวหนาไปสูจุดหมายเดยีวกัน  
และแมจะแตกตางกันแตก็อยูอยางกลมกลืนกัน กับท้ังเปนสังคมท่ีมนุษยมีทางเลือก 
ออกไปอยางดงีาม ในเม่ือไมตองการอยูในสังคมใหญนั้น (แมแตในยุคพระศรีอาริยท่ี 
วาคนเหมือนกนัทุกอยาง ก็ยงัมีภิกษุสงฆเปนชุมชนอิสระโดยรูปแบบเชนเดียวกนั) 



        ศีลสําหรับพระภกิษุสงฆนั้น พระอรรถกถาจารยประมวลเขาและจัดเปนประเภท 
ได 4 อยางเรียกวา ปาริสุทธิศีล (ศีลเคร่ืองใหบริสุทธ์ิ หรือความประพฤติบริสุทธ์ิท่ีจัด 
เปนศีล) [๑4 ประการคือ] 
        1.        ปาฏิโมกขสังวรศีล ศีลคือความสํารวมในพระปาฏิโมกข เวนขอหาม ทําตาม 
ขออนุญาต ประพฤติเครงครัดในสิกขาบทท้ังหลาย ทานวาศีลขอนี้รักษาสําเร็จดวย 
ศรัทธา 
{๑วิสุทธิ.1/19-56; สงฺคห.55; พึงสังเกตวา อินทรียสังวรนั้น ในบาลี (พระไตรปฏก)  
ทานจัดเขาในหมวดสมาธิ เชน ที.สี.9/321/255(เคยอาง)}  
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        2.        อินทรียสังวรศีล ศีลคือความสํารวมอินทรีย ระวังไมใหบาปกุศลธรรมเชน 
ความชอบ ชังติดใจ หรือขัดใจครอบงําเม่ือรับรูอารมณดวยอินทรียท้ัง 6 คือ เม่ือตา 
เห็นรูป หฟูงเสียง จมูกดมกล่ิน ล้ินล้ิมรส กายถูกตองส่ิงกระทบ และใจรูคิดเร่ืองราว 
ตางๆ ทานวาศีลขอนี้สําเร็จดวยสต ิ
        3.        อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธ์ิแหงอาชีวะ ไดแกเล้ียงชีวิตโดยทางท่ี 
ชอบธรรมบริสุทธ์ิไมประกอบการแสวงหาในทางท่ีผิด เชน ไมพูดอวดอตริมนุษยธรรม 
คือ ฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติมรรค ผล นิพพาน ท่ีไมมีจริงในตน และไมออกปากขอ 
อาหารเพื่อตนเองบริโภคโดยมิไดเจ็บไข เปนตน ไมกระทํากุหนา คือการหลอกลวง  
เชนปนแตงทาทางหนาเครงครัดใหเขาเล่ือมใสถวายปจจยัส่ี ไมกระทําลปนา คือประจบ 
เขากิน ไมกระทํานิมิตคือเลศนัยตางๆ ใหเขาถวายปจจัย ไมกระทํานิปเปสิกตาคือ 
ขูเข็ญกล่ันแกลงเพื่อใหเขายอมถวายปจจยั และไมเอาลาภตอลาภเชนใหของนอยแก 
เขาไป เขาจะไดถวายมากตอบมาเปนตน ทานวาศีลขอนีสํ้าเร็จดวยวิริยะ 
        4.        ปจจัยสันนิสัตศีล ศีลท่ีเกี่ยวกบัปจจัยส่ี ไดแกปจจยัปจจเวกขณ คือใชสอย 
ปจจัยส่ีดวยพจิารณาใหเปนไปตามความหมายและประโยชนหรือคุณคาท่ีแทจริงของ 
ส่ิงนั้นๆ ไมบริโภคดวยตัณหา เชน ฉันอาหารเพ่ือหลอเล้ียงรางกายใหสุขภาพดี มีชีวิต 
ผาสุกทํากิจไดสบาย มิใชเพือ่ปรนเปรอหรือสนุกสนานมัวเมา ทานวาศีลขอนี้สําเร็จ 
ดวยปญญา. 
        ยอนกลับไปพูดถึงคฤหสัถ เห็นควรสรุปเร่ืองนี้ดวยการกลาวถึงขอปฏิบัติบาง 
อยางท่ีควรเนนเปนพิเศษเกีย่วกับโภคทรัพย ดังนี ้
        ก. ในแงบุคคล ควรดําเนินตามพุทธปฏิปทาท่ีนิยมยกยองคนม่ังมีทรัพย เฉพาะ 
แตผูท่ีรํ่ารวยขึน้มาดวยความขยันหม่ันเพยีรโดยทางสุจริตชอบธรรม และใชทรัพยนัน้ 
ทําส่ิงท่ีดีงาม บําเพ็ญประโยชน คือยกยองความเปนคนดมีีประโยชนเหนือความมี 
ทรัพย โดยเฉพาะจะตองฝกสอนอบรมอนุชน (คนรุนใหม) ใหมีคานยิมท่ีจะเห็นเปน 
ความดีงามความสามารถอันนาภาคภูมิใจ ตอเม่ือไดสรางสมโภคทรัพยนั้นดวยความ 
เพียรโดยสุจริต และมีความต้ังใจมุงหมายท่ีจะใชทรัพยนั้นทําส่ิงท่ีดีงาม บําเพ็ญ 
ประโยชน 
        การนิยมยกยองคนเพียงเม่ือเห็นเขาเปนคนม่ังมี โดยคิดวา เขาเปนคนมีบุญได 
ทํากรรมดีไวในปางกอน (ชาติกอน) ไมมองการสรางเหตุแหงความม่ังมีของเขาในชาติ 
ปจจุบัน นับวาเปนการปฏิบัตผิิดจากแนวทางของพระพุทธศาสนาท้ังสองดาน คือ  
ท้ังเปนการไมดําเนินตามแบบอยางของพระพุทธเจาดังท่ีกลาวขางตน และท้ังเปนการ 



ไมใชปญญาสืบสาวเหตุปจจยัใหตลอดสาย โดยเฉพาะเหตุปจจัยในชาติปจจุบัน เปน 
สวนท่ีสัมพันธโดยตรงใกลชิดกวา จึงตองพิจารณาและใหความสําคัญมาก สวนกรรม 
ปางกอนจะชวยไดก็เพยีงเปนพื้นฐานเดิมท่ีสนับสนุน เชน รางกาย ความถนัด เชาวนไว 
ไหวพริบ และจริตนิสัยบางอยางท่ีเกื้อกูลแกการนั้น หากจะมองกรรมปางกอนเปนเหตุ 
สําคัญ ก็จะไดเฉพาะคนท่ีเกิดมาในครอบครัวท่ีม่ังมีอยูแลว และแมในกรณีเชนนี้  
พระพุทธเจากห็าไดทรงยกเปนขอสําหรับท่ีจะยกยองสรรเสริญไม เพราะหลักท่ัวไปของ 
พระพุทธศาสนาไมถือความประเสริฐเพียงเพราะชาติตระกูลอยูแลว จุดท่ีพระพุทธเจา 
ทรงสรรเสริญสําหรับบุคคลเชนนั้น คือกรรมดีงามท่ีเปนเหตุใหเขามาไดรับผลอันนา 
ปรารถนานี้ตางหาก สวนการท่ีเขาเกิดมาในความม่ังมีพร่ังพรอมอยูแลวนั้น ก็เปนอันวา 
เขาไดรับผลดีของเขาอยูแลว ไมจําตองยกเอามาสรรเสริญอีก ตามหลักพุทธศาสนา 
ถือวา นั่นเปนทุนเดิมหรือพืน้ฐานดี ซ่ึงทําใหเขามีโอกาสดีหรือพรอมดีกวาผูอ่ืน หรือจะ 
เรียกวาไดเปรียบคนอ่ืน ในการท่ี  
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จะกาวตอไปในชาตินี้ เปนอันวาผลของเร่ืองเกาไดเสร็จส้ินไปแลว ถึงจุดเร่ิมตนใหม จุด 
ท่ีพระพุทธเจาจะทรงติเตียนหรือสรรเสริญสําหรับคนเชนนี้ ก็อยูวาเขาจะปฏิบัติตอทุน 
เดิมหรือพื้นฐานดีท่ีเขามีอยูแลวนั้นอยางไร สวนสําหรับกรณีท่ัวไป ก็เหมือนดังท่ีกลาว 
แลวขางตน คือ จะทรงยกยองสรรเสริญหรือติเตียน ก็อยูท่ีวากรรมอันเปนวิธีท่ีเขา 
กระทําเพื่อใหเกิดทรัพยนั้นสุจริตชอบธรรมหรือไม และเขาปฏิบัติตอโภคทรัพยนั้น 
อยางไร พูดอีกอยางหนึ่งใหตรงจุดวา มิใชความม่ังมีหรือคนมั่งมีดอกท่ี 
พระพุทธเจาทรงติเตียนหรือสรรเสริญ พระพุทธเจาทรงติเตียนหรือสรรเสริญ ท่ีการ 
กระทําของคนม่ังมีตางหาก 
        ข.        ในแงสังคม ตามหลักพระพุทธศาสนา ทรัพยเปนอุปกรณหรือเปนปจจยั 
อุดหนุนชีวิต ไมใชจุดหมายของชีวิต  ทรัพยจึงควรเปนเคร่ืองชวยใหมนุษยมีความ 
สะดวกมากข้ึนและพรอมมากข้ึน ในการท่ีจะดําเนินชีวติท่ีดีงามและทํากิจท่ีดีงามเพื่อ 
เขาถึงส่ิงท่ีดีงามยิ่งข้ึนไป ทรัพยเกดิข้ึนท่ีไหน แกบุคคลใดก็ควรเกิดข้ึนเพื่อเกื้อกูลแก 
มนุษย เปนปจจัยอุดหนุนใหมนุษยท้ังหลายสามารถดําเนนิชีวิตท่ีดีงาม พรอมท่ีจะทํา 
ส่ิงท่ีดีงามไดมากยิ่งข้ึน ตามหลักการนี้ เม่ือทรัพยเกดิข้ึนแกบุคคลผูหนึง่ ก็คือมีทรัพย 
เกิดข้ึนแกมนษุย หรือมีทรัพยเกิดข้ึนแลวในสังคม เม่ือบุคคลผูหนึ่งม่ังมีข้ึน สังคมก็ 
พลอยยิ่งเจริญงอกงามอุดมสมบูรณยิ่งข้ึน ดงันั้น ทรัพยเกดิข้ึนแกคนดีคนหนึ่ง ก็เทา 
กับเกิดข้ึนแกสังคมดวย บุคคลดีท่ีม่ังมีข้ึนนั้น [๑เปนเหมือนเนื้อนาดท่ีีขาวงอกงามข้ึน 
เพื่อประโยชนสุขของคนท้ังปวง] คนม่ังมีตามหลักการนี้ พึงยนิดีเอิบอ่ิมใจท่ีไดมีความ 
สามารถทําหนาท่ีเปนตัวแทนเปนเจาการหรือมีเกียรติเหมือนไดรับความไววางใจจาก 
สังคม ในการจัดหาทรัพยมาชวยอุดหนนุหลอเล้ียงเพื่อนมนุษยในสังคมของตนใหอยู 
สุขสบายและมีโอกาส [๒ทํากิจท่ีดีงาม] แตในทางตรงขาม ถาบุคคลผูหนึ่งๆ ยิ่งรํ่ารวย 
ข้ึน สังคมยิ่งซูบโทรมลง เพื่อนมนุษยยิ่งมีทุกขทรมานมากข้ึน ก็เปนเคร่ืองแสดงวามี 
การปฏิบัติผิดตอทรัพย ทรัพยไมเปนปจจยัอุดหนุนตามวตัถุประสงคของมัน ไมชา 
สังคมก็จะระสํ่าระสาย ในท่ีสุด ถามิใชบุคคลม่ังมีดํารงอยูไมได ก็สังคมอยูไมได หรือ 
ท้ังสองอยาง สังคมอาจปลดเขาจากตําแหนง แลววางระบบวิธีจัดหาทรัพยและต้ัง 
เจาหนาท่ีจัดสรรทรัพยใหม ซ่ึงอาจเปนผลดีข้ึนหรือเลวลงก็ได แตจะอยางไรก็ตาม  
คติก็มีอยูวา ถามนุษยปฏิบัติผิดทรัพยท่ีมีข้ึนเพื่อประโยชน ยอมกลับเปนโทษท่ีทําลาย 
ความเปนมนษุย ตวัมนุษยและสังคมมนุษย 
        ค.        ในแงรัฐ พระพทุธศาสนามองเห็นความสําคัญของทรัพยในสังคมของชาว 
โลกวา ความจน [๓เปนความทุกขในโลก] ความยากไรขาดแคลนเปนสาเหตุสําคัญของ 



อาชญากรรมและความช่ัวรายตางๆ ในสังคม (เชนเดยีวกับความโลภ และสัมพันธกนั 
กับความโลภดวย) และถือวาเปนหนาท่ีของรัฐ หรือผู 
{๑พึงอางพุทธพจนวา สัตบุรุษเกิดข้ึน เพื่อประโยชนสุขของคนท้ังปวง  
(องฺ.อฏฐก.23/128/249) และพุทธพจนวาทรัพยมีแกคนดี เหมือนสระนํ้าท่ีปลอดภัย  
ทุกคนไดกินใหสุขสดช่ืน แตทรัพยมีแกคนไมดี เหมือนสระนํ้าในถ่ินอมนุษย ถึงจะใสดี 
ร่ืนรมย ก็ไรประโยชน (ส.ส.15/387-9/130-1)} 
{๒เทียบกับคติการเกิดข้ึนแหงอํานาจและผูปกครองตามคติพุทธศาสนา เชน ใน 
อัคคัญญสูตร (ที.ปา.11/62/101);เศรษฐีชาวพุทธ เชน อนาถบิณฑิก ดําเนนิตาม 
ปฏิปทานี้ จึงสละทรัพยเพื่อประโยชนสุขแกสงฆและคนยากไรตลอดเวลายาวนาน  
จนหมดตัวก็ไมเสียดาย} 
{๓องฺ.ฉกฺก.22/316/393} 
{๔ที.ปา.11/39/70; 45/77}  
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ปกครองบานเมือง ท่ีจะตองคอยเอาใจใสดแูลจัดสรรเปนทรัพยใหแกเหลาชน 
ผูไรทรัพย ไมใหมีคนจนยาก [๑ขัดสนในแผนดิน] ซ่ึงท้ังน้ี ยอมตองอาศัยวิธีการตางๆ  
ประกอบกัน และตามท่ีเหมาะกับสถานการณโดยเฉพาะ การจัดใหราษฎรทุกคนมีทาง 
ทํามาหาเล้ียงชีพโดยสุจริต การสงเสริมอาชีพ การจัดสรรเกี่ยวกับทุนและอุปกรณ การ 
ควบคุมปองกนัไมใหมีอธรรมการ คือ การกระทําและวธีิการท่ีไมชอบธรรมไมเปน 
ธรรม การเอารัดเอาเปรียบกนั เปนตน โดยนัยนี้ ยอมจะถือเปนหลักการไดวา การ 
ไมมีคนยากจนเปนเคร่ืองวดัความสําเร็จของรัฐไดดีกวาการมีความรํ่ารวย 
        มักจะมีคําถามวา ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง แบบไหน ถูกตองหรือไปกิน 
ไดกับพระพุทธศาสนาเร่ืองนี้อยางนอยในข้ันพื้นฐาน ไมใชเร่ืองท่ีพระพุทธศาสนาจะ 
ตองตอบ หรือหากไมถูกหาวาตีโวหาร ก็อาจตองยอนวา ระบบไหนท่ีปฏิบัติไดตาม 
หลักการของพระพุทธศาสนา ก็ระบบนัน้แหละ ความจริงระบบตางๆ นั้น เปนเร่ือง 
ในระดับวิธีการและเร่ืองของวิธีการนั้น ตามหลักพุทธศาสนาถือวา ยอมเปล่ียนแปลง 
หรือดัดแปลงไปไดตามปจจยัแวดลอมท้ังในทางกาละและเทศะ ส่ิงท่ีจะตองพูดกอนกด็ี  
หลักการและวตัถุประสงค สาระสําคัญของโภคทรัพย กด็งัท่ีไดกลาวแลวในขอ ข. คือ  
เปนอุปกรณ หรือเปนปจจยัอุดหนุน ชวยใหมนุษยสามารถจัดสรรความเปนอยูของ 
พวกตน ใหสะดวกและเกื้อกลูแกการท่ีจะอยูรวมกนัโดยสงบสุข และมีความพรอมยิ่ง 
ข้ึนท่ีจะทําส่ิงดีงาม บรรลุความดีงามท่ียิ่งๆ ข้ึนไป เม่ือทรัพยเกดิข้ึนทีไหน หรือแกใคร 
ก็ตาม ก็คือปจจัยอุดหนุนเกดิข้ึนแลวในสังคม มนุษยท้ังหลายสามารถมีชีวิตท่ีดแีละ 
เจริญงอกงามยิ่งข้ึน ระบบวธีิทางเศรษฐกจิ ทางการเมืองอันหนึ่งอันใดก็ตาม สามารถ 
ทําใหสําเร็จผลดวยดตีามความหมายแหงหลักการและวตัถุประสงคนี้ ระบบวิธีนั้นท่ี 
สอดคลองกับพระพุทธศาสนา สวนท่ีวาระบบวิธีเปนส่ิงเนื่องดวยปจจยัแวดลอมแหง 
กาละและเทศะน้ัน มองเห็นไดงาย เชน ในพุทธกาล เม่ือพระพุทธเจาทรงต้ังคณะสงฆ 
ข้ึนเปนชุมชนเฉพาะกิจเฉพาะวัตถุประสงค ทรงจัดวางวินยัใหพระภิกษไุมมีทรัพยสิน 
สวนตัว นอกจากบริขาร 8 แตใหทรัพยสินเปนของสงฆคือสวนรวมของกลางนั้น ใน 
เวลาเดยีวกันสําหรับสังคมของชาวโลก ซ่ึงขณะน้ันมีการปกครองในชมพูทวีป 2 แบบ  
ก็ทรงสอนหลักอปริหานยิธรรมสําหรับรัฐท่ีปกครองแบบสามัคคีธรรมหรือแบบ 
สาธารณรัฐ และทรงสอนหลักจักรวรรดวิตัรสําหรับรัฐท่ีปกครองแบบประชาธิปไตย  
เร่ืองนี้ แสดงลักษณะอยางหนึ่งของพุทธธรรมดวยคือ พทุธธรรมไมใชเปนเพยีงปรัชญา 
หรือเร่ืองของนักคิด แตเปนเร่ืองของศาสดานักปฏิบัติ ซ่ึงเขาไปเกี่ยวของกับประชาชน 
ผูดํารงชีวิตจริงทามกลางสภาพสังคมและสถานการณท่ีเปนไปอยูในเวลานั้นๆ ตอง 



สอนส่ิงท่ีเขาใชได ปฏิบัติไดใหเกดิประโยชนสุขแกเขาต้ังแตปจจุบัน ดงัท่ีเรียกวา  
ทรงสอนความจริงท่ีเปนประโยชนหากจะตองรอจนกวาหลังจากสถาปนาระบบท่ีวาด ี
ท่ีสุด ซ่ึงความจริงก็ยังเปนเพยีงระบบที่หวงัดีท่ีสุด เสร็จแลว จึงคอยใชระบบนั้นทําให 
ประชาชนประสบประโยชนสุข อยางนี้จะพนจากความเปนการปฏิบัตท่ีิเล่ือนลอยและ 
พนจากความงมงายไดอยางไร ในเม่ือท้ังระบอบสามัคคีธรรมก็มีอยู ท้ังระบอบ 
ประชาธิปไตยก็มีอยู ในเวลานั้น ก็เปนอันวา ประชาชนท่ีอยูภายใตระบอบประชาธิปไตย 
พระศาสดาก็ตองชวยใหเขาอยูดีมีสุข ประชาชนท่ีอยูภายใตระบอบสามัคคีธรรม  
พระองคก็ตองชวยใหเขาอยูดีมีสุข สําหรับระบอบแรก ทรงเนนใหผูปกครองมองเห็น 
ยศศักดิ์อํานาจเปนเคร่ืองมือสรางประโยชนสุขแกราษฎร มิใชเปนเคร่ืองมือแสวงหา 
ส่ิงปรนเปรอบําเรอสุขสวนตน สําหรับระบอบหลังทรงแนะนําหลักและวิธีการท่ีจะดาํเนิน 
กิจการใหเขมแข็งม่ันคงไดผลดี ในระยะท่ีระบอบราชาธิปไตยเจริญในทางดีงามอยาง 
สูงสุด คติธรรมแนวพุทธนี้กไ็ดเปนหลักการปกครองของพระเจาอโศกมหาราช ดังดํารัส 
ของพระองคในศิลาจารึกวา "สมเด็จพระเจาอยูหวัปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ  
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ไมทรงถือวา ยศหรือเกียรติ จะเปนส่ิงมีประโยชน 
มาก เวนแตจะทรงปรารถนายศหรือเกยีรติเพื่อความมุงหมายน้ีวา ท้ังในบัดนี้และใน 
เบ้ืองหนา ขอประชาชนท้ังหลายจงตั้งใจสดับฟงคําสอนธรรมของขาฯ  
[๑และจงปฏิบัติตามหลักความประพฤติในทางธรรม"] 
        เม่ือจับสาระท่ีเปนหลักการและความมุงหมายของพระพุทธศาสนาในเร่ืองนี้ได 
แลว การท่ีจะวนิิจฉัยวา ระบบใดถูกตองสอดคลองกับหลักการและความมุงหมายน้ัน  
ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีตองพิจารณารายละเอียดกนัยืดยาวก็ปลอยใหเปนเร่ืองของผูรูเช่ียวชาญ 
เกี่ยวกับระบบนั้นๆ จะพึงถกเถียงกัน หรือหากจะคิดวางระบบวิธีใหมท่ี 
ถูกตองไดผลดียิ่งกวาระบบตางๆ เทาท่ีมีอยู ข้ึนมาได ก็คงจะยิ่งเปนการดี แตท้ังนี้ ยัง 
มิใชกิจของหนังสือนี้เพราะเปนเร่ืองในภาคประยุกตท่ีจะพึงเขียนไวตางหาก 
{๑ดู ธรรมโองการ จารึกศิลา ฉบับท่ี 10 ในจารึกอโศก (หนังสือ Asokan Edicts หรือ  
Asokan Inscriptions ฉบับใดก็ได}  
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ตอนท่ี 5 : ชีวติควรเปนอยูอยางไร ? 
องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 3 
หมวดสมาธิ                                                                                    2 
                                                                                        บทท่ี 21 
                                        6.  สัมมาวายามะ 
        องคมรรคขอนี้ เปนขอแรกในหมวดสมาธิ หรือ อธิจิตตสิกขา มีคําจํากัดความ 
แบบพระสูตรดังนี ้
        "ภิกษุท้ังหลาย สัมมาวายามะ เปนไฉน ? นี้เรียกวาสัมมาวายามะ คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี ้
        1)        สรางฉันทะ พยายาม ระดมความเพียร คอยเราจิตไว มุงม่ัน เพื่อ  
(ปองกัน) อกุศลธรรมอันเปนบาปท่ียังไมเกดิ มิใหเกิดข้ึน 
        2)        สรางฉันทะ พยายาม ระดมความเพียร คอยเราจิตใจ มุงม่ัน เพื่อละ 
อกุศลกรรมอันเปนบาปท่ีเกดิข้ึนแลว 
        3)        สรางฉันทะ พยายาม ระดมความเพียร คอยเราจิตไว มุงม่ัน เพื่อ  
(สราง) กุศลธรรมท่ียังไมเกดิใหเกิดข้ึน 
        4)        สรางฉันทะ พยายาม ระดมความเพียร คอยเราจิตไว มุงม่ัน เพื่อความ 
ดํารงอยู ไมเลือนหาย เพื่อภญิโญภาพ เพื่อความไพบูลย เจริญ [๑เต็มเปยมแหงกุศล 
ธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว"] 
        สวนในอภิธรรม มีคําจํากัดความเพิ่มอีกแบบหนึ่ง ดังนี้ 
        "สัมมาวายามะ เปนไฉน ? การระดมความเพียร (วริิยารัมภะ) ทางใจ ความ 
กาวหนา ความบากบ่ันความขะมักเขมน ความพยายาม ความอุตสาหะ ความอึดสู  
ความเขมแข็ง ความม่ันคง ความกาวหนาไมลดละ ความไมทอดท้ิงฉันทะ ความ 
ไมทอดท้ิงธุระ การแบกทูนเอาธุระไป วิริยะ วิริยินทรีย วิริยพละสัมมาวายามะ  
วิริยสัมโพชฌงค ท่ีเปนองคมรรค นับเนื่องในมรรค นี้เรียกวา [๒สัมมาวายามะ"] 
        สัมมาวายามะ อยางท่ีแยกเปน 4 ขอ ตามคําจํากัดความแบบพระสูตรนั้น เรียก 
ช่ืออีกอยางหนึ่งวา [๓สัมมัปปธาน] หรือ [๔ปธาน 4] และมีช่ือเรียกเฉพาะสําหรับ 
ความเพยีรแตละขอนั้นวา 
        1.        สังวรปธาน เพื่อปองกัน หรือเพียรระวัง (อกศุลท่ียังไมเกิด) 
        2.        ปหานปธาน เพยีรละ หรือเพียรกําจัด (อกุศลท่ีเกิดขึ้นแลว) 
        3.        ภาวนาปธาน เพยีรเจริญ หรือ เพียรสราง (กศุลท่ียังไมเกิด) 
        4.        อนุรักขนาปธาน เพียรอนุรักษ หรือเพียรรักษาและสงเสริม (กุศลท่ีเกิดขึ้น 



แลว) 
{๑ที.ม.10/299/348; ม.มู.12/149/124; ม.อุ.14/704/454;  
อภิ.วิ.35/168/137; 575/317} 
{๒อภิ.วิ.35/181/140; 586/320} 
{๓องฺ.จตุกกฺ.21/13/19 (แปลเปนไทยอยางงายๆ วาความเพียรถูกตอง หรือ 
สมบูรณแบบ)} 
{๔องฺ.จตุกฺก.21/69/.96}  
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        บางแหงมีคําอธิบายแบบยกตัวอยางความเพียร [๑4 ขอนี้ เชน] 
        1.        สังวรปธาน ไดแก ภกิษเุห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต (ไมคิดเคล้ิมหลงติด 
ในรูปลักษณะท่ัวไป) ไมถืออนุพยัญชนะ (ไมคิดเคล้ิมหลงติดในลักษณะปลีกยอย)  
ยอมปฏิบัติเพือ่สํารวมอินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลวจะพึงเปนเหตุใหบาปอกุศลธรรม คือ  
อภิชฌาและโทมนัส ครอบงําเอาได ยอมรักษาจกัขุนทรีย ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย  
ฟงเสียงดวยหู สูดกล่ินดวยจมูก ล้ิมรสดวยล้ิน ถูกตอง โผฏฐัพพะดวยกาย รู 
ธรรมารมณดวยใจ (ก็เชนเดยีวกัน) 
        2.        ปหานปธาน ไดแก ภกิษไุมยอมใหกามวิตก พยาบาทวติก วิหิงสาวิตก และ 
บาปอกุศลธรรมท้ังหลายท่ีเกดิข้ึนแลวตั้งตัวอยูได ยอมละเสีย บรรเทาเสีย กระทําให 
หมดส้ินไป ทําใหไมมีเหลืออยูเลย 
        3.        ภาวนาปธาน ไดแก ภกิษเุจริญโพชฌงค 7 ประการ ซ่ึงอิงวเิวก อิงวิราคะ  
อิงนิโรธ โนมไปเพื่อการสลัดพน 
        4.        อนุรักขนาปธาน ไดแก ภกิษคุอยถนอมสมาธินิมิตอันดี คือ สัญญา  
6 ประการ ท่ีเกิดข้ึนแลว 
        ความเพยีรเปนคุณธรรมสําคัญยิ่งขอหนึ่งในพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นไดจาก 
การท่ีสัมมาวายามะเปนองคมรรคประจําขอ 1 ใน 3 ขอ (สัมมาทิฐิ สัมมาวายามะ  
สัมมาสติ) ซ่ึงตองคอยชวยหนุนองคมรรคขออ่ืนๆ ทุกขอเสมอไป  
[๒ดังกลาวแลวขางตน] และในหมวดธรรมท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติแทบทุกหมวดจะพบ 
ความเพยีรแทรกอยูดวย ในช่ือใดช่ือหนึ่ง การเนนความสําคัญของธรรมขอนี้ อาจ 
พิจารณาไดจากพุทธพจน เชน 
        "ธรรมนี้ เปนของสําหรับผูปรารภความเพียร [๓มิใชสําหรับคนเกียจคราน"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย เรารูชัดถึงคุณของธรรม 2 ประการ คือ 
        1)        ความเปนผูไมสันโดษในกุศลธรรมท้ังหลาย 
        2)        ความเปนผูไมยอมถอยหลังในการบําเพ็ญเพียร 
        ...เพราะฉะน้ันแล เธอท้ังหลาย พึงศึกษาดังนี้วา-เราจักตั้งความเพียรอันไม 
ถอยหลัง ถึงจะเหลือแตหนังเอ็นและกระดูก เนื้อและเลือดในสรีระจะแหงเหือดไปก ็
ตามที ยังไมบรรลุผลท่ีบุคคลพึงลุถึงไดดวยเร่ียวแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ  
ดวยความบากบั่นของบุรุษแลว ท่ีจะหยดุยัง้ความเพยีรเสีย เปนอันไมมี  
[๔เธอท้ังหลายพึงศึกษาฉะนี้แล"] 
        การท่ีตองเนนความสําคัญของความเพียรนั้น นอกจากเหตุผลอยางอ่ืนแลว ยอม 



สืบเนื่องมาจากหลักพืน้ฐานของพระพุทธศาสนาวา สัจธรรมเปนกฎธรรมชาติหรือหลัก 
ความจริงท่ีมีอยูโดยธรรมดา พระ 
{๑ดู องฺ.จตกฺุก.21/14/20} 
{๒ดู ม.อุ.14/258-278/181-187} 
{๓องฺ.อฏฐก.23/120/237} 
{๔องฺ.ทุก.20/251/64}  
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พุทธเจาหรือศาสดามีฐานะเปนผูคนพบหลักความจริงนัน้ แลวนํามาเปดเผยแกผูอ่ืน  
การไดรับผลจากการปฏิบัติ เปนเร่ืองของความเปนไปอันเท่ียงธรรมตามเหตุปจจยัใน 
ธรรมชาติ ศาสดามิใชผูบันดาล เม่ือเปนเชนนี้ ทุกคนจงึจําเปนตองเพยีรพยายามสราง 
ผลสําเร็จดวยเรี่ยวแรงของตน ไมควรคิดหวังและออนวอนของผลที่ตองการโดย 
ไมกระทํา หลักพุทธศาสนาในเร่ืองนี้ จึงมีวา 
        "ตุมฺเหหิ กิจฺจ อาตปฺป อกฺขาตาโร ตถาคตา-ความเพยีร ทานท้ังหลายตองทํา 
เอง ตถาคตท้ังหลาย [๑เปนแตผูบอก(ทาง)ให"] 
        อยางไรกต็าม การทําความเพียร ก็เชนเดียวกับการปฏิบัติธรรมขออ่ืนๆ จะตอง 
เร่ิมกอตัวข้ึนในใจใหพรอมและถูกตองกอน แลวจึงขยายออกไปเปนการกระทําในภาย 
นอกใหประสานกลมกลืนกนั มิใชคิดอยากทําความเพยีร ก็สักแตวาระดมใชกําลังกาย 
เอาแรงเขาทุม ซ่ึงอาจกลายเปนการทรมานตนเอง ทําใหเกิดผลเสียไดมาก โดยนัยนี้  
การทําความเพียรจึงตองสอดคลองกลมกลืนกันไปกับธรรมขออ่ืนๆ ดวย โดยเฉพาะ 
สติสัมปชัญญะ มีความรูความเขาใจ ใชปญญาดําเนินความเพียรใหพอเหมาะ อยางท่ี 
เรียกวาไมตึง และไมหยอนเกินไป ดังเร่ืองตอไปนี ้
        คร้ังนั้น ทานพระโสณะพํานกัอยูในปาสีตวัน ใกลเมืองราชคฤห ทานไดทําความ 
เพียรอยางแรงกลา เดินจงกรมจนเทาแตกท้ังสองขาง แตไมสําเร็จผล คราวหนึ่ง ขณะ 
อยูในท่ีสงัด จงึเกิดความคิดข้ึนวา "บรรดาสาวกของพระผูมีพระภาค ท่ีเปนผูตั้งหนาทํา 
ความเพยีร เราก็เปนผูหนึ่ง ถึงกระนั้น จิตของเราก็หาหลุดพนจากอาสวะหมดอุปาทาน 
ไม ก็แหละ ตระกูลของเรากมี็โภคะ เราจะใชจายโภคสมบัติ และทําความดีตางๆ ไป 
ดวยก็ได อยากระนั้นเลย เราลาสิกขา ไปใชจายโภคสมบัติ และบําเพญ็ความดีตางๆ  
เสียเถิด" 
        พระพุทธเจาทรงทราบความคิดของทานโสณะ และไดเสด็จมาสนทนาดวย 
พระพุทธเจา         :         โสณะ เธอเกิดความคิด(ดังกลาวขางตน)มิใชหรือ ? 
โสณะ                :          ถูกแลว พระเจาขา 
พระพุทธเจา        :          เธอคิดเห็นอยางไร ? คร้ังกอน เม่ือเปนคฤหัสถ เธอ 
                        เปนผูชํานาญในการดดีพณิมิใชหรือ ? 
โสณะ                :         ถูกแลว พระเจาขา 
พระพุทธเจา        :          เธอคิดเห็นอยางไร ? คราวใดสายพิณของเธอตึงเกินไป คราวน้ัน 
พิณของเธอมีเสียงเพราะ หรือเหมาะท่ีจะใชการ กระน้ันหรือ ? 
โสณะ                :          หามิได พระเจาขา 



พระพุทธเจา        :          เธอคิดเห็นอยางไร ? คราวใด สายพิณของเธอหยอนเกินไป  
คราวนั้นพณิของเธอ มิเสียง เพราะ หรือเหมาะท่ีจะใชการ กระนั้น 
หรือ ? 
โสณะ                :          หามิได พระเจาขา 
{๑ขุ.ธ.25/30/51}  
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พระพุทธเจา        :          แตคราวใด สายพณิของเธอ ไมตึงเกินไป ไมหยอนเกินไป ท้ังอยู 
                        ในระดับพอด ีคราวนั้นพณิของเธอ จึงจะมีเสียงไพเราะ หรือ 
เหมาะท่ีจะใชการ ใชไหม ? 
พระโสณะ        :          ถูกแลวพระเจาขา 
พระพุทธเจา        :          ฉันนั้นเหมือนกัน โสณะ ความเพียรท่ีระดมมากกินไป ยอมเปนไป 
                        เพื่อความฟุงซาน ความเพยีรท่ีหยอนเกินไป ยอมเปนไปเพ่ือ 
                        ความเกยีจคราน เพราะเหตุนั้นแล เธอจงตั้งใจกําหนดความเพยีร 
                        ใหเสมอพอเหมาะ จงเขาใจความเสมอพอดีกัน [๑แหง        อินทรีย 
                        ท้ังหลาย] และจงถือ   [๒นมิิตในความเสมอพอดีกันนัน้"] 
        ตัวสัมมาวายามะเองแทๆ  ท่ีเปนองคมรรคนั้น เปนคุณธรรมอยูภายในจิตใจ 
ของบุคคลก็จริง แตกระน้ันก็ตาม สัมมาวายามะจะทําหนาท่ีของมันได และจะเจริญ 
งอกงามข้ึนได ยอมตองอาศัยความสัมพันธกับโลกภายนอก กลาวคือ การวางทาที  
ตอบสนอง และจัดการกับอารมณตางๆ ท่ีรับรูเขามาทางตา หู จมูก ล้ินกาย บาง  
การแผขยายความเพียรนั้นจากภายในจิตใจอกไปเปนการกระทํา ความประพฤติ การ 
ดําเนินชีวิต และการประกอบกิจการตางๆ บาง สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเอ้ือ หรือ 
ไมเอ้ือ มีอิทธิพลตอการประกอบความเพียรและความเจริญงอกงามของ 
คุณธรรมภายใน ท้ังในทางเกือ้กูลและในทางขัดขวางบั่นรอน บาง เฉพาะอยางยิ่ง  
ความเพยีรพยายามในการประพฤติปฏิบัติธรรม ชนิดท่ีขยายออกเปนการกระทํา 
ภายนอกและซ่ึงกระทํากันอยางเปนงานเปนการ ท่ีเรียกวา "ปธาน" นั้น ตองเกี่ยวของ 
และอิงอาศัยปจจัยแวดลอมภายนอกเปนอันมาก ท้ังปจจยัแวดลอมทางรางกาย  
ทางธรรมชาติ และทางสังคม ณ จุดหรือข้ันตอนน้ีแหละท่ีพุทธธรรม กลาวถึงบทบาท 
และความสําคัญของปจจัยแวดลอมภายนอกเหลานั้น ตอการสรางสรรคชีวิตท่ีดีงาม  
และการเขาถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา 
        เพื่อใหเหน็ตัวอยางท่ีแสดงความคิดดังกลาวแลวนั้น ขอนําเอาพุทธพจนท่ีตรัส 
เกี่ยวกับเร่ืองเชนนี้มาประกอบการพิจารณาสักเล็กนอย 
        "ภิกษุท้ังหลาย คุณสมบัติของผูบําเพ็ญเพียร (องคของผูมีปธาน) มี 5 อยาง 
เหลานี;้ หาอยางคืออะไร? (กลาวคือ) ภกิษุในธรรมวินยันี ้
        1.        เปนผูมีศรัทธา เช่ือตถาคตโพธิ วา แมเพราะเหตุผลดังนี้ พระผูมีพระ- 
ภาคเจาพระองคนั้น เปนอรหนัต เปนสัมมาสัมพุทธะ ฯลฯ เปนผูจําแนกแจกธรรม 
        2.        เปนผูมีอาพาธนอย มีดรคนอย ประกอบดวยไฟเผาผลาญที่สําหรับยอย 



อาหารอันสมํ่าเสมอ ไมเย็นนกัไมรอนนกั พอปานกลาง เหมาะแกการบําเพ็ญเพียร 
        3.        เปนผูไมโออวด ไมมีมายา เปนผูเปดเผยตัวตามเปนจริง ท้ังในพระศาสดา  
ท้ังในเพื่อนพรหมจารี {๑อินทรีย 5 คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา} 
{๒เร่ืองนี้มาใน วินย.5/2/5; องฺ.ฉกฺก.22/326/419}  
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ผูเปนวิญู 
        4.        เปนผูระดมความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมใหถึงพรอม มี 
ความเขมแข็ง บากบ่ัน ม่ันคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย 
        5.        เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาอยางอริยะ ท่ีหยั่งถึงความเกิดข้ึนและ 
ความดับสลาย ชําแรกกิเลสได [๑อันใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย สมัยท่ีไมเหมาะสําหรับบําเพ็ญเพียร มี 5 อยางเหลานี้; หาอยาง 
คืออะไร ? (กลาวคือ) ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
        1.        เปนผูแกเฒา ถูกชราครอบงํา 
        2.        เปนผูเจ็บไข ถูกพยาธิครอบงํา 
        3.        สมัยท่ีอาหารขาดแคลน ขาวไมดี หาอาหารยาก ไมสะดวกท่ีจะยังชีพดวย 
การหาบิณฑบาต 
        4.        สมัยท่ีมีภยั มีความกําเริบวุนวายในปาดง ชาวชนบทตางพากันข้ึน 
ยานพาหนะผันผายไป 
        5.        สมัยท่ีสงฆแตกแยกกัน เม่ือสงฆแตกแยกแลว ยอมมีการดาวากนั บริภาษ 
กัน มีการใสรายและท้ิงกันและกัน คนท่ียังไมเล่ือมใส ก็ไมเล่ือมใส คนบางคนท่ี 
เล่ือมใสแลวก็เปล่ียนไปกลายเปนอยางอ่ืน 
        "ภิกษุท้ังหลาย สมัยท่ีควรบําเพ็ญเพยีร มี 5 อยาง เหลานี้ ; หาอยางคืออะไร ?  
(กลาวคือ) 
        1.        ภิกษุยังหนุม ยังเยาว มีผมดําสนิท ประกอบดวยวยัหนุมอันเจริญ เปน 
ปฐมวัย 
        2.        ภิกษุเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคนอย ฯลฯ 
        3.        สมัยท่ีอาหารพรอมดี ขาวดี หาอาหารไดงาย สะดวกท่ีจะยังชีพดวยการหา 
บิณฑบาต 
        4.        สมัยท่ีมนุษย (ประชาชน) ท้ังหลายพรอมเพรียงกัน ช่ืนชมตอกัน ไมวิวาท 
กัน เปนเหมือนน้ํานมกับน้ํามองดูกันดวยสายตาประกอบดวยความรัก 
        5.        สมัยท่ีสงฆพรอมเพรียงกนั ช่ืนชมตอกัน ไมวิวาทกัน มีอุเทศรวมเปนอัน 
เดียวกัน เปนอยูผาสุก, เม่ือสงฆพรอมเพรียงกัน ก็ไมมีการดาวากนั ไมบริภาษกนั  
ไมใสรายกัน ไมทอดท้ิงกัน คนท่ียังไมเล่ือมใสยอมเล่ือมใส และคนท่ีเล่ือมใสแลว  
[๒ยอมเล่ือมใสยิ่งข้ึนไป"] 
                                        7.  สัมมาสติ 



คําจํากัดความ 
        สัมมาสติ เปนองคมรรคขอท่ี 2 ในหมวดสมาธิ หรือ อธิจิตตสิกขา มีคําจํากัด 
ความแบบพระสูตรดังนี ้
{๑ที.ปา.11/411/295; ม.ม.13/518/472; องฺ.ปฺจก.22/53/74;  
องฺ.ทสก.24/11/16} 
{๒องฺ.ปฺจก.22/54/75}  
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        "ภิกษุท้ังหลาย สัมมาสติเปนไฉน ? นี้เรียกวาสัมมาสติ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
        1)        พจิารณาเหน็กายในกาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา  
และโทมนัสในโลกเสียได 
        2)        พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาทั้งหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ  
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได 
        3)        พจิารณาเหน็จิตในจิต มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา  
และโทมนัสในโลกเสียได 
        4)        พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมท้ังหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ  
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน [๑โลกเสียได"] 
        คําจํากัดความอีกแบบหนึ่ง ท่ีปรากฏในคัมภีรอภิธรรม วาดังนี ้
        "สัมมาสติ เปนไฉน? สติ คือ การคอยระลึกถึงอยูเนอืงๆ การหวนระลึก (กด็ี)  
สติ คือ ภาวะท่ีระลึกได ภาวะท่ีทรงจําไว ภาวะท่ีไมเลือนหาย ภาวะท่ีไมลืม (ก็ดี) สติ  
คือ สติท่ีเปนอินทรีย สติท่ีเปนพละ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค ท่ีเปนองคมรรค นับเนื่อง 
ในมรรค นี้เรียกวา [๒สัมมาสติ"] 
        สัมมาสติ ตามคําจํากัดความแบบพระสูตรนั้น ก็คือหลักธรรมท่ีเรียกวา  
สติปฏฐาน 4 นั่นเอง หวัขอท้ัง 4 ของหลักธรรมหมวดนี้ มีช่ือเรียกส้ันๆ คือ 
        1)        กายานุปสสนา (การพิจารณากาย, การตามรูทันกาย) 
        2)        เวทนานุปสสนา (การพิจารณาเวทนา, การตามดูรูทันเวทนา) 
        3)        จติตานุปสสนา (การพิจารณาจิต, การตามดูรูทันจิต) 
        4)        ธัมมานุปสสนา (การพิจารณาธรรมตางๆ, การตามดูรูทันธรรม) 
        กอนจะพจิารณาความหมายของสัมมาสติตามหลักสติปฏฐาน 4 นี้ เห็นวา 
ควรทําความเขาใจท่ัวๆ ไปเกี่ยวกับเร่ืองสติไวเปนพื้นฐานกอน  
[๓สติในฐานะอัปปมาทธรรม] 
        "สติ" แปลกันงายๆ วา ความระลึกได เม่ือแปลอยางนี้ ทําใหนึกเพงความหมาย 
ไปในแงของความจํา ซ่ึงก็เปนการถูกตองในดานหนึ่ง แตอาจไมเต็มตามความหมาย 
หลักท่ีเปนจดุมุงสําคัญก็ได เพราะถาพูดในแงปฏิเสธ สตินอกจากหมายถึงความไมลืม  
ซ่ึงตรงกับความหมายในทางอนุมัติขางตน ท่ีวาความระลึกไดแลว ยังหมายถึง ความ 
ไมเผลอ ไมเลินเลอ ไมฟนเฟอนเล่ือนลอยดวย ความหมายในแงปฏิเสธเหลานี้ เล็งไป 
ถึงความหมายในทางอนุมัตวิา ความระมัดระวัง ความต่ืนตัวตอหนาท่ี ภาวะท่ีพรอมอยู 
เสมอในอาการคอยรับรูตอส่ิงตางๆ ท่ีเขามาเกี่ยวของ และตระหนักวาควรปฏิบัติตอ 



ส่ิงนั้นๆ 
{๑ที.ม.10/299/349; ม.มู.12/149/124; ม.อุ.14/704/454;  
อภิ.วิ.35/169/137; 576/318} 
{๒อภิ.วิ.35/182/140; 587/321} 
{๓ขอใหเทียบความหมายท่ีนิยมใชกันในภาษาอังกฤษ สติ ใชกันวา mindfulness,  
attentiveness หรือ detached watching; สวนอัปปมาทะ มีคํานิยมใชหลายคํา คือ  
heedfulness, watchfulness, earnestness, diligence, zeal, carefulness หรือความหมาย 
ในทางปฏิเสธวา non-neglect of mindfulness}  
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อยางไร โดยเฉพาะในแงของจริยธรรม การทําหนาท่ีของสติมักถูกเปรียบเทียบเหมือน 
กับนายประตูท่ีคอยระวังเฝาดูคนเขาออกอยูเสมอ และคอยกํากับการโดยปลอยคนท่ี 
ควรเขาออกใหเขาออกได และคอยกันหามคนท่ีไมควรเขาไมใหเขาไป คนท่ีไมควรออก 
ไมใหออกไป สติจึงเปนธรรมสําคัญในทางจริยธรรมเปนอยางมาก เพราะเปนตัว 
ควบคุมการปฏิบัติหนาท่ี และเปนตัวคอยปองกันยับยั้งตนเอง ท้ังท่ีจะไมใหหลงเพลิน 
ไปตามความช่ัว และท่ีจะไมใหความช่ัวเล็ดลอดเขาไปในจิตใจได พดูงายๆ วาท่ีจะ 
เตือนตนในการทําความดีและไมเปดโอกาสแกความช่ัว 
        พุทธธรรมเนนความสําคัญของสติเปนอยางมากในการปฏิบัติจริยธรรมทุกข้ัน  
การดําเนินชีวติหรือการประพฤติปฏิบัติโดยมีสติกํากับอยูเสมอนั้น มีช่ือเรียกโดยเฉพาะ 
วาอัปปมาท หรือความไมประมาท อัปปมาทนี้เปนหลักธรรมสําคัญยิ่งสําหรับความ 
กาวหนาในระบบจริยธรรม มักใหความหมายวา การเปนอยูโดยไมขาดสติ ซ่ึงขยาย 
ความไดวา การระมัดระวังอยูเสมอ ไมยอมถลําลงไปในทางเส่ือม และไมยอมพลาด 
โอกาสสําหรับความเจริญกาวหนา ตระหนักดีถึงส่ิงท่ีจะตองทํา และตองไมทํา ใสใจ 
สํานึกอยูเสมอในหนาท่ี ไมปลอยปละละเลย กระทําการดวยความจริงจัง และพยายาม 
เดินรุดหนาอยูตลอดเวลา กลาวไดวา อัปปมาธรรมน้ี เปนหลักความรูสึกรับผิดชอบ 
ตามแนวของพระพุทธศาสนา 
        ในแงความสําคัญ อัปปมาทจัดเปนองคประกอบภายใน เชนเดียวกบั 
โยนิโสมนสิการ คูกับหลักกลัยาณมิตรท่ีเปนองคประกอบภายนอก พุทธพจนแสดง 
ความสําคัญของอัปปมาทน้ี บางทีซํ้ากับโยนิโสมนสิการ เหตุผลก็คือธรรมท้ังสองอยาง 
นี้ มีความสําคัญเทาเทียมกนั แตตางแงกัน โยนิโสมนสิการเปนองคประกอบฝาย 
ปญญา เปนอุปกรณสําหรับใชกระทําการ สวนอัปปมาทเปนองคประกอบฝายสมาธิ  
เปนตัวควบคุมและเรงเราใหมีการใชอุปกรณนั้น และกาวหนาตอไปเสมอ 
        ความสําคัญและขอบเขตการใชอัปปมาทธรรม ในการปฏิบัติจริยธรรมข้ันตางๆ  
จะเห็นไดจากพุทธพจนตวัอยางตอไปนี ้
        "ภิกษุท้ังหลาย รอยเทาของสัตวบกท้ังหลายชนิดใดๆ ก็ตาม ยอมลงในรอย 
เทาชางไดท้ังหมด รอยเทาชาง เรียกวาเปนยอดของรอยเทาเหลานั้น โดยความใหญ  
ฉันใด กุศลธรรมท้ังหลาย อยางใดๆ ก็ตาม ยอมมีความไมประสาทเปนมูล ประชุมลง 
ในความไมประมาทไดท้ังหมด ความไมประมาท เรียกไดวาเปนยอดของธรรมเหลานั้น  
[๑ฉันนัน้"] 
        "เราไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมสักอยางหนึ่ง ท่ีเปนเหตุใหกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ เกดิ 



ข้ึน หรือใหอกศุลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เส่ือมไป เหมือนความไมประมาทเลย เม่ือไม 
ประมาทแลว กุศลธรรมท่ียังไมเกิด ยอมเกดิข้ึนและอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว  
[๒ยอมเส่ือมไป"] 
        "เราไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมสักอยาง [๓ท่ีเปนไปเพือ่ประโยชนยิ่งใหญ] ...ท่ีเปน 
ไปเพื่อความดาํรงม่ัน ไม 
{๑ส.ม.19/253/65; องฺ.ทสก.24/15/23} 
{๒องฺ.เอก.20/60/13} 
{๓องฺ.เอก.20/84/18}  
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เส่ือมสูญ ไมอันตรธานแหงสัทธรรม [๑เหมือนความไมประมาทเลย"] 
        "โดยกําหนดวาเปนองคประกอบภายใน เราไมเล็งเหน็องคประกอบอ่ืนแมสัก 
ขอหนึ่งท่ีเปนไปเพื่อประโยชนยิ่งใหญ [๒เหมือนความไมประมาทเลย"] 
        แมปจฉิมวาจา คือพระดาํรัสคร้ังสุดทายของพระพุทธเจาเม่ือจะเสด็จดับ 
ขันธปรินิพพาน ก็เปนพระดาํรัสในเร่ืองอัปปมาทธรรม ดังนี ้
        "ส่ิงท้ังหลายท่ีปจจัยปรุงแตงข้ึน ยอมมีความเส่ือมส้ินไปเปนธรรมดา ทานท้ัง 
หลายจงยังประโยชนท่ีมุง [๓หมายใหสําเร็จดวยความไมประมาท"] 
        "เม่ือดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณข้ึนมากอนเปนบุพนิมิต ฉันใด ความถึง 
พรอมดวยความไมประมาท ก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิตแหงการเกิดข้ึนของ 
อริยอัษฎางคิกมรรคแกภิกษุ ฉันนั้น...ธรรมเอก ท่ีมีอุปการะมากเพ่ือการเกิดข้ึนของ 
อริยอัษฏางคิกมรรค ก็คือความถึงพรอมดวยความไมประมาท...เราไมเล็งเห็นธรรมอ่ืน 
แมสักอยาง ท่ีเปนเหตุใหอริยอัษฎางคิกมรรค ซ่ึงยังไมเกิด ก็เกิดข้ึน หรือ 
อริยอัษฎางคิกมรรคท่ีเกิดข้ึนแลว ก็ถึงความเจริญเต็มบริบูรณ เหมือนอยางความถึง 
พรอมดวยความไมประมาทนี้เลย ภกิษุผูไมประมาท พึงหวังส่ิงนี้ได คือ เธอจักเจริญ  
จักกระทําใหมาก [๔ซ่ึงอริยอัษฎางคิกมรรค"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย ควรสรางอัปปมาทโดยฐานะ 4 คือ 
        1.        จงละกายทุจริต จงเจริญกายสุจริต และจงอยาประมาทในการ (ท้ังสอง) นั้น 
        2.        จงละวจีทุจริต จงเจริญวจีสุจริต และจงอยาประมาทในการ (ท้ังสอง) นั้น 
        3.        จงละมโนทุจริต จงเจริญมโนสุจริต และจงอยาประมาทใน (ท้ังสอง) นั้น 
        4.        จงละมิจฉาทิฐิ จงเจริญสัมมาทิฐิ และจงอยาประมาทในการ (ท้ังสอง) นั้น 
        ในเม่ือภกิษุละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ฯลฯ ละมิจฉาทิฐิ เจริญสัมมาทิฐิแลว  
เธอยอมไมหวาดกลัว [๕ตอความตายท่ีจะมีขางหนา"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย ภกิษุควรสรางอัปปมาท คือ การรักษาใจดวยสติ โดยตนเอง ใน 
ฐานะ 4 คือ 
        1.        ...จิตของเรา อยาคิดใจในธรรมท่ีชวนใหเกดิความติดใจ 
        2.        ...จิตของเรา อยาขัดเคืองในธรรมท่ีชวนใหเกิดความขัดเคือง 
        3.        ...จิตของเรา อยาหลงในธรรมท่ีชวนใหเกดิความหลง 
        4.        ...จิตอขงเรา อยามัวเมาในธรรมท่ีชวนใหเกดิความมัวเมา 
{๑องฺ.เอก.20/116/23} 
{๒องฺ.เอก.20/100/21} 



{๓ที.ม.10/143/180} 
{๔ส.ม.19/135/37; 144/38; 153/41; 162/42; 171/45; 180/46; 245- 
262/62-66} 
{๕องฺ.จตุกกฺ.21/116/160}  
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        เม่ือจิตของภิกษุ ไมติดใจในธรรมท่ีชวนใหเกดิความติดใจ เพราะปราศจากราคะ 
แลว ไมขัดเคือง...ไมหลง...ไมมัวเมาแลว เธอยอมไมหวาดเสียว ไมหวัน่ไหว ไม 
คร่ันคราม ไมสะดุง และไม(ตอง)เช่ือถือ [๑แมแตเพราะถอยคําของสมณะ"] 
ถามะ:         "มีบางไหม ธรรมขอเดียวท่ีจะยึดเอาประโยชนไวดไดท้ัง 2 อยาง คือ  
ท้ังทิฏฐธัมมิกัตถะ (ประโยชนปจจุบัน หรือประโยชนเฉพาะหนา) และ  
สัมปรายิกัตถะ (ประโยชนเบ้ืองหนา หรือ        ประโยชนช้ันสูงข้ึนไป)?" 
ตอบ:                "มี" 
ถาม:                "ธรรมนั้นคืออะไร ?" 
ตอบ:                "ธรรมนั้นคือ [๒ความไมประมาท"] 
        "ดูกรมหาบพิตร ธรรมท่ีเรากลาวไวดแีลวนั้น สําหรับผูมีกัลยาณมิตร  
มีกัลยาณสหาย มีกัลยาณชนเปนท่ีคบหา หาใชสําหรับผูมีปาปมิตร ผูมีปาปสหาย ผูมี 
ปาปชนเปนท่ีคบหาไม...ความมีกัลยาณมิตรนั้นเทากับเปนพรหมจรรยท้ังหมดทีเดียว" 
        "เพราะเหตุนั้นแล มหาบพิตร พระองคพึงทรงสําเหนียกวา เราจกัเปนผูมี 
กัลยาณมิตร มีกัลยาณสหายมีกัลยาณชนเปนท่ีคบหา พระองคผูทรงมีกัลยาณมิตรนัน้  
จะตองทรงดําเนินพระจริยาอาศัยธรรมขอนี้อยูประการหน่ึง คือ ความไมประมาทใน 
กุศลธรรมท้ังหลาย" 
        "เม่ือพระองคไมประมาท ดําเนินพระจริยาอาศัยความไมประมาทอยู พวกฝาย 
ใน...เหลาขัตติยบริวาร...ปวงเสนาขาทหาร...ตลอดจนชาวนิคมชนบท กจ็ะพากันคิดวา  
พระเจาอยูหวั ทรงเปนผูไมประมาททรงดําเนินพระจริยาอาศัยความไมประมาท ถึง 
พวกเราก็จะเปนผูไมประมาท จะเปนอยูดวยอาศัยความไมประมาทดวย" 
        "ดูกรมหาบพิตร เม่ือพระองคทรงเปนผูไมประมาท ทรงดําเนินพระจริยาอาศัย 
ความไมประมาทอยูแมตวัพระองคเอง ก็เปนอันไดรับการคุมครองรักษา แมพวกฝาย 
ในก็เปนอันไดรับการคุมครองรักษา (ตลอดจน) แมเรือนคลัง [๓ยุงฉาง ก็เปนอันได 
รับการคุมครองรักษา"] สติพจิารณาโดยคุณคาทางสังคม 
        พุทธพจนแสดงคุณคาของสติในเสทกสูตรตอไปนี้ เปนตัวอยางท่ีดีแหงหน่ึง ซ่ึง 
เช่ือมโยงใหเหน็ความหมายและคุณคาในทางปฏิบัติท่ีใกลชิดกันของอัปปมาทกับสติ  
ชวยใหเขาใจความหมายของธรรมท้ังสองขอนั้นชัดเจนยิ่งข้ึน และในเวลาเดียวกันจะ 
แสดงใหเห็นทาทีของพุทธธรรมตอชีวิตในทางสังคม ยืนยันวาพุทธธรรมมองเห็นชีวิต 
ดานในของบุคคล โดยสัมพันธกับคุณคาดานนอกคือทางสังคมดวย และ 
{๑องฺ.จตุกฺก.21/117/161} 



{๒ส.ส.15/378/125; องฺ.ฉกฺก.22/324/407} 
{๓ส.ส.15/381-384/127-129}  
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ถือวาคุณคาท้ังสองดานนี้เช่ือมโยงเน่ืองถึงกัน ไมแยกจากกัน และสอดคลอง เปนอัน 
หนึ่งอันเดียวกนั 
        "ภิกษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว นกักายกรรม ยกลําไมไผข้ึนต้ังแลว เรียกศิษย 
มาบอกวา มาน่ีแนะเธอ เจาไตไมไผข้ึนไปแลวจง (เล้ียงตัว) อยูเหนือตนคอของเรา"  
ศิษยรับคําแลวก็ไตลําไมไผข้ึนไป ยนื (เล้ียงตัว) อยูบนตนคอของอาจารย 
        คราวนั้นนักกายกรรม ไดพูดกับศิษยวา “นี่แนะเธอ เธอจงรักษาฉันนะ ฉันก็จะ 
รักษาเธอ เราท้ังสองระวังรักษากันและกนัไวอยางนี้ จักแสดงศิลปะไดดวย จักไดเงิน 
ดวย และจักลงจากลําไมไผไดโดยสวัสดดีวย" 
        "คร้ันอาจารยกลาวอยางนี้แลว ศิษยจึงกลาวกบัอาจารยบางวา "ทานอาจารย 
ขอรับ จะทําอยางนั้นไมได ทานอาจารย (นั่นแหละ) จงรักษาตัวเองไว ผมก็จักรักษาตัว 
ผมเอง เราท้ังสองตางระวังรักษาตัวของเราไวอยางนี้ จักแสดงศิลปะไดดวย จกัไดเงิน 
ดวย และจักลงจากลําไมไผไดโดยสวัสดดีวย" 
        พระผูมีพระภาคตรัสวา "นั้นเปนวิธีปฏิบัติท่ีถูกตองในเร่ืองนั้น ดุจเดียวกับท่ีศิษย 
พูดกับอาจารย (นั่นเอง) เม่ือคิดวา "เราจะรักษาตัวเอง" กพ็ึงตองใชสติปฏฐาน  
(มีสติไว) เม่ือคิดวา "เราจะรักษาผูอ่ืน"กพ็ึงตองใชสติปฏฐาน (เหมือนกนั)" 
        "ภิกษุท้ังหลาย เม่ือรักษาตน ก็ช่ือวารักษาผูอ่ืน (ดวย) เม่ือรักษาผูอ่ืน ก็ช่ือวา 
รักษาตนดวย" 
        "เม่ือรักษาตน ก็ช่ือวารักษาผูอ่ืน นัน้อยางไร ? ดวยการหม่ันปฏิบัติ ดวยการ 
เจริญอบรม ดวยการทําใหมาก อยางนีแ้ล เม่ือรักษาตน กช่ื็อวารักษาผูอ่ืน (ดวย)" 
        "เม่ือรักษาผูอ่ืน ก็ช่ือวารักษาตน นัน้อยางไร ? ดวยขันติ ดวยอวหิิงสา ดวย 
ความมีเมตตาจิต ดวยความเอ็นดูกรุณา อยางนี้แล เม่ือรักษาผูอ่ืน ก็ช่ือวารักษาตน  
(ดวย)" 
        "ภิกษุท้ังหลาย เม่ือคิดวา "เราจะรักษาตน" ก็พึงตองใชสติปฏฐาน เม่ือคิดวา " 
เราจะรักษาผูอ่ืน" ก็พึงตองใชสติปฏฐาน เม่ือรักษาตน กช่ื็อวารักษาคนอ่ืน (ดวย) เม่ือ 
รักษาคนอ่ืน [๑ก็ช่ือวารักษาตนเอง(ดวย)"] บทบาทของสติในกระบวนการพัฒนา 
ปญญา หรือการกําจัดอาสวกิเลส 
        อัปปมาท หรือ ความไมประมาทน้ัน หมายถึงการมีชีวิตอยูอยางไมขาดสติ หรือ 
การใชสติอยูเสมอในการครองชีวิต อัปปมาท เปนตัวการทําใหระมดัระวังตัว ปองกัน 
ไมใหพลาดตกไปในทางช่ัวหรือเส่ือม คอยยับยั้ง เตือนไมใหเพลิดเพลินมัวเมาลุมหลง 
สยบอยู คอยกระตุน ไมใหหยุดอยูกับท่ี และคอยเรงเราใหขะมักเขมนท่ีจะเดนิรุดหนา 



อยูเร่ือยไป ทําใหสํานึกในหนาท่ีอยูเสมอ โดยตระหนักถึงส่ิงควรทําไมควรทํา ทําแลว 
และยังมิไดทํา และชวยใหทําการตางๆ ดวยความละเอียดรอบคอบ จึงเปนองคธรรม 
สําคัญยิ่งในระบบจริยธรรมดังไดกลาวแลว 
        อยางไรกด็ี ความสําคัญของอัปปมาทน้ัน เหน็ไดวาเปนเร่ืองจริยธรรมในวงกวาง 
เกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติท่ัวๆ ไปของชีวิต กําหนดคราวๆ ตั้งแตระดับศีลถึง 
สมาธิ ในระดบันี้ สติทําหนาท่ีแทรกแซงพัวพันและพวงกันไปกับองคธรรมอ่ืนๆ เปนอัน 
มาก โดยเฉพาะจะมีวายามะหรือความเพยีรควบอยู 
{๑ส.ม.19/758-762/224-225}  
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ดวยเสมอ คร้ันจํากัดการพิจารณาแคบเขามากลาวเฉพาะการดําเนินของจิตใน 
กระบวนการพัฒนาปญญา หรือการใชปญญาชําระลางภายในดวงจิต อัปปมาท ก็กลาย 
เปนตัววิ่งเตนท่ีคอยเรงเราอยูในวงนอก เม่ือถึงข้ันนี้ การพิจารณาจึงจํากัดวงขอบเขต 
จําเพาะเขามา เปนเร่ืองกระบวนการทํางานในจิตใจ และแยกแยะรายละเอียดซอยถ่ี 
ออกวิเคราะหเปนขณะๆ ในระดับนี้เอง ท่ีสติทําหนาท่ีของมันอยางเต็มท่ี และ 
เดนชัด กลายเปนตัวแสดงทีมี่บาทบาทสําคัญท่ีเรียกโดยชื่อของมันเอง 
        ความหมายท่ีแทจําเพาะตัวของสติ อาจเขาใจไดจากการพิจารณาการปฏิบัติ 
หนาท่ีของสติ ในกรณีท่ีมีบทบาทของมันเองแยกจากองคธรรมอ่ืนๆ อยางเดนชัด เชน  
ในขอปฏิบัติท่ีเรียกวาสติปฏฐาน เปนตน ในกรณีเชนนี้ พอจะสรุปการปฏิบัติหนาท่ี 
ของสติ ไดดังนี้ 
        ลักษณะการทํางานโดยท่ัวไปของสตินั้น คือ การไมปลอยใจใหเล่ือนลอย ไม 
ปลอยอารมณใหผานเร่ือยเปอยไป หรือ ไมปลอยใหความนึกคิดฟุงซานไปในอารมณ 
ตางๆ แตคอยเฝาระวัง เหมือนจับตาดู ตดิๆ ไป ไมยอมใหคลาดหาย คือนึกถึงหรือ 
ระลึกไวเสมอ [๑ไมยอมใหหลงลืม] มีคําเปรียบเทียบวา เหมือนเสาหลัก เพราะปก 
แนนในอารมณ หรือเหมือนนายประตู เพราะเฝาอายตนะตางๆ ท่ีเปนทางรับอารมณ  
ตรวจดูอารมณท่ีผานเขามา ปทัฏฐานหรือเหตุใกลชิดที่จะใหเกิดสติ ก็คือ สัญญา  
(การกําหนดหมาย) ท่ีม่ันคง หรือสติปฏฐานชนิดตางๆ ท่ีจะกลาวตอไป 
        พิจารณาในแงจริยธรรม จะมองเห็นการปฏิบัติหนาท่ีของสติไดท้ังในแงปฏิเสธ  
(negative) และในแงอนุมัติ (positive) ในแงปฏิเสธ สติเปนตัวปองกนั ยบัยั้งจิตไมให 
ฟุงซาน ไมใหกาวพลาด ไมใหถลําลงในธรรมท่ีไมพึงประสงค ไมยอมใหความช่ัวได 
โอกาสเกิดข้ึนในจิต และไมยอมใหใชความคิดผิดทาง ในทางอนุมัติ สติเปนตัวควบคุม 
ตรวจตรากระแสการรับรู ความนึกคิด และพฤติกรรมทุกอยางใหอยูในแนวทางท่ี 
ตองการ คอยกํากับจิตไวกับอารมณท่ีตองการ และจึงเปนเคร่ืองมือสําหรับยึดหรือ 
เกาะกุมอารมณอยางใดๆ ตดิเอาวางไวขางหนาจิต เพื่อพิจารณาจดัการอยางใดอยาง 
หนึ่งตอไป ในทางปฏิบัติของพุทธธรรมเนนความสําคัญของสติมาก อยางท่ีกลาววา  
สติจําปรารถนา (คือตองนํามาใช) ในกรณท้ัีงปวง และเปรียบเทียบสติเหมือนเกลือท่ี 
ตองใชในกับขาวทุกอยาง และเหมือนนายกรัฐมนตรีเกี่ยวของในราชการทุกอยาง เปน 
ท้ังตัวการเหนีย่วร้ังปรามจิต และหนนุประคองจิต [๒ตามควรแกกรณี] 
        เม่ือนําลักษณะการทําหนาท่ีของสติท่ีกลาวแลวนั้นมาพิจารณาประกอบ จะมอง 
เห็นประโยชนท่ีมุงหมายของการปฏิบัติฝกฝนในเร่ืองสต ิดังนี้:- 



{๑จะเหน็ไดวา สติ ไมไดมีความหมายตรงกับ ความจํา ทีเดียว แตการระลึกได จําได  
(recollection หรือ remem-brance) ซ่ึงเปนอาการแสดงออกของความจํา ก็เปนความ 
หมายแงหนึ่งของสติดวย และความหมายในแงนี้จะพบใชในท่ีหลายแหง เชน ในคําวา  
พุทธานุสสติ เปนตน แตในความหมายท่ีแทเชนท่ีกลาวถึง ณ ท่ีนี้ มุงความหมายตาม 
คําอธิบายขางบน ซ่ึงใกลเคียงกับท่ีใชในภาษาอังกฤษวา mindfulness} 
{๒ความตอนน้ี ดู วิสุทธิมัคค 1/165, 207; 3/38; วิภงฺค.อ.405;  
ที.อ.2/515= ม.อ.1/400}  
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        1.        ควบคุมรักษาสภาพจิตใหอยูในภาวะท่ีตองการ โดยตรวจ 
                ตรากระบวนการรับรูและกระแสความคิด เลือกรับส่ิงท่ีตองการกันออกไป 
                ซ่ึงส่ิงท่ีไมตองการ ตรึงกระแสความคิดใหนิ่งเขาท่ี และทําใหจิตเปนสมาธิ 
                ไดงาย 
        2.        ทําใหรางกายและจิตใจอยูในสภาพที่เรียกไดวาเปนตัวของตัวเอง เพราะมี 
                ความโปรงเบา ผอนคลาย เปนสุขโดยสภาพของมันเอง พรอมท่ีจะเผชิญ 
                ความเปนไปตางๆ และจัดการกบัส่ิงท้ังหลายในโลกอยางไดผลดี 
        3.        ในภาวะจติท่ีเปนสมาธิ อาจใชสติเหนี่ยวนํากระบวนการรับรู และกระแส 
                ความคิด ทําขอบเขตการรับรูและความคิดใหขยายออกไปโดยมิติตางๆ  
                หรือใหเปนไปตางๆ ได 
        4.        โดยการยึดหรือจับเอาอารมณท่ีเปนวัตถุแหงการพิจารณาวางไวตอหนา  
                จึงทําใหการพจิารณาสืบคนดวยปญญาดําเนินไปไดชัดเจนเต็มท่ี เทากับ 
                เปนพื้นฐานในการสรางเสริมปญญาใหเจริญบริบูรณ 
        5.        ชําระพฤติกรรมตางๆ ทุกอยาง (ท้ัง กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม)  
                ใหบริสุทธ์ิ อิสระ ไมเกลือกกล้ัว หรือ เปนไปดวยอํานาจตัณหาอุปาทาน และ 
                รวมกับสัมปชัญญะ ทําใหพฤติกรรมเหลานั้นเปนไปดวยปญญา หรือเหตุผล 
                บริสุทธ์ิลวนๆ 
        ประโยชนขอท่ี 4 และ 5 นั้น นับวาเปนจุดหมายข้ันสูง จะเขาถึงไดดวยวิธีปฏิบัติ 
ท่ีกําหนดไวเปนพิเศษ ซ่ึงตามคําจํากัดความในขอสัมมาสตินี้ ก็ไดแก สติปฏฐาน 4 
สติปฏฐานในฐานะสัมมาสติ 
        สติปฏฐาน แปลวา ท่ีตั้งของสติบาง การท่ีสติเขาไปต้ังอยู คือมีสติกํากับอยูบาง  
ฯลฯ วาโดยหลักการก็คือ การใชสติ หรือ วิธีปฏิบัติเพื่อใชสติใหบังเกดิผลดีท่ีสุด อยาง 
ท่ีกลาวถึงในพทุธพจนในมหาสติปฏฐานสูตรวา "ภกิษุท้ังหลาย ทางนี้เปนมรรคาเอก  
เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลาย เพื่อขามพนความโศกและปริเทวะ เพื่อความอัสดง 
แหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุโลกุตรมรรค เพื่อกระทําใหแจงซ่ึงนิพพาน  
[๑นี้คือสติปฏฐาน 4"] 
        การเจริญสติปฏฐานนี้ เปนวิธีปฏิบัติท่ีนิยมกนัมาก และยกยองนับถือกันอยางสูง  
ถือวามีพรอมท้ังสมถะและวิปสสนาในตัว ผูปฏิบัติอาจเจริญสมถะจนไดฌานอยางท่ีจะ 
กลาวถึงในเร่ืองสัมมาสมาธิอันเปนองคมรรคขอท่ี 8 กอนแลวจึงเจริญวปิสสนาตาม 
แนวสติปฏฐานไปจนถึงท่ีสุดก็ได หรือจะอาศัยสมาธิเพียงข้ันตนๆ เทาท่ีจําเปนมา 



ประกอบ เจริญวิปสสนาเปนตัวนําตามแนวสติปฏฐานนี้ ไปจนถึงท่ีสุดก็ได วิปสสนา 
เปนหลักปฏิบัติสําคัญในพระพุทธศาสนาที่ไดยินไดฟงกันมาก พรอมกับท่ีมีความเขาใจ 
ไขวเขวอยูมากเชนเดยีวกัน จึงเปนเร่ืองท่ีควรจะทําความเขาใจตามสมควร จากการ 
ศึกษาคราวๆ ในเร่ืองสติปฏฐานตอไปนี้ จะชวยใหเกิดความเขาใจในความหมายของ 
วิปสสนาดีข้ึน ท้ังในแงสาระสําคัญ 
{๑ที.ม.10/273/325; ม.มู.12/131/103; สติปฏฐาน 4 ภายใน  
อภิ.วิ.35/431-464/257-279 ดวย.}  
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ขอบเขตความกวางขวาง และความยืดหยุนในการปฏิบัติ ตลอดจนโอกาสท่ีจะฝกฝน 
ปฏิบัติ โดยสัมพันธกับการดาํเนินชีวิตของคนท่ัวไป วาเปนไปไดและมีประโยชนเพยีง 
ใด เปนตน อยางไรก็ตาม ในท่ีนี้ไมไดมุงศึกษาเร่ืองวิปสสนาโดยตรง คงมุงเพียงให 
เขาใจวิปสสนาเทาท่ีมองเหน็ไดจากสาระสําคัญของสติปฏฐานเทานั้น 
        สติปฏฐาน มีใจความโดยสังเขป คือ:- 
        1.        กายานุปสสนา การพิจารณากาย หรือตามดูรูทันกาย 
        1.1        อนาปานสติ คือ ไปในท่ีสงัด นั่งขัดสมาธิ ตั้งสติกําหนดลมหายใจเขา 
                        ออก โดยอาการตางๆ 
        1.2        กําหนดอิริยาบถ คือ เม่ือยืน เดิน นั่ง นอน หรือรางกายอยูในอาการ 
                        อยางไรๆ ก็รูชัดในอาการท่ีเปนอยูนัน้ๆ 
        1.3        สัมปชัญญะ คือ สรางสัมปชัญญะในการกระทําทุกอยาง และความ 
                        เคล่ือนไหวทุกอยาง เชน การกาวเดนิ การเหลียวมอง การเหยียดมือ  
                        นุงหมผา กิน ดื่ม เค้ียว ถายอุจจาระ ปสสาวะ การตื่น การหลับ การ 
                        พูด การนิ่ง เปนตน 
        1.4        ปฏิกูลมนสิการ คือ พิจารณารางกายของตนต้ังแตศีรษะจดปลายเทา  
                        ซ่ึงมีสวนประกอบท่ีไมสะอาดตางๆ มากมายมารวมๆ กนัอยูดวยกัน 
        1.5        ธาตุมนสิการ คือ พิจารณารางกายของตน โดยใหเหน็แยกประเภท 
                        เปนธาตุ 4 แตละอยาง 
        1.6        นวสีวถิกา คือ มองเห็นศพท่ีอยูในสภาพตางๆ กัน โดยระยะเวลา  
                        9 ระยะ ตั้งแตตายใหมๆ ไปจนถึงกระดกูผุ แลวในแตละกรณีนั้น ให 
                        ยอนมานึกถึงรางกายของตน วากจ็ะตองเปนเชนนัน้เหมือนกัน 
        2.        เวทนานุปสสนา การตามรูทันเวทนา คือ เม่ือเกิดความรูสึกสุขก็ดี ทุกขกด็ี  
                เฉยๆ ก็ดี ท้ังท่ี        เปนชนิดสามิส และนิรามิส ก็รูชัดตามท่ีเปนอยูในขณะ 
                นั้นๆ 
        3.        จิตตานุปสสนา การตามดูรูทันจิต คือ จิตของตนในขณะนั้นๆ เปนอยางไร  
                เชน มีราคะ ไมมีราคะ มีโทสะ ไมมีโทสะ มีโมหะ ไมมีโมหะ ฟุงซาน เปน 
                สมาธิ หลุดพน ยังไมหลุดพน        ฯลฯ ก็รูชัดตามท่ีมันเปนอยูในขณะนั้นๆ 
        4.        ธัมมานุปสสนา การตามดูรูทันธรรม คือ 
        4.1        [๑นิวรณ] คือ รูชัดในขณะนัน้ๆ วา นิวรณ 5 แตละอยางๆ มีอยูในใจ 
                ตนหรือไม ท่ียังไมเกิด เกิดข้ึนไดอยางไร ท่ีเกดิข้ึนแลว ละเสียได 



                อยางไร ท่ีละไดแลว ไมเกดิข้ึนอีกตอไป อยางไร รูชัดตามท่ีเปนไปอยู 
                ในขณะนัน้ๆ 
        4.2        ขันธ คือ กําหนดรูวาขันธ 5 แตละอยาง คืออะไร เกดิข้ึนไดอยางไร  
                ดับไปไดอยางไร 
{๑นวิรณ (ส่ิงท่ีกีดกั้นขัดขวางการทํางานของจิต) คือ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ  
(ความหดหูงวงเหงา) อุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุงซานกังวลใจ) วจิิกิจฉา (ความสงสัย 
แคลงใจ) ดเูพิม่เติมในตอน "สัมมาสมาธิ"}  
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        4.3        อายตะ คือ รูชัดในอายตนะภายในภายนอกแตละอยางๆ รูชัดใน 
                        สัญโญชนท่ีเกิดขึ้น เพราะอาศัยอายตนะน้ันๆ รูชัดวาสัญโญชนท่ียัง 
                        ไมเกิด เกิดข้ึนไดอยางไร ท่ีเกิดขึ้นแลวละเสียไดอยางไร ท่ีละไดแลว  
                        ไมเกิดข้ึนไดอีกตอไปอยางไร 
        4.4        [๑โพชฌงค] คือ รูชัดในขณะนั้นๆ วา โพชฌงค 7 แตละอยาง มีอยู 
                        ในใจตนหรือไม ท่ียังไมเกิด เกิดข้ึนไดอยางไร ท่ีเกิดข้ึนแลวเจริญเต็ม 
                        บริบูรณไดอยางไร 
        4.5        อริยสัจ คือ รูชัดอริยสัจ 4 แตละอยางตามความเปนจริง วาคืออะไร เปนอยางไร 
        ในตอนทายของทุกขอท่ีกลาวนี้ มีขอความอยางเดียวกันวา "ภิกษุพจิารณาเหน็ 
กายในกายภายใน (=ของตนเอง) อยูบาง พจิารณาเหน็กายในกายภายนอก  
(=ของคนอ่ืน) อยูบาง พิจารณาเหน็กายในกาย ท้ังภายในและภายนอกอยูบาง  
พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในกายอยูบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมส้ิน 
ไปในกายอยูบาง พิจารณาเหน็ธรรมคือความเกิดข้ึนและความเส่ือมส้ินไปในกายอยู 
บางก็แล เธอมีสติปรากฏชัดวา "กายมีอยู" เพียงพอเปนความรู และพอสําหรับระลึก 
เทานั้น แลเธอเปนอยูอยางไมอิงอาศัย [๒ไมยึดม่ันส่ิงใดๆ ในโลก"] สาระสําคัญของ 
สติปฏฐาน 
        จากใจความยอของสติปฏิฐานท่ีแสดงไวแลวนั้น จะเหน็วา สติปฏฐาน (รวมถึง 
วิปสสนาดวย) ไมใชหลักการท่ีจํากัดวาจะตองปลีกตัวหลบล้ีไปนั่งปฏิบัติอยูนอกสังคม  
หรือจําเพาะในกาลเวลาตอนใดตอนหน่ึง โดยเหตุนี้จึงมีปราชญหลายทานสนับสนุนให 
นํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวนัท่ัวไป 
        วาโดยสาระสําคัญ หลักสติปฏฐาน 4 บอกใหทราบวา ชีวิตของเราน้ี มีจุดท่ีควร 
ใชสติคอยกํากบัดูแลท้ังหมดเพียง 4 แหงเทานั้นเอง คือ รางกายและพฤตกิรรมของมัน  
1 เวทนาคือความรูสึกสุขทุกขตางๆ 1 ภาวะจิตท่ีเปนไปตางๆ 1 ความคิดนึกไตรตรอง  
1 ถาดําเนินชีวติโดยมีสติคุมครอง ณ จุดท้ังส่ีนี้แลว กจ็ะชวยใหเปนอยูอยางปลอดภยั  
ไรทุกข มีความสุขผองใส และเปนปฏิปทา นําไปสูความรูแจงอริยสัจธรรม 
        จากขอความในคําแสดงสติปฏฐานแตละขอขางตน จะเห็นวา ในเวลาปฏิบัตินั้น  
ไมใชใชสติเพยีงอยางเดียว แตมีธรรมขออ่ืนๆ ควบอยูดวย ธรรมท่ีไมบงถึงไวก็คือ 
สมาธิ ซ่ึงจะมีอยูดวยอยางนอยในข้ันออนๆ [๓พอใชสําหรับการนี้] สวนธรรมท่ีระบุไว 
ดวย ไดแก 
        1.        อาตาป = มีความเพียร (ไดแกองคมรรคขอ 6 คือสัมมาวายมะ ซ่ึงหมายถึง 



