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คานา
พุทธศาสนาดัง้ เดิมนัน้ มีจุดมุ่งหมายอยูท่ ่ี “สอนวิ ธีการกาจัดความทุกข์ในปัจจุบนั ของจิ ตใจมนุษย์
ด้วยวิ ธีการทางวิ ทยาศาสตร์” แต่ในปั จจุบนั จุดมุง่ หมายนี้ได้ถูกเปลีย่ นแปลงไปด้วยความเข้าใจผิด คือ
กลายเป็ นว่าพุทธศาสนาเป็ นเพียงเครือ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจของผูท้ น่ี บั ถือเท่านัน้ และการนับถือก็ยงั เป็ นอย่างไสย
ศาสตร์คอื ทาไปด้วยความงมงาย ไร้เหตุผล อีกทัง้ ยังถูกนักศาสนาทีไ่ ม่รจู้ ริงมองว่าพุทธศาสนานัน้ เป็ นเพียง
สาขาหนึ่งของศาสนาฮินดูเท่านัน้ จึงทาให้คุณค่าทีแ่ ท้จริงของพุทธศาสนาสูญหายไป
ท่านอาจารย์พุทธทาส ภิกขุ แห่งสวนโมกขพลาราม อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านได้เพียร
พยายามนาเอาหลักการดัง้ เดิมของพุทธศาสนามาสังสอนแก่
่
ปัญญาชนของโลก
ซึง่ ก็ได้รบั การยอมรับจาก
ปั ญญาชนทัวโลกมาแล้
่
ว แต่กไ็ ด้รบั การต่อต้านจากผูท้ ย่ี งั นับถือ อย่างไสยศาสตร์อยูม่ ากเช่นเดียวกัน
หนังสือ “อริ ยสัจ ๔ หัวใจพุทธศาสนา” เล่มนี้ ได้พยายามรวบรวมสาระสาคัญจากหนังสือธรรมโฆษณ์
ของท่านอาจารย์พุทธทาส มาสรุปเอาไว้ให้ปัญญาชนทีส่ นใจศึกษา โดยมีการอธิบายอย่างวิทยาศาสตร์ เพื่อให้
ปั ญญาชนทีส่ นใจศึกษาหลักการดัง้ เดิมของพุทธศาสนาจะได้มคี ่มู อื เอาไว้ศกึ ษาและเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
เพื่อกาจัดทุกข์ต่อไป
จึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์บา้ งตามสมควร และถ้าพอจะมีความดีจากหนังสือ
เล่มนี้อยูบ่ า้ ง ก็ขอน้อมถวายเป็ นเครือ่ งสักการะแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทัง้ หลาย รวมทัง้
ขอให้ท่านผูร้ ทู้ งั ้ หลาย
จงช่วยกันเผยแผ่หลักการทีแ่ ท้จริงของพุทธศาสนาแก่มวลมนุษย์ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
เพื่อช่วยกันจรรโลงโลกให้มสี นั ติภาพอันยังยื
่ นกันต่อไป
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ภาคต้น
บทที่ ๑ หลักพื้นฐานพุทธศาสนา
๑. มนุษย์กบั ความทุกข์
สิง่ ทีม่ ชี วี ติ ของโลกก็มอี ยู่ ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ พืช สัตว์ และมนุษย์ โดยมนุษย์เป็ นสิง่ มีชวี ติ ชนิด
เดียวทีม่ คี วามจาและความคิดทีพ่ สิ ดารและสลับซับซ้อนกว่าสิง่ ทีม่ ชี วี ติ ชนิดอื่น ซึง่ ทัง้ พืช สัตว์ และมนุษย์นนั ้
สามารถมีชวี ติ อยูไ่ ด้ดว้ ยการแสวงหาอาหารจากธรรมชาติและอาศัยธรรมชาติเป็ นทีพ่ กั ทีอ่ าศัย ซึ่งโดยพื้นฐาน
ของสิ่ งที่มีชีวิตทัง้ หลายที่เกิ ดขึ้นมาก็คือ ต้องการมีชีวิตอยู่ เมื่อมีชีวิตอยู่แล้วก็ต้องการความสุข
ต่อจากนัน้ ก็ต้องการหลีกหนี ความทุกข์ (หรือไม่มีทุกข์) แต่สงิ่ ทีม่ ชี วี ติ ทัง้ หลายก็ตอ้ งประสบกับปั ญหา
มากมายทีท่ าให้เกิดความทุกข์ ทัง้ จากความยากลาบากในการแสวงหาอาหาร ทัง้ จากภัยธรรมชาติ จากโรคร้าย
ต่างๆ จากการเบียดเบียนของสิง่ ทีม่ ชี วี ติ ด้วยกันเอง รวมทัง้ จากปั ญหาของร่างกายตัวเอง คือจากการทีร่ ่างกาย
แก่ เจ็บ ป่ วย และตาย ซึง่ ทัง้ พืชและสัตว์นนั ้ เป็ นสิง่ มีชวี ติ ทีไ่ ม่มคี วามจาและความคิดเหมือนของมนุษย์ ดังนัน้
ทัง้ พืชและสัตว์จึงมีความทุกข์เพียงแค่ด้านร่างกายเสียเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนความทุกข์ด้านจิ ตใจของสัตว์
นัน้ มีน้อย เพราะไม่มสี มองมาให้คดิ ได้พสิ ดารเหมือนของมนุษย์
จากการทีม่ นุษย์นนั ้ มีความคิดทีพ่ สิ ดารนี้เอง ก็ทาให้มนุษย์เกิดมีปัญหาใหม่เ พิม่ ขึน้ มาอีกจากความคิด
ของตัวเอง ซึง่ ปั ญหานัน้ ก็คอื ความรู้สึกทุกข์ทรมานจิ ตใจเมื่อเกิ ด “ความยึดถือว่ามีตวั เอง” ที่เป็ นผู้มี
ร่างกายแก่, เจ็บ, ป่ วย, จะตาย, รวมทัง้ ความยึดถือว่าตัวเองเป็ นผูท้ ี่พลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่ งอัน
เป็ นที่รกั , เป็ นผูท้ ี่ต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่ งอันไม่เป็ นที่รกั , และเป็ นผู้ที่เมื่ออยากจะได้สิ่งใดแล้ว
ไม่ได้สิ่งนัน้ ตามที่อยากจะได้ ซึง่ สรุปว่าความทุกข์ทงั ้ หมดนี้เกิดมาจาก “ความยึดถือว่ามีตวั เอง” อยูจ่ ริงๆ
ในโลก
ตามธรรมดาแล้วความแก่, เจ็บ, ป่ วย, ตาย, ความพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั , ความทีต่ ้องประสบกับสิง่ ที่
ไม่รกั , และความผิดหวังหรือไม่สมหวังนัน้ มันก็เป็ นสิง่ ธรรมดาทีต่ อ้ งเกิดขึน้ กับทัง้ พืช สัตว์ และมนุษย์อยูแ่ ล้ว
แต่พืชและสัตว์นัน้ ไม่เป็ นทุกข์กบั ปัญหาเหล่านี้ เพราะไม่มีความจาและความคิ ดที่พิสดารอย่างมนุษย์
จึงทาให้ทงั ้ พืชและสัตว์ ไม่ร้จู กั คิ ดให้เกิ ด “ความยึดถือว่ามีตวั เอง” จนเกิ ดเป็ นความทุกข์ขึ้นแก่จิตใจ
ได้ ส่วนมนุษย์นนั ้ จะมีความทุกข์ทางจิตใจเพิม่ ขึน้ เพราะไปยึดถือว่ามีตวั เองทีต่ อ้ งประสบกับปั ญหาเหล่านี้ ซึ่ง
ปัญหาใหญ่หลวงของมนุษย์กค็ ือเรื่องความตาย คือโดยปกติ มนุษย์นัน้ จะกลัวตายอย่างที่สดุ เพราะ
ความตายนัน้ ทาให้ตอ้ งพลัดพรากจากทุกสิง่ อันเป็ นทีร่ กั ไป และไม่รวู้ ่าตายแล้วตัวเองจะเป็ นอย่างไร?
เมือ่ มนุษย์มคี วามคิดทีพ่ สิ ดาร และมนุษย์กร็ วู้ ่าตามธรรมดาแล้วทุกคนก็ตอ้ งแก่, เจ็บ, ตาย, พลัด
พรากจากสิง่ ทีร่ กั , ประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่รกั , และต้องผิดหวังอยูแ่ ล้ว ไม่มใี ครทีจ่ ะไม่ประสบปั ญหาเหล่านี้ ดังนัน้
มนุษย์จึงพยายามคิ ดค้นหาวิ ธีการ ที่ จะขจัดความทุกข์ที่เกิ ดขึ้นมาจากปัญหาเหล่านี้ ตามความรู้และ
ประสบการณ์ ของตัวเองเท่าที่มีอยู่ โดยบางคนก็ใช้วธิ กี ารอ้อนวอน หรือเซ่นสรวงสิง่ ทีเ่ ชื่อว่าเป็ นบุคคลทีม่ ี
อานาจสูงสุดหรือสิง่ ทีเ่ ชื่อว่าศักดิ ์สิทธิ ์ ทีส่ ามารรถดลบันดาลให้มนุ ษย์พน้ ทุกข์ได้ (ซึง่ ต่อมาความเชื่อนี้กไ็ ด้เกิด
เป็ นศาสนาทีเ่ ชื่อในเรือ่ งเทพเจ้า หรือพระเจ้าขึน้ มา) บางคนก็ใช้วธิ กี ารทรมานร่างกายเพราะเชื่อว่าจะทาให้
จิตใจบริสุทธิ ์ แล้วจิตใจก็จะไม่มคี วามทุกข์ (ซึง่ ต่อมาความเชื่อนี้กไ็ ด้เกิดเป็ นศาสนาทีใ่ ช้วธิ กี ารทรมานร่างกาย
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ขึน้ มา) บางคนก็ใช้วธิ กี ารฝึกจิตให้หยุดนิ่งเพื่อไม่ให้เกิดความคิดขึน้ มาจนเป็ นทุกข์ (ซึง่ ต่อมาความเชื่อนี้กเ็ กิด
เป็ นศาสนาทีส่ อนให้ฝึกสมาธิขน้ึ มา) บางคนก็ใช้วธิ กี ารคิดค้นหาต้นเหตุของความทุกข์ในจิตใจตนเอง แล้วกาจัด
ต้นเหตุนนั ้ เสีย ก็ทาให้ความทุกข์ของจิตใจไม่เกิดขึน้ ได้ (ซึง่ ต่อมาความเชื่อนี้กไ็ ด้เกิดเป็ นศาสนาทีส่ อนให้ใช้
ปั ญญาในการดับทุกข์ขน้ึ มา) ซึง่ เมือ่ แต่ละคนได้ทดลองปฏิบตั ติ ามวิธกี ารทีไ่ ด้คดิ ค้นขึน้ มาแล้ว ก็พบว่าสามารถ
ทาให้ความทุกข์ของจิตใจนัน้ ลดน้อยลงหรือหมดสิน้ ไปได้จริงๆ ดังนัน้ จึงได้นาความรูท้ ไ่ี ด้คน้ พบนี้มาสอนแก่ผทู้ ่ี
ต้องการพ้นทุกข์ จนทาให้เกิดความแพร่หลายกลายเป็ นลัทธิและศาสนาขึน้ มาในโลก แล้วก็ได้มกี ารสืบทอดคา
สอนนัน้ มาจนถึงยุคปั จจุบนั
๒. ศาสนาคืออะไร?
คาว่า “ศาสนา” ในทัศนะของพุทธศาสนาจะหมายถึง คาสอน ส่วนคาว่า ศาสดา หมายถึง ผูส้ อน,
สาวก หมายถึง ผู้ฟัง, ศาสนิ ก หมายถึง ผูน้ ับถือศาสนา ซึง่ ความหมายโดยสรุปของคาว่าศาสนาก็คอื ความ
เชื่อและการปฏิ บตั ิ ตามคาสอนของศาสดา โดยมีผลเป็ นความหลุดพ้นจากความทุกข์
คาว่าศาสนาในภาษาอังกฤษ จะใช้คาว่า Religion ทีห่ มายถึง ความสัมพันธ์ในทางจิ ตวิ ญญาณ
ระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้าโดยมีผลเป็ นความพ้นทุกข์ ซึง่ ความหมายโดยสรุปก็คอื
ความเชื่อถือและ
เคารพนบนอบต่ออานาจของพระเจ้า แล้วพระเจ้าก็จะดลบันดาลให้ผเู้ ชื่อถือนัน้ พ้นทุกข์
จะเห็นได้ว่า ความหมายของคาว่าศาสนาระหว่างของพุทธศาสนากับภาษาอังกฤษนัน้ อาจต่างกัน
บ้าง แต่โดยเนื้อแท้แล้วเหมือนกันคือเป็ น “ความเชื่อและการปฏิ บตั ิ ตามคาสังสอนที
่
่พระศาสดานามาสอน
โดยมีผลเป็ นความพ้นทุกข์” ซึง่ พระศาสดานัน้ ก็เป็ นมนุษย์ธรรมดาที่ได้คน้ พบหรือติดต่อกับ “สิ่ งสูงสุด” ของ
จักรวาล และนากฎข้อบังคับหรือวิธกี ารปฏิบตั จิ ากสิง่ สูงสุด มาบอกหรือ สอนแก่มวลมนุษย์
๓. ศาสนากับสิ่ งสูงสุด
คาว่า “สิ่ งสูงสุด” หมายถึง สิ่ งที่มีอานาจสูงสุดในจักรวาล (หรือเอกภพ) ที่ ควบคุมทุกสิ่ งทุก
อย่างอยู่ คือทุกสิ่ งไม่ยกเว้นอะไรเลย จะต้องอยู่ภายใต้ กฎเกณฑ์ของสิ่ งสูงสุดนี้ ทงั ้ สิ้ น ซึง่ การควบคุม
ของสิง่ สูงสุดนี้กค็ อื “การสร้างทุกสิ่ งทุกอย่างขึ้นมา และดลบันดาลให้ทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นไป รวมทัง้ การ
ทาลายให้ทุกสิ่ งดับสลายหายไปเมื่อถึงเวลาด้วย”
ศาสนาทัง้ หลายของโลกย่อมทีจ่ ะมีคาสอนเรือ่ ง “สิ่ งสูงสุด” อยูด่ ว้ ยทัง้ สิน้ เพื่อให้ผทู้ ี่นับถือนัน้ ยึด
เอาเป็ นที่พึ่งและเคารพเกรงกลัว เพื่อจะได้ปฏิ บตั ิ ตามคาสอนของศาสนา ซึง่ ศาสนาของโลกนี้สามารถ
แยกออกได้ ๒ ประเภทตามสิง่ สูงสุดทีน่ บั ถือ คือ
๑. ประเภทเทวนิ ยม คือศาสนาประเภททีย่ อมรับเรื่องพระเจ้าเป็ นสิ่ งสูงสุด อันได้แก่ ศาสนา
คริสต์ อิสลาม และพราหมณ์หรือฮินดู (ศาสนาพราหมณ์จะเรียกสิง่ สูงสุดว่า “เทพเจ้า”) เป็ นต้น
๒. ประเภทอเทวนิ ยม คือศาสนาประเภททีไ่ ม่ยอมรับเรื่องพระเจ้าเป็ นสิ่ งสูงสุด อันได้แก่ ศาสนา
พุทธ ศาสนาเชน เป็ นต้น
คาว่า “พระเจ้า” ของศาสนาคริสต์และอิสลามนัน้ จะมีความหมายอยู่ ๒ ระดับ คือ ระดับตา่ ก็หมายถึง
ตัวตนบุคคลเหมือนมนุษย์เรา และระดับสูงก็หมายถึงกฎธรรมชาติ ทม่ี อี ยูใ่ นทุกสิง่ ในจักรวาลนี้ แต่โดยสรุป

