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พุทธธรรม (ฉบับเดิม)นี้ เปนตําราที่ทรงคุณคาที่สุดในยุคปจจุบัน ซึ่งทานสามารถเลือกที่จะศึกษาสวน
ใดสวนหนึ่ง ตามแตอุปนิสัยโดยไมจําเปนตองอานตั้งแตตน เหมือนอยางตําราทั่วไป เนื้อหาของตําราเลมนี้ ถูก
จัดไวอยางเปนระบบ และมีสารบัญหัวเรื่องอยางละเอียด เพื่อใหทานไดทราบเนื้อความทุกสวนของตําราเลมนี้
อันเปนประโยชนในการศึกษาพระพุทธศาสนา
คณะผูจัดทําโครงการซีดีรอมพระไตรปฎกและอรรถกถาไทย ฉบับธรรมทาน จึงทําการปรึกษากันเห็น
ควรที่จะนําหนังสือพุทธธรรม (ฉบับเดิม)นี้ บรรจุลงในแผนซีดีรอมของโครงการนีด้ วย เพื่อแจกจายและเผยแพร
ใหเปนวงกวางยิ่งๆ ขึ้นไป จึงไดทําหนังสือเพื่อขออนุญาตและขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรม
ปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ซึ่งพระเดชพระคุณทานก็ไดใหความเมตตาอนุญาตและมอบขอมูลพุทธธรรม เพื่อให
บรรจุลงในซีดีรอมฉบับนี้ดวย
คณะผูจัดทําไดพัฒนาโปรแกรมเพื่อใหเหมาะกับพุทธธรรมไดระดับหนึ่งและจะพัฒนาเพิ่มเติมหลังจาก
ไดขอมูลพุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงขยายความ) ซึ่งเปนชุดใหม และขณะนี้ยังอยูในระหวางตรวจและแกไขปรับ
ปรุง
ทางคณะผูจัดทําตองขอกราบขอบพระคุณอยางสูง ในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระธรรมปฎก
(ป. อ. ปยุตฺโต) ที่ไดอนุญาตและมอบขอมูลพุทธธรรม (ฉบับเดิม) เพื่อบรรจุลงในแผนซีดีรอมนี้ มา ณ โอกาส
นี้ดวย
(ดร. วรภัทร ภูเจริญ)
ประธานโครงการพระไตรปฎกฉบับธรรมทาน
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕

เรื่อง

หนังสือถึงพระเดชพระคุณพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕
ขออนุญาตและขอมูลพุทธธรรมเพื่อบรรจุในแผนซีดีรอมแจกเปนธรรมทาน

กราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
กระผม ดร. วรภัทร ภูเจริญ เจาของโครงการพระไตรปฎก ฉบับธรรมทานและทีมงานมีความเห็นตรง
กันวา ควรนําคัมภีรและตําราตางๆ ของพระพุทธศาสนา ที่มีคุณคาบรรจุลงในแผนซีดีรอม พรอมโปรแกรมใน
การคนหาเพื่อสะดวกในการพกพาและงายตอการศึกษา เพื่อแจกจายแกสถานศึกษาตางๆ และพุทธศาสนิกชน
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ทัว่ ไป จํานวนประมาณ ๔๐,๐๐๐ แผน ขณะนี้ ไดบรรจุคัมภีรตางๆ เสร็จแลว อาทิเชน พระไตรปฎกภาษา
ไทย ฉบับหลวง อรรถกถาของมหามกุฏราชวิทยาลัย วิสุทธิมรรค มิลินทปญหา บทสวดตางๆและสารานุกรม
เปนตน.
คณะทํางานไดปรึกษาเห็นควรวา จะขอความกรุณาจากพระเดชพระคุณ เพื่อขออนุญาตและขอขอ
มูลพุทธธรรมอันทรงคุณคา อันเปนสื่อในความเขาใจความหมายของพระพุทธศาสนาโดยแทจริง เพื่อบรรจุ
ลงในแผนซีดีรอมชุดธรรมทานในการนี้ดวย.
กระผมและคณะทํางานจึงทําหนังสือ ขออนุญาตและขอขอมูลพุทธธรรม (ฉบับเดิม) ที่ยังไมไดขยาย
ความเพิ่มเติม มาบรรจุลงในแผนซีดีฉบับนี้ไวกอน เนื่องจากจะปดโครงการและนําออกแจกจายประมาณกลาง
เดือนสิงหาคม ศกนี้.
กระผมและคณะทํางานหวังเปนอยางยิ่งวา ดวยความเมตตาและกรุณาของพระเดชพระคุณพระธรรม
ปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ซึ่งมีตอสานุศิษยและพุทธศาสนิกชนทั่วไปมาโดยตลอด กระผมคงไดรับคําตอบอนุญาต
และไดขอมูลพุทธธรรมโดยเร็ววัน เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกับพระพุทธศาสนาสืบไป.
กราบเทานมัสการดวยความเคารพอยางสูง
ดร. วรภัทร ภูเจริญ
(ดร. วรภัทร ภูเจริญ)
ประธานโครงการพระไตรปฎกฉบับธรรมทาน
ก.

อนุโมทนา
พุทธธรรม ฉบับเดิมนี้มีคาสมนาคุณ ที่โครงการตําราฯ จะตองมอบใหแกผูเขียนทุกทานตามระเบียบ
ซึ่งผูเขียนไดปฏิบัติตามหลักการที่ยึดถือประจําตัวตลอดมาวา ไมรับคาตอบแทนใดๆ โดยไดบริจาคแกมูลนิธิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งเปนทุนชื่อ “วรรณไวทยากร” กึ่งหนึ่งและบริจาคคืนแกโครงการตําราฯ อีกกึ่ง
หนึ่ง เปนอนุสรณแดเสด็จในกรมฯ พระองคนั้น และแกหนังสือ พุทธธรรม สืบมา
พุทธธรรม ฉบับเดิมนี้ มีอนุสรณแดเสด็จในกรมฯ พระองคนั้น และแกหนังสือ พุทธธรรม เอง คือทุน
“วรรณไวทยากร” ที่มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และที่โครงการตําราฯ ซึ่งเกิดจากคาสมนาคุณ ที่
โครงการตําราฯ จะตองมอบใหแกผูเขียนทุกทานตามระเบียบ แตผูเขียนไดบริจาคใหแหงละกึ่งหนึ่ง เพราะ
ปฏิบัติตามหลักการที่ยึดถือตลอดมาวาไมรับคาตอบแทนใดๆ
ในโอกาสที่หนังสือ พุทธธรรม ฉบับเดิม มีการเปลี่ยนแปลง ที่เปนผลบานปลายเนื่องจากการปรับปรุง
เพิ่มเติมในการพิมพครั้งที่ ๑๐ นี้ ซึ่งทําใหปรากฏในรูปโฉมใหม และมีเนื้อหาสาระที่เสริมความรูความเขาใจ
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ขยายออกไป พระสงฆและอุบาสกอุบาสิกาหลายทานมีศรัทธาและฉันทะที่จะเผยแพรหนังสือ พุทธธรรม ฉบับ
เดิม ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมนี้ ใหเปนประโยชนทางธรรมทางปญญาขยายกวางขวางออกไป จึงไดแจงฉันท
เจตนาที่จะจัดพิมพเปนธรรมทานรวมดวย
การพิมพหนังสือแจกเปนธรรมทานนั้น เปนการใหอยางสูงสุด ที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา เปนทาน
อันเลิศ ชนะทานทั้งปวง เปนการแสดงน้ําใจปรารถนาดีอยางแทจริงแกประชาชน ดวยการมอบใหซึ่งแสงสวาง
แหงปญญาและทรัพยอันล้ําคาคือธรรม ที่จะเปนหลักนําประเทศชาติใหพัฒนาไปในวิถีทางที่ถูกตอง และเปน
ไปเพื่อประโยชนสุขที่แทและยั่งยืนแกชีวิตและสังคม
ขออนุโมทนา ทานผูศรัทธา ที่ไดบําเพ็ญธรรมทานแหงการใหธรรมใหปญญาแกประชาชนครัง้ นี้ ขอบุญ
จริยาที่ไดรวมกันบําเพ็ญแลว จงสัมฤทธิผลใหทุกทานเจริญงอกงามดวยประโยชนสุข และใหสังคมประเทศชาติ
วัฒนาสถาพร ดวยพลังแหงสัมมาทัศนะและสัมมาปฏิบัติสืบไป

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๔ กันยายน ๒๕๔๔
ขออนุโมทนา
คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ
คุณไพบูลย และ รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล
พรอมดวยบุตรหญิงบุตรชาย คือ นางสาวอัจฉรียา
และนายอิสริยะ ศิริจักรวาล
คุณกานดา อารยางกูร
คุณบุบผา คณิตกุล
และทานอื่นๆ
ในการบริจาค สําหรับพิมพหนังสือ พุทธธรรม (ฉบับเดิม)
ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมในการพิมพครั้งที่ ๑๐ เพื่อเปนธรรมทาน
ข.
บันทึกประกอบ ในการพิมพครั้งที่ ๑๐
ก. ความเปนมาถึงปจจุบัน
หนังสือ “พุทธธรรม” โดยผูเขียนเดียวกันนี้ ปจจุบันมี ๒ ฉบับ คือ ฉบับเดิม และ ฉบับปรับปรุงและขยาย
ความ
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๑. พุทธธรรม ฉบับเดิม หนา ๒๐๖ หนา เปนหนังสือที่เขียนขึ้นตามคําอาราธนาของโครงการตําราสังคม
ศาสตรและมนุษยศาสตร สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย รวมอยูในหนังสือชุด “วรรรณไวทยากร” ซึ่ง
โครงการตําราฯ จัดพิมพถวาย พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ ในโอกาสที่พระชนมครบ ๘๐
พรรษาบริบูรณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๔ พุทธธรรม ฉบับเดิมนี้ มีอนุสรณแดเสด็จในกรมฯ พระองคนั้น และ
แกหนังสือ พุทธธรรม เอง คือทุน “วรรณไวทยากร” ที่มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ-ราชวิทยาลัย และที่โครงการตําราฯ
ซึ่งเกิดจากคาสมนาคุณ ที่โครงการตําราฯ จะตองมอบใหแกผูเขียนทุกทานตามระเบียบ แตผูเขียนไดบริจาคให
แหงละกึ่งหนึ่ง เพราะปฏิบัติตามหลักการที่ยึดถือตลอดมาวาไมรับคาตอบแทนใดๆ
๒. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ คือ พุทธธรรม ฉบับเดิมนั้นเอง แตไดเขียนแทรกเพิ่มขยาย
ความ มีเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นเปน ๖ เทาของฉบับเดิม (ปจจุบันหนา ๑๐๖๖ หนา) ซึ่งคณะระดมธรรม และธรรม
สถาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดพิมพขึ้นเปนครั้งแรก เสร็จเมื่อวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๒๕ และมหาจุฬาลงก
รณราชวิทยาลัยไดพิมพตอมา ลาสุดครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๓ ความเปนมาในระยะแรกของ พุทธธรรม ทั้งสอง
ฉบับ ไดเลาไวแลวโดยละเอียดใน “บันทึกของผูเขียน” ทายเลม พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ ในที่นี้
จะไมเลาใหมากกวานี้ แตจะกลาวถึงเฉพาะเรื่องราวของ พุทธธรรม ฉบับเดิม ที่ตอเนื่องมาถึงฉบับพิมพ
ปจจุบัน ครั้งที่ ๑๐ นี้หลังจากพิมพครั้งแรกแลว หนังสือ พุทธธรรม ฉบับเดิม ไดมีผูขออนุญาตพิมพตอมากอน
ครั้งนี้ ๘ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๙ คณะสงฆวัดพลับพลาชัย พิมพเปนอนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ พระศีล
ขันธโสภิต (วิรัชต สิริทตฺโต) วันเสารที่ ๓ เมษายน ๒๕๑๙
ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ พิมพเปนอนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ
สมเด็จพระวันรัต (ทรัพย โฆสกมหาเถร) วัดสังเวชวิศยาราม วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๖ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ขออนุญาตพิมพเผยแพรสําหรับเปนคูมือ
ในการพัฒนาจริยศึกษาในโรงเรียน
ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๒๖ สํานักพิมพสุขภาพใจ ขออนุญาตพิมพเพื่อเผยแพรใหกวางออกไปตามรานคาทั่ว
ทุกจังหวัด
ในการพิมพครั้งที่ ๕ นี้ ผูเขียนไดมีโอกาสแทรกเพิ่มและแกไขปรับปรุงคําและความหลายแหงให
สมบูรณขึ้น ตามบันทึกที่ไดเตรียมไวหลายประหวางนั้น แตก็มีจํานวนหนาเทาเดิม คือ ๒๐๖ หนา
ครั้งที่ ๖ - ๗ และ ๘ เปนการพิมพซ้ําโดยสํานักพิมพสุขภาพใจ ในพ.ศ. ๒๕๒๗ ๒๕๒๘ และ ๒๕๓๑
ตามลําดับ
การพิมพครั้งที่ ๑ ถึง ๘ ของ พุทธธรรม ฉบับเดิม ก็เชนเดียวกับ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย
ความ เทาที่พิมพมาจนถึงครั้งลาสุด คือเปนงานพิมพในยุคกอนจะมีการพิมพดวยระบบคอมพิวเตอร ทําใหการ
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พิมพครั้งใหมแตละครั้ง แกไขปรับปรุงไดยาก หรือแทบแกไขไมไดเลย ดวยเหตุนี้ พุทธธรรม ฉบับเดิม ที่พิมพจน
ถึงครั้งที่ ๘ จึงมีขนาดเลม และจํานวนหนา เทาเดิมตลอดมา คือ ๒๐๖ หนา
อนึ่ง ระหวางนี้ Dr. Grant Olson ซึ่งเมื่อจบการศึกษาปริญญาเอกแลว ทํางานที่มหาวิทยาลัยคอรเนลล
(Cornell University) ไดรับทุนจากมูลนิธิจอหน เอฟ. เคนเนดี ในการขออนุญาตแปล พุทธธรรม ฉบับเดิม นี้
เปนภาษาอังกฤษ แตผูเขียนไดแจงใหขออนุญาตโครงการตําราฯ แทน เพราะไดมอบใหโครงการตําราฯ ถือ
ลิขสิทธิ์ไวโดยเกียรติ Dr. Grant Olson แปล พุทธธรรม ฉบับเดิม อยูสิบปเศษ และในที่สุด State University of
New York Press, Albany ไดพิมพออกเผยแพรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ (ค.ศ. ๑๙๙๕) ในชื่อวา Buddhadhamma:
Natural Laws and Values for Life แตหลังจากนั้น ผูเขียนไดขอใหหยุดการพิมพครั้งใหมไวกอน เพราะไดพบ
คําแปลที่ควรแกไขบางแหง
ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๓ นายแพทยกมล สินธวานนท พิมพเปนธรรมทาน ในงานพระราชทานเพลิงศพ
พลอากาศเอก เกรียงไกร สินธวานนท
วันเสารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๓
ในการพิมพครั้งนี้ ซึ่งอยูในยุคที่ใชระบบคอมพิวเตอรแลว ไดมีการพิมพขอมูลเดิมขึ้นใหม โดยเนื้อหาทั้ง
หมดคงเดิม แตเพราะเรียงอักษรใหม และขนาดหนังสือกวางยาวนอยลง แมจะใชตัวอักษรขนาดเล็ก ก็มีจํานวน
หนาเพิ่มขึ้นเปน ๒๕๘ หนา
ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๔ คือครั้งปจจุบันนี้ ซึ่งคุณณัฐพร พรหมสุทธิ ขออนุญาตพิมพแจกเปนธรรมทาน
เพื่อฉลองกตัญูกตเวทิตาธรรม ในมงคลวารคลายวันเกิดอายุครบ ๗๖ ป ของมารดา คือ คุณประยูร พรหม
สุทธิ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๔
อนึ่ง การพิมพครั้งที่ ๑๐ นี้ ถือไดวาเปนวาระครบ ๓๐ ป แหงการเกิดขึ้นของหนังสือ พุทธธรรม ฉบับ
เดิมนี้ดวย
ข. รูปโฉมใหมของ “พุทธธรรม” ฉบับเดิม
การที่คุณณัฐพร พรหมสุทธิ ขออนุญาตพิมพ พุทธธรรม ฉบับเดิม ครั้งใหม เปนธรรมทานในมงคลวาร
คลายวันเกิดของมารดาคราวนี้ เปนเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดที่บานปลายอยางมิไดคาดหมาย แก
หนังสือ พุทธธรรม ความจริง หลังจากหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความเสร็จออกมาแลว ผูเรียบ
เรียงไดตั้งใจวา จะใหหยุดเลิกการพิมพหนังสือ พุทธธรรม ฉบับเดิม เสียเลย โดยจะไดแจงใหทางโครงการ
ตําราฯ ที่ชวยถือลิขสิทธิ์โดยเกียรติอยูทราบดวย เพราะ พุทธธรรม ฉบับเดิมทั้งหมด เปนสวนหนึ่งที่รวมอยูใน
พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความนั้นแลว
เมื่อคุณณัฐพร พรหมสุทธิ ขออนุญาตพิมพ ก็เปนธรรมดาวาจะคิดเพียงพิมพไปตามเดิม แตเมื่อไปติด
ตอขอขอมูลคอมพิวเตอรของฉบับพิมพครั้งที่ ๙ ก็ไดรับคําตอบวา ขอมูลทั้งหมดถูกทําลายหรือทิง้ ไปแลวจากนัน้
คุณณัฐพร พรหมสุทธิ ไดรับขอมูลคอมพิวเตอรจาก ร.พ. สหธรรมิก ที่พิมพขึ้นใหม และนํามาตรวจปรูฟดวยตน
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เองที่บาน ตั้งแตกลางเดือนมิถุนายน จนถึงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๔ นี้ เมื่อเสร็จแลว จึงไดนํามามอบถวาย
แกผูเรียบเรียง เพื่อตรวจความเรียบรอยขั้นสุดทายผูเรียบเรียงดูฉบับปรูฟแลวเห็นวา หนังสือ พุทธธรรม นี้ มีหัว
ขอแยกยอยซอยหลายชั้น ถาสั่งแกกันไปกันมา ก็จะเสียเวลามาก และยากที่จะไดผลดี ทางที่ดีที่สุดคือ ผูเรียบ
เรียงควรจะไดขอมูลคอมพิวเตอรมา และกําหนดแบบตัวอักษรหัวขอยอยซอยลงไปในแตละระดับเองตาม
ประสงค แมวาผูเรียบเรียงจะพิมพดีดไมเปน แตอาศัยใชนิ้วจิ้มเอาก็คงสําเร็จได
อยางไรก็ดี ขอมูลคอมพิวเตอรที่มีนั้น เปนระบบ Apple Macintosh ซึ่งผูเรียบเรียงเขาไมถึง จึงติดขัด
แตทางสํานักพิมพธรรมสภา ไดชวยดําเนินการแปลงเปนขอมูลระบบ PC แลว พระครูปลัดปฎกวัฒน (อินศร จินฺ
ตาปฺโ) จัดปรับขอมูลและแตงแบบจนเขารูปที่จะพิมพเปนเลมหนังสือ และสงมอบแกผูเรียบเรียงเพื่อจัดปรับ
เปลี่ยนแบบตัวอักษรตามความประสงคตอไปพอดีเปนจังหวะที่พระครรชิต คุณวโร นําแบบตัวอักษรใหมมา
ถวายจํานวนมาก หนังสือ พุทธธรรม กําลังมีปญหาเรื่องแบบตัวอักษรสําหรับตัวพื้น กับขอความที่อางจากพระ
ไตรปฎกและคัมภีรตางๆ วาจะทําใหเห็นตางกันชัดเจน และเหมาะสมไดอยางไร เมื่อไดแบบอักษรใหมชุดนี้มา
ก็ชวยใหแกปญหานี้สําเร็จเรียบรอยไปดวยดี
หนังสือ พุทธธรรม ฉบับเดิม ที่พิมพครั้งแรก ๒๐๖ หนา เมื่อพิมพขอมูลคอมพิวเตอรระบบ Apple
Macintosh เปนหนังสือขนาดเล็กลงมาได ๓๐๙ หนา แปลงมาเปนขอมูลคอมพิวเตอรระบบ PC คราวนี้ ครั้ง
แรกประมาณ ๓๐๒ หนา เปลี่ยนแบบอักษรใหมและปรับชองบรรทัดแลว เหลือทั้งหมด ๒๘๔ หนา
เบื้องแรกตั้งใจไวเพียงวา จะปรับแบบตัวอักษรของหัวขอยอยระดับตางๆ ใหเหมาะ และแบงซอยยอหนาใหอาน
งายขึ้น แตเมื่อเริ่มทําจริง งานก็บานปลาย จนกระทั่ง พุทธธรรม ฉบับเดิม พิมพครั้งที่ ๑๐ นี้ กลายเปนฉบับเดิม
ที่ปรับปรุงและเพิ่มเติมเปนอันมาก จนรูปโฉมเปลี่ยนแปลกจากเดิมไปไกลโดยสรุป ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
แก พุทธธรรม ฉบับเดิม ในการพิมพครั้งที่ ๑๐ ซึ่งทําใหหนังสือแปลกจากการพิมพครั้งกอน มีดังนี้
ก) ตั้งหัวขอยอยแทรกเพิ่มขึ้นอีกจํานวนมาก
ข) แบงซอยยอหนาใหอานสะดวกขึ้น แปลกไปจากเดิมมาก
ค) ปรับแกสํานวนภาษาหลายแหงใหรื่นขึ้น และอธิบายแทรกเสริมทั่วๆ ไป
ง) มีสวนเพิ่มเติมตางหากออกมา ที่สําคัญ คือ
๑. เพิ่มบทวาดวย “อายตนะ ๖” โดยคัดมาจาก พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ แตตัดใหสั้น
เขา นํามาประมาณ ๓ ใน ๕ รวม ๓๒ หนา (น.๒๖–๕๗)
๒. “บทเพิ่มเติม: เรื่องเหตุปจจัยในปฏิจจสมุปบาทและกรรม” ตอทายภาค ๑ รวม ๒๑ หนา (น.๑๘๘–
๒๐๘)
๓.
“บทเพิ่มเติม: ชีวิตที่เปนอยูดี ดวยมีการศึกษาทั้ง ๓ ที่ทําใหพัฒนาครบ ๔ (มรรคมีองค ๘
สิกขา ๓ ภาวนา ๔)” ตอทายภาค ๒รวม ๓๓ หนา (น.๓๔๒–๓๗๔)นอกจากสวนที่เพิ่มเปนบทตางหากแลว ยัง
มีสวนที่เขียนอธิบายเพิ่มแทรกระหวางเนื้อความเดิมอีก รวมประมาณ ๕ หนา
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อีกเรื่องหนึ่งที่คิดวาจะเขียนเปนบทเพิ่มเติมดวย คือเรื่อง “ความสุข” แตไดตกลงระงับไวกอน เพราะ
หนังสือจะหนามาก เพราะบัดนี้ไดขยายจาก ๒๘๔ เปน ๓๗๕ หนาแลว
แตที่สําคัญกวานั้นก็คือ เวลาไดลวงเลยไปมากแลว จนผูเรียบเรียงไดเปนเหตุใหหนังสือเสร็จไมทัน
มงคลวารคลายวันเกิด ของคุณประยูร พรหมสุทธิ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๔ นับถึงขณะเขียนบันทึกนี้ ผาน
เลยมาเปนเวลาอีกคอนเดือน จึงตกลงคงไวเทานี้กอน
เมื่อเรื่องเปนมาอยางนี้ ความตั้งใจเดิมที่จะใหหยุดเลิกการพิมพ พุทธธรรม ฉบับเดิม เพราะไดเปนสวน
ยอยที่รวมอยูใน พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความแลว ก็ตองเปลี่ยนไป (เคยคิดจะทํา พุทธธรรม ฉบับยอ
เล็กๆ ขึ้นใหมอีกเลมหนึ่ง โดยสรุปจากฉบับปรับปรุงและขยายความ แตยังไมมีเวลาทํา)
บัดนี้ ไดเห็นวา พุทธธรรม ฉบับเดิม ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมนี้ อาจเปนบุพภาค หรือเปนตัวเลือก ซึ่งผูที่ยังไม
มีเวลาหรือยังไมพรอมที่จะอาน พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ สามารถใชศึกษาหลักพระพุทธศาสนา
ไปพลางกอน หรือขั้นหนึ่งกอน จึงนาจะใหมีการเผยแพรไดสะดวกขึ้น หรือใหสะดวกที่สุดนีเ้ ปนความเปลี่ยน
แปลง ซึ่งทําให พุทธธรรม ฉบับเดิม เรียกไดวา มีรูปโฉมใหม
อนึ่งใน พุทธธรรม ฉบับเดิม นี้ มีแผนผังและภาพประกอบคําอธิบายอยูบาง โดยเฉพาะในบทวาดวยป
ฏิจจสมุปบาท แมจะไมมาก แตก็ตองเขียนขึ้นใหม ซึ่งไดอาศัยพระครรชิต คุณวโร และพระอภิวัฒน นาถวโร
ชวยจัดทําใหสําเร็จดวยดี และพระครรชิต คุณวโร ยังไดชวยอานปรูฟใหดวยตลอดเลม ชวยใหแกไขขอมูลที่
พิมพพลาดหรือพรองหลงตาไปใหเรียบรอย จนเชื่อไดวาขอผิดพลาดหากไมหมด ก็คงเหลือนอย ควรจะพอใจได
ในการทํางานที่จะเสร็จลงไดนี้ พระครูปลัดปฎกวัฒน (อินศร จินฺตาปฺโ) ไดทําหนาที่ประสานงาน และ
ทํางานดานคอมพิวเตอรสวนเชื่อมตอในระหวาง อันลงทายที่สารบัญ โรงพิมพสหธรรมิก เปนผูริเริ่มพิมพขอมูล
คอมพิวเตอรจากหนังสือเดิมไวใหทั้งเลม และสํานักพิมพธรรมสภาที่รับงานพิมพคราวนี้ ไดชว ยดําเนินการแปลง
ขอมูลมาสูระบบ PC ชวยเปนฐานใหงานกาวมาไดจนเสร็จเปนเลมหนังสือ
ขออนุโมทนาทุกทาน และขอทุกทานจงมีปติในธรรมทั่วกัน
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(มโนรถปูรณี)
ขุ.อิต.ิ
ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก
องฺ.อฏก.
องฺคุตฺตรนิกาย อฏกนิปาต
ขุ.อุ.
ขุทฺทกนิกาย อุทาน
องฺ.เอก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาต
ขุ.ขุ.
ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปา
องฺ.เอกาทสก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาต ขุ.จริยา. ขุทฺทกนิกาย จริยาปฏก
องฺ.จตุกฺก.
องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต
ขุ.จู.
ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส
องฺ.ฉกฺก.
องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต
ขุ.ชา.
ขุทฺทกนิกาย ชาตก
องฺ.ติก. องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต
ขุ.เถร. ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา
องฺ.ทสก.
องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต
ขุ.เถรี. ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถา
องฺ.ทุก. องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต
ขุ.ธ.
ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท
องฺ.นวก.องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต
ขุ.ปฏิ.
ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค
องฺ.ปฺจก.
องฺคุตฺตรนิกาย ปฺจกนิปาต
ขุ.เปต. ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุ
องฺ.สตฺตก.
องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต
ขุ.พุทฺธ. ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํส
อป.อ. อปทาน อฏกถา
ขุ.ม.,ขุ.มหา. ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส
(วิสุทฺธชนวิลาสิน)ี
ขุ.วิมาน.
ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุ
อภิ.ก. อภิธมฺมปฏก กถาวตฺถุ
ขุ.สุ. ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต
อภิ.ธา. อภิธมฺมปฏก ธาตุกถา
ขุทฺทก.อ.
ขุทฺทกปา อฏกถา
อภิ.ป. อภิธมฺมปฏก ปฏาน
(ปรมตฺถโชติกา)
อภิ.ปุ. อภิธมฺมปฏก ปุคฺคลปฺฺตฺติ
จริยา.อ.จริยาปฏก อฏกถา
อภิ.ยมก.
อภิธมฺมปฏก ยมก
(ปรมตฺถทีปนี)
อภิ.วิ. อภิธมฺมปฏก วิภงฺค
ชา.อ. ชาตกฏกถา
อภิ.สํ. อภิธมฺมปฏก ธมฺมสงฺคณี
เถร.อ. เถรคาถา อฏกถา
อิติ.อ. อิติวุตฺตก อฏกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
(ปรมตฺถทีปนี)
เถรี.อ. เถรีคาถา อฏกถา
อุ.อ. อุทาน อฏกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
(ปรมตฺถทีปนี)
ที.อ. ทีฆนิกาย อฏกถา
วินย.อ. วินย อฏกถา
(สุมงฺคลวิลาสิน)ี
(สมนฺตปาสาทิกา)
ที.ปา. ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค
วินย.ฏีกา
วินยฏกถา ฏีกา
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ที.ม. ทีฆนิกาย มหาวคฺค
(สารตฺถทีปนี)
ที.สี. ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค
วิภงฺค.อ.
วิภงฺค อฏกถา
ธ.อ. ธมฺมปทฏกถา
(สมฺโมหวิโนทนี)
นิทฺ.อ. นิทฺเทส อฏกถา
วิมาน.อ.
วิมานวตฺถุ อฏกถา
(สทฺธมฺมปชฺโชติกา)
(ปรมตฺถทีปนี)
ปฺจ.อ.ปฺจปกรณ อฏกถา
วิสุทฺธิ. วิสุทฺธิมคฺค
(ปรมตฺถทีปนี)
วิสุทฺธิ.ฏีกา
วิสุทฺธิมคฺค มหาฏีกา
ปฏิสํ.อ. ปฏิสมฺภิทามคฺค อฏกถา (ปรมตฺถมฺชุสา)
(สทฺธมฺมปกาสินี)
สงฺคณี อ.
ธมฺมสงฺคณี อฏกถา
เปต.อ. เปตวตฺถุ อฏกถา (อฏสาลินี)
(ปรมตฺถทีปนี)
สงฺคห. อภิธมฺมตฺถสงฺคห
พุทฺธ.อ. พุทฺธวํส อฏกถา
สงฺคห.ฏีกา
อภิธมฺมตฺถสงฺคห ฏีกา
(มธุรตฺถวิลาสินี)
(อภิธมฺมตฺถวิภาวินี)
ม.อ. มชฺฌิมนิกาย อฏกถา
สํ.อ. สํยุตฺตนิกาย อฏกถา
(ปปฺจสูทนี)
(สารตฺถปกาสิน)ี
ม.อุ. มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก
สํ.ข. สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺค
ม.ม. มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก
สํ.นิ. สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค
ม.มู. มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก
สํ.ม. สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค
มงฺคล. มงฺคลตฺถทีปนี
สํ.ส. สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค
มิลินฺท. มิลินฺทปฺหา
สํ.สฬ.
สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค
วินย. วินยปฏก
สุตฺต.อ.
สุตฺตนิปาต อฏกถา
(ปรมตฺถโชติกา)
ง.
---------------------พุทธธรรม
หรือ
กฎธรรมชาติและคุณคาสําหรับชีวิต
_______________________________________________________________
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ความนํา สิ่งที่ควรเขาใจกอน
พระพุทธศาสนานั้น เมื่อมองในทัศนะของคนสมัยใหม มักเกิดปญหาขึ้นบอยๆ วาเปนศาสนา (religion)
หรือเปนปรัชญา (philosophy) หรือวาเปนเพียงวิธีครองชีวิตแบบหนึ่ง (a way of life) เมื่อปญหาเชนนี้เกิดขึ้น
แลว ก็เปนเหตุใหตองถกเถียงหรือแสดงเหตุผล ทําใหเรื่องยืดยาวออกไป อีกทั้งมติในเรื่องนี้ก็แตกตางไมลงเปน
แบบเดียวกัน ทําใหเปนเรื่องฟนเฝอ ไมมีที่สิ้นสุด
ในที่นี้ แมจะเขียนเรื่องพุทธธรรมไวในหมวดปรัชญาก็จะไมพิจารณาปญหานี้เลย มุงแสดงแตใน
ขอบเขตวา พุทธธรรมสอนวาอยางไร มีเนื้อหาอยางไรเทานั้น สวนที่วาพุทธธรรมจะเปนปรัชญาหรือไม ใหเปน
เรื่องของปรัชญาเองที่จะมีขอบเขตครอบคลุมหรือสามารถตีความใหครอบคลุมถึงพุทธธรรมไดหรือไม โดยที่วา
พุทธธรรม ก็คือพุทธธรรม และยังคงเปนพุทธธรรมอยูนั่นเอง มีขอจํากัดเพียงอยางเดียววา หลักการหรือคําสอน
ใดก็ตาม ที่เปนเพียงการคิดคนหาเหตุผลในเรื่องความจริงเพื่อสนองความตองการทางปญญา โดยมิไดมุงและ
แสดงแนวทางสําหรับประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริง อันนั้น ใหถือวา ไมใชพระพุทธศาสนา เฉพาะอยางที่ถือวาเปน
คําสอนเดิมแทของพระพุทธเจา ซึ่งในที่นี้เรียกวาพุทธธรรม
การประมวลคําสอนในพระพุทธศาสนามาวางเปนขอสรุปลงวา พุทธธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนและ
ทรงมุงหมายแทจริง เปนอยางไรนั้น เปนเรื่องยาก แมจะยกขอความในคัมภีรซึ่งถือกันวาเปนพุทธพจนมาอาง
เพราะคําสอนในคัมภีรมีปริมาณมากมาย มีแงดานระดับความลึกซึ้งตางๆ กัน และขึน้ ตอการตีความของบุคคล
โดยใชสติปญญาและความสุจริตใจหรือไมเพียงไรดวย ในบางกรณี ผูถือความเห็นตางกันสองฝาย อาจยกขอ
ความในคัมภีรมาสนับสนุนความคิดเห็นของตนไดดวยกันทั้งคู การวินิจฉัยความจริงจึงขึ้นตอความแมนยําใน
การจับสาระสําคัญ และความกลมกลืนสอดคลองแหงหลักการและหลักฐานที่แสดงทั้งหมดโดยหนวยรวมเปน
ขอสําคัญ แมกระนั้น เรื่องทีแ่ สดงและหลักฐานตางๆ ก็มักไมกวางขวางครอบคลุมพอ จึงหนีไมพนจากอิทธิพล
ความเห็นและความเขาใจพื้นฐานตอพุทธธรรมของบุคคลผูแสดงนั้น
ในเรื่องนี้ เห็นวายังมีองคประกอบอีกอยางหนึ่งที่ควรนํามาเปนเครื่องวินิจฉัยดวย คือ ความเปนไปใน
พระชนมชีพ และพระปฏิปทาขององคสมเด็จพระบรมศาสดา ผูเปนแหลงหรือที่มาของคําสอนเอง บุคลิกและ
สิ่งที่ผูสอนไดกระทํา อาจชวยแสดงความประสงคที่แทจริงของผูสอนไดดีกวาคําสอนเฉพาะแหงๆ ในคัมภีร หรือ
อยางนอยก็เปนเครื่องประกอบความเขาใจใหชัดเจนยิ่งขึ้น ถึงหากจะมีผูติงวา องคประกอบขอนี้ก็ไดจากคัมภีร
ตางๆ เชนเดียวกับคําสอน และขึ้นตอการตีความไดเหมือนกัน แมกระนั้น ก็ยังตองยอมรับอยูนั่นเองวา เปน
เครื่องประกอบการพิจารณาที่มีประโยชนมาก
จากหลักฐานตางๆ ทางฝายคัมภีรและประวัติศาสตร พอจะวาดภาพเหตุการณและสภาพสังคมครั้ง
พุทธกาลไดคราวๆ ดังนี้ พระพุทธเจาเสด็จอุบัติในชมพูทวีป เมื่อประมาณ ๒,๖๐๐ ปลวงมาแลว ทรงประสูติใน
วรรณะกษัตริย พระนามเดิมวา เจาชายสิทธัตถะ เปนโอรสของพระเจาสุทโธทนะผูครองแควนศากยะ ซึ่งตั้งอยู
ทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของชมพูทวีป ติดเชิงเขาหิมาลัย ในฐานะโอรสกษัตริยและเปนความหวังของราช
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ตระกูล พระองคจึงไดรับการปรนเปรอดวยโลกียสุขตางๆ อยางเพียบพรอม และไดทรงเสวยความสุขอยูเชนนี้
เปนเวลานานถึง ๒๙ ป ทรงมีทั้งพระชายาและพระโอรส
ครั้งนั้น ในทางการเมือง รัฐบางรัฐที่ปกครองแบบราชาธิปไตยกําลังเรืองอํานาจขึ้น และกําลังพยายาม
ทําสงครามแผขยายอํานาจและอาณาเขตออกไป รัฐหลายรัฐ โดยเฉพาะที่ปกครองแบบสามัคคีธรรม (หรือ
แบบสาธารณรัฐ) กําลังเสื่อมอํานาจลงไปเรื่อยๆ บางรัฐก็ถูกปราบรวมเขาในรัฐอื่นแลว บางรัฐที่ยังเขมแข็งก็อยู
ในสภาพตึงเครียด สงครามอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได แมรัฐใหญที่เรืองอํานาจ ก็มีการขัดแยงรบพุงกันบอยๆ
ในทางเศรษฐกิจ การคาขายกําลังขยายตัวกวางขวางขึ้น เกิดคนประเภทหนึ่งมีอิทธิพลมากขึ้นในสังคม
คือ พวกเศรษฐี ซึ่งมีสิทธิ มีเกียรติยศและอิทธิพลมากขึ้นแมในราชสํานัก
ในทางสังคม คนแบงออกเปน ๔ วรรณะตามหลักคําสอนของศาสนาพราหมณ มีสิทธิ เกียรติ ฐานะทาง
สังคม และอาชีพการงาน แตกตางกันไปตามวรรณะของตนๆ แมนักประวัติศาสตรฝายฮินดูจะวาการถือวรรณะ
ในยุคนั้นยังไมเครงครัดนัก แตอยางนอยคนวรรณะศูทร ก็ไมมีสิทธิที่จะฟง หรือกลาวความในพระเวทอันเปน
คัมภีรศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณได ทั้งมีกําหนดโทษไว (เทาที่ทราบจากมานวธรรมศาสตรตอมา ถึงกับใหผาราง
กายเปน ๒ ซีก) และคนจัณฑาลหรือพวกนอกวรรณะก็ไมมีสิทธิไดรับการศึกษาเลย การกําหนดวรรณะก็ใชชาติ
กําเนิดเปนเครื่องแบงแยก โดยเฉพาะพวกพราหมณพยายามยกตนขึ้น ถือตัววาเปนวรรณะสูงสุด
สวนในทางศาสนา พวกพราหมณเหลานั้น ซึ่งเปนผูรักษาศาสนาพราหมณสืบตอกันมา ก็ไดพัฒนาคํา
สอนในดานลัทธิพิธีกรรมตางๆ ใหลึกลับซับซอนใหญโตโออาขึ้น พรอมกับที่ไรเหตุผลลงโดยลําดับ การที่ทําดังนี้
มิใชเพียงเพื่อวัตถุประสงคทางศาสนาเทานั้น แตมุงสนองความตองการของผูมอี ํานาจ ที่จะแสดงถึงเกียรติยศ
ความยิ่งใหญของตนประการหนึ่ง และดวยมุงหวังผลประโยชนตอบแทนที่จะพึงไดจากผูมีอํานาจเหลานัน้ อยาง
หนึ่ง พิธีกรรมเหลานี้ลวนชักจูงใหคนเห็นแกประโยชนสวนตัวมากขึ้น เพราะหวังผลตอบแทนเปนทรัพยสมบัติ
และกามสุขตางๆ พรอมกันนี้ ก็กอความเดือดรอนแกคนชั้นต่ํา พวกทาสกรรมกรที่ตองทํางานหนัก และการ
ทารุณตอสัตวดวยการฆาบูชายัญครั้งละเปนจํานวนมากๆ
ในเวลาเดียวกันนี้ พราหมณจํานวนหนึ่งไดคิดวาพิธีกรรมตางๆ ไมสามารถทําใหตนประสบชีวิตนิรันดร
ได จึงไดเริ่มคิดเอาจริงเอาจังกับปญหาเรื่องชีวิตนิรันดร และหนทางที่จะนําไปสูสภาวะเชนนั้น ถึงกับยอมปลีก
ตัวออกจากสังคมไปคิดคนแสวงคําตอบอาศัยความวิเวกอยูในปา และคําสอนของศาสนาพราหมณในยุคนี้ ซึ่ง
เรียกวา ยุคอุปนิษัท ก็มีความขัดแยงกันเองมาก บางสวนอธิบายเพิ่มเติมเรื่องพิธีกรรมตางๆ บางสวนกลับ
ประณามพิธีกรรมเหลานั้น และในเรื่องชีวิตนิรันดรก็มีความเห็นตางๆ กัน มีคําสอนเรือ่ งอาตมันแบบตางๆ ที่ขัด
กัน จนถึงขั้นสุดทายที่วา อาตมัน คือพรหมัน เปนที่มาและแทรกซึมอยูในทุกสิ่งทุกอยาง มีภาวะที่อธิบายไมได
อยางที่เรียกวา “เนติ เนติ” (ไมใชนั่น ไมใชนั่น) เปนจุดหมายสูงสุดของการบําเพ็ญเพียรทางศาสนา และ
พยายามแสดงความหมายโตตอบปญหาเกี่ยวกับเรื่องสภาพของภาวะเชนนี้ พรอมกับที่หวงแหนความรูเหลานี้
ไวในหมูพวกตน
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พรอมกันนั้น นักบวชอีกพวกหนึ่ง ซึ่งเบื่อหนายตอความไรสาระแหงชีวิตในโลกนี้ ก็ไดไปบําเพ็ญเพียร
แบบตางๆ ตามวิธีการของพวกตนๆ ดวยหวังวาจะไดพบชีวิตอมตะหรือผลสําเร็จอันวิเศษอัศจรรยตางๆ ที่ตน
หวัง บางก็บําเพ็ญตบะ ทรมานตนดวยประการตางๆ ตั้งตนแตอดอาหารไปจนถึงการทรมานรางกายแบบ
แปลกๆ ที่คนธรรมดาคิดไมถึงวาจะเปนไปได บางก็บําเพ็ญสมาธิจนถึงกลาววาทําปาฏิหาริยไดตางๆ บางก็
สามารถบําเพ็ญฌานจนไดถึงรูปสมาบัติ อรูปสมาบัติ
อีกดานหนึ่ง นักบวชประเภทที่เรียกวาสมณะอีกหลายหมูหลายพวก ซึ่งไดสละเหยาเรือนออกบวชแสวง
หาจุดหมายชีวิตเชนเดียวกัน ก็ไดเรรอนทองเที่ยวไปในบานเมืองตางๆ ถกเถียงถามปญหากันบาง ตั้งตนเปน
ศาสดาแสดงทัศนะของตนตางๆ กันหลายแบบหลายอยาง จนปรากฏวา เกิดมีลัทธิตางๆ ขึ้นเปนอันมาก
เฉพาะที่เดนๆ ซึ่งปรากฏในคัมภีรพุทธศาสนา ถึง ๖ ลัทธิ
สภาพเชนนี้ จะสรุปสั้นๆ คงไดความวา ยุคนั้น คนพวกหนึ่งกําลังรุงเรืองขึ้นดวยอํานาจ ร่ํารวยดวย
ทรัพยสมบัติ และเพลิดเพลินมัวเมาอยูกับการแสวงหาความสุขทางวัตถุ พรอมกับที่คนหลายพวกก็มีฐานะและ
ความเปนอยูดอยลงๆ ไป ไมคอยไดรับความเหลียวแล สวนคนอีกพวกหนึ่ง ก็ปลีกตัวออกไปเสียจากสังคมที
เดียว ไปมุงมั่นคนหาความจริงในทางปรัชญา โดยมิไดใสใจสภาพสังคมเชนเดียวกัน
เจาชายสิทธัตถะ ทรงไดรับการบํารุงบําเรอดวยโลกียสุขอยูเปนเวลานานถึง ๒๙ ป และมิใชเพียงปรน
ปรือเอาใจเทานั้น ยังไดทรงถูกปดกั้นไมใหพบเห็นสภาพความเปนอยูที่ระคนดวยความทุกขของสามัญชนทั้ง
หลายดวย แตสภาพเชนนี้ไมสามารถถูกปดบังจากพระองคไดเรื่อยไป ปญหาเรื่องความทุกขความเดือดรอน
ตางๆ ของมนุษย อันรวมเดนอยูที่ความแก เจ็บ และตาย เปนสิ่งที่ทําใหพระองคตองครุนคิดแกไข
ปญหานี้ คิดสะทอนออกไปในวงกวางใหเห็นสภาพสังคม ที่คนพวกหนึ่งไดเปรียบกวา ก็แสวงหาแต
โอกาสที่จะหาความสมบูรณพูนสุขใสตนแขงขันแยงชิงเบียดเบียนกัน หมกมุนมัวเมาอยูในความสุขเหลานั้น ไม
ตองคิดถึงความทุกขยากเดือดรอนของใครๆ ดํารงชีวิตอยูอยางทาสของวัตถุยามสุขก็ละเมอมัวเมาอยูในความ
คับแคบของจิตใจ ถึงคราวถูกความทุกขเขาครอบงําก็ลุมหลงไรสติเหี่ยวแหงคับแคนเกินสมควร แลวก็แกเจ็บ
ตายไปอยางไรสาระ ฝายคนที่เสียเปรียบ ไมมีโอกาส ถูกบีบคั้นกดขี่อยูอยางคับแคน แลวก็แกเจ็บตายไปโดยไร
ความหมาย
เจาชายสิทธัตถะทรงมองเห็นสภาพเชนนี้แลว ทรงเบื่อหนายในสภาพความเปนอยูของพระองค มอง
เห็นความสุขความปรนเปรอเหลานั้นเปนของไรสาระ ทรงคิดหาทางแกไขจะใหมีความสุขที่มั่นคง เปนแกนสาร
ทรงคิดแกปญหานี้ไมตก และสภาพความเปนอยูของพระองคทามกลางความเยายวนสับสนวุนวายเชนนั้น ไม
อํานวยแกการใชความคิดที่ไดผล
ในที่สุด ทรงมองเห็นภาพพวกสมณะ ซึ่งเปนผูไดปลีกตัวจากสังคมไปคนควาหาความจริงตางๆ โดยมี
ความเปนอยูงายๆ ปราศจากกังวล และสะดวกในการแสวงหาความรูและคิดหาเหตุผล สภาพความเปนอยูแ บบ
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นี้นาจะชวยพระองคใหแกปญหานี้ได และบางทีสมณะพวกนั้น ที่ไปคิดคนหาความจริงกันตางๆ บางคนอาจมี
อะไรบางอยางที่พระองคจะเรียนรูไดบาง
เมื่อถึงขั้นนี้ เจาชายสิทธัตถะจึงเสด็จออกบรรพชาอยางพวกสมณะที่มีอยูแลวในสมัยนั้น พระองคได
เสด็จจาริกไปศึกษาหาความรูเทาที่พวกนักบวชสมัยนั้นจะรูและปฏิบัติกัน ทรงศึกษาทั้งวิธีการแบบโยคะ ทรง
บําเพ็ญสมาธิจนไดฌานสมาบัติ ถึงอรูปสมาบัติชั้นสูงสุด ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริยไดอยางเชี่ยวชาญยิ่ง และ
ทรงบําเพ็ญตบะทรมานพระองคจนแทบสิ้นพระชนม
ในที่สุดก็ทรงตัดสินไดวา วิธีการของพวกนักบวชเหลานี้ทั้งหมด ไมสามารถแกปญหาดังที่พระองคทรง
ประสงคได เมื่อเทียบกับชีวิตของพระองคกอนเสด็จออกบรรพชาแลว ก็นับวาเปนการดํารงชีวิตอยางเอียงสุดทัง้
สองฝาย จึงทรงหันมาดําเนินการคิดคนของพระองคเองตอมา จนในที่สุดไดตรัสรู ธรรมที่พระองคทรงคนพบนี้
ตอมาเมื่อทรงนําไปแสดงใหผูอื่นฟง ทรงเรียกวา “มัชเฌนธรรมเทศนา” หรือ หลักธรรมสายกลาง และทรง
เรียกขอปฏิบัติอันเปนระบบที่พระองคทรงจัดวางขึ้นวา “มัชฌิมาปฏิปทา” หรือ ทางสายกลาง
จากความทอนนี้ จะมองเห็นทัศนะตามแนวพุทธธรรมวา การดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางลุมหลงหมก
มุนปลอยตัวไปเปนทาสตามกระแสกิเลส ก็ดี การหลีกหนีออกไปโดยสิ้นเชิง ไมเกี่ยวของรับผิดชอบอยางใดตอ
สังคม อยูอยางทรมานตนก็ดี นับวาเปนขอปฏิบัติที่ผิดเอียงสุดดวยกันทั้งสองอยางไมสามารถใหมนุษยดํารง
ชีวิตอยางมีความหมายแทจริงได
เมื่อตรัสรูแลวเชนนี้ พระองคจึงเสด็จกลับคืนมาทรงเริ่มตนงานสั่งสอนพุทธธรรมเพื่อประโยชนแกสังคม
ของชาวโลกอยางหนักแนนจริงจังและทรงดําเนินงานนี้จนตลอด ๔๕ ป แหงพระชนมชีพระยะหลัง
แมไมพิจารณาเหตุผลดานอื่น มองเฉพาะในแงสังคมอยางเดียว ก็จะเห็นวา พุทธกิจที่พระพุทธเจาทรง
บําเพ็ญเพื่อประโยชนสุขแกสังคมสมัยนั้นจะสําเร็จผลดีที่สุดก็ดวยการทํางานในบรรพชิตเพศเทานัน้ พระองคจงึ
ไดทรงชักจูงคนชั้นสูงจํานวนมากใหละความมั่งมีศรีสุข ออกบวช ศึกษา และเขาถึงธรรมที่ทรงสอนแลว รวม
ทํางานอยางเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดวยการจาริกไปเขาถึงคนทุกชั้นวรรณะ และทุกถิน่
ที่จะไปถึงได ทําใหบําเพ็ญประโยชนไดอยางกวางขวาง
อีกประการหนึ่ง คณะสงฆเองก็เปนแหลงแกปญหาสังคมไดอยางสําคัญ เชนในขอวา ทุกคน ไมวาจะ
เกิดในวรรณะใด เมื่อบวชแลวก็มีสิทธิเสมอกันทั้งสิ้น สวนเศรษฐี คฤหบดี ผูยังไมพรอมที่จะเสียสละไดเต็มที่ ก็
ใหคงครองเรือนอยูเปนอุบาสก คอยชวยใหกําลังแกคณะสงฆในการบําเพ็ญกรณียกิจของทาน และนําทรัพย
สมบัติของตนออกบําเพ็ญประโยชนสงเคราะหประชาชนไปดวยพรอมกัน
การบําเพ็ญกรณียกิจ ทั้งของพระพุทธเจาและของพระสาวก มีวัตถุประสงคและขอบเขตกวางขวาง
เพียงใด จะเห็นไดจากพุทธพจน แตครั้งแรกที่ทรงสงสาวกออกประกาศพระศาสนาวา
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชนและความสุขของชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะห
ชาวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษยทั้งหลาย
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พุทธธรรมนั้นมีขอบเขตในทางสังคมที่จะใหใชไดและเปนประโยชนแกบุคคลประเภทใดบาง พึงเห็นได
จากพุทธพจนในปาสาทิกสูตร ซึ่งสรุปความไดวา
พรหมจรรย (คือพระศาสนา) จะชื่อวาสําเร็จผลแพรหลายกวางขวางเปนประโยชนแกชนเปนอันมาก
เปนปกแผน ถึงขั้นที่วา เทวดาและมนุษยประกาศไวดีแลว ตอเมื่อมีองคประกอบตอไปนี้ครบถวน คือ
๑.
องคพระศาสดา เปนเถระ รัตตัญู ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ
๒.
มีภิกษุสาวก ที่เปนเถระ มีความรูเชี่ยวชาญ ไดรับการฝกฝนอบรม
อยางดี แกลวกลาอาจหาญ บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
สามารถแสดงธรรมใหเห็นผลจริงจัง กําราบปรัปวาท (ลัทธิที่ขัด
แยง วาทะฝายอื่น หรือคําสอนนอกรีตผิดเพี้ยน) ที่เกิดขึ้น ให
สําเร็จเรียบรอยโดยถูกตองตามหลักธรรม และมีภิกษุสาวกชั้น
ปูนกลาง และชั้นนวกะ ที่มีความสามารถเชนเดียวกันนั้น
๓.
มีภิกษุณีสาวิกา ชั้นเถรี ชั้นปูนกลาง และชั้นนวกะ ที่มีความ
สามารถเชนเดียวกันนั้น
๔.
มีอุบาสก ทั้งประเภทพรหมจารี และประเภทครองเรือนเสวย
กามสุข ซึ่งมีความสามารถเชนเดียวกันนั้น
๕.
มีอุบาสิกา ทั้งประเภทพรหมจารินี และประเภทครองเรือนเสวย
กามสุข ซึ่งมีความสามารถเชนเดียวกันนั้น
เพียงแตขาดอุบาสิกาประเภทครองเรือนเสียอยางเดียว พรหมจรรย ก็ยังไมชื่อวาเจริญบริบูรณเปนปก
แผนดี ความตอนนี้แสดงวา พุทธธรรมเปนคําสอนที่มุงสําหรับคนทุกประเภท ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ คือ
ครอบคลุมสังคมทั้งหมด
และลักษณะทั่วไปของพุทธธรรมนั้น สรุปได ๒ อยาง คือ
๑.
แสดงหลักความจริงสายกลาง ที่เรียกวา “มัชเฌนธรรม” หรือ
เรียกเต็มวา “มัชเฌนธรรมเทศนา” วาดวยความจริงตามแนว
ของเหตุผลบริสุทธิ์ตามกระบวนการของธรรมชาติ นํามาแสดง
เพื่อประโยชนทางปฏิบัติในชีวิตจริงเทานั้น ไมสงเสริมความ
พยายาม ที่จะเขาถึงสัจธรรมดวยวิธีถกเถียงสรางทฤษฎีตางๆ
ขึ้นแลวยึดมั่น ปกปองทฤษฎีนั้นๆ ดวยการเก็งความจริงทาง
ปรัชญา
๒.
แสดงขอปฏิบัติสายกลาง ที่เรียกวา “มัชฌิมาปฏิปทา” อันเปน
หลักการครองชีวิตของผูฝกอบรมตน ผูรูเทาทันชีวิต ไมหลงงม
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งาย มุงผลสําเร็จคือความสุข สะอาด สวาง สงบ เปนอิสระ ที่
สามารถมองเห็นไดตั้งแตในชีวิตนี้ ในทางปฏิบัติ ความเปนสาย
กลางนี้ เปนไปโดยสัมพันธกับองคประกอบอื่นๆ เชน สภาพชีวิต
ของบรรพชิต หรือ คฤหัสถ เปนตน
การสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจา ทรงมุงผลในทางปฏิบัติ ใหทุกคนจัดการกับชีวิตที่เปนอยูจริงๆ ในโลก
นี้ และเริ่มแตบัดนี้ ความรูในหลักที่เรียกวา มัชเฌนธรรมเทศนา ก็ดี การประพฤติตามมรรคาที่เรียกวา
มัชฌิมาปฏิปทา ก็ดี เปนสิ่งที่ทุกคน ไมวาจะอยูในสภาพและระดับชีวิตอยางใด สามารถเขาใจและนํามาใชให
เปนประโยชนไดตามสมควรแกสภาพและระดับชีวิตนั้นๆ ถาความหวงใยในเรื่องชีวิตหลังจากโลกนี้มีอยู ก็จงทํา
ชีวิตแบบที่ตองการนั้นใหเกิดมีเปนจริงเปนจังแนนอนขึ้นมาเสียในชีวิตนี้ทีเดียว จนมั่นใจในตนเองโดยไมตอง
กังวลหวงใยในโลกหนานั้นเลย
ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันโดยธรรมชาติ ที่จะเขาถึงผลสําเร็จเหลานี้ แมวาความสามารถจะตางกัน ทุก
คนจึงควรไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะสรางผลสําเร็จนั้นตามความสามารถของตน และความสามารถนั้น ก็
เปนสิ่งที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มพูนได จึงควรใหทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถของตนอยางดีที่สุด และแมวา
ผลสําเร็จที่แทจริง ทุกคนจะตองทําดวยตัวเอง โดยตระหนักในความรับผิดชอบของตน ที่จะตองขวนขวาย
พากเพียรอยางเต็มที่ แตทุกคนก็เปนอุปกรณในการชวยตนเองของคนอื่นได ดังนั้นหลักอัปปมาทธรรม และหลัก
ความมีกัลยาณมิตร จึงเปนหลักธรรมที่เดน และเปนขอที่เนนหนักทั้งสองอยาง ในฐานะความรับผิดชอบตอตน
เองฝายหนึ่ง กับปจจัยภายนอกที่จะชวยเสริมอีกฝายหนึ่ง
หากยกเอาผลงานและพระจริยาของพระพุทธเจาขึ้นมาเปนหลักพิจารณา จะมองเห็นแนวทางการ
บําเพ็ญพุทธกิจที่สําคัญหลายอยาง เชน ทรงพยายามลมลางความเชื่อถืองมงายในเรื่องพิธีกรรมอันเหลวไหล
ตางๆ โดยเฉพาะการบูชายัญ ดวยการสอนย้ําถึงผลเสียหายและความไรผลของพิธีกรรมเหลานั้น ทั้งนี้เพราะ
ยัญพิธีเหลานั้น ทําใหคนมัวแตคิดหวังพึ่งเหตุปจจัยภายนอก อยางหนึ่ง ทําใหคนกระหายทะยานและคิดหมกห
มุนในผลประโยชนทางวัตถุเพิ่มพูนความเห็นแกตน ไมคํานึงถึงความทุกขยากเดือดรอนของเพื่อนมนุษยและ
สัตว อยางหนึ่ง ทําใหคนคิดหวังแตเรื่องอนาคต จนไมคิดปรับปรุงปจจุบัน อยางหนึ่ง แลวทรงสอนย้ําหลักแหง
“ทาน” คือการใหเสียสละแบงปนและสงเคราะหกันในสังคม
สิ่งตอไปที่ทรงพยายามสอนหักลาง คือระบบความเชื่อถือเรื่องวรรณะ ที่นําเอาชาติกําเนิดมาเปนขีดขัน้
จํากัดสิทธิและโอกาสทั้งในทางสังคมและทางจิตใจของมนุษย ทรงตั้ง “สังฆะ” คือชุมชนแหงสงฆ ที่เปดรับคน
จากทุกวรรณะใหเขาสูความเสมอภาคกัน เหมือนทะเลที่รับน้ําจากแมน้ําทุกสายกลมกลืนเขาเปนอันเดียวกัน
ทําใหเกิดสถาบันวัด ซึ่งตอมาไดกลายเปนศูนยกลางเผยแพรวัฒนธรรมและการศึกษาที่สําคัญยิ่ง จนศาสนา
ฮินดูตองนําไปจัดตั้งขึ้นบางในศาสนาของตน เมื่อหลังพุทธกาลแลวราว ๑,๔๐๐ หรือ ๑,๗๐๐ ป
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ทรงใหสิทธิแกสตรีที่จะไดรับประโยชนจากพุทธธรรม เขาถึงจุดหมายสูงสุดที่พุทธธรรมจะใหเขาถึงได
เชนเดียวกับบุรุษ แมวาการใหสทิ ธินี้ จะตองทรงกระทําดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง ที่จะเตรียมการวางรูปให
สภาพการไดสิทธิของสตรีนี้ดํารงอยูดวยดีในสภาพสังคมสมัยนั้น เพราะสิทธิของสตรีในการศึกษาอบรมทางจิต
ใจ ไดถูกศาสนาพระเวทคอยๆ จํากัดแคบลงมาจนปดตายแลวในสมัยนั้น
ประการตอไป ทรงสั่งสอนพุทธธรรมดวยภาษาสามัญที่ประชาชนใชเพื่อใหคนทุกชั้น ทุกระดับการ
ศึกษา ไดรับประโยชนจากธรรมนี้ทั่วถึง ตรงขามกับศาสนาพราหมณที่ยึดความศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีรพ ระเวท และ
จํากัดความรูชั้นสูงไวในวงแคบของพวกตนดวยวิธีการตางๆ โดยเฉพาะดวยการใชภาษาเดิมของสันสกฤต ซึ่งรู
จํากัดในหมูพวกตน เปนสื่อถายทอดและรักษาคัมภีร แมตอมาจะมีผูขออนุญาตพระพุทธเจาใหยกพุทธพจนขึ้น
สูภาษาพระเวท พระองคก็ไมทรงอนุญาต ทรงยืนยันใหใชภาษาของประชาชนตามเดิม
ประการตอไป ทรงปฏิเสธโดยสิ้นเชิงที่จะทําเวลาใหสูญเสียไปกับการถกเถียงปญหาที่เกี่ยวกับการเก็ง
ความจริงทางปรัชญา ซึ่งไมอาจนํามาพิสูจนใหเห็นไดดวยวิธีแสดงเหตุผลทางคําพูด ถาใครถามปญหาเชนนี้
พระองคจะทรงยับยั้งเสีย แลวดึงผูนั้นกลับมาสูปญหาเกี่ยวกับเรื่องที่เขาจะตองเกี่ยวของและปฏิบัติไดในชีวิต
จริงโดยทันที สิ่งที่จะพึงรูไดดว ยคําพูด ทรงแนะนําดวยคําพูด สิ่งที่จะพึงรูดวยการเห็น ทรงใหเขาดู มิใชใหดูสงิ่ ที่
จะตองเห็นดวยคําพูด
ทั้งนี้ ทรงสอนพุทธธรรมโดยปริยายตางๆ เปนอันมาก มีคําสอนหลายระดับ ทั้งสําหรับผูครองเรือน ผู
ดํารงชีวิตอยูในสังคม และผูสละเรือนแลว ทั้งคําสอนเพื่อประโยชนทางวัตถุ และเพื่อประโยชนลึกซึ้งทางจิตใจ
เพื่อใหทุกคนไดรับประโยชนจากพุทธธรรมทั่วถึงกัน พุทธกิจที่กลาวมานี้ เปนเครื่องยืนยันขอสรุปความเขาใจ
เกี่ยวกับพุทธธรรมที่พูดมาแลวขางตน
การที่ไดประสูติและทรงเติบโตมาทามกลางวัฒนธรรมแบบพราหมณ และความเชื่อถือตามลัทธิตางๆ
ของพวกสมณะสมัยนั้น ทําใหพระองคตองทรงเกี่ยวของและคุนกับถอยคําตามที่มีใชกันในลัทธิความเชื่อถือ
เหลานั้น จึงเปนธรรมดาที่จะตองทรงใชถอยคําเหลานั้นในการสื่อสารทั่วไป แตเมื่อทรงมีคําสอนใหมใหแกสงั คม
ปญหาก็เกิดขึ้นวาจะทรงปฏิบัติตอถอยคําเหลานั้นอยางไร
ปรากฏวา พระองคทรงมีวิธีปฏิบัติตอถอยคําทางศาสนาเหลานี้ เปนที่นาสังเกตอยางหนึ่ง คือ ไมทรง
นิยมหักลางความเชื่อถือเดิมในรูปถอยคําที่ใช ถาถอยคํานั้นๆ มีความหมายของศัพทในทางที่ดีงาม ทรงหักลาง
เฉพาะตัวความเชื่อถือผิดที่แฝงอยูกับความหมายของถอยคําเหลานั้น กลาวคือ ไมทรงขัดแยงดวยวิธีรุนแรง แต
ทรงนําคนเขาสูปญญาดวยเมตตากรุณา ใหเขาเกิดความรูเขาใจอยางใหม มองเห็นความจริง จากถอยคําที่เขา
เคยเขาใจอยางอื่น
โดยนัยนี้ พระองคจึงทรงนําคําบัญญัติที่ใชกันอยูในศาสนาเดิมมาใชในความหมายใหมตามแนวของ
พุทธธรรมโดยเฉพาะบาง ทรงสรางคุณคาใหมใหแกถอยคําที่ใชอยูเดิมบาง เชน ใช “พรหม” เปนชื่อของสัตวโลก
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ที่เกิดตายประเภทหนึ่งบาง หมายถึงบิดามารดาบาง ทรงเปลี่ยนความเชื่อถือเรื่องกราบไหวทิศ ๖ ในธรรมชาติ
มาเปนการปฏิบัติหนาที่และรักษาความสัมพันธรูปตางๆ ในสังคม เปลี่ยนความหมายของการบูชาไฟศักดิ์สิทธิ์
สําหรับยัญพิธี ๓ อยางของพราหมณมาเปนความรับผิดชอบทางสังคมตอบุคคล ๓ ประเภท เปลี่ยนการตัดสิน
ความเปนพราหมณและอารยะโดยชาติกําเนิด มาเปนตัดสินดวยการประพฤติปฏิบัติ
บางครั้งทรงสอนใหดึงความหมายบางสวนในคําสอนของศาสนาเดิมมาใชแตในทางที่ดีงามและเปน
ประโยชน คําสอนใดในศาสนาเดิมถูกตองดีงาม ก็ทรงรับรอง โดยถือความถูกตองดีงามเปนของสากลโดยธรรม
ชาติ ในกรณีที่หลักความประพฤติปฏิบัติในศาสนาเดิมมีความหมายหลายอยาง ทรงชี้แจงวาแงใดถูก แงใดผิด
ทรงยอมรับและใหประพฤติปฏิบัติแตในแงที่ดีงามถูกตอง
บางครั้งทรงสอนวา ความประพฤติปฏิบัติที่ผิดพลาดเสียหายบางอยางของศาสนาเดิมสมัยนั้น เปน
ความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นในศาสนานั้นเอง ซึ่งในครั้งดั้งเดิมทีเดียว คําสอนของศาสนานั้นก็ดีงามถูกตอง และ
ทรงสอนใหรูวา คําสอนเดิมที่ดีของศาสนานั้นเปนอยางไร ตัวอยางในขอนี้ มีเรื่อง ตบะ การบูชายัญ หลักการ
สงเคราะหประชาชนของนักปกครอง และเรื่อง พราหมณธรรม เปนตน
ขอความที่กลาวมานี้ นอกจากจะแสดงใหเห็นความใจกวางของพุทธธรรม และการที่พระพุทธเจาทรง
ตั้งพระทัยสอนแตความจริงและความดีงามถูกตองที่เปนกลางๆ แลว ยังเปนเรื่องสําหรับเตือนใหรูจักแยกความ
หมายของคําบัญญัติทางศาสนาที่ใชในพุทธธรรม กับที่ใชในศาสนาอื่นๆ ดวย
อนึ่ง เมื่อสิ้นยุคขององคพระศาสดาแลว เวลาลวงไป และคําสอนแผไปในถิ่นตางๆ ความเขาใจในพุทธ
ธรรมก็แปรไปจากเดิมและแตกตางกันไปหลายอยาง เพราะผูถายทอดสืบตอมีพื้นความรูการศึกษาอบรมสติ
ปญญาแตกตางกัน ตีความหมายพุทธธรรมแผกกันไปบาง นําเอาความรูความเชื่อถือเดิมจากลัทธิศาสนาอื่น
เขามาผสมแทรกแซงบาง อิทธิพลศาสนาและวัฒนธรรมในทองถิ่นเขาผสมผสานบาง คําสอนบางแงเดนขึน้ บาง
แงเลือนลางลง เพราะการย้ําและเลี่ยงความสนใจตามความโนมเอียงและความถนัดของผูรักษาคําสอนบาง ทํา
ใหเกิดการแตกแยกออกเปนนิกายตางๆ เชน ที่แยกเปนเถรวาท กับมหายาน ตลอดจนนิกายยอยๆ ในสองนิกาย
ใหญนั้น
พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น เปนที่ยอมรับของนักปราชญทางพระพุทธศาสนาทั่วโลก วาเปนนิกายที่
รักษาแบบแผนและคําสอนดั้งเดิมไวไดแมนยําแมแตปราชญฝายมหายานยุคปจจุบันก็เห็นความสําคัญนี้ ดังที่
ในประเทศญี่ปุนไดถือลงกันทั่วไปวา การที่จะศึกษาพระพุทธศาสนามหายานใหทั่วตลอด ตองศึกษาพระพุทธ
ศาสนาแบบดั้งเดิม (คือเถรวาท) ดวย เพราะมีพระสูตรบาลีที่เปนรากฐานของพระพุทธศาสนา พระสูตรของ
มหายานเพียงแตอธิบายสาระที่บรรยายไวโดยยอในพระสูตรบาลี ใหละเอียดกวางขวางออกไป
แมกระนั้นก็ตาม ในพระพุทธศาสนาเถรวาทเอง เนื้อความบางแหงในพระคัมภีร ที่เปนสวนเพิ่มเขาใน
สมัยตอมา ไดระบุกาลเวลาไวชัดเจน ก็มีไมไดระบุไว ก็มี ถึงจะรูกันวาอยูในระยะแรกๆ กอนยุคอรรถกถา ก็ยัง
เปนปญหาที่คนรุนปจจุบันนํามาถกเถียงคิดคนหาความชัดเจนแนนอน
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เนื่องจากพระพุทธศาสนาเนนการใชปญญา การปฏิบัติใหถูกตองจึงขึ้นตอการศึกษา และคัมภีรพระ
พุทธศาสนา แมนับเพียงพระไตรปฎกบาลี ที่เปนแหลงแหงพุทธพจน ก็ใหญโตมีเนื้อหามากมาย ยากที่จะศึกษา
ใหทั่วถึง ยิ่งในบางยุคบางสมัย พุทธศาสนิกชนยังเหินหางจากการศึกษาหลักธรรมอีกดวย ความรูความเขาใจที่
ประชาชนสวนมากเชื่อถือและปฏิบัติ จึงอาศัยเพียงการฟงบอกเลาและทําตามๆ กันมา เมื่อกาลเวลาลวงผาน
ไปนานๆ ความคลาดเคลื่อนก็มีมากขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้น จนกระทั่งบางกรณีถึงกับเสมือนเปนตรงขามกับคํา
สอนเดิม หรือเกือบจะกลายไปเปนลัทธิอื่นที่คําสอนเดิมคัดคานไปแลวก็มี
ยกตัวอยางในประเทศไทยนี้ เมื่อพูดถึงคําวา “กรรม” ความเขาใจของคนทั่วไปก็จะเพงไปยังกาละสวน
อดีต เจาะจงเอาการกระทําในชาติที่ลวงแลวหรือชาติกอนๆ บาง เพงไปยังปรากฏการณสวนผล คือนึกถึงผลที่
ปรากฏในปจจุบันของการกระทําในอดีตบาง เพงไปยังแงที่เสียหายเลวรายคือการกระทําชั่วฝายเดียวบาง เพง
ไปยังอํานาจแสดงผลรายของการกระทําความชั่วในชาติกอนบาง และโดยมากเปนความเขาใจตามแงตางๆ
เหลานี้รวมๆ กันไปทั้งหมด ซึ่งเมื่อพิจารณาตัดสินตามหลักกรรมที่แทจริงในพุทธธรรมแลว จะเห็นไดชัดวาเปน
ความเขาใจที่หางไกลจากความหมายที่แทจริงเปนอันมาก
แมขอธรรมอื่นๆ ตลอดจนคําบัญญัติทางธรรมแตละคําๆ เชน อารมณ วิญญาณ บารมี สันโดษ
อุเบกขา อธิษฐาน บริกรรม ภาวนา วิปสสนา กาม โลกิยะ โลกุตตระ บุญ อิจฉา ฯลฯ ก็ลวนมีความหมายพิเศษ
ในความเขาใจของประชาชน ซึ่งผิดแปลกไปจากความหมายดั้งเดิมในพุทธธรรม โดยตัวความหมายเองบาง
โดยขอบเขตความหมายบาง มากนอยตางกันไปในแตละคํานั้นๆ
ในการศึกษาพุทธธรรม จําเปนตองแยกความหมายในความเขาใจของประชาชนสวนที่คลาดเคลื่อนนี้
ออกไปตางหาก จึงจะสามารถเขาใจความหมายที่แทจริงได ในการแสดงพุทธธรรมตอไปนี้ ผูแสดงถือวาได
พยายามที่จะแสดงตัวพุทธธรรมแท อยางที่องคพระบรมศาสดาทรงสอนและทรงมุงหมาย
ในการนี้ ไดตัดความหมายอยางที่ประชาชนเขาใจออกโดยสิ้นเชิง ไมนํามาพิจารณาเลย เพราะถือวา
เปนเรื่องขางปลาย ไมจําเปนตอการเขาใจตัวพุทธธรรมที่แทแตประการใด
แหลงสําคัญอันเปนที่มาของเนื้อหาและความหมายของพุทธธรรมที่จะแสดงตอไปนี้ ไดแกคัมภีรพุทธ
ศาสนา ซึ่งในที่นี้ ถาไมมีกรณีเกี่ยวของเปนพิเศษ จะหมายถึงพระไตรปฎกบาลีอยางเดียว เพราะเปนคัมภีรที่
ยอมรับกันทั่วไปแลววา เปนแหลงรวบรวมรักษาพุทธธรรมที่แมนยําและสมบูรณที่สุด แมกระนั้น ก็ไดเลือกสรร
เอาเฉพาะสวนที่เห็นวาเปนหลักการดั้งเดิมเปนความหมายแทจริงมาแสดง โดยยึดเอาหลักความกลมกลืนสอด
คลองกันในหนวยรวมเปนหลัก และเพื่อใหมั่นใจยิ่งขึ้น จึงไดนําพุทธจริยาและพุทธกิจที่ไดทรงบําเพ็ญมา
ประกอบการพิจารณาตัดสินแนวทางและขอบเขตของพุทธธรรมดวย
เมื่อไดหลักการพิจารณาเหลานี้มาเปนเครื่องกํากับการแสดงแลว ก็มั่นใจวาจะสามารถแสดงสาระแหง
พุทธธรรมไดใกลเคียงตัวแทเปนอยางยิ่งอยางไรก็ตาม ในขั้นพื้นฐาน การแสดงนี้ก็ยังตองขึ้นกับกําลังสติปญญ
ของผูแสดง และความโนมเอียงบางอยางที่ผูแสดงเองอาจไมรูตัวอยูนั่นเอง ฉะนั้น จึงขอใหถือวาเปนความ
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พยายามครั้งหนึ่ง ที่จะแสดงพุทธธรรมใหถกู ตองที่สุดตามที่พระพุทธเจาทรงสอนและมุงหมาย โดยอาศัยวิธกี าร
และหลักการแสดง พรอมทั้งหลักฐานตางๆ ที่เชื่อวาใหความมั่นใจมากที่สุด
ถาแยกพุทธธรรมออกเปน ๒ สวน คือ สัจธรรม สวนหนึ่ง กับ จริยธรรม สวนหนึ่ง แลวกําหนดความ
หมายขึ้นใชในที่นี้โดยเฉพาะ โดยกําหนดใหสัจธรรมเปนสวนแสดงสภาวะหรือรูปลักษณะตัวความจริงและให
จริยธรรมเปนฝายขอประพฤติปฏิบัติทั้งหมด ก็จะเห็นวา
สัจธรรม ในพุทธศาสนา หมายถึงคําสอนเกี่ยวกับสภาวะของสิ่งทั้งหลาย หรือธรรมชาติและความเปน
ไปโดยธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย หรือกฎธรรมชาตินั่นเอง สวน จริยธรรม ก็หมายถึงการถือเอาประโยชนจาก
ความรูความเขาใจในสภาพและความเปนไปของสิ่งทั้งหลาย หรือการรูกฎธรรมชาติแลวนํามาใชในทางที่เปน
ประโยชน
อีกนัยหนึ่ง สัจธรรม คือธรรมชาติและกฎธรรมดา จริยธรรม คือความรูในการประยุกตสัจธรรม
หลักการทั้งหมดนี้ ไมเกี่ยวของกับตัวการนอกเหนือธรรมชาติ เชน พระผูสราง เปนตน แตประการใดเลย
ดวยเหตุนี้ ในการแสดงพุทธธรรมเพื่อความรูความเขาใจที่มุงในแนวทฤษฎี คือ มุงใหรูวาเปนอะไร จึง
ควรแสดงควบคูกันไปทั้งสัจธรรมและจริยธรรม คือแสดงหลักคําสอนในแงสภาวะ แลวชี้ถึงคุณคาที่จะนํามาใช
ในทางปฏิบัติไวดวย ใหเสร็จไปแตละอยางๆ
วิธีแสดงอยางนี้เหมือนจะตรงขามกับเทศนาแบบอริยสัจ ๔ ซึ่งมุงผลในทางปฏิบัติคือการดับทุกขหรือ
แกปญหา จึงเริ่มดวยปญหาที่ปรากฏกอน แลวดําเนินไปสูวิธีปฏิบัติในการแกไขใหถึงจุดหมายโดยลําดับ สวน
ในที่นี้ เริ่มดวยความรูความเขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิต ในแงของสภาวะตามธรรมชาติ ใหเห็นหลักความจริงที
ละแงทีละอยางกอน แลวกลาวถึงความหมายหรือคุณคาทางปฏิบัติของหลักความจริงแตละอยางนัน้ ทีจ่ ะนํามา
ใชประโยชนในการดําเนินชีวิตหรือแกปญหาตอไป
แมเมื่อมองหนังสือพุทธธรรมหมดทีเดียวตลอดทั้งเลม ก็จะเห็นภาพรวมอยางเดียวกันนี้ คือ หนังสือทั้ง
เลมมี ๒ ภาค เริ่มดวยภาค ๑ แสดงธรรมฝายสภาวะที่เปนหลักความจริงกลางๆ ตามธรรมชาติ คือ มัชเฌนธรรมเทศนา แลวจากนั้น ภาค ๒ แสดงธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติของมนุษย โดยสอดคลองกับความจริงของ
ธรรมชาตินั้น ตามมรรคาที่เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา
อยางไรก็ตาม ในที่สุด เมื่อมองกวางครอบคลุมทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเห็นวา พุทธธรรม ที่บรรยาย ณ
ที่นี้ มีโครงสรางใหญซอนอยูในหลักอริยสัจ ๔ นั่นเอง ดังจะเห็นไดตอแตนี้ไป
อนึ่ง ในขอเขียนนี้ ไดตกลงใจแสดงความหมายภาษาอังกฤษของศัพทธรรมที่สําคัญๆ ไวดวย โดยเหตุ
ผลอยางนอย ๓ อยาง คือ
ประการแรก ในภาษาไทยปจจุบัน ไดมีผูนําศัพทธรรมบางคํามาใชเปนศัพทบัญญัติ สําหรับคําในภาษา
อังกฤษที่มีความหมายไมตรงกันกับศัพทธรรมนั้น อันอาจทําใหความเขาใจคลาดเคลื่อนได จึงนําความหมายใน
ภาษาอังกฤษมาแสดงควบไวดวย เพื่อไมใหผูอานถือไปตามความหมายที่มีผูบัญญัติใชใหมในภาษาไทย
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ประการที่สอง จําตองยอมรับความจริงวา นักศึกษาวิชาการสมัยใหมจํานวนไมนอย เขาใจความหมาย
ในภาษาไทยไดชัดเจนขึ้นในเมื่อเห็นคําภาษาอังกฤษควบอยูดวย
ประการที่สาม ตําราภาษาตางประเทศที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในปจจุบันนี้ มีจํานวนมาก การรู
ความหมายศัพทธรรมที่นิยมใชในภาษาอังกฤษยอมเปนประโยชนแกนักศึกษาที่ตองการคนควาอยางกวาง
ขวางตอไป
ภาค ๑
มัชเฌนธรรมเทศนา
หลักความจริงที่เปนกลางตามธรรมชาติหรือธรรมที่เปนกลาง
ชีวิตคืออะไร ?
ก. ขันธ ๕ สวนประกอบหาอยางของชีวิต
ตัวสภาวะ
พุทธธรรมมองเห็นสิ่งทั้งหลายในรูปของสวนประกอบตางๆ ที่มาประชุมกันเขา ตัวตนแทๆ ของสิ่งทั้ง
หลายไมมี เมื่อแยกสวนตางๆ ที่มาประกอบกันเขานั้นออกไปใหหมด ก็จะไมพบตัวตนของสิ่งนั้นเหลืออยู ตัว
อยางงายๆ ที่ยกขึ้นอางกันบอยๆ คือ “รถ” เมื่อนําสวนประกอบตางๆ มาประกอบเขาดวยกันตามแบบที่กําหนด
ก็บัญญัติเรียกกันวา “รถ” แตถาแยกสวนประกอบทั้งหมดออกจากกัน ก็จะหาตัวตนของรถไมได มีแตสวน
ประกอบทั้งหลาย ซึ่งมีชื่อเรียกตางๆ กันจําเพาะแตละอยางอยูแลว คือ ตัวตนของรถมิไดมีอยูตางหากจากสวน
ประกอบเหลานั้นมีแตเพียงคําบัญญัติวา “รถ” สําหรับสภาพที่มารวมตัวกันเขาของสวนประกอบเหลานั้น
แมสวนประกอบแตละอยางๆ นั้นเอง ก็ปรากฏขึ้นโดยการรวมกันเขาของสวนประกอบยอยๆ ตอๆ ไป
อีก และหาตัวตนที่แทไมพบเชนเดียวกัน เมื่อจะพูดวาสิ่งทั้งหลายมีอยู ก็ตองเขาใจในความหมายวา มีอยูใน
ภาวะของสวนประกอบตางๆ ที่มาประชุมเขาดวยกัน
เมื่อมองเห็นสภาพของสิ่งทั้งหลายในรูปของการประชุมสวนประกอบเชนนี้ พุทธธรรมจึงตองแสดงตอ
ไปวา สวนประกอบตางๆ เหลานั้นเปนอยางไร มีอะไรบาง อยางนอยก็พอเปนตัวอยาง และโดยที่พุทธธรรมมี
ความเกี่ยวของเปนพิเศษกับเรื่องชีวิต โดยเฉพาะในดานจิตใจ การแสดงสวนประกอบตางๆ จึงตองครอบคลุม
ทั้งวัตถุและจิตใจ หรือทั้งรูปธรรมและนามธรรม และแยกแยะเปนพิเศษในดานจิตใจ
การแสดงสวนประกอบตางๆ นั้น ยอมทําไดหลายแบบ สุดแตวัตถุประสงคจําเพาะของการแสดงแบบ
นั้นๆ แตในที่นี้ จะแสดงแบบขันธ ๕ ซึ่งเปนแบบที่นิยมในพระสูตร
โดยวิธีแบงแบบ ขันธ ๕ (the Five Aggregates) พุทธธรรมแยกแยะชีวิตพรอมทั้งองคาพยพทั้งหมด ที่
บัญญัติเรียกวา “สัตว” “บุคคล” ฯลฯ ออกเปนสวนประกอบตางๆ ๕ ประเภท หรือ ๕ หมวด เรียกทางธรรมวา
เบญจขันธ คือ
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๑.
รูป (Corporeality) ไดแกสวนประกอบฝายรูปธรรมทั้งหมด รางกายและพฤติกรรมทั้งหมดของ
รางกาย หรือ สสารและพลังงานฝายวัตถุ พรอมทั้งคุณสมบัติ และพฤติการณตางๆ ของสสารพลังงานเหลานั้น
๒.
เวทนา (Feeling หรือ Sensation) ไดแกความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉยๆ ซึ่งเกิดจากผัสสะทาง
ประสาททั้ง ๕ และทางใจ
๓.
สัญญา (Perception) ไดแกความกําหนดได หรือหมายรู คือ กําหนดรูอาการเครื่องหมาย
ลักษณะตางๆ อันเปนเหตุใหจําอารมณ (object) นั้นๆ ได
๔.
สังขาร (Mental Formations หรือ Volitional Activities) ไดแกองคประกอบหรือคุณสมบัติ
ตางๆ ของจิต ที่ปรุงแตงจิตใหดีหรือชั่ว หรือเปนกลางๆ โดยมีเจตนาเปนตัวนํา พูดงายๆ วา ความนึกคิดดีชั่ว
ตางๆ เชน ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ปญญา โมหะ โทสะ โลภะ มานะ ทิฏฐิ
อิสสา มัจฉริยะ เปนตน
๕.
วิญญาณ (Consciousness) ไดแกความรูแจงอารมณทางประสาททั้ง ๕ และทางใจ คือ การ
เห็น การไดยิน การไดกลิ่น การรูรส การรูสัมผัสทางกาย และการรูอารมณทางใจ

ขันธ ๕ กับอุปาทานขันธ ๕ หรือชีวิตกับชีวิตซึ่งเปนปญหา
ในพุทธพจนแสดงความหมายของอริยสัจ ๔ ซึ่งเปนหลักธรรมที่ประมวลใจความทั้งหมดของพระพุทธ
ศาสนา มีขอความที่นาสังเกตเปนพิเศษเกี่ยวกับขันธ ๕ ปรากฏอยูในอริยสัจขอที่ ๑ คือ ขอวาดวยทุกข
ในอริยสัจขอที่ ๑ นั้น ตอนตนพระพุทธเจาทรงแสดงความหมายหรือคําจํากัดความของทุกข ดวยวิธี
ยกตัวอยางเหตุการณตางๆ ที่มองเห็นไดงายและมีอยูเปนสามัญในชีวิตของบุคคล ขึ้นแสดงวาเปนความทุกข
แตละอยางๆ แตในตอนทาย พระองคตรัสสรุปลงเปนขอเดียววา อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ดังพุทธพจนวา
ภิกษุทั้งหลาย นี้คือ ทุกขอริยสัจ: ความเกิดเปนทุกข ความแกเปน ทุกข ความตายเปนทุกข ความ
ประจวบกับสิ่งที่ไมเปนที่รักเปนทุกข ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเปนทุกข ปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งนั้นก็เปน
ทุกข โดยยออุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข
พุทธพจนนี้ นอกจากแสดงถึงฐานะของขันธ ๕ ในพุทธธรรมแลว ยังมีขอสังเกตสามัญ คือ ความหมาย
ของ “ทุกข” นั้น จํางายๆ ดวยคําสรุปที่สั้นที่สุดวา คือ อุปาทานขันธ ๕ หรือเบญจอุปาทานขันธเทานั้น และ
คําวาขันธในที่นี้มี “อุปาทาน” นําหนาดวย
สิ่งที่ควรศึกษาในที่นี้ ก็คือคําวา “ขันธ” กับ “อุปาทานขันธ” ซึ่งขอใหพิจารณาตามพุทธพจนตอไปนี้
ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขันธ ๕ และอุปาทานขันธ ๕ เธอทั้งหลายจงฟง
ขันธ ๕ เปนไฉน? รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อันใดอันหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต
ปจจุบัน เปนภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม ละเอียดทรามก็ตาม ประณีตก็ตาม ไกลหรือใกลก็
ตาม...เหลานี้ เรียกวา ขันธ ๕
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อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? รูป...เวทนา…สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อันใดอันหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต
อนาคต ปจจุบัน เปนภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม ละเอียดก็ตาม ทรามก็ตาม ประณีตก็ตาม ไกล
หรือใกลก็ตาม ที่ประกอบดวยอาสวะ เปนที่ตั้งแหงอุปาทาน...เหลานี้ เรียกวา อุปาทานขันธ ๕
รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ คือธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน ฉันทราคะ (ความกระสัน
อยาก) ในรูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ นั้นคือ อุปาทานใน (สิ่ง) นั้นๆ
หลักดังกลาวนี้ เปนพื้นฐานความเขาใจที่สําคัญอยางหนึ่ง ในการศึกษาพุทธธรรมตอไป
คุณคาทางจริยธรรม
ตามปกติ มนุษยมีความโนมเอียงที่จะยึดถืออยูเสมอวา ตัวตนที่แทของตนมีอยูในรูปใดรูปหนึ่ง บางก็
ยึดเอาจิตเปนตัวตน บางก็ยึดวา มีสิ่งที่เปนตัวตนอยูตางหากแฝงซอนอยูในจิตนั้น ซึ่งเปนเจาของ และเปนตัว
การที่คอยควบคุมบังคับบัญชากายและใจนั้นอีกชั้นหนึ่ง
การแสดงขันธ ๕ นี้ มุงใหเห็นวาสิ่งที่เรียกวา “สัตว” “บุคคล” “ตัวตน” เปนตนนั้น เมื่อแยกออกไปแลวก็
จะพบแตสวนประกอบ ๕ สวนเหลานี้เทานั้น ไมมีสิ่งอื่นเหลืออยูท ี่จะมาเปนตัวตนตางหากได และแมขันธ ๕
เหลานั้นแตละอยาง ก็มีอยูเพียงในรูปที่สัมพันธอิงอาศัยกัน ไมเปนอิสระ ไมมีโดยตัวของมันเอง ดังนั้นขันธ ๕
แตละอยางๆ นั้นก็ไมใชตัวตนอีกเชนกัน
รวมความวา หลักขันธ ๕ แสดงถึงความเปน อนัตตา ใหเห็นวาชีวิตเปนการประชุมเขาของสวน
ประกอบตางๆ หนวยรวมของสวนประกอบเหลานี้ ก็ไมใชตัวตน สวนประกอบแตละอยางๆ นั้นเอง ก็ไมใชตัวตน
และสิ่งที่เปนตัวตนอยูตางหากจากสวนประกอบเหลานี้ก็ไมมี เมื่อมองเห็นเชนนั้นแลว ก็จะถอนความยึดมั่นถือ
มั่นในเรื่องตัวตนได ความเปนอนัตตานี้จะเห็นไดชัดตอเมื่อเขาใจกระบวนการของขันธ ๕ ในวงจรแหงปฏิจจส
มุปบาทที่จะกลาวตอไป
อนึ่งเมื่อมองเห็นวาขันธ ๕ มีอยูอยางสัมพันธและอาศัยซึ่งกันและกัน ก็จะไมเกิดความเห็นผิดวาขาด
สูญ ที่เรียวา อุจเฉททิฏฐิ และความเห็นผิดวาเที่ยง ที่เรียกวา สัสสตทิฏฐิ นอกจากนั้นเมื่อรูวาสิ่งทั้งหลายไมมีตัว
ตนและมีอยูอยางสัมพันธอาศัยกันและกันเชนนี้แลวก็จะเขาใจหลักกรรมโดยถูกตองวาเปนไปไดอยางไร กระ
บวนการแหงความสัมพันธและอาศัยกันของสิ่งทั้งหลายนี้มีคําอธิบายอยูในหลักปฏิจจสมุปบาทเชนเดียวกัน
อีกประการหนึ่ง การมองสิ่งทั้งหลายโดยวิธีแยกสวนประกอบออกไปอยางวิธีขันธ ๕ นี้ เปนการฝก
ความคิด หรือสรางนิสัยที่จะใชความคิดแบบวิเคราะหความจริง คือ เมื่อประสบหรือเขาเกี่ยวของกับสิ่งตางๆ
ความคิดก็ไมหยุดตันตื้อ ยึดถือเฉพาะรูปลักษณะภายนอกเทานั้น เปนการสรางนิสัยชอบสอบสวนสืบคนหา
ความจริง และที่สําคัญยิ่งคือ ทําใหรูจักมองสิ่งทั้งหลายตามภาวะลวนๆ ของมัน หรือตามแบบสภาววิสัย
(objective) คือมองเห็นสิ่งทั้งหลาย “ตามที่มันเปน” ไมนําเอาตัณหาอุปาทานเขาไปจับ อันเปนเหตุใหมองเห็น
ตามที่อยากหรือไมอยากใหมันเปน อยางที่เรียกวา สกวิสัย (subjective)
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คุณคาอยางหลังนี้ นับวาเปนการเขาถึงจุดหมายที่ตองการของพุทธธรรมและของหลักขันธ ๕ นี้ คือการ
ไมยึดมั่นถือมั่น การไมเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งทั้งหลายดวยการใชตัณหาอุปาทาน แตเขาไปเกี่ยวของจัดการดวย
ปญญา
อยางไรก็ดี ในการแสดงพุทธธรรมนั้น ตามปกติทานไมแสดงเรื่องขันธ ๕ โดยลําพังโดดๆ เพราะขันธ ๕
เปนแตสภาวะที่ยกขึ้นเปนตัวตั้งสําหรับพิจารณา และการพิจารณานั้นยอมเปนไปตามแนวแหงหลักธรรม
อยางอื่น ที่เปนประเภทกฎสําหรับนํามาจับหรือกําหนดวาขันธ ๕ มีสภาวะเปนอยางไร มีความเปนไปอยางไร
เปนตน คือ ตองแสดงโดยสัมพันธกับหลักธรรมชาติอยางอื่น เชน หลักอนัตตา เปนตน จึงจะปรากฏคุณคาใน
ทางปฏิบัติโดยสมบูรณ ดังนั้น จึงขอยุติเรื่องขันธ ๕ ไวเพียงในฐานะสิ่งที่ยกขึ้นเปนตัวตั้งสําหรับนําไปพิจารณา
กันในหลักตอๆ ไป
ชีวิตคืออะไร ?
ข. อายตนะ ๖ แดนรับรูและเสพเสวยโลก

ชองทางที่ชีวิตติดตอกับโลก
แมวาชีวิตจะประกอบดวยขันธ ๕ ซึ่งแบงซอยออกไปเปนหนวยยอยตางๆ มากมาย แตในทางปฏิบัติ
คือ ในการดําเนินชีวิตทั่วไป มนุษยไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับสวนประกอบเหลานั้นโดยทั่วถึงแตอยางใด
สวนประกอบหลายอยางมีอยูและทําหนาที่ของมันไปโดยมนุษยไมรูจัก หรือแมรูจัก ก็แทบไมไดนึกถึง
เลย เชน ในดานรูปธรรม อวัยวะภายในรางกายหลายอยาง ทําหนาที่ของมันอยู โดยมนุษยผูเปนเจาของไมรู
และไมไดใสใจที่จะรู จนบางคราวมันเกิดความวิปริตหรือทําหนาที่บกพรองขึ้น มนุษยจึงจะหันมาสนใจ แมองค
ประกอบตางๆ ในกระบวนการฝายจิตก็เปนเชนเดียวกัน
การศึกษาวิเคราะหองคประกอบตางๆ และกระบวนการทํางานทางรางกาย เราปลอยใหเปนภาระของ
นักศึกษาทางแพทยศาสตรและชีววิทยา สวนการศึกษาวิเคราะหองคประกอบและกระบวนการทํางานดานจิต
ใจ เราปลอยใหเปนภาระของนักอภิธรรมและนักจิตวิทยา
แตสําหรับคนทั่วไป ความหมายของชีวิตอยูที่ชีวิตในทางปฏิบัติ หรือชีวิตที่ดําเนินอยูเปนประจําในแต
ละวัน ซึ่งไดแกการติดตอเกี่ยวของกับโลก สิ่งที่ใหความหมายแกชีวิต ก็คือการติดตอเกี่ยวของกับโลก หรือพูด
อีกอยางหนึ่งวา ชีวิตตามความหมายของมนุษย คือชีวิตโดยความสัมพันธกับโลก
ชีวิตในทางปฏิบัติหรือชีวิตโดยความสัมพันธกับโลกนี้ แบงออกไดเปน ๒ ภาค แตละภาคมีระบบการ
ทํางาน ซึ่งอาศัยชองทางที่ชีวิตจะติดตอเกี่ยวของกับโลกได ซึ่งเรียกวา “ทวาร” (ประตู, ชองทาง) ดังนี้
๑. ภาครับรูและเสพเสวยโลก อาศัย ทวาร ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สําหรับรับรูและเสพเสวยโลก
ซึ่งปรากฏแกมนุษยโดยลักษณะและอาการตางๆ ที่เรียกวา อารมณ ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ
ธรรมารมณ
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๒. ภาคแสดงออกหรือกระทําตอโลก อาศัย ทวาร ๓ คือ กาย วาจา ใจ (กายทวาร วจีทวาร มโนทวาร)
สําหรับกระทําตอบตอโลก โดยแสดงออกเปนการทํา การพูด และการคิด (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม)
ใน ภาคที่ ๑ มีขอที่พึงย้ําเปนพิเศษ เพื่อสะดวกแกการศึกษาตอไปวา คําวา “ทวาร” (ใน ทวาร ๖) นั้น
เมื่อนําไปกลาวในระบบการทํางานของกระบวนธรรมแหงชีวิต ทานนิยมเปลี่ยนไปใชคําวา “อายตนะ” ซึ่งแปล
วา แดนเชื่อมตอใหเกิดความรู หรือทางรับรู ดังนั้นในการศึกษาเรื่องนี้ตอไป จะใชคําวา “อายตนะ” แทนคําวา
“ทวาร”
ใน ภาคที่ ๒ มีขอพึงย้ําคือ กระบวนธรรมของชีวิตในภาคนี้ รวมอยูในขันธที่ ๔ คือ สังขารขันธ ที่กลาว
มาแลวในบทกอน
สังขารตางๆ ในสังขารขันธ ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากมาย แบงเปน ฝายดีบาง ฝายชั่วบาง ฝายกลางๆ
บาง จะปรากฏตัวออกมาปฏิบัติการ โดยถูกเจตนาที่เปนหัวหนาหรือเปนตัวแทนเลือกชักจูงมา หรือจัดแจงมอบ
หมายหนาที่ ใหชวยกันทําการปรุงแตงการแสดงออก หรือการกระทําทาง ทวาร ๓ คือ กาย วาจา ใจ เกิดเปน
กรรม คือการทํา การพูด การคิด
ในกรณีนี้ สังขารจะถูกจัดประเภทเสียใหมใหสอดคลองกับบทบาทของมัน โดย
- แบงตามทางหรือทวารที่แสดงออก เปนกายสังขาร วจีสังขาร และมโนสังขาร
- เรียกตามชื่อหัวหนาหรือตัวแทนวา กายสัญเจตนา วจีสัญเจตนา และมโนสัญเจตนา หรือ
- เรียกตามงานที่ทําออกมาวา กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมแสดงใหเห็นงายขึ้น ดังนี้
๑. กายสังขาร
= กายสัญเจตนา ------------- กายทวาร -- กายกรรม
[สภาพปรุงแตงการกระทําทางกาย] = [ความจงใจ(แสดงออก)ทางกาย] [ทางกาย]
[การกระทําทาง
กาย]
๒. วจีสังขาร
= วจีสัญเจตนา --------------- วจีทวาร -- วจีกรรม
[สภาพปรุงแตงการกระทําทางวาจา] = [ความจงใจ(แสดงออก)ทางวาจา] [ทางวาจา][การกระทําทางวาจา]
๓. มโนสังขาร
= มโนสัญเจตนา -------- มโนทวาร -- มโนกรรม
[สภาพปรุงแตงการกระทําทางใจ] = [ความจงใจ(แสดง)ทางใจ] [ทางใจ]
[การกระทําทางใจ]
สังขาร ในฐานะเครื่องแตงคุณภาพหรือคุณสมบัติตางๆ ของจิต ไดกลาวแลวในเรื่องขันธ ๕
สวน สังขาร ในฐานะกระบวนการปรุงแตงแสดงออกและกระทําการตางๆ ตอโลก เปนเรื่องกิจกรรมของ
ชีวิต ซึ่งจะแสดงเปนพิเศษสวนหนึ่งตางหาก ในตอนวาดวย “ชีวิตเปนไปอยางไร”
ในที่นี้ มุงแสดงแตสภาวะอันเนื่องอยูที่ตัวชีวิตเอง หรือองคประกอบของชีวิต พรอมทั้งหนาที่ของมัน
ตามสมควร จึงจะกลาวเฉพาะภาคที่ ๑ คือเรื่อง ทวาร ๖ ที่เรียกวา อายตนะ ๖ อยางเดียว

ตัวสภาวะ
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“อายตนะ” แปลวา ที่ตอ หรือแดน หมายถึงที่ตอกันใหเกิดความรู แดนเชื่อมตอใหเกิดความรู หรือแหลง
ที่มาของความรู แปลอยางงายๆ วา ทางรับรู มี ๖ อยาง ดังที่เรียกในภาษาไทยวา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่วา
ตอ หรือเชื่อมตอ ใหเกิดความรูนั้น ตอ หรือ เชื่อมตอกับอะไร ? ตอบวา เชื่อมตอกับโลก คือ สิ่งแวดลอมภาย
นอก แตโลกนั้นปรากฏลักษณะอาการแกมนุษยเปนสวนๆ ดานๆ ไป เทาที่มนุษยจะมีแดนหรือเครื่องมือสําหรับ
รับรู คือ เทาจํานวนอายตนะ ๖ ที่กลาวมาแลวเทานั้น
ดังนั้น อายตนะ ทั้ง ๖ จึงมีคูของมันอยูในโลก เปนสิ่งที่ถูกรับรูสําหรับแตละอยางๆ โดยเฉพาะ
สิ่งที่ถูกรับรู หรือลักษณะอาการตางๆ ของโลก เหลานี้ เรียกชื่อวา “อายตนะ” เหมือนกัน เพราะเปน
สิ่งที่เชื่อมตอใหเกิดความรู หรือเปนแหลงความรู เชนเดียวกัน แตเปนฝายภายนอก
เพื่อแยกประเภทจากกันไมใหสับสน ทานเรียกอายตนะพวกแรกวา “อายตนะภายใน” (แดนตอความรู
ฝายภายใน) และเรียกอายตนะพวกหลังนี้วา “อายตนะภายนอก” (แดนตอความรูฝายภายนอก)
อายตนะภายนอก ๖ อันไดแก รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งตองกาย และสิ่งที่ใจนึก โดยทั่วไปนิยมเรียกวา
“อารมณ” แปลวา สิ่งอันเปนที่สําหรับจิตมาหนวงอยู หรือ สิ่งสําหรับยึดหนวงของจิต แปลงายๆ วาสิ่งที่ถูกรับรู
หรือสิ่งที่ถูกรูนั่นเอง
เมื่ออายตนะ (ภายใน) ซึ่งเปนแดนรับรู กระทบกับอารมณ (อายตนะภายนอก) ซึ่งเปนสิ่งที่ถูกรู ก็จะ
เกิดความรูจําเพาะดานของอายตนะแตละอยางๆ ขึ้น เชน ตากระทบรูป เกิดความรูเรียกวา “เห็น” หูกระทบ
เสียง เกิดความรูเรียกวา “ไดยิน” เปนตน
ความรูจําเพาะแตละดานนี้ เรียกวา “วิญญาณ” แปลวา ความรูแจง คือรูอารมณ
ดังนั้น จึงมี วิญญาณ ๖ อยาง เทากับอายตนะและอารมณ ๖ คู คือ วิญญาณทางตา ไดแก เห็น
วิญญาณทางหู ไดแก ไดยิน วิญญาณทางจมูก ไดแก ไดกลิ่น วิญญาณทางลิ้น ไดแก รูรส วิญญาณทางกาย
ไดแก รูสิ่งตองกาย วิญญาณทางใจ ไดแก รูอารมณทางใจ หรือรูเรื่องในใจ
สรุปไดวา อายตนะ ๖ อารมณ ๖ และ วิญญาณ ๖ มีชื่อในภาษาธรรม และมีความสัมพันธกัน ดังนี้
๑. จักขุ - ตา เปนแดนรับรู รูป - รูป เกิดความรูคือ จักขุวิญญาณ - เห็น
๒. โสตะ - หู
,,
สัททะ - เสียง
,,
โสตวิญญาณ - ไดยิน
๓. ฆานะ – จมูก ,,
คันธะ - กลิ่น
,, ฆานวิญญาณ - ไดกลิ่น
๔. ชิวหา – ลิ้น ,,
รส - รส
,, ชิวหาวิญญาณ- รูรส
๕. กาย – กาย ,, โผฏฐัพพะ - สิ่งตองกาย ,,
กายวิญญาณ - รูสิ่งตองกาย
๖. มโน – ใจ ,,
ธรรม - เรื่องในใจ ,,
มโนวิญญาณ - รูเรื่องในใจ
อยางไรก็ตาม แมวาวิญญาณจะตองอาศัยอายตนะและอารมณกระทบกันจึงจะเกิดขึ้นได ก็จริง แต
การที่อารมณเขามาปรากฏแกอายตนะก็มิใชวาจะทําใหวิญญาณเกิดขึ้นไดเสมอไป จําตองมี ความใสใจ คว
กําหนดใจ หรือความใฝใจประกอบอยูดวย วิญญาณนั้นๆ จึงจะเกิดขึ้น ดังตัวอยาง ในบางคราว เชน เวลาหลับ
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สนิท เวลาฟุงซาน หรือใจลอยไปเสีย เวลาใจจดจอแนวแนอยูกับกิจอยางใดอยางหนึ่ง ตลอดจนขณะอยูใน
สมาธิ รูปและเสียงเปนตน หลายๆ อยางที่ผานเขามา อยูในวิสัยที่จะเห็น จะไดยิน แตหาไดเห็น หาไดยินไม
อีกตัวอยางงายๆ ขณะเขียนหนังสือ ใจจดจออยู จะไมรูสึกสวนของรางกายที่แตะอยูกับโตะและเกาอี้
ตลอดจนมือที่แตะกระดาษ และนิ้วที่แตะปากกาหรือดินสอ
ในเมื่อมีอายตนะและอารมณเขามาถึงกันแลว แตวิญญาณไมเกิดขึ้นเชนนี้ ก็ยังไมเรียกวาการรับรูได
เกิดขึ้น
การรับรู จะเกิดขึ้น ตอเมื่อมีองคประกอบเกิดขึ้นครบทั้ง ๓ อยาง คือ อายตนะ อารมณ และวิญญาณ
ภาวะนี้ในภาษาธรรมมีคําเรียกโดยเฉพาะวา “ผัสสะ” หรือ “สัมผัส” แปลตามรูปศัพทวา การกระทบ แตมีความ
หมายทางธรรมวา การประจวบหรือบรรจบพรอมกันแหงอายตนะ อารมณ และวิญญาณ พูดอยางเขาใจกัน
งายๆ ผัสสะ ก็คือ การรับรู นั่นเอง
ผัสสะ หรือ สัมผัส หรือการรับรูนี้ มีชื่อเรียกแยกเปนอยางๆ ไป ตามทางรับรู คืออายตนะนั้นๆ ครบ
จํานวน ๖ คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส
ผัสสะ เปนขั้นตอนสําคัญในกระบวนการรับรู เมื่อผัสสะเกิดขึ้นแลว กระบวนธรรมก็ดําเนินตอไป เริ่มแต
ความรูสึกตออารมณที่รับรูเขามานั้น ปฏิกิริยาอยางอื่นของจิตใจ การจําหมาย การนําอารมณนั้นไปคิดปรุงแตง
ตลอดจนการแสดงออกตางๆ ที่สืบเนื่องไปตามลําดับ
ในกระบวนธรรมนี้ สิ่งที่ควรสนใจเปนพิเศษในการศึกษาขั้นนี้ ก็คือความรูสึกตออารมณที่รับรูเขามา ซึง่
เกิดขึ้นในลําดับถัดจากผัสสะนั้นเองความรูสึกนี้ในภาษาธรรม เรียกวา “เวทนา” แปลวา การเสวยอารมณ หรือ
การเสพรสอารมณ คือความรูสึกตออารมณที่รับรูเขามานั้น โดยเปน สุขสบาย ไมสบาย หรือเฉยๆ อยางใดอยาง
หนึ่ง
เวทนานี้ ถาแบงตามทางรับรู ก็มี ๖ เทาจํานวนอายตนะ คือ เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตา เวทนาที่เกิด
จากสัมผัสทางหู เปนตน
แตถาแบงตามคุณภาพ จะมีจํานวน ๓ คือ
๑. สุข ไดแก สบาย ชื่นใจ ถูกใจ
๒. ทุกข ไดแก ไมสบาย เจ็บปวด
๓. อทุกขมสุข ไมทุกข ไมสุข คือเรื่อยๆ เฉยๆ ซึ่งเรียกอีกอยางวา อุเบกขา
อีกอยางหนึ่ง แบงละเอียดลงไปอีกเปน เวทนา ๕ อยาง คือ
๑. สุข ไดแก สบายกาย
๒. ทุกข ไดแก ไมสบายกาย เจ็บปวด
๓. โสมนัส ไดแก สบายใจ ชื่นใจ
๔. โทมนัส ไดแก ไมสบายใจ เสียใจ และ
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๕. อุเบกขา ไดแก เฉยๆ ไมสุขไมทุกข
กระบวนการรับรูเทาที่กลาวมานี้ เขียนใหเห็นงายๆ ไดดังนี้
อายตนะ
+
อารมณ + วิญญาณ = ผัสสะ -- เวทนา
ทางรับรู
สิ่งที่ถูกรู ความรู
การรับรู ความรูสึกตออารมณ
ดังไดกลาวแลววา อารมณ ก็คือโลกที่ปรากฏลักษณะอาการแกมนุษยทางอายตนะตางๆ การรับรู
อารมณเหลานี้ เปนสิ่งจําเปนซึ่งชวยใหมนุษยมีความสามารถในการเกี่ยวของกับโลก ทําใหชีวิตอยูรอดและ
ดําเนินไปดวยดี
ในกระบวนการรับรูนี้ เวทนา ก็เปนสวนประกอบสําคัญอยางหนึ่ง โดยทําหนาที่เปนเครื่องชี้บอกให
ทราบวา อะไรเปนอันตรายแกชีวิต ควรหลีกเวน อะไรเกื้อกูลแกชีวิต ควรถือเอาประโยชนได เวทนาจึงชวยให
กระบวนการรับรูที่ดําเนินตอไป สามารถสรางความรูความเขาใจที่ครบถวนบริบูรณ เปนประโยชนยิ่งขึ้น
แตสําหรับมนุษยปุถุชน เวทนามิไดมีความหมายเพียงเทานั้น คือมิใชเพียงแควากระบวนการรับรูไดมี
สวนประกอบเพิ่มเขามาอีกอยางหนึ่ง ที่ชวยเสริมความรูใหสมบูรณ อันจะทําใหมนุษยมีความสามารถมากขึ้น
ในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม แตเวทนา ยังหมายถึงการที่โลกมีอะไรอยางหนึ่งเปนผลตอบแทนหรือรางวัลแกมนุษย
ในการเขาไปเกีย่ วของกับโลกดวย ผลตอบแทนที่วานี้ คือความเอร็ดอรอย ความชื่นใจที่เกิดจากอารมณ ซึง่ เรียก
วา สุขเวทนา
ในกรณีที่กระบวนการรับรูดําเนินมาตามลําดับ จนถึงเวทนา ถามนุษยหันเขาจับเวทนาไวตามความ
หมายในแงนี้ มนุษยก็จะหันเหออกไปจากกระบวนการรับรู ทําใหกระบวนธรรมอีกอยางหนึ่งไดโอกาสเขามารับ
ชวงแลนตอไปแทนที่ โดยเวทนาจะกลายเปนปจจัยตัวเอกที่จะกอใหเกิดผลสืบเนื่องตอไป พรอมกันนั้น กระบวน
การรับรู ซึ่งกลายไปเปนสวนประกอบและเดินควบไปดวย ก็จะถูกกําลังจากกระบวนธรรมใหมนี้บีบคั้น ใหบิด
เบือนและเอนเอียงไปจากความเปนจริง
กระบวนธรรมรับชวงที่วานี้ มักดําเนินไปในแบบงายๆ พื้นๆ คือ เมื่อรับรูอารมณอยางใดอยางหนึ่งแลว
เกิดความรูสึกสุขสบายชื่นใจ (????เวทนา) ก็อยากได (ตัณหา) เมื่ออยากได ก็ติดใจพัวพันจนถึงขั้นยึดติดถือมั่น
(อุปาทาน) คางใจอยูไมอาจวางลงได ทั้งทีต่ ามความเปนจริงไมอาจถือเอาไวได เพราะสิ่งนั้นๆ ลวงเลยผานพน
หมดไปแลว
จากนั้น ก็เกิดความครุนคิดสรางภาพตางๆ ที่จะใหตนอยูในภาวะครอบครองอารมณอันใหเกิดสุข
เวทนานั้น พรอมทั้งคิดปรุงแตงสรางวิธีการที่จะใหไดอารมณและสิ่งอันเปนที่ตั้งแหงอารมณนั้น แลวลงมือ
กระทําการตางๆ ทางกายบาง วาจาบาง เพื่อใหไดมาซึ่งผลที่ตองการ เพื่อจะไดเวทนาที่ชอบใจนั้นยิ่งๆ ขึ้นไปอีก
ในทางตรงขาม ถารับรูอารมณใดแลว เกิดความรูสึกทุกข เจ็บปวด ไมสบาย (ทุกข-เวทนา) ก็ไมชอบใจ
ขัดเคือง อยากจะพนไป หรือใหมันสูญสิ้นไป อยากทําลาย (ตัณหา) ผูกใจ ปกใจ คางใจกับสิ่งนั้น (อุปาทาน)
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ใทางรายที่จะชิงชัง เกลียดกลัว หลีกหนี อยาใหพบเห็นอีก เปนตน พรอมกับเกิดเปนปฏิกิริยา ใหยิ่งยึดมั่นฝนหา
ผูกใจมั่นหมาย ที่จะใหพบใหไดสุขเวทนาและสิ่งที่หวังวาจะใหสุขเวทนาแกตนยิ่งขึ้นไปอีก
ในกระบวนการนี้ ก็จึงบังเกิดเปนสุขทุกขแบบซับซอนรุนแรงเขมขน ที่เปนผลเสกสรรคของมนุษยเอง ซึ่ง
หมุนเวียนเขาวงจรที่เริ่มจากเวทนาใหมซ้ําแลวซ้ําเลา กลายเปนสังสารวัฏ วนอยูอยางนั้น ไมสามารถกาวตอไป
สูผลเลิศอยางอื่น ที่ชีวิตนี้ยังสามารถเขาถึงไดยิ่งกวานั้นขึ้นไป
โดยนัยนี้ จะเห็นวา ชวงตอที่กระบวนธรรมจะสืบทอดจากการรับรู (ผัสสะ) ตอไปนั้น เปนขั้นตอนที่
สําคัญอยางยิ่ง เรียกไดวาเปนหัวเลี้ยวหัวตอทีเดียว และในภาวะเชนนี้ เวทนาเปนองคธรรมที่มีบทบาทสําคัญ
มาก กระบวนธรรมที่ดําเนินตอไปจะเปนอยางไร (สําหรับปุถุชน) ตองขึ้นตอสภาพของเวทนา วาจะเปนแบบไหน
อยางใด ทั้งนี้ พอจะตั้งเปนขอสังเกตไดวา
ก. กระบวนธรรมที่สืบทอดจากผัสสะ เปนหัวเลี้ยวหัวตอ ระหวางกระบวนการรับรูที่บริสุทธิ์ กับกระบวน
การสังสารวัฏ ในกระบวนการรับรูบริสุทธิ์ เวทนามีบทบาทเปนเพียงองคประกอบยอยๆ อยางหนึ่ง ที่ชวยใหเกิด
ความรูที่ถูกตองสมบูรณ
สวนในกระบวนการสังสารวัฏ เวทนาเปนปจจัยตัวเอก ที่มีอิทธิพลครอบงําความเปนไปของกระบวน
ธรรมทั้งหมด กลาวไดวา มนุษยจะคิดปรุงแตงอยางไร และทําการอะไร ก็เพราะเวทนา และเพื่อเวทนา หรือชีวิต
จะเปนอยางไร ก็เพราะเวทนาและเพื่อเวทนา
นอกจากนั้น ในกระบวนการสังสารวัฏนี้ มนุษยมิไดหยุดอยูเพียงแคเปนผูรับรูอารมณ และเรียนรูโลก
เพื่อเกี่ยวของจัดการกับสิ่งแวดลอมอยางไดผลดีเทานั้น แตไดกาวตอไปสูความเปนผูเสพเสวยโลกดวย
สําหรับกระบวนการรับรูบริสุทธิ์นั้น ถาจะพูดใหละเอียดชัดเจนตามหลัก ก็ตองตัดตอนที่ชวงตอจาก
ผัสสะนี้ดวยเหมือนกัน โดยถือวา การรับรูเกิดขึ้นเสร็จสิ้นแลวที่ผัสสะ ดังนั้น กระบวนธรรมตอจากนี้ไปจึงแยกได
เปนอีกตอนหนึ่ง และขอเรียกชื่อวา กระบวนการญาณทัศนะ หรือ กระบวนธรรมแบบวิวัฏฏ เปนคูป ฏิปกษกับ
กระบวนการสังสารวัฏ
แตกระบวนธรรมแบบวิวัฏฏ เปนเรื่องของการแกปญหาชีวิต จึงจะยกไปพูดในตอนที่วาดวย “ชีวิตควร
ใหเปนอยางไร ?” และ “ชีวิตควรเปนอยูอยางไร ?” ไมกลาวไวในที่นี้
ข. กระบวนธรรมที่สืบทอดจากผัสสะ เปนหัวเลี้ยวหัวตอทางจริยธรรมระหวางความดีกับความชั่ว
ระหวางกุศลกับอกุศล ระหวางความหลุดพนเปนอิสระ กับการหมกติดหมุนเวียนอยูในสังสารวัฏ
เมื่อกลาวถึงสวนอื่นๆ ของกระบวนธรรมแลว ก็ตองยอนกลับไปพูดถึงอายตนะอีก เพราะกระบวนธรรม
ตางๆ ที่กลาวมานั้น ตองอาศัยอายตนะเริ่มตนที่อายตนะ เมือ่ วาองคธรรมอื่นๆ สําคัญ ก็ตองวาอายตนะสําคัญ
เหมือนกัน เชน เมื่อวาเวทนาเปนองคธรรมสําคัญยิ่งในกระบวนธรรมแบบเสพเสวยโลก อายตนะก็ยอมมีความ
สําคัญมากดวย เพราะอายตนะเปนแหลงหรือเปนชองทางที่อํานวยใหเวทนาเกิดขึ้น
เวทนา เปนสิ่งที่มนุษยมุงประสงค อายตนะ เปนแหลงอํานวยสิ่งที่มุงประสงคนั้น
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เทาที่กลาวมา สรุปไดวา อายตนะ ๖ ทําหนาที่รับใชมนุษย ๒ อยาง คือ
๑. เปนทางรับรูโลก หรือเปนแหลงนําโลกมาเสนอตอมนุษย เปนเครื่องมือสื่อสาร ทําใหมนุษยไดรับขอ
มูลแหงความรู ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยใหมนุษยสามารถเกี่ยวของกับโลกไดถูกตอง ทําใหชีวิตอยูรอด และ
ดําเนินไปดวยดี
๒. เปนชองทางเสพโลก หรือเปนประตูที่มนุษยจะเปดออกไปรับอารมณที่เปนรสอรอยของโลก มาเสพ
เสวย ดวยการดู การฟง การดม การลิ้มชิมรส การแตะตองเสียดสี ความสนุกสนานบันเทิง ตลอดจนจินตนาการ
สิ่งที่หวานชื่นระรื่นใจ ความจริง หนาที่ทั้งสองอยางนี้ ก็ติดเนื่องอยูดวยกัน หนาที่อยางแรก เรียกไดวา เปนหนาที่
หลัก หรือหนาที่พื้นฐานที่จําเปน สวน หนาที่ที่สอง เปนหนาที่รอง จะวาเปนของแถมหรือสวนเกินก็คงได
ในกรณีทั้งสองนั้น การทํางานของอายตนะก็อยางเดียวกัน ความแตกตางอยูที่เจตจํานงของมนุษย ซึ่ง
มุงไปที่ความรู หรือมุงไปที่เวทนา
สําหรับมนุษยปุถุชน ความสําคัญของอายตนะมักจะกาวขามมาอยูกับหนาที่อยางที่สอง คือการเสพ
โลก จนถึงขั้นที่กลายเปนวา หนาที่อยางที่หนึ่งมีไวเพียงเพื่อเปนสวนประกอบสนองการทําหนาที่อยางที่สอง
หรือพูดอีกอยางหนึ่งวา กระบวนการรับรูมีไวเพื่อรับใชกระบวนการเสพเสวยโลก หรือรับใชกระบวนการ
สังสารวัฏเทานั้นเอง
ทั้งนี้เพราะวา ปุถุชนมักใชอายตนะ เพื่อมุงรับรูเฉพาะความรูสวนที่จะทําใหตนไดเสพเสวยอารมณ
อรอยของโลกเทานั้น หาสนใจสิ่งอันพึงรูนอกจากนั้นไม
ยิ่งกวานั้น แมความสัมพันธกับโลกในภาคแสดงออก ดวยการทํา การพูด การคิด ก็จะกลายเปนการ
กระทําเพื่อรับใชกระบวนการสังสารวัฏเชนเดียวกัน คือ มุงทํา พูด คิด เพื่อแสวงหา และใหไดมาซึ่งอารมณ
สําหรับเสพเสวย
ยิ่งเปนปุถุชนที่หนามากเทาใด ความติดของพัวพันอยูกับหนาที่อยางที่สองของอายตนะ ก็ยิ่งมากขึ้น
เทานั้น จนถึงขั้นที่วา ชีวิตและโลกของมนุษย วนเวียนอยูแคอายตนะ ๖ เทานั้นเอง
เทาที่กลาวมานี้ จึงเห็นไดวา แมอายตนะ ๖ จะเปนเพียงสวนหนึ่งของขันธ ๕ และไมครอบคลุมทุกสวน
แหงชีวิตของมนุษยโดยสิ้นเชิง เหมือนอยางขันธ ๕ ก็จริง แตมันก็มีบทบาทสําคัญยิ่งในการดําเนินชีวิตของ
มนุษย มีอํานาจกํากับวิถีชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก จนกลาวไดวา ชีวิตเทาที่มนุษยรูจักและดําเนินอยู ก็คือ
การติดตอเกี่ยวของกับโลกทางอายตนะเหลานี้ และชีวิตมีความหมายตอมนุษยก็ดวยอาศัยอายตนะเหลานี้
ถาอายตนะไมทําหนาที่แลว โลกก็ดับ ชีวิตก็ไรความหมายสําหรับมนุษย
มีขอความแหงหนึ่งในบาลี แสดงกระบวนธรรมเทาที่กลาวมานี้ไดอยางกระทัดรัด และชวยเชือ่ มความที่
กลาวมาในตอนวาดวยขันธ ๕ เขากับเรื่องที่อธิบายในตอนนี้ ใหตอเนื่องกัน มองเห็นกระบวนธรรมไดครบถวน
ตลอดสายยิ่งขึ้น จึงขอยกมาอางไว ดังนี้ อาศัยตาและรูป เกิดจักขุวิญญาณ, ความประจวบแหงธรรมทั้งสามนัน้
เปนผัสสะ, เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี, บุคคลเสวยอารมณ ใด ยอมหมายรูอารมณนั้น (สัญญา), หมาย
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รูอารมณใด ยอมตริตรึกอารมณนั้น (วิตักกะ), ตริตรึกอารมณใด ยอมผันพิสดารซึ่งอารมณนั้น (ปปญจะ),
บุคคลผันพิสดารซึ่งอารมณใด เพราะการผันพิสดารนั้นเปนเหตุ ปปญจสัญญาแงตางๆ (สัญญาที่ซบั ซอนหลาก
หลาย) ยอมผุดพลุงสุมรุมเขา ในเรื่องรูปทั้งหลาย ที่พึงรูไ ดดวยตา ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน(ตอไปวา
ดวยอายตนะและอารมณอื่นๆ จนครบ ๖ คู ใจความอยางเดียวกัน)
กระบวนธรรมนี้ เขียนใหเห็นงายขึ้นดังนี้

กระบวนการรับรูบริสุทธิ์
(กระแสปกติตามธรรมชาติ)
อายตนะ
+
อารมณ
+
วิญญาณ

กระบวนธรรมแบบเสพเสวยโลก
(เกิดมีผูเสวย-สิ่งถูกเสวย ผูคิด-สิ่งถูกคิด)

= ผัสสะ - เวทนา - สัญญา- (วิตักกะ - ปปญจะ) - ปปญจสัญญาแงตางๆ
(สังขาร)

เมื่อเกิดปปญจสัญญาแลว ก็ยิ่งมีความตริตรึกนึกคิด (วิตักกะ) ไดมากมายและกวางขวางพิสดารยิ่งขึน้
ทําใหเกิดกิเลสตางๆ เชน ชอบใจ ไมชอบใจ หวงแหน ริษยา เปนตน ปนเป คลุกเคลา ไปกับความคิดนั้น
หมายเหตุ:
๑. คําที่ควรเขาใจ คือ ‘ปปญจะ’ หมายถึง อาการที่คลอเคลียพัวพันอยูกับอารมณนั้น และคิดปรุงแตงไปตางๆ
ดวยแรงตัณหา มานะ และทิฏฐิ ผลักดัน หรือเพื่อสนองตัณหา มานะ และทิฏฐิ คือ ปรุงแตงในแงที่จะเปนของ
ฉัน ใหตัวฉันเปนนั่นเปนนี่ หรือเปนไปตามความเห็นของฉัน ออกรูปออกรางตางๆ มากมายพิสดาร จึงทําให
เกิดปปญจสัญญาแงตางๆ คือสัญญาทั้งหลายที่เนื่องดวยปปญจะนั่นเอง
๒. จะเห็นวามีสัญญา ๒ ตอน สัญญาชวงแรก คือสัญญาขั้นตน ที่กําหนดหมายอารมณซึ่งปรากฏตามปกติ
ธรรมดาของมัน สัญญาชวงหลัง เรียกวา ‘ปปญจสัญญา’ เปนสัญญาเนื่องจากสังขาร ที่ปรุงแตงภาพอารมณ
ใหออกรูปออกรางแงมุมตางๆ มากมายพิสดารดังกลาวแลว
๓. จะเห็นวา กระบวนธรรมทั้งหมดนั้น แยกไดเปน ๒ ตอน
ก) ตอนแรก ตั้งแตอายตนะภายในถึงเวทนา เปนกระบวนการรับรูบริสุทธิ์ พึงสังเกตวา ชวงตอนนี้
กระบวนธรรมเปนกระแสบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ มีแตองคธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุปจจัย (พึงอานความทีย่ กมาอาง
ขางบน) ยังไมมีสัตว บุคคล ตัวตน เกี่ยวของ
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ข) ตอนปลาย ตัดตอนแตเวทนาไปแลว เกิดเปนกระบวนธรรมแบบเสพเสวยโลก หรือกระบวนการ
สังสารวัฏ มารับชวงไป ความจริง ตั้งแตเวทนานี้ไปเปนทางแยก อาจตอดวยกระบวนธรรมแบบวิวัฏฏก็ได แตใน
ที่นี้มุงแสดงเฉพาะแบบสังสารวัฏกอน ขอพึงสังเกตในตอนนี้ ก็คือ ตั้งแตจุดเริ่มตนของชวงหลังนี้ จะไมมีเพียง
องคธรรมตางๆ ที่เปนเหตุปจจัยแกกันตามธรรมชาติเทานั้น แตจะเกิดมีสัตวบุคคลขึ้นมา กลายเปนความ
สัมพันธระหวางผูเสพเสวยกับสิ่งที่ถูกเสพเสวย ผูคิดและสิ่งที่ถูกคิด เปนตน
๔. กระบวนธรรมเสพเสวยโลกในชวงปลาย ที่แสดงขางบนนี้ เปนเพียงวิธีแสดงแบบหนึ่งเทานั้น เลือก
เอามาเพราะเห็นวาสั้น และเขากับเรื่องที่กําลังอธิบาย คือขันธและอายตนะไดดี อาจแสดงแบบอื่นอีกก็ได เชนที่
แสดงอยางพิสดารในหลักปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไป ซึ่งเปนกระบวนธรรมแบบสังสารวัฏโดยสมบูรณ
๕) วาตามหลักอยางเครงครัด วิญญาณ ผัสสะ เวทนา สัญญา ในกระบวนธรรมนี้ เปนสหชาตธรรม
ทานถือวาเกิดรวมกัน พึงเขาใจวา ที่เขียนแสดงลําดับไวอยางนี้ มุงเพื่อศึกษาไดงาย
เนื่องดวยกระบวนธรรมนี้ แยกไดเปน ๒ ชวงตอน และชวงตอนหลังอาจแยกไปเปนกระบวนธรรมแบบ
สังสารวัฏ หรือแบบวิวัฏฏก็ได ดังนั้น เพื่อมองเห็นภาพไดกวางขวางขึ้น อาจเขียนแสดงไดดังนี้