เพียรระวังและละความช่ัว กบัเพียรสรางและรักษาความดี) 
        2.        สัมปชาโน = มีสัมปชัญญะ (คือ ตัวปญญา) 
{๑โพชฌงค (องคแหงการตรัสรู) คือ สติ ธรรมวินัย ปติ ปสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา} 
{๒คําวา "กาย" เปล่ียนเปน เวทนา จิต และธรรม ตามแตกรณีนั้นๆ} 
{๓เรียกวาวิปสสนาสมาธิ อยูในระดับระหวางขณกิสมาธิ (สมาธิช่ัวขณะ) กับ 
อุปจารสมาธิ (สมาธิท่ีจวนจะแนวแน}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 872 
        3.        สติมา = มีสติ (หมายถึงตัวสตินี้เอง) 
        ขอนาสังเกตคือ สัมปชาโน ซ่ึงแปลวามีสัมปชัญญะ สัมปชัญญะนี้ จะเห็นไดวา  
เปนธรรมท่ีมักปรากฏควบคูกับสติ สัมปชัญญะก็คือปญญา ดังนั้น การฝกฝนในเร่ือง 
สตินี้จึงเปนสวนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาปญญาน่ันเอง สัมปชัญญะ หรือ ปญญา ก็ 
คือ ความรูความเขาใจตระหนักชัดในส่ิงท่ีสติกําหนดไวนั้น หรือการกระทําในกรณนีั้น 
วา มีความมุงหมายอยางไร ส่ิงท่ีทํานั้นเปนอยางไร ปฏิบัติตอมันอยางไร และไมเกดิ 
ความหลงหรือความเขาใจผิดใดๆ ข้ึนมาในกรณีนั้นๆ 
        ขอความตอไปท่ีวา "กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได" แสดงถึงทาทีท่ีเปน 
ผลจากการมีสติสัมปชัญญะวา เปนกลาง เปนอิสระ ไมถูกกิเลสผูกพัน ท้ังในแงตดิใจ 
อยากได และขัดเคืองเสียใจในกรณีนั้นๆ 
        ขอความตอทายเหมือนๆ กันของทุกขอท่ีวา มองเหน็ความเกดิความเส่ือมส้ินไป 
นั้น แสดงถึงการพิจารณาเขาใจตามหลักไตรลักษณ จากน้ัน จึงมีทัศนคติท่ีเปนผลเกิด 
ข้ึน คือการมองและรูสึกตอส่ิงเหลานั้น ตามภาวะของมันเอง เชนท่ีวา "กายมีอยู"  
เปนตน กห็มายถึงรับรูความจริงของส่ิงนั้นตามท่ีเปนอยางนั้นของมันเอง โดยไมเอา 
ความรูสึกสมมติและยดึม่ันตางๆ เขาไปสวมใสใหมัน วาเปนคน เปนตัวตน เปนเขา  
เปนเรา หรือกายของเรา เปนตน ทาทีอยางนี้จึงเปนทาทีของความเปนอิสระ ไมอิง 
อาศัย คือไมข้ึนตอส่ิงนั้นส่ิงนี้ ท่ีเปนปจจัยภายนอก และไมยึดม่ันส่ิงตางๆ ในโลกดวย 
ตัณหาอุปาทาน 
        เพื่อใหมองเหน็เนื้อความชัดเจนยิ่งข้ึน ขอยกคําบาลีท่ีสําคัญมาแปลและแสดง 
ความหมายไวโดยยอ ดังนี ้
        กาเย กายานุปสสี แปลวา พิจารณาเห็นกายในกาย คือมองเห็นในกายวา 
เปนกาย มองเห็นกายตามสภาวะซ่ึงเปนท่ีประชุมหรือประกอบกันเขาแหงสวนประกอบ 
คืออวัยวะนอยใหญตางๆ ไมใชมองเห็นกายเปนเขาเปนเรา เปนนายนัน่นางนี่ เปน 
ของฉัน ของคนน้ันคนนี้ หรือเห็นชายนั้นหญิงนี้ ในผมในขนในหนาตาเปนตน  
หมายความวาเห็นตรงตามความจริง ตรงตามสภาวะ ใหส่ิงท่ีดูตรงกันกับส่ิงท่ีเห็น คือ 
ดูกาย ก็เหน็กาย ไมใชดูกาย ไพลไปเหน็นาย ก.บาง ดกูายไพลไปเหน็คนชังบาง ดูกาย 
ไพลเห็นเปนของชอบอยากชมบาง เปนตน เขาคติคําของโบราณาจารยวา "ส่ิงท่ีดูมอง 
ไมเห็น ไพลไปเห็นส่ิงท่ีไมไดด,ู เม่ือไมเห็น กห็ลงติดกับ [๑เม่ือติดอยู ก็พนไปไมได"] 
        อาตาป สมฺปชาโน สติมา แปลวา มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ไดแกมี 
สัมมาวายามะ สัมมา- 



{๑ที.อ.2/472; ม.อ.1/333; วิภงฺค.อ.284; ขอความวา "กายในกาย" นี้ อรรถกถา 
อธิบายไวถึง 4-5 นัย โดยเฉพาะช้ีถึงความมุงหมาย เชนใหกําหนดโดยไมสับสนกัน  
คือ ตามดูกายในกาย ไมใชตามดูเวทนา หรือจิต หรือธรรม ในกาย อีกอยางหนึ่งวา  
ตามดูกายสวนยอยในกายสวนใหญ คือตามดูกายแตละสวนๆ ในกายท่ีมีสวนรวมนัน้  
เปนการแยกออกดูไปทีละอยาง จนมองเหน็วากายท้ังหมดนั้นไมมีอะไรนอกจากเปนท่ี 
รวมของสวนประกอบยอยๆ ลงไป ไมมีนาย ก. นาง ข. เปนตน เปนการวิเคราะห 
หนวยรวมออกหรือคล่ีคลายความเปนกลุมกอน เหมือนกบัลอกใบกลวยและกาบกลวย 
ออกจากตนกลวยจนไมเหน็มีตนกลวย ดังนี้เปนตน (เวทนาในเวทนา จติในจิต ธรรม 
ในธรรม ก็พึงเขาใจทํานองเดยีวกัน)}  
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ทิฏฐิ และสัมมาสติ ซ่ึงเปนองคมรรคประจํา 3 ขอ ท่ีตองใชควบไปดวยกันเสมอในการ 
เจริญองคมรรค [๑ท้ังหลายทุกขอ] ความเพียรคอยหนุนเราจิต ไมใหยอทอหดหูไมให 
รีรอลาหรือถอยหลัง จึงไมเปดชองใหกุศลธรรมเกิดข้ึน แตเปนแรงเรงใหจิตเดินรุด 
หนาไป หนุนใหกุศลธรรมตางๆ เจริญยิ่งข้ึน สัมปชัญญะ คือตัวปญญาท่ีพิจารณาและ 
รูเทาทันอารมณท่ีสติกําหนดทําใหไมหลงใหลไปได และเขาใจถูกตองตามสภาวะท่ีเปน 
จริง สติคือตัวกําหนดจับอารมณไว ทําใหตามทันทุกขณะไมลืมเลือนเลอะพลาดสับสน 
        วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส แปลวา กําจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได  
หมายความวา เม่ือปฏิบัติเชนนี้ จิตใจก็จะปลอดโปรงเบิกบาน ไมมีท้ังความติดใจ 
อยากไดและความขัดใจเสียใจ เขามาครอบงํารบกวน 
        อตฺถิ กาโยติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏฐิตา โหติ ยาวเทว ญาณมตฺตาย ปฏิสฺสตินตฺ 
ตาย แปลวา เธอมีสติปรากฏชัดวา "กายมีอยู"เพยีงเพื่อเปนความรู และพอสําหรับ 
ระลึกเทานั้น คือมีสติกําหนดชัดเจนตรงความจริงวา มีแตกาย ไมใชสัตว บุคคล หญิง 
ชาย ตัวตน ของตน ของเขา ของใคร เปนตน ท้ังนี้ เพยีงเพื่อเปนความรูและสําหรับใช 
ระลึก คือเพ่ือเจริญสติสัมปชัญญะ หรือเพ่ือใหสติปญญาเจริญเพิ่มพูน มิใชเพื่อจะคิด 
ฟุงเฟอละเมอฝน ปรุงแตงฟามเฝอไป แมในเวทนา จิต และธรรม ก็พึงเขาใจอยาง 
เดียวกันนี ้
        อนิสฺสิโต จ วิหรติ แปลวา และเธอเปนอยูไมอิงอาศัย คือมีจิตใจเปนอิสระ ไม 
ข้ึนตอส่ิงใด ไมตองเอาใจไปฝากไวกับส่ิงนัน้ส่ิงนี้ บุคคลนั้นบุคคลนี้เปนตน วาตามหลัก 
คือไมตองเอาตัณหาและทิฏฐิเปนท่ีอิงอาศัย หรือไมตองข้ึนตอตัณหาและทิฏฐินั้น เชน  
เม่ือรับรูประสบการณตางๆ ก็รับรูโดยตรงตามท่ีส่ิงนั้นๆ เปนอยู ไมตองอาศัยตัณหา 
และทิฏฐิมาชวยวาดภาพระบายสีเสริมแตงและกลอมใหเคล้ิมไปตางๆ โดยฝากความ 
คิดนึกจนิตนาการและสุขทุกขไวกับตัณหาและทิฏฐินั้น เปนตน 
        น จ กิฺจ ิโลเก อุปาทิยติ แปลวา อีกท้ังไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก คือไมยึดติดถือ 
ม่ันส่ิงใดๆ ไมวาจะเปนรูป หรือเวทนา หรือสัญญา หรือสังขาร หรือวิญญาณ วาเปน 
อัตตา หรือ อัตตนียา เชนวาเปนตัวตน เปนของตน เปนตน 
        อชฺฌตฺต วา... พหิทฺธา วา... แปลวา...ภายในบาง...ภายนอกบาง ขอความนี้  
อาจารยหลายทานอธิบายกนัไปตางๆ แตมติของอรรถกถามีท้ังหลายลงกันวา ภายใน  
หมายถึง ของตนเอง ภายนอกหมายถึง [๒ของผูอ่ืน] และมตินี้สอดคลองกับบาลีแหง 
พระอภิธรรมปฎก ซ่ึงขยายความไวชัดแจง เชนวา "ภิกษตุามเห็นจติในจิต ภายนอก  
อยูอยางไร ? ในขอนี้ ภกิษุ เม่ือจิตของผูนั้นมีราคะก็รูชัดวา จิตของ 



[๓ผูนั้นมีราคะ ฯลฯ"] บางทานอาจสงสัยวา ควรหรือท่ีจะเท่ียวสอดแทรกตามสืบดู 
ความเปนไปในกายใจ 
{๑ตรงกับหลักในมหาจัดตตารีสกสูตร, ม.อุ.14/258-278/181-6 ซ่ึงเคยอางแลว;  
สวนความท่ีวา อาตาป=สัมมาวายามะ เปนตน ดู อภิ.วิ.35/437-9/259-260;  
ฯลฯ} 
{๒เชน ที.อ.2/498; ม.อ.1/385; วิภงฺค.อ.283, 286} 
{๓เชน อภิ.วิ.35/445-7/263-5; พึงสังเกตวา บางทีแสดงการรูจิตบุคคลอ่ืนดวย 
เจโตปริยญาณ ก็มีขอความบรรยายอาการของจิต ตรงกับกรณีนีใ้นสติปฏฐาน  
(เชน ที.สี.9/135/105)}  
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ของคนอ่ืน และจะรูตามเปนจริงไดอยางไร เร่ืองนี้ขอใหเขาใจเพียงงายๆ วา ทานมุงให 
เราใชสติกับส่ิงท้ังหลายทุกอยางท่ีเราเขาไปเกี่ยวของ และกําหนดรูเพียงแคท่ีมันเปน  
เปนการแนนอนวา ในชีวิตประจําวนั เราจะตองเกี่ยวของกับคนอ่ืนๆ เม่ือเราเก่ียวของ 
กับเขา ก็พึงเกีย่วของโดยมีสติ รูเขาตามท่ีเขาเปนและตามท่ีประจักษแกเราเทานั้น คือ 
รูตรงไปตรงมาแคท่ีรูเห็นเกีย่วของแคไหนก็แคนัน้ (ถามีญาณหยั่งรูจติใจของเขา กรู็ 
ตรงไปตรงมาเทาท่ีญาณน้ันรู ถาไมมีญาณ ก็ไมตองไปสอดรู) จะไดไมคิดปรุงแตง 
วุนวายไปเก่ียวกับคนอ่ืนๆ ทําใหเกดิราคะบาง โทสะบาง เปนตน ถาไมรูหรือไมได 
เกี่ยวของ ก็แลวไป มิไดหมายความวา จะใหคอบสืบสอดตามดูพฤติการณทางกายใจ 
ของผูอ่ืนแตประการใด 
        อาจพูดสรุปไดแนวหนึง่วา การเจริญสติปฏฐาน คือการเปนอยูดวย 
สติสัมปชัญญะซ่ึงทําใหภาพตัวตนท่ีจติอวชิชาปนแตงไมมีชองท่ีจะแทรกตัวเขามาใน 
ความคิดแลวกอปญหาข้ึนไดเลย 
        การปฏิบัติตามแนวสติปฏฐานนี้ นักศึกษาฝายตะวนัตกบางทานนําไปเปรียบ 
เทียบกับวิธีการแบบจิตวเิคราะหของจิตแพทย (Psychiatrist) สมัยปจจบัุน และ 
ประเมินคุณคาวาสติปฏฐานไดผลดีกวา และใชประโยชนไดกวางขวางกวา เพราะ 
ทุกคนสามารถปฏิบัติไดเอง และใชในยาปรกติเพื่อความมีสุขภาพจิต [๑ท่ีดีไดดวย] 
อยางไรก็ตามในท่ีนี้จะไมวจิารณความเห็นนั้น แตจะขอสรุปสาระสําคัญของการเจริญ 
สติปฏฐานตามแนวความคิดเห็นแบบใหมคร้ังหนึ่ง ดังน้ี 
ก.  กระบวนการปฏิบัติ 
        1.        องคประกอบหรือส่ิงท่ีรวมอยูในกระบวนการปฏิบัตินี้ มี 2 ฝาย คือ ฝายท่ีทํา  
(ตัวการท่ีคอยกําหนดหรือคอยสังเกตเพงพิจารณา) กับฝายท่ีถูกทํา (ส่ิงท่ีถูกกําหนด 
หรือถูกสังเกตเพงพิจารณา) 
        2.        องคประกอบฝายท่ีถูกทําหรือถูกกําหนดเพงพิจารณา ก็คือส่ิงธรรมดาสามัญ 
ท่ีมีอยูกับตัวของทุกคนนั่นเอง เชน รางกาย การเคล่ือนไหวของรางกาย ความรูสึกนกึ 
คิดตางๆ เฉพาะท่ีเปนปจจุบัน คือท่ีกําลังเกดิข้ึน เปนไปอยูในขณะนั้นๆ เทานั้น 
        3.        องคประกอบฝายท่ีทํา คือ คอยกําหนดคอยเพงพิจารณา เปนตัวการหลัก 
ของสติปฏฐาน ไดแกสติ กบั สัมปชัญญะ สติ เปนตัวเกาะจับส่ิงท่ีจะพจิารณาเอาไว  
สัมปชัญญะ เปนตัวปญญา ตระหนกัรูส่ิงหรืออาการที่ถูกพิจารณานั้นวา คืออะไร มี 
ความมุงหมายอยางไร เชน เม่ือกําหนดพิจารณาการเคล่ือนไหวของรางกาย เชน  
การเดิน ก็รูตัววาเดินทําไม เพื่อไปไหน เปนตน และเขาใจส่ิงนั้นหรือการกระทํานั้น 



ตามความเปนจริงโดยไมเอาความรูสึกเปนตนของตนเขาเคลือบ 
        มีขอควรระวังท่ีควรย้ําไวเกีย่วกับความเขาใจผิดท่ีอาจเปนเหตุใหปฏิบัติ 
ผิดพลาดเสียผลได กลาวคือ บางคนเขาใจความหมายของคําแปลสติท่ีวาระลึกไดและ 
สัมปชัญญะท่ีวารูตัว ผิดพลาดไป โดยเอาสติมากําหนดนกึถึงตนเองและรูสึกตัววา  
ฉันกําลังทําน่ันทํานี่ กลายเปนการสรางภาพตัวตนข้ึนมา แลวจิตก ็
{๑ดู N.P. Jacobson,. Buddhism :the Religion of Analysis (Carbondale, Illinois :  
Southern Illinois University Press, 1970), pp. 93-123 เปนตน}  
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ไปจดจออยูกบัภาพตัวตนอันนั้น เกิดความเกร็งตัวข้ึนมา หรืออยางนอยจิตกไ็มไดอยู 
ท่ีงาน ทําใหงานท่ีกําลังทําน้ัน แทนท่ีจะไดผลดี ก็กลับกลายเปนเสียไป สําหรับคนท่ี 
เขาใจผิดเชนนัน้ พึงมองความหมายของสติในแงวา การนึกไว การคุมจิตไวกับอารมณ  
การคุมจิตไวกบักิจท่ีกําลังกระทํา หรือคุมจติไวในกระแสของการทํากิจ และมอง 
ความหมายของสัมปชัญญะในแงวาการรูชัดส่ิงท่ีนึกไวหรือรูชัดส่ิงท่ีกําลังกระทํา  
กลาวคือ มิใชเอาสติมากําหนดตัวตน (วาฉันทํานั่นทํานี)่ ใหนกึถึงงาน (ส่ิงท่ีทํา) ไมใช 
นึกถึงตัว (ผูทํา) ใหสติตามกําหนดอยูกับส่ิงท่ีกําลังกระทําหรือกําลังเปนไป จนไมมี 
โอกาสนึกถึงตัวเอง หรือตัวผูทําเลย คือใจอยูกับส่ิงท่ีทํานัน้ จนกระท่ังความรูสึกวา 
ตัวฉันหรือความรูสึกตอตัวผูทําไมมีโอกาสเกิดข้ึนไดเลย 
        4.        อาการที่กําหนดเพงพิจารณานัน้ มีสาระสําคัญอยูท่ี ไมรูเหน็ตามท่ีมันเปน 
ในขณะน้ัน คือ ดู-เห็น-เขาใจ วาอะไร กําลังเปนไปอยางไร ปรากฏผลอยางไร เขา 
เผชิญหนา รับรู พิจารณา เขาใจตามดูมันไปใหทันทุกยางขณะเทานั้น ไมสรางปฏิกิริยา 
ใดๆ ข้ึนในใจ ไมมีการคิดกําหนดคา ไมมีการคิดวิจารณ ไมมีการวินจิฉัยวา ดีช่ัว  
ถูกผิด เปนตน ไมใสความรูสึก ความโนมเอียงในใจ ความยึดม่ันตางๆ ลงไปวา ถูกใจ  
ไมถูกใจ ชอบ ไมชอบ เปนตน เพียงเห็นเขาใจตามท่ีมันเปน ของส่ิงนั้น อาการนั้น  
แงนั้นๆ เองโดยเฉพาะ ไมสรางความคิดผนวกวา ของเรา ของเขา ตัวเรา ตัวเขา  
นาย ก.นาย ข. เปนตน เชน พจิารณาเวทนาในใจของตนเอง ขณะน้ัน มีทุกขเกิดข้ึน ก็รู 
วาทุกขเกิดข้ึน ทุกขนั้นเกิดข้ึนอยางไร กําลังจะหมดส้ินไปอยางไร หรือพิจารณา 
ธรรมารมณ เชน มีความกังวลใจเกิดข้ึน เกดิความกลุมใจข้ึน ก็จับเอาความกลุมหรือ 
กังวลใจนั้นข้ึนมาพิจารณาวา มันเกิดข้ึนอยางไร เปนมาอยางไร หรือเวลาเกิดความ 
โกรธพอนึกไดรูตัววาโกรธ ความโกรธก็หยุดหายไป จับเอาความโกรธน้ันข้ึนมา 
พิจารณาคุณโทษ เหตุเกิดและอาการที่มันหายไป เปนตน กลายเปนสนุกไปกับการ 
ศึกษาพิจารณาวิเคราะหทุกขของตน และทุกขนั้นจะไมมีพิษสงอะไรแกตัวผูพิจารณา 
เลย เพราะเปนแตตัวทุกขเองลวนๆ ท่ีกําลังเกิดข้ึน กําลังดบัไป ไมมีทุกขของฉัน  
ฉันเปนทุกข ฯลฯ แมแตความดี ความช่ัวใดๆ ก็ตามท่ีมีอยู หรือปรากฏข้ึนในจิตใจ 
ขณะน้ันๆ ก็เขาเผชิญหนามัน ไมยอมเล่ียงหนี เขารับรูตามดูมันตามท่ีมันเปนไป ตั้งแต 
มันปรากฏตัวข้ึน จนมันหมดไปเอง แลวกต็ามดูส่ิงอ่ืนตอไป เหมือนดคูนเลนละคร หรือ 
ดุจเปนคนขางนอกมองเขามาดูเหตุการณท่ีกําลังเกิดข้ึน เปนทาทีท่ีเปรียบไดกับแพทย 
ท่ีกําลังชําแหละตรวจดูศพหรือนักวิทยาศาสตรท่ีกําลังสังเกตดวูัตถุท่ีตนกําลังศึกษา  
ไมใชทาทีแบบผูพิพากษาทีก่ําลังพิจารณาคดี ระหวางโจทกกับจําเลย เปนการดูเห็น 



แบบสภาววิสัย (objective) ไมใชสกวิสัย (subjective) 
        อาการที่เปนอยูโดยมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาเชนนี้ มีลักษณะสําคัญอยางหนึ่ง 
ท่ีเรียกวา เปนอยูในปจจุบัน หรือมีชีวิตอยูในขณะปจจุบัน กลาวคือสติกาํหนดตามทนั 
ส่ิงท่ีกําลังเกิดข้ึน เปนไปอยูหรือกระทําอยูในขณะน้ันๆ แตละขณะๆ ไมปลอยใหคลาด 
กันไป ไมตดิของคางคาหรือออยอ่ิงอยูกับอารมณท่ีผานลวงไปแลว ไมลอยควางไป 
ขางหนาเลยไปหาส่ิงท่ียังไมมาและยังไมมี ไมเล่ือนไหลถอยลงสูอดีตไมเล่ือนลอยไปใน 
อนาคต หากจะพิจารณาเร่ือองราวในอดีต หรือส่ิงท่ีพึงจดัทําในอนาคต ก็เอาสติกําหนด  
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จับส่ิงนั้นมาใหปญญาพิจารณาอยางมีความมุงหมาย ทําใหเร่ืองนัน้ๆ กลายเปนอารมณ 
ปจจุบันของจติไมมีอาการเควงควางเล่ือนลอยละหอยเพอของความเปนอดีต หรือ 
อนาคต การเปนอยูในขณะปจจุบันเชน นี้กคื็อการไมตกเปนทาสของตัณหา ไมถูก 
ตัณหาลอไวหรือชักจูงไปนัน่เอง แตเปนการเปนอยูดวยปญญา ทําใหพนจากอาการ 
ตางๆ  ของความทุกข เชน ความเศราซึมเสียดาย ความรอนใจกลุมกังวลเปนตน และ 
ทําใหเกดิความรู พรอมท้ังความปลอดโปรงผองใสเบาสบายของจิต 
ข.  ผลของการปฏิบัติ 
        1.        ในแงของความบริสุทธ์ิ เม่ือสติจับอยูกับส่ิงท่ีตองการกําหนดอยางเดียว และ 
สัมปชัญญะรูเขาใจส่ิงนั้นตามท่ีมันเปน ยอมเปนการควบคุมกระแสการรับรูและความ 
คิดไวใหบริสุทธ์ิ ไมมีชองท่ีกิเลสตางๆ จะเกิดข้ึนได และในเม่ือวิเคราะหมองเห็นส่ิง 
เหลานั้น เพียงแคตาท่ีมันเปน ไมใสความรูสึก ไมสรางความคํานึง ตามความโนมเอียง 
และความใฝใจตางๆ ท่ีเปนสกวิสัย (subjective) ลงไป กย็อมไมมีความยึดม่ันถือม่ัน 
ตางๆ ไมมีชองท่ีกิเลสทั้งหลายเชนความโกรธจะเกดิข้ึนได เปนวิธีกําจดัอาสวะเกาและ 
ปองกันอาสวะใหมไมใหเกดิข้ึน 
        2.        ในแงของความเปนอิสระ เม่ือมีสภาพจิตท่ีบริสุทธ์ิอยางในขอ 1. แลว ก็ยอม 
มีความเปนอิสระดวย โดยจะไมหวัน่ไหวไปตามอารมณตางๆ ท่ีเขามากระทบ เพราะ 
อารมณเหลานีถู้กใชเปนวัตถุสําหรับศึกษาพิจารณาแบบสภาววิสัย (objective) ไปหมด  
เม่ือไมถูกแปลความหมายตามอํานาจอาสวะท่ีเปนสกวิสัย (subjective) ส่ิงเหลานั้นก ็
ไมมีอิทธิพลตอความสกวิสัยแกบุคคลนั้น และพฤติกรรมตางๆ ของเขา จะหลุดพนจาก 
การถูกบังคับดวยกิเลสท่ีเปนแรงขับ หรือแรงจูงใจไรสํานึกตางๆ (unconscious drives  
หรือ unconscious motivations) เขาจะเปนอยูอยางท่ีเรียกวา ไมอิงอาศัย (คือ ไมตอง 
ข้ึนตอตัณหาและทิฏฐิ) ไมยดึม่ันส่ิงใดในโลก 
        3.        ในแงของปญญา เม่ืออยูในกระบวนการทํางานของจิตเชนนี้ ปญญายอมทํา 
หนาท่ีไดผลดท่ีีสุด เพราะจะไมถูกเคลือบหรือหันเหไปดวยความรูสึก ความเอนเอียง  
และอคติตางๆ ทําใหรูเหน็ไดตาท่ีมันเปน คือ รูตามความจริง 
        4.        ในแงความพนทุกข เม่ือจิตอยูในภาวะต่ืนตวั เขาใจส่ิงตางๆ ตามท่ีมันเปน  
และคอยรักษาทาทีของจิตอยูไดเชนนี ้ความรูสึกเอนเอียงในทางบวกหรือลบตอส่ิง 
นั้นๆ ท่ีมิใชเปนไปโดยเหตุผลบริสุทธ์ิ ยอมเกิดข้ึนไมได จึงไมมีท้ังความรูสึกในดาน 
กระหายอยาก (อภิชฌา) และความขัดเคืองกระทบใจ (โทมนัส) ปราศจากอาการ 
กระวนกระวาย (anxiety) ตางๆ เปนภาวะจิตท่ีเรียกวาพนทุกข มีความโปรงเบา  



ผอนคลาย สงบ เปนตัวของตัวเอง 
        ผลท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ ความจริงก็สัมพันธอันเดยีวกนั เปนแตแยกกลาวในแง 
ตางๆ เม่ือสรุปตามแนวปฏิจจสมุปบาทและไตรลักษณ กไ็ดความวา เดมิมนุษยไมรูวา 
ตัวตนท่ีตนยึดถือไว ไมมีจริงเปนเพยีงกระแสของรูปธรรมนามธรรมสวนยอยจํานวน 
มากมาย ท่ีสัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจยัสืบตอกัน กําลังเกิดข้ึนและเสื่อมสลาย 
เปล่ียนแปลงไปอยูตลอดเวลา เม่ือไมรูเชนนี้ จึงยดึถือเอาความรูสึก  
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นึกคิด ความปรารถนา ความเคยชิน ทัศนคติ ความเช่ือถือ ความเหน็ การรับรู  
เปนตน ในขณะน้ันๆ วาเปนตัวตนของตน แลวตัวตนน้ันก็เปล่ียนแปลงเร่ือยไป รูสึกวา 
ฉันเปนนั่น ฉันเปนนี่ ฉันรูสึกอยางนัน้ ฉันรูสึกอยางนี้ ฯลฯ การรูสึกวาตัวฉันเปนอยาง 
นั้นอยางนี้ ก็คือการถูกความรูสึกนึกคิด เปนตน ท่ีเปนนามธรรมสวนยอยในขณะนั้นๆ  
หลอกเอานั่นเอง เม่ืออยูในภาวะถูกหลอกเชนนั้น ก็คือการตั้งตนความคิดท่ีผิดพลาด  
จึงถูกชักจูงบังคับใหคิดเห็นรูสึกและทําการตางๆ ไปตามอํานาจของส่ิงท่ีตนยึดวาเปน 
ตัวตนของตนในขณะน้ันๆ คร้ันมาปฏิบัติตามหลักสติปฏฐานแลว ก็มองเห็นรูป 
ธรรมนามธรรมแตละอยางท่ีเปนสวนประกอบของกระแสนั้นกําลังเกิดดับอยูตาม 
สภาวะของมัน เม่ือวิเคราะหสวนประกอบตางๆ ในกระแสแยกแยะออกมองเห็น 
กระจายออกไปเปนสวนๆ เปนขณะๆ มองเห็นอาการท่ีดําเนินสืบตอกันเปนกระบวน 
การแลว ยอมไมถูกหลอกใหยึดถือเอาส่ิงนัน้ๆ เปนตัวของตน และส่ิงเหลานั้นกห็มด 
อํานาจบังคับใหบุคคลอยูในบงการของมัน ถาการมองเหน็นี้เปนไปอยางลึกซ้ึงแจมชัด 
เต็มท่ี ก็เปนภาวะท่ีเรียกวาความหลุดพน ทําใหจิตต้ังตนดําเนินในรูปแบบใหม เปน 
กระแสที่บริสุทธ์ิโปรงเบา เปนอิสระไมมีความเอนเอียงยึดติดเล่ือนปมตางๆ ในภายใน  
เกิดเปนบุคลิกภาพใหม กลาวอีกนยัหนึ่งวาเปนสภาพของจิตท่ีมีสุขภาพสมบูรณ ดุจ 
รางกายท่ีเรียกวามีสุขภาพสมบูรณ เพราะองคอวัยวะทุกสวนปฏิบัติหนาท่ีไดคลองเต็มท่ี 
ตามปรกติของมันในเม่ือไมมีโรคเปนขอบกพรองอยูเลย โดยนัยนีก้ารปฏิบัติตามหลัก 
สติปฏฐานจึงเปนวิธีการชําระลางอาการเปนโรคตางๆ ท่ีมีในจิต กําจัดส่ิงท่ีเปนเง่ือนปม 
เปนอุปสรรคถวงขัดขวางการทํางานของจิตใหหมดไป ทําใหปลอดโปรงพรอมท่ีจะ 
ดํารงชีวิตอยู เผชิญและจัดการกับส่ิงท้ังหลายในโลกดวยความเขมแข็งและสดช่ืนตอไป 
        เร่ืองนี้อาจสรุปดวยพุทธพจนดังตอไปน้ี 
        "ภิกษุท้ังหลาย โรคมีอยู 2 ชนิดดังนี้ คือ โรคทางกาย 1 โรคทางใจ 1 สัตว 
ท้ังหลายท่ียนืยันไดวาตนไมมีโรคทางกายเลยตลอดเวลาทั้งป ก็มีปรากฏอยู ผูท่ียืนยนั 
ไดวาตนไมมีโรคทางกายเลยตลอดเวลา 2 ป..3 ป...4 ป... 5 ป...10 ป...20 ป... 
30 ป...40 ป...50 ป...100 ป ก็มีปรากฏอยู แตสัตวท่ียนืยนัไดวา ตนไมเปนโรค 
ทางใจเลย แมช่ัวเวลาเพียงครูหนึ่งนั้น หาไดยากในโลก ยกเวนแตพระขีณาสพ  
(ผูส้ินอาสวะแลว) [๑ท้ังหลาย"] 
        พระสารีบุตร "แนะทานคฤหบดี อินทรียของทานผองใสนัก สีหนาของทานก ็
บริสุทธ์ิเปลงปล่ังวันนี้ ทานไดฟงธรรมีกถาในท่ีเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา 
แลวหรือ ?" 



        คฤหบดีกลุบิดา "พระคุณเจาผูเจริญ ไฉนจะไมเปนเชนนี้เลา วนันี้ พระผูมี- 
พระภาคเจา ทรงหล่ังน้ําอมฤตรดขาพเจาแลวดวยธรรมีกถา" 
        พระสารีบุตร "พระผูมีพระภาคเจา ทรงหล่ังอมฤตรดทานดวยธรรมมีกถา 
อยางไร ?" 
        คฤหบดี "พระคุณเจาผูเจริญ ขาพเจาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายอภิวาท 
นั่ง ณ ท่ีควรสวนหนึ่งแลว ไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขาพระองคชราแลว เปน 
คนแกเฒา ลวงกาลผานวัยมานานรางกาย 
{๑องฺ.จตุกฺก.21/157/191}  
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ก็มีโรคเรารุม เจ็บปวยอยูเนืองๆ อนึ่งเลา ขาพระองคมิได (มีโอกาส) เห็นพระผูมี 
พระภาคและพระภกิษุท้ังหลาย ผูชวยใหเจริญใจอยูเปนนิตย ขอพระผูมีพระภาคได 
โปรดประทานโอวาทส่ังสอนขาพระองคในขอธรรมท่ีจะเปนไปเพื่อประโยชน เพือ่ 
ความสุขแกขาพระองคช่ัวกาลนาน" 
        พระพุทธเจา "ถูกแลว ทานคฤหบดี เปนเชนนัน้ อันรางกายนี้ ยอมมีโรครุมเรา  
ดุจดังวาฟองไขซ่ึงผิวเปลือกหอหุมไว ก็ผูใดท่ีบริหารรางกายนี้อยู จะยนืยันวาตนไมมี 
โรคเลย แมช่ัวครูหนึ่งจะมีอะไรเลา นอกจากความเขลา เพราะเหตุฉะนัน้แล ทาน 
คฤหบดี ทานพึงสําเหนยีกไววา "ถึงกายของเราจะมีโรครุมเรา แตใจของเราจักไมมี 
โรครุมเราเลย" พระคุณเจาผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงหล่ังอมฤตรดขาพเจา ดวย 
ธรรมีกถา [๑ดั่งนี้แล] 
เหตุใดสติท่ีตามทันขณะปจจบัุนจึงเปนหลักสําคัญของวิปสสนา ? 
        กิจกรรมสามัญท่ีสุดของทุกๆ คน ซ่ึงเปนไปอยูตลอดเวลาในชีวิตประจําวนั ก็คือ  
การรับรูอารมณตางๆ ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ เม่ือมีการรับรู ก็มีความรูสึก 
พรอมไปดวย คือ สุขสบายบาง ทุกขระคายเจ็บปวด ไมสบายบาง เฉยๆ บาง เม่ือมี 
ความรูสึกสุขทุกข ก็มีปฏิกิริยาเกิดข้ึนในใจดวย คือ ถาสุขสบายท่ีสิงใด ก็ชอบใจติดใจ 
ส่ิงนั้น ถาไมสบายไดทุกขท่ีส่ิงใด ก็ขัดใจไมชอบส่ิงนั้น เม่ือชอบก็อยากรับรูอีก อยาก 
เสพซํ้า หรืออยากได อยากเอา เม่ือไมชอบ ก็เล่ียงหนี หรืออยากกําจดั อยากทําลาย 
กระบวนการนี้ดําเนนิไปตลอดเวลา มีท้ังท่ีแผวเบา ผานไปโดยไมไดสังเกต และท่ี 
แรงเขม สังเกตไดเดนชัด มีผลตอจิตใจอยางชัดเจนและสืบเนื่องไปนาน สวนใด 
แรงเขมหรือสะดุดชัด ก็มักชกัใหมีความคดิปรุงแตงยดืเยื้อเยิน่เยอออกไป ถาไมส้ินสุด 
ท่ีในใจ ก็ผลักดันใหแสดงออกมาเปนการพูด การกระทําตางๆ ท้ังนอยและใหญ ชีวิต 
ของบุคคล บทบาทของเขาในโลก และการกระทําตอกันระหวางมนุษย ยอมสืบเนื่อง 
ออกมาจากกระบวนธรรมนอยๆ ท่ีเปนไปในชีวิตแตละขณะๆ นี้เปนสําคัญ 
        ในทางปญญา การปลอยจิตใจใหเปนไปตามกระบวนธรรมขางตนนั้น คือ  
เม่ือรับรูแลวรูสึกสบายก็ชอบใจ ติดใจ เม่ือรับรูแลว รูสึกทุกข ไมสบาย ก็ขัดใจ  
ไมชอบใจ ขอนี้จะเปนเคร่ืองกีดกั้นปดบังทําใหไมรูไมเขาใจไมมองเห็นส่ิงท้ังหลาย 
ตามเปนจริงหรือตามสภาวะที่แทของมัน ท้ังนี้เพราะจิตใจท่ีเปนไปเชนนั้น จะมีสภาพ 
ตอไปนี ้
        -        ของอยูท่ีความชอบใจ หรือความขัดใจ ตกอยูในอํานาจของความติดใจ  
หรือขัดใจนั้น ถูกความชอบใจหรือไมชอบใจน้ันเคลือบคลุม ทําใหมองเห็นเอนอียงไป 



อยางใดอยางหน่ึง ไมตรงตามท่ีมันเปนจริง 
        -        ตกลงไปในอดีตหรืออนาคต กลาวคือ เม่ือคนรับรูแลว เกิดความชอบใจหรือ 
ไมชอบใจ จิตของเขาจะของหรือขัดอยู ณ สวนหรือจดุหรือแง ท่ีชอบใจหรือไมชอบใจ 
ของอารมณนัน้ และจับเอาภาพของอารมณนั้น ณ จุดหรือสวนหรือแงท่ีชอบใจหรือ 
ไมชอบใจนัน้ เก็บเอาไปทะนุถนอมคิดปรุงแตงตลอด 
{๑ส.ข.17/2/2}  
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จนฝนฟามตอไป การของอยูท่ีสวนใดก็ตามซ่ึงชอบใจหรือไมชอบใจและการจับอยูกบั 
ภาพของส่ิงนัน้ซ่ึงปรากฏอยูในใจของตนคือการเล่ือนไหลลงสูอดีต การติดปรุงแตง 
ตอไปเกี่ยวกับส่ิงนั้น คือการเลื่อนลอยไปในอนาคต ความรูความเขาใจของเขาเก่ียวกบั 
ส่ิงนั้น ก็คือคือภาพของส่ิงนัน้ ณ จดุหรือตอนท่ีชอบใจหรือไมชอบใจหรือซ่ึงเขาไดคิด 
ปรุงแตงตอไปแลว ไมใชส่ิงนั้นตามท่ีมันเปนของมันเองในขณะน้ันๆ 
        -        ตกอยูในอํานาจของความคิดปรุงแตง จึงแปลความหมายของส่ิงท่ีรับรู  
หรือประสบการณนั้นๆ ไปตามแนวทางของภูมิหลังหรือความเคยชินท่ีไดส่ังสมไว เชน  
คานิยม ทัศนคติ หรือทิฏฐิทีตนยึดถือนยิมเชิดชู เรียกวาจตุตกอยูในภาวะถูกปรุงแตง  
ไมอาจมองอยางเปนกลางใหเห็นประสบการณลวนๆ ตามท่ีมันเปน 
        -        นอกจากถูกปรุงแตงแลว กจ็ะนาํเอาภาพปรุงแตงของประสบการณใหมนัน้ 
เขาไปรวมในการปรุงแตงตอไปอีก เปนการเสริมซํ้าการส่ังสมนิสัยความเคยชินของจิต 
ใหแนนหนายิง่ข้ึน 
        ความเปนไปเชนนี้ มิใชจะเกีย่วของกับเร่ืองหยาบๆ ตื้นๆ ในการดําเนินชวีิต 
และทํากิจการท่ัวไปเทานัน้ แตทานมุงเนนกระบวนของจติใจในระดับละเอียดลึกซ้ึง ท่ี 
ทําใหปุถุชนมองเห็นส่ิงท้ังหลายของคงท่ี เปนช้ินเปนอัน มีสวยงามนาเกลียด ติดใน 
สมมติตางๆ ไมเห็นคามเปนไปตามเหตุปจจัยท่ีดําเนินอยูตลอดเวลา อยางไรก็ดี  
กระบวนธรรมเชนนี้เปนความเคยชินหรือนิสัยของจิตท่ีคนท่ัวไปไดส่ังสมกันมาคนละ 
นานๆ เกือบจะวาต้ังแตเกดิทีเดียว 20-30 ปบาง เกินกวานั้นบาง และไมเคยหัดตัด 
วงจรลบกระบวนกันมาเลย การจัดการแกไข จึงมิใชจะทําไดงายนัก ในทันทีท่ีรับรู 
อารมณหรือมีประสบการณ ยังไมทันตั้งตัวท่ีจะยั้งกระบวน จิตกแ็ลนไปตามความ 
เคยชินของมันเสียกอน ดังนัน้ การแกไขในเร่ืองนี้ จึงมิใชจะเพยีงตัดวงจรลางกระบวน 
ธรรมนั้นลงเทานั้น แตจะตองแกไขความเคยชิน หรือนสัิยท่ีไหลแรงไปขางเดียวของจิต 
อีกดวย องคธรรมสําคัญท่ีจะใชเปนตัวเบิกทางและเปนหลักรวมพลท้ังสองกรณีนั้น  
ก็คือสติ การปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน ก็มีวัตถุประสงคอยางนี้ กลาวคือ เม่ือมีสติ 
ตามทันขณะปจจุบันและมองดูส่ิงนั้นๆ ตามท่ีมันเปนอยูในขณะน้ันๆ ตลอดเวลา  
ยอมสามารถตัดวงจรทําลายกระบวนธรรมฝายอกุศลลงไดดวย คอยๆ แกไขความ 
เคยชินเกาๆ พรอมกับสรางแนวนิสัยใหมใหแกจิตไดดวย จิตท่ีมีสติชวยกํากับให 
ตามทันอยูกับขณะปจจุบัน จะมีสภาพตรงขามกับจิตท่ีเปนไปตามกระบวนธรรมขางตน  
คือ 
        -        ความชอบใจ หรือขัดใจ ไมมีโอกาสเกิดข้ึน เพราะการท่ีจะชอบใจหรือ 



ขัดใจจิตจะตองของขัดอยู ณ จุดหรือสวนใดสวนหนึ่ง และชะงักคางอยูคือตกลงในอดีต 
        -        ไมเล่ือนไหลลงไปในอดีต ไมเล่ือนลอยในอนาคต ความชอบใจ ไมชอบใจ  
กับการตกอดตีเปนอาการท่ีเปนไปดวยกัน เม่ือไมของ ไมคางอยู ตามดูทันอยูกับ 
สภาวะท่ีกําลังเปนไปอยู การตกอดีตลอยอนาคต ก็ไมมี 
        -        ไมถูกความคิดปรุงแตงเนื่องดวยภูมิหลังท่ีไดส่ังสมไว ชักจงูใหแปล 
ประสบการณหรือส่ิงท่ีรับรูใหเอนเอียงบิดเบือนหรือยอมสีไปตามอํานาจของมัน  
พรอมท่ีจะมองไปตามสภาวะของส่ิงนั้นๆ  
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        -        ไมปรุงแตงเสริมซํ้าหรือเพ่ิมกําลังแกความเคยชินผิดๆ ท่ีจิตไดส่ังสมเร่ือยมา 
        -        เม่ือตามรูดูทันทุกส่ิงท่ีกําลังเกดิข้ึนในปจจุบันทุกขณะ กย็อมไดรูเห็นสภาพ 
จิตนิสัย เปนตน ของตนเองท่ีไมพึงปรารถนา หรือท่ีตนเองไมยอมรับ ปรากฏออกมา 
ดวย ทําใหไดรับรูสูหนาเผชิญสภาพท่ีเปนจริงของตนเองตามท่ีมันเปน ไมเล่ียงหนี  
ไมหลอกลวงตนเอง และทําใหสามารถชําระลางกิเลส เหลานั้น แกปญหาในตนเองไดดวย 
        นอจากนัน้ ในดานคุณภาพจิต ก็จะบริสุทธ์ิ ผองใส โปรง เบิกบาน เปนอิสระ  
ไมถูกบีบจํากดัใหคับแคบ และไมถูกเคลือบคลุมใหหมองมัว 
        ส่ิงท้ังหลายต้ังอยูตามสภาพของมัน และเปนไปตามธรรมดาของมัน พูดเปน 
ภาพพจนวา ความจริงเปดเผยตัวมนัเองอยูตลอดเวลา แตมนุษยปดบังตนเองจากมัน  
หรือไมก็มองภาพของมันบิดเบือนไป หรือไมก็ถึงกับหลอกลวงตัวของมนุษยเอง ตัวการ 
ท่ีปดบัง บิดเบือน หรือหลอกลวงก็คือ การตกลงไปในกระแสของกระบวนธรรมดังได 
กลาวขางตน เคร่ืองปดบัง บิดเบือน หรือหลอก ก็มีอยูแลว ยิ่งความเคยชินคอยชัก 
ลากใหเขวไปเสียอีก โอกาสที่จะรูความจริงก็แทบไมมี ในเม่ือความเคยชินหรือติดนิสัย 
นี้ มนุษยไดส่ังสมตอเนื่องกนัมานานนกัหนา การปฏิบัติเพื่อแกไขและสรางนิสัยใหม ก็ 
ควรจะตองอาศัยเวลามาก เชนเดียวกนั เม่ือใดสติตามทันทํางานสม่ําเสมอตอเนื่อง 
อยางชํานาญ คนไมปดบังตัวเอง ไมบิดเบือนภาพท่ีมอง และพนจากอํานาจความเคย 
ชินหรือนิสัยเกาของจิตแลว เม่ือนั้น กพ็รอมท่ีจะมองเห็นส่ิงท้ังหลายตามสภาวะของมัน 
และรูเขาใจความจริง ถึงตอนน้ี ถาอินทรียอ่ืนๆ โดยเฉพาะปญญาแกกลาพรอมดีอยู 
แลว ก็จะรวมงานกับสติ หรืออาศัยสติคอยเปดทางใหทํางานไดอยางเต็มท่ี ทําใหเกิด 
ญาณทัศนะ ความหยั่งรูหยั่งเห็นตามเปนจริง ท่ีเปนจุดหมายของวิปสสนา แตการท่ี 
บัญญินทรียเปนตนจะพรอมหรือแกกลาไดนั้น ยอมอาศัยการฝกฝนอบรมมาโดยลําดบั  
รวมท้ังการเลาเรียนสดับฟงในเบ้ืองตนดวย การเลาเรียนสดับฟงและการคิดเหตุผล  
เปนตน จึงมีสวนเกื้อกูลแกการรูแจงสัจธรรมได 
        ความจริงนั้น สติไมใชตวัวิปสสนา ปญญาหรือการใชปญญาตางหากเปน 
วิปสสนา แตปญญาจะไดโอกาสและจะทํางานไดอยางปลอดโปรงเต็มท่ีก็ตอเม่ือมีสติ 
คอยชวยกํากับหนุนอยูดวยเหตุผลดังกลาวแลวขางตน การฝกสติจึงมีความสําคัญมาก 
ในวิปสสนา พดูอีกอยางหน่ึงวา การฝกสติเพื่อจะใชปญญาไดเต็มท่ีหรือเปนการฝก 
ปญญาไปดวยนั่นเอง ในภาษาของการปฏิบัติธรรม เม่ือพูดถึงสติก็เล็งถึงปญญาท่ีควบ 
อยูดวย [๑และสติจะมีกําลังกลาแข็งหรือชํานาญคลองแคลวข้ึนไดก็เพราะมีปญญา 
รวมทํางาน] ปญญาท่ีทํางานรวมอยูกับสติในกิจท่ัวๆ ไป มักมีลักษณาการท่ีเรียกวา 



สัมปชัญญะ ในข้ันนี้ ปญญายังดูคลายเปน 
{๑สติเกิดรวมกับปญญา จึงจะมีกําลัง ขาดปญญายอมออนกําลัง (ม.อ.3/28;  
วิภงิค.อ.406); ปญญาปราศจากสติ ไมมีเลย (วิสุทธิ.ฎีกา 1/302); ผูปราศจากสติ  
ยอมไมมีอนุปสสนา (เชน ที.อ.2/474; ส.อ.3/270; ฯลฯ); พูดถึงสติอยางเดียว  
เล็งถึงปญญาดวย (เชน องฺ.อ.3/127 ไขความ องฺ.ฉกฺก.22/300/363; และในการ 
อธิบายคําวา "สโตการี" โดยท่ัวไป เชน ขุ.ปฏิ.31/389/264; อางใน วิสุทธิ.2/58}  
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ตัวประกอบ คอยรวมมือและประสานงานอยูกับสติ การพดูจากลาวขานมักเพงเล็งไปที่ 
สติ เอาสติเปนตัวหลักหรือตัวเดน แตในข้ันท่ีใชปญญาพินิจพจิารณาอยางจริงจัง ความ 
เดนจะไปอยูท่ีปญญา สติจะเปนเหมือนตัวท่ีคอยรับใชปญญา ปญญาท่ีทํางานในระดับ 
นี้ เชนท่ีเรียกวา ธรรมวิจัยในโพชฌงค 7 ประการ เปนตน สัมปชัญญะก็ดี ธรรมวิจัย ก ็
ดี หรือปญญาในช่ืออ่ืนๆ ก็ด ีท่ีทํางานใหเกดิความเห็นแจงรูเขาใจส่ิงท้ังหลายตรงตาม 
สภาวะท่ีมันเปน เพื่อใหจิตหลุดพนเปนอิสระ [๑นีแ่หละคือวิปสสนา] 
        สติทํากิจสําคัญท้ังในสมถะและในวปิสสนา หากพูดเปรียบเทียบระหวางบทบาท 
ของสติในสมถะกับในวิปสสนา อาจชวยใหความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองท่ีกลาวมานั้น 
ชัดเจนยิ่งข้ึน ในสมถะ สติกุมจิตไวกับอารมณ หรือดึงอารมณไวกับจิต เพียงเพื่อใหจติ 
เพงแนวแนหรือจับแนบสนิทอยูกับอารมณนั้น นิ่งสงบไมสายไมซานไปท่ีอ่ืน เม่ือจิต 
แนวแนแนบสนิทอยูกับอารมณนั้นเปนหนึ่งเดียวตอเนือ่งไปสม่ําเสมอ ก็เรียกวาเปน 
สมาธิ และเพียงแคนั้น สมถะก็สําเร็จ สวนในวิปสสนา สติกําหนดอารมณกุมไวกับจติ 
หรือคุมจิตไวกับอารมณเหมือนกัน แตมุงใชจิตเปนท่ีวางอารมณเพื่อเอาอารมณนั้น 
เสนอใหปญญาตรวจสอบพจิารณา [๒คือจับอารมณไวใหปญญาตรวจดูและวิเคราะห 
วินิจฉัยโดยใชจิตท่ีตั้งม่ันเปนท่ีทํางาน] หากจะอุปมา ในกรณีของสมถะ เหมือนเอา 
เชือกผูกลูกววัพยศไวกับหลัก ลูกววัจะออกไปไหนๆ ก็ไปไมได คงวนเวียนอยูกับหลัก  
ในท่ีสุด เม่ือหายพยศก็หมอบนิ่งอยูท่ีหลักนั้นเอง จิตเปรียบเหมือนลูกวัวพยศ อารมณ 
เหมือนหลัก สติเหมือนเชือก สวนในกรณีของวิปสสนา เปรียบเหมือนเอาเชือกหรือ 
เคร่ืองยึดอยางหน่ึงผูกตรึงคน สัตว หรือวตัถุบางอยาง ไวกับแทนหรือเตียง แลวตรวจ 
ดูหรือทํากิจอ่ืน เชน ผาตัดเปนตน ไดถนดัชัดเจน เชือกหรือเคร่ืองยึดคือสติ คน สัตว  
หรือวัตถุท่ีเกีย่วของคืออารมณ แทนหรือเตียงคือจิตท่ีเปนสมาธิ การตรวจหรือผาตัด 
เปนตนคือปญญา 
        ท่ีกลาวมานั้นเปนการพดูถึงหลักท่ัวไป ยังมีขอสังเกตปลีกยอยบางอยางท่ีควร 
กลาวถึงอีกบาง อยางหนึ่งคือในสมถะ ความมุงหมายอยูท่ีทําจิตใจใหสงบ ดังนั้น เม่ือ 
ใหสติกําหนดอารมณใดแลว สติก็ยึดตรึงดงึจิตกุมไวกับอารมณนั้นท่ีสวนนั้นอยางเดยีว  
ใหจิตจดจอแนวแนแนบสนทิอยูกับอารมณนั้นเทานั้น ไมใหคลาดไปเลย จนในท่ีสุด 
นอมดิ่งแนวแนอยูกับนิมิตหรือมโนภาพของส่ิงท่ีกําหนด ซ่ึงเปนเพยีงสัญญาท่ีอยูในใจ 
ของผูกําหนดเอง สวนในวิปสสนา ความมุงหมายอยูท่ีความรูความเขาใจของ 
สภาวธรรม ดงันั้น สติจึงตามกําหนดอารมณเฉพาะตัวจริงของมันตามสภาวะเทานั้น  
และเพื่อใหปญญารูเทาทันครบถวนชัดเจนเกี่ยวกบัสภาวะของมัน จึงตามกําหนด 



อารมณนั้นๆ ตามความเปนไปของมันโดยตลอด เชนดตูั้งแตมันเกิดข้ึน คล่ีคลายตัว  
จนกระท่ังดับสลายไป นอกจากนั้นจะตองกําหนดอารมณทุกอยางท่ีเขามาหรือเขาไป 
เกี่ยวของซ่ึงปญญาจะตองรับรูเขาใจเพ่ือใหเกิดความรูเทาทันตามความเปนจริง จึง 
เปล่ียนอารมณท่ีกําหนดไปไดเร่ือยๆ และเพื่อใหรูเทาทันตรงตามท่ีส่ิงนั้นเปนอยูเปนไป 
แทๆ จึงตองตามกําหนด ดูใหทันความเปนไปในแตละขณะน้ันๆ ทุกขณะ ไมยอมให 
ติดคางอยูกับอารมณใดอารมณหนึ่ง หรือสวนใดสวนหนึง่ของอารมณใด ๆ ขอสังเกต 
ปลีกยอยอ่ืนๆ ยังมีอีก เชน ในสมถะ สติกําหนดอารมณท่ีนิ่งอยูกับท่ีกําลังเคล่ือนไหว 
หรือเปนไปในสภาพใดๆ กไ็ด ไมจํากัดขอบเขต ในสมถะ นิยมใหเลือกกําหนดอารมณ 
บางอยาง ในบรรดาอารมณท่ีสรรแลว ซ่ึงจะเปนอุบายชวยใหจิตใจสงบแนวแน 
{๑ดู อภิ.วิ.35/612/377; ฯลฯ} 
{๒สติใชกําหนด ปญญาใชตรวจตรอง วิเคราะห วนิิจฉัย (ดู วิสุทธิ.ฎีกา 1/301)}  
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ไดงาย สวนในวิปสสนา กําหนดอารมณืไดทุกอยางไมจาํกัด สุดแตอะไรปรากฏข้ึน 
ใหพิจารณาและอะไรก็ตามท่ีจะใหเหน็ความจริง (สรุปลงไดท้ังหมดใน กาย เวทนา  
จิต ธรรม หรือ ในนาม และรูป) 
        สวนประกอบสําคัญท่ีพึงสงเกตอีกอยางหนึ่ง ภายในหลักท่ัวไปแหงการปฏิบัตินั้น  
ซ่ึงชวยใหเหน็ลักษณะพิเศษของวิปสสนาท่ีแตกตางจากสมถะชัเจนยิ่งข้ึน ก็คือ  
โยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการเปนองคธรรมท่ีจะชวยใหเกดิปญญา จึงมีความสําคัญ 
มากสําหรับวปิสสนา สวนในฝายสมถะ โยนิโสมนสิการแมจะชวยเกือ้กูลไดในหลาย 
กรณี แตมีความจําเปนนอยลง บางคร้ังอาจไมตองใชเลย หรือเพียงมนสิการเฉยๆ  
ก็เพียงพอ ขยายความวา ในการเจริญสมถะ สาระสําคัญมีเพียงใหใชสติกํากับจิตไวกับ 
อารมณหรือคอยนึกถึงอารมณนั้นไว และเพงความสนใจไปท่ีอารมณ ใหจิตอยูกับ 
อารมณนั้นจนแนวแน ในกรณีเชนนี้ ถาผลเกิดข้ึนตามข้ันตอน ก็ไมตองใช 
โยนิโสมนสิการเลย แตในบางกรณีท่ีจิตไมยอมสนใจอารมณนั้น ดึงไมอยู คอยจะฟุงไป  
หรือในกรรมฐานบางอยางท่ีตองใชความคิดพิจารณาบาง เชน การเจริญเมตตา เปนตน  
อาจตองใชอุบายชวยนําจิตเขาสูเปาหมาย ในกรณีเชนนั้น จึงตองใชโยนโิสมนสิการชวย  
คือ มนสิการโดยอุบาย หรือทําในใจโดยแยบคาย หรือรูจักเดนิความคิดนําจิตไปใหถูก 
ทางสูเปาหมาย เชน รูจกัคิดดวยอุบายวิธีท่ีจะทําใหโทสะระงับและเกิดเมตตาข้ึนมา 
แทน เปนตน แตอยางไรก็ตาม ในฝายสมถะนี้ โยนิโสมนสิการท่ีอาจตองใช  
[๑ก็เฉพาะประเภทปลุกเรากศุลธรรมเทานั้น] ไมตองใชโยนิโสมนสิการประเภทปลุก 
ความรูแจงสภาวะ สวนในฝายวิปสสนา โยนิโสมนสิการเปนข้ันตอนสําคัญทีเดียวท่ี 
จะใหเกดิปญญา จึงเปนองคธรรมท่ีจําเปน โยนิโสมนสิการอยูตอเนื่องกับปญญา เปน 
ตัวการท่ีทําทางให [๒ปญญาเดิน] หรือเปดขยายชองใหปญญาเจริญงอกงาม มีลักษณะ 
และการทํางานใกลเคียงกับปญญามาก จนมักพูดคลุมกนัไป คือ พูดถึงอยางหนึ่งก ็
หมายถึงอีกอยางหนึ่งดวย จึงเปนเหตุใหผูศึกษาแยกไมคอยออกวาอะไรเปนอยางไหน  
อาจกลาวไดวา โยนิโสมนสิการทํางานเช่ือมตออยูระหวางสติปญญา เปนตัวนําทางหรือ 
เดินกระแสความคิดในลักษณะท่ีจะทําใหปญญาไดทํางานและทํางานไดผล พูดอีก 
อยางหนึ่งวา เปนตัวใหวิธีการแกปญญา หรือเปนอบายวธีิของการใชปญญาใหไดผล  
แตท่ีนักศกึษามักสับสน ก็เพราะในการพูดท่ัวไป เม่ือใชคําวาโยนิโสมนสิการก็หมาย 
รวมท้ังการเสนอุบายหรือวธีิแหงการคิดท่ีเปนตัวโยนิโสมนสิการเอง และการใชปญญา 
ตามแนวทางหรือวิธีการนั้นดวย หรือเม่ือพดูถึงปญญาภาค 
{๑ดใูนบทที่ 18 ซ่ึงวาดวยโยนิโสมนสิการ} 



{๒ณ ท่ีนี้พึงสังเกตผลในทางปญญา ท่ีแตกตางกันระหวาศรัทธากับโยนิโสมนสิการ  
ศรัทธาเหมือนขุดรองท่ีตายตัวไวแลว สําหรับใหความคิดเดิน สวนโยนโิสมนสิการทํา 
ทางท่ีเหมาะใหปญญาเดินไดผลในแตละคร้ัง ในทางพทุธศาสนาทานสนับสนุนใหมี 
ศรัทธาชนิดท่ีเช่ือมตอปญญาได คือศรัทธาท่ีเปดโอกาสแกโยนิโสมนสิการ ตัวอยาง 
เปรียบเทียบศรัทธาแบบขุดรองตายตัวเช่ือวา อะไรๆ จะเปนอยางไรก็สุดแต 
พรหมลิขิตบันดาล ความคิดหยุดตันอยูแคนี้ สวนศรัทธาแบบนําไปสูโยนิโสมนสิการ  
เชน ชาวพุทธแมจะยังไมรูแจงประจักษ แตมีศรัทธาตอคําสอนของพระพุทธเจาวา ส่ิง 
ท้ังปวงเปนไปตามเหตุปจจัย ดังนั้น เม่ือประสบเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งศรัทธา 
นั้นก็ทําใหใชโยนิโสมนสิการสืบสาวตอไปวาเหตุปจจยันั้นคืออะไร}  
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ปฏิบัติการสักอยางหนึ่ง เชน คําวา ธรรมวิจัย ก็มักละไวใหเขาใจเองวา เปนการใช 
ปญญาเฟนธรรมใหสําเร็จดวยวิธีโยนิโสมนสิการอยางใดอยางหนึ่ง ถาจะพูดใหเห็น 
เหมือนเปนลําดับ ก็จะเปนดงันี้ เม่ือสติระลึกถึงส่ิงท่ีเกี่ยวของตองใชตองทําและเอา 
จิตกํากับส่ิงนัน้ไวแลว โยนโิสมนสิการก็จับส่ิงนั้นหมุนหันเอียงตะแคงเปนตนอยางใด 
อยางหนึ่งใหปญญาพิจารณาจัดการ ซ่ึงเปนการกําหนดจุดแงมุมทาทางและทิศทาง 
ใหแกการทํางานของปญญา แลวปญญาก็ทํางานจัดการไปตามแงมุมดานขางและ 
ทิศทางนั้นๆ ถาโยนิโสมนสิการจัดทาทางใหเหมาะดี ปญญาก็ทํางานไดผล อุปมา 
เหมือนคนพายเรือเก็บดอกไมใบผักในแมน้ําไหลมีคล่ืน เอาอะไรผูกหรือยึดเนีย่ว 
ตรึงเรือใหหยดุอยูกบัท่ีจอตรงกับตําแหนงของดอกไมหรือใบผักนั้นดแีลว มือหนึ่ง 
จับกิ่งกานกอหรือกระจกุพชื รวบข้ึนไปร้ังออกมา หรือพลิกตะแคง โกงหรืองออยางใด 
อยางหนึ่งสุดแตเหมาะกับเครื่องมือทํางาน อีกมือหนึ่งเอาเคร่ืองมือท่ีเตรียมไวเกีย่ว  
ตัดหรือทําอยางใดอยางหน่ึงใหสําเร็จกจิไดตามความประสงค สติเปรียบเหมือนเคร่ือง 
ยึดตรึงเรือและคนใหอยูตรงท่ีกับตนไม เรือหรือคนท่ีหยดุอยูตรงท่ีเปรียบเหมือนจิต  
มือท่ีจับกิ่งกานตนไมใหอยูในอาการท่ีจะทํางานไมเหมาะเปรียบเหมือนโยนิโสมนสิการ  
อีกมือหนึ่งท่ีเอามีดหรือเคร่ืองมืออ่ืนทํางานเกี่ยวตัด เปรียบไดกับ [๑ปญญา] อยางไรก็ 
ตาม ในท่ีท่ัวไปพึงจับเอางายๆ เพียงวา โยนโิสมนสิการหมายคลุมถึงปญญา คือ  
มนสิการดวยปญญานั่นเอง 
        อนึ่ง เม่ือโยนิโสมนสิการกําลังทํางานอยู สติก็จะยังอยูดวยไมหลงลอยหลุด 
ไป ดังนั้น สติกับโยนิโสมนสิการจึงเกื้อกลูแกกันและกนัในวิปสสนา 
8.  สัมมาสมาธิ 
        สัมมาสมาธิ เปนองคมรรคขอสุดทาย และเปนขอท่ีมีเนื้อหาสําหรับศึกษามาก  
เพราะเปนเร่ืองของการฝกอบรมจิตในข้ันลึกซ้ึง เปนเร่ืองละเอียดประณีต ท้ังในแงท่ี 
เปนเร่ืองของจติอันเปนของละเอียดและในแงการปฏิบัติท่ีมีรายละเอียดกวางขวาง 
ซับซอนเปนจดุบรรจบ หรือเปนสนามรวมของการปฏิบัติ 
ก.  ความหมาย 
        "สมาธิ" แปลกันวา ความต้ังม่ันจิต หรือ ภาวะท่ีจิตแนวแนตอส่ิงท่ีกําหนด คํา 
จํากัดความของสมาธิท่ีพบเสมอ คือ "จิตตัสเสกัคคตา" หรือเรียกส้ันๆ วา "เอกัคคตา"  
ซ่ึงแปลวา ภาวะท่ีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง คือ การท่ีจิตกําหนดแนวแนอยูกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  
ไมฟุงซานหรือสายไป 
        คัมภีรรุนอรรถกถาระบุความหมายจํากัดลงไปอีกวา สมาธิ คือภาวะมีอารมณ 



หนึ่งเดยีวของกุศลจิต และไขความออกไปวา หมายถึงการดํารงจิตและเจตสิกไวใน 
อารมณหนึ่งเดยีว อยางเรียบสมํ่าเสมอ และ 
{๑อุปมานี้พึงเทียบกับความใน มิลินฺท.47}  
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[๑ดวยดี] 
        "สัมมาสมาธิ" ตามคําจํากัดความในพระสูตรท่ัวไป เจาะจงวาไดแกสมาธิตาม 
แนวฌาน 4 ดังนี้ 
        "ภิกษุท้ังหลาย สัมมาสมาธิเปนไฉน? (คือ) ภกิษุในธรรมวินัยนี ้
        1.        สงัดจากกามท้ังหลาย สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย บรรลุปฐมฌาน ซ่ึงมี 
วิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวก อยู 
        2.        บรรลุทุติยฌาน ซ่ึงมีความผองใสแหงจิตในภายใน มีภาวะใจเปนหนึ่งผุดข้ึน  
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารระงับไป มีแตปติและสุข เกิดแตสมาธิ อยู 
        3.        เพราะปติจางไป เธอจึงมีอุเบกขาอยู มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยกาย  
บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายกลาววา "เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข" 
        4.        เพราะละสุขละทุกข และเพราะโสมนัสโทมนัสดับหายไปกอน จึงบรรลุ 
จตุตถฌาน อันไมมีทุกข ไมมีสุข มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา [๒อยู"] 
        อยางไรกต็าม คําจํากัดความนี้ นาจะถือวาเปนการแสดงความหมายแบบเต็ม 
กระบวน ดังจะเหน็วาบางแหงทานกลาวถึงจิตตัสเสกัคคตานั่นเองวาเปนสมาธินทรีย  
ดังความบาลีวา 
        "ภิกษุท้ังหลาย อินทรียคือสมาธิ เปนไฉน ? (คือ) อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  
กําหนดเอาภาวะปลอยวางเปนอารมณแลว ไดสมาธิ ไดเอกัคคตาแหงจิต  
(ภาวะท่ีจิตมีอารมณหนึ่งเดียว), นี้เรียกวาอินทรียคือ [๓สมาธิ"] 
        สวนคําจาํกัดความในคัมภีรอภิธรรม วาดังนี ้
        "สัมมาสมาธิ เปนไฉน ? ความต้ังอยูแหงจิต ความต้ังแนวแหงจิต ความม่ันลง 
ไปแหงจิต ความไมสายไป ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีมีใจไมชัดสาย ความสงบ  
(สมถะ) สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค ท่ีเปนองคแหงมรรค  
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา [๔สัมมาสมาธิ] 
        วาโดยสาระสําคัญ สมาธิท่ีใชถูกทาง เพื่อจุดหมายในทางหลุดพน เปนไปเพื่อ 
ปญญาท่ีรูเขาใจส่ิงท้ังหลายตามเปนจริง มิใชเพื่อผลในทางสนองความอยากของตัวตน  
เชนจะอวดฤทธ์ิ อวดความสามารถ 
{๑วิสุทธิ.1/105; นิทฺ.อ.2/99; ปฏิส.อ.19; ในอกุศลจิต เอกคัคตา หรือสมาธิก็เกิด 
ได ดังนี้ อภิ.ส.34/275-337/108-127 แสดงการท่ีเอกัคคตา สมาธินทรีย และ 
มิจฉาสมาธิ ประกอบรวมอยูในจิตท่ีเปนอกุศล และอรรถกถาไดยกตัวอยางเชน คนท่ีมี 
จิตแนวแนในขณะเอาศัสตราฟาดฟนลงท่ีรางกายของสัตวไมใหผิดพลาด ในเวลาต้ังลัก 



ของเขาและในเวลาประพฤติกาเมสุมิจฉาจารเปนตน อยางไรก็ตามเอากัคคตาในฝาย 
อกุศลนี้มีกําลังนอย ออนแอ ไมเขมแข็ง ทนทานเหมือนในฝายกุศล เปรียบดังเอาน้ํา 
ราดในท่ีแหงฝุนฟุง ฝุนสงบลงช่ัวเวลาส้ัน ไมนานกจ็ะแหงมีฝุนข้ึนตามเดิม  
(ดู สงฺคณี.อ.243,380,385)} 
{๒เชน ที.ม.10/299/349; ม.มู.12/149/125; ม.อุ.14/704/455;  
อภิ.วิ.35/170/137 เปนตน} 
{๓ส.ม.19/874/264; 868/262; อรรถกถาวา ภาวะปลอยวางเปนอารมณ  
หมายถึงเอานพิพานเปนอารมณ (ส.อ.3/337)} 
{๔อภิ.วิ.35/183/140; 589/322}  
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เปนตน นัน่เอง [๑เปนสัมมาสมาธิ] ดังหลักการท่ีทานแสดงไววา ผูปฏิบัติธรรม 
สามารถเจริญวิปสสนาได โดยใชสมาธิเพยีงข้ันตนๆ ท่ีเรียกวา วิปสสนาสมาธิ หรือ 
สมาธิท่ีใชประกอบกับวิปสสนา หรือเพ่ือสรางปญญาท่ีรูแจง อันเปนสมาธิในระดับ 
ระหวางขณิกสมาธิกับอุปจารสมาธิ [๒เทานั้น] 
ข.  ระดับของสมาธิ 
        ในข้ันอรรถกถา ทานจัดแยกสมาธิออกเปน [๓3 ระดับคือ] 
        1.        ขณิกสมาธิ สมาธิช่ัวขณะ (momentary concentration) เปน 
                สมาธิข้ันตน ซ่ึงคนท่ัวไปอาจใชประโยชนในการปฏิบัติ 
                หนาท่ีการงานในชีวิตประจําวันใหไดผลดี และจะใชเปนจุด 
                ตั้งตนในการเจริญวิปสสนาก็ได 
        2.        อุปจารสมาธิ สมาธิเฉียดๆ หรือสมาธิจวนจะแนวแน (access  
                concentration) เปนสมาธิข้ึน        ระงับนิวรณได กอนท่ีจะเขาสู 
                ภาวะแหงฌาน หรือสมาธิในบุพภาคแหงอัปปนาสมาธิ 
        3.        อัปปนาสมาธิ สมาธิแนวแน หรือสมาธิท่ีแนบสนิท  
                (attainment concentration) เปนสมาธิ        ระดับสูงสุด ซ่ึงมีใน 
                ฌานท้ังหลาย ถือวาเปนผลสําเร็จท่ีตองการของการเจริญ 
        สมาธิ สมาธิอยางท่ีสองและสาม มีกลาวถึงบอยๆ ในคําอธิบายเกีย่วกับการ 
เจริญกรรมฐาน และมีท่ีกําหนดคอนขางชัดเจน คือ อุปจารสมาธิ เปนสมาธิเม่ือจิต 
ตั้งม่ันโดยละนิวรณท้ัง 5 ได ถามองในแงการกําหนดอารมณกรรมฐาน ก็เปนชวงท่ีเกิด 
ปฏิภาคนิมิต (ภาพท่ีมองเห็นในใจของส่ิงท่ีใชเปนอารมณกรรมฐาน ซ่ึงประณีตลึกซ้ึง 
เลยจากข้ึนท่ีเปนภาพติดตาไปอีกข้ันหนึ่ง เปนของเกิดจากสัญญาบริสุทธ์ิปราศจากสี 
ปราศจากมลทิน [๔สามารถนึกขยายหรือยอสวนไดตามปรารถนา)] เปนสมาธิ 
จวนเจียนจะแนวแนโดยสมบูรณ ใกลจะถึงฌาน เม่ือชํานิชํานาญคุนดแีลว  
[๕ก็จะแนวแนกลายเปนอัปปนาสมาธิ] เปนองคแหงฌานตอไป แตสมาธิอยางแรกคือ 
ขณิกสมาธิ ดูเหมือนจะไมมีเคร่ืองกําหนดหมายท่ีชัดเจน จึงนาจะ 
{๑สังเกตความหมายท่ีอรรถกถาแสดงไวอีกแหงหนึ่งวา สัมมาสมาธิ ไดแก  
ยาถาวสมาธิ (สมาธิท่ีแทหรือสมาธิท่ีตรงตามสภาวะ) นยิยานิกสมาธิ (สมาธิท่ีนําออก 
จากวัฏฏะ คือนําไปสูความหลุดพนจากทุกขหรือสูความเปนอิสระ) กศุลสมาธิ  
(สมาธิท่ีเปนกศุล) เชน สงฺคณี.อ.244} 
{๒ปฏิส.อ. อนึ่ง พึงสังเกตวา คําวา สมาธิ ท่ีใชหมายถึงวปิสสนาก็มีบาง โดยเฉพาะท่ี 



ใชในสมาธิ 3 คือ สฺญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิ และอัปปณหิิตสมาธิ  
(ดู ที.ปา.11/228/231; องฺ.ติก.20/599/385; ขุ.ปฏิ.31/92/70; องฺ.อ.2/324;  
ปฏิส.อ.125) อยางไรก็ตาม พงึถือความหมายเชนนีว้าเปนกรณียกเวน ซ่ึงตามปกติ 
ไมตองคํานึงถึงเลย} 
{๓นิทฺ.อ.1/158; ปฏิส.อ.221; สงฺคณี.อ.207; วิสุทธิ.1/184} 
{๔วิสุทธิ.1/107; 60,175,187; วินย.อ.1/523} 
{๕ในอุปจารสมาธิ นิวรณกถู็กละไดแลว องคฌานก็เร่ิมเกิด คลายกับอัปปนาสมาธิ  
มีขอแตกตางเพียงวา องคฌานยังไมมีกําลังดีพอ ไดนิมิตพักหนึ่งก็ตกภวังคพักหนึ่ง  
ข้ึนๆ ตกๆ เหมือนเด็กต้ังไข เขาพยุงลุกก็คอยลม สวนในอัปปนาสมาธิ องคฌานท้ัง 
หลายมีกําลังดแีลว จิตตัดภวงัคแลวคราวเดยีว ก็ตั้งอยูไดท้ังคืนท้ังวัน เหมือนผูใหญท่ี 
แข็งแรง ลุกจากท่ีนั่งแลวก็ยนืเดินทํางานไดท้ังวัน ดู วิสุทธิ.1/160,187.}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 886 
พิจารณาพอใหเห็นเคารูปวาแคไหนเพียงไร 
        [๑คัมภีรปรมัตถมัญชุสา] กลาววา มูลสมาธิ (สมาธิข้ันมูล สมาธิเบ้ืองตน  
หรือสมาธิตนเคา) และบริกรรมสมาธิ (สมาธิข้ันตระเตรียม หรือเร่ิมลงมือ)  
[๒ท่ีกลาวถึงในคัมภีรวิสุทธิมัคค] เปนขณกิสมาธิ 
        มูลสมาธิท่ีวาเปนขณิกสมาธินั้น ทานยกตัวอยางจากบาลีมาแสดง ดังนี ้
        1.        "เพราะฉะน้ันแล ภิกษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้วา จิตของเราจักเปนจิตท่ีตั้งม่ัน  
ดํารงแนวเปนอยางดีภายใน และธรรมท้ังหลายท่ีช่ัวรายเปนอกุศล จักไมเกาะกุมจิตต้ัง 
อยูได, ภิกษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล 
        2.        เม่ือใดแล จิตของเธอ เปนจิตท่ีตั้งม่ัน ดํารงแนวเปนอยางดแีลว ในภายใน  
และธรรมท้ังหลายท่ีช่ัวรายเปนอกุศล ไมเกาะกุมจิตต้ังอยูได เม่ือนั้น เธอพึงศึกษา 
อยางนี้วา เราจกัเจริญ จักทําใหมาก ซ่ึงเมตตาเจโตวิมุตติ ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปน 
ท่ีตั้ง ใหม่ันคง ส่ังสมจัดเจน ทําใหสําเร็จไดเปนอยางด,ี ภิกษเุธอพึงศึกษาอยางนีแ้ล 
        3.        เม่ือใดแล สมาธินี้ เปนธรรมอันเธอไดเจริญ ไดกระทําใหมากอยางนีแ้ลว  
เม่ือนั้นเธอพึงเจริญสมาธินี้ อันมีท้ังวิตกท้ังวิจารบาง อันไมมีวิตกมีแตวจิารบาง อันไมมี 
วิตกไมมีวิจารบาง อันมีปติบาง อันไมมีปตบิาง [๓อันประกอบดวยความฉํ่าช่ืนบาน อัน 
ประกอบดวยอุเบกขาบาง ฯลฯ"] 
        ทานอธิบายวา อาการท่ีจิตพอแตมีอารมณหนึ่งเดยีวลงได โดยภาวะท่ีเปนตัว 
ของตัวเองอยูภายในตามความในขอท่ี 1. ท่ีวาจิตต้ังม่ัน ดํารงแนวเปนอยางดีภายใน  
บาปอกุศลธรรมไมอาจครอบงําไดภาวะจิตข้ันนี้แหละเปนมูลสมาธิ ความตอไปในขอ 
ท่ี 2. เปนข้ันเจริญคือพัฒนามูลสมาธินั้นใหม่ันคงอยูตัวยิ่งข้ึน ดวยวิธีเจริญเมตตา  
ทานเปรียบมูลสมาธิเหมือนกบัไฟท่ีเกดิข้ึนจากการสีไมสีไฟหรือตีเหล็กไฟ สวนการ 
พัฒนามูลสมาธินั้นดวยการเจริญเมตตาเปนตน ก็เหมือนกับเอาเช้ือไฟมาตอใหไฟนัน้ 
ลุกไหมตอไปไดอีก สวนขอท่ี 3. เปนข้ันทําใหมูลสมาธิหรือขณิกสมาธินั้น เจริญข้ึนไป 
จนกลายเปนอัปปนาสมาธิ (อานอุปจารสมาธิ) ในข้ันฌาน ดวยวิธีกําหนดอารมณอ่ืนๆ  
เชน กสิณ เปนตน 
        ตัวอยางอ่ืนอีกเชน ท่ีพระพุทธเจาตรัสเลาถึงการบําเพ็ญเพียรของพระองควา 
        1.        "ภกิษุท้ังหลาย เรานั้น เม่ือเปนผูไมประมาท มีความเพยีร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู  
มีเนกขัมมวติก...อพยาบาทวติก..อวหิิงสาวติก เกิดข้ึน เรายอมรูชัดอยางนี้วา เนกขัมม 
วิตก...อพยาบาทวิตก...อวิหงิสาวิตก นี้เกิดข้ึนแลวแกเรา ก็แลวิตกชนิดนั้น ยอมไมเปน 
ไปเพื่อเบียดเบียนตน ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืน ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนท้ังสอง 



ฝาย ชวยเพิ่มพนูปญญา ไมสงเสริมความคับแคน เปนไปเพื่อนิพพาน ถึงหากเราจะเฝา 
ตรึกเฝาตรองวติกชนิดนั้นตลอดท้ังคืน เรากม็องไมเห็นภัยท่ีจะเกดิข้ึนจากวิตกชนิดนั้น 
เลย ถึงหากเราจะเฝาตรึกตรองวิตกชนดินั้นตลอดท้ังวัน...ตลอดท้ังคืนและท้ังวัน เราก ็
มองไมเห็นภัยท่ีจะเกดิข้ึนจากวิตกชนิดนั้นเลย, ก็แตวา เม่ือเราเฝาตรึกตรองอยู 
เนิ่นนานเกนิไป รางกายกจ็ะเหน็ดเหน่ือย เม่ือกายเหน็ด 
{๑วิสุทธิ.ฎีกา 2/142,300} 
{๒วิสุทธิ.2/127,245} 
{๓องฺอฏฐก.23/160/309; สันนิษฐานวา พระสูตรนี้เปนท่ีมาแหงหนึ่งของฌาน 5  
แบบอภิธรรม}  
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เหนื่อย จิตกจ็ะฟุงซาน เม่ือจติฟุงซาน จิตกห็างจากสมาธิ, ภิกษุท้ังหลาย เรานั้นแล จึง 
ดํารงจิตไวในภายใน ทําใหอยูตัวสงบ ทําใหมีอารมณหนึ่งเดียว ตั้งม่ันไว ขอนั้นเพราะ 
เหตุไร เพราะหมายใจวาจิตของเราอยาไดฟุงซานไปเลยดังนี้... 
        2.        ภิกษุท้ังหลาย ความเพยีรเรากไ็ดเรงระดมแลว ไมยอหยอน สติก็กํากับอยู 
ไมเลือนหลง กายก็ผอนคลายสงบไมกระสับกระสาย จติก็ตั้งม่ันมีอารมณหนึ่งเดยีว 
        3.        ภิกษุท้ังหลาย เรานั้นแล สงัดจากกามท้ังหลาย สงัดจาอกุศลธรรมท้ังหลาย  
[๑บรรลุแลวซ่ึงปฐมฌาน..."] 
        ทานอธิบายวา ขอความในขอ 1. วา"ดํารงจิตไวในภายใน ทําใหอยูตัวสงบ ทําให 
มีอารมณหนึ่งเดียวต้ังม่ัน" กด็ี ขอความในขอ 2. วา "จิตก็ตั้งม่ันมีอารมณหนึ่งเดยีว" ก็ 
ดี แสดงถึงมูลสมาธิ (คือขณิกสมาธิ) อันมีมากอนหนาท่ีจะเกดิอัปปนาสมาธิในข้ัน 
ฌาน ตามความในขอท่ี 3. 
        สวนบริการสมาธิ ก็มีตัวอยางเชน ผูท่ีฝกทัพโสต ออกจากฌานแลว เอาจิต 
กําหนดเสียงตางๆ ตั้งแตเสียงท่ีดังมากแตไกล เชน เส่ือสิงหคําราม เสียงรถบรรทุก  
หรือเสียงแตรถ เปนตน แลวกําหนดเสียงท่ีเบาผอนลงมาเชน เสียงกลอง เสียงระฆัง  
เสียงดนตรี เสียงสวดมนต เสียงคนคุยกนั เสียงนก เสียงลม เสียงจิ้งจก เสียงใบไม  
เปนตนตามลําดับ เสียงท่ีคนจิตใจปกติพอไดยิน แตคนท่ีมีบริกรรมสมาธิ หรือ 
ขณิกสมาธินี้ไดยินจะดังชัดเจนกวาเปนอันมาก เร่ืองขณิกสมาธิพึงพิจารณาทําความ 
เขาใจตามนยัท่ีกลาวมานี ้
        คัมภีรบางแหงกลาวถึง วิปสสนาสมาธิ เพิ่มเขามาอีกอยางหนึ่ง แทรกอยู 
ระหวางขณิกสมาธิ กับ [๒อุปจารสมาธิ] พึงทราบวาวิปสสนาสมาธินั้นก็คือ ขณิกสมาธิ 
ท่ีนําไปใชในการเจริญวิปสสนานั่นเอง และมีความประณีตยิ่งข้ึนไปเพราะการปฏิบัติ 
ค.  ส่ิงท่ีไมใชสมาธิ 
        ส่ิงท่ีจะกลาวตอไปนี้ ไมใชสมาธิ แตเปนปฏิปกษ เปนศัตรูของสมาธิ เปนส่ิงท่ี 
ตองกําจัดเสียจึงจะเกิดสมาธิได หรือจะพดูวาเปนส่ิงท่ีตองกําจัดเสียดวยสมาธิก็ได ส่ิง 
เหลานี้มีช่ือเฉพาะเรียกวานิวรณ 
        นิวรณ แปลวา เคร่ืองกดีกั้น เคร่ืองขัดขวาง แปลเอาความตามหลักวิชาวาส่ิงท่ี 
กีดกั้นการทํางานของจิต ส่ิงท่ีขัดขวางความดีงามของจิต ส่ิงท่ีทอนกําลังปญญา หรือ 
แสดงความหมายใหเปนวิชาการยิ่งข้ึนวา ส่ิงท่ีกั้นจิตไมใหกาวหนาในกุศลธรรม ธรรม 
ฝายช่ัวท่ีกัน้จติไมใหบรรลุคุณความดี หรืออกุศล- 
{๑ม.มู.12/252-3/234-6; ความในขอ 2. และ 3. มาในท่ีอ่ืนๆ ดวย เชน ม. 



