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พิมพครัง้ แรก — ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๔
โครงการตําราฯ จัดพิมพถวาย พระเจาวรวงศเธอ กรมหมืน่ นราธิปพงศประพันธ
ในโอกาสทีพ่ ระชนมครบ ๘๐ พรรษา (รวมในหนังสือชุด “วรรณไวทยากร”)

พิมพครัง้ ที่ ๑๐ — ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๔
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พิมพครั้งที่ ๓๗ — มกราคม พ. . ๒๕๖๒
– มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

พิมพที่บริษัท ธรรมดาเพรส จำกัด
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อนุโมทนา
ม า ทิ ยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยคุณเ ริม นิ มะลาภา และ
ดร.ฉัทท ฒ
ุ ิ พีชผล มีกลั ยาณฉันทะทีจ่ ะจัดพิมพ์เผยแพร่ นัง อื
พุทธธรรม (ฉบับเดิม) เป็นธรรม ทิ ยาทาน เพือ่ ประโยชน์ทางการ
กึ า ใ เ้ กิดค ามเจริญงอกงามทางธรรมทางปัญญาแผ่ขยายก า้ ง
ข างออกไป
ในการนี้ คุณเสริมสิน สมะลาภา นายกสภามหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย ได้แจ้งบุญเจตนาทีจ่ ะดําเนินการจัดพิมพ์ นัง อื
ธรรมทีก่ ล่า นัน้ ในเดือนมกราคม พ. . ๒๕๖๒
อาตมภาพขออนุโมทนามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ทีไ่ ด
บําเพ็ญกุศลจริยาในการเผยแพรธรรม เพือ่ ประโยชนสุขทีแ่ ทจริง
และยัง่ ยืนแกประชาชน
ขอกุศลจริยาเพื่อประโยชนทางการศึกษาครั้งนี้ จงเปน
ปจจัยใหสัมฤทธิ์ความไพบูลยแหงธรรมและปญญา นํามาซึ่ง
ความแผไพศาลของพระสัทธรรม เพื่อความเกษมศานตแหง
มหาชน ตลอดกาลยาวนานสืบไป
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตโฺ ต)
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

บันทก ระกอบ
ในการพิมพครัง้ ที่ ๑๐
ก. ความเปนมาถึงปจจุบนั
หนังสือ “พุทธธรรม” โดยผูเขียนเดียวกันนี้ ปจจุบนั มี ๒ บับ คือ ฉบับเดิม
และ ฉบับ รับ รุงและ ยายความ
๑. พุทธธรรม ฉบับเดิม หนา ๒๐๖ หนา เปนหนังสือทีเ่ ขียนขึน้ ตามคํา
อาราธนาของโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สมาคมสังคม
ศาสตรแหงประเทศไทย รวมอยูในหนังสือชุด “วรรณ วทยากร” ซึง่ โครงการ
ตําราฯ จัดพิมพถวาย พระเจาวรวงศเธอกรมหมืน่ นราธิปพงศประพันธ ใน
โอกาสทีพ่ ระชนมครบ ๘๐ พรรษาบริบรู ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๔
พุทธธรรม บับเดิมนี้ มีอนุสรณแดเสด็จในกรมฯ พระองคนัน้ และแก
หนังสือ พุทธธรรม เอง คือทุน “วรรณ วทยากร” ทีม่ ลู นิธมิ หาจุ าลงกรณราชวิทยาลัย และทีโ่ ครงการตําราฯ ซึง่ เกิดจากคาสมนาคุณ ทีโ่ ครงการตําราฯ
จะตองมอบใหแกผูเขียนทุกทานตามระเบียบ แตผูเขียนไดบริจาคใหแหงละกึง่
หนึง่ เพราะป บิ ตั ติ ามหลักการทีย่ ดึ ถือตลอดมาวาไมรับคาตอบแทนใด
๒. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ คือ พุทธธรรม บับเดิมนัน้
เอง แตไดเขียนแทรกเพิม่ ขยายความ มีเนือ้ หาเพิม่ มากขึน้ เปน ๖ เทาของ บับ
เดิม (ปจจุบนั หนา ๑๐๖๖ หนา) ซึง่ คณะระดมธรรม และธรรมสถาน จุ าลงกรณมหาวิทยาลัย ไดพิมพขึน้ เปนครัง้ แรก เสร็จเมือ่ วันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๒๕ และ
มหาจุ าลงกรณราชวิทยาลัยไดพิมพตอมา ลาสุดครัง้ ที่ พ.ศ. ๒๕๔๓
ความเปนมาในระยะแรกของ พุทธธรรม ทัง้ สอง บับ ไดเลาไวแลวโดย
ละเอียดใน “บันทึกของผูเขียน” ทายเลม พุทธธรรม บับปรับปรุงและขยาย
ความ ในทีน่ จี้ ะไมเลาใหมากกวานี้ แตจะกลาวถึงเ พาะเรือ่ งราวของ พุทธธรรม
บับเดิม ทีต่ อเนือ่ งมาถึง บับพิมพปจจุบนั ครัง้ ที่ ๑๐ นี้
ข

หลังจากพิมพครัง้ แรกแลว หนังสือ พุทธธรรม บับเดิม ไดมีผขออนุ
ู ญาต
พิมพตอมากอนครัง้ นี้ ๘ ครัง้ คือ
ครัง้ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑ คณะสงฆวัดพลับพลาชัย พิมพเปนอนุสรณงาน
พระราชทานเพลิงศพ พระศีลขันธโสภิต (วิรชั ต สิรทิ ตฺโต) วันเสารที่ ๓ เมษายน
๒๕๑
ครัง้ ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ พิมพเปน
อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระวันรัต (ทรัพย โฆสกมหาเถร)
วัดสังเวชวิศยาราม วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
ครัง้ ที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๖ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ขออนุญาต
พิมพเผยแพรสําหรับเปนคูมือในการพั นาจริยศึกษาในโรงเรียน
ครัง้ ที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๒๖ สํานักพิมพสุขภาพใจ ขออนุญาตพิมพเพือ่ เผยแพร
ใหกวางออกไปตามรานคาทัว่ ทุกจังหวัด
ในการพิมพครัง้ ที่ ๕ นี้ ผูเขียนไดมีโอกาสแทรกเพิม่ และแกไขปรับปรุงคํา
และความหลายแหงใหสมบูรณขึน้ ตามบันทึกทีไ่ ดเตรียมไวหลายประหวาง
นัน้ แตก็มจี าํ นวนหนาเทาเดิม คือ ๒๐๖ หนา
ครัง้ ที่ ๖ - ๗ และ ๘ เปนการพิมพซ้าํ โดยสํานักพิมพสุขภาพใจ ใน พ.ศ.
๒๕๒๗ ๒๕๒๘ และ ๒๕๓๑ ตามลําดับ
การพิมพครัง้ ที่ ๑ ถึง ๘ ของ พุทธธรรม บับเดิม ก็เชนเดียวกับ พุทธธรรม
บับปรับปรุงและขยายความ เทาทีพ่ มิ พมาจนถึงครัง้ ลาสุด คือเปนงานพิมพ
ในยุคกอนจะมีการพิมพดวยระบบคอมพิวเตอร ทําใหการพิมพครัง้ ใหมแตละ
ครัง้ แกไขปรับปรุงไดยาก หรือแทบแกไขไมไดเลย ดวยเหตุนี้ พุทธธรรม บับ
เดิม ทีพ่ มิ พจนถึงครัง้ ที่ ๘ จึงมีขนาดเลม และจํานวนหนา เทาเดิมตลอดมา คือ
๒๐๖ หนา
อนึง่ ระหวางนี้ Dr. Grant Olson ซึง่ เมือ่ จบการศึกษาปริญญาเอกแลว
ทํางานทีม่ หาวิทยาลัยคอรเนลล (Cornell University) ไดรับทุนจากมูลนิธจิ อหน
เอ . เคนเนดี ในการขออนุญาตแปล พุทธธรรม บับเดิม นี้ เปนภาษาอังกฤษ
แตผูเขียนไดแจงใหขออนุญาตโครงการตําราฯ แทน เพราะไดมอบใหโครงการ
ค

ตําราฯ ถือลิขสิทธิไ์ วโดยเกียรติ Dr. Grant Olson แปล พุทธธรรม บับเดิม อยู
สิบปเศษ และในทีส่ ดุ State University of New York Press, Albany ไดพิมพ
ออกเผยแพรเมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๘ (ค.ศ. ๑ ๕) ในชือ่ วา Buddhadhamma:
Natural Laws and Values for Life แตหลังจากนัน้ ผูเขียนไดขอใหหยุดการ
พิมพครัง้ ใหมไวกอน เพราะไดพบคําแปลทีค่ วรแกไขบางแหง
ครัง้ ที่ พ.ศ. ๒๕๔๓ นายแพทยกมล สินธวานนท พิมพเปนธรรมทาน ใน
งานพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอก เกรียงไกร สินธวานนท วันเสารที่
๒ เมษายน ๒๕๔๓
ในการพิมพครัง้ นี้ ซึง่ อยูในยุคทีใ่ ชระบบคอมพิวเตอรแลว ไดมีการพิมพขอ
มูลเดิมขึน้ ใหม โดยเนือ้ หาทัง้ หมดคงเดิม แตเพราะเรียงอักษรใหม และขนาด
หนังสือกวางยาวนอยลง แมจะใชตัวอักษรขนาดเล็ก ก็มจี าํ นวนหนาเพิม่ ขึน้
เปน ๒๕๘ หนา
ครัง้ ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๔ คือครัง้ ปจจุบนั นี้ ซึง่ คุณณั พร พรหมสุทธิ ขอ
อนุญาตพิมพแจกเปนธรรมทาน เพือ่ ลองกตัญ กู ตเวทิตาธรรม ในมงคล
วารคลายวันเกิดอายุครบ ๗๖ ป ของมารดา คือ คุณประยูร พรหมสุทธิ ณ วัน
ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๔
อนึง่ การพิมพครัง้ ที่ ๑๐ นี้ ถือไดวาเปนวาระครบ ๓๐ ป แหงการเกิดขึน้
ของหนังสือ พุทธธรรม ฉบับเดิมนีด้ วย

ข. รูปโฉมใหมของ “พุทธธรรม” ฉบับเดิม
การทีค่ ณ
ุ ณั พร พรหมสุทธิ ขออนุญาตพิมพ พุทธธรรม บับเดิม ครัง้ ใหม
เปนธรรมทานในมงคลวารคลายวันเกิดของมารดาคราวนี้ เปนเหตุใหเกิดการ
เปลีย่ นแปลงชนิดทีบ่ านปลายอยางมิไดคาดหมาย แกหนังสือ พุทธธรรม
ความจริง หลังจากหนังสือ พุทธธรรม บับปรับปรุงและขยายความเสร็จ
ออกมาแลว ผูเรียบเรียงไดตัง้ ใจวา จะใหหยุดเลิกการพิมพหนังสือ พุทธธรรม
บับเดิม เสียเลย โดยจะไดแจงใหทางโครงการตําราฯ ทีช่ วยถือลิขสิทธิโ์ ดย
เกียรติอยูทราบดวย เพราะ พุทธธรรม บับเดิม ทัง้ หมด เปนสวนหนึง่ ทีร่ วมอยู
ง

ใน พุทธธรรม บับปรับปรุงและขยายความนัน้ แลว
เมือ่ คุณณั พร พรหมสุทธิ ขออนุญาตพิมพ ก็เปนธรรมดาวาจะคิดเพียง
พิมพไปตามเดิม แตเมือ่ ไปติดตอขอขอมูลคอมพิวเตอรของ บับพิมพครัง้ ที่
ก็ไดรับคําตอบวา ขอมูลทัง้ หมดถูกทําลายหรือทิง้ ไปแลว
จากนัน้ คุณณั พร พรหมสุทธิ ไดรับขอมูลคอมพิวเตอรจาก ร.พ. สหธรรมิก
ที่พิมพขึ้นใหม และนํามาตรวจปรู ดวยตนเองที่บาน ตั้งแตกลางเดือน
มิถนุ ายน จนถึงปลายเดือนกรก าคม ๒๕๔๔ นี้ เมือ่ เสร็จแลว จึงไดนํามา
มอบถวายแกผูเรียบเรียง เพือ่ ตรวจความเรียบรอยขัน้ สุดทาย
ผูเรียบเรียงดู บับปรู แลวเห็นวา หนังสือ พุทธธรรม นี้ มีหวั ขอแยกยอย
ซอยหลายชัน้ ถาสัง่ แกกันไปกันมา ก็จะเสียเวลามาก และยากทีจ่ ะไดผลดี
ทางทีด่ ที สี่ ดุ คือ ผูเรียบเรียงควรจะไดขอมูลคอมพิวเตอรมา และกําหนดแบบ
ตัวอักษรหัวขอยอยซอยลงไปในแตละระดับเองตามประสงค แมวาผูเรียบเรียง
จะพิมพดีดไมเปน แตอาศัยใชนิว้ จิม้ เอาก็คงสําเร็จได
อยางไรก็ดี ขอมูลคอมพิวเตอรทีม่ นี นั้ เปนระบบ Apple Macintosh ซึง่ ผู
เรียบเรียงเขาไมถึง จึงติดขัด แตทางสํานักพิมพธรรมสภา ไดชวยดําเนินการ
แปลงเปนขอมูลระบบ PC แลว พระครูปลัดป กวั น (อินศร จินตฺ าป ฺโ )
จัดปรับขอมูลและแตงแบบจนเขารูปทีจ่ ะพิมพเปนเลมหนังสือ และสงมอบแก
ผูเรียบเรียงเพือ่ จัดปรับเปลีย่ นแบบตัวอักษรตามความประสงคตอไป
พอดีเปนจังหวะทีพ่ ระครรชิต คุณวโร นําแบบตัวอักษรใหมมาถวายจํานวน
มาก หนังสือ พุทธธรรม กําลังมีปญหาเรือ่ งแบบตัวอักษรสําหรับตัวพืน้ กับขอ
ความทีอ่ างจากพระไตรป กและคัมภีรตาง วาจะทําใหเห็นตางกันชัดเจน
และเหมาะสมไดอยางไร เมือ่ ไดแบบอักษรใหมชุดนีม้ า ก็ชวยใหแกปญหานี้
สําเร็จเรียบรอยไปดวยดี
หนังสือ พุทธธรรม บับเดิม ทีพ่ มิ พครัง้ แรก ๒๐๖ หนา เมือ่ พิมพขอมูล
คอมพิวเตอรระบบ Apple Macintosh เปนหนังสือขนาดเล็กลงมาได ๓๐ หนา
แปลงมาเปนขอมูลคอมพิวเตอรระบบ PC คราวนี้ ครัง้ แรกประมาณ ๓๐๒ หนา
เปลีย่ นแบบอักษรใหมและปรับชองบรรทัดแลว เหลือทัง้ หมด ๒๘๔ หนา
จ

เบือ้ งแรกตัง้ ใจไวเพียงวา จะปรับแบบตัวอักษรของหัวขอยอยระดับตาง
ใหเหมาะ และแบงซอยยอหนาใหอานงายขึน้ แตเมือ่ เริม่ ทําจริง งานก็บาน
ปลาย จนกระทัง่ พุทธธรรม บับเดิม พิมพครัง้ ที่ ๑๐ นี้ กลายเปน บับเดิมที่
ปรับปรุงและเพิม่ เติมเปนอันมาก จนรูปโ มเปลีย่ นแปลกจากเดิมไปไกล
โดยสรุป ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ แก พุทธธรรม บับเดิม ในการพิมพ
ครัง้ ที่ ๑๐ ซึง่ ทําใหหนังสือแปลกจากการพิมพครัง้ กอน มีดงั นี้
ก) ตัง้ หัวขอยอยแทรกเพิม่ ขึน้ อีกจํานวนมาก
ข) แบงซอยยอหนาใหอานสะดวกขึน้ แปลกไปจากเดิมมาก
ค) ปรับแกสํานวนภาษาหลายแหงใหรืน่ ขึน้ และอธิบายแทรกเสริมทัว่ ไป
ง) มีสวนเพิม่ เติมตางหากออกมา ทีส่ าํ คัญ คือ
๑. เพิม่ บทวาดวย “อายตนะ ๖” โดยคัดมาจาก พุทธธรรม บับปรับ
ปรุงและขยายความ แตตัดใหสัน้ เขา นํามาประมาณ ๓ ใน ๕ รวม
๓๒ หนา (น.๒๖–๕๗)
๒. “บทเพิม่ เติม: เรือ่ งเหตุปจจัยในป จิ จสมุปบาทและกรรม” ตอ
ทายภาค ๑ รวม ๒๑ หนา (น.๑๘๘–๒๐๘)
๓. “บทเพิม่ เติม: ชีวติ ทีเ่ ปนอยูดี ดวยมีการศึกษาทัง้ ๓ ทีท่ าํ ให
พั นาครบ ๔ (มรรคมีองค ๘ ← สิกขา ๓ → ภาวนา ๔)” ตอ
ทายภาค ๒ รวม ๓๓ หนา (น.๓๔๒–๓๗๔)
นอกจากสวนทีเ่ พิม่ เปนบทตางหากแลว ยังมีสวนทีเ่ ขียนอธิบายเพิม่ แทรก
ระหวางเนือ้ ความเดิมอีก รวมประมาณ ๕ หนา
อีกเรือ่ งหนึง่ ทีค่ ดิ วาจะเขียนเปนบทเพิม่ เติมดวย คือเรือ่ ง “ความสุ ” แตได
ตกลงระงับไวกอน เพราะหนังสือจะหนามาก เพราะบัดนีไ้ ดขยายจาก ๒๘๔
เปน ๓๗๕ หนาแลว
แตทีส่ าํ คัญกวานัน้ ก็คอื เวลาไดลวงเลยไปมากแลว จนผูเรียบเรียงไดเปน
เหตุใหหนังสือเสร็จไมทันมงคลวารคลายวันเกิด ของคุณประยูร พรหมสุทธิ ใน
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๔ นับถึงขณะเขียนบันทึกนี้ ผานเลยมาเปนเวลาอีก
คอนเดือน จึงตกลงคงไวเทานีก้ อน

เมือ่ เรือ่ งเปนมาอยางนี้ ความตัง้ ใจเดิมทีจ่ ะใหหยุดเลิกการพิมพ พุทธธรรม
บับเดิม เพราะไดเปนสวนยอยทีร่ วมอยูใน พุทธธรรม บับปรับปรุงและขยาย
ความแลว ก็ตองเปลีย่ นไป (เคยคิดจะทํา พุทธธรรม บับยอเล็ก ขึน้ ใหมอีก
เลมหนึง่ โดยสรุปจาก บับปรับปรุงและขยายความ แตยังไมมีเวลาทํา)
บัดนี้ ไดเห็นวา พุทธธรรม บับเดิม ทีป่ รับปรุงเพิม่ เติมนี้ อาจเปนบุพภาค
หรือเปนตัวเลือก ซึง่ ผูทีย่ งั ไมมีเวลาหรือยังไมพรอมทีจ่ ะอาน พุทธธรรม บับ
ปรับปรุงและขยายความ สามารถใชศึกษาหลักพระพุทธศาสนาไปพลางกอน
หรือขัน้ หนึง่ กอน จึงนาจะใหมีการเผยแพรไดสะดวกขึน้ หรือใหสะดวกทีส่ ดุ
นีเ้ ปนความเปลีย่ นแปลง ซึง่ ทําให พุทธธรรม บับเดิม เรียกไดวา มีรปู โ ม
ใหม
อนึง่ ใน พุทธธรรม บับเดิม นี้ มีแผนผังและภาพประกอบคําอธิบายอยู
บาง โดยเ พาะในบทวาดวยป ิจจสมุปบาท แมจะไมมาก แตก็ตองเขียน
ขึน้ ใหม ซึง่ ไดอาศัยพระครรชิต คุณวโร และพระอภิวั น นาถวโร ชวยจัดทํา
ใหสําเร็จดวยดี และพระครรชิต คุณวโร ยังไดชวยอานปรู ใหดวยตลอดเลม
ชวยใหแกไขขอมูลทีพ่ มิ พพลาดหรือพรองหลงตาไปใหเรียบรอย จนเชือ่ ไดวา
ขอผิดพลาด หากไมหมด ก็คงเหลือนอย ควรจะพอใจได
ในการทํางานทีจ่ ะเสร็จลงไดนี้ พระครูปลัดป กวั น (อินศร จินตฺ าป ฺโ )
ไดทําหนาทีป่ ระสานงาน และทํางานดานคอมพิวเตอรสวนเชือ่ มตอในระหวาง
อันลงทายทีส่ ารบัญ โรงพิมพสหธรรมิก เปนผูริเริม่ พิมพขอมูลคอมพิวเตอร
จากหนังสือเดิมไวใหทัง้ เลม และสํานักพิมพธรรมสภาทีร่ บั งานพิมพคราวนี้ ได
ชวยดําเนินการแปลงขอมูลมาสูระบบ PC ชวยเปน านใหงานกาวมาไดจน
เสร็จเปนเลมหนังสือ
ขออนุโมทนาทุกทาน และขอทุกทานจงมีปติในธรรมทัว่ กัน
พระธรรม ก ( . อ. ยุ โ )
๗ กันยายน ๒๕๔๔
ช

อัก รยอช่อคัมภีร∗
เรียงตามอักขรวิธแี หงมคธภาษา
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องฺคตุ ตฺ รนิกาย ฉกฺกนิปาต
องฺ.ติก.
องฺคตุ ตฺ รนิกาย ติกนิปาต
องฺ.ทสก.
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ขุททฺ กปา อ กถา
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คัมภีรทีส่ าํ คัญไดนํามาลงไวทัง้ หมด แมวาบางคัมภีรจะมิไดมีการอางอิงในหนังสือนี้
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มชฺฌมิ นิกาย มชฺฌมิ ปณฺณาสก
มชฺฌมิ นิกาย มูลปณฺณาสก
มงฺคลตฺถทีปนี
มิลนิ ทฺ ป ฺหา
วินยปฏก

วินย.อ.

วินย อ กถา
(สมนฺตปาสาทิกา)
วินย. กี า วินย กถา กี า
(สารตฺถทีปนี)
วิภงฺค.อ. วิภงฺค อ กถา
(สมฺโมหวิโนทนี)
วิมาน.อ. วิมานวตฺถุ อ กถา
(ปรมตฺถทีปนี)
วิสทุ ธฺ .ิ
วิสทุ ธฺ มิ คฺค
วิสทุ ธฺ .ิ กี า วิสทุ ธฺ มิ คฺค มหา กี า
(ปรมตฺถม ชฺ สุ า)
สงฺคณี อ. ธมฺมสงฺคณี อ กถา
(อ สาลิน)ี
สงฺคห.
อภิธมฺมตฺถสงฺคห
สงฺคห. กี า อภิธมฺมตฺถสงฺคห กี า
(อภิธมฺมตฺถวิภาวิน)ี
สํ.อ.
สํยตุ ตฺ นิกาย อ กถา
(สารตฺถปกาสิน)ี
สํ.ข.
สํยตุ ตฺ นิกาย ขนฺธวารวคฺค
สํ.นิ.
สํยตุ ตฺ นิกาย นิทานวคฺค
สํ.ม.
สํยตุ ตฺ นิกาย มหาวารวคฺค
สํ.ส.
สํยตุ ตฺ นิกาย สคาถวคฺค
สํ.สฬ.
สํยตุ ตฺ นิกาย สฬายตนวคฺค
สุตตฺ .อ.
สุตตฺ นิปาต อ กถา
(ปรมตฺถโชติกา)
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ก รรมชาติและคุ คาสําหรับชีวิต
ค าม า
สิ่งที่ควรเ าใจกอน
พระพุทธศาสนานัน้ เมือ่ มองในทัศนะของคนสมัยใหม มักเกิดปญหาขึน้
บอยๆ วาเปนศาสนา (religion) หรือเปนปรัชญา (philosophy) หรือวาเปน
เพียงวิธีครองชีวิตแบบหนึ่ง (a way of life) เมื่อปญหาเชนนี้เกิดขึ้นแลว ก็
เปนเหตุใหตองถกเถียงหรือแสดงเหตุผล ทําใหเรื่องยืดยาวออกไป อีกทั้งมติ
ในเรื่องนี้ก็แตกตางไมลงเปนแบบเดียวกัน ทําใหเปนเรื่อง นเฝอ ไมมีที่สิ้นสุด
ในที่นี้ แมจะเขียนเรื่องพุทธธรรมไวในหมวดปรัชญาก็จะไมพิจารณา
ปญหานี้เลย มุงแสดงแตในขอบเขตวา พุทธธรรมสอนวาอยางไร มีเนื้อหา
อยางไรเทานั้น สวนที่วาพุทธธรรมจะเปนปรัชญาหรือไม ใหเปนเรื่องของ
ปรัชญาเองที่จะมีขอบเขตครอบคลุมหรือสามารถตีความใหครอบคลุมถึงพุทธ
ธรรมไดหรือไม โดยที่วาพุทธธรรม ก็คือพุทธธรรม และยังคงเปนพุทธธรรม
อยูนั่นเอง มีขอจํากัดเพียงอยางเดียววา หลักการหรือคําสอนใดก็ตาม ที่เปน
เพียงการคิดคนหาเหตุผลในเรื่องความจริงเพื่อสนองความตองการทางปญญา
โดยมิไดมุงและแสดงแนวทางสําหรับประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริง อันนั้น ใหถือ
วา ไมใชพระพุทธศาสนา เฉพาะอยางที่ถือวาเปนคําสอนเดิมแทของพระพุทธ
เจา ซึ่งในที่นี้เรียกวาพุทธธรรม
การประมวลคําสอนในพระพุทธศาสนามาวางเปนขอสรุปลงวา พุทธ
ธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนและทรงมุงหมายแทจริง เปนอยางไรนั้น เปน
เรื่องยาก แมจะยกขอความในคัมภีรซึ่งถือกันวาเปนพุทธพจนมาอาง เพราะคํา
สอนในคัมภีรมีปริมาณมากมาย มีแงดานระดับความลึกซึ้งตางๆ กัน และขึ้น
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ตอการตีความของบุคคล โดยใชสติปญญาและความสุจริตใจหรือไมเพียงไร
ดวย ในบางกรณี ผูถือความเห็นตางกันสองฝาย อาจยกขอความในคัมภีรมา
สนับสนุนความคิดเห็นของตนไดดวยกันทั้งคู การวินิจฉัยความจริงจึงขึ้นตอ
ความแมนยําในการจับสาระสําคัญ และความกลมกลืนสอดคลองแหงหลัก
การและหลักฐานทีแ่ สดงทัง้ หมดโดยหนวยรวมเปนขอสําคัญ แมกระนัน้ เรือ่ งที่
แสดงและหลักฐานตางๆ ก็มักไมกวางขวางครอบคลุมพอ จึงหนีไมพนจาก
อิทธิพลความเห็นและความเขาใจพื้นฐานตอพุทธธรรมของบุคคลผูแสดงนั้น
ในเรื่องนี้ เห็นวายังมีองคประกอบอีกอยางหนึ่งที่ควรนํามาเปนเครื่อง
วินิจฉัยดวย คือ ความเปนไปในพระชนมชีพ และพระปฏิปทาขององคสมเด็จ
พระบรมศาสดา ผูเปนแหลงหรือที่มาของคําสอนเอง บุคลิกและสิ่งที่ผูสอนได
กระทํา อาจชวยแสดงความประสงคที่แทจริงของผูสอนไดดีกวาคําสอนเฉพาะ
แหงๆ ในคัมภีร หรืออยางนอยก็เปนเครื่องประกอบความเขาใจใหชัดเจนยิ่ง
ขึ้น ถึงหากจะมีผูติงวา องคประกอบขอนี้ก็ไดจากคัมภีรตางๆ เชนเดียวกับคํา
สอน และขึ้นตอการตีความไดเหมือนกัน แมกระนั้น ก็ยังตองยอมรับอยูนั่น
เองวา เปนเครื่องประกอบการพิจารณาที่มีประโยชนมาก
จากหลักฐานตางๆ ทางฝายคัมภีรและประวัติศาสตร พอจะวาดภาพ
เหตุการณและสภาพสังคมครั้งพุทธกาลไดคราวๆ ดังนี้
พระพุทธเจาเสด็จอุบัติในชมพูทวีป เมื่อประมาณ ๒,๖๐๐ ปลวงมา
แลว ทรงประสูติในวรรณะกษัตริย พระนามเดิมวา เจาชายสิทธัตถะ เปน
โอรสของพระเจาสุทโธทนะผูครองแควนศากยะ ซึ่งตั้งอยูทางดานตะวันออก
เฉียงเหนือของชมพูทวีป ติดเชิงเขาหิมาลัย ในฐานะโอรสกษัตริยและเปน
ความหวังของราชตระกูล พระองคจึงไดรับการปรนเปรอดวยโลกียสุขตางๆ
อยางเพียบพรอม และไดทรงเสวยความสุขอยูเชนนี้เปนเวลานานถึง ๒๙ ป
ทรงมีทั้งพระชายาและพระโอรส
ครั้งนั้น ในทางการเมือง รัฐบางรัฐที่ปกครองแบบราชาธิปไตยกําลัง
เรืองอํานาจขึ้น และกําลังพยายามทําสงครามแผขยายอํานาจและอาณาเขต
ออกไป รัฐหลายรัฐ โดยเฉพาะทีป่ กครองแบบสามัคคีธรรม (หรือแบบสาธารณรัฐ)
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กําลังเสื่อมอํานาจลงไปเรื่อยๆ บางรัฐก็ถูกปราบรวมเขาในรัฐอื่นแลว บางรัฐที่
ยังเขมแข็งก็อยูในสภาพตึงเครียด สงครามอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได แมรัฐใหญ
ที่เรืองอํานาจ ก็มีการขัดแยงรบพุงกันบอยๆ
ในทางเศรษฐกิจ การคาขายกําลังขยายตัวกวางขวางขึ้น เกิดคน
ประเภทหนึ่งมีอิทธิพลมากขึ้นในสังคม คือ พวกเศรษฐี ซึ่งมีสิทธิ มีเกียรติยศ
และอิทธิพลมากขึ้นแมในราชสํานัก
ในทางสังคม คนแบงออกเปน วรรณะตามหลักคําสอนของ าสนา
พราหมณ มีสิทธิ เกียรติ ฐานะทางสังคม และอาชีพการงาน แตกตางกันไป
ตามวรรณะของตนๆ แมนักประวัติศาสตรฝาย ินดูจะวาการถือวรรณะในยุค
นั้นยังไมเครงครัดนัก แตอยางนอยคนวรรณะศูทร ก็ไมมีสิทธิที่จะ ง หรือ
กลาวความในพระเวทอันเปนคัมภีรศักดิสิทธิของพราหมณได ทั้งมีกําหนด
โทษไว (เทาที่ทราบจากมา
ม า ต ตอมา ถึงกับใหผารางกายเปน ๒
ซีก) และคนจัณ าลหรือพวกนอกวรรณะก็ไมมีสิทธิไดรับการศึกษาเลย การ
กําหนดวรรณะก็ใชชาติกําเนิดเปนเครื่องแบงแยก โดยเฉพาะพวกพราหมณ
พยายามยกตนขึ้น ถือตัววาเปนวรรณะสูงสุด
สวนในทางศาสนา พวกพราหมณเหลานั้น ซึ่งเปนผูรักษาศาสนา
พราหมณสืบตอกันมา ก็ไดพัฒนาคําสอนในดานลัทธิพิธีกรรมตางๆ ใหลึกลับ
ซับซอนใหญโตโออาขึ้น พรอมกับที่ไรเหตุผลลงโดยลําดับ การที่ทําดังนี้ มิใช
เพียงเพื่อวัตถุประสงคทางศาสนาเทานั้น แตมุงสนองความตองการของผูมี
อํานาจ ที่จะแสดงถึงเกียรติยศความยิ่งใหญของตนประการหนึ่ง และดวยมุง
หวังผลประโยชนตอบแทนที่จะพึงไดจากผูมีอํานาจเหลานั้นอยางหนึ่ง พิธี
กรรมเหลานี้ลวนชักจูงใหคนเห็นแกประโยชนสวนตัวมากขึ้น เพราะหวังผล
ตอบแทนเปนทรัพยสมบัติและกามสุขตางๆ พรอมกันนี้ ก็กอความเดือดรอน
แกคนชั้นต่ํา พวกทาสกรรมกรที่ตองทํางานหนัก และการทารุณตอสัตวดวย
การ าบชายั ครั้งละเปนจํานวนมากๆ๑
ในเวลาเดียวกันนี้ พราหมณจํานวนหนึ่งไดคิดวาพิธีกรรมตางๆ ไม
๑
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สามารถทําใหตนประสบชีวิตนิรันดรได จึงไดเริ่มคิดเอาจริงเอาจังกับปญหา
เรื่องชีวิตนิรันดร และหนทางที่จะนําไปสูสภาวะเชนนั้น ถึงกับยอมปลีกตัว
ออกจากสังคมไปคิดคนแสวงคําตอบอาศัยความวิเวกอยูในปา และคําสอน
ของศาสนาพราหมณในยุคนี้ ซึ่งเรียกวา ยุคอุ นิ ัท ก็มีความขัดแยงกันเอง
มาก บางสวนอธิบายเพิ่มเติมเรื่องพิธีกรรมตางๆ บางสวนกลับประณามพิธี
กรรมเหลานั้น และในเรื่องชีวิตนิรันดรก็มีความเห็นตางๆ กัน มีคําสอนเรื่อง
อาตมันแบบตางๆ ที่ขัดกัน จนถึงขั้นสุดทายที่วา อา มัน คือพรหมัน เปนที่
มาและแทรกซึมอยูในทุกสิ่งทุกอยาง มีภาวะที่อธิบายไมไดอยางที่เรียกวา
“เน ิ เน ิ” (ไมใชนั่น ไมใชนั่น) เปนจุดหมายสูงสุดของการบําเพ็ญเพียรทาง
ศาสนา และพยายามแสดงความหมายโตตอบปญหาเกี่ยวกับเรื่องสภาพของ
ภาวะเชนนี้ พรอมกับที่หวงแหนความรูเหลานี้ไวในหมูพวกตน
พรอมกันนั้น นักบวชอีกพวกหนึ่ง ซึ่งเบื่อหนายตอความไรสาระแหง
ชีวิตในโลกนี้ ก็ไดไปบําเพ็ญเพียรแบบตางๆ ตามวิธีการของพวกตนๆ ดวย
หวังวาจะไดพบชีวิตอมตะหรือผลสําเร็จอันวิเศษอัศจรรยตางๆ ที่ตนหวัง บาง
ก็บําเพ็ญ บะ ทรมานตนดวยประการตางๆ ตั้งตนแตอดอาหารไปจนถึงการ
ทรมานรางกายแบบแปลกๆ ที่คนธรรมดาคิดไมถึงวาจะเปนไปได บางก็
บําเพ็ญสมาธิจนถึงกลาววาทําปาฏิหาริยไดตางๆ บางก็สามารถบําเพ็ญฌานจน
ไดถึงรูปสมาบัติ อรูปสมาบัติ
อีกดานหนึง่ นักบวชประเภททีเ่ รียกวาสมณะอีกหลายหมูหลายพวก ซึง่
ไดสละเหยาเรือนออกบวชแสวงหาจุดหมายชีวิตเชนเดียวกัน ก็ไดเรรอนทอง
เที่ยวไปในบานเมืองตางๆ ถกเถียงถามปญหากันบาง ตั้งตนเปนศาสดาแสดง
ทัศนะของตนตางๆ กันหลายแบบหลายอยาง จนปรากฏวา เกิดมีลัทธิตางๆ
ขึ้นเปนอันมาก๑ เฉพาะที่เดนๆ ซึ่งปรากฏในคัมภีรพุทธศาสนา ถึง ลัทธิ๒
สภาพเชนนี้ จะสรุปสั้นๆ คงไดความวา ยุคนั้น คนพวกหนึ่งกําลังรุง
๑

๒

ตามหลักฐานในคัมภีร วา ลัทธิทั้งฝายสมณะ และฝายพราหมณ แยกเปนทิฏฐิหรือทฤษฎีไดถึง ๖๒ อยาง
(ที.สี. ๙/๒๗-๙๐/๑๖-๕๙)
สภาพชมพูทวีปยุคนี้ ดูใน G. C. Pande, Studies in the Origins of Buddhism, University of
Allahabad, India, 1957, pp. 310-368 เปนตน
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๕

เรืองขึ้นดวยอํานาจ ร่ํารวยดวยทรัพยสมบัติ และเพลิดเพลินมัวเมาอยูกับการ
แสวงหาความสุขทางวัตถุ พรอมกับที่คนหลายพวกก็มีฐานะและความเปนอยู
ดอยลงๆ ไป ไมคอยไดรับความเหลียวแล สวนคนอีกพวกหนึ่ง ก็ปลีกตัว
ออกไปเสียจากสังคมทีเดียว ไปมุงมั่นคนหาความจริงในทางปรัชญา โดยมิได
ใสใจสภาพสังคมเชนเดียวกัน
เจาชายสิทธัตถะ ทรงไดรับการบํารุงบําเรอดวยโลกียสุขอยูเปนเวลา
นานถึง ๒๙ ป และมิใชเพียงปรนปรือเอาใจเทานั้น ยังไดทรงถูกปดกั้นไมให
พบเห็นสภาพความเปนอยูที่ระคนดวยความทุกขของสามัญชนทั้งหลายดวย
แตสภาพเชนนี้ไมสามารถถูกปดบังจากพระองคไดเรื่อยไป ปญหาเรื่องความ
ทุกขความเดือดรอนตางๆ ของมนุษย อันรวมเดนอยูที่ความแก เจ็บ และตาย
เปนสิ่งที่ทําใหพระองคตองครุนคิดแกไข
ปญหานี้ คิดสะทอนออกไปในวงกวางใหเห็นสภาพสังคม ที่คนพวก
หนึ่งไดเปรียบกวา ก็แสวงหาแตโอกาสที่จะหาความสมบูรณพูนสุขใสตน แขง
ขันแยงชิงเบียดเบียนกัน หมกมุนมัวเมาอยูในความสุขเหลานั้น ไมตองคิดถึง
ความทุกขยากเดือดรอนของใครๆ ดํารงชีวิตอยูอยางทาสของวัตถุ ยามสุขก็
ละเมอมัวเมาอยูในความคับแคบของจิตใจ ถึงคราวถูกความทุกขเขาครอบงํา
ก็ลุมหลงไรสติเหี่ยวแหงคับแคนเกินสมควร แลวก็แกเจ็บตายไปอยางไรสาระ
ฝายคนที่เสียเปรียบ ไมมีโอกาส ถูกบีบคั้นกดขี่อยูอยางคับแคน แลวก็แกเจ็บ
ตายไปโดยไรความหมาย
เจาชายสิทธัตถะทรงมองเห็นสภาพเชนนี้แลว ทรงเบื่อหนายในสภาพ
ความเปนอยูของพระองค มองเห็นความสุขความปรนเปรอเหลานั้นเปนของไร
สาระ ทรงคิดหาทางแกไขจะใหมีความสุขที่มั่นคง เปนแกนสาร ทรงคิดแก
ปญหานี้ไมตก และสภาพความเปนอยูของพระองคทามกลางความเยายวนสับ
สนวุนวายเชนนั้น ไมอํานวยแกการใชความคิดที่ไดผล
ในที่สุด ทรงมองเห็นภาพพวกสมณะ ซึ่งเปนผูไดปลีกตัวจากสังคม
ไปคนควาหาความจริงตางๆ โดยมีความเปนอยูงายๆ ปราศจากกังวล และ
สะดวกในการแสวงหาความรูและคิดหาเหตุผล สภาพความเปนอยูแบบนี้นา

๖
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จะชวยพระองคใหแกปญหานี้ได และบางทีสมณะพวกนั้น ที่ไปคิดคนหา
ความจริงกันตางๆ บางคนอาจมีอะไรบางอยางที่พระองคจะเรียนรูไดบาง
เมื่อถึงขั้นนี้ เจาชายสิทธัตถะจึงเสด็จออกบรรพชาอยางพวกสมณะที่มี
อยูแลวในสมัยนั้น พระองคไดเสด็จจาริกไปศึกษาหาความรูเทาที่พวกนักบวช
สมัยนั้นจะรูและปฏิบัติกัน ทรงศึกษาทั้งวิธีการแบบโยคะ ทรงบําเพ็ญสมาธิ
จนไดฌานสมาบัติ ถึงอรูปสมาบัติชั้นสูงสุด ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริยไดอยาง
เชี่ยวชาญยิ่ง และทรงบําเพ็ญตบะทรมานพระองคจนแทบสิ้นพระชนม
ในที่สุดก็ทรงตัดสินไดวา วิธีการของพวกนักบวชเหลานี้ทั้งหมด ไม
สามารถแกปญหาดังที่พระองคทรงประสงคได เมื่อเทียบกับชีวิตของพระองค
กอนเสด็จออกบรรพชาแลว ก็นบั วาเปนการดํารงชีวติ อยางเอียงสุดทัง้ สองฝาย
จึงทรงหันมาดําเนินการคิดคนของพระองคเองตอมา จนในที่สุดไดตรัสรู๑
ธรรมที่พระองคทรงคนพบนี้ ตอมาเมื่อทรงนําไปแสดงใหผูอื่น ง ทรงเรียกวา
“มั เ นธรรมเทศนา” หรือ หลักธรรมสายกลาง และทรงเรียกขอปฏิบัติอัน
เปนระบบที่พระองคทรงจัดวางขึ้นวา “มั ิมาป ิปทา” หรือ ทางสายกลาง
จากความทอนนี้ จะมองเห็นทัศนะตามแนวพุทธธรรมวา การดํารงชีวิต
อยูในสังคมอยางลุมหลงหมกมุนปลอยตัวไปเปนทาสตามกระแสกิเลส ก็ดี
การหลีกหนีออกไปโดยสิ้นเชิง ไมเกี่ยวของรับผิดชอบอยางใดตอสังคม อยู
อยางทรมานตนก็ดี นับวาเปนขอปฏิบัติที่ผิดเอียงสุดดวยกันทั้งสองอยางไม
สามารถใหมนุษยดํารงชีวิตอยางมีความหมายแทจริงได
เมื่อตรัสรูแลวเชนนี้ พระองคจึงเสด็จกลับคืนมาทรงเริ่มตนงานสั่งสอน
พุทธธรรมเพื่อประโยชนแกสังคมของชาวโลกอยางหนักแนนจริงจัง และทรง
ดําเนินงานนี้จนตลอด ๔๕ ป แหงพระชนมชีพระยะหลัง
แมไมพิจารณาเหตุผลดานอื่น มองเฉพาะในแงสังคมอยางเดียว ก็จะ
เห็นวา พุทธกิจที่พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญเพื่อประโยชนสุขแกสังคมสมัยนั้น
จะสําเร็จผลดีที่สุดก็ดวยการทํางานในบรรพชิตเพศเทานั้น พระองคจึงไดทรง
ชักจูงคนชั้นสูงจํานวนมากใหละความมั่งมีศรีสุข ออกบวช ศึกษา และเขาถึง
๑

พุทธประวัติทอนนี้ ดู สคารวส ร, ม.ม. ๑๓/๗๓๘-๗๕๗/๖๖๙-๖๘๘ เปนตน
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๗

ธรรมที่ทรงสอนแลว รวมทํางานอยางเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน ดวยการจาริกไปเขาถึงคนทุกชั้นวรรณะ และทุกถิ่นที่จะไปถึงได ทํา
ใหบําเพ็ญประโยชนไดอยางกวางขวาง
อีกประการหนึ่ง คณะสง เองก็เปนแหลงแกปญหาสังคมไดอยาง
สําคัญ เชนในขอวา ทุกคน ไมวาจะเกิดในวรรณะใด เมื่อบวชแลวก็มีสิทธิ
เสมอกันทั้งสิ้น สวนเศรษฐี คฤหบดี ผูยังไมพรอมที่จะเสียสละไดเต็มที่ ก็ให
คงครองเรือนอยูเปนอุบาสก คอยชวยใหกําลังแกคณะสง ในการบําเพ็ญ
กรณี ย กิ จ ของทาน และนําทรั พ ยสมบั ติ ข องตนออกบําเพ็ ญ ประโยชน
สงเคราะหประชาชนไปดวยพรอมกัน
การบําเพ็ญกรณียกิจ ทั้งของพระพุทธเจาและของพระสาวก มีวัตถุ
ประสงคและขอบเขตกวางขวางเพียงใด จะเห็นไดจากพุทธพจน แตครั้งแรกที่
ทรงสงสาวกออกประกาศพระศาสนาวา
ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลายจงจาริกไป เพือ่ ประโยชนและความสุขของชน
เปนอันมาก เพือ่ อนุเคราะหชาวโลก เพือ่ ประโยชนเกือ้ กูลและความสุขแก
ทวยเทพและมนุษยทัง้ หลาย๑

พุทธธรรมนั้นมีขอบเขตในทางสังคมที่จะใหใชไดและเปนประโยชนแก
บุคคลประเภทใดบาง พึงเห็นไดจากพุทธพจนใน าสาทิกส ร ซึ่งสรุปความ
ไดวา
พรหมจรรย (คือพระศาสนา) จะชื่อวาสําเร็จผลแพรหลายกวางขวาง
เปนประโยชนแกชนเปนอันมาก เปนปกแผน ถึงขั้นที่วา เทวดาและมนุษย
ประกาศไวดีแลว ตอเมื่อมีองคประกอบตอไปนี้ครบถวน คือ
๑. องคพระศาสดา เปนเถระ รัตตัญ ู ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ
๒. มีภิกษุสาวก ที่เปนเถระ มีความรูเชี่ยวชาญ ไดรับการฝกฝนอบรม
อยางดี แกลวกลาอาจหาญ บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ สามารถ
แสดงธรรมใหเห็นผลจริงจัง กําราบปรัปวาท (ลัทธิที่ขัดแยง วาทะ
๑

วินย. ๔/๓๒/๓๙
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ฝายอื่น หรือคําสอนนอกรีตผิดเพี้ยน) ที่เกิดขึ้น ใหสําเร็จเรียบ
รอยโดยถูกตองตามหลักธรรม และมีภิกษุสาวกชั้นปูนกลาง และ
ชั้นนวกะ ที่มีความสามารถเชนเดียวกันนั้น
๓. มีภิกษุณีสาวิกา ชั้นเถรี ชั้นปูนกลาง และชั้นนวกะ ที่มีความ
สามารถเชนเดียวกันนั้น
๔. มีอุบาสก ทั้งประเภทพรหมจารี และประเภทครองเรือนเสวยกาม
สุข ซึ่งมีความสามารถเชนเดียวกันนั้น
๕. มีอุบาสิกา ทั้งประเภทพรหมจารินี และประเภทครองเรือนเสวย
กามสุข ซึ่งมีความสามารถเชนเดียวกันนั้น
เพียงแตขาดอุบาสิกาประเภทครองเรือนเสียอยางเดียว พรหมจรรย ก็
ยังไมชื่อวาเจริญบริบูรณเปนปกแผนดี๑
ความตอนนี้แสดงวา พุทธธรรมเปนคําสอนที่มุงสําหรับคนทุกประเภท
ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ คือ ครอบคลุมสังคมทั้งหมด
และลักษณะทั่วไปของพุทธธรรมนั้น สรุปได ๒ อยาง คือ
๑. แสดงหลักความจริงสายกลาง ที่เรียกวา “ม
ม” หรือเรียก
เต็มวา “มั เ นธรรมเทศนา” วาดวยความจริงตามแนวของเหตุ
ผลบริ สุ ท ธิ ตามกระบวนการของธรรมชาติ นํามาแสดงเพื่ อ
ประโยชนทางปฏิบัติในชีวิตจริงเทานั้น ไมสงเสริมความพยายาม ที่
จะเขาถึงสัจธรรมดวยวิธีถกเถียงสรางทฤษฎีตางๆ ขึ้นแลวยึดมั่น
ปกปองทฤษฎีนั้นๆ ดวยการเก็งความจริงทางปรัชญา
๒. แสดงขอปฏิบัติสายกลาง ที่เรียกวา “มั ิมาป ิปทา” อันเปน
หลักการครองชีวิตของผูฝกอบรมตน ผูรูเทาทันชีวิต ไมหลงงม
งาย มุงผลสําเร็จคือความสุข สะอาด สวาง สงบ เปนอิสระ ที่
สามารถมองเห็นไดตั้งแตในชีวิตนี้ ในทางปฏิบัติ ความเปนสาย
กลางนี้ เปนไปโดยสัมพันธกับองคประกอบอื่นๆ เชน สภาพชีวิต
ของบรรพชิต หรือ คฤหัสถ เปนตน
๑
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การสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจา ทรงมุงผลในทางปฏิบัติ ใหทุกคน
จัดการกับชีวิตที่เปนอยูจริงๆ ในโลกนี้ และเริ่มแตบัดนี้ ความรูในหลักที่เรียก
วา ม
ม
า ก็ ดี การประพฤติ ต ามมรรคาที่ เ รี ย กวา
ม มา
า ก็ดี เปนสิ่งที่ทุกคน ไมวาจะอยูในสภาพและระดับชีวิตอยาง
ใด สามารถเขาใจและนํามาใชใหเปนประโยชนไดตามสมควรแกสภาพและ
ระดับชีวิตนั้นๆ ถาความหวงใยในเรื่องชีวิตหลังจากโลกนี้มีอยู ก็จงทําชีวิต
แบบที่ตองการนั้นใหเกิดมีเปนจริงเปนจังแนนอนขึ้นมาเสียในชีวิตนี้ทีเดียว
จนมั่นใจในตนเองโดยไมตองกังวลหวงใยในโลกหนานั้นเลย
ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันโดยธรรมชาติ ที่จะเขาถึงผลสําเร็จเหลานี้ แม
วาความสามารถจะตางกัน ทุกคนจึงควรไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะสรางผล
สําเร็จนั้นตามความสามารถของตน และความสามารถนั้น ก็เปนสิ่งที่ปรับ
เปลี่ยนเพิ่มพูนได จึงควรใหทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถของตน
อยางดีที่สุด และแมวาผลสําเร็จที่แทจริง ทุกคนจะตองทําดวยตัวเอง โดย
ตระหนักในความรับผิดชอบของตน ที่จะตองขวนขวายพากเพียรอยางเต็มที่
แตทุกคนก็เปนอุปกรณในการชวยตนเองของคนอื่นได ดังนั้นหลัก มา ม และหลักค ามม ล า มต จึงเปนหลักธรรมที่เดน และเปนขอที่เนน
หนักทั้งสองอยาง ในฐานะความรับผิดชอบตอตนเองฝายหนึ่ง กับปจจัยภาย
นอกที่จะชวยเสริมอีกฝายหนึ่ง
หากยกเอาผลงานและพระจริ ย าของพระพุ ท ธเจาขึ้ น มาเปนหลั ก
พิจารณา จะมองเห็นแนวทางการบําเพ็ญพุทธกิจที่สําคัญหลายอยาง เชน
ทรงพยายามลมลางความเชื่อถืองมงายในเรื่องพิธีกรรมอันเหลวไหล
ตางๆ โดยเฉพาะการบู ายั ดวยการสอนย้ําถึงผลเสียหายและความไรผล
ของพิธีกรรมเหลานั้น ทั้งนี้เพราะยัญพิธีเหลานั้น ทําใหคนมัวแตคิดหวังพึ่ง
เหตุปจจัยภายนอก อยางหนึ่ง ทําใหคนกระหายทะยานและคิดหมกหมุนใน
ผลประโยชนทางวัตถุเพิ่มพูนความเห็นแกตน ไมคํานึงถึงความทุกขยากเดือด
รอนของเพื่อนมนุษยและสัตว อยางหนึ่ง ทําใหคนคิดหวังแตเรื่องอนาคต จน
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ไมคิดปรับปรุงปจจุบัน อยางหนึ่ง แลวทรงสอนย้ําหลักแหง “ทาน” คือการให
เสียสละแบงปนและสงเคราะหกันในสังคม
สิ่งตอไปที่ทรงพยายามสอนหักลาง คือระบบความเชื่อถือเรื่องวรรณะ
ที่นําเอาชาติกําเนิดมาเปนขีดขั้นจํากัดสิทธิและโอกาสทั้งในทางสังคมและทาง
จิตใจของมนุษย ทรงตั้ง “สัง ะ” คือชุมชนแหงสง ที่เปดรับคนจากทุก
วรรณะใหเขาสูความเสมอภาคกัน เหมือนทะเลที่รับน้ําจากแมน้ําทุกสายกลม
กลืนเขาเปนอันเดียวกัน๑ ทําใหเกิดสถาบันวัด ซึ่งตอมาไดกลายเปนศูนยกลาง
เผยแพรวัฒนธรรมและการศึกษาที่สําคัญยิ่ง จนศาสนา ินดูตองนําไปจัดตั้ง
ขึ้นบางในศาสนาของตน เมื่อหลังพุทธกาลแลวราว ๑,๔๐๐ หรือ ๑,๗๐๐ ป๒
ทรงใหสิทธิแกส รีที่จะไดรับประโยชนจากพุทธธรรม เขาถึงจุดหมาย
สูงสุดที่พุทธธรรมจะใหเขาถึงได เชนเดียวกับบุรุษ แมวาการใหสิทธินี้ จะตอง
ทรงกระทําดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง ที่จะเตรียมการวางรูปใหสภาพการ
ไดสิทธิของสตรีนี้ดํารงอยูดวยดีในสภาพสังคมสมัยนั้น เพราะสิทธิของสตรีใน
การศึกษาอบรมทางจิตใจ ไดถูกศาสนาพระเวทคอยๆ จํากัดแคบลงมาจนปด
ตายแลวในสมัยนั้น
ประการตอไป ทรงสั่งสอนพุทธธรรมดวยภาษาสามัญที่ประชาชนใช
เพื่อใหคนทุกชั้น ทุกระดับการศึกษา ไดรับประโยชนจากธรรมนี้ทั่วถึง ตรง
ขามกับศาสนาพราหมณที่ยึดความศักดิสิทธิของคัมภีรพระเวท และจํากัด
ความรูชั้นสูงไวในวงแคบของพวกตนดวยวิธีการตางๆ โดยเฉพาะดวยการใช
ภาษาเดิมของสันสกฤต ซึ่งรูจํากัดในหมูพวกตน เปนสื่อถายทอดและรักษา
คัมภีร แมตอมาจะมีผูขออนุญาตพระพุทธเจาใหยกพุทธพจนขึ้นสูภาษาพระ
เวท พระองคก็ไมทรงอนุญาต ทรงยืนยันให ชภา า อง ระชาชนตามเดิม๓
ประการตอไป ทรงปฏิเสธโดยสิ้นเชิงที่จะทําเวลาใหสูญเสียไปกับการ
ถกเถียงปญหาทีเ่ กีย่ วกับการเกงความ ริงทาง รัช า ซึง่ ไมอาจนํามาพิสจู น
๑
๒

๓

ดู องฺ. อฏ ก. ๒๓/๑๐๙/๒๐๕ และ ที.ปา. ๑๑/๗๑/๑๐๗ เปนตน
ดู P.V. Bapat, 2500 Years of Buddhism (1959), p. 355 และ S. Dutt, Buddhist Monks and
Monasteries of lndia (1962), p. 210 เปนตน
ดู วินย. ๗/๑๘๑/๗๐.
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ใหเห็นไดดวยวิธแี สดงเหตุผลทางคําพูด ถาใครถามปญหาเชนนี้ พระองคจะ
ทรงยับยั้งเสีย แลวดึงผูนั้นกลับมาสูปญหาเกี่ยวกับเรื่องที่เขาจะตองเกีย่ วของ
และปฏิบตั ไิ ดในชีวติ จริงโดยทันที๑ สิง่ ทีจ่ ะพึงรูไดดวยคําพูด ทรงแนะนําดวยคํา
พูด สิง่ ทีจ่ ะพึงรูดวยการเห็น ทรงใหเขาดู มิใชใหดูสงิ่ ทีจ่ ะตองเห็นดวยคําพูด
ทั้งนี้ ทรงสอนพุทธธรรมโดยปริยายตางๆ เปนอันมาก มีคําสอนหลาย
ระดับ ทั้งสําหรับผูครองเรือน ผูดํารงชีวิตอยูในสังคม และผูสละเรือนแลว ทั้ง
คําสอนเพื่อประโยชนทางวัตถุ และเพื่อประโยชนลึกซึ้งทางจิตใจ เพื่อใหทุก
คนไดรับประโยชนจากพุทธธรรมทั่วถึงกัน พุทธกิจที่กลาวมานี้ เปนเครื่องยืน
ยันขอสรุปความเขาใจเกี่ยวกับพุทธธรรมที่พูดมาแลวขางตน
การที่ไดประสูติและทรงเติบโตมาทามกลางวัฒนธรรมแบบพราหมณ
และความเชือ่ ถือตามลัทธิตางๆ ของพวกสมณะสมัยนัน้ ทําใหพระองคตองทรง
เกี่ยวของและคุนกับถอยคําตามที่มีใชกันในลัทธิความเชื่อถือเหลานั้น จึงเปน
ธรรมดาทีจ่ ะตองทรงใชถอยคําเหลานัน้ ในการสือ่ สารทัว่ ไป แตเมือ่ ทรงมีคาํ สอน
ใหมใหแกสังคม ปญหาก็เกิดขึน้ วาจะทรงปฏิบตั ติ อถอยคําเหลานัน้ อยางไร
ปรากฏวา พระองคทรงมีวธิ ปี ฏิบตั ติ อถอยคําทางศาสนาเหลานี้ เปนทีน่ า
สังเกตอยางหนึง่ คือ ไมทรงนิยมหักลางความเชือ่ ถือเดิมในรูปถอยคําทีใ่ ช ถา
ถอยคํานัน้ ๆ มีความหมายของศัพทในทางทีด่ งี าม ทรงหักลางเฉพาะตัวความ
เชือ่ ถือผิดทีแ่ ฝงอยูกับความหมายของถอยคําเหลานัน้ กลาวคือ ไมทรงขัดแยง
ดวยวิธรี นุ แรง แตทรงนําคนเขาสูปญญาดวยเมตตากรุณา ใหเขาเกิดความรูเขา
ใจอยางใหม มองเห็นความจริง จากถอยคําทีเ่ ขาเคยเขาใจอยางอืน่
โดยนัยนี้ พระองคจึงทรงนําคําบัญญัติที่ใชกันอยูในศาสนาเดิมมาใชใน
ความหมายใหมตามแนวของพุทธธรรมโดยเฉพาะบาง ทรงสรางคุณคาใหมให
แกถอยคําที่ใชอยูเดิมบาง เชน ใช “พรหม” เปนชื่อของสัตวโลกที่เกิดตาย
ประเภทหนึ่งบาง หมายถึงบิดามารดาบาง ทรงเปลี่ยนความเชื่อถือเรื่องกราบ
ไหวทิศ ๖ ในธรรมชาติ มาเปนการปฏิบัติหนาที่และรักษาความสัมพันธรูป
ตางๆ ในสังคม เปลี่ยนความหมายของการบูชาไ ศักดิสิทธิสําหรับยัญพิธี ๓
๑
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อยางของพราหมณมาเปนความรับผิดชอบทางสังคมตอบุคคล ๓ ประเภท
เปลี่ยนการตัดสินความเปนพราหมณและอารยะโดยชาติกําเนิด มาเปนตัดสิน
ดวยการประพฤติปฏิบัติ
บางครัง้ ทรงสอนใหดึงความหมายบางสวนในคําสอนของศาสนาเดิมมาใช
แตในทางทีด่ งี ามและเปนประโยชน คําสอนใดในศาสนาเดิมถูกตองดีงาม ก็ทรง
รับรอง โดยถือความถูกตองดีงามเปนของสากลโดยธรรมชาติ ในกรณีทหี่ ลัก
ความประพฤติปฏิบตั ใิ นศาสนาเดิมมีความหมายหลายอยาง ทรงชีแ้ จงวาแงใด
ถูก แงใดผิด ทรงยอมรับและใหประพฤติปฏิบตั แิ ตในแงทีด่ งี ามถูกตอง
บางครั้งทรงสอนวา ความประพฤติปฏิบัติที่ผิดพลาดเสียหายบางอยาง
ของศาสนาเดิมสมัยนั้น เปนความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นในศาสนานั้นเอง ซึ่งใน
ครั้งดั้งเดิมทีเดียว คําสอนของศาสนานั้นก็ดีงามถูกตอง และทรงสอนใหรูวา
คําสอนเดิมที่ดีของศาสนานั้นเปนอยางไร ตัวอยางในขอนี้ มีเรื่อง ตบะ การ
บูชายัญ หลักการสงเคราะหประชาชนของนักปกครอง และเรื่อง พราหมณธรรม๑ เปนตน
ขอความที่กลาวมานี้ นอกจากจะแสดงใหเห็นความใจกวางของพุทธ
ธรรม และการที่พระพุทธเจาทรงตั้งพระทัยสอนแตความจริงและความดีงาม
ถูกตองที่เปนกลางๆ แลว ยังเปนเรื่องสําหรับเตือนใหรูจักแยกความหมายของ
คําบัญญัติทางศาสนาที่ใชในพุทธธรรม กับที่ใชในศาสนาอื่นๆ ดวย
อนึ่ง เมื่อสิ้นยุคขององคพระศาสดาแลว เวลาลวงไป และคําสอนแผไป
ในถิ่นตางๆ ความเขาใจในพุทธธรรมก็แปรไปจากเดิมและแตกตางกันไป
หลายอยาง เพราะผูถายทอดสืบตอมีพื้นความรูการศึกษาอบรมสติปญญา
แตกตางกัน ตีความหมายพุทธธรรมแผกกันไปบาง นําเอาความรูความเชื่อถือ
เดิมจากลัทธิศาสนาอื่นเขามาผสมแทรกแซงบาง อิทธิพลศาสนาและวัฒน
ธรรมในทองถิ่นเขาผสมผสานบาง คําสอนบางแงเดนขึ้น บางแงเลือนลางลง
เพราะการย้ําและเลี่ยงความสนใจตามความโนมเอียงและความถนัดของผู
๑
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รักษาคําสอนบาง ทําใหเกิดการแตกแยกออกเปนนิกายตางๆ เชน ที่แยกเปน
เ รวาท กับมหายาน ตลอดจนนิกายยอยๆ ในสองนิกายใหญนั้น
พระพุทธศาสนาเถรวาทนัน้ เปนทีย่ อมรับของนักปราชญทางพระพุทธ
ศาสนาทัว่ โลก วาเปนนิกายทีร่ กั ษาแบบแผนและคําสอนดัง้ เดิมไวไดแมนยํา แม
แตปราชญฝายมหายานยุคปจจุบนั ก็เห็นความสําคัญนี้ ดังทีใ่ นประเทศญีป่ นได
ุ
ถือลงกันทั่วไปวา การที่จะศึกษาพระพุทธศาสนามหายานใหทัว่ ตลอด ตอง
ศึกษาพระพุทธศาสนาแบบดัง้ เดิม (คือเถรวาท) ดวย เพราะมีพระสูตรบาลี ที่
เปนรากฐานของพระพุทธศาสนา พระสูตรของมหายานเพียงแตอธิบายสาระที่
บรรยายไวโดยยอในพระสูตรบาลี ใหละเอียดกวางขวางออกไป๑
แมกระนั้นก็ตาม ในพระพุทธศาสนาเถรวาทเอง เนื้อความบางแหงใน
พระคัมภีร ที่เปนสวนเพิ่มเขาในสมัยตอมา ไดระบุกาลเวลาไวชัดเจน ก็มี ไม
ไดระบุไว ก็มี ถึงจะรูกันวาอยูในระยะแรกๆ กอนยุคอรรถกถา ก็ยังเปน
ปญหาที่คนรุนปจจุบันนํามาถกเถียงคิดคนหาความชัดเจนแนนอน
เนื่องจากพระพุทธศาสนาเนนการใชปญญา การปฏิบัติใหถูกตองจึงขึ้น
ตอการศึกษา และคัมภีรพระพุทธศาสนา แมนับเพียงพระไตรปฎกบาลี ที่เปน
แหลงแหงพุทธพจน ก็ใหญโตมีเนื้อหามากมาย ยากที่จะศึกษาใหทั่วถึง
ยิ่งในบางยุคบางสมัย พุทธศาสนิกชนยังเหินหางจากการศึกษาหลัก
ธรรมอีกดวย ความรูความเขาใจที่ประชาชนสวนมากเชื่อถือและปฏิบัติ จึง
อาศัยเพียงการ งบอกเลาและทําตามๆ กันมา เมื่อกาลเวลาลวงผานไปนานๆ
ความคลาดเคลื่อนก็มีมากขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้น จนกระทั่งบางกรณีถึงกับ
เสมือนเปนตรงขามกับคําสอนเดิม หรือเกือบจะกลายไปเปนลัทธิอื่นที่คําสอน
เดิมคัดคานไปแลวก็มี
ยกตัวอยางในประเทศไทยนี้ เมื่อพูดถึงคําวา “กรรม” ความเขาใจของ
คนทั่วไปก็จะเพงไปยังกาละสวนอดีต เจาะจงเอาการกระทําในชาติที่ลวงแลว
หรือชาติกอนๆ บาง เพงไปยังปรากฏการณสวนผล คือนึกถึงผลที่ปรากฏใน
ปจจุบันของการกระทําในอดีตบาง เพงไปยังแงที่เสียหายเลวรายคือการกระทํา
๑

Kōgen Mizuno, Buddhist Sutras (Tokyo: Kōsei Publishing Co., 1982), pp. 32, 132.
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ชั่วฝายเดียวบาง เพงไปยังอํานาจแสดงผลรายของการกระทําความชั่วในชาติ
กอนบาง และโดยมากเปนความเขาใจตามแงตางๆ เหลานี้รวมๆ กันไปทั้ง
หมด ซึ่งเมื่อพิจารณาตัดสินตามหลักกรรมที่แทจริงในพุทธธรรมแลว จะเห็น
ไดชัดวาเปนความเขาใจที่หางไกลจากความหมายที่แทจริงเปนอันมาก
แมขอธรรมอื่นๆ ตลอดจนคําบัญญัติทางธรรมแตละคําๆ เชน อารมณ
วิญญาณ บารมี สันโดษ อุเบกขา อธิษฐาน บริกรรม ภาวนา วิปสสนา กาม
โลกิยะ โลกุตตระ บุญ อิจฉา ฯลฯ ก็ลวนมีความหมายพิเศษในความเขาใจ
ของประชาชน ซึ่งผิดแปลกไปจากความหมายดั้งเดิมในพุทธธรรม โดยตัว
ความหมายเองบาง โดยขอบเขตความหมายบาง มากนอยตางกันไปในแตละ
คํานั้นๆ
ในการศึกษาพุทธธรรม จําเปนตองแยกความหมายในความเขาใจของ
ประชาชนสวนที่คลาดเคลื่อนนี้ออกไปตางหาก จึงจะสามารถเขาใจความหมาย
ที่แทจริงได
ในการแสดงพุทธธรรมตอไปนี้ ผูแสดงถือวาไดพยายามที่จะแสดงตัว
พุทธธรรมแท อยางที่องคพระบรมศาสดาทรงสอนและทรงมุงหมาย
ในการนี้ ไดตัดความหมายอยางที่ประชาชนเขาใจออกโดยสิ้นเชิง ไม
นํามาพิจารณาเลย เพราะถือวาเปนเรื่องขางปลาย ไมจําเปนตอการเขาใจตัว
พุทธธรรมที่แทแตประการใด
แหลงสําคัญอันเปนที่มาของเนื้อหาและความหมายของพุทธธรรมที่จะ
แสดงตอไปนี้ ไดแกคัมภีรพุทธศาสนา ซึ่งในที่นี้ ถาไมมีกรณีเกี่ยวของเปน
พิเศษ จะหมายถึงพระไตรปฎกบาลีอยางเดียว เพราะเปนคัมภีรที่ยอมรับกัน
ทั่วไปแลววา เปนแหลงรวบรวมรักษาพุทธธรรมที่แมนยําและสมบูรณที่สุด
แมกระนัน้ ก็ไดเลือกสรรเอาเฉพาะสวนทีเ่ ห็นวาเปนหลักการดัง้ เดิมเปนความ
หมายแทจริงมาแสดง โดยยึดเอาหลักความกลมกลืนสอดคลองกันในหนวยรวม
เปนหลัก และเพือ่ ใหมัน่ ใจยิง่ ขึน้ จึงไดนําพุทธจริยาและพุทธกิจทีไ่ ดทรงบําเพ็ญ
มาประกอบการพิจารณาตัดสินแนวทางและขอบเขตของพุทธธรรมดวย
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เมื่อไดหลักการพิจารณาเหลานี้มาเปนเครื่องกํากับการแสดงแลว ก็มั่น
ใจวาจะสามารถแสดงสาระแหงพุทธธรรมไดใกลเคียงตัวแทเปนอยางยิ่งอยาง
ไรก็ตาม ในขั้นพื้นฐาน การแสดงนี้ก็ยังตองขึ้นกับกําลังสติปญญาของผูแสดง
และความโนมเอียงบางอยางที่ผูแสดงเองอาจไมรูตัวอยูนั่นเอง ฉะนั้น จึงขอ
ใหถือวาเปนความพยายามครั้งหนึ่ง ที่จะแสดงพุทธธรรมใหถูกตองที่สุดตามที่
พระพุทธเจาทรงสอนและมุงหมาย โดยอาศัยวิธีการและหลักการแสดง พรอม
ทั้งหลักฐานตางๆ ที่เชื่อวาใหความมั่นใจมากที่สุด
ถาแยกพุทธธรรมออกเปน ๒ สวน คือ
ม สวนหนึ่ง กับ ม สวนหนึ่ง แลวกําหนดความหมายขึ้นใชในที่นี้โดยเฉพาะ โดยกําหนดให
สัจธรรมเปนสวนแสดงสภาวะหรือรูปลักษณะตัวความจริง และใหจริยธรรม
เปนฝายขอประพฤติปฏิบัติทั้งหมด ก็จะเห็นวา
สั ธรรม ในพุทธศาสนา หมายถึงคําสอนเกี่ยวกับสภาวะของสิ่งทั้ง
หลาย หรือธรรมชาติและความเปนไปโดยธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย หรือกฎ
ธรรมชาตินั่นเอง สวน ริยธรรม ก็หมายถึงการถือเอาประโยชนจากความรู
ความเขาใจในสภาพและความเปนไปของสิ่งทั้งหลาย หรือการรูกฎธรรมชาติ
แลวนํามาใชในทางที่เปนประโยชน
อีกนัยหนึ่ง สั ธรรม คือธรรมชาติและกฎธรรมดา ริยธรรม คือ
ความรูในการประยุกตสัจธรรม
หลักการทั้งหมดนี้ ไมเกี่ยวของกับตัวการนอกเหนือธรรมชาติ เชน
พระผูสราง เปนตน แตประการใดเลย
ดวยเหตุนี้ ในการแสดงพุทธธรรมเพื่อความรูความเขาใจที่มุงในแนว
ทฤษฎี คือ มุงใหรูวาเปนอะไร จึงควรแสดงควบคูกันไปทั้งสัจธรรมและจริยธรรม คือแสดงหลักคําสอนในแงสภาวะ แลวชี้ถึงคุณคาที่จะนํามาใชในทาง
ปฏิบัติไวดวย ใหเสร็จไปแตละอยางๆ
วิธีแสดงอยางนี้เหมือนจะตรงขามกับเทศนาแบบอริยสัจ ๔ ซึ่งมุงผลใน
ทางปฏิบัติคือการดับทุกขหรือแกปญหา จึงเริ่มดวยปญหาที่ปรากฏกอน แลว
ดําเนินไปสูวิธีปฏิบัติในการแกไขใหถึงจุดหมายโดยลําดับ สวนในที่นี้ เริ่มดวย
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ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิต ในแงของสภาวะตามธรรมชาติ ให
เห็นหลักความจริงทีละแงทีละอยางกอน แลวกลาวถึงความหมายหรือคุณคา
ทางปฏิบัติของหลักความจริงแตละอยางนั้น ที่จะนํามาใชประโยชนในการ
ดําเนินชีวิตหรือแกปญหาตอไป
แมเมื่อมองหนังสือ ุ
มหมดทีเดียวตลอดทั้งเลม ก็จะเห็นภาพ
รวมอยางเดียวกันนี้ คือ หนังสือทั้งเลมมี ๒ ภาค เริ่มดวยภาค ๑ แสดงธรรม
ฝายสภาวะที่เปนหลักความจริงกลางๆ ตามธรรมชาติ คือ ม
มา แลวจากนั้น ภาค ๒ แสดงธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติของมนุษย
โดยสอดคลองกั บ ความจริ ง ของธรรมชาติ นั้ น ตามมรรคาที่ เ รี ย กวา
ม มา
า
อยางไรก็ตาม ในที่สุด เมื่อมองกวางครอบคลุมทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง ก็
จะเห็นวา ุ
ม ที่บรรยาย ณ ที่นี้ มีโครงสรางใหญซอนอยูในหลัก
อริยสัจ ๔ นั่นเอง ดังจะเห็นไดตอแตนี้ไป
อนึ่ง ในขอเขียนนี้ ไดตกลงใจแสดงความหมายภาษาอังกฤษของศัพท
ธรรมที่สําคัญๆ ไวดวย โดยเหตุผลอยางนอย ๓ อยาง คือ
า
ในภาษาไทยปจจุบัน ไดมีผูนําศัพทธรรมบางคํามาใชเปน
ศัพทบัญญัติ สําหรับคําในภาษาอังกฤษที่มีความหมายไมตรงกันกับศัพท
ธรรมนั้น อันอาจทําใหความเขาใจคลาดเคลื่อนได จึงนําความหมายในภาษา
อังกฤษมาแสดงควบไวดวย เพื่อไมใหผูอานถือไปตามความหมายที่มีผู
บัญญัติใชใหมในภาษาไทย
า
จําตองยอมรับความจริงวา นักศึกษาวิชาการสมัยใหม
จํานวนไมนอย เขาใจความหมายในภาษาไทยไดชัดเจนขึ้นในเมื่อเห็นคําภาษา
อังกฤษควบอยูดวย
า าม ตําราภาษาตางประเทศที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใน
ปจจุบันนี้ มีจํานวนมาก การรูความหมายศัพทธรรมที่นิยมใชในภาษาอังกฤษ
ยอมเปนประโยชนแกนักศึกษาที่ตองการคนควาอยางกวางขวางตอไป

ภาค ๑
มัช ฌ ธรรม ท า
หลักความจริงที่เปนกลางตาม รรมชาติ
หรือ
รรมที่เปนกลาง

ิต

?

ก. ั ธ
สวนประกอบหาอยางของชีวิต
ตัวส าวะ
พุทธธรรมมองเห็นสิ่งทั้งหลายในรูปของสวนประกอบตางๆ ที่มา
ประชุมกันเขา ตัวตนแทๆ ของสิ่งทั้งหลายไมมี เมื่อแยกสวนตางๆ ที่มา
ประกอบกันเขานั้นออกไปใหหมด ก็จะไมพบตัวตนของสิ่งนั้นเหลืออยู ตัว
อยางงายๆ ที่ยกขึ้นอางกันบอยๆ คือ “รถ” เมื่อนําสวนประกอบตางๆ มา
ประกอบเขาดวยกันตามแบบที่กําหนด ก็บัญญัติเรียกกันวา “รถ”๑ แตถา
แยกสวนประกอบทั้งหมดออกจากกัน ก็จะหาตัวตนของรถไมได มีแตสวน
ประกอบทั้งหลาย ซึ่งมีชื่อเรียกตางๆ กันจําเพาะแตละอยางอยูแลว คือ ตัว
ตนของรถมิไดมีอยูตางหากจากสวนประกอบเหลานั้นมีแตเพียงคําบัญญัติวา
“รถ” สําหรับสภาพที่มารวมตัวกันเขาของสวนประกอบเหลานั้น
แมสวนประกอบแตละอยางๆ นั้นเอง ก็ปรากฏขึ้นโดยการรวมกันเขา
ของสวนประกอบยอยๆ ตอๆ ไปอีก และหาตัวตนที่แทไมพบเชนเดียวกัน
เมื่อจะพูดวาสิ่งทั้งหลายมีอยู ก็ตองเขาใจในความหมายวา มีอยูในภาวะของ
สวนประกอบตางๆ ที่มาประชุมเขาดวยกัน
เมื่อมองเห็นสภาพของสิ่งทั้งหลายในรูปของการประชุมสวนประกอบ
เชนนี้ พุทธธรรมจึงตองแสดงตอไปวา สวนประกอบตางๆ เหลานั้นเปน
อยางไร มีอะไรบาง อยางนอยก็พอเปนตัวอยาง และโดยที่พุทธธรรมมีความ
เกี่ยวของเปนพิเศษกับเรื่องชีวิต โดยเฉพาะในดานจิตใจ การแสดงสวน
๑
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ประกอบตางๆ จึงตองครอบคลุมทั้งวัตถุและจิตใจ หรือทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม และแยกแยะเปนพิเศษในดานจิตใจ
การแสดงสวนประกอบตางๆ นั้น ยอมทําไดหลายแบบ สุดแตวัตถุ
ประสงคจําเพาะของการแสดงแบบนั้นๆ๑ แตในที่นี้ จะแสดงแบบขันธ ๕ ซึ่ง
เปนแบบที่นิยมในพระสูตร
โดยวิธีแบงแบบ ัน (the Five Aggregates) พุทธธรรมแยก
แยะชีวิตพรอมทั้งองคาพยพทั้งหมด ที่บัญญัติเรียกวา “สัตว” “บุคคล” ฯลฯ
ออกเปนสวนประกอบตางๆ ๕ ประเภท หรือ ๕ หมวด เรียกทางธรรมวา
เบญจขันธ คือ
๑. ร (Corporeality) ไดแกสวนประกอบฝายรูปธรรมทั้งหมด
รางกายและพฤติกรรมทั้งหมดของรางกาย หรือ สสารและพลังงานฝายวัตถุ
พรอมทั้งคุณสมบัติ และพฤติการณตางๆ ของสสารพลังงานเหลานั้น
. เวทนา๓ (Feeling หรือ Sensation) ไดแกความรูสึกสุข ทุกข
หรือเฉยๆ ซึ่งเกิดจากผัสสะทางประสาททั้ง ๕ และทางใจ
๑

แบงอยางกวางๆ วา นามและรูป หรือนามธรรม กับรูปธรรม; แตตามแนวอภิธรรมนิยมแบงเปน ๓ คือ
ิ เ สิก และร ถาเทียบกับขันธ ๕ ที่จะแสดงตอไป ิ = วิญญาณขันธ, เ สิก = เวทนาขันธ
สัญญาขันธ และสังขารขันธ, ร = รูปขันธ
๒
ตามแนวอภิธรรมแบงรูปเปน ๒๘ อยาง คือ
๑) ม า ต
(เรียกงายๆ วา ธาตุ ๔) คือ วีธา ุ (สภาพที่แผไปหรือกินเนื้อที่) อาโ ธา ุ (สภาพที่
ดูดซึม) เ โชธา ุ (สภาพที่แผความรอน) วาโยธา ุ (สภาพที่สั่นไหว)
๒) ุ า า (รูปอาศัยหรือรูปที่สืบเนื่องมาจากมหาภูตรูป) ๒๔ คือ ประสาททั้ง ๕ (จักขุ โสตะ านะ
ชิวหา และกาย) อารมณ ๔ (รูป เสียง กลิ่น รส; โผฏฐัพพะไมนับเพราะตรงกันกับ ปฐวี เตโช และ วาโย)
ความเปนหญิง (อิตถินทรีย) ความเปนชาย (ปุริสินทรีย) ที่ตั้งของจิต (หทัยวัตถุ) การแสดงใหรูความ
หมายดวยกาย (กายวิญญัติ) การแสดงใหรูความหมายดวยวาจา (วจีวิญญัติ) ชีวิตินทรีย ชองวาง
(อากาส) ความเบาของรูป (รูปสฺส ลหุตา) ความออนหยุนของรูป (รูปสฺส มุทุตา) ภาวะที่ควรแกการงาน
ของรูป (รูปสฺส กมฺม ฺญตา) ความเจริญหรือขยายตัวของรูป (รูปสฺส อุปจย) การสืบตอของรูป (รูปสฺส
สนฺตติ) ความเสื่อมตัว (ชรา) ความสลายตัว (อนิจฺจตา) และอาหาร (หมายถึงโอชา); พึงสังเกตวา คําวา
“หทัยวัตถุ” ซึ่งแปลกันวาหัวใจ และถือวาเปนที่ทํางานของจิตนั้น เปนมติในคัมภีรรุนหลัง ไมปรากฏใน
พระไตรปฎก
๓
เวทนา แบงเปน ๓ คือ สุ (ทางกายหรือทางใจก็ตาม) ทุก (ทางกายหรือทางใจก็ตาม) อทุก มสุ
(ไมทุกขไมสุข คือ เฉยๆ บางทีเรียกวา อุเบกขา); อีกอยางหนึ่ง แบงเปน ๕ คือ สุ (ทางกาย) ทุก (ทาง
กาย) โสมนัส (ดีใจ) โทมนัส (เสียใจ) อุเบก า (เฉยๆ); แบงตามทางที่เกิดเปน ๖ คือ ทางจักขุ ทาง
โสต ทาง านะ ทางชิวหา ทางกาย และทางมโน

ม

ุ

๓. สั

า า ( . . ุต ต)

๒๑

า๑ (Perception) ไดแกความกําหนดได หรือหมายรู คือ

กําหนดรู อาการเครื่ อ งหมายลั ก ษณะตางๆ อั น เปนเหตุ ใ หจําอารมณ ๒
(object) นั้นๆ ได
. สัง าร๓ (Mental Formations หรือ Volitional Activities)
ไดแกองคประกอบหรือคุณสมบัติตางๆ ของจิต ที่ปรุงแตงจิตใหดีหรือชั่ว
หรือเปนกลางๆ โดยมีเจตนาเปนตัวนํา พูดงายๆ วา ความนึกคิดดีชั่วตางๆ
เชน ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา๔ ปญญา
โมหะ โทสะ โลภะ มานะ ทิฏฐิ อิสสา มัจฉริยะ เปนตน
๑
๒

๓

๔

สั า แบงเปน ๖ ตามทางแหงการรับรู คือ ทางจักขุ โสต านะ ชิวหา กาย และมโน
คําวา “อารมณ” ในบทความนี้ ทุกแหงใชในความหมายของพุทธธรรมเทานั้น คือหมายถึงสิ่งที่จิตรับรู
หรือสิ่งที่ถูกรับรู โดยอาศัยทวารทั้ง ๖ ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ (ความนึก
คิดตางๆ) ไมมีความหมายอยางที่เขาใจกันทั่วๆ ไปในภาษาไทย
ตามหลักอภิธรรม แบงเจตสิกเปน ๒ อยาง ถาเทียบกับการแบงแบบขันธ ๕ เจตสิกก็ไดแก เวทนา
สัญญา และสังขารทั้งหมด คือในจํานวนเจตสิก ๕๒ นั้น เปนเวทนา ๑ เปนสัญญา ๑ ที่เหลืออีก ๕๐
อยาง เปนสังขารทั้งสิ้น สังขารขันธ จึงเทากับเจตสิก ๕๐ อยาง ซึ่งแยกยอยไดดังนี้
๑)
มา า ต (เจตสิกที่เขาไดทั้งฝายดีฝายชั่ว) ๑๑ (นับครบมี ๑๓ เพราะเวทนาและสัญญา
เปนเจตสิกหมวดนี้ แตไมเปนสังขาร จึงตัดออกไป) คือ
(๑) สัพพจิตตสาธารณเจตสิก (เจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวง) ๕ คือ ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา (สมาธิ)
ชีวิตินทรีย มนสิการ (จํานวนเดิมมี ๗ ทั้งเวทนา กับสัญญา)
(๒) ปกิณณกเจตสิก (เกิดกับจิตไดทั่วๆ ไป ทั้งฝายดีฝายชั่ว แตไมตายตัว) ๖ คือ วิตก วิจาร
อธิโมกข (ความปกใจ) วิริยะ ปติ ฉันทะ
๒) ุ ล ต (เจตสิกที่เปนอกุศล) ๑๔ คือ
(๑) อกุศลสาธารณเจตสิก (เกิดกับจิตที่เปนอกุศลทุกดวง) ๔ คือ โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ และ
อุทธัจจะ
(๒) ปกิณณกอกุศลเจตสิก (เกิดกับจิตที่เปนอกุศลแตไมตายตัวทุกครั้ง) ๑๐ คือ โลภะ ทิฏฐิ มานะ
โทสะ อิสสา มัจฉริยะ กุกกุจจะ ถีนะ มิทธะ และวิจิกิจฉา
)
ต (เจตสิกดีงาม คือ เกิดกับจิตที่เปนกุศลและอัพยากฤต) มี ๒๕ คือ
(๑) โสภณสาธารณเจตสิก (เกิดกับจิตดีงามทุกดวง) ๑๙ คือ ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ อโลภะ
อโทสะ (= เมตตา) ตัตรมัชฌัตตตา (บางทีเรียกอุเบกขา) กายปสสัทธิ (ความสงบแหงนามกาย
คือกองเจตสิก) จิตตปสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา
จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา (ความคลองแคลวแหงนามกายคือกองเจตสิก) จิตตปาคุญญตา
กายุชุกตา (ความซื่อตรงแหงนามกายคือกองเจตสิก) จิตตุชุกตา
(๒) ปกิณณกโสภณเจตสิก (เกิดกับจิตฝายดีงาม แตไมตายตัวทุกครั้ง) ๖ คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ (รวมเรียกวิรตีเจตสิก ๓) กรุณา มุทิตา (เรียกรวมกันวา อัปปมัญญาเจตสิก ๒) และปญญา
อุเบก า เปนธรรมสําคัญยิ่งขอหนึ่ง และมักมีผูเขาใจความหมายสับสนผิดพลาดอยูเสมอ จึงควรศึกษา
ใหเขาใจชัด อยางนอยตองสามารถแยกอุเบกขาในหมวดสังขาร ซึ่งตรงกับตัตรมัชฌัตตตา ออกจาก
อุเบกขาในหมวดเวทนา ซึ่งตรงกับ อทุกขมสุข อันเปนความรูสึกเฉยๆ ได แตเรื่องนี้จะไดกลาวถึงเปน
พิเศษตอไป

๒๒

พุทธธรรม

๕. วิ

าณ๑ (Consciousness) ไดแกความรูแจงอารมณทาง

ประสาททั้ง ๕ และทางใจ คือ การเห็น การไดยิน การไดกลิ่น การรูรส การ
รูสัมผัสทางกาย และการรูอารมณทางใจ

ัน

กับอุปาทาน ัน

หรือชีวิตกับชีวิต ึ่งเปนป หา

ในพุทธพจนแสดงความหมายของอริยสัจ ๔ ซึ่งเปนหลักธรรมที่
ประมวลใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา มีขอความที่นาสังเกตเปน
พิเศษเกี่ยวกับขันธ ๕ ปรากฏอยูในอริยสัจขอที่ ๑ คือ ขอวาดวยทุกข
ในอริยสัจขอที่ ๑ นั้น ตอนตนพระพุทธเจาทรงแสดงความหมาย
หรือคําจํากัดความของทุกข ดวยวิธียกตัวอยางเหตุการณตางๆ ที่มองเห็น
ไดงายและมีอยูเปนสามัญในชีวิตของบุคคล ขึ้นแสดงวาเปนความทุกขแต
ละอยางๆ แตในตอนทาย พระองคตรัสสรุปลงเปนขอเดียววา อุ าทานันธ ๕ เ นทุก ดังพุทธพจนวา
ภิกษุทงั้ หลาย นีค้ อื ทุกขอริยสัจ: ความเกิดเปนทุกข ความแกเปนทุกข
ความตายเปนทุกข ความประจวบกับสิง่ ทีไ่ มเปนทีร่ กั เปนทุกข ความพลัด
พรากจากสิง่ ทีร่ กั เปนทุกข ปรารถนาสิง่ ใดไมไดสิง่ นัน้ ก็เปนทุกข โดยยอ
อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข๒

พุทธพจนนี้ นอกจากแสดงถึงฐานะของขันธ ๕ ในพุทธธรรมแลว ยัง
มีขอสังเกตสามัญ คือ ความหมายของ “ทุก ” นั้น จํางายๆ ดวยคําสรุปที่
๑

วิ าณ แบงตามทางที่เกิดเปน ๖ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ านวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ; ตามแนวอภิธรรม เรียกวิญญาณขันธทั้งหมดวา “ ิ ” และจําแนกจิตออก
ไปเปน ๘๙ หรือ ๑๒๑ คือ
ก. จําแนกตามภูมิ หรือระดับของจิต เปนกามาวจรจิต ๕๔ รูปาวจรจิต ๑๕ อรูปาวจรจิต ๑๒ โลกุตตร
จิต ๘ (แยกพิสดารเปน ๔๐)
ข. จําแนกโดยคุณสมบัติเปน อกุศลจิต ๑๒ กุศลจิต ๒๑ (พิสดารเปน ๓๗) วิบากจิต ๓๖ (พิสดารเปน
๕๒) กริยาจิต ๒๐ ในที่นี้จะไมแสดงรายละเอียดชื่อของจิตแตละอยางๆ เพราะเกินจําเปน และจะทํา
ให นเฝอ
๒
วินย. ๔/๑๔/๑๘; ฯลฯ

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๒๓

สั้นที่สุดวา คือ อุปาทานขันธ ๕ หรือเบญจอุปาทานขันธเทานั้น และคําวา
ขันธในที่นี้มี “อุปาทาน” นําหนาดวย
สิ่งที่ควรศึกษาในที่นี้ ก็คือคําวา “ ันธ” กับ “อุ าทาน ันธ” ซึ่งขอให
พิจารณาตามพุทธพจนตอไปนี้
ภิกษุทงั้ หลาย เราจักแสดงขันธ ๕ และอุปาทานขันธ ๕ เธอทัง้ หลายจง
ฟง
ขันธ ๕ เปนไฉน? รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อันใดอัน
หนึง่ ทัง้ ทีเ่ ปนอดีต อนาคต ปจจุบนั เปนภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม
หยาบก็ตาม ละเอียดทรามก็ตาม ประณีตก็ตาม ไกลหรือใกลก็ตาม...เหลา
นี้ เรียกวา ขันธ ๕
อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? รูป...เวทนา…สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อัน
ใดอันหนึง่ ทัง้ ทีเ่ ปนอดีต อนาคต ปจจุบนั เปนภายในก็ตาม ภายนอกก็
ตาม หยาบก็ตาม ละเอียดก็ตาม ทรามก็ตาม ประณีตก็ตาม ไกลหรือใกลก็
ตาม ทีป่ ระกอบดวยอาสวะ เปนทีต่ งั้ แหงอุปาทาน...เหลานี้ เรียกวา
อุปาทานขันธ ๕๑
รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ คือธรรมอันเปนทีต่ งั้ แหง
อุปาทาน ฉันทราคะ (ความกระสันอยาก) ในรูป...เวทนา...สัญญา...
สังขาร...วิญญาณ นัน้ คือ อุปาทานใน (สิง่ ) นัน้ ๆ๒

หลักดังกลาวนี้ เปนพื้นฐานความเขาใจที่สําคัญอยางหนึ่ง ในการ
ศึกษาพุทธธรรมตอไป

๑
๒

สํ.ข. ๑๗/๙๕-๙๖/๕๘-๖๐
สํ.ข. ๑๗/๓๐๙/๒๐๒

๒๔

พุทธธรรม

คุ คาทางจริย รรม
ตามปกติ มนุษยมีความโนมเอียงที่จะยึดถืออยูเสมอวา ตัวตนที่แท
ของตนมีอยูในรูปใดรูปหนึ่ง บางก็ยึดเอาจิตเปนตัวตน๑ บางก็ยึดวา มีสิ่งที่
เปนตัวตนอยูตางหากแฝงซอนอยูในจิตนั้น ซึ่งเปนเจาของ และเปนตัวการที่
คอยควบคุมบังคับบัญชากายและใจนั้นอีกชั้นหนึ่ง
การแสดงขันธ ๕ นี้ มุงใหเห็นวาสิ่งที่เรียกวา “สัตว” “บุคคล” “ตัว
ตน” เปนตนนั้น เมื่อแยกออกไปแลวก็จะพบแตสวนประกอบ ๕ สวนเหลานี้
เทานั้น ไมมีสิ่งอื่นเหลืออยูที่จะมาเปนตัวตนตางหากได และแมขันธ ๕ เหลา
นั้นแตละอยาง ก็มีอยูเพียงในรูปที่สัมพันธอิงอาศัยกัน ไมเปนอิสระ ไมมี
โดยตัวของมันเอง ดังนั้นขันธ ๕ แตละอยางๆ นั้นก็ไมใชตัวตนอีกเชนกัน
รวมความวา หลักขันธ ๕ แสดงถึงความเปน อนั า ใหเห็นวาชีวิต
เปนการประชุมเขาของสวนประกอบตางๆ หนวยรวมของสวนประกอบเหลา
นี้ ก็ไมใชตัวตน สวนประกอบแตละอยางๆ นั้นเอง ก็ไมใชตัวตน และสิ่งที่
เปนตัวตนอยูตางหากจากสวนประกอบเหลานี้ก็ไมมี๒ เมื่อมองเห็นเชนนั้น
แลว ก็จะถอนความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องตัวตนได ความเปนอนัตตานี้จะเห็น
ไดชัดตอเมื่อเขาใจกระบวนการของขันธ ๕ ในวงจรแหง ิ สมุ บาทที่จะ
กลาวตอไป
อนึ่ง เมื่อมองเห็นวา ขันธ ๕ มีอยูอยางสัมพันธและอาศัยซึ่งกันและ
กัน ก็จะไมเกิดความเห็นผิดวาขาดสูญ ที่เรียกวา ุ
และความเห็น
ผิดวาเที่ยง ที่เรียกวา ต นอกจากนั้นเมื่อรูวาสิ่งทั้งหลายไมมีตัวตน
และมีอยูอยางสัมพันธอาศัยกันและกันเชนนี้แลว ก็จะเขาใจหลักกรรมโดย
๑

พึงสังเกตพุทธพจนวา “ภิกษุทั้งหลาย การที่ปุถุชนผูมิไดเรียนรูจะเขาไปยึดถือรางกายอัน
ประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ วาเปนตัวตน ยังดีกวาจะยึดถือจิตวาเปนตัวตน เพราะวา กาย
อันประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ นี้ ยังปรากฏใหเห็นวาดํารงอยูปหนึ่งบาง ๒ ปบาง ๓-๔-๕
ปบาง ๑๐-๒๐-๓๐-๔๐-๕๐ ปบาง ๑๐๐ ปบาง เกินกวานั้นบาง แตสิ่งที่เรียกวาจิต มโน
หรือวิญญาณนี้ เกิดดับอยูเรื่อย ทั้งคืน ทั้งวัน” (สํ.นิ. ๑๖/๒๓๑/๑๑๔)
๒
ดู สํ.ข. ๑๗/๔-๕/๓-๗, ๓๒-๓๓/๒๐-๒๓, ๑๙๙-๒๐๗/๑๓๔-๑๔๑, ฯลฯ
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๒๕

ถูกตองวาเปนไปไดอยางไร กระบวนการแหงความสัมพันธและอาศัยกันของ
สิ่งทั้งหลายนี้มีคําอธิบายอยูในหลักปฏิจจสมุปบาทเชนเดียวกัน
อีกประการหนึ่ง การมองสิ่งทั้งหลายโดยวิธีแยกสวนประกอบออกไป
อยางวิธีขันธ ๕ นี้ เปนการฝกความคิด หรือสรางนิสัยที่จะใชความคิดแบบ
วิเคราะหความจริง คือ เมื่อประสบหรือเขาเกี่ยวของกับสิ่งตางๆ ความคิดก็
ไมหยุดตันตื้อ ยึดถือเฉพาะรูปลักษณะภายนอกเทานั้น เปนการสรางนิสัย
ชอบสอบสวนสืบคนหาความจริง และที่สําคัญยิ่งคือ ทําใหรูจักมองสิ่งทั้ง
หลายตามภาวะลวนๆ ของมัน หรือตามแบบสภาววิสัย (objective) คือมอง
เห็นสิ่งทั้งหลาย “ตาม ม ” ไมนําเอาตัณหาอุปาทานเขาไปจับ อันเปน
เหตุใหมองเห็นตามที่อยากหรือไมอยากใหมันเปน อยางที่เรียกวา สกวิสัย
(subjective)
คุณคาอยางหลังนี้ นับวาเปนการเขาถึงจุดหมายที่ตองการของพุทธ
ธรรมและของหลักขันธ ๕ นี้ คือการไมยึดมั่นถือมั่น การไมเขาไปเกี่ยวของ
กับสิ่งทั้งหลายดวยการใชตัณหาอุปาทาน แตเขาไปเกี่ยวของจัดการดวย
ปญญา
อยางไรก็ดี ในการแสดงพุทธธรรมนั้น ตามปกติทานไมแสดงเรื่อง
ขันธ ๕ โดยลําพังโดดๆ เพราะขันธ ๕ เปนแตสภาวะที่ยกขึ้นเปนตัวตั้ง
สําหรับพิจารณา และการพิจารณานั้นยอมเปนไปตามแนวแหงหลักธรรม
อยางอื่น ที่เปนประเภทกฎสําหรับนํามาจับหรือกําหนดวาขันธ ๕ มีสภาวะ
เปนอยางไร มีความเปนไปอยางไร เปนตน คือ ตองแสดงโดยสัมพันธกับ
หลักธรรมชาติอยางอื่น เชน หลักอนัตตา เปนตน จึงจะปรากฏคุณคาในทาง
ปฏิบัติโดยสมบูรณ ดังนั้น จึงขอยุติเรื่องขันธ ๕ ไวเพียงในฐานะสิ่งที่ยกขึ้น
เปนตัวตั้งสําหรับนําไปพิจารณากันในหลักตอๆ ไป

ิต
?
ข. า
แดนรับรูและเสพเสวยโลก
ชองทางที่ชีวิตติดตอกับ ลก
แมวาชีวิตจะประกอบดวยขันธ ๕ ซึ่งแบงซอยออกไปเปนหนวยยอย
ตางๆ มากมาย แตในทางปฏิบัติ คือ ในการดําเนินชีวิตทั่วไป มนุษยไมได
เกี่ยวของโดยตรงกับสวนประกอบเหลานั้นโดยทั่วถึงแตอยางใด
สวนประกอบหลายอยางมีอยูและทําหนาที่ของมันไปโดยมนุษยไมรูจัก
หรือแมรูจัก ก็แทบไมไดนึกถึงเลย เชน ในดานรูปธรรม อวัยวะภายในรางกาย
หลายอยาง ทําหนาทีข่ องมันอยู โดยมนุษยผูเปนเจาของไมรู และไมไดใสใจที่
จะรู จนบางคราวมันเกิดความวิปริตหรือทําหนาทีบ่ กพรองขึน้ มนุษยจึงจะหัน
มาสนใจ แมองคประกอบตางๆ ในกระบวนการฝายจิตก็เปนเชนเดียวกัน
การศึกษาวิเคราะหองคประกอบตางๆ และกระบวนการทํางานทางราง
กาย เราปลอยใหเปนภาระของนักศึกษาทางแพทยศาสตรและชีววิทยา สวน
การศึกษาวิเคราะหองคประกอบและกระบวนการทํางานดานจิตใจ เราปลอย
ใหเปนภาระของนักอภิธรรมและนักจิตวิทยา
แตสําหรับคนทั่วไป ความหมายของชีวิตอยูที่ชีวิตในทางปฏิบัติ หรือ
ชีวิตที่ดําเนินอยูเปนประจําในแตละวัน ซึ่งไดแกการติดตอเกี่ยวของกับโลก
สิ่งที่ใหความหมายแกชีวิต ก็คือการติดตอเกี่ยวของกับโลก หรือพูดอีกอยาง
หนึ่งวา ชีวิตตามความหมายของมนุษย คือชีวิตโดยความสัมพันธกับโลก
ชีวิตในทางปฏิบัติหรือชีวิตโดยความสัมพันธกับโลกนี้ แบงออกไดเปน
๒ ภาค แตละภาคมีระบบการทํางาน ซึ่งอาศัยชองทางที่ชีวิตจะติดตอเกี่ยว
ของกับโลกได ซึ่งเรียกวา “ทวาร” (ประตู, ชองทาง) ดังนี้
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. าครับรูและเสพเสวยโลก อาศัย ทวาร

๑

คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย
ใจ สําหรับรับรูและเสพเสวยโลก ซึง่ ปรากฏแกมนุษยโดยลักษณะและอาการตางๆ
ทีเ่ รียกวา อารมณ คือ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ
๒. าคแสดงออกหรอกระทาตอโลก อาศัย ทวาร ๓๒ คือ กาย
วาจา ใจ ( า า
า ม า ) สําหรับกระทําตอบตอโลก โดยแสดง
ออกเปนการทํา การพูด และการคิด ( า ม
มม
ม)
ใน าคที่ มีขอที่พึงย้ําเปนพิเศษ เพื่อสะดวกแกการศึกษาตอไปวา
คําวา “ทวาร” (ใน ทวาร ) นั้น เมื่อนําไปกลาวในระบบการทํางานของ
กระบวนธรรมแหงชีวิต ทานนิยมเปลี่ยนไปใชคําวา “อาย นะ” ซึ่งแปลวา
แดนเชื่อมตอใหเกิดความรู หรือทางรับรู ดังนั้นในการศึกษาเรื่องนี้ตอไป จะ
ใชคําวา “อาย นะ” แทนคําวา “ทวาร”
ใน าคที่ ๒ มีขอพึงย้ําคือ กระบวนธรรมของชีวิตในภาคนี้ รวมอยูใน
ขันธที่ ๔ คือ สังขารขันธ ที่กลาวมาแลวในบทกอน
สัง ารตางๆ ในสังขารขันธ ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากมาย แบงเปน ฝาย
ดีบาง ฝายชั่วบาง ฝายกลางๆ บาง จะปรากฏตัวออกมาปฏิบัติการ โดยถูก
เจตนาที่เปนหัวหนาหรือเปนตัวแทนเลือกชักจูงมา หรือจัดแจงมอบหมายหนา
ที่ ใหชวยกันทําการปรุงแตงการแสดงออก หรือการกระทําทาง ทวาร ๓ คือ
กาย วาจา ใจ เกิดเปนกรรม คือการทํา การพูด การคิด
ในกรณีนี้ สังขารจะถูกจัดประเภทเสียใหมใหสอดคลองกับบทบาทของ
มัน โดย
แบงตามทางหรือทวารที่แสดงออก เปนกายสังขาร วจีสังขาร และ
มโนสังขาร
เรียกตามชื่อหัวหนาหรือตัวแทนวา กายสัญเจตนา วจีสัญเจตนา
และมโนสัญเจตนา หรือ
เรียกตามงานที่ทําออกมาวา กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม
๑
๒

sense-doors
channels of action

๒๘

พุทธธรรม

แสดงใหเหนงายขึน ดังนี
๑. กายสัง าร
= กายสั เ นา

กายทวาร

[สภาพปรุงแตงการกระทําทางกาย] = [ความจงใจ(แสดงออก)ทางกาย] [ทางกาย]

. ว ีสัง าร

= ว ีสั เ นา

ว ีทวาร

[สภาพปรุงแตงการกระทําทางวาจา] = [ความจงใจ(แสดงออก)ทางวาจา] [ทางวาจา]

๓. มโนสัง าร

= มโนสั เ นา

[สภาพปรุงแตงการกระทําทางใจ] = [ความจงใจ(แสดง)ทางใจ]

กายกรรม
[การกระทําทางกาย]

ว ีกรรม
[การกระทําทางวาจา]

มโนทวาร มโนกรรม
[ทางใจ]

[การกระทําทางใจ]

สัง าร ในฐานะเครื่องแตงคุณภาพหรือคุณสมบัติตางๆ ของจิต ได

กลาวแลวในเรื่องขันธ ๕
สวน สัง าร ในฐานะกระบวนการปรุงแตงแสดงออกและกระทําการ
ตางๆ ตอโลก เปนเรื่องกิจกรรมของชีวิต ซึ่งจะแสดงเปนพิเศษสวนหนึ่งตาง
หาก ในตอนวาดวย “ ีวิตเปน ปอยาง ร”
ในที่นี้ มุงแสดงแตสภาวะอันเนื่องอยูที่ตัวชีวิตเอง หรือองคประกอบ
ของชีวิต พรอมทั้งหนาที่ของมันตามสมควร จึงจะกลาวเฉพาะ าคที่ คือ
เรื่อง ทวาร ๖ ที่เรียกวา อาย นะ อยางเดียว

ตัวส าวะ
“อายตนะ” แปลวา ที่ตอ หรือแดน หมายถึงที่ตอกันใหเกิดความรู

แดนเชื่อมตอใหเกิดความรู หรือแหลงที่มาของความรู แปลอยางงายๆ วา
า มี อยาง ดังที่เรียกในภาษาไทยวา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ๑
๑

ตามคําอธิบายของพระอรรถกถาจารย “อาย นะ” มีความหมายหลายนัย เชน แปลวา เปนที่สืบตอแหงจิต
และเจตสิก คือ เปนที่ที่จิตและเจตสิกทําหนาที่กันงวน, เปนที่แผขยายจิตและเจตสิกใหกวางขวางออกไป,
เปนตัวการนําสังสารทุกขอันยืดเยือ้ ใหดําเนินสืบตอไปอีก, เปนบอเกิด, แหลง, ทีช่ มุ นุม เปนตน (ดู วิสทุ ฺธ.ิ ๓/๖๑;
สงฺคห.ฏีกา ๒๒๗)
อนึ่ง พึงสังเกตวา ประสาทรับความรูสึกภายในรางกาย เกี่ยวดวยทาทางการเคลื่อนไหว ทรงตัว เปนตน
จําพวกที่เรียกวา Somethesia (kinesthetic, vestibular and visceral senses) ทานไมไดจัดเพิ่มไวใน
พวกอายตนะดวย แมทานจะไมไดชี้แจงเรื่องนี้ไว ก็มองเห็นเหตุผลไดวา ความรับรูประเภทนี้ บางสวนรวม
อยูแลวในอายตนะที่ ๕ ที่ทานใชคํากวาง ๆ วา “กาย” แตเหตุผลขอสําคัญอยูที่วา ประสาทจําพวกนี้ ทําหนา
ที่จํากัดเพียงในดานสรีรวิทยา มุงเพื่อรักษาสภาพปกติแหงการทํางานของรางกายเทานั้น มีลักษณะจําเพาะ
ตัว และจํากัดอยูภายใน เปนเครื่องสนับสนุนที่จําเปน แตมีคาคงตัว ไมมีคุณคาที่จะกอผลงอกเงย ทั้งดาน
ความรู และดานเสพเสวยโลก ทั้งดานญาณวิทยา และดานจริยธรรม จึงไมเขากับความหมายของอายตนะ.
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๒

ที่วาตอ หรือเชื่อมตอ ใหเกิดความรูนั้น ตอ หรือ มต
?
ตอบวา มต ล คือ สิ่งแวดลอมภายนอก
แตโลกนัน้ ปรากฏลักษณะอาการแกมนุษยเปนสวนๆ ดานๆ ไป เทาทีม่ นุษย
จะมีแดนหรือเครือ่ งมือสําหรับรับรู คือ เทาจํานวนอายตนะ ๖ ทีก่ ลาวมาแลวเทานัน้
ดังนั้น อาย นะ ทั้ง จึงมีคูของมันอยูในโลก เปนสิ่งที่ถูกรับรูสําหรับ
แตละอยางๆ โดยเฉพาะ
สิ่งที่ถูกรับรู หรือลักษณะอาการตางๆ ของโลก เหลานี้ เรียกชื่อวา
“อาย นะ” เหมือนกัน เพราะเปนสิ่งที่เชื่อมตอใหเกิดความรู หรือเปนแหลง
ความรู เชนเดียวกัน แตเปนฝายภายนอก
เพื่อแยกประเภทจากกันไมใหสับสน ทานเรียกอายตนะพวกแรกวา
“อาย นะภาย น” (แดนตอความรูฝายภายใน) และเรียกอายตนะพวกหลัง
นี้วา “อาย นะภายนอก” (แดนตอความรูฝายภายนอก)
าต า
๖ อันไดแก รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งตองกาย และสิ่ง
ที่ใจนึก โดยทั่วไปนิยมเรียกวา “อารม ” แปลวา สิ่งอันเปนที่สําหรับจิตมา
หนวงอยู หรือ สิ่งสําหรับยึดหนวงของจิต แปลงายๆ วาสิ่งที่ถูกรับรู หรือสิ่งที่
ถูกรูนั่นเอง
เมื่ออาย นะ (ภายใน) ซึ่งเปนแดนรับรู กระทบกับอารมณ๑ (อายตนะ
ภายนอก) ซึ่งเปนสิ่งที่ถูกรู ก็จะเกิดความรูจําเพาะดานของอายตนะแตละ
อยางๆ ขึน้ เชน ตากระทบรูป เกิดความรูเรียกวา “เหน” หูกระทบเสียง เกิด
ความรูเรียกวา “ ดยิน” เปนตน
ความรูจําเพาะแตละดานนี้ เรียกวา “วิ า ” แปลวา ความรูแจง คือรูอารมณ
ดังนัน้ จึงมี วิ าณ อยาง เทากับอายตนะและอารมณ ๖ คู คือ
า า ตา ไดแก เหน
า า ไดแก ดยิน
า า ม
า า ล ไดแก รรส
า า า ไดแก รสิ่ง
ไดแก ดกลิ่น
า า ไดแก รอารมณทาง หรือรเร่อง น
องกาย
๑

คําวา ทวาร นิยมใชคูกับ อารมณ, อาย นะภาย น คูกับ อายตนะ ายนอก แตในที่นี้ เพื่อประโยชนใน
การศึกษาตอไป จะเรียกอายตนะภายในวา “อาย นะ” เรียกอายตนะภายนอกวา “อารมณ”

๓๐
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สรุปไดวา อาย นะ อารมณ
ธรรม และมีความสัมพันธกัน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

กั ุ โส ะ านะ –
ชิวหา –
กาย –
มโน –

,,
,,
,,
,,
,,

ร สัททะ - ⌫
คันธะ รส โ พั พะธรรม๒ -

และ วิ

,,
,,
,,
,,
,,

าณ
กั ุวิ
โส วิ
านวิ
ชิวหาวิ
กายวิ
มโนวิ

๑

มีชื่อในภาษา

าณ าณ าณ าณ าณ าณ -

อยางไรก็ ต าม แมวา วิ าณ จะตองอาศั ย อาย นะและอารมณ
กระทบกันจึงจะเกิดขึ้นได๓ ก็จริง แตการที่อารมณเขามาปรากฏแกอายตนะ ก็
มิใชวาจะทําใหวิญญาณเกิดขึ้นไดเสมอไป จําตองมี ความใสใจ ความกําหนด
ใจ หรือความใฝใจประกอบอยูดวย วิญญาณนั้นๆ จึงจะเกิดขึ้น๔
ดังตัวอยาง ในบางคราว เชน เวลาหลับสนิท เวลา ุงซาน หรือใจลอย
ไปเสีย เวลาใจจดจอแนวแนอยูกับกิจอยางใดอยางหนึ่ง ตลอดจนขณะอยูใน
สมาธิ รูปและเสียงเปนตน หลายๆ อยางที่ผานเขามา อยูในวิสัยที่จะเห็น จะ
ไดยิน แตหาไดเห็น หาไดยินไม
อีกตัวอยางงายๆ ขณะเขียนหนังสือ ใจจดจออยู จะไมรูสึกสวนของ
รางกายที่แตะอยูกับโตะและเกาอี้ ตลอดจนมือที่แตะกระดาษ และนิ้วที่แตะ
ปากกาหรือดินสอ
ในเมื่อมีอายตนะและอารมณเขามาถึงกันแลว แตวิญญาณไมเกิดขึ้น
เชนนี้ ก็ยังไมเรียกวาการรับรูไดเกิดขึ้น
๑

ที.ปา. ๑๑/๓๐๔-๓๐๖/๒๕๕.
อายตนะ ๖ (sense-bases): eye, ear, nose, tongue, body, mind.
อารมณ ๖ (sense-objects): form, sound, smell, taste, touch, mind-object หรือ visible objects,
audible objects, odorous objects, sapid objects, tangible objects, cognizable objects.
๒
นิยมเรียก ธรรมารมณ เพื่อไมใหสับสนกับคําวา ม ที่ใชทั่วไป ซึ่งมีความหมายกวางขวางมากหลายนัย
๓
ม.มู. ๑๒/๔๔๓-๔/๔๗๖-๗
๔
ม.มู. ๑๒/๓๔๖/๓๕๘
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๓๑

การรับร จะเกิดขึ้น ตอเมื่อมีองคประกอบเกิดขึ้นครบทั้ง ๓ อยาง คือ
อาย นะ อารมณ และวิ าณ ภาวะนี้ในภาษาธรรมมีคําเรียกโดยเฉพาะวา
“ สั สะ” หรือ “สัมผัส”๑ แปลตามรูปศัพทวา การกระทบ แตมีความหมายทาง

ธรรมวา การประจวบหรือบรรจบพรอมกันแหงอายตนะ อารมณ และ
วิญญาณ พูดอยางเขาใจกันงายๆ ัสสะ ก็คือ การรับร นั่นเอง
ัสสะ หรือ สัมผัส หรือการรับรูนี้ มีชื่อเรียกแยกเปนอยางๆ ไป ตาม
ทางรับรู คืออายตนะนั้นๆ ครบจํานวน คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส าน
สัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส
ัสสะ เปนขั้นตอนสําคัญในกระบวนการรับรู เมื่อผัสสะเกิดขึ้นแลว
กระบวนธรรมก็ดําเนินตอไป เริ่มแตความรูสึกตออารมณที่รับรูเขามานั้น
ปฏิกิริยาอยางอื่นของจิตใจ การจําหมาย การนําอารมณนั้นไปคิดปรุงแตง
ตลอดจนการแสดงออกตางๆ ที่สืบเนื่องไปตามลําดับ
ในกระบวนธรรมนี้ สิ่งที่ควรสนใจเปนพิเศษในการศึกษาขั้นนี้ ก็คอื
ค าม ต า ม
ามา ซึ่งเกิดขึ้นในลําดับถัดจากผัสสะนั้นเอง
ความรูสึกนี้ในภาษาธรรม เรียกวา “เวทนา” แปลวา การเสวยอารมณ หรือ
การเสพรสอารมณ คือความรูสึกตออารมณที่รับรูเขามานั้น โดยเปน สุขสบาย
ไมสบาย หรือเฉยๆ อยางใดอยางหนึ่ง
เวทนานี้ ถา ตาม า
ก็มี เทาจํานวนอายตนะ คือ เวทนาที่
เกิดจากสัมผัสทางตา เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหู เปนตน๒
แตถา ตามคุ า จะมีจํานวน คือ
๑. สุ ไดแก สบาย ชื่นใจ ถูกใจ
๒. ทุก ไดแก ไมสบาย เจ็บปวด
๓. อทุก มสุ ไมทุกข ไมสุข คือเรือ่ ยๆ เฉยๆ ซึง่ เรียกอีกอยางวา ุ า
๑

“ ัสสะ” และ “สัม ัส” (contact) นี้ ไมควรเขาใจสับสนกับความหมายในภาษาไทย; แมคําอื่น ๆ คือ
อารมณ วิ าณ เวทนา ก็มีความหมายไมตรงกันแทกับที่ใชในภาษาไทย
๒
เวทนา ๖ (feeling): ๑. ุ ม า า – เวทนาเกิดจากสัมผัสทางตา ๒. ต ม า า เวทนาเกิดจากสัมผัสทางหู . า ม า า - เวทนาเกิดจากสัมผัสทางจมูก . า ม า
า – เวทนาเกิดจากสัมผัสทางลิ้น ๕. า ม า า – เวทนาเกิดจากสัมผัสทางกาย
๖. ม ม า า - เวทนาเกิดจากสัมผัสทางใจ (สํ.ส .๑๘/๔๓๔/๒๘๗)

๓๒
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อีกอยางหนึ่ง แบงละเอียดลงไปอีกเปน เวทนา ๕ อยาง คือ
๑. สุ ไดแก สบายกาย
๒. ทุก ไดแก ไมสบายกาย เจ็บปวด
๓. โสมนัส ไดแก สบายใจ ชื่นใจ
๔. โทมนัส ไดแก ไมสบายใจ เสียใจ และ
๕. อุเบก า๑ ไดแก เฉยๆ ไมสุขไมทุกข
กระบวนการรับรูเทาที่กลาวมานี้ เขียนใหเห็นงายๆ ไดดังนี้
อาย นะ + อารมณ + วิ
ทางรับรู

สิ่งที่ถูกรู

ความรู

าณ = ัสสะ
การรับรู

เวทนา
ความรูสึกตออารมณ

ดังไดกลาวแลววา อารมณ ก็คอื โลกทีป่ รากฏลักษณะอาการแกมนุษย
ทางอายตนะตางๆ การรับรูอารมณเหลานี้ เปนสิ่งจําเปนซึ่งชวยใหมนุษยมี
ความสามารถในการเกี่ยวของกับโลก ทําใหชีวิตอยูรอดและดําเนินไปดวยดี
ในกระบวนการรับรูนี้ เวทนา ก็เปนสวนประกอบสําคัญอยางหนึง่ โดย
ทําหนาทีเ่ ปนเครือ่ งชีบ้ อกใหทราบวา อะไรเปนอันตรายแกชีวติ ควรหลีกเวน
อะไรเกื้อกูลแกชีวิต ควรถือเอาประโยชนได เวทนาจึงชวยใหกระบวนการรับรู
ที่ดําเนินตอไป สามารถสรางความรูความเขาใจที่ครบถวนบริบูรณ เปน
ประโยชนยิ่งขึ้น
แตสําหรับมนุษยปุถชุ น เวทนามิไดมีความหมายเพียงเทานัน้ คือมิใช
เพียงแควากระบวนการรับรูไดมีสวนประกอบเพิม่ เขามาอีกอยางหนึง่ ทีช่ วยเสริม
ความรูใหสมบูรณ อันจะทําใหมนุษยมีความสามารถมากขึน้ ในการดําเนินชีวติ ที่
ดีงาม แตเวทนา ยังหมายถึงการทีโ่ ลกมีอะไรอยางหนึง่ เปนผลตอบแทนหรือ
รางวัลแกมนุษย ในการเขาไปเกีย่ วของกับโลกดวย ผลตอบแทนทีว่ านี้ คือความ
เอร็ดอรอย ความชืน่ ใจทีเ่ กิดจากอารมณ ซึง่ เรียกวา สุ เวทนา
ในกรณีทกี่ ระบวนการรับรูดําเนินมาตามลําดับ จนถึงเวทนา ถามนุษย
หันเขาจับเวทนาไวตามความหมายในแงนี้ มนุษยก็จะหันเหออกไปจาก
๑

อุเบก า ในหมวดเวทนานี้ เปนคนละอยางกับ อุเบก า ในหมวดสังขาร (เชน อุเบกขาพรหมวิหาร อุเบกขาสัมโพชฌงค เปนตน.)
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กระบวนการรับรู ทําใหกระบวนธรรมอีกอยางหนึ่งไดโอกาสเขามารับชวงแลน
ตอไปแทนที่ โดยเวทนาจะกลายเปนปจจัยตัวเอกที่จะกอใหเกิดผลสืบเนื่องตอ
ไป พรอมกันนั้น กระบวนการรับรู ซึ่งกลายไปเปนสวนประกอบและเดินควบ
ไปดวย ก็จะถูกกําลังจากกระบวนธรรมใหมนี้บีบคั้น ใหบิดเบือนและเอนเอียง
ไปจากความเปนจริง
กระบวนธรรมรับชวงที่วานี้ มักดําเนินไปในแบบงายๆ พื้นๆ คือ เมื่อ
รับรูอารมณอยางใดอยางหนึ่งแลว เกิดความรูสึกสุขสบายชื่นใจ ( เวทนา)
ก็อยากได ( ณั หา) เมือ่ อยากได ก็ตดิ ใจพัวพันจนถึงขัน้ ยึดติดถือมัน่ (อุ าทาน)
คางใจอยูไมอาจวางลงได ทั้งที่ตามความเปนจริงไมอาจถือเอาไวได เพราะสิ่ง
นั้นๆ ลวงเลยผานพนหมดไปแลว
จากนั้น ก็เกิดความครุนคิดสรางภาพตางๆ ที่จะใหตนอยูในภาวะ
ครอบครองอารมณอันใหเกิดสุขเวทนานั้น พรอมทั้งคิดปรุงแตงสรางวิธีการที่
จะใหไดอารมณและสิ่งอันเปนที่ตั้งแหงอารมณนั้น แลวลงมือกระทําการตางๆ
ทางกายบาง วาจาบาง เพื่อใหไดมาซึ่งผลที่ตองการ เพื่อจะไดเวทนาที่ชอบใจ
นั้นยิ่งๆ ขึ้นไปอีก
ในทางตรงขาม ถารับรูอารมณใดแลว เกิดความรูสึกทุกข เจ็บปวด ไม
สบาย ( เวทนา) ก็ไมชอบใจ ขัดเคือง อยากจะพนไป หรือใหมันสูญสิ้นไป
อยากทําลาย ( ณั หา) ผูกใจ ปกใจ คางใจกับสิง่ นัน้ (อุ าทาน) ในทางราย ทีจ่ ะ
ชิงชัง เกลียดกลัว หลีกหนี อยาใหพบเห็นอีก เปนตน พรอมกับเกิดเปนปฏิกริ ยิ า
ใหยิง่ ยึดมัน่ ฝนหาผูกใจมัน่ หมาย ทีจ่ ะใหพบใหไดสุขเวทนาและสิง่ ทีห่ วังวาจะให
สุขเวทนาแกตนยิง่ ขึน้ ไปอีก
ในกระบวนการนี้ ก็จึงบังเกิดเปนสุขทุกขแบบซับซอนรุนแรงเขมขน ที่
เปนผลเสกสรรคของมนุษยเอง ซึ่งหมุนเวียนเขาวงจรที่เริ่มจากเวทนาใหมซ้ํา
แลวซ้ําเลา กลายเปนสังสารวัฏ วนอยูอยางนั้น ไมสามารถกาวตอไปสูผลเลิศ
อยางอื่น ที่ชีวิตนี้ยังสามารถเขาถึงไดยิ่งกวานั้นขึ้นไป
โดยนัยนี้ จะเห็นวา ชวงตอที่กระบวนธรรมจะสืบทอดจากการรับรู
( ัสสะ) ตอไปนั้น เปนขั้นตอนที่สําคัญอยางยิ่ง เรียกไดวาเปนหัวเลี้ยวหัวตอ
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ทีเดียว และในภาวะเชนนี้ เวทนาเปนองคธรรมที่มีบทบาทสําคัญมาก
กระบวนธรรมทีด่ าํ เนินตอไปจะเปนอยางไร ( า ุ ุ ) ตองขึน้ ตอสภาพ
ของเวทนา วาจะเปนแบบไหนอยางใด ทั้งนี้ พอจะตั้งเปนขอสังเกตไดวา
ก. กระบวน รรมที่สืบทอดจาก ัสสะ เปนหัวเลี้ยวหัวตอ ระหวาง
กระบวนการรับรูที่บริสุทธิ กับกระบวนการสังสารวัฏ
ในกระบวนการรับรูบริสุทธิ เวทนามีบทบาทเปนเพียงองคประกอบ
ยอยๆ อยางหนึ่ง ที่ชวยใหเกิดความรูที่ถูกตองสมบูรณ
สวนในกระบวนการสังสารวั เวทนาเปนปจจัยตัวเอก ที่มีอิทธิพล
ครอบงําความเปนไปของกระบวนธรรมทั้งหมด กลาวไดวา มนุษยจะคิดปรุง
แตงอยางไร และทําการอะไร ก็ า
า ล
า หรือชีวิตจะเปน
อยางไร ก็ า
าล
า
นอกจากนั้น ในกระบวนการสังสารวัฏนี้ มนุษยมิไดหยุดอยูเพียงแค
เปนผูรับรูอารมณ และเรียนรูโลกเพื่อเกี่ยวของจัดการกับสิ่งแวดลอมอยางได
ผลดีเทานั้น แตไดกาวตอไปสูความเปนผูเสพเสวยโลกดวย
สําหรับ
า
ุ นั้น ถาจะพูดใหละเอียดชัดเจนตาม
หลัก ก็ตองตัดตอนที่ชวงตอจาก ัสสะนี้ดวยเหมือนกัน โดยถือวา การรับรู
เกิดขึ้นเสร็จสิ้นแลวที่ผัสสะ ดังนั้น กระบวนธรรมตอจากนี้ไปจึงแยกไดเปน
อีกตอนหนึ่ง และขอเรียกชื่อวา กระบวนการญาณทัศนะ หรือ กระบวนธรรม
แบบวิวัฏฏ เปนคูปฏิปกษกับกระบวนการสังสารวัฏ
แตกระบวนธรรมแบบวิวัฏฏ เปนเรื่องของการแกปญหาชีวิต จึงจะยก
ไปพูดในตอนที่วาดวย “ชีวิตควรใหเปนอยางไร ?” และ “ชีวิตควรเปนอยู
อยางไร ?” ไมกลาวไวในที่นี้
. กระบวน รรมทีส่ บื ทอดจาก สั สะ เปนหัวเลี้ยวหัวตอทางจริยธรรม
ระหวางความดีกับความชั่ว ระหวางกุศลกับอกุศล ระหวางความหลุดพนเปน
อิสระ กับการหมกติดหมุนเวียนอยูในสังสารวัฏ
เมื่อกลาวถึงสวนอื่นๆ ของกระบวนธรรมแลว ก็ตองยอนกลับไปพูดถึง
อาย นะอีก เพราะกระบวนธรรมตางๆ ที่กลาวมานั้น ตองอาศัยอายตนะ เริ่ม
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ตนที่อายตนะ เมื่อวาองคธรรมอื่นๆ สําคัญ ก็ตองวาอายตนะสําคัญเหมือนกัน
เชน เมื่อวาเวทนาเปนองคธรรมสําคัญยิ่งในกระบวนธรรมแบบเสพเสวยโลก
อายตนะก็ยอมมีความสําคัญมากดวย เพราะอายตนะเปนแหลงหรือเปนชอง
ทางที่อํานวยใหเวทนาเกิดขึ้น
เวทนา เปนสิ่งที่มนุษยมุงประสงค อาย นะ เปนแหลงอํานวยสิ่งที่มุง
ประสงคนั้น
เทาทีก่ ลาวมา สรุปไดวา อายตนะ ๖ ทําหนาทีร่ บั ใชมนุษย ๒ อยาง คือ
๑. เ นทางรับรโลก หรือเปนแหลงนําโลกมาเสนอตอมนุษย เปน
เครื่องมือสื่อสาร ทําใหมนุษยไดรับขอมูลแหงความรู ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่จะชวย
ใหมนุษยสามารถเกี่ยวของกับโลกไดถูกตอง ทําใหชีวิตอยูรอด และดําเนินไป
ดวยดี
. เ นชองทางเสพโลก หรือเปนประตูที่มนุษยจะเปดออกไปรับ
อารมณที่เปนรสอรอยของโลก มาเสพเสวย ดวยการดู การ ง การดม การ
ลิ้มชิมรส การแตะตองเสียดสี ความสนุกสนานบันเทิง ตลอดจนจินตนาการ
สิ่งที่หวานชื่นระรื่นใจ
ความจริง หนาที่ทั้งสองอยางนี้ ก็ติดเนื่องอยูดวยกัน
า า
เรียกไดวาเปนหนาที่หลัก หรือหนาที่พื้นฐานที่จําเปน
สวน า
เปนหนาทีร่ อง จะวาเปนของแถมหรือสวนเกินก็คงได
ในกรณีทั้งสองนั้น การทํางานของอายตนะก็อยางเดียวกัน ความแตก
ตางอยูที่เจตจํานงของมนุษย ซึ่งมุงไปที่ความร หรือมุงไปทีเ่ วทนา
สําหรับมนุษยปุถุชน ความสําคัญของอายตนะมักจะกาวขามมาอยูกับ
หนาทีอ่ ยางทีส่ อง คือการเสพโลก จนถึงขัน้ ทีก่ ลายเปนวา หนาทีอ่ ยางทีห่ นึง่ มี
ไวเพียงเพื่อเปนสวนประกอบสนองการทําหนาที่อยางที่สอง หรือพูดอีกอยาง
หนึ่งวา กระบวนการรับรูมีไวเพื่อรับใชกระบวนการเสพเสวยโลก หรือรับใช
กระบวนการสังสารวัฏเทานั้นเอง
ทัง้ นีเ้ พราะวา ปุถชุ นมักใชอายตนะ เพือ่ มุงรับรูเฉพาะความรูสวนทีจ่ ะทําให
ตนไดเสพเสวยอารมณอรอยของโลกเทานัน้ หาสนใจสิง่ อันพึงรูนอกจากนัน้ ไม
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ยิง่ กวานัน้ แมความสัมพันธกับโลกในภาคแสดงออก ดวยการทํา การพูด
การคิด ก็จะกลายเปนการกระทําเพื่อรับใชกระบวนการสังสารวัฏเชนเดียวกัน
คือ มุงทํา พูด คิด เพือ่ แสวงหา และใหไดมาซึง่ อารมณสําหรับเสพเสวย
ยิ่งเปนปุถุชนที่หนามากเทาใด ความติดของพัวพันอยูกับหนาที่อยางที่
สองของอายตนะ ก็ยิ่งมากขึ้นเทานั้น จนถึงขั้นที่วา ชีวิตและโลกของมนุษย
วนเวียนอยูแคอายตนะ ๖ เทานั้นเอง
เทาที่กลาวมานี้ จึงเห็นไดวา แมอาย นะ จะเปนเพียงสวนหนึ่งของ
ันธ ๕๑ และไมครอบคลุมทุกสวนแหงชีวิตของมนุษยโดยสิ้นเชิง เหมือน
อยางขันธ ๕ ก็จริง แตมันก็มีบทบาทสําคัญยิ่งในการดําเนินชีวิตของมนุษย มี
อํานาจกํากับวิถีชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก จนกลาวไดวา ชีวิตเทาที่มนุษยรู
จักและดําเนินอยู ก็คือการติดตอเกี่ยวของกับโลกทางอายตนะเหลานี้ และ
ชีวิตมีความหมายตอมนุษยก็ดวยอาศัยอายตนะเหลานี้
ถาอายตนะ มทาหนาทีแ่ ลว โลกกดับ วี ติ ก รความหมายสาหรับมนุ ย

มีขอความแหงหนึ่งในบาลี แสดงกระบวนธรรมเทาที่กลาวมานี้ไดอยาง
กระทัดรัด และชวยเชื่อมความที่กลาวมาในตอนวาดวยขันธ ๕ เขากับเรื่องที่
อธิบายในตอนนี้ ใหตอเนื่องกัน มองเห็นกระบวนธรรมไดครบถวนตลอดสาย
ยิ่งขึ้น จึงขอยกมาอางไว ดังนี๒้
อาศัยตาและรูป เกิดจักขุวญ
ิ ญาณ, ความประจวบแหงธรรมทัง้ สามนัน้
เปนผัสสะ, เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี, บุคคลเสวยอารมณใด ยอม
หมายรูอารมณนัน้ (สัญญา), หมายรูอารมณใด ยอมตริตรึกอารมณนัน้ (วิ
ตักกะ), ตริตรึกอารมณใด ยอมผันพิสดารซึง่ อารมณนัน้ (ปปญจะ), บุคคล
๑

อายตนะทัง้ ๑๒ จัดเขากับ นั
ดังนี้ (อายตนะภายใน ๖ ลงไดทัง้ หมด แตอายตนะภายนอก ๖ เกินขันธ ๕)
อาย นะ ๕ คแรก (จักขุ-รูป โสต-สัททะ านะ-คันธะ ชิวหา-รส กาย-โผฏฐัพพะ) อยูในร นั ธ
อาย นะภาย นที่ คือ มโน หรือใจ อยูในวิ าณ ันธ
อาย นะภายนอกที่ คือ ธรรม หรือธรรมารมณ อยูในขันธ ๔ คือ นาม ันธ ๓ (เวทนา สัญญา
สังขาร) และร ันธ (เฉพาะที่เปนสุขุมรูปเทานั้น เชน อากาสธาตุ ความเปนหญิง ความเปนชาย ความ
เบา ความออนสลวย ความสืบตอ ความทรุดโทรม การขยายตัว ความแปรสลายของรูป เปนตน) กับทั้ง
นิพพาน ซึ่งเปนภาวะพน าก ันธ
(อภิ.วิ.๓๕/๑๐๐/๘๕)
๒
ม.มู. ๑๒/๒๔๘/๒๒๖.
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ผันพิสดารซึง่ อารมณใด เพราะการผันพิสดารนัน้ เปนเหตุ ปปญจสัญญาแง
ตางๆ๑ (สัญญาทีซ่ บั ซอนหลากหลาย) ยอมผุดพลุงสุมรุมเขา ในเรือ่ งรูปทัง้
หลาย ทีพ่ งึ รูไดดวยตา ทัง้ ทีเ่ ปนอดีต อนาคต และปจจุบนั

(ตอไปวาดวยอายตนะและอารมณอืน่ ๆ จนครบ ๖ คู ใจความอยางเดียวกัน)
ม
า
กระบวนการรับรูบริสุทธิ

กระบวนธรรมแบบเสพเสวยโลก

(กระแสปกติตามธรรมชาติ)

(เกิดมีผูเสวย–สิ่งถูกเสวย ผูคิด–สิ่งถูกคิด)

อายตนะ
อารมณ

= ผัสสะ

เวทนา สัญญา วิตกั กะ ปปญจะ ปปญจสัญญาแงตางๆ
สังขาร

วิญญาณ

สั าแลว ก็ยงิ่ มีความตริตรึกนึกคิด (วิ กั กะ) ไดมาก
เมือ่ เกิด
มายและกวางขวางพิสดารยิ่งขึ้น ทําใหเกิดกิเลสตางๆ เชน ชอบใจ ไมชอบใจ
หวงแหน ริษยา เปนตน ปนเป คลุกเคลา ไปกับความคิดนั้น๒

หมายเหตุ:
๑. คําที่ควรเขาใจ คือ ‘ปป จะ’ หมายถึง อาการที่คลอเคลียพัวพันอยูกับ
อารมณนั้น และคิดปรุงแตงไปตางๆ ดวยแรง ัณหา มานะ และทิ ิ
ผลักดัน หรือเพื่อสนองตัณหา มานะ และทิฏฐิ คือ ปรุงแตงในแงที่จะเปน
ของฉัน ใหตัวฉันเปนนั่นเปนนี่ หรือเปนไปตามความเห็นของฉัน ออกรูป
๑
๒

คําเต็มวา ปป ฺจส ฺ าสงฺขา.
ดู ที.ม. ๑๐/๒๕๖-๗/๓๑๑.
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ออกรางตางๆ มากมายพิสดาร จึงทําใหเกิด
สั าแงตางๆ คือ
สัญญาทั้งหลายที่เนื่องดวยปปญจะนั่นเอง
๒. จะเห็นวามีสัญญา ๒ ตอน
า
คือสัญญาขั้นตน ที่กําหนด
หมายอารมณซึง่ ปรากฏตามปกติธรรมดาของมัน
า ล เรียกวา
‘
สั า’ เปนสัญญาเนื่องจากสังขาร ที่ปรุงแตงภาพอารมณ ให
ออกรูปออกรางแงมุมตางๆ มากมายพิสดารดังกลาวแลว
๓. จะเห็นวา กระบวนธรรมทั้งหมดนั้น แยกไดเปน ๒ ตอน
ก) ตอนแรก ตัง้ แตอายตนะภายในถึงเวทนา เปนกระบวนการรับรูบริสทุ ธิ
พึงสังเกตวา ชวงตอนนี้กระบวนธรรมเปนกระแสบริสุทธิตามธรรมชาติ
มีแตองคธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุปจจัย (พึงอานความที่ยกมาอางขาง
บน) ยังไมมีสัตว บุคคล ตัวตน เกี่ยวของ
ข) ตอนปลาย ตัดตอนแตเวทนาไปแลว เกิดเปนกระบวนธรรมแบบเสพ
เสวยโลก หรือกระบวนการสังสารวัฏ มารับชวงไป
ความจริง ตั้งแตเวทนานี้ไปเปนทางแยก อาจตอดวยกระบวนธรรม
แบบวิวัฏฏก็ได แตในที่นี้มุงแสดงเฉพาะแบบสังสารวัฏกอน
ต ต
ก็คือ ตั้งแตจุดเริ่มตนของชวงหลังนี้ จะไมมี
เพียงองคธรรมตางๆ ที่เปนเหตุปจจัยแกกันตามธรรมชาติเทานั้น แต
จะเกิดมีสัตวบุคคลขึ้นมา กลายเปนความสัมพันธระหวางผูเสพเสวย
กับสิ่งที่ถูกเสพเสวย ผูคิดและสิ่งที่ถูกคิด เปนตน
๔. กระบวนธรรมเสพเสวยโลกในชวงปลาย ที่แสดงขางบนนี้ เปนเพียงวิธี
แสดงแบบหนึ่งเทานั้น เลือกเอามาเพราะเห็นวาสั้น และเขากับเรื่องที่กําลัง
อธิบาย คือ ันธและอาย นะไดดี อาจแสดงแบบอื่นอีกก็ได เชนที่แสดง
อยางพิสดารในหลักปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไป ซึ่งเปนกระบวนธรรมแบบ
สังสารวัฏโดยสมบูรณ
๕) วาตามหลักอยางเครงครัด วิญญาณ ผัสสะ เวทนา สัญญา ในกระบวน
ธรรมนี้ เปนสหชาตธรรม ทานถือวาเกิดรวมกัน พึงเขาใจวา ที่เขียนแสดง
ลําดับไวอยางนี้ มุงเพื่อศึกษาไดงาย
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เนื่องดวยกระบวนธรรมนี้ แยกไดเปน ๒ ชวงตอน และชวงตอนหลัง
อาจแยกไปเปนกระบวนธรรมแบบสังสารวัฏ หรือแบบวิวัฏฏก็ได ดังนั้น เพื่อ
มองเห็นภาพไดกวางขวางขึ้น อาจเขียนแสดงไดดังนี้
อายตนะ
อารมณ

= ผัสสะ

กระบวนธรรมแบบสังสารวัฏฏ
เวทนา
กระบวนธรรมแบบวิวัฏฏ

วิญญาณ
ในเร่องอายตนะนี มีขอควรทราบเพิ่มเติม เพ่อประโย นในการ
ศึก าตอ ป ดังนี
อาย นะภาย น หรือทวาร นัน้ มีชอื่ เรียกอีกอยางหนึง่ วา “อินทรีย ๖” คํา

วา
แปลวา ภาวะที่เปนใหญ หมายถึงสิ่งที่ทําหนาที่เปนใหญ เปน
เจาหนาที่ หรือเปนเจาการในเรื่องนั้นๆ เชน ตา เปนเจาการในการรับรูรูป
เปนเจาการในการรับรูเสียง เปนตน
อินทรีย คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย านินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย
และมนินทรีย
คําวา
นิยมใชกับอายตนะในขณะทําหนาที่ของมัน ในชีวิตจริง
และเกี่ยวกับจริยธรรม เชน การสํารวมจักขุนทรีย เปนตน
สวน า ต นิยมใชในเวลาพูดถึงตัวสภาวะที่อยูในกระบวนธรรม เชน
วา อาศัยจักขุ อาศัยรูป เกิดจักขุวิญญาณ เปนตน และเมื่อพูดถึงสภาวลักษณะ เชนวา จักขุไมเที่ยง เปนตน
อีกคําหนึ่งที่ใชพูดกันบอย ในเวลากลาวถึงสภาวะในกระบวนธรรม คือคํา
วา “ ัสสาย นะ” แปลวา ที่เกิดหรือบอเกิดแหงผัสสะ คือที่มาของการรับ
รูนั่นเอง

๔๐
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อาย นะภายนอก หรืออารมณ ก็มีชื่อเรียกอยางอื่นอีก คือ “ คจร” (ที่
เที่ยว, ที่หากิน) และ “วิสัย” (สิ่งผูกพัน, แดนดําเนิน)

และชื่อที่ควรกําหนดเปนพิเศษ ใชเฉพาะกับอารมณ ๕ อยางแรก ซึ่งมี
อิทธิพลมาก ในกระบวนธรรมแบบเสพเสวยโลก หรือแบบสังสารวัฏ คือ
คําวา “กามคุ ” (สวนทีน่ าใครนาปรารถนา, สวนทีด่ หี รือสวนอรอยของกาม)
กามคุณ ๕ หมายถึง รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ เฉพาะที่นา
ปรารถนา นาใครนาพอใจ

ความ ูกตองและ ิดพลาด องความรู
เมือ่ พูดถึง อาย นะ ซึง่ เปนแดนรับรู ก็ควรทราบเรือ่ งราวเกีย่ วกับความรู
ดวย แตเรือ่ งทีค่ วรทราบเกีย่ วกับความรู มีมากมายหลายอยาง ไมอาจแสดงไวใน
ทีน่ ที้ งั้ หมด จึงจะกลาวไวเพียงเรือ่ งเดียว คือ ความถูกตองและผิดพลาดของ
ความรู และแมในหัวขอนี้ ก็จะกลาวถึงหลักทีค่ วรทราบเพียง ๒ อยางเทานัน้

ก. สัจจะ ๒ ระดับ
ผูสดับคําสอนในพระพุทธศาสนาบางคน เกิดความสับสน เมื่อไดอาน
ได งขอความบางอยาง เชน
บางแหงวา ไมควรคบคนพาล ควรคบบัณ ิต คนพาลมีลักษณะอยาง
นี้ๆ บัณ ิตมีลักษณะอยางนี้ๆ ควรยินดีแตของของตน ไมควรอยากไดของ
ของผูอื่น ตนเปนที่พึ่งของตน คนควรชวยเหลือกัน ดังนี้เปนตน
แตบางแหงวา พึงพิจารณาเห็นตามความเปนจริงวา กายก็แคกาย ไม
ใชสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา พึงรูเทาทันตามเปนจริงวา ไมใชของเรา ไมใชตัว
ตนของเรา สิ่งทั้งหลายเปนอนัตตา ดังนี้เปนตน
เมื่อไดอานได งอยางนี้แลว ก็มองไปวา คําสอนในทางพระศาสนาขัด
แยงกันเอง หรือไมก็งงแลวไมเขาใจ หรือบางคนเขาใจบางแตไมชัดเจนพอ ทํา
ใหเกิดการปฏิบัติสับสนผิดพลาด ดําเนินชีวิตไมสอดคลองกับสภาพความเปน
จริง ในเวลาที่ควรพูดควรปฏิบัติตามความรูในชีวิตประจําวันของชาวบาน
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กลับพูดหรือปฏิบัติดวยความยึดถือในความรูตามสภาวะ เปนตน ทําใหเกิด
ความวุนวายและเสียหาย ทั้งแกตนและผูอื่น
คัมภีรฝายอ ิธรรม หวังจะชวยปองกันความสับสนผิดพลาดเชนนี้ จึง
สอนใหรูจักแยกสัจจะ หรือความจริง เปน ๒ ระดับ กลาวคือ๑
๑. สมม สิ ั ะ ความจริงโดยสมมติ (เรียกอีกอยางหนึง่ วา า
ความจริงโดยโวหาร หรือโดยสํานวนพูด) คือ จริงตามมติรวมกัน ตามที่ไดตก
ลงกันไว หรือยอมรับรวมกัน เปนเครื่องมือสื่อสาร พอใหสําเร็จประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน (conventional truth) เชน คน สัตว คนดี คนชั่ว โตะ เกาอี้
หนังสือ เปนตน ตัวอยางที่พอเทียบใหเห็นเคา เชน ภาษาสามัญพูดวา น้ํา วา
เกลือ เปนตน
. รมั สั ะ ความจริงโดยปรมัตถ คือ จริงตามความหมายสูง
สุด ตามความหมายแท อยางยิ่ง หรือ ตามความหมายแทขั้นสุดทายที่ตรง
ตามสภาวะและเทาที่ พ อจะกลาวถึ ง ได หรื อ พอจะยั ง พู ด ใหเขาใจกั น ได
(ultimate truth) เพื่อสําหรับใหเกิดความรูความเขาใจเทาทันความเปนจริง
ของสิ่งทั้งหลาย คือ รูจักสิ่งเหลานั้นตามที่มันเปน และเพื่อใหเกิดประโยชน
อยางสูงสุด คือ การหยั่งรูสัจธรรม ที่จะทําใหความยึดติดถือมั่นหลงผิดทั้ง
หลายสลายหมดไป ทําใหวางใจวางทาทีตอสิ่งทั้งหลายอยางถูกตอง หลุดพน
จากกิเลสและความทุกข มีจิตใจเปนอิสระ ปลอดโปรง ผองใส เบิกบาน มี
ความสุขที่แทจริง
สิ่งที่เปนจริงโดยปรมัตถ เชน นามธรรม รูปธรรม เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ หรือจิต เจตสิก รูป นิพพาน ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา
ชีวิตินทรีย ฯลฯ ตัวอยางที่พอเทียบใหเห็นเคา เชน ในทางวิทยาศาสตรถือวา
คําวา น้ํา วา เกลือ เปนตน ยังไมตรงสภาวะแท อาจมีแงความหมายที่คลุม
๑

ความคิดเกี่ยวกับสัจจะ ๒ นี้ เริ่มแสดงออกเปนคําบัญญัติในคัมภีรกถาวัตถุ แตยังไมระบุแบงเปนถอยคํา
ชัดเจน คือ กลาวถึง สมม ิสั ะ ใน อภิ.ก. ๓๗/๑๐๖๒/๓๓๘ และกลาวถึง สั ฉิกั รมั และ
รมั ใน อภิ.ก. ๓๗/๑-๑๙๐/๑-๘๓; การระบุชัดปรากฏใน ป ฺจ.อ. ๑๕๓,๒๔๑ นอกจากนี้มีกลาวถึง
และใชอธิบายธรรมในทีอ่ นื่ หลายแหง เชน ม.อ. ๑/๒๙๙=สํ.อ. ๒/๑๖; ธ.อ. ๗/๕๖; สงฺคณี มูลฏีกา ๑๖๕,๒๘๐,
๒๙๗; สงฺคณี อนุฏกี า ๓๒๘; วิสทุ ธิ. ฏีกา ๒/๑๔๐; อุ.อ. ๕๐๑; อิต.ิ อ. ๒๑๓; สงฺคห.ฏีกา ๒๕๕.
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เครือ หรือเขวได น้ําแทๆ คือ hydrogen oxide (H2O) เกลือสามัญก็เปน
sodium chloride (NaCl) จึงถูกแท ดังนี้เปนตน (ขอเปรียบเทียบนี้ไมใชตรง
กันแท แตเทียบพอใหเห็นวา ในวิชาการอื่น ก็มีการมองเห็นความจริงดานอื่น
ของสิ่งสามัญ และไมยอมรับวาคําพูดสามัญสื่อความจริงไดตรงแท)
อยางไรก็ดี ความคิดเกี่ยวกับสมม ิสั ะ และ รมั สั ะ ที่ทาน
ระบุออกมาเปนคําบัญญัตใิ นพระอภิธรรมนัน้ ก็ยกเอาความในพระสูตรนัน่ เอง
เปนที่อาง แสดงวา ความคิดความเขาใจเรื่องนี้ เปนของมีแตเดิม แตในครั้ง
เดิมนั้น คงเปนที่เขาใจกันดี จนไมตองระบุคําบัญญัติ ๒ คํานี้ ขอความในพระ
สูตรทีท่ านยกมาอางนัน้ เปนคําของพระภิกษุณชี อื่ วชิรา มีเนือ้ ความดังนี้
นีแ่ นะมาร! ทานจะมีความเห็นยึดถือวาเปนสัตวไดอยางไร, ในสภาวะที่
เปนเพียงกองแหงสังขารลวนๆ นี้ จะหาตัวสัตวไมไดเลย, เปรียบเหมือนวา
เพราะคุมสวนประกอบเขาดวยกัน ศัพทวา “รถ” ยอมมีฉนั ใด เมือ่ ขันธทัง้
หลายมีอยู สมมติวา “สัตว” ก็ยอมมี ฉันนัน้ ๑

ความคลายกันนี้ ทีเ่ นนในแงปฏิบตั ิ คือ ความรูเทาทันสมมติ และเขาใจ
ปรมัตถ แลวรูจักใชภาษาเปนเครือ่ งสือ่ ความหมาย โดยไมยึดติดในสมมติ ไมเปน
ทาสของภาษานัน้ สามารถยกบาลีทเี่ ปนพุทธพจนมาอางไดอีกหลายแหง เชน
ภิกษุผเปนอรหั
ู
นตขีณาสพ...จะพึงกลาววา ฉันพูด ดังนีก้ ด็ ี เขาพูดกับฉัน
ดังนีก้ ด็ ี เธอเปนผูฉลาด รูถอยคําทีเ่ ขาพูดกันในโลก ก็พงึ กลาวไปตามโวหาร
เทานัน้ ๒
เหลานีเ้ ปนโลกสมัญญา เปนโลกนิรตุ ิ เปนโลกโวหาร เปนโลกบัญญัติ
ซึง่ ตถาคตใชพูดจา แตไมยึดติด๓

อนึง่ พระอรรถกถาจารยบรรยายลักษณะของพระสูตร (สุตตันตปฎก)
วาเปน โวหารเท นา เพราะเนือ้ หาสวนมากแสดงโดยโวหาร คือ ใชภาษาสมมติ
๑

สํ.ส. ๑๕/๕๕๔/๑๙๘ อางใน อภิ.ก. ๓๗/๑๘๕/๘๐.
สํ.ส. ๑๕/๖๕/๒๑
๓
ที.สี: ๙/๓๑๒/๒๔๘
๒
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สวนพระอ ิธรรมเปน รมั เท นา เพราะเนื้อหาสวนมากแสดง
โดยปรมัตถ คือ กลาวตามสภาวะแทๆ๑
นี้เปนขอสังเกตเพื่อประดับความรูอยางหนึ่ง

ข. วิปลาส หรอ วิปลลาส ๓
วิ ลาส คือ ความรูคลาดเคลื่อน ความรูที่ผันแปรผิดพลาดจากความ

เปนจริง หมายถึง ความรูคลาดเคลื่อนขั้นพื้นฐาน ที่นําไปสูความเขาใจผิด
หลงผิด การลวงตัวเอง วางใจ วางทาที ประพฤติปฏิบัติไมถูกตอง ตอโลก
ตอชีวิต ตอสิ่งทั้งหลายทั้งปวง และเปนเครื่องกีดกั้นขัดขวางบังตา ไมใหมอง
เห็นสัจภาวะ วิปลาส มี อยาง คือ
๑. สั าวิ ลาส สัญญาคลาดเคลือ่ น หมายรูผิดพลาดจากความเปนจริง
. ิ วิ ลาส จิตคลาดเคลื่อน ความคิดผิดพลาดจากความเปนจริง
๓. ทิ วิ ิ ลาส ทิฏฐิคลาดเคลือ่ น ความเห็นผิดพลาดจากความเปนจริง
สั าวิปลาส หมายรูคลาดเคลื่อน เชน คนตกใจเห็นเชือกเปนงู กา
และกวางปา มองหุน างสวมเสื้อกางเกงมีหมอครอบ เห็นเปนคนเฝานา คน
หลงทางเห็นทิศเหนือเปนทิศใต เห็นทิศใตเปนทิศเหนือ คนเห็นแสงไ
โ ษณากระพริบอยูกับที่ เปนไ วิ่ง เปนตน
จิตวิปลาส ความคิดคลาดเคลื่อน เชน คนบาคิดเอาหญาเปนอาหาร
ของตน คนจิต นเ อนมองเห็นคนเขามาหา คิดวาเขาจะทําราย คนเห็นเงา
เคลื่อนไหวในที่มืดสลัว คิดวาดภาพเปนผีหลอก กระตายตื่นตูม ไดยินเสียง
ลูกมะพราวหลน คิดวาดภาพเปนวาโลกกําลังแตก เปนตน
ทิ ิวิปลาส ความเห็นคลาดเคลื่อน ตามปกติ สืบเนื่องมาจาก
สัญญาวิปลาสและจิตวิปลาสนั่นเอง เมื่อหมายรูผิดอยางไร ก็เห็นผิดไปตาม
นั้น เมื่อคิดวาดภาพเคลื่อนคลาดไปอยางไร ก็พลอยเห็นผิด เชื่อถือผิดพลาด
ไปตามอยางนั้น
๑

วินย.อ. ๑/๒๑; ที.อ. ๑/๒๕; สงฺคณี อ. ๒๘;๑๒๖; ม.อ.๑/๓๐๐=สํ.อ.๒/๑๗.