๔
แล้วความหมายทัง้ สองระดับก็มลี กั ษณะพืน้ ฐานเหมือนกันคือหมายถึง ผูส้ ร้าง ผูค้ ้มุ ครอง และผูท้ าลาย โดย
พระเจ้าจะอยูใ่ นทุกอณูของทุกสิง่ ทุกอย่าง ซึง่ แม้เรือ่ งนรก สวรรค์ ผี เทวดา นางฟ้ า ซาตาน ฯลฯ ต่างๆเหล่ านี้ก็
ล้วนมาจากศาสนาประเภทเทวนิยมนี้ทงั ้ สิน้
ในทัศนของพุทธศาสนาแล้วจะไม่ยอมรับสิง่ สูงสุดชนิดทีเ่ ป็ นตัวตนบุคคล
แต่ยอมรับว่ามีสงิ่ อื่นทีม่ ี
อานาจสูงสุดทีค่ วบคุมทุกสิง่ ทุกอย่างอยู่ โดยสิ่ งสูงสุดนี้ จะอยู่ในลักษณะของ “กฎธรรมชาติ ” ที่ปรากฏให้
เราได้พบเห็นจริ งในโลก ซึง่ ทางพุทธศาสนาจะเรียกว่า “ธรรม” หรือ “ธรรมชาติ ”
ถ้าเราจะมองว่า พระเจ้าของศาสนาคริ สต์และอิ สลามในลักษณะว่าเป็ นกฎธรรมชาติ แล้วก็จะ
ทาให้พบว่ามีความหมายตรงกับ “สิ่ งสูงสุด” ของพุทธศาสนา คือพุทธศาสนาก็มพี ระเจ้าซึง่ เป็ นอันเดียวกับ
ของศาสนาคริสต์และอิสลามหรือแม้ของพราหมณ์ดว้ ย แต่ถา้ จะมองในลักษณะว่าพระเจ้าคือบุคคลตัวตนแล้วก็
จะมีความหมายไม่ตรงกับของพุทธศาสนา
๔. ศาสนาเพื่อมวลมนุษย์
ศาสนาดัง้ เดิ มนัน้ เป็ นเรื่องบริ สทุ ธิ์ คือปกติศาสดาของทุกศาสนาย่อมทีจ่ ะนาคาสอนมาสังสอนผู
่
ท้ ่ี
นับถือให้ละเว้นการทาความชัวหรื
่ อไม่เบียดเบียนกัน และสอนให้ทาแต่ความดีหรือรักกันช่วยเหลือกัน โดยมี
จุดประสงค์เหมือนกันคือ เพื่อให้แต่ ละบุคคลมีความปกติ สขุ และให้โลกมีสนั ติ ภาพ แต่วธิ กี ารสอนอาจจะ
แตกต่างกับไปตามพืน้ เพของผูค้ นทีน่ ับถือ จึงทาให้หลักคาสอนมีความแตกต่างกันไปบ้างจนดูเหมือนจะเข้ากัน
ไม่ได้ ซึง่ จุดนี้เองทาให้ผทู้ ไ่ี ม่เข้าใจเกิดนับถือศาสนาผิดพลาดหรือทาให้ศาสนาไม่บริสุทธิ ์ขึน้ มา แล้วก็ส่งผลทา
ให้เกิดความแตกแยกกันในระหว่างผูท้ น่ี บั ถือศาสนาต่างกันและแม้บางครัง้ ในศาสนาเดียวกันด้ว ยขึน้ มา
สรุปได้ว่า ศาสนาที่บริ สทุ ธิ์ จะมีจดุ สาคัญอยู่ที่สอนไม่ให้ เบียดเบียนกัน และจะสอนให้ รกั มวล
มนุษย์ทงั ้ ปวงโดยเสมอกัน ซึง่ จะมีผลเป็ นความปกติสุขและสันติภาพ ส่วนเรือ่ งบางเรือ่ งทีอ่ าจจะแตกต่างกัน
บ้าง เช่น เรือ่ งสิง่ สูงสุดว่าเป็ นบุคคลหรือเป็ นกฎธรรมชาตินนั ้ ไม่ใช่จดุ สาคัญเลย ถ้าเรายกเอาจุดทีไ่ ม่สาคัญมา
เป็ นสาคัญเสียแล้วก็จะทาให้ศาสนาไม่บริสุทธิ ์ และไม่เกิดประโยชน์แก่ใครๆอย่างแท้จริง ซ้าร้ายศาสนาอาจจะ
กลายมาเป็ นเครือ่ งมือในการสร้างความเดือดร้อนให้แก่มวลมนุษย์ไปในทีส่ ุด
๕. เครื่องทาความสาเร็จประโยชน์
คาว่า “ประโยชน์ ” ในทางศาสนาจะหมายถึง ความปกติ สขุ หรือความไม่มีทุกข์ของมนุษย์แต่ละ
คน รวมทัง้ สันติ ภาพของโลก ซึง่ ในแต่ละศาสนาย่อมทีจ่ ะมีเครือ่ งมือทีจ่ ะใช้สร้างความสาเร็จประโยชน์ ที่
อาจจะไม่เหมือนกันแม้จะมีจดุ มุง่ หมายเหมือนกันก็ตาม ซึง่ ก็พอจะสรุปได้ ๓ ประเภท อันได้แก่
๑. สัทธาธิ กะ อาศัยความเชื่อเป็ นหลัก
๒. วิ ริยาธิ กะ อาศัยความเพียรเป็ นหลัก
๓. ปัญญาธิ กะ อาศัยปั ญญาเป็ นหลัก
ศาสนาคริสต์จะเน้นใช้ความเชื่อเป็ นหลัก คือสอนให้เชื่อมันไว้
่ ก่อนแล้วจึงมีการปฏิบตั ติ ามมา ส่วน
ศาสนาอิสลามจะเน้นใช้ความเพียรเป็ นหลัก คือให้มงุ่ มันปฏิ
่ บตั ไิ ว้ก่อนโดยมีความเชื่อหนุนหลังอยู่ ส่วนพุทธ

๕
ศาสนาจะเน้ นสอนให้ใช้ปัญญาเป็ นหลัก คือจะสอนให้เกิ ดปัญญาก่อนแล้วจึงมีความเชื่อและการปฏิ บตั ิ
ตามมาในภายหลัง
การจะกล่าวว่าศาสนาไหนจะดีกว่าศาสนาไหนย่อมนัน้ ย่อมกล่าวไม่ได้ เพราะมันขึน้ อยูก่ บั ว่าผูน้ ั บถือ
นัน้ จะนับถือศาสนาถูกต้องและบริสุทธิ ์หรือไม่ รวมทัง้ ว่าศาสนิกชนได้ปฏิบตั ติ ามคาสอนของศาสนามากน้อย
เพียงใดอีกด้วย การนาเรือ่ งศาสนามาดูหมิน่ กันนัน้ ย่อมไม่ใช่จดุ ประสงค์ของศาสนาทีบ่ ริสุทธิ ์ สิ่ งที่ควรดูหมิ่ น
ก็คือความไม่บริ สทุ ธิ์ ที่แอบแฝงอยู่ในทุกๆศาสนา
๖. พุทธศาสนาคืออะไร?
พุทธะ แปลว่า รู้ (รูแ้ จ้งเห็นจริงในชีวติ และในโลก), ตื่น (จากความไม่รหู้ รือโง่), เบิ กบาน (สดชื่น
หรือไม่มที ุกข์) หรือจะหมายถึง ผูร้ ู้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิ กบาน ก็ได้ ส่วนคาว่า พระพุทธเจ้า จะหมายถึง ผูร้ ้สู งู สุดที่ไม่
มีใครเทียบเท่ า ซึง่ ศาสดาของพุทธศาสนาก็คอื พระพุทธเจ้านี่เอง
คาว่า พุทธศาสนา หมายถึง คาสอนของพระพุทธเจ้า หรือหมายถึง คาสอนของท่านผู้รู้ ก็ได้ ซึง่
พุทธศาสนาจะเป็ นศาสนาประเภทอเทวนิ ยม และปัญญาธิ กะ
พุทธศาสนาจะมีคาสอนอยู่ ๒ ระดับคือ
๑. ศีลธรรม คือ หลักธรรมเพื่อความปกติ สุข ทีส่ อนให้ละเว้นการทาความชัว่ แล้วหันมาทาแต่ความ
ดี ซึง่ เป็ นคาสอนระดับพื้นฐาน ทีม่ อี ยูแ่ ล้วในทุกๆศาสนา
๒. ปรมัตถธรรม คือ หลักธรรมที่ลึกซึ้งสูงสุด ทีส่ อนให้ทาจิตให้บริสุทธิ ์เพื่อกาจัดความทุกข์ของ
จิ ตใจมนุษย์ในปัจจุบนั ซึง่ เป็ นคาสอนระดับสูงสุด และมีอย่างละเอียดเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านัน้
คาสอนระดับศีลธรรมนัน้ ศาสนาไหนๆเขาก็มสี อนกันอยู่มากมายแล้ว (ซึง่ แม้ในพุทธศาสนาเองก็มคี า
สอนระดับศีลธรรมนี้อยูแ่ ล้วด้วยเหมือนกัน) แต่สาหรับพุทธศาสนาแล้วจะมีคาสอนทีส่ งู ไปกว่านัน้ คือจะมีคา
สอนเรือ่ งการปฏิ บตั ิ เพื่อกาจัดความทุกข์ของจิ ตใจในปัจจุบนั ให้หมดสิ้ นไปอย่างถาวรได้ ซึง่ นี่เป็ นจุดเด่น
ของพุทธศาสนาทีท่ าให้พุทธศาสนาต่างไปจากศาสนาอื่น ซึง่ หนังสือเล่มนี้ ทงั ้ หมดจะอธิ บายเฉพาะคาสอน
ระดับสูงนี้ เท่ านัน้
๗. พระพุทธเจ้าสอนอะไร?
สิง่ ทีเ่ ป็ นปั ญหาใหญ่หรือสาคัญทีส่ ุดสาหรับมนุษย์ทุกคนก็คอื เรือ่ ง “ความทุกข์” ซึง่ คาสอนให้ละเว้น
การทาชัว่ แล้วหันมาทาแต่ความดีตามระดับศีลธรรมนัน้ แม้ใครจะทาได้สมบูรณ์สงู สุดก็มผี ลเพียงทาให้ไม่ม ี
ความเดือดร้อนในชีวติ และมีความสุขได้ตามอัตภาพเท่านัน้ แต่กย็ งั ไม่ได้ทาให้ พ้นจากความทุกข์ที่ลึกซึ้ง
ในทางจิ ตได้ เช่น ยังต้องเศร้าโศก เสียใจ เร่าร้อนใจ ทุกข์ระทมใจเพราะความแก่บ้าง ความเจ็บป่ วย
บ้าง ความตายบ้าง และความพลัดพรากจากสิ่ งที่รกั บ้าง เป็ นต้ น อยู่อีก
เมือ่ ความทุกข์เป็ นปั ญหาใหญ่หรือสาคัญทีส่ ุดสาหรับมนุ ษย์ทุกคน ดังนัน้ พระพุทธองค์จึงทรงเน้ น
สอนเฉพาะเรื่อง “วิ ธีการดับทุกข์” (หรือความไม่เกิดขึน้ อีกของความทุกข์อย่างถาวร) เท่านัน้ คือจะมีอะไรที่
จะเป็ นประโยชน์ อย่างสูงสุดอย่างแท้จริ งสาหรับมนุษย์ เท่ากับความไม่มีทุกข์เลยตลอดชีวิตนี้ ได้ไม่มี