มู.12/47/38; คําวาต้ังม่ันหรือเปนสมาธินี้ ตามรูปศัพทจะแปลวาทรงตัวเรียบก็ได ด ู
เหมือนวา ถาแปลอยางนี้จะใหความรูสึกเปนการเคล่ือนไหวดีกวา คือคลายกับแปลวา  
เดินแนวสมํ่าเสมอ เหมือนคนใจแนวแนเดนิเรียบบนเสนลวดซ่ึงขึงในท่ีสูง; คําวาไม 
กระสับกระสาย จะแปลวา ไมเครียด ก็ได.} 
{๒เชน ปฏิส.อ.150}  
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ธรรมท่ีทําจิตใหเศราหมองและทําปญญาใหออนกําลัง 
        ดูอธิบายลักษณะของนวิรณท่ีเปนพุทธพจนมีวา "ภกิษุท้ังหลาย ธรรม 5 ประการ 
เหลานี้ เปนเคร่ืองปดกั้น (กศุลธรรม) เปนเคร่ืองหาม (ความเจริญงอกงาม) ข้ึนกด 
ทับจิตไว [๑ทําปญญาใหออนกําลัง"] "เปนอุปกิเลสแหงจิต (สนิมใจ หรือส่ิงท่ีทําใหใจ 
เศราหมอง) [๒ทําปญญาใหออนกําลัง"] และวา "ธรรม5 ประการเหลานี้ เปนนวิรณ  
ทําใหมืดบอด ทําใหไรจกัษุ ทําใหไมมีญาณ (สรางความไมรู) ทําใหปญญาดับสงเสริม 
ความคับแคน [๓ไมเปนไปเพื่อนิพพาน"] 
        นิวรณ 5 อยางนี้พึงระวงัอยานํามาสับสนกับสมถะหรือสมาธิ หากพบที่ใดพึง 
ตระหนกัไววานี้ไมใชสมถะ นี้ไมใชสมาธิ นิวรณ 5 อยางนั้น [๔คือ] 
        1.        กามฉันท ความอยากไดอยากเอา (แปลตามศัพทวา ความพอใจในกาม)  
หรืออภิชฌา ความเพงเล็งอยากได หมายถึงความอยากไดกามคุณท้ัง 5 คือ รูป เสียง  
กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ท่ีนาปรารถนานาใคร นาพอใจ เปนกิเลสพวกโลภะ จิตท่ีถูกลอ 
ดวยอารมณตางๆ คิดอยากไดโนนอยากไดนี่ ติดใจโนนติดใจนี่ คอยเขวออกไปหา 
อารมณอ่ืน ครุนของอยู ยอมไมตั้งม่ัน ไมเดินเรียบไป ไมอาจเปนสมาธิได 
        2.        พยาบาท ความขัดเคืองแคนใจ ไดแก ความขดัใจ แคนเคือง เกลียดชัง  
ความผูกใจเจบ็การมองในแงราย การคิดราย มองเหน็คนอ่ืนเปนศัตรู ตลอดจนความ 
โกรธ ความหงุดหงิด ฉุนเฉียว ความรูสึกขัดใจ ไมพอใจตางๆ จิตท่ีมัวกระทบนั่น 
กระทบนี่ สะดดุนั่นสะดุดนี่ เดินไมเรียบ ไมไหลเนื่อง ยอมไมอาจเปนสมาธิ 
        3.        ถีนมิทธะ ความหดหูและเซ่ืองซึม หรือเซ็งและซึม แยกเปนถีนะ ความหดหู  
หอเหีย่ว ถดถอยระยอ ทอแท ความซบเซา เหงาหงอย ละเหีย่ ท่ีเปนอาการของจิตใจ  
กับมิทธะ ความเซ่ืองซึม เฉ่ือยเฉา งวงเหงาหาวนอน โงกงวง อืดอาด มึนมัว ตื้อตัน  
อาการซึมๆ เฉาๆ ท่ีเปนไปทางกาย จิตท่ีถูกอาการทางกายและทางใจอยางนี้ครอบงํา  
ยอมไมเขมแข็ง ไมคลองตัว ไมเหมาะแกการใชงาน จึงไมอาจเปนสมาธิได 
        4.        อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซานและเดือดรอนใจ แยกเปนอุทธัจจะ ความท่ี 
จิตฟุงซาน ไมสงบ สาย พรา พลานไป กับกุกกจุจะ ความวุนวายใจ รําคาญใจ ระแวง  
เดือดรอนใจ ยุงใจ กลุมใจ 
{๑เชน ส.ม.19/499/135} 
{๒เชน ส.ม.19/490/133} 
{๓เชน ส.ม.19/501/136} 
{๔นวิรณ 5 ท่ีมีอภิชฌาเปนขอแรก มักบรรยายไวกอนหนาจะไดฌาน เชน  



ที.สี.9/125/95; 324/257; ที.ปา.11/26/51; ม.มู.12/334/345;  
ม.อุ.14/396/268; องฺ.จตฺกฺก21/198/286; องฺ.ปฺจก.22/75/105;  
องฺ.ทสก.24/99/221; อภิ.วิ.35/599/329; ฯลฯ; สวนนวิรณ 5 ท่ีมีกามฉันท 
เปนขอแรก มักกลาวไวเอกเทศและระบุแตละหัวขอ ไมบรรยายลักษณะเชน  
ที.สี.9/378/306; ที.ปา.11/283/246; 414/296; ม.มู.12/291/285;  
ส.ม.19/345/90; 501/136; องฺ.ปฺจก.22/51/72; อภิ.วิ.35/983/510;  
ดูอธิบายในนิวรณ 6 (เติมอวชิชา) ท่ี อภิ.ส.34/749-753/295-7; วิสุทธิ.1/186;  
ฯลฯ; อภิชฌา = กามฉันท เชน ปฏิส.อ.212; อภิชฌา = โลภะ เชน  
อภิ.ส.34/691/273; คําวากายในขอท่ี 3. ทานวาหมายถึงนามกาย คือ 
กองเจตสิก (สงฺคณี.อ.536)}  
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กังวลใจ จิตท่ีถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงํา ยอมพลาน ยอมควางไป ไมอาจสงบลงได  
จึงไมเปนสมาธิ 
        5.        วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย ไดแก ความเคลือบแคลง ไมแนใจ สงสัย เกี่ยว 
กับพระศาสดา พระธรรม พระสงฆ เกี่ยวกบัสิกขา เปนตน พูดส้ันๆ วาคลางแคลงใน 
กุศลธรรมท้ังหลาย ตัดสินไมได เชนวา ธรรมนี้ (สมาธิภาวนานี้ ฯลฯ) มีคุณคา มี 
ประโยชนควรแกการปฏิบัตหิรือไม จะไดผลจริงหรือไมคิดแยกไปสองทาง กําหนด 
ไมลง จิตท่ีถูกวิจิกจิฉาขัดไวกวนไวใหคางใหพราลังเลอยู ยอมไมอาจแนวแน 
เปนสมาธิ 
ง.  ลักษณะของจิตท่ีเปนสมาธิ 
        ดังไดกลาวแลวขางตนวา อธิจิตตสิกขา คือการฝกปรือเพ่ือเสริมสรางคุณภาพ 
และสมรรถภาพของจิต ดังน้ัน สมาธิ ซ่ึงเปนเปาหมายของอธิจิตตสิกขานั้น จึงหมาย 
ถึง ภาวะจิตท่ีมีคุณภาพและมีสมรรถภาพท่ีดีท่ีสุด จิตท่ีเปนสมาธิ หรือมีคุณภาพดีมี 
สมรรถภาพสูงนั้น มีลักษณะท่ีสําคัญดังนี ้
        1.        แข็งแรง มีพลังมาก ทานเปรียบไววาเหมือนกระแสน้ําท่ีถูกควบคุมใหไหลพุง 
                ไปในทิศทางเดียว ยอมมีกําลังแรงกวาน้ําท่ีถูกปลอยใหไหลแพรกระจาย 
                ออกไป 
        2.        ราบเรียบ สงบซ้ึง เหมือนสระหรือบึงน้ําใหญ ท่ีมีน้ํานิ่ง ไมมีลมพัดตอง ไมมี 
                ส่ิงรบกวนใหกระเพื่อมไหว 
        3.        ใส กระจาง มองเห็นอะไรๆ ไดชัด เหมือนน้าํสงบนิ่ง ไมเปนร้ิวคล่ืน และฝุน 
                ละอองท่ีมีก็ตกตะกอนนอนกันหมด 
        4.        นุมนวล ควรแกงาน หรือเหมาะแกการใชงาน เพราะไมเครียด  
                ไมกระดาง ไมวุน ไมขุนมัว ไมสับสน ไมเรารอน ไมกระวนกระวาย 
        ไวพจนท่ีแสดงความหมายของสมาธิคําหนึ่งคือ เอกัคคตา แปลกนัวา ภาวะท่ีจติ 
มีอารมณหนึ่งเดียว แตถาวาตามรูปศัพท จะเห็นลักษณะของจิตท่ีคลายกบัในขอแรก 
คือ เอกัคคตา = เอก + อัคค + ตา (ภาวะ) คําวา อัคคะ ในท่ีนี้ทานใหแปลวาอารมณ  
แตความหมายเดิมแทก็คือ จดุยอด หรือจุดปลาย โดยนัยนี้จิตเปนสมาธิก็คือจิตท่ีมี 
ยอดหรือมีจดุปลายจุดเดยีว ซ่ึงยอมมีลักษณะแหลมพุง แทงทะลุส่ิงตางๆ ไปไดงาย 
        จิตท่ีเปนสมาธิข้ันสมบูรณ เฉพาะอยางยิ่งสมาธิถึงข้ันฌาน พระอรรถกถาจารย 
เรียกวา จิตประกอบดวยองค 8 องค 8 นั้นทานนับจากคําบรรยายท่ีเปนพทุธพจน 
นั่นเอง กลาวคือ 1.ตั้งม่ัน 2. บริสุทธ์ิ 3. ผองใส 4. โปรงโลงเกล้ียงเกลา 5. ปราศจาก 



ส่ิงมัวหมอง 6. นุมนวล 7. ควรแกงาน 8. อยูตัวไมวอกแวกหวั่นไหว ทานวาจิตท่ีมี 
องคประกอบเชนนี้ เหมาะแกการนําเอาไปใชไดดีท่ีสุด ไมวาจะเอาไปใชงานทางปญญา 
พิจารณาใหเกดิความรูเขาใจถูกตองแจงชัด หรือใชในทางสรางพลังจิตใหเกดิ  
[๑อภิญญาสมาบัติอยางใดๆ ก็ได] ตามท่ีกลาวมานี้ มีขอย้ําวา ลักษณะเดนท่ีสุดของจติ 
ท่ีเปนสมาธิ 
{๑องค 8 ตามบาลีคือ 1. สมาหิตะ 2. ปริสุทธะ 3. ปริโยทาตะ 4. อนังคณะ  
5. วิคตูปกิเลส 6. มุทุภูตะ 7. กัมมนิยะ 8. ฐิตะ อาเนญชัปปตตะ (ท่ีมามากมาย เชน  
ที.สี.9/131/101; ม.มู.12/48/38; องฺ.ติก.20/498/210; ฯลฯ อรรถกถาท่ีแจง 
นับ เชน นิทฺ.อ.2/59; วิสุทธิ.1/203; ดู องฺ.นวก.23/239/437 ดวย)}  
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ซ่ึงสัมพันธกับความมุงหมายของสมาธิดวยก็คือ ความควรแกงาน หรือความเหมาะแก 
การใชงาน และงานท่ีถูกตองตามหลักพุทธศาสนาก็คือ งานทางปญญา อันไดแกการใช 
จิตท่ีพรอมดีเชนนั้นเปนสนามปฏิบัติการของปญญา ในการพิจารณาสภาวธรรมใหเกดิ 
ความรูแจงตามเปนจริง และโดยนยันี้ จึงควรย้ําเพิ่มไวอีกดวยวา สมาธิท่ีถูกตอง ไมใช 
อาการที่จิตหมดความรูสึก ปลอยตัวตนเขารวมหายไปในอะไรๆ แตเปนภาวะท่ีใจ 
สวาง โลงโปรง หลุดออกจากส่ิงบดบังบีบค้ันกั้นขวาง เปนอิสระ เปนตัวของตัวเองตื่น 
อยู เบิกบาน พรอมท่ีจะใชปญญา 
        พึงพิจารณาพุทธพจนตอไปนี ้
        "ภิกษุท้ังหลาย ธรรม 5 ประการตอไปนี้ เปนเคร่ืองปดกั้น เปนนวิรณ เปนส่ิงท่ี 
กดทับจิต ทําใหปญญาออนกําลัง หาประการ กลาวคือ กามฉันท...พยาบาท... 
ถีนมิทธะ...อุทธัจจกุกกุจจะ...วิจิกจฉา...ภกิษุไมละธรรม 5 ประการท่ีเปนเคร่ืองปดกั้น  
เปนนิวรณ เปนส่ิงท่ีกดทับจติ ทําปญญาใหออนกําลัง แลวจักรูจกัประโยชนตน  
ประโยชนผูอ่ืน ประโยชนท้ังสองฝาย หรือจักประจกัษแจงซ่ึงญาณทัศนะอันวิเศษ ท่ี 
สามารถทําใหเปนอริยะ ซ่ึงยิง่กวาธรรมของมนุษยสามัญ ดวยปญญาท่ีทุรพลไรกําลัง  
ขอนี้ยอมมิใชฐานะท่ีจะเปนไปได เปรียบเหมือนแมน้ําท่ีเกิดบนภูเขา ไหลลงเปนสาย 
ยาวไกล มีกระแสเช่ียวพัดพาสิ่งท่ีพอจะพัดเอาไปได บุรุษเปดปากเหมืองออกท้ังสอง 
ขางของแมน้ํานั้น เม่ือเปนเชนนั้น กระแสน้ําทามกลางแมน้ํานั้น กก็ระจาย สายพรา  
เขวควาง ไมแลนไหลไปไกล ไมมีกระแสเช่ียว [๑และพดัพาส่ิงท่ีพอจะพัดเอาไปไม 
ได..."] 
        สังคารวพราหมณ กราบทูลถามพระพุทธเจาวา : ทานพระโคตมะผูเจริญ อะไร 
หนอเปนเหตุ อะไรเปนปจจยัใหในบางคราว มนตท้ังหลาย แมท่ีไดสาธยายมาแลว 
ตลอดเวลายาวนาน ก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตท่ีมิไดสาธยาย, และอะไรเปน 
เหตุ อะไรเปนปจจัยให ในบางคราว มนตท้ังหลายแมท่ีมิไดสาธยายตลอดเวลายาว 
นาน กแ็จมแจง ไมตองกลาวถึงมนตท่ีไดสาธยาย 
        พระพุทธเจาตรัสตอบวา : ดูกรพราหมณ ในเวลาใด บุคคลมีใจกลุมรุมดวยกาม 
ราคะ ถูกกามราคะครอบงํา และไมรูชัดตามเปนจริงซ่ึงทางออกแหงกามราคะท่ีเกิดข้ึน 
แลว ในเวลานัน้เขายอมไมรูชัด มองไมเหน็ตามเปนจริง แมซ่ึงประโยชนตน แมซ่ึง 
ประโยชนผูอ่ืน แมซ่ึงประโยชนท้ังสองฝาย มนตท้ังหลาย แมท่ีไดสาธยายตลอดเวลา 
ยาวนาน กย็อมไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตท่ีมิไดสาธยาย 
        (บุคคลมีใจกลุมรุมดวยพยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกกุกุจจะ และวจิิกิจฉา กเ็ชน 



เดียวกัน และทรงเปรียบจิตท่ีถูกนิวรณขอตางๆ ครอบงําดังตอไปนี้) 
        1.        (จติถูกกามราคะครอบงํา) เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ําซ่ึงเอาสีคร่ังบาง  
สีขม้ินบาง สีเขียวบาง สีแดงออนบาง ผสมปนกันไว คนตาดีมองดูเงาหนาของตนใน 
ภาชนะน้ํานัน้ ก็ไมรูไมเหน็ตามเปนจริง 
        2.        (จติท่ีถูกพยาบาทครอบงํา) เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ําท่ีเอาไฟเผาลน  
เดือดพลาน มีไอพลุง คนตาดีมองดูเงาหนาของตนในภาชนะนํ้านั้น กไ็มรูไมเห็นตาม 
เปนจริง 
        3.        (จติท่ีถูกถีนมิทธะครอบงํา) เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ําท่ีถูกสาหรายและ 
จอกแหนปกคลุม คนตาดีมอง  
{๑องฺ.ปฺจก.22/51/72}  
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ดูเงาหนาของคนในภาชนะน้ํานั้น กไ็มรูไมเห็นตามเปนจริง 
        4.        (จติท่ีถูกอุทธัจจกุกกจุจะครอบงํา) เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ําท่ีถูกลมพัด  
ไหว กระเพื่อมเปนคล่ืนคนตาดีมองดูเงาหนาของตนในภาชนะนํ้านัน้ ก็ไมรูไมเหน็ตาม 
เปนจริง 
        5.        (จติท่ีถูกวิจกิิจฉาครอบงํา) เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ําท่ีขุน มัว เปนตม ซ่ึง 
วางไวในท่ีมืด คนตาดีมองดูเงาหนาของตนใจภาชนะน้ํานัน้ ก็ไมรูไมเหน็ตามเปนจริง  
        สวนบุคคลท่ีใจไมมีนวิรณ 5 ครอบงํา และรูทางออกของนิวรณ 5 ท่ีเกิดขึ้นแลว  
ยอมรูเห็นตามเปนจริงท้ังประโยชนตน ประโยชนผูอ่ืน และประโยชนท้ังสองฝาย มนต 
แมท่ีมิไดสาธยายตลอดเวลายาวนาน กแ็จมแจงได ไมตองกลาวถึงมนตท่ีไดสาธยาย  
และมีอุปมาตางๆ [๑ตรงขากับท่ีไดกลาวมาแลว] 
        "ภิกษุท้ังหลาย อุปกิเลสแหงทอง 5 อยางตอไปนี้ ทองเปอนปนเขาดวยแลว  
ยอมเปนเหตุใหไมออน ไมควรแกงาน ไมสุกปล่ัง เปราะ ไมเหมาะท่ีจะนําไปทําอะไรๆ ;  
หาอยางเปนไฉน? ไดแก เหล็กโลหะอ่ืน ดบุีก ตะกัว่ และเงิน...เม่ือใด ทองพนจาก 
อุปกิเลส 5 ประการเหลานีแ้ลว ก็จะเปนสภาพออน ควรแกงาน สุกปล่ัง ไมเปราะ  
เหมาะท่ีจะนําไปทําอะไรๆ ไดดี กลาวคือ ชางทองตองการทําเคร่ืองประดับชนดิใดๆ  
จะเปนแหวน ตุมหู สรอยคอ หรือสุวรรณมาลา ก็ตาม ยอมสําเร็จผลที่ตองการ ฉันใด  
อุปกิเลสแหงจติ 5 อยางตอไปน้ี จิตพัวพันเศราหมองเขาแลว ยอมไมนุมนวล ไมควร 
แกงาน ไมผองใส เปราะเสาะและไมตั้งม่ันดวยดี (ไมเปนสัมมาสมาธิ) เพื่อความส้ิน 
ไปแหงอาสวะท้ังหลาย ฉันนัน้ หาอยางเปนไฉน? ไดแก กามฉันท พยาบาท ถีนมิทธะ  
อุทธัจจกุกุจจะ และวจิิกิจฉา...เม่ือใด จิตพนจากอุปกิเลส 5 ประการเหลานี้แลว ก็จะ 
เปนสภาพออนโยน ควรแกการ ผองใส ไมเปราะเสาะ และยอมต้ังม่ันดวยดี  
(เปนสัมมาสมาธิ) เพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย อนึ่งเธอจะนอมจิตไปเพื่อรู 
จําเพาะประจักษแจงซ่ึงอภิญญาสัจฉิกรณียธรรม (ส่ิงท่ีพึงทําใหประจักษแจงดวยการ 
รูเจาะตรง) อยางใดๆ ก็ยอมถึงภาวะท่ีสามารถเปนพยานในธรรมนั้นๆ ได  
[๒ในเม่ือเหตุมีอยู..."] 
        มีพุทธพจนบางแหงตรัสวา "ถาภิกษปุราศจากนิวรณท้ัง 5 และไดเร่ิมทําความ 
เพียรไมยอหยอน มีสติกํากับอยูไมเลือนหลง กายผอนคลายสงบ ไมเครียด 
กระสับกระสาย จิตต้ังม่ัน มีอารมณหนึ่งเดยีว ไมวาเธอจะเท่ียวไปอยูกต็าม ยืนอยูก ็
ตาม นั่งอยูก็ตาม นอนต่ืนอยูก็ตาม ก็เรียกไดวาเปนผูมีความเพียร มิโอตตัปปะไดเร่ิม 
ระดมความเพยีรอยางตอเนือ่งสมํ่าเสมอ [๓และเปนผูอุทิศตัวเดด็เดีย่วแลว"] 



{๑ส.ม.19/602-624/167-174; องฺ.ปฺจก.22/193/257 (ไมแจมแจงหมายถงึ 
นึกไมออกหรือคิดไมออก); อีกแหงหนึ่งตรัสถึงจิตท่ีไมขุนมัว เหมือนหวงน้ําใสมองเห็น 
กอนหินกอนกรวด หอย และปลาท่ีแหวกวายในนํ้า สวนจติท่ีขุนมัวกเ็หมือนหวงน้ําขุนท่ี 
ตรงกันขาม (องฺ.เอก.20/46-47/10)} 
{๒องฺ.ปฺจก.22/23/17; เทียบ ส.ม.19/474/131} 
{๓องฺ.จตุกกฺ.21/12/19; ขุ.อิติ.25/292/319; การพยายามชําระจิตไมใหมีนิวรณ 
เปนความหมายอยางหน่ึงของหลักธรรม ท่ีเรียกา ชาคริยานุโยค (การประกอบความ 
เพียรเคร่ืองต่ืนอยู หรือการประกอบความต่ืน) ดู องฺ.ติก.20/455/143; วิสุทธิ.ฎีกา  
2/173 อาง ม.ม.13/13/14}  
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        ขออุปมาของพระอรรถกถาจารยเกีย่วกับสมาธิก็นาฟง ทานวา สมาธิทําใหจิตต้ัง 
อยูในอารมณอยางสมํ่าเสมอ ทําใหองคธรรมท้ังหลายท่ีเกิดรวมกับมันผนึกประสานกัน 
อยู ไมพรา ไมฟุงกระจายเหมือนน้ําผนึกประสานแปงเขาเปนกอนเดียว และทําใหจติ 
สืบตออยางนิ่งแนวม่ันคง เหมือนเปลวเทียนในท่ีสงัดลม ติดไฟสงบน่ิง ลุกไหมไป 
เร่ือยๆ [๑สองแสงสวางสมํ่าเสมอเปนอยางดี] 
จ.  ความมุงหมายและประโยชนของสมาธิ 
        ความมุงหมายของสมาธิท่ีใชอยางถูกตอง หรือพูดตามศัพทวาความมุงหมาย 
ของสัมมาสมาธินั้นเปนท่ีชัดเจนดังไดกลาวมาแลวบอยๆ วา เพื่อเตรียมจิตใหพรอมท่ี 
จะใชปญญาอยางไดผลดี พดูอยางงายๆ วาสมาธิเพื่อปญญา ดังบาลีท่ีเคยอางแลววา  
"สมาธิเพื่ออรรถคือยถาภูตญาณทัสสนะ (สมาธิเพื่อ [๒จุดหมายคือการรูเห็นตามเปน 
จริง)] บาง "สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเปนอรรถเปนอานิสงส (ความมุงหมายและ 
ผลสนองท่ีพึงประสงคของสมาธิ [๓คือการรูเห็นส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปนจริง)"] บาง  
"จิตวิสุทธิเพยีงแคมีทิฏฐิวิสุทธิเปนอรรถ (การบําเพ็ญสมาธิใหจิตบริสุทธ์ิ มีจุดหมายอยู 
แคจะทําความเห็นความเขาใจ [๔ใหถูกตองบริสุทธ์ิ)"] บาง และอาจจะอางพุทธพจน 
ตอไปนี้มาสนบัสนุนดวย 
        "สมาธิท่ีศีลบมรอบแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก, ปญญาท่ีสมาธิบมรอบ 
แลวยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก, จิตท่ีปญญาบมรอบแลวยอมหลุดพนโดยชอบเทียว 
จากอาสวะท้ังหลาย คือ กามาสวะ ภวาสวะ [๕อวิชชาสวะ"] 
        แมวาสมาธิจะมีความมุงหมายดังกลาวมานี้กจ็ริง แตสมาธิก็ยังมีคุณประโยชน 
อยางอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือไปจากจุดมุงหมายนั้นอีก ประโยชนบางอยางเปนผลพลอยได 
ในระหวางการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายของสมาธินั้นเอง บางอยางเปนประโยชนสวน 
พิเศษออกไปซ่ึงตองอาศัยการฝกฝนยิ่งกวาธรรมดาบางอยางเปนประโยชนท่ีเกื้อกูล 
แมแกทานท่ีไดบรรลุจุดหมายของสมาธิเสร็จส้ินไปแลว 
        โดยสรุป พอจะประมวลประโยชนของสมาธิไดดังนี้ 
        ก.        ประโยชนท่ีเปนจุดหมายหรืออุดมคติทางศาสนา : ประโยชนท่ีเปนความมุง 
หมายแทจริงของสมาธิ ตามหลักพระพุทธศาสนา คือเปนสวนสําคัญอยางหนึ่งแหงการ 
ปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุด อันไดแก ความหลุดพนจากกิเลสและทุกขท้ังปวง 
        1)        ประโยชนท่ีตรงแทของขอนี้คือ การเตรียมจติใหพรอมท่ีจะใชปญญา 
                พิจารณาใหรูแจงสภาวะธรรมดาความเปนจริง เรียกตามศัพทวา เปนบาท 
                แหงวิปสสนา หรือทําใหเกดิยถาภูตญาณทัศนะ ดังไดกลาวแลว ซ่ึงจะนําไปสู 



                วิชชาและวิมุตติในท่ีสุด 
{๑ดู สงฺคณี อ.209; วิสุทธิ.3/37; วิสุทธิ.ฎีกา 1/157; 3/104.} 
{๒วินย.8/1084/406 (เคยอาง)} 
{๓องฺ.ทสก.24/1/2 (เคยอาง)} 
{๔ม.มู.12/298/295 (เคยอาง)}  
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        2)        ประโยชนท่ีรองลงมาในแนวเดียวกันนี้ แมจะไมถือวาเปนจุดหมายท่ีแทจริง  
                คือการบรรลุภาวะท่ีจิตหลุดพนจากกิเลสชั่วคราว ท่ีเรียกวาเจโตวิมุตติ 
                ประเภทยังไมเดด็ขาด กลาวคือ หลุดพนจากกิเลสดวยอํานาจพลังจิต  
                โดยเฉพาะดานกําลังของฌาน กิเลสถูกกําลังสมาธิ กด ขม หรือทับไว 
                ตลอดเวลาท่ีอยูในสมาธินั้น เรียกเปนศัพทวา ริกขัมภนวิมุตติ 
        ข.        ประโยชนในดานการสรางความสามารถพิเศษเหนือสามัญวิสัย ท่ีเปนผล 
สําเร็จอยางสูงในจิตหรือเรียกส้ันๆ วาประโยชนในดานอภิญญา ไดแกการใชสมาธิ 
ระดับฌาน        สมาบัติเปนฐาน ทําใหเกิดฤทธ์ิและอภิญญาข้ันโลกียอยางอ่ืนๆ คือ หูทิพย  
ตาทิพย ทายใจคนอ่ืนได ระลึกชาติได จําพวกท่ีปจจุบันเรียกวา ESP (Extrasensory  
Perception) 
        ค.        ประโยชนในดานสุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ เชน ทําใหเปนผูมี 
จิตใจและมีบุคลิกลักษณะเขมแข็ง หนกัแนนม่ันคง สงบ เยือกเย็น สุภาพ นิ่มนวล  
สดช่ืน ผองใส กระฉับกระเฉงกระปร้ีกระเปรา เบิกบาน งามสงา มีเมตตากรุณา มองดู 
รูจักตนเองและผูอ่ืนตามความเปนจริง (ตรงขามกับลักษณะของคนมีนวิรณ เชน  
ออนไหว ติดใจหลงใหลงาย หรือหยาบกระดาง ฉุนเฉียว เกร้ียวกราด หงุดหงิด วูวาม 
วุนวาย จุนจาน สอดแส ลุกล้ีลุกลน หรือหงอยเหงา เศราซึม หรือข้ีหวาดข้ีระแวง ลังเล)  
เตรียมจิตใหอยูในสภาพพรอม และงายแกการปลูกฝงคุณธรรมตางๆ และเสริมสราง 
นิสัยท่ีดี รูจักทําใจใหสงบและสะกดยั้งผอนเบาความทุกขท่ีเกิดขึ้นในใจได เรียกอยาง 
สมัยใหมวามีความม่ันคงทางอารมณ และมีภูมิคุมกันโรคทางจิต ประโยชนขอนี้จะเพิ่ม 
พูนยิ่งข้ึนในเม่ือใชจิตท่ีมีสมาธินั้น เปนฐานปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน คือดําเนินชีวิต 
อยางมีสติตามดูรูทันพฤติกรรมทางกายวาจา ความรูสึกนกึคิดและภาวะจิตของตนท่ี 
เปนไปตางๆ มองอยางเอามาเปนความรูสําหรับใชประโยชนอยางเดียว ไมยอมเปด 
ชองใหประสบการณและความเปนไปเหลานั้น กอพิษเปนอันตรายแกชีวิตจติใจของ 
ตนไดเลย ประโยชนขอนี้ยอมเปนไปในชีวติประจําวนัดวย 
        ง.        ประโยชนในชีวติประจําวนั เชน 
        1)        ใชชวยทําใหจิตใจผอนคลาย หายเครียด เกดิความสงบ หายกระวนกระวาย  
                ยั้งหยุดจากความกลัดกลุมวิตกกงัวล เปนเคร่ืองพักผอนคลาย ใหใจสบาย 
                และมีความสุข เชนบางทานทําอานาปานสติ (กําหนดลมหายใจเขาออก) ใน 
                เวลาที่จําเปนตองรอคอย และไมมีอะไรท่ีจะทํา เหมือนดังเวลาน่ังติดในรถ 
                ประจําทาง หรือปฏิบัติสลับแทรกในเวลาทํางานใชสมองหนัก เปนตน หรือ 



                แบบสมบูรณแบบไดแกฌานสมาบัติท่ีพระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลาย  
                ใชเปนท่ีพักผอนกายใจเปนอยูอยางสุขสบายในโอกาสวางจากการบําเพญ็กิจ  
                ซ่ึงมีคําเรียกเฉพาะวา เพื่อเปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร 
        2)        เปนเคร่ืองเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน การเลาเรียนและการทํากิจทุก 
                อยาง เพราะจิตท่ีเปนสมาธิ แนวแนอยูกับส่ิงท่ีกําลังกระทํา ไมฟุงซาน  
                ไมวอกแวก ไมเล่ือนลอยเสียยอมชวยใหเรียน ใหคิด ใหทํางานไดผลดี การ 
                งานก็เปนไปโดยรอบคอบ ไมผิดพลาด และปองกัน  
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                อุบัติเหตุไดดี เพราะเม่ือมีสมาธิก็ยอมมีสติกํากับอยูดวย ดังท่ีทาน 
                เรียกวาจิตเปนกัมมนียะ หรือกรรมนีย แปลวาควรแก        งาน หรือ 
                เหมาะแกการใชงาน ยิ่งไดประโยชนในขอท่ี 1) มาชวยเสริมก็ยิ่งไดผลดี 
                มากยิ่งข้ึนไปอีก 
        3)        ชวยเสริมสุขภาพกายและใชแกไขโรคได รางกายกับจิตใจอาศัยกันและมี 
                อิทธิพลตอกัน ปุถุชนท่ัวไปเม่ือกายไมสบายจิตใจก็พลอยออนแอเศราหมอง 
                ขุนมัว คร้ันเสียใจไมมีกําลังใจ กย็ิ่งซํ้าใหโรคทางกายนัน้ทรุดหนักลงไปอีก 
                แมในเวลาท่ีรางกายเปนปกติ พอประสบเร่ืองราวใหเศราเสียใจรุนแรง ก ็
                ลมปวยเจ็บไขไปได สวนผูท่ีมีจติใจเขมแข็งสมบูรณ (โดยเฉพาะทานท่ีมีจติ 
                หลุดพนเปนอิสระแลว) เม่ือเจ็บปวยกายก็ไมสบายอยูแตกายเทานั้น  
                จิตใจไมพลอยปวยไปดวย ยิ่งกวานั้นกลับใชใจสบายมีกําลังจติเขมแข็งนั้น 
                หันกลับมาสงอิทธิพลบรรเทาหรือผอนเบาโรคทางกายไดอีกดวย อาจทํา 
                ใหโรคหายงายและไวข้ึน [๑หรือแมแตใชกําลังสมาธิระงับทุกขเวทนาทาง 
                กายไวกไ็ด] ในดานดีผูมีจิตใจผองใสเบิกบาน ยอมชวยใหกายเอิบอ่ิม 
                ผิวพรรณผองใส        สุขภาพกายดีเปนภูมิตานทานโรคไปในตัว ความสัมพนัธนี้ 
                มีผลตออัตราสวนของความตองการและการเผาผลาญใชพลังงานของ 
                รางกายดวย เชน จิตใจท่ีสบายผองใสสดช่ืนเบิกบานนั้น ตอง 
                การอาหารนอยลงในการที่จะทําใหรางกายสมบูรณผองใสเชนคนธรรมดามี 
                เร่ืองดีใจ ปลาบปลื้มอ่ิมใจ ไมหวิขาว หรือพระท่ีบรรลุธรรมแลวมีปติเปน 
                ภักษาฉันอาหารวนัละม้ือเดยีว แตผิวพรรณผองใส เพราะไมหวนละหอย 
                ความหลัง [๒ไมเพอหวังอนาคต] ไมเฉพาะจิตใจดี ชวยเสริมใหสุขภาพ 
                ภายดีเทานั้น โรคกายหลายอยางเปนเร่ืองของกายจิตสัมพนัธ เกิดจากความ 
                แปรปรวนทางจิตใจ เชน ความมักโกรธบาง ความกลุมกังวลบาง ทําใหเกิด 
                โรคปวดศีรษะบางอยาง        หรือโรคแผลในกระเพาะอาหารอาจเกิดไดเปนตน 
                เม่ือทําจิตใจใหดดีวยวิธีอยางใดอยางหนึ่งก็ชวยแกไขโรคเหลานั้นได 
                 ประโยชนขอนีจ้ะสมบูรณตอเม่ือมีปญญาท่ีรูเทาทันสภาวธรรม  
                [๓ประกอบอยูดวย] 
        ถาสรุปตามพระบาลี การฝกอบรมเจริญสมาธิมีวัตถุประสงคท่ีจะนําไปใช 
ประโยชนในดานตางๆ ดังนี้ 
        "ภิกษุท้ังหลาย สมาธิภาวนา (การเจริญสมาธิ) มี 4 อยาง ดังน้ี คือ 



{๑เชน ที.ม.10/93/117; ส.ส.15/122/38; 130/39; ส.ม.19/709/203} 
{๒ส.ส.15/22/7} 
{๓สภาพกายจติสัมพันธนี้ อาจแบงไดเปน 3 ระดับ ตามข้ันของพัฒนาการทางจิต  
ข้ันตํ่าสุด ผลตอกาย กระทบจิตดวย คือเม่ือไมสบายกาย จติพลอยไมสบายดวย ซํ้าเติม 
ตนเองใหหนกัข้ึน ข้ันกลาง จาํกัดขอบเขตของผลกระทบไดคือความทุกขความ 
ไมสบายมีอยูแคไหน ก็รับรูตามท่ีเปนแคนัน้ วางใจได ไมใหทุกขทับถมลุกลาม ข้ันสูง  
จิตชวยกาย คือ เม่ือรางกายทุกข ไมสบาย นอกจากไมเกบ็ไปกอทุกขแกใจแลว ยัง 
สามารถใชสมรรถภาพท่ีเขมแข็งและคุณภาพท่ีดีงามของจิต สงผลดีกลับมาชวยกาย 
ไดอีกดวย}  
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        1.        สมาธิภาวนาท่ีเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหาร  
                (การอยูเปนสุขในปจจุบัน) 
        2.        สมาธิภาวนาท่ีเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อการไดญาณทัสสนะ 
        3.        สมาธิภาวนาท่ีเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อสติและสัมปชัญญะ 
        4.        สมาธิภาวนาท่ีเจริญแลว ทําใหมากแลว [๑ยอมเปนไปเพื่อความส้ินไปแหง 
                อาสวะท้ังหลาย"] 
        แบบท่ี 1 บาลีขยายความไดแก ฌาน 4 ขอนี้ก็คือ การเจริญฌาน ในลักษณะท่ี 
เปนวิธีหาความสุขแบบหนึ่ง [๒ตามหลักท่ีแบงความสุขเปน 10 ข้ัน] ซ่ึงประณีตข้ึนไป 
ตามลําดับคือ กามสุข สุขในรูปฌาน 4 ข้ัน สุขในอรูปฌาน 4 ข้ัน และสุขใน 
นิโรธสมาบัติ พระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลาย นยิมเจริญฌานในโอกาสวาง เพือ่ 
เปนการพักผอนอยางสุขสบาย ท่ีเรียกวา ทิฏฐธรรมสุขวิหาร 
        แบบท่ี 2 บาลีขยายความวา ไดแกการมนสิการอาโลกสัญญา (กําหนดหมายใน 
แสงสวาง) อธิษฐานทิวาสัญญา (กําหนดหมายวาเปนกลางวัน) เหมือนกันท้ังกลางวนั 
และกลางคืน มีใจเปดโลงไมถูก (นิวรณ) หอหุม ฝกใหเปนจิตท่ีมีความสวาง อรรถกถา 
อธิบายวา การไดญาณทัสสนะในท่ีนี้หมายถึงการไดทิพยจักษุ และทานกลาววา 
ทิพยจกัษุนัน้เปนยอดของโลกียอภิญญาท้ัง 5 (อีก 4 คือ อิทธิวิธิ ทิพยโสต  
เจโตปริยญาณ และปุพเพนิวาสนุสติญาณ) บางแหงทานกลาวถึงญาณทัสสนะน้ีคํา 
เดียว หมายคลุมถึงโลกียอภญิญาหมดท้ังหา ดังน้ัน ประโยชนขอนีจ้ึง 
หมายถึงการนาํเอาสมาธิไปใชเพื่อผลสําเร็จทางจิต คือความสามารถพิเศษจําพวก 
อภิญญา รวมทั้งอิทธิปาฏิหาริย 
        แบบท่ี 3 คือ การตามดูรูทันความรูสึกนึกคิดตางๆ ท่ีเกิดข้ึนดบัไป ในความเปน 
อยูประจําวันของตน ดังท่ีบาลีไขความไววา เวทนา สัญญา และวิตกท้ังหลาย จะเกดิข้ึน  
จะต้ังอยู จะดบัไป ก็เปนไปโดยรูชัด 
        แบบท่ี 4 บาลีขยายความวา ไดแก การเปนอยูโดยใชปญญาพิจารณาเหน็อยู 
เสมอถึงความเกิดข้ึน และความเส่ือมส้ินไปในอุปาทานขันธท้ัง 5 วา รูปเปนดังนี้  
ความเกิดข้ึนของรูปเปนดังนี ้ความดับไปของรูปเปนดังนี ้เวทนา สัญญา สังขาร  
วิญญาณ เปนดังนี้ เกดิข้ึนดงันี้ ดับไปดังนี ้มองอยางกวางๆ ก็คือ การใชสมาธิเพื่อ 
ประโยชนทางปญญา เปนอุปกรณในการเจริญวิปสสนา อยางท่ีเรียกวา เปนบาทฐาน 
ของวิปสสนา เพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดคือ อาสวักขยญาณ [๓หรือวิชชาวิมุตติ] 
        ตามคําอธิบายของอรรถกถา จะเหน็วา ประโยชนอยาท่ี 1 และ 2 เปนดาน 



สมถะ สวนประโยชนอยางท่ี 3 และ 4 เปนดานวิปสสนา ประโยชนอยางอ่ืนๆ ท่ีได 
กลาวขางตน แมจะไมมีระบุไวในพระบาลีนี้ ก็พึงเห็นวาเปนประโยชนพลอยไดสืบเนื่อง 
ออกไป ซ่ึงพึงไดรับในระหวางการปฏิบัติเพื่อประโยชนส่ีอยางนี้บาง เปนขอปลีกยอย 
กระจายออกไปไมตองระบุไวใหเดนชดัตางหากบาง 
{๑องฺ.จตุกฺก.21/41/57; ที.ปา.11/233/233} 
{๒เชน ม.ม.13/100/96; ส.สฬ.18/413/278} 
{๓ดูคําอธิบายของอรรถกถา ท่ี ที.อ.3/257; องฺ.อ.2/396; ม.อ.2/312, และพึง 
เปรียบเทียบกบั องฺ.ติก.20/226/56 และ องฺ.ฉกฺก.22/300/361 ดวย.}  
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        ในคัมภีรช้ันอรรถกถา ทานก็ไดสรุปอานิสงส คือ ผลไมตางๆ ของสมาธิภาวนา  
หรือ การฝกสมาธิไวเหมือนกัน ดังท่ีแสดงไวในวิสุทธิมัคค [๑มี 5 ประการ คือ] 
        1.        เปนวิธีการพกัผอนอยางสุขสบายในปจจุบัน (ทิฏฐธรรมสุขวิหาร) ขอนี้เปน 
อานิสงสของสมาธิข้ันอัปปนา (คือ ระดับฌาน) สําหรับพระอรหันต ซ่ึงเปนผูทํากิจเพื่อ 
ความหลุดพนเสร็จส้ินแลว ไมตองใชฌานเพื่อบรรลุภูมิธรรมใดๆ ตอไปอีก อาง 
พุทธพจนวา "ฌานเหลานี้เรียกวาทิฏฐธรรมสุขวิหาร ในวินัย (ระบอบหรือแบบแผน)  
ของ [๒พระอริยะ"] 
        2.        เปนบาทหรือเปนปทัฏฐานแหงวิปสสนา ขอนี้เปนอานิสงสของสมาธิข้ัน 
อัปปนาก็ได หรือข้ันอุปาจระก็พอไดแตไมโปรงนัก ประโยชนขอนี้ใชสําหรับพระเสขะ 
และปุถุชน อางพุทธพจนวา "ภิกษุท้ังหลาย จงเจริญสมาธิเถิด ภิกษุมีจิตต้ังม่ันแลว  
[๓ยอมรูชัดตามเปนจริง] 
        3.        เปนบาทหรือเปนปฏฐานแหงอภิญญา ขอนี้เปนอานิสงสของสมาธิข้ันอัปปนา 
สําหรับผูใชสมาบัติ 8 แลว เม่ือตองการอภญิญา ก็อาจทําใหเกดิข้ึนได อางพุทธพจนวา  
"จิตนุมนวลควรแกงาน...จะนอมจิตไปเพือ่ประจักษแจงดวยอภิญญา ซ่ึงธรรมท่ีพึง 
ประจักษแจงดวยอภิญญาอยางใดๆ ก็ถึงความเปนพยานในธรรมน้ันๆ ได  
[๔ในเม่ือเหตมีุอยู] 
        4.        ทําใหไดภพวิเศษ คือ เกิดในภพท่ีดีท่ีสูง ขอนี้ เปนอานิสงสของสมาธิข้ัน 
อัปปนา สําหรับปุถุชนผูไดฌานแลวและฌานมิไดเส่ือมไปเสีย ทําใหเกดิในพรหมโลก  
อางพุทธพจนวา "เจริญปฐมฌานข้ันปริตตกุศลแลว เกดิท่ีไหน? [๕ยอมเขารวมพวก 
เทพพรหมปาริสัชชา"] อยางไรก็ดี แมสมาธิข้ันอุปจารก็สามารถใหภพวิเศษ คือ 
กามาวจรสวรรค 6 ได 
        5.        ทําใหเขานิโรธสมาบัติได ขอนี้เปนอานิสงสของสมาธิข้ันอัปปนาสําหรับ  
(พระอรหนัตหรือพระอนาคามี) ผูไดสมาบัติ 8 แลว ทําใหเสวยความสุขอยูไดโดยไมมี 
จิตตลอดเวลา 7 วัน อาง ญาณในนิโรธสมาบัติ [๖ในปฏิสัมิทามัคค] 
        ความเขาใจในเร่ืองประโยชนหรือความมุงหมายในการเจริญสมาธินี้ จะชวย 
ปองกันและกําจัดความเขาใจผิดพลาดเกีย่วกับเร่ืองสมาธิ และชีวิตของพระสงฆใน 
พระพุทธศาสนาไดเปนอันมาก เชน ความเขาใจผิดวาการบําเพ็ญสมาธิเปนเร่ืองของ 
การถอนตัว ไมเอาใจใสในกจิการของสังคม หรือวาชีวติพระสงฆเปนชีวิตท่ีปลีกตัว 
โดยส้ินเชิง ไมรับผิดชอบตอสังคม เปนตน ขอพิจารณาตอไปนี้ อาจเปนประโยชนใน 
การปองกันและกําจดัความเขาใจผิดท่ีกลาวแลวนั้น 



        -        สมาธิเปนเพียงวิธีการเพื่อเขาถึงจุดหมาย ไมใชตัวจุดหมาย ผูเร่ิมปฏิบัติอาจ 
                ตองปลีกตัวออกไป มีความเกีย่วของกับชีวิตสังคมนอยเปนพิเศษ เพื่อการ 
                ปฏิบัติฝกอบรมชวงพิเศษระยะเวลาหน่ึง แลวจึงออกมามีบทบาทในทาง 
                สังคมตามความเหมาะสมของตนตอไป อีกประการหนึ่ง การเจริญสมาธิโดย 
                ท่ัวไปก็มิใชจะตองมานั่งเจริญอยูท้ังวันท้ังคืน และวิธีปฏิบัติกมี็มากมายเลือก 
                ใชไดตามความเหมาะสมกับจริยา เปนตน 
        -        จะเห็นไดจากหลักฐานเชนท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไวในหลักสติปฏฐาน 4  
                เปนตนวา บุคคล 
{๑วิสุทธิ.2/195-6} 
{๒ม.มู.12/102/73} 
{๓ส.ข.17/27/18} 
{๔องฺ.ติก.20/542/331} 
{๕อภิ.วิ.35/1107/570} 
{๖ขุ.ปฏิ.31/225/147}  
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        บางคน อาจใชเวลาปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน 4 นัน้อยางจริงจังตอเนื่องกัน 
        เปนเวลาเพียง 7 วันเทานั้น ก็บรรลุอรหัตตผลได สําหรับทานท่ีสําเร็จผลเชน 
        นี้แลว การใชสมาธิ ตอจากนั้นไปตามปกติก็คือ เพือ่ประโยชนในขอ 
        ทิฏฐธรรมสุขวิหาร สวนเวลาท่ีเหลืออยูมากมายในชีวิต กย็อมสามารถใชให 
        เปนไปตามพุทธพจนท่ีมีเปนหลักมาแตดั้งเดิมคือ "จรถภิกฺขเว จาริก  
        พหุชนหติาย พหุชนสุขาย - ภิกษุท้ังหลาย จงจาริกไปเพื่อประโยชนสุขของ 
        พหูชน" 
-        การดําเนินปฏิปทาของพระสงฆข้ึนตอความถนัด ความเหมาะสม ของ 
        ลักษณะนิสัย และความพอใจสวนตนดวย บางรูปอาจพอใจและเหมาะสมท่ี 
        จะอยูในปา บางรูปถึงอยากไปอยูปา ก็หาสมควรไม  
        [๑มีตัวอยางท่ีพระพุทธเจาไมทรงอนุญาตใหภิกษบุางรูปไปปฏิบัติธรรม 
        ในปา] และแมภกิษุท่ีอยูปา ในทางพระวินยัของสงฆก็หาไดอนุญาตใหตัด 
        ขาดจากความรับผิดชอบทางสังคม [๒โดยส้ินเชิงอยางฤๅษีชีไพรไม] 
-        ประโยชนของสมาธิและฌานท่ีตองการในพุทธธรรม ก็คือภาวะจิตท่ีเรียกวา  
        "นุมนวล ควรแกการงาน" ซ่ึงจะนํามาใชเปนท่ีปฏิบัติการของปญญาตอไป 
        ดังกลาวแลว สวนการใชสมาธิและฌานเพื่อประโยชนอ่ืนจากนี้ ถือเปนผลไม 
        พิเศษและบางกรณกีลายเปนเร่ืองไมพึงประสงค ซ่ึงพระพุทธเจาไมทรง 
        สนับสนุน ตัวอยางเชนผูใดบําเพ็ญสมาธิเพื่อตองการอิทธิปาฏิหาริย ผูนั้นช่ือ 
        วาต้ังความดําริผิด อิทธิปาฏิหาริยนั้นอาจกอใหเกิดผลรายไดมากมาย เส่ือม 
        ได และไมทํา [๓ใหบรรลุจุดหมายของพุทธธรรมไดเลย] สวนผูใดปฏิบัติเพื่อ 
        จุดหมายทางปญญา ผานทางวิธี        สมาธิ และไดอิทธิปาฏิหาริยดวย ก็ถือเปน 
        ความสามารถพิเศษไป อยางไรก็ดี แมในกรณีปฏิบัติดวยความมุงหมายที่ถูก 
        ตอง แตตราบใดท่ียังไมบรรลุจุดหมาย การไดอิทธิปาฏิหาริยยอม         
        [๔เปนอันตรายได        เสมอ] เพราะเปนเหตุใหเกิดความหลงเพลิน และความคิด 
        หมกมุน ท้ังแกตนและคนอ่ืน และอาจเปนเหตุพอกพูนกิเลสถวงใหดําเนนิ 
        ตอไปไมได พระพุทธเจาแมจะทรงมีอิทธิปาฏิหาริยมากมาย แตไมทรง 
        สนับสนุนการใชอิทธิปาฏิหาริย         เพราะไมใชวถีิแหงปญญาและความหลุด 
        พนเปนอิสระตามพุทธประวัติจะเห็นวา พระพุทธเจาทรงใชอิทธิปาฏิหาริยใน 
        กรณีเพื่อระงับอิทธิปาฏิหาริย หรือเพื่อระงับความอยากในอิทธิปาฏิหาริย 
-        สําหรับทานผูฝกอบรมกาวหนาไปในมรรคแลว หรือสําเร็จบรรลุจุดหมาย 



        แลว มักนิยมใชการเจริญสมาธิข้ันฌาน เปนเคร่ืองพกัผอนอยางสุขสบายใน 
        โอกาสวางๆ เชน พระพุทธองคเอง แมจะเสด็จจาริกส่ังสอนประชาชน 
        จํานวนมาก เกีย่วของกบัคนทุกช้ันวรรณะ และทรงปกครอง 
{๑ดู องฺ.ทสก.24/99/216; ม.มู.12/234-242/212-214; ม.อุ.14/230/162} 
{๒ใหพจิารณาจากวนิัยบัญญัติเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพระสงฆกับคฤหัสถใน 
ดานการเล้ียงชีพ เปนตน และบทบัญญัติใหพระภิกษุทุกรูปมีสวนรวมและตองรวมใน 
สังหกรรมอันเกี่ยวกับการปกครองและกิจการตางๆ ของหมูคณะ} 
{๓ขอใหนึกถึงกรณีของพระเทวทัตและนกับวชกอนสมัยพุทธกาล} 
{๔เปนปลิโพธ คืออุปสรรคอยางหนึ่งของวิปสสนา (วิสุทธิ.1/122)}  
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        คณะสงฆหมูใหญ แตก็ทรงมีพระคุณสมบัติอยางหน่ึงคือ ฌายี และ  
        [๑ฌานสีลี] หมายความวา ทรงนิยมเอา ทรงพอพระทัยประทับใน 
        ฌานแทนการพักผอนอยางธรรมดาในโอกาสวาง เชนเดียวกับ 
        พระสาวกเปนอันมาก อยางท่ีเรียกวาทิฏฐธรรมสุขวิหาร คือเพ่ือการอยู 
        เปนสุขในปจจุบัน ท่ีปรากฏวาทรงปลีกพระองคไปอยูในท่ีสงัดเปน 
        เวลานานๆ [๒ถึง 3 เดือน] เพื่อเจริญสมาธิ ก็เคยมี และการนิยมหา 
        ความสุขจากฌานนี้ บุคคลใดจะทําแคไหนเพียงใดยอมเปนเสรีภาพสวน 
        บุคคล แตหากความติดชอบมากข้ึน กลายเปนเหตุละเลยความรับผิดชอบ 
        ตอสวนรวมยอมถูกถือเปนเหตุตําหนไิด ถึงแมจะเปนความคิดหมกมุนในข้ัน 
        ประณีต อีกทั้งระบบชีวิตของพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาวาตาม        หลัก 
        บทบัญญัติในทางวนิัย ยอมถือเอาความรับผิดชอบตอสวนรวมเปนหลัก 
        สําคัญความเจริญรุงเรืองก็ดี ความเส่ือมโทรมก็ดี ความต้ังอยูไดและไมได 
        ก็ดีของคณะสงฆ        ยอมข้ึนอยูกับความเอาใจใสรับผิดชอบตอสวนรวมนั้นเปน 
        ขอสําคัญดวย สําหรับพระพุทธเจาและทานท่ีปฏิบัตถูิกตอง สมาธิยอมชวย 
        เสริมการบําเพ็ญกิจเพื่อพหูชน 
ฉ.  วิธีเจริญสมาธิ 
        ดังไดกลาวแลววา ผูปฏิบัติธรรมอาจใชสมาธิเพียงข้ันตน ท่ีเรียกวา ขณิกสมาธิ  
เปนจุดเร่ิมตนสําหรับใชปญญาพิจารณาสภาวธรรมตามหลักวิปสสนา และสมาธินั้นก็ 
จะเจริญข้ึนไปกับการเจริญวปิสสนาดวย อยางไรก็ดี แมวาสมาธิท่ีเจริญข้ึนไปดวยการ 
ปฏิบัติเชนนี้ ในท่ีสุดจะมีกําลังพอท่ีจะชวยใหผูปฏิบัติบรรลุท่ีหมายของวิปสสนาคือ 
ความหลุดพนจากกิเลสและความทุกขประจักษแจงนิพพานใหก็จริง แตก็ไมแรงกลา 
เพียงพอท่ีจะใหไดผลสําเร็จทางจิตท่ีเปนสวนพิเศษออกไป คืออภิญญาข้ันโลกียตางๆ  
มีอิทธิปาฏิหาริยเปนตน นอกจากนัน้ การเร่ิมตนดวยสมาธิท่ียังออน ก็เหมือนคนเดิน 
ทางท่ีมีกําลังนอยไมเขมแข็ง ทําใหมีความพรอมในการเดินทางนอยลง แมจะหวังไป 
คอยๆ เสริมกําลังขางหนา กสู็คนท่ีเตรียมพรอมเต็มท่ีไปแตตน เร่ิมเดนิทางดวยความ 
ม่ันคงไมมีหวงกังวลเลยไมได ยิ่งถาปญญาไมเฉียบแหลมอีกดวยกย็ิ่งยากลําบาก  
[๓หรือปญญาแกไปบางทีกพ็าใหฟุงซานเขาอีก] ดังนัน้ จึงเกิดความนยิมท่ีจะฝกอบรม 
เนนหนักดานสมาธิใหเปนพื้นฐานไวกอนไมมากกน็อย แมจะไมหวงัเอาผลสําเร็จทาง 
ดาน 
{๑เชน ม.ม.12/82/78; ม.อุ.14/116/98 (พงึสังเกตตามเร่ืองในคัมภีรรุนหลัง ๆ  



กลาวถึงพวกฤๅษีชีไพรกอนสมัยพุทธกาล ท่ีเจริญฌานไดเกงกลา นยิมเอาฌานเปน 
กีฬา จึงมีศัพทเรียกวา ฌานกฬีา ซ่ึงหมายความวา ฌานเปนเคร่ืองเลนสนุก หรือส่ิง 
สําหรับหาความเพลิดเพลินยามวางของพวกนักพรต (เชนขุ.อป.32/3/26;  
|องฺ.อ.1/330; ธ.อ.8/18; ชา.อ.3/71,186; ชา.อ.4/2,107,282, ฯลฯ ท่ีกลาวถึง 
พระปจเจกพุทธเจา (ส.อ.2/239; องฺ.อ.1/188) และพุทธสาวกท่ียังไมบรรลุ 
อรหัตตผล (ธ.อ.7/81; สุตฺต.อ.1/19) วาเลนฌานก็มีบาง แตท่ีกลาวถึงพระพุทธเจา 
และพระอรหนัต วาเลนฌานกีฬา ยังไมพบเลย เร่ืองนี้ควรเปนขอสังเกตเก่ียวกับความ 
แตกตางในการดําเนินชีวิตวา วิถีชีวิตแบบใดเปนท่ีพึงประสงคในพุทธศาสนา.} 
{๒ดู ส.ม.19/1363/412} 
{๓ดู วิสุทธิ.1/165 (เคา วินย.5/2/7; องฺ.ฉกฺก.22/326/420)}  
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พลังจิตถึงข้ันฤทธ์ิอภิญญาอะไร แตก็พอใหเปนพืน้ฐานท่ีม่ันคงพอสมควรในการเจริญ 
ปญญาตอไป 
        เร่ืองท่ีวานี้ ถามองดูความเปนไปในชีวิตจริง จะเหน็ชัดยิ่งข้ึน คนบางคนถาอยูใน 
สถานท่ีมีเสียงรบกวนเพียงเล็กนอย หรือมีคนอ่ืนเดินผานไปผานมา จะทําอะไรท่ีใช 
ความคิดไมไดเลย ท่ีจะใชปญญาพิจารณาอะไรอยางลึกซ้ึงเปนอันไมตองพดูถึง แตคน 
บางคนมีจิตแนวแนม่ันคงดกีวา แมจะมีเสียงตางๆ รบกวนรอบดาน มีคนพลุกพลาน 
จอแจ ก็สามารถใชความคิดพจิารณาทํางานท่ีตองใชสติปญญาไดอยางปกติ บางคนมี 
กําลังจิตเขมแข็งมาก แมอยูในสถานการณท่ีนาต่ืนเตนหวาดกลัวก็ไมหวั่นไหว สามารถ 
ใชปญญาคิดการณตางๆ อยางไดผลดีดําเนนิชีวิตไดอยางปกติ ดังมีเร่ืองเลาวา  
พระเจานโปเลียนท่ี 1 แหงฝร่ังเศส ทรงมีพลังจิตสูง ทรงประสงคคิดเร่ืองไหนเวลาใดก ็
ทรงคิดเร่ืองนั้นเวลานัน้ ไมทรงประสงคคิดเร่ืองใด กไ็มคิดเร่ืองนั้น เปรียบสมอง 
เหมือนมีล้ินชักจัดแยกเก็บเร่ืองตางๆ ไวเปนพวกๆ อยางมีระเบียบ ชักออกมาใชได 
ตามตองการ แมทรงอยูในสนามรบทามกลางเสียงเปนเสียงระเบิดกึกกองเสียงคนเสียง 
มาศึกวุนวายสับสน ก็ทรงมีพระกิริยาอาการสงบ คิดการณไดเฉียบแหลมเหมือนใน 
สถานการณปกติ หากทรงประสงคจะพักผอน ก็ทรงบรรทมหลับไดทันที ตางจากคน 
สามัญจํานวนมากท่ีไมไดฝก เม่ือตกอยูในสถานการณเชนนั้ อยาวาคิดการใดๆ เลย  
แมแตเพยีงจะควบคุมจิตใจใหอยูท่ีกไ็มไดมักจะขวัญบินใจไมอยูกับเนือ้ตัว ตื่นเตนไม 
เปนกระบวน เร่ืองเลานี้ แมจะยังไมพบหลักฐานยนืยนั แตในกรณีท่ัวไป ทุกคนก็คงพอ 
จะมองเห็นไดถึงความแตกตางระหวางคนที่กําลังจิตเขมแข็ง กับคนท่ีมีกําลังจิตออนแอ  
เร่ืองพระเจานโปเลียนท่ีเลากันมานั้น ก็นบัวาไมใชเร่ืองอัศจรรยเลย หากเทียบกับ 
ตัวอยางในคัมภีรเชน อาฬารดาบส กาลามโคตร ระหวางเดินทางไกล นัง่พักกลางวนั 
อยูใตรมไมแหงหนึ่ง มีกองเกวียนประมาณ 500 เลม วิ่งผานไปใกลๆ ทานก็มิไดเห็น 
ไมไดยนิเสียงกองเกวียนนั้นเลยพระพุทธเจา คราวหน่ึงขณะประทับอยู ณ เมืองอาตุมา  
มีฝนตกหนกัมาก ฟาคะนอง เสียงฟาผาคร้ืนคร่ันสนั่นไหว ชาวนาสองพ่ีนองและโคสี่ตัว 
ถูกสายฟาฟาดส้ินชีวิตใกลท่ีประทับพักอยูนั้นเอง พระพทุธเจาทรงอยูดวยวหิารธรรมอัน 
สงบ [๑ไมทรงไดยินเสียงท้ังหมดนัน้เลย] และมีพุทธพจนแหงหนึ่งตรัสวา ผูท่ีฟาผาไม 
สะดุง ก็มีแตพระอรหันตขีณาสพ ชางอาชาไนย มาอาชาไนย [๒และพญาสีหราช] ใน 
หมูคนสามัญ กําลังใจ กําลังปญญา ความแนวแนม่ันคงของจิต ก็ยังแตกตางกันออกไป 
เปนอันมากสําหรับคนสวนใหญ ซ่ึงกําลังความม่ันคงของจิตก็ไมมาก กาํลังปญญาก็ไม 
เฉียบแหลมนกั ปราชญหลายทานจึงเห็นวา ถาไมเตรียมจิตท่ีเปนสนามทํางานของ 



ปญญาใหพรอมดีกอน โอกาสท่ีจะแทงตลอดสัจธรรมดวยโลกุตรปญญายอมเปนไปได 
ยากยิ่ง ทานจึงเนนการฝกจิตดวยกระบวนสมาธิภาวนาใหเปนฐานกอนเจริญปญญา 
อยางจริงจังตอไป 
        การฝกอบรมเจริญสมาธินั้น แมวาโดยหลักการ จะพูดไดส้ันนิดเดียว แตในดาน 
วิธีการมีเนื้อหาราย 
{๑ที.ม.10/120-1/152-3} 
{๒องฺ.ทุก.20/302-4/97}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 900 
ละเอียดมากมาย ยิ่งถาพูดตอออกไปจนถึงการใชสมาธิ (คือจิตท่ีเปนสมาธิ) นั้น เปน 
สนามปฏิบัติการของปญญา ในการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของพระพุทธ- 
ศาสนาดวยแลว ก็กลายเปนเร่ืองใหญมาก มีขอบเขตกวางขวาง รวมเรียกวา สมถะและ 
วิปสสนา ซ่ึงควรจะเขียนแยกไวเปนหนังสืออีกเลมหนึง่ตางหาก แตเฉพาะในท่ีนี้ ยงัมิ 
ใชฐานะท่ีจะทําเชนนั้น จึงจะกลาวไวแตหลักสําคัญกวางๆ พอเปนเคาใหเห็นแนวทาง 
        1)        การเจริญสมาธิตามวิธีธรรมชาติ 
        การเจริญสมาธิในขอนี้ ก็คือ การปฏิบัติตามหลักการเกิดข้ึนของสมาธิใน 
กระบวนธรรมท่ีเปนไปเองตามธรรมดาของธรรมชาติ ซ่ึงมีพุทธพจนแสดงไวมากมาย 
หลายแหง สาระสําคัญของกระบวนธรรมนี้คือ กระทําส่ิงท่ีดีงามอยางใดอยางหน่ึง ให 
เกิดปราโมทยข้ึน จากนัน้ก็จะเกิดมีปติซ่ึงตามมาดวยปสสัทธิความสุข และสมาธิในท่ี 
สุด พูดเปนคําไทยวา เกิดความปลาบปล้ืมบันเทิงใจ จากนั้นก็จะเกิดความเอิบอ่ิมใจ  
รางกายผอนคลายสงบ จิตใจสบายมีความสุข แลวสมาธิก็เกิดข้ึนได เขียนใหดูงายดังนี ้
        ปราโมทย ---> ปติ ---> ปสสัทธิ ---> สุข ---> สมาธิ 
        หลักท่ัวไปมีอยูอยางหนึ่งวา การท่ีกระบวนธรรมเชนนี้จะเกดิข้ึนไดนั้น ตามปกติ 
จะตองมีศีลเปนฐานรองรับอยูกอน สําหรับคนท่ัวไป ศีลนี้ก็หมายเอาเพียงแคการท่ี 
มิไดไปเบียดเบียนลวงละเมิดใครมาท่ีจะเปนเหตุใหใจคอวุนวายระแวงหวาดหวั่นกลัว 
โทษ หรือเดือดรอนใจในความผิดความชั่วรายของตนเอง มีความประพฤติสุจริตเปนท่ี 
สบายใจตน ทําใหเกดิความมั่นใจตัวเองได สวนการกระทําท่ีจะใหเกดิปราโมทยกมี็ได 
หลายอยาง เชน อาจนึกถึงความประพฤตดิีงามสุจริตของตนเอง แลวเกิดความปลาบ 
ปล้ืมบันเทิงใจขึ้นก็ได อาจระลึกถึงการทํางานการบําเพญ็ประโยชนของตน อาจระลึกถึง 
พระรัตนตรัยและส่ิงดีงามอ่ืนๆ อาจหยิบยกเอาหลักธรรมบางอยางข้ึนมาพิจารณาแลว 
เกิดความเขาใจไดหลักไดความหมาย  [๑เปนตน] แลวเกิดความปลาบปล้ืมบันเทิงใจ 
ข้ึนมาไดท้ังส้ิน องคธรรมสําคัญท่ีจะเปนบรรทัดฐาน หรือเปนปจจยัใกลชิดที่สุดให 
สมาธิเกิดข้ึนได ก็คือความสุข ดังพุทธพจนท่ีตรัสเปนแบบไวเสมอๆ วา  
"สุขิโน จตฺต สมาธิยติ" แปลวา ผูมีสุข จิตยอมเปนสมาธิ ขอยกตัวอยางความเต็มมาด ู
สักแหงหนึ่ง 
        "(เม่ือเธอรูแจงอรรถรูแจงธรรม) ปราโมทยยอมเกดิ เม่ือปราโมทย ปติยอมเกดิ  
เม่ือมีใจปติ กายยอมผอนคลายสงบ ผูมีกายผอนคลายสงบ ยอมไดเสวยสุข ผูมีสุข  
[๒จิตยอมต้ังม่ัน"] 
{๑ระลึกถึงส่ิงดีงามหรือความดีท่ีไดทํา เชน วินย.5/153/213; ม.มู.12/95/68;  



องฺ.ฉกฺก.22/281/317; องฺ.ทสก.24/218/355; พิจารณาธรรมเกิดความเขาใจเชน  
ที.ปา.11/455/329; ขุ.ปฏิ.31/126; ที.ปา.11/302/254;  
องฺ.ปฺจก.22/26/22; มองเหน็ความหมดจดในจิตใจของตน เชน ที.สี.9/127/98;  
383/310; ม.มู.12/516; ผลสืบเนื่องจากศีลเชน ส.18/144/98; 668/433;  
องฺ.ทสก.24/209/336; ความไมประมาท ส.ม.19/1602/501; ตามแนวโพชฌงค  
เชน ม.อุ.14/290/197; ส.ม.19/373-380/98-100; อภิ.วิ.35/543/306;  
อาศัยนิมิต เชน ส.ม.19/717-8/207-8.} 
{๒ที.ปา.11/302/254; องฺ.ปฺจก.22/26/22 (ขอความในวงเล็บแสดงเหตุใหเกิด 
ปราโมทยในกรณีนี้ ซ่ึงในกรณีอ่ืนๆ จะแปลกกันไปไดตางๆ สวนความนอกวงเล็บคือ 
หลักท่ัวไป}  
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        อยางไรกต็าม วาท่ีจริง การเจริญสมาธิในขอนี้ ก็คือหลักท่ัวไปของการฝกสมาธิ 
ซ่ึงเปนแกนกลางของวิธีฝกทั่วไปถึงข้ันกอนจะไดฌานนั่นเอง ในท่ีนีย้ังจะไมกลาวถึง 
รายละเอียดใดๆ จึงยุติเพยีงนีก้อน 
        2)        การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท 
        อิทธิบาท แปลวา ธรรมเคร่ืองใหถึงอิทธิ (ฤทธ์ิ หรือความสําเร็จ) หรือธรรมท่ี 
เปนเหตุใหประสบความสําเร็จ หรือแปลงายๆ วา ทางแหงความสําเร็จ มี 4 อยางคือ  
ฉันทะ (ความพอใจ) วิระยะ (ความเพยีร) จติตะ (ความคิดจดจอ) และมังสา  
(ความสอบสวนไตรตรอง) แปลใหจํางายตามลําดับวา มีใจรัก พากพียรทํา เอาจิต 
ฝกใฝ ใชปญญาสอบสวน 
        อิทธิบาทนั้น พระพุทธเจาตรัสพัวพันไวกับเร่ืองสมาธิ เพราะอิทธิบาทเปนขอ 
ปฏิบัติท่ีทําใหเกิดสมาธิ และนําไปสูผลสําเร็จท่ีเปนจุดหมายของสมาธิ สมาธิเกิดจาก 
อิทธิบาทขอใด ก็มีช่ือเรียกตามอิทธิบาทขอนั้น โดยนัยนีจ้ึงมีสมาธิ [๑4 ขอคือ] 
        1.        ฉันทสมาธิ สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะ หรือสมาธิท่ีมีฉันทะเปนใหญ 
        2.        วิริยสมาธิ สมาธิท่ีเกิดจากวิริยะ หรือสมาธิท่ีมีวิริยะเปนใหญ 
        3.        จิตตสมาธิ สมาธิท่ีเกิดจากจิตติ หรือสมาธิท่ีมีจิตตะเปนใหญ 
        4.        วีมังสมาธิ สมาธิท่ีเกิดจากวิมังสา  หรือสมาธิท่ีมีวิมังสาเปนใหญ 
        อนึ่ง สมาธิเหลานี้ จะเกดิมีควบคูไปดวยกันกับความเพียรพยายาม ท่ีเรียกวา  
ปธานสังขารปธานสังขาร แปลวาสังขารท่ีเปนตัวความเพียร หรือความเพียรท่ีเปน 
เคร่ืองปรุงแตง ขอแปลงายๆ วาความเพียรท่ีเปนแรงสรางสรรค หรือความเพยีร 
สรางสรรค 
        สมาธิเกิดจาก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา หรือจากความมีใจรัก พากเพียรทํา  
เอาจิตฝกใฝ ใชปญญาสอบสวนไดอยางไร มีแนวความเขาใจดังนี ้
        1.        ฉันทะ ความพอใจ ไดแก ความมีใจรักในส่ิงท่ีทํา และพอใจใฝรักในจุดหมาย 
ของส่ิงท่ีทํานั้น อยากทําส่ิงนั้นๆ ใหสําเร็จ อยากใหงานนั้นหรือส่ิงนั้นบรรลุถึงจุดหมาย  
พูดงายๆ วารักงานและรักจุดหมายของงาน พูดใหลึกลงไปในทางธรรมวา ความรัก 
ความใฝใจปรารถนาตอภาวะดีงามเต็มเปยมสมบูรณ ซ่ึงเปนจุดหมายของส่ิงท่ีกระทํา 
หรือซ่ึงจะเขาถึงไดดวยการกระทํานั้น อยากใหส่ิงนัน้ๆ เขาถึงหรือดํารงอยูในภาวะท่ีดีท่ี 
งดงามท่ีประณีต ท่ีสมบูรณท่ีสุดของมัน หรืออยากใหภาวะดีงามเต็มเปยมสมบูรณของ 
ส่ิงนั้นๆ ของงานน้ัน เกิดมีเปนจริงข้ึน อยากทําใหสําเร็จผลตามจุดหมายดีงามน้ัน 
ความอยากท่ีเปนฉันทะน้ีเปนคนละอยางกนักับความอยากไดส่ิงนั้นๆ มาเสพเสวย หรือ 



อยากเอามาเพือ่ตัวตน ในรูปใดรูปหนึ่ง ซ่ึงเรียกวาเปนตัณหา ความอยากของฉันทะน้ัน 
ใหเกดิความสุขความช่ืนชมเม่ือเห็นส่ิงนั้นๆ งานนั้นๆ บรรลุความสําเร็จเขาถึงความ 
สมบูรณ อยูในภาวะอันดีงามของมัน หรือพูดแยกออกไปวา ขณะเม่ือส่ิงนั้นหรืองานนั้น 
กําลังเดินหนาไปสูจุดหมาย ก็เกิดปตเิปนความเอิบอ่ิมใจ คร้ันส่ิงหรืองาน 
{๑เชน ส.ม.19/1150/343 (ดบูาลีท่ียกมาแสดงขางหนา); อางใน วิสุทธิ.1/111}  
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ท่ีทําบรรลุจุดหมายก็ไดรับโสมนัสเปนความฉํ่าช่ืนใจท่ีพรอมดวยความรูสึกโปรงโลง 
ผองใสเบิกบานแผออกไปเปนอิสระไรขอบเขต สวนความอยากของตัณหาใหเกิดความ 
สุขความช่ืนชมเม่ือไดส่ิงนั้นมาใหตนเสพเสวยรสอรอย หรือปรนเปรอความยิ่งใหญ 
พองขยายของตัวตนเปนความฉํ่าช่ืนใจท่ีเศราหมองหมกหมักตวั กีดกัน้กักตนไวใน 
ความคับแคบ [๑และมักติดตามมาดวยความหวงแหนหวงกังวลเศราเสียดายและ  
หวั่นกลัวหวาดระแวง] 
        เม่ือเด็กเล็กๆ คนหน่ึงอยูตามลําพัง เด็กนั้นอาจกําลังเขียนภาพอยางประณีต 
บรรจงดวยใจรัก ตั้งใจใหภาพนั้นดีงามสมบูรณท่ีสุด หรืออาจกําลังเอาของเลนท่ีเปน 
ช้ินสวนมาตอกันเขาเปนรูปรางตางๆ อยางระมัดระวังใหเรียบรอยดีท่ีสุดของรูปรางท่ี 
หมายใจไวนั้น เด็กนี้มีความสุขเม่ืองานเขียนหรืองานตอช้ินสวนนัน้ดําเนินไปดวยดี มี 
ความสําเร็จทีละนอยๆ ไปเรื่อยๆ ยิ่งเม่ือการเขียนหรือตอช้ินสวนนัน้เสร็จส้ินบรรลุ 
จุดหมาย เขาจะดีใจมีความสุขมากอาจถึงโลดเตน เดก็นีทํ้างานนั้นดวยจิตใจแนวแน  
ตั้งม่ัน พุงตรงตอจุดหมาย เขามีความสุขดวยงานและความสําเร็จของงานนั้นเอง เปน 
ความสุขท่ีมิใชเกิดจากการเสพเสวยรสส่ิงใด ไมจําเปนตองอาศัยอามิสตอบแทน และ 
ไมจําเปนตองมีใครอ่ืนมาคอยดูคอยชมพะนอตัวตนของเขา คือไมตองอาศัยรางวัลท้ัง 
ท่ีเปนกามและท่ีเปนภพ แตเม่ือทําสําเร็จแลวเขาอาจอยากเรียกใหใครๆ มาดู หรือเอา 
ภาพนัน้ไปอวด (เผ่ือแผ) ใหคนอ่ืนไดช่ืนชมกับความดีงามความประณตีสมบูรณของ 
ภาพหรือรูปท่ีเขาตอข้ึนนั้นเอง ในกรณีเชนนี้ ถาผูใหญท่ีดูหรือรับการอวดน้ันจะแสดง 
ความช่ืนชมตอความดีงามสมบูรณของภาพหรือส่ิงนั้นดวย หรือแสดงความเอาใจใส 
ตอคุณคาของส่ิงนั้นตามสมควร หรือเสริมบางวา นาทําอยางนี้อีก และหนุนใหทําดยีิง่ 
ข้ึนไป ก็นาจะเปนการถูกตองเพียงพอ แตการท่ีจะชมหรือเอาใจใสเกินเลยไปจนกลาย 
เปนการหนัจากความดีงามความสําเร็จของงานไปเปนการพะนอ (ความยึดม่ันใน)  
ตัวตนของเดก็ในรูปใดรูปหนึ่ง นาจะไมเปนการถูกตอง เพราะจะกลายเปนการแปร 
ฉันทะของเดก็ใหกลายเปนตัณหา เปล่ียนจากกุศลธรรม เปนอกุศลธรรมไป อาจเปน 
การสรางนิสัยเสียใหแกเด็ก คือเม่ือเกิดมีฉันทะข้ึนเม่ือใด ก็จะเกิดตัณหาตามมาดวย 
ทําใหฉันทะของเด็กนัน้เปนปจจัยของตัณหาสืบตอไป การฝกอบรมเดกในลักษณะเชนนี้  
คงจะมีอยูมิใชนอย ถาสังคมเปนเชนนี้ คนท่ีจะมีความสุขไดดวยฉันทะจะมนีอยลง  
และคนท่ีจะมีความสุขไดตอเม่ือมีการสนองตัณหา จะมีจาํนวนมากข้ึน  
[๒และสังคมก็จะเดือดรอนมากข้ึน] 
        การท่ีเด็กอยากชวนคนอ่ืนมาช่ืนชมส่ิงท่ีพบเห็นหรืออยากอวดแสดงนั้น ไมจํากดั 