๔๔

พุทธธรรม

ยกตัวอยาง เชน เมื่อหมายรูผิดวาเชือกเปนงู ก็อาจลงความเห็นยึดถือ
วาสถานที่บริเวณนั้นมีงูหรือมีงูชุม เมื่อหมายรูวาผืนแผนดินเรียบราบขยาย
ออกไปเปนเสนตรง ก็จึงลงความเห็นยึดถือวาโลกแบน เมื่อคิดไปวาสิ่งทั้ง
หลายเกิดขึ้น เปนไป เคลื่อนไหวตางๆ ก็ตองมีผูจัดแจงผลักดัน ก็จึงลงความ
เห็นยึดถือวา ารอง าผา แผนดินไหว ฝนตก น้ําทวม มีเทพเจาประจําอยู
และคอยบันดาล ดังนี้เปนตน
ตัวอยางที่กลาวมานี้ เปนชั้นหยาบที่เห็นงายๆ อาจเรียกอยางภาษาพูด
วา เปนความวิปลาสขั้นวิปริต
สวนในทางธรรม ทานมองความหมายของวิปลาสอยางละเอียดถึงขั้น
พื้นฐาน หมายถึงความรูคลาดเคลื่อนชนิดที่มิใชมีเฉพาะในบางคนบางกลุม
เทานั้น แตมีในคนทั่วไปแทบทั้งหมดอยางไมรูตัว คนทั้งหลายตกอยูใตอิทธิ
พลครอบงําของมัน และวิปลาสทั้ง ๓ ชนิดนั้น จะสอดคลองประสานกันเปน
ชุดเดียว วิปลาสขั้นละเอียดหรือขั้นพื้นฐานนั้น พึงเห็นตามบาลีดังนี้
ภิกษุทงั้ หลาย สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวปิ ลาส มี ๔ อยางดังนี;้ ๔
อยางอะไรบาง ? (กลาวคือ)
๑. สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวปิ ลาส ในสิง่ ไมเทีย่ ง วาเทีย่ ง
๒. สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวปิ ลาส ในสิง่ ทีเ่ ปนทุกข วาเปนสุข
๓. สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวปิ ลาส ในสิง่ มิใชตัวตน วาตัวตน
๔. สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวปิ ลาส ในสิง่ ทีไ่ มงาม วางาม๑

วิปลาสเหลานี้ เปนอุปสรรคตอการฝกอบรมเจริญปญญา และก็เปน
เปาหมายของการฝกอบรมปญญาที่จะกําจัดมันเสีย การพัฒนาความรูและ
เจริญปญญาตามวิธีที่กลาวไวในพุทธธรรม ลวนชวยแกไขบรรเทาและกําจัด
วิปลาสไดทั้งนั้น เฉพาะอยางยิ่ง การใชโยนิโสมนสิการแบบสืบสาวหาเหตุ
ปจจัยและแยกแยะองคประกอบตรวจดูสภาวะ โดยมีสติพรอมอยู
๑

องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๔๙/๖๖;ขุ.ปฏิ. ๓๑/๕๒๕/๔๑๗; วิ ลาส (บาลี=วิปลฺลาส) นี้ ในอภิธรรมเรียกวา วิ ริเยส
(อภิ.วิ. ๓๕/๙๖๖/๕๐๗; มีเคาในพระสูตรคือ สํ.ส. ๑๕/๗๓๗/๒๗๗; ดูประกอบที่ สํ.อ. ๑/๓๑๘; นิท.ฺ อ. ๑/๒๐๐;
สงฺคณี อ. ๓๘๖) วินย.ฏีกา ๑/๔๗๔ วา วิ ลาส ๓ ประเภทนี้ เรียงตามลําดับความมีกาํ ลังแรงกวากัน

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๔๕

พุท พจนเกี่ยวกับอายตนะ
ก) สรรพสิ่ง โลก และบั ัติตาง
ภิกษุทงั้ หลาย เราจักแสดงแกพวกเธอซึง่ “สรรพสิง่ ” (สิง่ ทัง้ ปวง. ครบ
หมด, ทุกสิง่ ทุกอยาง), จงฟงเถิด; อะไรเลาคือ สรรพสิง่ : ตากับรูป หูกบั เสียง
จมูกกับกลิน่ ลิน้ กับรส กายกับโผฏฐัพพะ ใจกับ ธรรมารมณ - นีเ้ ราเรียก
วา สรรพสิง่ ๑
พระองคผูเจริญ เรียกกันวา “โลก โลก” ดังนี,้ ดวยเหตุเพียงไร จึงมีโลก
หรือบัญญัตวิ าเปนโลก ?
ดูกรสมิทธิ ทีใ่ ดมีตา มีรปู มีจกั ขุวญ
ิ ญาณ มีธรรมอันพึงรูดวยจักขุวิญญาณ, ทีน่ นั่ ก็มโี ลก หรือบัญญัตวิ าเปนโลก, ทีใ่ ดมีห.ู ..มีจมูก...มีลนิ้ ...มี
กาย...มีใจ มีธรรมารมณ มีมโนวิญญาณ มีสงิ่ อันพึงรูดวยมโนวิญญาณ ทีน่ นั้
ก็มโี ลก หรือบัญญัตวิ าโลก๒
ภิกษุทงั้ หลาย เราไมกลาววา ทีส่ ดุ โลก เปนสิง่ ทีร่ ได
ู เห็นได ถึงได ดวย
การไป, แตเราก็ไมกลาวเชนกันวา บุคคลยังไมถึงทีส่ ดุ โลก จะทําความสิน้
ทุกขได
(พระอานนทกลาว:) ขอความทีพ่ ระผูมีพระภาคตรัสไวโดยยอ ยังมิได
ทรงแจกแจงเนือ้ ความโดยพิสดารนี้ ขาพเจาเขาใจความโดยพิสดารดังนี:้ บุคคลยอมสําคัญหมายในโลกวาเปนโลก ถือโลกวาเปนโลกดวยสิง่ ใด สิง่ นัน้
เรียกวา “โลก” ในอริยวินยั
ดวยอะไรเลา คนจึงสําคัญหมายในโลกวาเปนโลก ถือโลกวาเปนโลก ?
ดวยตา...ดวยหู...ดวยจมูก...ดวยลิน้ ...ดวยกาย...ดวยใจ คนจึงสําคัญหมายใน
โลกวาเปนโลก ถือโลกวาเปนโลก๓
๑

สํ.ส . ๑๘/๒๔/๑๙
สํ.ส . ๑๘/๗๕/๔๘
๓
สํ.ส . ๑๘/๑๗๑/๑๑๙
๒

๔๖

พุทธธรรม

ภิกษุทงั้ หลาย เราจักแสดงการอุทยั พรอม และการอัสดงแหงโลก, จงฟง
เถิด.
การอุทยั พรอมแหงโลกเปนไฉน ? อาศัยตา และรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ, ความประจวบแหงสิง่ ทัง้ สามนัน้ คือ ผัสสะ, เพราะผัสสะเปนปจจัย
เวทนาจึงมี, เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี, เพราะตัณหาเปนปจจัย
อุปาทานจึงมี, เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี, เพราะภพเปนปจจัย ชาติ
จึงมี, เพราะชาติเปนปจจัย ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และ
อุปายาส ก็มพี รอม; นีค้ อื การอุทยั พรอมแหงโลก
อาศัยหู...อาศัยจมูก...อาศัยลิน้ ...อาศัยกาย...อาศัยใจและธรรมารมณ จึง
เกิดมโนวิญญาณ ฯลฯ นีค้ อื การอุทยั พรอมแหงโลก
การอัสดงแหงโลกเปนไฉน ? อาศัยตา และรูป จึงเกิดจักขุวญ
ิ ญาณ,ความ
ประจวบแหงสิง่ ทัง้ สามนัน้ คือผัสสะ, เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี,
เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี, เพราะตัณหานัน้ แหละสํารอกดับไปไม
เหลือ ความดับอุปาทานจึงมี, เพราะดับอุปาทาน ความดับภพจึงมี, เพราะ
ดับภพ ความดับชาติจงึ มี, เพราะดับชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส และอุปายาส จึงดับ, ความดับแหงกองทุกขทัง้ หมด ยอมมีไดอยาง
นี;้ นีเ้ รียกวาการอัสดงแหงโลก
อาศัยหู...อาศัยจมูก...อาศัยลิน้ ...อาศัยกาย...อาศัยใจและธรรมารมณ จึง
เกิดมโนวิญญาณ ฯลฯ เพราะตัณหานัน้ แหละสํารอกดับไปไมเหลือ…นีค้ อื การ
อัสดงของโลก๑
พระองคผูเจริญ เรียกกันวา “มาร มาร” ...เรียกกันวา “สัตว สัตว” ...เรียก
กันวา “ทุกข ทุกข” ดังนี,้ ดวยเหตุเพียงไร จึงมีมารหรือบัญญัตวิ ามาร...จึงมี
สัตวหรือบัญญัตวิ าสัตว... จึงมีทกุ ขหรือบัญญัตวิ าทุกข?
ดูกรสมิทธิ ทีใ่ ดมีตา มีรปู มีจกั ขุวญ
ิ ญาณ มีธรรมอันพึงรูดวยจักขุ
วิญญาณ ฯลฯ มีใจ มีธรรมารมณ มีมโนวิญญาณ มีธรรมอันพึงรูดวยมโน
๑

สํ.ส . ๑๘/๑๕๖-๗/๑๐๘–๙

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๔๗

วิญญาณ, ทีน่ นั้ ก็มมี ารหรือบัญญัตวิ ามาร...สัตวหรือบัญญัตวิ าสัตว...ทุกข
หรือบัญญัตวิ าทุกข๑
เมือ่ ตามีอยู พระอรหันตทัง้ หลายจึงบัญญัตสิ ขุ ทุกข, เมือ่ ตาไมมี พระ
อรหันตทัง้ หลายยอมไมบัญญัตวิ าสุขทุกข, เมือ่ หู...เมือ่ จมูก...เมือ่ ลิน้ ...เมือ่
กาย...เมือ่ ใจมีอยู พระอรหันตทัง้ หลาย จึงบัญญัตสิ ขุ ทุกข เมือ่ หู ฯลฯ ใจไมมี
พระอรหันตทัง้ หลายยอมไมบัญญัตสิ ขุ ทุกข๒

ข) ความจริงเดียวกัน ทังแก ูหลง และ ูรูเทาทัน
ภิกษุทงั้ หลาย ตา...หู...จมูก...ลิน้ ...กาย...ใจ ไมเทีย่ ง...เปนทุกข...เปน
อนัตตา, แมสิง่ ทีเ่ ปนเหตุเปนปจจัยใหตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ เกิดขึน้ ก็ไม
เทีย่ ง เปนทุกข เปนอนัตตา, ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ซึง่ เกิดจากสิง่ ทีไ่ มเทีย่ ง
เปนทุกข เปนอนัตตา จักเปนของเทีย่ ง จักเปนสุข จักเปนอัตตาไดแตทีไ่ หน
รูป...เสียง...กลิน่ ...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ ไมเทีย่ ง...เปนทุกข…เปน
อนัตตา, แมสิง่ ทีเ่ ปนเหตุ เปนปจจัยใหรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณเกิดขึน้ ก็ไมเทีย่ ง เปนทุกข เปนอนัตตา, รูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ซึง่ เกิดจากสิง่ ทีไ่ มเทีย่ ง เปนทุกข เปนอนัตตา จักเปน
ของเทีย่ ง เปนสุข เปนอัตตาไดแตทีไ่ หน๓
ภิกษุทงั้ หลาย ขาวกลางอกงามบริบรู ณ และคนเฝาขาวกลาก็ประมาท
เสีย, โคกินขาวกลา ลงสูขาวกลาโนน พึงเมาเพลินประมาทเอาจนเต็มที่
ฉันใด, ปุถชุ นผูมิไดเรียนรู ไมสังวรในผัสสายตนะ ๖ ยอมเมาเพลินประมาท
ในกามคุณ ๕ จนเต็มที่ ฉันนัน้ ๔
ภิกษุทงั้ หลาย ผัสสายตนะ ๖ เหลานี้ ทีไ่ มฝก ไมคุมครอง ไมรักษา
ไมสังวร ยอมเปนเครือ่ งนําทุกขมาให...ผัสสายตนะ ๖ เหลานี้ ทีฝ่ กดีแลว
๑
๒
๓
๔

สํ.ส
สํ.ส
สํ.ส
สํ.ส

. ๑๘/๗๑-๗๔/๔๖-๔๘
. ๑๘/๒๑๒/๑๕๕
. ๑๘/๒๒๑-๖/๑๖๓-๕ (แปลรวบ)
. ๑๘/๓๔๔/๒๔๓

๔๘

พุทธธรรม

คุมครองดี รักษาดี สังวรดี ยอมเปนเครือ่ งนําสุขมาให...๑
ตาเปนเครือ่ งผูกลามรูปไว, รูปเปนเครือ่ งผูกลามตาไว; หู - เสียง; จมูก กลิน่ ; ลิน้ - รส; กาย - โผฏฐัพพะ; ใจเปนเครือ่ งผูกลามธรรมารมณไว,
ธรรมารมณเปนเครือ่ งผูกลามใจไว ดังนีห้ รือ?
(หามิได) ตาก็มใิ ชเครือ่ งผูกลามรูปไว, รูปก็มใิ ชเครือ่ งผูกลามตาไว;
ฉันทราคะ (ความชอบใจจนติด) ทีเ่ กิดขึน้ เพราะอาศัยตาและรูปทัง้ สองอยาง
นัน้ ตางหาก เปนเครือ่ งผูกลามทีต่ าและรูปนัน้ ฯลฯ ใจก็ไมใชเครือ่ งผูกลาม
ธรรมารมณ, ธรรมารมณก็มใิ ชเครือ่ งผูกลามใจ; ฉันทราคะทีเ่ กิดขึน้ เพราะ
อาศัยใจและธรรมารมณทัง้ สองอยางนัน้ ตางหาก เปนเครือ่ งผูกลามทีใ่ จและ
ธรรมารมณนัน้
หากตาเปนเครือ่ งผูกลามรูปไว หรือรูปเปนเครือ่ งผูกลามตาไวแลวไซร,
การครองชีวติ ประเสริฐ เพือ่ ความสิน้ ทุกขโดยชอบ ก็จะปรากฏไมได; แต
เพราะเหตุทตี่ าไมใชเครือ่ งผูกลามรูป, รูปมิใชเครือ่ งผูกลามตา, ฉันทราคะที่
เกิดขึน้ เพราะอาศัยตาและรูปสองอยางนัน้ ตางหาก เปนเครือ่ งผูกลามทีต่ า
และรูปนัน้ , เพราะเหตุฉะนัน้ การครองชีวติ ประเสริฐเพือ่ ความสิน้ ทุกขโดย
ชอบ จึงปรากฏได ฯลฯ
พระผูมีพระภาคก็ทรงมีพระจักษุ, พระผูมีพระภาคก็ทรงเห็นรูปดวยจักษุ,
(แต) ฉันทราคะไมมีแกพระผูมีพระภาคเจา, พระผูมีพระภาคทรงมีพระทัย
หลุดพนดีแลว; พระผูมีพระภาคก็ทรงมีพระโสต...พระฆานะ...พระชิวหา...พระ
กาย...พระทัย...๒

ค) จิตใจให กวาง มีป

านาทาง อยูอยางมีสติ

พระองคผูเจริญ! ถึงแมขาพระองคจะชราแลว เปนผูเฒาผูใหญ ลวงกาล
ผานวัยมาโดยลําดับ ก็ตาม, ขอพระผูมีพระภาคสุคตเจา โปรดทรงแสดง
ธรรมแกขาพระองค แตโดยยอเถิด ขาพระองคคงจะเขาใจความแหงพระ
๑
๒

สํ.ส . ๑๘/๑๒๘-๙/๘๘
สํ.ส . ๑๘/๒๙๕-๘/๒๐๓-๖

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๔

ดํารัสของพระผูมีพระภาคไดเปนแน ขาพระองคคงจะเปนทายาทแหงพระ
ดํารัสของพระผูมีพระภาคไดเปนแน
แนะมาลุงกยบุตร ! ทานเห็นเปนประการใด ? รูปทัง้ หลายทีพ่ งึ รูดวย
จักษุอยางใดๆ ซึง่ เธอยังไมเห็น ทัง้ มิเคยไดเห็น ทัง้ ไมเห็นอยู ทัง้ ไมเคยคิด
หมายวาขอเราพึงเห็น, ความพอใจ ความใคร หรือความรัก ในรูปเหลานัน้
จะมีแกเธอไหม ?
ไมมี พระเจาขา
เสียง…กลิน่ ...รส…โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณทัง้ หลาย อยางใดๆ ซึง่ เธอไมได
ทราบ ไมเคยทราบ ไมทราบอยู ทัง้ ไมเคยคิดหมายวาเราพึงทราบ, ความพอ
ใจ ความใคร หรือความรักในธรรมารมณเหลานัน้ จะมีแกเธอไหม ?
ไมมีพระเจาขา
มาลุงกยบุตร! บรรดาสิง่ ทีเ่ ห็น ไดยิน รู ทราบ เหลานี้ ในสิง่ ทีเ่ ห็น เธอจัก
มีแคเห็น ในสิง่ ทีไ่ ดยินจักมีแคไดยิน ในสิง่ ทีล่ มิ้ ดม แตะตอง จักมีแครู (รส
กลิน่ แตะตอง) ในสิง่ ทีท่ ราบ จักมีแคทราบ
เมือ่ ใด (เธอมีแคเห็น ไดยิน ไดรู ไดทราบ) เมือ่ นัน้ เธอก็ไมมีดวยนัน่
(อรรถกถาอธิบายวาไมถูกราคะ โทสะ โมหะ ครอบงํา), เมือ่ ไมมีดวยนัน่ ก็ไม
มีทนี่ นั่ (อรรถกถาอธิบายวา ไมพัวพันหมกติดอยูในสิง่ ทีไ่ ดเห็นเปนตนนัน้ ),
เมือ่ ไมมีทนี่ นั่ เธอก็ไมมีทนี่ ี่ ไมมีทโี่ นน ไมมีระหวางทีน่ ที่ โี่ นน (ไมใชภพนี้ ไม
ใชภพโนน ไมใชระหวางภพทัง้ สอง), นัน่ แหละคือทีจ่ บสิน้ ของทุกข

(พระมาลุงกยบุตรสดับแลว กลาวความตามทีต่ นเขาใจออกมาวา:)
พอเห็นรูป สติกห็ ลงหลุด ดวยมัวใสใจแตนิมติ หมายทีน่ ารัก แลวก็มจี ติ
กําหนัดติดใจ เสวยอารมณแลวก็สยบอยูกับอารมณนัน้ เอง, เวทนาหลาก
หลายอันกอกําเนิดขึน้ จากรูป ขยายตัวเพิม่ ขึน้ จิตของเขาก็คอยถูกกระทบ
กระทัง่ ทัง้ กับความอยากและความยุงยากใจ เมือ่ สัง่ สมทุกขอยูอยางนี้ ก็เรียก
วาไกลนิพพาน
พอไดยินเสียง…พอไดกลิ่น...พอลิ้มรส...พอถูกตองโผฏฐัพพะ...พอรู
ธรรมารมณ สติกห็ ลงหลุด ฯลฯ ก็เรียกวาไกลนิพพาน

๕๐

พุทธธรรม

เห็นรูปก็ไมติดในรูป ดวยมีสติมนั่ อยู, มีจติ ไมติดใจ เสวยเวทนาไป ก็ไม
สยบกับอารมณนัน้ ; เขามีสติดาํ เนินชีวติ อยางทีว่ า เมือ่ เห็นรูป และถึงจะเสพ
เวทนา ทุกขก็มแี ตสิน้ ไมสัง่ สม; เมือ่ ไมสัง่ สมทุกขอยูอยางนี้ ก็เรียกวาใกล
นิพพาน”
ไดยินเสียง...ไดกลิน่ ...ลิม้ รส…ถูกตองโผฏฐัพพะ...รูธรรมารมณ ก็ไมติดใน
ธรรมารมณ ดวยมีสติมนั่ อยู ฯลฯ ก็เรียกวาใกลนิพพาน๑
ดวยเหตุเพียงไร บุคคลชือ่ วาเปนผูไมคุมครองทวาร ? คนบางคนเห็นรูป
ดวยตาแลว ยอมนอมรักฝากใจในรูปทีน่ ารัก ยอมขุนเคืองขัดใจในรูปทีไ่ มนา
รัก มิไดมีสติกาํ กับใจ เปนอยูโดยมีจติ คับแคบ (มีใจเล็กนิดเดียว), ไมเขาใจ
ตามเปนจริง ซึง่ ความหลุดรอดปลอดพนของจิต และความหลุดรอดปลอด
พนดวยปญญา ทีจ่ ะทําใหบาปอกุศลธรรมซึง่ เกิดขึน้ แลวแกตัวเขา ดับไปได
โดยไมเหลือ; ฟงเสียงดวยหู...สูดกลิ่นดวยจมูก...ลิ้มรสดวยลิ้น...ตอง
โผฏฐัพพะดวยกาย ทราบธรรมารมณดวยใจแลว ยอมนอมรักฝากใจใน
เสียง...ในธรรมารมณ อันนารัก ยอมขุนเคืองขัดใจในเสียง...ในธรรมารมณ
อันไมนารัก ฯลฯ
ดวยเหตุเพียงไร บุคคลชือ่ วาเปนผูคุมครองทวาร? ภิกษุเห็นรูปดวยตา
แลว ยอมไมนอมรักฝากใจในรูปทีน่ ารัก ไมขุนเคืองขัดใจในรูปทีไ่ มนารัก มี
สติกาํ กับใจ เปนอยูอยางผูมีจติ กวางขวาง ไมมีประมาณ เขาใจตามเปนจริง
ซึง่ ความหลุดรอดปลอดพนของจิต และความหลุดรอดปลอดพนดวยปญญา
ทีจ่ ะทําใหบาปอกุศลธรรมซึง่ เกิดขึน้ แลวแกตัวเขา ดับไปไดโดยไมเหลือ; ฟง
เสียงดวยหู ฯลฯ ทราบธรรมารมณดวยใจ ยอมไมนอมรักฝากใจในเสียง…ใน
ธรรมารมณ อันนารัก ไมขุนเคืองขัดใจใน เสียง…ในธรรมารมณ อันไมนารัก
ฯลฯ”๒

๑
๒

สํ.ส . ๑๘/๑๔๒-๕/๙๐-๔
สํ.ส . ๑๘/๒๐๗-๘/๑๕๐-๑; อีกแหงหนึง่ คําถามวา อสังวร (ความไมสํารวม) คืออยางไร ? สังวร (ความสํารวม)
คืออยางไร ? คําตอบอยางเดียวกับในที่นี้ (สํ.ส . ๑๘/๓๔๗-๙/๒๔๖-๗)

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๕๑

ง) กาว ปในมรรคาแหงอิสร าพและความสุข
ภิกษุทงั้ หลาย อยางไรจึงจะชือ่ วาเปนผูอยูดวยความไมประมาท ? เมือ่
ภิกษุสงั วรจักขุนทรียอยู จิตยอมไมซานแสไปในรูปทัง้ หลายทีพ่ งึ รูดวยจักษุ,
เมือ่ มีจติ ไมซานแส ปราโมทยก็เกิด, เมือ่ มีปราโมทยแลว ปติกเ็ กิด, เมือ่ มีใจ
ปติ กายก็สงบระงับ, ผูมีกายสงบยอมเปนสุข, ผูมีสขุ จิตยอมเปนสมาธิ, เมือ่
จิตเปนสมาธิ ธรรมทัง้ หลายก็ปรากฏ, เพราะธรรมทัง้ หลายปรากฏ ผูนัน้ จึง
นับวาเปนผูอยูดวยความไมประมาท” (เกี่ยวกับโสตะ านะ ชิวหา กาย
มโน ก็เชนเดียวกัน)๑
อานนท การอบรมอินทรีย (อินทรียภาวนา) ทีย่ อดเยีย่ ม ในแบบแผน
ของอารยชน (อริยวินยั ) เปนอยางไร ? เพราะเห็นรูปดวยตา…เพราะไดยิน
เสียงดวยหู...เพราะไดกลิน่ ดวยจมูก...เพราะรูรสดวยลิน้ …เพราะตองโผฏฐัพพะ
ดวยกาย...เพราะ รูธรรมารมณดวยใจ ยอมเกิดความชอบใจบาง เกิดความไม
ชอบใจบาง เกิดทัง้ ความชอบใจและไมชอบใจบาง.แกภิกษุ; เธอเขาใจชัดดังนี้
วา ความชอบใจ ความไมชอบใจ ทัง้ ความชอบใจไมชอบใจ ทีเ่ กิดขึน้ แลวแก
เรานี.้ เปนสิง่ ปรุงแตง เปนธรรมหยาบ เปนของอาศัยเหตุปจจัยเกิดขึน้ , ภาวะ
ตอไปนีจ้ งึ จะสงบประณีต นัน่ คืออุเบกขา (ความมีใจเปนกลาง), (ครัน้ แลว)
ความชอบใจ ความไมชอบใจ ทัง้ ความชอบใจไมชอบใจ.ทีเ่ กิดขึน้ แกเธอนัน้ .ก็
ดับไป อุเบกขาก็ตงั้ มัน่ ”
สําหรับบุคคลผูใดก็ตาม ความชอบใจ ความไมชอบใจ ทัง้ ความชอบใจไม
ชอบใจ ทีเ่ กิดขึน้ แลว ยอมดับไป อุเบกขายอมตัง้ มัน่ ไดเร็วพลันทันที โดยไม
ยาก เสมือนคนหลับตาแลวลืมตา หรือลืมตาแลวหลับตา ฯลฯ นีเ้ รียกวา กา
รอบรมอินทรียทีย่ อดเยีย่ ม ในแบบแผนของอารยชน...๒
ภิกษุทงั้ หลาย กอนสัมโพธิ เมือ่ ยังเปนโพธิสตั ว ผูยังไมตรัสรู เราไดเกิด
ความดําริขนึ้ ดังนีว้ า: อะไรเปนคุณ (ความหวานชืน่ ความอรอย) ของจักษุ ?
๑
๒

สํ.ส . ๑๘/๑๔๔/๙๘
ม.อุ. ๑๔/๘๕๖/๕๔๒

๕๒
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อะไรเปนโทษ (ขอเสีย ความบกพรอง) ของจักษุ ? อะไรเปนทางออก (เปน
อิสระ ไมตองอิงอาศัย) แหงจักษุ ? อะไรเปนคุณ...เปนโทษ...เปนทางออก
แหงโสตะ...ฆานะ...ชิวหา…กาย…มโน ?
เราไดเกิดความคิดขึน้ ดังนี:้ สุข โสมนัส ทีเ่ กิดขึน้ เพราะอาศัยจักษุ นีค้ อื
คุณของจักษุ, ขอทีจ่ กั ษุ ไมเทีย่ ง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา
นีค้ อื โทษของจักษุ การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในเพราะจักษุเสียได
นีค้ อื ทางออกแหงจักษุ (ของโสตะ านะ ชิวหา กาย มโน ก็เชนเดียวกัน)
ตราบใด เรายังมิไดรูประจักษตามเปนจริง ซึง่ คุณของอายตนะภายใน ๖
เหลานี้ โดยเปนคุณ, ซึง่ โทษ โดยเปนโทษ, ซึง่ ทางออก โดยเปนทางออก,
ตราบนัน้ เราก็ยงั ไมปฏิญญาวาเราบรรลุแลวซึง่ อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ...

(ตอไปตรัสถึงคุณ โทษ ทางออกพน แหงอายตนะภายนอก ๖ ใน
ทํานองเดียวกัน)๑
ภิกษุทงั้ หลาย ผูทีร่ เห็
ู นจักษุตามทีม่ นั เปน รูเห็นรูปทัง้ หลายตามทีม่ นั
เปน รูเห็นจักขุวญ
ิ ญาณตามทีม่ นั เปน รูเห็นจักษุสมั ผัสตามทีม่ นั เปน รูเห็น
เวทนาอันเปนสุขหรือทุกขหรือไมสุขไมทุกข ซึง่ เกิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเปน
ปจจัย ตามทีม่ นั เปน ยอมไมติดพันในจักษุ ไมติดพันในรูปทัง้ หลาย ไมติด
พันในจักขุวญ
ิ ญาณ ไมติดพันในจักขุสมั ผัส ไมติดพันในเวทนา อันเปนสุข
หรือทุกข หรือไมสุขไมทุกข ทีเ่ กิดเพราะจักขุสมั ผัสเปนปจจัย
เมือ่ ผูนัน้ ไมติดพัน ไมหมกมุน ไมลุมหลง รูเทาทันเห็นโทษ ตระหนักอยู
อุปาทานขันธทัง้ ๕ ยอมถึงความไมกอตัวพอกพูนตอไป
อนึง่ ตัณหาทีเ่ ปนตัวการกอภพใหม อันประกอบดวยนันทิราคะ คอยแส
เพลิดเพลินอยูในอารมณตางๆ ก็จะถูกละไปดวย
ความกระวนกระวายทางกายก็ดี ความกระวนกระวายทางใจก็ดี ความ
เรารอนกายก็ดี ความเรารอนใจก็ดี ความกลัดกลุมทางกายก็ดี ความกลัด
กลุมทางใจก็ดี ยอมถูกเขาละได; ผูนัน้ ยอมเสวย ทัง้ ความสุขทางกาย ทัง้
ความสุขทางใจ
๑

สํ.ส . ๑๘/๑๓-๑๔/๘-๙
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บุคคลผูเปนเชนนั้นแลว มีความเห็นอันใด ความเห็นนั้นก็เปน
สัมมาทิฏฐิ, มีความดําริใด ความดํารินั้นก็เปนสัมมาสังกัปปะ, มี
ความพยายามใด ความพยายามนัน้ ก็เปนสัมมาวายามะ, มีความระลึกใด
ความระลึกนัน้ ก็เปนสัมมาสติ, มีสมาธิใด สมาธินนั้ ก็เปนสัมมาสมาธิ, สวน
กายกรรม วจีกรรม และอาชีวะของเขา ยอมบริสทุ ธิด์ มี าแตตนทีเดียว; ดวย
ประการดังนี้ เขาชือ่ วามีอริยอัฏฐังคิกมรรคอันถึงความเจริญบริบรู ณ (เกี่ยว

กับโสตะ านะ ชิวหา กาย มโน ก็เชนเดียวกัน)๑

คุ คาทางจริย รรม
. ในแงกุศล-อกุศล ความดี-ความ ั่ว อายตนะเปนจุดเริ่มตน
และเปนหัวเลี้ยวหัวตอของทางแยกระหวางกุศลกับอกุศล ทางสายหนึ่งนําไปสู
ความประมาทมัวเมา ความชั่ว และการหมกติดอยูในโลก อีกสายหนึ่งนําไปสู
ความรูเทาทัน การประกอบกรรมดี และความหลุดพนเปนอิสระ
ความสําคัญในเรื่องนี้อยูที่วา หากไมมีการฝกฝนอบรมใหเขาใจและ
ปฏิบัติในเรื่องอายตนะอยางถูกตองแลว ตามปกติ มนุษยทั่วไปจะถูกชักจูง
ลอใหดําเนินชีวิตในทางที่มุงเพื่อเสพเสวยโลก เที่ยวทําการตางๆ เพียงเพื่อ
แสวงหารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่ชอบใจ และความสนุกสนานบันเทิง
ตางๆ มาปรนเปรอตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย และใจอยากของตน พอกพูนความ
โลภ โกรธ หลง แลวกอใหเกิดความวุนวายเดือดรอน ทั้งแกตนและผูอื่น
พอจะเห็นไดไมยากวา การเบียดเบียนกัน การขัดแยงแยงชิง การกดขี่
บีบคั้น เอารัดเอาเปรียบกัน ตลอดจนปญหาสังคมตางๆ ที่เกิดเพิ่มขึ้น และที่
แกไขกันไมสําเร็จ โดยสวนใหญแลวก็สืบเนื่องมาจากการดําเนินชีวิตแบบ
ปลอยตัวใหถูกลอถูกชักจูงไปในทางที่จะปรนเปรออายตนะอยูเสมอ จนเคย
ชินและรุนแรงยิ่งขึ้นๆ นั่นเอง
คนจํานวนมาก บางทีไมเคยไดรับการเตือนสติ ใหสํานึกหรือยั้งคิดที่จะ
พิจารณาถึงความหมายแหงการกระทําของตน และอายตนะที่ตนปรนเปรอ
๑

ม.อุ. ๑๒/๘๒๘/๕๒๓
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บางเลย และไมเคยปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกอบรมหรือสังวรระวังเกี่ยวกับ
อายตนะหรืออินทรียของตน จึงมีแตความลุมหลงมัวเมายิ่งๆ ขึ้น การแกไข
ทางจริยธรรมในเรื่องนี้
อยูที่การสรางความเขาใจใหรูเทาทันความหมายของอายตนะ
และสิ่งที่เกี่ยวของวา ควรจะมีบทบาทและความสําคัญในชีวิตของตนแคไหน
เพียงไร และ
ใหมีการฝกฝนอบรมดวยวิธีประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ควบคุม การสํารวมระวัง ใชงาน และรับใชอายตนะเหลานั้น ในทางที่จะเปน
ประโยชนอยางแทจริงแกชีวิตของตนเองและแกสังคม
. ในแงความสุข-ความทุกข อายตนะเปนแหลงทีม่ าของความสุขความ
ทุกข ซึง่ เปนเปาหมายแหงการดําเนินชีวติ ทัว่ ไป และความเพียรพยายามเฉพาะกิจ
แทบทุกอยางของปุถชุ น ดานสุขก็เปนการแสวงหา ดานทุกขก็เปนการหลีกหนี
นอกจากสุขทุกขจะเกี่ยวเนื่องกับปญหาความประพฤติดีประพฤติชั่วที่
กลาวในขอ ๑ แลว ตัวความสุขทุกขนั้น ก็เปนปญหาอยูในตัวของมันเอง ใน
แงของคุณคา ความมีแกนสาร และความหมายที่จะเขาพึ่งพาอาศัยมอบกาย
ถวายชีวิตใหอยางแทจริงหรือไม
คนไมนอย หลังจากระดมเรี่ยวแรงและเวลาแหงชีวิตของตน
วิ่งตามหาความสุขจากการเสพเสวยโลก จนเหนื่อยออนแลว ก็ผิดหวัง
เพราะไมไดสมปรารถนาบาง
เมื่อหารสอรอยหวานชื่น ก็ตองเจอรสขื่นขมดวย บางทียิ่งไดสุขมาก
ความเจ็บปวดเศราแสบกลับยิ่งทวีล้ําหนา เสียคาตอบแทนในการไดความสุข
ไปแพงกวาไดมา ไมคุมกันบาง
ไดสมปรารถนาแลวแตไมชื่นเทาที่หวัง หรือถึงจุดที่ตั้งเปาหมาย แลว
ความสุขกลับวิ่งหนีออกหนาไปอีก ตามไมทันอยูร่ําไปบาง
บางพวกก็จบชีวิตลงทั้งที่กําลังวิ่งหอบ ยังตามความสุขแทไมพบหรือยัง
ไมพอ สวนพวกที่ผิดหวังแลว ก็เลยหมดอาลัยปลอยชีวิตเรื่อยเปอยไปตาม
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เรื่อง อยูอยางทอดถอนความหลังบาง หันไปดําเนินชีวิตในทางเอียงสุดอีกดาน
หนึ่ง โดยหลบหนีตีจากชีวิตไปอยูอยางทรมานตนเองบาง
การศึกษาเรื่องอายตนะนี้ มุงเพื่อใหเกิดความรูเทาทันสภาพความจริง
และประพฤติปฏิบัติดวยการวางทาทีที่ถูกตอง ไมใหเกิดเปนพิษเปนภัยแกตน
เองและผูอื่นมากนัก อยางนอยก็ใหมีหลัก พอรูทางออกที่จะแกไขตัว
นอกจากจะระมัดระวังในการใชวิธีการที่จะแสวงหาความสุขเหลานี้แลว
ยังเขาใจขอบเขตและขั้นระดับตางๆ ของมัน แลวรูจักหาความสุขในระดับที่
ประณีตยิ่งขึ้นไปดวย
เมื่อคนประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับสุขทุกขอยางถูกตอง และกาวหนาไปใน
ความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้น ก็เปนการพัฒนาจริยธรรมไปดวยในตัว
. ในแงการพั นาป า อายตนะในแงทีเ่ ปนเรือ่ งของกระบวนการ
รับรูและการแสวงปญญา ก็เกีย่ วของกับจริยธรรมตัง้ แตจุดเริม่ ตน เพราะถา
ปฏิบตั ติ อนเริม่ แรกไมถูกตอง การรับรูก็จะไมบริสทุ ธิ แตจะกลายเปนกระบวน
การรับรูทีร่ บั ใชกระบวนการเสพเสวยโลก หรือเปนสวนประกอบของกระบวน
ธรรมแบบสังสารวัฏไปเสีย ทําใหไดความรูทีบ่ ดิ เบือน เอนเอียง เคลือบแฝง มี
อคติ ไมถูกตองตามความจริง หรือตรงกับสภาวะตามทีม่ นั เปน
การปฏิบตั ทิ างจริยธรรมทีจ่ ะชวยเกือ้ กูลในเรือ่ งนี้ ก็คอื วิธกี ารทีจ่ ะรักษา
จิตใหดํารงอยูในอุเบกขา คือ ความมีใจเปนกลาง มีจติ ราบเรียบเทีย่ งตรง ไม
เอนเอียง ไมใหถูกอํานาจกิเลสมีความชอบใจไมชอบใจเปนตนเขาครอบงํา
. ในแงวิธีป ิบัติทั่ว ป การปฏิบัติทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับ
อายตนะโดยตรงบาง โดยออมบาง มีหลายอยาง บางอยางก็มีไวเพื่อใชในขั้น
ตอนตางๆ กัน ทั้งนี้สุดแตวาปญหามักจะเกิดขึ้นที่จุดใด ทุกขและบาปอกุศล
มักไดชองเขามาที่ชวงตอนใด
อยางไรก็ตาม ทานมักสอนย้ําใหใชวิธีระวังหรือปองกัน ตั้งแตชวงแรก
ที่สุด คือ ตอนที่อายตนะรับอารมณทีเดียว เพราะจะทําใหปญหาไมเกิดขึ้น
เลย จึงเปนการปลอดภัยที่สุด
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ในทางตรงขาม ถาปญหาเกิดขึน้ แลว คือบาปอกุศลธรรมไดชองเขามาแลว
มักจะแกไขยาก เชน เมือ่ ปลอยตัวใหอารมณทีล่ อเราเยายวนปรุงแตงจิต จนราคะ
หรือโลภะ โทสะ โมหะ เกิดขึน้ แลว ทัง้ ทีร่ ผิู ดชอบชัว่ ดี มีความสํานึกในสิง่ ชอบธรรม
อยู แตก็ทนตอความเยายวนไมได ลุอาํ นาจกิเลส ทําบาปอกุศลลงไป
ดวยเหตุนี้ทานจึงย้ําวิธีระมัดระวังปองกันใหปลอดภัยไวกอนตั้งแตตน
องคธรรมสําคัญที่ใชระวังปองกันตั้งแตตน ก็คือ ส ิ ซึ่งเปนตัวควบ
คุมจิตไวใหอยูกับหลัก หรือพูดอีกนัยหนึ่ง เหมือนเชือกสําหรับดึงจิต
ส ิ ที่ใชในขั้นระมัดระวังปองกัน เกี่ยวกับการรับอารมณของอายตนะ
แตเบือ้ งตนนี้ ใชในหลักทีเ่ รียกวา อินทรียสังวร (การสํารวมอินทรีย=ใชอินทรีย
อยางมีสติมใิ หเกิดโทษ) เรียกอีกอยางหนึง่ วา การคุมครองทวาร๑ หมายถึง การมี
สติพรอมอยู เมือ่ รับรูอารมณดวยอินทรีย เชน ใชตาดู หู ง ก็ไมปลอยใจ
เคลิบเคลิม้ ไปตามนิมติ หมายตางๆ ใหเกิดความติดใคร-ขุนเคือง ชอบใจ-ไมชอบ
ใจ แลวถูกโมหะและอกุศลอืน่ ๆ ครอบงําจิตใจ (ใหไดแตปญญาและประโยชน)
า ตตาม ล
ปองกันความชั่วเสียหาย
ปองกันความทุกข และ
ปองกันการสรางความรูความคิดที่บิดเบือนเอนเอียง
อยางไรก็ตาม การที่จะปฏิบัติใหไดผล มิใชวาจะนําหลักมาใชเมื่อไรก็
ไดตามปรารถนา เพราะสติจะตั้งมั่นเตรียมพรอมอยูเสมอได จําตองมีการฝก
ฝนอบรม อินทรียสังวรจึงตองมีการซอมหรือใชอยูเสมอ
การฝกอบรมอินทรีย มีชอื่ เรียกวา อินทรีย าวนา (แปลตามแบบวา การ
เจริญอินทรีย หรือพัฒนาอินทรีย) ผูทีฝ่ กอบรมหรือเจริญอินทรียแลว ยอมปลอดภัย
จากบาปอกุศลธรรม จากความทุกข และจากความรูทีเ่ อนเอียงบิดเบือนทัง้ หลาย๒
เพราะปองกันไวไดกอนทีส่ งิ่ เหลานัน้ จะเกิดขึน้ นอกจากไมถูกอินทรียและสิง่ ทีร่ บั รู
๑
๒

เรียกเต็มวา คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย
ในแงความรูความคิดที่เอนเอียงบิดเบือนนั้น ในที่นี้หมายเฉพาะปลอดภัยจากเหตุใหม ไมพูดถึงเหตุที่สั่งสม
ไวเกา คือ ัณหา มานะ ทิ ิ ที่มีอยูเดิม ซึ่งเปนอีกตอนหนึ่งตางหาก.
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เขามาลอหลอกและครอบงําแลว ยังเปนนายของอินทรีย สามารถบังคับความรูสึก
ในการรับรูใหเปนไปในทางทีด่ ที เี่ ปนคุณ
อินทรียสังวร นี้ จัดวาเปนหลักธรรมในขั้น ล แตองคธรรมสําคัญที่
เปนแกนคือส นิ ั้น อยูในจําพวก มา ทําใหมีการใชกําลังจิตและการควบคุม
จิตอยูเสมอ จึงเปนการฝกอบรมสมาธิไปดวยในตัว
โยนิโสมนสิการ ซึง่ เปนวิธกี ารทางปญญา เปนธรรมอีกอยางหนึง่ ทีท่ าน
ใหใชในเรือ่ งนีค้ กัู บส ิ คือ ปฏิบตั ติ ออารมณทีร่ บั รู โดยมองหรือพิจารณาใน
ทางทีจ่ ะใหไดความรู เห็นความจริง หรือเห็นแงทีจ่ ะเกิดคุณประโยชน เชน
พิจารณาใหรูเทาทันคุณโทษ ขอดีขอเสียของอารมณนัน้ พรอมทัง้ การทีจ่ ะมี
ความเปนอิสระ อยูดีมสี ขุ ได โดยไมตองพึง่ พาอาศัยอารมณนัน้ ในแงทีจ่ ะตอง
ยอมใหคุณและโทษของมันเปนตัวกําหนดความสุขความทุกขและชะตาชีวติ
ขอปฏิบัติที่กลาวถึงเหลานี้ มีแนวปรากฏอยูในพุทธพจนขางตนบาง
แลว และบางหลักก็จะอธิบายตอไปขางหนาอีก จึงพูดไวโดยยอเพียงเทานี้.
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ลักษณะโดยธรรมชาติ ๓ อยางของสิ่งทั้งปวง
ตัวก หรือตัวส าวะ
ตามหลักพุทธธรรมเบื้องตนที่วา สิ่งทั้งหลายเกิดจากสวนประกอบ
ตางๆ มาประชุมกันเขา หรือมีอยูในรูปของการรวมตัวเขาดวยกันของสวน
ประกอบตางๆ นั้น มิใชหมายความวาเปนการนําเอาสวนประกอบที่เปนชิ้นๆ
อันๆ อยูแลว มาประกอบเขาดวยกัน และเมื่อประกอบเขาดวยกันแลว ก็
เกิดเปนรูปเปนรางคุมกันอยูเหมือนเมื่อเอาวัตถุตางๆ มารวมกันเปนเครื่อง
อุปกรณตางๆ
ความจริง ที่กลาววาสิ่งทั้งหลายเกิดจากการประชุมกันของสวน
ประกอบตางๆ นั้น เปนเพียงคํากลาวเพื่อเขาใจงายๆ ในเบื้องตนเทานั้น
แทจริงแลว สิ่งทั้งหลายมีอยูในรูปของกระแส สวนประกอบแตละ
อยางๆ ลวนประกอบขึ้นจากสวนประกอบอื่นๆ ยอยลงไป แตละอยางไมมี
ตัวตนของตัวเองเปนอิสระ และเกิดดับตอกันไปเสมอ ไมเที่ยง ไมคงที่
กระแสนี้ไหลเวียนหรือดําเนินตอไป อยางที่ดูคลายกับรักษารูปแนวและ
ลักษณะทั่วไปไวไดอยางคอยเปนไป ก็เพราะสวนประกอบทั้งหลายมีความ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธอาศัยซึ่งกันและกัน เปนเหตุปจจัยสืบตอแกกันอยางหนึ่ง
และเพราะสวนประกอบเหลานั้นแตละอยางลวนไมมีตัวตนของมันเอง และ
ไมเที่ยงแทคงที่อยางหนึ่ง
ความเปนไปตางๆ ทั้งหมดนี้เปนไปตามธรรมชาติ อาศัยความ
สัมพันธและความเปนปจจัยเนื่องอาศัยกันของสิ่งทั้งหลายเอง ไมมีตัวการ
อยางอื่นที่นอกเหนือออกไปในฐานะผูสรางหรือผูบันดาล จึงเรียกเพื่อเขาใจ
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๕

งายๆ วาเปนกฎธรรมชาติ
มีหลักธรรมใหญอยู ๒ หมวด ที่ถือไดวาพระพุทธเจาทรงแสดงในรูป
ของกฎธรรมชาติ คือ ตรลักษ และ ปฏิจจสมุปบาท ความจริงธรรมทั้ง
๒ หมวดนี้ ถือไดวาเปนกฎเดียวกัน แตแสดงในคนละแงหรือคนละแนว
เพื่อมองเห็นความจริงอยางเดียวกัน คือ
ตล
มุงแสดงลักษณะของสิ่งทั้งหลายซึ่งปรากฏใหเห็นวาเปน
อยางนั้น ในเมื่อสิ่งเหลานั้นเปนไปโดยอาการที่สัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุ
ปจจัยสืบตอแกกันตามหลักปฏิจจสมุปบาท
สวนหลัก
มุ า ก็มุงแสดงถึงอาการที่สิ่งทั้งหลายมีความ
สั ม พั น ธเนื่ อ งอาศั ย เปนเหตุ ป จจั ย สื บ ตอแกกั น เปนกระแส จนปรากฏ
ลักษณะใหเห็นวาเปน ไตรลักษณ
กฎธรรมชาตินี้ เปน ธรรมธา ุ คือภาวะที่ทรงตัวอยูโดยธรรมดา
เปน ธรรม ิ ิ คือ ภาวะที่ตั้งอยู หรือยืนตัวเปนหลักแนนอนอยูโดยธรรมดา
เปน ธรรมนิยาม๑ คือกฎธรรมชาติ หรือกําหนดแหงธรรมดา ไมเกี่ยวกับผู
สรางผูบันดาล หรือการเกิดขึ้นของศาสดาหรือศาสนาใดๆ
กฎธรรมชาตินี้แสดงฐานะของศาสดาในความหมายของพุทธธรรม
ดวย วาเปนผูคนพบกฎเหลานี้แลวนํามาเปดเผยชี้แจงแกชาวโลก
พุทธพจนแสดงหลักไตรลักษณ วาดังนี้

๑

ในคัมภีรอภิธรรมรุนอรรถกถาแบง นิยาม หรือกฎธรรมชาติเปน ๕ อยาง คือ
๑. อุ ุนิยาม (physical inorganic order) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิ โดยเฉพาะเรื่องลม า
อากาศ และฤดูกาลในทางอุตุนิยม อันเปนสิ่งแวดลอมสําหรับมนุษย
๒. พีชนิยาม (physical organic order) กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับการสืบพืชพันธุ รวมทั้งพันธุกรรม
๓. กรรมนิยาม (order of act and result) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับเจตจํานงและพฤติกรรมของมนุษย
คือ กระบวนการใหผลของการกระทํา
๔. ธรรมนิยาม (general law of cause and effect) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ และความ
เปนเหตุเปนผลแกกันของสิ่งทั้งหลาย
๕. ิ นิยาม (psychic law) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับกระบวนการทํางานของจิต
(ที.อ. ๒/๓๔; สงฺคณี.อ. ๔๐๘)
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ตถาคต (พระพุทธเจา) ทัง้ หลาย จะอุบตั หิ รือไมก็ตาม ธาตุ (หลัก) นัน้
ก็ยงั คงมีอยู เปนธรรมฐิติ เปนธรรมนิยามวา
๑. สังขารทัง้ ปวง ไมเทีย่ ง..............
๒. สังขารทัง้ ปวง๑ เปนทุกข.............
๓. ธรรมทัง้ ปวง
เปนอนัตตา..............
ตถาคตตรัสรู เขาถึงหลักนัน้ แลว จึงบอก แสดง วางเปนแบบ ตัง้ เปน
หลัก เปดเผย แจกแจง ทําใหเขาใจงายวา “สังขารทัง้ ปวง ไมเทีย่ ง...สังขารทัง้
ปวง เปนทุกข...ธรรมทัง้ ปวง เปนอนัตตา...”๒

ไตรลักษณนี้ ในอรรถกถาบางทีเรียกวา “สามั ลักษ ะ” ในฐานะเปน
ลักษณะรวม ที่มีแกสิ่งทั้งหลายเปนสามัญเสมอเหมือนกัน คือ ทุกอยางที่เปน
สังขตะ เปนสังขาร ลวนไมเที่ยง คงทนอยูมิได เสมอเหมือนกันทั้งหมด ทุกอยาง
ที่เปนธรรม ไมวาสังขตธรรมคือสังขาร หรืออสังขตธรรมคือวิสังขาร ก็ลวนมิใช
ตน ไมเปนอัตตา เสมอกันทั้งสิ้น

เพื่อความเขาใจงายๆ ใหความหมายของไตรลักษณ (the Three
Characteristics of Existence) โดยยอดังนี้
๑. อนิจจตา (Impermanence) ความไมเทีย่ ง ความไมคงที่ ความไม
ยั่งยืน ความเกิดขึ้นแลวก็ดับไปๆ ภาวะที่เกิดขึ้นแลวเสื่อมและสลายไป
๒. ทุก ตา (Conflict) ความเปนทุกข ภาวะที่ถูกบีบคั้นดวยการ
เกิดขึ้นและสลายไป ภาวะที่กดดันฝนและขัดแยงอยูในตัว เพราะปจจัยที่
ปรุงแตงใหมีสภาพเปนอยางนั้นเปลี่ยนแปลงไป จะทําใหคงอยูในสภาพนั้น
ไมได ภาวะที่ไมสมบูรณมีความบกพรองอยูในตัว ไมใหความสมอยากแท
จริง หรือความพึงพอใจเต็มที่ แกผูอยากดวยตัณหา และกอใหเกิดทุกขแกผู
เขาไปอยากไปยึดดวยตัณหา อุปาทาน
๑

คําวา “สังขาร” ในไตรลักษณนี้ ตองเขาใจวาตางกับคําวา “สังขาร” ในขันธ ๕; ในขันธ ๕ สัง าร = ความ
ดีความชั่วที่ปรุงแตงจิตใจ เปนนามธรรมอยางเดียว สวนในไตรลักษณ สัง าร = สิ่งทั้งปวงที่เกิดจาก
ปจจัยปรุงแตง หรือที่เกิดจากสวนประกอบตางๆ ประชุมกันเขา จะเปนรูปธรรม หรือนามธรรมก็ตาม คือ
เทากับขันธ ๕ ทั้งหมด
๒
องฺ.ติก. ๒๐/๕๗๖/๓๖๘
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๓. อนัตตตา (Soullessness หรือ Non-Self) ความเปนอนัตตา
ความไมใชตัวตน ความไมมีตัวตนแทจริงที่จะสั่งบังคับใหเปนอยางไรๆ ได
สิ่งทั้งหลายหากจะกลาววามี ก็ตองวามีอยูในรูปของกระแส ที่
ประกอบดวยปจจัยตางๆ อันสัมพันธเนื่องอาศัยกัน เกิดดับสืบตอกันไปอยู
ตลอดเวลาไมขาดสาย จึงเปนภาวะที่ไมเที่ยง เมื่อตองเกิดดับไมคงที่ และ
เปนไปตามเหตุปจจัยที่อาศัย ก็ยอมมีความบีบคั้น กดดัน ขัดแยง และ
แสดงถึงความบกพรองไมสมบูรณอยูในตัว และเมื่อทุกสวนเปนไปในรูป
กระแสที่เกิดดับอยูตลอดเวลาขึ้นตอเหตุปจจัยเชนนี้ ก็ยอมไมเปนตัวของตัว
มีตัวตนแทจริงไมได ไมอยูในอํานาจของใครๆ ที่จะสั่งบังคับใหเปนไปอยาง
ไรๆ ตามใจปรารถนา
ในกรณีของสัตวบุคคล ใหแยกวา สัตวบุคคลนั้นประกอบดวยขันธ
๕ เทานั้น ไมมีสิ่งใดอื่นอีกนอกเหนือจากขันธ ๕ เปนอันตัดปญหาเรื่องที่จะ
มีตัวตนเปนอิสระอยูตางหาก จากนั้นหันมาแยกขันธ ๕ ออกพิจารณาแตละ
อยางๆ ก็จะเห็นวา ขันธทุกขันธไมเที่ยง เมื่อไมเที่ยงก็เปนทุกข เปนสภาพ
บีบคั้นกดดันแกผูเขาไปยึด เมื่อเปนทุกข ก็ไมใชตัวตน
ที่วาไมใชตัวตน ก็เพราะแตละอยางๆ ลวนเกิดจากเหตุปจจัย ไมมีตัว
ตนของมัน อยางหนึ่ง เพราะไมอยูในอํานาจ ไมเปนของของสัตวบุคคลนั้น
แทจริง (ถาสัตวบุคคลนั้นเปนเจาของขันธ ๕ แทจริง ก็ยอมตองบังคับเอา
เองใหเปนไปตามความตองการได และไมใหเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพที่
ตองการได เชน ไมใหแก ไมใหเจ็บปวย เปนตนได) อยางหนึ่ง๑
พุทธพจนแสดงไตรลักษณในกรณีของขันธ ๕ มีตัวอยางที่เดน ดังนี้
ภิกษุทงั้ หลาย รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ เปนอนัตตา๒
หากรูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ จักเปนอัตตา (ตัวตน) แลวไซร
มันก็จะไมเปนไปเพือ่ อาพาธ ทัง้ ยังจะไดตามปรารถนาในรูป ฯลฯ ใน
วิญญาณวา “ขอรูป...ขอเวทนา...ขอสัญญา...ขอสังขาร...ขอวิญญาณของเรา
จงเปนอยางนีเ้ ถิด อยาไดเปนอยางนัน้ เลย” แตเพราะเหตุทรี่ ปู ฯลฯ
๑
๒

ดู วิสุทฺธิ. ๓/๒๔๖, ๒๖๐,๒๗๖ เปนตน
จะแปลวา ไมใชตัวตน ไมมีตัวตน หรือ ไมเปนตัวตน ก็ไดทั้งนั้น
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วิญญาณ เปนอนัตตา ฉะนัน้ รูป ฯลฯ วิญญาณจึงเปนไปเพือ่ อาพาธ และ
ใครๆ ไมอาจไดตามความปรารถนา ในรูป ฯลฯ วิญญาณวา “ขอรูป...ขอ
เวทนา...ขอสัญญา...ขอสังขาร... ขอวิญญาณของเราจงเปนอยางนีเ้ ถิด อยา
ไดเปนอยางนัน้ เลย”
ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลายมีความเห็นเปนไฉน?
รูปเทีย่ ง หรือไมเทีย่ ง ฯ (ตรัสถามทีละอยาง จนถึง วิญญาณ)
“ไมเทีย่ ง พระเจาขา”
ก็สงิ่ ใดไมเทีย่ ง สิง่ นัน้ เปนทุกข หรือเปนสุข?
“เปนทุกข พระเจาขา”
ก็สงิ่ ใดไมเทีย่ ง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะ
เฝาเห็นสิง่ นัน้ วา นัน่ ของเรา เราเปนนัน่ นัน่ เปนตัวตนของเรา?
“ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา”
ภิกษุทงั้ หลาย เพราะเหตุนนั้ แล รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ
อยางใดอยางหนึง่ ทัง้ ทีเ่ ปนอดีต อนาคต และปจจุบนั ทัง้ ภายในและภาย
นอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ทัง้ ทีไ่ กลและทีใ่ กล ทัง้ หมดนัน้
เธอทัง้ หลายพึงเห็นดวยปญญาอันถูกตอง ตามทีม่ นั เปนวา “นัน่ ไมใชของ
เรา เราไมใชนัน่ นัน่ ไมใชตัวตนของเรา”๑

มีปราชญฝาย ินดูและฝายตะวันตกหลายทาน พยายามแสดงเหตุผล
วา พระพุทธเจาไมไดทรงปฏิเสธอั า หรือ อา มัน ในชั้นสูงสุด ทรง
ปฏิเสธแตเพียงธรรมที่เปนปรากฏการณตางๆ อยางเชนในพระสูตรนี้เปนตน
ทรงปฏิเสธขันธ ๕ ทุกอยางวาไมใชอัตตา เปนการแสดงเพียงวา ไมใหหลง
ผิดยึดเอาขันธ ๕ เปนอัตตา เพราะอัตตาที่แทจริงซึ่งมีอยูนั้น ไมใชขันธ ๕
และยกพุทธพจนอื่นๆ มาประกอบอีกมากมาย เพื่อแสดงวาพระพุทธเจาทรง
ปฏิเสธเฉพาะธรรมที่เปนปรากฏการณตางๆวาไมใชอัตตา แตทรงยอมรับ
อัตตาในขั้นสูงสุด และพยายามอธิบายวา นิพพานมีสภาวะอยางเดียวกับ
๑
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อาตมัน หรือวา นิพพานนั่นเอง คือ อัตตา
เรื่องนี้ ถามีโอกาสจะไดวิจารณในตอนที่เกี่ยวกับนิพพาน สวนในที่นี้
ขอกลาวสั้นๆ เพียงในแงจริยธรรมวา ปุถุชน โดยเฉพาะผูที่ไดรับการศึกษา
อบรมมาในระบบความเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องอาตมัน ยอมมีความโนมเอียงใน
ทางที่จะยึดถือหรือไขวควาไวใหมีอัตตาในรูปหนึ่งรูปใดใหจงได เปนการ
สนองความปรารถนาที่แฝงอยูในจิตสวนลึกที่ไมรูตัว เมื่อจะตองสูญเสีย
ความรูสึกวามีตัวตนในรูปหนึ่ง (ในชั้นขันธ ๕) ไป ก็พยายามยึดหรือคิด
สรางเอาที่เกาะเกี่ยวอันใหมขึ้นไว แตตามหลักพุทธธรรมนั้น มิไดมุงให
ปลอยอยางหนึ่ง เพื่อไปยึดอีกอยางหนึ่ง หรือพนอิสระจากที่หนึ่ง เพื่อตกไป
เปนทาสอีกที่หนึ่ง อีกประการหนึ่งพูดฝากไวสั้นๆ ใหไปคิดวา สิ่งที่มีอัตตา
ยอมมีไมได และสิ่งที่มีได ตองไมมีอัตตา
อาการที่สิ่งทั้งหลายมีอยูในรูปกระแส มีความสัมพันธเนื่องอาศัยเปน
ปจจัยสืบตอกัน และมีลักษณะไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา อยางไร ยังจะ
ตองอธิบายดวยหลักปฏิจจสมุปบาทตอไปอีก ความจึงจะชัดยิ่งขึ้น

คุ คาทางจริย รรม
. ห อน

า
อนิจจตา แสดงความไมเที่ยง ความเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไปของสิ่ง
ทั้งหลาย จนถึงสวนยอยที่ละเอียดที่สุด ทั้งฝายรูปธรรม และนามธรรม
ความไมเที่ยงของสวนยอยตางๆ เมื่อปรากฏเปนผลรวมออกมาแกสวนใหญ
ที่มนุษยพอสังเกตเห็นได ก็เรียกกันวาความเปลี่ยนแปลง ซึ่งทําใหเกิดความ
เขาใจหรือรูสึกเหมือนกับวาสิ่งตางๆ เหลานั้นมีตัวมีตนของมัน ซึ่งเดิมมี
สภาพเปนอยางหนึ่ง และบัดนี้ตัวตนอันนั้นเองไดเปลี่ยนแปลงแปรรูปไปเปน
อีกอยางหนึ่ง
ความเขาใจหรือรูสึกเชนนี้ เปนความหลงผิดอยางหนึ่ง เปนเหตุให
เกิดความยึดมั่นถือมั่น นําตัวเขาไปผูกไวกับภาพความนึกคิดอยางหนึ่งซึ่งไม
ตรงกับความเปนจริง เมื่อดํารงชีวิตอยูอยางผูไมรูเทาทันสภาวะ ยอมถูกฉุด

๖๔

พุทธธรรม

ลากใหกระเสือกกระสนกระวนกระวายไปตามภาพที่สรางขึ้นลวงตนเองนั้น
เรียกวา อยูอยางเปนทาส แตผูรูเทาทันสภาวะ ยอมอยูอยางเปนอิสระ และ
สามารถถือเอาประโยชนจากกฎธรรมดาเหลานี้ได
ในทางจริยธรรม หลักอนิ าอาจใชใหเปนประโยชนไดเปนอันมาก
โดยเฉพาะที่เปนหลักใหญ ๒ ประการ คือ
๑) มี ีวิต ึ่งเปนอยูดวยป า ที่ดานนอก มประมาท เรงขวนขวายทา
การปรับปรุงแก ขดวยความรูที่ตรงตอเหตุปจจัย

ความเปนอนิจจังนั้น วาตามสภาวะของมัน ยอมเปนกลางๆ ไมดีไม
ชั่ว แตเมื่อเปนเรื่องเกี่ยวของกับความเปนอยูของมนุษย ก็มีบัญญัติความ
เปลี่ยนแปลงดานหนึ่งวาเปนความเจริญ และความเปลี่ยนแปลงอีกดานหนึ่ง
วาเปนความเสื่อม อยางไรก็ดี ความเปลี่ยนแปลงจะเปนไปในดานใด อยาง
ไร ยอมแลวแตเหตุปจจัยที่จะใหเปน
ในทางจริยธรรม จึงนําหลักอนิจจตามาสอนอนุโลมตามความเขาใจ
ในเรื่องความเสื่อมและความเจริญไดวา สิ่งที่เจริญแลวยอมเสื่อมได สิ่งที่
เสื่อมแลวยอมเจริญได และสิ่งที่เจริญแลวยอมเจริญยิ่งขึ้นไปได ทั้งนี้แลว
แตเหตุปจจัยตางๆ และในบรรดาเหตุปจจัยทั้งหลายนั้น มนุษยยอมเปนเหตุ
ปจจัยที่สําคัญ ซึ่งสามารถสงผลตอเหตุปจจัยอื่นๆ ไดอยางมาก
โดยนัยนี้ ความเจริญและความเสื่อมจึงมิใชเรื่องที่จะเปนไปเองตาม
ลมๆ แตเปนสิ่งที่มนุษยเขาไปเกี่ยวของ จัดการ และสรางสรรคได อยางที่
เรียกวา ตามยถากรรม๑ คือแลวแตมนุษยจะทําเหตุปจจัย โดยไมตองคอย
ระแวงการแทรกแซงจากตัวการอยางอื่นนอกเหนือธรรมชาติ เพราะตัวการ
นอกเหนือธรรมชาติไมมี
ดังนั้น ในทางจริยธรรม ความเปนอนิจจัง หรือแมจะเรียกวาความ
เปลี่ยนแปลง จึงเปนกฎธรรมชาติที่ทําใหมนุษยมีความหวัง เพราะกฎธรรม
ชาติยอมเปนกลางๆ จะใหเปนอยางไรแลวแตจะทําเหตุปจจัยที่จะใหเปน
๑

ในที่นี้ใชคําวา ยถากรรม ตามความหมายทางธรรม ไมใชในความหมายที่เขาใจในภาษาไทย

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๖๕

อยางนั้นขึ้น การเปลี่ยนแปลงเพื่อใหดีขึ้น จึงเปนสิ่งที่ทําได ไมวาจะเปนการ
สรางความเจริญทางวัตถุ หรือทางนามธรรม ตั้งแตการทําคนโงใหเปนคน
ฉลาด จนถึงทําปุถุชนใหเปนพระอรหันต รวมทั้งการแกไข กลับตัว ปรับปรุง
ตนเองทุกอยาง สุดแตจะรูเขาใจเหตุปจจัยที่จะใหเปนอยางนั้น แลวสราง
เหตุปจจัยนั้นๆ ขึ้น
โดยสรุป ความเปนอนิจจัง ในความเขาใจระดับที่เรียกวาเปนความ
เปลี่ยนแปลง สอนวา สําหรับผูสรางความเจริญหรือผูเจริญขึ้นแลว ตอง
ตระหนักวา ความเจริญนั้นอาจเปลี่ยนเปนเสื่อมได เมื่อไมตองการความ
เสื่อม ก็ตอง มประมาท ตองหลีกเวนและกําจัดเหตุปจจัยที่จะใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในทางเสื่อม พยายามสรางและเปดชองใหแกเหตุปจจัยที่จะให
เกิดความเปลี่ยนแปลงอยางที่จะรักษาความเจริญนั้นไว สําหรับผูพลาด
เสื่อมลงไปก็สามารถแกไขปรับปรุงได โดยละทิ้งเหตุปจจัยที่ทําใหเสื่อมนั้น
เสีย กลับมาสรางเหตุปจจัยที่จะทําใหเจริญตอไป
ยิ่งกวานั้น ความเปลี่ยนแปลงที่เปนไปในทางเจริญอยูแลว ก็สามารถ
สงเสริมใหเจริญยิ่งขึ้นได โดยเพิ่มพูนเหตุปจจัยที่จะทําใหเจริญใหมากยิ่งขึ้น
พรอมกับที่ตองไมประมาทมัวหลงระเริงในความเจริญนั้น จนมองไมเห็น
ความเปนไปไดของความเสื่อม และเหตุปจจัยตางๆ ที่จะใหเกิดความเสื่อม
นั้นเสียเลย
กลาวมาถึงขั้นนี้ ก็มาถึงหลักธรรมสําคัญที่สุด ที่เปนเครื่องประสาน
ระหวางสัจธรรมกับจริยธรรม คือการที่จะตองมีป า ตั้งตนแตรูวาความ
เสื่อมและความเจริญแทจริงที่ตองการนั้น คืออะไร เหตุปจจัยที่จะใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงอยางที่ตองการนั้นคืออะไร ตลอดจนขอที่วา จะเพิ่มพูน
ความสามารถของมนุษยในการเขาไปผลักดันเหตุปจจัยตางๆ ไดอยางไร
หลักอนิจจตา จึงมีความหมายอยางยิ่งในทางจริยธรรม ตั้งแตให
ความหวังในการสรางความเจริญกาวหนา รับรองหลักกรรม คือความมีผล
แหงการกระทําของมนุษย จนถึงเนนความสําคัญของการศึกษาใหเกิด
ปญญาที่สําหรับจะเขามาเกี่ยวของกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ อยางมีผลดี
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๒) มี ีวิต ึ่งเปนอยูดวยป

า ที่ดานในจิตใจอิสระ เปนสุข องใส
ปลอยวาง ดดวยความรูเทาทันเหตุปจจัย

ในดานชีวิตภายใน หรือคุณคาทางจิตใจโดยตรง หลักอนิจจตา ชวย
ใหดํารงชีวิตอยูอยางผูรูเทาทันความจริง
ขณะที่ ท างดาน ชี วิ ภายนอก เมื่ อ รู ตระหนั ก ถึ ง ความผั น ผวน
ปรวนแปรไมแนนอน จึงไมนิ่งนอนใจ ขวนขวาย ไมประมาท คอยใชปญญา
ศึกษาใหรูเทาทันเหตุปจจัย ทําการปรับปรุงแกไข หลีกเวนความเสื่อม และ
สรางสรรคความเจริญอยูตลอดเวลา โดย มปลอยปละละเลย แตภาย น
ิ ดวยปญญาที่รูเทาทันเหตุปจจัยนั้น ก็ปลอยวาง ด ดํารงอยูดวยจิต
ใจที่เปนอิสระ ไมตกเปนทาสของความเปลี่ยนแปลงทั้งดานเสื่อมและดาน
เจริญ รูจักที่จะถือเอาประโยชนจากกฎธรรมชาติแหงความเปลี่ยนแปลงนั้น
และเกี่ยวของกับมันโดยไมตองถูกกระแทกกระทั้นซัดเหวี่ยงฉุดกระชากลาก
ไปอยางไรหลักเลื่อนลอยและมืดมัว เพราะเอาตัวเขาไปยึดมั่นเกาะติดอยูกับ
เกลียวคลื่นสวนโนนสวนนี้ ในกระแสของมันอยางไมรูหัวรูหน จนชวยตน
เองไมได ที่จะชวยคนอื่นเปนอันไมตองพูดถึง
ผูมีจิตใจเปนอิสระ รูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง ไมยึดมั่นถือ
มั่นดวยตัณหาอุปาทานเทานั้น จึงจะรูวาอะไรเปนความเสื่อม อะไรเปนความ
เจริญที่แทจริง มิใชเพียงความเจริญที่อางสําหรับมาผูกรัดตัวเองและผูอื่นให
เปนทาสมากยิ่งขึ้น หรือถวงใหจมต่ําลงไปอีก และจึงจะสามารถใชประโยชน
จากความเจริญที่สรางขึ้นนั้นไดมากที่สุด พรอมกับที่สามารถทําตนเปนที่พึ่ง
แกคนอื่นไดอยางดี
ในทางจริยธรรมขั้นตน หลักอนิจจตา สอนใหรูธรรมดาของสิ่งทั้ง
หลาย จึงชวยไมใหเกิดความทุกขเกินสมควรในเมื่อเกิดความเสื่อม หรือ
ความสูญเสีย และชวยไมใหเกิดความประมาทหลงระเริงในเวลาเจริญ
ในขั้นสูง ทําใหเขาถึงความจริงโดยลําดับจนมองเห็นความเปนอนัตตา
ทําใหดํารงชีวิตอยูดวยจิตที่เปนอิสระ ไมมีความยึดติดถือมั่น ปราศจากทุกข
อยางที่เรียกวามีสุขภาพจิตสมบูรณแทจริง
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หลักอนิจจตา มักมีผูนิยมนํามาใชเปนเครื่องปลอบใจตนเอง หรือ
ปลอบใจผูอื่นในเมื่อเกิดภัยพิบัติ ความทุกข ความสูญเสียตางๆ ซึ่งก็ไดผล
ชวยใหคลายทุกขลงไดมากบางนอยบาง การใชหลักอนิจจตาในแงนี้ ยอม
เปนประโยชนบาง เมื่อใชในโอกาสที่เหมาะสม และโดยเฉพาะสําหรับใหสติ
แกผูไมคุน หรือไมเคยสํานึกในหลักความจริงนีม้ ากอน แตถาถึงกับนําเอาการ
ปลอบใจตัวแบบนี้มาเปนหลักในการดํารงชีวิต หรือมีชีวิตอยูดวยการปลอบ
ใจตัวเองอยางนี้ จะกลับเปนโทษมากกวา เพราะกลายเปนความประมาท
เทากับปลอยตัวลงเปนทาสในกระแสโลก คือไมไดใชหลักอนิจจตาใหเปน
ประโยชนนั่นเอง เปนการปฏิบัติผิดตอหลักกรรมในดานจริยธรรม ขัดตอ
การแกไขปรับปรุงตนเองเพื่อเขาถึงจุดหมายที่พุทธธรรมจะใหแกชีวิตได
.ห
า
ในหลักทุกขตา มีเกณ สําคัญสําหรับกําหนดคุณคาทางจริยธรรม
อยู ๒ อยาง คือ
๑) ทุก ที่เ นธรรมดา องสัง าร องรทัน มยดฉวยเอามา ส ัว หเ น
ทุก องเรา แ เ นภาระที่ อง ัดการดวย
าที่รเห ุ ัย

ในเมื่อสิ่งทั้งหลายเกิดจากการประชุมกันเขาขององคประกอบตางๆ ที่
เปนสวนยอยๆ ลงไป และองคประกอบเหลานั้น แตละอยางลวนไมเที่ยง
กําลังตกอยูในอาการเกิดขึ้น แปรไป และสลายตัว ตามหลักอนิจจตาอยูดวย
กันทั้งสิ้น สิ่งที่เปนหนวยรวมนั้น จึงเทากับเปนที่รวมของความแปร ปรวน
และความขัดแยงตางๆ และแฝงเอาภาวะที่พรอมจะแตกแยกและเสื่อม
สลายเขาไวในตัวดวยอยางเต็มที่
เมื่อเปนเชนนี้ การที่จะควบคุมองคประกอบตางๆ ที่กําลังเปลี่ยน
แปลงอยูนั้นใหคุมรูปเปนหนวยรวมตามรูปแบบที่ประสงคก็ดี การที่จะควบ
คุมการเปลี่ยนแปลงนั้นใหดําเนินไปในทิศทางที่ตองการก็ดี จะตองใชพลัง
งานและวิธีการจัดระเบียบเขามารวมเปนองคประกอบชวยเปนเหตุปจจัยเพิ่ม
ขึ้นอีกดวย ยิ่งองคประกอบสวนยอยๆ ตางๆ นั้น มีมากและสลับซับซอนยิ่ง
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ขึ้นเทาใด ก็ตองใชพลังงานมากขึ้นและมีการจัดระเบียบที่ละเอียดรัดกุมยิ่ง
ขึ้นเทานั้น
การปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลาย เพื่อใหเปนอยางนั้นอยางนี้ จะตองทําที่ตัว
เหตุปจจัยของมัน และรูชัดถึงความสําเร็จผล หรือความผิดพลาดพรอมทั้ง
ทางแกไขตอไปตามความพรอมของเหตุปจจัยเหลานั้น นี้คือวิธีปฏิบัติตอสิ่ง
ทั้งหลายอยางอิสระไมผูกมัดตัว และไมเปนเหตุใหเกิดความทุกข
สวนวิธีที่ตรงขามจากนี้ ก็คือการกระทําตามความยึดอยากดวย
ตัณหาอุปาทาน โดยนําเอาตัวเขาไปผูกมัดใหสิ่งเหลานั้นบีบคั้น ซึ่งนอกจาก
จะทําใหเกิดความทุกขแกตนเองแลว ก็ไมชวยใหเกิดผลดีอยางใดๆ ขึ้นมา
) หลักอริยสั บอกหนาที่กากับ ววา ทุก สาหรับ
ารทันและทา ห
มเกิด มมี แ สุ ที่คนมุงหมาย องทา หกลายเ นชีวิ องเรา
ตามหลัก “กิ นอริยสั ” หนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอทุกข ไดแก
ปริ า คือการกําหนดรู หรือทําความเขาใจ หมายความวา เรื่องทุกขนี้

บุคคลมีหนาที่เกี่ยวของเพียงแคกําหนดรูหรือทําความเขาใจเทานั้น
การปฏิบัติตอทุกขโดยถูกตองตามหลักกิจในอริยสัจนี้ เปนเรื่อง
สําคัญอยางยิ่ง แตเปนเรื่องที่มักถูกมองขามไป พุทธธรรมสอนใหปฏิบัติตอ
ทุกขดวยการศึกษาใหรูวาอะไรเปนอะไร ใหรูจักทุกข คือใหรูจักปญหาของ
ตน มิใชเพื่อใหเปนทุกข แตเพื่อปฏิบัติตอมันไดถูกตอง แลวจะไดไมมีทุกข
หรือพูดอยางงายๆ วา เพื่อจะไดมีความสุขที่แทจริงนั่นเอง
พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ หลักกิจในอริยสัจสอนวา สิ่งใดก็ตามที่เปนปญหา
หรืออาจจะเปนปญหาขึ้นแกตน มนุษยจะตองศึกษาสิ่งนั้นใหรูใหเขาใจอยาง
ชัดเจนที่สุด เพื่อจะไดจัดการแกไขปองกันปญหานั้นใหถูกจุด การศึกษา
ปญหามิไดหมายความวาเปนการสรางปญหาหรือหาปญหามาใสตน แตเปน
วิธที จี่ ะทําใหปญหาหมดไปหรือไมมี เหมือนแพทยจะบําบัดโรครักษาคนไข ก็
ตองรูจักชีวติ รางกายและวินจิ ฉัยโรคใหถูก ตลอดจนรูเขาใจใหถึงขัน้ ทีจ่ ะปอง
กันไมใหเกิดเปนโรคขึน้ มา
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ทุกขนั้น เมื่อเรารูทันและปฏิบัติหรือจัดการกับมันอยางถูกตอง ก็ทํา
ใหมันไมมีและไมเกิดขึ้นมา แตถารูไมทันและปฏิบัติไมถูก ก็ไดแตหนีทุกขที่
เอามาใสไวในตัวหรือสรางใหแกตัวอยูเรื่อยไป และหนีไมพนสักที
ในทางตรงขาม ความสุขที่มนุษยมุงหมาย ถาปฏิบัติใหถูกตองตาม
หลักกิจในอริยสัจ เราจะไมตองมัวแสวงหา แตกลายเปนวาเรามีความสุข
คือไมเปนคนที่ตองหาความสุข แตเปนคนมีความสุข เพราะความสุขกลาย
เปนชีวิตของเรา หรือเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งในตัวของเรา
ผูที่ไมรูหลักกิจในอริยสัจ อาจปฏิบัติตอทุกขอยางผิดพลาด ขาดจุด
หมาย เขวออกไปนอกทาง และอาจกลายเปนการเพิ่มทุกขแกตนดวยการ
มองโลกในแงรายไปก็ได
เมื่อทราบหลักเกณ ใหญๆ ๒ ขอนี้แลว จึงควรกําหนดคุณคาตางๆ
ในทางจริยธรรมของหลักทุก า ดังตอไปนี้
๑) การที่สิ่งทั้งหลายถูกบีบคั้นดวยการเกิดขึ้น การเจริญ และการ
สลายตัว ทําใหเกิดความกดดัน ขัดแยง และการที่จะทนอยูในสภาพเดิม
ตลอดไปไมได ภาวะเชนนี้แสดงวา สิ่งทั้งหลายมีความบกพรอง มีความไม
สมบูรณอยูในตัว ความบกพรองหรือความไมสมบูรณนี้ ยิ่งมีมากขึ้นโดย
สัมพันธกับกาลเวลาที่ผานไป และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอก เมื่อเปนเชนนี้ สิ่งทั้งหลายที่จะรักษาสภาพของตนไวหรือขยายตัว
เขาสูความสมบูรณ จึงตองตอสูดิ้นรนอยูตลอดเวลา การดํารงสภาพชีวิตที่ดี
ไว การนําชีวิตเขาสูความเจริญ และความสมบูรณ จึงตองมีการแกไขปรับ
ปรุงตัวอยูตลอดเวลา
๒) เมื่อความขัดแยง ดิ้นรนตอสู เกิดขึ้นจากเหตุปจจัยที่ใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลง จะเปนเหตุปจจัยภายในหรือภายนอกก็ตาม การฝนแบบ
ทื่อๆ ยอมใหผลรายมากกวาผลดี ไมวาจะในกรณีของสิ่งตางๆ บุคคล หรือ
สถาบัน เชน ในเรื่องของวัฒนธรรมเปนตน ดังนั้น การรูจักปรับตัวและปรับ
ปรุงจึงเปนเรื่องสําคัญ และขอนี้ ยอมเปนการย้ําความจําเปนของปญญา ใน
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ฐานะหลักจริยธรรมสําหรับรูเทาทันและจัดการทุกสิ่งทุกอยางใหตรงตัวเหตุ
ปจจัย
๓) ความสุข และสิ่งที่ใหความสุขอยางที่เขาใจกันในโลก ก็ตกอยู
ในหลักความจริงขอนี้ดวย ความสุขเหลานี้ ยอมมีความไมสมบูรณอยูในตัว
ในแงที่วา จะตองแปรปรวนไปจากสภาพที่เปนความสุข หรือจากสภาพที่จะ
หาความสุขนั้นได อยางหนึ่ง และดังนั้น จึงเปนสิ่งที่ไมอาจใหความพึงพอใจ
ไดโดยสมบูรณ อยางหนึ่ง
ผูที่ฝากความหวังในความสุขไวกับสิ่งเหลานี้อยางขาดสติ ยอมเทากับ
ทําตัวใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกับความไมสมบูรณของสิ่งเหลานั้น หรือทิ้งตัว
ลงไปอยูในกระแสความแปรปรวนของมัน แลวถูกฉุดลาก กดดันและบีบคั้น
เอาอยางควบคุมตัวเองไมได สุดแตสิ่งเหลานั้นจะแปรปรวนไปอยางไร
ความหวังในความสุขมากเทาใด เมื่อความแปรปรวนหรือผิดหวังเกิดขึ้น
ความทุกขก็รุนแรงมากขึ้นตามอัตรา เปนการหาความสุขชนิดขายตัวลงเปน
ทาส หรือเอาคาของชีวิตเปนเดิมพัน
ผูหาความสุขที่ฉลาด เมื่อยังยินดีที่จะหาความสุขจากสิ่งเหลานี้อยู จึง
ตองมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันความจริง แสวงหาและเสวยความสุขอยางมี
สติสัมปชัญญะ โดยประการที่วา ความแปรปรวนของมันจะกอโทษใหเกิด
พิษภัย หรือเกิดความกระทบกระเทือนนอยที่สุด พูดอีกอยางหนึ่งวา ถึงจะ
เปนอยางไรก็ใหรักษาอิสรภาพของจิตใจไวใหดีที่สุด
๔) ความสุขแยกโดยคุณคา มี ๒ ประเภท คือ ความสุขในการได
สนองความตองการทางประสาททั้งหาและสนองความคิดอยากตางๆ อยาง
หนึ่ง ความสุขในภาวะจิตที่ปลอดโปรงผองใส เอิบอิ่ม สดชื่น เบิกบานเปน
อิสระ ปราศจากสิ่งของขัด กีดกั้น จํากัดความนึกคิด เชน ความวิตกกังวล
ความรูสึกคับแคบ และกิเลสตางๆ ที่พัวพันจิตใจ อยางหนึ่ง
ความสุขประเภทแรก เปนความสุขที่ตองหา และเปนแบบที่ขึ้นตอ
ปจจัยภายนอก คือ วัตถุและอารมณสําหรับสนองความตองการตางๆ
ลักษณะอาการของจิตในสภาพทีเ่ กีย่ วของกับความสุขประเภทนี้ คือ การแสหา
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ดิน้ รนกระวนกระวายเปนอาการนําหนา อยางหนึง่ และความรูสึกทีย่ ดึ ติด คับ
แคบ หวงแหน ผูกพันเฉพาะตัวอยางหนึ่ง อาการเหลานี้มีความสําคัญมาก
ในทางจริยธรรม เพราะเปนอาการของความยึดอยาก หรือความเห็นแกตัว
และในเมื่อไมจัดการควบคุมใหดี ยอมเปนที่มาแหงปญหาตางๆ
การที่ตองอาศัยอารมณอยางอื่น ตองขึ้นตอปจจัยภายนอกเชนนี้
ยอมเปนธรรมดาอยูเองที่ความสุขประเภทนี้ จะตองทําใหตัวบุคคลตกเปน
ทาสของปจจัยภายนอก ในรูปใดรูปหนึ่ง ไมมากก็นอย และความแปร
ปรวนของปจจัยภายนอกนั้น ยอมทําใหเกิดความกระทบกระเทือนแกบุคคล
นั้นดวย ความสุขประเภทนี้ ทางธรรมเรียกวา าม ุ เปนสุขเนื่องดวยหา
สิ่งสําหรับมาเติมความรูสึกบางอยางที่ขาดไป หรือพรองอยู คือตองอาศัย
หรือตองขึ้นตออามิส
สวนความสุขประเภทหลัง เปนความสุขที่มีขึ้นไดเอง สรางขึ้นได เปน
อิสระของตัว ไมขึ้นตอสิ่งอื่น ไมตองพึ่งพา ไมตองอาศัยสิ่งหรืออารมณภาย
นอกมาสนอง เปนภาวะของจิตใจภายในที่เรียกไดวาเปนตัวของตัวเอง ไมมี
สิ่งรบกวน หรือขุนระคาย
ภาวะจิตที่มีความสุขอยางนี้ อาจบรรยายลักษณะไดวา เปนความ
สะอาด เพราะไมมีความรูสึกที่เปนกิเลสตางๆ เขาไปปะปนขุนมัว สวาง
เพราะประกอบดวยปญญา มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน เห็นกวางขวาง
ไมมีขีดจํากัด มีความเขาอกเขาใจ และพรอมที่จะรับรูพิจารณาสิ่งทั้งหลาย
ตามสภาววิสัย สงบ เพราะไมมีความกระวนกระวาย ปลอดจากสิ่งกังวลใจ
ไมวาวุนหวั่นไหว ผอนคลาย ราบเรียบ เสรี เพราะเปนอิสระ ไมมีสิ่งที่จํากัด
ความนึกคิด ไมมีความกีดกั้นของขัด โปรงเบา ไมยึดติด ไมคับแคบ เปด
กวาง แผความรูสึกรักใครปรารถนาดีดวยเมตตาไปยังมนุษย สัตว ทั่วหนา
รับรูความทุกขของผูอื่นดวยกรุณา รวมบันเทิงใจดวยมุทิตาในความสุข
ความรุงเรืองสําเร็จของคนทุกคน และ สมบูร เพราะไมมีความรูสึกขาด
แคลน บกพรอง วาเหว มีแตความแชมชื่นเบิกบาน เปรียบในทางรางกาย
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เหมือนการมีสุขภาพดี ยอมเปนภาวะที่เต็มเปยมสมบูรณอยูในตัว ในเมื่อไม
มีโรคเปนขอบกพรอง
ในภาวะจิตเชนนี้ คุณธรรมที่เปนสวนประกอบสําคัญก็คือ ความเปน
อิสระ ไมเกี่ยวเกาะผูกพันเปนทาส และ ป า ความรูความเขาใจตาม
ความเปนจริง คุณธรรมสองอยางนี้แสดงออกในภาวะของจิตที่เรียกวา
อุเบก า คือ ภาวะที่จิตราบเรียบ เปนกลาง พรอมที่จะเขาเกี่ยวของจัดการ
กับสิ่งทั้งหลายตามสภาววิสัย ตามที่ควรจะเปนดวยเหตุผลบริสุทธิ
ความสุขประเภทนี้ มีคุณคาสูงสุดในทางจริยธรรม เรียกวา าม ุ คือความสุขที่ไมตองอาศัยอามิส ไมตองขึ้นตอสิ่งภายนอก ไมกอให
เกิดปญหา เชน ความหวงกังวล ความเบื่อหนาย ความหวาดหวั่น การแยง
ชิงแตเปนภาวะที่ไมมีปญหาและชวยขจัดปญหา เปนภาวะที่ประณีตลึกซึ้ง
ซึ่งอาจพัฒนาไปจนถึงขั้นที่เกินกวาจะเรียกวาเปนความสุข จึงเรียกงายๆ
วา ความพนจากทุกข เพราะแสดงลักษณะเดนวาพนจากขอบกพรองและ
ความแปรปรวน
ในการดํารงชีวิตของชาวโลก ซึ่งตองเกี่ยวของกับการแสวงหาความ
สุขประเภทที่หนึ่งอยูดวยเปนธรรมดานั้น เปนไปไมไดที่มนุษยจะไดรับสิ่ง
สนองความตองการทุกอยางไดทันใจทุกครั้ง ตลอดทุกเวลา สมหวังเสมอไป
และคงอยูตลอดไป เพราะเปนเรื่องขึ้นตอปจจัยภายนอกและมีความแปรปรวน
ไดตามกฎธรรมชาติ จึงเปนความจําเปนที่จะตองพยายามสรางสภาพจิต
อยางที่เรียกวาความสุขประเภทที่สองไวดวย อยางนอยพอเปนพื้นฐานของ
จิตใจ ใหมีสขุ ภาพจิตดีพอที่จะดํารงชีวติ อยูในโลกอยางที่เรียกวาสุขสบาย มี
ความทุกขนอยที่สุด รูจักวาควรจะปฏิบัติตนอยางไรตอความสุขประเภทที่
หนึ่งนั้น เพื่อมิใหกลายเปนปญหา กอใหเกิดความเดือดรอน ทัง้ แกตนและ
บุคคลอื่น สภาพจิตเชนนี้จะสรางขึ้นไดก็ดวยการรูจักมองสิ่งทั้งหลายตามที่
มันเปน เพื่อความมีชีวิตอยูอยางที่เรียกวาไมยึดติดถือมั่น ซึ่งอาศัยการรูเทา
ทันหลักความจริงของธรรมชาติ จนถึงขั้นอนัตตา
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๕) ในการแสวงหาความสุขประเภทที่หนึ่ง ซึ่งตองอาศัยปจจัยภาย
นอกนั้น จะตองยอมรับความจริงวา เปนการเขาไปสัมพันธกันของคูสัมพันธ
อยางนอย ๒ ฝาย เชน บุคคล ๒ คน หรือ บุคคล ๑ กับ วัตถุ ๑ เปนตน
และแตละฝายมีความทุกข มีความขัดแยง บกพรอง ไมสมบูรณ แฝงติดตัว
มาดวยกันอยูแลว เมื่อสิ่งที่มีความขัดแยงกับสิ่งที่มีความขัดแยงมาสัมพันธ
กัน ก็ยอมมีทางที่จะใหเกิดความขัดแยงที่เพิ่มขึ้นทั้งในดานปริมาณและ
ระดับความรุนแรง ตามอัตราการปฏิบัติที่ผิด
ตัวอยางงายๆ ในกรณีการแสวงหาความสุขนี้ เพื่อความสะดวก ยก
ฝายหนึ่งเปนผูเสวยความสุข และอีกฝายหนึ่งเปนผูถูกเสวย ทั้งผูเสวยและผู
ถูกเสวย มีความบกพรองและขัดแยงอยูในตัวดวยกันอยูแลว เชน ตัวผู
เสวยเอง ไมอยูในภาวะและอาการที่พรอมอยูตลอดเวลาที่จะเสวยความสุข
ตามความตองการของตน ฝายผูถูกเสวยก็ไมอยูในภาวะและอาการที่พรอม
อยูตลอดเวลาที่จะถูกเสวย ในภาวะเชนนี้ เปนไปไมไดที่จะไดฝายเดียว โดย
ไมยอมเสียบางเลย เมื่อฝายใดฝายหนึ่ง หรือทั้งสองฝาย ไมตระหนักหรือไม
ยอมรับความจริงนี้ ยอมถือเอาความยึดอยากของตนเปนประมาณ และยอม
เกิดอาการขัดแยงระหวางกันขึ้น เริ่มแตความขัดใจเปนตนไป
อนึ่ง อาการที่ผูเสวยยึดอยากตอสิ่งที่ถูกเสวยนั้น ยอมรวมไปถึง
ความคิ ด ผู ก หวงแหนไวกั บตนและความปรารถนาใหคงอยูในสภาพนั้น
ตลอดไปดวย อาการเหลานี้เปนการขัดแยงตอกระบวนการของธรรมชาติที่
เปนไปตามกระแสแหงเหตุปจจัยตางๆ จึงเปนการนําตนเขาไปขวางขืนความ
ประสานกลมกลืนกันในกระบวนการของธรรมชาติ เมื่อดํารงชีวิตอยูโดยไมรู
เทาทันความเปนจริงเหลานี้ ถือเอาแตความอยากความยึด คือ ตัณหา
อุปาทานเปนประมาณ ก็คือการเปนอยูอยางฝนทื่อๆ ซึ่งจะตองเกิดความ
กระทบกระทั่งขัดแยง บีบคั้น และผลสะทอนกลับที่เปนความทุกขในรูป
ตางๆ เกิดขึ้นเปนอันมาก
ยิ่งกวานั้น ในฐานะที่คูสัมพันธทั้งสองฝาย เปนสวนประกอบอยูใน
ธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางกันนอกจากจะเกี่ยวของไปถึงกระบวนการ
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ธรรมชาติทั้งหมดเปนสวนรวมแลว ยังมักมีสวนประกอบอื่นบางสวนเขามา
เกี่ยวของอยางพิเศษ เปนตัวการอยางที่สามอีกดวย เชน บุคคลที่อยากได
ของสิ่งเดียวกัน เปนตน ความยึดอยากที่ถูกขัด ยอมใหเกิดปฏิกิริยาแสดง
ความขัดแยงออกมาระหวางกัน เชน การแขงขัน ตอสู แยงชิง เปนตนเปน
อาการรูปตางๆ ของความทุกข ยิ่งจัดการกับปญหาดวยความยึดอยากมาก
เทาใด ความทุกขก็ยิ่งรุนแรงเทานั้น แตถาจัดการดวยปญญามากเทาใด
ปญหาก็หมดไปเทานั้น
โดยนัยนี้ จากอวิชชา หรือ โมหะ คือความไมรูสิ่งทั้งหลายตามที่มัน
เปน จึงอยากไดอยางเห็นแกตัวดวยโลภะ เมื่อขัดของหรือถูกขัดขวาง และ
ไมมีปญญารูเทาทัน ก็เกิดโทสะความขัดใจและความคิดทําลาย จากกิเลส
รากเหงา ๓ อยางนี้ กิเลสรูปตางๆ ก็ปรากฏขึ้นมากมาย เชน ความหวงแหน
ความตระหนี่ ความริษยา ความหวาดระแวง ความ ุงซาน ความวิตกกังวล
ความหวาดกลัว ความพยาบาท ฯลฯ เปนการระดมสรางปจจัยแหงความขัด
แยงใหเกิดขึ้นในตัวมากขึ้นๆ และกิเสสอันเปนเครื่องหมายแหงความขัดแยง
เหลานี้ ยอมกลายเปนสิ่งสําหรับกีดกั้นจํากัด และแยกตนเองออกจากความ
ประสานกลมกลืนของกระบวนการแหงธรรมชาติ ความขัดแยงตอธรรมชาติ
นี้ ยอมสงผลรายสะทอนกลับมาบีบคั้นกดดันบุคคลนั้นเอง เปนการลงโทษ
โดยธรรมชาติ ทุกขในธรรมชาติ หรือสังขารทุกข จึงแสดงผลออกมาเปน
ความทุกขที่รูสึกไดในตัวคน เชน
เกิดความรูสึกคับแคบ มืด ขุนมัว อึดอัด เรารอน กระวนกระวาย
กลัดกลุม
เกิดผลรายตอบุคลิกภาพ และกออาการทางรางกาย เชน โรคภัยไข
เจ็บ
ความทุกขที่เปนอาการตามปกติทางรางกายอันเปนธรรมดาสังขาร
เชน ความเจ็บปวดในยามปวยไข ทวีความรุนแรงเกินกวาที่ควรจะ
เปนตามปกติของมัน เพราะความเขาไปยึดดวยตัณหาอุปาทาน
เปนการซ้ําเติมตนเองหนักยิ่งขึ้น
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เปนการกอความทุกขความขัดแยง ความคับแคบ อึดอัด ขุนมัว
ใหเกิดแกคนอื่นๆ ขยายวงกวางออกไป
เมื่อคนสวนใหญในสังคม แตละคน ตางระดมสรางกิเลสขึ้นมาปด
กั้นแยกตนเองดวยความเห็นแกตัว ความขัดแยงตางๆ ก็เกิดเพิ่ม
พูนมากขึ้น สังคมก็เสื่อมโทรมเดือดรอน เพราะผลกรรมรวมกัน
ของคนในสังคม
นี้คือกระบวนการทําใหสังขารทุกข เกิดกลายเปนทุกขเวทนา หรือ
ความทุกขแทๆ (ทุกขทุกข) ขึ้นมา เพราะเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งทั้งหลายดวย
อวิชชา มีชีวิตอยางฝนทื่อๆ ตอกระบวนการธรรมชาติ และปลอยตัวลงเปน
ทาสในกระแสของมัน เรียกสั้นๆ วา เพราะความยึดมั่นถือมั่น
วิถีที่ตรงขามจากนี้ ก็คือ การเปนอยูอยางรูเทาทันความจริง คือรูจัก
สิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน แลวเขาไปเกี่ยวของดวยปญญา รูจักที่จะปฏิบัติ
โดยประการที่วา ทุกขในธรรมชาติที่เปนไปตามสภาวะของมันเองตาม
ธรรมดาสังขาร จะคงเปนแตเพียงสังขารทุกขอยูตามเดิมของมันเทานั้น ไม
กอใหเกิดความขัดแยงเปนพิษเปนภัยมากขึ้น ทั้งยังสามารถถือเอาประโยชน
จากสังขารทุกขเหลานั้นดวย โดยเมื่อรูวาสิ่งเหลานี้เปนทุกข เพราะเขาไปยึด
ถือดวยตัณหาอุปาทาน ก็ไมเขาไปยึดถือมัน ไมเปนอยูอยางฝนทื่อๆ ไม
สรางกิเลสสําหรับมาขีดวงจํากัดตนเองใหกลายเปนตัวการสรางความขัดแยง
ขึ้นมาบีบคั้นตนเองมากขึ้น
พรอมกันนั้น ก็รูจักที่จะอยูอยางกลมกลืนประสานกับธรรมชาติ และ
เพื่อนมนุษย ดวยการประพฤติคุณธรรมตางๆ ซึ่งทําใจใหเปดกวาง และทํา
ใหเกิดความประสานกลมกลืน เชน มตตา-ความรักความปรารถนาดีตอกัน
ุ า-ความคิดชวยเหลือ มุ ตา-ความบันเทิงใจในความสุขสําเร็จของผูอื่น
ุ า-ความวางใจเปนกลาง ตัดสินเหตุการณตามเปนจริงตามเหตุปจจัย
และราบเรียบไมหวั่นไหวเพราะกระแสโลก ความสามัคคี ความรวมมือ การ
ชวยเหลือบําเพ็ญประโยชนแกกัน ความเสียสละ ความสํารวมตน ความอด
ทน ความเคารพออนนอม ความมีวิจารณญาณไมหลงใหลในเหตุการณ
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เปนตน อันเปนคุณสมบัติตรงขามกับกิเลสทีส่ รางความขัดแยงและความคับ
แคบ เชน ความเกลียดชัง ความพยาบาท ความริษยา ความกลัดกลุมวุนวาย
ใจ ความหวงแหน ความแกงแยงแขงดี การเห็นแกได การตามใจตนเอง
ความหุนหัน ความดื้อรั้น ความเยอหยิ่ง ความกลัว ความหวาดระแวง
ความเกียจคราน ความเฉื่อยชา ความหดหู ความมัวเมา ความลืมตัว ความ
ลุมหลงงมงาย เปนตน
นี้คือวิถีแหงความมีชีวิตที่ประสานกลมกลืนในธรรมชาติ การสามารถ
ถือเอาประโยชนจากกฎธรรมชาติ หรือใชกฎธรรมชาติใหเปนประโยชนได
การอยูอยางไมสูญเสียอิสรภาพ อยางที่วา อยูอยางไมยึดมั่นถือมั่น ไมขึ้น
ตอสิ่งใด หรือการมีชีวิตอยูดวยปญญา ซึ่งถือวาเปนการมีชีวิตอยูอยาง
ประเสริฐสุด ตามพุทธภาษิตวา “ป ฺ ฺาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฏฐํ”๑
. ห อน า
ความรูที่หยั่งถึงอนั า มีคุณคาที่สําคัญในทางจริยธรรม คือ
๑) ในขั้นตน ทางดานตัณหา ชวยลดทอนความเห็นแกตน มิใหทํา
การตางๆ โดยยึดถือแตประโยชนตนเปนประมาณ ทําใหมองเห็นประโยชน
ในวงกวาง ที่ไมมีตัวตนมาเปนเครื่องกีดกั้นจํากัด
อนึ่ง ภาวะที่สิ่งทั้งหลายไมมีตัวตนของมันเอง เกิดจากสวนประกอบ
และเปนไปตามเหตุปจจัยนั้น สอนวา สิ่งทั้งหลายจะปรากฏรูปเปนอยางไร
ยอมแลวแตการปรุงแตง ดวยการกระทําที่เหตุปจจัย และชักโยงเชื่อมความ
สัมพันธใหเปนไปตามความมุงหมายและขอบเขตวิสัยความสามารถ โดยนัย
นี้ จึงเปนการย้ําขอที่วาบุคคลควรปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายตรงตัวเหตุปจจัย
ดวยทาทีที่เปนอิสระ ซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะใหไดทั้งผลสําเร็จตามความมุง
หมาย และไมเกิดทุกขเพราะตัณหาอุปาทาน
๒) ในขั้นกลาง ทางดานทิฏฐิ ทําใหจิตใจกวางขวางขึ้น สามารถเขา
ไปเกี่ยวของ พิจารณา และจัดการกับปญหาและเรื่องราวตางๆ โดยไมเอาตัว
๑

ขุ.สุ. ๒๕/๓๑๑/๓๖๐

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๗๗

ตน ความอยากของตน ตลอดจนความเห็น ความยึดมั่นถือมั่นของตนเขาไป
ขัด แตพิจารณาจัดการไปตามธรรม ตามตัวเหตุตัวผล ตามที่มันเปนของมัน
หรือควรจะเปนแทๆ คือ สามารถตั้งอุเบกขา วางจิตเปนกลาง เขาไปเพงตาม
ที่เปนจริง งดเวนอัตตาธิปไตย ปฏิบัติตามหลักธรรมาธิปไตย
๓) ในขั้นสูง การรูหลักอนัตตตา ก็คือ การรูสิ่งทั้งหลายตามที่มัน
เปนอยางแทจริง คือ รูหลักความจริงของธรรมชาติถึงที่สุด ความรูสมบูรณ
ถึงขั้นนี้ ทําใหสลัดความยึดมั่นถือมั่นเสียได ถึงความหลุดพน บรรลุอิสร
ภาพโดยสมบูรณ อันเปนจุดหมายของพุทธธรรม อยางไรก็ดี ความรูแจม
แจงในหลักอนัตตตา ตองอาศัยความเขาใจตามแนวปฏิจจสมุปบาท และ
การปฏิบัติตามแนวมรรค ซึ่งจะกลาวตอไป
๔) กลาวโดยทั่วไป หลักอนัตตตา พรอมทั้งหลักอนิจจตา และ
หลักทุกขตาเปนเครื่องยืนยันความถูกตองแทจริง ของหลักจริยธรรมอื่นๆ
โดยเฉพาะหลักกรรม และหลักการปฏิบัติเพื่อความหลุดพน เชน เพราะสิ่ง
ทั้งหลายไมมีตัวตน ความเปนไปในรูปกระแสแหงเหตุปจจัย ที่สัมพันธสืบ
ตอเนื่องอาศัยกัน จึงเปนไปได กรรมจึงมีได และเพราะสิ่งทั้งหลายไมมีตัว
ตน ความหลุดพนจึงมีได ดังนี้เปนตน อยางไรก็ดี คําอธิบายในเรื่องนี้จะ
ตองพิจารณาตามแนวปฏิจจสมุปบาทที่จะกลาวตอไป

ิตเ

า ?
ปฏิ มุป าท
การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันๆ จึงเกิดมี
ตัวก หรือตัวส าวะ
. านะและความสาคั
ปฏิจจสมุปบาท แปลพอใหไดความหมายในเบื้องตนวา การเกิดขึ้น
พรอมแหงธรรมทั้งหลายโดยอาศัยกัน การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกัน ๆ จึงเกิดมี
ขึ้น หรือการที่ทุกขเกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัยสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันมา
ปฏิจจสมุปบาท เปนหลักธรรมอีกหมวดหนึ่ง๑ ที่พระพุทธเจาทรงแสดง
ในรูปของกฎธรรมชาติ หรือหลักความจริงที่มีอยูโดยธรรมดา ไมเกี่ยวกับการ
อุบัติของพระศาสดาทั้งหลาย
พุทธพจนแสดงปฏิจจสมุปบาทในรูปของกฎธรรมชาติวาดังนี้
ตถาคตทัง้ หลาย จะอุบตั หิ รือไมก็ตาม ธาตุ (หลัก) นัน้ ก็ยงั คงมีอยู เปน
ธรรมฐิติ เปนธรรมนิยาม คือหลักอิทปั ปจจยตา๑
ตถาคตตรัสรู เขาถึงหลักนัน้ แลว จึงบอก แสดง วางเปนแบบ ตัง้ เปนหลัก
เปดเผย แจกแจง ทําใหเขาใจงาย และจึงตรัสวา “จงดูส”ิ
“เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสงั ขาร ฯลฯ”
ภิกษุทงั้ หลาย ตถตา (ภาวะทีเ่ ปนอยางนัน้ ) อวิตถตา (ภาวะไมคลาด
เคลือ่ นไปได) อนัญญถตา (ภาวะทีไ่ มเปนอยางอืน่ ) คือหลักอิทปั ปจจยตา ดัง
กลาวมานีแ้ ล เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท๒
๑

เปนชื่อหนึ่งของหลักปฏิจจสมุปบาท แปลตามตัวอักษรวา การประชุมปจจัยของสิ่งเหลานี้ หรือ ภาวะที่มีอัน
นี้ๆ เปนปจจัย
๒
สํ.นิ. ๑๖/๖๑/๓๐; ขอใหเทียบความหมายที่ใชในภาษาอังกฤษ: า=objectivity, อวิ า= necessity,
อนั
า=invariability, อิทั
ย า=conditionality, ิ สมุ บาท=dependent origination

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๗

ความสําคัญของปฏิจจสมุปบาท จะเห็นไดจากพุทธพจนวา
ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูนัน้ เห็นธรรม ผูใดเห็นธรรม ผูนัน้ เห็น
ปฏิจจสมุปบาท๑
ภิกษุทงั้ หลาย แทจริง อริยสาวกผูไดเรียนรูแลว ยอมมีญาณหยัง่ รูในเรือ่ ง
นี้ โดยไมตองเชือ่ ผูอืน่ วา เมือ่ สิง่ นีม้ ี สิง่ นีจ้ งึ มี เพราะสิง่ นีเ้ กิดขึน้ สิง่ นีจ้ งึ เกิด
ขึน้ ฯลฯ
เมือ่ ใด อริยสาวกรูทัว่ ถึงความเกิดและความดับของโลกตามทีม่ นั เปน
อยางนี้ อริยสาวกนี้ เรียกวาเปนผูมีทฏิ ฐิสมบูรณ ก็ได ผูมีทศั นะสมบูรณ ก็ได
ผูลุถงึ สัทธรรมนี้ ก็ได ผูประกอบดวยเสขญาณ ก็ได ผูประกอบดวยเสขวิชชา
ก็ได ผูบรรลุกระแสธรรมแลว ก็ได พระอริยะผูมีปญญาชําแรกกิเลส ก็ได ผูอยู
ชิดประตูอมตะ ก็ได๒
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ รูจักธรรมเหลานี้ รูจักเหตุเกิด
แหงธรรมเหลานี้ รูจักความดับแหงธรรมเหลานี้ รูจักทางดําเนินถึงความดับ
แหงธรรมเหลานี้ ฯลฯ สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ แล จึงยอมรับไดวาเปน
สมณะในหมูสมณะ และยอมรับไดวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ และจึง
ไดชือ่ วา ไดบรรลุประโยชนของความเปนสมณะ และประโยชนของความเปน
พราหมณ ดวยปญญาอันยิง่ เอง เขาถึงอยูในปจจุบนั ๓

อยางไรก็ดี มีพุทธพจนตรัสเตือนไว ไมใหประมาทหลักปฏิจจสมุปบาทนี้วา เปนหลักเหตุผลที่เขาใจงาย เพราะเคยมีเรื่องพระอานนทเขาไปกราบ
ทูลพระองคและไดตรัสตอบดังนี้
นาอัศจรรย ไมเคยมีมาเลย พระเจาขา หลักปฏิจจสมุปบาทนี้ ถึงจะเปน
ธรรมลึกซึง้ และปรากฏเปนของลึกซึง้ ก็ยงั ปรากฏแกขาพระองค เหมือนเปน
ธรรมงายๆ
๑

ม.มู. ๑๒/๓๔๖/๓๕๙
สํ.นิ. ๑๖/๑๘๔-๑๘๗/๙๔-๙๖, เปนตน
๓
สํ.นิ. ๑๖/๔๑, ๙๔-๕, ๓๐๖-๘/๑๙, ๕๓, ๑๕๘
๒

๘๐

พุทธธรรม

อยากลาวอยางนัน้ อยากลาวอยางนัน้ อานนท ปฏิจจสมุปบาทนี้ เปน
ธรรมลึกซึง้ และปรากฏเปนของลึกซึง้ เพราะไมรู ไมเขาใจ ไมแทงตลอดหลัก
ธรรมขอนีแ้ หละ หมูสัตวนีจ้ งึ วุนวายเหมือนเสนดายทีข่ อดกันยุง จึงขมวด
เหมือนกลุมเสนดายทีเ่ ปนปม จึงเปนเหมือนหญามุงกระตาย และหญาปลอง
จึงผานพน อบาย ทุคติ วินบิ าต สังสารวัฏ ไปไมได๑

ผูศึกษาพุทธประวัติแลว คงจําพุทธดําริเมื่อครั้งหลังตรัสรูใหมๆ กอน
เสด็จออกประกาศพระศาสนาไดวา ครั้งนั้น พระพุทธเจาทรงนอมพระทัยไป
ในทางที่จะไมทรงประกาศธรรม ดังความในพระไตรปฎกวา
ภิกษุทงั้ หลาย เราไดมีความดําริเกิดขึน้ วา: ธรรมทีเ่ ราไดบรรลุแลวนี้ เปน
ของลึกซึง้ เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบระงับ ประณีต ไมเปนวิสยั แหงตรรก
ละเอียด บัณฑิตจึงจะรูได
ก็แหละ หมูประชานี้ เปนผูเริงรมยอยูดวยอาลัย๒ ยินดีอยูในอาลัย ระเริง
อยูในอาลัย สําหรับหมูประชาผูเริงรมย รืน่ ระเริงอยูในอาลัย (เชนนี)้ ฐานะ
อันนีย้ อมเปนสิง่ ทีเ่ ห็นไดยาก กลาวคือ หลักอิทปั ปจจยตา ปฏิจจสมุปบาท ถึง
แมฐานะอันนี้ ก็เปนสิง่ ทีเ่ ห็นไดยาก กลาวคือ ความสงบแหงสังขารทัง้ ปวง
ความสลัดอุปธิทงั้ ปวง ความสิน้ ตัณหา วิราคะ นิโรธ นิพพาน ก็ถาเราพึง
แสดงธรรม และคนอืน่ ไมเขาใจซึง้ ตอเรา ขอนัน้ ก็จะพึงเปนความเหน็ด
เหนือ่ ยเปลาแกเรา จะพึงเปนความลําบากเปลาแกเรา๓

พุทธดําริตอนนี้ กลาวถึงหลักธรรม ๒ อยาง คือ ปฏิจจสมุปบาท และ
นิพพาน เปนการย้ําทั้งความยากของหลักธรรมขอนี้ และความสําคัญของหลัก
ธรรมนี้ ในฐานะเปนสิ่งที่พระพุทธเจาตรัสรูและจะทรงนํามาสั่งสอนแกหมู
ประชา
๑

สํ.นิ. ๑๖/๒๒๔-๕/๑๑๐-๑
อาลัย = ความผูกพัน ความยึดติด เครื่องอิงอาศัย ชีวิตที่ขึ้นตอปจจัยภายนอก
๓
วินย. ๔/๗/๘ ; ม.มู. ๑๒/๓๒๑/๓๒๓
๒

ม

ุ

๘๑

า า ( . . ุต ต)

๒.ตัวบทและแบบความสัมพันธ ในหลักป ิจจสมุปบาท
พุทธพจนที่เปนตัวบทแสดงหลักปฏิจจสมุปบาทนั้น แยกไดเปน ๒
ประเภท คือที่แสดงเปนกลางๆ ไมระบุชื่อหัวขอปจจัย กับที่แสดงเจาะจงระบุ
ชื่อหัวขอปจจัยตางๆ ซึ่งสืบทอดตอกันโดยลําดับเปนกระบวนการ
มักตรัสไวนําหนาอยางหลัง เปนทํานองหลักกลาง หรือ หลัก
า
ทั่วไป สวน า ล พบไดมากมาย และสวนมากตรัสไวลวนๆ โดยไมมี
อยางแรกอยูดวย อยางหลังนี้ อาจเรียกไดวาเปนหลักแจงหัวขอ หรือขยาย
ความ เพราะแสดงรายละเอียดใหเห็น หรือเปนหลักประยุกต เพราะนําเอา
กระบวนการธรรมชาติมาแสดงใหเห็นความหมายตามหลักทั่วไปนั้น
อนึ่ง หลักทั้ง ๒ อยางนั้น แตละอยางแบงออกไดเปน ๒ ทอน คือ
ทอนแรกแสดงกระบวนการเกิด ทอนหลังแสดงกระบวนการดับ เปนการ
แสดงใหเห็นแบบความสัมพันธ ๒ นัย
ทอนแรกที่แสดงกระบวนการเกิด เรียกวา สมุทัยวาร และถือวาเปน
การแสดงตามลําดับ จึงเรียกวา ุ ลม
มุ า เทียบในหลักอริยสัจ
เปนขอที่ ๒ คือ ทุกขสมุทัย
ทอนหลังที่แสดงกระบวนการดับ เรียกวา นิโรธวาร และถือวาเปนการ
แสดงยอนลําดับ จึงเรียกวา ลม
มุ า เทียบในหลักอริยสัจเปน
ขอที่ ๓ คือ ทุกขนิโรธ
แสดงตัวบททั้ง ๒ อยาง ดังนี้
๑) หลักทั่ว ป
. มม ต
ม ุ าา
. มม ต
ม
า

ต
ุ

ต
ต
ุ ต๑

เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ก็ไมมี
เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้ก็ดับ (ดวย)

พิจารณาตามรูปพยัญชนะ หลักทั่วไปนี้ เขากับชื่อที่เรียกวา อิทัปปจจยตา
๑

สํ.นิ. ๑๖/๖๔/๓๓, ๑๔๔/๗๘, ฯลฯ

๘๒

พุทธธรรม

๒) หลักแจงหัว อ หรือ หลักประยุกต
.
า า า า เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี
เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี
า
า
า
เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูปจึงมี
า
า าม
าม
า า ต เพราะนามรูปเปนปจจัย ส ายตนะจึงมี
เพราะส ายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงมี
าต
า
า า
เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี
า าต า
เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี
ต า า ุาา
เพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทานจึงมี
เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี
ุาา
า
เพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงมี
า าต
เพราะชาติเปนปจจัย ชรามรณะจึงมี
าต า าม
.....…..........................................................................................
ุ ม ุาาา ม ต
ความโศก ความคร่ําครวญ ทุกข โทมนัส และความคับแคนใจ จึงมีพรอม
มต
ล ุ
มุ
ต
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งปวงนี้ จึงมีได ดวยประการฉะนี้
.
า ต
าค า เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไมเหลือ
สังขารจึงดับ
า
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ
า
า
า
เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ
า
า าม
าม
า าต
เพราะนามรูปดับ ส ายตนะจึงดับ
าต
า
เพราะส ายตนะดับ ผัสสะจึงดับ
เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ
า า
า าต า
เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ
ต า า ุาา
เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ
ุาา
า
เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๘๓

า าต
เพราะภพดับ ชาติจึงดับ
าต า าม
เพราะชาติดับ ชรามรณะ (จึงดับ)
...................................................................................................
ุ ม ุาาา ุ ต
ความโศก ความคร่ําครวญ ทุกข โทมนัส ความคับแคนใจ ก็ดับ
มต
ล ุ
ต๑
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการฉะนี้

ขอใหสังเกตวา คําสรุปปฏิจจสมุปบาทนี้ บงวา เปนกระบวนการเกิดขึ้น
และดับไปแหงความทุกข ขอความเชนนี้ เปนคําสรุปสวนมากของหลัก ปฏิจจสมุปบาท ที่ปรากฏในที่ทั่วไป
แตบางแหงสรุปวา เปนการเกิดขึ้นและสลายหรือดับไปของโลกก็มี
โดยใชคําบาลีวา “อยํ โข ภิกฺขเว โลกสฺส สมุทโย นี้แล ภิกษุทั้งหลาย คือ
ความเกิดขึ้นแหงโลก” “อยํ โข ภิกฺขเว โลกสฺส อตฺถงฺคโม นี้แล ภิกษุทั้ง
หลาย คือความสลายตัวแหงโลก”๒ หรือวา “เอวมยํ โลโก สมุทยติ โลกนี้
ยอมเกิดขึ้นดวยอาการอยางนี้” “เอวมยํ โลโก นิรุชฺฌติ โลกนี้ยอมดับไปดวย
อาการอยางนี้”๓
อยางไรก็ดี วาโดยความหมายที่แทจริงแลว คําสรุปทั้งสองอยางนี้ ได
ความตรงกันและเทากัน ปญหาอยูที่ความหมายของศัพท ซึ่งจะตองทําความ
เขาใจกันตอไป
ปฏิจจสมุปบาทนี้ ในคัมภีรอภิธรรมและคัมภีรรุนอรรถกถา มีชื่อเรียก
อีกอยางหนึ่งวา ปจจยาการ ซึ่งแปลวา อาการที่สิ่งทั้งหลายเปนปจจัยแกกัน
ในหลักที่แสดงเต็มรูปอยางในที่นี้ องคประกอบทั้งหมดมีจํานวน ๑๒
หัวขอ องคประกอบเหลานีเ้ ปนปจจัยเนือ่ งอาศัยสืบตอกันไปเปนรูปวงเวียน ไมมี
ตน ไมมีปลาย คือไมมีตัวเหตุเริ่มแรกที่สุด (มลการณ หรือ the First
๑

วินย. ๔/๑-๓/๑-๕; สํ.นิ. ๑๖/๑-๓/๑, ๑๔๔/๗๘, ฯลฯ
สํ.นิ. ๑๖/๑๖๔-๕/๘๗-๘
๓
สํ.นิ. ๑๖/๑๗๙-๑๘๖/๙๓-๙๕
๒

๘๔
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Cause) การยกเอาอวิชชาตั้งเปนขอที่หนึ่ง ไมไดหมายความวา อวิชชาเปน
เหตุเริ่มแรกหรือมูลการณของสิ่งทั้งหลาย แตเปนการตั้งหัวขอเพื่อความ
สะดวกในการทําความเขาใจ โดยตัดตอนยกเอาองคประกอบอันใดอันหนึ่ง ที่
เห็นวาเหมาะสมที่สุดขึ้นมาตั้งเปนลําดับที่ ๑ แลวก็นับตอไปตามลําดับ
บางคราวทานปองกันมิใหมีการยึดเอาอวิชชาเปนมูลการณ โดยแสดง
ความเกิดของอวิชชาวา “อวิชชาเกิด เพราะอาสวะเกิด อวิชชาดับ เพราะอาสวะ
ดับ อาสวสมุทยา อวิชฺชาสมุทโย อาสวนิโรธา อวิชฺชานิโรโธ”๑
องคประกอบ ๑๒ ขอของปฏิจจสมุปบาทนั้น นับตั้งแตอวิชชา ถึง ชรา
มรณะเทานัน้ (คือ อวิชชา สัง าร วิ าณ นามร ส าย นะ
สั สะ เวทนา
มรณะ) สวน

ัณหา

อุ าทาน

ภพ

ชา ิ

ชรา

ุ
ม ุ า า (ความคับแคนใจ) เปน
เพียงตัวพลอยผสม เกิดแกผูมีอาสวกิเลสเมื่อมีชรามรณะแลว เปนตัวการ
หมักหมมอาสวะ ซึ่งเปนปจจัยใหเกิดอวิชชา หมุนวงจรตอไปอีก
ในการแสดงปฏิจจสมุปบาทแบบประยุกต พระพุทธเจามิไดตรัสตาม
ลําดับ และเต็มรูปอยางนี้ (คือชักตนไปหาปลาย) เสมอไป การแสดงในลําดับ
และเต็มรูปเชนนี้ มักตรัสในกรณีเปนการแสดงตัวหลัก
แตในทางปฏิบัติ ซึ่งเปนการเริ่มตนดวยเงื่อนปญหา มักตรัสในรูปยอน
ลําดับ (คือชักปลายมาหาตน) เปน
ชรามรณะ ชา ิ ภพ อุ าทาน
ัณหา เวทนา
ัสสะ ส าย นะ นามร
วิ าณ สัง าร อวิชชา๒

ในทางปฏิบัติเชนนี้ การแสดงอาจเริ่มตนที่องคประกอบขอหนึ่งขอใด
ในระหวางก็ได สุดแตองคประกอบขอไหนจะกลายเปนปญหาที่ถูกหยิบยกขึ้น
มาพิจารณา เชน อาจจะเริ่มที่ชาติ๓ ที่เวทนา๔ ที่วิญญาณ๕ อยางใดอยางหนึ่ง
๑

ม.มู. ๑๒/๑๓๐/๑๐๑
ดู สํ.นิ. ๑๖/๒๒-๒๗/๕-๑๓, ๑๘๙/๙๗, ฯลฯ
๓
เชน สํ.นิ. ๑๖/๑๐๗/๖๑
๔
เชน ม.มู. ๑๒/๔๕๓/๔๘๙
๕
เชน สํ.นิ. ๑๖/๑๗๘/๙๓
๒

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)
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แลวเชื่อมโยงกันขึ้นมาตามลําดับจนถึงชรามรณะ (ชักกลางไปหาปลาย) หรือ
สืบสาวยอนลําดับลงไปจนถึงอวิชชา (ชักกลางมาหาตน) ก็ได หรืออาจเริ่มตน
ดวยเรื่องอื่นๆ ที่มิใชชื่อใดชื่อหนึ่งใน ๑๒ หัวขอนี้ แลวชักเขามาพิจารณาตาม
แนวปฏิจจสมุปบาทก็ได๑
โดยนัยนี้ การแสดงปฏิจจสมุปบาท จึงไมจําเปนตองครบ ๑๒ หัวขอ
อยางขางตน และไมจําเปนตองอยูในรูปแบบที่ตายตัวเสมอไป
ค า าค
า
ค
ความเปนปจจัยแกกันขององคประกอบเหลานี้ มิใชมีความหมายตรง
กับคําวา “เห ุ” ทีเดียว เชน ปจจัยใหตนไมงอกขึ้น มิใชหมายเพียงเมล็ดพืช
แตหมายถึง ดิน น้ํา ปุย อากาศ อุณหภูมิ เปนตน เปนปจจัยแตละอยาง และ
การเปนปจจัยแกกันนี้ เปนความสัมพันธทีไ่ มจําตองเปนไปตามลําดับ
กอนหลังโดยกาละหรือเทศะ เชน พื้นกระดาน เปนปจจัยแกการตั้งอยูของโตะ
เปนตน๒

๓.การแปลความหมายหลักป ิจจสมุปบาท
หลักปฏิจจสมุปบาทนี้ ถูกนํามาแปลความหมายและอธิบายโดยนัย
ตางๆ ซึ่งพอสรุปเปนประเภทใหญๆ ไดดังนี้
๑. การอธิบายแบบแสดงวิวัฒนาการของโลกและชีวิต โดยการตีความ
พุทธพจนบางแหงตามตัวอักษร เชน พุทธดํารัสวาโลกสมุทัย๓
เปนตน
๒. การอธิบายแบบแสดงกระบวนการเกิด-ดับแหงชีวิตและความทุกข
ของบุคคล ซึ่งแยกไดเปน ๒ นัย
๑) แสดงกระบวนการชวงกวางระหวางชีวิตตอชีวิต คือ แบบขาม
ภพขามชาติ เปนการแปลความหมายตามรูปศัพทอีกแบบหนึ่ง
๑
๒

๓

เชน สํ.นิ. ๑๖/๒๘/๑๔, ๒๔๖/๑๒๒, ฯลฯ
ในคัมภีรอภิธรรม แสดงความเปนปจจัยในอาการตางๆ ไวถึง ๒๔ แบบ (ดู ปฏฐาน พระไตรปฎกบาลี เลม
๔๐-๔๕)
เชน สํ.นิ. ๑๖/๑๖๔/๘๗

๘๖
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และเปนวิธีอธิบายที่พบทั่วไปในคัมภีรรุนอรรถกถา ซึ่งขยาย
ความหมายออกไปอยางละเอียดพิสดาร ทําใหกระบวนการนี้มี
ลักษณะเปนแบบแผน มีขั้นตอนและคําบัญญัติเรียกตางๆ จนดู
สลับซับซอนแกผูเริ่มศึกษา
๒) แสดงกระบวนการที่หมุนเวียนอยูตลอดเวลาในทุกขณะของการ
ดํารงชีวิต เปนการแปลความหมายที่แฝงอยูในคําอธิบายนัยที่
๑) นั่นเอง แตเล็งเอานัยอันลึกซึ้งหรือนัยประยุกตของศัพท
ตามที่เขาใจวาเปนพุทธประสงค (หรือเจตนารมณของหลัก
ธรรม) เฉพาะสวนที่เปนปจจุบัน วิธีอธิบายนัยนี้ยืนยันตัวเอง
โดยอางพุทธพจนในพระสูตรไดหลายแหง เชนใน เ นาส ร๑
ทุก นิโรธส ร๒ และโลกนิโรธส ร๓ เปนตน
ในพระอภิธรรม มีบาลีแสดงกระบวนการแหงปฏิจจสมุปบาท
ทั้งหมด ที่เกิดครบถวนในขณะจิตเดียวไวดวย จัดเปนตอน
หนึ่งในคัมภีรทีเดียว๔
ในการอธิบายแบบที่ ๑ บางครั้งมีผูพยายามตีความหมายหลักปฏิจจสมุปบาทใหเปนทฤษฎีแสดงตนกําเนิดของโลก โดยถือเอาอวิชชาเปนมลการณ
(the First Cause)๕ แลวจึงวิวัฒนาการตอมาตามลําดับหัวขอทั้ง ๑๒ นั้น
การแปลความหมายอยางนี้ ทําใหเห็นไปวาคําสอนในพระพุทธศาสนามีสวน
คลายคลึงกับศาสนาและระบบปรัชญาอื่นๆ ที่สอนวามีตัวการอันเปนตนเดิม
สุด เชน พระผูสราง เปนตน ซึ่งเปนตนกําเนิดของสัตวและสิ่งทั้งปวง ตางกัน
เพียงวา ลัทธิที่มีพระผูสราง แสดงกําเนิดและความเปนไปของโลกในรูปของ
การบันดาลโดยอํานาจเหนือธรรมชาติ สวนคําสอนในพระพุทธศาสนา (ที่ตี
๑

สํ.นิ. ๑๖/๑๔๕/๗๘
สํ.นิ. ๑๖/๑๖๓/๘๗
๓
สํ.นิ. ๑๖/๑๖๔/๘๗
๔
อภิธรรมภาชนีย แหงปจจยาการวิภังค, อภิ.วิ. ๓๕/๒๗๔-๔๓๐/๑๘๕-๒๕๗
๕
ผูตีความหมายอยางนี้ บางพวกแปลคํา “อวิชชา” วา สิ่งหรือภาวะที่ไมมีความรู จึงอธิบายวา วัตถุเปนตน
กําเนิดแหงชีวิต บางพวกแปลคํา “อวิชชา” วา ภาวะที่ไมอาจรูได หรือภาวะที่ไมมีใครรูถึง จึงอธิบายอวิชชา
เปน God ไปเสีย สวนคําวา “สัง าร” ก็ตีความหมายคลุมเอาสังขตธรรมไปเสียทั้งหมด ดังนี้เปนตน
๒

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)
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ความหมายอยางนี้) แสดงความเปนไปในรูปวิวัฒนาการตามกระบวนการแหง
เหตุปจจัยในธรรมชาติเอง
อยางไรก็ดี การตีความหมายแบบนี้ยอมถูกตัดสินไดแนนอนวา ผิด
พลาดจากพุทธธรรม เพราะคําสอนหรือหลักลัทธิใดก็ตามที่แสดงวา โลกมี
มลการณ (คือเกิดจากตัวการที่เปนตนเคาเดิมที่สุด) ยอมเปนอันขัดตอหลัก
อิทัปปจจยตา หรือหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ หลักปฏิจจสมุปบาทแสดงเหตุผล
เปนกลางๆ วา สิ่งทั้งหลายเปนปจจัยเนื่องอาศัยกัน เกิดสืบตอกันมาตาม
กระบวนการแหงเหตุปจจัยอยางไมมีที่สิ้นสุด มลการณเปนสิ่งที่เปนไปไมได
ไมวาจะในรูปพระผูสรางหรือสิ่งใดๆ
ดวยเหตุนี้ การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาทใหเปนคําอธิบาย
วิวัฒนาการของโลกและชีวิต จึงเปนที่ยอมรับไดเฉพาะในกรณีที่เปนการ
อธิบายใหเห็นความคลี่คลายขยายตัวแหงกระบวนการธรรมชาติในทางที่เจริญ
ขึ้น และทรุดโทรมเสื่อมสลายลงตามเหตุปจจัย หมุนเวียนกันเรื่อยไป ไมมี
เบื้องตน ไมมีเบื้องปลาย
เหตุผลสําคัญอยางหนึ่งสําหรับประกอบการพิจารณาวา การแปลความ
หมายอยางใดถูกตอง ควรยอมรับหรือไม ก็คือ พุทธประสงคในการแสดง
พุทธธรรม ซึ่งตองถือวาเปนความมุงหมายของการทรงแสดงหลักปฏิจจสมุปบาทดวย
ในการแสดงพุทธธรรมนั้น พระพุทธเจาทรงมุงหมายและสั่งสอนเฉพาะ
สิ่งที่จะนํามาใชปฏิบัติใหเปนประโยชนในชีวิตจริงได เกี่ยวของกับชีวิต การแก
ไขปญหาชีวิต และการลงมือทําจริงๆ ไมทรงสนับสนุนการพยายามเขาถึงสัจ
ธรรมดวยวิธีครุนคิดและถกเถียงหาเหตุผลเกี่ยวกับปญหาทางอภิปรัชญา ซึ่ง
เปนไปไมได ดวยเหตุนี้ การกําหนดความเปนพุทธธรรม จึงตองอาศัยการ
พิจารณาคุณคาทางจริยธรรมประกอบดวย
ในกรณีการแปลความหมายแบบวิวัฒนาการชนิดหมุนเวียนไมมีตน
ปลายนั้น แมจะพึงยอมรับได ก็ยังจัดวามีคุณคาทางจริยธรรม (คือคุณคาใน
ทางปฏิบัติเพื่อประโยชนแกชีวิตจริง)นอย คือ ไดเพียงโลกทัศนหรือชีวทัศน
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อยางกวางๆ วา ความเปนไปของโลกและชีวิตดําเนินไปตามกระแสแหงเหตุ
ผล ขึ้นตอเหตุปจจัยในกระบวนการของธรรมชาติเอง ไมมีผูสรางผูบันดาล
และไมเปนไปลอยๆ โดยบังเอิญ
ในความเขาใจที่ถูกตองตามหลักพุทธธรรม คุณคาทางจริยธรรมอยาง
สําคัญที่จะเกิดขึ้น คือ
๑. ความเชื่อหรือความรูตระหนักวา ผลที่ตองการ ไมอาจใหสําเร็จดวย
ความหวังความปรารถนา การออนวอนตอพระผูสราง หรืออํานาจเหนือธรรม
ชาติใดๆ หรือดวยการรอคอยโชคชะตาความบังเอิญ แตตองสําเร็จดวยการลง
มือกระทํา คือ บุคคลจะตองพึ่งตนดวยการทําเหตุปจจัยที่จะใหผลสําเร็จที่
ตองการนั้นเกิดขึ้น
๒. การกระทําเหตุปจจัยเพื่อใหไดผลที่ตองการ จะเปนไปไดตองอาศัย
ความรูความเขาใจในกระบวนการของธรรมชาตินั้นอยางถูกตอง ปญญาจึง
เปนคุณธรรมสําคัญ คือ ตองเกี่ยวของและจัดการกับสิ่งทั้งหลายดวยปญญา
๓. การรูเขาใจในกระบวนการของธรรมชาติ วาเปนไปตามกระแสแหง
เหตุปจจัย ยอมชวยลดหรือทําลายความหลงผิดที่เปนเหตุใหเขาไปยึดมั่นถือ
มั่นในสิ่งทั้งหลายวาเปนตัวตนของตนลงได ทําใหเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งทั้ง
หลายอยางถูกตองเปนประโยชนตามวัตถุประสงค โดยไมกลับตกไปเปนทาส
ของสิ่งที่เขาไปเกี่ยวของนั้นเสีย ยังคงเปนอิสระอยูได
โลกทัศนและชีวทัศนที่กลาวนี้ แมจะถูกตองและมีคุณคาตรงตามความ
มุงหมายของพุทธธรรมทุกประการ ก็ยังนับวาหยาบ ไมหนักแนน และกระชั้น
ชิดพอที่จะใหเกิดคุณคาทั้ง ๓ ประการนั้น (โดยเฉพาะประการที่ ๓) อยาง
ครบถวนและแนนอน
เพื่ อ ใหการแปลความหมายแบบนี้มีคุณคาสมบูรณยิ่งขึ้น จะตอง
พิจารณากระบวนการหมุนเวียนของธรรมชาติ ใหชัดเจนถึงสวนรายละเอียด
ยิ่งกวานี้ คือจะตองเขาใจรูเทาทันสภาวะของกระบวนการนี้ ไมวา ณ จุดใดก็
ตามที่ปรากฏตัวใหพิจารณาเฉพาะหนาในขณะนั้นๆ และมองเห็นกระแสความ
สืบตอเนื่องอาศัยกันแหงเหตุปจจัยทั้งหลาย แมในชวงสั้นๆ เชนนั้นทุกชวง
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เมื่อมองเห็นสภาวะแหงสิ่งทั้งหลายตอหนาทุกขณะโดยชัดแจงเชนนี้ คุณคา ๓
ประการนั้นจึงจะเกิดขึ้นอยางครบถวนแนนอน และยอมเปนการครอบคลุม
ความหมายแบบวิวัฒนาการชวงยาวเขาไวในตัวไปดวยพรอมกัน
ในการแปลความหมายแบบที่ ๑ ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ไมวาจะเปน
ความหมายอยางหยาบหรืออยางละเอียดก็ตาม จะเห็นวา การพิจารณาเพงไป
ที่โลกภายนอก คือเปนการมองออกไปขางนอก สวนการแปลความหมายแบบ
ที่ ๒ เนนหนักทางดานชีวิตภายใน สิ่งที่พิจารณาไดแกกระบวนการสืบตอแหง
ชีวิตและความทุกขของบุคคล เปนการมองเขาไปขางใน
การแปลความหมายแบบที่ ๒ นัยที่ ๑ เปนแบบที่ยอมรับและนําไป
อธิบายกันมากในคัมภีรรุนอรรถกถาทั้งหลาย๑ มีรายละเอียดพิสดาร และมีคํา
บัญญัติตางๆ เพิ่มอีกมากมาย เพื่อแสดงกระบวนการใหเห็นเปนระบบที่มีขั้น
ตอนแบบแผนชัดเจนยิ่งขึ้น แตในเวลาเดียวกัน ก็อาจทําใหเกิดความรูสึกตาย
ตัวจนกลายเปนยึดถือแบบแผน ติดระบบขึ้นได พรอมกับที่กลายเปนเรื่องลึก
ลับซับซอนสําหรับผูเริ่มศึกษา ในที่นี้จึงจะไดแยกไปอธิบายไวตางหากอีกตอน
หนึ่ง สวนความหมายตามนัยที่ ๒ ก็มีลักษณะสัมพันธกับนัยที่ ๑ ดวย จึงจะ
นําไปอธิบายไวในลําดับตอกัน