๖
อีกแล้ว ส่วนคาสอนอื่นๆทีไ่ ม่เกีย่ วกับเรือ่ งการดับทุกข์นนั ้ พระพุทธองค์จะไม่ทรงสอน เพราะไม่เป็ นประโยชน์
แก่มวลมนุษย์อย่างแท้จริง
๘. ความจริ งคืออะไร?
ความจริ ง คือ สิ่ งที่เป็ นอยู่ของมันเช่ นนัน้ เองตามธรรมชาติ อย่างไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง โดยความ
จริงนี้กม็ อี ยู่ ๒ อย่าง คือ
๑. ความจริ งสมมุติ คือเป็ นความจริงตามทีช่ าวโลกเขาสมมุตกิ นั ขึน้ มา
๒. ความจริ งแท้ คือเป็ นความจริงลึกซึง้ สูงสุดของธรรมชาติ
ความจริงสมมุตนิ นั ้ ก็คอื สิง่ ทีช่ าวโลกสมมุตกิ นั ขึน้ มา อย่างเช่น คน, สัตว์, พืช, สิง่ ของ, นาย ก, นาย ข,
ผูช้ าย, ผูห้ ญิง, ตัวเรา, ของเรา, พ่อ, แม่, พี,่ น้อง, สามี, ภรรยา, เพื่อน, เด็ก, ผูใ้ หญ่, สวย, หล่อ, ขีเ้ หร่, คนรวย
, คนจน, คนโง่, คนฉลาด, คนดี, คนชัว,่ บ้าน, รถยนต์, คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์, เงิน, ทอง, ธนบัตร เป็ นต้น ซึ่ง
การมองโลกอย่างหยาบๆหรือผิ วเผิ นของคนมีปัญญาน้ อย เช่ น เด็กหรือคนป่ าคนดง ก็ย่อมที่ จะ
มองเห็นแต่ความจริ งสมมุติเท่านัน้
ความจริงแท้นนั ้ ก็คอื ความจริงทีว่ ่า ความจริ งตามที่ ชาวโลกเขาสมมุติกนั ขึ้นมานัน้ มันไม่ได้มีอยู่
จริ ง เพราะทุกสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ มานัน้ มันเป็ นเพียงสิง่ ทีธ่ รรมชาติปรุงแต่งหรือสร้างสรรค์ขน้ึ มาเพียงชัวคราวเท่
่
านัน้
ดังนัน้ จึงจะหาสิ่ งที่เป็ นแก่นสารหรือ “ตัวตนที่แท้ จริ ง” (ชนิ ดที่จะตัง้ อยู่อย่างเที่ยงแท้ถาวรหรือเป็ น
อมตะหรือจะมีอยู่ไปชัวนิ
่ รนั ดร) ของสิ่ งทัง้ หลาย ตามที่ชาวโลกเขาสมมุติกนั ขึ้นมานัน้ ไม่มี ซึง่ นี่คอื การ
มองโลกอย่างลึกซึง้ ของผูท้ ม่ี ปี ั ญญามาก
สิง่ ทีเ่ ราควรเข้าใจก็คอื ความจริ งนัน้ ถ้าเราได้สมั ผัสกับมัน มันก็จดั ว่าเป็ นความจริ งสาหรับเรา
แต่ความจริงบางอย่าง ถึงแม้มนั จะมีอยู่จริง แต่ถา้ เรายังไม่ได้สมั ผัสกับมัน ความจริงนัน้ ก็ยงั ไม่ใช่ความจริง
สาหรับเรา โดยความจริ งที่ เรายังไม่ได้สมั ผัสกับมันนัน้ มันก็มีค่าเท่ากับเป็ นแค่เพียงทฤษฎี (หลักการของ
คนอื่นทีเ่ ขาตัง้ ไว้ให้ศกึ ษาเพื่อค้นหาความจริง) หรือปรัชญา (เหตุผลแวดล้อมทีก่ ล่าวถึงความจริง) สาหรับเรา
เท่านัน้
จนกว่าเราจะได้พสิ จู น์จนค้นพบหรือได้สมั ผัสกับความจริงนัน้ แล้วจริงๆด้วยตัวของเราเองเท่านัน้
ความจริงนัน้ จึงจะเป็ นความจริงสาหรับเรา แต่ตราบใดทีเ่ รายังไม่ได้สมั ผัสกับความจริงนัน้ ความจริงนัน้ ก็จะ
ยังคงเป็ นเพียงทฤษฎีหรือปรัชญาสาหรับเราต่อไป
และเราก็อย่าเพิ่ งไปเชื่ออะไรล่วงหน้ าว่าทฤษฎีหรือ
ปรัชญาต่างๆ ที่เราพิ จารณาดูแล้วว่าน่ าเชื่อถือนัน้ จะเป็ นจริ งเสมอไปถ้าเรายังไม่ได้พิสจู น์ ให้ เห็นจริ ง
เพราะถ้าบังเอิญทฤษฎีหรือปรัชญานัน้ มีความความผิดพลาด ก็จะทาให้เราเกิดความเชื่อทีผ่ ดิ พลาดตามไปด้วย
ทันที ซึง่ นันจะเกิ
่
ดผลเสียแก่การศึกษาของเราได้
อีกอย่างมักมีคนกล่าวว่า “สิ่ งที่พิสจู น์ ไม่ได้นัน้ ไม่ใช่ ว่าจะไม่มีอยู่จริ งเสมอไป” ซึง่ การพูดเช่นนี้ก็
ถูกแต่ว่าถูกเพียงครึง่ เดียว เพราะ “บางสิ่ งที่ไม่มีอยู่จริ ง ถึงแม้เราจะพิ สูจน์ อย่างไร ก็พิสจู น์ ไม่ได้
เหมือนกัน” ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ รายังพิสูจน์ไม่ได้นนั ้ ก็เป็ นไปได้ว่า มันอาจจะมีอยูจ่ ริงแต่เรายังพิสูจน์ไม่พบก็ได้ หรือ
ไม่ได้มอี ยู่จริง เราจึงพิสจู น์ไม่ได้กไ็ ด้
ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ รายังพิสูจน์ให้เห็นจริงไม่ได้นนั ้ เราก็อย่าไปสนใจกับมัน หรืออย่าเพิ่ งไปเชื่อล่วงหน้ าว่า
มันจะมีหรือเป็ นอยู่จริ ง หรือเชื่อว่ามันไม่มีหรือไม่เป็ นอยู่จริ ง เราก็ปล่อยให้มนั เป็ นแค่ทฤษฎีหรือปรัชญา

๗
สาหรับเราต่อไป ถึงแม้ใครจะมาคุยโวโอ้อวดว่าเป็ นความจริงสาหรับเขาแล้วก็ตาม แต่สาหรับการศึกษาพุทธ
ศาสนาในเรือ่ งการดับทุกข์น้ี เราจะศึกษาจากสิง่ ทีเ่ ราทุกคนสามารถพิสูจน์หรือสัมผัสกับมันได้จริง เพราะเราจะ
ศึกษาจากสิง่ ทีม่ อี ยู่จริงในร่างกายและจิตใจของเราเอง โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งบางคนก็อาจจะมองว่า
หลักวิ ทยาศาสตร์นี้เป็ นหลักธรรมดาๆของธรรมชาติ จึงไม่น่าเชื่อถือ แต่เขาไปมองว่า “หลักการอื่น
คือ เรื่องไสยศาสตร์ หรือเรื่องงมงายไร้สาระ และพิ สจู น์ ไม่ได้ ที่เป็ นเพียงแค่เรื่องเล่าต่อๆกันมา ที่ เป็ น
เรื่องไม่ธรรมดา หรือเหนื อธรรมชาติ แต่ ว่ายังไม่มีใครพิ สจู น์ ได้” นัน้ ว่าน่ าเชื่อถือ นี่เองทีท่ าให้ศาสนิก
ชนทัง้ หลายไม่เกิดความรูแ้ จ้งเห็นจริงในชีวติ เพราะเอาแต่มานังคิ
่ ดเพ้อฝั นถึงสิง่ ทีไ่ ม่สามารถพิสจู น์ได้ โดย
มองข้ามเหตุผลและความจริงมาโดยตลอด
๙. พุทธศาสนาเป็ นวิ ทยาศาสตร์
วิ ทยาศาสตร์ ก็คอื ความรู้ที่เกิ ดขึ้นจากการสังเกตปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ที่เกิ ดขึ้นจริ ง ที่เรา
ทุกคนสามารถสัมผัสได้ในปัจจุบนั โดยหลักอันเป็ นหัวใจหรือวิธกี ารค้นคว้าของวิทยาศาสตร์คอื
๑. ศึกษาจากสิ่ งที่มีอยู่จริ ง คือศึกษาจากสิง่ ทีเ่ ราทุกคนสามารถสัมผัสได้จริงปั จจุบนั
๒. ศึกษาอย่างมีเหตุผล คือจะใช้เหตุผลทีส่ มเหตุสมผลทีส่ ุดจากสิง่ ทีม่ อี ยู่จริงมาศึกษา
๓. ศึกษาอย่างเป็ นระบบ คือจะมีการศึกษาจากพืน้ ฐานไปสู่จุดสูงสุดอย่างเป็ นขัน้ เป็ นระเบียบ
๔. จะเชื่อก็ต่อเมื่อได้มีการพิ สจู น์ จนเห็นผลอย่างแน่ ชดั แล้วเท่ านัน้ คือจะต้องมีการทดลองหรือ
พิสจู น์ทฤษฎีทไ่ี ด้ศกึ ษามา จนเห็นผลอย่างแน่ชดั ก่อนแล้วจึงจะเชื่อ
พุทธศาสนาดัง้ เดิมหรือทีแ่ ท้จริงนัน้ จะมีหลักการทีต่ รงกับวิทยาศาสตร์ คือจะศึกษาจากสิง่ ทีม่ อี ยูจ่ ริง
ทีเ่ ราทุกคนก็สามารถสัมผัสได้ โดยการศึกษาก็จะใช้เหตุผลทีส่ มเหตุสมผลอย่างทีส่ ุด รวมทัง้ การศึกษาก็ม ี
การศึกษาอย่างเป็ นระบบ และจะเชื่อก็ต่อเมือ่ ได้มกี ารทดลองปฏิบตั จิ นบังเห็นผลอย่างแน่ ชดั แล้วเท่านัน้ ซึ่งนี่ ก็
แสดงถึงว่าพระพุทธเจ้านัน้ ทรงค้นพบหลักวิ ทยาศาสตร์มานานแล้ว และทรงสอนหลักวิ ทยาศาสตร์มา
นานแล้ว หรือทรงเป็ นนักวิ ทยาศาสตร์ทางด้านจิ ตใจมานานแล้ว ก่อนทีว่ ทิ ยาศาสตร์ทางด้านวัตถุจะเจริญ
ขึน้ มาในปั จจุบนั
วิทยาศาสตร์เป็ น วิ ธีการค้นหาความจริ งของธรรมชาติ ที่ซ่อนอยู่ที่ได้ผลแน่ นอนที่สดุ เพราะมี
การศึกษาจากสิง่ ทีม่ อี ยู่จริงตามธรรมชาติ เมือ่ ค้นพบความจริงทีต่ อ้ งการได้แล้ว ก็จะทาให้เกิดเป็ นความรู้ และ
ความเข้าใจในธรรมชาติได้อย่างถูกต้อง และตัง้ เป็ นทฤษฎีขน้ึ มาเพื่อให้ผคู้ นได้ศกึ ษาหรือค้นคว้าตาม
ดังนัน้ ต่อไปในบทนี้เราจะใช้หลักวิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็ นหลักดัง้ เดิมของพุทธศาสนา มาศึกษาพุทธ
ศาสนา เพื่อให้บงั เกิดความเข้าใจทีถ่ ูกต้องต่อพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เพื่อกอบกู้พทุ ธศาสนาที่แท้ จริ งให้
กลับคืนมาเป็ นประโยชน์ ต่อมวลมนุษย์ ตามเจตนารมณ์ ของพระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้ทรงนาคาสอนของพระ
พุทธองค์มาสอนแก่มวลมนุ ษยชาติกนั ต่อไป
๑๐. แนวทางการศึกษาพุทธศาสนา
ในปั จจุบนั การศึกษาพุทธศาสนามีอยูห่ ลายแนวทาง เช่น ปรัชญา, วรรณคดี, ประวัตศิ าสตร์, อักษร
ศาสตร์, อภิธรรม, จิตวิทยา, สมาธิ, และวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น ซึง่ แนวปรัชญานัน้ เป็ นการคิดคานวณและใช้

๘
โวหารมากโดยยังไม่มกี ารปฏิบตั จิ ริง, ส่วนวรรณคดีกเ็ น้นเล่าเรือ่ งนิทานระดับศีลธรรมทีเ่ สริมแต่งขึน้ มาภายหลัง
, ส่วนแนวประวัตศิ าสตร์กม็ ุ่งเรียนรูเ้ รือ่ งพุทธประวัต,ิ ส่วนแนวอักษรศาสตร์กม็ งุ่ แต่ จะแปลภาษาบาลีทใ่ี ช้บนั ทึก
คาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ , ส่วนแนวอภิธรรมก็มุ่งเน้นแต่จะอธิบายหลักธรรมด้วยเหตุผลอย่างสวยหรูและ
มากมายเกินจาเป็ น, ส่วนจิตวิทยาก็มงุ่ ศึกษาเรือ่ งว่าพุทธศาสนามีหลักการสอนเกี่ยวกับเรือ่ งจิตว่าอย่างไร, ส่วน
แนวสมาธิกม็ งุ่ แต่จะฝึกจิตให้มสี มาธิสงู ๆเท่านัน้ โดยไม่เน้นเรือ่ งปั ญญา
แนวทางต่างๆของพุทธศาสนานี้ ถ้าไม่มกี ารลงมือปฏิบตั เิ พื่อดับทุกข์จริงๆแล้ว จะไม่มผี ลเป็ นความ
ดับลงของทุกข์อย่างแท้จริง จะต้องมีการศึกษาอย่างวิ ทยาศาสตร์ คือมีการเรียนรู้เท่ าที่จาเป็ นและมีการ
ลงมือปฏิ บตั ิ จริ งๆเท่านัน้ จึงจะมีผลเป็ นความดับลงของทุกข์ได้จริ ง
ดังนัน้ เราจึงต้องระวังอย่าหลง
เดินทางผิด โดยไปศึกษาพุทธศาสนาแนวทางอื่นจนหลงทางไปไม่พบหนทางดับทุกข์ทแ่ี ท้จริง
สรุปแล้ววิธกี ารศึกษาของวิทยาศาสตร์นนั ้ ก็คอื “การค้นหาเพื่อค้นพบ” คือจะต้องมีการค้นคว้าหา
ความจริงของธรรมชาติ จนกระทังค้
่ นพบความจริ งที่ ต้องการค้นหา เมือ่ ค้นพบก็แสดงว่า หลักในการค้นหา
นัน้ ถูกต้อง แต่ถา้ ยังค้นไม่พบก็แสดงว่า หลักในการค้นหานัน้ ผิดพลาด หรือไม่กเ็ ป็ นไปได้ว่า สิง่ ทีค่ น้ หานัน้
ไม่ได้มอี ยู่จริง ซึง่ นี่กเ็ ท่ากับว่าหลักวิทยาศาสตร์น้ีจะมีระบบการตรวจสอบด้วยว่าทฤษฎีท่ีเรากาลังศึกษาอยู่น้ี
มันถูกต้องหรือไม่?
การศึกษาพุทธศาสนาก็เหมือนกัน
คือพุทธศาสนาจะมีระบบการตรวจสอบว่าหลักการที่เรา
กาลังศึกษาอยู่นี้ถกู หรือผิ ด คือการศึกษาพุทธศาสนาจะเป็ นการศึกษาเพื่อค้นหาวิ ธีการดับทุกข์ของจิ ตใจ
ในปัจจุบนั เมือ่ เราศึกษาและปฏิบตั ติ ามทฤษฎีใดอยูอ่ ย่างเต็มความสามารถแล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถดับทุกข์
ได้จริง ก็แสดงว่าทฤษฎีนัน้ ผิดหรือไม่ใช่หลักของพุทธศาสนา เพราะเมื่อทดลองปฏิ บตั ิ ดแู ล้วไม่เกิ ดผล
จริ ง แต่ถา้ เราศึกษาและปฏิบตั ติ ามอย่างเต็มความสามารถแล้วปรากฏว่าทุกข์ดบั ลงหรือลดลงจริง ก็แสดงว่า
ทฤษฎีนัน้ ถูกต้องหรือเป็ นหลักที่แท้จริ งของพุทธศาสนา
ดังนัน้ แนวทางการศึกษาพุทธศาสนา ทีจ่ ะไม่มที างผิดพลาดก็คอื แนวทางของวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
สามารถนาเราไปค้นพบหลักคาสอนดัง้ เดิ มหรือแท้จริ งของพระพุทธเจ้าได้ อันจะทาให้เราแยกแยะได้ว่า
หลักคาสอนใดเป็ นหลักคาสอนทีแ่ ท้จริงของพระพุทธเจ้า และหลักคาสอนใดทีไ่ ม่ใช่หลักคาสอนทีแ่ ท้จริงของ
พระพุทธเจ้า เพื่อทีจ่ ะได้นาหลักคาสอนทีแ่ ท้จริงของพระพุทธเจ้า กลับมาเป็ นประโยชน์ต่อทัง้ ตัวของเราเองและ
มวลมนุษยชาติกนั ต่อไป
๑๑. พุทธศาสตร์ตรงข้ามกับไสยศาสตร์
จุดทีต่ อ้ งระวังอีกจุดก็คอื เรือ่ ง ไสยศาสตร์ ทีแ่ ปลว่า วิ ชาของคนหลับ หรือของคนทีย่ งั ไม่ต่นื หรือยัง
ละเมอๆอยูไ่ ม่ต่นื จริง ซึ่งก็หมายถึงวิ ชาของคนที่ยงั ไม่ร้จู ริ งหรือของคนที่ไม่มีปัญญา โดยปั จจุบนั เราจะถูก
ไสยศาสตร์ครอบงากันอยูโ่ ดยไม่รตู้ วั อย่างเช่น เรือ่ งฤกษ์ยาม เรือ่ งดวงชะตาราศี เรือ่ งโชคลาง เรือ่ งผูว้ เิ ศษ
เรือ่ งสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ เรือ่ งอิทธิปาฏิหาริย์ เรือ่ งผี เทวดา นางฟ้ าชนิดทีเ่ ป็ นบุคคล รวมทัง้ เรือ่ งนรกใต้ดนิ สวรรค์บน
ฟ้ า เรือ่ งเวรกรรมจากชาติปางก่อน และเรือ่ งลึกลับทัง้ หลายทีเ่ ราไม่สามารถสัมผัสได้ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ ล้วนไม่ใช่
หลักของพุทธศาสนา แต่เป็ นหลักของศาสนาพราหมณ์ ทงั ้ สิ้ น