เฉพาะส่ิงท่ีเปนความสําเร็จของเด็กเองเทานั้น แตจะมีตอส่ิงท้ังหลายโดยท่ัวไป ท้ังท่ี 
เปนของมนุษยปรุงแตงและที่เปน 
{๑ดใูนบทวาดวย ปญหาเกีย่วกับแรงจูงใจ ในภาคมัชเฌนธรรมเทศนา} 
{๒มีขอสังเกตท่ีเสนอไว โดยยังไมมีหลักฐานยืนยันวา คนตะวันออกแถบเอเซีย 
ตะวนัออกเฉียงใตนี้ ดจูะยอหยอนในดานฉันทะ สวนคนตะวันตกดูเหมือนจะมีฉันทะสูง  
แตนาเสียดายท่ีเอาฉันทะน้ันไปเปนปจจัยเล้ียงตัณหาเสีย จึงสรางความสําเร็จไดดีกวา 
พรอมกับท่ีกอปญญาข้ึนมากกวาเชนเดยีวกนั}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 903 
ธรรมชาติ แมแตเม็ดหินกรวดทราย ใบหญา และแมลงเล็กๆ ท่ีเขามองเห็นความด ี
งามสมบูรณแฝงอยูความรูสึกเชนนีจ้ะเห็นไดไมยากแมในผูใหญท่ัวไป เม่ือมองเห็น 
ธรรมชาติอันงดงาม ผลงานท่ีประณีตนาช่ืนชม การแสดงออกของคนซ่ึงทําไดอยาง 
ยอดเยี่ยมสมบูรณเปนตน คนมักจะอยากชวนคนอ่ืนใหมาดูมาชมมาสรางความรูสึกท่ี 
เปนกุศลอยางท่ีตนไดรับดวย ในการที่เขาชวนใครๆ นั้น เขามิไดตองการจะเสพเสวย 
อะไร หรือจะเอาอะไรเพ่ือตนเลย คนท่ีไดมองเห็นคุณคาความจริงแทของธรรม ก็จะมี 
ความรูสึกทํานองเดียวกันนี้ อันทําใหธรรมมีคุณสมบัติเปน เอหิปสสิโก คือชวนใหเชิญ 
กันมาด ู
        ถาสามารถปลุกเราฉันทะใหเกิดข้ึนอยางแรงกลา เกดิความรักในคุณคาความด ี
งาม ความสมบูรณของส่ิงนั้นหรือจุดหมายน้ันอยางเต็มที่แลว คนกจ็ะทุมเทชีวิตจิตใจ 
อุทิศใหแกส่ิงนั้น เม่ือรักแทก็มอบใจใหอาจถึงขนาดยอมสละชีวิตเพื่อส่ิงนั้นได เจา  
ขุนนาง เศรษฐ ีพราหมณ คนหนุมสาวมากมายในพุทธกาล ยอมสละวัง ทรัพยสมบัติ  
และโลกามิสมากมายออกบวชได ก็เพราะเกิดฉันทะในธรรม เม่ือไดสดับทราบซ้ึงคํา 
สอนของพระพุทธเจา แมคนท้ังหลายท่ีทํางานดวยใจรักก็เชนเดียวกนั เม่ือมีฉันทะนํา 
แลวก็ตองการทําส่ิงนั้นใหดท่ีีสุด ใหสําเร็จผลอยางดีท่ีสุดของส่ิงนั้น ของงานน้ัน ไมหวง 
พะวงกับส่ิงลอเราหรือผลตอบแทนท้ังหลาย จิตใจก็มุงแนวแนม่ันคงในการดําเนนิสูจุด 
หมาย เดินเรียบสมํ่าเสมอ ไมซานไมสาย ฉันทสมาธิจึงเกิดข้ึนโดยนยันี้ และพรอมนัน้ 
ปธานสังขารคือความเพียรสรางสรรคก็ยอมเกิดควบคูมาดวย 
        2.        วิริยะ ความเพยีร ไดแก ความอาจหาญ แกลวกลา บากบ่ัน กาวไป ใจสู  
ไมยอทอไมหวั่นกลัวตออุปสรรคและความยากลําบาก เม่ือคนรูวาส่ิงใดมีคุณคาควรแก 
การบรรลุถึง ถาวิริยะเกิดข้ึนแกเขาแลว แมไดยินวาจดุหมายน้ันจะลุถึงไดยากนัก มี 
อุปสรรคมาก หรืออาจใชเวลายาวนานเทานั้นปเทานี้เดือน เขาก็ไมทอถอย กลับเห็น 
เปนส่ิงทาทายท่ีเขาจะเอาชนะใหไดทําใหสําเร็จ เชนนกับวชนอกศาสนาหลายทานใน 
สมัยพุทธกาล เม่ือสดับพุทธธรรมแลวเล่ือมใส ขอบรรพชาอุปสมบท คร้ันไดรับทราบวา  
ผูเคยเปนนกับวชนอกศาสนาจะตองประพฤติวัตทดสอบตนเองกอน เรียกวาอยูปริวาส 
(ติตยปริวาส) เปนเวลา 4 เดือน ใจกไ็มทอถอย กลับกลาเสนอตัวประพฤติวัตร 
ทดสอบเพิ่มเปนเวลา [๑ถึง 4 ป] สวนผูขาดความเพียร อยากบรรลุความสําเร็จ 
เหมือนกนั แตพอไดยนิวาตองใชเวลานานเปนปก็หมดแรง ถอยหลัง ถาอยูระหวาง 
ปฏิบัติก็ฟุงซาน จิตใจวุนวาย ปฏิบัติไดผลยาก คนท่ีมีความเพียร เทากับมีแรงหนุน  
เวลาทํางานหรือปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจจะแนวแน ม่ันคง มุงตรงตอจุดหมาย สมาธิก ็



เกิดข้ึนได เรียกวาเปนวิริยสมาธิ พรอมท้ังมีปธานสังขาร คือความเพียรสรางสรรคเขา 
ประกอบคูไปดวยกัน 
        3.        จิตตะ ความคิดจดจอ หรือเอาใจฝกใฝ ไดแก ความมีจิตผูกพัน จดจอ เฝา 
คิดเร่ืองนั้น ใจอยูกับงานนั้น ไมปลอย ไมหางไปไหน ถาจิตตะเปนไปอยางแรงกลาใน 
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรืองาน 
{๑ดูเร่ือง อเจลกัสสป, ที.สี.9/274/221; ส.นิ.16/51/25; สุภัททปริพาชก,  
ที.ม.10/140/177; อเจลเสนิยะ, ม.ม.13/90/86; วัจฉโคตตปริพาชก,  
ม.ม.13/259/257; มาคัณฑิยปริพาชก, ม.ม.13/292/287 (ตนบัญญัติอยูท่ี  
วินย.4/100/143)}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 904 
อยางใดอยางหน่ึง คนผูนั้นจะไมสนใจไมรับรูเร่ืองอ่ืนๆ ใครพูดอะไรเร่ืองอ่ืนๆ ไมสนใจ  
แตถาพูดเร่ืองนั้นงานนัน้จะสนใจเปนพิเศษทันที บางทีจดัทําเร่ืองนั้น งานน้ัน ขลุกงวน 
อยูไดท้ังวันท้ังคืน ไมเอาใจใสรางกายการแตงเนื้อแตงตัว อะไรจะเกิดข้ึนก็ไมสนใจ 
 เร่ืองอ่ืนเกิดข้ึนใกลๆ บางทีก็ไมรู ทําจนลืมวันลืมคืน ลืมกินลืมนอน ความมีใจจดจอ 
ฝกใฝเชนนี้ ยอมนําใหสมาธิเกิดข้ึน จิตจะแนวแน แนบสนิทในกจิท่ีทํา มีกําลังมาก 
เฉพาะกิจนั้น เรียกวาเปนจิตตสมาธิ พรอมนั้นก็เกิดปธานสังขาร คือความเพยีรสราง 
สรรครวมสนับสนุนไปดวย 
        4.        วิมังสา ความสอบสวนไตรตรอง ไดแก การใชปญญาพิจารณาหม่ัน 
ใครครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอน เกินเลยบกพรองหรือขัดของ 
เปนตนในกิจท่ีทํา รูจักทดลองและคิดคนหาทางแกไขปรับปรุง ขอน้ีเปนการใชปญญา 
ชักนําสมาธิ ซ่ึงจะเห็นไดไมยาก คนมีวิมังสาชอบคิดคนหาเหตุผล ชอบสอบสวน 
ทดลอง เม่ือทําอะไร ก็คิดพจิารณาทดสอบไป เชนคิดวาผลนี้เกิดจากเหตุอะไร ทําไมจึง 
เปนอยางนี้ ผลคราวนี้เกดิจากปจจยัท่ีเปนองคประกอบเหลานี้เทานี้ ถาชักองคประกอบ 
นี้ ออกเสียจะเปนอยางนี้ ถาเพิ่มองคประกอบนี้เขาไปแทน จะเกิดผลอยางนี้ ลอง 
เปล่ียนองคประกอบนัน้แลว ไมเกิดผลอยางท่ีคาดหมาย เปนเพราะอะไร จะแกไขท่ีจดุ 
ไหน ฯลฯ หรือในการปฏิบัติธรรม ก็ชอบพิจารณาใครครวญสอบสวนเชนวา ธรรมขอ 
นี้ๆ มีความหมายอยางไร มีความมุงหมายอยางไร ควรใชในโอกาสอยางใด ควบคู 
สัมพันธกับขอธรรมอ่ืนขอใด ปฏิบัติธรรมคราวนี้ไมคอยกาวหนา อินทรียใดออนไป  
อินทรียใดเกินไป คนสมัยปจจุบันอยูในสภาพอยางนี้ ขาดแคลนธรรมขอใดมาก จะนํา 
ธรรมขอนี้เขาไปควรใชวิธีอยางใด ควรเนนความหมายดานไหนเปนตน การคิดหา 
เหตุผลและสอบสวนทดลองอยางนี้ ยอมชวยรวมจิตใหคอยกําหนดและติดตามเร่ืองที่ 
พิจารณาอยางคิดแตตลอดเวลา เปนเหตุใหจิตแนวแนแลนดิ่งไปกับเร่ืองท่ีพิจารณา  
ไมฟุงซาน ไมวอกแวก และมีกําลัง เรียกวาเปนวิมังสาสมาธิ ซ่ึงก็จะมีปธานสังขาร คือ 
ความเพยีรสรางสรรคเกิดมาดวย เชนเดียวกับสมาธิขออ่ืนๆ 
        ความจริงอิทธิบาท 4 อยางนี้ เกื้อหนุนกัน และมักมากดวยกนั เชน เกิดฉันทะ มี 
ใจรักแลวก็ทําใหพากเพยีร เม่ือพากเพยีร กเ็อาใจจดจอใฝใจอยูเสมอ และเปดชองให 
ใชปญญาพิจารณาไตรตรอง แตท่ีแยกพจิารณาแตละขออยางนี้ กด็วยถือเอาภาวะท่ี 
เดนเปนใหญ เปนตัวนํา เปนตัวชักจูงขออ่ืนๆ ในแตละกรณีเชน เม่ือฟงธรรมดวยกนั  
คนหน่ึงชอบศึกษาธรรม ฟงดวยความรักความพอใจในธรรม อยากรูอยากเขาใจธรรม 
ใหยิ่งๆ ข้ึนไป (หรือแมเพียงแตชอบใจธรรมท่ีแสดงในคราวนั้น หรือชอบผูแสดงคราว 



นั้น) จึงฟงดวยจิตใจแนวแน ก็มีฉันทะเปนตัวเดนชักนําสมาธิและกุศลธรรมอ่ืนๆ อีก 
คนหน่ึงมีนิสัยหรือความรูสึกเกิดข้ึนในขณะนั้นวา เม่ือพบอะไรท่ีพึงทําก็ตองสูตองเอา 
ชนะและทําใหสําเร็จ จึงฟงดวยความรูสึกวาเปนส่ิงทาทาย จะตองพยายามเขาใจใหได  
ก็มีวิริยะเปนธรรมเดน อีกคนหนึ่ง มีนิสัยเอาใจใสรับผิดชอบ ไมวาอะไรท่ีตนเกีย่วของ 
ก็จะตองใสใจเอาจิตจดตอติดตาม จึงต้ังใจฟงเอาจิตติดตามเน้ือความไป กมี็จิตตะเปน 
ใหญ อีกคนหนึ่ง คิดจะตรวจสอบวา ธรรมท่ีแสดงนั้นจริงหรือไม ดีหรือไม หรือจะ 
คนหาเหตุผลในธรรมท่ีฟง ฟงไปก็คิดใครครวญพิจารณาสอบสวนไป ใจจึงแนวแนอยู 
กับธรรมท่ีฟง  
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ก็มีวิมังสาเปนใหญ ดวยเหตนุี้บางแหงทานจึงเรียกอิทธิบาท 4 นี้วาเปนอธิบดี  
[๑หรืออธิปไตย 4] โดยกําหนดเอาภาวะท่ีเปนใหญ เปนหัวหนา ในกรณีนั้นๆ 
        สาระของการสรางสมาธิตามหลักอิทธิบาท ก็คือเอางาน ส่ิงท่ีทําหรือจุดหมายที่ 
ตองการเปนอารมณของจิต แลวปลุกเราระดมฉันทะ วิริยะ จิตตะ หรือวิมังสา เขานํา 
หนุนสมาธิก็เกิดข้ึนและมีกาํลังแข็งกลา ชวยใหทํางานอยางมีความสุขและบรรลุผล 
สําเร็จดวยด ี
        โดยนัยนี้ ในการปฏิบัตธิรรมก็ดี ในการเลาเรียนศึกษา หรือประกอบกิจการงาน 
อ่ืนใดกด็ี เม่ือตองการสมาธิ เพื่อใหกิจท่ีทํานั้นดําเนินไปอยางไดผลดี กพ็ึงปลูกเราและ 
ชักจูงอิทธิบาท 4 อยางนี้ ใหเกิดเปนองคธรรมเดนนําข้ึนสักขอหนึ่ง แลวสมาธิความสุข 
สบายใจและการทํางานท่ีไดผล ก็เปนอันหวังไดเปนอยางมากกวาจะเกิดมีตามมาเอง  
พรอมกันนั้น การฝกสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมสวนหนึง่ก็จะเกิดมีข้ึนในหองเรียน  
ในบาน ในทุงนา ในท่ีทํางาน และในสถานท่ีทุกๆ แหง 
        ตัวอยางเชน เม่ือจะสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ครูก็ทําตนเปน 
กัลยาณมิตร โดยอาจชีแ้จงใหนักเรียนเห็นคุณคาความดขีองวิชานั้นหรือเร่ืองราวน้ัน  
ใหมองเห็นวาวิชานั้นมีประโยชนอยางไร อาจเปนประโยชนของตัวผูเรียนเองเกีย่วกบั 
การหางานทํา การไดรับผลตอบแทนหรือความเจริญกาวหนาในชีวิตเปนตน  
(ใชโลภะเปนปจจัยแกฉันทะ) กไ็ด หรือจะถาจะใหดีควรเปนประโยชนของสวนรวมเชน  
ความเกื้อกูลแกเพื่อนมนุษย (ฉันทะบริสุทธ์ิ) ก็ได จนทําใหนกัเรียนเกิดความรักความ 
พอใจอยากเรียนเพราะอยากรูวิชานั้น เรียกวาปลุกฉันทะใหเกิดข้ึน หรืออาจพูดปลุก 
เราในแงท่ีเปนส่ิงทาทายสติปญญาความสามารถ ทําใหเกิดความเขมแข็งคึกคักท่ีจะ 
เรียน หรือกลาวถึงอยางการกระทําสําเร็จของผูอ่ืน ใหเกิดกําลังใจสู เปนตน เรียกวา 
ปลุกเราวิริยะข้ึนมา หรืออาจปลุกเราในแงของความรูสึกเกี่ยวกับหนาท่ีหรือความรับ 
ผิดชอบ ใหเหน็ความเกีย่วของและความสําคัญของเร่ืองนั้นตอชีวิตหรือสังคม เชน 
เร่ืองเกี่ยวกับภยัอันตรายและความปลอดภยัเปนตน ซ่ึงแมนักเรียนจะมิไดชอบมิได 
รักเร่ืองนั้น แตก็จะเอาใจใสตั้งจิตจดจอเรียนอยางแนวแน เรียกวา ทําจิตตะใหเกิดม ี
ข้ึน หรือ ครูอาจสอนตามแนวของการสํารวจตรวจสอบสืบสวนทดลอง หรือคนควาหา 
เหตุผล เชน ตัง้เปนปญหาหรือคําถามเปนตน ซ่ึงทําใหนกัเรียนตองใชวิงสา นักเรียนก็ 
จะเรียนอยางสมาธิไดเหมือนกัน เรียกวาใชวิธีแหงวิมังสา ยิ่งถาครูจับลักษณะนิสัยของ 
นักเรียนได แลวปลุกเราอิทธิบาทขอท่ีตรงกับลักษณะนิสัยอยางนั้น กย็ิ่งดี หรืออาจ 
ปลุกอิทธิบาทหลายๆ ขอไปพรอมกันก็ได นอกจากนี้ ผูเขียนหรือผูทํางานท่ีฉลาดอาจ 



ใชโยนิโสมนสิการปลุกเราอิทธิบาทข้ึนมาใชสรางผลสําเร็จไดดวยตนเอง 
        ขอยกขอความจากบาลีมาเปนเคร่ืองทบทวนความเขาใจ เร่ิมต้ังแตความหมาย 
ของคําวาอิทธิไปทีเดียว 
        อิทธิแปลวาความสําเร็จ:[๒ "คําวา อิทธิ หมายความวา ความสําเร็จ ความสัมฤทธ์ิ  
การสําเร็จ การสําเร็จดวยดี การได การไดจาํเพาะ การถึง สมบัติ การถูกตอง การ 
ประจักษแจง การบําเพ็ญใหถึงพรอมซ่ึงธรรมเหลานั้น] 
{๑ดู อภิ.ส.34/193/79; อภิ.วิ.35/771/392; สงฺคห.41} 
{๒อภิ.วิ.35/508/293}  
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        อิทธิแปลวาฤทธ์ิ อยางท่ีเรียกวาทธิปาฏิหาริย: "ภกิษท้ัุงหลาย อิทธิ เปนไฉน?  
(กลาวคือ) ภิกษุในธรรมวินยันี้ ยอมประกอบฤทธ์ิตางๆ ไดมากมายหลายอยาง คน 
เดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได  
ทะลุฝา กําแพง ภูเขา ไปไดไมติดขัด เหมือนไปในท่ีวางกไ็ด ผุดข้ึนดําลงแมในแผนดนิ 
เหมือนในน้ํากไ็ด เดินบนนํ้าไมแตก เหมือนเดินบนดินกไ็ด เหาะไปในอากาศเหมือนนก 
ก็ได ใชมือจับตองลูกคลําพระจันทร พระอาทิตย ซ่ึงมีกําลังฤทธ์ิเดชมากมายถึงเพยีงนี้ก ็
ไดใชอํานาจทางกายถึงพรหมโลกก็ได นี้เรียกวา [๑อิทธิ"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย อิทธิบาทเปนไฉน? มรรคาใด ปฏิปทาใด ยอมเปนไปเพื่อการได 
อิทธิ เพื่อประสบอิทธิ, มรรคา ปฏิปทานี้ เรียกวา อิทธิบาท" 
        "อิทธิบาทภาวนา (การเจริญอิทธิบาท) เปนไฉน? ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอม 
เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทท่ี 
ประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยจิตตสมาธิ 
แลประธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาท่ีประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร, นี ้
เรียกวา [๒อิทธิบาทภาวนา"] 
        "ภิกษท้ัุงหลาย หากวาภิกษุอาศัยฉันทะ จึงไดสมาธิ จึงไดภาวะท่ีจิตมีอารมณ 
หนึ่งเดยีว, นี้เรียกวาฉันทสมาธิ; ภิกษนุั้น ยงัฉันทะใหเกดิข้ึน พยายาม ระดมความ 
เพียร ประคับประคอง ตั้งจติไวเพื่อความไมเกิดข้ึนแหงอกุศลธรรมอันช่ัวรายท่ียังไม 
เกิดข้ึน...เพื่อละอกุศลธรรมอันชั่วรายท่ีเกิดข้ึนแลว...เพื่อความเกิดข้ึนแหงกุศลธรรมท้ัง 
หลายท่ียังไมเกิด...เพื่อความตั้งอยูได ไมเลือนหาย เพื่อภยิโยภาพ เพื่อความไพบูลย 
เพื่อความเจริญ เต็มบริบูรณแหงกุศลธรรมท้ังหลายท่ีเกดิข้ึนแลว, เหลานี้เรียกวา 
ปธานสังขาร; ฉันทะน้ีดวยฉันทสมาธินี้ดวยปธานสังขารเหลานี้ดวย นี้เรียกวา อิทธิบาท 
ท่ีประกอบดวยฉันทสมาธิ (สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะ) และปธานสังขาร (ความเพยีร 
สรางสรรค) 
        "หากวาภกิษุอาศัยวิริยะ จึงไดสมาธิ จึงไดภาวะท่ีจิตมีอารมณหนึ่งเดยีว, นี้ 
เรียกวา วิริยสมาธิ;...วิริยะนีด้วยวิริยสมาธินี้ดวย ปธานสังขารเหลานี้ดวย นีเ้รียกวา 
อิทธิบาท ท่ีประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร 
        "หากวาภกิษุอาศัยจิตต จึงไดสมาธิ จึงไดภาวะท่ีจิตมีอารมณหนึ่งเดยีว, นี้ 
เรียกวา จิตตสมาธิ;...จิตตะ 
{๑คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค กลาวถึงอิทธิหรือฤทธ์ิไว 10 ประเภท ฤทธ์ิอยางท่ีแสดงใน 
พุทธพจนนี้เปนประเภทท่ีฤทธ์ิประเภทท่ี 10 ไดแก ความสําเร็จเพราะประกอบถูกตอง 



ในเร่ืองนั้นๆ และขอสุดทายในประเภทท่ี 10 ไดแกฤทธ์ิคือการละกิเลสไดหมดส้ิน 
ดวยรหัตตมรรค (ขุ.ปฏิ.31/679-694/589-601) วิสุทธิมัคคนํามาอธิบายพิเศษ 
ในดานอิทธิปาฏิหาริย (วิสุทธ์ิ.2/212-244) แตก็ไดอางความหมายแงอ่ืนๆ ไวดวย  
เชน ความสําเร็จท่ีเกิดจากศิลปะในยุทธวธีิ หรือแมแตการไถหวาน ก็เปนฤทธ์ิใน 
ประเภทท่ี 10 (วิสุทธิ.2/211) ดังนั้น อิทธิบาทจึงใชเพื่อความสําเร็จไดในกิจทุกยาง} 
{๒ส.ม.19/1175-6/355}  
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นี้ดวย จิตตสมาธินี้ดย ปธานสังขารเหลานี้ดวย นี้เรียกวาอิทธิบาทท่ีประกอบดวยจิตต 
สมาธิและปธานสังขาร 
        "หากวาภกิษุอาศัยวิมังสา จึงไดสมาธิ จึงไดภาวะท่ีจติมีอารมณหนึง่เดียว, นี้ 
เรียกวา วีมังสาสมาธิ,...วิมังสาน้ีดวย วีมังสาสมาธินี้ดวย ปธานสังขารเหลานี้ดวย นี ้
เรียกวาอิทธิบาทท่ีประกอบดวยวีมังสาสมาธิและ [๑ปธานสังขาร"] 
        "ปฏิปทาท่ีใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? มรรคามีองค 8 ประการกันเปนอริยะ 
นี้แหละ กลาวคือสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ, นี้เรียกวา  
[๒ปฏิปทาใหถึงอิทธิบาทภาวนา"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย อิทธิบาท 4 อยางเหลานี้ เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไป 
เพื่อการไปจากท่ีมิใชฝง (มิใชจุดหมาย) สูท่ีอันเปนฝง [๓(คือจุดหมาย)"] 
        3)        การเจริญสมาธิอยางสามัญ หรือฝกสมาธิโดยใชสติเปนตัวนํา 
        การฝกสมาธิดวยอิทธิบาทอยางสามัญ หรือฝกสมาธิโดยใชสติเปนตัวนํา การฝก 
สมาธิดวยอิทธิบาท 4 นั้น ตามปกติใชไดกบังานหรือการประกอบกิจตางๆ เชน การ 
เลาเรียนและกจิกรรมท้ังหลาย ซ่ึงมีความกาวหนาหรือความสําเร็จของงานหรือกิจนั้นๆ  
เปนเปาหมายใหแกอิทธิบาท ทําใหเกดิแรงความเพียรประกอบการท่ีเรียกวา 
ปธานสังขารข้ึนมาพุงแลนไปสูเปาหมายน้ัน จึงพาใหเกดิสมาธิ คือ หนุนใหจิต 
ตั้งม่ันแนวแนได แตในการดําเนินชีวิตประจําวนัท่ัวไปที่คนเราสัมพันธกับอารมณซ่ึง 
เพียรผานไปๆ เกี่ยวของกับส่ิงท่ีนิ่งเฉยหรือดํารงอยูตามสภาพ ยอมไมมีฐานท่ีตั้งตัว 
หรือทําการอิทธิบาท ในกรณเีชนนี้ องคธรรมท่ีจะใชเปนเคร่ืองชักนําหรือฝกใหเกิด 
สมาธิ ก็คือ องคธรรมพ้ืนฐานท่ีเรียกวาสติ เพราะสติเปนเคร่ืองดึงและกมุจิตไวกับ 
อารมณ คือ ส่ิงท่ีพึงเกี่ยวของและกิจท่ีตองทําในเวลานั้น ดังไดกลาวแลวขางตนวาสติ 
เปนท่ีพึ่งพํานกัของใจ การฝกสมาธิดวยอาศัยสติเปนหลัก แยกไดเปน 2 วิธีใหญ คือ 
        1.        การฝกเพื่อใชงานทางปญญา หรือมุงประโยชนทางปญญา ไดแกการใชสติ 
นําทางใหแกปญญาหรือทํางานรวมกับปญญา โดยคอยจบัอารมณสงเสนอใหปญญารู 
หรือพิจารณา (พูดอีกอยางหนึ่งวาสติดึงหรือกุมจิตอยูกับอารมณแลวปญญาก็พิจารณา 
หรือรูเขาใจอารมณนั้น) ตามวิธีฝกแบบนี้สมาธิไมใชตัวเนน แตพลอยไดรับการฝกไป 
ดวย พลอยเจริญไปดวยเอง พรอมกับท่ีพลอยชวยสงเสริมการใชปญญาใหไดผลด ี
ยิ่งข้ึนดวยการฝกแบบนี้ไดแกวิธีการสวนใหญของสติปฏฐานซ่ึงไดแสดงหลักการท่ัวไป 
ไวแลวในตอนท่ีวาดวยสัมมาสติขางตน และเรียกไดวาเปนการเจริญสมาธิในชีวิต 
ประจําวนั 



        2.        การฝกเพื่อสรางสมาธิลวนๆ หรือมุงลึกลงไปในทางสมาธิเพียงดานเดียว  
ไดแก ภารใชสติ 
{๑ส.ม.19/1150-3/343-6; ในอภิธรรมแสดงคําจํากัดความฉันทสมาธิเปนตน 
แปลกไปเล็กนอย เชนวา "ภกิษุทําฉันทะใหเปนใหญ จึงไดสมาธิ จึงไดภาวะท่ีจติมี 
อารมณหนึ่งเดยีว นีเ้รียกวาฉันทสมาธิ" ดังนี้ เปนตน  
(ดู อภิ.วิ.35/505-541/292-306)} 
{๒ส.ม.19/117/355} 
{๓ส.ม.19/1108/326}  
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คอยจับอารมณไวใหจิตอยูกับอารมณนั้นไมคลาดจากกนั หรือตึงจิตใหอยูกับอารมณท่ี 
กําลังกําหนดนั้นเร่ือยไป เปนวิธีการท่ีเนนสมาธิโดยตรง แมหากบางคร้ังจะใชปญญา 
บางก็เพียงเล็กนอยเปนสวนประกอบ เชน เพียงคิดพิจารณารูไปตามท่ีจําๆ มา  
ไมมุงหยั่งถึงตัวสภาวะ การฝกแบบนี้ไดแกสวนสาระสําคัญของวิธีฝกแบบท่ี 4 คือ  
การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผนท่ีจะกลาวตอไป 
        หนังสือนี้มุงกลาวเฉพาะหลักการท่ัวไป ยังไมกลาวถึงรายละเอียดของวิธีปฏิบัติ  
จึงขอผานหัวขอนี้ไปกอน 
        4)        การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน 
        คําวา การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผนในท่ีนี้ หมายถึง วิธีฝกอบรมเจริญ 
สมาธิอยางท่ีไดปฏิบัติสืบๆ กันมา ในประเพณีการปฏิบัตธิรรมของพระพุทธศาสนา 
ฝายเถรวาท ตามท่ีทานนําลงเขียนอธิบายไวในคัมภีรช้ันอรรถกถา  
[๑เฉพาะอยางยิ่งคัมภีรวิสุทธิมัคค] เปนวิธีการท่ีปฏิบัติกันอยางเอาจริงเอาจังเปนงาน 
เปนการ โดยมุงฝกจําเพาะแตตัวสมาธิแทๆ [๒ภายในขอบเขตท่ีเปนระดับโลกีย 
ท้ังหมด] ซ่ึงกาํหนดวางกนัไวเปนรูปแบบ มีข้ันตอนท่ีดําเนินไปตามลําดับ เร่ิมต้ังแต 
การตระเตรียมตัวเบ้ืองตนกอนฝก วิธีเจริญกรรมฐานแตละอยางๆ และความกาวหนา 
ในการฝก จนไดรับผลในข้ันตางๆ ตลอดถึงฌานสมบัติและโลกียอภญิญาท้ังหลาย 
        วิธีเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผนนัน้ สรุปความตามท่ีทานแสดงไว เปนลําดับ 
ข้ันตอนใหญไดคือเบ้ืองแรก เม่ือมีศีลบริสุทธ์ิดี หรือชําระศีลใหหมดจดแลว: 
        1.        ตัดปลิโพธ คือ ขอติดของหรือเหตุกังวล 10 ประการ 
        2.        เขาหากัลยาณมิตร คือครูอาจารย ผูมีคุณสมบัติเหมาะท่ีจะใหกรรมฐาน 
        3.        รับเอากรรมฐานอยางใดอยางหนึ่งใน 40 อยาง ท่ีเหมาะกับจริยาของตน 
        4.        ก. เขาอยูในวัด ท่ีอยูอาศัย หรือสถานท่ีปฏิบัติ ซ่ึงเหมาะแกการเจริญสมาธิ 
                ข. ตัดปลิโพธคือ ขอกังวลเล็กๆ นอยๆ เสียใหหมด 
        5.        ปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิ 
        รายละเอียดของวิธีปฏิบัติตามหัวขอเหลานั้น ทานกลาวไวสําหรับพระภกิษุผูจะ 
ทําการฝกสมาธิอยางจริงจัง อาจเปนเวลาหลายเดือน หรือหลายป ถาคฤหัสถจะปฏิบัติ 
หรือผูใดจะฝกระยะส้ันๆ ก็พงึจับเอาสาระมาใชเทาท่ีเหมาะ 
        ขอ 1. ปลิโพธ แปลวา เคร่ืองผูกพันหรือหนวงเหนีย่ว ซ่ึงเปนเหตุใหใจ 
พะวกัพะวนหวงกังวล ไม 
{๑วิสุทธ์ิ.1/104-2/284; มีกลาวใน วินย.อ.508 เปนตนไปบางบางสวน} 



{๒สมาธิท่ีเปนโลกุตระ ไดแกสมาธิท่ีประกอบกับอริยมรรค หรือมรรคสมาธิ วิธี 
เจริญโลกุตรสมาธินั้น รวมอยูดวยในตัวกับการเจริญปญญา เม่ือเจริญปญญา ก็เปนอัน 
เจริญมรรคสมาธินั้นไปดวย จึงไมตองพูดแยกไวตางหาก (วิสุทธิ.1/112)}  
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โปรง แปลกันงายๆ วาความกังวล เม่ือมีปลิโพธ ก็จะทําใหปฏิบัติกาวหนาไปไดยาก ไม 
อํานวยโอกาสแกการเกิดสมาธิ จึงตองกําจดัเสีย ปลิโพธนั้นทานแสดงไว 10 อยางคือ: 
        1.        ท่ีอยูหรือวดั ตนมีของใชเก็บสะสมไวมาก หรือมีงานอะไรคางอยู เปนกังวล  
แตถาใจไมผูกพันก็ไมเปนไร 
        2.        ตระกูล คือ ตระกูลญาติ หรือตระกูลอุปฏฐาก ซ่ึงสนิทสนม หางไปใจคอย 
หวง ควรทําใจใหได 
        3.        ลาภ เชน มีคนเล่ือมใสมาก มาหามาถวายของ มัววุนอยู ไมเปนอันปฏิบัติ  
ควรปลีกตัวไปหาท่ีสงัด 
        4.        คณะ เชน มีคณะศิษยท่ีตองสอน ยิ่งอยูกับงานสอนและแกความสงสัย  
ควรทําใหเสร็จเร่ืองท่ีคาง หรือหา        คนแทนเปนตนแลวขอโอกาสลาไป 
        5.        กรรม คือการงาน โดยเฉพาะนวกรรม (การกอสราง) ควรทําใหเสร็จหรือ 
มองหมายแกใครใหเรียบรอย 
        6.        อัทธานะ คือการเดินทางไกลดวยกิจธุระ เชน ไปบวชพระเณร พึงทําเสียให 
เสร็จหมดกังวล 
        7.        ญาติ ท้ังญาติทางบาน และญาติทางวัด (อุปชฌาย อาจารย ศิษย เพื่อน 
ศิษย) เจ็บปวยตองขวนขวายรักษา        ใหหายจนหมดหวง 
        8.        อาพาธ คือตนเองปวยไข รีบรักษาใหหาย ถาดูทาจะไมยอมหาย กใ็หทําใจสู 
วาฉันจะไมยอมเปนทาสของแกจะปฏิบัติละ 
        9.        ตันถะ คือปริยัต ิหรือส่ิงท่ีเลาเรียน เปนปลิโพธสําหรับผูวุนกับการรักษา 
ความรู เชน สาธยาย เปนตน ถาไมวุนกไ็มเปนไร 
        10. อิทธิ คือฤทธ์ิของปุถุชน เปนภาระในการรักษา แตเปนปลิโพธสําหรับผู 
บําเพ็ญวิปสสนาเทานั้น ไมเปนปลิโพธแกการเจริญสมาธิโดยเฉพาะ เพราะผูท่ีเจริญ 
สมาธิยังไมมีฤทธ์ิท่ีจะหวง 
        ขอ 2. เม่ือตัดปลิโพธไดแลวไมมีอะไรติดของคางใจ พึงไปหาทานท่ีสามารถ 
สอนกรรมฐานใหแกตนได ซ่ึงมีคุณสมบัติดีงาม ใฝใจชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืนอยางแทจริง 
เรียกวา กัลยาณมิตร คือผูประกอบดวยกัลยาณมิตรธรรม 7 ประการคือ นารัก  
นาเคารพ นาเจริญใจ รูจักวารูจักพูด ยอมใหพูดยอมใหวา แถลงเร่ืองลึกซ้ึงได  
[๑และไมชักนาํในเร่ืองไมควร] กัลยาณมิตรนั้นถาใหดีควรไดพระพุทธเจาถาไมไดกห็า 
พระอรหันต พระอริยบุคคล ระดับรองลงมา ทานผูไดฌาน ผูทรงพระไตรปฎก จนถึง 
ทานท่ีเปนพหสููตลดหล่ันกันลงมา ทานวาพระปุถุชนที่เปนพหูสูตบางทีสอนไดดีกวา 



พระอรหันตท่ีไมเปนพหูสูตเสียอีก เพราะพระอรหันตถนดัแตแนวปฏิบัติท่ีผานมาเอง 
เทานั้น บอกทางไปไดพอจําเพาะตัว และบางองคก็ไมถนดัเชิงสอนอีกดวย สวน 
พระพหูสูตไดคนความากสอบสวนมาหลายอาจารย แสดงทางไปใหเหน็กวางขวาง และ 
รูจักกลวิธียกัเยื้องสอนใหเหมาะ ยิ่งไดพระอรหันตท่ีเปนพหูสูตก็ยิ่งดี เม่ือหา 
กัลยาณมิตรไดแลวพึงเขาไปหา ทําวัตรปฏิบัติตอทานแลวขอโอกาสเรียนกรรมฐาน 
จากทาน 
        ขอ 3.        รับหรือเรียนกรรมฐานท่ีเหมาะกับจริยาของตน พึงเขาใจความหมายของ 
จริยาและกรรมฐานพอเปนเคาดังนี ้
        กรรมฐาน แปลวา ท่ีตั้งแหงการทํางานของจิต หรือท่ีใหจิตทํางาน มีความหมาย 
เปนทางการวาส่ิงท่ีใชเปนอารมณในการเจริญภาวนา หรืออุปกรณในการฝกอบรมจิต  
หรืออุบายหรือกลวิธีเหนีย่วนําสมาธิ พูดงายๆ วา ส่ิงท่ีเอามาใหจิตกําหนด จิตจะไดมี 
งานทําเปนเร่ืองเปนราว สงบอยูท่ีได ไมเท่ียว 
{๑กัลยานิมิตรธรรม 7 อธิบายไวแลวในบทวาดวยบุพภาคของการศึกษา}  
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วิ่งเลนเตลิดหรือเล่ือนลอยฟุงซานไปอยางไรจุดหมายเฉพาะในกรณนีี้ ก็คือส่ิงท่ีเอามา 
ใหจิตกําหนดเพื่อชักนําใหเกดิสมาธิ หรืออะไรก็ไดท่ีพอจิตกําหนดจับเขาแลว จะชักนํา 
จิตใหแนวแนอยูกับมันจนเปนสมาธิไดเร็วและม่ันคงท่ีสุด พูดใหส่ันที่สุดวาส่ิงท่ีใช 
ฝกสมาธิ กรรมฐานเทาท่ีพระอรรถกถาจารยรวบรวมแสดงไวมี 40 อยางคือ 
        ก.        กสิณ 10 แปลกนัวาวัตถุอันจูงใจ หรือวัตถุสําหรับแพงเพื่อจูงจิตใหเปน 
                สมาธิ เปนวิธีใชวัตถุภายนอกเขาชวย โดยวิธีเพงเพื่อรวมจิตใหเปนหนึ่ง  
                มี 10 อยางคือ 
                ก)        ภูตกสิณ (กสิณคือมหาภูตรูป) 4 คือ ปฐว ี(ดิน) อาโป (น้ํา) เตโช  
                        (ไฟ) วาโย (ลม) 
                ข)        วรรณกสิณ (กสิณคือสี) 4 คือ นีล (เขียว) ปด (เหลือง) โลหิต (แดง) 
                        โอทาต (ขาว) 
                ค)        กสิณอ่ืนๆ คือ อาโลก (แสงสวาง) ปริจฉินนากาส เรียกส้ันวาอากาศ  
                        [๑(ชองวาง)] 
                        กสิณ 10 นี้ จะใชของท่ีมีอยูตามธรรมชาติก็ได ตกแตงจดัทําข้ึนให 
        เหมาะกบัการใชเพงโดยเฉพาะก็ได แตโดยมากนยิมวิธีหลัง 
        ข.        อสุภะ 10 ไดแก พิจารณาซากศพในระยะตางๆ กันรวม 10 ระยะ เร่ิมแต 
ศพท่ีข้ึนอืดไปจนถึง [๒ศพท่ีเหลือแตโครงกระดูก] 
        ค.        อนุสติ 10 คือ อารมณดีงามท่ีควรระลึกถึงเนืองๆ [๓ไดแก] 
                1.        พุทธานุสติ ระลึกถึงพระพทุธเจา และพิจารณาคุณของพระองค 
                2.        ธัมมานุสติ ระลึกถึงพระธรรม และพิจารณาคุณของพระธรรม 
                3.        สังฆานุสติ ระลึกถึงพระสงฆ และพิจารณาคุณของพระสงฆ 
{๑กสิณ 10 มีอยูแลวในวิสุทธิมัคคตามท่ีมาซ่ึงอางแลว แตพึงทราบพิเศษวา ในบาลี 
เดิมไมมีอาโลกกสิณ แตมีวญิญาณกสิณแทนเปนขอท่ี 10 และเล่ือนอากาศกสิณ 
เขามาเปนขอท่ี 9 (เชน ที.ปา.11/358/283; 467/336; ม.ม.13/342/330;  
องฺ.เอก.20/224/54; องฺทสก.24/25/48; 29/64; ขุ.ปฏิ.31/213/140)} 
{๒อสุภะ 10 คนปจจุบันจงหาโอกาสพิจารณายาก จึงสรุปไวแตใจความ รายช่ือเต็มคือ  
อุทธุมาตกะ (ศพข้ึนอืด) วินลีกะ (ศพเปนสีเขียวคละสีตางๆ) วิปุพพกะ  
(ศพมีน้ําเหลืองไหลเยิ้มตามท่ีแตกปริ) วิจฉิททกะ (ศพขาดจากกนัเปน 2 ทอน)  
วิกขายติกะ (ศพถูกสัตวจิกท้ิงกัดกินแลว) วกิขิตตกะ (ศพกระจุยกระจายมือเทาศีรษะ 
หลุดไปอยูขางๆ) หตวกิขิตตกะ (ศพถูกสับเปนทอนๆ กระจาย) โลหิตกะ  



(ศพมีโลหิตอาบ) ปุฬวุกะ (ศพมีหนอนคลาคลํ่า) อัฏฐิกะ (ศพเหลือแตรางกระดูกหรือ 
ทอนกระดูก); ในบาลีเดิมจดัเขาเปนสัญญาตางๆ คือ ขุ.ปฏิ.31/213/140;  
อภิ.ส.34/191/77; ในบาลีฝายพระสูตร กลาถึงอยางมากเพียง 6 ขอ  
(เชน ที.ปา.11/238; องฺ.จตุกฺก.21/14/21) บาง 5 ขอ (รวมอยูกับพวกอ่ืนเชน  
ส.ม.19/646/181; องฺ.เอก.20/224/54; องฺ.ทสก.24/58/113) บาง และท่ีใกล 
เคียงท่ีสุดคือ เปนการสรุปเอามาจาก นวสีวถิกาปพพะในสติปฏฐานหรือกายคตาสติ  
เชน ที.ม.10/279/330; ม.มู.12/138/107, ม.อุ.14/299/207;  
องฺ.ฉกฺก.22/300/362} 
{๓ท่ีมาในบาลีเดิมคือ องฺ.เอก.20/179-180/39-40; 224/54; ขุ.ม.39/12/7;  
14/11; 952/606; ขุ.ปฏิ.31/213/140 นอกจากนี้ ท่ีมาตางหากกันไมครบชุดอีก 
หลายแหง ขอท่ีพบตางหากหรือมาในชุดอ่ืนอีกมาก ไดแก กายคตาสติ และโดยเฉพาะ 
อยางยิ่ง อานาปานสติซ่ึงเปนขอเดนท่ีสุด}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 911 
                4.        สีลานุสติ ระลึกถึงศีล พิจารณาศีลของตนท่ีไดประพฤติบริสุทธ์ิไม 
                        ดางพรอย 
                5.        จาคานุสติ ระลึกถึงจาคะ ทานท่ีตนไดรับบริจาคแลว และพิจารณาเห็น 
                        คุณธรรม คือความเผ่ือแผเสียสละท่ีมีในตน 
                6.        เทวตานุสติ ระลึกถึงเทวดา หมายถึงเทวดาท่ีตนเคยไดรูไดยินมา และ 
                        พิจารณาเห็นคุณธรรมซ่ึงทําคนใหเปนเทวดา ตามท่ีมีอยูในตน 
                7.        มรณสติ ระลึกถึงความตายอันจะตองมีมาถึงตนเปนธรรมดา พิจารณาให 
                        เกิดความไมประมาท 
                8.        กายคตาสติ สติอันไปในกาย หรือระลึกถึงเกี่ยวกับรางกาย คือกําหนด 
                        พิจารณากายนี้ ใหเห็นวาประกอบดวยสวนตางๆ คืออาการ 32 อันไม 
                        สะอาด ไมงาม นาเกลียด เปนทางรูเทาทันสภาวะของกายน้ี มิให 
                        หลงใหลมัวเมา 
                9.        อานาปานสติ สติกําหนดลมหายใจเขาออก 
                10.อุปสมานุสติ ระลึกถึงธรรมเปนท่ีสงบคือนิพพาน และพิจารณา 
                        คุณของนิพพาน อันเปนท่ีหายรอนดับกเิลสและไรทุกข 
        ง.        อัปปมัญญา 4 คือ ธรรมท่ีพึงแผออกไปในสัตวมนุษยท้ังหลายอยางมีจิตใจ 
                สมํ่าเสมอท่ัวกันไมมีประมาณ ไมจํากัดขอบเขต โดยมาเรียกกันวาพรหม 
                วิหาร 4 (ธรรมเคร่ืองอยูอยางประเสริฐ ธรรมประจําใจท่ีประเสริฐบริสุทธ์ิ  
                หรือคุณธรรมประจําตัวของทานผูมีจิตใจกวางขวาง        ยิ่งใหญ)  
                [๑คือ] 
        1.        เมตตา ความรัก คือ ปรารถนา มีไมตรี อยากใหมนุษยสัตวมีสุขท่ัวหนา 
        2.        กรุณา ความสงสาร คือ อยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกข 
        3.        มุทิตา ความพลอยยินดี คือ พลอยมีใจแชมช่ืนเบิกบาน เม่ือผูอ่ืนอยูดีมีสุข 
                และเจริญงอกงามประสบความสําเร็จยิ่งข้ึนไป 
        4.        อุเบกขา ความมีใจเปนกลาง คือ วางจิตเรียบสงบ สมํ่าเสมอ เท่ียงตรง 
                ดุจตราช่ัง มองเห็นมนุษยสัตวท้ังหลายไดรับผลดีรายตามเหตปุจจัยท่ี 
                ประกอบ ไมเอนเอียงไปดวยชอบหรือชัง 
        จ.        อาหาร ปฏิกูลสัญญา [๒กําหนดความหมายเปนปฏิกูลในอาหาร] 
        ฉ.        จตุธาตุววัฏฐาน กําหนดพิจารณาธาตุ 4 คือ พิจารณาเห็นรางกายของตน  
                โดยสักวาเปนธาตุ 4 [๓แตละอยางๆ] 



{๑อัปปมัญญา มาในบาลีเดิมมากมาย จนแทบไมตองอาง เชน ที.สี.9/383-4/310;  
ที.ปา.11/234/235; สวนท่ีเรียกวาพรหมวหิาร เชน ที.ม.10/184/225;  
ม.ม.13/462/426} 
{๒ในพระสูตร มาดวยกันกบัอสุภะ 5 ท่ีมาในชุดสัญญา 10 เชน องฺ.เอก.20/224/54  
(เคยอาง)} 
{๓บางทีเรียกส้ันๆ วา ธาตุวตัถานบาง ธาตุมนสิการบาง ธาตุกัมมัฏฐาน หรือ 
ธาตุกรรมฐานบาง; ท่ีมาในบาลีคือ ที.ม.10/278/329, ม.มู.12/137/106  
(มาในกายานปุสสนาสติปฏฐานนั่นเอง)}  
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        ช.        อรูป หรือ อารุปป 4 ไดแก กําหนดภาวะที่เปนอรูปธรรมเปนอารมณ ใชได 
                เฉพาะผูท่ีเพงกสิณ 9 อยางแรกขอใดขอหนึ่ง จนไดจตุตถฌานมาแลว  
                [๑คือ] 
                1.        อากาสานัญจายตนะ กําหนดชองวางหาท่ีสุดมิได (ซ่ึงเกิดจากการเพิก 
                        กสิณออกไป) เปนอารมณ 
                2.        วิญญาณัญจายตนะ กําหนดวิญญาณหาท่ีสุดมิได (คือเลิกกําหนดท่ีวาง 
                        เลยไปกําหนดวิญญาณท่ีแผไปสูท่ีวางแทน) เปนอารมณ 
                3.        อากิญจัญญายตนะ (เลิกกาํหนดวิญญาณเปนอารมณ เลยไป) กําหนด 
                        ภาวะไมมีอะไรเลยเปนอารมณ 
                4.        เนวสัญญานาสัญญายตนะ (เลิกกําหนดแมแตภาวะไมมีอะไรเลย) เขา 
                        ถึงภาวะมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช 
        กรรมฐานท้ังหมดนี้ บางทีทานจัดเปน 2 ประเภท [๒คือ] 
        1.        สัพพัตถกรรมฐาน แปลวา กรรมฐานท่ีใชประโยชนไดหรือควรตองใชทุกท่ี 
ทุกกรณี คือ ทุกคนควรเจริญอยูเสมอ ไดแก เมตตา และมรณสติ 
        2.        ปาริหาริยกรรมฐาน แปลวา กรรมฐานท่ีตองบริหารหมายถึงกรรมฐานท่ี 
เหมาะกับจริยาของแตละบุคคล ซ่ึงเม่ือลงมือปฏิบัติแลวจะตองคอยเอาใจใสรักษาอยู 
ตลอดเวลาใหเปนพื้นฐานของการปฏิบัติท่ีสูงยิ่งข้ึนไป 
        ทานวากรรมฐาน 40 อยางนั้น แตกตางกันโดยความเหมาะสมแกผูปฏิบัติ ซ่ึง 
ควรเลือกใชใหเหมาะกับลักษณะนิสัยความโนมเอียงของแตละบุคคลท่ีเรียกวาจริยา 
ตางๆ ถาเลือกไดถูกกันเหมาะกัน ก็ปฏิบัติไดผลดีและรวดเร็ว ถาเลือกผิด อาจทําให 
ปฏิบัติไดลาชาหรือไมสําเร็จผล 
        จริยา แปลวา ความประพฤติปกติ หมายถึงพื้นเพของจิต พื้นนิสัย ลักษณะความ 
ประพฤติท่ีหนกัไปทางใดทางหน่ึงตามสภาพจิตท่ีเปนปกติของบุคคลน้ันๆ ตัวความ 
ประพฤติหรือลักษณะนิสัยนัน้เรียกวา จริยา บุคคลผูมีลักษณะนิสัยและความประพฤติ 
อยางนั้นๆ เรียกวา จริต เชน คนมีราคจริยาเรียกวา ราคจริยา เปนตน จริตประเภท 
ใหญๆ มี 6 [๓คือ] 
        1.        ราคจริต ผูมีราคะเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยหนักไปทางราคะ  
ประพฤติหนกัไปทางรักสวยรักงาม ละมุนละไม ควรใชกรรมฐานคูปรับคือ อสุภะ  
(และกายคตาสติ) 
{๑ท่ีมาในบาลี เชน ที.ปา.11/235/235; ส.สฬ.18/519/326; เฉพาะแนวสัญญา 



นาสัญญายตนะ วิสุทธิมัคควากําหนดอากญิจัญญายตนะน้ันเอง เปนอารมณ แต 
กําหนดมิใชเพือ่เขา แตเพื่อผานเลย (ดู วิสุทธิ.2/145/151)} 
{๒วิสุทธิ.1/122; วินย.อ.1/509; สุตฺต.อ.1/66; วิสุทธิมัคควา อาจารยบางพวกจัด 
อสุภสัญญาเปนสัพพัตถกรรมฐานดวย} 
{๓ท่ีมาในบาลีเดิมคือ ขุ.ม.29/727/435; 889/555; ขุ.จู.30/492/241; ความ 
จริงลําดับในบาลีเดิมเปน ราคจริตโทสจริต โมหจริต วิตกจริต สัทะาจริต และญาณ 
จริต และพึงทราบวาขอความในวงเล็บเปนของเพ่ิมเติมตามแนวอรรถกถา  
รายละเอียดเพ่ิมเติมจากนี้ พงึดู วิสุทธิ.1/127-139.}  
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        2.        โทสจริต ผูมีโทสะเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยหนักไปทางโทสะ  
ประพฤติหนกัไปทางใจรอนหงุดหงิดรุนแรง กรรมฐานท่ีเหมาะคือ เมตตา (รวมถึง 
พรหมวหิารขออ่ืนๆ และกสิณ โดยเฉพาะวรรณกสิณ) 
        3.        โมหจริต ผูมีโมหะเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยหนักไปทางโมหะ  
ประพฤติหนกัไปทางเขลา เหงาซึม เง่ืองงง งมงาน ใครวาอยางไรก็คอยเห็นคลอยตาม 
ไป พึงแกดวยมีการเรียน ไตถามฟงธรรม สนทนาธรรมตามกาล หรืออยูกับครู  
(กรรมฐานท่ีเกื้อกูลคือ อานาปานสติ) 
        4.        สัทธาจริต ผูมีศรัทธาเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนสัิยมากดวยศรัทธา  
ประพฤติหนกัไปทางมีจิตซาบซ้ึง ช่ืนบาน นอมใจ เล่ือมใสโดยงาย พึงชักนําไปในส่ิงท่ี 
ควรแกความเลื่อมใส และความเช่ือท่ีมีเหตุผล เชน ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และศีล 
ของตน (อนุสติ 6 ขอแรก ไดท้ังหมด) 
        5.        พุทธิจริต หรือญาณจริต ผูมีความรูเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัย 
ความประพฤติหนักไปทางใชความคิดพจิารณา และมองไปตามความจริง พึงสงเสริม 
ดวยแนะนําใหใชความคิดพจิารณาสภาวธรรมและส่ิงดีงามท่ีใหเจริญปญญา เชน  
พิจารณาไตรลักษณ (กรรมฐานท่ีเหมาะคือ มรณสติอุปสมานุสติ จตุธาตุววัฏฐาน  
อาหาเร ปฏิกูลสัญญา) 
        6.        วิตกจริต ผูมีวิตกเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยความประพฤติหนัก 
ไปทางชอบครุนคิดวกวน นกึคิดจับจิตฟุงซาน พึงแกดวยส่ิงท่ีสะกดอารมณ เชน เจริญ 
อานาปานสติ (หรือเพงกสิณ เปนตน) 
        อาการแสดงออกตางๆ กันในทางความประพฤติของจริตเหลานี้ เชน เม่ือพบ 
เห็นส่ิงของสักอยางถามีอะไรเปนสวนดนีาชมอยูบาง ใจของคนราคาจริตจะไปจับอยูท่ี 
สวนนั้น ตดิใจ เล็งแลอยูไดนานๆ สวนอ่ืนท่ีเสียๆ ไมไดใสใจ สวนคนโทสจริต แมของ 
นั้นจะมีสวนดอียูหลายอยาง แตถามีสวนเสียหรือขอบกพรองอยูสักหนอย ใจของเขาจะ 
กระทบเขากับสวนท่ีเสียนัน้กอน ไมทันไดพิจารณาเห็นสวนดกี็จะไปเสียเลย  
คนพุทธิจริตคลายคนโทสจริตอยูบาง ท่ีไมคอยติดใจอะไร แตตางกันท่ีวา 
คนโทสจริต มองหาสวนเสียหรือมองใหเสียท้ังท่ีไมเปนอยางนั้นจริงๆ และผละไป 
อยางหงุดหงิดขัดใจ สวนคนพุทธิจริตมองหาสวนเสียขอบกพรองท่ีเปนจริงและเพียงแต 
ไมติดใจผานไป สวนคนโมหจริต มองเหน็แลวจับจุดอะไร ไมชัด ออกจะเฉยๆ ถาใคร 
วาดี กพ็ลอยเหน็ดีวาตามเขาไป ถาเขาวาไมดี ก็พลอยเห็นไมดีคลอยตามเขาไป ฝาย 
คนวิตกจริต คิดจับจด นึกถึงจุดดีตรงน้ีบาง สวนใหมดีตรงน้ันบาง วุนไปวุนมา ช่ังไม 



เสร็จ ตัดสินใจไมตก จะเอาหรือไมเอา สวนคนสัทธาจริต มีลักษณะคลายคนราคจริต 
อยูบาง คือมักมองเห็นสวนท่ีดี แตตางท่ีวา คนสัทธาจริตเห็นแลวก็ช่ืนชมซาบซ้ึงใจ 
เร่ือยๆ ไป ไมติดใจออยอ่ิงอยางพวกราคจริต อยางไรก็ตาม คนมักมีจริตผสม เชน 
ราคะผสมวิตก โทสะผสมพุทธิเปนตน ในการปฏิบัติบําเพ็ญสมาธิ นอกจากเลือก 
กรรมฐานใหเหมาะกับจริตแลว แมแตสถานท่ีอยูอาศัย บรรยากาศ หนทางของใช  
อาหารเปนตน ทานก็ยังแนะนําใหเลือกส่ิงท่ีเปนสัปปายะ คือเกื้อกูลเหมาะกันดวย 
        กรรมฐาน 40 นั้น นอกจากเหมาะกับจริตท่ีตางกันแลว ยังตางกนัโดยผลสําเร็จ 
ท่ีสามารถใหเกิดข้ึน 
855  
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        เร่ืองเกี่ยวกับกรรมฐาน 40 ทานแสดงไวอีกหลายอยาง แตเหน็วาพอจะถือเปน 
ขอปลีกยอยได จึงขอยุติไวเพียงนี ้
        ในการรบัเอากรรมฐาน ทานใหทําเปนพิธีการสักหนอย คือเขาไปหาทานผูเปน 
กัลยาณมิตรแลว 
        ก.        กลาวคํามอบตัวแตพระพุทธเจา ทํานองนี้วา "ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  
[๑ขาพระพุทธเจาขอสละอัตภาพนีแ้ตพระองค"] การมอบตัวใหนี้เปนกลวิธีสราง 
ความรูสึกใหปฏิบัติอยางจริงจังเด็ดเดี่ยว ชวยทําลายความหวาดกลัว ทําใหวางาย  
ทําใหความรูสึกระหวางอาจารยกับผูปฏิบัติถึงกัน และเปดโอกาสใหอาจารยสอนและ 
ชวยในการฝกไดอยางเต็มท่ี พรอมนั้นพึงทําพื้นใจของตนใหประกอบดวยอโลภะ  
อโทสะ เนกขัมมะ ความใฝสงัด และความรอดพนกับท้ังทําจิตใหโนมนอมไปในสมาธิ 
และนิพพานแลวขอกรรมฐาน 
        ข.        ฝายพระอาจารย ถารูจิตใจศิษยได ก็กําหนดจริยาดวยญาณนั้น ถามิฉะนัน้ก ็
สอบถามใหรู เชนวา เธอเปนพวกจริตใด? ลักษณะอาการความรูสึกนึกคิดของเธอสวน 
มากเปนอยางไร? เธอนึกถึงพิจารณาอะไรแลวสบาย? ในเธอนอมไปในกรรมฐาน 
ไหน? เปนตน แลวบอกรรมฐานท่ีเหมาะกับจริยาของเขาน้ัน ช้ีแจงใหรูวาจะเร่ิมตน 
ปฏิบัติทําอยางไร วิธีกําหนดจะเจริญทําอยางไร นิมิตเปนอยางไร สมาธิมีข้ันตอน 
อยางไร วิธีรักษา เล้ียง [๓และทําสมาธิใหมีกําลังมากข้ึนทําอยางไรเปน]  
        ขอ 4. ก. อยูในวัดท่ีเหมาะแกการเจริญสมาธิ ความจริงควรอยูวดัเดยีวกับ 
พระอาจารย แตถาไมผาสุกก็พึงไปหาวัดท่ีเปนสัปปายะ สาระคือหาสถานท่ีท่ีเหมาะ 
เกื้อกูลแกการปฏิบัติ 
        ทานใหเวนวัดคือท่ีอยูซ่ึงมีโทษ 18 ประการคือ วดัใหญ (มีพระมากตางจิต 
ตางใจ เร่ืองมาก และไมคอยสงบ) วัดใหม (ตองพลอยไปยุงงานกอสรางกับเขาดวย)  
วัดเกาจัด (มีเร่ืองดูแลมาก) วดัติดทางเดนิ (อาคันตุกะมาบอย) วดัมีสระหิน วัดมีผัก  
วัดมีไมดอก วดัมีไมผล (คนจะมากนัเร่ือย เชนมาเก็บดอกไม ขอผลไม เปนตน  
วุนวาย) วัดท่ีคนเช่ือถือมาก (วามีพระวิเศษ เปนตน) วัดติดเมือง วัดติดปาไม วัดติด 
ท่ีนา วัดมีคนไมถูกกัน วดัติดทาน้ําทาบก วดัถ่ินหางไกลชายแดน (ท่ีคนไมนับถือ 
พระศาสนา) วดัติดพรมแดน (เขตแหงอํานาจระหวาง 2 รัฐ อาจเปนการ เส่ียงภยั)  
วัดไมเปนสัปปายะ (มีอารมณตางๆ รบกวน) วดัท่ีหากัลยาณมิตรไมได สวนวหิารหรือ 
วัดท่ีเหมาะสมคือเสนาสนะท่ีประกอบดวยองค 5 อันไดแก 1. ไมไกลนัก ไมใกลนัก  
ไปมาสะดวก 2. กลางวันไมพลุกพลาน กลางคืนไมอึกทึก กลางคืนไมอึกทึก  



3. ปราศจากการรบกวนของเหลือบยุง ลมแดด สัตวเลือกคลาน 4. เม่ือพักอยูท่ีนั้น  
ไมขัดสนปจจยัส่ี 5. มีพระเถระผูเปนพหูสูต ซ่ึงจะสามารถเขาไปสอบถามขออรรถ 
ขอธรรมใหทานชวยอธิบาย [๔แกความสงสัยได] 
{๑คําบาลีวา "อิมาห ภควา อตฺตภาว ตุมิหาก ปริจิจชามิ" จะแปลวา ขอถวายชีวติ  
ก็ได} 
{๒คําบาลีวา "อิมาห ภนเฺต อตฺตภาว ตุมฺหาก ปริจฺจชามิ" จะแปลวา ขอถวายชีวติ  
ก็ได} 
{๓ตามท่ีทานแสดงในตอนวาดวยการเจริญอานาปานสติ วาใหเรียนกรรมฐานท่ีมีสนธิ  
5 คือ เร่ืองเกี่ยวกับกรรมฐาน 5 ขอ หรือ 5 ภาค ไดแก 1. อุคคหะ เรียนหลักของ 
กรรมฐานตามแบบแผน หรือตํารา 2. ปริจปุจฉา สอบถามความหมายและขอสงสัยให 
เสร็จส้ิน 3. อุปฏฐาน การปรากฏแหงนิมิตกรรมฐานวาเปนอยางนัน้ๆ 4. อัปปนา  
การท่ีกรรมฐาน จะแนวแนถึงข้ันฌานไดเปนอยางนี้ๆ 5. ลักษณะ กําหนดสภาพของ 
กรรมฐานวากรรมฐานน้ีมีลักษณะอยางนี้ จะสําเร็จดวยทําอยางนี้ๆ (ด ูวิสุทธิ.2/67;  
วิสุทธิ.ฎีกา 2/57)} 
{๔ดูความเต็มใน องฺ.เทสก.24/11/17 (ในบาลีกลาวถึงคุณสมบัติของตัวผูปฏิบัติท่ีจะ 
บรรลุวิมุตติไดในเวลาไมนานไวดวยวา ประกอบดวยองคคุณ 5 ประการคือ  
1. มีศรัทธาในตถาคตโพธ 2. สุขภาพดี โรคนอย  ระบบการเผาผลาญ (ไฟธาตุ) พอดี  
3. เปนคนเปดเผยตัวตามเปนจริงแดพระศาสดา และเพื่อนพรหมจารี ไมมีมายา  
4. มีความเพียรบากบ่ันจริงจงั 5. มีปญญาท่ีจะชําแรกกิเลสได}  
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        ข.        ตัดปลิโพธเล็กๆ นอยๆ คือขอกังวลเกีย่วกับรางกาย เคร่ืองใชประจําตัว  
ไมตองใหเปนขอกวนใจจกุจกิข้ึนอีก เชน ตดัโกนผมขนเล็บ เย็บยอมจัดการเร่ืองผาจีวร 
ใหเรียบรอย ชําระท่ีพักอาศัยใหสะอาด เปนตน 
        ขอ 5. ปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิ: กรรมฐานแตละประเภทมีรายละเอียดวิธีเจริญ 
สมาธิแตกตางกันไป แตกระนั้น ก็พอจะสรุปเปนหลักการท่ัวไปอยางกวางๆ ดังท่ีบาง 
คัมภีรแสดงไวโดยจัดเปนภาวนาคือ การเจริญหรือการฝก 3 ข้ัน คือ บริกรรมภาวนา  
อุปจารภาวนา [๑และอัปปนาภาวนา] แตกอนจะกลาวถึงภาวนา 3 ข้ัน มีคําท่ีควรทํา 
ความเขาใจคําหนึ่งคือ นิมิต 
        นิมิต หรือ นิมิตต คือ เคร่ืองหมายสําหรับใหจติกําหนด หรือภาพท่ีเห็นในใจซึ่ง 
เปนตัวแทนของส่ิงท่ีใชเปนอารมณกรรมฐาน แบงเปน 3 อยางตามลําดับความเจริญ  
คือ 
        1)        บริกรรมนิมิต แปลวา นิมิตข้ันเตรียมหรือเร่ิมตน ไดแก ส่ิงใดก็ตามท่ี 
กําหนดเปนอารมณในการเจริญกรรมฐาน เชน ตวงกสิณท่ีเพงดู ลมหายใจท่ีกําหนด  
หรือพุทธคุณท่ีกําหนดนึกเปนอารมณวาอยูในใจ เปนตน 
        2)        อุคคหนิมิต แปลวา นิมิตท่ีใจเรียนหรือนิมิตติดตา ไดแก บริกรรมนิมิตนัน่ 
เอง ท่ีเพงหรือนึกกําหนดจนเห็นแมนยํากลายเปนภาพติดตาติดใจ เชน ดวงกสิณท่ีเพง 
จนติดตาหลับตามองเห็น เปนตน 
        3)        ปฏิภาคนิมิต แปลวา นิมิตเสมอืน นิมิตคูเปรียบ หรือนิมิตเทียบเคียง ได 
แก นิมิตท่ีเปนภาพเหมือนของอุคตหนิมิตนั่นเอง แตตดิลึกเขาไปอีกจนเปนภาพท่ีเกดิ 
จากสัญญาของผูท่ีไดสมาธิ จึงบริสุทธ์ิ จนปราศจากสีเปนตน และไมมีมลทินใดๆ ท้ัง 
สามารถนึกขยายหรือยอสวนไดตามปรารถนา 
        นิมิตสองอยางแรกคือ บริกรรมนิมิต และอุคตหนิมิต ไดท่ัวไปในกรรมฐานทุก 
อยาง แตปฏิภาคนิมิต ไดเฉพาะในกรรมฐาน 22 อยางท่ีมีวตัถุสําหรับเพงคือ กสิณ  
10 อสุภะ 10 กายคตาสติ และอานาปานสตเิทานั้น (ดูตาราง) ตอไปนี้พึงทราบ  
ภาวนา 3 ข้ัน 
        1.        บริกรรมภาวนา การเจริญสมาธิข้ันเร่ิมตน ไดแกการกําหนดถือเอานิมิตใน 
ส่ิงท่ีใชเปนอารมณกรรมฐาน เชน เพงดวงกสิณ กําหนดลมหายใจเขาออกท่ีกระทบ 
ปลายจมูก หรือนึกถึงพุทธคุณเปนอารมณ วาอยูในใจ เปนตน พูดงายๆ วากําหนด 
บริกรรมนิมิตนั่นเอง 
        เม่ือกําหนดอารมณกรรมฐาน (คือบริกรรมนิมิต) นั้นไป จนมองเห็นภาพส่ิงนัน้ 



ติดตาติดใจแมนยํา ก็เกิดเปนอุคตหนิมิต จติก็เปนสาธิตข้ึนตนท่ีเรียกวาบริกรรมสมาธิ  
(คือขณิกสมาธินั่นเอง) 
        2.        อุปจารภาวนา การเจริญสมาธิข้ันอุปจาร ไดแก อาศัยบริกรรมสมาธิ เอาจิต 
กําหนดอุคตหนิมิตตอไป จนกระท่ังแนแนแนบสนิทในใจ เกิดเปนปฏิภาคนิมิตข้ึน  
นิวรณก็สงบระงับ (ในกรรมฐานท่ีไมมีวตัถุเพง เพียงแตนึกถึงอารมณอยูในใจ ไมมี 
ปฏิภาคนิมิต กาํหนดดวยจิตแนวแน จนนวิรณระงับไปอยางเดยีว) จิตกต็ั้งม่ันใน 
อุปจารสมาธิ เปนข้ันสูงสุดของกามาวจรสมาธิ 
{๑เร่ืองภาวนา 3 และนิมิต 3 ดู สงฺคห.52-53}  
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        3.        อัปปนาภาวนา การเจริญสมาธิข้ึนอัปปนา ไดแก เสพปฏิภาคนิมิตที่เกิดข้ึน 
แลวนั้นสมํ่าเสมอดวยอุปจารสมาธิ พยายามรักษาไวไมใหเส่ือมหายไปเสีย โดยหลีก 
เวนสถานท่ี บุคคล อาหารเปนตนท่ีไมเปนสัปปายะ [๑เสพแตส่ิงท่ีเปนสัปปายะ] และ 
รูจักปฏิบัติตามวิธีท่ีจะชวยใหเกิดอัปปนาเชน ประดับ [๒ประคองจิตใหพอดเีปนตน]  
จนในท่ีสุดก็เกดิเปนอัปปนาสมาธิ บรรลุปฐมฌานเปนข้ันเร่ิมแรกของรูปาวจรสมาธิ 
        กรรมฐานหลายอยางสุขุมละเอียดเปนอารมณลึกซ้ึง ไมมีวัตถุสําหรับเพงหรือ 
สัมผัสดวยกายได จึงไมชัดพอ จิตไมสามารถแอบแนบติดสนิทอยูไดนาน จึงไมมี 
ปฏิภาคนิมิต และใหผลสําเร็จไดเพยีงแตอุปจารสมาธิ สวนกรรมฐานที่เปนอารมณ 
หยาบ เพงดูหรือสัมผัสดวยกาย กําหนดใหชัดเจน จิตแนบสนิทต้ังอยูไดนาน ก็ใหเกิด 
ปฏิภาคนิมิตดวย และสําเร็จผลถึงอัปปนาสมาธิได ท้ังนี้มีแปลกแตอัปปมัญญา  
(พรหมวิหาร) ซ่ึงแมจะไมมีปฏิภาคนิมิต เพราะไมมีวัตถุธรรมเปนอารมณ แตก็มีสัตว 
เปนอารมณ จงึมีความชัดเจนเพียงพอ [๓และใหเกดิอัปปนาสมาธิได] 
        เม่ือบรรลุปฐมฌานแลว [๔ตอจากนั้นก็เปนการบําเพ็ญความชํานาญ] ใหเกิดข้ึน 
ในปฐมฌานนัน้ และทําความเพียรเพื่อบรรลุฌานข้ันตอๆ ข้ึนไปตามลําดับ ภายใน 
ขอบเขตความสามารถใหสําเร็จผลของกรรมฐานชนิดนั้นๆ เปนอันไดบรรลุผลของ 
สมถะตามสมควร 
ช.  ตัวอยางวิธีเจริญสมาธิ 
        เม่ือไดกลาวถึงหลักท่ัวไปของวิธีเจริญสมาธิไวแลว ก็เห็นควรแสดงตัวอยางวิธี 
เจริญสมาธิไวสักอยางหนึ่งดวย และบรรดากรรมฐาน 40 อยางนั้น ในท่ีนี้ขอเลือก 
แสดงอานาปานสติ 
{๑สัปปายะ (ส่ิงท่ีเหมาะกัน เกื้อกูล ชวยสนับสนุน) มี 7 คือ อาวาส (ท่ีอยู) โคจร  
(ท่ีเท่ียวหาอาหาร) ภัสสะ (การพูดคุย) บุคคล โภชนะ อุตุ (ดิน ฟาอากาศ ธรรมชาติ 
แวดลอม) อิริยาบถ ท่ีถูกกันหรือชวยเสริม; สวนอสัปปายะ ก็คือส่ิงท้ัง 7 นั้นท่ีไม 
เกื้อกูล หรือไมเหมาะกัน  (วิสุทธิ.1/161; วินย.อ.1/524; ม.อ.3/570} 
{๒เรียกวา อัปปนาโกศล 10 อยาง (วิสุทธิ.1/163-174)} 
{๓ทานวาอัปปมัญญาถึงจะไมมีปฏิภาคนมิิตอยางพวกกสิเปนตน แตกมี็สีมสัมเภท  
(ภาวะท่ีจิตเมตตาเปนตนนัน้ เจริญบริบูรณ หมดความแบงแยก เปนไปตอสัตวท้ังปวง 
เสมอเหมือนกนั) เปนนิมิต และเจริญนิมิตนั้นไปจนบรรลุอัปปนา (ดู วสุิทธิ.2/107)} 
{๔ความชํานาญนั้นเรียกวา "วสี" มี 5 อยางคือ 1. อาวัชชนวสี (ชํานาญในการนกึ 
ตรวจองคฌานที่ตนออกมาแลว 2. สมาปชชนวสี (ชํานาญในการเขาฌานนั้นๆ ได 



รวดเร็วในทันทีทุกที่ทุกเวลาท่ีตองการ) 3. อธิฏฐานวสี (ชํานาญในการอธิษฐานคือ 
ตั้งจิตยับยั้งอยูในฌานไดนานเทาท่ีตองการ ไมใหฌานจติตกภวังคเสีย) 4. วุฏฐานวลี  
(ชํานาญในการออกจากฌาน ออกไดตามเวลาท่ีกําหนดไวและเม่ือใดก็ไดตามท่ี 
ตองการ) 5. ปจจเวกขณวสี (ชํานาญในการพิจารณาทบทวนองคฌาน คือการทําอยาง 
อาวัชชนวสีนัน่เอง ท่ีเปนคร้ังหลังๆ ตอน้ันมา) ขุ.ปฏิ.31/225/147; นํามาอางและ 
อธิบายใน วิสุทธิ.1/196; ปฏิส.อ.374; สงฺคห.ฎีกา 150,263; ทานวาถายงัไมไดวสี 
ในฌานลําดับตน ก็อยาพึ่งเจริญฌานข้ันตอไป มิฉะนั้นอาจเส่ือมจากฌานท่ีไดแลวและ 
ยังไมได ท้ังนีท้านอางพระบาลีใน องฺ.นวก.23/239/433. 
        อนึ่ง มติของพระอรรถกถาจารยมีวา อาวัชชนาวสีและปจจเวกขณวสีเนื่องอยู 
ดวยกันในวิถีจติเดียวกนัคือในชวงอาวัชชนะเปนอาวัชชนวสี และในชวงชวนขณะเปน 
ปจจเวกขณวสี แตจะแยกความหมายอยางไร ก็ไดประโยชนเทากัน.}  
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        เหตุผลท่ีเลือกแสดงอานาปานสติเปนตัวอยางมีหลายประการ เชน 
        -        เปนวิธีเจริญสมาธิท่ีปฏิบัติไดสะดวกยิ่ง เพราะใชลมหายใจซึ่งเนื่องอยูกับตัว 
ของทุกคน ใชไดทุกเวลาทุกสถานท่ีในทันทีท่ีตองการ ไมตองตระเตรียมวัตถุอุปกรณ 
อยางพวกกสิณเปนตน ในเวลาเดียวกนัก็เปนอารมณประเภทรูปธรรม ซ่ึงกําหนดได 
ชัดเจนพอสมควร ไมละเอียดลึกซ้ึงอยางกรรมฐานประเภทนามธรรมท่ีตองนึกข้ึนมา 
จากสัญญา และถาตองการปฏิบัติอยางงายๆ ก็ไมจําเปนตองใชความคิดอะไรเพยีงเอา 
สติคอยกําหนดลมหายใจท่ีปรากฏอยูแลว ไมตองคิดแยกแยะพิจารณาสภาวธรรมอยาง 
พวกธาตุมนสิการเปนตน ผูท่ีใชสมองเหนือ่ยมาแลว ก็ปฏิบัติไดสบาย 
        -        พอเร่ิมลงมือปฏิบัติ ก็ไดรับผลเปนประโยชนทันทีตั้งแตตนเร่ือยไป ไมตอง 
รอจนเกิดสมาธิท่ีเปนข้ันตอนชัดเจน กลาวคือ กายใจผอนคลายไดพกั จิตสงบสบาย 
ลึกซ้ึงลงไปเร่ือยๆ ทําใหอกศุลธรรมระงับ และสงเสริมใหกุศลธรรมเกิดข้ึน 
        -        ไมกระทบกระเทือนตอสุขภาพ ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสถึงประสบการณของ 
พระองคเองวา "เม่ือเราอยูดวยวหิารธรรมนี้ (คืออานาปานสติสมาธิ) มาก  
[๑กายก็ไมเม่ือย ตาก็ไมเม่ือย"] ไมเหมือนอยางกรรมฐานบางอยางท่ีอาศัยการยนื  
การเดิน หรือการเพงจอง แตตรงขาม อานาปานสติกรรมฐานน้ีกลับเกื้อกูลแกสุขภาพ  
ท้ังชวยใหรางกายไดรับการพักผอนอยางดี และระบบการหายใจท่ีปรับใหเรียบเสมอ 
ประณีตดวยการปฏิบัติกรรมฐานน้ีก็ชวยสงเสริมสุขภาพใหดยีิ่งข้ึน ขอใหนกึอยางงายๆ  
ถึงคนท่ีวิ่งมาหรือข้ึนลงท่ีสูงกําลังเหนื่อย หรือคนต่ืนเตนตกใจ เกร้ียวกราด หวาดกลัว 
เปนตน ลมหายใจหยาบแรงกวาคนปกติ บางทีจมูกไมพอ ตองหายใจทางปากดวย ใน 
ทางตรงขาม คนท่ีกายผอนคลาย ใจสงบสบาย ลมหายใจจะละเอียดประณีตกวาคน 
ปกติ การบําเพญ็อานาปานสติชวยทําใหกายใจสุขสงบ จนลมหายใจละเอียดประณีต 
ลงไปเร่ือยๆ ยิง่กวานัน้อีก จนถึงข้ันท่ีแทบจับไมไดเลยวามีลมหายใจ ในเวลานัน้ 
รางกายดํารงอยูไดดีโดยใชพลังงานนอยท่ีสุด ไมเรียกรองการเผาผลาญ เตรียมความ 
สดช่ืนไวใหแกการทํากิจในเวลาถัดไป และชวยใหแกชาลง หรือชวยใหทํางานไดมากข้ึน 
พรอมกับท่ีสามารถพักผอนนอยลง 
        -        เปนกรรมฐานขอหนึ่งในจํานวนเพยีง 12 อยางท่ีสามารถใหสําเร็จผลในดาน 
สมถะไดจนถึงข้ันสูงสุด คือจตุตถฌาน และสงผลใหถึงอรูปฌาน กระท่ังนิโรธสมาบัติก็ 
ได จึงจับเอาเปนขอปฏิบัติหลักไดตั้งแตตนจนตลอด ไมตองพะวงท่ีจะหากรรมฐานอื่น 
มาสับเปล่ียนหรือตอเติมอีก มีพุทธพจนเสริมวา"เพราะฉะน้ันแล หากภกิษุหวังวาเราพึง 
บรรลุจตุตถฌาน...ก็พึ่งมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลใหดี...หากภิกษุหวังวา เราพึง 



กาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง แลวเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
เถิด...เราพึ่งกาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวง แลวเขาถึงสัญญา 
เวทยิคนิโรธเถิด ก็พึ่ง [๒มนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลใหดี"] 
{๑ส.ม.19/1329/401} 
{๒ดูรายละเอียดท่ี ส.ม.19/1329-1345/401-404; ดูประกอบตารางขอบเขต 
ความสําเร็จท่ีแสดงไวแลวขางตน: อนึ่ง พงึสังเกตวา ตามมติของพระอรรถกถาจารย  
อานาปานสติ ไมสามารถใหผลถึงอรูปฌานได เพราะอรูปธานตองอาศัยกสิณ  
(เชน วิสุทธิ.2/132)}  
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        -        ใชไดท้ังในทางสมถะและวิปสสนา คือ จะปฏิบัติเพื่อมุงผลฝายสมาธิแนวไป 
อยางเดยีวก็ได จะใชเปนฐานปฏิบัติตามแนวสติปฏฐานจนครบท้ัง 4 อยางก็ได เพราะ 
เปนขอปฏิบัติท่ีเอ้ืออํานวยใหสามารถใช [๑สมาธิจิตเปนสนามปฏิบัติการของปญญาได 
เต็มท่ี] 
        -        เปนวิธีเจริญสมาธิท่ีพระพุทธเจาทรงสรรเสริญมาก ทรงสนับสนุนบอยคร้ังให 
พระภกิษุท้ังหลายปฏิบัติ และพระพุทธองคเองก็ไดทรงใชเปนวหิารธรรมมากท้ังกอน 
และหลังตรัสรู ดังพุทธพจนบางแหงวา 
        "ภิกษุท้ังหลาย อานาปานสติสมาธินี้แล เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปน 
สภาพสงบ ประณีต สดช่ืนเปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสุข และยังอกุศลธรรมช่ัวรายท่ีเกิด 
ข้ึนแลวๆ ใหอันตรธานสงบไปไดโดยพลัน เปรียบเหมือนฝนใหญท่ีตกในสมัยมิใช 
ฤดูกาล ยังฝุนละอองท่ีฟุงข้ึนในเดือนทายฤดูรอนใหอันตรธานสงบไปโดยพลัน  
[๒ฉะนั้น"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย...เม่ือจะกลาวใหถูกตอง พึงกลาวถึงอานาปานสติสมาธิวา เปน 
อริยวิหาร (ธรรมเคร่ืองอยูของพระอริยะ) ก็ได วาเปนพรหมวหิาร (ธรรมเคร่ืองอยู 
ของพรหม) กไ็ด วาเปนตถาคตวิหาร (ธรรมเคร่ืองอยูของตถาคต) ก็ได, ภิกษเุหลา 
ใดเปนเสขะ ยงัไมบรรลุอรหัตตผล ปรารถนาภาวะปลอดโปรงโลงใน (โยคเกษม) อัน 
ยอดเยี่ยม, อานาปานสติสมาธิท่ีภิกษุเหลานั้นเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไป 
เพื่อความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย; สวนภิกษุเหลาใดเปนอรหันตส้ินอาสวะแลว... 
อานาปานสติสมาธิท่ีภิกษุเหลานั้นเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสุข 
สบายในปจจบัุน (ทิฏฐธรรมสุขวิหาร) และเพื่อสติ [๓สัมปชัญญะ"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย ดังท่ีเปนมา เราน้ัน กอนสัมโพธิ เม่ือยังมิไดตรัสรู ยังเปน 
โพธิสัตวอยู กอ็ยูดวยวิหารธรรม (คืออานาปานสติสมาธิ) นี้ โดยมาก, เม่ือเรานั้นเปน 
อยูดวยวิหารธรรมนี้โดยมาก กายกไ็มเม่ือยตาก็ไมเหนื่อย และจิตของเราก็หลุดพนจาก 
อาสวะท้ังหลาย ดวยไมถือม่ัน เพราะฉะน้ัน ภิกษุท้ังหลายหากภิกษุหวงัวา กายของเรา 
ไมพึงเม่ือย ตาก็ไมพึงเหน่ือย และจิตของเราก็พึงหลุดพนจากอาสวะท้ังหลายดวยไมถือ 
ม่ัน, [๔ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลใหมาก"] 
{๑ท่ีจัดเปนสวนหนึ่งของกายานุปสสนาสติปฏฐานคือ ที.ม.10/274/325;  
ม.มู.12/133/103; ท่ีระบุวิธีปฏิบัติใหไดครบสติปฏฐาน 4 คือ ในอานาปานสติสูตร,  
ม.อุ.14/289/195; และ ส.ม.19/1358-1405/409-425; ท่ีกลาวถึงเนื้อหาของ 
การปฏิบัติครบ 16 ตอน ณ ท่ีอ่ืนอีกคือ วนิย.1/178/131; ม.ม.13/146/140  



ส.ม.19/1305-1357/394-409; องฺ.ทสก.24/60/119; คําอธิบายพิสดารมาใน  
ขุ.ปฏิ.31/362-422/244-300 นอกนั้นมาในรายช่ืออนุสติและเร่ืองอ่ืนๆ อีกมาก 
แหง} 
{๒วินย.1/178/131; ส.ม.19/1352-3/407} 
{๓ส.ม.19/1366-7-413; พึงสังเกตคําวาพรหมวิหาร ไมใชช่ือจําเพาะของเมตตา  
กรุณา มุทิตา อุเบกขาเสมอไป (ช่ือเฉพาะของธรรมชุดนั้นคืออัปปมัญญา)} 
{๔ส.ม.19/1329-1330/401; แมแตการบรรลุปฐมฌานเม่ือคร้ังท่ีพระองคยังเปน 
พระกุมารประทับใตรมตนหวา ในคราวท่ีพระพุทธบิดาประกอบพิธีแรกนาตามความ 
ใน ม.มู.12/425/457 อรรถกถา ม.อ.2/392 และ ชา.อ.1/92 ก็วาทรงไดปฐมฌาน 
นั้นดวยการกําหนดลมหายใจ}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 919 
        "สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ไพรสณฑ ช่ืออิจฉานังคละ ใกลอิจฉา 
นังคลนคร ณ ท่ีนี้แล พระผูมีพระภาคใตตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา : ภิกษท้ัุงหลาย เรา 
ปรารถนาจะหลีกเรนอยูตลอดไตรมาส ใครๆ ไมพึงเขามาหาเรา เวนแตภิกษุผูนาํ 
บิณฑบาตรูปเดียว...คร้ังนั้น เม่ือลวงเวลาสามเดือนแลว พระผูมีพระภาคเสด็จออก 
จากท่ีหลีกเรนแลว ตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา: ภิกษุท้ังหลาย หากวา อัญเดียรถีย 
ปริพาชกท้ังหลายจะพึงถามพวกเธออยางนี้วา พระสมณโคดม อยูจําพรรษาดวยวหิาร 
ธรรมไหน โดยมาก, เธอท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงชี้แจงแกอัญเดยีรถียปริพาชก 
เหลานั้นอยางนี้วา: ทานผูมีอายุท้ังหลาย พระผูมีพระภาคประทับจําพรรษาดวย 
อนาปานสติสมาธิ [๑โดยมาก"] 
        "ดูกรอานนท ธรรมหน่ึงคืออานาปานสติสมาธิ ภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว  
ยอมยังสติปฏฐาน 4 ใหบริบูรณ, สติปฏฐาน 4 อันภกิษุเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอม 
ยังโพชฌงค 7 ใหบริบูรณ, โพชฌงค 7 อันภิกษเุจริญแลว ทําใหมากแลว [๒ยอมยัง 
วิชชาและวิมุตติใหสมบูรณ"] 
        "ดูกรราหลุ เม่ือเจริญอานาปานสติแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ แมแตลม 
อัสสาสะปสสาสะ ซ่ึงมีในทายท่ีสุด ก็ดับไปโดยรู [๓มิใชดับโดยไมรู"] 
        เบ้ืองแรก พึงทราบวิธีปฏิบัติตามแนวพุทธพจนดังนี ้
        "ภิกษุท้ังหลาย อานาปานสติ เจริญอยางไร ทําใหมากอยางไร จึงจะมีผลมาก มี 
อานิสงสมาก? 
        1.        ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
                ก.        ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมกด็ี [๔ไปสูเรือนรางก็ดี] 
                ข.        นั่งคูบรรลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา (= เอาสติมุงตอ 
กรรมฐาน  
คือลมหายใจท่ีกําหนด) 
                ค.        เธอมีสติหายใจออก [๕มสีติหายใจเขา] 
        2.        หมวดส่ีท่ี 1 ใชบําเพ็ญกายานปสสนาสติปฏฐานได 
                1)        เม่ือหายใจออกยาว ก็รูชัดวาหายใจออกยาว 
                        เม่ือหายใจเขายาว        ก็รูชัดวาหายจะเขายาว 
{๑สม.19/1373-4/415} 
{๒ส.ม.19/1381/417; คลาย ม.อุ.14/287/193} 
{๓ม.ม.13/146/142; วิสุทธิมัคคอธิบายวา เม่ือจะส้ินชีพสามารถรูลมหายใจเขา 



ออกสุดทายของตนต้ังแตเร่ิมจนดับไปพรอมกับจุติจิต และทานอธิบายตอไปดวยวา  
ภิกษุท่ีบรรลุอรหัตตดวยเจริญกรรมฐานอยางอ่ืนยอมกําหนดระยะกาลแหงอายุของตน 
ได (วาจะอยูไปอีกนานเทาใด จะส้ินชีพเม่ือใด) ดู วิสุทธิ.2/85-86} 
{๔เรือนราง แปลจาก "สุญญาคาร" แตวิสุทธิ.2/57 ใหแปลวาท่ีวาง (=ท่ีวางจาก 
เรือน) ไดแกเสนาสนะ 7 อยางนอกจากปาและโคนไม} 
{๕อรรถกถาวนิัย แปลอัสสาสะวาหายใจออก ปสสาสะวาหายใจเขา สวนอรรถกถา 
พระสูตรแปลกกลับกัน อัสสาสะวาหายใจเขา ปสสาสะวาหายใจออก (วิสุทธิ.2/58)  
ในท่ีนีแ้ปลไปตามนิยมในเมืองไทย คือคามอรรถกถาวินัย ทานท่ีชอบแนวพระสูตร พึง 
เปล่ียนเขาเปนออก ออกเปนเขา}  
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        2)        เม่ือหายใจออกส้ัน        ก็รูชัดวาหายใจออกส้ัน 
                เม่ือหายใจเขาส้ัน        ก็รูชัดวาหายใจเขาส้ัน 
        3)        สําเหนยีกวา         จักเปนผูรูตลอดกายท้ังหมด หายใจออก 
                สําเหนียกวา         จักเปนผูรูตลอดกายท้ังหมด หายใจเขา 
        4)        สําเหนยีกวา        จักเปนผูระงับกายสังขาร หายใจออก 
                สําเหนียกวา        จักเปนผูระงับกายสังขาร หายใจเขา 
        หมวดส่ีท่ี 2 ใชบําเพ็ญเวทนานุปสสนาสติปฏฐานได 
        5)        สําเหนยีกวา         จักเปนผูรูชัดปติ หายใจออก 
                สําเหนียกวา        จักเปนผูรูชัดปติ หายใจเขา 
        6)        สําเหนยีกวา        จักเปนผูรูชัดซ่ึงสุข หายใจออก 
                สําเหนียกวา        จักเปนผูรูชัดซ่ึงสุข หายใจเขา 
        7)        สําเหนยีกวา        จักเปนผูรูชัดซ่ึงจิตตสังขาร หายใจออก 
                สําเหนียกวา        จักเปนผูรูชัดซ่ึงจิตตสังขาร หายใจเขา 
        8)        สําเหนยีกวา        จักเปนผูระงับจิตตสังขาร หายใจออก 
                สําเหนียกวา        จักเปนผูระงับจิตตสังขาร หายใจเขา 
        หมวดส่ีท่ี 3 ใชบําเพ็ญจิตตานุปสสนาสติปฏฐานได 
        9)        สําเหนยีกวา        จักเปนผูรูชัดซ่ึงจิต หายใจออก 
                สําเหนียกวา        จักเปนผูรูชัดซ่ึงจิต หายใจเขา 
        10)        สําเหนียกวา        จักยังจิตใหบันเทิง หายใจออก 
                        สําเหนียกวา        จักยังจิตใหบันเทิง หายใจเขา 
        11)        สําเหนียกวา        จักต้ังจิตม่ัน หายใจออก 
                        สําเหนียกวา        จักต้ังจิตม่ัน หายใจเขา 
        12)        สําเหนียกวา        จักเปล้ืองจติ หายใจออก 
                        สําเหนียกวา        จักเปล้ืองจติ หายใจเขา 
        หมวดส่ีท่ี 4 ใชบําเพ็ญธรรมานุปสสนาสติปฏฐานได 
        13)        สําเหนียกวา        จักพิจารณาเห็นวาไมเท่ียง หายใจออก 
                        สําเหนียกวา        จักพิจารณาเห็นวาไมเท่ียง หายใจเขา 
        14)        สําเหนียกวา        จักพิจารณาเห็นความคลายออกได หายใจออก 
                        สําเหนียกวา        จักพิจารณาเห็นความคลายออกได หายใจเขา 
        15)        สําเหนียกวา        จักพิจารณาเห็นความดับไป หายใจออก 



                        สําเหนียกวา        จักพิจารณาเห็นความดับไป หายใจเขา  
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        16)        สําเหนียกวา        จักพิจารณาเห็นความสลัดเสียได หายใจออก 
                        สําเหนียกวา        จักพิจารณาเห็นความสลัดเสียได [๑หายใจเขา"] 
        ในท่ีนี้ จกัช้ีแจงประกอบโดยยอ เฉพาะภายในขอบเขตท่ีเปนสมถะของจตุกกะ 
แรก คือ หมวดส่ีท่ี 1 [๒เทานั้น] 
        1.        เตรียมการ 
        ก.        สถานท่ี เร่ิมตน ถาจะปฏิบัติอยางจริงจัง [๓พึงหาสถานท่ีสงบสงัด] ไมใหมี 
เสียงและอารมณอ่ืนรบกวน เพื่อใหบรรยากาศแวดลอมชวยเกื้อกูลแกการปฏิบัติ โดย 
เฉพาะผูเร่ิมใหม เหมือนคนหดัวายน้ําไดอาศัยอุปกรณชวย หรือเร่ิมหดัในนํ้าสงบไมมี 
คล่ืนลมแรงกอน แตถาขัดของโดยเหตุจําเปน หรือปฏิบัติเพื่อประโยชนจําเพาะ 
สถานการณ กจ็ํายอม 
        ข.        ทานั่ง หลักการอยูท่ีวาอิริยาบถใดก็ตามท่ีทําใหรางกายอยูในภาวะผอนคลาย 
สบายท่ีสุด แมปฏิบัติอยูนานๆ ก็ไมเม่ือยลา และท้ังชวยใหการหายใจคลองสะดวก ก ็
ใชอิริยาบถนัน้ การณปรากฏวา 
{๑ม.อุ.14/288/194; ส.ม.19/1306/394 เปนตน ขอท่ีวาจะใชบําเพ็ญสติปฏฐาน  
4 อยางไร มีบรรยายตอไปใน ม.อุ.14/289/195; ส.ม.19/1358-1361/409- 
411 เปนตน; อานาปานสติครบกระบวนอยางนี้ อรรถกถาเรียก โสฬสวัตถุกอานาปาน 
สติกรรมฐาน (อานาปานสติกรรมฐานมีวัตถุคือหัวขอ 16) แยกออกเปนจตุกกะ  
(หมวดส่ี) ส่ีหมวดดังไดแสดงแลว ดู วิสุทธิ.2/52 
        ปราชญบางทานช้ีใหสังเกตความแตกตางระหวางอานาปานสติกับวิธีฝกหัด 
เกี่ยวกับลมหายใจของลัทธิอ่ืนๆ เชน การบังคับควบคุมลมหายใจของโยคะท่ีเรียกวา  
ปราณยาม เปนตน วาเปนคนละเร่ืองกันทีเดียว โดยเฉพาะวาอานาปานสติ เปนวิธี 
ฝกสติ ไมใชฝกหายใจ คืออาศัยลมหายใจเปนเพียงอุปกรณสําหรับฝกสติ สวนการ 
ฝกบังคับลมหายใจนั้นบางอยางรวมอยูในวิธีบําเพ็ญทุกรกิริยาท่ีพระพทุธเจาเคยทรง 
บําเพ็ญและละเลิกมาแลว ด ู
        P.Vajiranan a Mahathera, Buddhist Meditation in Theory and Practice  
(Colombo: M.D. Gunasena & Co.,Ltd., 1962), pp. 235-6. 
        Nyanaponlka Thera, The Heart of buddhist Meditation (London: rider &  
Co, Ltd.1962), p.61.} 
{๒มติของอรรถกถาวา ผูเร่ิมตนพึงปฏิบัติไดเฉพาะจตุกกะแรก คือหมวดส่ีท่ี 1 นี้เทา 
นั้น สวนจตุกกะท่ีเหลือจากนี้ ปฏิบัติไดตอเม่ือบรรลุฌานแลว อนึ่ง เฉพาะสามจตุกกะ 



ตนเทานั้น ใชไดท้ังสมถะและวิปสสนา จตุกกะสุดทายใชไดแตสําหรับวิปสสนาอยาง 
เดียว (วิสุทธิ.2/66,84)} 
{๓พระอรรถกถาจารยทานถือวา อนานาปานสติเปนกรรมฐานท่ีหนกั เจริญยาก  
ทานถึงกับสําทับความสําคัญไววาอานาปานสติเปนยอดในประเภทกรรมฐาน เปน 
ภูมิมนสิการของพระพุทธเจา พระปจเจกพทุธเจาและพุทธบุตรชนิดมหาบุรุษเทานั้น  
ไมใชการนดิหนอย มิใชการท่ีสัตวเล็กนอยจะสรองเสพได ถาไมละท่ีมีเสียงอ้ืออึง ก็ 
บําเพ็ญไดยากเพราะเสียงเปนขาศึกแหงฌาน และในการมนสิการตอๆ ไป ก็จะตองใช 
สติปญญาท่ีกลาแข็งดวย ทานอางพุทธพจน ท่ี ม.อุ.14/289/196 มาสนับสนุนวา  
"ภิกษุท้ังหลาย เราไมกลาวอานาปานสติแกคนท่ีมีสติเลอะเลือน ไรสัมปรัญญะ"  
(ดู วิสุทธิ.2/55,75); อยางไรกต็าม นาสังเกตวา ในเม่ือทานวาอานาปานสติยิ่งใหญ 
ทํายากอยางนี้ เหตุไฉนทานจงึวาเปนกรรมฐานท่ีเหมาะแกคนโมหจริตดวย}  
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อิริยาบถท่ีทานผูสําเร็จนับจาํนวนไมถวนไดพิสูจนกันมาตลอดกาลนานนักหนาวาไดผล 
ดีท่ีสุดตามหลักการนั้นก็คือ อิริยาบถนั่งในทาท่ีเรียกกนัวาขัดสมาธิ หรือท่ีพระเรียกวา 
นั่งคูบรรลังก ตั้งกายตรง คือใหรางกายทอนบนต้ังตรง กระดูกสันหลัง 18 ขอมีปลาย 
จดกัน ทานวาการนั่งอยางนี้ หนังเนื้อและเอ็นไมขด ลมหายใจก็เดินสะดวก เปนทานั่งท่ี 
ม่ันคง เม่ือเขาท่ีดีแลว จะมีดลุยภาพอยางยิง่ กายจะเบาไมรูสึกเปนภาระ นั่งอยูได 
แสนนานโดยไมมีทุกขเวทนารบกวน ชวยใหจิตเปนสมาธิงายข้ึน กรรมฐานไมตกแต 
เดินหนาไดเร่ือย ตามท่ีสอนสืบกันมา ยังมีเพิ่มวา ใหสนเทาชิดทองนอย ถาไมเอาขา 
ไขวกัน (ขัดสมาธิเพชร) ก็เอาขาขวาทับขาซาย วางมือบนตักชิดทองนอย มือขวาทับ 
มือซาย นิ้วหัวแมมือจดกัน หรือนิ้วช้ีขวาจดหัวแมมือซาย แตรายละเอียดเหลานี้ข้ึนตอ 
ดุลยภาพแหงรางกายของแตละบุคคลดวย ผูท่ีไมเคยน่ังเชนนี้หากทนหัดทําไดก็คงดี  
แตถาไมอาจทําได ก็อาจนั่งบนเกาอ้ีใหตัวตรงสบาย หรืออยูในอิริยาบถอ่ืนท่ีสบายพอดี  
มีหลักการสําทับอีกวา ถายังนั่งไมสบาย มีอาการเกร็งหรือเครียด พึงทราบวาปฏิบัติไม 
ถูกตองพึงแกไขเสียใหเรียบรอยกอนปฏิบัตติอไป สวนตาจะหลับหรือลืมก็ได สุดแต 
สบาย และใจไมซาน ถาลืมตา [๑ก็อาจทอดลงหรือมองท่ีปลายจมูกใหเปนท่ีสบาย] 
        เม่ือนั่งเขาท่ีสบายดีพรอมแลว กอนจะเร่ิมปฏิบัติ ปราชญบางทานแนะนําวาควร 
หายใจยาวลึกๆ และชาๆ เต็มปอดสักสองสามคร้ังพรอมกับต้ังความรูสึกใหตวัโลง 
และสมองโปรงสบายเสียกอน แลวจึงหายใจโดยกําหนดนับตามวิธีการ 
        2.        ข้ันปฏิบัติคือลงมือกําหนดลมหายใจ พระอรรถกถาจารยไดเสนอวิธีการเพิ่ม 
เติม เชนการนบัเปนตน เขามาเสริมการปฏิบัติตามพุทธพจนท่ียกมาแสดงขางตนแลว 
ดวย มีความทีค่วรทราบดังนี ้
        ก.        การนับ (คณนา) เร่ิมแรกในการกําหนดลมหายใจออกเขายาวส้ันนั้น ทานวา 
ใหนับไปดวยเพราะการนับจะชวยตรึงจิตไดดี การนับแบงเปน 2 ตอน 
        -        ชวงแรก ทานใหนับชาๆ การนบัมีเคล็ดหรือกลวิธี อยานับตํ่ากวา 5 แตอยา 
ใหเกนิ 10 และใหเลขเรียงตามลําดับ อยาโจนขามไป (ถาต่ํากวา 5 จติจะด้ินรนใน 
โอกาสอันแคบ ถาเกิน 10 จติจะไป{๑อานาปานสติเปนกรรมฐานอยางดียวในบรรดา 
ขอปฏิบัติเปนอันมากในมหาสติปฏฐานสูตร ท่ีมีคําแนะนํากําหนดเกี่ยวกับอิริยาบถวา 
 ใหพึงนั่งอยางนี้ (ดู กายคตาสติสูตร, ม.อุ.14/292-317/203-216;  
คิริมานนทสูตร,องฺ.ทสก.20/60/115-120 ดวย) สวนกรรมฐานอยางอ่ืน ยอมเปนไป 
ตามอิริยาบถตางๆ ท่ีเขาเร่ืองกัน หากจะมีการนั่ง ก็ยอมเปนไป เพราะความเหมาะสม 
กันโดยอนุโลม กลาวคือ เม่ือกรรมฐานใดนั่งปฏิบัติไดดี และในเม่ือการนั่ง ก็ยอมเปน 



ไป เพราะความเหมาะสมกันโดยอนุโลม กลาวคือ เม่ือกรรมฐานใดนั่งปฏิบัติไดดี และ 
ในเม่ือการนั่งอยางนี้เปนทานั่งท่ีดีท่ีสุด ก็เปนธรรมดาอยูเองท่ีพึงนั่งอยางนี้ ยกตัวอยาง 
เชนการเพงกสิณ และการพจิารณาธรรมารมณตางๆ นานๆ เปนตน เหมือนคนจะ 
เขียนหนังสือ ทานั่งยอมเหมาะดีกวายนืหรือนอนเปนตน พึงเขาใจความหมายของการ 
นั่งอยางนี้ มิใชมองเห็นการนั่งเปนสมาธิไป พูดอยางหน่ึงวา การนั่งแบบคูบัลลังกนี้  
เปนทานั่งท่ีดท่ีีสุดแกสุขภาพและการงาน ดังนั้น เม่ือจะนั่งหรือในกรณีจะทําอะไรที่ควร 
จะตองนั่ง ทานก็แนะนําใหนั่งทาน้ี (แมแตนั่งคิด นั่งพกั นั่งสนทนา นัง่ทําใจ เชน  
ม.ม.13/589/537; ม..14/675/434; องฺ.จตุกฺก.21/36/49; ขุ.อุ.25/66/102)  
เหมือนท่ีแนะนําวา เม่ือจะนอนก็ควรจะนอนแบบสีหไสยา หรือเม่ือจะเดินอยูลําพังกค็วร 
เดินแบบจงกรม ดังนี้เทานัน้เอง.}  
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พะวงท่ีการนบัแทนท่ีจะจับอยูกับกรรมฐานคือลมหายใจ ถานับขาดๆ ขามๆ จิตจะ 
หวั่นจะวุนไป) ใหนับท่ีหายใจเขาออกอยางสบายๆ เปนคูๆ คือลมออกวา 1 ลมเขาวา  
1 ลมออกวา 2 ลมเขาวา 2 อยางนี้เร่ือยไปจนถึง 5,5 แลวต้ังตนใหม 1,1 จนถึง 6, 
6 แลวตั้งตนใหม เพิ่มทีละคูไปจนครบ 10 คู แลวกลับยอนท่ี 5 คูใหม จนถึง 10 คู 
อยางนั้นเร่ือยไป [๑พอจะเขียนใหดูไดดังนี้] 
        1,1        2,2        3,3        4,4        5,5 
        1,1        2,2        3,3        4,4        5,5        6,6         
        1,1        2,2        3,3        4,4        5,5        6,6        7,7 
        1,1        2,2        3,3        4,4        5,5        6,6        7,7        8,8 
        1,1        2,2        3,3        4,4        5,5        6,6        7,7        8,8        9,9 
        1,1        2,2        3,3        4,4        5,5        6,6        7,7        8,8        9,9        10,10 
        1,1        2,2        3,3        4,4        5,5 
                                ฯลฯ 
        -        ชวงสอง ทานใหนับเร็ว กลาวคือ เม่ือลมหายใจเขาออกปรากฏแกใจชัดเจนด ี
แลว (จติอยูกบัลมหายใจ โดยลมหายใจชวยตรึงไวได ไมสายฟุงไปภายนอก) ก็ใหเลิก 
นับชาอยางขางตนนั้นเสีย เปล่ียนเปนนับเร็ว คราวนีไ้มตองคํานึงถึงลมเขาในหรือออก 
นอก กําหนดแตลมท่ีมาถึงชองจมูก นับเร็วๆ จาก1 ถึง 5 แลวข้ึนใหม 1 ถึง 6 เพิ่มที 
ละหนึ่งเร่ือยไปจน 1 ถึง 10 แลวเร่ิม 1 ถึง 5 ใหมอีก จิตจะแนวแนดวยกําลังการนับ 
เหมือนเรือต้ังลําแนวในกระแสนํ้าเช่ียวดวยอาศัยถอ เม่ือนับเร็วอยางนัน้ กรรมฐานก ็
จะปรากฏตอเนื่องเหมือนไมมีชองวา พึงนับเร็วๆ อยางนั้นเร่ือยไป ไมตองกําหนดวาลม 
เขาใจออกนอกเอาสติกําหนด ณ จดุท่ีลมกระทบคือท่ีปลายจมูก หรือริมฝปากบน  
(แหงใดแหงหนึ่งแลวแตท่ีใดรูสึกชัด) [๒เทานั้น] ท้ังนี้ พอเขียนดกูันไดดงันี้ 
        1        2        3        4        5 
        1        2        3        4        5        6 
        1        2        3        4        5        6        7 
{๑ความในวิสุทธิมัคคตอนนี้คงจะเขียนรวบรัดเกินไป ผูอานจับความออกมาตางๆ กนั  
ดูของไทย ฝร่ัง ลังกาแลวไมใครจะตรงกนั เพื่อสะดวกจึงเอาอยางท่ีเรียนกันมาใน 
เมืองไทย (การเร่ิมนับ จะต้ังตนท่ีลมเขาหรือลมออกก็ไดแลวแตอยางไหนใครชัด);  
อนึ่ง พึงทราบวา ตัวอยางวิธีปฏิบัติท่ีแสดงในที่นี้ เขียนตามคัมภีรวิสุทธิมัคค ใหเห็น 
แบบแผนเดิม ผูปฏิบัติจะยักเยื้องไปอยางอ่ืนอีกก็ได เชน อยางท่ีสํานักตางๆ ใน 



ปจจุบันสอนใหวาพุทโธบาง อยางอ่ืนบาง กํากับลมหายใจเขา-ออก แทนการนับ  
เปนตน (สาระอยูท่ีเปนอุบายตรึงจิตไวเทานั้น)} 
{๒ทานวาคนจมูกยาว ลมกระทบชัดท่ีปลายจมูก คนจมกูส้ันลมกระทบชัดท่ีริมฝปาก 
บน และทานวาถาสงจิตตามลมเขาไปจะรูสึกอึดอัดอยูในทรวงอก และถาสงจิตตามลม 
ออกไปขางนอก จิตกจ็ะแพรสายไปกับอารมณตางๆ}  
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        1        2        3        4        5        6        7        8 
        1        2        3        4        5        6        7        8        9 
        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
                                ฯลฯ 
        กําหนดอยางนี้เร่ือยไป จนกวาวาเม่ือใดแมไมนับแลว สติก็ยังต้ังแนวอยูไดใน 
อารมณ คือลมหายใจเขาออกนั้น (วัตถุประสงคของการนับก็เพื่อใหสติตั้งแนวอยูไดใน 
อารมณ ตัดความคิดฟุงซานไปภายนอกไดนั่นเอง) 
        ข.        การติดตาม (อนพุันธนา) เม่ือสติอยูท่ีแลวคือจิตอยูกับลมหายใจโดยไมตอง 
นับแลวก็หยดุนับเสีย แลวใชสติติดตามลมหายใจไมใหขาดระยะ ท่ีวาติดตามนี้มิใช 
ความหมายวาตามไปกับลมท่ีเดินผานจมูก เขาไปจุดกลางตรงใหัใจลงไปสุดแถวสะดือ  
แลวตามลมจากทองข้ึนมาท่ีอกแลวออกมาท่ีจมูก เปนตนลม กลางลม ปลายลม ถาทํา 
อยางนั้น ท้ังภายใจจะปนปวนวุนวาย เสียผล วิธีติตามท่ีถูกตองคือใชสติตามลมอยูตรง 
จุดท่ีลมกระทบ (ปลายจมูกหรือริมฝปากบน) นั่นแหละ เปรียบเหมือนคนเล่ือยไม  
ตั้งสติไวตรงท่ีฟนเล่ือยกระทบไมเทานั้น จะไดใสฟนเล่ือยท่ีมาหรือไป สายตาไปตาม 
หัวเล่ือยกลางเล่ือย ปลายเล่ือยก็หาไม แตท้ังท่ีตามองอยูตรงท่ีฟนเล่ือยกระทบไมแหง 
เดียว ฟนเล่ือยท่ีมาหรือไม เขาก็ตระหนักรู และโดยวิธีนี้งานของเขาก็สําเร็จดวยดี  
ผูปฏิบัติก็เหมือนกัน เม่ือต้ังสติไวท่ีจุดลมกระทบไมหายใจไปตามลมท่ีมาหรือไม กรู็ 
ตระหนกัถึงลมท้ังท่ีมาและไปน้ันได และโดยวิธีนีก้ารปฏิบัติจึงจะสําเร็จ 
        ในระยะนี้ สําหรับผูปฏิบัติบางทาน นิมิตจะเกิดและสําเร็จอัปปนาสมาธิโดยเร็ว  
แตบางทานจะคอยเปนคอยไป คือต้ังแตใชวิธีนับมาลมหายใจจะละเอียดยิ่งข้ึนๆ  
รางกายผอนคลายสงบเต็มท่ี ท้ังกายและใจรูสึกเบา เหมือนดังตัวลอยอยูในอากาศ เม่ือ 
ลมหายใจท่ีหยาบหมดไปแลว จิตของผูปฏิบัติจะยงัมีนิมิตแหงลมหายใจท่ีละเอียดเปน 
อารมณอยู แมนิมิตนั้นหมดไป ก็ยังมีนิมิตแหงลมท่ีละเอียดกวานั้นอยูในใจตอๆ ไปอีก  
เปรียบเหมือนเม่ือเอาแทงโลหะเคาะกังสดาลหรือเคาะระฆัง ใหมีเสียงดงัข้ึนฉับพลันจะ 
มีนิมิตคือเสียงแววเปนอารมณอยูในใจไปไดนาน เปนนิมิตเสียงท่ีหยาบแลวละเอียด 
เบาลงไปๆ ตามลําดับ แตถึงตอนน้ี จะมีปญหาสําหรับกรรมฐานลมหายใจนี้โดยเฉพาะ 
กลาวคือ แทนที่ยิ่งกําหนดไปอารมณจะยิ่งชัดมากข้ึนเหมือนกรรมฐานอื่น แตสําหรับ 
กรรมฐานน้ี ยิง่เจริญไป ลมหายใจย่ิงละเอยีดข้ึนๆ จนไมรูสึกเลย ทําใหไมมีอารมณ 
สําหรับกําหนด เม่ือปรากฏการณอยางนี้เกิดข้ึน ทานแนะนําวาอยาเสียใจอยาลุกเลิกไป 
เสีย พึงเอาลมกลับมาใหม วธีิเอาลมกลับมาก็ไมยาก ไมตองตามหาท่ีไหน เพียงต้ังจิต 



ไว ณ จุดท่ีลมกระทบตามปกตินั่นแหละ มนสิการคือกําหนดนกึถึงวา ลมหายใจกระทบ 
ท่ีตรงนี้ไมชาลมก็จะปรากฏแลว กําหนดอารมณกรรมฐานน้ันตอเร่ือยไป  
[๑ไมนานนิมิตก็จะปรากฏ]         
{๑ในการปฏิบัติตามนัยอรรถกถาชวงอนุพนัธนามาจนถึงนิมิตปรากฏนี้ มีข้ันตอนแทรก 
อยูดวยอีก 2 คือผสุนา (การ-  
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        นิมิตนั้นปรากฏแกผูปฏิบัติไมเหมือนกัน บางก็รูสึกเหมือนปุยนุน บางเหมือนปุย 
ฝาย บางวาเหมือนสายลม บางทานปรากฏเหมือนดวงดาว หรือเหมือนเม็ดมณีบาง  
ไขมุกบาง เม็ดฝายหรือเส้ียนไมซ่ึงมีสัมผัสหยาบบาง เหมือนสายสังวาลบาง  
พวงดอกไมบาง เปลวควันบาง ขายใยแมงมุมบาง แผนเมฆบาง ดอกบัวบาง ลอรถบาง  
ตลอดจนเหมือนวงพระจันทรหรือวงพระอาทิตยก็มี ท่ีเปนเชนนี้เพราะนิมิตนัน้เปนของ 
เกิดจากสัญญา และสัญญาของคนแตละคนก็ตางๆ กันไป 
        เม่ือไดนมิิตแลวกไ็ปบอกอาจารยใหทราบ (เปนการตรวจสอบไปในตัว กันเขาใจ 
ผิด) ตอนั้นก็คือต้ังจิตไวในนมิิตนั้นเร่ือยๆ เม่ือนิมิตนี้ (ปฏิภาคนิมิต) เกิดข้ึน นิวรณก ็
ระงับ สติม่ันคง จิตต้ังแนวเปนอุปจารสมาธิ ผูปฏิบัติตองพยายามรักษานิมิตนั้นไว  
(ซ่ึงก็คือรักษาสมาธิดวยนัน่เอง) โดยเวนอสัปปายะ เสพสัปปายะ 7 มนสิการบอยๆ  
ใหนิมิตเจริญงอกงาม โดยปฏิบัติตามวิธีการท่ีจะชวยใหเกิดอัปปนา (อัปปนาโกศล  
10) เชน ประกอบความเพียรใหสมํ่าเสมอเปนตน จนในท่ีสุด อัปปนาสมาธิก็จะเกดิข้ึน  
บรรลุปฐมฌาน 
ญ.  ผลสําเร็จและขอบเขตความสําคัญของสมาธิ 
        การเจริญสมาธินั้น จะประณีตข้ึนไปเปนข้ันๆ โดยลําดับ ภาวะจติท่ีมีสมาธิถึงข้ัน 
อัปปนาสมาธิแลว เรียกวาฌาน (absorption) ฌานมีหลายข้ัน ยิ่งเปนข้ันสูงข้ึนไปเทาใด  
องคธรรมตางๆ ท่ีเปนคุณสมบัติของจิต กย็ิ่งลดนอยลงไปเทานั้น [๑ฌาน] โดยท่ัวไป 
แบงเปน 2 ระดับใหญๆ และแบงยอยออกไปอีกระดับละ 4 รวมเปน 8 อยาง เรียกวา 
ฌาน 8 หรือสมาบัติ 8 คือ 
        1.        รูปฌาน 4 ไดแก 
                1)        ปฐมฌาน (ฌานท่ี 1) มีองคประกอบ 5 คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคค 
ตา 
                2)        ทุติยฌาน (ฌานท่ี 2) มีองคประกอบ 3 คือ ปติ สุข เอกัคคตา 
                3)        ตติยฌาน (ฌานท่ี 3) มีองคประกอบ 2 คือ อุเบกขา เอกัคคตา 
                4)        จตุตถฌาน (ฌานท่ี 4) มีองคประกอบ 2 คือ อุเบกขา เอกัคคตา 
        2.        อรูปฌาน 4 ไดแก 
                1)        อากาสนัญจายตนะ (ฌานท่ีกําหนดอากาศ - space อันอนันต) 
                2)        วิญญาณัญจายตนะ (ฌานท่ีกําหนดวิญญาณอันอนันต) 
- กําหนดความกระทบแหงลมหายใจของผูไรสติตามลม ซ่ึงกําลังต้ังจิตจะใหเปน 
อัปปนา และต้ังจิตกําหนดอยูท่ีปลายจมูก) และฐปนา (การต้ังจิตไวในอารมณอยาง 



แนวแน จนเปนอัปปนา โดยเฉพาะตอนตอจากนี้ไปท่ีวาต้ังจิตไวในนิมิต รักษานิมิตไว  
ประคับประคองจนบรรลุอัปปนาสมาธิ เปนข้ันตอนของของฐปนาลวนๆ) หลังจาก 
ไดฌานแลว ถาใชกรรมฐานนี้ทําวิปสสนาตอไป ก็เรียกวาข้ันสัลลักขณา (กําหนดคือ 
กําหนดพิจารณาไตรลักษณ) จนในท่ีสุดกถึ็งมรรค เรียกวาเปนวิวัฏฏนา (หมุนออก)  
และบรรลุผลเรียกวาเปนปาริสุทธิ (หมดจดจากกเิลส) แลวจบลงดวยปฏิปสสนา  
(ยอนดู) คือพิจารณามรรคผลท่ีไดบรรลุ (ไดแกปจจเวกขณะน่ันเอง) รวมแตตนถึง 
เสร็จส้ินเปน 7 ข้ันตอน 
{๑คําวาฌานท่ีใชกันท่ัวไปโดยปรกติ เม่ือไมระบุระดับ มักหมายถึง รูปฌาน 4}  
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        3)        อากิญจัญญายตนะ (ฌานท่ีกําหนดภาวะที่ไมมีส่ิงใดๆ) 
        4)        เนวสัญญานาสัญญายตนะ (ฌานท่ีเลิกกําหนดส่ิงใดๆ โดยประการท้ังปวง  
เขาถึงภาวะมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช) 
        ในคัมภีรฝายอภิธรรม [๑เฉพาะอยางยิง่อภิธรรมยุคหลังรุนอรรถกถาฏีกา]  
นิยมแปรรูปฌานเปน 5 ข้ัน เรียกวาฌานปญจกนัย (แลวเรียกฌานท่ีแบงส่ีอยางเดิม 
เปนจตุกกนยั) โดยซอยละเอียดออกไปจาก (รูป) ฌาน 4 นั้นเอง คือแทรกเพิ่มฌานท่ี  
2 เขามาอีกขอหนึ่ง ระหวางปฐมฌานกับทุติยฌานเดิมเปน "ทุติยฌาน (ฌานท่ี 2) มี 
องคประกอบ 4 คือ วิจาร ปต ิสุข เอกัคคตา" หรือพูดงายๆ วา ฌานท่ีไมมีวิตก มี 
แตวิจาร แลวเล่ือนทุติยฌานเดิมออกไปเปนตติยฌาน ตติยฌานเดิมเปนจตุตถฌาน  
จตุตถฌานเดิมเปนปญจมฌาน ตามลําดับ โดยนัยนี้ เม่ือไดยินคําวา ฌาน 5 ฌาน 
ปญจกนัย ปญจกัชฌาน ปญจมฌานไมพึงสับสนหรือแปลกใจ พึงทราบวาเปนเพียงการ 
ซอยละเอียดจากฌาน 4 นี้เอง 
        การเพียรพยายามบําเพญ็สมาธิ โดยใชกลวิธีใดๆ กต็าม เพื่อใหเกดิผลสําเร็จ 
เชนนี้ ทานเรียกวาสมถะ มนษุยปุถุชนเพยีรพยายามบําเพญ็สมาธิเพียงใดก็ตาม ยอม 
ไดผลสําเร็จอยางสูงสุดเพียงเทานี้ หมายความวา สมถะลวนๆ ยอมนําไปสูภาวะจิตท่ี 
เปนสมาธิสูงสุด เพียงเนวสัญญานา สัญญายตนะเทานั้น 
        แตทานผูบรรลุผลสําเร็จควบท้ังฝายสมถะ และวิปสสนา เปนพระนาคามีหรือ 
พระอรหันตสามารถเขาถึงภาวะท่ีประณีตสูงสุดอีกข้ันหนึ่ง นับเปนข้ันท่ี 9 คือ  
[๒สัญญาเวทยิตนิโรธ] หรือนิโรธสมาบัติ เปนภาวะท่ีสัญญาและเวทนาหยุดการปฏิบัติ 
หนาท่ี และเปนความสุขข้ันสูงสุด 
        สมาธิเปนองคธรรมท่ีสําคัญยิ่งขอหนึ่งก็จริง แตกมี็ขอบเขตความสําคัญท่ีพึง 
ตระหนกัวา สมาธิมีความจําเปนแคไหนเพยีงใด ในกระบวนการปฏิบัติ เพื่อเขาถึง 
วิมุตติ อันเปนจุดหมายของพุทธธรรมขอบเขตความสําคัญนี้ อาจสรุปดังนี ้
        1.        ประโยชนของสมาธิ ในการปฏิบัติเพื่อเขาถึงจุดหมายของพุทธธรรมนั้น อยูท่ี 
นํามาใชเปนท่ีทําการสําหรับใหปญญาปฏิบัติการไดผลดท่ีีสุด และสมาธิท่ีใชเพื่อการนี้ 
ก็ไมจําเปนตองเปนข้ันท่ีเจริญถึงท่ีสุด ลําพังสมาธิอยางเดียวแมจะเจริญถึงข้ันฌานสูง 
สุด หากไมกาวไปสูข้ันการใชปญญาแลว ยอมไมสามารถทําใหถึงจุดหมายของพุทธ 
ธรรมไดเปนอันขาด 
        2.        ฌานตางๆ ท้ัง 8 ข้ัน แมจะเปนภาวะจิตท่ีลึกซ้ึง แตในเม่ือเปนผลของ 
กระบวนการปฏิบัติท่ีเรียกวาสมถะอยางเดยีวแลว ยังเปนเพียงโลกียเทานั้น จะนําไป 



ปะปนกับจุดหมายของพุทธธรรมหาไดไม 
        3.        ในภาวะแหงฌานท่ีเปนผลสําเร็จของสมาธินั้น กิเลสตางๆ สงบระงับไป จึง 
เรียกวาเปนความหลุดพนเหมือนกัน แตความหลุดพนนี้มีความช่ัวคราวเฉพาะเม่ืออยู 
ในภาวะนั้นเทานั้น แลถอยกลับสูสภาพเดิมได ไมยั่งยืนแนนอน ทานจึงเรียกความหลุด 
พนชนิดนี้วาเปนโลกียวิโมกข (ความหลุดพนข้ันโลกยี) 
{๑ท่ีมาช้ันเดิม เชน อภิ.สธ.34/178/61; 883/342; ช้ันหลัง ดูการจัดฌาณ 4-5 ท่ี 
วิสุทธิ 1/110-1; สงฺคห.3-4} 
{๒แปลวา ความดับแหงสัญญาและเวทนา [cessating of ideation and feeling]}  
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เปนกุปปวิโมกข [๑(ความหลุดพนท่ีกําเริบคือเปล่ียนแปลงกลับกลายหายสูญได)]  
และเปนวิกขัมภนวิมุตติ (ความหลุดพนดวยขมไว คือ กิเลสระงับไปเพราะถูกกําลัง 
สมาธิขมไว เหมือนเอาแผนหินทับหญา ยกแผนหนิออกเม่ือใด [๒หญายอมกลับงอก 
งามข้ึนไดไหม)] 
        จากขอพจิารณาท่ีกลาวมาน้ี จะเห็นวา ในการปฏิบัตเิพื่อเขาถึงจุดหมายของ 
พุทธธรรมนั้น องคธรรมหรือตัวการสําคัญท่ีสุดท่ีเปนตัวตัดสินในข้ันสุดทาย จะตองเปน 
ปญญา และปญญาท่ีใชปฏิบัติการในข้ันนี้ เรียกช้ีฉพาะไดวา วิปสสนา ดังนั้น การ 
ปฏิบัติจึงตองกาวมาถึงข้ันวปิสสนาดวยเสมอ สวนสมาธินั้น แมจะจําเปน แตอาจยืด 
หยุนเลือกใชข้ันใดข้ันหนึ่งกไ็ด เร่ิมแตข้ันตนๆ ท่ีเรียกวาวิปสสนาสมาธิ ซ่ึงอยูในระดับ 
เดียวกับขณิกสมาธิ และอุปจารสมาธิ เปนตนไป โดยนัยนี้ วิถีแหงการเขาถึงจุดหมาย 
แหงพุทธธรรมนั้น แมจะมีสาระสําคัญวา ตองประกอบพรอมดวยองคมรรคท้ัง 8 ขอ 
เหมือนกนัแตก็อาจแยกไดโดยกลวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกบัการใชสมาธิ เหมือนเปน 2  
วิถี คือ 
        1.        วิธีการอยางท่ีกลาวไวบางแลวในเร่ืองสัมมาสติ เปนวิธีปฏิบัติท่ีสติมีบทบาท 
สําคัญ คือ ใชสมาธิแตเพียงข้ันตนๆ เทาท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติ หรือใชสมาธิเปน 
เพียงตัวช่ัว แตใชสติเปนหลักสําคัญสําหรับยึดจับหรือมัดส่ิงท่ีตองการกําหนดไวให 
ปญญาพิจารณาตรวจสอบ นีคื้อวิธีปฏิบัติท่ีเรียกวาวิปสสนา (ความจริงสมถะก็มีดวย 
แตไมเนน) 
        2.        วิธีการท่ีเนนการใชสมาธิ เปนวิธีปฏิบัติท่ีสมาธิมีบทบาทสําคัญ คือบําเพ็ญ 
สมาธิใหจิตสงบแนวแน จนเขาถึงภาวะท่ีเรียกวา ฌาน หรือสมาบัติข้ันตางๆ เสียกอน  
ทําใหจิตดื่มด่ําแนนแฟนอยูกบัส่ิงท่ีกําหนดนั้นๆ จนมีความพรอมอยูโดยตัวของมันเอง 
ท่ีจะใชปฏิบัตกิารตางๆ อยางท่ีเรียกวา จิตนุมนวลควรแกการงาน โนมไปใชในกิจท่ี 
ประสงคอยางไดผลดีท่ีสุด ในสภาพจิตเชนนี้ กิเลสอาสวะตางๆ ซ่ึงตามปรกติฟุงข้ึน 
รบกวนและบีบค้ันบังคับจิตใจพลานอยู กถู็กควบคุมใหสงบนิ่งอยูในเขตจํากัดเหมือน 
ผงธุลีท่ีตกตะกอนในเวลาน้าํนิ่ง และมองเห็นไดชัดเพราะน้ําใส เหมาะสมอยางยิ่งแก 
การท่ีจะกาวตอไปสูข้ันใชปญญาจัดการกําจัดตะกอนเหลานั้นใหหมดส้ินไปโดยส้ินเชิง  
ในช้ันนีน้ับวาเปนวิธีปฏิบัติท่ีเรียกวาสมถะ ถาไมหยุดเพียงนี้ ก็จะกาวตอไปสูข้ันการใช 
ปญญากําจัดกิเลสอาสวะใหหมดส้ินไป คือ ข้ันวิปสสนา คลายกับในวธีิท่ี 1 แตกลาว 
ตามหลักวา ทําใหงายข้ึนเพราะจิตพรอมอยูแลว วิธีปฏิบัตอิยางนี้ก็คือ การปฏิบัติท่ีใช 
ท้ังสมถะ และวิปสสนา 



        เม่ือแยกโดยบุคคลผูประสบผลสําเร็จในการปฏิบัตติามวิถีท้ังสองนี้ ผูไดรับผล 
สําเร็จตามวิถีแรกจึงเรียกวา ปญญาวิมุต คือ ผูหลุดพนดวยปญญา (อยางเดียว) สวน 
ผูไดรับผลสําเร็จตามวิถีท่ี 2 เรียกวา [๓อุภโตภาควิมุต] คือผูหลุดพนท้ังสองสวน  
(ท้ังดวยสมบัต ิและดวยอริยมรรค) 
{๑ขุ.ปฏิ.31/478/361-362} 
{๒มาในคัมภรีช้ันอรรถกถามากแหง เชน ที.อ.2/26; ม.อ.3/575; ส.อ.3/307;  
วิสุทธิ.2/249 (เทียบกับท่ีเรียกในพระไตรปฎกวา วิกขัมภนนิโรธ- 
ขุ.ปฏิ.31/704/609} 
{๓ดูเร่ือง เจโตวิมุตติ-ปญญาวิมุตติ ในตอนวาดวยนิพพาน ขางตน}  
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        ขอท่ีควรทราบเพิ่มเติมและเนนไวเกีย่วกับวิถีท่ีสอง คือ วิถีท่ีใชสมถะเต็มรูปแลว 
จึงเจริญวิปสสนาซ่ึงไดผลสําเร็จเปนอุภโตภาควิมุตนั้น มีวา 
        1.        ผูปฏิบัติตามวิถีนี้ ยอมประสบผลไดพิเศษในระหวาง คือความสามารถชนิด 
ตางๆ ท่ีเกิดจากฌานสมาบัตดิวย โดยเฉพาะท่ีเรียกวาอภญิญา ซ่ึงมี [๑6 อยาง] คือ 
                1)        อิทธิวิธิ (แสดงฤทธ์ิตางๆ ได - maglcal powers) 
                2)        ทิพพโสต (หูทิพย - clairaudience หรือ divine ear) 
                3)        เจโตปริยญาณ (กําหนดใหหรือความคิดของผูอ่ืนๆ ได - telepathy หรือ  
                        mind-reading) 
                4)        ทิพพจักขุ หรือ จุตูปปาตฺญาณ (ตาทิพย หรือ รูการจุตแิละอุบัติของสัตว 
ท้ังหลายตามกรรมของตน - divine eye หรือ clairvoyance หรือ  
knowledge of the decease and rebirths of        beings) 
                5)        ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ (การระลึกชาติได - reminiscence of previous  
                        lives) 
                6)        อาสวักขยญาณ (ญาณหยั่งรูความส้ินอาสวะ - knowledge of the  
                        extinction of all biases) 
        สวนผูปฏิบัติตามวิถีแรกจะไดเพยีงความส้ินอาสวะ หาไดผลสําเร็จพิเศษตางๆ  
ท่ีจะเกดิจากฌานไม 
        2.        ผูปฏิบัติตามวิถีท่ี 2 จะตองปฏิบัติใหครบท้ัง 2 ข้ันของกระบวนการปฏิบัติ  
การปฏิบัติตามวิถีของสมถะอยางเดียว แมจะไดฌาน ไดสมาบัติข้ันใดก็ตาม ถาไม 
กาวหนาตอไปถึงข้ันวิปสสนา หรือควบคูไปกับวิปสสนาดวยแลว จะไมสามารถเขา 
ถึงจุดหมายของพุทธธรรมเปนอันขาด 
ฎ.  องคประกอบตางๆ ท่ีคํ้าจุน เกื้อหนุน และเสริมประโยชนของสมาธิ 
        มีธรรมหลายอยางท่ีเกีย่วของกับการเจริญสมาธิ บางอยางชวยเปนฐานคํ้าและ 
หนุนใหเกิดสมาธิบางอยางท้ังชวยเกื้อหนนุใหเกิดสมาธิ และชวยในการใชสมาธิให 
สําเร็จประโยชนเพื่อจุดหมายที่สูงข้ึนไปเชน ในการบําเพ็ญวิปสสนา เปนตน 
        องคธรรมบางขอพบบอยๆ ในฐานะตางๆ กัน เชน วิริยะ เปนอิทธิบาทก็มี เปน 
พละและอินทรียก็มี เปนโพชฌงคก็มี ทําใหดูเหมือนซํ้าซาก พึงทราบวาเปนการจัด 
ตามคุณสมบัติและหนาท่ีเชน วิริยะ เปนอิทธิบาทในกรณท่ีีเปนหวัแรงใหญซ่ึงเปน 
บรรลุผลสําเร็จนั้นๆ เปนพละในกรณีท่ีเปนพลังคุมกันตัว ทําใหธรรมฝายตรงขามเขา 
ครอบงําทําอันตรายไมได เปนอินทรียในกรณีท่ีเปนเจาการซ่ึงจะออกโรงทําหนาท่ีกําจัด 



กวาดลางกุศลธรรมฝายตรงขาม คือความเกียจครานความหดหูถอถอย หงอยซึม 
เปนตน และสรางความพรอมในการท่ีจะทํางาน เปนโพชฌงคในกรณีท่ีเปน 
องคประกอบอยางหนึ่งซ่ึงเขารวมงานกับองคธรรมอ่ืนๆ ทําหนาท่ีสัมพันธสืบทอดกัน 
เพื่อนําไปสูจุดหมายคือความรูแจงสัจธรรม 
        1)        ฐาน ปทัฏฐาน และท่ีหมายของสมาธิ 
        กลาวไดวา ศีลเปนฐานของสมาธิคือเปนพื้นฐานรองรับใหการปฏิบัติตางๆ เพื่อ 
ใหเกดิสมาธิเปนไปได เชนเดียวกับท่ีเปนพ้ืนฐานรองรับการปฏิบัติธรรมท้ังหลายโดย 
ท่ัวไปในฐานะเปนลําดับตนแหง 
{๑ดู วิสุทธิมัคค 2/197-284}  
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ไตรสิกขา ดังพุทธพจนท่ีพระพุทธโฆษาจารยนํามาต้ังเปนกระทูสําหรับเขียนบรรยาย 
เรียบเรียงเนื้อหาของคัมภีรวสุิทธิมัคคท้ังหมดวา 
        "ภิกษเุปนคมีปรีชา ตั้งอยูในศีลแลว อบรมซ่ึงจิตและปญญา เธอมีความเพยีร มี 
ปญญาครองตน  [๑พึงสางรกชัฏนี้ได"] 
        พุทธพจนท่ีอ่ืนๆ ตรัสแสดงวา ธรรมตางๆ ไมวาจะเรียกเปนมรรค เปน 
โพชฌงค เปนสติปฏฐานเปนสัมมัปปธานก็ตาม คนต้ังอยูในศีลแลวจึงจะปฏิบัติไดผล  
เปรียบเหมือนคนจะทํางานท่ีใชกําลัง ก็ตองอาศัยพื้นแผนดินเปนฐาน หรือสัตวท้ังหลาย 
ท่ัวไปจะยนืเดนินั่งนอน ก็ลวนตองอาศัยพืน้แผนดนิรอง [๒รับ]  ดังไดกลาวแลววาศีล 
กลางๆ สําหรับคนท่ัวไป หมายถึงความประพฤติสุจริตและการท่ีมิไดเบียดเบียนกอ 
ความเสียหายเดือดรอนแกใครๆ ซ่ึงจะทําใหเกดิความเดอืดรอนวุนวายใจและเสีย 
ความม่ันใจในตนเอง เปนเส้ียนหนามคอท่ิมแทงระคายหรือสะดุดสะกิดสะกัดขัดขวาง 
รบกวนไวไมใหใจเขาสูความสงบเรียบสนิทได สวนศีลนอกเหนือจากนั้นไป ก็สุดแตวินยั 
ท่ีกํากับการดําเนินชีวติ แบบท่ีตนเขาสวมรับเอาไว เชน พระภิกษุตองปฏิบัติตามหลัก 
ศีลสังวรตามวินัยของสงฆเปนตน พนจากศีลข้ึนไป แรงหนุนสําคัญในการปฏิบัติธรรม  
ซ่ึงเปนตัวเดนท่ีพระพุทธเจาทรงย้ําบอยมาก ก็คือความไมประมาท ความมี 
กัลยาณมิตร [๓และโยนิโสมนสิการ] 
        ศีล เปนฐานรองรับการปฏิบัติเพื่อสมาธิ [๔โดยทําหนาท่ีเปนพื้นให เหมือนกับ 
ชวยสงผลอยูไกลๆ] แตเหตปุจจัยใกลชิดแทๆ ท่ีจะใหเกดิสมาธิ ทานวาไดแกความสขุ  
จึงวางเปนหลักไววา ความสุขเปน [๕ปทัฏฐานของสมาธิ] และพึงกําหนดไวเปนขอ 
สังเกตสําคัญเพื่อปองกันความเขาใจผิดวา ส่ิงท่ีจะเรียกไดวาเปนสมาธินั้นอยางนอยใน 
ข้ันตนจะตองมากับความสุข 
        ความมุงหมายของสมาธิ ไดเคยกลาวไวมากแลว เพยีงอางเปนการทบทวนรวม 
ไวดวยท่ีนี้วา ไดแกการรูเหน็ตามเปนจริง หรือ [๖ยถาภตูญาณทัสสนะ] หรืออาจอาง 
พุทธพจนอีกแหงหนึ่งวา "สมาหิโต...ยถาภูต [๗ปชานาติ"] แปลวา ผูมีใจตั้งม่ัน ยอมรู 
เห็นตามเปนจริง พูดไขความวา เพื่อเปนสนามปฏิบัติการของปญญา ใหปญญาเจริญ 
จนบรรลุจุดหมายของมัน อยางไรก็ตาม จะตองไมลืมวา ตามหลักความสัมพันธ 
ระหวางองคมรรค ปญญาคือสัมมาทิฏฐิเปนเข็มช้ีทิศหรือเปนไฟสองทางอํานวยแสง 
สวางชวยใหองคธรรมทุกอยางเดินหนาไดและแลนไปถูกทาง ความเจริญของปญญา 
จึงสบสนุนความเจริญของสมาธิดวย เชนยิง่รูชัด ก็แนวแนม่ันใจยิ่งมีสมาธิกลาแข็ง  
ความเปนไปขององคธรรมใหญสองอยาง 



{๑วิสุทธิ.1/1 จาก ส.ส.15/61/20} 
{๒ดู ส.ม.19/264/68; 355/93; 410/112; 689/193; 1093/320} 
{๓เชน ส.ม.19/463/129; 465/129; 516/141 นี้อางเฉพาะเรื่องโพชฌงค  
นอกนั้นพึงดูท่ีมาอ่ืนซ่ึงเคยอางมาแลว} 
{๔เชน ศีล --> อวิปฏิสาร --> ปราโมทย --> ปติ --> ปสสัทธิ --> สุข --> สมาธิ  
ท่ี องฺ.เทสก.24/1/1; 2/2 ฯลฯ (เคยอาง)} 
{๕วิสุทธิ.1/105, ท่ีมาในบาลีมากมาย พึงดูในขอวาดวยการเจริญสมาธิตามวิธี 
ธรรมชาติขางตน} 
{๖เชน องฺ.ทสก.24/1/1; 2/2 (เคยอาง)} 
{๗ส.ม.19/1654/520}  
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นี้จึงมีลักษณะของการอาศัยและสงเสริมกัน ดังท่ีมักอางพุทธภาษิตวา  
"นตฺถิ ฌาน อปฺญสฺส" ฌานยอมไมมีแกผูไรปญญา และ  
"นตฺถิ ปฺญา อฌายิโน" ปญญาก็ไมมีแกผูไรฌาน พรอมท้ังสรุปวา  
"ยมฺหิฌานฺจ ปฺญฺจ ส เว นิพฺพานสนฺตเิก" ผูใดมีท้ังฌานและปญญา  
[๑ผูนั้นแลอยูใกลนิพพาน] 
        อรรถกถาท้ังหลาย เม่ือกลาวถึงขอธรรมตางๆ มักใหความรูเกีย่วกับธรรมขอ 
นั้นๆ ในแงตางๆ คือลักษณะ รส (กิจหรือหนาท่ี ปจจุปฏฐาน (เคร่ืองปรากฏหรือผลท่ี 
ปรากฏ) และปทัฏฐาน (เหตุใกล) ในท่ีนี้ เม่ือกลาวถึงปทัฏฐานของสมาธิแลว จึงเปน 
ควรกลาวถึงขอควรทราบเก่ียวกับสมาธิตามแนวอรรถกถานั้นใหครบชุด กลาวคือ  
ทานวา ลักษณะของสมาธิ ไดแกความไมซานสาย รสของสมาธิ ไดแกการกําจัดความ 
ซานสาย หรือประมวลสหชาติธรรม (องคธรรมท่ีเกิดรวมกับมัน) เขาดวยกันปจจุบัน 
ปฏฐานของสมาธิ ไดแกความไมหวัน่ไหว ความสงบ หรือญาณคือความรูตามเปนจริง  
ปทัฏฐาน [๒ของสมาธิไดแกความสุข] 
        2)        องคประกอบรวมของสมาธิ 
        ดังไดกลาวแลววา สมาธิท่ีแนวแนสนทิเรียกวา อัปปนาสมาธิ เม่ือจิตเปนสมาธิ 
ถึงข้ันนี้ก็เปนอันเขาสูภาวะท่ีเรียกวา ฌาน ในฌานนั้น สมาธิหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  
เอกัคคตา จะมีองคธรรมอ่ืนๆ จํานวนหนึ่งเปนตัวประกอบรวมอยูดวยเปนประจําเสมอ 
ไป ฌานมีหลายข้ัน คือแบง 
เปน 4 ตามแนวพระสูตรแตเดิมบาง เปน 5 ตามแนวอภิธรรมบางแหงบาง ยิ่งเปน 
ฌานช้ันสูงข้ึนไป ก็ยิ่งประณตีข้ึน ยิ่ง 
ประณีตข้ึน กย็ิ่งมีองคธรรมประกอบรวมประจํานอยลงไปตามลําดับ ดังไดกลาวมา 
แลวขางตนหลายคร้ังตามโอกาส องคธรรมประกอบรวมประจําในฌาน รวมท้ังตัว 
สมาธิ หรือเอกัคคตาดวยนัน้ เรียกกัน 
ส้ันๆ วา องคฌาน หรือตามบาลีวา ฌานงฺค มีท้ังหมด 6 อยางคือ วิตก วิจาร ปติ สุข  
อุเบกขา [๓และเอกัคคาตา] [๔มีความหมายสังเขปดังนี้] 
{๑ขุ.ธ.25/35/65 (ฌานในท่ีนี้หมายถึงอารัมมณูปนิชฌาน-เพงไตรลักษณ กไ็ด)} 
{๒วิสุทธิ.1/105; 3/37; นิทฺ.อ.2/99; ปฏิส.อ.19; สงฺคณี.อ.209; ในบาลีแหง 
ปฏิสัมภิทามัคค แสดงอวิกเขปะ คือความไมซานสายหรือความไมฟุงซานเปนอรรถคือ 
ความหมายของสมาธิและสัมมาสมาธิ (เชน ขุ.ปฏิ.31/52/31;  ึ70/44; 156/106  
ฯลฯ)} 



{๓คัมภีรอภิธรรมข้ันเดิมเรียกองคฌานท้ังหมดรวมกันเปนตัวฌาน และแสดงองค 
ประกอบของฌานเต็มรูปเทาท่ีนับไดในคําบรรยายฌานแตละข้ันของพระสูตรคือ 
        ท่ี 1        ฌาน        =         ิวิตก วิจาร ปติ สุข (จิตฺตสฺส) เอกัคคตา 
        ท่ี 2        ฌาน        =        สัมปสาท (ศรัทธา) ปติ 
        ท่ี 3        ฌาน        =        อุเบกขา สติ สัมปชัญญะ สุข (จิตฺตสิส) เอกัคคตา 
        ท่ี 4        ฌาน        =        อุเบกขา สติ (จิตฺตสิส) เอกคัคตา (อภิ. 
วิ.35/656/347; 666/349; 677/351; 685/353) 
        อนึ่ง อุปจารสมาธิ ก็กําจัดนวิรณ 5 ไดแลว และมีองครวมรวมทั้งตัวเปน 5  
เหมือนกนั แตมีกําลังนอยกวาอัปปนาสมาธิ (วิสุทธิ.1/187) อยางไรก็ตาม บางกรณ ี
อุปจารสมาธิ มีอุเบกขาแทนท่ีปติและสุขกไ็ด และในกรณีเชนนัน้อุปจารสมาธิจะมีองค 
รวมรวมทั้งตัวเองดวยเพยีง 4 คือ วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตา (วิสุทธิ.1/106-7)} 
{๔ดู วิสุทธิ.1/180-217; วินย.อ.1/157-171; ปฏิส.อ.219-234; สงฺคณี.อ.203- 
9; (สงฺคห.41 แสดงองคฌานวามี 7 โดยเปล่ียนสุข เปนโสมนัส และโทมนัส)}  
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        1.        วิตก แปลวา ความตริ หมายถึง การจรดหรือปกจิตลงไปในอารมณหรือยก 
                จิตใสอารมณ มีในปฐมฌาน 
        2.        วิจาร แปลวา ความตรอง หมายถึงการฟน เคลา หรือเอาจิตผูกพันอยูกับ 
                อารมณ มีในปฐมฌาน (มีในทุตยิฌาน แบบปญจกนัยดวย) 
        องคฌาน 2 ขอนี้ ตอเนือ่งกัน คือ วิตก เอาจิตจรดไวกับอารมณ วจิาร เอาจิต 
เคลาอารมณนั้นเปรียบไดกับคนเอาภาชนะสําริดท่ีสนิมจับไปขัด วิตกเหมือนมือท่ีจับ 
ภาชนะไว วิจาร เหมือนมือท่ีถือแปรงขัดสีไปมา หรือเปรียบกับชางปนหมอ วิตก 
เหมือนมือท่ีกดไว วิจารเหมือนมือท่ีแตงไปท่ัวๆ ขอสําคัญอยาเอาวิตกหรือวิตักกะทาง 
ธรรมนี้ มาปะปนกับวิตกท่ีหมายถึงกังวลทกุขรอนในภาษาไทย 
        3.        ปติ แปลวา ความอ่ิมใจ ดื่มดํ่า หรือเอิบอ่ิม หมายเอาเฉพาะปติชนิดแผเอิบ 
                อาบซาบซานไปท่ัวสรรพางคกาย ท่ีเรียกวา [๑ผรณาปติ] ปตมีิในฌานท่ี 1  
                และ 2 (ธานท่ี 1,2 และ 3 ของปญจกนัย) 
        4.        สุข แปลวา ความสุข หมายถึงความสําราญ ช่ืนฉํ่า คลองใจ ปราศจากความ 
                บีบค้ันหรือรบกวนใดๆ มีในฌานท่ี 1 ถึงท่ี 3 (ในปญจกนัยถึงท่ี 4) 
        ปติ กับสุข สําหรับบางคนอาจสับสนแยกยาก จึงควรทราบลักษณะท่ีตางกัน  
กลาวคือ ปติหมายถึง ความยนิดีในการไดอารมณท่ีตองการ สวนสุขหมายถึงความ 
ยินดใีนการเสวยรสอารมณท่ีตองการ ตัวอยางเชน คนผูหนึ่งเดนิทางมาในทะเลทราย 
เหนื่อยออน แสนจะรอนและหิวกระหาย ตอมาเขาเห็นหมูไมและแองน้ําหรือพบคนอีก 
คนหน่ึงซ่ึงบอกเขา วามีหมูไมและแองน้ําอยูใกลท่ีนัน้ หลังจากนั้นเขากไ็ดไปถึง เขาพกั 
ผอนและดื่มน้าํท่ีหมูไมและแองน้ํานั้นสมใจ อาการดใีจเมื่อเห็นหรือไดยินขาวหมูไมและ 
แองน้ํานั้น เรียกวาปติ อาการชื่นใจเม่ือไดเขาพักท่ีใตรมไมและไดดื่มน้ํา เรียกวาสุข 
        5.        อุเบกขา แปลวา ความวางเฉย หรือความมีใจเปนกลาง หรือแปลใหเต็มวา  
                ความวางทีเฉยดูอยูหมายถึง การดูอยางสงบ หรือดูตามเร่ืองท่ีเกิด ไมตก 
                เปนฝกฝาย ในกรณีของฌาน คือไมติดขางแมแตในฌานท่ีมีความสุขอยาง 
                ยอด และความหมายที่สูงข้ึนไปอีก หมายถึง วางทีดูเฉยในเม่ืออะไรทุกอยาง 
                เขาท่ีดําเนินไปดวยดี หรือเสร็จเรียบรอยแลว ไมตองขวนขวายเจากีเ้จาการ  
                โดยเฉพาะในฌานที่ 4 คือบริสุทธ์ิหมดจดจากธรรมท่ีเปนขาศึกเรียบรอย 
                แลว จึงไมตองขวนขวายท่ีจะกําจัดธรรมท่ีเปนขาศึกนั้นอีก จดัเปนองคฌาน 
                โดยเฉพาะของฌานท่ี 4 (ท่ี 5 ของ        ปญจกนยั) 
{๑ทานวาปติ มีท้ังหมด 5 อยางคือ 1. ขุททกาปติ ปติเล็กนอย พอขนชุชันน้ําตาไหล  



2. ขณิกาปติ ปติช่ัวขณะทําใหรูสึกแปลบๆ เปนขณะๆ ดจุฟาแลบ 3. โอกกันตกิาปติ  
ปติเปนระลอกหรือปติเปนพกัๆ รูสึกซูๆ ลงมาในกายดุจคล่ืนซัดฝง 4. อุพเพงคาปติ  
ปติ โลดลอย เปนอยางแรง ใหรูสึกใจฟู ทําใหแสดงอาการหรือทําอะไรบางอยางโดย 
มิไดตั้งใจเชน เปลงอุทาน หรือรูสึกตัวเบาลอยข้ึนไป 5. ผรณาปติ ปติซาบซาน ใหรูสึก 
เย็นซาบซานแผเอิบอาบดื่มดาํไปท่ัวตัว (วิสุทธิ.1/182)}  
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        ความจริงอุเบกขามีในฌานทุกข้ัน แตในข้ันตนๆ ไมเดนชัด ยังถูกธรรมท่ีเปน 
ขาศึก เชน วติกวิจาร และสุขเวทนา เปนตนขมไว เหมือนดวงจันทรในเวลากลางวนั  
ไมกระจาง ไมแจม เพราะถูกแสงอาทิตยขมไว คร้ันถึงฌานท่ี 4 ธรรมท่ีเปนขาศึกระงับ 
ไปหมด และไดราตรีคืออุเบกขาเวทนา (คืออทุกขมสุขเวทนา) [๑สนับสนุน] ก็บริสุทธ์ิ  
ผุดผอง แจมชัด และพาใหธรรมอ่ืนๆ ท่ีประกอบอยูดวย เชน สติ เปนตน  
พลอยแจมชัดบริสุทธ์ิไปดวย  
        6.        เอกัคคตา แปลวา ภาวะท่ีจิตมีอารมณหนึ่งเดยีว ไดแกตัวสมาธินั่นเอง มีใน 
ฌานทุกข้ัน 
        ความท่ีจะตองย้ําไวอีกคร้ังหนึ่ง มีวา คําวาองคฌานหมายถึงองคธรรมท่ี 
ประกอบรวมอยูเปนประจําในฌานขั้นนั้นๆ และเปนเคร่ืองกําหนดแยกฌานแตละข้ัน 
ออกจากกนัใหรูวาในกรณนีั้นเปนฌานข้ันท่ีเทาใด เทานั้น มิใชหมายความวาในฌานมี 
องคธรรมท้ังหมดอยูเพยีงเทานั้น ความจริงองคธรรมอ่ืนๆ ท่ีประกอบรวมอยูดวย  
ซ่ึงเรียกวาสัมปยุตธรรม แตเกิดข้ึนประจําบาง ไมประจําบาง และไมใชเปนตัวกําหนด 
แบงข้ันของฌาน ยังมีอีกเปนอันมาก เชน สัญญา เจตนา ฉันทะ วิริยะ สติ มนสิการ  
[๒เปนตน] แมในคําบรรยายฌานแตละข้ันในพระสูตร ก็ยังระบุองคธรรมท่ีเนนพิเศษไว 
อีก เชน ในตติยฌาน เนนสติสัมปชัญญะเปนตัวทําหนาท่ีชัดเจนมากกวาในฌานสอง 
ข้ันตน ซ่ึงมีสติสัมปชัญญะดวยเชนกนั และในจตุตถฌานยํ้าวา สติบริสุทธ์ิแจมชัดกวา 
ในฌานกอนๆ ท้ังหมด ท้ังนี้เพราะอุเบกขาแจมชัดบริสุทธ์ิเปนเหตุหนนุ ไมเฉพาะสติ 
เทานั้นท่ีชัด แมสัมปยุตธรรมอ่ืนๆ [๓ก็ชัดข้ึนดวยเหมือนกัน] ความขอนี้ เปนเคร่ือง 
ปองกันไมใหเอาฌานไปสับสนกับภาวะท่ีจิตลืมตัวหมดความรูสึกถูกกลืนเลือนหาย 
เขาไปในอะไรๆ หรือเขาไปรวมกับอะไรๆ 
        อนึ่ง คัมภีรวิสุทธิมัคค [๔อางคัมภีรเปฏโกปเทส] วา องคฌาน 5 ท่ีเกิดขึ้น 
ตั้งแตไดอัปปนาสมาธิและบรรลุฌานทีแรกนั้น เปนปฏิปกษกนักับนวิรณ 5 ท่ีละไดแลว 
ดวย โดยเปนศัตรูกันเปนคูๆ คือวิตกเปนปฏิปกษของถีนมิทธะ วิจารเปนปฏิปกษของ 
วิจิกจิฉา ปติเปนปฏิปกษของพยาบาท สุขเปนปฏิปกษของอุทธัจจกุกกจุจะ สมาธิหรือ 
เอกัคคตาเปนปฏิปกษของกามฉันท เม่ือธรรมเหลานี้เกดิข้ึนก็ยอมกําจัดนวิรณใหหมด 
ไป และเม่ือธรรมเหลานี้อยูนวิรณกเ็ขามาไมได แตในทางตรงขาม ถานิวรณครอบงําใจ 
อยู ธรรมเหลานี้ก็ทําหนาท่ีไมได อยางไรกต็าม เร่ืองนี้พึงดูโพชฌงค ซ่ึงเปนหมวดธรรม 
ฝายตรงขามกับนิวรณโดยตรงตามนัยพุทธพจนท่ีจะกลาวถึงตอไปดวย 
{๑ขอย้ําใหพึงระวังความสับสนระหวางอุเบกขาท่ีเปนองคฌาน ซ่ึงไดแก 



ตัตรมัชณัตตตา คือภาวะเปนกลาง อันเปนกุศลธรรมอยูในหมวดสังขารขันธ กับ 
อุเบกขาท่ีเปนเวทนา คือความรูสึกเฉยๆ ซ่ึงเรียกช่ืออีกอยางหนึ่งวา อทุกขมสุขเวทนา  
แปลวาความรูสึกในสุขไมทุกข และเปนของไมดีไมช่ัว; ในฌานท่ี 4 อุเบกขาท่ีเปน 
องคฌาน มีอุเบกขาเวทนาประกอบรวมดวย คือมาท้ังสองอยาง} 
{๒ดู ม.อุ.14/155-161/116-120 (เคยอาง)} 
{๓ดู วิสุทธิ.1/207,214} 
{๔วิสุทธิ.1/179 (คัมภีรเปฏโกปเทส ยังไมพิมพเปนอักษรไทย พึงดูฉบับของอังกฤษ 
และพมาเปนตน) แหลงเดิมของ ฌาน 4-5 และองคฌาน แบบอภิธรรม  
ดู อภิ.ว.ิ35/710-736/356-365}  
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        3)        เคร่ืองวัดความพรอม 
        หลักธรรมท่ีเปนเคร่ืองวัดความพรอมและบงช้ีความกาวหนาชาหรือเร็วของ 
บุคคลในการปฏิบัติธรรม ไดแก อินทรีย 5 ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา  
หลักธรรมชุดนี้ใชสําหรับการปฏิบัติธรรมไดท่ัวไปต้ังแตตนจนถึงท่ีสุด มิใชเฉพาะ 
สําหรับการเจริญสมาธิเทานั้น 
        อินทรีย แปลวา สภาพท่ีเปนใหญในกิจของตน คือธรรมท่ีเปนเจาการในการทํา 
หนาท่ีอยางหนึ่งๆ ในท่ีนี้ หมายถึง เปนเจาการในการทําหนาท่ีกําจัดกวาดลางอกุศล 
ธรรมซ่ึงเปนฝายตรงขาม เชนความเพยีรจาํกัดความเกียจคราน ทําใหเกดิความพรอม 
ในการทํางานและปฏิบัติธรรมกาวหนาไปได ความหมายของอินทรีย 5 อยางนั้น  
[๑ทานแสดงไวพอสรุปไดดงันี้] 
        1.        ศรัทธา (เรียกเตม็วาสัทธินทรีย) พึงเห็นไดในโสดาบันปตติยังคะ 4 วา 
โดยสาระก็คือศรัทธาในตถาคตโพธิ หรือตถาคตโพธิสัทธา นั่นเอง กิจหรือหนาท่ีของ 
ศรัทธาคือความนอมใจดิ่งหรือเด็ดเดีย่ว (อธิโมกข) ความหมายสามัญวา ความเช่ือท่ีมี 
เหตุผล ม่ันใจในความจริงความดีของส่ิงท่ีนับถือหรือปฏิบัติ 
        2.        วิริยะ (เรียกเต็มวา วิริยินทรีย) พึงเห็นไดใน สัมมัปปธาน 4 บางแหงวา  
ความเพยีรท่ีไดดวยปรารภสัมมัปปธาน 4 หรือตัวสัมมัปปธาน 4 นั้นเอง บางทีก็พูดให 
ส้ันลงวา ความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม และทํากุศลธรรมใหถึงพรอม การมีความ 
แข็งขันบากบ่ันม่ันคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม หนาท่ีของวิริยะคือการยกจิตไว  
(ปคคหะ) ความหมายสามัญวา ความเพียรพยายาม มกีําลังใจ กาวหนาไมทอถอย 
        3.        สติ (เรียกเติมวาสตินทรีย) พึงเห็นไดใน สติปฏฐาน 4 บางแหงวา สติท่ีได 
ดวยปรารภสติปฏฐาน 4 หรือตัวสติปฏฐาน 4 นั่นเอง บางทีใหความหมายงายลงมาวา  
การมีสติครองตัวที่ยวดยิ่ง สามารถระลึกนึกทวนถึงกจิท่ีทําคําท่ีพูดแลวแมนานได หนา 
ท่ีของสติคือการดูแลหรือคอยกํากับจิต (อุปฏฐาน) ความหมายสามัญวา ความระลึก 
ได กํากับใจไวกับกิจ นกึไดถึงส่ิงท่ีพึงทําพึงเกี่ยวของ 
        4.        สมาธิ (เรียกเต็มวา สมาธินทรีย) พึงเห็นไดในฌาน 4 บางแหงวาหมายถึง 
ตัวฌาน 4 นัน้เอง หรือดูอยางงายไดแก การทําภาวะปลอยใหเปนอาวรณแลวไดสมาธิ  
ไดเอกัคคตาแหงจิต หนาท่ีของสมาธิคือการทําจิตไมใหสาย (อวกิเขปะ) ความหมาย 
สามัญวา ความมีใจต้ังม่ัน แนวแนในกิจ ในส่ิงท่ีกําหนด 
        5.        ปญญา (เรียกเตม็วา ปญญินทรีย) พึงเห็นไดในอริยสัจ 4 คือการรูอริยสัจ 4  
ตามเปนจริงหรือพูดอยางงายไดแก การมีปญญา ความประกอบดวยปญญาท่ีหยั่งถึง 



ความเกิดข้ึนและความเส่ือมส้ินไปซ่ึงเปนอริยะ ทําลายกเิลสได อันจะใหถึงความส้ิน 
ทุกขโดยชอบ หนาท่ีของปญญาคือการเห็นความจริง (ทัสสนะ) ความหมายสามัญวา  
ความรูเขาใจตามเปนจริง รูส่ิงท่ีทําท่ีปฏิบัติ หยั่งรูหรือรูเทาทันสภาวะ 
        มีพุทธพจนรับรองคํากลาวของพระสารีบุตรวา อินทรีย 5 อยางนีส้งผลเปน 
ปจจัยตอเนื่องกัน กลาวคือ ศรัทธาทําใหเกดิความเพยีร ความเพยีรชวยใหสติม่ันคง  
เม่ือสติม่ันคงแลว กําหนดอารมณ 
{๑ดู ส.ม.19/852-875/259-265; กิจหรือหนาท่ีของอินทรีย 5 มิใชมาในพุทธพจน 
โดยตรง แตปรากฏในวิสุทธิ.1/164 ซ่ึงสรุปมาจากบาลีแหง ขุ.ปฏิ.31/32/23;  
396/270; 452/332 เปนตน}  
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ก็จะไดสมาธิ เม่ือมีสมาธิดีแลว ก็จะเกดิความเขาใจมองเห็นซ้ึงถึงโทษของอวิชชา 
ตัณหาที่เปนเหตุแหงสังสารวัฏ มองเห็นคุณคาของนิพพาน ซ่ึงเปนภาวะปราศจาก 
ความมืดแหงอวิชชาและความทุรนทุรายแหงตัณหา สงบประณีตดเียีย่ม คร้ันเม่ือรูชัด 
เขาใจแจมแจงดวยตนเองแลว ก็จะเกิดมีศรัทธาท่ีเปนศรัทธาอยางยิ่งหรือยิ่งกวา 
ศรัทธา หมุนเวียนกลับเปนสัทธินทรียอีก ดังพุทธพจนทอนสุดทายวา 
        "ดูกรสารีบุตร อริยสาวกน้ันแล เพียรพยายามอยางนี้ คร้ันเพียรพยายามแลวก ็
ระลึกอยางนี้ คร้ันระลึกแลวก็ตั้งจิตม่ันอยางนี้ คร้ันต้ังจิตมันแลวก็รูชัดอยางนี้ คร้ันรู 
ชัดแลวก็เช่ือยิง่อยางนี้วา; ธรรมท้ังหลายท่ีแตกอนนี้เราเพียงแตไดยินไดฟงเทานัน้  
ยอมเปนดังน้ีแล ดังเราสัมผัสอยูดวยตัว และเหน็แจงแทงตลอดดวยปญญา  
[๑อยูในบัดนี้"] 
        ในพุทธพจนแสดงปฏิปทา 4 วาดวยแนวการปฏิบัติธรรมของบุคคลท่ีแตกตาง 
กันไปเปน 4 ประเภทคือ บางพวกปฏิบัติลําบากท้ังรูไดชา บางพวกปฏิบัติลําบากแตรู 
ไดเร็ว บางพวกปฏิบัติสะดวกแตรูไดชา บางพวกปฏิบัตสิะดวกท้ังรูไดเร็ว พระพุทธองค 
ทรงช้ีแจงวาตัวการท่ีกําหนดใหรูชาหรือรูเร็วก็คืออินทรีย 5 กลาวคือ ถาอินทรีย 5 ออน 
ไปก็รูชา ถาอินทรีย 5 [๒แกกลาก็รูไดเร็ว] แมแตการท่ีพรอนาคามีแตกตางกันออกไป 
เปนประเภทตางๆ ก็เพราะอินทรีย 5 [๓เปนตัวกําหนดดวย] หรือกวางออกไปอีก ตาม 
ปกติ ความพร่ังพรอมและความหยอนแหงอินทรีย 5 นี้แล เปนเคร่ืองวดัความสําเร็จ  
เปนอริยบุคคลข้ันตางๆ ท้ังหมด กลาวคือ เพราะอินทรีย 5 เต็มบริบูรณก็เปน 
พระอรหันต อินทรีย 5 ออนกวานัน้ก็เปนพระอนาคามี ออนกวานั้นกเ็ปนพระสกทาคามี  
ออนกวานั้นกเ็ปนพระโสดาบันประเภทธัมมานุสารี ออนกวานั้นอีกก็เปนพระโสดาบัน 
ประเภทสัทธานุสารี ดังนี้เปนตน ตลอดจนวาถาไมมีอินทรีย 5 เสียเลยโดยประการทัง้ 
ปวง ก็จดัเปนพวกปุถุชนคนภายนอก มีคําสรุปวา ความแตกตางแหงอินทรียทําใหมี 
ความแตกตางแหงผล ความแตกตางแหงผลทําใหมีความแตกตางแหงบุคคล หรือวา 
อินทรียตางกนัทําใหผลตางกัน [๔ผลตางกันทําใหบุคคลตางกัน] 
        คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค แสดงอกุศลธรรมฝายตรงขามท่ีอินทรีย 5 จะกําจัดเปน 
คูๆ จะยกมากลาวไวพรอมท้ังหนาท่ีหรือกจิของอินทรียเหลานั้น ซ่ึงไดกลาวไวแลว  
[๕อีกคร้ังหนึ่ง] 
        1.        ศรัทธา         เปนใหญในหนาท่ีนอมใจดิ่งหรือมุงไปเด็ดเดีย่ว กําจัดอกุศลคือ 
ความไมเช่ือถือ 
        2.        วิริยะ         เปนใหญในหนาท่ีประคองหรือคอยยกจิตไว กําจัดอกุศล 