อายตนะ
+
อารมณ = ผัสสะ - เวทนา+
วิญญาณ

-กระบวนธรรมแบบสังสารวัฏฏ
-กระบวนธรรมแบบวิวัฏฏ

ในเรื่องอายตนะนี้ มีขอควรทราบเพิ่มเติม เพื่อประโยชนในการศึกษาตอไป ดังนี้
- อายตนะภายใน หรือทวาร ๖ นั้น มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “อินทรีย ๖” คําวา อินทรีย แปลวา ภาวะที่
เปนใหญ หมายถึงสิ่งที่ทําหนาที่เปนใหญเปนเจาหนาที่ หรือเปนเจาการในเรื่องนั้นๆ เชน ตา เปนเจาการในการ
รับรูรูป หู เปนเจาการในการรับรูเสียง เปนตนอินทรีย ๖ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย
กายินทรีย และมนินทรีย คําวา อินทรีย นิยมใชกับอายตนะในขณะทําหนาที่ของมัน ในชีวิตจริงและเกีย่ วกับจริย
ธรรม เชน การสํารวมจักขุนทรีย เปนตน สวน อายตนะ นิยมใชในเวลาพูดถึงตัวสภาวะที่อยูในกระบวนธรรม
เชนวา อาศัยจักขุ อาศัยรูป เกิดจักขุวิญญาณ เปนตน และเมื่อพูดถึงสภาวลักษณะ เชนวา จักขุไมเที่ยง เปนตน
อีกคําหนึ่งที่ใชพูดกันบอย ในเวลากลาวถึงสภาวะในกระบวนธรรม คือคําวา “ผัสสายตนะ” แปลวา ที่เกิดหรือ
บอเกิดแหงผัสสะ คือที่มาของการรับรูนั่นเอง
-อายตนะภายนอก หรืออารมณ ก็มีชื่อเรียกอยางอื่นอีก คือ “โคจร” (ที่เที่ยว, ที่หากิน) และ “วิสัย” (สิ่ง
ผูกพัน, แดนดําเนิน) และชื่อที่ควรกําหนดเปนพิเศษ ใชเฉพาะกับอารมณ ๕ อยางแรก ซึ่งมีอิทธิพลมาก ใน
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กระบวนธรรมแบบเสพเสวยโลก หรือแบบสังสารวัฏ คือคําวา “กามคุณ” (สวนที่นาใครนาปรารถนา, สวนที่ดี
หรือสวนอรอยของกาม) กามคุณ ๕ หมายถึง รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ เฉพาะที่นาปรารถนา นาใครนา
พอใจ

ความถูกตองและผิดพลาดของความรู
เมื่อพูดถึง อายตนะ ซึ่งเปนแดนรับรู ก็ควรทราบเรื่องราวเกี่ยวกับความรูดวย แตเรื่องที่ควรทราบเกี่ยว
กับความรู มีมากมายหลายอยาง ไมอาจแสดงไวในที่นี้ทั้งหมด จึงจะกลาวไวเพียงเรื่องเดียว คือ ความถูกตอง
และผิดพลาดของความรู และแมในหัวขอนี้ ก็จะกลาวถึงหลักที่ควรทราบเพียง ๒ อยางเทานั้น
ก. สัจจะ ๒ ระดับ
ผูสดับคําสอนในพระพุทธศาสนาบางคน เกิดความสับสน เมือ่ ไดอานไดฟงขอความบางอยาง เชน บาง
แหงวา ไมควรคบคนพาล ควรคบบัณฑิต คนพาลมีลักษณะอยางนี้ๆ บัณฑิตมีลักษณะอยางนี้ๆ ควรยินดีแต
ของของตน ไมควรอยากไดของของผูอื่น ตนเปนที่พึ่งของตน คนควรชวยเหลือกัน ดังนี้เปนตน
แตบางแหงวา พึงพิจารณาเห็นตามความเปนจริงวา กายก็แคกาย ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา พึงรู
เทาทันตามเปนจริงวา ไมใชของเรา ไมใชตัวตนของเรา สิ่งทั้งหลายเปนอนัตตา ดังนี้เปนตน
เมื่อไดอานไดฟงอยางนี้แลว ก็มองไปวา คําสอนในทางพระศาสนาขัดแยงกันเอง หรือไมก็งงแลวไมเขา
ใจ หรือบางคนเขาใจบางแตไมชัดเจนพอทําใหเกิดการปฏิบัติสับสนผิดพลาด ดําเนินชีวิตไมสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริง ในเวลาที่ควรพูดควรปฏิบัติตามความรูในชีวิตประจําวันของชาวบาน กลับพูดหรือปฏิบัติดวย
ความยึดถือในความรูตามสภาวะ เปนตน ทําใหเกิดความวุนวายและเสียหาย ทั้งแกตนและผูอื่น
คัมภีรฝายอภิธรรม หวังจะชวยปองกันความสับสนผิดพลาดเชนนี้ จึงสอนใหรูจักแยกสัจจะ หรือความ
จริง เปน ๒ ระดับ กลาวคือ
๑. สมมติสัจจะ ความจริงโดยสมมติ (เรียกอีกอยางหนึ่งวา โวหารสัจจะความจริงโดยโวหาร หรือโดย
สํานวนพูด) คือ จริงตามมติรวมกัน ตามที่ไดตกลงกันไว หรือยอมรับรวมกัน เปนเครื่องมือสื่อสาร พอใหสําเร็จ
ประโยชนในชีวิตประจําวัน (conventional truth) เชน คน สัตว คนดี คนชั่ว โตะ เกาอี้ หนังสือ เปนตน ตัวอยาง
ที่พอเทียบใหเห็นเคา เชน ภาษาสามัญพูดวา น้ํา วาเกลือ เปนตน
๒. ปรมัตถสัจจะ ความจริงโดยปรมัตถ คือ จริงตามความหมายสูงสุด ตามความหมายแท อยางยิ่ง
หรือ ตามความหมายแทขั้นสุดทายที่ตรงตามสภาวะและเทาที่พอจะกลาวถึงได หรือพอจะยังพูดใหเขาใจกันได
(ultimate truth) เพื่อสําหรับใหเกิดความรูความเขาใจเทาทันความเปนจริงของสิ่งทั้งหลาย คือ รูจักสิ่งเหลานั้น
ตามที่มันเปน และเพื่อใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด คือ การหยั่งรูสัจธรรม ที่จะทําใหความยึดติดถือมั่นหลงผิด
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ทั้งหลายสลายหมดไป ทําใหวางใจวางทาทีตอสิ่งทั้งหลายอยางถูกตอง หลุดพนจากกิเลสและความทุกข มีจิต
ใจเปนอิสระ ปลอดโปรง ผองใส เบิกบาน มีความสุขที่แทจริง
สิ่งที่เปนจริงโดยปรมัตถ เชน นามธรรม รูปธรรม เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือจิต เจตสิก รูป
นิพพาน ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย ฯลฯ ตัวอยางที่พอเทียบใหเห็นเคา เชน ในทางวิทยาศาสตรถือ
วา คําวา น้ํา วา เกลือ เปนตน ยังไมตรงสภาวะแท อาจมีแงความหมายที่คลุมเครือ หรือเขวได น้ําแทๆ คือ
hydrogen oxide (H2O) เกลือสามัญก็เปน sodium chloride (NaCl) จึงถูกแท ดังนี้เปนตน (ขอเปรียบเทียบนี้
ไมใชตรงกันแท แตเทียบพอใหเห็นวา ในวิชาการอื่น ก็มีการมองเห็นความจริงดานอืน่ ของสิ่งสามัญ และไม
ยอมรับวาคําพูดสามัญสื่อความจริงไดตรงแท)
อยางไรก็ดี ความคิดเกี่ยวกับสมมติสัจจะ และปรมัตถสัจจะ ที่ทานระบุออกมาเปนคําบัญญัติในพระ
อภิธรรมนั้น ก็ยกเอาความในพระสูตรนั่นเองเปนที่อาง แสดงวา ความคิดความเขาใจเรื่องนี้ เปนของมีแตเดิม
แตในครั้งเดิมนั้น คงเปนที่เขาใจกันดี จนไมตองระบุคําบัญญัติ ๒ คํานี้ ขอความในพระสูตรที่ทานยกมาอางนั้น
เปนคําของพระภิกษุณีชื่อวชิรา มีเนื้อความดังนี้ นี่แนะมาร! ทานจะมีความเห็นยึดถือวาเปนสัตวไดอยางไร, ใน
สภาวะที่เปนเพียงกองแหงสังขารลวนๆ นี้ จะหาตัวสัตวไมไดเลย, เปรียบเหมือนวา เพราะคุมสวนประกอบเขา
ดวยกัน ศัพทวา “รถ” ยอมมีฉันใดเมื่อขันธทั้งหลายมีอยู สมมติวา “สัตว” ก็ยอมมี ฉันนั้น
ความคลายกันนี้ ที่เนนในแงปฏิบัติ คือ ความรูเทาทันสมมติ และเขาใจปรมัตถ แลวรูจักใชภาษาเปน
เครื่องสื่อความหมาย โดยไมยึดติดในสมมติ ไมเปนทาสของภาษานั้น สามารถยกบาลีที่เปนพุทธพจนมาอางได
อีกหลายแหง เชน ภิกษุผูเปนอรหันตขีณาสพ...จะพึงกลาววา ฉันพูด ดังนี้ก็ดี เขาพูดกับฉัน ดังนี้ก็ดี เธอเปนผู
ฉลาด รูถอยคําที่เขาพูดกันในโลก ก็พึงกลาวไปตามโวหารเทานั้น เหลานี้เปนโลกสมัญญา เปนโลกนิรุติ เปนโลก
โวหาร เปนโลกบัญญัติ ซึ่งตถาคตใชพูดจา แตไมยึดติด
อนึ่ง พระอรรถกถาจารยบรรยายลักษณะของพระสูตร (สุตตันตปฎก) วาเปน โวหารเทศนา เพราะเนื้อ
หาสวนมากแสดงโดยโวหาร คือ ใชภาษาสมมติ สวนพระอภิธรรมเปน ปรมัตถเทศนา เพราะเนื้อหาสวนมาก
แสดงโดยปรมัตถ คือ กลาวตามสภาวะแทๆ นี้เปนขอสังเกตเพื่อประดับความรูอยางหนึ่ง

ข. วิปลาส หรือ วิปลลาส ๓
วิปลาส คือ ความรูคลาดเคลื่อน ความรูที่ผันแปรผิดพลาดจากความเปนจริง หมายถึง ความรูคลาด
เคลื่อนขั้นพื้นฐาน ที่นําไปสูความเขาใจผิด หลงผิด การลวงตัวเอง วางใจ วางทาที ประพฤติปฏิบัติไมถูกตอง
ตอโลก ตอชีวิต ตอสิ่งทั้งหลายทั้งปวง และเปนเครื่องกีดกั้นขัดขวางบังตา ไมใหมองเห็นสัจภาวะ วิปลาส มี ๓
อยาง คือ
๑. สัญญาวิปลาส สัญญาคลาดเคลื่อน หมายรูผิดพลาดจากความเปนจริง
๒. จิตวิปลาส จิตคลาดเคลื่อน ความคิดผิดพลาดจากความเปนจริง
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๓. ทิฏฐิวิปลาส ทิฏฐิคลาดเคลื่อน ความเห็นผิดพลาดจากความเปนจริง
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สัญญาวิปลาส หมายรูคลาดเคลื่อน เชน คนตกใจเห็นเชือกเปนงู กาและกวางปา มองหุนฟางสวมเสื้อ
กางเกงมีหมอครอบ เห็นเปนคนเฝานา คนหลงทางเห็นทิศเหนือเปนทิศใต เห็นทิศใตเปนทิศเหนือ คนเห็นแสง
ไฟโฆษณากระพริบอยูกับที่ เปนไฟวิ่ง เปนตน
จิตวิปลาส ความคิดคลาดเคลื่อน เชน คนบาคิดเอาหญาเปนอาหารของตน คนจิตฟนเฟอนมองเห็นคน
เขามาหา คิดวาเขาจะทําราย คนเห็นเงาเคลื่อนไหวในที่มืดสลัว คิดวาดภาพเปนผีหลอก กระตายตื่นตูม ไดยิน
เสียงลูกมะพราวหลน คิดวาดภาพเปนวาโลกกําลังแตก เปนตน
ทิฏฐิวิปลาส ความเห็นคลาดเคลื่อน ตามปกติ สืบเนื่องมาจากสัญญาวิปลาสและจิตวิปลาสนัน่ เอง เมือ่
หมายรูผิดอยางไร ก็เห็นผิดไปตามนั้น เมื่อคิดวาดภาพเคลื่อนคลาดไปอยางไร ก็พลอยเห็นผิด เชื่อถือผิดพลาด
ไปตามอยางนั้น
ยกตัวอยาง เชน เมื่อหมายรูผิดวาเชือกเปนงู ก็อาจลงความเห็นยึดถือวาสถานที่บริเวณนั้นมีงูหรือมีงู
ชุม เมื่อหมายรูวาผืนแผนดินเรียบราบขยายออกไปเปนเสนตรง ก็จึงลงความเห็นยึดถือวาโลกแบน เมื่อคิดไปวา
สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น เปนไป เคลื่อนไหวตางๆ ก็ตองมีผูจัดแจงผลักดัน ก็จึงลงความเห็นยึดถือวา ฟารอง ฟาผา
แผนดินไหว ฝนตก น้ําทวม มีเทพเจาประจําอยูและคอยบันดาล ดังนี้เปนตน
ตัวอยางที่กลาวมานี้ เปนชั้นหยาบที่เห็นงายๆ อาจเรียกอยางภาษาพูดวา เปนความวิปลาสขั้นวิปริต
สวนในทางธรรม ทานมองความหมายของวิปลาสอยางละเอียดถึงขั้นพื้นฐาน หมายถึงความรูคลาด
เคลื่อนชนิดที่มิใชมีเฉพาะในบางคนบางกลุมเทานั้น แตมีในคนทั่วไปแทบทั้งหมดอยางไมรูตัว คนทั้งหลายตก
อยูใตอิทธิพลครอบงําของมัน และวิปลาสทั้ง ๓ ชนิดนั้นจะสอดคลองประสานกันเปนชุดเดียววิปลาสขั้น
ละเอียดหรือขั้นพื้นฐานนั้น พึงเห็นตามบาลีดังนี้
ภิกษุทั้งหลาย สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส มี ๔ อยางดังนี;้ ๔ อยางอะไรบาง ? (กลาวคือ)
๑. สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส ในสิ่งไมเที่ยง วาเที่ยง
๒. สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส ในสิ่งที่เปนทุกข วาเปนสุข
๓. สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส ในสิ่งมิใชตัวตน วาตัวตน
๔. สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส ในสิ่งที่ไมงาม วางาม
วิปลาสเหลานี้ เปนอุปสรรคตอการฝกอบรมเจริญปญญา และก็เปนเปาหมายของการฝกอบรมปญญา
ที่จะกําจัดมันเสีย การพัฒนาความรูและเจริญปญญาตามวิธีที่กลาวไวในพุทธธรรม ลวนชวยแกไขบรรเทาและ
กําจัดวิปลาสไดทั้งนั้น เฉพาะอยางยิ่ง การใชโยนิโสมนสิการแบบสืบสาวหาเหตุปจจัยและแยกแยะองค
ประกอบตรวจดูสภาวะ โดยมีสติพรอมอยูพุทธพจนเกี่ยวกับอายตนะ
ก) สรรพสิ่ง โลก และบัญญัติตางๆ
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ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงแกพวกเธอซึ่ง “สรรพสิ่ง” (สิ่งทั้งปวง.ครบหมด, ทุกสิ่งทุกอยาง), จงฟงเถิด;
อะไรเลาคือ สรรพสิ่ง: ตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับโผฏฐัพพะ ใจกับ
ธรรมารมณ - นี้เราเรียกวา สรรพสิ่ง
พระองคผูเจริญ เรียกกันวา “โลก โลก” ดังนี้, ดวยเหตุเพียงไร จึง
มีโลก หรือบัญญัติวาเปนโลก ?
ดูกรสมิทธิ ที่ใดมีตา มีรูป มีจักขุวิญญาณ มีธรรมอันพึงรูดวยจักขุวิญญาณ, ที่นั่นก็มีโลก หรือบัญญัติ
วาเปนโลก, ที่ใดมีหู...มีจมูก...มีลิ้น...มีกาย...มีใจ มีธรรมารมณ มีมโนวิญญาณ มีสิ่งอันพึงรูดวยมโนวิญญาณ
ที่นั้นก็มีโลก หรือบัญญัติวาโลก ภิกษุทั้งหลาย เราไมกลาววา ที่สุดโลก เปนสิ่งที่รูได เห็นได ถึงไดดวยการไป,
แตเราก็ไมกลาวเชนกันวา บุคคลยังไมถึงที่สุดโลก จะทําความสิ้นทุกขได
(พระอานนทกลาว :) ขอความที่พระผูมีพระภาคตรัสไวโดยยอ ยังมิไดทรงแจกแจงเนื้อความโดยพิสดาร
นี้ ขาพเจาเขาใจความโดยพิสดารดังนี้ :- บุคคลยอมสําคัญหมายในโลกวาเปนโลก ถือโลกวาเปนโลกดวยสิ่ง
ใด สิ่งนั้นเรียกวา “โลก” ในอริยวินัย ดวยอะไรเลา คนจึงสําคัญหมายในโลกวาเปนโลก ถือโลกวาเปนโลก ?
ดวยตา...ดวยหู...ดวยจมูก...ดวยลิ้น...ดวยกาย...ดวยใจ คนจึงสําคัญหมายในโลกวาเปนโลก ถือโลกวาเปนโลก
ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงการอุทัยพรอม และการอัสดงแหงโลก, จงฟงเถิด.
การอุทัยพรอมแหงโลกเปนไฉน ? อาศัยตา และรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ, ความประจวบแหงสิ่งทั้งสาม
นั้น คือ ผัสสะ, เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี, เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี, เพราะตัณหาเปนปจจัย
อุปาทานจึงมี, เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี, เพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงมี, เพราะชาติเปนปจจัย ชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสก็มีพรอม; นี้คือการอุทัยพรอมแหงโลก
อาศัยหู...อาศัยจมูก...อาศัยลิ้น...อาศัยกาย...อาศัยใจและธรรมารมณ จึงเกิดมโนวิญญาณ ฯลฯ นี้คือ
การอุทัยพรอมแหงโลก
การอัสดงแหงโลกเปนไฉน ? อาศัยตา และรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ,ความประจวบแหงสิ่งทั้งสามนั้นคือ
ผัสสะ, เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี, เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี, เพราะตัณหานั้นแหละสํารอก
ดับไปไมเหลือ ความดับอุปาทานจึงมี, เพราะดับอุปาทาน ความดับภพจึงมี, เพราะดับภพ ความดับชาติจึงมี,
เพราะดับชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จึงดับ, ความดับแหงกองทุกขทั้งหมด ยอม
มีไดอยางนี้; นี้เรียกวาการอัสดงแหงโลก อาศัยหู...อาศัยจมูก...อาศัยลิ้น...อาศัยกาย...อาศัยใจและธรรมารมณ
จึงเกิดมโนวิญญาณ ฯลฯเพราะตัณหานั้นแหละสํารอกดับไปไมเหลือ…นี้คือการอัสดงของโลก
พระองคผูเจริญ เรียกกันวา “มาร มาร” ...เรียกกันวา “สัตว สัตว” ...เรียกกันวา “ทุกข ทุกข” ดังนี,้ ดวย
เหตุเพียงไร จึงมีมารหรือบัญญัติวามาร...จึงมีสัตวหรือบัญญัติวาสัตว... จึงมีทุกขหรือบัญญัติวาทุกข ?
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ดูกรสมิทธิ ที่ใดมีตา มีรูป มีจักขุวิญญาณ มีธรรมอันพึงรูดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ มีใจ มีธรรมารมณ มี
มโนวิญญาณ มีธรรมอันพึงรูดวยมโนวิญญาณ, ที่นั้นก็มีมารหรือบัญญัติวามาร...สัตวหรือบัญญัติวาสัตว...
ทุกขหรือบัญญัติวาทุกข
เมื่อตามีอยู พระอรหันตทั้งหลายจึงบัญญัติสุขทุกข, เมื่อตาไมมีพระอรหันตทั้งหลายยอมไมบัญญัติวา
สุขทุกข, เมื่อหู...เมื่อจมูก...เมื่อลิ้น...เมื่อกาย...เมื่อใจมีอยู พระอรหันตทั้งหลาย จึงบัญญัติสุขทุกข เมื่อหู ฯลฯ
ใจไมมี พระอรหันตทั้งหลายยอมไมบัญญัติสุขทุกข

ข) ความจริงเดียวกัน ทั้งแกผูหลง และผูรูเทาทัน
ภิกษุทั้งหลาย ตา...หู...จมูก...ลิ้น...กาย...ใจ ไมเที่ยง...เปนทุกข...เปนอนัตตา, แมสิ่งที่เปนเหตุเปน
ปจจัยใหตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เกิดขึ้น ก็ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา, ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งเกิดจากสิ่งที่
ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา จักเปนของเที่ยง จักเปนสุข จักเปนอัตตาไดแตที่ไหน
รูป...เสียง...กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ ไมเที่ยง...เปนทุกข…เปนอนัตตา, แมสิ่งที่เปนเหตุ
เปนปจจัยใหรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณเกิดขึ้น ก็ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา, รูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา จักเปนของเที่ยง เปนสุข เปนอัตตาได
แตที่ไหน
ภิกษุทั้งหลาย ขาวกลางอกงามบริบูรณ และคนเฝาขาวกลาก็ประมาทเสีย, โคกินขาวกลา ลงสูขาวกลา
โนน พึงเมาเพลินประมาทเอาจนเต็มที่ ฉันใด, ปุถุชนผูมิไดเรียนรู ไมสังวรในผัสสายตนะ ๖ ยอมเมาเพลิน
ประมาทในกามคุณ ๕ จนเต็มที่ ฉันนั้น
ภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ เหลานี้ที่ไมฝก ไมคุมครอง ไมรักษาไมสังวร ยอมเปนเครื่องนําทุกขมา
ให...ผัสสายตนะ ๖ เหลานี้ ที่ฝกดีแลว คุมครองดี รักษาดี สังวรดี ยอมเปนเครื่องนําสุขมาให...
ตาเปนเครื่องผูกลามรูปไว, รูปเปนเครื่องผูกลามตาไว; หู - เสียง; จมูก - กลิ่น; ลิ้น - รส; กาย โผฏฐัพพะ; ใจเปนเครื่องผูกลามธรรมารมณไว, ธรรมารมณเปนเครื่องผูกลามใจไว ดังนี้หรือ ?
(หามิได) ตาก็มิใชเครื่องผูกลามรูปไว, รูปก็มิใชเครื่องผูกลามตาไว; ฉันทราคะ (ความชอบใจจนติด) ที่
เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองอยางนั้นตางหาก เปนเครื่องผูกลามที่ตาและรูปนั้น ฯลฯ ใจก็ไมใชเครือ่ งผูก
ลามธรรมารมณ, ธรรมารมณก็มิใชเครื่องผูกลามใจ; ฉันทราคะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณทั้งสอง
อยางนั้นตางหาก เปนเครื่องผูกลามที่ใจและธรรมารมณนั้น
หากตาเปนเครื่องผูกลามรูปไว หรือรูปเปนเครื่องผูกลามตาไวแลวไซร, การครองชีวิตประเสริฐ เพื่อ
ความสิ้นทุกขโดยชอบ ก็จะปรากฏไมได; แตเพราะเหตุที่ตาไมใชเครื่องผูกลามรูป, รูปมิใชเครื่องผูกลามตา,
ฉันทราคะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปสองอยางนั้นตางหาก เปนเครื่องผูกลามที่ตาและรูปนั้น, เพราะเหตุ
ฉะนั้น การครองชีวิตประเสริฐเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ จึงปรากฏได ฯลฯ
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พระผูมีพระภาคก็ทรงมีพระจักษุ, พระผูมีพระภาคก็ทรงเห็นรูปดวยจักษุ, (แต) ฉันทราคะไมมีแกพระผู
มีพระภาคเจา, พระผูมีพระภาคทรงมีพระทัยหลุดพนดีแลว; พระผูมีพระภาคก็ทรงมีพระโสต...พระฆานะ...พระ
ชิวหา...พระกาย...พระทัย...

ค) จิตใจใหญกวาง มีปญญานําทาง อยูอยางมีสติ
พระองคผูเจริญ! ถึงแมขาพระองคจะชราแลว เปนผูเฒาผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ ก็ตาม,
ขอพระผูมีพระภาคสุคตเจา โปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองค แตโดยยอเถิด ขาพระองคคงจะเขาใจความ
แหงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคไดเปนแน ขาพระองคคงจะเปนทายาทแหงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคได
เปนแน
แนะมาลุงกยบุตร ! ทานเห็นเปนประการใด ? รูปทั้งหลายที่พึงรูดวยจักษุอยางใดๆ ซึ่งเธอยังไมเห็น ทั้ง
มิเคยไดเห็น ทั้งไมเห็นอยู ทั้งไมเคยคิดหมายวาขอเราพึงเห็น, ความพอใจ ความใคร หรือความรัก ในรูปเหลา
นั้น จะมีแกเธอไหม ?
ไมมี พระเจาขา
เสียง…กลิ่น...รส…โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณทั้งหลาย อยางใดๆ ซึ่งเธอไมไดทราบ ไมเคยทราบ ไมทราบ
อยู ทั้งไมเคยคิดหมายวาเราพึงทราบ, ความพอใจ ความใคร หรือความรักในธรรมารมณเหลานั้น จะมีแกเธอ
ไหม ?
ไมมีพระเจาขา
มาลุงกยบุตร! บรรดาสิ่งที่เห็น ไดยิน รู ทราบ เหลานี้ ในสิ่งที่เห็น เธอจักมีแคเห็น ในสิ่งที่ไดยินจักมีแค
ไดยิน ในสิ่งที่ลิ้ม ดม แตะตอง จักมีแครู (รส กลิ่น แตะตอง) ในสิ่งที่ทราบ จักมีแคทราบ
เมื่อใด (เธอมีแคเห็น ไดยิน ไดรู ไดทราบ) เมื่อนั้น เธอก็ไมมีดวยนั่น (อรรถกถาอธิบายวาไมถูกราคะ
โทสะ โมหะ ครอบงํา), เมือ่ ไมมีดวยนั่น ก็ไมมีที่นั่น (อรรถกถาอธิบายวา ไมพัวพันหมกติดอยูในสิ่งที่ไดเห็น
เปนตนนั้น), เมื่อไมมีที่นั่น เธอก็ไมมีที่นี่ ไมมีที่โนน ไมมีระหวางที่นี่ที่โนน (ไมใชภพนี้ ไมใชภพโนน ไมใชระหวาง
ภพทั้งสอง), นั่นแหละคือที่จบสิ้นของทุกข
(พระมาลุงกยบุตรสดับแลว กลาวความตามที่ตนเขาใจออกมาวา:)
พอเห็นรูป สติก็หลงหลุด ดวยมัวใสใจแตนิมิตหมายที่นารัก แลวก็มีจิตกําหนัดติดใจ เสวยอารมณแลวก็
สยบอยูกับอารมณนั้นเอง, เวทนาหลากหลายอันกอกําเนิดขึ้นจากรูป ขยายตัวเพิ่มขึ้น จิตของเขาก็คอยถูก
กระทบกระทั่ง ทั้งกับความอยากและความยุงยากใจ เมื่อสั่งสมทุกขอยูอยางนี้ ก็เรียกวาไกลนิพพาน
พอไดยินเสียง…พอไดกลิ่น...พอลิ้มรส...พอถูกตองโผฏฐัพพะ...พอรูธรรมารมณ สติก็หลงหลุด ฯลฯ ก็
เรียกวาไกลนิพพาน
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เห็นรูปก็ไมติดในรูป ดวยมีสติมั่นอยู, มีจิตไมติดใจ เสวยเวทนาไป ก็ไมสยบกับอารมณนั้น; เขามีสติ
ดําเนินชีวิตอยางที่วา เมื่อเห็นรูป และถึงจะเสพเวทนา ทุกขก็มีแตสิ้น ไมสั่งสม; เมื่อไมสั่งสมทุกขอยูอยางนี้ ก็
เรียกวาใกลนิพพาน”
ไดยินเสียง...ไดกลิ่น...ลิ้มรส…ถูกตองโผฏฐัพพะ...รูธรรมารมณ ก็ไมติดในธรรมารมณ ดวยมีสติมั่นอยู
ฯลฯ ก็เรียกวาใกลนิพพาน
ดวยเหตุเพียงไร บุคคลชื่อวาเปนผูไมคุมครองทวาร ? คนบางคนเห็นรูปดวยตาแลว ยอมนอมรักฝากใจ
ในรูปที่นารัก ยอมขุนเคืองขัดใจในรูปที่ไมนารัก มิไดมีสติกํากับใจ เปนอยูโดยมีจิตคับแคบ (มีใจเล็กนิดเดียว),
ไมเขาใจตามเปนจริง ซึ่งความหลุดรอดปลอดพนของจิต และความหลุดรอดปลอดพนดวยปญญา ที่จะทําให
บาปอกุศลธรรมซึ่งเกิดขึ้นแลวแกตัวเขา ดับไปไดโดยไมเหลือ; ฟงเสียงดวยหู...สูดกลิ่นดวยจมูก...ลิ้มรสดวย
ลิ้น...ตองโผฏฐัพพะดวยกาย ทราบธรรมารมณดวยใจแลว ยอมนอมรักฝากใจในเสียง...ในธรรมารมณ อันนารัก
ยอมขุนเคืองขัดใจในเสียง...ในธรรมารมณ อันไมนารัก ฯลฯ
ดวยเหตุเพียงไร บุคคลชื่อวาเปนผูคุมครองทวาร ? ภิกษุเห็นรูปดวยตาแลว ยอมไมนอมรักฝากใจในรูป
ที่นารัก ไมขุนเคืองขัดใจในรูปที่ไมนารัก มีสติกํากับใจ เปนอยูอยางผูมีจิตกวางขวาง ไมมีประมาณ เขาใจตาม
เปนจริง ซึ่งความหลุดรอดปลอดพนของจิต และความหลุดรอดปลอดพนดวยปญญา ที่จะทําใหบาปอกุศลธรรม
ซึ่งเกิดขึ้นแลวแกตัวเขา ดับไปไดโดยไมเหลือ; ฟงเสียงดวยหู ฯลฯ ทราบธรรมารมณดวยใจ ยอมไมนอมรักฝาก
ใจในเสียง…ในธรรมารมณ อันนารัก ไมขุนเคืองขัดใจใน เสียง…ในธรรมารมณ อันไมนารัก ฯลฯ”
ง) กาวไปในมรรคาแหงอิสรภาพและความสุข
ภิกษุทั้งหลาย อยางไรจึงจะชื่อวาเปนผูอยูดวยความไมประมาท ? เมื่อภิกษุสังวรจักขุนทรียอยู จิตยอม
ไมซานแสไปในรูปทั้งหลายที่พึงรูด วยจักษุ, เมื่อมีจิตไมซานแส ปราโมทยก็เกิด, เมื่อมีปราโมทยแลว ปติก็เกิด,
เมื่อมีใจปติ กายก็สงบระงับ, ผูมีกายสงบยอมเปนสุข, ผูมีสุขจิตยอมเปนสมาธิ, เมื่อจิตเปนสมาธิ ธรรมทั้งหลาย
ก็ปรากฏ, เพราะธรรมทั้งหลายปรากฏ ผูนั้นจึงนับวาเปนผูอยูดวยความไมประมาท” (เกี่ยวกับโสตะ ฆานะ
ชิวหา กาย มโน ก็เชนเดียวกัน)
อานนท การอบรมอินทรีย (อินทรียภาวนา) ที่ยอดเยี่ยม ในแบบแผนของอารยชน (อริยวินัย) เปนอยาง
ไร ? เพราะเห็นรูปดวยตา…เพราะไดยินเสียงดวยหู...เพราะไดกลิ่นดวยจมูก...เพราะรูรสดวยลิ้น…เพราะตอง
โผฏฐัพพะดวยกาย...เพราะ รูธรรมารมณดวยใจ ยอมเกิดความชอบใจบาง เกิดความไมชอบใจบาง เกิดทั้ง
ความชอบใจและไมชอบใจบาง.แกภิกษุ; เธอเขาใจชัดดังนี้วา ความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจ
ไมชอบใจ ที่เกิดขึ้นแลวแกเรานี้.เปนสิ่งปรุงแตง เปนธรรมหยาบ เปนของอาศัยเหตุปจจัยเกิดขึ้น, ภาวะตอไปนี้
จึงจะสงบประณีต นั่นคืออุเบกขา (ความมีใจเปนกลาง), (ครั้นแลว) ความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความ
ชอบใจไมชอบใจ.ที่เกิดขึ้นแกเธอนั้น.ก็ดับไป อุเบกขาก็ตั้งมั่น”สําหรับบุคคลผูใดก็ตาม ความชอบใจ ความไม
ชอบใจ ทั้งความชอบใจไมชอบใจ ที่เกิดขึ้นแลว ยอมดับไป อุเบกขายอมตั้งมั่นไดเร็วพลันทันที โดยไมยาก
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เสมือนคนหลับตาแลวลืมตา หรือลืมตาแลวหลับตา ฯลฯ นี้เรียกวา การอบรมอินทรียที่ยอดเยี่ยม ในแบบแผน
ของอารยชน...
ภิกษุทั้งหลาย กอนสัมโพธิ เมื่อยังเปนโพธิสัตว ผูยังไมตรัสรู เราไดเกิดความดําริขึ้นดังนี้วา: อะไรเปน
คุณ (ความหวานชื่น ความอรอย) ของจักษุ ? อะไรเปนโทษ (ขอเสีย ความบกพรอง) ของจักษุ ? อะไรเปนทาง
ออก (เปนอิสระ ไมตองอิงอาศัย) แหงจักษุ ? อะไรเปนคุณ...เปนโทษ...เปนทางออก แหงโสตะ...ฆานะ...ชิวหา
…กาย…มโน ?
เราไดเกิดความคิดขึ้นดังนี้: สุข โสมนัส ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุ นี้คือคุณของจักษุ, ขอที่จักษุ ไม
เที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา นี้คือโทษของจักษุ การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะใน
เพราะจักษุเสียได นี้คือทางออกแหงจักษุ (ของโสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน ก็เชนเดียวกัน)
ตราบใด เรายังมิไดรูประจักษตามเปนจริง ซึ่งคุณของอายตนะภายใน ๖ เหลานี้ โดยเปนคุณ, ซึ่งโทษ
โดยเปนโทษ, ซึ่งทางออก โดยเปนทางออก, ตราบนั้น เราก็ยังไมปฏิญญาวาเราบรรลุแลวซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ...
(ตอไปตรัสถึงคุณ โทษ ทางออกพน แหงอายตนะภายนอก ๖ ในทํานองเดียวกัน)
ภิกษุทั้งหลาย ผูที่รูเห็นจักษุตามที่มันเปน รูเห็นรูปทั้งหลายตามที่มันเปน รูเห็นจักขุวิญญาณตามที่มัน
เปน รูเห็นจักษุสัมผัสตามที่มันเปน รูเห็นเวทนาอันเปนสุขหรือทุกขหรือไมสุขไมทุกข ซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักษุสมั ผัส
เปนปจจัย ตามที่มันเปน ยอมไมติดพันในจักษุ ไมติดพันในรูปทั้งหลาย ไมติดพันในจักขุวิญญาณ ไมติดพันใน
จักขุสัมผัส ไมติดพันในเวทนา อันเปนสุข หรือทุกข หรือไมสุขไมทุกข ที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย
เมื่อผูนั้นไมติดพัน ไมหมกมุน ไมลุมหลง รูเทาทันเห็นโทษ ตระหนักอยู อุปาทานขันธทั้ง ๕ ยอมถึง
ความไมกอตัวพอกพูนตอไป อนึ่ง ตัณหาที่เปนตัวการกอภพใหม อันประกอบดวยนันทิราคะ คอยแสเพลิดเพลิน
อยูในอารมณตางๆ ก็จะถูกละไปดวยความกระวนกระวายทางกายก็ดี ความกระวนกระวายทางใจก็ดี ความ
เรารอนกายก็ดี ความเรารอนใจก็ดี ความกลัดกลุมทางกายก็ดี ความกลัดกลุมทางใจก็ดี ยอมถูกเขาละได; ผูน นั้
ยอมเสวย ทั้งความสุขทางกาย ทั้งความสุขทางใจ
บุคคลผูเปนเชนนั้นแลว มีความเห็นอันใด ความเห็นนั้นก็เปนสัมมาทิฏฐิ, มีความดําริใด ความดํารินนั้ ก็
เปนสัมมาสังกัปปะ, มีความพยายามใด ความพยายามนั้นก็เปนสัมมาวายามะ, มีความระลึกใดความระลึกนั้น
ก็เปนสัมมาสติ, มีสมาธิใด สมาธินั้นก็เปนสัมมาสมาธิ, สวนกายกรรม วจีกรรม และอาชีวะของเขา ยอมบริสุทธิ์
ดีมาแตตนทีเดียว; ดวยประการดังนี้ เขาชื่อวามีอริยอัฏฐังคิกมรรคอันถึงความเจริญบริบูรณ (เกี่ยวกับโสตะ ฆา
นะ ชิวหา กาย มโน ก็เชนเดียวกัน)

คุณคาทางจริยธรรม
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๑. ในแงกุศล-อกุศล ความดี-ความชั่ว อายตนะเปนจุดเริ่มตน และเปนหัวเลี้ยวหัวตอของทางแยก
ระหวางกุศลกับอกุศล ทางสายหนึ่งนําไปสูความประมาทมัวเมา ความชั่ว และการหมกติดอยูในโลก อีกสาย
หนึ่งนําไปสูความรูเทาทัน การประกอบกรรมดี และความหลุดพนเปนอิสระ
ความสําคัญในเรื่องนี้อยูที่วา หากไมมีการฝกฝนอบรมใหเขาใจและปฏิบัติในเรื่องอายตนะอยางถูก
ตองแลว ตามปกติ มนุษยทั่วไปจะถูกชักจูง ลอใหดําเนินชีวิตในทางที่มุงเพื่อเสพเสวยโลก เที่ยวทําการตางๆ
เพียงเพื่อแสวงหารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่ชอบใจ และความสนุกสนานบันเทิงตางๆ มาปรนเปรอตา หู
จมูก ลิ้น ผิวกาย และใจอยากของตน พอกพูนความโลภ โกรธ หลง แลวกอใหเกิดความวุนวายเดือดรอน ทั้งแก
ตนและผูอื่น
พอจะเห็นไดไมยากวา การเบียดเบียนกัน การขัดแยงแยงชิง การกดขี่บีบคั้น เอารัดเอาเปรียบกัน
ตลอดจนปญหาสังคมตางๆ ที่เกิดเพิ่มขึ้น และที่แกไขกันไมสําเร็จ โดยสวนใหญแลวก็สืบเนื่องมาจากการ
ดําเนินชีวิตแบบปลอยตัวใหถูกลอถูกชักจูงไปในทางที่จะปรนเปรออายตนะอยูเสมอ จนเคยชินและรุนแรงยิ่ง
ขึ้นๆ นั่นเอง คนจํานวนมาก บางทีไมเคยไดรับการเตือนสติ ใหสํานึกหรือยั้งคิดที่จะพิจารณาถึงความหมายแหง
การกระทําของตน และอายตนะที่ตนปรนเปรอบางเลย และไมเคยปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกอบรมหรือสังวรระวัง
เกี่ยวกับอายตนะหรืออินทรียของตน จึงมีแตความลุมหลงมัวเมายิ่งๆ ขึ้น การแกไขทางจริยธรรมในเรื่องนี้ สวน
หนึ่ง อยูที่การสรางความเขาใจใหรูเทาทันความหมายของอายตนะและสิ่งที่เกี่ยวของวา ควรจะมีบทบาทและ
ความสําคัญในชีวิตของตนแคไหน เพียงไร และอีกสวนหนึ่ง ใหมีการฝกฝนอบรมดวยวิธีประพฤติปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การควบคุม การสํารวมระวัง ใชงาน และรับใชอายตนะเหลานั้น ในทางที่จะเปนประโยชนอยางแทจริงแกชีวิต
ของตนเองและแกสังคม
๒. ในแงความสุข-ความทุกข อายตนะเปนแหลงที่มาของความสุขความทุกข ซึ่งเปนเปาหมายแหงการ
ดําเนินชีวิตทั่วไป และความเพียรพยายามเฉพาะกิจแทบทุกอยางของปุถุชน ดานสุขก็เปนการแสวงหา ดานทุกข
ก็เปนการหลีกหนี
นอกจากสุขทุกขจะเกี่ยวเนื่องกับปญหาความประพฤติดีประพฤติชั่วที่กลาวในขอ ๑ แลว ตัวความสุข
ทุกขนั้น ก็เปนปญหาอยูในตัวของมันเอง ในแงของคุณคา ความมีแกนสาร และความหมายที่จะเขาพึ่งพาอาศัย
มอบกายถวายชีวิตใหอยางแทจริงหรือไม
คนไมนอย หลังจากระดมเรี่ยวแรงและเวลาแหงชีวิตของตนวิ่งตามหาความสุขจากการเสพเสวยโลก
จนเหนื่อยออนแลว ก็ผิดหวัง เพราะไมไดสมปรารถนาบาง เมื่อหารสอรอยหวานชื่น ก็ตองเจอรสขื่นขมดวย บาง
ทียิ่งไดสุขมากความเจ็บปวดเศราแสบกลับยิ่งทวีล้ําหนา เสียคาตอบแทนในการไดความสุขไปแพงกวาไดมา ไม
คุมกันบาง ไดสมปรารถนาแลวแตไมชื่นเทาที่หวัง หรือถึงจุดที่ตั้งเปาหมาย แลวความสุขกลับวิ่งหนีออกหนาไป
อีก ตามไมทันอยูร่ําไปบาง
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บางพวกก็จบชีวิตลงทั้งที่กําลังวิ่งหอบ ยังตามความสุขแทไมพบหรือยังไมพอ สวนพวกทีผ่ ิดหวังแลว ก็
เลยหมดอาลัยปลอยชีวิตเรื่อยเปอยไปตามเรื่อง อยูอยางทอดถอนความหลังบาง หันไปดําเนินชีวิตในทางเอียง
สุดอีกดานหนึ่ง โดยหลบหนีตีจากชีวิตไปอยูอยางทรมานตนเองบาง
การศึกษาเรื่องอายตนะนี้ มุงเพื่อใหเกิดความรูเทาทันสภาพความจริงและประพฤติปฏิบัติดวยการวาง
ทาทีที่ถูกตอง ไมใหเกิดเปนพิษเปนภัยแกตนเองและผูอื่นมากนัก อยางนอยก็ใหมีหลัก พอรูทางออกที่จะแกไข
ตัว นอกจากจะระมัดระวังในการใชวิธีการที่จะแสวงหาความสุขเหลานี้แลว ยังเขาใจขอบเขตและขัน้ ระดับตางๆ
ของมัน แลวรูจักหาความสุขในระดับที่ประณีตยิ่งขึ้นไปดวย
เมื่อคนประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับสุขทุกขอยางถูกตอง และกาวหนาไปในความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้น ก็เปน
การพัฒนาจริยธรรมไปดวยในตัว
๓. ในแงการพัฒนาปญญา อายตนะในแงที่เปนเรื่องของกระบวนการรับรูและการแสวงปญญา ก็เกี่ยว
ของกับจริยธรรมตั้งแตจุดเริ่มตน เพราะถาปฏิบัติตอนเริ่มแรกไมถูกตอง การรับรูก็จะไมบริสุทธิ์ แตจะกลายเปน
กระบวนการรับรูที่รับใชกระบวนการเสพเสวยโลก หรือเปนสวนประกอบของกระบวนธรรมแบบสังสารวัฏไปเสีย
ทําใหไดความรูที่บิดเบือน เอนเอียงเคลือบแฝง มีอคติ ไมถูกตองตามความจริง หรือตรงกับสภาวะตามที่มันเปน
การปฏิบัติทางจริยธรรมที่จะชวยเกื้อกูลในเรื่องนี้ ก็คือวิธีการที่จะรักษาจิตใหดํารงอยูในอุเบกขา คือ
ความมีใจเปนกลาง มีจิตราบเรียบเที่ยงตรง ไมเอนเอียง ไมใหถูกอํานาจกิเลสมีความชอบใจไมชอบใจเปนตน
เขาครอบงํา
๔. ในแงวิธปี ฏิบัติทั่วไป การปฏิบัติทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับอายตนะโดยตรงบาง โดยออมบาง มี
หลายอยาง บางอยางก็มีไวเพื่อใชในขั้นตอนตางๆ กัน ทั้งนี้สุดแตวาปญหามักจะเกิดขึ้นที่จุดใด ทุกขและบาป
อกุศลมักไดชองเขามาที่ชวงตอนใด อยางไรก็ตาม ทานมักสอนย้ําใหใชวิธีระวังหรือปองกัน ตั้งแตชวงแรกที่สุด
คือ ตอนที่อายตนะรับอารมณทีเดียว เพราะจะทําใหปญหาไมเกิดขึ้นเลย จึงเปนการปลอดภัยที่สุด
ในทางตรงขาม ถาปญหาเกิดขึ้นแลว คือบาปอกุศลธรรมไดชองเขามาแลว มักจะแกไขยาก เชน เมื่อ
ปลอยตัวใหอารมณที่ลอเราเยายวนปรุงแตงจิต จนราคะ หรือโลภะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นแลว ทั้งที่รูผิดชอบชั่วดี
มีความสํานึกในสิ่งชอบธรรมอยู แตก็ทนตอความเยายวนไมได ลุอํานาจกิเลส ทําบาปอกุศลลงไป
ดวยเหตุนี้ทานจึงย้ําวิธีระมัดระวังปองกันใหปลอดภัยไวกอนตั้งแตตน
องคธรรมสําคัญที่ใชระวังปองกันตั้งแตตน ก็คือ สติ ซึ่งเปนตัวควบคุมจิตไวใหอยูกับหลัก หรือพูดอีกนัย
หนึ่ง เหมือนเชือกสําหรับดึงจิต
สติ ที่ใชในขั้นระมัดระวังปองกัน เกี่ยวกับการรับอารมณของอายตนะแตเบื้องตนนี้ ใชในหลักที่เรียกวา
อินทรียสังวร (การสํารวมอินทรีย= ใชอินทรียอ ยางมีสติมิใหเกิดโทษ) เรียกอีกอยางหนึ่งวา การคุมครองทวาร
หมายถึง การมีสติพรอมอยู เมื่อรับรูอารมณดวยอินทรีย เชน ใชตาดู หูฟง ก็ไมปลอยใจเคลิบเคลิ้มไปตามนิมิต
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หมายตางๆ ใหเกิดความติดใคร-ขุนเคือง ชอบใจ-ไมชอบใจ แลวถูกโมหะและอกุศลอื่นๆ ครอบงําจิตใจ (ใหได
แตปญญาและประโยชน)
การปฏิบัติตามหลักนี้ ชวยไดทั้ง
1. ปองกันความชั่วเสียหาย
2. ปองกันความทุกข และ
3. ปองกันการสรางความรูความคิดที่บิดเบือนเอนเอียง
อยางไรก็ตาม การที่จะปฏิบัติใหไดผล มิใชวาจะนําหลักมาใชเมื่อไรก็ไดตามปรารถนา เพราะสติจะตั้ง
มั่นเตรียมพรอมอยูเสมอได จําตองมีการฝกฝนอบรม อินทรียสังวรจึงตองมีการซอมหรือใชอยูเสมอ
การฝกอบรมอินทรีย มีชื่อเรียกวา อินทรียภาวนา (แปลตามแบบวา การเจริญอินทรีย หรือพัฒนา
อินทรีย) ผูที่ฝกอบรมหรือเจริญอินทรียแลว ยอมปลอดภัยจากบาปอกุศลธรรม จากความทุกข และจากความรูท ี่
เอนเอียงบิดเบือนทั้งหลาย เพราะปองกันไวไดกอนที่สิ่งเหลานั้นจะเกิดขึ้น นอกจากไมถูกอินทรียและสิ่งที่รับรู
เขามาลอหลอกและครอบงําแลว ยังเปนนายของอินทรีย สามารถบังคับความรูสึกในการรับรูใหเปนไปในทางที่
ดีที่เปนคุณ อินทรียสังวร นี้ จัดวาเปนหลักธรรมในขั้นศีล แตองคธรรมสําคัญที่เปนแกนคือสตินั้น อยูในจําพวก
สมาธิ ทําใหมีการใชกําลังจิตและการควบคุมจิตอยูเสมอ จึงเปนการฝกอบรมสมาธิไปดวยในตัว
โยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนวิธีการทางปญญา เปนธรรมอีกอยางหนึ่ง ที่ทานใหใชในเรื่องนี้คูกับสติ คือ
ปฏิบัติตออารมณที่รับรู โดยมองหรือพิจารณาในทางที่จะใหไดความรู เห็นความจริง หรือเห็นแงที่จะเกิดคุณ
ประโยชน เชน พิจารณาใหรูเทาทันคุณโทษ ขอดีขอเสียของอารมณนั้น พรอมทั้งการที่จะมีความเปนอิสระ อยูดี
มีสุขได โดยไมตองพึ่งพาอาศัยอารมณนั้น ในแงที่จะตองยอมใหคุณและโทษของมันเปนตัวกําหนดความสุข
ความทุกขและชะตาชีวิต
ขอปฏิบัติที่กลาวถึงเหลานี้ มีแนวปรากฏอยูในพุทธพจนขางตนบางแลว และบางหลักก็จะอธิบายตอไป
ขางหนาอีก จึงพูดไวโดยยอเพียงเทานี้.
ชีวิตเปนอยางไร ?
ไตรลักษณ ลักษณะโดยธรรมชาติ ๓ อยางของสิ่งทั้งปวง
ตัวกฎหรือตัวสภาวะ
ตามหลักพุทธธรรมเบื้องตนที่วา สิ่งทั้งหลายเกิดจากสวนประกอบตางๆ มาประชุมกันเขา หรือมีอยูใน
รูปของการรวมตัวเขาดวยกันของสวนประกอบตางๆ นั้น มิใชหมายความวาเปนการนําเอาสวนประกอบที่เปน
ชิ้นๆ อันๆ อยูแลว มาประกอบเขาดวยกัน และเมื่อประกอบเขาดวยกันแลว ก็เกิดเปนรูปเปนรางคุมกันอยู
เหมือนเมื่อเอาวัตถุตางๆ มารวมกันเปนเครื่องอุปกรณตางๆ
ความจริง ที่กลาววาสิ่งทั้งหลายเกิดจากการประชุมกันของสวนประกอบตางๆ นั้น เปนเพียงคํากลาว
เพื่อเขาใจงายๆ ในเบื้องตนเทานั้น แทจริงแลว สิ่งทั้งหลายมีอยูในรูปของกระแส สวนประกอบแตละอยางๆ
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ลวนประกอบขึ้นจากสวนประกอบอื่นๆ ยอยลงไป แตละอยางไมมีตัวตนของตัวเองเปนอิสระ และเกิดดับตอกัน
ไปเสมอ ไมเที่ยง ไมคงที่ กระแสนี้ไหลเวียนหรือดําเนินตอไป อยางที่ดูคลายกับรักษารูปแนวและลักษณะทั่วไป
ไวไดอยางคอยเปนไป ก็เพราะสวนประกอบทั้งหลายมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธอาศัยซึ่งกันและกัน เปนเหตุ
ปจจัยสืบตอแกกันอยางหนึ่ง และเพราะสวนประกอบเหลานั้นแตละอยางลวนไมมีตัวตนของมันเอง และไม
เที่ยงแทคงที่อยางหนึ่ง
ความเปนไปตางๆ ทั้งหมดนี้เปนไปตามธรรมชาติ อาศัยความสัมพันธและความเปนปจจัยเนื่องอาศัย
กันของสิ่งทั้งหลายเอง ไมมีตัวการอยางอื่นที่นอกเหนือออกไปในฐานะผูสรางหรือผูบันดาล จึงเรียกเพื่อเขาใจ
งายๆ วาเปนกฎธรรมชาติ
มีหลักธรรมใหญอยู ๒ หมวด ที่ถือไดวาพระพุทธเจาทรงแสดงในรูปของกฎธรรมชาติ คือ ไตรลักษณ
และ ปฏิจจสมุปบาท ความจริงธรรมทั้ง ๒ หมวดนี้ ถือไดวาเปนกฎเดียวกัน แตแสดงในคนละแงหรือคนละแนว
เพื่อมองเห็นความจริงอยางเดียวกัน คือ
ไตรลักษณ มุงแสดงลักษณะของสิ่งทั้งหลายซึ่งปรากฏใหเห็นวาเปนอยางนั้น ในเมื่อสิ่งเหลานั้นเปนไป
โดยอาการที่สัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบตอแกกันตามหลักปฏิจจสมุปบาท
สวนหลักปฏิจจสมุปบาท ก็มุงแสดงถึงอาการที่สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบ
ตอแกกันเปนกระแส จนปรากฏลักษณะใหเห็นวาเปน ไตรลักษณ
กฎธรรมชาตินี้ เปน ธรรมธาตุ คือภาวะที่ทรงตัวอยูโดยธรรมดา เปน ธรรมฐิติ คือ ภาวะที่ตั้งอยู หรือยืน
ตัวเปนหลักแนนอนอยูโดยธรรมดา เปน ธรรมนิยาม คือกฎธรรมชาติ หรือกําหนดแหงธรรมดา ไมเกี่ยวกับผู
สรางผูบันดาล หรือการเกิดขึ้นของศาสดาหรือศาสนาใดๆ
กฎธรรมชาตินี้แสดงฐานะของศาสดาในความหมายของพุทธธรรมดวย วาเปนผูคนพบกฎเหลานี้แลว
นํามาเปดเผยชี้แจงแกชาวโลกพุทธพจนแสดงหลักไตรลักษณ วาดังนี้
ตถาคต (พระพุทธเจา) ทั้งหลาย จะอุบัติหรือไมก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้นก็ยังคงมีอยู เปนธรรมฐิติ เปน
ธรรมนิยามวา
๑.
สังขารทั้งปวง ไมเที่ยง..............
๒.
สังขารทั้งปวง เปนทุกข.............
๓.
ธรรมทั้งปวง เปนอนัตตา..............
ตถาคตตรัสรู เขาถึงหลักนั้นแลว จึงบอก แสดง วางเปนแบบ ตั้งเปนหลัก เปดเผย แจกแจง ทําใหเขาใจ
งายวา “สังขารทั้งปวง ไมเทีย่ ง...สังขารทั้งปวง เปนทุกข...ธรรมทั้งปวง เปนอนัตตา...”
ไตรลักษณนี้ ในอรรถกถาบางทีเรียกวา “สามัญลักษณะ” ในฐานะเปนลักษณะรวม ที่มีเสมอกันแก
สังขารทั้งปวง (แตไมเสมอกันแกธรรมทั้งปวง)

ยอดังนี้
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เพื่อความเขาใจงายๆ ใหความหมายของไตรลักษณ (the Three Characteristics of Existence) โดย

๑.
อนิจจตา (Impermanence) ความไมเที่ยง ความไมคงที่ ความไมคงตัว ภาวะที่เกิดขึ้นแลว
เสื่อมและสลายไป
๒.
ทุกขตา (Conflict) ความเปนทุกข ภาวะที่ถูกบีบคั้นดวยการเกิดขึ้นและสลายไป ภาวะที่กดดัน
ฝนและขัดแยงอยูในตัว เพราะปจจัยที่ปรุงแตงใหมีสภาพเปนอยางนั้นเปลี่ยนแปลงไป จะทําใหคงอยูในสภาพ
นั้นไมได ภาวะที่ไมสมบูรณมีความบกพรองอยูในตัว ไมใหความสมอยากแทจริง หรือความพึงพอใจเต็มที่ แกผู
อยากดวยตัณหา และกอใหเกิดทุกขแกผูเขาไปอยากไปยึดดวยตัณหา อุปาทาน
๓.
อนัตตตา (Soullessness หรือ Non-Self) ความเปนอนัตตา ความไมใชตัวตน ความไมมีตัวตน
แทจริงที่จะสั่งบังคับใหเปนอยางไรๆ ได
สิ่งทั้งหลายหากจะกลาววามี ก็ตองวามีอยูในรูปของกระแสที่ประกอบดวยปจจัยตางๆ อันสัมพันธเนือ่ ง
อาศัยกัน เกิดดับสืบตอกันไปอยูตลอดเวลาไมขาดสาย จึงเปนภาวะที่ไมเที่ยง เมื่อตองเกิดดับไมคงที่ และเปน
ไปตามเหตุปจจัยที่อาศัย ก็ยอมมีความบีบคั้น กดดัน ขัดแยง และแสดงถึงความบกพรองไมสมบูรณอยูในตัว
และเมื่อทุกสวนเปนไปในรูปกระแสที่เกิดดับอยูตลอดเวลาขึ้นตอเหตุปจจัยเชนนี้ ก็ยอมไมเปนตัวของตัว มีตัว
ตนแทจริงไมได ไมอยูในอํานาจของใครๆ ที่จะสั่งบังคับใหเปนไปอยางไรๆ ตามใจปรารถนา
ในกรณีของสัตวบุคคล ใหแยกวา สัตวบุคคลนั้นประกอบดวยขันธ ๕ เทานั้น ไมมีสิ่งใดอื่นอีกนอกเหนือ
จากขันธ ๕ เปนอันตัดปญหาเรื่องที่จะมีตัวตนเปนอิสระอยูตางหาก จากนั้นหันมาแยกขันธ ๕ ออกพิจารณาแต
ละอยางๆ ก็จะเห็นวา ขันธทุกขันธไมเที่ยง เมื่อไมเที่ยงก็เปนทุกข เปนสภาพบีบคั้นกดดันแกผูเขาไปยึด เมื่อเปน
ทุกข ก็ไมใชตัวตน
ที่วาไมใชตัวตน ก็เพราะแตละอยางๆ ลวนเกิดจากเหตุปจจัย ไมมีตัวตนของมัน อยางหนึ่ง เพราะไมอยู
ในอํานาจ ไมเปนของของสัตวบุคคลนั้นแทจริง (ถาสัตวบุคคลนั้นเปนเจาของขันธ ๕ แทจริง ก็ยอมตองบังคับ
เอาเองใหเปนไปตามความตองการได และไมใหเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพที่ตองการได เชน ไมใหแก ไมใหเจ็บ
ปวย เปนตนได) อยางหนึ่ง
พุทธพจนแสดงไตรลักษณในกรณีของขันธ ๕ มีตัวอยางที่เดน ดังนี้
ภิกษุทั้งหลาย รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ เปนอนัตตา หากรูป...เวทนา...สัญญา...
สังขาร...วิญญาณ จักเปนอัตตา (ตัวตน) แลวไซร มันก็จะไมเปนไปเพื่ออาพาธ ทั้งยังจะไดตามปรารถนา
ในรูป ฯลฯ ในวิญญาณวา “ขอรูป...ขอเวทนา...ขอสัญญา...ขอสังขาร...ขอวิญญาณของเราจงเปนอยางนี้เถิด
อยาไดเปนอยางนั้นเลย” แตเพราะเหตุที่รูป ฯลฯ วิญญาณ เปนอนัตตา ฉะนั้น รูป ฯลฯ วิญญาณจึงเปนไปเพื่อ
อาพาธ และใครๆ ไมอาจไดตามความปรารถนา ในรูป ฯลฯ วิญญาณวา “ขอรูป...ขอเวทนา...ขอสัญญา...ขอ
สังขาร... ขอวิญญาณของเราจงเปนอยางนี้เถิด อยาไดเปนอยางนั้นเลย”
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ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายมีความเห็นเปนไฉน? รูปเที่ยง หรือไมเที่ยง ฯ (ตรัสถามทีละอยาง จนถึง
วิญญาณ)
“ไมเที่ยง พระเจาขา”
ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข หรือเปนสุข?
“เปนทุกข พระเจาขา”
ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่จะเฝาเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เรา
เปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา?
“ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา”
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปน
อดีต อนาคต และปจจุบัน ทั้งภายในและภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ทั้งที่ไกลและที่ใกล ทั้ง
หมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันถูกตอง ตามที่มันเปนวา “นั่นไมใชของเรา เราไมใชนั่น นั่นไมใชตัว
ตนของเรา”
มีปราชญฝายฮินดูและฝายตะวันตกหลายทาน พยายามแสดงเหตุผลวา พระพุทธเจาไมไดทรงปฏิเสธ
อัตตา หรือ อาตมัน ในชั้นสูงสุด ทรงปฏิเสธแตเพียงธรรมที่เปนปรากฏการณตางๆ อยางเชนในพระสูตรนี้
เปนตน ทรงปฏิเสธขันธ ๕ ทุกอยางวาไมใชอัตตา เปนการแสดงเพียงวา ไมใหหลงผิดยึดเอาขันธ ๕ เปนอัตตา
เพราะอัตตาที่แทจริงซึ่งมีอยูนั้น ไมใชขันธ ๕ และยกพุทธพจนอื่นๆ มาประกอบอีกมากมาย เพื่อแสดงวาพระ
พุทธเจาทรงปฏิเสธเฉพาะธรรมที่เปนปรากฏการณตางๆวาไมใชอัตตา แตทรงยอมรับอัตตาในขั้นสูงสุด และ
พยายามอธิบายวา นิพพานมีสภาวะอยางเดียวกับอาตมัน หรือวา นิพพานนั่นเอง คือ อัตตา
เรื่องนี้ ถามีโอกาสจะไดวิจารณในตอนที่เกี่ยวกับนิพพาน สวนในที่นี้ขอกลาวสั้นๆ เพียงในแงจริยธรรม
วา ปุถุชน โดยเฉพาะผูที่ไดรับการศึกษาอบรมมาในระบบความเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องอาตมัน ยอมมีความโนม
เอียงในทางที่จะยึดถือหรือไขวควาไวใหมีอัตตาในรูปหนึ่งรูปใดใหจงได เปนการสนองความปรารถนาที่แฝงอยู
ในจิตสวนลึกที่ไมรูตัว เมื่อจะตองสูญเสียความรูสึกวามีตัวตนในรูปหนึ่ง (ในชั้นขันธ ๕) ไป ก็พยายามยึดหรือ
คิดสรางเอาที่เกาะเกี่ยวอันใหมขึ้นไว แตตามหลักพุทธธรรมนั้น มิไดมุงใหปลอยอยางหนึ่ง เพื่อไปยึดอีกอยาง
หนึ่ง หรือพนอิสระจากที่หนึ่ง เพื่อตกไปเปนทาสอีกที่หนึ่ง อีกประการหนึ่งพูดฝากไวสั้นๆ ใหไปคิดวา สิ่งที่มี
อัตตา ยอมมีไมได และสิ่งที่มีได ตองไมมีอัตตา
อาการที่สิ่งทั้งหลายมีอยูในรูปกระแส มีความสัมพันธเนื่องอาศัยเปนปจจัยสืบตอกัน และมีลักษณะไม
เที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา อยางไร ยังจะตองอธิบายดวยหลักปฏิจจสมุปบาทตอไปอีก ความจึงจะชัดยิ่งขึ้น

คุณคาทางจริยธรรม
๑.
หลักอนิจจตา
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อนิจจตา แสดงความไมเที่ยง ความเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไปของสิ่งทั้งหลาย จนถึงสวนยอยที่ละเอียดที่
สุด ทั้งฝายรูปธรรม และนามธรรม ความไมเที่ยงของสวนยอยตางๆ เมื่อปรากฏเปนผลรวมออกมาแกสวนใหญ
ที่มนุษยพอสังเกตเห็นได ก็เรียกกันวาความเปลี่ยนแปลง ซึ่งทําใหเกิดความเขาใจหรือรูสึกเหมือนกับวาสิ่งตางๆ
เหลานั้นมีตัวมีตนของมัน ซึ่งเดิมมีสภาพเปนอยางหนึ่ง และบัดนี้ตัวตนอันนั้นเองไดเปลี่ยนแปลงแปรรูปไปเปน
อีกอยางหนึ่ง
ความเขาใจหรือรูสึกเชนนี้ เปนความหลงผิดอยางหนึ่ง เปนเหตุใหเกิดความยึดมั่นถือมั่น นําตัวเขาไป
ผูกไวกับภาพความนึกคิดอยางหนึ่งซึ่งไมตรงกับความเปนจริง เมื่อดํารงชีวิตอยูอยางผูไมรูเทาทันสภาวะ ยอม
ถูกฉุดลากใหกระเสือกกระสนกระวนกระวายไปตามภาพที่สรางขึ้นลวงตนเองนั้น เรียกวา อยูอยางเปนทาส แต
ผูรูเทาทันสภาวะ ยอมอยูอยางเปนอิสระ และสามารถถือเอาประโยชนจากกฎธรรมดาเหลานี้ได
ในทางจริยธรรม หลักอนิจจตาอาจใชใหเปนประโยชนไดเปนอันมาก โดยเฉพาะที่เปนหลักใหญ ๒
ประการ คือ
๑)
มีชีวิตซึ่งเปนอยูดวยปญญา ที่ดานนอกไมประมาท เรงขวนขวายทําการปรับปรุงแกไขดวยความรูท ตี่ รง
ตอเหตุปจจัย
ความเปนอนิจจังนั้น วาตามสภาวะของมัน ยอมเปนกลางๆ ไมดีไมชั่ว แตเมื่อเปนเรื่องเกี่ยวของกับ
ความเปนอยูของมนุษย ก็มีบัญญัติความเปลี่ยนแปลงดานหนึ่งวาเปนความเจริญ และความเปลี่ยนแปลงอีก
ดานหนึ่งวาเปนความเสื่อม อยางไรก็ดี ความเปลี่ยนแปลงจะเปนไปในดานใด อยางไร ยอมแลวแตเหตุปจจัยที่
จะใหเปน
ในทางจริยธรรม จึงนําหลักอนิจจตามาสอนอนุโลมตามความเขาใจในเรื่องความเสื่อมและความเจริญ
ไดวา สิ่งที่เจริญแลวยอมเสื่อมได สิ่งที่เสื่อมแลวยอมเจริญได และสิ่งที่เจริญแลวยอมเจริญยิ่งขึ้นไปได ทั้งนี้แลว
แตเหตุปจจัยตางๆ และในบรรดาเหตุปจจัยทั้งหลายนั้น มนุษยยอมเปนเหตุปจจัยที่สําคัญ ซึ่งสามารถสงผลตอ
เหตุปจจัยอื่นๆ ไดอยางมาก
โดยนัยนี้ ความเจริญและความเสื่อมจึงมิใชเรื่องที่จะเปนไปเองตามลมๆ แตเปนสิ่งที่มนุษยเขาไปเกี่ยว
ของ จัดการ และสรางสรรคได อยางที่เรียกวา ตามยถากรรม คือแลวแตมนุษยจะทําเหตุปจจัย โดยไมตองคอย
ระแวงการแทรกแซงจากตัวการอยางอื่นนอกเหนือธรรมชาติ เพราะตัวการนอกเหนือธรรมชาติไมมี
ดังนั้น ในทางจริยธรรม ความเปนอนิจจัง หรือแมจะเรียกวาความเปลี่ยนแปลง จึงเปนกฎธรรมชาติทที่ าํ
ใหมนุษยมีความหวัง เพราะกฎธรรมชาติยอมเปนกลางๆ จะใหเปนอยางไรแลวแตจะทําเหตุปจจัยที่จะใหเปน
อยางนั้นขึ้น การเปลี่ยนแปลงเพื่อใหดีขึ้น จึงเปนสิ่งที่ทําได ไมวาจะเปนการสรางความเจริญทางวัตถุ หรือทาง
นามธรรม ตั้งแตการทําคนโงใหเปนคนฉลาด จนถึงทําปุถุชนใหเปนพระอรหันต รวมทั้งการแกไข กลับตัวปรับ
ปรุงตนเองทุกอยาง สุดแตจะรูเขาใจเหตุปจจัยที่จะใหเปนอยางนั้น แลวสรางเหตุปจจัยนั้นๆ ขึ้น
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โดยสรุป ความเปนอนิจจัง ในความเขาใจระดับที่เรียกวาเปนความเปลี่ยนแปลง สอนวา สําหรับผูสราง
ความเจริญหรือผูเจริญขึ้นแลว ตองตระหนักวา ความเจริญนั้นอาจเปลี่ยนเปนเสื่อมได เมื่อไมตองการความ
เสื่อม ก็ตองไมประมาท ตองหลีกเวนและกําจัดเหตุปจจัยที่จะใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อม พยายาม
สรางและเปดชองใหแกเหตุปจจัยที่จะใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางที่จะรักษาความเจริญนั้นไว สําหรับผู
พลาดเสื่อมลงไปก็สามารถแกไขปรับปรุงได โดยละทิ้งเหตุปจจัยที่ทําใหเสื่อมนั้นเสีย กลับมาสรางเหตุปจจัยที่
จะทําใหเจริญตอไป ยิ่งกวานั้น ความเปลี่ยนแปลงที่เปนไปในทางเจริญอยูแลว ก็สามารถสงเสริมใหเจริญยิ่งขึน้
ได โดยเพิ่มพูนเหตุปจจัยที่จะทําใหเจริญใหมากยิ่งขึ้น พรอมกับที่ตองไมประมาทมัวหลงระเริงในความเจริญนัน้
จนมองไมเห็นความเปนไปไดของความเสื่อม และเหตุปจจัยตางๆ ที่จะใหเกิดความเสื่อมนั้นเสียเลย
กลาวมาถึงขั้นนี้ ก็มาถึงหลักธรรมสําคัญที่สุด ที่เปนเครื่องประสานระหวางสัจธรรมกับจริยธรรม คือ
การที่จะตองมีปญญา ตั้งตนแตรูวาความเสื่อมและความเจริญแทจริงที่ตองการนั้น คืออะไร เหตุปจจัยที่จะให
เกิดความเปลี่ยนแปลงอยางที่ตองการนั้นคืออะไร ตลอดจนขอที่วา จะเพิ่มพูนความสามารถของมนุษยในการ
เขาไปผลักดันเหตุปจจัยตางๆ ไดอยางไร
หลักอนิจจตา จึงมีความหมายอยางยิ่งในทางจริยธรรม ตั้งแตใหความหวังในการสรางความเจริญกาว
หนา รับรองหลักกรรม คือความมีผลแหงการกระทําของมนุษย จนถึงเนนความสําคัญของการศึกษาใหเกิด
ปญญาที่สําหรับจะเขามาเกี่ยวของกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ อยางมีผลดี
๒)
มีชีวิตซึ่งเปนอยูดวยปญญา ที่ดานในจิตใจอิสระ เปนสุขผองใสปลอยวางไดดวยความรูเทาทันเหตุ
ปจจัย ในดานชีวิตภายใน หรือคุณคาทางจิตใจโดยตรง หลักอนิจจตา ชวยใหดํารงชีวิตอยูอยางผูรูเทาทันความ
จริง ขณะที่ทางดานชีวิตภายนอก เมื่อรูตระหนักถึงความผันผวนปรวนแปรไมแนนอน จึงไมนิ่งนอนใจขวนขวาย
ไมประมาท คอยใชปญญาศึกษาใหรูเทาทันเหตุปจจัย ทําการปรับปรุงแกไข หลีกเวนความเสื่อม และสรางสรรค
ความเจริญอยูตลอดเวลา โดยไมปลอยปละละเลย แตภายในจิตใจ ดวยปญญาที่รูเทาทันเหตุปจจัยนั้น ก็ปลอย
วางได ดํารงอยูดวยจิตใจที่เปนอิสระ ไมตกเปนทาสของความเปลี่ยนแปลงทั้งดานเสื่อมและดานเจริญ รูจกั ทีจ่ ะ
ถือเอาประโยชนจากกฎธรรมชาติแหงความเปลี่ยนแปลงนั้น และเกี่ยวของกับมันโดยไมตองถูกกระแทกกระทั้น
ซัดเหวี่ยงฉุดกระชากลากไปอยางไรหลักเลื่อนลอยและมืดมัว เพราะเอาตัวเขาไปยึดมั่นเกาะติดอยูกับเกลียว
คลื่นสวนโนนสวนนี้ ในกระแสของมันอยางไมรูหัวรูหน จนชวยตนเองไมได ที่จะชวยคนอื่นเปนอันไมตองพูดถึง
ผูมีจิตใจเปนอิสระ รูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง ไมยึดมั่นถือมั่นดวยตัณหาอุปาทานเทานัน้ จึง
จะรูวาอะไรเปนความเสื่อม อะไรเปนความเจริญที่แทจริง มิใชเพียงความเจริญที่อางสําหรับมาผูกรัดตัวเองและ
ผูอื่นใหเปนทาสมากยิ่งขึ้น หรือถวงใหจมต่ําลงไปอีก และจึงจะสามารถใชประโยชนจากความเจริญที่สรางขึ้น
นั้นไดมากที่สุด พรอมกับที่สามารถทําตนเปนที่พึ่งแกคนอื่นไดอยางดี
ในทางจริยธรรมขั้นตน หลักอนิจจตา สอนใหรูธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย จึงชวยไมใหเกิดความทุกขเกิน
สมควรในเมื่อเกิดความเสื่อม หรือความสูญเสีย และชวยไมใหเกิดความประมาทหลงระเริงในเวลาเจริญ
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ในขั้นสูง ทําใหเขาถึงความจริงโดยลําดับจนมองเห็นความเปนอนัตตา ทําใหดํารงชีวิตอยูดวยจิตที่เปน
อิสระ ไมมีความยึดติดถือมั่น ปราศจากทุกข อยางที่เรียกวามีสุขภาพจิตสมบูรณแทจริง
หลักอนิจจตา มักมีผูนิยมนํามาใชเปนเครื่องปลอบใจตนเอง หรือปลอบใจผูอื่นในเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ความทุกข ความสูญเสียตางๆ ซึ่งก็ไดผลชวยใหคลายทุกขลงไดมากบางนอยบาง การใชหลักอนิจจตาในแงนี้
ยอมเปนประโยชนบาง เมื่อใชในโอกาสที่เหมาะสม และโดยเฉพาะสําหรับใหสติแกผูไมคุน หรือไมเคยสํานึกใน
หลักความจริงนี้มากอน แตถาถึงกับนําเอาการปลอบใจตัวแบบนี้มาเปนหลักในการดํารงชีวติ หรือมีชวี ติ อยูด ว ย
การปลอบใจตัวเองอยางนี้ จะกลับเปนโทษมากกวา เพราะกลายเปนความประมาท เทากับปลอยตัวลงเปนทาส
ในกระแสโลก คือไมไดใชหลักอนิจจตาใหเปนประโยชนนั่นเอง เปนการปฏิบัติผิดตอหลักกรรมในดานจริยธรรม
ขัดตอการแกไขปรับปรุงตนเองเพื่อเขาถึงจุดหมายที่พุทธธรรมจะใหแกชีวิตได

๒.

หลักทุกขตา
ในหลักทุกขตา มีเกณฑสําคัญสําหรับกําหนดคุณคาทางจริยธรรมอยู ๒ อยาง คือ
๑) ทุกขที่เปนธรรมดาของสังขาร ตองรูทันไมยึดฉวยเอามาใสตัวใหเปนทุกขของเรา แตเปนภาระที่ตอง
จัดการดวยปญญาที่รูเหตุปจจัย
ในเมื่อสิ่งทั้งหลายเกิดจากการประชุมกันเขาขององคประกอบตางๆ ที่เปนสวนยอยๆ ลงไป และองค
ประกอบเหลานั้น แตละอยางลวนไมเที่ยง กําลังตกอยูในอาการเกิดขึ้น แปรไป และสลายตัว ตามหลักอนิจจตา
อยูดวยกันทั้งสิ้น สิ่งที่เปนหนวยรวมนั้น จึงเทากับเปนที่รวมของความแปร ปรวนและความขัดแยงตางๆ และ
แฝงเอาภาวะที่พรอมจะแตกแยกและเสื่อมสลายเขาไวในตัวดวยอยางเต็มที่
เมื่อเปนเชนนี้ การที่จะควบคุมองคประกอบตางๆ ที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยูนั้นใหคุมรูปเปนหนวยรวม
ตามรูปแบบที่ประสงคก็ดี การที่จะควบคุมการเปลี่ยนแปลงนั้นใหดําเนินไปในทิศทางที่ตองการก็ดี จะตองใช
พลังงานและวิธีการจัดระเบียบเขามารวมเปนองคประกอบชวยเปนเหตุปจจัยเพิ่มขึ้นอีกดวย ยิ่งองคประกอบ
สวนยอยๆ ตางๆ นั้น มีมากและสลับซับซอนยิ่งขึ้นเทาใด ก็ตองใชพลังงานมากขึ้นและมีการจัดระเบียบที่
ละเอียดรัดกุมยิ่งขึ้นเทานั้น
การปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลาย เพื่อใหเปนอยางนั้นอยางนี้ จะตองทําที่ตัวเหตุปจจัยของมัน และรูชัดถึง
ความสําเร็จผล หรือความผิดพลาดพรอมทั้งทางแกไขตอไปตามความพรอมของเหตุปจจัยเหลานั้น นี้คือวิธี
ปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายอยางอิสระไมผูกมัดตัว และไมเปนเหตุใหเกิดความทุกข
สวนวิธีที่ตรงขามจากนี้ ก็คือการกระทําตามความยึดอยากดวยตัณหาอุปาทาน โดยนําเอาตัวเขาไปผูก
มัดใหสิ่งเหลานั้นบีบคั้น ซึ่งนอกจากจะทําใหเกิดความทุกขแกตนเองแลว ก็ไมชวยใหเกิดผลดีอยางใดๆ ขึ้นมา
๒) หลักอริยสัจบอกหนาที่กํากับไววา ทุกขสําหรับปญญารูทันและทําใหไมเกิดไมมี แตสุขทีค่ นมุง หมาย
ตองทําใหกลายเปนชีวิตของเราตามหลัก “กิจในอริยสัจ” หนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอทุกข ไดแก ปริญญา คือการ
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กําหนดรู หรือทําความเขาใจ หมายความวา เรื่องทุกขนี้บุคคลมีหนาที่เกี่ยวของเพียงแคกําหนดรูหรือทําความ
เขาใจเทานั้น
การปฏิบัติตอทุกขโดยถูกตองตามหลักกิจในอริยสัจนี้ เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง แตเปนเรื่องที่มักถูกมอง
ขามไป พุทธธรรมสอนใหปฏิบัติตอทุกขดวยการศึกษาใหรูวาอะไรเปนอะไร ใหรูจักทุกข คือใหรูจักปญหาของ
ตน มิใชเพื่อใหเปนทุกข แตเพื่อปฏิบัติตอมันไดถูกตอง แลวจะไดไมมีทุกข หรือพูดอยางงายๆ วา เพื่อจะไดมี
ความสุขที่แทจริงนั่นเอง
พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ หลักกิจในอริยสัจสอนวา สิ่งใดก็ตามที่เปนปญหาหรืออาจจะเปนปญหาขึ้นแกตน
มนุษยจะตองศึกษาสิ่งนั้นใหรูใหเขาใจอยางชัดเจนที่สุด เพื่อจะไดจัดการแกไขปองกันปญหานั้นใหถูกจุด การ
ศึกษาปญหามิไดหมายความวาเปนการสรางปญหาหรือหาปญหามาใสตน แตเปนวิธีที่จะทําใหปญหาหมดไป
หรือไมมี เหมือนแพทยจะบําบัดโรครักษาคนไข ก็ตองรูจักชีวิตรางกายและวินิจฉัยโรคใหถูก ตลอดจนรูเขาใจให
ถึงขั้นที่จะปองกันไมใหเกิดเปนโรคขึ้นมา
ทุกขนั้น เมื่อเรารูทันและปฏิบัติหรือจัดการกับมันอยางถูกตอง ก็ทําใหมันไมมีและไมเกิดขึ้นมา แตถารู
ไมทันและปฏิบัติไมถูก ก็ไดแตหนีทุกขที่เอามาใสไวในตัวหรือสรางใหแกตัวอยูเรื่อยไป และหนีไมพนสักที
ในทางตรงขาม ความสุขที่มนุษยมุงหมาย ถาปฏิบัติใหถูกตองตามหลักกิจในอริยสัจ เราจะไมตองมัว
แสวงหา แตกลายเปนวาเรามีความสุข คือไมเปนคนที่ตองหาความสุข แตเปนคนมีความสุข เพราะความสุข
กลายเปนชีวิตของเรา หรือเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งในตัวของเรา
ผูที่ไมรูหลักกิจในอริยสัจ อาจปฏิบัติตอทุกขอยางผิดพลาด ขาดจุดหมาย เขวออกไปนอกทาง และอาจ
กลายเปนการเพิ่มทุกขแกตนดวยการมองโลกในแงรายไปก็ได เมื่อทราบหลักเกณฑใหญๆ ๒ ขอนี้แลว จึงควร
กําหนดคุณคาตางๆ ในทางจริยธรรมของหลักทุกขตา ดังตอไปนี้
๑)
การที่สิ่งทั้งหลายถูกบีบคั้นดวยการเกิดขึ้น การเจริญ และการสลายตัว ทําใหเกิดความกดดัน
ขัดแยง และการที่จะทนอยูในสภาพเดิมตลอดไปไมได ภาวะเชนนี้แสดงวา สิ่งทั้งหลายมีความบกพรอง มีความ
ไมสมบูรณอยูในตัว ความบกพรองหรือความไมสมบูรณนี้ ยิ่งมีมากขึ้นโดยสัมพันธกับกาลเวลาที่ผานไป และ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก เมื่อเปนเชนนี้ สิ่งทั้งหลายที่จะรักษาสภาพของตนไวหรือ
ขยายตัวเขาสูความสมบูรณ จึงตองตอสูดิ้นรนอยูตลอดเวลา การดํารงสภาพชีวิตที่ดีไว การนําชีวิตเขาสูความ
เจริญ และความสมบูรณ จึงตองมีการแกไขปรับปรุงตัวอยูตลอดเวลา
๒)
เมื่อความขัดแยง ดิ้นรนตอสู เกิดขึ้นจากเหตุปจจัยที่ใหเกิดความเปลี่ยนแปลง จะเปนเหตุ
ปจจัยภายในหรือภายนอกก็ตาม การฝนแบบทื่อๆ ยอมใหผลรายมากกวาผลดี ไมวาจะในกรณีของสิ่งตางๆ
บุคคล หรือสถาบัน เชน ในเรื่องของวัฒนธรรมเปนตน ดังนั้น การรูจักปรับตัวและปรับปรุงจึงเปนเรื่องสําคัญ
และขอนี้ ยอมเปนการย้ําความจําเปนของปญญา ในฐานะหลักจริยธรรมสําหรับรูเทาทันและจัดการทุกสิ่งทุก
อยางใหตรงตัวเหตุปจจัย
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๓)
ความสุข และสิ่งที่ใหความสุขอยางที่เขาใจกันในโลก ก็ตกอยูในหลักความจริงขอนี้ดวย ความ
สุขเหลานี้ ยอมมีความไมสมบูรณอยูในตัว ในแงที่วา จะตองแปรปรวนไปจากสภาพที่เปนความสุข หรือจาก
สภาพที่จะหาความสุขนั้นได อยางหนึ่ง และดังนั้น จึงเปนสิ่งที่ไมอาจใหความพึงพอใจไดโดยสมบูรณ อยางหนึง่
ผูที่ฝากความหวังในความสุขไวกับสิ่งเหลานี้อยางขาดสติ ยอมเทากับทําตัวใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกับ
ความไมสมบูรณของสิ่งเหลานั้น หรือทิ้งตัวลงไปอยูในกระแสความแปรปรวนของมัน แลวถูกฉุดลาก กดดันและ
บีบคั้นเอาอยางควบคุมตัวเองไมได สุดแตสิ่งเหลานั้นจะแปรปรวนไปอยางไร ความหวังในความสุขมากเทาใด
เมื่อความแปรปรวนหรือผิดหวังเกิดขึ้น ความทุกขก็รุนแรงมากขึน้ ตามอัตรา เปนการหาความสุขชนิดขายตัวลง
เปนทาส หรือเอาคาของชีวิตเปนเดิมพัน
ผูหาความสุขที่ฉลาด เมื่อยังยินดีที่จะหาความสุขจากสิ่งเหลานี้อยู จึงตองมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันความ
จริง แสวงหาและเสวยความสุขอยางมีสติสัมปชัญญะ โดยประการที่วา ความแปรปรวนของมันจะกอโทษให
เกิดพิษภัย หรือเกิดความกระทบกระเทือนนอยที่สุด พูดอีกอยางหนึ่งวา ถึงจะเปนอยางไรก็ใหรักษาอิสรภาพ
ของจิตใจไวใหดีที่สุด
๔)
ความสุขแยกโดยคุณคา มี ๒ ประเภท คือ ความสุขในการไดสนองความตองการทางประสาท
ทั้งหาและสนองความคิดอยากตางๆ อยางหนึ่ง ความสุขในภาวะจิตที่ปลอดโปรงผองใส เอิบอิ่ม สดชื่น เบิก
บานเปนอิสระ ปราศจากสิ่งของขัด กีดกั้น จํากัดความนึกคิด เชน ความวิตกกังวล ความรูสึกคับแคบ และกิเลส
ตางๆ ที่พัวพันจิตใจ อยางหนึ่ง
ความสุขประเภทแรก เปนความสุขที่ตองหา และเปนแบบที่ขึ้นตอปจจัยภายนอก คือ วัตถุและอารมณ
สําหรับสนองความตองการตางๆ ลักษณะอาการของจิตในสภาพที่เกี่ยวของกับความสุขประเภทนี้ คือ การแส
หาดิ้นรนกระวนกระวายเปนอาการนําหนา อยางหนึ่ง และความรูสึกที่ยึดติด คับแคบ หวงแหน ผูกพันเฉพาะตัว
อยางหนึ่ง อาการเหลานี้มีความสําคัญมากในทางจริยธรรม เพราะเปนอาการของความยึดอยาก หรือความเห็น
แกตัว และในเมื่อไมจัดการควบคุมใหดี ยอมเปนที่มาแหงปญหาตางๆ
การที่ตองอาศัยอารมณอยางอื่น ตองขึ้นตอปจจัยภายนอกเชนนี้ ยอมเปนธรรมดาอยูเองที่ความสุข
ประเภทนี้ จะตองทําใหตัวบุคคลตกเปนทาสของปจจัยภายนอก ในรูปใดรูปหนึ่ง ไมมากก็นอย และความแปร
ปรวนของปจจัยภายนอกนั้น ยอมทําใหเกิดความกระทบกระเทือนแกบุคคลนั้นดวย ความสุขประเภทนี้ ทาง
ธรรมเรียกวา สามิสสุข เปนสุขเนื่องดวยหาสิ่งสําหรับมาเติมความรูสึกบางอยางที่ขาดไป หรือพรองอยูคือตอง
อาศัย หรือตองขึ้นตออามิส
สวนความสุขประเภทหลัง เปนความสุขที่มีขึ้นไดเอง สรางขึ้นได เปนอิสระของตัว ไมขึ้นตอสิ่งอื่น ไม
ตองพึ่งพา ไมตองอาศัยสิ่งหรืออารมณภายนอกมาสนอง เปนภาวะของจิตใจภายในที่เรียกไดวาเปนตัวของตัว
เอง ไมมีสิ่งรบกวน หรือขุนระคาย
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ภาวะจิตที่มีความสุขอยางนี้ อาจบรรยายลักษณะไดวา เปนความ สะอาด เพราะไมมีความรูสึกที่เปน
กิเลสตางๆ เขาไปปะปนขุนมัว สวางเพราะประกอบดวยปญญา มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน เห็นกวาง
ขวางไมมีขีดจํากัด มีความเขาอกเขาใจ และพรอมที่จะรับรูพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาววิสัย สงบ เพราะไมมี
ความกระวนกระวาย ปลอดจากสิ่งกังวลใจ ไมวาวุนหวั่นไหว ผอนคลาย ราบเรียบ เสรี เพราะเปนอิสระ ไมมีสิ่ง
ที่จํากัดความนึกคิด ไมมีความกีดกั้นของขัด โปรงเบา ไมยึดติด ไมคับแคบ เปดกวาง แผความรูสึกรักใคร
ปรารถนาดีดวยเมตตาไปยังมนุษย สัตว ทั่วหนา รับรูความทุกขของผูอื่นดวยกรุณา รวมบันเทิงใจดวยมุทิตา
ในความสุขความรุงเรืองสําเร็จของคนทุกคน และ สมบูรณ เพราะไมมีความรูสึกขาดแคลน บกพรอง วาเหว มี
แตความแชมชื่นเบิกบาน เปรียบในทางรางกายเหมือนการมีสุขภาพดี ยอมเปนภาวะที่เต็มเปยมสมบูรณอยู
ในตัว ในเมื่อไมมีโรคเปนขอบกพรอง
ในภาวะจิตเชนนี้ คุณธรรมที่เปนสวนประกอบสําคัญก็คือ ความเปนอิสระ ไมเกี่ยวเกาะผูกพันเปนทาส
และ ปญญา ความรความเขาใจตามความเปนจริง คุณธรรมสองอยางนี้แสดงออกในภาวะของจิตที่เรียกวา
อุเบกขา คือ ภาวะที่จิตราบเรียบ เปนกลาง พรอมที่จะเขาเกี่ยวของจัดการกับสิ่งทั้งหลายตามสภาววิสัย ตามที่
ควรจะเปนดวยเหตุผลบริสุทธิ์
ความสุขประเภทนี้ มีคุณคาสูงสุดในทางจริยธรรม เรียกวา นิรามิสสุข คือความสุขที่ไมตองอาศัยอามิส
ไมตองขึ้นตอสิ่งภายนอก ไมกอใหเกิดปญหา เชน ความหวงกังวล ความเบื่อหนาย ความหวาดหวั่น การแยงชิง
แตเปนภาวะที่ไมมีปญหาและชวยขจัดปญหา เปนภาวะที่ประณีตลึกซึ้ง ซึ่งอาจพัฒนาไปจนถึงขั้นที่เกินกวาจะ
เรียกวาเปนความสุข จึงเรียกงายๆ วาความพนจากทุกข เพราะแสดงลักษณะเดนวาพนจากขอบกพรองและ
ความแปรปรวน
ในการดํารงชีวิตของชาวโลกซึ่งตองเกี่ยวของกับการแสวงหาความสุขประเภทที่หนึ่งอยูดวยเปนธรรม
ดานั้นเปนไปไมไดที่มนุษยจะไดรับสิ่งสนองความตองการทุกอยางไดทันใจทุกครั้งตลอดทุกเวลาสมหวังเสมอไป
และคงอยูตลอดไป เพราะเปนเรื่องขึ้นตอปจจัยภายนอกและมีความแปรปรวนไดตามกฎธรรมชาติ จึงเปนความ
จําเปนที่จะตองพยายามสรางสภาพจิตอยางที่เรียกวาความสุขประเภทที่สองไวดวย อยางนอยพอเปนพื้นฐาน
ของจิตใจ ใหมีสุขภาพจิตดีพอที่จะดํารงชีวิตอยูในโลกอยางที่เรียกวาสุขสบาย มีความทุกขนอ ยทีส่ ดุ รูจ กั วาควร
จะปฏิบัติตนอยางไรตอความสุขประเภทที่หนึ่งนั้น เพื่อมิใหกลายเปนปญหา กอใหเกิดความเดือดรอน ทัง้ แกตน
และบุคคลอื่น สภาพจิตเชนนี้จะสรางขึ้นไดก็ดวยการรูจักมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน เพือ่ ความมีชวี ติ อยูอ ยาง
ที่เรียกวาไมยึดติดถือมั่น ซึ่งอาศัยการรูเทาทันหลักความจริงของธรรมชาติ จนถึงขั้นอนัตตา
๕)
ในการแสวงหาความสุขประเภทที่หนึ่ง ซึ่งตองอาศัยปจจัยภายนอกนั้น จะตองยอมรับความ
จริงวา เปนการเขาไปสัมพันธกันของคูสัมพันธอยางนอย ๒ ฝาย เชน บุคคล ๒ คน หรือ บุคคล ๑ กับ วัตถุ ๑
เปนตน และแตละฝายมีความทุกข มีความขัดแยง บกพรอง ไมสมบูรณแฝงติดตัวมาดวยกันอยูแลว เมื่อสิ่งที่มี
ความขัดแยงกับสิ่งที่มีความขัดแยงมาสัมพันธกัน ก็ยอมมีทางที่จะใหเกิดความขัดแยงที่เพิ่มขึ้นทั้งในดาน
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ปริมาณและระดับความรุนแรง ตามอัตราการปฏิบัติที่ผิด
ตัวอยางงายๆ ในกรณีการแสวงหาความสุขนี้ เพื่อความสะดวก ยกฝายหนึ่งเปนผูเสวยความสุขและอีก
ฝายหนึ่งเปนผูถูกเสวย ทั้งผูเสวยและผูถูกเสวย มีความบกพรองและขัดแยงอยูในตัวดวยกันอยูแลว เชน ตัวผู
เสวยเอง ไมอยูในภาวะและอาการที่พรอมอยูตลอดเวลาที่จะเสวยความสุขตามความตองการของตน ฝายผูถูก
เสวยก็ไมอยูในภาวะและอาการที่พรอมอยูตลอดเวลาที่จะถูกเสวย ในภาวะเชนนี้ เปนไปไมไดที่จะไดฝาย
เดียว โดยไมยอมเสียบางเลย เมื่อฝายใดฝายหนึ่ง หรือทั้งสองฝาย ไมตระหนักหรือไมยอมรับความจริงนี้ ยอม
ถือเอาความยึดอยากของตนเปนประมาณ และยอมเกิดอาการขัดแยงระหวางกันขึ้น เริ่มแตความขัดใจ
เปนตนไป
อนึ่ง อาการที่ผูเสวยยึดอยากตอสิ่งที่ถูกเสวยนั้น ยอมรวมไปถึงความคิดผูกหวงแหนไวกบั ตนและความ
ปรารถนาใหคงอยูในสภาพนั้นตลอดไปดวย อาการเหลานี้เปนการขัดแยงตอกระบวนการของธรรมชาติ
ที่เปนไปตามกระแสแหงเหตุปจจัยตางๆ จึงเปนการนําตนเขาไปขวางขืนความประสานกลมกลืนกันในกระบวน
การของธรรมชาติ เมื่อดํารงชีวิตอยูโดยไมรูเทาทันความเปนจริงเหลานี้ ถือเอาแตความอยากความยึด คือ
ตัณหาอุปาทานเปนประมาณ ก็คือการเปนอยูอยางฝนทื่อๆ ซึ่งจะตองเกิดความกระทบกระทั่งขัดแยง บีบคั้น
และผลสะทอนกลับที่เปนความทุกขในรูปตางๆ เกิดขึ้นเปนอันมาก
ยิ่งกวานั้น ในฐานะที่คูสัมพันธทั้งสองฝาย เปนสวนประกอบอยูในธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางกัน
นอกจากจะเกี่ยวของไปถึงกระบวนการธรรมชาติทั้งหมดเปนสวนรวมแลว ยังมักมีสวนประกอบอื่นบางสวนเขา
มาเกี่ยวของอยางพิเศษ เปนตัวการอยางที่สามอีกดวย เชน บุคคลที่อยากไดของสิ่งเดียวกัน เปนตน ความยึด
อยากที่ถูกขัด ยอมใหเกิดปฏิกิริยาแสดงความขัดแยงออกมาระหวางกัน เชน การแขงขัน ตอสู แยงชิง เปนตน
เปนอาการรูปตางๆ ของความทุกข ยิ่งจัดการกับปญหาดวยความยึดอยากมากเทาใด ความทุกขก็ยิ่งรุนแรงเทา
นั้น แตถาจัดการดวยปญญามากเทาใด ปญหาก็หมดไปเทานั้น
โดยนัยนี้ จากอวิชชา หรือ โมหะ คือความไมรูสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน จึงอยากไดอยางเห็นแกตัวดวย
โลภะ เมื่อขัดของหรือถูกขัดขวางและไมมีปญญารูเทาทัน ก็เกิดโทสะความขัดใจและความคิดทําลาย จาก
กิเลสรากเหงา ๓ อยางนี้ กิเลสรูปตางๆ ก็ปรากฏขึ้นมากมาย เชน ความหวงแหน ความตระหนี่ ความริษยา
ความหวาดระแวง ความฟุงซาน ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว ความพยาบาท ฯลฯ เปนการระดมสราง
ปจจัยแหงความขัดแยงใหเกิดขึ้นในตัวมากขึ้นๆ และกิเสสอันเปนเครื่องหมายแหงความขัดแยงเหลานี้ ยอม
กลายเปนสิ่งสําหรับกีดกั้นจํากัด และแยกตนเองออกจากความประสานกลมกลืนของกระบวนการแหงธรรม
ชาติ ความขัดแยงตอธรรมชาตินี้ ยอมสงผลรายสะทอนกลับมาบีบคั้นกดดันบุคคลนั้นเอง เปนการลงโทษโดย
ธรรมชาติ ทุกขในธรรมชาติ หรือสังขารทุกข จึงแสดงผลออกมาเปนความทุกขที่รูสึกไดในตัวคน เชน
*เกิดความรูสึกคับแคบ มืด ขุนมัว อึดอัด เรารอน กระวนกระวาย กลัดกลุม
*เกิดผลรายตอบุคลิกภาพ และกออาการทางรางกาย เชน โรคภัยไขเจ็บ
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*ความทุกขที่เปนอาการตามปกติทางรางกายอันเปนธรรมดาสังขาร เชน ความเจ็บปวดในยามปวยไข
ทวีความรุนแรงเกินกวาที่ควรจะเปนตามปกติของมัน เพราะความเขาไปยึดดวยตัณหาอุปาทาน เปนการซ้าํ เติม
ตนเองหนักยิ่งขึ้น
*เปนการกอความทุกขความขัดแยง ความคับแคบ อึดอัด ขุนมัวใหเกิดแกคนอื่นๆ ขยายวงกวางออกไป
*เมื่อคนสวนใหญในสังคม แตละคน ตางระดมสรางกิเลสขึ้นมาปดกั้นแยกตนเองดวยความเห็นแกตัว
ความขัดแยงตางๆ ก็เกิดเพิ่มพูนมากขึ้น สังคมก็เสื่อมโทรมเดือดรอน เพราะผลกรรมรวมกันของคนในสังคม
นี้คือกระบวนการทําใหสังขารทุกข เกิดกลายเปนทุกขเวทนา หรือความทุกขแทๆ (ทุกขทุกข) ขึ้นมา
เพราะเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งทั้งหลายดวยอวิชชา มีชีวิตอยางฝนทื่อๆ ตอกระบวนการธรรมชาติ และปลอยตัว
ลงเปนทาสในกระแสของมัน เรียกสั้นๆ วา เพราะความยึดมั่นถือมั่น
วิถีที่ตรงขามจากนี้ ก็คือ การเปนอยูอยางรูเทาทันความจริง คือรูจักสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน แลวเขา
ไปเกี่ยวของดวยปญญา รูจักที่จะปฏิบัติโดยประการที่วา ทุกขในธรรมชาติที่เปนไปตามสภาวะของมันเอง
ตามธรรมดาสังขาร จะคงเปนแตเพียงสังขารทุกขอยูตามเดิมของมันเทานั้น ไมกอใหเกิดความขัดแยงเปนพิษ
เปนภัยมากขึ้น ทั้งยังสามารถถือเอาประโยชนจากสังขารทุกขเหลานั้นดวย โดยเมื่อรูวาสิ่งเหลานี้เปนทุกข
เพราะเขาไปยึดถือดวยตัณหาอุปาทาน ก็ไมเขาไปยึดถือมัน ไมเปนอยูอยางฝนทื่อๆ ไมสรางกิเลสสําหรับมาขีด
วงจํากัดตนเองใหกลายเปนตัวการสรางความขัดแยงขึ้นมาบีบคั้นตนเองมากขึ้น
พรอมกันนั้น ก็รูจักที่จะอยูอยางกลมกลืนประสานกับธรรมชาติและเพื่อนมนุษย ดวยการประพฤติคุณ
ธรรมตางๆ ซึ่งทําใจใหเปดกวางและทําใหเกิดความประสานกลมกลืน เชน เมตตา ความรักความปรารถนาดีตอ
กัน กรุณา-ความคิดชวยเหลือ มุทิตา-ความบันเทิงใจในความสุขสําเร็จของผูอื่น อุเบกขา-ความวางใจเปนกลาง
ตัดสินเหตุการณตามเปนจริงตามเหตุปจจัย และราบเรียบไมหวั่นไหวเพราะกระแสโลก ความสามัคคี ความรวม
มือ การชวยเหลือบําเพ็ญประโยชนแกกัน ความเสียสละ ความสํารวมตน ความอดทน ความเคารพออนนอม
ความมีวิจารณญาณไมหลงใหลในเหตุการณ เปนตน อันเปนคุณสมบัติตรงขามกับกิเลสที่สรางความขัดแยง
และความคับแคบ เชน ความเกลียดชัง ความพยาบาท ความริษยา ความกลัดกลุมวุนวายใจ ความหวงแหน
ความแกงแยงแขงดี การเห็นแกได การตามใจตนเอง ความหุนหัน ความดื้อรั้น ความเยอหยิ่ง ความกลัว ความ
หวาดระแวง ความเกียจคราน ความเฉื่อยชา ความหดหู ความมัวเมา ความลืมตัว ความลุมหลงงมงาย เปนตน
นี้คือวิถีแหงความมีชีวิตที่ประสานกลมกลืนในธรรมชาติ การสามารถถือเอาประโยชนจากกฎธรรมชาติ
หรือใชกฎธรรมชาติใหเปนประโยชนได การอยูอยางไมสูญเสียอิสรภาพ อยางที่วา อยูอยางไมยึดมั่นถือมั่น ไม
ขึ้นตอสิ่งใด หรือการมีชีวิตอยูดวยปญญา ซึ่งถือวาเปนการมีชีวิตอยูอยางประเสริฐสุด ตามพุทธภาษิตวา “ปฺ
ฺาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฏฐ”ํ

๓.

หลักอนัตตตา
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ความรูที่หยั่งถึงอนัตตตา มีคุณคาที่สําคัญในทางจริยธรรม คือ
๑)
ในขั้นตน ทางดานตัณหา ชวยลดทอนความเห็นแกตน มิใหทําการตางๆ โดยยึดถือแต
ประโยชนตนเปนประมาณ ทําใหมองเห็นประโยชนในวงกวาง ที่ไมมีตัวตนมาเปนเครื่องกีดกั้นจํากัด
อนึ่ง ภาวะที่สิ่งทั้งหลายไมมีตัวตนของมันเอง เกิดจากสวนประกอบและเปนไปตามเหตุปจจัยนั้น สอน
วา สิ่งทั้งหลายจะปรากฏรูปเปนอยางไร ยอมแลวแตการปรุงแตง ดวยการกระทําที่เหตุปจจัย และชักโยงเชื่อม
ความสัมพันธใหเปนไปตามความมุงหมายและขอบเขตวิสัยความสามารถโดยนัยนี้ จึงเปนการย้ําขอที่วาบุคคล
ควรปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายตรงตัวเหตุปจจัย ดวยทาทีที่เปนอิสระ ซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะใหไดทั้งผลสําเร็จตาม
ความมุงหมาย และไมเกิดทุกขเพราะตัณหาอุปาทาน
๒)
ในขั้นกลาง ทางดานทิฏฐิ ทําใหจิตใจกวางขวางขึ้น สามารถเขาไปเกี่ยวของ พิจารณา และจัด
การกับปญหาและเรื่องราวตางๆ โดยไมเอาตัวตน ความอยากของตน ตลอดจนความเห็น ความยึดมั่นถือมั่น
ของตนเขาไปขัด แตพิจารณาจัดการไปตามธรรม ตามตัวเหตุตัวผล ตามที่มันเปนของมันหรือควรจะเปนแทๆ
คือ สามารถตั้งอุเบกขา วางจิตเปนกลาง เขาไปเพงตามที่เปนจริง งดเวนอัตตาธิปไตย ปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาธิปไตย
๓)
ในขั้นสูง การรูหลักอนัตตตา ก็คือ การรูสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปนอยางแทจริง คือ รูหลักความ
จริงของธรรมชาติถึงที่สุด ความรูสมบูรณถึงขั้นนี้ ทําใหสลัดความยึดมั่นถือมั่นเสียได ถึงความหลุดพนบรรลุอสิ ร
ภาพโดยสมบูรณ อันเปนจุดหมายของพุทธธรรม อยางไรก็ดี ความรูแจมแจงในหลักอนัตตตา ตองอาศัยความ
เขาใจตามแนวปฏิจจสมุปบาท และการปฏิบัติตามแนวมรรค ซึ่งจะกลาวตอไป
๔)
กลาวโดยทั่วไป หลักอนัตตตา พรอมทั้งหลักอนิจจตา และหลักทุกขตาเปนเครื่องยืนยันความ
ถูกตองแทจริง ของหลักจริยธรรมอื่นๆ โดยเฉพาะหลักกรรม และหลักการปฏิบัติเพื่อความหลุดพน เชน เพราะ
สิ่งทั้งหลายไมมีตัวตน ความเปนไปในรูปกระแสแหงเหตุปจจัย ที่สัมพันธสืบตอเนื่องอาศัยกัน จึงเปนไปได
กรรมจึงมีได และเพราะสิ่งทั้งหลายไมมีตัวตน ความหลุดพนจึงมีได ดังนี้เปนตน อยางไรก็ดี คําอธิบายในเรื่องนี้
จะตองพิจารณาตามแนวปฏิจจสมุปบาทที่จะกลาวตอไปชีวิตเปนไปอยางไร ?
ปฏิจจสมุปบาท การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันๆ จึงเกิดมี

ตัวกฎหรือตัวสภาวะ
๑.
ฐานะและความสําคัญ
ปฏิจจสมุปบาท แปลพอใหไดความหมายในเบื้องตนวา การเกิดขึ้นพรอมแหงธรรมทั้งหลายโดยอาศัย
กัน การที่สิ่งทัง้ หลายอาศัยกัน ๆ จึงเกิดมีขึ้น หรือการที่ทุกขเกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัยสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันมา
ปฏิจจสมุปบาท เปนหลักธรรมอีกหมวดหนึ่ง ที่พระพุทธเจาทรงแสดงในรูปของกฎธรรมชาติ หรือหลัก
ความจริงที่มีอยูโดยธรรมดา ไมเกี่ยวกับการอุบัติของพระศาสดาทั้งหลาย
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พุทธธรรม (ฉบับเดิม) พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
พุทธพจนแสดงปฏิจจสมุปบาทในรูปของกฎธรรมชาติวาดังนี้
ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไมก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็ยังคงมีอยู เปนธรรมฐิติ เปนธรรมนิยาม คือ
หลักอิทัปปจจยตา๑
ตถาคตตรัสรู เขาถึงหลักนั้นแลว จึงบอก แสดง วางเปนแบบ ตั้งเปนหลัก เปดเผย แจกแจง ทําใหเขาใจ
งาย และจึงตรัสวา “จงดูส”ิ
“เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร ฯลฯ”
ภิกษุทั้งหลาย ตถตา (ภาวะที่เปนอยางนั้น) อวิตถตา (ภาวะไมคลาดเคลื่อนไปได) อนัญญถตา (ภาวะ
ที่ไมเปนอยางอื่น) คือหลักอิทัปปจจยตา ดังกลาวมานี้แล เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท
ความสําคัญของปฏิจจสมุปบาท จะเห็นไดจากพุทธพจนวา
ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูนั้นเห็นธรรม ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท
ภิกษุทั้งหลาย แทจริง อริยสาวกผูไดเรียนรูแลว ยอมมีญาณหยั่งรูในเรื่องนี้ โดยไมตองเชื่อผูอื่นวา เมื่อ
สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ฯลฯ
เมื่อใด อริยสาวกรูทั่วถึงความเกิดและความดับของโลกตามที่มันเปนอยางนี้ อริยสาวกนี้ เรียกวาเปนผู
มีทิฏฐิสมบูรณ ก็ได ผูมีทัศนะสมบูรณก็ได ผูลุถึงสัทธรรมนี้ ก็ได ผูประกอบดวยเสขญาณ ก็ได ผูประกอบดวย
เสขวิชชา ก็ได ผูบรรลุกระแสธรรมแลว ก็ได พระอริยะผูมีปญญาชําแรกกิเลส ก็ได ผูอยูชิดประตูอมตะ ก็ได
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูจักธรรมเหลานี้ รูจักเหตุเกิดแหงธรรมเหลานี้ รูจักความดับแหง
ธรรมเหลานี้ รูจักทางดําเนินถึงความดับแหงธรรมเหลานี้ ฯลฯ สมณะหรือพราหมณเหลานั้นแล จึงยอมรับได
วาเปนสมณะในหมูสมณะ และยอมรับไดวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ และจึงไดชื่อวา ไดบรรลุประโยชน
ของความเปนสมณะ และประโยชนของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง เขาถึงอยูในปจจุบัน
อยางไรก็ดี มีพุทธพจนตรัสเตือนไว ไมใหประมาทหลักปฏิจจสมุปบาทนี้วา เปนหลักเหตุผลที่เขาใจงาย
เพราะเคยมีเรื่องพระอานนทเขาไปกราบทูลพระองคและไดตรัสตอบดังนี้
นาอัศจรรย ไมเคยมีมาเลย พระเจาขา หลักปฏิจจสมุปบาทนี้ ถึงจะเปนธรรมลึกซึ้ง และปรากฏเปนของ
ลึกซึ้ง ก็ยังปรากฏแกขาพระองค เหมือนเปนธรรมงายๆ
อยากลาวอยางนั้น อยากลาวอยางนั้น อานนท ปฏิจจสมุปบาทนี้ เปนธรรมลึกซึ้ง และปรากฏเปนของ
ลึกซึ้ง เพราะไมรู ไมเขาใจ ไมแทงตลอดหลักธรรมขอนี้แหละ หมูสัตวนี้จึงวุนวายเหมือนเสนดายที่ขอดกัน
ยุง จึงขมวดเหมือนกลุมเสนดายที่เปนปม จึงเปนเหมือนหญามุงกระตาย และหญาปลอง จึงผานพน อบาย
ทุคติ วินิบาต สังสารวัฏ ไปไมได
ผูศึกษาพุทธประวัติแลว คงจําพุทธดําริเมื่อครั้งหลังตรัสรูใหมๆ กอนเสด็จออกประกาศพระศาสนาไดวา
ครั้งนั้น พระพุทธเจาทรงนอมพระทัยไปในทางที่จะไมทรงประกาศธรรม ดังความในพระไตรปฎกวา
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พุทธธรรม (ฉบับเดิม) พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
ภิกษุทั้งหลาย เราไดมีความดําริเกิดขึ้นวา: ธรรมที่เราไดบรรลุแลวนี้เปนของลึกซึ้ง เห็นไดยาก รูตามได
ยาก สงบระงับ ประณีต ไมเปนวิสัยแหงตรรก ละเอียด บัณฑิตจึงจะรูได
ก็แหละ หมูประชานี้ เปนผูเริงรมยอยูดวยอาลัย ยินดีอยูในอาลัยระเริงอยูในอาลัย สําหรับหมูประชา
ผูเริงรมย รื่นระเริงอยูในอาลัย (เชนนี้) ฐานะอันนี้ยอมเปนสิ่งที่เห็นไดยาก กลาวคือ หลักอิทัปปจจยตาปฏิจจส
มุปบาท ถึงแมฐานะอันนี้ ก็เปนสิ่งที่เห็นไดยาก กลาวคือ ความสงบแหงสังขารทั้งปวง ความสลัดอุปธิทั้งปวง
ความสิ้นตัณหา วิราคะ นิโรธ นิพพาน ก็ถาเราพึงแสดงธรรม และคนอื่นไมเขาใจซึ้งตอเรา ขอนั้นก็จะพึงเปน
ความเหน็ดเหนื่อยเปลาแกเรา จะพึงเปนความลําบากเปลาแกเรา
พุทธดําริตอนนี้ กลาวถึงหลักธรรม ๒ อยาง คือ ปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน เปนการย้ําทั้งความยาก
ของหลักธรรมขอนี้ และความสําคัญของหลักธรรมนี้ ในฐานะเปนสิ่งที่พระพุทธเจาตรัสรูและจะทรงนํามาสั่ง
สอนแกหมูประชา
๒.
ตัวบทและแบบความสัมพันธ ในหลักปฏิจจสมุปบาท
พุทธพจนที่เปนตัวบทแสดงหลักปฏิจจสมุปบาทนั้น แยกไดเปน ๒ ประเภท คือที่แสดงเปนกลางๆ ไม
ระบุชื่อหัวขอปจจัย กับที่แสดงเจาะจงระบุชื่อหัวขอปจจัยตางๆ ซึ่งสืบทอดตอกันโดยลําดับเปนกระบวนการ
อยางแรก มักตรัสไวนําหนาอยางหลัง เปนทํานองหลักกลาง หรือ หลักทั่วไป สวนอยางหลัง พบไดมากมาย และ
สวนมากตรัสไวลวนๆ โดยไมมี
อยางแรกอยูดวย อยางหลังนี้ อาจเรียกไดวาเปนหลักแจงหัวขอ หรือขยายความ เพราะแสดงราย
ละเอียดใหเห็น หรือเปนหลักประยุกต เพราะนําเอากระบวนการธรรมชาติมาแสดงใหเห็นความหมายตามหลัก
ทั่วไปนั้น
อนึ่ง หลักทั้ง ๒ อยางนั้น แตละอยางแบงออกไดเปน ๒ ทอน คือ ทอนแรกแสดงกระบวนการเกิด ทอน
หลังแสดงกระบวนการดับ เปนการแสดงใหเห็นแบบความสัมพันธ ๒ นัย
ทอนแรกที่แสดงกระบวนการเกิด เรียกวา สมุทัยวาร และถือวาเปนการแสดงตามลําดับ จึงเรียกวา
อนุโลมปฏิจจสมุปบาท เทียบในหลักอริยสัจเปนขอที่ ๒ คือ ทุกขสมุทัย
ทอนหลังที่แสดงกระบวนการดับ เรียกวา นิโรธวาร และถือวาเปนการแสดงยอนลําดับ จึงเรียกวา
ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท เทียบในหลักอริยสัจเปนขอที่ ๓ คือ ทุกขนิโรธ
แสดงตัวบททั้ง ๒ อยาง ดังนี้
๑)
หลักทั่วไป
ก.
อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ
เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ
เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
ข.
อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ก็ไมมี
อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ
เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้ก็ดับ (ดวย)

พุทธธรรม (ฉบับเดิม) พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
พิจารณาตามรูปพยัญชนะ หลักทั่วไปนี้ เขากับชื่อที่เรียกวา อิทัปปจจยตา
๒)
หลักแจงหัวขอ หรือ หลักประยุกต
ก.อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี
สงฺขารปจฺจยา วิฺฺาณํ
เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี
วิฺฺาณปจฺจยา นามรูปเพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูปจึงมี
นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ เพราะนามรูปเปนปจจัย สฬายตนะจึงมี
สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงมี
ผสฺสปจฺจยา เวทนา
เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี
ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ เพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทานจึงมี
อุปาทานปจฺจยา ภโว เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี
ภวปจฺจยา ชาติ
เพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงมี
ชาติปจฺจยา ชรามรณํ เพราะชาติเปนปจจัย ชรามรณะจึงมี
.....…..........................................................................................
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ
ความโศก ความคร่ําครวญ ทุกข โทมนัส และความคับแคนใจ จึงมีพรอม
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งปวงนี้ จึงมีได ดวยประการฉะนี้
ข. อวิชฺชาย ตฺเวว อเสสวิราคนิโรธา เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไมเหลือ
สงฺขารนิโรโธ
สังขารจึงดับ
สงฺขารนิโรธา วิฺฺาณนิโรโธ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ
วิฺฺาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ
นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ
สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ
เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ
ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ
เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ
เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ
เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ
ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ
อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ
เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ
ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ
เพราะภพดับ ชาติจึงดับ
ชาตินิโรธา ชรามรณํ
เพราะชาติดับ ชรามรณะ (จึงดับ)
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พุทธธรรม (ฉบับเดิม) พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
...................................................................................................
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ
ความโศก ความคร่ําครวญ ทุกข โทมนัส ความคับแคนใจ ก็ดับ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการฉะนี้
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ขอใหสังเกตวา คําสรุปปฏิจจสมุปบาทนี้ บงวา เปนกระบวนการเกิดขึ้นและดับไปแหงความทุกข ขอ
ความเชนนี้ เปนคําสรุปสวนมากของหลักปฏิจจสมุปบาท ที่ปรากฏในที่ทั่วไป
แตบางแหงสรุปวา เปนการเกิดขึ้นและสลายหรือดับไปของโลกก็มี โดยใชคําบาลีวา “อยํ โข ภิกฺขเว โลก
สฺส สมุทโย-นี้แล ภิกษุทั้งหลาย คือความเกิดขึ้นแหงโลก” “อยํ โข ภิกฺขเว โลกสฺส อตฺถงฺคโม-นี้แล ภิกษุทั้งหลาย
คือความสลายตัวแหงโลก” หรือวา “เอวมยํ โลโก สมุทยติ-โลกนี้ยอมเกิดขึ้นดวยอาการอยางนี้” “เอวมยํ โลโก นิ
รุชฺฌติ-โลกนี้ยอมดับไปดวยอาการอยางนี้”
อยางไรก็ดี วาโดยความหมายที่แทจริงแลว คําสรุปทั้งสองอยางนี้ ไดความตรงกันและเทากัน ปญหาอยู
ที่ความหมายของศัพท ซึ่งจะตองทําความเขาใจกันตอไป
ปฏิจจสมุปบาทนี้ ในคัมภีรอภิธรรมและคัมภีรรุนอรรถกถา มีชอื่ เรียกอีกอยางหนึ่งวา ปจจยาการ ซึ่ง
แปลวา อาการที่สิ่งทั้งหลายเปนปจจัยแกกัน
ในหลักที่แสดงเต็มรูปอยางในที่นี้ องคประกอบทั้งหมดมีจํานวน ๑๒ หัวขอ องคประกอบเหลานี้เปน
ปจจัยเนื่องอาศัยสืบตอกันไปเปนรูปวงเวียน ไมมีตน ไมมีปลาย คือไมมีตัวเหตุเริม่ แรกที่สุด (มูลการณ หรือ the
First Cause) การยกเอาอวิชชาตั้งเปนขอที่หนึ่ง ไมไดหมายความวา อวิชชาเปนเหตุเริ่มแรกหรือมูลการณของ
สิ่งทั้งหลาย แตเปนการตั้งหัวขอเพื่อความสะดวกในการทําความเขาใจ โดยตัดตอนยกเอาองคประกอบอันใด
อันหนึ่งที่เห็นวาเหมาะสมที่สุดขึ้นมาตั้งเปนลําดับที่ ๑ แลวก็นับตอไปตามลําดับ
บางคราวทานปองกันมิใหมีการยึดเอาอวิชชาเปนมูลการณ โดยแสดงความเกิดของอวิชชาวา “อวิชชา
เกิด เพราะอาสวะเกิด อวิชชาดับ เพราะ อาสวะดับ-อาสวสมุทยา อวิชฺชาสมุทโย อาสวนิโรธา อวิชฺชานิโรโธ”
องคประกอบ ๑๒ ขอของปฏิจจสมุปบาทนั้น นับตั้งแตอวิชชา ถึง ชรามรณะเทานั้น (คือ อวิชชา สังขาร - วิญญาณ - นามรูป - สฬายตนะ - ผัสสะ - เวทนา - ตัณหา - อุปาทาน - ภพ - ชาติ - ชรามรณะ) สวน
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส (ความคับแคนใจ) เปนเพียงตัวพลอยผสม เกิดแกผูมีอาสวกิเลสเมื่อมีชรา
มรณะแลว เปนตัวการหมักหมมอาสวะ ซึ่งเปนปจจัยใหเกิดอวิชชา หมุนวงจรตอไปอีก
ในการแสดงปฏิจจสมุปบาทแบบประยุกต พระพุทธเจามิไดตรัสตามลําดับ และเต็มรูปอยางนี้ (คือชัก
ตนไปหาปลาย) เสมอไป การแสดงในลําดับและเต็มรูปเชนนี้ มักตรัสในกรณีเปนการแสดงตัวหลัก
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แตในทางปฏิบัติ ซึ่งเปนการเริ่มตนดวยเงื่อนปญหา มักตรัสในรูปยอนลําดับ (คือชักปลายมาหาตน)
เปน ชรามรณะ - ชาติ - ภพ - อุปาทาน - ตัณหา - เวทนา - ผัสสะ - สฬายตนะ - นามรูป - วิญญาณ - สังขาร อวิชชา
ในทางปฏิบัติเชนนี้ การแสดงอาจเริ่มตนที่องคประกอบขอหนึ่งขอใดในระหวางก็ได สุดแตองคประกอบ
ขอไหนจะกลายเปนปญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณา เชน อาจจะเริ่มที่ชาติ ที่เวทนา ที่วิญญาณ อยางใด
อยางหนึ่ง แลวเชื่อมโยงกันขึ้นมาตามลําดับจนถึงชรามรณะ (ชักกลางไปหาปลาย) หรือสืบสาวยอนลําดับลงไป
จนถึงอวิชชา (ชักกลางมาหาตน) ก็ไดหรืออาจเริ่มตนดวยเรื่องอื่นๆ ที่มิใชชื่อใดชื่อหนึ่งใน ๑๒ หัวขอนี้ แลวชัก
เขามาพิจารณาตามแนวปฏิจจสมุปบาทก็ได
โดยนัยนี้ การแสดงปฏิจจสมุปบาท จึงไมจําเปนตองครบ ๑๒ หัวขออยางขางตน และไมจําเปนตองอยู
ในรูปแบบที่ตายตัวเสมอไป
ขอควรทราบที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ
- ความเปนปจจัยแกกันขององคประกอบเหลานี้ มิใชมีความหมายตรงกับคําวา “เหตุ” ทีเดียว เชน
ปจจัยใหตนไมงอกขึ้น มิใชหมายเพียงเมล็ดพืช แตหมายถึง ดิน น้ํา ปุย อากาศ อุณหภูมิ เปนตน เปนปจจัยแต
ละอยาง และ
- การเปนปจจัยแกกันนี้ เปนความสัมพันธที่ไมจําตองเปนไปตามลําดับกอนหลังโดยกาละหรือเทศะ
เชน พื้นกระดาน เปนปจจัยแกการตั้งอยูของโตะ เปนตน

๓.
ไดดังนี้

การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาท
หลักปฏิจจสมุปบาทนี้ ถูกนํามาแปลความหมายและอธิบายโดยนัยตางๆ ซึ่งพอสรุปเปนประเภทใหญๆ

๑.
การอธิบายแบบแสดงวิวัฒนาการของโลกและชีวิต โดยการตีความพุทธพจนบางแหงตามตัว
อักษร เชน พุทธดํารัสวาโลกสมุทัย เปนตน
๒.
การอธิบายแบบแสดงกระบวนการเกิด-ดับแหงชีวิตและความทุกขของบุคคล ซึ่งแยกไดเปน ๒
นัย
๑)
แสดงกระบวนการชวงกวางระหวางชีวิตตอชีวิต คือ แบบขาม
ภพขามชาติ เปนการแปลความหมายตามรูปศัพทอีกแบบหนึ่ง
และเปนวิธีอธิบายที่พบทั่วไปในคัมภีรรุนอรรถกถา ซึ่งขยาย
ความหมายออกไปอยางละเอียดพิสดาร ทําใหกระบวนการนี้มี
ลักษณะเปนแบบแผน มีขั้นตอนและคําบัญญัติเรียกตางๆ จน
ดูสลับซับซอนแกผูเริ่มศึกษา
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๒)
แสดงกระบวนการที่หมุนเวียนอยูตลอดเวลาในทุกขณะของ
การดํารงชีวิต เปนการแปลความหมายที่แฝงอยูในคําอธิบาย
นัยที่ ๑) นั่นเอง แตเล็งเอานัยอันลึกซึ้งหรือนัยประยุกตของ
ศัพท ตามที่เขาใจวาเปนพุทธประสงค (หรือเจตนารมณของ
หลักธรรม) เฉพาะสวนที่เปนปจจุบัน วิธีอธิบายนัยนี้ยืนยันตัว
เองโดยอางพุทธพจนในพระสูตรไดหลายแหง เชนใน เจตนาสูตร
ทุกขนิโรธสูตร และโลกนิโรธสูตร เปนตน
ในพระอภิธรรม มีบาลีแสดงกระบวนการแหงปฏิจจสมุปบาททั้งหมด ที่เกิดครบถวนในขณะจิตเดียวไว
ดวย จัดเปนตอนหนึ่งในคัมภีรทีเดียว
ในการอธิบายแบบที่ ๑ บางครั้งมีผูพยายามตีความหมายหลักปฏิจจสมุปบาทใหเปนทฤษฎีแสดงตน
กําเนิดของโลก โดยถือเอาอวิชชาเปนมูลการณ (the First Cause) แลวจึงวิวัฒนาการตอมาตามลําดับหัวขอทัง้
๑๒ นั้น การแปลความหมายอยางนี้ ทําใหเห็นไปวาคําสอนในพระพุทธศาสนามีสวนคลายคลึงกับศาสนาและ
ระบบปรัชญาอื่นๆ ที่สอนวามีตัวการอันเปนตนเดิมสุด เชน พระผูสราง เปนตน ซึ่งเปนตนกําเนิดของสัตวและสิง่
ทั้งปวง ตางกันเพียงวา ลัทธิที่มีพระผูสราง แสดงกําเนิดและความเปนไปของโลกในรูปของการบันดาลโดย
อํานาจเหนือธรรมชาติ สวนคําสอนในพระพุทธศาสนา (ที่ตีความหมายอยางนี)้ แสดงความเปนไปในรูป
วิวัฒนาการตามกระบวนการแหงเหตุปจจัยในธรรมชาติเอง
อยางไรก็ดี การตีความหมายแบบนี้ยอมถูกตัดสินไดแนนอนวา ผิดพลาดจากพุทธธรรม เพราะคําสอน
หรือหลักลัทธิใดก็ตามที่แสดงวา โลกมีมูลการณ (คือเกิดจากตัวการที่เปนตนเคาเดิมที่สุด) ยอมเปนอันขัดตอ
หลัก อิทัปปจจยตา หรือหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ หลักปฏิจจสมุปบาทแสดงเหตุผลเปนกลางๆ วา สิ่งทั้งหลายเปน
ปจจัยเนื่องอาศัยกัน เกิดสืบตอกันมาตาม กระบวนการแหงเหตุปจจัยอยางไมมีที่สิ้นสุด มูลการณเปนสิ่งที่เปน
ไปไมได ไมวาจะในรูปพระผูสรางหรือสิ่งใดๆ
ดวยเหตุนี้ การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาทใหเปนคําอธิบายวิวัฒนาการของโลกและชีวิต จึง
เปนที่ยอมรับไดเฉพาะในกรณีที่เปนการอธิบายใหเห็นความคลี่คลายขยายตัวแหงกระบวนการธรรมชาติในทาง
ที่เจริญขึ้น และทรุดโทรมเสื่อมสลายลงตามเหตุปจจัย หมุนเวียนกันเรื่อยไป ไมมีเบื้องตน ไมมีเบื้องปลาย
เหตุผลสําคัญอยางหนึ่งสําหรับประกอบการพิจารณาวา การแปลความหมายอยางใดถูกตอง ควรยอม
รับหรือไม ก็คือ พุทธประสงคในการแสดงพุทธธรรม ซึ่งตองถือวาเปนความมุงหมายของการทรงแสดงหลัก
ปฏิจจสมุปบาทดวย
ในการแสดงพุทธธรรมนั้น พระพุทธเจาทรงมุงหมายและสั่งสอนเฉพาะสิ่งที่จะนํามาใชปฏิบัติใหเปน
ประโยชนในชีวิตจริงได เกี่ยวของกับชีวิตการแกไขปญหาชีวิต และการลงมือทําจริงๆ ไมทรงสนับสนุนการ
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พยายามเขาถึงสัจธรรมดวยวิธีครุนคิดและถกเถียงหาเหตุผลเกี่ยวกับปญหาทางอภิปรัชญา ซึง่ เปนไปไมได ดวย
เหตุนี้ การกําหนดความเปนพุทธธรรม จึงตองอาศัยการพิจารณาคุณคาทางจริยธรรมประกอบดวย
ในกรณีการแปลความหมายแบบวิวัฒนาการชนิดหมุนเวียนไมมีตนปลายนั้น แมจะพึงยอมรับได ก็ยัง
จัดวามีคุณคาทางจริยธรรม (คือคุณคาในทางปฏิบัติเพื่อประโยชนแกชีวิตจริง)นอย คือ ไดเพียงโลกทัศนหรือชีว
ทัศนอยางกวางๆ วา ความเปนไปของโลกและชีวิตดําเนินไปตามกระแสแหงเหตุผล ขึ้นตอเหตุปจจัยในกระบวน
การของธรรมชาติเอง ไมมีผูสรางผูบันดาล และไมเปนไปลอยๆ โดยบังเอิญ
ในความเขาใจที่ถูกตองตามหลักพุทธธรรม คุณคาทางจริยธรรมอยางสําคัญที่จะเกิดขึ้น คือ
๑. ความเชื่อหรือความรูตระหนักวา ผลที่ตองการ ไมอาจใหสําเร็จดวยความหวังความปรารถนา การ
ออนวอนตอพระผูสราง หรืออํานาจเหนือธรรมชาติใดๆหรือดวยการรอคอยโชคชะตาความบังเอิญแตตอ งสําเร็จ
ดวยการลงมือกระทํา คือ บุคคลจะตองพึ่งตนดวยการทําเหตุปจจัยที่จะใหผลสําเร็จที่ตองการนั้นเกิดขึ้น
๒. การกระทําเหตุปจจัยเพื่อใหไดผลที่ตองการ จะเปนไปไดตองอาศัยความรูความเขาใจในกระบวน
การของธรรมชาตินั้นอยางถูกตอง ปญญาจึงเปนคุณธรรมสําคัญ คือ ตองเกี่ยวของและจัดการกับสิ่งทั้งหลาย
ดวยปญญา
๓. การรูเขาใจในกระบวนการของธรรมชาติ วาเปนไปตามกระแสแหงเหตุปจจัย ยอมชวยลดหรือ
ทําลายความหลงผิดที่เปนเหตุใหเขาไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายวาเปนตัวตนของตนลงได ทําใหเขาไปเกี่ยว
ของกับสิ่งทั้งหลายอยางถูกตองเปนประโยชนตามวัตถุประสงค โดยไมกลับตกไปเปนทาสของสิ่งที่เขาไปเกี่ยว
ของนั้นเสีย ยังคงเปนอิสระอยูได
โลกทัศนและชีวทัศนที่กลาวนี้ แมจะถูกตองและมีคุณคาตรงตามความมุงหมายของพุทธธรรมทุก
ประการ ก็ยังนับวาหยาบ ไมหนักแนน และกระชั้นชิดพอที่จะใหเกิดคุณคาทั้ง ๓ ประการนั้น (โดยเฉพาะ
ประการที่ ๓) อยางครบถวนและแนนอน
เพื่อใหการแปลความหมายแบบนี้มีคุณคาสมบูรณยิ่งขึ้น จะตองพิจารณากระบวนการหมุนเวียนของ
ธรรมชาติ ใหชัดเจนถึงสวนรายละเอียดยิ่งกวานี้ คือจะตองเขาใจรูเทาทันสภาวะของกระบวนการนี้ ไมวา ณ จุด
ใดก็ตามที่ปรากฏตัวใหพิจารณาเฉพาะหนาในขณะนั้นๆ และมองเห็นกระแสความสืบตอเนื่องอาศัยกันแหงเหตุ
ปจจัยทั้งหลาย แมในชวงสั้นๆ เชนนั้นทุกชวง เมื่อมองเห็นสภาวะแหงสิ่งทั้งหลายตอหนาทุกขณะโดยชัดแจง
เชนนี้ คุณคา ๓ ประการนั้นจึงจะเกิดขึ้นอยางครบถวนแนนอน และยอมเปนการครอบคลุมความหมายแบบ
วิวัฒนาการชวงยาวเขาไวในตัวไปดวยพรอมกัน
ในการแปลความหมายแบบที่ ๑ ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ไมวาจะเปนความหมายอยางหยาบหรืออยาง
ละเอียดก็ตาม จะเห็นวา การพิจารณาเพงไปที่โลกภายนอก คือเปนการมองออกไปขางนอก สวนการแปลความ
หมายแบบที่ ๒ เนนหนักทางดานชีวิตภายใน สิ่งที่พิจารณาไดแกกระบวนการสืบตอแหงชีวิตและความทุกขของ
บุคคล เปนการมองเขาไปขางใน
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การแปลความหมายแบบที่ ๒ นัยที่ ๑ เปนแบบที่ยอมรับและนําไปอธิบายกันมากในคัมภีรรุนอรรถ
กถาทั้งหลาย มีรายละเอียดพิสดาร และมีคําบัญญัติตางๆ เพิ่มอีกมากมาย เพื่อแสดงกระบวนการใหเห็นเปน
ระบบที่มีขั้นตอนแบบแผนชัดเจนยิ่งขึ้น แตในเวลาเดียวกัน ก็อาจทําใหเกิดความรูสึกตายตัวจนกลายเปนยึดถือ
แบบแผน ติดระบบขึ้นได พรอมกับที่กลายเปนเรื่องลึกลับซับซอนสําหรับผูเริ่มศึกษา ในที่นี้จึงจะไดแยกไป
อธิบายไวตางหากอีกตอนหนึ่ง สวนความหมายตามนัยที่ ๒ ก็มีลักษณะสัมพันธกับนัยที่ ๑ ดวย จึงจะนําไป
อธิบายไวในลําดับตอกัน

๔.