๙
พุทธศาสนาในปั จจุบนั จะมีหลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูปลอมปนอยู่ดว้ ยอย่างมากมาย
คือเรานับถือพุทธปนพราหมณ์ อยู่กนั มาช้านานแล้วโดยไม่ร้ตู วั ซึง่ วิธจี ะแยกพราหมณ์ออกไปจากพุทธก็
ให้สงั เกตดูว่า เรือ่ ทีเ่ ป็ นคาสอนของพราหมณ์จะไม่มเี หตุผล, ห้ามถามห้ามสงสัย, ไม่มหี ลักในการคิด, มีแต่
เรื่องลึกลับไกลตัว, และสอนให้เชื่อเพียงอย่างเดียวโดยไม่มขี องจริงมาให้พสิ จู น์, รวมทัง้ ดับทุกข์ไม่ได้จริง
พุทธศาสตร์ หมายถึง หลักวิ ชาของผูร้ ู้ หรือของคนที่ร้แู จ้งเห็นจริ งแล้ว (เป็ นพุทธะแล้วหรือมี
ปั ญญาจริงแล้ว) ซึง่ เป็ นหลักวิทยาศาสตร์ ทีม่ เี หตุผล, ตอบได้ทุกคาถาม, มีหลักในการคิด, ใช้ขอ้ มูลทีม่ จี ริงซึง่
พิสจู น์ได้, และเป็ นเรื่องลึกซึ้งใกล้ตวั ทีท่ ุกคนสามารถสัมผัสได้, รวมทัง้ สามารถนามาใช้ดบั ทุกข์ได้จริง
สรุปได้ว่า เราจะต้องระวังว่า อย่าศึกษาพุทธศาสนาอย่างไสยศาสตร์ คือศึกษาเหมือนเด็กที่ไม่มี
หลักในการคิ ด หรือคิ ดไม่เป็ น หรือไม่กล้าคิ ด ซึง่ ไสยศาสตร์จะสอนให้เชื่อมันเอาไว้
่
ก่อน แม้จะไม่มที งั ้
เหตุผลและหลักฐานมายืนยันก็ตาม ซึง่ มันก็ดสี าหรับคนทีย่ งั ไม่มคี วามรูห้ รือไม่มหี ลักในการคิดเพียงพอ หรือไม่
รูห้ ลักวิทยาศาสตร์มาก่อน แต่สาหรับบุคคลอัจฉริยะ หรือคนทีเ่ ฉลียวฉลาดหรือมีความรูด้ า้ นวิทยาสาสตร์อยู่
บ้าง หรือคนทีก่ ล้าหาญ กล้าคิด กล้าพูด กล้าทา เมื่อเห็นว่าสิง่ ทีท่ าอยูน่ นั ้ ถูกต้องและมีเหตุผลรวมทัง้ ไม่เกิด
โทษใดๆ
จะต้องศึกษาพุทธศาสนาอย่างศึกษาวิทยาศาสตร์
จึงจะค้นพบหลักการดับทุกข์ทแ่ี ท้จริงของ
พระพุทธเจ้าได้
๑๒. ระวังเรื่องอจิ นไตย
อจิ นไตย หมายถึง เรื่องที่ไม่ควรนามาคิ ดพิ จารณาหรือศึกษา เมือ่ เราเริม่ มาศึกษาพุทธศาสนา
เรามักจะตัง้ คาถามว่า ตายแล้วไปไหน? เกิดหรือไม่เกิด? หรือเมือ่ เกิดแล้วอะไรไปเกิด? เป็ นต้น ซึง่ เรือ่ งเหล่านี้
จัดว่าเป็ นเรือ่ งอจินไตย คือในการเริม่ ต้นการศึกษาพุทธศาสนานี้ พระพุทธองค์ทรงสอนว่าอย่าเพิง่ ไปสนใจ
เรือ่ งอจินไตย ซึง่ เป็ นเรือ่ งทีไ่ ม่ควรนามาคิดพิจารณาหรือศึกษา ซึง่ มีอยู่ ๔ เรือ่ ง อันได้แก่
๑. พุทธวิ สยั
คือเรือ่ งเกีย่ วกับพระพุทธเจ้าและพระอริยะสาวกทัง้ หลาย เช่น ว่าจะมีจริงหรือไม่?
หรือเป็ นอย่างไร? เป็ นต้น
๒. ฌานวิ สยั คือเรือ่ งเกีย่ วกับสมาธิขนั ้ สูง เช่น ว่าจะมีจริงหรือไม่? หรือทาให้เกิดอิทธิปาฏิหาริย์
หรือทาให้มฤี ทธิ ์มีเดชตามทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟังกันมาได้จริงหรือไม่? เป็ นต้น
๓. กรรมวิ บาก คือเรือ่ งเกีย่ วกับการกระทาความดีและชัวอย่
่ างละเอียด ว่าจะมีผลอย่างนัน้ อย่างนี้
ตามทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟังมาหรือไม่? หรือเป็ นอย่างไร? เป็ นต้น
๔. โลกจิ นตา คือเรือ่ งโลกๆ เช่น ใครสร้างโลก? โลกเทีย่ งหรือไม่เทีย่ ง, คนเราตายแล้วไปไหน?
นรก สวรรค์ ผี เทวดา นางฟ้ า เป็ นต้น ตามทีเ่ ชื่อกันอยูน่ นั ้ มีจริงหรือไม่?, รวมทัง้ เรือ่ งต่างๆทีไ่ ร้สาระทัง้ หลาย
ของโลก ทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์แก่การดับทุกข์ดว้ ย เป็ นต้น
สาเหตุทท่ี รงสอนไม่ให้สนใจเรือ่ งอจินไตยก็เพราะ มันเป็ นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการดับทุกข์เลย
อีกทัง้ ยังเป็ นเรือ่ งทีเ่ ราไม่สามารถพบเห็นจริงด้วยตนเอง (ไม่เป็ นวิทยาศาสตร์) และอาจเป็ นเรื่องที่ ถกู แต่ง
ขึ้นมาให้ ผิดเพี้ยนไปจากหลักพุทธศาสนามาก่อนแล้วก็ได้ รวมทัง้ ยังเป็ นเรือ่ งทีย่ งั มีอยูอ่ กี มากต่อมาก ถึง
ศึกษาไปจนตายก็ไม่จบ หรือหาข้อยุตไิ ม่ได้เหมือนปั ญหาโลกแตก ถ้าเรามาสนใจศึกษาเรื่องอจิ นไตยนี้ เข้า

๑๐
ก็จะทาให้เราปวดหัวเปล่า เสียเวลาเปล่า และยังจะทาให้เกิ ดความเข้าใจผิดหรือไขว้เขวต่อหลักที่
แท้จริ งของพุทธศาสนาได้โดยง่าย
ในการเริม่ ต้นศึกษาพุทธศาสนานี้ พระพุทธองค์ทรงสอนให้เริม่ ต้นศึกษาจากเรือ่ งว่า “ความทุกข์คือ
อะไร? สาเหตุของทุกข์คืออะไร? เมื่อทุกข์ดบั ลงแล้วจะเป็ นอย่างไร? และจะดับมันได้อย่างไร?” ต่อเมือ่
เราได้ศกึ ษาและปฏิบตั ใิ นเรื่องการดับทุกข์จนเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว ปั ญหาอจินไตยเหล่านี้กจ็ ะหมด
ไปได้เอง เพราะเราได้รแู้ จ้งถึงต้นตอของปั ญหาทัง้ หมดแล้ว
๑๓. ศึกษาที่ไหน?
ในการศึกษานี้พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ว่า
“ในกายยาววาหนึ่ ง ซึ่งประกอบด้วยสัญญา (อาการที่จาอะไรๆได้)
และใจนี่ เอง จะมีทงั ้ ทุกข์, เหตุให้เกิ ดทุกข์, ความดับไม่เหลือของ
ทุกข์ และวิ ธีปฏิ บตั ิ เพื่อให้ ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์อยู่พร้อม”
นี่แสดงว่าเราสามารถศึกษาวิธกี ารดับทุกข์ได้จากจิตใจของเราเอง ทีย่ งั มีสติอยูแ่ ละยังจาอะไรๆได้ไม่
หลงลืมหรือวิปลาสนี้ คือเราจะศึกษาที่ตา หู จมูก ลิ้ น กาย และใจในปัจจุบนั ของเราเอง ซึง่ เพียงเท่านี้ก็
สามารถดับทุกข์ได้แล้ว ส่วนเรื่องภายหลังจากการตายไปแล้วนัน้ พระพุทธองค์จะไม่ทรงสอน เพราะขาด
หลักฐานยืนยัน รวมทัง้ ก็ไม่เป็ นประโยชน์แก่การดับทุกข์เลย เมือ่ เราสามารถดับทุกข์ของจิตใจในปั จจุบนั ได้แล้ว
เรือ่ งภายหลังจากการตายก็จะหมดสิน้ ไปได้เอง ไม่ว่าเรื่องภายหลังจากการตายนัน้ แท้จริงจะเป็ นอย่างไรก็ตาม
๑๔. ต้องพึ่งตนเอง
หลักสาคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาและปฏิบตั เิ พื่อดับทุกข์น้ีกค็ อื เรือ่ งการพึง่ ตนเอง
คือเราจะต้อง
ศึกษาเอง คิ ดเอง และลงมือปฏิ บตั ิ ด้วยตนเอง เราจึงจะได้รบั ผลจริ ง การทีเ่ ราจะไปหวังพึง่ คนอื่นให้ช่วย
หรือการอ้อนวอนสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ให้ช่วย หรือแม้หวังพึง่ พระพุทธเจ้าให้มาช่วยนัน้ จะไม่ใช่หลักของพุทธศาสนา ไม่
ว่าสิง่ เหล่านี้จะมีจริงหรือไม่กต็ าม
การพึง่ คนอื่นนัน้ แม้จะดูว่าสุขสบายในตอนแรก แต่จะมีผลเสียมากมายในภายหลัง คือจะทาให้เรา
เกียจคร้าน อ่อนแอ ขลาดกลัว ไม่มีประสบการณ์ และโง่เขลา แล้วก็จะทาให้ เราต้องเดือดร้อนอย่าง
หนักในภายหลัง การพึง่ ตนเองจะทาให้เรามีทงั ้ ความขยัน อดทน เข้มแข็ง กล้าหาญ มีประสบการณ์ และมี
ปั ญญา ซึง่ นี่คอื สิง่ ทีจ่ ะช่วยให้เราได้พบกับความหลุดพ้นจากความทุกข์ได้
ตามปกติแล้วคนทีถ่ ูกไสยศาสตร์ครอบงาจะมีทงั ้ ความกลัว อ่อนแอ และเกียจคร้าน คือไม่ชอบใช้
ความคิด หรือคิดไม่เป็ น หรือไม่กล้าคิด เพราะกลัวผิด คือได้ถูกขูเ่ อาไว้ว่าถ้าไม่เชื่อ หรือสงสัย หรือกล้าลบหลู่
ต่อคาสอนหรือต่อสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ ก็จะได้รบั ผลอันเลวร้ายหรือถูกลงโทษอย่างแสนสาหัสเลยทีเดียว (เช่น ตกนรก
อย่างแสนยาวนาน)