คือความเกียจคราน 
        3.        สติ         เปนใหญในหนาท่ีคอยคุมหรือดูแลจิต กําลังอกุศลคือความ 
ประมาท 
{๑ส.ม.19/1010-1022/297-300} 
{๒ดู องฺ.จตกกฺ.21/161-3/200-4} 
{๓องฺ.จตุกกฺ.21/169/209} 
{๔ดู ส.ม.19/876-900/265-271; ดู ขุ.ปฏิ.31/488-499/373-787 ดวย  
เกี่ยวกับวิโมกขมุข และการท่ีอินทรียเปนเคร่ืองกําหนดประเภทของอริยบุคคล} 
{๕ดู ขุ.ปฏิ.31/425/302; 452/332}  
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        4.        สมาธิ  เปนใหญในหนาท่ีทําจติไมใหซานสาย กําจดัอกุศลคือ อุทธัจจะ 
        5.        ปญญา  เปนใหญในหนาท่ีดูเห็นตามสภาวะ กําจดัอกุศลคืออวิชชา 
        คัมภีรวิสุทธิมัคค กลาวถึงความสําคัญของการปรับอินทรียท้ังหลายใหเสมอกัน  
โดยย้ําวาถาอินทรียอยางหนึ่งอยางใดแรงกลาเกินไป วริิยะก็ทําหนาท่ียกจิตไมได สติก็ 
ไมสามารถดูแลจิต สมาธิก็ไมสามารถทําจิตใหแนว ปญญาก็ไมสามารถเห็นตามเปน 
จริง ตองลดศรัทธาเสีย ดวยการใชปญญาพิจารณาสภาวะแหงธรรม หรือมนสิการใน 
ทางท่ีไมเปนการเพ่ิมกําลังใหแกศรัทธา ตามหลักท่ัวไปทานใหปรับอินทรียเสมอกนัเปน 
คูๆ คือใหศรัทธาสมหรือเสมอกับปญญา และใหสมาธิสมหรือเสมอกับวิริยะ ถาศรัทธา 
กลา ปญญาออน ก็อาจเล่ือมใสในส่ิงท่ีไมนาเล่ือมใส ถาปญญากลาศรัทธาออน ก็จะ 
เอียงไปขางอวดดีเปนคนแกไขไมไดเหมือนโรคเกิดจากยาเสียเอง ถาสมาธิกลาวิริยะ 
ออน โกสัชชะคือความเกียจครานก็เขาครอบงํา เพราะสมาธิเขาพวกกนัไดกับโกสัชชะ  
แตถาวิริยะแรง สมาธิออนก็เกิดความฟุงซานเปนอุทธัจจะ เพราะวิริยะเขาพวกกันได 
กับอุทธัจจะ เม่ืออินทรีย 2 คูนี้เสมอกันดี การปฏิบัติธรรมก็เดินหนาไดผลดี หลักนี้ทาน 
ใหนํามาใชกับการเจริญสมาธิดวย อยางไรก็ตาม ทานวาถาเจริญแตสมาธิอยางเดียว 
ลวนคือบําเพญ็สมถะ ถึงศรัทธาจะแรงกลา ก็ไดผลเกิดอัปปนาสมาธิได หรือสมาธิแก 
กลา ก็เหมาะแกการเจริญสมาธิอยูดี ตรงขามกับในการเจริญวิปสสนาถึงปญญาจะแรง 
ไปก็ไมเปนไร เพราะกลับจะเกิดความรูแจงดีดวยซํ้า นี้เปนกรณีพเิศษ แตถาปฏิบัติตาม 
หลักท่ัวไปคือใหอินทรีย 2 คูเทาเสมอกัน กไ็ดผลดี เชนใหเกิดอัปปนาสมาธิไดอยูนัน่ 
เอง สวนสติเปนขอยกเวน ทานวายิง่สติมีกาํลังก็ยิ่งดี มีแตจะชวยองคธรรมขออ่ืนๆ ได 
ดียิ่งข้ึน ชวยรักษาจิตไมใหตกไปท้ังขางอุทธัจจะและขางโกสัชชะ การยกจิตตขมจิตตอง 
อาศัยสติท้ังนัน้ ท้ังนี้ทานอางพุทธพจนท่ีวา [๑สติมีประโยชนตองใชทุกท่ีทุกกรณี] และ 
สติเปนท่ีพึ่งท่ี [๒อาศัยของใจ] 
        เม่ืออินทรียบางอยางแรงไป บางอยางออนไป ตามปกติตองแกดวยการเจริญ 
โพชฌงค ขอท่ีตรงเร่ืองกัน เชน วิริยะแรงไป แกใหลดลงดวยการเจริญ 
ปสสัทธิสัมโพชฌงค เปนตน ดังจะกลาวถึงในตอน [๓วาดวยโพชฌงคขางหนา] 
        ตามหลักท่ัวไปที่กลาวแลวนั้น บุคคลตองฝกอบรมอินทรียครบท้ังหา จึงจะ 
ปฏิบัติธรรมกาวหนาไปได อยางไรก็ตาม ก็ยังมีกรณียกเวน ซ่ึงไมฝกอบรมอินทรียครบ 
ท้ังหมด จะฝกอบรมเฉพาะอินทรียท่ีจําเปนหรือจําเปนท่ีสุด กรณีเชนนี้เปนไปได ดังมี 
พุทธพจนยนืยนัอยู เฉพาะอยางยิ่งในการปฏิบัติเพื่อ 
{๑พุทธพจนนีอ้ยูในตอนวาดวยโพชฌงค, ส.ม.19/572/158} 



{๒ส.ม.19/969/289} 
{๓เร่ืองการปรับอินทรียใหเสมอกันนี้จับความมาจาก วิสุทธิ.1/164-5; เขาใจวาความ 
คิดในการวางหลักนี้ ทานคงต้ังเคาจากพุทธพจนวาใหตระหนกัชัดถึงความสมเสมอกนั 
แหงอินทรียท่ี วินย.5/2/7; องฺ.ฉกฺก.22/326/320.}  
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หยั่งรูสัจธรรมอันเปนจดุหมายสูงสุด การฝกอบรมอินทรียเพยีง 4 อยางเปนไปได และ 
ในกรณีนั้นศรัทธาเปนอินทรียท่ีอาจเวนเสีย ไมฝกอบรมข้ึนมาอีกก็ได 
        "ภิกษุท้ังหลาย เพราะเจริญแลว ทําใหมากแลวซ่ึงอินทรีย 4 อยาง ภกิษุผูส้ิน 
อาสวะแลว ยอมพยากรณอรหัตตผลได...อินทรีย 4 อยางไหน ? ไดแก วิริยินทรีย  
สตินทรีย สมาธินทรีย [๑และปญญินทรีย"] 
         ินทรียขอตอไปท่ีอาจขาดไดในการฝกอบรมคือ วิริยะ ดังนี ้
        "ภิกษุท้ังหลาย เพราะเจริญแลว ทําใหมากแลว ซ่ึงอินทรีย 3 อยาง ภิกษุช่ือ 
ปณโฑลภารัทวาช ไดพยากรณอรหัตตผลแลว...อินทรีย 3 อยางไหน ? ไดแก สตินทรีย  
สมาธินทรีย [๒และปญญินทรีย"] 
        ถาจําเปนตองลดลงอีก ขอท่ีลดหายไปไมตองอบรมคือ สติ ดังนี้ 
        "ภิกษุท้ังหลาย เพราะเจริญแลว ทําใหมากแลว ซ่ึงอินทรีย 2 อยาง ภิกษุผูส้ินอา 
สวะแลวยอมพยากรณอรหตัตผลได...อินทรีย 2 อยางไหน? ไดแก อริยปญญา และ 
อริยวิมุตติ; อริยปญญาของภกิษุนั้นนั่นแหละเปนปญญินทรียของเธอ อริยวิมุตติของ 
ภิกษนุั้นนัน่แหละ [๓เปนสมาธินทรียของเธอ"] 
        ขอสุดทาย อินทรียท่ีจําเปนท่ีสุด ซ่ึงไมอาจเวนการฝกอบรมไดเลย และแมมี 
อยางเดยีว แตถามีคุณภาพพอ ก็ใหบรรลุผลท่ีหมายของพุทธศาสนาได อินทรียนี้คือ  
ปญญา 
        "ภิกษุท้ังหลาย เพราะเจริญแลว ทําใหมากแลว ซ่ึงอินทรียหนึ่งดียว ภกิษุส้ิน 
อาสวะแลวยอมพยากรณอรหัตตผลได...อินทรียหนึ่งเดยีวอยางไหน? ไดแก  
[๔ปญญินทรีย"] 
        ท่ีวาฝกอบรมเฉพาะอินทรียท่ีจําเปนเพียง 4 หรือ 3 หรือ 2 หรือ 1 นี้ มิได 
หมายความวาไมตองมีอินทรียท่ีไมมีช่ืออยูดวยเสียเลยทีเดียว ความจริงก็ยังมีและใช 
อินทรียครบท้ังหมด แตอินทรียเหลานั้นเปนเพียงตัวแอบอิง พลอยเกดิตามเจริญตาม 
อินทรียตัวยืนท่ีจําเปน และมีอยูพอเทาท่ีจะตองใชประโยชน ไมตองต้ังใจฝกอบรมให 
เดนข้ึนมา ดังตัวอยางพุทธพจนตรัสถึงปญญาวา 
        "สําหรับอริยสาวกผูมีปญญา ศรัทธาอันเปนของคลอยตามปญญานัน้ ยอมทรง 
ตัวอยูใต วิริยะ...สติ...สมาธิ อันเปนของคลอยตามปญญานั้น [๕ยอมทรงตัวอยูได"] 
        กรณียกเวนเชนนี้ ยอมสมควรเปนเร่ืองเฉพาะบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ 
บางคน สําหรับคนท่ัวไปยอมสมควรปฏิบัติตามหลักท่ัวไปขางตน 
        มีพุทธพจนแสดงความสําคัญของปญญินทรีย ซ่ึงควรยกมาอางไวอีกเปนตัว 



อยาง เพื่อย้ําฐานะของปญญาในพุทธศาสนา หรือใหเห็นทาทีของพุทธศาสนาตอปญญา 
        "ภิกษุท้ังหลาย สัตวดิรัจฉานเหลาหนึง่เหลาใดก็ตามบรรดามี พญาสีหมฤคราช  
ชาวโลกกลาววาเปนยอดแหงสัตวเหลานั้น โดยความแข็งแรง โดยความรวดเร็ว โดย 
ความกลาหาญ ฉันใด โพธิปกขิยธรรม (ธรรมท่ีเขาขางหรือชวยอุดหนนุการตรัสรู)  
เหลาหนึ่งเหลาใดบรรดามี ปญญินทรียก็เรียกวาเปนยอดของธรรม 
{๑ส.ม.19/996-8/295} 
{๒ส.ม.19/1003-9/296-7} 
{๓ส.ม.19/991-5/294} 
{๔-๕ส.ม.19/987-9/293}  
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เหลานั้น ในขอท่ีเปนไปเพื่อความตรัสรู (โพธะ) [๑ฉันนัน้"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนกุฏาคาร (เรียนช้ันมียอด) เมียเขายังมิไดยกยอด 
ข้ึนเพียงใด กลอนเรียนก็ยังไมตั้งไดท่ี ยังไมม่ันลงไดเพยีงนั้น เม่ือใดเขายกยอดข้ึน 
แลว เม่ือนัน้ กลอนเรียนจึงจะต้ังไดท่ี จึงจะม่ันลงได ฉันใด อริยญาณยังไมเกิดข้ึนแก 
อริสาวกพียงใด อินทรีย 4 กย็ังไมตั้งไดท่ี ยังไมม่ันลงไดเพียงนัน้ เม่ือโดยอริยญาณ 
เกิดข้ึนแลวแกอริยสาวก เม่ือนั้น อินทรีย 4 จึงจะต้ังไดท่ี จงึจะม่ันลงได ฉันนั้นเหมือน 
กัน; อินทรีย 4 ไหน? ไดแก สัทธินทรีย วิริยินทรีย สติทรีย และสมาธินทรีย; สําหรับ 
อริยสาวกผูมีปญญาศรัทธา...วิริยะ...สติ...สมาธิ ซ่ึงเปนของคลอยตามปญญานั้น [๒ 
ยอมทรงตัวไดท่ี"] 
        4)        สนามปฏิบัติการทางปญญา 
        คําวาสนามปฏิบัติการทางปญญาในท่ีนี้ หมายถึงหลักธรรมชุดท่ีเรียกวา  
โพชฌงค โพชฌงคเปนท้ังธรรมเก้ือหนนุในการเจริญสมาธิ และเปนท่ีใชสมาธิเพื่อ 
ประโยชนท่ีสูงข้ึนไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือวิชชาและวิมุตติ โพชฌงคมี 7 ขอคือ  
สติ ธรรมวิจยั วิริยะ ปติ ปสสัทธิ (ความผอนคลายสงบเย็นกายเย็นใจ) สมาธิ และ 
อุเบกขา 
        มีพุทธพจนจํากดัความหมายของโพชฌงคไวส้ันๆ วา "เพราะเปนไปเพื่อโพธะ  
(ความตรัสรู) ฉะนั้นจึงเรียกวา [๓โพชฌงค"] สวนพระอรรถกถาจารยวินจิฉัยตามรูป 
ศัพทและแปลวาองคคุณของผูตรัสรูหรือผูจะตรัสรูบาง [๔องคประกอบของการตรัสรู 
บาง] 
        วาโดยหลักการ โพชฌงค เปนธรรมฝายตรงขามกับนิวรณ 5 จะเหน็ไดวา 
พระ-พุทธเจาตรัสเร่ืองโพชฌงคไวควบคูไปดวยกนักับนิวรณเปนสวนมาก [๕โดยฐาน 
ทําหนาท่ีตรงขามกัน] แมคําบรรยายคุณลักษณะตางๆ ของโพชฌงค ก็เปนขอความ 
ตรงขามกับคําบรรยายลักษณะของนวิรณนั่นเอง ดังเชน 
        "ภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค 7 ประการเหลานี้ ไมเปนเคร่ืองปดกั้น ไมเปนนิวรณ  
ไมเปนอุปกิเลสแหงจิตเม่ือเจริญแลว ทําใหมากแลว [๖ยอมเปนไปเพือ่กระทําใหแจงซ่ึง 
ผลคือวิชชาและวิมุตติ"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค 7 ประการเหลานี้ เปนธรรมทําใหมีจักษุ ทําใหมีญาณ  
สงเสริมความเจริญแหงปญญา [๗ไมเปนขางความคับแคน เปนไปเพือ่นิพพาน"] 
{๑ส.ม.19/1024/301 (โพธิปกขิยธรรมในท่ีนี้หมายถึงอินทรีย 5); ยังมีขออุปมา 
อ่ืนๆ อีกทํานองนี้หลายอยาง เชน เปรียบเหมือนรอยเทาชางเปนยอดของรอยเทา 



สัตวบก, เหมือนจันทนแดง เปนยอดของไมแกนหอม, เหมือนตนหวา, ตนปาริฉัตตก,  
ตนแคฝอย, ตนโกฏสิมพลี ดู ส.ม.19/1038-1043/305-6; 1070-1081/313- 
5; คัมภีรรุนหลังแหงหนึ่ง กลาวความสําคัญของปญญาไวอยางไพเราะวา "แทจริงใน 
บรรดาธรรมท้ังหลายท่ีชวยใหบรรลุนิพพาน ปญญานี่แหละประเสริฐสุด ธรรมท่ีเหลือ 
ยอมเปนบริวารของปญญานั้น" (มงคล.1/152)} 
{๒ส.ม.19/1028-9/302} 
{๓ส.ม.19/390/104; 435/120} 
{ ู๔ดู วิสุทธิ.3/329; ส.อ.3/220} 
{๕ดู ส.ม.19/463-640/129-178; อภิ.วิ.35/449-451/266-271} 
{๖ส.ม.19/478/131; ท่ี 19/500/136 เปล่ียนเฉพาะคําวา "ไมเปนอุปกิเลสแหง 
จิต" เปน "ไมข้ึนกดทับจิต"} 
{๗ส.ม.19/502/137;}  
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        ความท่ีเคยกลาวมาขางตน แสดงชัดอยูแลววา นวิรณเปนส่ิงท่ีทําลายคุณภาพจติ 
หรือทําใหจติเสียคุณภาพ ลักษณะนี้นาจะใชเปนเคร่ืองวดัความเส่ือมเสียสุขภาพจิตดี  
เปนเคร่ืองบํารุงและวดัสุขภาพจิต 
        โพชฌงค 7 นั้น มีความหมายรายขอดงันี้ 
        1.        สติ ความระลึกได หมายถึง ความสามารถทวนระลึกนึกถึง หรือกุมจิตไวกับ 
ส่ิงท่ีพึงเกี่ยวของหรือตองใชตองทําในเวลานั้น ในโพชฌงคนี้ สติมีความหมายคลุม 
ตั้งแตการมีสตกิํากับตัว ใจอยูกับ [๑ส่ิงท่ีกาํลังกําหนดพิจารณาเฉพาะหนา] จนถึงการ 
หวนระลึกรวบรวมเอาธรรมท่ีไดสดับเลาเรียนแลวหรือส่ิงท่ีจะพึงเกีย่วของตองใชตอง 
ทํา [๒มานําเสนอตอปญญาท่ีตรวจตรองพิจารณา] 
        2.        ธรรมวิจัย ความเฟนธรรม หมายถึง การใชปญญาสอบสวนพิจารณาส่ิงท่ีสติ 
กําหนดไวหรือธรรมท่ีสติระลึกรวมมานําเสนอนั้น ตามสภาวะ เชน ไตรตรองใหเขาใจ 
ความหมาย จบัสาระของส่ิงท่ีพิจารณานัน้ได ตรวจตราเลือกเฟนเอาธรรมหรือส่ิงท่ี 
เกื้อกูลแกชีวิตจิตใจ หรือส่ิงท่ีใชไดเหมาะดีท่ีสุด ในกรณีนั้นๆ หรือมองเห็นการท่ีส่ิงท่ี 
พิจารณานัน้เกดิข้ึน ตั้งอยู ดบัไป เขาใจตามสภาวะท่ีเปนไตรลักษณ [๓ตลอดจนปญญา 
ท่ีมองเห็นอริยสัจจ] 
        3.        วิริยะ ความเพยีร หมายถึงความแกลวกลา เขมแข็ง กระตือรือรนในธรรม 
หรือส่ิงท่ีปญญาเฟนได อาจหาญในความดี มีกําลังใจ สูกิจ บากบ่ัน รุดไปขางหนา  
ยกจิตไวได ไมใหหดหู ถดถอยหรือทอแท 
        4.        ปติ ความอ่ิมใจ หมายถึงความเอิบอ่ิม ปลาบปล้ืม ปรียเปรม ดื่มด่ํา ซาบซ้ึง  
แชมช่ืน ซาบซานฟูใจ 
        5.        ปสสัทธิ ความสงบกายใจ หมายถึงความผอนคลายกายใจ สงบระงับ  
เรียบเยน็ ไมเครียดไมกระสับกระสาย เบาสบาย 
        6.        สมาธิ ความมีใจต้ังม่ัน หมายถึงความมีอารมณหนึ่งเดยีว จติแนวแนตอส่ิงท่ี 
กําหนด ทรงตัวสมํ่าเสมอ เดนิเรียบ อยูกับกิจ ไมวอกแวก ไมสาย ไมฟุงซาน 
        7.        อุเบกขา ความวางทีเฉยดู หมายถึงความมีใจเปนกลาง สามารถวางทีเฉย 
เรียบ นิ่งดไูป ในเม่ือจิตแนวแนอยูกับงานแลว และส่ิงตางๆ ดําเนินไปดวยดีตาม 
แนวทางทีจ่ัดวางไวหรือท่ีมันควรจะเปน ไมสอดแส ไมแทรกแซง 
        ท้ังนิวรณและโพชฌงค ตางก็แบงยอยออกเปนขอละ 2 ขอยอย รวมเปนนิวรณ  
10 โพชฌงค 14 [๔คือ] 
{๑ไดแกสติในการเจริญสติปฏฐานท่ัวๆ ไป ดู ม.อุ.14/290/198;  



ส.ม.19/1387/420} 
{๒ส.ม.19/374/99} 
{๓ม.อ.3/552 และ ส.อ.3/385 ใหความหมายอยางหน่ึงซ่ึงกวางมากกวา ธรรมวิจัย  
ไดแก ฌาณ คือความหยั่งรูหยั่งเหน็ท่ีประกอบรวมอยูกับสตินั้น} 
{๔ส.ม.19/552-567/153-5}  
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        ก.        นวิรณ 5 ยอยเปน 10 ไดแก 
                1.        =        1.         กามฉันทภายใน (ปรารภขันธของตน)         
                2.        กามฉันทภายนอก (ปรารภขันธผูอ่ืน) 
                2.        =        3.        พยาบาทภายใน         
                4.        พยาบาทภายนอก 
                3.        =        5.        ถีนะ         
                6.        มิทธะ 
                4.        =        7.        อุทธัจจะ         
                8.        กุกกจุจะ 
                5.        =        9.        วิจีกจิฉาในธรรมท้ังหลายภายใน         
                10. วิจิกจิฉาในธรรมท้ังหลายภายนอก 
        ข.        โพชฌงค 7 ขอยอยเปน 14 ไดแก 
                1.        =        1.         สติในธรรมท้ังหลายภายใน         
                2.        สติในธรรมท้ังหลายภายนอก 
                2.        =        3.        วิจัยในธรรมท้ังหลายภายใน         
                4.        วิจัยในธรรมท้ังหลายภายนอก 
                3.        =        5.        วิริยะทางกาย         
                6.        วิริยะทางใจ 
                4.        =        7.        ปติมีวิตกมวีจิาร         
                8.        ปติไมมีวิตกไมมีวจิาร 
                5.        =        9.        กายปสสัทธิ         
                10. จิตตปสสัทธิ 
                6.        =        11.สมาธิมีวิตกมีวจิาร         
                12. สมาธิไมมีวิตกไมมีวจิาร 
                7.        =        13.อุเบกขาในธรรมท้ังหลายภายใน         
                14. อุเบกขาในธรรมท้ังหลายภายนอก 
        ทานกลาวถึงอาหารและอนาหารของนิวรณและโพชฌงค อาหารคือเคร่ือง 
หลอเล้ียงกระตุนเสริมซ่ึงทําใหนวิรณและโพชฌงคท่ียังไมเกิด ก็เกดิข้ึน ท่ีเกิดข้ึนแลว  
ก็เจริญไพบูลย อนาหารไดแกส่ิงท่ีไมหลอเล้ียง ไมกระตุนเสริม อาหารของนิวรณไดแก  
อโยนิโสมนสิการ อนาหารไดแก โยนิโสมนสิการสวนอาหารของโพชฌงคไดแก 



โยนิโสมนสิการ [๑อนาหารไดแกการขาดมนสิการ] 
        ก.        อาหารและอนาหารของนิวรณ 5 มีดังนี้ 
                1.        กามฉันท มีอาหารคือ [๒อโยนิโสมนสิการในสุภนิมิต] 
                        อนาหารคือ   โยนิโสมนสิการในอสุภนิมิต 
                2.        พยาบาท มีอาหารคือ [๒อโยนิโสมนสิการในปฏิฆนมิิต] 
                        อนาหารคือ  [๔โยนิโสมนสิการในเจโตวิมุตติ] 
                3.        ถีนมิทธะ มีอาหารคือ อโยนิโสมนสิการในความเบ่ือ ซึมเซา  
                        เบาอาหาร ใจหดหู 
                        อนาหารคือ  โยนิโสมนสิการในความริเร่ิม กาวหนา บากบ่ัน 
{๑ดู ส.ม.19/522-546/143-150} 
{๒สุภนิมิต = ส่ิงท่ีคิดหมายเอาวาสวยงาม คือพบเห็นไดยินส่ิงใดแลว ใจจับเคารูป 
ลักษณะท่ีชอบ กําหนดหมาย หรือคิดวาดเปนภาพท่ีสวยงามเอาไวในใจ} 
{๓ปฏิฆนิมิต = ส่ิงท่ีคิดหมายเอาวาเปนการกระทบกระท่ังขัดใจ คือ พบเห็นไดยนิส่ิง 
ใดแลว ใจจับเคารูปลักษณะที่ไมชอบ กําหนดหมายหรือคิดวาดเปนภาพท่ีมุงกระทบ 
กระท่ังตน} 
{๔เจโตวิมุตติ = ส่ิงท่ีปลดปลอยจิต ทําใหจติโปรงโลงพนจากภาวะบีบค้ัน ตามปกติใน 
กรณีของพยาบาท ไดแก เมตตา แตจะใชอัปปมัญญาอ่ืนๆ ก็ได}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 940 
                4.        อุทธัจจกุกกจุจะ มีอาหารคือ        อโยนิโสมนสิการในภาวะหรือเร่ืองที่ใจ 
                        ไมสงบ 
                        อนาหารคือ  โยนิโสมนสิการในภาวะเร่ืองราวท่ีใจสงบ 
                5.        วิจิกจิฉา มีอาหารคือ อโยนิโสมนสิการในธรรมคือเร่ืองราวซ่ึงเปนท่ี 
                        ตั้งแหงวิจิกจิฉา 
                        อนาหารคือ โยนิโสมนสิการในธรรมท่ีเปนกุศลอกุศลมีโทษไมมีโทษ 
                        เปนตน 
        ข.        อาหารและอนาหารของโพชฌงค 7 มีดังนี ้
                1.        สติ มีอาหารคือ โยนิโสมนสิการในธรรมเปนท่ีตั้งแหงสติ 
                2.        ธรรมวิจัย มีอาหารคือ โยนิโสมนสิการในธรรมท่ีเปนกุศลอกุศล มีโทษไม 
                        มีโทษ ฯลฯ 
                3.        วิริยะ มีอาหารคือ โยนิโสมนสิการในความริเร่ิม ความกาวหนา บากบ่ัน 
                4.        ปติ มีอาหารคือ โยนิโสมนสิการในธรรมเปนท่ีตั้งแหงปติ 
                5.        ปสสัทธิ มีอาหารคือ โยนิโสมนสิการในกายปสสัทธิและจิตตปสสัทธิ 
                6.        สมาธิ มีอาหารคือ โยนิโสมนสิการในสมาธินิมิต ในส่ิงท่ีไมทําใหใจพรา 
สับสน 
                7.        อุเบกขา มีอาหารคือ โยนิโสมนสิการในธรรมเปนท่ีตั้งแหงอุเบกขา 
        อนาหารของโพชฌงค ก็คือการขาดมนสิการในส่ิงท่ีจะทําใหเกดิโพชฌงคขอ 
นั้นๆ        ธรรมเปนท่ีตั้งแหงสติ ก็คือธรรมท่ีเปนอารมณของสติ อรรถกถาแหงหนึ่งวา  
ไดแก โพธิปกขิยธรรม 37 ประการ [๑ะโลกุตรธรรม 9'] แตถามองอยางกวางๆ ก็คือ  
การปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน 4 นั่นเอง [๒คัมภีรวิสุทธิมัคคและสัมโมหวิโนทนี]  
แสดงธรรมท่ีชวยใหเกิดสติอีก 4 อยางคือ สติสัมปชัญญะการหลีกเวนคนสติ 
เลอะเลือน คบหาคนท่ีมีสติกาํกับตัวดี และทําใจใหนอมไปในสติสัมโพชฌงค 
        ธรรมท่ีชวยใหเกิดธรรมวิจัย ทานแสดงไวอีก 7 อยางคือ ความเปนนักไตถาม 
สอบคน การทําส่ิงตางๆ [๓ใหหมดจดสดใส] การปรับอินทรียใหเสมอกัน การหลีกเวน 
คนปญญาทราม การเสวนาคนมีปญญาการพิจารณาเร่ืองที่ตองใชปรีชาลึกซ้ึง ความ 
นอมจิตไปในการวิจยัธรรม 
        ธรรมท่ีชวยใหเกิดวิริยะ ทานแสดงไว 11 อยางคือ การพิจารณาเห็นภัยตางๆ  
เชนภยัอบายเปนตน (คอยปลุกใจวาถาไมพยายาม จะประสบอันตรายอยางนั้นอยาง 
นี้) การมองเหน็อานิสงสวาเพียรพยายามไปแลวจะไดประสบผลวิเศษท่ีเปนโลกิยะและ 



โลกุตระอยางนั้นๆ การพิจารณาวิถีแหงการปฏิบัติวาเปนทางดําเนินของบุคคลยิ่งใหญ 
อยางพระพุทธเจาและมหาสาวกเปนตน เม่ือเราจะดําเนินทางน้ันมัวเกียจครานอยูไปไม 
สําเร็จแน ความเคารพในอาหารบิณฑบาตวาเราจะทําใหเกิดผลมากแกทายกท้ังหลาย  
การพิจารณาความยิ่งใหญของพระศาสดาวาพระองคสรรเสริญความเพียร เราควรบูชา 
อุปการะของพระองคดวยปฏิบัติบูชา การพจิารณาภาวะท่ีตนควรทําตัวใหสมกับการท่ี 
จะไดรับมรดกคือสัทธรรม 
{๑ส.อ.3/223} 
{๒ตอจากนี้ ถือเอาความจากวิสุทธิ.1/168-171 และ วภิงฺค.อ.360-374} 
{๓ทําส่ิงตางๆ ใหสดใส หรือใหหมดจดสละสลวย เชน ผม ขน เล็บ ตัดใหเรียบรอย  
รางกายอาบน้าํใหสะอาด ผานุงหมซักใหสะอาดไมเหม็นสาบเปรอะเปอน ท่ีอยูไมให 
รกรุงรัง เปนตน}  
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อันยิ่งใหญ การบรรเทาถีนมิทธะดวยวิธีตางๆ เชนเปล่ียนอิริยาบถ และทําอาโลก 
สัญญาเปนตน หลีกเวนคนเกยีจคราน คบหาคนขยัน พจิารณาสัมมัปปธาน และทําใจ 
ใหนอมไปในวิริยะ 
        ธรรมท่ีชวยใหเกิดปติ ทานแสดงไวอีก 11 อยางคือ ระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ  
สังฆคุณ ระลึกถึงศีล ศีลคือความประพฤติงามของตน การบริจาคหรือเสียสละท่ีตนได 
ทํา ระลึกถึงเทวดาและเทวธรรมระลึกถึงภาวะสงบคือนพิพาน หลีกเวนคนมัวซัวหมอง 
เศรา เสวนาคนแจมใส พิจารณาพระสูตรท่ีชวนเล่ือมใส และทําใจใหนอมไปในปต ิ
        ธรรมท่ีชวยใหเกิดปสสัทธิ ทานแสดงไวอีก 7 อยางคือ เสพโภชนะอันประณีต  
เสพบรรยากาศท่ีสุขสบาย เสพอิริยาบถท่ีสุขสบาย ประกอบความเพียรพอปานกลาง  
หลีกเวนคนลักษณะเครียดกระสับกระสาย เสวนาคนลักษณะผอนคลายสงบ ทําใจให 
นอมไปในปสสัทธิ 
        ธรรมท่ีชวยใหเกิดสมาธิ ทานแสดงไวอีก 11 อยางคือ ทําส่ิงตางๆ ใหหมดจด 
สดใส ฉลาดในนิมิต ปรับอินทรียใหเสมอกัน ขมจิตในเวลาท่ีควรขม ยกจิตในเวลาที่ 
ควรยก เม่ือใจไมสุขสดช่ืนกทํ็าให [๑ราเริงดวยศรัทธาและสังเวช] เม่ือจติดําเนินไปถูก 
ตองดีแลว ก็วางทีเฉยคอยดู (อุเบกขา) หลีกเวนคนใจไมเปนสมาธิ เสวนาคนมีใจเปน 
สมาธิ พิจารณาฌานวิโมกข ทําใจใหนอมไปในสมาธิ 
        ธรรมท่ีชวยใหเกิดอุเบกขา ทานแสดงไวอีก 5 อยางคือ วางใจเปนกลางในสัตว  
(ท้ังพระท้ังชาวบาน) วางใจเปนกลางในสังขาร (ท้ังอวัยวะในตัวและขาวของ) หลีก 
เวนบุคคลท่ีหวงหวงสัตวและสังขารคบหาคนท่ีมีใจเปนกลางในสัตวและสังขาร ทําใจให 
นอมไปในอุเบกขา 
        โพชฌงค 7 ขอนั้น [๒สงผลตอเนื่องดังตัวอยางการปฏิบัติท่ีพระพทุธเจาทรง 
แสดงไว] สรุปเปนแนวความไดวา ภิกษุไดเลาเรียนสดบัธรรมหรือคําสอนของทานผูรู 
ผูทรงคุณแลว ปลีกกาย ปลีกใจ ไดโอกาสเหมาะ 
        1.        ยกเอาธรรมท่ีไดสดับหรือส่ิงท่ีไดเลาเรียนนัน้ ข้ึนมานึกทบทวน หวนระลึก  
จับเอามานึกคิด เปนอันไดเจริญสติสัมโพชฌงค 
        2.        เม่ือมีสติระลึกนึกคิดอยูอยางนัน้ ก็ใชปญญาเลือกเฟน ไตรตรอง สอบสวน 
พิจารณาไปดวย เปนอันไดเจริญธรรมวิจัยสัม 
โพชฌงค 
        3.        เม่ือใชปญญาเลือกเฟน ไตรตรอง สอบสวนพิจารณา กเ็ปนอันไดใชความ 
เพียร ยิ่งเลือกเฟนเหน็ความ เขาใจ ไดสาระคืบหนาไป กย็ิง่มีกําลังใจ กระตือรือรน 



แข็งขัน เพยีรพยายาม ไมยนยอ เปนอันไดเจริญวิริยสัมโพชฌงค 
        4.        พรอมกับท่ีระดมความเพียร เอาจริงเอาจัง มีกําลังใจเขมแข็งรุดหนา กเ็กิด 
ปติท่ีเปนนิรามีส เปนอันไดเจริญปติสัมโพชฌงค 
{๑คําวาสังเวช ไมพึงเขาใจวาสลดหดหู แตหมายถึงอาการกลับไดคิด หรือเกิดแรงดล 
ใจท่ีจะเรงทําส่ิงดีงาม (ตรงกบัคําวาสมุตเตชนะ ซ่ึงแปลวา เราใหกลา ตรงขามกับ 
หงอยกอย เชน วิสุทธิ.3/299)} 
{๒ส.ม.19/373-380/98-100; อรรถกถาวาโพชฌงค 7 ขอในกรณีนี้ เปนไปใน 
ขณะจิตเดยีวกนั (วภิงฺค.อ.408)}  
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        5.        เม่ือใจปติ ท้ังกายท้ังใจยอมผอนคลายสงบ เกดิกายปสสัทธิ และ 
จิตตปสสัทธิ เปนอันไดเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค 
        6.        เม่ือกายผอนคลายสงบ มีความสุข จิตยอมต้ังม่ัน (เปนสมาธิ) เปนอันได 
เจริญสมาธิสมโพชฌงค 
        7.        เม่ือจิตต้ังม่ันอยูกับงานของมัน หรือทํากิจของมันไดดแีลว ใจก็เรียบเขาท่ี  
เพียงแตวางทีเฉยดูไปหรือนิง่ดูไปใหดี เม่ือปฏิบัติเชนนี้ กเ็ปนอันไดเจริญอุเบกขา 
สัมโพชฌงค 
        บางแหงพระพุทธเจาทรงแสดงหลักวา สติปฏฐาน 4 เม่ือเจริญแลว ทําใหมาก 
แลว ยอมยังโพชฌงค 7 ใหบริบูรณ โพชฌงค 7 เม่ือเจริญแกลว ทําใหมากแลว  
[๑ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ] วิธีเจริญสติปฏฐาน 4 ใหยังโพชฌงค 7 ให 
บริบูรณ ก็คือ เม่ือมีกายานุปสสนา เวทนานุปสสนา จิตตานุปสสนา หรือ 
ธรรมานุปสสนาอยูกด็ี ในเวลานั้น บุคคลผูนั้นจะมีสติกํากับอยูไมเลือนหลง เม่ือมีสติอยู 
อยางนั้น ก็ใชปญญาสอบสวน สืบคนเลือกเฟนธรรม ตามหลักของธรรมวิจัย ตอจากนั้น 
การปฏิบัติตามโพชฌงคขออ่ืนๆ ก็จะดําเนินไปตามลําดับอยางท่ีกลาวแลวขางตน ชวย 
นําไปสูวิชชาและวิมุตติในท่ีสุด 
        แมแตในเวลาฟงธรรม ถาต้ังจิต มนสิการ ทุมเทใหอยางหมดจด เง่ียโสตลง 
สดับ  
ในเวลานั้นนวิรณ 5 ก็ไมมี และโพชฌงค 7 [๒ก็เจริญเต็มบริบูรณได] 
        โพชฌงค 7 นี้ จะเจริญคือปฏิบัติพรอมไปกับขอปฏิบัติอ่ืนๆ ท้ังหลายก็ได เชน  
ปฏิบัติพรอมไปกับอานาปานสติ พรอมไปกับอัปปมัญญา หรือพรหมวิหาร 4 และ 
สัญญาตางๆ เชน อนิจจสัญญา อสุภ- 
สัญญา วิราคสัญญา และนิโรธสัญญา เปนตน และจะชวยใหขอปฏิบัติเหลานั้น เปนไป 
เพื่อประโยชนยิ่งใหญ เพื่อความโปรงปลอดรอดภยัอยางมาก เพื่อความสังเวชคือปลุก 
เราใจใหกระตือรือรนในกุศลธรรมเปนอยางมาก [๓เพื่อผาสุวิหารคือความอยูผาสุก 
เปนอยางมาก]  
        ในการปฏิบัติตอจิตของตนท่ีเปนไปตางๆ ทานก็ใหนําโพชฌงคมาใชดวย และ 
หลักการในเร่ืองนี้ [๔สามารถนํามาใชในการประคับประคองจิตท่ียังใหมตอสมาธิใหมี 
สมาธิกลาแข็งยิ่งข้ึน] ขอยกพุทธพจนมาเพื่อพิจารณาดังนี้ 
        "ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด จิตหดหู สมัยนั้น มิใชกาลสําหรับ 
เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค...สมาธิสัมโพชฌงค...อุเบกขาสัมโพชฌงค, ขอนั้นเพราะ 



เหตุไร? เพราะวาจิตท่ีหดหูนัน้ยากท่ีจะใหฟนข้ึนไดดวยธรรมเหลานั้นเปรียบเหมือนวา  
บุรุษตองการจะโหมไฟกองเล็กใหลุกโพลง เขาใสหญาสด โคมัยสด ไมสดลงไป สาดนํ้า 
เขาไป และโรยฝุนลงไปในไฟน้ัน บุรุษนั้นจะสามารถโหมไฟกองเล็กใหลุกโพลงข้ึนได 
หรือไม? (ตอบ:ไมไดเลย) สมัยท่ีจิตหดหู ก็ฉันนั้นเหมือนกัน... 
{๑ตามปกติ ตรัสตอการเจริญอานาปานสติสมาธิ, ดู ม.อุ.14/287/193;  
ส.ม.19/1381/417; 1400/423} 
{๒ส.ม.19/492-5/134-5} 
{๓ส.ม.19/643-667/180-3} 
{๔ดู วิสุทธิ.1/169}  
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        "สมัยใด จิตหดหูสมัยนัน้ เปนกาลสําหรับเจริญธรรมวิจัยสัมโพชฌงค... 
วิริยสัมโพชฌงค...ปติสัมโพชฌงค, ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะวาจิตท่ีหดหูนั้น ปลุกให 
ฟนข้ึนไดงายดวยธรรมเหลานั้น เปรียบเหมือนวาบุรุษตองการจะโหมไฟกองเล็กใหลุก 
โพลง เขาใสหญาแหง โคมัยแหง ไมแหงลงไป เปาลมเขา และไมโรยฝุนลงในไฟนั้น  
บุรุษนั้นจะสามารถโหมไฟกองเล็กใหลุกโพลงข้ึนไดหรือไม (ตอบ: ไดอยางนัน้) สมัยท่ี 
จิตหดหู ก็ฉันนั้นเหมือนกัน... 
        "ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด จิตฟุงซาน สมัยนั้น มิใชกาลสําหรับเจริญธรรมวิจัย 
สัมโพชฌงค...วิริยสัมโพชฌงค...ปติสัมโพชฌงค, ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะวา จิตท่ี 
ฟุงซานนั้น ยากท่ีจะใหสงบไดดวยธรรมเหลานั้น เปรียบเหมือนกวา บุรุษตองการจะดับ 
ไฟกองใหญ เขาใสหญาแหง โคมัยแหง ไมแหงลงไป เปาลมเขา และไมโรยฝุนลงในไฟ 
นั้น บุรุษนัน้จะสามารถดับไฟกองใหญไดหรือไม? (ตอบ: ไมไดเลย) สมัยท่ีจิตฟุงซาน  
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน... 
        "สมัยใด จิตฟุงซาน สมัยนั้น เปนกาลสําหรับเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค...สมาธิ 
สัมโพชฌงค...อุเบกขา-สัมโพชฌงค, ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเหตุวา จิตท่ีฟุงซาน 
นั้น ใหสงบไดโดยงายดวยธรรมเหลานั้น, เปรียบเหมือนวา บุรุษตองการจะดับไฟกอง 
ใหญ เขาใสหญาสด โคมัยสด ไมสดลงไป สาดนํ้าเขาไป และโรยฝุนลงในไฟนั้น บุรุษ 
นั้นจะสามารถดับไฟกองใหญลงไดหรือไม? (ตอบ: ไดอยางนั้น) สมัยท่ีจิตฟุงซานกฉั็น 
นั้นหมือนกัน... 
        "สวนสติ [๑เรากลาววามีประโยชนในทุกกรณ"] 
        โพชฌงค 7 ในบาลีทานแสดงเปนความหมายของภาวนาปธาน คือความเพียร 
ในการทําใหเกิด [๒กุศลธรรม] [๓และเปนยอดของปธานท้ังหลาย] [๔เปนภาวนาพละ]  
[๕เปนวิธีกําจดัอาสวะดวยภาวนา] เปนกรรมชนิดไมดําไมขาว [๖ซ่ึงเปนไปเพื่อความ 
ส้ินกรรม] เปนอปริหานิยธรรม คือธรรมท่ีเปนไปเพื่อความเจริญถายดียว [๗ไมมี 
เส่ือมเลย] และเปนมรรคาใหถึงอาสังขตะ คือนิพพาน เชนเดียวกับโพธิปกขิยธรรม  
[๘อยางอ่ืนๆ] 
        5)        ความพรอมเพรียงขององคมรรค 
        ดังไดกลาวแลววาความมุงหมายของสัมมาสมาธิ ก็เพื่อใหเปนสนามปฏิบัติการ 
ของปญญา หรือพูด 
{๑ส.ม.19/569-572/156-8} 
{๒ที.ปา.11/238/238; องฺ.จตุกฺก.21/14/21} 



{๓ที.ปา.11/81/115} 
{๔องฺ.ติก.20/258/67} 
{๕ม.มู.12/18/19; องฺ.ฉกฺก.22/329/437} 
{๖องฺ.จตุกกฺ.21/238/322} 
{๗ที.ม.10/78/93; องฺ.สตฺตก.23/24/24} 
{๘ส.ส.ฬ.18/715/449; อนึ่ง พึงสังเกตวา เฉพาะธรรมวิจยัสัมโพชฌงคทานถือเปน 
ความหมายหนึ่งของสัมมาทิฏฐิ ท่ีเปนโลกุตตระ (ม.อุ.14/258/181) และเปนโพธิ  
(ขุ.ม.29/691/558}  
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ใหกวางกวา เพื่อทําใหจติเปนสถานท่ีเหมาะสมดีท่ีสุดที่องคธรรมท้ังหลายจะมาทํางาน 
รวมกันใหบรรลุวัตถุประสงคคือการรูแจงสัจธรรม กําจัดกิเลส ถึงภาวะส้ินปญหาไร 
ทุกข และก็ไดกลาวแลวเชนเดียวกันวา องคมรรคท้ัง 8 ประการทํางานประสานสอด 
คลองสงเสริมกัน โดยมีสัมมาทิฏฐิเปนหวัหนานําทางไป จึงเปนอันไดความในตอนนี้วา  
องคมรรคอ่ืนท้ัง 7 ขอ เปนเคร่ืองเกื้อหนุนใหกําลังแกสมาธิ ชวยใหสมาธิเกิดข้ึนได  
ดํารงอยูไดดี เปนสัมมาสมาธิ คือสมาธิท่ีถูกตองซ่ึงจะใชงานไดผลตามตองการ สงผล 
คืบหนาตอไปอีกจนถึงจุดหมาย โดยชวยใหเกิดองคธรรมเพ่ิมข้ึนอีกสองอยางในข้ัน 
สุดทาย เรียกวา สัมมาญาณ(หยั่งรูชอบ) และสัมมาวิมุตติ (หลุดพนชอบ) เม่ือมอง 
ในแงนี้ ทานเรียกองคมรรคอ่ืนท้ัง 7 ขอวาเปนสมาธิบริขาร แปลวาบริขารของสมาธิ  
หมายความวา เปนเคร่ืองประกอบ เคร่ืองแวดลอม เคร่ืองหนุนเสริม หรือเคร่ืองปรุง 
ของสมาธิ สมาธิท่ีประกอบดวยบริขารนีแ้ลว เปนอริยสัมมาสมาธิ นําไปสูจุดหมายได  
ดังบาลีวา 
        "สมาธิบริขาร 7 ประการเหลานี้ พระผูมีพระภาคเจา ผูรู ผูเห็น เปนอรหันตสัม 
มาสัมพุทธเจา ทรงจัดวางไวเปนอยางดแีลว เพื่ออบรมบมสัมมาสมาธิ เพ่ือความ 
บริบูรณแหงสัมมาสมาธิ, เจด็ประการไหน? ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ  
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ; เอกัคคตาแหงจิต  
ท่ีแวดลอมดวยองคท้ังเจ็ดเหลานี้ เรียกวา สัมมาสมาธิท่ีเปนอริยะ ซ่ึงมีอุปนิสัย  
(มีท่ีอิงท่ียันหรือท่ีรองรับ) บาง มีบริขาร (มีเคร่ืองประกอบหรือเคร่ืองชวยหนุน) บาง" 
        "เม่ือมีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะจึงพอแกการ, เม่ือมีสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 
จึงพอแกการ, เม่ือมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะจึงพอแกการ, เม่ือมีสัมมากัมมันตะ  
สัมมาอาชีวะจงึพอแกการ, เม่ือมีสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะจึงพอแกการ, เม่ือมี 
สัมมาวายามะ สัมมาสติจึงพอแกการ, เม่ือมีสัมมาสติ สัมมาสมาธิจึงพอแกการ, เม่ือ 
มีสัมมาสมาธิ สัมมาญาณจึงพอแกการ, เม่ือมีสัมมาญาณ [๑สัมมาวิมุตติจึงพอแก 
การ"] 
        มรรคมีองค 8 หรืออัฏฐังคิกมรรคนี้ เม่ือเจริญพร่ังพรอมถึงท่ี ก็จะถึงขีดและถึง 
ขณะหนึ่งซ่ึงองคมรรคท้ังหมดรวมกนัทําหนาท่ีใหเกดิญาณอันแรงกลาสวางข้ึนมาหยั่ง 
เห็นสัจธรรม และกําจดักวาดลางกิเลสท่ีหุมหอบีบค้ันจิตออกไป การท่ีองคมรรคท้ัง 
หมดทําหนาท่ีพรอมกันเชนนี้เรียกวาเปนมรรค เพราะเปนขณะซ่ึงมีองคประกอบท้ัง 
หมดครบเปนมรรคจริงๆ เม่ือมรรคทําหนาท่ีแลว ก็มีภาระท่ีเปนผลตามมาคือความรู 
ความเขาใจในสัจธรรม และความหลุดพนจากกิเลส ไรส่ิงบีบค้ัน เปนอิสระ เรียกส้ันๆ 



วาผล ถาทุกอยางคอยดําเนนิไปตามลําดบั จะมีการทําหนาท่ีของมรรคเชนนี้ท่ีแรงหรือ 
เบ็ดเสร็จยิ่งข้ึนจนเสร็จส้ินรวมทั้งหมด 4 คราว หรือ 4 ช้ัน จึงเรียกวามรรค 4 และ 
ภาวะท่ีเปนผลก็จึงมี 4 เชนเดยีวกัน รวมเรียกวา มรรค 4 ผล 4 และอริยมรรค 4  
อริยผล 4 คือโสดาปตติมรรค โสดาปตติผล สกทาคามิมรรค 
{๑ที.ม.10/206/248, บางสวนคลายท่ี ม.อุ.14/253/181; องฺ.สตฺตก.23/42/42;  
กลาวถึงเฉพาะตัวสมาธิบริขาร ท่ี ที.ปา.11/328/264; ใน ม.มูง12/508/550  
กลาวเฉพาะสมาธิบริขารตัวท่ีใกลชิดที่สุดคือ สัมมาวายามะอยางเดียว; สวนคัมภีร 
เนตติปกรณ (เนตติ.125) จดัเอากายท่ีผอนคลายสงบไมเครียดหรือไม 
กระสับกระสายวาเปนสมาธิบริขาร; อนึ่งคําวา พอแกการ แปลจาก ปโหติ จะแปลวา " 
จึงพอเหมาะได" ก็ได.}  
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สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล และอรหัตตผล จะเห็นวามรรคน้ีวาโดยองค 
ประกอบมี 8 จงึเรียกวา อัฏฐงติกมรรค แปลวา มรรคมีองค 8 แตวาโดยปฏิบัติการ 
หรือการทํากิจ มี 4 ลําดับข้ัน เรียกกนัวา จตมุรรค แปลวา [๑มรรค 4] 
        อาการที่องคธรรมท้ังหลายทําหนาท่ีพรอมกันในขณะจิตเดยีวยังผลท่ีตองการให 
สําเร็จนี้ ทานเรียกวา [๒ธรรมสามัคคี] และธรรมสามัคคีก็คือโพธิ [๓อันไดแกความ 
ตรัสรู] และในขณะแหงมรรคนี้ มิใชเฉพาะองคมรรคเพียง 8 เทานั้น แม 
โพธิปกขิยธรรมท้ัง 37 ประการก็เกิดข้ึน ทําหนาท่ีพรอมหมดในขณะจิต [๔เดยีวกัน]  
อยางไรก็ตาม โพธิปกขิยธรรมท้ังหมดนัน้ ก็สรุปลงไดในองคมรรคท้ัง 8 [๕นั่นเอง]  
ดังนั้น เม่ือพดูถึงมรรคก็จึงเปนอันครอบคลุมถึงธรรมอ่ืนท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 
        อาจมีผูสงสัยวา องคมรรคหลายอยางจะทําหนาท่ีในขณะหนึ่งขณะเดียวกนัได 
อยางไร โดยเฉพาะองคฝายศีล เชน สัมมาวาจา และสัมมากัมมันตะ ดไูมนาจะเกีย่ว 
ของในกรณีอยางนี้เลย ปญหาขอนี้ คงจะเขาใจไดดวยเอาตัวอยางท่ีเหน็งายกวาเขามา 
เทียบ เชนคนยงิปนแมน หรือยิงธนูแมน ในวันท่ีมีการประกวดหรือแสดง เราเห็นเขา 
ยิงปนหรือธนถููกเปา ประสบความสําเร็จ เขาไดรับชัยชนะ ยิงถูกเปาดวยการยิง แลวก ็
ผานไป แตถามองเหตุปจจยัใหลึกซ้ึง เบ้ืองหลังความมีมือดีมือแมนและการยิงถูกขณะ 
เดียวคราวเดียวนั้น เราอาจสืบเห็นการฝกหดัซักซอมท่ีใชเวลากอนหนาเหตุการณนั้น 
ยาวนาน เขาอาจฝกตั้งแตการวางทา การยนื การวางเทา วางขา วางไหล วางแขน  
วิธีจับ วิธีประทับอาวุธ การเล็ง การกะระยะ การหดัใชกําลังใหพอดี ปญญา ไหวพริบ  
การตัดสินใจ และจิตใจท่ีแนวแน เปนตน มากมาย จนเกิดความคลองแคลาวชํ่าชอง  
ทําไดในเวลาฉับไว เขาท่ีทันทีจนรูสึกเหมือนเปนไปเอง โดยไมตองใชความพยายาม  
คร้ันถึงคราวแสดง ในเวลาท่ีเขายิงถูกเปาอยางแมนยํา อันเปนไปในขณะเดียวนัน้ 
ยอมมีความจริงท่ีเราไมอาจปฏิเสธไดเลยวา การยิงแมนวบัเดียวนั้นเปนผลรวมของ 
การจับถือวางกิริยาทาทางใชกําลังพอดีดานรางกาย ความมั่นใจ จติต้ังม่ันแนวแน และ 
ความรูไวไหวพริบท้ังหมดท่ีเปนเหตุ 
{๑คําเรียกรวมที่ใสจํานวนเขาดวยกัน จตุมรรค (จตุมคฺค) นี้ เกิดข้ึนในช้ันอรรถกถา  
และตามปกติมาในรูปท่ีสมาสกับคําอ่ืน ดู ส.อ.1/241; 3/36; สุตฺต.อ.1/7;  
ปฏิส.อ.207; วสุิทธิ.3/343.} 
{๒คําวา ธรรมสามัคคี เทาท่ีพบมีใชคร้ังแรกใน ขุ.ม.29/211/159; ท่ีใชในสมัยตอ 
มา เชน นิทฺ.อ.1/79; วภิงฺค.อ.403; นาสังเกตวามักมีการเอาคําวาธรรมสามัคคีไป 
สับสนกับคําวามัคคสมังคี ซ่ึงหมายถึงบุคคลผูประกอบพร่ังพรอมดวยมรรคข้ันใด 



ข้ันหนึ่งในอริยมรรค 4 ข้ัน เชน อภิ.ปุ.36/150/233 (ท่ี ม.อุ.14/109/92 มี 
ธรรมสามัคคี ซ่ึงใชตางไปอีกความหมายหน่ึง)} 
{๓ม.อ.1/115; ขุททก.อ.93} 
{๔ตนเคาการอธิบายเร่ืององคมรรคและองคธรรมตางๆ เกิดในขณะแหงมรรค 
ขณะจิตเดยีว ดู ขุ.ปฏิ.31/527-9/419-424; และในสมัยอรรถกถาเชน  
วิสุทธิ.3/97, 330; วิภงฺค.อ.157,416} 
{๕โพธิปกขิยธรรม 37 คือ สติปฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย 5  
พละ 5 โพชฌงค 7 มรรคมีองค 8 การจัดโพธิปกขิยธรรมเขาในมรรค ดู  
วิสุทธิ.3/99-100; วิภงฺค.อ.114 (เคยอาง)}  
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ปจจัยพร่ังพรอมอยูเบ้ืองหลังตั้งมากมาย พดูอีกอยางหน่ึง กิริยาอาการความพอดีของ 
รางกายท้ังหมดก็ดภีาวะจิตใจท่ีพรอมและทํางานไดท่ีกด็ ีปญญาท่ีรูเขาในบัญชาให 
ตัดสินทําการก็ดี ทําหนาท่ีรวมกันท้ังหมดในการยิงขณะเดียวกัน และความพรอมพอดี 
ของรางกาย ความพรอมพอดีของใจ ความพรอมพอดีของปญญาในเวลาน้ัน ก็คือ 
ผลของการซักซอมฝกหัดตลอดเวลายาวนานเปนแรมเดือนแรมปท้ังหมด จึงพูดไดวา 
การยิงถูกเปาขณะเดียวกนั เปนผลงานของการฝกซอมท่ียาวนานเปนเดือนเปนป 
ท้ังหมด 
        อนึ่ง ณ จดุนี้แหละท่ีปญหาเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคลเขามาเกี่ยวของ  
โดยเฉพาะความพรอมหรือแกกลาของอินทรียตางๆ บางคนอาจฝกซอมไมตองมาก ก็ 
ประสบความสําเร็จโดยงาย บางคนอาจฝกหัดใชเวลานาน แตฝกไปสบายๆ ก็สําเร็จ  
บางคนท้ังฝกยากลําบาก ท้ังตองใชเวลายาวนาน จึงสําเร็จบางคนจะฝกหัดอยางไรก็ไม 
อาจประสบความสําเร็จเลย นอกเหนือจากความแตกตางระหวางบุคคลแลวความ 
สําเร็จและความชาเร็วเปนตน ยังข้ึนตอปจจัยอ่ืนอีก โดยเฉพาะการฝกท่ีถูกวิธี การมีผู 
แนะนําหรือครูดีท่ีเรียกวากลัยาณมิตร ตลอดจนสภาพในกายและสภาพแวดลอมทาง 
กายภาพเปนตน โดยนัยนี้ทานจึงจําแนกการปฏิบัติธรรมท่ีประสบความสําเร็จออกเปน  
4 ประเภทเรียกวา [๑ปฏิปทา 4 คือ] 
        1.        ทุกขา ปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิบัติยากลําบาก ท้ังรู (มีอภิญญา) ชา 
        2.        ทุกขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิบัติยากลําบาก แตรู (มีอภิญญา) เร็ว 
        3.        สุขา ปฏิปทา ทันะาภิญญา ปฏิบัติสะดวกสบาย แตรู (มีอภิญญา) ชา 
        4.        สุขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิบัติสะดวกสบาย ท้ังรู (มีอภิญญา) เร็ว 
        ในบรรดาองคประกอบตางๆ หลายๆ อยางท่ีทําใหปฏิบัติยากหรืองาย รูไดชา 
หรือเร็วนัน้ สมาธิก็เปนปจจยัแหงความแตกตางอยางหนึง่ดวย ไดกลาวแลววาผู 
ปฏิบัติธรรมอาจเจริญวิปสสนาไปไดทันทีโดยอาศัยสมาธิข้ันตนเพียงเล็กนอย และก ็
เปนไปไดท่ีจะบรรลุอาววักขยญาณท่ีเปนจดุหมาย แตใครจะบําเพ็ญสมถะใหไดฌาน 
เสียกอน เปนฐานม่ันคงแลวจงึเจริญวิปสสนาก็ได ความขอนี้ก็มาชัดข้ึนท่ีเร่ือง 
ปฏิปทา 4 นี้ดวย กลาวคือทานแสดงวา ผูท่ีไดฌาน 4 แลวจะมีการปฏิบัติท่ีเปน  
สุขาปฏิปทา คือปฏิบัติสะดวกสบาย สวนผูท่ีเจริญอุสภสัญญา อาหาเรปฏิกูลสัญญา  
และมรณสัญญาเปนตน (พวกนี้ตามหลักท่ีผานมาแลววา ไดอยางมากเพียงปฐมฌาน 
หรือเพียงอุปจารสมาธิ) จะมีการปฏิบัติท่ีเปน ทุกขา ปฏิปทาคือปฏิบัติยาก ลําบาก  
ไมสูฉํ่าช่ืนในระหวางปฏิบัติ 



        ตอไปนี้เปนตัวอยางพทุธพจนแสดงวิธีปฏิบัติธรรมแนวหนึ่ง ซ่ึงใหเห็นการท่ี 
โพธิปกขิยธรรมท้ังหมด เนื่องอยูดวยกนักบัมรรคมีองค 8 และเปนวิธีปฏิบัติท่ีมอง 
เผินๆ อาจวางาย ไมมีอะไรมาก คือสําหรับผูพรอมแลวกง็าย แตผูไมพรอมอาจยาก  
และอาจตองปฏิบัติอะไรๆ อ่ืนอีกมาก เพื่อทําใหพรอม 
{๑องฺ.จตุกฺก.21/161-3/200-4; 166-8/207-9; ที.ปา.11/82/115;  
249/241; อง.ทสก.24/29/67; อภิ.วิ.35/830/449; ตัวอยางตามบาลีใน 
อังคุตตรนิกายวา พระสารีบุตรเปนสุขาปฏิปทา พระมหาโมคคัลลานะเปน  
ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา; นาสังเกตวา วสุิทธิ.3/314 กลาวถึงปกิปทาของ 
พระมหาโมคคัลลานะไมสูสอดคลองกับบาลี.}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 947 
        "ภิกษุท้ังหลาย บุคคลรูอยู เห็นอยูตามเปนจริง ซ่ึงจกัษุ...ซ่ึงรูปท้ังหลาย...ซ่ึง 
จักขุวิญญาณ...ซ่ึงจักขุสัมผัส...ซ่ึงเวทนา สุข ทุกข หรือไมทุกขไมสุข ท่ีเกิดข้ึนเพราะ 
จักขุสัมผัสเปนปจจยั ไมคิดใครใน (จักษเุปนตนท่ีกลาวมาแลว) นัน้, เม่ือเขาไมติด 
ใคร ไมผูกรัดตัว ไมลุมหลง เล็งเห็นโทษอยู อุปาทานขันธ 5 ยอมถึงความไมเติบขยาย 
ตอไป, ตัณหาท่ีนําไปสูภพใหม ซ่ึงประกอบดวยความกํานหัดยินดี คอยเพลิดเพลินอยู 
ในอารมณตางๆ ก็ถูกละได, ความกรวนกระวายกายก็ดี ความกระวนกระวายใจก็ดี  
ความแผดเผาทางกายกด็ี ความแผดเผาทางใจก็ดี ความเรารอนกายกด็ี ความเรารอน 
ใจก็ดี ก็ถูกละได, เขายอมไดเสวยท้ังสุขทางกาย ท้ังสุขทางใจ; บุคคลท่ีเปนเชนนัน้ 
แลวมีความเหน็อันใด ความเห็นนั้นก็เปนสัมมาทิฏฐิ มีความดําริใด ความดํารินั้นก ็
เปนสัมมาสังกัปปะ มีความพยายามใด ความพยายามนั้นก็เปนสัมมาวายามะ มีสติใด  
สตินั้นก็เปนสัมมาสติ มีสมาธิใด สมาธินั้นก็เปนสัมมาสมาธิ สวนกายกรรม วจีกรรม  
อาชีวะของเขายอมบริสุทธ์ิดีตั้งแตตนทีเดียว, มรรคมีองค 8 อันเปนอริยะของเขา  
ยอมถึงความเจริญเต็มบริบูรณได ดวยอาการอยางนี้" 
        "เม่ือเขาเจริญมรรคมีองค 8 อันเปนอริยะนี้อยูอยางนี้ แมสติปฏฐาน 4 ก็ยอม 
ถึงความเจริญเต็มบริบูรณ แมสัมมัปปธาน 4...แมอิทธิบาท 4...แมอินทรีย 5...แม 
โพชฌงค 7 ก็ยอมถึงความเจริญเต็มบริบูรณ, เขายอมมีธรรม 2 อยางนี้คือ สมถะ 
และวิปสสนา เขาเคียงคูกันเปนไป; [๑ธรรมเหลาใดพึงกาํหนดรูดวยอภิญญา] เขาก ็
กําหนดรูดวยอภิญญาซ่ึงธรรมเหลานั้น, ธรรมเหลาใดพงึละดวยอภิญญา เขาก็ละดวย 
อภิญญา ซ่ึงธรรมเหลานั้น, ธรรมเหลาใดพงึใหเกดิมีดวยอภิญญา เขากทํ็าใหเกดิมี 
ดวยอภิญญา ซ่ึงธรรมเหลานั้น, ธรรมเหลาใดพึงประจักษแจงดวยอภญิญา เขาก็ 
ประจักษแจงดวยอภิญญา ซ่ึงธรรมเหลานั้น" 
        "ภิกษุท้ังหลาย ธรรมเหลาไหน พึงกําหนดรูดวยอภญิญา? ไดแกส่ิงท่ีเรียกวา 
อุปาทานขันธ 5 กลาวคือรูปอุปาทานขันธ เวทนาอุปาทานขันธ สัญญาอุปทานขันธ  
สังขารอุปาทานขันธ วิญญาณอุปาทานขันธ... 
        "ธรรมเหลาไหน พึงละดวยอภิญญา? ไดแก อวิชชา และภวตัณหา... 
        "ธรรมเหลาไหน พึงทําใหเกดิมี (เจริญ) ดวยอภิญญา? ไดแก สมถะ และ 
วิปสสนา" 
        "ธรรมเหลาไหน พึงทําใหประจักษแจงดวยอภิญญา? ไดแก วิชชา [๒และ 
วิมุตติ"] 
{๑คําวา "อภิญญา" เปนคําท่ีนาศึกษามากคําหนึ่ง แปลกนัมาวา ปญญาอันยิ่ง หรือ 



ความรูยิ่ง (= อุตตมปญญา ท่ี องฺ.อ.2/8 และอธิกญาณ ท่ีวนิย.อ.1/134;  
ที.อ.1/218; ปฏิส.อ.1/164) อาจแปลโดยอาศัยรูปศัพทวา ความรูเจาะตรง ความรู 
จําเพาะ ความรูเหนือ (ประจกัษทางประสาทท้ัง 5?) คัมภรีอัฏฐสาลินี และวิสุทธิมัคค  
อธิบายวาปญญาท่ีเปนไปตัง้แตอุปจาระ (อุปจารสมาธิ) จนถึงอัปปนา  
(อัปปนาสมาธิ) เรียกวาอภิญญา (สงฺคณี.อ.294; วิสุทธิ.1/108)  
คัมภีรปรมัตถมัญชุสานี้ เฉพาะลงไปอีกวา อภิญญาคืออัปปนาปญญา (ปญญาท่ีเกิด 
เม่ือจิตเปนอัปปนาสมาธิ, วิสุทธิ.ฎีกา 1/163); ปราชญบางทานแปลเปนภาษาอังกฤษ 
วา direct knowledge บางท่ีจะเปนความรูจําพวก intuition ขอควรศึกษาคือ นาตรวจ 
สอบวาสภาพจิตขณะเกิด intultion เปนอยางไร } 
{๒ม.อุ.14/828-831/523-6 (ขอความท่ีตรัสเกี่ยวกับโสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน  
และส่ิงอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ก็เปนอยางเดยีวกนั จึงไมไดแปลลงไว); ขอความทอนปลาย 
วาดวยธรรมท่ีพึงกําหนดรูดวยอภิญญาเปนตน มีในท่ีมาอ่ืนอีก คือ  
ส.ม.19/290-5/77-9; องฺ.จตุกกฺ.21/254/333.}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 948 
        [๑มีพุทธพจนแหงหนึ่งสรุปธรรมท้ังหมดไวดังนี]้ 
        "ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอถูกถามอยางนีแ้ลว พึงตอบช้ีแจงแกเหลาอัญเดียรถีย  
ปริพาชก เหลานั้น อยางนี้วา แนะ ทานผูมีอาย ุ
        1.        ธรรมท้ังปวง มีฉันทะเปนมูล (ฉนฺทมูลกา) 
        2.        ธรรมท้ังปวง มีมนสิการเปนตนกําเนดิ (มนสิการสมฺภวา) 
        3.        ธรรมท้ังปวง มีผัสสะเปนท่ีกอตัวข้ึน (ผสฺสสมุทยา) 
        4.        ธรรมท้ังปวง มีเวทนาเปนท่ีชุมนุม (เวทนาสโมสรณา) 
        5.        ธรรมท้ังปวง มีสมาธิเปนประมุข (สมาธิปมุขา) 
        6.        ธรรมท้ังปวง มีสติเปนเจาใหญ (สตาธิปเตยฺยา) 
        7.        ธรรมท้ังปวง มีปญญาเปนยิ่งยอด (ปฺุติตรา) 
        8.        ธรรมท้ังปวง มีวิมุตติเปนแกน (วิมุตฺศิสารา) 
        9.        ธรรมท้ังปวง มีอมตะเปนท่ีหยั่งลง (อมโตคธา) 
        10. ธรรมท้ังปวง มีนิพพานเปนสุดทาย (นพิฺพานปริโยสานา)" 
        [๒อีกแหงหนึ่งตรัสวา] 
        "ภิกษุท้ังหลาย ภกิษุอยูครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจริยะ หรือพรหมจรรย) นี้  
อันมีสิกขาเปนอานิสงสมีปญญาเปนยอดยิ่ง มีวิมุตติเปนกแน มีสติเปนอธิปไตย 
        "ชีวิตประเสริฐมีสิกขาเปนอานิสงสอยางไร? คือ สิกขาฝายอภิสมาจารเรา 
บัญญัติไวแกสาวกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ เพื่อความเล่ือมใสของผูท่ียังไมเล่ือมใส เพือ่ 
ความเจริญยิ่งข้ึนไปของผูท่ีเล่ือมใสแลว, สิกขาฝายอภิสมาจารเราบัญญัติไว...ดวย 
ประการใดๆ สาวกนั้นยอมถือปฏิบัติศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลายดวยประการ 
นั้นๆ ไมทําใหขาด ไมทําใหทะลุ ไมใหดาง ไมใหพรอย, อีกประการหนึ่ง สิกขาฝายอาทิ 
พรหมจรรยเราบัญญัติไวแกสาวกท้ังหลาย พื่อความส้ินทุกขโดยชอบดวยประการ 
ท้ังปวง, สิกขาฝายอาทิพรหมจรรย เราบัญญัติไว...ดวยประการใดๆ สาวกน้ันยอมถือ 
ปฏิบัติศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลายดวยประการนั้นๆ ไมทําใหขาด ไมทําใหทะลุ ไมให 
ดาง ไมใหพรอย, ชีวิตประเสริฐมีสิกขาเปนอานิสงสอยางนี้แล 
        "ชีวิตประเสริฐมีปญญาเปนยอดยิ่งอยางไร? คือ ธรรมท้ังหลาย เราแสดงแลว 
แกเหลาสาวกในธรรมวินยันี้ เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบดวยประการทั้งปวง, ธรรมท้ัง 
หลายเราแสดงแลว...โดยประการใดๆ ธรรมเหลานั้นยอมเปนส่ิงท่ีสาวกมองเห็นจบ 
ถวนโดยประการนั้นๆ ดวยปญญา, ชีวิตประเสริฐมีปญญาเปนยอดยิ่งอยางนี้แล 
{๑องฺ.ทสก.24/58/113; และมีท่ีคลายกันอีก คือ องฺ.อฏฐก.23/189/350;  



218/399 เฉพาะแหงหลังกลาวถึงสังกัปปและวิตักกะ เร่ิมขอตนวามีนามรูปเปน 
อารมณ นอกนั้นคลายกนั; เฉพาะขอ ฉนฺทมูลกา พึงเพียบ ม.อุ.14/121/101; 
ส.ข.17/184/122 ดวย.} 
{๒องฺ.จตุกฺก.21/245/329; เทียบ ขุ.อิติ.25/224/260}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 949 
        "ชีวิตประเสริฐมีวิมุตติเปนแกนอยางไร? คือ ธรรมท้ังหลาย เราแสดงแลวแก 
เหลาสาวกในธรรมวินัยนี้เพือ่ความส้ินทุกขโดยชอบดวยประการท้ังปวง, ธรรมท้ัง 
หลายเราแสดงแลว...โดยประการใดๆ ธรรมเหลานั้นยอมเปนส่ิงท่ีสาวกสัมผัสโดย 
ประการนั้นๆ ดวยวิมุตติ, ชีวติประเสริฐมีวมุิตติเปนแกอยางนี้แล 
        "ภิกษุท้ังหลาย ชีวิตประเสริฐมีสติเปนอธิปไตยอยางไร? คือ สาวกมีสติคอย 
กํากับอยูเปนอยางดีในภายในทีเดียววา เราจักบําเพ็ญสิกขาฝายอภิสมาจารท่ียังไม 
บริบูรณใหบริบูรณ หรือสิกขา ฝายอภิสมาจารท่ีบริบูรณแลว เรากจ็ักชวยหนุนเสริม 
ดวยปญญาในฐานะนัน้ๆ ดังนี้บาง...วา เราจักบําเพ็ญสิขกาฝายอาทิพรหมจรรยท่ียังไม 
บริบูรณใหบริบูรณ หรือสิกขาฝายอาทิพรหมจรรยท่ีบริบูรณแลว เรากจ็ักชวยหนุน 
เสริมดวยปญญาในฐานะน้ันๆ ดังนี้บาง...วา เราจักตรวจพิจารณาเห็นจบถวนซ่ึงธรรม 
ท่ียังมิไดมองเห็นจบถวนดวยปญญาในฐานะนัน้ๆ หรือธรรมท่ีมองเห็นจบถวนแลว เรา 
ก็จักชวยหนุนเสริมดวยปญญาในฐานะน้ันๆ ดังนี้บาง...วา เราจักสัมผัสธรรมท่ียังมิได 
สัมผัส ดวยวิมุตติ หรือธรรมท่ีไดสัมผัสแลว เราก็จกัชวยหนุนเสริมดวยปญญาในฐานะ 
นั้นๆ ดังนี้บาง, ชีวิตประเสริฐมีสติเปนอธิปไตยอยางนี้แล..." 
บันทึกพิเศษทายบท 
บันทีกท่ี 1 : การเจริญสติปฏฐาน คือการอยูอยางไมมีความทุกขท่ีจะตองดับ 
        การดําเนนิชีวิตหรือการเปนอยูของมนุษย มองดานหน่ึง อาจเห็นวาเปนการ 
ดิ้นรนตอสูเพือ่ความอยูรอดและเพ่ือความมั่นคงปลอดภยัของชีวิต แตมองอีกดานหนึ่ง  
จะเห็นภาพซอนอยูอีกชัน้หนึง่ คือทุกคนกําลังแสวงหาความสุข ท้ังนี้ มิใชเฉพาะคนม่ังมี 
พร่ังพรอมอยูแลวท่ีกําลังหาทางปรนเปรอตนเทานั้น แมแตคนท่ีกําลังดิ้นรน 
เพื่อความอยูรอดอยางสุดแรงก็กําลังพยายามทําใหชีวิตของตนมีความสุขเชนเดียวกนั  
ไมวาจะมองในชวงกวาง เชนการประกอบอาชีพการงานดําเนนิกิจการตางๆ ก็ตาม  
หรือมองชวงส้ันถ่ีเขามาจนถึงความเปนอยู ความเคล่ือนไหวและการกระทําในแตละ 
ขณะ กต็าม การใฝหาความสุขจะแฝงอยูดวยเสมอ แมวาจะถูกขัดถูกยอนดวยสํานึก 
ทางจริยธรรมเปนตนบางในบางคราว 
        ความจริง การหาความุขในชวงกวางยาว ก็ขยายออกไปจากการหาความสุขชวง 
ส้ันแตละขณะนี้เอง ผูปรารถนาความสุขท่ีแทจริงเม่ือจะดจัดการกับชีวติของตน จะตอง 
สนใจและหาทางทําใหชัวิตท่ีเปนอยูบัดนีแ้ตละขณะมีความสุขได การพยายามหาความ 
สุขจึงจะมีทางสําเร็จ แตถาชีวิตท่ีเปนอยูแตละขณะนี้ ยังทําใหมีความสุขไมไดแลว การ 
ท่ีจะมีความสุขไดในชวงยาวไกล กเ็ปนเพยีงความหวังอันเล่ือนลอย และคงจะตองเปน 



ความหวังอยูเร่ือยไป ตรงขาม ถาสามารถทําใหชีวติเองลวนๆ แตละขณะท่ีกําลังเปน 
อยูเดีย๋วนี้มีความสุขไดแลว การพยายามหาความสุขก็ประสบความสําเร็จแลวทันที  
เม่ือไดปจจยัแวดลอมอ่ืนอํานวย ก็มีแตจะสุขสมบูรณยิ่งๆ ข้ึนไป 
        กระบวนการหาความสุขของมนุษย ซ่ึงมองเห็นไดแมแตในชวงส้ันแตละขณะๆ  
ก็คือ เกิดความอยากข้ึนหรือทําความอยากใหเกดิข้ึน แลวทําการตางๆ เพื่อสนองความ 
อยากนัน้ เม่ือไดสนอง ทําใหความอยากสงบระงับลง ก็ไดรับความสุข ยิ่งเราความ 
อยากใหแรงมาก ก็ตองสนองระงับแรงข้ึน และไดรับความสุขมากข้ึน ความสุข 
จึงไดแกการสนองระงับความอยาก ถามวา ความอยากคืออะไร ? ไมตองตอบโดยตรง  
ท่ีชัดก็คือ เม่ือเกิดความอยากขึ้นแลว จะมีอาการแสดงออกสําคัญ 2 อยางคือ ความ 
ขาดแคลน ความพรอง ไมมีส่ิงท่ีอยาก ไมวาขาดแคลนจริงหรือความขาดแคลนท่ีสราง 
ข้ึนเอง และอีกอยางหนึ่งคือ ความกระสับกระสายกระวนกระวาย หรือถึงกับทุรน 
ทุรายเพราะถูกเหนีย่วร้ังหรือถูกดึงใหยึดตึงออกไป จากสภาพท่ีเปนอยูขณะนัน้ๆ ทําให 
สงบนิ่งอยูไมได ตองดิ้นรนหาทางทําใหความกระวนกระวายน้ันสงบระงับไป เม่ือได 
สนองความอยาก ก็กลับเต็มเปนปกติ และทําใหความกระวนกระวายหมดไป เวลาชวง 
นั้นคือการไดรับความสุข แตถาความอยากไมถูกสนองความอยาก ก็กลับเต็ม 
เปนปกติ และทําใหความกระวนกระวายหมดไป เวลาชวงนั้นคือการไดรับความสุข แต 
ถาความอยากไมถูกสนองระงับ ก็เกิดความทุกข ความขาดแคลนและความกระสับ 
กระสายกระบวนกระวายน่ันเองเปนสีงบีบค้ัน  
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เปนความทุกข ยิ่งอยากมาก ก็ยิ่งพรองกระวนกระวายมาก และความทุกขก็ยิ่งแรง 
มาก ความจริงก็เร่ิมทุกขตั้งแตเร่ิมอยากนัน่เอง เพราะพอเร่ิมอยากก็เร่ิมกระวน 
กระวาย โดยนัยนี้ จึงพูดไดอีกสํานวนหนึ่งวา การหาความสุขตามปกติของมนุษยก็คือ  
การเราความทุกขข้ึนแลวหาทางระงับความทุกขนั้นลงไปคราวหนึ่งๆ หรือความสุขก็ 
คือการดับทุกขไดนั่นเอง ยิ่งถูกเราใหทุกขแรง เม่ือสนองระงับ ก็ยิ่งไดสุขมาก ตามปกติ 
ระยะเวลาท่ีเร่ิมอยาก เร่ิมพรอง กระวนกระวาย มีทุกขแลวแตยังไมไดสนองระงับ จะ 
ยาวนานหรือยาวนานมาก สวนเวลาท่ีไดรับการสนองระงับมักจะส้ันนดิเดียว ชีวิตมนุษย 
ท่ีระคนดวยสุขทุกข จึงมากดวยทุกขและตองเอาความหวังเปนเคร่ืองหลอเล้ียง แตท่ี 
รายแรงก็คือ มีความอยากมากมายซ่ึงไมไดรับการสนองระงับและท้ังไมมีความหวังวา 
จะไดรับการสนองระงับ จึงมีแตความทุกขยาวนานและรุนแรงยิ่งข้ึน เม่ือรอไมได หรือ 
ไมมีหวัง มนุษยจํานวนมากก็จะดิน้รนทุกรูปแบบ ถาสนองระงับทุกขไมได ก็ระบาย 
ทุกขนั้นออกไป ทําใหเกิดปญหา เพิ่มทุกขแกตนเอง และผูอ่ืนใหมากข้ึน 
        เร่ืองไมจบแคนั้น เม่ืออยากจะดําเนินการใหไดตามอยาก กย็อมถูกขัดถูกแยง 
หรือถูกแยงบาง ชีวิตท่ีอยูดวยความอยาก จงึตองมีความขัดใจ โกรธ เกลียด แคน 
เคือง พรอมท้ังความทุกขความเดือดรอน ปญหาตางๆ ท่ีเกิดจากความ โกรธเกลียด 
นั้นควบคูมาดวย ยิ่งอยากมากอยากบอย ความขัดใจและความทุกขกย็ิ่งมากยิ่งบอย  
(หมายถึงอยากดวยตัณหา ถาอยากแบบฉันทะ เม่ือถูกขัด อาจกลายเปนสนุกไป)  
แตรายยิ่งกวานั้นอีก เม่ือฝากความสุขไวกบัความอยากและกระบวนการสนองระงับ 
ความอยากจนเคยชิน ตอไปเม่ือไมมีส่ิงท่ีอยาก ไมพบส่ิงท่ีนาอยาก หรือส่ิงท่ีเคยอยาก 
ก็หายอยากเสียแลว วางจากกิจกรรมสนองความอยาก หรือไมรูจะอยากอยางไร กจ็ะมี 
แตความเบ่ือหนาย หงอยเหงา ซึม และ เซ็ง ชีวิตกลายเปนภาวะท่ีทนไมได ไรความ 
หมาย เปนความทุกขอีกแบบหนึ่ง แตเปนความทุกขท่ีไมมีรสชาด อาจแยยิ่งกวาความ 
ทุกข แบบกระวนกระวายเม่ือยังไมไดสนองระงับความอยากเสียอีก เม่ือมนุษยยึดเอา 
ความอยากและส่ิงปรนเปรอความอยากเปนสระณะ ฝากความสุขไวกบักระบวนการ 
สนองความอยาก ปรุงแตงความอยากและส่ิงสนองปรนเปรอใหหลากหลายพิสดารยิ่ง 
ข้ึน ความทุกขของมนุษยก็จะประณตีลึกซ้ึงยิ่งข้ึน จนถึงข้ันท่ีกลาวมาน้ี นี่คือ วงจรชีวิตท่ี 
มีความทุกขเปนพื้นฐาน 
        การดําเนนิชีวิตอีกแบบหน่ึง ซ่ึงปราศจากปญหาอยางท่ีกลาวมาแลวโดยส้ินเชิง  
ก็คือการเปนอยูในเวลาท่ีเปนอยู หรือการมีชีวิตอยูจริงในเวลานัน้ๆ ขณะน้ันๆ คือมีจิต 
ใจรับรูเต็มต่ืนอยูกับสภาพท่ีกําลังเปนอยูประสบอยู หรือส่ิงท่ีเกี่ยวของตองทําเปน 