ความหมายโดยสรุป เพื่อความเขาใจเบื้องตน
เพื่อความเขาใจอยางงายๆ กวางๆ ในเบื้องตน เห็นวาควรแสดงความหมายของปฏิจจสมุปบาทไวโดย
สรุปครั้งหนึ่งกอน
ความหมายของ “ทุกข”
คําสรุปของปฏิจจสมุปบาท แสดงใหเห็นวา หลักปฏิจจสมุปบาททั้งหมด เปนกระบวนการเกิด-ดับของ
ทุกข หรือหลักปฏิจจสมุปบาททั้งหมด มีความมุงหมายเพื่อแสดงความเกิด-ดับของทุกข
คําวา “ทุกข” มีความสําคัญและมีบทบาทมากในพุทธธรรม แมในหลักธรรมสําคัญอื่นๆ เชน ไตรลักษณ
และอริยสัจ ก็มีคําวาทุกขเปนองคประกอบที่สําคัญ จึงควรทําความเขาใจในคําวาทุกขกันใหชัดเจนกอน
ในตอนตน เมื่อพูดถึงไตรลักษณ ไดแสดงความหมายของทุกขไวสั้นๆ ครั้งหนึ่งแลว แตในที่นี้ ควร
อธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อทําความเขาใจคําวาทุกขในพุทธธรรม ใหสลัดความเขาใจแคบๆ ในภาษาไทยทิ้งเสียกอน และ
พิจารณาใหมตามความหมายกวางๆ ของพุทธพจนที่แบง ทุกขตา เปน ๓ อยาง พรอมดวยคําอธิบายในอรรถ
กถา ดังนี้
๑.
ทุกขทุกขตา ทุกขที่เปนความรูสึกทุกข คือ ความทุกขกายทุกขใจ
อยางที่เขาใจกันโดยสามัญ ตรงตามชื่อ ตามสภาพ ที่เรียกกันวา
ทุกขเวทนา (ความทุกขอยางปกติ ที่เกิดขึ้น เมื่อประสบ
อนิฏฐารมณ หรือสิ่งกระทบกระทั่งบีบคั้น)
๒.
วิปริณามทุกขตา ทุกขเนื่องดวยความผันแปร หรือทุกขที่เนื่องใน
ความผันแปรของสุข คือความสุขที่กลายเปนความทุกข หรือทํา
ใหเกิดทุกข เพราะความแปรปรวนกลับกลายของมันเอง (ภาวะที่
ตามปกติ ก็สบายดีเฉยอยู ไมรูสึกทุกขอยางใดเลย แตครั้นได
เสวยความสุขบางอยาง พอสุขนั้นจางลงหรือหายไป ภาวะเดิมที่
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เคยรูสึกสบายเปนปกตินั้น กลับกลายเปนทุกขไป เสมือนเปน
ทุกขแฝง ซึ่งจะแสดงตัวออกมาในทันทีที่ความสุขนั้นจืดจางหรือ
เลือนลางไป ยิ่งสุขมากขึ้นเทาใด ก็กลับกลายเปนทุกขรุนแรง
มากขึ้นเทานั้น เสมือนวาทุกขที่แฝงขยายตัวตามขึ้นไป ถาความ
สุขนั้นไมเกิดขึ้น ทุกขเพราะสุขนั้นก็ไมมี แมเมื่อยังเสวยความสุข
อยู พอนึกวาสุขนั้นอาจจะตองสิ้นสุดไป ก็ทุกขดวยหวาดกังวลใจ
หายไหวหวั่น)
๓.
สังขารทุกขตา ทุกขตามสภาพสังขาร คือ สภาวะของตัวสังขาร
เอง หรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากเหตุปจจัย ไดแก ขันธ ๕
(รวมถึง มรรค ผล ซึ่งเปนโลกุตตรธรรม) เปนทุกข คือ เปน
สภาพที่ถูกบีบคั้นดวยปจจัยที่ขัดแยง มีการเกิดขึ้น และการ
สลายหรือดับไป ไมมีความสมบูรณในตัวของมันเอง อยูในกระแส
แหงเหตุปจจัย จึงเปนสภาพซึ่งพรอมที่จะกอใหเกิดทุกข (ความรู
สึกทุกขหรือทุกขเวทนา) แกผูไมรูเทาทันตอสภาพและกระแส
ของมัน แลวเขาไปฝนกระแสอยางทื่อๆ ดวยความอยากความยึด
(ตัณหาอุปาทาน) อยางโงๆ (อวิชชา) ไมเขาไปเกี่ยวของและ
ปฏิบัติตอมันดวยปญญา
ทุกขขอสําคัญคือขอที่ ๓ แสดงถึงสภาพของสังขารทั้งหลายตามที่มันเปนของมันเอง แตสภาพนี้จะกอ
ใหเกิดความหมายเปนภาวะในทางจิตวิทยาขึ้นก็ได ในแงที่วา มันไมอาจใหความพึงพอใจโดยสมบูรณ๒ และ
สามารถกอใหเกิดทุกขไดเสมอ แกผูเขาไปเกี่ยวของดวยอวิชชาตัณหาอุปาทาน

สิ่งทั้งหลาย คือกระแสเหตุปจจัย มิใชมีตัวตนที่เที่ยงแทเปนจริง
หลักปฏิจจสมุปบาท แสดงใหเห็นอาการที่สิ่งทั้งหลายสัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยตอกันอยางเปน
กระแส ในภาวะที่เปนกระแสนี้ ขยายความหมายออกไปใหเห็นแงตางๆ ได คือ
- สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธเนื่องอาศัยเปนปจจัยแกกัน
- สิ่งทั้งหลายมีอยูโดยความสัมพันธ
- สิ่งทั้งหลายมีอยูดวยอาศัยปจจัย
- สิ่งทั้งหลายไมมีความคงที่อยูอยางเดิมแมแตขณะเดียว
- สิ่งทั้งหลาย ไมมีอยูโดยตัวของมันเอง คือ ไมมีตัวตนที่แทจริงของมัน
- สิ่งทั้งหลายไมมีมูลการณ หรือตนกําเนิดเดิมสุด
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พูดอีกนัยหนึ่งวา อาการที่สิ่งทั้งหลายปรากฏเปนรูปตางๆ มีความเจริญความเสื่อมเปนไปตางๆ นั้น
แสดงถึงสภาวะที่แทจริงของมันวา เปนกระแสหรือกระบวนการ ความเปนกระแสแสดงถึงการประกอบขึ้นดวย
องคประกอบตางๆ รูปกระแสปรากฏเพราะองคประกอบทั้งหลายสัมพันธเนื่องอาศัยกัน กระแสดําเนินไปแปรรูป
ไดเพราะองคประกอบตางๆ ไมคงที่อยูแมแตขณะเดียว องคประกอบทั้งหลายไมคงที่อยูแมแตขณะเดียวเพราะ
ไมมีตัวตนที่แทจริงของมัน ตัวตนที่แทจริงของมันไมมีมันจึงขึ้นตอเหตุปจจัยตางๆ เหตุปจจัยตางๆ สัมพันธตอ
เนื่องอาศัยกัน จึงคุมรูปเปนกระแสได ความเปนเหตุปจจัยตอเนื่องอาศัยกัน แสดงถึงความไมมีตนกําเนิดเดิมสุด
ของสิ่งทั้งหลาย
พูดในทางกลับกันวา ถาสิ่งทั้งหลายมีตัวตนแทจริง ก็ตองมีความคงที่ ถาสิ่งทั้งหลายคงที่แมแตขณะ
เดียว ก็เปนเหตุปจจัยแกกันไมได เมื่อเปนเหตุปจจัยแกกันไมได ก็ประกอบกันขึ้นเปนกระแสไมได เมือ่ ไมมี
กระแสแหงปจจัย ความเปนไปในธรรมชาติก็มีไมได และถามีตัวตนที่แทจริงอยางใดในทามกลางกระแส ความ
เปนไปตามเหตุปจจัยอยางแทจริงก็เปนไปไมได กระแสแหงเหตุปจจัยที่ทําใหสิ่งทั้งหลายปรากฏโดยเปนไปตาม
กฎธรรมชาติ ดําเนินไปได ก็เพราะสิ่งทั้งหลายไมเที่ยง ไมคงอยู เกิดแลวสลายไป ไมมีตัวตนที่แทจริงของมัน
และสัมพันธเนื่องอาศัยกัน
ภาวะที่ไมเที่ยง ไมคงอยู เกิดแลวสลายไป เรียกวา อนิจจตา ภาวะที่ถูกบีบคั้นดวยเกิดสลาย มีความกด
ดันขัดแยงแฝงอยู ไมสมบูรณในตัว เรียกวา ทุกขตา ภาวะที่ไรตัวตนที่แทจริงของมันเอง เรียกวา อนัตตตา
ปฏิจจสมุปบาทแสดงใหเห็นภาวะทั้ง ๓ นี้ในสิ่งทั้งหลาย และแสดงใหเห็นความสัมพันธตอเนื่องเปน
ปจจัยแกกันของสิ่งทั้งหลายเหลานั้น จนปรากฏรูปออกมาเปนตางๆ ในธรรมชาติ
สิ่งทั้งหลายที่ปรากฏมี จึงเปนเพียงกระแสความเปนไปแหงเหตุปจจัยที่สัมพันธสงผลสืบทอดกันมา
อาจเรียกสั้นๆ วา กระบวนธรรม ซึ่งถือไดวาเปนคําแปลของคําบาลีที่ทานใชวา ธรรมปวัตติ (ธมฺมปฺปวตฺติ)
ภาวะและความเปนไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ มีแกสิ่งทั้งปวง ทั้งที่เปนรูปธรรม ทั้งที่เปนนามธรรม
ทั้งในโลกฝายวัตถุ ทั้งแกชีวิตที่ประกอบพรอมดวยรูปธรรมนามธรรม โดยแสดงตัวออกเปนกฎธรรมชาติตางๆ
คือ ธรรมนิยาม-กฎความสัมพันธระหวางเหตุกับผล อุตุนิยาม-กฎธรรมชาติฝาย อนินทรียวัตถุ พีชนิยาม-กฎ
ธรรมชาติฝายอินทรียวัตถุรวมทั้งพันธุกรรม จิตตนิยาม-กฎการทํางานของจิต และกรรมนิยาม-กฎแหงกรรม ซึ่ง
มีความเกี่ยวของเปนพิเศษกับเรื่องความสุขความทุกขของชีวิต และเปนเรื่องที่จริยธรรมจะตองเกีย่ วของโดยตรง
เรื่องที่ควรย้ําเปนพิเศษ เพราะมักขัดกับความรูสึกสามัญของคน คือ ควรย้ําวา กรรมก็ดี กระบวนการ
แหงเหตุผลอื่นๆ ทุกอยางในธรรมชาติก็ดี เปนไปได ก็เพราะสิ่งทั้งปวงเปนของไมเที่ยง (เปนอนิจจัง) และไมมีตัว
ตนของมันเอง (เปนอนัตตา) ถาสิ่งทั้งหลายเปนของเที่ยง มีตัวตนจริงแลว กฎธรรมชาติทั้งมวลรวมทั้งหลักกรรม
ยอมเปนไปไมได นอกจากนั้น กฎเหลานี้ยังยืนยันดวยวา ไมมีมูลการณหรือตนกําเนิดเดิมสุดของสิ่งทั้งหลาย
เชน พระผูสราง เปนตน สิ่งทั้งหลาย ไมมีตัวตนแทจริง เพราะเกิดขึ้นดวยอาศัยปจจัยตางๆ และมีอยูอยาง
สัมพันธกัน ตัวอยางงายๆ หยาบๆ เชน เตียงเกิดจากนําสวนประกอบตางๆ มาประกอบเขาดวยกันตามรูปแบบ
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ที่กําหนด ตัวตนของเตียงที่ตางหากจากสวนประกอบเหลานั้นไมมี เมื่อแยกสวนประกอบตางๆ ออกหมดสิน้ แลว
ก็ไมมีเตียงอีกตอไป เหลืออยูแตบัญญัติวา “เตียง” ที่เปนความคิดในใจ แมบัญญัตินั้นเองที่มีความหมายอยาง
นั้น ก็ไมมีอยูโดยตัวของมันเอง แตตองสัมพันธเนื่องอาศัยกับความหมายอื่นๆ เชน บัญญัติวาเตียง ยอมไมมี
ความหมายของตนเอง โดยปราศจากความสัมพันธกับ การนอนแนวระนาบ ที่ตั้ง ชองวาง เปนตน
ในความรูสึกสามัญของมนุษย ความรูในบัญญัติตางๆ เกิดขึ้นโดยพวงเอาความเขาใจในปจจัยและ
ความสัมพันธที่เกี่ยวของเขาไวดวยเหมือนกัน แตเมื่อเกิดความกําหนดรูขึ้นแลว ความเคยชินในการยึดติดดวย
ตัณหาอุปาทาน ก็เขาเกาะกับสิ่งในบัญญัตินั้น จนเกิดความรูสึกเปนตัวตนขึ้นอยางหนาแนน บังความสํานึกรู
และแยกสิ่งนั้นออกจากความสัมพันธกับสิ่งอื่นๆ ทําใหไมรูเห็นตามที่มันเปน อหังการและมมังการจึงแสดงบท
บาทไดเต็มที่

สิ่งทั้งปวงอยูในกระแสเหตุปจจัย ไรมูลการณ ไมตองมีผูสรางผูบันดาล
อนึ่ง ธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย ยอมไมมีมูลการณ หรือเหตุตนเคา หรือตนกําเนิดเดิมสุด เมื่อหยิบยกสิ่ง
ใดก็ตามขึ้นมาพิจารณา ถาสืบสาวหาเหตุตอไปโดยไมหยุด จะไมสามารถคนหาเหตุดั้งเดิมสุดของสิ่งนั้นได แต
ในความรูสึกสามัญของมนุษย มักคิดถึงหรือคิดอยากใหมีเหตุตนเคาสักอยางหนึ่ง ซึ่งเปนความรูสึกที่ขัดกับ
ธรรมดาของธรรมชาติ เรียกไดวาเปน สัญญาวิปลาสอยางหนึ่ง เหตุเพราะความเคยชินของมนุษย เมื่อเกี่ยวของ
กับสิ่งใดและคิดสืบสวนถึงมูลเหตุของสิ่งนั้น ความคิดก็จะหยุดจับติดอยูกับสิ่งที่พบวาเปนเหตุแตอยางเดียว ไม
สืบสาวตอไปอีก
ความเคยชินเชนนี้ จึงทําใหความคิดสามัญของมนุษยในเรื่องเหตุผล เปนไปในรูปที่ขาดตอนติดตัน
และคิดในอาการที่ขัดกับกฎธรรมดา โดยคิดวาตองมีเหตุตนเคาของสิ่งทั้งหลายอยางหนึ่ง ซึ่งถาคิดตามธรรมดา
ก็จะตองสืบสาวตอไปวา อะไรเปนเหตุของเหตุตนเคานั้น ตอไปไมมีที่สิ้นสุด เพราะสิ่งทั้งหลายมีอยูอยาง
สัมพันธเนื่องอาศัยเปนปจจัยสืบตอกัน จึงยอมไมมีมูลการณหรือเหตุตนเคาเปนธรรมดา ควรตั้งคําถามกลับซ้ํา
ไปวา ทําไมสิ่งทั้งหลายจะตองมีเหตุตนเคาดวยเลา ?
ความคิดฝนธรรมดาอีกอยางหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความเคยชินของมนุษย และสัมพันธกับความคิดวามีเหตุ
ตนเคา คือ ความคิดวา เดิมทีเดียวนั้น ไมมีอะไรอยูเลย ความคิดนี้เกิดจากความเคยชินในการยึดถืออัตตา โดย
กําหนดรูขึ้นมาในสวนประกอบที่คุมเขาเปนรูปลักษณะแบบหนึ่ง แลววางความคิดหมายจําเพาะลงเปนบัญญัติ
ยึดเอาบัญญัตินั้นเปนหลัก เกิดความรูสึกคงที่ลงวาเปนตัวตนอยางใดอยางหนึ่ง จึงเห็นไปวาเดิมสิ่งนั้นไมมีแลว
มามีขึ้น
ความคิดแบบชะงักทื่อติดอยูกับสิ่งหนึ่งๆ ไมแลนเปนสายเชนนี้ เปนความเคยชินในทางความคิดอยางที่
เรียกวาติดสมมติ หรือไมรูเทาทันสมมติ จึงกลายเปนไมรูตามที่มันเปน เปนเหตุใหตองคิดหาเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีม่ ี
อยูเปนนิรันดรขึ้นมาเปนเหตุตนเคา เปนที่มาแหงการสําแดงรูปเปนตางๆ หรือเปนผูสรางสิ่งทั้งหลาย ทําใหเกิด
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ขอขัดแยงขึ้นมากมาย เชน สิ่งนิรันดรจะเปนที่มาหรือสรางสิ่งไมเปนนิรันดรไดอยางไร ถาสิ่งเปนนิรันดรเปนทีม่ า
ของสิ่งไมเปนนิรันดร สิ่งไมเปนนิรันดรจะไมเปนนิรันดรไดอยางไร เปนตน
แทจริงแลว ในกระบวนการอันเปนกระแสแหงความเปนเหตุปจจัยสืบเนื่องกันนี้ ยอมไมมปี ญ
 หาแบบบง
ตัวตนวามีอะไรหรือไมมีอะไรอยูเลย ไมวาเดิมทีเดียว หรือบัดนี้ เวนแตจะพูดกันในขั้นสมมติสัจจะเทานั้น ควร
ยอนถามใหคิดใหมดวยซ้ําไปวา ทําไมจะตองไมมีกอนมีดวยเลา?
แมความเชื่อวาสิ่งทั้งหลายมีผูสราง ซึ่งปรกติถือกันวาเปนความคิดธรรมดานัน้ แทจริงก็เปนความคิดขัด
ธรรมดาเชนกัน ความคิดเชื่อเชนนี้เกิดขึ้น เพราะมองดูตามขอเท็จจริงตางๆ ซึ่งเห็นและเขาใจกันอยูสามัญวา
มนุษยเปนผูสรางอุปกรณ สิ่งของ เครื่องใช ศิลปวัตถุ ฯลฯ ขึ้น สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นไดเพราะการสรางของมนุษย
ฉะนั้น สิ่งทั้งหลายทั้งโลกก็ตองมีผูสรางดวยเหมือนกัน
ในกรณีนี้ มนุษยพรางตนเอง ดวยการแยกความหมายของการสรางออกไปเสียจากความเปนเหตุเปน
ปจจัยตามปรกติ จึงทําใหเกิดการตั้งตนความคิดที่ผิด
ความจริงนั้น การสรางเปนเพียงความหมายสวนหนึ่ง ของการเปนเหตุปจจัย การที่มนุษยสรางสิ่งใด ก็
คือการที่มนุษยเขาไปรวมเปนเหตุปจจัยสวนหนึ่ง ในกระบวนการแหงความสัมพันธของเหตุปจจัยตางๆ ที่จะทํา
ใหผลรวมที่ตองการนั้นเกิดขึ้น แตมีพิเศษจากกระบวนการแหงเหตุปจจัยฝายวัตถุลวนๆ ก็เพียงวา ในกรณีนี้ มี
ปจจัยฝายนามธรรมที่ประกอบดวยเจตนาเปนลักษณะพิเศษเขาไปรวมบทบาทดวย แตถึงอยางนั้น ก็ยังคงมี
ฐานะเปนเพียงปจจัยอยางหนึ่งรวมกับปจจัยอื่นๆ และตองดําเนินไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจัยจึงจะเกิด
ผลที่ตองการ
ยกตัวอยาง เชน เมื่อมนุษยจะสรางตึก ก็ตองเขาไปเกี่ยวของเปนเหตุเปนปจจัยชวยผลักดันเหตุปจจัย
ตางๆ ใหดําเนินไปตามสายของมันจนเกิดผลสําเร็จ ถาการสรางเปนการบันดาลผลไดอยางพิเศษกวาการเปน
เหตุปจจัย มนุษยก็เพียงนั่งนอนอยู ณ ที่ใดที่หนึ่ง แลวคิดบันดาลใหเรือนหรือตึกเกิดขึ้นในที่ปรารถนาตาม
ตองการ ซึ่งเปนไปไมได
การสรางจึงมิไดมีความหมายนอกเหนือไปจากการเปนเหตุปจจัยแบบหนึ่ง และในเมื่อสิ่งทั้งหลายเปน
ไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจัยตอเนื่องกันอยูตามวิถีของมันเชนนี้ ผูสรางยอมไมอาจมีไดในตอนใดๆ ของ
กระบวนการ
อยางไรก็ดี การพิจารณาเหตุผลในปญหาเกี่ยวกับเหตุตนเคา และผูสราง เปนตนนี้ ถือวามีคุณคานอย
ในพุทธธรรม เพราะไมมีความจําเปนตอการประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชนในชีวิตจริง แมวาจะชวยใหเกิดโลก
ทัศนและชีวทัศนกวางๆ ในทางเหตุผลอยางที่กลาวขางตน ก็อาจขามไปเสียได ดวยวาการพิจารณาคุณคาใน
ทางจริยธรรมอยางเดียว มีประโยชนที่มุงหมายคุมถึงอยูแลว ในที่นี้จึงควรพุงความสนใจไปในดานที่เกี่ยวกับ
ชีวิตในทางปฏิบัติเปนสําคัญถารูไมทันกระแสเหตุปจจัย ชีวิตจะตกเปนทาส ถูกมันกระแทกบีบคั้น

67
พุทธธรรม (ฉบับเดิม) พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
ดังไดกลาวแลวแตตนวา ชีวิตประกอบดวยขันธ ๕ เทานั้น ไมมีสิ่งใดอื่นอีกนอกเหนือจากขันธ ๕ ไมวา
จะแฝงอยูในขันธ ๕ หรืออยูตางหากจากขันธ ๕ ที่จะมาเปนเจาของหรือควบคุมขันธ ๕ ใหชีวิตดําเนินไป
ดังนั้น ในการพิจารณาเรื่องชีวิต เมื่อยกเอาขันธ ๕ ขึ้นเปนตัวตั้งแลว ก็เปนอันครบถวนเพียงพอ
ขันธ ๕ เปนกระบวนการที่ดําเนินไปตามกฎแหงปฏิจจสมุปบาท คือมีอยูในรูปกระแสแหงปจจัยตางๆ ที่
สัมพันธเนื่องอาศัยสืบตอกัน ไมมีสวนใดในกระแสคงที่อยูได มีแตการเกิดขึ้นแลวสลายตัวไป พรอมกับที่เปน
ปจจัยใหมีการเกิดขึ้นแลวสลายตัวตอๆ ไปอีก สวนตางๆ สัมพันธกัน เนื่องอาศัยกัน เปนปจจัยแกกัน จึงทําให
กระแสหรือกระบวนการนี้ดําเนินไปอยางมีเหตุผลสัมพันธ และคุมเปนรูปรางตอเนื่องกันในภาวะเชนนี้ ขันธ ๕
หรือ ชีวิต จึงเปนไปตามกฎแหงไตรลักษณ คือ อยูในภาวะแหงอนิจจตา ไมเที่ยง ไมคงที่ เกิดดับเสื่อมสลายอยู
ตลอดเวลา อนัตตตา ไมมีสวนใดที่มีตัวตนแทจริง และไมอาจยึดถือเอาเปนตัว จะเขายึดครองเปนเจาของบังคับ
บัญชาใหเปนไปตามความปรารถนาของตนจริงจังไมได ทุกขตา ถูกบีบคั้นดวยการเกิดขึ้นและสลายตัวอยูทุก
ขณะ และพรอมที่จะกอใหเกิดความทุกขไดเสมอ ในกรณีที่มีการเขาไปเกี่ยวของดวยความไมรูและยึดติดถือมั่น
กระบวนการแหงขันธ ๕ หรือชีวิต ซึ่งดําเนินไปพรอมดวยการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดทุกขณะ โดยไมมี
สวนที่เปนตัวเปนตนคงที่อยูนี้ ยอมเปนไปตามกระแสแหงเหตุปจจัยที่สัมพันธแกกันลวนๆ ตามวิถีทางแหงธรรม
ชาติของมัน แตในกรณีของชีวิตมนุษยปุถุชน ความฝนกระแสจะเกิดขึ้น โดยที่จะมีความหลงผิดเกิดขึ้น และยึด
ถือเอารูปปรากฏของกระแสหรือสวนใดสวนหนึ่งของกระแสวาเปนตัวตน และปรารถนาใหตัวตนนั้นมีอยู คงอยู
หรือเปนไปในรูปใดรูปหนึ่ง
ในเวลาเดียวกัน ความเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในกระแสก็ขัดแยงตอความปรารถนา เปนการ
บีบคั้นและเรงเราใหเกิดความยึดอยากรุนแรงยิ่งขึ้น ความดิ้นรนหวังใหมีตัวตนในรูปใดรูปหนึ่ง และใหตัวตนนั้น
เปนไปอยางใดอยางหนึ่งก็ดี ใหคงที่เที่ยงแทถาวรอยูในรูปที่ตองการก็ดี ก็ยิ่งรุนแรงขึ้น เมื่อไมเปนไปตามที่ยึด
อยาก ความบีบคั้นก็ยิ่งแสดงผลเปนความผิดหวัง ความทุกขความคับแคนรุนแรงขึ้นตามกัน พรอมกันนั้น ความ
ตระหนักรูในความจริงอยางมัวๆ วาความเปลี่ยนแปลงจะตองเกิดขึ้นอยางใดอยางหนึ่งแนนอน และตัวตนที่ตน
ยึดอยูอาจไมมีหรืออาจสูญสลายไปเสีย ก็ยิ่งฝงความยึดอยากใหเหนียวแนนยิ่งขึ้น พรอมกับความกลัว ความ
ประหวั่นพรั่นพรึง ก็เขาแฝงตัวรวมอยูดวยอยางลึกซึ้งและซับซอน
ภาวะจิตเหลานี้ก็คือ อวิชชา (ความไมรูตามเปนจริง หลงผิดวามีตัวตน) ตัณหา (ความอยากใหตัวตนที่
หลงวามีนั้นได เปน หรือไมเปนตางๆ) อุปาทาน (ความยึดถือผูกตัวตนในความหลงผิดนั้นไวกับสิ่งตางๆ)
กิเลสเหลานีแ้ ฝงลึกซับซอนอยูในจิตใจ และเปนตัวคอยบังคับบัญชาพฤติกรรมทั้งหลายของบุคคลให
เปนไปตางๆ ตามอํานาจของมัน ทั้งโดยรูตัวและไมรูตัว ตลอดจนเปนตัวหลอหลอมบุคลิกภาพและมีบทบาท
สําคัญในการชี้ชะตากรรมของบุคคลนั้นๆ กลาวในวงกวาง มันเปนที่มาแหงความทุกขของมนุษยปุถุชนทุกคน
โดยสรุป ขอความที่กลาวมานี้ แสดงการขัดแยง หรือปะทะกันระหวาง กระบวนการ ๒ ฝาย คือ
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๑.
ความเปนจริง ของกระบวนการแหงชีวิต ที่เปนไปตามกฎแหงไตรลักษณ อันเปนกฎธรรมชาติที่
แนนอน คือ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา ซึ่งแสดงอาการออกมาเปน ชาติ ชรา มรณะ ทั้งในความหมายแบบ
ตื้นหยาบ และละเอียดลึกซึ้ง
๒.
ความไมรูตามเปนจริง ซึ่งกระบวนการแหงชีวิตนั้น โดยหลงผิดวาเปนตัวตนและเขาไปยึดมั่น
ถือมั่นเอาไว แฝงพรอมดวยความหวั่นกลัวและความกระวนกระวาย
พูดใหสั้นลงไปอีกวา เปนการขัดแยงกันระหวางกฎธรรมชาติ กับความยึดถือตัวตนไวดวยความหลงผิด
หรือใหตรงกวานั้นวา การเขาไปสรางตัวตนขวางกระแสแหงกฎธรรมชาติไว
นี้คือชีวิตที่เรียกวา เปนอยูดวยอวิชชา อยูอยางยึดมั่นถือมั่น อยูอยางเปนทาส อยูอ ยางขัดแยงฝนตอกฎ
ธรรมชาติ หรืออยูอยางเปนทุกข
การมีชีวิตอยูเชนนี้ ถาพูดในทางจริยธรรม ตามสมมติสัจจะ ก็อาจกลาวไดวา เปนการมีตัวตนขึ้น ๒ ตน
คือ ตัวกระแสแหงชีวิตที่ดําเนินไปตามกฎธรรมชาติ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย แมจะไมมีตัวตนแทจริง
แตกําหนดแยกออกเปนกระแสหรือกระบวนการอันหนึ่งตางหากจากกระแสหรือกระบวนการอื่นๆ เรียกโดย
สมมติสัจจะวาเปนตน และใชประโยชนในทางจริยธรรมได อยางหนึ่ง กับตัวตนจอมปลอม ที่ถูกคิดสรางขึ้นยึด
ถือเอาไวอยางมั่นคงดวยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ดังกลาวแลว อยางหนึ่ง
ตัวตนอยางแรกที่กําหนดเรียกเพื่อความสะดวกในขั้นสมมติสัจจะโดยรูสภาพตามที่เปนจริง ยอมไมเปน
เหตุใหเกิดความยึดมั่นถือมั่นดวยความหลงผิด แตตัวตนอยางหลังที่สรางขึ้นซอนไวในตัวตนอยางแรก ยอมเปน
ตัวตนแหงความยึดมั่นถือมั่น คอยรับความกระทบกระเทือนจากตัวตนอยางแรก จึงเปนที่มาของความทุกข
การมีชีวิตอยูอยางที่กลาวขางตน นอกจากเปนการแฝงเอาความกลัวและความกระวนกระวายไวในจิต
ใจสวนลึกที่สุด เพื่อไวบังคับบัญชาพฤติกรรมของตนเอง ทําใหกระบวนการแหงชีวิตไมเปนตัวของตัวเอง หรือทํา
ตนเองใหตกเปนทาสไปโดยไมรูตัวแลว ยังแสดงผลรายออกมาอีกเปนอันมาก คือ
- ทําใหมีความอยากไดอยางเห็นแกตัว ความแสหาสิ่งตางๆ ที่จะสนองความตองการของตนอยางไมมี
ที่สิ้นสุด และยึดอยากหวงแหนไวกับตน โดยไมคํานึงถึงประโยชนของผูใดอื่น
- ทําใหเกาะเหนี่ยวเอาความคิดเห็น ทฤษฎี หรือทัศนะอยางใดอยางหนึ่งมาตีคาเปนอันหนึง่ อันเดียวกับ
ตนหรือเปนของตน แลวกอดรัดยึดมั่นทะนุถนอมความคิดเห็น ทฤษฎีหรือทัศนะนั้นๆ ไว เหมือนอยางปองกัน
รักษาตัวเอง เปนการสรางกําแพงขึ้นมากั้นบังตนเองไมใหติดตอกับความจริง หรือถึงกับหลบตัวปลีกตัวจาก
ความจริง ทําใหเกิดความกระดางทื่อๆ ไมคลองตัวในการคิดเหตุผลและใชวิจารณญาณ ตลอดจนเกิดความถือ
รั้น การทนไมไดที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
- ทําใหเกิดความเชื่อและการประพฤติปฏิบัติงมงายไรเหตุผลตางๆ ที่หวังวาจะบันดาลผลให และยึดมัน่
ในความเชื่อความประพฤติและวิธีปฏิบัติเหลานั้น เพราะรูเห็นความสัมพันธในทางเหตุผลของสิ่งเหลานั้นอยาง
ลางๆ มัวๆ แมจะไมมีความแนใจ แตในเวลาเดียวกัน ก็มีความหวงใยในตัวตนที่สรางขึ้นยึดถือมั่นไว กลัวจะเกิด
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ความสูญเสียแกตัวตนนั้นได จึงรีบไขวควายึดฉวยเอาอะไรๆ ที่พอจะหวังไดไวกอน แมจะอยูในรูปที่ลางๆ มืดมัว
ก็ตาม
- ทําใหเกิดมีตัวตนลอยๆ อันหนึ่ง ที่จะตองคอยยึดคอยถือ คอยแบกเอาไว คอยรักษาทะนุถนอมปอง
กันไมใหถูกกระทบกระเทือนหรือสูญหาย พรอมกันนั้น ก็กลายเปนการจํากัดตนเองใหแคบ ใหไมเปนอิสระ แบง
แยกและพลอยถูกกระทบกระแทกไปกับตัวตนที่สรางขึ้นยึดถือแบกไวนั้นดวย
โดยนัยนี้ ความขัดแยง บีบคั้นและความทุกขจึงมิไดมีอยูเฉพาะในตัวบุคคลผูเดียวเทานั้น แตยังขยาย
ตัวออกไปเปนความขัดแยง บีบคั้น และความทุกขแกคนอื่นๆ และระหวางกันในสังคมดวย กลาวไดวาภาวะเชน
นี้เปนที่มาแหงความทุกขความเดือดรอนและปญหาทั้งปวงของสังคม ในฝายที่เกิดจากการกระทําของมนุษย

มีปญญารูเทาทัน จะไดประโยชนจากกฎธรรมชาติ ดุจเปนนายเหนือมัน
หลักปฏิจจสมุปบาทแบบประยุกต แสดงการเกิดขึ้นของชีวิตแหงความทุกข หรือการเกิดขึ้นแหงการ(มี
ชีวิตอยูอยาง)มีตัวตน ซึ่งจะตองมีทุกขเปนผลลัพธแนนอน เมื่อทําลายวงจรในปฏิจจสมุปบาทลง ก็เทากับ
ทําลายชีวิตแหงความทุกข หรือทําลายความทุกขทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการ(มีชีวิตอยูอยาง)มีตัวตน นี่ก็คือ
ภาวะที่ตรงกันขาม อันไดแก ชีวิตที่เปนอยูดวยปญญา อยูอยางไมมีความหลงยึดถือติดมั่นในตัวตน อยูอยาง
อิสระ อยูอยางประสานกลมกลืนกับความจริงของธรรมชาติ หรืออยูอยางไมมีทุกข
การมีชีวิตอยูดวยปญญา หมายถึง การอยูอยางรูเทาทันสภาวะ และรูจักถือเอาประโยชนจากธรรมชาติ
การถือเอาประโยชนจากธรรมชาติไดเปนอยางเดียวกับการอยูอยางประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ การอยู
ประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ เปนการอยูอยางอิสระ การอยูอยางเปนอิสระ ก็คือการไมตองตกอยูในอํานาจ
ของตัณหาอุปาทาน หรือการอยูอยางไมยึดมั่นถือมั่น การอยูอยางไมยึดมั่นถือมั่น ก็คือการมีชีวิตอยูดวย
ปญญา หรือการรูและเขาเกี่ยวของจัดการกับสิ่งทั้งหลายตามวิถีทางแหงเหตุปจจัย
มีขอควรย้ําเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติอีกเล็กนอย ตามหลักพุทธธรรม ยอมไมมี
สิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ หรือนอกเหนือธรรมชาติ ในแงที่วามีอิทธิฤทธิ์บันดาลความเปนไปในธรรมชาติได หรือแม
ในแงที่วาจะมีสวนเกี่ยวของอยางหนึ่งอยางใดกับความเปนไปในธรรมชาติ สิ่งใดอยูนอกเหนือธรรมชาติ สิ่งนั้น
ยอมไมเกี่ยวของกับธรรมชาติ คือยอมพนจากธรรมชาติสิ้นเชิง สิ่งใดเกี่ยวของกับธรรมชาติ สิ่งนั้นไมอยูนอก
เหนือธรรมชาติ แตตองเปนสวนหนึ่งในธรรมชาติ
อนึ่ง กระบวนการความเปนไปทั้งปวงในธรรมชาติยอมเปนไปตามเหตุปจจัย ไมมีความเปนไปลอยๆ
และไมมีการบันดาลใหเกิดขึ้นไดโดยปราศจากเหตุปจจัยความเปนไปที่ประหลาดนาเหลือเชื่อดูเปนอิทธิ
ปาฏิหาริย หรืออัศจรรยใดๆ ก็ตาม ยอมเปนสิ่งที่เกิดขึ้นและเปนไปตามเหตุปจจัยทั้งสิ้น แตในกรณีที่เหตุปจจัย
ในเรื่องนั้นสลับซับซอนและยังไมถูกรูเทาทัน เรื่องนั้นก็กลายเปนเรื่องประหลาดอัศจรรย แตความประหลาด
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อัศจรรยจะหมดไปทันทีเมื่อเหตุปจจัยตางๆ ในเรื่องนั้นถูกรูเทาทันหมดสิ้น ดังนั้น คําวาสิ่งเหนือหรือนอกเหนือ
ธรรมชาติ ตามที่กลาวมาแลว จึงเปนเพียงสํานวนภาษาเทานั้น ไมมีอยูจริง
ในเรื่องมนุษยกับธรรมชาติ ก็เชนกัน การที่แยกออกมาเปนคําตางหากกัน วามนุษยกับธรรมชาติก็ดี วา
มนุษยสามารถบังคับควบคุมธรรมชาติไดก็ดี เปนเพียงสํานวนภาษา แตตามเปนจริงแลว มนุษยเปนเพียงสวน
หนึ่งในธรรมชาติ และการที่มนุษยควบคุมบังคับธรรมชาติได ก็เปนเพียงการที่มนุษยรวมเปนเหตุปจจัยอยาง
หนึ่งและผลักดันปจจัยอื่นๆ ในธรรมชาติใหตอเนื่องสืบทอดกันไปจนบังเกิดผลอยางนั้นๆ ขึ้น เปนแตในกรณีของ
มนุษยนี้ มีปจจัยฝายจิต อันประกอบดวยเจตนา เขารวมในกระบวนการดวย จึงมีการกระทําและผลการกระทํา
อยางที่เรียกวาสรางสรรคขึ้น ซึ่งก็เปนเรื่องของเหตุปจจัยลวนๆ ทั้งสิ้น มนุษยไมสามารถสรางในความหมายทีว่ า
ใหมีใหเปนขึ้นลอยๆ โดยปราศจากการเปนเหตุปจจัยกันตามวิถีทางของมัน
ที่วามนุษยบังคับควบคุมธรรมชาติได ก็คือการที่มนุษยรูเหตุปจจัยตางๆ ที่จะสัมพันธสงทอดเปน
กระบวนการใหเกิดผลที่ตองการแลว จึงเขารวมเปนปจจัยผลักดันปจจัยตางๆ เหลานั้นใหตอเนือ่ งสืบทอดกันจน
เกิดผลที่ตองการ ขั้นตอนในเรื่องนี้มี ๒ อยาง อยางที่ ๑ คือรู จากนั้น จึงมีอยางหรือขั้นที่ ๒ คือ เปนปจจัยใหแก
ปจจัยอื่นๆ ตอๆ กันไป ใน ๒ อยางนี้ อยางที่สําคัญและจําเปนกอนคือ ตองรู ซึ่งหมายถึงปญญา เมื่อรูหรือมี
ปญญาแลว ก็เขารวมดวยเจตนาในกระบวนการแหงเหตุปจจัย อยางที่เรียกวาจัดการใหเปนไปตามประสงคได
การเกี่ยวของจัดการกับสิ่งทั้งหลายดวยความรูหรือปญญาเทานั้น จึงจะชื่อวาเปนการถือเอาประโยชน
จากธรรมชาติได หรือจะเรียกตามสํานวนภาษาก็วา สามารถบังคับควบคุมธรรมชาติได และเรื่องนี้มีหลักการ
อยางเดียวกัน ทั้งในกระบวนการฝายรูปธรรมและนามธรรม หรือทั้งฝายจิตและฝายวัตถุ
ฉะนั้น ที่กลาวไวขางตนวา การถือเอาประโยชนจากธรรมชาติได เปนอยางเดียวกับการอยูอยาง
ประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ จึงเปนเรื่องของขอเท็จจริงของการเปนเหตุเปนปจจัยแกกันตามกฎธรรมดานีเ่ อง
ทั้งนี้รวมถึงธรรมชาติดานนามธรรมดวย ซึ่งจะพูดเปนสํานวนภาษาวา สามารถบังคับควบคุมธรรมชาติฝาย
นามธรรมได ควบคุมจิตใจของตนได ควบคุมตนเองได ก็ถูกตองทั้งสิ้น
ดังนั้น การมีชีวิตอยูดวยปญญาจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง ทั้งในฝายรูปธรรมและนามธรรม ที่จะชวยใหมนุษย
ถือเอาประโยชนได ทั้งจากกระบวนการฝายจิตและกระบวนการฝายวัตถุ
ชีวิตแหงปญญา จึงมองลักษณะได ๒ ดาน คือ ดานภายใน มีลักษณะสงบเย็น ปลอดโปรง ผองใสดวย
ความรูเ ทาทัน เปนอิสระ เมื่อเสวยสุขก็ไมสยบมัวเมาหลงระเริงลืมตัว เมื่อขาด พลาด หรือพรากจากเหยื่อลอ
สิ่งปรนปรือตางๆ ก็มั่นคง ปลอดโปรงอยูได ไมหวั่นไหว ไมหดหูซึมเศราสิ้นหวังหมดอาลัยตายอยาก ไมปลอยตัว
ฝากความสุขทุกขของตนไวในกํามือของอามิสภายนอกที่จะตัดสินใหเปนไป ดานภายนอก มีลักษณะคลองตัว
วองไว พรอมอยูเสมอที่จะเขาเกี่ยวของและจัดการกับสิ่งทั้งหลาย ตามที่มันควรจะเปน โดยเหตุผลบริสุทธิ์ ไมมี
เงื่อนปม หรือความยึดติดภายในที่จะมาเปนนิวรณ เขาขัดขวาง กั้นบัง ถวง ทําใหเขว หรือทําใหพรามัว
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ชีวิตที่แตกตาง ระหวางผูมัวยึดมั่น กับทานที่อยูดวยปญญา
มีพุทธพจนบางตอนที่แสดงใหเห็นลักษณะบางอยาง ที่แตกตางกันระหวางชีวิตแหงความยึดมั่นถือมั่น
กับชีวิตแหงปญญา เชน
ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูมิไดเรียนรู ยอมเสวยสุขเวทนาบาง ทุกขเวทนาบาง อทุกขมสุขเวทนา (เฉยๆ ไม
ทุกขไมสุข) บาง อริยสาวกผูไดเรียนรูแลว ก็ยอมเสวยสุขเวทนาบาง ทุกขเวทนาบาง อทุกขมสุขเวทนาบาง ภิกษุ
ทั้งหลาย ในกรณีนั้น อะไรเปนความพิเศษ เปนความแปลก เปนขอแตกตาง ระหวางอริยสาวกผูไดเรียนรู กับ
ปุถุชนผูมิไดเรียนรู ?
ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูมิไดเรียนรู ถูกทุกขเวทนากระทบเขาแลวยอมเศราโศกคร่ําครวญ ร่ําไห รําพัน ตี
อกรองไห หลงใหลฟนเฟอนไป เขายอมเสวยเวทนาทั้ง ๒ อยาง คือ เวทนาทางกาย และเวทนาทางใจ
เปรียบเหมือนนายขมังธนู ยิงบุรุษดวยลูกศรดอกหนึ่ง แลวยิงซ้ําดวยลูกศรดอกที่ ๒ อีก เมื่อเปนเชนนี้
บุรุษนั้นยอมเสวยเวทนาเพราะลูกศรทั้ง ๒ ดอก คือ ทั้งทางกาย ทั้งทางใจ ฉันใด ปุถุชนผูมิไดเรียนรู ก็ฉันนั้น...
ยอมเสวยเวทนาทั้ง ๒ อยาง คือ ทั้งทางกาย และทางใจ
อนึ่ง เพราะถูกทุกขเวทนานั้นกระทบ เขายอมเกิดความขัดใจ เมื่อเขามีความขัดใจเพราะทุกขเวทนา
ปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนาก็ยอมนอนเนื่อง เขาถูกทุกขเวทนากระทบเขาแลว ก็หันเขาระเริงกับกามสุข เพราะ
อะไร? เพราะปุถุชนผูมิไดเรียนรู ยอมไมรูทางออกจากทุกขเวทนา นอกไปจากกามสุข และเมื่อเขาระเริงอยูกับ
กามสุข ราคานุสัยเพราะสุขเวทนานั้นยอมนอนเนื่อง เขายอมไมรูเทาทันความเกิดขึ้น ความสลายไป ขอดี
ขอเสีย และทางออก ของเวทนาเหลานั้นตามที่มันเปน เมื่อเขาไมรูตามที่มันเปน อวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุข
เวทนา (= อุเบกขาเวทนา) ยอมนอนเนื่อง
ถาไดเสวยสุขเวทนา เขาก็เสวยอยางถูกมัดตัว ถาเสวยทุกขเวทนา เขาก็เสวยอยางถูกมัดตัว ถาเสวยอ
ทุกขมสุขเวทนา เขาก็เสวยอยางถูกมัดตัว ภิกษุทั้งหลาย นี้แล เรียกวาปุถุชนผูมิไดเรียนรู ผูประกอบ ดวย
ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส เราเรียกวาผูประกอบดวยทุกข
ภิกษุทั้งหลาย ฝายอริยสาวกผูไดเรียนรู ถูกทุกขเวทนากระทบเขาแลว ยอมไมเศราโศก ไมคร่ําครวญ ไม
ร่ําไร ไมรําพัน ไมตีอกรองไห ไมหลงใหลฟนเฟอน เธอยอมเสวยเวทนาทางกายอยางเดียว ไมเสวยเวทนาทางใจ
เปรียบเหมือนนายขมังธนู ยิงบุรุษดวยลูกศร แลวยิงช้ําดวยลูกศรดอกที่ ๒ ผิดไป เมื่อเปนเชนนี้ บุรุษนั้น
ยอมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอกเดียว ฉันใด อริยสาวกผูไดเรียนรูก็ฉันนั้น...ยอมเสวยเวทนาทางกายอยางเดียว
ไมไดเสวยเวทนาทางใจ
อนึ่ง เธอยอมไมมีความขัดใจเพราะทุกขเวทนานั้น เมื่อไมมีความขัดใจเพราะทุกขเวทนา ปฏิฆานุสัย
เพราะทุกขเวทนานั้น ก็ไมนอนเนื่อง เธอถูกทุกขเวทนากระทบ ก็ไมหันเขาระเริงกับกามสุข เพราะอะไร? เพราะ
อริยสาวกผูเรียนรูแลว ยอมรูทางออกจากทุกขเวทนา นอกจากกามสุขไปอีก เมื่อเธอไมระเริงกับกามสุข ราคานุ
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สัยเพราะสุขเวทนานั้นก็ไมนอนเนื่อง เธอยอมรูเทาทันความเกิดขึ้น ความสลายไป ขอดี ขอเสีย และทางออก
ของเวทนาเหลานั้นตามที่มันเปน เมื่อเธอรูตามที่มันเปน อวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนา ก็ไมนอนเนื่อง
ถาเสวยสุขเวทนา เธอก็เสวยอยางไมถูกมัดตัว ถาเสวยทุกขเวทนาเธอก็เสวยอยางไมถูกมัดตัว ถา
เสวยอทุกขมสุขเวทนา เธอก็เสวยอยางไมถูกมัดตัว ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอริยสาวก ผูไดเรียนรู ผูปราศจาก
ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส เราเรียกวา ผูปราศจากทุกข
ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนความพิเศษ เปนความแปลก เปนขอแตกตาง ระหวางอริยสาวกผูไดเรียนรู กับ
ปุถุชนผูมิไดเรียนรู”
ที่กลาวมานี้ เปนเพียงใหรูวาอะไรเปนอะไร อะไรควรทําลาย เมื่อทําลายแลวจะไดอะไร อะไรควรทําให
เกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแลวจะไดอะไร สวนที่วา ในการทําลายและทําใหเกิดขึ้นนั้น จะตองทําอะไรบาง เปนเรื่องของ
จริยธรรม ที่จะกลาวตอไปขางหนา

๕.

คําอธิบายตามแบบ

คําอธิบายแบบนี้ มีความละเอียดลึกซึ้ง และกวางขวางพิสดารมาก เปนเรื่องทางวิชาการโดยเฉพาะ ผู
ศึกษาตองอาศัยพื้นความรูทางพุทธธรรมและศัพทวิชาการภาษาบาลีมาก และมีคัมภีรที่แสดงไวเปนเรื่อง
จําเพาะที่จะศึกษาไดโดยตรงอยูแลว จึงควรแสดงในที่นี้เพียงโดยสรุปพอเปนหลักเทานั้น
ก.
หัวขอและโครงรูป
หัวขอทั้งหมด ไดแสดงไวในตอนวาดวยตัวบทแลว จึงแสดงในที่นี้แบบรวบรัด .ใหเขาใจงายๆ ดังนี้
อวิชชา-สังขาร-วิญญาณ-นามรูป-สฬายตนะ-ผัสสะ-เวทนา-ตัณหา-อุปาทาน-ภพ-ชาติ-ชรามรณะ ....
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส = ทุกขสมุทัย
๑
๒ ๓
๔
๕
๖๗
๘
๙
๑๐ ๑๑๑๒
สวนฝายดับ หรือทุกขนิโรธ ก็ดําเนินไปตามหัวขอเชนเดียวกันนี้อนึ่ง โดยที่กระบวนธรรมของปฏิจจสมุปบาท
หมุนเวียนเปนวัฏฏะหรือวงจร ไมมีจุดเริ่มตน ไมมีจุดจบ ไมมีเบื้องตนเบื้องปลาย จึงควรเขียนใหม เพื่อไมใหเกิด
ความเขาใจผิดในแงนี้ ดังนี้
ข.
คําจํากัดความองคประกอบ หรือหัวขอ ตามลําดับ กอนแสดงคําจํากัดความและความหมายตามแบบ
จะใหคําแปลและความหมายงายๆ ตามรูปศัพท เปนพื้นฐานความเขาใจไวชั้นหนึ่งกอน ดังนี้
๑. อวิชชา ความไมรูแจง คือ ไมรูความจริง หรือไมรูตามเปนจริง
๒. สังขาร ความคิดปรุงแตง เจตจํานงและทุกสิ่งที่จิตไดสะสมไว
๓. วิญญาณ ความรูตอสิ่งที่ถูกรับรู คือ การเห็น-ไดยิน-ฯลฯ-รูเรื่องในใจ
๔. นามรูป นามธรรมและรูปธรรม ชีวิตทั้งกายและใจ
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๕. สฬายตนะ อายตนะ คือชองทางรับรู ๖ ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
๖. ผัสสะ การรับรู การประจวบกันของอายตนะ+อารมณ(สิ่งที่ถูกรับรู)+วิญญาณ
๗. เวทนา ความเสวยอารมณ ความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉยๆ
๘. ตัณหา ความทะยานอยาก คือ อยากได อยากเปน อยากไมเปน
๙. อุปาทาน ความยึดติดถือมั่น การยึดถือคางใจ การยึดถือเขากับตัว
๑๐. ภพ ภาวะชีวิตที่เปนอยู สภาพชีวิต ผลรวมกรรมทั้งหมดของบุคคล
๑๑. ชาติ ความเกิด ความปรากฏแหงขันธทั้งหลายที่ยึดถือเอาเปนตัวตน
๑๒. ชรามรณะ ความแก-ความตาย คือ ความเสื่อมอินทรีย-ความสลายแหงขันธ
ตอไปนี้ คือ คําจํากัดความองคประกอบ หรือหัวขอทั้ง ๑๒ ตามแบบ
๑. อวิชชา = ความไมรูทุกข-สมุทัย-นิโรธ-มรรค (อริยสัจ ๔) และ (ตามแบบ
อภิธรรม) ความไมรูหนกอน-หนหนา-ทั้งหนกอนหนหนา ปฏิจจสมุปบาท
๒. สังขาร = กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร และ(ตามนัยอภิธรรม)
ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร
๓. วิญญาณ = จักขุวิญญาณ โสต~ ฆาน~ ชิวหา~ กาย~ มโนวิญญาณ
(วิญญาณ ๖)
๔. นามรูป
=นาม (เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ;
หรือ ตามแบบอภิธรรมวา เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ) +
รูป (มหาภูต ๔ และ รูปที่อาศัยมหาภูต ๔)
๕. สฬายตนะ = จักขุ-ตา โสตะ-หู ฆานะ-จมูก ชิวหา-ลิ้น กาย-กาย
มโน-ใจ
๖. ผัสสะ
= จักขุสัมผัส โสต~ ฆาน~ ชิวหา~ กาย~ มโนสัมผัส
(สัมผัส ๖)
๗. เวทนา
= เวทนาเกิดจากจักขุสัมผัส จากโสต~ ฆาน~ ชิวหา~
กาย~ และมโนสัมผัส (เวทนา ๖)
๘. ตัณหา
= รูปตัณหา (ตัณหาในรูป) สัททตัณหา (ในเสียง) คันธตัณหา
(ในกลิ่น) รสตัณหา (ในรส) โผฏฐัพพตัณหา (ในสัมผัสทางกาย)
ธัมมตัณหา (ในธรรมารมณ) (ตัณหา ๖)
๙. อุปาทาน = กามุปาทาน (ความยึดมั่นในกาม คือ รูป รส กลิ่น เสียง
สัมผัสตางๆ)
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ทิฏุปาทาน (ความยึดมั่นในทิฏฐิ คือ ความเห็น ลัทธิ
ทฤษฎีตางๆ)
สีลัพพตุปาทาน (ความยึดมั่นในศีลและพรต วาจะทําให
คนบริสุทธิ์ได)
อัตตวาทุปาทาน (ความยึดมั่นในการถืออัตตา สรางตัวตน
ขึ้นมายึดถือไวดวยความหลงผิด)
๑๐. ภพ = กามภพ รูปภพ อรูปภพ อีกนัยหนึ่ง
= กรรมภพ (ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร) กับ อุปปตติภพ (กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ
จตุโวการภพ ปญจโวการภพ)
๑๑. ชาติ
=ความปรากฏแหงขันธทั้งหลาย การไดมาซึ่งอายตนะตางๆ
หรือความเกิด ความปรากฏขึ้น ของธรรมตางๆ เหลานั้นๆ
๑๒. ชรามรณะ = ชรา (ความเสื่อมอายุ ความหงอมอินทรีย) กับ มรณะ
(ความสลายแหงขันธ ความขาดชีวิตินทรีย) หรือ ความ
เสื่อม กับ ความสลายแหงธรรมตางๆ เหลานั้นๆ๑
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ค.
ตัวอยางคําอธิบายแบบชวงกวางที่สุด
เพื่อใหคําอธิบายสั้นและงาย เห็นวาควรใชวิธียกตัวอยาง ดังนี(้ อาสวะ-) อวิชชา เขาใจวาการเกิดใน
สวรรคเปนยอดแหงความสุข เขาใจวาฆาคนนั้นคนนี้เสียไดเปนความสุข เขาใจวาฆาตัวตายเสียไดจะเปน
สุข เขาใจวาถึงความเปนพรหมแลวจะไมเกิดไมตาย เขาใจวาทําพิธีบวงสรวงเซนสังเวยแลวจะไปสวรรคได เขา
ใจวาจะไปนิพพานไดดวยการบําเพ็ญตบะ เขาใจวาตัวตนอันนี้นั่นแหละจะไดไปเกิดเปนนั่นเปนนี่ดวยการ
กระทําอยางนี้ เขาใจวาตายแลวสูญ ฯลฯ จึง
- สังขาร นึกคิด ตั้งเจตจํานงไปตามแนวทางหรือโดยสอดคลองกับความเขาใจนั้นๆ คิดปรุงแตงวิธีการ
และลงมือกระทําการ (กรรม) ตางๆ ดวยเจตนาเชนนั้น เปนกรรมดี (บุญ) บาง เปนกรรมชั่ว (อบุญ หรือบาป)
บาง เปนอาเนญชาบาง จึง
- วิญญาณ เกิดความตระหนักรูและรับรูอารมณตางๆ เฉพาะที่เปนไปตามหรือเขากันไดกับเจตนาอยาง
นั้นเปนสําคัญ พูดเพื่อเขาใจกันงายๆ ก็วา จิตหรือวิญญาณถูกปรุงแตงใหมีคุณสมบัติเฉพาะขึ้นมาอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือแบบใดแบบหนึ่ง เมื่อตาย พลังแหงสังขารคือกรรมที่ปรุงแตงไว จึงทําใหปฏิสนธิวิญญาณที่มีคุณ
สมบัติเหมาะกับตัวมัน ปฏิสนธิขึ้นในภพ และระดับชีวิตที่เหมาะกัน คือถือกําเนิดขึ้น แลว
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- นามรูป กระบวนการแหงการเกิด ก็ดําเนินการกอรูปเปนชีวิตที่พรอมจะปรุงแตงกระทํากรรมตางๆ ตอ
ไปอีก จึงเกิดมีรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธขึ้นโดยครบถวน ประกอบดวยคุณสมบัติและขอ
บกพรองตางๆ ตามพลังปรุงแตงของสังขารคือกรรมที่ทํามา และภายในขอบเขตแหงวิสัยของภพที่ไปเกิดนั้น สุด
แตจะเกิดเปนมนุษย ดิรัจฉาน เทวดา เปนตน
- สฬายตนะ แตชีวิตที่จะสนองความตองการของตัวตน และพรอมที่จะกระทําการตางๆ โตตอบตอโลก
ภายนอก จะตองมีทางติดตอกับโลกภายนอก สําหรับใหกระบวนการรับรูดําเนินงานได ดังนั้น อาศัยนามรูปเปน
เครื่องสนับสนุน กระบวนการแหงชีวิตจึงดําเนินตอไปตามพลังแหงกรรม ถึงขั้น เกิดอายตนะทั้ง ๖ คือ ประสาท
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และเครื่องรับรูอารมณภายใน คือ ใจ จากนั้น
- ผัสสะ กระบวนการแหงการรับรูก็ดําเนินงานได โดยการเขากระทบหรือประจวบกันระหวางองค
ประกอบสามฝาย คือ อายตนะภายใน (ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ) กับอารมณ หรืออายตนะภายนอก (รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ) และวิญญาณ (จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหา
วิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ) เมื่อการรับรูเกิดขึ้นครั้งใด
- เวทนา ความรูสึกที่เรียกวา การเสวยอารมณ ก็จะตองเกิดขึ้นในรูปใดรูปหนึ่ง คือ สุขสบาย (สุขเวทนา)
ไมสบาย เจ็บปวด เปนทุกข (ทุกขเวทนา) หรือไมก็เฉยๆ (อทุกขมสุขเวทนา หรืออุเบกขาเวทนา) และโดยวิสัย
แหงปุถุชน กระบวนการยอมไมหยุดอยูเพียงนี้ จึง
- ตัณหา ถาสุขสบาย ก็ชอบใจ ติดใจ อยากได หรืออยากไดใหมากยิ่งๆ ขึ้นไปอีก เกิดการทะยานอยาก
และแสหาตางๆ ถาเปนทุกข ไมสบาย ก็ขัดใจ ขัดเคือง อยากใหสูญสิ้นใหหมดไป หรือใหพนๆ ไปเสีย ดวยการ
ทําลายหรือหนีไปใหพนก็ตาม เกิดความกระวนกระวายดิ้นรนอยากใหพนจากอารมณที่เปนทุกข ขัดใจ หันไปหา
ไปเอาสิ่งอื่นอารมณอื่นที่จะใหความสุขได หรือไมก็รูสึกเฉยๆ คืออุเบกขา ซึ่งเปนความรูสึกเพลินๆ อยางละเอียด
จัดเขาในฝายสุข เพราะไมขัดใจ เปนความสบายอยางออนๆ จากนั้น
- อุปาทาน ความอยากเมื่อรุนแรงขึ้นก็กลายเปนยึด คือยึดมั่นถือมั่นติดสยบหมกมุนในสิ่งนั้น หรือ เมื่อ
ยังไมไดก็อยากดวยตัณหา เมื่อไดหรือถึงแลว ก็ยึดฉวยไวดวยอุปาทาน และเมื่อยึดมั่นก็มิใชยึดแตอารมณที่
อยากได (กามุปาทาน) เทานั้น แตยังพวงเอาความยึดมั่นในความเห็น ทฤษฎี ทิฏฐิ ตางๆ (ทิฏุปาทาน) ความ
ยึดมั่นในแบบแผนความประพฤติและขอปฏิบัติที่จะใหไดสิ่งที่ปรารถนา (สีลัพพตุปาทาน) และความยึดมั่นถือ
มั่นในตัวตน (อัตตวาทุปาทาน) พัวพันเกี่ยวเนื่องกันไปดวย ความยึดมั่นถือมั่นนี้ จึงกอใหเกิด
- ภพ เจตนา เจตจํานงที่จะกระทําการ เพื่อใหไดมาและใหเปนไปตามความยึดมั่นถือมั่นนั้น และนําให
เกิดกระบวนพฤติกรรม (กรรมภพ) ทั้งหมดขึ้นอีก เปนกรรมดี กรรมชั่ว หรืออาเนญชา สอดคลองกับตัณหา
อุปาทานนั้นๆ เชน อยากไปสวรรค และมีความเห็นที่ยึดมั่นไววาจะไปสวรรคไดดวยการกระทําเชนนี้ ก็กระทํา
กรรมอยางนั้นๆ ตามที่ตองการ พรอมกับการกระทํานั้น ก็เปนการเตรียมภาวะแหงชีวิต คือขันธ ๕ ที่จะปรากฏ
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ในภพที่สมควรกับกรรมนั้นไวพรอมดวย (อุปปตติภพ) เมื่อกระบวนการกอกรรมดําเนินไปเชนนี้แลว ครั้นชีวิต
ชวงหนึ่งสิ้นสุดลง พลังแหงกรรมที่สรางสมไว (กรรมภพ) ก็ผลักดันใหเกิดการสืบตอขั้นตอนตอไปในวงจรอีก คือ
- ชาติ เริ่มแตปฏิสนธิวิญญาณที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับพลังแหงกรรมนั้น ปฏิสนธิขึ้นในภพที่สมควร
กับกรรม บังเกิดขันธ ๕ ขึ้นพรอม เริ่มกระบวนการแหงชีวิตใหดําเนินตอไป คือ เกิดนามรูป สฬายตนะ ผัสสะ
และเวทนาขึ้น หมุนเวียนวงจรอีก และเมื่อการเกิดมีขึ้นแลว ยอมเปนการแนนอนที่จะตองมี
- ชรามรณะ ความเสื่อมโทรม และแตกดับ แหงกระบวนการของชีวิตนั้น สําหรับปุถุชน ชรามรณะนี้
ยอมคุกคามบีบคั้น ทั้งโดยชัดแจง และแฝงซอน (อยูในจิตสวนลึก) ตลอดเวลา ดังนั้น ในวงจรชีวิตของปุถุชน
ชรามรณะจึงพวงมาพรอมดวย
..... โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ซึ่งเรียกรวมวาความทุกขนั่นเอง คําสรุปของปฏิจจสมุปบาท
จึงมีวา “กองทุกขทั้งปวง จึงเกิดมีดวยอาการอยางนี”้
อยางไรก็ดี เนื่องจากเปนวัฏฏะ หรือวงจร จึงมิใชมีความสิ้นสุดที่จุดนี้ แทจริงองคประกอบชวงนี้ กลับ
เปนขั้นตอนสําคัญอยางยิ่งอีกตอนหนึ่ง ที่จะทําใหวงจรหมุนเวียนตอไป กลาวคือ โสกะ (ความแหงใจ) ปริเทวะ
(ความร่ําไร) ทุกข โทมนัส (ความเสียใจ) อุปายาส (ความผิดหวังคับแคนใจ) เปนอาการสําแดงออกของการมี
กิเลสที่เปนเชื้อหมักดองอยูในจิตสันดาน ที่เรียกวา “อาสวะ” อันไดแกความใฝใจในสิ่งสนองความอยากทาง
ประสาททั้ง ๕ และทางใจ (กามาสวะ) ความเห็นความยึดถือตางๆ เชน ยึดถือวา รูปเปนเรา รูปเปนของเรา
เปนตน (ทิฏฐาสวะ) ความชื่นชอบอยูในใจวาภาวะแหงชีวิตอยางนั้นอยางนี้ เปนสิ่งดีเลิศ ประเสริฐ มีความสุข
เชน คิดภูมิใจหมายมั่นอยูวาเกิดเปนเทวดามีความสุขแสนพรรณนา เปนตน (ภวาสวะ) และความไมรูสิ่งทั้ง
หลายตามที่มันเปน (อวิชชาสวะ)
ชรามรณะเปนเครื่องหมายแหงความเสื่อมสิ้นสลาย ซึ่งขัดกับอาสวะเหลานี้ เชนในดานกามาสวะ ชรา
มรณะทําใหปุถุชนเกิดความรูสึกวา ตนกําลังพลัดพราก หรือหมดหวังจากสิ่งที่ชื่นชอบที่ปรารถนา ในดานทิฏฐา
สวะ เมื่อยึดถืออยูวารางกายเปนตัวเราเปนของเรา พอรางกายแปรปรวนไป ก็ผิดหวังแหงใจ ในดานภวาสวะทํา
ใหรูสึกตัววา จะขาด พลาด พราก ผิดหวัง หรือหมดโอกาสที่จะครองภาวะแหงชีวิตที่ตัวชื่นชอบอยางนั้นๆ ใน
ดานอวิชชาสวะ ก็คือขาดความรูความเขาใจมูลฐานตั้งตนแตวาชีวิตคืออะไร ความแกชราคืออะไร ควรปฏิบัติ
อยางไรตอความแกชรา เปนตน เมื่อขาดความรูความคิดในทางที่ถูกตอง พอนึกถึงหรือเขาเกี่ยวของกับชรา
มรณะก็บังเกิดความรูสึกและแสดงอาการในทางหลงงมงาย หวาดกลัว และเกิดความซึมเศราหดหูตางๆ ดังนั้น
อาสวะจึงเปนเชื้อ เปนปจจัยที่จะให โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เกิดขึ้นไดทันทีที่ชรามรณะเขามา
เกี่ยวของ
อนึ่ง โสกะ เปนตนเหลานี้ แสดงถึงอาการมืดมัวของจิตใจ เวลาใดความทุกขเหลานี้เกิดขึ้น จิตใจจะพรา
มัวเรารอนอับปญญา เมื่อเกิดอาการเหลานี้ ก็เทากับพวงอวิชชาเกิดขึ้นมาดวย อยางที่กลาวในวิสทุ ธิมคั ควา : โส
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กะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ไมแยกไปจากอวิชชา และธรรมดาปริเทวะก็ยอมมีแกคนหลง เหตุนั้น เมื่อโสกะ
เปนตนสําเร็จแลวอวิชชาก็ยอมเปนอันสําเร็จแลว
วา: ในเรื่องอวิชชา พึงทราบวา ยอมเปนอันสําเร็จมาแลวแตธรรมมีโสกะเปนตน และวา: อวิชชายอมยัง
เปนไปตลอดเวลาที่โสกะเปนตนเหลานั้นยังเปนไปอยู
โดยนัยนี้ ทานจึงกลาววา “เพราะอาสวะเกิด อวิชชาจึงเกิด” และสรุปไดวา ชรามรณะของปุถุชน ซึ่ง
พวงดวยโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ยอมเปนปจจัยใหเกิดอวิชชา หมุนวงจรตอเนื่องไปอีกไมขาดสาย
จากคําอธิบายตามแบบ ที่ไดแสดงมา มีขอสังเกตและสิ่งที่ควรทําความเขาใจเปนพิเศษ ดังนี้
๑.
วงจรแหงปฏิจจสมุปบาทตามคําอธิบายแบบนี้ นิยมเรียกวา “ภวจักร” ซึ่งแปลวาวงลอแหง
ภพ หรือ “สังสารจักร” ซึ่งแปลวา วงลอแหงสังสารวัฏ และจะเห็นไดวา คําอธิบายคาบเกี่ยวไปถึง ๓ ชวงชีวิต คือ
อวิชชา กับ สังขาร ชวงหนึ่ง วิญญาณ ถึง ภพ ชวงหนึ่ง และ ชาติ กับ ชรามรณะ (พวงดวย โสกะ เปนตน) อีก
ชวงหนึ่ง
ถากําหนดเอาชวงกลาง คือ วิญญาณ ถึง ภพ เปนชีวิตปจจุบัน ชวงชีวิตทั้ง ๓ ซึ่งประกอบดวยองค (หัว
ขอ) ๑๒ ก็แบงเปน กาล ๓ ดังนี้
๑)
อดีต
=
อวิชชา สังขาร
๒)
ปจจุบัน =
วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา
ตัณหา อุปาทาน ภพ
๓)
อนาคต =
ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ)
๒.
เมื่อแยกออกเปน ๓ ชวงเชนนี้ ยอมถือเอาชวงกลาง คือชีวิตปจจุบัน หรือชาตินี้ เปนหลัก และ
เมื่อถือเอาชวงกลางเปนหลัก ก็ยอมแสดงความสัมพันธในฝายอดีตเฉพาะดานเหตุ คือสืบสาวจากผลที่ปรากฏ
ในปจจุบันวาเกิดมาจากเหตุอะไรในอดีต (= อดีตเหตุ-ปจจุบันผล) และในฝายอนาคตแสดงเฉพาะดานผล คือ
สืบสาวจากเหตุในปจจุบันออกไปวาจะใหเกิดผลอะไรในอนาคต (= ปจจุบันเหตุ-อนาคตผล) โดยนัยนี้ เฉพาะ
ชวงกลาง คือปจจุบันชวงเดียว จึงมีพรอมทั้งฝายผล และ เหตุ เมื่อมองตลอดสาย ก็แสดงไดเปน ๔ ชวง (เรียก
วา สังคหะ ๔ หรือ สังเขป ๔) ดังนี้
๑)
อดีตเหตุ
=
อวิชชา สังขาร
๒)
ปจจุบันผล
=
วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ
ผัสสะ เวทนา
๓)
ปจจุบันเหตุ =
ตัณหา อุปาทาน ภพ
๔)
อนาคตผล
=
ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ)
๓.
จากคําอธิบายขององคประกอบแตละขอ จะเห็นความหมายที่
คาบเกี่ยวเชื่อมโยงกันขององคประกอบบางขอ ซึ่งจัดเปนกลุมไดดังนี้
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๑)
อวิชชา กับ ตัณหา อุปาทาน
- จากคําอธิบายของ อวิชชา จะเห็นชัดวา มีเรื่องของความอยาก (ตัณหา) และความยึดมั่น (อุปาทาน)
โดยเฉพาะความยึดมั่นในเรื่องตัวตนเขาแฝงอยูดวยทุกตัวอยาง เพราะเมื่อไมรูจักชีวิตตามความเปนจริง หลงผิด
วามีตัวตน ก็ยอมมีความอยากเพื่อตัวตน และความยึดถือเพื่อตัวตนตางๆ และในคําที่วา “อาสวะเกิด อวิชชาจึง
เกิด” นั้น กามาสวะ ภวาสวะ และ ทิฏฐาสวะ ก็เปนเรื่องของตัณหาอุปาทานนั่นเอง ดังนั้นเมื่อพูดถึงอวิชชา จึง
มีความหมายพวงหรือเชื่อมโยงไปถึงตัณหาและอุปาทานดวยเสมอ
- ในคําอธิบาย ตัณหา และ อุปาทาน ก็เชนเดียวกัน จะเห็นไดวา มีอวิชชาแฝงหรือพวงอยูดวยเสมอ ใน
แงที่วา เพราะหลงผิดวาเปนตัวตน จึงอยากและยึดถือเพื่อตัวตนนั้น เพราะไมรูสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน จึงเขา
ไปอยากและยึดถือในสิ่งเหลานั้นวาเปนเราเปนของเรา หรืออยากไดเพื่อเราเปนเรื่องของความเห็นแกตัวทั้งสิ้น
และในเวลาที่อยากและยึดถือเชนนั้น ยิ่งอยากและยึดแรงเทาใด ก็ยิ่งมองขามเหตุผล มองไมเห็นสิ่งทั้งหลาย
ตามสภาพของมัน และละเลยการปฏิบัติตอมันดวยสติปญญาตามเหตุตามผลมากขึ้นเพียงนั้น โดยเหตุนี้ เมื่อ
พูดถึง ตัณหา อุปาทาน จึงเปนอันพวงเอาอวิชชาเขาไวดวย
โดยนัยนี้ อวิชชา ในอดีตเหตุ กับ ตัณหา อุปาทาน ในปจจุบันเหตุ จึงใหความหมายที่ตองการไดเปน
อยางเดียวกัน แตการที่ยกอวิชชาขึ้นในฝายอดีต และยกตัณหาอุปาทานขึ้นในฝายปจจุบัน ก็เพื่อแสดงตัว
ประกอบที่เดนเปนตัวนํา ในกรณีที่สัมพันธกับองคประกอบขออื่นๆ ในภวจักร
๒)
สังขาร กับ ภพ
สังขารกับภพ มีคําอธิบายในวงจรคลายกันมาก สังขารอยูในชวงชีวิตฝายอดีต และภพอยูในชวงชีวิต
ฝายปจจุบัน ตางก็เปนตัวการสําคัญ ที่ปรุงแตงชีวิตใหเกิดในภพตางๆ ความหมายจึงใกลเคียงกันมาก ซึ่งความ
จริงก็เกือบเปนอันเดียวกัน ตางที่ขอบเขตของการเนน
สังขาร มุงไปที่ตัวเจตนา หรือเจตจํานงผูปรุงแตงการกระทํา เปนตัวนําในการทํากรรม
สวน ภพ มีความหมายกวางกวา โดยแบงเปนกรรมภพ กับ อุปปตติภพ กรรมภพแมจะมีเจตนาเปนตัว
การสําคัญเหมือนสังขาร แตใหความรูสึกครอบคลุมมากกวา โดยเพงเอากระบวนพฤติกรรมทั้งหมดทีเดียว
สวน อุปปตติภพ หมายถึงขันธ ๕ ที่เกิดเพราะกรรมภพนั้น
โดยนัยนี้ สังขาร กับกรรมภพ จึงพูดพวงไปดวยกันได
๓)
วิญญาณ ถึง เวทนา กับ ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ)
- วิญญาณ ถึง เวทนา เปนตัวชีวิตปจจุบัน ซึ่งเปนผลมาจากเหตุในอดีต มุงกระจายกระบวนการออกให
เห็นอาการที่องคประกอบสวนตางๆ ของชีวิต ซึ่งเปนฝายผลในปจจุบัน เขาสัมพันธกันจนเกิดองคประกอบอื่นๆ
ที่เปนเหตุปจจุบัน ที่จะใหเกิดผลในอนาคตตอไปอีก
- สวน ชาติ ชรามรณะ แสดงไวเปนผลในอนาคต ตองการชี้ใหเห็นเพียงวา เมื่อเหตุปจจุบันยังมีอยู ผล
ในอนาคตก็จะยังมีตอไป จึงใชเพียงคําวา ชาติ และชรามรณะ ซึ่งก็หมายถึงการเกิดดับของ วิญญาณ ถึงเวทนา
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นั่นเอง แตเปนคําพูดแบบสรุป และตองการเนนในแงการเกิดขึ้นของทุกข เชื่อมโยงกลับเขาสูวงจรอยางเดิมได
อีก
ดังนั้น ตามหลักจึงกลาววา วิญญาณ ถึง เวทนา กับ ชาติ ชรามรณะเปนอันเดียวกัน พูดแทนกันได
เมื่อถือตามแนวนี้ เรื่อง เหตุ-ผล ๔ ชวงในขอ ๒. จึงแยกองคประกอบเปนชวงละ ๕ ไดทุกตอน คือ
๑)
อดีตเหตุ ๕
= อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ
๒)
ปจจุบันผล ๕ = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา
(= ชาติ ชรามรณะ)
๓)
ปจจุบันเหตุ ๕ = อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ
๔)
อนาคตผล ๕ = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา
(= ชาติ ชรามรณะ)
เมื่อนับหัวขอดังนี้ จะได ๒๐ เรียกกันวา อาการ ๒๐
๔.
จากคําอธิบายในขอ ๓. จึงนําองค ๑๒ ของปฏิจจสมุปบาท มาจัดประเภทตามหนาที่ของมัน
ในวงจร เปน ๓ พวก เรียกวา วัฏฏะ ๓ คือ
๑)
อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เปน กิเลส คือตัวสาเหตุผลักดันใหคิดปรุงแตงกระทําการตางๆ เรียก
วา กิเลสวัฏ
๒)
สังขาร (กรรม)ภพ เปน กรรม คือกระบวนการกระทํา หรือกรรมทั้งหลายที่ปรุงแตงชีวิตใหเปน
ไปตางๆ เรียกวา กรรมวัฏ
๓)
วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา เปน วิบาก คือสภาพชีวิตที่เปนผลแหงการปรุงแตง
ของกรรม และกลับเปนปจจัยแหงการกอตัวของกิเลสตอไปไดอีก เรียกวา วิปากวัฏ
วัฏฏะ ๓ นี้ หมุนเวียนตอเนื่องเปนปจจัยอุดหนุนแกกัน ทําใหวงจรแหงชีวิตดําเนินไปไมขาดสาย ซึ่งอาจ
เขียนเปนภาพไดดังนี้
๕.
ในฐานะที่กิเลสเปนตัวมูลเหตุของการกระทํากรรมตางๆที่จะปรุงแตงชีวิตใหเปนไปจึงกําหนด
ใหกิเลสเปนจุดเริ่มตนในวงจรเมื่อกําหนดเชนนี้ก็จะไดจุดเริ่มตน ๒ แหงในวงจรนี้ เรียกวา มูล ๒ ของ ภวจักร คือ
๑)
อวิชชา เปนจุดเริ่มตนในชวงอดีต ที่สงผลมายังปจจุบัน ถึง
เวทนาเปนที่สุด
๒)
ตัณหา เปนจุดเริ่มตนในชวงปจจุบัน ตอจากเวทนา สงผลไปยัง
อนาคต ถึงชรามรณะเปนที่สุด
เหตุผลที่แสดงอวิชชาในชวงแรก และตัณหาในชวงหลังนั้น เห็นไดชัดอยูแลวอยางที่กลาวในขอ ๓. คือ
อวิชชา ตอเนื่องจาก โสกะ ปริเทวะ ฯลฯ สวนตัณหา ตอเนื่องจากเวทนา ดังนั้น อวิชชา และ ตัณหา จึงเปนกิเลส
ตัวเดนตรงกับกรณีนั้นๆ
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อนึ่ง ในแงของการเกิดในภพใหม คําอธิบายตามแบบก็ไดแสดงความแตกตางระหวาง กรณีที่อวิชชา
เปนกิเลสตัวเดน กับ กรณีที่ตัณหาเปนกิเลสตัวเดน ไวดวย คือ
อวิชชา เปนตัวการพิเศษ ที่จะใหสัตวไปเกิดในทุคติ เพราะผูถูกอวิชชาครอบงํา ไมรูวาอะไรดี อะไรชั่ว
อะไรถูก อะไรผิด อะไรเปนประโยชนไมเปนประโยชน อะไรเปนเหตุใหเกิดความเสื่อมพินาศ ยอมทําการตางๆ
ดวยความหลง มืดมัว ไมมีหลัก จึงมีโอกาสทํากรรมที่ผิดพลาดไดมาก
ภวตัณหา เปนตัวการพิเศษที่จะใหสัตวไปเกิดในสุคติ ในกรณีที่ภวตัณหาเปนตัวนํา บุคคลยอมคํานึงถึง
และใฝใจในภาวะแหงชีวิตที่ดีๆ ถาเปนโลกหนา ก็คิดอยากไปเกิดในสวรรค ในพรหมโลก เปนตน ถาเปนภพ
ปจจุบัน ก็อยากเปนเศรษฐี อยากเปนคนมีเกียรติ ตลอดจนอยากไดชื่อวาเปนคนดี เมื่อมีความอยากเชนนี้ ก็จึง
คิดการและลงมือกระทํากรรมตางๆ ที่จะเปนทางใหบรรลุจุดหมายนั้นๆ เชน อยากไปเกิดเปนพรหม ก็บําเพ็ญ
ฌานอยากไปสวรรค ก็ใหทานรักษาศีล อยากเปนเศรษฐี ก็ขยันหาทรัพย อยากเปนคนมีเกียรติ ก็สรางความดี
ฯลฯ ทําใหรูจักยั้งคิด และไมประมาทขวนขวายในทางที่ดี มีโอกาสทําความดีไดมากกวาผูอยูดวยอวิชชา
เรื่องที่ยกอวิชชา และ ภวตัณหา เปนหัวขอตน (มูล) ของวัฏฏะ แตก็มิใชเปนมูลการณนั้น มีพุทธพจน
แสดงไวอีก เชน
ภิกษุทั้งหลาย ปลายแรกสุดของอวิชชาจะปรากฏก็หาไมวา “กอนแตนี้ อวิชชามิไดมี ครั้นมาภายหลัง
จึงมีขึ้น” เรื่องนี้ เรากลาวดังนี้วา “ก็แล เพราะสิ่งนี้เปนปจจัย อวิชชาจึงปรากฏ”
สวน ภวตัณหา ก็มีพุทธพจนแสดงไว มีความอยางเดียวกัน ดังนี้
ภิกษุทั้งหลาย ปลายแรกสุดของภวตัณหาจะปรากฏก็หาไมวา “กอนแตนี้ ภวตัณหามิไดมี ครั้นมาภาย
หลัง จึงมีขึ้น” เรื่องนี้ เรากลาวดังนี้วา “ก็แล เพราะสิ่งนี้เปนปจจัย ภวตัณหาจึงปรากฏ”
ขอที่อวิชชาและตัณหาเปนตัวมูลเหตุ และมาดวยกัน ก็มีพุทธพจนแสดงไว เชน
ภิกษุทั้งหลาย กายนี้ เกิดขึ้นพรอมแลวอยางนี้ แกคนพาล แกบัณฑิต ผูถูกอวิชชาปดกั้น ผูถูกตัณหาผูก
รัด ก็แล กายนี้นั่นเอง กับนามรูปภายนอก จึงมีเปน ๒ อยาง อาศัย ๒ อยางนั้น จึงมีผัสสะเพียง ๖ อายตนะเทา
นั้น คนพาล..บัณฑิต ไดผัสสะโดยทางอายตนะเหลานี้หรือเพียงอันใดอันหนึ่ง จึงไดเสวยความสุขและความทุกข
๖.
อาการที่องคประกอบตางๆ ในปฏิจจสมุปบาท สัมพันธเปนปจจัยแกกันนั้น ยอมเปนไปโดย
แบบความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ในบรรดาแบบความสัมพันธที่เรียกวา ปจจัย ๒๔ อยาง
ตามคําอธิบายแบบที่เรียกวา ปฏฐานนัย
อนึ่ง องคประกอบแตละขอยอมมีรายละเอียดและขอบเขตความหมายกวางขวางอยูในตัว เชน เรื่อง
วิญญาณหรือจิต ก็แยกออกไปไดอีกวา วิญญาณหรือจิต ที่ดีหรือชั่ว มีคุณสมบัติอยางไรบาง มีกี่ระดับ จิตอยาง
ใดจะเกิดได ณ ภพใด ดังนี้เปนตน หรือในเรื่องรูป ก็มีรายละเอียดอีกเปนอันมาก เชน รูปมีกี่ประเภท แตละอยาง
มีคุณสมบัติอยางไร ในภาวะเชนใดจะมีรูปอะไรเกิดขึ้นบาง ดังนี้เปนตน
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เรื่อง ปจจัย ๒๔ นั้นก็ดี รายละเอียดโดยพิสดารขององคประกอบแตละขอๆ ก็ดี เห็นวายังไมจําเปนจะ
ตองนํามาแสดงไวในที่นี้ทั้งหมด ผูสนใจพิเศษพึงศึกษาโดยเฉพาะจากคัมภีรฝายอภิธรรม
จากคําอธิบายขางตน อาจแสดงเปนแผนภาพประกอบความเขาใจไดดังนี้
หมายเหตุ:
เทียบตามแนวอริยสัจ เรียกชวงเหตุวา “สมุทัย” เพราะเปนตัวการกอทุกข เรียกชวงผลวา
“ทุกข” อีกอยางหนึ่ง เรียกชวงเหตุวา “กรรมภพ” เพราะเปนกระบวนการฝายกอเหตุ เรียกชวงผลวา “อุปปตติ
ภพ” เพราะเปนกระบวนการฝายเกิดผล
- จุดเชื่อมตอระหวาง เหตุ กับ ผล และ ผล กับ เหตุ เรียกวา “สนธิ” มี ๓ คือ สนธิที่ ๑=เหตุผลสนธิ
สนธิที่ ๒=ผลเหตุสนธิ สนธิที่ ๓=เหตุผลสนธิ
๖.
ความหมายในชีวิตประจําวัน
คําอธิบายที่ผานมาแลวนั้น เรียกวาคําอธิบายตามแบบ โดยความหมายวา เปนคําอธิบายที่มีในคัมภีร
อรรถกถาตางๆ และนิยมยึดถือกันสืบมา จะเห็นไดวา คําอธิบายแบบนั้นมุงแสดงในแงสังสารวัฏ คือ การเวียน
วายตายเกิด ขามชาติขามภพ ใหเห็นความตอเนื่องกันของชีวิตในชาติ ๓ ชาติ คือ อดีต ปจจุบัน และอนาคต
และไดจัดวางรูปคําอธิบายจนดูเปนระบบ มีแบบแผนแนนอนตายตัว
ผูไมเห็นดวย หรือไมพอใจกับคําอธิบายแบบนั้น และตองการอธิบายตามความหมายที่เปนไปอยูทุก
ขณะในชีวิตประจําวัน นอกจากจะสามารถอางคําอธิบายในคัมภีรอภิธรรม ที่แสดงปฏิจจสมุปบาทตลอดสายใน
ขณะจิตเดียวแลว ยังสามารถตีความพุทธพจนขอเดียวกันกับที่ฝายอธิบายตามแบบไดใชอางอิงนั่นเอง ใหเห็น
ความหมายอยางที่ตนเขาใจ นอกจากนั้น ยังสามารถอางเหตุผลและหลักฐานในคัมภีรอยางอื่นๆ เปนเครื่องยืน
ยันความเห็นฝายตนใหหนักแนนยิ่งขึ้นไปอีกไดดวย คําอธิบายแบบนี้ มีความหมายที่นาสนใจพิเศษเฉพาะตัว
มัน จึงแยกมาตั้งเปนอีกหัวขอหนึ่งตางหาก
เหตุผลที่อา งไดในการอธิบายแบบนี้มีหลายอยาง เชนวา การดับทุกข และอยูอยางไมมีทุกขของพระ
อรหันต เปนเรื่องที่เปนไปอยูตั้งแตชีวิตปจจุบันนี้แลว ไมตองรอใหสิ้นชีวิตเสียกอนจึงจะไมมีชาติใหม ไมมีชรา
มรณะแลวจึงไมมี โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ในอนาคตชาติ แตโสกะ ปริเทวะ ฯลฯ ไมมีตั้งแตชาติ
ปจจุบันนี้แลว วงจรของปฏิจจสมุปบาทในการเกิดทุกข หรือดับทุกขก็ดี จึงเปนเรื่องของชีวิตที่เปนไปอยูใน
ปจจุบันนี้เองครบถวนบริบูรณ ไมตองไปคนหาในชาติกอน หรือรอไปดูชาติหนา
นอกจากนั้น เมื่อเขาใจวงจรที่เปนไปอยูในชีวิตปจจุบันดีแลว ก็ยอมเขาใจวงจรในอดีตและวงจรใน
อนาคตไปดวย เพราะเปนเรื่องอยางเดียวกันนั่นเอง
ในดานพุทธพจน ก็อาจอางพุทธดํารัสตอไปนี้ เชน
ดูกรอุทายี ผูใดระลึกขันธที่เคยอยูมากอนไดตางๆ มากมาย… ผูนั้น จึงควรถามปญหากะเราในเรื่องหน
หลัง (ชาติกอน) หรือเราจึงควรถามปญหาในเรื่องหนหลังกะผูนั้น ผูนั้นจึงจะทําใหเราถูกใจไดดว ยการแกปญ
 หา
ในเรื่องหนหลัง หรือ เราจึงจะทําใหผูนั้นถูกใจไดดวยการแกปญหาในเรื่องหนหลัง
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ผูใดเห็นสัตวทั้งหลาย ทั้งที่จุติอยู ทั้งที่อุบัติอยู ดวยทิพยจักษุ...ผูนนั้ จึงควรถามปญหากะเราในเรื่องหน
หนา (ชาติหนา) หรือวา เราจึงควรถามปญหาในเรื่องหนหนากะผูนั้น ผูนั้นจึงจะทําใหเราถูกใจไดดวยการแก
ปญหาในเรื่องหนหนา หรือเราจึงจะทําใหผูนั้นถูกใจไดดวยการแกปญหาในเรื่องหนหนา
ก็แล อุทายี เรื่องหนกอน ก็งดไวเถิด เรื่องหนหนา ก็งดไวเถิด เราจักแสดงธรรมแกทาน “เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้
จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ”
นายบาน ชื่อ คันธภัก นั่งลง ณ ที่สมควรแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา “ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาคเจาไดโปรดแสดงความอุทัยและความอัสดงแหงทุกข แกขาพระองคดวยเถิด”
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา:- แนะทานนายบาน ถาเราแสดงความเกิดขึ้นและความอัสดงแหงทุกขแก
ทาน โดยอางกาลสวนอดีตวา “ในอดีตกาล ไดมีแลวอยางนี้” ความสงสัยเคลือบแคลงในขอนั้น ก็จะมีแกทาน
ได ถาเราแสดงความเกิดขึ้นและความอัสดงแหงทุกขแกทาน โดยอางกาลสวนอนาคตวา “ในอนาคตกาล จัก
เปนอยางนี้” ความสงสัย ความเคลือบแคลง ก็จะมีแกทานแมในขอนั้นไดอีก ก็แล ทานนายบาน เรานั่งอยูที่นี่
แหละ จักแสดงความเกิดขึ้นและความอัสดงแหงทุกขแกทาน ผูนั่งอยู ณ ที่นี้เหมือนกัน
ดูกรสิวก เวทนาบางอยางเกิดขึ้น มีดีเปนสมุฏฐานก็ม.ี ..มีเสมหะเปนสมุฏฐานก็มี...มีลมเปนสมุฏฐานก็
มี...มีการประชุมแหงเหตุเปนสมุฏฐานก็มี...เกิดจากความแปรปรวนแหงอุตุก็มี...เกิดจากบริหารตนไมสม่าํ เสมอ
ก็มี...เกิดจากถูกทํารายก็ม.ี ..เกิดจากผลกรรมก็มี ขอที่เวทนา...เกิดขึ้นโดยมี (สิ่งที่กลาวมาแลว) เปนสมุฏฐาน
เปนเรื่องที่รูไดดวยตนเอง ทั้งชาวโลกก็รูกันทั่ววาเปนความจริงอยางนั้น
ในเรื่องนั้น สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะ มีความเห็นอยางนี้วา “บุคคลไดเสวยเวทนาอยางใดอยาง
หนึ่ง เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตามเวทนาทั้งหมดนั้น เปนเพราะกรรมที่กระทําไวในปางกอน” สมณพราหมณ
เหลานั้น ชื่อวาแลนไปไกลลวงเลยสิ่งที่รูกันไดดวยตนเอง แลนไปไกลลวงเลยสิ่งที่ชาวโลกเขารูกันทั่ววาเปน
ความจริง ฉะนั้น เรากลาววาเปนความผิดของสมณพราหมณเหลานั้นเอง
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจงใจ กําหนดจดจอ ครุนคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นยอมเปนอารมณเพื่อใหวิญญาณดํารง
อยู เมื่ออารมณมีอยู วิญญาณก็มีที่อาศัย เมื่อวิญญาณตั้งมั่นแลว เมื่อวิญญาณเจริญขึ้นแลว การบังเกิดในภพ
ใหมตอไปจึงมี เมื่อการบังเกิดในภพใหมตอไปมีอยู ชาติ ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส จึงมี
ตอไป ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมีไดอยางนี้
ความหมายของปฏิจจสมุปบาทตามแนวนี้ แมจะตองทําความเขาใจเปนพิเศษ ก็ไมทิ้งความหมายเดิม
ที่อธิบายตามแบบ ดังนั้น กอนอานความหมายที่จะกลาวตอไป จึงควรทําความเขาใจความหมายตามแบบที่
กลาวมาแลวเสียกอนดวย เพื่อวางพื้นฐานความเขาใจและเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบตอไป
ก. ความหมายอยางงาย
๑.
อวิชชา (ignorance, lack of knowledge) = ความไมรูไมเห็นตามความเปนจริง ความไมรูเทาทันตาม
สภาวะ ความหลงไปตามสมมุติบัญญัติความไมเขาใจโลกและชีวิตตามที่เปนจริง ความไมรูที่แฝงอยู

๒.

๓.
๔.

๕.
๖.
๗.
๘.

๙.

๑๐.

๑๑.
๑๒.
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กับความเชื่อถือตางๆ ภาวะขาดปญญา ความไมหยั่งรูเหตุปจจัย การไมใชปญญาหรือปญญาไม
ทํางานในขณะนั้น
สังขาร (volitional activities) = ความคิดปรุงแตง ความจงใจ มุงหมาย ตัดสินใจ และการที่จะแสดง
เจตนาออกเปนการกระทํา กระบวนความคิดที่เปนไปตามความโนมเอียง ความเคยชิน และคุณสมบัติ
ตางๆ ของจิตซึ่งไดสั่งสมไว
วิญญาณ (consciousness) = การรูตออารมณตางๆ คือ เห็น ไดยิน ไดกลิ่น รูรส รูสัมผัสกาย รูตอ
อารมณที่มีในใจ ตลอดจนสภาพพื้นเพของจิตใจในขณะนั้นๆ
นามรูป (animated organism) = ความมีอยูของรูปธรรมและนามธรรมในความรับรูของบุคคล ภาวะที่
รางกายและจิตใจทุกสวนอยูในสภาพที่สอดคลองและปฏิบัติหนาที่เพื่อตอบสนองในแนวทางของ
วิญญาณที่เกิดขึ้นนั้น สวนตางๆ ของรางกายและจิตใจที่เจริญหรือเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพจิต
สฬายตนะ (the six sense-bases) = ภาวะที่อายตนะที่เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่โดยสอดคลองกับสถาน
การณนั้นๆ
ผัสสะ (contact) = การเชื่อมตอความรูกับโลกภายนอก การรับรูอารมณ หรือประสบการณตางๆ
เวทนา (feeling) = ความรูสึกสุขสบาย ถูกใจ หรือทุกข ไมสบาย หรือเฉยๆ ไมสุขไมทุกข
ตัณหา (craving) = ความอยาก ทะยานรานรนหาสิ่งอํานวยสุขเวทนา หลีกหนีสิ่งที่กอทุกขเวทนา แยก
โดยอาการเปน อยากได อยากเอา อยากเปน อยากคงอยูในภาวะนั้นๆ ยั่งยืนตลอดไป อยากเลี่ยงพน
อยากใหดับสูญ หรืออยากทําลาย
อุปาทาน (attachment, clinging) = ความยึดติดถือมั่นในเวทนาที่ชอบหรือชัง รวบรั้งเอาสิ่งตางๆ และ
ภาวะชีวิตที่อํานวยเวทนานั้นเขามาผูกพันกับตัว, การเทิดคาถือความสําคัญของภาวะและสิ่งตางๆ ใน
แนวทางที่เสริมหรือสนองตัณหาของตน
ภพ (process of becoming) = กระบวนพฤติกรรมทั้งหมดที่แสดงออกเพื่อสนองตัณหาอุปาทานนั้น
(กรรมภพ-the active process) และ ภาวะแหงชีวิตสําหรับตัวตน หรือตัวตนที่จะมีจะเปนในรูปใดรูป
หนึ่ง (อุปปตติภพ-the passsive process) โดยสอดคลองกับอุปาทานและกระบวน พฤติกรรมนัน้
ชาติ (birth) = การเกิดความตระหนักในตัวตนวาอยูหรือไมไดอยูในภาวะชีวิตนั้นๆ มีหรือไมไดมี เปน
หรือไมไดเปนอยางนั้นๆ
ชรามรณะ (decay and death) = ความสํานึกในความขาด พลาด หรือ พรากแหงตัวตน จากภาวะ
ชีวิตอันนั้น ความรูสึกวาตัวตนถูกคุกคามดวยความสูญสิ้น สลาย หรือพลัดพรากจากภาวะชีวิตนั้นๆ
หรือจากการไดมี ไดเปนอยางนั้นๆ จึงเกิด โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส พวงมาดวย คือ รูสึก
คับแคน ขัดของ ขุนมัว แหงใจ หดหู ซึมเซา หวาด กังวลไมสมหวัง กระวนกระวาย และทุกขเวทนา
ตางๆ

๑.

๒.
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ข. ตัวอยางแสดงความสัมพันธอยางงาย
อวิชชา-สังขาร: เพราะไมรูตามเปนจริง ไมเขาใจชัดเจน จึงคิดปรุงแตง เดา คิดวาดภาพไปตางๆเหมือน
คนอยูในความมืด เห็นแสงสะทอนนัยนตาสัตว มีความเชื่อเรื่องผีอยูแลว เลยคิดเห็นเปนรูปหนาหรือตัว
ผีขึ้นมาจริงๆ และเห็นเปนอาการตางๆ เกิดความกลัว คิดกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน วิ่งหนีหรือ
เหมือนคนไมเห็นของทายที่อยูในกํามือ จึงคิดหาเหตุผลมาทายเดา และถกเถียงตางๆ ฯลฯ ยิ้มใหเขา
เขาไมยิ้มตอบ ไมไดสอบสวนหรือพิจารณาวา เขาอาจไมทันมอง เขาสายตาสั้นมองไมเห็น หรือเขามี
อารมณคาง เปนตน จึงโกรธ นอยใจ คิดฟุงซานไปตางๆ หรือเห็นเขายิ้ม ไมรูยิ้มอะไร ตัวมีปมในใจ คิด
วาดภาพไปวาเขาเยาะและผูกอาฆาตคนที่เชื่อวาเทวดาชอบใจจะบันดาลอะไรใหได ก็คิดปรุงแตงคํา
ออนวอน พิธีบวงสรวงสังเวยตางๆขึ้น กระทําการเซนสรวงออนวอนตางๆ
สังขาร-วิญญาณ: เมื่อมีเจตนา คือตั้งใจมุงหมาย ตกลงจะเกี่ยวของ วิญญาณที่เห็น ไดยิน เปนตน จึง
จะเกิดขึ้น แตถาไมจํานง ไมใสใจ ถึงจะอยูในวิสัยที่จะรับรูได วิญญาณก็ไมเกิดขึ้น (= ไมเห็น ไมไดยิน
ฯลฯ) เหมือนคนกําลังคิดมุงหรือทํางานอะไรอยางจดจองสนใจอยูอยางหนึ่ง เชน อานหนังสืออยาง
เพลิดเพลิน จิตรับรูเฉพาะเรื่องที่อาน มีเสียงดังควรไดยินก็ไมไดยิน ยุงกัดก็ไมรูตัว เปนตน กําลังมุงคน
หาของอยางใดอยางหนึ่ง มองไมเห็นคนหรือของอื่นที่ผานมาในวิสัยที่จะพึงเห็นมองของสิ่งเดียวกัน
คนละครั้ง ดวยเจตนาคนละอยาง เห็นไปตามแงของเจตนานั้น เชน มองไปที่พื้นดินวางแหงหนึ่งดวย
ความคิดของเด็กที่จะเลน ไดความรับรูและความหมายอยางหนึ่ง มองไปอีกครั้งดวยความคิดจะปลูก
สรางบาน ไดความรับรูและความหมายไปอีกอยางหนึ่ง มองไปอีกครั้งดวยความคิดของเกษตรกร ได
ความรับรูและความหมายอยางหนึ่ง มองดวยความคิดของอุตสาหกร ไดความรับรูและความหมายอีก
อยางหนึ่ง มองของสิ่งเดียวกันคนละครั้งดวยความคิดนึกคนละอยาง เกิดความรับรูคนละแงละดาน
เมื่อคิดนึกในเรื่องที่ดีงาม จิตก็รับรูอารมณที่ดีงาม และรับรูความหมายในแงที่ดีงามของอารมณนนั้ เมือ่
คิดนึกในทางที่ชั่วราย จิตก็รับรูอารมณสวนที่ชั่วราย และรับรูความหมายในแงที่ชั่วรายของอารมณนั้น
โดยสอดคลองกัน เชน
ในกลุมของหลายอยางที่วางอยูใกลกัน และอยูในวิสัยของการเห็นครั้งเดียวทั้งหมด มีมดี กับดอกไม
อยูดวย คนที่รักดอกไม มองเขาไป จิตอาจรับรูเห็นแตดอกไมอยางเดียว และการรับรูจะเกิดซ้ําอยูท ดี่ อก
ไมอยางเดียว จนไมไดสังเกตเห็นของอื่นที่วางอยูใกล ยิ่งความสนใจชอบใจ ติดใจในดอกไมมีมากเทา
ใด การรับรูตอดอกไมก็ยิ่งถี่ขึ้น และการรับรูตอสิ่งของอื่นๆ ก็นอยลงไปเทานั้น สวนคนที่กําลังจะใช
อาวุธมองเขาไป จิตก็จะรับรูแตมีดเชนเดียวกัน และแมในกรณีเห็นมีดเปนอารมณดวยกัน สําหรับคน
หนึ่งอาจรับรูมีดในฐานะอาวุธสําหรับประหารผูอื่น อีกคนหนึ่งอาจรับรูในแงสิ่งที่จะใชประโยชนในครัว
อีกคนหนึ่งอาจรับรูในฐานะเปนชิ้นโลหะชิ้นหนึ่ง สุดแตผูนั้นเปนโจร เปนคนครัว เปนคนรับซื้อโลหะเกา
และอยูในภาวะแหงความคิดนึกเจตจํานงอยางใด ฯลฯ

๓.
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วิญญาณ-นามรูป : วิญญาณกับนามรูป อาศัยซึ่งกันและกัน อยางที่พระสารีบุตรกลาววา “ไมออ ๒ กํา
ตั้งอยูไดเพราะตางอาศัยซึ่งกันและกันฉันใด เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณ
เปนปจจัย จึงมีนามรูป ฯลฯ ฉันนั้น ไมออ ๒ กํานั้น ถาเอาออกเสียกําหนึ่ง อีกกําหนึ่งยอมลม ถาดึงอีก
กําหนึ่งออก อีกกําหนึ่งก็ลม ฉันใด เพราะนามรูปดับ วิญญาณก็ดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปก็ดับ
ฯลฯ ฉันนั้น”
โดยนัยนี้ เมื่อวิญญาณเกิดมี นามรูปจึงเกิดมีได และตองเกิดมีดวย ในกรณีที่สังขารเปนปจจัยให
เกิดวิญญาณนั้น ก็เปนปจจัยใหเกิดนามรูปพรอมกันไปดวย แตเพราะนามรูปจะมีไดตองอาศัย
วิญญาณ ในฐานะที่เปนคุณสมบัติเปนตนของวิญญาณ จึงกลาววาสังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ
วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป ในที่นี้อาจแยกภาวะที่วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูปไดดังนี้
๑)
ที่วาจิตรับรูตออารมณอยางใดอยางหนึ่ง เชน เห็นของสิ่งหนึ่ง ไดยินเสียงอยางหนึ่งเปนตนนั้น
แทจริงก็คือรับรูตอนามรูป (ในที่นี้หมายถึง รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ และสังขารขันธ) ตางๆ นั่น
เอง สิ่งที่มีสําหรับบุคคลผูใดผูหนึ่ง ก็คือ สิ่งที่มีอยูในความรับรูของเขาในขณะนั้นๆ หรือนามรูปที่ถูก
วิญญาณรับรูในขณะนั้นๆ เทานั้น เชน ดอกกุหลาบที่มีอยู ก็คือดอกกุหลาบที่กําลังถูกรับรูทางจักษุ
ประสาท หรือทางมโนทวารในขณะนั้นๆ เทานั้น นอกจากนี้ ดอกกุหลาบ ที่มอี ยู และที่เปนดอกกุหลาบ
อยางนั้นๆ ก็มิไดมีอยูตางหากจากบัญญัติ (concept) ในมโนทวาร และมิไดผิดแปลกไปจากเวทนา
สัญญา และสังขารของผูนั้น ที่มีอยูในขณะนั้นๆ เลย โดยนัยนี้ เมื่อวิญญาณมี นามรูปจึงมีอยูพรอมกัน
นั่นเอง และมีอยูอยางอิงอาศัยค้ําจุนซึ่งกันและกัน
๒)
นามรูปที่เนื่องอาศัยวิญญาณ ยอมมีคุณภาพสอดคลองกับวิญญาณนั้นดวย โดยเฉพาะนาม
ทั้งหลายก็คือคุณสมบัติของจิตนั่นเอง เมื่อความคิดปรุงแตง (สังขาร) ดีงาม ก็เปนปจจัยใหเกิด
วิญญาณซึ่งรับรูอารมณที่ดีงามและในแงที่ดีงาม ในขณะนั้น จิตใจก็ปลอดโปรงผองใสไปตาม
อากัปกิริยาหรือพฤติกรรมตางๆ ทางดานรางกาย ก็แสดงออกหรือปรากฏรูปลักษณะในทางที่ดีงาม
สอดคลองกัน เมื่อคิดนึกในทางที่ชั่ว ก็เกิดความรับรูอารมณในสวนและในแงที่ชั่วราย จิตใจก็มีสภาพ
ขุนมัวหมนหมอง อากัปกิริยาหรือพฤติกรรมตางๆ ทางรางกาย ก็แสดงออกหรือปรากฏรูปลักษณะเปน
ความเครียดกระดางหมนหมองไปตาม ในสภาพเชนนี้ องคประกอบตางๆ ทั้งในทางจิตใจ และรางกาย
อยูในภาวะที่พรอม หรืออยูในอาการที่กําลังปฏิบัติหนาที่โดยสอดคลองกับสังขารและวิญญาณที่เกิด
ขึ้นเมื่อรูสึกรักใครมีไมตรี (สังขาร) ก็เกิดความรับรูอารมณสวนที่ดีงาม (วิญญาณ) จิตใจก็แชมชื่นเบิก
บาน (นาม) สีหนาก็สดชื่นยิ้มแยมแจมใส ตลอดจนกิริยาอาการตางๆก็กลมกลืนกัน (รูป) อยูในภาวะที่
พรอมจะแสดงออกในทางที่ดีงามตอไป
เมื่อโกรธเคือง ก็เกิดความรับรูอารมณแตสวนที่เลว จิตใจก็ขุนมัวขัดของ สีหนากิริยาอาการก็บงึ้ บูดเครง
เครียด อยูในภาวะที่พรอมจะแสดงอาการและกระทําการตางๆ ในแนวทางนั้นตอไป
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นักกีฬาที่อยูในสนาม เมื่อการแขงขันเริ่มขึ้น ความนึกคิด เจตจํานงตางๆ จะพุงไปในกีฬาที่แขงขันอยู
นั้น ความรับรูตางๆ ก็เกิดดับอยูในเรื่องนั้น ดวยอัตราความถี่มากนอยตามกําลังของเจตจํานงความสน
ใจที่พุงไปในกีฬานั้น จิตใจและรางกายทุกสวนที่เกี่ยวของก็อยูในภาวะพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่แสดง
พฤติกรรมออกมาโดยสอดคลองกัน ความเปนไปในชวงนี้ เปนขั้นตอนสําคัญสวนหนึ่งในกระบวนการ
แหงกรรมและการใหผลของกรรม วงจรแหงวัฏฏะหมุนมาครบรอบเล็ก (อวิชชา:กิเลส - สังขาร:กรรม วิญญาณ+นามรูป:วิบาก) และกําลังจะเริ่มตั้งตนหมุนตอไป นับวาเปนขั้นตอนสําคัญสวนหนึ่งในการ
สรางนิสัย ความเคยชิน ความรู ความชํานาญ และบุคลิกภาพ
นามรูป-สฬายตนะ: การที่นามรูปจะปฏิบัติหนาที่ตอๆ ไป ตองอาศัยความรูตอโลกภายนอก หรือดึง
ความรูที่สะสมไวแตเดิมมาเปนเครื่องประกอบการตัดสินหรือเลือกวา จะดําเนินพฤติกรรมใดตอไป ใน
ทิศทางใด ดังนั้น นามรูปสวนที่มีหนาที่เปนสื่อหรือชองทางติดตอรับรูอารมณตางๆ คืออายตนะที่เกี่ยว
ของในกรณีนั้นๆ จึงอยูในสภาพตื่นตัวและปฏิบัติหนาที่สมั พันธสอดคลองกับปจจัยขอกอนๆ ตาม
ลําดับมา เชน ในกรณีของนักฟุตบอลในสนาม อายตนะที่ทําหนาที่รับรูอารมณอันเกีย่ วกับกีฬาทีเ่ ลนอยู
นั้น เชน ประสาทตา ประสาทหู เปนตน ก็จะอยูในสภาพตื่นตัวที่จะรับรูอารมณที่เกี่ยวของกับกีฬาทีเ่ ลน
ดวยความไวเปนพิเศษ ในขณะเดียวกัน อายตนะที่ไมเกี่ยวกับการรับรูอารมณที่มุงหมายนั้น ก็จะไมอยู
ในสภาพตื่นตัวที่จะใหเกิดการรับรูอารมณ พูดงายๆ วา ผอนการปฏิบัติหนาที่ลงไปตามสวน เชน ความ
รูสึกกลิ่น และความรูสึกรสอาจไมเกิดขึ้นเลย ในขณะที่กําลังเลนอยางกระชั้นชิดติดพัน เปนตน
สฬายตนะ-ผัสสะ: เมื่ออายตนะปฏิบัติหนาที่ การรับรูก็เกิดขึ้น โดยมีองคประกอบ ๓ อยางเขาบรรจบ
กัน คือ อายตนะภายใน (ตา หู จมูก ลิ้น กาย มโน อยางใดอยางหนึ่ง) กับอารมณภายนอก (รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ อยางใดอยางหนึ่ง) และวิญญาณ (ทางจักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย
มโน อยางใดอยางหนึ่ง) การรับรูก็เกิดขึ้นโดยสอดคลองกับอายตนะนั้นๆ
ผัสสะ-เวทนา: เมื่อผัสสะเกิดขึ้นแลว ก็จะตองมีความรูสึกเกี่ยวดวยสุขทุกขเกิดขึ้น อยางใดอยางหนึ่งใน
๓ อยาง คือ สบาย ชื่นใจ เปนสุข (สุขเวทนา) หรือไมก็ บีบคั้น ไมสบาย เจ็บปวด เปนทุกข (ทุกขเวทนา)
หรือไมก็เฉยๆ เรื่อยๆ ไมสุขไมทุกข (อุเบกขา หรือ อทุกขมสุขเวทนา) ปฏิจจสมุปบาทตั้งแตหัวขอที่ ๓
ถึง ๗ คือ วิญญาณ-ถึง-เวทนา นี้ เปนกระบวนการในชวงวิบาก คือ ผลของกรรม โดยเฉพาะขอ ๕-๖-๗
ไมเปนบุญเปนบาป ไมดีไมชั่วโดยตัวของมันเอง แตจะเปนเหตุแหงความดีความชั่วไดตอไป
เวทนา-ตัณหา : เมื่อไดรับสุขเวทนา ก็พอใจ ชอบใจ ติดใจอยากได และอยากไดยิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อไดรับ
ทุกขเวทนา ก็ขัดใจ อยากใหสิ่งนั้นสูญสิ้นพินาศไปเสีย อยากใหตนพนไปจากทุกขเวทนานั้น และอยาก
ได แส ดิ้นรนไปหาสิ่งอื่นที่จะใหสุขเวทนาตอไป เมื่อไดรับอุเบกขาเวทนา คือรูสึกเฉยๆ ก็ชวนใหเกิด
อาการซึมๆ เพลิน อยางมีโมหะ และเปนสุขเวทนาอยางออนๆ ที่ทําใหติดใจได และเปนเชื้อใหขยายตัว
ออกเปนความอยากไดสุขเวทนาตอไปตัณหา นั้น เมื่อแยกใหชัดโดยอาการ ก็มี ๓ อยาง คือ
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๑)
กามตัณหา (craving for sense-pleasure) ความอยากไดสิ่งสําหรับ
สนองความตองการทางประสาททั้ง ๕
๒)
ภวตัณหา (craving for self-existence) ความอยากไดสิ่งตางๆ โดย
สัมพันธกับภาวะชีวิตอยางใดอยางหนึ่ง หรือความอยากในภาวะชีวิต
ที่จะอํานวยสิ่งที่ปรารถนานั้นๆ ได ในความหมายที่ลึกลงไป คือ
ความอยากในความมีอยูของตัวตนที่จะไดจะเปนอยางใดอยางหนึ่ง
๓)
วิภวตัณหา (craving for non-existence or self-annihilation)
ความอยากใหตัวตนพนไป ขาดหาย พรากหรือสูญสิ้นไปเสียจากสิ่ง
หรือภาวะชีวิตที่ไมปรารถนานั้นๆ ตัณหาชนิดนี้ แสดงออกในรูปที่
หยาบ เชน ความรูสึกเบื่อหนาย ความเหงา วาเหว ความเบื่อตัวเอง
ความชังตัวเอง ความสมเพชตนเอง เปนตน
ตัณหาจึงแสดงออกในรูปตางๆ เปนความอยากไดกามคุณตางๆ บางอยากไดภาวะแหงชีวิตบางอยาง
เชนความเปนเศรษฐี ความเปนผูมีเกียรติ ความเปนเทวดา เปนตน ซึ่งจะอํานวยสิ่งที่ปรารถนาใหบางอยากพน
ไปจากภาวะที่ไมปรารถนา เบื่อหนาย หมดอาลัยตายอยาก ตลอดจนถึงอยากตายบาง หรือในกรณีที่แสดงออก
ภายนอก เมื่อถูกขัดหรือฝนความปรารถนา ก็เปนเหตุใหเกิดปฏิฆะ ความขัดใจ ขัดเคือง โทสะ ความคิดประทุษ
ราย ความคิดทําลายผูอื่น สิ่งอื่น เปนตน
๘.
ตัณหา-อุปาทาน : เมื่ออยากไดสิ่งใด ก็ยึดมั่นเกาะติดเหนียวแนน ผูกมัดตัวตนติดกับสิ่งนั้น ยิ่งอยากได
มากเทาใดก็ยิ่งยึดมั่นแรงขึ้นเทานั้น ในกรณีที่ประสบทุกขเวทนา อยากพนไปจากสิ่งนั้น ก็มีความยึดมั่นในแง
ชิงชังตอสิ่งนั้นอยางรุนแรง พรอมกับที่มีความยึดมั่นในสิ่งอื่นที่ตนจะดิ้นรนไปหารุนแรงขึ้นในอัตราเทาๆ กัน จึง
เกิดความยึดมั่นในสิ่งสนองความตองการตางๆ ยึดมั่นในภาวะชีวิตที่จะอํานวยสิ่งที่ปรารถนา ยึดมั่นในตัวตนที่
จะไดจะเปนอยางนั้นอยางนี้ ยึดมั่นในความเห็น ความเขาใจ ทฤษฎีและหลักการอยางใดอยางหนึ่งที่สนอง
ตัณหาของตน ตลอดจนยึดมั่นในแบบแผน วิธีการตางๆ ที่สนองความตองการของตัวตน
๙.
อุปาทาน-ภพ : ความยึดมั่นยอมเกี่ยวของไปถึงภาวะชีวิตอยางใดอยางหนึ่ง ความยึดมั่นนั้นแสดงถึง
ความสัมพันธระหวางสิ่งสองสิ่ง คือ เปนการนําเอาตัวตนไปผูกมัดไว หรือทําใหเปนอันเดียวกันกับภาวะชีวิต
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งอาจเปนภาวะชีวิตที่จะอํานวยสิ่งที่ปรารถนา หรือเปนภาวะชีวิตที่ชวยใหพนไปจากสิง่ ทีไ่ ม
ปรารถนา ในเวลาเดียวกัน เมื่อมีภาวะชีวิตที่ตองการ ก็ยอมมีภาวะชีวิตที่ไมตองการอยูดวยพรอมกัน ภาวะชีวติ
ที่ถูกยึดเกี่ยวเกาะไวนี้ เรียกวา อุปปตติภพเมื่อยึดมั่นในภาวะชีวิตนั้น จึงคิดมุงหมายหรือมีเจตจํานงเพื่อเปน
อยางนั้นๆ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงความเปนอยางนั้นๆ แลวลงมือกระทําการตางๆ เริ่มแตคิดสรางสรรคปรุงแตงแสวง
วิธีการตางๆ และดําเนินการตามจุดมุงหมาย แตความคิดและการกระทําทั้งหมดนั้นยอมถูกผลักดันใหดาํ เนินไป
ในทิศทาง และในรูปแบบที่อุปาทานกําหนด คือ เปนไปตามอํานาจของความเชื่อถือ ความคิดเห็น ความเขาใจ
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ทฤษฎี วิธีการ ความพอใจ ชอบใจอยางใดอยางหนึ่งที่ตนยึดถือไว จึงแสดงออกซึ่งพฤติกรรมและกระทําการ
ตางๆ โดยสอดคลองกับอุปาทานนั้น
ตัวอยางในชั้นหยาบ เชน อยากเกิดเปนเทวดา จึงยึดถือในลัทธิคําสอน ประเพณี พิธีกรรม หรือแบบ
แผนความประพฤติอยางใดอยางหนึ่งที่เชื่อวาจะใหไปเกิดไดอยางนั้น จึงคิด มุงหมาย กระทําการตางๆ ไปตาม
ความเชื่อนั้น จนถึงวา ถาความยึดมั่นรุนแรง ก็ทําใหมีระบบพฤติกรรม ที่เปนลักษณะพิเศษจําเพาะตัวเกิดขึ้น
แบบใดแบบหนึ่ง หรือตัวอยางใกลเขามา เชน อยากเปนคนมีเกียรติ ก็ยอมยึดมั่นเอาคุณคาอยางใดอยางหนึ่ง
วาเปนความมีเกียรติ ยึดมั่นในแบบแผนความประพฤติที่สอดคลองกับคุณคานั้น ยึดมั่นในตัวตนที่จะมีเกียรติ
อยางนั้นๆ เจตจํานง และการกระทํา ก็มุงไปในทิศทางและรูปแบบที่ยึดไวนั้น พฤติกรรมตางๆ ที่แสดงออกก็มรี ปู
ลักษณะสอดคลองกัน
อยากไดของมีคาของผูอื่น จึงยึดมั่นในภาวะที่ตนจะเปนเจาของสิ่งของนั้น จึงยึดมั่นในความเคยชิน
หรือวิธีการที่จะใหไดสิ่งของนั้นมา ไมรูโทษและความบกพรองของวิธีการที่ผิด จึงคิดนึก มุงหมาย และกระทํา
การตามความเคยชินหรือวิธีการที่ยึดไว กลายเปนการลักขโมย หรือการทุจริตขึ้น ความเปนเจาของที่ยึดไวเดิม
กลายเปนความเปนโจรไป โดยนัยนี้ เพื่อผลที่ปรารถนา มนุษยจึงทํากรรมชั่ว เปนบาป เปนอกุศลบาง ทํากรรมดี
เปนบุญ เปนกุศลบาง ตามอํานาจความเชื่อถือความยึดมั่นที่ผิดพลาดหรือถูกตองในกรณีนั้นๆ
กระบวนพฤติกรรมที่ดําเนินไปในทิศทางแหงแรงผลักดันของอุปาทานนั้น และปรากฏรูปลักษณะ
อาการสอดคลองกับอุปาทานนั้น เปนกรรมภพ ภาวะแหงชีวิตที่สืบเนื่องมาจากกระบวนพฤติกรรมนั้น เชน
ความเปนเทวดา ความเปนคนมีเกียรติ ความเปนเจาของ และความเปนโจร เปนตน เปนอุปปตติภพ อาจเปน
ภพ (ภาวะแหงชีวิต) ที่ตรงกับความตองการ หรือภพที่ไมตองการก็ไดปฏิจจสมุปบาทชวงนี้ เปนขั้นตอนสําคัญ
ในการทํากรรมและรับผลของกรรม การกอนิสัย และการสรางบุคลิกภาพ
๑๐. ภพ-ชาติ: ชีวิตที่เปนไปในภาวะตางๆ ทั้งหมดนั้น วาตามความหมายที่แท ก็คือขันธ ๕ ที่เกิด-ดับ
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีคุณสมบัติที่สะสมเพิ่ม-ลดในดานตางๆ ตามเหตุปจจัยทั้งภายในและภายนอก
ซึ่งมีเจตจํานงคือเจตนาเปนตัวนํา ทําใหกระแสโดยรวมหรือกระบวนธรรมนั้นๆ มีลักษณะอาการอยาง
ใดอยางหนึ่งขันธ ๕ ที่รวมเปนชีวิตนั้น เกิดดับเปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะตลอดเวลาเมื่อกลาวถึงความจริง
นั้นดวยภาษาตามสมมติ จึงพูดวาคนเรานี้เกิด-แก-ตายอยูทุกขณะ อยางที่อรรถกถาแหงหนึ่งกลาววา
โดยปรมัตถ เมื่อขันธทั้งหลาย เกิดอยู แกอยู ตายอยู การที่พระผูมีพระภาคตรัสวา “ดูกอนภิกษุ เธอ
เกิด แก และตายอยู ทุกขณะ” ดังนี้ ก็พึงทราบวาเปนอันไดทรงแสดงใหเห็นแลววาในสัตวทั้งหลายนั้น
การเล็งถึงขันธเสร็จอยูแลวในตัว”
อยางไรก็ตาม สําหรับปุถุชน ยอมมิใชมีเพียงการเกิด-ดับของขันธ ๕ ตามธรรมดาของธรรมชาติเทา
นั้น แตเมื่อมีภพขึ้นตามอุปาทานแลว ก็เกิดมีตัวตนซึ่งสํานึกตระหนักขึ้นมาวา “เรา” ไดเปนนั่นเปนนี่ อยู
ในภาวะชีวิตอันนั้นอันนี้ ซึ่งตรงกับความตองการ หรือไมตรงกับความตองการ พุดสั้นๆ วา ตัวตนเกิดขึน้
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ในภพนั้น จึงมีตัวเราที่เปนเจาของ ตัวเราที่เปนโจร ตัวเราที่เปนคนไมมีเกียรติ ตัวเราที่เปนผูชนะ ตัวเรา
ที่เปนผูแพ ฯลฯ
ในชีวิตประจําวันของปุถุชน การเกิดของตัวตนจะเห็นไดเดนชัดในกรณีความขัดแยง เชน การถกเถียง
แมในการเถียงหาเหตุผล ถาใชกเิ ลส ไมใชปญญา ก็จะเกิดตัวตนที่เปนนั่นเปนนี่ขึ้นมาชัดวา เราเปนนาย เราเปน
ผูมีเกียรติ (พรอมกับ เขาเปนลูกนอง เขาเปนคนชั้นต่ํา)นี่เปนความเห็นของเรา เราถูกขัดแยง ทําใหความเปนนั่น
เปนนี่ดอยลงพรองลง หรือจะสูญสลายไปชาติจึงยิ่งชัด เมื่อปรากฏชรามรณะ แตเพราะมีชาติจึงมีชรามรณะได
๑๑. ชาติ-ชรามรณะ : เมื่อมีตัวตนที่ไดเปนอยางนั้นอยางนี้ ก็ยอมมีตัวตนที่ไมไดเปนอยางนั้นอยางนี้ ตัวตน
ที่ขาด พลาด หรือพรากจากความเปนอยางนั้นอยางนี้ ตัวตนที่ถูกคุกคามดวยความขาด พลาด หรือพรากไป
จากความเปนอยางนั้นอยางนี้ และตัวตนที่ถูกกระทบกระทั่ง ถูกขัดขวาง ขัดแยง ใหกระแสความเปนอยางนั้นๆ
สะดุด หวั่นไหว สะเทือน ลด ดอยลง พรองลง เสื่อมลงไป ไมสมบูรณเต็มเปยมอยางที่อยากใหเปนและอยางที่
ยึดถืออยู
เมื่อตัวตนเกิดมีขึ้นแลว ก็อยากจะดํารงอยูตลอดไป อยากจะเปนอยางนั้นอยางนี้อยางที่ตองการ หรือ
อยากใหภาวะแหงชีวิตนั้นอยูกับตัวตนตลอดไป แตเมื่อตัวตนเกิดมีขึ้นได พองโตใหญขึ้นได ตัวตนก็ยอมเสื่อม
สลายได แมเมื่อยังไมสูญสลาย ก็ถูกคุกคามดวยความพรอง ความดอย และความสูญสลายที่จะมีมา จึงเกิด
ความหวาดกลัวตอความถูกหวั่นไหว กระทบกระแทก และความสูญสลาย และทําใหเกิดความยึดมั่นผูกพันตัว
ตนไวกับภาวะชีวิตนั้นใหเหนียวแนนยิ่งขึ้น
ความกลัวตอความสูญสลายแหงตัวตนนี้ เกิดสืบเนื่องมาจากความรูสึกถูกคุกคามและหวาดกลัวตอ
ความตายของชีวิตนี้นั่นเอง ซึ่งแฝงอยูในจิตใจอยางละเอียดลึกซึง้ ตลอดเวลา และคอยบีบคั้นพฤติกรรมทั่วๆ ไป
ของมนุษย ทําใหหวาดกลัวตอความพลัดพราก สูญสลาย ทําใหดิ้นรนไขวควาภาวะชีวิตที่ตองการอยางเรารอน
ทําใหเกรงกลัวและผิดหวังเมื่อไดรับทุกขเวทนา และทําใหเสวยสุขเวทนาอยางกระวนกระวาย พรอมดวยความ
หวาดกลัวความพลัดพราก ทั้งนี้โดยไมตระหนักรูวา ที่แทนั้น ชีวิตคือขันธทั้ง ๕ เกิด-ตายอยูแลวตลอดเวลา
โดยนัยนี้ เมื่อตัวตนเกิดขึ้นในภาวะชีวิตที่ไมตองการ ไมเกิดในภาวะชีวิตที่ตองการก็ดี เมื่อตัวตนเกิดได
เปนอยางนั้นอยางนี้ อยูในภาวะชีวิตที่ตองการ แตตองสูญสลายพรากไปก็ดี ถูกคุกคามดวยความขาด พลาด
และพรากจากภาวะชีวิตที่ตองการก็ดี ความทุกขแบบตางๆ ยอมเกิดขึ้น คือ เกิดโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
และอุปายาส และในภาวะแหงความทุกขเชนนี้ จิตใจก็ขุนมัวเศราหมอง ไมรูไมเขาใจหรือไมมองสิ่งตางๆ ตาม
ความเปนจริง มีความคับของขัดใจ ความหลงใหล และความมืดบอด อันเปนลักษณะของอวิชชา จึงเกิดการดิ้น
รนหาทางออกดวยวิธีการแหงอวิชชาตามวงจรตอไป
ตัวอยางงายๆ ในชีวิตประจําวัน เมื่อมีการแขงขัน และมีการชนะเกิดขึ้น สําหรับปุถุชนจะไมมีเพียงการ
ชนะที่เปนเหตุการณทางสังคม ซึ่งมีความหมายและวัตถุประสงคตามที่ตกลงกําหนดวางกัน (สมมติ) ไวเทา
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นั้น แตจะมีความเปนผูชนะที่ยึดมั่นไวกับความหมายพิเศษบางอยางเฉพาะตัวดวยอุปาทาน (ภพ) ดวย ในบาง
โอกาส โดยเฉพาะในกรณีของคนมักหยิ่งผยอง หรือในกรณีเกิดเรื่องกระทบกระเทือนใจ ก็จะเกิดความ
รูสึกโผลขึ้นมาวา เราเปนผูชนะ = ตัวเราเกิดขึ้นในความเปนผูชนะ (ชาติ) แตความเปนผูชนะของเราในความ
หมายสมบูรณเต็มตัว ตองพวงเอาความมีเกียรติ ความยกยองเยินยอ ความไดผลประโยชน ความนิยมชม
ชอบ การยอมรับของผูอื่น เปนตน ไวดวย ความเกิดของตัวเราในความชนะ หรือความชนะของเรา จึงเกิดพรอม
กับการที่จะตองมีผูยอมรับ ยกยองเชิดชู การทําใหผูใดผูหนึ่งแพไปได การไดทําหรือแสดงออกอะไรสักอยางที่
สุดขีดของความอยาก ฯลฯ อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
จากนั้น ในขณะเดียวกับที่ตัวเราในฐานะผูชนะ พรอมทั้งความหมายตางๆ ที่พวงอยูกับมัน เกิดขึ้น
ความสมหวัง หรือไมสมหวังก็เกิดขึ้น เมื่อสมหวัง ก็จะตามมาดวยความรูสึกที่จะตองผูกพันมัดตัวไวกับความ
เปนผูชนะนั้นใหแนนแฟน เพราะกลัววาความเปนผูชนะจะสูญสิ้นไปจากตน กลัววา ความยอมรับนิยมยกยอง
เชิดชูที่ไดรับในฐานะนั้น จะไมคงอยูอยางเดิม จะลดนอยลง เสื่อมไป หรือหมดไปจากตน เมื่อพบเห็นผูใดผู
หนึ่งแสดงอาการไมเชิดชูใหเกียรติอยางที่หวัง หรือเทาที่หวัง หรือการยกยองเชิดชูเกียรติที่เคยไดอยู มาลดนอย
ลง ก็ยอมเกิดความขุนมัวหมนหมองใจและอุปายาส เพราะตัวตนในภาวะผูชนะนั้นกําลังถูกกระทบ
กระแทก หรือถูกบีบคั้นกําจัดใหพรากไปเสียจากภาวะผูชนะ คือกําลังถูกคุกคามดวยความเสื่อมโทรม (ชรา)
และความสูญสลาย (มรณะ) จากความเปนผูชนะพรอมทั้งคุณคาผนวกตางๆ ที่ยึดไว (ภพ)
เมื่อภาวการณดําเนินไปเชนนี้ ความรูสึกขุนมัวหมนหมอง กังวล ผิดหวังตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งมิได
ถูกขุดทิ้งโดยสติและสัมปชัญญะ (ปญญา) ก็จะเขาหมักหมมทับถมในสันดาน มีผลตอบุคลิกภาพ สภาพชีวิต
จิตใจ และพฤติกรรมของบุคคลนั้น ตามวงจรปฏิจจสมุปบาทตอไปเปนการเสวยเวทนาอยางที่เรียกวาหมกตัว
หรือผูกมัดตัว
ขอใหตั้งขอสังเกตงายๆ วา เมื่อมีตัวตน (ในความรูสึก) เกิดขึ้น ก็ยอมมีความกินเนื้อที่ เมื่อกินเนื้อที่ ก็มี
ขอบเขต หรือถูกจํากัด เมื่อถูกจํากัด ก็มีการแยกตัวออกตางหาก เมื่อมีการแยกตัวออกตางหาก ก็มีการ
แบงวาตัวเราและมิใชตัวเรา เมื่อตัวตนของเราเกิดขึ้นแลว ก็ขยายตัวเบงพองออก พรอมดวยความอยากได
อยากเดนอยากแสดงตอตัวตนอื่นๆ พลุงออกมา แตตัวตนและความอยากนั้นไมสามารถขยายออกไปอยาง
อิสระไมมีที่สุด ตองถูกฝนกดหรือขมไวโดยบุคคลนั้นเอง ในกรณีที่เขามีความสํานึกในการแสดงตัวแกผอู นื่ วาตน
เปนคนดี หรือถาตนเองไมกดหรือขมไว ปลอยใหแสดงออกเต็มที่ ก็ยอมเกิดการปะทะขัดแยงภายนอกและแม
แสดงออกไดเต็มที่ ก็ทําใหพลังในตนเองลดนอยลง เสริมกําลังความอยากใหแรงยิ่งๆขึ้น และความรูสึกพรองให
มากขึ้นๆ ในคราวตอๆไป เปนการเพิ่มโอกาสใหแกความขัดแยงและการปะทะที่จะแรงยิ่งๆ ขึ้นและหมดความ
เปนตัวของตัวเองลงไปทุกที ความสมบูรณเต็มอยากจึงไมมี และความกดดันขัดแยงกระทบกระทั่งบีบคั้น ยอม
เกิดขึ้นไดในทุกกรณี
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อยางไรก็ดี ตัวอยางที่กลาวมานี้ มุงความเขาใจงายเปนสําคัญ บางตอนจึงมีความหมายผิวเผิน ไมให
ความเขาใจแจมแจงลึกซึ้งเพียงพอ โดยเฉพาะหัวขอที่ยากๆ เชน อวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขาร และ โสกะ
ปริเทวะทําใหวงจรเริ่มตนใหม เปนตน ตัวอยางที่แสดงในขออวิชชา เปน เรื่องที่มิไดเกิดขึ้นเปนสามัญ ในทุกชวง
ขณะของชีวิต ชวนใหเห็นไดวา มนุษยปุถุชนสามารถเปนอยูในชีวิตประจําวันโดยไมมีอวิชชาเกิดขึ้นเลยหรือเห็น
วา ปฏิจจสมุปบาทไมใชหลักธรรมที่แสดงความจริงเกี่ยวกับชีวิตอยางแทจริง จึงเห็นวาควรอธิบายความหมาย
ลึกซึ้งของบางหัวขอที่ยากใหละเอียดชัดเจนออกไปอีก