๔. ความหมายโดยสรุป เพ่อความเขาใจเบองตน
เพื่อความเขาใจอยางงายๆ กวางๆ ในเบื้องตน เห็นวาควรแสดงความ
หมายของปฏิจจสมุปบาทไวโดยสรุปครั้งหนึ่งกอน

ความหมายของ “ทุกข”
คําสรุปของปฏิจจสมุปบาท แสดงใหเห็นวา หลักปฏิจจสมุปบาททั้ง
หมด เปนกระบวนการเกิด-ดับของทุกข หรือหลักปฏิจจสมุปบาททั้งหมด มี
ความมุงหมายเพื่อแสดงความเกิด-ดับของทุกข
๑

ดู วิสุทฺธิ. ๓/๑๐๗-๒๐๖; วิภงฺค.อ. ๑๖๘-๒๗๘ (เฉพาะหนา ๒๖๐-๒๗๘ แสดงกระบวนการแบบที่เกิด
ครบถวนในขณะจิตเดียว)
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คําวา “ทุก ” มีความสําคัญและมีบทบาทมากในพุทธธรรม แมในหลัก
ธรรมสําคัญอื่นๆ เชน ไตรลักษณ และอริยสัจ ก็มีคําวาทุกขเปนองคประกอบ
ที่สําคัญ จึงควรทําความเขาใจในคําวาทุกขกันใหชัดเจนกอน
ในตอนตน เมื่อพูดถึงไตรลักษณ ไดแสดงความหมายของทุกขไวสั้นๆ
ครั้งหนึ่งแลว แตในที่นี้ ควรอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อทําความเขาใจคําวาทุกขในพุทธธรรม ใหสลัดความเขาใจแคบๆ ใน
ภาษาไทยทิ้งเสียกอน และพิจารณาใหมตามความหมายกวางๆ ของพุทธพจน
ที่แบง ทุก ตา เปน ๓ อยาง๑ พรอมดวยคําอธิบายในอรรถกถา๒ ดังนี้
. ทุกขทุกขตา ทุกขที่เปนความรูสึกทุกข คือ ความทุกขกายทุกขใจ
อยางที่เขาใจกันโดยสามัญ ตรงตามชื่อ ตามสภาพ ที่เรียกกันวา
ทุ ก ขเวทนา (ความทุ ก ขอยางปกติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ประสบ
อนิฏฐารมณ หรือสิ่งกระทบกระทั่งบีบคั้น)
๒. วิปริณามทุกขตา ทุกขเนื่องดวยความผันแปร หรือทุกขที่เนื่องใน
ความผันแปรของสุข คือความสุขที่กลายเปนความทุกข หรือทําให
เกิดทุกข เพราะความแปรปรวนกลับกลายของมันเอง (ภาวะที่ตาม
ปกติ ก็สบายดีเฉยอยู ไมรูสึกทุกขอยางใดเลย แตครั้นไดเสวย
ความสุขบางอยาง พอสุขนั้นจางลงหรือหายไป ภาวะเดิมที่เคยรูสึก
สบายเปนปกตินั้น กลับกลายเปนทุกขไป เสมือนเปนทุกขแฝง ซึ่ง
จะแสดงตัวออกมาในทันทีที่ความสุขนั้นจืดจางหรือเลือนลางไป
ยิ่งสุขมากขึ้นเทาใด ก็กลับกลายเปนทุกขรุนแรงมากขึ้นเทานั้น
เสมือนวาทุกขที่แฝงขยายตัวตามขึ้นไป ถาความสุขนั้นไมเกิดขึ้น
ทุกขเพราะสุขนั้นก็ไมมี แมเมื่อยังเสวยความสุขอยู พอนึกวาสุข
นั้นอาจจะตองสิ้นสุดไป ก็ทุกขดวยหวาดกังวลใจหายไหวหวั่น)
๓. สังขารทุกขตา ทุกขตามสภาพสังขาร คือ สภาวะของตัวสังขารเอง
หรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากเหตุปจจัย ไดแก ขันธ ๕ (รวมถึง
๑
๒

ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๙; สํ.ส . ๑๘/๕๑๐/๓๑๘; สํ.ม. ๑๙/๓๑๙/๘๕
วิสุทฺธิ. ๓/๘๓; วิภงฺค.อ. ๑๒๑
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มรรค ผล ซึ่งเปนโลกุตตรธรรม) เปนทุกข คือ เปนสภาพที่ถูกบีบ
คั้นดวยปจจัยที่ขัดแยง มีการเกิดขึ้น และการสลายหรือดับไป ไม
มีความสมบูรณในตัวของมันเอง อยูในกระแสแหงเหตุปจจัย จึง
เปนสภาพซึ่ ง พรอมที่ จ ะกอใหเกิ ด ทุ ก ข (ความรู สึ ก ทุ ก ขหรื อ
ทุกขเวทนา) แกผูไมรูเทาทันตอสภาพและกระแสของมัน แลวเขา
ไปฝนกระแสอยางทื่ อ ๆ ดวยความอยากความยึ ด (ตั ณ หา
อุปาทาน) อยางโงๆ (อวิชชา) ไมเขาไปเกี่ยวของและปฏิบัติตอมัน
ดวยปญญา
ทุกขขอสําคัญคือขอที่ ๓ แสดงถึงสภาพของสังขารทั้งหลายตามที่มัน
เปนของมันเอง๑ แตสภาพนี้จะกอใหเกิดความหมายเปนภาวะในทางจิตวิทยา
ขึ้นก็ได ในแงที่วา มันไมอาจใหความพึงพอใจโดยสมบูรณ๒ และสามารถกอ
ใหเกิดทุกขไดเสมอ๓ แกผูเขาไปเกี่ยวของดวยอวิชชาตัณหาอุปาทาน

สิ่งทั้งหลาย คือกระแสเหตุปจจัย มิใชมีตัวตนที่เที่ยงแทเปนจริง
หลักปฏิจจสมุปบาท แสดงใหเห็นอาการที่สิ่งทั้งหลายสัมพันธเนื่อง
อาศัยเปนเหตุปจจัยตอกันอยางเปนกระแส ในภาวะที่เปนกระแสนี้ ขยาย
ความหมายออกไปใหเห็นแงตางๆ ได คือ
สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธเนื่องอาศัยเปนปจจัยแกกัน
สิ่งทั้งหลายมีอยูโดยความสัมพันธ
สิ่งทั้งหลายมีอยูดวยอาศัยปจจัย
สิ่งทั้งหลายไมมีความคงที่อยูอยางเดิมแมแตขณะเดียว
สิง่ ทัง้ หลาย ไมมีอยูโดยตัวของมันเอง คือไมมี วั นทีแ่ ทจริงของมัน
สิ่งทั้งหลายไมมีมลการณ หรือตนกําเนิดเดิมสุด
พูดอีกนัยหนึ่งวา อาการที่สิ่งทั้งหลายปรากฏเปนรูปตางๆ มีความเจริญ
ความเสื่อมเปนไปตางๆ นั้น แสดงถึงสภาวะที่แทจริงของมันวา เปนกระแส
๑-๒-๓

ทุกขในความหมายของสังขารทุกขนี้ หากพิจารณาความหมายที่มีผูแสดงในภาษาอังกฤษประกอบ บาง
ทานอาจเขาใจชัดขึ้น: ทอนที่ ๑ มักแสดงดวยคําวา conflict, oppression, unrest, imperfection; ทอน
ที่ ๒ = unsatisfactoriness; และทอนที่ ๓ = state of being liable to suffering
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หรือกระบวนการ ความเปนกระแสแสดงถึงการประกอบขึ้นดวยองคประกอบ
ตางๆ รูปกระแสปรากฏเพราะองคประกอบทั้งหลายสัมพันธเนื่องอาศัยกัน
กระแสดําเนินไปแปรรูปไดเพราะองคประกอบตางๆ ไมคงทีอ่ ยูแมแตขณะเดียว
องคประกอบทั้งหลายไมคงที่อยูแมแตขณะเดียวเพราะไมมีตัวตนที่แทจริง
ของมัน ตัวตนที่แทจริงของมันไมมีมันจึงขึ้นตอเหตุปจจัยตางๆ เหตุปจจัย
ตางๆ สัมพันธตอเนื่องอาศัยกัน จึงคุมรูปเปนกระแสได ความเปนเหตุปจจัย
ตอเนื่องอาศัยกัน แสดงถึงความไมมีตนกําเนิดเดิมสุดของสิ่งทั้งหลาย
พูดในทางกลับกันวา ถาสิ่งทั้งหลายมีตัวตนแทจริง ก็ตองมีความคงที่
ถาสิ่งทั้งหลายคงที่แมแตขณะเดียว ก็เปนเหตุปจจัยแกกันไมได เมื่อเปนเหตุ
ปจจัยแกกันไมได ก็ประกอบกันขึ้นเปนกระแสไมได เมื่อไมมีกระแสแหง
ปจจัย ความเปนไปในธรรมชาติก็มีไมได และถามีตัวตนที่แทจริงอยางใดใน
ทามกลางกระแส ความเปนไปตามเหตุปจจัยอยางแทจริงก็เปนไปไมได
กระแสแหงเหตุปจจัยที่ทําใหสิ่งทั้งหลายปรากฏโดยเปนไปตามกฎธรรมชาติ
ดําเนินไปได ก็เพราะสิ่งทั้งหลายไมเที่ยง ไมคงอยู เกิดแลวสลายไป ไมมีตัว
ตนที่แทจริงของมัน และสัมพันธเนื่องอาศัยกัน
ภาวะที่ไมเที่ยง ไมคงอยู เกิดแลวสลายไป เรียกวา อนิจจตา ภาวะที่
ถูกบีบคั้นดวยเกิดสลาย มีความกดดันขัดแยงแฝงอยู ไมสมบูรณในตัว เรียก
วา ทุกขตา ภาวะที่ไรตัวตนที่แทจริงของมันเอง เรียกวา อนัตตตา
ปฏิจจสมุปบาทแสดงใหเห็นภาวะทั้ง ๓ นี้ในสิ่งทั้งหลาย และแสดงให
เห็นความสัมพันธตอเนื่องเปนปจจัยแกกันของสิ่งทั้งหลายเหลานั้น จนปรากฏ
รูปออกมาเปนตางๆ ในธรรมชาติ
สิ่งทั้งหลายที่ปรากฏมี จึงเปนเพียงกระแสความเปนไปแหงเหตุปจจัยที่
สัมพันธสงผลสืบทอดกันมา อาจเรียกสั้นๆ วา กระบวนธรรม ซึ่งถือไดวา
เปนคําแปลของคําบาลีที่ทานใชวา ม ตต (ธมฺมปฺปวตฺติ)
ภาวะและความเปนไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ มีแกสิ่งทั้งปวง ทั้งที่
เปนรูปธรรม ทั้งที่เปนนามธรรม ทั้งในโลกฝายวัตถุ ทั้งแกชีวิตที่ประกอบ
พรอมดวยรูปธรรมนามธรรม โดยแสดงตัวออกเปนกฎธรรมชาติตางๆ คือ
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ธรรมนิยาม-กฎความสัมพันธระหวางเหตุกับผล อุตุนิยาม-กฎธรรมชาติฝาย
อนินทรียวัตถุ พี นิยาม-กฎธรรมชาติฝายอินทรียวัตถุรวมทั้งพันธุกรรม
จิตตนิยาม-กฎการทํางานของจิต และกรรมนิยาม-กฎแหงกรรม ซึ่งมีความ

เกี่ยวของเปนพิเศษกับเรื่องความสุขความทุกขของชีวิต และเปนเรื่องที่จริยธรรมจะตองเกี่ยวของโดยตรง
เรื่องที่ควรย้ําเปนพิเศษ เพราะมักขัดกับความรูสึกสามัญของคน คือ
ควรย้ําวา กรรมก็ดี กระบวนการแหงเหตุผลอื่นๆ ทุกอยางในธรรมชาติก็ดี
เปนไปได ก็เพราะสิ่งทั้งปวงเปนของไมเที่ยง ( อนิจจัง) และไมมีตัวตนของ
มันเอง ( อนัตตา)
ถาสิ่งทั้งหลายเปนของเที่ยง มีตัวตนจริงแลว กฎธรรมชาติทั้งมวลรวม
ทั้งหลักกรรมยอมเปนไปไมได นอกจากนั้น กฎเหลานี้ยังยืนยันดวยวา ไมมี
มลการณหรือตนกําเนิดเดิมสุดของสิ่งทั้งหลาย เชน พระผูสราง เปนตน
สิ่งทั้งหลาย ไมมีตัวตนแทจริง เพราะเกิดขึ้นดวยอาศัยปจจัยตางๆ
และมีอยูอยางสัมพันธกัน ตัวอยางงายๆ หยาบๆ เชน เตียงเกิดจากนําสวน
ประกอบตางๆ มาประกอบเขาดวยกันตามรูปแบบที่กําหนด ตัวตนของเตียงที่
ตางหากจากสวนประกอบเหลานั้นไมมี เมื่อแยกสวนประกอบตางๆ ออกหมด
สิ้นแลว ก็ไมมีเตียงอีกตอไป เหลืออยูแตบัญญัติวา “เตียง” ที่เปนความคิดใน
ใจ แมบัญญัตินั้นเองที่มีความหมายอยางนั้น ก็ไมมีอยูโดยตัวของมันเอง แต
ตองสัมพันธเนื่องอาศัยกับความหมายอื่นๆ เชน บัญญัติวาเตียง ยอมไมมี
ความหมายของตนเอง โดยปราศจากความสัมพันธกับ การนอน แนวระนาบ
ที่ตั้ง ชองวาง เปนตน
ในความรูสึกสามัญของมนุษย ความรูในบัญญัติตางๆ เกิดขึ้นโดยพวง
เอาความเขาใจในปจจัยและความสัมพันธที่เกี่ยวของเขาไวดวยเหมือนกัน แต
เมื่อเกิดความกําหนดรูขึ้นแลว ความเคยชินในการยึดติดดวยตัณหาอุปาทาน
ก็เขาเกาะกับสิ่งในบัญญัตินั้น จนเกิดความรูสึกเปนตัวตนขึ้นอยางหนาแนน
บังความสํานึกรู และแยกสิ่งนั้นออกจากความสัมพันธกับสิ่งอื่นๆ ทําใหไมรู
เห็นตามที่มันเปน อหังการและมมังการจึงแสดงบทบาทไดเต็มที่
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สิ่งทั้งปวงอยูในกระแสเหตุปจจัย ไรมูลการณ ไมตองมีผูสรางผูบันดาล
อนึ่ง ธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย ยอมไมมีมลการณ หรือเหตุตนเคา หรือ
ตนกําเนิดเดิมสุด เมื่อหยิบยกสิ่งใดก็ตามขึ้นมาพิจารณา ถาสืบสาวหาเหตุตอ
ไปโดยไมหยุด จะไมสามารถคนหาเหตุดั้งเดิมสุดของสิ่งนั้นได แตในความรู
สึกสามัญของมนุษย มักคิดถึงหรือคิดอยากใหมีเหตุตนเคาสักอยางหนึ่ง ซึ่ง
เปนความรูสึกที่ขัดกับธรรมดาของธรรมชาติ เรียกไดวาเปน
า ลา
อยางหนึ่ง เหตุเพราะความเคยชินของมนุษย เมื่อเกี่ยวของกับสิ่งใดและคิด
สืบสวนถึงมูลเหตุของสิ่งนั้น ความคิดก็จะหยุดจับติดอยูกับสิ่งที่พบวาเปน
เหตุแตอยางเดียว ไมสืบสาวตอไปอีก
ความเคยชินเชนนี้ จึงทําใหความคิดสามัญของมนุษยในเรื่องเหตุผล
เปนไปในรูปที่ขาดตอนติดตัน และคิดในอาการที่ขัดกับกฎธรรมดา โดยคิดวา
ตองมีเหตุตนเคาของสิ่งทั้งหลายอยางหนึ่ง ซึ่งถาคิดตามธรรมดาก็จะตองสืบ
สาวตอไปวา อะไรเปนเหตุของเหตุตนเคานั้น ตอไปไมมีที่สิ้นสุด เพราะสิง่ ทัง้
หลายมีอยูอยางสัมพันธเนือ่ งอาศัยเปนปจจัยสืบตอกัน จึงยอมไมมีมลการณหรือ
เหตุตนเคาเปนธรรมดา ควรตั้งคําถามกลับซ้ําไปวา า ม
ลา ต ม
ตุต คา ลา ?
ความคิดฝนธรรมดาอีกอยางหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความเคยชินของมนุษย
และสัมพันธกับความคิดวามีเหตุตนเคา คือ ความคิดวา เดิมทีเดียวนั้น ไมมี
อะไรอยูเลย ความคิดนี้เกิดจากความเคยชินในการยึดถืออัตตา โดยกําหนดรู
ขึ้นมาในสวนประกอบที่คุมเขาเปนรูปลักษณะแบบหนึ่ง แลววางความคิด
หมายจําเพาะลงเปนบัญญัติ ยึดเอาบัญญัตินั้นเปนหลัก เกิดความรูสึกคงที่ลง
วาเปนตัวตนอยางใดอยางหนึ่ง จึงเห็นไปวาเดิมสิ่งนั้นไมมีแลวมามีขึ้น
ความคิดแบบชะงักทื่อติดอยูกับสิ่งหนึ่งๆ ไมแลนเปนสายเชนนี้ เปน
ความเคยชินในทางความคิดอยางที่เรียกวาติดสมม ิ หรือไมรูเทาทันสมมติ
จึงกลายเปนไมรูตามที่มันเปน เปนเหตุใหตองคิดหาเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอยู
เปนนิรันดรขึ้นมาเปนเหตุตนเคา เปนที่มาแหงการสําแดงรูปเปนตางๆ หรือ
เปนผูสรางสิ่งทั้งหลาย ทําใหเกิดขอขัดแยงขึ้นมากมาย เชน สิ่งนิรันดรจะเปน
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ที่มาหรือสรางสิ่งไมเปนนิรันดรไดอยางไร ถาสิ่งเปนนิรันดรเปนที่มาของสิ่งไม
เปนนิรันดร สิ่งไมเปนนิรันดรจะไมเปนนิรันดรไดอยางไร เปนตน
แทจริงแลว ในกระบวนการอันเปนกระแสแหงความเปนเหตุปจจัยสืบ
เนื่องกันนี้ ยอมไมมีปญหาแบบบงตัวตนวามีอะไรหรือไมมีอะไรอยูเลย ไมวา
เดิมทีเดียว หรือบัดนี้ เวนแตจะพูดกันในขั้นสมมติสัจจะเทานั้น ควรยอน
ถามใหคิดใหมดวยซ้ําไปวา า ม ต มม ม ลา?
แมความเชื่อวาสิ่งทั้งหลายมีผูสราง ซึ่งปรกติถือกันวาเปนความคิด
ธรรมดานั้น แทจริงก็เปนความคิดขัดธรรมดาเชนกัน ความคิดเชื่อเชนนี้เกิด
ขึ้น เพราะมองดูตามขอเท็จจริงตางๆ ซึ่งเห็นและเขาใจกันอยูสามัญวามนุษย
เปนผูสรางอุปกรณ สิ่งของ เครื่องใช ศิลปวัตถุ ฯลฯ ขึ้น สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นได
เพราะการสรางของมนุษย ฉะนั้น สิ่งทั้งหลายทั้งโลกก็ตองมีผูสรางดวย
เหมือนกัน
ในกรณีนี้ มนุษยพรางตนเอง ดวยการแยกความหมายของการสราง
ออกไปเสียจากความเปนเหตุเปนปจจัยตามปรกติ จึงทําใหเกิดการตั้งตน
ความคิดที่ผิด
ความจริงนั้น การสรางเปนเพียงความหมายสวนหนึ่ง ของการเปนเหตุ
ปจจัย การที่มนุษยสรางสิ่งใด ก็คือการที่มนุษยเขาไปรวมเปนเหตุปจจัยสวน
หนึ่ง ในกระบวนการแหงความสัมพันธของเหตุปจจัยตางๆ ที่จะทําใหผลรวม
ที่ตองการนั้นเกิดขึ้น แตมีพิเศษจากกระบวนการแหงเหตุปจจัยฝายวัตถุ
ลวนๆ ก็เพียงวา ในกรณีนี้ มีปจจัยฝายนามธรรมที่ประกอบดวยเจตนาเปน
ลักษณะพิเศษเขาไปรวมบทบาทดวย แตถึงอยางนั้น ก็ยังคงมีฐานะเปนเพียง
ปจจัยอยางหนึ่งรวมกับปจจัยอื่นๆ และตองดําเนินไปตามกระบวนการแหง
เหตุปจจัยจึงจะเกิดผลที่ตองการ
ต า เชน เมื่อมนุษยจะสรางตึก ก็ตองเขาไปเกี่ยวของเปนเหตุ
เปนปจจัยชวยผลักดันเหตุปจจัยตางๆ ใหดําเนินไปตามสายของมันจนเกิดผล
สําเร็จ ถาการสรางเปนการบันดาลผลไดอยางพิเศษกวาการเปนเหตุปจจัย
มนุษยก็เพียงนั่งนอนอยู ณ ที่ใดที่หนึ่ง แลวคิดบันดาลใหเรือนหรือตึกเกิดขึ้น
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ในที่ปรารถนาตามตองการ ซึ่งเปนไปไมได
การสรางจึงมิไดมีความหมายนอกเหนือไปจากการเปนเหตุปจจัยแบบ
หนึ่ง และในเมื่อสิ่งทั้งหลายเปนไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจัยตอเนื่องกัน
อยูตามวิถีของมันเชนนี้ ผูสรางยอมไมอาจมีไดในตอนใดๆ ของกระบวนการ
อยางไรก็ดี การพิจารณาเหตุผลในปญหาเกี่ยวกับเหตุตนเคา และผู
สราง เปนตนนี้ ถือวามีคุณคานอยในพุทธธรรม เพราะไมมีความจําเปนตอ
การประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชนในชีวิตจริง แมวาจะชวยใหเกิดโลกทัศนและ
ชีวทัศนกวางๆ ในทางเหตุผลอยางที่กลาวขางตน ก็อาจขามไปเสียได ดวยวา
การพิจารณาคุณคาในทางจริยธรรมอยางเดียว มีประโยชนที่มุงหมายคุมถึง
อยูแลว ในที่นี้จึงควรพุงความสนใจไปในดานที่เกี่ยวกับชีวิตในทางปฏิบัติเปน
สําคัญ

ถารูไมทันกระแสเหตุปจจัย ชีวิตจะตกเปนทาส ถูกมันกระแทกบีบคั้น
ดังไดกลาวแลวแตตนวา ชีวิตประกอบดวยขันธ ๕ เทานั้น ไมมีสิ่งใด
อื่นอีกนอกเหนือจากขันธ ๕ ไมวาจะแฝงอยูในขันธ ๕ หรืออยูตางหากจาก
ขันธ ๕ ที่จะมาเปนเจาของหรือควบคุมขันธ ๕ ใหชีวิตดําเนินไป
ดังนั้น ในการพิจารณาเรื่องชีวิต เมื่อยกเอาขันธ ๕ ขึ้นเปนตัวตั้งแลว ก็
เปนอันครบถวนเพียงพอ
ขันธ ๕ เปนกระบวนการที่ดําเนินไปตามกฎแหงปฏิจจสมุปบาท คือมี
อยูในรูปกระแสแหงปจจัยตางๆ ที่สัมพันธเนื่องอาศัยสืบตอกัน ไมมีสวนใด
ในกระแสคงที่อยูได มีแตการเกิดขึ้นแลวสลายตัวไป พรอมกับที่เปนปจจัยให
มีการเกิดขึ้นแลวสลายตัวตอๆ ไปอีก สวนตางๆ สัมพันธกัน เนื่องอาศัยกัน
เปนปจจัยแกกัน จึงทําใหกระแสหรือกระบวนการนี้ดําเนินไปอยางมีเหตุผล
สัมพันธ และคุมเปนรูปรางตอเนื่องกัน
ในภาวะเชนนี้ ขันธ ๕ หรือ ชีวิต จึงเปนไปตามกฎแหงไตรลักษณ คือ
อยูในภาวะแหงอนิจจตา ไมเที่ยง ไมคงที่ เกิดดับเสื่อมสลายอยูตลอดเวลา
อนัตตตา ไมมีสวนใดที่มีตัวตนแทจริง และไมอาจยึดถือเอาเปนตัว จะเขา
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ยึดครองเปนเจาของ บังคับบัญชาใหเปนไปตามความปรารถนาของตนจริงจัง
ไมได ทุกขตา ถูกบีบคั้นดวยการเกิดขึ้นและสลายตัวอยูทุกขณะ และพรอมที่
จะกอใหเกิดความทุกขไดเสมอ ในกรณีที่มีการเขาไปเกี่ยวของดวยความไมรู
และยึดติดถือมั่น
กระบวนการแหงขันธ ๕ หรือชีวิต ซึ่งดําเนินไปพรอมดวยการเปลี่ยน
แปลงอยูตลอดทุกขณะ โดยไมมีสวนทีเ่ ปนตัวเปนตนคงทีอ่ ยูนี้ ยอมเปนไปตาม
กระแสแหงเหตุปจจัยที่สัมพันธแกกันลวนๆ ตามวิถีทางแหงธรรมชาติของมัน
แตในกรณีของชีวิตมนุษยปุถุชน ความฝนกระแสจะเกิดขึ้น โดยที่จะมี
ความหลงผิดเกิดขึ้น และยึดถือเอารูปปรากฏของกระแสหรือสวนใดสวนหนึ่ง
ของกระแสวาเปนตัวตน และปรารถนาใหตัวตนนั้นมีอยู คงอยู หรือเปนไปใน
รูปใดรูปหนึ่ง
ในเวลาเดียวกัน ความเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในกระแสก็ขัด
แยงตอความปรารถนา เปนการบีบคั้นและเรงเราใหเกิดความยึดอยากรุนแรง
ยิ่งขึ้น ความดิ้นรนหวังใหมีตัวตนในรูปใดรูปหนึ่ง และใหตัวตนนั้นเปนไป
อยางใดอยางหนึ่งก็ดี ใหคงที่เที่ยงแทถาวรอยูในรูปที่ตองการก็ดี ก็ยิ่งรุนแรง
ขึ้น เมื่อไมเปนไปตามที่ยึดอยาก ความบีบคั้นก็ยิ่งแสดงผลเปนความผิดหวัง
ความทุกขความคับแคนรุนแรงขึ้นตามกัน พรอมกันนั้น ความตระหนักรูใน
ความจริงอยางมัวๆ วาความเปลี่ยนแปลงจะตองเกิดขึ้นอยางใดอยางหนึ่งแน
นอน และตัวตนที่ตนยึดอยูอาจไมมีหรืออาจสูญสลายไปเสีย ก็ยิ่งฝงความยึด
อยากใหเหนียวแนนยิ่งขึ้น พรอมกับความกลัว ความประหวั่นพรั่นพรึง ก็เขา
แฝงตัวรวมอยูดวยอยางลึกซึ้งและซับซอน
ภาวะจิตเหลานี้ก็คือ อวิ า (ความไมรูตามเปนจริง หลงผิดวามีตัว
ตน) ตัณหา (ความอยากใหตัวตนที่หลงวามีนั้นได เปน หรือไมเปนตางๆ)
อุปาทาน (ความยึดถือผูกตัวตนในความหลงผิดนั้นไวกับสิ่งตางๆ)
กิเลสเหลานี้แฝงลึกซับซอนอยูในจิตใจ และเปนตัวคอยบังคับบัญชา
พฤติกรรมทั้งหลายของบุคคลใหเปนไปตางๆ ตามอํานาจของมัน ทั้งโดยรูตัว
และไมรูตัว ตลอดจนเปนตัวหลอหลอมบุคลิกภาพและมีบทบาทสําคัญในการ
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ชี้ชะตากรรมของบุคคลนั้นๆ กลาวในวงกวาง มันเปนที่มาแหงความทุกขของ
มนุษยปุถุชนทุกคน
โดยสรุป ขอความที่กลาวมานี้ แสดงการขัดแยง หรือปะทะกันระหวาง
กระบวนการ ๒ ฝาย คือ
. ความเปนจริง ของกระบวนการแหงชีวิต ที่เปนไปตามกฎแหง
ไตรลักษณ อันเปนกฎธรรมชาติที่แนนอน คือ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา
ซึ่งแสดงอาการออกมาเปน ชาติ ชรา มรณะ ทั้งในความหมายแบบตื้นหยาบ
และละเอียดลึกซึ้ง
๒. ความ มรูตามเปนจริง ซึ่งกระบวนการแหงชีวิตนั้น โดยหลงผิด
วาเปนตัวตนและเขาไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว แฝงพรอมดวยความหวั่นกลัวและ
ความกระวนกระวาย
พูดใหสั้นลงไปอีกวา เปนการขัดแยงกันระหวางกฎธรรมชาติ กับความ
ยึดถือตัวตนไวดวยความหลงผิด หรือใหตรงกวานั้นวา การเขาไปสรางตัวตน
ขวางกระแสแหงกฎธรรมชาติไว
นี้คือชีวิตที่เรียกวา เปนอยูดวยอวิชชา อยูอยางยึดมั่นถือมั่น อยูอยาง
เปนทาส อยูอยางขัดแยงฝนตอกฎธรรมชาติ หรืออยูอยางเปนทุกข
การมีชีวิตอยูเชนนี้ ถาพูด า
ม ตาม มมต
ก็อาจ
กลาวไดวา เปนการมีตัวตนขึ้น ๒ ตน คือ ตัวกระแสแหงชีวิตที่ดําเนินไปตาม
กฎธรรมชาติ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย แมจะไมมีตัวตนแทจริง แต
กําหนดแยกออกเปนกระแสหรือกระบวนการอันหนึ่งตางหากจากกระแสหรือ
กระบวนการอื่นๆ เรียกโดยสมมติสัจจะวาเปนตน และใชประโยชนในทางจริย
ธรรมได อยางหนึ่ง กับตัวตนจอมปลอม ที่ถูกคิดสรางขึ้นยึดถือเอาไวอยาง
มั่นคงดวยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ดังกลาวแลว อยางหนึ่ง
ตัวตนอยางแรกที่กําหนดเรียกเพื่อความสะดวกในขั้นสมมติสัจจะโดยรู
สภาพตามที่เปนจริง ยอมไมเปนเหตุใหเกิดความยึดมั่นถือมั่นดวยความหลง
ผิด แตตัวตนอยางหลังที่สรางขึ้นซอนไวในตัวตนอยางแรก ยอมเปนตัวตน
แหงความยึดมั่นถือมั่น คอยรับความกระทบกระเทือนจากตัวตนอยางแรก จึง
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เปนที่มาของความทุกข
การมีชวี ติ อยูอยางทีก่ ลาวขางตน นอกจากเปนการแฝงเอาความกลัวและ
ความกระวนกระวายไวในจิตใจสวนลึกที่สุด เพื่อไวบังคับบัญชาพฤติกรรม
ของตนเอง ทําใหกระบวนการแหงชีวิตไมเปนตัวของตัวเอง หรือทําตนเองให
ตกเปนทาสไปโดยไมรูตัวแลว ยังแสดงผลรายออกมาอีกเปนอันมาก คือ
ทําใหมีความอยากไดอยางเห็นแกตัว ความแสหาสิ่งตางๆ ที่จะสนอง
ความตองการของตนอยางไมมีที่สิ้นสุด และยึดอยากหวงแหนไวกับตน โดย
ไมคํานึงถึงประโยชนของผูใดอื่น๑
ทําใหเกาะเหนี่ยวเอาความคิดเห็น ทฤษฎี หรือทัศนะอยางใดอยาง
หนึ่งมาตีคาเปนอันหนึ่งอันเดียวกับตนหรือเปนของตน แลวกอดรัดยึดมั่น
ทะนุถนอมความคิดเห็น ทฤษฎีหรือทัศนะนั้นๆ ไว เหมือนอยางปองกันรักษา
ตัวเอง เปนการสรางกําแพงขึ้นมากั้นบังตนเองไมใหติดตอกับความจริง หรือ
ถึงกับหลบตัวปลีกตัวจากความจริง ทําใหเกิดความกระดางทื่อๆ ไมคลองตัว
ในการคิดเหตุผลและใชวิจารณญาณ ตลอดจนเกิดความถือรั้น การทนไมได
ที่จะรับ งความคิดเห็นของผูอื่น๒
ทําใหเกิดความเชื่อและการประพฤติปฏิบัติงมงายไรเหตุผลตางๆ ที่
หวังวาจะบันดาลผลให และยึดมั่นในความเชื่อความประพฤติและวิธีปฏิบัติ
เหลานั้น เพราะรูเห็นความสัมพันธในทางเหตุผลของสิ่งเหลานั้นอยางลางๆ
มัวๆ แมจะไมมีความแนใจ แตในเวลาเดียวกัน ก็มีความหวงใยในตัวตนที่
สรางขึ้นยึดถือมั่นไว กลัวจะเกิดความสูญเสียแกตัวตนนั้นได จึงรีบไขวควา
ยึดฉวยเอาอะไรๆ ที่พอจะหวังไดไวกอน แมจะอยูในรูปที่ลางๆ มืดมัวก็ตาม๓
ทําใหเกิดมีตัวตนลอยๆ อันหนึ่ง ที่จะตองคอยยึดคอยถือ คอยแบก
เอาไว คอยรักษาทะนุถนอมปองกันไมใหถูกกระทบกระเทือนหรือสูญหาย
พรอมกันนั้น ก็กลายเปนการจํากัดตนเองใหแคบ ใหไมเปนอิสระ แบงแยก
๑

กามุปาทาน
ทิฏ ุปาทาน
๓
สีลัพพตุปาทาน
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และพลอยถูกกระทบกระแทกไปกับตัวตนที่สรางขึ้นยึดถือแบกไวนั้นดวย๑
โดยนัยนี้ ความขัดแยง บีบคั้นและความทุกขจึงมิไดมีอยูเฉพาะในตัว
บุคคลผูเดียวเทานั้น แตยังขยายตัวออกไปเปนความขัดแยง บีบคั้น และ
ความทุกขแกคนอื่นๆ และระหวางกันในสังคมดวย กลาวไดวาภาวะเชนนี้
เปนที่มาแหงความทุกขความเดือดรอนและปญหาทั้งปวงของสังคม ในฝายที่
เกิดจากการกระทําของมนุษย

มีปญญารูเทาทัน จะไดประโยชนจากกฎธรรมชาติ ดุจเปนนายเหนือมัน
หลักปฏิจจสมุปบาทแบบประยุกต แสดงการเกิดขึ้นของชีวิตแหงความ
ทุกข หรือการเกิดขึ้นแหงการ(มีชีวิตอยูอยาง)มีตัวตน ซึ่งจะตองมีทุกขเปนผล
ลัพธแนนอน เมื่อทําลายวงจรในปฏิจจสมุปบาทลง ก็เทากับทําลายชีวิตแหง
ความทุกข หรือทําลายความทุกขทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการ(มีชีวิตอยูอยาง)มี
ตัวตน นี่ก็คือภาวะที่ตรงกันขาม อันไดแก ชีวิตที่เปนอยูดวยปญญา อยูอยาง
ไมมีความหลงยึดถือติดมั่นในตัวตน อยูอยางอิสระ อยูอยางประสานกลม
กลืนกับความจริงของธรรมชาติ หรืออยูอยางไมมีทุกข
การมีชีวิตอยูดวยปญญา หมายถึง การอยูอยางรูเทาทันสภาวะ และรู
จักถือเอาประโยชนจากธรรมชาติ การถือเอาประโยชนจากธรรมชาติไดเปน
อยางเดียวกับการอยูอยางประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ การอยูประสาน
กลมกลืนกับธรรมชาติ เปนการอยูอยางอิสระ การอยูอยางเปนอิสระ ก็คือการ
ไมตองตกอยูในอํานาจของตัณหาอุปาทาน หรือการอยูอยางไมยึดมั่นถือมั่น
การอยูอยางไมยึดมั่นถือมั่น ก็คือการมีชีวิตอยูดวยปญญา หรือการรูและเขา
เกี่ยวของจัดการกับสิ่งทั้งหลายตามวิถีทางแหงเหตุปจจัย
มีขอควรย้ําเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติอีกเล็ก
นอย ตามหลักพุทธธรรม ยอมไมมีสิ่งที่อยูเหนอธรรมชา ิ หรือนอกเหนือ
ธรรมชาติ ในแงที่วามีอิทธิฤทธิบันดาลความเปนไปในธรรมชาติได หรือแมใน
แงที่วาจะมีสวนเกี่ยวของอยางหนึ่งอยางใดกับความเปนไปในธรรมชาติ สิ่งใด
๑
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อยูนอกเหนือธรรมชาติ สิ่งนั้นยอมไมเกี่ยวของกับธรรมชาติ คือยอมพนจาก
ธรรมชาติสิ้นเชิง สิ่งใดเกี่ยวของกับธรรมชาติ สิ่งนั้นไมอยูนอกเหนือธรรมชาติ
แตตองเปนสวนหนึ่งในธรรมชาติ
อนึ่ง กระบวนการความเปนไปทั้งปวงในธรรมชาติยอมเปนไปตามเหตุ
ปจจัย ไมมีความเปนไปลอยๆ และไมมีการบันดาลใหเกิดขึ้นไดโดยปราศจาก
เหตุปจจัย ความเปนไปที่ประหลาดนาเหลือเชื่อ ดูเปนอิทธิปาฏิหาริย หรือ
อัศจรรยใดๆ ก็ตาม ยอมเปนสิ่งที่เกิดขึ้นและเปนไปตามเหตุปจจัยทั้งสิ้น แต
ในกรณีที่เหตุปจจัยในเรื่องนั้นสลับซับซอนและยังไมถูกรูเทาทัน เรื่องนั้นก็
กลายเปนเรื่องประหลาดอัศจรรย แตความประหลาดอัศจรรยจะหมดไปทันที
เมื่อเหตุปจจัยตางๆ ในเรื่องนั้นถูกรูเทาทันหมดสิ้น ดังนั้น คําวาสิ่งเหนือหรือ
นอกเหนือธรรมชาติ ตามที่กลาวมาแลว จึงเปนเพียงสํานวนภาษาเทานั้น ไมมี
อยูจริง
ในเรื่องมนุษยกับธรรมชาติ ก็เชนกัน การที่แยกออกมาเปนคําตางหาก
กัน วามนุษยกับธรรมชาติก็ดี วามนุษยสามารถบังคับควบคุมธรรมชาติไดก็ดี
เปนเพียงสํานวนภาษา แตตามเปนจริงแลว มนุษยเปนเพียงสวนหนึ่งในธรรม
ชาติ และการที่มนุษยควบคุมบังคับธรรมชาติได ก็เปนเพียงการที่มนุษยรวม
เปนเหตุปจจัยอยางหนึ่งและผลักดันปจจัยอื่นๆ ในธรรมชาติใหตอเนื่องสืบ
ทอดกันไปจนบังเกิดผลอยางนั้นๆ ขึ้น เปนแตในกรณีของมนุษยนี้ มีปจจัย
ฝายจิต อันประกอบดวยเจตนา เขารวมในกระบวนการดวย จึงมีการกระทํา
และผลการกระทําอยางที่เรียกวาสรางสรรคขึ้น ซึ่งก็เปนเรื่องของเหตุปจจัย
ลวนๆ ทั้งสิ้น มนุษยไมสามารถสรางในความหมายที่วาใหมีใหเปนขึ้นลอยๆ
โดยปราศจากการเปนเหตุปจจัยกันตามวิถีทางของมัน
ที่วามนุษยบังคับควบคุมธรรมชาติได ก็คือการที่มนุษยรูเหตุปจจัย
ตางๆ ที่จะสัมพันธสงทอดเปนกระบวนการใหเกิดผลที่ตองการแลว จึงเขา
รวมเปนปจจัยผลักดันปจจัยตางๆ เหลานั้นใหตอเนื่องสืบทอดกันจนเกิดผลที่
ตองการ
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ขั้นตอนในเรื่องนี้มี ๒ อยาง อยางที่ ๑ คือรู จากนั้น จึงมีอยางหรือขั้น
ที่ ๒ คือ เปนปจจัยใหแกปจจัยอื่นๆ ตอๆ กันไป
ใน ๒ อยางนี้ อยางที่สําคัญและจําเปนกอนคือ ตองรู ซึ่งหมายถึง
า เมื่อรูหรือมีปญญาแลว ก็เขารวมดวยเ นาในกระบวนการแหงเหตุ
ปจจัย อยางที่เรียกวาจัดการใหเปนไปตามประสงคได
การเกี่ยวของจัดการกับสิ่งทั้งหลายดวยความรูหรือปญญาเทานั้น จึง
จะชื่อวาเปนการถือเอาประโยชนจากธรรมชาติได หรือจะเรียกตามสํานวน
ภาษาก็วา สามารถบังคับควบคุมธรรมชาติได และเรื่องนี้มีหลักการอยางเดียว
กัน ทั้งในกระบวนการฝายรูปธรรมและนามธรรม หรือทั้งฝายจิตและฝาย
วัตถุ
ฉะนั้น ที่กลาวไวขางตนวา การถือเอาประโยชนจากธรรมชาติได เปน
อยางเดียวกับการอยูอยางประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ จึงเปนเรื่องของขอ
เท็จจริงของการเปนเหตุเปนปจจัยแกกันตามกฎธรรมดานี่เอง ทั้งนี้รวมถึง
ธรรมชาติดานนามธรรมดวย ซึ่งจะพูดเปนสํานวนภาษาวา สามารถบังคับควบ
คุมธรรมชาติฝายนามธรรมได ควบคุมจิตใจของตนได ควบคุมตนเองได ก็ถกู
ตองทัง้ สิน้
ดังนัน้ การมีชวี ติ อยูดวยปญญาจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง ทั้งในฝายรูปธรรม
และนามธรรม ที่จะชวยใหมนุษยถือเอาประโยชนได ทั้งจากกระบวนการฝาย
จิตและกระบวนการฝายวัตถุ
ชีวิตแหงปญญา จึงมองลักษณะได ๒ ดาน คือ า า มีลักษณะ
สงบเย็น ปลอดโปรง ผองใสดวยความรูเทาทัน เปนอิสระ เมื่อเสวยสุขก็ไม
สยบมัวเมาหลงระเริงลืมตัว เมื่อขาด พลาด หรือพรากจากเหยื่อลอสิ่งปรน
ปรือตางๆ ก็มั่นคง ปลอดโปรงอยูได ไมหวั่นไหว ไมหดหูซึมเศราสิ้นหวังหมด
อาลัยตายอยาก ไมปลอยตัวฝากความสุขทุกขของตนไวในกํามือของอามิส
ภายนอกที่จะตัดสินใหเปนไป า า
มีลักษณะคลองตัว วองไว
พรอมอยูเสมอที่จะเขาเกี่ยวของและจัดการกับสิ่งทั้งหลาย ตามที่มันควรจะ
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เปน โดยเหตุผลบริสุทธิ ไมมีเงื่อนปม หรือความยึดติดภายในที่จะมาเปน
นิวรณ เขาขัดขวาง กั้นบัง ถวง ทําใหเขว หรือทําใหพรามัว

ชีวิตที่แตกตาง ระหวางผูมัวยึดมั่น กับทานที่อยูดวยปญญา
มีพุทธพจนบางตอนที่แสดงใหเห็นลักษณะบางอยาง ที่แตกตางกัน
ระหวางชีวิตแหงความยึดมั่นถือมั่น กับชีวิตแหงปญญา เชน
ภิกษุทงั้ หลาย ปุถชุ นผูมิไดเรียนรู ยอมเสวยสุขเวทนาบาง ทุกขเวทนา
บาง อทุกขมสุขเวทนา (เฉยๆ ไมทุกขไมสุข) บาง อริยสาวกผูไดเรียนรูแลว ก็
ยอมเสวยสุขเวทนาบาง ทุกขเวทนาบาง อทุกขมสุขเวทนาบาง ภิกษุทงั้ หลาย
ในกรณีนนั้ อะไรเปนความพิเศษ เปนความแปลก เปนขอแตกตาง ระหวาง
อริยสาวกผูไดเรียนรู กับปุถชุ นผูมิไดเรียนรู ?
ภิกษุทงั้ หลาย ปุถชุ นผูมิไดเรียนรู ถูกทุกขเวทนากระทบเขาแลว ยอม
เศราโศกคร่าํ ครวญ ร่าํ ไห รําพัน ตีอกรองไห หลงใหลฟนเฟอนไป เขายอม
เสวยเวทนาทัง้ ๒ อยาง คือ เวทนาทางกาย และเวทนาทางใจ
เปรียบเหมือนนายขมังธนู ยิงบุรษุ ดวยลูกศรดอกหนึง่ แลวยิงซ้าํ ดวยลูก
ศรดอกที่ ๒ อีก เมือ่ เปนเชนนี้ บุรษุ นัน้ ยอมเสวยเวทนาเพราะลูกศรทัง้ ๒
ดอก คือ ทัง้ ทางกาย ทัง้ ทางใจ ฉันใด ปุถชุ นผูมิไดเรียนรู ก็ฉนั นัน้ ...ยอมเสวย
เวทนาทัง้ ๒ อยาง คือ ทัง้ ทางกาย และทางใจ
อนึง่ เพราะถูกทุกขเวทนานัน้ กระทบ เขายอมเกิดความขัดใจ เมือ่ เขามี
ความขัดใจเพราะทุกขเวทนา ปฏิฆานุสยั เพราะทุกขเวทนาก็ยอมนอนเนือ่ ง
เขาถูกทุกขเวทนากระทบเขาแลว ก็หนั เขาระเริงกับกามสุข๑ เพราะอะไร?
เพราะปุถชุ นผูมิไดเรียนรู ยอมไมรูทางออกจากทุกขเวทนา นอกไปจากกาม
สุข และเมือ่ เขาระเริงอยูกับกามสุข ราคานุสยั เพราะสุขเวทนานัน้ ยอมนอน
เนือ่ ง เขายอมไมรูเทาทันความเกิดขึน้ ความสลายไป ขอดีขอเสีย และทาง
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การพนัน การดื่มสุรา และสิ่งเริงรมยตางๆ
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ออก ของเวทนาเหลานัน้ ตามทีม่ นั เปน เมือ่ เขาไมรูตามทีม่ นั เปน อวิชชานุสยั
เพราะอทุกขมสุขเวทนา (= อุเบกขาเวทนา) ยอมนอนเนือ่ ง
ถาไดเสวยสุขเวทนา เขาก็เสวยอยางถูกมัดตัว ถาเสวยทุกขเวทนา เขาก็
เสวยอยางถูกมัดตัว ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา เขาก็เสวยอยางถูกมัดตัว ภิกษุ
ทัง้ หลาย นีแ้ ล เรียกวาปุถชุ นผูมิไดเรียนรู ผูประกอบ๑ ดวยชาติ ชรา มรณะ
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส เราเรียกวาผูประกอบดวยทุกข
ภิกษุทงั้ หลาย ฝายอริยสาวกผูไดเรียนรู ถูกทุกขเวทนากระทบเขาแลว
ยอมไมเศราโศก ไมคร่าํ ครวญ ไมร่าํ ไร ไมรําพัน ไมตีอกรองไห ไมหลงใหล
ฟนเฟอน เธอยอมเสวยเวทนาทางกายอยางเดียว ไมเสวยเวทนาทางใจ
เปรียบเหมือนนายขมังธนู ยิงบุรษุ ดวยลูกศร แลวยิงช้าํ ดวยลูกศรดอกที่
๒ ผิดไป เมือ่ เปนเชนนี้ บุรษุ นัน้ ยอมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอกเดียว ฉัน
ใด อริยสาวกผูไดเรียนรูก็ฉนั นัน้ ...ยอมเสวยเวทนาทางกายอยางเดียว ไมได
เสวยเวทนาทางใจ
อนึง่ เธอยอมไมมีความขัดใจเพราะทุกขเวทนานัน้ เมือ่ ไมมีความขัดใจ
เพราะทุกขเวทนา ปฏิฆานุสยั เพราะทุกขเวทนานัน้ ก็ไมนอนเนือ่ ง เธอถูก
ทุกขเวทนากระทบ ก็ไมหันเขาระเริงกับกามสุข เพราะอะไร? เพราะอริย
สาวกผูเรียนรูแลว ยอมรูทางออกจากทุกขเวทนา นอกจากกามสุขไปอีก เมือ่
เธอไมระเริงกับกามสุข ราคานุสยั เพราะสุขเวทนานัน้ ก็ไมนอนเนือ่ ง เธอยอม
รูเทาทันความเกิดขึน้ ความสลายไป ขอดี ขอเสีย และทางออกของเวทนา
เหลานัน้ ตามทีม่ นั เปน เมือ่ เธอรูตามทีม่ นั เปน อวิชชานุสยั เพราะอทุกขมสุข
เวทนา ก็ไมนอนเนือ่ ง
ถาเสวยสุขเวทนา เธอก็เสวยอยางไมถูกมัดตัว ถาเสวยทุกขเวทนาเธอก็
เสวยอยางไมถูกมัดตัว ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา เธอก็เสวยอยางไมถูกมัดตัว
ภิกษุทงั้ หลาย นีเ้ รียกวาอริยสาวก ผูไดเรียนรู ผูปราศจากชาติ ชรา มรณะ โส
กะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส เราเรียกวา ผูปราศจากทุกข
๑
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ภิกษุทงั้ หลาย นีแ้ ลเปนความพิเศษ เปนความแปลก เปนขอแตกตาง
ระหวางอริยสาวกผูไดเรียนรู กับปุถชุ นผูมิไดเรียนรู”๑

ที่กลาวมานี้ เปนเพียงใหรูวาอะไรเปนอะไร อะไรควรทําลาย เมื่อ
ทําลายแลวจะไดอะไร อะไรควรทําใหเกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแลวจะไดอะไร สวน
ที่วา ในการทําลายและทําใหเกิดขึ้นนั้น จะตองทําอะไรบาง เปนเรื่องของ จริย
ธรรม ที่จะกลาวตอไปขางหนา

. คาอธิบายตามแบบ
คําอธิบายแบบนี้ มีความละเอียดลึกซึ้ง และกวางขวางพิสดารมาก เปน
เรื่องทางวิชาการโดยเฉพาะ ผูศึกษาตองอาศัยพื้นความรูทางพุทธธรรมและ
ศัพทวิชาการภาษาบาลีมาก และมีคัมภีรที่แสดงไวเปนเรื่องจําเพาะที่จะศึกษา
ไดโดยตรงอยูแลว๒ จึงควรแสดงในทีน่ เี้ พียงโดยสรุปพอเปนหลักเทานัน้

ก. หัว อและ ครงรูป
หัวขอทั้งหมด ไดแสดงไวในตอนวาดวยตัวบทแลว จึงแสดงในที่นี้
แบบรวบรัด .ใหเขาใจงายๆ ดังนี้
อวิช๑ชา สัง าร วิ ๓ าณ นามร ส าย
นะ สั สะ
๕
เวทนา
ัณหา อุ าทาน ๑๐
ภพ ชา
ิ ชรามรณะ….
โสกะ ริเทวะ
๗
๑๑
๑
ทุก โทมนัส อุ ายาส =

สวนฝายดับ หรือทุกขนิโรธ ก็ดําเนินไปตามหัวขอเชนเดียวกันนี้

๑
๒

สํ.ส . ๑๘/๓๖๙-๓๗๒/๒๕๗-๒๖๐
ดู ปจจยาการวิภังค อภิ.วิ. ๓๕/๒๕๕-๔๓๐/๑๘๑-๒๕๗; วิสุทฺธิ. ๓/๑๐๗-๒๐๖; วิภงฺค.อ. ๑๖๘-๒๗๘;
สงฺคห. ๔๕-๔๙

๑๐๖

พุทธธรรม

อนึ่ง โดยที่กระบวนธรรมของปฏิจจสมุปบาท หมุนเวียนเปนวัฏฏะหรือ
วงจร ไมมีจุดเริ่มตน ไมมีจุดจบ ไมมีเบื้องตนเบื้องปลาย จึงควรเขียนใหม
เพื่อไมใหเกิดความเขาใจผิดในแงนี้ ดังนี้

. คําจํากัดความองคประกอบ หรือหัว อ ตามลําดับ๑
กอนแสดงคําจํากัดความและความหมายตามแบบ จะใหคําแปลและ
ความหมายงายๆ ตามรูปศัพท เปนพื้นฐานความเขาใจไวชั้นหนึ่งกอน ดังนี้
๑

คําจํากัดความเหลานี้ ดู สํ.นิ. ๑๖/๖-๑๘/๓-๕; อภิ.วิ. ๓๕/๒๕๖-๒๗๒/๑๘๑-๑๘๕; เปนตน สวนคําอธิบาย
ขยายความใหดู วิสุทฺธิ. และ วิภงฺค.อ. ตามที่อางขางตน

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๑๐๗

๑. อวิชชา ความไมรูแจง คือ ไมรูความจริง หรือไมรูตามเปนจริง
. สัง าร ความคิดปรุงแตง เจตจํานงและทุกสิ่งที่จิตไดสะสมไว
๓. วิ าณ ความรูตอสิ่งที่ถูกรับรู คือ การเห็น-ไดยิน-ฯลฯ-รูเรื่องในใจ
. นามร นามธรรมและรูปธรรม ชีวิตทั้งกายและใจ
๕. ส าย นะ อายตนะ คือชองทางรับรู ๖ ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
. ัสสะ การรับรู การประจวบกันของอายตนะ+อารมณ(สิ่งที่ถูกรับรู)+วิญญาณ
๗. เวทนา ความเสวยอารมณ ความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉยๆ
. ัณหา ความทะยานอยาก คือ อยากได อยากเปน อยากไมเปน
. อุ าทาน ความยึดติดถือมั่น การยึดถือคางใจ การยึดถือเขากับตัว
๑๐. ภพ ภาวะชีวิตที่เปนอยู สภาพชีวิต ผลรวมกรรมทั้งหมดของบุคคล
๑๑. ชา ิ ความเกิด ความปรากฏแหงขันธทั้งหลายที่ยึดถือเอาเปนตัวตน
๑ . ชรามรณะ ความแก-ความตาย คือ ความเสื่อมอินทรีย-ความสลายแหงขันธ

ต

ค คา า ค าม ค

๑๒ ตาม

= ความไมรูทุกข-สมุทัย-นิโรธ-มรรค (อริยสัจ ๔)
ความไมรูหนกอน-หนหนา-ทั้งหนกอนหนหนา๑ปฏิจจสมุปบาท
๒. สัง าร = กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร๒
ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร๓
๓. วิ า = จักขุวิญญาณ โสต~ าน~ ชิวหา~ กาย~ มโนวิญญาณ
(วิญญาณ ๖)๔
๑. อวิชชา

๑

ุพพัน ะ-อ รัน ะ- ุพพัน า รัน ะ (= อดีต-อนาคต-ทั้งอดีตอนาคต) ดู อภิ.สํ. ๓๔/๗๑๒/๒๘๓

๒

กายสังขาร = กายสัญเจตนา (ความจงใจทางกาย) = เจตนา ๒๐ ทางกายทวาร (กามาวจรกุศล ๘ อกุศล ๑๒)
วจีสังขาร = วจีสัญเจตนา (ความจงใจทางวาจา) = เจตนา ๒๐ ทางวจีทวาร (กามาวจรกุศล ๘ อกุศล ๑๒)
จิตตสังขาร = มโนสัญเจตนา (ความจงใจในใจ) = เจตนา ๒๙ ในมโนทวาร ที่ยังมิไดแสดงออกเปนกาย-วจีวิญญัติ

๓

ุ าภิสัง าร (ความดีที่ปรุงแตงชีวิต) = กุศลเจตนาฝายกามาวจรและฝายรูปาวจร ๑๓ (กามาวจรกุศล
๘ รูปาวจรกุศล ๕)
อ ุ าภิสัง าร (ความชั่วที่ปรุงแตงชีวิต) = อกุศลเจตนาฝายกามาวจรทั้ง ๑๒
อาเน ชาภิสัง าร (ภาวะมั่นคงที่ปรุงแตงชีวิต) = กุศลเจตนาฝายอรูปาวจรทั้ง ๔
๔
กระจายออก = โลกียวิญญาณ ๓๒ (วิญญาณ ๕ ฝายกุศลวิบาก และอกุศลวิบาก = ๑๐ + มโนวิญญาณ
๒๒) หรือเปนไปในปวัตติกาล (ระยะระหวางปฏิสนธิ ถึงจุติ) กับวิญญาณ ๑๙ ที่เหลือ เปนไปทั้งในปวัตติ
กาลและปฏิสนธิกาล

๑๐๘

พุทธธรรม

๔. นามรู ป = นาม (เวทนา สั ญ ญา เจตนา ผั ส สะ มนสิ ก าร;
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ) +
ร (มหาภูต ๔ รูปที่อาศัยมหาภูต ๔)๑
. ส ายตนะ = จักขุ-ตา โสตะ- านะ- ม ชิวหา-ล กาย- า มโน= จักขุสัมผัส โสต~ าน~ ชิวหา~ กาย~ มโนสัมผัส
(สัมผัส ๖)๒
๗. เวทนา = เวทนาเกิดจากจักขุสัมผัส จากโสต~ าน~ ชิวหา~ กาย~
และมโนสัมผัส (เวทนา ๖)๓
. ตั หา = รูปตัณหา
สัททตัณหา
⌫ คันธตัณหา
รสตัณหา
โผฏฐัพพตัณหา
ธัมมตัณหา
(ตัณหา ๖)๔
. อุปาทาน = กามุ าทาน (ความยึดมั่นในกาม คือ รูป รส กลิ่น เสียง
สัมผัสตางๆ)
ทิ ุ าทาน (ความยึดมั่นในทิฏฐิ คือ ความเห็น ลัทธิ
ทฤษฎีตางๆ)
สีลัพพ ุ าทาน (ความยึดมั่นในศีลและพรต วาจะทําให
คนบริสุทธิได)
อั วาทุ าทาน (ความยึดมั่นในการถืออัตตา สรางตัวตน
ขึ้นมายึดถือไวดวยความหลงผิด)
๑๐. พ = าม
อีกนัยหนึ่ง
๖. ัสสะ

๑

ดูเชิงอรรถในตอนวาดวยขันธ ๕
ัสสะ = การกระทบระหวางอายตนะภายใน ภายนอก และวิญญาณทางอายตนะนั้นๆ
๓
เวทนา ถาแบงโดยลักษณะเปน ๓ คือ สุข ทุกข และอทุกขมสุข หรือ คือ สุข (ทางกาย) ทุกข (ทางกาย)
โสมนัส (ทางใจ) โทมนัส (ทางใจ) อุเบกขา
๔
ตั หา ถาแบงโดยอาการเปน ๓ คือ กาม ัณหา (ทะยานอยากในสิ่งสนองความตองการทางประสาททั้ง ๕)
ภว ัณหา (ความอยากใหคงอยูนิรันดร) วิภว ัณหา (ความอยากใหดับสูญ); หรือ กาม ัณหา (อยาก
ดวยความยินดีในกาม) ภว ัณหา (อยากอยางมีสัสสตทิฏฐิ) วิภว ัณหา (อยากอยางมีอุจเฉททิฏฐิ);
ตัณหา ๓ นี้ x ตัณหา ๖ ขางบน = ๑๘ x ภายในภายนอก = ๓๖ x กาล ๓ = ตั หา ๑๐
๒

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๑๐

= กรรม พ (ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร) อุปปตติ พ (กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ
จตุโวการภพ ปญจโวการภพ)
๑๑. ชาติ = ความปรากฏแหงขันธทั้งหลาย การไดมาซึ่งอายตนะตางๆ
หรือความเกิด ความปรากฏขึน้ ของธรรมตางๆ เหลานัน้ ๆ๑
๑๒. ชรามร ะ = ชรา (ความเสื่อมอายุ ความหงอมอินทรีย)
มรณะ
(ความสลายแหงขันธ ความขาดชีวิตินทรีย)
ความ
๑
เสื่อม กับ ความสลายแหงธรรมตางๆ เหลานั้นๆ

ค. ตัวอยางคําอ ิบายแบบชวงกวางที่สุด
คา

า ล า
าค
ต า
(อาสวะ ) อวิชชา เขาใจวาการเกิดในสวรรคเปนยอดแหงความสุข
เขาใจวา าคนนั้นคนนี้เสียไดเปนความสุข เขาใจวา าตัวตายเสียไดจะเปนสุข
เขาใจวาถึงความเปนพรหมแลวจะไมเกิดไมตาย เขาใจวาทําพิธีบวงสรวงเซน
สังเวยแลวจะไปสวรรคได เขาใจวาจะไปนิพพานไดดวยการบําเพ็ญตบะ เขา
ใจวาตัวตนอันนี้นั่นแหละจะไดไปเกิดเปนนั่นเปนนี่ดวยการกระทําอยางนี้ เขา
ใจวาตายแลวสูญ ฯลฯ จึง
สัง าร นึกคิด ตั้งเจตจํานงไปตามแนวทางหรือโดยสอดคลองกับ
ความเขาใจนั้นๆ คิดปรุงแตงวิธีการและลงมือกระทําการ (กรรม) ตางๆ ดวย
เจตนาเชนนั้น เปนกรรมดี (บุญ) บาง เปนกรรมชั่ว (อบุญ หรือบาป) บาง
เปนอาเนญชาบาง จึง
วิ า เกิดความตระหนักรูและรับรูอารมณตางๆ เฉพาะที่เปน
ไปตามหรือเขากันไดกับเจตนาอยางนั้นเปนสําคัญ พูดเพื่อเขาใจกันงายๆ ก็วา
จิตหรือวิญญาณถูกปรุงแตงใหมีคุณสมบัติเฉพาะขึ้นมาอยางใดอยางหนึ่ง
หรือแบบใดแบบหนึ่ง เมื่อตาย พลังแหงสังขารคือกรรมที่ปรุงแตงไว จึงทําให
๑

ความหมายนัยหลังใชสําหรับปฏิจจสมุปบาท ที่เปนไปในขณะจิตเดียว (อภิ.วิ. ๓๕/๓๐๒-๓/๑๙๔)

๑๑๐

พุทธธรรม

ปฏิสนธิวิญญาณที่มีคุณสมบัติเหมาะกับตัวมัน ปฏิสนธิขึ้นในภพ และระดับ
ชีวิตที่เหมาะกัน คือถือกําเนิดขึ้น แลว
นามรูป กระบวนการแหงการเกิด ก็ดําเนินการกอรูปเปนชีวิตที่
พรอมจะปรุงแตงกระทํากรรมตางๆ ตอไปอีก จึงเกิดมีรูปขันธ เวทนาขันธ
สัญญาขันธ สังขารขันธขึ้นโดยครบถวน ประกอบดวยคุณสมบัติและขอ บก
พรองตางๆ ตามพลังปรุงแตงของสังขารคือกรรมที่ทํามา และภายในขอบเขต
แหงวิสัยของภพที่ไปเกิดนั้น สุดแตจะเกิดเปนมนุษย ดิรัจฉาน เทวดา
เปนตน
ส ายตนะ แตชีวิตที่จะสนองความตองการของตัวตน และพรอมที่
จะกระทําการตางๆ โตตอบตอโลกภายนอก จะตองมีทางติดตอกับโลกภาย
นอก สําหรับใหกระบวนการรับรูดําเนินงานได ดังนั้น อาศัยนามรูปเปนเครื่อง
สนับสนุน กระบวนการแหงชีวิตจึงดําเนินตอไปตามพลังแหงกรรม ถึงขั้น เกิด
อายตนะทั้ง ๖ คือ ประสาท ตา หู จมูก ลิ้น กาย และเครื่องรับรูอารมณภาย
ใน คือ ใจ จากนั้น
ัสสะ กระบวนการแหงการรับรูก็ดําเนินงานได โดยการเขากระทบ
หรือประจวบกันระหวางองคประกอบสามฝาย คือ อายตนะ ายใน (ตา หู
จมูก ลิ้น กาย และใจ) กับอารมณ หรืออายตนะ ายนอก (รูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ) และวิ าณ (จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ
านวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ) เมื่อการรับรู
เกิดขึ้นครั้งใด
เวทนา ความรูสึกที่เรียกวา การเสวยอารมณ ก็จะตองเกิดขึ้นในรูป
ใดรูปหนึ่ง คือ สุขสบาย (สุขเวทนา) ไมสบาย เจ็บปวด เปนทุกข
(ทุกขเวทนา) หรือไมก็เฉยๆ (อทุกขมสุขเวทนา หรืออุเบกขาเวทนา) และโดย
วิสัยแหงปุถุชน กระบวนการยอมไมหยุดอยูเพียงนี้ จึง
ตั หา ถาสุขสบาย ก็ชอบใจ ติดใจ อยากได หรืออยากไดใหมาก
ยิ่งๆ ขึ้นไปอีก เกิดการทะยานอยากและแสหาตางๆ ถาเปนทุกข ไมสบาย ก็
ขัดใจ ขัดเคือง อยากใหสูญสิ้นใหหมดไป หรือใหพนๆ ไปเสีย ดวยการ

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)
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ทําลายหรือหนีไปใหพนก็ตาม เกิดความกระวนกระวายดิ้นรนอยากใหพนจาก
อารมณที่เปนทุกข ขัดใจ หันไปหาไปเอาสิ่งอื่นอารมณอื่นที่จะใหความสุขได
หรือไมก็รูสึกเฉยๆ คืออุเบกขา ซึ่งเปนความรูสึกเพลินๆ อยางละเอียด จัดเขา
ในฝายสุข เพราะไมขัดใจ เปนความสบายอยางออนๆ จากนั้น
อุปาทาน ความอยากเมื่อรุนแรงขึ้นก็กลายเปนยึด คือยึดมั่นถือมั่น
ติดสยบหมกมุนในสิ่งนั้น หรือ เมื่อยังไมไดก็อยากดวยตัณหา เมื่อไดหรือถึง
แลว ก็ยึดฉวยไวดวยอุปาทาน และเมื่อยึดมั่นก็มิใชยึดแตอารมณทีอ่ ยากได
( ามุ า า ) เทานั้น แตยังพวงเอาความยึดมั่นในความเห็น ทฤษฎี ทิฏฐิ
ตางๆ ( ุ า า ) ความยึดมั่นในแบบแผนความประพฤติและขอปฏิบัติที่
จะใหไดสิ่งที่ปรารถนา ( ล ตุ า า ) และความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน
( ตต า ุ า า ) พัวพันเกี่ยวเนื่องกันไปดวย ความยึดมั่นถือมั่นนี้ จึงกอให
เกิด
พ เจตนา เจตจํานงที่จะกระทําการ เพื่อใหไดมาและใหเปนไปตาม
ความยึดมั่นถือมั่นนั้น และนําใหเกิดกระบวนพฤติกรรม (กรรมภพ) ทั้งหมด
ขึ้นอีก เปนกรรมดี กรรมชั่ว หรืออาเนญชา สอดคลองกับตัณหา อุปาทาน
นั้นๆ เชน อยากไปสวรรค และมีความเห็นที่ยึดมั่นไววาจะไปสวรรคไดดวย
การกระทําเชนนี้ ก็กระทํากรรมอยางนั้นๆ ตามที่ตองการ พรอมกับการกระทํา
นั้น ก็เปนการเตรียมภาวะแหงชีวิต คือขันธ ๕ ที่จะปรากฏในภพที่สมควรกับ
กรรมนั้นไวพรอมดวย (อุ
ิภพ) เมื่อกระบวนการกอกรรมดําเนินไปเชน
นี้แลว ครั้นชีวิตชวงหนึ่งสิ้นสุดลง พลังแหงกรรมที่สรางสมไว (กรรมภพ) ก็
ผลักดันใหเกิดการสืบตอขั้นตอนตอไปในวงจรอีก คือ
ชาติ เริ่มแตปฏิสนธิวิญญาณที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับพลังแหง
กรรมนั้น ปฏิสนธิขึ้นในภพที่สมควรกับกรรม บังเกิดขันธ ๕ ขึ้นพรอม เริ่ม
กระบวนการแหงชีวิตใหดําเนินตอไป คือ เกิดนามรูป ส ายตนะ ผัสสะและ
เวทนาขึ้น หมุนเวียนวงจรอีก และเมื่อการเกิดมีขึ้นแลว ยอมเปนการแนนอน
ที่จะตองมี
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ชรามร ะ ความเสื่อมโทรม และแตกดับ แหงกระบวนการของ
ชีวิตนั้น สําหรับปุถุชน ชรามรณะนี้ ยอมคุกคามบีบคั้น ทั้งโดยชัดแจง และ
แฝงซอน (อยูในจิตสวนลึก) ตลอดเวลา ดังนั้น ในวงจรชีวิตของปุถุชน ชรา
มรณะจึงพวงมาพรอมดวย
..... สกะ ปริเทวะ ทุก ทมนัส อุปายาส ซึ่งเรียกรวมวาความทุกข
นั่นเอง คําสรุปของปฏิจจสมุปบาทจึงมีวา “ ุ
ม
าา า ”
อยางไรก็ดี เนื่องจากเปนวัฏฏะ หรือวงจร จึงมิใชมีความสิ้นสุดที่จุดนี้
แทจริงองคประกอบชวงนี้ กลับเปนขั้นตอนสําคัญอยางยิ่งอีกตอนหนึ่ง ที่จะ
ทําใหวงจรหมุนเวียนตอไป กลาวคือ
(ความแหงใจ)
(ความ
ร่ําไร) ุ
ม (ความเสียใจ) ุ า า (ความผิดหวังคับแคนใจ) เปน
อาการสําแดงออกของการมีกิเลสที่เปนเชื้อหมักดองอยูในจิตสันดาน ที่เรียก
วา “อาสวะ” อันไดแกความใฝใจในสิ่งสนองความอยากทางประสาททั้ง ๕
และทางใจ ( ามา ) ความเห็นความยึดถือตางๆ เชน ยึดถือวา รูปเปนเรา
รูปเปนของเรา เปนตน ( า ) ความชื่นชอบอยูในใจวาภาวะแหงชีวิต
อยางนั้นอยางนี้ เปนสิ่งดีเลิศ ประเสริฐ มีความสุข เชน คิดภูมิใจหมายมั่นอยู
วาเกิดเปนเทวดามีความสุขแสนพรรณนา เปนตน ( า ) และความไมรูสิ่ง
ทั้งหลายตามที่มันเปน ( า )
ชรามรณะเปนเครื่องหมายแหงความเสื่อมสิ้นสลาย ซึ่งขัดกับอาสวะ
เหลานี้ เชนในดาน ามา ชรามรณะทําใหปุถุชนเกิดความรูสึกวา ตนกําลัง
พลัดพราก หรือหมดหวังจากสิ่งที่ชื่นชอบที่ปรารถนา ในดาน า เมื่อ
ยึดถืออยูวารางกายเปนตัวเราเปนของเรา พอรางกายแปรปรวนไป ก็ผิดหวัง
แหงใจ ในดาน า ทําใหรูสึกตัววา จะขาด พลาด พราก ผิดหวัง หรือ
หมดโอกาสที่จะครองภาวะแหงชีวิตที่ตัวชื่นชอบอยางนั้นๆ ในดาน า
ก็คือขาดความรูความเขาใจมูลฐานตั้งตนแตวาชีวิตคืออะไร ความแกชราคือ
อะไร ควรปฏิบัติอยางไรตอความแกชรา เปนตน เมื่อขาดความรูความคิดใน
ทางที่ถูกตอง พอนึกถึงหรือเขาเกี่ยวของกับชรามรณะก็บังเกิดความรูสึกและ
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แสดงอาการในทางหลงงมงาย หวาดกลัว และเกิดความซึมเศราหดหูตางๆ
ดังนั้น อาสวะจึงเปนเชื้อ เปนปจจัยที่จะให โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
อุปายาส เกิดขึ้นไดทันทีที่ชรามรณะเขามาเกี่ยวของ
อนึ่ง โสกะ เปนตนเหลานี้ แสดงถึงอาการมืดมัวของจิตใจ เวลาใด
ความทุกขเหลานี้เกิดขึ้น จิตใจจะพรามัวเรารอนอับปญญา เมื่อเกิดอาการ
เหลานี้ ก็เทากับพวงอวิชชาเกิดขึ้นมาดวย อยางที่กลาวในวิสุทธิมัคค
วา: โสกะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ไมแยกไปจากอวิชชา และธรรมดา
ปริเทวะก็ยอมมีแกคนหลง เหตุนนั้ เมือ่ โสกะเปนตนสําเร็จแลว อวิชชาก็ยอม
เปนอันสําเร็จแลว๑
วา: ในเรือ่ งอวิชชา พึงทราบวา ยอมเปนอันสําเร็จมาแลวแตธรรมมีโสกะ
เปนตน๒
และวา: อวิชชายอมยังเปนไปตลอดเวลาทีโ่ สกะเปนตนเหลานัน้ ยังเปนไป
อยู๓

โดยนัยนี้ ทานจึงกลาววา “เพราะอาสวะเกิด อวิชชาจึงเกิด”๔ และ
สรุปไดวา ชรามรณะของปุถชุ น ซึง่ พวงดวยโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส
ยอมเปนปจจัยใหเกิดอวิชชา หมุนวงจรตอเนื่องไปอีกไมขาดสาย
จากคําอธิบายตามแบบ ที่ไดแสดงมา มีขอสังเกตและสิ่งที่ควรทําความ
เขาใจเปนพิเศษ ดังนี้
๑. วงจรแหงปฏิจจสมุปบาทตามคําอธิบายแบบนี้ นิยมเรียกวา
“ภว ักร” ซึ่งแปลวาวงลอแหงภพ หรือ “สังสาร ักร” ซึ่งแปลวา วงลอแหง
สังสารวั และจะเห็นไดวา คําอธิบายคาบเกี่ยวไปถึง ๓ ชวงชีวิต คือ
า
า
ชวงหนึง่ และ าต
าม (พวงดวย
า ชวงหนึง่
โสกะ เปนตน) อีกชวงหนึ่ง
๑

วิสุทฺธิ. ๓/๑๙๒
วิสุทฺธิ. ๓/๑๙๓
๓
วิสุทฺธิ. ๓/๑๒๔
๔
ม.มู. ๑๒/๑๒๘/๑๐๐
๒

๑๑๔
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ถากําหนดเอาชวงกลาง คือ
า
เปนชีวิตปจจุบัน ชวง
ชีวิตทั้ง ๓ ซึ่งประกอบดวยองค (หัวขอ) ๑๒ ก็แบงเปน กาล ๓ ดังนี้
๑) อดี
= อวิชชา สังขาร
)
ุบัน = วิญญาณ นามรูป ส ายตนะ ผัสสะ เวทนา
ตัณหา อุปาทาน ภพ
๓) อนาค = ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ)
๒. เมื่อแยกออกเปน ๓ ชวงเชนนี้ ยอมถือเอาชวงกลาง คือชีวิต
ปจจุบัน หรือชาตินี้ เปนหลัก และเมื่อถือเอาชวงกลางเปนหลัก ก็ยอมแสดง
ความสัมพันธในฝายอดีตเฉพาะดานเหตุ คือสืบสาวจากผลที่ปรากฏใน
ปจจุบันวาเกิดมาจากเหตุอะไรในอดีต (= อดีตเหตุ ปจจุบันผล) และในฝาย
อนาคตแสดงเฉพาะดานผล คือสืบสาวจากเหตุในปจจุบันออกไปวาจะใหเกิด
ผลอะไรในอนาคต (= ปจจุบันเหตุ อนาคตผล) โดยนัยนี้ เฉพาะชวงกลาง
คือปจจุบันชวงเดียว จึงมีพรอมทั้งฝายผล และ เหตุ เมื่อมองตลอดสาย ก็
แสดงไดเปน ๔ ชวง (เรียกวา สังคหะ ๔ หรือ สังเ ป ๔) ดังนี้
๑) อดี เห ุ = อวิชชา สังขาร
)
ุบัน ล = วิญญาณ นามรูป ส ายตนะ
ผัสสะ เวทนา
๓)
ุบันเห ุ = ตัณหา อุปาทาน ภพ
) อนาค ล = ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ)
. จากคําอธิบายขององคประกอบแตละขอ จะเห็นความหมายที่
คาบเกี่ยวเชื่อมโยงกันขององคประกอบบางขอ ซึ่งจัดเปนกลุมไดดังนี้
๑) อวิชชา กับ ตัณหา อุปาทาน
- จากคําอธิบายของ อวิชชา จะเห็นชัดวา มีเรื่องของความอยาก
(ตัณหา) และความยึดมั่น (อุปาทาน) โดยเฉพาะความยึดมั่นในเรื่องตัวตน
เขาแฝงอยูดวยทุกตัวอยาง เพราะเมื่อไมรูจักชีวิตตามความเปนจริง หลงผิด
วามีตัวตน ก็ยอมมีความอยากเพื่อตัวตน และความยึดถือเพื่อตัวตนตางๆ
และในคําที่วา “อาสวะเกิด อวิชชาจึงเกิด” นั้น กามาสวะ ภวาสวะ และ
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ทิฏฐาสวะ ก็เปนเรื่องของตัณหาอุปาทานนั่นเอง ดังนั้นเมื่อพูดถึงอวิชชา จึงมี
ความหมายพวงหรือเชื่อมโยงไปถึงตัณหาและอุปาทานดวยเสมอ
- ในคําอธิบาย ัณหา และ อุ าทาน ก็เชนเดียวกัน จะเห็นไดวา มี
อวิ าแฝงหรือพวงอยูดวยเสมอ ในแงที่วา เพราะหลงผิดวาเปนตัวตน จึง
อยากและยึดถือเพื่อตัวตนนั้น เพราะไมรูสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน จึงเขาไป
อยากและยึดถือในสิ่งเหลานั้นวาเปนเราเปนของเรา หรืออยากไดเพื่อเรา เปน
เรื่องของความเห็นแกตัวทั้งสิ้น และในเวลาที่อยากและยึดถือเชนนั้น ยิ่งอยาก
และยึดแรงเทาใด ก็ยิ่งมองขามเหตุผล มองไมเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาพของ
มัน และละเลยการปฏิบัติตอมันดวยสติปญญาตามเหตุตามผล มากขึ้นเพียง
นั้น โดยเหตุนี้ เมื่อพูดถึง ตัณหา อุปาทาน จึงเปนอันพวงเอาอวิชชาเขาไวดวย
โดยนัยนี้ อวิชชา ในอดีตเหตุ กับ ัณหา อุ าทาน ในปจจุบันเหตุ
จึงใหความหมายที่ตองการไดเปนอยางเดียวกัน แตการที่ยกอวิชชาขึ้นในฝาย
อดีต และยกตัณหาอุปาทานขึ้นในฝายปจจุบัน ก็เพื่อแสดงตัวประกอบที่เดน
เปนตัวนํา ในกรณีที่สัมพันธกับองคประกอบขออื่นๆ ในภวจักร
๒) สังขาร กับ ภพ
สังขารกับภพ มีคําอธิบายในวงจรคลายกันมาก สัง ารอยูในชวงชีวิต
ฝายอดีต และภพอยูในชวงชีวิตฝายปจจุบัน ตางก็เปนตัวการสําคัญ ที่ปรุง
แตงชีวิตใหเกิดในภพตางๆ ความหมายจึงใกลเคียงกันมาก ซึ่งความจริงก็
เกือบเปนอันเดียวกัน ตางที่ขอบเขตของการเนน
สัง าร มุงไปที่ตัวเจตนา หรือเจตจํานงผูปรุงแตงการกระทํา เปนตัวนํา
ในการทํากรรม
สวน ภพ มีความหมายกวางกวา โดยแบงเปน ม กับ ุ ตต
กรรม พแมจะมีเจตนาเปนตัวการสําคัญเหมือนสังขาร แตใหความรูสึก
ครอบคลุมมากกวา โดยเพงเอากระบวนพฤติกรรมทั้งหมดทีเดียว สวน อุป
ปตติ พ หมายถึงขันธ ๕ ที่เกิดเพราะกรรมภพนั้น
โดยนัยนี้ สังขาร กับกรรมภพ จึงพูดพวงไปดวยกันได

๑๑๖

พุทธธรรม

๓) วิญญาณ ถง เวทนา กับ ชาติ ชรามรณ (+ โสก ล )
- วิ าณ ง เวทนา เปนตัวชีวิตปจจุบัน ซึ่งเปนผลมาจากเหตุ
ในอดีต มุงกระจายกระบวนการออกใหเห็นอาการที่องคประกอบสวนตางๆ
ของชีวิต ซึ่งเปนฝายผลในปจจุบัน เขาสัมพันธกันจนเกิดองคประกอบอื่นๆ ที่
เปนเหตุปจจุบัน ที่จะใหเกิดผลในอนาคตตอไปอีก
- สวน ชา ิ ชรามรณะ แสดงไวเปนผลในอนาคต ตองการชี้ใหเห็น
เพียงวา เมื่อเหตุปจจุบันยังมีอยู ผลในอนาคตก็จะยังมีตอไป จึงใชเพียงคําวา
ชาติ และชรามรณะ ซึ่งก็หมายถึงการเกิดดับของ วิญญาณ ถึงเวทนา นั่นเอง
แตเปนคําพูดแบบสรุป และตองการเนนในแงการเกิดขึ้นของทุกข เชื่อมโยง
กลับเขาสูวงจรอยางเดิมไดอีก
ดังนั้น ตามหลักจึงกลาววา วิ าณ ง เวทนา ชา ิ ชรามรณะ
เปนอันเดียวกัน พูดแทนกันได
เมื่อถือตามแนวนี้ เรื่อง เห ุ- ล ชวงในขอ ๒. จึงแยกองคประกอบ
เปนชวงละ ๕ ไดทุกตอน คือ
๑) อดี เห ุ ๕
= อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ
) ุบัน ล ๕ = วิญญาณ นามรูป ส ายตนะ ผัสสะ เวทนา
(= ชาติ ชรามรณะ)
๓) ุบันเห ุ ๕ = อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ
) อนาค ล ๕ = วิญญาณ นามรูป ส ายตนะ ผัสสะ เวทนา
(= ชาติ ชรามรณะ)
เมื่อนับหัวขอดังนี้ จะได ๒๐ เรียกกันวา อาการ ๒๐
๔. จากคําอธิบายในขอ ๓. จึงนําองค ๑๒ ของปฏิจจสมุปบาท มาจัด
ประเภทตามหนาที่ของมันในวงจร เปน ๓ พวก เรียกวา วัฏฏะ ๓ คือ
๑) อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เปน กิเลส คือตัวสาเหตุผลักดันใหคิด
ปรุงแตงกระทําการตางๆ เรียกวา กิเลสวั
๒) สังขาร (กรรม)ภพ เปน กรรม คือกระบวนการกระทํา หรือกรรม
ทั้งหลายที่ปรุงแตงชีวิตใหเปนไปตางๆ เรียกวา กรรมวั
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า า ( . . ุต ต)

๑๑๗

๓) วิญญาณ นามรูป ส ายตนะ ผัสสะ เวทนา เปน วิบาก คือสภาพ
ชีวิตที่เปนผลแหงการปรุงแตงของกรรม และกลับเปนปจจัยแหง
การกอตัวของกิเลสตอไปไดอีก เรียกวา วิปากวั
วัฏฏะ ๓ นี้ หมุนเวียนตอเนื่องเปนปจจัยอุดหนุนแกกัน ทําใหวงจรแหง
ชีวิตดําเนินไปไมขาดสาย ซึ่งอาจเขียนเปนภาพไดดังนี้

. ในฐานะที่กิเลสเปนตัวมูลเหตุของการกระทํากรรมตางๆ ที่จะปรุง
แตงชีวิตใหเปนไป จึงกําหนดใหกิเลสเปนจุดเริ่มตนในวงจร เมื่อกําหนดเชนนี้
ก็จะไดจุดเริ่มตน ๒ แหงในวงจรนี้ เรียกวา มูล ๒ ของ วจักร คือ
๑) อวิชชา เปนจุดเริ่มตนในชวงอดีต ที่สงผลมายังปจจุบัน ถึงเวทนา
เปนที่สุด
๒) ตั หา เปนจุดเริ่มตนในชวงปจจุบัน ตอจากเวทนา สงผลไปยัง
อนาคต ถึงชรามรณะเปนที่สุด
เหตุผลที่แสดงอวิชชาในชวงแรก และตัณหาในชวงหลังนั้น เห็นไดชัด
อยูแลวอยางที่กลาวในขอ ๓. คือ อวิชชา ตอเนื่องจาก
ฯลฯ

๑๑๘

พุทธธรรม

สวน ัณหา ตอเนื่องจาก า ดังนั้น อวิชชา และ ตัณหา จึงเปนกิเลสตัว
เดนตรงกับกรณีนั้นๆ๑
อนึ่ง ในแงของการเกิดในภพใหม คําอธิบายตามแบบก็ไดแสดงความ
แตกตางระหวาง กรณีที่อวิชชาเปนกิเลสตัวเดน กับ กรณีที่ตัณหาเปนกิเลส
ตัวเดน ไวดวย คือ
- อวิชชา เปนตัวการพิเศษ ที่จะใหสัตวไปเกิดในทุค ิ เพราะผูถูก
อวิชชาครอบงํา ไมรูวาอะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูก อะไรผิด อะไรเปนประโยชน
ไมเปนประโยชน อะไรเปนเหตุใหเกิดความเสื่อมพินาศ ยอมทําการตางๆ ดวย
ความหลง มืดมัว ไมมีหลัก จึงมีโอกาสทํากรรมที่ผิดพลาดไดมาก
- วตั หา เปนตัวการพิเศษที่จะใหสัตวไปเกิดในสุค ิ ในกรณีที่
ภวตัณหาเปนตัวนํา บุคคลยอมคํานึงถึงและใฝใจในภาวะแหงชีวิตที่ดีๆ ถา
เปนโลกหนา ก็คิดอยากไปเกิดในสวรรค ในพรหมโลก เปนตน ถาเปนภพ
ปจจุบัน ก็อยากเปนเศรษฐี อยากเปนคนมีเกียรติ ตลอดจนอยากไดชื่อวาเปน
คนดี เมื่อมีความอยากเชนนี้ ก็จึงคิดการและลงมือกระทํากรรมตางๆ ที่จะ
เปนทางใหบรรลุจุดหมายนั้นๆ เชน อยากไปเกิดเปนพรหม ก็บําเพ็ญฌาน
อยากไปสวรรค ก็ใหทานรักษาศีล อยากเปนเศรษฐี ก็ขยันหาทรัพย อยาก
เปนคนมีเกียรติ ก็สรางความดี ฯลฯ ทําใหรูจักยั้งคิด และไมประมาท
ขวนขวายในทางที่ดี มีโอกาสทําความดีไดมากกวาผูอยูดวยอวิชชา
เรื่องที่ยกอวิชชา และ ภว ัณหา เปนหัวขอตน (มล) ของ
แตก็
มิใชเปนมล า นั้น มีพุทธพจนแสดงไวอีก เชน
ภิกษุทงั้ หลาย ปลายแรกสุดของอวิชชาจะปรากฏก็หาไมวา “กอนแตนี้
อวิชชามิไดมี ครัน้ มาภายหลัง จึงมีขนึ้ ” เรือ่ งนี้ เรากลาวดังนีว้ า “ก็แล เพราะ
สิง่ นีเ้ ปนปจจัย อวิชชาจึงปรากฏ”๒
๑

คัมภีรรุนอรรถกถากลาววา การตรัสอวิชชาและ ัณหาเปนมูลไว ๒ อยางนี้ มีความมุงหมายตางกัน อวิชชา
หมายสําหรับคนทิฏฐิจริต ตัณหาสําหรับคนตัณหาจริต
ทอนอวิชชาเปนมูล ตรัสเพื่อถอนอุจเฉททิฏฐิ ทอนตัณหาเปนมูล ตรัสเพื่อถอนสัสสตทิฏฐิ
ทอนอวิชชาเปนมูล หมายสําหรับคัพภไสยกสัตว ทอนตัณหาเปนมูล มุงสําหรับโอปปาติกสัตว ดู วิสุทฺธิ. ๓/๑๙๕
๒
องฺ.ทสก. ๒๔/๖๑/๑๒๐; วิสุทฺธิ. ๓/๑๑๘
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สวน ภว ัณหา ก็มีพุทธพจนแสดงไว มีความอยางเดียวกัน ดังนี้
ภิกษุทงั้ หลาย ปลายแรกสุดของภวตัณหาจะปรากฏก็หาไมวา “กอนแตนี้
ภวตัณหามิไดมี ครัน้ มาภายหลัง จึงมีขนึ้ ” เรือ่ งนี้ เรากลาวดังนีว้ า “ก็แล
เพราะสิง่ นีเ้ ปนปจจัย ภวตัณหาจึงปรากฏ”๑

ขอที่อวิชชาและ ัณหาเปนตัวมูลเหตุ และมาดวยกัน ก็มีพุทธพจน
แสดงไว เชน
ภิกษุทงั้ หลาย กายนี้ เกิดขึน้ พรอมแลวอยางนี้ แกคนพาล แกบัณฑิต ผู
ถูกอวิชชาปดกัน้ ผูถูกตัณหาผูกรัด ก็แล กายนีน้ นั่ เอง กับนามรูปภายนอก
จึงมีเปน ๒ อยาง อาศัย ๒ อยางนัน้ จึงมีผสั สะเพียง ๖ อายตนะเทานัน้ คน
พาล...บัณฑิต ไดผัสสะโดยทางอายตนะเหลานี้ หรือเพียงอันใดอันหนึง่ จึงได
เสวยความสุขและความทุกข๒

. อาการที่องคประกอบตางๆ ในปฏิจจสมุปบาท สัมพันธเปนปจจัย
แกกันนั้น ยอมเปนไปโดยแบบความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย
อยาง ในบรรดาแบบความสัมพันธที่เรียกวา ปจจัย ๒๔ อยาง ตามคําอธิบาย
แบบที่เรียกวา านนัย
อนึ่ง องคประกอบแตละขอยอมมีรายละเอียดและขอบเขตความหมาย
กวางขวางอยูในตัว เชน เรื่องวิญญาณหรือจิต ก็แยกออกไปไดอีกวา
วิญญาณหรือจิต ที่ดีหรือชั่ว มีคุณสมบัติอยางไรบาง มีกี่ระดับ จิตอยางใดจะ
เกิดได ณ ภพใด ดังนี้เปนตน หรือในเรื่องรูป ก็มีรายละเอียดอีกเปนอันมาก
เชน รูปมีกี่ประเภท แตละอยางมีคุณสมบัติอยางไร ในภาวะเชนใดจะมีรูป
อะไรเกิดขึ้นบาง ดังนี้เปนตน
เรื่อง ปจจัย ๒๔ นั้นก็ดี รายละเอียดโดยพิสดารขององคประกอบแต
ละขอๆ ก็ดี เห็นวายังไมจําเปนจะตองนํามาแสดงไวในที่นี้ทั้งหมด ผูสนใจ
พิเศษพึงศึกษาโดยเฉพาะจากคัมภีรฝายอภิธรรม
๑
๒

องฺ.ทสก. ๒๔/๖๒/๑๒๔; วิสุทฺธิ. ๓/๑๑๘
สํ.นิ. ๑๖/๕๗/๒๘

๑๒๐
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จากคําอธิบายขางตน อาจแสดงเปนแผนภาพประกอบความเขาใจได
ดังนี้
ปจจุบัน

อดีต
เหตุ

ผล

อนาคต
ผล

เหตุ

สังขาร

วิญญาณ นามรูป ส ายตนะ ผัสสะ เวทนา

ตัณหา อุปาทาน

ภพ

ชาติ ชรามรณะ+ โสกะ ฯลฯ

ตัณหา อุปาทาน

ภพ

ชาติ ชรามรณะ + โสกะ ฯลฯ

อวิชชา

สังขาร

วิญญาณ ฯลฯ เวทนา

กิเลส

กรรม

วิบาก

กิเลส

กรรม

วิบาก

อวิชชา

วัฏฏะ

วัฏฏะ

หมายเหตุ: เทียบตามแนวอริยสัจ เรียกชวงเหตุวา “สมุทัย” เพราะเปนตัว
การกอทุกข เรียกชวงผลวา “ทุก ”
เรียกชวงเหตุวา “กรรมภพ” เพราะเปนกระบวนการฝายกอเหตุ
า
เรียกชวงผลวา “อุ
ภิ พ” เพราะเปนกระบวนการฝายเกิดผล
จุดเชือ่ มตอระหวาง เห ุ ล และ ล เห ุ เรียกวา “สน ”ิ มี ๓ คือ
๑=เห ุ ลสนธิ
๒= ลเห ุสนธิ
=เห ุ ลสนธิ
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. ความหมายใน ีวิตประจาวัน
คําอธิบายที่ผานมาแลวนั้น เรียกวาคําอธิบายตามแบบ โดยความหมาย
วา เปนคําอธิบายที่มีในคัมภีรอรรถกถาตางๆ และนิยมยึดถือกันสืบมา จะ
เห็นไดวา คําอธิบายแบบนั้นมุงแสดงในแงสังสารวัฏ คือ การเวียนวายตาย
เกิด ขามชาติขามภพ ใหเห็นความตอเนื่องกันของชีวิตในชาติ ๓ ชาติ คือ
อดีต ปจจุบัน และอนาคต และไดจัดวางรูปคําอธิบายจนดูเปนระบบ มีแบบ
แผนแนนอนตายตัว
ผูไมเห็นดวย หรือไมพอใจกับคําอธิบายแบบนั้น และตองการอธิบาย
ตามความหมายที่เปนไปอยูทุกขณะในชีวิตประจําวัน นอกจากจะสามารถอาง
คําอธิบายในคัมภีรอภิธรรม ที่แสดงปฏิจจสมุปบาทตลอดสายในขณะจิตเดียว
แลว ยังสามารถตีความพุทธพจนขอเดียวกันกับที่ฝายอธิบายตามแบบไดใช
อางอิงนั่นเอง ใหเห็นความหมายอยางที่ตนเขาใจ นอกจากนั้น ยังสามารถอาง
เหตุผลและหลักฐานในคัมภีรอยางอื่นๆ เปนเครื่องยืนยันความเห็นฝายตนให
หนักแนนยิ่งขึ้นไปอีกไดดวย คําอธิบายแบบนี้ มีความหมายที่นาสนใจพิเศษ
เฉพาะตัวมัน จึงแยกมาตั้งเปนอีกหัวขอหนึ่งตางหาก
เหตุผลที่อางไดในการอธิบายแบบนี้มีหลายอยาง เชนวา การดับทุกข
และอยูอยางไมมีทุกขของพระอรหันต เปนเรื่องที่เปนไปอยูตั้งแตชีวิตปจจุบัน
นี้แลว ไมตองรอใหสิ้นชีวิตเสียกอนจึงจะไมมีชาติใหม ไมมีชรามรณะแลวจึง
ไมมี โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ในอนาคตชาติ แตโสกะ ปริเทวะ
ฯลฯ ไมมีตั้งแตชาติปจจุบันนี้แลว วงจรของปฏิจจสมุปบาทในการเกิดทุกข
หรือดับทุกขก็ดี จึงเปนเรื่องของชีวิตที่เปนไปอยูในปจจุบันนี้เองครบถวน
บริบูรณ ไมตองไปคนหาในชาติกอน หรือรอไปดูชาติหนา
นอกจากนั้น เมื่อเขาใจวงจรที่เปนไปอยูในชีวิตปจจุบันดีแลว ก็ยอมเขา
ใจวงจรในอดีตและวงจรในอนาคตไปดวย เพราะเปนเรื่องอยางเดียวกันนั่น
เอง
ในดานพุทธพจน ก็อาจอางพุทธดํารัสตอไปนี้ เชน

๑๒๒

พุทธธรรม

ดูกรอุทายี ผูใดระลึกขันธทีเ่ คยอยูมากอนไดตางๆ มากมาย… ผูนัน้ จึง
ควรถามปญหากะเราในเรือ่ งหนหลัง (ชาติกอน)๑ หรือเราจึงควรถามปญหา
ในเรือ่ งหนหลังกะผูนัน้ ผูนัน้ จึงจะทําใหเราถูกใจไดดวยการแกปญหาในเรือ่ ง
หนหลัง หรือ เราจึงจะทําใหผูนัน้ ถูกใจไดดวยการแกปญหาในเรือ่ งหนหลัง
ผูใดเห็นสัตวทัง้ หลาย ทัง้ ทีจ่ ตุ อิ ยู ทัง้ ทีอ่ บุ ตั อิ ยู ดวยทิพยจักษุ...ผูนัน้ จึง
ควรถามปญหากะเราในเรือ่ งหนหนา (ชาติหนา)๒ หรือวา เราจึงควรถาม
ปญหาในเรือ่ งหนหนากะผูนัน้ ผูนัน้ จึงจะทําใหเราถูกใจไดดวยการแกปญหา
ในเรือ่ งหนหนา หรือเราจึงจะทําใหผูนัน้ ถูกใจไดดวยการแกปญหาในเรือ่ งหน
หนา
ก็แล อุทายี เรือ่ งหนกอน ก็งดไวเถิด เรือ่ งหนหนา ก็งดไวเถิด เราจัก
แสดงธรรมแกทาน “เมือ่ สิง่ นีม้ ี สิง่ นีจ้ งึ มี เพราะสิง่ นีเ้ กิดขึน้ สิง่ นีจ้ งึ เกิด เมือ่
สิง่ นีไ้ มมี สิง่ นีจ้ งึ ไมมี เพราะสิง่ นีด้ บั สิง่ นีจ้ งึ ดับ”๓
นายบาน ชือ่ คันธภัก นัง่ ลง ณ ทีส่ มควรแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระ
ภาคเจาวา “ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาไดโปรดแสดงความ
อุทยั และความอัสดงแหงทุกข แกขาพระองคดวยเถิด”
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา:- แนะทานนายบาน ถาเราแสดงความเกิดขึน้
และความอัสดงแหงทุกขแกทาน โดยอางกาลสวนอดีตวา “ในอดีตกาล ไดมี
แลวอยางนี”้ ความสงสัยเคลือบแคลงในขอนัน้ ก็จะมีแกทานได ถาเราแสดง
ความเกิดขึน้ และความอัสดงแหงทุกขแกทาน โดยอางกาลสวนอนาคตวา
“ในอนาคตกาล จักเปนอยางนี”้ ความสงสัย ความเคลือบแคลง ก็จะมีแก
ทานแมในขอนัน้ ไดอีก ก็แล ทานนายบาน เรานัง่ อยูทีน่ แี่ หละ จักแสดงความ
เกิดขึน้ และความอัสดงแหงทุกขแกทาน ผูนัง่ อยู ณ ทีน่ เี้ หมือนกัน๔

๑
๒
๓
๔

ปุพฺพนฺต
อปรนฺต
ม.ม. ๑๓/๓๗๑/๓๕๕
สํ.ส . ๑๘/๖๒๗/๔๐๓
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ดูกรสิวก เวทนาบางอยางเกิดขึน้ มีดเี ปนสมุฏฐานก็ม.ี ..มีเสมหะเปน
สมุฏฐานก็ม.ี ..มีลมเปนสมุฏฐานก็ม.ี ..มีการประชุมแหงเหตุเปนสมุฏฐานก็
มี...เกิดจากความแปรปรวนแหงอุตกุ ม็ .ี ..เกิดจากบริหารตนไมสม่าํ เสมอก็ม.ี ..
เกิดจากถูกทํารายก็ม.ี ..เกิดจากผลกรรมก็มี ขอทีเ่ วทนา...เกิดขึน้ โดยมี (สิง่ ที่
กลาวมาแลว) เปนสมุฏฐาน เปนเรือ่ งทีร่ ไดดวยตนเอง
ู
ทัง้ ชาวโลกก็รกัู นทัว่
วาเปนความจริงอยางนัน้
ในเรือ่ งนัน้
สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะ มีความเห็นอยางนีว้ า
“บุคคลไดเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึง่ เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม เวทนา
ทัง้ หมดนัน้ เปนเพราะกรรมทีก่ ระทําไวในปางกอน”๑ สมณพราหมณเหลา
นัน้ ชือ่ วาแลนไปไกลลวงเลยสิง่ ทีร่ กัู นไดดวยตนเอง แลนไปไกลลวงเลยสิง่ ที่
ชาวโลกเขารูกันทัว่ วาเปนความจริง ฉะนัน้ เรากลาววาเปนความผิดของสมณ
พราหมณเหลานัน้ เอง๒
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลจงใจ กําหนดจดจอ ครุนคิดถึงสิง่ ใด สิง่ นัน้ ยอม
เปนอารมณเพือ่ ใหวิญญาณดํารงอยู เมือ่ อารมณมีอยู วิญญาณก็มที อี่ าศัย
เมือ่ วิญญาณตัง้ มัน่ แลว เมือ่ วิญญาณเจริญขึน้ แลว การบังเกิดในภพใหม
ตอไปจึงมี เมือ่ การบังเกิดในภพใหมตอไปมีอยู ชาติ ชรามรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส จึงมีตอไป ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทัง้
สิน้ นี้ ยอมมีไดอยางนี๓้

ความหมายของปฏิจจสมุปบาทตามแนวนี้ แมจะตองทําความเขาใจ
เปนพิเศษ ก็ไมทิ้งความหมายเดิมที่อธิบายตามแบบ ดังนั้น กอนอานความ
หมายที่จะกลาวตอไป จึงควรทําความเขาใจความหมายตามแบบที่กลาวมา
แลวเสียกอนดวย เพื่อวางพื้นฐานความเขาใจและเพื่อประโยชนในการเปรียบ
เทียบตอไป
๑
๒
๓

ปุพฺเพกตเหตุ
สํ.ส . ๑๘/๔๒๗/๒๘๕
สํ.นิ. ๑๖/๑๔๕/๗๘
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ก. ความหมายอยางงาย
๑. อวิชชา (ignorance, lack of knowledge) = ความไมรูไมเห็นตามความ
เปนจริง ความไมรูเทาทันตามสภาวะ ความหลงไปตามสมมุติบัญญัติ
ความไมเขาใจโลกและชีวิตตามที่เปนจริง ความไมรูที่แฝงอยูกับความเชื่อ
ถือตางๆ ภาวะขาดปญญา ความไมหยั่งรูเหตุปจจัย การไมใชปญญาหรือ
ปญญาไมทํางานในขณะนั้น
๒. สัง าร (volitional activities) = ความคิดปรุงแตง ความจงใจ มุงหมาย
ตัดสินใจ และการที่จะแสดงเจตนาออกเปนการกระทํา กระบวนความคิดที่
เปนไปตามความโนมเอียง ความเคยชิน และคุณสมบัติตางๆ ของจิตซึ่งได
สั่งสมไว
๓. วิ า (consciousness) = การรูตออารมณตางๆ คือ เห็น ไดยิน ได
กลิ่น รูรส รูสัมผัสกาย รูตออารมณที่มีในใจ ตลอดจนสภาพพื้นเพของจิต
ใจในขณะนั้นๆ
๔. นามรูป (animated organism) = ความมีอยูของรูปธรรมและนามธรรม
ในความรับรูของบุคคล ภาวะที่รางกายและจิตใจทุกสวนอยูในสภาพที่
สอดคลองและปฏิบัติหนาที่เพื่อตอบสนองในแนวทางของวิญญาณที่เกิด
ขึ้นนั้น สวนตางๆ ของรางกายและจิตใจที่เจริญหรือเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพจิต
. ส ายตนะ (the six sense-bases) = ภาวะที่อายตนะที่เกี่ยวของปฏิบัติ
หนาที่โดยสอดคลองกับสถานการณนั้นๆ
๖. ัสสะ (contact) = การเชื่อมตอความรูกับโลกภายนอก การรับรูอารมณ
หรือประสบการณตางๆ
๗. เวทนา (feeling) = ความรูสึกสุขสบาย ถูกใจ หรือทุกข ไมสบาย หรือ
เฉยๆ ไมสุขไมทุกข
. ตั หา (craving) = ความอยาก ทะยานรานรนหาสิ่งอํานวยสุขเวทนา
หลีกหนีสิ่งที่กอทุกขเวทนา แยกโดยอาการเปน อยากได อยากเอา อยาก
เปน อยากคงอยูในภาวะนั้นๆ ยั่งยืนตลอดไป อยากเลี่ยงพน อยากใหดับ
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สูญ หรืออยากทําลาย
. อุปาทาน (attachment, clinging) = ความยึดติดถือมั่นในเวทนาที่ชอบ
หรือชัง รวบรั้งเอาสิ่งตางๆ และภาวะชีวิตที่อํานวยเวทนานั้นเขามาผูกพัน
กับตัว, การเทิดคาถือความสําคัญของภาวะและสิ่งตางๆ ในแนวทางที่
เสริมหรือสนองตัณหาของตน
๑๐. พ (process of becoming) = กระบวนพฤติกรรมทั้งหมดที่แสดงออก
เพือ่ สนองตัณหาอุปาทานนัน้ (กรรม พ-the active process) และ ภาวะ
แหงชีวติ สําหรับตัวตน หรือตัวตนทีจ่ ะมีจะเปนในรูปใดรูปหนึง่ (อุปปตติ พthe passsive process) โดยสอดคลองกับอุปาทานและกระบวน
พฤติกรรมนั้น
๑๑. ชาติ (birth) = การเกิดความตระหนักในตัวตนวาอยูหรือไมไดอยูในภาวะ
ชีวิตนั้นๆ มีหรือไมไดมี เปนหรือไมไดเปนอยางนั้นๆ
๑๒. ชรามร ะ (decay and death) = ความสํานึกในความขาด พลาด หรือ
พรากแหงตัวตน จากภาวะชีวิตอันนั้น ความรูสึกวาตัวตนถูกคุกคามดวย
ความสูญสิ้น สลาย หรือพลัดพรากจากภาวะชีวิตนั้นๆ หรือจากการไดมี
ไดเปนอยางนั้นๆ จึงเกิด โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส พวงมา
ดวย คือ รูสึกคับแคน ขัดของ ขุนมัว แหงใจ หดหู ซึมเซา หวาด กังวล
ไมสมหวัง กระวนกระวาย และทุกขเวทนาตางๆ

. ตัวอยางแสดงความสัมพัน อยางงาย๑
๑. อวิชชา สัง าร:๒ เพราะไมรูตามเปนจริง ไมเขาใจชัดเจน จึงคิดปรุงแตง
เดา คิดวาดภาพไปตางๆ
เหมือนคนอยูในความมืด เห็นแสงสะทอนนัยนตาสัตว มีความเชื่อ
เรื่องผีอยูแลว เลยคิดเห็นเปนรูปหนาหรือตัวผีขึ้นมาจริงๆ และเห็นเปน
อาการตางๆ เกิดความกลัว คิดกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน วิ่งหนี
๑
๒

ขอใหดูความหมายลึกซึ้งในตอนตอไปดวย
ตัวอยางในขอนี้ เปนความหมายแบบเทียบเคียง มุงความเขาใจงายเปนสําคัญ
ตองการ

ยังไมใชความหมายแทที่

๑๒๖
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หรือเหมือนคนไมเห็นของทายที่อยูในกํามือ จึงคิดหาเหตุผลมาทายเดา
และถกเถียงตางๆ ฯลฯ
ยิ้มใหเขา เขาไมยิ้มตอบ ไมไดสอบสวนหรือพิจารณาวา เขาอาจไมทัน
มอง เขาสายตาสั้นมองไมเห็น หรือเขามีอารมณคาง เปนตน จึงโกรธ นอย
ใจ คิด ุงซานไปตางๆ
หรือเห็นเขายิ้ม ไมรูยิ้มอะไร ตัวมีปมในใจ คิดวาดภาพไปวาเขาเยาะ
และผูกอา าต
คนที่เชื่อวาเทวดาชอบใจจะบันดาลอะไรใหได ก็คิดปรุงแตงคําออน
วอน พิธีบวงสรวงสังเวยตางๆขึ้น กระทําการเซนสรวงออนวอนตางๆ
๒. สัง าร วิ า : เมื่อมีเจตนา คือตั้งใจมุงหมาย ตกลงจะเกี่ยวของ
วิญญาณที่เห็น ไดยิน เปนตน จึงจะเกิดขึ้น แตถาไมจํานง ไมใสใจ ถึงจะ
อยูในวิสัยที่จะรับรูได วิญญาณก็ไมเกิดขึ้น (= ไมเห็น ไมไดยิน ฯลฯ)
เหมือนคนกําลังคิดมุงหรือทํางานอะไรอยางจดจองสนใจอยูอยางหนึ่ง เชน
อานหนังสืออยางเพลิดเพลิน จิตรับรูเฉพาะเรื่องที่อาน มีเสียงดังควร
ไดยินก็ไมไดยิน ยุงกัดก็ไมรูตัว เปนตน
กําลังมุงคนหาของอยางใดอยางหนึ่ง มองไมเห็นคนหรือของอื่นที่ผาน
มาในวิสัยที่จะพึงเห็น
มองของสิ่งเดียวกันคนละครั้ง ดวยเจตนาคนละอยาง เห็นไปตามแง
ของเจตนานั้น เชน มองไปที่พ้นื ดินวางแหงหนึ่งดวยความคิดของเด็กที่จะ
เลน ไดความรับรูและความหมายอยางหนึ่ง มองไปอีกครั้งดวยความคิด
จะปลูกสรางบาน ไดความรับรูและความหมายไปอีกอยางหนึ่ง มองไปอีก
ครั้งดวยความคิดของเกษตรกร ไดความรับรูและความหมายอยางหนึ่ง
มองดวยความคิดของอุตสาหกร ไดความรับรูและความหมายอีกอยาง
หนึ่ง มองของสิ่งเดียวกันคนละครั้งดวยความคิดนึกคนละอยาง เกิด
ความรับรูคนละแงละดาน
เมื่อคิดนึกในเรื่องที่ดีงาม จิตก็รับรูอารมณที่ดีงาม และรับรูความหมาย
ในแงที่ดีงามของอารมณนั้น เมื่อคิดนึกในทางที่ชั่วราย จิตก็รับรูอารมณ
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สวนที่ชั่วราย และรับรูความหมายในแงที่ชั่วรายของอารมณนั้น โดยสอด
คลองกัน เชน
ในกลุมของหลายอยางที่วางอยูใกลกัน และอยูในวิสัยของการเห็นครั้ง
เดียวทั้งหมด มีมีดกับดอกไมอยูดวย คนที่รักดอกไม มองเขาไป จิตอาจ
รับรูเห็นแตดอกไมอยางเดียว และการรับรูจะเกิดซ้ําอยูที่ดอกไมอยาง
เดียว จนไมไดสังเกตเห็นของอื่นที่วางอยูใกล ยิ่งความสนใจชอบใจ ติดใจ
ในดอกไมมีมากเทาใด การรับรูตอดอกไมก็ยิ่งถี่ขึ้น และการรับรูตอสิ่งของ
อื่นๆ ก็นอยลงไปเทานั้น สวนคนที่กําลังจะใชอาวุธมองเขาไป จิตก็จะรับรู
แตมีดเชนเดียวกัน และแมในกรณีเห็นมีดเปนอารมณดวยกัน สําหรับคน
หนึ่งอาจรับรูมีดในฐานะอาวุธสําหรับประหารผูอื่น อีกคนหนึ่งอาจรับรูใน
แงสิ่งที่จะใชประโยชนในครัว อีกคนหนึ่งอาจรับรูในฐานะเปนชิ้นโลหะชิ้น
หนึ่ง สุดแตผูนั้นเปนโจร เปนคนครัว เปนคนรับซื้อโลหะเกา และอยูใน
ภาวะแหงความคิดนึกเจตจํานงอยางใด ฯลฯ
๓. วิ า นามรูป: วิญญาณกับนามรูป อาศัยซึ่งกันและกัน อยางที่พระ
สารีบุตรกลาววา “ไมออ ๒ กํา ตัง้ อยูไดเพราะตางอาศัยซึง่ กันและกันฉันใด
เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีวญ
ิ ญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป
ฯลฯ ฉันนัน้ ไมออ ๒ กํานัน้ ถาเอาออกเสียกําหนึง่ อีกกําหนึง่ ยอมลม ถาดึงอีก
กําหนึง่ ออก อีกกําหนึง่ ก็ลม ฉันใด เพราะนามรูปดับ วิญญาณก็ดบั เพราะ
วิญญาณดับ นามรูปก็ดบั ฯลฯ ฉันนัน้ ”๑

โดยนัยนี้ เมื่อวิญญาณเกิดมี นามรูปจึงเกิดมีได และตองเกิดมีดวย
ในกรณีที่สังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณนั้น ก็เปนปจจัยใหเกิดนามรูป
พรอมกันไปดวย แตเพราะนามรูปจะมีไดตองอาศัยวิญญาณ ในฐานะที่
เปนคุณสมบัติเปนตนของวิญญาณ จึงกลาววาสังขารเปนปจจัยใหเกิด
วิญญาณ วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป ในที่นี้อาจแยกภาวะที่
วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูปไดดังนี้
๑

สํ.นิ. ๑๖/๒๖๖/๑๓๘
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๑) ที่วาจิตรับรูตออารมณอยางใดอยางหนึ่ง เชน เห็นของสิ่งหนึ่ง ได
ยินเสียงอยางหนึ่งเปนตนนั้น แทจริงก็คือรับรูตอนามรูป (ในที่นี้หมายถึง
รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ และสังขารขันธ) ตางๆ นั่นเอง สิ่งที่มี
สําหรับบุคคลผูใดผูหนึ่ง ก็คือ สิ่งที่มีอยูในความรับรูของเขาในขณะนั้นๆ
หรือนามรูปที่ถูกวิญญาณรับรูในขณะนั้นๆ เทานั้น เชน ดอกกุหลาบที่มีอยู
ก็คือดอกกุหลาบที่กําลังถูกรับรูทางจักษุประสาท หรือทางมโนทวารใน
ขณะนั้นๆ เทานั้น นอกจากนี้ ดอกกุหลาบ ที่มีอยู และที่เปนดอกกุหลาบ
อยางนั้นๆ ก็มิไดมีอยูตางหากจากบัญญัติ (concept) ในมโนทวาร และมิ
ไดผิดแปลกไปจากเวทนา สัญญา และสังขารของผูนั้น ที่มีอยูในขณะนั้นๆ
เลย โดยนัยนี้ เมื่อวิญญาณมี นามรูปจึงมีอยูพรอมกันนั่นเอง และมีอยู
อยางอิงอาศัยค้ําจุนซึ่งกันและกัน
๒) นามรู ป ที่ เ นื่ องอาศัยวิญญาณ ยอมมีคุณภาพสอดคลองกับ
วิญญาณนั้นดวย โดยเฉพาะนามทั้งหลายก็คือคุณสมบัติของจิตนั่นเอง
เมื่อความคิดปรุงแตง (สังขาร) ดีงาม ก็เปนปจจัยใหเกิดวิญญาณซึ่งรับรู
อารมณที่ดีงามและในแงที่ดีงาม ในขณะนั้น จิตใจก็ปลอดโปรงผองใสไป
ตาม อากัปกิริยาหรือพฤติกรรมตางๆ ทางดานรางกาย ก็แสดงออกหรือ
ปรากฏรูปลักษณะในทางที่ดีงามสอดคลองกัน เมื่อคิดนึกในทางที่ชั่ว ก็
เกิดความรับรูอารมณในสวนและในแงที่ชั่วราย จิตใจก็มีสภาพขุนมัวหมน
หมอง อากัปกิริยาหรือพฤติกรรมตางๆ ทางรางกาย ก็แสดงออกหรือ
ปรากฏรูปลักษณะเปนความเครียดกระดางหมนหมองไปตาม
ในสภาพเชนนี้ องคประกอบตางๆ ทั้งในทางจิตใจ และรางกาย อยูใน
ภาวะที่พรอม หรืออยูในอาการที่กําลังปฏิบัติหนาที่โดยสอดคลองกับ
สังขารและวิญญาณที่เกิดขึ้น
เมื่อรูสึกรักใครมีไมตรี (สัง าร) ก็เกิดความรับรูอารมณสวนที่ดีงาม
(วิ าณ) จิตใจก็แชมชื่นเบิกบาน (นาม) สีหนาก็สดชื่นยิ้มแยมแจมใส
ตลอดจนกิริยาอาการตางๆก็กลมกลืนกัน (ร ) อยูในภาวะที่พรอมจะ
แสดงออกในทางที่ดีงามตอไป
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เมื่อโกรธเคือง ก็เกิดความรับรูอารมณแตสวนที่เลว จิตใจก็ขุนมัวขัด
ของ สีหนากิริยาอาการก็บึ้งบูดเครงเครียด อยูในภาวะที่พรอมจะแสดง
อาการและกระทําการตางๆ ในแนวทางนั้นตอไป
นักกี าที่อยูในสนาม เมื่อการแขงขันเริ่มขึ้น ความนึกคิด เจตจํานง
ตางๆ จะพุงไปในกี าที่แขงขันอยูนั้น ความรับรูตางๆ ก็เกิดดับอยูในเรื่อง
นั้น ดวยอัตราความถี่มากนอยตามกําลังของเจตจํานงความสนใจที่พุงไป
ในกี านั้น จิตใจและรางกายทุกสวนที่เกี่ยวของก็อยูในภาวะพรอมที่จะ
ปฏิบัติหนาที่แสดงพฤติกรรมออกมาโดยสอดคลองกัน
ความเปนไปในชวงนี้ เปนขั้นตอนสําคัญสวนหนึ่งในกระบวนการแหง
กรรมและการใหผลของกรรม วงจรแหงวั ฏ ฏะหมุนมาครบรอบเล็ก
(อวิชชา:กิเลส สังขาร:กรรม วิญญาณ+นามรูป:วิบาก) และกําลังจะ
เริ่มตั้งตนหมุนตอไป นับวาเปนขั้นตอนสําคัญสวนหนึ่งในการสรางนิสัย
ความเคยชิน ความรู ความชํานาญ และบุคลิกภาพ
๔. นามรูป ส ายตนะ: การที่นามรูปจะปฏิบัติหนาที่ตอๆ ไป ตองอาศัย
ความรูตอโลกภายนอก หรือดึงความรูที่สะสมไวแตเดิมมาเปนเครื่อง
ประกอบการตัดสินหรือเลือกวา จะดําเนินพฤติกรรมใดตอไป ในทิศทาง
ใด ดังนั้น นามรูปสวนที่มีหนาที่เปนสื่อหรือชองทางติดตอรับรูอารมณ
ตางๆ คืออายตนะที่เกี่ยวของในกรณีนั้นๆ จึงอยูในสภาพตื่นตัวและ
ปฏิบัติหนาที่สัมพันธสอดคลองกับปจจัยขอกอนๆ ตามลําดับมา เชน ใน
กรณีของนัก ุตบอลในสนาม อายตนะที่ทําหนาที่รับรูอารมณอันเกี่ยวกับ
กี าที่เลนอยูนั้น เชน ประสาทตา ประสาทหู เปนตน ก็จะอยูในสภาพตื่น
ตัวที่จะรับรูอารมณที่เกี่ยวของกับกี าที่เลนดวยความไวเปนพิเศษ ใน
ขณะเดียวกัน อายตนะที่ไมเกี่ยวกับการรับรูอารมณที่มุงหมายนั้น ก็จะไม
อยูในสภาพตื่นตัวที่จะใหเกิดการรับรูอารมณ พูดงายๆ วา ผอนการ
ปฏิบัติหนาที่ลงไปตามสวน เชน ความรูสึกกลิ่น และความรูสึกรสอาจไม
เกิดขึ้นเลย ในขณะที่กําลังเลนอยางกระชั้นชิดติดพัน เปนตน
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. ส ายตนะ ัสสะ: เมื่ออายตนะปฏิบัติหนาที่ การรับรูก็เกิดขึ้น โดยมี
องคประกอบ ๓ อยางเขาบรรจบกัน คือ า ต า (ตา หู จมูก ลิ้น
กาย มโน อยางใดอยางหนึ่ง) กับ า ม า
(รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ อยางใดอยางหนึ่ง) และ า (ทางจักขุ โสตะ
านะ ชิวหา กาย มโน อยางใดอยางหนึ่ง) การรับรูก็เกิดขึ้นโดยสอดคลอง
กับอายตนะนั้นๆ
๖. ัสสะ เวทนา: เมื่อผัสสะเกิดขึ้นแลว ก็จะตองมีความรูสึกเกี่ยวดวยสุข
ทุกขเกิดขึ้น อยางใดอยางหนึ่งใน ๓ อยาง คือ สบาย ชื่นใจ เปนสุข ( ุ
า) หรือไมก็ บีบคั้น ไมสบาย เจ็บปวด เปนทุกข ( ุ
า) หรือไม
ก็เฉยๆ เรื่อยๆ ไมสุขไมทุกข ( ุ า หรือ ุ ม ุ
า)
ปฏิจจสมุปบาทตั้งแตหัวขอที่ ๓ ถึง ๗ คือ วิ าณ-ถึง-เวทนา นี้
เปนกระบวนการในชวงวิบาก คือ ผลของกรรม โดยเฉพาะขอ ๕-๖-๗ ไม
เปนบุญเปนบาป ไมดีไมชั่วโดยตัวของมันเอง แตจะเปนเหตุแหงความดี
ความชั่วไดตอไป
๗. เวทนา ตั หา: เมื่อไดรับ ุ
า ก็พอใจ ชอบใจ ติดใจอยากได และ
อยากไดยิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อไดรับ ุ
า ก็ขัดใจ อยากใหสิ่งนั้นสูญสิ้น
พินาศไปเสีย อยากใหตนพนไปจากทุกขเวทนานัน้ และอยากได แส ดิน้ รน
ไปหาสิง่ อืน่ ทีจ่ ะใหสุขเวทนาตอไป เมื่อไดรับ ุ า า คือรูสึกเฉยๆ ก็
ชวนใหเกิดอาการซึมๆ เพลิน อยางมีโมหะ และเปนสุขเวทนาอยางออนๆ
ที่ทําใหติดใจได และเปนเชื้อใหขยายตัวออกเปนความอยากไดสุขเวทนา
ตอไป
ตั หา นั้น เมื่อแยกใหชัดโดยอาการ ก็มี ๓ อยาง คือ
๑) กาม ัณหา (craving for sense-pleasure) ความอยากไดสิ่งสําหรับ
สนองความตองการทางประสาททั้ง ๕
)ภว ัณหา (craving for self-existence) ความอยากไดสิ่งตางๆ โดย
สัมพันธกับภาวะชีวิตอยางใดอยางหนึ่ง หรือความอยากในภาวะชีวิตที่
จะอํานวยสิ่งที่ปรารถนานั้นๆ ได ในความหมายที่ลึกลงไป คือ ความ
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อยากในความมีอยูของตัวตนที่จะไดจะเปนอยางใดอยางหนึ่ง
๓)วิภว ัณหา (craving for non-existence or self-annihilation)
ความอยากใหตัวตนพนไป ขาดหาย พรากหรือสูญสิ้นไปเสียจากสิ่ง
หรือภาวะชีวิตที่ไมปรารถนานั้นๆ ตัณหาชนิดนี้ แสดงออกในรูปที่
หยาบ เชน ความรูสึกเบื่อหนาย ความเหงา วาเหว ความเบื่อตัวเอง
ความชังตัวเอง ความสมเพชตนเอง เปนตน๑
ตัณหาจึงแสดงออกในรูปตางๆ เปนความอยากไดกามคุณตางๆ บาง
อยากไดภาวะแหงชีวิตบางอยาง เชน ความเปนเศรษฐี ความเปนผูมี
เกียรติ ความเปนเทวดา เปนตน ซึ่งจะอํานวยสิ่งที่ปรารถนาใหบาง อยาก
พนไปจากภาวะที่ไมปรารถนา เบื่อหนาย หมดอาลัยตายอยาก ตลอดจน
ถึงอยากตายบาง หรือในกรณีที่แสดงออกภายนอก เมื่อถูกขัดหรือฝน
ความปรารถนา ก็เปนเหตุใหเกิดปฏิ ะ ความขัดใจ ขัดเคือง โทสะ ความ
คิดประทุษราย ความคิดทําลายผูอื่น สิ่งอื่น เปนตน
. ตั หา อุปาทาน: เมื่ออยากไดสิ่งใด ก็ยึดมั่นเกาะติดเหนียวแนน ผูกมัด
ตัวตนติดกับสิ่งนั้น ยิ่งอยากไดมากเทาใดก็ยิ่งยึดมั่นแรงขึ้นเทานั้น ใน
กรณีที่ประสบทุกขเวทนา อยากพนไปจากสิ่งนั้น ก็มีความยึดมั่นในแง
ชิงชังตอสิง่ นัน้ อยางรุนแรง พรอมกับทีม่ คี วามยึดมัน่ ในสิง่ อืน่ ทีต่ นจะดิน้ รนไป
หารุนแรงขึ้นในอัตราเทาๆ กัน จึงเกิดความยึดมั่นในสิ่งสนองความ
ตองการตางๆ ยึดมั่นในภาวะชีวิตที่จะอํานวยสิ่งที่ปรารถนา ยึดมั่นในตัว
ตนที่จะไดจะเปนอยางนั้นอยางนี้ ยึดมั่นในความเห็น ความเขาใจ ทฤษฎี
และหลักการอยางใดอยางหนึ่งที่สนองตัณหาของตน ตลอดจนยึดมั่นใน
แบบแผน วิธีการตางๆ ที่สนองความตองการของตัวตน
๑

การแปลความหมายตัณหา ๓ อยางนี้ โดยเฉพาะอยางที่ ๒ และ ๓ (ภวตัณหา และ วิภวตัณหา) ยังมีแปลก
กันอยูเปน ๒-๓ แบบ (ดู อภิ.วิ. ๓๕/๙๓๓/๔๙๔; วิสุทธิ. ๓/๑๗๙ เปนตน) บางทานเทียบ ต าวา =
life-instinct หรือ life-wish และ ต าวา = death-instinct หรือ death-wish ตามหลักจิตวิทยา
ของ Sigmund Freud (ดู M.O'C. Walshe, Buddhism for Today, George Allen and Unwin,
London, 1962, pp. 37-40); ความหมายของ ภวตัณหา และ วิภวตัณหา ที่ชัดมากแหงหนึ่งคือ ขุ.อิติ.
๒๕/๒๒๗/๒๖๓
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. อุปาทาน พ : ความยึดมั่นยอมเกี่ยวของไปถึงภาวะชีวิตอยางใดอยาง
หนึ่ง ความยึดมั่นนั้นแสดงถึงความสัมพันธระหวางสิ่งสองสิ่ง คือ เปนการ
นําเอาตัวตนไปผูกมัดไว หรือทําใหเปนอันเดียวกันกับภาวะชีวิตอยางใด
อยางหนึ่ง ซึ่งอาจเปนภาวะชีวิตที่จะอํานวยสิ่งที่ปรารถนา หรือเปนภาวะ
ชีวิตที่ชวยใหพนไปจากสิ่งที่ไมปรารถนา ในเวลาเดียวกัน เมื่อมีภาวะชีวิต
ที่ตองการ ก็ยอมมีภาวะชีวิตที่ไมตองการอยูดวยพรอมกัน ภาวะชีวิตที่ถูก
ยึดเกี่ยวเกาะไวนี้ เรียกวา อุ
ิภพ
เมื่อยึดมั่นในภาวะชีวิตนั้น จึงคิดมุงหมายหรือมีเจตจํานงเพื่อเปนอยาง
นั้นๆ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงความเปนอยางนั้นๆ แลวลงมือกระทําการตางๆ
เริ่มแตคิดสรางสรรคปรุงแตงแสวงวิธีการตางๆ และดําเนินการตามจุดมุง
หมาย แตความคิดและการกระทําทั้งหมดนั้นยอมถูกผลักดันใหดําเนินไป
ในทิศทาง และในรูปแบบที่อุปาทานกําหนด คือ เปนไปตามอํานาจของ
ความเชื่อถือ ความคิดเห็น ความเขาใจ ทฤษฎี วิธีการ ความพอใจ ชอบใจ
อยางใดอยางหนึ่งที่ตนยึดถือไว จึงแสดงออกซึ่งพฤติกรรมและกระทําการ
ตางๆ โดยสอดคลองกับอุปาทานนั้น
ตัวอยางในชั้นหยาบ เชน อยากเกิดเปนเทวดา จึงยึดถือในลัทธิคําสอน
ประเพณี พิธีกรรม หรือแบบแผนความประพฤติอยางใดอยางหนึ่งที่เชื่อวา
จะใหไปเกิดไดอยางนั้น จึงคิด มุงหมาย กระทําการตางๆ ไปตามความ
เชื่อนั้น จนถึงวา ถาความยึดมั่นรุนแรง ก็ทําใหมีระบบพฤติกรรม ที่เปน
ลักษณะพิเศษจําเพาะตัวเกิดขึ้นแบบใดแบบหนึ่ง
หรือตัวอยางใกลเขามา เชน อยากเปนคนมีเกียรติ ก็ยอมยึดมั่นเอา
คุณคาอยางใดอยางหนึ่งวาเปนความมีเกียรติ ยึดมั่นในแบบแผนความ
ประพฤติที่สอดคลองกับคุณคานั้น ยึดมั่นในตัวตนที่จะมีเกียรติอยางนั้นๆ
เจตจํานง และการกระทํา ก็มุงไปในทิศทางและรูปแบบที่ยึดไวนั้น พฤติ
กรรมตางๆ ที่แสดงออกก็มีรูปลักษณะสอดคลองกัน
อยากไดของมีคาของผูอื่น จึงยึดมั่นในภาวะที่ตนจะเปนเจาของสิ่งของ
นั้น จึงยึดมั่นในความเคยชิน หรือวิธีการที่จะใหไดสิ่งของนั้นมา ไมรูโทษ
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และความบกพรองของวิธีการที่ผิด จึงคิดนึก มุงหมาย และกระทําการ
ตามความเคยชินหรือวิธีการที่ยึดไว กลายเปนการลักขโมย หรือการทุจริต
ขึ้น ความเปนเจาของที่ยึดไวเดิม กลายเปนความเปนโจรไป
โดยนัยนี้ เพื่อผลที่ปรารถนา มนุษยจึงทํากรรมชั่ว เปนบาป เปนอกุศล
บาง ทํากรรมดี เปนบุญ เปนกุศลบาง ตามอํานาจความเชื่อถือความยึดมั่น
ที่ผิดพลาดหรือถูกตองในกรณีนั้นๆ
กระบวนพฤติกรรมที่ดําเนินไปในทิศทางแหงแรงผลักดันของอุปาทาน
นั้น และปรากฏรูปลักษณะอาการสอดคลองกับอุปาทานนั้น เปนกรรม พ
ภาวะแหงชีวิตที่สืบเนื่องมาจากกระบวนพฤติกรรมนั้น เชน ความเปน
เทวดา ความเปนคนมีเกียรติ ความเปนเจาของ และความเปนโจร เปนตน
เปนอุปปตติ พ อาจเปนภพ (ภาวะแหงชีวิต) ที่ตรงกับความตองการ
หรือภพที่ไมตองการก็ได
ปฏิจจสมุปบาทชวงนี้ เปนขั้นตอนสําคัญในการทํากรรมและรับผลของ
กรรม การกอนิสัย และการสรางบุคลิกภาพ
๑๐. พ ชาติ: ชีวิตที่เปนไปในภาวะตางๆ ทั้งหมดนั้น วาตามความหมายที่
แท ก็คือขันธ ๕ ที่เกิด-ดับ เปลี่ยนแปลงไป โดยมีคุณสมบัติที่สะสม
เพิ่ม-ลดในดานตางๆ ตามเหตุปจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีเจตจํานง
คือเจตนาเปนตัวนํา ทําใหกระแสโดยรวมหรือกระบวนธรรมนั้นๆ มี
ลักษณะอาการอยางใดอยางหนึ่ง
ขันธ ๕ ที่รวมเปนชีวิตนั้น เกิดดับเปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะตลอดเวลา
เมื่อกลาวถึงความจริงนั้นดวยภาษาตามสมมติ จึงพูดวาคนเรานี้เกิด-แกตายอยูทุกขณะ อยางที่อรรถกถาแหงหนึ่งกลาววา
โดยปรมัตถ เมือ่ ขันธทัง้ หลาย เกิดอยู แกอยู ตายอยู การทีพ่ ระผูมีพระ
ภาคตรัสวา “ดูกอนภิกษุ เธอเกิด แก และตายอยู ทุกขณะ” ดังนี้ ก็พงึ ทราบ
วาเปนอันไดทรงแสดงใหเห็นแลววา ในสัตวทัง้ หลายนัน้ การเล็งถึงขันธเสร็จ
อยูแลวในตัว”๑
๑

ขุทฺทก.อ. ๘๕
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อยางไรก็ตาม สําหรับปุถุชน ยอมมิใชมีเพียงการเกิด-ดับของขันธ ๕
ตามธรรมดาของธรรมชาติเทานั้น แตเมื่อมีภพขึ้นตามอุปาทานแลว ก็เกิด
มีตัวตนซึ่งสํานึกตระหนักขึ้นมาวา “เรา” ไดเปนนั่นเปนนี่ อยูในภาวะชีวิต
อันนั้นอันนี้ ซึ่งตรงกับความตองการ หรือไมตรงกับความตองการ พูด
สั้นๆ วา ตัวตนเกิดขึ้นในภพนั้น จึงมีตัวเราที่เปนเจาของ ตัวเราที่เปนโจร
ตัวเราที่เปนคนไมมีเกียรติ ตัวเราที่เปนผูชนะ ตัวเราที่เปนผูแพ ฯลฯ
ในชีวิตประจําวันของปุถุชน การเกิดของตัวตนจะเห็นไดเดนชัดในกรณี
ความขัดแยง เชน การถกเถียง แมในการเถียงหาเหตุผล ถาใชกิเลส ไมใช
ปญญา ก็จะเกิดตัวตนที่เปนนั่นเปนนี่ขึ้นมาชัดวา เราเปนนาย เราเปนผูมี
เกียรติ (พรอมกับ เขาเปนลูกนอง เขาเปนคนชั้นต่ํา) นี่เปนความเห็นของ
เรา เราถูกขัดแยง ทําใหความเปนนั่นเปนนี่ดอยลงพรองลง หรือจะสูญ
สลายไป ชาติจึงยิ่งชัด เมื่อปรากฏชรามรณะ แตเพราะมีชาติจึงมีชรา
มรณะได
๑๑. ชาติ ชรามร ะ : เมื่อมีตัวตนที่ไดเปนอยางนั้นอยางนี้ ก็ยอมมีตัวตนที่
ไมไดเปนอยางนั้นอยางนี้ ตัวตนที่ขาด พลาด หรือพรากจากความเปน
อยางนั้นอยางนี้ ตัวตนที่ถูกคุกคามดวยความขาด พลาด หรือพรากไป
จากความเปนอยางนั้นอยางนี้ และตัวตนที่ถูกกระทบกระทั่ง ถูกขัดขวาง
ขัดแยง ใหกระแสความเปนอยางนั้นๆ สะดุด หวั่นไหว สะเทือน ลด ดอย
ลง พรองลง เสื่อมลงไป ไมสมบูรณเต็มเปยมอยางที่อยากใหเปนและ
อยางที่ยึดถืออยู
เมื่อตัวตนเกิดมีขึ้นแลว ก็อยากจะดํารงอยูตลอดไป อยากจะเปนอยาง
นั้นอยางนี้อยางที่ตองการ หรืออยากใหภาวะแหงชีวิตนั้นอยูกับตัวตน
ตลอดไป แตเมื่อตัวตนเกิดมีขึ้นได พองโตใหญขึ้นได ตัวตนก็ยอมเสื่อม
สลายได แมเมื่อยังไมสูญสลาย ก็ถูกคุกคามดวยความพรอง ความดอย
และความสูญสลายที่จะมีมา จึงเกิดความหวาดกลัวตอความถูกหวั่นไหว
กระทบกระแทก และความสูญสลาย และทําใหเกิดความยึดมั่นผูกพันตัว
ตนไวกับภาวะชีวิตนั้นใหเหนียวแนนยิ่งขึ้น
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ความกลัวตอความสูญสลายแหงตัวตนนี้ เกิดสืบเนื่องมาจากความรู
สึกถูกคุกคามและหวาดกลัวตอความตายของชีวิตนี้นั่นเอง ซึ่งแฝงอยูใน
จิตใจอยางละเอียดลึกซึ้งตลอดเวลา และคอยบีบคั้นพฤติกรรมทั่วๆ ไป
ของมนุษย ทําใหหวาดกลัวตอความพลัดพราก สูญสลาย ทําใหดิ้นรนไขว
ควาภาวะชีวิตที่ตองการอยางเรารอน ทําใหเกรงกลัวและผิดหวังเมื่อไดรับ
ทุกขเวทนา และทําใหเสวยสุขเวทนาอยางกระวนกระวาย พรอมดวยความ
หวาดกลัวความพลัดพราก ทั้งนี้โดยไมตระหนักรูวา ที่แทนั้น ชีวิตคือขันธ
ทั้ง ๕ เกิด-ตายอยูแลวตลอดเวลา
โดยนัยนี้ เมื่อตัวตนเกิดขึ้นในภาวะชีวิตที่ไมตองการ ไมเกิดในภาวะ
ชีวิตที่ตองการก็ดี เมื่อตัวตนเกิดไดเปนอยางนั้นอยางนี้ อยูในภาวะชีวิตที่
ตองการ แตตองสูญสลายพรากไปก็ดี ถูกคุกคามดวยความขาด พลาด
และพรากจากภาวะชีวิตที่ตองการก็ดี ความทุกขแบบตางๆ ยอมเกิดขึ้น
คือ เกิดโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส และในภาวะแหงความ
ทุกขเชนนี้ จิตใจก็ขุนมัวเศราหมอง ไมรูไมเขาใจหรือไมมองสิ่งตางๆ ตาม
ความเปนจริง มีความคับของขัดใจ ความหลงใหล และความมืดบอด อัน
เปนลักษณะของอวิชชา จึงเกิดการดิ้นรนหาทางออกดวยวิธีการแหงอวิชชา
ตามวงจรตอไป
ตัวอยางงายๆ ในชีวิตประจําวัน เมื่อมีการแขงขัน และมีการชนะเกิด
ขึ้น สําหรับปุถุชนจะไมมีเพียงการชนะที่เปนเหตุการณทางสังคม ซึ่งมี
ความหมายและวัตถุประสงคตามที่ตกลงกําหนดวางกัน (สมมติ) ไวเทา
นั้น แตจะมีความเปนผูชนะที่ยึดมั่นไวกับความหมายพิเศษบางอยาง
เฉพาะตัวดวยอุปาทาน (ภพ) ดวย ในบางโอกาส โดยเฉพาะในกรณีของ
คนมักหยิ่งผยอง หรือในกรณีเกิดเรื่องกระทบกระเทือนใจ ก็จะเกิดความรู
สึกโผลขึ้นมาวา เราเปนผูชนะ = ตัวเราเกิดขึ้นในความเปนผูชนะ (ชาติ)
แตความเปนผูชนะของเราในความหมายสมบูรณเต็มตัว ตองพวงเอา
ความมีเกียรติ ความยกยองเยินยอ ความไดผลประโยชน ความนิยมชม
ชอบ การยอมรับของผูอื่น เปนตน ไวดวย ความเกิดของตัวเราในความ