ปจจุบันในขณะนั้นๆ รูเขาใจส่ิงนั้นๆ สภาพนั้นๆ ตามสภาวะของมัน และพิจารณาจดั 
การส่ิงนั้นๆ เร่ืองนั้นๆ ดวยความรูเขาใจตามสภาวะนั้น เรียกส้ันๆ วาเปนอยูดวย 
สติสัมปชัญญะ หรือดวยสตปิญญา ตามหลักสติปฏฐาน ซ่ึงมีหลักการดังไดบรรยายมา 
แลว จะเรียกวาสติตามทันปจจุบัน หรือมีชีวิตอยูในขณะปจจุบันกไ็ด ผูท่ีเปนอยูตาม 
หลักการนี้ช่ือวาเปนผูมีชีวิตอยูอยางแทจริง (คนจํานวนมากไมไดมีชีวติอยู เพราะชีวติ 
ของเขาอยูในอดีตบาง อยูในอนาคตบาง) เม่ือมีชีวิตอยูเต็มท่ีในขณะน้ันๆ ก็ไมมีความ 
ขาดความพรอง และไมมีความเครียดกระวนกระวายท่ีเกดิจากถูกความอยากเหน่ียว 
หรือดึงใหเปนเหมือนยางท่ียดืออกไป รับรูและเสวยอารมณแตละขณะอยางเต็ม 
บริบูรณเสร็จส้ินไปทีเดียว จึงมีความสุขเต็มอ่ิมอยูในตวัทันทีทุกๆ ขณะ ไมตองอาศัย 
ความสุขชนิดท่ีเกิดจากการสนองระงับความอยากดับทุกขไปไดคราวๆ หนึ่ง คือไมมี 
ความทุกขเกดิข้ึนท่ีจะตองคอยตามดับ จึงเรียกงายๆ วา ความเปนอยูอยางไรทุกข ซ่ึง 
หมายถึงการมีความสุขบริบูรณอยูในตัวแลวตลอดเวลา นี้คือการเปล่ียนจากความเปน 
อยูอยางมีความทุกขเปนพนฐาน มาเปนความเปนอยูอยางมีความสุขเปนพื้นฐาน หรือ 
มีความไรทุกขเปนพื้นฐาน ผูท่ีมีความไรทุกขหรือความสุขอยางนี้เปนพื้นฐาน ผูท่ีมี 
ความไรทุกขหรือความสุขอยางนี้เปนพื้นฐานของชีวิตแลว เม่ือตองการเสวยความสุข 
อยางใดๆ ท่ีอยูในวิสัยของตน ก็เสวยความสุขนั้นๆ อยางไดรับความสุขเต็มท่ี ถายัง 
เปนผูหาความสุขจากความอยากอยูบาง แมในเวลาท่ีไมมีส่ิงสนองความอยากหรือไม 
อาจสนองความอยาก กไ็มประสบปญหา เพราะมีความสุขแบบไรทุกขนี้ยืนพืน้เปน 
หลักประกนัอยู นอกจากนัน้ ดวยเหตุท่ีไมมีเงื่อนปมแหงทุกขเปนปญหาขัดถวงเหน่ียว 
ร้ังอยูภายใน เขาจึงเปนผูพรอมท่ีจะทํากจิและจัดการปญหาตางๆ ภายนอก ไมวาของ 
บุคคลหรือของงคมอยางไดผลดีเต็มบริบูรณแหงความสามารถของเขา 
        วาโดยหลักวิชา ท่ีกลาวมานี้คือความหมายของ "นโิรธ" ท่ีแปลกันมาวาความดบั  
ซ่ึงจะตองเขาใจลึกลงไปใหถูกตองวาเปนการทําใหไมมีทุกขท่ีจะตองดบั หรือทําใหเกิด 
ภาวะไรทุกข มิใชเปนเพยีงการกําจัดทุกขท่ีเกิดขึ้นแลว รับกันกับบันทึกท่ี 4 ของ 
บทท่ี 4 วาดวยปญหาการแปลคําวา "นิโรธ" ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ความหมายของ 
นิโรธตามท่ีวาในคัมภีร แตเดิมคือการไมมีความทุกขเกดิข้ึน ไมใชดับทุกขท่ีเกิดขึ้น 
แลว  
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พุทธธรรม 
บทสรุป 
อริยสัจ 4 
                                                                                บทท่ี 22 
        อริยสัจ 4 เปนหลักธรรมสําคัญท่ีครอบคลุมคําสอนท้ังหมดในพระพุทธศาสนา  
เนื้อความท้ังหมดท่ีไดแสดงมาในหนังสือเลมนี้ ก็รวมลงในอริยสัจ 4 ไดท้ังหมด ดังนัน้  
จึงใชหลักอริยสัจ 4 เปนบทสรุปปดทายหนังสือ ขอควรทราบบางประการเกี่ยวกับ 
อริยสัจ 4 มีดังตอไปนี ้
        "ทานผูมีอายุท้ังหลาย รอยเทาของสัตวท้ังหลายท่ีเดีย่วไปบนผืนแผนดินท้ังส้ิน 
ท้ังปวง ยอมประชุมลงในรอยเทาชาง รอยเทาชางน้ัน กลาวไดวาเปนยอดเยีย่มใน 
บรรดารอยเทาเหลานั้น โดยความมีขนาดใหญฉันใด กุศลธรรมท้ังส้ินท้ังปวง ก ็
สงเคราะหลงในอริยสัจ 4 [๑ฉันนั้น"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย การรูการเห็นของเราตามความเปนจริง ครบ 3 ปริวฏั 12  
อาการ ในเร่ืองอริยสัจ 4 เหลานี้ ยังไมบริสุทธ์ิแจมชัดตราบใด ตราบนั้น  
[๒เรากย็ังปฏิญาณไมไดวาเราไดบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ..."] 
        "ภิกษุท้ังหลาย เพราะไมตรัสรู ไมเขาใจอริยสัจ 4 ท้ังเราและเธอจงึไดวิ่งแลน 
เรรอนไป (ในชาติท้ังหลาย) [๓ส้ินกาลนานอยางนี้"] 
        "คร้ังน้ันแล พระผูมีพระภาค ตรัสอนปุุพพิกถาแกอุบาลีคฤหบดี กลาวคือ เร่ือง 
ทาน เร่ืองศีล เร่ืองสวรรค เร่ืองโทษความบกพรอง ความเศราหมองแหงกาม และ 
เร่ืองอานิสงสในเนกขัมมะ คร้ันพระองคทรงทราบวา อุบาลีคฤหบดี มีจิตพรอม มีจิต 
นุมนวล มีจิตปราศจากนวิรณ มีจิตปลาบปล้ืม มีจิตเล่ือมใสแลวจึงทรงประกาศ 
สามุกกังสิกาธรรมเทศนาของพระพุทธเจาท้ังหลาย กลาวคือ ทุกข สมุทัย นิโรธ  
[๔มรรค"] 
        "บุคคลครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย) อยูกับพระผูมีพระภาค ก็เพื่อการรู  
การเห็น การบรรลุการกระทําใหแจง การเขาถึงส่ิงท่ียังไมรู ยังไมเหน็ ยังไมบรรลุ ยัง 
ไมกระทําใหแจง ยังไมเขาถึง (กลาวคือขอท่ีวา) นี้ทุกข นีทุ้กขสมุทัย นีทุ้กขนิโรธ  
[๕นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา"] 
        มีส่ิงหนึ่งที่ถือวาเปนลักษณะของคําสอนในพระพุทธศาสนา คือ การสอนความ 
จริงท่ีเปนประโยชน 
{๑ม.มู.12/340/349} 



{๒ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, วินย.4/16/21 และ ส.ม.19/1670/530} 
{๓ที.ม.10/86/107} 
{๔ม.ม.13/74/67; และดู องฺ.อฏฐก.23/111/213 เปนตน; สามุกกังสิกาธรรม 
เทศนา แปลกนัวาพระธรรมเทศนาท่ีสูงสงหรือท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายทรงเชิดชู หรือ 
เปนพระพุทธเจาท้ังหลายทรงเชิดชู หรือเปนพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาทรงยกข้ึน 
แสดงเอง ไมเหมือนเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีมักตรัสตอเม่ือมีผูทูลถามหรือสนทนาเกี่ยวของไปถึง} 
{๕องฺ.นวก.23/217/399}  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 952 
กลาวคือ ความจริงท่ีนํามาใชใหเปนประโยชนแกชีวิตได สวนส่ิงท่ีไมเปนประโยชน แม 
เปนความจริงก็ไมสอน และอริยสัจนี้ถือวาเปนความจริงท่ีเปนประโยชนในท่ีนี้ โดยเหตุ 
นี้ พระพุทธเจาจึงไมทรงสนพระทัยและไมยอมทรงเสียเวลาในการถกเถียงปญหาทาง 
อภิปรัชญาตางๆ มีพุทธพจนท่ีรูจักันมากแหงหนึ่งวาดังนี ้
        "ถึงบุคคลผูใดจะกลาววา พระผูมีพระภาคยงัไมทรงพยากรณ (ตอบปญหา) แก 
เราวา "โลกเท่ียง หรือโลกไมเท่ียง โลกมีท่ีสุดหรือโลกไมมีท่ีสุด ชีวะอันนั้น สรีระกอั็น 
นั้น หรือชีวะกอ็ยางสรีระก็อยาง สัตวหลังจากตายมีอยู หรือไมมีอยู สัตวหลังจากตายจะ 
วามีอยูก็ใช จะวาไมมีอยูก็ใช หรือวาสัตวหลังจากตาย จะวามีอยูก็ไมใช ไมมีอยูก็ไมใช"  
ดังนี้ ตราบใด เราก็จะไมครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย) ในพระผูมีพระภาคตราบ 
นั้น ตถาคตก็จะไมพยากรณความขอนั้นเลย และบุคคลนัน้ก็คงตายไปเสีย (กอน) เปน 
แน เปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงดวยลูกศรอาบยาพิษท่ีอาบยาไวอยางหนา มิตรสหาย  
ญาติสโลหิตของเขา ไปหาศัลยแพทยผูชํานาญมาผา บุรุษผูตองศรนั้นพึงกลาววา " 
ตราบใดท่ีขาพเจายังไมรูจักคนท่ียิงขาพเจาวาเปนกษัตริย เปนพราหมณ เปนแพศย  
หรือเปนศูทร มีช่ือวาอยางนี้ มีโครวาอยางนี้ รางสูง เต้ีย หรือปานกลาง ดํา ขาวหรือ 
คลํ้า อยูบาน นคิม หรือนครโนน ขาพเจาจะยังไมยอมใหเอาลูกศรนี้ออกตราบนั้น  
ตราบใดขาพเจายังไมรูวาธนูท่ีใชยิงขาพเจานั้น เปนชนดิมีแหลงหรือชนิดเปนเกาทัณฑ  
สายท่ีใชยิงนั้นทําดวยปอ ดวยผิวไมไผดวยเอ็น ดวยปาน หรือดวยเยื่อไม ลูกธนูท่ีใชยงิ 
นั้น ทําดวยไมเกิดเอง หรือไมปลูก หางเกาทันฑ เขาเสียบดวยขนปกแรง หรือนก 
ตะกรุม หรือเหยีย่ว หรือนกยูง หรือนกสิถิลหนู เกาทัณฑนั้นเขาพนัดวยเอ็นววั  
เอ็นควาย เอ็นคาง หรือเอ็นลิง ลูกธนูท่ีใชยงิเรานั้นเปนชนิดไร ขาพเจาจะไมยอมใหเอา 
ลูกศรออกตราบนั้น" บุรุษนัน้ยังไมทันไดรูความท่ีวานัน้เลย ก็จะตองตายไปเสียโดยแน 
แท ฉันใด...บุคคลนั้น ก็ฉันนั้น" 
        "แนะมาลุงกยบุตร เม่ือมีทิฐิวา โลกเท่ียง แลวจะมีการครองชีวิตประเสริฐ  
(ข้ึนมา) กห็าไม เม่ือมีทิฐิวาโลกไมเท่ียง แลวจะมีการครองชีวิตประเสริฐ (ข้ึนมา) ก ็
หาไม เม่ือมีทิฐิวา โลกเท่ียง หรือวาโลกไมเท่ียงก็ตาม ชาติก็ยังคงมีอยู ชราก็ยังคงมีอยู  
มรณะก็ยังคงมีอยู โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ก็ยังคงมีอยูซ่ึง (ความทุกข 
เหลานี้แหละ) เปนส่ิงท่ีเราบัญญัติใหกําจดัเสียในปจจุบันทีเดียว ฯลฯ" 
        "ฉะนั้น เธอท้ังหลาย จงจําปญหาท่ีเราไมพยากรณ วาเปนปญหาที่ไมพยากรณ 
และจงจําปญหาท่ีเราพยากรณ วาเปนปญหาท่ีพยากรณเถิด อะไรเลาท่ีเราไมพยากรณ  
(คือ) ทิฐิวา โลกเท่ียง โลกไมเท่ียง ฯลฯ เพราะเหตุไรเราจึงไมพยากรณ เพราะขอนั้น  



ไมประกอบดวยประโยชน ไมเปนหลักเบ้ืองตนแหงชีวติ ประเสริฐ (พรหมจรรย) ไม 
เปนเพื่อนพิพทิา เพื่อวิราคะ เพื่อนิโรธ เพื่อความสงบ เพือ่ความรูยิ่ง เพือ่นิพพาน  
อะไรเลาท่ีเราพยากรณ (คือ) ขอวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เพราะเหตุไรเราจึงพยากรณ เพราะประกอบดวยประโยชน  
เปนหลักเบ้ืองตนแหงชีวิตประเสริฐ เปนไปเพื่อนิพพิทา เพื่อวิราคะ เพือ่นิโรธ เพื่อ 
ความสงบ เพือ่ความรูยิ่ง เพือ่ความตรัสรู [๑เพื่อนิพพาน] 
{๑ม.ม.13/150-152/147-153}  
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        อีกแหงหนึ่งพระพุทธเจาตรัสวา ส่ิงท่ีพระองคตรัสรูมีมากมาย แตทรงนํามาสอน 
เพียงเล็กนอยเหตุผลท่ีทรงกระทําเชนนัน้ ก็เพราะทรงสอนแตส่ิงท่ีเปนประโยชน ใชแก 
ปญหาได และส่ิงท่ีประกอบดวยประโยชนใชแกปญหาไดนั้นก็คืออริยสัจ 4 ทํานองเดียว 
กับท่ีตรัสในพทุธพจนขางตนนั้น ดังความในบาลีวา 
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาสีสปาวนั ใกลพระนครโกสัมพี  
คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงหยิบใยประดูลายจํานวนเล็กนอยถือไวดวยฝาพระหัตถ  
แลวตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา 
        "ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายสําคัญวาอยางไร ใบประดูลายเล็กนอยท่ีเราถือไว 
ดวยฝามือกับใบท่ีอยูบนตนท้ังปาสีสปาวัน ไหนจะมากกวากนั? 
        "ขาแตพระองคผูเจริญ ใบประดูลายจาํนวนเล็กนอยท่ีพระผูมีพระภาคทรงถือไว 
ดวยฝาพระหัตถ มีประมาณนอย สวนท่ีอยูบนตนในสีสปาวันนัน่แลมากกวาโดยแท 
        "ฉันนั้นเหมือนกนั ภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีเรารูยิ่งแลวมิไดบอกแกเธอท้ังหลายมีมาก 
มายวา; เพราะเหตุไร เราจึงมิไดบอก เพราะส่ิงนั้นไมประกอบดวยประโยชน มิใชหลัก 
เบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ไมเปนไปเพื่อนิพพิทา เพื่อวิราคะ เพื่อนิโรธ เพื่อความสงบ  
เพื่อความรูยิ่ง เพ่ือนิพพาน 
        "ภิกษุท้ังหลาย อะไรเลาท่ีเราบอก เราบอกวา นี้ทุกข เราบอกวา นีทุ้กขสมุทัย  
เราบอกวานี้ทุกขนิโรธ เราบอกวานี้ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา; เพราะเหตุไรเราจึงบอก ก็ 
เพราะขอนี้ประกอบดวยประโยชนขอนีเ้ปนหลักเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ขอนี้เปนไป 
เพื่อนิพพิทา เพื่อวิราคะ เพื่อนิโรธ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อนิพพาน ฉะนัน้เรา 
จึงบอก; เพราะฉะน้ันแล ภกิษุท้ังหลายเธอพึงกระทําความเพียร เพื่อรูตามเปนจริงวา นี้ 
ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนโิรธ [๑นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา"] 
        อริยสัจ 4 เปนหลักธรรมจําเปนท้ังสําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ พระพุทธเจาจงึ 
ทรงย้ําใหภิกษท้ัุงหลายสอนใหชาวบานรูเขาใจอริยสัจ ดงับาลีวา 
        "ภิกษุท้ังหลาย ชนเหลาหนึ่งเหลาใดท่ีพวกเธอพึงอนเุคราะหกด็ี เหลาชนท่ีพอจะ 
รับฟงคําสอนก็ดี ไมวาเปนมิตร เปนผูรวมงาน เปนญาติ เปนสายโลหิตก็ตาม พวกเธอ 
พึงชักชวน พึงสอนใหดํารงอยู ใหประดิษฐานอยูในการตรัสรูตามเปนจริง ซ่ึงอริยสัจ 4  
[๒ประการ"] 
ความหมายของอริยสัจ 
        "ภิกษุท้ังหลาย อริยสัจ 4 ประการเหลานี้แล เปนของแทอยางนัน้ ไมคลาด 
เคล่ือนไปได ไมกลายเปนอยางอ่ืน ฉะนั้น จึงเรียกวา อริยสัจ... 



        "ภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเปนอริยะ ในโลกพรอมท้ังเทวะ ท้ังมาร ท้ังพรหม ในหมู 
ประชาชน พรอมท้ังสมณะและพราหมณ พรอมท้ังเทพและมนุษย ฉะนั้น จึงเรียกวา 
อริยสัจ (เพราะเปนส่ิงท่ีตถาคตผูเปนอริยะ 
{๑ส.ม.19/1712-3/548-9} 
{๒ส.ม.19/1706/544}  
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[๑ไดตรัสรูและไดแสดงไว)"] 
        "ภิกษุท้ังหลาย พราะไดตรัสรูอริยสัจ 4 นี้ตามเปนจริง พระตถาคตอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจา จึงไดนาม [๒เรียกวาเปนอริยะ"] 
        คัมภีรวิสุทธิมัคค อางความในบาลีมาแสดงความหมายของอริยสัจ  
รวมได 4 [๓นยัคือ] 
        1.        สัจจะท่ีพระอริยะตรัสรู (ดูเชิงอรรถ) 
        2.        สัจจะของพระอริยะ (บาลีนยัท่ี 2) 
        3.        สัจจะท่ีทําใหเปนอริยะ (บาลีนัยท่ี 3) 
        4.        สัจจะอยางอริยะคือแทแนนอน (บาลีนัยท่ี 1) 
        สําหรับความหมายของอริยสัจแตละขอ พึงทราบตามบาลีดังนี้ 
        "ภิกษุท้ังหลาย ขอนี้แล เปนทุกอริยสัจ คือ ชาติ (ความเกิด) ก็เปนทุกข ชรา  
(ความแก) ก็เปนทุกขพยาธิ (ความเจ็บไข) ก็เปนทุกข มรณะ (ความตาย) ก็เปน 
ทุกข การประจวบกับส่ิงอันไมเปนท่ีรักกเ็ปนทุกข การพลัดพรากจากส่ิงเปนท่ีรักก็เปน 
ทุกข ปรารถนาส่ิงใดไมไดส่ิงนั้นก็เปนทุกข โดยยออุปาทานขันธ 5 เปนทุกข 
        "ภิกษุท้ังหลาย ขอนี้แลเปนทุกขสมุทัยอริยสัจ คือตัณหาที่ทําใหมีภพใหม  
ประกอบดวยความเพลินและความติดใจ คอยเพลิดเพลินอยูในอารมณนั้นๆ ไดแก  
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 
        "ภิกษุท้ังหลาย ขอนี้แลเปนทุกขนิโรธอริยสัจ คือ การท่ีตัณหานัน้แลดับไปได 
ดวยการสํารอกออกหมดไมมีเหลือ การสละเสียได สลัดออก พนไปได ไมหนวงเหนี่ยว 
พัวพัน 
        "ภิกษุท้ังหลาย ขอนี้แลเปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค  
8 นี้แหละ ไดแก สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ [๔สัมมาสมาธิ"] 
        ขยายความออกไปอีกเล็กนอยดังนี ้
        1.  ทุกข แปลวา ความทุกข หรือสภาพท่ีทนไดยาก ไดแกปญหาตางๆ ของ 
มนุษย กลาวใหลึกลงไปอีกหมายถึง สภาวะของส่ิงท้ังหลายท่ีตกอยูในกฎธรรมดาแหง 
ความไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา ซ่ึงประกอบดวยภาวะบีบค้ัน กดดนั ขัดแยง  
ขัดของ มีความบกพรอง ไมสมบูรณในตวัเอง ขาดแกนสาร 
{๑ส.ม.19/1707-8/545 (ความในวงเล็บเปนไขควาของอรรถกถา-ส.อ.3/411)} 
{๒ส.ม.19/1703/543 (นี้ถือตามท่ีอางในวสุิทธิ.3/78 แตในบาลีฉบับอักษรไทย ไม 
มีคําวาอริยะ จงึตองแปลวา "เพราะไดตรัสรูอริยสัจ 4 นี้ตามเปนจริง ตถาคตจึงไดนาม 



เรียกวาเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ")} 
{๓วิสุทธิ.3/78 (วิสุทธิมัคค อางบาลีมาแสดงความหมายนยัท่ี 1 ดวยวา "ภิกษุท้ัง 
หลาย พระอริยะท้ังหลายยอมแทงตลอดซ่ึงสัจจะเหลานี้ เหตุนั้นจึงเรียกวา อริยสัจ"  
แตบาลีนี้หาไมพบในพระไตรปฎกท่ีมีอยู; สวนความหมายนัยท่ี 4 เราแปลอริยะวา 
ประเสริฐ จึงแปลอริยสัจวาความจริงอยางประเสริฐ หรือความจริงอันประเสริฐ แต 
ของทานแปลตรงตามพุทธพจนวาความจริงท่ีแท)} 
{๔เชน ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร; วินย.4/14/18; ส.ม.19/1665/528; และ 
ท่ี ขุ.ปฏิ.31/598-601/506-510; อภิ.วิ.35/145-162/127-136 เปนตน}  
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และความเท่ียงแท ไมอาจใหความพึงพอใจเต็มอ่ิมแทจริง พรอมท่ีจะกอปญหา สราง 
ความทุกขข้ึนมาไดเสมอ ท้ังท่ีเกิดเปนปญหาข้ึนแลว และท่ีอาจเกดิเปนปญหาข้ึนมา  
เม่ือใดเม่ือหนึง่ ในรูปใดรูปหนึ่งแกผูท่ียึดติดถือม่ันไวดวยอุปาทาน 
        2.        ทุกขสมุทัย เรียกส้ันๆ วาสมุทัย แปลวา เหตุเกิดแหงทุกข หรือสาเหตุให 
ทุกขเกิดข้ึน ไดแกความอยากที่ยึดถือเอาตัวตนเปนท่ีตั้ง โดยอาการท่ีเราซ่ึงจะเสพเสวย  
ท่ีจะไดจะเปน จะไมเปนอยางนั้นอยางนี้ ทําใหชีวติถูกบีบค้ันดวยความเรารอน รานรน  
กระวนกระวาย ความหวงแหน เกลียดชัง หวั่นกลัว หวาดระแวง ความเบ่ือหนาย หรือ 
ความคับของติดขัดในรูปใดรูปหนึ่งอยูตลอดเวลา ไมอาจปลอดโปรงโลงเบา เปนอิสระ 
 สดช่ืน เบิกบานไดอยางบริสุทธ์ิส้ินเชิง ไมรูจักความสุขชนิดท่ีเรียกวาไรไฝฝา และไม 
อืดเฟอ 
        3.        ทุกขนิโรธ เรียกส้ันๆ วา นิโรธ แปลวา ความดับทุกข ไดแกภาวะท่ีเขาถึง  
เม่ือกําจัดอวิชชาสํารอกตัณหาส้ินแลว ไมถูกตัณหายอมใจหรือฉุดลากไป ไมถูกบีบค้ัน 
ดวยความรูสึกกระวนกระวาย ความเบ่ือหนาย หรือความคับของติดขัดอยางใดๆ  
หลุดพนเปนอิสระ ประสบความสุขท่ีบริสุทธ์ิ สงบปลอดโปรงโลงเบา ผองใส เบิกบาน  
เรียกส้ันๆ วานพิพาน 
        4.        ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เรียกส้ันๆ วา มรรค แปลวา ปฏิปทาท่ีนําไปสูความ 
ดับทุกข หรือขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ไดแก อริยอัฏฐังคิกมรรค หรือทางประเสริฐ 
มีองคประกอบ 8 คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ท่ีเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา เพราะ 
เปนทางสายกลาง ซ่ึงดําเนินไปพอดีท่ีจะใหถึงนิโรธ ดดยไมติดของหรือเอียงไปหาท่ีสุด 
สองอยาง คือ กามสุขัลลิกานุโยค (ความหมกมุนในกามสุข) และอัตตกิลมถานุโยค  
(การประกอบความลําบากแกตน คือบีบค้ันทรมานตนเองใหเดือดรอน) 
อริยสัจกับปฏิจจสมุปบาท 
        ในหนังสือนี้ ไดกลาวถึงปฏิจจสมุปบาทไวมากและหลายแหง ท้ังอริยสัจและป 
ฏิจจสมุปบาท ตางก็เปนหลักธรรมสําคัญ เม่ือมีผูถามวา "พระพุทธเจาตรัสรูอะไร ?"  
อาจตอบวา ตรัสรูอริยสัจ 4 หรืออาจตอบวา ตรัสรูปฏิจจสมุปบาทก็ได คําตอบท้ังสอง 
นั้นตางก็มีพุทธพจนเปนท่ีอางยืนยนัได ขอควรทราบก็คือ คําตอบท้ังสองอยางนั้น ตาม 
ท่ีจริงแลวก็ถูกตองดวยกัน และมีความหมายลงกันไดเปนอันหนึ่งอันเดยีว กลาวคือ 
ปฏิจจสมุปบาทก็เปนเนื้อหาสําคัญของอริยสัจ และอริยสัจก็มีความหมายครอบคลุม 
ปฏิจจสมุปปบาท เร่ืองนี้เปนอยางไร พึงพิจารณาเร่ิมต้ังแตหลักฐานท่ีมาในคัมภีร 
        [๑คัมภีรวินัยปฎก]  เลาเหตุการณเกีย่วกับการตรัสรูของพระพุทธเจา เร่ิมตน 



เม่ือตรัสรูใหมๆ กําลังทรงเสวยวิมุตติสุขและพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาทท้ังโดย 
อนุโลม (กระบวนการเกิดทุกข)  และโดยปฏิโลม (กระบวนการดับทุกข) ตลอดเวลา  
1 สัปดาห คร้ันส้ินระยะเสวยวิมุตติสุข 7 สัปดาหแลว เม่ือปรารภการที่จะทรงประกาศ 
ธรรมแกผูอ่ืนตอไปทรงพระดําริวา:- 
{๑ดู วินย.4/1-7/1-8}  
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        "ธรรมท่ีเราไดบรรลุแลวนี้ เปนของลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก ฯลฯ สําหรับ 
หมูประชาเริงรมยร่ืนระเริงอยูในอาลัย ฐานะอันนีย้อมเปนส่ิงท่ีเห็นไดยาก กลาวคือ  
หลักอิทัปปจจยตา ปฏิจจสมุปบาท; แมฐานะนี้ ก็เหน็ไดยากนกั กลาวคือ...[๑นิพพาน"] 
        [๒สวนในพระสูตร] เม่ือปรากฏขอความเกี่ยวกับพทุธประวัติตอนนี้ ก็จะเลา 
ความแนวเดยีวกัน เร่ิมแตพทุธดําริท่ีเปนเหตุใหเสด็จออกผนวช การเสด็จออกผนวช  
การทรงศึกษาในสํานักอาฬารดาบส และอุททกคาบส การบําเพ็ญและการละเลิกทุกข 
กิริยา การทรงกลับเสวยพระกระยาหาร แลวบรรลุฌานและตรัสรูวิชชา 3 ในตอนตรัส 
รูจะมีขอความที่ตรัสเลาวา 
        "คร้ันเราบริโภคอาหาร มีกําลังข้ึนแลว ก็สงัดจากกาม สงัดจากอกศุลธรรมท้ัง 
หลาย บรรลุปฐมฌาน...ทุติยฌาน...ตติยฌาน...จตุถฌาน ไมมีทกข ไมมีสุข...มีอุเบกขา  
เปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู" 
        "เรานั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากส่ิงมัวหมอง  
นุมนวล ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี้ ไดนอมจิตไปเพื่อปุพเพนวิาสานุสสติ 
ญาณ ก็ระลึกชาติกอนได เปนอันมาก (วิชชาท่ี 1)...ไดนอมจิตไปเพื่อจตุูปปาตญาณ ก็ 
มองเห็นหมูสัตวท่ีจุติอุบัติอยู (วิชชาท่ี 2)...ไดนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ก็รูชัด 
ตามความเปนจริงวา "นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  
เหลานี้อาสวะ นี้อาวสมุทัย นีอ้าสวนิโรธ นี้อาวนิโรธคามินีปฏิปทา เม่ือเรารูเห็นอยางนี้  
จิตไดหลุดพนแลวจาก กามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ [๓(วิชชาท่ี 3)..."] 
        ตอจากนี้ ก็จะมีคําบรรยายพุทธดําริในการท่ีจะทรงประกาศธรรม ซ่ึงมีขอความ 
อยางเดยีวกับในวินยัปฎกท่ียกมาอางไวแลวขางตนนัน้ 
        จะเห็นวา วินัยปฎกเลาเหตุการณหลังตรัสรูใหมๆ ระยะเสวยวิมุตติสุข (ซ่ึง 
อรรถกถาวา 7 สัปดาห) เร่ิมแตพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาท จนถึงทรงพระดําริท่ีจะ 
ไมประกาศธรรม เพราะความยากของปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน ท่ีไดทรงตรัสรู สวน 
พระสูตรเลาเหตุการณกอนตรัสรู เปนลําดับมาจนถึงตรัสรูวิชชา 3 แลวขามระยะเสวย 
วิมุตติสุขท้ังหมดไป มาลงท่ีพุทธดําริท่ีจะไมประกาศธรรม เพราะความยากของ 
ปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเชนเดยีวกัน 
        ผูถือเอาความตอนทรงพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาท ในวนิัยปฎก และ 
พุทธดําริปรารภการประกาศธรรม ท้ังในวนิัยปฎก และในพระสูตร ยอมกลาวไดวา 
พระพุทธเจาตรัสรูปฏิจจสมุปบาท สวนผูพิจารณาความในพระสูตร เฉพาะเหตุการณ 
ตอนตรัสรูวิชชา 3 และจับเฉพาะวิชชาท่ี 3 อันเปนตัวการตรัสรูแทๆ (เฉพาะวิชชา  



2 อยางแรกยังนับไมไดวาเปนการตรัสรู และไมจําเปนสําหรับนิพพาน) ก็ไดความ 
หมายวาตรัสรูอริยสัจ 4 จึงหลุดพนจากอาสวะ 
{๑ดู วินย.4/1-7/1-8} 
{๒ดู ม.มู.12/317-326/317-333; 411-429/442-460;  
ม.ม.13/489-509/443-462; 738-757/669-687} 
{๓ท่ีมาเดิม}  
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        อยางไรกด็ี คําตอบท้ังสองนั้น แมจะถูกตองท้ังคู แตก็มีความหมายบางอยางท่ี 
เปนพิเศษกวากัน และขอบเขตบางแงท่ีกวางขวางกวากนั ซ่ึงควรทําความเขาใจเพื่อ 
มองเห็นเหตุผลในการแยกแสดงเปนคนละหลัก 
        ความหมายท่ีตรงกันของหลักใหญท้ังสองนี้ มองเหน็ไดงาย เพื่อความรวบรัด  
ขอใหดูหลักอริยสัจเทียบกับหลักปฏิจจสมุปบาท ดังน้ี 
1.  สมุทยวาร : อวชิชาเกดิ ---> สังขารเกิด ---> ฯลฯ ชาติเกิด ---> ชรามรณะ โส 
กะ ฯลฯ อุปายาสเกิด 
2.  นิโรธวาร : อวิชชาดับ ---> สังขารดับ ---> ฯลฯ ชาติดบั ---> ชรามรณะ โส 
กะ ฯลฯ อุปายาสดับ 
ขอ 1.                คือ ปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร แสดงกระบวนการเกิดทุกข เทากับรวม 
                อริยสัจขอ 1 (ทุกข) และ 2 (สมุทัยป ไวในขอเดยีวกัน แตในอริยสัจ แยก 
                เปน 2 ขอ เพราะแยกเอาทอนทาย (ชาติชรา มรณะ โสกะ ฯลฯ) ท่ีเปนผล 
                ปรากฏออกไปต้ังตางหากเปนอริยสัจขอแรก ในฐานะเปนปญหาท่ีประสบซ่ึง 
                จะตองคิดแกไข แลวจึงยอนกลับมาหาทอนท่ีเปนกระบวนการท้ังหมด  
                ตั้งเปนขอท่ี 2 ในฐานะเปนการสืบสาวหาตนเหตุของปญหา 
ขอ 2.                คือ ปฏิจจสมุปบาทนิดรธวาร แสดงกระบวนการดับทุกข เทากับ อริยสัจ 
                ขอท่ี 3 (นิโรธ)        แสดง        ใหเห็นวาเม่ือแกปญหาถูกตองตรงสาเหตุแลว  
                ปญหานั้นจะดับไปไดอยางไรตามแนวทางของเหตุปจจยั แมวาโดยตรง  
                ปฏิจจสมุปปบาทนัยนี้ จะตรงกบัอริยสัจขอท่ี 3 แตก็ถือวากนิความรวมถึง 
                อริยสัจขอท่ี 4 ไดดวย เพราะกระบวนการดับสลายตัวของปญหา ยอมสอให 
                เห็นแนวทางดําเนนิการหรือวิธีการท่ัวไปที่จะตองลงมือปฏิบัตใินการจดัการ 
                แกปญหานั้นไปดวยในตัว กลาวคือ        ช้ีใหเห็นวาจะตองทําอะไรบาง ณ จุด 
                ใดๆ 
        เม่ือสรุปอริยสัจใหเหลือนอยลงอีกก็ได 2 ขอ คือ ฝายมีทุกข (ขอ 1 และ 2)  
กับฝายหมดทุกข (ขอ 3 และ 4) ปฏิจจสมุปบาท 2 นัยน้ัน ในท่ีบางแหงถือเปนคํา 
จํากัดความของอริยสัจขอท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ คือ แบบสมุทยวาร ถือเปนคําจํากัด 
ความของอริยสัจขอท่ี 2 (สมุทัย) แบบนิโรธวาร เปนคําจาํกัดความของอริยสัจจขอ 
ท่ี 3 [๑(นิโรธ)] แตในคําจํากดัความขางตน แสดงเฉพาะตัณหาอยางเดยีววาเปน 
สมุทัย และการดับตัณหาวาเปนนิโรธ ท้ังนี้เพราะตัณหาเปนกิเลสตัวเดน เปนตัวแสดงท่ี 
ปรากฏชัด หรือเปนข้ันออกโรงแสดงบทบาท จึงจับเอาเปนท่ีพุงความสนใจ อยางไรก็ดี  



กระบวนการท่ีพรอมท้ังโรง รวมถึงหลังฉากหรือหลังเวทีดวย ยอมเปนไปตามกระบวน 
การปฏิจจสมุปบาท นั้นเอง 
        สวนแงท่ีปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจ พเิศษหรือแปลกจากกัน พอสรุปไดดังนี ้
        1.        หลักธรรมท้ังสอง เปนการแสดงความจริงในรูปแบบท่ีตางกัน ดวย 
วัตถุประสงคคนละอยางปฏิจจสมุปบาทแสดงความจริงตามกระบวนการของมัน ตามท่ี 
เปนไปโดยธรรมชาติลวนๆ สวน 
{๑ดู ส.นิ.16/251-252/126-128; เปนตน}  
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อริยสัจเปนหลักความจริงในรูปแบบท่ีเสนอตัวตอปญญามนุษยในการท่ีจะสืบสวน 
คนควาและทําใหเกดิผลในทางปฏิบัติ โดยนัยนี้ อริยสัจ จงึเปนหลักธรรมท่ีแสดงโดย 
สอดคลองกับประวัติการแสวงหาสัจธรรมของพระพุทธเจา เร่ิมแตการเผชิญความทุกข 
ท่ีปรากฏเปนปญหา แลวสืบสาวหาสาเหตุ พบวามี มีทางแกไมหมดหวัง จึงกําหนดราย 
ละเอียดหรือจดุท่ีตองแกไขและกําหนดเปาหมายใหชัด แลวดําเนินการแกไขตมวิธี 
การจนบรรลุเปาหมายท่ีตองการนั้น และโดยนยัเดยีวกัน จึงเปนหลักธรรมท่ียกข้ึนมา 
ใชในการส่ังสอนเพ่ือใหผูรับคําสอนทําความเขาใจอยางมีระเบียบ มุงใหเกิดผลสําเร็จ 
ท้ังการส่ังสอนของผูสอน และการประพฤตปิฏิบัติของผูรับคําสอน สวน 
ปฏิจจสมุปบาทเปนตัวกระบวนธรรมแกนกลางของอริยสัจ และเปนเนือ้หาทางฝายวชิา 
การท่ีจะตองศึกษาในเม่ือตองการเขาใจอริยสัจใหชัดเจนถึงท่ีสุด จึงเปนหลักธรรมท่ี 
พระพุทธเจาทรงพิจารณาทบทวนหลังจากตรัสรูใหมๆ 
        2.        ขอท่ีแปลกหรือพิเศษกวากนัอยางสําคัญ อยูท่ีปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร  
ซ่ึงตรงกับอริยสัจขอท่ี 3 และ 4 (นิโรธ และมรรค) กลาวคือ 
        ก.        เม่ือเทียบกับอริยสัจขอ 3 (นิโรธ) จะเห็นวา ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร กลาว 
ถึงนิโรธดวยกจ็ริง แตมุงแสดงเพียงกระบวนการเขาถึงนิโรธ ไมไดมุงแสดงสภาวะของ 
ตัวนิโรธ หรือนิพพานเอง ดวยเหตุนีใ้นพทุธดําริ เม่ือจะทรงประกาศธรรมจึงแยกธรรม 
ท่ีทรงพิจารณาเปน 2 ตอน คือ ตอนแรก กลาวถึงปฏิจจสมุปบาทอยางขางตน ตอจาก 
นั้น มีพุทธดําริตอไปอีกวา "แมฐานะอันนี้ กเ็ปนส่ิงท่ีเห็นไดยาก กลาวคือ ความสงบ 
แหงสังขารท้ังปวง ความสลัดอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา วิราคะ นิโรธ นิพพาน" นี ้
แสดงวาทรงประสงคตรัสแยกธรรมท่ีตรัสรูเปน 2 อยาง คือ ปฏิจจสมุปบาท กับ นิโรธ  
(นิพพาน) สวนอริยสัจขอท่ี 3 คือ นิโรธ มุงแสดงตัวสภาวะของนิโรธเปนสําคัญ แตมี 
ความหมายเล็งไปถึงกระบวนการเขาถึงนโิรธแฝงอยูดวย 
        ข.        แมวาปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร จะกนิความรวมถึงอริยสัจจขอ 4 คือ  
มรรค ดวย แตก็ยังไมใหผลในทางปฏิบัติชัดเจน เพราะปฏิจจสมุปบาทแสดงแตตวั 
กระบวนการลวนๆ ตามท่ีเปนไปโดยธรรมชาติเทานั้น มิไดระบุลงไปใหชัดเจนวา ส่ิงท่ี 
จะตองทํามีรายละเอียดอะไรบาง จะตองทําอยางไร กระบวนการอยางนั้นจึงจะเกิดข้ึน 
มีลําดับข้ันการปฏิบัติอยางไร โดยเฉพาะกลวิธีตางๆ ในการกระทํา คือ ไมไดจัดวาง 
ระบบวิธีการไวโดยเฉพาะเพือ่การปฏิบัติอยางไดผล เหมือนแพทยรูวิธีแกไขโรค แต 
ไมไดส่ังยาและวิธีปฏิบัติในการรักษาไวให สวนในอริยสัจ มีหลักขอท่ี 4 คือ มรรค ซ่ึง 
กําหนดข้ึนไวเพื่อวัตถุประสงคนี้โดยเฉพาะ ใหเปนสัจจะขอหนึ่งตางหาก ในฐานะขอ 



ปฏิบัติท่ีพิสูจนแลว ยืนยันไดวา นําไปสูจดุหมายไดแนนอน 
        อริยสัจขอท่ี 4 คือ มรรค นี้ แสดงหลักความประพฤติปฏิบัติไวอยางละเอียด 
กวางขวางพิสดารถือวาเปนคําสอนในภาคปฏิบัติ หรือระบบจริยธรรมท้ังหมดของ 
พระพุทธศาสนา เรียก มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง หรือขอปฏิบัติท่ีเปนกลางๆ  
เม่ือเทียบหลักอริยสัจ กับปฏิจจสมุปบาท ถือวาปฏิจจสมุปบาท เปนมัชเฌนธรรมเทศนา  
คือหลักธรรมท่ีแสดงเปนกลางๆ หรือหลักธรรมสาย  
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กลาง สวนมรรคอันเปนอริยสัจขอท่ี 4 เปน มัชฌิมาปฏิปทา คือขอปฏิบัติหรือทางสายกลาง 
มีเนื้อหาท่ีเปนลักษณะพิเศษตางออกไป จึงควรแยกไวเปนอีกเร่ืองหนึ่งตางหากโดยเฉพาะ 
        รวมความวา ธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสรู พระองคไดตรัสแสดงไวท่ีเปนหลักใหญ 
มี 2 นัย คือปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน กบัอริยสัจ 4 ท้ังสองนัยวาโดยสาระแลว เปน 
อันเดียวกนั แตพิจารณาตางแงกัน คือ 
        1.        ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน ตรัสในคราวปรารภท่ีจะทรงเร่ิมประกาศธรรม 
วา ส่ิงท่ีตรัสรูลึกซ้ึงยากยิ่งนกัท่ีสัตวท้ังหลายจะเขาใจ การตรัสในแงนีห้มายความวา  
ปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเปนสวนเนื้อหาสาระของการตรัสรู  หรือพูดใหสัมพนัธกับ 
นัยท่ีสองวาเปนสวนแกนแทของอริยสัจ เปนตัวแทๆ ลวนๆ ของธรรมซ่ึงเขาใจไดยาก 
อยางยิ่ง 
        2.        อริยสัจ 4 ตรัสในคราวทรงเลาลําดับแหงการปฏิบัติจนตรัสรูของพระองคเอง  
และในคราวทรงแสดงธรรมส่ังสอนผูอ่ืน เร่ิมแตในปฐมเทศนา การตรัสในแงนีห้มาย 
ความวา อริยสัจ 4 คือธรรมท่ีไดตรัสรูท้ังหมด ซ่ึงปรากฏในรูปลักษณะท่ีจัดเขาลําดับ 
เปนกระบวนการข้ันตอน โดยคํานึงถึงความสามารถท่ีจะเขาใจและการใชประโยชน 
ของมนุษย เพือ่มุงใหสอนเขาใจงายและปฏิบัติไดผล 
        พูดอีกอยางหนึ่ง ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน เปนแตตัวธรรมลวนๆ ตาม 
ธรรมชาติ สวนอริยสัจ 4 เปนหลักธรรมในรูปท่ีมนุษยจะเขาไปเกี่ยวของ และพูดไดวา 
อริยสัจ 4 คือธรรมท้ังหมดมีจุดซ่ึงเปนแกนแทเขาใจยากท่ีสุดอยูท่ีปฏิจจสมุปบาทและ 
นิพพานเทานัน้ ถาเขาใจปฏิจจสมุปบาท และนิพพานแลวก็เปนอันเขาใจพุทธธรรม 
ท้ังหมดกจิในอริยสัจ 
        ส่ิงสําคัญยิ่งอยางหน่ึงเกีย่วกับอริยสัจ คือการรูและทําหนาท่ีตออริยสัจแตละขอ 
ใหถูกตอง ในการแสดงอริยสัจก็ดี ในการปฏิบัติธรรมตามหลักอริยสัจก็ดี จะตองให 
อริยสัจแตละขอสัมพันธตรงกันกับหนาท่ีหรือกิจตออริยสัจขอนั้น จึงจะช่ือวาเปนการ 
แสดงอริยสัจและเปนการปฏิบัติธรรมโดยชอบ มิฉะนั้น จะทําใหเกิดความผิดพลาด 
ท้ังในความเขาใจแลการประพฤติปฏิบัติ แมแตความเขาใจผิดบางอยางเก่ียวกับ 
พระพุทธศาสนา เชน เห็นวาพระพุทธศาสนาสอนใหมองโลกในแงราย เปนตน ก็เกิด 
จากการไมเขาใจเรื่องกิจในอริยสัจนี้ดวย 
        กิจในอริยสัจ คือหนาท่ีอันจะพึงทําตออริยสัจ 4 แตละอยาง หรือหนาท่ีตอ 
อริยสัจขอนั้นๆ มี 4 อยาง [๑ตามบาลีวา] 
        1.        ทุกฺข อริยสจฺจ ปริฺเญยฺย ทุกขอริยสัจ ควรกําหนดรู 



        2.        ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจ ปหาตพพฺ ทุกขสมุทัยอริยสัจ ควรละ 
        3.        ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจ สจฺฉิกาตพฺพ ทุกขนิโรธอริยสัจ ควรทําใหแจง 
{๑มาโนธัมมจกักัปปวตัตนสูตร ซ่ึงไดแสดงท่ีมาไวแลว}  
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        4.        ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสจิจ ภาวเตพพฺ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  
ควรเจริญ 
        จับมาเรียงใหดูงาย ดังนี ้
        1.        ปริญญา การกําหนดรู เปนกิจในทุกข หมายถึงการศึกษาใหรูจักใหเขาใจ 
สภาวะท่ีเปนทุกขตามท่ีมันเปนของมันจริงๆ พูดงายๆ วา การทําความเขาใจปญหา 
และกําหนดขอบเขตของปญหาใหชัดเจน จัดเปนข้ันเร่ิมตนท่ีจะชวยใหการดําเนินการ 
ข้ันตอๆ ไปเปนไปไดและตรงปญหา 
        2.        ปหานะ การละ เปนกิจในสมุทัย หมายถึงการกําจัดเหตุแหงทุกข ทําส่ิงท่ีเปน 
สาเหตุแหงทุกขใหหมดส้ินไป พูดงายๆ วา การแกไขกําจดัตนตอของปญหา 
        3.        สัจฉิกิริยา การทําใหแจง เปนกจิในนิโรธ หมายถึงการประจักษแจงหรือ 
บรรลุถึงภาวะดับทุกข พูดงายๆ วา การเขาถึงภาวะท่ีแกไขปญหาไดเสร็จส้ิน ภาวะหมด 
ปญหา หรือภาวะปราศจากปญหาบรรลุจุดหมายท่ีตองการ 
        4.        ภาวนา การเจริญ เปนกิจในมรรค แปลตามตัวอักษรวา การทําใหไมีใหเปน 
ข้ึน คือทําใหเกิดข้ึนและเจริญเพิ่มพูนข้ึน หมายถึงการฝกอบรมตามขอปฏิบัติของมรรค  
การลงมือปฏิบัติตามมรรควิธีท่ีจะกําจดัเหตุแหงทุกข พูดงายๆ วาการกระทําตามวิธี 
การท่ีจะนําไปสูจุดหมาย หรือการกําหนดวางรายละเอียดวิธีปฏิบัติแลวลงมือแกไข 
ปญหา 
        กิจท้ัง 4 นี้ เปนขอท่ีจะตองปฏิบัติใหถูกตองและเสร็จส้ินในอริยสัจ 4 แตละ 
อยางใหตรงขอกัน ในการปฏิบัติจริงนั้น การจะทําหนาท่ีไดถูกตอง ตองอาศัยความรู 
หรือญาณ การรูกิจในอริยสัจเรียกวา กิจญาณ (บาลี = กิจจฺญาณ) เม่ือเอาญาณมา 
เช่ือมโยงอริยสัจแตละขอเขากับกิจของมันก็จะเหน็เหน็ลําดับข้ันตอนของการปฏิบัติ ซ่ึง 
สามารถนํามาใชเปนวิธีการสําหรับแกปญหาไดทุกระดับ ดังนี ้
        1.        [๑ทุกข] หมายถึงรูสภาวะท่ีเปนทุกข ซ่ึงจะตองกําหนดรูตามสภาพท่ีแทจริง 
ของมัน (คือไมใชรูตามท่ีเราอยากใหมันเปนหรือตามท่ีเราเกลียดชังมัน เปนตน) ถา 
จัดเปนข้ัน ไดแกข้ันแถลง หรือสํารวจปญหาท่ีจะตองทําความเขาใจและรูขอบเขต 
        2.        สมุทัย หมายถึง รูส่ิงท่ีเปนสาเหตุแหงทุกข ซ่ึงจะตองกําจดัเสีย ถาจัดเปนข้ัน  
ไดแก ข้ันสืบคน วิเคราะห และวินิจฉัยมูลเหตุของปญหา ซ่ึงจะตองแกไขกําจัดใหหมด 
ส้ินไป 
        3.        นิโรธ หมายถึง รูภาวะดับทุกข ซ่ึงจะตองกระทําใหประจักษแจง ถาจัดเปน 
ข้ัน ไดแก ข้ันเล็งรูภาวะหมดปญหาท่ีเอาเปนจุดหมาย ใหเห็นวาการแกไขปญหาเปนส่ิง 



เปนไปไดและจุดหมายน้ัน ควรเขาถึง ซ่ึงจะตองทําใหสําเร็จ พรอมท้ังรูวา การเขาถึง 
จุดหมายน้ัน จะสําเร็จหรือเปนไปไดอยางไร 
        4.        มรรค หมายถึง รูมรรคาคือขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ซ่ึงจะตองฝกฝน 
ปฏิบัติ ถาจัดเปนข้ันไดแก ข้ันกําหนดวางหรือรับทราบวิธีการ ข้ันตอน และ 
รายละเอียดท้ังหลายในการแกไขกําจดัสาเหตุของปญหานั้น ซ่ึงจะตองลงมือปฏิบัติหรือ 
ดําเนินการตอไป 
{๑ท้ังส่ีขอเขียนเต็มวา กิจญาณในทุกข กิจญาณในสมุทัย กิจญาณในนิโรธ กิจญาณใน 
มรรค ในท่ีนี้เขียนไวแตหัวขอของอริยสัจ เพื่อใหดูงาย}  
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        พูดไดงาย คือ รูวา ทุกขหรือปญหาของเราคืออะไร, ทุกขนั้นเกิดจากอะไร, เรา 
ตองการหรือพงึตองการอะไร และจะเปนไปไดอยางไร, เราจะตองทําอะไรบาง 
        กิจญาณนี้เปนอยางหน่ึงในบรรดาญาณ 3 ท่ีเกี่ยวกับอริยสัจ 4 ซ่ึงทานใชเปน 
หลักเกณฑสําหรับวัดความตรัสรู กลาวคือ เม่ือใดรูอริยสัจ 4 แตละอยางดวยญาณครบ 
ท้ังสาม (รวมท้ัหงมดเปน 12 รายการ) แลว เม่ือนั้น จึงจะช่ือวารูอริยสัจหรือเปน 
ผูตรัสรูแลว 
        ญาณ 3 นัน้เรียกช่ือเต็มวา ญาณทัสสนะ อันมีปริวัฏฏ 3 หรือปริวัฏ 3 แหงญาณ 
ทัศนะ หมายถึง การหยั่งรูหยัง่เห็นครบ 3 รอบ [๑กลาวคือ] 
        1.        สัจญาณ หยั่งรูสัจจะ คือความหยั่งรูอริยสัจ 4 แตละอยางตามท่ีเปนๆ วา นี ้
ทุกข นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หรือวา ทุกขคืออยางนี้ๆ  
เหตุแหงทุกขคืออยางนี้ๆ ภาวะดับทุกขคืออยางนี้ๆ ทางแกไขดับทุกขคืออยางนี้ๆ 
        2.        กิจญาณ หยั่งรูกจิ คือความหยัง่รูหนาท่ีท่ีจะตองทําตออริยสัจ 4 แตละอยาง 
วา ทุกขควรกําหนดรู สมุทัยควรละเสีย เปนตน ดังไดอธิบายแลว 
        3.        กตญาณ หยั่งรูการอันทําแลว คือความหยั่งรูวากิจอันจะตองทําในอริยสัจ 4   
แตละอยางนั้นไดทําเสร็จแลว คือรูวา ทุกขควรกําหนดรู ก็ไดกําหนดรูแลว สมุทัย 
ควรละ ก็ไดละแลวนิโรธควรทําใหแจง ก็ไดประจักษแจงแลว มรรคควรปฏิบัติ ก็ได 
ปฏิบัติแลว 
        ปริวัฏ หรือวนรอบ 3 รอบนี้ เปนไปในอริยสัจ 4 ครบทุกขอ จึงรวมเปน  
12 ญาณทัศนะ เรียกเปนคําศัพทวา มีอาการ 12 คือ 12 รายการนั่นเอง พระพุทธเจา 
ทรงมีญาณทัศนะตามเปนจริงในอริยสัจ 4 ครบปริวัฏ 3 มีอาการ 12 อยาง คือ ได 
ความรูแจงครบ 12 รายการแลว จึงปฏิญาณพระองคไดวา ทรงบรรลุอนุตรสัมมา 
สัมโพธิญาณแลว 
        หลักญาณทัศนะมีอาการ 12 หรือ ความรูครบ 12 รายการนี้ ใชเปนเกณฑตรวจ 
สอบความสําเร็จในการปฏิบัติการแกปญหาไดทุกอยาง 
        เขียนออกมาเปนความรูดังตอไปนี ้
        1.        ทุกขคือดังนี้        ทุกขนี้ควรกําหนดรู        ทุกขนี้ไดกําหนดรูแลว 
        2.        สมุทัยคือดังนี้         สมุทัยนี้ควรละเสีย        สมุทัยนี้ไดละแลว 
        3.        นิดรธคือดังนี้        นิโรธนี้ควรทําใหแจง        นิโรธนี้ไดประจักษแจงแลว 
        4.        มรรคคือดังนี้        มรรคนี้ควรปฏิบัติ        มรรคนี้ไดปฏิบัติแลว 
        เขียนใหดูงาย ดังนี ้



{๑ญาณ 3 นี้ มาในธัมมจักกปัปวัตตนสูตร ซ่ึงอางท่ีมาไวแลว (เขียนเตม็เลียนบาลี 
เปน สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ)} 
904  
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ปหาตัพพธรรม (ธรรมท่ีควรละ) 
        3.        นิโรธ คูกับกิจคือ สัจฉิกิริยา หมายความวา เปนส่ิงท่ีควรทําใหแจงหรือควร 
บรรลุ ดังนั้น นิพพาน และธรรมจําพวกท่ีเปนจุดหมายหรือเปนท่ีแกปญหา จึงเรียก 
รวมวา สัจฉิกาตัพพธรรม (ธรรมท่ีควรทําใหแจง) 
        4.        มรรค คูกับกิจคือ ภาวนา หมายความวา เปนส่ิงท่ีควรเจริญคือดําเนินการ  
ดังนั้น มรรคามีองค 8 และธรรมท้ังหลายท่ีเปนพวกขอปฏิบัติเปนวิธีการเพื่อเขาถึงจุด 
หมาย จึงรวมเรียกวา ภาเวตพัพธรรม (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
        ธรรมท้ังหมด หรือส่ิงท้ังหลายท้ังปวงมรรดามี ยอมจัดรวมเขาในประเภทใด 
ประเภทหนึ่งแหงธรรม 4 จําพวกนี้ ไมมีเหลือ 
        ในมรรคาแหงความดับทุกข หรือปฏิบัติการแกปญหาทั้งหลาย ตัง้แตหยาบจน 
ถึงละเอียด ตั้งแตภายนอกจนถึงลึกซ้ึงในภายใน ผูศึกษาท่ีสนใจอาจคอยกําหนดจับ 
ธรรมท่ีตนเกี่ยวของจัดเขาในธรรม 4 ประเภทนี้ไดเสมอ เชนในการปฏิบัติข้ันถึงแกน  
เอาแตสาระ พระพุทธเจาเคยทรงแสดงธรรม 4 ประเภท [๑ไวดังนี้] 
        1.        (ทุกข) :        ปริญเญยยธรรม        ไดแก อุปาทานขันธ 5 
        2.        (สมุทัย) :        ปหาตัพพธรรม        ไดแก อวชิชา และภวตัณหา 
        3.        (นโิรธ) :        สัจฉิกาตัพพธรรม        ไดแก อวิชชา และวิมุตติ 
        4.        (มรรค) :         ภาเวตัพพธรรม        ไดแก สมถะ และวิปสสนา 
แนวอธิบายอริยสัจโดยสังเขป 
         ัคัมภีรวิสุทธิมัคค สัมโมหวิโนทนี [๒และสัทธัมมปกาสินี] ไดช้ีแจงเหตุผลไว 
อยางนาฟงวา เหตุใดพระพุทธเจาจึงทรงแสดงอริยสัจ 4  ไวโดยเรียงลําดบัขออยางท่ี 
เรียนรูกันอยูนี ้ขอความท่ีทานกลาวไวแมจะส้ัน แตมีสาระหนักแนน จึงขอนํามาเปนเคา 
ความสําหรับกลาวถึงอริยสัจ 4 โดยสังเขปตอไปนี ้
        1.        ทุกข คือปญหาตางๆ ของมนุษย เปนเร่ืองบีบค้ันชีวิตจิตใจ มีอยูท่ัวไปแก 
สัตวในมนษุยทุกคนเกดิข้ึนแกใครเม่ือใด ก็เปนจดุสนใจ เปนของเดนชัดแกผูนัน้เม่ือ 
นั้น แตวาท่ีจริงมองกวางๆ ชีวิตมีปญหา และเปนปญหากนัอยูเร่ือยๆ เปนธรรมดา  
ดังนั้น ทุกขจึงเปนจุดสนใจปรากฏเดนชัอยูในชีวิตของทุกๆ คน เรียกไดวาเปนของชัด 
รูงายเห็นงาย จี้ความสนใจ เหมาะท่ีจะยกข้ึนเปนขอปรารภ คือเปนจดุเร่ิมตน ในการ 
แสดงธรรม ยิ่งกวานัน้ ทุกขเปนของนาเกลียดนากลัว และนาตกใจสําหรับคนจํานวน 
มาก คอยหลีกเล่ียง ไมอยากไดยิน แมแตคนท่ีกําลังเพลิดเพลินลุมหลงมัวเมา ไม 
ตระหนกัรูวาตนเองกําลังมีปญหา 



{๑ม.อุ.14/831/526; องฺ.จตุกกฺ.21/254/333 (เคยอาง); ในบาลีนั้น ทานเรียง 
ภาเวตัพพธรรม คือสมถะและวิปสสนาไวกอนสัจฉิกาตัพพธรรมคือ วิชชา และวิมุติ  
แตในท่ีนี้จัดเรียงสับตรงขามเพื่อใหเขาลําดบัของอริยสัจ 4} 
{๒วิสุทธิ.3/81; วิภงฺค.อ.112; ปฏิส.อ.63,239 (ขอความอยางเดยีวกันท้ังสามคัมภีร  
เปนการคัดลอกกันไปเทานัน้เอง}  
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และกําลังกอปญหา เม่ือมีผูมาช้ีปญหา ก็จะกระทบใหสะดุงสะเทือนและมีความไหว 
หวั่น สําหรับคนท่ีอยูในภาวะเชนนั้น พระพุทธเจาทรงสอนปรารภเร่ืองทุกขเพื่อกระตุน 
เตือนใหเขาฉุกใจไดคิด เปนทางท่ีจะเร่ิมตนพิจารณาแกปญหาดับความทุกขกันตอไป 
        เม่ือแสดงอริยสัจโดยต้ังตนท่ีทุกข ก็เปนการสอนท่ีเร่ิมจากปญหา เร่ิมจากส่ิงท่ี 
เห็นงายเขาใจงาย เร่ิมจากเร่ืองท่ีนาสนใจ และโดยเฉพาะเปนการสอนเร่ืองท่ีเกี่ยวของ 
กับคน ไมใชเร่ืองเล่ือนลอย ไมใชเร่ืองคิดเพอฝน หรือสักวาพดูตีฝปากกันไป เม่ือพดู 
กับใครก็เปนเร่ืองเกี่ยวของกบัคนนั้น เม่ือพูดเปนกลางๆ ท่ีเกี่ยวของกับทุกคน 
        พระพุทธเจาทรงสอนเร่ืองทุกข มิใชเพื่อใหเปนทุกข แตเพื่อเปนจดุเร่ิมตนท่ีจะ 
ดับทุกข เพราะทรงรูวาทุกขหรือปญหานัน้เปนส่ิงท่ีแกไขไดดับได มิใชเปนของเท่ียงแท 
แนนอนจะตองคงอยูตลอดไปชีวิตนีย้ังคับของ ก็เพราะมีทุกขมีปญหาคอยรบกวนอยู  
ถาดับทุกขแกปญหาแลว หรือไดสรางความสามารถในการดับทุกขแกปญหาไวพรอม 
แลว ชีวิตท่ีจะปลอดโปรงโลงเบา พบสุขแทจริง แตการดบัทุกขหรือแกไขปญหานั้น  
มิใชทําไดดวยการหลบเล่ียงปญหาหรือปดตาไมมองทุกข ตรงขามตองใชวิธีรับรูสูหนา 
เขาเผชิญดูมัน การรับรูสูหนามิใชความหมายวาจะเขาไปแบกทุกขไวหรือจะใหตนเปน 
ทุกข แตเพื่อรูเทาทัน จะไดแกไขกําจดัมันได การรูเทาทันนี้คือการทําหนาท่ีตอทุกขให 
ถูกตอง ไดแกทําปริญญา คือกําหนดรู ทําความเขาใจสภาวะของทุกขหรือปญหานั้น ให 
รูวาทุกขหรือปญหาของเรานั้นคืออะไรกนัแนอยูท่ีไหน (บางทีคนชอบหลบเล่ียงทุกขหน ี
ปญหา) และท้ังท่ีรูวาปญหา แตจะจับใหชัดก็ไมรูวาปญหาของตนนั้นคืออะไร ไดแก 
เห็นคลุมๆ เครือๆ หรือพราสับสน) มีขอบเขตแคใด เม่ือกาํหนดจบัทุกขไดอยางนี้  
เหมือนแพทยตรวจอาการจนรูโรครูจุดท่ีเปนโรคแลว กเ็ปนอันเสร็จหนาท่ีตอทุกข  
เราไมมีหนาท่ีกําจัดทุกขหรือละเวน เพราะทุกขจะละท่ีตัวมันเองไมได ตองละท่ีเหตุของ 
มัน ถาจะละทุกขท่ีตัวทุกข กเ็หมือนรักษาโรคท่ีอาการเชนใหยาระงับอาการไว แกไข 
โรคไมไดจริง พึงดําเนนิการคนหาสาเหตุตอไป 
        แพทยเรียนรูเกี่ยวกับโรค และตองเรียนรูเร่ืองรางกายอันเปนท่ีตั้งแหงโรคดวย  
ฉันใด ผูจะดับทุกข เม่ือเรียนรูทุกข ก็ตองเรียนรูเกีย่วกับชีวิตอันเปนท่ีตัง้แหงทุกข รวม 
ถึงสภาวะแหงสังขารโลกท่ีเกี่ยวของดวย ฉันนั้น 
        สาระสําคัญของอริยสัจขอท่ี 1 คือ ยอมรับความจริงเกี่ยวกับทุกขตามท่ีมันเปน 
อยู แลวมองดรููจักชีวิตและโลกตามที่มันเปนจริง 
        2.        สมุทัย คือเหตุแหงทุกข หรือสาเหตุของปญหา : การดับทุกขนั้น ทําไดดวย 
การกําจัดสาเหตุของมัน ดังนัน้ เม่ือกําหนดจับไดแลววาทุกขหรือปญหาของตนคืออะไร  



เปนอยางไร อยูท่ีไหนแลว กสื็บสาวหาสาเหตุตอไป เพอจะไดทํากิจแหงปหานะ คือละ 
หรือกําจัดเสีย อยางไรก็ตาม แมเม่ือคนหาสาเหตุ คนก็มักเล่ียงหนีความจริง ชอบมอง 
ออกไปขางนอก หรือมองใหไกลตัวจากท่ีเปนอยูในปจจบัุน จนมักมองหาตัวการขาง 
นอกท่ีจะซัดทอดโทษให หรือถาจะเกีย่วกบัตนเอง ก็ใหเปนเร่ืองหางไกลออกไป จนรูสึก 
วาพนจากความรับผิดชอบของตน ส่ิงท่ีมักถูกซัดทอดใหเปนสาเหตุนั้น ปรากฏออกมา 
เปนลัทธิ  
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[๑ท่ีผิดพลาด 3 ประเภทคือ] 
        1)        ปุพเพกตวาท ลัทธิกรรมเกา ถือวาสุขทุกขท้ังปวงท่ีประสบในบัดนี้ เปน 
เพราะกรรมท่ีทําไวในปางกอน 
        2)        อิศวรนิรมิตวาท ลัทธิพระเปนเจาถือวาสุขทุกขท้ังปวงท่ีประสบในบัดน้ี  
เปนเพราะการบันดาลของเทพผูเปนใหญ 
        3)        อเหตุวาท ลัทธิคอยโชค ถือวาสุขทุกขท้ังปวงท่ีประสบในบัดนี้ เปนไป 
เอง แลวแตโชคชะตาท่ีเล่ือนลอย ไมมีเหตุ ไมมีปจจยั 
        ทางธรรมปฏิเสธลัทธิเหลานี้ เพราะขัดตอกฎธรรมดาแหงเหตุปจจัย แลวทานให 
มองหาสาเหตุของทุกขตามกฎธรรมดาท่ีวานั้น โดยมองเหตุปจจยัเร่ิมต้ังแตภายในท่ีตวั 
คน และท่ีในตนเอง ไดแกกรรม คือการกระทํา การพูด การคิด ท่ีดีหรือช่ัว ซ่ึงได 
ประกอบแลวและกําลังประกอบอยู และท่ีไดส่ังสมไวเปนลักษณะนิสัย ตลอดจนการตั้ง 
จิตวางใจตอส่ิงท้ังหลาย และการมีความสัมพันธอยางถูกตองหรือผิดพลาดกับเหตุ 
ปจจัยในสภาพแวดลอมท้ังหลาย 
        ในข้ันพืน้ฐาน ทานกลาวลึกลงไปวา ตัณหา ความทะยานอยาก ท่ีทําใหวางใจ  
ปฏิบัติตนแสดงออก สัมพันธ และการกระทําตอชีวิตและโลกอยางไมถูกตอง อยางไม 
เปนไปดวยความรูตามเปนจริงแตเปนไปดวยความยนิดียนิรายชอบชังเปนตน ตลอด 
จนกิเลสปกปองตัวตนท้ังหลายเชน ความกลัว ความริษยา ความหวาดระแวง ฯลฯ ท่ี 
สืบเนื่องมาจากตัณหานั่นแหละ คือท่ีมาแหงปญหาความทุกขของมนุษย ตณัหามี  
3 อยางคือ กามตัณหา อยากกาม ไดแกอยากไดอยากเอาอยากเสพเสวยอยางหนึ่ง  
ภวตัณหาอยากภพ ไดแกอยากเปนอยากคงอยูตลอดไป อยากมีชีวิตนิรันดรอยางหนึ่ง  
วิภวตัณหา อยากส้ินภพ ไดแก ปรารถนาภาวะส้ินสูญอยางหนึ่ง และลึกลงไปกวานัน้  
ทานแสดงกระบวนการแหงปฏิจจสมุปบาทอันมี อวิชชา เปนมูลของตัณหา วาเปนท่ีไหล 
เนืองมาแหงปญหาความทุกขนั้น 
        เม่ือใด กาํจัดอวิชชาตัณหาท่ีเปนตนตอของปญหา และซ่ึงเปนสาเหตุของความ 
ทุกขไดแลว มนุษยไมตอกอยูภายใตอิทธิพลของกิเลสปกปองตัวตนท้ังหลาย เม่ือนัน้  
เขาก็จะสามารถปฏิบัติตอชีวิตและสัมพันธกับโลกท้ังสวนมนุษย สัตวอ่ืน และธรรม 
ชาติ ดวยปญญาท่ีเขาใจสภาวะและรูเหตุปจจัยของส่ิงท้ังหลายตามเปนจริง ซ่ึงทําให 
แกปญหาไดจริงอยางเต็มความสามารถและสติปญญาของมนุษย แมความทุกขจะ 
{๑เชน องฺ. ิติก.20/501/222; อภิ.วิ.35/940/496; ม.อุ.4/2-11/1-13  
(เคยอางแลวในบทาดวยเร่ืองกรรม); ขุ.ชา.28/52-65/23-30; 771/260-5;  



ชา.อ.8/67-73; อิศวรนิรมิตวาท เรียกอีกอยางวา อิศวรกรณวาท หรือ  
อิสสรนิมมานวาท หรือ อิสสรกุตติวาท; โดยเฉพาะ ปุพเพกตวาท พึงระวังแยกจาก 
หลักกรรมของพุทธศาสนาใหดีขอย้ําวา เร่ืองนี้นาศึกษามาก ดูเหมือนชาวพุทธจํานวน 
มากจะพยายามหลบเล่ียงไมยอมมองดูหลักพุทธศาสนา ขอน้ี การท่ีทานย้ําไวในคัมภรี 
ตั้งหลายแหงนาจะเปนขอสําคัญ ซ่ึงหากศึกษากันใหดี อาจชวยใหความกระจางเกี่ยวกบั 
หลักกรรมในพุทธศาสนาไดอีกมาก ไมนาจะมัวเล่ียงหลบกันไปมา; วิภงฺค.อ.652-3  
วาวาทะท่ี 1 เปนลัทธินิครนถ ท่ี 2 เปน ลัทธิพราหมณท่ี 3 เปน ลัทธิอาชีวก อนึ่งใน  
ขุ.ชา.28/61-64/25-26 จัดอุจเฉทวาทเขาชุดมิจฉาวาทะเหลานี้รวมเปน 4 วาทะ.}  
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มีเหลืออยู ก็เปนเพียงทุกขตามสภาวะธรรมดา และก็ไมมีอิทธิพลครอบงําจิตใจของ 
เขาได ในเม่ือไมมีอิทธิพลของตัณหาครอบงําอยูภายใน ภารกิจของเขาจะมีเหลืออยู 
เพียงการคอยใชปญญาศึกษาพิจารณาสถานการณและเร่ืองราวท้ังหลายท่ีเกีย่วของให 
รูเขาใจสภาวะและเหตุปจจยัตามเปนจริง แลวจัดการดวยปญญาน้ัน ใหเปนไปเพื่อ 
ประโยชนสุข แตตราบใด กิเลสท่ีบิดเบือน ครอบงํา และท่ีทําใหเอนเอียงท้ังหลาย ยัง 
บีบค้ันบังคับมนุษยใหเปนทาสของมันได ตราบน้ัน มนุษยจะไมสามารถแกปญหาขจดั 
ทุกขไดจริง ไมวาจะเปนปญหาภายนอก หรือทุกขภายใน โดยมากเม่ือจะแกปญหา เขา 
มักจะกลับทําปญหาใหขยายตัวออกไปมากข้ึน ในรูปเดมิบาง ในรูปของปญหาใหมๆ   
อ่ืนๆ บาง เม่ือถูกทุกขบีบค้ันในภายในแทนท่ีจะดับหรือสามารถลดทอนปริมาณแหง 
ทุกขใหเบาบางลงไดดวยปญญา ก็กลับถูกตัณหาบีบกดใหชดเชยออกไปดวยเติมทุกขท่ี 
ใหญกวาเขามา หรือระบายทุกขนั้นออกไปใหเปนโทษภัยแกคนอ่ืนและแกสังคม ความ 
ทุกขและปญหาของมนุษยไดเปนมาและเปนอยูอยางนี้ ตามอํานาจบงการของตัณหาท่ี 
มีอวิชชาคอยหนุนอยูอยางไมมีท่ีส้ินสุด 
        3.        นิโรธ คือ ความดับทุกข หรือภาวะหมดปญหา เม่ือไดกลาวถึงทุกขหรือ 
ปญหาพรอมท้ังสาเหตุ อันเปนเร่ืองรายไมนาพึงใจแลว พระพุทธเจากท็รงชโลมดวงใจ 
ของเวไนยชนใหเกดิความเบาใจและใหมีความหวังข้ึน ดวยการตรัสอริยสัจขอท่ี 3 คือ  
นิโรธ แสดงใหเห็นวา ทุกขท่ีบีบค้ันนั้นดบัไดปญหาท่ีกดดันนัน้แกไขได ทางออกท่ีนาพึง 
ใจมีอยู ท้ังนี้ เพราะสาเหตุแหงปญหาหรือความทุกขนั้นเปนส่ิงท่ีกําจัดหรือทําใหหมด 
ส้ินไปได ทุกขหรือปญหาต้ังอยูไดดวยอาศัยเหตุ เม่ือกําจัดเหตุแลว ทกขท่ีเปนผลก ็
พลอยดับส้ินไปดวย เม่ือทุกขดับไปปญหาหมดไป ก็มีภาวะหมดปญหา หรือภาวะไร 
ทุกขปรากฏขึ้นมาอยางเปนไปเอง โดยนยันี้นิโรธอริยสัจ จึงตามเขามาเปนลําดับท่ี 3  
ท้ังโดยความเปนไปตามธรรมดาของกระบวนธรรมเอง และท้ิงโดยความเหมาะสมแหง 
กลวิธีการสอนท่ีชวนสนใจ ชวยใหเขาใจและไดผลด ี
        เม่ือกําจัดตัณหา พรอมท้ังกิเลสวานเครือท่ีคอยกดข่ีบีบค้ันครอบงําและหลอน 
ลอจิตลงได จติก็ไมตองถูกทรมานดวยความเรารอน รานรน กระวนกระวาย ความ 
หวาดหวั่นพร่ันกลัว ความกระทบกระท่ังความหงอยเหงา และความเบ่ือหนาย ไมตอง 
หวังความสุขเพียงดวยการวิง่หนีหลบออกไปจากอาการเหลานี้บาง แกไขดวยหาอะไร 
มาเติมมากลบปดไวหรือมาทดแทนใหบาง หาท่ีระบายออกไปภายนอกบาง พอผานไป 
คราวหน่ึงๆ แตคราวนี้จิตหลุดพนเปนอิสระ เปนตัวของมันเอง ปลอดโปรงโลงเบา มี 
ความสุขท่ีไรใฝฝาดวย ไมตองสะดุดเพดานส่ิงกังวลคั่งคางใจ สงบ สดช่ืน เบิกบาน  



ผองใสไดตลอดทุกเวลาอยางเปนปกติของใจ บรรลุภาวะสมบูรณแหงชีวิตดานใน 
        สวนอีกดานหน่ึง เม่ือจติหลุดพนจากกิเลสท่ีบีบค้ันครอบงําหลอนลอและ 
เง่ือนปมท่ีติดของในภายในเปนอิสระ ผองใสแลว อวิชชาไมมีอิทธิพลหนุนนําชักใย 
ตอไปอีก ปญญาก็พลอยหลุดพนจากกิเลสท่ีบดบัง เคลือบคลุม บิดเบือน หรือยอมสี  
บริสุทธ์ิเปนอิสระไปดวย ทําใหสามารถคิดพิจารณาส่ิงท้ังหลายอยางถูกตองตรงตาม 
ความเปนจริง มองส่ิงท้ังหลายตามสภาวะและตามเหตุปจจัย เม่ือไมมี  
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อวิชชาตัณหาคอยชักใหไขวเขว ปญญาก็เปนเจาการในการชักนําพฤตกิรรม ทําใหวาง 
ใจ ปฏิบัติตนแสดงออก สัมพันธกับโลกและชีวิตดวยความรูเทาทันคติแหงธรรมดา  
นอกจากปญญาน้ันจะเปนรากฐานแหงความบริสุทธ์ิเปนอิสระของจิตในสวนชีวิตดาน 
ในแลว ในสวนชีวิตดานนอก ก็ชวยใหใชความรูความสามารถของตนไปในทางท่ีเปนไป 
เพื่อการแกปญหา เสริมสรางประโยชนสุขไดอยางแทจริง สติปญญา ความสามารถ 
ของเขาถูกใชใหเปนประโยชนไดเต็มท่ีของมันไมมีอะไรหนวงเหน่ียวบิดเบน เปนไป 
เพื่อความดีงามอยางเดยีว ซ่ึงทานเรียกวาเปนการดําเนนิชีวิตดวยปญญา หรือชีวิตท่ี 
ดําเนินไปดวยปญญา ยิ่งกวานั้น ในเม่ือจิตใจเปนอิสระ ปลอดโปรง เปนสุขอยูเปนปกติ 
เอง ไมหวงไมกังวลเกีย่วกับตัวตน ไมตองคอยแสวงหาส่ิงเสพเสวย และคอยปกปอง 
เสริมความม่ันคงยิ่งใหญของตัวตนท่ีแบกถือเอาไวแลว จติใจก็เปดกวางออก แผความ 
รูสึกอิสระออกไป พรอมท่ีจะรับรูสุขทุกขของเพื่อนสัตวโลก และคิดเกือ้กูลชวยเหลือ  
โดยนัยนี้ ปญญา จึงได กรุณา มาเปนแรงชักนําช้ีชองทางของพฤติกรรมตอไป ทําให 
ดําเนินชีวิตเพือ่ประโยชนสุขของผูอ่ืนไดเตม็ท่ี และในเม่ือไมยึดม่ันถือม่ันอะไรๆ ในแง 
ท่ีเปนกิเลส ในแงท่ีผูกพนัจะเอาจะไดเพื่อตัวตนแลว กจ็งึสามารถทําการตางๆ ท่ีดีงาม  
บําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนสุขแกผูอ่ืนไดอยางแนวแนและเด็ดเดีย่วจริงจัง สําหรับชีวิต 
ดานใน มีจิตใจเปนอิสระ เปนสุข ผองใส เบิกบานเปนความบริบูรณแหงประโยชนตน  
เรียกวา อัตตหติสมบัติ สวนชีวิตดานนอก ก็ดําเนนิไปเพือ่เกื้อกูลแกผูอ่ืน เรียกวา  
ปรหิตปฏิบัติ เขาคูกัน เปนอันครบลักษณะของผูท่ีไดประจักษแจงความหมายสูงสุด 
ของนิโรธ 
        อยางไรกต็าม ผูกําเนิดในมรรคาแหงอารยชน ไมจําเปนท่ีจะตองรอเพ่ือเสวย 
ภาวะท่ีดีงามเปนประโยชนเชนนี้ ตอเม่ือไดบรรลุนิพพานท่ีเปนความหมายสูงสุดของ 
นิโรธเทานั้น แมในระหวางดําเนินในมรรคาท่ีถูกตองอยูนั่นเอง ก็สามารถประสบผล 
แหงการปฏิบัติประจักษแกตนไดเร่ือยไป โดยควรแกการปฏิบัติ ดวยวานิโรธนั้นมีผอน 
ลงมารวมดวยกันถึง 5 ระดับ [๑คือ] 
        1)        วกิขัมภนนิโรธ ดับกิเลสดับทุกขดวยขมไว โดยทําจิตใจใหสงบ เยือกเยน็ 
ผอนคลายหายเครียดปราศจากความขุนมัวเศราหมอง หายเรารอนกระวนกระวาย  
ดวยวิธีการฝายสมาธิ เฉพาะอยางยิ่งหมายเอาสมาธิในระดับฌาน ซ่ึงกิเลสถูกทําให 
สงบไว ไดเสวยนิรามิสสุขตลอดเวลาท่ีอยูในฌานนั้น 
        2)        ตทังคนิโรธ ดับกิเลสดับทุกขดวยองคธรรมคูปรับหรือธรรมท่ีตรงขาม  
เฉพาะอยางยิ่งการรูจักคิดรูจกัพิจารณา มีปญญารูเทาทันความจริงท่ีเปนธรรมดาของ 