๗. ความหมายลึกซึ้งขององคธรรมบางขอ
ก. อาสวะหลอเลี้ยงอวิชชา ที่เปดชองแกสังขาร
ตามปกติ มนุษยปุถุชนทุกคน เมื่อประสบสิง่ ใดสิ่งหนึ่ง หรืออยูในสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง จะ
แปลความหมาย ตัดสินสิ่งหรือเหตุการณนั้น พรอมทั้งคิดหมาย ตั้งเจตจํานง แสดงออกซึ่งพฤติกรรม และ
กระทําการตางๆ ตามความโนมเอียง หรือตามแรงผลักดันตอไปนี้ คือ
๑.
ความใฝในการสนองความตองการทางประสาททั้ง ๕ (กาม)
๒.
ความใฝหรือหวงในความมีอยูคงอยูของตัวตน การที่ตัวตนจะได
เปนอยางนั้นอยางนี้ และการที่ตนจะดํารงคงอยูในภาวะที่อยาก
เปนนั้นยั่งยืนตลอดไป (ภพ)
๓.
ความเคยชิน ความเชื่อถือ ความเขาใจ ทฤษฎี แนวความคิด
อยางใดอยางหนึ่งที่สั่งสมอบรมมา และยึดถือเชิดชูไว (ทิฏฐิ)
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 จะเห็นไดวาเปนสภาพที่สัมพันธตอเนื่องกัน คือเมื่อไมไดกําหนดรู หลง
เพลินไป ก็ยอมทําไปตามความเคยชิน ความเชื่อถือ ความเขาใจที่สั่งสมอบรมมากอน
อนึ่ง ขอ ๓-๔ นี้ มีความหมายกวางขวางมาก รวมไปถึง นิสัย ความเคยชิน ทัศนคติ แบบแผน ความ
ประพฤติตางๆ ที่เปนผลมาจากการศึกษาอบรม คานิยมหรือคตินิยมทางสังคม การถายทอดทางวัฒนธรรม
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เปนตน สิ่งเหลานี้แสดงอิทธิพลสัมพันธกับขอที่ ๑ และ ๒ นั้น กลายเปนตัวการกําหนดและควบคุมความรูสึกนึก
คิดและพฤติกรรมทั้งหมดของบุคคล ตั้งตนแตวาจะใหชอบอะไร ตองการอะไร จะสนองความตองการของตนใน
รูปแบบและทิศทางใด แสดงพฤติกรรมออกมาอยางไร คือเปนสิ่งที่แฝงอยูลึกซึ้งในบุคคลและคอยบัญชาพฤติ
กรรมของบุคคลนั้น โดยเจาตัวไมรูตัวเลย
ในความเขาใจตามปกติ บุคคลนั้นยอมรูสึกวาตัวเขากําลังกระทํากําลังประพฤติอยางนั้นๆ ดวยตนเอง
ตามความตองการของตนเองอยางเต็มที่ แตแทจริงแลว นับเปนความหลงผิดทั้งสิ้น เพราะถาสืบสาวลงไปใหชดั
วา เขาตองการอะไรแน ทําไมเขาจึงตองการสิ่งที่เขาตองการอยูนั้น ทําไมเขาจึงกระทําอยางที่กระทําอยูนั้น
ทําไมจึงประพฤติอยางที่ประพฤติอยูนั้น ก็จะเห็นวาไมมีอะไรที่เปนตัวของเขาเองเลย แตเปนแบบแผนความ
ประพฤติที่เขาไดรับถายทอดมาในการศึกษาอบรมบาง วัฒนธรรมบาง ความเชื่อถือทางศาสนาบาง เปนความ
นิยมในทางสังคมบาง เขาเพียงแตเลือกและกระทําในขอบเขตแนวทางของสิ่งเหลานี้ หรือทําใหแปลกไปอยาง
ใดอยางหนึ่ง โดยเอาสิ่งเหลานี้เปนหลักคิดแยกออกไปและสําหรับเทียบเคียงเทานั้นเอง สิ่งที่เขายึดถือวาเปนตัว
ตนของเขานั้น จึงไมมีอะไรนอกไปจากสิ่งที่อยูในขอ ๑ ถึง ๔ เทานั้นเอง สิ่งเหลานี้นอกจากไมมีตัวมีตนแลว ยัง
เปนพลังผลักดันที่อยูพนอํานาจควบคุมของเขาดวย จึงไมมีทางเปนตัวตนของเขาไดเลย
ในทางธรรมเรียกสิ่งทั้งสี่นี้วา อาสวะ ๔ (inflowing impulses หรือ influxes หรือ biases)
อยางที่ ๑ เรียก กามาสวะ (sense-gratification)
อยางที่ ๒ เรียก ภวาสวะ (existence หรือ self-centered pursuits)
อยางที่ ๓ เรียก ทิฏฐาสวะ (views)
อยางที่ ๔ เรียก อวิชชาสวะ (ignorance)
บางแหงตัดขอ ๓ ออก เหลือเพียงอาสวะ ๓
จึงเห็นไดวา อาสวะตางๆ เหลานี้ เปนที่มาแหงพฤติกรรมของมนุษยปุถุชนทุกคน เปนตัวการที่ทําให
มนุษยหลงผิด ยึดถือในความเปนตัวตนที่พรามัว อันเปนอวิชชาชั้นพื้นฐาน แลวบังคับบัญชาใหนึกคิดปรุงแตง
แสดงพฤติกรรม และกระทําการตางๆ ตามอํานาจของมันโดยไมรูตัวของตัวเอง เปนขั้นเริ่มตนวงจรแหงปฏิจจส
มุปบาท คือ เมื่ออาสวะเกิดขึ้น อวิชชาก็เกิดขึ้น แลวอวิชชาก็เปนปจจัยใหเกิดสังขาร ในภาวะที่แสดงพฤติกรรม
ดวยความหลงวาตัวตนทําเชนนี้ กลาวไดดวยคํายอนแยงวา มนุษยไมเปนตัวของตัวเอง เพราะพฤติกรรมถูก
บังคับบัญชาดวยสังขารที่เปนแรงขับไรสํานึกทั้งสิ้น
กลาวโดยสรุปเพื่อตัดตอนใหชัด ภาวะที่เปนอวิชชา ก็คือ การไมมองเห็นไตรลักษณ โดยเฉพาะความ
เปนอนัตตา ตามแนวปฏิจจสมุปบาท คือ ไมรูตระหนักวา สภาพที่ถือกันวาเปนสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา นั้น
เปนเพียงกระแสแหงรูปธรรมนามธรรมสวนยอยตางๆ มากมาย ที่สัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบตอกัน
โดยอาการเกิดสลายๆ ทําใหกระแสนั้นอยูในภาวะที่กําลังแปรรูปอยูตลอดเวลา
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พูดใหงายขึ้นวา บุคคลก็คือผลรวมแหงความรูสึกนึกคิด ความปรารถนา ความเคยชิน ความโนมเอียง
ทัศนคติ ความรู ความเขาใจ ความเชื่อถือ (ตั้งแตขั้นหยาบที่ผิดหรือไมมีเหตุผล จนถึงขั้นละเอียดที่ถูกตองและ
มีเหตุผล) ความคิดเห็น ความรูสึกในคุณคาตางๆ ฯลฯ ทั้งหมดในขณะนั้นๆ ที่เปนผลมาจากการถายทอดทาง
วัฒนธรรม การศึกษาอบรม และปฏิกิริยาตางๆ ทั้งที่เกิดขึ้นภายใน และทีม่ ีตอสิ่งแวดลอมทั้งหลาย อันกําลัง
ดําเนินไปอยูตลอดเวลา
เมื่อไมตระหนักรูเชนนี้ จึงยึดถือเอาสิ่งเหลานี้อยางใดอยางหนึ่ง เปนตัวตนของตนในขณะหนึ่งๆ เมื่อยึด
ถือสิ่งเหลานี้เปนตัวตน ก็คือถูกสิ่งเหลานั้นหลอกเอา จึงเทากับตกอยูในอํานาจของมัน ถูกมันชักจูงบังคับเอา ให
เห็นวาตัวตนนั้นเปนไปตางๆ พรอมทั้งความเขาใจวา ตนเองกําลังทําการตางๆ ตามความตองการของตน
เปนตน
ที่กลาวมานี้ นับวาเปนคําอธิบายในหัวขออวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขาร ในระดับที่จัดวาละเอียดลึกซึง้
กวากอน สวนหัวขอตอจากนี้ไปถึงเวทนา เห็นวาไมยากนัก พอจะมองเห็นไดตามคําอธิบายที่กลาวมาแลว จึง
ขามมาถึงตอนสําคัญอีกชวงหนึ่ง คือ ตัณหาเปนปจจัยใหเกิดอุปาทาน ซึ่งเปนชวงของกิเลสเหมือนกัน

ข. ตัณหา อาศัยอวิชชา โดยสัมพันธกับทิฏฐิ
ตัณหาทั้ง ๓ อยางที่พูดถึงมาแลวนั้น ก็คืออาการแสดงออกของตัณหาอยางเดียวกัน และมีอยูเปน
สามัญโดยครบถวนในชีวิตประจําวันของปุถุชนทุกคน แตจะเห็นไดตอเมื่อวิเคราะหดสู ภาพการทํางานของจิตใน
สวนลึก เริ่มแตมนุษยไมรูไมเขาใจและไมรูจักมองสิ่งทั้งหลายในรูปของกระบวนการแหงความสัมพันธกันของ
เหตุปจจัยตางๆ ตามธรรมชาติ จึงมีความรูสึกมัวๆ อยูวามีตัวตนของตนอยูในรูปใดรูปหนึ่ง มนุษยจึงมีความ
อยากที่เปนพื้นฐานสําคัญ คือ ความอยากมีอยูเปนอยู หรืออยากมีชีวิตอยู ซึ่งหมายถึงความอยากใหตัวตนใน
ความรูสึกมัวๆ นั้นคงอยูยั่งยืนตอไป
แตความอยากเปนอยูนี้ สัมพันธกับความอยากได คือไมใชอยากเปนอยูเฉยๆ แตอยากอยูเพื่อเสวยสิง่ ที่
อยากได คือเพื่อเสวยสิ่งที่จะใหสุขเวทนาสนองความตองการของตนตอไป จึงกลาวไดวา ที่อยากเปนอยูก เ็ พราะ
อยากได เมื่ออยากได ความอยากเปนอยูก็ยิ่งรุนแรงขึ้น
เมื่อความอยากเปนอยูรุนแรง อาจเกิดกรณีที่ ๑ คือ ไมไดสิ่งที่อยากทันอยาก จึงเกิดปฏิกิริยาขึ้น คือ
ภพ หรือความมีชีวิตเปนอยูในขณะนั้น ไมเปนที่นาชื่นชม ชีวิตขณะนั้นเปนที่ขัดใจ ทนไมได อยากใหดับสูญไป
เสียความอยากใหดับสูญจึงติดตามมา แตทันทีนั้นเอง ความอยากไดก็แสดงตัวออกมาอีก จึงกลัววาถาดับสูญ
ไปเสีย ก็จะไมไดเสวยสุขเวทนาที่อยากไดตอไป ความอยากเปนอยูจึงเกิดตามติดมาอีก
ในกรณีที่ ๒ ไมไดที่อยาก หรือกรณีที่ ๓ ไดไมเต็มขีดที่อยาก ไดไมสมอยาก หรือกรณีที่ ๔ ไดแลวอยาก
ไดอื่นตอไป กระบวนการก็ดําเนินไปในแนวเดียวกัน แตกรณีที่นับวาเปนพื้นฐานที่สุดและครอบคลุมกรณีอื่นๆ
ทั้งหมด ก็คืออยากยิ่งๆ ขึ้นไป
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เมื่อกําหนดจับลงที่ขณะหนึ่งขณะใดก็ตาม จะปรากฏวามนุษยกําลังแสหาภาวะที่เปนสุขกวาขณะที่
กําหนดนั้นเสมอไป ปุถุชนจึงปดหรือผละทิ้งจากขณะปจจุบันทุกขณะ ขณะปจจุบันแตละขณะ เปนภาวะชีวิตที่
ทนอยูไมได อยากใหดับสูญหมดไปเสีย อยากใหตนพนไป ไปหาภาวะที่สนองความอยากไดตอไป ความอยาก
ได อยากอยู อยากไมอยู จึงหมุนเวียนอยูตลอดเวลาในชีวิตประจําวันของมนุษยปุถุชน แตเปนวงจรที่ละเอียด
ชนิดทุกขณะจิต อยางที่แตละคนไมรูตัวเลยวา ชีวิตที่เปนอยูแตละขณะของตนก็คือ การดิ้นรนใหพนไปจาก
ภาวะชีวิตในขณะเกา และแสหาสิ่งสนองความตองการในภาวะชีวิตใหมอยูทุกขณะนั่นเอง
เมื่อสืบสาวลงไป ยอมเห็นไดวา ตัณหาเหลานี้ สืบเนื่องมาจากอวิชชานั่นเอง กลาวคือ เพราะไมรูสิ่งทั้ง
หลายตามที่มันเปน ไมรูจักมันในฐานะกระบวนการแหงเหตุปจจัยที่สัมพันธตอเนื่องกัน จึงเกิดความเห็นผิดพื้น
ฐานเกี่ยวกับเรื่องตัวตนขึ้นมาในรูปใดรูปหนึ่ง คือ เห็นวาสิ่งทั้งหลายมีตัวมีตนเปนชิ้นเปนอัน เปนแนนอนตายตัว
ซึ่งจะยั่งยืนอยูได หรือไมก็เห็นวาสิ่งทั้งหลายแตกดับสูญสิ้นสลายตัวหมดไปไดเปนสิ่งๆ เปนชิ้นๆ เปนอันๆไป
มนุษยปุถุชนทุกคนมีความเห็นผิดในรูปละเอียดอยูในตัวทั้งสองอยาง จึงมีตัณหา ๓ อยางนั้น คือ
เพราะเขาใจมืดมัวอยูในจิตสวนลึกวา สิ่งทั้งหลายมีตัวตนยั่งยืนแนนอนเปนชิ้นเปนอัน จึงเกิดความอยากใน
ความเปนอยูคงอยู หรือภวตัณหาได และอีกดานหนึ่ง ดวยความไมรู ไมแนใจ ก็เขาใจไปไดอีกแนวหนึ่งวา สิ่งทั้ง
หลายเปนตัวเปนตน เปนชิ้นเปนอันแตละสวนละสวนไป มันสูญสิ้นหมดไป ขาดหายไปได จึงเกิดความอยากใน
ความไมเปนอยู หรือวิภวตัณหา ได ความเห็นผิดทั้งสองนี้ สัมพันธกับตัณหาในรูปของการเปดโอกาสหรือเปด
ชองทางให ถารูเขาใจเห็นเสียแลววาสิ่งทั้งหลายเปนกระแส เปนกระบวนการแหงเหตุปจจัยที่สัมพันธตอเนื่อง
กัน ก็ยอมไมมีตัวตนที่จะยั่งยืนตายตัวเปนชิ้นเปนอันได และก็ยอมไมมีตัวตนเปนชิ้นเปนอันที่จะหายจะขาดสูญ
ไปได ตัณหา(ภวตัณหา และวิภวตัณหา) ก็ไมมีฐานที่กอตัวได
สวนกามตัณหา ก็สืบเนื่องจากความเห็นผิดทั้งสองนั้นดวย เพราะกลัววาตัวตนหรือสุขเวทนาก็ตามจะ
ขาดสูญสิ้นหายหมดไปเสีย จึงเรารอนแสหาสุขเวทนาแกตน และเพราะเห็นวาสิ่งทั้งหลายเปนตัวเปนตนเปนชิ้น
เปนอันแนนอนคงตัวอยูได จึงดิ้นรนไขวควา กระทําย้ําใหหนักแนนใหมั่นคงอยูใหได
ในรูปที่หยาบ ตัณหาแสดงอาการออกมาเปนการดิ้นรนแสหาสิ่งสนองความตองการตางๆ การแสหา
ภาวะชีวิตที่ใหสิ่งสนองความตองการเหลานั้น ความเบื่อหนายสิ่งที่มีแลว ไดแลว เปนแลว ความหมดอาลัยตาย
อยาก ทนอยูไมไดโดยไมมีสิ่งสนองความตองการใหมๆ เรื่อยๆ ไป
ภาพที่เห็นไดชัดก็คือ มนุษยที่เปนตัวของตัวเองไมได ถาปราศจากสิ่งสนองความตองการทางประสาท
ทั้ง ๕ แลว ก็มีแตความเบื่อหนาย วาเหว ทนไมไหว ตองเที่ยวดิ้นรนไขวควาสิ่งสนองความตองการใหมๆ อยู
ตลอดเวลา เพื่อหนีจากภาวะเบื่อหนายตัวเอง ถาขาดสิ่งสนองความตองการ หรือไมไดตามที่ตองการเมื่อใด ก็
ผิดหวัง ชีวิตหมดความหมาย เบื่อตัวเอง ชังตัวเอง ความสุข ความทุกขจึงขึ้นตอปจจัยภายนอกอยางเดียว เวลา
วางจึงกลับเปนโทษ เปนภัยแกมนุษยไดทั้งสวนบุคคลและสังคม ความเบื่อหนาย ความซึมเศรา ความวาเหว
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ความไมพอใจ จึงมีมากขึ้น ทั้งที่มีสิ่งสนองความตองการมากขึ้น และการแสวงหาความปรนปรือทางประสาท
สัมผัสตางๆ จึงหยาบและรอนแรงยิ่งขึ้น
การติดสิ่งเสพยติดตางๆ ก็ดี การใชเวลาวางทําความผิดความชั่วของเด็กวัยรุนก็ดี ถาสืบคนลงไปในจิต
ใจอยางลึกซึ้งแลว จะเห็นวาสาเหตุสําคัญ ก็คือ ความทนอยูไมได ความเบื่อหนายจะหนีไปใหพนจากภพที่เขา
เกิดอยูในขณะนั้นนั่นเอง
ในกรณีที่มีการศึกษาอบรม ไดรับคําแนะนําสั่งสอนทางศาสนา มีความเชื่อถือในทางที่ถูกตอง หรือยึด
ถือในอุดมคติที่ดีงามตางๆ แลว (อวิชชาไมมืดบอดเสียทีเดียว) เกิดความใฝจะเปนในทางที่ดี ตัณหาก็ถูกผันมา
ใชในทางที่ดีได จึงมีการทําดีเพื่อจะไดเปนคนดี การขยันหมั่นเพียเพื่อผลที่หมายระยะยาวการบําเพ็ญประโยชน
เพื่อเกียรติคุณ หรือเพื่อไปเกิดในสวรรค การใชเวลาวางใหเปนประโยชน ตลอดจนการอาศัยตัณหาเพือ่ ละ
ตัณหาก็ได

ค. อุปาทาน เปนเงื่อนปมสําคัญ ที่ปนวงจรชีวิต
กิเลสที่สืบเนื่องจากตัณหา ไดแก อุปาทาน (ความยึดมั่นถือมั่น) ซึ่งมี ๔ อยาง คือ
๑. กามุปาทาน ความยึดมั่นในกาม (clinging to sensuality): เมื่ออยากได ดิ้นรน แสหา ก็ยึดมั่นติด
พันในสิ่งที่อยากไดนั้น เมื่อไดแลวก็ยึดมั่นเพราะอยากสนองความตองการใหยิ่งๆ ขึ้นไป และกลัวหลุดลอยพราก
ไปเสีย ถึงแมผิดหวังหรือพรากไป ก็ยิ่งปกใจมั่นดวยความผูกใจอาลัย พรอมกันนั้น ความยึดมั่นก็ยิ่งแนนแฟนขึน้
เพราะสิ่งสนองความตองการตางๆ ไมใหภาวะเต็มอิ่มหรือสนองความตองการไดเต็มขีดที่อยากจริงๆ ในคราว
หนึ่งๆ จึงพยายามเพื่อเขาถึงขีดที่เต็มอยากนั้นดวยการกระทําอีกๆ และเพราะสิ่งเหลานั้นไมใชของของตนแท
จริง จึงตองยึดมั่นไวดวยความรูสึกจูงใจตนเองวาเปนของของตนในแงใดแงหนึ่งใหได ความคิดจิตใจของปุถุชน
จึงไปยึดติดผูกพันของอยูกับสิ่งสนองความอยากอยางใดอยางหนึ่งอยูเสมอ ปลอดโปรง เปนอิสระ และเปน
กลางไดยาก
๒. ทิฏุปาทาน ความยึดมั่นในทฤษฎีหรือทิฏฐิตางๆ (clinging to views): ความอยากใหเปน หรือไม
ใหเปนอยางใดอยางหนึ่งตามที่ตนตองการ ยอมทําใหเกิดความเอนเอียงยึดมั่นในทิฏฐิ ทฤษฎี หรือหลักปรัชญา
อยางใดอยางหนึ่งที่เขากับความตองการของตน ความอยากไดสิ่งสนองความตองการของตน ก็ทําใหยึดมั่นใน
หลักการ แนวความคิด ความเห็น ลัทธิ หลักคําสอนที่สนอง หรือเปนไปเพื่อสนองความตองการของตน เมื่อยึด
ถือความเห็น หรือหลักความคิดอันใดอันหนึ่งวาเปนของตนแลว ก็ผนวกเอาความเห็น หรือหลักความคิดนั้น
เปนตัวตนของตนไปดวย จึงนอกจากจะคิดนึกและกระทําการตางๆ ไปตามความเห็นนั้นๆ แลว เมือ่ มีทฤษฎีหรือ
ความเห็นอื่นๆ ที่ขัดแยงกับความเห็นที่ยึดไวนั้น ก็รูสึกวาเปนการคุกคามตอตัวตนของตนดวย เปนการเขามา
บีบคั้นหรือจะทําลายตัวตนใหเสื่อมดอยลง พรองลง หรือสลายไป อยางใดอยางหนึ่ง จึงตองตอสูรักษาความ
เห็นนั้นไวเพื่อศักดิ์ศรีเปนตนของตัวตน จึงเกิดการขัดแยงที่แสดงออกภายนอก เกิดการผูกมัดตัวใหคับแคบ
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สรางอุปสรรค กักปญญาของตนเอง ความคิดเห็นตางๆ ไมเกิดประโยชนตามความหมายและวัตถุประสงคแทๆ
ของมัน ทําใหไมสามารถถือเอาประโยชนจากความรู และรับความรูตางๆ ไดเทาที่ควรจะเปน
๓. สีลัพพตุปาทาน ความยึดมั่นในศีลและพรต (clinging to mere rule and ritual): ความอยากได
อยากเปนอยู ความกลัวตอความสูญสลายของตัวตน โดยไมเขาใจกระบวนการแหงเหตุปจจัยในธรรมชาติ ผสม
กับความยึดมั่นในทิฏฐิอยางใดอยางหนึ่ง ทําใหทําการตางๆ ไปตามวิธีปฏิบัติที่สักวายึดถือมา เปนแบบแผน
หรือประพฤติปฏิบัติไปตามๆ กันอยางงมงายในสิ่งที่นิยมวาขลัง วาศักดิ์สิทธิ์ ที่จะสนองความอยากของตนได
ทั้งที่ไมมองเห็นความสัมพันธโดยทางเหตุผล
ความอยากใหตัวตนคงอยู มีอยู และความยึดมั่นในตัวตน แสดงออกมาภายนอกหรือทางสังคม ในรูป
ของความยึดมั่น ในแบบแผนความประพฤติตางๆ การกระทําสืบๆกันมา ระเบียบวิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี
ลัทธิพิธี ตลอดจนสถาบันตางๆ ที่แนนอนตายตัว วาจะตองเปนอยางนั้นๆ โดยไมตระหนักรูในความหมาย คุณ
คา วัตถุประสงค และความสัมพันธโดยเหตุผล กลายเปนวามนุษยสรางสิ่งตางๆ เหลานี้ขึ้นมาเพื่อกีดกั้น ปด
ลอมตัวเอง และทําใหแข็งทื่อ ยากแกการปรับปรุงตัว และการที่จะไดรับประโยชนจากสิ่งทั้งหลายที่ตนเขาไป
สัมพันธ
ในเรื่องสีลัพพตุปาทานนี้ มีคําอธิบายของทานพุทธทาสภิกขุ ตอนหนึ่ง ที่เห็นวาจะชวยใหความหมาย
ชัดเจนขึ้นอีก ดังนี้
เมื่อมาประพฤติศีล หรือธรรมะขอใดขอหนึ่งแลว ไมทราบความมุงหมาย ไมคํานึงถึงเหตุผล ไดแตลง
สันนิษฐานเอาเสียวาเปนของศักดิ์สิทธิ์ เมื่อลงไดปฏิบัติของศักดิ์สิทธิ์แลว ยอมตองไดรับผลดีเอง ฉะนั้น คน
เหลานี้จึงสมาทานศีล หรือประพฤติธรรมะ แตเพียงตามแบบฉบับ ตามตัวอักษร ตามประเพณี ตามตัวอยาง ที่
สืบปรัมปรากันมาเทานั้น ไมเขาถึงเหตุผลของสิ่งนั้นๆ แตเพราะอาศัยการประพฤติกระทํามาจนชิน การยึดถือ
จึงเหนียวแนน เปนอุปาทานชนิดแกไขยาก...ตางจากอุปาทานขอที่สองขางตน ซึ่งหมายถึงการถือในตัวทิฏฐิ
หรือความคิดความเห็นที่ผิด สวนขอนี้ เปนการยึดถือในตัวการปฏิบัติ หรือการกระทําทางภายนอก
๔. อัตตวาทุปาทาน ความยึดมั่นในวาทะวาตัวตน (clinging to the ego-belief): ความรูสึกวามีตัวตน
ที่แทจริงนั้น เปนความหลงผิดที่มีเปนพื้นฐานอยูแลว และยังมีปจจัยอื่นๆ ที่ชวยเสริมความรูสึกนี้อีก เชนภาษา
อันเปนถอยคําสมมติสําหรับสื่อความหมาย ที่ชวนใหมนุษยผูติดบัญญัติมองเห็นสิ่งตางๆ แยกออกจากกันเปน
ตัวตนที่คงที่ แตความรูสึกนี้กลายเปนความยึดมั่นเพราะตัณหาเปนปจจัย กลาวคือ เมื่ออยากไดก็ยึดมั่นวามีตวั
ตนที่เปนผูไดรับและเสวยสิ่งที่อยากนั้น มีตัวตนที่เปนเจาของสิ่งที่ไดนั้น เมื่ออยากเปนอยู ก็อยากใหมีตัวตนอัน
ใดอันหนึ่งเปนอยู คงอยู เมื่ออยากไมเปนอยู ก็ยึดในตัวตนอันใดอันหนึ่งที่จะใหสูญสลายไป เมื่อกลัววาตัวตนจะ
สูญสลายไป ก็ยิ่งตะเกียกตะกายย้ําความรูสึกในตัวตนใหแนนแฟนหนักขึ้นไปอีก
ที่สําคัญคือ ความอยากนั้นสัมพันธกับความรูสึกวามีเจาของผูมีอํานาจควบคุม คือมีตัวตนที่เปนนาย
บังคับบัญชาสิ่งตางๆ ใหเปนไปอยางที่อยากใหเปนได และก็ปรากฏคลายกับวามีการบังคับบัญชาไดสม
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ปรารถนาบางเหมือนกัน จึงหลงผิดไปวามีตัวฉันหรือตัวตนของฉันที่เปนเจาของ เปนนายบังคับสิ่งเหลานั้นได
แตความจริงมีอยูวา การบังคับบัญชานั้น เปนไปไดเพียงบางสวนและชั่วคราวเทานั้น เพราะสิ่งทีย่ ดึ วาเปนตัวตน
นั้น ก็เปนเพียงปจจัยอยางหนึ่งในกระบวนการแหงเหตุปจจัย ไมสามารถบังคับบัญชาสิ่งอื่นๆ ที่เขาไปยึด ให
เปนไปตามที่อยากใหเปนไดถาวรและเต็มอยากจริงๆ การที่รูสึกวาตัวเปนเจาของควบคุมบังคับบัญชาไดอยูบ า ง
แตไมเต็มสมบูรณจริงๆ เชนนี้ กลับเปนการย้ําความหมายมั่น และตะเกียกตะกายเสริมความรูสึกวาตัวตนให
แนนแฟนยิ่งขึ้นไปอีก
เมื่อยึดมั่นในตัวตนดวยอุปาทาน ก็ไมรูจักที่จะจัดการสิ่งตางๆ ตามเหตุตามปจจัยที่จะใหมันเปนไป
อยางนั้นๆ กลับหลงมองความสัมพันธผิด ยกเอาตัวตนขึ้นยึดไวในฐานะเจาของที่จะบังคับควบคุมสิ่งเหลานั้น
ตามความปรารถนา เมื่อไมทําตามกระบวนการแหงเหตุปจจัย และสิ่งเหลานั้นไมเปนไปตามความปรารถนา ตัว
ตนก็ถูกบีบคั้นดวยความพรอง เสื่อมดอย และความสูญสลาย ความยึดมั่นในตัวตนนี้นับวาเปนขอสําคัญ เปน
พื้นฐานของความยึดมั่นขออื่นๆ ทั้งหมด
วาโดยสรุป อุปาทานทําใหมนุษยปุถุชนมีจิตใจไมปลอดโปรงผองใส ความคิดไมแลนคลองไปตาม
กระบวนการแหงเหตุปจจัย ไมสามารถแปลความหมาย ตัดสิน และกระทําการตางๆ ไปตามแนวทางแหงเหตุ
ปจจัยตามที่มันควรจะเปนโดยเหตุผลบริสุทธิ์ แตมีความติดของ ความเอนเอียง ความคับแคบ ความขัดแยง
และความรูสึกถูกบีบคั้นอยูตลอดเวลา ความบีบคั้นเกิดขึ้นเพราะความยึดวาเปนตัวเรา ของเรา เมื่อเปนตัวเรา
ของเรา ก็ตองเปนอยางที่เราอยากใหเปน แตสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ไมใชเปนไปตามที่เราอยากให
เปน
เมื่อมันไมอยูในบังคับของความอยาก กลับเปนอยางอื่นไปจากที่อยากใหเปน ตัวเราก็ถูกขัดแยงกระทบ
กระแทกบีบคั้น สิ่งที่ยึดถูกกระทบเมื่อใด ตัวเราก็ถูกกระทบเมื่อนั้น สิ่งที่ยึดไวมีจํานวนเทาใด ตัวเราแผไปถึง
ไหน ยึดไวดวยความแรงเทาใด ตัวเราที่ถูกกระทบ ขอบเขตที่ถูกกระทบ และความแรงของการกระทบ ก็มีมาก
เทานั้น และผลที่เกิดขึ้น มิใชเพียงความทุกขเทานั้น แตหมายถึงชีวิตที่เปนอยูและกระทําการตางๆ ตามอํานาจ
ความยึดอยาก ไมใชเปนอยูและทําการดวยปญญาตามเหตุปจจัย จึงเปนเหตุใหการงานที่ทําไมสําเร็จผลดี หรือ
ยากที่จะไดผลดี กับทั้งยังพวงเอาปญหาจุกจิกวุนวายนอกเรื่องตามมาอีกมากมายโดยไมสมควร
ตอจากอุปาทาน กระบวนการดําเนินตอไปถึงขั้น ภพ ชาติ ชรามรณะ จนเกิด โสกะ ปริเทวะ เปนตน
ตามแนวที่อธิบายมาแลว เมื่อเกิด โสกะ ปริเทวะ เปนตนแลว บุคคลยอมหาทางออกดวยการคิด ตัดสินใจ และ
กระทําการตางๆ ตามความเคยชิน ความโนมเอียง ความเขาใจ และความคิดเห็นที่ยึดมั่นสะสมไวอีก โดยไม
มองเห็นภาวะที่ประสบในขณะนั้นๆ ตามที่มันเปนของมันจริงๆ วงจรจึงเริ่มขึ้นที่อวิชชา แลวหมุนตอไปอยางเดิม

ง. การผอนเบาปญหา เมื่อยังมีอวิชชาและตัณหา
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แมอวิชชาจะเปนกิเลสพื้นฐาน เปนที่กอตัวของกิเลสอื่นๆ แตในขั้นแสดงออกเปนพฤติกรรมตางๆ
ตัณหายอมเปนตัวชักจูง เปนตัวบงการและแสดงบทบาทที่ใกลชิดเห็นไดชัดเจนกวา ดังนั้น ในทางปฏิบัติ เชนใน
อริยสัจ ๔ จึงถือวาตัณหาเปนเหตุใหเกิดทุกข
เมื่ออวิชชาเปนไปอยางมืดบอดเลื่อนลอย ตัณหาไมมีหลัก ไมถูกควบคุม เปนไปสุดแตจะใหสนองความ
ตองการไดสําเร็จ ยอมมีทางใหเกิดกรรมฝายชั่วมากกวาฝายดี แตเมื่ออวิชชาถูกปรุงแปลงดวยความเชื่อถือใน
ทางที่ดีงาม ไดรับอิทธิพลจากความคิดที่ถูกตอง หรือจากความเชื่อที่มีเหตุผล ตัณหาถูกชักจูงใหเบนไปสูเ ปา
หมายที่ดีงาม ถูกควบคุมขัดเกลา และขับใหพุงไปอยางมีจุดหมาย ก็ยอมใหเกิดกรรมฝายดี และเปนประโยชน
ไดอยางมาก และถาไดรับการชักนําอยางถูกตอง ก็จะเปนเครื่องอุปถัมภ สําหรับกําจัดอวิชชาและตัณหาไดตอ
ไปดวย
วิถีอยางแรกเปนวิถีแหงความชั่ว แหงบาปอกุศล อยางหลังเปนวิถีแหงความดี แหงบุญกุศล คนดีและ
คนชั่วตางก็ยังมีทุกขอยูตามแบบของตนๆ แตวิถีฝายดีเทานั้นที่สามารถนําไปสูความสิ้นทุกข ความหลุดพน
และความเปนอิสระได ตัณหาที่ถูกใชในทางที่เปนประโยชนนั้น มีตัวอยางถึงขั้นสูงสุด เชน :ดูกรนองหญิง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดยินวา ภิกษุชื่อนี้ กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติอันหา
อาสวะมิได ฯลฯ เธอจึงมีความดําริวาเมื่อไรหนอ เราจักกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ ฯลฯ บาง
สมัยตอมา เธออาศัยตัณหาแลวละตัณหาเสียได ขอที่เรากลาววา กายนี้เกิดจากตัณหา พึงอาศัยตัณหา ละ
ตัณหาเสีย เราอาศัยความขอนี้เองกลาว
ถาไมสามารถทําอยางอื่น นอกจากเลือกเอาในระหวางตัณหาดวยกัน พึงเลือกเอาตัณหาในทางทีด่ เี ปน
แรงชักจูงในการกระทํา แตถาทําได พึงเวนตัณหาทั้งฝายชั่วฝายดี เลือกเอาวิถีแหงปญญา อันเปนวิถีที่บริสุทธิ์
อิสระ และไรทุกข

๘. ปฏิจจสมุปบาทในฐานะมัชเฌนธรรมเทศนา
ความเขาใจในปฏิจจสมุปบาท เรียกวาเปนสัมมาทิฏฐิ หรือเห็นถูกตอง และความเห็นที่ถูกตองนี้เปน
ความเห็นชนิดที่เรียกวาเปนกลางๆ ไมเอียงสุดไปทางใดทางหนึ่ง ปฏิจจสมุปบาทจึงเปนหลักหรือกฎที่แสดง
ความจริงเปนกลางๆ ไมเอียงสุด อยางที่เรียกวา “มัชเฌนธรรมเทศนา”
ความเปนกลางของหลักความจริงนี้ เห็นไดโดยโดยการเทียบกับลัทธิหรือทฤษฎีเอียงสุดตางๆ และ
ความเขาใจปฏิจจสมุปบาทโดยถูกตอง จะตองแยกออกจากทฤษฎีเอียงสุดเหลานี้ดวย ดังนั้น ในที่นี้จึงควรนํา
ทฤษฎีเหลานี้มาแสดงไวเปรียบเทียบเปนคูๆ โดยการใชวิธีอางพุทธพจนเปนหลัก และอธิบายใหนอยที่สุด
คูที่ ๑: ๑. อัตถิกวาทะ ลัทธิวาสิ่งทั้งหลายมีอยูจริง (extreme realism)
๒. นัตถิกวาทะ ลัทธิวาสิ่งทั้งหลายไมมีจริง (nihilism)
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ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา “สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ” ดังนี้ แคไหน จึงจะชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ?
แนะ ทานกัจจานะ โลกนี้โดยมากอิง (ทฤษฎีของตน) ไวกับภาวะ ๒ อยาง คือ อัตถิตา (ความมี) และนัต
ถิตา (ความไมมี) เมื่อเห็นโลกสมุทัยตามที่มันเปนดวยสัมมาปญญา นัตถิตาในโลกก็ไมมี เมื่อเห็นโลกนิโรธตาม
ที่มันเปนดวยสัมมาปญญา อัตถิตาในโลกนี้ก็ไมมี โลกนี้โดยมากยึดมั่นถือมั่นในอุบาย(systems) และถูกคลอง
ขังไวดวยอภินิเวส (dogmas) สวนอริยสาวก ยอมไมเขาหา ไมยึด ไมติดอยูกับความยึดมั่นถือมั่นในอุบาย
ความปกใจ อภินิเวส และอนุสัยวา “อัตตาของเรา” ยอมไมเคลือบแคลงสงสัยวา “ทุกขนั่นแหละ เมื่อเกิดขึ้น
ยอมเกิดขึ้น ทุกข เมื่อดับ ก็ยอมดับ” อริยสาวกยอมมีญาณในเรื่องนี้ โดยไมตองอาศัยผูอื่นเลย เพียงเทานี้แล
ชื่อวามีสัมมาทิฏฐิ
ดูกอนกัจจานะ ขอวา ‘สิ่งทั้งปวงมีอยู’ นี้เปนที่สุดขางหนึ่ง ขอวา ‘สิ่งทั้งปวงไมมี’ นี้เปนที่สุดขางหนึ่ง
ตถาคตยอมแสดงธรรมเปนกลางๆ ไมเขาไปติดที่สุดทั้งสองนั้นวา “เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมีเพราะ
สังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชานั่นแหละสํารอกดับไปไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ
ไป วิญญาณจึงดับ
ฯลฯ”
พราหมณนักโลกายัตคนหนึ่งมาเฝาทูลถามปญหาวา:
ทานพระโคตมะผูเจริญ สิ่งทั้งปวงมีอยูหรือ?
พระพุทธเจาตรัสตอบวา:
ขอวา ‘สิ่งทั้งปวงมี’ เปนโลกายัตหลักใหญที่สุด
ถาม: สิ่งทั้งปวงไมมีหรือ?
ตอบ: ขอวา ‘สิ่งทั้งปวงไมมี’ เปนโลกายัตที่สอง
ถาม: สิ่งทั้งปวงเปนภาวะหนึ่งเดียว (เอกัตตะ-unity) หรือ?
ตอบ: ขอวา ‘สิ่งทั้งปวงเปนภาวะหนึ่งเดียว’ เปนโลกายัตที่สาม
ถาม: สิ่งทั้งปวง เปนภาวะหลากหลาย (ปุถุตตะ-plurality) หรือ?
ตอบ: ขอวา ‘สิ่งทั้งปวงเปนภาวะหลากหลาย’ เปนโลกายัตที่สี่
ดูกอนพราหมณ ตถาคตไมเขาไปติดที่สุดทั้งสองขางเหลานี้ ยอมแสดงธรรมเปนกลางๆ วา “เพราะ
อวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี เพราะ สังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไมเหลือ
สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ”
คูที่ ๒: ๑.
สัสสตวาทะ ลัทธิถือวาเที่ยง (eternalism)
๒. อุจเฉทวาทะ ลัทธิถือวาขาดสูญ (annihilationism)
คูที่ ๒ นี้ มีกลาวถึงบอยๆ ในที่ทั่วไปอยูแลว จึงไมแสดงไวที่นี้อีก
คูที่ ๓: ๑.
อัตตการวาทะ หรือ สยังการวาทะ ลัทธิถือวาสุขทุกขเปนตน ตนทําเอง
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(self-generationism หรือ Karmic autogenesisism)
๒. ปรการวาทะ ลัทธิถือวาสุขทุกขเปนตน เกิดจากตัวการภายนอก
(other-generationism หรือ Karmic heterogenesisism)
คูที่ ๓ นี้ และคูที่ ๔ ที่จะกลาวตอไป มีความสําคัญมากในแงของหลักกรรม เมื่อศึกษาเขาใจดีแลว จะ
ชวยปองกันความเขาใจผิดในเรื่องกรรมไดเปนอยางมาก จึงควรสังเกตตามแนวพุทธพจน ดังนี้ :ถาม: ทุกข ตนทําเองหรือ?
ตอบ: อยากลาวอยางนั้น
ถาม: ทุกขตัวการอยางอื่นกระทําใหหรือ?
ตอบ: อยากลาวอยางนั้น
ถาม: ทุกขตนทําเองดวย ตัวการอยางอื่นทําใหดวยหรือ?
ตอบ: อยากลาวอยางนั้น
ถาม: ทุกขมิใชตนทําเอง มิใชตัวการอยางอื่นทําให แตเกิดขึ้นเอง
ลอยๆ (เปนอธิจจสมุปบัน) หรือ?
ตอบ: อยากลาวอยางนั้น
ถาม: ถาอยางนั้น ทุกขไมมีหรือ?
ตอบ: ทุกขมิใชไมมี ทุกขมีอยู
ถาม: ถาอยางนั้น ทานพระโคตมะ ไมรู ไมเห็นทุกขหรือ?
ตอบ: เรามิใชไมรู ไมเห็นทุกข เรารู เราเห็นทุกขแททีเดียว
ถาม: ...ขอพระผูมีพระภาคเจา ไดโปรดบอก โปรดแสดงทุกขแก
ขาพเจาดวยเถิด
ตอบ: เมื่อวา ‘ทุกขตนทําเอง’ อยางที่วาทีแรก ก็เทากับบอกวา ‘ผูนั้นทํา
ผูนั้นเสวย(ทุกข)’ กลายเปนสัสสตทิฏฐิไป เมื่อวา ‘ทุกขตัวการ
อยางอื่นทําให’ อยางที่ผูถูกเวทนาทิ่มแทงรูสึก ก็เทากับบอกวา
‘คนหนึ่งทํา คนหนึ่งเสวย(ทุกข)’ กลายเปนอุจเฉททิฏฐิไป
ตถาคตไมเขาไปติดที่สุดทั้งสองขางนั้น ยอมแสดงธรรมเปน
กลางๆ วา “เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขาร
เปนปจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไม
เหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ”
ถาม: สุขทุกข ตนทําเอง หรือ?
ตอบ: อยากลาวอยางนั้น
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ถาม: สุขทุกข ตัวการอยางอื่นทําใหหรือ?
ตอบ: อยากลาวอยางนั้น
ถาม: สุขทุกข ตนทําเองดวย ตัวการอื่นทําใหดวยหรือ?
ตอบ: อยากลาวอยางนั้น
ถาม: สุขทุกข มิใชตนทําเอง มิใชตัวการอยางอื่นทําให แตเกิดขึ้น
เองลอยๆ (เปนอธิจจสมุปบัน) หรือ?
ตอบ: อยากลาวอยางนั้น
ถาม: (ถาอยางนั้น) สุขทุกข ไมมีหรือ?
ตอบ: สุขทุกขมิใชไมมี สุขทุกขมีอยู
ถาม: ถาอยางนั้น ทานพระโคตมะ ไมรู ไมเห็นสุขทุกขหรือ?
ตอบ: เรามิใชไมรู ไมเห็นสุขทุกข เรารู เราเห็นสุขทุกขแททีเดียว
ถาม: ...ขอพระผูมีพระภาคเจา โปรดบอก โปรดแสดงสุขทุกขแก
ขาพเจาดวยเถิด
ตอบ: เพราะเขาใจเอาแตแรกวา เวทนาก็นั่น ผูเสวยเวทนาก็นั่น จึงเกิด
ยึดถือขึ้นวา สุขทุกขตนทําเอง เราหากลาว(วาเปน)อยางนั้นไม
เพราะเขาใจวา เวทนาก็อยาง ผูเสวยเวทนาก็อยาง จึงเกิดความ
ยึดถืออยางที่ผูถูกเวทนาทิ่มแทงรูสึกวา สุขทุกขตัวการอยางอื่น
ทําให เราหากลาว(วาเปน)อยางนั้นไม ตถาคตไมเขาไปติดที่สุดทั้ง
สองขางนั้น ยอมแสดงธรรมเปนกลางๆ วา “เพราะอวิชชาเปน
ปจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไมเหลือ
สังขารจึงดับ ฯลฯ”
ดูกอนอานนท เรากลาววาสุขทุกขเปนปฏิจจสมุปบันธรรม (สิ่งที่ อาศัยเหตุปจจัยเกิดขึ้น) อาศัยอะไร?
อาศัยผัสสะ
เมื่อกายมีอยู อาศัยความจงใจทางกายเปนเหตุ สุขทุกขภายในจึงเกิดขึ้นได เมื่อวาจามีอยู อาศัยความ
จงใจทางวาจาเปนเหตุ สุขทุกขภายในจึงเกิดขึ้นได เมื่อมโนมีอยู อาศัยมโนสัญเจตนาเปนเหตุ สุขทุกขภาย
ในจึงเกิดขึ้นได
เพราะอวิชชานั่นแหละเปนปจจัย บุคคลจึงปรุงแตงกายสังขารขึ้นเอง เปนปจจัยใหเกิดสุขทุกขภายใน
บาง เนื่องจากผูอื่น (ถูกคนอื่นหรือตัวการอื่นๆ กระตุนหรือชักจูง) จึงปรุงแตงกายสังขาร เปนปจจัยใหเกิดสุข
ทุกขภายในบาง รูตัวอยู จึงปรุงแตงกายสังขารนั้น เปนปจจัยใหเกิดสุขทุกขภายในบาง ไมรูตัวอยู ยอมปรุงแตง
กายสังขาร เปนปจจัยใหเกิดสุขทุกขภายในบาง จึงปรุงแตงวจีสังขาร...มโนสังขารขึ้นเองบาง...เนื่องจากผูอื่น

102
พุทธธรรม (ฉบับเดิม) พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
บาง...โดยรูตัวบาง...โดยไมรูตัวบาง เปนปจจัยใหเกิดสุขทุกขภายใน ในกรณีเหลานี้ อวิชชาเขาแทรกอยูแ ลว (ทัง้
นั้น)
คูที่ ๔: ๑.
การกเวทกาทิเอกัตตวาท การถือวาผูทําและผูเสวยผลเปนตน เปน
ตัวการเดียวกัน (the extremist view of a self-identical
soul หรือ the monistic view of subject-object unity)
๒.
การกเวทกาทินานัตตวาท๒ การถือวาผูทําและผูเสวยผลเปนตน
เปนคนละอยางขาดจากกัน (the extremist view of
individual discontinuity หรือ the dualistic view of
subject-object distinction)
ถาม: ตัวที่ทําก็อันนั้น ตัวที่เสวย(ผล) ก็อันนั้นหรือ?
ตอบ: ขอวา ตัวที่ทําก็อันนั้น ตัวที่เสวย(ผล) ก็อันนั้น เปนที่สุดขางหนึ่ง
ถาม: ตัวที่ทําก็อยาง ตัวที่เสวย(ผล) ก็อยางหรือ?
ตอบ: ขอวา ตัวที่ทําก็อยาง ตัวที่เสวย(ผล) ก็อยาง เปนที่สุดขางที่สอง
ตถาคตไมเขาไปติดที่สุดทั้งสองขางนั้น ยอมแสดงธรรมเปน
กลางๆ วา “เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ เพราะ
อวิชชาสํารอกดับไปไมเหลือ สังขารจึงดับ ฯลฯ”
ถาม: พระองคผูเจริญ ชรามรณะ คืออะไร? ชรามรณะนี้ของใคร?
ตอบ: ตั้งปญหายังไมถูก ผูใดกลาววา ‘ชรามรณะคืออะไร? ชรามรณะนี้
ของใคร?’ หรือผูใดกลาววา ‘ชรามรณะก็อยาง เจาของชรา
มรณะก็อยาง’ คําพูดทั้งสองแบบนี้มีความหมายอยางเดียวกัน
ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น
เมื่อมีความเห็นวา ‘ชีวะก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น’ การครองชีวิต
ประเสริฐ (พรหมจรรย) ก็มีไมได เมื่อมีความเห็นวา ‘ชีวะก็อยาง
สรีระก็อยาง’ การครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย) ก็มีไมได
ตถาคตไมเขาไปติดที่สุดทั้งสองนั้น ยอมแสดงธรรมเปนกลางๆ
วา “เพราะชาติเปนปจจัย ชรามรณะจึงมี”
ถาม: พระองคผูเจริญ ชาติ...ภพ...อุปาทาน...ตัณหา...เวทนา...
ผัสสะ...สฬายตนะ...นามรูป...วิญญาณ...สังขาร คืออะไร?
ของใคร?
ตอบ: ตั้งปญหายังไมถูก (เนื้อความตอไปแนวเดียวกับขอชรามรณะ)
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เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไมเหลือ ความเห็นที่บิดเบือน สายพรา
ขัดกัน อยางใดๆ ก็ตามวา ‘ชรามรณะคืออะไร? ชรามรณะนี้
ของใคร?’ ก็ดี ‘ชรามรณะก็อยาง เจาของชรามรณะก็อยาง’ ก็ดี
‘ชีวะอันนั้น สรีระก็อันนั้น’ ก็ดี ‘ชีวะก็อยาง สรีระก็อยาง’ ก็ดี
ความเห็นเหลานั้น ทั้งหมด เปนอันถูกกําจัด ถอนรากทิ้ง ทําให
สิ้นซาก ถึงความไมมี หมดทางเกิดขึ้นไดตอไป
ถาม: ใครหนอยอมผัสสะ (ใครเปนผูรับผัสสะ)?
ตอบ: ตั้งปญหายังไมถูก เรามิไดกลาววา ‘ยอมผัสสะ’ ถาเรากลาววา
‘ยอมผัสสะ’ ในกรณีนั้นจึงควรตั้งปญหาไดถูกตองวา ‘ใครหนอ
ยอมผัสสะ?’ แตเรามิไดกลาวอยางนั้น เมื่อเราไมกลาวอยางนั้น
ผูใดถามอยางนี้วา ‘เพราะอะไรเปนปจจัย ผัสสะจึงมี?’ นี้จึงจะ
ชื่อวาตั้งปญหาถูกตอง ในกรณีนั้น ก็มีคําเฉลยที่ถูกตองวา
“เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงมี เพราะผัสสะเปนปจจัย
เวทนาจึงมี”
ถาม: ใครหนอเสวยเวทนา? ใครหนอทะยานอยาก (มีตัณหา)? ใคร
หนอยอมยึดมั่น (มีอุปาทาน)?
ตอบ: ตั้งปญหายังไมถูก ... ผูใดถามวา ‘เพราะอะไรเปนปจจัยหนอ
เวทนาจึงมี? เพราะอะไรเปนปจจัยหนอ ตัณหาจึงมี? เพราะอะไร
เปนปจจัยหนอ อุปาทานจึงมี?’ นี้ชื่อวาตั้งปญหาถูกตอง ใน
กรณีนั้นๆ ก็มีคําเฉลยที่ถูกตองวา “เพราะผัสสะเปนปจจัย
เวทนาจึงมี เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี ฯลฯ”
ภิกษุทั้งหลาย กายนี้ มิใชของพวกเธอ แลวก็มิใชของใครอื่น พึงเห็นวา กรรมเกานี้ เปนสิ่งที่ปจจัยปรุง
แตงขึ้น ถูกจงใจจํานงขึ้นมา (เกิดจากเจตนา หรือมีเจตนาเปนมูล) เปนที่ตั้งของเวทนา
ภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องนั้น อริยสาวกผูไดเรียนรูแลว ยอมพิจารณาสืบสาว (โยนิโสมนสิการ) เปนอยางดี
ถึงการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกัน จึงเกิดขึ้น (ปฏิจจสมุปบาท) วา “เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็
ดับ กลาวคือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชา
สํารอกดับไปไมเหลือสังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ”

หลักปฏิจจสมุปบาท แสดงความจริงของธรรมชาติใหเห็นวา สิ่งทั้งหลายมีลักษณะเปนอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ที่เรียกวาไตรลักษณ เปนไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจัย ไมมีปญหาในเรื่องที่วา สิ่งทั้งหลายมีหรือ
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ไมมีจริง ยั่งยืนหรือขาดสูญ เปนตน แตผูไมรูความหมายของหลักปฏิจจสมุปบาท มักเขาใจไตรลักษณผิดพลาด
โดยเฉพาะหลักอนัตตานั้น มักไดยินไดฟงกันอยางผิวเผิน แลวตีความเอาวา อนัตตา หมายถึงไมมีอะไร กลาย
เปนนัตถิกวาท อันเปนมิจฉาทิฏฐิอยางรายแรงไปเสีย
ผูเขาใจหลักปฏิจจสมุปบาทดีแลว ยอมพนจากความเขาใจผิดแบบตางๆ ที่แตกแขนงออกมาจาก
ทฤษฎีทั้งหลายขางตนนั้น เชน ความเชื่อวาสิ่งทั้งหลายมีมูลการณหรือเหตุตนเคาเดิมสุด (the First Cause)
และความเขาใจวามีสิ่งวิเศษนอกเหนือธรรมชาติ (the Supernatural) เปนตน ดังกลาวมาแลวขางตน ตัวอยาง
พุทธพจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ เชน :ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดอริยสาวกเห็นปฏิจจสมุปบาทนี้ และ ปฏิจจสมุปบันธรรม (สิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้น
ตามหลักปฏิจจสมุปบาท) เหลานี้ ชัดเจนตามที่มันเปน ดวยสัมมาปญญาแลว เมื่อนั้น การที่อริยสาวกนั้นจะ
แลนเขาหาที่สุดขางตนวา ‘ในอดีต เราไดเคยมีหรือไมหนอ? ในอดีตเราไดเปนอะไรหนอ? ในอดีต เราไดเปน
อยางไรหนอ? ในอดีต เราเปนอะไรแลวจึงไดมาเปนอะไรหนอ?’ หรือจะแลนเขาหาที่สุดขางปลายวา ‘ในอนาคต
เราจักมีหรือไมหนอ? ในอนาคต เราจักเปนอะไรหนอ? ในอนาคต เราจักเปนอยางไรหนอ? ในอนาคต เราเปน
อะไรแลวจักไดเปนอะไรหนอ?’ หรือแมแตจะเปนผูมีความสงสัยกาลปจจุบัน เปนภายใน ณ บัดนี้วา ‘เรามีอยู
หรือไมหนอ? เราคืออะไรหนอ? เราเปนอยางไรหนอ? สัตวนี้มาจากที่ไหน แลวจักไป ณ ที่ไหนอีก?’ ดังนี้ ยอม
เปน สิ่งที่เปนไปไมได เพราะอะไร ก็เพราะวา อริยสาวกไดเห็นปฏิจจสมุปบาทนี้ และปฏิจจสมุปบันธรรม
เหลานี้ ชัดเจนแลวตามที่มันเปนดวยสัมมาปญญา
โดยนัยนี้ ผูเห็นปฏิจจสมุปบาท จึงไมสงสัยในปญหาอภิปรัชญาตางๆ ที่เรียกวา อันตคาหิกทิฏฐิ และจึง
เปนเหตุผลที่พระพุทธเจาทรงนิ่งเสีย ไมตรัสตอบปญหาเหลานี้ ในเมื่อใครก็ตามมาทูลถาม โดยตรัสวา เปน อัพ
ยากตปญหา หรือปญหาที่ไมทรงพยากรณ เพราะเมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาท เขาใจการที่สิ่งทั้งหลายเปนไปตาม
กระบวนการแหงเหตุปจจัยแลว ปญหาเหลานี้ยอมกลายเปนเรื่องเหลวไหลไป ขอยกตัวอยางพุทธพจนที่แสดง
เหตุผลในการไมตรัสตอบปญหาเหลานี้ เชน :ถาม: ทานพระโคตมะผูเจริญ อะไรเปนเหตุเปนปจจัยใหพวกปริพาชก
ผูถือลัทธิอื่นทั้งหลาย เมื่อถูกถามอยางนี้วา
๑.
โลกเที่ยง (ยั่งยืนนิรันดร) หรือ?
๒.
โลกไมเที่ยงหรือ?
๓.
โลกมีที่สุดหรือ?
๔.
โลกไมมีที่สุดหรือ?
๕.
ชีวะอันนั้น สรีระก็อันนั้นหรือ?
๖.
ชีวะก็อยาง สรีระก็อยางหรือ?
๗.
สัตวหลังจากตายแลว มีอยูหรือ?
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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) อะไรเปนเหตุ เปนปจจัยใหทานพระโคตมะผูเจริญ เมื่อถูกทูลถามอยางนั้น จึงไมพยากรณ (ตอบ) วา
‘โลกเที่ยง’ หรือ ‘โลกไมเที่ยง’ ฯลฯ ?
ตอบ: แนะทานวัจฉะ เหลาปริพาชกผูถือลัทธิอื่น ยอมเขาใจวารูปเปนอัตตาบาง วาอัตตามีรูปบาง วา
รูปอยูในอัตตาบาง วาอัตตาอยูในรูปบาง เขาใจวา เวทนา...สัญญา...สังขาร...เปนอัตตา บาง ฯลฯ เขาใจวา
วิญญาณเปนอัตตาบาง วาอัตตามีวิญญาณบาง วาวิญญาณอยูในอัตตาบาง วาอัตตาอยูในวิญญาณบาง
เพราะฉะนั้น เหลาปริพาชกผูถือลัทธิอื่นเหลานั้น เมื่อถูกถามอยางนั้น จึงพยากรณไปวา ‘โลกเที่ยง’ บาง ฯลฯ
สวนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ยอมไมเขาใจเอารูปเปนอัตตา หรือวาอัตตามีรูป หรือวารูป
อยูในอัตตา หรือวาอัตตาอยูในรูป ฯลฯ วาวิญญาณเปนอัตตา หรือวาอัตตามีวิญญาณ หรือวาวิญญาณ
อยูในอัตตา หรือวาอัตตาอยูในวิญญาณ เพราะฉะนั้น พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อถูกทูลถาม
อยางนี้ จึงไมพยากรณวา ‘โลกเที่ยง’ หรือวา ‘โลกไมเที่ยง ฯลฯ’ ทฤษฎีหรือลัทธิที่ผิด ซึ่งขัดแยงตอหลักปฏิจจส
มุปบาทนี้ ยังมีอีกบางขอที่เกี่ยวของเปนพิเศษในแงของกรรม แตจะงดไวไมพูดถึง ณ ที่นี้กอน เพราะไดยกเรื่อง
กรรมไปอธิบายตางหากอีกสวนหนึ่งแลว จึงจะไดนําไปรวมแสดงไว ณ ที่นั้น
หลักธรรมที่สืบเนื่องจากปฏิจจสมุปบาท

ความจริง หลักธรรมตางๆ ไมวาจะมีชื่อใดๆ ลวนสัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งสิ้น เพราะแสดงถึง
หรือสืบเนื่องมาจากหลักสัจธรรมเดียวกัน และเปนไปเพื่อจุดหมายเดียวกัน แตนํามาแสดงในชื่อตางๆ กัน โดยชี้
ความจริงเพียงสวนใดสวนหนึ่งคนละสวนกันบาง เปนความจริงอันเดียวกัน แตแสดงคนละรูปละแนว เพื่อวัตถุ
ประสงคคนละอยางบาง
ดวยเหตุนี้ หลักธรรมบางขอจึงเปนเพียงสวนยอยของหลักใหญ บางขอเปนหลักใหญดวยกัน ครอบ
คลุมความหมายของกันและกัน แตมีแนวหรือรูปแบบการแสดงและความมุงหมายจําเพาะในการแสดงตางกัน
ปฏิจจสมุปบาทนั้น ถือวาเปนหลักใหญที่ครอบคลุมธรรมไดทั้งหมด เมื่ออธิบายปฏิจจสมุปบาทแลว
เห็นวาควรกลาวถึงหลักธรรมสําคัญชื่ออื่นๆ อันเปนที่รูจักทั่วไปไวดวย เพื่อใหเห็นวาสัมพันธกันอยางไร และเพือ่
เสริมความเขาใจทั้งในหลักธรรมเหลานั้น และในปฏิจจสมุปบาทเองดวย
หลักธรรมที่ควรกลาวไวในที่นี้ มี ๒ อยาง คือ กรรม และอริยสัจ ๔
๑. กรรม
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ก. ตัวกฎ หรือตัวสภาวะ
กรรมเปนเพียงสวนหนึ่งในกระบวนการแหงปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเห็นไดชัดเมื่อแยกสวนในกระบวนการ
นั้นออกเปน วัฏฏะ ๓ คือ กิเลส กรรม และวิบาก หลักปฏิจจสมุปบาทแสดงถึงกระบวนการทํากรรมและการให
ผลของกรรมทั้งหมด ตั้งตนแตกิเลสที่เปนเหตุใหทํากรรม จนถึงวิบากอันเปนผลที่จะไดรับ เมื่อเขาใจปฏิจจสมุป
บาทดีแลว ก็เปนอันเขาใจหลักกรรมชัดเจนไปดวย ดังนั้น วาโดยตัวกฎหรือสภาวะ จึงไมมีความจําเปนอะไรทีจ่ ะ
ตองชีแ้ จงเรื่องกรรมไวตางหาก ณ ที่นี้อีก
อยางไรก็ดี มีจุดหรือแงสําคัญบางประการที่ควรย้ําไว เพื่อปองกันความเขาใจผิดที่รายแรงในเรือ่ งกรรม
ดังตอไปนี้ :๑) กรรมในแงกฎแหงสภาวธรรม กับกรรมในแงจริยธรรมตามหลักพุทธพจนวา
“เพราะอวิชชาเปนปจจัย บุคคลจึงปรุงแตงกายสังขาร ...วจีสังขาร...มโนสังขาร ขึ้นเองบาง... เนื่องจาก
ตัวการอื่นบาง... โดยรูตัวบาง... ไมรูตัวบาง”
และพุทธพจนซึ่งปฏิเสธทฤษฎีที่วา สุขทุกขตนทําเอง ของพวกอัตตการวาท และทฤษฎีวา สุขทุกขตัว
การอื่นทํา ของพวกปรการวาท
หลักตามพุทธพจนนี้ เปนการย้ําใหมองเห็นกรรมในฐานะกระบวนการแหงเหตุปจจัย ตนเองก็ดี ผูอ นื่ ก็ดี
จะมีสวนเกี่ยวของแคไหนเพียงใด ยอมตองพิจารณาความเปนเหตุปจจัยที่เกี่ยวของและเปนไปในกระบวนการ
มิใชพูดขาดลงไปงายๆ ในทันที
ที่กลาวมานี้ เปนการปองกันความเขาใจผิดสุดโตง ที่มักเกิดขึ้นในเรื่องกรรมวา อะไรๆ เปนเพราะตนเอง
ทําทั้งสิ้น ทําใหไมคํานึงถึงองคประกอบและสิ่งแวดลอมอื่นๆ ที่เปนปจจัยเกี่ยวของ
อยางไรก็ดี ตองแยกความเขาใจอีกชั้นหนึ่ง ระหวางหลักธรรมในแงตัวกฎหรือสภาวะ กับในแงของจริย
ธรรม
ที่กลาวมาแลวนั้น เปนการแสดงในแงตัวกฎหรือตัวสภาวะ ซึ่งเปนเรื่องของกระบวนการตามธรรมชาติที่
ครอบคลุมเหตุปจจัยตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของทั้งหมด
แตในแงของจริยธรรม อันเปนคําสอนใหปฏิบัติ ผูที่ถูกตองการใหปฏิบัติ ก็คือผูที่ถูกสอน ในกรณีนี้ คํา
สอนจึงมุงไปที่ตัวผูรับคําสอน เมื่อพูดในแงนี้ คือเจาะจงเอาเฉพาะตัวบุคคลนั้นเองเปนหลัก ยอมกลาวไดทีเดียว
วา เขาตองเปนผูรับผิดชอบอยางเต็มที่ ในการกระทําตางๆ ที่เขาคิดหมายกระทําลงไป และที่จะใหผลเกิดขึ้น
ตามที่มุงหมาย เชน พุทธพจนวา “ตนเปนที่พึ่งของตน” นี้ เปนการเพงความรับผิดชอบของบุคคล โดยมองจาก
ตัวเองออกไป
ในกรณีนี้ นอกจากจะมีความหมายวาตองชวยเหลือตัวเอง ลงมือทําเองแลว ในแงที่สัมพันธกับการ
กระทําของผูอื่น ยังหมายกวางไปถึงการที่ความชวยเหลือจากผูอื่นจะเกิดขึ้น จะคงมีอยู และจะสําเร็จผล ตอง
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อาศัยการพึ่งตนของบุคคลนั้นเอง ในการที่จะชักจูง เราใหเกิดการกระทําจากผูอื่น ในการที่จะรักษาการกระทํา
ของผูอื่นนั้นใหคงอยูตอไป และในการที่จะยอมรับหรือสนองตอการกระทําของผูอื่นนั้นหรือไมเพียงใดดวย ดังนี้
เปนตน
โดยเหตุนี้ หลักกรรมในแงตัวสภาวะก็ดี ในแงของจริยธรรมก็ดี จึงไมขัดแยงกัน แตสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน แตตองทําความเขาใจใหถูก

๒) ลัทธิหรือความเห็นผิด ที่ตองแยกจากหลักกรรม
มีลัทธิมิจฉาทิฏฐิ เกี่ยวกับสุขทุกขและความเปนไปในชีวิตของมนุษยอยู ๓ ลัทธิ ซึ่งตองระวังไมใหเขาใจ
สับสนกับหลักกรรม คือ :๑. ปุพเพกตเหตุวาท การถือวาสุขทุกขทั้งปวงเปนเพราะกรรมเกา (past-action determinism) เรียก
สั้นๆ วา ปุพเพกตวาท
๒. อิสสรนิมมานเหตุวาท การถือวาสุขทุกขทั้งปวงเปนเพราะการบันดาลของเทพผูเปนใหญ (theistic
determinism) เรียกสั้นๆ วา อิศวรกรณวาท หรือ อิศวรนิรมิตวาท
๓. อเหตุอปจจยวาท การถือวาสุขทุกขทั้งปวง เปนไปสุดแตโชคชะตาลอยๆ ไมมเี หตุ ไมมีปจจัย
(indeterminism หรือ accidentalism) เรียกสั้นๆ วา อเหตุวาท
ทั้งนี้ตามพุทธพจนวา
ภิกษุทั้งหลาย ลัทธิเดียรถีย ๓ ลัทธิเหลานี้ ถูกบัณฑิตไตถาม ซักไซไลเลียงเขา ยอมอางการถือสืบๆ กัน
มา ดํารงอยูในอกิริยา (การไมกระทํา) คือ
๑. สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะ มีทิฏฐิอยางนี้วา สุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใชสุขมิใชทุกขก็ดี อยางหนึ่ง
อยางใดก็ตาม ที่คนเราไดเสวย ทั้งหมดนั้น ลวนเปนเพราะกรรมที่กระทําไวในปางกอน (ปุพฺเพกตเหตุ)
๒. สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะ มีทิฏฐิอยางนี้วา สุขก็ดี ทุกข ก็ดี มิใชสขุ มิใชทุกขก็ดี อยางหนึ่ง
อยางใดก็ตาม ที่คนเราไดเสวย ทั้งหมดนั้น ลวนเปนเพราะการบันดาลของพระผูเปนเจา (อิสฺสรนิมฺมานเหตุ)
๓. สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะ มีทิฏฐิอยางนี้วา สุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใชสุขมิใชทุกขก็ดี อยางหนึ่ง
อยางใดก็ตาม ที่คนเราไดเสวย ทั้งหมดนั้น ลวนหาเหตุหาปจจัยมิได (อเหตุอปจฺจย)
ภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณ ๓ พวกนั้น เราเขาไปหา (พวกที่ ๑) แลวถามวา ‘ทราบวา ทานทั้ง
หลายมีวาทะ มีทิฏฐิอยางนี้ จริงหรือ?’ ถาสมณพราหมณเหลานั้น ถูกเราถามอยางนี้แลวรับวาจริง เราก็กลาวกะ
เขาวา ‘ถาเชนนั้น ทานก็จักตองเปนผูทําปาณาติบาตเพราะกรรมที่ทําไวปางกอนเปนเหตุ จะตองเปนผูทํา
อทินนาทานเพราะกรรมที่ทําไวปางกอนเปนเหตุ จะตองเปนผูประพฤติอพรหมจรรย...เปนผูกลาวมุสาวาท...
ฯลฯ เปนผูมีมิจฉาทิฏฐิ เพราะกรรมที่ทําไวปางกอนเปนเหตุนะสิ’
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ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลมายึดเอากรรมที่ทําไวในปางกอนเปนสาระ ฉันทะก็ดี ความพยายามก็ดี วา
‘สิ่งนี้ควรทํา สิ่งนี้ไมควรทํา’ ก็ยอมไมมี เมื่อไมกําหนดถือเอาสิ่งที่ควรทําและสิ่งที่ไมควรทํา โดยจริงจังมั่นคงดังนี้
สมณพราหมณพวกนี้ ก็เทากับอยูอยางหลงสติ ไรเครื่องรักษา จะมีสมณวาทะที่ชอบธรรมเฉพาะตนไมได นี้แล
เปนนิคหะอันชอบธรรมอยางแรกของเรา ตอสมณพราหมณผูมีวาทะ มีทิฏฐิอยางนี้
ภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณ ๓ พวกนั้น เราเขาไปหา (พวกที่ ๒) กลาวกะเขาวา ‘ทานจักเปนผู
ทําปาณาติบาตก็เพราะการบันดาลของพระผูเปนเจาเปนเหตุจักเปนผูทําอทินนาทาน..ประพฤติ อพรหมจรรย...
.กลาวมุสาวาท...ฯลฯ เปนผูมีมิจฉาทิฏฐิ ก็เพราะการบันดาลของพระผูเปนเจาเปนเหตุนะสิ’
ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลมายึดเอาการบันดาลของพระผูเปนเจา เปนสาระ ฉันทะก็ดี ความพยายามก็
ดี วา ‘สิ่งนี้ควรทํา สิ่งนี้ไมควรทํา’ ก็ยอมไมมี ฯลฯ
ภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณ ๓ พวกนั้น เราเขาไปหา (พวกที่ ๓) .กลาวกะเขาวา ‘ทานก็จักเปน
ผูทําปาณาติบาต โดยไมมีเหตุ ไมมีปจจัย จักเปนผูทําอทินนาทาน... ประพฤติอพรหมจรรย...กลาวมุสาวาท...
ฯลฯ เปนผูมีมิจฉาทิฏฐิ โดยไมมีเหตุไมมีปจจัยนะสิ’
ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลมายึดเอาความไมมีเหตุเปนสาระ ฉันทะก็ดี ความพยายามก็ดี วา ‘สิ่งนี้ควร
ทํา สิ่งนี้ไมควรทํา’ ก็ยอมไมมี ฯลฯ
โดยเฉพาะลัทธิที่ ๑ คือ ปุพเพกตเหตุวาท นั้น เปนลัทธิของนิครนถ ดังพุทธพจนวา
ภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะ มีทิฏฐิอยางนี้วา ‘สุขก็ดี ทุกขก็ดี อยางหนึ่งอยางใดที่
บุคคลไดเสวย ทั้งหมดนั้น เปนเพราะกรรมที่ตัวทําไวในปางกอน โดยนัยดังนี้ เพราะกรรมเกาหมดสิ้นไปดวย
ตบะ ไมทํากรรมใหม ก็จะไมถูกบังคับตอไป เพราะไมถูกบังคับตอไป ก็สิ้นกรรม เพราะสิ้นกรรม ก็สิ้นทุกข เพราะ
สิ้นทุกข ก็สิ้นเวทนา เพราะสิ้นเวทนา ก็จักเปนอันสลัดทุกขไดหมดสิ้น ภิกษุทั้งหลาย พวกนิครนถมีวาทะอยางนี’้
นอกจากนี้ พุทธพจนที่เคยยกมาอางขางตน ซึ่งย้ําความอันเดียวกัน ก็มีวา
ดูกรสิวกะ เวทนาบางอยางเกิดขึ้น มีดเี ปนสมุฏฐานก็มี ฯลฯ เกิดจากความแปรปรวนแหงอุตุก็
มี...เกิดจากการบริหารตนไมสม่ําเสมอก็มี...เกิดจากถูกทํารายก็ม.ี ..เกิดจากผลกรรมก็มี ฯลฯ สมณพราหมณ
เหลาใด มีวาทะ มีความเห็นอยางนี้วา ‘บุคคลไดเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี ทุกขก็ดี ไมสุขไมทุกข
ก็ดี เวทนานั้นเปนเพราะกรรมที่ทําไวปางกอน’ ฯลฯ เรากลาววา เปนความผิดของสมณพราหมณเหลานั้นเอง
พุทธพจนเหลานี้ ปองกันความเห็นที่แลนไปไกลเกินไป จนมองเห็นความหมายของกรรมแตในแงกรรม
เกา กลายเปนคนนั่งนอนรอคอยผลกรรมเกา สุดแตจะบันดาลใหเปนไป ไมคิดแกไขปรับปรุงตนเอง กลายเปน
ความเห็นผิดอยางรายแรง ตามนัยพุทธพจนที่กลาวมาแลว
นอกจากนั้น จะเห็นไดชัดดวยวา ในพุทธพจนนี้ พระพุทธเจาทรงถือความเพียรพยายามเปนเกณฑตัด
สินคุณคาทางจริยธรรมของหลักกรรมและคําสอนเหลานี้ทั้งหมด
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พุทธพจนเหลานี้ มิไดปฏิเสธกรรมเกา เพราะกรรมเกาก็ยอมมีสวนอยูในกระบวนการแหงเหตุปจจัย
และยอมมีผลตอปจจุบัน สมกับชื่อที่วาเปนเหตุปจจัยดวยเหมือนกัน แตมันก็เปนเรื่องของเหตุปจจัยอยูนั่นเอง
ไมใชอํานาจนอกเหนือธรรมชาติอะไรที่จะไปยึดไปหมายมั่นฝากโชคชะตาไว ผูเขาใจปฏิจจสมุปบาท รูกระบวน
การแหงเหตุปจจัยดีแลว ยอมไมมีปญหาในเรื่องนี้
เหมือนกับการที่ใครคนหนึ่งเดินขึ้นตึก ๓ ชั้น ถึงชั้นที่สามแลว ก็แนนอนวา การขึ้นมาถึงของเขาตอ
อาศัยการกระทําคือการเดินที่ผานมาแลวนั้น จะปฏิเสธมิได และเมื่อขึ้นมาถึงที่นั่นแลว การทีเ่ ขาจะเหยียดมือไป
แตะพื้นดินขางลางตึก หรือจะนั่งรถเกงวิ่งไปมาบนตึกชั้นสามเล็กๆ เหมือนอยางบนถนนหลวง ก็ยอมเปนไปไม
ได และขอนี้ก็เปนเพราะการที่เขาขึ้นมาบนตึกเหมือนกัน ปฏิเสธมิได หรือเมื่อเขาขึ้นมาแลว จะเมื่อยหมดแรง
เดินตอขึ้นหรือลงไมไหว นั่นก็ตองเกี่ยวกับการที่ไดเดินขึ้นมาแลวดวยเหมือนกัน ปฏิเสธไมได
การมาถึงที่นั่นก็ดี ทําอะไรไดในวิสัยของที่นั่นก็ดี การที่อาจจะตองเขาไปเกี่ยวของกับอะไรตออะไรในที่
นั้นอีก ในฐานะที่ขึ้นมาอยูกับคนอื่นๆ ทามกลางสิ่งตางๆ ที่มีอยู ณ ที่นั้นดวยก็ดี ยอมสืบเนื่องมาจากการที่ได
เดินมาดวยนั้นแนนอน แตการที่เขาจะทําอะไรบาง ทําสิ่งที่ตองเกี่ยวของที่นั่นแคไหน เพียงไร ตลอดจนวาจะพัก
เสียกอนแลวเดินตอ หรือเดินกลับลงเสียจากตึกนั้น ยอมเปนเรื่องที่เขาจะคิดตกลงทําเอาใหม ทําได และไดผล
ตามเรื่องที่ทํานั้นๆ แมวาการเดินมาเดิมยังอาจมีสวนใหผลตอเขาอยู เชน แรงเขาอาจจะนอยไป ทําอะไรใหมได
ไมเต็มที่ เพราะเมื่อยเสียแลว ดังนี้เปนตน ถึงอยางนี้ ก็เปนเรื่องของเขาอีก ที่วาจะคิดยอมแพแกความเมื่อยหรือ
วาจะคิดแกไขอยางไร ทั้งหมดนี้ ก็เปนเรื่องของกระบวนการแหงเหตุปจจัยทั้งนั้น ดังนั้น จึงควรเขาใจเรื่องกรรม
เกาเพียงเทาที่มันเปนตามกระบวนการของมัน
ในทางจริยธรรม ผูเขาใจปฏิจจสมุปบาท ยอมถือเอาประโยชนจากกรรมเกาไดในแง เปนบทเรียน เปน
ความหนักแนนในเหตุผล เปนความเขาใจตนเองและสถานการณ เปนความรูพื้นฐานปจจุบันของตน เพื่อ
ประกอบการวางแผนทํากรรมปจจุบัน และหาทางแกไขปรับปรุงตอไป
๓) แงละเอียดออนที่ตองเขาใจ เกี่ยวกับการใหผลของกรรม
มีพุทธพจนวา
ภิกษุทั้งหลาย ผูใดกลาวอยางนี้วา ‘บุรุษนี้ทํากรรมไวอยางไรๆ เขายอมไดเสวยกรรมนั้นอยางนั้นๆ’ เมื่อ
เปนอยางที่กลาวนี้ การครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย) ก็มีไมได (คือไมมีประโยชนอะไร) เปนอันมองไมเห็น
ชองทางที่จะทําความสิ้นทุกขใหสําเร็จไดเลยแตผูใดกลาวอยางนี้วา ‘บุรุษนี้ทํากรรมอันเปนทีต่ งั้ แหงเวทนาอยาง
ไรๆ เขายอมไดเสวยวิบากของกรรมนั้นอยางนั้นๆ’ เมื่อเปนอยางที่กลาวนี้ การครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย)
จึงมีได (คือสําเร็จประโยชน) เปนอันเห็นชองทางที่จะทําความสิ้นทุกขใหสําเร็จได
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคน ทํากรรมชั่วเพียงเล็กนอย กรรมนั้น ก็นําเขาไปนรกได สวนบุคคลบางคน
ทํากรรมชั่วเล็กนอยอยางเดียวกันนั้นแหละ กรรมนัน้ เขาเสวยผลเสร็จไปเสียแตในปจจุบัน ทั้งสวนที่เล็ก
นอยก็ไมปรากฏดวย ปรากฏแตที่มากๆ เทานั้น
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คนประเภทไหน ทํากรรมชั่วเพียงเล็กนอย กรรมนั้นก็นําเขาไปนรกได? คือ บุคคลบางคน เปนผูไมไดอบ
รมกาย ไมไดอบรมศีล ไมไดอบรมจิต ไมไดอบรมปญญา มีคุณนอย มีอัตภาพเล็ก มีปรกติอยูเปนทุกขเพราะ
วิบากเล็กๆ นอยๆ บุคคลประเภทนี้ ทํากรรมชั่วเพียงเล็กนอย กรรมชั่วนั้นก็นําเขาไปนรกได (เหมือนใสกอนเกลือ
ในขันน้ํานอย)
คนประเภทไหน ทํากรรมชั่วเล็กนอยอยางเดียวกันนั่นแหละ กรรมนั้นเขาเสวยผลเสร็จไปเสียแตใน
ปจจุบัน ทั้งสวนที่เล็กนอยก็ไมปรากฏดวย ปรากฏแตที่มากๆ เทานั้น? คือ บุคคลบางคนเปนผูไดอบรมกาย อบ
รมศีล อบรมจิต อบรมปญญา มีคุณไมนอย เปนมหาตมะ มีธรรมเครื่องอยูหาประมาณมิได บุคคลประเภทนี้ ทํา
กรรมชั่วเชนเดียวกันนั้นแหละ กรรมชั่วนั้นเขาเสวยผลเสร็จไปเสียแตในปจจุบัน ทั้งสวนที่เล็กนอยก็ไมปรากฏ
ดวย ปรากฏแตที่มากๆ เทานั้น (เหมือนใสกอนเกลือในแมน้ํา)
ดูกรนายคามณี ศาสดาบางทาน มีวาทะ มีทิฏฐิอยางนี้วา ผูที่ฆาสัตว ตองไปอบายตกนรกทั้งหมด ผูที่
ลักทรัพย ตองไปอบายตกนรกทั้งหมด ผูประพฤติกาเมสุมิจฉาจาร ตองไปอบายตกนรกทั้งหมด ผูที่พูดเท็จ ตอง
ไปอบายตกนรกทั้งหมด
สาวกที่เลื่อมใสในศาสดานั้นคิดวา ‘ศาสดาของเรามีวาทะ มีทิฏฐิวา ผูที่ฆาสัตว ตองไปอบายตกนรกทัง้
หมด’ เขาจึงไดทิฏฐิขึ้นมาวา ‘สัตวที่เราฆาไปแลวก็มี เราก็ตองไปอบายตกนรกดวย’ เขาไมละวาจานั้น ไม
สละทิฏฐินั้นเสีย ก็ยอมอยูในนรกเหมือนถูกจับมาใสไว...สวนตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จอุบัติใน
โลก...พระองคทรงตําหนิติเตียนปาณาติบาต...อทินนาทาน...กาเมสุมิจฉาจาร...มุสาวาท โดยอเนกปริยาย และ
ตรัสวา “ทานทั้งหลายจงงดเวนเสียเถิด จากปาณาติบาต...อทินนาทาน...กาเมสุมิจฉาจาร...มุสาวาท”
สาวกมีความเลื่อมใสในพระศาสดานั้น ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา “พระผูมีพระภาคทรงตําหนิติเตียน
ปาณาติบาต ฯลฯ โดยอเนกปริยาย และตรัสวา ‘ทานทั้งหลายจงงดเวนเสียเถิด จากปาณาติบาต ฯลฯ’ ก็สัตวที่
เราฆาเสียแลวมีมากถึงขนาดนั้นๆ การที่เราฆาสัตวไปเสียมากๆ ถึงขนาดนั้นๆ ไมดี ไมงามเลย เราจะกลายเปน
ผูเดือดรอนใจในเพราะการกระทํานั้นเปนปจจัยแท และเราก็จักไมชื่อวาไมไดกระทํากรรมชั่ว”
เขาพิจารณาเห็นดังนี้แลว จึงละปาณาติบาตนั้นเสีย และเปนผูงดเวนจากปาณาติบาตตอไปดวย เปน
อันวาเขาละกรรมชั่วนั้นไดดวยการกระทําอยางนี.้ ..
เขาละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ ละมุสาวาท... ปสุณาวาจา...ผรุสวาจา...สัมผัป
ปลาปะ...อภิชฌา...พยาบาท...มิจฉาทิฏฐิ แลว เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ เขาผูเปนอริยสาวก มีใจปราศจากอภิชฌา
(ความละโมบ) ปราศจากพยาบาท (ความคิดเบียดเบียน) ไมลุมหลง มีสัมปชัญญะ มีสติมั่น อยูดวยใจที่
ประกอบดวยเมตตาปกแผไปทิศ ๑...ทิศ ๒...ทิศ ๓...ทิศ ๔ ครบถวน ทั้ง สูง ต่ํา กวางขวาง ทั่วทั้งโลก ทั่ว
สัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตา อันไพบูลย ยิ่งใหญ ไมมีประมาณ ไรเวร ไรพยาบาท
ฯลฯ เมื่อเจริญเมตตาเจโตวิมุตติ ทําใหมากอยางนี้ กรรมใดที่ทําไวพอประมาณ กรรมนั้นจักไมเหลือ จะไม
คงอยูในเมตตาเจโตวิมุตตินั้น...
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พุทธพจนในขอ ๓) นี้ นํามาแสดงไวเพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องการใหผลของกรรม ใหมีการ
ศึกษาโดยละเอียด เปนการปองกันไมใหลงความเห็นตัดสินความหมายและเนื้อหาของหลักกรรมงายเกินไป แต
ก็ยังเปนเพียงตัวอยางสวนหนึ่งเทานั้น ไมสามารถนํามารวมไวไดทั้งหมด เพราะจะกินเนื้อที่มากเกินไป

ข. คุณคาทางจริยธรรม
กลาวโดยสรุป คุณคาที่ตองการในทางจริยธรรมของหลักกรรม มีดังนี้:
๑)
ใหเปนผูหนักแนนในเหตุผล และมองเห็นการกระทําและผลการ
กระทําตามแนวทางของเหตุปจจัย ไมเชื่อสิ่งงมงาย ตื่นขาว เชน
เรื่องแมน้ําศักดิ์สิทธิ์ เปนตน
๒)
ใหเห็นวา ผลสําเร็จที่ตนตองการ จุดหมายที่ปรารถนา จะเขาถึง
หรือสําเร็จไดดวยการลงมือทํา
-จึงตองพึ่งตนเอง และทําความเพียรพยายาม
-ไมมัวคอยโชคชะตา ไมหวังผลดลบันดาลหรือรอผลการเซนสรวงออนวอน
๓)
ใหมีความรับผิดชอบตอตนเอง ที่จะงดเวนจากกรรมชั่ว และรับผิด
ชอบตอผูอื่น ดวยการชวยเหลือเกื้อกูลทําความดีตอเขา
๔)
ใหถือวาบุคคลมีสิทธิและหนาที่โดยธรรมชาติ ที่จะทําการตางๆ
เพื่อแกไขปรับปรุงสรางเสริมตนเองใหดีขึ้นไป โดยเทาเทียมกัน
สามารถทําตนใหเลวลงหรือใหดีขึ้น ใหประเสริฐจนถึงยิ่งกวา
เทวดาและพรหม ไดทุกๆ คน
๕)
ใหถือวาคุณธรรม ความสามารถ ความดีความชั่วที่ทํา ความ
ประพฤติปฏิบัติ เปนเครื่องวัดความทรามหรือประเสริฐของมนุษย
ไมใหมีการแบงแยกโดยชาติชั้นวรรณะ
๖)
ในแงกรรมเกา ใหถือเปนบทเรียน และใหรูจักพิจารณาเขาใจตน
เองตามเหตุผล ไมคอยเพงโทษแตผูอื่น มองเห็นพื้นฐานทุนเดิม
ของตนที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อรูจักที่จะแกไขปรับปรุง และวางแผน
สรางเสริมความเจริญกาวหนาตอไปไดถูกตอง
๗)
ใหความหวังในอนาคตสําหรับสามัญชนทั่วไป
คุณคาที่กลาวนั้น พึงพิจารณาตามพุทธพจน ดังตอไปนี้
ก) ความหมายทั่วไป เชน :-

ดวยใจ
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ภิกษุทั้งหลาย เจตนา (นั่นเอง) เราเรียกวากรรม บุคคลจงใจแลว จึงกระทํากรรมดวยกาย ดวยวาจา

สัตวทั้งหลาย มีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรม เปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรม
เปนที่พึ่งอาศัย กรรมยอมจําแนกสัตวใหทรามและประณีต
บุคคลหวานพืชเชนใด ยอมไดรับผลเชนนั้น ผูทําดี ยอมไดดี ผูทําชั่ว ยอมไดชั่ว
บุคคลทํากรรมใดแลว ยอมเดือดรอนในภายหลัง กรรมนั้นทําแลวไมดี บุคคลมีหนาชุมดวยน้ําตา รอง
ไหอยู ยอมเสพผลของกรรมใด กรรมนั้นทําแลวไมดี บุคคลทํากรรมใดแลว ยอมไมเดือดรอนในภายหลัง
กรรมนั้นแล ทําแลวเปนดี
คนพาลมีปญญาทราม ยอมทํากับตนเองเหมือนเปนศัตรู ยอมทํากรรมชั่วอันใหผลเผ็ดรอน บุคคลทํา
กรรมใดแลว ยอมเดือดรอนภายหลัง มีหนานองดวยน้ําตา รองไหอยู เสวยผลแหงกรรมใด กรรมนั้นทําแลว
ไมดีเลย
บุคคลทํากรรมใดแลว ไมเดือดรอนในภายหลัง เสวยผลแหงกรรมใด ดวยหัวใจแชมชื่นเบิกบาน กรรม
นั้นทําแลวเปนการดี บุคคลรูกรรมใดวา เปนประโยชนเกื้อกูลแกตน ควรรีบลงมือกระทํากรรมนั้นทีเดียว
ข) ความเปนคนมีเหตุผล ไมเชื่อถืองมงาย เชน :คนพาลมีกรรมดํา ถึงจะแลนไปยัง (แมน้ําศักดิ์สิทธิ์ตางๆ คือ) แมน้ําพาหุกา ทาน้ําอธิกักกะ ทาน้ําคยา
แมน้ําสุนทริกา แมน้ําสรัสวดี แมน้ํา ปยาคะ และแมน้ําพาหุมดี เปนนิตย ก็บริสุทธิ์ไมได แมน้ําสุนทริกา ทาน้ํา
ปยาคะ หรือแมน้ําพาหุกา จักทําอะไรได จะชําระนรชนผูมีเวร ผูทํากรรมอันหยาบชา ผูมีกรรมชั่วนั้น ใหบริสุทธิ์
ไมไดเลย (แต) ผัคคุณฤกษ (ฤกษดีเยี่ยม) ยอมสําเร็จทุกเมื่อ แกบุคคลผูบริสุทธิ์ อุโบสถก็สําเร็จทุกเมื่อแกผู
บริสุทธิ์ วัตรของบุคคลผูหมดจดแลว มีการงานสะอาด ยอมสําเร็จผลทุกเมื่อ
ดูกรพราหมณ ทานจงอาบตนในหลักธรรมนี้เถิด จงสรางความเกษมแกสัตวทั้งปวงเถิด ถาทานไมกลาว
เท็จ ไมเบียดเบียนสัตว ไมทําอทินนาทาน เปนผูมีศรัทธา หาความตระหนี่มิไดไซร ทานจะตองไปทาน้ําคยา
ทําไม แมน้ําดื่มของทานก็เปนแมน้ําคยาแลว
ถาแมนบุคคลจะพนจากบาปกรรมได เพราะการอาบน้ํา (ชําระบาป) กบ เตา นาค จระเข และสัตวเหลา
อื่นที่เที่ยวไปในแมน้ํา ก็จะพากันไปสูสวรรคแนนอน...ถาแมน้ําเหลานี้พึงนําบาปที่ทานทําไวแลวในกาลกอนไป
ไดไซร แมน้ําเหลานี้ก็พึงนําบุญของทานไปไดดวย ความสะอาดจะมีเพราะน้ํา(ศักดิ์สิทธิ์) ทีค่ นจํานวนมากพากัน
ไปอาบ ก็หาไม ผูใดมีสัจจะ มีธรรม ผูนั้นจึงจะเปนผูสะอาด เปนพราหมณ
ผูใดไมถือมงคลตื่นขาว ไมถืออุกกาบาต ไมถือความฝน ไมถือลักษณะดีหรือชั่ว ผูนนั้ ชื่อวาลวงพนโทษ
แหงการถือมงคลตื่นขาว ขามพนกิเลสเทียมแอกที่ผูกสัตวไวในภพไปเสียได ยอมไมกลับมาเกิดอีกประโยชนได
ลวงเลยคนเขลาผูมัวคํานวณนับฤกษอยู ประโยชนเปนตัวฤกษของประโยชน ดวงดาวจักทําอะไรได
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บุคคลประพฤติชอบเวลาใด เวลานั้น ไดชื่อวา เปนฤกษดี มงคลดี เปนเชาดี อรุณดี เปนขณะดี ยามดี
และเปนอันไดทําบูชาดีแลวในทานผูประพฤติพรหมจรรยทั้งหลาย แมกายกรรมของเขา ก็เปนสิทธิโชค วจีกรรม
ก็เปนสิทธิโชค มโนกรรม ก็เปนสิทธิโชค ประณิธานของเขา ก็เปนสิทธิโชค ครั้นกระทํากรรมทั้งหลายที่เปนสิทธิ
โชคแลว เขายอมไดประสบแตผลที่มุงหมายอันเปนสิทธิโชค

ค) การลงมือทํา ไมรอคอยความหวังจากการออนวอนปรารถนา เชน :ไมควรหวนละหอยถึงสิ่งที่ลวงแลว ไมพึงเพอฝนถึงสิ่งที่อยูภายหนา สิ่งใดเปนอดีต สิ่งนั้นก็ผานไปแลว
สิ่งใดเปนอนาคต สิ่งนั้นก็ยังไมมาถึง สวนผูใดเห็นประจักษชัดสิ่งที่เปนปจจุบัน อันเปนของแนนอนไมคลอน
แคลน ขอใหผูนั้นครั้นเขาใจชัดแลว พึงเรงขวนขวายปฏิบัติใหลุลวงไป ในที่นั้นๆ
เรงทําความเพียรเสียแตวันนี้ ใครเลาพึงรูวาจะตายในวันพรุง เพราะวา สําหรับพระยามัจจุราช เจาทัพ
ใหญนั้น เราทั้งหลายไมมีทางผัดเพี้ยนเลย
ผูที่ดํารงชีวิตอยูอยางนี้ มีความเพียร ไมเกียจคราน ทั้งกลางวันและกลางคืน ผูนั้นแท พระสันตมุนี
ตรัสวา เปนผูมีแตละราตรีนําโชค (ภัทเทกรัตต)
ดูกรคฤหบดี ธรรม ๕ ประการนี้ เปนสิ่งที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนของไดยากในโลก คือ
อายุ...วรรณะ...สุข...ยศ...สวรรค ธรรม ๕ ประการนี.้ ..เราไมกลาววาจะพึงไดมาเพราะการออนวอน หรือเพราะ
ความปรารถนา ถาการไดธรรมทั้ง ๕ นี้ จะมีไดเพราะการออนวอน หรือเพราะความปรารถนาแลวไซร ใครใน
โลกนี้ จะพึงเสื่อมจากอะไร
ดูกรคฤหบดี อริยสาวกผูปรารถนาอายุ (ยืน) ไมพึงออนวอนหรือมัวเพลิดเพลินกับอายุ เพราะการอยาก
ไดอายุนั้นเลย อริยสาวกผูปรารถนาอายุ พึงปฏิบัติขอปฏิบัติที่จะเปนไปเพื่ออายุ เพราะขอปฏิบัติอันเปนไปเพื่อ
อายุที่ปฏิบัติแลวนั่นแหละ จึงจะเปนไปเพื่อการไดอายุ อริยสาวกนั้นยอมเปนผูไดอายุ ไมวาจะเปนของทิพย
หรือของมนุษย...
ผูปรารถนาวรรณะ...สุข...ยศ...สวรรค ก็พึงปฏิบัติขอปฏิบัติที่จะเปนไปเพื่อวรรณะ...สุข...ยศ...สวรรค...
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมหมั่นประกอบความเพียรในการฝกอบรมจิต ถึงจะมีความปรารถนาวา “ขอใหจติ
ของเราหลุดพนจากอาสวะเถิด” ดังนี้ จิตของเธอจะหลุดพนไปจากอาสวะไดก็หาไม... เหมือนไขไก ๘ ฟองก็ตาม
๑๐ ฟองก็ตาม ๑๒ ฟองก็ตาม ที่แมไกไมนอนทับ ไมกก ไมฟก ถึงแมแมไกจะมีความปรารถนาวา “ขอใหลูกของ
เราใชปลายเล็บหรือจะงอยปาก ทําลายเปลือกไขออกมาโดยสวัสดีเถิด” ดังนี้ ลูกไกจะใชปลายเล็บ หรือจะงอย
ปาก ทําลายเปลือกไขออกมาได ก็หาไม
ง) การไมถือชาติชั้นวรรณะ ถือความประพฤติเปนประมาณ เชน :-

114
พุทธธรรม (ฉบับเดิม) พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
ดูกรวาเสฏฐะ ทานจงรูอยางนี้วา ในหมูมนุษย ผูใดอาศัยโครักขกรรมเลี้ยงชีพ ผูนั้นเปนชาวนา มิใช
พราหมณ ผูใดเลี้ยงชีพดวยศิลปะตางๆ ผูนั้นเปนศิลปน มิใชพราหมณ ผูใดอาศัยการคาขายเลี้ยงชีพ ผูนั้นเปน
พอคา มิใชพราหมณ ผูใดเลี้ยงชีพดวยการรับใชผูอื่น ผูนั้นเปนคนรับใช มิใชพราหมณ ผูใดอาศัยการลักทรัพย
เลี้ยงชีพ ผูนั้นเปนโจร มิใชพราหมณ ฯลฯ ผูใดปกครองบานเมือง ผูนนั้ เปนราชา มิใชพราหมณ เรามิไดเรียกคน
เปนพราหมณ(แค)ตามกําเนิดจากครรภมารดา ผูนั้นยังมีกิเลส เขาเปนเพียงโภวาที (คือพราหมณตามธรรม
เนียม ที่ทักทายคนอื่นวา “โภ”) เทานั้น เราเรียกคนที่ไมมีกิเลส ไมมีความยึดมั่นตางหาก
วาเปนพราหมณ อันนามและโคตรที่กําหนดตั้งกันไวนี้ เปนแตสักวาโวหารในโลก เพราะเกิดมีขึ้นมาตามคําเรียก
ขานที่กําหนดตั้งกันไวในคราวนั้นๆ ตามทิฏฐิอันนอนเนื่องอยูในหทัยสิ้นกาลนาน ของสัตวทงั้ หลายผูไ มรู สัตวทงั้
หลาย ผูไมรู ก็พร่ํากลาววาคนเปนพราหมณเพราะชาติกําเนิด
แตบุคคลจะเปนพราหมณเพราะชาติกําเนิด ก็หาไม จะมิใชพราหมณเพราะชาติกําเนิด ก็หาไม จะชื่อ
วาเปนพราหมณก็เพราะกรรม (อาชีพการงานที่ทํา-ความประพฤติ-การที่คิดพูดและทํา ) ไมใชพราหมณก็
เพราะกรรม เปนชาวนาก็เพราะกรรม เปนศิลปนก็เพราะกรรม เปนพอคาก็เพราะกรรม เปนคนรับใชก็เพราะ
กรรม เปนโจรก็เพราะกรรม ฯลฯ เปนราชาก็เพราะกรรมบัณฑิตทั้งหลาย ผูเห็นปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในกรรม
และวิบากยอมเห็นกรรมนั้นแจงชัดตามเปนจริงวา โลกยอมเปนไปตามกรรม หมูสัตวยอมเปนไปเพราะกรรม
สัตวทั้งหลายถูกผูกยึดไวดวยกรรม เหมือนลิ่มสลักของรถที่กําลังแลนไป ฉะนั้น
ดูกรพราหมณ เราจะเรียกคนวาประเสริฐ เพราะความเปนผูเกิดในตระกูลสูงก็หาไม เราจะเรียกคนวา
ต่ําทรามเพราะความเปนผูเกิดในตระกูลสูงก็หาไม เราจะเรียกคนวาประเสริฐเพราะความเปนผูมีวรรณะใหญโต
ก็หาไม เราจะเรียกคนวาต่ําทรามเพราะความเปนผูมีวรรณะใหญโตก็หาไม เราจะเรียกคนวาประเสริฐเพราะ
ความเปนผูมีโภคะมากก็หามิได เราจะเรียกคนวาต่ําทรามเพราะความเปนผูมีโภคะมากก็หามิได
แทจริง บุคคลบางคน แมเกิดในตระกูลสูง ก็ยังเปนผูชอบเขนฆาสังหาร ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม
พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดคําเพอเจอ เปนคนละโมบ คิดเบียดเบียน เปนมิจฉาทิฏฐิ
บุคคลไมเปนคนถอยเพราะชาติกําเนิด ไมเปนพราหมณเพราะชาติกําเนิด แตเปนคนถอยเพราะกรรม
(คือการกระทํา ความประพฤติ) เปนพราหมณเพราะกรรม
วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ออกบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ยอ
มละนามและโคตรเดิมเสีย นับวาเปนสมณศากยบุตรทั้งสิ้น
บรรดาวรรณะทั้งสี่นี้ ผูใดเปนภิกษุ สิ้นกิเลสาสวะแลว อยูจบพรหมจรรยแลว ทํากิจที่ตองทําสําเร็จแลว
ปลงภาระลงไดแลว บรรลุประโยชนตนแลว หมดเครื่องผูกมัดไวในภพแลว หลุดพนแลวเพราะรูชอบ ผูนั้นแล
เรียกไดวา เปนผูเลิศกวาวรรณะทั้งหมดนั้น
จ) การพึ่งตนเอง เชน :การเพียรพยายามเปนหนาที่ที่ทานทั้งหลายตองทําเอง ตถาคตเปนแตผูบอกทาง

115
พุทธธรรม (ฉบับเดิม) พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
ตนนั่นแล เปนที่พึ่งของตน จริงแทแลว ใครอื่นจะเปนที่พึ่งได ดวยตนที่ฝกไวดีแลวนั่นแหละ บุคคลจะได
ที่พึ่งซึ่งหาไดยาก
ความบริสุทธิ์ ไมบริสุทธิ์ เปนของเฉพาะตน คนอื่นทําคนอื่นใหบริสุทธิ์ไมได
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงมีตนเปนที่พึ่งเถิด อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งเลย จงมีธรรมเปนที่พึ่งเถิด อยามีสิ่ง
อื่นเปนที่พึ่งเลย
ฉ) ขอเตือนใจเพื่ออนาคต
หญิง ชาย คฤหัสถ บรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีกรรมเปนของตน เปนผูรับผลของกรรม มี
กรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่อาศัย เราทํากรรมใดไว ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจักเปน
ทายาทของกรรมนั้น ถาทานกลัวทุกข ก็อยาทํากรรมชั่วทั้งในที่ลับและที่แจง ถาทานจักทํา หรือทําอยู ซึ่งกรรม
ชั่ว ถึงแมจะเหาะหนีไป ก็จะไมพนจากความทุกขไปไดเลย ธัญชาติ ทรัพยสิน เงินทอง หรือสิ่งของที่หวงแหน
อยางใดอยางหนึ่งที่มีอยู ทาส กรรมกร คนงาน คนอาศัย ลวนพาเอาไปไมไดทั้งสิ้นจะตองถูกละทิ้งไวทั้งหมด
แตบุคคลทํากรรมใด ดวยกาย ดวยวาจา หรือดวยใจ กรรมนั้นแหละเปนของของเขา และเขาจะพาเอากรรมนั้น
ไป อนึ่ง กรรมนั้นยอมติดตามเขาไป เหมือนเงาติดตามตน ฉะนั้นฉะนั้น บุคคลควรทําความดี สั่งสมสิ่งที่จะเปน
ประโยชนภายหนา ความดีทั้งหลายยอมเปนที่พึ่งของสัตวในปรโลก
๒. อริยสัจ