๑๓๖

พุทธธรรม

ชนะ หรือความชนะของเรา จึงเกิดพรอมกับการที่จะตองมีผูยอมรับ ยก
ยองเชิดชู การทําใหผูใดผูหนึ่งแพไปได การไดทําหรือแสดงออกอะไรสัก
อยางที่สุดขีดของความอยาก ฯลฯ อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
จากนั้น ในขณะเดียวกับที่ตัวเราในฐานะผูชนะ พรอมทั้งความหมาย
ตางๆ ที่พวงอยูกับมัน เกิดขึ้น ความสมหวัง หรือไมสมหวังก็เกิดขึ้น เมื่อ
สมหวัง ก็จะตามมาดวยความรูสึกที่จะตองผูกพันมัดตัวไวกับความเปนผู
ชนะนั้นใหแนนแ น เพราะกลัววาความเปนผูชนะจะสูญสิ้นไปจากตน
กลัววา ความยอมรับนิยมยกยองเชิดชูที่ไดรับในฐานะนั้น จะไมคงอยู
อยางเดิม จะลดนอยลง เสื่อมไป หรือหมดไปจากตน เมื่อพบเห็นผูใดผู
หนึ่งแสดงอาการไมเชิดชูใหเกียรติอยางที่หวัง หรือเทาที่หวัง หรือการยก
ยองเชิดชูเกียรติที่เคยไดอยู มาลดนอยลง ก็ยอมเกิดความขุนมัวหมน
หมองใจและอุปายาส เพราะตัวตนในภาวะผูชนะนั้นกําลังถูกกระทบ
กระแทก หรือถูกบีบคั้นกําจัดใหพรากไปเสียจากภาวะผูชนะ คือกําลังถูก
คุกคามดวยความเสื่อมโทรม (ชรา) และความสูญสลาย (มรณะ) จาก
ความเปนผูชนะพรอมทั้งคุณคาผนวกตางๆ ที่ยึดไว (ภพ)
เมื่อภาวการณดําเนินไปเชนนี้ ความรูสึกขุนมัวหมนหมอง กังวล ผิด
หวังตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งมิไดถูกขุดทิ้งโดยสติและสัมปชัญญะ
(ปญญา) ก็จะเขาหมักหมมทับถมในสันดาน มีผลตอบุคลิกภาพ สภาพ
ชีวิตจิตใจ และพฤติกรรมของบุคคลนั้น ตามวงจรปฏิจจสมุปบาทตอไป
เปนการเสวยเวทนาอยางที่เรียกวาหมกตัวหรือผูกมัดตัว
ขอใหตั้งขอสังเกตงายๆ วา เมื่อมีตัวตน (ในความรูสึก) เกิดขึ้น ก็ยอม
มีความกินเนื้อที่ เมื่อกินเนื้อที่ ก็มีขอบเขต หรือถูกจํากัด เมื่อถูกจํากัด ก็มี
การแยกตัวออกตางหาก เมื่อมีการแยกตัวออกตางหาก ก็มีการแบงวาตัว
เราและมิใชตัวเรา เมื่อตัวตนของเราเกิดขึ้นแลว ก็ขยายตัวเบงพองออก
พรอมดวยความอยากไดอยากเดนอยากแสดงตอตัวตนอื่นๆ พลุงออกมา
แตตัวตนและความอยากนั้นไมสามารถขยายออกไปอยางอิสระไมมีที่สุด
ตองถูกฝนกดหรือขมไวโดยบุคคลนั้นเอง ในกรณีที่เขามีความสํานึกใน
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การแสดงตัวแกผูอื่นวาตนเปนคนดี หรือถาตนเองไมกดหรือขมไว ปลอย
ใหแสดงออกเต็มที่ ก็ยอมเกิดการปะทะขัดแยงภายนอก และแมแสดง
ออกไดเต็มที่ ก็ทําใหพลังในตนเองลดนอยลง เสริมกําลังความอยากให
แรงยิ่งๆขึ้น และความรูสึกพรองใหมากขึ้นๆ ในคราวตอๆไป เปนการเพิ่ม
โอกาสใหแกความขัดแยงและการปะทะที่จะแรงยิ่งๆ ขึ้น และหมดความ
เปนตัวของตัวเองลงไปทุกที ความสมบูรณเต็มอยากจึงไมมี และความกด
ดันขัดแยงกระทบกระทั่งบีบคั้น ยอมเกิดขึ้นไดในทุกกรณี
อยางไรก็ดี ตัวอยางที่กลาวมานี้ มุงความเขาใจงายเปนสําคัญ บางตอน
จึงมีความหมายผิวเผิน ไมใหความเขาใจแจมแจงลึกซึ้งเพียงพอ โดยเฉพาะ
หัวขอที่ยากๆ เชน
า
า และ
า
มต ม เปนตน ตัวอยางที่แสดงในขออวิชชา เปน เรื่องที่มิไดเกิดขึ้น
เปนสามัญ ในทุกชวงขณะของชีวิต ชวนใหเห็นไดวา มนุษยปุถุชนสามารถเปน
อยูในชีวิตประจําวันโดยไมมีอวิชชาเกิดขึ้นเลย หรือเห็นวา ปฏิจจสมุปบาทไม
ใชหลักธรรมที่แสดงความจริงเกี่ยวกับชีวิตอยางแทจริง จึงเห็นวาควรอธิบาย
ความหมายลึกซึ้งของบางหัวขอที่ยากใหละเอียดชัดเจนออกไปอีก

. ความหมายลึก ึงขององคธรรมบางขอ
ก. อาสวะหลอเลี้ยงอวิชชา ที่เปดชองแกสัง าร
ตามปกติ มนุษยปุถุชนทุกคน เมื่อประสบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออยูใน
สถานการณอยางใดอยางหนึ่ง จะแปลความหมาย ตัดสินสิ่งหรือเหตุการณนั้น
พรอมทั้งคิดหมาย ตั้งเจตจํานง แสดงออกซึ่งพฤติกรรม และกระทําการตางๆ
ตามความโนมเอียง หรือตามแรงผลักดันตอไปนี้ คือ
๑. ความใฝในการสนองความตองการทางประสาททั้ง ๕ (กาม)
๒. ความใฝหรือหวงในความมีอยูคงอยูของตัวตน การที่ตัวตนจะได
เปนอยางนั้นอยางนี้ และการที่ตนจะดํารงคงอยูในภาวะที่อยาก
เปนนั้นยั่งยืนตลอดไป (ภพ)
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๓. ความเคยชิน ความเชื่อถือ ความเขาใจ ทฤษฎี แนวความคิดอยาง
ใดอยางหนึ่งที่สั่งสมอบรมมา และยึดถือเชิดชูไว (ทิ ิ)
๔. ความหลง ความไมเขาใจ คือ ความไมตระหนักรูและไมกําหนดรู
ความเปนมาเปนไป เหตุ ผล ความหมาย คุณคา วัตถุประสงค ตลอด
จนความสัมพันธของสิ่งตางๆ หรือเหตุการณทั้งหลายตามสภาวะ
โดยธรรมชาติของมันเอง ความหลงผิดวามีตัวตนที่เขาไปกระทํา
และถูกกระทํากับสิ่งตางๆ ไมมองเห็นความสัมพันธทั้งหลาย ใน
รูปของกระบวนการแหงเหตุปจจัย พูดสั้นๆ วา ไมรูเห็นตามที่มัน
เปน แตรูเห็นตามที่คิดวามันเปน หรือคิดใหมันเปน (อวิชชา)
โดยเฉพาะขอ ๓ และ ๔ นั้น จะเห็นไดวาเปนสภาพที่สัมพันธตอเนื่อง
กัน คือเมื่อไมไดกําหนดรู หลงเพลินไป ก็ยอมทําไปตามความเคยชิน ความ
เชื่อถือ ความเขาใจที่สั่งสมอบรมมากอน
อนึ่ง ขอ ๓-๔ นี้ มีความหมายกวางขวางมาก รวมไปถึง นิสัย ความ
เคยชิน ทัศนคติ แบบแผน ความประพฤติตางๆ ที่เปนผลมาจากการศึกษาอบ
รม คานิยมหรือคตินิยมทางสังคม การถายทอดทางวัฒนธรรม เปนตน สิ่ง
เหลานี้แสดงอิทธิพลสัมพันธกับขอที่ ๑ และ ๒ นั้น กลายเปนตัวการกําหนด
และควบคุมความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมทั้งหมดของบุคคล ตั้งตนแตวาจะ
ใหชอบอะไร ตองการอะไร จะสนองความตองการของตนในรูปแบบและทิศ
ทางใด แสดงพฤติกรรมออกมาอยางไร คือเปนสิ่งที่แฝงอยูลึกซึ้งในบุคคล
และคอยบัญชาพฤติกรรมของบุคคลนั้น โดยเจาตัวไมรูตัวเลย
ในความเขาใจตามปกติ บุคคลนั้นยอมรูสึกวาตัวเขากําลังกระทํากําลัง
ประพฤติอยางนั้นๆ ดวยตนเอง ตามความตองการของตนเองอยางเต็มที่ แต
แทจริงแลว นับเปนความหลงผิดทั้งสิ้น เพราะถาสืบสาวลงไปใหชัดวา เขา
ตองการอะไรแน ทําไมเขาจึงตองการสิ่งที่เขาตองการอยูนั้น ทําไมเขาจึงกระทํา
อยางที่กระทําอยูนั้น ทําไมจึงประพฤติอยางที่ประพฤติอยูนั้น ก็จะเห็นวาไมมี
อะไรที่เปนตัวของเขาเองเลย แตเปนแบบแผนความประพฤติที่เขาไดรับถาย
ทอดมาในการศึกษาอบรมบาง วัฒนธรรมบาง ความเชื่อถือทางศาสนาบาง
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เปนความนิยมในทางสังคมบาง เขาเพียงแตเลือกและกระทําในขอบเขตแนว
ทางของสิ่งเหลานี้ หรือทําใหแปลกไปอยางใดอยางหนึ่ง โดยเอาสิ่งเหลานี้เปน
หลักคิดแยกออกไปและสําหรับเทียบเคียงเทานั้นเอง สิ่งที่เขายึดถือวาเปนตัว
ตนของเขานั้น จึงไมมีอะไรนอกไปจากสิ่งที่อยูในขอ ๑ ถึง ๔ เทานั้นเอง สิ่ง
เหลานี้นอกจากไมมีตัวมีตนแลว ยังเปนพลังผลักดันที่อยูพนอํานาจควบคุม
ของเขาดวย จึงไมมีทางเปนตัวตนของเขาไดเลย
ในทางธรรมเรียกสิ่งทั้งสี่นี้วา อาสวะ ๔ (inflowing impulses หรือ
influxes หรือ biases)
อยางที่ ๑ เรียก กามาสวะ (sense-gratification)
อยางที่ ๒ เรียก วาสวะ (existence หรือ self-centered pursuits)
อยางที่ ๓ เรียก ทิ าสวะ (views)
อยางที่ ๔ เรียก อวิ าสวะ (ignorance)
บางแหงตัดขอ ๓ ออก เหลือเพียงอาสวะ ๓๑
จึงเห็นไดวา อาสวะตางๆ เหลานี้ เปนที่มาแหงพฤติกรรมของมนุษย
ปุถุชนทุกคน เปนตัวการที่ทําใหมนุษยหลงผิด ยึดถือในความเปนตัวตนที่พรา
มัว อันเปนอวิชชาชั้นพื้นฐาน แลวบังคับบัญชาใหนึกคิดปรุงแตง แสดงพฤติ
กรรม และกระทําการตางๆ ตามอํานาจของมันโดยไมรูตัวของตัวเอง เปนขั้น
เริ่มตนวงจรแหงปฏิจจสมุปบาท คือ เมื่ออาสวะเกิดขึ้น อวิชชาก็เกิดขึ้น แลว
อวิชชาก็เปนปจจัยใหเกิดสังขาร ในภาวะที่แสดงพฤติกรรมดวยความหลงวา
ตัวตนทําเชนนี้ กลาวไดดวยคํายอนแยงวา มนุษยไมเปนตัวของตัวเอง เพราะ
พฤติกรรมถูกบังคับบัญชาดวยสังขารที่เปนแรงขับไรสํานึกทั้งสิ้น
กลาวโดยสรุปเพื่อตัดตอนใหชัด ภาวะที่เปนอวิชชา ก็คือ การไมมอง
เห็นไตรลักษณ โดยเฉพาะความเปนอนัตตา ตามแนวปฏิจจสมุปบาท คือ ไม
รูตระหนักวา สภาพที่ถือกันวาเปนสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา นั้น เปนเพียง
กระแสแหงรูปธรรมนามธรรมสวนยอยตางๆ มากมาย ที่สัมพันธเนื่องอาศัย
๑

อาสวะ ๓ = กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ. ดู ที.ม. ๑๐/๗๖/๙๖; สํ.ส . ๑๘/๕๐๔/๓๑๕, ฯลฯ
อาสวะ ๔ = กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ ดู อภิ.วิ. ๓๕/๙๖๑/๕๐๔ ฯลฯ
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เปนเหตุปจจัยสืบตอกัน โดยอาการเกิดสลายๆ ทําใหกระแสนั้นอยูในภาวะที่
กําลังแปรรูปอยูตลอดเวลา
พูดใหงายขึ้นวา บุคคลก็คือผลรวมแหงความรูสึกนึกคิด ความ
ปรารถนา ความเคยชิน ความโนมเอียง ทัศนคติ ความรู ความเขาใจ ความ
เชื่อถือ (ตั้งแตขั้นหยาบที่ผิดหรือไมมีเหตุผล จนถึงขั้นละเอียดที่ถูกตองและมี
เหตุผล) ความคิดเห็น ความรูสึกในคุณคาตางๆ ฯลฯ ทั้งหมดในขณะนั้นๆ ที่
เปนผลมาจากการถายทอดทางวัฒนธรรม การศึกษาอบรม และปฏิกิริยา
ตางๆ ทั้งที่เกิดขึ้นภายใน และที่มีตอสิ่งแวดลอมทั้งหลาย อันกําลังดําเนินไป
อยูตลอดเวลา
เมื่อไมตระหนักรูเชนนี้ จึงยึดถือเอาสิ่งเหลานี้อยางใดอยางหนึ่ง เปนตัว
ตนของตนในขณะหนึ่งๆ เมื่อยึดถือสิ่งเหลานี้เปนตัวตน ก็คือถูกสิ่งเหลานั้น
หลอกเอา จึงเทากับตกอยูในอํานาจของมัน ถูกมันชักจูงบังคับเอา ใหเห็นวา
ตัวตนนั้นเปนไปตางๆ พรอมทั้งความเขาใจวา ตนเองกําลังทําการตางๆ ตาม
ความตองการของตน เปนตน
ที่กลาวมานี้ นับวาเปนคําอธิบายในหัวขออวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขาร
ในระดับที่จัดวาละเอียดลึกซึ้งกวากอน สวนหัวขอตอจากนี้ไปถึงเวทนา เห็นวา
ไมยากนัก พอจะมองเห็นไดตามคําอธิบายที่กลาวมาแลว จึงขามมาถึงตอน
สําคัญอีกชวงหนึ่ง คือ ตัณหาเปนปจจัยใหเกิดอุปาทาน ซึ่งเปนชวงของกิเลส
เหมือนกัน

. ตั หา อาศัยอวิชชา ดยสัมพัน กับทิฏ ิ
ตัณหาทั้ง ๓ อยางที่พูดถึงมาแลวนั้น ก็คืออาการแสดงออกของตัณหา
อยางเดียวกัน และมีอยูเปนสามัญโดยครบถวนในชีวิตประจําวันของปุถุชน
ทุกคน แตจะเห็นไดตอเมื่อวิเคราะหดูสภาพการทํางานของจิตในสวนลึก เริ่ม
แตมนุษยไมรูไมเขาใจและไมรูจักมองสิ่งทั้งหลายในรูปของกระบวนการแหง
ความสัมพันธกันของเหตุปจจัยตางๆ ตามธรรมชาติ จึงมีความรูสึกมัวๆ อยู
วามีตัวตนของตนอยูในรูปใดรูปหนึ่ง มนุษยจึงมีความอยากที่เปนพื้นฐาน
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สําคัญ คือ ความอยากมีอยูเปนอยู หรืออยากมีชีวิตอยู ซึ่งหมายถึงความ
อยากใหตัวตนในความรูสึกมัวๆ นั้นคงอยูยั่งยืนตอไป๑
แตความอยากเปนอยูนี้ สัมพันธกับความอยากได คือไมใชอยากเปน
อยูเฉยๆ แตอยากอยูเพื่อเสวยสิ่งที่อยากได คือเพื่อเสวยสิ่งที่จะใหสุขเวทนา
สนองความตองการของตนตอไป จึงกลาวไดวา ที่อยากเปนอยูก็เพราะอยาก
ได เมื่ออยากได ความอยากเปนอยูก็ยิ่งรุนแรงขึ้น
เมื่อความอยากเปนอยูรุนแรง อาจเกิดกรณีที่ ๑ คือ ไมไดสิ่งที่อยาก
ทันอยาก จึงเกิดปฏิกิริยาขึ้น คือ ภพ หรือความมีชีวิตเปนอยูในขณะนั้น ไม
เปนที่นาชื่นชม ชีวิตขณะนั้นเปนที่ขัดใจ ทนไมได อยากใหดับสูญไปเสีย
ความอยากใหดับสูญจึงติดตามมา แตทันทีนั้นเอง ความอยากไดก็แสดงตัว
ออกมาอีก จึงกลัววาถาดับสูญไปเสีย ก็จะไมไดเสวยสุขเวทนาที่อยากไดตอ
ไป ความอยากเปนอยูจึงเกิดตามติดมาอีก
ในกรณีที่ ๒ ไมไดที่อยาก หรือกรณีที่ ๓ ไดไมเต็มขีดที่อยาก ไดไม
สมอยาก หรือกรณีที่ ๔ ไดแลวอยากไดอื่นตอไป กระบวนการก็ดําเนินไปใน
แนวเดียวกัน แตกรณีที่นับวาเปนพื้นฐานที่สุดและครอบคลุมกรณีอื่นๆ ทั้ง
หมด ก็คืออยากยิ่งๆ ขึ้นไป
เมื่อกําหนดจับลงที่ขณะหนึ่งขณะใดก็ตาม จะปรากฏวามนุษยกําลังแส
หาภาวะที่เปนสุขกวาขณะที่กําหนดนั้นเสมอไป ปุถุชนจึงปดหรือผละทิ้งจาก
ขณะปจจุบันทุกขณะ ขณะปจจุบันแตละขณะ เปนภาวะชีวิตที่ทนอยูไมได
อยากใหดับสูญหมดไปเสีย อยากใหตนพนไป ไปหาภาวะที่สนองความอยาก
ไดตอไป ความอยากได อยากอยู อยากไมอยู จึงหมุนเวียนอยูตลอดเวลาใน
ชีวิตประจําวันของมนุษยปุถุชน แตเปนวงจรที่ละเอียดชนิดทุกขณะจิต อยาง
ที่แตละคนไมรูตัวเลยวา ชีวิตที่เปนอยูแตละขณะของตนก็คือ การดิ้นรนให
พนไปจากภาวะชีวิตในขณะเกา และแสหาสิ่งสนองความตองการในภาวะชีวิต
ใหมอยูทุกขณะนั่นเอง
๑

ในที่นี้ แปล กามตัณหาวา อยากได วตัณหาวา อยากเปนอยู วิ วตัณหาวา อยากใหดับสูญ
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เมื่อสืบสาวลงไป ยอมเห็นไดวา ตัณหาเหลานี้ สืบเนื่องมาจากอวิชชา
นั่นเอง กลาวคือ เพราะไมรูสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน ไมรูจักมันในฐานะ
กระบวนการแหงเหตุปจจัยที่สัมพันธตอเนื่องกัน จึงเกิดความเห็นผิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรื่องตัวตนขึ้นมาในรูปใดรูปหนึ่ง คือ เห็นวาสิ่งทั้งหลายมีตัวมีตนเปน
ชิ้นเปนอัน เปนแนนอนตายตัว ซึ่งจะยั่งยืนอยูได๑ หรือไมก็เห็นวาสิ่งทั้งหลาย
แตกดับสูญสิ้นสลายตัวหมดไปไดเปนสิ่งๆ เปนชิ้นๆ เปนอันๆไป๒
มนุษยปุถุชนทุกคนมีความเห็นผิดในรูปละเอียดอยูในตัวทั้งสองอยาง
จึงมีตัณหา ๓ อยางนั้น คือ เพราะเขาใจมืดมัวอยูในจิตสวนลึกวา สิ่งทั้งหลาย
มีตัวตนยั่งยืนแนนอนเปนชิ้นเปนอัน จึงเกิดความอยากในความเปนอยูคงอยู
หรือภวตัณหาได และอีกดานหนึ่ง ดวยความไมรู ไมแนใจ ก็เขาใจไปไดอีก
แนวหนึ่งวา สิ่งทั้งหลายเปนตัวเปนตน เปนชิ้นเปนอันแตละสวนละสวนไป
มันสูญสิ้นหมดไป ขาดหายไปได จึงเกิดความอยากในความไมเปนอยู หรือ
วิภวตัณหา ได ความเห็นผิดทั้งสองนี้ สัมพันธกับตัณหาในรูปของการเปด
โอกาสหรือเปดชองทางให
ถารูเขาใจเห็นเสียแลววาสิ่งทั้งหลายเปนกระแส เปนกระบวนการแหง
เหตุปจจัยที่สัมพันธตอเนื่องกัน ก็ยอมไมมีตัวตนที่จะยั่งยืนตายตัวเปนชิ้น
เปนอันได และก็ยอมไมมีตัวตนเปนชิ้นเปนอันที่จะหายจะขาดสูญไปได
ตัณหา(ภวตัณหา และวิภวตัณหา) ก็ไมมีฐานที่กอตัวได
สวนกาม ัณหา ก็สืบเนื่องจากความเห็นผิดทั้งสองนั้นดวย เพราะกลัว
วาตัวตนหรือสุขเวทนาก็ตามจะขาดสูญสิ้นหายหมดไปเสีย จึงเรารอนแสหาสุข
เวทนาแกตน และเพราะเห็นวาสิ่งทั้งหลายเปนตัวเปนตนเปนชิ้นเปนอันแน
นอนคงตัวอยูได จึงดิ้นรนไขวควา กระทําย้ําใหหนักแนนใหมั่นคงอยูใหได
ในรูปที่หยาบ ตัณหาแสดงอาการออกมาเปนการดิ้นรนแสหาสิ่งสนอง
๑
๒

สัสส ทิ ิ = ความเห็นวาเที่ยง วายั่งยืนตายตัวตลอดไป
อุ เฉททิ ิ = ความเห็นวาขาดสูญ ตัดขาดดับหาย ทั้งสองอยางนี้ เปนความเห็นผิดวามีตัวตนในรูปใดรูป
หนึ่งทั้งสิ้น อยางแรกชัดอยูแลว แตอยางหลังอธิบายสั้นๆ ไดวา เพราะเห็นวาสิ่งทั้งหลายมีตัวมีตน เปนชิ้น
เปนอันเปนสวนๆ จึงเห็นวาสิ่งเหลานี้ หรือตัวตนเหลานี้ สูญสิ้นดับหาย ขาดตอนหมดไปได
ดู ตอนวาดวย ปฏิจจสมุปบาทในฐานะมัชเฌนธรรมเทศนา ขางหนา
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ความตองการตางๆ การแสหาภาวะชีวิตที่ใหสิ่งสนองความตองการเหลานั้น
ความเบื่อหนายสิ่งที่มีแลว ไดแลว เปนแลว ความหมดอาลัยตายอยาก ทนอยู
ไมไดโดยไมมีสิ่งสนองความตองการใหมๆ เรื่อยๆ ไป
ภาพที่เห็นไดชัดก็คือ มนุษยที่เปนตัวของตัวเองไมได ถาปราศจากสิ่ง
สนองความตองการทางประสาททั้ง ๕ แลว ก็มีแตความเบื่อหนาย วาเหว ทน
ไมไหว ตองเที่ยวดิ้นรนไขวควาสิ่งสนองความตองการใหมๆ อยูตลอดเวลา
เพื่อหนีจากภาวะเบื่อหนายตัวเอง ถาขาดสิ่งสนองความตองการ หรือไมได
ตามที่ตองการเมื่อใด ก็ผิดหวัง ชีวิตหมดความหมาย เบื่อตัวเอง ชังตัวเอง
ความสุข ความทุกขจึงขึ้นตอปจจัยภายนอกอยางเดียว เวลาวางจึงกลับเปน
โทษ เปนภัยแกมนุษยไดทั้งสวนบุคคลและสังคม ความเบื่อหนาย ความซึม
เศรา ความวาเหว ความไมพอใจ จึงมีมากขึ้น ทั้งที่มีสิ่งสนองความตองการ
มากขึ้น และการแสวงหาความปรนปรือทางประสาทสัมผัสตางๆ จึงหยาบและ
รอนแรงยิ่งขึ้น
การติดสิ่งเสพยติดตางๆ ก็ดี การใชเวลาวางทําความผิดความชั่วของ
เด็กวัยรุนก็ดี ถาสืบคนลงไปในจิตใจอยางลึกซึ้งแลว จะเห็นวาสาเหตุสําคัญ ก็
คือ ความทนอยูไมได ความเบื่อหนายจะหนีไปใหพนจากภพที่เขาเกิดอยูใน
ขณะนั้นนั่นเอง
ในกรณีที่มีการศึกษาอบรม ไดรับคําแนะนําสั่งสอนทางศาสนา มีความ
เชื่อถือในทางที่ถูกตอง หรือยึดถือในอุดมคติที่ดีงามตางๆ แลว (อวิชชาไมมืด
บอดเสียทีเดียว) เกิดความใฝจะเปนในทางที่ดี ตัณหาก็ถูกผันมาใชในทางที่ดี
ได จึงมีการทําดีเพื่อจะไดเปนคนดี การขยันหมั่นเพียร เพื่อผลที่หมายระยะ
ยาว การบําเพ็ญประโยชนเพื่อเกียรติคุณ หรือเพื่อไปเกิดในสวรรค การใช
เวลาวางใหเปนประโยชน ตลอดจนการอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาก็ได

ค. อุปาทาน เปนเงื่อนปมสําคั ที่ปนวงจรชีวิต
กิเลสที่สืบเนื่องจากตัณหา ไดแก อุปาทาน (ความยึดมั่นถือมั่น) ซึ่งมี
๔ อยาง คือ
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าม๑ (clinging to sensuality): เมื่อ
อยากได ดิ้นรน แสหา ก็ยึดมั่นติดพันในสิ่งที่อยากไดนั้น เมื่อไดแลวก็ยึดมั่น
เพราะอยากสนองความตองการใหยิ่งๆ ขึ้นไป และกลัวหลุดลอยพรากไปเสีย
ถึงแมผิดหวังหรือพรากไป ก็ยิ่งปกใจมั่นดวยความผูกใจอาลัย พรอมกันนั้น
ความยึดมั่นก็ยิ่งแนนแ นขึ้น เพราะสิ่งสนองความตองการตางๆ ไมใหภาวะ
เต็มอิ่มหรือสนองความตองการไดเต็มขีดที่อยากจริงๆ ในคราวหนึ่งๆ จึง
พยายามเพื่อเขาถึงขีดที่เต็มอยากนั้นดวยการกระทําอีกๆ และเพราะสิ่งเหลา
นั้นไมใชของของตนแทจริง จึงตองยึดมั่นไวดวยความรูสึกจูงใจตนเองวาเปน
ของของตนในแงใดแงหนึ่งใหได ความคิดจิตใจของปุถุชนจึงไปยึดติดผูกพัน
ของอยูกับสิ่งสนองความอยากอยางใดอยางหนึ่งอยูเสมอ ปลอดโปรง เปน
อิสระ และเปนกลางไดยาก
. ทิ ุ าทาน ค าม ม
ตา (clinging to
views): ความอยากใหเปน หรือไมใหเปนอยางใดอยางหนึ่งตามที่ตนตองการ
ยอมทําใหเกิดความเอนเอียงยึดมั่นในทิฏฐิ ทฤษฎี หรือหลักปรัชญาอยางใด
อยางหนึ่งที่เขากับความตองการของตน ความอยากไดสิ่งสนองความตองการ
ของตน ก็ทําใหยึดมั่นในหลักการ แนวความคิด ความเห็น ลัทธิ หลักคําสอนที่
สนอง หรือเปนไปเพื่อสนองความตองการของตน เมื่อยึดถือความเห็น หรือ
หลักความคิดอันใดอันหนึ่งวาเปนของตนแลว ก็ผนวกเอาความเห็น หรือหลัก
ความคิดนั้น เปนตัวตนของตนไปดวย จึงนอกจากจะคิดนึกและกระทําการ
ตางๆ ไปตามความเห็นนั้นๆ แลว เมื่อมีทฤษฎีหรือความเห็นอื่นๆ ที่ขัดแยง
กับความเห็นที่ยึดไวนั้น ก็รูสึกวาเปนการคุกคามตอตัวตนของตนดวย เปน
การเขามาบีบคั้นหรือจะทําลายตัวตนใหเสื่อมดอยลง พรองลง หรือสลายไป
อยางใดอยางหนึ่ง จึงตองตอสูรักษาความเห็นนั้นไวเพื่อศักดิศรีเปนตนของตัว
ตน จึงเกิดการขัดแยงที่แสดงออกภายนอก เกิดการผูกมัดตัวใหคับแคบ
สรางอุปสรรค กักปญญาของตนเอง ความคิดเห็นตางๆ ไมเกิดประโยชนตาม
ความหมายและวัตถุประสงคแทๆ ของมัน ทําใหไมสามารถถือเอาประโยชน
๑. กามุ าทาน ค าม ม

๑

กาม = สิ่งสนองความตองการทางประสาททั้ง ๕ และความใครในสิ่งสนองความตองการเหลานั้น

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๑๔๕

จากความรู และรับความรูตางๆ ไดเทาที่ควรจะเปน๑
๓. สีลัพพ ุ าทาน ค าม ม
ล ล ต (clinging to mere
rule and ritual): ความอยากได อยากเปนอยู ความกลัวตอความสูญสลาย
ของตัวตน โดยไมเขาใจกระบวนการแหงเหตุปจจัยในธรรมชาติ ผสมกับ
ความยึดมั่นในทิฏฐิอยางใดอยางหนึ่ง ทําใหทําการตางๆ ไปตามวิธีปฏิบัติที่
สักวายึดถือมา เปนแบบแผน หรือประพฤติปฏิบัติไปตามๆ กันอยางงมงายใน
สิ่งที่นิยมวาขลัง วาศักดิสิทธิ ที่จะสนองความอยากของตนได ทั้งที่ไมมองเห็น
ความสัมพันธโดยทางเหตุผล
ความอยากใหตัวตนคงอยู มีอยู และความยึดมั่นในตัวตน แสดงออก
มาภายนอกหรือทางสังคม ในรูปของความยึดมั่น ในแบบแผนความประพฤติ
ตางๆ การกระทําสืบๆกันมา ระเบียบวิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิพิธี
ตลอดจนสถาบันตางๆ ที่แนนอนตายตัว วาจะตองเปนอยางนั้นๆ โดยไม
ตระหนักรูในความหมาย คุณคา วัตถุประสงค และความสัมพันธโดยเหตุผล
กลายเปนวามนุษยสรางสิ่งตางๆ เหลานี้ขึ้นมาเพื่อกีดกั้น ปดลอมตัวเอง และ
ทําใหแข็งทื่อ ยากแกการปรับปรุงตัว และการที่จะไดรับประโยชนจากสิ่งทั้ง
หลายที่ตนเขาไปสัมพันธ
ในเรื่องสีลัพพ ุ าทานนี้ มีคําอธิบายของทานพุทธทาสภิกขุ ตอนหนึ่ง
ที่เห็นวาจะชวยใหความหมายชัดเจนขึ้นอีก ดังนี้
เมื่อมาประพฤติศีล หรือธรรมะขอใดขอหนึ่งแลว ไมทราบความมุง
หมาย ไมคํานึงถึงเหตุผล ไดแตลงสันนิษฐานเอาเสียวาเปนของศักดิ
สิทธิ เมื่อลงไดปฏิบัติของศักดิสิทธิแลว ยอมตองไดรับผลดีเอง ฉะนั้น
คนเหลานี้จึงสมาทานศีล หรือประพฤติธรรมะ แตเพียงตามแบบฉบับ
ตามตัวอักษร ตามประเพณี ตามตัวอยาง ที่สืบปรัมปรากันมาเทานั้น
ไมเขาถึงเหตุผลของสิ่งนั้นๆ แตเพราะอาศัยการประพฤติกระทํามาจน
ชิน การยึดถือจึงเหนียวแนน เปนอุปาทานชนิดแกไขยาก...ตางจาก
๑

ทิฏฐิที่สนองตัณหาขั้นพื้นฐานที่สุดก็คือ สัสสตทิฏฐิ กับ อุจเฉททิฏฐิ และทิฏฐิที่อยูในเครือเดียวกัน

๑๔๖

พุทธธรรม

อุปาทานขอที่สองขางตน ซึ่งหมายถึงการถือในตัวทิฏฐิ หรือความคิด
ความเห็นที่ผิด สวนขอนี้ เปนการยึดถือในตัวการปฏิบัติ หรือการ
กระทําทางภายนอก๑
. อั วาทุ าทาน ค าม ม า าต ต (clinging to the
ego-belief): ความรูสึกวามีตัวตนที่แทจริงนั้น เปนความหลงผิดที่มีเปนพื้น
ฐานอยูแลว และยังมีปจจัยอื่นๆ ที่ชวยเสริมความรูสึกนี้อีก เชนภาษา อันเปน
ถอยคําสมมติสําหรับสื่อความหมาย ที่ชวนใหมนุษยผูติดบัญญัติมองเห็นสิ่ง
ตางๆ แยกออกจากกันเปนตัวตนที่คงที่ แตความรูสึกนี้กลายเปนความยึดมั่น
เพราะตัณหาเปนปจจัย กลาวคือ เมื่ออยากไดก็ยึดมั่นวามีตัวตนที่เปนผูไดรับ
และเสวยสิ่งที่อยากนั้น มีตัวตนที่เปนเจาของสิ่งที่ไดนั้น เมื่ออยากเปนอยู ก็
อยากใหมีตัวตนอันใดอันหนึ่งเปนอยู คงอยู เมื่ออยากไมเปนอยู ก็ยึดในตัว
ตนอันใดอันหนึ่งที่จะใหสูญสลายไป เมื่อกลัววาตัวตนจะสูญสลายไป ก็ยิ่ง
ตะเกียกตะกายย้ําความรูสึกในตัวตนใหแนนแ นหนักขึ้นไปอีก
ที่สําคัญคือ ความอยากนั้นสัมพันธกับความรูสึกวามีเจาของผูมีอํานาจ
ควบคุม คือมีตัวตนที่เปนนายบังคับบัญชาสิ่งตางๆ ใหเปนไปอยางที่อยากให
เปนได และก็ปรากฏคลายกับวามีการบังคับบัญชาไดสมปรารถนาบางเหมือน
กัน จึงหลงผิดไปวามีตัวฉันหรือตัวตนของฉันที่เปนเจาของ เปนนายบังคับสิ่ง
เหลานั้นได แตความจริงมีอยูวา การบังคับบัญชานั้น เปนไปไดเพียงบางสวน
และชั่วคราวเทานั้น เพราะสิ่งที่ยึดวาเปนตัวตนนั้น ก็เปนเพียงปจจัยอยางหนึ่ง
ในกระบวนการแหงเหตุปจจัย ไมสามารถบังคับบัญชาสิ่งอื่นๆ ที่เขาไปยึด ให
เปนไปตามที่อยากใหเปนไดถาวรและเต็มอยากจริงๆ การที่รูสึกวาตัวเปนเจา
ของควบคุมบังคับบัญชาไดอยูบาง แตไมเต็มสมบูรณจริงๆ เชนนี้ กลับเปน
การย้ําความหมายมั่น และตะเกียกตะกายเสริมความรูสึกวาตัวตนใหแนน
แ นยิ่งขึ้นไปอีก
เมื่อยึดมั่นในตัวตนดวยอุปาทาน ก็ไมรูจักที่จะจัดการสิ่งตางๆ ตาม
๑

พระอริยนันทมุนี, ล

ุ

า า, สุวิชานน พ.ศ. ๒๔๙๙, หนา ๖๐

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๑๔๗

เหตุตามปจจัยที่จะใหมันเปนไปอยางนั้นๆ กลับหลงมองความสัมพันธผิด ยก
เอาตัวตนขึ้นยึดไวในฐานะเจาของที่จะบังคับควบคุมสิ่งเหลานั้นตามความ
ปรารถนา เมื่อไมทําตามกระบวนการแหงเหตุปจจัย และสิ่งเหลานั้นไมเปนไป
ตามความปรารถนา ตัวตนก็ถูกบีบคั้นดวยความพรอง เสื่อมดอย และความ
สูญสลาย ความยึดมั่นในตัวตนนี้นับวาเปนขอสําคัญ เปนพื้นฐานของความ
ยึดมั่นขออื่นๆ ทั้งหมด๑
วาโดยสรุป อุปาทานทําใหมนุษยปุถุชนมีจิตใจไมปลอดโปรงผองใส
ความคิดไมแลนคลองไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจัย ไมสามารถแปล
ความหมาย ตัดสิน และกระทําการตางๆ ไปตามแนวทางแหงเหตุปจจัยตามที่
มันควรจะเปนโดยเหตุผลบริสุทธิ แตมีความติดของ ความเอนเอียง ความคับ
แคบ ความขัดแยง และความรูสึกถูกบีบคั้นอยูตลอดเวลา ความบีบคั้นเกิด
ขึ้นเพราะความยึดวาเปนตัวเรา ของเรา เมื่อเปนตัวเรา ของเรา ก็ตองเปน
อยางที่เราอยากใหเปน แตสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ไมใชเปนไปตามที่
เราอยากใหเปน
เมื่อมันไมอยูในบังคับของความอยาก กลับเปนอยางอื่นไปจากที่อยาก
ใหเปน ตัวเราก็ถูกขัดแยงกระทบกระแทกบีบคั้น สิ่งที่ยึดถูกกระทบเมื่อใด
ตัวเราก็ถูกกระทบเมื่อนั้น สิ่งที่ยึดไวมีจํานวนเทาใด ตัวเราแผไปถึงไหน ยึดไว
ดวยความแรงเทาใด ตัวเราที่ถูกกระทบ ขอบเขตที่ถูกกระทบ และความแรง
ของการกระทบ ก็มีมากเทานั้น และผลที่เกิดขึ้น มิใชเพียงความทุกขเทานั้น
แตหมายถึงชีวิตที่เปนอยูและกระทําการตางๆ ตามอํานาจความยึดอยาก ไม
ใชเปนอยูและทําการดวยปญญาตามเหตุปจจัย จึงเปนเหตุใหการงานที่ทําไม
สําเร็จผลดี หรือยากที่จะไดผลดี กับทั้งยังพวงเอาปญหาจุกจิกวุนวายนอก
เรื่องตามมาอีกมากมายโดยไมสมควร
๑

อุ าทาน มาใน ที.ปา. ๑๑/๒๖๒/๒๔๒; อภิ.วิ. ๓๕/๙๖๓/๕๐๖; โดยเฉพาะอัตตวาทุปาทานนั้น เมื่อ
วิเคราะหออกไปจะเห็นวา เปนการยึดมั่นในเรื่องขันธ ๕ อยางใดอยางหนึ่ง ตามบาลีวา “ปุถุชน...ยอมเขา
ใจวารูปเปนอัตตา หรือเขาใจวาอัตตามีรูป หรือเขาใจวารูปอยูในอัตตา หรือเขาใจวาอัตตาอยู
ในรูป เขาใจวาเวทนา.....สัญญา.....สังขาร (ทํานองเดียวกัน) เขาใจวาวิญญาณเปนอัตตา หรือ
อัตตามีวิญญาณ หรือวาวิญญาณอยูในอัตตา หรือวาอัตตาอยูในวิญญาณ”

๑๔๘

พุทธธรรม

ตอจากอุปาทาน กระบวนการดําเนินตอไปถึงขั้น ภพ ชาติ ชรามรณะ
จนเกิด โสกะ ปริเทวะ เปนตน ตามแนวที่อธิบายมาแลว เมื่อเกิด โสกะ
ปริเทวะ เปนตนแลว บุคคลยอมหาทางออกดวยการคิด ตัดสินใจ และกระทํา
การตางๆ ตามความเคยชิน ความโนมเอียง ความเขาใจ และความคิดเห็นที่
ยึดมั่นสะสมไวอีก โดยไมมองเห็นภาวะที่ประสบในขณะนั้นๆ ตามที่มันเปน
ของมันจริงๆ วงจรจึงเริ่มขึ้นที่อวิชชา แลวหมุนตอไปอยางเดิม

ง. การ อนเบาป หา เมื่อยังมีอวิชชาและตั หา
แมอวิชชาจะเปนกิเลสพื้นฐาน เปนที่กอตัวของกิเลสอื่นๆ แตในขั้น
แสดงออกเปนพฤติกรรมตางๆ ตัณหายอมเปนตัวชักจูง เปนตัวบงการและ
แสดงบทบาทที่ใกลชิดเห็นไดชัดเจนกวา ดังนั้น ในทางปฏิบัติ เชนในอริยสัจ ๔
จึงถือวาตัณหาเปนเหตุใหเกิดทุกข
เมื่ออวิชชาเปนไปอยางมืดบอดเลื่อนลอย ตัณหาไมมีหลัก ไมถูกควบ
คุม เปนไปสุดแตจะใหสนองความตองการไดสําเร็จ ยอมมีทางใหเกิดกรรม
ฝายชั่วมากกวาฝายดี แตเมื่ออวิชชาถูกปรุงแปลงดวยความเชื่อถือในทางที่ดี
งาม ไดรับอิทธิพลจากความคิดที่ถูกตอง หรือจากความเชื่อที่มีเหตุผล ตัณหา
ถูกชักจูงใหเบนไปสูเปาหมายที่ดีงาม ถูกควบคุมขัดเกลา และขับใหพุงไป
อยางมีจุดหมาย ก็ยอมใหเกิดกรรมฝายดี และเปนประโยชนไดอยางมาก
และถาไดรับการชักนําอยางถูกตอง ก็จะเปนเครื่องอุปถัมภ สําหรับกําจัด
อวิชชาและตัณหาไดตอไปดวย
วิถีอยางแรกเปนวิถีแหงความชั่ว แหงบาปอกุศล อยางหลังเปนวิถีแหง
ความดี แหงบุญกุศล คนดีและคนชั่วตางก็ยังมีทุกขอยูตามแบบของตนๆ แต
วิถีฝายดีเทานั้นที่สามารถนําไปสูความสิ้นทุกข ความหลุดพน และความเปน
อิสระได
ตัณหาทีถ่ กู ใชในทางทีเ่ ปนประโยชนนัน้ มีตวั อยางถึงขัน้ สูงสุด เชน :ดูกรนองหญิง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ไดยินวา ภิกษุชอื่ นี้ กระทําใหแจงซึง่ เจ
โตวิมตุ ติปญญาวิมตุ ติอนั หาอาสวะมิได ฯลฯ เธอจึงมีความดําริวา เมือ่ ไร

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๑๔

หนอ เราจักกระทําใหแจงซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปญญาวิมตุ ติ ฯลฯ บาง สมัยตอมา
เธออาศัยตัณหาแลวละตัณหาเสียได ขอทีเ่ รากลาววา กายนีเ้ กิดจากตัณหา
พึงอาศัยตัณหา ละตัณหาเสีย เราอาศัยความ ขอนีเ้ องกลาว๑

ถาไมสามารถทําอยางอื่น นอกจากเลือกเอาในระหวางตัณหาดวยกัน
พึงเลือกเอาตัณหาในทางที่ดีเปนแรงชักจูงในการกระทํา แตถาทําได พึงเวน
ตัณหาทั้งฝายชั่วฝายดี เลือกเอาวิถีแหงปญญา อันเปนวิถีที่บริสุทธิ อิสระ
และไรทุกข

. ป ิจจสมุปบาทใน านะมั เ นธรรมเทศนา
ความเขาใจในปฏิจจสมุปบาท เรียกวาเปนสัมมาทิ ิ หรือเห็นถูกตอง
และความเห็นที่ถูกตองนี้เปนความเห็นชนิดที่เรียกวาเปนกลางๆ ไมเอียงสุด
ไปทางใดทางหนึ่ง ปฏิจจสมุปบาทจึงเปนหลักหรือกฎที่แสดงความจริงเปน
กลางๆ ไมเอียงสุด อยางที่เรียกวา “มัชเ น รรมเทศนา”
ความเปนกลางของหลักความจริงนี้ เห็นไดโดยการเทียบกับลัทธิหรือ
ทฤษฎีเอียงสุดตางๆ และความเขาใจปฏิจจสมุปบาทโดยถูกตอง จะตองแยก
ออกจากทฤษฎีเอียงสุดเหลานี้ดวย ดังนั้น ในที่นี้จึงควรนําทฤษฎีเหลานี้มา
แสดงไวเปรียบเทียบเปนคูๆ โดยการใชวิธีอางพุทธพจนเปนหลัก และอธิบาย
ใหนอยที่สุด
คูที ๑: ๑. อัตถิกวาท ๒ ลัทธิวาสิ่งทั้งหลายมีอยูจริง (extreme realism)
๒. นัตถิกวาท ลัทธิวาสิ่งทั้งหลายไมมีจริง (nihilism)
ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา “สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ” ดังนี้ แค
ไหน จึงจะชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ?

๑
๒

องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๕๙/๑๙๕
ในกรณีของลัทธิ หรือทฤษฎีตางๆ คําวา “วาทะ” เปลี่ยนเรียกวา “ทิ ิ” ไดทุกแหง ดังนั้น วาทะทั้งสองนี้
และตอจากนี้ไป จึงเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา อัตถิกทิฏฐิ นัตถิกทิฏฐิ สัสสตทิฏฐิ อุจเฉททิฏฐิ ฯลฯ เฉพาะ
อัตถิกวาทะ เรียกอีกอยางหนึ่งวา สัพพัตถิกวาทะ

๑๕๐

พุทธธรรม

แนะ ทานกัจจานะ โลกนีโ้ ดยมากอิง (ทฤษฎีของตน) ไวกับภาวะ ๒ อยาง
คือ อัตถิตา (ความมี) และนัตถิตา (ความไมมี) เมือ่ เห็นโลกสมุทยั ตามทีม่ นั
เปนดวยสัมมาปญญา นัตถิตาในโลกก็ไมมี เมือ่ เห็นโลกนิโรธตามทีม่ นั เปน
ดวยสัมมาปญญา อัตถิตาในโลกนีก้ ไ็ มมี
โลกนีโ้ ดยมากยึดมัน่ ถือมัน่ ในอุบาย(systems) และถูกคลองขังไวดวยอภิ
นิเวส (dogmas) สวนอริยสาวก ยอมไมเขาหา ไมยึด ไมติดอยูกับความยึด
มัน่ ถือมัน่ ในอุบาย ความปกใจ อภินเิ วส และอนุสยั วา
“อัตตาของเรา”
ยอมไมเคลือบแคลงสงสัยวา “ทุกขนัน่ แหละ เมือ่ เกิดขึน้ ยอมเกิดขึน้ ทุกข
เมือ่ ดับ ก็ยอมดับ” อริยสาวกยอมมีญาณในเรือ่ งนี้ โดยไมตองอาศัยผูอืน่ เลย
เพียงเทานีแ้ ล ชือ่ วามีสมั มาทิฏฐิ
ดูกอนกัจจานะ ขอวา ‘สิง่ ทัง้ ปวงมีอยู’ นีเ้ ปนทีส่ ดุ ขางหนึง่ ขอวา ‘สิง่ ทัง้
ปวงไมมี’ นีเ้ ปนทีส่ ดุ ขางหนึง่ ตถาคตยอมแสดงธรรมเปนกลางๆ ไมเขาไป
ติดทีส่ ดุ ทัง้ สองนัน้ วา “เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเปน
ปจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชานัน่ แหละสํารอกดับไปไมเหลือ สังขาร
จึงดับ เพราะสังขารดับไป วิญญาณจึงดับ ฯลฯ” ๑

พราหมณนักโลกายัตคนหนึ่งมาเฝาทูลถามปญหาวา:
ทานพระโคตมะผูเจริญ สิ่งทั้งปวงมีอยูหรือ?
พระพุทธเจาตรัสตอบวา:
ขอวา ‘สิง่ ทัง้ ปวงมี’ เปนโลกายัตหลักใหญทีส่ ดุ

ถาม: สิ่งทั้งปวงไมมีหรือ?
ตอบ: ขอวา ‘สิง่ ทัง้ ปวงไมมี’ เปนโลกายัตทีส่ อง
ถาม: สิ่งทั้งปวงเปนภาวะหนึ่งเดียว (เอกัตตะ-unity) หรือ?
ตอบ: ขอวา ‘สิง่ ทัง้ ปวงเปนภาวะหนึง่ เดียว’ เปนโลกายัตทีส่ าม
ถาม: สิ่งทั้งปวง เปนภาวะหลากหลาย (ปุถุตตะ-plurality) หรือ?
ตอบ: ขอวา ‘สิง่ ทัง้ ปวงเปนภาวะหลากหลาย’ เปนโลกายัตทีส่ ี่
๑

สํ.นิ. ๑๖/๔๒-๔๔/๒๐-๒๑; ๑๗๓/๙๑; สํ.ข. ๑๗/๒๓๔/๑๖๕

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๑๕๑

ดูกอนพราหมณ ตถาคตไมเขาไปติดทีส่ ดุ ทัง้ สองขางเหลานี้ ยอมแสดง
ธรรมเปนกลางๆ วา “เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี เพราะ สังขารเปน
ปจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไมเหลือ สังขารจึงดับ
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ”๑

คูที ๒: ๑. สัสสตวาท ลัทธิถือวาเที่ยง (eternalism)
๒. อุจเฉทวาท ลัทธิถือวาขาดสูญ (annihilationism)

คูที่ ๒ นี้ มีกลาวถึงบอยๆ ในที่ทั่วไปอยูแลว จึงไมแสดงไวที่นี้อีก
คูที ๓: ๑. อัตตการวาท สยังการวาท ลัทธิถอื วาสุขทุกขเปนตน ตนทําเอง
(self-generationism Karmic autogenesisism)
๒. ปรการวาท ลัทธิถือวาสุขทุกขเปนตน เกิดจากตัวการภายนอก
(other-generationism Karmic heterogenesisism)
คูที่ ๓ นี้ และคูที่ ๔ ที่จะกลาวตอไป มีความสําคัญมากในแงของหลัก
กรรม เมื่อศึกษาเขาใจดีแลว จะชวยปองกันความเขาใจผิดในเรื่องกรรมได
เปนอยางมาก จึงควรสังเกตตามแนวพุทธพจน ดังนี้ :ถาม: ทุกข ตนทําเองหรือ?
ตอบ: อยากลาวอยางนัน้
ถาม: ทุกขตัวการอยางอื่นกระทําใหหรือ?
ตอบ: อยากลาวอยางนัน้
ถาม: ทุกขตนทําเองดวย ตัวการอยางอื่นทําใหดวยหรือ?
ตอบ: อยากลาวอยางนัน้
ถาม: ทุกขมิใชตนทําเอง มิใชตัวการอยางอื่นทําให แตเกิดขึ้นเองลอยๆ
(เปนอธิจจสมุปบัน) หรือ?
ตอบ: อยากลาวอยางนัน้
ถาม: ถาอยางนั้น ทุกขไมมีหรือ?
ตอบ: ทุกขมิใชไมมี ทุกขมีอยู
๑

สํ.นิ. ๑๖/๑๗๖/๙๒

๑๕๒

พุทธธรรม

ถาม: ถาอยางนั้น ทานพระโคตมะ ไมรู ไมเห็นทุกขหรือ?
ตอบ: เรามิใชไมรู ไมเห็นทุกข เรารู เราเห็นทุกขแททีเดียว
ถาม: ...ขอพระผูมีพระภาคเจา ไดโปรดบอก โปรดแสดงทุกขแก
ขาพเจาดวยเถิด
ตอบ: เมือ่ วา ‘ทุกขตนทําเอง’ อยางทีว่ าทีแรก ก็เทากับบอกวา ‘ผูนัน้ ทํา ผู
นัน้ เสวย(ทุกข)’ กลายเปนสัสสตทิฏฐิไป เมือ่ วา ‘ทุกขตัวการอยางอืน่
ทําให’ อยางทีผ่ ถูู กเวทนาทิม่ แทงรูสึก ก็เทากับบอกวา ‘คนหนึง่ ทํา
คนหนึง่ เสวย(ทุกข)’ กลายเปนอุจเฉททิฏฐิไป ตถาคตไมเขาไปติดที่
สุดทัง้ สองขางนัน้ ยอมแสดงธรรมเปนกลางๆ วา “เพราะอวิชชาเปน
ปจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะ
อวิชชาสํารอกดับไปไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณ
จึงดับ ฯลฯ”๑

ถาม:
ตอบ:
ถาม:
ตอบ:
ถาม:
ตอบ:
ถาม:
ตอบ:
ถาม:
ตอบ:
ถาม:
ตอบ:
๑

สุขทุกข ตนทําเอง หรือ?
อยากลาวอยางนัน้

สุขทุกข ตัวการอยางอื่นทําใหหรือ?
อยากลาวอยางนัน้

สุขทุกข ตนทําเองดวย ตัวการอื่นทําใหดวยหรือ?
อยากลาวอยางนัน้

สุขทุกข มิใชตนทําเอง มิใชตัวการอยางอื่นทําให แตเกิดขึ้น
เองลอยๆ (เปนอธิจจสมุปบัน) หรือ?
อยากลาวอยางนัน้

(ถาอยางนั้น) สุขทุกข ไมมีหรือ?
สุขทุกขมิใชไมมี สุขทุกขมีอยู

ถาอยางนั้น ทานพระโคตมะ ไมรู ไมเห็นสุขทุกขหรือ?
เรามิใชไมรู ไมเห็นสุขทุกข เรารู เราเห็นสุขทุกขแททีเดียว

สํ.นิ. ๑๖/๔๙-๕๐/๒๓-๒๕

ม
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า า ( . . ุต ต)

๑๕๓

ถาม: ...ขอพระผูมีพระภาคเจา โปรดบอก โปรดแสดงสุขทุกขแก
ขาพเจาดวยเถิด
ตอบ: เพราะเขาใจเอาแตแรกวา เวทนาก็นนั่ ผูเสวยเวทนาก็นนั่ จึงเกิดยึดถือ
ขึน้ วา สุขทุกขตนทําเอง เราหากลาว(วาเปน)อยางนัน้ ไม เพราะเขาใจ
วา เวทนาก็อยาง ผูเสวยเวทนาก็อยาง จึงเกิดความยึดถืออยางทีผ่ ถูู ก
เวทนาทิม่ แทงรูสึกวา สุขทุกขตัวการอยางอืน่ ทําให เราหากลาว(วา
เปน)อยางนัน้ ไม ตถาคตไมเขาไปติดทีส่ ดุ ทัง้ สองขางนัน้ ยอมแสดง
ธรรมเปนกลางๆ วา “เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ
เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไมเหลือ สังขารจึงดับ ฯลฯ”๑
ดูกอนอานนท เรากลาววาสุขทุกขเปนปฏิจจสมุปบันธรรม (สิง่ ที่ อาศัย
เหตุปจจัยเกิดขึน้ ) อาศัยอะไร? อาศัยผัสสะ
เมือ่ กายมีอยู อาศัยความจงใจทางกายเปนเหตุ สุขทุกขภายในจึงเกิดขึน้
ได เมือ่ วาจามีอยู อาศัยความจงใจทางวาจาเปนเหตุ สุขทุกขภายในจึงเกิดขึน้
ได เมือ่ มโนมีอยู อาศัยมโนสัญเจตนาเปนเหตุ สุขทุกขภายในจึงเกิดขึน้ ได
เพราะอวิชชานัน่ แหละเปนปจจัย บุคคลจึงปรุงแตงกายสังขารขึน้ เอง เปน
ปจจัยใหเกิดสุขทุกขภายในบาง เนือ่ งจากผูอืน่ (ถูกคนอืน่ หรือตัวการอืน่ ๆ
กระตุนหรือชักจูง) จึงปรุงแตงกายสังขาร เปนปจจัยใหเกิดสุขทุกขภายในบาง
รูตัวอยู จึงปรุงแตงกายสังขารนัน้ เปนปจจัยใหเกิดสุขทุกขภายในบาง ไมรูตัว
อยู ยอมปรุงแตงกายสังขาร เปนปจจัยใหเกิดสุขทุกขภายในบาง จึงปรุงแตง
วจีสงั ขาร...มโนสังขารขึน้ เองบาง...เนือ่ งจากผูอืน่ บาง...โดยรูตัวบาง...โดยไมรู
ตัวบาง เปนปจจัยใหเกิดสุขทุกขภายใน ในกรณีเหลานี้ อวิชชาเขาแทรกอยู
แลว (ทัง้ นัน้ )๒

๑
๒

สํ.นิ. ๑๖/๕๔-๕๕/๒๖-๒๘
สํ.นิ. ๑๖/๘๒-๘๓/๔๖-๔๘, ฯลฯ; ผูตองการความกระจางนอกจากนีพ้ งึ ดู ที.สี. ๙/๙๕/๖๙; สํ.ส. ๑๕/๕๕๑/๑๙๗;
ที.ปา. ๑๑/๑๒๓/๑๕๑; ขุ.อุ. ๒๕/๑๓๙/๑๘๖; องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๐๙/๓๗๖; ๓๖๖/๔๙๐; อภิ.วิ. ๓๕/๙๗๕/๕๐๙

๑๕๔

พุทธธรรม

คูที ๔: ๑. การกเวทกาทิเอกัตตวาท๑ การถือวาผูทําและผูเสวยผลเปนตน เปน

ตัวการเดียวกัน (the extremist view of a self-identical
soul the monistic view of subject-object unity)
๒. การกเวทกาทินานัตตวาท๒ การถือวาผูทําและผูเสวยผลเปนตน
เปนคนละอยางขาดจากกัน (the extremist view of
individual discontinuity
the dualistic view of
subject-object distinction)
ถาม: ตัวที่ทําก็อันนั้น ตัวที่เสวย(ผล) ก็อันนั้นหรือ?
ตอบ: ขอวา ตัวทีท่ าํ ก็อนั นัน้ ตัวทีเ่ สวย(ผล) ก็อนั นัน้ เปนทีส่ ดุ ขางหนึง่
ถาม: ตัวที่ทําก็อยาง ตัวที่เสวย(ผล) ก็อยางหรือ?
ตอบ: ขอวา ตัวทีท่ าํ ก็อยาง ตัวทีเ่ สวย(ผล) ก็อยาง เปนทีส่ ดุ ขางทีส่ อง
ตถาคตไมเขาไปติดทีส่ ดุ ทัง้ สองขางนัน้ ยอมแสดงธรรมเปนกลางๆ
วา “เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับ
ไปไมเหลือ สังขารจึงดับ ฯลฯ”๒

ถาม: พระองคผูเจริญ ชรามรณะ คืออะไร? ชรามรณะนี้ของใคร?
ตอบ: ตัง้ ปญหายังไมถูก ผูใดกลาววา ‘ชรามรณะคืออะไร? ชรามรณะนีข้ อง
ใคร?’ หรือผูใดกลาววา ‘ชรามรณะก็อยาง เจาของชรามรณะก็อยาง’
คําพูดทัง้ สองแบบนีม้ คี วามหมายอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ
เทานัน้
เมือ่ มีความเห็นวา ‘ชีวะก็อนั นัน้ สรีระก็อนั นัน้ ’ การครองชีวติ
ประเสริฐ (พรหมจรรย) ก็มไี มได เมือ่ มีความเห็นวา ‘ชีวะก็อยาง
สรีระก็อยาง’ การครองชีวติ ประเสริฐ (พรหมจรรย) ก็มไี มได ตถาคต
ไมเขาไปติดทีส่ ดุ ทัง้ สองนัน้ ยอมแสดงธรรมเปนกลางๆ วา “เพราะ
ชาติเปนปจจัย ชรามรณะจึงมี”
๑
๒

ศัพททั้งสองผูกขึ้นใชใหม ทั้งสองอยางเปนรูปหนึ่งๆ ของสัสสตทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิตามลําดับ
สํ.นิ. ๑๖/๑๗๐/๙๐
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ถาม: พระองคผูเจริญ ชาติ...ภพ...อุปาทาน...ตัณหา...เวทนา...ผัสสะ...
ส ายตนะ...นามรูป...วิญญาณ...สังขาร คืออะไร? ของใคร?
ตอบ: ตัง้ ปญหายังไมถูก (เนือ้ ความตอไปแนวเดียวกับขอชรามรณะ) เพราะ
อวิชชาสํารอกดับไปไมเหลือ ความเห็นทีบ่ ดิ เบือน สายพรา ขัดกัน
อยางใดๆ ก็ตามวา ‘ชรามรณะคืออะไร? ชรามรณะนีข้ องใคร?’ ก็ดี
‘ชรามรณะก็อยาง เจาของชรามรณะก็อยาง’ ก็ดี ‘ชีวะอันนัน้ สรีระก็
อันนัน้ ’ ก็ดี ‘ชีวะก็อยาง สรีระก็อยาง’ ก็ดี ความเห็นเหลานัน้ ทัง้ หมด
เปนอันถูกกําจัด ถอนรากทิง้ ทําใหสิน้ ซาก ถึงความไมมี หมดทาง
เกิดขึน้ ไดตอไป๑

ถาม: ใครหนอยอมผัสสะ (ใครเปนผูรับผัสสะ)?
ตอบ: ตัง้ ปญหายังไมถูก เรามิไดกลาววา ‘ยอมผัสสะ’ ถาเรากลาววา ‘ยอม
ผัสสะ’ ในกรณีนนั้ จึงควรตัง้ ปญหาไดถูกตองวา ‘ใครหนอยอมผัสสะ?’
แตเรามิไดกลาวอยางนัน้ เมือ่ เราไมกลาวอยางนัน้ ผูใดถามอยางนีว้ า
‘เพราะอะไรเปนปจจัย ผัสสะจึงมี?’ นีจ้ งึ จะชือ่ วาตัง้ ปญหาถูกตอง
ในกรณีนนั้ ก็มคี าํ เฉลยทีถ่ กู ตองวา “เพราะสฬายตนะเปนปจจัย
ผัสสะจึงมี เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี”

ถาม: ใครหนอเสวยเวทนา? ใครหนอทะยานอยาก (มีตัณหา)? ใคร
หนอยอมยึดมั่น (มีอุปาทาน)?
ตอบ: ตัง้ ปญหายังไมถูก ... ผูใดถามวา ‘เพราะอะไรเปนปจจัยหนอ เวทนาจึง
มี? เพราะอะไรเปนปจจัยหนอ ตัณหาจึงมี? เพราะอะไรเปนปจจัย
หนอ อุปาทานจึงมี?’ นีช้ อื่ วาตัง้ ปญหาถูกตอง ในกรณีนนั้ ๆ ก็มคี าํ
เฉลยทีถ่ กู ตองวา “เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี เพราะเวทนา
เปนปจจัย ตัณหาจึงมี ฯลฯ”๒

๑
๒

สํ.นิ. ๑๖/๑๒๙-๑๓๓/๗๒-๗๔
สํ.นิ. ๑๖/๓๓-๓๖/๑๖-๑๗

๑๕๖
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ภิกษุทงั้ หลาย กายนี้ มิใชของพวกเธอ แลวก็มใิ ชของใครอืน่ พึงเห็นวา
กรรมเกานี้ เปนสิง่ ทีป่ จจัยปรุงแตงขึน้ ถูกจงใจจํานงขึน้ มา
(เกิดจาก
เจตนา หรือมีเจตนาเปนมูล) เปนทีต่ งั้ ของเวทนา
ภิกษุทงั้ หลาย ในเรือ่ งนัน้ อริยสาวกผูไดเรียนรูแลว ยอมพิจารณาสืบสาว
(โยนิโสมนสิการ) เปนอยางดี ถึงการทีส่ งิ่ ทัง้ หลายอาศัยกันและกัน จึงเกิด
ขึน้ (ปฏิจจสมุปบาท) วา “เมือ่ สิง่ นีม้ ี สิง่ นีจ้ งึ มี เพราะสิง่ นีด้ บั สิง่ นีก้ ด็ บั
กลาวคือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเปนปจจัย
วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะ
สังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ”๑

หลักปฏิจจสมุปบาท แสดงความจริงของธรรมชาติใหเห็นวา สิ่งทั้ง
หลายมีลักษณะเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่เรียกวา รลัก ณ เปนไปตาม
กระบวนการแหงเหตุปจจัย ไมมีปญหาในเรื่องที่วา สิ่งทั้งหลายมีหรือไมมีจริง
ยั่งยืนหรือขาดสูญ เปนตน แตผูไมรูความหมายของหลักปฏิจจสมุปบาท มัก
เขาใจไตรลักษณผิดพลาด โดยเฉพาะหลักอนัตตานั้น มักไดยินได งกันอยาง
ผิวเผิน แลวตีความเอาวา อนัตตา มา มม
ลา นัตถิกวาท
อันเปนมิจฉาทิฏฐิอยางรายแรงไปเสีย
ผูเขาใจหลักปฏิจจสมุปบาทดีแลว ยอมพนจากความเขาใจผิดแบบ
ตางๆ ที่แตกแขนงออกมาจากทฤษฎีทั้งหลายขางตนนั้น เชน ความเชื่อวาสิ่ง
ทั้งหลายมีมลการณหรือเหตุตนเคาเดิมสุด (the First Cause) และความเขา
ใจวามีสิ่งวิเศษนอกเหนือธรรมชาติ (the Supernatural) เปนตน ดังกลาวมา
แลวขางตน ตัวอยางพุทธพจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ เชน :ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดอริยสาวกเห็นปฏิจจสมุปบาทนี้ และปฏิจจสมุปบันธรรม (สิง่ ทีอ่ าศัยกันเกิดขึน้ ตามหลักปฏิจจสมุปบาท) เหลานี้ ชัด
เจนตามทีม่ นั เปน ดวยสัมมาปญญาแลว เมือ่ นัน้ การทีอ่ ริยสาวกนัน้ จะแลน
เขาหาทีส่ ดุ ขางตนวา ‘ในอดีต เราไดเคยมีหรือไมหนอ? ในอดีตเราไดเปน
๑

สํ.นิ. ๑๖/๑๔๓/๗๗-๗๘
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อะไรหนอ? ในอดีต เราไดเปนอยางไรหนอ? ในอดีต เราเปนอะไรแลวจึงได
มาเปนอะไรหนอ?’ หรือจะแลนเขาหาทีส่ ดุ ขางปลายวา ‘ในอนาคต เราจักมี
หรือไมหนอ? ในอนาคต เราจักเปนอะไรหนอ? ในอนาคต เราจักเปน
อยางไรหนอ? ในอนาคต เราเปนอะไรแลวจักไดเปนอะไรหนอ?’ หรือแมแต
จะเปนผูมีความสงสัยกาลปจจุบนั เปนภายใน ณ บัดนีว้ า ‘เรามีอยูหรือไม
หนอ? เราคืออะไรหนอ? เราเปนอยางไรหนอ? สัตวนีม้ าจากทีไ่ หน แลวจัก
ไป ณ ทีไ่ หนอีก?’ ดังนี้ ยอมเปน สิง่ ทีเ่ ปนไปไมได เพราะอะไร ก็เพราะวา
อริยสาวกไดเห็นปฏิจจสมุปบาทนี้ และปฏิจจสมุปบันธรรมเหลานี้ ชัดเจน
แลวตามทีม่ นั เปน ดวยสัมมาปญญา๑

โดยนัยนี้ ผูเห็นปฏิจจสมุปบาท จึงไมสงสัยในปญหาอภิปรัชญาตางๆ
ที่เรียกวา อันตคาหิกทิ ิ และจึงเปนเหตุผลที่พระพุทธเจาทรงนิ่งเสีย ไม
ตรัสตอบปญหาเหลานี้ ในเมือ่ ใครก็ตามมาทูลถาม โดยตรัสวา เปน อัพยากตป หา
หรือปญหาที่ไมทรงพยากรณ เพราะเมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาท เขาใจการที่สิ่งทั้ง
หลายเปนไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจัยแลว ปญหาเหลานี้ยอมกลายเปน
เรื่องเหลวไหลไป ขอยกตัวอยางพุทธพจนที่แสดงเหตุผลในการไมตรัสตอบ
ปญหาเหลานี้ เชน :ถาม: ทานพระโคตมะผูเจริญ อะไรเปนเหตุเปนปจจัยใหพวกปริพาชก
ผูถือลัทธิอื่นทั้งหลาย เมื่อถูกถามอยางนี้วา
๑. โลกเที่ยง (ยั่งยืนนิรันดร) หรือ?
๒. โลกไมเที่ยงหรือ?
๓. โลกมีที่สุดหรือ?
๔. โลกไมมีที่สุดหรือ?
๕. ชีวะอันนั้น สรีระก็อันนั้นหรือ?
๖. ชีวะก็อยาง สรีระก็อยางหรือ?
๑

สํ.นิ. ๑๖/๖๓/๓๑
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๗. สัตวหลังจากตายแลว มีอยูหรือ?๑
๘. สัตวหลังจากตายแลว ไมมีหรือ?
๙. สัตวหลังจากตายแลว ทั้งมี ทั้งไมมีหรือ?
๑๐. สัตวหลังจากตายแลว จะวามีอยู ก็ไมใช ไมมีก็ไมใชหรือ?
จึงพยากรณ (ตอบ) วา ‘โลกเที่ยง’ บาง ‘โลกไมเที่ยง’ บาง ฯลฯ
‘สัตวหลังจากตายแลว จะวามีก็ไมใช ไมมีก็ไมใช’ บาง? (แต) อะไรเปน
เหตุ เปนปจจัยใหทานพระโคตมะผูเจริญ เมื่อถูกทูลถามอยางนั้น จึง
ไมพยากรณ (ตอบ) วา ‘โลกเที่ยง’ หรือ ‘โลกไมเที่ยง’ ฯลฯ ?
ตอบ: แนะทานวัจฉะ เหลาปริพาชกผูถือลัทธิอนื่ ยอมเขาใจวารูปเปน
อัตตาบาง วาอัตตามีรปู บาง วารูปอยูในอัตตาบาง วาอัตตาอยูในรูปบาง เขา
ใจวา เวทนา...สัญญา...สังขาร...เปนอัตตา บาง ฯลฯ เขาใจวา วิญญาณเปน
อัตตาบาง วาอัตตามีวญ
ิ ญาณบาง วาวิญญาณอยูในอัตตาบาง วาอัตตาอยูใน
วิญญาณบาง เพราะฉะนัน้ เหลาปริพาชกผูถือลัทธิอนื่ เหลานัน้ เมือ่ ถูกถาม
อยางนัน้ จึงพยากรณไปวา ‘โลกเทีย่ ง’ บาง ฯลฯ
สวนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ยอมไมเขาใจเอารูปเปนอัตตา
หรือวาอัตตามีรปู หรือวารูปอยูในอัตตา หรือวาอัตตาอยูในรูป ฯลฯ วา
วิญญาณเปนอัตตา หรือวาอัตตามีวญ
ิ ญาณ หรือวาวิญญาณอยูในอัตตา หรือ
วาอัตตาอยูในวิญญาณ เพราะฉะนัน้ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
เมือ่ ถูกทูลถามอยางนี้ จึงไมพยากรณวา ‘โลกเทีย่ ง’ หรือวา ‘โลกไมเทีย่ ง
ฯลฯ’๒
๑

คําวา “สัตว” ในที่นี้ บาลีเปน าคโ แปลอยางนี้ตามอรรถกถา คือ ม.อ. ๓/๑๓๕, แต สํ.อ. ๓/๑๙๒ วา
หมายถึง พระพุทธเจา สวน อุ.อ. ๔๓๐ วาหมายถึง อัตตาหรืออาตมัน
๒
สํ.ส . ๑๘/๗๙๔/๔๘๐; ฯลฯ การที่พระพุทธเจาไมทรงตอบปญหาที่เรียกวาอภิปรัชญา (สมัยกอนเรียก
อัธยาตมวิทยา) เหลานี้ มีเหตุผลหลายประการ ที่สําคัญก็คือ ปญหาเหลานี้ตั้งขึ้นโดยเอาความเขาใจผิดเปน
มูลฐาน ผูตั้งปญหา คิดปญหาขึ้นจากความเห็นผิดของตนเอง เชนเขาใจวามีอัตตา เปนตน ปญหาที่ถามจึง
ไมมีภาวะที่ตรงกับความจริง เปนอยางที่พระพุทธเจาตรัสเรียกวา ตั้งปญหาไมถูก อยางพุทธพจนขางตนนี้
อีกประการหนึ่ง ความจริงที่ปญหานี้เล็งไปถึง มิใชสิ่งที่จะเขาถึงไดดวยเหตุผล การอธิบายดวยเหตุผล
ยอมไมมีทางใหผู งมองเห็นความจริงได เปนอยางที่เรียกวา สิ่งที่ตองดูดวยตา จะเอามามองใหเห็นดวยหู
ยอมเปนการสิ้นเปลืองเวลาเปลา
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๑๕

ทฤษฎีหรือลัทธิที่ผิด ซึ่งขัดแยงตอหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ ยังมีอีกบาง
ขอที่เกี่ยวของเปนพิเศษในแงของกรรม แตจะงดไวไมพูดถึง ณ ที่นี้กอน
เพราะไดยกเรื่องกรรมไปอธิบายตางหากอีกสวนหนึ่งแลว จึงจะไดนําไปรวม
แสดงไว ณ ที่นั้น

นอกจากนั้น สิ่งที่สืบเนื่องจากเหตุผลขอที่แลวมา ก็คือ ในเมื่อไมอาจเขาถึงไดดวยเหตุผล การยังมามัว
ตีวาทะแสดงเหตุผลกันอยู ยอมไมชวยใหเกิดผลทางปฏิบัติในชีวิตจริง พระพุทธเจาทรงสนพระทัยสิ่งที่เปน
ปญหาเกี่ยวของกับชีวิตจริงในทางปฏิบัติ นํามาใชเปนประโยชนได จึงทรงปดปญหาเหลานี้เสียทีเดียว ทรง
ชักผูถามมาหาปญหาที่เกี่ยวกับชีวิตจริงในทันที เพื่อไมใหเสียเวลาใดๆ และถาหากความจริงเหลานี้ บุคคล
สามารถเขาถึงไดจริง พระองคทรงบอกใหผูนั้นลงมือทํา หรือปฏิบัติตามวิธีการที่จะใหเขาถึงความจริงนั้น
เสียทีเดียว ไมใหมัวมาถกเถียงเปนตาบอดคลําชางอยู
ประการสุดทาย พระพุทธเจาทรงอุบัติในสมัยที่คนกําลังสนใจกันนักหนา ในปญหาเหลานี้ เจาลัทธิที่สน
ใจคิดถกเถียงตอบปญหาเหลานี้กัน ก็มีทั่วไป คนถามก็นิยมถามปญหาเหลานี้ จนกลาวไดวาเปนลักษณะ
ความคิดของคนยุคนั้น ซึ่งหลงวุนวายในเรื่องนี้กันจนเหินหางจากความจริงของชีวิต การที่จะไปรวมวงตอบ
กับเขาอีก ก็ไมทําใหเกิดอะไรดีขึ้น พระพุทธเจาจึงทรงนิ่งไมตอบเสียเลย ซึ่งนอกจากเปนการไมสงเสริมการ
ถกเถียงในเรื่องนี้แลว ยังเปนการกระตุกอยางแรง ใหหันมาหาสิ่งที่พระองคทรงมุงสั่งสอน คือความจริงที่
เกี่ยวกับชีวิตจริง อันเปนวิธีการที่ไดผลทางจิตวิทยาอยางหนึ่ง
สําหรับเหตุผลทางปฏิบัติในการไมตอบปญหาเหลานี้ พึงดูในตอนวาดวยอริยสัจ สวนในดานคัมภีร พึงดู
ประกอบใน ม.ม. ๑๓/๑๔๗-๑๕๒/๑๔๓-๑๕๓; ๒๔๕-๒๔๗/๒๔๐-๒๔๔; สํ.นิ. ๑๖/๕๒๙/๒๖๒; สํ.ส .
๑๘/๗๕๒-๘๐๓/๔๕๕-๔๘๙; องฺ.สตฺตก. ๒๓/๕๑/๖๙; องฺ.ทสก. ๒๔/๙๕-๙๖/๒๐๖-๒๑๒; ฯลฯ

๑๖๐

พุทธธรรม

ักธรรมท

ากปฏิ

มุป าท

ความจริง หลักธรรมตางๆ ไมวาจะมีชื่อใดๆ ลวนสัมพันธเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันทั้งสิ้น เพราะแสดงถึงหรือสืบเนื่องมาจากหลักสัจธรรมเดียวกัน
และเปนไปเพื่อจุดหมายเดียวกัน แตนํามาแสดงในชื่อตางๆ กัน โดยชี้ความ
จริงเพียงสวนใดสวนหนึ่งคนละสวนกันบาง เปนความจริงอันเดียวกัน แต
แสดงคนละรูปละแนว เพื่อวัตถุประสงคคนละอยางบาง
ดวยเหตุนี้ หลักธรรมบางขอจึงเปนเพียงสวนยอยของหลักใหญ บาง
ขอเปนหลักใหญดวยกัน ครอบคลุมความหมายของกันและกัน แตมีแนวหรือ
รูปแบบการแสดงและความมุงหมายจําเพาะในการแสดงตางกัน
ปฏิจจสมุปบาทนั้น ถือวาเปนหลักใหญที่ครอบคลุมธรรมไดทั้งหมด
เมื่ออธิบายปฏิจจสมุปบาทแลว เห็นวาควรกลาวถึงหลักธรรมสําคัญชื่ออื่นๆ
อันเปนที่รูจักทั่วไปไวดวย เพื่อใหเห็นวาสัมพันธกันอยางไร และเพื่อเสริม
ความเขาใจทั้งในหลักธรรมเหลานั้น และในปฏิจจสมุปบาทเองดวย
หลักธรรมที่ควรกลาวไวในที่นี้ มี ๒ อยาง คือ กรรม และอริยสั

๑. ก ม
ก. ตัวก หรือตัวส าวะ
กรรมเปนเพียงสวนหนึ่งในกระบวนการแหงปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเห็นได
ชัดเมื่อแยกสวนในกระบวนการนั้นออกเปน วัฏฏะ ๓ คือ กิเลส กรรม และ
วิบาก หลักปฏิจจสมุปบาทแสดงถึงกระบวนการทํากรรมและการใหผลของ
กรรมทั้งหมด ตั้งตนแตกิเลสที่เปนเหตุใหทํากรรม จนถึงวิบากอันเปนผลที่จะ
ไดรับ ม า ป ิจจสมุปบาท ล
า ล กรรม
ดังนั้น วาโดยตัวกฎหรือสภาวะ จึงไมมีความจําเปนอะไรที่จะตองชี้แจง
เรื่องกรรมไวตางหาก ณ ที่นี้อีก
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๑๖๑

อยางไรก็ดี มีจุดหรือแงสําคัญบางประการที่ควรย้ําไว เพื่อปองกัน
ความเขาใจผิดที่รายแรงในเรื่องกรรม ดังตอไปนี้ :-

) กรรมในแงก แหงส าวธรรม กับกรรมในแงจริยธรรม
ตามหลักพุทธพจนวา
“เพราะอวิชชาเปนปจจัย บุคคลจึงปรุงแตงกายสังขาร๑...วจีสงั ขาร๒...มโน
สังขาร๓ ขึน้ เองบาง... เนือ่ งจากตัวการอืน่ บาง... โดยรูตัวบาง... ไมรูตัวบาง”๔

และพุทธพจนซึ่งปฏิเสธทฤษฎีที่วา สุขทุกขตนทําเอง ของพวกอั การวาท และทฤษฎีวา สุขทุกขตัวการอื่นทํา ของพวก รการวาท๕
หลักตามพุทธพจนนี้ เปนการย้ําใหมองเห็นกรรมในฐานะกระบวนการ
แหงเหตุปจจัย ตนเองก็ดี ผูอื่นก็ดี จะมีสวนเกี่ยวของแคไหนเพียงใด ยอม
ตองพิจารณาความเปนเหตุปจจัยที่เกี่ยวของและเปนไปในกระบวนการ มิใช
พูดขาดลงไปงายๆ ในทันที
ที่กลาวมานี้ เปนการปองกันความเขาใจผิดสุดโตง ที่มักเกิดขึ้นในเรื่อง
กรรมวา อะไรๆ เปนเพราะตนเองทําทั้งสิ้น ทําใหไมคํานึงถึงองคประกอบและ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ ที่เปนปจจัยเกี่ยวของ
อยางไรก็ดี ตองแยกความเขาใจอีกชั้นหนึ่ง ระหวางหลักธรรมในแงตัว
กฎหรือสภาวะ กับในแงของจริยธรรม
ที่กลาวมาแลวนั้น เปนการแสดงในแงตัวกฎหรือตัวสภาวะ ซึ่งเปนเรื่อง
ของกระบวนการตามธรรมชาติที่ครอบคลุมเหตุปจจัยตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของ
ทั้งหมด
แตในแงของจริยธรรม อันเปนคําสอนใหปฏิบัติ ผูที่ถูกตองการให
ปฏิบัติ ก็คือผูที่ถูกสอน ในกรณีนี้ คําสอนจึงมุงไปที่ตัวผูรับคําสอน เมื่อพูด
๑

การปรุงแตงการกระทําทางกาย (volitional acts of the body)
การปรุงแตงคําพูด (volitional acts of speech)
๓
การนึกคิดปรุงแตงในใจ (volitional acts of mind)
๔
สํ.นิ. ๑๖/๘๓/๔๘
๕
ดู ตอนวาดวย อัตตการวาท และปรการวาท ใน “ปฏิจจสมุปบาทในฐานะมัชเฌนธรรมเทศนา” ขางตน
๒

๑๖๒

พุทธธรรม

ในแงนี้ คือเจาะจงเอาเฉพาะตัวบุคคลนั้นเองเปนหลัก ยอมกลาวไดทีเดียววา
เขาตองเปนผูรับผิดชอบอยางเต็มที่ ในการกระทําตางๆ ที่เขาคิดหมายกระทํา
ลงไป และที่จะใหผลเกิดขึ้นตามที่มุงหมาย เชน พุทธพจนวา “ตนเปนที่พึ่ง
ของตน” นี้ เปนการเพงความรับผิดชอบของบุคคล โดยมองจากตัวเองออก
ไป
ในกรณีนี้ นอกจากจะมีความหมายวาตองชวยเหลือตัวเอง ลงมือทํา
เองแลว ในแงที่สัมพันธกับการกระทําของผูอื่น ยังหมายกวางไปถึงการที่
ความชวยเหลือจากผูอื่นจะเกิดขึ้น จะคงมีอยู และจะสําเร็จผล ตองอาศัยการ
พึ่งตนของบุคคลนั้นเอง ในการที่จะชักจูง เราใหเกิดการกระทําจากผูอื่น ใน
การที่จะรักษาการกระทําของผูอื่นนั้นใหคงอยูตอไป และในการที่จะยอมรับ
หรือสนองตอการกระทําของผูอื่นนั้นหรือไมเพียงใดดวย ดังนี้เปนตน
โดยเหตุนี้ หลักกรรมในแงตัวสภาวะก็ดี ในแงของจริยธรรมก็ดี จึงไม
ขัดแยงกัน แตสนับสนุนซึ่งกันและกัน แตตองทําความเขาใจใหถูก

๒) ลัทธิหรอความเหน ิด ที่ตองแยกจากหลักกรรม
มีลัทธิมิ ฉาทิ ิ เกี่ยวกับสุขทุกขและความเปนไปในชีวิตของมนุษย
อยู ๓ ลัทธิ ซึ่งตองระวังไมใหเขาใจสับสนกับหลักกรรม คือ :๑. ุพเพก เห ุวาท การถือวาสุขทุกขทั้งปวงเปนเพราะกรรมเกา
(past-action determinism) เรียกสั้นๆ วา ปุพเพกตวาท
. อิสสรนิมมานเห ุวาท การถือวาสุขทุกขทั้งปวงเปนเพราะการ
บันดาลของเทพผูเปนใหญ (theistic determinism) เรียกสั้นๆ
า หรือ อิศวรนิรมิตวาท
วา
๓. อเห ุอ ยวาท การถือวาสุขทุกขทั้งปวง เปนไปสุดแตโชคชะตา
ลอยๆ ไมมี เ หตุ ไมมี ป จจั ย (indeterminism หรื อ
accidentalism) เรียกสั้นๆ วา อเหตุวาท
ทั้งนี้ตามพุทธพจนวา
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๑๖๓

ภิกษุทงั้ หลาย ลัทธิเดียรถีย ๓ ลัทธิเหลานี้ ถูกบัณฑิตไตถาม ซักไซไล
เลียงเขา ยอมอางการถือสืบๆ กันมา ดํารงอยูในอกิรยิ า (การไมกระทํา) คือ
๑. สมณพราหมณพวกหนึง่ มีวาทะ มีทฏิ ฐิอยางนีว้ า สุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใช
สุขมิใชทุกขก็ดี อยางหนึง่ อยางใดก็ตาม ทีค่ นเราไดเสวย ทัง้ หมดนัน้ ลวน
เปนเพราะกรรมทีก่ ระทําไวในปางกอน (ปุพเฺ พกตเหตุ)
๒. สมณพราหมณพวกหนึง่ มีวาทะ มีทฏิ ฐิอยางนีว้ า สุขก็ดี ทุกข ก็ดี มิ
ใชสุขมิใชทุกขก็ดี อยางหนึง่ อยางใดก็ตาม ทีค่ นเราไดเสวย ทัง้ หมดนัน้ ลวน
เปนเพราะการบันดาลของพระผูเปนเจา (อิสสฺ รนิมมฺ านเหตุ)
๓. สมณพราหมณพวกหนึง่ มีวาทะ มีทฏิ ฐิอยางนีว้ า สุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใช
สุขมิใชทุกขก็ดี อยางหนึง่ อยางใดก็ตาม ทีค่ นเราไดเสวย ทัง้ หมดนัน้ ลวนหา
เหตุหาปจจัยมิได (อเหตุอปจฺจย)
ภิกษุทงั้ หลาย บรรดาสมณพราหมณ ๓ พวกนัน้ เราเขาไปหา (พวกที่
๑) แลวถามวา ‘ทราบวา ทานทัง้ หลายมีวาทะ มีทฏิ ฐิอยางนี้ จริงหรือ?’ ถา
สมณพราหมณเหลานัน้ ถูกเราถามอยางนีแ้ ลว รับวาจริง เราก็กลาวกะเขาวา
‘ถาเชนนัน้ ทานก็จกั ตองเปนผูทําปาณาติบาตเพราะกรรมทีท่ าํ ไวปางกอน
เปนเหตุ จะตองเปนผูทําอทินนาทานเพราะกรรมทีท่ าํ ไวปางกอนเปนเหตุ จะ
ตองเปนผูประพฤติอพรหมจรรย. เปนผูกลาวมุสาวาท. ฯลฯ เปนผูมี
มิจฉาทิฏฐิ เพราะกรรมที่ทาํ ไวปางกอน เปนเหตุนะสิ’
ภิกษุทงั้ หลาย ก็เมือ่ บุคคลมายึดเอากรรมทีท่ าํ ไวในปางกอนเปนสาระ
ฉันทะก็ดี ความพยายามก็ดี วา ‘สิง่ นีค้ วรทํา สิง่ นีไ้ มควรทํา’ ก็ยอมไมมี เมือ่
ไมกําหนดถือเอาสิง่ ทีค่ วรทําและสิง่ ทีไ่ มควรทํา โดยจริงจังมัน่ คงดังนี้ สมณ
พราหมณพวกนี้ ก็เทากับอยูอยางหลงสติ ไรเครือ่ งรักษา จะมีสมณวาทะที่
ชอบธรรมเฉพาะตนไมได นีแ้ ล เปนนิคหะอันชอบธรรมอยางแรกของเรา
ตอสมณพราหมณผูมีวาทะ มีทฏิ ฐิอยางนี้
ภิกษุทงั้ หลาย บรรดาสมณพราหมณ ๓ พวกนัน้ เราเขาไปหา (พวกที่
) กลาวกะเขาวา ‘ทานจักเปนผูทําปาณาติบาต ก็เพราะการบันดาลของ

๑๖๔

พุทธธรรม

พระผูเปนเจาเปนเหตุ จักเปนผูทําอทินนาทาน.. ประพฤติ อพรหมจรรย... .
กลาวมุสาวาท...ฯลฯ เปนผูมีมจิ ฉาทิฏฐิ ก็เพราะการบันดาลของพระผูเปนเจา
เปนเหตุนะสิ’
ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลมายึดเอาการบันดาลของพระผูเปนเจา
เปนสาระ ฉันทะก็ดี ความพยายามก็ดี วา ‘สิ่งนี้ควรทํา สิ่งนี้ไมควรทํา’
ก็ยอมไมมี ฯลฯ
ภิกษุทงั้ หลาย บรรดาสมณพราหมณ ๓ พวกนัน้ เราเขาไปหา (พวกที่
๓) .กลาวกะเขาวา ‘ทานก็จกั เปนผูทําปาณาติบาต โดยไมมีเหตุ ไมมีปจจัย
จักเปนผูทําอทินนาทาน... ประพฤติอพรหมจรรย...กลาวมุสาวาท...ฯลฯ เปน
ผูมีมจิ ฉาทิฏฐิ โดยไมมีเหตุไมมีปจจัยนะสิ’
ภิกษุทงั้ หลาย ก็เมือ่ บุคคลมายึดเอาความไมมีเหตุเปนสาระ ฉันทะก็ดี
ความพยายามก็ดี วา ‘สิง่ นีค้ วรทํา สิง่ นีไ้ มควรทํา’ ก็ยอมไมมี ฯลฯ๑

โดยเฉพาะลัทธิที่ ๑ คือ ปุพเพกตเหตุวาท นั้น เปนลัทธิของนิครน
ดังพุทธพจนวา
ภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะ มีทิฏฐิอยางนี้วา
‘สุขก็ดี ทุกขก็ดี อยางหนึง่ อยางใดทีบ่ คุ คลไดเสวย ทัง้ หมดนัน้ เปนเพราะ
กรรมทีต่ วั ทําไวในปางกอน โดยนัยดังนี้ เพราะกรรมเกาหมดสิน้ ไปดวยตบะ
ไมทํากรรมใหม ก็จะไมถูกบังคับตอไป เพราะไมถูกบังคับตอไป ก็สนิ้ กรรม
เพราะสิน้ กรรม ก็สนิ้ ทุกข เพราะสิน้ ทุกข ก็สนิ้ เวทนา เพราะสิน้ เวทนา ก็จกั
เปนอันสลัดทุกขไดหมดสิน้ ภิกษุทงั้ หลาย พวกนิครนถมีวาทะอยางนี’้ ๒

นอกจากนี้ พุทธพจนที่เคยยกมาอางขางตน ซึ่งย้ําความอันเดียวกัน ก็
มีวา
ดูกรสิวกะ เวทนาบางอยางเกิดขึน้ มีดเี ปนสมุฏฐานก็มี ฯลฯ เกิดจาก
ความแปรปรวนแหงอุตกุ ม็ .ี ..เกิดจากการบริหารตนไมสม่าํ เสมอก็ม.ี ..เกิดจาก
๑
๒

องฺ.ติก. ๒๐/๕๐๑/๒๒๒; และดูประกอบใน อภิ.วิ. ๓๕/๙๔๐/๔๙๖; ม.อุ. ๑๔/๒-๑๑/๑-๑๓
ม.อุ. ๑๔/๒/๑
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ถูกทํารายก็ม.ี ..เกิดจากผลกรรมก็มี ฯลฯ สมณพราหมณ เหลาใด มีวาทะ มี
ความเห็นอยางนีว้ า ‘บุคคลไดเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึง่ เปนสุขก็ดี ทุกข
ก็ดี ไมสุขไมทุกขก็ดี เวทนานัน้ เปนเพราะกรรมทีท่ าํ ไวปางกอน’ ฯลฯ เรา
กลาววา เปนความผิดของสมณพราหมณเหลานัน้ เอง๑

พุทธพจนเหลานี้ ปองกันความเห็นที่แลนไปไกลเกินไป จนมองเห็น
ความหมายของกรรมแตในแงกรรมเกา กลายเปนคนนั่งนอนรอคอยผลกรรม
เกา สุดแตจะบันดาลใหเปนไป ไมคิดแกไขปรับปรุงตนเอง กลายเปนความ
เห็นผิดอยางรายแรง ตามนัยพุทธพจนที่กลาวมาแลว
นอกจากนั้น จะเห็นไดชัดดวยวา ในพุทธพจนนี้ พระพุทธเจาทรงถือ
ความเพียรพยายามเปนเกณ ตัดสินคุณคาทางจริยธรรมของหลักกรรมและ
คําสอนเหลานี้ทั้งหมด
พุทธพจนเหลานี้ มิไดปฏิเสธกรรมเกา เพราะกรรมเกาก็ยอมมีสวนอยู
ในกระบวนการแหงเหตุปจจัย และยอมมีผลตอปจจุบนั สมกับชือ่ ทีว่ าเปนเหตุ
ปจจัยดวยเหมือนกัน แตมันก็เปนเรื่องของเหตุปจจัยอยูนั่นเอง ไมใชอํานาจ
นอกเหนือธรรมชาติอะไรที่จะไปยึดไปหมายมั่นฝากโชคชะตาไว ผูเขาใจ
ปฏิจจสมุปบาท รูกระบวนการแหงเหตุปจจัยดีแลว ยอมไมมีปญหาในเรื่องนี้
เหมือนกับการที่ใครคนหนึ่งเดินขึ้นตึก ๓ ชั้น ถึงชั้นที่สามแลว ก็
แนนอนวา การขึ้นมาถึงของเขาตองอาศัยการกระทําคือการเดินที่ผานมาแลว
นั้น จะปฏิเสธมิได และเมื่อขึ้นมาถึงที่นั่นแลว การที่เขาจะเหยียดมือไปแตะ
พื้นดินขางลางตึก หรือจะนั่งรถเกงวิ่งไปมาบนตึกชั้นสามเล็กๆ เหมือนอยาง
บนถนนหลวง ก็ยอมเปนไปไมได และขอนี้ก็เปนเพราะการที่เขาขึ้นมาบนตึก
เหมือนกัน ปฏิเสธมิได หรือเมื่อเขาขึ้นมาแลว จะเมื่อยหมดแรง เดินตอขึ้น
หรือลงไมไหว นั่นก็ตองเกี่ยวกับการที่ไดเดินขึ้นมาแลวดวยเหมือนกัน ปฏิเสธ
ไมได

๑

สํ.ส . ๑๘/๔๒๗/๒๘๔
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พุทธธรรม

การมาถึงที่นั่นก็ดี ทําอะไรไดในวิสัยของที่นั่นก็ดี การที่อาจจะตองเขา
ไปเกี่ ย วของกั บ อะไรตออะไรในที่นั้นอีก ในฐานะที่ขึ้นมาอยูกับคนอื่นๆ
ทามกลางสิ่งตางๆ ที่มีอยู ณ ที่นั้นดวยก็ดี ยอมสืบเนื่องมาจากการที่ไดเดินมา
ดวยนั้นแนนอน แตการที่เขาจะทําอะไรบาง ทําสิ่งที่ตองเกี่ยวของที่นั่นแคไหน
เพียงไร ตลอดจนวาจะพักเสียกอนแลวเดินตอ หรือเดินกลับลงเสียจากตึก
นั้น ยอมเปนเรื่องที่เขาจะคิดตกลงทําเอาใหม ทําได และไดผลตามเรื่องที่ทํา
นั้นๆ แมวาการเดินมาเดิมยังอาจมีสวนใหผลตอเขาอยู เชน แรงเขาอาจจะนอย
ไป ทําอะไรใหมไดไมเต็มที่ เพราะเมื่อยเสียแลว ดังนี้เปนตน ถึงอยางนี้ ก็เปน
เรื่องของเขาอีก ที่วาจะคิดยอมแพแกความเมื่อยหรือวาจะคิดแกไขอยางไร
ทั้งหมดนี้ ก็เปนเรื่องของกระบวนการแหงเหตุปจจัยทั้งนั้น ดังนั้น จึงควรเขา
ใจเรื่องกรรมเกาเพียงเทาที่มันเปนตามกระบวนการของมัน
ในทางจริยธรรม ผูเขาใจปฏิจจสมุปบาท ยอมถือเอาประโยชนจาก
กรรมเกาไดในแง เปนบทเรียน เปนความหนักแนนในเหตุผล เปนความเขาใจ
ตนเองและสถานการณ เปนความรูพื้นฐานปจจุบันของตน เพื่อประกอบการ
วางแผนทํากรรมปจจุบัน และหาทางแกไขปรับปรุงตอไป

๓) แงละเอียดออนทีต่ องเขาใจ เกีย่ วกับการให ลของกรรม
มีพุทธพจนวา
ภิกษุทงั้ หลาย ผูใดกลาวอยางนีว้ า ‘บุรษุ นีท้ าํ กรรมไวอยางไรๆ เขายอมได
เสวยกรรมนัน้ อยางนัน้ ๆ’ เมือ่ เปนอยางทีก่ ลาวนี้ การครองชีวติ ประเสริฐ
(พรหมจรรย) ก็มไี มได (คือไมมีประโยชนอะไร) เปนอันมองไมเห็นชองทาง
ทีจ่ ะทําความสิน้ ทุกขใหสําเร็จไดเลย
แตผูใดกลาวอยางนีว้ า ‘บุรษุ นีท้ าํ กรรมอันเปนทีต่ งั้ แหงเวทนาอยางไรๆ
เขายอมไดเสวยวิบากของกรรมนัน้ อยางนัน้ ๆ’ เมือ่ เปนอยางทีก่ ลาวนี้ การ
ครองชีวติ ประเสริฐ (พรหมจรรย) จึงมีได (คือสําเร็จประโยชน) เปนอันเห็น
ชองทางทีจ่ ะทําความสิน้ ทุกขใหสําเร็จได
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ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคน ทํากรรมชัว่ เพียงเล็กนอย กรรมนัน้ ก็นาํ เขา
ไปนรกได สวนบุคคลบางคน ทํากรรมชัว่ เล็กนอยอยางเดียวกันนัน้ แหละ
กรรมนัน้ เขาเสวยผลเสร็จไปเสียแตในปจจุบนั ทัง้ สวนทีเ่ ล็กนอยก็ไมปรากฏ
ดวย ปรากฏแตทีม่ ากๆ เทานัน้
คนประเภทไหน ทํากรรมชัว่ เพียงเล็กนอย กรรมนัน้ ก็นาํ เขาไปนรกได?
คือ บุคคลบางคน เปนผูไมไดอบรมกาย ไมไดอบรมศีล ไมไดอบรมจิต ไมได
อบรมปญญา มีคณ
ุ นอย มีอตั ภาพเล็ก มีปรกติอยูเปนทุกขเพราะวิบากเล็กๆ
นอยๆ บุคคลประเภทนี้ ทํากรรมชัว่ เพียงเล็กนอย กรรมชัว่ นัน้ ก็นาํ เขาไป
นรกได (เหมือนใสกอนเกลือในขันน้าํ นอย)
คนประเภทไหน ทํากรรมชัว่ เล็กนอยอยางเดียวกันนัน่ แหละ กรรมนัน้ เขา
เสวยผลเสร็จไปเสียแตในปจจุบนั ทัง้ สวนทีเ่ ล็กนอยก็ไมปรากฏดวย ปรากฏ
แตทีม่ ากๆเทานัน้ ? คือ บุคคลบางคนเปนผูไดอบรมกาย อบรมศีล อบรมจิต
อบรมปญญา มีคณ
ุ ไมนอย เปนมหาตมะ มีธรรมเครือ่ งอยูหาประมาณมิได
บุคคลประเภทนี้ ทํากรรมชัว่ เชนเดียวกันนัน้ แหละ กรรมชัว่ นัน้ เขาเสวยผล
เสร็จไปเสียแตในปจจุบนั ทัง้ สวนทีเ่ ล็กนอยก็ไมปรากฏดวย ปรากฏแตที่
มากๆ เทานัน้ (เหมือนใสกอนเกลือในแมน้าํ )
ดูกรนายคามณี ศาสดาบางทาน มีวาทะ มีทฏิ ฐิอยางนีว้ า ผูทีฆ่ าสัตว
ตองไปอบายตกนรกทัง้ หมด ผูทีล่ กั ทรัพย ตองไปอบายตกนรกทัง้ หมด ผู
ประพฤติกาเมสุมจิ ฉาจาร ตองไปอบายตกนรกทัง้ หมด ผูทีพ่ ดู เท็จ ตองไป
อบายตกนรกทัง้ หมด
สาวกทีเ่ ลือ่ มใสในศาสดานัน้ คิดวา ‘ศาสดาของเรามีวาทะ มีทฏิ ฐิวา ผูที่
ฆาสัตว ตองไปอบายตกนรกทัง้ หมด’ เขาจึงไดทิฏฐิขนึ้ มาวา ‘สัตวทีเ่ ราฆาไป
แลวก็มี เราก็ตองไปอบายตกนรกดวย’ เขาไมละวาจานัน้ ไมสละทิฏฐินนั้ เสีย
ก็ยอมอยูในนรกเหมือนถูกจับมาใสไว...
สวนตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จอุบตั ใิ นโลก...พระองคทรง
ตําหนิตเิ ตียนปาณาติบาต...อทินนาทาน...กาเมสุมจิ ฉาจาร...มุสาวาท โดย

๑๖๘
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อเนกปริยาย และตรัสวา “ทานทัง้ หลายจงงดเวนเสียเถิด จากปาณาติบาต...
อทินนาทาน...กาเมสุมจิ ฉาจาร...มุสาวาท”
สาวกมีความเลือ่ มใสในพระศาสดานัน้ ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า “พระ
ผูมีพระภาคทรงตําหนิตเิ ตียนปาณาติบาต ฯลฯ โดยอเนกปริยาย และตรัสวา
‘ทานทัง้ หลายจงงดเวนเสียเถิด จากปาณาติบาต ฯลฯ’ ก็สตั วทีเ่ ราฆาเสียแลว
มีมากถึงขนาดนัน้ ๆ การทีเ่ ราฆาสัตวไปเสียมากๆ ถึงขนาดนัน้ ๆ ไมดี ไมงาม
เลย เราจะกลายเปนผูเดือดรอนใจในเพราะการกระทํานัน้ เปนปจจัยแท และ
เราก็จกั ไมชือ่ วาไมไดกระทํากรรมชัว่ ”
เขาพิจารณาเห็นดังนี้แลว จึงละปาณาติบาตนั้นเสีย และเปนผูงด
เวนจากปาณาติบาตตอไปดวย เปนอันวาเขาละกรรมชั่วนั้นไดดวย
การกระทําอยางนี้...
เขาละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ ละมุสาวาท... ปสุณา
วาจา...ผรุสวาจา...สัมผัปปลาปะ...อภิชฌา...พยาบาท...มิจฉาทิฏฐิ แลว เปนผู
มีสมั มาทิฏฐิ เขาผูเปนอริยสาวก มีใจปราศจากอภิชฌา (ความละโมบ)
ปราศจากพยาบาท (ความคิดเบียดเบียน) ไมลุมหลง มีสมั ปชัญญะ มีสติมนั่
อยูดวยใจทีป่ ระกอบดวยเมตตาปกแผไปทิศ ๑...ทิศ ๒...ทิศ ๓...ทิศ ๔
ครบถวน ทัง้ สูง ต่าํ กวางขวาง ทัว่ ทัง้ โลก ทัว่ สัตวทุกเหลา ในทีท่ กุ สถาน ดวย
ใจประกอบดวยเมตตา อันไพบูลย ยิง่ ใหญ ไมมีประมาณ ไรเวร ไรพยาบาท
ฯลฯ เมือ่ เจริญเมตตาเจโตวิมตุ ติ ทําใหมากอยางนี้ กรรมใดทีท่ าํ ไวพอ
ประมาณ กรรมนัน้ จักไมเหลือ จะไมคงอยูในเมตตาเจโตวิมตุ ตินนั้ ...๑

พุทธพจนใน ) นี้ นํามาแสดงไวเพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่อง
การใหผลของกรรม ใหมีการศึกษาโดยละเอียด เปนการปองกันไมใหลงความ
เห็นตัดสินความหมายและเนื้อหาของหลักกรรมงายเกินไป แตก็ยังเปนเพียง
ตัวอยางสวนหนึ่งเทานั้น ไมสามารถนํามารวมไวไดทั้งหมด เพราะจะกินเนื้อที่
มากเกินไป
๑

องฺ.ติก. ๒๐/๕๔๐/๓๒๐

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๑๖

. คุ คาทางจริย รรม
กลาวโดยสรุป คุณคาทีต่ องการในทางจริยธรรมของหลักกรรม มีดงั นี:้
๑) ใหเปนผูหนักแนนในเหตุผล และมองเห็นการกระทําและผลการ
กระทําตามแนวทางของเหตุปจจัย ไมเชื่อสิ่งงมงาย ตื่นขาว เชน
เรื่องแมน้ําศักดิสิทธิ เปนตน
๒) ใหเห็นวา ผลสําเร็จที่ตนตองการ จุดหมายที่ปรารถนา จะเขาถึง
หรือสําเร็จไดดวยการลงมือทํา
-จึงตองพึ่งตนเอง และทําความเพียรพยายาม
-ไมมัวคอยโชคชะตา ไมหวังผลดลบันดาลหรือรอผลการเซนสรวงออนวอน

๓) ใหมีความรับผิดชอบตอตนเอง ที่จะงดเวนจากกรรมชั่ว และรับผิด
ชอบตอผูอื่น ดวยการชวยเหลือเกื้อกูลทําความดีตอเขา
๔) ใหถือวาบุคคลมีสิทธิและหนาที่โดยธรรมชาติ ที่จะทําการตางๆ
เพื่อแกไขปรับปรุงสรางเสริมตนเองใหดีขึ้นไป โดยเทาเทียมกัน
สามารถทําตนใหเลวลงหรือใหดีขึ้น ใหประเสริฐจนถึงยิ่งกวาเทวดา
และพรหม ไดทุกๆ คน
๕) ใหถือวาคุณธรรม ความสามารถ ความดีความชั่วที่ทํา ความ
ประพฤติปฏิบัติ เปนเครื่องวัดความทรามหรือประเสริฐของมนุษย
ไมใหมีการแบงแยกโดยชาติชั้นวรรณะ
๖) ในแงกรรมเกา ใหถือเปนบทเรียน และใหรูจักพิจารณาเขาใจตนเอง
ตามเหตุผล ไมคอยเพงโทษแตผูอื่น มองเห็นพื้นฐานทุนเดิมของ
ตนที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อรูจักที่จะแกไขปรับปรุง และวางแผนสราง
เสริมความเจริญกาวหนาตอไปไดถูกตอง
๗) ใหความหวังในอนาคตสําหรับสามัญชนทั่วไป
คุณคาที่กลาวนั้น พงพิ ารณา ามพุทธพ น ดัง อ นี้
ก) ความหมายทัว ป เชน :-

๑๗๐

พุทธธรรม

ภิกษุทงั้ หลาย เจตนา (นัน่ เอง) เราเรียกวากรรม บุคคลจงใจแลว จึง
กระทํากรรมดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ๑
สัตวทัง้ หลาย มีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรม เปน
กําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนทีพ่ งึ่ อาศัย กรรมยอมจําแนกสัตวให
ทรามและประณีต๒
บุคคลหวานพืชเชนใด ยอมไดรับผลเชนนั้น ผูทําดี ยอมไดดี ผูทํา
ชั่ว ยอมไดชั่ว๓
บุคคลทํากรรมใดแลว ยอมเดือดรอนในภายหลัง กรรมนัน้ ทําแลวไมดี
บุคคลมีหนาชุมดวยน้าํ ตา รองไหอยู ยอมเสพผลของกรรมใด กรรมนัน้ ทํา
แลวไมดี บุคคลทํากรรมใดแลว ยอมไมเดือดรอนในภายหลัง กรรมนัน้ แล
ทําแลวเปนดี๔
คนพาลมีปญญาทราม ยอมทํากับตนเองเหมือนเปนศัตรู ยอมทํากรรม
ชัว่ อันใหผลเผ็ดรอน บุคคลทํากรรมใดแลว ยอมเดือดรอนภายหลัง มีหนา
นองดวยน้าํ ตา รองไหอยู เสวยผลแหงกรรมใด กรรมนัน้ ทําแลวไมดีเลย
บุคคลทํากรรมใดแลว ไมเดือดรอนในภายหลัง เสวยผลแหงกรรมใด ดวย
หัวใจแชมชืน่ เบิกบาน กรรมนัน้ ทําแลวเปนการดี บุคคลรูกรรมใดวา เปน
ประโยชนเกือ้ กูลแกตน ควรรีบลงมือกระทํากรรมนัน้ ทีเดียว๕

ข) ความเปนคนมีเหตุ ล มเชอถองมงาย

:-

คนพาลมีกรรมดํา ถึงจะแลนไปยัง (แมน้าํ ศักดิส์ ทิ ธิต์ างๆ คือ) แมน้าํ
พาหุกา ทาน้าํ อธิกักกะ ทาน้าํ คยา แมน้าํ สุนทริกา แมน้าํ สรัสวดี แม
น้าํ ปยาคะ และแมน้าํ พาหุมดี เปนนิตย ก็บริสทุ ธิไ์ มได แมน้าํ สุนทริกา ทาน้าํ
๑

องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๓๔/๔๖๓
ม.อุ. ๑๔/๕๗๙/๓๗๖
๓
สํ.ส. ๑๕/๙๐๓/๓๓๓
๔
ขุ.ธ. ๒๕/๑๕/๒๓
๕
สํ.ส. ๑๕/๒๘๑/๘๑
๒

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๑๗๑

ปยาคะ หรือแมน้าํ พาหุกา จักทําอะไรได จะชําระนรชนผูมีเวร ผูทํากรรมอัน
หยาบชา ผูมีกรรมชัว่ นัน้ ใหบริสทุ ธิไ์ มไดเลย
(แต) ผัคคุณฤกษ (ฤกษดีเยีย่ ม) ยอมสําเร็จทุกเมือ่ แกบุคคลผูบริสทุ ธิ์
อุโบสถก็สาํ เร็จทุกเมือ่ แกผูบริสทุ ธิ์ วัตรของบุคคลผูหมดจดแลว มีการงาน
สะอาด ยอมสําเร็จผลทุกเมือ่
ดูกรพราหมณ ทานจงอาบตนในหลักธรรมนีเ้ ถิด จงสรางความเกษมแก
สัตวทัง้ ปวงเถิด ถาทานไมกลาวเท็จ ไมเบียดเบียนสัตว ไมทําอทินนาทาน
เปนผูมีศรัทธา หาความตระหนีม่ ไิ ดไซร ทานจะตองไปทาน้าํ คยาทําไม
แมน้าํ ดืม่ ของทานก็เปนแมน้าํ คยาแลว๑
ถาแมนบุคคลจะพนจากบาปกรรมได เพราะการอาบน้าํ (ชําระบาป) กบ
เตา นาค จระเข และสัตวเหลาอืน่ ทีเ่ ทีย่ วไปในแมน้าํ ก็จะพากันไปสูสวรรค
แนนอน...ถาแมน้าํ เหลานีพ้ งึ นําบาปทีท่ านทําไวแลวในกาลกอนไปไดไซร แม
น้าํ เหลานีก้ พ็ งึ นําบุญของทานไปไดดวย๒
ความสะอาดจะมีเพราะน้าํ (ศักดิส์ ทิ ธิ)์ ทีค่ นจํานวนมากพากันไปอาบ ก็
หาไม ผูใดมีสจั จะ มีธรรม ผูนัน้ จึงจะเปนผูสะอาด เปนพราหมณ๓
ผูใดไมถือมงคลตืน่ ขาว ไมถืออุกกาบาต ไมถือความฝน ไมถือลักษณะดี
หรือชัว่ ผูนัน้ ชือ่ วาลวงพนโทษแหงการถือมงคลตืน่ ขาว ขามพนกิเลสเทียม
แอกทีผ่ กู สัตวไวในภพไปเสียได ยอมไมกลับมาเกิดอีก๔
ประโยชนไดลวงเลยคนเขลาผูมัวคํานวณนับฤกษอยู ประโยชนเปนตัว
ฤกษของประโยชน ดวงดาวจักทําอะไรได๕

๑

ม.มู. ๑๒/๙๘/๗๐
ขุ.เถรี. ๒๖/๔๖๖/๔๗๓
๓
ขุ.อุ. ๒๕/๔๖/๘๑
๔
ขุ.ชา. ๒๗/๘๗/๒๘
๕
ขุ.ชา. ๒๗/๔๙/๑๖
๒

๑๗๒

พุทธธรรม

บุคคลประพฤติชอบเวลาใด เวลานัน้ ไดชือ่ วา เปนฤกษดี มงคลดี เปน
เชาดี อรุณดี เปนขณะดี ยามดี และเปนอันไดทําบูชาดีแลวในทานผูประพฤติ
พรหมจรรยทัง้ หลาย แมกายกรรมของเขา ก็เปนสิทธิโชค วจีกรรม ก็เปน
สิทธิโชค มโนกรรม ก็เปนสิทธิโชค ประณิธานของเขา ก็เปนสิทธิโชค ครัน้
กระทํากรรมทัง้ หลายทีเ่ ปนสิทธิโชคแลว เขายอมไดประสบแตผลทีม่ งหมาย
ุ
๑
อันเปนสิทธิโชค

ค) การลงมอทํา มรอคอยความหวังจากการออนวอนปรารถนา เชน :ไมควรหวนละหอยถึงสิง่ ทีล่ วงแลว ไมพึงเพอฝนถึงสิง่ ทีอ่ ยูภายหนา สิง่ ใด
เปนอดีต สิง่ นัน้ ก็ผานไปแลว สิง่ ใดเปนอนาคต สิง่ นัน้ ก็ยงั ไมมาถึง สวนผูใด
เห็นประจักษชัดสิง่ ทีเ่ ปนปจจุบนั อันเปนของแนนอนไมคลอนแคลน ขอใหผู
นัน้ ครัน้ เขาใจชัดแลว พึงเรงขวนขวายปฏิบตั ใิ หลุลวงไป ในทีน่ นั้ ๆ
เรงทําความเพียรเสียแตวันนี้ ใครเลาพึงรูวาจะตายในวันพรุง เพราะวา
สําหรับพระยามัจจุราช เจาทัพใหญนัน้ เราทัง้ หลายไมมีทางผัดเพีย้ นเลย
ผูทีด่ าํ รงชีวติ อยูอยางนี้ มีความเพียร ไมเกียจคราน ทัง้ กลางวันและ
กลางคืน ผูนั้นแท พระสันตมุนีตรัสวา เปนผูมีแตละราตรีนาํ โชค

(ภัทเทกรัตต)๒
ดูกรคฤหบดี ธรรม๕ ประการนี้ เปนสิง่ ทีน่ าปรารถนา นาใคร นาพอใจ
เปนของไดยากในโลก คือ อายุ...วรรณะ...สุข...ยศ...สวรรค ธรรม ๕ ประการ
นี.้ ..เราไมกลาววาจะพึงไดมาเพราะการออนวอน หรือเพราะความปรารถนา
ถาการไดธรรมทัง้ ๕ นี้ จะมีไดเพราะการออนวอน หรือเพราะความปรารถนา
แลวไซร ใครในโลกนี้ จะพึงเสือ่ มจากอะไร
ดูกรคฤหบดี อริยสาวกผูปรารถนาอายุ (ยืน) ไมพึงออนวอนหรือมัว
เพลิดเพลินกับอายุ เพราะการอยากไดอายุนนั้ เลย อริยสาวกผูปรารถนาอายุ
พึงปฏิบตั ขิ อปฏิบตั ทิ จี่ ะเปนไปเพือ่ อายุ เพราะขอปฏิบตั อิ นั เปนไปเพือ่ อายุที่
๑
๒

องฺ.ติก. ๒๐/๕๙๕/๓๗๙
ม.อุ. ๑๔/๕๒๗/๓๔๘; ฯลฯ

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๑๗๓

ปฏิบตั แิ ลวนัน่ แหละ จึงจะเปนไปเพือ่ การไดอายุ อริยสาวกนัน้ ยอมเปนผูได
อายุ ไมวาจะเปนของทิพย หรือของมนุษย...
ผูปรารถนาวรรณะ...สุข...ยศ...สวรรค ก็พงึ ปฏิบตั ขิ อปฏิบตั ทิ จี่ ะเปนไป
เพือ่ วรรณะ...สุข...ยศ...สวรรค...๑
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไมหมัน่ ประกอบความเพียรในการฝกอบรมจิต ถึงจะ
มีความปรารถนาวา “ขอใหจิตของเราหลุดพนจากอาสวะเถิด” ดังนี้ จิตของ
เธอจะหลุดพนไปจากอาสวะไดก็หาไม... เหมือนไขไก๘ ฟองก็ตาม ๑๐ ฟองก็
ตาม ๑๒ ฟองก็ตาม ทีแ่ มไกไมนอนทับ ไมกก ไมฟก ถึงแมแมไกจะมีความ
ปรารถนาวา “ขอใหลูกของเราใชปลายเล็บหรือจะงอยปาก ทําลายเปลือกไข
ออกมาโดยสวัสดีเถิด” ดังนี้ ลูกไกจะใชปลายเล็บ หรือจะงอยปาก ทําลาย
เปลือกไขออกมาได ก็หาไม๒

ง) การ มถอชาติชั้นวรรณ ถอความปร พ ติเปนปร มาณ เชน :ดูกรวาเสฏฐะ ทานจงรูอยางนีว้ า ในหมูมนุษย ผูใดอาศัยโครักขกรรม
เลีย้ งชีพ ผูนัน้ เปนชาวนา มิใชพราหมณ ผูใดเลีย้ งชีพดวยศิลปะตางๆ ผูนัน้
เปนศิลปน มิใชพราหมณ ผูใดอาศัยการคาขายเลีย้ งชีพ ผูนัน้ เปนพอคา มิใช
พราหมณ ผูใดเลีย้ งชีพดวยการรับใชผูอืน่ ผูนัน้ เปนคนรับใช มิใชพราหมณ ผู
ใดอาศัยการลักทรัพยเลีย้ งชีพ ผูนัน้ เปนโจร มิใชพราหมณ ฯลฯ ผูใดปกครอง
บานเมือง ผูนัน้ เปนราชา มิใชพราหมณ
เรามิไดเรียกคนเปนพราหมณ(แค)ตามกําเนิดจากครรภมารดา ผู
นั้นยังมีกิเลส เขาเปนเพียงโภวาที (คือพราหมณตามธรรมเนียม ที่ทัก
ทายคนอื่นวา “โภ”) เทานั้น เราเรียกคนที่ไมมีกิเลส ไมมีความยึดมั่น
ตางหาก วาเปนพราหมณ
อันนามและโคตรทีก่ าํ หนดตัง้ กันไวนี้ เปนแตสักวาโวหารในโลก เพราะ
เกิดมีขนึ้ มาตามคําเรียกขานทีก่ าํ หนดตัง้ กันไวในคราวนัน้ ๆ ตามทิฏฐิอนั
๑
๒

องฺ.ป ฺจก. ๒๒/๔๓/๕๑
สํ.ข. ๑๗/๒๖๑/๑๘๖

๑๗๔

พุทธธรรม

นอนเนือ่ งอยูในหทัยสิน้ กาลนาน ของสัตวทัง้ หลายผูไมรู สัตวทัง้ หลาย ผูไมรู
ก็พร่าํ กลาววาคนเปนพราหมณเพราะชาติกาํ เนิด
แตบุคคลจะเปนพราหมณเพราะชาติกาํ เนิด ก็หาไม จะมิใชพราหมณ
เพราะชาติกาํ เนิด ก็หาไม จะชือ่ วาเปนพราหมณก็เพราะกรรม (อาชีพ-การ
งานที่ทํา-ความประพฤติ-การที่คิดพูดและทํา๑) ไมใชพราหมณก็เพราะ
กรรม เปนชาวนาก็เพราะกรรม เปนศิลปนก็เพราะกรรม เปนพอคาก็เพราะ
กรรม เปนคนรับใชก็เพราะกรรม เปนโจรก็เพราะกรรม ฯลฯ เปนราชาก็
เพราะกรรม
บัณฑิตทัง้ หลาย ผูเห็นปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในกรรมและวิบาก ยอม
เห็นกรรมนัน้ แจงชัดตามเปนจริงวา โลกยอมเปนไปตามกรรม หมูสัตวยอม
เปนไปเพราะกรรม สัตวทัง้ หลายถูกผูกยึดไวดวยกรรม เหมือนลิม่ สลักของรถ
ทีก่ าํ ลังแลนไป ฉะนัน้ ๒
ดูกรพราหมณ เราจะเรียกคนวาประเสริฐ เพราะความเปนผูเกิดใน
ตระกูลสูงก็หาไม เราจะเรียกคนวาต่าํ ทรามเพราะความเปนผูเกิดในตระกูล
สูงก็หาไม เราจะเรียกคนวาประเสริฐเพราะความเปนผูมีวรรณะใหญโตก็หา
ไม เราจะเรียกคนวาต่าํ ทรามเพราะความเปนผูมีวรรณะใหญโตก็หาไม เราจะ
เรียกคนวาประเสริฐเพราะความเปนผูมีโภคะมากก็หามิได เราจะเรียกคนวา
ต่าํ ทรามเพราะความเปนผูมีโภคะมากก็หามิได
แทจริง บุคคลบางคน แมเกิดในตระกูลสูง ก็ยงั เปนผูชอบเขนฆาสังหาร
ลักทรัพย ประพฤติผดิ ในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดคําเพอ
เจอ เปนคนละโมบ คิดเบียดเบียน เปนมิจฉาทิฏฐิ๓

๑

กรรม แปลวาการกระทํา แตบางแหงมีความหมายแคบลง หมายถึงการงานที่อาศัยเลี้ยงชีพ
ม.ม. ๑๓/๗๐๗/๖๔๔; ขุ.สุ. ๒๕/๓๘๒/๔๕๓
๓
ม.ม. ๑๓/๖๖๔/๖๑๒
๒

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๑๗๕

บุคคลไมเปนคนถอยเพราะชาติกําเนิด ไมเปนพราหมณเพราะ
ชาติกําเนิด แตเปนคนถอยเพราะกรรม (คือการกระทํา ความ
ประพฤติ) เปนพราหมณเพราะกรรม ๑
วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ออกบวชใน
ธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ยอมละนามและโคตรเดิมเสีย นับวา
เปนสมณศากยบุตรทั้งสิ้น๒
บรรดาวรรณะทั้งสี่นี้ ผูใดเปนภิกษุ สิ้นกิเลสาสวะแลว อยูจบ
พรหมจรรยแลว ทํากิจที่ตองทําสําเร็จแลว ปลงภาระลงไดแลว บรรลุ
ประโยชนตนแลว หมดเครื่องผูกมัดไวในภพแลว หลุดพนแลวเพราะรู
ชอบ ผูนั้นแลเรียกไดวา เปนผูเลิศกวาวรรณะทั้งหมดนั้น๓

จ) การพงตนเอง เชน :การเพียรพยายามเปนหนาที่ที่ทานทั้งหลายตองทําเอง ตถาคต
เปนแตผูบอกทาง๔
ตนนั่นแล เปนที่พึ่งของตน จริงแทแลว ใครอื่นจะเปนที่พึ่งได ดวย
ตนที่ฝกไวดีแลวนั่นแหละ บุคคลจะไดที่พึ่งซึ่งหาไดยาก๕
ความบริสุทธิ์ ไมบริสุทธิ์ เปนของเฉพาะตน คนอื่นทําคนอื่นให
บริสุทธิ์ไมได๖
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงมีตนเปนที่พึ่งเถิด อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง
เลย จงมีธรรมเปนที่พึ่งเถิด อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งเลย๗
๑

ขุ.สุ. ๒๕/๓๐๖/๓๕๒
องฺ. อฏ ก. ๒๓/๑๐๙/๒๐๕
๓
ที
.ปา. ๑๑/๗๑/๑๐๗
๔
ขุ.ธ. ๒๕/๓๐/๕๑
๕
ขุ.ธ. ๒๕/๒๒/๓๖
๖
ขุ
.ธ. ๒๕/๒๒/๓๗
๗
ที.ม. ๑๐/๙๔/๑๑๙; ที.ปา. ๑๑/๔๙/๘๔; สํ.ข. ๑๗/๘๗/๕๓
๒

๑๗๖

พุทธธรรม

ฉ) ขอเตอน จเพออนาคต
หญิง ชาย คฤหัสถ บรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีกรรม
เปนของตน เปนผูรับผลของกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผา
พันธุ มีกรรมเปนที่อาศัย เราทํากรรมใดไว ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจัก
เปนทายาทของกรรมนั้น๑
ถาทานกลัวทุกข ก็อยาทํากรรมชั่วทั้งในที่ลับและที่แจง ถาทานจัก
ทํา หรือทําอยู ซึ่งกรรมชั่ว ถึงแมจะเหาะหนีไป ก็จะไมพนจากความ
ทุกขไปไดเลย๒
ธัญชาติ ทรัพยสิน เงินทอง หรือสิง่ ของทีห่ วงแหนอยางใดอยางหนึง่ ทีม่ ี
อยู ทาส กรรมกร คนงาน คนอาศัย ลวนพาเอาไปไมไดทัง้ สิน้ จะตองถูก
ละทิง้ ไวทัง้ หมด
แตบุคคลทํากรรมใด ดวยกาย ดวยวาจา หรือดวยใจ กรรมนัน้ แหละเปน
ของของเขา และเขาจะพาเอากรรมนัน้ ไป อนึง่ กรรมนัน้ ยอมติดตามเขาไป
เหมือนเงาติดตามตน ฉะนัน้
ฉะนัน้ บุคคลควรทําความดี สัง่ สมสิง่ ทีจ่ ะเปนประโยชนภายหนา ความดี
ทัง้ หลายยอมเปนทีพ่ งึ่ ของสัตวในปรโลก๓

๑

องฺ.ป ฺจก. ๒๒/๕๗/๘๒
ขุ.อุ. ๒๕/๑๑๕/๑๕๐
๓
สํ.ส. ๑๕/๓๙๒/๑๓๔
๒

ม

ุ

.