๑๑
ดังนัน้ จึงทาให้คนทีถ่ ูกไสยศาสตร์ครอบงาจะไม่กล้าคิด หรือไม่ชอบใช้ความคิด และคิดไม่เ ป็ น จึงทา
ให้ตอ้ งจมอยูก่ บั ความงมงายและสติปัญญาก็ไม่เจริญ ที่สาคัญคือจะไม่ยอมรับหลักวิ ทยาศาสตร์ที่ตรงข้าม
กัน ที่ต้องใช้ความขยันและอดทนในการศึกษามาก ต้องใช้ความคิ ดมาก ต้ องกล้าที่ จะคิ ด, พูด, และทา
ในสิ่ งที่ถกู ต้องอย่างไม่เกรงกลัวว่าจะถูกด่า ถูกทาร้าย หรือต้องอดอยากขาดแคลน หรือแม้จะถูกฆ่ าก็
ตาม ซึง่ บุคคลทีจ่ ะมีคุณสมบัตเิ ช่นนี้กน็ ับว่าหายากในโลก น้ อยคนนักที่จะกล้าแหกคอกของไสยศาสตร์
ออกมาสู่วิทยาศาสตร์ นี่เองทีท่ าให้คาสอนของพระพุทธเจ้าทีเ่ ป็ นวิทยาศาสตร์ ไม่เป็ นทีย่ อมรับของคนทีถ่ ูก
ไสยศาสตร์ครอบงาส่วนใหญ่อยูจ่ นทุกวันนี้
๑๕. จิ ตเป็ นใหญ่
ชีวติ ประกอบด้วยร่างกายและจิตใจ
พุทธศาสนาจะสอนว่าทุกสิ่ งขึ้นอยู่กบั จิ ต หรือให้
ความสาคัญแก่จิตมากกว่าร่างกายหรือวัตถุ คือสิง่ ต่างๆจะเป็ นไปตามทีจ่ ติ สัง่ ไม่ว่าจะเป็ นความเจริญหรือ
ความเสื่อมก็มาจากจิต รวมทัง้ ความดี-ความชัว่ หรือสุข-ทุกข์ ก็มาจากจิต แม้รา่ งกายจะเจ็บป่ วยก็มสี าเหตุมา
จากจิตไม่โดยตรงก็โดยอ้อม ถึงแม้บางคนจะมีความสุขสบายทางกาย แต่ถา้ จิตใจเป็ นทุกข์เสียแล้วก็แทบไม่ม ี
คุณค่าอะไร ซึง่ จะตรงข้ามกับบางคนทีถ่ งึ แม้รา่ งกายจะทุกข์ยากลาบากหรือเจ็บป่ วย แต่ถา้ เขามีจติ ใจเป็ นสุข
ชีวติ ของเขาย่อมจะมีคุณค่ามากกว่า
ดังนัน้ พุทธศาสนาจึงสอนให้ฝึกฝนจิต ควบคุมจิตให้ได้ ร่างกายนัน้ อาศัยปั จจัย ๔ เพียงไม่มากหรือ
พอสมควร ก็สามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างสุขสบายหรือไม่เดือดร้อนแล้ว ถ้าเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มี
ความทุกข์ทางจิ ตใจเลยได้ตลอดชีวิต เราก็ย่อมที่ จะได้รบั สิ่ งที่มีคณ
ุ ค่าหรือเป็ นประโยชน์สงู สุดสาหรับ
ชีวิตแล้ว ซึง่ จุดนี้เราควรเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่อน จะได้ให้ความสนใจจิตมากกว่าร่างกายและวัตถุ แต่ถา้ ใครยัง
ยึดถือว่าวัตถุหรือร่างกายจะสาคัญกว่าจิต เขาก็จะยังไม่สามารถศึกษาพุทธศาสนาให้เกิดความเข้าใจได้อย่าง
แท้จริง
๑๖. การศึกษาให้แจ่มแจ้งถึงที่สดุ
พุทธศาสนาได้วางหลักในการศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงทีส่ ุด ต่อสิง่ ทีศ่ กึ ษาเอาไว้
๖ ประการ คือ
๑. ต้องรูจ้ กั ถึงลักษณะของสิง่ นัน้ ว่าเป็ นอย่างไร?
๒. ต้องรูจ้ กั ถึงสาเหตุของสิง่ นัน้ ว่าเกิดมาจากอะไร?
๓. ต้องรูจ้ กั ถึงเสน่ หอ์ นั หลอกลวงของสิง่ นัน้ ว่าเป็ นอย่างไร?
๔. ต้องรูจ้ กั ถึงโทษอันเลวทรามของสิง่ นัน้ ว่ามีอย่างไรบ้าง?
๕. ต้องรูจ้ กั ถึงคุณค่าเมือ่ สามารถอยูเ่ หนืออานาจของสิง่ นัน้ ได้ว่าเป็ นอย่างไร?
๖. ต้องรูจ้ กั ถึงอุบายอันเป็ นเครือ่ งออกจากอานาจของสิง่ นัน้ ว่ามีอยูอ่ ย่างไร?
การทีเ่ ราจะศึกษาสิง่ ใดสิง่ หนึ่งให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงทีส่ ุดได้นนั ้
เราจาเป็ นทีจ่ ะต้อง
ปฏิบตั ติ ามหลักทัง้ ๖ ประการนี้ ซึ่งเรียกว่าเป็ นการศึกษาให้ลึกและรอบด้าน คือศึกษาให้แทงลึกเข้าไปให้
มากทีส่ ุด และในทุกแง่มุมเท่าทีม่ อี ยู่ ซึง่ เปรียบเหมือนการสารวจบ่อน้าทีต่ อ้ งดูทงั ้ ระดับความลึกและพืน้ ทีผ่ วิ

๑๒
ทัง้ หมดจึงจะรูจ้ กั บ่อน้านัน้ แจ่มแจ้งครบถ้วนแท้จริง ซึง่ เราก็ตอ้ งระวังว่าบางเรือ่ ง อย่างเช่น เรือ่ งอจินไตย เรา
ก็ไม่จาเป็ นจะต้องไปศึกษามันก็ได้ เพราะไม่เป็ นประโยชน์แก่การดับทุกข์ โดยสิง่ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงวางหลัก
เอาไว้ให้เราศึกษาก็ได้แก่เรื่อง กาม, เวทนา, สัญญา, อาสวะ, กรรม, และทุกข์ ซึง่ เราจะได้ศกึ ษากันในบท
ต่อๆไป
๑๗. หัวใจนักปราชญ์
ในการศึกษาพุทธศาสนาระดับสูงนี้ เราจาเป็ นทีจ่ ะต้องอาศัยหลักธรรมที่จะทาให้เป็ นนักปราชญ์
(ผูเ้ ชีย่ วชาญรอบรู)้ มาช่วยเหลือด้วย อันได้แก่
๑. สุตะ คือฟั ง หรืออ่าน หรือดู ทีเ่ รียกกว่าการศึกษา
๒. จิ ตตะ คือนาสิง่ ทีไ่ ด้ศกึ ษามานัน้ มาคิดพิจารณาโดยใช้เหตุผล
๓. ปุจฉา คือเมือ่ มีขอ้ สงสัยก็ให้สอบถามผูร้ ู้
๔. ลิ ขิต คือการท่องจาและบันทึกเป็ นตาราเอาไว้
รวมทัง้ ยังต้องอาศัยหลักธรรมที่จะนาไปสู่ความสาเร็จอีก อันได้แก่
๑. ฉันทะ คือพอใจในสิง่ ทีท่ าอยู่
๒. วิ ริยะ คือมีความเพียรพยายามในสิง่ ทีท่ า
๓. จิ ตตะ คือมีจติ ทีฝ่ ั กใฝ่ หรือสนใจต่อสิง่ ทีท่ านัน้ อยูเ่ สมอ
๔. วิ มงั สา คือมีการพิจารณาหาเหตุผลมาสนับสนุนสิง่ ทีท่ าอยู่นนั ้
การทีจ่ ะศึกษาพุทธศาสนาในระดับสูงนี้ให้เข้าใจถูกต้องอย่างแท้จริงได้นนั ้ จาเป็ นอย่างยิ่ งที่จะต้อง
อาศัยหลักธรรมทัง้ สองนี้ มาช่วย ขาดไม่ได้เลย โดยจุดสาคัญทีส่ ุดก็คอื ต้องมีความพอใจที่จะศึกษา ซึง่
ความพอใจนี้อย่างน้อยก็เพื่อประดับความรู้ หรือสูงขึน้ ก็เพื่อให้เกิดความรูแ้ จ้งเห็นจริงในชีวติ แต่ถา้ จะให้ดที ส่ี ุด
ก็ตอ้ งเพื่อเอาไว้ปฏิบตั เิ พื่อดับทุกข์ หรือเพื่อสอนผูค้ นโดยไม่หวังผลใดๆตอบแทน
๑๘. โครงร่างพุทธศาสนา
พุทธศาสนาจะมีโครงร่างอยู่ ๓ ประการอันได้แก่
๑. ปริ ยตั ิ คือการเรียนรู้
๒. ปฏิ บตั ิ คือการปฏิบตั ิ
๓. ปฏิ เวธ คือการรับผล
การทีเ่ ราจะได้รบั ผลสูงสุดจากพุทธศาสนาได้นนั ้ เราจาเป็ นจะต้องมีทงั ้ การเรียนรู้หลักคาสอนให้
ถูกต้องก่อน แล้วลงมือปฏิ บตั ิ ตามอย่างจริ งจัง จนบังเกิ ดผลขึ้นมา จึงจะเรียกว่าได้รบั ผลจากพุทธ
ศาสนาอย่างแท้จริ ง เพียงการเรียนรูแ้ ต่ไม่ปฏิบตั ติ ามก็ไม่เกิดผล หรือการปฏิบตั โิ ดยไม่มกี ารเรียนรูอ้ ย่าง
ถูกต้อง ก็จะเป็ นการปฏิบตั ทิ ง่ี มงายและไม่เกิดผลจริงอีก ซึง่ จุดนี้จะใช้เป็ นเครือ่ งวัดว่าเราหรือใครๆจะมีพุทธ
ศาสนาจริงแท้มากน้อยเพียงใดได้

๑๓
๑๙. หลักความเชื่อของพุทธศาสนา
ศรัทธา หรือ ความเชื่อ หมายถึง การเห็นตามด้วย, ความมันใจ,
่ ความไว้ใจ ซึง่ การเห็นตามด้วย
ก็คอื การเห็นตามด้วยกับที่มีผอ้ ู ื่นบอกมา ส่วนความมันใจก็
่ คอื ความมันใจว่
่ าเป็ นจริ ง ตามทีไ่ ด้ฟังหรือได้
ดูมาจากคนอื่น หรืออ่านจากตารา หรือจากการพิจารณาด้วยเหตุผล หรือจากการทีเ่ ราได้พสิ จู น์แล้ว เป็ นต้น
ส่วนความไว้ใจก็คอื การยอมรับหรือทาตามโดยไม่ขดั ขวางหรือระแวง ซึง่ ศาสนาย่อมคู่กบั ความเชื่อเสมอ
ถ้าไม่มคี วามเชื่อก็เท่ากับไม่มศี าสนา โดยศาสนาต่างๆอาจจะมีวธิ กี ารสอนให้เกิดความเชื่อทีแ่ ตกต่างกัน แต่กม็ ี
จุดมุง่ หมายปลายทางเหมือนกัน คือเพื่อช่วยให้มวลมนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ทางด้านจิตใจ และช่วยให้
สังคมสงบสุข รวมทัง้ ช่วยให้โลกมีสนั ติภาพ
ความเชื่อในส่วนของพุทธศาสนาระดับศีลธรรมนัน้ จะไม่เน้นเรือ่ งปั ญญา คือใครจะเชื่ออย่างไรก็ได้
ขอเพียงว่าอย่าทาความชัวและให้
่
ทาแต่ความดีกแ็ ล้วกัน แต่ในส่วนของคาสอนระดับสูงนัน้ พุทธศาสนา
จะเน้ นสอนให้ใช้ปัญญานาหน้ าความเชื่อ โดยหลักความเชื่อทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอนไว้ทเ่ี รียกว่า หลักกา
ลามสูตร (สูตรทีส่ อนแก่ชาวกาลามะของประเทศอินเดีย) ซึง่ มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ :
๑. อย่าถือเอาว่าจริงเพียงเพราะเหตุว่า ฟังบอกฟังเล่าต่ อๆกันมา
๒. อย่าถือเอาว่าจริงเพียงเพราะเหตุว่า ได้ทาสืบๆกันมาตัง้ แต่โบรา่ โบราณ
๓. อย่าถือเอาว่าจริงเพียงเพราะเหตุว่า กาลังเป็ นที่ เลื่องลือกันอยู่อย่างกระฉ่ อน
๔. อย่าถือเอาว่าจริงเพียงเพราะเหตุว่า มีที่อ้างอิ งจากตารา
๕. อย่าถือเอาว่าจริงเพียงเพราะเหตุว่า มีเหตุผลตรงๆทางมารองรับ (ตรรกะ)
๖. อย่าถือเอาว่าจริงเพียงเพราะเหตุว่า มีเหตุผลแวดล้อมมารองรับ (นัยยะ)
๗. อย่าถือเอาว่าจริงเพียงเพราะเหตุว่า คิ ดเดาเอาตามสามัญสานึ กของเราเอง
๘. อย่าถือเอาว่าจริงเพียงเพราะเหตุว่า มันตรงกับความเห็นที่เรามีอยู่
๙. อย่าถือเอาว่าจริงเพียงเพราะเหตุว่า ผู้บอกผูส้ อนนัน้ อยู่ในฐานะที่ดแู ล้วน่ าเชื่ อถือ
๑๐. อย่าถือเอาว่าจริงเพียงเพราะเหตุว่า ผู้บอกผูส้ อนนี้ เป็ นครูอาจารย์ของเราเอง
เมือ่ ใด ที่เรารู้ด้วยตนเองว่า ธรรม (คาสอน) เหล่านี้เป็ นอกุศล (ผิด,ไม่ดงี าม), ธรรมเหล่านี้มโี ทษ,
ธรรมเหล่านี้วญ
ิ ํูชน (ผูม้ สี ติปัญญาและมีใจเป็ นกลาง) ติเตียน, ธรรมเหล่านี้ถ้ากระทาถึงมาตรฐานของมันแล้ว
เป็ นไปเพื่อความทุกข์ ไม่เป็ นประโยชน์เกือ้ กูล พึงละเว้นธรรมเหล่านี้เสีย
ส่วนธรรมเหล่าใด ที่เรารู้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านี้เป็ นกุศล (ถูกต้อง, ดีงาม) ธรรมเหล่านี้ไม่มโี ทษ,
ธรรมเหล่านี้วญ
ิ ํูชนสรรเสริญ, ธรรมเหล่านี้ถา้ กระทาถึงมาตรฐานของมันแล้ว เป็ นไปเพื่อความสุข เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์เกือ้ กูล พึงเข้าถึงธรรมเหล่านัน้
สรุปว่าพุทธศาสนาสอนให้ศึกษาหลักคาสอนใดก็ได้ แต่ยงั ไม่ให้เชื่อ (เพราะมันอาจผิดพลาดได้
ทัง้ สิน้ รวมทัง้ เรายังไม่ได้พสิ จู น์อกี ด้วย) ให้นาหลักคาสอนนัน้ มาพิจารณาดูก่อน ถ้าเห็นว่ามีโทษก็ให้ละทิง้ ไป
ถ้าเห็นว่าพอจะมีประโยชน์และไม่มโี ทษ ก็ให้ทดลองปฏิบตั ดิ กู ่อน
ถ้าปฏิบตั แิ ล้วไม่เกิดผลก็ให้ละทิง้ อีก
เหมือนกัน แต่ถ้าปฏิ บตั ิ แล้วบังเกิ ดผลแจ้งประจักษ์แก่จิตของเราจริ งๆ (คือมีสขุ มากขึ้นและความทุกข์
ลดลงจริ ง) ก็ให้ รบั เอามาปฏิ บตั ิ ให้ยิ่งๆขึ้นต่อไป