ก. ความเขาใจเบื้องตน
อริยสัจ เปนหลักธรรมที่สําคัญและรูจักกันมากที่สุดอีกขอหนึ่ง อริยสัจไมใชเปนหลักสวนยอยของป
ฏิจจสมุปบาท แตเปนทั้งหมดของ ปฏิจจสมุปบาท พูดงายๆ วา มีความหมายครอบคลุมปฏิจจสมุปบาททัง้ หมด
๑) ตรัสรูอริยสัจ=ตรัสรูปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน
เมื่อมีผูถามวา “พระพุทธเจาตรัสรูอะไร?”
จะตอบวา ตรัสรูอริยสัจ ๔ หรือ
ตอบวา ตรัสรูปฏิจจสมุปบาท ก็ได
คําตอบที่วานี้ จะไมพิจารณาโดยเนื้อหาของหลักธรรมเลย ยกแตคัมภีรมาอางก็ได
คัมภีรวินัยปฎก เลาเหตุการณเกี่ยวกับการตรัสรูของพระพุทธเจา เริ่มตนเมื่อตรัสรูใหมๆ กําลังทรงเสวย
วิมุตติสุข และพิจารณาทบทวน ปฏิจจสมุปบาท ทั้งโดยอนุโลม(กระบวนการเกิดทุกข)และโดยปฏิโลม (กระบวน
การดับทุกข) ตลอดเวลา ๑ สัปดาห ครั้นสิ้นระยะเสวยวิมุตติสุข ๗ สัปดาหแลว เมื่อปรารภการที่จะทรงประกาศ
ธรรมแกผูอื่นตอไป ทรง
พระดําริวา :-
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ธรรมที่เราไดบรรลุแลวนี้ เปนของลึกซึ้ง เห็นไดยาก รูตามไดยาก ฯลฯ สําหรับหมูประชาผูเริงรมยรื่น
ระเริงอยูในอาลัย ฐานะนี้ยอมเปนสิ่งที่เห็นไดยาก กลาวคือ หลักอิทัปปจจยตา ปฏิจจสมุปบาท; แมฐานะนี้ก็
เห็นไดยากนัก กลาวคือ...นิพพาน
สวนในพระสูตร เมื่อปรากฏขอความเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนนี้ ก็เลาความแนวเดียวกัน เริ่มแตพุทธ
ดําริที่เปนเหตุใหเสด็จออกผนวช การเสด็จออกผนวช การทรงศึกษาในสํานักอาฬารดาบส และอุททกดาบส การ
บําเพ็ญและการละเลิกทุกรกิริยา การทรงกลับเสวยพระกระยาหาร แลวบรรลุฌาน และตรัสรูว ิชชา ๓ ในตอน
ตรัสรูมีขอความที่ตรัสเลาวา
ครั้นเราบริโภคอาหาร มีกําลังขึ้นแลว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน...
ทุติยฌาน…ตติยฌาน...จตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข...มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู
เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากสิ่งมัวหมอง นุมนวล ควรแกการงาน ตั้ง
มั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ไดนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ก็ระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก (วิชชา
ที่ ๑) ...ไดนอมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณ ก็มองเห็นหมูสัตวที่จุติอุบัติอยู (วิชชาที่ ๒) ...ไดนอมจิตไปเพื่ออาส
วักขยญาณ ก็รูชัดตามเปนจริงวา ‘นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ
นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา’ เมื่อเรารูเห็นอยางนี้ จิตไดหลุดพนแลวจาก กามาสวะ
ภวาสวะ และอวิชชาสวะ (วิชชาที่ ๓)...
ตอจากนี้ ก็มีคําบรรยายพุทธดําริในการที่จะทรงประกาศธรรม ซึ่งมีขอความอยางเดียวกับในวินัยปฎก
ที่ยกมาอางไวแลวขางตนนั้น
จะเห็นวา วินัยปฎก เลาเหตุการณหลังตรัสรูใหมๆ ระยะเสวยวิมุตติสุข (ซึ่งอรรถกถาวา ๗ สัปดาห) เริ่ม
แตพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาท จนถึงทรงพระดําริที่จะไมประกาศธรรม เพราะความยากของปฏิจจสมุป
บาทและนิพพาน ที่ไดตรัสรู
สวน พระสูตร เลาเหตุการณกอนตรัสรูเปนลําดับมา จนถึงตรัสรูวิชชา ๓ แลวขามระยะเสวยวิมุตติสุข
ทั้งหมดไป มาลงที่พุทธดําริจะไมประกาศธรรม เพราะความยากของปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน เชนเดียวกัน
ผูถือเอาความในวินัยปฎกตอนทรงพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาท และพุทธดําริปรารภการประกาศ
ธรรม ทั้งในวินัยปฎก และในพระสูตร ยอมกลาวไดวาพระพุทธเจา ตรัสรูปฏิจจสมุปบาท (กับทั้งนิพพาน)
สวนผูพิจารณาความในพระสูตร เฉพาะเหตุการณตอนตรัสรูวิชชา ๓ และจับเฉพาะวิชชาที่ ๓ ซึ่งเปน
ตัวการตรัสรูแทๆ (วิชชา ๒ อยางแรกยังนับไมไดวาเปนการตรัสรู และไมจําเปนสําหรับนิพพาน) ก็ไดความหมาย
วา ตรัสรูอริยสัจ ๔ จึงหลุดพนจากอาสวะ
อยางไรก็ดี คําตอบทั้งสองนั้น แมจะถูกตองทั้งคู แตก็มีความหมายบางอยางที่เปนพิเศษกวากัน และ
ขอบเขตบางแงที่กวางขวางกวากัน ซึ่งควรทําความเขาใจ เพื่อมองเห็นเหตุผลในการแยกแสดงเปนคนละหลัก
๒) เรียนอริยสัจ ตองรูหนาที่ตออริยสัจ
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ความหมายที่ตรงกันของหลักใหญทั้งสองนี้ มองเห็นไดงาย เพื่อความรวบรัด ขอใหดูหลักอริยสัจ พรอม
ทั้งความหมายตามแบบ และหนาที่ของคนตออริยสัจขอนั้นๆ
๑.
ทุกข ไดแก ชาติ ชรามรณะ การประจวบกับสิ่งอันไมเปนที่รัก การพลัดพรากจากของรัก ความ
ปรารถนาไมสมหวัง โดยยอวา อุปาทานขันธ ๕ (ขันธ ๕ ที่ยึดไวดวยอุปาทาน) เปนทุกข พูดอีกนัยหนึ่ง คือ ชีวิต
และทุกสิ่งที่เกี่ยวของ ซึ่งอยูภายใตกฎธรรมชาติ ที่จะตองผันแปรไปตามเหตุปจจัย จึงแฝงไวดวยความกดดัน
บีบคั้น ขัดแยง ขัดของ มีความบกพรอง ไมสมบูรณในตัว พรอมที่จะทําใหเกิดทุกขเปนปญหาขึ้นมา เมื่อใดเมื่อ
หนึ่ง ในรูปใดรูปหนึ่ง แกผูที่ยึดมั่นไวดวยอุปาทานหนาที่ตอทุกข คือ การกําหนดรู เขาใจมัน รูเทาทันความเปน
จริง (เรียกวา ปริญญา)
๒.
ทุกขสมุทัย เรียกสั้นๆ วา สมุทัย (เหตุเกิดแหงทุกข) ไดแก ตัณหา คือความรานรนทะยานอยาก ที่ทําให
เกิดภพใหม ประกอบดวยความเพลิดเพลินและความติดใจ คอยใฝหาความยินดีใหมๆ เรื่อยๆ ไป มี ๓ คือ
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา พูดอีกนัยหนึ่ง คือ ความอยากที่ยึดถือตัวตนเปนที่ตั้ง โดยอาการซึ่งมีเรา ที่จะ
ได จะเปน จะไมเปนอยางนั้นอยางนี้ ทําใหชีวิตถูกบีบคั้นดวยความรูสึกกระวนกระวาย ความหวาดกังวล ความ
ติดของในรูปใดรูปหนึ่งอยูตลอดเวลา ไมโปรงโลงเปนอิสระ หนาที่ตอสมุทัย คือ ละเสีย ทําใหหมดไป เรียกวา
ปหานะ
๓.
ทุกขนิโรธ เรียกสั้นวา นิโรธ (ความดับทุกข) ไดแกการที่ตัณหาดับไปไมเหลือ ดวยการคลายออก สละ
เสียได สลัดออก พนไปได ไมพัวพัน พูดอีกนัยหนึ่ง คือ ภาวะแหงนิพพาน ที่ไมมีความทุกข เปนสุขโดยไมขึ้นตอ
ตัณหา ไมถูกบีบคั้นดวยความรูสึกกระวนกระวาย หวาดกังวล เปนตน มีชีวิตที่เปนอยูดวยปญญา ซึ่งบริสุทธิ์
เปนอิสระ สงบ ปลอดโปรง ผองใส เบิกบาน หนาที่ตอนิโรธ คือ ทําใหแจง ทําใหสําเร็จ ทําใหเกิดมีเปนจริงขึ้นมา
หรือ บรรลุถึง เรียกวา สัจฉิกิริยา
๔.
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ปฏิปทาที่นําไปสูความดับแหงทุกข) เรียกสั้นๆ วา มรรค ไดแกทางประเสริฐมี
องคประกอบ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ หนาที่ตอมรรค คือ เจริญ ฝก หรือปฏิบัติ เรียกวา ภาวนา
๓) อริยสัจ กับ ปฏิจจสมุปบาท ครอบคลุมกันอยางไร
ขอใหเทียบหลัก อริยสัจนั้น กับหลัก ปฏิจจสมุปบาท ดังนี้
๑. สมุทัยวาร: อวิชชาเกิด?สังขารเกิด? ฯลฯ ชาติเกิด?ชรามรณะ+โสกะ
ฯลฯ อุปายาส เกิด
๒. นิโรธวาร: อวิชชาดับ ? สังขารดับ? ฯลฯ ชาติดับ?ชรามรณะ+โสกะ
ฯลฯ อุปายาส ดับ
ขอ ๑. คือ ปฏิจจสมุปบาท สมุทยวาร หรือแบบอนุโลม แสดงกระบวนการเกิดทุกข เทากับรวมอริยสัจขอ ๑
(ทุกข) และ ๒ (สมุทัย) ไวในขอเดียวกัน แตในอริยสัจ แยกเปน ๒ ขอ เพราะแยกเอาทอนทาย (ชาติ ชรามรณะ
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โสกะ ฯลฯ) ที่เปนผลปรากฏ ออกไปตั้งตางหากเปนอริยสัจขอแรก ในฐานะเปนปญหาที่ประสบ ซึ่งจะตองแกไข
แลวจึงยอนกลับมายกทอนที่เปนกระบวนการทั้งหมด ตั้งเปนขอที่ ๒ ในฐานะเปนการสืบสาวหาตนเหตุของ
ปญหา
ขอ ๒. คือ ปฏิจจสมุปบาท นิโรธวาร หรือแบบปฏิโลม แสดงกระบวนการดับทุกข เทากับอริยสัจ ขอ ๓ (นิโรธ)
แสดงใหเห็นวา เมื่อแกปญหาถูกตองตรงสาเหตุแลว ปญหานั้นจะดับไปไดอยางไรตามแนวทางของเหตุปจจัย
แมวาโดยตรง ปฏิจจสมุปบาทนัยนี้ จะตรงกับอริยสัจขอที่ ๓ แตก็ถือวากินความรวมถึงอริยสัจขอ ๔ ได
ดวย เพราะกระบวนการดับสลายของปญหา ยอมบงชี้เปนนัย ใหเห็นแนวทางดําเนินการ หรือวิธีการทั่วไปที่จะ
ตองลงมือปฏิบัติในการจัดการแกปญหานั้นไปดวยในตัว กลาวคือ ชี้ใหเห็นวาจะตองทําอะไรบาง ณ จุดใดๆ แม
จะยังไมลงไปสูรายละเอียดของวิธีปฏิบัติ
เมื่อสรุปอริยสัจใหเหลือนอยลงอีก ก็ได ๒ ขอ คือ ฝายมีทุกข (ขอ ๑ และ ๒) กับฝายหมดทุกข (ขอ ๓
และ ๔)
ปฏิจจสมุปบาท ๒ นัยนั้น ในที่บางแหงถือเปนคําจํากัดความของ อริยสัจขอที่ ๒ และ ๓ ตามลําดับ คือ
แบบสมุทยวาร ถือเปนคําจํากัดความของอริยสัจ ขอที่ ๒ (สมุทัย) และแบบนิโรธวาร เปนคําจํากัดความ
ของอริยสัจขอที่ ๓ (นิโรธ)
พึงสังเกตวา ในคําจํากัดความของอริยสัจโดยทั่วไป ขอ ๒ แสดงเฉพาะตัณหาอยางเดียววาเปนสมุทัย
และขอ ๓ แสดงการดับตัณหาวาเปนนิโรธ ทั้งนี้เพราะตัณหาเปนกิเลสตัวเดน เปนตัวแสดงที่ปรากฏชัด พูด
งายๆ วาเปนตัวแสดงหนาโรง หรือเปนขั้นออกโรงแสดงบทบาท เมื่อพูดแบบรวบรัด ก็จับเอาแคตัวการที่ออกโรง
แสดงแคนี้
อยางไรก็ดี กระบวนการที่พรอมทั้งโรง รวมถึงหลังฉากหรือหลังเวทีดวย ยอมเปนไปตามกระบวนการป
ฏิจจสมุปบาท ซึ่งแสดงสมุทัยตั้งแตจุดเริ่ม ที่อวิชชา
สวนแงที่ปฏิจจสมุปบาท กับ อริยสัจ พิเศษหรือแปลกจากกัน พอสรุปไดดังนี้
๑. หลักธรรมทั้งสอง เปนการแสดงความจริงในรูปแบบที่ตางกัน ดวยวัตถุประสงคคนละอยางปฏิจจส
มุปบาทแสดงความจริงตามกระบวนการของมันเอง ตามที่เปนไปโดยธรรมชาติลวนๆ สวน อริยสัจเปนหลัก
ความจริงในรูปแบบที่เสนอตัวตอปญญามนุษย ในการที่จะสืบสวนคนควาและทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
โดยนัยนี้ อริยสัจ จึงเปนหลักธรรมที่แสดงโดยสอดคลองกับประวัติการแสวงหาสัจธรรมของพระพุทธ
เจา เริ่มแตการเผชิญความทุกขที่ปรากฏเปนปญหา แลวสืบสวนหาสาเหตุ พบวามีทางแก ไมหมดหวัง จึง
กําหนดรายละเอียดหรือจุดที่ตองแกไขและกําหนดเปาหมายใหชัด แลวดําเนินการแกไขตามวิธีการจนบรรลุเปา
หมายที่ตองการนั้น และ
โดยนัยเดียวกันนี้ อริยสัจจึงเปนหลักธรรมที่ยกขึ้นมาใชในการสั่งสอน เพื่อใหผูรับคําสอนทําความเขา
ใจอยางเปนระเบียบ มุงใหเกิดผลสําเร็จทั้งการสั่งสอนของผูสอน และการประพฤติปฏิบัติของผูรับคําสอน
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สวน ปฏิจจสมุปบาท เปนตัวกระบวนธรรมแกนกลางของอริยสัจ และเปนเนื้อหาของสภาวธรรม ที่จะ
ตองศึกษาเมื่อตองการเขาใจอริยสัจใหชัดเจนถึงที่สุด จึงเปนหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงพิจารณาทบทวนหลัง
ตรัสรูใหมๆ
๒. ขอที่แปลกหรือพิเศษกวากันอยางสําคัญ อยูที่ปฏิจจสมุปบาท ฝายนิโรธวาร ซึ่งตรงกับอริยสัจขอที่
๓ และ ๔ (นิโรธ และ มรรค) กลาวคือ
ก) เมื่อเทียบกับอริยสัจขอ ๓ (นิโรธ) จะเห็นวา
ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร (ปฏิโลมนัย) กลาวถึงนิโรธดวยก็จริง แตมุงแสดงเพียงกระบวนการเขาถึงนิโรธ
ไมไดมุงแสดงสภาวะของตัวนิโรธ หรือนิพพานเอง ดวยเหตุนี้ในพุทธดําริเมื่อจะทรงประกาศธรรมจึงแยกธรรม
ที่ทรงพิจารณาเปน ๒ ตอน คือตอนแรกกลาวถึงปฏิจจสมุปบาทอยางขางตน ตอจากนั้น มีพุทธดําริตอไปอีกวา
“แมฐานะอันนี้ ก็เปนสิ่งที่เห็นไดยาก กลาวคือ ความสงบแหงสังขารทั้งปวง ความสลัดอุปธิทั้งปวง ความสิ้น
ตัณหา วิราคะ นิโรธ นิพพาน” นี้แสดงวาทรงประสงคตรัสแยกธรรมที่ตรัสรูเปน ๒ อยาง คือ ปฏิจจสมุปบาท กับ
นิโรธ (นิพพาน)
สวนอริยสัจขอ ๓ คือ นิโรธ มุงแสดงตัวสภาวะของนิโรธ คือนิพพานเปนสําคัญ โดยมีความหมายเล็งไป
ถึงกระบวนการเขาถึงนิโรธแฝงอยูดวย
ข) แมวา ปฏิจจสมุปบาท ฝายนิโรธวาร จะกินความรวมถึงอริยสัจขอ ๔ คือ มรรค ดวย แตก็ยังไมใหผล
ในทางปฏิบัติชัดเจน เพราะปฏิจจสมุปบาทแสดงแตตัวกระบวนการลวนๆ ตามที่เปนไปโดยธรรมชาติเทานั้น
มิไดแจกแจงออกไปใหชัดเจนวา สิ่งที่จะตองทํามีรายละเอียดอะไรบาง จะตองทําอยางไร มีลําดับขั้นการปฏิบตั ิ
อยางไร โดยเฉพาะกลวิธีตางๆ ในการกระทํา คือ ไมไดจัดวางระบบวิธีการไวโดยเฉพาะเพื่อการปฏิบัติอยางได
ผล เหมือนแพทยรูกระบวนวิธีแกไขโรค แตไมไดสั่งยาและวิธีปฏิบัติในการรักษาไวให
สวนในอริยสัจ มีหลักขอที่ ๔ คือ มรรค ซึ่งกําหนดขึ้นไวเพื่อวัตถุประสงคนี้โดยเฉพาะ ใหเปนสัจจะขอ
หนึ่งตางหาก ในฐานะขอปฏิบัติที่พิสูจนแลว ยืนยันไดวานําไปสูจุดหมายไดแนนอน
อริยสัจขอ ๔ คือ มรรค นี้ แสดงหลักความประพฤติปฏิบัติไวอยางละเอียดกวางขวางพิสดาร ถือวาเปน
คําสอนภาคปฏิบัติ หรือระบบจริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนา เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง
หรือขอปฏิบัติที่เปนกลางๆ ดําเนินตามความเปนจริงของธรรมชาติ
เมื่อเทียบหลักอริยสัจ กับ ปฏิจจสมุปบาท ถือวา
ปฏิจจสมุปบาท เปน มัชเฌนธรรมเทศนา คือ หลักธรรมที่แสดงเปนกลางๆ ตามความเปนจริงของสิ่งทั้ง
หลาย หรือหลักธรรมสายกลาง
สวน มรรค คืออริยสัจ ขอ ๔ เปน มัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง หรือขอปฏิบัติซึ่งจัดวางไวโดยสอด
คลองตามหลักความจริงนั้น มีเนื้อหาที่เปนลักษณะพิเศษตางออกไป จึงควรแยกไวเปนอีกเรือ่ งหนึง่ ตางหากโดย
เฉพาะ
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๔) พระพุทธเจาตรัสรูอริยสัจ และตรัสสอนอริยสัจ
กอนที่จะกลาวถึงเรื่องอื่นๆ ตอไป เห็นวาควรทราบฐานะของอริยสัจ ในระบบคําสอนของพระพุทธ
ศาสนาไวดวย ตามหลักฐานในพระไตรปฎก ดังนี้
ทานผูมีอายุทั้งหลาย รอยเทาของสัตวทั้งหลายที่เที่ยวไปบนผืนแผนดินทั้งสิ้นทั้งปวง ยอมประชุมลงใน
รอยเทาชาง รอยเทาชางนั้น กลาวไดวาเปนยอดเยี่ยมในบรรดารอยเทาเหลานั้น โดยความมีขนาดใหญ ฉันใด
กุศลธรรมทั้งสิ้นทั้งปวง ก็สงเคราะหลงในอริยสัจ ๔ ฉันนั้น
ภิกษุทั้งหลาย การรูการเห็นของเราตามความเปนจริง ครบปริวัฏ ๓ อาการ ๑๒ ในอริยสัจ ๔ เหลานี้ ยัง
ไมบริสุทธิ์แจมชัดตราบใด ตราบนั้น เราก็ยังปฏิญาณไมไดวาไดบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ...
ภิกษุทั้งหลาย เพราะไมตรัสรู ไมเขาใจอริยสัจ ๔ ทั้งเราและเธอ จึงไดวิ่งแลนเรรอนไป (ในสังสารวัฏ)
สิ้นกาลนานอยางนี้
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาค ตรัสอนุปุพพิกถาแกอุบาลีคฤหบดี กลาวคือ เรื่องทาน เรื่องศีล เรื่องสวรรค
เรื่องโทษความบกพรอง ความเศราหมองแหงกาม และเรื่องอานิสงสในเนกขัมมะ ครั้นพระองคทรงทราบวาอุ
บาลีคฤหบดี มีจิตพรอม มีจิตนุมนวล มีจิตปราศจากนิวรณ มีจิตปลาบปลื้ม มีจิตเลื่อมใสแลว จึงทรงประกาศ
สามุกกังสิกาธรรมเทศนาของพระพุทธเจาทั้งหลาย กลาวคือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค
บุคคลครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย) อยูกับพระผูมีพระภาค ก็เพื่อการรู การเห็น การบรรลุ การ
กระทําใหแจง การเขาถึงสิ่งที่ยังไมรู ยังไมเห็น ยังไมบรรลุ ยังไมกระทําใหแจง ยังไมเขาถึง (กลาวคือขอที่วา)
นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
มีสิ่งหนึ่งที่ถือวาเปนลักษณะของคําสอนในพระพุทธศาสนา คือ การสอนความจริงที่เปนประโยชน
กลาวคือ ความจริงที่นํามาใชใหเปนประโยชนแกชีวิตได สวนสิง่ ที่ไมเปนประโยชน แมเปนความจริง ก็ไมสอน
และอริยสัจนี้ถือวาเปนความจริงที่เปนประโยชนในที่นี้
โดยเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงไมทรงสนพระทัยและไมยอมทรงเสียเวลาในการถกเถียงปญหาทาง
อภิปรัชญา มีพุทธพจนที่รูจักกันมากแหงหนึ่งวาดังนี้
ถึงบุคคลผูใดจะกลาววา พระผูมีพระภาคยังไมทรงพยากรณ (ตอบปญหา) แกเราวา “โลกเที่ยง หรือ
โลกไมเที่ยง โลกมีที่สุด หรือโลกไมมีที่สุด ชีวะอันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือชีวะก็อยาง สรีระก็อยาง สัตวหลังจาก
ตายมีอยู หรือไมมีอยู สัตวหลังจากตาย จะวามีอยูก็ใช จะวาไมมีอยูก็ใช หรือวาสัตวหลังจากตาย จะวามีอยูก็
ไมใช ไมมีอยูก็ไมใช” ดังนี้ ตราบใด เราจะไมครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย) ในพระผูมีพระภาค ตราบนั้น
ตถาคตก็จะไมพยากรณความขอนั้นเลย และบุคคลนั้นก็คงตายไปเสีย (กอน) เปนแน เปรียบเหมือนบุรุษถูกยิง
ดวยลูกศรอาบยาพิษที่อาบยาไวอยางหนา มิตรสหาย ญาติสาโลหิตของเขา ไปหาศัลยแพทยผูชํานาญมาผา
บุรุษผูตองศรนั้นพึงกลาววา “ตราบใดที่ขาพเจายังไมรูจักคนที่ยิงขาพเจาวาเปนกษัตริย เปนพราหมณ เปน
แพศย หรือเปนศูทร มีชื่อวาอยางนี้ มีโคตรวาอยางนี้ รางสูง เตี้ย หรือปานกลาง ดํา ขาว หรือคล้ํา อยูบาน นิคม
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หรือนครโนน ขาพเจาจะยังไมยอมใหเอาลูกศรนี้ออกตราบนั้น ตราบใดขาพเจายังไมรูวา ธนูที่ใชยิงขาพเจานั้น
เปนชนิดมีแลง หรือชนิดเกาทัณฑ สายที่ใชยิงนั้นทําดวยปอ ดวยผิวไมไผ ดวยเอ็น ดวยปาน หรือดวยเยื่อไม ลูก
ธนูที่ใชยิงนั้น ทําดวยไมเกิดเอง หรือไมปลูก หางเกาทัณฑ เสียบดวยขนปกแรง หรือนกตะกรุม หรือเหยี่ยว หรือ
นกยูง หรือนกสิถิลหนุ เกาทัณฑนั้นพันดวยเอ็นวัว เอ็นควาย เอ็นคาง หรือเอ็นลิง ลูกธนูที่ใชยิงนั้นเปนชนิดใด
ขาพเจาจะไมยอมใหเอาลูกศรออกตราบนัน้ ”
บุรุษนั้นยังไมทันไดรูความที่วานั้นเลย ก็จะตองตายไปเสียโดยแนแท ฉันใด...บุคคลนั้น ก็ฉันนั้น
แนะมาลุงกยบุตร เมื่อมีทิฏฐิวา โลกเที่ยง แลวจะมีการครองชีวิต ประเสริฐ (ขึ้นมา) ก็หาไม เมื่อมีทิฏฐิ
วา โลกไมเที่ยง แลวจะมีการครองชีวิตประเสริฐ (ขึ้นมา) ก็หาไม เมื่อมีทิฏฐิวา โลกเที่ยง หรือวาโลกไมเที่ยง ก็
ตาม ชาติก็ยังคงมีอยู ชราก็ยังคงมีอยู มรณะก็ยังคงมีอยู โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ก็ยังคงมีอยู ซึ่ง
(ความทุกขเหลานี้แหละ) เปนสิ่งที่เราบัญญัติใหกําจัดเสียในปจจุบันทีเดียว ฯลฯ
ฉะนั้น เธอทั้งหลาย จงจําปญหาที่เราไมพยากรณ วาเปนปญหาที่ไมพยากรณ และจงจําปญหาที่เรา
พยากรณ วาเปนปญหาที่พยากรณเถิด
อะไรเลาที่เราไมพยากรณ (คือ) ทิฏฐิวา โลกเที่ยง โลกไมเที่ยง ฯลฯ เพราะเหตุไรเราจึงไมพยากรณ
เพราะขอนั้น ไมประกอบดวยประโยชน ไมเปนหลักเบื้องตนแหงชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย) ไมเปนไปเพื่อ
นิพพิทาเพื่อวิราคะ เพื่อนิโรธ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อนิพพาน
อะไรเลาที่เราพยากรณ (คือขอวา) นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
เพราะเหตุไรเราจึงพยากรณ เพราะประกอบดวยประโยชน เปนหลักเบื้องตนแหงชีวิตประเสริฐ เปนไปเพื่อ
นิพพิทา เพื่อวิราคะ เพื่อนิโรธ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน
ข. คุณคาที่เดนของอริยสัจ
หลักอริยสัจ นอกจากเปนคําสอนที่ครอบคลุมหลักธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ดังกลาวมาแลว ยังมีคุณคาเดนที่นาสังเกตอีกหลายประการ ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ :๑. เปนวิธีการแหงปญญา ซึ่งดําเนินการแกไขปญหาตามระบบแหงเหตุผล เปนระบบวิธีแบบอยาง ซึ่ง
วิธีการแกปญหาใดๆ ก็ตาม ที่จะมีคุณคาและสมเหตุผล จะตองดําเนินไปในแนวเดียวกันเชนนี้
๒. เปนการแกปญหาและจัดการกับชีวิตของตน ดวยปญญาของมนุษยเอง โดยนําเอาหลักความจริงที่
มีอยูตามธรรมชาติมาใชประโยชน ไมตองอางอํานาจดลบันดาลของตัวการพิเศษเหนือธรรมชาติ หรือสิ่งศักดิ์
สิทธิ์ใดๆ
๓. เปนความจริงที่เกี่ยวของกับชีวิตของคนทุกคน ไมวามนุษยจะเตลิดออกไปเกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งที่
อยูหางไกลตัวกวางขวางมากมายเพียงใดก็ตาม แตถาเขายังจะตองมีชีวิตของตนเองที่มีคุณคา และสัมพันธกับ
สิ่งภายนอกเหลานั้นอยางมีผลดีแลว เขาจะตองเกี่ยวของและใชประโยชนจากหลักความจริงนี้ตลอดไป
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๔. เปนหลักความจริงกลางๆ ที่ติดเนื่องอยูกับชีวิต หรือเปนเรื่องของชีวิตเองแทๆ ไมวามนุษยจะสราง
สรรคศิลปวิทยาการ หรือดําเนินกิจการใดๆ ขึ้นมา เพื่อแกปญหาและพัฒนาความเปนอยูของตน และไมวาศิลป
วิทยาการ หรือกิจการตางๆ นั้น จะเจริญขึ้น เสื่อมลง สูญสลายไป หรือเกิดมีใหมมาแทนอยางไรก็ตาม หลัก
ความจริงนี้ก็จะคงยืนยง ใหม และใชเปนประโยชนไดตลอดทุกกาล
บทเพิ่มเติม เรื่องเหตุปจจัย ในปฏิจจสมุปบาท และกรรม
๑) บางสวนของปฏิจจสมุปบาท ที่ควรสังเกตเปนพิเศษ
ปฏิจจสมุปบาท เปนเรื่องของกฎธรรมชาติ จึงเปนเรือ่ งใหญ มีความกวางขวางลึกซึ้ง และมีแงดา นตางๆ
มากมาย ละเอียดซับซอนอยางยิ่ง ไมตองพูดถึงวาจะยากตอการที่จะเขาใจใหทั่วถึง แมแตจะพูดใหครบถวนก็
ยากที่จะทําได
ดวยเหตุนี้ ในการศึกษาทั่วๆ ไป เมื่อเรียนรูหลักพื้นฐานแลว ก็อาจจะศึกษาบางแงบางจุดที่นาสนใจเปน
พิเศษ โดยเฉพาะสวนที่เกื้อหนุนความเขาใจทั่วไป และสวนที่จะนํามาใชประโยชนในการดําเนินชีวิต แกปญหา
และทําการสรางสรรคตางๆ
ในที่นี้ จะขอยอนกลับไปยกขอควรทราบสําคัญ ที่กลาวถึงขางตน ขึ้นมาขยายความอีกเล็กนอย พอให
เขาใจชัดเจนมากขึ้น และเห็นทางนําไปใชประโยชนไดงายขึ้น โดยเฉพาะในแงของหลักกรรม ที่เปนธรรมสืบ
เนื่องออกไป
อยางไรก็ตาม เนื่องจากหัวขอนี้เปนเพียงคําอธิบายเสริม การขยายความจึงทําไดเพียงโดยยอ
ใน หนา ๘๕ ไดเขียนขอความสั้นๆ แทรกไวพอเปนที่สังเกต ดังตอไปนี้
“ขอควรทราบที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ
- ความเปนปจจัยแกกันขององคประกอบเหลานี้ มิใชมีความหมายตรงกับคําวา “เหตุ” ทีเดียว เชน
ปจจัยใหตนไมงอกขึ้น มิใชหมายเพียงเมล็ดพืช แตหมายถึง ดิน น้ํา ปุย อากาศ อุณหภูมิ เปนตน เปนปจจัยแต
ละอยาง และ
- การเปนปจจัยแกกันนี้ เปนความสัมพันธที่ไมจําตองเปนไปตามลําดับกอนหลังโดยกาละหรือเทศะ
เชน พื้นกระดาน เปนปจจัยแกการตั้งอยูของโตะ เปนตน”
ขอความนี้บอกใหทราบวา ปฏิจจสมุปบาท เปนหลักความจริงของธรรมชาติ ที่แสดงถึงความสัมพันธ
เปนเหตุปจจัยแกกันของสิ่งทั้งหลาย

๒) ความหมายของ เหตุ และ ปจจัย
เบื้องแรกควรเขาใจความหมายของถอยคําเปนพื้นไวกอน
ในที่ทั่วไป หรือเมื่อใชตามปกติ คําวา “เหตุ” กับ “ปจจัย” ถือวาใชแทนกันได
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แตในความหมายที่เครงครัด ทานใช “ปจจัย” ในความหมายที่กวางแยกเปนปจจัยตางๆ ไดหลาย
ประเภท สวนคําวา “เหตุ” เปนปจจัยอยางหนึ่ง ซึ่งมีความหมายจํากัดเฉพาะ กลาวคือ
“ปจจัย” หมายถึง สภาวะที่เอื้อ เกื้อหนุน ค้ําจุน เปดโอกาส เปนที่อาศัย เปนองคประกอบรวม หรือเปน
เงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่ง ที่จะใหสิ่งนั้นๆ เกิดมีขึ้น ดําเนินตอไป หรือเจริญงอกงาม
สวนคําวา “เหตุ” หมายถึง ปจจัยจําเพาะ ที่เปนตัวกอใหเกิดผลนั้นๆ
“เหตุ” มีลักษณะที่พึงสังเกต นอกจากเปนปจจัยเฉพาะ และเปนตัวกอใหเกิดผลแลว ก็มีภาวะตรงกับ
ผล (สภาวะ) และเกิดสืบทอดลําดับ คือตามลําดับกอนหลังดวย
สวน “ปจจัย” มีลักษณะเปนสาธารณะ เปนตัวเกื้อหนุนหรือเปนเงื่อนไข เปนตน อยางที่กลาวแลว อีก
ทั้งมีภาวะตาง (ปรภาวะ) และไมเกี่ยวกับลําดับ (อาจเกิดกอน หลัง พรอมกัน รวมกัน หรือตองแยกกัน-ไมรวม
กัน ก็ได)
ตัวอยางเชน เม็ดมะมวงเปน “เหตุ” ใหเกิดตนมะมวง และพรอมกันนั้น ดิน น้ํา อุณหภูมิ โอชา (ปุย)
เปนตน ก็เปน “ปจจัย” ใหตนมะมวงนั้นเกิดขึ้นมามีเฉพาะเหตุคือเม็ดมะมวง แตปจจัยที่เกี่ยวของไมพรอม หรือ
ไมอํานวย ผลคือตนมะมวงก็ไมเกิดขึ้นในเวลาอธิบายเรื่องเหตุปจจัย มีอีกคําหนึ่งที่ทานนิยมใชแทนคําวาเหตุ
ปจจัย คือคําวา “การณะ” หรือ “การณ” ซึ่งก็แปลกันวาเหตุ
ในพระอภิธรรม ทานจําแนกความสัมพันธของสิ่งทั้งหลาย ที่เปนเหตุปจจัยแกกันนี้ไวถึง ๒๔ แบบ เรียก
วา ปจจัย ๒๔ เหตุ เปนปจจัยอยางหนึ่งใน ๒๔ นั้น ทานจัดไวเปนปจจัยขอแรกเรียกวา “เหตุปจจัย”
ปจจัยอื่นอีก ๒๓ อยางจะไมกลาวไวทั้งหมดที่นี่ เพราะจะทําใหฟนเฝอแกผูเริ่มศึกษา เพียงขอยกตัว
อยางไว เชน ปจจัยโดยเปนที่อาศัย (นิสสยปจจัย) ปจจัยโดยเปนตัวหนุนหรือกระตุน (อุปนิสสยปจจัย) ปจจัย
โดยประกอบรวม (สัมปยุตตปจจัย) ปจจัยโดยมีอยู คือตองมีสภาวะนั้น สิ่งนี้จึงเกิดมีได (อัตถิปจจัย) ปจจัยโดย
ไมมีอยู คือตองไมมีสภาวะนั้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นได (นัตถิปจจัย) ปจจัยโดยเกิดกอน (ปุเรชาตปจจัย) ปจจัยโดยเกิด
ทีหลัง (ปจฉาชาตปจจัย) ฯลฯ
ที่วานี้รวมทั้งหลักปลีกยอยที่วา อกุศลเปนปจจัยแกกุศล (ชั่วเปนปจจัยใหเกิดดี) ก็ได กุศลเปนปจจัยแก
อกุศล (ดีเปนปจจัยใหเกิดชั่ว) ก็ไดดวย
ปจจัยขออื่น เมื่อแปลความหมายเพียงสั้นๆ ผูอานก็คงพอเขาใจไดไมยาก แตปจฉาชาตปจจัย คือ
ปจจัยเกิดทีหลัง คนทั่วไปจะรูสึกแปลกและคิดไมออก จึงขอยกตัวอยางงายๆ ดานรูปธรรม เชน การสรางตึกที่
จะดําเนินการภายหลัง เปนปจฉาชาตปจจัยแกการสรางนั่งรานที่เกิดขึ้นกอน สวนในทางสภาวธรรมดานนาม
ทานยกตัวอยางวา จิตและเจตสิกซึ่งเกิดทีหลัง เปนปจจัยแกรางกายนี้ที่เกิดขึ้นกอน
ขอสรุปความตอนนี้วา
ตามหลักธรรม ซึ่งเปนกฎธรรมชาติ การที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่ง จะเกิดมีขนึ้
ได ตองอาศัยเหตุปจจัยตางๆ หลากหลายประชุมกันพรั่งพรอม (ปจจัยสามัคคี)
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๓) ผลหลากหลาย จากปจจัยอเนก
ตามหลักแหงความเปนไปในระบบสัมพันธนี้ ยังมีขอควรทราบแฝงอยูอีก โดยเฉพาะ
- ขณะที่เราเพงดูเฉพาะผลอยางหนึ่ง วาเกิดจากปจจัยหลากหลายพรั่งพรอมนั้น ตองทราบดวยวา ทีแ่ ท
นั้น ตองมองใหครบทั้งสองดาน คือ
๑. ผลแตละอยาง เกิดโดยอาศัยปจจัยหลายอยาง
๒. ปจจัย (ที่รวมกันใหเกิดผลอยางหนึ่งนั้น) แตละอยาง หนุนใหเกิดผลหลายอยาง
ในธรรมชาติที่เปนจริงนั้น ความสัมพันธและประสานสงผลตอกันระหวางปจจัยทั้งหลาย มีความ
ละเอียดซับซอนมาก จนตองพูดรวมๆ วา “ผลหลากหลาย เกิดจากเหตุ(ปจจัย)หลากหลาย” หรือ “ผลอเนก
เกิดจากเหตุอเนก” เชน จากปจจัยหลากหลาย มีเมล็ดพืช ดิน น้ํา อุณหภูมิ เปนตน ปรากฏผลอเนก มีตนไม
พรอมทั้งรูป สี กลิ่น เปนตน
- ย้ําวา ความเปนเหตุปจจัยนั้น มิใชมีเพียงการเกิดกอน-หลังตามลําดับกาละหรือเทศะเทานั้น แตมี
หลายแบบ รวมทั้งเกิดพรอมกัน หรือตองไมเกิดดวยกัน ดังกลาวแลว
เมื่อเห็นสิ่งหรือปรากฏการณอยางหนึ่ง เชนตัวหนังสือบนกระดานปายแลว มองดูโดยพินจิ ก็จะเห็นวาที่
ตัวหนังสือตัวเดียวนั้น มีเหตุปจจัยแบบตางๆ ประชุมกันอยูมากมาย เชน คนเขียน (เจตนา+การเขียน) ชอลก
แผนปาย สีที่ตัดกัน ความชื้น เปนตน แลวหัดจําแนกวาเปนปจจัยแบบไหนๆ
- นอกจากเรื่องปจจัย ๒๔ แบบ ที่เพียงใหตัวอยางไวแลว ขอใหดูตัวอยางคําอธิบายของทานสักตอน
หนึ่งวา
แทจริงนั้น จากเหตุเดียว ในกรณีนี้ จะมีผลหนึ่งเดียว ก็หาไม (หรือ) จะมีผลอเนก ก็หาไม (หรือ) จะมี
ผลเดียวจากเหตุอเนก ก็หาไม; แตยอมมีผลอเนก จากเหตุอันอเนก
ตามหลักการนี้ ทานสอนไวดวยวา ในปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจาตรัสวา “เพราะอวิชชา(อยางนั้น)
เปนปจจัย สังขาร(อยางนั้น)จึงมี, เพราะสังขาร(อยางนั้น)เปนปจจัย วิญญาณ(อยางนั้น)จึงมี, ฯลฯ” ดังนี้
- จะตองไมเขาใจผิดไปวาพระองคตรัสเหตุเดียว-ผลเดียว หรือปจจัยอยางหนึ่ง--ผลอยางหนึ่งเทานั้น
- ที่จริงนั้น ในทุกคูทุกตอน แตละเหตุ แตละผล มีปจจัยอื่นและผลอื่นเกิดดวย
ถาอยางนั้น เหตุใดจึงตรัสชวงละปจจัย ชวงละผล ทีละคู? ตอบวา การที่ตรัสเหตุ/ปจจัย และผล เพียง
อยางเดียวนั้น มีหลัก คือ
บางแหงตรัส เพราะเปนปจจัยหรือเปนผล ตัวเอกตัวประธาน
บางแหงตรัส เพราะเปนปจจัยหรือเปนผล ตัวเดน
บางแหงตรัส เพราะเปนปจจัยหรือเปนผล จําเพาะ (อสาธารณะ)
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บางแหงตรัส ตามความ เหมาะกับทํานองเทศนา (เชนคราวนั้น กรณีนั้น จะเนน หรือมุงใหผูฟงเขาใจแง
ไหนจุดใด) หรือให เหมาะกับเวไนย คือผูรับคําสอน (เชนยกจุดไหน ประเด็นใดขึ้นมาแสดง บุคคลนั้นจึงจะสนใจ
และเขาใจไดด)ี
ในที่นี้ ตรัสอยางนั้น เพราะจะทรงแสดงปจจัยและผล ที่เปนตัวเอกตัวประธาน เชนในชวง “เพราะผัสสะ
เปนปจจัย เวทนาจึงมี” ตรัสอยางนี้ เพราะผัสสะเปนปจจัยตัวประธานของเวทนา (กําหนดเวทนาตามผัสสะ)
และเพราะเวทนาเปนผลตัวประธานของผัสสะ (กําหนดผัสสะตามเวทนา)
หลักความจริงนี้ปฏิเสธลัทธิเหตุเดียว ที่เรียกวา “เอกการณวาท” ซึ่งถือวาสิ่งทั้งหลายเกิดจากตนเหตุ
อยางเดียว โดยเฉพาะลัทธิที่ถือวามี มูลการณ เชน มีพระผูสราง อยาง อิสสรวาท (=อิศวรวาท คือลัทธิพระผู
เปนเจาบันดาล)ปชาปติวาท (ลัทธิถือวาเทพประชาบดีเปนผูสรางสรรพสัตว) ปกติวาท (ลัทธิสางขยะ ที่ถือวาสิ่ง
ทั้งปวงมีกําเนิดจากประกฤติ) เปนตน
แมแตในสมัยปจจุบัน คนก็ยังติดอยูกับลัทธิเหตุเดียวผลเดียว ตลอดจนลัทธิผลเดียว และประสบปญหา
มากจากความยึดติดนี้ ดังปรากฏชัดในวงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มุงผลเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง
แลวศึกษาและนําความรูความเขาใจในเหตุปจจัยมาประยุกตใหเกิดผลที่ตองการ แตเพราะมองอยูแคผลเปา
หมาย ไมไดมองผลหลากหลายที่เกิดจากปจจัยอเนกใหทั่วถึง (และยังไมมีความสามารถเพียงพอที่จะมองเห็น
อยางนั้นดวย) จึงปรากฏบอยๆ วา หลังจากทําผลเปาหมายสําเร็จผานไป บางที ๒๐–๓๐ ป จึงรูตัววา ผลรายที่
พวงมากระทบหมูมนุษยอยางรุนแรง จนกลายเปนไดไมเทาเสีย
วงการแพทยสมัยใหม แมจะถูกบังคับจากงานเชิงปฏิบัติการ ใหเอาใจใสตอผลขางเคียงตางๆ มากสัก
หนอย แตความรูเขาใจตอความสัมพันธเชิงเหตุผลของปรากฏการณตางๆ โดยสวนใหญ ก็ยังเปนเพียงการ
สังเกตแบบคลุมๆ ไมสามารถแยกปจจัยแตละอยางที่สัมพันธตอไปยังผลแตละดานใหเห็นชัดได
พูดโดยรวม แมวามนุษยจะพัฒนาความรูในธรรมชาติไดกาวหนามามาก แตความรูนั้นก็ยังหางไกล
จากการเขาถึงธรรมชาติอยางแทจริง
อยางไรก็ตาม ในดานนามธรรม มนุษยควรใชประโยชนจากความรูในความจริงของระบบปจจัยสัมพันธ
ที่เรียกวาปฏิจจสมุปบาทนี้ไดมาก
โดยเฉพาะในการดําเนินชีวิตของตน คือในระดับกฎแหงกรรม ความเขาใจหลัก “ผลหลากหลาย จาก
ปจจัยอเนก” จะชวยใหจัดการกับชีวิตของตน ใหพัฒนาทั้งภายใน และดําเนินไปในโลกอยางสําเร็จผลดี
๔) วิธีปฏิบัติตอกรรม
เมื่อพูดถึงหลักกรรม ปญหาที่พูดกันมากที่สุดก็คือ
ทําดีไดดี จริงหรือไม? ทําไมฉันทําดีแลว ไมเห็นไดดี?
ถาเขาใจปฏิจจสมุปบาท ในเรื่องเหตุปจจัยอยางที่พูดไปแลว ปญหาอยางนั้นจะหมดไป แตจะกาวขึ้น
ไปสูคําถามใหมที่เปนประโยชนและควรจะถามมากกวาวา ทํากรรมอยางไรจึงจะไดผลดี และไดผลดียิ่งขึ้นไป?
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อีกปญหาหนึ่งคือ กรรมเกามีผลตอชีวิตของเราแคไหน? และเราควรปฏิบัติตอกรรมเกาอยางไร?
แมวาเรื่องกรรมจะละเอียดซับซอนมาก แตก็พอจะใหหลักในการพิจารณาที่สําคัญได (ขอใหทบทวน
ตามหลักใหญที่ไดพูดไปแลว) ดังนี้
๑. รูหลักความตรงกันของเหตุกับผล ตองถามตัวเอง หรือจับใหชัดกอนวา กรรมคือความดีที่เราทํานี้
เปนปจจัยตัวเหตุ ที่จะใหเกิดผลอะไร ที่เปนผลโดยตรงของมัน (ผลโดยตรงของเหตุ) เชน การปลูกเม็ดมะมวง
ทําใหเกิดตนมะมวง (ไมใชไดตนมะปราง ไมใชไดเงิน เปนตน) การศึกษา ทําใหไดปญญาและเปนอยูหรือจัด
การกับชีวิตของตนและปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไดดีขึ้น (ไมใชไดเงิน ไมใชไดงาน เปนตน) การเรียนแพทย ทําให
สามารถบําบัดโรครักษาคนไข (ไมใชไดตําแหนง ไมใชร่ํารวย เปนตน)
๒. กําหนดผลดีที่ตองการใหชัด จะเห็นวา เพียงแคตามหลักความจริงของธรรมชาติวา “ผลหลากหลาย
จากปจจัยอเนก” การแยกปจจัยแยกผลก็ซับซอนอยูแลว เมื่อพูดถึงสังคมมนุษย ความซับซอนก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น
เพราะมีกฎมนุษย และปจจัยทางสังคม ซอนขึ้นมาบนกฎธรรมชาติอีกชั้นหนึ่ง ขอยกตัวอยางงายๆ
กฎธรรมชาติ: การทําสวนเปนเหตุ ตนไมเจริญงอกงามเปนผล
กฎมนุษย: การทําสวนเปนเหตุ ไดเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาทเปนผล
หรือ การทําสวนเปนเหตุ ขายผลไมไดเงินมากเปนผล
ผลโดยตรงของเหตุ เปนผลตามกฎธรรมชาติ ซึ่งเปนไปตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัยที่เที่ยงตรง
อยางไรก็ดี ผลที่คนพูดถึงกันมาก มักไมใชผลโดยตรงของเหตุที่เปนไปตามกฎธรรมชาตินั้น แตคนมัก
พูดกันถึงผลตามกฎมนุษย กฎมนุษยเปนกฎสมมติ ซึ่งขึ้นตอเงื่อนไขคือสมมติ (=สํ-รวมกัน + มติ-การยอมรับ,
ขอตกลง - สมมติ=การตกลงหรือยอมรับรวมกัน) ซึ่งผันแปรได และยังมีปจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือกฎมนุษยนั้นอีก
เชน คานิยมของสังคม และความถูกใจพอใจของบุคคล เปนตน โดยมีความตองการเปนตัวกําหนดที่สําคัญ
จะเห็นวา ความหมายของคําไทยวา “ดี” หรือ “ไมด”ี นี้ มักจะกํากวม “ดี” นี้ เรามักใชในความหมายวา
นาปรารถนา ตรงกับความพอใจ ชอบใจ หรือแมกระทั่งเปนไปตามคานิยม ดังนั้นจึงตองมีการแยกแยะ เชนวา ดี
ตรงไปตรงมาตามความจริงของธรรมชาติ ดีตอชีวิต ดีในเชิงสังคม เปนตน
ยกตัวอยางที่แสนจะงาย ใกลๆ ตัว เชน เรากินอาหารอยางหนึ่ง ที่มีผลดีตอชีวิต ทําใหมีสุขภาพดี แต
อาจจะไมดีในเชิงสังคม ไมสนองคานิยมใหรูสึกโกเก บางคนอาจจะดูถูกวาเราต่ําตอย หรือวาไมทันสมัย แตชวี ติ
เราก็ดี
ในทางตรงขาม มีคนอื่นมาใหของกินอยางหนึ่งแกเรา อาจจะเปนขนมก็ได ราคาแพง มีกลองใส หอ
อยางสวยหรู โกเกมาก ดีเหลือเกินในเชิงสังคม เราอาจจะลิงโลดดีใจที่ไดรับ แตถากินเขาไป ของนั้นกลับไมดีตอ
ชีวิตของเรา จะบั่นทอนสุขภาพ หรือกอใหเกิดโรค
นี่เปนตัวอยาง ซึ่งคงนึกขยายเองได
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เพราะฉะนั้น คําวา “ผลดี” ที่พูดถึงหรือนึกถึงนั้น จะตองวิเคราะหหรือกําหนดใหชัดกับตัวเองวา ผลดีที่
เราตองการนั้น “ดี” ในแงไหน เชนเปน นักกีฬาเตะตะกรอ
๑. ผลดีตามกฎธรรมชาติ (=รางกายแข็งแรงเคลื่อนไหวแคลวคลอง)
-ไดผลแนนอน เทากับผลรวมหักลบแลวของเหตุปจจัย
๒. ผลดีตามนิยามและนิยมของมนุษย
- ในแงกระแสสังคม (=ผูคนชื่นชมนิยมยกยอง)
ปจจัยภายนอก: ไมเอื้อ ?คนสนใจนอย ไดรับการยกยองในวงแคบ
- ในแงอาชีพ (=เปนทางหารายไดมีเงินเลี้ยงชีวิตและร่ํารวย)
ปจจัยภายนอก: ไมเอื้อ ?แมเปนสัมมาชีพ แตหาเงินยาก อาจฝดเคือง
- ในแงวัฒนธรรม (=ชวยรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ)
ปจจัยภายใน: ถาทําใจถูกตอง-รูสึกวาไดทําประโยชน ภูมิใจ สุขใจ แต
ปจจัยภายนอก: เงื่อนไขกาลเทศะ-คนอาจจะไมเห็นคุณคาขึ้นตอสภาพสังคม-การเมือง
นี้เปนเพียงตัวอยางของการที่จะตองวิเคราะหหรือกําหนดใหชัดกับตัวเองวา ผลดีที่เราตองการนั้น “ดี”
ตามสภาวะของมัน ดีที่เปนความดีตามหลักการแทๆ (เชน ดีเพื่อความดี) หรือดีตอชีวิตของเรา หรือดีในแงสงั คม
โดยการยอมรับ โดยระบบ โดยคานิยม ฯลฯ
เมื่อชัดกับตัวเองแลววา เราตองการผลดีในความหมายใด ก็วิเคราะหตอไปวา ผลดีแบบที่เราตองการ
นั้น จะเกิดขึ้นได นอกจากตัวการกระทําดีที่เปนเหตุตรงแลว จะตองมีปจจัยอะไรอีกบาง ปจจัยเหลานั้นมีอยู
หรือเอื้ออํานวยหรือไม มีปจจัยประกอบอะไรอีกที่เราจะตองทําเพื่อใหครบถวนที่จะออกผลที่เราตองการ ถา
ตองการผลดีที่ปจจัยไมเอื้อ ผลยากที่จะมา จะยอมรับหรือไม ฯลฯ
ขอย้ําวา ผลดีตามสภาวะ หรือตามกฎธรรมชาตินั้น เปนของแนนอนตามเหตุปจจัยของธรรมชาติเอง
แตผลดีตามนิยามและนิยมของมนุษยขึ้นตอเจตจํานง เกี่ยวเนื่องกับความตองการของมนุษยตามกาละและ
เทศะเปนตน ซึ่งจะตองใชปญญาวิเคราะหสืบคนออกมา
หลักปฏิบัติที่ถูกตอง ก็คือ ไมวาจะอยางไรก็ตาม พึงมุงผลดีตามสภาวะเปนแกนหรือเปนหลักไวกอ น ซึง่
เมื่อทําก็ยอมได สวนผลดีเชิงสังคมเปนตน พึงถือเปนเรื่องรองหรือเปนสวนประกอบ จะไดหรือไม ก็แลวแต
ปจจัยที่เกี่ยวของ ไดก็ดี ไมไดก็แลวไป เชนทําดีเพื่อใหเกิดความดี ใครจะยกยองสรรเสริญหรือไม ก็ไมมัวติดของ
หรือทําดีเพื่อฝกตน เพื่อใหชีวิตและสังคมเจริญงอกงาม โดยไมตองคิดจะเอาหรือจะไดอะไรจากสังคม
แตถามุงเอาผลดีดานสังคมเปนตน โดยไมทําใหเกิดผลดีตามสภาวะ ถึงจะไดผลที่ตองการ แตจะกลาย
เปนการหลอกลวง ซึ่งมีแตจะทําใหชีวิตและสังคมเสื่อมทรามลงไป ไมเร็วก็ชา
๓. ทําเหตุปจจัยใหครบที่จะใหเกิดผลที่ตองการ ตามหลักความพรั่งพรอมของปจจัย อะไรจะปรากฏ
เปนผลขึ้น ตองมีปจจัยพรั่งพรอม ตรงนี้จะชวยใหไมไปติดในลัทธิเหตุเดียวผลเดียว
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หลักหรือกฎไมไดบอกวา เมื่อเอาเม็ดมะมวงไปปลูกแลว ตนมะมวงจะตองงอกขึ้นมา ทานพูดแตเพียง
วา จากเม็ดมะมวง ตนไมที่จะงอกขึ้นมา ก็เปนมะมวง นี้คือ เหตุ?ผล หรือ ปจจัยตัวตรงสภาวะ?ผล การที่เม็ด
มะมวงจะงอกขึ้นมาเปนตนมะมวงนั้น ไมใชมีแตเม็ดมะมวงอยางเดียวแลวจะไดตนมะมวง ตองมีดิน มีปุยใน
ดิน มีน้ํา มีแกส (เชน ออกซิเจน คารบอนไดออกไซด) มีอุณหภูมิพอเหมาะ เปนตน พูดสั้นๆ วา
เมื่อปจจัยพรั่งพรอมแลว ตนมะมวงจึงจะงอกขึ้นมาได
นอกจากผลที่เรามองจะเกิดจากปจจัยหลายอยางพรั่งพรอมแลว ปจจัยแตละอยางทีม่ าพรัง่ พรอมนัน้ ก็
สัมพันธไปสูผลอยางอื่นที่เราไมไดมองขณะนั้นดวย ดังไดพูดแลวขางตน
ไดบอกแลววา ใหมุงผลดีตามสภาวะเปนหลักหรือเปนแกนไวกอน ตอนนี้ก็มองดูวามีปจจัยตัวไหนบาง
ที่จะตองทําใหครบที่จะเกิดผลนี้ ตอจากนั้น เมื่อยังตองการผลดีดานไหนอีก เชนในทางสังคม เปนตน ก็
พิจารณาใหครบ แลวทํากรรมดีใหไดเหตุปจ จัยพรั่งพรอมที่จะเกิดผลดีตามที่ตองการนั้น
๔. ฝกฝนปรับปรุงตนใหทํากรรม(ไดผล)ดียิ่งขึ้นไป ตามหลักความไมประมาท โดยเฉพาะความไม
ประมาทในการศึกษา เราจะตองฝกกาย วาจา จิตใจ และปญญา (เรียกรวมวา ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ
ปญญา) ใหสามารถทํากรรมที่ดียิ่งขึ้นๆ เชน จากกรรมชั่ว เปลี่ยนมาทํากรรมดี จากกรรมดี ก็กาวไปสูกรรมดีที่
ประณีตหรือสูงยิ่งขึ้นๆ ใหชีวิตกาวไปในมรรค คือในวิถีชีวิตประเสริฐ ที่เรียกวา พรหมจริยะ/พรหมจรรย
(ถาใชคําศัพท ก็คือ กาวจากอกุศลมากกุศลนอย ไปสูอกุศลนอยกุศลมาก จากกามาวจรกุศล ไปสูรู
ปาวจรกุศล ไปสูอรูปาวจรกุศล และไปสูโลกุตตรกุศล )
ถาใชสํานวนพูดใหเหมาะกับคนสมัยนี้ ก็คือ พัฒนากรรมใหดียิ่งขึ้น
เพราะฉะนั้น เมื่อทํากรรมดีตามหลักในขอกอนไปแลว ถาผลดีในความหมายหรือในแงที่เราตองการไม
ออกมา ก็วิเคราะหสืบสาววา ทํากรรมนั้นแลว แตสําหรับผลดีแงนี้ๆ ปจจัยอะไรบางขาดไป หรือยังบกพรองสวน
ไหน จะไดแกไขปรับปรุง เพื่อวาคราวตอไปจะไดทําใหตรง ใหถูกแง ใหครบ นี่คือความไมประมาทในการศึกษา
ที่จะใชปญญาพิจารณาแกปญหา และพัฒนากรรมใหดีและใหไดผลยิ่งขึ้นยกตัวอยาง เชน นายชูกิจไดยินขาว
สารจากวิทยุ เปนตน พูดถึงปญหาของบานเมือง ที่วาปาลดนอยลงจนนากลัว จะตองชวยกันปลูกตนไมใหมากๆ
และมีขาวดวยวา บางแหงคนมากมายชวยกันปลูกตนไม มีการนํามายกยอง บางทีมีการใหรางวัลดวยนายชูกจิ
ไดยินไดฟงขาวแลว ก็เกิดศรัทธา เที่ยวดูสถานที่เหมาะๆ ใกลหมูบานของเขา แลวหาตนไมเหมาะๆ มาปลูก ตน
ไมก็ขึ้นงอกงามดี เขาปลูกไปไดหลายตน เวลาผานไประยะหนึ่ง เขามานึกดูวา เขาทําความดีนี้มาก็นานแลวไม
เห็นมีใครสนใจ ก็เลยชักจะทอ และนอยใจวา “เราอุตสาหทําดี เหนื่อยไปมากมาย ไมเห็นไดดีอะไร”พอมองลึก
ลงไปในใจของคุณชูกิจ ปรากฏวาเขาอยากไดความนิยมยกยอง และหวังจะไดรางวัลดวย
เมื่อวิเคราะหตามหลักความสัมพันธสืบทอดเหตุปจจัยสูผลตางๆ ที่ตรงกัน ก็เห็นไดวา
- ผลตามกฎธรรมชาติ หรือผลตามธรรม ก็เกิดขึ้นแลว คือ เขาปลูกตนไม เมื่อทําเหตุปจจัยของมันครบ
ตนไมก็ขึ้นมา
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- ผลตามธรรมแกตัวเขาเอง ที่เปนผูทําการนั้น เขาก็ไดแลว เชน เกิดและเพิ่มความรูความเขาใจความ
ชํานาญที่เรียกกันวาทักษะ ในเรื่องตนไมและการปลูกตนไม ตลอดจนผลพวง เชน รางกายแข็งแรง เสริมสุขภาพ
- ผลตามธรรมแกสังคม คือ ทองถิ่นของเขา ตลอดถึงโลกมนุษยทั้งหมด ไดสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่ดี
งามเพิ่มขึ้นแตผลที่ตัวเขาวา “ดี” ที่เขาไมได คือผลทางสังคม (=ผลที่จะไดแกตัวเขา จากสังคม) ไดแก เสียงยก
ยอง และรางวัล หรือเงินทองของตอบแทน ซึ่งมิใชเปนผลที่ตรงตามเหตุปจจัยของการปลูกตนไม
ถาคุณชูกิจตองการผลทางสังคมที่วานี้ ก็ตองดูและทําปจจัยเหลานั้นดวย เริ่มตั้งแตดูวา การทําความดี
ดวยการปลูกตนไมนี้ เขากับกระแสนิยมของทองถิ่นของตนเองหรือไม (พิจารณาโดยกาล-เทศะ หรือโดยคติ
และกาละ) ถาจะใหไดรับคํายกยองและรางวัล จะตองทําปจจัยอะไรประกอบเพิ่มเขามากับการทําความดีคือ
การปลูกตนไมนั้น แลวทําใหครบที่จริง ถาคุณชูกิจมุงหวังผลดีที่แท คือผลตามธรรมที่วาขางตน ไมมัวหวงผล
ทางสังคม(แกตัวตน) เขาจะไดผลตามธรรมเพิ่มอีกอยางหนึ่งดวย คือปติความเอิบอิ่มใจและความสุข ในการทํา
ความดี และในการที่ไดเห็นผลดีตามธรรมดานตางๆ เพิ่มขยายคลี่คลายขึ้นมาเรื่อยๆ ตลอดเวลา แตความหวัง
ผล‘ดี’แกตัวตน ไดปดกั้นปติสุขนี้เสีย และหนําซ้ํา ทําใหเขาไดรับความผิดหวังและความช้ําใจเขามาแทน ยิ่งกวา
นั้น ถาเขาฉลาดในความดีและฉลาดในการทําประโยชน เมื่อเขาจะเริ่มหรือกําลังทําการนั้นอยู เขาอาจจะชัก
ชวนคนอื่นๆ ใหรูเขาใจมองเห็นประโยชนของการปลูกตนไม แลวมารวมกับเขาบาง หรือตางคนก็ไปทําของตน
บาง แพรขยายการปลูกตนไมใหกวางออกไป นอกจากผลตามธรรมทุกดานจะเพิ่มพูนแลว ผลทางสังคมแกตัว
เขาก็อาจจะพลอยตามมาดวย
จะตองชัดกับตนเองวา ผลดีตามธรรมของกรรมดีนั้นๆ คืออะไร และควรฝกตนใหตองการผลตามธรรม
นั้นกอนผลอยางอื่น แลวนอกจากนั้นเราตองการผลดีอยางไหนอีก และเพื่อใหเกิดผลดีนั้นๆ จะตองทําปจจัย
อะไรเพิ่มอีกบาง เมื่อจะทําก็ทําเหตุปจจัยใหครบ เมื่อทําไปแลวก็ตรวจสอบใหรูปจจัยที่ยงิ่ และหยอนสําหรับผลดี
แตละดานนั้นๆ เพื่อทําใหครบและดียิ่งขึ้นในครั้งตอไป
อนึ่ง ผลดีทางสังคม หรือผลดีจากสังคมแกตัวตนนั้น อาจจะไมสอดคลองกับผลดีตามธรรมก็ได บาง
ครั้ง บางเรื่องอาจจะถึงกับตรงกันขามเลยก็ได ทั้งนี้ขึ้นตอปจจัยทางสังคมเปนตน ที่เนื่องดวยกาลเทศะ เชน ใน
กาละและเทศะทีธ่ รรมวาทีออนกําลัง และอธรรมวาทีมีกําลัง ดังนั้น จึงตองพิจารณาดวยวาผลที่วาดีนั้น เปน
ของสมควรหรือไม เราจะเอาธรรมไว หรือจะไปกับตัวตนจะตองไมประมาทในการศึกษาและพัฒนากรรมกัน
อยางนี้ จึงจะถูกตอง นี่ก็คือการพัฒนาตัวเราเอง และพัฒนาสังคมไปดวย ไมใชทําอะไรไปแลว ก็มองแงเดียวชัน้
เดียว วาไดผลที่ตนตองการ หรือไมได พอไมไดก็เอาแตโวยวายโอดครวญวาทําดีไมไดดี เลยไมไปไหน
แตตองขอเตือนไวดวยวา คนที่ตองการผลดีตอบุคคล (คือแคที่ถูกใจตนหรือตัวเองชอบใจ) และผลดี
ตามกระแสหรือคานิยมของสังคมนั้น ถาไมมองใหถงึ ผลดีตามสภาวะ คือผลดีตามธรรม ซึ่งเปนผลที่ดีอยางแท
จริงตอชีวิต ตอหลักการ และตอความดีงามที่แทของสังคมแลว แมจะทํากรรมเพื่อผลดีที่ตนตองการนั้นไดเกง
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แตก็คือทํากรรมไมดีหรืออกุศลซอนไว ซึ่งตัวเองอาจจะมีปญญารูไมทันผลแงอื่น เพราะมัวแตมองเพียงผลดีแบบ
ที่ตัวตองการอยางเดียวดานเดียว แลวในไมชา หรือในที่สุด อกุศลที่แฝงไวนั้นก็จะออกผลใหโทษตอไป
จึงไดย้ําไวขางตนวา ไมวาจะตองการผลดีขางเคียงอะไรก็ตาม ขอใหทํากรรมดีเพื่อผลดีที่ตรงตาม
สภาวะหรือผลดีตามธรรมเปนหลักเปนแกนไวกอน ถาปฏิบัติตามนี้ จะไดผลดีที่แท และปลอดภัยในระยะยาว ดี
ทั้งแกชีวิต แกสังคม แกตน และแกผูอื่น
เราคงจะมุงเอาผลดีตอตัวตนของบุคคล ผลดีตามกระแสสังคม หรือผลดีเชิงคานิยมกันมากไป จึงมอง
ไมเห็นผลดีที่ตรงไปตรงมาตามธรรม ถาอยางนี้ก็จะตองบนเรื่อง “ทําดีไมเห็นไดดี แตทําชั่วไดดีมีถมไป” กันอยู
อยางนี้เรื่อยๆ และคงจะแกปญหาของสังคมไดยาก เพราะความคิดของเราเองก็เปนกรรมไมดี ที่เปนปจจัยรวม
ใหเกิดผลอยางนั้นดวย ถามองกันอยูแคนี้ ก็จะไมมีคนอยางพระโพธิสัตวที่ถึงแมจะถูกเขาทํารายหรือฆา ก็ยัง
เขมแข็งอยูในการทําความดี เพราะมุงผลดีที่ตรงไปตรงมาตามความจริงของมัน ถาจะชวยแกปญหาและสราง
สรรคชีวิตและสังคมนี้ แตยังหวงผลดีตอตัวตน ผลดีเชิงบุคคลและผลดีเชิงคานิยมทางสังคมอยู ก็ขอแควา อยา
ถึงกับละทิ้งหรือละเลยความตองการผลดีที่ตรงตามธรรม ผลดีตอชีวิต และผลดีที่แทตอสังคม เอาพอ
ประนีประนอมกันแคนี้ก็จะประคับประคองโลกมนุษย ใหพออยูกันไปได แตจะเอาดีจริงคงยาก เพราะมนุษยนี้
เองไมไดตองการผลดีแทจริงที่ตรงตามธรรมของกรรมดี

๕) ทํากรรมเกาใหเกิดประโยชน
คนไทยสมัยนี้ไดยินคําวา “กรรม” มักจะนึกไปในแงวากรรมจะตามมาใหเคราะหใหโทษอยางไร พูดถึง
กรรมก็จะนึกถึงอะไรอยางหนึ่งที่คอยตามจะลงโทษ หรือทําใหเราเปนอยางนั้นอยางนี้ โดยเฉพาะคิดไปถึงชาติ
กอน คือมองกรรมในแงกรรมเกา และเปนเรื่องไมดี
คําวา “กรรมเกา” ก็บอกอยูในตัวเองแลววา มันถูกจํากัดใหหดแคบเขามาเหลือเพียงสวนหนึ่ง เพราะ
เติมคําวา “เกา” เขาไป กรรมก็เหลือแคบเขามา ยิ่งนึกในแงวากรรมไมดีอีก ก็ยิ่งแคบหนักเขา รวมแลวก็คือเปน
กรรมที่ไมครบถวนสมบูรณ ไปๆ มาๆ ก็เลยอะไรๆ ก็แลวแตกรรม (เกา-ที่ไมด)ี บางทีถึงกับมีการหาทางตัดกรรม
เลยพลัดออกไปจากพระพุทธศาสนาความจริง กรรมก็เปนเรื่องธรรมดาธรรมชาติ คือเปนเรื่องความเปนไปตาม
เหตุปจจัยของชีวิตมนุษย ที่มีเจตนา มีการคิด การพูด และการกระทํา แสดงออก มีความสัมพันธกับสิ่งทั้งหลาย
แลวก็เกิดผลตอเนื่องกันไปในความสัมพันธนั้น ถามัวไปยึดถือวา แลวแตกรรมเกาปางกอนอยางเดียว ก็จะทํา
กรรมใหมที่เปนบาปอกุศลโดยไมรูตัว หมายความวา ใครก็ตามที่ปลงวา “แลวแตกรรม (เกา)” นั้น ก็คือ เขา
กําลังทําความประมาท ที่ปลอยปละละเลย ไมทํากรรมใหมที่ควรทํา ความประมาทนั้นก็เลยเปนกรรมใหมของ
เขา ซึ่งเปนผลจากโมหะ แลวกรรมใหมที่ประมาทเพราะโมหะหลงงมงายนั้น ก็จะกอผลรายแกเขาตอไป

131
พุทธธรรม (ฉบับเดิม) พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
ความเชื่อวาชีวิตจะเปนอยางไรก็แลวแตกรรมเกา กรรมปางกอน หรือกรรมในชาติกอน คือลัทธิกรรม
เกานั้น เปนมิจฉาทิฏฐิ ที่เรียกวาปุพเพกตเหตุวาท หรือเรียกสั้นๆ วา ปุพเพกตวาท ดังพุทธพจนที่แสดงแลวขาง
ตน
ทานไมไดสอนวาไมใหเชื่อกรรมเกา แตทานสอนไมใหเชื่อวาอะไรๆ จะเปนอยางไรก็เพราะกรรมเกา
- การเชื่อแตกรรมเกา ก็สุดโตงไปขางหนึ่ง
- การไมเชื่อกรรมเกา ก็สุดโตงไปอีกขางหนึ่ง
ไดกลาวแลววา “กรรม” พอเติม “เกา” เขาไป คําเดิมที่กวางครบถวนสมบูรณ ก็หดแคบเขามาเหลืออยู
สวนเดียว อยามองกรรมที่กวางสมบูรณใหเหลือสวนเดียวแคกรรมเกา
เรื่องกรรมที่เชื่อกันในแงกรรมเกานี้ มีจุดพลาดอยู ๒ แง คือ
๑. ไปจับเอาสวนเดียวเฉพาะอดีต ทั้งที่กรรมนั้นก็เปนกลางๆ ไมจํากัด ถาแยกโดยกาลเวลาก็ตองมี ๓
คือ กรรมเกา (ในอดีต) กรรมใหม (ในปจจุบัน) กรรมขางหนา (ในอนาคต) ตองมองใหครบ
๒. มองแบบแยกขาดตัดตอน ไมมองใหเห็นความเปนไปของเหตุปจจัยที่ตอเนื่องกันมาโดยตลอด คือ
ไมมองเปนกระแสหรือกระบวนการที่ตอเนื่องอยูตลอดเวลา แตมองเหมือนกับวากรรมเกาเปนอะไรกอนหนึ่งที่
ลอยตามเรามาจากชาติกอน แลวมารอทําอะไรกับเราอยูเรื่อยๆถามองกรรมใหถูกตองทั้ง ๓ กาล และมองอยาง
เปนกระบวนการของเหตุปจจัย ในดานเจตจํานง และการทํา-คิด-พูด ของมนุษย ที่ตอเนื่องอยูตลอดเวลา ก็จะ
มองเห็นกรรมถูกตอง ชัดเจนและงายขึ้น ในที่นี้ แมจะไมอธิบายรายละเอียด แตจะขอใหจุดสังเกตในการทํา
ความเขาใจ ๒-๓ อยาง
๑. ไมมองกรรมแบบแยกขาดตัดตอน คือ มองใหเห็นเปนกระแสที่ตอเนื่องตลอดมาจนถึงขณะนี้ และ
กําลังดําเนินสืบตอไปถามองกรรมใหครบ ๓ กาล และมองเปนกระบวนการตอเนื่อง จากอดีต มาถึงบัดนี้ และ
จะสืบไปขางหนา ก็จะเห็นวา กรรมเกา (สวนอดีต) ก็คือ เอาขณะปจจุบันเดี๋ยวนี้เปนจุดกําหนด นับถอยจาก
ขณะนี้ ยอนหลังไปนานเทาไรก็ตาม กี่รอยกี่พันชาติก็ตาม มาจนถึงขณะหนึ่งหรือวินาทีหนึ่งกอนนี้ ก็เปนกรรม
เกา (สวนอดีต) ทั้งหมด
กรรมเกาทั้งหมดนี้ คือกรรมที่ไดทําไปแลว สวนกรรมใหม (ในปจจุบัน) ก็คอื ที่กําลังทําๆ ซึ่งขณะตอไป
หรือวินาทีตอไป ก็จะกลายเปนกรรมเกา (สวนอดีต) และอีกอยางหนึ่งคือ กรรมขางหนา ซึ่งยังไมถึง แตจะทําใน
อนาคต กรรมเกานั้นยาวนานและมากนักหนา สําหรับคนสามัญ กรรมเกาที่จะพอมองเห็นได ก็คือกรรมเกาใน
ชาตินี้ สวนกรรมเกาในชาติกอนๆ ก็อาจจะลึกล้ําเกินไป เราเปนนักศึกษาก็คอยๆ เริ่มจากมองใกลหนอยกอน
แลวจึงคอยๆ ขยายไกลออกไป อยางเชนเราจะวัดหรือตัดสินคนดวยการกระทําของเขา กรรมใหมในปจจุบันเรา
ยังไมรูวาเขากําลังจะทําอะไร เราก็ดูจากกรรมเกา คือความประพฤติและการกระทําตางๆ ของเขายอนหลังไปใน
ชีวิตนี้ ตั้งแตวินาทีนี้ไป นี่ก็กรรมเกา ซึ่งใชประโยชนไดเลย
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๒. รูจักตัวเอง ทั้งทุนที่มีและขอจํากัดของตน พรอมทั้งเห็นตระหนักถึงผลสะทอนที่ตนจะประสบ ซึ่งเกิด
จากกรรมที่ตนไดประกอบไว
กรรมเกามีความสําคัญอยางยิ่งตอเราทุกคน เพราะแตละคนที่เปนอยูขณะนี้ ก็คือผลรวมของกรรมเกา
ของตนที่ไดสะสมมา ดวยการทํา-พูด-คิด การศึกษาพัฒนาตน และความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ในอดีตทัง้ หมด
ตลอดมาจนถึงขณะหรือวินาทีสุดทายกอนขณะนี้
กรรมเกานี้ใหผลแกเรา หรือเรารับผลของกรรมเกานั้นเต็มที่ เพราะตัวเราที่เปนอยูขณะนี้ เปนผลรวมที่
ปรากฏของกรรมเกาทั้งหมดที่ผานมา กรรมเกานั้นเทากับเปนทุนเดิมของเราที่ไดสะสมไว ซึ่งกําหนดวา เรามี
ความพรอม มีวิสัยขีดความสามารถทางกาย วาจา ทางจิตใจ และทางปญญาเทาไร และเปนตัวบงชีว้ า เราจะทํา
อะไรไดดีหรือไม อะไรเหมาะกับตัวเรา เราจะทําไดแคไหน และควรจะทําอะไรตอไป
ประโยชนที่สําคัญของกรรมเกา ก็คือการรูจักตัวเองดังที่วานั้น ซึ่งจะเกิดขึ้นได ดวยการรูจักวิเคราะห
และตรวจสอบตนเอง โดยไมมัวแตซัดทอดปจจัยภายนอก การรูจักตัวเองนี้ นอกจากชวยใหทําการที่เหมาะกับ
ตนอยางไดผลดีแลว ก็ทําใหรูจุดทีจ่ ะแกไขปรับปรุงตอไปดวย
๓. แกไขปรับปรุงเพื่อกาวสูการทํากรรมที่ดียิ่งขึ้น แนนอนวา ในที่สุด การปฏิบัติถูกตองที่จะไดประโยชน
จากกรรมเกามากที่สุด ก็คือ การทํากรรมใหม ที่ดีกวากรรมเกา ทั้งนี้ เพราะหลักปฏิบัติทั้งหมดของพระพุทธ
ศาสนารวมอยูในไตรสิกขา อันไดแกการฝกศึกษาพัฒนาตน ในการที่จะทํากรรมที่ดีไดยิ่งขึ้นไป ทั้ง
- ในขั้นศีล คือการฝกกาย วาจา สัมมาอาชีวะ รวมทั้งการสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวยอินทรีย (ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ)
- ในขั้นสมาธิ คือฝกอบรมพัฒนาจิตใจ ที่เรียกวาจิตภาวนาทั้งหมด และ
- ในขั้นปญญา คือความรูคิดเขาใจถูกตอง มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง และสามารถใชความ
รูนั้นแกไขปรับปรุงกรรม ตลอดจนแกปญหาดับทุกขหมดไปมิใหมีทุกขใหมได
พูดสั้นๆ ก็คือ แมวากรรมเกาจะสําคัญมาก ก็ไมใชเรื่องที่เราจะไปสยบยอมตอมัน แตตรงขาม เรามีหนา
ที่พัฒนาชีวิตของเราที่เปนผลรวมของกรรมเกานั้นใหดีขึ้น
ถาจะใชคําที่งายแกคนสมัยนี้ ก็คือ เรามีหนาที่พัฒนากรรม กรรมที่ไมดีเปนอกุศล ผิดพลาดตางๆ เรา
ศึกษาเรียนรูแลวก็ตองแกไข การปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ก็คือการพัฒนากรรม ใหเปนกุศล หรือดี
ยิ่งขึน้ ๆดังนั้น เมื่อทํากรรมอยางหนึ่งแลว ก็พิจารณาวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพและผลของกรรมนั้น ใหเห็นขอ
ยิ่ง ขอหยอน สวนที่ขาดที่พรอง เปนตน ตามหลักเหตุปจจัยที่กลาวแลวในหัวขอกอน แลวแกไขปรับปรุงเพื่อจะ
ไดทํากรรมที่ดียิ่งขึ้นไป จะพูดวา รูกรรมเกา เพื่อวางแผนทํากรรมใหมใหดียิ่งขึ้นไป ก็ได

๖) อยูเพื่อพัฒนากรรม ไมใชอยูเพื่อใชกรรม
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ที่พูดมานี้ เทากับบอกใหรูวา เราจะตองปฏิบัติใหถูกตองตอกรรมที่แยกเปน ๓ สวน คือ กรรมเกา-กรรม
ใหม-กรรมขางหนา
ขอสรุปวิธีปฏิบัติที่ถูกตองตอกรรมทั้ง ๓ สวนวา
กรรมเกา (ในอดีต) เปนอันผานไปแลว เราทําไมได แตเราควรรู เพื่อเอาความรูจักมันนั้นมาใชประโยชน
ในการแกไขปรับปรุงกรรมใหมใหดียิ่งขึ้น
กรรมใหม (ในปจจุบัน) คือกรรมที่เราทําได และจะตองตั้งใจทําใหดีที่สุด ตรงนี้เปนจุดสําคัญ
กรรมขางหนา (ในอนาคต) เรายังทําไมได แตเราสามารถเตรียมหรือวางแผนเพื่อจะไปทํากรรมที่ดีที่สุด
ดวยการทํากรรมปจจุบันที่จะพัฒนาเราใหดีงามและงอกงามยิ่งขึ้น จนกระทั่งเมื่อถึงเวลานั้นเราก็จะสามารถทํา
กรรมที่ดีสูงขึ้นไปตามลําดับ จนถึงขั้นเปนกุศลอยางเยี่ยมยอด
นี่แหละคือคําอธิบายที่จะทําใหมองเห็นไดวา ทําไมจึงวา คนที่วางใจ วาจะเปนอยางไรก็แลวแตกรรม
(เกา) นั้นแล กําลังทํากรรมใหม(ปจจุบัน) ที่ผิด เปนบาป คือความประมาท ไดแกการปลอยปละละเลย อันเกิด
จากโมหะ และมองเห็นเหตุผลดวยวา ทําไมพุทธศาสนาจึงสอนใหหวังผลจากการกระทํา
ขอย้ําอีกครั้งวา กรรมใหมสําหรับทํา กรรมเกาสําหรับรู อยามัวรอกรรมเกาที่เราทําอะไรมันไมไดแลว
แตหาความรูจากกรรมเกานั้น เพื่อเอามาปรับปรุงการทํากรรมปจจุบัน จะไดพัฒนาตัวเราใหสามารถทํากรรม
อยางเลิศประเสริฐไดในอนาคต
มีคําเกาไดยินมานานแลวประโยคหนึ่ง คือที่พูดวา “คนเราเกิดมาเพื่อใชกรรมเกา” ความเชือ่ อยางนัน้ ไม
ใชพุทธศาสนา และตองระวังจะเปนลัทธินิครนถ
ที่พูดกันมาอยางนั้น ความจริงก็คงประสงคดี คือมุงวาถาเจอเรื่องราย ก็อยาไปซัดทอดคนอื่น และอยา
ไปทําอะไรที่ชั่วรายใหเพิ่มมากขึ้น ดวยความโกรธแคนเปนตน แตยังไมถูกหลักพระพุทธศาสนา และจะมีผลเสีย
มาก
ลัทธินิครนถ ซึ่งก็มีผูนับถือในสมัยพุทธกาลจนกระทั่งในอินเดียทุกวันนี้ เปนลัทธิกรรมเกาโดยตรง เขา
สอนวา คนเราจะไดสุขไดทุกขอยางไรก็เปนเพราะกรรมที่ทําไวในชาติปางกอน และสอนตอไปวา ไมใหทํากรรม
ใหม แตตองทํากรรมเกาใหหมดสิ้นไปดวยการบําเพ็ญตบะ จึงจะสิ้นกรรมสิ้นทุกข นักบวชลัทธินี้จึงบําเพ็ญ
ตบะทรมานรางกายดวยวิธีตางๆ คนที่พูดวา เราอยูไปเพื่อใชกรรมเกานั้น ก็คลายกับพวกนิครนถนี่แหละ คิดวา
เมื่อไมทํากรรมใหม อยูไปๆ กรรมเกาก็คงจะหมด ตางแตวาพวกนิครนถไมรอใหกรรมเกาหมดไปเอง แตเขา
บําเพ็ญตบะเพื่อทํากรรมเกาใหหมดไปดวยความเพียรพยายามของเขาดวย
มีคําถามที่นาสังเกตวา “ถาไมทํากรรมใหม อยูไปๆ กรรมเกาจะหมดไปเองไหม-”
เมื่อไมทํากรรมใหม อยูไป กรรมเกาก็นาจะหมดไปเอง แตไมหมดหรอกไมตองอยูเฉยๆ แมแตจะชดใช
กรรมเกาไปเทาไรๆ ก็ไมมีทางหมดไปได
เหตุผลงายๆ คือ

นิ่งๆ
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๑. คนเรายังมีชีวิต ก็คือเปนอยู ตองกินอยู เคลื่อนไหวอิริยาบถ ทําโนนทํานี่ เมื่อยังไมตาย ก็ไมไดอยู

๒. คนเหลานี้เปนมนุษยปุถุชน ก็มีโลภ โกรธ หลง โดยเฉพาะความหลง หรือโมหะนี้มีอยูประจําในใจ
ตลอดเวลา เพราะยังไมไดรูเขาใจความจริงถึงสัจธรรม
เมื่อรวมทั้งสองขอนี้ก็คือ คนที่อยูเพื่อใชกรรมนั้น เขาก็ทํากรรมใหมอยูตลอดเวลา แมแตโดยไมรูตัว แม
จะไมเปนบาปกรรมที่รายแรง แตก็เปนการกระทําที่ประกอบดวยโมหะ เชนกรรมในรูปตางๆ ของความประมาท
ปลอยชีวิตเรือ่ ยเปอย ถามองลึกเขาไปในใจ โลภะ โทสะ โมหะ ก็ผุดโผลขึ้นมาในใจของเขาอยูเรื่อยๆ ในลักษณะ
ตางๆ เชน เศรา ขุนมัว กังวล อยากโนนอยากนี่ หงุดหงิด เหงา เบื่อหนาย กังวล คับของ ฯลฯ นี่ก็คือทํากรรมอยู
ตลอดเวลา แถมเปนอกุศลกรรมเสียดวย เพราะฉะนั้นอยางนี้จึงไมมีทางสิ้นกรรม ชดใชไปเทาไรก็ไมรูจักสิ้นสุด
มีแตเพิ่มกรรม “แลวทําอยางไรจะหมดกรรม?” การที่จะหมดกรรม ก็คือ ไมทํากรรมชั่ว ทํากรรมดี และทํากรรมที่
ดียิ่งขึ้น คือแมแตกรรมดีก็เปลี่ยนใหดีขึ้น จากระดับหนึ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง พูดเปนภาษาพระวา เปลี่ยนจากทํา
อกุศลกรรม เปนทํากุศลกรรมและทํากุศลระดับสูงขึ้นไป จนถึงขั้นเปนโลกุตตรกุศล ถาใชภาษาสมัยใหม ก็พูด
วา พัฒนากรรมใหดียิ่งขึ้น เราก็จะมีศีล มีจิตใจ มีปญญา ดีขึ้นๆ ในที่สุดก็จะพนกรรม
พูดสั้นๆ วา กรรมไมหมดไปดวยการชดใชกรรม แตหมดกรรมดวยการพัฒนากรรม คือปรับปรุงตัวใหทํา
กรรมที่ดียิ่งขึ้นๆ จนพนขั้นของกรรมไป ถึงขั้นทํา แตไมเปนกรรม คือทําดวยปญญาที่บริสุทธิ์ ไมถูกครอบงําหรือ
ชักจูงดวยโลภะ โทสะ โมหะ จึงจะเรียกวา พนกรรม
๗) กรรมระดับบุคคล-กรรมระดับสังคม
หลักกรรมอีกแงหนึ่งที่สําคัญและนาสนใจมาก คือ กรรมที่แยกไดเปน
๒ ระดับ ไดแก
๑. กรรมระดับปจเจกบุคคล ตามนัยพุทธพจนเชนวา “กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตตาย” เปนตน
ซึ่งแปลความวา กรรมยอมจําแนกสัตวไปตางๆ คือ ใหทรามและประณีต
กรรมระดับปจเจกบุคคลเปนเรื่องของสวนยอย จึงเปนสวนฐานและเปนแกนของหลักกรรมทัง้ หมด เรือ่ ง
กรรมที่ไดอธิบายมาแลวเนนในระดับนี้
๒. กรรมในระดับสังคม ตามนัยพุทธพจน เชนวา “กมฺมุนา วตฺตตี โลโก กมฺมุนา วตฺตตี ปชา” แปล
ความวา โลก (คือสังคมมนุษย) เปนไปตามกรรม หมูสัตวเปนไปตามกรรม
กรรมในระดับนี้ ซึ่งเปนกระแสรวมกัน ที่มองเห็นงายๆ ก็คืออาชีพการงาน ซึ่งทําใหหมูมนุษยมีวิถีชีวิต
เปนไปตางๆ พรอมทั้งกําหนดสภาวะและวิถีของสังคมนั้นๆ ดวย
แตกรรมที่ลึกซึ้งและมีกําลังนําสังคมมากที่สุด ก็คือมโนกรรม เริ่มดวยคานิยมตางๆ ซึ่งมีอิทธิพลอยาง
มากตอแนวทางการดําเนินชีวิตของมนุษย ตลอดจนกิจกรรมและวิธีการในการแสวงหาความสุขของเขา
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แตมโนกรรมที่มีกําลังอานุภาพยิ่งใหญที่สุด ก็คือ ทิฏฐิตางๆ ซึ่งรวมถึงทฤษฎี ลัทธินิยม อุดมการณ
ตางๆ อันประณีตลึกลงไปและฝงแนน แลวกําหนดนําชะตาของสังคมหรือของโลก สรางประวัติศาสตร ตลอดจน
วิถีแหงอารยธรรม เชน ทิฏฐิที่เชื่อและเห็นวามนุษยชาติจะบรรลุความสําเร็จมีความสุขสมบูรณดวยการเอาชนะ
ธรรมชาติ ซึ่งไดเปนแกนนําขับดันอารยธรรมตะวันตกมาสูสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน
กรรมระดับสังคมนี้เปนเรื่องใหญมากอีกแงหนึ่ง ขอพูดไวเปนแนวเพียงเทานี้
ภาค ๒
มัชฌิมาปฏิปทา
ขอปฏิบัติที่เปนกลางตามกฎธรรมชาติหรือทางสายกลาง
ชีวิต ควรเปนอยูอยางไร
มัชฌิมาปฏิปทา: ทางสายกลาง

มัชฌิมาปฏิปทาตอเนื่องจากมัชเฌนธรรมเทศนา
ตามแนวปฏิจจสมุปบาท มีพุทธพจนแสดงปฏิปทาไว ๒ อยาง คือ
๑.
มิจฉาปฏิปทา ขอปฏิบัติที่ผิด หรือ ทางที่ผิด คือทางใหเกิดทุกข
๒.
สัมมาปฏิปทา ขอปฏิบัติที่ถูก หรือ ทางที่ถูก คือทางใหดับทุกข
ตามพุทธพจนนั้น สรุปไดดังนี้
มิจฉาปฏิปทา: อวิชชา-สังขาร-วิญญาณ-ฯลฯ-ชาติ-ชรา
มรณะ โสกะ ฯลฯ อุปายาส
สัมมาปฏิปทา: ดับอวิชชา-ดับสังขาร-ดับวิญญาณ ฯลฯ-ดับ
ชาติ-ดับชรามรณะ โสกะ ฯลฯ อุปายาส
ตามแนวนี้ มิจฉาปฏิปทา ก็คือ ปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร หรือกระบวนการเกิดทุกข
สวน สัมมาปฏิปทา ก็คือ ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร หรือ กระบวนการดับทุกข
สําหรับมิจฉาปฏิปทานั้น ไมตองพูดถึง เพราะเปนฝายกอเกิดทุกข ซึ่งไดบรรยายมาแลว แตเมื่อ
พิจารณาดูสัมมาปฏิปทา ก็ปรากฏวาเปนเพียง ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร ซึ่งแสดงเฉพาะตัวกระบวนการลวนๆ
ดังกลาวมาแลวเทานั้น ไมไดชี้แจงแนะนํารายละเอียดในทางปฏิบัติแตอยางใด กลาวคือ บอกแตเพียงวา ในการ
เขาถึงจุดหมาย กระบวนการจะตองเปนอยางนั้นๆ แตไมไดบอกดวยวาทําอยางไรจึงจะใหกระบวนการไดเปน
อยางนั้นๆ ขึ้นมา ดังนั้น สัมมาปฏิปทาตามแนวนี้ จึงยังไมชวยใหความกระจางอะไรเพิ่มเติม
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ยังมีพุทธพจนแสดงปฏิจจสมุปบาทในรูปกระบวนการดับทุกขอีกแหงหนึ่ง ที่แปลกไปจากแบบทีเ่ รียกวา
สัมมาปฏิปทานั้น คือ เปนกระบวนการที่มิใชนิโรธวาร และไมกลาวถึงการดับ แตแสดงกระบวนการตอออกไป
จากกระบวนการเกิดทุกขที่เปนสมุทยวารนั่นเอง ดังนี้
อวิชชา-สังขาร-วิญญาณ-นามรูป-สฬายตนะ-ผัสสะ-เวทนา-ตัณหา-อุปาทาน-ภพ-ชาติ- ทุกข -ศรัทธาปราโมทย-ปติ- ปสสัทธิ-สุข-สมาธิ-ยถาภูตญาณทัสสนะ-นิพพิทา-วิราคะ-วิมุตติ-ขยญาณ
พึงสังเกตวา กระบวนการนี้ เริ่มแตอวิชชา จนถึงทุกข ก็คือ ปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร ที่เปนกระบวน
การเกิดทุกขตามปรกตินั่นเอง (ทุกขในที่นี้ แทนคําวา ชรามรณะ โสกะ ฯลฯ อุปายาส ทั้งหมด) แตเมื่อถึงทุกข
แลว แทนที่วงจรจะบรรจบเพื่อเริ่มตนที่อวิชชาอีกตามปรกติ กลับดําเนินตอไป โดยมีศรัทธามารับชวงแทน
อวิชชา จากนั้นกระบวนการก็ดําเนินตอไปในทางดี จนถึงจุดหมายคือขยญาณในที่สุด และไมกลับมาบรรจบ
เริ่มตนที่อวิชชาอีกเลย ขอนาสังเกตอีกอยางหนึ่งก็คือ เมื่อนับ ทุกข เปนจุดศูนยกลางจํานวนหัวขอนับยอนไป
ขางหนา และตอไปขางหลัง จะมีจํานวนเทากันสําหรับผูเขาใจเรื่องอวิชชาดีแลว อานดูกระบวนการนี้ ก็จะไม
แปลกใจอะไร เพราะถาตัดตอนออก กระบวนการนี้ก็มี ๒ ตอน คือ อวิชชา ถึงทุกข ตอนหนึ่ง กับ ศรัทธา ถึง ขย
ญาณ อีกตอนหนึ่ง
ในตอนชวงหลัง ศรัทธา มาเปนจุดเริ่มตนแทนอวิชชา ผูศึกษาปฏิจจสมุปบาทในบทกอนแลว ยอมเขา
ใจความหมายวา ศรัทธา ในที่นี้พูดงายๆ ก็คือ อวิชชาที่ถูกกํากับ ควบคุม ถูกลิดรอน หรือลดนอยลงนั่นเอง
กลาวคือ ขณะนี้ไมเปนอวิชชาที่มืดบอดตอไปแลว แตมีเชื้อแหงความรูความเขาใจเขามาแทนที่ และทําหนาที่
เปนสื่อชักจูงใหเกิดการมุงหนาไปสูจุดหมายที่ดี จนเกิดความรูจริง และหลุดพนในที่สุด ถาจะอธิบายงายๆ ก็วา
เมื่อกระบวนการเกิดทุกขดําเนินมาตาม ปรกติ จากอวิชชาถึงทุกขแลว ครั้นเกิดทุกข ก็คิดหาทางออก ในกรณีนี้
เกิดไดรับคําแนะนําสั่งสอนที่ถูกตอง หรือเกิดความสํานึกในเหตุผลขึ้นมาจึงรูสึกมีความเชือ่ มัน่ ในคุณธรรมความ
ดีงามตางๆ แลวเกิดปราโมทย เอิบอิ่มใจ ชักนําใหมุงมั่นกาวหนาในคุณความดีตอไปตามลําดับ จนถึงที่สุด
ความจริง กระบวนการทอนหลังนี้ ก็ตรงกับปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร แบบอวิชชาดับ-สังขารดับวิญญาณดับ ฯลฯ อยางขางตนนั่นเอง แตในที่นี้ แสดงใหเห็นรายละเอียดที่เปนขอเดนในกระบวนการชัดเจนขึ้น
และมุงใหเห็นการเชื่อมตอระหวางกระบวนการเกิดทุกข กับกระบวนการดับทุกข วาเกี่ยวเนื่องกันไดอยางไร
ในคัมภีรเนตติปกรณ อางพุทธพจนตอไปนี้ วาเปนปฏิจจสมุปบาทแนวดับทุกขเชนกัน คือ
ดูกรอานนท โดยนัยนี้แล ศีลที่เปนกุศล มีความไมวิปฏิสาร (เดือดรอนใจ) เปนอรรถ (ที่หมายหรือผล)
เปนอานิสงส ความไมวิปฏิสาร มีปราโมทยเปนอรรถเปนอานิสงส ปราโมทย มีปติเปนอรรถเปนอานิสงส ปติ มี
ปสสัทธิเปนอรรถเปนอานิสงส ปสสัทธิ มีสุขเปนอรรถเปนอานิสงส สุข มีสมาธิเปนอรรถเปนอานิสงส สมาธิ มี
ยถาภูตญาณทัสสนะเปนอรรถเปนอานิสงส ยถาภูตญาณทัสสนะ มีนิพพิทาเปนอรรถเปนอานิสงส นิพพิทา มี
วิราคะเปนอรรถเปนอานิสงส วิราคะ มีวิมุตติญาณ-ทัสสนะเปนอรรถเปนอานิสงส ศีลที่เปนกุศลยอมทําธรรม
ขออื่นๆ ใหบริบูรณเพื่ออรหัตตผลตามลําดับ โดยนัยนี้แล
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ตามนัยพุทธพจนนี้ เขียนใหดูงายไดดังนี้
กุศลศีล-อวิปปฏิสาร-ปราโมทย-ปติ-ปสสัทธิ-สุข-สมาธิ-ยถาภูตญาณทัสสนะ-นิพพิทา-วิราคะ-วิมุตติญาณทัส
สนะ
จะเห็นวากระบวนธรรมนี้ ก็เปนอยางเดียวกับกระบวนธรรมที่กลาวมาแลวนั่นเอง เปนแตกลาวเฉพาะ
ชวงกระบวนการดับทุกขอยางเดียว ไมไดกลาวถึงชวงเกิดทุกขไวดวย ขอใหดูกระบวนธรรมแนวกอนอีกครัง้ หนึง่
อวิชชา-สังขาร-ฯลฯ-ชาติ- ทุกข -ศรัทธา-ปราโมทย-ปติ-ปสสัทธิ-สุข-สมาธิ-ยถาภูตญาณทัสสนะ-นิพพิทาวิราคะ-วิมุตติ-ขยญาณ
กระบวนธรรมทั้งสองนี้ แมจะเหมือนกัน แตก็ไมตรงกันทุกตัวอักษรคือ กระบวนหนึ่งเริ่มดวยศรัทธา อีก
กระบวนหนึ่งเริ่มดวยกุศลศีล ตอดวย อวิปปฏิสาร จากนั้นจึงตรงกัน ซึ่งที่จริงเปนความตางตามตัวอักษรและ
การเนนเทานั้น แตความหมายลงกันได
กระบวนหนึ่งยกเอากรณีที่ศรัทธาเปนตัวเดน แตในเวลาที่มีศรัทธานั้น ก็คือ จิตใจเชื่อมั่นในเหตุผล
เลื่อมใสในสิ่งที่ดีงาม มั่นใจในคุณธรรม ภาวะจิตนี้สัมพันธกับความประพฤติในเวลานั้นดวย คือมีความ
ประพฤติดีงามรองรับอยู และศรัทธาก็ดํารงรักษาความประพฤตินั้นไวดวย ศรัทธามีความประพฤติดงี ามรองรับ
อยูเชนนี้ จึงนําไปสูปราโมทยตอไป
สวนอีกกระบวนหนึ่งที่เริ่มดวยกุศลศีล และอวิปปฏิสาร ก็เชนเดียวกัน กระบวนนี้ยกเอากรณีการ
ประพฤติปฏิบัติเปนตัวเดน ในกรณีนี้ จิตใจก็มีศรัทธาเชื่อมั่นในเหตุผลในคุณความดีเปนพื้นอยูดวย จึงประพฤติ
ความดีอยูได และเมื่อมีศีล แลวมีอวิปปฏิสาร ไมเดือดรอนใจ ก็คือเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มั่นใจในคุณความ
ดีที่ประพฤติ อันเปนลักษณะของศรัทธา ที่ทําใหจิตใจเชื่อมั่นผองใส จากนี้ จึงเปนปจจัยใหเกิดปราโมทยตอไป
ตรงกับกระบวนกอนไปจนจบ
กระบวนธรรมหนึ่งลงทายดวยวิมุตติและขยญาณ อีกกระบวนหนึ่งลงทายดวยวิมตุ ติญาณทัสสนะ ก็คอื
อันเดียวกัน เปนแตกระบวนหลังกลาวรวมวิมุตติและขยญาณเขาไวในความหมายของหัวขอเดียว
กระบวนธรรมแบบนี้ ชี้แนะใหเห็นแนวทางการปฏิบัติชัดเจนยิ่งขึ้น ชวยใหเขาใจในสิ่งที่จะตองทํา
กระจางขึ้น แตกระนั้น ก็ยังไมเปนระบบที่มีรายละเอียดในทางปฏิบัติมากเพียงพอ ยังคงมีปญหาอยูวา การทีจ่ ะ
ใหกระบวนธรรมนี้เกิดขึ้นได จะตองทําอะไรอยางไรบาง
กอนผานตอนนี้ ขอยกกระบวนธรรมแบบปฏิจจสมุปบาทมาแสดงอีกแนวหนึ่ง เพื่อประกอบความรู ให
มองเห็นธรรมในหลายๆแง เปนเครื่องชวยความเขาใจในขั้นตอๆ ไป
๑) อาหารของอวิชชา
ภิกษุทั้งหลาย เรากลาวดังนี้วา:- อวิชชาก็อีกนั่นแล มีสิ่งนี้เปนปจจัย จึงปรากฏ เรากลาววา
๑.
อวิชชามีอาหาร อาหารของอวิชชา
คือ นิวรณ ๕
๒.
นิวรณ ๕ มีอาหาร..........................….. คือ ทุจริต ๓

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
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ทุจริต ๓ มีอาหาร...........................….. คือ การไมสํารวมอินทรีย
การไมสํารวมอินทรียมีอาหาร.…....…. คือ ความขาดสติสัมปชัญญะ
ความขาดสติสัมปชัญญะมีอาหาร.…. คือ ความขาดโยนิโสมนสิการ
ความขาดโยนิโสมนสิการมีอาหาร..… คือ ความขาดศรัทธา
ความขาดศรัทธามีอาหาร...............….. คือ การไมไดสดับสัทธรรม
การไมไดสดับสัทธรรมมีอาหาร.......… คือ การไมไดเสวนาสัปบุรุษ

การไมไดเสวนาสัปบุรุษอยางบริบูรณ ยอมยังการไมไดฟงสัทธรรมใหบริบูรณ
การไมไดฟงสัทธรรมอยางบริบรู ณยอมทําความไมมีศรัทธาใหบริบูรณ
ฯลฯ
นิวรณ ๕ บริบูรณ
ยอมทําอวิชชาใหบริบูรณ
อวิชชา มีอาหาร และมีความบริบูรณ อยางนี้
๒) อาหารของวิชชาและวิมุตติ
๑.
วิชชาและวิมุตติมีอาหาร อาหารของวิชชา-วิมุตติ คือ โพชฌงค ๗
๒.
โพชฌงค ๗ มีอาหาร ......................…… คือ สติปฏฐาน ๔
๓.
สติปฏฐาน ๔ มีอาหาร ..................…… คือ สุจริต ๓
๔.
สุจริต ๓ มีอาหาร..............................……
คือ อินทรียสังวร
๕.
อินทรียสังวรมีอาหาร..............…………….
คือ สติสัมปชัญญะ
๖.
สติสัมปชัญญะมีอาหาร.....................…….
คือ โยนิโสมนสิการ
๗.
โยนิโสมนสิการมีอาหาร....................….….
คือ ศรัทธา
๘.
ศรัทธามีอาหาร.................................……… คือ การสดับ(เลาเรียน)สัทธรรม
๙.
การสดับสัทธรรมมีอาหาร ...............…… คือ การเสวนาสัปบุรุษ
การเสวนาสัปบุรุษอยางบริบูรณ

ยอมยังการไดสดับ
สัทธรรมใหบริบูรณ
การไดสดับ(เลาเรียน)สัทธรรมบริบูรณ ยอมยังศรัทธาใหบริบูรณ
ฯลฯ
โพชฌงค ๗ บริบูรณ
ยอมยังวิชชาวิมุตติใหบริบูรณ
วิชชาวิมุตติ มีอาหารอยางนี้ มีความบริบูรณ อยางนี้
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ในกระบวนธรรมแนวนี้ ขอใหสังเกตองคธรรม ๒ ขอไวเปนพิเศษ ในฐานะเปนองคประกอบสําคัญ ใน
ระบบการฝกศึกษาพัฒนาชีวิตของคน คือ โยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนหลักการใชความคิดแบบที่พุทธศาสนาสอนไว
และเนนมาก ถือวาเปนองคประกอบสําคัญฝายภายใน กับการเสวนาสัปบุรุษ (=การมีกัลยาณมิตร) ซึ่งแสดง
ความสําคัญของปจจัยทางสังคม ถือวาเปนองคประกอบสําคัญฝายภายนอก องคประกอบสองฝายนี้ มีศรัทธา
เปนตัวเชื่อมตอ ดังจะไดมองเห็นตอๆ ไปความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทา
* เปนทางสายกลาง
มัชฌิมาปฏิปทา หรืออริยสัจขอสุดทาย คือ มรรค เปนประมวลหลักความประพฤติปฏิบัติ หรือระบบจ
ริยธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา เปนคําสอนภาคปฏิบัติ ที่จะชวยใหการดําเนินสูจุดหมายตามแนวทางของ
กระบวนธรรมที่รูเขาใจแลวนั้น เปนผลสําเร็จขึ้นมาในชีวิตจริง หรือเปนวิธีการใชกฎเกณฑแหงกระบวนการของ
ธรรมชาติ ใหเกิดประโยชนแกชีวิตจนถึงที่สุด ขอใหพิจารณาพุทธพจนและคําอธิบายยอตอไปนี้ เพื่อเปนความ
เขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทา :ภิกษุทั้งหลาย ที่สุดสองอยางนี้ บรรพชิตไมพึงเสพ กลาวคือ การหมกมุนดวยกามสุขในกามทั้งหลาย
อันเปนการชั้นต่ํา ชั้นตลาด ของปุถุชน มิใชอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน อยางหนึ่ง และการประกอบความ
ลําบากเดือดรอนแกตน อันเปนทุกข ไมเปนอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน อยางหนึ่ง ตถาคตไดตรัสรูแลว ซึ่ง
ทางสายกลาง ที่ไมของแวะที่สุดสองอยางนั้น อันเปนทางที่สรางจักษุ (การเห็น) สรางญาณ (การรู) เปนไปเพื่อ
ความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน
ก็ทางสายกลางนั้น...เปนไฉน? ทางนั้น คือมรรคาอันเปนอริยะ มีองคประกอบ ๘ ประการ ไดแก สัมมา
ทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
พุทธพจนจากปฐมเทศนา หรือธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ แสดงความหมาย เนื้อหา และจุดหมาย ของ
มัชฌิมาปฏิปทาไวโดยสรุปครบทั้งหมด ที่ควรสังเกตคือ ความเปนทางสายกลาง (the Middle Path หรือ
Middle Way) นั้น เปนเพราะไมเขาไปของแวะที่สุด ๒ อยาง (แตไมใชอยูกลางระหวางที่สุดทั้งสอง) คือ
๑. กามสุขัลลิกานุโยค การหมกมุนอยูดวยกามสุข (the extreme of sensual indulgence หรือ
extreme hedonism)
๒. อัตตกิลมถานุโยค การประกอบความลําบากเดือดรอนแกตนเอง (the extreme of selfmortification หรือ extreme asceticism)

* เปนทางดับกรรม
มรรคาอันเปนอริยะ มีองคประกอบ ๘ ประการนี้แล เปนทางนําไปสูความดับแหงกรรม คือ สัมมาทิฏฐิ
ฯลฯ สัมมาสมาธิ
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ในที่นี้ มัชฌิมาปฏิปทามีความหมายวา เปนทางใหถึงความดับกรรมหรือสิ้นกรรม ขอสําคัญในทีน่ ี้ ก็คอื
ตองไมเขาใจวา เปนการสิ้นเวรสิ้นกรรม อยางที่เขาใจกันทั่วๆ ไป ซึ่งเปนเรื่องแคบๆ ตองไมเขาใจวาจะหมด
กรรมไดโดยไมทํากรรมหรือไมทําอะไร ซึ่งกลายเปนลัทธินิครนถไป อยางที่กลาวในตอนวาดวยกรรม และตองไม
เขาใจวาเปนทางนําไปสูความดับกรรมสิ้นกรรม คือ จะไดเลิกกิจการอยูนิ่งเฉยไมตองทําอะไร
ประการแรก จะเห็นวา การที่จะดับกรรมหรือสิ้นกรรมได ก็คือตองทํา และทําอยางเอาจริงเอาจังเสีย
ดวย แตคราวนี้ทําตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา ทําตามหลักการวิธีการที่ถูกตอง เลิกการกระทําที่ผิดพลาด
ประการที่สอง ที่วาดับกรรมหรือสิ้นกรรม ไมใชหมายความวา อยูนิ่งๆ เลิก ไมทําอะไรหมด แตหมาย
ความวา เลิกการกระทําอยางปุถุชนเปลี่ยนเปนทําอยางอริยบุคคล
อธิบายงายๆ วา ปุถุชนทําอะไรก็ทําดวยตัณหาอุปาทาน มีความยึดมั่นในความดีความชั่วที่เกี่ยวของ
กับตัวฉันของฉัน ผลประโยชนของฉัน ในรูปใดรูปหนึ่ง การกระทําของปุถุชนจึงเรียกตามศัพทธรรมวา กรรม
แบงเปนดีเปนชั่ว และก็ยึดถือเอาไววาเปนอยางนั้นๆ ดวยตัณหาอุปาทาน
ดับกรรม คือ เลิกกระทําการตางๆ ดวยความยึดมั่นในความดีชั่วที่เกี่ยวของกับตัวฉันของฉัน ผล
ประโยชนของฉัน เมื่อไมมีดีมีชั่วที่ยึดมั่นไวกับตัว ทําอะไรก็ไมเรียกวากรรม เพราะกรรมตองเปนอยางใดอยาง
หนึ่ง ไมดีก็ชั่ว การกระทําของพระอริยบุคคลจึงเปนการกระทําไปตามความหมาย และวัตถุประสงคของเรื่องที่
ทํานั้นลวนๆ ไมเกี่ยวกับตัณหาอุปาทานภายใน พระอริยบุคคลไมทําชั่ว เพราะหมดเหตุปจจัยที่จะใหทาํ ชัว่ (ไมมี
โลภะ โทสะ โมหะ ที่จะใหทําอะไรเพื่อใหตัวฉันไดฉันเปน) ทําแตความดีและประโยชน เพราะทําการตางๆ ดวย
ปญญาและกรุณา แตที่วาดี ก็วาตามที่ปรากฏยอมรับของโลก ไมไดยึดวาเปนดีของฉัน หรือดีที่จะใหฉันเปน
อยางนั้นอยางนี้
เมื่อปุถุชนบําเพ็ญประโยชนอะไรสักอยาง ก็จะไมมีเพียงการทําประโยชนตามความหมายและวัตถุ
ประสงคของเรื่องนั้นๆ เทานั้น แตยอมจะมีความหวังผลประโยชนตอบแทนอะไรสักอยางหนึ่ง ถาไมมี ก็อาจจะ
ละเอียดลงมาเปนชื่อเสียงเกียรติคุณของฉัน หรือละเอียดลงมาอีก ก็อาจจะเอาพอใหสําหรับรูสึกอุนๆ ภูมิๆ ไว
ภายในวา เปนความดีของฉัน
สวนพระอริยบุคคล เมื่อบําเพ็ญประโยชนอันนั้น มีแตการกระทําตามความหมาย ตามวัตถุประสงค
เหตุผล ความควรจะเปนอยางไรๆ ของเรื่องนั้นๆ เอง ลวนๆ เทานั้น ในทางธรรมจึงไมเรียกวากรรม
มรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทานี้ เปนขอปฏิบัติเพื่อใหหมดการกระทําซึ่งมีเจตนาปรุงแตง ที่เรียกวากรรม
ดับกรรมนั้นแลว มีแตการกระทําบริสุทธิ์ตามที่ปญญาบอกลวนๆ (ซึ่งเรียกวากิริยา) ตอไป
อันนี้เปนวิถีที่ตางกันระหวางโลกิยะ กับ โลกุตตระ พระพุทธเจา และพระอรหันตทั้งหลาย จึงเที่ยว
บําเพ็ญประโยชนสั่งสอนประชาชนโดยไมเปนกรรม ทั้งที่เปนการกระทําซึ่งคนธรรมดาเรียกกันวาเปนความดี
* เปนทางชีวิตที่ประเสริฐ และเปนพุทธจริยธรรม
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ที่เรียกวา พรหมจรรย พรหมจรรย ดังนี้ พรหมจรรยคืออะไร พรหมจารีคือใคร ความจบสิ้นของ
พรหมจรรยคืออะไร ?
มรรคาอันเปนอริยะ ประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้คือพรหมจรรย
บุคคลใดประกอบดวยอริยอัษฎางคิกมรรคนี้ ผูนั้นเรียกวาเปนพรหมจารี ความสิ้นราคะ สิ้นโทสะ
สิ้นโมหะ นี้เรียกวาความจบสิ้นของพรหมจรรย
คําวา “พรหมจรรย” มักถูกรูจักในความหมายแคบๆ เพียงแคการครองเพศบรรพชิตและการงดเวนจาก
เมถุนธรรม อันเปนความหมายนัยหนึ่งเทานั้น
ความจริง พรหมจรรย ถาเรียกตามภาษาบาลี ก็คือ “พรหมจริยะ” ซึ่งมาจาก ‘พรหม’ (ประเสริฐ) + ‘จริ
ยะ’ (การดําเนินชีวิต, ความประพฤติ)
เพราะฉะนั้น พรหมจรรย คือ “พรหมจริยะ” นี้ จึงแปลไดวา การดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ การครองชีวิต
อยางประเสริฐ วิถีชีวิตอันประเสริฐ หรือพูดสั้นๆ วา ชีวิตประเสริฐ
พรหมจรรย คือ พรหมจริยะ นี้ พระพุทธเจาทรงใช หมายถึงระบบการดําเนินชีวิตตามหลักพระพุทธ
ศาสนา หรือหมายถึงตัวพระพุทธศาสนาทั้งหมดทีเดียว ดังจะเห็นไดจากพุทธพจนสงพระสาวกออกประกาศ
พระศาสนาก็วา “ประกาศพรหมจรรย” และที่ตรัสวา พรหมจรรยจะชื่อวารุงเรืองได ตอเมื่อบริษัท ๔ คือ ภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทั้งฝายสพรหมจารี และฝายกามโภคี (ผูอยูครองเรือนมีบุตรภรรยาสามี) รูและปฏิบัติ
ธรรมกันดวยดี
ตามพุทธพจนที่ยกมาขางตน แสดงวา พรหมจรรย คือ พรหมจริยะ หรือชีวิตประเสริฐนั้น ก็คือ
มัชฌิมาปฏิปทานี้เอง และพรหมจารี หรือผูประพฤติพรหมจรรย ก็คือ ผูดําเนินชีวิตตามมัชฌิมาปฏิปทา
อนึ่ง ‘จริยะ’ นี้ ก็คือตนศัพทที่เรานํามาบัญญัติขึ้นเปนคําใหมวา “จริยธรรม” จะเห็นวา จริยธรรมตาม
หลักพระพุทธศาสนา ก็คือ พรหมจริยะ ดังนั้น จึงพูดไดวา มัชฌิมาปฏิปทา คือมรรคนี้ เปนพุทธจริยธรรม
* มีกัลยาณมิตร คือไดชีวิตที่ประเสริฐ
ดูกรอานนท ความมีกัลยาณมิตร มีกัลยาณสหาย มีเพื่อนคบหาที่ดี เทากับเปนพรหมจรรยทั้งหมดที
เดียว เพราะวาผูมีกัลยาณมิตร ...พึงหวังสิ่งนี้ได คือ เขาจักไดเจริญอริยอัษฎางคิกมรรค เขาจักกระทําไดมาก
ซึ่งอริยอัษฎางคิกมรรค ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตยอุทยั อยู ยอมมีแสงอรุณขึ้นมากอนเปนบุพนิมิตฉันใด
ความมีกัลยาณมิตร ก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิตแหงการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรค แกภิกษุ ฉันนั้น
พุทธพจนนี้ แสดงถึงการยอมรับความสําคัญของบุคคลผูมีคุณสมบัติดีงาม ในฐานะสิ่งแวดลอมทาง
สังคม ที่จะชักนําเขาสูวิถีทางที่ถูกตอง และเกื้อหนุนใหเจริญงอกงามในการประพฤติปฏิบัติพัฒนาศึกษาสูงยิ่ง
ขึ้นไป
*เปนทางชีวิต ทั้งของบรรพชิต และคฤหัสถ
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ภิกษุทั้งหลาย เราไมสรรเสริญมิจฉาปฏิปทา (ไมวา) ของคฤหัสถ หรือของบรรพชิต คฤหัสถก็ตาม
บรรพชิตก็ตาม ปฏิบัติผิดแลว ยอมยังญายธรรมอันเปนกุศลใหสําเร็จไมได เพราะการปฏิบัติผิดนั้นเปนเหตุ ก็
มิจฉาปฏิปทาคืออะไร ? คือ มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาสมาธิ
เรายอมสรรเสริญสัมมาปฏิปทา (ไมวา) ของคฤหัสถ หรือของบรรพชิต คฤหัสถก็ตาม บรรพชิตก็ตาม
ประพฤติชอบแลว ยอมทําญายธรรมอันเปนกุศลใหสําเร็จได เพราะอาศัยการปฏิบัติถูกเปนเหตุ ก็สัมมาปฏิปทา
คืออะไร ? คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ พุทธพจนวาดวยมิจฉาปฏิปทาและสัมมาปฏิปทานั้น มีมากอนแลว
ครั้งหนึ่ง พุทธพจนกอนนั้น แสดงปฏิจจสมุปบาทฝายกระบวนการเกิดทุกข วาเปนมิจฉาปฏิปทา และฝาย
กระบวนการดับทุกข วาเปนสัมมาปฏิปทา
แตพุทธพจนคราวนี้ ตรัสแสดงมรรค คือมัชฌิมาปฏิปทานี้เอง วาเปนสัมมาปฏิปทา ทําใหเห็นไดวา ครัง้
กอนทรงมุงแสดงตัวกระบวนการธรรมชาติ แตคราวนี้ทรงแสดงในแงประยุกตคือเปนระบบการประพฤติปฏิบัติ
ของคน
อีกประการหนึ่ง พุทธพจนนี้ ย้ําใหเห็นวา มัชฌิมาปฏิปทาเปนหลักธรรมที่มุงใหใชประพฤติปฏิบัติ และ
สําเร็จประโยชน ทั้งแกบรรพชิต และคฤหัสถ

* มีไวเพื่อใชขามฝง มิใชเพื่อถือคางหรือแบกโกไว
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผูเดินทางไกล พบหวงน้ําใหญ ฝงขางนี้ นาหวาดระแวง นากลัวภัย
แตฝงขางโนน ปลอดโปรง ไมมีภัย ก็แล เรือ หรือสะพาน สําหรับขามไปฝงโนน ก็ไมมี บุรุษนั้นจึงดําริวา “หวงน้ํา
นี้ใหญ ฝงขางนี้ นาหวาดระแวง...ถากระไร เราพึงเก็บรวมเอาหญา ทอนไม กิ่งไม และใบไม มาผูกเปนแพ แลว
อาศัยแพนั้น พยายามดวยมือและเทา พึงขามถึงฝงโนนไดโดยสวัสดี” คราวนั้น เขาจึง...ผูกแพ...ขามถึงฝงโนน
โดยสวัสดี ครั้นเขาไดขามไปขึ้นฝงขางโนนแลว ก็มีความดําริวา “แพนี้มีอุปการะแกเรามากแท เราอาศัยแพนี.้ ..
จึงขามมาถึงฝงนี้โดยสวัสดี ถากระไร เราควรยกแพนี้ขึ้นเทินบนศีรษะ หรือแบกขึ้นบาไว ไปตามความปรารถนา”
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะเห็นเปนอยางไร ? บุรุษนั้น ผูกระทําอยางนี้ จะชื่อวาเปนผูกระทําถูกหนา
ที่ตอแพนั้นหรือไม ?
(ภิกษุทั้งหลายทูลตอบวา ไมถูก จึงตรัสตอไปวา)
บุรุษนั้น ทําอยางไร จึงจะชื่อวาทําถูกหนาที่ตอแพนั้น ? ในเรือ่ งนี้บุรุษนั้น เมื่อไดขามไปถึงฝงโนนแลว
มีความดําริวา “แพนี้ มีอุปการะแกเรามากแท...ถากระไร เราพึงยกแพนี้ขึ้นไวบนบก หรือผูกใหลอยอยูในน้ํา
แลวจึงไปตามปรารถนา” บุรุษผูนั้น กระทําอยางนี้ จึงจะชื่อวา เปนผูกระทําถูกหนาที่ตอแพนั้น นี้ฉันใด
ธรรม ก็อุปมาเหมือนแพ เราแสดงไวเพื่อมุงหมายใหใชขามไป มิใชเพื่อใหยึดถือไว ฉันนั้น
เมื่อเธอทั้งหลาย รูทั่วถึงธรรม อันมีอุปมาเหมือนแพ ที่เราแสดงแลว พึงละเสียแมซึ่งธรรมทั้งหลาย จะ
ปวยกลาวไปไยถึงอธรรมเลา
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ภิกษุทั้งหลาย ทิฏฐิ (ทฤษฎี หลักการ ความเขาใจธรรม) ที่บริสุทธิ์ ถึงอยางนี้ ผุดผองถึงอยางนี้ ถาเธอ
ทั้งหลายยังยึดติดอยู เริงใจกระหยิ่มอยู เฝาถนอมอยู ยึดถือวาเปนของเราอยู เธอทั้งหลายจะพึงรูทั่วถึงธรรมอัน
มีอุปมาเหมือนแพ ที่เราแสดงแลวเพื่อมุงหมายใหใชขามไป มิใชเพื่อใหยึดถือเอาไว ไดละหรือ ?
พุทธพจนทั้งสองแหงนี้ นอกจากเปนเครื่องเตือนไมใหยึดมั่นถือมั่น ในธรรมทั้งหลาย (แมที่เปนความ
จริง ความถูกตอง) โดยมิไดถือเอาประโยชนจากธรรมเหลานั้นตามความหมาย คุณคา และประโยชนตามความ
เปนจริงของมันแลว ขอที่สําคัญยิ่งก็คือ เปนการย้ําใหมองเห็นธรรมทั้งหลายในฐานะอุปกรณ หรือวิธกี ารทีจ่ ะนํา
ไปสูจุดหมาย มิใชสิ่งลอยๆ หรือจบในตัว
ดวยเหตุนี้ เมื่อปฏิบัติธรรมขอใดขอหนึ่ง จะตองรูตระหนักชัดเจนถึงวัตถุประสงคของธรรมนั้น พรอมทั้ง
ความสัมพันธของมันกับธรรมอยางอื่นๆ ในการดําเนินไปสูวัตถุประสงคนั้น วัตถุประสงคในที่นี้ มิไดหมายเพียง
วัตถุประสงคทั่วไปในขั้นสุดทายเทานั้น แตหมายถึงวัตถุประสงคเฉพาะตัวของธรรมขอนั้นๆ เปนสําคัญ วาธรรม
ขอนั้นปฏิบัติเพื่อชวยสนับสนุนหรือใหเกิดธรรมขอใด จะไปสิ้นสุดลงที่ใด มีธรรมใดรับชวงตอไป ดังนี้เปนตน
เหมือนการเดินทางไกลที่ตอยานพาหนะหลายทอด และอาจใชยานพาหนะตางกัน ทั้งทางบก ทางน้ํา
ทางอากาศ จะรูคลุมๆ เพียงวาจะไปสูจุดหมายปลายทางที่นั่นๆ เทานั้นไมได จะตองรูดวยวา ยานแตละทอดแต
ละอยางนั้น ตนกําลังอาศัยเพื่อไปถึงที่ใด ถึงที่นั้นแลวจะอาศัยยานใดตอไป ดังนี้เปนตน
การปฏิบัติธรรมที่ขาดความตระหนักในวัตถุประสงค ความเปนอุปกรณ และความสัมพันธกบั ธรรมอืน่ ๆ
ยอมกลายเปนการปฏิบัติที่เลื่อนลอย คับแคบ ตัน และที่รายยิ่งคือ ทําใหเขวออกนอกทาง ไมตรงจุดหมาย และ
กลายเปนธรรมที่เปนหมัน ไมมีการปฏิบัติ หรือปฏิบัติผิดพลาด คลาดจากผลที่พึงได เพราะการปฏิบัติธรรม
อยางไรจุดหมายเชนนี้ ความไขวเขว และผลเสียหายตางๆ จึงเกิดขึ้นแกหลักธรรมสําคัญๆ เชน สันโดษ อุเบกขา
เปนตน

ระบบของมัชฌิมาปฏิปทา
ไดกลาวแลววา มัชฌิมาปฏิปทา เปนประมวลคําสอนภาคปฏิบัติ คือระบบจริยธรรมทั้งหมดของพระ
พุทธศาสนา มัชฌิมาปฏิปทาจึงมีขอบเขตกวางขวาง และมีรายละเอียดมาก การที่จะแสดงรายละเอียดทั้งหมด
เปนสิ่งที่ไมตองพูดถึง เพราะเปนไปไมได แมเพียงจะแสดงแนวการปฏิบัติที่เปนหลักใหญโดยยอใหครบทุกหลัก
ก็ไมทั่วถึงอยูแลว ในที่นี้ จึงเพียงใชวิธีพูดคลุมๆไป และยกเฉพาะแงที่ควรสนใจขึ้นมาชี้แจงเปนตอนๆ ไป เทาที่
เห็นวาควรรู
* ทางสายเดียว แตมีองคประกอบ ๘ อยาง
หัวขอของมัชฌิมาปฏิปทา หรือ อริยอัฏฐังคิกมัคค/อารยอัษฎางคิก-มรรค (มรรคาอันประเสริฐ มีองค
ประกอบ ๘ อยาง) มีดังนี้
๑. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ (Right View หรือ Right Understanding)
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๒. สัมมาสังกัปปะ
ความดําริชอบ (Right Thought)
๓. สัมมาวาจา วาจาชอบ
(Right Speech)
๔. สัมมากัมมันตะ
การกระทําชอบ (Right Action)
๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ
(Right Livelihood)
๖. สัมมาวายามะ
พยายามชอบ (Right Effort)
๗. สัมมาสติ
ระลึกชอบ
(Right Mindfulness)
๘. สัมมาสมาธิ จิตมั่นชอบ
(Right Concentration)
องคประกอบทั้ง ๘ นี้ มิใชทาง ๘ ทาง หรือ หลักการที่ตองยกขึ้นมาปฏิบัติใหเสร็จสิ้นไปทีละขอตาม
ลําดับ แตเปนสวนประกอบของทางสายเดียวกัน ตองอาศัยกันและกัน เหมือนเกลียวเชือก ๘ เกลียว ที่รวมกัน
เขาเปนเชือกเสนเดียว และตองปฏิบัติเคียงขางกันไปโดยตลอด

*ระบบการปฏิบัติของคน กับระบบการพัฒนาของธรรม
การแยกหัวขอจัดลําดับไวเชนนี้ เปนการจัดคราวๆ ตามความเดนในขั้นตอนตางๆ ของการปฏิบัติ เชน
สัมมาทิฏฐิ จัดเปนขอแรก เพราะในการปฏิบัติธรรมเริ่มแรกทีเดียว จะตองมีความเห็น มีความเขาใจ หรือเชื่อถือ
ถูกตองตามแนวทางที่จะปฏิบัติเสียกอน จึงจะดําริการและเริ่มประพฤติปฏิบัติใหถูกทางได การปฏิบัติธรรมจึง
ตองอาศัยพื้นฐานความเขาใจที่เปนตนทุนไวกอน เมื่อมีพื้นความเชื่อความเขาใจถูกตองเปนทุนไวแลว การฝก
ฝนพัฒนาคนขั้นตนๆ ก็จะมุงไปที่ความประพฤติทางกาย วาจา ที่เปนชั้นภายนอก หรือชั้นหยาบ เพื่อเตรียม
สภาพแวดลอมใหพรอมและใหเกื้อหนุน แกการที่จะฝกอบรมจิตใจซึ่งเปนชั้นภายในละเอียดกวาใหไดผลดีตอ ไป
ในระหวางการฝกอบรมตอๆ มานี้ ความรูความเขาใจ หรือความเชื่อที่มีไวเปนทุนเดิมนั้น ก็จะคอยๆ
เจริญเพิ่มพูนและชัดเจนยิ่งขึ้นโดยลําดับดวยอาศัยการฝกอบรมในทางกายและทางจิตนั่นเอง จนในที่สุด
ปญญาก็จะเจริญถึงขั้นรูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริงถึงขั้นหลุดพน บรรลุนิพพานได อยางที่วา
“มัชฌิมาปฏิปทานี้ เปนญาณกรณี (สรางการรู) จักขุกรณี (สรางจักษุคือการเห็น) เปนไปเพื่อความสงบ เพื่อ
ความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน” กลาวคือ ในตอนทายของมรรค ก็จบลงดวยปญญา ซึ่งเปนองคธรรม
ตัวทํางานที่มีบทบาทเดนชัดในการทําใหบรรลุถึงจุดหมาย
ตอจากมรรคมีองค ๘ จึงเพิ่มองคประกอบไดอีก ๒ ขอ คือ สัมมาญาณะ (ความรูชอบ เทียบจาก
ญาณกรณี จักขุกรณี) และ สัมมาวิมุตติ (หลุดพนชอบ เทียบจากความสงบ ฯลฯ นิพพาน)
โดยนัยนี้ ในทางปฏิบัติ เมื่อจัดเปนระบบการศึกษาฝกอบรมแบบชวงกวาง โดยถือวาผูปฏิบัติมีความรู
ความเขาใจพื้นฐานเปนทุนเดิมที่จะเริ่มตนกาวออกเดินไปไดแลว การฝกอบรมจึงเริ่มที่ความประพฤติหรือการ
แสดงออกภายนอกทางกายวาจา (ศีล) กอน แลวประณีตขึ้นมาสูการฝกอบรมจิต (สมาธิ) จนถึงระดับสุดทาย
คือ ทําความรูความเขาใจและการหยั่งเห็นความจริง(ปญญา) ใหแกกลา จนพนจากอวิชชาตัณหาอุปาทานได
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ระบบการศึกษาฝกฝนพัฒนาแบบนี้ เรียกชื่อวา ไตรสิกขา คือการศึกษา ๓ สวน ซึ่งจัดลําดับเปน ศีล
สมาธิ ปญญา และเทียบกับ มรรค ไดดังนี้
๑. สัมมาทิฏฐิ
๓. ปญญา (รวมถึง สัมมาญาณ ในชวงปลายดวย)
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวาจา
๔. สัมมากัมมันตะ
๑.
ศีล
๕. สัมมาอาชีวะ
๖. สัมมาวายามะ
๗. สัมมาสติ
๒.
สมาธิ
๘. สัมมาสมาธิ
พรอมกันนี้ เมื่อมองเขาไปในตัวคน ก็จะเห็นการทํางานขององคธรรมตางๆ ที่พัฒนางอกงามขึ้นไป
อยางประสานเสริมกันกับกระบวนการฝกศึกษาแหงไตรสิกขา ที่ปรากฏออกมาและสัมพันธกับภายนอก
การพัฒนาขององคธรรมภายในนี้ ก็คือการพัฒนาของชีวิต ซึ่งเปนกระบวนการของธรรมชาติ ที่ดําเนิน
ไปตามวิถีแหงมรรค และเมื่อพูดโดยผลรวม ก็กลาวไดวา มรรคนั้น เริ่มดวยปญญา และจบลงดวยปญญา คือ
เบื้องตน เริ่มดวยความรูความเขาใจที่เปนความเชื่อตามเหตุผลกอน ซึ่งเรียกวาสัมมาทิฏฐิ
ความรูความเขาใจนี้ คอยๆ เจริญยิ่งขึ้น จนกลายเปนการรูการเห็นดวยปญญาของตนจริงๆ โดย
สมบูรณ ซึ่งเรียกวา สัมมาญาณ ตามแนวนี้ สัมมาทิฏฐิ จึงเปนสะพานเชื่อม ที่ทอดจาก อวิชชา ไปสู วิชชา เมื่อ
เกิดสัมมาญาณ มีวิชชาแลว ก็ยอ มหลุดพนเปน สัมมาวิมุตติ
* ระบบการฝกของไตรสิกขา ออกผลมาคือวิถีชีวิตแหงมรรค
ในระบบการฝกศึกษา ที่จัดเปนชวงกวางๆ โดยมุงเอาสิ่งที่จะตองปฏิบัติเดนชัดเปนตอนๆ ซึ่งเรียงลําดับ
ในรูปที่เรียกวา ไตรสิกขา (the Threefold Training) คือ การศึกษา ทั้ง ๓ นั้น มีหัวขอตามหลัก ดังนี้
๑. อธิศีลสิกขา การฝกศึกษาในดานความประพฤติทางกาย วาจา และอาชีพ ใหมีชีวิตสุจริตและ
เกื้อกูล (Training in Higher Morality)
๒. อธิจิตตสิกขา การฝกศึกษาดานสมาธิ หรือพัฒนาจิตใจใหเจริญไดที่ (Training in Higher Mentality
หรือ Concentration)
๓. อธิปญญาสิกขา การฝกศึกษาในปญญาสูงขึ้นไป ใหรูคิดเขาใจมองเห็นตามเปนจริง (Training in
Higher Wisdom)
ไตรสิกขา นี้ เมื่อนํามาแสดงเปนคําสอนในภาคปฏิบัติทั่วๆ ไป ไดปรากฏในหลักที่เรียกวา โอวาท
ปาติโมกข (พุทธโอวาทที่เปนหลักใหญ ๓ อยาง) คือ
๑. สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไมทําความชั่วทั้งปวง (ศีล)
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๒. กุสลสฺสูปสมฺปทา การบําเพ็ญความดีใหเพียบพรอม (สมาธิ)
๓. สจิตฺตปริโยทปนํ
การทําจิตของตนใหผองใส (ปญญา)
มรรค ที่จัดในรูปของไตรสิกขานี้ แสดงขอปฏิบัติพรอมบริบูรณทุกอยาง ที่จะใหเกิดผลสําเร็จ ตาม
กระบวนการพัฒนาคนจนถึงความดับทุกข ที่กลาวมาแลวในตอนกอน จึงครอบคลุมกระบวนธรรมแบบตางๆ
เหลานั้นไดทั้งหมด
พูดอยางใหเขาใจงายๆ วา เอาองคประกอบทั้ง ๘ ของมรรค จัดปรับใสเขาไปในระบบการศึกษาที่ครบ
องค ๓ ของไตรสิกขา
เมื่อฝกคนใหศึกษา หรือคนศึกษาโดยฝกตน ตามหลักไตรสิกขา ก็ทําใหชีวิตของเขาเจริญงอกงามกาว
ไปในทางถูกตอง ที่เรียกวามรรค
พูดอยางภาพพจนวา เอาการศึกษาทั้ง ๓ ของไตรสิกขา ใสเขาไปในตัวคน (หรือเอาคนใสเขาไปใน
กระบวนการของไตรสิกขา) ผลออกมา คือการเดินหนาไปในทางหรือวิถีชีวิตดีงามแหงมรรค หรือในการดําเนิน
ชีวิตอันประเสริฐคือพรหมจริยะพูดสั้นที่สุดวา ฝกดวยไตรสิกขา ชีวิตก็เดินหนาไปในมรรค
ไตรสิกขา นี้ เรียกวาเปน “พหุลธัมมีกถา” คือ คําสอนธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงบอย และมีพุทธพจน
แสดงความตอเนื่องกันของกระบวนการศึกษาฝกอบรมที่เรียกวาไตรสิกขา ดังนี้
“ศีลเปนอยางนี้ สมาธิเปนอยางนี้ ปญญาเปนอยางนี้ สมาธิที่ศีลบมแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก
ปญญาที่สมาธิบมแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก จิตที่ปญญาบมแลว ยอมหลุดพนจากอาสวะโดยสิ้นเชิง
คือ จากกามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ”
ความสัมพันธแบบตอเนื่องกันของไตรสิกขานี้ มองเห็นไดงายแมในชีวิตประจําวัน กลาวคือ
(ศีล-สมาธิ) เมื่อประพฤติดี มีความสัมพันธงดงาม ไดทําประโยชน อยางนอยดําเนินชีวิตโดยสุจริต มั่น
ใจในความบริสุทธิ์ของตน ไมตองกลัวตอการลงโทษ ไมสะดุงระแวงตอการประทุษรายของคูเวร ไมหวั่นหวาด
เสียวใจตอเสียงตําหนิหรือความรูสึกไมยอมรับของสังคม และไมมีความฟุงซานวุนวายใจเพราะความรูสึกเดือด
รอนรังเกียจในความผิดของตนเอง จิตใจก็เอิบอิ่ม ชื่นบานเปนสุข ปลอดโปรง สงบ และแนวแน มุงไปกับสิ่งที่คิด
คําที่พูด และการที่ทํา
(สมาธิ-ปญญา) ยิ่งจิตไมฟุงซาน สงบ อยูตัว ไรสิ่งขุนมัว สดใส มุงไปอยางแนวแนเทาใด การรับรูการ
คิดพินิจพิจารณามองเห็นและเขาใจสิ่งตางๆ ก็ยิ่งชัดเจน ตรงตามจริง แลน คลอง เปนผลดีในทางปญญามาก
ขึ้นเทานั้น
อุปมาในเรื่องนี้ เหมือนวา ตั้งภาชนะน้ําไวดวยดีในที่เรียบรอย ไมไปแกลงสั่นหรือเขยามัน (ศีล) เมื่อน้ํา
ไมถูกกวน คน พัด หรือเขยา สงบนิ่ง ผงฝุนตางๆ ก็นอนกน หายขุน น้ําก็ใส (สมาธิ) เมื่อน้ําใส ก็มองเห็นสิ่งตางๆ
ไดชัดเจน (ปญญา)
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ในการปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไป ที่ถึงขั้นจะใหเกิดญาณ อันรูแจงเห็นจริงจนกําจัดอาสวกิเลสได ก็ยงิ่ ตองการ
จิตที่สงบนิ่ง ผองใส มีสมาธิแนวแนยิ่งขึ้นไปอีก ถึงขนาดระงับการรับรูทางอายตนะตางๆ ไดหมด เหลืออารมณ
หรือสิ่งที่กําหนดไวใชงานแตเพียงอยางเดียว เพื่อทําการอยางไดผล จนสามารถกําจัดกวาดลางตะกอนที่นอน
กนไดหมดสิ้น ไมใหมีโอกาสขุนอีกตอไป
* องค ๓ ของมรรค ที่ตองใชอยูเสมอ
มีองคมรรคอยู ๓ ขอ ที่ตองใชอยูเสมอ เพื่อใหดําเนิน หรือเดินหนากาวไปดวยดีในการปฏิบัติ โดยมีบท
บาทสําคัญ ตองเกี่ยวของและปฏิบัติรวมพรอมกันไปกับองคมรรคขออื่นๆ ทุกขอ คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นหรือเขาใจถูกตอง)
๒. สัมมาวายามะ (ความเพียรพยายามถูกตอง) และ
๓. สัมมาสติ (สติถูกตอง)
เหตุที่ตองปฏิบัติรวมกับขออื่นอยูเสมอนั้น เห็นไดงาย ดวยการเปรียบเทียบกับการเดินทาง
สัมมาทิฏฐิ เปนเหมือนไฟสองทางหรือเข็มทิศ ใหเห็นทางและมั่นใจในทางอันถูกตอง ที่จะนําไปสูจุด
หมาย
สัมมาวายามะ เปนเหมือนการออกแรงกาวไป หรือแรงขับเคลื่อนผลักดันใหวิ่งแลนไป
สวนสัมมาสติ เปนเหมือนเครื่องบังคับ (เชน พวงมาลัย หางเสือ) ควบคุม ระวัง ใหการเดินทางอยูใน
เสนทาง ถูกจังหวะ และหลบหลีกพนภัย
องค ๓ นี้ อาจมาในชื่อที่ตางออกไป เชน ในการปฏิบัติวิปสสนาตามหลักสติปฏฐาน ๔ ปญญาคือ
สัมมาทิฏฐิ มาในคําวา “สมฺปชาโน” สัมมาวายามะ มาในคําวา “อาตาป” สัมมาสติ มาในคําวา “สติมา”
การปฏิบัติในขั้นศีลก็ตาม สมาธิก็ตาม ปญญาก็ตาม จะตองอาศัยองคมรรค ๓ ขอนี้ ทุกขั้นตอน

ความหมายขององคประกอบแหงมัชฌิมาปฏิปทาแตละขอ
เรื่องความหมายขององคประกอบแหงมัชฌิมาปฏิปทา หรือเรียกงายๆ วา องคมรรค นี้ จะยกขึ้นกลาว
เฉพาะในแงที่นาสนใจ และควรทําความเขาใจโดยทั่วไป ตามลําดับเปนขอๆ
๑. สัมมาทิฏฐิ
ความสําคัญของสัมมาทิฏฐิ
ภิกษุทั้งหลาย บรรดาองคมรรคเหลานั้น สัมมาทิฏฐิเปนตัวนํา สัมมาทิฏฐิเปนตัวนําอยางไร ? (ดวย
สัมมาทิฏฐิ) จึงรูจักมิจฉาทิฏฐิ วาเปนมิจฉาทิฏฐิ รูจักสัมมาทิฏฐิ วาเปนสัมมาทิฏฐิ รูจักมิจฉาสังกัปปะ วาเปน
มิจฉาสังกัปปะ รูจักสัมมาสังกัปปะ วาเปนสัมมาสังกัปปะ รูจักมิจฉาวาจา...สัมมาวาจา...มิจฉากัมมันตะ...
สัมมากัมมันตะ ฯลฯ
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ขอที่ภิกษุจักทําลายอวิชชา ยังวิชชาใหเกิด ทําใหแจงซึ่งนิพพานได ดวยทิฏฐิที่ตั้งไวชอบ ดวยมรรค
ภาวนาที่ตั้งไวชอบ นี้เปนสิ่งที่เปนไปได นั่นเปนเพราะเหตุใด ? ก็เพราะตั้งทิฏฐิไวชอบแลว
เราไมเห็นธรรมอื่นแมสักอยาง ซึ่งจะเปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิดไดเกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้น
แลว เปนไปเพื่อความเพิ่มพูนไพบูลย เหมือนอยางสัมมาทิฏฐินี้เลย