า า ( . . ุต ต)

๑๗๗

ิ ส

ก. ความเ าใจเบื้องตน
อริยสัจ เปนหลักธรรมที่สําคัญและรูจักกันมากที่สุดอีกขอหนึ่ง อริยสัจ
ไมใชเปนหลักสวนยอยของปฏิจจสมุปบาท แตเปนทั้งหมดของ ปฏิจจสมุป
บาท พูดงายๆ วา มีความหมายครอบคลุมปฏิจจสมุปบาททั้งหมด

) ตรัสรูอริยสัจ=ตรัสรูป ิจจสมุปบาทและนิพพาน
เมื่อมีผูถามวา “ ุ าต
?”
จะตอบวา รัสรอริยสั หรือ
ตอบวา รัสร ิ สมุ บาท ก็ได
คําตอบที่วานี้ จะไมพิจารณาโดยเนื้อหาของหลักธรรมเลย ยกแต
คัมภีรมาอางก็ได
คัมภีร
เลาเหตุการณเกี่ยวกับการตรัสรูของพระพุทธเจา เริ่ม
ตนเมื่อตรัสรูใหมๆ กําลังทรงเสวยวิมุตติสุข และพิจารณาทบทวน ป ิจจุ ลม (กระบวนการเกิดทุกข) และ
ลม (กระบวน
สมุปบาท ทั้ง
การดับทุกข) ตลอดเวลา ๑ สัปดาห ครั้นสิ้นระยะเสวยวิมุตติสุข ๗ สัปดาห
แลว เมื่อปรารภการที่จะทรงประกาศธรรมแกผูอื่นตอไป ทรงพระดําริวา :ธรรมทีเ่ ราไดบรรลุแลวนี้ เปนของลึกซึง้ เห็นไดยาก รูตามไดยาก ฯลฯ
สําหรับหมูประชาผูเริงรมยรืน่ ระเริงอยูในอาลัย ฐานะนีย้ อมเปนสิง่ ทีเ่ ห็นได
ยาก กลาวคือ หลักอิทปั ปจจยตา ปฏิจจสมุปบาท; แมฐานะนีก้ เ็ ห็นไดยาก
นัก กลาวคือ...นิพพาน๑

สวนใน ต เมื่อปรากฏขอความเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนนี้ ก็เลา
ความแนวเดียวกัน เริม่ แตพุทธดําริทเี่ ปนเหตุใหเสด็จออกผนวช การเสด็จออก
ผนวช การทรงศึกษาในสํานักอา ารดาบส และอุททกดาบส การบําเพ็ญและ
๑

ดู วินย. ๔/๑-๗/๑-๘

๑๗๘

พุทธธรรม

การละเลิกทุกรกิริยา การทรงกลับเสวยพระกระยาหาร แลวบรรลุฌาน และ
ตรัสรูวิชชา ๓ ในตอนตรัสรูมีขอความที่ตรัสเลาวา
ครัน้ เราบริโภคอาหาร มีกาํ ลังขึน้ แลว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทัง้ หลาย บรรลุปฐมฌาน...ทุตยิ ฌาน…ตติยฌาน...จตุตถฌาน ไมมีทกุ ข ไมมี
สุข...มีอเุ บกขาเปนเหตุใหสติบริสทุ ธิอ์ ยู
เรานัน้ เมือ่ จิตเปนสมาธิ บริสทุ ธิ์ ผองแผว ไมมีกเิ ลส ปราศจากสิง่ มัว
หมอง นุมนวล ควรแกการงาน ตัง้ มัน่ ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ไดนอมจิตไปเพือ่
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ก็ระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก (วิชชาที่ ๑) ...ได
นอมจิตไปเพือ่ จุตปู ปาตญาณ ก็มองเห็นหมูสัตวทีจ่ ตุ อิ บุ ตั อิ ยู (วิชชาที่ ) ...
ไดนอมจิตไปเพือ่ อาสวักขยญาณ ก็รชัู ดตามเปนจริงวา ‘นีท้ กุ ข นีท้ กุ ขสมุทยั
นีท้ กุ ขนิโรธ นีท้ กุ ขนิโรธคามินปี ฏิปทา เหลานีอ้ าสวะ นีอ้ าสวสมุทยั นีอ้ าสว
นิโรธ นีอ้ าสวนิโรธคามินปี ฏิปทา’ เมือ่ เรารูเห็นอยางนี้ จิตไดหลุดพนแลว
จาก กามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ (วิชชาที่ ๓)...๑

ตอจากนี้ ก็มีคําบรรยายพุทธดําริในการที่จะทรงประกาศธรรม ซึ่งมีขอ
ความอยางเดียวกับใน
ที่ยกมาอางไวแลวขางตนนั้น
จะเห็นวา
เลาเหตุการณหลังตรัสรูใหมๆ ระยะเสวยวิมุตติสุข
(ซึ่งอรรถกถาวา ๗ สัปดาห) เริ่มแตพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาท จนถึง
ทรงพระดําริที่จะไมประกาศธรรม เพราะความยากของ ิ สมุ บาทและ
นิพพาน ที่ไดตรัสรู
สวน
ต เลาเหตุการณกอนตรัสรูเปนลําดับมา จนถึงตรัสรูวิชชา
๓ แลวขามระยะเสวยวิมุตติสุขทั้งหมดไป มาลงที่พทุ ธดําริจะไมประกาศธรรม
เพราะความยากของ ิ สมุ บาท และนิพพาน เชนเดียวกัน
ผูถือเอาความใน
ตอนทรงพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาท
และพุทธดําริปรารภการประกาศธรรม ทั้งใน
และใน ต ยอม
กลาวไดวาพระพุทธเจา ตรัสรูป ิจจสมุปบาท (กับทั้งนิพพาน)
๑

ดู ม.มู. ๑๒/๓๑๗-๓๒๖/๓๑๗-๓๓๓, ๔๑๑-๔๒๙/๔๔๒-๔๖๐; ม.ม. ๑๓/๔๘๙-๕๐๙/๔๔๓-๔๖๒; ๗๓๘๗๕๗/๖๖๙-๖๘๗
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สวนผูพิจารณาความใน ต เฉพาะเหตุการณตอนตรัสรูวิชชา ๓
และจับเฉพาะวิชชาที่ ๓ ซึ่งเปนตัวการตรัสรูแทๆ (วิชชา ๒ อยางแรกยังนับไม
ไดวาเปนการตรัสรู และไมจําเปนสําหรับนิพพาน) ก็ไดความหมายวา ตรัสรู
อริยสัจ ๔ จึงหลุดพนจากอาสวะ
อยางไรก็ดี คําตอบทั้งสองนั้น แมจะถูกตองทั้งคู แตก็มีความหมาย
บางอยางที่เปนพิเศษกวากัน และขอบเขตบางแงที่กวางขวางกวากัน ซึ่งควรทํา
ความเขาใจ เพื่อมองเห็นเหตุผลในการแยกแสดงเปนคนละหลัก

๒) เรียนอริยสัจ ตองรูหนาที่ตออริยสัจ
ความหมายที่ตรงกันของหลักใหญทั้งสองนี้ มองเห็นไดงาย เพื่อความ
รวบรัด ขอใหดูหลักอริยสัจ พรอมทั้งความหมายตามแบบ และหนาที่ของคน
ตออริยสัจขอนั้นๆ
๑. ทุกข

ไดแก ชาติ ชรามรณะ การประจวบกับสิ่งอันไมเปนที่รัก การ
พลัดพรากจากของรัก ความปรารถนาไมสมหวัง โดยยอวา
อุ าทาน ันธ ๕ (ขันธ ๕ ที่ยึดไวดวยอุปาทาน) เปนทุกข
คือ ชีวิตและทุกสิ่งที่เกี่ยวของ ซึ่งอยูภายใต
กฎธรรมชาติ ที่จะตองผันแปรไปตามเหตุปจจัย จึงแฝงไวดวย
ความกดดัน บีบคั้น ขัดแยง ขัดของ มีความบกพรอง ไม
สมบูรณในตัว พรอมที่จะทําใหเกิดทุกขเปนปญหาขึ้นมา เมื่อใด
เมื่อหนึ่ง ในรูปใดรูปหนึ่ง แกผูที่ยึดมั่นไวดวยอุปาทาน
หนาที่ อทุก คือ การกําหนดรู เขาใจมัน รูเทาทันความ
เปนจริง (เรียกวา ริ า)

๒. ทุกขสมุทัย เรียกสั้นๆ วา สมุทัย (เหตุเกิดแหงทุกข) ไดแก ัณหา คือ

ความรานรนทะยานอยาก ที่ทําใหเกิดภพใหม ประกอบดวย
ความเพลิดเพลินและความติดใจ คอยใฝหาความยินดีใหมๆ
เรื่อยๆ ไป มี ๓ คือ ามต า ต า ต า

๑๘๐
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คือ ความอยากที่ยึดถือตัวตนเปนที่ตั้ง โดย
อาการซึ่งมีเรา ที่จะได จะเปน จะไมเปนอยางนั้นอยางนี้ ทําให
ชีวิตถูกบีบคั้นดวยความรูสึกกระวนกระวาย ความหวาดกังวล
ความติดของในรูปใดรูปหนึง่ อยูตลอดเวลา ไมโปรงโลงเปนอิสระ
หนาที่ อสมุทัย คือ ละเสีย ทําใหหมดไป เรียกวา หานะ
ั หาดับไปไมเหลือ
๓. ทุกขนิโรธ เรียกสัน้ วา นิโรธ (ความดับทุกข) ไดแกการทีต่ ณ
ดวยการคลายออก สละเสียได สลัดออก พนไปได ไมพัวพัน
คือ ภาวะแหงนิพพาน ที่ไมมีความทุกข เปน
สุขโดยไมขึ้นตอตัณหา ไมถูกบีบคั้นดวยความรูสึกกระวน
กระวาย หวาดกังวล เปนตน มีชีวิตที่เปนอยูดวยปญญา ซึ่ง
บริสุทธิ เปนอิสระ สงบ ปลอดโปรง ผองใส เบิกบาน
หนาที่ อนิโรธ คือ ทําใหแจง ทําใหสําเร็จ ทําใหเกิดมีเปน
จริงขึ้นมา หรือ บรรลุถึง เรียกวา สั ฉิกิริยา
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ปฏิปทาที่นําไปสูความดับแหงทุกข) เรียกสั้นๆ วา
มรรค ไดแกทางประเสริฐมีองคประกอบ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ

สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ
หนาที่ อมรรค คือ เจริญ ฝก หรือปฏิบัติ เรียกวา ภาวนา๑
๑

คําจํากัดความของอริยสัจมีมากมาย เชน ใน ธัมม ักกั วั นส ร, วินย. ๔/๑๔/๑๘; และ สํ.ม.
๑๙/๑๖๖๕/๕๒๘; อภิ.วิ. ๓๕/๑๔๕-๑๖๒/๑๒๗-๑๓๖; เปนตน สิ่งสําคัญยิ่งอยางหนึ่งในอริยสัจ คือการรู
และทําหนาที่ตออริยสัจแตละขอใหถูกตอง มิฉะนั้น จะทําใหเกิดความผิดพลาด ทั้งในความเขาใจและการ
ประพฤติปฏิบัติ หนาที่ตออริยสัจเหลานี้ เรียกทางธรรมวา กิจในอริยสัจ ไดแก :๑. กิ นทุก = ปริญญา คือ การกําหนดรู (ทําความเขาใจทุกข/ปญหาและกําหนดรูขอบเขตของมัน)
. กิ นสมุทัย = ปหาน คือ การละ (กําจัดแกไขตนตอหรือสาเหตุของทุกข/ปญหา)
๓. กิ นนิโรธ = สัจฉิกิริยา คือ การทําใหแจง (เขาถึงภาวะที่ปราศจากทุกข/ปญหา หรือบรรลุจุดหมาย)
. กิ นมรรค = ภาวนา คือ การเจริญ (ฝกอบรม ดําเนินการ ลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่จะนําไปสูจุดหมาย)
ความเขาใจผิดที่สําคัญบางอยางเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เชน การเห็นวาพระพุทธศาสนามองโลกในแง
ราย เปนตน เกิดจากการไมเขาใจกิ นอริยสั นี้
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๓) อริยสัจ กับ ป ิจจสมุปบาท ครอบคลุมกันอยาง ร
ล อริยสัจ

ล ปฏิจจสมุปบาท

๑. สมุทัยวาร: อวิชชาเกิด สัง ารเกิด ล ชา ิเกิด ชรามรณะ+โสกะ
ล อุ ายาส เกิด
๒. นิโรธวาร: อวิชชาดับ สัง ารดับ ล ชา ิดับ ชรามรณะ+โสกะ
ล อุ ายาส ดับ
ขอ ๑. คือ ป ิจจสมุปบาท สมุทยวาร หรือแบบ ุ ลม แสดงกระบวนการ

เกิดทุกข เทากับรวมอริยสัจขอ ๑ (ทุกข) และ ๒ (สมุทัย) ไวในขอเดียวกัน
แตในอริยสั แยกเ น อ เพราะแยกเอาทอนทาย (ชาติ ชรามรณะ โส
กะ ฯลฯ) ที่เปนผลปรากฏ ออกไปตั้งตางหากเปนอริยสัจขอแรก ในฐานะเปน
ปญหาทีป่ ระสบ ซึง่ จะตองแกไข แลวจึงยอนกลับมายกทอนทีเ่ ปนกระบวนการ
ทั้งหมด ตั้งเปนขอที่ ๒ ในฐานะเปนการสืบสาวหาตนเหตุของปญหา
ขอ ๒. คือ ป ิจจสมุปบาท นิโรธวาร หรือแบบ ลม แสดงกระบวนการ
ดับทุกข เทากับอริยสั อ ๓ (นิโรธ) แสดงใหเห็นวา เมื่อแกปญหาถูกตอง
ตรงสาเหตุแลว ปญหานั้นจะดับไปไดอยางไรตามแนวทางของเหตุปจจัย
แมวาโดยตรง ปฏิจจสมุปบาทนัยนี้ จะตรงกับอริยสัจขอที่ ๓ แตก็ถือ
วากินความรวมถึงอริยสั อ ไดดวย เพราะกระบวนการดับสลายของ
ปญหา ยอมบงชี้เปนนัย ใหเห็นแนวทางดําเนินการ หรือวิธีการทั่วไปที่จะ
ตองลงมือปฏิบตั ใิ นการจัดการแกปญหานัน้ ไปดวยในตัว กลาวคือ ชีใ้ หเห็นวา
จะตองทําอะไรบาง ณ จุดใดๆ แมจะยังไมลงไปสูรายละเอียดของวิธีปฏิบัติ
เมื่อสรุปอริยสั ใหเหลือนอยลงอีก ก็ได ๒ ขอ คือ ายมีทุกข (ขอ ๑
และ ๒) กับ ายหมดทุกข (ขอ ๓ และ ๔)
ิ สมุ บาท ๒ นัยนั้น ในที่บางแหงถือเปนคําจํากัดความของ
อริยสัจขอที่ ๒ และ ๓ ตามลําดับ คือ แบบสมุทยวาร ถือเปนคําจํากัดความ
ของอริยสัจ ขอที่ ๒ (สมุทัย) และแบบนิโรธวาร เปนคําจํากัดความของ
อริยสัจขอที่ ๓ (นิโรธ)๑
๑

ดู สํ.นิ. ๑๖/๒๕๑-๒๕๒/๑๒๖-๑๒๘; เปนตน
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พึงสังเกตวา ในคําจํากัดความของอริยสัจโดยทั่วไป ขอ ๒ แสดง
เฉพาะ ัณหาอยางเดียววาเปนสมุทัย และขอ ๓ แสดงการดับตัณหาวาเปน
นิโรธ ทั้งนี้เพราะตัณหาเปนกิเลสตัวเดน เปนตัวแสดงที่ปรากฏชัด พูดงายๆ
วาเปนตัวแสดงหนาโรง หรือเปนขั้นออกโรงแสดงบทบาท เมื่อพูดแบบรวบรัด
ก็จับเอาแคตัวการที่ออกโรงแสดงแคนี้
อยางไรก็ดี กระบวนการที่พรอมทั้งโรง รวมถึงหลังฉากหรือหลังเวที
ดวย ยอมเปนไปตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาท ซึ่งแสดงสมุทัยตั้งแตจุด
เริ่ม ทีอ่ วิชชา
สวนแงที่ ิ สมุ บาท กับ อริยสั พิเศษหรือแปลกจากกัน พอ
สรุปไดดังนี้
๑. หลักธรรมทั้งสอง เปนการแสดงความจริงในรูปแบบที่ตางกัน ดวย
วัตถุประสงคคนละอยาง ป ิจจสมุปบาทแสดงความจริงตามกระบวนการ
ของมันเอง ตามที่เปนไปโดยธรรมชาติลวนๆ สวน อริยสัจเปนหลักความจริง
ในรูปแบบทีเ่ สนอตัวตอปญญามนุษย ในการทีจ่ ะสืบสวนคนควาและทําใหเกิด
ผลในทางปฏิบัติ
โดยนัยนี้ อริยสัจ จึงเปนหลักธรรมที่แสดงโดยสอดคลองกับประวัติ
การแสวงหาสัจธรรมของพระพุทธเจา เริ่มแตการเผชิญความทุกขที่ปรากฏ
เปนปญหา แลวสืบสวนหาสาเหตุ พบวามีทางแก ไมหมดหวัง จึงกําหนดราย
ละเอียดหรือจุดที่ตองแกไขและกําหนดเปาหมายใหชัด แลวดําเนินการแกไข
ตามวิธีการจนบรรลุเปาหมายที่ตองการนั้น และ
โดยนัยเดียวกันนี้ อริยสัจจึงเปนหลักธรรมที่ยกขึ้นมาใชในการสั่งสอน
เพื่อใหผูรับคําสอนทําความเขาใจอยางเปนระเบียบ มุงใหเกิดผลสําเร็จทั้งการ
สั่งสอนของผูสอน และการประพฤติปฏิบัติของผูรับคําสอน
สวน ปฏิจจสมุปบาท เปนตัวกระบวนธรรมแกนกลางของอริยสัจ และ
เปนเนื้อหาของสภาวธรรม ที่จะตองศึกษาเมื่อตองการเขาใจอริยสัจใหชัดเจน
ถึงที่สุด จึงเปนหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงพิจารณาทบทวนหลังตรัสรูใหมๆ
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๒. ขอที่แปลกหรือพิเศษกวากันอยางสําคัญ อยูที่ปฏิจจสมุปบาท
ฝายนิโรธวาร ซึ่งตรงกับอริยสัจขอที่ ๓ และ ๔ (นิโรธ และ มรรค) กลาวคือ
ก) เมื่อเทียบกับอริยสั อ ๓ (นิโรธ) จะเห็นวา
ิ สมุ บาทนิโรธวาร (ปฏิโลมนัย) กลาวถึงนิโรธดวยก็จริง แต
มุงแสดงเพียงกระบวนการเขาถึงนิโรธ ม มุ
า
ต
หรือ
นิพพานเอง ดวยเหตุนี้ในพุทธดําริเมื่อจะทรงประกาศธรรมจึงแยกธรรมที่ทรง
พิจารณาเปน ๒ ตอน คือตอนแรกกลาวถึงปฏิจจสมุปบาทอยางขางตน ตอ
จากนั้น มีพุทธดําริตอไปอีกวา “แมฐานะอันนี้ ก็เปนสิ่งที่เห็นไดยาก
กลาวคือ ความสงบแหงสังขารทั้งปวง ความสลัดอุปธิทั้งปวง ความสิ้น
ตัณหา วิราคะ นิโรธ นิพพาน” นี้แสดงวาทรงประสงคตรัสแยกธรรมที่ตรัส
รูเปน ๒ อยาง คือ ิ สมุ บาท กับ นิโรธ (นิพพาน)
ต า
คือนิพพาน
สวนอริยสั อ ๓ คือ นิโรธ มุ

เปนสําคัญ โดยมีความหมายเล็งไปถึงกระบวนการเขาถึงนิโรธแฝงอยูดวย
ข) แมวา ิ สมุ บาท ฝายนิโรธวาร จะกินความรวมถึงอริยสัจขอ
๔ คือ มรรค ดวย แตก็ยังไมใหผลในทางปฏิบัติชัดเจน เพราะปฏิจจสมุปบาท
แสดงแตตัวกระบวนการลวนๆ ตามที่เปนไปโดยธรรมชาติเทานั้น มิไดแจก
แจงออกไปใหชัดเจนวา สิง่ ทีจ่ ะตองทํามีรายละเอียดอะไรบาง จะตองทําอยางไร
มีลําดับขั้นการปฏิบัติอยางไร โดยเฉพาะกลวิธีตางๆ ในการกระทํา คือ ไมได
จัดวางระบบวิธีการไวโดยเฉพาะเพื่อการปฏิบัติอยางไดผล เหมือนแพทยรู
กระบวนวิธีแกไขโรค แตไมไดสั่งยาและวิธีปฏิบัติในการรักษาไวให
สวนในอริยสั มีหลักขอที่ ๔ คือ มรรค ซึ่งกําหนดขึ้นไวเพื่อวัตถุ
ประสงคนี้โดยเฉพาะ ใหเปนสัจจะขอหนึ่งตางหาก ในฐานะขอปฏิบัติที่พิสูจน
แลว ยืนยันไดวานําไปสูจุดหมายไดแนนอน
อริยสั อ คือ มรรค นี้ แสดงหลักความประพฤติปฏิบัติไวอยาง
ละเอียดกวางขวางพิสดาร ถือวาเปนคําสอนภาคปฏิบัติ หรือระบบจริยธรรม
ทัง้ หมดของพระพุทธศาสนา เรียกวา มั มิ าป ปิ ทา คือ ทางสายกลาง หรือขอ
ปฏิบัติที่เปนกลางๆ ดําเนินตามความเปนจริงของธรรมชาติ

๑๘๔

พุทธธรรม

เมื่อเทียบหลักอริยสั กับ ิ สมุ บาท ถือวา
ปฏิจจสมุปบาท เปน มั เ นธรรมเทศนา คือ หลักธรรมที่แสดงเปน
กลางๆ ตามความเปนจริงของสิ่งทั้งหลาย หรือหลักธรรมสายกลาง
สวน มรรค คืออริยสัจ ขอ ๔ เปน มั ิมาป ิปทา คือทางสายกลาง
หรือขอปฏิบัติซึ่งจัดวางไวโดยสอดคลองตามหลักความจริงนัน้ มีเนือ้ หาทีเ่ ปน
ลักษณะพิเศษตางออกไป จึงควรแยกไวเปนอีกเรื่องหนึ่งตางหากโดยเฉพาะ

๔) พระพุทธเจาตรัสรูอริยสัจ และตรัสสอนอริยสัจ
กอนที่จะกลาวถึงเรื่องอื่นๆ ตอไป เห็นวาควรทราบฐานะของอริยสัจ
ในระบบคําสอนของพระพุทธศาสนาไวดวย ตามหลักฐานในพระไตรปฎก ดังนี้
ทานผูมีอายุทงั้ หลาย รอยเทาของสัตวทัง้ หลายทีเ่ ทีย่ วไปบนผืนแผนดิน
ทัง้ สิน้ ทัง้ ปวง ยอมประชุมลงในรอยเทาชาง รอยเทาชางนัน้ กลาวไดวาเปน
ยอดเยีย่ มในบรรดารอยเทาเหลานัน้ โดยความมีขนาดใหญ ฉันใด กุศลธรรม
ทัง้ สิน้ ทัง้ ปวง ก็สงเคราะหลงในอริยสัจ๔ ฉันนัน้ ๑
ภิกษุทั้งหลาย การรูการเห็นของเราตามความเปนจริง ครบปริวฏั ๓
อาการ ๑๒ ในอริยสัจ ๔ เหลานี้ ยังไมบริสทุ ธิแ์ จมชัดตราบใด ตราบนัน้ เรา
ก็ยงั ปฏิญาณไมไดวาไดบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ...๒
ภิกษุทงั้ หลาย เพราะไมตรัสรู ไมเขาใจอริยสัจ ๔ ทัง้ เราและเธอ จึงไดวิง่
แลนเรรอนไป (ในสังสารวัฏ) สิน้ กาลนานอยางนี๓้
ครัง้ นัน้ แล พระผูมีพระภาค ตรัสอนุปพุ พิกถาแกอุบาลีคฤหบดี กลาวคือ
เรือ่ งทาน เรือ่ งศีล เรือ่ งสวรรค เรือ่ งโทษความบกพรอง ความเศราหมองแหง
กาม และเรือ่ งอานิสงสในเนกขัมมะ ครัน้ พระองคทรงทราบวา อุบาลีคฤหบดี
มีจติ พรอม มีจติ นุมนวล มีจติ ปราศจากนิวรณ มีจติ ปลาบปลืม้ มีจติ เลือ่ มใส
แลว จึงทรงประกาศสามุกกังสิกาธรรมเทศนาของพระพุทธเจาทัง้ หลาย
๑

ม.มู. ๑๒/๓๔๐/๓๔๙
ธัมม ักกั วั นส ร, วินย. ๔/๑๖/๒๑ และ สํ.ม. ๑๙/๑๖๗๐/๕๓๐
๓
ที.ม. ๑๐/๘๖/๑๐๗
๒

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๑๘๕

กลาวคือ ทุกข สมุทยั นิโรธ มรรค๑
บุคคลครองชีวติ ประเสริฐ (พรหมจรรย) อยูกับพระผูมีพระภาค ก็เพือ่
การรู การเห็น การบรรลุ การกระทําใหแจง การเขาถึงสิง่ ทีย่ งั ไมรู ยังไมเห็น
ยังไมบรรลุ ยังไมกระทําใหแจง ยังไมเขาถึง (กลาวคือขอทีว่ า) นีท้ กุ ข นีท้ กุ ข
สมุทยั นีท้ กุ ขนิโรธ นีท้ กุ ขนิโรธคามินปี ฏิปทา๒

มีสิ่งหนึ่งที่ถือวาเปนลักษณะของคําสอนในพระพุทธศาสนา คือ การ
สอนความจริงที่เปนประโยชน กลาวคือ ความจริงที่นํามาใชใหเปนประโยชน
แกชีวิตได สวนสิ่งที่ไมเปนประโยชน แมเปนความจริง ก็ไมสอน และอริยสัจ
นี้ถือวาเปนความจริงที่เปนประโยชนในที่นี้
โดยเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงไมทรงสนพระทัยและไมยอมทรงเสียเวลาใน
การถกเถียงปญหาทางอภิปรัชญา มีพุทธพจนที่รูจักกันมากแหงหนึ่งวาดังนี้
ถึงบุคคลผูใดจะกลาววา พระผูมีพระภาคยังไมทรงพยากรณ (ตอบ
ปญหา) แกเราวา “โลกเทีย่ ง หรือโลกไมเทีย่ ง โลกมีทสี่ ดุ หรือโลกไมมีทสี่ ดุ
ชีวะอันนัน้ สรีระก็อนั นัน้ หรือชีวะก็อยาง สรีระก็อยาง สัตวหลังจากตายมีอยู
หรือไมมีอยู สัตวหลังจากตาย จะวามีอยูก็ใช จะวาไมมีอยูก็ใช หรือวาสัตว
หลังจากตาย จะวามีอยูก็ไมใช ไมมีอยูก็ไมใช” ดังนี้ ตราบใด เราจะไมครอง
ชีวติ ประเสริฐ (พรหมจรรย) ในพระผูมีพระภาค ตราบนัน้ ตถาคตก็จะไม
พยากรณความขอนัน้ เลย และบุคคลนัน้ ก็คงตายไปเสีย (กอน) เปนแน
เปรียบเหมือนบุรษุ ถูกยิงดวยลูกศรอาบยาพิษทีอ่ าบยาไวอยางหนา มิตร
สหาย ญาติสาโลหิตของเขา ไปหาศัลยแพทยผูชํานาญมาผา บุรษุ ผูตองศร
นัน้ พึงกลาววา “ตราบใดทีข่ าพเจายังไมรูจักคนทีย่ งิ ขาพเจาวาเปนกษัตริย
เปนพราหมณ เปนแพศย หรือเปนศูทร มีชอื่ วาอยางนี้ มีโคตรวาอยางนี้ ราง
สูง เตีย้ หรือปานกลาง ดํา ขาว หรือคล้าํ อยูบาน นิคม หรือนครโนน
๑

ม.ม. ๑๓/๗๔/๖๗; และดู องฺ. อฏ ก. ๒๓/๑๑๑/๒๑๓ เปนตน; สามุกกังสิกาธรรมเทศนา แปลกันวาพระ
ธรรมเทศนาที่สูงสง หรือที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงเชิดชู หรือเปนพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทรงยกขึ้น
แสดงเอง ไมเหมือนเรื่องอื่นๆ ที่มักตรัสตอเมื่อมีผูทูลถามหรือสนทนาเกี่ยวของไปถึง
๒
องฺ.นวก. ๒๓/๒๑๗/๓๙๙

๑๘๖

พุทธธรรม

ขาพเจาจะยังไมยอมใหเอาลูกศรนีอ้ อกตราบนัน้
ตราบใดขาพเจายังไมรูวา ธนูทใี่ ชยิงขาพเจานัน้ เปนชนิดมีแลง หรือชนิด
เกาทัณฑ สายทีใ่ ชยิงนัน้ ทําดวยปอ ดวยผิวไมไผ ดวยเอ็น ดวยปาน หรือดวย
เยือ่ ไม ลูกธนูทใี่ ชยิงนัน้ ทําดวยไมเกิดเอง หรือไมปลูก หางเกาทัณฑ เสียบ
ดวยขนปกแรง หรือนกตะกรุม หรือเหยีย่ ว หรือนกยูง หรือนกสิถลิ หนุ
เกาทัณฑนัน้ พันดวยเอ็นวัว เอ็นควาย เอ็นคาง หรือเอ็นลิง ลูกธนูทใี่ ชยิงนัน้
เปนชนิดใด ขาพเจาจะไมยอมใหเอาลูกศรออกตราบนัน้ ”
บุรษุ นัน้ ยังไมทันไดรูความทีว่ านัน้ เลย ก็จะตองตายไปเสียโดยแนแท ฉัน
ใด...บุคคลนัน้ ก็ฉนั นัน้
แนะมาลุงกยบุตร เมือ่ มีทฏิ ฐิวา โลกเทีย่ ง แลวจะมีการครองชีวติ
ประเสริฐ (ขึน้ มา) ก็หาไม เมือ่ มีทฏิ ฐิวา โลกไมเทีย่ ง แลวจะมีการครองชีวติ
ประเสริฐ (ขึน้ มา) ก็หาไม เมือ่ มีทฏิ ฐิวา โลกเทีย่ ง หรือวาโลกไมเทีย่ ง ก็ตาม
ชาติกย็ งั คงมีอยู ชราก็ยงั คงมีอยู มรณะก็ยงั คงมีอยู โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส อุปายาส ก็ยงั คงมีอยู ซึง่ (ความทุกขเหลานีแ้ หละ) เปนสิง่ ทีเ่ รา
บัญญัตใิ หกําจัดเสียในปจจุบนั ทีเดียว ฯลฯ
ฉะนัน้ เธอทัง้ หลาย จงจําปญหาทีเ่ ราไมพยากรณ วาเปนปญหาทีไ่ ม
พยากรณ และจงจําปญหาทีเ่ ราพยากรณ วาเปนปญหาทีพ่ ยากรณเถิด
อะไรเลาทีเ่ ราไมพยากรณ (คือ) ทิฏฐิวา โลกเทีย่ ง โลกไมเทีย่ ง ฯลฯ
เพราะเหตุไรเราจึงไมพยากรณ เพราะขอนัน้ ไมประกอบดวยประโยชน ไม
เปนหลักเบือ้ งตนแหงชีวติ ประเสริฐ (พรหมจรรย) ไมเปนไปเพือ่ นิพพิทา เพือ่
วิราคะ เพือ่ นิโรธ เพือ่ ความสงบ เพือ่ ความรูยิง่ เพือ่ นิพพาน
อะไรเลาทีเ่ ราพยากรณ (คือขอวา) นีท้ กุ ข นีท้ กุ ขสมุทยั นีท้ กุ ขนิโรธ
นีท้ กุ ขนิโรธคามินปี ฏิปทา เพราะเหตุไรเราจึงพยากรณ เพราะประกอบดวย
ประโยชน เปนหลักเบือ้ งตนแหงชีวติ ประเสริฐ เปนไปเพือ่ นิพพิทา เพือ่ วิราคะ
เพือ่ นิโรธ เพือ่ ความสงบ เพือ่ ความรูยิง่ เพือ่ ความตรัสรู เพือ่ นิพพาน๑

๑

ม.มู. ๑๓/๑๕๐-๑๕๒/๑๔๗-๑๕๓

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๑๘๗

. คุ คาที่เดน องอริยสัจ
หลักอริยสัจ นอกจากเปนคําสอนที่ครอบคลุมหลักธรรมทั้งหมดใน
พระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังกลาวมาแลว ยังมีคุณคา
เดนที่นาสังเกตอีกหลายประการ ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ :๑. เปนวิธีการแหงปญญา ซึ่งดําเนินการแกไขปญหาตามระบบแหงเหตุ
ผล เปนระบบวิธีแบบอยาง ซึ่งวิธีการแกปญหาใดๆ ก็ตาม ที่จะมีคุณคาและ
สมเหตุผล จะตองดําเนินไปในแนวเดียวกันเชนนี้
๒. เปนการแกปญหาและจัดการกับชีวิตของตน ดวยปญญาของมนุษย
เอง โดยนําเอาหลักความจริงที่มีอยูตามธรรมชาติมาใชประโยชน ไมตองอาง
อํานาจดลบันดาลของตัวการพิเศษเหนือธรรมชาติ หรือสิ่งศักดิสิทธิใดๆ
๓. เปนความจริงที่เกี่ยวของกับชีวิตของคนทุกคน ไมวามนุษยจะเตลิด
ออกไปเกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งที่อยูหางไกลตัวกวางขวางมากมายเพียงใดก็
ตาม แตถาเขายังจะตองมีชีวิตของตนเองที่มีคุณคา และสัมพันธกับสิ่งภาย
นอกเหลานั้นอยางมีผลดีแลว เขาจะตองเกี่ยวของและใชประโยชนจากหลัก
ความจริงนี้ตลอดไป
๔. เปนหลักความจริงกลางๆ ที่ติดเนื่องอยูกับชีวิต หรือเปนเรื่องของ
ชีวิตเองแทๆ ไมวามนุษยจะสรางสรรคศิลปวิทยาการ หรือดําเนินกิจการใดๆ
ขึ้นมา เพื่อแกปญหาและพัฒนาความเปนอยูของตน และไมวาศิลปวิทยาการ
หรือกิจการตางๆ นั้น จะเจริญขึ้น เสื่อมลง สูญสลายไป หรือเกิดมีใหมมา
แทนอยางไรก็ตาม หลักความจริงนี้ก็จะคงยืนยง ใหม และใชเปนประโยชนได
ตลอดทุกกาล

๑๘๘

พุทธธรรม

บทเพิ่มเติม๑

เรื่องเหตุปจจัย ในปฏิจจสมุปบาท และกรรม
) บางสวนของป ิจจสมุปบาท ที่ควรสังเกตเปนพิเศ
ป ิจจสมุปบาท เปนเรื่องของกฎธรรมชาติ จึงเปนเรื่องใหญ มีความ

กวางขวางลึกซึ้ง และมีแงดานตางๆ มากมาย ละเอียดซับซอนอยางยิ่ง ไมตอง
พูดถึงวาจะยากตอการที่จะเขาใจใหทั่วถึง แมแตจะพูดใหครบถวนก็ยากที่จะ
ทําได
ดวยเหตุนี้ ในการศึกษาทั่วๆ ไป เมื่อเรียนรูหลักพื้นฐานแลว ก็อาจจะ
ศึกษาบางแงบางจุดที่นาสนใจเปนพิเศษ โดยเฉพาะสวนที่เกื้อหนุนความเขาใจ
ทั่วไป และสวนที่จะนํามาใชประโยชนในการดําเนินชีวิต แกปญหา และทําการ
สรางสรรคตางๆ
ในที่นี้ จะขอยอนกลับไปยกขอควรทราบสําคัญ ที่กลาวถึงขางตน ขึ้น
มาขยายความอีกเล็กนอย พอใหเขาใจชัดเจนมากขึ้น และเห็นทางนําไปใช
ประโยชนไดงายขึน้ โดยเฉพาะในแงของหลักกรรม ทีเ่ ปนธรรมสืบเนือ่ งออกไป
อยางไรก็ตาม เนื่องจากหัวขอนี้เปนเพียงคําอธิบายเสริม การขยาย
ความจึงทําไดเพียงโดยยอ
ใน า ๕ ไดเขียนขอความสัน้ ๆ แทรกไวพอเปนทีส่ งั เกต ดังตอไปนี้
“ ค า าค
า
ค
ความเปนปจจัยแกกันขององคประกอบเหลานี้ มิใชมีความหมายตรง
กับคําวา “เห ”ุ ทีเดียว เชน ปจจัยใหตนไมงอกขึน้ มิใชหมายเพียงเมล็ดพืช
แตหมายถึง ดิน น้าํ ปุย อากาศ อุณหภูมิ เปนตน เปนปจจัยแตละอยาง และ
การเปนปจจัยแกกันนี้ เปนความสัมพันธทีไ่ มจําตองเปนไปตามลําดับ
กอนหลังโดยกาละหรือเทศะ เชน พื้นกระดาน เปนปจจัยแกการตั้งอยูของโตะ
เปนตน”
๑

หัวขอนี้ เขียนเพิ่มใหม ในการพิมพ ครั้งที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๑๘

ขอความนี้บอกใหทราบวา ป ิจจสมุปบาท เปนหลักความจริงของ
ธรรมชาติ ที่แสดงถึงความสัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกันของสิ่งทั้งหลาย

๒) ความหมายของ เหตุ และ ปจจัย
เบื้องแรกควรเขาใจความหมายของถอยคําเปนพื้นไวกอน
ในที่ทั่วไป หรือเมื่อใชตามปกติ คําวา “เหตุ” กับ “ปจจัย” ถือวาใชแทน
กันได
แตในความหมายที่เครงครัด ทานใช “ปจจัย” ในความหมายที่กวาง
แยกเปนปจจัยตางๆ ไดหลายประเภท สวนคําวา “เหตุ” เปนปจจัยอยางหนึ่ง
ซึ่งมีความหมายจํากัดเฉพาะ กลาวคือ
“ปจจัย” หมายถึง สภาวะที่เอื้อ เกื้อหนุน ค้ําจุน เปดโอกาส เปนที่
อาศัย เปนองคประกอบรวม หรือเปนเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่ง ที่จะใหสิ่ง
นั้นๆ เกิดมีขึ้น ดําเนินตอไป หรือเจริญงอกงาม
สวนคําวา “เหตุ” หมายถึง ปจจัยจําเพาะ ที่เปนตัวกอใหเกิดผลนั้นๆ
“เหตุ” มีลักษณะที่พึงสังเกต นอกจากเปนปจจัยเฉพาะ และเปนตัวกอ
ใหเกิดผลแลว ก็มีภาวะตรงกับผล ( า ) และเกิดสืบทอดลําดับ คือตาม
ลําดับกอนหลังดวย
สวน “ปจจัย” มีลักษณะเปนสาธารณะ เปนตัวเกื้อหนุนหรือเปนเงื่อนไข
เปนตน อยางที่กลาวแลว อีกทั้งมีภาวะตาง ( า ) และไมเกี่ยวกับลําดับ
(อาจเกิดกอน หลัง พรอมกัน รวมกัน หรือตองแยกกัน-ไมรวมกัน ก็ได)
ตัวอยางเชน เม็ดมะมวงเปน “เห ”ุ ใหเกิดตนมะมวง และพรอมกันนัน้
ดิน น้าํ อุณหภูมิ โอชา (ปุย) เปนตน ก็เปน “ ยั ” ใหตนมะมวงนัน้ เกิดขึน้ มา
มีเฉพาะเหตุคือเม็ดมะมวง แตปจจัยที่เกี่ยวของไมพรอม หรือไม
อํานวย ผลคือตนมะมวงก็ไมเกิดขึ้น
ในเวลาอธิบายเรื่องเหตุปจจัย มีอีกคําหนึ่งที่ทานนิยมใชแทนคําวาเหตุ
ปจจัย คือคําวา “การณะ” หรือ “การณ” ซึ่งก็แปลกันวาเหตุ๑
๑

คําบาลีที่แปลวาเหตุปจจัย ยังมีอีกหลายคํา เชน มูล นิทาน สมุฏฐาน สมุทัย ปภวะ สัมภวะ/สมภพ

๑ ๐

พุทธธรรม

ในพระอภิธรรม ทานจําแนกความสัมพันธของสิ่งทั้งหลาย ที่เปนเหตุ
ปจจัยแกกันนี้ไวถึง ๒๔ แบบ เรียกวา ปจจัย ๒๔
เหตุ เปนปจจัยอยางหนึ่งใน ๒๔ นั้น ทานจัดไวเปนปจจัยขอแรก เรียก
วา “เหตุปจจัย”
ปจจัยอื่นอีก ๒๓ อยางจะไมกลาวไวทั้งหมดที่นี่ เพราะจะทําให นเฝอ
แกผูเริ่มศึกษา เพียงขอยกตัวอยางไว เชน ปจจัยโดยเปนที่อาศัย (นิสสย
ัย) ปจจัยโดยเปนตัวหนุนหรือกระตุน (อุ นิสสย ัย) ปจจัยโดย
ประกอบรวม (สัม ยุ
ัย) ปจจัยโดยมีอยู คือตองมีสภาวะนั้น สิ่งนี้จึง
เกิดมีได (อั ิ ัย) ปจจัยโดยไมมีอยู คือตองไมมีสภาวะนั้น สิ่งนี้จึงเกิด
ขึ้นได (นั ิ ัย) ปจจัยโดยเกิดกอน ( ุเรชา
ัย) ปจจัยโดยเกิดทีหลัง
( ฉาชา
ัย) ฯลฯ
ทีว่ านีร้ วมทัง้ หลักปลีกยอยทีว่ า อกุศลเปนปจจัยแกกุศล (ชัว่ เปนปจจัย
ใหเกิดดี) ก็ได กุศลเปนปจจัยแกอกุศล (ดีเปนปจจัยใหเกิดชั่ว) ก็ไดดวย
ปจจัยขออื่น เมื่อแปลความหมายเพียงสั้นๆ ผูอานก็คงพอเขาใจไดไม
ยาก แตปจฉาชาตปจจัย คือปจจัยเกิดทีหลัง คนทั่วไปจะรูสึกแปลกและคิด
ไมออก จึงขอยกตัวอยางงายๆ ดานรูปธรรม เชน การสรางตึกที่จะดําเนินการ
ภายหลัง เปนปจฉาชาตปจจัยแกการสรางนั่งรานที่เกิดขึ้นกอน สวนในทาง
สภาวธรรมดานนาม ทานยกตัวอยางวา จิตและเจตสิกซึ่งเกิดทีหลัง เปน
ปจจัยแกรางกายนี้ที่เกิดขึ้นกอน
ขอสรุปความตอนนี้วา
ามหลักธรรม ่งเ นก ธรรมชา ิ การที่สิ่ง ดสิ่งหน่ง หรอ
ราก การณอยาง ดอยางหน่ง ะเกิดมี ้น ด องอา ัยเห ุ ัย าง
หลากหลาย ระชุมกันพรั่งพรอม ( ัยสามัคคี)

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๑ ๑

๓) ลหลากหลาย จากปจจัยอเนก
ตามหลักแหงความเปนไปในระบบสัมพันธนี้ ยังมีขอควรทราบแฝงอยู
อีก โดยเฉพาะ
ขณะที่เราเพงดูเฉพาะผลอยางหนึ่ง วาเกิดจากปจจัยหลากหลายพรั่ง
พรอมนั้น ตองทราบดวยวา ที่แทนั้น ตองมองใหครบทั้งสองดาน คือ
๑. ผลแตละอยาง เกิดโดยอาศัยปจจัยหลายอยาง
๒. ปจจัย (ที่รวมกันใหเกิดผลอยางหนึ่งนั้น) แตละอยาง หนุนให
เกิดผลหลายอยาง
ในธรรมชาติที่เปนจริงนั้น ความสัมพันธและประสานสงผลตอกัน
ระหวางปจจัยทัง้ หลาย มีความละเอียดซับซอนมาก จนตองพูดรวมๆ วา “ผล
หลากหลาย เกิดจากเหตุ(ปจจัย)หลากหลาย” “ผลอเนก เกิดจากเหตุอเนก” เชน
จากปจจัยหลากหลาย มีเมล็ดพืช ดิน น้ํา อุณหภูมิ เปนตน ปรากฏผลอเนก
มีตนไม พรอมทั้งรูป สี กลิ่น เปนตน
ย้ําวา ความเปนเหตุปจจัยนั้น มิใชมีเพียงการเกิดกอน-หลังตาม
ลําดับกาละหรือเทศะเทานั้น แตมีหลายแบบ รวมทั้งเกิดพรอมกัน หรือตอง
ไมเกิดดวยกัน ดังกลาวแลว
เมื่อเห็นสิ่งหรือปรากฏการณอยางหนึ่ง เชนตัวหนังสือบนกระดานปาย
แลว มองดูโดยพินิจ ก็จะเห็นวาที่ตัวหนังสือตัวเดียวนั้น มีเหตุปจจัยแบบ
ตางๆ ประชุมกันอยูมากมาย เชน คนเขียน (เจตนา+การเขียน) ชอลก แผน
ปาย สีที่ตัดกัน ความชื้น เปนตน แลวหัดจําแนกวาเปนปจจัยแบบไหนๆ
นอกจากเรื่องปจจัย ๒๔ แบบ ที่เพียงใหตัวอยางไวแลว ขอใหดูตัว
อยางคําอธิบายของทานสักตอนหนึ่งวา
แทจริงนัน้ จากเหตุเดียว ในกรณีนี้ จะมีผลหนึง่ เดียว ก็หาไม (หรือ) จะ
มีผลอเนก ก็หาไม (หรือ) จะมีผลเดียวจากเหตุอเนก ก็หาไม; แตยอมมีผล
อเนก จากเหตุอนั อเนก๑
๑

วิภงฺค.อ. ๑๕๗;

วิสุทฺธิ. ๓/๑๔๑

๑ ๒

พุทธธรรม

ตามหลักการนี้ ทานสอนไวดวยวา ในปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจา
ตรัสวา “เพราะอวิชชา(อยางนัน้ )เปนปจจัย สังขาร(อยางนัน้ )จึงมี, เพราะสังขาร
(อยางนัน้ )เปนปจจัย วิญญาณ(อยางนัน้ )จึงมี, ฯลฯ” ดังนี้
- จะตองไมเขาใจผิดไปวาพระองคตรัสเหตุเดียว-ผลเดียว หรือปจจัย
อยางหนึ่ง ผลอยางหนึ่งเทานั้น
- ที่จริงนั้น ในทุกคูทุกตอน แตละเหตุ แตละผล มีปจจัยอื่นและผลอื่น
เกิดดวย
ถาอยางนั้น เหตุใดจึงตรัสชวงละปจจัย ชวงละผล ทีละคู? ตอบวา
การที่ตรัสเหตุ/ปจจัย และผล เพียงอยางเดียวนั้น มีหลัก คือ
า ต
า
ล ตัวเอกตัวประธาน
า ต
า
ล ตัวเดน
า ต
า
ล จาเพาะ ( า า )
า ต ตามค าม เหมาะกับทานองเทศนา (เชนคราวนั้น กรณี
นั้น จะเนน หรือมุงใหผู งเขาใจแงไหนจุดใด)
เหมาะกับเว นย คือผู
รับคําสอน (เชนยกจุดไหน ประเด็นใดขึ้นมาแสดง บุคคลนั้นจึงจะสนใจและ
เขาใจไดดี)
ในที่นี้ ตรัสอยางนั้น เพราะจะทรงแสดงปจจัยและผล ที่เปนตัวเอกตัว
ประธาน เชนในชวง “เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี” ตรัสอยางนี้ เพราะ
ผัสสะเปนปจจัยตัวประธานของเวทนา (กําหนดเวทนาตามผัสสะ) และเพราะ
เวทนาเปนผลตัวประธานของผัสสะ (กําหนดผัสสะตามเวทนา)
หลักความจริงนี้ปฏิเสธลัทธิเหตุเดียว ที่เรียกวา “เอกการ วาท” ซึ่งถือ
วาสิ่งทั้งหลายเกิดจากตนเหตุอยางเดียว โดยเฉพาะลัทธิที่ถือวามี มูลการณ
เชน มีพระผูสราง อยาง อิสสรวาท (=
า คือลัทธิพระผูเปนเจาบันดาล)
ชา วิ าท (ลัทธิถือวาเทพประชาบดีเปนผูสรางสรรพสัตว) ก ิวาท (ลัทธิ
สางขยะ ที่ถือวาสิ่งทั้งปวงมีกําเนิดจากประกฤติ) เปนตน
แมแตในสมัยปจจุบัน คนก็ยังติดอยูกับลัทธิเหตุเดียวผลเดียว ตลอด
จนลัทธิผลเดียว และประสบปญหามากจากความยึดติดนี้ ดังปรากฏชัดในวง

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๑ ๓

การวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มุงผลเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง แลว
ศึกษาและนําความรูความเขาใจในเหตุปจจัยมาประยุกตใหเกิดผลที่ตองการ
แตเพราะมองอยูแคผลเปาหมาย ไมไดมองผลหลากหลายทีเ่ กิดจากปจจัยอเนก
ใหทั่วถึง (และยังไมมีความสามารถเพียงพอที่จะมองเห็นอยางนั้นดวย) จึง
ปรากฏบอยๆ วา หลังจากทําผลเปาหมายสําเร็จผานไป บางที ๒๐–๓๐ ป จึงรู
ตัววา ผลรายทีพ่ วงมากระทบหมูมนุษยอยางรุนแรง จนกลายเปนไดไมเทาเสีย
วงการแพทยสมัยใหม แมจะถูกบังคับจากงานเชิงปฏิบัติการ ใหเอาใจ
ใสตอผลขางเคียงตางๆ มากสักหนอย แตความรูเขาใจตอความสัมพันธเชิง
เหตุผลของปรากฏการณตางๆ โดยสวนใหญ ก็ยังเปนเพียงการสังเกตแบบ
คลุมๆ ไมสามารถแยกปจจัยแตละอยางที่สัมพันธตอไปยังผลแตละดานให
เห็นชัดได
พูดโดยรวม แมวามนุษยจะพัฒนาความรูในธรรมชาติไดกาวหนามา
มาก แตความรูนั้นก็ยังหางไกลจากการเขาถึงธรรมชาติอยางแทจริง
อยางไรก็ตาม ในดานนามธรรม มนุษยควรใชประโยชนจากความรูใน
ความจริงของระบบปจจัยสัมพันธ ที่เรียกวาปฏิจจสมุปบาทนี้ไดมาก
โดยเฉพาะในการดําเนินชีวิตของตน คือในระดับก แหงกรรม ความ
เขาใจหลัก “ ลหลากหลาย จากปจจัยอเนก” จะชวยใหจัดการกับชีวิตของตน
ใหพัฒนาทั้งภายใน และดําเนินไปในโลกอยางสําเร็จผลดี

๔) วิธีป ิบัติตอกรรม
เมื่อพูดถึงหลักกรรม ปญหาที่พูดกันมากที่สุดก็คือ
ทาดี ดดี จริงหรอ ม? ทา มฉันทาดีแลว มเหน ดดี?

ถาเขาใจปฏิจจสมุปบาท ในเรื่องเหตุปจจัยอยางที่พูดไปแลว ปญหา
อยางนั้นจะหมดไป แตจะกาวขึ้นไปสูคําถามใหมที่เปนประโยชนและควรจะ
ถามมากกวาวา ทากรรมอยาง ร ง ะ ด ลดี และ ด ลดียิ่ง ้น ?
อีกปญหาหนึ่งคือ
กรรมเกามี ลตอ ีวิตของเราแค หน? และ
เราควรป ิบัติตอกรรมเกาอยาง ร?

๑ ๔

พุทธธรรม

แมวาเรื่องกรรมจะละเอียดซับซอนมาก แตก็พอจะใหหลักในการ
พิจารณาที่สําคัญได (ขอใหทบทวนตามหลักใหญที่ไดพูดไปแลว) ดังนี้
๑. รูหลักความตรงกัน องเหตุกับ ล ตองถามตัวเอง หรือจับใหชัดกอน
วา กรรมคือความดีที่เราทํานี้ เปนปจจัยตัวเหตุ ที่จะใหเกิดผลอะไร ที่เปนผล
โดยตรงของมัน (ผลโดยตรงของเหตุ) เชน การปลูกเม็ดมะมวง ทําใหเกิดตน
มะมวง (ไมใชไดตนมะปราง ไมใชไดเงิน เปนตน) การศึกษา ทําใหไดปญญา
และเปนอยูหรือจัดการกับชีวิตของตนและปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไดดีขึ้น (ไมใช
ไดเงิน ไมใชไดงาน เปนตน) การเรียนแพทย ทําใหสามารถบําบัดโรครักษาคน
ไข (ไมใชไดตําแหนง ไมใชร่ํารวย เปนตน)
๒. กําหนด ลดีที่ตองการใหชัด จะเห็นวา เพียงแคตามหลักความจริง
ของธรรมชาติวา “ ล ลา ลา า
” การแยกปจจัยแยกผลก็
ซับซอนอยูแลว เมื่อพูดถึงสังคมมนุษย ความซับซอนก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น เพราะ
มีก มนุ ย และปจจัยทางสังคม ซอนขึ้นมาบนก ธรรม าติอีกชั้นหนึ่ง ขอ
ยกตัวอยางงายๆ
ก ธรรม าติ: การทําสวนเปนเหตุ ตนไมเจริญงอกงามเปนผล
ก มนุ ย: การทําสวนเปนเหตุ ไดเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาทเปนผล
การทําสวนเปนเหตุ ขายผลไมไดเงินมากเปนผล
ผลโดยตรงของเหตุ เปนผลตามกฎธรรมชาติ ซึ่งเปนไปตามความ
สัมพันธแหงเหตุปจจัยที่เที่ยงตรง
อยางไรก็ดี ผลที่คนพูดถึงกันมาก มักไมใชผลโดยตรงของเหตุที่เปน
ไปตามกฎธรรมชาตินั้น แตคนมักพูดกันถึงผลตามกฎมนุษย
กฎมนุษยเปนกฎสมมติ ซึ่งขึ้นตอเงื่อนไขคือสมมติ (=ส-รวมกัน +
มติ-การยอมรับ, ขอตกลง สมมติ=การตกลงหรือยอมรับรวมกัน) ซึ่งผัน
แปรได และยังมีปจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือกฎมนุษยนั้นอีก เชน คานิยมของ
สังคม และความถูกใจพอใจของบุคคล เปนตน โดยมีความตองการเปนตัว
กําหนดที่สําคัญ

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๑ ๕

จะเห็นวา ความหมายของคําไทยวา “ดี” หรือ “ไมดี” นี้ มักจะกํากวม
“ดี” นี้ เรามักใชในความหมายวานาปรารถนา ตรงกับความพอใจ ชอบใจ หรือ
แมกระทั่งเปนไปตามคานิยม ดังนั้นจึงตองมีการแยกแยะ เชนวา ดีตรงไปตรง
มาตามความจริงของธรรมชาติ ดีตอชีวิต ดีในเชิงสังคม เปนตน
ยกตัวอยางที่แสนจะงาย ใกลๆ ตัว เชน เรากินอาหารอยางหนึ่ง ที่มีผล
ดีตอชีวิต ทําใหมีสุขภาพดี แตอาจจะไมดีในเชิงสังคม ไมสนองคานิยมใหรูสึก
โกเก บางคนอาจจะดูถูกวาเราต่ําตอย หรือวาไมทันสมัย แตชีวิตเราก็ดี
ในทางตรงขาม มีคนอื่นมาใหของกินอยางหนึ่งแกเรา อาจจะเปนขนมก็
ได ราคาแพง มีกลองใส หออยางสวยหรู โกเกมาก ดีเหลือเกินในเชิงสังคม
เราอาจจะลิงโลดดีใจที่ไดรับ แตถากินเขาไป ของนั้นกลับไมดีตอชีวิตของเรา
จะบั่นทอนสุขภาพ หรือกอใหเกิดโรค
นี่เปนตัวอยาง ซึ่งคงนึกขยายเองได
เพราะฉะนั้น คําวา “ผลดี” ที่พูดถึงหรือนึกถึงนั้น จะตองวิเคราะหหรือ
กําหนดใหชัดกับตัวเองวา ผลดีที่เราตองการนั้น “ดี” ในแงไหน เชน เปน
าต ต
. ลดีตามก ธรรม าติ (=รางกายแข็งแรงเคลื่อนไหวแคลวคลอง)
ไดผลแนนอน เทากับผลรวมหักลบแลวของเหตุปจจัย
๒. ลดีตามนิยามและนิยมของมนุ ย

ในแงกระแสสังคม (=ผูคนชื่นชมนิยมยกยอง)
า

: ไมเอื้อ คนสนใจนอย ไดรับการยกยองในวงแคบ

ในแงอาชีพ (=เปนทางหารายไดมีเงินเลี้ยงชีวิตและร่ํารวย)
า

: ไมเอือ้ แมเปนสัมมาชีพ แตหาเงินยาก อาจฝดเคือง

ในแงวัฒนธรรม (=ชวยรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ)
า
า

: ถาทําใจถูกตอง รูสึกวาไดทําประโยชน ภูมิใจ สุขใจ แต
: เงือ่ นไขกาลเทศะ คนอาจจะไมเห็นคุณคา ขึน้ ตอสภาพสังคม-การเมือง

นีเ้ ปนเพียงตัวอยางของการทีจ่ ะตองวิเคราะหหรือกําหนดใหชัดกับตัวเอง
วา ผลดีที่เราตองการนั้น “ดี” ตามสภาวะของมัน ดีที่เปนความดีตามหลักการ

๑ ๖
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แทๆ (เชน ดีเพื่อความดี) หรือดีตอชีวิตของเรา หรือดีในแงสังคมโดยการ
ยอมรับ โดยระบบ โดยคานิยม ฯลฯ
เมื่อชัดกับตัวเองแลววา เราตองการผลดีในความหมายใด ก็วิเคราะห
ตอไปวา ผลดีแบบที่เราตองการนั้น จะเกิดขึ้นได นอกจากตัวการกระทําดีที่
เปนเหตุตรงแลว จะตองมีปจจัยอะไรอีกบาง ปจจัยเหลานั้นมีอยูหรือเอื้อ
อํานวยหรือไม มีปจจัยประกอบอะไรอีกที่เราจะตองทําเพื่อใหครบถวนที่จะ
ออกผลที่เราตองการ ถาตองการผลดีที่ปจจัยไมเอื้อ ผลยากที่จะมา จะยอม
รับหรือไม ฯลฯ
ขอย้ําวา ผลดีตามสภาวะ หรือตามกฎธรรมชาตินั้น เปนของแนนอน
ตามเหตุปจจัยของธรรมชาติเอง แตผลดีตามนิยามและนิยมของมนุษยขึ้นตอ
เจตจํานง เกี่ยวเนื่องกับความตองการของมนุษยตามกาละและเทศะเปนตน
ซึ่งจะตองใชปญญาวิเคราะหสืบคนออกมา
หลักป ิบัติที่ถูกตอง ก็คือ ไมวาจะอยางไรก็ตาม พึงมุงผลดีตาม
สภาวะเปนแกนหรือเปนหลักไวกอน ซึ่งเมื่อทําก็ยอมได สวนผลดีเชิงสังคม
เปนตน พึงถือเปนเรื่องรองหรือเปนสวนประกอบ จะไดหรือไม ก็แลวแต
ปจจัยที่เกี่ยวของ ไดก็ดี ไมไดก็แลวไป เชนทําดีเพื่อใหเกิดความดี ใครจะยก
ยองสรรเสริญหรือไม ก็ไมมัวติดของ หรือทําดีเพื่อฝกตน เพื่อใหชีวิตและ
สังคมเจริญงอกงาม โดยไมตองคิดจะเอาหรือจะไดอะไรจากสังคม๑
แตถามุงเอาผลดีดานสังคมเปนตน โดยไมทําใหเกิดผลดีตามสภาวะ
ถึงจะไดผลที่ตองการ แตจะกลายเปนการหลอกลวง ซึ่งมีแตจะทําใหชีวิตและ
สังคมเสื่อมทรามลงไป ไมเร็วก็ชา
๓. ทําเหตุปจจัยใหครบที่จะใหเกิด ลที่ตองการ ตามหลักความพรั่ง
พรอมของปจจัย อะไรจะปรากฏเปนผลขึ้น ตองมีปจจัยพรั่งพรอม ตรงนี้จะ
ชวยใหไมไปติดในลัทธิเหตุเดียวผลเดียว
๑

ในพระอภิธรรมปฎก (อภิ.วิ. ๓๕/๘๔๐/๔๘-๙) แสดงหลักพิจารณาวา กรรมดี กรรมชัว่ ทีท่ าํ แลว จะใหผลปรากฏ
ออกมา ยังตองขึน้ ตอองคประกอบอีก ๔ อยาง คือ ค ิ (ภพ-ถิน่ ทีเ่ กิด ทีอ่ ยู ทางชีวติ ) อุ ธิ (สภาพกาย, รูป
ราง) กาละ (เวลา, ยุคสมัย, จังหวะ) โยคะ (การทีท่ าํ ซึง่ เหมาะ ตรงเรือ่ ง ครบถวน เปน ชํานาญ หรือไม) ทีเ่ อือ้
ตอกรรมดีขวางกรรมชัว่ เรียกวา สมบัติ และทีข่ วางกรรมดีเอือ้ ตอกรรมชัว่ เรียกวา วิบตั ิ อีกฝายละ ๔

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๑ ๗

หลักหรือกฎไมไดบอกวา เมื่อเอาเม็ดมะมวงไปปลูกแลว ตนมะมวงจะ
ตองงอกขึ้นมา ทานพูดแตเพียงวา จากเม็ดมะมวง ตนไมที่จะงอกขึ้นมา ก็
เปนมะมวง นี้คือ เหตุ ผล หรือ ปจจัยตัวตรงสภาวะ ผล
การที่เม็ดมะมวงจะงอกขึ้นมาเปนตนมะมวงนั้น ไมใชมีแตเม็ดมะมวง
อยางเดียวแลวจะไดตนมะมวง ตองมีดิน มีปุยในดิน มีน้ํา มีแกส (เชน
ออกซิเจน คารบอนไดออกไซด) มีอุณหภูมิพอเหมาะ เปนตน พูดสั้นๆ วา
เมื่อปจจัยพรั่งพรอมแลว ตนมะมวงจึงจะงอกขึ้นมาได
นอกจากผลที่ เ รามองจะเกิ ด จากปจจั ย หลายอยางพรั่ ง พรอมแลว
ปจจัยแตละอยางที่มาพรั่งพรอมนั้น ก็สัมพันธไปสูผลอยางอื่นที่เราไมไดมอง
ขณะนั้นดวย ดังไดพูดแลวขางตน
ไดบอกแลววา ใหมุงผลดีตามสภาวะเปนหลักหรือเปนแกนไวกอน
ตอนนี้ก็มองดูวามีปจจัยตัวไหนบางที่จะตองทําใหครบที่จะเกิดผลนี้ ตอจาก
นั้น เมื่อยังตองการผลดีดานไหนอีก เชนในทางสังคม เปนตน ก็พิจารณาให
ครบ แลวทํากรรมดีใหไดเหตุปจจัยพรั่งพรอมที่จะเกิดผลดีตามที่ตองการนั้น
๔. ก นปรับปรุงตนใหทํากรรม( ด ล)ดียิ่ง ึ้น ป ตามหลักความไม
ประมาท โดยเฉพาะความไมประมาทในการศึกษา เราจะตองฝกกาย วาจา
จิตใจ และปญญา (เรียกรวมวา ต า คือ ศีล สมาธิ ปญญา) ใหสามารถ
ทํากรรมที่ดียิ่งขึ้นๆ เชน จากกรรมชั่ว เปลี่ยนมาทํากรรมดี จากกรรมดี ก็กาว
ไปสูกรรมดีที่ประณีตหรือสูงยิ่งขึ้นๆ ใหชีวิตกาวไปในมรรค คือในวิถีชีวิต
ประเสริฐ ที่เรียกวา พรหมจริยะ/พรหมจรรย
(ถาใชคําศัพท ก็คือ กาวจากอกุศลมากกุศลนอย ไปสูอกุศลนอยกุศล
มาก จากกามาวจรกุศล ไปสูรูปาวจรกุศล ไปสูอรูปาวจรกุศล และไปสูโล
กุตตรกุศล )
ถาใชสํานวนพูดใหเหมาะกับคนสมัยนี้ ก็คือ พัฒนากรรมใหดียิ่งขึ้น
เพราะฉะนั้น เมื่อทํากรรมดีตามหลักในขอกอนไปแลว ถาผลดีในความ
หมายหรือในแงที่เราตองการไมออกมา ก็วิเคราะหสืบสาววา ทํากรรมนั้นแลว
แตสําหรับผลดีแงนี้ๆ ปจจัยอะไรบางขาดไป หรือยังบกพรองสวนไหน จะได

๑ ๘

พุทธธรรม

แกไขปรับปรุง เพื่อวาคราวตอไปจะไดทําใหตรง ใหถูกแง ใหครบ นี่คือความ
ไมประมาทในการศึกษา ที่จะใชปญญาพิจารณาแกปญหา และพัฒนากรรมให
ดีและใหไดผลยิ่งขึ้น
ยกตัวอยาง เชน นายชูกิจไดยินขาวสารจากวิทยุ เปนตน พูดถึงปญหา
ของบานเมือง ที่วาปาลดนอยลงจนนากลัว จะตองชวยกันปลูกตนไมใหมากๆ
และมีขาวดวยวา บางแหงคนมากมายชวยกันปลูกตนไม มีการนํามายกยอง
บางทีมีการใหรางวัลดวย
นายชูกิจไดยินได งขาวแลว ก็เกิดศรัทธา เที่ยวดูสถานที่เหมาะๆ ใกล
หมูบานของเขา แลวหาตนไมเหมาะๆ มาปลูก ตนไมก็ขึ้นงอกงามดี เขาปลูก
ไปไดหลายตน
เวลาผานไประยะหนึ่ง เขามานึกดูวา เขาทําความดีนี้มาก็นานแลว ไม
เห็นมีใครสนใจ ก็เลยชักจะทอ และนอยใจวา “เราอุตสาหทําดี เหนื่อยไปมาก
มาย ไมเห็นไดดีอะไร”
พอมองลึกลงไปในใจของคุณชูกิจ ปรากฏวาเขาอยากไดความนิยมยก
ยอง และหวังจะไดรางวัลดวย
เมื่อวิเคราะหตามหลักความสัมพันธสืบทอดเหตุปจจัยสูผลตางๆ ที่
ตรงกัน ก็เห็นไดวา
ผลตามกฎธรรมชาติ หรือผลตามธรรม ก็เกิดขึ้นแลว คือ เขาปลูก
ตนไม เมื่อทําเหตุปจจัยของมันครบ ตนไมก็ขึ้นมา
ผลตามธรรมแกตัวเขาเอง ทีเ่ ปนผูทําการนัน้ เขาก็ไดแลว เชน เกิด
และเพิม่ ความรูความเขาใจความชํานาญทีเ่ รียกกันวาทักษะ ในเรือ่ งตนไมและ
การปลูกตนไม ตลอดจนผลพวง เชน รางกายแข็งแรง เสริมสุขภาพ
ผลตามธรรมแกสังคม คือ ทองถิ่นของเขา ตลอดถึงโลกมนุษยทั้ง
หมด ไดสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่ดีงามเพิ่มขึ้น
แตผลที่ตัวเขาวา “ดี” ที่เขาไมได คือผลทางสังคม (=ผลที่จะไดแกตัว
เขา จากสังคม) ไดแก เสียงยกยอง และรางวัล หรือเงินทองของตอบแทน ซึ่ง
มิใชเปนผลที่ตรงตามเหตุปจจัยของการปลูกตนไม
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ถาคุณชูกิจตองการผลทางสังคมที่วานี้ ก็ตองดูและทําปจจัยเหลานั้น
ดวย เริ่มตั้งแตดูวา การทําความดีดวยการปลูกตนไมนี้ เขากับกระแสนิยม
ของทองถิ่นของตนเองหรือไม (พิจารณาโดยกาลเทศะ หรือโดยคติ และ
กาละ) ถาจะใหไดรับคํายกยองและรางวัล จะตองทําปจจัยอะไรประกอบเพิ่ม
เขามากับการทําความดีคือการปลูกตนไมนั้น แลวทําใหครบ
ที่จริง ถาคุณชูกิจมุงหวังผลดีที่แท คือผลตามธรรมที่วาขางตน ไมมัว
หวงผลทางสังคม(แกตัวตน) เขาจะไดผลตามธรรมเพิ่มอีกอยางหนึ่งดวย คือ
ปติความเอิบอิม่ ใจและความสุข ในการทําความดี และในการทีไ่ ดเห็นผลดีตาม
ธรรมดานตางๆ เพิ่มขยายคลี่คลายขึ้นมาเรื่อยๆ ตลอดเวลา แตความหวังผล
‘ดี’แกตัวตน ไดปดกั้นปติสุขนี้เสีย และหนําซ้ํา ทําใหเขาไดรับความผิดหวัง
และความช้ําใจเขามาแทน
ยิ่งกวานั้น ถาเขาฉลาดในความดีและฉลาดในการทําประโยชน เมื่อเขา
จะเริ่มหรือกําลังทําการนั้นอยู เขาอาจจะชักชวนคนอื่นๆ ใหรูเขาใจมองเห็น
ประโยชนของการปลูกตนไม แลวมารวมกับเขาบาง หรือตางคนก็ไปทําของ
ตนบาง แพรขยายการปลูกตนไมใหกวางออกไป นอกจากผลตามธรรมทุก
ดานจะเพิ่มพูนแลว ผลทางสังคมแกตัวเขาก็อาจจะพลอยตามมาดวย
จะตองชัดกับตนเองวา ผลดีตามธรรมของกรรมดีนั้นๆ คืออะไร
และควรฝกตนใหตองการผลตามธรรมนั้นกอนผลอยางอื่น แลวนอกจากนั้น
เราตองการผลดีอยางไหนอีก และเพื่อใหเกิดผลดีนั้นๆ จะตองทําปจจัยอะไร
เพิ่มอีกบาง เมื่อจะทําก็ทําเหตุปจจัยใหครบ เมื่อทําไปแลวก็ตรวจสอบใหรู
ปจจัยที่ยิ่งและหยอนสําหรับผลดีแตละดานนั้นๆ เพื่อทําใหครบและดียิ่งขึ้นใน
ครั้งตอไป
อนึ่ง ผลดีทางสังคม หรือผลดีจากสังคมแกตัวตนนั้น อาจจะไมสอด
คลองกับผลดีตามธรรมก็ได บางครั้ง บางเรื่องอาจจะถึงกับตรงกันขามเลยก็
ได ทั้งนี้ขึ้นตอปจจัยทางสังคมเปนตน ที่เนื่องดวยกาลเทศะ เชน ในกาละและ
เทศะทีธ่ รรมวาทีออนกําลัง และอธรรมวาทีมกี าํ ลัง ดังนัน้ จึงตองพิจารณาดวยวา
ผลทีว่ าดีนนั้ เปนของสมควรหรือไม เราจะเอาธรรมไว หรือจะไปกับตัวตน
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จะตองไมประมาทในการศึกษาและพัฒนากรรมกันอยางนี้ จึงจะถูก
ตอง นี่ก็คือการพัฒนาตัวเราเอง และพัฒนาสังคมไปดวย ไมใชทําอะไรไป
แลว ก็มองแงเดียวชั้นเดียว วาไดผลที่ตนตองการ หรือไมได พอไมไดก็เอา
แตโวยวายโอดครวญวาทําดีไมไดดี เลยไมไปไหน
แตตองขอเตือนไวดวยวา คนที่ตองการผลดีตอบุคคล (คือแคที่ถูกใจ
ตนหรือตัวเองชอบใจ) และผลดีตามกระแสหรือคานิยมของสังคมนั้น ถาไม
มองใหถึงผลดีตามสภาวะ คือผลดีตามธรรม ซึ่งเปนผลที่ดีอยางแทจริงตอ
ชีวิต ตอหลักการ และตอความดีงามที่แทของสังคมแลว แมจะทํากรรมเพื่อ
ผลดีที่ตนตองการนั้นไดเกง แตก็คือทํากรรมไมดีหรืออกุศลซอนไว ซึ่งตัวเอง
อาจจะมีปญญารูไมทันผลแงอื่น เพราะมัวแตมองเพียงผลดีแบบที่ตัวตองการ
อยางเดียวดานเดียว แลวในไมชา หรือในที่สุด อกุศลที่แฝงไวนั้นก็จะออกผล
ใหโทษตอไป
จึงไดย้ําไวขางตนวา ไมวาจะตองการผลดีขางเคียงอะไรก็ตาม ขอใหทํา
กรรมดีเพื่อผลดีที่ตรงตามสภาวะหรือผลดีตามธรรมเปนหลักเปนแกนไวกอน
ถาปฏิบตั ติ ามนี้ จะไดผลดีทแี่ ท และปลอดภัยในระยะยาว ดีทงั้ แกชีวติ แก
สังคม แกตน และแกผูอืน่
เราคงจะมุงเอาผลดีตอตัวตนของบุคคล ผลดีตามกระแสสังคม หรือ
ผลดีเชิงคานิยมกันมากไป จึงมองไมเห็นผลดีที่ตรงไปตรงมาตามธรรม ถา
อยางนี้ก็จะตองบนเรื่อง “ทําดีไมเห็นไดดี แตทําชั่วไดดีมีถมไป” กันอยูอยางนี้
เรื่อยๆ และคงจะแกปญหาของสังคมไดยาก เพราะความคิดของเราเองก็เปน
กรรมไมดี ที่เปนปจจัยรวมใหเกิดผลอยางนั้นดวย
ถามองกันอยูแคนี้ ก็จะไมมีคนอยางพระโพธิสัตวที่ถึงแมจะถูกเขาทํา
รายหรือ า ก็ยังเขมแข็งอยูในการทําความดี เพราะมุงผลดีที่ตรงไปตรง
มาตามความจริงของมัน
ถาจะชวยแกปญหาและสรางสรรคชีวิตและสังคมนี้ แตยังหวงผลดีตอ
ตัวตน ผลดีเชิงบุคคลและผลดีเชิงคานิยมทางสังคมอยู ก็ขอแควา อยาถึงกับ
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ละทิ้งหรือละเลยความตองการผลดีที่ตรงตามธรรม ผลดีตอชีวิต และผลดีที่
แทตอสังคม เอาพอประนีประนอมกัน
แคนีก้ จ็ ะประคับประคองโลกมนุษย ใหพออยูกันไปได แตจะเอาดีจริงคง
ยาก เพราะมนุษยนีเ้ องไมไดตองการผลดีแทจริงทีต่ รงตามธรรมของกรรมดี

) ทากรรมเกาใหเกิดประโย น
คนไทยสมัยนี้ไดยินคําวา “กรรม” มักจะนึกไปในแงวากรรมจะตามมา
ใหเคราะหใหโทษอยางไร พูดถึงกรรมก็จะนึกถึงอะไรอยางหนึ่งที่คอยตามจะ
ลงโทษ หรือทําใหเราเปนอยางนั้นอยางนี้ โดยเฉพาะคิดไปถึงชาติกอน คือ
มองกรรมในแงกรรมเกา และเปนเรื่องไมดี
คําวา “กรรมเกา” ก็บอกอยูในตัวเองแลววา มันถูกจํากัดใหหดแคบเขา
มาเหลือเพียงสวนหนึ่ง เพราะเติมคําวา “เกา” เขาไป กรรมก็เหลือแคบเขามา
ยิ่งนึกในแงวากรรมไมดีอีก ก็ยิ่งแคบหนักเขา รวมแลวก็คือเปนกรรมที่ไม
ครบถวนสมบูรณ ไปๆ มาๆ ก็เลยอะไรๆ ก็แลวแตกรรม (เกา-ที่ไมดี) บางที
ถึงกับมีการหาทางตัดกรรม เลยพลัดออกไปจากพระพุทธศาสนา
ความจริง กรรมก็เปนเรื่องธรรมดาธรรมชาติ คือเปนเรื่องความเปนไป
ตามเหตุปจจัยของชีวิตมนุษย ที่มีเจตนา มีการคิด การพูด และการกระทํา
แสดงออก มีความสัมพันธกับสิ่งทั้งหลาย แลวก็เกิดผลตอเนื่องกันไปใน
ความสัมพันธนั้น
ถามัวไปยึดถือวา แลวแตกรรมเกาปางกอนอยางเดียว ก็จะทํากรรม
ใหมที่เปนบาปอกุศลโดยไมรูตัว
หมายความวา ใครก็ตามที่ปลงวา “แลวแตกรรม (เกา)” นั้น ก็คือ เขา
กําลังทําความประมาท ที่ปลอยปละละเลย ไมทํากรรมใหมที่ควรทํา ความ
ประมาทนั้นก็เลยเปนกรรมใหมของเขา ซึ่งเปนผลจากโมหะ แลวกรรมใหมที่
ประมาทเพราะโมหะหลงงมงายนั้น ก็จะกอผลรายแกเขาตอไป
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ความเชือ่ วาชีวติ จะเปนอยางไรก็แลวแตกรรมเกา กรรมปางกอน หรือกรรม
ในชาติกอน คือลัทธิกรรมเกานัน้ เปนมิจฉาทิฏฐิ ทีเ่ รียกวาปุพเพกตเหตุวาท หรือ
เรียกสั้นๆ วา ุพเพก วาท ดังพุทธพจนที่แสดงแลวขางตน
ทานไมไดสอนวาไมใหเชื่อกรรมเกา แตทานสอนไมใหเชื่อวาอะไรๆ จะ
เปนอยางไรก็เพราะกรรมเกา
การเชื่อแตกรรมเกา ก็สุดโตงไปขางหนึ่ง
การไมเชื่อกรรมเกา ก็สุดโตงไปอีกขางหนึ่ง
ไดกลาวแลววา “กรรม” พอเติม “เกา” เขาไป คําเดิมที่กวางครบถวน
สมบูรณ ก็หดแคบเขามาเหลืออยูสวนเดียว อยามองกรรมที่กวางสมบูรณให
เหลือสวนเดียวแคกรรมเกา
เรื่องกรรมที่เชื่อกันในแงกรรมเกานี้ มีจุดพลาดอยู ๒ แง คือ
๑. ไปจับเอาสวนเดียวเฉพาะอดีต ทั้งที่กรรมนั้นก็เปนกลางๆ ไมจํากัด
ถาแยกโดยกาลเวลาก็ตองมี ๓ คือ กรรมเกา (ในอดีต) กรรมใหม (ใน
ปจจุบัน) กรรมขางหนา (ในอนาคต) ตองมองใหครบ
๒. มองแบบแยกขาดตัดตอน ไมมองใหเห็นความเปนไปของเหตุปจจัย
ที่ตอเนื่องกันมาโดยตลอด คือ ไมมองเปนกระแสหรือกระบวนการที่ตอเนื่อง
อยูตลอดเวลา แตมองเหมือนกับวากรรมเกาเปนอะไรกอนหนึ่งที่ลอยตามเรา
มาจากชาติกอน แลวมารอทําอะไรกับเราอยูเรื่อยๆ
ถามองกรรมใหถูกตองทั้ง ๓ กาล และมองอยางเปนกระบวนการของ
เหตุปจจัย ในดานเจตจํานง และการทํา-คิด-พูด ของมนุษย ที่ตอเนื่องอยู
ตลอดเวลา ก็จะมองเห็นกรรมถูกตอง ชัดเจนและงายขึ้น ในที่นี้ แมจะไม
อธิบายรายละเอียด แตจะขอใหจุดสังเกตในการทําความเขาใจ ๒-๓ อยาง
๑. มมองกรรมแบบแยก าดตัดตอน คือ มองใหเห็นเปนกระแสทีต่ อเนือ่ ง
ตลอดมาจนถึงขณะนี้ และกําลังดําเนินสืบตอไป
ถามองกรรมใหครบ ๓ กาล และมองเปนกระบวนการตอเนื่อง จาก
อดีต มาถึงบัดนี้ และจะสืบไปขางหนา ก็จะเห็นวา กรรมเกา (สวนอดีต) ก็คือ
เอาขณะปจจุบันเดียวนี้เปนจุดกําหนด นับถอยจากขณะนี้ ยอนหลังไปนานเทา
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ไรก็ตาม กี่รอยกี่พันชาติก็ตาม มาจนถึงขณะหนึ่งหรือวินาทีหนึ่งกอนนี้ ก็เปน
กรรมเกา (สวนอดีต) ทั้งหมด
กรรมเกาทั้งหมดนี้ คือกรรมที่ไดทําไปแลว สวนกรรมใหม (ใน
ปจจุบัน) ก็คือที่กําลังทําๆ ซึ่งขณะตอไปหรือวินาทีตอไป ก็จะกลายเปนกรรม
เกา (สวนอดีต) และอีกอยางหนึ่งคือ กรรมขางหนา ซึ่งยังไมถึง แตจะทําใน
อนาคต
กรรมเกานั้นยาวนานและมากนักหนา สําหรับคนสามัญ กรรมเกาที่จะ
พอมองเห็นได ก็คือกรรมเกาในชาตินี้ สวนกรรมเกาในชาติกอนๆ ก็อาจจะลึก
ล้ําเกินไป เราเปนนักศึกษาก็คอยๆ เริ่มจากมองใกลหนอยกอน แลวจึงคอยๆ
ขยายไกลออกไป
อยางเชนเราจะวัดหรือตัดสินคนดวยการกระทําของเขา กรรมใหมใน
ปจจุบันเรายังไมรูวาเขากําลังจะทําอะไร เราก็ดูจากกรรมเกา คือความ
ประพฤติและการกระทําตางๆ ของเขายอนหลังไปในชีวิตนี้ ตั้งแตวินาทีนี้ไป
นี่ก็กรรมเกา ซึ่งใชประโยชนไดเลย
๒. รูจักตัวเอง ทัง้ ทุนทีม่ แี ละ อจํากัด องตน พรอมทัง้ เห็นตระหนักถึงผล
สะทอนทีต่ นจะประสบ ซึง่ เกิดจากกรรมทีต่ นไดประกอบไว
กรรมเกามีความสําคัญอยางยิ่งตอเราทุกคน เพราะแตละคนที่เปนอยู
ขณะนี้ ก็คือผลรวมของกรรมเกาของตนที่ไดสะสมมา ดวยการทํา-พูด-คิด
การศึกษาพัฒนาตน และความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ในอดีตทั้งหมด ตลอด
มาจนถึงขณะหรือวินาทีสุดทายกอนขณะนี้
กรรมเกานี้ใหผลแกเรา หรือเรารับผลของกรรมเกานั้นเต็มที่ เพราะตัว
เราที่เปนอยูขณะนี้ เปนผลรวมที่ปรากฏของกรรมเกาทั้งหมดที่ผานมา กรรม
เกานั้นเทากับเปนทุนเดิมของเราที่ไดสะสมไว ซึ่งกําหนดวา เรามีความพรอม
มีวิสัยขีดความสามารถทางกาย วาจา ทางจิตใจ และทางปญญาเทาไร และ
เปนตัวบงชี้วาเราจะทําอะไรไดดีหรือไม อะไรเหมาะกับตัวเรา เราจะทําไดแค
ไหน และควรจะทําอะไรตอไป
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ประโยชนที่สําคัญของกรรมเกา ก็คือการรูจักตัวเองดังที่วานั้น ซึ่งจะ
เกิดขึ้นได ดวยการรูจักวิเคราะหและตรวจสอบตนเอง โดยไมมัวแตซัดทอด
ปจจัยภายนอก
การรูจักตัวเองนี้ นอกจากชวยใหทําการที่เหมาะกับตนอยางไดผลดี
แลว ก็ทําใหรูจุดที่จะแกไขปรับปรุงตอไปดวย
๓. แก ปรับปรุงเพื่อกาวสูการทํากรรมที่ดียิ่ง ึ้น แนนอนวา ในที่สุด
การปฏิบัติถูกตองที่จะไดประโยชนจากกรรมเกามากที่สุด ก็คือ การทากรรม
หม ที่ดีกวากรรมเกา

ทัง้ นี้ เพราะหลักปฏิบตั ทิ งั้ หมดของพระพุทธศาสนารวมอยูใน รสิก า
อันไดแกการฝกศึกษาพัฒนาตน ในการที่จะทํากรรมที่ดีไดยิ่งขึ้นไป ทั้ง
ในขั้นศีล คือการฝกกาย วาจา สัมมาอาชีวะ รวมทั้งการสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมดวยอินทรีย (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)
ในขั้นสมาธิ คือฝกอบรมพัฒนาจิตใจ ที่เรียกวาจิตภาวนาทั้งหมด
และ
ในขั้นป า คือความรูคิดเขาใจถูกตอง มองเห็นสิ่งทั้งหลายตาม
ความเปนจริง และสามารถใชความรูนั้นแกไขปรับปรุงกรรม ตลอดจนแก
ปญหาดับทุกขหมดไปมิใหมีทุกขใหมได
พูดสั้นๆ ก็คือ แมวากรรมเกาจะสําคัญมาก ก็ไมใชเรื่องที่เราจะไปสยบ
ยอมตอมัน แตตรงขาม เรามีหนาที่พัฒนาชีวิตของเราที่เปนผลรวมของกรรม
เกานั้นใหดีขึ้น
ถาจะใชคําทีง่ ายแกคนสมัยนี้ ก็คอื เรามีหนาทีพ่ ฒ
ั นากรรม กรรมทีไ่ มดี
เปนอกุศล ผิดพลาดตางๆ เราศึกษาเรียนรูแลว ก็ตองแกไข การปฏิบตั ธิ รรม
ตามหลักพระพุทธศาสนา ก็คอื การพัฒนากรรม ใหเปนกุศล หรือดียงิ่ ขึน้ ๆ
ดังนั้น เมื่อทํากรรมอยางหนึ่งแลว ก็รูจักพิจารณาวิเคราะหตรวจสอบ
คุณภาพและผลของกรรมนั้น ใหเห็นขอยิ่ง ขอหยอน สวนที่ขาดที่พรอง
เปนตน ตามหลักเหตุปจจัยที่กลาวแลวในหัวขอกอน แลวแกไขปรับปรุงเพื่อ
จะไดทํากรรมที่ดียิ่งขึ้นไป
จะพูดวา รูกรรมเกา เพื่อวางแผนทํากรรมใหมใหดียิ่งขึ้นไป ก็ได
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) อยูเพ่อพั นากรรม มใ อยูเพ่อใ กรรม
ที่พูดมานี้ เทากับบอกใหรูวา เราจะตองปฏิบัติใหถูกตองตอกรรมที่
แยกเปน ๓ สวน คือ กรรมเกา-กรรมใหม-กรรมขางหนา
ขอสรุปวิธีปฏิบัติที่ถูกตองตอกรรมทั้ง ๓ สวนวา
กรรมเกา (ในอดีต) เปนอันผานไปแลว เราทําไมได แตเราควรรู เพื่อ
เอาความรูจักมันนั้นมาใชประโยชนในการแกไขปรับปรุงกรรมใหมใหดียิ่งขึ้น
กรรม หม (ในปจจุบัน) คือกรรมที่เราทําได และจะตองตั้งใจทําใหดีที่
สุด ตรงนี้เปนจุดสําคัญ
กรรม างหนา (ในอนาคต) เรายังทําไมได แตเราสามารถเตรียมหรือ
วางแผนเพื่อจะไปทํากรรมที่ดีที่สุด ดวยการทํากรรมปจจุบันที่จะพัฒนาเราให
ดีงามและงอกงามยิ่งขึ้น จนกระทั่งเมื่อถึงเวลานั้นเราก็จะสามารถทํากรรมที่ดี
สูงขึ้นไปตามลําดับ จนถึงขั้นเปนกุศลอยางเยี่ยมยอด
นี่แหละคือคําอธิบายที่จะทําใหมองเห็นไดวา ทําไมจึงวา คนที่วางใจ วา
จะเปนอยางไรก็แลวแตกรรม(เกา) นั้นแล กําลังทํากรรมใหม(ปจจุบัน) ที่ผิด
เปนบาป คือความประมาท ไดแกการปลอยปละละเลย อันเกิดจากโมหะ และ
มองเห็นเหตุผลดวยวา ทําไมพุทธศาสนาจึงสอนใหหวังผลจากการกระทํา
ขอย้ําอีกครั้งวา กรรมใหมสําหรับทํา กรรมเกาสําหรับรู อยามัวรอ
กรรมเกาที่เราทําอะไรมันไมไดแลว แตหาความรูจากกรรมเกานั้น เพื่อเอามา
ปรับปรุงการทํากรรมปจจุบัน จะไดพัฒนาตัวเราใหสามารถทํากรรมอยางเลิศ
ประเสริฐไดในอนาคต
มีคําเกาไดยินมานานแลวประโยคหนึ่ง คือที่พูดวา “ค า มา
ม า” ความเชื่ออยางนั้นไมใชพุทธศาสนา และตองระวังจะเปนลัทธิ
นิครนถ
ที่พูดกันมาอยางนั้น ความจริงก็คงประสงคดี คือมุงวาถาเจอเรื่องราย
ก็อยาไปซัดทอดคนอื่น และอยาไปทําอะไรที่ชั่วรายใหเพิ่มมากขึ้น ดวยความ
โกรธแคนเปนตน แตยังไมถูกหลักพระพุทธศาสนา และจะมีผลเสียมาก
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ลัทธินิครนถ ซึ่งก็มีผูนับถือในสมัยพุทธกาลจนกระทั่งในอินเดียทุกวัน
นี้ เปนลัทธิกรรมเกาโดยตรง เขาสอนวา คนเราจะไดสุขไดทุกขอยางไรก็เปน
เพราะกรรมที่ทําไวในชาติปางกอน และสอนตอไปวา ไมใหทํากรรมใหม แต
ตองทํากรรมเกาใหหมดสิ้นไปดวยการบําเพ็ญตบะ จึงจะสิ้นกรรมสิ้นทุกข
นักบวชลัทธินี้จึงบําเพ็ญตบะทรมานรางกายดวยวิธีตางๆ๑
คนที่พูดวา เราอยูไปเพื่อใชกรรมเกานั้น ก็คลายกับพวกนิครนถนี่
แหละ คิดวาเมื่อไมทํากรรมใหม อยูไปๆ กรรมเกาก็คงจะหมด ตางแตวาพวก
นิครนถไมรอใหกรรมเกาหมดไปเอง แตเขาบําเพ็ญตบะเพื่อทํากรรมเกาให
หมดไปดวยความเพียรพยายามของเขาดวย
มีคําถามที่นาสังเกตวา “ า มทากรรม หม อย
กรรมเกา ะ
หมด เอง หม?”
ม มา ม ม

ม า า

ม

แตไมหมดหรอก

ไมตองอยูเฉยๆ แมแตจะชดใชกรรมเกาไปเทาไรๆ ก็ไมมีทางหมดไปได
ตุ ล า ค
๑. คนเรายังมีชีวิต ก็คือเปนอยู ตองกินอยู เคลื่อนไหวอิริยาบถ ทํา
โนนทํานี่ เมื่อยังไมตาย ก็ไมไดอยูนิ่งๆ
๒. คนเหลานี้เปนมนุษยปุถุชน ก็มีโลภ โกรธ หลง โดยเฉพาะความ
หลง หรือโมหะนี้มีอยูประจําในใจตลอดเวลา เพราะยังไมไดรูเขาใจความจริง
ถึงสัจธรรม
เมื่อรวมทั้งสองขอนี้ก็คือ คนที่อยูเพื่อใชกรรมนั้น เขาก็ทํากรรมใหมอยู
ตลอดเวลา แมแตโดยไมรูตัว แมจะไมเปนบาปกรรมที่รายแรง แตก็เปนการ
กระทําที่ประกอบดวยโมหะ เชนกรรมในรูปตางๆ ของความประมาท ปลอย
ชีวิตเรื่อยเปอย
ถามองลึกเขาไปในใจ โลภะ โทสะ โมหะ ก็ผุดโผลขึ้นมาในใจของเขา
อยูเรื่อยๆ ในลักษณะตางๆ เชน เศรา ขุนมัว กังวล อยากโนนอยากนี่
๑

ดู เทวทหส ร, ม.อุ.๑๔/๑/๑ (เคยอางแลวขางตน)
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หงุดหงิด เหงา เบื่อหนาย กังวล คับของ ฯลฯ นี่ก็คือทํากรรมอยูตลอดเวลา
แถมเปนอกุศลกรรมเสียดวย เพราะฉะนั้นอยางนี้จึงไมมีทางสิ้นกรรม ชดใช
ไปเทาไรก็ไมรูจักสิ้นสุด มีแตเพิ่มกรรม
“แลวทาอยาง ร ะหมดกรรม?” การที่จะหมดกรรม ก็คือ ไมทํา
กรรมชั่ว ทํากรรมดี และทํากรรมที่ดียิ่งขึ้น คือแมแตกรรมดีก็เปลี่ยนใหดีขึ้น
จากระดับหนึ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
า า า เปลี่ยนจากทําอกุศลกรรม เปนทํากุศลกรรม
และทํากุศลระดับสูงขึ้นไป จนถึงขั้นเปนโลกุตตรกุศล
า า าม ม
า พัฒนากรรมใหดียิ่งขึ้น เราก็จะมีศีล มีจิต
ใจ มีปญญา ดีขึ้นๆ ในที่สุดก็จะพนกรรม
พูดสั้นๆ วา กรรมไมหมดไปดวยการชดใชกรรม แตหมดกรรมดวย
การพัฒนากรรม คือปรับปรุงตัวใหทํากรรมที่ดียิ่งขึ้นๆ จนพนขั้นของกรรมไป
ถึงขั้นทํา แตไมเปนกรรม คือทําดวยปญญาที่บริสุทธิ ไมถูกครอบงําหรือชักจูง
ดวยโลภะ โทสะ โมหะ จึงจะเรียกวา พนกรรม

) กรรมระดับบุคคล-กรรมระดับสังคม
หลักกรรมอีกแงหนึ่งที่สําคัญและนาสนใจมาก คือ กรรมที่แยกไดเปน
๒ ระดับ ไดแก
. กรรมระดับปจเจกบุคคล ตามนัยพุทธพจนเชนวา “กมฺมํ สตฺเต
วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตตาย”๑ เปนตน ซึ่งแปลความวา กรรมยอมจําแนกสัตวไป
ตางๆ คือ ใหทรามและประณีต
กรรมระดับปจเจกบุคคลเปนเรื่องของสวนยอย จึงเปนสวนฐานและ
เปนแกนของหลักกรรมทั้งหมด เรื่องกรรมที่ไดอธิบายมาแลวเนนในระดับนี้
๒. กรรมในระดับสังคม ตามนัยพุทธพจน เชนวา “กมฺมนุ า วตฺตตี โลโก
กมฺมนุ า วตฺตตี ปชา”๒ แปลความวา โลก (คือสังคมมนุษย) เปนไปตามกรรม
หมูสัตวเปนไปตามกรรม
๑
๒

ม.อุ. ๑๔/๕๘๑/๓๗๖
ขุ.สุ. ๒๕/๓๘๒/๔๕๗
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กรรมในระดับนี้ ซึ่งเปนกระแสรวมกัน ที่มองเห็นงายๆ ก็คืออาชีพการ
งาน ซึ่งทําใหหมูมนุษยมีวิถีชีวิตเปนไปตางๆ พรอมทั้งกําหนดสภาวะและวิถี
ของสังคมนั้นๆ ดวย
แตกรรมที่ลึกซึ้งและมีกําลังนําสังคมมากที่สุด ก็คือมโนกรรม เริ่มดวย
คานิยมตางๆ ซึ่งมีอิทธิพลอยางมากตอแนวทางการดําเนินชีวิตของมนุษย
ตลอดจนกิจกรรมและวิธีการในการแสวงหาความสุขของเขา
แตมโนกรรมที่มีกําลังอานุภาพยิ่งใหญที่สุด ก็คือ ทิฏฐิตางๆ ซึ่งรวมถึง
ทฤษฎี ลัทธินิยม อุดมการณตางๆ อันประณีตลึกลงไปและฝงแนน แลว
กําหนดนําชะตาของสังคมหรือของโลก สรางประวัติศาสตร ตลอดจนวิถีแหง
อารยธรรม เชน ทิฏฐิที่เชื่อและเห็นวามนุษยชาติจะบรรลุความสําเร็จมีความ
สุขสมบูรณดวยการเอาชนะธรรมชาติ ซึ่งไดเปนแกนนําขับดันอารยธรรม
ตะวันตกมาสูสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน
กรรมระดับสังคมนีเ้ ปนเรือ่ งใหญมากอีกแงหนึง่ ขอพูดไวเปนแนวเพียง
เทานี้

ภาค ๒
มัชฌิมาปฏิปทา
อปฏิบัติที่เปนกลางตามก รรมชาติ
หรือ
ทางสายกลาง

ิต

เ
า
มัชฌิมาปฏิปทา
ทางสายกลาง

มัช ิมาปฏิปทาตอเนื่องจากมัชเ น รรมเทศนา
ตามแนวปฏิจจสมุปบาท มีพุทธพจนแสดงปฏิปทาไว ๒ อยาง คือ
๑. มิ ฉา ิ ทา ขอปฏิบัติที่ผิด หรือ ทางที่ผิด คือทางใหเกิดทุกข
. สัมมา ิ ทา ขอปฏิบัติที่ถูก หรือ ทางที่ถูก คือทางใหดับทุกข
ตามพุทธพจนนั้น สรุปไดดังนี้
มิ จ ฉาป ิ ป ทา: อวิ ช ชา สั ง ขาร วิ ญ ญาณ ฯลฯ ชาติ ชรา
มรณะ โสกะ ฯลฯ อุปายาส
สัมมาป ิปทา: ดับอวิชชา ดับสังขาร ดับวิญญาณ ฯลฯ ดับ
ชาติ ดับชรามรณะ โสกะ ฯลฯ อุปายาส๑
ตามแนวนี้ มิ ฉา ิ ทา ก็คือ
มุ า มุ า หรือ
กระบวนการเกิดทุกข
สวน สัมมา ิ ทา ก็คือ
มุ า
า หรือ กระบวนการ
ดับทุกข
สําหรับมิจฉาปฏิปทานั้น ไมตองพูดถึง เพราะเปนฝายกอเกิดทุกข ซึ่ง
ไดบรรยายมาแลว แตเมื่อพิจารณาดูสัมมาปฏิปทา ก็ปรากฏวาเปนเพียง
ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร ซึ่งแสดงเฉพาะตัวกระบวนการลวนๆ ดังกลาวมา
แลวเทานั้น ไมไดชี้แจงแนะนํารายละเอียดในทางปฏิบัติแตอยางใด กลาวคือ
บอกแตเพียงวา ในการเขาถึงจุดหมาย กระบวนการจะตองเปนอยางนั้นๆ แต
๑

สํ.นิ. ๑๖/๑๙-๒๑/๕
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พุทธธรรม

ไมไดบอกดวยวาทําอยางไรจึงจะใหกระบวนการไดเปนอยางนั้นๆ ขึ้นมา ดัง
นั้น สัมมาปฏิปทาตามแนวนี้ จึงยังไมชวยใหความกระจางอะไรเพิ่มเติม
ยังมีพุทธพจนแสดงปฏิจจสมุปบาทในรูปกระบวนการดับทุกขอีกแหง
หนึ่ง ที่แปลกไปจากแบบที่เรียกวาสัมมาปฏิปทานั้น คือ เปนกระบวนการที่มิ
ใชนิโรธวาร และไมกลาวถึงการดับ แตแสดงกระบวนการตอออกไปจาก
กระบวนการเกิดทุกขที่เปนสมุทยวารนั่นเอง ดังนี้
อวิ ช ชา สั ง าร วิ าณ นามร ส าย นะ ัสสะ เวทนา
ัณหา อุ าทาน ภพ ชา ิ ทุก
รัท ธา ราโมทย
ิ
สสั ท ธิ สุ สมาธิ ย าภ าณทั ส สนะ นิ พ พิ ท า วิ ร าคะ
วิมุ ิ ย าณ๑

พึงสังเกตวา กระบวนการนี้ เริ่มแตอวิชชา จนถึงทุกข ก็คือ ปฏิจจ
สมุปบาทสมุทยวาร ที่เปนกระบวนการเกิดทุกขตามปรกตินั่นเอง (ทุกขในที่นี้
แทนคําวา ชรามรณะ โสกะ ฯลฯ อุปายาส ทั้งหมด) แตเมื่อถึงทุกขแลว แทนที่
วงจรจะบรรจบเพื่อเริ่มตนที่อวิชชาอีกตามปรกติ กลับดําเนินตอไป โดยมี
ศรัทธามารับชวงแทนอวิชชา จากนั้นกระบวนการก็ดําเนินตอไปในทางดี จนถึง
จุดหมายคือขยญาณในที่สุด และไมกลับมาบรรจบเริ่มตนที่อวิชชาอีกเลย
ขอนาสังเกตอีกอยางหนึ่งก็คือ เมื่อนับ ทุกข เปนจุดศูนยกลาง จํานวน
หัวขอนับยอนไปขางหนา และตอไปขางหลัง จะมีจํานวนเทากัน
สําหรับผูเขาใจเรื่องอวิชชาดีแลว อานดูกระบวนการนี้ ก็จะไมแปลกใจ
อะไร เพราะถาตัดตอนออก กระบวนการนี้ก็มี ๒ ตอน คือ อวิชชา ถึง ทุก
ตอนหนึ่ง กับ รัทธา ถึง ย าณ อีกตอนหนึ่ง
ในตอนชวงหลัง รัทธา มาเปนจุดเริ่มตนแทนอวิชชา ผูศึกษาปฏิจจ
สมุปบาทในบทกอนแลว ยอมเขาใจความหมายวา รัทธา ในที่นี้พูดงายๆ ก็
๑

สํ.นิ. ๑๖/๖๙/๓๗; ศัพทยากที่ควรอธิบาย คือ สสัทธิ=ความสงบระงับเยือกเย็นกายใจ, ความผอนคลาย
(tranquillity), ย าภ าณทัสสนะ=การรูเห็นตามที่มันเปน (knowing and seeing things as they
are), นิพพิทา=ความหนาย (disenchantment), วิราคะ=ความคลายหายติด ปลีกตัวออกได (detachment),
วิมุ =ิ ความหลุดพน (freedom), ย าณ=ความหยัง่ รูวาสิน้ อาสวะกิเลส=บรรลุอรหัตตผล
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๒๑๓

คือ อวิชชาที่ถูกกํากับ ควบคุม ถูกลิดรอน หรือลดนอยลงนั่นเอง กลาวคือ
ขณะนี้ไมเปนอวิชชาที่มืดบอดตอไปแลว แตมีเชื้อแหงความรูความเขาใจเขา
มาแทนที่ และทําหนาที่เปนสื่อชักจูงใหเกิดการมุงหนาไปสูจุดหมายที่ดี จน
เกิดความรูจริง และหลุดพนในที่สุด
ถาจะอธิบายงายๆ ก็วา เมื่อกระบวนการเกิดทุกขดําเนินมาตาม ปรกติ
จากอวิชชาถึงทุกขแลว ครั้นเกิดทุกข ก็คิดหาทางออก ในกรณีนี้เกิดไดรับคํา
แนะนําสั่งสอนที่ถูกตอง หรือเกิดความสํานึกในเหตุผลขึ้นมา จึงรูสึกมีความ
เชื่อมั่นในคุณธรรมความดีงามตางๆ แลวเกิดปราโมทย เอิบอิ่มใจ ชักนําใหมุง
มั่นกาวหนาในคุณความดีตอไปตามลําดับ จนถึงที่สุด
ความจริง กระบวนการทอนหลังนี้ ก็ตรงกับปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร
แบบอวิชชาดับ สังขารดับ วิญญาณดับ ฯลฯ อยางขางตนนั่นเอง แตในที่นี้
แสดงใหเห็นรายละเอียดที่เปนขอเดนในกระบวนการชัดเจนขึ้น และมุงใหเห็น
การเชื่อมตอระหวางกระบวนการเกิดทุกข กับกระบวนการดับทุกข วาเกี่ยว
เนื่องกันไดอยางไร
ในคัมภีรเนตติปกรณ๑ อางพุทธพจนตอไปนี้ วาเปนปฏิจจสมุปบาท
แนวดับทุกขเชนกัน คือ
ดูกรอานนท โดยนัยนีแ้ ล ศีลทีเ่ ปนกุศล มีความไมวิปฏิสาร (เดือดรอน
ใจ) เปนอรรถ (ทีห่ มายหรือผล) เปนอานิสงส ความไมวิปฏิสาร มี
ปราโมทยเปนอรรถเปนอานิสงส ปราโมทย มีปติเปนอรรถเปนอานิสงส
ปติ มีปสสัทธิเปนอรรถเปนอานิสงส ปสสัทธิ มีสขุ เปนอรรถเปนอานิสงส
สุข มีสมาธิเปนอรรถเปนอานิสงส สมาธิ มียถาภูตญาณทัสสนะเปนอรรถ
เปนอานิสงส ยถาภูตญาณทัสสนะ มีนพิ พิทาเปนอรรถเปนอานิสงส
นิพพิทา มีวริ าคะเปนอรรถเปนอานิสงส วิราคะ มีวมิ ตุ ติญาณทัสสนะเปน
อรรถเปนอานิสงส ศีลทีเ่ ปนกุศลยอมทําธรรมขออืน่ ๆ ใหบริบรู ณเพือ่
อรหัตตผลตามลําดับ โดยนัยนีแ้ ล๒
๑
๒

Ñaˆamoli,

The Guide (London: Pali Text Society, 1962), p. 97
องฺ.เอกาทสก. ๒๔/๒๐๘/๓๓๕ ใน องฺ.ทสก. ๒๔/๑/๒ มีขอความอยางเดียวกัน แตรวมนิพพิทากับวิราคะ
เปนขอเดียวกัน นอกจากนี้พึงดูเทียบ องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๒๔/๒๑ เปนตน

๒๑๔

พุทธธรรม

ตามนัยพุทธพจนนี้ เขียนใหดูงายไดดังนี้
กุ ล ี ล อวิ
ิ ส าร ราโมทย
ิ สสั ท ธิ สุ
ย าภ าณทัสสนะ นิพพิทา วิราคะ วิมุ ิ าณทัสสนะ

สมาธิ

จะเห็นวากระบวนธรรมนี้ ก็เปนอยางเดียวกับกระบวนธรรมที่กลาวมา
แลวนั่นเอง เปนแตกลาวเฉพาะชวงกระบวนการดับทุกขอยางเดียว ไมได
กลาวถึงชวงเกิดทุกขไวดวย ขอใหดูกระบวนธรรมแนวกอนอีกครั้งหนึ่ง
อวิช ชา สัง าร ล ชา ิ ทุก
รัท ธา ราโมทย
ิ
สสั ท ธิ สุ สมาธิ ย าภ าณทั ส สนะ นิ พ พิ ท า วิ ร าคะ
วิมุ ิ ย าณ

กระบวนธรรมทั้งสองนี้ แมจะเหมือนกัน แตก็ไมตรงกันทุกตัวอักษร
คือ กระบวนหนึ่งเริ่มดวย รัทธา อีกกระบวนหนึ่งเริ่มดวยกุ ล ีล ตอดวย
อวิปปฏิสาร จากนั้นจึงตรงกัน ซึ่งที่จริงเปนความตางตามตัวอักษรและการ
เนนเทานั้น แตความหมายลงกันได
กระบวนหนึ่งยกเอากรณีที่ รัทธาเปนตัวเดน แตในเวลาที่มีศรัทธานั้น
ก็คือ จิตใจเชื่อมั่นในเหตุผล เลื่อมใสในสิ่งที่ดีงาม มั่นใจในคุณธรรม ภาวะ
จิตนี้สัมพันธกับความประพฤติในเวลานั้นดวย คือมีความประพฤติดีงามรอง
รับอยู และศรัทธาก็ดํารงรักษาความประพฤตินั้นไวดวย ศรัทธามีความ
ประพฤติดีงามรองรับอยูเชนนี้ จึงนําไปสูปราโมทยตอไป
สวนอีกกระบวนหนึ่งที่เริ่มดวยกุ ล ีล และอวิปปฏิสาร ก็เชนเดียวกัน
กระบวนนี้ยกเอากรณีการประพฤติปฏิบัติเปนตัวเดน ในกรณีนี้ จิตใจก็มี
ศรัทธาเชื่อมั่นในเหตุผลในคุณความดีเปนพื้นอยูดวย จึงประพฤติความดีอยู
ได และเมื่อมีศีล แลวมีอวิปปฏิสาร ไมเดือดรอนใจ ก็คือเกิดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มั่นใจในคุณความดีที่ประพฤติ อันเปนลักษณะของศรัทธา ที่ทําใหจิต
ใจเชื่อมั่นผองใส จากนี้ จึงเปนปจจัยใหเกิดปราโมทยตอไป ตรงกับกระบวน
กอนไปจนจบ
กระบวนธรรมหนึ่งลงทายดวยวิมุ แิ ละ ย าณ อีกกระบวนหนึ่งลง
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ทายดวยวิมุ ิ าณทัสสนะ ก็คืออันเดียวกัน เปนแตกระบวนหลังกลาวรวม
วิมุตติและขยญาณเขาไวในความหมายของหัวขอเดียว
กระบวนธรรมแบบนี้ ชี้แนะใหเห็นแนวทางการปฏิบัติชัดเจนยิ่งขึ้น
ชวยใหเขาใจในสิ่งที่จะตองทํากระจางขึ้น แตกระนั้น ก็ยังไมเปนระบบที่มีราย
ละเอียดในทางปฏิบัติมากเพียงพอ ยังคงมีปญหาอยูวา การที่จะใหกระบวน
ธรรมนี้เกิดขึ้นได จะตองทําอะไรอยางไรบาง
กอนผานตอนนี้ ขอยกกระบวนธรรมแบบปฏิจจสมุปบาทมาแสดงอีก
แนวหนึ่ง เพื่อประกอบความรู ใหมองเห็นธรรมในหลายๆแง เปนเครื่องชวย
ความเขาใจในขั้นตอๆ ไป

) อาหารของอวิ า
ภิกษุทงั้ หลาย เรากลาวดังนีว้ า:- อวิชชาก็อกี นัน่ แล มีสงิ่ นีเ้ ปนปจจัย จึง
ปรากฏ เรากลาววา
๑. อวิชชามีอาหาร อาหารของอวิชชา
คือ นิวรณ ๕
๒. นิวรณ ๕ มีอาหาร..........................…..
คือ ทุจริต ๓
๓. ทุจริต ๓ มีอาหาร...........................…..
คือ การไมสํารวมอินทรีย
๔. การไมสํารวมอินทรียมีอาหาร.…....…. คือ ความขาดสติสมั ปชัญญะ
๕. ความขาดสติสมั ปชัญญะมีอาหาร.…. คือ ความขาดโยนิโสมนสิการ
๖. ความขาดโยนิโสมนสิการมีอาหาร..… คือ ความขาดศรัทธา
๗. ความขาดศรัทธามีอาหาร...............….. คือ การไมไดสดับสัทธรรม
๘. การไมไดสดับสัทธรรมมีอาหาร.......… คือ การไมไดเสวนาสัปบุรษุ
การไมไดเสวนาสัปบุรษุ อยางบริบรู ณ
การไมไดฟงสัทธรรมอยางบริบรู ณ

ยอมยังการไมไดฟง
สัทธรรมใหบริบรู ณ
ยอมทําความไมมีศรัทธา
ใหบริบรู ณ

ฯลฯ
นิวรณ ๕ บริบรู ณ
ยอมทําอวิชชาใหบริบรู ณ
อวิชชา มีอาหาร และมีความบริบรู ณ อยางนี๑้
๑

องฺ.ทสก. ๒๔/๖๑/๑๒๑
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๒) อาหารของวิ าและวิมุตติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

วิชชา วิมตุ ติมอี าหาร
โพชฌงค ๗ มีอาหาร ......................……
สติปฏฐาน ๔ มีอาหาร ..................……
สุจริต ๓ มีอาหาร..............................……
อินทรียสังวรมีอาหาร..............…………….
สติสมั ปชัญญะมีอาหาร.....................…….
โยนิโสมนสิการมีอาหาร....................….….
ศรัทธามีอาหาร.................................………
การสดับสัทธรรมมีอาหาร ...............……

คือ โพชฌงค ๗
คือ สติปฏฐาน ๔
คือ สุจริต ๓
คือ อินทรียสังวร๑
คือ สติสมั ปชัญญะ
คือ โยนิโสมนสิการ
คือ ศรัทธา
คือ การสดับ เลาเรียน สัทธรรม
คือ การเสวนาสัปบุรษุ

การเสวนาสัปบุรษุ อยางบริบรู ณ

ยอมยังการไดสดับ
สัทธรรมใหบริบรู ณ
การไดสดับ(เลาเรียน)สัทธรรมบริบรู ณ ยอมยังศรัทธาใหบริบรู ณ
ฯลฯ
โพชฌงค ๗ บริบรู ณ
ยอมยังวิชชาวิมตุ ติใหบริบรู ณ
วิชชาวิมตุ ติ มีอาหารอยางนี้ มีความบริบรู ณ อยางนี๒้

ในกระบวนธรรมแนวนี้ ขอใหสังเกตองคธรรม ๒ ขอไวเปนพิเศษ ใน
ฐานะเปนองคประกอบสําคัญ ในระบบการฝกศึกษาพัฒนาชีวิตของคน คือ
โยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนหลักการใชความคิดแบบที่พุทธศาสนาสอนไวและเนน
มาก ถือวาเปนองคประกอบสําคัญฝายภายใน กับการเสวนาสั บุรุ (=การมี
กัลยาณมิ ร) ซึ่งแสดงความสําคัญของปจจัยทางสังคม ถือวาเปนองค
ประกอบสําคัญฝายภายนอก องคประกอบสองฝายนี้ มี รัทธาเปนตัวเชื่อม
ตอ ดังจะไดมองเห็นตอๆ ไป
๑

อินทรียสังวร ความสํารวมอินทรีย ไมไดหมายถึง การปดหู ปดตาไมใหเห็น ไมใหไดยิน เปนตน ในขั้นตน
หมายถึงการควบคุมจิตใจ ควบคุมความรูสึกไดในเมื่อเกิดความรับรูทางตา หู เปนตน ไมใหถูกชักจูงไปใน
ทางที่จะถูกกิเลสครอบงํา ในขั้นสูง เมื่อกลายเปนผูเจริญอินทรียแลว มีความหมายถึงขั้นเปนนายเหนือ
ความรูสึกตางๆ ที่จะเกิดจากการรับรูเหลานั้น สามารถบังคับใหเกิดความรูสึกตางๆ ไดตามตองการ ดู
อินทรียภาวนาส ร ม.อุ. ๑๔/๘๕๓/๕๔๑
๒
องฺ.ทสก. ๒๔/๖๑/๑๒๒
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ความเ าใจเบื้องตนเกี่ยวกับมัช ิมาปฏิปทา
เปนทางสายกลาง
มั ิมาป ิปทา หรืออริยสัจขอสุดทาย คือ มรรค เปนประมวลหลัก

ความประพฤติปฏิบัติ หรือระบบจริยธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา เปนคํา
สอนภาคปฏิบัติ ที่จะชวยใหการดําเนินสูจุดหมายตามแนวทางของกระบวน
ธรรมที่รูเขาใจแลวนั้น เปนผลสําเร็จขึ้นมาในชีวิตจริง หรือเปนวิธีการใชกฎ
เกณ แหงกระบวนการของธรรมชาติ ใหเกิดประโยชนแกชีวิตจนถึงที่สุด ขอ
ใหพิจารณาพุทธพจนและคําอธิบายยอตอไปนี้ เพื่อเปนความเขาใจเบื้องตน
เกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทา:ภิกษุทั้งหลาย ที่สุดสองอยางนี้ บรรพชิตไมพึงเสพ กลาวคือ การ
หมกมุนดวยกามสุขในกามทั้งหลาย อันเปนการชั้นต่าํ ชั้นตลาด ของ
ปุถุชน มิใชอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน อยางหนึ่ง และการ
ประกอบความลําบากเดือดรอนแกตน อันเปนทุกข ไมเปนอริยะ ไม
ประกอบดวยประโยชน อยางหนึ่ง
ตถาคตไดตรัสรูแลว ซึง่ ทางสายกลาง ทีไ่ มของแวะทีส่ ดุ สองอยางนัน้ อัน
เปนทางทีส่ รางจักษุ (การเห็น) สรางญาณ (การรู) เปนไปเพือ่ ความสงบ
เพือ่ ความรูยิง่ เพือ่ ความตรัสรู เพือ่ นิพพาน
ก็ทางสายกลางนัน้ ...เปนไฉน? ทางนัน้ คือมรรคาอันเปนอริยะ มีองค
ประกอบ ๘ ประการ ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ๑

พุทธพจนจากปฐมเทศนา หรือธัมม ักกั วั นส รนี้ แสดงความ
หมาย เนื้อหา และจุดหมาย ของมัชฌิมาปฏิปทาไวโดยสรุปครบทั้งหมด ที่
ควรสังเกตคือ ความเปนทางสายกลาง (the Middle Path หรือ Middle
Way) นั้น เปนเพราะไมเขาไปของแวะที่สุด ๒ อยาง (แตไมใชอยูกลาง
ระหวางที่สุดทั้งสอง) คือ
๑

วินย. ๔/๑๓/๑๘; สํ.ม. ๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘
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. กามสุขัลลิกานุโยค การหมกมุนอยูดวยกามสุข (the extreme of

sensual indulgence หรือ extreme hedonism)
๒. อัตตกิลมถานุโยค การประกอบความลําบากเดือดรอนแกตนเอง
(the extreme of self-mortification หรือ extreme asceticism)

เปนทางดับกรรม
มรรคาอันเปนอริยะ มีองคประกอบ ๘ ประการนีแ้ ล เปนทางนําไปสู
ความดับแหงกรรม คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ๑

ในที่นี้ มัชฌิมาปฏิปทามีความหมายวา เปนทางใหถึงความดับกรรม
หรือสิ้นกรรม ขอสําคัญในที่นี้ ก็คือ ตองไมเขาใจวา เปนการสิ้นเวรสิ้นกรรม
อยางที่เขาใจกันทั่วๆ ไป ซึ่งเปนเรื่องแคบๆ ตองไมเขาใจวาจะหมดกรรมได
โดยไมทํากรรมหรือไมทําอะไร ซึ่งกลายเปนลัทธินิครนถไป อยางที่กลาวใน
ตอนวาดวยกรรม และตองไมเขาใจวาเปนทางนําไปสูความดับกรรมสิ้นกรรม
คือ จะไดเลิกกิจการอยูนิ่งเฉยไมตองทําอะไร
า
จะเห็นวา การที่จะดับกรรมหรือสิ้นกรรมได ก็คือตองทํา
และทําอยางเอาจริงเอาจังเสียดวย แตคราวนี้ทําตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา ทํา
ตามหลักการวิธีการที่ถูกตอง เลิกการกระทําที่ผิดพลาด
า
ที่วาดับกรรมหรือสิ้นกรรม ไมใชหมายความวา อยูนิ่งๆ
เลิก ไมทําอะไรหมด แตหมายความวา เลิกการกระทําอยางปุถุชนเปลี่ยนเปน
ทําอยางอริยบุคคล
อธิบายงายๆ วา ปุถุชนทําอะไรก็ทําดวยตัณหาอุปาทาน มีความยึดมั่น
ในความดีความชั่วที่เกี่ยวของกับตัวฉันของฉัน ผลประโยชนของฉัน ในรูปใด
รูปหนึ่ง การกระทําของปุถุชนจึงเรียกตามศัพทธรรมวา กรรม แบงเปนดีเปน
ชั่ว และก็ยึดถือเอาไววาเปนอยางนั้นๆ ดวยตัณหาอุปาทาน
ดับกรรม คือ เลิกกระทําการตางๆ ดวยความยึดมั่นในความดีชั่วที่
เกี่ยวของกับตัวฉันของฉัน ผลประโยชนของฉัน เมื่อไมมีดีมีชั่วที่ยึดมั่นไวกับ
๑
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ตัว ทําอะไรก็ไมเรียกวากรรม เพราะกรรมตองเปนอยางใดอยางหนึ่ง ไมดีก็ชั่ว
การกระทําของพระอริยบุคคลจึงเปนการกระทําไปตามความหมาย และวัตถุ
ประสงคของเรื่องที่ทํานั้นลวนๆ ไมเกี่ยวกับตัณหาอุปาทานภายใน
พระอริยบุคคลไมทําชัว่ เพราะหมดเหตุปจจัยทีจ่ ะใหทําชัว่ (ไมมีโลภะ
โทสะ โมหะ ทีจ่ ะใหทําอะไรเพือ่ ใหตัวฉันไดฉันเปน) ทําแตความดีและประโยชน
เพราะทําการตางๆ ดวยปญญาและกรุณา แตทีว่ าดี ก็วาตามทีป่ รากฏยอมรับ
ของโลก ไมไดยึดวาเปนดีของฉัน หรือดีทจี่ ะใหฉันเปนอยางนัน้ อยางนี้
เมื่ อ ปุ ถุ ช นบําเพ็ ญ ประโยชนอะไรสั ก อยาง ก็ จ ะไมมี เ พี ย งการทํา
ประโยชนตามความหมายและวัตถุประสงคของเรื่องนั้นๆ เทานั้น แตยอมจะมี
ความหวังผลประโยชนตอบแทนอะไรสักอยางหนึ่ง ถาไมมี ก็อาจจะละเอียด
ลงมาเปนชื่อเสียงเกียรติคุณของฉัน หรือละเอียดลงมาอีก ก็อาจจะเอาพอให
สําหรับรูสึกอุนๆ ภูมิๆ ไวภายในวา เปนความดีของฉัน
สวนพระอริยบุคคล เมื่อบําเพ็ญประโยชนอันนั้น มีแตการกระทําตาม
ความหมาย ตามวัตถุประสงค เหตุผล ความควรจะเปนอยางไรๆ ของเรื่อง
นั้นๆ เอง ลวนๆ เทานั้น ในทางธรรมจึงไมเรียกวากรรม
มรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทานี้ เปนขอปฏิบัติเพื่อใหหมดการกระทําซึ่งมี
เจตนาปรุงแตง ที่เรียกวากรรม ดับกรรมนั้นแลว มีแตการกระทําบริสุทธิตาม
ที่ปญญาบอกลวนๆ (ซึ่งเรียกวากิริยา) ตอไป
อันนี้เปนวิถีที่ตางกันระหวางโลกิยะ กับ โลกุตตระ พระพุทธเจา และ
พระอรหันตทั้งหลาย จึงเที่ยวบําเพ็ญประโยชนสั่งสอนประชาชนโดยไมเปน
กรรม ทั้งที่เปนการกระทําซึ่งคนธรรมดาเรียกกันวาเปนความดี

เปนทางชีวิตที่ประเสริฐ และเปนพุทธจริยธรรม
ทีเ่ รียกวา พรหมจรรย พรหมจรรย ดังนี้ พรหมจรรยคืออะไร พรหมจารี
คือใคร ความจบสิน้ ของพรหมจรรยคืออะไร ?
มรรคาอันเปนอริยะ ประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาสมาธิ นีค้ อื พรหมจรรย บุคคลใดประกอบดวยอริยอัษฎางคิกมรรคนี้ ผู

๒๒๐
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นัน้ เรียกวาเปนพรหมจารี ความสิน้ ราคะ สิน้ โทสะ สิน้ โมหะ นีเ้ รียกวาความ
จบสิน้ ของพรหมจรรย๑

คําวา “พรหมจรรย” มักถูกรูจักในความหมายแคบๆ เพียงแคการ
ครองเพศบรรพชิตและการงดเวนจากเมถุนธรรม อันเปนความหมายนัยหนึ่ง
เทานั้น๒
ความจริง พรหมจรรย ถาเรียกตามภาษาบาลี ก็คือ “พรหม ริยะ” ซึ่ง
มาจาก ‘พรหม’ (ประเสริฐ) + ‘ ริยะ’ (การดําเนินชีวิต, ความประพฤติ)
เพราะฉะนั้น พรหมจรรย คือ “พรหม ริยะ” นี้ จึงแปลไดวา การ
ดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ การครองชีวิตอยางประเสริฐ วิถีชีวิตอันประเสริฐ หรือ
พูดสั้นๆ วา ชีวิตประเสริฐ
พรหมจรรย คือ พรหมจริยะ นี้ พระพุทธเจาทรงใช หมายถึงระบบ
การดําเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา หรือหมายถึงตัวพระพุทธศาสนาทั้ง
หมดทีเดียว ดังจะเห็นไดจากพุทธพจนสงพระสาวกออกประกาศพระศาสนาก็
วา “ประกาศพรหมจรรย”๓ และที่ตรัสวา พรหมจรรยจะชื่อวารุงเรืองได ตอเมื่อ
บริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทั้งฝายสพรหมจารี และฝายกาม
โภคี (ผูอยูครองเรือนมีบุตรภรรยาสามี) รูและปฏิบัติธรรมกันดวยดี๔
ตามพุทธพจนที่ยกมาขางตน แสดงวา พรหมจรรย คือ พรหม ริยะ
หรือชีวิตประเสริฐนั้น ก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี้เอง และพรหม ารี หรือผู
ประพฤติพรหมจรรย ก็คือ ผูดําเนินชีวิตตามมัชฌิมาปฏิปทา
อนึ่ง ‘ ริยะ’ นี้ ก็คือตนศัพทที่เรานํามาบัญญัติขึ้นเปนคําใหมวา “จ
ริย รรม” จะเห็นวา จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ก็คือ พรหม ริยะ ดัง
นั้น จึงพูดไดวา ม มา
าค ม ค
ุ
ม
๑

สํ.ม. ๑๙/๕๗-๕๘/๒๐; ๓๐/๙; ๑๑๔-๑๑๖/๓๒
อรรถกถา (ม.อ.๒/๕๕) แสดงความหมายของพรหม รรยไวถึงประมาณ ๑๒ นัย นัยสําคัญ เชน = พระ
ศาสนาทัง้ หมด การประพฤติปฏิบตั ติ ามมรรค ๘ พรหมวิหาร ทาน ความสันโดษดวยภรรยาของตน การงดเวน
จากเมถุนธรรม ธรรมเทศนา เปนตน (อภิธานัปปทีปกาสูจิ ร.พ. ไท, พ.ศ.๒๔๖๔ หนา ๖๖๕ ก็แสดงไว)
๓
วินย. ๔/๓๒/๓๙
๔
ม.ม. ๑๓/๒๕๖-๒๕๙/๒๕๒-๒๕๗
๒

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๒๒๑

มีกัลยาณมิตร คือไดชีวิตที่ประเสริฐ
ดูกรอานนท ความมีกลั ยาณมิตร มีกลั ยาณสหาย มีเพือ่ นคบหาทีด่ ี เทา
กับเปนพรหมจรรยทัง้ หมดทีเดียว เพราะวาผูมีกลั ยาณมิตร๑ ...พึงหวังสิง่ นีไ้ ด
คือ เขาจักไดเจริญอริยอัษฎางคิกมรรค เขาจักกระทําไดมากซึ่งอริย
อัษฎางคิกมรรค๒
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ดวงอาทิตยอุทยั อยู ยอมมีแสงอรุณขึน้ มากอนเปน
บุพนิมติ ฉันใด ความมีกลั ยาณมิตร ก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมติ แหงการเกิดขึน้
ของอริยอัษฎางคิกมรรค แกภิกษุ ฉันนัน้ ๓

พุทธพจนนี้ แสดงถึงการยอมรับความสําคัญของบุคคลผูมีคุณสมบัติดี
งาม ในฐานะสิ่งแวดลอมทางสังคม ที่จะชักนําเขาสูวิถีทางที่ถูกตอง และเกื้อ
หนุนใหเจริญงอกงามในการประพฤติปฏิบัติพัฒนาศึกษาสูงยิ่งขึ้นไป

เปนทางชีวิต ทั้งของบรรพชิต และคฤหัสถ
ภิกษุทงั้ หลาย เราไมสรรเสริญมิจฉาปฏิปทา (ไมวา) ของคฤหัสถ หรือ
ของบรรพชิต คฤหัสถก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ปฏิบตั ผิ ดิ แลว ยอมยังญายธรรม
อันเปนกุศลใหสําเร็จไมได เพราะการปฏิบตั ผิ ดิ นัน้ เปนเหตุ ก็มจิ ฉาปฏิปทา
คืออะไร? คือ มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาสมาธิ
เรายอมสรรเสริญสัมมาปฏิปทา (ไมวา) ของคฤหัสถ หรือของ
บรรพชิต คฤหัสถก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ประพฤติชอบแลว ยอมทํา
ญายธรรมอันเปนกุศลใหสําเร็จได เพราะอาศัยการปฏิบัติถูกเปนเหตุ
ก็สัมมาปฏิปทา คืออะไร ? คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ๔

พุทธพจนวาดวยมิจฉาปฏิปทาและสัมมาปฏิปทานั้น มีมากอนแลวครั้ง
หนึ่ง พุทธพจนกอนนั้น แสดงปฏิจจสมุปบาทฝายกระบวนการเกิดทุกข วา
๑

คําวา “กัลยาณมิ ร” มิไดหมายแคบเพียงเพื่อนสามัญ แตหมายถึงใครก็ตาม ซึ่งอาจเปนพระศาสดา ครู
อาจารย มิตร ผูชวยแนะนําชี้ชองทางความประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองดีงาม ชวยใหเจริญในไตรสิกขา เปนตน
๒
สํ
.ม. ๑๙/๕-๙/๒-๔, ฯลฯ
๓
สํ
.
ม. ๑๙/๑๒๙/๓๖, ฯลฯ
๔
สํ.ม. ๑๙/๖๘/๒๓; ายธรรม = โลกุตตรมรรค, สัจธรรม, นิพพาน

๒๒๒

พุทธธรรม

เปนมิจฉาปฏิปทา และฝายกระบวนการดับทุกข วาเปนสัมมาปฏิปทา
แตพุทธพจนคราวนี้ ตรัสแสดงมรรค คือมัชฌิมาปฏิปทานี้เอง วาเปน
สัมมาปฏิปทา ทําใหเห็นไดวา ครัง้ กอนทรงมุงแสดงตัวกระบวนการธรรมชาติ
แตคราวนี้ทรงแสดงในแงประยุกตคือเปนระบบการประพฤติปฏิบัติของคน
อีกประการหนึง่ พุทธพจนนี้ ย้าํ ใหเห็นวา มัชฌิมาปฏิปทาเปนหลักธรรมที่
มุงใหใชประพฤติปฏิบตั ิ และสําเร็จประโยชน ทัง้ แกบรรพชิต และคฤหัสถ

มีไวเพื่อใชขามฝง มิใชเพื่อถือคางหรือแบกโกไว
ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนบุรษุ ผูเดินทางไกล พบหวงน้าํ ใหญ ฝงขาง
นี้ นาหวาดระแวง นากลัวภัย แตฝงขางโนน ปลอดโปรง ไมมีภยั ก็แล เรือ
หรือสะพาน สําหรับขามไปฝงโนน ก็ไมมี บุรษุ นัน้ จึงดําริวา “หวงน้าํ นีใ้ หญ
ฝงขางนี้ นาหวาดระแวง...ถากระไร เราพึงเก็บรวมเอาหญา ทอนไม กิง่ ไม
และใบไม มาผูกเปนแพ แลวอาศัยแพนัน้ พยายามดวยมือและเทา พึงขาม
ถึงฝงโนนไดโดยสวัสดี”
คราวนัน้ เขาจึง...ผูกแพ...ขามถึงฝงโนนโดยสวัสดี ครัน้ เขาไดขามไปขึน้ ฝง
ขางโนนแลว ก็มคี วามดําริวา “แพนีม้ อี ปุ การะแกเรามากแท เราอาศัยแพนี.้ ..
จึงขามมาถึงฝงนีโ้ ดยสวัสดี ถากระไร เราควรยกแพนีข้ นึ้ เทินบนศีรษะ หรือ
แบกขึน้ บาไว ไปตามความปรารถนา”
ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลายจะเห็นเปนอยางไร ? บุรษุ นัน้ ผูกระทําอยาง
นี้ จะชือ่ วาเปนผูกระทําถูกหนาทีต่ อแพนัน้ หรือไม ?

(ภิกษุทั้งหลายทูลตอบวา ไมถูก จึงตรัสตอไปวา)
บุรษุ นัน้ ทําอยางไร จึงจะชือ่ วาทําถูกหนาทีต่ อแพนัน้ ? ในเรือ่ งนีบ้ รุ ษุ
นัน้ เมือ่ ไดขามไปถึงฝงโนนแลว มีความดําริวา “แพนี้ มีอปุ การะแกเรามาก
แท...ถากระไร เราพึงยกแพนีข้ นึ้ ไวบนบก หรือผูกใหลอยอยูในน้าํ แลวจึงไป
ตามปรารถนา” บุรษุ ผูนัน้ กระทําอยางนี้ จึงจะชือ่ วา เปนผูกระทําถูกหนาที่
ตอแพนัน้ นีฉ้ นั ใด
ธรรม ก็อปุ มาเหมือนแพ เราแสดงไวเพือ่ มุงหมายใหใชขามไป มิใชเพือ่ ให

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๒๒๓

ยึดถือไว ฉันนัน้
เมือ่ เธอทัง้ หลาย รูทัว่ ถึงธรรม อันมีอปุ มาเหมือนแพ ทีเ่ ราแสดงแลว พึง
ละเสียแมซึง่ ธรรมทัง้ หลาย จะปวยกลาวไปไยถึงอธรรมเลา๑
ภิกษุทงั้ หลาย ทิฏฐิ (ทฤษฎี หลักการ ความเขาใจธรรม) ทีบ่ ริสทุ ธิ์ ถึง
อยางนี้ ผุดผองถึงอยางนี้ ถาเธอทัง้ หลายยังยึดติดอยู เริงใจกระหยิม่ อยู เฝา
ถนอมอยู ยึดถือวาเปนของเราอยู เธอทัง้ หลายจะพึงรูทัว่ ถึงธรรมอันมีอปุ มา
เหมือนแพ ทีเ่ ราแสดงแลวเพือ่ มุงหมายใหใชขามไป มิใชเพือ่ ใหยึดถือเอาไว
ไดละหรือ ?๒

พุทธพจนทั้งสองแหงนี้ นอกจากเปนเครื่องเตือนไมใหยึดมั่นถือมั่น ใน
ธรรมทั้งหลาย (แมที่เปนความจริง ความถูกตอง) โดยมิไดถือเอาประโยชน
จากธรรมเหลานั้นตามความหมาย คุณคา และประโยชนตามความเปนจริง
ของมันแลว ขอที่สําคัญยิ่งก็คือ เปนการย้ําใหมองเห็นธรรมทั้งหลายในฐานะ
อุปกรณ หรือวิธีการที่จะนําไปสูจุดหมาย มิใชสิ่งลอยๆ หรือจบในตัว
ดวยเหตุนี้ เมื่อปฏิบัติธรรมขอใดขอหนึ่ง จะตองรูตระหนักชัดเจนถึง
วัตถุประสงคของธรรมนั้น พรอมทั้งความสัมพันธของมันกับธรรมอยางอื่นๆ
ในการดําเนินไปสูวัตถุประสงคนั้น
วัตถุประสงคในที่นี้ มิไดหมายเพียงวัตถุประสงคทั่วไปในขั้นสุดทาย
เทานั้น แตหมายถึงวัตถุประสงคเฉพาะตัวของธรรมขอนั้นๆ เปนสําคัญ วา
ธรรมขอนั้นปฏิบัติเพื่อชวยสนับสนุนหรือใหเกิดธรรมขอใด จะไปสิ้นสุดลงที่
ใด มีธรรมใดรับชวงตอไป ดังนี้เปนตน
เหมือนการเดินทางไกลที่ตอยานพาหนะหลายทอด และอาจใชยาน
พาหนะตางกัน ทัง้ ทางบก ทางน้าํ ทางอากาศ จะรูคลุมๆ เพียงวาจะไปสูจุดหมาย
ปลายทางทีน่ นั่ ๆ เทานัน้ ไมได จะตองรูดวยวา ยานแตละทอดแตละอยางนัน้ ตน
กําลังอาศัยเพือ่ ไปถึงทีใ่ ด ถึงทีน่ นั้ แลวจะอาศัยยานใดตอไป ดังนีเ้ ปนตน๓
๑

ม.มู. ๑๒/๒๘๐/๒๗๐
ม.มู. ๑๒/๔๔๕/๔๗๙
๓
พระสูตรที่ชวยเนนขอความที่กลาวมานี้ ไดแก ร วินี ส ร ม.มู. ๑๒/๒๙๒-๓๐๐/๒๘๗-๒๙๗ ซึ่งแสดง
ใหเห็นวัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงคเฉพาะของธรรมแตละอยาง ตามลําดับวิสุทธิ ๗
๒

๒๒๔

พุทธธรรม

การปฏิบตั ธิ รรมทีข่ าดความตระหนักในวัตถุประสงค ความเปนอุปกรณ
และความสัมพันธกับธรรมอืน่ ๆ ยอมกลายเปนการปฏิบตั ทิ เี่ ลือ่ นลอย คับแคบ
ตัน และทีร่ ายยิง่ คือ ทําใหเขวออกนอกทาง ไมตรงจุดหมาย และกลายเปนธรรม
ทีเ่ ปนหมัน ไมมีการปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั ผิ ดิ พลาด คลาดจากผลทีพ่ งึ ได
เพราะการปฏิบัติธรรมอยางไรจุดหมายเชนนี้ ความไขวเขว และผลเสีย
หายตางๆ จึงเกิดขึ้นแกหลักธรรมสําคัญๆ เชน สันโดษ อุเบกขา เปนตน

ระบบ องมัช ิมาปฏิปทา
ไดกลาวแลววา มัชฌิมาปฏิปทา เปนประมวลคําสอนภาคปฏิบัติ คือ
ระบบจริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนา มัชฌิมาปฏิปทาจึงมีขอบเขต
กวางขวาง และมีรายละเอียดมาก การที่จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดเปนสิ่งที่
ไมตองพูดถึง เพราะเปนไปไมได แมเพียงจะแสดงแนวการปฏิบัติที่เปนหลัก
ใหญโดยยอใหครบทุกหลักก็ไมทั่วถึงอยูแลว ในที่นี้ จึงเพียงใชวิธีพูดคลุมๆ
ไป และยกเฉพาะแงที่ควรสนใจขึ้นมาชี้แจงเปนตอนๆ ไป เทาที่เห็นวาควรรู

ทางสายเดียว แตมีองคประกอบ ๘ อยาง
หัวขอของมัชฌิมาปฏิปทา หรือ อริยอั ังคิกมัคค/อารยอั างคิกมรรค (มรรคาอันประเสริฐ มีองคประกอบ ๘ อยาง) มีดังนี้
๑. สัมมาทิ ิ
ความเห็นชอบ (Right View หรือ Right
Understanding)
. สัมมาสังกั ะ ความดําริชอบ (Right Thought)
วาจาชอบ
(Right Speech)
๓. สัมมาวา า
. สัมมากัมมัน ะ การกระทําชอบ (Right Action)
๕. สัมมาอาชีวะ
เลี้ยงชีพชอบ
(Right Livelihood)
. สัมมาวายามะ พยายามชอบ
(Right Effort)
ระลึกชอบ
(Right Mindfulness)
๗. สัมมาส ิ
. สัมมาสมาธิ
จิตมั่นชอบ
(Right Concentration)
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องคประกอบทั้ง ๘ นี้ มิใชทาง ๘ ทาง หรือ หลักการที่ตองยกขึ้นมา
ปฏิบัติใหเสร็จสิ้นไปทีละขอตามลําดับ แตเปนสวนประกอบของทางสายเดียว
กัน ตองอาศัยกันและกัน เหมือนเกลียวเชือก ๘ เกลียว ที่รวมกันเขาเปน
เชือกเสนเดียว และตองปฏิบัติเคียงขางกันไปโดยตลอด

ระบบการปฏิบตั ขิ องคน กับระบบการพัฒนาของธรรม
การแยกหัวขอจัดลําดับไวเชนนี้ เปนการจัดคราวๆ ตามความเดนใน
ขั้นตอนตางๆ ของการปฏิบัติ เชน สัมมาทิฏฐิ จัดเปนขอแรก เพราะในการ
ปฏิบัติธรรมเริ่มแรกทีเดียว จะตองมีความเห็น มีความเขาใจ หรือเชื่อถือถูก
ตองตามแนวทางทีจ่ ะปฏิบตั เิ สียกอน จึงจะดําริการและเริม่ ประพฤติปฏิบตั ใิ ห
ถูกทางได การปฏิบตั ธิ รรมจึงตองอาศัยพืน้ ฐานความเขาใจทีเ่ ปนตนทุนไวกอน
เมื่อมีพื้นความเชื่อความเขาใจถูกตองเปนทุนไวแลว การฝกฝนพัฒนา
คนขั้นตนๆ ก็จะมุงไปที่ความประพฤติทางกาย วาจา ที่เปนชั้นภายนอก หรือ
ชั้นหยาบ เพื่อเตรียมสภาพแวดลอมใหพรอมและใหเกื้อหนุน แกการที่จะฝก
อบรมจิตใจ ซึ่งเปนชั้นภายในละเอียดกวา ใหไดผลดีตอไป
ในระหวางการฝกอบรมตอๆ มานี้ ความรูความเขาใจ หรือความเชื่อที่
มีไวเปนทุนเดิมนั้น ก็จะคอยๆ เจริญเพิ่มพูนและชัดเจนยิ่งขึ้นโดยลําดับ ดวย
อาศัยการฝกอบรมในทางกายและทางจิตนั่นเอง จนในที่สุดปญญาก็จะเจริญ
ถึงขั้นรูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริงถึงขั้นหลุดพน บรรลุนิพพานได
อยางที่วา “มัชฌิมาปฏิปทานี้ เปนญาณกรณี (สรางการรู) จักขุกรณี (สรางจักษุคอื
การเห็น) เปนไปเพือ่ ความสงบ เพือ่ ความรูยิง่ เพือ่ ความตรัสรู เพือ่ นิพพาน”๑ กลาว
คือ ในตอนทายของมรรค ก็จบลงดวยปญญา ซึ่งเปนองคธรรมตัวทํางานที่มี
บทบาทเดนชัดในการทําใหบรรลุถึงจุดหมาย
ตอจากมรรคมีองค ๘
จึงเพิ่มองคประกอบไดอีก ๒ ขอ คือ
สัมมา าณะ (ความรูชอบ เทียบจากญาณกรณี จักขุกรณี) และ สัมมาวิมุ ิ
(หลุดพนชอบ เทียบจากความสงบ ฯลฯ นิพพาน)๒
๑
๒

ดู ในธัมม ักกั วั นส ร ตามที่มาซึ่งอางไวแลว
เพิ่มหัวขอทั้งสองนี้ (สัมมา าณะ กับ สัมมาวิมุ ิ) ตอเขาไปกับมรรค รวมเปน ๑๐ เรียก สัมมัตตะ
หรือ อเสก รรม ๑๐ ดู ที.ปา ๑๑/๓๖๒/๒๘๖; ๔๗๕/๓๔๒

๒๒๖
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โดยนัยนี้ ในทางปฏิบัติ เมื่อจัดเปนระบบการศึกษาฝกอบรมแบบชวง
กวาง โดยถือวาผูปฏิบัติมีความรูความเขาใจพื้นฐานเปนทุนเดิมที่จะเริ่มตน
กาวออกเดินไปไดแลว การฝกอบรมจึงเริ่มที่ความประพฤติหรือการแสดง
ออกภายนอกทางกายวาจา (ศีล) กอน แลวประณีตขึ้นมาสูการฝกอบรมจิต
(สมาธิ) จนถึงระดับสุดทาย คือ ทําความรูความเขาใจและการหยั่งเห็นความ
จริง(ป า) ใหแกกลา จนพนจากอวิชชาตัณหาอุปาทานได
ระบบการศึกษาฝกฝนพัฒนาแบบนี้ เรียกชือ่ วา ตรสิก า คือการศึกษา
๓ สวน ซึง่ จัดลําดับเปน ศีล สมาธิ ป า และเทียบกับ มรรค ไดดังนี้
๑. สัมมาทิ ิ
๓. ป า (รวมถึง สัมมา าณ ในชวง
. สัมมาสังกั ะ
ปลายดวย)
๓.
.
๕.
.
๗.
.

สัมมาวา า
สัมมากัมมัน ะ
สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ
สัมมาส ิ
สัมมาสมาธิ

. ศีล

๒. สมาธิ

พรอมกันนี้ เมื่อมองเขาไปในตัวคน ก็จะเห็นการทํางานขององคธรรม
ตางๆ ที่พัฒนางอกงามขึ้นไป อยางประสานเสริมกันกับกระบวนการฝกศึกษา
แหง ตรสิกขา ที่ปรากฏออกมาและสัมพันธกับภายนอก
การพัฒนาขององคธรรมภายในนี้ ก็คือการพัฒนาของชีวิต ซึ่งเปน
กระบวนการของธรรมชาติ ที่ดําเนินไปตามวิถีแหงมรรค และเมื่อพูดโดยผล
รวม ก็กลาวไดวา มรรคนั้น ม
า ล ล
า คือ
เบื้องตน เริ่มดวยความรูความเขาใจที่เปนความเชื่อตามเหตุผลกอน
ซึ่งเรียกวาสัมมาทิ ิ
ความรูความเขาใจนี้ คอยๆ เจริญยิ่งขึ้น จนกลายเปนการรูการเห็น
ดวยปญญาของตนจริงๆ โดยสมบูรณ ซึ่งเรียกวา สัมมา าณ
ตามแนวนี้ สัมมาทิ ิ จึงเปนสะพานเชื่อม ที่ทอดจาก อวิชชา ไปสู
วิชชา เมื่อเกิดสัมมาญาณ มีวิชชาแลว ก็ยอมหลุดพนเปน สัมมาวิมุ ิ
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ระบบการฝกของไตรสิกขา ออกผลมาคือวิถชี วี ติ แหงมรรค
ในระบบการฝกศึกษา ที่จัดเปนชวงกวางๆ โดยมุงเอาสิ่งที่จะตอง
ปฏิบัติเดนชัดเปนตอนๆ ซึ่งเรียงลําดับในรูปที่เรียกวา ตรสิก า (the
Threefold Training) คือ การ ก า ทั้ง ๓ นั้น มีหัวขอตามหลัก ดังนี้
. อธิศีลสิกขา การฝกศึกษาในดานความประพฤติทางกาย วาจา
และอาชีพ ใหมีชีวิตสุจริตและเกื้อกูล (Training in Higher Morality)
๒. อธิจิตตสิกขา การฝกศึกษาดานสมาธิ หรือพัฒนาจิตใจใหเจริญ
ไดที่ (Training in Higher Mentality หรือ Concentration)
๓. อธิป าสิกขา การฝกศึกษาในปญญาสูงขึ้นไป ใหรูคิดเขาใจมอง
เห็นตามเปนจริง (Training in Higher Wisdom)
รสิก า นี้ เมือ่ นํามาแสดงเปนคําสอนในภาคปฏิบตั ทิ วั่ ๆ ไป ไดปรากฏใน
หลักทีเ่ รียกวา อวาทปาติ มก (พุทธโอวาททีเ่ ปนหลักใหญ ๓ อยาง) คือ๑
๑. สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไมทําความชั่วทั้งปวง (ศีล)
๒. กุสลสฺสปู สมฺปทา
การบําเพ็ญความดีใหเพียบพรอม (สมาธิ)
๓. สจิตตฺ ปริโยทปนํ
การทําจิตของตนใหผองใส (ป า)
มรรค ทีจ่ ดั ในรูปของไตรสิกขานี้ แสดงขอปฏิบตั พิ รอมบริบรู ณทุกอยาง
ที่จะใหเกิดผลสําเร็จ ตามกระบวนการพัฒนาคนจนถึงความดับทุกข ที่กลาว
มาแลวในตอนกอน จึงครอบคลุมกระบวนธรรมแบบตางๆ เหลานัน้ ไดทัง้ หมด
พูดอยางใหเขาใจงายๆ วา เอาองคประกอบทั้ง ๘ ของมรรค จัดปรับใส
เขาไปในระบบการศึกษาที่ครบองค ๓ ของ ตรสิกขา
เมื่อฝกคนใหศึกษา หรือคนศึกษาโดยฝกตน ตามหลัก ตรสิกขา ก็ทํา
ใหชีวิตของเขาเจริญงอกงามกาวไปในทางถูกตอง ที่เรียกวามรรค
พูดอยางภาพพจนวา เอาการศึกษาทัง้ ๓ ของ ตรสิกขา ใสเขาไปในตัวคน
(หรือเอาคนใสเขาไปในกระบวนการของไตรสิกขา) ผลออกมา คือการเดินหนาไปใน
ทางหรือวิถชี วี ติ ดีงามแหงมรรค หรือในการดําเนินชีวติ อันประเสริฐคือพรหมจริยะ
พูดสั้นที่สุดวา
ต า ต
า ม ค
๑

ที.ม. ๑๐/๕๔/๕๗; ขุ.ธ. ๒๕/๒๔/๓๙; การจัดเขาในไตรสิกขาอยางนี้ ถือตาม วิสุทฺธิ. ๑/๖

๒๒๘

พุทธธรรม

ตรสิก า นี้ เรียกวาเปน “พหุลธัมมีกถา” คือ คําสอนธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงบอย และมีพุทธพจนแสดงความตอเนื่องกันของกระบวนการ
ศึกษาฝกอบรมที่เรียกวาไตรสิกขา ดังนี้
“ศีลเปนอยางนี้ สมาธิเปนอยางนี้ ปญญาเปนอยางนี้ สมาธิทศี่ ลี บมแลว
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ปญญาทีส่ มาธิบมแลว ยอมมีผลมาก มี
อานิสงสมาก จิตทีป่ ญญาบมแลว ยอมหลุดพนจากอาสวะโดยสิน้ เชิง คือ
จากกามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ”๑

ความสัมพันธแบบตอเนื่องกันของไตรสิกขานี้ มองเห็นไดงายแมใน
ชีวิตประจําวัน กลาวคือ
(ศีล สมาธิ) เมื่อประพฤติดี มีความสัมพันธงดงาม ไดทําประโยชน
อยางนอยดําเนินชีวิตโดยสุจริต มั่นใจในความบริสุทธิของตน ไมตองกลัวตอ
การลงโทษ ไมสะดุงระแวงตอการประทุษรายของคูเวร ไมหวั่นหวาดเสียวใจ
ตอเสียงตําหนิหรือความรูสึกไมยอมรับของสังคม และไมมีความ งซานวุ
ุ นวายใจ
เพราะความรูสึกเดือดรอนรังเกียจในความผิดของตนเอง จิตใจก็เอิบอิม่ ชืน่ บาน
เปนสุข ปลอดโปรง สงบ และแนวแน มุงไปกับสิง่ ทีค่ ดิ คําทีพ่ ดู และการทีท่ าํ
ุ สงบ อยูตัว ไรสิง่ ขุนมัว สดใส มุงไป
(สมาธิ ป า) ยิง่ จิตไม งซาน
อยางแนวแนเทาใด การรับรูการคิดพินจิ พิจารณามองเห็นและเขาใจสิง่ ตางๆ ก็
ยิง่ ชัดเจน ตรงตามจริง แลน คลอง เปนผลดีในทางปญญามากขึน้ เทานัน้
อุปมาในเรือ่ งนี้ เหมือนวา ตัง้ ภาชนะน้าํ ไวดวยดีในทีเ่ รียบรอย ไมไปแกลง
สัน่ หรือเขยามัน ( ล) เมือ่ น้าํ ไมถูกกวน คน พัด หรือเขยา สงบนิง่ ผงฝุนตางๆ ก็
นอนกน หายขุน น้าํ ก็ใส ( มา ) เมือ่ น้าํ ใส ก็มองเห็นสิง่ ตางๆ ไดชัดเจน ( า)
ในการปฏิบตั ธิ รรมสูงขึน้ ไป ทีถ่ งึ ขัน้ จะใหเกิดญาณ อันรูแจงเห็นจริงจน
กําจัดอาสวกิเลสได ก็ยิ่งตองการจิตที่สงบนิ่ง ผองใส มีสมาธิแนวแนยิ่งขึ้นไป
อีก ถึงขนาดระงับการรับรูทางอายตนะตางๆ ไดหมด เหลืออารมณหรือสิ่งที่
กําหนดไวใชงานแตเพียงอยางเดียว เพื่อทําการอยางไดผล จนสามารถกําจัด
กวาดลางตะกอนที่นอนกนไดหมดสิ้น ไมใหมีโอกาสขุนอีกตอไป
๑

ที.ม. ๑๐/๑๑๑/๑๔๓
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องค ๓ ของมรรค ที่ตองใชอยูเสมอ
มีองคมรรคอยู ๓ ขอ ทีต่ องใชอยูเสมอ เพือ่ ใหดําเนิน หรือเดินหนากาวไป
ดวยดีในการปฏิบตั ิ โดยมีบทบาทสําคัญ ตองเกีย่ วของและปฏิบตั ริ วมพรอมกัน
ไปกับองคมรรคขออืน่ ๆ ทุกขอ คือ
๑. สัมมาทิ ิ (ความเห็นหรือเขาใจถูกตอง)
. สัมมาวายามะ (ความเพียรพยายามถูกตอง) และ
๓. สัมมาส ิ (สติถกู ตอง)
เหตุทตี่ องปฏิบตั ริ วมกับขออืน่ อยูเสมอนัน้ เห็นไดงาย ดวยการเปรียบ
เทียบกับการเดินทาง
มมา เปนเหมือนไ สองทางหรือเข็มทิศ ใหเห็นทางและมัน่ ใจใน
ทางอันถูกตอง ทีจ่ ะนําไปสูจุดหมาย
มมา า าม เปนเหมือนการออกแรงกาวไป หรือแรงขับเคลือ่ นผลัก
ดันใหวิง่ แลนไป
สวน มมา ต เปนเหมือนเครือ่ งบังคับ (เชน พวงมาลัย หางเสือ) ควบ
คุม ระวัง ใหการเดินทางอยูในเสนทาง ถูกจังหวะ และหลบหลีกพนภัย
องค ๓ นี้ อาจมาในชื่อที่ตางออกไป เชน ในการปฏิบัติวิปสสนาตาม
หลักสติปฏฐาน ๔ ปญญาคือสัมมาทิฏฐิ มาในคําวา “สมฺปชาโน” สัมมาวายามะ
มาในคําวา “อาตาป” สัมมาสติ มาในคําวา “สติมา”
การปฏิบตั ใิ นขัน้ ศีลก็ตาม สมาธิกต็ าม ปญญาก็ตาม จะตองอาศัยองค
มรรค ๓ ขอนี้ ทุกขัน้ ตอน๑

ความหมาย ององคประกอบแหงมัช ิมาปฏิปทาแตละ อ
เรื่องความหมายขององคประกอบแหงมัชฌิมาปฏิปทา หรือเรียกงายๆ
วา องคมรรค นี้ จะยกขึ้นกลาวเฉพาะในแงที่นาสนใจ และควรทําความเขาใจ
โดยทั่วไป ตามลําดับเปนขอๆ
๑

เรือ่ งองคมรรค ๓ ขอเกิดรวมกับองคมรรคขออืน่ ๆ ดู มหา ั ารีสกส ร ม.อุ. ๑๔/๒๕๒-๒๘๑/๑๘๐-๑๘๙

๒๓๐
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๑. สัมมาทิฏฐิ
ความสําคั องสัมมาทิฏ ิ
ภิกษุทงั้ หลาย บรรดาองคมรรคเหลานัน้ สัมมาทิฏฐิเปนตัวนํา สัมมา
ทิฏฐิเปนตัวนําอยางไร ? (ดวยสัมมาทิฏฐิ) จึงรูจักมิจฉาทิฏฐิ วาเปนมิจฉา
ทิฏฐิ รูจักสัมมาทิฏฐิ วาเปนสัมมาทิฏฐิ รูจักมิจฉาสังกัปปะ วาเปนมิจฉา
สังกัปปะ รูจักสัมมาสังกัปปะ วาเปนสัมมาสังกัปปะ รูจักมิจฉาวาจา...
สัมมาวาจา...มิจฉากัมมันตะ...สัมมากัมมันตะ ฯลฯ๑
ขอทีภ่ กิ ษุจกั ทําลายอวิชชา ยังวิชชาใหเกิด ทําใหแจงซึง่ นิพพานได ดวย
ทิฏฐิทตี่ งั้ ไวชอบ ดวยมรรคภาวนาทีต่ งั้ ไวชอบ นีเ้ ปนสิง่ ทีเ่ ปนไปได นัน่ เปน
เพราะเหตุใด ? ก็เพราะตัง้ ทิฏฐิไวชอบแลว๒
เราไมเห็นธรรมอืน่ แมสักอยาง ซึง่ จะเปนเหตุใหกุศลธรรมทีย่ งั ไมเกิดได
เกิดขึน้ หรือกุศลธรรมทีเ่ กิดขึน้ แลว เปนไปเพือ่ ความเพิม่ พูนไพบูลย เหมือน
อยางสัมมาทิฏฐินเี้ ลย๓

คําจํากัดความ องสัมมาทิฏ ิ
คา า ค าม

ุ คือ ความร นอริยสั ดังพุทธพจนวา

ภิกษุทงั้ หลาย สัมมาทิฏฐิ คืออะไร ? ความรูในทุกข ความรูใน ทุกข
สมุทยั ความรูในทุกขนิโรธ ความรูในทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทา นีเ้ รียกวา
สัมมาทิฏฐิ๔

คา า ค าม
๑
๒
๓
๔

า ไดแก

ม.อุ. ๑๔/๒๕๔-๒๘๐/๑๘๐-๑๘๗
สํ.ม. ๑๙/๔๓/๑๓; ๒๘๑/๗๓
องฺ.ติก. ๒๐/๑๘๒/๔๐
ที.ม. ๑๐/๒๙๙/๓๔๘; ม.มู. ๑๒/๑๔๙/๑๒๓; สํ.ม. ๑๙/๓๔/๑๐; ม.มู. ๑๒/๑๑๕/๘๘; อภิ.วิ. ๓๕/๑๖๓/๑๓๖;
๕๗๐/๓๑๖; ฯลฯ

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๒๓๑

รอกุ ลและอกุ ลมล กับ กุ ลและกุ ลมล เมือ่ ใด อริยสาวกรู
ชัดซึง่ อกุศล...อกุศลมูล...กุศล...และกุศลมูล ดวยเหตุเพียงนี้ เธอชือ่ วา
มีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นตรง ประกอบดวยความเลือ่ มใสแนวแนใน
ธรรม เขาถึงสัทธรรมนีแ้ ลว๑

เหน รลัก ณ ภิกษุเห็นรูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ ซึง่
เปนของไมเทีย่ ง วาไมเทีย่ ง ความเห็นของเธอนัน้ เปนสัมมาทิฏฐิ เมือ่ เห็น
ชอบ ก็หายชิดชืน่ เพราะความเริงใจสิน้ ไปก็สนิ้ การยอมติด เพราะสิน้ การ
ยอมติดก็สนิ้ ความเริงใจ เพราะสิน้ ความเริงใจและหายยอมติด จิตจึงหลุดพน
เรียกวา พนเด็ดขาดแลว๒
ภิกษุเห็นจักษุ...โสตะ...ฆานะ...ชิวหา...กาย...มโน...รูป...เสียง...กลิน่ ....รส....
โผฏฐัพพะ....ธรรมารมณ ซึง่ เปนของไมเทีย่ ง วาไมเทีย่ ง ความเห็นของเธอนัน้
เปนสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ๓

เหน ิ สมุ บาท: คําจํากัดความแบบนี้ เปนแบบที่มีมากแบบหนึ่ง

และไมจําเปนตองนําพุทธพจนมาอาง เพราะเคยอางถึงมาแลว๔
พุทธพจนอีกแหงหนึ่ง แยกความหมายของ สัมมาทิฏ ิ เปน ๒ ระดับ
คือ ระดับที่เ นสาสวะ กับ ระดับโลกุ ระ
ภิกษุทงั้ หลาย สัมมาทิฏฐิเปนไฉน ? เรากลาววา สัมมาทิฏฐิมี ๒ อยาง
คือ สัมมาทิฏฐิทยี่ งั มีอาสวะ ซึง่ จัดเปนฝายบุญ อํานวยวิบากแกขันธ อยาง
หนึง่ กับ สัมมาทิฏฐิทเี่ ปนอริยะ ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ และเปนองค
มรรค อยางหนึง่
สัมมาทิฏฐิทยี่ งั มีอาสวะ จัดอยูในฝายบุญ อํานวยวิบากแกขันธ เปนไฉน
? คือความเห็นวา ทานทีใ่ หแลวมีผล การบําเพ็ญทานมีผล การบูชามีผล
กรรมทีท่ าํ ไวดีและชัว่ มีผลมีวบิ าก โลกนีม้ ี ปรโลกมี มารดามี บิดามี สัตวที่
๑
๒
๓
๔

ม.มู. ๑๒/๑๑๑/๘๕; (อกุ ลมล ๓ = โลภะ โทสะ โมหะ, กุ ลมล ๓ = อโลภะ อโทสะ อโมหะ)
สํ.ข. ๑๗/๑๐๓/๖๓
สํ.ส . ๑๘/๒๔๕/๑๗๙
ดู สํ.นิ. ๑๖/๔๒/๒๐; ม.มู. ๑๒/๑๑๓-๑๓๐/๘๗-๑๐๒

๒๓๒
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เปนโอปปาติกะมี สมณพราหมณผูประพฤติชอบปฏิบตั ชิ อบ ซึง่ ประกาศโลก
นีแ้ ละปรโลกใหแจมแจง เพราะรูยิง่ ดวยตนเอง มีอยู นีแ้ ล สัมมาทิฏฐิทยี่ งั มี
อาสวะ จัดเปนฝายบุญ อํานวยวิบากแกขันธ
สัมมาทิฏฐิทเี่ ปนอริยะ ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคมรรค เปน
ไฉน? คือองคมรรค ขอสัมมาทิฏฐิ ทีเ่ ปนตัวปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ
ธรรมวิจยั สัมโพชฌงค ของผูมีจติ เปนอริยะ มีจติ ไรอาสวะ ผูพรอมดวย
อริยมรรค ผูกําลังเจริญอริยมรรคอยู นีแ้ ล สัมมาทิฏฐิทเี่ ปนอริยะ ไมมีอาสวะ
เปนโลกุตตระ เปนองคมรรค๑

สัมมาทิฏ ิในมรรคาแหงการปฏิบัติ
ก) ลาดับขันของการพั นาป า
เทาที่กลาวมา เห็นไดแลววา สัมมาทิ ิ เปนจุดเริ่มตนหรือเปนตัวนํา
ในการดําเนินตามมรรคาแหงมัชฌิมาปฏิปทา และเปนตัวยืนที่มีบทบาทอยู
ตลอดเวลาทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ
อยางไรก็ดี ระหวางการดําเนินมรรคาตลอดสายนี้ สัมมาทิฏฐิ มิใช
เพียงเปนที่อาศัย หรือเปนตัวสนับสนุนองคมรรคขออื่นๆ ฝายเดียวเทานั้น
แตตัวสัมมาทิฏฐิเอง ก็ไดรับความอุดหนุนจากองคมรรคขออื่นๆ ดวย ยิ่งการ
ดําเนินตามมรรคกาวหนาไปเทาใด สัมมาทิฏฐิก็ยิ่งอบรมบมตัวใหแข็งกลาชัด
เจนมีกําลังบริสุทธิมากขึ้นเพียงนั้น และในที่สุดก็กลายเปนตัวการสําคัญที่นํา
เขาถึงจุดหมายปลายทางของมรรคา จนกลาวไดวา สัมมาทิฏฐิเปนทั้งจุดเริ่ม
ตนและปลายสุดของมรรคา
การที่สัมมาทิฏฐิเจริญคลี่คลายขยายตัวมาตามลําดับในระหวาง มรรคา
เชนนี้ สองความในตัววา สัมมาทิฏฐิในลําดับหรือขั้นตอนตางๆ ของการปฏิบัติ
นั้น มีความแตกตางกันโดยคุณภาพ ตามลําดับหรือตามขั้นตอนนั้นๆ สัมมา
ทิฏฐิที่มีเมื่ออยู ณ จุดเริ่มตน ยอมมีคุณภาพตางจากสัมมาทิฏฐิที่มีเมื่อถึง
๑

ม.อุ. ๑๔/๒๕๘/๑๘๑

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๒๓๓

ปลายทาง
สัมมาทิฏฐิที่จุดเริ่มตนทีเดียวก็ดี ที่สุดทางก็ดี อาจมีลักษณะจําเพาะตัว
ที่แตกตางจากลักษณะทั่วไปของสัมมาทิฏฐิตามความหมายทั่วไป กลาวคือ
สัมมาทิฏฐิที่จุดเริ่มตน อาจยังมีลักษณะไมพรอมสมบูรณ ที่จะควร
นับวาเปนสัมมาทิฏฐิเต็มตามความหมายของคํา และ
สัมมาทิฏฐิที่สุดทาง อาจมีคุณสมบัติแปรเปลี่ยนพิเศษออกไป จน
ควรเรียกชื่อเปนอีกอยางหนึ่งตางหาก
การแยกคําเรียกจึงมีประโยชนในกรณีนี้ และโดยที่สัมมาทิฏฐิเปน
ลักษณะหนึ่งของปญญา คํารวมที่เหมาะในที่นี้จึงควรไดแกคําวา “ป า” ซึ่ง
หมายความวา ปญญาเจริญขึ้นตามลําดับของการฝกอบรมในมรรคานี้
ปญญาที่เจริญตามลําดับขั้นนี้ แตละขั้นตอนที่สําคัญมีลักษณะและชื่อ
เรียกพิเศษอยางไร ควรพิจารณาตอไปสักเล็กนอย
กลาวตามระบบมั ิมาป ิปทา พอจะวางลาดับสังเขปของ “การ
เจริ ป า” ดวา

สําหรับคนสามัญทั่วไป ที่ตองเรียนรูดวยอาศัยคําแนะนําสั่งสอนจากผู
อื่น กระบวนการฝกอบรมจะเริ่มตนดวยความเชื่อในรูปใดรูปหนึ่งกอน ซึ่งมี
ศัพทเฉพาะเรียกวา ศรัทธา
ศรัทธานี้ อาจเปนความเชื่อเพราะพอใจในเหตุผลเบื้องตนของคําสอน
นั้น และหรือความเชื่อในความมีเหตุผล หรือลักษณะอันสมเหตุสมผลนาไว
วางใจของตัวผูสอนเอง
จากนั้น จึงมีการรับ งคําสอน การศึกษาอบรม เกิดความเขาใจเพิ่มพูน
ขึ้น มองเห็นเหตุผลที่ถูกตองดวยตนเอง ซึ่งเรียกคราวๆ วา สัมมาทิ ิ
เมื่อความเห็นความเขาใจนี้ เพิ่มพูน และแจมแจงชัดเจนขึ้นตามลําดับ
ดวยการลงมือปฏิบัติ หรือพิสูจนดวยประสบการณ จนกลายเปนการรูการเห็น
ประจักษ ก็นับวาปญญาไดเจริญมาถึงขั้นที่เรียกวาเปน สัมมา าณ ซึ่งเปนขั้น
ที่พนจากความเชื่อ ( รัทธา) และพนจากความเขาใจดวยเหตุผล (ทิ ิ) ใดๆ

๒๓๔
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ทั้งสิ้น เปนขั้นสุดทาง และเขาถึงจุดหมาย คือความหลุดพนเปนอิสระ ซึ่ง
เรียกวา สัมมาวิมุตติ
ลําดับความเจริญของปญญานี้ อาจเขียนใหเขาใจงายๆ ดังนี้
รัทธา สัมมาทิ ิ สัมมา าณ

สัมมาวิมุ ิ

ตามกระบวนธรรมนี้ เริ่มแรกทีเดียว ปญญามีอยูเพียงในรูปแฝง หรือ
เปนตัวประกอบของศรัทธากอน แลวเจริญเปนตัวเองขึ้นตามลําดับ จนเมื่อถึง
ขัน้ สุดทาย เปนสัมมาญาณ ปญญาจะเดนชัดบริสทุ ธิเปนตัวแท สวนศรัทธาจะ
ไมเหลืออยูเลย เพราะถูกปญญาแทนที่โดยสิ้นเชิง เมื่อถึงขั้นนี้เทานั้น การ
ตรัสรูหรือการหลุดพนจึงมีได กระบวนการนี้ จะไดเห็นตอไปตามลําดับ
ขอนาสังเกตเปนพิเศษ คือ ศรัทธาที่ปรากฏเขามาในกระบวนธรรมนี้
หมายถึง รัทธาเพ่อ า หรือศรัทธาที่นําไปสูปญญา จึงตองเปนความ
เชื่อที่ประกอบดวยปญญา หรือเชื่อเพราะมีความเขาใจในเหตุผลเปนมูลฐาน
(เปน า า ต า หรือ
า า ม ุต) มิไดหมายถึงความเชื่อแบบ
มอบใจปลงปญญาใหไป โดยไมตองพิจารณาเหตุผล ( มล า า หรือ
า า
ุต)
เรื่องศรัทธา ที่เขามาเปนสวนประกอบในกระบวนธรรมนี้ อาจถูก เขา
ใจสับสนกับความเชื่อหรือศรัทธาอยางที่เขาใจกันในศาสนาทั่วๆ ไป จึงตอง
ศึกษาเปนพิเศษ ณ ที่นี้ดวย

ข) หลักศรัทธา
สรุปขอควรเขาใจเกี่ยวกับศรัทธา
โดยสรุป ลักษณะที่ควรกลาวถึงเพื่อเขาใจความหมาย บทบาท และ
ความสําคัญของศรัทธาในระบบของพุทธธรรม มีดังนี้ :๑. ศรัทธาเปนเพียงขั้นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาปญญา และกลาว
ไดวาเปนขั้นตนที่สุด
๒. ศรัทธาที่ประสงค ตองเปนความเชื่อความซาบซึ้งที่เนื่องดวย เหตุ
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ผล คือมีปญญารองรับ และเปนทางสืบตอแกปญญาได มิใชเพียง
ความรูสึกมอบตัวมอบความไววางใจใหสิน้ เชิง โดยไมตองถาม หา
เหตุผล อันเปนลักษณะทางฝายอาเวค (emotion) ดานเดียว
๓. ศรัทธาที่เปนความรูสึกฝายอาเวคดานเดียว ถือวาเปนความเชื่อที่
งมงาย เปนสิ่งที่จะตองกําจัดหรือแกไขใหถูกตอง สวนความรูสึก
ฝายอาเวคที่เนื่องอยูกับศรัทธาแบบที่ถูกตอง เปนสิ่งที่นํามาใชใน
กระบวนการปฏิบัติธรรมใหเปนประโยชนไดมากพอสมควรใน
ระยะตนๆ แตจะถูกปญญาเขาแทนที่โดยสิ้นเชิงในที่สุด
๔. ศรัทธาที่มุงหมายในกระบวนการพัฒนาปญญานั้น อาจใหความ
หมายสั้นๆ วา เปนความซาบซึ้งดวยมั่นใจในเหตุผลเทาที่ตนมอง
เห็น คือมั่นใจตนเองโดยเหตุผลวา จุดหมายที่อยูเบื้องหนานั้นเปน
ไปไดจริงแท และมีคาควรแกการที่ตนจะดําเนินไปใหถึง เปน
ศรัทธาที่เราใจใหอยากพิสูจนความจริงของเหตุผลที่มองเห็นอยู
เบือ้ งหนานัน้ ตอๆ ยิง่ ๆ ขึน้ ไป เปนบันไดขัน้ ตนสูความรู ตรงขามกับ
ความรูสึกมอบใจใหแบบอาเวค ซึง่ ทําใหหยุดคิดหาเหตุผลตอไป
๕. เพื่อควบคุมศรัทธาใหอยูในความหมายที่ถูกตอง ธรรมหมวดใดก็
ตามในพุทธธรรม ถามีศรัทธาเปนสวนประกอบขอหนึ่งแลว จะ
ตองมีปญญาเปนอีกขอหนึ่งดวยเสมอไป๑ และตามปรกติศรัทธา
ยอมมาเปนขอที่หนึ่ง พรอมกับที่ปญญาเปนขอสุดทาย
แตในกรณีที่กลาวถึงปญญา ไมจําเปนตองกลาวถึงศรัทธาไว
ดวย๒ ปญญาจึงสําคัญกวาศรัทธา ทั้งในฐานะเปนตัวคุม และใน
ฐานะเปนองคประกอบที่จําเปน
๑

ตัวอยางมีมากมาย เชน
สัม รายิกั ะ : สัทธาสัมปทา สีล~ จาคะ~ ปญญา~
วุ ิธรรม
: 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
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๖.