๑๔
หลักในการสร้างความเชื่อนี้นบั ว่าสาคัญมาก เราจะไม่สนใจนามาปฏิบตั ไิ ม่ได้ เพราะนี่ คือหลักที่จะ
ใช้คดั เลือกว่าคาสอนใดเป็ นคาสอนที่แท้ จริ งของพระพุทธเจ้า และคาสอนใดไม่ใช่คาสอนที่แท้จริ งของ
พระพุทธเจ้า ถ้าเรามีความเชื่อทีผ่ ดิ เสียแต่แรกเริม่ การศึกษาและปฏิบตั ขิ องเราต่อไปก็จะผิดพลาดไปหมด
แล้วผลทีถ่ ูกต้องก็จะไม่เกิดขึน้
แต่ถา้ เรามีความเชื่อทีถ่ ูกต้องเสียแต่แรก การศึกษาและปฏิบตั ขิ องเราก็จะ
ถูกต้องไปหมด แล้วผลทีถ่ ูกต้องก็จะเกิดขึน้

๒๐. อย่าเชื่อใครแม้แต่ตวั เอง
สาเหตุทพ่ี ระพุทธเจ้าทรงสอนว่า “อย่าถือเอาว่าจริงหรืออย่าเพิง่ เชื่อจากทัง้ ๑๐ ข้อ” นัน้ ก็เป็ นเพราะ
คาสอนหรือหลักการทีเ่ ราได้รมู้ าจากการบอกต่อและทาตามๆกันมานัน้
มันก็อาจถูกแต่งเติมหรือแก้ไขให้
ผิดเพีย้ นมาก่อนแล้วก็ได้ ส่วนคาเล่าลือมักเป็ นการกระทาของคนโง่ ส่วนตาราก็อาจถูกแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลง
ให้ผดิ เพีย้ นมาก่อนแล้วก็ได้ ส่วนผูส้ อนทีด่ ลู กั ษณะภายนอกแล้วน่ าเชื่อถือหรือแม้ครูอาจารย์ของเราเองก็ตาม
เขาก็อาจมีความเห็นผิดมาก่อนแล้วโดยเขาไม่รตู้ วั ก็ได้ ดังนัน้ ถ้าเราเชื่อจากตาราหรือจากคนอื่น หรือแม้
จากครูอาจารย์ของเราเองก็ตาม เราก็อาจได้รบั คาสอนที่ผิดมาโดยไม่ร้ตู วั ก็ได้
ส่วนเหตุผลทัง้ ชนิดตรงๆและแวดล้อม ทีเ่ ราได้คดิ พิจารณาเป็ นอย่างดีแล้วนัน้ มันก็อาจผิดพลาดได้
ถ้าข้อมูลทีไ่ ด้รบั มามันผิด แม้สามัญสานึกทีเ่ ป็ นความรูส้ กึ ธรรมดาๆของเราเอง มันก็อาจหลอกเราได้ ส่วน
ความเห็นทีเ่ รามีอยูก่ ย็ งั เชื่อไม่ได้ เพราะความเห็นทีเ่ รามีอยู่นนั ้ มันก็อาจเป็ นความเห็นทีผ่ ดิ อยูก่ ่อนแล้วก็ได้
ดังนัน้ ถ้าเราเชื่อจากเหตุผลหรือจากสามัญสานึ กของเราเอง หรือจากความเห็นของเราเองที่ตรงกับ
ผูอ้ ื่น มันก็อาจผิดได้ โดยเราไม่รตู้ วั อีกเหมือนกัน
สรุปว่าหลักกาลามสูตรนี้โดยสรุปแม้จะสอนว่า “อย่าเชื่ อใครแม้แต่ ตวั เอง” แต่กไ็ ม่ได้หา้ มศึกษา คือ
“ศึกษาได้แต่ยงั ไม่ให้เชื่อ จนกว่าจะได้พิสจู น์ จนเห็นผลจริ งแล้วเท่ านัน้ ” ซึง่ การศึกษาอย่างนี้เท่านัน้ ทีจ่ ะ
ทาให้เราได้รบั แต่คาสอนทีถ่ ูกต้องเท่านัน้ จะไม่ได้รบั คาสอนทีผ่ ดิ เพีย้ นได้เลย ซึง่ หลักกาลามสูตรนี้จดั ว่าเป็ น
หลักของอัจฉริยะบุคคลระดับสุดยอด อันได้แก่พระพุทธเจ้าทีม่ ไี ว้สาหรับบุคคลอัจฉริยะ หรือมีไว้เพื่อสร้างคนให้
เป็ นอัจฉริยะ
๒๑. ปัญญา ๓ ระดับ
ปัญญา แปลว่า ความรอบรู้ ซึง่ คาว่ารอบรูน้ ้ีจะหมายถึงความรอบรูใ้ นสิง่ ทีค่ วรรู้ ไม่ใช่จะรูไ้ ปหมด
ทุกเรือ่ งซึง่ เป็ นไปไม่ได้ โดยปั ญญานี้กแ็ บ่งได้ ๒ ประเภท คือ
๑. โลกียปัญญา
ความรอบรูใ้ นเรือ่ งวิชาการต่างๆของโลก
๒. โลกุตระปัญญา ความรอบรูใ้ นเรื่องการดับทุกข์ของจิ ตใจ
ในทางศาสนา (และในหนังสือเล่มนี้) คาว่าปั ญญาจะหมายถึงโลกุตระปั ญญา คือถ้ามีคาว่าปัญญาก็
จะหมายถึงความรอบรู้ในเรื่องการดับทุกข์ ซึง่ เราก็ตอ้ งเข้าใจจุดนี้เอาไว้ดว้ ยเพื่อจะได้ไม่เข้าใจไขว้เขว ซึง่
ปั ญญานี้กส็ ามารถเกิดขึน้ ได้ ๓ ทาง คือ
๑. สุตมยปัญญา
ปั ญญาทีเ่ กิดมาจากการฟังหรืออ่าน

๑๕
๒. จิ นตามยปัญญา ปั ญญาทีเ่ กิดมาจากการคิ ดพิ จารณาไตร่ตรอง
๓. ภาวณามยปัญญา ปั ญญาทีเ่ กิดมาจากการปฏิ บตั ิ
ในการศึกษานี้เราจะต้องฟั งหรืออ่านมาก่อนให้จาได้ก่อน แล้วก็นาสิง่ ทีจ่ าได้นนั ้ มาพิจารณาหาเหตุ
หาผลจนเกิดความเข้าใจ
ต่อจากนัน้ จึงนาสิง่ ทีเ่ ข้าใจนัน้ มาลงมือปฏิบตั จิ นบังเกิดเป็ นความเห็นแจ้งขึน้ มา
จริงๆ ซึง่ เพียงการจาได้จะไม่เกิดประโยชน์อะไร ส่วนความเข้าใจก็ยงั พอช่วยให้ความทุกข์ลดลงได้บา้ ง แต่
ถ้าเป็ นความเห็นแจ้งก็จะทาให้ความทุกข์ลดลงอย่างมากตลอดจนถึงขัน้ ดับทุกข์ได้อย่างถาวรอีกด้วย
ซึ่ง
ปัญญาที่เกิ ดมาจากการปฏิ บตั ิ นี้จดั เป็ นปัญญาสูงสุดในพุทธศาสนา
๒๒. กรรมวาที - วิ ริยวาที
พุทธศาสนายังจัดเป็ นศาสนาประเภท กรรมวาที และ วิ ริยวาที คือสอนว่าการกระทาของเรา
ทัง้ หลายนี้ มีผล และสอนว่าความเพียรของเรานี้ ย่อมมีผล คือบางลัทธิในสมัยพุทธกาลเขาจะสอนว่าการ
กระทาของเรานี้ไม่มผี ลใดๆเลย และบางลัทธิกส็ อนว่าความเพียรของเรานี้เปล่าประโยชน์ ถึงแม้จะพากเพียรไป
สักเท่าไรก็ไม่ได้อะไร ซึง่ การสอนเช่นนี้กจ็ ะทาให้ผทู้ เ่ี ชื่อถือหันมาทาความชัวและไม่
่
มคี วามเพียรพยายามทา
ในสิง่ ทีด่ งี าม แล้วก็จะเกิดผลเลวร้ายตามมาทัง้ แก่ตนเองและสังคม
ถ้าเราเชื่อว่ากรรมมีผล (คือมีความสุขใจเมือ่ ทาดีและมีความทุกข์ใจเมือ่ ทาชัว)่ และความเพียรมี
ผล (คือทาให้พน้ ทุกข์ได้) เราก็จะละเว้นความชัว่ แล้วทาแต่ความดี รวมทัง้ มีความเพียรในสิ่ งที่ถกู ต้องดี
งามอีกด้วย ซึง่ การศึกษาต่อไปนี้กจ็ ะช่วยให้เรามีความเชื่อเรือ่ งกรรมและความเพียรทีถ่ ูกต้องต่อไป
๒๓. แก่นพุทธศาสนา
พุทธศาสนาในปั จจุบนั จะประกอบด้วยศาสนวัตถุ (สิง่ ก่อสร้าง), ศาสนาพิธ ี (พิธกี รรมต่างๆ), ศาสนา
บุคคล (นักบวช), และศาสนาธรรม (คาสอน) แต่สงิ่ เหล่านี้ยงั ไม่ใช่แก่นแท้ของพุทธศาสนา ซึง่ เรือ่ งนี้พระพุทธ
องค์ได้ทรงเปรียบเทียบเอาไว้ว่า เหมือนกับการทีเ่ ราไปแสวงหาประโยชน์จากต้นไม้ใหญ่ ทีม่ ที งั ้ กิง่ และใบ
สะเก็ด เปลือก กะพี้ และแก่น คือเราจะเลือกเอาอะไรจากสิง่ เหล่านี้ จึงจะทาให้เราได้รบั ประโยชน์ โดยสิง่ เหล่านี้
ก็คอื
“ความสมบูรณ์ดว้ ยลาภสักการะและเสียงสรรเสริ ญ จัดเป็ นเพียงกิ่ งและใบของศาสนา
ความสมบูรณ์ดว้ ยศีล จัดเป็ นเพียงสะเก็ดของศาสนา
ความสมบูรณ์ดว้ ยสมาธิ จัดเป็ นเพียงเปลือกของศาสนา
ความสมบูรณ์ดว้ ยสัมมาทิ ฎฐิ (ความเห็นทีถ่ ูกต้อง) จัดเป็ นกะพี้ของศาสนา
ความหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้ นเชิ ง (ถาวร) จัดเป็ นแก่นของศาสนา”
จากจุดนี้เราก็สามารถมองได้ว่าสังคมใดหรือใครเข้าถึงพุทธศาสนาในระดับใด
การทีว่ ดั วาอาราม
เจริญรุ่งเรืองใหญ่โตนัน้ ยังเป็ นแค่เพียงกิง่ และใบของพุทธศาสนาเท่านัน้ การมีศลี หรือสมาธิสมบูรณ์กย็ งั ไม่ใช่

๑๖
แก่นของพุทธศาสนา แม้การเข้าใจพุทธศาสนาถูกต้อง ก็ยงั เป็ นเพียงเข้าใกล้แก่นเท่านัน้ จะต้องถึงขัน้ ปฏิ บตั ิ
จนดับทุกข์ได้ถาวร (นิ พพานถาวร ) จึงจะชื่อว่าเข้าถึงแก่นพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริ ง
ธรรมชาติของต้นไม้ใหญ่กต็ อ้ งมีทงั ้ กิง่ และใบ, สะเก็ด, กะพี,้ และแก่น จึงจะทาให้ตน้ ไม้นนั ้ ดารงอยูไ่ ด้
หรือนามาใช้ประโยชน์ได้ ถ้าต้นไม้ใดมีแต่กงิ่ และใบมากเกินไปโดยไม่มแี ก่น ต้นไม้นนั ้ ก็จะหักโค่นได้โดยง่าย
หรือนาเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ ซึง่ พุทธศาสนาก็เหมือนกัน คือจะต้องมีทงั ้ ลาภสักการะและเสียงสรรเสริญ
อยูบ่ า้ ง, มีผปู้ ฏิบตั ศิ ลี อย่างถูกต้องเคร่งครัดมากมาย, มีผปู้ ฏิบตั สิ มาธิอย่างจริงจังมากมาย, มีผมู้ คี วามเห็น
ถูกต้องมากมาย, และมีผหู้ ลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิน้ เชิงอยูบ่ า้ ง พุทธศาสนาจึงจะมันคงอยู
่
ไ่ ด้ แต่ถา้ พุทธ
ศาสนามีแต่ลาภสักการะและเสียงสรรเสริญมากมาย หรือมีแต่สงิ่ ก่อสร้างใหญ่โตมากมาย แต่คนทีจ่ ะปฏิบตั ศิ ลี
อย่างถูกต้องเคร่งครัดกลับมีน้อย แม้คนทีจ่ ะฝึกสมาธิจริงจังก็มนี ้อย และคนทีจ่ ะมีความเห็นถูกต้องก็ไม่ม ี
รวมทัง้ คนทีห่ ลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรก็ไม่ม ี พุทธศาสนาก็ยอ่ มทีจ่ ะดารงอยูไ่ ม่ได้ หรือมีแต่ช่อื แต่ไม่ม ี
แก่นแท้อยูเ่ ลย
จบบทที่ ๑