คําจํากัดความของสัมมาทิฏฐิ
คําจํากัดความที่พบบอยที่สุด คือ ความรูในอริยสัจ ๔ ดังพุทธพจนวา
ภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิ คืออะไร ? ความรูในทุกข ความรูใน ทุกขสมุทัย ความรูในทุกขนิโรธ ความรู
ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกวาสัมมาทิฏฐิ
คําจํากัดความนอกจากนี้ ไดแก
รูอกุศลและอกุศลมูล กับ กุศลและกุศลมูล เมื่อใด อริยสาวกรูชัดซึ่งอกุศล...อกุศลมูล...กุศล...และกุศล
มูล ดวยเหตุเพียงนี้ เธอชื่อวามีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นตรง ประกอบดวยความเลื่อมใสแนวแนในธรรม เขาถึง
สัทธรรมนี้แลว
เห็นไตรลักษณ ภิกษุเห็นรูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ ซึ่งเปนของไมเที่ยง วาไมเที่ยง
ความเห็นของเธอนั้น เปนสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นชอบ ก็หายชิดชืน่ เพราะความเริงใจสิ้นไปก็สิ้นการยอมติดเพราะ
สิ้นการยอมติดก็สิ้นความเริงใจ เพราะสิ้นความเริงใจและหายยอมติด จิตจึงหลุดพน เรียกวา พนเด็ดขาดแลว
ภิกษุเห็นจักษุ...โสตะ...ฆานะ...ชิวหา...กาย...มโน...รูป...เสียง...กลิ่น....รส....โผฏฐัพพะ....ธรรมารมณ
ซึ่งเปนของไมเที่ยง วาไมเที่ยง ความเห็นของเธอนั้น เปนสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
เห็นปฏิจจสมุปบาท: คําจํากัดความแบบนี้ เปนแบบที่มีมากแบบหนึ่ง และไมจําเปนตองนําพุทธพจน
มาอาง เพราะเคยอางถึงมาแลว พุทธพจนอีกแหงหนึ่ง แยกความหมายของ สัมมาทิฏฐิ เปน ๒ ระดับ
คือ ระดับทีเ่ ปนสาสวะ กับ ระดับโลกุตตระ
ภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิเปนไฉน ? เรากลาววา สัมมาทิฏฐิมี ๒ อยาง คือ สัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะ ซึ่ง
จัดเปนฝายบุญ อํานวยวิบากแกขันธ อยางหนึ่ง กับ สัมมาทิฏฐิที่เปนอริยะ ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ และเปน
องคมรรค อยางหนึ่ง
สัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะ จัดอยูในฝายบุญ อํานวยวิบากแกขันธ เปนไฉน ? คือความเห็นวา ทานที่ให
แลวมีผล การบําเพ็ญทานมีผล การบูชามีผล กรรมที่ทําไวดีและชั่วมีผลมีวิบาก โลกนี้มี ปรโลกมี มารดามี บิดา
มี สัตวที่เปนโอปปาติกะมี สมณพราหมณผูประพฤติชอบปฏิบัติชอบ ซึ่งประกาศโลกนี้และปรโลกใหแจมแจง
เพราะรูยิ่งดวยตนเอง มีอยู นี้แล สัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะ จัดเปนฝายบุญ อํานวยวิบากแกขันธ
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สัมมาทิฏฐิที่เปนอริยะ ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคมรรค เปนไฉน? คือองคมรรค ขอสัมมาทิฏฐิ
ที่เปนตัวปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค ของผูมีจิตเปนอริยะ มีจิตไรอาสวะ ผูพรอม
ดวยอริยมรรค ผูกําลังเจริญอริยมรรคอยู นี้แล สัมมาทิฏฐิที่เปนอริยะ ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคมรรค
สัมมาทิฏฐิในมรรคาแหงการปฏิบัติ
ก) ลําดับขั้นของการพัฒนาปญญา
เทาที่กลาวมา เห็นไดแลววา สัมมาทิฏฐิ เปนจุดเริ่มตนหรือเปนตัวนํา ในการดําเนินตามมรรคาแหง
มัชฌิมาปฏิปทา และเปนตัวยืนที่มีบทบาทอยูตลอดเวลาทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ
อยางไรก็ดี ระหวางการดําเนินมรรคาตลอดสายนี้ สัมมาทิฏฐิ มิใชเพียงเปนที่อาศัย หรือเปนตัว
สนับสนุนองคมรรคขออื่นๆ ฝายเดียวเทานั้น แตตัวสัมมาทิฏฐิเอง ก็ไดรับความอุดหนุนจากองคมรรคขออื่นๆ
ดวย ยิ่งการดําเนินตามมรรคกาวหนาไปเทาใด สัมมาทิฏฐิก็ยิ่งอบรมบมตัวใหแข็งกลาชัดเจนมีกําลังบริสุทธิ์
มากขึ้นเพียงนั้น และในที่สุดก็กลายเปนตัวการสําคัญที่นําเขาถึงจุดหมายปลายทางของมรรคา จนกลาวไดวา
สัมมาทิฏฐิเปนทั้งจุดเริ่มตนและปลายสุดของมรรคา
การที่สัมมาทิฏฐิเจริญคลี่คลายขยายตัวมาตามลําดับในระหวาง มรรคาเชนนี้ สองความในตัววา
สัมมาทิฏฐิในลําดับหรือขั้นตอนตางๆ ของการปฏิบัตินั้น มีความแตกตางกันโดยคุณภาพ ตามลําดับหรือตาม
ขั้นตอนนั้นๆ สัมมาทิฏฐิที่มีเมื่ออยู ณ จุดเริ่มตน ยอมมีคุณภาพตางจากสัมมาทิฏฐิที่มีเมื่อถึงปลายทาง
สัมมาทิฏฐิที่จุดเริ่มตนทีเดียวก็ดี ที่สุดทางก็ดี อาจมีลักษณะจําเพาะตัวที่แตกตางจากลักษณะทั่วไป
ของสัมมาทิฏฐิตามความหมายทั่วไป กลาวคือ
- สัมมาทิฏฐิที่จุดเริม่ ตน อาจยังมีลักษณะไมพรอมสมบูรณ ที่จะควรนับวาเปนสัมมาทิฏฐิเต็มตาม
ความหมายของคํา และ
- สัมมาทิฏฐิที่สุดทาง อาจมีคุณสมบัติแปรเปลี่ยนพิเศษออกไป จนควรเรียกชื่อเปนอีกอยางหนึ่งตาง
หาก
การแยกคําเรียกจึงมีประโยชนในกรณีนี้ และโดยที่สัมมาทิฏฐิเปนลักษณะหนึ่งของปญญา คํารวมที่
เหมาะในที่นี้จึงควรไดแกคําวา “ปญญา” ซึ่งหมายความวา ปญญาเจริญขึ้นตามลําดับของการฝกอบรมใน
มรรคานี้ ปญญาที่เจริญตามลําดับขั้นนี้ แตละขั้นตอนที่สําคัญมีลักษณะและชื่อเรียกพิเศษอยางไร ควร
พิจารณาตอไปสักเล็กนอยกลาวตามระบบมัชฌิมาปฏิปทา พอจะวางลําดับสังเขปของ “การเจริญปญญา” ได
วาสําหรับคนสามัญทั่วไป ที่ตองเรียนรูดวยอาศัยคําแนะนําสั่งสอนจากผูอื่น กระบวนการฝกอบรมจะเริ่มตน
ดวยความเชื่อในรูปใดรูปหนึ่งกอน ซึ่งมีศัพทเฉพาะเรียกวา ศรัทธา
ศรัทธานี้ อาจเปนความเชื่อเพราะพอใจในเหตุผลเบื้องตนของคําสอนนั้น และหรือความเชื่อในความมี
เหตุผล หรือลักษณะอันสมเหตุสมผลนาไววางใจของตัวผูสอนเอง
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จากนั้น จึงมีการรับฟงคําสอน การศึกษาอบรม เกิดความเขาใจเพิ่มพูนขึ้น มองเห็นเหตุผลที่ถูกตอง
ดวยตนเอง ซึ่งเรียกคราวๆ วา สัมมาทิฏฐิ เมื่อความเห็นความเขาใจนี้ เพิ่มพูน และแจมแจงชัดเจนขึ้นตาม
ลําดับ ดวยการลงมือปฏิบัติ หรือพิสูจนดวยประสบการณ จนกลายเปนการรูการเห็นประจักษ ก็นับวา
ปญญาไดเจริญมาถึงขั้นที่เรียกวาเปน สัมมาญาณ ซึ่งเปนขั้นที่พนจากความเชื่อ (ศรัทธา) และพนจากความเขา
ใจดวยเหตุผล (ทิฏฐิ) ใดๆ ทั้งสิ้น เปนขั้นสุดทาง และเขาถึงจุดหมาย คือความหลุดพนเปนอิสระ ซึ่งเรียกวา
สัมมาวิมุตติ
ลําดับความเจริญของปญญานี้ อาจเขียนใหเขาใจงายๆ ดังนี้
ศรัทธา-สัมมาทิฏฐิ-สัมมาญาณ - สัมมาวิมุตติ
ตามกระบวนธรรมนี้ เริ่มแรกทีเดียว ปญญามีอยูเพียงในรูปแฝง หรือเปนตัวประกอบของศรัทธากอน
แลวเจริญเปนตัวเองขึ้นตามลําดับ จนเมื่อถึงขั้นสุดทาย เปนสัมมาญาณ ปญญาจะเดนชัดบริสุทธิ์เปนตัวแท
สวนศรัทธาจะไมเหลืออยูเลย เพราะถูกปญญาแทนที่โดยสิ้นเชิง เมื่อถึงขั้นนี้เทานั้น การตรัสรูหรือการหลุดพน
จึงมีได กระบวนการนี้ จะไดเห็นตอไปตามลําดับ
ขอนาสังเกตเปนพิเศษ คือ ศรัทธาที่ปรากฏเขามาในกระบวนธรรมนี้ หมายถึง ศรัทธาเพื่อปญญา หรือ
ศรัทธาที่นําไปสูปญญา จึงตองเปนความเชื่อที่ประกอบดวยปญญา หรือเชื่อเพราะมีความเขาใจในเหตุผลเปน
มูลฐาน (เปนอาการวตีศรัทธา หรือ ศรัทธาญาณสัมปยุต) มิไดหมายถึงความเชื่อแบบมอบใจปลงปญญาใหไป
โดยไมตองพิจารณาเหตุผล (อมูลิกาศรัทธา หรือ ศรัทธาญาณวิปยุต)
เรื่องศรัทธา ที่เขามาเปนสวนประกอบในกระบวนธรรมนี้ อาจถูก เขาใจสับสนกับความเชื่อหรือศรัทธา
อยางที่เขาใจกันในศาสนาทั่วๆ ไป จึงตองศึกษาเปนพิเศษ ณ ที่นี้ดวย

ข) หลักศรัทธา
- สรุปขอควรเขาใจเกี่ยวกับศรัทธา
โดยสรุป ลักษณะที่ควรกลาวถึงเพื่อเขาใจความหมาย บทบาท และความสําคัญของศรัทธาในระบบ
ของพุทธธรรม มีดังนี้ :๑.
ศรัทธาเปนเพียงขั้นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาปญญา และกลาวไดวาเปนขั้นตนที่สุด
๒.
ศรัทธาที่ประสงค ตองเปนความเชื่อความซาบซึ้งที่เนื่องดวยเหตุผล คือมีปญญารองรับ และ
เปนทางสืบตอแกปญญาได มิใชเพียงความรูสึกมอบตัวมอบความไววางใจใหสิ้นเชิง โดยไมตองถาม
หาเหตุผล อันเปนลักษณะทางฝายอาเวค (emotion) ดานเดียว
๓.
ศรัทธาที่เปนความรูสึกฝายอาเวคดานเดียว ถือวาเปนความเชื่อที่งมงาย เปนสิ่งที่จะตองกําจัด
หรือแกไขใหถูกตอง สวนความรูสึกฝายอาเวคที่เนื่องอยูกับศรัทธาแบบที่ถูกตอง เปนสิ่งที่นํามา

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.
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ใชในกระบวนการปฏิบัติธรรมใหเปนประโยชนไดมากพอสมควรในระยะตนๆ แตจะถูกปญญาเขาแทน
ที่โดยสิ้นเชิงในที่สุด
ศรัทธาที่มุงหมายในกระบวนการพัฒนาปญญานั้น อาจใหความหมายสั้นๆ วา เปนความซาบซึ้งดวย
มั่นใจในเหตุผลเทาที่ตนมองเห็น คือมั่นใจตนเองโดยเหตุผลวา จุดหมายที่อยูเบื้องหนานั้นเปนไปไดจริง
แท และมีคาควรแกการที่ตนจะดําเนินไปใหถึง เปนศรัทธาที่เราใจใหอยากพิสูจนความจริงของเหตุผลที่
มองเห็นอยูเบื้องหนานั้นตอๆ ยิ่งๆ ขึ้นไป เปนบันไดขั้นตนสูความรู ตรงขามกับความรูสึกมอบใจใหแบบ
อาเวค ซึ่งทําใหหยุดคิดหาเหตุผลตอไป
เพื่อควบคุมศรัทธาใหอยูในความหมายที่ถูกตอง ธรรมหมวดใดก็ตามในพุทธธรรม ถามีศรัทธาเปนสวน
ประกอบขอหนึ่งแลว จะตองมีปญญาเปนอีกขอหนึ่งดวยเสมอไป และตามปรกติศรัทธายอมมาเปนขอ
ที่หนึ่ง พรอมกับที่ปญญาเปนขอสุดทาย แตในกรณีที่กลาวถึงปญญา ไมจําเปนตองกลาวถึงศรัทธาไว
ดวย ปญญาจึงสําคัญกวาศรัทธา ทั้งในฐานะเปนตัวคุม และในฐานะเปนองคประกอบที่จําเปน แมใน
แงคุณสมบัติของบุคคล ผูที่ไดรับยกยองสูงสุดในพระพุทธศาสนา ก็คือผูมีปญญาสูงสุด เชน พระสารี
บุตรอัครสาวก เปนตน ศรัทธาแมแตที่ถูกตอง ก็ถือเปนธรรมขั้นตน
คุณประโยชนของศรัทธา เปนไปใน ๒ ลักษณะ คือในแนวหนึ่ง ศรัทธาเปนปจจัยใหเกิดปติ ซึ่งทําใหเกิด
ปสสัทธิ (ความสงบเยือกเย็น) นําไปสูสมาธิและปญญาในที่สุด อีกแนวหนึ่งศรัทธาทําใหเกิดวิริยะ คือ
ความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติ ทดลองสิ่งที่เชื่อดวยศรัทธานั้น ใหเห็นผลประจักษจริงจังแกตน ซึ่งก็นํา
ไปสูปญญาในที่สุดเชนกัน คุณประโยชนทั้งสองนี้ จะเห็นวาเปนผลจากความรูสึกในฝายอาเวค แตมี
ความตระหนักในความตองการปญญาแฝงอยูดวยตลอดเวลา
ศรัทธาเปนไปเพื่อปญญา ดังนั้น ศรัทธาจึงตองสงเสริมความคิดวิจัยวิจารณ จึงจะเกิดความกาวหนาแก
ปญญาตามจุดหมาย นอกจากนี้ แมตัวศรัทธานั่นเอง จะมั่นคงแนนแฟนได ก็เพราะไดคิดเห็นเหตุผล
จนมั่นใจ หมดความเคลือบแคลงสงสัยใดๆ โดยนัยนี้ ศรัทธาในพุทธธรรมจึงสงเสริมการคนคิดหาเหตุ
ผล การขอรองใหเชื่อก็ดี การบังคับใหยอมรับความจริงตามที่กําหนดก็ดี การขูดวยภัยแกผูไมเชื่อก็ดี
เปนวิธีการที่เขากันไมไดเลยกับหลักศรัทธานี้
ความเลื่อมใสศรัทธาติดในบุคคล ถือวามีขอเสียเปนโทษได แมแตความเลื่อมใสติดในองคพระศาสดา
เอง พระพุทธเจาก็ทรงสอนใหละเสีย เพราะศรัทธาที่แรงดวยความรูสึกทางอาเวค กลับกลายเปน
อุปสรรคตอความหลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณ ในขั้นสุดทาย
ศรัทธาไมถูกจัดเปนองคมรรค เพราะตัวการที่จําเปนสําหรับการดําเนินกาวหนาตอไปในมรรคานี้ คือ
ปญญาที่พวงอยูกับศรัทธานั้นตางหาก และศรัทธาที่จะถือวาใชไดก็ตองมีปญญารองรับอยูดวย นอก
จากนี้ ทานที่มีปญญาสูง เชน องคพระพุทธเจาเอง และพระปจเจกพุทธเจา ทรงเริ่มมรรคาที่ตัวปญญา

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.
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ทีเดียว ไมผานศรัทธา เพราะการสรางปญญาไมจําตองเริ่มที่ศรัทธาเสมอไป (ดูเหตุเกิดสัมมาทิฏฐิขาง
หนา) ดวยเหตุดังกลาวนี้ ความหมายในขั้นศรัทธาจึงถูกรวมเขาไวในองคมรรคขอแรกคือสัมมาทิฏฐิ ไม
ตองแยกไวตางหาก
แมแตศรัทธาที่พนจากภาวะเปนความเชื่องมงายแลว ถาไมดําเนินตอไปถึงขั้นทดลองปฏิบัติเพื่อพิสูจน
ใหเห็นความจริงประจักษแกตน ก็ไมนับวาเปนศรัทธาที่ถูกตองตามความหมายแทจริง เพราะเปน
ศรัทธาที่มิไดปฏิบัติหนาที่ตามความหมายของมัน จัดเปนการปฏิบัติธรรมผิดพลาด เพราะปฏิบัติอยาง
ขาดวัตถุประสงค
แมศรัทธาจะมีคุณประโยชนสําคัญ แตในขั้นสูงสุด ศรัทธาจะตองหมดไป ถายังมีศรัทธาอยู ก็แสดงวา
ยังไมบรรลุจุดหมาย เพราะตราบใดที่ยังเชื่อตอจุดหมายนั้น ก็ยอมแสดงวายังไมไดเขาถึงจุดหมายนั้น
ยังไมรูเห็นจริงดวยตนเอง และตราบใดทีย่ ังมีศรัทธา ก็แสดงวายังตองอิงอาศัยสิ่งอื่น ยังตองฝาก
ปญญาไวกับสิ่งอื่นหรือผูอื่น ยังไมหลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณ โดยเหตุนี้ศรัทธาจึงไมเปนคุณสมบัติ
ของพระอรหันต ตรงขาม พระอรหันตกลับมีคุณลักษณะวา เปนผูไมมีศรัทธา (อัสสัทธะ) ซึ่งหมายความ
วา ไดรูเห็นประจักษ จึงไมตองเชื่อตอใครๆ หรือตอเหตุผลใดๆ อีก
โดยสรุป ความกาวหนาในมรรคานี้ ดําเนินมาโดยลําดับ จากความเชื่อ (ศรัทธา) มาเปนความเห็นหรือ
เขาใจโดยเหตุผล (ทิฏฐิ) จนเปนการรูการเห็น (ญาณทัสสนะ) ในที่สุด ซึ่งในขั้นสุดทายเปนอันหมด
ภาระของศรัทธาโดยสิ้นเชิง
ศรัทธามีขอบเขตความสําคัญและประโยชนแคไหนเพียงใด เปนสิ่งที่จะตองรูเขาใจตามเปนจริง ไมควร
ตีคาสูงเกินไป แตก็ไมควรดูแคลนโดยเด็ดขาด เพราะในกรณีที่ดูแคลนศรัทธา อาจกลายเปนการเขาใจ
ความหมายของศรัทธาผิด เชน ผูที่คิดวาตนเชื่อมั่นในตนเอง แตกลายเปนเชื่อตอกิเลสของตน ในรูป
อหังการมมังการไป ซึ่งกลับเปนผลรายไปอีกดานหนึ่ง
ในกระบวนการแหงความเจริญของปญญา (หรือการพัฒนาปญญา) อาจกําหนดขั้นตอนที่จัดวาเปน
ระยะของศรัทธาไดคราวๆ คือ
๑)
สรางทัศนคติที่มีเหตุผล ไมเชื่อหรือยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึง่ เพียง
เพราะฟงตามๆ กันมา เปนตน (ตามแนวกาลามสูตร)
๒)
เปนผูคุมครองหรืออนุรักษสัจจะ (สัจจานุรักษ) คือ พูดจํากัด
ขอบเขตของตนใหชัดวา เทาที่ตนรูเห็นเขาใจคือแคนั้น เปนอยาง
นั้นๆ ไมเอาความรูเห็นเขาใจของตนไปผูกขาดความจริง และยินดี
รับฟงหลักการ ทฤษฎี คําสอน ความเห็นตางๆ ของทุกฝายทุก
ดาน ดวยใจที่เปนกลาง ไมดวนตัดสินสิ่งที่ยังไมรูไมเห็นวาเปน
เท็จ ไมยืนกรานยึดติดแตสิ่งที่ตนรูเทานั้นวาถูกตองเปนจริง
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๓)
เมื่อรับฟงทฤษฎี คําสอน ความเห็นตางๆ ของผูอื่นแลว
พิจารณาเทาที่เห็นดวยปญญาตนวาเปนสิ่งมีเหตุผล และเห็น
วาผูแสดงทฤษฎี คําสอน หรือความเห็นนั้นๆ เปนผูมีความ
จริงใจ ไมลําเอียง มีปญญา จึงเลื่อมใส รับเอามาเพื่อคิดหา
เหตุผลทดสอบความจริงตอไป
๔)
นําสิ่งที่ใจรับมานั้น มาขบคิดทดสอบดวยเหตุผล จนแนแกใจ
ตนวา เปนสิ่งที่ถูกตองแทจริง อยางแนนอน จนซาบซึ้งดวย
ความมั่นใจในเหตุผลเทาที่ตนมองเห็นแลว พรอมที่จะลงมือ
ปฏิบัติพิสูจนทดลองใหรูเห็นความจริงประจักษตอไป
๕)
ถามีความเคลือบแคลงสงสัย รีบสอบถามดวยใจบริสุทธิ์ มุง
ปญญา มิใชดวยอหังการมมังการ พิสูจนเหตุผลใหชัดเจนเพื่อ
ใหศรัทธานั้นมั่นคงแนนแฟน เกิดประโยชนสมบูรณตามความ
หมายของมัน
- สรุปคุณสมบัติและหนาที่ของศรัทธาที่ถูกตอง
ศรัทธาเปนจุดเริ่มตนสําหรับคนทั่วไป ที่จะเขาสูมัชฌิมาปฏิปทา จึงเปนธรรมสําคัญที่จําเปนตองเนนให
มาก วาจะตองเปนศรัทธาที่ถูกตองตามหลักที่จะเปนสัมมาทิฏฐิ ในที่นี้ จึงขอสรุปคุณสมบัติและการทําหนาที่
ของศรัทธาที่จะตองสัมพันธกับปญญา ไวเปนสวนเฉพาะอีกครั้งหนึ่ง วา
๑. ศรัทธาตองประกอบดวยปญญา และนําไปสูปญญา
๒. ศรัทธาเกื้อหนุนและนําไปสูปญญา โดย
ก) ชวยใหปญญาไดจุดเริ่มตน เชน ไดฟงเรื่องหรือบุคคลใด แสดงสาระ มีเหตุผล นาเชื่อถือหรือนา
เลื่อมใส เห็นวาจะนําไปสูความจริงได จึงเริ่มศึกษาคนควาจากจุดหรือแหลงนั้น
ข) ชวยใหปญญามีเปาหมายและทิศทาง เมื่อเกิดศรัทธาเปนเคาวาจะไดความจริงแลว ก็มุงหนาไปทาง
นั้น เจาะลึกไปในเรื่องนัน้ ไมพรา ไมจับจด
ค) ชวยใหปญญามีพลัง หรือชวยใหการพัฒนาปญญากาวไปอยางเขมแข็ง คือ เมื่อเกิดศรัทธามั่นใจวา
จะไดความจริง ก็มีกําลังใจเพียรพยายามศึกษาคนควาอยางจริงจัง วิริยะก็มาหนุน
ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงทรงแสดงหลักความเสมอกัน หรือหลักความสมดุลแหงอินทรีย ที่เรียกวา
อินทริยสมตา ไว โดยใหผูปฏิบัติทั่วๆ ไป มีศรัทธาที่เขาคูสมดุลกับปญญา ใหธรรมสองอยางนี้ ชวยเสริมกันและ
คุมกันใหพอดี (เชนเดียวกับวิริยะคือความเพียร ที่จะตองเขาคูสมดุลกับสมาธิ เพื่อใหวิริยะไมเปนความเพียรที่
พลุงพลานรอนรน และสมาธิไมกลายเปนนิ่งเฉยหรือเกียจครานเฉื่อยชา แตใหเปนการกาวไปอยางเรียบรื่นและ
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หนักแนนมั่นคง ทั้งนี้โดยมีสติเปนตัวกํากับ จัด ปรับ และรักษาความสมดุลนั้นไว ถาพูดกวางๆ ก็ถือวาทั้ง ๕
อยาง คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา ตองสมดุลกันทั้งหมด)
- พุทธพจนแสดงหลักศรัทธา
1- ทัศนคติตามแนวกาลามสูตร
สําหรับทุกคน ไมวาจะเปนผูนับถือทฤษฎี ลัทธิ หรือ คําสอนอันใดอันหนึ่งอยูแลว หรือยังไมนับถือก็ตาม
มีหลักการตั้งทัศนคติที่ประกอบดวยเหตุผล ตามแนวกาลามสูตร ดังนี้
พระพุทธเจาเสด็จจาริก ถึงเกสปุตตนิคมของพวกกาลามะ ในแควนโกศล ชาวกาลามะไดยินกิตติศัพท
ของพระองค จึงพากันไปเฝา แสดงอาการตางๆ กัน ในฐานะยังไมเคยนับถือมากอน และไดทูลถามวา
พระองคผูเจริญ มีสมณพราหมณพวกหนึ่งมาสูเกสปุตตนิคม ทานเหลานั้นแสดงเชิดชูแตวาทะ (ลัทธิ)
ของตนเทานั้น แตยอมกระทบกระเทียบ ดูหมิ่น พูดกดวาทะฝายอื่น ชักจูงไมใหเชื่อ สมณพราหมณอีกพวกหนึ่ง
ก็มาสูเกสปุตตนิคม ทานเหลานั้น ก็แสดงเชิดชูแตวาทะของตนเทานั้น ยอมกระทบกระเทียบ ดูหมิ่น พูดกดวา
ทะฝายอื่น ชักจูงไมใหเชื่อ พวกขาพระองค มีความเคลือบแคลงสงสัยวา บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น ใครพูด
จริง ใครพูดเท็จ ? กาลามชนทั้งหลาย เปนการสมควรที่ทานทั้งหลายจะเคลือบแคลง สมควรที่จะสงสัย ความ
เคลือบแคลงสงสัยของพวกทานเกิดขึ้นในฐานะ
กาลามชนทั้งหลาย ทานทั้งหลาย
- อยาปลงใจเชื่อ โดยการฟง (เรียน) ตามกันมา (อนุสสวะ)
- อยาปลงใจเชื่อ โดยการถือสืบๆ กันมา (ปรัมปรา)
- อยาปลงใจเชื่อ โดยการเลาลือ (อิติกิรา)
- อยาปลงใจเชื่อ โดยการอางตํารา (ปฏกสัมปทาน)
- อยาปลงใจเชื่อ โดยตรรก (ตักกะ)
- อยาปลงใจเชื่อ โดยการอนุมาน (นยะ)
- อยาปลงใจเชื่อ โดยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (อาการปริวิตักกะ)
- อยาปลงใจเชื่อ เพราะเขากันไดกับทฤษฎีของตน (ทิฏฐินิชฌานักขันติ)
- อยาปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะนาเชื่อ (ภัพพรูปตา)
- อยาปลงใจเชื่อ เพราะนับถือวา ทานสมณะนี้เปนครูของเรา (สมโณ โน ครูต)ิ
เมื่อใด ทานทั้งหลายรูดวยตนเองวา ธรรมเหลานี้เปนอกุศล ธรรมเหลานี้มีโทษ ธรรมเหลานี้วิญูชนติ
เตียน ธรรมเหลานี้ใครยึดถือปฏิบัติถวนถึงแลว จะเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข เมื่อนั้น ทาน
ทั้งหลายพึงละเสีย ฯลฯ
เมื่อใด ทานทั้งหลายรูดวยตนเองวา ธรรมเหลานี้เปนกุศล ธรรมเหลานี้ไมมีโทษ ธรรมเหลานี้วิญูชน
สรรเสริญ ธรรมเหลานี้ใครยึดถือปฏิบัติถวนถึงแลว จะเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข เมื่อนั้น ทานทั้ง
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หลายพึงถือปฏิบัติบําเพ็ญ (ธรรมเหลานั้น)ในกรณีที่ผูฟงยังไมรูไมเขาใจและยังไมมีความเชื่อในเรื่องใดๆ ก็ไม
ทรงชักจูงความเชื่อ เปนแตทรงสอนใหพิจารณาตัดสินเอาตามเหตุผลที่เขาเห็นไดดวยตนเอง เชน ในเรื่องความ
เชื่อเกี่ยวกับชาตินี้ชาติหนาในแงจริยธรรม ก็มีความในตอนทายของสูตรเดียวกันนั้นวา
กาลามชนทั้งหลาย อริยสาวกนั้น ผูมีจิตปราศจากเวรอยางนี้ มีจิตปราศจากความเบียดเบียนอยางนี้ มี
จิตไมเศราหมองอยางนี้ มีจิตบริสุทธิ์อยางนี้ ยอมไดประสบความอุนใจถึง ๔ ประการ ตั้งแตในปจจุบันนี้แลว คือ
ถาปรโลกมีจริง ผลวิบากของกรรมที่ทําไวดีทําไวชั่วมีจริง การที่วา เมื่อเราแตกกายทําลายขันธไปแลว
จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค ก็ยอมเปนสิ่งที่เปนไปได นี้เปนความอุนใจประการที่ ๑ ที่เขาไดรับ
ก็ถาปรโลกไมมี ผลวิบากของกรรมที่ทําไวดีทําไวชั่วไมมี เราก็ครองตนอยู โดยไมมีทุกข ไมมีเวร ไมมี
ความเบียดเบียน เปนสุขอยูแตในชาติปจจุบันนี้แลว นี้เปนความอุนใจประการที่ ๒ ที่เขาไดรับ
ก็ถาเมื่อคนทําความชัว่ ก็เปนอันทําไซร เรามิไดคิดการชั่วรายตอใครๆ ที่ไหนทุกขจักมาถูกตองเราผูมิได
ทําบาปกรรมเลา นี้เปนความอุนใจประการที่ ๓ ที่เขาไดรับ
ก็ถาเมื่อคนทําความชั่ว ก็ไมชื่อวาเปนอันทําไซร ในกรณีนี้ เราก็มองเห็นตนเปนผูบริสุทธิ์ทั้งสองดาน นี้
เปนความอุนใจประการที่ ๔ ที่เขาไดรับ
สําหรับผูที่ยังไมไดนับถือในลัทธิศาสนาหรือหลักคําสอนใดๆ พระองค จะตรัสธรรมเปนกลางๆ เปนการ
เสนอแนะความจริงใหเขาคิด ดวยความปรารถนาดี เพื่อประโยชนแกตัวเขาเอง โดยมิตองคํานึงวาหลักธรรมนั้น
เปนของผูใด โดยใหเขาเปนตัวของเขาเอง ไมมีการชักจูงใหเขาเชื่อหรือเลื่อมใสตอพระองค หรือเขามาสูอะไรสัก
อยางที่อาจจะเรียกวาศาสนาของพระองค
พึงสังเกตดวยวา จะไมทรงอางพระองค หรืออางอํานาจเหนือธรรมชาติพิเศษอันใด เปนเครื่องยืนยันคํา
สอนของพระองค นอกจากเหตุผลและขอเท็จจริงที่ใหเขาพิจารณาเห็นดวยปญญาของเขาเอง เชน เรื่องในอ
ปณณกสูตร ซึ่งแสดงใหเห็นเหตุผลที่ควรประพฤติธรรม โดยไมตองใชวิธีขูดวยการลงโทษและลอดวยการให
รางวัล ดังนี้ :พระพุทธเจาเสด็จจาริกถึงหมูบานพราหมณชื่อ สาลา พวกพราหมณคหบดีชาวหมูบานนี้ ไดทราบ
กิตติศัพทของพระองค จึงพากันไปเฝา แสดงอาการตางๆ ในฐานะอาคันตุกะที่ยังมิไดนับถือกัน พระพุทธเจา
ตรัสถามวาคหบดีทั้งหลาย พวกทานมีศาสดาทานใดทานหนึ่งที่ถูกใจ ซึ่งทานทั้งหลายมีศรัทธาอยางมีเหตุผล
(อาการวตีสัทธา) อยูบางหรือไม ?
ครั้นพวกพราหมณคหบดีทูลตอบวา “ไมม”ี ก็ไดตรัสวา
เมื่อทานทั้งหลายยังไมไดศาสดาที่ถูกใจ ก็ควรจะถือปฏิบัติหลักการที่ไมผิดพลาดแนนอน (อปณณก
ธรรม) ดังตอไปนี้ ดวยวาอปณณกธรรมนี้ เมื่อถือปฏิบัติถวนถึงแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความ
สุขสิ้นกาลนาน หลักการที่ไมผิดพลาดแนนอนนี้ เปนไฉน ?
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สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะ มีทิฏฐิวา : ทานที่ใหแลวไมมีผล การบําเพ็ญทานไมมีผล การบูชาไมมี
ผล ผลวิบากแหงกรรมที่ทําไวดีทําไวชั่วไมมี โลกนี้ไมมี ปรโลกไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี ฯลฯ สวนสมณ
พราหมณอีกพวกหนึ่ง มีวาทะ มีทิฏฐิที่เปนขาศึกโดยตรงกับสมณพราหมณพวกนั้นทีเดียววา : ทานที่ใหแลวมี
ผล การบําเพ็ญทานมีผล การบูชามีผล ฯลฯ ทานทั้งหลายเห็นเปนไฉน ? สมณพราหมณเหลานี้ มีวาทะเปน
ขาศึกโดยตรงตอกันมิใชหรือ ?
เมื่อพราหมณคหบดีทูลตอบวา “ใชอยางนั้น” ก็ตรัสตอไปวา
ในสมณพราหมณ ๒ พวกนั้น พวกที่มีวาทะ มีทิฏฐิวา : ทานที่ใหแลวไมมีผล การบําเพ็ญทานไมมีผล
ฯลฯ สําหรับพวกนี้ เปนอันหวังสิ่งตอไปนี้ไดคือ พวกเขาจะละทิ้งกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต อันเปนกุศลธรรม
ทั้ง ๓ อยางเสีย แลวจะยึดถือประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ซึ่งเปนอกุศลธรรมทั้ง ๓ อยาง ขอนั้นเปน
เพราะเหตุใด ? ก็เพราะทานสมณพราหมณเหลานั้น ยอมไมมองเห็นโทษ ความทราม ความเศราหมอง แหง
อกุศลธรรม และอานิสงสในเนกขัมมะ อันเปนคุณฝายสะอาดผองแผวของกุศลธรรม
อนึ่ง (หาก)เมื่อปรโลกมี เขาเห็นวาปรโลกไมมี ความเห็นของเขา ก็เปนมิจฉาทิฏฐิ (หาก)เมื่อปรโลกมี
เขาดําริวาปรโลกไมมี ความดําริของเขาก็เปนมิจฉาสังกัปปะ (หาก)เมื่อปรโลกมี เขากลาววาปรโลกไมมี วาจา
ของเขาก็เปนมิจฉาวาจา (หาก)เมื่อปรโลกมี เขากลาววาปรโลกไมมี เขาก็ทําตนเปนขาศึกกับพระอรหันตผูรูปร
โลก (หาก)เมื่อปรโลกมี เขาทําใหคนอื่นพลอยเห็นดวยวาปรโลกไมมี การทําใหพลอยเห็นดวยนั้น ก็เปนการให
พลอยเห็นดวยกับอสัทธรรม และดวยการทําใหคนอื่นพลอยเห็นดวยกับอสัทธรรม เขาก็ยกตนขมคนอื่น โดยนัย
นี้ เริ่มตนทีเดียว เขาก็ละทิ้งความมีศีลดีงาม เขาไปตั้งความทุศีลเขาไวเสียแลว มีทั้งมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ
มิจฉาวาจา ความเปนขาศึกกับอริยชน การชวนคนใหเห็นดวยกับอสัทธรรม การยกตน การขมผูอื่น บาปอกุศล
ธรรมอเนกประการเหลานี้ ยอมมีขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย
ในเรื่องนั้น คนที่เปนวิญู ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา “ถาปรโลกไมมี ทานผูนี้ เมื่อแตกกายทําลายขันธ
ไป ก็ทําตนใหสวัสดี (ปลอดภัย) ได แตถาปรโลกมี ทานผูนี้เมื่อแตกกายทําลายขันธ ก็จะเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก เอาเถอะ ถึงวาใหปรโลกไมมีจริงๆ ใหคําของทานสมณ-พราหมณเหลานั้นเปนความจริงก็เถิด ถึง
กระนั้น บุคคลผูนี้ก็ถูกวิญูชนติเตียนไดในปจจุบันนี้เองวา เปนคนทุศีล มีมิจฉาทิฏฐิ เปนนัตถิกวาท ก็ถาปร
โลกมีจริง บุคคลผูนี้ก็เปนอันไดแตขอเสียหายทั้งสองดาน คือ ปจจุบันก็ถูกวิญูชนติเตียน แตกกายทําลายขันธ
ไปแลว ก็เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก อีกดวย” ฯลฯ
สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะมีทิฏฐิวา “ความดับภพหมดสิ้นไมม”ี สวนสมณพราหมณอีกพวกหนึ่ง
ซึ่งมีวาทะ มีทิฏฐิที่เปนขาศึกโดยตรงกับสมณพราหมณพวกนั้น กลาววา “ความดับภพหมดสิ้นมีอยู” ฯลฯ
ในเรื่องนั้น คนที่เปนวิญู ยอมพิจารณาดังนี้วา ที่ทานสมณพราหมณผูมีวาทะมีทิฏฐิวา “ความดับภพ
หมดสิ้นไมม”ี นี้ เราก็ไมไดเห็น แมที่ทานสมณพราหมณผูมีวาทะมีทิฏฐิวา “ความดับภพหมดสิ้นมีอยูจริง” นี้ เรา
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ก็ไมทราบเหมือนกัน ก็เมื่อเราไมรูไมเห็นอยู จะกลาวยึดเด็ดขาดลงไปวา อยางนี้เทานั้นจริง อยางอื่นเท็จ ดังนี้
ยอมไมเปนการสมควรแกเรา
ก็ถาคําของพวกสมณพราหมณที่มีวาทะมีทิฏฐิวา “ความดับภพหมดสิ้นไมม”ี เปนความจริง การที่เรา
จะไปเกิดในหมูเทพผูไมมีรูปเปนสัญญามัย ซึ่งก็ไมเปนความผิดอะไร ก็ยอมเปนสิ่งที่เปนไปได ถาคําของพวก
สมณพราหมณที่มีวาทะมีทิฏฐิวา “ความดับภพหมดสิ้นมีอยู” เปนความจริง การที่เราจะปรินิพพานไดใน
ปจจุบัน ก็ยอมเปนสิ่งที่เปนไปได
แตทิฏฐิของสมณพราหมณฝายที่มีวาทะมีทิฏฐิวา “ความดับภพหมดสิ้นไมม”ี นี้ ใกลไปขางการมีความ
ยอมติด ใกลไปขางการผูกพัน ใกลไปขางการหลงเพลิน ใกลไปขางการหมกมุนสยบ ใกลไปขางการยึดมั่นถือมัน่
สวนทิฏฐิของทานสมณพราหมณฝายที่มีวาทะมีทิฏฐิวา “ความดับภพหมดสิ้นมีจริง” นั้น ใกลไปขางการไมมี
ความยอมติด ใกลไปขางการไมมีความผูกมัดตัว ใกลไปขางการไมหลงเพลิน ใกลไปขางไมหมกมุนสยบ ใกลไป
ขางไมมีการยึดมั่นถือมั่น เขาพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อนิพพิทา วิราคะ นิโรธ แหงภพทั้งหลาย
เปนแท”

-2 ทาทีแบบอนุรักษสัจจะ
พุทธพจนตอไปนี้แสดงใหเห็นวา ความรูความคิดเห็นในระดับที่ยังเปนความเชื่อและเหตุผล ยังเปน
ความรูความเห็นที่บกพรอง มีทางผิดพลาด ยังไมชื่อวาเปนการเขาถึงความจริงแนะทานภารทวาช ธรรม ๕
ประการนี้ มีวิบาก ๒ สวนในปจจุบัน ทีเดียว คือ
๑. ศรัทธา
ความเชื่อ
๒. รุจิ
ความถูกใจ
๓. อนุสสวะ
การฟง (หรือเรียน) ตามกันมา
๔. อาการปริวิตักกะ การคิดตรองตามแนวเหตุผล
๕. ทิฏฐินิชฌานักขันติ ความเขากันไดกับ ทฤษฎีของตน(การเพงพินิจดวย)
ก็สิ่งที่เชื่อสนิททีเดียว กลับเปนของเปลา เปนของเท็จไปก็มี ถึงแมสิ่งที่ไมเชื่อเลยทีเดียว แตกลับเปน
ของจริง แท ไมเปนอื่นเลยก็มีถึงสิ่งที่ถูกกับใจชอบทีเดียว กลับเปนของเปลา เปนของเท็จไปเสียก็มี ถึงแมสิ่งที่
มิไดถูกกับใจชอบเลย แตกลับเปนของจริง แท ไมเปนอื่นเลยก็มี ถึงสิ่งที่เรียนตอกันมาอยางดีทีเดียว กลับเปน
ของเปลา เปนของเท็จไปก็มี ถึงแมสิ่งที่มิไดเรียนตามกันมาเลย แตกลับเปนของจริง แท ไมเปนอื่นไปเลยก็มี
ถึงสิ่งที่คิดตรองอยางดีแลวทีเดียว กลับเปนของเปลาเปนของเท็จไปเสียก็มี ถึงแมสิ่งที่มิไดเปนอยางที่
คิดตรองเห็นไวเลย แตกลับเปนของจริงแท ไมเปนอื่นไปเลยก็มี
ถึงสิ่งที่เพงพินิจไวเปนอยางดี (วาถูกตองตรงตามทิฏฐิทฤษฎีหลักการของตน) กลับเปนของเปลา เปน
ของเท็จไปเสียก็มี ถึงแมสิ่งที่ไมเปนอยางที่เพงพินิจเห็นไวเลย แตกลับเปนของจริงแท ไมเปนอื่นเลยก็มี จากนั้น
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ทรงแสดงวิธีวางตนตอความคิดเห็นและความเชื่อของตน และการรับฟงความคิดเห็นและความเชื่อของผูอื่น ซึง่
เรียกวาเปนทัศนคติแบบอนุรักษสัจจะ (สัจจานุรักข แปลเอาความวา คนรักความจริง) วาบุรุษผูเปนวิญู เมื่อ
จะอนุรักษสัจจะ ไมควรลงความเห็นในเรื่องนั้นเด็ดขาดลงไปอยางเดียววา “อยางนี้เทานั้นจริง อยางอื่นเหลว
ไหล (ทั้งนั้น)”ถาแมนบุรุษมีความเชื่อ (ศรัทธา อยูอยางหนึ่ง) เมื่อเขากลาววา “ขาพเจามีความเชื่ออยางนี้” ยัง
ชื่อวาเขาอนุรักษสัจจะอยู แตจะลงความเห็นเด็ดขาดลงไปเปนอยางเดียววา “อยางนี้เทานั้นจริง อยางอื่น
เหลวไหล (ทั้งนั้น)” ไมไดกอน
ดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ ชื่อวามีการอนุรักษสัจจะ และคนผูนั้นก็ชื่อวาอนุรักษสัจจะ อีกทั้งเราก็บญ
ั ญัติ
การอนุรักษสัจจะดวยการปฏิบัติเพียงเทานี้ แตยังไมชื่อวาเปนการหยั่งรูสัจจะ
ถาแมนบุรุษมีความเห็นที่ถูกใจ...มีการเรียนตอกันมา...มีการคิดตรองตามเหตุผล...มีความเห็นที่ตรง
กับทฤษฎีของตนอยู (อยางใดอยางหนึ่ง) เมื่อเขากลาววา “ขาพเจามีความเห็นที่ถูกใจอยางนี้...มีการเลาเรียน
มาอยางนี้...มีสิ่งที่คิดตรองตามเหตุผลไดอยางนี้...มีความเห็นตามทฤษฎีของตนวาอยางนี”้ ก็ยังชื่อวาเขา
อนุรักษสัจจะอยู แตจะลงความเห็นเด็ดขาดลงไปเปนอยางเดียววา “อยางนี้เทานั้นจริง อยางอื่นเหลวไหล (ทั้ง
นั้น)” ไมไดกอน
ดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ ชื่อวามีการอนุรักษสัจจะ และคนผูนั้นก็ชื่อวาอนุรักษสัจจะ อีกทั้งเราก็บญ
ั ญัติ
การอนุรักษสัจจะดวยการปฏิบัติเพียงเทานี้ แตยังไมชื่อวาเปนการหยั่งรูสัจจะ
ทาทีนี้ปรากฏชัด เมื่อตรัสเจาะจงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา คือ ในคราวที่มีคนภายนอกกําลังพูด
สรรเสริญบาง ติเตียนบาง ซึ่งพระพุทธศาสนา พระภิกษุสงฆนําเรื่องนั้นมาสนทนากัน พระพุทธเจาไดตรัสวา
ภิกษุทั้งหลาย ถามีคนพวกอื่นมากลาวติเตียนเรา ติเตียนธรรม ติเตียนสงฆ เธอทั้งหลายไมควรอาฆาต
ไมควรเศราเสียใจ ไมควรแคนเคือง เพราะคําติเตียนนั้น ถาเธอทั้งหลายโกรธเคือง หรือเศราเสียใจเพราะคําติ
เตียนนั้น ก็จะกลายเปนอันตรายแกพวกเธอทั้งหลายเองนั่นแหละ (คือ) หากคนพวกอื่นติเตียนเรา ติเตียนธรรม
ติเตียนสงฆ ถาเธอทั้งหลายโกรธเคือง เศราเสียใจ เพราะคําติเตียนนั้นแลว เธอทั้งหลายจะรูชัดถอยคํานี้ของเขา
วา พูดถูก พูดผิด ไดละหรือ?”
ภิกษุทั้งหลายทูลตอบวา “ไมอาจรูชัดได”
ภิกษุทั้งหลาย ถามีคนพวกอื่นกลาวติเตียนเรา ติเตียนธรรม ติเตียนสงฆ ในกรณีนั้น เมื่อไมเปนจริง
พวกเธอก็พึงแกใหเห็นวาไมเปนจริงวา “ขอนี้ไมเปนจริง เพราะอยางนี้ๆ ขอนี้ไมถูกตอง เพราะอยางนี้ๆ สิ่งนี้ไม
มีในพวกเรา สิ่งนี้หาไมไดในหมูพวกเรา”
ภิกษุทั้งหลาย ถามีคนพวกอื่นกลาวชมเรา ชมธรรม ชมสงฆ เธอทั้งหลายไมควรเริงใจ ไมควรดีใจ ไม
ควรกระหยิ่มลําพองใจ ในคําชมนั้น ถามีคนมากลาวชมเรา ชมธรรม ชมสงฆ หากเธอทั้งหลาย เริงใจ ลําพอง
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ใจแลวไซร ก็จะเปนอันตรายแกพวกเธอเองนั่นแหละ ถามีคนมากลาวชมเรา ชมธรรม ชมสงฆ ในกรณีนั้น เมื่อ
เปนความจริง พวกเธอก็ควรรับรองวาเปนความจริงวา “ขอนี้เปนจริง เพราะอยางนี้ๆ ขอนี้ถูกตองเพราะอยางนีๆ้
สิ่งนี้มีในพวกเรา สิ่งนี้หาไดในหมูพวกเรา”
ตอจากการอนุรักษสัจจะ พระพุทธเจาทรงแสดงขอปฏิบัติเพื่อใหหยั่งรูและเขาถึงสัจจะ และในกระบวน
การปฏิบัตินี้ จะมองเห็นการเกิดศรัทธา ความหมาย ความสําคัญ และขอบเขตความสําคัญของศรัทธาไปดวย
ดังนี้
ดวยขอปฏิบัติเทาใด จึงจะมีการหยั่งรูสัจจะ และบุคคลจึงจะชื่อวาหยั่งรูสัจจะ ?
เมื่อไดยินขาววา มีภิกษุเขาไปอาศัยหมูบาน หรือนิคมแหงใดแหงหนึ่งอยู คฤหบดีก็ดี บุตรคฤหบดีก็ดี
เขาไปหาภิกษุนั้นแลว ยอมใครครวญดูในธรรมจําพวกโลภะ ธรรมจําพวกโทสะ ธรรมจําพวกโมหะวา ทานผูนี้
มีธรรมจําพวกโลภะที่จะเปนเหตุครอบงําจิตใจ ทําใหกลาวไดทั้งที่ไมรูวา “รู” ทั้งที่ไมเห็นวา “เห็น” หรือทําให
เที่ยวชักชวนคนอื่นใหเปนไปในทางที่จะกอใหเกิดทุกขชั่วกาลนานแกคนอื่นๆ หรือไม ?
เมื่อเขาพิจารณาตัวเธออยู รูอยางนี้วา ทานผูนี้ไมมีธรรมจําพวกโลภะที่จะเปนเหตุครอบงําจิตใจ ทําให
กลาวไดทั้งที่ไมรูวา “รู” ทั้งที่ไมเห็นวา “เห็น” หรือทําใหเที่ยวชักชวนคนอื่นใหเปนไปในทางที่จะกอใหเกิดสิ่งที่มิ
ใชประโยชนเกื้อกูลและเกิดทุกขชั่วกาลนานแกคนอื่นๆไดเลย อนึ่ง ทานผูนี้มีกายสมาจาร วจีสมาจาร อยางคน
ไมโลภ ธรรมที่ทานผูนี้แสดง ก็ลึกซึ้ง เห็นไดยาก หยั่งรูไดยาก เปนของสงบ ประณีต ไมอาจเขาถึงไดดวยตรรก
ละเอียดออน บัณฑิตจึงรูได ธรรมนั้นมิใชสิ่งที่คนโลภจะแสดงไดงายๆ เมื่อใด เขาพิจารณาตรวจดู มองเห็นวา
เธอเปนผูบริสุทธิ์จากธรรมจําพวกโลภะแลว เมื่อนั้นเขายอมพิจารณาตรวจดูเธอยิ่งๆ ขึ้นไปอีก ในธรรมจําพวก
โทสะ ในธรรมจําพวกโมหะ ฯลฯ เมื่อใด เขาพิจารณาตรวจดู มองเห็นวาเธอเปนผูบริสุทธิ์จากธรรมจําพวกโมหะ
แลว คราวนั้น เขายอมฝงศรัทธาลงในเธอ
เขาเกิดศรัทธาแลว ก็เขาหา เมื่อเขาหา ก็คอยนั่งอยูใกล (คบหา) เมื่อคอยนั่งอยูใกล ก็เงี่ยโสตลง (ตั้งใจ
คอยฟง) เมื่อเงี่ยโสตลง ก็ไดสดับธรรม ครั้นสดับแลว ก็ทรงธรรมไว ยอมพิจารณาไตรตรองอรรถแหงธรรมที่ทรง
ไว เมื่อไตรตรองอรรถอยู ก็เห็นชอบดวยกับขอธรรมตามที่ (ทนตอการ)คิดเพงพิสูจน เมื่อเห็นชอบดวยกับขอ
ธรรมดังที่คิดเพงพิสูจน ฉันทะก็เกิด เมื่อเกิดฉันทะ ก็อุตสาหะ ครั้นอุตสาหะแลว ก็เอามาคิดทบทวนเทียบเคียง
ครั้นเทียบเคียงแลว ก็ยอมลงมือทําความเพียร เมื่อลงมือทําทุมเทจิตใจใหแลว ก็ยอมทําปรมัตถสัจจะใหแจงกับ
ตัว และเห็นแจงแทงตลอดปรมัตถสัจจะนั้นดวยปญญา
ดวยขอปฏิบัติเทานี้ ชื่อวามีการหยั่งรูสัจจะ และบุคคลชื่อวา หยั่งรูสัจจะ และเรายอมบัญญัติการหยั่งรู
สัจจะ (สัจจานุโพธ) ดวยขอปฏิบัติเทานี้ แตยังไมชื่อวาเปนการเขาถึงสัจจะกอน
ดวยขอปฏิบัติเทาใด จึงมีการเขาถึงสัจจะ และคนจึงชื่อวาเขาถึงสัจจะ?
การอาเสวนะ การเจริญ การกระทําใหมาก ซึ่งธรรมเหลานั้นแหละชื่อวาเปนการเขาถึงสัจจะ (สัจจานุ
ปตติ) ฯลฯ
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3- สรางศรัทธาดวยการใชปญญาตรวจสอบ
สําหรับคนสามัญทั่วไป ศรัทธาเปนธรรมขั้นตนที่สําคัญยิ่ง เปนอุปกรณชักนําใหเดินหนาตอไป เมื่อใช
ถูกตองจึงเปนการเริ่มตนที่ดี ทําใหการกาวหนาไปสูจุดหมายไดผลรวดเร็วขึ้น ดวยเหตุนี้ จึงปรากฏวา บางคราว
ผูมีปญญามากกวา แตขาดความเชื่อมั่น กลับประสบความสําเร็จชากวาผูมีปญญาดอยกวาแตมีศรัทธาแรง
กลา ในกรณีที่ศรัทธานั้นไปตรงกับสิ่งที่ถูกตองแลว จึงเปนการทุนแรงทุนเวลาไปในตัว ตรงกันขาม ถาศรัทธา
เกิดในสิ่งที่ผิดก็เปนการทําใหเขว ยิ่งหลงชักชาหนักขึ้นไปอีก
อยางไรก็ดี ศรัทธาในพุทธธรรม มีเหตุผลเปนฐานรองรับ มีปญญาคอยควบคุม จึงยากที่จะผิด นอกจาก
พนวิสัยจริงๆ และก็สามารถแกไขใหถูกตองได ไมดิ่งไปในทางที่ผิด เพราะคอยรับรูเหตุผล คนควา ตรวจสอบ
และทดลองอยูตลอดเวลา
การขาดศรัทธา เปนอุปสรรคอยางหนึ่ง ซึ่งทําใหชะงัก ไมกาวหนาตอไปในทิศทางที่ตองการ ดังพุทธ
พจนวา :ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ยังสลัดทิ้งตอในใจ ๕ อยางไมได ยังถอนสิ่งผูกรัดใจ ๕ อยางไมได ขอ
ที่วาภิกษุนั้นจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนสิ่งที่เปนไปไมได
ตอในใจที่ภิกษุนั้นยังสลัดทิ้งไมได คือ :๑.
ภิกษุสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจ ไมเลื่อมใสแนบสนิทในพระ
ศาสดา...
๒.
ภิกษุสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจ ไมเลื่อมใสแนบสนิทในธรรม...
๓.
ภิกษุสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจ ไมเลื่อมใสแนบสนิทในสงฆ...
๔.
ภิกษุสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจ ไมเลื่อมใสแนบสนิทในสิกขา...
๕.
ภิกษุโกรธเคือง นอยใจ มีจิตใจกระทบกระทั่ง เกิดความกระดาง
เหมือนเปนตอเกิดขึ้นในเพื่อนพรหมจรรย...
จิตของภิกษุผูยังสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจ ไมเลื่อมใสแนบสนิทในพระศาสดา...ในธรรม...ในสงฆ...
ในสิกขา...โกรธเคือง ฯลฯ ในเพื่อนพรหมจรรย ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความหมั่นฝกฝนอบรม เพื่อ
ความพยายามอยางตอเนื่อง เพื่อการลงมือทําความพยายาม ภิกษุผูมีจิตที่ยังไมนอมไปเพื่อความเพียร...ชื่อวา
มีตอในใจซึ่งสลัดทิ้งไมได...
โดยนัยนี้ การขาดศรัทธา มีความสงสัย แคลงใจ ไมเชื่อมั่น จึงเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาปญญา
และการกาวหนาไปสูจุดหมาย สิ่งที่ตองทําในกรณีนี้ก็คือ ตองปลูกศรัทธา และกําจัดความสงสัยแคลงใจ แต
การปลูกศรัทธาในที่นี้ มิไดหมายถึงการยอมรับและมอบความไววางใจใหโดยไมเคารพในคุณคาแหงการใช
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ปญญา แตหมายถึงการคิดพิสูจนทดสอบดวยปญญาของตนใหเห็นเหตุผลชัดเจน จนมั่นใจ หมดความลังเล
สงสัย
วิธีทดสอบนั้น นอกจากที่กลาวในพุทธพจนตอนกอนแลว ยังมีพุทธพจนแสดงตัวอยางการคิดสอบสวน
กอนที่จะเกิดศรัทธาอีก เชนในขอความตอไปนี้ ซึ่งเปนคําสอนใหคิดสอบสวนแมแตองคพระพุทธเจาเอง ดังตอ
ไปนี้ :“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูตรวจสอบ เมื่อไมรูวิธีกําหนดวาระจิตของผูอื่น พึงกระทําการพิจารณาตรวจสอบ
ในตถาคต เพื่อทราบวา พระองคเปนสัมมาสัมพุทธ หรือไม”
“ภิกษุผูตรวจสอบ เมื่อไมรูวิธีกําหนดวาระจิตของผูอื่น พึงพิจารณาตรวจสอบตถาคตในธรรม ๒ อยาง
คือ ในสิ่งที่พึงรูไดดวยตา และ หู วา
- เทาที่พึงรูไดดวยตาและหู ธรรมที่เศราหมอง มีแกตถาคต หรือหาไม เมื่อเธอพิจารณาตรวจสอบ
ตถาคตนั้น ก็ทราบไดวา ธรรมที่พึงรูไดดวยตาและหู ที่เศราหมองของตถาคต ไมมี
- จากนั้น เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตใหยิ่งขึ้นไปอีกวา เทาที่พึงรูไดดวยตาและหู ธรรมที่ (ชั่วบาง
ดีบาง) ปนๆ กันไป มีแกตถาคต หรือหาไม เมื่อเธอพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้น ก็ทราบไดวา เทาที่พึงรูไดดวย
ตาและหู ธรรมที่ (ดีบาง ชั่วบาง) ปนๆ กันไปของตถาคต ไมมี
- จากนั้น เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตใหยิ่งขึ้นไปอีกวา เทาที่รูไดดวยตาและหู ธรรมที่สะอาดหมด
จด มีแกตถาคตหรือหาไม...เธอก็ทราบไดวา เทาที่รูไดดวยตาและหู ธรรมที่สะอาดหมดจดของตถาคตมีอยู
- จากนั้น เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นใหยิ่งขึ้นไปอีกวา ทานผูนี้ประกอบพรอมบูรณซึ่งกุศล
ธรรมนี้ ตลอดกาลยาวนาน หรือประกอบชั่วเวลานิดหนอย...เธอก็ทราบไดวา ทานผูนี้ประกอบพรอมบูรณซึ่ง
กุศลธรรมนี้ ตลอดกาลยาวนาน มิใชประกอบชั่วเวลานิดหนอย
- จากนั้น เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นใหยิ่งขึ้นไปอีกวา ทานภิกษุผูนี้ มีชื่อเสียง มีเกียรติยศแลว
ปรากฏขอเสียหายบางอยางบางหรือไม (เพราะวา) ภิกษุ (บางทาน) ยังไมปรากฏมีขอเสียหายบางอยาง จนกวา
จะเปนผูมีชื่อเสียง มีเกียรติยศ ตอเมื่อใดเปนผูมีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เมื่อนั้นจึงปรากฏมีขอเสียหายบางอยาง...
เธอก็ทราบไดวา ทานภิกษุผูนี้ เปนผูมีชื่อเสียง มีเกียรติยศแลว ก็ไมปรากฏมีขอเสียหายบางอยาง (เชนนั้น)
- จากนั้น เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นใหยิ่งขึ้นไปอีกวา ทานผูนี้ เปนผูงดเวน (อกุศล) โดยไมมี
ความกลัว มิใชผูงดเวนเพราะกลัว ไมเสวนากามทั้งหลาย ก็เพราะปราศจากราคะ เพราะหมดสิน้ ราคะ หรือหา
ไม...เธอก็ทราบไดวา ทานผูนี้ เปนผูงดเวนโดยไมมีความกลัว มิใชผูงดเวนเพราะกลัว ไมเสวนากามทั้งหลาย ก็
เพราะปราศจากราคะ เพราะหมดราคะ...
หากมีผูอื่นถามภิกษุนั้นวา ทานมีเหตุผล (อาการะ) หยั่งทราบ (อันวยา) ไดอยางไร จึงทําใหกลาวไดวา
ทานผูนี้ เปนผูงดเวนโดยไมมีความกลัว มิใชผูงดเวนเพราะกลัว ไมเสวนากามทั้งหลาย ก็เพราะปราศจากราคะ
หมดราคะ
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ภิกษุเมื่อจะตอบแกใหถูกตอง พึงตอบแกวา จริงอยางนั้น ทานผูนี้ เมื่ออยูในหมูก็ตาม อยูลําพังผูเดียวก็
ตาม ในที่นั้นๆ ผูใดจะปฏิบัติตนไดดีก็ตาม จะปฏิบัติตนไมดีก็ตาม จะเปนผูปกครองหมูคณะก็ตาม จะเปน
บางคนที่ติดวุนอยูในอามิสก็ตาม จะเปนบางคนที่ไมติดดวยอามิสก็ตาม ทานผูนี้ไมดูหมิ่นคนนั้นๆ เพราะเหตุ
นั้นๆ เลย ขาพเจาไดสดับ ไดรับฟงถอยคํามา จําเพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคทีเดียววา “เราเปนผูงด
เวนโดยไมมีความกลัว เรามิใชผูงดเวนเพราะกลัว เราไมเสวนากามทั้งหลาย ก็เพราะปราศจากราคะ เพราะหมด
ราคะ”
ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนั้น พึงสอบถามตถาคตใหยิ่งขึ้นไปอีกวา เทาที่รูไดดวยตาและหู ธรรมที่เศรา
หมองมีแกตถาคตหรือหาไม ตถาคตเมื่อตอบแก ก็จะตอบแกวา...ไมมี
ถามวา ธรรมที่ (ดีบาง ชั่วบาง) ปนๆ กันไป มีแกตถาคตหรือหาไม ตถาคตเมื่อตอบแก ก็จะตอบแกวา...
ไมมี
ถามวา ธรรมที่สะอาดหมดจด มีแกตถาคตหรือหาไม ตถาคตเมื่อตอบแก ก็จะตอบแกวา...มี เรามีธรรม
ที่สะอาดหมดจดนั้นเปนทางดําเนิน และเราจะเปนผูมีตัณหาเพราะเหตุนั้นก็หาไม
- ศาสดาผูกลาวไดอยางนี้แล สาวกจึงควรเขาไปหาเพื่อสดับธรรม
- ศาสดายอมแสดงธรรมแกสาวกนั้น สูงยิ่งขึ้นไปๆ ประณีต (ขึ้นไป)ๆ ทั้งธรรมดํา ธรรมขาว เปรียบเทียบ
ใหเห็นตรงกันขาม
- ศาสดาแสดงธรรมแกภิกษุ...อยางใดๆ ภิกษุนั้นรูย ิ่งธรรมบางอยางในธรรมนั้นอยางนั้นๆ แลว ยอมถึง
ความตกลงใจในธรรมทั้งหลาย ยอมเลื่อมใสในศาสดาวา “พระผูมีพระภาค เปนสัมมาสัมพุทธ ธรรมอันพระผู
มีพระภาคตรัสไวดีแลว สงฆเปนผูปฏิบัติดี”
หากจะมีผูอื่นถามภิกษุนั้นตอไปอีกวา “ทานมีเหตุผล (อาการะ) หยัง่ ทราบ (อันวยา) ไดอยางไร จึงทํา
ใหกลาวไดวา พระผูมีพระภาคเปนสัมมาสัมพุทธ ธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลว สงฆเปนผูปฏิบัติดี?”
ภิกษุนั้น เมื่อจะตอบใหถูก ก็พึงตอบวา “ขาพเจาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค เพื่อฟงธรรม พระองคทรงแสดง
ธรรมแกขาพเจา... พระองคแสดง...อยางใดๆ ขาพเจารูยิ่ง...อยางนั้นๆ จึงถึงความตกลงใจในธรรมทั้งหลาย จึง
เลื่อมใสในพระศาสดา...”
ภิกษุทั้งหลาย ศรัทธาของบุคคลผูใดผูหนึ่ง ฝงลงในตถาคต เกิดเปนเคามูล เปนพื้นฐานที่ตั้ง โดยอาการ
เหลานี้ โดยบทเหลานี้ โดยพยัญชนะเหลานี้ เรียกวา ศรัทธาที่มีเหตุผล (อาการวตี) มีการเห็นเปนมูลฐาน (ทัส
สนมูลิกา) มั่นคง อันสมณะ หรือพราหมณ หรือเทพเจา หรือมาร หรือพรหม หรือใครๆในโลก ใหเคลื่อนคลอน
ไมได การพิจารณาตรวจสอบธรรมในตถาคต เปนอยางนี้แล และตถาคต ยอมเปนอันไดรับการพิจารณาตรวจ
สอบดีแลว โดยนัยนี้”

4- ศรัทธาแมจะสําคัญ แตจะติดตันถาอยูแคศรัทธา
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พึงสังเกตวา แมแตความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธเจา ก็ไมไดถูกถือวาเปนบาปหรือความชั่วเลย
ถือวาเปนเพียงสิ่งที่จะตองแกไขใหรูแนชัดลงไปจนหมดสงสัย ดวยวิธีการแหงปญญา และยังสงเสริมใหใชความ
คิดสอบสวนพิจารณาตรวจสอบอีกดวย เมื่อมีผูใดประกาศตัวเองแสดงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจากอน
ที่พระองคจะประทานความเห็นชอบ จะทรงสอบสวนกอนวา ศรัทธาปสาทะของเขามีเหตุผลเปนมูลฐานหรือไม
เชน
พระสารีบุตรเขาไปเฝาพระพุทธเจา กราบทูลวา:
พระองคผูเจริญ ขาพระองคเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคอยางนี้วา สมณะก็ดี พราหมณก็ดี อื่นใด ที่จะมี
ความรูยิ่งไปกวาพระผูมีพระภาค ในทางสัมโพธิญาณไดนั้น ไมเคยมี จักไมมี และไมมีอยูในบัดนี้
พระพุทธเจาตรัสตอบวา: สารีบุตร เธอกลาวอาสภิวาจา (วาจาอาจหาญ) ครั้งนี้ยิ่งใหญนกั เธอบันลือสี
หนาทถือเด็ดขาดลงไปอยางเดียววา...ดังนี้นั้น เธอไดใชจิตกําหนดรูจิตของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทุกๆ
พระองค เทาที่มีมาในอดีตแลวหรือวา พระผูมีพระภาคเหลานั้นมีศีลอยางนี้ เพราะเหตุดังนี้ๆ ทรงมีธรรมอยางนี้
มีปญญาอยางนี้ มีธรรมเครื่องอยูอ ยางนี้ หลุดพนแลว เพราะเหตุดังนี้ๆ ?
ส. มิใชอยางนั้น พระเจาขา
พ. เธอไดใชจิตกําหนดรูจิตของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทุกๆ พระองค ที่จักมีในอนาคตแลวหรือวา
พระผูมีพระภาคเหลานั้นจัก...เปนอยางนี้ เพราะเหตุดังนี้ๆ ?
ส. มิใชอยางนั้น พระเจาขา
พ. ก็แลวเราผูเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ เธอไดใชจิตกําหนดรูจิตแลวหรือวา พระผูม พี ระภาค
ทรง...เปนอยางนี้ เพราะเหตุดังนี้ๆ ?
ส.
มิใชอยางนั้น พระเจาขา
พ. ก็ในเรื่องนี้ เมื่อเธอไมมีญาณเพื่อกําหนดรูจิตใจพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในอดีต อนาคต และ
ปจจุบันเชนนี้แลว ไฉนเลา เธอจึงไดกลาวอาสภิวาจาอันยิ่งใหญนักนี้ บันลือสีหนาทถือเปนเด็ดขาดอยางเดียว
(ดังที่กลาวมาแลว) ?
ส.
พระองคผูเจริญ ขาพระองคไมมีญาณกําหนดรูจิตในพระ อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทั้งในอดีต
อนาคต และปจจุบัน ก็จริง แตกระนั้น ขาพระองคทราบการหยั่งแนวธรรม
พระองคผูเจริญ เปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระราชา มีปอมแนนหนา มีกําแพงและเชิงเทินมั่นคง
มีประตูๆ เดียว คนเฝาประตูพระนครนั้น เปนบัณฑิต เฉียบแหลม มีปญญา คอยหามคนที่ตนไมรูจักยอมใหแต
คนที่รูจักเขาไป เขาเที่ยวตรวจดูทางแนวกําแพงรอบเมืองนั้น ไมเห็นรอยตอ หรือชองกําแพง แมเพียงที่แมวลอด
ออกได ยอมคิดวา สัตวตัวโตทุกอยางทุกตัว จะเขาออกเมืองนี้ จะตองเขาออกทางประตูนี้เทานั้น ฉันใด
ขาพระองคก็ทราบการหยั่งแนวธรรม ฉันนั้นเหมือนกันวา พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทุก
พระองค เทาที่มีมาแลวในอดีต ทรงละนิวรณ ๕ ที่ทําจิตใหเศราหมอง ทําปญญาใหออนกําลังไดแลว มีพระ
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หฤทัยตั้งมั่นดีในสติปฏฐาน ๔ ทรงเจริญโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง จึงไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ แม
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองค ที่จะมีในอนาคต ก็จัก (ทรงทําอยางนั้น) แมพระผูมีพระ
ภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ ก็ทรงละนิวรณ ๕...มีพระทัยตั้งมั่นในสติปฏฐาน ๔ ทรงเจริญโพชฌงค ๗
ตามเปนจริง จึงไดตรัสรู อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ (เชนเดียวกัน) ฯลฯ
ความเลื่อมใสศรัทธาตอบุคคลผูใดผูหนึ่งนั้น ถาใชใหถูกตอง คือเปนอุปกรณสําหรับชวยใหกาวหนาตอ
ไป ก็ยอมเปนสิ่งที่มีประโยชน แตในเวลาเดียวกัน ก็มีขอเสีย เพราะมักจะกลายเปนความติดในบุคคล และ
กลายเปนอุปสรรคบั่นทอนความกาวหนาตอไป ขอดีของศรัทธาปสาทะนั้น เชน
อริยสาวกผูใด เลื่อมใสอยางยิง่ แนวแนถึงที่สุดในตถาคต อริยสาวกนั้นจะไมสงสัย หรือแคลงใจ ใน
ตถาคต หรือ ศาสนา (คําสอน) ของตถาคต แทจริง สําหรับอริยสาวกผูมีศรัทธา เปนอันหวังสิ่งนี้ได คือ เขาจัก
เปนผูตั้งหนาทําความเพียร เพื่อกําจัดอกุศลธรรมทั้งหลาย (และ) บําเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลายใหพรอมบูรณ จัก
เปนผูมีเรี่ยวแรง บากบั่นอยางมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย
สวนขอเสียก็มี ดังพุทธพจนวา
ภิกษุทั้งหลาย ขอเสีย ๕ อยางในความเลื่อมใสบุคคลมีดังนี้ คือ
๑.
บุคคลเลื่อมใสยิ่งในบุคคลใด บุคคลนั้นตองอาบัติอันเปนเหตุใหสงฆยกวัตร เขาจึงคิดวา
บุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรานี้ ถูกสงฆยกวัตรเสียแลว...
๒.
บุคคลเลื่อมใสยิ่งในบุคคลใด บุคคลนั้นตองอาบัติอันเปนเหตุใหสงฆบังคับใหนั่ง ณ ทายสุด
สงฆเสียแลว...
๓.
...บุคคลนั้น ออกเดินทางไปเสียที่อื่น...
๔.
...บุคคลนั้น ลาสิกขาเสีย...
๕.
...บุคคลนั้น ตายเสีย...
เขายอมไมคบหาภิกษุอื่นๆ เมื่อไมคบหาภิกษุอื่นๆ ก็ยอมไมไดสดับสัทธรรม เมื่อไมไดสดับสัทธรรม ก็
ยอมเสื่อมจากสัทธรรม
เมื่อความเลื่อมใสศรัทธากลายเปนความรัก ขอเสียในการที่ความลําเอียงจะมาปดบังการใชปญญาก็
เกิดขึ้นอีก เชน
ภิกษุทั้งหลาย สิ่ง ๔ ประการนี้ ยอมเกิดขึ้นได คือ ความรักเกิดจากความรัก โทสะเกิดจากความรัก
ความรักเกิดจากโทสะ โทสะเกิดจากโทสะฯลฯ โทสะเกิดจากความรักอยางไร? บุคคลที่ตนปรารถนา รักใคร พอ
ใจ ถูกคนอื่นประพฤติตอดวยอาการที่ไมปรารถนา ไมนารักใคร ไมนาพอใจ เขายอมมีความคิดวา บุคคลที่เรา
ปรารถนา รักใครพอใจนี้ ถูกคน
อื่นประพฤติตอดวยอาการที่ไมนาปรารถนา ไมนารักใคร ไมนาพอใจ ดังนี้ เขายอมเกิดโทสะในคนเหลานั้น ฯลฯ
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แมแตความเลื่อมใสศรัทธาในองคพระศาสดาเอง เมื่อกลายเปนความรักในบุคคลไป ก็ยอมเปน
อุปสรรคตอความหลุดพน หรืออิสรภาพทางปญญาในขั้นสูงสุดได พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหละเสีย แมบางครัง้
จะตองใชวิธีคอนขางรุนแรง ก็ทรงทํา เชน ในกรณีของพระวักกลิ ซึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระองคอยางแรง
กลา อยากจะติดตามพระองคไปทุกหนทุกแหง เพื่อไดอยูใกลชิด ไดเห็นพระองคอยูเ สมอ ระยะสุดทายเมื่อพระ
วักกลิปวยหนักอยากเฝาพระพุทธเจา สงคนไปกราบทูล พระองคก็เสด็จมา และมีพระดํารัสเพื่อใหเกิดอิสรภาพ
ทางปญญาแกพระวักกลิตอนหนึ่งวา
พระวักกลิ: ขาแตพระองคผูเจริญ เปนเวลานานนักแลว ขาพระองคปรารถนาจะไปเฝา เพื่อจะเห็นพระผู
มีพระภาคเจา แตรางกายของขาพระองค ไมมีกําลังเพียงพอที่จะไปเฝาเห็นองคพระผูมีพระภาคเจาได
พระพุทธเจา: อยาเลย วักกลิ รางกายอันเนาเปอยนี้ เธอเห็นไปจะมีประโยชนอะไร ดูกรวักกลิ ผูใดเห็น
ธรรม ผูนั้นชื่อวาเห็นเรา ผูใดเห็นเรา ผูนั้นเห็นธรรม เมื่อเห็นธรรมนั่นแหละ วักกลิ จึงจะชื่อวาเห็นเรา เมื่อเห็นเรา
(ก็คือ) เห็นธรรม นอกจากนี้ ความกาวหนาเพียงในขั้นศรัทธา ยังไมเปนการมั่นคงปลอดภัย เพราะยังตองอาศัย
ปจจัยภายนอก จึงยังเสื่อมถอยได ดังพุทธพจนวา
ดูกรภัททาลิ เปรียบเหมือนบุรุษมีตาขางเดียว พวกมิตรสหายญาติสาโลหิตของเขา พึงชวยกันรักษาตา
ขางเดียวของเขาไว ดวยคิดวา อยาใหตาขางเดียวของเขานั้นตองเสียไปเลย ขอนี้ฉันใด ภิกษุบางรูปในธรรม
วินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เธอประพฤติปฏิบัติเพียงดวยศรัทธาเพียงดวยความรัก
ในกรณีนั้น ภิกษุทั้งหลายยอมดําริกันวา ภิกษุรูปนี้ ประพฤติปฏิบัติอยูเพียงดวยศรัทธา เพียงดวย
ความรัก พวกเราจักชวยกันเรงรัดเธอ ยํ้าแลวยํ้าอีกใหกระทําการณ โดยหวังวา อยาใหสิ่งที่เปนเพียงศรัทธา
เปนเพียงความรักนั้น เสื่อมสูญไปจากเธอเลย นี้แล ภัททาลิ คือเหตุคือปจจัย ที่ทําให (ตอง) คอยชวยกันเรงรัด
ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ ยํ้าแลวยํ้าอีกใหกระทําการณ”
ลําพังศรัทธาอยางเดียว เมื่อไมกาวหนาตอไปตามลําดับจนถึงขั้นปญญา ยอมมีผลอยูในขอบเขตจํากัด
เพียงแคสวรรคเทานั้น ไมสามารถใหบรรลุจุดหมายของพุทธธรรมได ดังพุทธพจนวา
ภิกษุทั้งหลาย ในธรรมที่เรากลาวไวดีแลว ซึ่งเปนของงาย เปดเผย ประกาศไวชัด ไมมีเงื่อนงําใดๆ อยางนี้
- สําหรับภิกษุผูเปนอรหันตขีณาสพ...ยอมไมมีวัฏฏะเพื่อจะบัญญัติตอไป
- ภิกษุที่ละสังโยชนเบื้องตํ่าทั้งหาไดแลว ยอมเปนโอปปาติกะ ปรินิพพานในโลกนั้น ฯลฯ
- ภิกษุที่ละสังโยชนสามไดแลว มีราคะ โทสะ โมหะเบาบาง ยอมเปนสกทาคามี ฯลฯ
- ภิกษุที่ละสังโยชนสามได ยอมเปนโสดาบัน ฯลฯ
- ภิกษุที่เปนธัมมานุสารี เปนสัทธานุสารี ยอมเปนผูมีสัมโพธิเปนที่หมาย
- ผูที่มีเพียงศรัทธา มีเพียงความรักในเรา ยอมเปนผูมีสวรรคเปนที่หมาย

5- เมื่อรูเห็นประจักษดวยปญญา ก็ไมตองเชื่อดวยศรัทธา
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ในกระบวนการพัฒนาปญญา ที่ถือเอาประโยชนจากศรัทธาอยางถูกตอง ปญญาจะเจริญขึน้ โดยลําดับ
จนถึงขั้นเปนญาณทัสสนะ คือเปนการรูการเห็น ในขั้นนี้ จะไมตองใชความเชื่อและความเห็นอีกตอไป เพราะรู
เห็นประจักษแกตนเอง จึงเปนขั้นที่พนขอบเขตของศรัทธา ขอใหพิจารณาขอความในพระไตรปฎกตอไปนี้
ถาม: ทานมุสิละ โดยไมอาศัยศรัทธา ไมอาศัยความถูกกับใจคิด ไมอาศัยการเรียนรูตามกันมา ไม
อาศัยการคิดตรองตามแนวเหตุผล ไมอาศัยความเขากันไดกับการทดสอบดวยทฤษฎี ทานมุสิละมีการรูจ าํ เพาะ
ตน (ปจจัตตญาณ) หรือวา เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรามรณะ ?
ตอบ: ทานปวิฏฐะ ผมยอมรู ยอมเห็นขอที่วา เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชรามรณะนี้ได โดยไมตองอาศัย
ศรัทธา...ความถูกกับใจคิด...การเรียนรูตามกันมา...การคิดตรองตามแนวเหตุผล...ความเขากันไดกับการ
ทดสอบดวยทฤษฎีเลยทีเดียว
(จากนี้ถามตอบหัวขออื่นๆ ในปฏิจจสมุปบาท ตามลําดับ ทั้งฝายอนุโลม ปฏิโลม จนถึงภวนิโรธ คือ
นิพพาน)
อีกแหงหนึ่งวา
ถาม: มีปริยายบางไหม ที่ภิกษุจะใชพยากรณอรหัตตผลได โดยไมตองอาศัยศรัทธา ไมตองอาศัยความ
ถูกกับใจชอบ ไมตองอาศัยการเรียนรูตามกันมา ไมตองอาศัยการคิดตรองตามแนวเหตุผล ไมตองอาศัยความ
เขากันไดกับการคิดทดสอบดวยทฤษฎี ก็รูชัดวา “ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว สิ่งที่ตองทําไดทําแลว สิ่ง
อื่นที่ตองทําเพื่อเปนอยางนี้ ไมมีเหลืออยูอีก”? ฯลฯ
ตอบ: ปริยายนั้นมีอยู...คือ ภิกษุเห็นรูปดวยตา ยอมรูชัดซึ่งราคะ โทสะ โมหะ ที่มีอยูในตัววา “ราคะ
โทสะ โมหะ มีอยูในตัวของเรา” หรือยอมรูชัดซึ่งราคะ โทสะ โมหะ ที่ไมมีอยูในตัววา “ราคะ โทสะ โมหะ ไมมี
ในตัวของเรา”
ถาม: เรื่องที่วา...นี้ ตองทราบดวยศรัทธา หรือดวยความถูกกับใจชอบ หรือดวยการเรียนรูตามกันมา
หรือดวยการคิดตรองตามแนวเหตุผล หรือดวยความเขากันไดกับการคิดทดสอบดวยทฤษฎี หรือไม ?
ตอบ: ไมใชอยางนั้น
ถาม: เรื่องที่วา...นี้ ตองเห็นดวยปญญาจึงทราบมิใชหรือ ?
ตอบ: อยางนั้น พระเจาขา
สรุป: นี้ก็เปนปริยาย (หนึ่ง) ที่ภิกษุจะใชพยากรณอรหัตตผลได โดยไมตองอาศัยศรัทธา ฯลฯ (จากนี้
ถามตอบไปตามลําดับอายตนะอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน จนครบทุกขอ)
เมื่อมีญาณทัสสนะ คือการรูการเห็นประจักษแลว จึงไมตองมีศรัทธา คือไมตองเชื่อตอผูใดอื่น ดังนั้น
พุทธสาวกที่บรรลุคุณวิเศษตางๆ จึงรูและกลาวถึงสิ่งนั้นๆ โดยไมตองเชื่อตอพระศาสดา เชน ไดมีคําสนทนา
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ถามตอบระหวางนิครนถนาฏบุตร กับจิตตคฤหบดี ผูเปนพุทธสาวกฝายอุบาสกที่มีชื่อเสียงเชี่ยวชาญในพุทธ
ธรรมมาก วา
นิครนถ: แนะทานคฤหบดี ทานเชื่อพระสมณะโคดมไหมวา สมาธิที่ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีอยู ความดับ
แหงวิตกวิจารได มีอยู ?
จิตตคฤหบดี: ในเรื่องนี้ ขาพเจามิไดยึดถือดวยศรัทธา ตอพระผูมีพระภาควา สมาธิที่ไมมีวิตก ไมมี
วิจาร มีอยู ความดับแหงวิตกวิจารได มีอยู ฯลฯ ขาพเจานี้ ทันทีที่มุงหวัง...ก็เขาปฐมฌานอยูได...เขาทุติยฌานอยูได...เขาตติยฌานอยูได...เขาจตุตถฌานอยูได ขาพเจานั้น รูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ จึงไมยึดถือดวย
ศรัทธา ตอสมณะหรือพราหมณผูใดๆ วา สมาธิที่ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีอยู ความดับแหงวิตกวิจารได มีอยู
ดวยเหตุที่กลาวมานี้ พระอรหันตซึ่งเปนผูมีญาณทัสสนะถึงที่สุด จึงมีคุณสมบัติอยางหนึ่งวา “อัสสัท
ธะ” ซึ่งแปลวา ผูไมมีศรัทธา คือ ไมตองเชื่อตอใครๆ ในเรื่องที่ตนรูเห็นชัดดวยตนเองอยูแลว อยูเหนือศรัทธา
หรือไมตองอาศัยศรัทธา เพราะรูประจักษแลว ดังจะเห็นไดจากพุทธดํารัสสนทนากับพระสารีบุตรวา
พระพุทธเจา: สารีบุตร เธอเชื่อไหมวา สัทธินทรียที่เจริญแลว กระทําไดมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มี
อมตะเปนที่หมาย มีอมตะเปนที่สิ้นสุด วิริยินทรีย. ..สตินทรีย. ..สมาธินทรีย. ..ปญญินทรีย (ก็เชนเดียวกัน) ?
พระสารีบุตร: ขาแตพระองคผูเจริญ ในเรื่องนี้ ขาพระองคมิไดยึดถือดวยศรัทธา ตอพระผูมีพระภาค...
แทจริง คนเหลาใด ยังไมรู ยังไมเห็น ยังไมทราบ ยังไมกระทําใหแจง ยังไมมองเห็นดวยปญญา ชนเหลานั้น
จึงจะยึดถือดวยศรัทธาตอคนอื่นในเรื่องนี้...สวนคนเหลาใด รู เห็น ทราบ กระทําใหแจง มองเห็นสิ่งนี้ดวย
ปญญาแลว คนเหลานั้นยอมไมมีความสงสัย ไมมีความแคลงใจในเรื่องนั้น...
ก็ขาพระองคไดรู เห็น ทราบ กระทําใหแจง มองเห็นสิ่งนี้ดวยปญญาแลว ขาพระองคจึงเปนผูไมมีความ
สงสัย ไมมีความแคลงใจในเรื่องนั้นวา สัทธินทรีย. ..วิริยินทรีย. ..สตินทรีย. ..สมาธินทรีย. ..ปญญินทรีย ที่เจริญ
แลว กระทําใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่หมาย มีอมตะเปนที่สิ้นสุด
พระพุทธเจา: สาธุ สาธุ สารีบุตร ฯลฯ
เพื่อสรุปความสําคัญและความดีเดนของปญญา ขออางพุทธพจนวา
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเจริญ เพราะกระทําใหมาก ซึ่งอินทรียกี่อยางหนอ ภิกษุผูขีณาสพจึงพยากรณ
อรหัตตผล รูชัดวา “ชาติสิ้นแลว...สิ่งอื่นที่จะตองทําเพื่อเปนอยางนี้ ไมมีเหลืออยูอีก” ? เพราะเจริญ เพราะ
กระทําใหมาก ซึ่งอินทรียอยางเดียว ภิกษุผูขีณาสพ ยอมพยากรณอรหัตตผลได... อินทรียอยางเดียวนั้น ก็คือ
ปญญินทรีย สําหรับอริยสาวกผูมีปญญา ศรัทธาอันเปนของคลอยตามปญญานั้น ยอมทรงตัวอยูได วิริยะ...
สติ...สมาธิ อันเปนของคลอยตามปญญานั้น ยอมทรงตัวอยูได อินทรียอื่นๆ (คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ) ลําพัง
แตละอยางๆ ก็ดี หรือหลายอยางรวมกัน แตขาดปญญาเสียเพียงอยางเดียว ก็ดี ไมอาจใหบรรลุผลสําเร็จนี้ได
ปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ
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สัมมาทิฏฐิ เปนองคประกอบสําคัญของมรรค ในฐานะที่เปนจุดเริ่มตนในการปฏิบัติธรรม หรือพูดตาม
แนวไตรสิกขา วา เปนขั้นเริ่มแรกในระบบการศึกษาแบบพุทธ และเปนธรรมที่ตองพัฒนาใหบริสุทธิ์ แจงชัด
เปนอิสระมากขึ้นตามลําดับ จนกลายเปนการตรัสรูในที่สุด ดังกลาวมาแลว ดังนั้นการสรางเสริมสัมมาทิฏฐิจึง
เปนสิ่งสําคัญยิ่ง
มีพุทธพจนแสดงหลักการสรางเสริมสัมมาทิฏฐิไวดังนี้
ภิกษุทั้งหลาย ปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงสัมมาทิฏฐิ มี ๒ อยางดังนี้ คือ ปรโตโฆสะ และ โยนิโส
มนสิการ
๑. ปรโตโฆสะ = “เสียงจากผูอื่น” คําบอกเลา ขาวสาร คําชี้แจงอธิบาย การแนะนําชักจูง การสั่งสอน
การถายทอด การไดเรียนรูจากผูอื่น (hearing or learning from others)
๒. โยนิโสมนสิการ = “การทําในใจโดยแยบคาย” การพิจารณาสืบคนถึงตนเคา การใชความคิดสืบสาว
ตลอดสาย การคิดอยางมีระเบียบ การรูจักคิดพิจารณาดวยอุบาย การคิดแยกแยะออกดูตามสภาวะของสิง่ นัน้ ๆ
โดยไมเอาความรูสึกดวยตัณหาอุปาทานของตนเขาจับ (analytical reflection, critical reflection, systematic
attention)
ปจจัยทั้งสองอยางนี้ ยอมสนับสนุนซึ่งกันและกัน
สําหรับคนสามัญ ซึ่งมีปญญาไมแกกลา ยอมอาศัยการแนะนําชักจูงจากผูอื่น และคลอยไปตามคําแนะ
นําชักจูงที่ฉลาดไดงาย แตก็จะตองฝกหัดใหสามารถใชความคิดอยางถูกวิธีดวยตนเองไดดวย จึงจะกาวหนาไป
ถึงที่สุดได สวนคนที่มีปญญาแกกลา ยอมรูจักใชโยนิโสมนสิการไดดีกวา แตกระนั้นก็อาจตองอาศัยคําแนะนําที่
ถูกตองเปนเครื่องนําทางในเบื้องตน และเปนเครื่องชวยสงเสริมใหกาวหนาไปไดรวดเร็วยิ่งขึ้นในระหวางการฝก
อบรม
การสรางเสริมสัมมาทิฏฐิ ดวยปจจัยอยางที่ ๑ (ปรโตโฆสะ) ก็คือ วิธีการที่เริ่มตนดวยศรัทธา และอาศัย
ศรัทธาเปนสําคัญ เมื่อนํามาใชปฏิบัติในระบบการศึกษาอบรม จึงตองพิจารณาที่จะใหไดรบั การแนะนําชักจูงสัง่
สอน อบรมที่ไดผลดีที่สุด คือ ตองมีผูสั่งสอนอบรมที่เพียบพรอมดวยคุณสมบัติ มีความสามารถ และใชวิธีการอ
บรมสั่งสอนที่ไดผล ดังนั้น ในระบบการศึกษาอบรม จึงจํากัดใหไดปรโตโฆสะที่มุงหมายดวยหลักที่เรียกวา
กัลยาณมิตตตา คือความมีกัลยาณมิตร
สวนปจจัยอยางที่ ๒ (โยนิโสมนสิการ) เปนแกนหรือองคประกอบหลักของการพัฒนาปญญา ซึ่งจะตอง
พิจารณาวาควรใชความคิดใหถูกตองอยางไร
เมื่อนําปจจัยทั้งสองมาประกอบกัน นับวากัลยาณมิตตตา (=ปรโตโฆสะที่ด)ี เปนองคประกอบภายนอก
และโยนิโสมนสิการ เปนองคประกอบภายใน
ถาตรงขามจากนี้ คือ ไดผูไมเปนกัลยาณมิตร ทําใหประสบปรโตโฆสะที่ผิดพลาด และใชความคิดผิดวิธี
เปนอโยนิโสมนสิการ ก็จะไดรับผลตรงขาม คือ เปนมิจฉาทิฏฐิไปได
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มีพุทธพจนแสดงปจจัยทั้งสองนี้ ในภาคปฏิบัติของการฝกอบรม พรอมทั้งความสําคัญที่ควบคูกัน ดังนี้
๑. สําหรับภิกษุผูยังตองศึกษา (เสขะ) ... เรามองไมเห็นองคประกอบภายนอกอื่นใด มีประโยชนมาก
เทาความมีกัลยาณมิตรเลย
๒. สําหรับภิกษุผูยังตองศึกษา (เสขะ) ... เรามองไมเห็นองคประกอบภายในอื่นใด มีประโยชนมาก เทา
โยนิโสมนสิการเลยควรทําความเขาใจเกี่ยวกับปจจัย ๒ อยางนี้ โดยยอ
๑.
ความมีกัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร มิไดหมายถึงเพียงแคเพื่อนที่ดีอยางในความหมายสามัญ แตหมายถึง บุคคลผูเพียบ
พรอมดวยคุณสมบัติที่จะสั่งสอน แนะนํา ชี้แจง ชักจูง ชวยเหลือ บอกชองทาง ใหดําเนินไปในมรรคาแหงการฝก
ศึกษาอยางถูกตอง ในคัมภีรวิสุทธิมัคค ยกตัวอยางไว เชน พระพุทธเจา พระอรหันตสาวก ครู อาจารย และทาน
ผูเปนพหูสูตทรงปญญา สามารถสั่งสอนแนะนําเปนที่ปรึกษาได แมจะออนวัยกวา
ในกระบวนการพัฒนาปญญา ความมีกัลยาณมิตรนี้ จัดวาเปนระดับความเจริญปญญาในขั้นศรัทธา
สวนในระบบการศึกษาอบรม ความมีกัลยาณมิตร มีความหมายครอบคลุมถึงตัวบุคคลผูอบรมสั่งสอน
เชน ครู อาจารย เปนตน คุณสมบัติของผูสอนนั้น หลักการ วิธีการ และอุบายตางๆ ในการสอน ตลอดจนการจัด
ดําเนินการตางๆ ทุกอยาง ที่ผูมีหนาที่เอื้ออํานวยการศึกษาจะพึงจัดทํา เพื่อใหการศึกษาไดผลดี เทาที่เปนองค
ประกอบภายนอกในกระบวนการพัฒนาปญญานั้น ซึ่งนับวาเปนเรื่องใหญ ที่อาจนําไปบรรยายไดเปนอีกเรื่อง
หนึ่งตางหาก
ในที่นี้ จะยกพุทธพจนแสดงคุณสมบัติของกัลยาณมิตร มาเปนตัวอยางเพียงชุดหนึ่ง ไดแก
กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ ดังนี้
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปนมิตร ที่ควรเสวนา ควรคบหา แมจะถูกขับไล ก็
ควรเขาไปนั่งอยูใกลๆ กลาวคือ เปนผูนารักนาพอใจ ๑ เปนผูนาเคารพ ๑ เปนผูนายกยอง ๑ เปนผูรูจักพูด ๑
เปนผูอดทนตอถอยคํา ๑ เปนผูกลาวแถลงถอยที่ลึกซึ้งได ๑ ไมชักนําในเรื่องที่เหลวไหลไมสมควร ๑ …
จากนี้ จะแสดงเพียงความสําคัญ และคุณประโยชน ของการมีกัลยาณมิตร (กัลยาณมิตตตา) ไว พอให
เห็นฐานะของหลักการขอนี้ในพุทธธรรม
ภิกษุท้งั หลาย เมื่อดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณขึ้นมากอนเปนบุพนิมิตฉันใดความมีกลั ยาณมิตร
ก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิต แหงการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรค แกภิกษุ ฉันนั้น ภิกษุผูมีกัลยาณมิตร พึงหวัง
สิ่งนี้ได คือ จักเจริญ จักทําใหมาก ซึ่งอริยอัษฎางคิกมรรค
ดูกรอานนท ความมีกัลยาณมิตร... เทากับเปนพรหมจรรยทั้งหมด ทีเดียว เพราะวา ผูมีกัลยาณมิตร...
พึงหวังสิ่งนี้ได คือ เขาจักเจริญ จักทําใหมาก ซึ่งอริยอัษฎางคิกมรรค
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อาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร เหลาสัตวผูมีชาติเปนธรรมดา ยอมพนจากชาติ ผูมีชราเปนธรรมดา ยอม
พนจากชรา ผูมีมรณะเปนธรรมดายอมพนจากมรณะ ผูมีโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสเปน
ธรรมดา ยอมพนจาก โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และ อุปายาส
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงเงินแสงทองเปนบุพนิมิตมากอน ฉันใด ความมี
กัลยาณมิตร ก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิตแหงการเกิดขึ้นของโพชฌงค ๗ แกภิกษุ ฉันนั้น ภิกษุผูมีกัลยาณมิตร
พึงหวังสิ่งนี้ได คือ จักเจริญ จักทําใหมาก ซึ่งโพชฌงค ๗
เราไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมสักอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ใหเกิดขึ้น หรือยังอกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแลว ใหเสื่อมไป เหมือนความมีกัลยาณมิตรเลย เมื่อบุคคลมีกัลยาณมิตร กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิด
ขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป เราไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมสักอยาง ที่เปนไปเพื่อประโยชนยิ่งใหญ
...ที่เปนไปเพื่อความดํารงมั่น ไมเสื่อมสูญ ไมอันตรธานแหงสัทธรรมเหมือนความมีกัลยาณมิตรเลยโดยกําหนด
วาเปนองคประกอบภายนอก เราไมเล็งเห็นองคประกอบอื่นแมสักขอหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนยิ่งใหญ เหมือน
ความมีกัลยาณมิตรเลย
สําหรับภิกษุผูเปนเสขะ ยังไมบรรลุอรหัตตผล ปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม เราไมเล็ง
เห็นองคประกอบภายนอกอยางอื่นแมสักอยางหนึ่ง ที่มีประโยชนมาก เหมือนความมีกัลยาณมิตรเลย ภิกษุผู
มีกัลยาณมิตร ยอมกําจัดอกุศลได และยอมบําเพ็ญกุศลใหเกิดขึ้น
ภิกษุผูมีกัลยาณมิตร...พึงหวังสิ่งนี้ได คือ
๑.
จักเปนผูมีศีล สํารวมระวังในปาติโมกข สมบูรณดวยอาจาระและ
โคจร ฯลฯ
๒.
จักเปนผู (มีโอกาสไดยินไดฟง ไดรวมสนทนาอยางสะดวกสบาย)
ตามความปรารถนา ในเรื่องตางๆ ที่ขัดเกลาอุปนิสัย ชําระจิตใจให
ปลอดโปรง คือ เรื่องความมักนอย ฯลฯ เรื่องการบําเพ็ญเพียร
เรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปญญา เรื่องวิมุตติ เรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ
๓.
จักเปนผูตั้งหนาทําความเพียร เพื่อกําจัดอกุศลธรรม และเพื่อ
บําเพ็ญกุศลธรรมใหเพียบพรอม จักเปนผูแข็งขัน บากบั่นมั่นคง
ไมทอดธุระในกุศลธรรม
๔.
จักเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาที่เปนอริยะ หยั่งรูถึง
ความเกิดความดับ ชําแรกกิเลส นําไปสูความสูญสิ้นแหงทุกข”
๒. โยนิโสมนสิการ
โยนิโสมสิการ เปนการใชความคิดอยางถูกวิธี ตามความหมายทีก่ ลาวมาแลว เมื่อเทียบในกระบวนการ
พัฒนาปญญา โยนิโสมนสิการ อยูในระดับที่เหนือศรัทธา เพราะเปนขั้นที่เริ่มใชความคิดของตนเองเปนอิสระ
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สวนในระบบการศึกษาอบรม โยนิโสมนสิการเปนการฝกการใชความคิด ใหรูจักคิดอยางถูกวิธี คิด
อยางมีระเบียบ รูจักคิดวิเคราะห ไมมองเห็นสิ่งตางๆ อยางตื้นๆ ผิวเผิน เปนขั้นสําคัญในการสรางปญญาที่
บริสุทธิ์เปนอิสระ ทําใหทุกคนชวยตนเองได และนําไปสูจุดหมายของพุทธธรรมอยางแทจริง
ความสําคัญ และคุณประโยชน ของโยนิโสมนสิการ พึงเห็นไดตามตัวอยางพุทธพจนตอไปนี้
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณขึ้นมากอน เปนบุพนิมิต ฉันใด ความถึงพรอม
ดวยโยนิโสมนสิการ ก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิต แหงการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรค แกภิกษุ ฉันนั้น ภิกษุ
ผูถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ พึงหวังสิ่งนี้ได คือ จักเจริญ จักทําใหมาก ซึ่งอริยอัษฎางคิกมรรค
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงเงินแสงทอง เปนบุพนิมิตมากอน ฉันใด โยนิโส
มนสิการก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิต แหงการเกิดขึ้นของโพชฌงค ๗ แกภิกษุ ฉันนั้น ภิกษุผูถึงพรอมดวยโยนิโส
มนสิการ พึงหวังสิ่งนี้ได คือ จักเจริญ จักทําใหมาก ซึ่งโพชฌงค ๗
เราไมเล็งเห็นธรรมอื่น แมสักอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือใหอกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนโยนิโสมนสิการเลย เมื่อมีโยนิโสมนสิการ กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และ
อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป เราไมเล็งเห็นธรรมอื่น แมสักอยาง ที่เปนไปเพื่อประโยชนยิ่งใหญ ... ที่
เปนไปเพื่อความดํารงมั่น ไมเสื่อมสูญ ไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนโยนิโสมนสิการเลย โดยกําหนดวาเปน
องคประกอบภายใน เราไมเล็งเห็นองคประกอบอื่น แมสักอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนยิ่งใหญ เหมือน
โยนิโสมนสิการเลย
สําหรับภิกษุผูเสขะ ยังไมบรรลุอรหัตตผล ปรารถนาความเกษมจากโยคะ อันยอดเยี่ยม เราไมเล็งเห็น
องคประกอบภายในอยางอื่น แมสักอยาง ที่มีประโยชนมาก เหมือนโยนิโสมนสิการเลยภิกษุผูใชโยนิโสมนสิการ
ยอมกําจัดอกุศลได และบําเพ็ญกุศลใหเกิดขึ้น เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่น แมสักขอหนึ่ง ซึ่งเปนเหตุใหสัมมา
ทิฏฐิ ทีย่ ังไมเกิด ไดเกิดขึ้น หรือใหสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแลว เจริญยิ่งขึ้น เหมือนโยนิโสมนสิการเลย เมื่อมีโยนิโส
มนสิการ สัมมาทิฏฐิที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแลว ยอมเจริญยิ่งขึ้น เราไมเล็งเห็นธรรมอืน่
แมสักขอหนึ่ง ซึ่งเปนเหตุใหโพชฌงคที่ยังไมเกิด ไดเกิดขึ้น หรือใหโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว ถึงความเจริญเต็ม
บริบูรณ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย เมื่อมีโยนิโสมนสิการ โพชฌงคที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และโพชฌงคที่เกิด
ขึ้นแลว ยอมมีความเจริญเต็มบริบูรณ เราไมเล็งเห็นธรรมอื่น แมสักขอหนึ่ง ที่จะเปนเหตุใหความสงสัยที่ยังไม
เกิดก็ไมเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลว ก็ถูกกําจัดได เหมือนโยนิโสมนสิการเลย
เมื่อโยนิโสมนสิการอสุภนิมิต ราคะที่ยังไมเกิด ก็ไมเกิดขึ้น ราคะทีเ่ กิดแลว ก็ถูกละได เมื่อโยนิโส
มนสิการเมตตาเจโตวิมุตติ โทสะที่ยังไมเกิด ก็ไมเกิดขึ้น โทสะที่เกิดแลว ก็ถูกละได เมื่อโยนิโสมนสิการ (โดยทั่ว
ไป) โมหะที่ยังไมเกิด ก็ไมเกิดขึ้น และโมหะที่เกิดแลว ก็ถูกละได
เมื่อโยนิโสมนสิการ …(นิวรณ ๕)… ที่ยังไมเกิด ก็ไมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลว ก็ถูกกําจัดได …(โพชฌงค ๗)
… ที่ยังไมเกิด ก็เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว ก็ถึงความเจริญเต็มบริบูรณ

172
พุทธธรรม (ฉบับเดิม) พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
ธรรม ๙ อยางที่มีอุปการะมาก ไดแก ธรรม ๙ อยาง ซึ่งมีโยนิโสมนสิการเปนมูล กลาวคือ เมื่อโยนิโส
มนสิการ ปราโมทยยอมเกิด เมื่อปราโมทย ปติยอมเกิด เมื่อมีใจปติ กายยอมผอนคลายสงบ (ปสสัทธิ) เมื่อกาย
ผอนคลายสงบ ยอมไดเสวยสุข ผูมีสุข จิตยอมเปนสมาธิ ผูมีจิตเปนสมาธิ ยอมรูเห็นตามเปนจริง เมื่อรูเห็นตาม
เปนจริง ยอมนิพพิทาเอง เมื่อนิพพิทา ก็วิราคะ เพราะวิราคะ ก็วิมุตติ
ตามนัยพุทธพจนนี้ เขียนใหดูงาย เปน
โยนิโสมนสิการ-ปราโมทย-ปติ-ปสสัทธิ-สุข-สมาธิ-ยถาภูตญาณทัสสนะ-นิพพิทา-วิราคะ-วิมุตติ
กลาวโดยสรุป สําหรับคนทั่วไป ผูมีปญญายังไมแกกลา ยังตองอาศัยการแนะนําชักจูงจากผูอื่น การ
พัฒนาปญญา นับวาเริ่มตนจาก องคประกอบภายนอก คือ ความมีกัลยาณมิตร (กัลยาณมิตตตา) สําหรับให
เกิดศรัทธา (ความมั่นใจดวยเหตุผลที่ไดพิจารณาเห็นจริงแลว) กอนจากนั้น จึงกาวมาถึงขั้น องคประกอบภาย
ใน เริ่มแตนําความเขาใจตามแนวศรัทธาไปเปนพื้นฐาน ในการใชความคิดอยางอิสระ ดวยโยนิโสมนสิการ ทํา
ใหเกิดสัมมาทิฏฐิ และทําใหปญญาเจริญยิ่งขึ้น จนกลายเปน
ญาณทัสสนะ คือ การรูการเห็นประจักษในที่สุด
เมื่อกระจายลําดับขั้นในการพัฒนาปญญาตอนนี้ออกไป จึงตรงกับลําดับอาหารของวิชชาและวิมตุ ติ ที่
กลาวมาแลวขางตน คือการเสวนาสัตบุรุษ-การสดับเลาเรียนสัทธรรม-ศรัทธา-โยนิโส-มนสิการ ฯลฯ
เมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแลว ก็จะเจริญเขาสูจุดหมายดวยการอุดหนุนขององคประกอบตางๆ อยางพุทธ
พจนที่วา
ภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิ อันองคประกอบ ๕ อยางคอยหนุน (อนุเคราะห) ยอมมีเจโตวิมุตติ และ
ปญญาวิมุตติ เปนผลานิสงส องคประกอบ ๕ อยางนั้น คือ
๑. ศีล (ความประพฤติดีงาม สุจริต)
๒. สุตะ (ความรูจากการสดับ เลาเรียน อานตํารา การแนะนําสั่งสอนเพิ่มเติม
๓. สากัจฉา (การสนทนา ถกเถียง อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบคนความรู)
๔. สมถะ (ความสงบ การทําใจใหสงบ การไมมีความฟุงซานวุนวายใจ การเจริญสมาธิ)
๕. วิปสสนา (การใชปญญาพิจารณาเห็นสิ่งตางๆ ตามสภาวะของมัน คือตามที่มันเปนจริง)
โดยสรุป สัมมาทิฏฐิ ก็คือความเห็นที่ตรงตามสภาวะคือเห็นตามที่สิ่งทั้งหลายเปนจริงหรือตามทีม่ ันเปน
การที่สัมมาทิฏฐิจะเจริญขึ้น ยอมตองอาศัยโยนิโสมนสิการเรื่อยไป เพราะโยนิโสมนสิการชวยใหไมมอง
สิ่งตางๆ อยางผิวเผิน หรือมองเห็นเฉพาะผลรวมที่ปรากฏ แตชวยใหมองแบบสืบคนแยกแยะ ทั้งในแงการ
วิเคราะหสวนประกอบที่มาประชุมกันเขา และในแงการสืบทอดแหงเหตุปจจัย ตลอดจนมองใหครบทุกแงดาน
ที่จะใหเห็นความจริง และถือเอาประโยชนได จากทุกสิ่งทุกอยางที่ประสบหรือเกี่ยวของ การมองและคิด
พิจารณาดวยโยนิโสมนสิการ ทําใหไมถูกลวง ไมกลายเปนหุนที่ถูกยั่วยุ ปลุกปน และเชิด ดวยปรากฏการณทาง
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และคตินิยมตางๆ จนเกิดเปนปญหาทั้งแกตนและผูอื่น แตทําใหมีสติสัมปชัญญะ
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เปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง คิดตัดสินและกระทําการตางๆ ดวยปญญา ซึ่งเปนขั้นที่สัมมาทิฏฐิสงผลแกองค
มรรคขอตอๆไป เริ่มทําลายสังโยชน อันมีสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส เปนตน
๒. สัมมาสังกัปปะ

คําจํากัดความ และความหมายของสัมมาสังกัปปะ
องคมรรคขอที่ ๒ นี้ มีคําจํากัดความตามคัมภีร ซึ่งถือเปนหลักทั่วไป ดังนี้
ภิกษุทั้งหลาย สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน? เนกขัมมสังกัปป อพยาบาทสังกัปป อวิหิงสาสังกัปป นี้เรียก
วา สัมมาสังกัปปะ
นอกจากนี้ ยังมีคําจํากัดความแบบแยกออกเปน ระดับโลกิยะ และระดับโลกุตตระ ดังนี้
ภิกษุทั้งหลาย สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน? เรากลาววาสัมมาสังกัปปะมี ๒ อยาง คือ สัมมาสังกัปปะที่ยัง
มีอาสวะ ซึ่งจัดเปนฝายบุญ อํานวยวิบากแกขันธ อยางหนึ่ง กับสัมมาสังกัปปะที่เปนอริยะ ไมมีอาสวะ เปน
โลกุตตระ และเปนองคมรรคอยางหนึ่ง
สัมมาสังกัปปะ ที่ยังมีอาสวะ... คือ เนกขัมมสังกัปป อพยาบาท- สังกัปป อวิหิงสาสังกัปป...
สัมมาสังกัปปะ ที่เปนอริยะ ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคมรรค คือ ความระลึก (ตักกะ) ความ
นึกคิด (วิตักกะ) ความดําริ (สังกัปป) ความคิดแนวแน (อัปปนา) ความคิดแนนแฟน (พยัปปนา) ความเอาใจจด
จอลง วจีสังขาร ของบุคคลผูมีจิตเปนอริยะ มีจิตไรอาสวะ ผูพรอมดวยอริยมรรค ผูกําลังเจริญอริยมรรคอยู. ..
เพื่อรวบรัด ในที่นี้ จะทําความเขาใจกันแตเพียงคําจํากัดความแบบทั่วไป ที่เรียกวาเปนขั้นโลกิยะ เทา
นั้น ตามคําจํากัดความแบบนี้ สัมมาสังกัปปะ คือ ความดําริชอบ หรือความนึกคิดในทางที่ถูกตอง ตรงขามกับ
ความดําริผิด ที่เรียกวา มิจฉาสังกัปปะ ซึ่งมี ๓ อยาง คือ
๑.
กามสังกัปป หรือ กามวิตก คือ ความดําริที่เกี่ยวของกับกาม ความนึกคิดในทางที่จะแสวงหาสิ่งเสพ
ความคิดอยากได หรือหมกมุนพัวพันติดของอยูกับสิ่งสนองความตองการทางประสาททั้ง ๕ หรือสิ่งสนอง
ตัณหา อุปาทานตางๆ ความคิดในทางเห็นแกตัว เปนความนึกคิดในฝายราคะ หรือโลภะ
๒.
พยาบาทสังกัปป หรือ พยาบาทวิตก คือ ความดําริที่ประกอบดวยความขัดเคือง ไมพอใจ เคียดแคน
ชิงชัง คิดเห็นในแงรายตางๆ ความขาดเมตตา เปนความนึกคิดในฝายโทสะแงถูกกระทบ
๓.
วิหิงสาสังกัปป หรือ วิหิงสาวิตก คือ ความดําริในทางที่จะเบียดเบียน ทําราย การคิดที่จะขมเหง รังแก
ตองการกอทุกข ทําใหคนและสัตวทั้งหลายเดือดรอน ไมมีความกรุณา เปนความนึกคิด
ในฝายโทสะแงจะออกไปกระทบ
ความดําริหรือแนวความคิดแบบนี้ เปนเรื่องปรกติของคนสวนมากเพราะตามธรรมดา เมื่อปุถุชนรับรู
อารมณอยางใดอยางหนึ่ง จะโดยการเห็น ไดยิน ไดสัมผัส เปนตน ก็ตาม จะเกิดความรูสึกอยางใดอยางหนึ่งใน
สองอยาง คือ ถาถูกใจ ก็ชอบ ติดใจ อยากได พัวพัน คลอยตาม ถาไมถูกใจ ก็ไมชอบ ขัดใจ ขัดเคือง ชัง ผลัก
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แยง เปนปฏิปกษ จากนั้น ความดําริ นึกคิดตางๆ ก็จะดําเนินไปตามแนวทางหรือตามแรงผลักดันของความชอบ
และไมชอบนั้น
ดวยเหตุนี้ ความคิดของปุถุชนโดยปกติ จึงเปนความคิดเห็นที่เอนเอียงไปขางใดขางหนึ่ง มีความพอใจ
และไมพอใจของตนเขาไปเคลือบแฝงชักจูง ทําใหไมเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปนของมันเองลวนๆ
ความนึกคิดที่ดําเนินไปจากความถูกใจ ชอบใจ เกิดความติดใคร พัวพัน เอียงเขาหา ก็กลายเปน
กามวิตก สวนที่ดําเนินไปจากความไมถูกใจ ไมชอบใจ เกิดความขัดเคือง ชิงชัง เปนปฏิปกษ มองในแงราย ก็
กลายเปนพยาบาทวิตก ที่ถึงขนาดพุงออกมาเปนความคิดรุกราน คิดเบียดเบียน อยากทําราย ก็กลายเปน
วิหิงสาวิตก ทําใหเกิดทัศนคติ (หรือเจตคติ) ตอสิ่งตางๆ อยางไมถูกตอง
ความดําริหรือความนึกคิดที่เอนเอียง ทัศนคติที่บิดเบนและถูกเคลือบแฝงเชนนี้ เกิดขึ้นก็เพราะการขาด
โยนิโสมนสิการแตตน คือ มองสิ่งตางๆ อยางผิวเผิน รับรูอารมณเขามาทั้งดุน โดยขาดสติสัมปชัญญะ แลว
ปลอยความนึกคิดใหแลนไปตามความรูสึก หรือตามเหตุผลที่มีความชอบใจ ไมชอบใจเปนตัวนํา ไมไดใชความ
คิดวิเคราะหแยกแยะสวนประกอบและความคิดสืบสาวสอบคนเหตุปจจัย ตามหลักโยนิโสมนสิการ
โดยนัยนี้ มิจฉาทิฏฐิ คือ ความเขาใจผิดพลาด ไมมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง จึงทําใหเกิด
มิจฉาสังกัปปะ คือ ดําริ นึกคิด และมีทัศนคติตอสิ่งทั้งหลายอยางผิดพลาดบิดเบือน และมิจฉาสังกัปปะนี้ก็สง
ผลสะทอนใหเกิดมิจฉาทิฏฐิ เขาใจและมองเห็นสิ่งทั้งหลายอยางผิดพลาดบิดเบือนตอไปหรือยิ่งขึ้นไปอีก องค
ประกอบทั้งสอง คือ มิจฉาทิฏฐิ และมิจฉาสังกัปปะจึงสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ในทางตรงขาม การที่จะมองเห็นสิ่งทั้งหลายถูกตองตามที่มันเปนของมันเองได ตองใชโยนิโสมนสิการ
ซึ่งหมายความวา ขณะนั้นความนึกคิดความดําริตางๆ จะตองปลอดโปรง เปนอิสระ ไมมีทั้งความชอบใจ ความ
ยึดติด พัวพัน และความไมชอบใจ ผลัก แยง เปนปฏิปกษตางๆ ดวย ขอนี้มีความหมายวา จะตองมีสัมมาทิฏฐิ
และสัมมาสังกัปปะ และองคประกอบทั้งสองอยางนี้สงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน เชนเดียวกับในฝายมิจฉา
นั่นเอง
โดยนัยนี้ ดวยการมีโยนิโสมนสิการ ผูนั้นก็มีสัมมาทิฏฐิ คือ มองเห็นและเขาใจสิ่งตางๆ ตามความเปน
จริง เมื่อมองเห็นสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง จึงมีสัมมาสังกัปปะ คือ ดําริ นึกคิด และตั้งทัศนคติตอสิ่งเหลานั้น
อยางถูกตอง ไมเอนเอียง ยึดติด ขัด ผลัก หรือเปนปฏิปกษ เมื่อมีความดํารินึกคิดทีเ่ ปนอิสระจากความชอบใจ
ไมชอบใจ เปนกลางเชนนี้ จึงทําใหมองเห็นสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง คือ เสริมสัมมาทิฏฐิใหเพิ่มพูนยิ่งขึ้น
จากนั้นองคประกอบทั้งสองก็สนับสนุนกันและกันหมุนเวียนตอไป
ในภาวะจิตที่มีโยนิโสมนสิการ จึงมีความดําริซึ่งปลอดโปรง เปนอิสระ ปราศจากความเอนเอียง ทั้งใน
ทางติดคลอยเขาขาง และในทางเปนปฏิปกษ ผลักเบือนหนี ตรงขามกับมิจฉาสังกัปปะ เรียกวา สัมมาสังกัปปะ
มี ๓ อยางเชนเดียวกัน คือ

๑.

๒.