๗.

๘.

๙.

แมในแงคุณสมบัติของบุคคล ผูที่ไดรับยกยองสูงสุดในพระ
พุทธศาสนา ก็คือผูมีปญญาสูงสุด เชน พระสารีบุตรอัครสาวก
เปนตน ศรัทธาแมแตที่ถูกตอง ก็ถือเปนธรรมขั้นตน
คุณประโยชนของศรัทธา เปนไปใน ๒ ลักษณะ คือ
ในแนวหนึ่ง ศรัทธาเปนปจจัยใหเกิดปติ ซึ่งทําใหเกิดปสสัทธิ
(ความสงบเยือกเย็น) นําไปสูสมาธิและปญญาในที่สุด
อีกแนวหนึ่งศรัทธาทําใหเกิดวิริยะ คือความเพียรพยายามที่จะ
ปฏิบัติ ทดลองสิ่งที่เชื่อดวยศรัทธานั้น ใหเห็นผลประจักษจริงจัง
แกตน ซึ่งก็นําไปสูปญญาในที่สุดเชนกัน
คุณประโยชนทั้งสองนี้ จะเห็นวาเปนผลจากความรูสึกในฝาย
อาเวค แตมีความตระหนักในความตองการปญญาแฝงอยูดวย
ตลอดเวลา
ศรัทธาเปนไปเพื่อปญญา ดังนั้น ศรัทธาจึงตองสงเสริมความคิด
วิจัยวิจารณ จึงจะเกิดความกาวหนาแกปญญาตามจุดหมาย นอก
จากนี้ แมตัวศรัทธานั่นเอง จะมั่นคงแนนแ นได ก็เพราะไดคิด
เห็นเหตุผลจนมั่นใจ หมดความเคลือบแคลงสงสัยใดๆ
โดยนัยนี้ ศรัทธาในพุทธธรรมจึงสงเสริมการคนคิดหาเหตุผล
การขอรองใหเชื่อก็ดี การบังคับใหยอมรับความจริงตามที่กําหนดก็
ดี การขูดวยภัยแกผูไมเชื่อก็ดี เปนวิธีการที่เขากันไมไดเลยกับ
หลักศรัทธานี้
ความเลือ่ มใสศรัทธาติดในบุคคล ถือวามีขอเสียเปนโทษได แมแต
ความเลือ่ มใสติดในองคพระศาสดาเอง พระพุทธเจาก็ทรงสอนใหละ
เสีย เพราะศรัทธาทีแ่ รงดวยความรูสึกทางอาเวค กลับกลายเปน
อุปสรรคตอความหลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณ ในขัน้ สุดทาย
ศรัทธาไมถูกจัดเปนองคมรรค เพราะตัวการที่จําเปนสําหรับการ
ดําเนินกาวหนาตอไปในมรรคานี้ คือปญญาที่พวงอยูกับศรัทธานั้น
ตางหาก และศรัทธาที่จะถือวาใชไดก็ตองมีปญญารองรับอยูดวย
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นอกจากนี้ ทานที่มีปญญาสูง เชน องคพระพุทธเจาเอง และพระ
ปจเจกพุทธเจา ทรงเริม่ มรรคาทีต่ วั ปญญาทีเดียว ไมผานศรัทธา
เพราะการสรางปญญาไมจําตองเริ่มที่ศรัทธาเสมอไป (ดูเหตุเกิด
สัมมาทิฏฐิขางหนา) ดวยเหตุดังกลาวนี้ ความหมายในขั้นศรัทธา
จึงถูกรวมเขาไวในองคมรรคขอแรกคือสัมมาทิฏฐิ ไมตองแยกไว
ตางหาก
๑๐. แมแตศรัทธาทีพ่ นจากภาวะเปนความเชือ่ งมงายแลว ถาไมดําเนิน
ตอไปถึงขั้นทดลองปฏิบัติเพื่อพิสูจนใหเห็นความจริงประจักษแก
ตน ก็ไมนับวาเปนศรัทธาทีถ่ กู ตองตามความหมายแทจริง เพราะ
เปนศรัทธาทีม่ ไิ ดปฏิบตั หิ นาทีต่ ามความหมายของมัน จัดเปนการ
ปฏิบตั ธิ รรมผิดพลาด เพราะปฏิบตั อิ ยางขาดวัตถุประสงค
๑๑. แมศรัทธาจะมีคุณประโยชนสําคัญ แตในขั้นสูงสุด ศรัทธาจะตอง
หมดไป ถายังมีศรัทธาอยู ก็แสดงวายังไมบรรลุจุดหมาย เพราะ
ตราบใดที่ยังเชื่อตอจุดหมายนั้น ก็ยอมแสดงวายังไมไดเขาถึงจุด
หมายนั้น ยังไมรูเห็นจริงดวยตนเอง และตราบใดที่ยังมีศรัทธา ก็
แสดงวายังตองอิงอาศัยสิ่งอื่น ยังตองฝากปญญาไวกับสิ่งอื่นหรือ
ผูอื่น ยังไมหลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณ โดยเหตุนี้ศรัทธาจึงไม
เปนคุณสมบัติของพระอรหันต ตรงขาม พระอรหันตกลับมีคุณ
ลักษณะวา เปนผูไมมีศรัทธา (
) ซึ่งหมายความวา ไดรู
เห็นประจักษ จึงไมตองเชื่อตอใครๆ หรือตอเหตุผลใดๆ อีก
๑๒. โดยสรุป ความกาวหนาในมรรคานี้ ดําเนินมาโดยลําดับ จากความ
เชือ่ ( า) มาเปนความเห็นหรือเขาใจโดยเหตุผล ( ) จนเปน
การรูการเห็น ( า
) ในที่สุด ซึ่งในขั้นสุดทายเปนอันหมด
ภาระของศรัทธาโดยสิ้นเชิง
๑๓. ศรัทธามีขอบเขตความสําคัญและประโยชนแคไหนเพียงใด เปนสิ่ง
ที่จะตองรูเขาใจตามเปนจริง ไมควรตีคาสูงเกินไป แตก็ไมควรดู
แคลนโดยเด็ดขาด เพราะในกรณีที่ดูแคลนศรัทธา อาจกลายเปน
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การเขาใจความหมายของศรัทธาผิด เชน ผูที่คิดวาตนเชื่อมั่นใน
ตนเอง แตกลายเปนเชื่อตอกิเลสของตน ในรูปอหังการมมังการไป
ซึ่งกลับเปนผลรายไปอีกดานหนึ่ง
๑๔. ในกระบวนการแหงความเจริญของปญญา (หรือการพัฒนาปญญา)
อาจกําหนดขัน้ ตอนทีจ่ ดั วาเปนระยะของศรัทธาไดคราวๆ คือ
๑) สรางทัศนคติที่มีเหตุผล ไมเชื่อหรือยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพียง
เพราะ งตามๆ กันมา เปนตน (ตามแนวกาลามส ร)
๒) เปนผูคุมครองหรืออนุรกั ษสัจจะ ( า ุ ) คือ พูดจํากัด
ขอบเขตของตนใหชัดวา เทาทีต่ นรูเห็นเขาใจคือแคนัน้ เปนอยาง
นัน้ ๆ ไมเอาความรูเห็นเขาใจของตนไปผูกขาดความจริง และยินดี
รับ งหลักการ ทฤษฎี คําสอน ความเห็นตางๆ ของทุกฝายทุก
ดาน ดวยใจทีเ่ ปนกลาง ไมดวนตัดสินสิง่ ทีย่ งั ไมรูไมเห็นวาเปนเท็จ
ไมยืนกรานยึดติดแตสิง่ ทีต่ นรูเทานัน้ วาถูกตองเปนจริง
๓) เมื่อรับ งทฤษฎี คําสอน ความเห็นตางๆ ของผูอื่นแลว
พิจารณาเทาที่เห็นดวยปญญาตนวาเปนสิ่งมีเหตุผล และเห็นวา
ผูแสดงทฤษฎี คําสอน หรือความเห็นนั้นๆ เปนผูมีความจริงใจ
ไมลําเอียง มีปญญา จึงเลื่อมใส รับเอามาเพื่อคิดหาเหตุผล
ทดสอบความจริงตอไป
๔) นําสิ่งที่ใจรับมานั้น มาขบคิดทดสอบดวยเหตุผล จนแนแกใจ
ตนวา เปนสิ่งที่ถูกตองแทจริง อยางแนนอน จนซาบซึ้งดวย
ความมั่นใจในเหตุผลเทาที่ตนมองเห็นแลว พรอมที่จะลงมือ
ปฏิบัติพิสูจนทดลองใหรูเห็นความจริงประจักษตอไป
๕) ถามีความเคลือบแคลงสงสัย รีบสอบถามดวยใจบริสุทธิ มุง
ปญญา มิใชดวยอหังการมมังการ พิสูจนเหตุผลใหชัดเจนเพื่อ
ใหศรัทธานั้นมั่นคงแนนแ น เกิดประโยชนสมบูรณตามความ
หมายของมัน
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สรุปคุณสมบัติและหนาที่ของศรัทธาที่ถูกตอง
ศรัทธาเปนจุดเริ่มตนสําหรับคนทั่วไป ที่จะเขาสูมัชฌิมาปฏิปทา จึงเปน
ธรรมสําคัญที่จําเปนตองเนนใหมาก วาจะตองเปนศรัทธาที่ถูกตองตามหลักที่
จะเปนสัมมาทิฏฐิ ในที่นี้ จึงขอสรุปคุณสมบัติและการทําหนาที่ของศรัทธาที่
จะตองสัมพันธกับปญญา ไวเปนสวนเฉพาะอีกครั้งหนึ่ง วา
๑. ศรัทธาตองประกอบดวยปญญา และนําไปสูปญญา
๒. ศรัทธาเกื้อหนุนและนําไปสูปญญา โดย
ก) ชวยใหปญญาไดจุดเริม่ ตน เชน ได งเรือ่ งหรือบุคคลใด แสดง
สาระ มีเหตุผล นาเชือ่ ถือหรือนาเลือ่ มใส เห็นวาจะนําไปสูความ
จริงได จึงเริม่ ศึกษาคนควาจากจุดหรือแหลงนัน้
ข) ชวยใหปญญามีเปาหมายและทิศทาง เมือ่ เกิดศรัทธาเปนเคาวาจะ
ไดความจริงแลว ก็มงหนาไปทางนั
ุ
น้ เจาะลึกไปในเรือ่ งนัน้ ไม
พรา ไมจับจด
ค) ชวยใหปญญามีพลัง หรือชวยใหการพัฒนาปญญากาวไปอยาง
เขมแข็ง คือ เมือ่ เกิดศรัทธามัน่ ใจวาจะไดความจริง ก็มกี าํ ลังใจ
เพียรพยายามศึกษาคนควาอยางจริงจัง วิรยิ ะก็มาหนุน
ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงทรงแสดงหลักความเสมอกัน หรือหลักความสม
ดุลแหงอินทรีย ทีเ่ รียกวา
มตา๑ ไว โดยใหผูปฏิบตั ทิ วั่ ๆ ไป มีศรัทธาที่
เขาคูสมดุลกับปญญา ใหธรรมสองอยางนี้ ชวยเสริมกันและคุมกันใหพอดี
(เชนเดียวกับวิรยิ ะคือความเพียร ทีจ่ ะตองเขาคูสมดุลกับสมาธิ เพือ่ ให
วิรยิ ะไมเปนความเพียรทีพ่ ลุงพลานรอนรน และสมาธิไมกลายเปนนิง่ เฉยหรือ
เกียจครานเฉือ่ ยชา แตใหเปนการกาวไปอยางเรียบรืน่ และหนักแนนมัน่ คง ทัง้ นี้
โดยมีสติเปนตัวกํากับ จัด ปรับ และรักษาความสมดุลนัน้ ไว ถาพูดกวางๆ ก็ถอื
วาทัง้ ๕ อยาง คือ ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ ปญญา ตองสมดุลกันทัง้ หมด)
๑

อินทรีย ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา; เรื่องความเสมอกัน หรือสมดุลแหงอินทรียนี้ ตรัสไวเล็ก
นอยใน วินย. ๕/๒/๗; องฺ.ป ฺจก. ๒๒/๓๒๖/๔๒๐; มีคําอธิบายใน องฺ.อ. ๓/๑๓๖; ในวิสุทธิมัคค ก็
อธิบายไว เรียกวา อินฺทฺริยสมตฺต (ดู วิสุทฺธิ. ๑/๑๖๔)

๒๔๐
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พุทธพจนแสดงหลักศรัทธา
ทัศนคติตาม นวกาลามสูตร

สําหรับทุกคน ไมวาจะเปนผูนับถือทฤษฎี ลัทธิ หรือ คําสอนอันใดอัน
หนึ่งอยูแลว หรือยังไมนับถือก็ตาม มีหลักการตั้งทัศนคติที่ประกอบดวยเหตุ
ผล ตามแนวกาลามส ร๑ ดังนี้
พระพุทธเจาเสด็จจาริก ถึงเกสปุตตนิคมของพวกกาลามะ ในแควน
โกศล ชาวกาลามะไดยินกิตติศัพทของพระองค จึงพากันไปเฝา แสดงอาการ
ตางๆ กัน ในฐานะยังไมเคยนับถือมากอน และไดทูลถามวา
พระองคผูเจริญ มีสมณพราหมณพวกหนึ่งมาสูเกสปุตตนิคม ทาน
เหลานั้นแสดงเชิดชูแตวาทะ (ลัทธิ) ของตนเทานั้น แตยอมกระทบกระ
เทียบ ดูหมิ่น พูดกดวาทะฝายอื่น ชักจูงไมใหเชื่อ สมณพราหมณอีก
พวกหนึ่งก็มาสูเกสปุตตนิคม ทานเหลานั้น ก็แสดงเชิดชูแตวาทะของ
ตนเทานั้น ยอมกระทบกระเทียบ ดูหมิ่น พูดกดวาทะฝายอื่น ชักจูงไม
ใหเชื่อ พวกขาพระองค มีความเคลือบแคลงสงสัยวา บรรดาสมณ
พราหมณเหลานั้น ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ ?
กาลามชนทัง้ หลาย เปนการสมควรทีท่ านทัง้ หลายจะเคลือบแคลง สม
ควรทีจ่ ะสงสัย ความเคลือบแคลงสงสัยของพวกทานเกิดขึน้ ในฐานะกาลาม
ชนทัง้ หลาย ทานทัง้ หลาย
- อยาปลงใจเชือ่ โดยการฟง (เรียน) ตามกันมา (อนุสสวะ)
- อยาปลงใจเชือ่ โดยการถือสืบๆ กันมา (ปรัมปรา)
- อยาปลงใจเชือ่ โดยการเลาลือ (อิตกิ ริ า)
- อยาปลงใจเชือ่ โดยการอางตํารา (ปฏกสัมปทาน)
- อยาปลงใจเชือ่ โดยตรรก (ตักกะ)
- อยาปลงใจเชือ่ โดยการอนุมาน (นยะ)
๑

บาลีเรียก เกส ุ ิยส ร (ฉบับแปลบางทีเรียก เกส ุ ส ร) องฺ.ติก. ๒๐/๕๐๕/๒๔๑
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- อยาปลงใจเชือ่ โดยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (อาการปริวติ กั กะ)
- อยาปลงใจเชือ่ เพราะเขากันไดกับทฤษฎีของตน (ทิฏฐินชิ ฌานักขันติ)
- อยาปลงใจเชือ่ เพราะมองเห็นรูปลักษณะนาเชือ่ (ภัพพรูปตา)
-อยาปลงใจเชื่อ เพราะนับถือวา ทานสมณะนี้เปนครูของเรา
(สมโณ โน ครูติ)๑
เมือ่ ใด ทานทัง้ หลายรูดวยตนเองวา ธรรมเหลานีเ้ ปนอกุศล ธรรมเหลานี้
มีโทษ ธรรมเหลานีว้ ญ
ิ ชู นติเตียน ธรรมเหลานีใ้ ครยึดถือปฏิบตั ถิ วนถึงแลว
จะเปนไปเพือ่ มิใชประโยชนเกือ้ กูล เพือ่ ความทุกข เมือ่ นัน้ ทานทัง้ หลายพึง
ละเสีย ฯลฯ
เมือ่ ใด ทานทัง้ หลายรูดวยตนเองวา ธรรมเหลานีเ้ ปนกุศล ธรรมเหลานี้
ไมมีโทษ ธรรมเหลานีว้ ญ
ิ ชู นสรรเสริญ ธรรมเหลานีใ้ ครยึดถือปฏิบตั ถิ วน
ถึงแลว จะเปนไปเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูล เพือ่ ความสุข เมือ่ นัน้ ทานทัง้ หลายพึง
ถือปฏิบตั บิ าํ เพ็ญ (ธรรมเหลานัน้ )

ในกรณีที่ผู งยังไมรูไมเขาใจและยังไมมีความเชื่อในเรื่องใดๆ ก็ไม
ทรงชักจูงความเชื่อ เปนแตทรงสอนใหพิจารณาตัดสินเอาตามเหตุผลที่เขาเห็น
ไดดวยตนเอง เชน ในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับชาตินี้ชาติหนาในแงจริยธรรม ก็
มีความในตอนทายของสูตรเดียวกันนั้นวา
กาลามชนทัง้ หลาย อริยสาวกนัน้ ผูมีจติ ปราศจากเวรอยางนี้ มีจติ
ปราศจากความเบียดเบียนอยางนี้ มีจติ ไมเศราหมองอยางนี้ มีจติ บริสทุ ธิ์
อยางนี้ ยอมไดประสบความอุนใจถึง ๔ ประการ ตัง้ แตในปจจุบนั นีแ้ ลว คือ
ถาปรโลกมีจริง ผลวิบากของกรรมทีท่ าํ ไวดีทาํ ไวชัว่ มีจริง การทีว่ า เมือ่ เรา
แตกกายทําลายขันธไปแลว จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค ก็ยอมเปนสิง่ ทีเ่ ปนไป
ได นีเ้ ปนความอุนใจประการที่ ๑ ทีเ่ ขาไดรับ

๑

“อยาปลงใจเชื่อ” ฉบับเกาแปลวา “อยายึดถือ” ไดแกคําแปลเพื่อใหชัดและตรงความยิ่งขึ้น หมายถึงการไม
ตัดสินหรือลงความเห็นแนนอนเด็ดขาดลงไปเพียงเพราะเหตุเหลานี้

๒๔๒
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ก็ถาปรโลกไมมี ผลวิบากของกรรมทีท่ าํ ไวดีทาํ ไวชัว่ ไมมี เราก็ครองตนอยู
โดยไมมีทกุ ข ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน เปนสุขอยูแตในชาติปจจุบนั นี้
แลว นีเ้ ปนความอุนใจประการที่ ๒ ทีเ่ ขาไดรับ
ก็ถาเมือ่ คนทําความชัว่ ก็เปนอันทําไซร เรามิไดคิดการชัว่ รายตอใครๆ ที่
ไหนทุกขจักมาถูกตองเราผูมิไดทําบาปกรรมเลา นีเ้ ปนความอุนใจประการที่
๓ ทีเ่ ขาไดรับ
ก็ถาเมือ่ คนทําความชัว่ ก็ไมชือ่ วาเปนอันทําไซร ในกรณีนี้ เราก็มองเห็น
ตนเปนผูบริสทุ ธิท์ งั้ สองดาน นีเ้ ปนความอุนใจประการที่ ๔ ทีเ่ ขาไดรับ

สําหรับผูที่ยังไมไดนับถือในลัทธิศาสนาหรือหลักคําสอนใดๆ พระองค
จะตรัสธรรมเปนกลางๆ เปนการเสนอแนะความจริงใหเขาคิด ดวยความ
ปรารถนาดี เพื่อประโยชนแกตัวเขาเอง โดยมิตองคํานึงวาหลักธรรมนั้นเปน
ของผูใด โดยใหเขาเปนตัวของเขาเอง ไมมีการชักจูงใหเขาเชื่อหรือเลื่อมใสตอ
พระองค หรือเขามาสูอะไรสักอยางที่อาจจะเรียกวาศาสนาของพระองค
พึงสังเกตดวยวา จะไมทรงอางพระองค หรืออางอํานาจเหนือธรรมชาติ
พิเศษอันใด เปนเครื่องยืนยันคําสอนของพระองค นอกจากเหตุผลและขอเท็จ
จริงที่ใหเขาพิจารณาเห็นดวยปญญาของเขาเอง เชน เรื่องใน อ ณณกส ร๑
ซึ่งแสดงใหเห็นเหตุผลที่ควรประพฤติธรรม โดยไมตองใชวิธีขูดวยการลงโทษ
และลอดวยการใหรางวัล ดังนี้ :พระพุทธเจาเสด็จจาริกถึงหมูบานพราหมณชื่อ สาลา พวกพราหมณ
คหบดีชาวหมูบานนี้ ไดทราบกิตติศัพทของพระองค จึงพากันไปเฝา แสดง
อาการตางๆ ในฐานะอาคันตุกะที่ยังมิไดนับถือกัน พระพุทธเจาตรัสถามวา
คหบดีทงั้ หลาย พวกทานมีศาสดาทานใดทานหนึง่ ทีถ่ กู ใจ ซึง่ ทานทัง้
หลายมีศรัทธาอยางมีเหตุผล (อาการวตีสทั ธา) อยูบางหรือไม ?

ครั้นพวกพราหมณคหบดีทูลตอบวา “ไมมี” ก็ไดตรัสวา
๑

ม.ม. ๑๓/๑๐๓-๑๒๔/๑๐๐-๑๒๑
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เมือ่ ทานทัง้ หลายยังไมไดศาสดาทีถ่ กู ใจ ก็ควรจะถือปฏิบตั หิ ลักการทีไ่ ม
ผิดพลาดแนนอน (อปณณกธรรม) ดังตอไปนี้ ดวยวาอปณณกธรรมนี้ เมือ่
ถือปฏิบตั ถิ วนถึงแลว จักเปนไปเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูล เพือ่ ความสุขสิน้ กาล
นาน หลักการทีไ่ มผิดพลาดแนนอนนี้ เปนไฉน ?
สมณพราหมณพวกหนึง่ มีวาทะ มีทฏิ ฐิวา : ทานทีใ่ หแลวไมมีผล การ
บําเพ็ญทานไมมีผล การบูชาไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมทีท่ าํ ไวดีทาํ ไวชัว่ ไมมี
โลกนีไ้ มมี ปรโลกไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี ฯลฯ สวนสมณพราหมณอีกพวก
หนึง่ มีวาทะ มีทฏิ ฐิทเี่ ปนขาศึกโดยตรงกับสมณพราหมณพวกนัน้ ทีเดียววา :
ทานทีใ่ หแลวมีผล การบําเพ็ญทานมีผล การบูชามีผล ฯลฯ ทานทัง้ หลาย
เห็นเปนไฉน ? สมณพราหมณเหลานี้ มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอกันมิใช
หรือ ?

เมื่อพราหมณคหบดีทูลตอบวา “ใชอยางนั้น” ก็ตรัสตอไปวา
ในสมณพราหมณ ๒ พวกนัน้ พวกทีม่ วี าทะ มีทฏิ ฐิวา : ทานทีใ่ หแลวไมมี
ผล การบําเพ็ญทานไมมีผล ฯลฯ สําหรับพวกนี้ เปนอันหวังสิง่ ตอไปนีไ้ ดคือ
พวกเขาจะละทิง้ กายสุจริต วจีสจุ ริต มโนสุจริต อันเปนกุศลธรรมทัง้ ๓ อยาง
เสีย แลวจะยึดถือประพฤติกายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต ซึง่ เปนอกุศลธรรม
ทัง้ ๓ อยาง ขอนัน้ เปนเพราะเหตุใด ? ก็เพราะทานสมณพราหมณเหลานัน้
ยอมไมมองเห็นโทษ ความทราม ความเศราหมอง แหงอกุศลธรรม และ
อานิสงสในเนกขัมมะ อันเปนคุณฝายสะอาดผองแผวของกุศลธรรม
อนึง่ (หาก)เมือ่ ปรโลกมี เขาเห็นวาปรโลกไมมี ความเห็นของเขา ก็
เปนมิจฉาทิฏฐิ (หาก)เมือ่ ปรโลกมี เขาดําริวาปรโลกไมมี ความดําริของเขาก็
เปนมิจฉาสังกัปปะ (หาก)เมือ่ ปรโลกมี เขากลาววาปรโลกไมมี วาจาของเขา
ก็เปนมิจฉาวาจา (หาก)เมือ่ ปรโลกมี เขากลาววาปรโลกไมมี เขาก็ทาํ ตนเปน
ขาศึกกับพระอรหันตผูรูปรโลก (หาก)เมือ่ ปรโลกมี เขาทําใหคนอืน่ พลอย
เห็นดวยวาปรโลกไมมี การทําใหพลอยเห็นดวยนัน้ ก็เปนการใหพลอยเห็น
ดวยกับอสัทธรรม และดวยการทําใหคนอืน่ พลอยเห็นดวยกับอสัทธรรม เขา
ก็ยกตนขมคนอืน่ โดยนัยนี้ เริม่ ตนทีเดียว เขาก็ละทิง้ ความมีศลี ดีงาม เขาไป
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ตัง้ ความทุศลี เขาไวเสียแลว มีทงั้ มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา
ความเปนขาศึกกับอริยชน การชวนคนใหเห็นดวยกับอสัทธรรม การยก
ตน การขมผูอืน่ บาปอกุศลธรรมอเนกประการเหลานี้ ยอมมีขนึ้ เพราะ
มิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย
ในเรือ่ งนัน้ คนทีเ่ ปนวิญ ู ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า “ถาปรโลกไมมี
ทานผูนี้ เมือ่ แตกกายทําลายขันธไป ก็ทาํ ตนใหสวัสดี (ปลอดภัย) ได
แตถาปรโลกมี ทานผูนีเ้ มือ่ แตกกายทําลายขันธ ก็จะเขาถึงอบาย ทุคติ
วินบิ าต นรก เอาเถอะ ถึงวาใหปรโลกไมมีจริงๆ ใหคําของทานสมณพราหมณเหลานัน้ เปนความจริงก็เถิด ถึงกระนัน้ บุคคลผูนีก้ ถ็ กู วิญ ชู น
ติเตียนไดในปจจุบนั นีเ้ องวา เปนคนทุศลี มีมจิ ฉาทิฏฐิ เปนนัตถิกวาท
ก็ถาปรโลกมีจริง บุคคลผูนีก้ เ็ ปนอันไดแตขอเสียหายทัง้ สองดาน คือ
ปจจุบนั ก็ถกู วิญ ชู นติเตียน แตกกายทําลายขันธไปแลว ก็เขาถึงอบาย
ทุคติ วินบิ าต นรก อีกดวย” ฯลฯ
สมณพราหมณพวกหนึง่ มีวาทะมีทฏิ ฐิวา “ความดับภพหมดสิน้ ไมมี”
สวนสมณพราหมณอีกพวกหนึง่ ซึง่ มีวาทะ มีทฏิ ฐิทเี่ ปนขาศึกโดยตรงกับ
สมณพราหมณพวกนัน้ กลาววา “ความดับภพหมดสิน้ มีอยู” ฯลฯ
ในเรือ่ งนัน้ คนทีเ่ ปนวิญ ู ยอมพิจารณาดังนีว้ า ทีท่ านสมณพราหมณผู
มีวาทะมีทฏิ ฐิวา “ความดับภพหมดสิน้ ไมมี” นี้ เราก็ไมไดเห็น แมทีท่ าน
สมณพราหมณผูมีวาทะมีทฏิ ฐิวา “ความดับภพหมดสิน้ มีอยูจริง” นี้ เราก็ไม
ทราบเหมือนกัน ก็เมือ่ เราไมรูไมเห็นอยู จะกลาวยึดเด็ดขาดลงไปวา อยางนี้
เทานัน้ จริง อยางอืน่ เท็จ ดังนี้ ยอมไมเปนการสมควรแกเรา
ก็ถาคําของพวกสมณพราหมณทีม่ วี าทะมีทฏิ ฐิวา “ความดับภพหมดสิน้
ไมมี” เปนความจริง การทีเ่ ราจะไปเกิดในหมูเทพผูไมมีรปู เปนสัญญามัย
ซึง่ ก็ไมเปนความผิดอะไร ก็ยอมเปนสิง่ ทีเ่ ปนไปได ถาคําของพวกสมณ
พราหมณทีม่ วี าทะมีทฏิ ฐิวา “ความดับภพหมดสิน้ มีอยู” เปนความจริง การที่
เราจะปรินพิ พานไดในปจจุบนั ก็ยอมเปนสิง่ ทีเ่ ปนไปได
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แตทิฏฐิของสมณพราหมณฝายทีม่ วี าทะมีทฏิ ฐิวา “ความดับภพหมดสิน้
ไมมี” นี้ ใกลไปขางการมีความยอมติด ใกลไปขางการผูกพัน ใกลไปขางการ
หลงเพลิน ใกลไปขางการหมกมุนสยบ ใกลไปขางการยึดมัน่ ถือมัน่ สวนทิฏฐิ
ของทานสมณพราหมณฝายทีม่ วี าทะมีทฏิ ฐิวา “ความดับภพหมดสิน้ มีจริง”
นัน้ ใกลไปขางการไมมีความยอมติด ใกลไปขางการไมมีความผูกมัดตัว ใกล
ไปขางการไมหลงเพลิน ใกลไปขางไมหมกมุนสยบ ใกลไปขางไมมีการยึดมัน่
ถือมัน่ เขาพิจารณาเห็นดังนีแ้ ลว ยอมเปนผูปฏิบตั เิ พือ่ นิพพิทา วิราคะ นิโรธ
แหงภพทัง้ หลายเปนแท”

ทาที บบอนุรัก สัจจ

พุทธพจนตอไปนี้แสดงใหเห็นวา ความรูความคิดเห็นในระดับที่ยังเปน
ความเชื่อและเหตุผล ยังเปนความรูความเห็นที่บกพรอง มีทางผิดพลาด ยัง
ไมชื่อวาเปนการเขาถึงความจริง
แนะทานภารทวาช ธรรม ๕ ประการนี้ มีวบิ าก ๒ สวนในปจจุบนั ทีเดียว
คือ

๑. รัทธา
. รุ ิ
๓. อนุสสวะ
. อาการ ริวิ กั กะ
๕. ทิ นิ ชิ านัก นั

ิ-

ความเชือ่
ความถูกใจ
การฟง (หรือเรียน) ตามกันมา
การคิดตรองตามแนวเหตุผล
ความเขากันไดกับ (การเพงพินจิ ดวย)
ทฤษฎีของตน
ก็สงิ่ ทีเ่ ชือ่ สนิททีเดียว กลับเปนของเปลา เปนของเท็จไปก็มี ถึงแมสิง่ ทีไ่ ม
เชือ่ เลยทีเดียว แตกลับเปนของจริง แท ไมเปนอืน่ เลยก็มี
ถึงสิง่ ทีถ่ กู กับใจชอบทีเดียว กลับเปนของเปลา เปนของเท็จไปเสียก็มี ถึง
แมสิง่ ทีม่ ไิ ดถูกกับใจชอบเลย แตกลับเปนของจริง แท ไมเปนอืน่ เลยก็มี
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ถึงสิง่ ทีเ่ รียนตอกันมาอยางดีทเี ดียว กลับเปนของเปลา เปนของเท็จไปก็มี
ถึงแมสิง่ ทีม่ ไิ ดเรียนตามกันมาเลย แตกลับเปนของจริง แท ไมเปนอืน่ ไปเลย
ก็มี
ถึงสิง่ ทีค่ ดิ ตรองอยางดีแลวทีเดียว กลับเปนของเปลาเปนของเท็จไปเสียก็
มี ถึงแมสิง่ ทีม่ ไิ ดเปนอยางทีค่ ดิ ตรองเห็นไวเลย แตกลับเปนของจริงแท ไม
เปนอืน่ ไปเลยก็มี
ถึงสิง่ ทีเ่ พงพินจิ ไวเปนอยางดี (วาถูกตองตรงตามทิฏฐิทฤษฎีหลักการ
ของตน)กลับเปนของเปลาเปนของเท็จไปเสียก็มี ถึงแมสิง่ ทีไ่ มเปนอยางทีเ่ พง
พินจิ เห็นไวเลย แตกลับเปนของจริงแท ไมเปนอืน่ เลยก็ม๑ี

จากนั้น ทรงแสดงวิธีวางตนตอความคิดเห็นและความเชื่อของตน และ
การรับ งความคิดเห็นและความเชื่อของผูอื่น ซึ่งเรียกวาเปนทัศนคติแบบ
อนุรัก สั ะ (สัจจานุรักข แปลเอาความวา คนรักความจริง) วา
บุรษุ ผูเปนวิญ ู เมือ่ จะอนุรกั ษสัจจะ ไมควรลงความเห็นในเรือ่ งนัน้ เด็ด
ขาดลงไปอยางเดียววา “อยางนีเ้ ทานัน้ จริง อยางอืน่ เหลวไหล (ทัง้ นัน้ )”
ถาแมนบุรษุ มีความเชือ่ (ศรัทธา อยูอยางหนึง่ ) เมือ่ เขากลาววา
“ขาพเจามีความเชือ่ อยางนี”้ ยังชือ่ วาเขาอนุรกั ษสัจจะอยู แตจะลงความเห็น
เด็ดขาดลงไปเปนอยางเดียววา “อยางนีเ้ ทานัน้ จริง อยางอืน่ เหลวไหล (ทัง้
นัน้ )” ไมไดกอน
ดวยขอปฏิบตั เิ พียงเทานี้ ชือ่ วามีการอนุรกั ษสัจจะ และคนผูนัน้ ก็ชอื่ วา
อนุรกั ษสัจจะ อีกทัง้ เราก็บญ
ั ญัตกิ ารอนุรกั ษสัจจะดวยการปฏิบตั เิ พียงเทานี้
แตยังไมชือ่ วาเปนการหยัง่ รูสัจจะ
ถาแมนบุรษุ มีความเห็นทีถ่ กู ใจ...มีการเรียนตอกันมา...มีการคิดตรอง
ตามเหตุผล...มีความเห็นทีต่ รงกับทฤษฎีของตนอยู (อยางใดอยางหนึง่ ) เมือ่
เขากลาววา “ขาพเจามีความเห็นทีถ่ กู ใจอยางนี.้ ..มีการเลาเรียนมาอยางนี.้ ..มี
สิง่ ทีค่ ดิ ตรองตามเหตุผลไดอยางนี.้ ..มีความเห็นตามทฤษฎีของตนวาอยาง
๑
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นี”้ ก็ยงั ชือ่ วาเขาอนุรกั ษสัจจะอยู แตจะลงความเห็นเด็ดขาดลงไปเปนอยาง
เดียววา “อยางนีเ้ ทานัน้ จริง อยางอืน่ เหลวไหล (ทัง้ นัน้ )” ไมไดกอน
ดวยขอปฏิบตั เิ พียงเทานี้ ชือ่ วามีการอนุรกั ษสัจจะ และคนผูนัน้ ก็ชอื่ วา
อนุรกั ษสัจจะ อีกทัง้ เราก็บญ
ั ญัตกิ ารอนุรกั ษสัจจะดวยการปฏิบตั เิ พียงเทานี้
แตยังไมชือ่ วาเปนการหยัง่ รูสัจจะ๑

ทาทีนี้ปรากฏชัด เมื่อตรัสเจาะจงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา คือ ในคราว
ที่มีคนภายนอกกําลังพูดสรรเสริญบาง ติเตียนบาง ซึ่งพระพุทธศาสนา พระ
ภิกษุสง นําเรื่องนั้นมาสนทนากัน พระพุทธเจาไดตรัสวา
ภิกษุทงั้ หลาย ถามีคนพวกอืน่ มากลาวติเตียนเรา ติเตียนธรรม ติเตียน
สงฆ เธอทัง้ หลายไมควรอาฆาต ไมควรเศราเสียใจ ไมควรแคนเคือง เพราะ
คําติเตียนนัน้ ถาเธอทัง้ หลายโกรธเคือง หรือเศราเสียใจ เพราะคําติเตียนนัน้
ก็จะกลายเปนอันตรายแกพวกเธอทัง้ หลายเองนัน่ แหละ (คือ) หากคนพวก
อืน่ ติเตียนเรา ติเตียนธรรม ติเตียนสงฆ ถาเธอทัง้ หลายโกรธเคือง เศราเสีย
ใจ เพราะคําติเตียนนัน้ แลว เธอทัง้ หลายจะรูชัดถอยคํานีข้ องเขาวา พูดถูก
พูดผิด ไดละหรือ?”

ภิกษุทั้งหลายทูลตอบวา “ไมอาจรูชัดได”
ภิกษุทงั้ หลาย ถามีคนพวกอืน่ กลาวติเตียนเรา ติเตียนธรรม ติเตียนสงฆ
ในกรณีนนั้ เมือ่ ไมเปนจริง พวกเธอก็พงึ แกใหเห็นวาไมเปนจริงวา “ขอนีไ้ ม
เปนจริง เพราะอยางนีๆ้ ขอนีไ้ มถูกตอง เพราะอยางนีๆ้ สิง่ นีไ้ มมีในพวกเรา
สิง่ นีห้ าไมไดในหมูพวกเรา”
ภิกษุทงั้ หลาย ถามีคนพวกอืน่ กลาวชมเรา ชมธรรม ชมสงฆ เธอทัง้
หลายไมควรเริงใจ ไมควรดีใจ ไมควรกระหยิม่ ลําพองใจ ในคําชมนัน้ ถามีคน
มากลาวชมเรา ชมธรรม ชมสงฆ หากเธอทัง้ หลาย เริงใจ ลําพองใจแลวไซร
ก็จะเปนอันตรายแกพวกเธอเองนัน่ แหละ ถามีคนมากลาวชมเรา ชมธรรม
ชมสงฆ ในกรณีนนั้ เมือ่ เปนความจริง พวกเธอก็ควรรับรองวาเปนความจริง
๑
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วา “ขอนีเ้ ปนจริง เพราะอยางนีๆ้ ขอนีถ้ กู ตองเพราะอยางนีๆ้ สิง่ นีม้ ใี นพวก
เรา สิง่ นีห้ าไดในหมูพวกเรา”๑

ตอจากการอนุรักษสัจจะ พระพุทธเจาทรงแสดงขอปฏิบัติเพื่อใหหยั่งรู
และเขาถึงสัจจะ และในกระบวนการปฏิบัตินี้ จะมองเห็นการเกิดศรัทธา
ความหมาย ความสําคัญ และขอบเขตความสําคัญของศรัทธาไปดวย ดังนี้
ดวยขอปฏิบัติเทาใด จึงจะมีการหยั่งรูสัจจะ และบุคคลจึงจะชื่อวา
หยั่งรูสัจจะ?
เมือ่ ไดยินขาววา มีภกิ ษุเขาไปอาศัยหมูบาน หรือนิคมแหงใดแหงหนึง่ อยู
คฤหบดีกด็ ี บุตรคฤหบดีกด็ ี เขาไปหาภิกษุนนั้ แลว ยอมใครครวญดูในธรรม
จําพวกโลภะ ธรรมจําพวกโทสะ ธรรมจําพวกโมหะวา ทานผูนี้ มีธรรมจําพวก
โลภะทีจ่ ะเปนเหตุครอบงําจิตใจ ทําใหกลาวไดทัง้ ทีไ่ มรูวา “รู” ทัง้ ทีไ่ มเห็นวา
“เห็น” หรือทําใหเทีย่ วชักชวนคนอืน่ ใหเปนไปในทางทีจ่ ะกอใหเกิดทุกขชัว่
กาลนานแกคนอืน่ ๆ หรือไม?
เมือ่ เขาพิจารณาตัวเธออยู รูอยางนีว้ า ทานผูนีไ้ มมีธรรมจําพวกโลภะทีจ่ ะ
เปนเหตุครอบงําจิตใจ ทําใหกลาวไดทัง้ ทีไ่ มรูวา “รู” ทัง้ ทีไ่ มเห็นวา “เห็น”
หรือทําใหเที่ยวชักชวนคนอื่นใหเปนไปในทางที่จะกอใหเกิดสิ่งที่มิใช
ประโยชนเกือ้ กูลและเกิดทุกขชัว่ กาลนานแกคนอืน่ ๆไดเลย อนึง่ ทานผูนีม้ ี
กายสมาจาร วจีสมาจาร อยางคนไมโลภ ธรรมทีท่ านผูนีแ้ สดง ก็ลกึ ซึง้ เห็น
ไดยาก หยัง่ รูไดยาก เปนของสงบ ประณีต ไมอาจเขาถึงไดดวยตรรก ละเอียด
ออน บัณฑิตจึงรูได ธรรมนัน้ มิใชสิง่ ทีค่ นโลภจะแสดงไดงายๆ
เมือ่ ใด เขาพิจารณาตรวจดู มองเห็นวาเธอเปนผูบริสทุ ธิจ์ ากธรรมจําพวก
โลภะแลว เมือ่ นัน้ เขายอมพิจารณาตรวจดูเธอยิง่ ๆ ขึน้ ไปอีก ในธรรมจําพวก
โทสะ ในธรรมจําพวกโมหะ ฯลฯ
เมือ่ ใด เขาพิจารณาตรวจดู มองเห็นวาเธอเปนผูบริสทุ ธิจ์ ากธรรมจําพวก
โมหะแลว คราวนัน้ เขายอมฝงศรัทธาลงในเธอ
๑

ที.สี. ๙/๑/๓
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เขาเกิดศรัทธาแลว ก็เขาหา เมือ่ เขาหา ก็คอยนัง่ อยูใกล (คบหา) เมือ่
คอยนัง่ อยูใกล ก็เงีย่ โสตลง (ตัง้ ใจคอยฟง) เมือ่ เงีย่ โสตลง ก็ไดสดับธรรม
ครัน้ สดับแลว ก็ทรงธรรมไว ยอมพิจารณาไตรตรองอรรถแหงธรรมทีท่ รงไว
เมือ่ ไตรตรองอรรถอยู ก็เห็นชอบดวยกับขอธรรมตามที่ (ทนตอการ)คิดเพง
พิสจู น เมือ่ เห็นชอบดวยกับขอธรรมดังทีค่ ดิ เพงพิสจู น ฉันทะก็เกิด เมือ่ เกิด
ฉันทะ ก็อตุ สาหะ ครัน้ อุตสาหะแลว ก็เอามาคิดทบทวนเทียบเคียง ครัน้
เทียบเคียงแลว ก็ยอมลงมือทําความเพียร เมือ่ ลงมือทําทุมเทจิตใจใหแลว ก็
ยอมทําปรมัตถสัจจะใหแจงกับตัว และเห็นแจงแทงตลอดปรมัตถสัจจะนัน้
ดวยปญญา
ดวยขอปฏิบตั เิ ทานี้ ชือ่ วามีการหยัง่ รูสัจจะ และบุคคลชือ่ วา หยัง่ รูสัจจะ
และเรายอมบัญญัตกิ ารหยัง่ รูสัจจะ (สัจจานุโพธ) ดวยขอปฏิบตั เิ ทานี้ แตยัง
ไมชือ่ วาเปนการเขาถึงสัจจะกอน

ดวยขอปฏิบัติเทาใด จึงมีการเขาถึงสัจจะ และคนจึงชื่อวาเขาถึง
สัจจะ?
การอาเสวนะ การเจริญ การกระทําใหมาก ซึง่ ธรรมเหลานัน้ แหละ ชือ่ วา
เปนการเขาถึงสัจจะ (สัจจานุปตติ) ฯลฯ๑

สรางศรัทธาดวยการ ชปญญาตรวจสอบ
สําหรับคนสามัญทั่วไป รัทธาเปนธรรมขั้นตนที่สําคัญยิ่ง เปน
อุปกรณชักนําใหเดินหนาตอไป เมื่อใชถูกตองจึงเปนการเริ่มตนที่ดี ทําใหการ
กาวหนาไปสูจุดหมายไดผลรวดเร็วขึ้น ดวยเหตุนี้ จึงปรากฏวา บางคราวผูมี
ปญญามากกวา แตขาดความเชื่อมั่น กลับประสบความสําเร็จชากวาผูมี
ปญญาดอยกวาแตมีศรัทธาแรงกลา๒ ในกรณีที่ศรัทธานั้นไปตรงกับสิ่งที่ถูก
ตองแลว จึงเปนการทุนแรงทุนเวลาไปในตัว ตรงกันขาม ถาศรัทธาเกิดในสิ่งที่
ผิดก็เปนการทําใหเขว ยิ่งหลงชักชาหนักขึ้นไปอีก
๑

ม.ม. ๑๓/๖๕๗-๘/๖๐๒-๕;
กี าคิริส ร ซึ่งบรรยายการบรรลุอรหัตตผล ดวยการศึกษาปฏิบัติตาม
ลําดับขั้น ม.ม. ๑๓/๒๓๘/๒๓๓
๒
เชนกรณีของพระสารีบุตร ซึ่งบรรลุธรรมชากวาพระสาวกอื่นหลายทาน ทั้งที่เปนผูมีปญญามาก

๒๕๐
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อยางไรก็ดี ศรัทธาในพุทธธรรม มีเหตุผลเปนฐานรองรับ มีปญญา
คอยควบคุม จึงยากที่จะผิด นอกจากพนวิสัยจริงๆ และก็สามารถแกไขใหถูก
ตองได ไมดิ่งไปในทางที่ผิด เพราะคอยรับรูเหตุผล คนควา ตรวจสอบและ
ทดลองอยูตลอดเวลา
การขาดศรัทธา เปนอุปสรรคอยางหนึ่ง ซึ่งทําใหชะงัก ไมกาวหนาตอ
ไปในทิศทางที่ตองการ ดังพุทธพจนวา:ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุรปู ใดรูปหนึง่ ยังสลัดทิง้ ตอในใจ ๕ อยางไมได ยัง
ถอนสิง่ ผูกรัดใจ ๕ อยางไมได ขอทีว่ าภิกษุนนั้ จักถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลย ในธรรมวินยั นี้ ยอมเปนสิง่ ทีเ่ ปนไปไมได
ตอในใจทีภ่ กิ ษุนนั้ ยังสลัดทิง้ ไมได คือ:๑. ภิกษุสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจ ไมเลือ่ มใสแนบสนิทในพระ
ศาสดา...
๒. ภิกษุสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจ ไมเลือ่ มใสแนบสนิทในธรรม...
๓. ภิกษุสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจ ไมเลือ่ มใสแนบสนิทในสงฆ...
๔. ภิกษุสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจ ไมเลือ่ มใสแนบสนิทในสิกขา...
๕. ภิกษุโกรธเคือง นอยใจ มีจติ ใจกระทบกระทัง่ เกิดความกระดางเหมือน
เปนตอเกิดขึน้ ในเพือ่ นพรหมจรรย...
จิตของภิกษุผยัู งสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจ ไมเลือ่ มใสแนบสนิทใน
พระศาสดา...ในธรรม...ในสงฆ...ในสิกขา...โกรธเคือง ฯลฯ ในเพือ่ น
พรหมจรรย ยอมไมนอมไปเพือ่ ความเพียร เพือ่ ความหมัน่ ฝกฝนอบรม เพือ่
ความพยายามอยางตอเนือ่ ง เพือ่ การลงมือทําความพยายาม ภิกษุผมีู จติ ทีย่ งั
ไมนอมไปเพือ่ ความเพียร...ชือ่ วามีตอในใจซึง่ สลัดทิง้ ไมได...๑

โดยนัยนี้ การขาดศรัทธา มีความสงสัย แคลงใจ ไมเชื่อมั่น จึงเปน
อุปสรรคสําคัญในการพัฒนาปญญาและการกาวหนาไปสูจุดหมาย สิ่งที่ตอง
๑

ที.ปา. ๑๑/๒๙๖/๒๕๐, ม.มู. ๑๒/๒๒๘/๒๐๕ (สิ่งผูกรัดใจ ๕ อยาง มีตางหาก แตไมไดคัดมาลงไว เพราะ
ไมเกี่ยวกับเรื่องในที่นี้โดยตรง
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ทําในกรณีนี้ก็คือ ตองปลูกศรัทธา และกําจัดความสงสัยแคลงใจ แตการปลูก
ศรัทธาในที่นี้ มิไดหมายถึงการยอมรับและมอบความไววางใจใหโดยไมเคารพ
ในคุณคาแหงการใชปญญา แตหมายถึงการคิดพิสูจนทดสอบดวยปญญาของ
ตนใหเห็นเหตุผลชัดเจน จนมั่นใจ หมดความลังเลสงสัย
วิธที ดสอบนัน้ นอกจากทีก่ ลาวในพุทธพจนตอนกอนแลว ยังมีพทุ ธพจน
แสดงตัวอยางการคิดสอบสวนกอนที่จะเกิดศรัทธาอีก เชนในขอความตอไปนี้
ซึ่งเปนคําสอนใหคิดสอบสวนแมแตองคพระพุทธเจาเอง ดังตอไปนี้:“ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผตรวจสอบ
ู
เมือ่ ไมรูวิธกี าํ หนดวาระจิตของผูอืน่ พึง
กระทําการพิจารณาตรวจสอบในตถาคต เพือ่ ทราบวา พระองคเปนสัมมาสัม
พุทธ หรือไม”
“ภิกษุผตรวจสอบ
ู
เมือ่ ไมรูวิธกี าํ หนดวาระจิตของผูอืน่ พึงพิจารณาตรวจ
สอบตถาคตในธรรม ๒ อยาง คือ ในสิง่ ทีพ่ งึ รูไดดวยตา และ หู วา
- เทาทีพ่ งึ รูไดดวยตาและหู ธรรมทีเ่ ศราหมอง มีแกตถาคต หรือหาไม
เมือ่ เธอพิจารณาตรวจสอบตถาคตนัน้ ก็ทราบไดวา ธรรมทีพ่ งึ รูไดดวยตา
และหู ทีเ่ ศราหมองของตถาคต ไมมี
- จากนัน้ เธอก็พจิ ารณาตรวจสอบตถาคตใหยิง่ ขึน้ ไปอีกวา เทาทีพ่ งึ รูได
ดวยตาและหู ธรรมที่ (ชัว่ บาง ดีบาง) ปนๆ กันไป มีแกตถาคต หรือหาไม
เมือ่ เธอพิจารณาตรวจสอบตถาคตนัน้ ก็ทราบไดวา เทาทีพ่ งึ รูไดดวยตาและหู
ธรรมที่ (ดีบาง ชัว่ บาง) ปนๆ กันไปของตถาคต ไมมี
- จากนัน้ เธอก็พจิ ารณาตรวจสอบตถาคตใหยิง่ ขึน้ ไปอีกวา เทาทีร่ ได
ู
ดวยตาและหู ธรรมทีส่ ะอาดหมดจด มีแกตถาคตหรือหาไม...เธอก็ทราบไดวา
เทาทีร่ ไดดวยตาและหู
ู
ธรรมทีส่ ะอาดหมดจดของตถาคตมีอยู
- จากนัน้ เธอก็พจิ ารณาตรวจสอบตถาคตนัน้ ใหยิง่ ขึน้ ไปอีกวา ทานผูนี้
ประกอบพรอมบูรณซึง่ กุศลธรรมนี้ ตลอดกาลยาวนาน หรือประกอบชัว่ เวลา
นิดหนอย...เธอก็ทราบไดวา ทานผูนีป้ ระกอบพรอมบูรณซึง่ กุศลธรรมนี้
ตลอดกาลยาวนาน มิใชประกอบชัว่ เวลานิดหนอย

๒๕๒
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- จากนัน้ เธอก็พจิ ารณาตรวจสอบตถาคตนัน้ ใหยิง่ ขึน้ ไปอีกวา ทาน
ภิกษุผนีู ้ มีชอื่ เสียง มีเกียรติยศแลว ปรากฏขอเสียหายบางอยางบางหรือไม
(เพราะวา) ภิกษุ (บางทาน) ยังไมปรากฏมีขอเสียหายบางอยาง จนกวาจะ
เปนผูมีชอื่ เสียง มีเกียรติยศ ตอเมือ่ ใดเปนผูมีชอื่ เสียง มีเกียรติยศ เมือ่ นัน้ จึง
ปรากฏมีขอเสียหายบางอยาง...เธอก็ทราบไดวา ทานภิกษุผนีู ้ เปนผูมีชอื่
เสียง มีเกียรติยศแลว ก็ไมปรากฏมีขอเสียหายบางอยาง (เชนนัน้ )
- จากนัน้ เธอก็พจิ ารณาตรวจสอบตถาคตนัน้ ใหยิง่ ขึน้ ไปอีกวา ทานผูนี้
เปนผูงดเวน (อกุศล) โดยไมมีความกลัว มิใชผูงดเวนเพราะกลัว ไมเสวนา
กามทัง้ หลาย ก็เพราะปราศจากราคะ เพราะหมดสิน้ ราคะ หรือหาไม...เธอก็
ทราบไดวา ทานผูนี้ เปนผูงดเวนโดยไมมีความกลัว มิใชผูงดเวนเพราะกลัว
ไมเสวนากามทัง้ หลาย ก็เพราะปราศจากราคะ เพราะหมดราคะ...
หากมีผอืู น่ ถามภิกษุนนั้ วา ทานมีเหตุผล (อาการะ) หยัง่ ทราบ (อันวยา)
ไดอยางไร จึงทําใหกลาวไดวา ทานผูนี้ เปนผูงดเวนโดยไมมีความกลัว มิใชผู
งดเวนเพราะกลัว ไมเสวนากามทัง้ หลาย ก็เพราะปราศจากราคะ หมดราคะ
ภิกษุเมือ่ จะตอบแกใหถูกตอง พึงตอบแกวา จริงอยางนัน้ ทานผูนี้ เมือ่ อยู
ในหมูก็ตาม อยูลําพังผูเดียวก็ตาม ในทีน่ นั้ ๆ ผูใดจะปฏิบตั ติ นไดดีกต็ าม จะ
ปฏิบตั ติ นไมดีกต็ าม จะเปนผูปกครองหมูคณะก็ตาม จะเปนบางคนทีต่ ดิ วุน
อยูในอามิสก็ตาม จะเปนบางคนทีไ่ มติดดวยอามิสก็ตาม ทานผูนีไ้ มดูหมิน่
คนนัน้ ๆ เพราะเหตุนนั้ ๆ เลย ขาพเจาไดสดับ ไดรับฟงถอยคํามา จําเพาะ
พระพักตรของพระผูมีพระภาคทีเดียววา “เราเปนผูงดเวนโดยไมมีความ
กลัว เรามิใชผูงดเวนเพราะกลัว เราไมเสวนากามทัง้ หลาย ก็เพราะปราศจาก
ราคะ เพราะหมดราคะ”
ภิกษุทงั้ หลาย ในกรณีนนั้ พึงสอบถามตถาคตใหยิง่ ขึน้ ไปอีกวา เทาทีร่ ได
ู
ดวยตาและหู ธรรมทีเ่ ศราหมองมีแกตถาคตหรือหาไม ตถาคตเมือ่ ตอบแก ก็
จะตอบแกวา...ไมมี
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ถามวา ธรรมที่ (ดีบาง ชัว่ บาง) ปนๆ กันไป มีแกตถาคตหรือหาไม
ตถาคตเมือ่ ตอบแก ก็จะตอบแกวา...ไมมี
ถามวา ธรรมทีส่ ะอาดหมดจด มีแกตถาคตหรือหาไม ตถาคตเมือ่ ตอบ
แก ก็จะตอบแกวา...มี เรามีธรรมทีส่ ะอาดหมดจดนัน้ เปนทางดําเนิน และเรา
จะเปนผูมีตณ
ั หาเพราะเหตุนนั้ ก็หาไม
- ศาสดาผูกลาวไดอยางนีแ้ ล สาวกจึงควรเขาไปหาเพือ่ สดับธรรม
- ศาสดายอมแสดงธรรมแกสาวกนัน้ สูงยิง่ ขึน้ ไปๆ ประณีต (ขึน้ ไป)ๆ
ทัง้ ธรรมดํา ธรรมขาว เปรียบเทียบใหเห็นตรงกันขาม
- ศาสดาแสดงธรรมแกภิกษุ...อยางใดๆ ภิกษุนนั้ รูยิง่ ธรรมบางอยางใน
ธรรมนัน้ อยางนัน้ ๆ แลว ยอมถึงความตกลงใจในธรรมทัง้ หลาย ยอม
เลือ่ มใสในศาสดาวา “พระผูมีพระภาค เปนสัมมาสัมพุทธ ธรรมอันพระผูมี
พระภาคตรัสไวดีแลว สงฆเปนผูปฏิบตั ดิ ”ี
หากจะมีผอืู น่ ถามภิกษุนนั้ ตอไปอีกวา “ทานมีเหตุผล (อาการะ) หยัง่
ทราบ (อันวยา) ไดอยางไร จึงทําใหกลาวไดวา พระผูมีพระภาคเปน สัมมา
สัมพุทธ ธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลว สงฆเปนผูปฏิบตั ดิ ?ี ” ภิกษุ
นัน้ เมือ่ จะตอบใหถูก ก็พงึ ตอบวา “ขาพเจาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค เพือ่
ฟงธรรม พระองคทรงแสดงธรรมแกขาพเจา... พระองคแสดง...อยางใดๆ
ขาพเจารูยิง่ ...อยางนัน้ ๆ จึงถึงความตกลงใจในธรรมทัง้ หลาย จึงเลือ่ มใสใน
พระศาสดา...”
ภิกษุทงั้ หลาย ศรัทธาของบุคคลผูใดผูหนึง่ ฝงลงในตถาคต เกิดเปนเคา
มูล เปนพืน้ ฐานทีต่ งั้ โดยอาการเหลานี้ โดยบทเหลานี้ โดยพยัญชนะเหลานี้
เรียกวา ศรัทธาทีม่ เี หตุผล (อาการวตี) มีการเห็นเปนมูลฐาน (ทัสสนมูลกิ า)
๑
มัน่ คง อันสมณะ หรือพราหมณ หรือเทพเจา หรือมาร หรือพรหม หรือ
ใครๆในโลก ใหเคลือ่ นคลอนไมได

๑

อรรถกถาแกวา มีโสดาปตติมรรคเปนมูล

๒๕๔
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การพิจารณาตรวจสอบธรรมในตถาคต เปนอยางนีแ้ ล และตถาคต ยอม
เปนอันไดรับการพิจารณาตรวจสอบดีแลว โดยนัยนี”้ ๑

ศรัทธา มจ สําคัญ ตจ ติดตันถาอยู คศรัทธา
พึงสังเกตวา แมแตความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธเจา ก็ไมไดถูก
ถือวาเปนบาปหรือความชั่วเลย ถือวาเปนเพียงสิ่งที่จะตองแกไขใหรูแนชัดลง
ไปจนหมดสงสัย ดวยวิธีการแหงปญญา และยังสงเสริมใหใชความคิดสอบ
สวนพิจารณาตรวจสอบอีกดวย เมื่อมีผูใดประกาศตัวเองแสดงความเลื่อมใส
ศรัทธาในพระพุทธเจา กอนที่พระองคจะประทานความเห็นชอบ จะทรงสอบ
สวนกอนวา ศรัทธาปสาทะของเขามีเหตุผลเปนมูลฐานหรือไม เชน
พระสารีบุตรเขาไปเฝาพระพุทธเจา กราบทูลวา:
พระองคผูเจริญ ขาพระองคเลือ่ มใสในพระผูมีพระภาคอยางนีว้ า สมณะก็
ดี พราหมณก็ดี อืน่ ใด ทีจ่ ะมีความรูยิง่ ไปกวาพระผูมีพระภาค ในทางสัมโพธิ
ญาณไดนัน้ ไมเคยมี จักไมมี และไมมีอยูในบัดนี้

พระพุทธเจาตรัสตอบวา: สารีบตุ ร เธอกลาวอาสภิวาจา (วาจาอาจ
หาญ) ครัง้ นีย้ งิ่ ใหญนัก เธอบันลือสีหนาทถือเด็ดขาดลงไปอยางเดียววา...ดัง
นีน้ นั้ เธอไดใชจิตกําหนดรูจิตของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทุกๆ พระ
องค เทาทีม่ มี าในอดีตแลวหรือวา พระผูมีพระภาคเหลานัน้ มีศลี อยางนี้
เพราะเหตุดงั นีๆ้ ทรงมีธรรมอยางนี้ มีปญญาอยางนี้ มีธรรมเครือ่ งอยูอยางนี้
หลุดพนแลว เพราะเหตุดงั นีๆ้ ?

ส. มิใชอยางนัน้ พระเจาขา
พ. เธอไดใชจิตกําหนดรูจิตของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทุกๆ พระ
องค ทีจ่ กั มีในอนาคตแลวหรือวา พระผูมีพระภาคเหลานัน้ จัก...เปนอยางนี้
เพราะเหตุดงั นีๆ้ ?
๑

วีมังสกส ร, ม.มู. ๑๒/๕๓๕–๕๓๙/๕๗๖–๕๘๐
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ส. มิใชอยางนัน้ พระเจาขา
พ. ก็แลวเราผูเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ เธอไดใชจิตกําหนดรู
จิตแลวหรือวา พระผูมีพระภาคทรง...เปนอยางนี้ เพราะเหตุดงั นีๆ้ ?

ส. มิใชอยางนัน้ พระเจาขา
พ. ก็ในเรือ่ งนี้ เมือ่ เธอไมมีญาณเพือ่ กําหนดรูจิตใจพระอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจาในอดีต อนาคต และปจจุบนั เชนนีแ้ ลว ไฉนเลา เธอจึงไดกลาวอาสภิ
วาจาอันยิง่ ใหญนักนี้ บันลือสีหนาทถือเปนเด็ดขาดอยางเดียว (ดังทีก่ ลาวมา
แลว)?

ส. พระองคผูเจริญ ขาพระองคไมมีญาณกําหนดรูจิตในพระ อรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา ทัง้ ในอดีต อนาคต และปจจุบนั ก็จริง แตกระนัน้ ขาพระ
องคทราบการหยัง่ แนวธรรม๑
พระองคผูเจริญ เปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระราชา มีปอมแนน
หนา มีกาํ แพงและเชิงเทินมัน่ คง มีประตูๆ เดียว คนเฝาประตูพระนครนัน้
เปนบัณฑิต เฉียบแหลม มีปญญา คอยหามคนทีต่ นไมรูจักยอมใหแตคนทีร่ ู
จักเขาไป เขาเทีย่ วตรวจดูทางแนวกําแพงรอบเมืองนัน้ ไมเห็นรอยตอ หรือ
ชองกําแพง แมเพียงทีแ่ มวลอดออกได ยอมคิดวา สัตวตัวโตทุกอยางทุกตัว
จะเขาออกเมืองนี้ จะตองเขาออกทางประตูนเี้ ทานัน้ ฉันใด
ขาพระองคก็ทราบการหยัง่ แนวธรรม ฉันนัน้ เหมือนกันวา พระผูมีพระ
ภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองค เทาทีม่ มี าแลวในอดีต ทรงละ
นิวรณ ๕ ทีท่ าํ จิตใหเศราหมอง ทําปญญาใหออนกําลังไดแลว มีพระหฤทัย
ตัง้ มัน่ ดีในสติปฏฐาน ๔ ทรงเจริญโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง จึงไดตรัสรู
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ แมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทุก
พระองค ทีจ่ ะมีในอนาคต ก็จกั (ทรงทําอยางนัน้ ) แมพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ ก็ทรงละนิวรณ ๕...มีพระทัยตัง้ มัน่ ในสติ
๑

ธมฺมนฺวฺย

๒๕๖
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ปฏฐาน ๔ ทรงเจริญโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง จึงไดตรัสรู อนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณ (เชนเดียวกัน) ฯลฯ๑

ความเลื่อมใสศรัทธาตอบุคคลผูใดผูหนึ่งนั้น ถาใชใหถูกตอง คือเปน
อุปกรณสําหรับชวยใหกาวหนาตอไป ก็ยอมเปนสิ่งที่มีประโยชน แตในเวลา
เดียวกัน ก็มีขอเสีย เพราะมักจะกลายเปนความติดในบุคคล และกลายเปน
อุปสรรคบั่นทอนความกาวหนาตอไป ขอดีของศรัทธาปสาทะนั้น เชน
อริยสาวกผูใด เลือ่ มใสอยางยิง่ แนวแนถึงทีส่ ดุ ในตถาคต อริยสาวกนัน้ จะ
ไมสงสัย หรือแคลงใจ ในตถาคต หรือ ศาสนา (คําสอน) ของตถาคต แท
จริง สําหรับอริยสาวกผูมีศรัทธา เปนอันหวังสิง่ นีไ้ ด คือ เขาจักเปนผูตัง้ หนา
ทําความเพียร เพือ่ กําจัดอกุศลธรรมทัง้ หลาย (และ) บําเพ็ญกุศลธรรมทัง้
หลายใหพรอมบูรณ จักเปนผูมีเรีย่ วแรง บากบัน่ อยางมัน่ คง ไมทอดธุระใน
กุศลธรรมทัง้ หลาย๒

สวนขอเสียก็มี ดังพุทธพจนวา
ภิกษุทงั้ หลาย ขอเสีย ๕ อยางในความเลือ่ มใสบุคคลมีดงั นี้ คือ
๑. บุคคลเลือ่ มใสยิง่ ในบุคคลใด บุคคลนัน้ ตองอาบัตอิ นั เปนเหตุให
สงฆยกวัตร เขาจึงคิดวา บุคคลผูเปนทีร่ กั ทีช่ อบใจของเรานี้ ถูกสงฆยกวัตร
เสียแลว...
๒. บุคคลเลือ่ มใสยิง่ ในบุคคลใด บุคคลนัน้ ตองอาบัตอิ นั เปนเหตุให
สงฆบังคับใหนัง่ ณ ทายสุดสงฆเสียแลว...
๓. ...บุคคลนัน้ ออกเดินทางไปเสียทีอ่ นื่ ...
๔. ...บุคคลนัน้ ลาสิกขาเสีย...
๕. ...บุคคลนัน้ ตายเสีย...

๑
๒

ที.ม. ๑๐/๗๗/๙๗; ที.ปา. ๑๑/๗๓/๑๐๘–๑๑๐ รายละเอียดตอจากนี้ ดู ที.ปา. ๑๑/๗๕–๙๓/๑๑๑–๑๒๗
ส.ม. ๑๙/๑๐๑๑/๒๙๗
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เขายอมไมคบหาภิกษุอนื่ ๆ เมือ่ ไมคบหาภิกษุอนื่ ๆ ก็ยอมไมไดสดับ
สัทธรรม เมือ่ ไมไดสดับสัทธรรม ก็ยอมเสือ่ มจากสัทธรรม๑

เมื่อความเลื่อมใสศรัทธากลายเปนความรัก ขอเสียในการที่ความ
ลําเอียงจะมาปดบังการใชปญญาก็เกิดขึ้นอีก เชน
ภิกษุทงั้ หลาย สิง่ ๔ ประการนี้ ยอมเกิดขึน้ ได คือ ความรักเกิดจาก
ความรัก โทสะเกิดจากความรัก ความรักเกิดจากโทสะ โทสะเกิดจากโทสะ
ฯลฯ โทสะเกิดจากความรักอยางไร? บุคคลทีต่ นปรารถนา รักใคร พอใจ
ถูกคนอืน่ ประพฤติตอดวยอาการทีไ่ มปรารถนา ไมนารักใคร ไมนาพอใจ เขา
ยอมมีความคิดวา บุคคลทีเ่ ราปรารถนา รักใครพอใจนี้ ถูกคนอืน่ ประพฤติ
ตอดวยอาการทีไ่ มนาปรารถนา ไมนารักใคร ไมนาพอใจ ดังนี้ เขายอมเกิด
โทสะในคนเหลานัน้ ฯลฯ๒

แมแตความเลื่อมใสศรัทธาในองคพระศาสดาเอง เมื่อกลายเปนความ
รักในบุคคลไป ก็ยอมเปนอุปสรรคตอความหลุดพน หรืออิสรภาพทางปญญา
ในขั้นสูงสุดได พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหละเสีย แมบางครั้งจะตองใชวิธีคอน
ขางรุนแรง ก็ทรงทํา เชน ในกรณีของพระวักกลิ ซึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาใน
พระองคอยางแรงกลา อยากจะติดตามพระองคไปทุกหนทุกแหง เพื่อไดอยู
ใกลชิด ไดเห็นพระองคอยูเสมอ ระยะสุดทายเมื่อพระวักกลิปวยหนักอยาก
เฝาพระพุทธเจา สงคนไปกราบทูล พระองคก็เสด็จมา และมีพระดํารัสเพื่อให
เกิดอิสรภาพทางปญญาแกพระวักกลิตอนหนึ่งวา
พระวักกลิ: ขาแตพระองคผูเจริญ เปนเวลานานนักแลว ขาพระองค
ปรารถนาจะไปเฝา เพือ่ จะเห็นพระผูมีพระภาคเจา แตรางกายของขาพระองค
ไมมีกาํ ลังเพียงพอทีจ่ ะไปเฝาเห็นองคพระผูมีพระภาคเจาได

พระพุทธเจา: อยาเลย วักกลิ รางกายอันเนาเปอยนี้ เธอเห็นไปจะมี
ประโยชนอะไร ดูกรวักกลิ ผูใดเห็นธรรม ผูนัน้ ชือ่ วาเห็นเรา ผูใดเห็นเรา ผู
๑
๒

องฺ.ป ฺจก. ๒๒/๒๕๐/๓๐๐
องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๐๐/๒๙๐
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นัน้ เห็นธรรม เมือ่ เห็นธรรมนัน่ แหละ วักกลิ จึงจะชือ่ วาเห็นเรา เมือ่ เห็นเรา
(ก็คอื ) เห็นธรรม๑

นอกจากนี้ ความกาวหนาเพียงในขัน้ ศรัทธา ยังไมเปนการมัน่ คงปลอด
ภัย เพราะยังตองอาศัยปจจัยภายนอก จึงยังเสือ่ มถอยได ดังพุทธพจนวา
ดูกรภัททาลิ เปรียบเหมือนบุรษุ มีตาขางเดียว พวกมิตรสหายญาติ
สาโลหิตของเขา พึงชวยกันรักษาตาขางเดียวของเขาไว ดวยคิดวา อยาใหตา
ขางเดียวของเขานัน้ ตองเสียไปเลย ขอนีฉ้ นั ใด ภิกษุบางรูปในธรรมวินยั นี้ ก็
ฉันนัน้ เหมือนกัน เธอประพฤติปฏิบตั เิ พียงดวยศรัทธา เพียงดวยความรัก
ในกรณีนนั้ ภิกษุทงั้ หลายยอมดําริกนั วา ภิกษุรปู นี้ ประพฤติปฏิบตั อิ ยู
เพียงดวยศรัทธา เพียงดวยความรัก พวกเราจักชวยกันเรงรัดเธอ ยํา้ แลวยํา้
อีกใหกระทําการณ โดยหวังวา อยาใหสิง่ ทีเ่ ปนเพียงศรัทธา เปนเพียงความ
รักนัน้ เสือ่ มสูญไปจากเธอเลย นีแ้ ล ภัททาลิ คือเหตุ คือปจจัย ทีท่ าํ ให
(ตอง) คอยชวยกันเรงรัดภิกษุบางรูปในศาสนานี้ ยํา้ แลวยํา้ อีกใหกระทํา
การณ”๒

ลําพังศรัทธาอยางเดียว เมือ่ ไมกาวหนาตอไปตามลําดับจนถึงขัน้ ปญญา
ยอมมีผลอยูในขอบเขตจํากัดเพียงแคสวรรคเทานั้น ไมสามารถใหบรรลุจุด
หมายของพุทธธรรมได ดังพุทธพจนวา
ภิกษุทงั้ หลาย ในธรรมทีเ่ รากลาวไวดีแลว ซึง่ เปนของงาย เปดเผย
ประกาศไวชัด ไมมีเงือ่ นงําใดๆ อยางนี้
- สําหรับภิกษุผเปนอรหั
ู
นตขีณาสพ...ยอมไมมีวฏั ฏะเพือ่ จะบัญญัตติ อไป
- ภิกษุทลี่ ะสังโยชนเบือ้ งตํา่ ทัง้ หาไดแลว ยอมเปนโอปปาติกะ ปรินพิ พาน
ในโลกนัน้ ฯลฯ
-ภิกษุทลี่ ะสังโยชนสามไดแลว มีราคะ โทสะ โมหะเบาบาง ยอมเปน
สกทาคามี ฯลฯ
๑
๒

ส.ข. ๑๗/๒๑๖/๑๔๖
ม.ม. ๑๓/๑๗๑/๑๗๔

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๒๕

- ภิกษุทลี่ ะสังโยชนสามได ยอมเปนโสดาบัน ฯลฯ
-ภิกษุทเี่ ปนธัมมานุสารี เปนสัทธานุสารี ยอมเปนผูมีสมั โพธิเปนที่
หมาย
-ผูที่มีเพียงศรัทธา มีเพียงความรักในเรา ยอมเปนผูมีสวรรคเปน
ที่หมาย๑

เมอรูเหนปร จัก ดวยปญญา ก มตองเชอดวยศรัทธา
ในกระบวนการพัฒนาปญญา ที่ถือเอาประโยชนจากศรัทธาอยางถูก
ตอง ปญญาจะเจริญขึ้นโดยลําดับ จนถึงขั้นเปนญาณทัสสนะ คือเปนการรู
การเห็น ในขั้นนี้ จะไมตองใชความเชื่อและความเห็นอีกตอไป เพราะรูเห็น
ประจักษแกตนเอง จึงเปนขั้นที่พนขอบเขตของศรัทธา ขอใหพิจารณาขอ
ความในพระไตรปฎกตอไปนี้
ถาม: ทานมุสลิ ะ โดยไมอาศัยศรัทธา ไมอาศัยความถูกกับใจคิด ไม
อาศัยการเรียนรูตามกันมา ไมอาศัยการคิดตรองตามแนวเหตุผล ไม
อาศัยความเขากันไดกับการทดสอบดวยทฤษฎี ทานมุสลิ ะมีการรูจําเพาะ
ตน (ปจจัตตญาณ) หรือวา เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรามรณะ?

ตอบ: ทานปวิฏฐะ ผมยอมรู ยอมเห็นขอทีว่ า เพราะชาติเปนปจจัยจึงมี
ชรามรณะนีไ้ ด โดยไมตองอาศัยศรัทธา...ความถูกกับใจคิด...การเรียนรูตาม
กันมา...การคิดตรองตามแนวเหตุผล...ความเขากันไดกับการทดสอบดวย
ทฤษฎีเลยทีเดียว

(จากนี้ถามตอบหัวขออื่นๆ ในปฏิจจสมุปบาท ตามลําดับ ทั้งฝาย
อนุโลม ปฏิโลม จนถึงภวนิโรธ คือนิพพาน)๒
อีกแหงหนึ่งวา

๑
๒

ม.มู. ๑๒/๒๘๘/๒๘๐
ส.นิ. ๑๖/๒๖๙–๒๗๕/๑๔๐–๑๔๔

๒๖๐

พุทธธรรม

ถาม: มีปริยายบางไหม ทีภ่ กิ ษุจะใชพยากรณอรหัตตผลได โดยไมตอง
อาศัยศรัทธา ไมตองอาศัยความถูกกับใจชอบ ไมตองอาศัยการเรียนรูตาม
กันมา ไมตองอาศัยการคิดตรองตามแนวเหตุผล ไมตองอาศัยความเขากันได
กับการคิดทดสอบดวยทฤษฎี ก็รชัู ดวา “ชาติสนิ้ แลว พรหมจรรยอยูจบแลว
สิง่ ทีต่ องทําไดทําแลว สิง่ อืน่ ทีต่ องทําเพือ่ เปนอยางนี้ ไมมีเหลืออยูอีก”? ฯลฯ

ตอบ: ปริยายนัน้ มีอยู...คือ ภิกษุเห็นรูปดวยตา ยอมรูชัดซึง่ ราคะ โทสะ
โมหะ ทีม่ อี ยูในตัววา “ราคะ โทสะ โมหะ มีอยูในตัวของเรา” หรือยอมรูชัดซึง่
ราคะ โทสะ โมหะ ทีไ่ มมีอยูในตัววา “ราคะ โทสะ โมหะ ไมมีในตัวของเรา”

ถาม: เรือ่ งทีว่ า...นี้ ตองทราบดวยศรัทธา หรือดวยความถูกกับใจชอบ
หรือดวยการเรียนรูตามกันมา หรือดวยการคิดตรองตามแนวเหตุผล หรือ
ดวยความเขากันไดกับการคิดทดสอบดวยทฤษฎี หรือไม?

ตอบ: ไมใชอยางนัน้
ถาม: เรือ่ งทีว่ า...นี้ ตองเห็นดวยปญญาจึงทราบมิใชหรือ ?
ตอบ: อยางนัน้ พระเจาขา
สรุป: นีก้ เ็ ปนปริยาย (หนึง่ ) ทีภ่ กิ ษุจะใชพยากรณอรหัตตผลได โดยไม
ตองอาศัยศรัทธา ฯลฯ (จากนี้ถามตอบไปตามลําดับอายตนะอื่นๆ ใน
ทํานองเดียวกัน จนครบทุกขอ)๑
เมื่อมีญาณทัสสนะ คือการรูการเห็นประจักษแลว จึงไมตองมีศรัทธา
คือไมตองเชื่อตอผูใดอื่น ดังนั้น พุทธสาวกที่บรรลุคุณวิเศษตางๆ จึงรูและ
กลาวถึงสิ่งนั้นๆ โดยไมตองเชื่อตอพระศาสดา เชน ไดมีคําสนทนาถามตอบ
ระหวางนิครนถนาฏบุตร กับจิตตคฤหบดี ผูเปนพุทธสาวกฝายอุบาสกที่มีชื่อ
เสียงเชี่ยวชาญในพุทธธรรมมาก วา

๑

ส.ส . ๑๘/๒๓๙–๒๔๒/๑๗๓–๑๗๖

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๒๖๑

นิครนถ: แนะทานคฤหบดี ทานเชื่อพระสมณะโคดมไหมวา สมาธิที่
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีอยู ความดับแหงวิตกวิจารได มีอยู?
จิตตคฤหบดี: ในเรือ่ งนี้ ขาพเจามิไดยึดถือดวยศรัทธา ตอพระผูมีพระ
ภาควา สมาธิทไี่ มมีวติ ก ไมมีวจิ าร มีอยู ความดับแหงวิตกวิจารได มีอยู ฯลฯ
ขาพเจานี้ ทันทีทมี่ งหวั
ุ ง...ก็เขาปฐมฌานอยูได...เขาทุตยิ ฌานอยูได...เขา
ตติยฌานอยูได...เขาจตุตถฌานอยูได๑ ขาพเจานัน้ รูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยาง
นี้ จึงไมยึดถือดวยศรัทธา ตอสมณะหรือพราหมณผูใดๆ วา สมาธิทไี่ มมีวติ ก
ไมมีวจิ าร มีอยู ความดับแหงวิตกวิจารได มีอยู๒

ดวยเหตุที่กลาวมานี้ พระอรหันตซึ่งเปนผูมีญาณทัสสนะถึงที่สุด จึงมี
คุณสมบัติอยางหนึ่งวา “อัสสัทธะ”๓ ซึ่งแปลวา ผูไมมีศรัทธา คือ ไมตองเชื่อ
ตอใครๆ ในเรื่องที่ตนรูเห็นชัดดวยตนเองอยูแลว อยูเหนือศรัทธา หรือไม
ตองอาศัยศรัทธา เพราะรูประจักษแลว ดังจะเห็นไดจากพุทธดํารัสสนทนากับ
พระสารีบุตรวา
พระพุทธเจา: สารีบตุ ร เธอเชือ่ ไหมวา สัทธินทรียทีเ่ จริญแลว กระทําได
มากแลว ยอมหยัง่ ลงสูอมตะ มีอมตะเปนทีห่ มาย มีอมตะเปนทีส่ นิ้ สุด วิรยิ ิ
นทรีย...สตินทรีย...สมาธินทรีย...ปญญินทรีย (ก็เชนเดียวกัน)?

พระสารีบุตร: ขาแตพระองคผูเจริญ ในเรือ่ งนี้ ขาพระองคมิไดยึดถือดวย
ศรัทธา ตอพระผูมีพระภาค... แทจริง คนเหลาใด ยังไมรู ยังไมเห็น ยังไม
ทราบ ยังไมกระทําใหแจง ยังไมมองเห็นดวยปญญา ชนเหลานัน้ จึงจะยึดถือ
ดวยศรัทธาตอคนอืน่ ในเรือ่ งนี.้ ..สวนคนเหลาใด รู เห็น ทราบ กระทําใหแจง
มองเห็นสิง่ นีด้ วยปญญาแลว คนเหลานัน้ ยอมไมมีความสงสัย ไมมีความ
แคลงใจในเรือ่ งนัน้ ...

๑

ตั้งแตทุติยฌานเปนตนไป เปนสมาธิที่ไมมีวิตกวิจาร
ส.ส . ๑๘/๕๗๘/๓๖๗
๓
ขุ.ธ. ๒๕/๑๗/๒๘
๒

๒๖๒

พุทธธรรม

ก็ขาพระองคไดรู เห็น ทราบ กระทําใหแจง มองเห็นสิ่งนี้ดวย
ปญญาแลว ขาพระองคจึงเปนผูไมมีความสงสัย ไมมีความแคลงใจใน
เรื่ อ งนั้ น วา สั ท ธิ น ทรี ย ...วิ ริ ยิ น ทรี ย ...สติ น ทรี ย ...สมาธิ น ทรี ย ...
ปญญินทรีย ที่เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มี
อมตะเปนที่หมาย มีอมตะเปนที่สิ้นสุด

พระพุทธเจา: สาธุ สาธุ สารีบตุ ร ฯลฯ๑
เพื่อสรุปความสําคัญและความดีเดนของปญญา ขออางพุทธพจนวา
ภิกษุทงั้ หลาย เพราะเจริญ เพราะกระทําใหมาก ซึง่ อินทรียกีอ่ ยางหนอ
ภิกษุผขีู ณาสพจึงพยากรณอรหัตตผล รูชัดวา “ชาติสนิ้ แลว...สิง่ อืน่ ทีจ่ ะตอง
ทําเพือ่ เปนอยางนี้ ไมมีเหลืออยูอีก”?
เพราะเจริญ เพราะกระทําใหมาก ซึง่ อินทรียอยางเดียว ภิกษุผขีู ณาสพ
ยอมพยากรณอรหัตตผลได... อินทรียอยางเดียวนัน้ ก็คอื ปญญินทรีย
สําหรับอริยสาวกผูมีปญญา ศรัทธาอันเปนของคลอยตามปญญานัน้
ยอมทรงตัวอยูได วิรยิ ะ...สติ...สมาธิ อันเปนของคลอยตามปญญานัน้ ยอม
ทรงตัวอยูได๒

อินทรียอื่นๆ (คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ) ลําพังแตละอยางๆ ก็ดี
หรือหลายอยางรวมกัน แตขาดปญญาเสียเพียงอยางเดียว ก็ดี ไมอาจให
บรรลุผลสําเร็จนี้ได

ปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏ ิ
สัมมาทิ ิ เปนองคประกอบสําคัญของมรรค ในฐานะที่เปนจุดเริ่มตน

ในการปฏิบัติธรรม หรือพูดตามแนวไตรสิกขา วา เปนขั้นเริ่มแรกในระบบการ
ศึกษาแบบพุทธ และเปนธรรมที่ตองพัฒนาใหบริสุทธิ แจงชัด เปนอิสระมาก
๑
๒

สํ.ม. ๑๙/๙๘๔–๙๘๖/๒๙๒–๒๙๓
สํ.ม. ๑๙/๙๘๗–๙๘๙/๒๙๓–๒๙๔

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๒๖๓

ขึ้นตามลําดับ จนกลายเปนการตรัสรูในที่สุด ดังกลาวมาแลว ดังนั้นการสราง
เสริมสัมมาทิฏฐิจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง
มีพุทธพจนแสดงหลักการสรางเสริมสัมมาทิฏฐิไวดังนี้
ภิกษุทงั้ หลาย ปจจัยเพือ่ ความเกิดขึน้ แหงสัมมาทิฏฐิ มี ๒ อยางดังนี้ คือ
ปรโตโฆสะ และ โยนิโสมนสิการ๑

๑. รโ โ สะ = “เสียงจากผูอื่น” คําบอกเลา ขาวสาร คําชี้แจง

อธิบาย การแนะนําชักจูง การสั่งสอน การถายทอด การไดเรียนรูจากผูอื่น
(hearing or learning from others)
. โยนิโสมนสิการ = “การทําในใจโดยแยบคาย” การพิจารณาสืบคน
ถึงตนเคา การใชความคิดสืบสาวตลอดสาย การคิดอยางมีระเบียบ การรูจัก
คิดพิจารณาดวยอุบาย การคิดแยกแยะออกดูตามสภาวะของสิ่งนั้นๆ โดยไม
เอาความรูสึกดวยตัณหาอุปาทานของตนเขาจับ (analytical reflection,
critical reflection, systematic attention)
ปจจัยทั้งสองอยางนี้ ยอมสนับสนุนซึ่งกันและกัน
สําหรับคนสามัญ ซึง่ มีปญญาไมแกกลา ยอมอาศัยการแนะนําชักจูงจากผู
อื่น และคลอยไปตามคําแนะนําชักจูงที่ฉลาดไดงาย แตก็จะตองฝกหัดให
สามารถใชความคิดอยางถูกวิธดี วยตนเองไดดวย จึงจะกาวหนาไปถึงทีส่ ดุ ได
สวนคนที่มีปญญาแกกลา ยอมรูจักใชโยนิโสมนสิการไดดีกวา แต
กระนั้นก็อาจตองอาศัยคําแนะนําที่ถูกตองเปนเครื่องนําทางในเบื้องตน และ
เปนเครือ่ งชวยสงเสริมใหกาวหนาไปไดรวดเร็วยิง่ ขึน้ ในระหวางการฝกอบรม
การสรางเสริมสัมมาทิฏฐิ ดวยปจจัยอยางที่ ๑ ( รโ โ สะ) ก็คือ วิธี
การที่เริ่มตนดวยศรัทธา และอาศัยศรัทธาเปนสําคัญ เมื่อนํามาใชปฏิบัติใน
ระบบการศึกษาอบรม จึงตองพิจารณาที่จะใหไดรับการแนะนําชักจูงสั่งสอน
อบรมที่ไดผลดีที่สุด คือ ตองมีผูสั่งสอนอบรมที่เพียบพรอมดวยคุณสมบัติ มี
ความสามารถ และใชวิธีการอบรมสั่งสอนที่ไดผล
๑

องฺ.ทุก. ๒๐/๓๗๑/๑๑๐; และ ดู ม.มู. ๑๒/๔๙๗/๕๓๙

๒๖๔

พุทธธรรม

ดังนั้น ในระบบการศึกษาอบรม จึงจํากัดใหไดปรโตโ สะที่มุงหมาย
ดวยหลักที่เรียกวา กัลยาณมิตตตา คือความมีกัลยาณมิตร
สวนปจจัยอยางที่ ๒ (โยนิโสมนสิการ) เปนแกนหรือองคประกอบหลัก
ของการพัฒนาปญญา ซึง่ จะตองพิจารณาวาควรใชความคิดใหถูกตองอยางไร
เมื่อนําปจจัยทั้งสองมาประกอบกัน นับวา
กัลยาณมิตตตา (=ปรโตโ สะที่ดี) เปนองคประกอบภายนอก และ
โยนิโสมนสิการ เปนองคประกอบภายใน
ถาตรงขามจากนี้ คือ ไดผูไมเปนกัลยาณมิตร ทําใหประสบปรโตโ สะที่
ผิดพลาด และใชความคิดผิดวิธี เปนอโยนิโสมนสิการ ก็จะไดรับผลตรงขาม
คือ เปนมิจฉาทิฏฐิไปได
มีพุทธพจนแสดงปจจัยทั้งสองนี้ ในภาคปฏิบัติของการฝกอบรม
พรอมทั้งความสําคัญที่ควบคูกัน ดังนี้
๑. สําหรับภิกษุผยัู งตองศึกษา (เสขะ) ... เรามองไมเห็นองคประกอบภาย
นอกอืน่ ใด มีประโยชนมาก เทาความมีกลั ยาณมิตรเลย๑
๒. สําหรับภิกษุผยัู งตองศึกษา (เสขะ) ... เรามองไมเห็นองคประกอบภาย
ในอืน่ ใด มีประโยชนมาก เทาโยนิโสมนสิการเลย๒

ควรทําความเขาใจเกี่ยวกับปจจัย ๒ อยางนี้ โดยยอ

. ความมีกัลยาณมิตร
กัลยาณมิ ร มิไดหมายถึงเพียงแคเพื่อนที่ดีอยางในความหมายสามัญ

แตหมายถึง บุคคลผูเพียบพรอมดวยคุณสมบัติที่จะสั่งสอน แนะนํา ชีแ้ จง
ชักจูง ชวยเหลือ บอกชองทาง ใหดําเนินไปในมรรคาแหงการฝกศึกษาอยางถูก
ตอง ในคัมภีรวิสุทธิมัคค ยกตัวอยางไว เชน พระพุทธเจา พระอรหันตสาวก
๑
๒

ขุ.อิติ. ๒๕/๑๙๕/๒๓๗;
ขุ.อิติ. ๒๕/๑๙๔/๒๓๖;

ส.ม. ๑๙/๕๒๐/๑๔๒
ส.ม. ๑๙/๕๑๘/๑๔๑

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๒๖๕

ครู อาจารย และทานผูเปนพหูสูตทรงปญญา สามารถสั่งสอนแนะนําเปนที่
ปรึกษาได แมจะออนวัยกวา๑
ในกระบวนการพัฒนาปญญา ความมีกัลยาณมิตรนี้ จัดวาเปนระดับ
ความเจริญปญญาในขั้นศรัทธา
สวนในระบบการศึกษาอบรม ความมีกลั ยาณมิตร มีความหมายครอบ
คลุมถึงตัวบุคคลผูอบรมสัง่ สอน เชน ครู อาจารย เปนตน คุณสมบัตขิ องผู
สอนนัน้ หลักการ วิธกี าร และอุบายตางๆ ในการสอน ตลอดจนการจัดดําเนิน
การตางๆ ทุกอยาง ที่ผมีู หนาทีเ่ อือ้ อํานวยการศึกษาจะพึงจัดทํา เพือ่ ใหการ
ศึกษาไดผลดี เทาทีเ่ ปนองคประกอบภายนอกในกระบวนการพัฒนาปญญานัน้
ซึง่ นับวาเปนเรือ่ งใหญ ทีอ่ าจนําไปบรรยายไดเปนอีกเรือ่ งหนึง่ ตางหาก
ในที่นี้ จะยกพุทธพจนแสดงคุณสมบัติของกัลยาณมิตร มาเปนตัว
อยางเพียงชุดหนึ่ง ไดแก กัลยา มิตร รรม ๗ ประการ ดังนี้
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปนมิตร ทีค่ วรเสวนา
ควรคบหา แมจะถูกขับไล ก็ควรเขาไปนัง่ อยูใกลๆ กลาวคือ เปนผูนารักนา
พอใจ ๑ เปนผูนาเคารพ ๑ เปนผูนายกยอง ๑ เปนผูรูจักพูด ๑ เปนผูอดทน
ตอถอยคํา ๑ เปนผูกลาวแถลงถอยทีล่ กึ ซึง้ ได ๑ ไมชักนําในเรือ่ งทีเ่ หลวไหล
ไมสมควร ๑ …๒

จากนี้ จะแสดงเพียงความสําคัญ และคุณประโยชน ของการมีกลั ยาณมิตร
(กัลยาณมิ า) ไว พอใหเห็นฐานะของหลักการขอนี้ในพุทธธรรม
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ดวงอาทิตยอุทยั อยู ยอมมีแสงอรุณขึน้ มากอนเปน
บุพนิมติ ฉันใด ความมีกลั ยาณมิตร ก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมติ แหงการเกิด
ขึน้ ของอริยอัษฎางคิกมรรค แกภิกษุ ฉันนัน้ ภิกษุผมีู กลั ยาณมิตร พึงหวังสิง่

๑
๒

ดู วิสุทฺธิ. ๑/๑๒๓–๑๒๕
องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๔/๓๓; ตรัสสรุปไวเปนคาถาใหจํางายวา
ปโย จ ครุ ภาวนีโย วตฺตา จ วจนกฺขโม
คมฺภีร ฺจ กถํ กตฺตา โน จฏ าเน นิโยชเย

๒๖๖

พุทธธรรม

นีไ้ ด คือ จักเจริญ จักทําใหมาก ซึง่ อริยอัษฎางคิกมรรค๑
ดูกรอานนท ความมีกลั ยาณมิตร... เทากับเปนพรหมจรรยทัง้ หมด ที
เดียว เพราะวา ผูมีกลั ยาณมิตร...พึงหวังสิง่ นีไ้ ด คือ เขาจักเจริญ จักทําใหมาก
ซึง่ อริยอัษฎางคิกมรรค
อาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร เหลาสัตวผูมีชาติเปนธรรมดา ยอมพนจาก
ชาติ ผูมีชราเปนธรรมดา ยอมพนจากชรา ผูมีมรณะเปนธรรมดา ยอมพน
จากมรณะ ผูมีโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส เปนธรรมดา
ยอมพนจาก โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และ อุปายาส๒
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ดวงอาทิตยอุทยั อยู ยอมมีแสงเงินแสงทองเปน
บุพนิมติ มากอน ฉันใด ความมีกลั ยาณมิตร ก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมติ แหง
การเกิดขึน้ ของโพชฌงค ๗ แกภิกษุ ฉันนัน้ ภิกษุผมีู กลั ยาณมิตร พึงหวังสิง่ นี้
ได คือ จักเจริญ จักทําใหมาก ซึง่ โพชฌงค ๗๓
เราไมเล็งเห็นธรรมอืน่ แมสักอยางหนึง่ ทีเ่ ปนเหตุยงั กุศลธรรมทีย่ งั ไม
เกิด ใหเกิดขึน้ หรือยังอกุศลธรรมทีเ่ กิดขึน้ แลว ใหเสือ่ มไป เหมือนความมี
กัลยาณมิตรเลย เมือ่ บุคคลมีกลั ยาณมิตร กุศลธรรมทีย่ งั ไมเกิด ยอมเกิดขึน้
และอกุศลธรรมทีเ่ กิดขึน้ แลว ยอมเสือ่ มไป๔
เราไมเล็งเห็นธรรมอืน่ แมสักอยาง ทีเ่ ปนไปเพือ่ ประโยชนยิง่ ใหญ๕ ...ที่
เปนไปเพือ่ ความดํารงมัน่ ไมเสือ่ มสูญ ไมอันตรธานแหงสัทธรรม๖ เหมือน
ความมีกลั ยาณมิตรเลย
โดยกําหนดวาเปนองคประกอบภายนอก เราไมเล็งเห็นองคประกอบอืน่
แมสักขอหนึง่ ทีเ่ ปนไปเพือ่ ประโยชนยิง่ ใหญ เหมือนความมีกลั ยาณมิตรเลย๑
๑

สํ.ม. ๑๙/๑๒๙/๓๖, ฯลฯ
สํ.ม. ๑๙/๕-๑๑/๒/๕, ฯลฯ
๓
สํ.ม. ๑๙/๔๑๑/๑๑๒
๔
องฺ.เอก. ๒๐/๗๒/๑๖
๕
องฺ.เอก. ๒๐/๙๖/๒๐
๖
องฺ.เอก. ๒๐/๑๒๘/๒๕
๒

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๒๖๗

สําหรับภิกษุผเปนเสขะ
ู
ยังไมบรรลุอรหัตตผล ปรารถนาความเกษมจาก
โยคะอันยอดเยีย่ ม เราไมเล็งเห็นองคประกอบภายนอกอยางอืน่ แมสักอยาง
หนึง่ ทีม่ ปี ระโยชนมาก เหมือนความมีกลั ยาณมิตรเลย ภิกษุผมีู กลั ยาณมิตร
ยอมกําจัดอกุศลได และยอมบําเพ็ญกุศลใหเกิดขึน้ ๒
ภิกษุผมีู กลั ยาณมิตร...พึงหวังสิง่ นีไ้ ด คือ
๑. จักเปนผูมีศลี สํารวมระวังในปาติโมกข สมบูรณดวยอาจาระและโคจร
ฯลฯ
๒. จักเปนผู (มีโอกาสไดยินไดฟง ไดรวมสนทนาอยางสะดวกสบาย) ตาม
ความปรารถนา ในเรือ่ งตางๆ ทีข่ ดั เกลาอุปนิสยั ชําระจิตใจใหปลอด
โปรง คือ เรือ่ งความมักนอย ฯลฯ เรือ่ งการบําเพ็ญเพียร เรือ่ งศีล เรือ่ ง
สมาธิ เรือ่ งปญญา เรือ่ งวิมตุ ติ เรือ่ งวิมตุ ติญาณทัสสนะ
๓. จักเปนผูตัง้ หนาทําความเพียร เพือ่ กําจัดอกุศลธรรม และเพือ่ บําเพ็ญ
กุศลธรรมใหเพียบพรอม จักเปนผูแข็งขัน บากบัน่ มัน่ คง ไมทอดธุระ
ในกุศลธรรม
๔. จักเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาทีเ่ ปนอริยะ หยัง่ รูถึงความเกิด
ความดับ ชําแรกกิเลส นําไปสูความสูญสิน้ แหงทุกข”๓

๒. โยนิโสมนสิการ
โยนิโสมสิการ เปนการใชความคิดอยางถูกวิธี ตามความหมายที่กลาว

มาแลว
เมื่อเทียบในกระบวนการพัฒนาปญญา โยนิโสมนสิการ อยูในระดับที่
เหนือศรัทธา เพราะเปนขั้นที่เริ่มใชความคิดของตนเองเปนอิสระ

๑

องฺ.เอก. ๒๐/๑๑๒/๒๒
ขุ.อิติ. ๒๕/๑๙๕/๒๓๗
๓
องฺ.นวก. ๒๓/๒๐๕, ๒๐๗/๓๖๕, ๓๗๐; ขุ.อุ. ๒๕/๘๘/๑๒๗
๒

๒๖๘

พุทธธรรม

สวนในระบบการศึกษาอบรม โยนิโสมนสิการเปนการฝกการใชความคิด
ใหรูจักคิดอยางถูกวิธี คิดอยางมีระเบียบ รูจักคิดวิเคราะห ไมมองเห็นสิ่ง
ตางๆ อยางตื้นๆ ผิวเผิน เปนขั้นสําคัญในการสรางปญญาที่บริสุทธิเปนอิสระ
ทําใหทุกคนชวยตนเองได และนําไปสูจุดหมายของพุทธธรรมอยางแทจริง
ความสําคัญ และคุณประโยชน ของโยนิโสมนสิการ พึงเห็นไดตามตัว
อยางพุทธพจนตอไปนี้
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ดวงอาทิตยอุทยั อยู ยอมมีแสงอรุณขึน้ มากอน เปน
บุพนิมติ ฉันใด ความถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ ก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมติ
แหงการเกิดขึน้ ของอริยอัษฎางคิกมรรค แกภิกษุ ฉันนัน้ ภิกษุผถึู งพรอมดวย
โยนิโสมนสิการ พึงหวังสิง่ นีไ้ ด คือ จักเจริญ จักทําใหมาก ซึง่ อริย
อัษฎางคิกมรรค๑
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ดวงอาทิตยอุทยั อยู ยอมมีแสงเงินแสงทอง เปน
บุพนิมติ มากอน ฉันใด โยนิโสมนสิการก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมติ แหงการเกิด
ขึน้ ของโพชฌงค ๗ แกภิกษุ ฉันนัน้ ภิกษุผถึู งพรอมดวยโยนิโสมนสิการ พึง
หวังสิง่ นีไ้ ด คือ จักเจริญ จักทําใหมาก ซึง่ โพชฌงค ๗๒
เราไมเล็งเห็นธรรมอืน่ แมสักอยางหนึง่ ทีเ่ ปนเหตุใหกุศลธรรมทีย่ งั ไม
เกิด เกิดขึน้ หรือใหอกุศลธรรมทีเ่ กิดขึน้ แลว เสือ่ มไป เหมือนโยนิโสมนสิการ
เลย เมือ่ มีโยนิโสมนสิการ กุศลธรรมทีย่ งั ไมเกิด ยอมเกิดขึน้ และอกุศลธรรม
ทีเ่ กิดขึน้ แลว ยอมเสือ่ มไป๓
เราไมเล็งเห็นธรรมอืน่ แมสักอยาง ทีเ่ ปนไปเพือ่ ประโยชนยิง่ ใหญ๔... ที่
เปนไปเพือ่ ความดํารงมัน่ ไมเสือ่ มสูญ ไมอันตรธานแหงสัทธรรม๕ เหมือน
โยนิโสมนสิการเลย

๑
๒
๓
๔
๕

สํ.ม. ๑๙/๑๓๖/๓๗ ; ฯลฯ
สํ.ม. ๑๙/๔๑๓/๑๑๓
องฺ.เอก. ๒๐/๖๘/๑๕
องฺ.เอก. ๒๐/๙๒/๒๐
องฺ.เอก. ๒๐/๑๒๔/๒๔

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๒๖

โดยกําหนดวาเปนองคประกอบภายใน เราไมเล็งเห็นองคประกอบอืน่
แมสักอยางหนึง่ ทีเ่ ปนไปเพือ่ ประโยชนยิง่ ใหญ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย๑
สําหรับภิกษุผเสขะ
ู ยังไมบรรลุอรหัตตผล ปรารถนาความเกษมจากโยคะ
อันยอดเยีย่ ม เราไมเล็งเห็นองคประกอบภายในอยางอืน่ แมสักอยาง ทีม่ ี
ประโยชนมาก เหมือนโยนิโสมนสิการเลย ภิกษุผใชโยนิ
ู
โสมนสิการ ยอม
๒
กําจัดอกุศลได และบําเพ็ญกุศลใหเกิดขึน้
เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอืน่ แมสักขอหนึง่ ซึง่ เปนเหตุใหสัมมาทิฏฐิ ทีย่ งั
ไมเกิด ไดเกิดขึน้ หรือใหสัมมาทิฏฐิทเี่ กิดขึน้ แลว เจริญยิง่ ขึน้ เหมือนโยนิโส
มนสิการเลย เมือ่ มีโยนิโสมนสิการ สัมมาทิฏฐิทยี่ งั ไมเกิด ยอมเกิดขึน้ และ
สัมมาทิฏฐิทเี่ กิดขึน้ แลว ยอมเจริญยิง่ ขึน้ ๓
เราไมเล็งเห็นธรรมอืน่ แมสักขอหนึง่ ซึง่ เปนเหตุใหโพชฌงคทีย่ งั ไมเกิด
ไดเกิดขึน้ หรือใหโพชฌงคทีเ่ กิดขึน้ แลว ถึงความเจริญเต็มบริบรู ณ เหมือน
โยนิโสมนสิการเลย เมือ่ มีโยนิโสมนสิการ โพชฌงคทีย่ งั ไมเกิด ยอมเกิดขึน้
และโพชฌงคทีเ่ กิดขึน้ แลว ยอมมีความเจริญเต็มบริบรู ณ๔
เราไมเล็งเห็นธรรมอืน่ แมสักขอหนึง่ ทีจ่ ะเปนเหตุใหความสงสัยทีย่ งั ไม
เกิด ก็ไมเกิดขึน้ หรือทีเ่ กิดขึน้ แลว ก็ถกู กําจัดได เหมือนโยนิโสมนสิการเลย๕
เมือ่ โยนิโสมนสิการอสุภนิมติ ราคะทีย่ งั ไมเกิด ก็ไมเกิดขึน้ ราคะทีเ่ กิด
แลว ก็ถกู ละได เมือ่ โยนิโสมนสิการเมตตาเจโตวิมตุ ติ โทสะทีย่ งั ไมเกิด ก็ไม
เกิดขึน้ โทสะทีเ่ กิดแลว ก็ถกู ละได เมือ่ โยนิโสมนสิการ (โดยทัว่ ไป) โมหะทีย่ งั
ไมเกิด ก็ไมเกิดขึน้ และโมหะทีเ่ กิดแลว ก็ถกู ละได๖

๑
๒
๓
๔
๕
๖

องฺ.เอก. ๒๐/๑๐๘/๒๒
ขุ.อิติ. ๒๕/๑๙๔/๒๓๖
องฺ.เอก. ๒๐/๑๘๖/๔๑
องฺ.เอก. ๒๐/๗๖/๑๗
องฺ.เอก. ๒๐/๒๑/๕
องฺ.ติก. ๒๐/๕๐๘/๒๕๘

๒๗๐

พุทธธรรม

เมือ่ โยนิโสมนสิการ…(นิวรณ ๕)…ทีย่ งั ไมเกิด ก็ไมเกิดขึน้ ทีเ่ กิดขึน้ แลว ก็
ถูกกําจัดได …(โพชฌงค ๗)… ทีย่ งั ไมเกิด ก็เกิดขึน้ และทีเ่ กิดขึน้ แลว ก็ถงึ
ความเจริญเต็มบริบรู ณ๑
ธรรม ๙ อยางทีม่ อี ปุ การะมาก ไดแก ธรรม ๙ อยาง ซึง่ มีโยนิโสมนสิการ
เปนมูล กลาวคือ เมือ่ โยนิโสมนสิการ ปราโมทยยอมเกิด เมือ่ ปราโมทย ปติ
ยอมเกิด เมือ่ มีใจปติ กายยอมผอนคลายสงบ (ปสสัทธิ) เมือ่ กายผอนคลาย
สงบ ยอมไดเสวยสุข ผูมีสขุ จิตยอมเปนสมาธิ ผูมีจติ เปนสมาธิ ยอมรูเห็น
ตามเปนจริง เมือ่ รูเห็นตามเปนจริง ยอมนิพพิทาเอง เมือ่ นิพพิทา ก็วริ าคะ
เพราะวิราคะ ก็วมิ ตุ ติ๒

ตามนัยพุทธพจนนี้ เขียนใหดูงาย เปน
โยนิ โ สมนสิ ก าร ราโมทย
ิ สสั ท ธิ สุ
ย าภ าณทัสสนะ นิพพิทา วิราคะ วิมุ ิ

สมาธิ

ลา
ุ สําหรับคนทั่วไป ผูมีปญญายังไมแกกลา ยังตองอาศัย
การแนะนําชักจูงจากผูอื่น การพัฒนาปญญา นับวาเริ่มตนจาก ค
า
คือ ความมีกัลยาณมิ ร (กัลยาณมิตตตา) สําหรับใหเกิดศรัทธา
(ความมั่นใจดวยเหตุผลที่ไดพิจารณาเห็นจริงแลว) กอน
จากนั้น จึงกาวมาถึงขั้น ค
า
เริ่มแตนําความเขาใจ
ตามแนวศรัทธาไปเปนพื้นฐาน ในการใชความคิดอยางอิสระ ดวยโยนิโสมนสิการ ทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิ และทําใหปญญาเจริญยิ่งขึ้น จนกลายเปน
ญาณทัสสนะ คือ การรูการเห็นประจักษในที่สุด๓
๑
๒

สํ.ม. ๑๙/๔๔๖-๗/๑๒๒
ที.ปา. ๑๑/๔๕๕/๓๒๙
๓
พึงสังเกตวา การรูการเห็นประจักษนั้นมี ๒ ขั้น และพระพุทธศาสนายอมรับวา ทั้ง ๒ ขั้นนั้น เปน สั ะ
คือเปนความจริงดวยกันทั้งนั้น แตมีความหมายและคุณคาทางปญญาตางกัน คือ
๑. การรูการเห็นประจักษ เทาที่เปนไปทางประสาททั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เปน สมมติสัจจะ
สําหรับการหมายรูรวมกันและใชประโยชนในชีวิตประจําวัน (conventional or relative truth)
๒. การรูการเห็นประจักษ ดวยปญญาหยั่งรูสภาวะของสิ่งเหลานั้นวา เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนตน
เปน ปรมัตถสัจจะ สําหรับรูเทาทันภาวะของสิ่งทั้งหลาย มีชีวิตที่เปนอิสระ ใชประโยชนจากสิ่งเหลานั้น
ไดอยางถูกตองตามความหมายของมันมากที่สุด (ultimate or absolute truth)
แตไมวาในกรณีใดก็ตาม พุทธศาสนายอมรับความจริง เฉพาะดวยการรูการเห็นประจักษเทานั้น

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๒๗๑

เมื่อกระจายลําดับขั้นในการพัฒนาปญญาตอนนี้ออกไป จึงตรงกับ
ลําดับอาหารของวิชชาและวิมุตติ ที่กลาวมาแลวขางตน๑ คือ
การเสวนาสั บุรุ
มนสิการ ล

การสดับเลาเรียนสัทธรรม

รัทธา โยนิโส-

เมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแลว ก็จะเจริญเขาสูจุดหมายดวยการอุดหนุน
ขององคประกอบตางๆ อยางพุทธพจนที่วา
ภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิ อันองคประกอบ ๕ อยางคอยหนุน
(อนุเคราะห) ยอมมีเจโตวิมตุ ติ และปญญาวิมตุ ติ เปนผลานิสงส องค
ประกอบ ๕ อยางนัน้ คือ
๑. ศีล (ความประพฤติดงี าม สุจริต)
๒. สุตะ (ความรูจากการสดับ เลาเรียน อานตํารา การแนะนําสัง่ สอน
เพิม่ เติม
๓. สากัจฉา (การสนทนา ถกเถียง อภิปราย แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
สอบคนความรู)
๔. สมถะ (ความสงบ การทําใจใหสงบ การไมมีความฟุงซานวุนวายใจ
การเจริญสมาธิ)
๕. วิปสสนา (การใชปญญาพิจารณาเห็นสิง่ ตางๆ ตามสภาวะของมัน
คือตามทีม่ นั เปนจริง)๒

โดยสรุป สัมมาทิฏฐิ ก็คือความเห็นที่ตรงตามสภาวะ คือ เห็นตามที่สิ่ง
ทั้งหลายเปนจริง หรือตามที่มันเปน
การที่สัมมาทิฏฐิจะเจริญขึ้น ยอมตองอาศัยโยนิโสมนสิการเรื่อยไป
เพราะโยนิโสมนสิการชวยใหไมมองสิ่งตางๆ อยางผิวเผิน หรือมองเห็นเฉพาะ
ผลรวมที่ปรากฏ แตชวยใหมองแบบสืบคนแยกแยะ ทั้งในแงการวิเคราะห
สวนประกอบที่มาประชุมกันเขา และในแงการสืบทอดแหงเหตุปจจัย ตลอด
๑
๒

ดู เรื่องอาหารของวิชชาและวิมุตติ า ๒๑๖
แปลรวบความจาก องฺ.ป ฺจก. ๒๒/๒๕/๒๒

๒๗๒

พุทธธรรม

จนมองใหครบทุกแงดาน ที่จะใหเห็นความจริง และถือเอาประโยชนได จาก
ทุกสิ่งทุกอยางที่ประสบหรือเกี่ยวของ
การมองและคิดพิจารณาดวยโยนิโสมนสิการ ทําใหไมถูกลวง ไม
กลายเปนหุนที่ถูกยั่วยุ ปลุกปน และเชิด ดวยปรากฏการณทางรูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ และคตินิยมตางๆ จนเกิดเปนปญหาทั้งแกตนและผูอื่น แตทํา
ใหมีสติสัมปชัญญะ เปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง คิดตัดสินและกระทําการ
ตางๆ ดวยปญญา ซึ่งเปนขั้นที่สัมมาทิฏฐิสงผลแกองคมรรคขอตอๆไป เริ่ม
ทําลายสังโยชน อันมีสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส เปนตน

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๒๗๓

๒. สัมมาสังกัปปะ
คําจํากัดความ และความหมาย องสัมมาสังกัปปะ
องคมรรคขอที่ ๒ นี้ มีคําจํากัดความตามคัมภีร ซึ่งถือเปนหลักทั่วไป
ดังนี้
ภิกษุทงั้ หลาย สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน? เนกขัมมสังกัปป อพยาบาทสัง
กัปป อวิหงิ สาสังกัปป นีเ้ รียกวา สัมมาสังกัปปะ๑

นอกจากนี้ ยังมีคําจํากัดความแบบแยกออกเปน ระดับโลกิยะ และ
ระดับโลกุ ระ ดังนี้
ภิกษุทงั้ หลาย สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน? เรากลาววาสัมมาสังกัปปะมี ๒
อยาง คือ สัมมาสังกัปปะทีย่ งั มีอาสวะ ซึง่ จัดเปนฝายบุญ อํานวยวิบากแก
ขันธ อยางหนึง่ กับสัมมาสังกัปปะทีเ่ ปนอริยะ ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ และ
เปนองคมรรคอยางหนึง่
สัมมาสังกัปปะ ทีย่ งั มีอาสวะ... คือ เนกขัมมสังกัปป อพยาบาทสังกัปป
อวิหงิ สาสังกัปป...
สัมมาสังกัปปะ ทีเ่ ปนอริยะ ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคมรรค คือ
ความระลึก (ตักกะ) ความนึกคิด (วิตกั กะ) ความดําริ (สังกัปป) ความคิด
แนวแน (อัปปนา) ความคิดแนนแฟน (พยัปปนา) ความเอาใจจดจอลง วจี
สังขาร ของบุคคลผูมีจติ เปนอริยะ มีจติ ไร อาสวะ ผูพรอมดวยอริยมรรค ผู
กําลังเจริญอริยมรรคอยู...๒

เพื่อรวบรัด ในที่นี้ จะทําความเขาใจกันแตเพียงคําจํากัดความแบบทั่ว
ไป ที่เรียกวาเปนขั้นโลกิยะ เทานั้น ตามคําจํากัดความแบบนี้ สัมมาสังกั ะ คือ ความดําริชอบ หรือความนึกคิดในทางที่ถูกตอง ตรงขามกับ
๑
๒

ที.ม. ๑๐/๒๙๙/๓๔๘; ม.อุ.๑๔/๗๐๔/๔๕๓; อภิ.วิ. ๓๕/๑๖๔/๑๓๖, ๕๗๑/๓๑๗
ม.อุ. ๑๔/๒๖๑-๓/๑๘๒; อภิ.วิ. ๓๕/๒๐๖/๑๔๔; ๕๒๘/๓๒๐
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ความดําริผิด ที่เรียกวา มิจ าสังกัปปะ ซึ่งมี ๓ อยาง คือ
๑. กามสังกั หรือ กามวิตก คือ ความดําริที่เกี่ยวของกับกาม
ความนึกคิดในทางที่จะแสวงหาสิ่งเสพ ความคิดอยากได หรือ
หมกมุนพัวพันติดของอยูกับสิ่งสนองความตองการทางประสาททั้ง
๕ หรือสิ่งสนองตัณหา อุปาทานตางๆ ความคิดในทางเห็นแกตัว
เปนความนึกคิดในฝายราคะ หรือโลภะ
. พยาบาทสังกั หรือ พยาบาทวิตก คือ ความดําริที่ประกอบ
ดวยความขัดเคือง ไมพอใจ เคียดแคน ชิงชัง คิดเห็นในแงราย
ตางๆ ความขาดเมตตา เปนความนึกคิดในฝายโทสะแงถูกกระทบ
๓. วิหิงสาสังกั หรือ วิหิงสาวิตก คือ ความดําริในทางที่จะเบียด
เบียน ทําราย การคิดที่จะขมเหง รังแก ตองการกอทุกข ทําใหคน
และสัตวทั้งหลายเดือดรอน ไมมีความกรุณา เปนความนึกคิดใน
ฝายโทสะแงจะออกไปกระทบ
ความดําริหรือแนวความคิดแบบนี้ เปนเรื่องปรกติของคนสวนมาก
เพราะตามธรรมดา เมื่อปุถุชนรับรูอารมณอยางใดอยางหนึ่ง จะโดยการเห็น
ไดยิน ไดสัมผัส เปนตน ก็ตาม จะเกิดความรูสึกอยางใดอยางหนึง่ ในสองอยาง
คือ ถาถูกใจ ก็ชอบ ติดใจ อยากได พัวพัน คลอยตาม ถาไมถูกใจ ก็ไมชอบ
ขัดใจ ขัดเคือง ชัง ผลัก แยง เปนปฏิปกษ จากนั้น ความดําริ นึกคิดตางๆ ก็
จะดําเนินไปตามแนวทางหรือตามแรงผลักดันของความชอบและไมชอบนัน้
ดวยเหตุนี้ ความคิดของปุถุชนโดยปกติ จึงเปนความคิดเห็นที่เอน
เอียงไปขางใดขางหนึ่ง มีความพอใจและไมพอใจของตนเขาไปเคลือบแฝงชัก
จูง ทําใหไมเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปนของมันเองลวนๆ
ความนึกคิดที่ดําเนินไปจากความถูกใจ ชอบใจ เกิดความติดใคร พัว
พัน เอียงเขาหา ก็กลายเปนกามวิตก สวนที่ดําเนินไปจากความไมถูกใจ ไม
ชอบใจ เกิดความขัดเคือง ชิงชัง เปนปฏิปกษ มองในแงราย ก็กลายเปน
พยาบาทวิตก ที่ถึงขนาดพุงออกมาเปนความคิดรุกราน คิดเบียดเบียน อยาก
ทําราย ก็กลายเปนวิหิงสาวิตก ทําใหเกิดทัศนคติ (หรือเจตคติ) ตอสิ่งตางๆ
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อยางไมถูกตอง
ความดําริหรือความนึกคิดที่เอนเอียง ทัศนคติที่บิดเบนและถูกเคลือบ
แฝงเชนนี้ เกิดขึ้นก็เพราะการขาดโยนิโสมนสิการแตตน คือ มองสิ่งตางๆ
อยางผิวเผิน รับรูอารมณเขามาทั้งดุน โดยขาดสติสัมปชัญญะ แลวปลอย
ความนึกคิดใหแลนไปตามความรูสึก หรือตามเหตุผลที่มีความชอบใจ ไม
ชอบใจเปนตัวนํา ไมไดใชความคิดวิเคราะหแยกแยะสวนประกอบและความ
คิดสืบสาวสอบคนเหตุปจจัย ตามหลักโยนิโสมนสิการ
โดยนัยนี้ มิ ฉาทิ ิ คือ ความเขาใจผิดพลาด ไมมองเห็นสิ่งทั้งหลาย
ตามความเปนจริง จึงทําใหเกิด มิ ฉาสังกั ะ คือ ดําริ นึกคิด และมีทัศนค
ติตอสิ่งทั้งหลายอยางผิดพลาดบิดเบือน และมิจฉาสังกัปปะนี้ก็สงผลสะทอน
ใหเกิดมิจฉาทิฏฐิ เขาใจและมองเห็นสิ่งทั้งหลายอยางผิดพลาดบิดเบือนตอไป
หรือยิ่งขึ้นไปอีก องคประกอบทั้งสอง คือ มิจฉาทิฏฐิ และมิจฉาสังกัปปะจึง
สงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ในทางตรงขาม การที่จะมองเห็นสิ่งทั้งหลายถูกตองตามที่มันเปนของ
มันเองได ตองใชโยนิโสมนสิการ ซึ่งหมายความวา ขณะนั้นความนึกคิด
ความดําริตางๆ จะตองปลอดโปรง เปนอิสระ ไมมีทั้งความชอบใจ ความยึด
ติด พัวพัน และความไมชอบใจ ผลัก แยง เปนปฏิปกษตางๆ ดวย ขอนี้มี
ความหมายวา จะตองมีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ และองคประกอบทั้ง
สองอยางนี้สงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน เชนเดียวกับในฝายมิจฉานั่นเอง
โดยนัยนี้ ดวยการมีโยนิโสมนสิการ ผูนั้นก็มีสัมมาทิฏฐิ คือ มองเห็น
และเขาใจสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง เมื่อมองเห็นสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง
จึงมีสัมมาสังกัปปะ คือ ดําริ นึกคิด และตั้งทัศนคติตอสิ่งเหลานั้นอยางถูก
ตอง ไมเอนเอียง ยึดติด ขัด ผลัก หรือเปนปฏิปกษ เมื่อมีความดํารินึกคิดที่
เปนอิสระจากความชอบใจ ไมชอบใจ เปนกลางเชนนี๑้ จึงทําใหมองเห็นสิ่ง
๑

ทาทีของจิตใจอยางนี้ พัฒนาขึ้นไปในขั้นสูงจะกลายเปนอุเบกขา ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญยิ่งในการใช
ความคิดอยางไดผล หาไดมีความหมายเปนการนิ่งเฉย ไมเอาเรื่องเอาราว อยางที่มักเขาใจกันไม แตเรื่องนี้
จะไดอธิบายตอไปขางหนา
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ตางๆ ตามความเปนจริง คือ เสริมสัมมาทิฏฐิใหเพิ่มพูนยิ่งขึ้น จากนั้นองค
ประกอบทั้งสองก็สนับสนุนกันและกันหมุนเวียนตอไป
ในภาวะจิตที่มีโยนิโสมนสิการ จึงมีความดําริซึ่งปลอดโปรง เปนอิสระ
ปราศจากความเอนเอียง ทั้งในทางติดคลอยเขาขาง และในทางเปนปฏิปกษ
ผลักเบือนหนี ตรงขามกับมิจฉาสังกัปปะ เรียกวา สัมมาสังกัปปะ มี ๓ อยาง
เชนเดียวกัน คือ
๑. เนก ัมมสังกั หรือ เนกขัมมวิตก คือ ความดําริที่ปลอดโลภะ
หรือประกอบดวยอโลภะ ความนึกคิดที่ปลอดโปรงจากกาม ไม
หมกมุนพัวพันติดใครในสิ่งเสพสนองความอยากตางๆ ความคิดที่
ปราศจากความเห็นแกตัว ความคิดเสียสละ และความคิดทีเ่ ปนคุณ
หรือเปนกุศลทุกอยาง๑ จัดเปนความนึกคิดทีป่ ลอดราคะหรือโลภะ
. อพยาบาทสังกั หรือ อพยาบาทวิตก คือ ความดําริที่ไมมี
ความเคียดแคน ชิงชัง ขัดเคือง หรือการเพงมองในแงรายตางๆ
โดยเฉพาะมุงเอาธรรมที่ตรงขาม คือ เม า ซึ่งหมายถึงความ
ปรารถนาดี ความมีไมตรี ตองการใหผูอื่นมีความสุข จัดเปนความ
คิดที่ปลอดโทสะ
๓. อวิหงิ สาสังกั หรือ อวิหงิ สาวิตก คือ ความดําริทปี่ ลอดจากการ
เบียดเบียน ปราศจากความคิดทีจ่ ะกอทุกขแกผูอืน่ โดยเฉพาะมุง
เอาธรรมทีต่ รงขามคือ กรุณา ซึง่ หมายถึงความคิดชวยเหลือผูอืน่ ให
พนจากความทุกข เปนความคิดทีป่ ลอดโทสะเชนเดียวกัน

อสังเกต และเหตุ ลในการใชคําเชิงปฏิเส
มีขอสังเกตอยางหนึ่ง ที่อาจมีผูยกขึ้นอาง ซึ่งขอชี้แจงไว ณ ที่นี้ดวย
ครั้งหนึ่งกอน คือเรื่องธรรมฝายดีหรือกุศล ซึ่งตรงขามกับฝายชั่วหรืออกุศล
ในพุทธธรรมแทนที่จะใชศัพทตรงขาม มักใชแตเพียงแคศัพทปฏิเสธ ทําใหมี
ผูคิดเห็นไปวาพุทธธรรมเปนคําสอนแบบนิเสธ (negative) และเฉยเฉื่อย
๑

มม = อโลภะ (วิภงฺค.อ. ๙๗),

มม าตุ = กุ ลธรรมทั้ง วง (ปฏิสํ.อ. ๗๙)
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(passive) เพียงแตไมทําความชั่ว อยูเฉยๆ ก็เปนความดีเสียแลว
อยางที่นี้ ตรงขามกับพยาบาทสังกัปปในฝายมิจฉาสังกัปป ฝาย สัม
มาสังกัปปแทนที่จะเปนเมตตา กลับเปนเพียงอพยาบาทสังกัปป คือ ปฏิเสธ
ฝายมิจฉาเทานั้น
ความเขาใจเชนนี้ผิดพลาดอยางไร จะไดชี้แจงตอๆ ไปตามโอกาส แต
เฉพาะเรือ่ งนี้ จะชีแ้ จงเหตุผลแกความเขาใจผิด เพียงสัน้ ๆ กอน
การที่ธรรมฝายกุศล (ในกรณีอยางนี้) ใชถอยคําที่(เหมือน)เปนเพียง
ปฏิเสธธรรมฝายอกุศลเทานั้น เชน เปลี่ยนจาก “วิหิงสา” เปน “อวิหิงสา” มี
เหตุผลดังนี้
. โดยธรรมดาแหงระบบการพั นาของ ีวิต หรือโดยความเปน
จริงแหงการพัฒนาของชีวิตที่เปนระบบของธรรมชาติ
อยางที่กลาวแลววา มรรคเปนทางสายเดียว แตมีองคประกอบ ๘ การ
ที่ชีวิตเจริญงอกงามกาวหนาไปในมรรค ก็หมายถึงการที่องคทั้ง ๘ ของมรรค
นั้น เปนปจจัยหนุนกันและพัฒนาพรอมไปดวยกัน ถาใชคํานิยมของยุคสมัยก็
วา พัฒนาอยางบูรณาการเปนองครวม
ไมเฉพาะมองเปนชวงเวลา แมแตในทุกๆ ขณะ องคทั้ง ๘ ของมรรค
ก็ทําหนาที่ของตนๆ อยางประสานซึ่งกันและกัน ความเจริญกาวไปในมรรค ก็
คือ การพัฒนาของชีวิต ที่องคมรรคทั้ง ๘ กาวประสานไปดวยกันทั้งระบบ
ครบทุกสวน
ไดบอกแลววา องคมรรคทั้ง ๘ นั้น รวมไดเปน ๓ หมวด คือ ดานศีล
ทีเ่ ปนพฤติกรรมการแสดงออกทางกายวาจาและสือ่ สารกับภายนอก ดานสมาธิ
หรอดานจิตใจ ที่เปนเจตจํานงคุณธรรมความรูสึก และดานป า ที่เปน
เรื่องของความรู-คิด-หยั่งเห็น-เขาใจ
ถาพูดในแงจริยธรรม ก็บอกวา จริยธรรมจะถูกตอง เปนพรหมจริยะ
ได ตองใหความถูกตองมีอยูและดําเนินไปในชีวิตทั้ง ๓ ดานพรอมกันอยาง
ประสานสอดคลอง คือ ทั้งดานพ ติกรรมที่แสดงออกภายนอกทางกายวาจา
ทั้งดานจิตใจ และทั้งดานป า

๒๗๘

พุทธธรรม

ดังนั้น ขณะที่พูดดีทําดี ก็ตองมีเจตนากอปรดวยคุณธรรมและความรู
สึกที่ดี พรอมทั้งมีความคิดความเขาใจที่ดีดวย
ในทํานองเดียวกัน ในภาวะจิตใจและความรูสึกที่ดี ดานพฤติกรรมกาย
วาจาตลอดจนการใชตาหูดู งก็ตองดีงามสงบสํารวมดวย ดานปญญาก็คิด
เห็นชอบและมีความรูเขาใจตระหนักชัดสอดคลองกัน
ดานปญญาก็เชนนั้นเหมือนกัน ขณะที่คิดพิจารณาทําความรูเขาใจ
ตางๆ ก็ตองมีสภาพจิตดีมีความรูสึกที่เปนกุศล เชน ไมขัดเคือง ไมขุนมัว
เศราหมอง และพฤติกรรมกายวาจารวมทั้งการใชอินทรียทั้งหลาย (เชน ตา
หู) ก็ตองสงบสํารวมดีงามดวยเชนเดียวกัน
รวมความวา ในกิจกรรมทุกครั้งทุกขณะของชีวิต ที่คนกําลังกระทํา ถา
เขาทําถูกทําดี องคมรรค ทั้ง ๘ ขอ ทั้ง ๓ ดาน ก็ดําเนินไป รวมเปนการ
ดําเนินชีวิตถูกตอง หรือวิถีชีวิตดีงาม ที่เรียกวามรรค (ถาทําไมถูกไมดี ก็เปน
มิจฉา ไมเปนมรรค)
กิจกรรมที่วานั้น ไมเฉพาะกิจกรรมที่เปนรูปธรรมทางกายวาจา แตรวม
ทั้งกิจกรรมนามธรรมในใจและในทางปญญาดวย
สงสัยวา ในเวลาที่ใจสดชื่นเอิบอิ่มเบิกบานผองใส หรือคิดเหตุผลคิด
แกปญหาคิดวางแผนอะไรอยู หรือแมแตนัง่ สมาธิอยูนิง่ ๆ หรือเจริญวิปสสนา
ในขอตามดูรทัู นจิตของตนอยู บางทีรางกายไมไดเคลือ่ นไหวอะไรเลย จะมีพฤติกรรมที่ถูกที่ดี เปนพูดชอบทําชอบ (สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ) ไดอยางไร
ตอบวา นีล่ ะคือคําตอบทีว่ า ทําไมองคมรรคบางขออยางสัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา และสัมมากัมมันตะ จึงมีความหมายที่แสดงไวเปนคําปฏิเสธ
ธรรมที่จะเปนองคของมรรค ตองมีความหมายกวางขวางครอบคลุม
ความเปนจริงของชีวิต ที่ทุกสวนทํางานหรือทําหนาที่ประสานกันเปนระบบ
หนึ่งเดียว ดําเนินกาวหนาไปดวยกัน ที่เรียกวามรรคนั้นได
ขณะทีท่ าํ กิจกรรมทางจิตใจ หรือทํากิจกรรมทางปญญาอยูนิง่ ๆ ถึงแม
ไมไดเคลือ่ นไหวรางกาย ก็พดู ชอบ=มีสมั มาวา า ทําชอบ=มีสมั มากัมมัน ะได
เหมือนอยางทีพ่ ดู ดวยคํางายๆ วา ม า
า
ม ต ลาค ม ล
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ในความหมายทีว่ า ขณะนัน้ เวน วาง หรือปราศจากวจีทจุ ริตและกายทุจริตทั้ง
หลาย ไมมีการพูดเท็จและการทํารายเบียดเบียนตางๆ ลึกลงไปก็คือไมมี
เจตนาที่จะทําการรายเหลานั้น หรือไมมีภาวะทางจิตหรืออาการทางความคิด
ใดๆ ที่จะโยงไปสูกรรมชั่วรายเหลานั้นเลย
ยิ่งในขอสัมมาสังกั ะ ที่เปนดานปญญา ก็ยิ่งชัดเจนมาก ทานให
ความหมายของสัมมาสังกัปปะ วาเปนความดําริหรือคิดนึกที่ปลอดจากความ
โลภอยากไดอยากเสพ ไมมีความพยาบาทขัดเคือง และเปนอวิหิงสาคือไมมี
การเบียดเบียน
ความใครกามและความโลภ พยาบาท และวิหิงสา ก็ดี ความเผื่อแผ
เสียสละ เมตตา และกรุณา ที่ตรงขามกับสามอยางแรกนั้น ก็ดี เปนสภาพจิต
หรือคุณสมบัติของจิตใจ แตในที่นี้มาเปนเครื่องประกอบของความคิดใน
หมวดปญญา
ตองเขาใจวาสิ่งที่ตองการในที่นี้คือปญญา คือจะพัฒนาปญญาใหแจม
ชัด บริสุทธิ ตรงตามจริง เปนประโยชน และเกื้อหนุนชีวิตใหงอกงามไปใน
มรรคยิ่งขึ้น สภาพจิตหรือคุณสมบัติฝายจิตที่มาประกอบองคมรรคขอนี้ จะ
ตองเอื้อตอการทํางานและการพัฒนาของปญญา ใหไดผลอยางที่กลาวนั้น
พระพุทธเจาจึงทรงแสดงความหมายขององคมรรคขอนี้ไวในรูปเปนคําปฏิเสธ
ซึ่งไดทั้งความกวางขวาง และความโปรงโลงบริสุทธิ
สัมมาสังกัปปะมุงใหมีภาวะจิตที่ปลอดโปรงเปนอิสระ เพื่อใหความคิด
เดินตามแนวความเปนจริงไดคลองตัว ไมเอนเอียง ยึดติด หรือปดเหไปขาง
ใดขางหนึ่ง เพื่อจะไดความรูที่ถูกตองตามความเปนจริงไมบิดเบือน การใชคํา
ปฏิเสธจึงเหมาะสมที่สุดแลว
ดวยเหตุนี้ สัมมาสังกัปปะ ที่ทรงแสดงความหมายโดยแยกเปน
มม
(ความดําริปลอดกาม/โลภะ)
าา
(ความดําริ
ปลอดพยาบาท) และ
า
(ความดําริปลอดวิหิงสา) จึงไดทั้ง
ความดี ความกวางครอบคลุม และความบริสุทธิ คือ
ก) ในแงความดี (จําเพาะ) คือ ดําริหรือคิดแตการที่จะเอื้อเ อเผื่อแผ
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เสียสละ การที่จะรักใครไมตรีมีเม า และการที่จะมีกรุณาชวย
เหลือผูอื่นใหพนความทุกขยาก
ข) ในแงความจริง (ไมมีขอบเขต) คือ จะดําริ คิดการ หรือพิจารณา
อะไรอยางไรก็ได แตตองไมมีความเห็นแกตัว ความอยากไดกาม
อามิส ความขัดเคืองไมพอใจ หรือการทีจ่ ะรังแกกลัน่ แกลงขมเหง
ใครๆ เขามาปะปน แอบแฝง ชักจูงไป หรือทําใหเอนเอียง
ธรรมที่เปนองคของมรรค ตองมีความเปนจริงของธรรมชาติ ที่จะ
บูรณาการเขาไปในระบบการดําเนินชีวิตไดอยางนี้ พรอมกันนั้นก็เปนหลักการ
ใหญ ที่ขยายขอบเขตออกไปไดไมสิ้นสุด รวมทั้งปฏิบัติไดทุกสถานการณไม
ใชธรรมหรือขอปฏิบัติจําเพาะเรื่อง ดังเชนสังคหวัตถุ
จะเห็นวา ถาเปนหลักธรรมที่ตรัสทั่วๆ ไป หรือสําหรับใชประโยชน
เฉพาะเรือ่ งเฉพาะกรณี ก็จะมีลกั ษณะหนุนย้าํ (positive) และกระฉับกระเฉง
(active) เชน สังคหวั ุ (หลักการสงเคราะห หรือสรางสามัคคี ๔ อยาง
คือ า -ใหปน
า า-พูดจานารัก
ต า-บําเพ็ญประโยชน
มา ตตตา-เอาตัวเขาสมาน รวมสุขรวมทุกข)
แมแต สัมมาวา า ซึ่งเมื่อแสดงความหมายแบบในองคมรรค วาไดแก
เวนจากพูดเท็จ เวนจากพูดคําหยาบ เวนจากพูดสอเสียด เวนจากพูดเพอเจอ
แตเมือ่ นําไปตรัสในชือ่ วา ว ีสุ ริ ก็ทรงเปลี่ยนเปนคําฝายดีที่ตรง
ขาม ดังพุทธพจนวา
ภิกษุทงั้ หลาย วจีสจุ ริต ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ พูดจริง
(สจฺจวาจา) ๑ พูดไมสอเสียด (อปสุณวาจา) ๑ พูดออนหวาน (สณฺหวาจา)
๑ พูดดวยปญญา (มนฺตาภาสา=พูดดวยความรูคิด) ๑ ภิกษุทงั้ หลาย วจี
สุจริต ๔ ประการดังนีแ้ ล๑