๑๗
บทที่ ๒ ดวงตาเห็นธรรม
๑. อริ ยสัจ ๔ คืออะไร?
อริ ยสัจ แปลว่า ความจริ งอันประเสริ ฐ ซึง่ มีอยู่ ๔ ประการ อันได้แก่
๑. ทุกข์ ความทุกข์
๒. สมุทยั สาเหตุของทุกข์
๓. นิ โรธ ความดับไปไม่เหลือของทุกข์
๔. มรรค วิ ธีปฏิ บตั ิ เพื่อดับทุกข์
ในชีวติ ของมนุษย์เรานี้คงไม่มอี ะไรประเสริฐไปกว่า “ความไม่มีทุกข์เลยตลอดชี วิต” อีกแล้ว
ดังนัน้ อริยสัจ ๔ จึงจัดว่าเป็ นความจริงอันประเสริฐสาหรับมนุษย์
อริยสัจ ๔ นี้กค็ อื ความจริงของระบบจิตใต้สานึกของมนุษย์เราทุกคน ทีพ่ ระพุ ทธเจ้าทรงค้นพบ
ว่ามันมีการปรุงแต่งผลักดันกันอย่างไร มันจึงเกิดความทุกข์ขน้ึ มา และทรงค้นพบว่าต้องปฏิบตั อิ ย่างไร จึง
จะทาให้ความทุกข์ไม่เกิดขึน้ มาได้ทงั ้ อย่างชัวคราวและอย่
่
างถาวร
อริยสัจ ๔ นี้จะย่อลงเป็ น ทุกข์กบั ไม่มีทุกข์ โดยทุกข์กบั สาเหตุของทุกข์จะย่อลงเป็ นทุกข์ และ
ความดับลงของทุกข์กบั วิธปี ฏิบตั เิ พื่อดับทุกข์จะย่อลงเป็ นไม่มที ุกข์ โดยหลักอริ ยสัจ ๔ นี้ กค็ ือเรื่องของ
เหตุและผล คือเมือ่ มีเหตุ ความทุกข์กจ็ ะเกิดขึน้ มาทันที เมือ่ ไม่มเี หตุ ความทุกข์กจ็ ะไม่เกิดขึน้ หรือทีก่ าลัง
เกิดขึน้ อยู่ ก็จะดับหายไป ดังนัน้ วิ ธีดบั ทุกข์โดยสรุปก็คือ ต้องค้นหาสาเหตุที่กาลังปรุงแต่งให้เกิ ดทุกข์
ให้พบ แล้วดับมันเสีย หรือทาให้ เหตุมนั หายไป แล้วความทุกข์กจ็ ะไม่มีหรือดับหายไปตาม ซึง่ วิธนี ้กี ็
คือการใช้เหตุและผลตามหลักวิทยาศาสตร์มาปฏิบตั นิ นเอง
ั่
๒. ทุกข์คืออะไร?
ทุกข์ แปลว่า ทน, ต้องทน ซึง่ ทุกข์ของอริยสัจ ๔ นี้กห็ มายถึง ความรู้สึกของจิ ตใจที่ มี
ลักษณะทรมานใจ หรือเร่าร้อนใจ หรือหนักเหนื่ อยใจ เป็ นต้น ซึง่ แสดงออกมาเป็ น ความเศร้าโศก
เสียใจ คับแค้นใจ แห้งเหี่ยวใจ ไม่สบายใจ หรือ หนักเหนื่ อยใจ เป็ นต้น
เมือ่ กล่าวโดยสรุปแล้ว ความทุกข์นี้จะเกิ ดมาพร้อมๆกับความยึดถือ (หรือความยึดมัน่ หรือ
ความยึดมันถื
่ อมัน)
่ ว่าร่างกายและจิ ตใจนี้ คือตัวเรา-ของเรา (เมือ่ มีความยึดถือว่ามี “ตัวเรา” เกิดขึน้ มา
เมือ่ ใด ก็ยอ่ มทีจ่ ะมีความยึดถือว่ามี “ของเรา” เกิดตามมาด้วยเสมอ อย่างทีเ่ รียกว่า “ตัวเรา-ของเรา”) คือ
เมือ่ เกิดความยึดถือว่า : มีเราเกิด, มีเราแก่, มีเราเจ็บ, มีจะเราตาย, หรือมีเราทีก่ าลังพลัดพรากจากบุคคล
หรือสิง่ อันเป็ นทีร่ กั อยู,่ หรือมีเราทีก่ าลังประสบกับบุคลหรือสิง่ อันไม่เป็ นทีร่ กั อยู,่ หรือมีเราทีก่ าลังผิดหวัง
เพราะมุง่ หวังสิง่ ใดแล้วไม่ได้ตามทีห่ วังอยู่ ก็จะเกิดความทุกข์ขน้ึ มาทันที คือ สรุปแล้ว "ความยึดถือว่า
ร่างกายและจิ ตใจนี้ คือตัวเรา-ของเรา" นัน้ คือความทุกข์ทงั ้ หมด
ความทุกข์น้เี ป็ นสิง่ ทีเ่ ราจะต้อง กาหนดรู้ให้ถกู ต้อง ว่ามันคือ ความยึดถือว่ามีตวั เรา-ของเรา
(ไม่ใช่ความแก่หรือความตายของร่างกายจะทาให้เป็ นทุกข์โดยตรง)
คือเมือ่ เกิดความยึดถือว่ามีเราเกิด

๑๘
(ในกรณีทเ่ี กิดมาแล้วกาลังรูส้ กึ ว่าทนได้ง่าย ซึง่ จัดเป็ นความทุกข์ซ่อนเร้น), เราแก่ (ในกรณีทม่ี รี า่ งกายแก่),
เราเจ็บ (ในกรณีทม่ี รี า่ งกายเจ็บป่ วย), หรือเราจะตาย (ในกรณีทม่ี รี ่างกายกาลัง จะตาย), เป็ นต้น จึงทาให้
ความทุกข์น้เี กิดขึน้ มา แต่ถา้ ไม่มคี วามยึดถือว่ามีตวั เราเสียอย่างเดียว แม้รา่ งกายจะแก่, หรือเจ็บ, หรือ
จะต้องตายตามธรรมชาติของมัน เป็ นต้น ความทุกข์ของจิตก็จะไม่เกิดขึน้
๓. สมุทยั คืออะไร?
สมุทยั แปลว่า เหตุเกิ ดขึ้นพร้อม หรือ สาเหตุของทุกข์ คือเมือ่ กล่าวโดยสรุปแล้ว สาเหตุ
ทัง้ หมดของความทุกข์ทงั ้ ปวงนัน้ ก็มาจากสาเหตุเดียวคือ “อวิ ชชา” ทีแ่ ปลว่า ไม่ใช่วิชชา
คาว่า วิ ชชา หมายถึง ความรู้สงู สุด หรือ ความรู้ที่ดบั ทุกข์ได้ ซึง่ ก็ได้แก่ความรูเ้ รือ่ งอริยสัจ ๔
โดยมีหวั ใจอยูท่ ค่ี วามรูเ้ รือ่ ง อนัตตา หรือความรูเ้ รือ่ ง ความไม่ใช่ ตวั ตนที่แท้จริ ง
คาว่า อวิ ชชา ก็หมายถึง ความรู้ที่ไม่ใช่วิชชา คือหมายถึง ความรูท้ ด่ี บั ทุกข์ไม่ได้ หรือเรียกว่า
ความโง่สงู สุด หรือ ความไม่ร้จู ริ ง ซึง่ หัวใจของอริยสัจ ๔ ทีเ่ ป็ น “วิ ชชา” ก็คอื “ความรู้เรื่องอนัตตา”
ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ป็ นหัวใจของ “อวิ ชชา” ก็คอื ความรูท้ ต่ี รงข้ามกับวิชชา อันได้แก่ “ความรู้ว่ามีอตั ตา” หรือ
“ความรู้ว่ามีสิ่งที่เป็ นตัวตน” (หรือตัวเอง หรือตัวเรา) ซึง่ อวิชชานี้มนั ได้ฝังแน่นอยูใ่ นจิตใต้สานึกของเรา
ทุกคน หรือเป็ นสัญชาติญาณของจิตใต้สานึกของทุกชีวติ ทีเ่ ป็ นสาเหตุตน้ เหตุทาให้เกิดความทุกข์ทงั ้ หลาย
ขึน้ มา
เมือ่ กล่าวโดยสรุปก็คอื เมือ่ จิตใต้สานึกของเรามีความรูว้ ่า “ร่างกายและจิ ตใจนี้ คือตัวเรา” ซึง่
ความรูน้ ้เี องทีม่ นั จะคอยกระตุน้ หรือผลักดันให้จติ ใต้สานึกของเราปรุงแต่งให้เกิด “ความรู้สึกว่ามีตวั เราของเรา” ขึน้ มาอยูต่ ลอดเวลา และเมือ่ จิตของเราได้กระทบกับสิง่ ต่างๆของโลกทางตา, หู, จมูก, ลิน้ , กาย,
และใจ ทีใ่ ห้ความรูส้ กึ เริม่ ต้นที่ “น่ าพอใจ” (ความสุข) บ้างหรือ “ไม่น่าพอใจ” (ความทุกข์) บ้างขึน้ มา
เมือ่ ใด จิตใต้สานึกของเราก็จะปรุงแต่งให้เกิด “ความยึดถือว่ามีตวั เรา-ของเรา” ขึน้ มาทันที และเมือ่ เกิด
ความยึดถือว่ามีตวั เราขึน้ มาเมือ่ ใด จิตทีเ่ กิดความยึดถือนันเองที
่
จ่ ะเกิด ความรู้สึกทรมาน หรือเร่าร้อน
หรือหนัก หรือเหนื่ อย หรือไม่สบาย เป็ นต้น ทีเ่ รียกว่าเป็ น “ความทุกข์” ซ้อนขึน้ มาอีกทันที
๔. นิ โรธคืออะไร?
นิ โรธ แปลว่า ดับไม่เหลือ ซึง่ ก็หมายถึง อาการที่ความทุกข์ของจิ ตใจได้ดบั หายไปแล้ว และ
เมือ่ จิตไม่มคี วามทุกข์ จิตมันก็จะกลับคืนสู่สภาวะดัง้ เดิมของมัน คือ สงบ เย็น ปลอดโปร่ง สดชื่น แจ่มใส
และเบาสบายอย่างยิ่ ง (เป็ นความรูส้ กึ ทีต่ รงข้ามกับความทุกข์) ซึง่ เรียกว่า นิ พพาน ทีแ่ ปลว่า ดับเย็น
หรือหมายถึง ความสงบเย็นของจิ ตใจ ซึง่ การทีน่ ิโรธจะเกิดขึน้ มาได้กเ็ ป็ นเพราะ จิ ตไม่ปรุงแต่งให้เกิ ด
ความยึดถือว่ามีตวั เรา-ของเราขึ้นมา
นิโรธ นี้จะเป็ นเหตุ ส่วนนิพพานจะเป็ นผล คือ เมื่อความทุกข์ดบั ลง จิ ตก็จะสงบเย็นตามมา
ทันที แต่เราไม่ค่อยนิยมกล่าวถึงคาว่านิโรธ เรามักจะนิยมใช้คาว่านิพพานมากกว่า ทัง้ ๆทีแ่ ท้จริงมันจะ
เป็ นของคู่กนั เสมอ

๑๙
นิพพานนี้โดยสรุปแล้วมี ๓ ลักษณะ คือ
๑. นิ พพานชัวคราว
่
หรือ นิ พพานขัน้ ต้น คือเมือ่ ทุกข์ดบั ลงเองตามธรรมชาติ จิตก็จะนิพพาน
แต่ว่ายังไม่สงู สุด (ไม่เย็นสนิท) และไม่ถาวร หรือจะเรียกว่าเป็ นความเย็นอกเย็นใจก็ได้
๒. นิ พพานจากสมาธิ ซึง่ เกิดจากการใช้สมาธิมาระงับความรูส้ กึ ว่ามีตวั เรา-ของเรา และความ
ยึดถือว่ามีตวั เรา-ของเราให้ดบั ลงอย่างชัวคราว
่
ซึง่ ก็จะทาให้เกิดนิพพานได้สงู สุด (เย็นสูงสุด) เหมือนกัน
แต่ว่ายังไม่ถาวร เพราะถ้าสมาธิหายไปเมือ่ ใด นิพพานนี้กจ็ ะหายตามไปด้วย เพราะมันยังไม่ถาวร
๓. นิ พพานถาวร คือเมือ่ เราสามารถกาจัดอวิชชาทีเ่ ป็ นต้นขัว้ ของความทุกข์ให้หมดสิน้ ไปจากจิต
ใต้สานึกของเราได้แล้วอย่างถาวร จิตก็จะไม่มที ุกข์อกี อย่างถาวร และนิพพานสูงสุดก็จะมีอย่างถาวรได้ (คือ
มีตลอดชีวติ )
ตามปกติในชีวติ ประจาวันของเรา ก็มนี ิพพานขัน้ ต้นมาหล่อเลีย้ งจิตให้ได้พกั ผ่อนอยูเ่ สมอๆ ไม่ให้
เป็ นบ้าตายเพราะมีความทุกข์แผดเผาอยูต่ ลอดทัง้ วันอยู่แล้ว แต่เรากลับไม่ชอบ เพราะเห็นว่านิ พพาน
นัน้ จืดชืด ไม่สนุก หรือน่ าเบื่อ แต่นี่คือสิ่ งสูงสุดสาหรับทุกชีวิต เพราะทาให้ จิตไม่เป็ นทุกข์ และไม่ทา
ให้ชีวิตเดือดร้อน รวมทัง้ ยังจะช่วยให้โลกมีสนั ติ ภาพได้อีกด้วย ดังนัน้ เราจึงควรเห็นคุณค่าของนิพพาน
ไม่เกลียดกลัวนิพพาน และพยายามแสวงหานิพพานให้ยงิ่ ๆขึน้ ต่อไป
๕. มรรคคืออะไร?
มรรค แปลว่า หนทาง หรือ ทางเดิ น ซึง่ บางครัง้ ก็เรียกว่า อริ ยมรรค ทีห่ มายถึง หนทาง
อันประเสริ ฐ ซึง่ อริยมรรคนี้ถงึ แม้จะเป็ นหนทางเดียว แต่จะมีองค์ประกอบอยู่ถึง ๘ ประการด้วยกัน
ซึง่ ก็สามารถย่อให้สนั ้ ลงเพื่อให้ปฏิบตั ไิ ด้งา่ ยขึน้ เป็ น ศีล, สมาธิ, และปั ญญา แต่เมือ่ เวลาปฏิบตั จิ ริงก็จะสรุป
อยูท่ ่ี การระวังอย่าให้จิตเกิ ดความยึดถือว่ามีตวั เรา-ของเราขึ้นมาเท่ านัน้ เอง
หัวใจของมรรคนี้กค็ อื ปั ญญา ซึง่ ก็คอื ความรูแ้ ละเข้าใจว่า “แท้จริ งมันไม่ได้มีตวั เราอยู่จริ ง” คือ
ถ้าจิตยังคงมีความโง่สงู สุด (คืออวิชชา หรือความรูว้ ่ามีตวั เรา) ครอบงาอยู่ มันก็ยอ่ มทีจ่ ะอยากจะได้ความสุข
ให้แก่ตวั เอง แล้วก็เกลียดกลัวนิพพาน แต่ถา้ จิตมีวชิ ชา (คือความรูว้ ่าแท้จริงมันไม่ได้มตี วั เราอยูจ่ ริง) เกิด
ขึน้ มาเมือ่ ใด อวิชชาก็ยอ่ มทีจ่ ะหายไป เพราะเป็ นสิง่ ตรงข้ามกัน แล้วจิตก็จะบริสุทธิ ์ ซึ่งจิ ตที่บริ สทุ ธิ์ นี้ก็
ย่อมที่จะไม่มีความอยากได้ความสุขหรือความรู้สึกใดๆอีกต่อไป ดังนัน้ จิ ตที่บริ สทุ ธิ์ นี้จึงมีความ
สงบเย็น (นิ พพาน) และภายหลังเมือ่ จิตเผลอสติกลับมามีความทุกข์เมือ่ ใด มันก็จะปรารถนานิพพานทีม่ นั
เคยได้สมั ผัสมาแล้ว ซึง่ นี่จะเป็ นสิง่ ทีด่ ที จ่ี ะทาให้เราปรารถนานิพพานทีส่ งู ขึน้ ต่อไป
เมือ่ เราปฏิบตั มิ รรคถูกต้องเมือ่ ใด ความทุกข์ที่กาลังเกิ ดอยู่กจ็ ะระงับหรือดับลงทันที หรือ
ความทุกข์ที่ยงั ไม่เกิ ดก็จะไม่เกิ ดขึ้น แต่ถา้ จิตใต้สานึกของเรายังคงมีความเคยชินของอวิชชา (ความรู้ว่า
มีตวั เรา) อยู่ เมือ่ จิตเผลอสติ อวิชชาก็จะเกิดขึน้ มาใหม่ แล้วก็มาปรุงแต่งหรือกระตุน้ ให้จติ ของเราเกิดความ
ยึดถือว่ามีตวั เรา-ของเราขึน้ มาได้อกี และความทุกข์กจ็ ะยังกลับมาเกิดขึน้ มาได้อกี เรือ่ ยไป จนกว่าเราจะ
ปฏิ บตั ิ ศีล, สมาธิ , และปัญญาได้อย่างต่อเนื่ องและมันคง
่
จนสามารถทาลายความเคยชิ นของ
อวิ ชชาให้หมดสิ้ นไปจากจิ ตใต้สานึ กของเราได้ ความทุกข์กจ็ ะไม่กลับขึ้นมาเกิ ดใหม่ได้อีกอย่าง