๓.
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เนกขัมมสังกัปป หรือ เนกขัมมวิตก คือ ความดําริที่ปลอดโลภะ หรือประกอบดวยอโลภะ
ความนึกคิดที่ปลอดโปรงจากกาม ไมหมกมุนพัวพันติดใครในสิ่งเสพสนองความอยากตางๆ
ความคิดทีปราศจากความเห็นแกตัว ความคิดเสียสละ และความคิดที่เปนคุณหรือเปนกุศลทุก
อยาง จัดเปนความนึกคิดที่ปลอดราคะหรือโลภะ
อพยาบาทสังกัปป หรือ อพยาบาทวิตก คือ ความดําริที่ไมมีความเคียดแคน ชิงชัง ขัดเคือง
หรือการเพงมองในแงรายตางๆ โดยเฉพาะมุงเอาธรรมที่ตรงขาม คือ เมตตา ซึ่งหมายถึงความ
ปรารถนาดี ความมีไมตรี ตองการใหผูอื่นมีความสุข จัดเปนความคิดที่ปลอดโทสะ
อวิหิงสาสังกัปป หรือ อวิหิงสาวิตก คือ ความดําริที่ปลอดจากการเบียดเบียน ปราศจากความ
คิดที่จะกอทุกขแกผูอื่น โดยเฉพาะมุงเอาธรรมที่ตรงขามคือ กรุณา ซึ่งหมายถึงความคิดชวย
เหลือผูอื่นใหพนจากความทุกข เปนความคิดที่ปลอดโทสะเชนเดียวกัน

ขอสังเกต และเหตุผลในการใชคําเชิงปฏิเสธ
มีขอสังเกตอยางหนึ่ง ที่อาจมีผูยกขึ้นอาง ซึ่งขอชี้แจงไว ณ ที่นี้ดวยครั้งหนึ่งกอน คือเรื่องธรรมฝายดี
หรือกุศล ซึ่งตรงขามกับฝายชั่วหรืออกุศล ในพุทธธรรมแทนที่จะใชศัพทตรงขาม มักใชแตเพียงแคศัพทปฏิเสธ
ทําใหมีผูคิดเห็นไปวาพุทธธรรมเปนคําสอนแบบนิเสธ (negative) และเฉยเฉื่อย (passive) เพียงแตไมทําความ
ชั่ว อยูเฉยๆ ก็เปนความดีเสียแลว
อยางที่นี้ ตรงขามกับพยาบาทสังกัปปในฝายมิจฉาสังกัปป ฝายสัมมาสังกัปปแทนที่จะเปนเมตตา
กลับเปนเพียงอพยาบาทสังกัปป คือ ปฏิเสธฝายมิจฉาเทานั้น
ความเขาใจเชนนี้ผิดพลาดอยางไร จะไดชี้แจงตอๆ ไปตามโอกาส แตเฉพาะเรื่องนี้ จะชี้แจงเหตุผลแก
ความเขาใจผิด เพียงสั้นๆ กอน
การที่ธรรมฝายกุศล (ในกรณีอยางนี้) ใชถอยคําที(่ เหมือน)เปนเพียงปฏิเสธธรรมฝายอกุศลเทานั้น เชน
เปลี่ยนจาก “วิหิงสา” เปน “อวิหิงสา” มีเหตุผลดังนี้
๑. โดยธรรมดาแหงระบบการพัฒนาของชีวิต หรือโดยความเปนจริงแหงการพัฒนาของชีวติ ทีเ่ ปนระบบ
ของธรรมชาติ
อยางที่กลาวแลววา มรรคเปนทางสายเดียว แตมีองคประกอบ ๘ การที่ชีวิตเจริญงอกงามกาวหนาไป
ในมรรค ก็หมายถึงการที่องคทั้ง ๘ ของมรรคนั้น เปนปจจัยหนุนกันและพัฒนาพรอมไปดวยกัน ถาใชคํานิยม
ของยุคสมัยก็วา พัฒนาอยางบูรณาการเปนองครวม
ไมเฉพาะมองเปนชวงเวลา แมแตในทุกๆ ขณะ องคทั้ง ๘ ของมรรค ก็ทําหนาที่ของตนๆ อยางประสาน
ซึ่งกันและกัน ความเจริญกาวไปในมรรคก็คือ การพัฒนาของชีวิต ที่องคมรรคทั้ง ๘ กาวประสานไปดวยกันทั้ง
ระบบครบทุกสวน
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ไดบอกแลววา องคมรรคทั้ง ๘ นั้น รวมไดเปน ๓ หมวด คือ ดานศีล ทีเ่ ปนพฤติกรรมการแสดงออกทาง
กายวาจาและสื่อสารกับภายนอก ดานสมาธิหรือดานจิตใจ ที่เปนเจตจํานงคุณธรรมความรูสกึ และดานปญญา
ที่เปนเรื่องของความรู-คิด-หยั่งเห็น-เขาใจ
ถาพูดในแงจริยธรรม ก็บอกวา จริยธรรมจะถูกตอง เปนพรหมจริยะได ตองใหความถูกตองมีอยูและ
ดําเนินไปในชีวิตทั้ง ๓ ดานพรอมกันอยางประสานสอดคลอง คือ ทั้งดานพฤติกรรมที่แสดงออกภายนอกทาง
กายวาจา ทัง้ ดานจิตใจ และทั้งดานปญญา ดังนั้น ขณะที่พูดดีทําดี ก็ตองมีเจตนากอปรดวยคุณธรรมและความ
รูสึกที่ดี พรอมทั้งมีความคิดความเขาใจที่ดีดวย ในทํานองเดียวกัน ในภาวะจิตใจและความรูสึกที่ดี ดานพฤติ
กรรมกายวาจาตลอดจนการใชตาหูดูฟงก็ตองดีงามสงบสํารวมดวย ดานปญญาก็คิดเห็นชอบและมีความรูเขา
ใจตระหนักชัดสอดคลองกันดานปญญาก็เชนนั้นเหมือนกัน ขณะที่คิดพิจารณาทําความรูเขาใจตางๆ ก็ตองมี
สภาพจิตดีมีความรูสึกที่เปนกุศล เชน ไมขัดเคือง ไมขุนมัวเศราหมอง และพฤติกรรมกายวาจารวมทั้งการใช
อินทรียทั้งหลาย (เชน ตา หู) ก็ตองสงบสํารวมดีงามดวยเชนเดียวกัน
รวมความวา ในกิจกรรมทุกครั้งทุกขณะของชีวิต ที่คนกําลังกระทํา ถาเขาทําถูกทําดี องคมรรค ทั้ง ๘
ขอ ทั้ง ๓ ดาน ก็ดําเนินไป รวมเปนการดําเนินชีวิตถูกตอง หรือวิถีชีวิตดีงาม ที่เรียกวามรรค (ถาทําไมถูกไมดี ก็
เปนมิจฉา ไมเปนมรรค)
กิจกรรมที่วานั้น ไมเฉพาะกิจกรรมที่เปนรูปธรรมทางกายวาจา แตรวมทั้งกิจกรรมนามธรรมในใจและ
ในทางปญญาดวยสงสัยวา ในเวลาที่ใจสดชื่นเอิบอิ่มเบิกบานผองใส หรือคิดเหตุผลคิดแกปญหาคิดวางแผน
อะไรอยู หรือแมแตนั่งสมาธิอยูนิ่งๆ หรือเจริญวิปสสนาในขอตามดูรูทันจิตของตนอยู บางทีรางกายไมไดเคลือ่ น
ไหวอะไรเลย จะมีพฤติกรรมที่ถูกที่ดี เปนพูดชอบทําชอบ (สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ) ไดอยางไร
ตอบวา นี่ละคือคําตอบที่วา ทําไมองคมรรคบางขออยางสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา และ
สัมมากัมมันตะ จึงมีความหมายที่แสดงไวเปนคําปฏิเสธ ธรรมที่จะเปนองคของมรรค ตองมีความหมายกวาง
ขวางครอบคลุมความเปนจริงของชีวิต ที่ทุกสวนทํางานหรือทําหนาที่ประสานกันเปนระบบหนึ่งเดียว ดําเนิน
กาวหนาไปดวยกัน ที่เรียกวามรรคนั้นไดขณะที่ทํากิจกรรมทางจิตใจ หรือทํากิจกรรมทางปญญาอยูนิ่งๆ ถึงแม
ไมไดเคลื่อนไหวรางกาย ก็พูดชอบ=มีสัมมาวาจา ทําชอบ=มีสัมมากัมมันตะได เหมือนอยางที่พูดดวยคํางายๆ
วา ไมวาจะอยูในภาวะใด แมแตเวลาคิด ก็มีศีลในความหมายที่วา ขณะนั้นเวน วาง หรือปราศจากวจีทุจริตและ
กายทุจริตทั้งหลาย ไมมีการพูดเท็จและการทํารายเบียดเบียนตางๆ ลึกลงไปก็คือไมมีเจตนาที่จะทําการราย
เหลานั้น หรือไมมีภาวะทางจิตหรืออาการทางความคิดใดๆ ที่จะโยงไปสูกรรมชั่วรายเหลานั้นเลย
ยิ่งในขอสัมมาสังกัปปะ ที่เปนดานปญญา ก็ยิ่งชัดเจนมาก ทานใหความหมายของสัมมาสังกัปปะ วา
เปนความดําริหรือคิดนึกที่ปลอดจากความโลภอยากไดอยากเสพ ไมมีความพยาบาทขัดเคือง และเปนอวิหงิ สา
คือไมมีการเบียดเบียน
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ความใครกามและความโลภ พยาบาท และวิหิงสา ก็ดี ความเผื่อแผเสียสละ เมตตา และกรุณา ที่ตรง
ขามกับสามอยางแรกนั้น ก็ดี เปนสภาพจิตหรือคุณสมบัติของจิตใจ แตในที่นี้มาเปนเครื่องประกอบของความ
คิดในหมวดปญญา
ตองเขาใจวาสิ่งที่ตองการในที่นี้คือปญญา คือจะพัฒนาปญญาใหแจมชัด บริสุทธิ์ ตรงตามจริง เปน
ประโยชน และเกื้อหนุนชีวิตใหงอกงามไปในมรรคยิ่งขึ้น สภาพจิตหรือคุณสมบัติฝายจิตที่มาประกอบองคมรรค
ขอนี้ จะตองเอื้อตอการทํางานและการพัฒนาของปญญา ใหไดผลอยางที่กลาวนั้น พระพุทธเจาจึงทรงแสดง
ความหมายขององคมรรคขอนี้ไวในรูปเปนคําปฏิเสธ ซึ่งไดทั้งความกวางขวาง และความโปรงโลงบริสุทธิ์
สัมมาสังกัปปะมุงใหมีภาวะจิตที่ปลอดโปรงเปนอิสระ เพื่อใหความคิดเดินตามแนวความเปนจริงได
คลองตัว ไมเอนเอียง ยึดติด หรือปดเหไปขางใดขางหนึ่ง เพื่อจะไดความรูที่ถูกตองตามความเปนจริงไมบิด
เบือน การใชคําปฏิเสธจึงเหมาะสมที่สุดแลว
ดวยเหตุนี้ สัมมาสังกัปปะ ที่ทรงแสดงความหมายโดยแยกเปน เนกขัมมสังกัปป (ความดําริปลอดกาม/
โลภะ) อพยาบาทสังกัปป (ความดําริปลอดพยาบาท) และ อวิหิงสาสังกัปป (ความดําริปลอดวิหิงสา) จึงไดทั้ง
ความดี ความกวางครอบคลุม และความบริสุทธิ์ คือ
ก) ในแงความดี (จําเพาะ) คือ ดําริหรือคิดแตการที่จะเอื้อเฟอเผื่อแผเสียสละ การที่จะรักใครไมตรีมี
เมตตา และการที่จะมีกรุณาชวยเหลือผูอื่นใหพนความทุกขยาก
ข) ในแงความจริง (ไมมีขอบเขต) คือ จะดําริ คิดการ หรือพิจารณาอะไรอยางไรก็ได แตตองไมมีความ
เห็นแกตัว ความอยากไดกามอามิส ความขัดเคืองไมพอใจ หรือการที่จะรังแกกลั่นแกลงขมเหงใครๆ เขามา
ปะปน แอบแฝง ชักจูงไป หรือทําใหเอนเอียง
ธรรมที่เปนองคของมรรค ตองมีความเปนจริงของธรรมชาติ ที่จะบูรณาการเขาไปในระบบการดําเนิน
ชีวิตไดอยางนี้ พรอมกันนั้นก็เปนหลักการใหญ ที่ขยายขอบเขตออกไปไดไมสิ้นสุด รวมทั้งปฏิบัติไดทุกสถาน
การณไมใชธรรมหรือขอปฏิบัติจําเพาะเรื่อง ดังเชนสังคหวัตถุ
จะเห็นวา ถาเปนหลักธรรมที่ตรัสทั่วๆ ไป หรือสําหรับใชประโยชนเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณี ก็จะมี
ลักษณะหนุนย้ํา (positive) และกระฉับกระเฉง (active) เชน สังคหวัตถุ ๔ (หลักการสงเคราะห หรือสราง
สามัคคี ๔ อยาง คือ ทาน-ใหปน ปยวาจา-พูดจานารัก อัตถจริยา-บําเพ็ญประโยชน สมานัตตตา-เอาตัวเขา
สมาน รวมสุขรวมทุกข)
แมแต สัมมาวาจา ซึ่งเมื่อแสดงความหมายแบบในองคมรรค วาไดแก เวนจากพูดเท็จ เวนจากพูดคํา
หยาบ เวนจากพูดสอเสียด เวนจากพูดเพอเจอแตเมื่อนําไปตรัสในชื่อวา วจีสุจริต ๔ ก็ทรงเปลี่ยนเปนคําฝายดีที่
ตรงขาม ดังพุทธพจนวา
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ภิกษุทั้งหลาย วจีสุจริต ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ พูดจริง (สจฺจวาจา) ๑ พูดไมสอเสียด
(อปสุณวาจา) ๑ พูดออนหวาน (สณฺหวาจา) ๑ พูดดวยปญญา (มนฺตาภาสา=พูดดวยความรูคิด) ๑ ภิกษุทั้ง
หลาย วจีสุจริต ๔ ประการดังนี้แล
ที่กลาวมานี้เปนเหตุผลหลัก นอกจากนี้เปนเหตุผลประกอบ
๒. โดยความกวางขวางครอบคลุม ซึ่งเปนเหตุผลทางหลักภาษาที่มาหนุนเหตุผลในขอกอน
คําบาลีที่มี “อ” ปฏิเสธนําหนา ในหลายกรณี มิไดหมายความเพียงไมใชสิ่งนั้น แตหมายถึงสิ่งที่ตรงขาม
เชน คําวา อกุศล มิไดหมายถึงมิใชกุศล (ซึ่งอาจเปนอัพยากฤต คือ เปนกลางๆ ไมใชทั้งฝายดีฝายชั่ว) แตหมาย
ถึง ความชั่วที่ตรงขามกับกุศลทีเดียว คําวา อมิตร มิไดหมายถึงคนที่เปนกลางๆ ไมใชมิตร แตหมายถึงศัตรูที
เดียว ดังนี้เปนตน
ยิ่งกวานั้น อาจหมายครอบคลุมหมด ทั้งสิ่งที่ตรงขามกับสิ่งนั้น และสิ่งใดก็ตามที่มิใชและไมมีสิ่งนั้น
ในสัมมาสังกัปปะนี้ “อ” มีความหมายปฏิเสธแบบครอบคลุม คือทั้งที่ตรงขามและที่ไมมี เชน อพยา
บาทสังกัปป
ก) หมายถึงความดําริกอปรดวยเมตตา ที่ตรงขามกับพยาบาทดวย
ข) หมายถึงความดําริที่บริสุทธิ์ ปลอดโปรง ปราศจากพยาบาท เปนกลางๆ ดวย
๓. โดยความเด็ดขาดสิ้นเชิง การใชคําที่มี “อ” ปฏิเสธนี้ นอกจากมีความหมายกวางแลว ยังมีความ
หมายหนักแนนเด็ดขาดยิ่งกวาคําตรงขามเสียอีก เพราะการใชคําปฏิเสธในที่นี้ มุงเจาะจงปฏิเสธสิ่งนั้นไมใหมี
โดยสิ้นเชิง คือ ไมใหมีเชื้อหรือรองรอยเหลืออยู เชน อพยาบาทสังกัปป ในที่นี้หมายถึงความดําริที่ไมมีพยาบาท
หรือความคิดรายแงใดสวนใดเหลืออยูในใจเลยเปนเมตตาโดยสมบูรณ ไมมีขอบเขตจํากัดเปนการเนนขั้นถึงที่
สุด ไมเหมือนคําสอนบางลัทธิที่สอนใหมีเมตตากรุณา แตเปนเมตตากรุณาตามคําจํากัดของผูสั่งสอน มิใชตาม
สภาวะของธรรม จึงมีขอบเขตตามบัญญัติสําหรับใชแกกลุม หรือหมูชนพวกหนึ่ง หรือสัตวโลกชนิดหรือประเภท
ใดประเภทหนึ่ง แลวแตตกลงกําหนดเอาศึกษาธรรมคือเขาใจธรรมชาติ ตองมองความหมายโดยไมประมาท
มีขอควรสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสัมมาทิฏฐิ กับสัมมาสังกัปปะอีกอยางหนึ่ง คือ เมื่อเทียบ
กับกิเลสหลักที่เรียกวาอกุศลมูล ๓ อยาง คือ โลภะ โทสะ และโมหะ แลว จะเห็นวา สัมมาทิฏฐิ เปนตัวกําจัด
กิเลสตนตอที่สุด คือโมหะ สวน สัมมาสังกัปปะ กําจัดกิเลสที่รองหรือตอเนื่องออกมา คือ เนกขัมมสังกัปป
กําจัดราคะ หรือโลภะ และอพยาบาทสังกัปป กับอวิหิงสาสังกัปป กําจัดโทสะ จึงเปนความตอเนื่องประสาน
กลมกลืนกันทุกดาน
อยางไรก็ดี การกาวหนามาในองคมรรคเพียง ๒ ขอเทานั้น ยังนับวาเปนขั้นตนอยู การเจริญปญญายัง
ไมถึงขั้นสมบูรณเต็มที่ตามจุดหมาย และแมการปฏิบัติธรรมแตละขอก็มิใชจะสมบูรณตามขอบเขตความหมาย
ของธรรมขอนั้นๆ ทันที แตตองคลี่คลายเจริญขึ้นตามลําดับ
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ดังนั้น ในที่นี้จึงควรทําความเขาใจวา ในสัมมาสังกัปปะ ๓ ขอนั้น เนกขัมมสังกัปป บางทีก็หมายเอา
เพียงขั้นหยาบแบบสัญลักษณ คือ การคิดออกบวช หรือปลีกตัวออกไปจากความเปนอยูของผูครองเรือน อพยา
บาทสังกัปป ก็มุงเอาการเจริญเมตตาเปนหลัก และอวิหิงสาสังกัปป ก็มุงเอาการเจริญกรุณาเปนสําคัญ
ปญญาที่เจริญในขั้นนี้ แมจะเปนสัมมาทิฏฐิ มองเห็นตามความเปนจริง แตก็ยังไมบริสุทธิ์เปนอิสระรู
แจงเห็นจริงเต็มที่ จนกวาจะถึงขั้นมีอุเบกขา ที่จิตลงตัวไดที่ มีความเปนกลางอยางแทจริง ซึ่งตองอาศัยการ
พัฒนาจิตใจตามหลักสมาธิดวย
ธรรมทั้งหลายนั้น เปนสภาวะของธรรมดา พูดงายๆ วาเปนธรรมชาติการที่จะเขาใจความหมายของมัน
ไดถูกตองชัดเจนและครบถวน มิใชเพียงแคมาบอกมาจํากันไป แตจะตองรูจักมันตามที่มีอยูเปนไปโดยสัมพันธ
กันกับธรรมหรือสภาวะอื่นๆ ทั้งหลายในชีวิตจิตใจที่เปนอยูจริงและขยายคลี่คลายไปกับการพัฒนาของชีวิตจิต
ใจนัน้ จึงเปนเรื่องที่ควรศึกษาโดยไมประมาท
แมแตเมตตา ซึ่งเปนคุณธรรมที่เริ่มเจริญไดตั้งแตระยะตนๆ ของการปฏิบัติธรรม ก็มิใชขอธรรมทีง่ า ยนัก
อยางที่มักเขาใจกันอยางผิวเผิน เพราะเมตตาอยางที่พูดถึงกันงายๆ ทั่วๆ ไปนั้น หายากนักที่จะเปนเมตตาแท
จริง ดังนัน้ เพื่อชวยปองกันความเขาใจผิดที่เปนผลเสียหายตอการปฏิบัติธรรม ในขั้นตนนี้ ควรทราบหลักเบื้อง
ตนบางอยางไวเล็กนอยกอน
เมตตา หมายถึง ไมตรี ความรัก ความหวังดี ความปรารถนาดีความเขาใจดีตอกัน ความเอาใจใส ใฝใจ
หรือตองการ ที่จะสรางเสริมประโยชนสุขใหแกเพื่อนมนุษยและสัตวทั้งหลาย วาโดยสาระ เมตตา คือ ความ
อยากใหผูอื่นเปนสุข และอยากทําใหเขาเปนสุข
เมตตาเปนธรรมกลางๆ กลางทั้งในแงผูควรมีเมตตา และในแงผูควรไดรับเมตตา ทุกคนจึงควรมีตอกัน
ทั้งผูนอยตอผูใหญ และผูใหญตอผูนอย คนจนตอคนมี และคนมีตอคนจน ยาจกตอเศรษฐี และเศรษฐีตอยาจก
คนฐานะตํ่าตอคนฐานะสูง และคนฐานะสูงตอคนฐานะตํ่า คฤหัสถตอพระสงฆ และพระสงฆตอคฤหัสถ
เมตตาเปนธรรมพื้นฐานของใจขั้นแรก ในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งทําใหมองกันในแงดี
และหวังดีตอกัน พรอมที่จะรับฟงและพูดจาเหตุผลของกันและกัน ไมยึดเอาความเห็นแกตัว หรือความเกลียด
ชังเปนที่ตั้ง
การที่กลาววา เมตตา (รวมทั้งพรหมวิหารขออื่นๆ ดวย) เปนธรรมของผูใหญนั้น อันที่จริงความเดิมเปน
“ธรรมของทานผูเปนใหญ” คือแปลคําวา “พรหม” ในพรหมวิหารวา “ทานผูเปนใหญ”
“พรหม” คือ ทาน(เทพ)ผูเปนใหญ ของศาสนาพราหมณนี้ เมื่อนํามาใชในพระพุทธศาสนา หมายถึง “ผู
ประเสริฐ” คือ ผูมีจิตใจกวางขวางยิ่งใหญหรือยิ่งใหญดวยคุณธรรมความดีงาม มิใชหมายถึงผูใหญเพียงใน
ความหมายอยางที่เขาใจกันสามัญ
ทุกคนควรมีพรหมวิหาร ทุกคนควรมีจิตใจกวางขวางยิ่งใหญ ไมเฉพาะผูใหญเทานั้น แตในเมื่อปจจุบัน
เขาใจกันแพรหลายทั่วไปเสียแลววา พรหมวิหารมีเมตตาเปนตน เปนธรรมของผูใหญ ก็ควรทําความเขาใจในแง
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ที่วา ความหมายเชนนั้นมุงเอาความรับผิดชอบเปนสําคัญ คือ เนนวา ในเมื่อทุกคนควรบําเพ็ญพรหมวิหาร ผู
ใหญ ในฐานะที่เปนตัวอยางและเปนผูนํา ก็ควรอยางยิ่งที่จะตองปฏิบัติใหไดกอน
ถาไมรีบทําความเขาใจกันอยางนี้ ปลอยใหยึดถือปกใจกันวา เมตตา ก็ดี พรหมวิหารขออื่นๆ ก็ดี เปน
ธรรมของผูใหญ ก็จะกลายเปนความเขาใจที่เคลื่อนคลาดไขวเขว การตีความและทัศนคติของคนทั่วไปตอธรรม
ขอนี้ก็จะคับแคบและผิดพลาดไปหมด
ขอควรสังเกตสําคัญอีกอยางหนึ่งของเมตตา ก็คือ สมบัติ และวิบัติของเมตตา สมบัติ ไดแก ความ
สมบูรณหรือผลสําเร็จที่ตองการของเมตตา วิบัติ ไดแก ความลมเหลว ความไมสําเร็จ การปฏิบัติที่คลาดเคลื่อน
ผิดพลาด
เมื่อวาตามหลัก
สมบัติของเมตตา คือ ระงับพยาบาทได (พฺยาปาทุปสโม เอติสฺสา สมฺปตฺติ) วิบัติของเมตตา คือ การ
เกิดสิเนหะ (สิเนหสมฺภโว วิปตฺติ)๑ ในแงสมบัติไมมีขอสังเกตพิเศษ แตในแงวิบัติมีเรื่องที่ตองสังเกตอยางสําคัญ
สิเนหะ หมายถึง เสนหา ความรักใครเยื่อใยเฉพาะบุคคล ความพอใจโปรดปรานสวนตัว เชน ปุตตสิเนหะ ความ
รักอยางบุตร ภริยาสิเนหะ ความรักใครฐานภรรยา เปนตน สิเนหะ เปนเหตุใหเกิดความลําเอียง ทําใหชวยเหลือ
กันในทางที่ผิดได อยางที่เรียกวาเกิดฉันทาคติ (ลําเอียงเพราะรัก หรือเพราะชอบกัน) ที่ไดยินพูดกันวา “ทาน
เมตตาฉันเปนพิเศษ” “นายเมตตาเขามาก” เปนตนนั้น เปนเรื่องของสิเนหะ ซึ่งเปนความวิบัติของเมตตามาก
กวา หาใชเมตตาไม สวนเมตตาที่แทจริงนั้น เปนคุณสมบัติที่ชวยรักษาความเที่ยงธรรม เพราะเปนธรรมกลางๆ
ปรารถนาดีตอทุกคนสมํ่าเสมอกัน มิใชเปนความรักใครผูกพันสวนตัว แตทําใหมีภาวะจิตที่ปราศจากความเห็น
แกตัว ที่จะเอนเอียงเขาขาง และไมมีความเกลียดชังคิดรายมุงทําลาย มีไมตรี จึงพิจารณาตัดสินและกระทําสิ่ง
ตางๆ ไปตามเหตุผล มุงประโยชนสุขที่แทจริงแกคนทั้งหลายทั่วไป มิใชมุงสิ่งที่เขาหรือตนชอบหรืออยากได
อยากเปน เมตตาที่แทจริงจะเปนไปในแบบที่วา
พระผูมีพระภาคนั้น ทรงมีพระทัยเสมอกัน ทั้งตอนายขมังธนู (ที่รับจางมาลอบสังหารพระองค) ตอพระ
เทวทัต ตอโจรองคุลิมาล ตอชางธนบาล (ที่พระเทวทัตปลอยมาเพื่อฆาพระองค) และตอพระราหุล ทั่วทุกคน
ประโยชนของเมตตาจะเห็นได เชนในกรณีของการถกเถียง ขัดแยงในทางเหตุผล และการโตวาทะ ทํา
ใหตางฝายยอมพิจารณาเหตุผลของกันและกัน ชวยใหคูโตบรรลุถึงเหตุผลที่ถูกตองได เชน เมื่อนิครนถผูหนึ่งมา
เฝาสนทนาใชคําพูดรุนแรงตําหนิพระพุทธเจา พระองคทรงสนทนาโตตอบตามเหตุผล จนในที่สดุ นิครนถนั้น
กลาววา
เมื่อเปนเชนนี้ ขาพเจาก็เลื่อมใสตอทานพระโคดมผูเจริญ เปนความจริง ทานพระโคดมเปนผูอบรมแลว
ทั้งกาย อบรมแลวทั้งจิต”
“นาอัศจรรย ไมเคยมีเลย ทานพระโคดมถูกขาพเจาพูดกระทบกระแทก แตงคํามาไลเรียงตอนเอาถึง
อยางนี้ ก็ยังมีผิวพรรณสดใส มีสีหนาเปลงปลั่งอยูได สมเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแกไขความคิดที่ไม
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ดี ดวยวิธีแหงปญญาในกรณีที่มีมิจฉาสังกัปปะเกิดขึ้น เมื่อจะแกไข ก็ไมควรใชวิธีดึงดัน กลัดกลุม หรือฟุงซาน
ตอไปอยางไรจุดหมาย แตควรใชวิธีการแหงปญญา โดยใชโยนิโสมนสิการ คือ มองดูมัน เรียนรูจากมัน คิดสืบ
สาวหาเหตุ และพิจารณาใหเห็นคุณโทษของมัน เชนพุทธพจนที่วา
ภิกษุทั้งหลาย กอนสัมโพธิกาล เมื่อเราเปนโพธิสัตว ยังมิไดตรัสรู ไดมีความคิดเกิดขึ้นวา: ถากระไร
เราพึงแยกความดําริออกเปน ๒ ฝาย
ดังนี้แลว จึงไดแยกกามวิตก พยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตก ออกเปนฝายหนึ่ง และแยกเนกขัมมวิตก อพยาบาท
วิตก และอวิหิงสาวิตก ออกเปนอีกฝายหนึ่ง
เมื่อเราไมประมาท มีความเพียร มุงมั่นอยูนั่นเอง เกิดมีกามวิตกขึ้น เราก็รูชัดวากามวิตกขึ้นแลวแกเรา
ก็แหละ กามวิตกนี้ ยอมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง เปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เปนไปเพื่อเบียดเบียน
ทั้งตนเองและผูอื่นสองฝายบาง ทําใหปญญาดับ จัดเปนพวกสิ่งบีบคั้น ไมเปนไปเพื่อนิพพาน
เมื่อเราพิจารณาเห็นวา มันเปนไปเพื่อเบียดเบียนตน ก็ดี กามวิตกนั้น ก็สลายหายไป เมื่อเราพิจารณา
เห็นวา มันเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอื่นก็ดี....วามันเปนไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเอง และผูอื่น ทั้งสองฝายก็ดี วา
มันทําใหปญญาดับ จัดเปนพวกสิ่งบีบคั้น ไมเปนไปเพื่อนิพพานก็ดี กามวิตกนั้นก็สลายหายไป เราจึงละ จึง
บรรเทากามวิตก ที่เกิดขึ้นมาๆ ทําใหหมดสิ้นไปไดทั้งนั้นเมื่อเราไมประมาท...เกิดมีพยาบาทวิตกขึ้น...เกิดมี
วิหิงสาวิตกขึ้น เราก็รูชัด (ดังกลาวมาแลว) จึงละ...จึงบรรเทาพยาบาทวิตก...วิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นมาๆ ทําให
หมดสิ้นไปไดทั้งนั้น ภิกษุยิ่งตรึก ยิ่งคิดคํานึงถึงความดําริใดๆ มาก ใจของเธอก็ยิ่งนอมไปทางความดํารินั้นๆ ถา
ภิกษุยิ่งตรึก ยิ่งคิดคํานึงถึงกามวิตกมาก เธอก็ละทิ้งเนกขัมมวิตกเสีย ทําแตกามวิตกใหมาก จิตของเธอนั้นก็
นอมไปทางกามวิตก...ฯลฯ...ถาภิกษุยิ่งตรึก ยิ่งคิดคํานึงถึงเนกขัมมวิตกมาก เธอก็ละทิ้งกามวิตกเสีย ทําแต
เนกขัมมวิตกใหมาก จิตของเธอนั้น ก็นอมไปทางเนกขัมมวิตก...
พึงระลึกทบทวนวา สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ ที่ไดบรรยายมานี้เปนองคมรรคทั้ง ๒ ในหมวด
ปญญา
การปฏิบัติธรรมในชวงขององคมรรค ๒ ขอตนนี้ สรุปไดดวยพุทธพจนวา
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ อยาง ชื่อวาเปนผูดําเนินปฏิปทาอันไมผิดพลาด และเปน
อันไดเริ่มกอตนกําเนิดของความสิ้นอาสวะแลว ธรรม ๔ อยางนั้น คือ เนกขัมมวิตก อพยาบาทวิตก อวิหิงสา
วิตก สัมมาทิฏฐิ
๓. สัมมาวาจา ๔. สัมมากัมมันตะ ๕. สัมมาอาชีวะ

คําจํากัดความ และความหมายพื้นฐาน
องคมรรค ๓ ขอนี้ เปนขั้นศีลดวยกัน จึงรวมมากลาวไวพรอมกัน เมื่อพิจารณาความหมายตามหลัก
ฐานในคัมภีร ปรากฏคําจํากัดความดังนี้
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๑. ภิกษุทั้งหลาย สัมมาวาจา เปนไฉน? นี้เรียกวาสัมมาวาจา คือ
๑)
มุสาวาทา เวรมณี
เจตนางดเวนจากการพูดเท็จ
๒)
ปสุณาย วาจาย เวรมณี ”
วาจาสอเสียด
๓)
ผรุสาย วาจาย เวรมณี ”
วาจาหยาบคาย
๔)
สมฺผปฺปลาปา เวรมณี ”
การพูดเพอเจอ
๒. ภิกษุทั้งหลาย สัมมากัมมันตะ เปนไฉน? นี้เรียกวาสัมมากัมมันตะ คือ
๑)
ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนางดเวนจากการตัดรอนชีวิต
๒)
อทินฺนาทานา เวรมณี ”
การถือเอาของที่เขามิไดให
๓)
กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี
”
การประพฤติผิดในกามทั้งหลาย”
๓.
ภิกษุทั้งหลาย สัมมาอาชีวะ เปนไฉน? นี้เรียกวาสัมมาอาชีวะ คือ อริยสาวกละมิจฉาอาชีวะ เสีย หา
เลี้ยงชีพดวยสัมมาอาชีวะ
นอกจากนี้ ยังมีคําจํากัดความแบบแยกเปน ระดับโลกิยะ และ ระดับโลกุตตระ อีกดวย เฉพาะระดับ
โลกิยะ มีคําจํากัดความอยางเดียวกับขางตน สวนระดับโลกุตตระ มีความหมายดังนี้
๑.
สัมมาวาจา ที่เปนโลกุตตระ ไดแก ความงด ความเวน ความเวนขาด เจตนางดเวนจากวจี
ทุจริตทั้ง ๔ ของทานผูมีจิตเปนอริยะ มีจิตไรอาสวะ ผูพรอมดวยอริยมรรค กําลังเจริญอริยมรรคอยู
๒.
สัมมากัมมันตะ ที่เปนโลกุตตระ ไดแก ความงด ความเวน ความเวนขาด เจตนางดเวนจาก
กายทุจริตทั้ง ๓ ของทานผูมีจิตเปนอริยะ...
๓.
สัมมาอาชีวะ ที่เปนโลกุตตระ ไดแก ความงด ความเวน ความเวนขาด เจตนางดเวนจากมิจฉา
อาชีวะของทานผูมีจิตเปนอริยะ...

ความหมายแบบขยาย ในคําสอนทั่วไป
จากความหมายหลักอันเปนประดุจแกนกลาง ของระบบการฝกอบรมขั้นศีลธรรมที่เรียกวาอธิศีลสิกขา
นี้ พุทธธรรมก็กระจายคําสอนออกไป เปนขอปฏิบัติและหลักความประพฤติตางๆ ในสวนรายละเอียด หรือในรูป
ประยุกตอยางกวางขวางพิสดาร เพื่อใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติทั้งแกบุคคลและสังคม เริ่มแตหลักแสดงแนว
ทางความประพฤติที่ตรงกันกับในองคมรรคนีเ้ อง ซึ่งเรียกวา กรรมบถ และหลักความประพฤติอันเปน
มนุษยธรรม ที่เรียกวา เบญจศีล เปนตน
อยางไรก็ดี คําสอนในรูปประยุกต ยอมกระจายออกไปเปนรายละเอียดอยางไมมีที่สิ้นสุด เพื่อใหเหมาะ
สมกับบุคคล กาละ เทศะ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ ในการสอนครั้งนั้นๆ ในที่นี้ มิใชโอกาสที่มุงเพื่ออธิบายคําสอน
เหลานั้น จึงไมอยูในฐานะที่จะรวบรวมรายละเอียดมาแสดง ยิ่งพุทธธรรมเปนคําสอนที่มีระบบแนนอนอยูแลว
การแสดงแตเพียงหลักศูนยกลางใหเกิดความเขาใจแบบรวบยอด ก็เปนการเพียงพอ สวนคําสอนในรูปประยุกต
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ตางๆ ก็ปลอยใหเปนสิ่งสําหรับผูตองการขอธรรมที่เหมาะสมกับอัธยาศัย ระดับการครองชีพ และความประสงค
ของตน จะพึงแสวงตอไปเมื่อกลาวโดยสรุปสําหรับคําสอนในรูปประยุกต ถามิใชประยุกตในสวนรายละเอียดให
เหมาะกับบุคคล กาลเวลา สถานที่ และโอกาสจําเพาะกรณีแลวหลักใหญสําหรับการประยุกตก็คือสภาพหรือ
ระดับการครองชีวิต โดยนัยนี้ จึงมีศีลหรือขอบัญญัติ ระบบความประพฤติตางๆ ที่แยกกันออกไปเปนศีลสําหรับ
คฤหัสถ และศีลสําหรับบรรพชิต เปนตน
ผูศึกษาเรื่องศีล จะตองเขาใจหลักการ สาระสําคัญ และที่สําคัญยิ่งคือ วัตถุประสงคของศีลเหลานั้น ทั้ง
ในสวนรายละเอียดที่ตางกัน และสวนรวมสูงสุดที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงจะชื่อวามีความเขาใจถูกตอง ไมงม
งาย ปฏิบัติธรรมไมผิดพลาด และไดผลจริงในที่นี้ จะแสดงตัวอยางการกระจายความหมายขององคมรรคขัน้ ศีล
เหลานี้ ออกไปเปนหลักความประพฤติที่บังเกิดผลในทางปฏิบัติ
หลักความประพฤติที่นํามาแสดงเปนตัวอยางนี้ เปนหลักที่กระจายความหมายออกไปโดยตรง มีหัวขอ
ตรงกับในองคมรรคทุกขอ เปนแตเรียงลําดับฝายกายกรรม (ตรงกับสัมมากัมมันตะ) กอนฝายวจีกรรม (ตรงกับ
สัมมาวาจา) และเรียกชื่อวากุศลกรรมบถบาง สุจริตบาง ความสะอาดทางกาย วาจา (และใจ) บาง สมบัติแหง
กัมมันตะบาง ฯลฯ มีเรื่องตัวอยางดังนี้
เมื่อพระพุทธเจาประทับ ณ เมืองปาวา ในปามะมวงของนายจุนทะกัมมารบุตร นายจุนทะมาเฝา ได
สนทนาเรื่องโสไจยกรรม (พิธีชําระตนใหบริสุทธิ์) นายจุนทะทูลวา เขานับถือบัญญัติพิธีชําระตัวตามแบบของ
พราหมณชาวปจฉาภูมิ ผูถือเตานํ้า สวมพวงมาลัยสาหราย บูชาไฟ ถือการลงนํ้าเปนวัตร บัญญัติของพราหมณ
พวกนี้มีวา แตเชาตรูทุกวัน เมื่อลุกขึ้นจากที่นอนจะตองเอามือลูบแผนดิน ถาไมลูบแผนดิน ตองลูบมูลโคสด
หรือลูบหญาเขียว หรือบําเรอไฟ หรือยกมือไหวพระอาทิตย หรือมิฉะนั้นก็ตองลงนํ้าใหครบ ๓ ครั้ง ในตอนเย็น
อยางใดอยางหนึ่ง
พระพุทธเจาตรัสวา บัญญัติเรื่องการชําระตัวใหสะอาดของพวกพราหมณนี้ เปนอยางหนึ่ง สวนการ
ชําระตัวใหสะอาดในอริยวินัยเปนอีกอยางหนึง่ หาเหมือนกันไม แลวตรัสวา คนที่ประกอบ อกุศลกรรมบถ ๑๐
(ปาณาติบาต อทินนาทาน ฯลฯ ที่ตรงขามกับ กุศลกรรมบถ ๑๐) ชื่อวามีความไมสะอาด ทั้งทางกาย ทางวาจา
ทางใจ คนเชนนี้ ลุกขึ้นเชา จะลูบแผนดิน หรือจะไมลูบ จะลูบโคมัย หรือจะไมลูบ จะบูชาไฟ จะไหวพระอาทิตย
หรือไมทํา ก็ไมสะอาดอยูนั่นเอง เพราะอกุศลกรรมบถเปนสิ่งที่ ทั้งไมสะอาด ทั้งเปนตัวการทําใหไมสะอาด แลว
ตรัส กุศลกรรมบถ ๑๐ ที่เปนเครื่องชําระตัวใหสะอาด คือ

ก. เครื่องชําระตัวทางกาย ๓ ไดแก การที่บุคคลบางคน
๑. ละปาณาติบาต เวนขาดจากการตัดรอนชีวิต วางทัณฑะ วางศัสตรา มีความละอายใจ กอปรดวย
เมตตา ใฝใจชวยเหลือเกื้อกูลแกปวงสัตวโลก
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๒. ละอทินนาทาน เวนขาดจากการถือเอาสิ่งที่เขามิไดให ไมยึดถือทรัพยสินอุปกรณอยางใดๆ ของผูอ นื่
ไมวาจะเปนของที่อยูในบาน หรือในปา ซึ่งเขามิไดให อยางเปนขโมย
๓. ละกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายไมลวงละเมิดในสตรี เชนอยางผูที่
มารดารักษา ผูที่บิดารักษา ผูที่พี่นองชายรักษา ผูที่พี่นองหญิงรักษา ผูที่ญาติรักษาผูที่ธรรมรักษา(เชนกฎหมาย
คุมครอง) หญิงมีสามี หญิงหวงหาม โดยที่สุดแมหญิงที่หมั้นแลว
ข. เครื่องชําระตัวทางวาจา ๔ ไดแก การที่บุคคลบางคน
๑. ละมุสาวาท เวนขาดจากการพูดเท็จ เมื่ออยูในสภาก็ดี อยูในทีป่ ระชุมก็ดี อยูทามกลางญาติก็ดี อยู
ทามกลางชุมนุมก็ดี อยูทามกลางราชสกุลก็ดี ถูกเขาอางตัวซักถามเปนพยานวา เชิญเถิดทาน ทานรูสิ่งใดจงพูด
สิ่งนั้น เมื่อไมรู เขาก็กลาววา ไมรู เมื่อไมเห็น ก็กลาววา ไมเห็น เมื่อรู ก็กลาววา รู เมื่อเห็นก็กลาววา เห็น ไมเปน
ผูกลาวเท็จทั้งที่รู ไมวาเพราะเหตุแหงตนเอง หรือเพราะเหตุแหงคนอื่น หรือเพราะเหตุเห็นแกอามิสใดๆ
๒. ละปสุณาวาจา เวนขาดจากวาจาสอเสียด ไมเปนคนที่ฟงความขางนี้ แลวเอาไปบอกขางโนน เพื่อ
ทําลายคนฝายนี้ หรือฟงความขางโนน แลวเอามาบอกขางนี้ เพื่อทําลายคนฝายโนน เปนผูสมานคนที่แตกราว
กัน สงเสริมคนที่สมัครสมานกัน ชอบสามัคคี ยินดีในสามัคคี พอใจในความสามัคคี ชอบกลาวถอยคําที่ทําให
คนสามัคคีกัน
๓. ละผรุสวาจา เวนขาดจากวาจาหยาบ กลาวแตถอยคําชนิดที่ไมมีโทษ รื่นหู นารัก จับใจ สุภาพ เปน
ที่พอใจของพหูชน เปนที่ชื่นชมของพหูชน
๔. ละสัมผัปปลาปะ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ พูดถูกกาล พูดคําจริง พูดเปนอรรถ พูดเปนธรรม พูด
เปนวินัย กลาววาจาเปนหลักฐาน มีที่อางอิง มีกําหนดขอบเขต ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันควร
ค. เครื่องชําระตัวทางใจ ๓ ไดแก อนภิชฌา (ไมคิดจองเอาของคนอืน่ ) อพยาบาท และสัมมาทิฏฐิ
เฉพาะ ๓ ขอนี้ เปนความหมายที่ขยายจากองคมรรค ๒ ขอแรก คือ สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ จึงไมคัดมา
ไวในที่นี้
บุคคลผูประกอบดวยกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ ถึงตอนเชาตรูล ุกขึ้นจากที่นอน จะมาลูบแผนดิน ก็
เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ถึงจะไมลูบแผนดิน ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ฯลฯ ถึงจะยกมือไหวพระอาทิตย ก็เปนผู
สะอาดอยูนั่นเอง ถึงจะไมยกมือไหวพระอาทิตย ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง... เพราะวา กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ
นี้ เปนของสะอาดเองดวย เปนตัวการที่ทําใหสะอาดดวย...”
ที่วาความหมายซึ่งขยายออกไปในรูปประยุกต อาจแตกตางกันตามความเหมาะสมกับกรณีนั้น ขอยก
ตัวอยาง เชน เมื่อกลาวถึง บุคคลที่ออกบวชแลว นอกจากศีลบางขอจะเปลี่ยนไปและมีศีลเพิ่มใหมอีกแลว แม
ศีลขอที่คงเดิมบางขอ ก็มีความหมายสวนที่ขยายออกไป ตางจากเดิม ขอใหสังเกตขอเวนอทินนาทาน และเวน
มุสาวาทตอไปนี้ เทียบกับความหมายในกุศลกรรมบถขางตน
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ละอทินนาทาน เวนขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิไดให ถือเอาแตของที่เขาให หวังแตของที่เขาให มี
ตนไมเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู
ละมุสาวาท เวนขาดจากการพูดเท็จ กลาวแตคําสัตย ธํารงสัจจะ ซื่อตรง เชื่อถือได ไมลวงโลก
มีขอสังเกตสําคัญในตอนนี้อยางหนึ่ง คือ ความหมายทอนขยายขององคมรรคขั้นศีลเหลานี้แตละขอ
ตามปรกติจะแยกไดเปนขอละ ๒ ตอน ตอนตนกลาวถึงการละเวนไมทําความชั่ว ตอนหลังกลาวถึงการทําความ
ดีที่ตรงขามกับความชั่วที่งดเวนแลวนั้น พูดสั้นๆ วา ตอนตนใชคํานิเสธ ตอนหลังใชคําแนะหนุน เรื่องนี้ เปน
ลักษณะทั่วไปอยางหนึ่ง ของคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่มักใชคําสอนควบคู ทั้งคํานิเสธ (negative) และคํา
แนะหนุน (positive) ไปพรอมๆกัน ตามหลัก “เวนชั่ว บําเพ็ญดี”
เมื่อถือการเวนชั่วเปนจุดเริ่มตนแลว ก็ขยายความในภาคบําเพ็ญดีออกไดเรื่อยไป ซึ่งไมจํากัดเฉพาะ
เทาที่ขยายเปนตัวอยางในองคมรรคเหลานี้เทานั้น
ตัวอยางเชนขอเวนอทินนาทาน ในที่นี้ยังไมไดขยายความในภาคบําเพ็ญดีออกเปนรายละเอียดการ
ปฏิบัติที่เดนชัด แตก็ไดมีคําสอนเรื่องทานเปนหลักธรรมใหญที่สุดเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนา ไวอีกสวนหนึ่ง
ตางหากแลว ดังนี้เปนตน

ตะวันตกไมรูจักจริยธรรมแบบธรรมชาติและเปนระบบ
เคยมีปราชญฝายตะวันตกบางทาน เขียนขอความทํานองตําหนิพระพุทธศาสนาไววา มีคําสอนมุง แตใน
ทางปฏิเสธ (negative) คือสอนใหละเวนความชั่วอยางนั้นอยางนี้ฝายเดียวไมไดสอนย้ําชักจูงเรงรัดพุทธศาสนิก
ชนใหขวนขวายทําความดี (positive) ไมไดแนะนําวาเมื่อเวนชั่วนั้นๆแลว จะพึงทําความดีอยางไรตอไป มีคํา
สอนเปนสกวิสัย (subjective) เปนไดเพียง จริยธรรมแหงความคิด (an ethic of thoughts) เปนคําสอนแบบ
ถอนตัวและเฉยเฉื่อย (passive) ทําใหพุทธศาสนิกชนพอใจแตเพียงแคงดเวนทําความชั่ว คอยระวังเพียงไมให
ตนตองเขาไปเกี่ยวของพัวพันกับบาป ไมเอาใจใสขวนขวายชวยเหลือเพื่อนมนุษย ดวยการลงมือทําการปลด
เปลื้องความทุกขและสรางเสริมประโยชนสุขจริงจัง แมใหเมตตากรุณา ก็เพียงโดยตั้งความหวังความปรารถนา
ดีแผออกดวยใจอยางเดียว
เรื่องนี้ โดยเฉพาะเหตุผลในการแสดงความหมายของหลักธรรมสําคัญดวยคําหรือขอความเชิงปฏิเสธ
ไดอธิบายแลวในตอนกอน ที่วาดวยสัมมาสังกัปปะ (ดู หนา ๒๗๖–๒๘๑) แตยังมีขอปลีกยอยบางอยางที่ควร
ทราบเพิ่มเติมอีก ในแงที่ฝรั่งเรียกวาจริยธรรม (ethic) ซึ่งเปนเรื่องระดับศีล จึงพูดไว ณ ที่นี้
นักปรัชญาและเทววิทยาผูมีชื่อเสียงคนหนึ่งที่ชาวตะวันตกรูจักกันมากไดอา งขอความจากพระไตรปฎก
มาสนับสนุนทัศนะของตนที่วา คําสอนในพระพุทธศาสนาเปนเพียงขั้นปฏิเสธ (negative) โดยยกคําจํากัด
ความองคมรรคขอสัมมากัมมันตะขางตนกํากับไวในขอเขียนของตน (วจนะที่อางเปนของพระสารีบุตร) วา
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ทานผูมีอายุทั้งหลาย สัมมากัมมันตะเปนไฉน? การเวนปาณาติบาต การเวนอทินนาทาน การเวน
กาเมสุมิจฉาจาร นี้แล ทานผูมีอายุทั้งหลาย ชื่อวาสัมมากัมมันตะ
สําหรับผูศึกษาที่เขาใจความหมายเชิงระบบของมรรค และทราบแนวทางที่จะขยายความหมายในทาง
ปฏิบัติขององคมรรคทั้งหลาย ออกไปสูธรรมปลีกยอยตางๆ ที่เปนขอปฏิบัติเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีไดมากมาย
ตามที่ชี้แจงมาแลว ยอมเห็นไดทันทีวา หากทานผูเขียนคําตินี้วิจารณไวดวยเจตนาดี ขอเขียนของทานนาจะตอง
เกิดจากการไดอาน หรือรับทราบพุทธธรรมมาแตเพียงขอปลีกยอยตางสวนตางตอนไมตอเนื่องเปนสาย และ
เกิดจากการไมเขาใจระบบแหงพุทธธรรมโดยสวนรวม
จากความเปนระบบและการกระจายหมายในทางปฏิบัตินั้น เห็นไดชัดอยูแลววา ระบบศีลธรรมของ
มรรคไมมีลักษณะจํากัดดวยความเปน negative หรือ passive หรือ subjective หรือเปนเพียง an ethic of
thoughts
การที่คําจํากัดความขององคมรรคขั้นศีล ตองมีรูปลักษณะเปนคําปฏิเสธเชนนั้น ขอกลาวถึงขอสังเกต
และเหตุผลปลีกยอย เพิ่มเติมจากหลักใหญที่พูดไปแลวในตอนกอน คือ
๑.
ศีลในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของพุทธธรรม ยอมมิใชเทวโองการ ที่กําหนดใหศาสนิกประพฤติ
ปฏิบัติอยางนั้นบางอยางนี้บาง สุดแตเทวประสงค ดวยอาศัยศรัทธาลอยๆ แบบภักดี ซึ่งไมจําเปนตองทราบเหตุ
ผลเชื่อมโยงตอเนื่องกัน แตศีล เปนสิ่งที่กําหนดขึ้นตามหลักเหตุผลของกฎธรรมชาติ ซึ่งผูปฏิบัติตามจะตองมอง
เห็นความสัมพันธเชื่อมโยงกันเปนระบบแมจะยังไมมีปญญารูแจมแจงชัดเจน มีเพียงศรัทธา ศรัทธานั้นก็จะ
ตองเปนอาการวตีศรัทธา ซึ่งอยางนอยจะตองมีพื้นความเขาใจในเหตุผลเบื้องตน พอเปนฐานสําหรับเกิด
ปญญารูแจมชัดตอไป
๒.
ในกระบวนการปฏิบัติธรรมหรือการฝกอบรมตนนั้น เมื่อมองในแงลําดับสิ่งที่จะตองทําให
ประณีตยิ่งขึ้นไปตามขั้น ก็จะเริ่มดวย ละเวนหรือกําจัดความชั่วกอน แลวจึงเสริมสรางความดีใหบริบูรณ จนถึง
ความบริสุทธิ์หลุดพนในที่สุด เหมือนจะปลูกพืชตองชําระที่ดิน กําจัดสิ่งเปนโทษกอน แลวจึงหวานพืชและบํารุง
รักษาไปจนไดผลที่หมาย
ในระบบแหงพุทธธรรมนั้น เมื่อมองในแงที่วานี้ ศีลเปนขอปฏิบัติขั้นเริ่มแรกที่สุด มุงไปที่ความประพฤติ
พื้นฐาน จึงเนนที่การละเวนความชั่วตางๆ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนพูดย้ําใหเห็นสิ่งที่ตองการกําจัดอยางชัดเจนเสียกอน
แลวจึงขยายขอบเขตยกระดับความประพฤติใหสูงขึ้นไปในดานความดี ดวยอาศัยการปฏิบัติในขั้นสมาธิและ
ปญญาเขามาชวยมากขึ้นๆ โดยลําดับ
อยางไรก็ดี ที่วานี้เปนการพูดตามหลักทั่วไป แตในทางปฏิบัติ บางทีกลับเริ่มโดยเนนฝายดีกอน เชน
วางทานกอนศีล หรือควบคูผสมผสานกันไป ซึ่งเปนเรื่องของเทคนิค หรือกลวิธีดวย
๓.
ในระบบการฝกอบรมของไตรสิกขา ศีลยังมิใชขอปฏิบัติใหถึงจุดหมายสูงสุดโดยตัวของมันเอง
แตเปนวิธีการเพื่อกาวหนาไปสูความเจริญ
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ขั้นตอไป คือสมาธิ สมาธิจึงเปนจุดหมายจําเพาะของศีล โดยนัยนี้คุณคาในดานจิตใจของศีล จึงมีความสําคัญ
มาก
คุณคาทางจิตใจในขั้นศีล ก็คือ เจตนาที่จะงดเวน หรือการไมมีความดําริในการที่จะทําความชั่วใดๆ อยู
ในใจ ซึ่งทําใหจิตใจบริสุทธิ์ปลอดโปรง ไมมีความคิดวุนวายขุนมัวหรือกังวลใดๆ มารบกวน จิตใจจึงสงบ ทําให
เกิดสมาธิไดงาย เมื่อมีจิตใจสงบเปนสมาธิแลว ก็เกิดความคลองตัวในการที่จะใชปญญา คิดหาเหตุผล และหา
ทางดําเนินการสรางสรรคความดีตางๆ ใหไดผลในขั้นตอไป
๔.
พุทธธรรมถือวา จิตใจเปนสิ่งสําคัญยิ่ง ระบบจริยธรรมจึงตองประสานตอเนื่องกันโดยตลอด
ทั้งดานจิตใจ และความประพฤติทางกายวาจาภายนอก ในการกระทําตางๆ นั้น จิตใจเปนจุดเริ่มตน จึงกําหนด
ที่ตัวเจตนาในใจเปนหลัก เพื่อใหการกระทําความดีตา งๆ เปนไปดวยความจริงใจอยางแนนอน มิใชแตเพียงไม
หลอกลวงคนอื่นเทานั้น แตหมายถึงการไมหลอกลวงตนเองดวย เปนการกําจัดหนทางไมใหเกิดปญหาทางจิต
ในดานความขัดแยงของความประพฤติ
๕.
องคมรรคขั้นศีลสอนวา ความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานที่สุดของบุคคลแตละคน ก็คือ ความรับผิด
ชอบตอตนเอง ในการที่จะไมใหมีความคิดที่จะทําความชั่วดวยการเบียดเบียนหรือลวงละเมิดตอผูอื่น อยูในจิต
ใจของตนเลย เมื่อมีความบริสุทธิ์นี้รองรับอยูเปนเบื้องตนแลว ความรับผิดชอบนั้น จึงขยายกวางออกไปถึงขั้น
เปนการธํารงรักษาและเสริมสรางความเจริญกาวหนา แหงคุณธรรมของตน ดวยการขวนขวายทําความดี
บําเพ็ญประโยชนสุขแกคนอื่นๆ พูดสั้นๆ วา มีความรับผิดชอบตอตนเอง ในการที่จะละเวนความชั่ว และรับผิด
ชอบตอผูอื่น ในการที่จะทําความดีแกเขา
๖.
การกําหนดความหมายของศีลในแงละเวนความชั่ว เปนการกําหนดขอปฏิบัติอยางกวางขวาง
ที่สุด คือเพงเล็งไปที่ความชั่ว ย้ําถึงเจตจํานงที่ไมมีเชื้อแหงความชั่วเหลืออยูเลย สวนในฝายความดี เปนเรื่องที่
จะพึงขยายออกไปไดอยางไมมีเขตจํากัด จึงไมระบุไว
ตามความเปนจริง ความดีเปนเรื่องกวางขวางไมมีที่สิ้นสุด มีรายละเอียด แนวทาง และวิธีการ ยักเยื้อง
ไปไดมากมายตามฐานะและโอกาสตางๆ สวนความชั่วที่จะตองเวน เปนเรื่องแนนอนตายตัว เชน ทั้งพระสงฆ
และคฤหัสถ ควรละเวนการพูดเท็จดวยกันทั้งสองฝาย แตโอกาสและวิธีการที่จะทําความดีที่ตรงขามกับการพูด
เท็จนั้นตางกัน การวางหลักกลาง จึงระบุแตฝายเวนชั่วไวเปนเกณฑ สวนรายละเอียด และวิธีการกระทําในขั้น
บําเพ็ญความดี เปนเรื่องในขั้นประยุกตใหเหมาะสมกับฐานะ โอกาส และสภาพชีวิตของบุคคลตอไป
๗.
การปฏิบัติตามองคมรรคทุกขอ ถือวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคนในการที่จะเขาถึงจุดหมาย
ของพระพุทธศาสนา ดังนั้น องคมรรคแตละขอจะตองเปนหลักกลางๆ ที่ทุกคนปฏิบัติตามได ไมจํากัดดวยฐานะ
กาลสมัย ทองถิ่น และสิ่งแวดลอมจําเพาะอยาง เชน การเวนอทินนาทาน เปนสิ่งที่ทุกคนทําได แตการใหทาน
ตองอาศัยปจจัยอื่นประกอบ เชน ตนมีสิ่งที่จะใหมีผูที่จะรับ และเขาควรไดรับ เปนตน
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ในกรณีที่ไมอยูในฐานะและโอกาส เปนตน ที่จะให เจตนาที่ปราศจากอทินนาทาน ก็เปนสิ่งที่ทําใหจิต
ใจบริสุทธิ์เปนพื้นฐานแกสมาธิไดแลวแตในกรณีที่อยูในฐานะและโอกาสเปนตน ที่จะให การไมใสใจหรือหวง
แหนจึงจะเกิดเปนความเศราหมองขุนมัวแกจิตใจ และการใหจึงจะเปนเครื่องสงเสริมคุณธรรมของตนใหมากยิง่
ขึ้น
โดยนัยนี้ ความหมายหลัก จึงอยูในรูปเปนคําปฏิเสธ คือ การละเวนหรือปราศจากความชั่ว สวนความ
หมายที่ขยายออกไปในฝายทําความดีจึงเปนเรื่องของการประยุกตดังกลาวแลว
๘.
ในทางปฏิบัติ เมื่อพิจารณาในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ผูปฏิบัติธรรมยอมกําลังบําเพ็ญคุณธรรม
ความดีอยางใดอยางหนึ่ง หรือประเภทใดประเภทหนึ่งอยูเปนพิเศษ ในเวลาเชนนั้นเขายอมจะตองพุงความคิด
ความสนใจจําเพาะเจาะจงลงในสิ่งที่ปฏิบัตินั้น ในกรณีเชนนี้ ความรับผิดชอบของเขาตอความประพฤติดาน
อื่นๆ ยอมมีเพียงเปนสวนประกอบ คือเพียงไมใหเกิดความชั่วอยางใดอยางหนึ่งหรือความเสียหายดานอืน่ ขึน้ มา
เปนสําคัญ
ประโยชนที่ตองการจากศีล ในกรณีเชนนี้ จึงไดแกการชวยควบคุมรักษาความประพฤติในดานอืน่ ๆ ของ
เขาไว ปองกันไมใหเสียหลักพลาดลงไปในความชั่วอยางใดอยางหนึ่ง ทําใหมีพื้นฐานที่มั่นคง สามารถบําเพ็ญ
ความดีที่เปนเรื่องจําเพาะในขณะนั้นๆ ไดโดยสมบูรณ

ความแตกตางระหวางศีล ในพระพุทธศาสนา กับศาสนาเทวนิยม
อนึ่ง มีขอสังเกตบางอยางที่ควรทราบ เกี่ยวกับความแตกตางระหวางศีลในพระพุทธศาสนา กับศีลใน
ศาสนาเทวนิยม (รวมถึงเรื่องกรรม ความดี ความชั่ว) ดังนี้
๑.
ในพุทธธรรม ศีลเปนหลักความประพฤติที่กําหนดขึ้นตามหลักเหตุผลของกฎธรรมชาติ
สวนในศาสนาเทวนิยม ศีลเปนเทวโองการ ที่กําหนดขึ้นโดยเทวประสงค
๒.
ในแงปฏิเสธ ศีลในความหมายของพุทธธรรม เปนหลักการฝกตนในการเวนจากความชั่ว จึง
เรียกศีลที่กําหนดเปนขอๆ วา สิกขาบท (ขอฝก-training rule) สวนศีลในศาสนาเทวนิยม เปนขอหาม หรือคําสั่ง
หามจากเบื้องบน (divine commandment)
๓.
แรงจูงใจที่ตองการในการปฏิบัติตามศีลแบบพุทธธรรม ไดแกอาการวตีศรัทธา คือ ความมั่นใจ
(confidence) ในกฎแหงกรรม โดยมีความเขาใจพื้นฐาน มองเห็นเหตุผลวาพฤติกรรมและผลของมันจะตองเปน
ไปตามแนวทางแหงเหตุปจจัย
สวนแรงจูงใจที่ตองการในการปฏิบัติตามศีลของศาสนาเทวนิยมไดแกศรัทธาแบบภักดี (faith) คือ เชื่อ
ยอมรับ และทําตามสิ่งใดๆ ก็ตามที่กําหนดวาเปนเทวประสงค มอบความไววางใจใหโดยสิ้นเชิง ไมตองถามหา
เหตุผล
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๔.
ในพุทธธรรม การรักษาศีลตามความหมายที่ถูกตอง ก็คือ การฝกตน ในทางความประพฤติ
เริ่มแตเจตนาที่จะละเวนความชั่วอยางนั้นๆ จนถึงประพฤติความดีงามตางๆ ที่ตรงขามกับความชั่วนั้นๆ
สวนในศาสนาเทวนิยม การรักษาศีล ก็คือ การเชื่อฟง และปฏิบัติตามเทวโองการโดยเครงครัด
๕.
ในพุทธธรรม การประพฤติปฏิบัติในขั้นศีล นอกจากใหเกิดการอยูรวมสังคมที่เกื้อกูลไมเบียด
เบียนกันแลว มีวัตถุประสงคเฉพาะ คือ เพื่อเปน บาทฐานของสมาธิ กลาวคือ เปนระบบการฝกอบรมบุคคลใหมี
ความพรอมและความสามารถที่จะใชกําลังงานของจิตใหเปนประโยชนมากที่สุด ในทางที่จะกอใหเกิดปญญา
และนําไปสูความหลุดพน หรืออิสรภาพสมบูรณในที่สุด สวนการไปสวรรคเปนตน เปนเพียงผลพลอยไดของวิถี
แหงความประพฤติโดยทั่วไป
แตในศาสนาเทวนิยม การประพฤติศีลตามเทวโองการ เปนเหตุใหไดรับความโปรดปรานจากเบื้องบน
เปนการประพฤติถูกตองตามเทวประสงค และเปนเหตุใหพระองคทรงประทานรางวัลดวยการสงไปเกิดใน
สวรรค
๖.
ในพุทธธรรม ผลดีหรือผลรายของการประพฤติหรือไมประพฤติศีล เปนสิ่งที่เปนไปเองโดยธรรม
ชาติ คือ เปนเรื่องการทํางานอยางเที่ยงธรรมเปนกลางของกฎธรรมชาติที่เรียกวากฎแหงกรรมการใหผลนี้แสดง
ออกตั้งตนแตจิตใจ กวางออกไปจนถึงบุคลิกภาพ และวิถีชีวิตทั่วไปของบุคคลผูนั้น ไมวาในชาตินี้หรือชาติหนา
สวนในศาสนาเทวนิยม ผลดีผลรายของการประพฤติตามหรือการละเมิดศีล (เทวโองการ) เปนเรื่องของ
การใหผลตอบแทน (retribution) ผลดีคือการไดไปเกิดในสวรรค เปนฝายรางวัล (reward) สวนผลรายคือไปเกิด
ในนรก เปนฝายการลงโทษ (punishment) การจะไดผลดีหรือผลรายนั้นยอมสุดแตการพิพากษา หรือวินิจฉัย
โทษ (judgment) ของเบื้องบน
๗.
ในแงความเขาใจเกี่ยวกับความดีความชั่ว ทางฝายพุทธธรรมสอนวา ความดี เปนคุณคาที่
รักษาและสงเสริมคุณภาพของจิต ทําใหจิตใจสะอาดผองใสบริสุทธิ์ หรือยกระดับใหสูงขึ้น จึงเรียกวาบุญ
(good, moral หรือ meritorious) เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเจริญงอกงามแกจิตใจ เปนไปเพื่อความหลุดพนหรืออิ
สรภาพทั้งทางจิตใจและทางปญญา เปนการกระทําที่ฉลาด ดําเนินตามวิถีแหงปญญา เอื้อแกสุขภาพจิต จึง
เรียกวา กุศล (skilful หรือ wholesome)
สวนความชั่ว เปนสภาพที่ทําใหคุณภาพของจิตเสื่อมเสีย หรือทําใหตกต่ําลง จึงเรียกวาบาป (evil) เปน
สิ่งที่ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมแกชีวิตจิตใจ ไมเปนไปเพื่อความหลุดพน เปนการกระทําที่ไมฉลาด ไมเอื้อแกสุข
ภาพจิต จึงเรียกวา อกุศล (unskilful หรือ unwholesome)
สวนในศาสนาเทวนิยม ความดีความชั่ว กําหนดดวยศรัทธาแบบภักดีตอองคเทวะเปนมูลฐาน คือเอา
การเชื่อฟงยอมรับและปฏิบัติตามเทวประสงคและเทวบัญชาหรือไม เปนหลัก โดยเฉพาะความชั่ว/บาป หมาย
ถึงการผิดหรือลวงละเมิดตอองคเทวะ (sin) ในรูปใดรูปหนึ่ง
๘.
จากพื้นฐานที่แตกตางกันนี้ ทําใหเกิดความแตกตางกันตอไปอีกอยางนอย ๒ ประการ คือ
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ก)
ศีลในพุทธธรรม จึงตองเปนคําสอนที่ตอเนื่องกันตามเหตุผลเปนระบบจริยธรรม เพราะผูป ฏิบตั ิ
จะประพฤติไดถูกตองตอเมื่อมีความเขาใจในระบบและเหตุผลที่เกี่ยวของเปนพื้นฐานอยูดวย
สวนศีลหรือจริยธรรมทั่วไปในศาสนาเทวนิยม ยอมเปนประกาศเทวโองการ หรือคําแถลงเทวประสงค
เปนเรื่องๆ ขอๆ ตางๆ กันไปแมนํามารวบรวมไวก็ยอมเรียกวา “ประมวล” ไมใช ระบบ เพราะผูปฏิบัติตองการ
ความเขาใจอยางมากก็เฉพาะในความหมายของสิ่งที่จะตองปฏิบัติเทานั้น ไมจําเปนตองเขาใจในระบบและเหตุ
ผลที่เกี่ยวของ เพราะถือวาระบบและเหตุผลตางๆ ทั้งปวงอยูในพระปรีชาขององคเทวะหมดสิ้นแลว อันผูปฏิบัติ
ไมพึงสงสัย เพียงแตเชื่อฟง มอบความไววางใจ และปฏิบัติตามเทวโองการเทานั้นเปนพอ
ข)
ศีลหรือระบบจริยธรรมแบบพุทธ เปนหลักกลางๆ และเปนสากล กําหนดโดยขอเท็จจริงตามกฎ
ธรรมชาติ (หมายถึงสารัตถะของศีลในฝายธรรมอันเกี่ยวดวยบุญบาป ไมใชในความหมายฝายวินยั อันเกีย่ วดวย
การลงโทษ) เชน พิจารณาผลหรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานของจิต ผลตอพฤติกรรม นิสัย และ
บุคลิกภาพ เปนตน จึงไมอาจวางขอจํากัดที่เปนการแบงแยกเพื่อผลประโยชนเฉพาะพวก เฉพาะกลุม หรือเอา
ความพอใจของตนเปนเครื่องวัดได
ไมจํากัดวา คนศาสนานี้เทานั้นมีกรุณาจึงเปนคนดี คนศาสนาอื่นมีกรุณาก็เปนคนดีไมได ฆา
คนศาสนานี้เทานั้นเปนบาป ฆาคนศาสนาอื่นไมบาป คนศาสนานี้เทานั้นใหทานไปสวรรคได คนศาสนาอื่น
ประพฤติอยางไรไมเชื่อฉันเสียอยางเดียวตกนรกหมด ฆาสัตวไมบาปเพราะสัตว (รวมทั้งที่ไมเปนอาหาร-) เปน
อาหารของคน (เพราะคนไมเปนอาหารของเสือและสิงโต-) ดังนี้เปนตน
จะมีการจํากัดแบงแยกได เชนวาบาปมากบาปนอยเปนตนอยางไร ก็เปนไปโดยขอเท็จจริงตาม
กฎธรรมชาติ เชน พิจารณาผลและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานของจิต เปนตนดังกลาวแลว
สวนในศาสนาเทวนิยม หลักเหลานี้ยอมกําหนดใหจํากัดหรือขยายตามเทวประสงคอยางไรก็
ได ดุจเปนวินัยบัญญัติ หรือนิติบัญญัติเพราะองคเทวะทรงเปนทั้งผูตรากฎหมายและผูพิพากษาเอง
๙.
เนื่องจากศีลเปนหลักกลางๆ กําหนดดวยขอเท็จจริงตามกฎธรรมชาติเชนนี้ ผูปฏิบัติตามแนว
พุทธธรรม จึงตองเปนผูกลายอมรับและกลาเผชิญหนาความจริง ความดี ชั่ว ถูก ผิด มีอยู เปนขอเท็จจริงอยาง
ไร ก็ตองกลายอมรับความจริงตามที่เปนเชนนั้น สวนตนจะปฏิบัติหรือไมแคไหนเพียงไร ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง และ
ตองกลายอมรับการที่ตนปฏิบัติดีไมดีตามขอเท็จจริงนั้น มิใชถือวาไมชั่ว เพราะตัวอยากทําสิ่งนั้น ขอเท็จจริง
ตามธรรมชาติ มิไดขึ้นตอการวัดดวยการอยากทําหรือไมของตน ถามีอันถึงกับจะทํากรรมที่ใหตกนรกสักอยาง
หนึ่ง การที่ยอมรับพูดกับตนเองวา กรรมนั้นไมดี แตตนยอมเสียสละตกนรก ยังดีกวาหลอกตัวเองวากรรมนั้นไม
เปนกรรมชั่ว
มีสิ่งที่อาจถือวาเปนขอไดเปรียบ ของศีลแบบเทวโองการ คือ
๑.
ตัดการพิจารณาเรื่องถูก-ผิด จริง-ไมจริง ออกเสีย กลาวไดวา เมื่อเชื่อเสียแลว ศรัทธาลวนแบบ
ภักดี ยอมไดผลในทางปฏิบัติที่รวดเร็วเรงเราและเขมแข็งหรือรุนแรงกวา แตจะเกิดปญหาขึ้นตอไป โดยเฉพาะ
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ในยุคแหงเหตุผลวา ทําอยางไรจึงจะใหเชื่อได และปญหาในระยะยาวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการอยูรวมกับ
ผูอื่นที่ไมศรัทธาเหมือนตน ปญหาเรื่องความมั่นคงของศรัทธานั้น และการไมมีโอกาสเขาถึงอิสรภาพทาง
ปญญา (บางขออาจไมตองพิจารณา ถามนุษยตองการมีชีวิตอยูเพียงเปนสัตวสังคมที่แยกกันอยูเปนกลุมๆ)
๒.
สําหรับสามัญชนทั่วไป ยอมเขาถึงความหมายของศีลตามแบบศรัทธาลวนไดงายกวา และศีล
แบบนี้ก็ควบคุมความประพฤติของคนสามัญไดเปนอยางดี ดังนั้น แมในหมูชาวพุทธจํานวนไมนอย ความเขาใจ
ในเรื่องบุญบาปจึงยังคงมีสวนที่คลายกับศาสนาเทวนิยมแฝงอยูดวย เชน เห็นศีล เปนขอหาม (แตลางเลือนวา
ใครเปนผูหาม) เห็นผลของบุญบาปเปนอยางผลตอบแทน เปนรางวัลหรือการลงโทษ เปนตน แตปญหาก็คงเปน
อยางเดียวกับขอ ๑ คือ ทําอยางไรจะใหเชื่อกันอยูไดตลอดไป
๓.
การบัญญัติกรรมไมดีบางอยาง ที่เห็นวายังจําเปนตองทํา เพื่อผลประโยชนบางอยางของตน
ใหเปนกรรมที่ไมผิดไปเสีย จัดเปนวิธีจูงใจตัวเองไดอยางหนึ่ง พุทธธรรมยอมรับวา วิธีจูงใจตนเองนั้น เปนสิ่งที่
ไดผลมากอยางหนึ่ง เพราะเปนเหตุปจจัยอีกอยางหนึ่งที่เขามาเกี่ยวของเพิ่มขึ้นในเรื่องนั้นๆ เชน บัญญัติวาฆา
สัตวไมบาป ก็ทําใหเบาใจและไมรูสึกสะกิดใจในการฆาสัตว แตการจูงใจแบบนี้ทําใหเกิดผลรายในดานอื่น และ
ไมเปนวิถีทางแหงปญญา
พุทธธรรมนิยมใหเปนอยูดวยการรับรูความเปนจริงจะแจงในทุกขั้นทุกตอน ใหรูจักเลือกตัดสินใจดวย
ตนเอง พุทธธรรมสอนใหใชวิธีจูงใจตนเองบางเหมือนกัน แตสอนโดยใหผูนั้นรูเขาใจในเรื่องที่จะใชจูงใจนั้นตาม
ขอเท็จจริงแลวใหนําไปใชดวยตนเอง เรื่องที่ใชจูงใจนั้นตองไมมีแงที่เสียหาย และใหใชเฉพาะในกรณีที่ชวยเปน
พลังในการทําความดีอยางอื่นใหไดผลยิ่งขึ้น
๖. สัมมาวายามะ
ความหมาย และประเภท
องคมรรคขอนี้ เปนขอแรกในหมวดสมาธิ หรือ อธิจิตตสิกขา มีคําจํากัดความแบบพระสูตรดังนี้
ภิกษุทั้งหลาย สัมมาวายามะ เปนไฉน? นี้เรียกวาสัมมาวายามะ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
๑)
สรางฉันทะ พยายาม ระดมความเพียร คอยเราจิตไว มุงมั่นเพื่อ (ปองกัน) อกุศลธรรมอันเปน
บาป ที่ยังไมเกิด มิใหเกิดขึ้น
๒)
สรางฉันทะ พยายาม ระดมความเพียร คอยเราจิตไว มุงมั่นเพื่อละอกุศลธรรมอันเปนบาป ที่
เกิดขึ้นแลว
๓)
สรางฉันทะ พยายาม ระดมความเพียร คอยเราจิตไว มุงมั่นเพื่อ (สราง) กุศลธรรม ที่ยังไมเกิด
ใหเกิดขึ้น
๔)
สรางฉันทะ พยายาม ระดมความเพียร คอยเราจิตไว มุงมั่นเพื่อความดํารงอยู ไมเลือนหาย
เพื่อภิญโญภาพ เพื่อความไพบูลยเจริญเต็มเปยมแหงกุศลธรรม ที่เกิดขึ้นแลว
สวนในอภิธรรม มีคําจํากัดความเพิ่มอีกแบบหนึ่ง ดังนี้
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สัมมาวายามะ เปนไฉน ? การระดมความเพียร (วิริยารัมภะ) ทางใจความกาวหนา ความบากบั่น
ความขะมักเขมน ความพยายาม ความอุตสาหะ ความอึดสู ความเขมแข็ง ความมั่นคง ความกาวหนาไมลดละ
ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ การแบกทูนเอาธุระไป วิริยะ วิริยินทรีย วิริยพละ สัมมาวายามะ วิรยิ
สัมโพชฌงค ที่เปนองคมรรค นับเนื่องในมรรค นี้เรียกวา สัมมาวายามะ
สัมมาวายามะ อยางที่แยกเปน ๔ ขอ ตามคําจํากัดความแบบพระสูตร นั้น เรียกชื่ออีกอยางหนึ่งวา สัม
มัปปธาน หรือ ปธาน ๔ และมีชื่อเรียกเฉพาะสําหรับความเพียรแตละขอนั้นวา
๑. สังวรปธาน เพียรปองกัน หรือเพียรระวัง (อกุศลที่ยังไมเกิด)
๒. ปหานปธาน เพียรละ หรือเพียรกําจัด (อกุศลที่เกิดขึ้นแลว)
๓. ภาวนาปธาน เพียรเจริญ หรือเพียรสราง (กุศลที่ยังไมเกิด)
๔. อนุรักขนาปธาน เพียรอนุรักษ หรือเพียรรักษาและสงเสริม (กุศลที่เกิดขึ้นแลว)
บางแหงมีคําอธิบายแบบยกตัวอยางความเพียร ๔ ขอนี้ เชน
๑. สังวรปธาน ไดแก ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต (ไมคิดเคลิ้มหลงติดในรูปลักษณะทั่วไป) ไม
ถืออนุพยัญชนะ (ไมคิดเคลิ้มหลงติดในลักษณะปลีกยอย) ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลวจะ
พึงเปนเหตุใหบาปอกุศลธรรม คืออภิชฌาและโทมนัส ครอบงําเอาได ยอมรักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมใน
จักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู สูดกลิ่นดวยจมูก ลิ้มรสดวยลิ้น ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย รูธรรมารมณดวยใจ (ก็เชน
เดียวกัน)
๒. ปหานปธาน ไดแก ภิกษุไมยอมใหกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก และบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดขึ้นแลวตั้งตัวอยูได ยอมละเสีย บรรเทาเสีย กระทําใหหมดสิ้นไปเสีย ทําใหไมมีเหลืออยูเลย
๓. ภาวนาปธาน ไดแก ภิกษุเจริญโพชฌงค ๗ ประการ ซึ่งอิงวิเวก อิงวิราคะ อิงนิโรธ โนมไปเพื่อการ
สลัดพน
๔. อนุรักขนาปธาน ไดแก ภิกษุคอยถนอมสมาธินิมิตอันดี คือ สัญญา ๖ ประการที่เกิดขึ้นแลว
ความสําคัญพิเศษของความเพียร
ความเพียรเปนคุณธรรมสําคัญยิ่งขอหนึ่งในพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นไดจากการที่สัมมาวายามะ เปน
องคมรรคประจํา ๑ ใน ๓ ขอ (สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ สัมมาสติ) ซึ่งตองคอยชวยหนุนองคมรรคขออื่นๆ ทุก
ขอเสมอไป ดังกลาวแลวขางตน และในหมวดธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติแทบทุกหมวด จะพบความเพียรแทรก
อยูดวย ในชื่อใดชื่อหนึ่ง การเนนความสําคัญของธรรมขอนี้ อาจพิจารณาไดจากพุทธพจน เชน ธรรมนี้ เปนของ
สําหรับผูปรารภความเพียร มิใชสําหรับคนเกียจคราน
ภิกษุทั้งหลาย เรารูชัดถึงคุณของธรรม ๒ ประการ คือ
๑)
ความเปนผูไมสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย (อสนฺตุฏ ิตา กุสเลสุ ธมฺเมสุ)
๒)
ความเปนผูไมยอมถอยหลังในการบําเพ็ญเพียร (อปฺปฏิวาณิตา ปธานสฺมึ)
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...เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลายพึงศึกษาดังนี้วา –เราจักตั้งความเพียรอันไมถอยหลัง
ถึงจะเหลือแตหนัง เอ็นและกระดูก เนื้อและเลือดในสรีระจะแหงเหือดไปก็ตามที ยังไมบรรลุผลที่บุคคลพึงลุถึง
ไดดวยเรี่ยวแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความบากบั่นของบุรุษแลว ที่จะหยุดยั้งความเพียรเสีย
เปนอันไมมี ? เธอทั้งหลายพึงศึกษาฉะนี้แล
การที่ตองเนนความสําคัญของความเพียรนั้น นอกจากเหตุผลอยางอื่นแลว ยอมสืบเนื่องมาจากหลัก
พื้นฐานของพระพุทธศาสนาที่วา สัจธรรมเปนกฎธรรมชาติ หรือหลักความจริงที่มีอยูโดยธรรมดา พระพุทธเจา
หรือศาสดามีฐานะเปนผูคนพบหลักความจริงนั้น แลวนํามาเปดเผยแกผูอื่น การไดรับผลจากการปฏิบัติ เปน
เรื่องของความเปนไปอันเที่ยงธรรมตามเหตุปจจัยในธรรมชาติ ศาสดามิใชผูบันดาล เมื่อเปนเชนนี้ ทุกคนจึงจํา
เปนตองเพียรพยายามสรางผลสําเร็จดวยเรี่ยวแรงของตน ไมควรคิดหวังและออนวอนขอผลที่ตองการโดยไม
กระทํา หลักพุทธศาสนาในเรื่องนี้ จึงมีวา
ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺป อกฺขาตาโร ตถาคตา ความเพียร ทานทั้งหลายตองทําเอง ตถาคตทั้งหลาย เปน
แตผูบอก (ทาง) ให
ความเพียรที่พอดี ดวยความสมดุลแหงอินทรีย
อยางไรก็ตามการทําความเพียรก็เชนเดียวกับการปฏิบัติธรรมขออื่นๆจะตองเริ่มกอตัวขึน้ ในใจใหพรอม
และถูกตองกอน แลวจึงขยายออกไปเปนการกระทําภายนอก ใหประสานกลมกลืนกัน มิใชคิดอยากทําความ
เพียร ก็สักแตวาระดมใชกําลังกายเอาแรงเขาทุม ซึ่งอาจกลายเปนการทรมานตนเองทําใหเกิดผลเสียไดมาก
โดยนัยนี้ การทําความเพียรจึงตองสอดคลองกลมกลืนกันไปกับธรรมขออื่นๆ ดวย โดยเฉพาะ
สติสัมปชัญญะ มีความรูความเขาใจ ใชปญญาดําเนินความเพียรใหพอเหมาะ อยางที่เรียกวาไมตึง และไม
หยอนเกินไป ดังเรื่องตอไปนี้
ครั้งนั้น ทานพระโสณะพํานักอยูในปาสีตวัน ใกลเมืองราชคฤห ทานไดทําความเพียรอยางแรงกลา เดิน
จงกรมจนเทาแตกทั้งสองขาง แตไมสําเร็จผล คราวหนึ่ง ขณะอยูในที่สงัด จึงเกิดความคิดขึ้นวา
“บรรดาสาวกของพระผูมีพระภาค ที่เปนผูตั้งหนาทําความเพียร เราก็เปนผูหนึ่ง ถึงกระนั้นจิตของเราก็
หาหลุดพนจากอาสวะหมดอุปาทานไม ก็แหละ ตระกูลของเราก็มีโภคะ เราจะใชจายโภคสมบัติ และทําความดี
ตางๆ ไปดวยก็ได อยากระนั้นเลย เราจะลาสิกขา ไปใชจายโภคสมบัติ และบําเพ็ญความดีตางๆ”
พระพุทธเจาทรงทราบความคิดของทานพระโสณะ และไดเสด็จมาสนทนาดวย
พระพุทธเจา
:
โสณะ เธอเกิดความคิด (ดังกลาวแลว) มิใชหรือ ?
โสณะ
:
ถูกแลว พระเจาขา
พระพุทธเจา
:
เธอคิดเห็นอยางไร? ครั้งกอน เมื่อเปนคฤหัสถ เธอเปนผู

โสณะ
พระพุทธเจา

โสณะ
พระพุทธเจา

โสณะ
พระพุทธเจา

พระโสณะ
พระพุทธเจา

พุทธธรรม (ฉบับเดิม) พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
ชํานาญในการดีดพิณมิใชหรือ?
:
ถูกแลว พระเจาขา
:
เธอคิดเห็นอยางไร? คราวใดสายพิณของเธอตึงเกินไป
คราวนั้นพิณของเธอมีเสียงเพราะ หรือเหมาะที่จะใชการ
กระนั้นหรือ?
:
หามิได พระเจาขา
:
เธอคิดเห็นอยางไร? คราวใด สายพิณของเธอหยอนเกิน
ไป คราวนั้นพิณของเธอ มีเสียงเพราะ หรือเหมาะที่จะใช
การ กระนั้นหรือ?
:
หามิได พระเจาขา
:
แตคราวใด สายพิณของเธอ ไมตึงเกินไป ไมหยอนเกินไป
ตั้งอยูในระดับพอดี คราวนั้นพิณของเธอ จึงจะมีเสียง
ไพเราะ หรือเหมาะที่จะใชการ ใชไหม?
:
ถูกแลว พระเจาขา
:
ฉันนั้นเหมือนกัน โสณะ ความเพียรที่ระดมมากเกินไป
ยอมเปนไปเพื่อความฟุงซาน ความเพียรที่หยอนเกินไป
ยอมเปนไปเพื่อความเกียจคราน เพราะเหตุนั้นแล เธอจง
ตั้งใจกําหนดความเพียรใหเสมอพอเหมาะ จงเขาใจความ
เสมอพอดีกัน แหงอินทรียทั้งหลาย และจงถือนิมิตใน
ความเสมอพอดีกันนั้น”
๗. สัมมาสติ
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คําจํากัดความ
สัมมาสติ เปนองคมรรคขอที่ ๒ ในหมวดสมาธิ หรือ อธิจิตตสิกขา มี คําจํากัดความแบบพระสูตร ดังนี้
ภิกษุทั้งหลาย สัมมาสติเปนไฉน ? นี้เรียกวาสัมมาสติ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
๑)
พิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
เสียได
๒)
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได
๓)
พิจารณาเห็นจิตในจิต มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
ได
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๔)
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได
คําจํากัดความอีกแบบหนึ่ง ที่ปรากฏในคัมภีรอภิธรรม วาดังนี้
สัมมาสติ เปนไฉน? สติ คือ การคอยระลึกถึงอยูเนืองๆ การหวนระลึก (ก็ดี) สติ คือ ภาวะที่ระลึกได
ภาวะที่ทรงจําไว ภาวะที่ไมเลือนหายภาวะที่ไมลืม (ก็ดี) สติ คือ สติที่เปนอินทรีย สติที่เปนพละ สัมมาสติ สติ
สัมโพชฌงค ที่เปนองคมรรค นับเนื่องในมรรค นี้เรียกวา สัมมาสติ
สัมมาสติ ตามคําจํากัดความแบบพระสูตรนั้น ก็คือหลักธรรมที่ เรียกวา สติปฏฐาน นั่นเอง หัวขอทั้ง ๔
ของหลักธรรมหมวดนี้ มีชื่อเรียกสั้นๆ คือ
๑)
กายานุปสสนา (การพิจารณากาย, การตามดูรูทันกาย)
๒)
เวทนานุปสสนา (การพิจารณาเวทนา, การตามดูรูทันเวทนา)
๓)
จิตตานุปสสนา (การพิจารณาจิต, การตามดูรูทันจิต)
๔)
ธัมมานุปสสนา (การพิจารณาธรรมตางๆ, การตามดูรูทันธรรม)
กอนจะพิจารณาความหมายของสัมมาสติ ตามหลักสติปฏฐาน ๔ นี้เห็นวาควรทําความเขาใจทั่วๆ ไป
เกี่ยวกับเรื่องสติไวเปนพื้นฐานกอน

สติในฐานะอัปปมาทธรรม
“สติ” แปลกันงายๆ วา ความระลึกได เมื่อแปลอยางนี้ ทําใหนึกเพงความหมายไปในแงของความจํา ซึ่ง
ก็เปนการถูกตองในดานหนึ่งแตอาจไมเต็มตามความหมายหลักที่เปนจุดมุงสําคัญก็ไดเพราะถาพูดในแงปฏิเสธ
สตินอกจากหมายถึงความไมลืม ซึ่งตรงกับความหมายขางตน ที่วาความระลึกไดแลว ยังหมายถึง ความไม
เผลอ ไมเลินเลอ ไมฟนเฟอนเลื่อนลอยดวย
ความหมายในแงปฏิเสธเหลานี้ เล็งไปถึงความหมายในทางสําทับวาความระมัดระวัง ความตื่นตัวตอ
หนาที่ ภาวะที่พรอมอยูเสมอในอาการคอยรับรูตอสิ่งตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของ และตระหนักวาควรปฏิบัติตอสิ่ง
นั้นๆ อยางไร
โดยเฉพาะในแงจริยธรรม การทําหนาที่ของสติมักถูกเปรียบเทียบเหมือนกับนายประตู ทีค่ อยระวังเฝาดู
คนเขาออกอยูเสมอ และคอยกํากับการ โดยปลอยคนที่ควรเขาออกใหเขาออกได และคอยกันหามคนที่ไมควร
เขา ไมใหเขาไป คนที่ไมควรออก ไมใหออกไป
สติจึงเปนธรรมสําคัญในทางจริยธรรมเปนอยางมาก เพราะเปนตัวควบคุมเราเตือนการปฏิบัติหนาที่
และเปนตัวคอยปองกันยับยั้งตนเอง ทั้งที่จะไมใหหลงเพลินไปตามความชั่ว และทีจ่ ะไมใหความชั่วเล็ดลอดเขา
มาในจิตใจไดพูดงายๆ วา ที่จะเตือนตนเองในการทําความดี และไมเปดโอกาสแกความชั่ว
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พุทธธรรมเนนความสําคัญของสติเปนอยางมาก ในการปฏิบัติจริยธรรมทุกขั้น การดําเนินชีวติ หรือการ
ประพฤติปฏิบัติโดยมีสติกํากับอยูเสมอนั้น มีชื่อเรียกโดยเฉพาะวา “อัปปมาท” คือ ความไมประมาท
อัปปมาท นี้ เปนหลักธรรมสําคัญยิ่ง สําหรับความกาวหนาในระบบ จริยธรรม มักใหความหมายวา
การเปนอยูโดยไมขาดสติ ซึ่งขยายความไดวาการระมัดระวังอยูเสมอ ไมยอมถลําลงไปในทางเสื่อม และไมยอม
พลาดโอกาสสําหรับความเจริญกาวหนา ตระหนักดีถึงสิ่งที่จะตองทํา และตองไมทํา ใสใจสํานึกอยูเสมอในหนา
ที่ ไมปลอยปละละเลย กระทําการดวยความจริงจัง และพยายามกาวรุดหนาอยูตลอดเวลา
กลาวไดวา อัปปมาทธรรมนี้ เปนหลักความสํานึกรับผิดชอบ
ในแงความสําคัญ อัปปมาท จัดเปนองคประกอบภายใน เชนเดียวกับโยนิโสมนสิการ คูกับหลัก
กัลยาณมิตร ที่เปนองคประกอบภายนอก พุทธพจนแสดงความสําคัญของอัปปมาทนี้ บางทีซ้ํากับโยนิโส
มนสิการ เหตุผลก็คือธรรมทั้งสองอยางนี้ มีความสําคัญเทาเทียมกัน แตตางแงกัน โยนิโสมนสิการ เปนองค
ประกอบฝายปญญาเปนอุปกรณสําหรับใชทําการ (เพื่อสรางปญญา) สวนอัปปมาทเปนองคประกอบฝายสมาธิ
เปนตัวควบคุมและเรงเราใหมีการใชอุปกรณนั้น และกาวหนาตอไปไมหยุด
ความสําคัญและขอบเขตการใชอัปปมาทธรรม ในการปฏิบัติจริยธรรมขั้นตางๆ จะเห็นไดจากพุทธพจน
ตัวอยางตอไปนี้
ภิกษุทั้งหลาย รอยเทาของสัตวบกทั้งหลายชนิดใดๆ ก็ตามยอมลงในรอยเทาชางไดทั้งหมดรอยเทาชาง
เรียกวาเปนยอดของรอยเทาเหลานั้น โดยความใหญ ฉันใด กุศลธรรมทั้งหลาย อยางใดๆ ก็ตาม ยอมมีความไม
ประมาทเปนมูล ประชุมลงในความไมประมาทไดทั้งหมด ความไมประมาท เรียกไดวาเปนยอดของธรรมเหลา
นั้น ฉันนั้น เราไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมสักอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือใหอกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนความไมประมาทเลย เมื่อไมประมาทแลว กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และ
อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป เราไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมสักอยาง ที่เปนไปเพื่อประโยชนยิ่งใหญ ...ที่
เปนไปเพื่อความดํารงมั่น ไมเสื่อมสูญ ไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความไมประมาทเลย
โดยกําหนดวาเปนองคประกอบภายใน เราไมเล็งเห็นองคประกอบอื่นแมสักขอหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชน
ยิ่งใหญ เหมือนความไมประมาทเลย เมื่อดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณขึ้นมากอนเปนบุพนิมิต ฉันใด
ความถึงพรอมดวยความไมประมาท ก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิตแหงการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรค แกภิกษุ
ฉันนั้น ...ธรรมเอก ที่มีอุปการะมาก เพื่อการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรค ก็คือความถึงพรอมดวยความไม
ประมาท ...เราไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมสักอยาง ที่เปนเหตุใหอริยอัษฎางคิกมรรค ซึ่งยังไมเกิด ก็เกิดขึ้น หรืออริย
อัษฎางคิกมรรคที่เกิดขึ้นแลว ก็ถึงความเจริญเต็มบริบูรณ เหมือนอยางความถึงพรอมดวยความไมประมาทนี้
เลย ภิกษุผูไมประมาทพึงหวังสิ่งนี้ได คือเธอจักเจริญ จักกระทําใหมาก ซึ่งอริยอัษฎางคิกมรรค
แมปจฉิมวาจา คือพระดํารัสครั้งสุดทายของพระพุทธเจา เมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ก็เปนพระ
ดํารัสในเรื่องอัปปมาทธรรม ดังนี้
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สิ่งทั้งหลายที่ปจจัยปรุงแตงขึ้น ยอมมีความเสื่อมสิ้นไปเปนธรรมดา ทานทั้งหลายจงยังประโยชนที่มุง
หมายใหสําเร็จ ดวยความไมประมาท
พุทธพจนเกี่ยวกับอัปปมาทธรรม มีตัวอยางอีกมากมาย พึงดูตอไป
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย ควรสรางอัปปมาทโดยฐานะ ๔ คือ
๑.
จงละกายทุจริต จงเจริญกายสุจริต
และจงอยาประมาทในการ (ทั้งสอง) นั้น
๒.
จงละวจีทุจริต จงเจริญวจีสุจริตและจงอยาประมาทในการ (ทั้งสอง) นั้น
๓.
จงละมโนทุจริต จงเจริญมโนสุจริต
และจงอยาประมาทในการ (ทั้งสอง) นั้น
๔.
จงละมิจฉาทิฏฐิ จงเจริญสัมมาทิฏฐิ
และจงอยาประมาทในการ (ทั้งสอง) นั้น
ในเมื่อภิกษุละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ฯลฯ ละมิจฉาทิฏฐิ เจริญสัมมาทิฏฐิแลว เธอยอมไมหวาด
กลัวตอความตายที่จะมีขางหนา
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรสรางอัปปมาท คือ การรักษาใจดวยสติ โดยตนเอง ในฐานะ ๔ คือ
๑. ...จิตของเรา อยาติดใจในธรรมที่ชวนใหเกิดความติดใจ
๒. ...จิตของเรา อยาขัดเคืองในธรรมที่ชวนใหเกิดความขัดเคือง
๓. ...จิตของเรา อยาหลงในธรรมที่ชวนใหเกิดความหลง
๔. ...จิตของเรา อยามัวเมาในธรรมที่ชวนใหเกิดความมัวเมา
เมื่อจิตของภิกษุ ไมติดใจในธรรมที่ชวนใหเกิดความติดใจ เพราะปราศจากราคะแลว ไมขัดเคือง...ไมหลง...ไม
มัวเมาแลว เธอยอมไมหวาดเสียว ไมหวั่นไหว ไมครั่นคราม ไมสะดุง และไม(ตอง)เชื่อถือ แมแตเพราะถอยคํา
ของสมณะ
ถาม : มีบางไหมธรรมขอเดียวที่จะยึดเอาประโยชนไวไดทั้ง ๒ อยางคือทั้งทิฏฐธัมมิกัตถะ (ประ
โยชนปจจุบันหรือประโยชนเฉพาะหนา)และสัมปรายิกัตถะ(ประโยชนเบื้องหนาหรือประโยชนชั้นสูงขึ้นไป)?
ตอบ : มี
ถาม : ธรรมนั้น คืออะไร ?
ตอบ : ธรรมนั้น คือ ความไมประมาท
ดูกรมหาบพิตร ธรรมที่เรากลาวไวดีแลวนั้น สําหรับผูมีกัลยาณมิตร มีกัลยาณสหาย มีกัลยาณชนเปนที่
คบหา หาใชสําหรับผูมีบาปมิตร ผูมีบาปสหาย ผูมีบาปชนเปนที่คบหาไม...ความมีกัลยาณมิตรนั้น เทากับเปน
พรหมจรรยทั้งหมดทีเดียว
เพราะเหตุนั้นแล มหาบพิตร พระองคพึงทรงสําเหนียกวา เราจักเปนผูมีกัลยาณมิตร มีกัลยาณสหาย มี
กัลยาณชนเปนที่คบหา พระองคผูทรงมีกัลยาณมิตรนั้น จะตองทรงดําเนินพระจริยาอาศัยธรรมขอนีอ้ ยูป ระการ
หนึ่ง คือ ความไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย
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เมื่อพระองคไมประมาท ดําเนินพระจริยาอาศัยความไมประมาทอยูพวกฝายใน...เหลาขัตติยบริวาร...
ปวงเสนาขาทหาร...ตลอดจนชาวนิคมชนบท ก็จะพากันคิดวา “พระเจาอยูหัว ทรงเปนผูไมประมาท ทรงดําเนิน
พระจริยาอาศัยความไมประมาท ถึงพวกเราก็จะเปนผูไมประมาท จะเปนอยูโดยอาศัยความไมประมาทดวย”
ดูกรมหาบพิตร เมื่อพระองคทรงเปนผูไมประมาท ทรงดําเนินพระจริยาอาศัยความไมประมาทอยู แม
ตัวพระองคเอง ก็เปนอันไดรับการคุมครองรักษา แมพวกฝายในก็เปนอันไดรับการคุมครองรักษา (ตลอดจน)
แมเรือนคลัง ยุงฉาง ก็เปนอันไดรับการคุมครองรักษา

มีสติรักษาตัว เทากับชวยรักษาสังคม
พุทธพจนแสดงคุณคาของสติ ในเสทกสูตรตอไปนี้ เปนตัวอยางที่ดีแหงหนึ่ง ซึ่งเชื่อมโยงใหเห็นความ
หมายและคุณคาในทางปฏิบัติที่ใกลชิดกันของ อัปปมาท กับ สติ ชวยใหเขาใจความหมายของธรรมทั้งสองขอ
นั้นชัดเจนยิ่งขึ้น
ในเวลาเดียวกัน พุทธพจนนั้นก็แสดงใหเห็นดวยวา พุทธธรรมมองชีวิตดานในของบุคคล โดยสัมพันธ
กับคุณคาดานนอกคือทางสังคม และถือวาคุณคาทั้งสองดานนี้เชื่อมโยงถึงกัน ไมแยกจากกัน และสอดคลองไป
ดวยกัน
ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว นักกายกรรม ยกลําไมไผขึ้นตั้งแลว เรียกศิษยมาบอกวา “มานี่แนะเธอ
เจาไตไมไผขึ้นไปแลว จง (เลี้ยงตัว) อยูเหนือตนคอของเรา” ศิษยรับคําแลวก็ไตลําไมไผขึ้นไป ยืน(เลี้ยงตัว)อยู
บนตนคอของอาจารย
คราวนั้น นักกายกรรมไดพูดกับศิษยวา “นี่แนะเธอ เธอจงรักษาฉันนะ ฉันก็จะรักษาเธอ เราทั้งสองระวัง
รักษากันและกันไวอยางนี้ จักแสดงศิลปะไดดวย จักไดเงินดวย และจักลงจากลําไมไผไดโดยสวัสดีดวย”
ครั้นอาจารยกลาวอยางนี้แลว ศิษยจึงกลาวกับอาจารยบางวา “ทานอาจารยขอรับ จะทําอยางนั้นไม
ได ทานอาจารย (นั่นแหละ) จงรักษาตัวเองไว ผมก็จักรักษาตัวผมเอง เราทั้งสองตางระวังรักษาตัวของตัวไว
อยางนี้ จักแสดงศิลปะไดดวย จักไดเงินดวย และจักลงจากลําไมไผไดโดยสวัสดีดวย”
พระผูมีพระภาคตรัสวา: นั่นเปนวิธีปฏิบัติที่ถูกตองในเรื่องนัน้ ดุจเดียวกับที่ศิษยพูดกับอาจารย (นั่น
เอง) เมื่อคิดวา “เราจะรักษาตัวเอง” ก็พึงตองใชสติปฏฐาน (มีสติไว) เมื่อคิดวา “เราจะรักษาผูอื่น” ก็พึงตอง
ใชสติปฏฐาน (เหมือนกัน)
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อรักษาตน ก็ชื่อวารักษาผูอื่น (ดวย) เมื่อรักษาผูอื่น ก็ชื่อวารักษาตนดวย
เมื่อรักษาตน ก็ชื่อวารักษาผูอื่น นั้นอยางไร? ดวยการหมั่นปฏิบัติดวยการเจริญอบรม ดวยการทําให
มาก อยางนี้แล เมื่อรักษาตน ก็ชื่อวารักษาผูอื่น (ดวย)
เมื่อรักษาผูอื่น ก็ชื่อวารักษาตน นั้นอยางไร? ดวยขันติ ดวยอวิหิงสา ดวยความมีเมตตาจิต ดวยความ
เอ็นดูกรุณา อยางนี้แล เมื่อรักษาผูอื่น ก็ชื่อวารักษาตน (ดวย)
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ภิกษุทั้งหลาย เมื่อคิดวา “เราจะรักษาตน” ก็พึงตองใชสติปฏฐาน เมื่อคิดวา “เราจะรักษาผูอื่น” ก็พึง
ตองใชสติปฏฐาน เมื่อรักษาตน ก็ชื่อวารักษาคนอื่น (ดวย) เมื่อรักษาคนอื่น ก็ชื่อวารักษาตนเอง (ดวย)

บทบาทของสติในกระบวนการพัฒนาปญญา และกําจัดอาสวกิเลส
อัปปมาท คือความไมประมาทนั้น หมายถึงการมีชีวิตอยูอยางไมขาดสติ หรือ การใชสติอยูเสมอในการ
ครองชีวิต
อัปปมาท เปนตัวการทําใหระมัดระวังตัว ปองกันไมใหพลาดตกไปในทางชั่วหรือเสื่อม คอยยับยั้ง เตือน
ไมใหเพลิดเพลินมัวเมาลุมหลงสยบอยู คอยกระตุน ไมใหหยุดอยูกับที่ และคอยเรงเราใหขะมักเขมนที่จะกาว
เดินรุดหนาอยูเรื่อยไป ทําใหสํานึกในหนาที่อยูเสมอ โดยตระหนักถึงสิ่งควรทํา-ไมควรทํา ทําแลวและยังมิไดทํา
และชวยใหทําการตางๆ ดวยความละเอียดรอบคอบ จึงเปนองคธรรมสําคัญยิ่งในระบบจริยธรรมดังไดกลาว
แลว
อยางไรก็ดี ความสําคัญของอัปปมาทนั้น เห็นไดวาเปนเรื่องจริยธรรมในวงกวาง เกี่ยวกับความเปนอยู
ประพฤติปฏิบัติทั่วๆ ไปของชีวิต
กําหนดคราวๆ ตั้งแตระดับศีลถึงสมาธิ
ในระดับนี้ สติทําหนาที่กํากับตามดูแลพวงไปกับองคธรรมอื่นๆ ทั่วไปหมด โดยเฉพาะจะมีวายามะหรือ
ความเพียรควบอยูดวยเสมอ การทํางานของสติจึงปรากฏออกมาในภาพรวมของอัปปมาท คือความไมประมาท
ที่เหมือนกับคอยวิ่งเตนเรงเราอยูในวงนอก
ครั้นจํากัดขอบเขตการทํางานแคบเขามา และลึกละเอียดลงไปในขั้นการดําเนินของจิตในกระบวนการ
พัฒนาปญญา หรือการใชปญญาชําระลางภายในดวงจิต ซึ่งเปนเรื่องจําเพาะเขามาขางในกระบวนการทํางาน
ในจิตใจ และแยกแยะรายละเอียดซอยถี่ออกวิเคราะหเปนขณะๆ ในระดับนี้เอง ที่สติทําหนาที่ของมันอยางเต็ม
ที่ และเดนชัด กลายเปนตัวแสดงที่มีบทบาทสําคัญ ที่เรียกโดยชื่อของมันเอง
ความหมายที่แทจําเพาะตัวของ “สติ” อาจเขาใจไดจากการพิจารณาการปฏิบัติหนาที่ของสติ ในกรณีที่
มีบทบาทของมันเองแยกจากองคธรรมอื่นๆ อยางเดนชัด เชน ในขอปฏิบัติที่เรียกวาสติปฏฐาน
ในกรณีเชนนี้ พอจะสรุปการปฏิบัติหนาที่ของ “สติ” ไดดังนี้
ลักษณะการทํางานโดยทั่วไปของ สติ นั้น คือ การไมปลอยใจใหเลื่อนลอย ไมปลอยอารมณใหผาน
เรื่อยเปอยไป หรือ ไมปลอยใหความนึกคิดฟุงซานไปในอารมณตางๆ แตคอยเฝาระวัง เหมือนจับตาดูอารมณที่
ผานมาแตละอยาง มุงหนาเขาหาอารมณนั้นๆ เมื่อตองการกําหนดอารมณใด ก็เขาจับดูติดๆ ไป ไมยอมให
คลาดหาย คือนึกถึงหรือระลึกไวเสมอ ไมยอมใหหลงลืม
มีคําเปรียบเทียบวา สติ เปนเหมือนเสาหลัก เพราะปกแนนในอารมณ หรือเหมือนนายประตู เพราะเฝา
อายตนะตางๆ ที่เปนทางรับอารมณ ตรวจดูอารมณที่ผานเขามา
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ปทัฏฐาน หรือเหตุใกลชิดที่จะใหเกิดสติ ก็คือ สัญญา (การกําหนดหมาย) ที่ถนัดมั่น หรือสติปฏฐาน
ตางๆ ที่จะกลาวตอไป
พิจารณาในแงจริยธรรม จะมองเห็นการปฏิบัติหนาที่ของสติได ทั้งในแงนิเสธ (negative) และในแงนํา
หนุน (positive)
ในแงนิเสธ สติเปนตัวปองกัน ยับยั้งจิตไมใหฟุงซาน ไมใหกาวพลาด ไมใหถลําลงในธรรมที่ไมพึง
ประสงค ไมยอมใหความชั่วไดโอกาสเกิดขึ้นในจิต และไมยอมใหใชความคิดผิดทาง
ในดานนําหนุน สติเปนตัวควบคุมตรวจตรากระแสการรับรู ความนึกคิด และพฤติกรรมทุกอยาง ใหอยู
ในแนวทางที่ตองการ คอยกํากับจิตไวกับอารมณที่ตองการ และจึงเปนเครื่องมือสําหรับยึดหรือเกาะกุมอารมณ
ใดๆ ก็ตาม ดุจเอาวางไวขางหนาจิต เพื่อพิจารณาจัดการอยางใดอยางหนึ่งตอไป
ในทางปฏิบัติของพุทธธรรม เนนความสําคัญของสติมาก อยางที่กลาววา สติจําปรารถนา (คือตองนํา
มาใช) ในกรณีทั้งปวง หรือ สติมีประโยชนในทุกกรณี และเปรียบสติเหมือนเกลือที่ตองใชในกับขาวทุกอยาง
และเหมือนนายกรัฐมนตรีเกี่ยวของในราชการทุกอยาง เปนทั้งตัวการเหนี่ยวรั้งปรามจิต และหนุนประคองจิต
ตามควรแกกรณี
เมื่อนําลักษณะการทําหนาที่ของสติที่กลาวแลวนั้นมาพิจารณาประกอบ จะมองเห็นประโยชนที่มุง
หมายของการปฏิบัติฝกฝนในเรื่องสติ ดังนี้ :๑.
ควบคุมรักษาสภาพจิตใหอยูในภาวะที่ตองการ โดยตรวจตรากระบวนการรับรูและกระแส
ความคิด เลือกรับสิ่งที่ตองการ กันออกไปซึ่งสิ่งที่ไมตองการ ตรึงกระแสความคิดใหนิ่งเขาที่ และทําใหจิตเปน
สมาธิไดงาย
๒.
ทําใหรางกายและจิตใจอยูในสภาพที่เรียกไดวาเปนตัวของตัวเอง เพราะมีความโปรงเบา ผอน
คลาย เปนสุขโดยสภาพของมันเอง พรอมที่จะเผชิญความเปนไปตางๆ และจัดการกับสิ่งทั้งหลายในโลกอยาง
ไดผลดี
๓.
ในภาวะจิตที่เปนสมาธิ อาจใชสติเหนี่ยวนํากระบวนการรับรู และกระแสความคิด ทําขอบเขต
การรับรูและความคิดใหขยายออกไปโดยมิติตางๆ หรือใหเปนไปตางๆ ได
๔.
โดยการยึดหรือจับเอาอารมณที่เปนวัตถุแหงการพิจารณาวางไวตอหนา จึงทําใหการพิจารณา
สืบคนดวยปญญาดําเนินไปไดชัดเจนเต็มที่ เทากับเปนฐานในการสรางเสริมปญญาใหเจริญบริบูรณ
๕.
ชําระพฤติกรรมตางๆ ทุกอยาง (ทั้ง กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) ใหบริสุทธิ์ อิสระ ไมเกลือก
กลั้วหรือเปนไปดวยอํานาจตัณหาอุปาทาน และรวมกับสัมปชัญญะ ทําใหพฤติกรรมเหลานัน้ เปนไปดวยปญญา
หรือเหตุผลบริสุทธิ์ ลวนๆ
ประโยชนขอที่ ๔ และ ๕ นั้น นับวาเปนจุดหมายขั้นสูง จะเขาถึงไดดวยวิธีปฏิบัติที่กําหนดไวเปนพิเศษ
ซึ่งตามคําจํากัดความในขอสัมมาสตินี้ ก็ไดแก สติปฏฐาน ๔
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สติปฏฐานในฐานะสัมมาสติ
สติปฏฐาน แปลกันวา ที่ตั้งของสติบาง การปรากฏของสติบาง ฯลฯ ถือเอาแตใจความงายๆ ก็คือ การ
ใชสติ หรือ วิธีปฏิบัติเพื่อใชสติใหบังเกิดผลดีถึงที่สุด อยางที่กลาวถึงในพุทธพจนในมหาสติปฏฐานสูตรวา
ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เปนมรรคาเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย เพื่อขามพนโสกะและปริเทวะ
เพื่อความอัสดงแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุโลกุตตรมรรค เพื่อกระทําใหแจงซึ่งนิพพาน นี้คือสติปฏฐาน ๔
การเจริญสติปฏฐานนี้ เปนวิธีปฏิบัติธรรมที่นิยมกันมา และยกยองนับถือกันอยางสูง ถือวามีพรอมทั้ง
สมถะ และวิปสสนาในตัว
ผูปฏิบัติอาจเจริญสมถะจนไดฌาน อยางที่จะกลาวถึงในเรื่องสัมมาสมาธิ อันเปนองคมรรคขอที่ ๘
กอน แลวจึงเจริญวิปสสนาตามแนวสติปฏฐานไปจนถึงที่สุดก็ได หรือจะอาศัยสมาธิเพียงขั้นตนๆ เทาที่จําเปน
มาประกอบ เจริญแตวิปสสนาฝายเดียวตามแนวสติปฏฐานนี้ ไปจนถึงที่สุดก็ได
วิปสสนา เปนหลักปฏิบัติสําคัญในพระพุทธศาสนา ที่ไดยินไดฟงกันมาก พรอมกับที่มีความเขาใจไขว
เขวอยูมากเชนเดียวกัน จึงเปนเรื่องที่ควรทําความเขาใจตามสมควร จากการศึกษาคราวๆ ในเรือ่ งสติปฏ ฐานตอ
ไปนี้ จะชวยใหเกิดความเขาใจในความหมายของวิปสสนาดีขึ้น ทั้งในแงสาระสําคัญ ขอบเขตความกวางขวาง
และความยืดหยุนในการปฏิบัติ ตลอดจนโอกาสที่จะฝกฝนปฏิบัติ โดยสัมพันธกับการดําเนินชีวิตของคนทั่วไป
วาเปนไปไดและมีประโยชนเพียงใด เปนตน อยางไรก็ตาม ในที่นี้ ไมไดมุงอธิบายเรื่องวิปสสนาโดยตรง คงมุง
เพียงใหเขาใจวิปสสนาเทาที่มองเห็นไดจากสาระสําคัญของสติปฏฐานเทานั้น
ก) สติปฏฐาน ๔ โดยสังเขป
สติปฏฐาน มีใจความโดยสังเขป คือ:๑.
กายานุปสสนา การพิจารณากาย หรือตามดูรูทันกาย
๑.๑ อานาปานสติ คือ ไปในที่สงัด นั่งขัดสมาธิ ตั้งสติกําหนดลมหายใจเขาออก โดยอาการ
ตางๆ
๑.๒ กําหนดอิริยาบถ คือ เมื่อยืน เดิน นั่ง นอน หรือรางกายอยูในอาการอยางไรๆ ก็รูชดั ในอาการที่
เปนอยูนั้นๆ
๑.๓ สัมปชัญญะ คือ มีสัมปชัญญะในการกระทําและความเคลื่อนไหวทุกอยาง เชน การกาวเดิน
การเหลียวมอง การเหยียดมือ นุงหมผา กิน ดื่ม เคี้ยว ถายอุจจาระ ปสสาวะ การตื่น การหลับ
การพูด การนั่ง เปนตน
๑.๔ ปฏิกูลมนสิการ คือ พิจารณารางกายของตนตั้งแตศีรษะจดปลายเทา ซึ่งมีสวนประกอบที่ไม
สะอาดตางๆ มากมายมารวมๆ อยูดวยกัน
๑.๕ ธาตุมนสิการ คือ พิจารณารางกายของตน โดยใหเห็นแยกประเภทเปนธาตุ ๔ แตละอยางๆ
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๑.๖ นวสีวถิกา คือ มองเห็นศพที่อยูในสภาพตางๆ กัน โดยระยะเวลา ๙ ระยะ ตั้งแตตายใหมๆ ไป
จนถึงกระดูกผุแลวในแตละกรณีนั้น ใหยอนมานึกถึงรางกายของตน วาก็จะตองเปนเชนนั้น
เหมือนกัน
๒.
เวทนานุปสสนา การตามดูรูทันเวทนา คือเมื่อเกิดความรูสึกสุขก็ดี ทุกขก็ดี เฉยๆ ก็ดี ทั้งที่เปน
ชนิดสามิส และนิรามิส ก็รูชัดตามที่เปนอยูในขณะนั้นๆ
๓.
จิตตานุปสสนา การตามดูรูทันจิต คือจิตของตนในขณะนั้นๆ เปนอยางไร เชน มีราคะ ไมมี
ราคะ มีโทสะ ไมมีโทสะ มีโมหะ ไมมีโมหะ ฟุงซาน เปนสมาธิ หลุดพน ยังไมหลุดพน ฯลฯ ก็รู
ชัดตามที่มันเปนอยูในขณะนั้นๆ
๔.
ธัมมานุปสสนา การตามดูรูทันธรรม คือ
๔.๑ นิวรณ คือ รูชัดในขณะนั้นๆ วา นิวรณ ๕ แตละอยางๆ มีอยูในใจตนหรือไม ที่ยังไมเกิด เกิด
ขึ้นไดอยางไร ที่เกิดขึ้นแลว ละเสียไดอยางไร ที่ละไดแลว ไมเกิดขึ้นอีกตอไปอยางไร รูชัดตามที่
เปนไปอยูในขณะนั้นๆ
๔.๒ ขันธ คือ กําหนดรูวาขันธ ๕ แตละอยาง คืออะไร เกิดขึ้นไดอยางไร ดับไปไดอยางไร
๔.๓ อายตนะ คือ รูชัดในอายตนะภายในภายนอกแตละอยางๆ รูชัดในสัญโญชนที่เกิดขึ้นเพราะ
อาศัยอายตนะนั้นๆ รูชัดวาสัญโญชนที่ยังไมเกิด เกิดขึ้นไดอยางไร ที่เกิดขึ้นแลว ละเสียได
อยางไร ที่ละไดแลว ไมเกิดขึ้นไดอีกตอไปอยางไร
๔.๔ โพชฌงค คือ รูชัดในขณะนั้นๆ วา โพชฌงค ๗ แตละอยางๆ มีอยูในใจตนหรือไม ที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้นไดอยางไรที่เกิดขึ้นแลว เจริญเต็มบริบูรณไดอยางไร
๔.๕ อริยสัจ คือ รูชัดอริยสัจ ๔ แตละอยางๆ ตามความเปนจริง วาคืออะไร เปนอยางไร
ในตอนทายของทุกขอที่กลาวนี้ มีขอความอยางเดียวกันวาภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายใน (=ของ
ตนเอง) อยูบาง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอก (=ของคนอื่น) อยูบาง พิจารณาเห็นกายในกาย ทั้งภายใน
ภายนอกอยูบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมสิ้นไปในกายอยูบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและ
ความเสื่อมสิ้นไปในกายอยูบาง ก็แล มีสติปรากฏชัดวา “กายมีอยู” เพียงพอเปนความรู และพอสําหรับระลึก
เทานั้น แลเธอเปนอยูอยางไมอิงอาศัย และไมยึดมั่นสิ่งใดๆ ในโลก
ข) สาระสําคัญของสติปฏฐาน
จากใจความยอของสติปฏฐานที่แสดงไวแลวนั้น จะเห็นวา สติปฏฐาน (รวมทั้งวิปสสนาดวย) ไมใชหลัก
การที่จํากัดวาจะตองปลีกตัวหลบลี้ไปนั่งปฏิบัติอยูนอกสังคม หรือจําเพาะในกาลเวลาตอนใดตอนหนึง่ โดยเหตุ
นี้ทานผูรูจึงสนับสนุนใหนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันทั่วไป

203
พุทธธรรม (ฉบับเดิม) พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
จากขอความในคําแสดงสติปฏฐานแตละขอขางตน จะเห็นไดวา ในเวลาปฏิบัตินั้น ไมใชใชสติเพียง
อยางเดียว แตมีธรรมขออื่นๆ ควบอยูดวยธรรมที่ไมบงถึงไว ก็คือสมาธิ ซึ่งจะมีอยูดวยอยางนอยในขั้นออนๆ พอ
ใชสําหรับการนี้ สวนธรรมที่ระบุไวดวย ไดแก
๑.
อาตาป = มีความเพียร (ไดแกองคมรรคขอ ๖ คือสัมมาวายามะ ซึ่งหมายถึงเพียรระวังปองกัน
และละความชั่ว กับเพียรสรางและรักษาความดี)
๒.
สัมปชาโน = มีสัมปชัญญะ (คือตัวปญญา ไดแกสัมมาทิฏฐิ)
๓.
สติมา = มีสติ (หมายถึงสติที่กําลังพูดถึงนี้ คือสัมมาสติ)
ขอนาสังเกตคือ สัมปชาโน ซึ่งแปลวามีสัมปชัญญะ สัมปชัญญะนี้ จะเห็นไดวาเปนธรรมที่มักปรากฏ
ควบคูกับสติ สัมปชัญญะก็คือปญญา ดังนั้น การฝกฝนในเรื่องสตินี้จึงเปนสวนหนึ่งในกระบวนการพัฒนา
ปญญานั่นเอง
สัมปชัญญะ หรือ ปญญา ก็คือ ความรูความเขาใจตระหนักชัดตอสิ่งที่สติกําหนดไวนั้น หรือตอการ
กระทําในกรณีนั้นวา มีความมุงหมายอยางไร สิ่งที่ทํานั้นเปนอยางไร ปฏิบัติตอมันอยางไร และไมเกิดความหลง
หรือความเขาใจผิดใดๆ ขึ้นมาในกรณีนั้นๆ
ขอความตอไปที่วา “กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได” แสดงถึงทาทีที่เปนผลจากการมี
สติสัมปชัญญะวา เปนกลาง เปนอิสระ ไมถูกกิเลสผูกพัน ทั้งในแงติดใจอยากได และขัดเคืองเสียใจในกรณีนั้นๆ
ขอความตอทายเหมือนๆ กันของทุกขอที่วา “มองเห็นความเกิดความเสื่อมสิ้นไป” นั้น แสดงถึงการ
พิจารณาเขาใจตามหลักไตรลักษณ จากนั้น จึงมีทัศนคติที่เปนผลเกิดขึ้น คือการมองและรูสึกตอสิ่งเหลานั้น
ตามภาวะของมันเอง เชนที่วา “กายมีอยู” เปนตน ก็หมายถึงรับรูความจริงของสิ่งนั้นตามที่เปนอยางนั้นของมัน
เอง โดยไมเอาความรูสึกสมมติและยึดมั่นตางๆ เขาไปสวมใสใหมัน วาเปนคน เปนตัวตน เปนเขา เปนเรา หรือ
กายของเรา เปนตน ทาทีอยางนี้ก็คือทาทีแหงความเปนอิสระ ไมอิงอาศัย คือไมขึ้นตอสิ่งนั้นสิ่งนี้ ที่เปนปจจัย
ภายนอก และไมยึดมั่นสิ่งตางๆ ในโลกดวยตัณหาอุปาทาน
การปฏิบัติตามแนวสติปฏฐานนี้ นักศึกษาฝายตะวันตกบางทานนําไปเปรียบเทียบกับวิธีการแบบจิต
วิเคราะหของจิตแพทย (psychiatrist)สมัยปจจุบัน และประเมินคุณคาวาสติปฏฐานไดผลดีกวาและใชประ
โยชนไดกวางขวางกวา เพราะทุกคนสามารถปฏิบัติไดเองและใชในยามปรกติเพื่อความมีสุขภาพจิตที่ดีไดดวย
อยางไรก็ตาม ในที่นี้จะไมวิจารณความเห็นนั้น แตจะขอสรุปสาระสําคัญของการเจริญสติปฏฐานใหม
อีกแนวหนึ่ง ดังนี้
ก. กระบวนการปฏิบัติ
๑. องคประกอบหรือสิ่งที่รวมอยูในกระบวนการปฏิบัตินี้ มี ๒ ฝาย คือ ฝายที่ทํา (ตัวทําการ ที่คอย
กําหนดหรือคอยสังเกตตามดูรูทัน) กับฝายที่ถูกทํา (สิ่งที่ถูกกําหนด หรือถูกสังเกตตามดูรูทัน)
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๒. องคประกอบฝายที่ถูกทํา หรือถูกกําหนดตามดูรูทัน ก็คือ สิ่งธรรมดาสามัญที่มีอยูกับตัวของทุกคน
นั่นเอง เชน รางกาย การเคลื่อนไหวของรางกาย ความรูสึกนึกคิดตางๆ เฉพาะที่เปนปจจุบัน คือกําลังเกิดขึ้น
เปนไปอยูในขณะนั้นๆ
๓. องคประกอบฝายที่ทํา คือ คอยกําหนด คอยตามดูรูทัน เปนองคธรรมหลักของสติปฏฐาน ไดแก
สติ กับ สัมปชัญญะ
สติ เปนตัวเกาะจับสิ่งที่จะพิจารณาเอาไว สัมปชัญญะ คือตัวปญญาที่รูชัดตอสิ่งหรืออาการที่ถูก
พิจารณานั้นโดยตระหนักวา คืออะไร เปนอยางไร มีความมุงหมายอยางไร เชน เมื่อกําหนดพิจารณาการเคลือ่ น
ไหวของรางกาย ขณะที่เดิน ก็รูพรอมอยูกับตัววา กําลังเดิน ไปไหน เปนตน และเขาใจสิ่งนั้นหรือการกระทํานั้น
ตามความเปนจริง โดยไมเอาความรูสึกชอบใจหรือไมชอบใจเปนตนของตนเขาไปปะปนหรือปรุงแตง
๔. อาการที่กําหนดและตามดูรูทันนั้น เปนอยางที่วา ใหรูเห็นตามที่มันเปนในขณะนั้น คือ ดู-เห็น-เขาใจ
วาอะไร กําลังเปนอยางไร ปรากฏผลอยางไรเทานั้น ไมเกิดปฏิกิริยาใดๆ ในใจ ไมมีการคิดวิจารณ ไมมีกา
วินิจฉัยวา ดีชั่ว ถูกผิด เปนตน ไมใสความรูสึก ความโนมเอียงในใจ ความยึดมั่นตางๆ ลงไปวา ถูกใจ ไมถูกใจ
ชอบ ไมชอบ เพียงเห็นเขาใจตามที่มันเปน ของสิ่งนั้น อาการนัน้ แงนั้นๆ เองโดยเฉพาะ ไมสรางความคิดผนวก
วาของเรา ของเขา ตัวเรา ตัวเขา นาย ก. นาย. ข. เปนตน
ยกตัวอยางเชน ตามดูเวทนาในใจของตนเอง ขณะนั้น มีทุกขเกิดขึ้น มีความกังวลใจเกิดขึ้น ก็รูวาทุกข
เกิดขึ้น ทุกขนั้นเกิดขึ้นอยางไร กําลังจะหมดสิ้นไปอยางไร กลายเปนเหมือนกับสนุกไปกับการศึกษาพิจารณา
วิเคราะหทุกขของตน และทุกขนั้นจะไมมีพิษสงอะไรแกตัวผูพิจารณาเลย เพราะเปนแตตัวทุกขเองลวนๆ ที่
กําลังเกิดขึ้น กําลังดับไป ไมมีทุกขของฉัน ฉันเปนทุกข ฯลฯ
แมแตความดีความชั่วใดๆ ก็ตามที่มีอยู หรือปรากฏขึ้นในจิตใจขณะนั้นๆ ก็เขาเผชิญหนามัน ไมเลี่ยง
หนี เขารับรูตามดูมันตามที่มันเปนไป ตั้งแตมันปรากฏตัวขึ้น จนมันหมดไปเองตามเหตุปจจัย แลวก็ตามดูสงิ่ อืน่
ตอไปทั้งนี้ เปนทาทีที่เปรียบไดกับแพทยที่กําลังชําแหละตรวจดูศพ หรือนักวิทยาศาสตรที่กําลังสังเกตดูวัตถุที่
ตนกําลังศึกษา ไมใชทาทีแบบผูพิพากษาที่กําลังพิจารณาคดีระหวางโจทกกับจําเลย เปนการดูเห็นแบบสภาว
วิสัย (objective) ไมใชสกวิสัย (subjective)
ข. ผลของการปฏิบัติ
๑. ในแงความบริสุทธิ์ เมื่อสติจับอยูกับสิ่งที่กําหนดอยางเดียว และสัมปชัญญะรูเขาใจสิ่งนั้นตามที่มัน
เปน ยอมเปนการควบคุมกระแสการรับรูและความคิดไวใหบริสุทธิ์ ไมมีชองที่กิเลสตางๆ จะเกิดขึ้นได และใน
เมื่อมองเห็นสิ่งเหลานั้นเพียงแคตามที่มันเปน ไมใสความรูสึก ไมสรางความคิดคํานึงตามความโนมเอียงและ
ความใฝใจตางๆ ที่เปนสกวิสัย (subjective) ลงไป ก็ยอมไมมีความยึดมั่นถือมั่นตางๆ ไมมีชองที่กิเลสทั้งหลาย
เชนความโกรธจะเกิดขึ้นได เปนการกําจัดอาสวะเกา และปองกันอาสวะใหมไมใหเกิดขึ้น
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๒. ในแงความเปนอิสระ เมื่อมีสภาพจิตที่บริสุทธิ์อยางในขอ ๑. แลว ก็ยอมมีความเปนอิสระดวย โดย
จะไมหวั่นไหวไปตามอารมณตางๆ ที่เขามากระทบ เพราะอารมณเหลานั้นถูกใชเปนวัตถุสําหรับศึกษาพิจารณา
แบบสภาววิสัย (objective) ไปหมด เมื่อไมถูกแปลความหมายตามอํานาจอาสวะที่เปนสกวิสัย (subjective)
สิ่งเหลานั้นก็ไมมีอิทธิพลตามสกวิสัยแกบุคคลนั้น และพฤติกรรมตางๆ ของเขา จะหลุดพนจากการถูกบังคับ
ดวยกิเลสที่เปนแรงขับหรือแรงจูงใจไรสํานึกตางๆ (unconscious drives หรือ unconscious motivations) เขา
จะเปนอยูอยางที่เรียกวา ไมอิงอาศัย ไมยึดมั่นสิ่งใดในโลก
๓. ในแงปญญาเมื่ออยูในกระบวนการทํางานของจิตเชนนี้ปญญายอมทําหนาที่ไดผลดีที่สุดเพราะจะ
ไมถูกเคลือบหรือหันเหไปดวยความรูสึกความเอนเอียงและอคติตางๆทําใหรูเห็นตามที่มันเปนคือรูตามความ
จริง
๔. ในแงความพนทุกข เมื่อจิตอยูในภาวะตื่นตัว เขาใจสิ่งตางๆ ตามที่มันเปน และคอยรักษาทาทีของ
จิตอยูไดเชนนี้ ความรูสึกเอนเอียงในทางบวกหรือลบตอสิ่งนั้นๆ ที่มิใชเปนไปโดยเหตุผลบริสุทธิ์ ยอมเกิดขึ้นไม
ได จึงไมมีความรูสึกทั้งในดานติดใครอยากได (อภิชฌา) และดานขุนหมองขัดของใจ (โทมนัส) ปราศจาก
อาการกระวนกระวาย (anxiety) ตางๆ เปนภาวะจิตที่เรียกวาพนทุกข มีความปลอดโปรง โลงเบา ผองใส ผอน
คลาย ผลที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ความจริงก็สัมพันธเปนอันเดียวกัน เปนแตแยกกลาวในแงตางๆ
เมื่อสรุปตามแนวปฏิจจสมุปบาทและไตรลักษณ ก็ไดความวา เดิมมนุษยไมรูวาตัวตนที่ยึดถือไว ไมมี
จริง เปนเพียงกระแสของรูปธรรมนามธรรมสวนยอยจํานวนมากมายที่สัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบตอ
กัน กําลังเกิดขึ้นและเสื่อมสลายเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา
เมื่อไมรูเชนนี้ จึงยึดถือเอาความรูสึกนึกคิด ความปรารถนา ความเคยชิน ทัศนคติ ความเชื่อ ความเห็น
การรับรู เปนตน ในขณะนั้นๆ วาเปนตัวตนของตน แลวตัวตนนัน้ ก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยไป รูสึกวาฉันเปนนั่น ฉัน
เปนนี่ ฉันรูสึกอยางนั้น ฉันรูสึกอยางนี้ ฯลฯ
การรูสึกวาตัวฉันเปนอยางนั้นอยางนี้ ก็คือการถูกความรูสึกนึกคิด เปนตน ที่เปนนามธรรมสวนยอยใน
ขณะนั้นๆ หลอกเอา หรือเอาสิ่งเหลานั้นมาสรางภาพหลอกขึ้นนัน่ เอง เมื่ออยูในภาวะถูกหลอกเชนนั้น ก็คือการ
ตั้งตนความคิดที่ผิดพลาด จึงถูกชักจูงบังคับใหคิดเห็นรูสึกและทําการตางๆ ไปตามอํานาจของสิง่ ทีต่ นยึดวาเปน
ตัวตนในขณะนั้นๆ
ครั้นมาปฏิบัติตามหลักสติปฏฐานแลว ก็มองเห็นรูปธรรมนามธรรมแตละอยางที่เปนสวนประกอบของ
กระแสนั้น กําลังเกิดดับอยูตามสภาวะของมัน เมื่อวิเคราะหสวนประกอบตางๆ ในกระแส แยกแยะออกมองเห็น
กระจายออกไปเปนสวนๆ เปนขณะๆ มองเห็นอาการที่ดําเนินสืบตอกันเปนกระแสไปเรื่อยๆ แลว ยอมไมถูก
หลอกใหยึดถือเอาสิ่งนั้นๆ เปนตัวตนของตนและสิ่งเหลานั้นก็หมดอํานาจบังคับใหบุคคลอยูใตการชักจูงของมัน
ถาการมองเห็นนี้เปนไปอยางลึกซึ้ง สวางแจมชัดเต็มที่ ก็เปนภาวะที่เรียกวาความหลุดพน ทําใหจิตตั้ง
ตนดําเนินในรูปใหม เปนกระแสที่บริสุทธิ์โปรงเบา เปนอิสระ ไมมีความเอนเอียงยึดติดเงื่อนปมตางๆ ภายใน
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เกิดเปนบุคลิกภาพใหม กลาวอีกนัยหนึ่งวา เปนภาวะของจิตที่มีสุขภาพสมบูรณดุจรางกายที่เรียกวามีสุขภาพ
สมบูรณ เพราะองคอวัยวะทุกสวนปฏิบัติหนาที่ไดคลองเต็มที่ตามปรกติของมัน ในเมื่อไมมีโรคเปนขอบกพรอง
อยูเลย
โดยนัยนี้ การปฏิบัติตามหลักสติปฏฐานจึงเปนวิธีการชําระลางอาการเปนโรคตางๆ ที่มีในจิต กําจัดสิ่ง
ที่เปนเงื่อนปมเปนอุปสรรคถวงขัดขวางการทํางานของจิตใหหมดไป ทําใหใจปลอดโปรง พรอมทีจ่ ะดํารงชีวติ อยู
เผชิญและจัดการกับสิ่งทั้งหลายในโลกดวยความเขมแข็งและสดชื่นตอไป

สุขภาพกาย-สุขภาพใจ
เรื่องที่ไดอธิบายมา อาจสรุปดวยพุทธพจนดังตอไปนี้
ภิกษุทั้งหลาย โรคมีอยู ๒ ชนิดดังนี้ คือ โรคทางกาย ๑ โรคทางใจ ๑ สัตวทั้งหลายที่ยืนยันไดวา ตนไมมี
โรคทางกายเลย ตลอดเวลาทั้งป ก็มีปรากฏอยู ผูที่ยืนยันไดวา ตนไมมีโรคทางกายเลย ตลอดเวลา ๒ ป ... ๓ ป
... ๔ ป ... ๑๐ ป ... ๒๐ ป ... ๓๐ ป ... ๔๐ ป ... ๕๐ ป ... ๑๐๐ ป ... ก็มีปรากฏอยู แตสัตวที่ยืนยันไดวา ตนไม
เปนโรคทางใจเลย แมชั่วเวลาเพียงครูหนึ่งนั้น หาไดยากในโลก ยกเวนแตพระขีณาสพ (ผูสิ้นอาสวะแลว) ทั้ง
หลาย
พระสารีบุตร: แนะทานคฤหบดี อินทรียของทานผองใสนัก สีหนา ของทานก็สดใสเปลงปลั่ง วันนี้ ทาน
ไดฟงธรรมีกถาในที่เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาแลวหรือ?
คฤหบดีนกุลบิดา: พระคุณเจาผูเจริญ ไฉนจะไมเปนเชนนี้เลา วันนี้พระผูมีพระภาคเจาทรงหลั่งน้ํา
อมฤตรดขาพเจาแลว ดวยธรรมีกถา
พระสารีบุตร: พระผูมีพระภาคเจาทรงหลั่งอมฤตรดทาน ดวยธรรมีกถาอยางไร?
คฤหบดี: พระคุณเจาผูเจริญ ขาพเจาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายอภิวาท นั่ง ณ ที่ควรสวนหนึง่ แลว
ไดกราบทูลวา :พระพุทธเจาขา ขาพระองคชราแลว เปนคนแกเฒา ลวงกาลผานวัยมานาน รางกายก็มีโรคเรารุม เจ็บ
ปวยอยูเนืองๆ อนึ่งเลา ขาพระองคมิได(มีโอกาส)เห็นพระผูมีพระภาค และพระภิกษุทั้งหลาย ผูชวยใหเจริญใจ
อยูเปนนิตย ขอพระผูมีพระภาค ไดโปรดประทานโอวาทสั่งสอนขาพระองค ในขอธรรมที่จะเปนไปเพื่อประโยชน
เพื่อความสุข แกขาพระองค ตลอดกาลนาน
พระคุณเจาผูเจริญ พระผูมีพระภาคไดตรัสกะขาพเจาวา: ถูกแลว ทานคฤหบดี เปนเชนนั้น อันรางกาย
นี้ ยอมมีโรครุมเรา ดุจดังวาฟองไข ซึ่งผิวเปลือกหอหุมไว ก็ผูใดที่บริหารรางกายนี้อยู จะยืนยันวาตนไมมีโรคเลย
แมชั่วครูหนึ่ง จะมีอะไรเลานอกจากความเขลา เพราะเหตุฉะนั้นแล ทานคฤหบดี ทานพึงฝกใจวา “ถึงกายของ
เราจะปวยออดแอดไปแตใจของเราจะไมปวยดวยเลย”
พระคุณเจาผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงหลั่งอมฤตรดขาพเจา ดวยธรรมีกถา ดั่งนี้แล
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๘. สัมมาสมาธิ
สัมมาสมาธิ เปนองคมรรคขอสุดทาย และเปนขอที่มีเนื้อหาสําหรับศึกษามาก เพราะเปนเรื่องของการ
ฝกอบรมจิตในขั้นลึกซึ้ง เปนเรื่องละเอียดประณีต ทั้งในแงที่เปนเรื่องของจิตอันเปนของละเอียด และในแงการ
ปฏิบัติ ที่มีรายละเอียดกวางขวางซับซอน เปนจุดบรรจบ หรือเปนสนามรวมของการปฏิบัติ
ในการบรรยายเรื่องนี้ เห็นวา ถาจะแสดงเนื้อหาไปตามลําดับอยางในองคมรรคขอกอนๆ จะทําใหเขาใจ
ยาก จึงเปลี่ยนมาใชวิธีสรุปขอควรทราบ ใหเห็นใจความไวกอน แลวจึงแสดงเนื้อหาตอภายหลัง