ที่กลาวมานี้เปนเหตุผลหลัก นอกจากนี้เปนเหตุผลประกอบ
๑

องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๔๙/๑๘๙; พูดไมสอเสียด บางแหงทรงใชคําวา วา าทีส่ รางสามัคคี (สมคฺคกรณี
วาจา)
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๒. โดยความกวางขวางครอบคลุม ซึ่งเปนเหตุผลทางหลักภาษาที่
มาหนุนเหตุผลในขอกอน
คําบาลีที่มี “อ” ปฏิเสธนําหนา ในหลายกรณี มิไดหมายความเพียงไม
ใชสิ่งนั้น แตหมายถึงสิ่งที่ตรงขาม เชน คําวา อกุ ล มิไดหมายถึงมิใชกุศล
(ซึ่งอาจเปนอัพยากฤต คือ เปนกลางๆ ไมใชทั้งฝายดีฝายชั่ว) แตหมายถึง
ความชั่วที่ตรงขามกับกุศลทีเดียว คําวา อมิ ร มิไดหมายถึงคนที่เปนกลางๆ
ไมใชมิตร แตหมายถึงศัตรูทีเดียว ดังนี้เปนตน
ยิ่งกวานั้น อาจหมายครอบคลุมหมด ทั้งสิ่งที่ตรงขามกับสิ่งนั้น และสิ่ง
ใดก็ตามที่มิใชและไมมีสิ่งนั้น
ในสัมมาสังกัปปะนี้ “อ” มีความหมายปฏิเสธแบบครอบคลุม คือทั้งที่
ตรงขามและที่ไมมี เชน อพยาบาทสังกั
ก) หมายถึงความดําริกอปรดวยเมตตา ที่ตรงขามกับพยาบาทดวย
ข) หมายถึงความดําริที่บริสุทธิ ปลอดโปรง ปราศจากพยาบาท เปน
กลางๆ ดวย
๓. โดยความเดดขาดสินเ ิง การใชคําที่มี “อ” ปฏิเสธนี้ นอกจากมี
ความหมายกวางแลว ยังมีความหมายหนักแนนเด็ดขาดยิ่งกวาคําตรงขามเสีย
อีก เพราะการใชคําปฏิเสธในที่นี้ มุงเจาะจงปฏิเสธสิ่งนั้นไมใหมีโดยสิ้นเชิง
คือ ไมใหมีเชื้อหรือรองรอยเหลืออยู เชน อพยาบาทสังกั ในที่นี้ หมายถึง
ความดําริที่ไมมีพยาบาท หรือความคิดรายแงใดสวนใดเหลืออยูในใจเลย เปน
เมตตาโดยสมบูรณ ไมมีขอบเขตจํากัด เปนการเนนขั้นถึงที่สุด
ไมเหมือนคําสอนบางลัทธิที่สอนใหมีเมตตากรุณา แตเปนเมตตา
กรุณาตามคําจํากัดของผูสั่งสอน มิใชตามสภาวะของธรรม จึงมีขอบเขตตาม
บัญญัติสําหรับใชแกกลุม หรือหมูชนพวกหนึ่ง หรือสัตวโลกชนิดหรือประเภท
ใดประเภทหนึ่ง แลวแตตกลงกําหนดเอา
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ศึกษา รรมคือเ าใจ รรมชาติ ตองมองความหมาย ดย มประมาท
มีขอควรสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสัมมาทิฏฐิ กับสัมมาสังกัปปะอีกอยางหนึ่ง คือ เมื่อเทียบกับกิเลสหลักที่เรียกวาอกุศลมูล ๓ อยาง
คือ โลภะ โทสะ และโมหะ แลว จะเห็นวา สัมมาทิ ิ เปนตัวกําจัดกิเลสตนตอ
ที่สุด คือ ม
สวน สัมมาสังกั ะ กําจัดกิเลสที่รองหรือตอเนื่องออกมา
คือ เนกขัมมสังกัปป กําจัดราค หรือ ล และอพยาบาทสังกัปป กับอวิหงิ สาสังกัปป กําจัด จึงเปนความตอเนื่องประสานกลมกลืนกันทุกดาน
อยางไรก็ดี การกาวหนามาในองคมรรคเพียง ๒ ขอเทานั้น ยังนับวา
เปนขั้นตนอยู การเจริญปญญายังไมถึงขั้นสมบูรณเต็มที่ตามจุดหมาย และ
แมการปฏิบัติธรรมแตละขอก็มิใชจะสมบูรณตามขอบเขตความหมายของ
ธรรมขอนั้นๆ ทันที แตตองคลี่คลายเจริญขึ้นตามลําดับ
ดังนั้น ในที่นี้จึง ควรทําความเขาใจวา ในสัมมาสังกัปปะ ๓ ขอนั้น
มม
บางทีก็หมายเอาเพียงขั้นหยาบแบบสัญลักษณ คือ การคิด
ออกบวช หรือปลีกตัวออกไปจากความเปนอยูของผูครองเรือน
าา
ก็มุงเอาการเจริญเมตตาเปนหลัก ล
า
ก็มุงเอาการ
เจริญกรุณาเปนสําคัญ
ปญญาที่เจริญในขั้นนี้ แมจะเปนสัมมาทิฏฐิ มองเห็นตามความเปนจริง
แตก็ยังไมบริสุทธิเปนอิสระรูแจงเห็นจริงเต็มที่ จนกวาจะถึงขั้นมีอุเบกขา ที่
จิตลงตัวไดที่ มีความเปนกลางอยางแทจริง ซึ่งตองอาศัยการพัฒนาจิตใจตาม
หลักสมาธิดวย
ธรรมทัง้ หลายนัน้ เปนสภาวะของธรรมดา พูดงายๆ วาเปนธรรมชาติ
การที่จะเขาใจความหมายของมันไดถูกตองชัดเจนและครบถวน มิใชเพียงแค
มาบอกมาจํากันไป แตจะตองรูจักมันตามที่มีอยูเปนไปโดยสัมพันธกันกับ
ธรรมหรือสภาวะอื่นๆ ทั้งหลายในชีวิตจิตใจที่เปนอยูจริงและขยายคลี่คลาย
ไปกับการพัฒนาของชีวิตจิตใจนั้น จึงเปนเรื่องที่ควรศึกษาโดยไมประมาท
แมแตเมตตา ซึ่งเปนคุณธรรมที่เริ่มเจริญไดตั้งแตระยะตนๆ ของการ
ปฏิบัติธรรม ก็มิใชขอธรรมที่งายนักอยางที่มักเขาใจกันอยางผิวเผิน เพราะ
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เมตตาอยางที่พูดถึงกันงายๆ ทั่วๆ ไปนั้น หายากนักที่จะเปนเมตตาแทจริง
ดังนั้น เพื่อชวยปองกันความเขาใจผิดที่เปนผลเสียหายตอการปฏิบัติธรรม ใน
ขั้นตนนี้ ควรทราบหลักเบื้องตนบางอยางไวเล็กนอยกอน
เมตตา หมายถึง ไมตรี ความรัก ความหวังดี ความปรารถนาดี ความ
เขาใจดีตอกัน ความเอาใจใส ใฝใจ หรือตองการ ที่จะสรางเสริมประโยชนสุข
ใหแกเพื่อนมนุษยและสัตวทั้งหลาย๑
วาโดยสาระ เมตตา ค ค าม า
ุ ล า า า
ุ
เมตตาเปนธรรมกลางๆ กลางทั้งในแงผูควรมีเมตตา และในแงผูควร
ไดรับเมตตา ทุกคนจึงควรมีตอกัน ทั้งผูนอยตอผูใหญ และผูใหญตอผูนอย
คนจนตอคนมี และคนมีตอคนจน ยาจกตอเศรษฐี และเศรษฐีตอยาจก คน
ฐานะตํ่าตอคนฐานะสูง และคนฐานะสูงตอคนฐานะตํา่ คฤหัสถตอพระสง
และพระสง ตอคฤหัสถ
เมตตาเปนธรรมพืน้ ฐานของใจขัน้ แรก ในการสรางความสัมพันธระหวาง
บุคคล ซึ่งทําใหมองกันในแงดีและหวังดีตอกัน พรอมที่จะรับ งและพูดจา
เหตุผลของกันและกัน ไมยึดเอาความเห็นแกตัว หรือความเกลียดชังเปนทีต่ งั้
การที่กลาววา เม า (รวมทั้งพรหมวิหารขออื่นๆ ดวย) เปนธรรมของ
ผูใหญนั้น อันที่จริงความเดิมเปน “ธรรมของทานผูเปนใหญ” คือแปลคําวา
“พรหม” ในพรหมวิหารวา “ทานผูเปนใหญ”
“พรหม” คือ ทาน(เทพ)ผูเปนใหญ ของศาสนาพราหมณนี้ เมื่อนํามาใช
ในพระพุทธศาสนา หมายถึง “ผูประเสริฐ” คือ ผูมีจิตใจกวางขวางยิ่งใหญ
หรือยิ่งใหญดวยคุณธรรมความดีงาม มิใชหมายถึงผูใหญเพียงในความหมาย
อยางที่เขาใจกันสามัญ
ทุกคนควรมีพรหมวิหาร ทุกคนควรมีจิตใจกวางขวางยิ่งใหญ ไม
เฉพาะผูใหญเทานั้น แตในเมื่อปจจุบันเขาใจกันแพรหลายทั่วไปเสียแลววา
๑

ใน ขุ.ม. ๒๙/๙๔๔/๖๐๐ จํากัดความวา เมตฺตาติ ยา สตเตสุ เมตฺติ เมตฺตายนา เมตฺตายิตตฺต อนุ
ทา อนุทายนา อนุทายิตตฺต หิเตสินา อนุกมฺปา อพฺยาปาโท อพฺยาปชฺโฌ อโทโส กุสลมูล. ใน
สุตฺต.อ. ๑/๑๖๑ จํากัดความวา หิตสุขูปนยนกามตา เมตฺตา

๒๘๔

พุทธธรรม

พรหมวิหารมีเมตตาเปนตน เปนธรรมของผูใหญ ก็ควรทําความเขาใจในแงที่
วา ความหมายเชนนั้นมุงเอาความรับผิดชอบเปนสําคัญ คือ เนนวา ในเมื่อทุก
คนควรบําเพ็ญพรหมวิหาร ผูใหญ ในฐานะที่เปนตัวอยางและเปนผูนํา ก็ควร
อยางยิ่งที่จะตองปฏิบัติใหไดกอน
ถาไมรีบทําความเขาใจกันอยางนี้ ปลอยใหยึดถือปกใจกันวา เมตตา ก็
ดี พรหมวิหารขออื่นๆ ก็ดี เปนธรรมของผูใหญ ก็จะกลายเปนความเขาใจที่
เคลื่อนคลาดไขวเขว การตีความและทัศนคติของคนทั่วไปตอธรรมขอนี้ก็จะ
คับแคบและผิดพลาดไปหมด
ขอควรสังเกตสําคัญอีกอยางหนึ่งของเมตตา ก็คือ ม ต และ ต
ของเมตตา สมบัติ ไดแก ความสมบูรณหรือผลสําเร็จที่ตองการของเมตตา
วิบัติ ไดแก ความลมเหลว ความไมสําเร็จ การปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนผิดพลาด
ม าตาม ล
สมบั ิ องเม า คือ ระงับพยาบาทได (พฺยาปาทุปสโม เอติสฺสา
สมฺปตฺติ)๑

วิบั ิ องเม า คือ การเกิดสิเนหะ (สิเนหสมฺภโว วิปตฺติ)๑

ในแงสมบัติไมมีขอสังเกตพิเศษ แตในแงวิบัติมีเรื่องที่ตองสังเกตอยาง
สําคัญ สิเนหะ หมายถึง เสนหา ความรักใครเยื่อใยเฉพาะบุคคล ความพอใจ
โปรดปรานสวนตัว เชน ุตต
ความรักอยางบุตร า
ความ
รักใครฐานภรรยา เปนตน
๑

วิสทุ ธฺ .ิ ๒/๑๒๓; ในทีน่ ี้ ไดกลาวถึงพรหมวิหาร ขอ ๑ คือเมตตา ไวอยางเดียว เห็นวาควรกลาวครบทัง้ ชุดไวสัน้ ๆ
“พรหมวิหาร” = ธรรมเครือ่ งอยูของพรหม, ธรรมประจําใจอันประเสริฐ ทีท่ าํ ใหมีชวี ติ เปนอยูหมือนพระพรหม
๑. เม า=อยากใหเขาเปนสุข (เมือ่ เห็นเขาอยูดีเปนปกติ)
ม ต=ระงับความแคนเคือง
ต=เกิดเสนหา
. กรุณา=อยากใหเขาพนทุกข (เมือ่ เห็นเขาตกทุกขไรทีพ่ งึ่ )
ม ต=ระงับวิหงิ สา
ต=เกิดความโศกเศรา
๓. มุทิ า=พลอยชืน่ ชมยินดีดวย (เมือ่ เห็นเขามีสขุ สําเร็จเปนคนดีหรือทําไดดียงิ่ ขึน้ )
ม ต=ระงับความริษยา
ต=เกิดความสนุกสนาน
. อุเบก า=วางใจเปนกลางตอทุกคน (เมือ่ รูตระหนักความจริงวาทุกคนตองรับผิดชอบกรรมของตนเสมอกัน)
ม ต=ระงับความยินดียนิ ราย ต=เกิดความเฉยโง, เมินเฉย, เฉยเมยไมรูไมเอาเรือ่ ง

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๒๘๕

สิเนหะ เปนเหตุใหเกิดความลําเอียง ทําใหชวยเหลือกันในทางที่ผิดได
อยางที่เรียกวาเกิดฉันทาคติ (ลําเอียงเพราะรัก หรือเพราะชอบกัน) ที่ไดยิน
พูดกันวา “ทานเมตตาฉันเปนพิเศษ” “นายเมตตาเขามาก” เปนตนนั้น เปน
เรื่องของสิเนหะ ซึ่งเปนความวิบัติของเมตตามากกวา หาใชเมตตาไม
สวนเมตตาที่แทจริงนั้น เปนคุณสมบัติที่ชวยรักษาความเที่ยงธรรม
เพราะเปนธรรมกลางๆ ปรารถนาดีตอทุกคนสมํ่าเสมอกัน มิใชเปนความรัก
ใครผูกพันสวนตัว แตทําใหมีภาวะจิตที่ปราศจากความเห็นแกตัว ที่จะเอน
เอียงเขาขาง และไมมีความเกลียดชังคิดรายมุงทําลาย มีไมตรี จึงพิจารณาตัด
สินและกระทําสิ่งตางๆ ไปตามเหตุผล มุงประโยชนสุขที่แทจริงแกคนทั้งหลาย
ทั่วไป มิใชมุงสิ่งที่เขาหรือตนชอบหรืออยากไดอยากเปน เมตตาที่แทจริงจะ
เปนไปในแบบที่วา
พระผูมีพระภาคนัน้ ทรงมีพระทัยเสมอกัน ทัง้ ตอนายขมังธนู (ทีร่ บั จาง
มาลอบสังหารพระองค) ตอพระเทวทัต ตอโจรองคุลมิ าล ตอชางธนบาล (ที่
พระเทวทัตปลอยมาเพือ่ ฆาพระองค) และตอพระราหุล ทัว่ ทุกคน๑

ประโยชนของเมตตาจะเห็นได เชนในกรณีของการถกเถียง ขัดแยงใน
ทางเหตุผล และการโตวาทะ ทําใหตางฝายยอมพิจารณาเหตุผลของกันและ
กัน ชวยใหคูโตบรรลุถึงเหตุผลที่ถูกตองได เชน เมื่อนิครนถผูหนึ่งมาเฝา
สนทนาใชคําพูดรุนแรงตําหนิพระพุทธเจา พระองคทรงสนทนาโตตอบตาม
เหตุผล จนในที่สุดนิครนถนั้นกลาววา
เมือ่ เปนเชนนี้ ขาพเจาก็เลือ่ มใสตอทานพระโคดมผูเจริญ เปนความจริง
ทานพระโคดมเปนผูอบรมแลวทัง้ กาย อบรมแลวทัง้ จิต”
“นาอัศจรรย ไมเคยมีเลย ทานพระโคดมถูกขาพเจาพูดกระทบกระแทก
แตงคํามาไลเรียงตอนเอาถึงอยางนี้ ก็ยงั มีผวิ พรรณสดใส มีสหี นาเปลงปลัง่
อยูได สมเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา๒
๑
๒

ธ.อ. ๑/๑๓๕ ; ฯลฯ
ม.มู. ๑๒/๔๐๔, ๔๓๒/๔๔๐, ๔๖๒

๒๘๖

แก ความคิดที่ มดี ดวยวิ ีแหงป

พุทธธรรม

า

ในกรณีที่มีมิจฉาสังกัปปะเกิดขึ้น เมื่อจะแกไข ก็ไมควรใชวิธีดึงดัน
กลัดกลุม หรือ ุงซานตอไปอยางไรจุดหมาย แตควรใชวิธีการแหงปญญา
โดยใชโยนิโสมนสิการ คือ มองดูมัน เรียนรูจากมัน คิดสืบสาวหาเหตุ และ
พิจารณาใหเห็นคุณโทษของมัน เชนพุทธพจนที่วา
ภิกษุทงั้ หลาย กอนสัมโพธิกาล เมือ่ เราเปนโพธิสตั ว ยังมิไดตรัสรู ไดมี
ความคิดเกิดขึน้ วา: ถากระไร เราพึงแยกความดําริออกเปน ๒ ฝาย ดังนีแ้ ลว
จึงไดแยกกามวิตก พยาบาทวิตก และวิหงิ สาวิตก ออกเปนฝายหนึง่ และแยก
เนกขัมมวิตก อพยาบาทวิตก และอวิหงิ สาวิตก ออกเปนอีกฝายหนึง่
เมือ่ เราไมประมาท มีความเพียร มุงมัน่ อยูนัน่ เอง เกิดมีกามวิตก
ขึน้ เราก็รชัู ดวากามวิตกขึน้ แลวแกเรา ก็แหละ กามวิตกนี้ ยอมเปนไป
เพือ่ เบียดเบียนตนเองบาง เปนไปเพือ่ เบียดเบียนผูอืน่ บาง เปนไปเพือ่
เบียดเบียนทั้งตนเองและผูอืน่ สองฝายบาง ทําใหปญญาดับ จัดเปน
พวกสิง่ บีบคัน้ ไมเปนไปเพือ่ นิพพาน
เมือ่ เราพิจารณาเห็นวา มันเปนไปเพือ่ เบียดเบียนตน ก็ดี กามวิตก
นัน้ ก็สลายหายไป เมือ่ เราพิจารณาเห็นวา มันเปนไปเพือ่ เบียดเบียนผู
อืน่ ก็ด.ี ...วามันเปนไปเพือ่ เบียดเบียนทัง้ ตนเอง และผูอืน่ ทัง้ สองฝายก็
ดี วามันทําใหปญญาดับ จัดเปนพวกสิง่ บีบคัน้ ไมเปนไปเพือ่ นิพพานก็
ดี กามวิตกนัน้ ก็สลายหายไป เราจึงละ จึงบรรเทากามวิตก ทีเ่ กิดขึน้
มาๆ ทําใหหมดสิน้ ไปไดทัง้ นัน้
เมือ่ เราไมประมาท...เกิดมีพยาบาทวิตกขึน้ ...เกิดมีวหิ งิ สาวิตกขึน้ เราก็รู
ชัด (ดังกลาวมาแลว) จึงละ...จึงบรรเทาพยาบาทวิตก...วิหงิ สาวิตกทีเ่ กิดขึน้
มาๆ ทําใหหมดสิ้นไปไดทั้งนั้น
ภิกษุยงิ่ ตรึก ยิง่ คิดคํานึงถึงความดําริใดๆ มาก ใจของเธอก็ยงิ่ นอมไปทาง
ความดํารินนั้ ๆ ถาภิกษุยงิ่ ตรึก ยิง่ คิดคํานึงถึงกามวิตกมาก เธอก็ละทิง้
เนกขัมมวิตกเสีย ทําแตกามวิตกใหมาก จิตของเธอนั้นก็นอมไปทาง
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กามวิตก...ฯลฯ...ถาภิกษุยงิ่ ตรึก ยิง่ คิดคํานึงถึงเนกขัมมวิตกมาก เธอก็ละทิง้
กามวิตกเสีย ทําแตเนกขัมมวิตกใหมาก จิตของเธอนัน้ ก็นอมไปทาง
เนกขัมมวิตก...๑

พึงระลึกทบทวนวา สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ ที่ไดบรรยายมานี้
เปนองคมรรคทั้ง ๒ ในหมวดป า
การปฏิบัติธรรมในชวงขององคมรรค ๒ ขอตนนี้ สรุปไดดวยพุทธพจนวา
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผประกอบดวยธรรม
ู
๔ อยาง ชือ่ วาเปนผูดําเนิน
ปฏิปทาอันไมผิดพลาด และเปนอันไดเริม่ กอตนกําเนิดของความสิน้ อาสวะ
แลว ธรรม ๔ อยางนัน้ คือ เนกขัมมวิตก อพยาบาทวิตก อวิหงิ สาวิตก สัมมา
ทิฏฐิ๒

๑
๒

ม.ม. ๑๒/๒๕๒/๒๓๒
องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๗๒/๙๙

๒๘๘

พุทธธรรม

๓. สัมมาวาจา ๔. สัมมากัมมันตะ
๕. สัมมาอาชีวะ
คําจํากัดความ และความหมายพื้น าน
องคมรรค ๓ ขอนี้ เปนขั้น ีลดวยกัน จึงรวมมากลาวไวพรอมกัน เมื่อ
พิจารณาความหมายตามหลักฐานในคัมภีร ปรากฏคําจํากัดความดังนี้
๑. ภิกษุทงั้ หลาย สัมมาวาจา เปนไฉน? นีเ้ รียกวาสัมมาวาจาคือ
๑) มุสาวาทา เวรมณี
เจตนางดเวนจากการพูดเท็จ
๒) ปสุณาย วาจาย เวรมณี
”
วาจาสอเสียด
๓) ผรุสาย วาจาย เวรมณี
”
วาจาหยาบคาย
๔) สมฺผปฺปลาปา เวรมณี
”
การพูดเพอเจอ
๒. ภิกษุทงั้ หลาย สัมมากัมมันตะ เปนไฉน? นีเ้ รียกวาสัมมากัมมันตะ คือ
๑) ปาณาติปาตา เวรมณี
เจตนางดเวนจากการตัดรอนชีวติ
๒) อทินนฺ าทานา เวรมณี
” การถือเอาของทีเ่ ขามิไดให
๓) กาเมสุมจิ ฉฺ าจารา เวรมณี
” การประพฤติผดิ ในกาม
ทัง้ หลาย”
๓. ภิกษุทงั้ หลาย สัมมาอาชีวะ เปนไฉน? นีเ้ รียกวาสัมมาอาชีวะ คือ อริย
สาวกละมิจฉาอาชีวะ๑ เสีย หาเลีย้ งชีพดวยสัมมาอาชีวะ๒

นอกจากนี้ ยัง มีคําจํากัด ความแบบแยกเปน ระดับ โลกิยะ และ
ระดับโลกุ ระ อีกดวย เฉพาะระดับโลกิยะ มีคําจํากัดความอยางเดียวกับ
ขางตน สวนระดับโลกุตตระ มีความหมายดังนี้
๑

มิ ฉาอาชีวะ ไดแก “การโกง (หรือหลอกลวง) การประจบสอพลอ การทําเลศนัยใชเลหขอ การบีบบังคับขู
เข็ญ การตอลาภดวยลาภ” ม.อุ. ๑๔/๒๗๕/๑๘๖
๒
ที.ม. ๑๐/๒๙๙/๓๔๘; ม.มู. ๑๒/๑๔๙/๑๒๓; ม.อุ. ๑๔/๗๐๔/๔๕๔; อภิ.วิ. ๓๕/๑๖๕-๗/๑๓๖; ๕๗๒-๔/๓๑๗
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๑. สัมมาวา า ที่เ นโลกุ ระ ไดแก
ความงด ความเวน ความเวนขาด เจตนางดเวนจากวจีทจุ ริตทัง้ ๔ ของ
ทานผูมีจติ เปนอริยะ มีจติ ไรอาสวะ ผูพรอมดวยอริยมรรค กําลังเจริญ
อริยมรรคอยู

. สัมมากัมมัน ะ ที่เ นโลกุ ระ ไดแก
ความงด ความเวน ความเวนขาด เจตนางดเวนจากกายทุจริตทัง้ ๓ ของ
ทานผูมีจติ เปนอริยะ...

๓. สัมมาอาชีวะ ที่เ นโลกุ ระ ไดแก
ความงด ความเวน ความเวนขาด เจตนางดเวนจากมิจฉาอาชีวะของทาน
ผูมีจติ เปนอริยะ...๑

ความหมายแบบ ยาย ในคําสอนทั่ว ป
จากความหมายหลักอันเปนประดุจแกนกลาง ของระบบการฝกอบรม
ขั้นศีลธรรมที่เรียกวาอธิศีลสิกขานี้ พุทธธรรมก็กระจายคําสอนออกไป เปน
ขอปฏิบัติและหลักความประพฤติตางๆ ในสวนรายละเอียด หรือในรูป
ประยุกตอยางกวางขวางพิสดาร เพื่อใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติทั้งแกบุคคล
และสังคม เริ่มแตหลักแสดงแนวทางความประพฤติที่ตรงกันกับในองคมรรค
นี้เอง ซึ่งเรียกวา กรรมบ และหลักความประพฤติอันเปนมนุ ยธรรม ที่
เรียกวา เบ ีล เปนตน๒
อยางไรก็ดี คําสอนในรูปประยุกต ยอมกระจายออกไปเปนราย
ละเอียดอยางไมมีที่สิ้นสุด เพื่อใหเหมาะสมกับบุคคล กาละ เทศะ และสิ่ง
แวดลอมอื่นๆ ในการสอนครั้งนั้นๆ ในที่นี้ มิใชโอกาสที่มุงเพื่ออธิบายคําสอน
เหลานั้น จึงไมอยูในฐานะที่จะรวบรวมรายละเอียดมาแสดง ยิ่งพุทธธรรมเปน
๑
๒

ม.อุ. ๑๔/๒๖๗–๒๗๘/๑๘๔–๑๘๖; เทียบ อภิ.วิ. ๓๕/๑๗๘–๑๘๐/๑๓๙; ๕๘๓–๕๘๕/๓๒๐
ในอรรถกถาทั่วไป ถือวา กุศลกรรมบถ ๐ จึงจะเปน มนุ ยธรรม (เชน ม.อ. ๑/๓๔๒; องฺ.อ. ๑/๕๑;
บางแหง อยาง วิมาน.อ. ๒๓ เพิ่มหิริโอตตัปปะ เมตตากรุณา และบุญกิริยาวัตถุ ๓ เปนตนเขาดวย) ใน
พุทธพจน ตรัสเรียก กุศลกรรมบถ ๐ วาเปน อริยธัมม หรือ อารยธรรม (องฺ.ทสก. ๒๔/๑๖๘/๒๙๖)

๒ ๐
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คําสอนที่มีระบบแนนอนอยูแลว การแสดงแตเพียงหลักศูนยกลางใหเกิด
ความเขาใจแบบรวบยอด ก็เปนการเพียงพอ สวนคําสอนในรูปประยุกตตางๆ
ก็ปลอยใหเปนสิ่งสําหรับผูตองการขอธรรมที่เหมาะสมกับอัธยาศัย ระดับการ
ครองชีพ และความประสงคของตน จะพึงแสวงตอไป
เมื่อกลาวโดยสรุป สําหรับคําสอนในรูปประยุกต ถามิใชประยุกตใน
สวนรายละเอียดใหเหมาะกับบุคคล กาลเวลา สถานที่ และโอกาสจําเพาะ
กรณีแลว หลักใหญสําหรับการประยุกตก็คือ สภาพหรือระดับการครองชีวิต
โดยนัยนี้ จึงมีศีลหรือขอบัญญัติ ระบบความประพฤติตางๆ ที่แยกกันออกไป
เปนศีลสําหรับคฤหัสถ และศีลสําหรับบรรพชิต เปนตน
ผูศึกษาเรื่องศีล จะตองเขาใจหลักการ สาระสําคัญ และที่สําคัญยิ่งคือ
วัตถุประสงคของศีลเหลานั้น ทั้งในสวนรายละเอียดที่ตางกัน และสวนรวมสูง
สุดที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงจะชื่อวามีความเขาใจถูกตอง ไมงมงาย
ปฏิบัติธรรมไมผิดพลาด และไดผลจริง
ต า า
า ค าม มา
คม ค ล
ลา
ล ค าม
ต
ล า ต
หลักความประพฤติที่นํามาแสดงเปนตัวอยางนี้ เปนหลักที่กระจาย
ความหมายออกไปโดยตรง มีหัวขอตรงกับในองคมรรคทุกขอ เปนแตเรียง
ลําดับฝายกายกรรม (ตรงกับสัมมากัมมันตะ) กอนฝายวจีกรรม (ตรงกับ
สัมมาวาจา) และเรียกชื่อวากุ ลกรรมบ บาง สุ ริ บาง ความสะอาดทาง
กาย วา า (และใจ) บาง สมบั ิแหงกัมมัน ะบาง ฯลฯ มีเรื่องตัวอยางดังนี้
เมือ่ พระพุทธเจาประทับ ณ เมืองปาวา ในปามะมวงของนายจุนทะกัมมาร
บุตร นายจุนทะมาเฝา ไดสนทนาเรือ่ ง
ม (พิธชี าํ ระตนใหบริสทุ ธิ) นาย
จุนทะทูลวา เขานับถือบัญญัตพิ ธิ ชี าํ ระตัวตามแบบของพราหมณชาวปจฉาภูมิ ผู
ถือเตานํา้ สวมพวงมาลัยสาหราย บูชาไ ถือการลงนํา้ เปนวัตร
บัญญัติของพราหมณพวกนี้มีวา แตเชาตรูทุกวัน เมื่อลุกขึ้นจากที่นอน
จะตองเอามือลูบแผนดิน ถาไมลูบแผนดิน ตองลูบมูลโคสด หรือลูบหญา
เขียว หรือบําเรอไ หรือยกมือไหวพระอาทิตย หรือมิฉะนั้นก็ตองลงนํ้าให
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ครบ ๓ ครั้ง ในตอนเย็น อยางใดอยางหนึ่ง๑
พระพุ ท ธเจาตรั ส วา บั ญ ญั ติ เ รื่ อ งการชําระตั ว ใหสะอาดของพวก
พราหมณนี้ เปนอยางหนึ่ง สวนการชําระตัวใหสะอาดใน
เปนอีกอยาง
หนึ่ง หาเหมือนกันไม แลวตรัสวา คนที่ประกอบ อกุ ลกรรมบ ๑๐
(ปาณาติบาต อทินนาทาน ฯลฯ ที่ตรงขามกับ กุ ลกรรมบ ๑๐) ชื่อวามี
ความไมสะอาด ทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ คนเชนนี้ ลุกขึ้นเชา จะลูบแผน
ดิน หรือจะไมลูบ จะลูบโคมัย หรือจะไมลูบ จะบูชาไ จะไหวพระอาทิตย
หรือไมทํา ก็ไมสะอาดอยูนั่นเอง เพราะอกุศลกรรมบถเปนสิ่งที่ ทั้งไมสะอาด
ทั้งเปนตัวการทําใหไมสะอาด แลวตรัส กุศลกรรมบ ๑๐ ที่เปนเครื่องชําระตัว
ใหสะอาด คือ
ก. เคร่อง าระตัวทางกาย ๓ ไดแก การที่บุคคลบางคน
๑. ละปาณาติบาต เวนขาดจากการตัดรอนชีวติ วางทัณฑะ วางศัสตรา มี
ความละอายใจ กอปรดวยเมตตา ใฝใจชวยเหลือเกือ้ กูลแกปวงสัตวโลก
๒. ละอทินนาทาน เวนขาดจากการถือเอาสิง่ ทีเ่ ขามิไดให ไมยึดถือทรัพย
สินอุปกรณอยางใดๆ ของผูอืน่ ไมวาจะเปนของทีอ่ ยูในบาน หรือในปา ซึง่ เขา
มิไดให อยางเปนขโมย
๓. ละกาเมสุมจิ ฉาจาร เวนขาดจากการประพฤติผดิ ในกามทัง้ หลาย ไม
ลวงละเมิดในสตรี เชนอยางผูทีม่ ารดารักษา ผูทีบ่ ดิ ารักษา ผูทีพ่ นี่ องชาย
๑

พึงสังเกตวา การถือสีลัพพตปรามาสอยางเหนียวแนนแบบนี้ มีแพรหลายในอินเดียแตยุคโบราณกอน
พุทธกาล จนถึงปจจุบันก็มิไดลดนอยลงเลย การสอนใหละเลิกความเชื่อถือเหลานี้ เปนพุทธกิจที่เดนชัดที่
สุดอยางหนึ่งของพระพุทธเจา เชนเดียวกับการหักลางเรื่องวรรณะ และการดึงคนจากปญหาทางอภิปรัชญา
กลับมาหาปญหาชีวิตจริง
การถือสีลัพพตปรามาสเหลานี้ กลับรุนแรงยิ่งขึ้น พรอมกับการเสื่อมลงของพระพุทธศาสนา และเปน
สาเหตุสําคัญอยางหนึ่งของความเสื่อมนั้นดวย
นาจะกลาวไดวา การถือสีลพั พตปรามาสอยางแรงนีเ้ อง คือสิง่ ทีเ่ ปนและทําใหอินเดียเปนอยางทีเ่ ปนอยูทุก
วันนี้ และนาจะกลาวตอไปไดอีกวา การถือสีลพั พตปรามาสเจริญขึน้ เมือ่ ใด ในทีใ่ ด ความเสือ่ มแหงตัวแทของ
พระพุทธศาสนาก็ปรากฏขึน้ เมือ่ นัน้ ณ ทีน่ นั้ และนาจะกลาวไดอีกดวยวา การยึดถือติดแนนในสีลพั พตปรามาส (แมในแบบทีม่ เี หตุผลยิง่ กวานี)้ เปนสาเหตุสาํ คัญอยางหนึง่ ทีท่ าํ ใหตองมีการเปลีย่ นแปลงอยางรุน
แรง ทีเ่ รียกวาการปฏิวตั ทิ างสังคม ในยุคสมัยตาง ๆ ทีผ่ านมา ในประวัตศิ าสตรอารยธรรมของมนุษย
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รักษา ผูทีพ่ นี่ องหญิงรักษา ผูทีญ
่ าติรกั ษา ผูทีธ่ รรมรักษา (เชน กฎหมาย
คุมครอง) หญิงมีสามี หญิงหวงหาม โดยทีส่ ดุ แมหญิงทีห่ มัน้ แลว

ข. เคร่อง าระตัวทางวาจา ๔ ไดแก การที่บุคคลบางคน
๑. ละมุสาวาท เวนขาดจากการพูดเท็จ เมือ่ อยูในสภาก็ดี อยูในทีป่ ระชุม
ก็ดี อยูทามกลางญาติกด็ ี อยูทามกลางชุมนุมก็ดี อยูทามกลางราชสกุลก็ดี
ถูกเขาอางตัวซักถามเปนพยานวา เชิญเถิดทาน ทานรูสิง่ ใดจงพูดสิง่ นัน้ เมือ่
ไมรู เขาก็กลาววา ไมรู เมือ่ ไมเห็น ก็กลาววา ไมเห็น เมือ่ รู ก็กลาววา รู เมือ่
เห็นก็กลาววา เห็น ไมเปนผูกลาวเท็จทัง้ ทีร่ ู ไมวาเพราะเหตุแหงตนเอง หรือ
เพราะเหตุแหงคนอืน่ หรือเพราะเหตุเห็นแกอามิสใดๆ
๒. ละปสุณาวาจา เวนขาดจากวาจาสอเสียด ไมเปนคนทีฟ่ งความขางนี้
แลวเอาไปบอกขางโนน เพือ่ ทําลายคนฝายนี้ หรือฟงความขางโนน แลวเอา
มาบอกขางนี้ เพือ่ ทําลายคนฝายโนน เปนผูสมานคนทีแ่ ตกราวกัน สงเสริม
คนทีส่ มัครสมานกัน ชอบสามัคคี ยินดีในสามัคคี พอใจในความสามัคคี
ชอบกลาวถอยคําทีท่ าํ ใหคนสามัคคีกนั
๓. ละผรุสวาจา เวนขาดจากวาจาหยาบ กลาวแตถอยคําชนิดทีไ่ มมีโทษ
รืน่ หู นารัก จับใจ สุภาพ เปนทีพ่ อใจของพหูชน เปนทีช่ นื่ ชมของพหูชน
๔. ละสัมผัปปลาปะ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ พูดถูกกาล พูดคําจริง
พูดเปนอรรถ พูดเปนธรรม พูดเปนวินยั กลาววาจาเปนหลักฐาน มีทอี่ างอิง
มีกาํ หนดขอบเขต ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันควร

ค. เคร่อง าระตัวทางใจ ๓ ไดแก อนภิชฌา (ไมคิดจองเอาของคนอืน่ )

อพยาบาท และสัมมาทิฏฐิ เฉพาะ ๓ ขอนี้ เปนความหมายทีข่ ยายจากองค
มรรค ๒ ขอแรก คือ สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ จึงไมคัดมาไวในทีน่ ี้
บุคคลผูประกอบดวยกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ ถึงตอนเชาตรู ลุกขึน้
จากทีน่ อน จะมาลูบแผนดิน ก็เปนผูสะอาดอยูนัน่ เอง ถึงจะไมลูบแผนดิน ก็
เปนผูสะอาดอยูนัน่ เอง ฯลฯ ถึงจะยกมือไหวพระอาทิตย ก็เปนผูสะอาดอยู
นัน่ เอง ถึงจะไมยกมือไหวพระอาทิตย ก็เปนผูสะอาดอยูนัน่ เอง... เพราะวา
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๒ ๓

กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ เปนของสะอาดเองดวย เปนตัวการทีท่ าํ ให
สะอาดดวย...”๑

ที่วาความหมายซึ่งขยายออกไปในรูปประยุกต อาจแตกตางกันตาม
ความเหมาะสมกับกรณีนั้น ขอยกตัวอยาง เชน
เมื่อกลาวถึง ุคคล
ล นอกจากศีลบางขอจะเปลี่ยนไป
และมีศีลเพิ่มใหมอีกแลว แมศีลขอที่คงเดิมบางขอ ก็มีความหมายสวนที่
ขยายออกไป ตางจากเดิม ขอใหสังเกตขอเวนอทินนาทาน และเวนมุสาวาท
ตอไปนี้ เทียบกับความหมายในกุศลกรรมบถขางตน
ละอทินนาทาน เวนขาดจากการถือเอาสิง่ ของทีเ่ ขามิไดให ถือเอาแตของ
ทีเ่ ขาให หวังแตของทีเ่ ขาให มีตนไมเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู
ละมุสาวาท เวนขาดจากการพูดเท็จ กลาวแตคําสัตย ธํารงสัจจะ ซือ่ ตรง
เชือ่ ถือได ไมลวงโลก๒

มีขอสังเกตสําคัญในตอนนี้อยางหนึ่ง คือ ความหมายทอนขยายของ
องคมรรคขั้นศีลเหลานี้แตละขอ ตามปรกติจะแยกไดเปนขอละ ๒ ตอน ตอน
ตนกลาวถึงการละเวนไมทําความชั่ว ตอนหลังกลาวถึงการทําความดีที่ตรง
ขามกับความชั่วที่งดเวนแลวนั้น พูดสั้นๆ วา ตอนตนใชคํานิเสธ ตอนหลังใช
คําแนะหนุน เรื่องนี้ เปนลักษณะทั่วไปอยางหนึ่ง ของคําสอนในพระพุทธ
ศาสนา ที่มักใชคําสอนควบคู ทั้งคํานิเสธ (negative) และคําแนะหนุน
(positive) ไปพรอมๆกัน ตามหลัก “เวนชั่ว บําเพ็ญดี”
เมื่อถือการเวนชั่วเปนจุดเริ่มตนแลว ก็ขยายความในภาคบําเพ็ญดีออก
ไดเรื่อยไป ซึ่งไมจํากัดเฉพาะเทาที่ขยายเปนตัวอยางในองคมรรคเหลานี้เทา
นั้น
ตัวอยางเชนขอเวนอทินนาทาน ในที่นี้ยังไมไดขยายความในภาค
๑

๒

องฺ.ทสก. ๒๔/๑๖๕/๒๘๓ ความหมายธรรม ๑๐ อยางตามคําขยายความอยางนี้ มีที่มาอีกมาก เชน
๒๔/๑๘๙/๓๐๕, ๑๙๓/๓๐๙,๑๙๔/๓๑๓,๑๙๕/๓๑๙,๑๙๗/๓๒๓
ที.สี. ๙/๓-๔/๕, ๑๐๓/๘๓, ๑๖๓/๑๒๙, ฯลฯ ม.มู. ๑๒/๔๕๕/๔๙๐; ม.ม. ๑๓/๑๒/๑๑; อง.ทสก.
๒๔/๙๙/๒๑๙ ฯลฯ

๒ ๔

พุทธธรรม

บําเพ็ญดีออกเปนรายละเอียดการปฏิบัติที่เดนชัด แตก็ไดมีคําสอนเรื่องทาน
เปนหลักธรรมใหญที่สุดเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนา ไวอีกสวนหนึ่งตางหาก
แลว ดังนี้เปนตน

ตะวันตก มรูจักจริย รรมแบบ รรมชาติและเปนระบบ
เคยมีปราชญฝายตะวันตกบางทาน เขียนขอความทํานองตําหนิพระ
พุทธศาสนาไววามีคําสอนมุงแตในทางปฏิเสธ (negative) คือ สอนใหละเวน
ความชั่วอยางนั้นอยางนี้ฝายเดียว ไมไดสอนย้ําชักจูงเรงรัดพุทธศาสนิกชนให
ขวนขวายทําความดี (positive) ไมไดแนะนําวาเมื่อเวนชั่วนั้นๆแลว จะพึงทํา
ความดีอยางไรตอไป มีคําสอนเปนสกวิสัย (subjective) เปนไดเพียง จริย
ธรรมแหงความคิด (an ethic of thoughts) เปนคําสอนแบบถอนตัวและ
เฉยเฉื่อย (passive) ทําใหพุทธศาสนิกชนพอใจแตเพียงแคงดเวนทําความชั่ว
คอยระวั ง เพี ย งไมใหตนตองเขาไปเกี่ ย วของพั ว พั น กั บ บาป ไมเอาใจใส
ขวนขวายชวยเหลือเพื่อนมนุษย ดวยการลงมือทําการปลดเปลื้องความทุกข
และสรางเสริมประโยชนสุขจริงจัง แมใหเมตตากรุณา ก็เพียงโดยตั้งความ
หวังความปรารถนาดีแผออกดวยใจอยางเดียว
เรื่องนี้ โดยเฉพาะเหตุผลในการแสดงความหมายของหลักธรรมสําคัญ
ดวยคําหรือขอความเชิงปฏิเสธ ไดอธิบายแลวในตอนกอน ที่วาดวยสัมมา
สังกั ะ ( า ๒ ๖–๒ ๑) แตยังมีขอปลีกยอยบางอยางที่ควรทราบเพิ่ม
เติมอีก ในแงที่ฝรั่งเรียกวาจริยธรรม (ethic) ซึ่งเปนเรื่องระดับศีล จึงพูดไว
ณ ที่นี้
นักปรัชญาและเทววิทยาผูมีชื่อเสียงคนหนึ่ง ที่ชาวตะวันตกรูจักกัน
มาก ไดอางขอความจากพระไตรปฎก มาสนับสนุนทัศนะของตนที่วา คําสอน
ในพระพุทธศาสนาเปนเพียงขั้นปฏิเสธ (negative) โดยยกคําจํากัดความองค
มรรคขอสัมมากัมมัน ะขางตนกํากับไวในขอเขียนของตน (วจนะที่อางเปน
ของพระสารีบุตร) วา
ทานผูมีอายุทงั้ หลาย สัมมากัมมันตะเปนไฉน? การเวนปาณาติบาต
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๒ ๕

การเวนอทินนาทาน การเวนกาเมสุมจิ ฉาจาร นีแ้ ล ทานผูมีอายุทงั้ หลาย ชือ่
วาสัมมากัมมันตะ๑
๑

เปนคําจํากัดความอยางเดียวกับขางตน (ม.อุ. ๑๔/๗๐๔/๔๕๔) อางใน Albert Schweitzer, Indian
Thought and lts Development (New York: Henry Holt and Company, 1936), p. 112 นํามาอาง
ตอใน Joseph L. Sutton, Problems of Politics and Administration in Thailand
(Bloomington: Institute of Training for Public Service, Department of Government, Indiana
University, 1962), p. 3 ในหนังสือเลมหลังนี้ (pp. 2-8) Prof. Sutton ยังอางหลักธรรมขออื่นๆ อีก
เพื่อยืนยันทัศนะของทาน เชน หลักกรรม หลัก(โอกาสใน)การเกิดใหม การถอนตนหรือหลีกหนีจากเรื่อง
ราวของโลกและชีวิต เปนตน
สําหรับหลักกรรม แกความเขาใจผิดได ดวยหลักกรรมที่ชี้แจงมาแลวขางตน สวนหลักการเกิดใหมที่วา
ใหโอกาสคนผัดผอนไมเรงทําความดี (จริยธรรมคริสตวาเกิดครั้งเดียว) ก็ตีกลับไดดวยหลักที่วา บาปไมมี
โอกาสแกดวยวิธีลางหรือสารภาพบาป นอกจากนั้น พุทธศาสนาถือวา การเกิดเปนมนุษยยากอยางยิ่ง
เทียบวายากกวาการที่เตาในมหาสมุทรจะโผลศีรษะตรงหวงอันเดียวที่ลอยควางในมหาสมุทร
สวนเรื่องถอนตนไมยุงกับกิจการของโลก Prof. Sutton อางพุทธพจนวา “Those who love
nothing in this world are rich in joy and free from pain” ซึ่งมาจากบาลี (ขุ.อุ. ๒๕/๑๗๖/๒๒๕)
วา “ตสฺมา หิ เต สุขิโน วีตโสกา เยสํ ปยํ นตฺถิ กุหิ ฺจิ โลเก”
คําติของ Prof. Sutton ตรงนี้ แสดงชัดถึงสาเหตุสําคัญ ๒ อยาง ที่ทําใหเขาเขาใจผิดอยางนั้น คือ
๑. เนือ่ งจากพระไตรปฎกเปนคัมภีรศาสนาทีใ่ หญมาก (โตกวาของฝรัง่ กวา ๑๐ เทา) มีคาํ สอนมากมาย โดย
เฉพาะในสมัยของ Schweitzer คําสอนทีแ่ ปลสูภาษาตะวันตกแลว ยังเปนเพียงบางสวนตามแตผูแปลจะเลือก
ไป เมือ่ เขาเห็นและจับเอาไปแตสวนนี้ และไปตีความหมายทันที ก็เลยพลาดไป (ขอนีเ้ ปนปญหากับคนไทยดวย)
ถาเขาไปเจอคําสอนอยางในกรณียเมตตสูตร ทีส่ อนใหมีเมตตารักสรรพสัตววา “มาตา ยถา นิยํ ปุตตฺ ํ
อายุสา เอกปุตตฺ มนุรกฺเข; เอวมฺป สพฺพภูเตสุ, มานสมฺภาวเย อปริมาณํ” (ขุ.ขุ. ๒๕/๑๐/๑๓; แปลวา:
มารดาถนอมบุตรนอยคนเดียวที่เกิดจากตน แมดวยยอมสละชีวิตได ฉันใด พึงเจริญน้ําใจเมตตาไมมี
ประมาณในสัตวทั้งปวง แมฉันนั้น) เขาอาจจะตีความไปในทางตรงขาม ก็ได
๒. ตามภูมิหลังทางศาสนาและวัฒนธรรม ชาวตะวันตกรูจักแตจริยธรรมที่เปนเทวโองการ เปนคําสั่ง
หรือเปนขอกําหนดสําเร็จรูป เปนเรื่องๆ ไป เขาไมรูจักจริยธรรมที่เปนระบบการดําเนินชีวิต ซึ่งมีฐานอยูใน
ความเปนจริงตามธรรมชาติ เขาจึงมองจริยธรรมแยกเปนสวนๆ
ดังนั้น ถาเขาพบพุทธพจนขางบนครบทั้งสองแหง เขาก็จะตีความหมายผิดอีก เชนเห็นไปวาพุทธ
ศาสนาสอนขัดกันเอง เปนตน (ตรงนี้ก็เปนเรื่องยากสําหรับคนไทยดวยเชนกัน)
แตทีจ่ ริง พุทธพจนทัง้ สองแหงนัน้ ไมขัดกันเลย กลับสอดคลองกันเชิงระบบ คือ เปนภาวะทางจิตทีม่ กี าร
พัฒนาไปในระดับตางๆ จนถึงขัน้ มีเมตตาสากลไมมีขอบเขต แตไมมีความยึดติดใดๆ มีรกั แท ทีไ่ รทุกขได
อยางในที่นี้ คําวา “love” ตรงกับ “ปย” หมายถึงสิ่งที่รักดวยสิเนหะ ซึ่งเปนเหตุใหเกิดความยึดติดสวน
ตัว ความตอนนี้ แสดงคุณสมบัติของผูหลุดพนแลว ซึ่งความรักแบบสิเนหะไมมีเหลือ มีแตเมตตาแทน ดัง
นั้น ในกรณีนี้จึงเปนเรื่องของผูมีจิตใจเปนอิสระ ซึ่งจะทําการตางๆ ดวยเมตตา ไมมีความยึดติดเอนเอียงที่
จะเปนเหตุกอความเดือดรอนแกตนและคนอื่นเพราะความเห็นแกตัวหรือความยึดติดสวนบุคคล
การแปลความหมายธรรมตางๆ ยอมไดคุณคาแตกตางกันไปตามภูมหิ ลังและมาตรฐานทีใ่ ชวัด คํากลาวติ
ของ Prof. Sutton นี้ จะทําดวยเจตนาหรือเขาใจผิดถูกอยางไรก็ตาม ควรถือไดวาเปนประโยชน เพราะอาจใช
เปนคําเตือนชาวพุทธใหเอาใจใสศึกษา ใหรูเขาใจความหมายทีถ่ กู ตองของหลักธรรมตางๆ และพึงยอมรับ
ความจริงดวยวา ความเชือ่ ถือและความเขาใจทีแ่ พรหลายทัว่ ไปในสังคมไทยเกีย่ วกับหลักธรรมหลายอยาง มี
ลักษณะอาการทีใ่ หมองเห็นอยางคํากลาวตินนั้ ได จึงทําใหชาวตะวันตกอยาง Prof. Sutton เขาใจอยางนี้

๒ ๖
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สําหรับผูศึกษาที่เขาใจความหมายเชิงระบบของมรรค และทราบแนว
ทางที่จะขยายความหมายในทางปฏิบัติขององคมรรคทั้งหลาย ออกไปสูธรรม
ปลีกยอยตางๆ ที่เปนขอปฏิบัติเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีไดมากมาย ตามที่ชี้แจง
มาแลว ยอมเห็นไดทันทีวา หากทานผูเขียนคําตินี้วิจารณไวดวยเจตนาดี ขอ
เขียนของทานนาจะตองเกิดจากการไดอาน หรือรับทราบพุทธธรรมมาแตเพียง
ขอปลีกยอยตางสวนตางตอนไมตอเนื่องเปนสาย และเกิดจากการไมเขาใจ
ระบบแหงพุทธธรรมโดยสวนรวม
จากความเปนระบบและการกระจายหมายในทางปฏิบตั นิ นั้ เห็นไดชัดอยู
แลววา ระบบศีลธรรมของมรรคไมมีลกั ษณะจํากัดดวยความเปน negative
หรือ passive หรือ subjective หรือเปนเพียง an ethic of thoughts
การที่คําจํากัดความขององคมรรคขั้นศีล ตองมีรูปลักษณะเปนคํา
ปฏิเสธเชนนั้น ขอกลาวถึงขอสังเกตและเหตุผลปลีกยอย เพิ่มเติมจากหลัก
ใหญที่พูดไปแลวในตอนกอน คือ
๑. ศีลในฐานะทีเ่ ปนสวนหนึง่ ของพุทธธรรม ยอมมิใชเทวโองการ ที่
กําหนดใหศาสนิกประพฤติปฏิบตั อิ ยางนัน้ บางอยางนีบ้ าง สุดแตเทวประสงค
ดวยอาศัยศรัทธาลอยๆ แบบภักดี ซึง่ ไมจําเปนตองทราบเหตุผลเชือ่ มโยงตอ
เนือ่ งกัน แตศีล เปนสิง่ ทีก่ าํ หนดขึน้ ตามหลักเหตุผลของกฎธรรมชาติ ซึง่ ผู
ปฏิบตั ติ ามจะตองมองเห็นความสัมพันธเชือ่ มโยงกันเปนระบบ
แมจะยังไมมีปญญารูแจมแจงชัดเจน มีเพียงศรัทธา ศรัทธานั้นก็จะ
ตองเปนอาการวตีศรัทธา ซึ่งอยางนอยจะตองมีพื้นความเขาใจในเหตุผลเบื้อง
ตน พอเปนฐานสําหรับเกิดปญญารูแจมชัดตอไป
๒. ในกระบวนการปฏิบัติธรรมหรือการฝกอบรมตนนั้น เมื่อมองใน
แงลําดับสิ่งที่จะตองทําใหประณีตยิ่งขึ้นไปตามขั้น ก็จะเริ่มดวย ละเวนหรือ
กําจัดความชั่วกอน แลวจึงเสริมสรางความดีใหบริบูรณ จนถึงความบริสุทธิ
หลุดพนในที่สุด เหมือนจะปลูกพืชตองชําระที่ดิน กําจัดสิ่งเปนโทษกอน แลว
จึงหวานพืชและบํารุงรักษาไปจนไดผลที่หมาย
ในระบบแหงพุทธธรรมนั้น เมื่อมองในแงที่วานี้ ศีลเปนขอปฏิบัติขั้น
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เริ่มแรกที่สุด มุงไปที่ความประพฤติพื้นฐาน จึงเนนที่การละเวนความชั่วตางๆ
ซึ่งเปนจุดเริ่มตน พูดย้ําใหเห็นสิ่งที่ตองการกําจัดอยางชัดเจนเสียกอน แลวจึง
ขยายขอบเขตยกระดับความประพฤติใหสูงขึ้นไปในดานความดี ดวยอาศัย
การปฏิบัติในขั้นสมาธิและปญญาเขามาชวยมากขึ้นๆ โดยลําดับ
อยางไรก็ดี ที่วานี้เปนการพูดตามหลักทั่วไป แตในทางปฏิบัติ บางที
กลับเริ่มโดยเนนฝายดีกอน เชน วางทานกอนศีล หรือควบคูผสมผสานกันไป
ซึ่งเปนเรื่องของเทคนิค หรือกลวิธีดวย
๓. ในระบบการฝกอบรมของไตรสิกขา ศีลยังมิใชขอปฏิบัติใหถึงจุด
หมายสูงสุดโดยตัวของมันเอง แตเปนวิธีการเพื่อกาวหนาไปสูความเจริญขั้น
ตอไป คือสมาธิ สมาธิจึงเปนจุดหมายจําเพาะของศีล โดยนัยนี้คุณคาในดาน
จิตใจของศีล จึงมีความสําคัญมาก
คุณคาทางจิตใจในขั้นศีล ก็คือ เจตนาที่จะงดเวน หรือการไมมีความ
ดําริในการที่จะทําความชั่วใดๆ อยูในใจ ซึ่งทําใหจิตใจบริสุทธิปลอดโปรง ไม
มีความคิดวุนวายขุนมัวหรือกังวลใดๆ มารบกวน จิตใจจึงสงบ ทําใหเกิด
สมาธิไดงาย เมื่อมีจิตใจสงบเปนสมาธิแลว ก็เกิดความคลองตัวในการที่จะใช
ปญญา คิดหาเหตุผล และหาทางดําเนินการสรางสรรคความดีตางๆ ใหไดผล
ในขั้นตอไป
๔. พุทธธรรมถือวา จิตใจเปนสิ่งสําคัญยิ่ง ระบบจริยธรรมจึงตอง
ประสานตอเนื่องกันโดยตลอด ทั้งดานจิตใจ และความประพฤติทางกายวาจา
ภายนอก ในการกระทําตางๆ นั้น จิตใจเปนจุดเริ่มตน จึงกําหนดที่ตัวเจตนา
ในใจเปนหลัก เพื่อใหการกระทําความดีตางๆ เปนไปดวยความจริงใจอยาง
แนนอน มิใชแตเพียงไมหลอกลวงคนอื่นเทานั้น แตหมายถึงการไมหลอกลวง
ตนเองดวย เปนการกําจัดหนทางไมใหเกิดปญหาทางจิตในดานความขัดแยง
ของความประพฤติ
๕. องคมรรคขั้นศีลสอนวา ความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานที่สุดของ
บุคคลแตละคน ก็คือ ความรับผิดชอบตอตนเอง ในการที่จะไมใหมีความคิด
ที่จะทําความชั่วดวยการเบียดเบียนหรือลวงละเมิดตอผูอื่น อยูในจิตใจของ
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ตนเลย เมื่อมีความบริสุทธินี้รองรับอยูเปนเบื้องตนแลว ความรับผิดชอบนั้น
จึงขยายกวางออกไปถึงขั้นเปนการธํารงรักษาและเสริมสรางความเจริญกาว
หนา แหงคุณธรรมของตน ดวยการขวนขวายทําความดี บําเพ็ญประโยชนสุข
แกคนอื่นๆ พูดสั้นๆ วา มีความรับผิดชอบตอตนเอง ในการที่จะละเวนความ
ชั่ว และรับผิดชอบตอผูอื่น ในการที่จะทําความดีแกเขา
๖. การกําหนดความหมายของศีลในแงละเวนความชั่ว เปนการ
กําหนดขอปฏิบัติอยางกวางขวางที่สุด คือเพงเล็งไปที่ความชั่ว ย้ําถึงเจตจํานง
ที่ไมมีเชื้อแหงความชั่วเหลืออยูเลย สวนในฝายความดี เปนเรื่องที่จะพึงขยาย
ออกไปไดอยางไมมีเขตจํากัด จึงไมระบุไว
ตามความเปนจริง ความดีเปนเรื่องกวางขวางไมมีที่สิ้นสุด มีราย
ละเอียด แนวทาง และวิธีการ ยักเยื้องไปไดมากมายตามฐานะและโอกาส
ตางๆ สวนความชั่วที่จะตองเวน เปนเรื่องแนนอนตายตัว เชน ทั้งพระสง
และคฤหัสถ ควรละเวนการพูดเท็จดวยกันทั้งสองฝาย แตโอกาสและวิธีการที่
จะทําความดีที่ตรงขามกับการพูดเท็จนั้นตางกัน การวางหลักกลาง จึงระบุแต
ฝายเวนชั่วไวเปนเกณ สวนรายละเอียด และวิธีการกระทําในขั้นบําเพ็ญ
ความดี เปนเรื่องในขั้นประยุกตใหเหมาะสมกับฐานะ โอกาส และสภาพชีวิต
ของบุคคลตอไป๑
๗. การปฏิบัติตามองคมรรคทุกขอ ถือวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคน
ในการที่จะเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา ดังนั้น องคมรรคแตละขอจะ
ตองเปนหลักกลางๆ ที่ทุกคนปฏิบัติตามได ไมจํากัดดวยฐานะ กาลสมัย ทอง
ถิ่น และสิ่งแวดลอมจําเพาะอยาง เชน การเวนอทินนาทาน เปนสิ่งที่ทุกคนทํา
ได แตการใหทานตองอาศัยปจจัยอื่นประกอบ เชน ตนมีสิ่งที่จะใหมีผูที่จะรับ
และเขาควรไดรับ เปนตน
ในกรณีที่ไมอยูในฐานะและโอกาส เปนตน ที่จะให เจตนาที่ปราศจาก
อทินนาทาน ก็เปนสิ่งที่ทําใหจิตใจบริสุทธิ เปนพื้นฐานแกสมาธิไดแลว แตใน
กรณีที่อยูในฐานะและโอกาส เปนตน ที่จะให การไมใสใจหรือหวงแหน จึงจะ
๑

ขอปฏิบัติในขั้นประยุกต พึงดูตัวอยางในมัชฌิมาปฏิปทา ภาคประยุกต
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เกิดเปนความเศราหมองขุนมัวแกจิตใจ และการใหจึงจะเปนเครื่องสงเสริม
คุณธรรมของตนใหมากยิ่งขึ้น
โดยนัยนี้ ความหมายหลัก จึงอยูในรูปเปนคําปฏิเสธ คือ การละเวน
หรือปราศจากความชั่ว สวนความหมายที่ขยายออกไปในฝายทําความดีจึง
เปนเรื่องของการประยุกตดังกลาวแลว
๘. ในทางปฏิบัติ เมื่อพิจารณาในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ผูปฏิบัติธรรม
ยอมกําลังบําเพ็ญคุณธรรมความดีอยางใดอยางหนึ่ง หรือประเภทใดประเภท
หนึ่งอยูเปนพิเศษ ในเวลาเชนนั้นเขายอมจะตองพุงความคิดความสนใจ
จําเพาะเจาะจงลงในสิ่งที่ปฏิบัตินั้น ในกรณีเชนนี้ ความรับผิดชอบของเขาตอ
ความประพฤติดานอื่นๆ ยอมมีเพียงเปนสวนประกอบ คือเพียงไมใหเกิด
ความชั่วอยางใดอยางหนึ่งหรือความเสียหายดานอื่นขึ้นมา เปนสําคัญ
ประโยชนที่ตองการจากศีล ในกรณีเชนนี้ จึงไดแกการชวยควบคุม
รักษาความประพฤติในดานอื่นๆ ของเขาไว ปองกันไมใหเสียหลักพลาดลงไป
ในความชั่วอยางใดอยางหนึ่ง ทําใหมีพื้นฐานที่มั่นคง สามารถบําเพ็ญความดี
ที่เปนเรื่องจําเพาะในขณะนั้นๆ ไดโดยสมบูรณ

ความแตกตางระหวางศีล ในพระพุท ศาสนา กับศาสนาเทวนิยม
อนึ่ง มีขอสังเกตบางอยางที่ควรทราบ เกี่ยวกับความแตกตางระหวาง
ศีลในพระพุทธศาสนา กับศีลในศาสนาเทวนิยม (รวมถึงเรื่องกรรม ความดี
ความชั่ว) ดังนี้
๑. ในพุทธธรรม ศีลเปนหลักความประพฤติที่กําหนดขึ้นตามหลัก
เหตุผลของก ธรรมชา ิ
สวนในศาสนาเทวนิยม ศีลเปนเทวโองการ ทีก่ าํ หนดขึน้ โดยเทวประสงค
๒. ในแงปฏิเสธ ศีลในความหมายของพุทธธรรม เปนหลักการฝกตนในการ
เวนจากความชัว่ จึงเรียกศีลทีก่ าํ หนดเปนขอๆ วา สิก าบท (ขอฝก training rule)
สวนศีลในศาสนาเทวนิยม เปน อหาม หรือคําสั่งหามจากเบื้องบน
(divine commandment)
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๓. แรงจูงใจที่ตองการในการปฏิบัติตามศีลแบบพุทธธรรม ไดแก
อาการว ี รัทธา คือ ความมั่นใจ (confidence) ในกฎแหงกรรม โดยมี
ความเขาใจพื้นฐาน มองเห็นเหตุผลวาพฤติกรรมและผลของมันจะตองเปนไป
ตามแนวทางแหงเหตุปจจัย
สวนแรงจูงใจทีต่ องการในการปฏิบตั ติ ามศีลของศาสนาเทวนิยม ไดแก
รัทธาแบบภักดี (faith) คือ เชือ่ ยอมรับ และทําตามสิง่ ใดๆ ก็ตามทีก่ าํ หนด
วาเปนเทวประสงค มอบความไววางใจใหโดยสิน้ เชิง ไมตองถามหาเหตุผล
๔. ในพุทธธรรม การรักษาศีลตามความหมายที่ถูกตอง ก็คือ การ
ก น ในทางความประพฤติ เริ่มแตเจตนาที่จะละเวนความชั่วอยางนั้นๆ จน
ถึงประพฤติความดีงามตางๆ ที่ตรงขามกับความชั่วนั้นๆ
สวนในศาสนาเทวนิยม การรักษาศีล ก็คือ การเช่อ ง และปฏิบัติตาม
เทวโองการโดยเครงครัด
๕. ในพุทธธรรม การประพฤติปฏิบัติในขั้นศีล นอกจากใหเกิดการ
อยูรวมสังคมที่เกื้อกูลไมเบียดเบียนกันแลว มีวัตถุประสงคเฉพาะ คือ เพื่อ
เปน บาท าน องสมาธิ กลาวคือ เปนระบบการฝกอบรมบุคคลใหมีความ
พรอมและความสามารถที่จะใชกําลังงานของจิตใหเปนประโยชนมากที่สุด ใน
ทางที่จะกอใหเกิดปญญาและนําไปสูความหลุดพน หรืออิสรภาพสมบูรณในที่
สุด สวนการไปสวรรคเปนตน เปนเพียงผลพลอยไดของวิถีแหงความ
ประพฤติโดยทั่วไป
แตในศาสนาเทวนิยม การประพฤติศีลตามเทวโองการ เปนเหตุใหได
รับความโปรดปรานจากเบื้องบน เปนการประพฤติถูกตองตามเทวประสงค
และเปนเหตุใหพระองคทรงประทานรางวัลดวยการสง เกิด นสวรรค
๖. ในพุทธธรรม ผลดีหรือผลรายของการประพฤติหรือไมประพฤติ
ศีล เปนสิ่งที่เปนไปเองโดยธรรมชาติ คือ เปนเรื่องการทํางานอยางเที่ยงธรรม
เปนกลางของก ธรรมชา ิ ที่เรียกวา ก แหงกรรม การใหผลนี้ แสดงออก
ตั้งตนแตจิตใจ กวางออกไปจนถึงบุคลิกภาพ และวิถีชีวิตทั่วไปของบุคคลผู
นั้น ไมวาในชาตินี้หรือชาติหนา
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สวนในศาสนาเทวนิยม ผลดีผลรายของการประพฤติตามหรือการ
ละเมิดศีล (เทวโองการ) เปนเรื่องของการ ห ล อบแทน (retribution) ผล
ดีคือการไดไปเกิดในสวรรค เปนฝายรางวัล (reward) สวนผลรายคือไปเกิด
ในนรก เปนฝายการลงโทษ (punishment) การจะไดผลดีหรือผลรายนั้น
ยอมสุดแตการพิพาก า หรือวินิจฉัยโทษ (judgment) ของเบื้องบน
๗. ในแงความเขาใจเกี่ยวกับความดีความชั่ว ทางฝายพุทธธรรม
สอนวา ความดี เปนคุณคาที่รักษาและสงเสริมคุณภาพของจิต ทําใหจิตใจ
สะอาดผองใสบริสุทธิ หรือยกระดับใหสูงขึ้น จึงเรียกวาบุ (good, moral
หรือ meritorious) เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเจริญงอกงามแกจิตใจ เปนไป
เพื่อความหลุดพนหรืออิสรภาพทั้งทางจิตใจและทางปญญา เปนการกระทําที่
ฉลาด ดําเนินตามวิถีแหงปญญา เอื้อแกสุขภาพจิต จึงเรียกวา กุ ล (skilful
หรือ wholesome)
สวนความชั่ว เปนสภาพที่ทา หคุณภาพ อง ิ เส่อมเสีย หรือทําให
ตกต่ําลง จึงเรียกวาบา (evil) เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมแกชีวิตจิต
ใจ ไมเปนไปเพื่อความหลุดพน เปนการกระทําที่ไมฉลาด ไมเอื้อแกสุขภาพจิต
จึงเรียกวา อกุ ล (unskilful หรือ unwholesome)
สวนในศาสนาเทวนิยม ความดีความชั่ว กําหนดดวยศรัทธาแบบภักดี
ตอองคเทวะเปนมูลฐาน คือเอาการเชื่อ งยอมรับและปฏิบัติตามเทวประสงค
และเทวบัญชาหรือไม เปนหลัก โดยเฉพาะความชั่ว/บา หมายถึงการ ิด
หรอลวงละเมิด อองคเทวะ (sin) ในรูปใดรูปหนึ่ง
๘. จากพื้นฐานที่แตกตางกันนี้ ทําใหเกิดความแตกตางกันตอไปอีก
อยางนอย ๒ ประการ คือ
ก) ศีลในพุทธธรรม จึงตองเปนคําสอนที่ตอเนื่องกันตามเหตุผลเปน
ระบบ ริยธรรม เพราะผูปฏิบตั จิ ะประพฤติไดถูกตองตอเมือ่ มีความ
เขาใจในระบบและเหตุผลทีเ่ กีย่ วของเปนพืน้ ฐานอยูดวย
สวนศีลหรือจริยธรรมทัว่ ไปในศาสนาเทวนิยม ยอมเปนประกาศ
เทวโองการ หรือคําแถลงเทวประสงคเปนเรือ่ งๆ ขอๆ ตางๆ กันไป
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แมนํามารวบรวมไวก็ยอมเรียกวา “ ระมวล” ม ช ระบบ เพราะผู
ปฏิบตั ติ องการความเขาใจอยางมากก็เฉพาะในความหมายของสิง่ ทีจ่ ะ
ตองปฏิบตั เิ ทานัน้ ไมจําเปนตองเขาใจในระบบและเหตุผลทีเ่ กีย่ วของ
เพราะถือวาระบบและเหตุผลตางๆ ทัง้ ปวงอยูในพระปรีชาขององคเท
วะหมดสิน้ แลว อันผูปฏิบตั ไิ มพึงสงสัย เพียงแตเชือ่ ง มอบความไว
วางใจ และปฏิบตั ติ ามเทวโองการเทานัน้ เปนพอ
ข) ศีลหรือระบบจริยธรรมแบบพุทธ เปนหลักกลาง และเปนสากล
กําหนดโดยขอเท็จจริงตามกฎธรรมชาติ (หมายถึงสารัตถะของศีล
ในฝายธรรมอันเกี่ยวดวยบุญบาป ไมใชในความหมายฝายวินัย อัน
เกี่ยวดวยการลงโทษ) เชน พิจารณาผลหรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการทํางานของจิต ผลตอพฤติกรรม นิสัย และบุคลิกภาพ
เปนตน จึงไมอาจวางขอจํากัดที่เปนการแบงแยกเพื่อผลประโยชน
เฉพาะพวก เฉพาะกลุม หรือเอาความพอใจของตนเปนเครื่องวัดได
ไมจํากัดวา คนศาสนานี้เทานั้นมีกรุณาจึงเปนคนดี คนศาสนา
อื่นมีกรุณาก็เปนคนดีไมได าคนศาสนานี้เทานั้นเปนบาป าคน
ศาสนาอื่นไมบาป คนศาสนานี้เทานั้นใหทานไปสวรรคได คน
ศาสนาอื่นประพฤติอยางไรไมเชื่อฉันเสียอยางเดียวตกนรกหมด
าสัตวไมบาปเพราะสัตว (รวมทั้งที่ไมเปนอาหาร?) เปนอาหารของ
คน (เพราะคนไมเปนอาหารของเสือและสิงโต?) ดังนี้เปนตน
จะมีการจํากัดแบงแยกได เชนวาบาปมากบาปนอยเปนตนอยาง
ไร ก็เปนไปโดยขอเท็จจริงตามกฎธรรมชาติ เชน พิจารณาผลและ
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานของจิต เปนตน ดังกลาว
แลว
สวนในศาสนาเทวนิยม หลักเหลานีย้ อมกําหนดให ากัดหรอ ยาย
ามเทว ระสงคอยางไรก็ได ดุจเปนวินัยบัญญัติ หรือนิติบัญญัติ
เพราะองคเทวะทรงเปนทั้งผูตรากฎหมายและผูพิพากษาเอง

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)
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๙. เนื่องจากศีลเปนหลักกลางๆ กําหนดดวยขอเท็จจริงตามกฎธรรม
ชาติเชนนี้ ผูปฏิบัติตามแนวพุทธธรรม จึงตองเปนผูกลายอมรับและกลา
เผชิญหนาความจริง ความดี ชั่ว ถูก ผิด มีอยู เปนขอเท็จจริงอยางไร ก็ตอง
กลายอมรับความจริงตามที่เปนเชนนั้น สวนตนจะปฏิบัติหรือไมแคไหนเพียง
ไร ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง และตองกลายอมรับการที่ตนปฏิบัติดีไมดีตามขอเท็จ
จริงนั้น มิใชถือวาไมชั่ว เพราะตัวอยากทําสิ่งนั้น ขอเท็จจริงตามธรรมชาติ มิ
ไดขึ้นตอการวัดดวยการอยากทําหรือไมของตน ถามีอันถึงกับจะทํากรรมที่ให
ตกนรกสักอยางหนึ่ง การที่ยอมรับพูดกับตนเองวา กรรมนั้นไมดี แตตนยอม
เสียสละตกนรก ยังดีกวาหลอกตัวเองวากรรมนั้นไมเปนกรรมชั่ว
ม า า
ล
า ค
๑. ตัดการพิจารณาเรื่องถูก-ผิด จริง-ไมจริง ออกเสีย กลาวไดวา
เมื่อเชื่อเสียแลว ศรัทธาลวนแบบภักดี ยอมไดผลในทางปฏิบัติที่รวดเร็วเรง
เราและเขมแข็งหรือรุนแรงกวา แตจะเกิดปญหาขึ้นตอไป โดยเฉพาะในยุค
แหงเหตุผลวา ทําอยางไรจึงจะใหเชื่อได และปญหาในระยะยาวเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการอยูรวมกับผูอื่นที่ไมศรัทธาเหมือนตน ปญหาเรื่องความมั่นคง
ของศรัทธานั้น และการไมมีโอกาสเขาถึงอิสรภาพทางปญญา (บางขออาจไม
ตองพิจารณา ถามนุษยตองการมีชีวิตอยูเพียงเปนสัตวสังคมที่แยกกันอยูเปน
กลุมๆ)
๒. สําหรับสามัญชนทั่วไป ยอมเขาถึงความหมายของศีลตามแบบ
ศรัทธาลวนไดงายกวา และศีลแบบนี้ก็ควบคุมความประพฤติของคนสามัญ
ไดเปนอยางดี ดังนั้น แมในหมูชาวพุทธจํานวนไมนอย ความเขาใจในเรื่องบุญ
บาปจึงยังคงมีสวนที่คลายกับศาสนาเทวนิยมแฝงอยูดวย เชน เห็นศีล เปน
ขอหาม (แตลางเลือนวาใครเปนผูหาม) เห็นผลของบุญบาปเปนอยางผลตอบ
แทน เปนรางวัลหรือการลงโทษ เปนตน แตปญหาก็คงเปนอยางเดียวกับขอ
๑ คือ ทําอยางไรจะใหเชื่อกันอยูไดตลอดไป
๓. การบัญญัติกรรมไมดีบางอยาง ที่เห็นวายังจําเปนตองทํา เพื่อผล
ประโยชนบางอยางของตน ใหเปนกรรมที่ไมผิดไปเสีย จัดเปนวิธีจูงใจตัวเอง
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ไดอยางหนึ่ง พุทธธรรมยอมรับวา วิธีจูงใจตนเองนั้น เปนสิ่งที่ไดผลมากอยาง
หนึ่ง เพราะเปนเหตุปจจัยอีกอยางหนึ่งที่เขามาเกี่ยวของเพิ่มขึ้นในเรื่องนั้นๆ
เชน บัญญัติวา าสัตวไมบาป ก็ทําใหเบาใจและไมรูสึกสะกิดใจในการ าสัตว
แตการจูงใจแบบนี้ทําใหเกิดผลรายในดานอื่น และไมเปนวิถีทางแหงปญญา
พุทธธรรมนิยมใหเปนอยูดวยการรับรูความเปนจริงจะแจงในทุกขั้นทุก
ตอน ใหรูจักเลือกตัดสินใจดวยตนเอง พุทธธรรมสอนใหใชวิธีจูงใจตนเอง
บางเหมือนกัน แตสอนโดยใหผูนั้นรูเขาใจในเรื่องที่จะใชจูงใจนั้นตามขอเท็จ
จริงแลวใหนําไปใชดวยตนเอง เรื่องที่ใชจูงใจนั้นตองไมมีแงที่เสียหาย และให
ใชเฉพาะในกรณีที่ชวยเปนพลังในการทําความดีอยางอื่นใหไดผลยิ่งขึ้น

๖. สัมมาวายามะ
ความหมาย และประเ ท
องคมรรคขอนี้ เปนขอแรกในหมวดสมาธิ หรือ อธิจิตตสิกขา มีคํา
จํากัดความแบบ ต ดังนี้
ภิกษุทงั้ หลาย สัมมาวายามะ เปนไฉน? นีเ้ รียกวาสัมมาวายามะ คือ
ภิกษุในธรรมวินยั นี้
๑) สรางฉันทะ พยายาม ระดมความเพียร คอยเราจิตไว มุงมัน่ เพือ่
(ปองกัน) อกุศลธรรมอันเปนบาป ทีย่ งั ไมเกิด มิใหเกิดขึน้
๒) สรางฉันทะ พยายาม ระดมความเพียร คอยเราจิตไว มุงมัน่ เพือ่
ละอกุศลธรรมอันเปนบาป ทีเ่ กิดขึน้ แลว
๓) สรางฉันทะ พยายาม ระดมความเพียร คอยเราจิตไว มุงมัน่ เพือ่
(สราง) กุศลธรรม ทีย่ งั ไมเกิด ใหเกิดขึน้
๔) สรางฉันทะ พยายาม ระดมความเพียร คอยเราจิตไว มุงมัน่ เพือ่
ความดํารงอยู ไมเลือนหาย เพือ่ ภิญโญภาพ เพือ่ ความไพบูลย เจริญเต็ม
เปยมแหงกุศลธรรม ทีเ่ กิดขึน้ แลว๑

สวนในอภิธรรม มีคําจํากัดความเพิ่มอีกแบบหนึ่ง ดังนี้
สัมมาวายามะ เปนไฉน ? การระดมความเพียร (วิรยิ ารัมภะ) ทางใจ
ความกาวหนา ความบากบัน่ ความขะมักเขมน ความพยายาม ความ
อุตสาหะ ความอึดสู ความเขมแข็ง ความมัน่ คง ความกาวหนาไมลดละ
ความไมทอดทิง้ ฉันทะ ความไมทอดทิง้ ธุระ การแบกทูนเอาธุระไป วิรยิ ะ วิรยิ ิ
นทรีย วิรยิ พละ สัมมาวายามะ วิรยิ สัมโพชฌงค ทีเ่ ปนองคมรรค นับเนือ่ งใน
มรรค นีเ้ รียกวา สัมมาวายามะ๒
๑
๒

ที.ม. ๑๐/๒๙๙/๓๔๘; ม.มู. ๑๒/๑๔๙/๑๒๔; ม.อุ. ๑๔/๗๐๔/๔๕๔; อภิ.วิ. ๓๕/๑๖๘/๑๓๗; ๕๗๕/๓๑๗
อภิ.วิ. ๓๕/๑๘๑/๑๔๐; ๕๘๖/๓๒๐
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สัมมาวายามะ อยางที่แยกเปน ๔ ขอ ตามคําจํากัดความแบบ ต
นั้น เรียกชื่ออีกอยางหนึ่งวา สัมมัปป าน๑ หรือ ป าน ๔๒ และมีชื่อเรียก
เฉพาะสําหรับความเพียรแตละขอนั้นวา
๑. สังวร ธาน เพียรปองกัน หรือเพียรระวัง (อกุศลที่ยังไมเกิด)
. หาน ธาน เพียรละ หรือเพียรกําจัด (อกุศลที่เกิดขึ้นแลว)
๓. ภาวนา ธาน เพียรเจริญ หรือเพียรสราง (กุศลที่ยังไมเกิด)
. อนุรัก นา ธาน เพียรอนุรักษ หรือเพียรรักษาและสงเสริม (กุศล
ที่เกิดขึ้นแลว)
บางแหงมีคําอธิบายแบบยกตัวอยางความเพียร ๔ ขอนี้ เชน๓
๑. สังวร ธาน ไดแก ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต (ไมคิด
เคลิ้มหลงติดในรูปลักษณะทั่วไป) ไมถืออนุพยัญชนะ (ไมคิดเคลิ้มหลงติดใน
ลักษณะปลีกยอย) ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลวจะพึง
เปนเหตุใหบาปอกุศลธรรม คืออภิชฌาและโทมนัส ครอบงําเอาได ยอมรักษา
จักขุนทรีย ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย งเสียงดวยหู สูดกลิน่ ดวยจมูก ลิม้ รส
ดวยลิน้ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย รูธรรมารมณดวยใจ (ก็เชนเดียวกัน)
. หาน ธาน ไดแก ภิกษุไมยอมใหกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสา
วิตก และบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลวตั้งตัวอยูได ยอมละเสีย
บรรเทาเสีย กระทําใหหมดสิ้นไปเสีย ทําใหไมมีเหลืออยูเลย
๓. ภาวนา ธาน ไดแก ภิกษุเจริญโพชฌงค ๗ ประการ ซึ่งอิงวิเวก
อิงวิราคะ อิงนิโรธ โนมไปเพื่อการสลัดพน
. อนุรกั นา ธาน ไดแก ภิกษุคอยถนอมสมาธินมิ ติ อันดี คือ สัญญา
๖ ประการที่เกิดขึ้นแลว

๑

องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๓/๑๙ (แปลเปนไทยอยางงายๆ วา ความเพียรถูกตอง หรือสมบูรณแบบ)
องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๖๙/๙๖
๓
ดู องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๔/๒๐
๒

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๓๐๗

ความสําคั พิเศษ องความเพียร
ความเพียรเปนคุณธรรมสําคัญยิ่งขอหนึ่งในพระพุทธศาสนา ดังจะเห็น
ไดจากการทีส่ มั มาวายามะ เปนองคมรรคประจํา ๑ ใน ๓ ขอ (สัมมาทิฏฐิ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ) ซึ่งตองคอยชวยหนุนองคมรรคขออื่นๆ ทุกขอเสมอ
ไป ดังกลาวแลวขางตน๑ และในหมวดธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติแทบทุก
หมวด จะพบความเพียรแทรกอยูดวย ในชื่อใดชื่อหนึ่ง การเนนความสําคัญ
ของธรรมขอนี้ อาจพิจารณาไดจากพุทธพจน เชน
ธรรมนี้ เปนของสําหรับผูปรารภความเพียร มิใชสําหรับคนเกียจคราน๒
ภิกษุทงั้ หลาย เรารูชัดถึงคุณของธรรม ๒ ประการ คือ
๑) ความเปนผูไมสันโดษในกุศลธรรมทัง้ หลาย
(อสนฺตุฏ ิตา กุสเลสุ ธมฺเมสุ)
๒) ความเปนผูไมยอมถอยหลังในการบําเพ็ญเพียร
(อปฺปฏิวาณิตา ปธานสฺม)ึ
...เพราะฉะนัน้ แล เธอทัง้ หลายพึงศึกษาดังนีว้ า –เราจักตัง้ ความเพียรอัน
ไมถอยหลัง ถึงจะเหลือแตหนัง เอ็นและกระดูก เนือ้ และเลือดในสรีระจะแหง
เหือดไปก็ตามที ยังไมบรรลุผลทีบ่ คุ คลพึงลุถงึ ไดดวยเรีย่ วแรงของบุรษุ ดวย
ความเพียรของบุรษุ ดวยความบากบัน่ ของบุรษุ แลว ทีจ่ ะหยุดยัง้ ความเพียร
เสีย เปนอันไมมี เธอทัง้ หลายพึงศึกษาฉะนีแ้ ล๓

การที่ตองเนนความสําคัญของความเพียรนั้น นอกจากเหตุผลอยางอื่น
แลว ยอมสืบเนื่องมาจากหลักพื้นฐานของพระพุทธศาสนาที่วา สัจธรรมเปน
กฎธรรมชาติ หรือหลักความจริงที่มีอยูโดยธรรมดา พระพุทธเจาหรือศาสดามี
ฐานะเปนผูคนพบหลักความจริงนั้น แลวนํามาเปดเผยแกผูอื่น การไดรับผล
๑

ดู ม.อุ. ๑๔/๒๕๘-๒๗๘/๑๘๑-๑๘๗
องฺ. อฏ ก. ๒๓/๑๒๐/๒๓๗
๓
องฺ.ทุก. ๒๐/๒๕๑/๖๔ [เรียกใหจํางายวา อุป าต รรม (ธรรมที่พระพุทธเจาทรงเห็นคุณประจักษ, ธรรมที่
ทรงชื่นชมหรือเชิดชู) ๒ คือ ความ มสันโด ในกุศลธรรม และ ความเพียรพยายาม มถอยหลัง]
๒

๓๐๘

พุทธธรรม

จากการปฏิบัติ เปนเรื่องของความเปนไปอันเที่ยงธรรมตามเหตุปจจัยในธรรม
ชาติ ศาสดามิใชผูบันดาล เมื่อเปนเชนนี้ ทุกคนจึงจําเปนตองเพียรพยายาม
สรางผลสําเร็จดวยเรี่ยวแรงของตน ไมควรคิดหวังและออนวอนขอผลที่
ตองการโดยไมกระทํา หลักพุทธศาสนาในเรื่องนี้ จึงมีวา
ตุมเฺ หหิ กิจจฺ ํ อาตปฺป อกฺขาตาโร ตถาคตา
ความเพียร ทานทัง้ หลายตองทําเอง ตถาคตทัง้ หลาย เปนแตผูบอก
(ทาง) ให๑

ความเพียรที่พอดี ดวยความสมดุลแหงอินทรีย
อยางไรก็ตาม การทําความเพียร ก็เชนเดียวกับการปฏิบัติธรรมขอ
อื่นๆ จะตองเริ่มกอตัวขึ้นในใจใหพรอมและถูกตองกอน แลวจึงขยายออกไป
เปนการกระทําภายนอก ใหประสานกลมกลืนกัน มิใชคิดอยากทําความเพียร
ก็สักแตวาระดมใชกําลังกายเอาแรงเขาทุม ซึ่งอาจกลายเปนการทรมานตนเอง
ทําใหเกิดผลเสียไดมาก
โดยนัยนี้ การทําความเพียรจึงตองสอดคลองกลมกลืนกันไปกับธรรมขอ
อืน่ ๆ ดวย โดยเฉพาะสติสมั ปชัญญะ มีความรูความเขาใจ ใชปญญาดําเนินความ
เพียรใหพอเหมาะ อยางทีเ่ รียกวาไมตึง และไมหยอนเกินไป ดังเรือ่ งตอไปนี้
ครั้งนั้น ทานพระโสณะพํานักอยูในปาสีตวัน ใกลเมืองราชคฤห ทานได
ทําความเพียรอยางแรงกลา เดินจงกรมจนเทาแตกทั้งสองขาง แตไมสําเร็จผล
คราวหนึ่ง ขณะอยูในที่สงัด จึงเกิดความคิดขึ้นวา
“บรรดาสาวกของพระผูมีพระภาค ที่เปนผูตั้งหนาทําความเพียร เราก็
เปนผูหนึ่ง ถึงกระนั้นจิตของเราก็หาหลุดพนจากอาสวะหมดอุปาทานไม ก็
แหละ ตระกูลของเราก็มีโภคะ เราจะใชจายโภคสมบัติ และทําความดีตางๆ ไป
ดวยก็ได อยากระนั้นเลย เราจะลาสิกขา ไปใชจายโภคสมบัติ และบําเพ็ญ
ความดีตางๆ”
๑

ขุ.ธ. ๒๕/๓๐/๕๑

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๓๐

พระพุทธเจาทรงทราบความคิดของทานพระโสณะ และไดเสด็จมา
สนทนาดวย
พระพุทธเจา : โสณะ เธอเกิดความคิด (ดังกลาวแลว) มิใชหรือ ?
โสณะ
: ถูกแลว พระเจาขา
พระพุทธเจา : เธอคิดเห็นอยางไร? ครัง้ กอน เมือ่ เปนคฤหัสถ เธอเปนผู
โสณะ
:
พระพุทธเจา :
โสณะ
:
พระพุทธเจา :
โสณะ
:
พระพุทธเจา :
พระโสณะ :
พระพุทธเจา :

๑
๒

ชํานาญในการดีดพิณมิใชหรือ?
ถูกแลว พระเจาขา
เธอคิดเห็นอยางไร? คราวใดสายพิณของเธอตึงเกินไป คราว
นัน้ พิณของเธอมีเสียงเพราะ หรือเหมาะทีจ่ ะใชการ กระนัน้
หรือ?
หามิได พระเจาขา
เธอคิดเห็นอยางไร? คราวใด สายพิณของเธอหยอนเกินไป
คราวนัน้ พิณของเธอ มีเสียงเพราะ หรือเหมาะทีจ่ ะใชการ
กระนัน้ หรือ?
หามิได พระเจาขา
แตคราวใด สายพิณของเธอ ไมตึงเกินไป ไมหยอนเกินไป ตัง้
อยูในระดับพอดี คราวนัน้ พิณของเธอ จึงจะมีเสียงไพเราะ
หรือเหมาะทีจ่ ะใชการ ใชไหม?
ถูกแลว พระเจาขา
ฉันนัน้ เหมือนกัน โสณะ ความเพียรทีร่ ะดมมากเกินไป ยอม
เปนไปเพือ่ ความฟุงซาน ความเพียรทีห่ ยอนเกินไป ยอมเปน
ไปเพือ่ ความเกียจคราน เพราะเหตุนนั้ แล เธอจงตัง้ ใจกําหนด
ความเพียรใหเสมอพอเหมาะ จงเขาใจความเสมอพอดีกนั
แหงอินทรียทัง้ หลาย๑ และจงถือนิมติ ในความเสมอพอดีกนั
นัน้ ”๒

อินทรีย ๕ คือ ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ และปญญา (อินทริยสม า, ความสมดุลแหงอินทรีย
เรื่องนี้มาใน วินย. ๕/๒/๕; องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๒๖/๔๑๙

า๒ )

๓๑๐

พุทธธรรม

๗. สัมมาสติ
คําจํากัดความ
สัมมาสติ เปนองคมรรคขอที่ ๒ ในหมวดสมาธิ หรือ อธิจิตตสิกขา มี
คา า ค าม
ต ดังนี้
ภิกษุทงั้ หลาย สัมมาสติเปนไฉน ? นีเ้ รียกวาสัมมาสติ คือ ภิกษุในธรรม
วินยั นี้
๑) พิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได
๒) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้ หลาย มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มี
สติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได
๓) พิจารณาเห็นจิตในจิต มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสียได
๔) พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้ หลาย มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได๑

คําจํากัดความอีกแบบหนึ่ง ที่ปรากฏในคัมภีรอภิธรรม วาดังนี้
สัมมาสติ เปนไฉน? สติ คือ การคอยระลึกถึงอยูเนืองๆ การหวนระลึก
(ก็ด)ี สติ คือ ภาวะทีร่ ะลึกได ภาวะทีท่ รงจําไว ภาวะทีไ่ มเลือนหาย ภาวะที่
ไมลืม (ก็ด)ี สติ คือ สติทเี่ ปนอินทรีย สติทเี่ ปนพละ สัมมาสติ สติสมั
โพชฌงค ทีเ่ ปนองคมรรค นับเนือ่ งในมรรค นีเ้ รียกวา สัมมาสติ๒

สัมมาส ิ ตามคําจํากัดความแบบ ต นั้น ก็คือหลักธรรมที่ เรียก
วา สติปฏ าน นั่นเอง หัวขอทั้ง ๔ ของหลักธรรมหมวดนี้ มีชื่อเรียกสั้นๆ คือ
๑) กายานุ สสนา (การพิจารณากาย, การตามดูรูทันกาย)
๑
๒

ที.ม. ๑๐/๒๙๙/๓๔๙; ม.มู. ๑๒/๑๔๙/๑๒๔; ม.อุ. ๑๔/๗๐๔/๔๕๔; อภิ.วิ. ๓๕/๑๖๙/๑๓๗; ๕๗๖/๓๑๘
อภิ.วิ. ๓๕/๑๘๒/๑๔๐; ๕๘๗/๓๒๑

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๓๑๑

) เวทนานุ สสนา (การพิจารณาเวทนา, การตามดูรูทันเวทนา)
๓) ิ านุ สสนา (การพิจารณาจิต, การตามดูรูทันจิต)
) ธัมมานุ สสนา (การพิจารณาธรรมตางๆ, การตามดูรูทันธรรม)

กอนจะพิจารณาความหมายของสัมมาสติ ตามหลักสติปฏฐาน ๔ นี้
เห็นวาควรทําความเขาใจทั่วๆ ไปเกี่ยวกับเรื่องสติไวเปนพื้นฐานกอน

สติใน านะอัปปมาท รรม๑
“ส ”ิ แปลกันงายๆ วา ความระลึกได เมื่อแปลอยางนี้ ทําใหนึกเพง
ความหมายไปในแงของความจํา ซึ่งก็เปนการถูกตองในดานหนึ่ง แตอาจไม
เต็มตามความหมายหลัก ที่เปนจุดมุงสําคัญก็ได เพราะถาพูดในแงปฏิเสธ สติ
นอกจากหมายถึงความไมลืม ซึง่ ตรงกับความหมายขางตน ทีว่ าความระลึกได
แลว ยังหมายถึง ความไมเผลอ ไมเลินเลอ ไม นเ อนเลื่อนลอยดวย
ความหมายในแงปฏิเสธเหลานี้ เล็งไปถึงความหมายในทางสําทับวา
ความระมัดระวัง ความตืน่ ตัวตอหนาที่ ภาวะทีพ่ รอมอยูเสมอในอาการคอยรับรู
ตอสิง่ ตางๆ ทีเ่ ขามาเกีย่ วของ และตระหนักวาควรปฏิบตั ติ อสิง่ นัน้ ๆ อยางไร
โดยเฉพาะในแงจริยธรรม การทําหนาที่ของสติมักถูกเปรียบเทียบ
เหมือนกับนายประตู ที่คอยระวังเฝาดูคนเขาออกอยูเสมอ และคอยกํากับการ
โดยปลอยคนที่ควรเขาออกใหเขาออกได และคอยกันหามคนที่ไมควรเขา ไม
ใหเขาไป คนที่ไมควรออก ไมใหออกไป
สติจงึ เปนธรรมสําคัญในทางจริยธรรมเปนอยางมาก เพราะเปนตัวควบ
คุมเราเตือนการปฏิบตั หิ นาที่ และเปนตัวคอยปองกันยับยัง้ ตนเอง ทัง้ ทีจ่ ะไมให
หลงเพลินไปตามความชัว่ และทีจ่ ะไมใหความชัว่ เล็ดลอดเขามาในจิตใจได พูด
งายๆ วา ทีจ่ ะเตือนตนเองในการทําความดี และไมเปดโอกาสแกความชัว่
๑

ขอใหเทียบความหมายที่นิยมใชกันในภาษาอังกฤษ ส ิ ใชกันวา mindfulness, attentiveness หรือ
detached watching; สวนอั มาทะ มีคํานิยมใชหลายคํา คือ heedfulness, watchfulness,
earnestness, diligence, zeal, carefulness หรือความหมายในทางปฏิเสธวา non-neglect of
mindfulness

๓๑๒

พุทธธรรม

พุทธธรรมเนนความสําคัญของสติเปนอยางมาก ในการปฏิบัติจริยธรรมทุกขั้น การดําเนินชีวิต หรือการประพฤติปฏิบัติโดยมีสติกํากับอยูเสมอ
นั้น มีชื่อเรียกโดยเฉพาะวา “อั มาท” คือ ความไมประมาท
อัปปมาท นี้ เปนหลักธรรมสําคัญยิ่ง สําหรับความกาวหนาในระบบ
จริยธรรม มักใหความหมายวา การเปนอยูโดยไมขาดสติ ซึ่งขยายความไดวา
การระมัดระวังอยูเสมอ ไมยอมถลําลงไปในทางเสื่อม และไมยอมพลาด
โอกาสสําหรับความเจริญกาวหนา ตระหนักดีถึงสิ่งที่จะตองทํา และตองไมทํา
ใสใจสํานึกอยูเสมอในหนาที่ ไมปลอยปละละเลย กระทําการดวยความจริงจัง
และพยายามกาวรุดหนาอยูตลอดเวลา
กลาวไดวา อัปปมาทธรรมนี้ เปนหลักความสํานึกรับผิดชอบ
ในแงความสําคัญ อั มาท จัดเปนองคประกอบภายใน เชนเดียวกับ
โยนิโสมนสิการ คูกับหลักกัลยาณมิ ร ที่เปนองคประกอบภายนอก พุทธ
พจนแสดงความสําคัญของอัปปมาทนี้ บางทีซ้ํากับโยนิโสมนสิการ เหตุผลก็
คือธรรมทั้งสองอยางนี้ มีความสําคัญเทาเทียมกัน แตตางแงกัน
โยนิโสมนสิการ เปนองคประกอบ า
า เปนอุปกรณสําหรับใช
ทําการ (เพื่อสรางปญญา) สวนอั มาทเปนองคประกอบ า มา เปนตัว
ควบคุมและเรงเราใหมีการใชอุปกรณนั้น และกาวหนาตอไปไมหยุด
ความสําคัญและขอบเขตการใชอัปปมาทธรรม ในการปฏิบัติจริยธรรมขั้นตางๆ จะเห็นไดจากพุทธพจนตัวอยางตอไปนี้
ภิกษุทงั้ หลาย รอยเทาของสัตวบกทัง้ หลายชนิดใดๆ ก็ตาม ยอมลงใน
รอยเทาชางไดทัง้ หมด รอยเทาชาง เรียกวาเปนยอดของรอยเทาเหลานัน้
โดยความใหญ ฉันใด กุศลธรรมทัง้ หลาย อยางใดๆ ก็ตาม ยอมมีความไม
ประมาทเปนมูล ประชุมลงในความไมประมาทไดทัง้ หมด ความไมประมาท
เรียกไดวาเปนยอดของธรรมเหลานัน้ ฉันนัน้ ๑
เราไมเล็งเห็นธรรมอืน่ แมสักอยางหนึง่ ทีเ่ ปนเหตุใหกุศลธรรมทีย่ งั ไม
๑

สํ.ม. ๑๙/๒๕๓/๖๕; องฺ.ทสก. ๒๔/๑๕/๒๓

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๓๑๓

เกิด เกิดขึน้ หรือใหอกุศลธรรมทีเ่ กิดขึน้ แลว เสือ่ มไป เหมือนความไม
ประมาทเลย เมือ่ ไมประมาทแลว กุศลธรรมทีย่ งั ไมเกิด ยอมเกิดขึน้ และ
อกุศลธรรมทีเ่ กิดขึน้ แลว ยอมเสือ่ มไป๑
เราไมเล็งเห็นธรรมอืน่ แมสักอยาง ทีเ่ ปนไปเพือ่ ประโยชนยิง่ ใหญ๒ ...ที่
เปนไปเพือ่ ความดํารงมัน่ ไมเสือ่ มสูญ ไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือน
ความไมประมาทเลย๓
โดยกําหนดวาเปนองคประกอบภายใน เราไมเล็งเห็นองคประกอบอืน่ แม
สักขอหนึง่ ทีเ่ ปนไปเพือ่ ประโยชนยิง่ ใหญ เหมือนความไมประมาทเลย๔
เมือ่ ดวงอาทิตยอุทยั อยู ยอมมีแสงอรุณขึน้ มากอนเปนบุพนิมติ ฉันใด
ความถึงพรอมดวยความไมประมาท ก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมติ แหงการเกิด
ขึน้ ของอริยอัษฎางคิกมรรค แกภิกษุ ฉันนัน้ ...ธรรมเอก ทีม่ อี ปุ การะมาก
เพือ่ การเกิดขึน้ ของอริยอัษฎางคิกมรรค ก็คอื ความถึงพรอมดวยความไม
ประมาท ...เราไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมสักอยาง ที่เปนเหตุใหอริย
อัษฎางคิกมรรค ซึง่ ยังไมเกิด ก็เกิดขึน้ หรืออริยอัษฎางคิกมรรคทีเ่ กิดขึน้ แลว
ก็ถึงความเจริญเต็มบริบูรณ เหมือนอยางความถึงพรอมดวยความไม
ประมาทนีเ้ ลย ภิกษุผไมประมาทพึ
ู
งหวังสิง่ นีไ้ ด คือ เธอจักเจริญ จักกระทํา
๕
ใหมาก ซึง่ อริยอัษฎางคิกมรรค

แมปจฉิมวาจา คือพระดํารัสครั้งสุดทายของพระพุทธเจา เมื่อจะเสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน ก็เปนพระดํารัสในเรื่อง มา ม ดังนี้
สิง่ ทัง้ หลายทีป่ จจัยปรุงแตงขึน้ ยอมมีความเสือ่ มสิน้ ไปเปนธรรมดา ทาน
ทัง้ หลายจงยังประโยชนทีม่ งหมายใหสํ
ุ
าเร็จ ดวยความไมประมาท๖
๑

องฺ.เอก. ๒๐/๖๐/๑๓
องฺ.เอก. ๒๐/๘๔/๑๘
๓
องฺ.เอก. ๒๐/๑๑๖/๒๓
๔
องฺ.เอก. ๒๐/๑๐๐/๒๑
๕
สํ
.ม. ๑๙/๑๓๕/๓๗; ๑๔๔/๓๘; ๑๕๓/๔๑; ๑๖๒/๔๒; ๑๗๑/๔๕; ๑๘๐/๔๖; ๒๔๕-๒๖๒/๖๒-๖๖
๖
ที.ม. ๑๐/๑๔๓/๑๘๐
๒

๓๑๔

พุทธธรรม

พุทธพจนเกี่ยวกับ

มา

ม มีตัวอยางอีกมากมาย พึงดูตอไป

ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลาย ควรสรางอัปปมาทโดยฐานะ ๔ คือ
๑. จงละกายทุจริต
จงเจริญกายสุจริต และจงอยาประมาท
ในการ (ทัง้ สอง) นัน้
๒. จงละวจีทจุ ริต
จงเจริญวจีสจุ ริต
และจงอยาประมาท
ในการ (ทัง้ สอง) นัน้
๓. จงละมโนทุจริต
จงเจริญมโนสุจริต และจงอยาประมาท
ในการ (ทัง้ สอง) นัน้
๔. จงละมิจฉาทิฏฐิ
จงเจริญสัมมาทิฏฐิ และจงอยาประมาท
ในการ (ทัง้ สอง) นัน้
ในเมือ่ ภิกษุละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ฯลฯ ละมิจฉาทิฏฐิ เจริญสัมมา
ทิฏฐิแลว เธอยอมไมหวาดกลัวตอความตายทีจ่ ะมีขางหนา๑
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุควรสรางอัปปมาท คือ การรักษาใจดวยสติ โดยตน
เอง ในฐานะ ๔ คือ
๑. ...จิตของเรา
อยาติดใจในธรรมทีช่ วนใหเกิดความติดใจ
๒. ...จิตของเรา
อยาขัดเคืองในธรรมทีช่ วนใหเกิดความขัดเคือง
๓. ...จิตของเรา
อยาหลงในธรรมทีช่ วนใหเกิดความหลง
๔. ...จิตของเรา อยามัวเมาในธรรมทีช่ วนใหเกิดความมัวเมา
เมื่อจิตของภิกษุ ไมติดใจในธรรมทีช่ วนใหเกิดความติดใจ เพราะ
ปราศจากราคะแลว ไมขัดเคือง...ไมหลง...ไมมัวเมาแลว เธอยอมไมหวาด
เสียว ไมหวัน่ ไหว ไมครัน่ คราม ไมสะดุง และไม(ตอง)เชือ่ ถือ แมแตเพราะ
ถอยคําของสมณะ๒

ถาม : มีบางไหม ธรรมขอเดียว ทีจ่ ะยึดเอาประโยชนไวไดทัง้ ๒ อยาง
คือ ทัง้ ทิฏฐธัมมิกตั ถะ (ประโยชนปจจุบนั หรือประโยชนเฉพาะหนา) และ
สัมปรายิกตั ถะ (ประโยชนเบือ้ งหนา หรือประโยชนชัน้ สูงขึน้ ไป)?
๑
๒

องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๑๖/๑๖๐
องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๑๗/๑๖๑

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๓๑๕

ตอบ : มี
ถาม : ธรรมนัน้ คืออะไร ?
ตอบ : ธรรมนัน้ คือ ความไมประมาท๑
ดูกรมหาบพิตร ธรรมทีเ่ รากลาวไวดีแลวนัน้ สําหรับผูมีกลั ยาณมิตร มี
กัลยาณสหาย มีกลั ยาณชนเปนทีค่ บหา หาใชสําหรับผูมีบาปมิตร ผูมีบาป
สหาย ผูมีบาปชนเปนทีค่ บหาไม...ความมีกลั ยาณมิตรนัน้ เทากับเปน
พรหมจรรยทัง้ หมดทีเดียว
เพราะเหตุนนั้ แล มหาบพิตร พระองคพึงทรงสําเหนียกวา เราจักเปนผูมี
กัลยาณมิตร มีกลั ยาณสหาย มีกลั ยาณชนเปนทีค่ บหา พระองคผูทรงมี
กัลยาณมิตรนัน้ จะตองทรงดําเนินพระจริยาอาศัยธรรมขอนีอ้ ยูประการหนึง่
คือ ความไมประมาทในกุศลธรรมทัง้ หลาย
เมือ่ พระองคไมประมาท ดําเนินพระจริยาอาศัยความไมประมาทอยู พวก
ฝายใน...เหลาขัตติยบริวาร...ปวงเสนาขาทหาร...ตลอดจนชาวนิคมชนบท ก็
จะพากันคิดวา “พระเจาอยูหัว ทรงเปนผูไมประมาท ทรงดําเนินพระจริยา
อาศัยความไมประมาท ถึงพวกเราก็จะเปนผูไมประมาท จะเปนอยูโดยอาศัย
ความไมประมาทดวย”
ดูกรมหาบพิตร เมือ่ พระองคทรงเปนผูไมประมาท ทรงดําเนินพระจริยา
อาศัยความไมประมาทอยู แมตัวพระองคเอง ก็เปนอันไดรับการคุมครอง
รักษา แมพวกฝายในก็เปนอันไดรับการคุมครองรักษา (ตลอดจน) แมเรือน
คลัง ยุงฉาง ก็เปนอันไดรับการคุมครองรักษา๒

มีสติรักษาตัว เทากับชวยรักษาสังคม
พุทธพจนแสดงคุณคาของสติ ในเสทกส รตอไปนี้ เปนตัวอยางที่ดี
แหงหนึ่ง ซึ่งเชื่อมโยงใหเห็นความหมายและคุณคาในทางปฏิบัติที่ใกลชิดกัน
ของ อั มาท กับ ส ิ ชวยใหเขาใจความหมายของธรรมทั้งสองขอนั้นชัด
๑
๒

สํ.ส. ๑๕/๓๗๘/๑๒๕; องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๒๔/๔๐๗
สํ.ส. ๑๕/๓๘๑-๓๘๔/๑๒๗-๑๒๙

๓๑๖

พุทธธรรม

เจนยิ่งขึ้น
ในเวลาเดียวกัน พุทธพจนนัน้ ก็แสดงใหเห็นดวยวา พุทธธรรมมองชีวติ
ดานในของบุคคล โดยสัมพันธกับคุณคาดานนอกคือทางสังคม และถือวา
คุณคาทัง้ สองดานนีเ้ ชือ่ มโยงถึงกัน ไมแยกจากกัน และสอดคลองไปดวยกัน
ภิกษุทงั้ หลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว นักกายกรรม ยกลําไมไผขึน้ ตัง้ แลว
เรียกศิษยมาบอกวา “มานีแ่ นะเธอ เจาไตไมไผขึน้ ไปแลว จง (เลีย้ งตัว) อยู
เหนือตนคอของเรา” ศิษยรับคําแลวก็ไตลําไมไผขึน้ ไป ยืน(เลีย้ งตัว)อยูบน
ตนคอของอาจารย
คราวนัน้ นักกายกรรมไดพูดกับศิษยวา “นีแ่ นะเธอ เธอจงรักษาฉันนะ
ฉันก็จะรักษาเธอ เราทัง้ สองระวังรักษากันและกันไวอยางนี้ จักแสดงศิลปะได
ดวย จักไดเงินดวย และจักลงจากลําไมไผไดโดยสวัสดีดวย”
ครัน้ อาจารยกลาวอยางนีแ้ ลว ศิษยจึงกลาวกับอาจารยบางวา “ทาน
อาจารยขอรับ จะทําอยางนัน้ ไมได ทานอาจารย (นัน่ แหละ) จงรักษาตัวเอง
ไว ผมก็จกั รักษาตัวผมเอง เราทัง้ สองตางระวังรักษาตัวของตัวไวอยางนี้ จัก
แสดงศิลปะไดดวย จักไดเงินดวย และจักลงจากลําไมไผไดโดยสวัสดีดวย”
พระผูมีพระภาคตรัสวา: นัน่ เปนวิธปี ฏิบตั ทิ ถี่ กู ตองในเรือ่ งนัน้ ดุจเดียว
กับทีศ่ ษิ ยพูดกับอาจารย (นัน่ เอง) เมือ่ คิดวา “เราจะรักษาตัวเอง” ก็พงึ ตอง
ใชสติปฏฐาน (มีสติไว) เมือ่ คิดวา “เราจะรักษาผูอืน่ ” ก็พงึ ตองใชสติปฏฐาน
(เหมือนกัน)
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ รักษาตน ก็ชอื่ วารักษาผูอืน่ (ดวย) เมือ่ รักษาผูอืน่ ก็
ชือ่ วารักษาตนดวย
เมือ่ รักษาตน ก็ชอื่ วารักษาผูอืน่ นัน้ อยางไร? ดวยการหมัน่ ปฏิบตั ิ ดวย
การเจริญอบรม ดวยการทําใหมาก อยางนีแ้ ล เมือ่ รักษาตน ก็ชอื่ วารักษาผู
อืน่ (ดวย)
เมือ่ รักษาผูอืน่ ก็ชอื่ วารักษาตน นัน้ อยางไร? ดวยขันติ ดวย อวิหงิ สา
ดวยความมีเมตตาจิต ดวยความเอ็นดูกรุณา อยางนีแ้ ล เมือ่ รักษาผูอืน่ ก็ชอื่

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๓๑๗

วารักษาตน (ดวย)
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ คิดวา “เราจะรักษาตน” ก็พงึ ตองใชสติปฏฐาน เมือ่
คิดวา “เราจะรักษาผูอืน่ ” ก็พงึ ตองใชสติปฏฐาน เมือ่ รักษาตน ก็ชอื่ วารักษา
คนอืน่ (ดวย) เมือ่ รักษาคนอืน่ ก็ชอื่ วารักษาตนเอง (ดวย)๑

บทบาท องสติในกระบวนการพัฒนาป า และกําจัดอาสวกิเลส
อัปปมาท คือความไมประมาทนั้น หมายถึงการมีชีวิตอยูอยางไมขาด

สติ หรือ การใชสติอยูเสมอในการครองชีวิต
อัปปมาท เปนตัวการทําใหระมัดระวังตัว ปองกันไมใหพลาดตกไปใน
ทางชั่วหรือเสื่อม คอยยับยั้ง เตือนไมใหเพลิดเพลินมัวเมาลุมหลงสยบอยู
คอยกระตุน ไมใหหยุดอยูกับที่ และคอยเรงเราใหขะมักเขมนที่จะกาวเดินรุด
หนาอยูเรื่อยไป ทําใหสํานึกในหนาที่อยูเสมอ โดยตระหนักถึงสิ่งควรทํา-ไม
ควรทํา ทําแลวและยังมิไดทํา และชวยใหทําการตางๆ ดวยความละเอียดรอบ
คอบ จึงเปนองคธรรมสําคัญยิ่งในระบบจริยธรรมดังไดกลาวแลว
อยางไรก็ดี ความสําคัญของอัปปมาทนั้น เห็นไดวาเปนเรื่องจริยธรรมในวงกวาง เกี่ยวกับความเปนอยูประพฤติปฏิบัติทั่วๆ ไปของชีวิต
กําหนดคราวๆ ตั้งแตระดับศีลถึงสมาธิ
ในระดับนี้ ส ทิ ําหนาที่กํากับตามดูแลพวงไปกับองคธรรมอื่นๆ ทั่วไป
หมด โดยเฉพาะจะมีวายามะหรือความเพียรควบอยูดวยเสมอ การทํางาน
ของส ิจึงปรากฏออกมาในภาพรวมของอัปปมาท คือความไมประมาท ที่
เหมือนกับคอยวิ่งเตนเรงเราอยูในวงนอก
ครั้นจํากัดขอบเขตการทํางานแคบเขามา และลึกละเอียดลงไปในขั้น
การดําเนินของจิตในกระบวนการพัฒนาปญญา หรือการใชปญญาชําระลาง
ภายในดวงจิต ซึ่งเปนเรื่องจําเพาะเขามาขางในกระบวนการทํางานในจิตใจ
และแยกแยะรายละเอียดซอยถี่ออกวิเคราะหเปนขณะๆ ในระดับนี้เอง ที่ส ิ
๑

สํ.ม. ๑๙/๗๕๘-๗๖๒/๒๒๔-๒๒๕

๓๑๘

พุทธธรรม

ทําหนาที่ของมันอยางเต็มที่ และเดนชัด กลายเปนตัวแสดงที่มีบทบาทสําคัญ
ที่เรียกโดยชื่อของมันเอง
ความหมายที่แทจําเพาะตัวของ “ส ิ” อาจเขาใจไดจากการพิจารณาการ
ปฏิบัติหนาที่ของสติ ในกรณีที่มีบทบาทของมันเองแยกจากองคธรรมอื่นๆ
อยางเดนชัด เชน ในขอปฏิบัติที่เรียกวาสติป าน
ุ า ต า
“สติ”
ลักษณะการทํางานโดยทั่วไปของ ส ิ นั้น คือ การไมปลอยใจใหเลื่อน
ลอย ไมปลอยอารมณใหผานเรื่อยเปอยไป หรือ ไมปลอยใหความนึกคิด ุง
ซานไปในอารมณตางๆ แตคอยเฝาระวัง เหมือนจับตาดูอารมณที่ผานมาแต
ละอยาง มุงหนาเขาหาอารมณนั้นๆ เมื่อตองการกําหนดอารมณใด ก็เขาจับดู
ติดๆ ไป ไมยอมใหคลาดหาย คือนึกถึงหรือระลึกไวเสมอ ไมยอมใหหลงลืม๑
มีคําเปรียบเทียบวา ส ิ เปนเหมือนเสาหลัก เพราะปกแนนในอารมณ
หรือเหมือนนายประตู เพราะเฝาอายตนะตางๆ ที่เปนทางรับอารมณ ตรวจดู
อารมณที่ผานเขามา
ปทัฏฐาน หรือเหตุใกลชิดที่จะใหเกิดส ิ ก็คือ สั า (การกําหนด
หมาย) ที่ถนัดมั่น หรือส ิ านตางๆ ที่จะกลาวตอไป
พิจารณาในแงจริยธรรม จะมองเห็นการปฏิบัติหนาที่ของสติได ทั้งใน
แง (negative) และในแง า ุ (positive)
ในแง
ส เิ ปนตัวปองกัน ยับยั้งจิตไมให ุงซาน ไมใหกาวพลาด
ไมใหถลําลงในธรรมที่ไมพึงประสงค ไมยอมใหความชั่วไดโอกาสเกิดขึ้นใน
จิต และไมยอมใหใชความคิดผิดทาง
ในดาน า ุ ส เิ ปนตัวควบคุมตรวจตรากระแสการรับรู ความนึก
คิด และพฤติกรรมทุกอยาง ใหอยูในแนวทางที่ตองการ คอยกํากับจิตไวกับ
อารมณที่ตองการ และจึงเปนเครื่องมือสําหรับยึดหรือเกาะกุมอารมณใดๆ ก็
๑

จะเห็นไดวา สติ ไมไดมีความหมายตรงกับ ความจํา ทีเดียว แตการระลึกได จําได (recollection) หรือ
remembrance) ซึ่งเปนอาการแสดงออกของความจํา ก็เปนความหมายแงหนึ่งของสติดวย และความ
หมายในแงนี้จะพบใชในที่หลายแหง เชน ในคําวา พุทธานุสสติ เปนตน แตในความหมายที่แทเชนที่กลาว
ถึง ณ ที่นี้ มุงความหมายตามคําอธิบายขางบน ซึ่งใกลเคียงกับที่ใชในภาษาอังกฤษวา mindfulness
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๓๑

ตาม ดุจเอาวางไวขางหนาจิต เพื่อพิจารณาจัดการอยางใดอยางหนึ่งตอไป
ในทางปฏิบัติของพุทธธรรม เนนความสําคัญของสติมาก อยางที่กลาว
วา ต า า า (ค ต ามา )
หรือ ตม
ุ
และเปรียบสติเหมือนเกลือที่ตองใชในกับขาวทุกอยาง และเหมือน
นายกรัฐมนตรีเกี่ยวของในราชการทุกอยาง เปนทั้งตัวการเหนี่ยวรั้งปรามจิต
และหนุนประคองจิต ตามควรแกกรณี๑
เมื่อนําลักษณะการทําหนาที่ของสติที่กลาวแลวนั้นมาพิจารณาประกอบ
จะมองเห็นประโยชนทีม่ งหมายของการปฏิ
ุ
บตั ฝิ กฝนในเรือ่ งสติ ดังนี้ :๑. ควบคุมรักษาสภาพจิตใหอยูในภาวะที่ตองการ โดยตรวจตรา
กระบวนการรับรูและกระแสความคิด เลือกรับสิ่งที่ตองการ กัน
ออกไปซึ่งสิ่งที่ไมตองการ ตรึงกระแสความคิดใหนิ่งเขาที่ และทํา
ใหจิตเปนสมาธิไดงาย
๒. ทําใหรางกายและจิตใจอยูในสภาพที่เรียกไดวาเปนตัวของตัวเอง
เพราะมีความโปรงเบา ผอนคลาย เปนสุขโดยสภาพของมันเอง
พรอมที่จะเผชิญความเปนไปตางๆ และจัดการกับสิ่งทั้งหลายใน
โลกอยางไดผลดี
๓. ในภาวะจิตที่เปนสมาธิ อาจใชสติเหนี่ยวนํากระบวนการรับรู และ
กระแสความคิด ทําขอบเขตการรับรูและความคิดใหขยายออกไป
โดยมิติตางๆ หรือใหเปนไปตางๆ ได
๔. โดยการยึดหรือจับเอาอารมณที่เปนวัตถุแหงการพิจารณาวางไวตอ
หนา จึงทําใหการพิจารณาสืบคนดวยปญญาดําเนินไปไดชัดเจนเต็ม
ที่ เทากับเปนฐานในการสรางเสริมปญญาใหเจริญบริบรู ณ
๕. ชําระพฤติกรรมตางๆ ทุกอยาง (ทั้ง กายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม) ใหบริสุทธิ อิสระ ไมเกลือกกลั้วหรือเปนไปดวยอํานาจ
ตัณหาอุปาทาน และรวมกับสัมปชัญญะ ทําใหพฤติกรรมเหลานั้น
เปนไปดวยปญญา หรือเหตุผลบริสุทธิ ลวนๆ
๑

ดู วิสทุ ธฺ .ิ ๑/๑๖๕, ๒๐๗; ๓/๓๘ (พุทธพจนที่ สํ.ม. ๑๙/๕๗๒/๑๕๘ วา: สติ ฺจ ขฺวาหํ ภิกขฺ เว สพฺพตฺถกิ ํ วทามิ)

๓๒๐

พุทธธรรม

ประโยชนขอที่ ๔ และ ๕ นั้น นับวาเปนจุดหมายขั้นสูง จะเขาถึงได
ดวยวิธีปฏิบัติที่กําหนดไวเปนพิเศษ ซึ่งตามคําจํากัดความในขอสัมมาสตินี้ ก็
ไดแก ส ิ าน

สติปฏ านใน านะสัมมาสติ
ส ิ

าน แปลกันวา ที่ตั้งของสติบาง การปรากฏของสติบาง ฯลฯ

ถือเอาแตใจความงายๆ ก็คือ การใชสติ หรือ วิธีปฏิบัติเพื่อใชสติใหบังเกิดผล
ดีถึงที่สุด อยางที่กลาวถึงในพุทธพจนในมหาส ิ านส รวา
ภิกษุทงั้ หลาย ทางนีเ้ ปนมรรคาเอก เพือ่ ความบริสทุ ธิข์ องสัตวทัง้ หลาย
เพือ่ ขามพนโสกะและปริเทวะ เพือ่ ความอัสดงแหงทุกขและโทมนัส เพือ่ บรรลุ
โลกุตตรมรรค เพือ่ กระทําใหแจงซึง่ นิพพาน นีค้ อื สติปฏฐาน ๔๑

การเจริญสติปฏฐานนี้ เปนวิธีปฏิบัติธรรมที่นิยมกันมา และยกยองนับ
ถือกันอยางสูง ถือวามีพรอมทั้งสม ะ และวิ สสนาในตัว
ผู ปฏิ บั ติ อ าจเจริ ญ สมถะจนไดฌาน อยางที่ จ ะกลาวถึ ง ในเรื่ อ ง
สัมมาสมาธิ อันเปนองคมรรคขอที่ ๘ กอน แลวจึงเจริญวิปสสนาตามแนวสติ
ปฏฐานไปจนถึงที่สุดก็ได หรือจะอาศัยสมาธิเพียงขั้นตนๆ เทาที่จําเปนมา
ประกอบ เจริญแตวิปสสนาฝายเดียวตามแนวสติปฏฐานนี้ ไปจนถึงที่สุดก็ได
วิ สสนา เปนหลักปฏิบัติสําคัญในพระพุทธศาสนา ที่ไดยินได งกัน
มาก พรอมกับที่มีความเขาใจไขวเขวอยูมากเชนเดียวกัน จึงเปนเรื่องที่ควรทํา
ความเขาใจตามสมควร จากการศึกษาคราวๆ ในเรื่องสติปฏฐานตอไปนี้ จะ
ชวยใหเกิดความเขาใจในความหมายของวิปสสนาดีขึ้น ทั้งในแงสาระสําคัญ
ขอบเขตความกวางขวาง และความยืดหยุนในการปฏิบัติ ตลอดจนโอกาสที่จะ
ฝกฝนปฏิบัติ โดยสัมพันธกับการดําเนินชีวิตของคนทั่วไป วาเปนไปไดและมี
ประโยชนเพียงใด เปนตน อยางไรก็ตาม ในที่นี้ ไมไดมุงอธิบายเรื่องวิปสสนา
โดยตรง คงมุงเพียงใหเขาใจวิปสสนาเทาที่มองเห็นไดจากสาระสําคัญของสติ
ปฏฐานเทานั้น
๑

ที.ม. ๑๐/๒๗๓/๓๒๕; ม.มู. ๑๒/๑๓๑/๑๐๓
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๓๒๑

ก) สติป าน ๔ โดยสังเขป
สติปฏ าน มีใจความโดยสังเขป คือ:๑. กายานุ สสนา การพิจารณากาย หรือตามดูรูทันกาย
๑.๑ า า า ต คือ ไปในที่สงัด นั่งขัดสมาธิ ตั้งสติกําหนด
ลมหายใจเขาออก โดยอาการตางๆ
๑.๒ า
า คือ เมื่อยืน เดิน นั่ง นอน หรือรางกาย
อยูในอาการอยางไรๆ ก็รูชัดในอาการที่เปนอยูนั้นๆ
๑. ม
คือ มีสัมปชัญญะในการกระทําและความ
เคลื่อนไหวทุกอยาง เชน การกาวเดิน การเหลียวมอง การ
เหยียดมือ นุงหมผา กิน ดื่ม เคี้ยว ถายอุจจาระ ปสสาวะ
การตื่น การหลับ การพูด การนั่ง เปนตน
๑.
ลม า คือ พิจารณารางกายของตนตั้งแตศีรษะ
จดปลายเทา ซึ่งมีสวนประกอบที่ไมสะอาดตางๆ มากมาย
มารวมๆ อยูดวยกัน
๑.๕ าตุม า คือ พิจารณารางกายของตน โดยใหเห็นแยก
ประเภทเปนธาตุ ๔ แตละอยางๆ
๑.๖
า คือ มองเห็นศพที่อยูในสภาพตางๆ กัน โดย
ระยะเวลา ๙ ระยะ ตั้งแตตายใหมๆ ไปจนถึงกระดูกผุ
แลวในแตละกรณีนั้น ใหยอนมานึกถึงรางกายของตน วา
ก็จะตองเปนเชนนั้นเหมือนกัน
. เวทนานุ สสนา การตามดูรูทันเวทนา คือ
เมื่อเกิดความรูสึกสุขก็ดี ทุกขก็ดี เฉยๆ ก็ดี ทั้งที่เปนชนิดสามิส
และนิรามิส ก็รูชัดตามที่เปนอยูในขณะนั้นๆ
๓. ิ านุ สสนา การตามดูรูทันจิต คือ
จิตของตนในขณะนั้นๆ เปนอยางไร เชน มีราคะ ไมมีราคะ
มีโทสะ ไมมีโทสะ มีโมหะ ไมมีโมหะ ุงซาน เปนสมาธิ หลุดพน
ยังไมหลุดพน ฯลฯ ก็รูชัดตามที่มันเปนอยูในขณะนั้นๆ
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. ธัมมานุ สสนา การตามดูรูทันธรรม คือ

.๑

๑

คือ รูชัดในขณะนั้นๆ วา นิวรณ ๕ แตละอยางๆ มี
อยูในใจตนหรือไม ที่ยังไมเกิด เกิดขึ้นไดอยางไร ที่เกิดขึ้น
แลว ละเสียไดอยางไร ที่ละไดแลว ไมเกิดขึ้นอีกตอไปอยาง
ไร รูชัดตามที่เปนไปอยูในขณะนั้นๆ
.๒
คือ กําหนดรูวาขันธ ๕ แตละอยาง คืออะไร เกิดขึ้นได
อยางไร ดับไปไดอยางไร
. า ต คือ รูชัดในอายตนะภายในภายนอกแตละอยางๆ
รูชัดในสัญโญชนที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอายตนะนั้นๆ รูชัดวา
สัญโญชนที่ยังไมเกิด เกิดขึ้นไดอยางไร ที่เกิดขึ้นแลว ละ
เสียไดอยางไร ที่ละไดแลว ไมเกิดขึ้นไดอีกตอไปอยางไร
.
ค๒ คือ รูชัดในขณะนั้นๆ วา โพชฌงค ๗ แตละ
อยางๆ มีอยูในใจตนหรือไม ที่ยังไมเกิด เกิดขึ้นไดอยางไร
ที่เกิดขึ้นแลว เจริญเต็มบริบูรณไดอยางไร
.๕
คือ รูชัดอริยสัจ ๔ แตละอยางๆ ตามความเปนจริง
วาคืออะไร เปนอยางไร
ในตอนทายของทุกขอที่กลาวนี้ มีขอความอยางเดียวกันวา
ภิกษุพจิ ารณาเห็นกายในกายภายใน (=ของตนเอง) อยูบาง พิจารณา
เห็นกายในกายภายนอก (=ของคนอืน่ ) อยูบาง พิจารณาเห็นกายในกาย ทัง้
ภายในภายนอกอยูบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสือ่ มสิน้ ไปในกายอยู
บาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึน้ และความเสือ่ มสิน้ ไปในกายอยูบาง
ก็แล มีสติปรากฏชัดวา “กายมีอยู” เพียงพอเปนความรู และพอสําหรับระลึก
เทานัน้ แลเธอเปนอยูอยางไมอิงอาศัย และไมยึดมัน่ สิง่ ใดๆ ในโลก๓
๑

๒
๓

นิวรณ (สิ่งที่กีดกั้นขัดขวางจิตไมใหกาวหนา) คือ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ (ความหดหูงวงเหงา)
อุทธัจจะกุกกุจจะ (ความ ุงซานกังวลใจ) วิจิกิจฉา (ความสงสัยแคลงใจ)
โพช งค (องคแหงการตรัสรู) คือ สติ ธรรมวิจัย วิริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา
คําวา “กาย” เปลี่ยนเปน เวทนา จิต และธรรม ตามแตกรณีนั้นๆ
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ข) สาระสาคั ของสติป าน
จากใจความยอของสติปฏฐานทีแ่ สดงไวแลวนัน้ จะเห็นวา สติปฏฐาน
(รวมทั้งวิปสสนาดวย) ไมใชหลักการที่จํากัดวาจะตองปลีกตัวหลบลี้ไปนั่ง
ปฏิบัติอยูนอกสังคม หรือจําเพาะในกาลเวลาตอนใดตอนหนึ่ง โดยเหตุนี้ทาน
ผูรูจึงสนับสนุนใหนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันทั่วไป
จากขอความในคําแสดงสติปฏฐานแตละขอขางตน จะเห็นไดวา ใน
เวลาปฏิบัตินั้น ไมใชใชสติเพียงอยางเดียว แตมีธรรมขออื่นๆ ควบอยูดวย
ธรรมที่ไมบงถึงไว ก็คือสมาธิ ซึ่งจะมีอยูดวยอยางนอยในขั้นออนๆ พอใช
สําหรับการนี๑้ สวนธรรมที่ระบุไวดวย ไดแก
. อาตาป = มีความเพียร (ไดแกองคมรรคขอ ๖ คือ มมา า าม
ซึ่งหมายถึงเพียรระวังปองกันและละความชั่ว กับเพียรสรางและรักษาความดี)
๒. สัมป าโน = มีสัมปชัญญะ (คือตัวปญญา ไดแก มมา )
๓. สติมา = มีสติ (หมายถึงสติที่กําลังพูดถึงนี้ คือ มมา ต)
ขอนาสังเกตคือ สัมปชาโน ซึ่งแปลวามีสัมปชัญญะ สัมปชัญญะนี้ จะ
เห็นไดวาเปนธรรมที่มักปรากฏควบคูกับสติ สัมปชัญญะก็คือปญญา ดังนั้น
การฝกฝนในเรื่องสตินี้จึงเปนสวนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาปญญานั่นเอง
สัม ชั ะ หรือ
า ก็คือ ความรูความเขาใจตระหนักชัดตอสิ่งที่
สติกําหนดไวนั้น หรือตอการกระทําในกรณีนั้นวา มีความมุงหมายอยางไร สิ่ง
ที่ทํานั้นเปนอยางไร ปฏิบัติตอมันอยางไร และไมเกิดความหลงหรือความเขา
ใจผิดใดๆ ขึ้นมาในกรณีนั้นๆ
ขอความตอไปที่วา “กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได” แสดง
ถึงทาทีที่เปนผลจากการมีสติสัมปชัญญะวา เปนกลาง เปนอิสระ ไมถูกกิเลส
ผูกพัน ทั้งในแงติดใจอยากได และขัดเคืองเสียใจในกรณีนั้นๆ
ขอความตอทายเหมือนๆ กันของทุกขอที่วา “มองเห็นความเกิด
ความเสื่อมสิ้นไป” นั้น แสดงถึงการพิจารณาเขาใจตามหลักไตรลักษณ จาก
๑

เรียกวา วิ สสนาสมาธิ ทานจัดไวในลําดับระหวาง ขณิกสมาธิ (สมาธิชวั่ ขณะ) กับ อุปจารสมาธิ (สมาธิทจี่ วน
จะแนวแน)
า ๑
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นั้น จึงมีทัศนคติที่เปนผลเกิดขึ้น คือการมองและรูสึกตอสิ่งเหลานั้น ตามภาวะ
ของมันเอง เชนที่วา “กายมีอยู” เปนตน ก็หมายถึงรับรูความจริงของสิ่งนั้น
ตามที่เปนอยางนั้นของมันเอง โดยไมเอาความรูสึกสมมติและยึดมั่นตางๆ เขา
ไปสวมใสใหมัน วาเปนคน เปนตัวตน เปนเขา เปนเรา หรือกายของเรา เปนตน
ทาทีอยางนีก้ ค็ อื ทาทีแหงความเปนอิสระ ไมอิงอาศัย คือไมขึน้ ตอสิง่ นัน้
สิง่ นี้ ทีเ่ ปนปจจัยภายนอก และไมยึดมัน่ สิง่ ตางๆ ในโลกดวยตัณหาอุปาทาน
การปฏิบัติตามแนวสติปฏฐานนี้ นักศึกษาฝายตะวันตกบางทานนําไป
เปรียบเทียบกับวิธกี ารแบบจิตวิเคราะหของจิตแพทย (psychiatrist) สมัย
ปจจุบัน และประเมินคุณคาวาสติปฏฐานไดผลดีกวา และใชประโยชนไดกวาง
ขวางกวา เพราะทุกคนสามารถปฏิบัติไดเอง และใชในยามปรกติเพื่อความมี
สุขภาพจิตที่ดีไดดวย๑
อยางไรก็ตาม ในที่นี้จะไมวิจารณความเห็นนั้น แตจะขอสรุปสาระ
สําคัญของการเจริญสติปฏฐานใหมอีกแนวหนึ่ง ดังนี้

ก. กระบวนการปฏิบัติ
๑. องคประกอบหรือสิง่ ทีร่ วมอยูในกระบวนการปฏิบตั นิ ี้ มี ๒ ฝาย คือ
ายทีท่ า (ตัวทําการ ทีค่ อยกําหนดหรือคอยสังเกตตามดูรทัู น) กับ ายที่ กทา
(สิ่งที่ถูกกําหนด หรือถูกสังเกตตามดูรูทัน)
๒. องคประกอบฝายที่ถูกทํา หรือถูกกําหนดตามดูรูทัน ก็คือ สิ่ง
ธรรมดาสามัญที่มีอยูกับตัวของทุกคนนั่นเอง เชน รางกาย การเคลื่อนไหว
ของรางกาย ความรูสึกนึกคิดตางๆ เฉพาะที่เปนปจจุบัน คือกําลังเกิดขึ้น เปน
ไปอยูในขณะนั้นๆ
๓. องคประกอบฝายที่ทํา คือ คอยกําหนด คอยตามดูรูทัน เปน
ค มล
ต า ไดแก ส ิ กับ สัม ชั ะ
ต เปนตัวเกาะจับสิ่งที่จะพิจารณาเอาไว ม
คือตัวปญญา ที่
รูชัดตอสิ่งหรืออาการที่ถูกพิจารณานั้นโดยตระหนักวา คืออะไร เปนอยางไร
๑

ดู N.P. Jacobson, Buddhism: the Religion of Analysis (lllinois: Southern lllinois University
Press, 1970), pp. 93-123 เปนตน
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มีความมุงหมายอยางไร เชน เมื่อกําหนดพิจารณาการเคลื่อนไหวของรางกาย
ขณะที่เดิน ก็รูพรอมอยูกับตัววา กําลังเดิน ไปไหน เปนตน และเขาใจสิ่งนั้น
หรือการกระทํานั้นตามความเปนจริง โดยไมเอาความรูสึกชอบใจหรือไมชอบ
ใจเปนตนของตนเขาไปปะปนหรือปรุงแตง
๔. อาการที่กําหนดและตามดูรูทันนั้น เปนอยางที่วา ใหรูเห็นตามที่มัน
เปนในขณะนั้น คือ ดู-เห็น-เขาใจ วาอะไร กําลังเปนอยางไร ปรากฏผลอยาง
ไรเทานั้น ไมเกิดปฏิกิริยาใดๆ ในใจ ไมมีการคิดวิจารณ ไมมีการวินิจฉัยวา ดี
ชั่ว ถูกผิด เปนตน ไมใสความรูสึก ความโนมเอียงในใจ ความยึดมั่นตางๆ
ลงไปวา ถูกใจ ไมถูกใจ ชอบ ไมชอบ เพียงเห็นเขาใจตามที่มันเปน ของสิ่งนั้น
อาการนั้น แงนั้นๆ เองโดยเฉพาะ ไมสรางความคิดผนวกวา ของเรา ของเขา
ตัวเรา ตัวเขา นาย ก. นาย. ข. เปนตน
ต า
ตามดูเวทนาในใจของตนเอง ขณะนั้น มีทุกขเกิดขึ้น
มีความกังวลใจเกิดขึ้น ก็รูวาทุกขเกิดขึ้น ทุกขนั้นเกิดขึ้นอยางไร กําลังจะหมด
สิ้นไปอยางไร กลายเปนเหมือนกับสนุกไปกับการศึกษาพิจารณาวิเคราะหทุกข
ของตน และทุกขนั้นจะไมมีพิษสงอะไรแกตัวผูพิจารณาเลย เพราะเปนแตตัว
ทุกขเองลวนๆ ที่กําลังเกิดขึ้น กําลังดับไป ไมมีทุกขของฉัน ฉันเปนทุกข ฯลฯ
แมแตความดีความชั่วใดๆ ก็ตามที่มีอยู หรือปรากฏขึ้นในจิตใจขณะ
นั้นๆ ก็เขาเผชิญหนามัน ไมเลี่ยงหนี เขารับรูตามดูมันตามที่มันเปนไป ตั้งแต
มันปรากฏตัวขึ้น จนมันหมดไปเองตามเหตุปจจัย แลวก็ตามดูสิ่งอื่นตอไป
ทั้งนี้ เปนทาทีที่เปรียบไดกับแพทยที่กําลังชําแหละตรวจดูศพ หรือนัก
วิทยาศาสตรที่กําลังสังเกตดูวัตถุที่ตนกําลังศึกษา ไมใชทาทีแบบผูพิพากษาที่
กําลั ง พิ จ ารณาคดี ร ะหวางโจทกกั บ จําเลย เปนการดู เ ห็ น แบบสภาววิ สั ย
(objective) ไมใชสกวิสัย (subjective)