ส่ิงท้ังหลาย ซ่ึงเปนไปตามเหตุปจจยัและจะพึงแกไขท่ีเหตุปจัย ไมข้ึนตอความอยาก 
ความปรารถนาและความหมายม่ันยดึถือของมนุษย แลววางใจไดถูกตองและปฏิบัติตอ 
ส่ิงเหลานั้นดวยทาทีแหงความรู ความเขาใจ ความหวังดมีีน้ําใจงามและความเปนอิสระ 
 เม่ือปญญานี้เห็นแจมแจงชัดเจนตรงตามสภาวะ ก็เรียกวา วิปสสนาปญญา ทําใหกิเลส  
และความทกุขดับหายไปไดตลอดช่ัวเวลานั้น มีจิตใจสงบบริสุทธ์ิ เปนสุข ผองใส  
เบิกบานใจ กบัท้ังทําใหจิตประณีตและปญญางอกงามยิง่ข้ึน 
{๑ขุ.ปฏิ.31/65/39; 704/609}  
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        3)        สมุจเฉทนิโรธ ดับกิเลสดับทุกขดวยตัดขาด คือบรรลุโลกุตรมรรค  
ตั้งแตโสดาปตติมรรคข้ึนไป ดับกิเลสดับทุกขไดเสร็จส้ินเด็ดขาดตามระดับของมรรค 
นั้นๆ 
        4)        ปฏิปสสัทธินิโรธ ดับกิเลสดับทุกขดวยสงบระงับไป คือบรรลุโลกุตรผล  
เปนอริยบุคคลต้ังแตโสดาบันข้ึนไป กิเลสดับส้ินไปแลวมีความบริสุทธ์ิปลอดโปรงเปน 
อิสระตามระดับของอริยบุคคลข้ันนั้นๆ 
        5)        นสิสรณนิโรธ ดับกิเลสดวยสลัดออกได หมายถึงภาวะท่ีเปนอิสระ 
ปลอดโปรงอยางแทจริง และโดยสมบูรณ คือ ภาวะแหงนพิพาน 
        4.        มรรค คือ ทางดับทุกข หรือวิธีปฏิบัติเพื่อกําจดัสาเหตุแหงปญหา: เม่ือรูท้ัง 
ปญหา ท้ังสาเหตุแหงปญหา ท้ังจุดหมายท่ีเปนภาวะหมดส้ินปญหา รูทุกอยางครบถวน 
แลว ก็พรอมและเปนอันถึงเวลาท่ีจะตองลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะแงท่ีสัมพันธใกลชิด 
โดยตรง ก็คือ เม่ือรูจุดหมายที่จะตองไปใหถึง วาเปนไปไดและคืออะไรแลว การปฏิบัติ 
เพื่อบรรลุจุดหมายน้ัน จึงจะพลอยเปนไปไดดวย ถาไมรูวาจุดหมายคืออะไร จะไปไหน  
ก็ไมรูวาจะปฏิบัติหรือเดินทางไดอยางไร ดงันั้น วาโดยความสัมพันธระหวางขอธรรม 
ดวยกัน มรรคยอมสมควรเขาลําดับเปนขอสุดทาย อีกอยางหนึ่งวาโดยวิธีการสอน  
ตามธรรมดาน้ัน การปฏิบัติเปนกิจท่ีตองอาศัยเร่ียวแรงกาํลัง ถาผูปฏิบัติไมเห็นคุณคา 
หรือประโยชนของส่ิงท่ีเปนจุดหมาย กย็อมไมมีกําลังใจจะปฏิบัติ อาจเกิดความระยอ 
ทอถอย หรือถึงกับไมยอมปฏิบัติ แมหากปฏิบัติก็อาจทําอยางถูกบังคับ จําใจ ฝนใจ  
สักวาทํา ไมอาจดําเนนิไปดวยดี ในทางตรงขาม ถาเห็นคุณคาหรือประโยชนของส่ิงท่ี 
เปนจุดหมายแลว เขายอมยนิดีปฏิบัติ ยิ่งจุดหมายน้ันดีงาม เขาอยากไดมากเทาใด  
เขาก็จะมีกําลังใจปฏิบัติดวยความเขมแข็งมากเทานั้น เม่ือเขาประสงคจริงจังแลว แม 
วาการปฏิบัติจะยากลําบากเทาใดก็ตาม เขาก็จะพยายามตอสูทําใหสําเร็จ การท่ี 
พระพุทธเจาตรัสนิโรธไวกอนหนามรรค กเ็พราะเหตุผลขอนี้ดวย คือใหผูฟงมีความหวัง 
และเหน็คุณคาของนิโรธท่ีเปนจุดหมายน้ันกอน จนเกิดความสนใจกระตือรือรนท่ีจะ 
เรียนรูวิธีปฏิบัติและพรอมท่ีจะลงมือปฏิบัติตอไป เม่ือพระองคตรัสแสดงนิโรธใหเหน็วา 
เปนภาวะควรบรรลุถึงอยางแทจริงแลว ผูฟงก็ตั้งใจท่ีจะรับฟงมรรคดวยในมุงม่ันท่ีจะ 
เอาไปใชเปนขอปฏิบัติ และท้ังมีกําลังใจเขมแข็งพรอมท่ีจะลงมือปฏิบัติตามมรรค และ 
ยินดีท่ีจะเผชิญกับความยากลําบากในการปฏิบัติตามมรรคน้ันตอไป 
        เม่ือมองหาเหตแุหงทุกข มนุษยชอบมองออกไปหาท่ีซัดทอดในภายนอก หรือ 
มองใหไกลจากความรับผิดชอบของตนเทาท่ีจะเปนไปได ฉันใด เม่ือจะแกไขทุกข  



มนุษยก็ชอบมองออกไปขางนอก หาท่ีปกปองคุมครองใหตนพนภาระหรือชวยทําการ 
แกไขทุกขแทนให ฉันน้ัน วาโดยลักษณะ การกระทําท้ังสองนั้นก็คลายคลึงกันคือ เปน 
การหลบหนาความจริง ไมกลามองทุกข และเล่ียงหนกีารเผชิญความรับผิดชอบเหมือน 
คนหนีภัยดวยความขลาดกลัว หาท่ีพอปดตาซุกหนาไมใหเห็นภยันั้น นึกเอาเหมือนวา 
ไดพนภัย ท้ังท่ีท้ิงรางท้ิงตัวถูกปลอยท้ิงไวในภยนัตราย ทาทางเชนนี้ทําใหเกดินิสัยหวงั 
พึ่งปจจยัภายนอก เชน การออนวอนตอส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ การบนบานเซนสรวงสังเวย การ 
รอคอยการดลบันดาลของเทพเจา หรือ  
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นอนคอยโชคชะตา พระพุทธศาสนาสอนวาส่ิงท่ีพึ่งเชนนั้น หรือการปลอยตัวตาม 
โชคชะตาเชนน้ันไมเปนทางแหงความม่ันคงปลอดภัย ไมนําไปสูความพนทุกขแทจริง  
วิธีแกไขทุกขท่ีถูกตองคือ มีความม่ันใจในคุณพระรัตนตรัย ทําใจใหสงบและเขมแข็ง 
 แลวใชปญญา มองดูปญหาอยางมีใจเปนกลาง ใหเหน็ตามสภาวะของมัน และ 
พิจารณาแกไขปญหานั้นท่ีเหตุปจจยั พูดอยางหนึ่งวา รูจักดําเนินวิธีแกไขปญหาตาม 
หลักอริยสัจ 4 ประการ คือ กาํหนดทุกข สืบสาวหาสาเหตุแหงทุกข เล็งรูภาวะดับทุกขท่ี 
จะพึงบรรลุ แลวปฏิบัติตามวิธีแกไขท่ีตรงเหตุซ่ึงพอดีท่ีจะใหบรรลุจุดหมาย เรียกวา 
มรรคมีองค 8 การปฏิบัติเชนนี้จึงจะเปนทางพนทุกขท่ีแทจริง ดังพุทธพจนวา 
        "มนุษยมากมายแท ถูกภัยคุกคามเขาแลว พากนัยดึเอา ภูเขาบาง ปาบาง สวน 
และตนไมศักดิ์สิทธ์ิบาง เปนท่ีพึ่ง ส่ิงเหลานั้นไมเปนท่ีพึงอันเกษมไดเลย นั่นไมใช 
สรณะอันอุดม คนยึดเอาสรณะอยางนั้น จะพนไปจากสรรพทุกขหาไดไม 
        "สวนผูใดถึงพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆเปนสรณะ มองเห็นดวย 
ปญญาโดยถองแทซ่ึงทุกข เหตุใหทุกขเกดิข้ึน ความกาวลวงทุกข และอริยมรรคมี 
องค 8 อันใหถึงความสงบระงับทุกข นี่แหละคือสรณะอันเกษม นี้คือสรณะอันอุดม  
คนถึงสรณะอยางนี้แลว [๑ยอมปลอดพนจากทุกขท้ังปวง"] 
        พระพุทธเจา เปนท่ีระลึกใหม่ันใจวา มนุษยคือเราทุกคนนี้ มีสติปญญาความ 
สามารถท่ีอาจฝกปรือหรือพัฒนาใหบริบูรณได สามารถหย่ังรูสัจธรรม บรรลุความ 
หลุดพนเปนอิสระไรทุกข ลอยเหนือโลกธรรม และมีความดีสูงเลิศท่ีแมแตเทพเจา 
และพรหมก็เคารพบูชา ดังมีพระบรมศาสดาเปนองคนํา มนุษยท้ังหลายที่หวังพึ่ง 
เทพเจาและส่ิงศักดิ์สิทธ์ินั้น ถารูจักฝกอบรมตนใหดีแลว ก็ไมมีส่ิงใดที่เทวะและ 
ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเหลานั้นจะทําใหไดเหมือนดังท่ีกรรมดีและจิตปญญาของมนุษยเองจะ 
สามารถทํา 
        พระธรรม เปนท่ีระลึกใหม่ันใจวา ความจริงสัจธรรมเปนภาวะท่ีดํารงอยูโดย 
ธรรมดา ส่ิงท้ังปวงเปนไปตามเหตุปจจยั ถารูจักมองดูรูเขาใจส่ิงท้ังหลายตามสภาวะท่ี 
มันเปนจริง นาํความรูธรรมคือ ความจริงนั้นมาใชประโยชน ปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลายดวย 
ความรูเทาทันสภาวะและกระทําการท่ีดวยเหตุปจจยักจ็ะแกไขปญหาไดดีท่ีสุด เขาถึง 
ธรรมและมีชีวติท่ีดีท่ีสุด 
        พระสงฆ เปนท่ีระลึกใหม่ันใจวา สังคมดีงามมีธรรมเปนรากฐาน ประกอบดวย 
สมาชิกผูมีจิตใจไรหรือหางทุกข เปนอิสระเสรี แมมีพัฒนาการแหงจิตปญญาในระดับ 
แตกตางกนั แตก็อยูรวมกันดวยดี มีความสมเสมอกันโดยธรรม มนุษยทุกคนมีสวน 



รวมอยูรวมสรางสังคมเชนนี้ได ดวยการรูธรรมและปฏิบัติตามธรรม 
        ถาไมมีความม่ันใจในพระรัตนตรัย กต็องพึ่งปจจยัภายนอก เชน เซนสรวง 
ออนวอนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิบนบานเทพเจา เปนตนตอไป แตถาม่ันใจในพระรัตนตรัยแลว  
ก็เรียนรูหลักการแกไขทุกขตามหลักอริยสัจและปฏิบัติตามวิธีการของมรรคในพระพุทธ 
ศาสนา 
{๑ขุ.ธ.25/24/40 (เคยอาง); พระรัตนตรัยเปนหลักใหญสามเสาท่ีชาวพุทธพึงระลึก 
ตระหนกัอยูเสมอ คือ พุทธมนุษย (ช้ีถึงศักยภาพสูงสุด ท่ีมีอยุในมนุษยแตละบุคคล)  
ธรรม-ธรรมชาติ (ธรรมดาแหงเหตุปจจัย ท่ีรูแลวจะสุธรรมท่ีเหนือเหตปุจจัย) สงฆ- 
สังคม (สังคมอุดมคติแหงอริยชนผูดําเนนิอยูในข้ันตางๆ แหงการรูธรรมและกาวตาม 
วิถีแหงพุทธะ)}  
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        บุคคลท่ีมีศรัทธาแนวแน ม่ันใจในพระรัตนตรัยโดยสมบูรณ เสียงชักจูงภายนอก 
หรือแมแตความผันผวนปรวนแปรในชีวิตท่ีเรียกวาโลกธรรมหรือท่ีชาวบานเรียกกนัวา  
โชคเคราะหท้ังหลาย ไมอาจทําใหหวั่นไหวคลอนแคลนได จิตของเขาเปนเหมือนคนมี 
สุขภาพดี แข็งแรง [๑ชวยตัวเองไดตลอดเวลา] ไมตองหวงัพึ่งอํานาจดลบันดาลจาก 
ภายนอก หวังผลจากกรรมคือการกระทําดวยความเพยีรพยายามตามเหตุปจจยัเทานัน้  
ท้ังมีปญญาเจริญถึงข้ันรูเขาใจหลักการแกไขปญหาดับทุกขตามแนวทางแหงสัจธรรมท่ี 
เรียกวา อริยสัจ 4 ประการ อยางชัดเจน และดําเนนิวิธีแกไขปญหาดับทุกขนั้นตาม 
มรรคาท่ีเรียกวาอารยอัษฎางคิกมรรคอยางแนวแน บุคคลเชนนี้ ทานเรียกวาเปนผูเขา 
สูกระแสแหงทางดับทุกขไปสูความเปนอิสระเสรีท่ีแทจริง เร่ิมเขาสังกัดในสังคมแหง 
อารยชน เปนคนมีการศึกษา เรียกวา อริยบุคคลข้ันท่ีหนึ่ง มีช่ือเฉพาะวา โสดาบัน  
สวนคนท้ังหลายนอกจากนัน้ ผูยังวายวน หมุนเวยีนอยูใตกระแสครอบงําของโลกธรรม  
หวั่นไหวไปตามโชคเคราะห มีศรัทธาท่ียงังอนแงน ไมม่ันใจตนเองบนฐานแหง 
คุณพระรัตนตรัย จิตใจเหมือนคนท่ีมักเจ็บไขออดแอด ชวยตัวเองไมคอยได ตองคอย 
อาศัยผูอ่ืนอยูตลอดเวลาอยางเกงยามดีก็เขมแข็ง แตพอถูกมรสุมชีวิตอยางแรง ก ็
ทรงตัวอยูไมไหว ตองเลือกระหวางการทนทุกขทรมานแสนสาหัส หรือหันไปหากามสุข 
ท่ีแรงข้ึนมีส่ิงมึนเมาเสพติดเปนตน หรือยอมพึ่งพาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ขออํานาจดลบันดาล 
บาง หวังผลจากมงคลบาง จากโชคชะตาบาง พอกลบเกล่ือนชดเชยปลุกปลอบ  
[๑กันไป] ดวยไมรูทางออกท่ีถูกตอง ยังไมมองดูรูเขาใจส่ิงท้ังหลายดวยปญญาท่ีรูเทา 
ทันตามสภาวะและตามเหตุปจจัย ทําใหลอยพนกระแสโลกไมได แมดําเนินชีวิตกเ็อียง 
ไปขางใดขางหน่ึง ถาไมอยูขางมัวเมากามสุขเห็นแกจะเสพเสวยบํารุงบําเรอตน ก็เฉียด 
ไปขางเขมงวดบีบรัดตนเองดวยระบบหรือแบบแผนวิธีท่ีถือม่ันเอาไวโดยงมงาย ไม 
ดําเนินตรงไปในมัชฌิมาปฏิปทา คนเหลานี้มีช่ือเรียกวาเปนปุถุชน ถาเปนคนหางไกล 
อารยธรรม มืดบอดเสียทีเดยีว ไมรูจักดีช่ัว ดําเนินชีวิตโดยสักวาตัณหาพาไป ไมใช 
ความคิดไมใชปญญา พรอมท่ีจะเบยีดเบียนไมวาใครๆ เพื่อเห็นแกตน ก็เรียกวา  
อันธพาลปุถุชน แตถาเปนผูรูจักอารยธรรม ไดแววเสียงกูเรียกของอริยบุคคลแลว เร่ิม 
ดําเนินชีวิตดีงาม มีศีลธรรม ประกอบดวยกุศลกรรมบถ 10 ประการ หรืออยางนอย 
ดํารงอยูในสาระแหงศีล 5 ประการ ก็ไดช่ือวาเปนกัลยาณปุถุชน คือ ปุถุชนท่ีดีงาม หรือ 
เปน สุตวันตอริยสาวก คือผูสดับศาสนแหงอารยชน ตั้งตนท่ีจะเดิน 
{๑เร่ืองนี้ วาตามแนวปฏิบัตขิองชาวพุทธ ยอมรับความจริงวา เม่ือยังไมเปนโสดาบัน  
ยอมเปนการยากนักท่ีคนจะชวยตวัเองในทางจิตใจไดตลอดไปทุกเวลา ดังนั้น สําหรับ 



คนท่ียังหวังพึง่อํานาจส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ การดลบันดาล และโชคชะตา ทานจึงใชวิธีเบน 
ทิศทางเขามาสูธรรม ดวยการแปรวิธีแก แทนท่ีจะใหไปสะเดาะเคราะหบวงสรวงออน 
วอน กใ็หสะเดาะหอยางใหม โดยใหผูนั้นทําการเสียสละตนในทางท่ีเปนคุณประโยชน 
อยางใดอยางหน่ึง เชน ไปบริจาคบํารุงสาธารณกุศล ไปสละแรงงานทํา 
สาธารณประโยชนเปนตน แมแตหมอดูท่ีใจมาทางพุทธ ก็จะแนะนําใหแกไขโชคชะตา  
ดวยการไปทําบุญทําทาน รักษาศีลรักษาอุโบสถ เปนตน การท่ีใหทําเชนนั้นบางทีทาน 
สืบลึกลงไปถึงวา บัดนีเ้ทพใหเทวาท่ีเขาออนวอนหวังพึ่งนั้น โดยเฉพาะในประเทศไทย 
นี้ ลวนเปนผูท่ีไดรับถือพระพุทธศาสนากันท้ังหมดท้ังส้ินแลว (สวนมากก็เปนชาวพทุธ 
ตั้งแตคร้ังยังเปนมนุษย) ดังนัน้ เทพเหลานัน้จึงพอพระทัยท่ีจะเห็นคนทําส่ิงท่ีดีงาม  
เปนคุณประโยชน ยิ่งกวาจะไปทําอะไรท่ีเหลวไหลไรสาระ.}  
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เขามาใกลอริยมรรคา 
        ขอปฏิบัติเพื่อกําจดัแหงเหตุแหงทุกขหรือวิธีแกไขปญหานี้ เรียกช่ือวา มรรค  
เพราะเปนเหมือนหนทางที่นาํไปสูจุดหมาย ช่ือวา มีองค 8 เพราะเปนทางสายเดียว  
แตมีสวนประกอบ 8 อยางการเดินทางสูจดุหมายจะสําเร็จไดตองอาศัยองคประกอบ 
ท้ังแปดอยางนัน้ทําหนาท่ีคอยเสริมกันและประสานสอดคลองพอเหมาะพอดี ความพอ 
เหมาะพอดีและตรงสูเปาหมายน้ี อาศัยปญญาท่ีเห็นชอบหรือรูเขาใจถูกตองชวยสอง 
ชวยช้ีนาํให มรรคนั้นจึงมี สัมมาทิฏฐิ เปนองคประกอบขอแรก และเพราะเปนขอ 
ปฏิบัติพอเหมาะพอดีท่ีจะใหแลนตรงเขาสูเปาหมาย จึงเรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา  
แปลวา ทางสายกลาง ซ่ึงสังเกตงายๆ ดวยลักษณะท่ีไมเอียงเขาหาท่ีสุดท้ังสอง คือ  
มิใชเห็นแกจะแสวงหาส่ิงเสพเสวยมาบํารุงบําเรอปรนเปรอตน มัวเมาหมกมุนอยูใน 
กามสุข โดยไมคํานึงถึงใครอ่ืน และมิใชหนัเหไปสุดทางตรงขาม มุงหนาทําการบีบรัด 
เขมงวดเอากับตนเอง หาทุกขมาทับถมตัว เหมือนดังวาเบ่ือหนายเกลียดชังตัวตน การ 
ปฏิบัติตามมรรคน้ัน จะเร่ิมตนได และจะดําเนินตอไปดวยดี ตองอาศัยปจจัย 2 อยาง 
เปนเช้ือชนวนและเปนเคร่ืองหลอเล้ียงสนับสนุน เรียกวาปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ 2  
ประการ อยางแรกเปนปจจัยภายนอกหรือปจจัยทางสังคม ไดแก ปรโตโฆสะท่ีดี คือ 
เสียงหรือการชักนํา แรงเราและอิทธิพลจากผูอ่ืน โดยเฉพาะท่ีเรียกวา กัลยาณมิตร เชน  
พอแม ครู อาจารย พระภิกษสุงฆ คนมีช่ือเสียงท่ีประสบความสําเร็จดวยความดี และ 
บุคคลอ่ืนๆ ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนแบบอยางท่ีดีงาม นาเล่ือมใส ท้ังท่ีใกลและไกล  
ซ่ึงจะชวยอบรมส่ังสอนแนะนําใหคําปรึกษาหารือหรือเราจิตจูงใจใหใฝนิยมในส่ิงดีงาม  
และใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง ดวยอาศัยศรัทธาคือความเช่ือความเชิดชูนิยม 
นับถือเปนส่ือชักนํา ตลอดจนชวยกระตุนช้ีแนะใหรูจกัคิดรูจักพิจารณาส่ิงท้ังหลายตาม 
ความเปนจริงดวยตนเอง อยางท่ีสองเปนปจจัยภายใน หรือองคประกอบในตัวบุคคล  
ไดแก โยนิโสมนสิการ คือการทําในใจโดยแยบคาย หรือความฉลาดคิด คิดเปน คิด 
ถูกวธีิ รูจักคิดรูจักพิจารณส่ิงท้ังหลายใหตรงตามสภาวะและตามเหตุปจจัยของมันเม่ือ 
มีปจจัยสองอยางนี้ชวยปลุกเราและสงเสริมสัมมาทิฏฐิ ก็ม่ันใจไดมากกวา การปฏิบัต ิ
ธรรมหรือการดําเนินชีวิต จะอยูในแนวทางท่ีถูกตอง กุศลธรรมท้ังหลายท่ีเปน 
องคมรรคขออ่ืนๆ ก็จะเจริญงอกงามไปกับปญญาดวย เปนไปเพื่อประโยชนสุขท้ังแก 
ตนเองและผูอ่ืน พรอมท้ังเดนิหนาไปสูจดุหมายของพุทธศาสนา 
        โดยนัยนี้ ศรัทธาท่ีม่ันคงในพระรัตนตรัย ความรูในอริยสัจ และการปฏิบัติตาม 
มัชฌิมาปฏิปทา คือมรรคามีองค 8 นี้ จึงเปนเคร่ืองปองกนัหรือยางนอยก็บรรเทาการ 



ดําเนินชีวิต การปฏิบัติตอความทุกขและการแกไขปญหาในทางท่ีผิดทกุอยางทุกดาน  
ซ่ึงอาจมีมาในรูปของการลืมสติหลงฟนเฟอนปลอยตัวปลอยใจใหเล่ือนลอยไปตาม 
อํานาจของความทุกขความคับแคนโศกเศราบาง การกลบเกล่ือนหลอกตัวเองใหลืม 
ทุกขดวยการกดตัวใหจมลึกลงไปในกามสุขมากยิ่งข้ึนบาง การหันไปหวังพึ่งอํานาจ 
เรนลับ ออนวอนส่ิงดลบันดาล หรือรอคอยโชคชะตาจากภายนอกบาง การประกอบ 
ทุจริตตางๆ บาง การหันออกไปรุกรานระบายทุกขแกผูอ่ืน เท่ียวเบียดเบียนกอความ 
เดือดรอนแกคนท้ังหลายบาง การเคียดแคนชิงชังเบ่ือตัว หันกลับเขามาบีบค้ันทรมาน 
ลงโทษตนเองบาง มรรคซ่ึงหนุนดวยศรัทธาท่ีถูกตองนี้ ทําใหดํารงอยูในสุจริต ประพฤติ 
การท่ีเกื้อกูล เปนไปเพื่อประโยชนสุขท้ังแกตนเองและผูอ่ืน ทําใหเผชิญสถานการณ 
ตางๆ ดวย  
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ความเขมแข็งม่ันคง มีใจสงบ สามารถดําเนินชีวิต แกไขปญหา ดับทุกขได ดวยความ 
มีสติ ใชปญญาพิจารณาและเพียรพยายามจดัการไปตามวถีิทางแหงเหตุปจจัย แม 
อยางออนแอท่ีสุด เม่ือไมอาจชวยตนเองไดลําพัง ก็รูจักเลือกหากัลยาณมิตร ท่ีจะชวย 
ปลุกเราใจใหกลาหาญในกศุลธรรม และท่ีจะชวยช้ีแนะใหเกดิปญญามองเห็นเหตุ 
ปจจัยเพื่อแกไขไดโดยถูกทาง 
        การเรียกมรรควาเปน ขอปฏิบัติ หรือเปนการปฏิบัติธรรม บางคร้ังก็ทําใหเขาใจ 
ความหมายของมรรคแคบเกินไป ซ่ึงเรียกไดวาเปนความเขาใจผิดอยางหน่ึง ความ 
จริงนั้น มรรคมีความหมายครอบคลุมธรรมภาคปฏิบัติท้ังหมดในพระพุทธศาสนา  
ครอบคลุมคําวาจริยธรรมท้ังหมดหรือเปนระบบจริยธรรมท้ังหมด ครอบคลุมการ 
ดําเนินชีวิตท่ีถูกตองดีงามท้ังหมด อยางช่ือท่ีใชเรียกมรรคอยางหนึ่งวา พรหมจริยะหรือ  
พรหมจรรย ซ่ึงแปลไดวา การครองชีวิตประเสริฐ หรือชีวติประเสริฐนั่นเอง  
องคประกอบท้ัง 8 ของมรรค สามารถนําไปแยกแยะกระจายเนื้อหาออกและจดัรูปราง 
ระบบใหมโดยมีจุดเนนจดุย้าํตางแหงตางท่ีกัน ใหสอดคลองเหมาะสมกับการดําเนนิ 
ชีวิตและการปฏิบัติธรรมระดับนั้นๆ ดังตัวอยางท่ีเหน็งายๆ เชน จัดใหเหมาะสําหรับ 
ประชาชนท่ัวไป โดยเนนความประพฤติท่ีแสดงออกภายนอกมากกวาเร่ืองทางจิตใจ  
ชุดหนึ่งเรียกวา กุศลกรรมบถ 10 จัดแสดงตามแนวการปฏิบัติชนิดท่ีมุงตรงเขาสู 
จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา โดยเนนหลักธรรมระดับวิปสสนาปญญา ชุดหนึ่ง 
เรียกวา วิสุทธิ 7 อยางนี้ เปนตน 
        ในบรรดาหมวดธรรม ชุดธรรม หรือระบบการปฏิบัติท่ีจัดรูปออกมาจาก 
องคมรรคท้ังหมดนั้น หมวดธรรมหรือระบบปฏิบัติท่ีถือไดวาเปนระบบกลาง หรือเปน 
พื้นฐาน กวางขวางครอบคลุม และใชเปนมาตรฐานของการปฏิบัติมากท่ีสุด ก็คือระบบ 
ท่ีเรียกวา สิกขา 3 หรือ ไตรสิกขา แมวาไตรสิกขาจะจัดรูปอกมาจากมรรค แตเพื่อมอง 
เห็นเปนภาพท่ีชัดเจนในแงหนึ่ง อาจยกเอาไตรสิกขานี้เขาคูเทียบกับมรรคแลวจะเห็น 
วามรรคเปนทางดําเนินชีวิตท่ีดีงาม หรือระบบการดําเนนิชีวิตท่ีดีงาม หรือจะใหตรงกวา 
นั้นวาเปนเนื้อหาของการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม สวนไตรสิกขา  เปนระบบการศึกษา หรือ 
ระบบการฝกฝนอบรม หลักท้ังสองนี้เนื่องอยูดวยกนั เพราะเม่ือมีการศกึษาหรือการ 
ฝกฝนอบรม ก็เกิดเปนการดําเนินชีวติท่ีดี หรือการดําเนินชีวิตท่ีดีกเ็กิดมข้ึีน ดังนั้นเม่ือ 
ฝกตามไตรสิกขา มรรคก็เกิดมีข้ึนดวย เทากับพูดวา การฝกไตรสิกขากเ็พื่อใหมรรค 
เกิดข้ึน แตแทจริงแลวเนื้อหาสาระของมรรคและไตรสิกขา ก็อันเดยีวกนันั่นเอง ฝก 
อันใดกไ็ดอันนั้น หรือฝกส่ิงใดส่ิงนั้นก็เจริญงอกงามข้ึน และการฝกหรือการศึกษานัน้ก ็



ไมแยกจากการดําเนินชีวิต แตเนื่องอยูดวยกันกับการดําเนินชีวิต 
        สิกขา 3 ไดแก อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา ซ่ึงมักเรียกกันให 
งายๆ สะดวกๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา 
        1.        อธิศีลสิกขา คือ การฝกความประพฤติสุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ ได 
แก รวมเอาองคมรรคขอ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เขามา วาโดย 
สาระก็คือ การดํารงตนดวยดใีนสังคม รักษาระเบียบวินยั ปฏิบัติหนาท่ีและความ 
รับผิดชอบทางสังคมใหถูกตอง มีความสัมพันธทาง  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 972 
สังคมท่ีดีงามเกื้อกูลประโยชน ชวยรักษาและสงเสริมสภาพแวดลอม โดยเฉพาะใน 
ทางสังคม ใหอยูในภาวะเอ้ืออํานวยแกการท่ีทุกๆ [๑คนจะสามารถดําเนินชีวิตท่ีดีงาม 
หรือปฏิบัติตามมรรคกันไดดวยดี] 
        ศีลเปนสิกขาข้ันตนท่ีสุด จึงมีขอบเขตกวางขางมาก แบงไดเปนหลายระดับ  
ครอบคลุมถึงการแสดงออกและการบังคับควบคุมตนดานภายนอกท้ังหมด ความ 
สัมพันธกับสภาพแวดลอมท้ังทางสังคมและธรรมชาติ เกณฑอยางตํ่าสุดของศีลคือ ไม 
เบียดเบียนผูอ่ืน (เชนเดียวกบัไมเบียดเบียนตนเองดวย) ไมทําลายสภาพแวดลอม 
ทางสังคมท่ีเกื้อกูลแกชีวิตทีด่ีงามหรือเกื้อกูลแกมรรคนัน้ ตอจากนัน้ไดแกการฝกฝน 
ทางวินยัเพ่ือความดีงามยิ่งข้ึนไป ถาสามารถกวานั้นก็กาวไปถึงการทําการตางๆ ท่ี 
เกื้อกูลผูอ่ืน ชวยสรางเสริมจดัสรรสภาพแวดลอมซ่ึงปดกั้นโอกาสแหงความช่ัวราย  
เพิ่มพูนโอกาสแหงการดําเนนิชีวิตและการปฏิบัติกิจเพื่อความดีงามหรือคุณคาท่ียิ่งๆ  
ข้ึนไป 
        2.        อธิจิตสิกขา คือ การฝกปรือในดานคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ไดแก 
รวมเอาองคมรรค ขอสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เขามา วาโดยสาระก ็
คือ การฝกใหมีจิตใจเขมแข็ง ม่ันคงแนวแน ควบคุมตนไดดี มีสมาธิ มีกําลังใจสูง ให 
เปนจิตท่ีสงบ ผองใส เปนสุข บริสุทธ์ิ ปราศจากส่ิงรบกวนหรือทําใหเศราหมอง อยูใน 
สภาพเหมาะแกการใชงานมากท่ีสุด โดยเฉพาะการใชปญญาอยางลึกซ้ึงและตรงตาม 
ความเปนจริง 
        3.        อธิปญญาสิกขา คือ การฝกปรือปญญาใหเกดิความรูความเขาใจส่ิงท้ังหลาย 
ตามความเปนจริงจนถึงความหลุดพน มีจติใจเปนอิสระ ผองใส เบิกบานโดยสมบูรณ  
ไดแกรวมเอาองคมรรคขอสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ สองอยางแรกเขามา วาโดย 
สาระก็คือ การฝกอบรมใหเกดิปญญาบริสุทธ์ิท่ีรูแจงชัดตรงตามสภาพความเปนจริง ไม 
เปนความรูความคิดความเขาใจท่ีถูกบิดเบือนเคลือบคลุม ยอมสีอําพราง หรือพรามัว 
เปนตน เพราะอิทธิพลของกิเลสมีอวิชชาและตัณหาเปนผูนําท่ีครอบงําจิตอยู การฝก 
ปญญาเชนนี้ตองอาศัยการฝกจิตใหบริสุทธ์ิผองใสเปนพื้นฐาน แตในเวลาเดียวกัน เม่ือ 
ปญญาท่ีบริสุทธ์ิรูเห็นตามเปนจริงนี้เกดิข้ึนแลว ก็กลับชวยใหจิตน้ันสงบ ม่ันคง บริสุทธ์ิ  
ผองใสอยางแนนอนยิง่ข้ึน และสงผลออกไปในการดําเนนิชีวิตคือ ทําใหวางใจ วางทาที  
มีความสัมพันธกับส่ิงท้ังหลายอยางถูกตอง และใชปญญาท่ีบริสุทธ์ิ ไมเอนเอียง ไมมี 
กิเลสแอบแฝงนั้น คิดพจิารณาแกไขปญหาตางๆ ทํากิจท้ังหลายในทางท่ีเปนไปเพื่อ 
ประโยชนสุขอยางแทจริง 



        ถาพูดตามภาษาของนกัวิชาการสมัยใหม หรือตามหลักวิชาการศึกษาสาย 
ตะวนัตก อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา ก็ครอบคลุมถึงการทําใหเกิด  
พัฒนาการทางสังคม พัฒนาการทางอารมณ และพัฒนาการทางปญญา ตามลําดับ  
เปนแตจะแตกตางกันโดยขอบเขตของความหมาย และ 
{๑นับเปนความบกพรองอยางยิ่งท่ีมักมองศีลกันแตเพยีงในแงลบเดียว อยางแคบท่ี 
สุดคือมองเปนขอหามกวางออกไปหนอยก็เพยีงเปนการงดเวน เชน งดเวนในตามหลัก 
ศีล 5 เปนตน ไมมองหใครบทุกดานตามความหมายเดิมของทาน เชน ในฝาย 
พระสงฆ ศีลรวมถึงการประพฤติปฏิบัติถูกตองตอกันระหวางอุปชชฌายอาจารยกับ 
ศิษยและอ่ืนๆ ดังระบุในมหาขันธกะและขันธกะอ่ืนๆ อยางพระวนิัยปฎก ในฝาย 
คฤหัสถ ศีลรวมถึงการประพฤติปฏิบัติถูกตองตอกันระหวางบิดามารดาและบุตรธิดา  
สามีกับภรรยา เพ่ือนกับเพื่อน ฯลฯ ตลอดจนสังคหวัตถุ ตามหลักคิหวินิัยใน 
สิงคาลกสูตร ดวย ดังนี้เปนตน}  
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สิกขา 3 มีจุดหมายท่ีชัดเจนจาํเพาะตามแนวของพุทธธรรม อยางไรก็ตาม อยางนอย 
ในข้ันเบ้ืองตน จะเห็นไดชัดวา ความหมายไปกันไดดี คือพูดใหตรงกันในข้ันพืน้ฐานวา  
จะตองฝกฝนอบรมบุคคลใหมีวินยั(รวมถึงความรับผิดชอบและความสัมพันธท่ีดีทาง 
สังคม) ใหงอกงามทางอารมณ (ทางพระวาใหจิตใจเขมแข็งประณีต มีคุณภาพและ 
สมรรถภาพดี) และใหงอกงามทางพุทธิปญญา (เร่ิมดวยความคิดเหตุผล) สิกขา  นี ้
เนื่องกันและชวยเสริมกนั ซ่ึงตามหลักพัฒนาการอยางสมัยใหมก็ไมอาจปฏิเสธได เชน  
ความรูเหตุผล ยอมชวยความเจริญทางอารมณ และชวยเสริมการปฏิบัติตามวินยั  
ตลอดถึงความรับผิดชอบและความสัมพันธในทางสังคม ดังนั้น การฝกฝนอบรมใน 
สิกขา 3 หรือการใหเกดิพัฒนาการท้ังสามอยาง [๑จึงตองดําเนินคูเคียงกนัไป] 
        ไตรสิกขาเปนระบบการฝกอบรมจากภายนอกเขาไปหาภายใน จากสวนท่ีหยาบ 
เขาไปหาสวนท่ีละเอียด และจากสวนท่ีงายกวาเขาใจถูกตองท่ีเรียกวาสัมมาทิฏฐิเปน 
เช้ือหรือเปนเคาใหเพยีงเล็กนอย พอใหรูวาตนจะไปไหน ทางอยูท่ีไหน จะต้ังตนท่ีไหน 
เทานั้น การเขาใจปญหาและการมองโลกและชีวิตตามความเปนจริงนั่นแหละ คือจดุ 
เร่ิมตนท่ีถูกตองและความหมายพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิ สวนในระหวางการฝก การฝก 
สวนหยาบภายนอกในข้ันศีล ชวยเปนฐานใหแกการฝกสวนละเอียดภายใน ทําใหพรอม 
และสะดวกท่ีจะฝกในข้ันจติและปญญาใหไดผลดียิ่งข้ึน เม่ือฝกข้ันละเอียดภายในคือ 
ข้ันจิตและปญญา ผลก็สงกลับออกมาชวยการดําเนินชีวิตดานนอก เชน มีความ 
ประพฤติสุจริตม่ันคง มีศีลที่เปนไปโดยปกติธรรมดาของตนเอง ไมตองฝนใจหรือต้ังใจ 
คอยควบคุมรักษา คิดแกปญหาและทํากิจตางๆ ดวยปญญาบริสุทธ์ิ เปนตน โดยนัยท่ี 
กลาวแลว เม่ือฝกตลอดระบบของสิกขาแลว ระบบการดําเนินชีวิต ท้ังหมดกก็ลายเปน 
ระบบของมรรค สอดคลองกันหมดท้ังภายนอกและภายใน 
        คัมภีรรุนอรรถกถาท่ีเคยอางแลว ไดเปรียบเทียบอริยสัจ 4 ไวเปนขออุปมานัย 
ตางๆ มีบางขอนาสนใจ เชน{๑พัฒนาการทางกาย ในท่ีนี้ไมไดแยกออกมาแสดงตาง 
หาก ในทางพระพุทธศาสนา พัฒนาการดานนี้ เหน็ไดวาจัดอยูในข้ันศีล ท้ังนี้ มีแงท่ีจะ 
พูดอยู 2 อยาง คือ อยางแรก ความเปนอยูตามแนวทางพุทธ เปนการดําเนินชีวติท่ีไม 
ขัดแยงไมตัดขาดแตเกืกู้ลกันกับธรรมชาติ อยางท่ีสอง ทานเนนความสัมพันธระหวาง 
ความเปนอยูดานกายกับการบริโภควัตถุดังท่ีจัดเปนศีลหมวดหนึ่งเรียกวา  
"ปจจัยสันนิสิตศีล" (ศีลเนื่องดวยปจจยัส่ี) และเนนโภชเนมัตตัญุตา (ความรูจัก 
ประมาณในการบริโภคใชสอย) ตลอดจนหลักสัปปายะตางๆ มองแงหนึง่วา  
พุทธศาสนาไมพิจารณาพัฒนาการทางทางกายแยกตางหากจากจริยธรรม เพราะลําพัง 



ความเจริญกายอยางเดียวยอมไมมีความหมายเปนสิกขา และตามปกติจะเอียงไปทาง 
เปนการสนับสนุนใหตณัหาไดเคร่ืองมือท่ีจะเสพแสวงยือ้แยงโลกามิส ซ่ึงเปนทางสาย 
ตรงขามกับการศึกษา อยางไรก็ตาม เร่ืองนีมิ้ใชจุดเนนท่ีนี้ จึงจะไมบรรยายไว  
(พัฒนาการทางกาย ไมระบุในสิกขา 3 แตมาในภาวนา 4- 
นัย องฺ.ปฺก.22/79/121)} 
{๒วิสุทธิ.3/100; วิภงฺค.อ.114; ปฏิส.อ.239}  
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        ง.        ทุกข        เหมือนของหนัก สมุทัย        เหมือนการแบกของหนักไว 
                นิโรธ        เหมือนการวางของหนักลงได        มรรค        เหมือนอุบายวิธีท่ีจะเอาของ 
                หนกัลงวาง 
        วิธีแกปญหาแบบพุทธ  
        บางคร้ังมีผูตั้งสังเกตวา พุทธศาสนาสอนใหแกปญหาทุกอยางแมแตปญหาทาง 
เศรษฐกิจและสังคม ท่ีภายในจิตใจเทานั้น ซ่ึงนาจะไมเปนวิธีการแกปญหาท่ีเพียงพอ 
หรือไดผลท่ีแทจริง สําหรับขอสังเกตนี้ควรทําความเขาใจกันแยกเปน 2 สวนคือ วาโดย 
หลักการอยางหน่ึง วาโดยแงเนนของคําสอนมากกวา เดนกวา อยางหนึ่ง 
        วาโดยหลักการ วิธีการแกปญหาแบบพุทธ มีลักษณะสําคัญ 2 อยาง คือ เปน 
การแกปญหาที่เหตุปจจยัอยางหนึ่ง เปนการแกปญหาของมนุษยโดยฝมือของมนุษย 
เองอยางหนึ่ง หรืออาจพูดรวมวาเปนการแกปญหาของมนุษยเอง  ท่ีตรงตัวเหตุปจจยั  
ท่ีวาแกตรงเหตุปจจัย ก็วาเปนกลางๆ ไมจาํกัดเฉพาะขางนอกหรือขางใน และท่ีวาเเก 
ปญหาของมนุษย โดยมนุษยเอง ก็จะเห็นไดจากการที่ พระพุทธเจาทรงช้ีใหมนษุยมอง 
ปญหาของตนท่ีตัวมนุษยเองไมใชมองหาเหตุและมองหาทางแกไปท่ีบนฟาหรือซัดทอด 
โชคชะตา และใหแกไขดวยการลงมือทําดวยความเพยีรพยายามตามเหตุผล ไมใชหวัง 
พึ่งการออนวอนหรือนอนคอยโชคเปนตน ดังไดเคยกลาวแลว 
        วาโดยแงท่ีเนนของคําสอน หรือสวนท่ีมีเนื้อหาคําสอนมากกวาเดนกวา ควรจะ 
ย้ําไวกอนวา พระพุทธศาสนาสอนใหแกปญหาท้ังดานนอกดานใน ท้ังทางสังคมและ 
ทางจิตใจของบุคคล คือมีคําสอนข้ันศีล เปนดานนอก และข้ันจิตและปญญาเปนดาน 
ใน จากนี้จึงมาทําความเขาใจกันตอไปวา เม่ือกลาวตามแงเนนของคําสอนเทาท่ีมีอยู  
เนื้อหาคําสอนที่บันทึกอยูในคัมภีร สวนท่ีวาดวยการแกปญหาดานในหรือดานจิต 
ปญญา มีมากกวาสวนท่ีวาดวยการแกปญหาดานนอก หรือปญหาทางสังคมเปนตน พูด 
อีกอยางหนึ่งวา เนื้อหาคําสอนเนนดานแกปญหาทางจิตใจมากกวาแกปญหาทางสังคม  
หรือดานภายนอกอยางอ่ืนท่ีเปนเชนนีเ้ปนเร่ืองธรรมดาโดยเหตุผลและควรจะเปนเชน 



นั้น ขอแสดงเหตุผลบางอยาง เชน 
        -        โดยความคงตัวแหงธรรมชาติของมนุษย: ปญหาเกีย่วกับชีวติดานใน หรือ 
ปญหาทางจิตใจเปนเร่ืองเกีย่วกับธรรมชาติของมนุษยลวนๆ มากท่ีสุด คือมนุษยทุก 
ถ่ินฐานกาลสมัย มีธรรมชาติของปญหาทางจิตใจเหมือนๆ กัน ถึงจะตางสังคมหรือ 
สังคมจะตางยคุสมัย ธรรมชาติทางจิตปญญาของมนุษยก็ยังคงเปนอยางเดิม คือ 
มนษุยก็ยังเปนมนุษย ท่ีมีโลภ โกรธ หลง รักสุข เกลียดทุกขเปนตนอยูอยาง  
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เดียวกัน สวนปญหาดานนอกเกีย่วกับสังคมมีสวนหนึ่งเกี่ยวดวยธรรมชาติของมนุษย  
เม่ือยังเปนมนษุยกจ็ะมีลักษณะปญหาเชนนั้น แตสวนอ่ืนๆ นอกจากนัน้เกี่ยวของกับ 
ปจจัยอยางอ่ืนๆ ในสภาพแวดลอม ซ่ึงแตกตางๆ กันไปในสวนรายละะอียดไดอยาง 
มากมายตามกาละและเทศะ โดยอาศัยความเปนจริงเชนนี้ จึงเปนธรรมดาอยูเองและ 
เปนอยางท่ีควรจะเปนวา พระพุทธเจาทรงสอนเกี่ยวกับการแกปญหาภายในทางจิต 
ปญญาเปนหลัก และมีคําสอนดานนี้มากมาย สวนการแกปญหาภายนอก ดานคําสอน 
ระดับศีล ทรงสอนแตหลักกลางๆ ท่ีเนื่องดวยธรรมชาติของมนุษย เชน การไมควรทํา 
รายเบียดเบียนกันท้ังทางชีวิตรางกาย ทรัพยสิน ส่ิงหวงแหน ดวยกายหรือดวยวาจา  
และการชวยเหลือเกื้อกูลกนัเปนตน สวนรายละเอียดนอกเหนือจากนัน้ เปนเร่ืองแตก 
ตางกันไปตามปจจัยอ่ืนๆ ในสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของของตางถ่ินตางยุคสมัยไม 
เหมือนกนั เปนเร่ืองของมนุษยท่ีรูหลักการท่ัวไปของการแกปญหาแลวจะพึงวางหลัก 
เกณฑวิธีการจดัการแกไขตามเหตุปจจยัท่ีเกี่ยวของนั้นๆ ไมใชเร่ืองท่ีจะไปวางบท 
บัญญัติไวใหมนุษยเปนการตายตัว วาท่ีจริงในทางปฏิบัตกิ็มีตัวอยาง ท่ีพระพุทธเจา 
ทรงวางระบบการแกปญหาของมนุษย ในดานภายนอกคือในทางสังคมไว คือสังคม 
สงฆหรือภิกษสุงฆท่ีไดทรงต้ังข้ึนเอง พระองคไดทรงบัญญัติวินัยซ่ึงเปนระบบการแก 
ปญหาจากดานนอก ในแงสังคมไวเปนอันมาก ใหเหมาะกับความมุงหมายจําเพาะของ 
การมีสังคมสงฆนั้น และใหเหมาะกับการดาํรงอยูดวยดีของสังคมสงฆทามกลางสภาพ 
แวดลอมของทองถ่ินและยคุสมัยนั้น ผูศึกษาพุทธศาสนาในสมัยปจจุบัน มักมองขาม 
วินัยไป ถาเขาใจสาระของวนิัยแลว จะมองเห็นแนวความคิดของพระพุทธศาสนาเก่ียว 
กับการแกปญหาภายนอกในระดับสังคมได ขอย้ําวาถาไมศึกษาพระวนิัยปฎก  
(เฉพาะอยางยิง่สวนนอกปาติโมกข) จะไมอาจเขาใจแนวความคิดทางสังคมของ 
พระพุทธศาสนาไดเลย เปนการไมสมเหตุผลท่ีจะใหพระพุทธเจาทรงวางระบบท่ีมี 
รายละเอียดไวพรอมใหแกชุมชนอ่ืน โดยไมคํานึงถึงปจจยัท่ีเปนตัวแปรของตางถ่ิน 
ตางสมัยนั้นๆ ผูท่ีเขาใจสาระสําคัญของหลักการนี้แลว ยอมจะจัดวางระบบสําหรับ 
จัดการกับปญหาและเร่ืองราวในสังคมแหงยุคสมัยของตนไดเอง ดังเชน 
พระเจาอโศกมหาราช เม่ือจะทรงสถาปนาธรรมวิชัยในราชอาณาจักร คําสอนของ 
พระพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวกับปญหาดานในของจิตปญญา พระองคก็ยอมไมตองทรง 
แตะตองอีก เพยีงแตสงเสริมใหเผยแพรคําสอนท่ีแทจริงดวยวิธีและทํานองท่ีสอดคลอง 
กับกาลสมัย แตสวนเร่ืองภายนอกดานสังคม พระองคนาํแตคําสอนท่ีกลางๆ มาต้ัง 
เปนหลัก แลวทรงจัดวางระบบแบบแผนวธีิปกครองและดําเนินกิจการตางๆ ข้ึนใหมให 



ไดผลสําหรับยุคสมัยนั้น หรืออยางในประเทศไทย ตามขัตติยราชประเพณีในทางการ 
ปกครอง นําเอาคําสอนทางพุทธศาสนาเก่ียวกับหนาท่ีและคุณธรรมของ 
พระมหากษัตริย สวนท่ีเปนกลางๆ คือ ทศพิธราชธรรม (10 ) จักรวรรดิวัตร 12  
ราชสังคหวัตถุ 4 และพลังของพระมหากษัตริย 5 มาวางเปนหลักและแปลความหมาย 
ใหเขากับยุคสมัย สวนระบบบริหารราชการเปนตน กจ็ัดวางข้ึนใหเหมาะสมกับถ่ินและ 
ยุคสมัยนั้น ดังนี้เปนตน 
        -        โดยความเปนเอกหรือความชํานาญพิเศษ: การแกปญหาจากภายนอกหรือ 
ทางดานสังคมนั้น นอกจากข้ึนตอปจจยัเกีย่วกับสภาพแวดลอม ท่ีตางกันของถ่ินและ 
ยุคสมัยแลว ยงัมีศิลปวิทยาการและระบบ  
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การอ่ืนๆ เอาใจใสเปนเจาของเร่ืองกันอยูอีกมากมาย แตใสทางตรงขาม ปญหาเกี่ยว 
กับชีวิตดานในทางจิตปญญาของมนุษยกลับไดรับความเอาใจใสจากศิลปวิทยาการท้ัง 
หลายนอยกวา และเปนแดนท่ีศิลปวิทยาการท้ังหลายเขาไมคอยถึง พระพุทธศาสนา 
ถือปญหาระดบันี้เปนเร่ืองสําคัญท่ีควรเอาใจใสมากดวย ยิ่งถูกวงการอ่ืนทอดท้ิง กย็ิ่ง 
ควรเอาใจใสมา และเปนแดนท่ีพุทธศาสนาเขาถึงเปนพิเศษดวย 
        -        โดยความลึกซ้ึงยาก และเปนแกนแทของชีวิต: ปญหาทางจิตปญญา เปน 
เร่ืองลึกซ้ึงละเอียดออน เขาใจยากกวาปญหาภายนอกท้ังหลายเปนอันมาก ถาเร่ืองราว 
ภายนอกใชเวลาอธิบายหรือช้ีแจงสัก 1 ช่ัวโมง เร่ืองทางจิตปญญาบางทีอาจตองใช 
เวลาอธิบายสัก 10 ช่ัวโมง และตองเนนตองย้ํากันอยูเร่ือยๆ การมีคําสอนดานนีใ้น 
อัตราท่ีสูงกวาคําสอนเก่ียวกบัปญหาภายนอกจึงเปนเร่ืองธรรมดา อีกประการหนึ่ง  
พระพุทธเจาทรงถือวาประโยชนทางจิตปญญาน้ีเปนแกนสารเน้ือแทของชีวิตมนุษย  
เม่ือเกิดมามีชีวติแลวก็ควรพยายามใหไดใหถึงไมใหสูญส้ินชีวิตไปเปลา และคนกไ็ม 
ใครมองเห็น จงึเปนธรรมดาท่ีจะตองทรงเนนย้ํามาก สวนประโยชนดานภายนอก 
คนท้ังหลายเขาใฝปรารถนากันอยูแลว ถึงไมไปย้ําอีก กพ็อแกการอยูแลว 
        -        โดยความเน่ืองถึงกันแหงทุกดานของชีวิต: ความจริงเปนปญหาของมนุษย 
ไมวาดานนอกหรือดานใน กก็ระเทือนถึงกนัท้ังหมด และในการแกปญหาแตละอยางไม 
วานอกวาใน ชีวิตทุกดานของมนุษยก็ตองเขาเกี่ยวของดวยท้ังนั้น ยิ่งมาคํานึงวาชีวติ 
ดานในของมนุษยเปนหลักยืนอยู และเปนพื้นฐานสําคัญอยูในสวนลึก มีอิทธิพลตอการ 
แกปญหาภายนอกอยางมาก เชน เม่ือจิตใจลุมหลงมัวเมา ก็มองปญหาไมตรงตาม 
ความเปนจริง เม่ือกระแสความคิดและปญญาถูกอิทธิพลของอวิชชาตัณหาครอบงํา  
หรือถูกตัณหามานะทิฏฐิบิดเบือน ชักใหเอนเอียง กไ็มอาจพิจารณาปญหาอยางถูกตอง  
ออกจากแกผิดพลาด บางทีอาจขยายปญหาหรือเพ่ิมปญหาใหมข้ึนอีกกไ็ด ดังนัน้ การ 
ชําระจิตและการทําปญญาใหบริสุทธ์ิ ไมบิดเบือนไมเอนเอียง จึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับ 
การแกปญหาทุกอยางท้ังภายนอกและภายในทุกถ่ินทุกสมัย ถามนุษยแกปญหาไมถึง 
ระดับนี้ กไ็มมีทางจะแกปญหาแมแตระดบัสังคมหรือภายนอกใหไดผลแทจริงได ถาแก 
ปญหาพื้นฐานระดับจิตปญญาน้ีได การแกปญหาภายนอกก็จะงายข้ึนอยางมากมาย  
มนุษยจะมีความพรอมในการแกปญหาข้ึนอีกมาก พุทธศาสนาเนนการแกปญหาถึงข้ัน 
พื้นฐานคือ ระดับแหงจิตปญญาดังท่ีกลาวมาแลว 
        -        โดยความแตกตางแหงระดับการดําเนินชีวิต: พระพุทธศาสนาถือวา สังคม 
ประกอบดวยมนุษยท่ีมีพัฒนาการทางจิตปญญาในระดบัตางๆ กัน นอกจากนัน้ยังมี 



สังคมยอยหรือชุมชนตางๆ ซอนอยูภายใน ซ่ึงเปดโอกาสใหผูสมัครใจเขาไปดํารงชีวิต 
ในระดับท่ีแตกตางกัน เชน มีสังคมคฤหัสถกับสังคมสงฆ เปนตน ชีวติในสังคม 
คฤหัสถเนนดานความสัมพนัธทางสังคม และการงานหาเล้ียงชีพ สวนชีวิตในสังคม 
สงฆเนนดานจติปญญา เม่ือมองดูสังคมสงฆ แมวาจะมีวนิัยท่ีใชวธีิแกปญหาจากแง 
ของสังคม แตวาโดยการเปรียบเทียบ ก็ยิ่งเนนดานจิตปญญาขางในมากกวา และเนน 
ดานนอกนอยกวาสังคมคฤหัสถ โดยนัยนี ้ถาใครจะดูคําสอนสําหรับภกิษุแลว เอาเปน 
มาตรฐานวัดวาพุทธศาสนาสอนใหคนท่ัวไปใชวิธี  
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แกปญหาอยางนั้น ยอมไมเปนการถูกตอง 
        หันกลับไปย้ําอีกคร้ังหนึ่งวา พระพุทธศาสนาสอนใหแกปญหาของมนุษยโดย 
มนุษยเอง ท่ีตรงตัวเหตุปจจยั และพูดเชนนี้อยางเปนกลางๆ ไมไดจํากดัจําเพาะวาจะ 
แกแตขางใน หรือแกแตขางนอก คือแลวแตเหตุปจจัย ควรจะยอนกลับอกไปดวยซํ้าวา  
ศีลปวิทยาและระบบการท้ังหลายเทาท่ีมีอยูนี้ตางหากท่ีมักมุงแตจะแกปญหาท่ีขาง 
นอกอยางเดียวดานเดียว มองขามการแกปญหาดานภายในไปอยางแทบจะส้ินเชิง อัน 
นับวาเปนการแกปญหาท่ีไมสมบูรณ อาจพูดอีกอยางหนึ่งวา การแกปญหาตามหลัก 
พระพุทธศานานั้น ไมใชแกท่ีขางนอกหรือแกท่ีขางในอยางดียว แตใหแกตั้งแตขางใน 
ออกมาทีเดียว หมายความวา มิใชจะแกแตขางนอกอยางดยีว ตองแกขางในดวย  คือ  
แกหมด แกท่ีเหตุปจจยั ไมวาขางนอกหรือขางใน.คุณคาท่ีเดนของอริยสัจ 
        หลักอริยสัจ นอกจากเปนคําสอนท่ีครอบคลุมหลักธรรมท้ังหมดในพระพุทธ 
ศาสนาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังกลาวมาแลว ยังมีคุณคาเดนท่ีนาสังเกตอีก 
หลายประการ ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้:- 
        1.        เปนวิธีการแหงปญญา ซ่ึงดําเนินการแกไขปญหาตามระบบแหงเหตุผล  
                เปนระบบวิธีแบบอยาง ซ่ึวิธีการแกปญหาใดๆ ก็ตาม ก็จะมีคุณคาและ 
                สมเหตุผลจะตองดําเนินไปในแนวเดียวกันเชนนี ้
        2.        เปนการแกปญหาและจัดการกบัชีวิตของตน ดวยปญญาของมนุษยเอง โดย 
                นําเอาหลักความจริงท่ีมีอยูตามธรรมชาติมาใชประโยชน ไมตองอางอํานาจ 
                ดลบันดาลของตัวการพิเศษเหนือธรรมชาติ หรือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิใดๆ 
        3.        เปนความจริงท่ีเกี่ยวของกับชีวติของคนทุกคน ไมวามนุษยจะเตลิดออกไป 
                เกี่ยวของสัมพันธกับส่ิงท่ีอยูหางไกลตัวกวางขวางมากมายเพียงใดก็ตาม แต 
                ถาเขายังจะตองมีชีวิตของตนเองท่ีมีคุณคา และสัมพันธกับส่ิงภายนอกเหลา 
                นั้น        อยางมีผลดีแลว เขาจะตองเกี่ยวของและใชประโยชนจาก        หลักความจริง 
                นี้ตลอดไป 
        4.        เปนหลักความจริงกลางๆ ท่ีติดเนื่องอยูกับชีวิต หรือเปนเร่ืองของชีวิตเอง 
                แทๆ  ไมวามนุษยจะสรางสรรคศิลปวิทยาการ หรือดําเนินกจิการใดๆ ข้ึนมา 
                เพื่อแกปญหาและพัฒนา        ความเปนอยูของตน และไมวาศิลปวิทยาการ หรือ 
                กิจการตางๆ นั้น จะเจริญข้ึน เส่ือมลง สูญสลายไป        หรือเกิดมีใหมมาแทน 
                อยางไรๆ ก็ตาม หลักความจริงท่ีเรียกวาอริยสัจนี้ก็จะคงยืนยง ใหม และใช 
                เปนประโยชนไดตลอดทุกกาล 



สรุป "พุทธธรรม" ลงในอริยสัจ 
        เนื้อความและโครงเร่ืองของหนังสือ "พุทธธรรม" นี้ แมจะดูเหมือนแปลกไปจาก 
คัมภีรและตําราตางๆ เทาท่ีมีอยู ในหลายสวนและหลายลักษณะ แตความจริงแลวก ็
ดําเนินอยูในหลักการเดิมท่ีพระพุทธเจาทรงประกาศไว คืออริยสัจ 4 นั่วเอง มิไดผิด 
แปลกไปแตประการใด เพื่อใหเห็นชัด จึงขอจัดโครงเร่ืองของหนังสือลงในหลักอริยสัจ 4 ดังนี้  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 978 
                                                ภาค 1 มัชเฌนธรรมเทศนา 
หมวด 1 ทุกข 
บทท่ี 1:                ชีวิตคืออะไร ?                        ขันธ 5 
บทท่ี 2:                ชีวิตคืออะไร ?                        อายตนะ 6 
บทท่ี 3:                ชีวิตเปนอยางไร ?                        ไตรลักษณ 
หมวด 2 สมุทัย 
บทท่ี 4:                ชีวิตเปนไปอยางไร ?                ปฏิจจสมุปบาท 
บทท่ี 5:                ชีวิตเปนไปอยางไร ?                กรรม 
หมวด 3 นิโรธ 
บทท่ี 6:                ชีวิตควรใหเปนอยางไร ?        นิพพาน 
บทท่ี 7:                ชีวิตควรใหเปนอยางไร ?        ประเภทและระดับแหงนิพพานและผูบรรลุนิพพาน 
บทท่ี 8:                ชีวิตควรใหเปนอยางไร ?        ขอควรทราบเพ่ิมเติมเพื่อเสริมความเขาใจ 
บทท่ี 9:                ชีวิตควรใหเปนอยางไร ?        หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน 
บทท่ี 10:                ชีวิตควรใหเปนอยางไร ?        บทสรุป 
บทท่ี 11:                บทความประกอบท่ี 1:        ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน 
บทท่ี 12:                บทความประกอบท่ี 2:        ศีลกับเจตนารมณทางสังคม 
บทท่ี 13:                บทความประกอบท่ี 3:        เร่ืองเหนอืสามัญวิสัย 
บทท่ี 14:                บทความประกอบท่ี 4:        ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
บทท่ี 15:                บทความประกอบท่ี 5:        ความสุข 
                                        ภาค 2 มัชฌิมาปฏิปทา 
หมวด 4 มรรค 
บทท่ี 16:                ชีวิตควรเปนอยูอยางไร ?        บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา 
บทท่ี 17:                ชีวิตควรเปนอยูอยางไร ?        บุพภาคของการศึกษา 1: ปรโตโฆสะ-กัลยาณมิตร 
บทท่ี 18:                ชีวิตควรเปนอยูอยางไร ?        บุพภาคของการศึกษา 2: โยนิโสมนสิการ 
บทท่ี 19:                ชีวิตควรเปนอยูอยางไร ?        องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 1 หมวดปญญา 
บทท่ี 20:                ชีวิตควรเปนอยูอยางไร ?        องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 2 หมวดศีล 
บทท่ี 21:                ชีวิตควรเปนอยูอยางไร ?        องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 3 หมวดสมาธิ 
                                                        บทสรุป 
บทท่ี 22:                บทสรุป:                        อริยสัจ 4  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 979 
        สวนเนื้อความท่ีดูแปลกไป โดยเฉพาะขอธรรมท่ีมีช่ือไมคอยคุนหู เชน  
ปรโตโฆสะ กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการเปนตน พรอมท้ังปวงดานท่ีไมชินตาของ 
หลักธรรมตางๆ ท่ีรูจักกันดีอยูแลว มีหลายอยางท่ีไดนํามาอธิบายเปนพเิศษในหนังสือ 
นี้ ท้ังท่ีในหนังสือทางธรรมท่ัวไปไมคอยมีการกลาวถึง พึงเขาใจวา ขอธรรมและแงแหง 
ความหมายเหลานั้น ความจริงเปนส่ิงท่ีทานกลาวถึงบอยๆ ในพระไตรปฎก แตอาจเปน 
ไดวาในบางยคุบางสมัย ไมมีเหตุท่ีทานจะตองยกข้ึนเนนย้ําหรือกลาวถึงคนเปนพิเศษ 
จึงเหินหางเลือนลางไป การมีเนื้อความเชนนั้นมาปรากฏอยางแปลกตาในหนังสือนี้ พึง 
เขาใจวาเกิดจากการพิจารณาเห็นวา บัดนี้ถึงเวลาท่ีควรจะสนใจขอธรรมและแงความ 
หมายเหลานั้นใหมากเปนพิเศษ หรืออยางนอยมากข้ึนกวาเดิม ในทํานองเดียวกัน  
บางทานก็อาจสังเกตเห็นวา คําสอนบางอยางบางแงท่ีเคยเนนย้ําขยายความโดย 
พิสดารในบางสมัย ก็มิไดเปนจุดเดนท่ีเนนย้ําในหนังสือนี้ อยางไรก็ตาม ผูเขียนหนังสือ 
นี้มีความม่ันใจพอสมควรวา อัตราสวนแหงเนื้อความเกี่ยวกับขอธรรมและแง 
ความหมายของหลักคําสอนตาง ท่ีกลาวถึงในหนังสือนี้ ใกลเคียงมากกบัอัตราสวนท่ี 
เปนจริงในพระบาลี คือพระไตรปฎกที่เปนแหลงคําสอนหลักแตดั้งเดมิ  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 980 
                                        บันทึกพิเศษเสริมบทสรุป 
ขอสังเกตบางประการในการศึกษาพุทธธรรม 
ก.  ภาคมัชเฌนธรรมเทศนา หรือภาคกระบวนธรรม หรือภาค(สภาว)สัจธรรม  
(ธรรมสําหรับรูเทาทัน) 
        พุทธธรรมมีหลักการวา ไมวาพระพุทธเจาจะอุบัติข้ึนหรือไมก็ตาม ความจริงก ็
ดํารงอยูตามธรรมดาของมันอยางเปนกลางๆ พระพุทธเจาทรงตรัสรูคือคนพบความ 
จริงนั้นแลวนํามาเปดเผยไว สาระของความจริงนี้ก็คือ (ความเปนไป หรือไมอยากให 
มันเปน จึงจะเขาใจความจริงท่ีเปนกลางนี้ได เม่ือเขาใจธรรมท่ีเปนกลางนี้แลว ก็ยอม 
มองเห็นความจริงอยางกวางๆ ครอบคลุมท่ัวไปทั้งหมด มีทัศนะเปดกวาง หลุดพน 
เปนอิสระอยางแทจริง โดยหลุดพนท้ังทางจิต คือจิตหลุดพนจากส่ิงบีบค้ันครอบงําท่ี 
เรียกวากิเลสและความทุกข กลายเปนจิตปลอดโปรง เบิกบาน เปนสุข และดานปญญา  
คือหลุดพนดวยรูเทาทันธรรมดา แลวมองเห็นตัวความจริงท่ีลวนๆ บริสุทธ์ิ ไมมีกิเลส 
เคลือบแฝงหรือทําใหเอนเอียง และรูชัดแจงท่ีความจริงโดยตรง ไมตองรูผานใครๆ  
หรือรูตามท่ีใครบอกอีกตอไป 
        ธรรมดาแหงเหตุปจจยันั้น ปรากฏในหลายรูปลักษณะ เชน ตัวอยางดานอุตุนยิม  
ธรรมนิยาม และกรรมนิยาม  
ก)  กระบวนการแหงธรรมชาติแวดลอม หรือปจจยาการแหงอุต ุ
        ยอดเขาไกลาสสูงมาก --> อากาศจึงหนาวจัด --> เมฆจึงลงเปนหิมะตลอดป :  
นายอุณหข้ึนไปติดอยูนานในหิมะ--> ความเย็นทําใหเลือดขนจับตัว --> เลือดไมไหล 
ไปเล้ียงมือเทา --> มือเทาปวดมากแลวชาไป --> แกไขไมคืน --> มือเทาจึงพิการ ฯลฯ 
ข)  กระบวนการแหงชีวิต หรือปจจยาการแหงกรรมระดบัในจิตใจ 
        นาฬิกาตีบอกเวลา 10 น. --> นาย ก. ไดยิน (เปนนกัโทษถึงเวลาถูกนาํตัวไป 
ประหาร -->หวาดกลัวมาก)--> เขาออนทรงตัวไมได; นาย ข. ไดยิน (เปนญาติของ 
คนถูกนักโทษฆา --> สมใจความแคน) --> รองตะโกนดใีจ: นาย ค. ไดยนิ  
(เปนญาติอีกคนหนึ่ง --> แคนแตคํานึงกรรมวิบากของมนุษยเกิดความสลดใจ) -->  
วางเฉยมีอาการสงบ; นาย ง. ไดยิน (เปนนกัโทษประหารอีกคนหนึ่ง --> เคย 
หวาดกลัวแตคิดไดถึงผลสมแกกรมของตน)--> เดินไปกบัผูคุมโดยสงบ 
ค)  กระบวนการแหงกรรม หรือปจจยาการแหงกรรมระดับบุคคล 
        นาย จ. กลาวคําหยาบแกนาย ฉ. --> นาย ฉ.เอาไมตีศีรษะ นาย จ. -->  
นาย จ. ศรีษะแตก --> นาย จ. เอาปนยิง นาย ฉ. --> นาย ฉ. บาดเจ็บสาหัส ฯลฯ 



4)  กระบวนการแหงววิัฒนาการของสังคม หรือปจจยาการแหงกรรมระดับสังคม 
        พืชงอกงามอยูตามธรรมชาติ คนไปเก็บกินเม่ือตองการ --> บางคนทําการ 
ส่ังสม  --> คนอ่ืนๆ พากันเอาอยาง --> มีการปกปนกั้นเขต --> มีการลักขโมย -->  
มีการติเตียนทํารายกัน --> คนเห็นความจําเปนจะตองมีการปกครอง --> มีการเลือก 
ตั้งหัวหนา --> เกิดมีราชาหรือกษัตริย ฯลฯ (ตามอัคคัญญสูตร) 
        กระบวนการขอ ข) มีลักษณะพิเศษ ถามองเพียงปรากฏารณภายนอก ไมอางอิง 
ถึงกิเลสหรือคุณธรรมในจิตใจอยางท่ีเขียนไวในวงเล็บแลวจะอธิบายความสัมพันธไม 
ไดเลย กลาวคือ มองไมเห็นวา การไดยินเสียงนาฬกิาจะเปนเหตุใหเกดิอาการกิริยา 
อยางหลังไดอยางไร ถาปจจยัในใจไมมี อาการภายนอกน้ันก็เกดิข้ึนไมได 
สวนในขอ ค) และ ง) ปจจัยภายในบุคคลก็สําคัญมาก แตแฝงซอนมองเห็นยากกวา  
จึงมักถูกมองขามไป เชน บางคนมองเฉพาะปจจยัทางวัตถุหรือทางเศรษฐกิจอยาง 
เดียว ในท่ีนี้ เอาขอ ข) มาวางเทียบไวเพื่อเปนทางใหเห็นชัดข้ึนถึงความสําคัญของ 
ปจจัยภายในท่ีมีสวนรวมหรือเปนตัวขัดแยงในการกอผลของกระบวนธรรมนั้นๆ อนึ่ง  
ขอ ข) เปนกระบวนการประจําชีวิตใกลชิดตัวท่ีสุดเปนไปตลอดเวลา ทําและเสวยผล 
ไมเฉพาะตัว ทําใหกนัไมได ทุกคนควรตองจัดการเอาชนะเปนนายควบคุมใหไดภายใน 
ชวงชีวิตน้ี จึงเปนเร่ืองเรงดวนแนนอนสําหรับแตละคน ไมวาเขาจะพยายามเอาชนะ 
ธรรมชาติสวนอ่ืนอยุดวยหรือไม 
ข.  ภาคมัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง คือ ทางแหงการดําเนินชีวิตดวยปญญา  
หมายความวา เปนอยูโดยใชความรูความเขาใจมองเหน็ความจริงท่ีเปนกลาง ซ่ึงเรียก 
วามัชเฌนธรรมเทศนาน้ัน ไมเปนอยูอยางเล่ียงหนีความจริง จึงทําใหดําเนินชีวติไป 
ตามอํานาจความอยาก ความยึดถืออันเล่ือนลอย ท่ีคิดจะใหเปนและไมใหเปนอยางนั้น 
อยางนี้ และฝากสุขทุกขไวกบัตัณหา ข้ันตน เม่ือยังไมรูแจงความจริงนัน้เอง ก็เปนอยู 
ดวยความเช่ือถือหรือดําคานิยมท่ีสอดคลองกับหลัก  



พุทธธรรมใหม - หนาท่ี 981 
ความเปนไปตามเหตุปจจยั มีสํานึกในความรับผิดชอบตอการกระทําตามเหตุตามผล  
หวังผลสําเร็จดวยการกระทํา (ข้ันโลกียสัมมาทิฏฐิ) ในข้ันสูง เม่ือรูแจงความจริงนั้น 
เองแลว มีจิตใจหลุดพนเปนอิสระ ไมถูกกิเลสและความทุกขบีบค้ันครอบงํา ก็เปนอยู 
ดวยความรูเทาทันธรรมดาแหงเหตุปจจัยนัน้โดยสมบูรณ(ข้ันโลกุตรสัมมาทิฏฐิ) นี ้
เรียกวา พุทธจริยธรรม คือ การครองชีวิตประเสริฐ หรือระบบการครองชีวิตอัน 
ประเสริฐ หรือระบบการครองชีวิตอันประเสริฐ ถูกหลักถูกธรรม (พรหมจริยะ หรือ 
พรหมจรรย) เปนอริยมรรค คือทางดําเนินสูความดับทุกขท่ีทําใหเปนอริยชน หรือวิธี 
แกปญหาแบบอารยชน อริยชนกับปุถุชนตางกันในขอสําคัญคือ อริยชนมีความสุขไร 
ทุกขเปนพื้นประจําตัว สวนปุถุชนตองทะยานหาความสุข เพราะมีความขาดสุข หรือมี 
ทุกขคอยเรายนืพื้นอยูเปนประจํา จะพูดวา อริยชนพนทุกขและเหนือสุข ก็ได 
        หลักปฏิบัติเพื่อความดบัทุกข หรือวิธีแกปญหาของอารยชนนั้น มีหลักยอย 8  
อยางจัดวางเปนกระบวนการศึกษาอบรม ฝก หรือพัฒนาคน 3 ดาน คือ ฝกใหมี 
พฤติกรรมท่ีรวมสรางเสริมสังคมดีงาม ซ่ึงมีสภาพเกื้อกลูแกคุณภาพชีวิตเยื้องแกการ 
พัฒนาจิตปญญา โดยฝก/พฒันาระเบียบวนิัย ความสุจริตกาย วาจา และแรงงานท่ี 
เปนสัมมาชีพ เรียกงายๆ วา ศีล อาศัยสภาพแวดลอม สังคม ความเปนอยูภายนอกท่ี 
เอ้ือนั้นเปนพืน้ฐาน ทําการฝกอบรม/พัฒนาจิตใจใหประณีต มีคุณภาพ สมรรถภาพ  
และสุขภาพจติท่ีดี เรียกงายวาสมาธิ และดวยจิตท่ีดนีั้น ก็สามารถฝก/พัฒนาดาน 
ปญญา ใหเกิดความรูความเขาใจในธรรมดาแหงเหตุปจจยั ทําการดวยความรูความ 
เขาใจนัน้ จนบรรลุถึงปรีชาญาณท่ีทําใหมีชีวิตแหงความหลุดพนเปนอิสระเปนอยูดวย 
ความผองใสเบิกบานตลอดทุกเวลาในท่ีสุด เรียกงายวา ปญญา การศึกษา/พัฒนาการ 
นี้อาศัยปจจัย 2 อยางหลอเล้ียงท้ังปจจยัภายนอกฝายศรัทธา คืออิทธิพลสภาพ 
แวดลอมดีท่ีเรียกวา ปรโตโฆสะท่ีดี โดยเฉพาะกัลยาณมิตร และปจจยัภายในฝาย 
ปญญา คือความรูจักคิด รูจักทําใจ ท่ีเรียกวา โยนิโสมนสิการ ดังผังการศึกษาและชีวิต 
ประเสริฐจุดเริม่/เคร่ืองเสริม กระบวนการของการศึกษา ชีวิตประเสริฐจดุหมายของ 
ชีวิต (ปจจัยของสัมมาทิฏฐิ        (ไตรสิกขา)   (มรรค)        (อัตถะ) 
        กรรมเกาคือ ตาหูจมูกล้ินกายใจ (ส.สฬ.18/217/166) เปนเจาบทบาทเดิม  
จากนั้น การศกึษาอาศัยปรโตโฆสะ ซ่ึงมีคติวา "คนเปนไปตามสภาพแวดลอมท่ี 
ปรุงปน" และโยนิโสมนสิการซ่ึงมีคติยอนกลับวา "ถาเปนคนรูจักคิด แมแตฟงคนบา 
คนเมาพูด ก็อาจสําเร็จเปนพระอรหันต" อนึง่ ปญหาทางจริยธรรมท่ีวายากเชน "เด็ก 
ขโมยเงินเพื่อซ้ือยารักษาแม ดีหรือช่ัว" มองดวยวภิัชชวิธีก็ชัดแจงไมเปนปญหา  



ทายสุด ปรโตโฆสะอยางเดยีวไมพอใหลุสัจธรรม โยนิโสมนสิการเปนตัวช้ีขาด 
        อนึ่ง สัมมาทิฏฐิ 2 ระดบั แสดงขอบเขตแหงกจิกรรมทางจิตปญญาของมนุษย  
แยกเปน 2 แดน :- 
1. ปญญา/ญาณ/วิชชา (-อวชิชา) - ความรู - ความจริง - ศาสตร - สัจธรรม -  
ธรรมชาติ : โลกุตรสัมมาทิฏฐิ 
2. ศรัทธา/ฉันทะ/กรุณา (-ตัณหา) - คุณคา - ดีงามควร - ศิลป - จริยธรรม -  
สังคม : โลกิยสัมมาทิฏฐิ 
        อีกเร่ืองหนึ่ง มองอยางกวาง คําวา "พุทธธรรม" ยังมีขอบเขตจํากัดไม 
ครอบคลุมพระพุทธศาสนาทั้งหมด คําดั้งเดิมท่ีครอบคลุมคือ "ธรรมวินัย" หนังสือนีไ้ด 
กลาวไวมากในสวนของธรรม สมช่ือวาพุทธธรรม แตกลาวถึงวินัยเพยีงเล็กนอย อาจ 
ตองมีหนังสือท่ีเรียกช่ือตามบาลีเดิมวา "อริยวินยั" ไวเขาคูกับพุทธรรม 
1. ธรรม คือ คําสอนแสดงความจริง ความดีงาม เปนเร่ืองเนื้อหา หลักการ ส่ิงท่ี 
คนพบ คําเปดเผย เนนท่ีชีวิตดานใน ท่ีจิตใจ และท่ีตวับุคคล หรือปจจัตตบุคคล  
(แกและกันปญหาพรอมท้ังเสริมสรางจากภายใน) 
2. วินัย คือ ระเบียบและการจดัระเบียบ เปนเร่ืองของรูปแบบ วิธีปฏิบัติตามหลักการ  
ขอบัญญัติ การวางกฎและจดัระบบ คือ เปนเคร่ืองมือของธรรม สําหรับจัดระบบชีวติ  
ระบบสังคมหรือชุมชน ใหเปนไปตามความมุงหมายของธรรม นําเอาเนื้อหาหรือหลัก 
การของธรรมไปจัดวางเปนระบบปฏิบัติการท่ีมีผลเปนจริงเปนจัง ในทามกลางสภาพที่ 
เปนอยูจริงของสังคมและโลกแหงรูปธรรม เนนท่ีการแสดงออกหรือชีวิตดานนอก  
ความเปนอยูประจําวนั สภาพแวดลอมสังคม ความสัมพันธ และความรับผิดชอบตอ 
ประโยชนสุขรวมกัน (แกและกันปญหาพรอมท้ังเสริมสรางจากภายนอก) 