ความหมาย และระดับของสมาธิ
“สมาธิ” แปลกันวา ความตั้งมั่นของจิต หรือ ภาวะที่จิตแนวแนตอสิ่งที่กําหนด คําจํากัดความของสมาธิ
ที่พบเสมอ คือ “จิตตัสเสกัคคตา” หรือเรียกสั้นๆ วา “เอกัคคตา” ซึ่งแปลวา ภาวะที่จิตมีอารมณเปนหนึ่ง คือ
การที่จิตกําหนดแนวแนอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมฟุงซานหรือสายไป
สมาธิ นั้น แบงไดเปน ๓ ระดับ คือ
๑. ขณิกสมาธิ สมาธิชั่วขณะ (momentary concentration) ซึ่งคนสามัญทั่วไปสามารถนํามาใช
ประโยชน ในการปฏิบัติหนาที่กิจการงาน ในชีวิตประจําวัน ใหไดผลดี
๒. อุปจารสมาธิ สมาธิเฉียดๆ หรือจวนจะแนวแน (neighbourhood concentration)
๓. อัปปนาสมาธิ สมาธิที่แนวแนแนบสนิท (attainment concentration) สมาธิในขั้นฌาน เปนสมาธิ
ระดับสูงสุด ซึ่งถือวาเปนความสําเร็จที่ตองการของการเจริญสมาธิ
“สัมมาสมาธิ” ตามคําจํากัดความในพระสูตรตางๆ เจาะจงวาไดแก ฌาน ๔ อยางไรก็ดี คําจํากัดความ
นี้ ถือไดวาเปนการใหความหมายโดยยกหลักใหญเต็มรูปขึ้นมาตั้งเปนแบบไว ใหรูวาการปฏิบัติสมาธิที่ถูก จะ
ตองดําเนินไปในแนวนี้ ดังที่ผูปฏิบัติธรรมสามารถเจริญวิปสสนาไดโดยใชสมาธิเพียงขั้นตนๆ ที่เรียกวา
วิปสสนาสมาธิ ซึ่งเปนสมาธิในระดับเดียวกับขณิกสมาธิ และอุปจารสมาธิ (ทานลําดับไวระหวางขณิกสมาธิกบั
อุปจารสมาธิ)
ผลสําเร็จในระดับตางๆ ของการเจริญสมาธิ
การเจริญสมาธินั้น จะประณีตขึ้นไปเปนขั้นๆ โดยลําดับ
ภาวะจิต ที่มีสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิแลว เรียกวา “ฌาน” (absorption) ฌานมีหลายขั้น ยิ่งเปนขั้น
สูงขึ้นไป องคธรรมตางๆ ซึ่งทําหนาที่ประกอบอยูกับสมาธิ ก็ยิ่งลดนอยลงไป
ฌาน โดยทั่วไปแบงเปน ๒ ระดับใหญๆ และแบงยอยออกไปอีกระดับละ ๔ รวมเปน ๘ อยาง เรียกวา
ฌาน ๘ หรือสมาบัติ ๘ คือ
๑.
รูปฌาน ๔ ไดแก
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๑)
ปฐมฌาน (ฌานที่ ๑) มีองคประกอบ ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
๒)
ทุติยฌาน (ฌานที่ ๒) มีองคประกอบ ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตา
๓)
ตติยฌาน (ฌานที่ ๓) มีองคประกอบ ๒ คือ สุข เอกัคคตา
๔)
จตุตถฌาน (ฌานที่ ๔) มีองคประกอบ ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา
๒.
อรูปฌาน ๔ ไดแก
๑)
อากาสานัญจายตนะ (ฌานที่กําหนดอากาศ-space อันอนันต)
๒)
วิญญาณัญจายตนะ (ฌานที่กําหนดวิญญาณอันอนันต)
๓)
อากิญจัญญายตนะ (ฌานที่กําหนดภาวะที่ไมมีสิ่งใดๆ)
๔)
เนวสัญญานาสัญญายตนะ (ฌานที่เขาถึงภาวะมีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช)
การเพียรพยายามบําเพ็ญสมาธิ โดยใชวิธีการใดๆ ก็ตาม เพื่อใหเกิดผลสําเร็จเชนนี้ทานเรียกวา
“สมถะ” มนุษยปุถุชนเพียรพยายามบําเพ็ญสมาธิเพียงใดก็ตาม ยอมไดผลสําเร็จอยางสูงสุดเพียงเทานี้ หมาย
ความวา สมถะลวนๆ ยอมนําไปสูภาวะจิตที่เปนสมาธิไดสูงสุด ถึงฌาน เพียงเนวสัญญานาสัญญายตนะ เทา
นั้น
แตทานผูบรรลุผลสําเร็จควบทั้งฝายสมถะ และวิปสสนา เปนพระอนาคามีหรือพระอรหันต สามารถเขา
ถึงภาวะที่ประณีตสูงสุดอีกขั้นหนึ่งนับเปนขั้นที่ ๙ คือ สัญญาเวทยิตนิโรธ หรือนิโรธสมาบัติ เปนภาวะที่สัญญา
และเวทนาดับ คือหยุดปฏิบัติหนาที่ และเปนความสุขขั้นสูงสุด

วิธีเจริญสมาธิ
การปฏิบัติเพื่อใหเกิดสมาธิ จนเปนผลสําเร็จตางๆ อยางที่กลาวแลวนั้น ยอมมีวิธีการหรืออุบายสําหรับ
เหนี่ยวนําสมาธิมากมายหลายอยาง พระอรรถกถาจารยไดรวบรวมขอปฏิบัติที่เปนวิธีการตางๆ เหลานี้วางไว มี
ทั้งหมดถึง ๔๐ อยาง คือ
๑.
กสิณ ๑๐ เปนการใชวัตถุภายนอกเขาชวย โดยการเพงเพื่อใหจิตรวมเปนหนึ่ง วัตถุที่ใชเพง ได
แก ดิน น้ํา ไฟ ลม สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว อากาศ (ชองวาง) และแสงสวาง ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อใหเหมาะกับ
การใชเพงโดยเฉพาะ
๒.
อสุภะ ๑๐ พิจารณาซากศพในระยะตางๆ รวม ๑๐ ประเภท
๓.
อนุสติ ๑๐ ระลึกถึงอารมณที่สมควรชนิดตางๆ เชน พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
ศีล จาคะ เปนตน
๔.
อัปปมัญญา ๔ เจริญธรรมที่เรียกวาพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา โดยใชวิธี
แผไปอยางกวางขวางไมมีขอบเขต
๕.
อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ กําหนดความเปนปฏิกูลในอาหาร
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๖.
ธาตุววัฏฐาน ๑ กําหนดพิจารณาธาตุ ๔
๗.
อรูป ๔ กําหนดอารมณของอรูปฌาน ๔
วิธีปฏิบัติ ๔๐ อยางนี้ เรียกวา กรรมฐาน ๔๐ การปฏิบัติกรรมฐานเหลานี้ตางกันโดยผลสําเร็จ ที่วิธี
นั้นๆ สามารถใหเกิดขึ้น สูงต่ํา มากนอยกวากัน และตางโดยความเหมาะสมแกผูปฏิบัติ ซึ่งจะตองพิจารณา
เลือกใชใหเหมาะกับลักษณะนิสัยความโนมเอียงที่แตกตางกันระหวางบุคคล ที่เรียกวา “จริยา” ตางๆ เชน
อสุภะเหมาะสําหรับคนหนักทางราคะ เมตตาเหมาะสําหรับคนหนักในโทสะ เปนตน จริยา มี ๖ คือ
๑.
ราคจริยา
ลักษณะนิสัยที่หนักไปทางราคะ รักสวยรักงาม
๒.
โทสจริยา
ลักษณะนิสัยที่หนักไปทางโทสะ ใจรอนหุนหัน
๓.
โมหจริยา
ลักษณะนิสัยที่หนักไปทางโมหะ มักหลงลืม ซึมงง
๔.
สัทธาจริยา ลักษณะนิสัยที่มากดวยศรัทธา ซาบซึ้ง เชื่องาย
๕.
พุทธิจริยา
ลักษณะนิสัยที่หนักในปญญา คลองแคลว ชอบคิดพิจารณาเหตุผล
๖.
วิตักกจริยา ลักษณะนิสัยที่มากดวยวิตก ชอบครุนคิดกังวล
บุคคลใดหนักในจริยาใด ก็เรียกวาเปน “จริต” นั้นๆ เชน ราคจริต โทสจริต เปนตน รายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติตางๆ และลักษณะนิสัยเหลานี้ เปนเรื่องที่จะตองอธิบายไวตางหาก

ขอบเขตความสําคัญของสมาธิ
ก) ประโยชนที่แท และผลจํากัดของสมาธิ
สมาธิเปนองคธรรมที่สําคัญยิ่งขอหนึ่งก็จริง แตก็มีขอบเขตความสําคัญที่พึงตระหนักวา สมาธิมีความ
จําเปนแคไหนเพียงใด ในกระบวนการปฏิบัติ เพื่อเขาถึงวิมุตติ อันเปนจุดหมายของพุทธธรรม ขอบเขตความ
สําคัญนี้ อาจสรุปดังนี้
๑. ประโยชนแทของสมาธิ ในการปฏิบัติเพื่อเขาถึงจุดหมายของพุทธธรรมนั้น อยูที่ทําใหจิตเหมาะแก
งาน ซึ่งจะนํามาใชเปนที่ทําการสําหรับใหปญญาปฏิบัติการอยางไดผลดีที่สุด และสมาธิที่ใชเพื่อการนี้ก็ไมจํา
เปนตองถึงขั้นสูงสุด ในทางตรงขาม ลําพังสมาธิอยางเดียว แมจะเจริญถึงขั้นฌานสูงสุด หากไมกาวไปสูขั้นการ
ใชปญญาแลว ยอมไมสามารถทําใหถึงจุดหมายของพุทธธรรมไดเปนอันขาด
๒.
ฌานตางๆ ทั้ง ๘ ขั้น แมจะเปนภาวะจิตที่ลึกซึ้ง แตในเมื่อเปนผลของกระบวนการปฏิบัติที่
เรียกวาสมถะอยางเดียว ก็ยังเปนเพียงโลกียเทานั้น จะนําไปปะปนกับจุดหมายของพุทธธรรมหาไดไม
๓.
หลุดพนไดชั่วคราว กลาวคือ ในภาวะแหงฌานที่เปนผลสําเร็จของสมาธินั้น กิเลสตางๆ สงบ
ระงับไป จึงเรียกวาเปนความหลุดพนเหมือนกัน แตความหลุดพนนี้มีชั่วคราวเฉพาะเมื่ออยูในภาวะนั้นเทานั้น
และถอยกลับสูสภาพเดิมได ไมยั่งยืนแนนอน ทานจึงเรียกความหลุดพนชนิดนี้วาเปนโลกิยวิโมกข (ความหลุด
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พนขั้นโลกีย) และกุปปวิโมกข (ความหลุดพนที่กําเริบ คือเปลี่ยนแปลงกลับกลายหายสูญได) และเปนวิกขัมภน
วิมุตติ (ความหลุดพนดวยขมไว คือ กิเลสระงับไปเพราะกําลังสมาธิขมไว เหมือนเอาแผนหินทับหญา ยกแผน
หินออกเมื่อใด หญายอมกลับงอกงามขึ้นไดใหม)
จากขอพิจารณาที่กลาวมานี้ จะเห็นวา
- ในการปฏิบตั ิเพื่อเขาถึงจุดหมายของพุทธธรรมนั้น องคธรรมหรือตัวการสําคัญที่สุดที่เปนตัวตัดสินขัน้
สุดทาย จะตองเปน ปญญา และ
- ปญญาที่ใชปฏิบัติการในขั้นนี้ เรียกชื่อเฉพาะไดวา “วิปสสนา” ดังนั้น การปฏิบัติจึงตองกาวมาถึงขั้น
วิปสสนาดวยเสมอ
สวนสมาธิ แมจะจําเปน แตอาจยืดหยุนเลือกใชขั้นใดขั้นหนึ่งก็ไดเริ่มแตขั้นตนๆ เรียกวา วิปสสนา
สมาธิ (ทานแสดงไวในระดับเดียวกับขณิกสมาธิ และอุปจารสมาธิ ดู หนา ๓๓๑)
ข) สมถะ-วิปสสนา
โดยนัยนี้ วิถีแหงการเขาถึงจุดหมายแหงพุทธธรรมนั้น แมจะมีสาระสําคัญวา ตองประกอบพรอมดวย
องคมรรคทั้ง ๘ ขอเหมือนกัน แตก็อาจแยกไดโดยวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการใชสมาธิ เหมือนเปน ๒ วิถี หรือวิธี
คือ
๑.
วิธีการที่มุงเฉพาะดานปญญา คือการปฏิบัติอยางที่กลาวไวบางแลวในเรื่องสัมมาสติ เปนวิธี
ปฏิบัติที่สติมีบทบาทสําคัญ คือ ใชสมาธิแตเพียงขั้นตนๆ เทาที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติ หรือใชสมาธิเปนเพียง
ตัวชวย แตใชสติเปนหลักสําคัญ สําหรับยึดจับหรือมัดสิ่งที่ตองการกําหนดไว ใหปญญาตรวจพิจารณา นี้คือวิธี
ปฏิบัติที่เรียกวา วิปสสนา
แทจริงนั้น ในการปฏิบัติวิธีที่ ๑ นี้ สมถะก็มีอยู คือการใชสมาธิขั้นตนๆ เทาที่จําเปนแกการทํางานของ
ปญญาที่เปนวิปสสนา แตเพราะการฝกตามวิธีของสมถะไมปรากฏเดนออกมา เมื่อพูดอยางเทียบกันกับวิธีที่ ๒
จึงเรียกการปฏิบัติในวิธีที่ ๑ นี้วาเปนแบบ วิปสสนาลวน
๒.
วิธีการที่เนนการใชสมาธิ เปนวิธีปฏิบัติที่สมาธิมีบทบาทสําคัญ คือบําเพ็ญสมาธิใหจิตสงบ
แนวแน จนเขาถึงภาวะที่เรียกวา ฌาน หรือสมาบัติ ขั้นตางๆ เสียกอน ทําใหจิตดื่มด่ําแนนแฟนอยูกับสิ่งที่
กําหนดนั้นๆ จนมีความพรอมอยูโดยตัวของมันเอง ที่จะใชปฏิบัติการตางๆ อยางที่เรียกวาจิตนุมนวล ควรแก
การงาน โนมไปใชในกิจที่ประสงคอยางไดผลดีที่สุด
ในสภาพจิตเชนนี้ กิเลสอาสวะตางๆ ซึ่งตามปรกติฟุงขึ้นรบกวนและบีบคั้นบังคับจิตใจพลานอยู ก็ถูก
ควบคุมใหสงบนิ่งอยูในเขตจํากัด เหมือนผงธุลีที่ตกตะกอนในเวลาน้ํานิ่ง และมองเห็นไดชัดเพราะน้ําใส เหมาะ
สมอยางยิ่งแกการที่จะกาวตอไป สูขั้นใชปญญาจัดการกําจัดตะกอนเหลานั้นใหหมดไปโดยสิ้นเชิง การปฏิบัติ
ในชั้นนี้ทั้งหมดเรียกวาเปน สมถะ ถาไมหยุดเพียงนี้ ก็จะกาวตอไปสูขั้นใชปญญากําจัดกิเลสอาสวะใหหมดสิ้น
เชิง คือ ขั้นวิปสสนา คลายกับในวิธีที่ ๑ แตกลาวตามหลักการวา ทําไดงายขึ้นเพราะจิตพรอมอยูแลว
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การปฏิบัติอยางนี้ คือ วิธีที่เรียกวาใชทั้งสมถะ และวิปสสนา
ค) เจโตวิมุตติ-ปญญาวิมุตติ; ปญญาวิมุต-อุภโตภาควิมุต
ผลสําเร็จของการปฏิบัติตามวิถีที่ ๑ เรียกวา ปญญาวิมุตติ คือความหลุดพน (เปนอิสระสิ้นอาสวะ)
ดวยปญญา เมื่อปญญาวิมุตติเกิดขึ้น สมาธิขั้นเบื้องตนที่ใชเปนฐานของการปฏิบัติมาแตเริ่มแรก ก็จะมั่นคง
และบริสุทธิ์สมบูรณเขาควบคูกับปญญา กลายเปน เจโตวิมุตติ แตเจโตวิมุตติในกรณีนี้ไมโดดเดน เพราะเปน
เพียงสมาธิขั้นตนเทาที่จําเปนซึ่งพวงมาดวยแตตนแลวพลอยถึงจุดสิ้นสุดบริบูรณไปดวยเพราะปญญาวิมตุ ตินนั้
ผลสําเร็จของการปฏิบัติตามวิถีที่ ๒ แบงไดเปน ๒ ตอน
ตอนแรก ที่เปนผลสําเร็จของสมถะ เรียกวา เจโตวิมุตติ คือ ความหลุดพน (เปนอิสระพนอํานาจกิเลสชั่วคราว-เพราะคุมไวไดดวยกําลังสมาธิ) ของจิต และ
ตอนที่ ๒ ซึ่งเปนขั้นสุดทาย เรียกวา ปญญาวิมุตติ เหมือนอยางวิถีแรก เมื่อถึงปญญาวิมุตติแลว เจโต
วิมุตติที่ไดมากอนซึ่งเสื่อมถอยได ก็จะพลอยมั่นคงสมบูรณกลายเปนเจโตวิมุตติที่ไมกลับกลายอีกตอไป
เมื่อแยกโดยบุคคลผูประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติตามวิถีทั้งสองนี้
๑. ผูไดรับผลสําเร็จตามวิถีแรก ซึ่งมีปญญาวิมุตติเดนชัดออกหนาอยูอ ยางเดียว เรียกวา “ปญญาวิมตุ ”
คือผูหลุดพนดวยปญญา
๒. สวนผูไดรับผลสําเร็จตามวิถีที่ ๒ เรียกวา “อุภโตภาควิมุต” คือผูหลุดพนทั้งสองสวน (ทั้งดวยสมาบัติ
และอริยมรรค)
ขอที่ควรทราบเพิ่มเติมและเนนไวเกี่ยวกับวิถีที่สอง คือ วิถีที่ใชทั้งสมถะ และวิปสสนา ซึ่งผูปฏิบัติไดผล
สําเร็จเปนอุภโตภาควิมุตนั้น มีวา
๑. ผูปฏิบัติตามวิถีนี้ อาจประสบผลไดพิเศษในระหวาง คือความสามารถตางๆ ที่เกิดจากฌานสมาบัติ
ดวย โดยเฉพาะที่เรียกวา อภิญญา ซึ่งมี ๖ อยาง คือ
๑)
อิทธิวิธิ (แสดงฤทธิ์ตางๆ ได- magical powers)
๒)
ทิพพโสต (หูทิพย- clairaudience หรือ divine ear)
๓)
เจโตปริยญาณ (กําหนดใจหรือความคิดผูอื่นได- telepathy หรือ mind-reading)
๔)
ทิพพจักขุ หรือ จุตูปปาตญาณ (ตาทิพย หรือ รูการจุติและอุบัติของสัตวทงั้ หลายตามกรรมของ
ตน- divine eye หรือ clairvoyance หรือ knowledge of the decease and rebirth of beings)
๕)
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (การระลึกชาติได- reminiscence of previous lives)
๖)
อาสวักขยญาณ (ญาณหยั่งรูความสิ้นอาสวะ- knowledge of the extinction of all cankers)
จะตองทราบวา ความรูความสามารถพิเศษ ที่เปนผลไดในระหวาง ซึ่งทานผูเปนอุภโตภาควิมุต(อาจ
จะ)สําเร็จนั้น หมายถึงอภิญญา ๕ ขอแรก อันเปนอภิญญาขั้นโลกีย (โลกิยอภิญญา)
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สวนอภิญญา ขอที่ ๖ คือ อาสวักขยญาณ ขอเดียว ซึ่งเปนโลกุตตรอภิญญา เปนผลสําเร็จสุดทายที่เปน
จุดหมาย ทั้งของพระปญญาวิมุต และพระอุภโตภาควิมุต อันใหสําเร็จความเปนพุทธะ และเปนพระอรหันต
ฉะนั้น ผูปฏิบัติไมวาวิถีแรก หรือวิถีที่ ๒ คือ ไมวาจะเปนปญญาวิมุต หรืออุภโตภาควิมุต ก็ตองไดบรรลุ
อภิญญา ขอที่ ๖ ที่เปนโลกุตตระ คือ อาสวักขยญาณ
แตทานผูอุภโตภาควิมุต อาจจะไดอภิญญาขั้นโลกีย ๕ ขอแรกดวย
สวนทานผูปญญาวิมุต (วิถีแรก) จะไดเพียงอภิญญา ขอที่ ๖ คือความสิ้นอาสวะอยางเดียว ไมไดโลกิ
ยอภิญญา ๕ ที่เปนผลสําเร็จพิเศษอันเกิดจากฌาน
โลกิยอภิญญา ๕ นั้น ฤาษีโยคีกอนพุทธกาลไดกันมาแลวมากมาย
ความเปนพุทธะ ความเปนพระอรหันต ความเปนผูประเสริฐ อยูที่ความสิ้นอาสวกิเลสดวยอาสวักขย
ญาณ ซึ่งทั้งพระปญญาวิมุต และพระอุภโตภาควิมุต มีเสมอเทากัน
๒. ผูปฏิบัติตามวิถีที่ ๒ จะตองปฏิบัติใหครบทั้ง ๒ ขั้นของกระบวนการปฏิบัติ
การปฏิบัติตามวิถีของสมถะอยางเดียว แมจะไดฌาน ไดสมาบัติขั้นใดก็ตาม ตลอดจนสําเร็จอภิญญา
ขั้นโลกียทั้ง ๕ ตาทิพย หูทิพย อานใจผูอื่นได มีฤทธิ์ตางๆ ก็เปนไดแคฤาษีโยคีกอนพุทธกาล ที่พระโพธิสัตวเห็น
วามิใชทางแลว จึงเสด็จปลีกออกมาถาไมกาวหนาตอไปถึงขั้นวิปสสนา หรือควบคูไปกับวิปสสนาดวยแลว จะ
ไมสามารถเขาถึงจุดหมายของพุทธธรรมเปนอันขาด

การใชสมาธิเพื่อประโยชนตางๆ
การฝกอบรมเจริญสมาธินั้น ยอมมีความมุงหมายเพื่อประโยชนตางๆ กัน ขอใหพิจารณาตัวอยางการ
ใชประโยชน ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย สมาธิภาวนา (การเจริญสมาธิ) มี ๔ อยาง ดังนี้ คือ
๑.
สมาธิภาวนาที่เจริญแลว ทําใหมากแลว เปนไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหาร (การอยูเปนสุขใน
ปจจุบัน)
๒.
สมาธิภาวนาที่เจริญแลว ทําใหมากแลว เปนไปเพื่อการไดญาณทัสสนะ
๓.
สมาธิภาวนาที่เจริญแลว ทําใหมากแลว เปนไปเพื่อสติและสัมปชัญญะ
๔.
สมาธิภาวนาที่เจริญแลว ทําใหมากแลว เปนไปเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย”
นี้เปนตัวอยางการใชประโยชนตางๆ จากการฝกอบรมสมาธิ
แบบที่ ๑ ไดแกการเจริญรูปฌาณ ๔ ซึ่งเปนวิธีเสวยความสุขแบบหนึ่ง ตามหลักที่แบงความสุขเปน ๑๐
ขั้น ประณีตขึ้นไปตามลําดับ คือ กามสุข สุขในรูปฌาน ๔ ขั้น สุขในอรูปฌาน ๔ ขั้น และสุขในนิโรธสมาบัติ พระ
พุทธเจาและพระอรหันตสวนมากนิยมเจริญฌาน ๔ นี้ ในโอกาสวาง เพื่อพักผอนอยางสุขสบาย เรียกวา ทิฏฐ
ธรรมสุขวิหาร
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แบบที่ ๒ อรรถกถาอธิบายวา หมายถึงการไดทิพยจักษุ จึงเปนตัวอยางการนําสมาธิไปใช เพื่อผลทาง
ความสามารถพิเศษประเภทปาฏิหาริยตางๆ
แบบที่ ๓ มีความหมายชัดอยูแลว
แบบที่ ๔ คือการใชสมาธิเพื่อประโยชนทางปญญา หรือเปนบาทฐานของวิปสสนาโดยตรง เพือ่ บรรลุจดุ
หมายสูงสุด คือ ความหลุดพนสิ้นอาสวะ
ความเขาใจในเรื่องประโยชนหรือความมุงหมายในการเจริญสมาธินี้ จะชวยปองกันและกําจัดความเขา
ใจผิดพลาด เกี่ยวกับเรื่องสมาธิ และชีวิตของพระสงฆในพระพุทธศาสนาไดเปนอันมาก เชน ความเขาใจผิดวา
การบําเพ็ญสมาธิเปนเรื่องของการถอนตัวไมเอาใจใสในกิจการของสังคม หรือวาชีวติ พระสงฆเปนชีวติ ทีป่ ลีกตัว
โดยสิ้นเชิง ไมรับผิดชอบตอสังคม เปนตน
ขอพิจารณาตอไปนี้ อาจเปนประโยชนในการปองกันและกําจัดความเขาใจผิดที่กลาวแลวนั้น
- สมาธิ เปนวิธีการเพื่อเขาถึงจุดหมาย ไมใชตัวจุดหมาย ผูเริ่มปฏิบัติอาจตองปลีกตัวออกไป มีความ
เกี่ยวของกับสังคมนอยเปนพิเศษเพื่อการปฏิบัติฝกอบรมชวงพิเศษระยะเวลาหนึ่ง แลวจึงออกมามีบทบาททาง
สังคมตามความเหมาะสมของตนตอไป อีกประการหนึ่ง การเจริญสมาธิโดยทั่วไป ก็มิใชจะตองมานั่งเจริญอยู
ทั้งวันทั้งคืน และวิธีปฏิบัติก็มีมากมาย เลือกใชไดตามความเหมาะสมกับจริยา เปนตน
- การดําเนินปฏิปทาของพระสงฆ ขึ้นตอความถนัด ความเหมาะสมของลักษณะนิสัย และความพอใจ
สวนตนดวย บางรูปอาจพอใจและเหมาะสมที่จะอยูปา บางรูปถึงอยากไปอยูปา ก็หาสมควรไม มีตวั อยางทีพ่ ระ
พุทธจาไมทรงอนุญาตใหภิกษุบางรูปไปปฏิบัติธรรมในปาและแมภิกษุที่อยูปา ในทางพระวินัยของสงฆกห็ าได
อนุญาตใหตัดขาดจากความรับผิดชอบทางสังคมโดยสิ้นเชิงอยางฤาษีชีไพรไม
- ประโยชนของสมาธิและฌานที่ตองการในพุทธธรรม ก็คือภาวะจิตที่เรียกวา “นุมนวล ควรแกงาน” ซึง่ จะนํา
มาใชเปนที่ปฏิบัติการของปญญาตอไปดังกลาวแลว สวนการใชสมาธิและฌานเพื่อประโยชนอื่นจากนี้ ถือเปน
ผลไดพิเศษ และบางกรณีกลายเปนเรื่องไมพึงประสงค ซึ่งพระพุทธเจาไมทรงสนับสนุน ตัวอยางเชน ผูใด
บําเพ็ญสมาธิเพื่อตองการอิทธิปาฏิหาริย ผูนั้นชื่อวาตั้งความดําริผิด อิทธิปาฏิหาริยนั้นอาจกอใหเกิดผลรายได
มากมายเสื่อมได และไมทําใหบรรลุจุดหมายของพุทธธรรมไดเลย สวนผูใดปฏิบัติเพื่อจุดหมายทางปญญา
ผานทางวิธีสมาธิ และไดอิทธิปาฏิหาริยดวย ก็ถือเปนความสามารถพิเศษที่พลอยไดไป
- อยางไรก็ดี แมในกรณีปฏิบัติดวยความมุงหมายที่ถูกตองแตตราบใดยังไมบรรลุจุดหมายการได
อิทธิปาฏิหาริยยอมเปนอันตรายไดเสมอเพราะเปนเหตุใหเกิดความหลงเพลิน และความติดหมกมุน ทั้งแกตน
และคนอื่น เปนปลิโพธอยางหนึ่ง และอาจเปนเหตุพอกพูนกิเลสจนถวงใหดําเนินตอไปไมได หรือถึงกับไถลออก
จากทางพระพุทธเจา แมจะทรงมีอิทธิปาฏิหาริยมากมาย แตไมทรงสนับสนุน
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การใชอิทธิปาฏิหาริย เพราะไมใชวิถีแหงปญญาและความหลุดพนเปนอิสระ ตามพุทธประวัตจิ ะเห็นวา
พระพุทธเจาทรงใชอิทธิปาฏิหาริยในกรณีที่ตองกําราบผูลําพองในฤทธิ์ ใหหมดพยศ แลวสงบลง และพรอมทีจ่ ะ
รับฟงธรรม
- สําหรับทานผูฝกอบรมกาวหนาไปในมรรคแลว หรือสําเร็จบรรลุจุดหมายแลว มักนิยมใชการเจริญสมาธิขนั้
ฌาน เปนเครื่องพักผอนอยางเปนสุขในโอกาสวาง เชน พระพุทธองคเอง แมจะเสด็จจาริกสั่งสอนประชาชนเปน
อันมาก เกี่ยวของกับคนทุกชั้นวรรณะ และทรงปกครองคณะสงฆหมูใหญ แตก็ทรงมีพระคุณสมบัติอยางหนึ่ง
คือ ฌานสีลีหมายความวา ทรงนิยมฌาน ทรงพอพระทัยเจริญฌานเปนที่พักผอนในโอกาสวาง เชนเดียวกับ
พระสาวกเปนอันมาก อยางที่เรียกวา ทิฏฐธรรมสุขวิหาร คือเพื่อการอยูเปนสุขในปจจุบัน ที่ปรากฏวาทรงปลีก
พระองคไปอยูในที่สงัดเปนเวลานานๆ ถึง ๓ เดือน เพื่อเจริญสมาธิ ก็เคยมี
- การนิยมหาความสุขจากฌาน หรือเสวยสุขในสมาธิ บุคคลใดจะทําแคไหนเพียงใด ยอมเปนเสรีภาพสวน
บุคคล แตสําหรับผูยังปฏิบัติ ยังไมบรรลุจุดหมาย หากติดชอบเพลินมากไป อาจกลายเปนความประมาท ที่กีด
กั้นหรือทําลายความกาวหนาในการปฏิบัติ และอาจเปนเหตุละเลยความรับผิดชอบตอสวนรวม ซึ่งถูกถือเปน
เหตุตําหนิได ถึงแมจะเปนความติดหมกมุนในขั้นประณีตก็ตาม อีกทั้งระบบชีวิตของภิกษุสงฆในพระพุทธ
ศาสนา วาตามหลักบทบัญญัติในทางวินัย ยอมถือเอาความรับผิดชอบตอสงฆคือสวนรวมเปนหลักสําคัญ
ความเจริญรุงเรืองก็ดี ความเสื่อมโทรมก็ดี ความตั้งอยูไดและไมไดก็ดี ของสังฆะ ยอมขึ้นอยูกับความเอาใจใส
รับผิดชอบตอสวนรวมนั้น เปนขอสําคัญประการหนึ่ง ดังจะเห็นไดในภาควาดวยมัชฌิมาปฏิปทาในแงประยุกต
ตอไป
บทเพิ่มเติม
ชีวิตที่เปนอยูดี ดวยมีการศึกษาทั้ง ๓ ที่ทําใหพัฒนาครบ ๔
(มรรคมีองค ๘ - สิกขา ๓ - ภาวนา ๔)

มนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐดวยการศึกษา
ธรรมชาติพิเศษที่เปนสวนเฉพาะของมนุษย คือ เปน สัตวที่ฝกได จะพูดวา เปนสัตวที่พัฒนาได เปน
สัตวที่ศึกษาได หรือ เปนสัตวที่เรียนรูได ก็มีความหมายอยางเดียวกัน จะเรียกวาเปนสัตวพิเศษก็ได คือแปลก
จากสัตวอื่น ในแงที่วาสัตวอื่นฝกไมได หรือฝกแทบไมได แตมนุษยนี้ฝกได และพรอมกันนั้นก็เปน สัตวที่ตองฝก
ดวยพูดสั้นๆ วา มนุษยเปนสัตวที่ตองฝก และฝกไดสัตวอื่นแทบไมตองฝก เพราะมันอยูไดดวยสัญชาตญาณ
เกิดมาแลว เรียนรูจากพอแมนิดหนอย ไมนานเลย มันก็อยูรอดได อยางลูกวัวคลอดออกมาสักครูหนึ่ง ก็ลุกขึ้น
เดินได ไปกับแมแลว ลูกหานออกจากไขเชาวันนั้น พอสายหนอยก็วิ่งตามแมลงไปในสระน้ํา วิ่งได วายน้ําได หา
กินตามพอแมของมันได แตมันเรียนรูไดนิดเดียว แคพอกินอาหารเปนตน แลวก็อยูดวยสัญชาตญาณไปจน
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ตลอดชีวิต เกิดมาอยางไรก็ตายไปอยางนั้น หมุนเวียนกันตอไป ไมสามารถสรางโลกของมันตางหากจากโลก
ของธรรมชาติ
แตมนุษยนี้ตองฝก ตองเรียนรู ถาไมฝก ไมเรียนรู ก็อยูไมได ไมตองพูดถึงจะอยูดี แมแตรอดก็อยูไมได
มนุษยจึงตองอยูกับพอแมหรือผูเลี้ยง เปนเวลานับสิบป ระหวางนี้ก็ตองฝกตองหัดตองเรียนรูไป แมแตกิน นั่ง
นอน ขับถาย เดิน พูด ทุกอยางตองฝกทั้งนั้น มองในแงนี้เหมือนเปนสัตวที่ดอย แตเมื่อมองในแงบวก วา ฝกได
เรียนรูได ก็กลายเปนแงเดน คือ พอฝก เริ่มเรียนรูแลว คราวนี้มนุษยก็เดินหนา มีปญญาเพิ่มพูนขึ้น พูดได สื่อ
สารได มีความคิดสรางสรรค ประดิษฐอะไรๆ ได มีความเจริญทั้งในทางนามธรรม และทางวัตถุธรรม สามารถ
พัฒนาโลกของวัตถุ เกิดเทคโนโลยีตางๆ มีศิลปวิทยาการ เกิดเปนวัฒนธรรม อารยธรรม จนกระทั่งเกิดเปนโลก
ของมนุษยซอนขึ้นมา ทามกลางโลกของธรรมชาติ
สัตวอื่นอยางดี ที่ฝกพิเศษไดบาง เชน ชาง มา ลิง เปนตน ก็
๑. ฝกตัวเองไมได ตองใหมนุษยฝกให
๒. แมมนุษยจะฝกให ก็ฝกไดในขอบเขตจํากัด
แตมนุษยฝกตัวเองได และฝกไดแทบไมมีที่สิ้นสุดการฝกศึกษาพัฒนาตน จึงทําใหมนุษยกลายเปนสัตว
ที่ประเสริฐเลิศสูงสุด ซึ่งเปนความเลิศประเสริฐที่สัตวทั้งหลายอื่นไมมี หลักความจริงนี้สอนวา มนุษยมิใชจะ
ประเสริฐขึ้นมาเองลอยๆ แตประเสริฐไดดวยการฝก ถาไมฝกแลวจะดอยกวาสัตวดิรัจฉาน จะต่ําทราม
ยิ่งกวา หรือไมก็ทําอะไรไมเปนเลย แมจะอยูรอดก็ไมได ความดีเลิศประเสริฐของมนุษยนั้น จึงอยูที่การเรียนรูฝ ก
ศึกษาพัฒนาตนขึ้นไป มนุษยจะเอาดีไมได ถาไมมีการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตน เพราะฉะนั้น จึงตองพูดใหเต็มวา
“มนุษยเปนสัตวประเสริฐดวยการฝก”
ไมควรพูดแควา มนุษยเปนสัตวประเสริฐ ซึ่งเปนการพูดที่ตกหลนบกพรอง เพราะวามนุษยนี้ ตองฝกจึง
จะประเสริฐ ถาไมฝก ก็ไมประเสริฐ
คําวา “ฝก” นี้ พูดตามคําหลักแทๆ คือ สิกขา หรือศึกษา ถาพูดอยางสมัยใหม ก็ไดแกคําวา เรียนรูและ
พัฒนา พูดรวมๆ กันไปวา เรียนรูฝกหัดพัฒนา หรือเรียนรูฝกศึกษาพัฒนาศักยภาพของมนุษย คือจุดเริ่มของ
พระพุทธศาสนา
ความจริงแหงธรรมชาติของมนุษยในขอที่วา มนุษยเปนสัตวที่ฝกไดนี้ พระพุทธศาสนาถือเปนหลัก
สําคัญ ซึ่งสัมพันธกับความเปนพระศาสดาและการทรงทําหนาที่ของพระพุทธเจา ดังที่ไดเนนไวในพุทธคุณบทที่
วา อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ “เปนสารถีฝกคนที่ควรฝก ผูยอดเยี่ยม เปนศาสดาของเทวะ
และมนุษยทั้งหลาย”
[ม.มู. ๑๒/๙๕/๖๗]
มีพุทธพจนมากมาย ที่เนนย้ําหลักการฝกฝนพัฒนาตนของมนุษยและเราเตือน พรอมทั้งสงเสริมกําลัง
ใจ ใหทุกคนมุงมั่นในการฝกศึกษาพัฒนาตนจนถึงที่สุด เชน
วรมสฺสตรา ทนฺตา
อาชานียา จ สินฺธวา กฺุชรา จ มหานาคา อตฺตทนฺโต ตโต วรํ
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“อัสดร สินธพ อาชาไนย กุญชร และชางหลวง ฝกแลวลวนดีเลิศ แตคนที่ฝกตนแลวประเสริฐกวา(ทั้งหมด)นั้น”
[ขุ.ธ. ๒๕/๓๓/๕๗]
ทนฺโต เสฏโ มนุสฺเสสุ. “ในหมูมนุษย ผูประเสริฐสุด คือคนที่ฝกแลว”
[ขุ.ธ. ๒๕/๓๓/๕๗]
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
โส เสฏโ เทวมานุเส.
“ผูถึงพรอมดวยวิชชาและจริยะ เปนผูประเสริฐสุด ทั้งในหมูมนุษยและมวลเทวา”
[สํ.นิ. ๑๖/๗๒๔/๓๓๑]
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ
“ตนแลเปนที่พึ่งของตน แทจริงนั้น คนอื่นใครเลาจะเปนที่พึ่งได มีตนที่ฝกดีแลวนั่นแหละ คือไดที่พึ่งซึ่งหาได
ยาก”
[ขุ.ธ. ๒๕/๒๒/๓๖]
มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ
อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ . . .เทวาป ตํ นมสฺสนฺติ . . . . . . . . .
“พระสัมพุทธเจา ทั้งที่เปนมนุษยนี่แหละ แตทรงฝกพระองคแลว มีพระ
หฤทัยซึ่งอบรมถึงที่แลว แมเทพทั้งหลายก็นอมนมัสการ” [องฺ.ปฺจก. ๒๒/๓๑๔/๓๘๖]
คาถานี้เปนการใหกําลังใจแกมนุษยวา มนุษยที่ฝกแลวนั้น เลิศประเสริฐ จนกระทั่งแมแตเทวดาและ
พรหมก็นอมนมัสการ
ความหมายที่ตองการในที่นี้ ก็คือ การมองมนุษยวาเปนสัตวที่ฝกได และมีความสามารถในการฝกตัว
เองไดจนถึงที่สุด แตตองฝกจึงจะเปนอยางนั้นได และกระตุนเตือนใหเกิดจิตสํานึกตระหนักในการที่จะตอง
ปฏิบัติตามหลักแหงการศึกษาฝกฝนพัฒนาตนนั้น ถาใชคําศัพทสมัยปจจุบัน ก็พูดวา มนุษยมีศักยภาพสูง มี
ความสามารถที่จะศึกษาฝกตนไดจนถึงขั้นเปนพุทธะ ศักยภาพนี้เรียกวา โพธิ ซึ่งแสดงวาจุดเนนอยูที่ปญญา
เพราะโพธินั้น แปลวา ปญญาตรัสรู คือปญญาที่ทําใหมนุษยกลายเปนพุทธะ
ในการศึกษาตามหลักพุทธศาสนาหรือการปฏิบัติธรรมนั้น สิ่งสําคัญที่จะตองมีเปนจุดเริ่มตน คือ ความ
เชื่อในโพธินี้ ที่เรียกวา โพธิศรัทธา ซึ่งถือวาเปนศรัทธาพื้นฐาน
เมื่อมนุษยเชื่อในปญญาที่ทําใหมนุษยเปนพุทธะไดแลว เขาก็พรอมที่จะศึกษาฝกฝนพัฒนาตนตอไป
ตามที่กลาวมานี้จะเห็นวา คําวา โพธิ นั้น ใหจุดเนนทั้งในดานของศักย-ภาพที่มนุษยฝกไดจนถึงที่สุด
และในดานของปญญา ใหเห็นวาแกนนําของการฝกศึกษาพัฒนานั้นอยูที่ปญญา และศักยภาพสูงสุดก็แสดง
ออกที่ปญญาเพราะตัวแทนหรือจุดศูนยรวมของการพัฒนาอยูที่ปญญา
เพื่อจะใหโพธินี้ปรากฏขึ้นมา ทําบุคคลใหกลายเปนพุทธะ เราจึงตองมีกระบวนการฝกหรือพัฒนาคน ที่
เรียกวาสิกขา ซึ่งก็คือ การศึกษา สิกขา คือกระบวนการการศึกษา ที่ฝกหรือพัฒนามนุษย ใหโพธิปรากฏขึ้น จน
ในที่สุดทําใหมนุษยนั้นกลายเปนพุทธะ
ชีวิตที่ดี คือชีวิตที่ศึกษา
เมือ่ พัฒนาคนดวยไตรสิกขา ชีวิตก็กาวไปในอริยมรรคา
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ชีวิตนั้นเปนอันเดียวกันกับการศึกษา เพราะชีวิตคือการเปนอยู และการที่ชีวิตเปนอยูดําเนินไป ก็คือ
การที่ตองเคลื่อนไหว พบประสบการณใหมๆ และเจอสถานการณใหมๆ ซึ่งจะตองรูจัก ตองเขาใจ ตองคิด ตอง
ปฏิบัติหรือจัดการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหาทางแกไขปญหาใหผานรอดหรือลุลวงไป ทําใหตองมีการเรียนรู มี
การพิจารณาแกปญหาตลอดเวลา ทั้งหมดนี้พูดสั้นๆ ก็คือสิกขา หรือการศึกษา
ดังนั้น เมื่อยังมีชีวิตอยู ถาจะเปนอยูไดหรือจะเปนอยูใหดี ก็ตองสิกขาหรือศึกษาตลอดเวลา พูดไดวา
ชีวิตคือการศึกษา หรือ ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีการศึกษา มีการเรียนรู หรือมีการฝกฝนพัฒนาไปดวย
การศึกษาตลอดชีวิตในความหมายที่แท คืออยางนี้ ถาจะพูดใหหนักแนน ก็ตองวา “ชีวิต คือการศึกษา”
พูดอีกอยางหนึ่งวา การดําเนินชีวิตที่ดี จะเปนชีวิตแหงสิกขาไปในตัว ชีวิตขาดการศึกษาไมได ถาขาด
การศึกษาก็ไมเปนชีวิตที่ดี ที่จะอยูไดอยางดี หรือแมแตจะอยูใหรอดไปได
ตรงนี้เปนการประสานเปนอันเดียวกัน ระหวาง การศึกษาพัฒนามนุษยหรือการเรียนรูฝกฝนพัฒนาคน
ที่เรียกวาสิกขา กับ การดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษย ที่เรียกวามรรค คือการดําเนินชีวิตชนิดที่มีการศึกษาพัฒนา
ชีวิตไปดวยในตัว จึงจะเปนชีวิตที่ดี สิกขา ก็คือการพัฒนาตัวเองของมนุษย ใหดําเนินชีวิตไดดีงามถูกตอง ทําให
มีวิถีชีวิตที่เปนมรรค สวน มรรค ก็คือทางดําเนินชีวิต หรือวิถีชีวิตที่ถูกตองดีงามของมนุษย ซึ่งเปนวิถีชีวิตแหง
การเรียนรูฝกฝนพัฒนาตนคือสิกขา มรรค กับ สิกขา จึงประสานเปนอันเดียวกัน
จึงใหความหมายไดวา สิกขา/การศึกษา คือการเรียนรูที่จะใหสามารถเปนอยูไดอยางดี หรือฝกให
สามารถมีชีวิตที่ดี
เปนอันวา ชีวิตคือการศึกษานี้ เปนของแนนอน แตปญหาอยูที่วาเราจะศึกษาเปนหรือไม ถาคนไมรูจัก
ศึกษา ก็มีชีวิตเปลาๆ หมายความวา พบประสบการณใหมๆ ก็ไมไดอะไร เจอสถานการณใหมๆ ก็ไมรูจะปฏิบัติ
อยางไรใหถูกตอง ไมมีการเรียนรู ไมมีการพัฒนา ไมมีการแกปญหา เปนชีวิตที่เลื่อนลอย เปนชีวิตที่ไมดี ไมมี
การศึกษา ทางธรรมเรียกวา “พาล” แปลวา มีชีวิตอยูเพียงแคดวยลมหายใจเขาออก
เพราะมองความจริงอยางนี้ ทางธรรมจึงจัดไวใหการศึกษา กับชีวิตที่ดี เปนเรื่องเดียวกัน หรือตองไป
ดวยกัน ทานถือวา ชีวิตนี้เหมือนกับการเดินทางกาวไปๆ และในการเดินทางนัน้ ก็พบอะไรใหมๆ อยูเรือ่ ย จึงเรียก
วา “มรรค” หรือ “ปฏิปทา” แปลวา ทางดําเนินชีวิต หรือเรียกวา “จริย/จริยะ” แปลวา การดําเนินชีวิต
มรรค หรือ ปฏิปทา จะเปนทางดําเนินชีวิต หรือวิถีชีวิตที่ดี จริยะ จะเปนการดําเนินชีวิตที่ดี ก็ตองมี
สิกขา คือการศึกษา เรียนรู และพัฒนาตนเองตลอดเวลา ดังกลาวแลว
มรรคที่ถูกตอง เรียกวา “อริยมรรค” (มรรคาอันประเสริฐ หรือทางดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ) ก็เปนจริยะทีด่ ี
เรียกวา “พรหมจริยะ” (จริยะอยางประเสริฐ หรือการดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ) ซึ่งก็คือมรรค และจริยะ ที่เกิด
จากสิกขา หรือประกอบดวยสิกขา
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สิกขา ที่จะใหเกิดมรรค หรือจริยะอันประเสริฐ คือสิกขาที่เปนการฝกฝนพัฒนาคนครบทั้ง ๓ ดานของ
ชีวิต ซึ่งเรียกวา ไตรสิกขา แปลวา การศึกษาทั้ง ๓ ที่จะกลาวตอไป
ชีวิตมี ๓ ดาน การฝกศึกษาก็ตองประสานกัน ๓ สวน
พัฒนาคนแบบองครวม จึงเปนเรื่องธรรมดาของการศึกษา

ชีวิต และการดําเนินชีวิตของมนุษยนั้น แยกไดเปน ๓ ดาน คือ
๑. ดานสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การดําเนินชีวิตตองติดตอสื่อสารสัมพันธกับโลก หรือสิ่งแวดลอมนอก
ตัว โดยใช
ก) ทวาร/ชองทางรับรูและเสพความรูสึก ที่เรียกวาอินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย (รวม ใจ ดวยเปน ๖)
ข) ทวาร/ชองทางทํากรรม คือ กาย วาจา โดย ทํา และพูด (รวม ใจ-คิด ดวยเปน ๓)
สิ่งแวดลอมที่มนุษยติดตอสื่อสารสัมพันธนั้น แยกไดเปน ๒ ประเภท คือ
๑) สิ่งแวดลอมทางสังคม คือเพื่อนมนุษย ตลอดจนสรรพสัตว
๒) สิ่งแวดลอมทางวัตถุ หรือทางกายภาพ
มนุษยควรจะอยูรวมกับเพื่อนมนุษยและเพื่อนรวมโลกดวยดี อยางเกื้อกูลกัน เปนสวนรวมที่สรางสรรค
ของสังคม และปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมทางวัตถุ ตั้งตนแตการใชตา หู ดู ฟง ทั้งดานการเรียนรู และการเสพ
อารมณ ใหไดผลดี รูจักกินอยู แสวงหา เสพบริโภคปจจัย ๔ เปนตน อยางฉลาด ใหเปนคุณแกตน แกสังคม และ
แกโลก อยางนอยไมใหเปนการเบียดเบียน
๒. ดานจิตใจ ในการสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือแสดงออกทุกครั้ง จะมีการทํางานของจิตใจ และมีองค
ประกอบดานจิตเกี่ยวของ เริ่มแตตองมีเจตนา ความจงใจ ตั้งใจ หรือเจตจํานง และมีแรงจูงใจอยางใดอยางหนึง่
พรอมทั้งมีความรูสึกสุข หรือทุกข สบาย หรือไมสบาย และปฏิกิริยาตอจากสุข-ทุกขนั้น เชน ชอบใจ หรือไมชอบ
ใจ อยากจะได อยากจะเอา หรืออยากจะหนี หรืออยากจะทําลาย ซึ่งจะมีผลชักนําพฤติกรรมทั้งหลาย ตั้งแตจะ
ใหดูอะไร หรือไมดูอะไร จะพูดอะไร จะพูดกับใครวาอยางไร ฯลฯ
๓. ดานปญญา ในการสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือแสดงออกทุกครั้ง ก็ตาม เมื่อมีภาวะอาการทางจิตใจ
อยางหนึ่งอยางใด ก็ตาม องคประกอบอีกดานหนึ่งของชีวิต คือ ความรูความเขาใจ ความคิด ความเชื่อถือ
เปนตน ที่เรียกรวมๆ วาดานปญญา ก็เขามาเกี่ยวของ หรือมีบทบาทดวย
เริ่มตั้งแตวา ถามีปญญา ก็แสดงออกและมีภาวะอาการทางจิตอยางหนึ่ง ถาขาดปญญา ก็แสดงออก
และมีภาวะอาการทางจิตอีกอยางหนึ่ง เรามีความรูความเขาใจเรื่องนั้นแคไหน มีความเชื่อ มีทัศนคติ มีความ
ยึดถืออยางไร เราก็แสดงออกหรือมองสิ่งนั้น ไปตามแนวคิด ความเขาใจ หรือแมกระทั่งคานิยมอยางนั้น ทําให
ชอบใจ ไมชอบใจ มีสุขมีทุกขไปตามนั้น และเมื่อเรามองเห็น เรารู เขาใจอยางไร แคไหน เราก็แสดงออกหรือมี
พฤติกรรมของเราไปตามความรูความเขาใจ และภายในขอบเขตของความรูของเรานั้น
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ถาปญญา ความรู ความเขาใจเกิดมากขึ้น หรือเราคิดเปน ก็ทําใหเราปรับแกพฤติกรรมและจิตใจของ
เราใหม เชน เจอประสบการณที่ไมดี เรารูสึกไมชอบใจ พอไมชอบใจ ก็ทุกข แตถาเกิดปญญาคิดไดขึ้นมาวา สิ่ง
ที่ไมดีหรือไมชอบนั้น ถาเราเรียนรู เราก็ไดความรู พอมองในแงเรียนรู ก็กลายเปนไดความไมชอบใจหายไป
กลายเปนชอบสิ่งที่เคยไมชอบ พอไดความรูก็เกิดความสุขจากทุกขก็เปลี่ยนเปนสุข ปฏิกิริยาที่แสดงออกมาทาง
พฤติกรรมก็เปลี่ยนไป
ในชีวิตประจําวัน หรือในการประกอบอาชีพการงาน เมื่อเจอคนหนาบึ้ง พูดไมดี ถาเรามองตามความ
ชอบใจ-ไมชอบใจ ไมใชปญญา เราก็โกรธ แตพอใชโยนิโสมนสิการ มองตามเหตุปจจัย คิดถึงความเปนไปไดแง
ตางๆ เชนวาเขาอาจจะมีเรื่องทุกข ไมสบายใจอยู เพียงคิดแคนี้ ภาวะจิตก็อาจจะพลิกเปลี่ยนไปเลย จากโกรธก็
กลายเปนสงสาร อยากจะชวยเขาแกปญหา
ปญญาเปนตัวชี้นํา บอกทาง ใหแสงสวาง ขยายขอบเขต ปรับแกจิตใจและพฤติกรรม และปลดปลอย
ใหหลุดพน
หนาที่สําคัญของปญญา คือ ปลดปลอย ทําใหเปนอิสระ ตัวอยางงายๆ เพียงแคไปที่ไหน เจออะไร ถา
ไมรูวาคืออะไร ไมรูจะปฏิบัติตอมันอยางไร หรือพบปญหา ไมรูวิธีแกไข จิตใจก็เกิดความอึดอัด รูสึกบีบคั้น ไม
สบายใจ นี่คือทุกข แตพอปญญามา รูวาอะไรเปนอะไร จะทําอยางไร ก็โลงทันที พฤติกรรมติดตันอยู พอปญญา
มา ก็ไปได จิตใจอัดอั้นอยู พอปญญามา ก็โลงไป
องคประกอบของชีวิต ๓ ดานนี้ ทํางานไปดวยกัน ประสานกันไป และเปนเหตุปจจัยแกกัน ไมแยกตาง
หากจากกัน
การสัมพันธกับโลกดวยอินทรียและพฤติกรรมทางกายวาจา (ดานที่ ๑) จะเปนไปอยางไร ก็ขึ้นตอ
เจตนา ภาวะและคุณสมบัติของจิตใจ (ดานที่ ๒) และทําไดภายในขอบเขตของปญญา (ดานที่ ๓)
ความตั้งใจและความตองการเปนตน ของจิตใจ (ดานที่ ๒) ตองอาศัยการสื่อทางอินทรียและพฤติกรรม
กายวาจาเปนเครื่องสนอง (ดานที่ ๑) ตองถูกกําหนดและจํากัดขอบเขตตลอดจนปรับเปลี่ยนโดยความเชื่อถือ
ความคิดเห็น และความรูความเขาใจที่มีอยูและที่เพิ่มหรือเปลี่ยนไป (ดานที่ ๓)
ปญญาจะทํางานและจะพัฒนาไดดีหรือไม (ดานที่ ๓) ตองอาศัยอินทรีย เชน ดู ฟง อาศัยกายเคลื่อน
ไหว เชน เดินไป จับ จัด คน ฯลฯ ใชวาจาสื่อสารไถถาม ไดดีโดยมีทักษะแคไหน (ดานที่ ๑) ตองอาศัยภาวะและ
คุณสมบัติของจิตใจ เชน ความสนใจ ใฝใจ ความมีใจเขมแข็งสูปญหา ความขยันอดทน ความรอบคอบ มีสติ
ความมีใจสงบแนวแน มีสมาธิ หรือไมเพียงใด เปนตน (ดานที่ ๒)
นี้คือการดําเนินไปของชีวิต ที่องคประกอบ ๓ ดานทํางานไปดวยกัน อาศัยกัน ประสานกัน เปนปจจัย
แกกัน ซึ่งเปนความจริงของชีวิตนั้นตามธรรมดาของมัน เปนเรื่องของธรรมชาติ และจึงเปนเหตุผลที่บอกอยูใน
ตัววาทําไมจะตองแยกชีวิตหรือการดําเนินชีวิตเปน ๓ ดาน จะแบงมากหรือนอยกวานี้ไมได
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เมื่อชีวิตที่ดําเนินไปมี ๓ ดานอยางนี้ การศึกษาที่ฝกคนใหดําเนินชีวิตไดดีก็ตองฝกฝนพัฒนาที่ ๓ ดาน
ของชีวิตนั้น
ดังนั้น การฝกหรือศึกษา คือ สิกขา จึงแยกเปน ๓ สวน ดังที่เรียกวาไตรสิกขา เพื่อฝกฝนพัฒนา ๓
ดานของชีวิตนั้น ใหตรงกัน แตเปนการพัฒนาพรอมไปดวยกันอยางประสานเปนระบบสัมพันธอันหนึ่งอันเดียว
ไตรสิกขา: ระบบการศึกษา ซึ่งพัฒนาชีวิตที่ดําเนินไปทั้งระบบ
ในระบบการดําเนินชีวิต ๓ ดาน ที่กลาวแลวนั้น เมื่อศึกษาฝกชีวิต ๓ ดานนั้นไปแคไหน ก็เปนอยูดําเนิน
ชีวิตที่ดีไดเทานั้น ฝกอยางไร ก็ไดอยางนั้นหรือสิกขาอยางไร ก็ไดมรรคอยางนั้น
สิกขา คือการศึกษา ที่ฝกอบรมพัฒนาชีวิต ๓ ดานนั้น มีดังนี้
๑. สิกขา/การฝกศึกษา ดานสัมพันธกับสิ่งแวดลอม จะเปนสิ่งแวดลอมทางสังคม คือเพื่อนมนุษย
ตลอดจนสรรพสัตว หรือสิ่งแวดลอมทางวัตถุก็ตาม ดวยอินทรีย (เชน ตา หู) หรือดวยกาย วาจา ก็ตาม เรียกวา
ศีล (เรียกเต็มวา อธิสีลสิกขา)
๒. สิกขา/การฝกศึกษา ดานจิตใจ เรียกวา สมาธิ (เรียกเต็มวา อธิจิตตสิกขา)
๓. สิกขา/การฝกศึกษา ดานปญญา เรียกวา ปญญา (เรียกเต็มวา อธิปญญาสิกขา)
รวมความวา การฝกศึกษานั้น มี ๓ อยาง เรียกวา สิกขา ๓ หรือ ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ซึ่ง
พูดดวยถอยคําของคนยุคปจจุบันวา เปนระบบการศึกษาที่ทําใหบุคคลพัฒนาอยางมีบูรณาการ และใหมนุษย
เปนองครวมที่พัฒนาอยางมีดุลยภาพ
เมื่อมองจากแงของสิกขา ๓ จะเห็นความหมายของสิกขาแตละอยาง ดังนี้
๑. ศีล คือ สิกขาหรือการศึกษาที่ฝกในดานการสัมพันธติดตอปฏิบัติจัดการกับสิ่งแวดลอม ทั้งทางวัตถุ
และทางสังคม ทั้งดวยอินทรียตางๆ และดวยพฤติกรรมทางกาย-วาจา พูดอีกอยางหนึ่งวา การมีวิถีชีวิตทีป่ ลอด
เวรภัยไรการเบียดเบียน หรือการดําเนินชีวิตที่เกื้อกูลแกสังคม และแกโลก
๒. สมาธิ คือ สิกขาหรือการศึกษาที่ฝกในดานจิต หรือระดับจิตใจ ไดแกการพัฒนาคุณสมบัติตางๆ ของ
จิต ทั้ง…ในดานคุณธรรม เชน เมตตา กรุณา ความมีไมตรี ความเห็นอกเห็นใจ ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความ
สุภาพออนโยน ความเคารพ ความซื่อสัตย ความกตัญู ในดานความสามารถของจิต เชน ความเขมแข็งมั่นคง
ความเพียรพยายาม ความกลาหาญ ความขยัน ความอดทน ความรับผิดชอบ ความมุงมั่นแนวแน ความมีสติ
สมาธิ และในดานความสุข เชน ความมีปติอิ่มใจ ความมีปราโมทยราเริงเบิกบานใจ ความสดชื่นผองใส ความรู
สึกพอใจ พูดสั้นๆ วา พัฒนาคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพของจิต
๓. ปญญา คือ สิกขาหรือการศึกษาที่ฝกหรือพัฒนาในดานการรูความจริง เริ่มตั้งแตความเชื่อที่มีเหตุ
ผล ความเห็นที่เขาสูแนวทางของความเปนจริง การรูจักหาความรู การรูจักคิดพิจารณา การรูจักวินิจฉัย
ไตรตรอง ทดลอง ตรวจสอบ ความรูเขาใจ ความหยั่งรูเหตุผล การเขาถึงความจริง การนําความรูมาใชแกไข
ปญหา และคิดการตางๆ ในทางเกื้อกูลสรางสรรค เฉพาะอยางยิ่ง เนนการรูตรงตามความเปนจริง หรือรูเห็น
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ตามที่มันเปน ตลอดจนรูแจงความจริงที่เปนสากลของสิ่งทั้งปวง จนถึงขั้นรูเทาทันธรรมดาของโลกและชีวิต ที่
ทําใหมีจิตใจเปนอิสระ ปลอดปญหา ไรทุกข เขาถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ
หลักทั้ง ๓ ประการแหงไตรสิกขา ที่กลาวมานี้ เปนการศึกษาที่ฝกคนใหเจริญพัฒนาขึ้นไปในองค
ประกอบทั้ง ๓ ดานของชีวิตที่ดีงาม ที่ไดกลาวแลวขางตน
ย้ําอีกครั้งหนึ่งวา การฝกศึกษาที่จะใหมีชีวิตที่ดีงาม เปนสิกขา ชีวิตดีงามที่เกิดจากการฝกศึกษานั้น
เปนมรรค

ระบบแหงสิกขา เริ่มดวยจัดปรับพื้นที่ใหพรอมที่จะทํางานฝกศึกษาไตรสิกขา เปนการศึกษา ๓ ดาน ที่พัฒนา
ชีวิตไปพรอมกันทั้งระบบ แตถามองหยาบๆ เปนภาพใหญ ก็มองเห็นเปนการฝกศึกษาที่ดําเนินไปใน ๓
ดาน/ขั้นตอน ตามลําดับ (มองไดทั้งในแงประสานกันและเปนปจจัยตอกัน)
ศีล เปนเหมือนการจัดปรับพื้นที่และบริเวณแวดลอม ใหสะอาดหมดจดเรียบรอยราบรื่นแนนหนามัน่ คง
มีสภาพที่พรอมจะทํางานไดคลองสะดวก
สมาธิ เปนเหมือนการเตรียมตัวของผูทํางานใหมีเรี่ยวแรงกําลังความถนัดจัดเจนที่พรอมจะลงมือ
ทํางาน
ปญญา เปนเหมือนอุปกรณที่จะใชทํางานนั้นๆ ใหสําเร็จ
เชน จะตัดตนไม: ไดพื้นเหยียบยันที่แนนหนามั่นคง (ศีล) + มีกําลังแขนแข็งแรงจับมีดหรือขวานไดถนัด
มั่น (สมาธิ) + อุปกรณคือมีดหรือขวานที่ใชตัดนั้นไดขนาดมีคุณภาพดีและลับไวคมกริบ (ปญญา)-ไดผลคือตัด
ไมสําเร็จโดยไมยาก อีกอุปมาหนึ่งที่อาจจะชวยเสริมความชัดเจน บานเรือนที่อยูที่ทํางาน ฝาผุพื้นขรุขระหลังคา
รั่ว รอบอาคารถนนหนทางรกรุงรัง ทั้งเปนถิ่นไมปลอดภัย (ขาดศีล) -การจัดแตงตั้งวางสิ่งของเครื่องใช จะเตรียม
ตัวอยูหรือทํางาน อึดอัดขัดของ ไมพรอมไมสบายไมมั่นใจไปหมด (ขาดสมาธิ) -การเปนอยูและทํางานคิดการ
ทั้งหลาย ไมอาจดําเนินไปไดดวยดี (ขาดปญญา) -ชีวิตและงานไมสัมฤทธิ์ลุจุดหมาย
เนื่องจากไตรสิกขา เปนหลักใหญที่ครอบคลุมธรรมภาคปฏิบัติทั้งหมด ในที่นี้จึงมิใชโอกาสที่จะอธิบาย
หลักธรรมหมวดนี้ไดมาก โดยเฉพาะขั้นสมาธิและปญญาที่เปนธรรมละเอียดลึกซึ้ง จะยังไมพูดเพิ่มเติมจากที่ได
อธิบายไปแลว แตในขั้นศีลจะพูดเพิ่มอีกบาง เพราะเกี่ยวของกับคนทั่วไปมาก และจะไดเปนตัวอยางแสดงให
เห็นความสัมพันธระหวางสิกขาทั้ง ๓ ดานนั้นดวย
การฝกศึกษาในขั้นศีล มีหลักปฏิบัติที่สําคัญ ๔ หมวด คือ
๑. วินัย เปนเครื่องมือสําคัญขั้นแรกที่ใชในการฝกขั้นศีล มีตั้งแตวินัยแมบท ของชุมชนใหญนอย ไปจน
ถึงวินัยสวนตัวในชีวิตประจําวัน วินัย คือการจัดตั้งวางระบบระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต
และการอยูรวมกันของหมูมนุษย เพื่อจัดปรับเตรียมสภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งลักษณะแหงความ
สัมพันธตางๆ ใหอยูในภาวะที่เหมาะและพรอมที่จะเปนอยูปฏิบัติกิจและดําเนินการตางๆ เพื่อกาวหนาไปอยาง
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ไดผลดีที่สุด สูจุดหมายของชีวิต ของบุคคล ขององคกร ของชุมชน ตลอดจนของสังคมทั้งหมดไมวาในระดับใดๆ
โดยเฉพาะสําคัญที่สุด เพื่อเอื้อโอกาสใหแตละบุคคลฝกศึกษาพัฒนาชีวิตของเขาใหประณีตประเสริฐ ที่จะได
ประโยชนสูงสุดที่จะพึงไดจากการที่ไดมีชีวิตเปนอยู
วินัยพื้นฐานหรือขั้นตนสุดของสังคมมนุษย ไดแก ขอปฏิบัติที่จะไมใหมีการเบียดเบียนกัน ๕ ประการ
คือ
๑. เวนการทํารายรางกายทําลายชีวิต
๒. เวนการละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
๓. เวนการประพฤติผิดทางเพศและละเมิดตอคูครองของผูอื่น
๔. เวนการพูดเท็จใหรายหลอกลวง และ
๕. เวนการเสพสุรายาเมาสิ่งเสพติด ที่ทําลายสติสัมปชัญญะ แลวนํา
ไปสูการกอกรรมชั่วอยางอื่น เริ่มตั้งแตคุกคามตอความรูสึกมั่นคงปลอดภัยของผูรวมสังคม
ขอปฏิบัติพื้นฐานชุดนี้ ซึ่งเรียกงายๆ วา ศีล ๕ เปนหลักประกันที่รักษาสังคมใหมั่นคงปลอดภัย เพียงพอ
ที่มนุษยจะอยูรวมกันเปนปกติสุข และดําเนินชีวิตทํากิจการตางๆ ใหเปนไปไดดวยดีพอสมควร นับวาเปนวินัย
แมบทของคฤหัสถ หรือของชาวโลกทั้งหมด
ไมควรมองวินัยวาเปนการบีบบังคับจํากัด แตพึงเขาใจวาวินัยเปนการจัดสรรโอกาส หรือจัดสรรสิ่งแวด
ลอมหรือสภาวะทางกายภาพใหเอื้อโอกาส แกการที่จะดําเนินชีวิตและกิจการตางๆ ใหไดผลดีที่สุด ตั้งแตเรื่อง
งายๆ เชน การจัดสิ่งของเครื่องใชเตียงตั่งโตะเกาอี้ในบานใหเปนที่เปนทางทําใหหยิบงายใชคลองนัง่ เดินยืนนอน
สะดวกสบาย การจัดเตรียมวางสงเครื่องมือผาตัดของศัลยแพทย การจัดระเบียบจราจรบนทองถนน วินัยของ
ทหาร วินัยของขาราชการ ตลอดจนจรรยาบรรณของวิชาชีพตางๆ
ในวงกวาง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองตลอดจนแบบแผนทุกอยางทีอ่ ยูต วั
กลายเปนวัฒนธรรม รวมอยูในความหมายของคําวา “วินัย” ทั้งสิ้น
สาระของวินัย คือ การอาศัย(ความรูใน)ธรรมคือความจริงของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปนอยู มาจัดสรร
ตั้งวางระเบียบระบบตางๆ ขึ้น เพื่อใหมนุษยไดประโยชนสูงสุดจากธรรมคือความจริงนั้น
เพื่อใหบุคคลจํานวนมาก ไดประโยชนจากธรรมที่พระองคไดตรัสรู พระพุทธเจาจึงทรงตั้งสังฆะขึ้น โดย
จัดวางระเบียบระบบตางๆ ภายในสังฆะนั้น ใหผูที่สมัครเขามา ไดมีความเปนอยู มีวิถีชีวิต มีกิจหนาที่ มีระบบ
การอยูรวมกัน การดําเนินกิจการงาน การสัมพันธกันเองและสัมพันธกับบุคคลภายนอก มีวิธีแสวงหาจัดสรร
แบงปนและบริโภคปจจัย ๔ และการจัดสรรสภาพแวดลอมทุกอยางที่เอื้อเกื้อกูลเหมาะกัน พรอมทั้งปดกั้นชอง
โหวโอกาสที่จะกอเกื้อแกการที่เสื่อมเสียหาย ทําทุกอยางใหอํานวยโอกาสมากที่สุด แกการที่แตละบุคคลจะฝก
ศึกษาพัฒนาตน ใหเจริญในไตรสิกขากาวหนาไปในมรรค และบรรลุผลที่พึงไดจากชีวิตที่ดีงามประเสริฐ เขาถึง
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ธรรมสูงสุด ทั้งวิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน กับทั้งใหชุมชนแหงสังฆะนั้นเปนแหลงแผขยายธรรมและ
ประโยชนสุขกวางขวางออกไปโดยรอบและทั่วไปในโลก นี้คือวินัยของสังฆะ
โดยนัยนี้ วินัย จึงเปนจุดเริ่มตนในกระบวนการฝกศึกษาพัฒนามนุษยเปนกระบวนการพื้นฐานในการ
ฝกพฤติกรรมที่ดี และจัดสรรสภาพแวดลอม ที่จะปองกันไมใหมีพฤติกรรมที่ไมดี แตใหเอื้อตอการมีพฤติกรรมที่
ดีที่พึงประสงค พรอมทั้งฝกคนใหคนกับพฤติกรรมที่ดีจนพฤติกรรมเคยชินที่ดีนั้น กลายเปนพฤติกรรมเคยชิน
และเปนวิถีชีวิตของเขา ตลอดจนการจัดระเบียบระบบทั้งหลายทั้งปวงในสังคมมนุษยเพื่อใหเกิดผลเชนนั้น
เมื่อใดการฝกศึกษาไดผล จนพฤติกรรมที่ดีตามวินัย กลายเปนพฤติกรรมเคยชิน อยูตัว หรือเปนวิถีชวี ติ
ของบุคคล ก็เกิดเปนศีล ชีวิตทั้ง ๓ ดาน การศึกษาทั้ง ๓ ขั้น ประสานพรอมไปดวยกัน
๒. อินทรียสังวร แปลตามแบบวา การสํารวมอินทรีย หมายถึงการใชอินทรีย เชน ตาดู หูฟง อยางมีสติ
มิใหถูกความโลภ ความโกรธ ความแคนเคือง ความหลง ความริษยา เปนตน เขามาครอบงํา แตใชใหเปน
ใหไดประโยชน โดยเฉพาะใหเกิดปญญา รูความจริง และไดขอมูลขาวสาร ที่จะนําไปใชในการแกปญหาและทํา
การสรางสรรคตางๆ ตอไป
ควรทราบวา โดยสรุป อินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทําหนาที่ ๒ อยาง คือ
๑) หนาที่รู คือรับรูขอมูลขาวสาร เชน ตาดู รูวาเปนอะไร วาเปนนาฬิกา เปนกลองถายรูป เปนดอกไม
ใบไมสีเขียว สีแดง สีเหลือง รูปรางยาวสั้นใหญเล็ก หูไดยินเสียงวา ดัง เบา เปนถอยคําสื่อสารวาอยางไรเปนตน
๒) หนาที่รูสึก หรือรับความรูสึก พรอมกับรับรูขอมูลเราก็มีความรูสึกดวย บางทีตัวเดนกลับเปนความ
รูสึก เชน เห็นแลวรูสึกสบายหรือไมสบาย ถูกตาไมถูกตา สวยหรือนาเกลียด ถูกหูไมถูกหู เสียงนุมนวลไพเราะ
หรือดังแสบแกวหูรําคาญ เปนตน
- หนาที่ดานรู เรียกงายๆ วา ดานเรียนรู หรือศึกษา
- หนาที่ดานรูสึก เรียกงายๆ วา ดานเสพ
พูดสั้นๆ วา อินทรียทําหนาที่ ๒ อยาง คือ ศึกษา กับ เสพ
ถาจะใหชีวิตของเราพัฒนา จะตองใชอินทรียเพื่อรูหรือศึกษาใหมาก
มนุษยที่ไมพัฒนา จะใชอินทรียเพื่อเสพความรูสึกเปนสวนใหญ บางทีแทบไมใชเพื่อการศึกษาเลย เมื่อ
มุงแตจะหาเสพความรูสึกที่ถูกหู ถูกตา สวยงาม สนุนสนานบันเทิง เปนตน ชีวิตก็วุนวายอยูกับการวิ่งไลหาสิ่งที่
ชอบใจ และดิ้นรนหลีกหนีสิ่งที่ไมชอบใจ วนเวียนอยูแคความชอบใจ-ไมชอบใจ รัก-ชัง ติดใจ-เกลียดกลัว หลง
ไหล-เบื่อหนาย แลวก็ฝากความสุขความทุกขของตนไวใหขึ้นกับสิ่งเสพบริโภค ซึ่งเมื่อเวลาผานไป ชีวิตที่ไมได
ฝกฝนพัฒนา ก็ตกต่ําดอยคา และไมมีอะไรที่จะใหแกโลกนี้ หรือแกสังคม
ถาไมมัวหลงติดอยูกับการหาเสพความรูสึก ที่เปนไดแคนักบริโภค แตรูจักใชอินทรียเพื่อศึกษา สนอง
ความตองการรูหรือความใฝรู ก็จะใชตา หู เปนตน ไปในทางการเรียนรู และจะพัฒนาไปเรื่อยๆ ปญญาจะเจริญ
งอกงาม ความใฝรูใฝสรางสรรคจะเกิดขึ้น กลายเปนนักผลิตนักสรางสรรค และจะไดพบกับความสุขอยางใหมๆ
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ที่พัฒนาขยายขอบเขตและประณีตยิ่งขึ้น พรอมกับความใฝรูใฝสรางสรรคที่กาวหนาไป เปนผูมีชวี ติ ทีด่ งี าม และ
มีคุณคาแกสังคม
๓. ปจจัยปฏิเสวนา คือการเสพบริโภคปจจัย ๔ รวมทั้งสิ่งของเครื่องใชทั้งหลาย ตลอดจนเทคโนโลยี
ศีลในเรื่องนี้ คือการฝกศึกษาใหรูจักใชสอยเสพบริโภคสิ่งตางๆ ดวยปญญาที่รูเขาใจคุณคาหรือ
ประโยชนที่แทจริงของสิ่งนั้นๆ เริ่มตั้งแตอาหาร ก็พิจารณารูเขาใจความจริงวา รับประทานเพื่อเปนเครื่องหลอ
เลี้ยงชีวิต ใหรางกายมีสุขภาพแข็งแรง ชวยใหสามารถดําเนินชีวิตที่ดีงาม อยางที่ตรัสไววา
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว จึงเสพ(นุงหม)จีวร เทาที่วา เพื่อปองกัน
ความหนาว รอน สัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน เทาที่วา เพื่อปกปดอวัยวะที่ควรละอาย
พิจารณาโดยแยบคายแลว จึงเสพ(ฉัน)อาหารบิณฑบาต มิใชเพื่อสนุก มิใชเพื่อมัวเมา มิใชเพื่อสวยงาม
มิใชเพื่อเดนโก แตเสพ(ฉัน) เทาที่วา เพื่อใหรางกายนี้ดํารงอยูได เพื่อยังชีวิตใหเปนไป เพื่อระงับความหิวเพื่อ
เกื้อหนุนชีวิตที่ประเสริฐ ดวยการปฏิบัติดังนี้ เราจะกําจัดเวทนาเกา (ความไมสบายเพราะความหิว) เสียดวย จะ
ไมใหเวทนาใหม (เชนความอึดอัด แนน จุกเสียด) เกิดขึ้นดวย เราก็จะมีชีวิตดําเนินไป พรอมทั้งความไมมีโทษ
และความอยูผาสุก
การบริโภคดวยปญญาอยางนี้ ทานเรียกวาเปนการรูจักประมาณในการบริโภค หรือการบริโภคพอดี
หรือกินพอดี เปนการบริโภคที่คุมคา ไดประโยชนอยางแทจริง ไมสิ้นเปลือง ไมสูญเปลา และไมเกิดโทษ อยางที่
บางคนกินมาก จายแพง แตกลับเปนโทษแกรางกาย
เมื่อจะซื้อหาหรือเสพบริโภคอะไรก็ตาม ควรฝกถามตัวเองวา เราจะใชมันเพื่ออะไร ประโยชนที่แทจริง
ของสิ่งนี้คืออะไร แลวซื้อหามาใชใหไดประโยชนที่แทจริงนั้น ไมบริโภคเพียงดวยตัณหาและโมหะ เพียงแคตื่น
เตนเห็นแกความโกเก เหิมเหอไปตามกระแสคานิยมเปนตน โดยไมไดใชปญญาเลย
พึงระลึกไววา การเสพบริโภค และเรื่องเศรษฐกิจทั้งหมด เปนปจจัยคือเปนเครื่องเกื้อหนุนการพัฒนา
ชีวิตที่ดีงาม ไมใชเปนจุดหมายของชีวิต ชีวิตมิใชจบที่นี่ ชีวิตไมใชอยูแคนี้ เมื่อปฏิบัติถูกตองตามหลักนี้ ก็จะเปน
คนที่กินอยูเปน เปนผูมีศีลอีกขอหนึ่ง
๔. สัมมาอาชีวะ คือการหาเลี้ยงชีพโดยทางชอบธรรม ซึ่งเปนศีลขอสําคัญอยางหนึ่ง เมื่อนํามาจัดเขา
ชุดศีล ๔ ขอนี้ และเนนสําหรับพระภิกษุ ทานเรียกวา “อาชีวปาริสุทธิ” (ความบริสุทธิ์แหงอาชีวะ) เปนเรื่องของ
ความสุจริตเกี่ยวกับ ปจจัยปริเยสนา คือการแสวงหาปจจัย (ตอเนื่องกับขอ ๓ ปจจัยปฏิเสวนา คือการใชสอย
เสพบริโภคปจจัย) ศีลขอนี้ในขั้นพื้นฐาน หมายถึงการเวนจากมิจฉาชีพ ไมประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย ผิดศีล
ธรรม แตหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริต วาโดยสาระ คือ ไมประกอบอาชีพที่เปนการเบียดเบียน กอความเดือดรอน
เสียหายแกชีวิตอื่น และแกสังคม หรือที่จะทําชีวิต จิตใจ และสังคมใหเสื่อมโทรมตกต่ํา ดังนั้นสําหรับคฤหัสถ จึง
มีพุทธพจนแสดงอกรณียวณิชชา คือการคาขายที่อุบาสกไมพึงประกอบ ๕ อยาง ไดแก การคาอาวุธ
การคามนุษย การคาสัตวขายเพื่อฆาเอาเนื้อ การคาของเมา (รวมทั้งสิ่งเสพติดทั้งหลาย) และการคายาพิษ
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เมื่อเวนมิจฉาชีพ ก็ประกอบสัมมาชีพ ซึ่งเปนการงานที่เปนไปเพื่อแกปญหาและชวยสรางสรรคเกื้อกูล
แกชีวิตและสังคมอยางใดอยางหนึ่ง อันจะทําใหเกิดปติและความสุขไดทุกเวลา ไมวาระลึกนึกขึ้นมาคราวใด ก็
อิ่มใจภูมิใจวาเราไดทําชีวิตใหมีคุณคาไมวางเปลา ซึ่งจะเปนปจจัยหนุนใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไปในมรรค โดย
เฉพาะระดับจิตใจหรือสมาธิ
สัมมาชีพ นอกจากเปนอาชีพการงานที่เปนประโยชนแกชีวิตและสังคมแลว ยังเปนประโยชนในดานการ
ศึกษาพัฒนาชีวิตของตนเองดวย ซึ่งผูทํางานควรตั้งใจใชเปนโอกาสในการพัฒนาตน เชน เปนแดนฝกฝน
พัฒนาทักษะตางๆ ฝกกายวาจากิริยามารยาท พัฒนาความสามารถในการสื่อสารสัมพันธกับเพื่อนมนุษย ฝก
ความเขมแข็งขยันอดทน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความมีฉันทะ มีสติ และสมาธิ พัฒนาความสุขในการ
ทํางาน และพัฒนาดานปญญา เรียนรูจากทุกสิ่งทุกเรื่องที่เกี่ยวของเขามา คิดคนแกไขปรับปรุงการงาน และการ
แกปญหาตางๆ
ทั้งนี้ ในความหมายที่ลึกลงไป การเลี้ยงชีวิตดวยสัมมาชีพ ทานรวมถึงความขยันหมั่นเพียร และการ
ปฏิบัติใหไดผลดีในการประกอบอาชีพที่สุจริต เชน ทํางานไมใหคั่งคางอากูล เปนตน ดวย
อาชีพการงานนั้น เปนกิจกรรมที่ครองเวลาสวนใหญแหงชีวิตของเรา ถาผูใดมีโยนิโสมนสิการ คิดถูก
ปฏิบัติถูก ตออาชีพการงานของตน นอกจากไดบําเพ็ญประโยชนเปนอันมากแลว ก็จะไดประโยชนจากการงาน
นั้นๆ มากมาย ทําใหงานนั้นเปนสวนแหงสิกขา เปนเครื่องฝกฝนพัฒนาชีวิตของตนใหกาวไปในมรรคไดดวยดี
การฝกศึกษาในดานและในขั้นศีล ๔ ประเภท ที่กลาวมานี้ จะตองเอาใจใสใหความสําคัญกันใหมาก
เพราะเปนที่ทรงตัวปรากฏตัวของวิถีชีวิตดีงามที่เรียกวามรรค และเปนพื้นฐานของการกาวไปสูสิกขาคือการ
ศึกษาที่สูงขึ้นไป ถาขาดพื้นฐานนี้แลว การศึกษาขั้นตอไปก็จะงอนแงนรวนเร เอาดีไดยาก
สวนสิกขาดานจิตหรือสมาธิ และดานปญญา ที่เปนเรื่องลึกละเอียดกวางขวางมาก จะยังไมกลาวเพิ่ม
จากที่พูดไปแลว
กอนจะผานไป มีขอควรทําความเขาใจที่สําคัญในตอนนี้ ๒ ประการ คือ
๑. ในแงไตรสิกขา หรือในแงความประสานกันของสิกขาทั้ง ๓ ไดกลาวแลววา ชีวิตคนทั้ง ๓ ดาน คือ
การสัมพันธกับโลก จิตใจ และความรูความคิด ทํางานประสานเปนปจจัยแกกัน ดังนั้น การฝกศึกษาทั้ง ๓ ดาน
คือ ศีล สมาธิ และปญญา ก็จึงดําเนินไปดวยกัน
ที่พูดวา สิกขา/ฝกศึกษาขั้นศีลนี้ มิใชหมายความวาเปนเรื่องของศีลอยางเดียว แตหมายความวา ศีล
เปนแดนหรือดานที่เรากําลังเขามาปฏิบัติจัดการหรือทําการฝกอยูในตอนนี้ขณะนี้ แตตัวทํางานหรือองคธรรมที่
ทํางานในการฝก ก็มีครบทั้งศีล สมาธิ และปญญา ถามองดูใหดี จะเห็นชัดวา ตัวทํางานสําคัญๆ ในการฝกศีลนี้
ก็คือองคธรรมฝายจิตหรือสมาธิ และองคธรรมฝายปญญา ดูงายๆ ก็ที่ศีลขออินทรียสังวรนั้น ตัวทํางานหลักก็
คือสติ ซึ่งเปนองคธรรมฝายจิตหรือหมวดสมาธิ และถาการฝกศึกษาตรงนี้ถูกตอง ก็ปญญานั่น
แหละที่ทํางานมาก มาใชประโยชนและเดินหนา
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พูดดวยภาษางายๆ วา ในขั้นศีลนี้ ธรรมฝายจิต/สมาธิ และปญญา มาทํางานกับเรื่องรูปธรรม ในแดน
ของศีล เพื่อชวยกันฝกฝนพัฒนาศีล และในการทํางานนี้ ทั้งสมาธิและปญญาก็ฝกศึกษาพัฒนาตัวมันเองไป
ดวยในขั้นหรือดานอื่นๆ ก็เชนเดียวกัน ทั้งศีล สมาธิ และปญญา ตางก็ชวยกันรวมกันทํางานประสานกันตามบท
บาทของตนๆ
๒. ในแงมรรค หรือในแงคุณสมบัติภายในของชีวิต ขณะที่มีการฝกศึกษาดวยไตรสิกขานั้น ถามองเขา
ไปในชีวิตที่ดําเนินอยูคือมรรคที่รับผลจากการฝกศึกษาของสิกขา ก็จะเห็นวา กระบวนธรรมของการดําเนินชีวติ
ก็กาวไปตามปกติของมัน โดยมีปญญาในชื่อวาสัมมาทิฏฐิเปนผูนํากระบวนของชีวิตนั้นทั้ง ๓ ดาน สัมมาทิฏฐินี้
มองเห็นรูเขาใจอยางไรเทาไร ก็คิดพูดทําดําเนินชีวิตไปในแนวทางนั้นอยางนั้นและไดแคนั้น
แตเมื่อการฝกศึกษาของไตรสิกขาดําเนินไป ปญญาชื่อสัมมาทิฏฐินั้นก็พัฒนาตัวมันเองดวยประสบ
การณทั้งหลายจากการฝกศึกษานั้น เฉพาะอยางยิ่งดวยการทํางานคิดวิจัยสืบคนไตรตรองของสัมมาสังกัปปะ
ทําใหมองเห็นรูเขาใจกวางลึกชัดเจนทั่วตลอดถึงความจริงยิ่งขึ้นๆ แลวก็จัดปรับนํากระบวนธรรมกาวหนาเปน
มรรคที่สมบูรณใกลจุดหมายยิ่งขึ้นๆ ไปการศึกษาจะดําเนินไป มีปจจัยชวยเกื้อหนุน
ขอยอนย้ําวา มรรค คือการดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ดี แตจะดําเนินชีวิตดีไดก็ตองมีการฝกฝนพัฒนา ดัง
นั้นจึงตองมีการฝกศึกษาที่เรียกวา สิกขา
มรรค เปนจุดหมายของ สิกขา การที่ใหมีไตรสิกขา ก็เพื่อใหคนมีชีวิตที่เปนมรรค และกาวไปในมรรคนัน้
ดวยการฝกตามระบบแหงไตรสิกขา องค ๘ ของมรรคจะเกิดขึ้นเปนคุณสมบัติของคน และเจริญพัฒนา
ทําใหมีชีวิตดี ที่เปนมรรค และกาวไปในมรรคนั้น
อยางไรก็ดี กระบวนการแหงสิกขา มิใชวาจะเริ่มขึ้นมาและคืบหนาไปเองลอยๆ แตตองอาศัยปจจัยเกื้อ
หนุนหรือชวยกระตุน
เนื่องจากปจจัยที่วานี้เปนตัวนําเขาสูสิกขา จึงจัดวาอยูในขั้นกอนมรรค และการนําเขาสูสิกขานี้เปน
เรื่องสําคัญมาก ดวยเหตุนี้จึงทําใหแบงกระบวนการแหงการศึกษาออกเปน ๒ ขั้นตอนใหญ คือ ขั้นนําเขาสู
สิกขา และ ขั้นไตรสิกขา
๑. ขั้นนําสูสิกขา หรือการศึกษาจัดตั้ง
ขั้นกอนที่จะเขาสูไตรสิกขา เรียกอีกอยางหนึ่งวา ขั้นกอนมรรค เพราะมรรค หรือเรียกใหเต็มวามรรคมี
องค ๘ นั้น ก็คือ วิถีแหงการดําเนินชีวิต ที่เกิดจากการฝกศึกษาตามหลักไตรสิกขานั่นเอง
เมื่อมองในแงของมรรค ก็เริ่มจากสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ ซึ่งเปนปญญาในระดับหนึ่ง
ปญญาในขั้นนี้ เปนความเชื่อและความเขาใจในหลักการทั่วๆ ไป โดยเฉพาะความเชื่อวาสิ่งทั้งหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัย หรือการถือหลักการแหงเหตุปจจัย ซึ่งเปนความเชื่อที่เปนฐานสําคัญของการศึกษา ที่จะ
ทําใหมีการพัฒนาตอไปได เพราะเมื่อเชื่อวาสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย พอมีอะไรเกิดขึ้น ก็ตองคิดคนสืบ
สาวหาเหตุปจจัย และตองปฏิบัติใหสอดคลองกับเหตุปจจัย การศึกษาก็เดินหนา
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ในทางตรงขาม ถามีทิฏฐิความคิดเห็นเชื่อถือที่ผิด ก็จะตัดหนทางที่จะพัฒนาตอไป เชน ถาเชื่อวาสิ่งทั้ง
หลายจะเปนอยางไรก็เปนไปเองแลวแตโชค หรือเปนเพราะการดลบันดาล คนก็ไมตองศึกษาพัฒนาตน เพราะ
ไมรูจะพัฒนาไปทําไม ดังนั้น ในกระบวนการฝกศึกษาพัฒนาคน เมื่อเริ่มตนจึงตองมีปญญาอยูบาง นั่นคือ
ปญญาในระดับของความเชื่อในหลักการที่ถูกตอง ซึ่งเมื่อเชื่อแลวก็จะนําไปสูการศึกษาคราวนี้ สิ่งที่ตอง
พิจารณาตอไป ก็คือ สัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนฐานหรือเปนจุดเริ่มใหคนมีการศึกษาพัฒนาตอไปไดนี้ จะเกิดขึ้นในตัว
บุคคลไดอยางไร หรือทําอยางไรจะใหบุคคลเกิดมีสัมมาทิฏฐิ
ในเรื่องนี้ พระพุทธเจาไดตรัสแสดง ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ๒ อยาง คือ
๑. ปจจัยภายนอก ไดแก ปรโตโฆสะ
๒. ปจจัยภายใน ไดแก โยนิโสมนสิการ
ตามหลักการนี้ การมีสัมมาทิฏฐิอาจเริ่มจากปจจัยภายนอก เชน พอแม ครูอาจารย ผูใหญ หรือวัฒน
ธรรม ซึ่งทําใหบุคคลไดรับอิทธิพลจากความเชื่อ แนวคิด ความเขาใจ และภูมิธรรมภูมิปญญา ที่ถายทอดตอกัน
มา ถาสิ่งที่ไดรับจากการแนะนําสั่งสอนถายทอดมานั้นเปนสิ่งที่ดีงามถูกตอง อยูในแนวทางของเหตุผล ก็เปนจุด
เริ่มของสัมมาทิฏฐิ ที่จะนําเขาสูกระแสการพัฒนาหรือกระบวนการฝกศึกษา ในกรณีอยางนี้ สัมมาทิฏฐิเกิดจาก
ปจจัยภายนอกที่เรียกวา ปรโตโฆสะ
ถาไมเชนนั้น บุคคลอาจเขาสูกระแสการศึกษาพัฒนาโดยเกิดปญญาที่เรียกวาสัมมาทิฏฐินั้น ดวยการ
ใชโยนิโสมนสิการ คือการรูจักคิด รูจักพิจารณาดวยตนเอง
แตคนสวนใหญจะเขาสูกระแสการศึกษาพัฒนาดวยปรโตโฆสะ เพราะคนที่มีโยนิโสมนสิการแตแรกเริม่
นั้น หาไดยาก
“ปรโตโฆสะ” แปลวา เสียงจากผูอื่น คืออิทธิพลจากภายนอก เปนคําที่มีความหมายกลางๆ คืออาจจะดี
หรือชั่ว ถูกหรือผิดก็ได ถาปรโตโฆสะ นั้นเปนบุคคลที่ดี เราเรียกวา กัลยาณมิตร ซึ่งเปนปรโตโฆสะชนิดที่มีคุณ
ภาพโดยเฉพาะที่ไดเลือกสรรกลั่นกรองแลว เพื่อใหมาทํางานในดานการศึกษา
ถาบุคคลและสถาบันที่มีบทบาทสําคัญมากในสังคม เชน พอแม ครูอาจารย สื่อมวลชน และองคกรทาง
วัฒนธรรม เปนปรโตโฆสะที่ดี คือเปนกัลยาณมิตร ก็จะนําเด็กไปสูสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนฐานของการพัฒนาตอไป
อยางไรก็ตาม คนที่พัฒนาดีแลวจะมีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ พึ่งตนไดโดยมีอิสรภาพ แตคุณสมบัตินี้จะเกิดขึ้น
ตอเมื่อเขารูจักใชปจจัยภายใน เพราะถาเขายังตองอาศัยปจจัยภายนอก ก็คือ การที่ยังตองพึ่งพา ยังไมเปน
อิสระ จึงยังไมสามารถพึ่งตนเองได ดังนั้น จุดเนนจึงอยูที่ปจจัยภายใน
แตเราอาศัยปจจัยภายนอกมาเปนสื่อในเบื้องตน เพื่อชวยชักนําใหผูเรียนสามารถใชโยนิโสมนสิการ ที่
เปนปจจัยภายในของตัวเขาเอง
เมื่อรูหลักนี้แลว เราก็ดําเนินการพัฒนากัลยาณมิตรขึ้นมาชวยชักนําคนใหรูจักใชโยนิโสมนสิการ
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นอกจากปรโตโฆสะที่เปนกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนองคประกอบหลัก ๒ อยางนี้แลว ยัง
มีองคประกอบเสริมที่ชวยเกื้อหนุนในขั้นกอนเขาสูมรรคอีก ๕ อยาง จึงรวมทั้งหมดมี ๗ ประการ
องคธรรมเกื้อหนุนทั้ง ๗ ที่กลาวมานั้น มีชื่อเรียกวาบุพนิมิตของมรรคเพราะเปนเครือ่ งหมายบงบอกลวง
หนาถึงการที่มรรคจะเกิดขึ้น หรือเปนจุดเริ่มที่จะนําเขาสูมรรค อาจเรียกเปนภาษางายๆ วา แสงเงินแสงทอง
ของ(วิถี)ชีวิตที่ดีงาม หรือเรียกในแงสิกขาวา รุงอรุณของการศึกษา ดังนี้
๑. กัลยาณมิตตตา (มีกัลยาณมิตร=แสวงแหลงปญญาและแบบอยางที่ด)ี ไดแก ปรโตโฆสะที่ดี ซึ่งเปน
ปจจัยภายนอก ที่ไดกลาวแลว
๒. ศีลสัมปทา (ทําศีลใหถึงพรอม=มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต) คือ ประพฤติดี มีวินัย มีระเบียบ
ในการดําเนินชีวิต ตั้งอยูในความสุจริต และมีความสัมพันธทางสังคมที่ดีที่เกื้อกูล
๓. ฉันทสัมปทา (ทําฉันทะใหถึงพรอม=มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค) คือ พอใจใฝรักในความรู อยากรูให
จริง และปรารถนาจะทําสิ่งทั้งหลายใหดีงาม
๔. อัตตสัมปทา (ทําตนใหถึงพรอม=มุงมั่นฝกตนเต็มสุดภาวะที่ความเปนคนจะใหถึงได) คือการทําตน
ใหถึงความสมบูรณแหงศักยภาพของความเปนมนุษย โดยมีจิตสํานึกในการที่จะฝกฝนพัฒนาตนอยูเสมอ
๕. ทิฏฐิสัมปทา (ทําทิฏฐิใหถึงพรอม=ถือหลักเหตุปจจัยมองอะไรๆตามเหตุและผล) คือ มีความเชื่อที่มี
เหตุผล ถือหลักความเปนไปตามเหตุปจจัย
๖. อัปปมาทสัมปทา (ทําความไมประมาทใหถึงพรอม=ตั้งตนอยูในความไมประมาท) คือ มีสติครองตัว
เปนคนกระตือรือรน ไมเฉื่อยชา ไมปลอยปละละเลย โดยเฉพาะมีจิตสํานึกตระหนักในความเปลี่ยนแปลง ซึ่งทํา
ใหเห็นคุณคาของกาลเวลา และรูจักใชเวลาใหเปนประโยชน
๗. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ทําโยนิโสมนสิการใหถึงพรอม=ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและความ
จริง) รูจักคิด รูจักพิจารณา มองเปน คิดเปนเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปนไป ในระบบความสัมพันธแหงเหตุ
ปจจัย รูจักสอบสวนสืบคนวิเคราะหวิจัย ใหเห็นความจริง หรือใหเห็นแงดานที่จะทําใหเปนประโยชน สามารถ
แกไขปญหาและจัดทําดําเนินการตางๆ ใหสําเร็จไดดวยวิธีการแหงปญญา ที่จะทําใหพึ่งตนเองและเปนที่พึ่ง
ของคนอื่นไดในการศึกษานั้น ปจจัยตัวแรก คือกัลยาณมิตร อาจชวยชักนํา หรือกระตุนใหเกิดปจจัยตัวอื่น ตั้ง
แตตัวที่ ๒ จนถึงตัวที่ ๗ การที่จะมีกัลยาณมิตรนั้น จัดแยกไดเปนการพัฒนา ๒ ขั้นตอน ขั้นแรก กัลยาณมิตรนั้น
เกิดจากผูอื่นหรือสังคมจัดให ซึ่งจะทําใหเด็ก อยูในภาวะที่เปนผูรับและยังมีการพึ่งพามาก
ขั้นที่สอง เมื่อเด็กพัฒนามากขึ้น คือรูจักใชโยนิโสมนสิการแลว เด็กจะมองเห็นคุณคาของแหลงความรู
และนิยมแบบอยางที่ดี แลวเลือกหากัลยาณมิตรเอง โดยรูจักปรึกษาไตถาม เลือกอานหนังสือ เลือกชมรายการ
โทรทัศนที่ดีมีประโยชน เปนตน
พัฒนาการในขั้นที่เด็กเปนฝายเลือกคบหากัลยาณมิตรเองนี้ เปนความหมายของความมีกลั ยาณมิตรที่
ตองการในที่นี้ และเมื่อถึงขั้นนี้แลว เด็กจะทําหนาที่เปนกัลยาณมิตรของผูอื่นไดดวย อันนับเปนจุดสําคัญของ
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การที่จะเปนผูมีสวนรวมในการสรางสรรคและพัฒนาสังคม
ถาบุคคลมีปจจัย ๗ ขอนี้แลว ก็เชื่อมั่นไดวาเขาจะมีชีวิตที่ดีงาม และกระบวนการศึกษาจะเกิดขึ้นอยาง
แนนอน เพราะปจจัยเหลานี้เปนสวนขยายของมรรค หรือของไตรสิกขานั้นเอง ที่ยื่นออกมาเชื่อมตอเพื่อรับหรือ
ดึงคนเขาสูกระบวนการฝกศึกษาพัฒนา โดยเปนทั้งตัวชักนําเขาสูไตรสิกขาและเปนตัวเรง และคอยเสริมใหการ
ฝกศึกษาของไตรสิกขาเดินหนาไปดวยดี

การศึกษา[ที่สังคม]จัดตั้ง ตองไมบดบังการศึกษาที่แทของชีวิต
การศึกษาที่จัดทํากันอยางเปนงานเปนการ เปนกิจการของรัฐของสังคม ก็คือการยอมรับความสําคัญ
และดําเนินการในขั้นของ ปจจัยขอที่ ๑ คือ ความมีกัลยาณมิตร ที่เปน ปจจัยภายนอก นั่นเอง
ปจจัยขอ ๑ นี้เปนเรื่องใหญ มีความสําคัญมาก รัฐหรือสังคมนั่นเองทําหนาที่เปนกัลยาณมิตร ดวยการ
จัดสรรและจัดเตรียมบุคลากรที่จะดําเนินบทบาทของกัลยาณมิตร เชน ครูอาจารย ผูบริหาร พรอมทั้งอุปกรณ
และปจจัยเกื้อหนุนตางๆ ถึงกับตองจัดเปนองคกรใหญโต ใชจายงบประมาณมากมาย
ถาไดกัลยาณมิตรที่ดี มีคุณสมบัติที่เหมาะ และมีความรูเขาใจชัดเจนในกระบวนการของการศึกษา
สํานึกตระหนักตอหนาที่และบทบาทของตนในกระบวนการแหงสิกขานั้น มีเมตตา ปรารถนาดีตอชีวิตของผู
เรียนดวยใจจริง และพรอมที่จะทําหนาที่ของกัลยาณมิตร กิจการการศึกษาของสังคมก็จะประสบความสําเร็จ
ดวยดี ดังนั้น การสรางสรรจัดเตรียมกัลยาณมิตรจึงเปนงานใหญที่สําคัญยิ่ง ซึ่งควรดําเนินการใหถูกตอง อยาง
จริงจัง ดวยความไมประมาท
อยางไรก็ดี จะตองระลึกตระหนักไวตลอดเวลาวา การพยายามจัดใหมีปรโตโฆสะที่ดี ดวยการวาง
ระบบองคกรและบุคลากรกัลยาณมิตรขึ้นทั้งหมดนี้ แมจะเปนกิจการทางสังคมที่จําเปนและสําคัญอยางยิง่ และ
แมจะทําอยางดีเลิศเพียงใด ก็อยูในขั้นของการนําเขาสูการศึกษา เปนขั้นตอนกอนมรรค และเปนเรื่องของ
ปจจัยภายนอกทั้งนั้น พูดสั้นๆ วาเปน การศึกษาจัดตั้ง
การศึกษาจัดตั้ง ก็คือ กระบวนการชวยชักนําคนเขาสูการศึกษา โดยการดําเนินงานของกัลยาณมิตร
ในกระบวนการศึกษาจัดตั้งนี้ ผูทําหนาที่เปนกัลยาณมิตร และผูทํางานในระบบจัดสรรปรโตโฆสกรรม/
ปรโตโฆสการ ทั้งหมด พึงระลึกตระหนักตอหลักการสําคัญบางอยาง เพื่อความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติใหถูก
ตอง และปองกันความผิดพลาด ดังตอไปนี้
-โดยหลักการ กระบวนการแหงการศึกษาดําเนินไปในตัวบุคคล โดยสัมพันธกับโลก/สิ่งแวดลอม/ปจจัยภาย
นอก ทั้งในแงรับเขา แสดงออก และปฏิสัมพันธ สําหรับคนสวนใหญ กระบวนการแหงการศึกษาอาศัยการโนม
นําและเกื้อหนุนของปจจัยภายนอกเปนอยางมาก ถามีแตปจจัยภายนอกที่ไมเอื้อ คนอาจจะหมกจมติดอยูใน
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กระบวนการเสพความรูสึก และไมเขาสูการศึกษา เราจึงจัดสรรปจจัยภายนอก ที่จะโนมนําและเกื้อหนุนปจจัย
ภายในที่ดีใหพัฒนาขึ้นมา ซึ่งจะนําเขาเขาสูการศึกษา และกาวไปในทางชีวิตที่เปนมรรค
-โดยความมุงหมาย เราจัดสรรและเปนปจจัยภายนอกในฐานะกัลยาณมิตร ที่จะโนมนําใหปจจัยภาย
ในที่ดีพัฒนาขึ้นมาในตัวเขาเอง และเกื้อหนุนใหกระบวนการแหงการศึกษาในตัวของเขา พาเขากาวไปในมรรค
พูดสั้นๆ วา ตัวเราที่เปนปจจัยภายนอกนี้ จะตองตอหรือจุดไฟปจจัยภายในของเขาขึ้นมาใหได ความสําเร็จอยูท ี่
เขาเกิดมีปจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ และบุพนิมิตแหงมรรคขออื่นๆ อีก ๕) ซึ่งจะนําเขาเขาสูกระบวนการ
แหงการศึกษา (ศีล สมาธิ ปญญา) ที่ทําใหเขากาวไปในมรรค ดวยตัวเขาเอง
- โดยขอบเขตบทบาท ระลึกตระหนักชัดตอตําแหนงหนาที่ของตนในฐานะกัลยาณมิตร/ปจจัยภายนอก
ที่จะชวย(โนมนําเกื้อหนุน)ใหเขาศึกษา สิกขาอยูที่ตัวเขา มรรคอยูในชีวิตของเขา เราตองจัดสรรและเปนปจจัย
ภายนอกที่ดีที่สุด
แตปจจัยภายนอกที่วา “ดีที่สุด” นั้น อยูที่หนุนเสริมปจจัยภายในของเขาใหพัฒนาอยางไดผลที่สุด และ
ใหเขาเดินไปไดเอง ไมใชวาดีจนกลายเปนทําใหเขาไมตองฝกไมตองศึกษา ไดแตพึ่งพาปจจัยภายนอกเรื่อยไป
คิดวาดี แตที่แทเปนการกาวกายกีดขวางลวงล้ําและครอบงําโดยไมรูตัว
- โดยการระวังจุดพลาด ระบบและกระบวนการแหงการศึกษา ที่รัฐหรือสังคมจัดขึ้นมาทั้งหมด เปนการ
ศึกษาจัดตั้ง ความสําเร็จของการศึกษาจัดตั้งนี้ อยูที่การเชื่อมประสานหรือตอโยง ใหเกิดมีและพัฒนาการศึกษา
แทขึ้นในตัวบุคคล อยางที่กลาวแลวขางตน เรื่องนี้ ถาไมระวัง จะหลงเพลินวาได “จัด” การศึกษาอยางดีที่สุด
แตการศึกษาก็จบอยูแคการจัดตั้ง การศึกษาที่แทไมพัฒนาขึ้นไปในเนื้อตัวของคน แมแตการเรียนอยางมีความ
สุข ก็อาจจะเปนความสุขแบบจัดตั้ง ที่เกิดจากการจัดสรรปจจัยภายนอก ในกระบวนการของการศึกษาจัดตั้ง
ในชั้นเรียนหรือในโรงรียน เปนตน
ถึงแมนักเรียนจะมีความสุขจริงๆ ในบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่จัดตั้งนั้น แตถาเด็กยังไมเกิดมี
ปจจัยภายในที่จะทําใหเขาสามารถมีและสรางความสุขได เมื่อเขาออกไปอยูกับชีวิตจริง ในโลกแหงความเปน
จริง ที่ไมเขาใครออกใคร ไมมีใครตามไปเอาอกเอาใจ หรือไปจัดสรรความสุขแบบจัดตั้งให เขาก็จะกลายเปนคน
ที่ไมมีความสุข ซ้ํารายความสุขที่เกิดจากการจัดตั้งนั้น อาจทําใหเขาเปนคนมีความสุขแบบพึ่งพา ที่พึ่งตนเองไม
ไดในการที่จะมีความสุข ตองอาศัยการจัดตั้งอยูเรื่อยไป และกลายเปนคนที่มีความสุขไดยาก หรือไมสามารถมี
ความสุขไดในโลกแหงความปนจริง
อาจกลาวถึงความสัมพันธระหวางการศึกษาจัดตั้งของสังคม กับการศึกษาที่แทของชีวิต ที่ดูเหมือน
ยอนแยงกัน แตตองทําใหเปนอยางนั้นจริงๆ ซึ่งเปนตัวอยางของขอเตือนใจไวปองกันความผิดพลาด ดังนี้
๑) (ปจจัยภายนอก) จัดสรรใหเด็กไดรับสิ่งแวดลอมและปจจัยเอื้อทุกอยางที่ดีที่สุด
๒) (ปจจัยภายใน) ฝกสอนใหเด็กสามารถเรียนรูอยูดีเฟนหาคุณคาประโยชนไดจากสิ่งแวดลอมและ
สภาพทุกอยางแมแตที่เลวรายที่สุด
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๒. ขั้นไตรสิกขา หรือกระบวนการศึกษาที่แทของธรรมชาติ ขั้นตอนนี้ เปนการเขาสูกระบวนการฝก
ศึกษา ที่เปนกิจกรรมแหงชีวิตของแตละบุคคล ในระบบแหงไตรสิกขา คือ การฝกศึกษาพัฒนาความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญา ตามหลักแหง ศีล สมาธิ และปญญา ที่ไดพูดไปกอนนี้แลว
ระบบไตรสิกขาเพื่อการพัฒนาอยางองครวมในทุกกิจกรรม
ไดกลาวแลววา ในกระบวนการพัฒนาของไตรสิกขานั้น องคทั้ง ๓ คือ ศีล สมาธิ ปญญา จะทํางาน
ประสานโยงสงผลตอกัน เปนระบบและกระบวนการอันหนึ่งอันเดียว แตเมื่อมองไตรสิกขานี้ โดยภาพรวมที่เปน
ระบบใหญของการฝก ก็จะเห็นองค ๓ นั้นเดนขึ้นมาทีละอยาง จากหยาบแลวละเอียดประณีตขึ้นไป
เปนชวงๆ หรือเปนขั้นๆ ตามลําดับ คือ
ชวงแรก เดนออกมาขางนอก ที่อินทรียและกายวาจา ก็เปนขั้น ศีล
ขั้นที่สอง เดนดานภายใน ที่จิตใจ ก็เปนขั้น สมาธิ
ชวงที่สาม เดนที่ความรูความคิดเขาใจ ก็เปนขั้น ปญญา
แตในทุกขั้นนั้นเอง องคอีก ๒ อยางก็ทํางานรวมอยูดวยโดยตลอด
หลักการทั้งหมดนี้ ไดอธิบายขางตนแลว แตมีเรื่องที่ขอพูดแทรกไวอยางหนึ่ง เพื่อเสริมประโยชนในชีวติ
ประจําวัน คือ การทํางานของกระบวนการฝกศึกษาพัฒนา ที่องคทั้งสาม ทั้ง ศีล สมาธิ ปญญา ทํางานอยูดวย
กัน โดยประสานสัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกัน การปฏิบัติแบบที่วานี้ ก็คือ การนําไตรสิกขาเขาสูการพิจารณา
ของโยนิโสมนสิการ หรือการโยนิโสมนสิการในไตรสิกขา ซึ่งควรปฏิบัติใหไดเปนประจํา และเปนสิ่งที่ปฏิบัติได
จริงโดยไมยากเลย ดังนี้ ในการกระทําทุกครั้งทุกอยาง ไมวาจะแสดงพฤติกรรมอะไร หรือมีกิจกรรมใดๆ ก็ตาม
เราสามารถฝกฝนพัฒนาตนและสํารวจตรวจสอบตนเอง ตามหลักไตรสิกขานี้ ใหมีการศึกษาครบทั้ง ๓ อยาง
ทั้ง ศีล สมาธิ และปญญา พรอมกันไปทุกครั้งทุกคราว คือ เมื่อทําอะไรก็พิจารณาดูวาพฤติกรรม หรือการกระทํา
ของเราครั้งนี้ จะเปนการเบียดเบียน ทําใหเกิดความเดือดรอนแกใครหรือไม จะกอใหเกิดความเสื่อมโทรมเสีย
หายอะไรๆ บางไหม หรือวาเปนไปเพื่อความเกื้อกูล ชวยเหลือ สงเสริม และสรางสรรค (ศีล)
ในเวลาที่จะทํานี้ จิตใจของเราเปนอยางไร เราทําดวยจิตใจที่เห็นแกตัว มุงรายตอใคร ทําดวยความโลภ
โกรธ หลง หรือไม หรือทําดวยเมตตา มีความปรารถนาดี ทําดวยศรัทธา ทําดวยสติ มีความเพียร มีความรับผิด
ชอบ เปนตน และ ในขณะที่ทําสภาพจิตใจของเราเปนอยางไร เรารอน กระวนกระวาย ขุนมัว เศราหมอง หรือวา
มีจิตใจที่สงบ ราเริง เบิกบาน เปนสุข เอิบอิ่ม ผองใส (สมาธิ)
เรื่องที่ทําครั้งนี้ เราทําดวยความรูความเขาใจชัดเจนดีแลวหรือไม เรามองเห็นเหตุผล รูเขาใจหลักเกณฑ
และความมุงหมาย มองเห็นผลดีผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และหนทางแกไขปรับปรุงพรอมดีแลวหรือไม (ปญญา)
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ดวยวิธีปฏิบัติอยางนี้ คนที่ฉลาดจึงสามารถฝกศึกษาพัฒนาตน และสํารวจตรวจสอบวัดผลการพัฒนา
ตนไดเสมอตลอดทุกครั้งทุกเวลา เปนการบําเพ็ญไตรสิกขาในระดับรอบเล็ก (คือครบสิกขาทั้งสาม ในพฤติกรรม
เดียวหรือกิจกรรมเดียว) พรอมกันนั้น การศึกษาของไตรสิกขาในระดับขั้นตอนใหญ ก็คอยๆ พัฒนาขึ้นไปทีละ
สวนดวย ซึ่งเมื่อมองดูภายนอก ก็เหมือนศึกษาไปตามลําดับทีละอยางทีละขั้น ยิ่งกวานั้น ไตรสิกขาในระดับ
รอบเล็กนี้ก็จะชวยใหการฝกศึกษาไตรสิกขาในระดับขั้นตอนใหญยิ่งกาวหนาไปดวยดีมากขึ้น ในทางยอนกลับ
การฝกศึกษาไตรสิกขาในระดับขั้นตอนใหญ ก็จะสงผลใหการฝกศึกษาไตรสิกขาในระดับรอบเล็ก มีความชัด
เจนและสมบูรณยิ่งขึ้นดวยเชนกัน
ตามที่กลาวมานี้ ตองการใหมองเห็นความสัมพันธอยางอิงอาศัยซึ่งกันและกันขององคประกอบที่เรียก
วาสิกขา ๓ ในกระบวนการศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม เปนการมองรวมๆ อยางสัมพันธถึงกันหมด

ปฏิบัติการฝกศึกษาดวยสิกขา แลววัดผลดวยภาวนา
ไดอธิบายแลวขางตนวา สิกขา ที่ทานจัดเปน ๓ อยาง ดังที่เรียกวา “ไตรสิกขา” นั้น เพราะเปนไปตาม
ความเปนจริงในการปฏิบัติ ซึ่งเปนเรื่องธรรมดาแหงธรรมชาติของชีวิตนี้เอง กลาวคือ ในเวลาฝกศึกษา สิกขา ๓
ดาน จะทํางานประสานสัมพันธกัน ซึ่งในขณะหนึ่งๆ อยางครบเต็มที่เมื่อออกมาถึงการสัมพันธกับภายนอก ก็มี
๓ ดาน
ดังเชน ในขณะที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนวัตถุหรือบุคคล ไมวาจะดวยอินทรีย เชน ตา หู
หรือดวยกาย-วาจา (ดานศีล) ก็ตองมีเจตนา แรงจูงใจ และสภาพจิตอยางใดอยางหนึ่ง (ดานจิตหรือสมาธิ) และ
ตองมีความคิดเห็นเชื่อถือรูเขาใจในระดับใดระดับหนึ่ง (ปญญา) นี้เปนเรื่องของธรรมภาคปฏิบัติ ซึ่งตองทําให
สอดลองตรงกันกับระบบความเปนไปของสภาวะในธรรมชาติ แตยังมีธรรมประเภทอื่น ซึ่งแสดงไวดวยความมุง
หมายที่ตางออกไปโดยเฉพาะที่โยงกับเรื่องสิกขา ๓ นี้ ก็คือหลักภาวนา ๔
เมื่อปฏิบัติแลว ก็ควรจะมีการวัดหรือแสดงผลดวย เรื่องการศึกษานี้ ก็ทํานองนั้น เมื่อฝกศึกษาดวย
สิกขา ๓ แลว ก็ตามมาดวยหลักที่จะใชวัดผล คือภาวนา ๔
ตอนปฏิบัติการฝก สิกขามี ๓ แตทําไมตอนวัดผล ภาวนามี ๔ ไมเทากัน ทําไม (ในเวลาทําการฝก) จึง
จัด เปนสิกขา ๓ และ (ในเวลาวัดผลคนที่ไดรับการฝก) จึงจัดเปนภาวนา ๔ ?
อยางที่ชี้แจงแลววา ธรรมภาคปฏิบัติการตองจัดใหตรงสอดคลองกับระบบความเปนไปของธรรมชาติ
แตตอนวัดผลไมตองจัดใหตรงกันแลว เพราะวัตถุประสงคอยูที่จะมองดูผลที่เกิดขึ้นแลว ซึ่งมุงที่จะใหเห็นชัดเจน
ตอนนี้ถาแยกละเอียดออกไป ก็จะยิ่งดี นี่แหละคือเหตุผลที่วา หลักวัดผลคือภาวนาเพิ่มเปน ๔
ขอใหดูความหมายและหัวขอของภาวนา ๔ นั้นกอน
“ภาวนา” แปลวา ทําใหเจริญ ทําใหเปนทําใหมีขึ้น หรือฝกอบรม ในภาษาบาลี ทานใหความหมายวา
“วฑฺฒนา” คือวัฒนา หรือพัฒนา นั่นเอง ภาวนานี้เปนคําหนึ่งที่มีความหมายใชแทนกันไดกับ “สิกขา”
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ภาวนาจัดเปน ๔ อยาง คือ
๑. กายภาวนา การพัฒนากาย คือ การมีความสัมพันธที่เกื้อกูลกับสิง่ แวดลอมทางกายภาพ หรือทาง
วัตถุ
๒. ศีลภาวนา การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดลอมทางสังคม คือเพื่อนมนุษย
๓. จิตภาวนา การพัฒนาจิต คือ การทําจิตใจใหเจริญงอกงามขึ้นในคุณธรรม ความดีงาม ความเขม
แข็งมั่นคง และความเบิกบานผองใสสงบสุข
๔. ปญญาภาวนา การพัฒนาปญญา คือ การเสริมสรางความรูความคิดความเขาใจ และการหยั่งรู
ความจริง
อยางที่กลาวแลววา ภาวนา ๔ นี้ ใชในการวัดผลเพื่อดูวาดานตางๆ ของการพัฒนาชีวิตของคนนั้น ได
รับการพัฒนาครบถวนหรือไม ดังนั้น เพื่อจะดูใหชัด ทานไดแยกบางสวนละเอียดออกไปอีก
สวนที่แยกออกไปอีกนี้ คือ สิกขาขอที่ ๑ (ศีล) ซึ่งในภาวนา แบงออกไปเปนภาวนา ๒ ขอ คือกาย
ภาวนา และศีลภาวนา
ทําไมจึงแบงสิกขาขอศีล เปนภาวนา ๒ ขอ ?
ที่จริง สิกขาดานที่ ๑ คือศีล นั้น มี ๒ สวนอยูแลวในตัว เมื่อจัดเปนภาวนา จึงแยกเปน ๒ ไดทันที คือ
๑. ศีล ในสวนที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกาย (ที่เรียกวาสิ่งแวดลอมทางกายภาพ) ไดแกความ
สัมพันธกับวัตถุหรือโลกของวัตถุและธรรมชาติสวนอื่น ที่ไมใชมนุษย เชน เรื่องปจจัย ๔ สิ่งที่เราบริโภคใชสอย
ทุกอยาง และธรรมชาติแวดลอมทั่วๆ ไป
สวนนี้แหละ ที่แยกออกไปจัดเปน กายภาวนา
๒. ศีล ในสวนที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคม คือบุคคลอื่นในสังคมมนุษยดวยกัน ไดแกความเกี่ยว
ของสัมพันธอยูรวมกันดวยดีในหมูมนุษย ที่จะไมเบียดเบียนกัน แตชวยเหลือเกื้อกูลกัน
สวนนี้ แยกออกไปจัดเปน ศีลภาวนา
ในไตรสิกขา ศีลครอบคลุมความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทั้งทางวัตถุหรือทางกายภาพ และทางสังคม
รวมไวในขอเดียวกัน
แตเมื่อจัดเปนภาวนา ทานแยกกันชัดออกเปน ๒ ขอ โดยยกเรื่องความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมในโลก
วัตถุ แยกออกไปเปนกายภาวนา สวนเรื่องความสัมพันธกับเพื่อนมนุษยในสังคม จัดไวในขอศีลภาวนา
ทําไมตอนที่เปนสิกขาไมแยก แตตอนเปนภาวนาจึงแยก ?อยางที่กลาวแลววา ในเวลาฝกหรือใน
กระบวนการฝกศึกษา องคทั้ง ๓ อยางของไตรสิกขา จะทํางานประสานไปดวยกัน
ในศีลที่มี ๒ สวน คือ ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดานกายภาพในโลกวัตถุ และความสัมพันธกับ
มนุษยในสังคมนั้น สวนที่สัมพันธแตละครั้งจะเปนอันใดอันหนึ่งอยางเดียว
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ในกรณีหนึ่งๆ ศีลอาจจะเปนความสัมพันธดานที่ ๑ (กายภาพ) หรือดานที่ ๒ (สังคม) ก็ได แตตองอยาง
ใดอยางหนึง่
ดังนั้น ในกระบวนการฝกศึกษาของไตรสิกขา ที่มีองคประกอบทั้งสามอยางทํางานประสานเปนอัน
เดียวกันนั้น จึงตองรวมศีลทั้ง ๒ สวนเปนขอเดียว ทําใหสิกขามีเพียง ๓ คือ ศีล สมาธิ ปญญา
แตในภาวนาไมมีเหตุบังคับอยางนั้น จึงแยกศีล ๒ สวนออกจากกันเปนคนละขออยางชัดเจน เพื่อ
ประโยชนในการตรวจสอบ จะไดวัดผลดูจําเพาะใหชัดไปทีละอยางวา ในดานกาย ความสัมพันธกับสภาพแวด
ลอมทางวัตถุ เชนการบริโภคปจจัย ๔ เปนอยางไร ในดานศีล ความสัมพันธกับเพื่อนมนุษยเปนอยางไร
เปนอันวา หลักภาวนา นิยมใชในเวลาวัดหรือแสดงผล แตในการฝกศึกษาหรือตัวกระบวนการฝกฝน
พัฒนา จะใชเปนไตรสิกขา
เนื่องจากภาวนาทานนิยมใชในการวัดผลของการศึกษาหรือการพัฒนาบุคคล รูปศัพทที่พบจึงมักเปน
คําแสดงคุณสมบัติของบุคคล คือแทนที่จะเปน ภาวนา ๔ (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และ ปญญา
ภาวนา) ก็เปลี่ยนเปน ภาวิต ๔ คือ
๑. ภาวิตกาย มีกายที่พัฒนาแลว (=มีกายภาวนา) คือ มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพใน
ทางที่เกื้อกูลและไดผลดี เริ่มแตรูจักใชอินทรีย เชน ตา หู ดู ฟง เปนตน อยางมีสติ ดูเปน ฟงเปน ใหไดปญญา
บริโภคปจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช ตลอดจนเทคโนโลยี อยางฉลาด ไดผลตรงเต็มตามคุณคา
๒. ภาวิตศีล มีศีลที่พัฒนาแลว (=มีศีลภาวนา) คือ มีพฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนาแลว ไมเบียดเบียน
กอความเดือดรอนเวรภัย ตั้งอยูในวินัย และมีอาชีวะที่สุจริต มีความสัมพันธทางสังคมในลักษณะที่เกือ้ กูล สราง
สรรคและสงเสริมสันติสุข
๓. ภาวิตจิต มีจิตที่พัฒนาแลว (=มีจิตภาวนา) คือ มีจิตใจที่ฝกอบรมดีแลว สมบูรณดวยคุณภาพจิต
คือ ประกอบดวยคุณธรรม เชน มีเมตตากรุณา เอื้ออารี มีมุทิตา มีความเคารพ ออนโยน ซื่อสัตย กตัญู
เปนตน สมบูรณดวยสมรรถภาพจิต คือ มีจิตใจเขมแข็งมั่นคง มีความเพียรพยายาม กลาหาญ อดทน รับผิด
ชอบ มีสติ มีสมาธิ เปนตน และสมบูรณดวยสุขภาพจิต คือ มีจิตใจที่ราเริง เบิกบาน สดชื่น เอิบอิ่ม ผองใส และ
สงบ เปนสุข
๔. ภาวิตปญญา มีปญญาที่พัฒนาแลว (=มีปญญาภาวนา) คือรูจักคิด รูจักพิจารณา รูจักวินิจฉัย รูจัก
แกปญหา และรูจักจัดทําดําเนินการตางๆ ดวยปญญาที่บริสุทธิ์ ซึ่งมองดูรูเขาใจเหตุปจจัย มองเห็นสิ่งทั้งหลาย
ตามเปนจริงหรือตามที่มันเปน ปราศจากอคติและแรงจูงใจแอบแฝง เปนผูที่กิเลสครอบงําบัญชาไมได เปนอยู
ดวยปญญารูเทาทันโลกและชีวิต เปนอิสระ ไรทุกข
ผูมีภาวนา ครบทั้ง ๔ อยาง เปนภาวิต ทั้ง ๔ ดานนี้แลว โดยสมบูรณ เรียกวา "ภาวิตัตตะ" แปลวาผูได
พัฒนาตนแลว ไดแกพระอรหันต เปน อเสขะ คือผูจบการศึกษาแลว ไมตองศึกษาอีกตอไป
กถํ ภควา ภาวิตตฺโต ฯ ภควา ภาวิตกาโย ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต
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ภาวิตป ฺโ …
[ขุ.จู. ๓๐/๑๔๘/๗๑]
พระผูมีพระภาค ทรงเปนภาวิตัตต (มีพระองคที่ทรงเจริญหรือพัฒนาแลว) อยางไร? พระผูมีพระภาค
ทรงเปน ภาวิตกาย ภาวิตสีล ภาวิตจิตต ภาวิตปญญา… (มีพระวรกาย มีศีล มีจิต มีปญญา … ที่เจริญแลว)
[ขยายความตอไปอีกวาทรงเจริญโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการแลว]
เทาที่บรรยายมา ๒ ภาคตนนี้ เปนการแสดงระบบของพุทธธรรม เฉพาะสวนที่เปนหลักการใหญ อันจํา
เปนสําหรับการเขาถึงจุดหมายของ พระพุทธศาสนา จึงยังคงเหลือขอที่จะตองพิจารณาอีก ๒ เรื่อง คือ จุดหมาย
กับ การประยุกตหลักการในสวนขอปฏิบัติตางๆ มาใชใหเกิดประโยชนตามความมุงหมาย ในแนวทางและกรณี
ตางๆ

ฉะนั้น การบรรยายจึงจะไดดําเนินตอไปอีก ๒ ภาค คือ
ภาคที่ ๓ วาดวยวิมุตติ หรือ ชีวิตเมื่อถึงจุดหมายแลว แสดงถึงความหมายและภาวะของจุดหมายเอง
สวนหนึ่ง กับคุณคาตางๆ ที่พิจารณาจากตัวบุคคลผูเขาถึงจุดหมายนั้นแลว สวนหนึ่ง
ภาคที่ ๔ วาดวยมัชฌิมาปฏิปทาภาคประยุกต หรือ บุคคลและสังคมควรดํารงอยูอยางไร แสดงวิธีที่จะ
นําหลักการที่กลาวแลวในภาคที่ ๒ มาใชปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ในการครองชีวิตของบุคคล ในการฝกอบรม
บุคคล และในการอยูรวมกันของหมูชน เพื่อประโยชนสุขอันรวมกัน สอดคลองกับแนวทางแหงชีวิตที่เขาถึงจุด
หมายนั้นแลว
ทั้ง ๒ เรื่องนี้ จะไดพิจารณาตอไปโดยลําดับ
พระศรีวิสุทธิโมลี (ประยุทธ ปยุตฺโต)
[ปจจุบันคือพระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต)]
*สําหรับตัวอางอิง(FOOTNOTE) ตามหนาตางๆ หากจะใสในโปรแกรม ณ เวลานี้ หรือจะพิมพแทรกเขาไปใน
ระหวางหนาแตหนา เกรงวาจะเกิดการสับสนและยืดยาวไมตอเนื่องในเนื้อความ เพราะจอคอมพิวเตอร จะ
ไมเหมือนหนาในหนังสือ ที่สามารถเห็นขอมูลทั้งหมดอยูในหนาเดียวกันได
คณะผูจัดทําคาดวา จะทําการปรับปรุงโปรแกรมอีกครั้งและนําตัวอางอิง(FOOTNOTE) ซอนอยูใน
เนื้อความแตละคําหรือประโยคนั้นๆเพื่อใหงายตอการจะเรียกดู และเนื้อความจะไมปนกับเนื้อความหลัก ทําให
การอานหรือศึกษาไดอยางตอเนื่อง
คณะผูจัดทํา
๑๒ ก.ค. ๔๕