. ล องการปฏิบัติ
. ในแงความบริสุทธิ เมื่อสติจับอยูกับสิ่งที่กําหนดอยางเดียว และ

สัมปชัญญะรูเขาใจสิ่งนั้นตามที่มันเปน ยอมเปนการควบคุมกระแสการรับรู
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และความคิดไวใหบริสุทธิ ไมมีชองที่กิเลสตางๆ จะเกิดขึ้นได และในเมื่อมอง
เห็นสิ่งเหลานั้นเพียงแคตามที่มันเปน ไมใสความรูสึก ไมสรางความคิดคํานึง
ตามความโนมเอียงและความใฝใจตางๆ ทีเ่ ปนสกวิสยั (subjective) ลงไป ก็
ยอมไมมีความยึดมั่นถือมั่นตางๆ ไมมีชองที่กิเลสทั้งหลายเชนความโกรธจะ
เกิดขึน้ ได เปนการกําจัดอาสวะเกา และปองกันอาสวะใหมไมใหเกิดขึน้
๒. ในแงความเปนอิสระ เมือ่ มีสภาพจิตทีบ่ ริสทุ ธิอยางในขอ ๑. แลว
ก็ยอมมีความเปนอิสระดวย โดยจะไมหวั่นไหวไปตามอารมณตางๆ ที่เขามา
กระทบ เพราะอารมณเหลานั้นถูกใชเปนวัตถุสําหรับศึกษาพิจารณาแบบสภาว
วิสัย (objective) ไปหมด เมื่อไมถูกแปลความหมายตามอํานาจอาสวะที่เปน
สกวิสัย (subjective) สิ่งเหลานั้นก็ไมมีอิทธิพลตามสกวิสัยแกบุคคลนั้น และ
พฤติกรรมตางๆ ของเขา จะหลุดพนจากการถูกบังคับดวยกิเลสทีเ่ ปนแรงขับ
หรือแรงจูงใจไรสํานึกตางๆ (unconscious drives หรือ unconscious
motivations) เขาจะเปนอยูอยางที่เรียกวา ไมอิงอาศัย ไมยึดมั่นสิ่งใดในโลก
๓. ในแงป า เมื่ออยูในกระบวนการทํางานของจิตเชนนี้ ปญญา
ยอมทําหนาที่ไดผลดีที่สุด เพราะจะไมถูกเคลือบหรือหันเหไปดวยความรูสึก
ความเอนเอียง และอคติตางๆ ทําใหรูเห็นตามที่มันเปน คือ รูตามความจริง
๔. ในแงความพนทุกข เมื่อจิตอยูในภาวะตื่นตัว เขาใจสิ่งตางๆ ตาม
ที่มันเปน และคอยรักษาทาทีของจิตอยูไดเชนนี้ ความรูสึกเอนเอียงในทาง
บวกหรือลบตอสิ่งนั้นๆ ที่มิใชเปนไปโดยเหตุผลบริสุทธิ ยอมเกิดขึ้นไมได จึง
ไมมีความรูสึกทั้งในดานติดใครอยากได (
า) และดานขุนหมองขัดของ
ใจ ( ม ) ปราศจากอาการกระวนกระวาย (anxiety) ตางๆ เปนภาวะจิตที่
เรียกวาพนทุกข มีความปลอดโปรง โลงเบา ผองใส ผอนคลาย
ผลที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ความจริงก็สัมพันธเปนอันเดียวกัน เปนแต
แยกกลาวในแงตางๆ
เมื่อสรุปตามแนวปฏิจจสมุปบาทและไตรลักษณ ก็ไดความวา เดิม
มนุษยไมรูวาตัวตนที่ยึดถือไว ไมมีจริง เปนเพียงกระแสของรูปธรรม
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นามธรรมสวนยอยจํานวนมากมายที่สัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบตอ
กัน กําลังเกิดขึ้นและเสื่อมสลายเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา
เมื่อไมรูเชนนี้ จึงยึดถือเอาความรูสึกนึกคิด ความปรารถนา ความเคย
ชิน ทัศนคติ ความเชื่อ ความเห็น การรับรู เปนตน ในขณะนั้นๆ วาเปนตัวตน
ของตน แลวตัวตนนั้นก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยไป รูสึกวาฉันเปนนั่น ฉันเปนนี่ ฉัน
รูสึกอยางนั้น ฉันรูสึกอยางนี้ ฯลฯ
การรูสึกวาตัวฉันเปนอยางนั้นอยางนี้ ก็คือการถูกความรูสึกนึกคิด
เปนตน ที่เปนนามธรรมสวนยอยในขณะนั้นๆ หลอกเอา หรือเอาสิ่งเหลานั้น
มาสรางภาพหลอกขึ้นนั่นเอง เมื่ออยูในภาวะถูกหลอกเชนนั้น ก็คือการตั้งตน
ความคิดที่ผิดพลาด จึงถูกชักจูงบังคับใหคิดเห็นรูสึกและทําการตางๆ ไปตาม
อํานาจของสิ่งที่ตนยึดวาเปนตัวตนในขณะนั้นๆ
ครั้นมาปฏิบัติตามหลักสติปฏฐานแลว ก็มองเห็นรูปธรรมนามธรรมแต
ละอยางที่เปนสวนประกอบของกระแสนั้น กําลังเกิดดับอยูตามสภาวะของมัน
เมื่อวิเคราะหสวนประกอบตางๆ ในกระแส แยกแยะออกมองเห็นกระจาย
ออกไปเปนสวนๆ เปนขณะๆ มองเห็นอาการที่ดําเนินสืบตอกันเปนกระแสไป
เรื่อยๆ แลว ยอมไมถูกหลอกใหยึดถือเอาสิ่งนั้นๆ เปนตัวตนของตน และสิ่ง
เหลานั้นก็หมดอํานาจบังคับใหบุคคลอยูใตการชักจูงของมัน
ถาการมองเห็นนี้เปนไปอยางลึกซึ้ง สวางแจมชัดเต็มที่ ก็เปนภาวะที่
เรียกวาความหลุดพน ทําใหจิตตั้งตนดําเนินในรูปใหม เปนกระแสที่บริสุทธิ
โปรงเบา เปนอิสระ ไมมีความเอนเอียงยึดติดเงื่อนปมตางๆ ภายใน เกิดเปน
บุคลิกภาพใหม กลาวอีกนัยหนึ่งวา เปนภาวะของจิตที่มีสุขภาพสมบูรณ ดุจ
รางกายที่เรียกวามีสุขภาพสมบูรณ เพราะองคอวัยวะทุกสวนปฏิบัติหนาที่ได
คลองเต็มที่ตามปรกติของมัน ในเมื่อไมมีโรคเปนขอบกพรองอยูเลย
โดยนัยนี้ การปฏิบัติตามหลักสติปฏฐานจึงเปนวิธีการชําระลางอาการ
เปนโรคตางๆ ที่มีในจิต กําจัดสิ่งที่เปนเงื่อนปมเปนอุปสรรคถวงขัดขวางการ
ทํางานของจิตใหหมดไป ทําใหใจปลอดโปรง พรอมทีจ่ ะดํารงชีวติ อยู เผชิญ
และจัดการกับสิ่งทั้งหลายในโลกดวยความเขมแข็งและสดชื่นตอไป
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สุ าพกาย-สุ าพใจ
เรื่องที่ไดอธิบายมา อาจสรุปดวยพุทธพจนดังตอไปนี้
ภิกษุทงั้ หลาย โรคมีอยู ๒ ชนิดดังนี้ คือ โรคทางกาย ๑ โรคทางใจ ๑ สัตว
ทัง้ หลายทีย่ นื ยันไดวา ตนไมมีโรคทางกายเลย ตลอดเวลาทัง้ ป ก็มปี รากฏ
อยู ผูทีย่ นื ยันไดวา ตนไมมีโรคทางกายเลย ตลอดเวลา ๒ ป ... ๓ ป ... ๔ ป ...
๑๐ ป ... ๒๐ ป ... ๓๐ ป ... ๔๐ ป ... ๕๐ ป ... ๑๐๐ ป ... ก็มปี รากฏอยู แต
สัตวทีย่ นื ยันไดวา ตนไมเปนโรคทางใจเลย แมชัว่ เวลาเพียงครูหนึง่ นัน้ หาได
ยากในโลก ยกเวนแตพระขีณาสพ (ผูสิน้ อาสวะแลว) ทัง้ หลาย๑

พระสารีบุตร: แนะทานคฤหบดี อินทรียของทานผองใสนัก สีหนา ของ
ทานก็สดใสเปลงปลัง่ วันนี้ ทานไดฟงธรรมีกถาในทีเ่ ฉพาะพระพักตรพระผูมี
พระภาคเจาแลวหรือ?
คฤหบดีนกุลบิดา: พระคุณเจาผูเจริญ ไฉนจะไมเปนเชนนีเ้ ลา วันนี้ พระ
ผูมีพระภาคเจาทรงหลัง่ น้าํ อมฤตรดขาพเจาแลว ดวยธรรมีกถา
พระสารีบุตร: พระผูมีพระภาคเจาทรงหลัง่ อมฤตรดทาน ดวยธรรมีกถาอยางไร?
คฤหบดี: พระคุณเจาผูเจริญ ขาพเจาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวาย
อภิวาท นัง่ ณ ทีค่ วรสวนหนึง่ แลว ไดกราบทูลวา :พระพุทธเจาขา ขาพระองคชราแลว เปนคนแกเฒา ลวงกาลผานวัยมา
นาน รางกายก็มโี รคเรารุม เจ็บปวยอยูเนืองๆ อนึง่ เลา ขาพระองคมิได(มี
โอกาส)เห็นพระผูมีพระภาค และพระภิกษุทงั้ หลาย ผูชวยใหเจริญใจอยูเปน
นิตย ขอพระผูมีพระภาค ไดโปรดประทานโอวาทสัง่ สอนขาพระองค ในขอ
ธรรมทีจ่ ะเปนไปเพือ่ ประโยชน เพือ่ ความสุข แกขาพระองค ตลอดกาลนาน
พระคุณเจาผูเจริญ พระผูมีพระภาคไดตรัสกะขาพเจาวา: ถูกแลว ทาน
คฤหบดี เปนเชนนัน้ อันรางกายนี้ ยอมมีโรครุมเรา ดุจดังวาฟองไข ซึง่ ผิว
เปลือกหอหุมไว ก็ผใดที
ู บ่ ริหารรางกายนีอ้ ยู จะยืนยันวาตนไมมีโรคเลย แม
๑

องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๕๗/๑๙๑
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ชัว่ ครูหนึง่ จะมีอะไรเลานอกจากความเขลา เพราะเหตุฉะนัน้ แล ทาน
คฤหบดี ทานพึงฝกใจวา “ถึงกายของเราจะปวยออดแอดไป แตใจของเรา
จะไมปวยดวยเลย”
พระคุณเจาผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงหลั่งอมฤตรดขาพเจา ดวย
ธรรมีกถา ดั่งนี้แล๑

๑

สํ.ข. ๑๗/๒/๒

๓๓๐
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๘. สัมมาสมาธิ
สัมมาสมาธิ เปนองคมรรคขอสุดทาย และเปนขอที่มีเนื้อหาสําหรับ

ศึกษามาก เพราะเปนเรื่องของการฝกอบรมจิตในขั้นลึกซึ้ง เปนเรื่องละเอียด
ประณีต ทั้งในแงที่เปนเรื่องของจิตอันเปนของละเอียด และในแงการปฏิบัติ
ที่มีรายละเอียดกวางขวางซับซอน เปนจุดบรรจบ หรือเปนสนามรวมของการ
ปฏิบัติ
ในการบรรยายเรื่องนี้ เห็นวา ถาจะแสดงเนื้อหาไปตามลําดับอยางใน
องคมรรคขอกอนๆ จะทําใหเขาใจยาก จึงเปลี่ยนมาใชวิธีสรุปขอควรทราบ ให
เห็นใจความไวกอน แลวจึงแสดงเนื้อหาตอภายหลัง

ความหมาย และระดับ องสมา ิ
“สมาธิ” แปลกันวา ความตั้งมั่นของจิต หรือ ภาวะที่จิตแนวแนตอสิ่งที่
กําหนด คําจํากัดความของสมาธิที่พบเสมอ คือ “ ตต คคตา”๑ หรือเรียก
สั้นๆ วา “เอกัคค า” ซึ่งแปลวา ภาวะที่จิตมีอารมณเปนหนึ่ง คือ การที่จิต
กําหนดแนวแนอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม ุงซานหรือสายไป
สมา ิ นั้น แบงไดเปน ๓ ระดับ คือ๒
๑. ณิกสมาธิ สมาธิชั่วขณะ (momentary concentration) ซึ่งคน
สามัญทั่วไปสามารถนํามาใชประโยชน ในการปฏิบัติ
หนาที่กิจการงาน ในชีวิตประจําวัน ใหไดผลดี
. อุ ารสมาธิ สมาธิเฉียดๆ หรือจวนจะแนวแน (neighbourhood concentration)
๓. อั นาสมาธิ สมาธิที่แนวแนแนบสนิท (attainment concentration) สมาธิในขั้นฌาน เปนสมาธิระดับสูงสุด ซึ่ง
ถือวาเปนความสําเร็จที่ตองการของการเจริญสมาธิ
๑
๒

one-pointedness of mind
ดู สังคณี อ. ๒๐๗ เปนตน
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“สัมมาสมาธิ” ตามคําจํากัดความใน ต ตางๆ เจาะจงวาไดแก
ฌาน ๔๑ อยางไรก็ดี คําจํากัดความนี้ ถือไดวาเปนการใหความหมายโดยยก
หลักใหญเต็มรูปขึ้นมาตั้งเปนแบบไว ใหรูวาการปฏิบัติสมาธิที่ถูก จะตอง
ดําเนินไปในแนวนี้ ดังที่ผูปฏิบัติธรรมสามารถเจริญวิปสสนาไดโดยใชสมาธิ
เพียงขั้นตนๆ ที่เรียกวา
า มา ซึ่งเปนสมาธิในระดับเดียวกับขณิกสมาธิ และอุปจารสมาธิ (ทานลําดับไวระหวางขณิกสมาธิกับอุปจารสมาธิ)๒

ลสําเรจในระดับตาง องการเจริ สมา ิ
การเจริญสมาธินั้น จะประณีตขึ้นไปเปนขั้นๆ โดยลําดับ
า มา ล
า “ าน” (absorption)
า ต ม มา
ฌานมีหลายขั้น ยิ่งเปนขั้นสูงขึ้นไป องคธรรมตางๆ ซึ่งทําหนาที่
ประกอบอยูกับสมาธิ ก็ยิ่งลดนอยลงไป
าน๓ โดยทั่วไปแบงเปน ๒ ระดับใหญๆ และแบงยอยออกไปอีก
ระดับละ ๔ รวมเปน ๘ อยาง เรียกวา าน หรือสมาบัติ คือ
๑. ร าน ไดแก
๑) ม า (ฌานที่ ๑) มีองคประกอบ ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข
เอกัคคตา
๒) ตุ า (ฌานที่ ๒) มีองคประกอบ ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตา
) ตต า (ฌานที่ ๓) มีองคประกอบ ๒ คือ สุข เอกัคคตา
) ตุต า (ฌานที่ ๔) มีองคประกอบ ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา
. อร าน ไดแก
๑) า า า า ต (ฌานทีก่ าํ หนดอากาศ-space อันอนันต)
๒)
า า ต (ฌานที่กําหนดวิญญาณอันอนันต)
) า
า ต (ฌานที่กําหนดภาวะที่ไมมีสิ่งใดๆ)
)
า า า ต (ฌานที่เขาถึงภาวะมีสัญญาก็ไมใช
ไมมีสัญญาก็ไมใช)
๑
๒

เชน ที.ม. ๑๐/๒๙๙/๓๔๙; ม.มู. ๑๒/๑๔๙/๑๒๕; ม.อุ. ๑๔/๗๐๔/๔๕๕ เปนตน
ดู ปฏิสํ.อ. ๑๕๐
๓
คําวา “ าน” ที่ใชทั่วไปโดยปรกติ เมื่อไมระบุระดับ มักหมายถึง ร าน

๓๓๒

พุทธธรรม

การเพียรพยายามบําเพ็ญสมาธิ โดยใชวิธีการใดๆ ก็ตาม เพื่อใหเกิด
ผลสําเร็จเชนนี้ทานเรียกวา “สม ะ”
มนุษยปุถุชนเพียรพยายามบําเพ็ญสมาธิเพียงใดก็ตาม ยอมไดผล
สําเร็จอยางสูงสุดเพียงเทานี้ หมายความวา สมถะลวนๆ ยอมนําไปสูภาวะจิต
ที่เปนสมาธิไดสูงสุด ถึง าน เพียงเนวสัญญานาสัญญายตนะ เทานั้น
แตทานผูบรรลุผลสําเร็จควบทั้งฝายสมถะ และวิปสสนา เปนพระ
อนาคามีหรือพระอรหันต สามารถเขาถึงภาวะที่ประณีตสูงสุดอีกขั้นหนึ่ง นับ
เปนขั้นที่ ๙ คือ สั าเวทยิ นิโรธ๑ หรือนิโรธสมาบั ิ เปนภาวะที่สัญญา
และเวทนาดับ คือหยุดปฏิบัติหนาที่ และเปนความสุขขั้นสูงสุด

วิ ีเจริ สมา ิ
การปฏิบัติเพื่อใหเกิดสมาธิ จนเปนผลสําเร็จตางๆ อยางที่กลาวแลวนั้น
ยอมมีวิธีการหรืออุบายสําหรับเหนี่ยวนําสมาธิมากมายหลายอยาง พระอรรถ
กถาจารยไดรวบรวมขอปฏิบัติที่เปนวิธีการตางๆ เหลานี้วางไว มีทั้งหมดถึง
๔๐ อยาง คือ
๑. กสิณ ๑๐ เปนการใชวัตถุภายนอกเขาชวย โดยการเพงเพื่อใหจิต
รวมเปนหนึ่ง วัตถุที่ใชเพง ไดแก ดิน น้ํา ไ ลม สีเขียว สีเหลือง
สีแดง สีขาว อากาศ (ชองวาง) และแสงสวาง ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อให
เหมาะกับการใชเพงโดยเฉพาะ
. อสุภะ ๑๐ พิจารณาซากศพในระยะตางๆ รวม ๑๐ ประเภท
๓. อนุส ิ ๑๐ ระลึกถึงอารมณที่สมควรชนิดตางๆ เชน พระพุทธคุณ
พระธรรมคุณ พระสัง คุณ ศีล จาคะ เปนตน
. อั มั า เจริญธรรมทีเ่ รียกวาพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา
กรุณา มุทติ า อุเบกขา โดยใชวิธแี ผไปอยางกวางขวางไมมีขอบเขต
๕. อาหาเร ิกลสั า ๑ กําหนดความเปนปฏิกูลในอาหาร
. ธา ุววั าน ๑ กําหนดพิจารณาธาตุ ๔
๗. อร กําหนดอารมณของอรูปฌาน ๔
๑

แปลวา ความดับแหงสัญญาและเวทนา (cessation of ideation and feeling)

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๓๓๓

วิธีปฏิบัติ ๔๐ อยางนี้ เรียกวา กรรม าน ๔๐๑ การปฏิบัติกรรมฐาน
เหลานี้ตางกันโดยผลสําเร็จ ที่วิธีนั้นๆ สามารถใหเกิดขึ้น สูงต่ํา มากนอยกวา
กัน และตางโดยความเหมาะสมแกผูปฏิบัติ ซึ่งจะตองพิจารณาเลือกใชให
เหมาะกับลักษณะนิสัยความโนมเอียงที่แตกตางกันระหวางบุคคล ที่เรียกวา
“จริยา”๒ ตางๆ เชน อสุภะเหมาะสําหรับคนหนักทางราคะ เมตตาเหมาะ
สําหรับคนหนักในโทสะ เปนตน จริยา มี ๖ คือ
๑. ราค ริยา ลักษณะนิสัยที่หนักไปทางราคะ รักสวยรักงาม
. โทส ริยา ลักษณะนิสัยที่หนักไปทางโทสะ ใจรอนหุนหัน
๓. โมห ริยา ลักษณะนิสัยที่หนักไปทางโมหะ มักหลงลืม ซึมงง
. สัทธา ริยา ลักษณะนิสัยที่มากดวยศรัทธา ซาบซึ้ง เชื่องาย
๕. พุทธิ ริยา ลักษณะนิสัยที่หนักในปญญา คลองแคลว ชอบ
คิดพิจารณาเหตุผล
. วิ ักก ริยา ลักษณะนิสัยที่มากดวยวิตก ชอบครุนคิดกังวล
บุคคลใดหนักในจริยาใด ก็เรียกวาเปน “จริต” นั้นๆ เชน ราคจริต
โทสจริต เปนตน รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตางๆ และลักษณะนิสัยเหลา
นี้ เปนเรื่องที่จะตองอธิบายไวตางหาก

อบเ ตความสําคั องสมา ิ
ก) ประโย นที่แท และ ลจากัดของสมาธิ
สมาธิเปนองคธรรมที่สําคัญยิ่งขอหนึ่งก็จริง แตก็มีขอบเขตความ
สําคัญที่พึงตระหนักวา สมาธิมีความจําเปนแคไหนเพียงใด ในกระบวนการ
ปฏิบัติ เพื่อเขาถึงวิมุตติ อันเปนจุดหมายของพุทธธรรม ขอบเขตความสําคัญ
นี้ อาจสรุปดังนี้

๑
๒

ดู วิสุทฺธิ. ๑/๑๔๙-๒๙๑ และ ๒/๑-๑๙๖
ดู วิสุทฺธิ. ๑/๑๒๗-๑๓๙

๓๓๔

พุทธธรรม

๑.
มา ในการปฏิบตั เิ พือ่ เขาถึงจุดหมายของพุทธธรรม
นัน้ อยูทีท่ า ห ิ เหมาะแกงาน ซึง่ จะนํามาใชเปนทีท่ าํ การสําหรับใหปญญาปฏิบตั ิ
การอยางไดผลดีทสี่ ดุ และสมาธิทใี่ ชเพือ่ การนีก้ ไ็ มจําเปนตองถึงขัน้ สูงสุด
ในทางตรงขาม ลําพังสมาธิอยางเดียว แมจะเจริญถึงขั้นฌานสูงสุด
หากไมกาวไปสูขั้นการใชปญญาแลว ยอมไมสามารถทําใหถึงจุดหมายของ
พุทธธรรมไดเปนอันขาด
๒. า ตา
แมจะเปนภาวะจิตที่ลึกซึ้ง แตในเมื่อเปน
ผลของกระบวนการปฏิบัติที่เรียกวาสมถะอยางเดียว ก็ยังเปนเพียงโลกียเทา
นั้น จะนําไปปะปนกับจุดหมายของพุทธธรรมหาไดไม
. ลุ
ค า กลาวคือ ในภาวะแหงฌานที่เปนผลสําเร็จ
ของสมาธินั้น กิเลสตางๆ สงบระงับไป จึงเรียกวาเปนความหลุดพนเหมือนกัน
แตความหลุดพนนี้มีชั่วคราวเฉพาะเมื่ออยูในภาวะนั้นเทานั้น และถอยกลับสู
สภาพเดิมได ไมยั่งยืนแนนอน ทานจึงเรียกความหลุดพนชนิดนี้วาเปน ล
ม (ความหลุดพนขั้นโลกีย) และ ุ ม (ความหลุดพนที่กําเริบ คือ
เปลี่ยนแปลงกลับกลายหายสูญได)๑ และเปน ม มุตต (ความหลุดพน
ดวยขมไว คือ กิเลสระงับไปเพราะกําลังสมาธิขมไว เหมือนเอาแผนหินทับหญา
ยกแผนหินออกเมือ่ ใด หญายอมกลับงอกงามขึน้ ไดใหม)
า
า า ลา มา
า
ในการปฏิบัติเพื่อเขาถึงจุดหมายของพุทธธรรมนั้น องคธรรมหรือตัว
การสําคัญที่สุดที่เปนตัวตัดสินขั้นสุดทาย จะตองเปน
า และ
ปญญาที่ใชปฏิบัติการในขั้นนี้ เรียกชื่อเฉพาะไดวา “วิ สสนา”
ดังนั้น การปฏิบัติจึงตองกาวมาถึงขั้นวิ สสนาดวยเสมอ
สวนสมาธิ แมจะจําเปน แตอาจยืดหยุนเลือกใชขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได เริ่ม
แตขั้นตนๆ เรียกวา
า มา (ทานแสดงไวในระดับเดียวกับ ขณิก
สมาธิ และอุปจารสมาธิ
า ๑)
๑

ขุ.ปฏิ. ๓๑/๔๗๘/๓๖๑-๓๖๒

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๓๓๕

ข) สมถะ-วิปสสนา
โดยนัยนี้ วิถีแหงการเขาถึงจุดหมายแหงพุทธธรรมนั้น แมจะมีสาระ
สําคัญวา ตองประกอบพรอมดวยองคมรรคทั้ง ๘ ขอเหมือนกัน แตก็อาจ
แยกไดโดยวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วของกับการใชสมาธิ เหมือนเปน ๒ วิถี หรือวิธี คือ
๑. า มุ า า
า คือการปฏิบัติอยางที่กลาวไวบาง
แลวในเรื่องสัมมาสติ เปนวิธีปฏิบัติที่สติมีบทบาทสําคัญ คือ ใชสมาธิแตเพียง
ขั้นตนๆ เทาที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติ หรือใชสมาธิเปนเพียงตัวชวย แตใช
สติเปนหลักสําคัญ สําหรับยึดจับหรือมัดสิ่งที่ตองการกําหนดไว ใหปญญา
ตรวจพิจารณา นี้คือวิธีปฏิบัติที่เรียกวา วิ สสนา
แทจริงนั้น ในการปฏิบัติวิธีที่ ๑ นี้ ม ม คือการใชสมาธิขั้น
ตนๆ เทาที่จําเปนแกการทํางานของปญญาที่เปนวิปสสนา แตเพราะการฝก
ตามวิธีของสมถะไมปรากฏเดนออกมา เมื่อพูด า
กับวิธีที่ ๒ จึง
เรียกการปฏิบัติในวิธีที่ ๑ นี้วาเปนแบบ วิ สสนาลวน
๒. า
า มา เปนวิธีปฏิบัติที่สมาธิมีบทบาทสําคัญ
คือบําเพ็ญสมาธิใหจิตสงบแนวแน จนเขาถึงภาวะที่เรียกวา ฌาน หรือ มา ต
ขั้นตางๆ เสียกอน ทําใหจิตดื่มด่ําแนนแ นอยูกับสิ่งที่กําหนดนั้นๆ จนมี
ความพรอมอยูโดยตัวของมันเอง ที่จะใชปฏิบัติการตางๆ อยางที่เรียกวาจิต
นุมนวล ควรแกการงาน โนมไปใชในกิจที่ประสงคอยางไดผลดีที่สุด
ในสภาพจิตเชนนี้ กิเลสอาสวะตางๆ ซึ่งตามปรกติ ุงขึ้นรบกวนและ
บีบคั้นบังคับจิตใจพลานอยู ก็ถูกควบคุมใหสงบนิ่งอยูในเขตจํากัด เหมือนผง
ธุลีที่ตกตะกอนในเวลาน้ํานิ่ง และมองเห็นไดชัดเพราะน้ําใส เหมาะสมอยางยิ่ง
แกการที่จะกาวตอไป สูขั้นใชปญญาจัดการกําจัดตะกอนเหลานั้นใหหมดไป
โดยสิ้นเชิง การปฏิบัติในชั้นนี้ทั้งหมดเรียกวาเปน สม ะ
ถาไมหยุดเพียงนี้ ก็จะกาวตอไปสูขั้นใชปญญากําจัดกิเลสอาสวะให
หมดสิ้นเชิง คือ ขั้นวิ สสนา คลายกับในวิธีที่ ๑ แตกลาวตามหลักการวา ทํา
ไดงายขึ้นเพราะจิตพรอมอยูแลว
การปฏิบัติอยางนี้ คือ วิธีที่เรียกวาใชทั้งสม ะ และวิ สสนา

๓๓๖

ค) เจโตวิมุตติ-ป

พุทธธรรม

าวิมุตติ; ป

าวิมุต-อุ โต าควิมุต

ผลสําเร็จของการปฏิบัติตาม ๑ เรียกวา ป าวิมุตติ คือ ความ
หลุดพน (เปนอิสระสิ้นอาสวะ) ดวยปญญา
เมื่อปญญาวิมุตติเกิดขึ้น สมาธิขั้นเบื้องตนที่ใชเปนฐานของการปฏิบัติ
มาแตเริ่มแรก ก็จะมั่นคงและบริสุทธิสมบูรณเขาควบคูกับปญญา กลายเปน
เจโตวิมุตติ แตเจโตวิมุตติในกรณีนี้ไมโดดเดน เพราะเปนเพียงสมาธิขั้นตน
เทาที่จําเปน ซึ่งพวงมาดวยแตตน แลวพลอยถึงจุดสิ้นสุดบริบูรณไปดวย
เพราะปญญาวิมุตตินั้น
ผลสําเร็จของการปฏิบัติตาม ๒ แบงไดเปน ๒ ตอน
ต
ทีเ่ ปนผลสําเร็จของสมถะ เรียกวา เจโตวิมตุ ติ คือ ความหลุดพน
(เปนอิสระพนอํานาจกิเลส-ชัว่ คราว-เพราะคุมไวไดดวยกําลังสมาธิ) ของจิต และ
ต ๒ ซึง่ เปนขัน้ สุดทาย เรียกวา ป าวิมตุ ติ เหมือนอยางวิถแี รก๑
เมื่อถึงปญญาวิมุตติแลว เจโตวิมุตติที่ไดมากอนซึ่งเสื่อมถอยได ก็จะ
พลอยมั่นคงสมบูรณกลายเปนเจโตวิมุตติที่ไมกลับกลายอีกตอไป
เมื่อแยกโดยบุคคลผูประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติตามวิถีทั้งสองนี้
๑. ผูไดรับผลสําเร็จตามวิถีแรก ซึ่งมีปญญาวิมุตติเดนชัดออกหนาอยู
อยางเดียว เรียกวา “ าวิมุ ” คือผูหลุดพนดวยปญญา
๒. สวนผูไดรับผลสําเร็จตามวิถีที่ ๒ เรียกวา “อุภโ ภาควิมุ ” คือผู
หลุดพนทั้งสองสวน (ทั้งดวยสมาบัติและอริยมรรค)
ขอที่ควรทราบเพิ่มเติมและเนนไวเกี่ยวกับวิถีที่สอง คือ วิถีที่ใชทั้ง
สมถะ และวิ ปัสสนา ซึ่งผูปฏิบัติไดผลสําเร็จเปนอุภโ ภาควิมุ นั้น มีวา
๑. ผูปฏิบตั ติ ามวิถนี ี้ อาจประสบผลไดพิเศษในระหวาง คือความสามารถตางๆ
ทีเ่ กิดจากฌานสมาบัตดิ วย โดยเฉพาะทีเ่ รียกวา อ ิ า ซึง่ มี ๖ อยาง๒ คือ
๑

เ โ วิมุ ิ ทําใหจิตพนจากอํานาจราคะ (รวมถึงโทสะ ซึ่งสืบเนื่องกันดวย) แตยังมิไดกําจัด โมหะ ซึ่งเปน
กิเลสตนตอที่สุด จึงจําเปนตองกาวไปสูปญญาวิมุตติดวย สวน
าวิมุ ิ ทําใหจิตหลุดพนจากโมหะ
ซึ่งเปนรากเหงาของราคะ (โลภะ) และโทสะดวยในตัว จึงใหสําเร็จผลไดเด็ดขาดสิ้นเชิง
๒
ดู วิสุทฺธิ. ๒/๑๙๗-๒๘๔
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า า ( . . ุต ต)

๓๓๗

๑) อิทธิวิธิ (แสดงฤทธิตางๆ ได- magical powers)
) ทิพพโส (หูทิพย- clairaudience หรือ divine ear)
๓) เ โ ริย าณ (กําหนดใจหรือความคิดผูอื่นได- telepathy หรือ

mind-reading)
) ทิพพ กั ุ หรือ ุ า าณ (ตาทิพย หรือ รูการจุตแิ ละอุบตั ิ
ของสัตวทัง้ หลายตามกรรมของตน- divine eye หรือ clairvoyance
หรือ knowledge of the decease and rebirth of beings)
๕) ุพเพนิวาสานุสส ิ าณ (การระลึกชาติได- reminiscence of
previous lives)
) อาสวัก ย าณ (ญาณหยั่งรูความสิ้นอาสวะ- knowledge of
the extinction of all cankers)
จะตองทราบวา ความรูความสามารถพิเศษ ที่เปนผลไดในระหวาง ซึ่ง
ทานผูเปนอุภโตภาควิมตุ (อาจจะ)สําเร็จนัน้ หมายถึงอภิ า ๕ ขอแรก อันเปน
อภิญญาขั้นโลกีย ( ล
า)
สวนอภิญญา ขอที่ ๖ คือ อาสวัก ย าณ ขอเดียว ซึ่งเปน ล ุตต า เปนผลสําเร็จสุดทายที่เปนจุดหมาย ทั้งของพระปญญาวิมุต และ
พระอุภโตภาควิมุต อันใหสําเร็จความเปนพุทธะ และเปนพระอรหันต
ฉะนั้น ผูปฏิบัติไมวาวิถีแรก หรือวิถีที่ ๒ คือ ไมวาจะเปนปญญาวิมุต
หรืออุภโตภาควิมุต ก็ตองไดบรรลุอภิญญา ขอที่ ๖ ที่เปนโลกุตตระ คือ อาส
วักขยญาณ
แตทานผูอุภโตภาควิมุต อาจจะไดอภิญญาขั้นโลกีย ๕ ขอแรกดวย
สวนทานผูปญญาวิมตุ (วิถแี รก) จะไดเพียงอภิญญา ขอที่ ๖ คือความสิน้
อาสวะอยางเดียว ไมไดโลกิยอภิญญา ๕ ทีเ่ ปนผลสําเร็จพิเศษอันเกิดจากฌาน
โลกิยอภิญญา ๕ นัน้ ฤาษีโยคีกอนพุทธกาลไดกันมาแลวมากมาย
ความเปนพุทธะ ความเปนพระอรหันต ความเปนผูประเสริฐ อยูที่
ความสิ้นอาสวกิเลสดวยอาสวักขยญาณ ซึ่งทั้งพระปญญาวิมุต และพระอุภโต
ภาควิมุต มีเสมอเทากัน

๓๓๘

พุทธธรรม

๒. ผูปฏิบัติตามวิถีที่ ๒ จะตองปฏิบัติใหครบทั้ง ๒ ขั้นของกระบวน
การปฏิบัติ
การปฏิบัติตามวิถีของสม ะอยางเดียว แมจะไดฌาน ไดสมาบัติขั้นใด
ก็ตาม ตลอดจนสําเร็จอภิญญาขั้นโลกียทั้ง ๕ ตาทิพย หูทิพย อานใจผูอื่นได
มีฤทธิตางๆ ก็เปนไดแคฤาษีโยคีกอนพุทธกาล ที่พระโพธิสัตวเห็นวามิใชทาง
แลว จึงเสด็จปลีกออกมา
ถาไมกาวหนาตอไปถึงขั้นวิ สสนา หรือควบคูไปกับวิปสสนาดวยแลว
จะไมสามารถเขาถึงจุดหมายของพุทธธรรมเปนอันขาด

การใชสมา ิเพื่อประ ยชนตาง
การฝกอบรมเจริญสมาธินั้น ยอมมีความมุงหมายเพื่อประโยชนตางๆ
กัน ขอใหพิจารณาตัวอยางการใชประโยชน ดังนี้
“ภิกษุทงั้ หลาย สมาธิภาวนา (การเจริญสมาธิ) มี ๔ อยาง ดังนี้ คือ
๑. สมาธิภาวนาที่เจริญแลว ทําใหมากแลว เปนไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหาร (การอยูเปนสุขในปจจุบัน)
๒. สมาธิภาวนาที่เจริญแลว ทําใหมากแลว เปนไปเพื่อการได
ญาณทัสสนะ
๓. สมาธิภาวนาที่เจริญแลว ทําใหมากแลว เปนไปเพื่อสติและ
สัมปชัญญะ
๔. สมาธิภาวนาทีเ่ จริญแลว ทําใหมากแลว เปนไปเพือ่ ความสิน้ ไปแหง
อาสวะทัง้ หลาย”๑

นี้เปนตัวอยางการใชประโยชนตางๆ จากการฝกอบรมสมาธิ
๑ ไดแกการเจริญรูปฌาณ ๔ ซึ่งเปนวิธีเสวยความสุขแบบหนึ่ง
ตามหลักที่แบงความสุขเปน ๑๐ ขั้น ประณีตขึ้นไปตามลําดับ คือ กามสุข สุข
ในรูปฌาน ๔ ขั้น สุขในอรูปฌาน ๔ ขั้น และสุขในนิโรธสมาบัติ พระพุทธเจา
และพระอรหันตสวนมากนิยมเจริญฌาน ๔ นี้ ในโอกาสวาง เพื่อพักผอน
๑

องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๔๑/๕๗; ที.ปา. ๑๑/๒๓๓/๒๓๓
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อยางสุขสบาย เรียกวา ทิฏฐธรรมสุขวิหาร
๒ อรรถกถาอธิบายวา หมายถึงการไดทิพยจักษุ จึงเปนตัว
อยางการนําสมาธิไปใช เพื่อผลทางความสามารถพิเศษประเภทปาฏิหาริย
ตางๆ
มีความหมายชัดอยูแลว
คือการใชสมาธิเพื่อประโยชนทางปญญา หรือเปนบาทฐาน
ของวิปสสนาโดยตรง เพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ ความหลุดพนสิ้นอาสวะ
ความเขาใจในเรื่องประโยชนหรือความมุงหมายในการเจริญสมาธินี้ จะ
ชวยปองกันและกําจัดความเขาใจผิดพลาด เกี่ยวกับเรื่องสมาธิ และชีวิตของ
พระสง ในพระพุทธศาสนาไดเปนอันมาก เชน ความเขาใจผิดวาการบําเพ็ญ
สมาธิเปนเรื่องของการถอนตัวไมเอาใจใสในกิจการของสังคม หรือวาชีวิตพระ
สง เปนชีวิตที่ปลีกตัวโดยสิ้นเชิง ไมรับผิดชอบตอสังคม เปนตน
ขอพิจารณาตอไปนี้ อาจเปนประโยชนในการปองกันและกําจัดความ
เขาใจผิดที่กลาวแลวนั้น
สมาธิ เปนวิธีการเพื่อเขาถึงจุดหมาย ไมใชตัวจุดหมาย ผูเริ่มปฏิบัติ
อาจตองปลีกตัวออกไป มีความเกี่ยวของกับสังคมนอยเปนพิเศษ เพื่อ
การปฏิบัติฝกอบรมชวงพิเศษระยะเวลาหนึ่ง แลวจึงออกมามีบทบาท
ทางสังคมตามความเหมาะสมของตนตอไป
อีกประการหนึ่ง การเจริญสมาธิโดยทั่วไป ก็มิใชจะตองมานั่งเจริญอยู
ทั้งวันทั้งคืน และวิธีปฏิบัติก็มีมากมาย เลือกใชไดตามความเหมาะสม
กับจริยา เปนตน
การดําเนินปฏิปทาของพระสง ขึน้ ตอความถนัด ความเหมาะสมของ
ลักษณะนิสัย และความพอใจสวนตนดวย บางรูปอาจพอใจและเหมาะ
สมทีจ่ ะอยูปา บางรูปถึงอยากไปอยูปา ก็หาสมควรไม มีตัวอยางที่พระ
พุทธจาไมทรงอนุญาตใหภิกษุบางรูปไปปฏิบัติธรรมในปา๑ และแม
ภิกษุที่อยูปา ในทางพระวินัยของสง ก็หาไดอนุญาตใหตัดขาดจาก
๑

ดู องฺ.ทสก. ๒๔/๔๙/๒๑๖; ม.มู. ๑๒/๒๓๔-๒๔๒/๒๑๒-๒๑๔; ม.อุ. ๑๔/๒๓๐/๑๖๒

๓๔๐

พุทธธรรม

ความรับผิดชอบทางสังคมโดยสิ้นเชิงอยางฤาษีชีไพรไม๑
ประโยชนของสมาธิและฌานที่ตองการในพุทธธรรม ก็คือภาวะจิตที่
เรียกวา “นุมนวล ควรแกงาน” ซึ่งจะนํามาใชเปนที่ปฏิบัติการของ
ปญญาตอไปดังกลาวแลว สวนการใชสมาธิและฌานเพื่อประโยชนอื่น
จากนี้ ถือเปนผลไดพิเศษ และบางกรณีกลายเปนเรื่องไมพึงประสงค
ซึ่งพระพุทธเจาไมทรงสนับสนุน
ตัวอยางเชน ผูใดบําเพ็ญสมาธิเพื่อตองการอิทธิปา ิหาริย ผูนั้นชื่อวา
ตั้งความดําริผิด อิทธิปาฏิหาริยนั้นอาจกอใหเกิดผลรายไดมากมาย
เสื่อมได และไมทําใหบรรลุจุดหมายของพุทธธรรมไดเลย๒
สวนผูใดปฏิบัติเพื่อจุดหมายทางปญญา ผานทางวิธีสมาธิ และได
อิทธิปาฏิหาริยดวย ก็ถือเปนความสามารถพิเศษที่พลอยไดไป
อยางไรก็ดี แมในกรณีปฏิบัติดวยความมุงหมายที่ถูกตอง แตตราบใด
ยังไมบรรลุจุดหมาย การไดอิทธิปาฏิหาริยยอมเปนอันตรายไดเสมอ
เพราะเปนเหตุใหเกิดความหลงเพลิน และความติดหมกมุน ทั้งแกตน
และคนอื่น เปนปลิโพธอยางหนึ่ง และอาจเปนเหตุพอกพูนกิเลสจน
ถวงใหดําเนินตอไปไมได หรือถึงกับไถลออกจากทาง
พระพุทธเจา แมจะทรงมีอิทธิปาฏิหาริยมากมาย แตไมทรงสนับสนุน
การใชอิทธิปาฏิหาริย เพราะไมใชวิถีแหงปญญาและความหลุดพนเปน
อิสระ ตามพุทธประวัติจะเห็นวา พระพุทธเจาทรงใชอิทธิปาฏิหาริยใน
กรณีที่ตองกําราบผูลําพองในฤทธิ ใหหมดพยศ แลวสงบลง และ
พรอมที่จะรับ งธรรม
สําหรับทานผูฝกอบรมกาวหนาไปในมรรคแลว หรือสําเร็จบรรลุจุด
หมายแลว มักนิยมใชการเจริญสมาธิขั้นฌาน เปนเครื่องพักผอนอยาง
เปนสุขในโอกาสวาง เชน พระพุทธองคเอง แมจะเสด็จจาริกสั่งสอน
๑

๒

ใหพิจารณาจากวินัยบัญญัติ เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพระสง กับคฤหัสถในดานการเลี้ยงชีพ เปนตน
และบทบัญญัติใหพระภิกษุทุกรูป มีสวนรวมและตองรวมในการปกครองหรือกิจการของหมูคณะ เปนตน
ขอใหนึกถึงกรณีของพระเทวทัต และนักบวชกอนสมัยพุทธกาล

ม
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า า ( . . ุต ต)

๓๔๑

ประชาชนเปนอันมาก เกีย่ วของกับคนทุกชัน้ วรรณะ และทรงปกครอง
คณะสง หมูใหญ แตก็ทรงมีพระคุณสมบัติอยางหนึ่ง คือ า ล
หมายความวา ทรงนิยมฌาน ทรงพอพระทัยเจริญฌานเปนที่พักผอน
ในโอกาสวาง เชนเดียวกับพระสาวกเปนอันมาก อยางที่เรียกวา
ทิ ธรรมสุ วิหาร คือเพื่อการอยูเปนสุขในปจจุบัน ที่ปรากฏวาทรง
ปลีกพระองคไปอยูในที่สงัดเปนเวลานานๆ ถึง ๓ เดือน๑ เพื่อเจริญ
สมาธิ ก็เคยมี
การนิยมหาความสุขจากฌาน หรือเสวยสุขในสมาธิ บุคคลใดจะทําแค
ไหนเพียงใด ยอมเปนเสรีภาพสวนบุคคล แตสําหรับผูยังปฏิบตั ิ ยังไม
บรรลุจดุ หมาย หากติดชอบเพลินมากไป อาจกลายเปนความประมาท
ที่กีดกั้นหรือทําลายความกาวหนาในการปฏิบัติ และอาจเปนเหตุละเลย
ความรับผิดชอบตอสวนรวม ซึ่งถูกถือเปนเหตุตําหนิได ถึงแมจะเปน
ความติดหมกมุนในขั้นประณีตก็ตาม
อีกทั้งระบบชีวิตของภิกษุสง ในพระพุทธศาสนา วาตามหลักบท
บัญญัติในทางวินัย ยอมถือเอาความรับผิดชอบตอสง คือสวนรวม
เปนหลักสําคัญ ความเจริญรุงเรืองก็ดี ความเสื่อมโทรมก็ดี ความตั้ง
อยูไดและไมไดก็ดี ของสัง ะ ยอมขึ้นอยูกับความเอาใจใสรับผิดชอบ
ตอสวนรวมนั้น เปนขอสําคัญประการหนึ่ง ดังจะเห็นไดในภาควาดวย
มัชฌิมาปฏิปทาในแงประยุกตตอไป

๑

ดู สํ.ม. ๑๙/๑๓๖๓/๔๑๒

บทเพิ่มเติม๑

⌫ ⌫

⌫
(มรรคมีองค

⌫ ⌦

⌫
สิกขา ๓

าวนา ๔)

มนุษยเปนสัตวที่ประเสริ ดวยการศึกษา
ธรรมชาติพิเศษที่เปนสวนเฉพาะของมนุษย คือ เปน สั วที่ ก ด จะ
พูดวา
ต
า
ต
า หรือ
ต
ได ก็มี
ความหมายอยางเดียวกัน
จะเรียกวาเปนสัตวพิเศษก็ได คือแปลกจากสัตวอื่น ในแงที่วาสัตวอื่นฝก
ไมได หรือฝกแทบไมได แตมนุษยนี้ฝกได และพรอมกันนั้นก็เปน สั วที่
อง กดวย
พูดสั้นๆ วา มนุ ยเปนสัตวทีตอง ก ล ก ด
สัตวอื่นแทบไมตองฝก เพราะมันอยูไดดวยสัญชาตญาณ เกิดมาแลว
เรียนรูจากพอแมนิดหนอย ไมนานเลย มันก็อยูรอดได อยางลูกวัวคลอดออก
มาสักครูหนึ่ง ก็ลุกขึ้นเดินได ไปกับแมแลว ลูกหานออกจากไขเชาวันนัน้ พอ
สายหนอยก็วงิ่ ตามแมลงไปในสระน้าํ วิง่ ได วายน้าํ ได หากินตามพอแมของมัน
ได แตมันเรียนรูไดนิดเดียว แคพอกินอาหารเปนตน แลวก็อยูดวยสัญชาต
ญาณไปจนตลอดชีวติ เกิดมาอยางไรก็ตายไปอยางนัน้ หมุนเวียนกันตอไป ไม
สามารถสรางโลกของมันตางหากจากโลกของธรรมชาติ
แตมนุษยนีต้ อง ก ตองเรียนรู ถาไมฝก ไมเรียนรู ก็อยูไมได ไมตองพูด
ถึงจะอยูดี แมแตรอดก็อยูไมได มนุษยจึงตองอยูกับพอแมหรือผูเลีย้ ง เปน
๑

หัวขอนี้ เขียนเพิ่มใหม ในการพิมพ ครั้งที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๓๔๓

เวลานับสิบป ระหวางนีก้ ต็ องฝกตองหัดตองเรียนรูไป แมแตกิน นัง่ นอน ขับ
ถาย เดิน พูด ทุกอยางตองฝกทัง้ นัน้ มองในแงนีเ้ หมือนเปนสัตวทีด่ อย
แตเมือ่ มองในแงบวก วา ก ด เรียนรูได ก็กลายเปนแงเดน คือ พอฝก
เริ่มเรียนรูแลว คราวนี้มนุษยก็เดินหนา มีปญญาเพิ่มพูนขึ้น พูดได สื่อสารได
มีความคิดสรางสรรค ประดิษฐอะไรๆ ได มีความเจริญทั้งในทางนามธรรม
และทางวัตถุธรรม สามารถพัฒนาโลกของวัตถุ เกิดเทคโนโลยีตางๆ มีศิลป
วิทยาการ เกิดเปนวัฒนธรรม อารยธรรม จนกระทั่งเกิดเปนโลกของมนุษย
ซอนขึ้นมา ทามกลางโลกของธรรมชาติ
สัตวอื่นอยางดี ที่ฝกพิเศษไดบาง เชน ชาง มา ลิง เปนตน ก็
๑. ฝกตัวเองไมได ตองใหมนุษยฝกให
๒. แมมนุษยจะฝกให ก็ฝกไดในขอบเขตจํากัด
แตมนุษยฝกตัวเองได และฝกไดแทบไมมีที่สิ้นสุด
การฝกศึกษาพัฒนาตน จึงทําใหมนุษยกลายเปนสัตวที่ประเสริฐเลิศสูง
สุด ซึ่งเปนความเลิศประเสริฐที่สัตวทั้งหลายอื่นไมมี
หลักความจริงนี้สอนวา มนุษยมิใชจะประเสริฐขึ้นมาเองลอยๆ แต
ประเสริฐไดดวยการฝก ถาไมฝกแลวจะดอยกวาสัตวดิรัจฉาน จะต่ําทรามยิ่ง
กวา หรือไมก็ทําอะไรไมเปนเลย แมจะอยูรอดก็ไมได
ความดีเลิศประเสริฐของมนุษยนั้น จึงอยูที่การเรียนรูฝกศึกษาพัฒนาตน
ขึ้นไป มนุษยจะเอาดีไมได ถาไมมีการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตน เพราะฉะนั้น
จึงตองพูดใหเต็มวา
“มนุ ยเปนสัตวปร เสริ ดวยการ ก”
ไมควรพูดแควา มนุษยเปนสัตวประเสริฐ ซึง่ เปนการพูดทีต่ กหลนบก
พรอง เพราะวามนุษยนี้ ตองฝกจึงจะประเสริฐ ถาไมฝก ก็ไมประเสริฐ
คําวา “ ก” นี้ พูดตามคําหลักแทๆ คือ สิก า หรือศึกษา ถาพูดอยาง
สมัยใหม ก็ไดแกคําวา เรียนรูและพัฒนา พูดรวมๆ กันไปวา เรียนรูฝกหัด
พัฒนา หรือเรียนรูฝกศึกษาพัฒนา

๓๔๔
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ศักย าพ องมนุษย คือจุดเริ่ม องพระพุท ศาสนา
ความจริงแหงธรรมชาติของมนุษยในขอที่วา มนุษยเปนสัตวที่ฝกได นี้
พระพุทธศาสนาถือเปนหลักสําคัญ ซึ่งสัมพันธกับความเปนพระศาสดาและ
การทรงทําหนาที่ของพระพุทธเจา ดังที่ไดเนนไวในพุทธคุณบทที่วา
อนุตตฺ โร ปุรสิ ทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสสฺ านํ

“เปนสารถีฝกคนที่ควรฝก ผูยอดเยี่ยม เปนศาสดาของเทวะและ
[ม.มู. ๑๒/๙๕/๖๗]
มนุษยทั้งหลาย”
มีพุทธพจนมากมาย ที่เนนย้ําหลักการฝกฝนพัฒนาตนของมนุษย และ
เราเตือน พรอมทั้งสงเสริมกําลังใจ ใหทุกคนมุงมั่นในการฝกศึกษาพัฒนาตน
จนถึงที่สุด เชน
วรมสฺสตรา ทนฺตา
กุ ชฺ รา จ มหานาคา

อาชานียา จ สินธฺ วา
อตฺตทนฺโต ตโต วรํ

“อัสดร สินธพ อาชาไนย กุญชร และชางหลวง ฝกแลวลวนดีเลิศ แต
คนที่ฝกตนแลวประเสริฐกวา(ทั้งหมด)นั้น”
[ขุ.ธ. ๒๕/๓๓/๕๗]
ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ.

“ในหมูมนุษย ผูประเสริฐสุด คือคนที่ฝกแลว”
วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน

[ขุ.ธ. ๒๕/๓๓/๕๗]

โส เสฏโฐ เทวมานุเส.

“ผูถึงพรอมดวยวิชชาและจริยะ เปนผูประเสริฐสุด ทั้งในหมูมนุษยและ
[สํ.นิ. ๑๖/๗๒๔/๓๓๑]
มวลเทวา”
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
อตฺตนา หิ สุทนฺเตน

โก หิ นาโถ ปโร สิยา
นาถํ ลภติ ทุลลฺ ภํ

“ตนแลเปนที่พึ่งของตน แทจริงนั้น คนอื่นใครเลาจะเปนที่พึ่งได มีตน
ที่ฝกดีแลวนั่นแหละ คือไดที่พึ่งซึ่งหาไดยาก”
[ขุ.ธ. ๒๕/๒๒/๓๖]

ม
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มนุสสฺ ภูตํ สมฺพทุ ธฺ ํ
เทวาป ตํ นมสฺสนฺติ

อตฺตทนฺต๑ํ สมาหิตํ . . .
........

“พระสัมพุทธเจา ทัง้ ทีเ่ ปนมนุษยนีแ่ หละ แตทรงฝกพระองคแลว มีพระ
หฤทัยซึง่ อบรมถึงทีแ่ ลว แมเทพทัง้ หลายก็นอมนมัสการ” [องฺ.ป จฺ ก. ๒๒/๓๑๔/๓๘๖]
คาถานี้เปนการใหกําลังใจแกมนุษยวา มนุษยที่ฝกแลวนั้น เลิศ
ประเสริฐ จนกระทั่งแมแตเทวดาและพรหมก็นอมนมัสการ
ความหมายที่ตองการในที่นี้ ก็คือ การมองมนุษยวาเปนสัตวที่ฝกได
และมีความสามารถในการฝกตัวเองไดจนถึงที่สุด แตตองฝกจึงจะเปนอยาง
นั้นได และกระตุนเตือนใหเกิดจิตสํานึกตระหนักในการที่จะตองปฏิบัติตาม
หลักแหงการศึกษาฝกฝนพัฒนาตนนั้น
ถาใชคําศัพทสมัยปจจุบัน ก็พูดวา มนุษยมีศักยภาพสูง มีความ
สามารถที่จะศึกษาฝกตนไดจนถึงขั้นเปนพุทธะ
ศักยภาพนี้เรียกวา พ ิ ซึ่งแสดงวาจุดเนนอยูที่ปญญา เพราะโพธินั้น
แปลวา ปญญาตรัสรู คือปญญาที่ทําใหมนุษยกลายเปนพุทธะ
ในการศึกษาตามหลักพุทธศาสนาหรือการปฏิบัติธรรมนั้น สิ่งสําคัญที่
จะตองมีเปนจุดเริ่มตน คือ ความเชื่อในโพธินี้ ที่เรียกวา พ ิศรัท า ซึ่งถือวา
เปนศรัทธาพื้นฐาน
เมื่อมนุษยเชื่อในปญญาที่ทําใหมนุษยเปนพุทธะไดแลว เขาก็พรอมที่
จะศึกษาฝกฝนพัฒนาตนตอไป
ตามทีก่ ลาวมานีจ้ ะเห็นวา คําวา โพธิ นัน้ ใหจุดเนนทัง้ ในดานของศักยภาพที่มนุษยฝกไดจนถึงที่สุด และในดานของปญญา ใหเห็นวาแกนนําของ
การฝกศึกษาพัฒนานั้นอยูที่ปญญา และศักยภาพสูงสุดก็แสดงออกที่ปญญา
เพราะตัวแทนหรือจุดศูนยรวมของการพัฒนาอยูที่ปญญา
เพื่อจะใหโพธินี้ปรากฏขึ้นมา ทําบุคคลใหกลายเปนพุทธะ เราจึงตองมี
กระบวนการฝกหรือพัฒนาคน ที่เรียกวาสิก า ซึ่งก็คือ การศึกษา
๑

ทันตะ มาจาก ทมะ ที่แปลวา การฝก ซึ่งเปนอีกคําหนึ่งที่ใชแทนสิก าได ถาเปนคนผูที่จะตอง(ไดรับการ)
ฝก เปน ทัมมะ (อยางในบทพุทธคุณที่ยกมาใหดูขางตน) ถาเปนคนที่ฝกหรือศึกษาแลว เปน ทันตะ
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สิก า คือกระบวนการการศึกษา ที่ฝกหรือพัฒนามนุษย ใหโพธิปรากฏ

ขึ้น จนในที่สุดทําใหมนุษยนั้นกลายเปนพุทธะ

ชีวิตที่ดี คือชีวิตที่ศึกษา
เมื่อพัฒนาคนดวย ตรสิก า ชีวิตกกาว ปในอริยมรรคา
ชีวิตนั้นเปนอันเดียวกันกับการศึกษา เพราะชีวิตคือการเปนอยู และ
การทีช่ วี ติ เปนอยูดําเนินไป ก็คอื การทีต่ องเคลือ่ นไหว พบประสบการณใหมๆ
และเจอสถานการณใหมๆ ซึ่งจะตองรูจัก ตองเขาใจ ตองคิด ตองปฏิบัติหรือ
จัดการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหาทางแกไขปญหาใหผานรอดหรือลุลวงไป ทํา
ใหตองมีการเรียนรู มีการพิจารณาแกปญหาตลอดเวลา ทั้งหมดนี้พูดสั้นๆ ก็
คือสิก า หรือการ ก า
ดังนั้น เมื่อยังมีชีวิตอยู ถาจะเปนอยูไดหรือจะเปนอยูใหดี ก็ตองสิกขา
หรือศึกษาตลอดเวลา พูดไดวา ชีวิตคอการศก า หรือ ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มี
การศึกษา มีการเรียนรู หรือมีการฝกฝนพัฒนาไปดวย
การศึกษาตลอดชีวิตในความหมายที่แท คืออยางนี้ ถาจะพูดใหหนัก
แนน ก็ตองวา “ชีวิต คือการศึกษา”
พูดอีกอยางหนึ่งวา การดําเนินชีวิตที่ดี จะเปนชีวิตแหงสิกขาไปในตัว
ชีวิตขาดการศึกษาไมได ถาขาดการศึกษาก็ไมเปนชีวิตที่ดี ที่จะอยูไดอยางดี
หรือแมแตจะอยูใหรอดไปได
ตรงนีเ้ ปนการประสานเปนอันเดียวกัน
า การศึกษาพัฒนามนุษย
หรือการเรียนรูฝกฝนพัฒนาคน ที่เรียกวาสิก า การดําเนินชีวิตที่ดีของ
มนุษย ที่เรียกวามรรค คือการดําเนินชีวิตชนิดที่มีการศึกษาพัฒนาชีวิตไป
ดวยในตัว จึงจะเปนชีวิตที่ดี
สิก า ก็คือการพัฒนาตัวเองของมนุษย ใหดําเนินชีวิตไดดีงามถูก
ตอง ทําใหมีวิถีชีวิตที่เปนมรรค
สวน มรรค ก็คอื ทางดําเนินชีวติ หรือวิถชี วี ติ ทีถ่ กู ตองดีงามของมนุษย
ซึ่งเปนวิถีชีวิตแหงการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตนคือสิกขา
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สิก า จึงประสานเปนอันเดียวกัน

จึงใหความหมายไดวา สิก า/การศึกษา คือการเรียนรูทีจ่ ะใหสามารถ
เปนอยูไดอยางดี หรือฝกใหสามารถมีชีวิตที่ดี
เปนอันวา ชีวิตคือการศึกษานี้ เปนของแนนอน แตปญหาอยูที่วาเราจะ
ศึกษาเปนหรือไม ถาคนไมรูจักศึกษา ก็มีชีวิตเปลาๆ หมายความวา พบ
ประสบการณใหมๆ ก็ไมไดอะไร เจอสถานการณใหมๆ ก็ไมรูจะปฏิบัติอยาง
ไรใหถูกตอง ไมมีการเรียนรู ไมมีการพัฒนา ไมมีการแกปญหา เปนชีวิตที่
เลื่อนลอย เปนชีวิตที่ไมดี ไมมีการศึกษา ทางธรรมเรียกวา “พาล” แปลวา มี
ชีวิตอยูเพียงแคดวยลมหายใจเขาออก
เพราะมองความจริงอยางนี้ ทางธรรมจึงจัดไวใหการศึกษา กับชีวิตที่ดี
เปนเรื่องเดียวกัน หรือตองไปดวยกัน
ทานถือวา ชีวิตนี้เหมือนกับการเดินทางกาวไปๆ และในการเดินทางนั้น
ก็พบอะไรใหมๆ อยูเรื่อย จึงเรียกวา “มรรค” หรือ “ ิ ทา” แปลวา ทาง
ดําเนินชีวิต หรือเรียกวา “ ริย/ ริยะ” แปลวา การดําเนินชีวิต
มรรค หรือ ิ ทา จะเปนทางดําเนินชีวิต หรือวิถีชีวิตที่ดี ริยะ จะ
เปนการดําเนินชีวิตที่ดี ก็ตองมีสิก า คือการ ก า เรียนรู และพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา ดังกลาวแลว
มรรคที่ถูกตอง เรียกวา “อริยมรรค” (มรรคาอันประเสริฐ หรือทาง
ดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ) ก็เปนจริยะที่ดี เรียกวา “พรหม ริยะ” (จริยะอยาง
ประเสริฐ หรือการดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ) ซึ่งก็คือมรรค และจริยะ ที่เกิดจาก
สิก า หรือประกอบดวยสิก า
สิก า ที่จะใหเกิดมรรค หรือจริยะอันประเสริฐ คือสิกขาที่เปนการฝก
ฝนพัฒนาคนครบทั้ง ๓ ดานของชีวิต ซึ่งเรียกวา ตรสิก า แปลวา การศึกษา
ทั้ง ๓ ที่จะกลาวตอไป
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ชีวิตมี ๓ ดาน การ กศึกษากตองประสานกัน ๓ สวน
พัฒนาคนแบบองครวม จึงเปนเรื่อง รรมดา องการศึกษา
ชีวิต และการดําเนินชีวิตของมนุษยนั้น แยกไดเปน ๓ ดาน คือ
๑. ดานสัมพัน กับสิ่งแวดลอม การดําเนินชีวิตตองติดตอสื่อสาร
สัมพันธกับโลก หรือสิ่งแวดลอมนอกตัว โดยใช
ก) ทวาร/ชองทางรับรูและเสพความรูสึก๑ ที่เรียกวา อินทรีย คือ า
ห มก ลิ้น กาย (รวม ดวยเปน ๖)
ข) ทวาร/ชองทางทํากรรม๒ คือ กาย วา า โดย ทํา และพูด (รวม คิด ดวยเปน ๓)
สิง่ แวดลอมทีม่ นุษยติดตอสือ่ สารสัมพันธนัน้ แยกไดเปน ๒ ประเภท คือ
๑) สิ่งแวดลอมทางสังคม คือเพื่อนมนุษย ตลอดจนสรรพสัตว
๒) สิ่งแวดลอมทางวัตถุ หรือทางกายภาพ
มนุษยควรจะอยูรวมกับเพื่อนมนุษยและเพื่อนรวมโลกดวยดี อยาง
เกื้อกูลกัน เปนสวนรวมที่สรางสรรคของสังคม และปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมทาง
วัตถุ ตัง้ ตนแตการใชตา หู ดู ง ทัง้ ดานการเรียนรู และการเสพอารมณ ใหได
ผลดี รูจักกินอยู แสวงหา เสพบริโภคปจจัย ๔ เปนตน อยางฉลาด ใหเปนคุณ
แกตน แกสังคม และแกโลก อยางนอยไมใหเปนการเบียดเบียน
๒. ดานจิตใจ ในการสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือแสดงออกทุกครั้ง จะ
มีการทํางานของจิตใจ และมีองคประกอบดานจิตเกี่ยวของ เริ่มแตตองมี
เจตนา ความจงใจ ตั้งใจ หรือเจตจํานง และมีแรงจูงใจอยางใดอยางหนึ่ง
พรอมทั้งมีความรูสึกสุข หรือทุกข สบาย หรือไมสบาย และปฏิกิริยาตอจาก
สุข-ทุกขนั้น เชน ชอบใจ หรือไมชอบใจ อยากจะได อยากจะเอา หรืออยาก
จะหนี หรืออยากจะทําลาย ซึ่งจะมีผลชักนําพฤติกรรมทั้งหลาย ตั้งแตจะใหดู
อะไร หรือไมดูอะไร จะพูดอะไร จะพูดกับใครวาอยางไร ฯลฯ
๑
๒

เรียกโดยศัพทวา ัสสทวาร หรือ สัม ัสสทวาร หรือ สาททวาร
เรียกโดยศัพทวา กรรมทวาร (กาย และ วาจา มีคําเรียกเฉพาะอีกวา โ นทวาร)

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)
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๓. ดานป า ในการสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือแสดงออกทุกครั้ง ก็
ตาม เมื่อมีภาวะอาการทางจิตใจอยางหนึ่งอยางใด ก็ตาม องคประกอบอีก
ดานหนึ่งของชีวิต คือ ความรูความเขาใจ ความคิด ความเชื่อถือ เปนตน ที่
เรียกรวมๆ วาดานปญญา ก็เขามาเกี่ยวของ หรือมีบทบาทดวย
เริม่ ตัง้ แตวา ถามีปญญา ก็แสดงออกและมีภาวะอาการทางจิตอยางหนึง่
ถาขาดปญญา ก็แสดงออกและมีภาวะอาการทางจิตอีกอยางหนึง่ เรามีความรู
ความเขาใจเรื่องนั้นแคไหน มีความเชื่อ มีทัศนคติ มีความยึดถืออยางไร เราก็
แสดงออกหรือมองสิ่งนั้น ไปตามแนวคิด ความเขาใจ หรือแมกระทั่งคานิยม
อยางนั้น ทําใหชอบใจ ไมชอบใจ มีสุขมีทุกขไปตามนั้น และเมื่อเรามองเห็น
เรารู เขาใจอยางไร แคไหน เราก็แสดงออกหรือมีพฤติกรรมของเรา ไปตาม
ความรูความเขาใจ และภายในขอบเขตของความรูของเรานั้น
ถาปญญา ความรู ความเขาใจเกิดมากขึ้น หรือเราคิดเปน ก็ทําใหเรา
ปรับแกพฤติกรรมและจิตใจของเราใหม เชน เจอประสบการณทีไ่ มดี เรารูสึกไม
ชอบใจ พอไมชอบใจ ก็ทกุ ข แตถาเกิดปญญาคิดไดขึน้ มาวา สิง่ ทีไ่ มดีหรือไม
ชอบนัน้ ถาเราเรียนรู เราก็ไดความรู พอมองในแงเรียนรู ก็กลายเปนได ความ
ไมชอบใจหายไป กลายเปนชอบสิง่ ทีเ่ คยไมชอบ พอไดความรูก็เกิดความสุข จาก
ทุกขก็เปลีย่ นเปนสุข ปฏิกริ ยิ าทีแ่ สดงออกมาทางพฤติกรรมก็เปลีย่ นไป
ในชีวิตประจําวัน หรือในการประกอบอาชีพการงาน เมื่อเจอคนหนาบึ้ง
พูดไมดี ถาเรามองตามความชอบใจ-ไมชอบใจ ไมใชปญญา เราก็โกรธ แต
พอใชโยนิโสมนสิการ มองตามเหตุปจจัย คิดถึงความเปนไปไดแงตางๆ เชน
วาเขาอาจจะมีเรื่องทุกข ไมสบายใจอยู เพียงคิดแคนี้ ภาวะจิตก็อาจจะพลิก
เปลี่ยนไปเลย จากโกรธก็กลายเปนสงสาร อยากจะชวยเขาแกปญหา
ปญญาเปนตัวชีน้ าํ บอกทาง ใหแสงสวาง ขยายขอบเขต ปรับแกจิตใจ
และพฤติกรรม และปลดปลอยใหหลุดพน
หนาทีส่ าํ คัญของปญญา คือ ปลดปลอย ทําใหเปนอิสระ ตัวอยางงายๆ
เพียงแคไปที่ไหน เจออะไร ถาไมรูวาคืออะไร ไมรูจะปฏิบัติตอมันอยางไร
หรือพบปญหา ไมรูวิธแี กไข จิตใจก็เกิดความอึดอัด รูสึกบีบคัน้ ไมสบายใจ นี่

๓๕๐

พุทธธรรม

คือทุกข แตพอปญญามา รูวาอะไรเปนอะไร จะทําอยางไร ก็โลงทันที พฤติกรรมติดตันอยู พอปญญามา ก็ไปได จิตใจอัดอั้นอยู พอปญญามา ก็โลงไป
องคประกอบของชีวิต ๓ ดานนี้ ทํางานไปดวยกัน ประสานกันไป และ
เปนเหตุปจจัยแกกัน ไมแยกตางหากจากกัน
การสัมพันธกับโลกดวยอินทรียและพฤติกรรมทางกายวาจา (ดานที่ )
จะเปนไปอยางไร ก็ขนึ้ ตอเจตนา ภาวะและคุณสมบัตขิ องจิตใจ ( า ๒) และ
ทําไดภายในขอบเขตของปญญา ( า )
ความตั้งใจและความตองการเปนตน ของจิตใจ (ดานที่ ๒) ตองอาศัย
การสื่อทางอินทรียและพฤติกรรมกายวาจาเปนเครื่องสนอง ( า ๑) ตองถูก
กําหนดและจํากัดขอบเขตตลอดจนปรับเปลี่ยนโดยความเชื่อถือ ความคิดเห็น
และความรูความเขาใจทีม่ อี ยูและทีเ่ พิม่ หรือเปลีย่ นไป ( า )
ปญญาจะทํางานและจะพัฒนาไดดีหรือไม (ดานที่ ๓) ตองอาศัยอินทรีย
เชน ดู ง อาศัยกายเคลือ่ นไหว เชน เดินไป จับ จัด คน ฯลฯ ใชวาจาสือ่ สารไถ
ถาม ไดดีโดยมีทกั ษะแคไหน ( า ๑) ตองอาศัยภาวะและคุณสมบัตขิ องจิตใจ
เชน ความสนใจ ใฝใจ ความมีใจเขมแข็งสูปญหา ความขยันอดทน ความรอบ
คอบ มีสติ ความมีใจสงบแนวแน มีสมาธิ หรือไมเพียงใด เปนตน ( า ๒)
นีค้ อื การดําเนินไปของชีวติ ทีอ่ งคประกอบ ๓ ดานทํางานไปดวยกัน อาศัย
กัน ประสานกัน เปนปจจัยแกกัน ซึง่ เปนความจริงของชีวติ นัน้ ตามธรรมดาของมัน
เปนเรือ่ งของธรรมชาติ และจึงเปนเหตุผลทีบ่ อกอยูในตัววาทําไมจะตองแยกชีวติ
หรือการดําเนินชีวติ เปน ๓ ดาน จะแบงมากหรือนอยกวานีไ้ มได
เมือ่ ชีวติ ทีด่ าํ เนินไปมี ๓ ดานอยางนี้ การศึกษาทีฝ่ กคนใหดําเนินชีวติ ไดดี ก็
ตองฝกฝนพัฒนาที่ ๓ ดานของชีวติ นัน้
ดังนัน้ การฝกหรือศึกษา คือ สิก า จึงแยกเปน ๓ สวน ดังทีเ่ รียกวา ตร
สิก า เพือ่ ฝกฝนพัฒนา ๓ ดานของชีวติ นัน้ ใหตรงกัน แตเปนการพัฒนาพรอมไป
ดวยกันอยางประสานเปนระบบสัมพันธอันหนึง่ อันเดียว
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ตรสิก า: ระบบการศึกษา ึ่งพัฒนาชีวิตที่ดําเนิน ปทั้งระบบ
ในระบบการดําเนินชีวิต ๓ ดาน ที่กลาวแลวนั้น เมื่อศึกษาฝกชีวิต ๓
ดานนั้นไปแคไหน ก็เปนอยูดําเนินชีวิตที่ดีไดเทานั้น ฝกอยางไร ก็ไดอยางนั้น
หรือสิก าอยางไร ก็ไดมรรคอยางนั้น
สิก า คือการศึกษา ที่ฝกอบรมพัฒนาชีวิต ๓ ดานนั้น มีดังนี้
๑. สิก า/การ ก ก า ดานสัมพันธกับสิง่ แวดลอม จะเปนสิง่ แวด
ลอมทางสังคม คือเพือ่ นมนุษย ตลอดจนสรรพสัตว หรือสิง่ แวดลอมทางวัตถุ
ก็ตาม ดวยอินทรีย (เชน ตา หู) หรือดวยกาย วาจา ก็ตาม เรียกวา ศีล (เรียก
เต็มวา อธิสลี สิกขา)
เรียกวา สมา ิ (เรียกเต็มวา อธิ
๒. สิก า/การ ก ก า ดาน ิ
จิตตสิกขา)
๓. สิก า/การ ก ก า ดาน า เรียกวา ป า (เรียกเต็มวา อธิ
ป าสิกขา)
รวมความวา การฝกศึกษานั้น มี ๓ อยาง เรียกวา สิก า ๓ หรือ ตร
า ซึ่งพูดดวยถอยคําของคนยุคปจจุบันวา เปน
สิก า คือ ีล สมาธิ
ระบบการศึกษาที่ทําใหบุคคลพัฒนาอยางมีบูรณาการ และใหมนุษยเปนองค
รวมที่พัฒนาอยางมีดุลยภาพ
เมื่อมองจากแงของสิก า ๓ จะเห็นความหมายของสิกขาแตละอยาง
ดังนี้
๑. ศีล คือ สิกขาหรือการศึกษาที่ฝกในดานการสัมพันธติดตอปฏิบัติ
จัดการกับสิ่งแวดลอม ทั้งทางวัตถุและทางสังคม ทั้งดวยอินทรียตางๆ และ
ดวยพฤติกรรมทางกาย-วาจา พูดอีกอยางหนึ่งวา การมีวิถีชีวิตที่ปลอดเวรภัย
ไรการเบียดเบียน หรือการดําเนินชีวิตที่เกื้อกูลแกสังคม และแกโลก
๒. สมา ิ คือ สิกขาหรือการศึกษาที่ฝกในดานจิต หรือระดับจิตใจ ได
แกการพัฒนาคุณสมบัติตางๆ ของจิต ทั้ง…
ในดานคุณธรรม เชน เมตตา กรุณา ความมีไมตรี ความเห็นอกเห็นใจ

๓๕๒
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ความเอื้อเ อเผื่อแผ ความสุภาพออนโยน ความเคารพ ความซื่อสัตย ความ
กตัญ ู
ในดานความสามารถของจิต เชน ความเขมแข็งมั่นคง ความเพียร
พยายาม ความกลาหาญ ความขยัน ความอดทน ความรับผิดชอบ ความมุง
มั่นแนวแน ความมีสติ สมาธิ และ
ในดานความสุข เชน ความมีปติอิ่มใจ ความมีปราโมทยราเริงเบิกบาน
ใจ ความสดชื่นผองใส ความรูสึกพอใจ
พูดสั้นๆ วา พัฒนาคุณ าพ สมรรถ าพ และสุข าพของจิต
๓. ป า คือ สิกขาหรือการศึกษาที่ฝกหรือพัฒนาในดานการรูความ
จริง เริ่มตั้งแตความเชื่อที่มีเหตุผล ความเห็นที่เขาสูแนวทางของความเปนจริง
การรูจักหาความรู การรูจักคิดพิจารณา การรูจักวินิจฉัย ไตรตรอง ทดลอง
ตรวจสอบ ความรูเขาใจ ความหยั่งรูเหตุผล การเขาถึงความจริง การนํา
ความรูมาใชแกไขปญหา และคิดการตางๆ ในทางเกื้อกูลสรางสรรค
เฉพาะอยางยิ่ง เนนการรูตรงตามความเปนจริง หรือรูเห็นตามที่มัน
เปน ตลอดจนรูแจงความจริงที่เปนสากลของสิ่งทั้งปวง จนถึงขั้นรูเทาทัน
ธรรมดาของโลกและชีวิต ที่ทําใหมีจิตใจเปนอิสระ ปลอดปญหา ไรทุกข เขา
ถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ
หลักทั้ง ๓ ประการแหง ตรสิก า ที่กลาวมานี้ เปนการศึกษาที่ฝกคน
ใหเจริญพัฒนาขึ้นไปในองคประกอบทั้ง ๓ ดานของชีวิตที่ดีงาม ที่ไดกลาว
แลวขางตน
ย้ําอีกครั้งหนึ่งวา การฝกศึกษาที่จะใหมีชีวิตที่ดีงาม เปนสิกขา ชีวิตดี
งามที่เกิดจากการฝกศึกษานั้น เปนมรรค

ระบบแหงสิก า เริม่ ดวยจัดปรับพืน้ ทีใ่ หพรอมทีจ่ ะทํางาน กศึกษา
ตรสิก า เปนการศึกษา ๓ ดาน ที่พัฒนาชีวิตไปพรอมกันทั้งระบบ

แตถามองหยาบๆ เปนภาพใหญ ก็มองเห็นเปนการฝกศึกษาที่ดําเนินไปใน ๓
ดาน/ขั้นตอน ตามลําดับ (มองไดทั้งในแงประสานกันและเปนปจจัยตอกัน)
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ศีล เปนเหมือนการจัดปรับพืน้ ทีแ่ ละบริเวณแวดลอม ใหสะอาดหมดจด

เรียบรอยราบรืน่ แนนหนามัน่ คง มีสภาพทีพ่ รอมจะทํางานไดคลองสะดวก
สมาธิ เปนเหมือนการเตรียมตัวของผูทํางานใหมีเรี่ยวแรงกําลังความ
ถนัดจัดเจนที่พรอมจะลงมือทํางาน
ป า เปนเหมือนอุปกรณที่จะใชทํางานนั้นๆ ใหสําเร็จ
เชน จะตัดตนไม: ไดพืน้ เหยียบยันทีแ่ นนหนามัน่ คง ( ล) + มีกาํ ลังแขน
แข็งแรงจับมีดหรือขวานไดถนัดมัน่ ( มา ) + อุปกรณคือมีดหรือขวานทีใ่ ชตัดนัน้
ไดขนาดมีคณ
ุ ภาพดีและลับไวคมกริบ ( า) ไดผลคือตัดไมสําเร็จโดยไมยาก
ุ มา
า
มค าม
บานเรือนทีอ่ ยูทีท่ าํ งาน ฝาผุพนื้ ขรุขระหลังคารัว่ รอบอาคารถนนหนทาง
รกรุงรัง ทัง้ เปนถิน่ ไมปลอดภัย ( า ล) การจัดแตงตัง้ วางสิง่ ของเครือ่ งใช จะ
เตรียมตัวอยูหรือทํางาน อึดอัดขัดของ ไมพรอมไมสบายไมมัน่ ใจไปหมด ( า
มา ) การเปนอยูและทํางานคิดการทัง้ หลาย ไมอาจดําเนินไปไดดวยดี ( า
า) ชีวิตและงานไมสัมฤทธิลุจุดหมาย
เนือ่ งจากไตรสิกขา เปนหลักใหญทีค่ รอบคลุมธรรมภาคปฏิบตั ทิ งั้ หมด ใน
ทีน่ จี้ งึ มิใชโอกาสทีจ่ ะอธิบายหลักธรรมหมวดนีไ้ ดมาก โดยเฉพาะขัน้ สมาธิและ
ปญญาทีเ่ ปนธรรมละเอียดลึกซึง้ จะยังไมพูดเพิม่ เติมจากทีไ่ ดอธิบายไปแลว แต
ในขัน้ ศีลจะพูดเพิม่ อีกบาง เพราะเกีย่ วของกับคนทัว่ ไปมาก และจะไดเปนตัวอยาง
แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางสิกขาทัง้ ๓ ดานนัน้ ดวย
การฝกศึกษาในขัน้ ศีล มีหลักปฏิบตั ทิ สี่ าํ คัญ ๔ หมวด คือ๑
๑. วินยั เปนเครือ่ งมือสําคัญขัน้ แรกทีใ่ ชในการฝกขัน้ ศีล มีตงั้ แตวินยั
๒
แมบท ของชุมชนใหญนอย ไปจนถึงวินัยสวนตัวในชีวิตประจําวัน
๑

ศีล ๔ หมวดนี้ ตามปกติทานแสดงไวเปนขอปฏิบัติของพระภิกษุ เรียกวา ปาริสุทธิศีล ๔ มีชื่อที่เรียงตาม
ลําดับ คือ ๑. า โิ มก สังวรสีล ๒. อินทรียสังวรสีล ๓. อาชีว าริสทุ ธิสลี และ ๔. ยั สันนิสสิ สีล
หรือ ัย ิเสวนสีล (เชน วิสุทฺธิ. ๑/๑๘–๕๖) ที่ทานเรียงขอ ๓. ไวกอนขอ ๔. นั้น เห็นไดวาเปนไป
ตามลําดับที่เปนจริง คือ ขอ ๓. เปนเรื่องของปจจัยปริเยสนา คือการแสวงหาปจจัย ซึ่งมากอนปจจัยปฏิเสวนา คือการเสพปจจัย แตในที่นี้ มุงใหคฤหัสถนํามาปฏิบัติใหเหมาะกับตนดวย โดยเริ่มตั้งแตวัยเด็ก จึง
เรียกโดยชื่อที่คุนแกคนทั่วไป และเรียงอาชีวะเปนขอสุดทาย
๒
วินัยแมบทของพระภิกษุ เรียกวา ภิก ุ า ิโมก (ภิก ุ า ิโมก ก็ใช)
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วินัย คือการจัดตั้งวางระบบระเบียบแบบแผนเกีย่ วกับการดําเนินชีวติ

และการอยูรวมกันของหมูมนุษย เพื่อจัดปรับเตรียมสภาพชีวิตสังคมและสิ่ง
แวดลอม รวมทั้งลักษณะแหงความสัมพันธตางๆ ใหอยูในภาวะที่เหมาะและ
พรอมที่จะเปนอยูปฏิบัติกิจและดําเนินการตางๆ เพื่อกาวหนาไปอยางไดผลดี
ที่สุด สูจุดหมายของชีวิต ของบุคคล ขององคกร ของชุมชน ตลอดจนของ
สังคมทัง้ หมดไมวาในระดับใดๆ โดยเฉพาะสําคัญทีส่ ดุ เพือ่ เอือ้ โอกาสใหแตละ
บุคคลฝกศึกษาพัฒนาชีวิตของเขาใหประณีตประเสริฐ ที่จะไดประโยชนสูงสุด
ที่จะพึงไดจากการที่ไดมีชีวิตเปนอยู
วินยั พืน้ ฐานหรือขัน้ ตนสุดของสังคมมนุษย ไดแก ขอปฏิบตั ทิ จี่ ะไมใหมี
การเบียดเบียนกัน ๕ ประการ คือ
๑. เวนการทํารายรางกายทําลายชีวติ
๒. เวนการละเมิดกรรมสิทธิในทรัพยสิน
๓. เวนการประพฤติผดิ ทางเพศและละเมิดตอคูครองของผูอืน่
๔. เวนการพูดเท็จใหรายหลอกลวง และ
๕. เวนการเสพสุรายาเมาสิง่ เสพติด ทีท่ าํ ลายสติสมั ปชัญญะ แลวนําไปสู
การกอกรรมชัว่ ตางๆ เริม่ แตคุกคามความรูสึกมัน่ คงปลอดภัยของผูรวมสังคม
ขอปฏิบตั พิ นื้ ฐานชุดนี้ ซึง่ เรียกงายๆ วา ศีล เปนหลักประกันทีร่ กั ษา
สังคมใหมั่นคงปลอดภัย เพียงพอที่มนุษยจะอยูรวมกันเปนปกติสุข และ
ดําเนินชีวติ ทํากิจการตางๆ ใหเปนไปไดดวยดีพอสมควร นับวาเปนวินยั แมบท
ของคฤหัสถ หรือของชาวโลกทั้งหมด
ไมควรมองวินัยวาเปนการบีบบังคับจํากัด แตพึงเขาใจวาวินัยเปนการ
จัดสรรโอกาส หรือจัดสรรสิ่งแวดลอมหรือสภาวะทางกายภาพใหเอื้อโอกาส
แกการที่จะดําเนินชีวิตและกิจการตางๆ ใหไดผลดีที่สุด ตั้งแตเรื่องงายๆ เชน
การจัดสิ่งของเครื่องใชเตียงตั่งโตะเกาอี้ในบานใหเปนที่เปนทางทําใหหยิบงาย
ใชคลองนั่งเดินยืนนอนสะดวกสบาย การจัดเตรียมวางสงเครื่องมือผาตัด
ของศัลยแพทย การจัดระเบียบจราจรบนทองถนน วินัยของทหาร วินัยของขา
ราชการ ตลอดจนจรรยาบรรณของวิชาชีพตางๆ
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ในวงกวาง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครอง
ตลอดจนแบบแผนทุกอยางที่อยูตัวกลายเปนวัฒนธรรม รวมอยูในความ
หมายของคําวา “วินัย” ทั้งสิ้น
สาระของวินัย คือ การอาศัย(ความรูใน)ธรรมคือความจริงของสิ่งทั้ง
หลายตามที่มันเปนอยู มาจัดสรรตั้งวางระเบียบระบบตางๆ ขึ้น เพื่อใหมนุษย
ไดประโยชนสูงสุดจากธรรมคือความจริงนั้น
เพื่อใหบุคคลจํานวนมาก ไดประโยชนจากธรรมที่พระองคไดตรัสรู
พระพุทธเจาจึงทรงตั้งสัง ะขึ้น โดยจัดวางระเบียบระบบตางๆ ภายในสัง ะ
นัน้ ใหผูทีส่ มัครเขามา ไดมีความเปนอยู มีวถิ ชี วี ติ มีกจิ หนาที่ มีระบบการอยู
รวมกัน การดําเนินกิจการงาน การสัมพันธกันเองและสัมพันธกับบุคคลภายนอก
มีวธิ แี สวงหาจัดสรรแบงปนและบริโภคปจจัย ๔ และการจัดสรรสภาพแวดลอม
ทุกอยางที่เอื้อเกื้อกูลเหมาะกัน พรอมทั้งปดกั้นชองโหวโอกาสที่จะกอเกื้อแก
การทีเ่ สือ่ มเสียหาย ทําทุกอยางใหอํานวยโอกาสมากทีส่ ดุ แกการทีแ่ ตละบุคคล
จะฝกศึกษาพัฒนาตน ใหเจริญในไตรสิกขากาวหนาไปในมรรค และบรรลุผลที่
พึงไดจากชีวติ ทีด่ งี ามประเสริฐ เขาถึงธรรมสูงสุด ทัง้ วิชชา วิมตุ ติ วิสทุ ธิ สันติ
นิพพาน กับทัง้ ใหชุมชนแหงสัง ะนัน้ เปนแหลงแผขยายธรรมและประโยชนสุข
กวางขวางออกไปโดยรอบและทัว่ ไปในโลก นีค้ อื วินยั ของสัง ะ
โดยนัยนี้ วินัย จึงเปนจุดเริ่มตนในกระบวนการฝกศึกษาพัฒนามนุษย
เปนกระบวนการพื้นฐานในการฝกพฤติกรรมที่ดี และจัดสรรสภาพแวดลอม
ที่จะปองกันไมใหมีพฤติกรรมที่ไมดี แตใหเอื้อตอการมีพฤติกรรมที่ดีที่พึง
ประสงค พรอมทั้งฝกคนใหคุนกับพฤติกรรมที่ดีจนพฤติกรรมเคยชินที่ดีนั้น
กลายเปนพฤติกรรมเคยชินและเปนวิถีชีวิตของเขา ตลอดจนการจัดระเบียบ
ระบบทั้งหลายทั้งปวงในสังคมมนุษยเพื่อใหเกิดผลเชนนั้น
เมื่อใดการฝกศึกษาไดผล จนพฤติกรรมที่ดีตามวินัย กลายเปนพฤติ
กรรมเคยชิน อยูตัว หรือเปนวิถีชีวิตของบุคคล ก็เกิดเปนศีล
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ชีวติ ทัง้ ๓ ดาน การศึกษาทัง้ ๓ นั้ ประสานพรอม ปดวยกัน
. อินทรียสังวร แปลตามแบบวา การสํารวมอินทรีย หมายถึงการ
ใชอินทรีย เชน ตาดู หู ง อยางมีสติ มิใหถูกความโลภ ความโกรธ
ความแคนเคือง ความหลง ความริษยา เปนตน เขามาครอบงํา แตใชใหเปน ให
ไดประโยชน โดยเฉพาะใหเกิดปญญา รูความจริง และไดขอมูลขาวสาร ที่จะ
นําไปใชในการแกปญหาและทําการสรางสรรคตางๆ ตอไป
ควรทราบวา โดยสรุป อินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ทําหนาที่ ๒ อยาง คือ
๑) หนาที่ร คือรับรูขอมูลขาวสาร เชน ตาดู รูวาเปนอะไร วาเปน
นา ิกา เปนกลองถายรูป เปนดอกไม ใบไมสีเขียว สีแดง สี
เหลือง รูปรางยาวสั้นใหญเล็ก หูไดยินเสียงวา ดัง เบา เปนถอย
คําสื่อสารวาอยางไร เปนตน
) หนาทีร่ สก หรือรับความรูสึก พรอมกับรับรูขอมูลเราก็มคี วามรู
สึกดวย บางทีตัวเดนกลับเปนความรูสึก เชน เห็นแลวรูสึก
สบายหรือไมสบาย ถูกตาไมถูกตา สวยหรือนาเกลียด ถูกหูไม
ถูกหู เสียงนุมนวลไพเราะหรือดังแสบแกวหูรําคาญ เปนตน
า า
า า า เรียนรู ศึก า
า า
า า า เสพ
พูดสั้นๆ วา อินทรียทําหนาที่ ๒ อยาง คือ ศึกษา กับ เสพ
ถาจะใหชีวิตของเราพัฒนา จะตองใชอินทรียเพื่อรูหรือศึกษาใหมาก
มนุษยที่ไมพัฒนา จะใชอินทรียเพื่อเสพความรูสึกเปนสวนใหญ บางที
แทบไมใชเพื่อการศึกษาเลย เมื่อมุงแตจะหาเสพความรูสึกที่ถูกหู ถูกตา สวย
งาม สนุกสนานบันเทิง เปนตน ชีวิตก็วุนวายอยูกับการวิ่งไลหาสิ่งที่ชอบใจ
และดิ้นรนหลีกหนีสิ่งที่ไมชอบใจ วนเวียนอยูแคความชอบใจ-ไมชอบใจ รักชัง ติดใจ-เกลียดกลัว หลงไหล-เบื่อหนาย แลวก็ฝากความสุขความทุกขของ
ตนไวใหขึ้นกับสิ่งเสพบริโภค ซึ่งเมื่อเวลาผานไป ชีวิตที่ไมไดฝกฝนพัฒนา ก็
ตกต่ําดอยคา และไมมีอะไรที่จะใหแกโลกนี้ หรือแกสังคม

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)

๓๕๗

ถาไมมัวหลงติดอยูกับการหาเสพความรูสึก ทีเ่ ปนไดแคนักบริโภค แตรู
จักใชอินทรียเพือ่ ศึกษา สนองความตองการรูหรือความใฝรู ก็จะใชตา หู
เปนตน ไปในทางการเรียนรู และจะพัฒนาไปเรือ่ ยๆ ปญญาจะเจริญงอกงาม
ความใฝรูใฝสรางสรรคจะเกิดขึน้ กลายเปนนักผลิตนักสรางสรรค และจะไดพบ
กับความสุขอยางใหมๆ ทีพ่ ฒ
ั นาขยายขอบเขตและประณีตยิง่ ขึน้ พรอมกับ
ความใฝรูใฝสรางสรรคทีก่ าวหนาไป เปนผูมีชวี ติ ทีด่ งี าม และมีคณ
ุ คาแกสังคม
. ปจจัยป ิเสวนา คือการเสพบริโภคปจจัย ๔ รวมทั้งสิ่งของ
เครื่องใชทั้งหลาย ตลอดจนเทคโนโลยี
ศีลในเรือ่ งนี้ คือการฝกศึกษาใหรูจักใชสอยเสพบริโภคสิง่ ตางๆ ดวย
ปญญาทีร่ เขาใจคุ
ู
ณคาหรือประโยชนทีแ่ ทจริงของสิง่ นัน้ ๆ เริม่ ตัง้ แตอาหาร ก็
พิจารณารูเขาใจความจริงวา รับประทานเพือ่ เปนเครือ่ งหลอเลีย้ งชีวติ ใหราง
กายมีสขุ ภาพแข็งแรง ชวยใหสามารถดําเนินชีวติ ทีด่ งี าม อยางทีต่ รัสไววา
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว จึงเสพ(นุง
หม)จีวร เทาทีว่ า เพือ่ ปองกันความหนาว รอน สัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม
แดด และสัตวเลือ้ ยคลาน เทาทีว่ า เพือ่ ปกปดอวัยวะทีค่ วรละอาย
พิจารณาโดยแยบคายแลว จึงเสพ(ฉัน)อาหารบิณฑบาต มิใชเพือ่ สนุก มิ
ใชเพือ่ มัวเมา มิใชเพือ่ สวยงาม มิใชเพือ่ เดนโก แตเสพ(ฉัน) เทาทีว่ า เพือ่ ให
รางกายนีด้ าํ รงอยูได เพือ่ ยังชีวติ ใหเปนไป เพือ่ ระงับความหิว เพือ่ เกือ้ หนุน
ชีวติ ทีป่ ระเสริฐ ดวยการปฏิบตั ดิ งั นี้ เราจะกําจัดเวทนาเกา (ความไมสบาย
เพราะความหิว) เสียดวย จะไมใหเวทนาใหม (เชนความอึดอัด แนน จุก
เสียด) เกิดขึน้ ดวย เราก็จะมีชวี ติ ดําเนินไป พรอมทัง้ ความไมมีโทษ และ
ความอยูผาสุก๑

การบริโภคดวยปญญาอยางนี้ ทานเรียกวาเปนการรูจักประมาณในการ
บริโภค หรือการบริโภคพอดี หรือกินพอดี เปนการบริโภคที่คุมคา ได
ประโยชนอยางแทจริง ไมสิ้นเปลือง ไมสูญเปลา และไมเกิดโทษ อยางที่บาง
๑

ม.มู. ๑๒/๑๔/๑๗
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คนกินมาก จายแพง แตกลับเปนโทษแกรางกาย
เมือ่ จะซือ้ หาหรือเสพบริโภคอะไรก็ตาม ควรฝกถามตัวเองวา เราจะใช
มันเพื่ออะไร ประโยชนที่แทจริงของสิ่งนี้คืออะไร แลวซื้อหามาใชใหได
ประโยชนทีแ่ ทจริงนัน้ ไมบริโภคเพียงดวยตัณหาและโมหะ เพียงแคตืน่ เตน
เห็นแกความโกเก เหิมเหอไปตามกระแสคานิยมเปนตน โดยไมไดใชปญญาเลย
พึงระลึกไววา า
ค ล
ม
คือ
เปนเครือ่ งเกือ้ หนุนการพัฒนาชีวติ ทีด่ งี าม ไมใชเปนจุดหมายของชีวติ ชีวติ มิใช
จบทีน่ ี่ ชีวติ ไมใชอยูแคนี้
เมือ่ ปฏิบตั ถิ กู ตองตามหลักนี้ ก็จะเปนคนทีก่ นิ อยูเปน เปนผูมีศลี อีกขอหนึง่
. สัมมาอา ีวะ คือการหาเลี้ยงชีพโดยทางชอบธรรม ซึ่งเปนศีลขอ
สําคัญอยางหนึ่ง เมื่อนํามาจัดเขาชุดศีล ๔ ขอนี้ และเนนสําหรับพระภิกษุ
ทานเรียกวา “อาชีวปาริสุทธิ” (ความบริสุทธิแหงอาชีวะ) เปนเรื่องของความ
า คือการแสวงหาปจจัย (ตอเนือ่ งกับขอ ๓
สุจริตเกีย่ วกับ
า คือการใชสอยเสพบริโภคปจจัย)
ศีลขอนี้ในขั้นพื้นฐาน หมายถึงการเวนจากมิจฉาชีพ ไมประกอบอาชีพ
ที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม แตหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริต
วาโดยสาระ คือ ไมประกอบอาชีพที่เปนการเบียดเบียน กอความเดือด
รอนเสียหายแกชีวิตอื่น และแกสังคม หรือที่จะทําชีวิต จิตใจ และสังคมให
เสือ่ มโทรมตกต่าํ ดังนัน้ สําหรับคฤหัสถ จึงมีพทุ ธพจนแสดง
า
๑
คือการคาขายที่อุบาสกไมพึงประกอบ ๕ อยาง ไดแก การคาอาวุธ การคา
มนุษย การคาสัตวขายเพื่อ าเอาเนื้อ การคาของเมา (รวมทั้งสิ่งเสพติดทั้ง
หลาย) และการคายาพิษ
เมื่อเวนมิจฉาชีพ ก็ประกอบสัมมาชีพ ซึ่งเปนการงานที่เปนไปเพื่อแก
ปญหาและชวยสรางสรรคเกื้อกูลแกชีวิตและสังคมอยางใดอยางหนึ่ง อันจะทํา
ใหเกิดปติและความสุขไดทุกเวลา ไมวาระลึกนึกขึ้นมาคราวใด ก็อิ่มใจภูมิใจ
วาเราไดทําชีวิตใหมีคุณคาไมวางเปลา ซึ่งจะเปนปจจัยหนุนใหเจริญกาวหนา
๑

องฺ.ป ฺจก. ๒๒/๑๗๗/๒๓๓
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ยิ่งขึ้นไปในมรรค โดยเฉพาะระดับจิตใจหรือสมาธิ
สัมมาชีพ นอกจากเปนอาชีพการงานที่เปนประโยชนแกชีวิตและสังคม
แลว ยังเปนประโยชนในดานการศึกษาพัฒนาชีวิตของตนเองดวย ซึ่งผูทํางาน
ควรตั้งใจใชเปนโอกาสในการพัฒนาตน เชน เปนแดนฝกฝนพัฒนาทักษะ
ตางๆ ฝกกายวาจากิริยามารยาท พัฒนาความสามารถในการสื่อสารสัมพันธ
กับเพื่อนมนุษย ฝกความเขมแข็งขยันอดทน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ
ความมีฉันทะ มีสติ และสมาธิ พัฒนาความสุขในการทํางาน และพัฒนาดาน
ปญญา เรียนรูจากทุกสิ่งทุกเรื่องที่เกี่ยวของเขามา คิดคนแกไขปรับปรุงการ
งาน และการแกปญหาตางๆ
ทั้งนี้ ในความหมายที่ลึกลงไป การเลี้ยงชีวิตดวยสัมมาชีพ ทานรวมถึง
ความขยันหมั่นเพียร และการปฏิบัติใหไดผลดีในการประกอบอาชีพที่สุจริต
เชน ทํางานไมใหคั่งคางอากูล เปนตน ดวย
อาชีพการงานนั้น เปนกิจกรรมที่ครองเวลาสวนใหญแหงชีวิตของเรา
ถาผูใดมีโยนิโสมนสิการ คิดถูก ปฏิบัติถูก ตออาชีพการงานของตน นอกจาก
ไดบําเพ็ญประโยชนเปนอันมากแลว ก็จะไดประโยชนจากการงานนั้นๆ มาก
มาย ทําใหงานนั้นเปนสวนแหงสิกขา เปนเครื่องฝกฝนพัฒนาชีวิตของตนให
กาวไปในมรรคไดดวยดี
การฝกศึกษาในดานและในขัน้ ศีล ๔ ประเภท ทีก่ ลาวมานี้ จะตองเอาใจ
ใสใหความสําคัญกันใหมาก เพราะเปนที่ทรงตัวปรากฏตัวของวิถชี วี ติ ดีงามที่
เรียกวามรรค และเปนพืน้ ฐานของการกาวไปสูสิกขาคือการศึกษาทีส่ งู ขึน้ ไป ถา
ขาดพืน้ ฐานนีแ้ ลว การศึกษาขัน้ ตอไปก็จะงอนแงนรวนเร เอาดีไดยาก
สวนสิกขาดานจิตหรือสมาธิ และดานปญญา ที่เปนเรื่องลึกละเอียด
กวางขวางมาก จะยังไมกลาวเพิ่มจากที่พูดไปแลว
กอนจะผานไป มีขอควรทําความเขาใจทีส่ าํ คัญในตอนนี้ ๒ ประการ คือ
. ในแง ตรสิกขา
ค าม า
า
ได
กลาวแลววา ชีวิตคนทั้ง ๓ ดาน คือ การสัมพันธกับโลก จิตใจ และความรู

๓๖๐
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ความคิด ทํางานประสานเปนปจจัยแกกัน ดังนั้น การฝกศึกษาทั้ง ๓ ดาน คือ
ศีล สมาธิ และปญญา ก็จึงดําเนินไปดวยกัน
ที่พูดวา สิกขา/ฝกศึกษาขั้นศีลนี้ มิใชหมายความวาเปนเรื่องของศีล
อยางเดียว แตหมายความวา ศีลเปนแดนหรือดานที่เรากําลังเขามาปฏิบัติจัด
การหรือทําการฝกอยูในตอนนี้ขณะนี้ แตตัวทํางานหรือองคธรรมที่ทํางานใน
การฝก ก็มีครบทั้งศีล สมาธิ และปญญา
ถามองดูใหดี จะเห็นชัดวา ตัวทํางานสําคัญๆ ในการฝกศีลนี้ ก็คือองค
ธรรมฝายจิตหรือสมาธิ และองคธรรมฝายปญญา
ดูงายๆ ก็ที่ศีลขออินทรียสังวรนั้น ตัวทํางานหลักก็คือสติ ซึ่งเปนองค
ธรรมฝายจิตหรือหมวดสมาธิ และถาการฝกศึกษาตรงนี้ถูกตอง ก็ปญญานั่น
แหละที่ทํางานมาก มาใชประโยชนและเดินหนา
พูดดวยภาษางายๆ วา ในขั้นศีลนี้ ธรรมฝายจิต/สมาธิ และปญญา มา
ทํางานกับเรื่องรูปธรรม ในแดนของศีล เพื่อชวยกันฝกฝนพัฒนาศีล และใน
การทํางานนี้ ทั้งสมาธิและปญญาก็ฝกศึกษาพัฒนาตัวมันเองไปดวย
ในขั้นหรือดานอื่นๆ ก็เชนเดียวกัน ทั้งศีล สมาธิ และปญญา ตางก็
ชวยกันรวมกันทํางานประสานกันตามบทบาทของตนๆ
คุ ม ต า
ต ขณะที่มีการฝก
. ในแงมรรค
ศึกษาดวยไตรสิกขานั้น ถามองเขาไปในชีวิตที่ดําเนินอยูคือมรรคที่รับผลจาก
การฝกศึกษาของสิกขา ก็จะเห็นวา กระบวนธรรมของการดําเนินชีวิตก็กาวไป
ตามปกติของมัน โดยมีปญญาในชื่อวาสัมมาทิฏฐิเปนผูนํากระบวนของชีวิต
นั้นทั้ง ๓ ดาน สัมมาทิฏฐินี้มองเห็นรูเขาใจอยางไรเทาไร ก็คิดพูดทําดําเนิน
ชีวิตไปในแนวทางนั้นอยางนั้นและไดแคนั้น
แตเมื่อการฝกศึกษาของไตรสิกขาดําเนินไป ปญญาชื่อสัมมาทิฏฐินั้นก็
พัฒนาตัวมันเองดวยประสบการณทั้งหลายจากการฝกศึกษานั้น เฉพาะอยาง
ยิ่งดวยการทํางานคิดวิจัยสืบคนไตรตรองของสัมมาสังกัปปะ ทําใหมองเห็นรู
เขาใจกวางลึกชัดเจนทั่วตลอดถึงความจริงยิ่งขึ้นๆ แลวก็จัดปรับนํากระบวน
ธรรมกาวหนาเปนมรรคที่สมบูรณใกลจุดหมายยิ่งขึ้นๆ ไป
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การศึกษาจะดําเนิน ป มีปจจัยชวยเกื้อหนุน
ขอยอนย้าํ วา มรรค คือการดําเนินชีวติ หรือวิถชี วี ติ ทีด่ ี แตจะดําเนินชีวติ
ดีไดก็ตองมีการฝกฝนพัฒนา ดังนัน้ จึงตองมีการฝกศึกษาทีเ่ รียกวา สิกขา
มรรค เปนจุดหมายของ สิกขา การทีใ่ หมีไตรสิกขา ก็เพือ่ ใหคนมีชวี ติ ที่
เปนมรรค และกาวไปในมรรคนัน้
ดวยการฝกตามระบบแหงไตรสิกขา องค ๘ ของมรรคจะเกิดขึน้ เปนคุณสมบัตขิ องคน และเจริญพัฒนา ทําใหมีชวี ติ ดี ทีเ่ ปนมรรค และกาวไปในมรรคนัน้
อยางไรก็ดี กระบวนการแหงสิกขา มิใชวาจะเริ่มขึ้นมาและคืบหนาไป
เองลอยๆ แตตองอาศัยปจจัยเกื้อหนุนหรือชวยกระตุน
เนื่องจากปจจัยที่วานี้เปนตัวนําเขาสูสิกขา จึงจัดวาอยูในขั้นกอนมรรค
และการนําเขาสูสิกขานี้เปนเรื่องสําคัญมาก ดวยเหตุนี้จึงทําใหแบงกระบวน
การแหงการศึกษาออกเปน ๒ ขั้นตอนใหญ คือ ขันนาเขาสูสิกขา และ ขัน
ตรสิกขา

๑. ั้นนําสูสิก า หรือการศึกษาจัดตั้ง
ขั้นกอนที่จะเขาสูไตรสิกขา เรียกอีกอยางหนึ่งวา ขั้นกอนมรรค เพราะ
มรรค หรือเรียกใหเต็มวามรรคมีองค ๘ นั้น ก็คือ วิถีแหงการดําเนินชีวิต ที่
เกิดจากการฝกศึกษาตามหลักไตรสิกขานั่นเอง
เมื่อมองในแงของมรรค ก็เริ่มจากสัมมาทิ ิ คือความเห็นชอบ ซึ่ง
เปนปญญาในระดับหนึ่ง
ปญญาในขั้นนี้ เปนความเชื่อและความเขาใจในหลักการทั่วๆ ไป โดย
เฉพาะความเชื่อวาสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย หรือการถือหลักการแหง
เหตุปจจัย ซึ่งเปนความเชื่อที่เปนฐานสําคัญของการศึกษา ที่จะทําใหมีการ
พัฒนาตอไปได เพราะเมื่อเชื่อวาสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย พอมีอะไร
เกิดขึ้น ก็ตองคิดคนสืบสาวหาเหตุปจจัย และตองปฏิบัติใหสอดคลองกับเหตุ
ปจจัย การศึกษาก็เดินหนา
ในทางตรงขาม ถามีทิฏฐิความคิดเห็นเชื่อถือที่ผิด ก็จะตัดหนทางที่จะ

๓๖๒
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พัฒนาตอไป เชน ถาเชื่อวาสิ่งทั้งหลายจะเปนอยางไรก็เปนไปเองแลวแตโชค
หรือเปนเพราะการดลบันดาล คนก็ไมตองศึกษาพัฒนาตน เพราะไมรูจะ
พัฒนาไปทําไม
ดังนั้น ในกระบวนการฝกศึกษาพัฒนาคน เมื่อเริ่มตนจึงตองมีปญญา
อยูบาง นั่นคือปญญาในระดับของความเชื่อในหลักการที่ถูกตอง ซึ่งเมื่อเชื่อ
แลวก็จะนําไปสูการศึกษา
คราวนี้ สิ่งที่ตองพิจารณาตอไป ก็คือ สัมมาทิ ิ ซึ่งเปนฐานหรือเปน
จุดเริ่มใหคนมีการศึกษาพัฒนาตอไปไดนี้ จะเกิดขึ้นในตัวบุคคลไดอยางไร
หรือทําอยางไรจะใหบุคคลเกิดมีสัมมาทิฏฐิ
ในเรือ่ งนี้ พระพุทธเจาไดตรัสแสดง ปจจัยแหงสัมมาทิฏ ิ ๒ อยาง๑ คือ
๑. ัยภายนอก ไดแก ปรโตโ สะ
. ัยภาย น ไดแก โยนิโสมนสิการ
ตามหลักการนี้ การมีสัมมาทิฏฐิอาจเริ่มจากปจจัยภายนอก เชน พอแม
ครูอาจารย ผูใหญ หรือวัฒนธรรม ซึ่งทําใหบุคคลไดรับอิทธิพลจากความเชื่อ
แนวคิด ความเขาใจ และภูมิธรรมภูมิปญญา ที่ถายทอดตอกันมา
ถาสิ่งที่ไดรับจากการแนะนําสั่งสอนถายทอดมานั้นเปนสิ่งที่ดีงามถูก
ตอง อยูในแนวทางของเหตุผล ก็เปนจุดเริ่มของสัมมาทิฏฐิ ที่จะนําเขาสู
กระแสการพัฒนาหรือกระบวนการฝกศึกษา ในกรณีอยางนี้ สัมมาทิฏฐิเกิด
จากปจจัยภายนอกที่เรียกวา ปรโตโ สะ
ถาไมเชนนั้น บุคคลอาจเขาสูกระแสการศึกษาพัฒนาโดยเกิดปญญาที่
เรียกวาสัมมาทิฏฐินั้น ดวยการใชโยนิโสมนสิการ คือการรูจักคิด รูจัก
พิจารณาดวยตนเอง
แตคนสวนใหญจะเขาสูกระแสการศึกษาพัฒนาดวยปรโตโ สะ เพราะ
คนที่มีโยนิโสมนสิการแตแรกเริ่มนั้น หาไดยาก
“ รโ โ สะ” แปลวา เสียงจากผูอื่น คืออิทธิพลจากภายนอก เปนคํา
ทีม่ คี วามหมายกลางๆ คืออาจจะดีหรือชัว่ ถูกหรือผิดก็ได ถาปรโตโ สะ นั้น
๑

องฺ.ทุก. ๒๐/๓๗๑/๑๑๐
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เปนบุคคลที่ดี เราเรียกวา กัลยาณมิตร ซึ่งเปนปรโตโ สะชนิดที่มีคุณภาพโดย
เฉพาะที่ไดเลือกสรรกลั่นกรองแลว เพื่อใหมาทํางานในดานการศึกษา
ถาบุคคลและสถาบันที่มีบทบาทสําคัญมากในสังคม เชน พอแม ครู
อาจารย สื่อมวลชน และองคกรทางวัฒนธรรม เปนปรโตโ สะที่ดี คือเปน
กัลยาณมิตร ก็จะนําเด็กไปสูสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนฐานของการพัฒนาตอไป
อยางไรก็ตาม คนที่พัฒนาดีแลวจะมีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ พ่ง น ด
โดยมีอิสรภาพ แตคุณสมบัตินี้จะเกิดขึ้นตอเมื่อเขารูจักใชปจจัยภายใน เพราะ
ถาเขายังตองอาศัยปจจัยภายนอก ก็คือ การที่ยังตองพึ่งพา ยังไมเปนอิสระ
จึงยังไมสามารถพึ่งตนเองได ดังนั้น ุ
า
แตเราอาศัยปจจัยภายนอกมาเปนสื่อในเบื้องตน เพื่อชวยชักนําใหผู
เรียนสามารถใชโยนิโสมนสิการ ที่เปนปจจัยภายในของตัวเขาเอง
เมื่อรูหลักนี้แลว เราก็ดําเนินการพัฒนากัลยาณมิตรขึ้นมาชวยชักนําคน
ใหรูจักใชโยนิโสมนสิการ
นอกจากปรโตโ สะที่เปนกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนองค
ประกอบหลัก ๒ อยางนี้แลว ยังมีองคประกอบเสริมที่ชวยเกื้อหนุนในขั้นกอน
เขาสูมรรคอีก ๕ อยาง จึงรวมทั้งหมดมี ๗ ประการ
องคธรรมเกือ้ หนุนทัง้ ๗ ทีก่ ลาวมานัน้ มีชอื่ เรียกวาบุพนิมติ องมรรค๑
เพราะเปนเครื่องหมายบงบอกลวงหนาถึงการที่มรรคจะเกิดขึ้น หรือเปนจุด
เริ่มที่จะนําเขาสูมรรค อาจเรียกเปนภาษางายๆ วา แสงเงินแสงทองของ(วิถี)
ชีวิตที่ดีงาม หรือเรียกในแงสิกขาวา รุงอรุณของการศึกษา ดังนี้
๑. กัลยาณมิ า (ม ล า มต = สวง หลงปญญา ล บบอยางทีดี)
ไดแก รโ โ สะที่ดี ซึ่งเปนปจจัยภายนอก ที่ไดกลาวแลว
. ีลสัม ทา ( า ล
ม=มีวินัยเปน านของการพัฒนาชีวิต)
คือ ประพฤติดี มีวินัย มีระเบียบในการดําเนินชีวิต ตั้งอยูในความสุจริต และ
มีความสัมพันธทางสังคมที่ดีที่เกื้อกูล
๑

ขุ.ม. ๑๙/๑๒๙-๑๓๗/๓๖–๓๗ (คําแปลแบบชวยจํา นํามาจากหนังสือ
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๓. ฉันทสัม ทา ( า

ม=มีจิต จ รู สรางสรรค) คือ

พอใจใฝรักในความรู อยากรูใหจริง และปรารถนาจะทําสิง่ ทัง้ หลายใหดีงาม๑
. อั สัม ทา ( าต
ม=มุงมัน กตนเตมสุดภาว ทีความ
เปนคนจ หถง ด) คือการทําตนใหถึงความสมบูรณแหงศักยภาพของความ
เปนมนุษย โดยมีจิตสํานึกในการที่จะฝกฝนพัฒนาตนอยูเสมอ
๕. ทิ ิสัม ทา ( า
ม=ถอหลักเหตุปจจัยมองอ ร ตาม
เหตุ ล ล) คือ มีความเชื่อที่มีเหตุผล ถือหลักความเปนไปตามเหตุปจจัย
. อั มาทสัม ทา ( าค าม ม มา
ม=ตั้งตนอยู นความ
มปร มาท) คือ มีสติครองตัว เปนคนกระตือรือรน ไมเฉื่อยชา ไมปลอยปละ
ละเลย โดยเฉพาะมีจิตสํานึกตระหนักในความเปลี่ยนแปลง ซึ่งทําใหเห็น
คุณคาของกาลเวลา และรูจักใชเวลาใหเปนประโยชน
๗. โยนิโสมนสิการสัม ทา ( า
ม า
ม=ฉลาดคิด
ยบคาย ห ดปร โยชน ล ความจริง) รูจักคิด รูจักพิจารณา มองเปน คิดเปน
เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปนไป ในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย รูจัก
สอบสวนสืบคนวิเคราะหวิจัย ใหเห็นความจริง หรือใหเห็นแงดานที่จะทําให
เปนประโยชน สามารถแกไขปญหาและจัดทําดําเนินการตางๆ ใหสําเร็จได
ดวยวิธีการแหงปญญา ที่จะทําใหพึ่งตนเองและเปนที่พึ่งของคนอื่นได
ในการศึกษานั้น ปจจัยตัวแรก คือกัลยาณมิ ร อาจชวยชักนํา หรือ
กระตุนใหเกิดปจจัยตัวอื่น ตั้งแตตัวที่ ๒ จนถึงตัวที่ ๗
การที่จะมีกัลยาณมิตรนั้น จัดแยกไดเปนการพัฒนา ๒ ขั้นตอน
กัลยาณมิตรนั้นเกิดจากผูอื่นหรือสังคมจัดให ซึ่งจะทําใหเด็ก
อยูในภาวะที่เปนผูรับและยังมีการพึ่งพามาก
เมื่อเด็กพัฒนามากขึ้น คือรูจักใชโยนิโสมนสิการแลว เด็กจะ
๑

ฉันทะ เปนธรรมที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่ง มีความหมายเปนภาษาบาลีวา “กตฺตุกมฺยตา” แปลวา ความเปนผูใคร
เพื่อจะทํา คือ ตองการทํา หรืออยากทํา ไดแกการมีความปรารถนาดีตอทุกสิ่งทุกอยางที่พบเห็นเกี่ยวของ
และอยากจะทําใหสิ่งนั้นๆ ดีงามสมบูรณเต็มตามภาวะที่ดีที่สุดของมัน ฉันทะ เปนธรรมที่พัฒนาโดยอาศัย
ปญญา และพึงพัฒนาขึ้นมาแทนที่ หรืออยางนอยใหดุลกับ ัณหา (ความอยากเกี่ยวกับตัวตน เชน อยาก
ได อยากเสพ อยากเปน อยากคงอยูตลอดไป อยากสูญสลายหรืออยากทําลาย)
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มองเห็นคุณคาของแหลงความรู และนิยมแบบอยางที่ดี แลวเลือกหา
กัลยาณมิตรเอง โดยรูจักปรึกษาไตถาม เลือกอานหนังสือ เลือกชมรายการ
โทรทัศนที่ดีมีประโยชน เปนตน
พัฒนาการในขั้นที่เด็กเปนฝายเลือกคบหากัลยาณมิตรเองนี้ เปนความ
หมายของความมีกัลยาณมิตรที่ตองการในที่นี้ และเมื่อถึงขั้นนี้แลว เด็กจะทํา
หนาที่เปนกัลยาณมิตรของผูอื่นไดดวย อันนับเปนจุดสําคัญของการที่จะเปนผู
มีสวนรวมในการสรางสรรคและพัฒนาสังคม
ถาบุคคลมีปจจัย ๗ ขอนี้แลว ก็เชื่อมั่นไดวาเขาจะมีชีวิตที่ดีงาม และ
กระบวนการศึกษาจะเกิดขึ้นอยางแนนอน เพราะปจจัยเหลานี้เปนสวนขยาย
ของมรรค หรือของไตรสิกขานั้นเอง ที่ยื่นออกมาเชื่อมตอเพื่อรับหรือดึงคน
เขาสูกระบวนการฝกศึกษาพัฒนา โดยเปนทั้งตัวชักนําเขาสูไตรสิกขา และเปน
ตัวเรง และคอยเสริมใหการฝกศึกษาของไตรสิกขาเดินหนาไปดวยดี

การศึกษา[ ⌫ ]จัดตัง้ ตอง มบดบังการศึกษาทีแ่ ท องชีวติ
การศึกษาที่จัดทํากันอยางเปนงานเปนการ เปนกิจการของรัฐของสังคม
คือ
ก็คือการยอมรับความสําคัญและดําเนินการในขั้นของ ปจจัยขอที่
ความมีกัลยาณมิ ร ที่เปน ปจจัย ายนอก นั่นเอง
ปจจัยขอ นีเ้ ปนเรือ่ งใหญ มีความสําคัญมาก รัฐหรือสังคมนัน่ เองทํา
หนาทีเ่ ปนกัลยาณมิตร ดวยการจัดสรรและจัดเตรียมบุคลากรทีจ่ ะดําเนินบทบาท
ของกัลยาณมิ ร เชน ครูอาจารย ผูบริหาร พรอมทัง้ อุปกรณ และปจจัยเกือ้
หนุนตางๆ ถึงกับตองจัดเปนองคกรใหญโต ใชจายงบประมาณมากมาย
ถาไดกัลยาณมิตรที่ดี มีคุณสมบัติที่เหมาะ และมีความรูเขาใจชัดเจน
ในกระบวนการของการศึกษา สํานึกตระหนักตอหนาที่และบทบาทของตนใน
กระบวนการแหงสิกขานั้น มีเมตตา ปรารถนาดีตอชีวิตของผูเรียนดวยใจจริง
และพรอมที่จะทําหนาที่ของกัลยาณมิตร กิจการการศึกษาของสังคมก็จะ
ประสบความสําเร็จดวยดี
ดังนั้น การสรางสรรจัดเตรียมกัลยาณมิตรจึงเปนงานใหญที่สําคัญยิ่ง
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ซึ่งควรดําเนินการใหถูกตอง อยางจริงจัง ดวยความไมประมาท
อยางไรก็ดี จะตองระลึกตระหนักไวตลอดเวลาวา การพยายามจัดให
มีปรโตโ สะทีด่ ี ดวยการวางระบบองคกรและบุคลากรกัลยาณมิตรขึน้ ทัง้ หมดนี้
แมจะเปนกิจการทางสังคมที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่ง และแมจะทําอยางดี
เลิศเพียงใด ก็อยูในขั้นของการนําเขาสูการศึกษา เปนขั้นตอนกอนมรรค และ
เปนเรื่องของปจจัยภายนอกทั้งนั้น พูดสั้นๆ วาเปน การศึกษาจัดตั้ง
การศึกษาจัดตั้ง ก็คือ กระบวนการชวยชักนําคนเขาสูการศึกษา โดย
การดําเนินงานของกัลยาณมิตร
ในกระบวนการศึกษาจัดตั้งนี้ ผูทําหนาที่เปนกัลยาณมิ ร และผูทํางาน
ในระบบจัดสรร รโ โ สกรรม/ รโ โ สการ ทั้งหมด พึงระลึกตระหนัก
ตอหลักการสําคัญบางอยาง เพื่อความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติใหถูกตอง และ
ปองกันความผิดพลาด ดังตอไปนี้
ล า กระบวนการแหงการศึกษาดําเนินไปในตัวบุคคล โดยสัมพันธ
กับโลก/สิง่ แวดลอม/ปจจัยภายนอก ทัง้ ในแงรับเขา แสดงออก และปฏิสมั พันธ
สําหรับคนสวนใหญ กระบวนการแหงการศึกษาอาศัยการโนมนําและ
เกื้อหนุนของปจจัยภายนอกเปนอยางมาก ถามีแตปจจัยภายนอกที่ไมเอื้อ คน
อาจจะหมกจมติดอยูในกระบวนการเสพความรูสึก และไมเขาสูการศึกษา เรา
จึงจัดสรรปจจัยภายนอก ที่จะโนมนําและเกื้อหนุนปจจัยภายในที่ดีใหพัฒนา
ขึ้นมา ซึ่งจะนําเขาเขาสูการศึกษา และกาวไปในทางชีวิตที่เปนมรรค
ค ามมุ มา เราจัดสรรและเปนปจจัยภายนอกในฐานะ
กัลยาณมิตร ที่จะโนมนําใหปจจัยภายในที่ดีพัฒนาขึ้นมาในตัวเขาเอง และเกื้อ
หนุนใหกระบวนการแหงการศึกษาในตัวของเขา พาเขากาวไปในมรรค
พูดสั้นๆ วา ตัวเราที่เปนปจจัยภายนอกนี้ จะตองตอหรือจุดไ ปจจัย
ภายในของเขาขึ้นมาใหได ความสําเร็จอยูที่เขาเกิดมีปจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ และบุพนิมิตแหงมรรคขออื่นๆ อีก ๕) ซึ่งจะนําเขาเขาสูกระบวนการ
แหงการศึกษา (ศีล สมาธิ ปญญา) ที่ทําใหเขากาวไปในมรรค ดวยตัวเขาเอง
ต า ระลึกตระหนักชัดตอตําแหนงหนาที่ของตนใน
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ฐานะกัลยาณมิตร/ปจจัยภายนอก ที่จะชวย(โนมนําเกื้อหนุน)ใหเขาศึกษา
สิกขาอยูที่ตัวเขา มรรคอยูในชีวิตของเขา เราตองจัดสรรและเปนปจจัยภาย
นอกที่ดีที่สุด
แตปจจัยภายนอกที่วา “ดีที่สุด” นั้น อยูที่หนุนเสริมปจจัยภายในของ
เขาใหพัฒนาอยางไดผลที่สุด และใหเขาเดินไปไดเอง ไมใชวาดีจนกลายเปน
ทําใหเขาไมตองฝกไมตองศึกษา ไดแตพึ่งพาปจจัยภายนอกเรื่อยไป คิดวาดี
แตที่แทเปนการกาวกายกีดขวางลวงล้ําและครอบงําโดยไมรูตัว
า
ุ ลา ระบบและกระบวนการแหงการศึกษา ที่รัฐ
หรือสังคมจัดขึ้นมาทั้งหมด เปนการ ก า ัด ั้ง ความสําเร็จของการศึกษา
จัดตั้งนี้ อยูที่การเชื่อมประสานหรือตอโยง ใหเกิดมีและพัฒนาการ ก าแท
ขึ้นในตัวบุคคล อยางที่กลาวแลวขางตน
เรื่องนี้ ถาไมระวัง จะหลงเพลินวาได “จัด” การศึกษาอยางดีที่สุด แต
การศึกษาก็จบอยูแคการจัดตัง้ การศึกษาทีแ่ ทไมพัฒนาขึน้ ไปในเนือ้ ตัวของคน
แมแตการเรียนอยางมีความสุข ก็อาจจะเปนความสุขแบบจัดตั้ง ที่
เกิดจากการจัดสรรปจจัยภายนอก ในกระบวนการของการศึกษาจัดตั้ง ในชั้น
เรียนหรือในโรงรียน เปนตน
ถึงแมนักเรียนจะมีความสุขจริงๆ ในบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่
จัดตั้งนั้น แตถาเด็กยังไมเกิดมีปจจัยภายในที่จะทําใหเขาสามารถมีและสราง
ความสุขได เมื่อเขาออกไปอยูกับชีวิตจริง ในโลกแหงความเปนจริง ที่ไมเขา
ใครออกใคร ไมมีใครตามไปเอาอกเอาใจ หรือไปจัดสรรความสุขแบบจัดตั้ง
ให เขาก็จะกลายเปนคนที่ไมมีความสุข
ซ้ํารายความสุขที่เกิดจากการจัดตั้งนั้น อาจทําใหเขาเปนคนมีความสุข
แบบพึ่งพา ที่พึ่งตนเองไมไดในการที่จะมีความสุข ตองอาศัยการจัดตั้งอยู
เรื่อยไป และกลายเปนคนที่มีความสุขไดยาก หรือไมสามารถมีความสุขไดใน
โลกแหงความเปนจริง
อาจกลาวถึงความสัมพันธระหวางการ ก า ัด ั้ง องสังคม กับการ
ก าที่แท องชีวิ ที่ดูเหมือนยอนแยงกัน แตตองทําใหเปนอยางนั้นจริงๆ
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ซึ่งเปนตัวอยางของขอเตือนใจไวปองกันความผิดพลาด ดังนี้
๑) (ปจจัยภายนอก) จัดสรรใหเด็กไดรับสิ่งแวดลอมและปจจัยเอื้อทุก
อยางที่ดีที่สุด
๒) (ปจจัยภายใน) ฝกสอนใหเด็กสามารถเรียนรูอยูดีเ นหาคุณคา
ประโยชนไดจากสิ่งแวดลอมและสภาพทุกอยางแมแตที่เลวรายที่สุด

๒. นั้ ตรสิก า หรอกระบวนการ ก าทีแ่ ท องธรรมชา ิ
ขั้นตอนนี้ เปนการเขาสูกระบวนการฝกศึกษา ที่เปนกิจกรรมแหงชีวิต
ของแตละบุคคล ในระบบแหงไตรสิกขา คือ การฝกศึกษาพัฒนาความ
สัมพันธกับสิ่งแวดลอม พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญา ตามหลักแหง ศีล
สมาธิ และปญญา ที่ไดพูดไปกอนนี้แลว

ระบบ ตรสิก าเพื่อการพัฒนาอยางองครวมในทุกกิจกรรม
ไดกลาวแลววา ในกระบวนการพัฒนาของไตรสิกขานั้น องคทั้ง ๓ คือ
ีล สมาธิ
า จะทํางานประสานโยงสงผลตอกัน เปนระบบและกระบวน
การอันหนึ่งอันเดียว
แตเมื่อมองไตรสิกขานี้ โดยภาพรวมที่เปนระบบใหญของการฝก ก็จะ
เห็นองค ๓ นั้นเดนขึ้นมาทีละอยาง จากหยาบแลวละเอียดประณีตขึ้นไปเปน
ชวงๆ หรือเปนขั้นๆ ตามลําดับ คือ
เดนออกมาขางนอก ที่อินทรียและกายวาจา ก็เปนขั้น ศีล
เดนดานภายใน ที่จิตใจ ก็เปนขั้น สมาธิ
าม เดนที่ความรูความคิดเขาใจ ก็เปนขั้น ป า
แตในทุกขั้นนั้นเอง องคอีก ๒ อยางก็ทํางานรวมอยูดวยโดยตลอด
หลักการทั้งหมดนี้ ไดอธิบายขางตนแลว แตมีเรื่องที่ขอพูดแทรกไว
อยางหนึ่ง เพื่อเสริมประโยชนในชีวิตประจําวัน คือ การทํางานของกระบวน
การฝกศึกษาพัฒนา ที่องคทั้งสาม ทั้ง ีล สมาธิ
า ทํางานอยูดวยกัน
โดยประสานสัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกัน
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การปฏิบัติแบบที่วานี้ ก็คือ การนําไตรสิกขาเขาสูการพิจารณาของ
โยนิโสมนสิการ หรือการ
ม า ต า ซึ่งควรปฏิบัติใหไดเปน
ประจํา และเปนสิ่งที่ปฏิบัติไดจริงโดยไมยากเลย ดังนี้
ในการกระทําทุกครั้งทุกอยาง ไมวาจะแสดงพฤติกรรมอะไร หรือมีกิจ
กรรมใดๆ ก็ตาม เราสามารถฝกฝนพัฒนาตนและสํารวจตรวจสอบตนเอง
ตามหลักไตรสิกขานี้ ใหมีการศึกษาครบทั้ง ๓ อยาง ทั้ง ีล สมาธิ และ
า พรอมกันไปทุกครั้งทุกคราว คือ เมื่อทําอะไรก็พิจารณาดูวา
พฤติกรรม หรือการกระทําของเราครั้งนี้ จะเปนการเบียดเบียน ทําให
เกิดความเดือดรอนแกใครหรือไม จะกอความเสื่อมโทรมเสียหายอะไรบาง
ไหม หรือวาเปนไปเพื่อความเกื้อกูล ชวยเหลือ สงเสริม และสรางสรรค (ศีล)
ในเวลาที่จะทํานี้ จิตใจของเราเปนอยางไร เราทําดวยจิตใจที่เห็นแกตัว
มุงรายตอใคร ทําดวยความโลภ โกรธ หลง หรือไม หรือทําดวยเมตตา มี
ความปรารถนาดี ทําดวยศรัทธา ทําดวยสติ มีความเพียร มีความรับผิดชอบ
เปนตน และ ในขณะที่ทําสภาพจิตใจของเราเปนอยางไร เรารอน กระวน
กระวาย ขุนมัว เศราหมอง หรือวามีจิตใจที่สงบ ราเริง เบิกบาน เปนสุข เอิบ
อิ่ม ผองใส (สมาธิ)
เรื่องที่ทําครั้งนี้ เราทําดวยความรูความเขาใจชัดเจนดีแลวหรือไม เรา
มองเห็นเหตุผล รูเขาใจหลักเกณ และความมุงหมาย มองเห็นผลดีผลเสียที่
อาจจะเกิดขึ้น และหนทางแกไขปรับปรุงพรอมดีแลวหรือไม (ป า)
ดวยวิธีปฏิบัติอยางนี้ คนที่ฉลาดจึงสามารถฝกศึกษาพัฒนาตน และ
สํารวจตรวจสอบวัดผลการพัฒนาตนไดเสมอตลอดทุกครั้งทุกเวลา เปนการ
บําเพ็ญไตรสิกขาในระดับรอบเล็ก (คือครบสิกขาทั้งสาม ในพฤติกรรมเดียว
หรือกิจกรรมเดียว)
พรอมกันนั้น การศึกษาของไตรสิกขาในระดับขั้นตอนใหญ ก็คอยๆ
พัฒนาขึ้นไปทีละสวนดวย ซึ่งเมื่อมองดูภายนอก ก็เหมือนศึกษาไปตามลําดับ
ทีละอยางทีละขัน้ ยิง่ กวานัน้ ไตรสิกขาในระดับรอบเล็กนีก้ จ็ ะชวยใหการฝก
ศึกษาไตรสิกขาในระดับขัน้ ตอนใหญยิง่ กาวหนาไปดวยดีมากขึน้
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ในทางยอนกลับ การฝกศึกษาไตรสิกขาในระดับขั้นตอนใหญ ก็จะสง
ผลใหการฝกศึกษาไตรสิกขาในระดับรอบเล็ก มีความชัดเจนและสมบูรณยิ่ง
ขึ้นดวยเชนกัน
ตามที่กลาวมานี้ ตองการใหมองเห็นความสัมพันธอยางอิงอาศัยซึ่งกัน
และกันขององคประกอบที่เรียกวาสิกขา ๓ ในกระบวนการศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรม เปนการมองรวมๆ อยางสัมพันธถึงกันหมด

ปฏิบัติการ กศึกษาดวยสิก า แลววัด ลดวย าวนา
ไดอธิบายแลวขางตนวา สิก า ที่ทานจัดเปน ๓ อยาง ดังที่เรียกวา
“ รสิก า” นั้น เพราะเปนไปตามความเปนจริงในการปฏิบัติ ซึ่งเปนเรื่อง
ธรรมดาแหงธรรมชาติของชีวติ นีเ้ อง กลาวคือ ในเวลาฝกศึกษา สิกขา ๓ ดาน
จะทํางานประสานสัมพันธกัน ซึง่ ในขณะหนึง่ ๆ อยางครบเต็มทีเ่ มือ่ ออกมาถึงการ
สัมพันธกับภายนอก ก็มี ๓ ดาน
ดังเชน ในขณะที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนวัตถุหรือบุคคล
ไมวาจะดวยอินทรีย เชน ตา หู หรือดวยกาย-วาจา ( า ล) ก็ตองมีเจตนา
แรงจูงใจ และสภาพจิตอยางใดอยางหนึ่ง ( า ต มา ) และตองมี
ความคิดเห็นเชื่อถือรูเขาใจในระดับใดระดับหนึ่ง ( า)
นี้เปนเรื่องของธรรมภาคปฏิบัติ ซึ่งตองทําใหสอดลองตรงกันกับระบบ
ความเปนไปของสภาวะในธรรมชาติ
แตยังมีธรรมประเภทอื่น ซึ่งแสดงไวดวยความมุงหมายที่ตางออกไป
โดยเฉพาะที่โยงกับเรื่องสิกขา ๓ นี้ ก็คือหลักภาวนา ๔
เมื่อปฏิบัติแลว ก็ควรจะมีการวัดหรือแสดงผลดวย เรื่องการศึกษานี้ ก็
ทํานองนั้น เมื่อฝกศึกษาดวยสิก า ๓ แลว ก็ตามมาดวยหลักที่จะใชวัดผล
คือภาวนา
ตอนปฏิบตั กิ ารฝก สิกขามี ๓ แตทําไมตอนวัดผล ภาวนามี ๔ ไมเทากัน
า ม ( ลา า า )
า ล ( ลา ลค
า )
า า ?

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)
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อยางที่ชี้แจงแลววา ธรรมภาคปฏิบัติการตองจัดใหตรงสอดคลองกับ
ระบบความเปนไปของธรรมชาติ แตตอนวัดผลไมตองจัดใหตรงกันแลว
เพราะวัตถุประสงคอยูที่จะมองดูผลที่เกิดขึ้นแลว ซึ่งมุงที่จะใหเห็นชัดเจน
ตอนนี้ถาแยกละเอียดออกไป ก็จะยิ่งดี นี่แหละคือเหตุผลที่วา หลักวัดผลคือ
ภาวนาเพิ่มเปน ๔
ขอใหดูความหมายและหัวขอของภาวนา ๔ นั้นกอน
“ า า” แปลวา ทําใหเจริญ ทําใหเปนทําใหมีขึ้น หรือฝกอบรม ใน
ภาษาบาลี ทานใหความหมายวา “ว ฺฒนา” คือวัฒนา หรือพัฒนา นั่นเอง
ภาวนานี้เปนคําหนึ่งที่มีความหมายใชแทนกันไดกับ “ า”
ภาวนาจัดเปน ๔ อยาง คือ
๑. กายภาวนา การพัฒนากาย คือ การมีความสัมพันธที่เกื้อกูลกับสิ่ง
แวดลอมทางกายภาพ หรือทางวัตถุ
. ีลภาวนา การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธที่เกื้อกูลกับสิ่ง
แวดลอมทางสังคม คือเพื่อนมนุษย
๓. ิ ภาวนา การพัฒนาจิต คือ การทําจิตใจใหเจริญงอกงามขึ้นใน
คุณธรรม ความดีงาม ความเขมแข็งมั่นคง และความเบิกบานผองใสสงบสุข
.
าภาวนา การพัฒนาปญญา คือ การเสริมสรางความรูความ
คิดความเขาใจ และการหยั่งรูความจริง
อยางที่กลาวแลววา าวนา ๔ นี้ ใชในการวัดผลเพื่อดูวาดานตางๆ
ของการพัฒนาชีวิตของคนนั้น ไดรับการพัฒนาครบถวนหรือไม ดังนั้น เพื่อ
จะดูใหชัด ทานไดแยกบางสวนละเอียดออกไปอีก
สวนที่แยกออกไปอีกนี้ คือ สิกขาขอที่ ๑ (ศีล) ซึ่งในภาวนา แบงออก
ไปเปนภาวนา ๒ ขอ คือกายภาวนา และศีลภาวนา
าม
า ล
า า๒ ?
ที่จริง สิกขาดานที่ ๑ คือศีล นั้น มี ๒ สวนอยูแลวในตัว เมื่อจัดเปน
ภาวนา จึงแยกเปน ๒ ไดทันที คือ
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๑. ีล ในสวนที่สัมพันธกับ

ล ม า า (ที่เรียกวาสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ) ไดแกความสัมพันธกับวัตถุหรือโลกของวัตถุและธรรมชาติสวน
อื่น ที่ไมใชมนุษย เชน เรื่องปจจัย ๔ สิ่งที่เราบริโภคใชสอยทุกอยาง และ
ธรรมชาติแวดลอมทั่วๆ ไป
สวนนี้แหละ ที่แยกออกไปจัดเปน กายภาวนา
ล ม า คม คือบุคคลอื่นใน
. ีล ในสวนที่สัมพันธกับ
สังคมมนุษยดวยกัน ไดแกความเกี่ยวของสัมพันธอยูรวมกันดวยดีในหมู
มนุษย ที่จะไมเบียดเบียนกัน แตชวยเหลือเกื้อกูลกัน
สวนนี้ แยกออกไปจัดเปน ีลภาวนา
ใน ตรสิกขา ีลครอบคลุมความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทั้งทางวัตถุ
หรือทางกายภาพ และทางสังคม รวมไวในขอเดียวกัน
แตเมื่อจัดเปน าวนา ทานแยกกันชัดออกเปน ๒ ขอ โดยยกเรื่อง
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมในโลกวัตถุ แยกออกไปเปนกายภาวนา สวน
เรื่องความสัมพันธกับเพื่อนมนุษยในสังคม จัดไวในขอ ีลภาวนา
า มต
าม
ตต
า า
?
อยางที่กลาวแลววา ในเวลาฝกหรือในกระบวนการฝกศึกษา องคทั้ง ๓
อยางของไตรสิกขา จะทํางานประสานไปดวยกัน
ในศีลที่มี ๒ สวน คือ ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดานกายภาพใน
โลกวัตถุ และความสัมพันธกับมนุษยในสังคมนั้น สวนที่สัมพันธแตละครั้งจะ
เปนอันใดอันหนึ่งอยางเดียว
ในกรณีหนึ่งๆ ศีลอาจจะเปนความสัมพันธดานที่ ๑ (กายภาพ) หรือ
ดานที่ ๒ (สังคม) ก็ได แตตองอยางใดอยางหนึ่ง
ดังนั้น ในกระบวนการฝกศึกษาของไตรสิกขา ที่มีองคประกอบทั้งสาม
อยางทํางานประสานเปนอันเดียวกันนั้น จึงตองรวมศีลทั้ง ๒ สวนเปนขอ
เดียว ทําใหสิกขามีเพียง ๓ คือ ศีล สมาธิ ปญญา

ม

ุ

า า ( . . ุต ต)
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แตในภาวนาไมมีเหตุบังคับอยางนั้น จึงแยกศีล ๒ สวนออกจากกัน
เปนคนละขออยางชัดเจน เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ จะไดวัดผลดู
จําเพาะใหชัดไปทีละอยางวา า า ความสัมพันธกับสภาพแวดลอมทาง
วัตถุ เชนการบริโภคปจจัย ๔ เปนอยางไร า ล ความสัมพันธกับเพื่อน
มนุษยเปนอยางไร
เปนอันวา หลัก าวนา นิยมใชในเวลาวัดหรือแสดงผล แตในการฝก
ศึกษาหรือตัวกระบวนการฝกฝนพัฒนา จะใชเปน ตรสิกขา
เนื่องจากภาวนาทานนิยมใชในการวัดผลของการศึกษาหรือการพัฒนา
บุคคล รูปศัพทที่พบจึงมักเปนคําแสดงคุณสมบัติของบุคคล คือแทนที่จะเปน
ภาวนา ( า า า ล า า ต า า ล
า า า) ก็เปลี่ยนเปน
าวิต ๔ คือ
๑. าวิตกาย ม า
า ล (=มีกายภาวนา) คือ มีความสัมพันธกับ
สิง่ แวดลอมทางกายภาพในทางทีเ่ กือ้ กูลและไดผลดี เริม่ แตรูจักใชอินทรีย เชน
ตา หู ดู ง เปนตน อยางมีสติ ดูเปน งเปน ใหไดปญญา บริโภคปจจัย ๔
และสิง่ ของเครือ่ งใช ตลอดจนเทคโนโลยี อยางฉลาด ไดผลตรงเต็มตามคุณคา
๒. าวิตศีล ม ล
า ล (=มีศีลภาวนา) คือ มีพฤติกรรมทาง
สังคมที่พัฒนาแลว ไมเบียดเบียนกอความเดือดรอนเวรภัย ตั้งอยูในวินัย
และมีอาชีวะที่สุจริต มีความสัมพันธทางสังคมในลักษณะที่เกื้อกูล สรางสรรค
และสงเสริมสันติสุข
๓. าวิตจิต ม ต
า ล (=มีจติ ภาวนา) คือ มีจติ ใจทีฝ่ กอบรมดีแลว
สมบูรณดวยคุ า ต คือ ประกอบดวยคุณธรรม เชน มีเมตตา
กรุณา เอื้ออารี มีมุทิตา มีความเคารพ ออนโยน ซื่อสัตย กตัญ ู เปนตน
สมบูรณดวย ม า ต คือ มีจิตใจเขมแข็งมั่นคง มีความเพียร
พยายาม กลาหาญ อดทน รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เปนตน และ
สมบูรณดวย ุ า ต คือ มีจิตใจที่ราเริง เบิกบาน สดชื่น เอิบอิ่ม
ผองใส และสงบ เปนสุข
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า
า ล (=มีปญญาภาวนา) คือรูจักคิด
รูจักพิจารณา รูจักวินจิ ฉัย รูจักแกปญหา และรูจักจัดทําดําเนินการตางๆ ดวย
ปญญาทีบ่ ริสทุ ธิ ซึง่ มองดูรเขาใจเหตุ
ู
ปจจัย มองเห็นสิง่ ทัง้ หลายตามเปนจริงหรือ
ตามทีม่ นั เปน ปราศจากอคติและแรงจูงใจแอบแฝง เปนผูทีก่ เิ ลสครอบงําบัญชา
ไมได เปนอยูดวยปญญารูเทาทันโลกและชีวติ เปนอิสระ ไรทุกข
ผูมีภาวนา ครบทั้ง ๔ อยาง เปน าวิต ทั้ง ๔ ดานนี้แลว โดยสมบูรณ
เรียกวา " าวิตัตตะ" แปลวาผูไดพัฒนาตนแลว ไดแกพระอรหันต เปน
อเสขะ คือผูจบการศึกษาแลว ไมตองศึกษาอีกตอไป
๔. าวิตป

าม

กถํ ภควา ภาวิตตฺโต ฯ ภควา ภาวิตกาโย ภาวิตสีโล ภาวิตจิตโฺ ต
ภาวิตป โฺ …
[ .ุ . /๑ / ๑]
พระผูมีพระภาค ทรงเปนภาวิตตั ต (มีพระองคทีท่ รงเจริญหรือพัฒนา
แลว) อยางไร? พระผูมีพระภาคทรงเปน ภาวิตกาย ภาวิตสีล ภาวิตจิตต
ภาวิตปญญา… (มีพระวรกาย มีศลี มีจติ มีปญญา …ทีเ่ จริญแลว)

[ขยายความตอไปอีกวาทรงเจริญโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการแลว]
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