๒๐
ถาวร และนิ พพานก็จะปรากฏแก่จิตของเราอย่างถาวรได้ ซึง่ มรรคนี้เป็ นสิง่ ทีค่ วรเจริญ คือทาให้มาก
ยิง่ ๆขึน้ จนสมบูรณ์สงู สุด (คือจนกระทังปรากฏนิ
่
พพานถาวร)
๖. มรรคคือจิ ตว่าง
เมือ่ สรุปวิธปี ฏิบตั อิ ริยสัจ ๔ ก็จะได้ดงั นี้
เมื่อมีความรู้ว่า “มีตวั เรา” ก็จะมีการปรุงแต่งต่ อๆไปให้ เกิ ดความยึดถือว่ามีตวั เรา-ของ
เราขึ้นมา แล้วก็เกิ ดความทุกข์
เมื่อมีความรู้ว่า “ไม่มีตวั เราอยู่จริ ง” ก็จะไม่มีการปรุงแต่งให้เกิ ดความยึดถือว่ามีตวั เราของเราขึ้นมา แล้วก็ไม่มีทุกข์ (นิ พพาน )
เมือ่ กล่าวโดยสรุปแล้ว มรรคก็คือการทาจิ ตให้ว่างจากความยึดถือว่ามีตวั เรา-ของเรา ซึง่
การทีจ่ ะทาให้มรรคเกิดขึน้ มาได้อย่างแท้จริงนัน้ จะต้องอาศัยความเข้าใจที่ถกู ต้องในเรื่องความไม่มีตวั
เราอยู่จริ ง (มีความเข้าใจเรือ่ งอนัตตาซึง่ เป็ นหัวใจของปั ญญา) เป็ นตัวนา พร้อมทัง้ ต้องอาศัยจิ ตที่
เข้มแข็ง (มีสมาธิ ) มากาจัดความยึดมันว่
่ ามีตวั เรา-ของเราให้ระงับหรือดับหายไป โดยผูท้ จ่ี ะปฏิบตั ิ
เช่นนี้ได้จะต้องเป็ นคนดี (มีศีล) อยู่ก่อนเป็ นพื้นฐานด้วย
สรุปได้ว่า การปฏิบตั มิ รรคนัน้ เราจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีทงั ้ ศีล สมาธิ และปั ญญา ซึง่ ศีลนัน้ เพียงเรา
ตัง้ ใจทีจ่ ะไม่เบียดเบียนชีวติ และทรัพย์สนิ ของคนอื่นอย่างจริงใจ เราก็ช่อื ว่ามีศลี แล้ว ส่วนสมาธินนั ้ เมือ่ เรารู้
วิธกี ารฝึก เราก็สามารถฝึกฝนเองได้ ส่วนปัญญานัน้ เราจาเป็ นที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจหลักอริ ยสัจ ๔
โดยมีหวั ใจอยู่ที่การศึกษาให้เข้าใจในเรื่องอนัตตาเป็ นหลัก
ดังนัน้ จุดสาคัญทีส่ ุดในขัน้ แรกนี้กค็ อื
การศึกษาเพื่อให้เกิ ดความเข้าใจในเรื่อง “ความไม่มีตวั เราอยู่จริ ง” (อนัตตา) นี้ ให้ ถ่องแท้เสียก่อน
๗. อัตตาของพราหมณ์
คาว่า อนัตตา แปลว่า ไม่ใช่อตั ตา คือเป็ นการปฏิเสธหรือไม่ยอมรับว่าเป็ น “อัตตา” ดังนัน้ ถ้าเรา
จะศึกษาเรือ่ งอนัตตา เราก็จะต้องทาความเข้าใจคาว่า “อัตตา” เสียก่อน เราจึงจะเข้าใจคาว่า “อนัตตา” ได้
คาว่า อัตตา แปลว่า ตน หรือ ตัวตน หรือ ตนเอง ทีห่ มายถึง ตัวตนที่แท้จริ ง หรือ ตัวตน
อมตะ ซึง่ เมือ่ เน้นมาทีช่ วี ติ ของเราก็หมายถึง สิง่ ทีเ่ ป็ น “ตัวเรา” ซึ่งคาว่าอัตตานี้ จะหมายถึงสิ่ งที่เป็ น
ตัวตนของมันเอง โดยไม่อาศัยสิ่ งอื่นใดมาปรุงแต่งมันขึ้นมา ซึง่ อัตตานี้จะมีลกั ษณะเป็ นอมตะ (ไม่ตาย
อย่างเด็ดขาด) คือจะตัง้ อยูไ่ ปชัวนิ
่ รนั ดร (นิจจัง) รวมทัง้ จะไม่มคี วามรูส้ กึ ทีต่ อ้ งทนอยูอ่ กี ด้วย (สุขงั )
คาสอนเรือ่ งอัตตานี้เป็ นความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ทีเ่ ขาเชื่อว่า จิ ตหรือวิ ญญาณของสิ่ งที่มี
ชีวิตคือคนและสัตว์ทงั ้ หลายนี้ เป็ นอัตตา (หรือเป็ นอมตะ) ที่สามารถออกจากร่างกายที่ตายแล้วได้
และยังไปเกิ ดยังร่างกายใหม่ๆได้ ซึง่ จากความเชื่อว่าจิตหรือวิญญาณเป็ นอัตตานี้เอง ทีท่ าให้เกิดความ
เชื่อเรือ่ งนรกใต้ดนิ สวรรค์บนฟ้ า เทวดา นางฟ้ า ผี พระอินทร์ พระพรหม ยมบาล รวมทัง้ เรือ่ งชาติก่อน
ชาติหน้า และเรือ่ งเวรกรรมจากชาติปางก่อนด้วย เป็ นต้น ขึน้ มา
ความเชื่อว่าจิตหรือวิญญาณนี้เป็ นอัตตาหรือเป็ นตัวเรานี้ เกิดมาจากสัญชาติญาณ (ความรูท้ เ่ี กิด
ขึน้ มาพร้อมกับชีวติ โดยไม่มใี ครสอน) หรือสามัญสานึกของสิง่ ทีม่ ชี วี ติ ที่ทุกชีวิตก็ย่อมที่จะมีความรู้สึกว่า

๒๑
มีตวั เองอยู่เสมอ เพื่อให้ทุกชีวิตรักตัวเอง และจะได้ดแู ลรักษาตัวเอง จะได้ไม่สญ
ู พันธุไปจากโลก ซึง่
เมือ่ ชีวติ เกิดความรูส้ กึ ว่ามีตวั เอง (หรือตัวเรา) จึงทาให้เกิดความเชื่อว่าตัวเองนี้จะคงมีอยูต่ ลอดไปชัวนิ
่ รนั ดร
หรือเป็ นอมตะ และเมือ่ ร่างกายตาย จึงเกิดความเชื่อว่าตัวตนนี้กจ็ ะออกจากร่างกายนี้เพื่อไปรับผลจากการ
กระทาของตัวเองในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ ซึง่ ก็ทาให้เกิดความเชื่อว่าต้องมีสถานทีส่ าหรับลงโทษ (นรกใต้ดนิ )
และสถานทีส่ าหรับรับรางวัล (สวรรค์บนฟ้ า) ขึน้ มาอีกตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์
เมือ่ พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า “ไม่มีสิ่งใดเลยที่ จะเป็ นอัตตาได้” จึงทาให้เกิดความขัดแย้งกับ
คาสอนเรือ่ งว่า “จิ ตหรือวิ ญญาณเป็ นอัตตา” ของพราหมณ์อย่างรุนแรง แต่กไ็ ม่มใี ครสามารถใช้เหตุผลมา
หักล้างคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ จึงทาให้คาสอนของพระพุทธองค์เจริญรุง่ เรืองมากในสมัยทีพ่ ระพุทธองค์
ยังทรงดารงพระชนชีพอยู่มาโดยตลอด แต่เมือ่ พระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพานไปแล้วประมาณ ๘๐๐ ปี
คาสอนเรือ่ งจิตหรือวิญญาณเป็ นอัตตาของพราหมณ์ ก็ได้ปลอมปนเข้ามาอยูใ่ นคาสอนของพุทธศาสนาโดย
ชาวพุทธไม่รตู้ วั และสืบทอดมาจนถึงปั จจุบนั
จากสัญชาติญาณหรือสามัญสานึกว่าจิตเป็ นอัตตาหรือเป็ นตัวเรานี้เอง ทีเ่ ป็ นต้นเหตุให้จติ ปรุงแต่ง
ให้เกิดความยึดถือว่ามีตวั เราขึน้ มา แล้วก็ทาให้จติ เป็ นทุกข์ และถ้าใครยังเชื่อว่าจิ ตเป็ นอัตตา ก็จะไม่
สามารถปฏิ บตั ิ ตามหลักอริ ยสัจ ๔ เพื่อดับทุกข์ได้ และชื่อว่าเป็ นผูท้ ย่ี งั ไม่รจู้ กั พุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
อีกด้วย
๘. อนัตตาหัวใจของอริ ยสัจ ๔
หลักปฏิบตั ขิ องมรรคนี้จะมีจุดสาคัญอยูท่ ่ี การกาจัดความยึดถือว่ามีตวั เราให้ หายไปจากจิ ต
แต่ถา้ เรายังไม่มคี วามเข้าใจว่า “แท้จริ งมันไม่มีตวั เราอยู่จริ ง” (หรือเรื่องจิ ตเป็ นอนัตตา) มรรคนี้กจ็ ะ
ไม่เกิดขึน้ มาได้อย่างแท้จริง คือตราบใดที่เรายังมีความเชื่อหรือมีความเห็นว่า “มันมีตวั เราอยู่จริ ง”
ตราบนัน้ ปัญญาที่แท้ จริ งที่จะทาให้เกิ ดมรรคที่ ถกู ต้ องก็จะไม่เกิ ดขึ้นมาได้
ดังนัน้ ความรูเ้ รือ่ งอนัตตาจึงเป็ นความรูท้ จ่ี ะมาทาลายความรูว้ ่ามีตวั เรา (อวิชชา) ให้หายไปจากจิต
ใต้สานึก และทาให้จติ นี้ไม่มคี วามทุกข์ ซึ่งความรู้เรื่องอนัตตานี้ จดั เป็ นต้นตอของปัญญาในพุทธ
ศาสนา เพราะถ้ามีความรู้เรื่องอนัตตาถูกต้องแล้วก็จะทาให้เกิ ดความเข้าใจในหลักอริ ยสัจ ๔ ได้
อย่างถูกต้อง รวมทัง้ ยังทาให้เกิ ดความรู้อื่นๆที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาตามมาอีกมากมาย แต่ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าเรายังไม่มคี วามเข้าใจในเรือ่ งอนัตตาอย่างถูกต้อง เราก็จะไม่เข้าในหลักอริยสัจ ๔ รวมทัง้ ไม่
เข้าใจคาสอนอื่นๆของพุทธศาสนาทัง้ หมดอย่างถูกต้องอีกด้วย
๙. กฎอิ ทปั ปัจจยตา
ในจักรวาล (หรือเอกภพ) ของเรานี้ยอ่ มทีจ่ ะมี “สิ่ งสูงสุด” ควบคุมอยู่ ซึง่ สิง่ สูงสุดก็คอื สิ่ งที่มี
อานาจสูงสุดในโลกและในจักรวาล ที่คอยดลบันดาลให้ทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นไป คือดลบันดาลให้เกิดขึน้
ตัง้ อยู่ เปลีย่ นแปลง และดับสลายไปเมือ่ ถึงเวลา ซึง่ ในทางพุทธศาสนาจะถือว่าสิง่ สูงสุดนี้กค็ อื กฎสูงสุด
ของธรรมชาติ ทีเ่ รียกว่า อิ ทปั ปัจจยตา ทีแ่ ปลว่า การประชุมปัจจัยของสิ่ งเหล่านี้ หรือ ภาวะที่มีอนั

๒๒
นี้ ๆ เป็ นปัจจัย ซึง่ ก็หมายถึง การที่มีเหตุและปัจจัยมาร่วมกันปรุงแต่งให้เกิ ดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งขึ้นมา ซึง่
กฎอิทปั ปั จจยตานี้มรี ายละเอียดดังนี้
เมื่อสิ่ งนี้ มี
สิ่ งนี้ จึงมี,
เมื่อสิ่ งนี้ ไม่มี สิ่ งนี้ จึงไม่มี,

เพราะความเกิ ดขึ้นแห่งสิ่ งนี้ สิ่ งนี้ จึงเกิ ดขึ้น
เพราะความดับไปแห่งสิ่ งนี้ สิ่ งนี้ จึงดับไป.

โดยสรุปแล้วกฎก็น้กี จ็ ะบังคับทุกสิง่ เอาไว้ว่า
“ทุกสิ่ งที่เกิ ดขึ้นและตัง้ อยู่ จะต้องอาศัยเหตุและปัจจัยมาปรุงแต่งให้ เกิ ดขึ้นและตัง้ อยู่ทงั ้ สิ้ น”
ก่อนอื่นเราจะต้องทาความเข้าใจกับคาบางคาให้ถูกต้องเสียก่อน เราจึงจะศึกษากฎอิทปั ปั จจยตานี้
ได้เข้าใจอย่างถูกต้อง คือ :
คาว่า “สิ่ ง” ก็หมายถึง ธรรมชาติ ที่มีอยู่ ซึง่ สิง่ ทัง้ หลายของโลกก็สรุปได้ ๒ อย่าง คือ วัตถุ
(รวมทัง้ พลังงานและรังสีทงั ้ หลายด้วย) กับสิง่ ทีเ่ ป็ น นามธรรม (คือมีแต่ช่อื เรียก แต่ไม่มตี วั ตนเหมือนวัตถุ
อันได้แก่พวก จิต หรือ ความรูส้ กึ ความจา และการปรุงแต่งของจิต เป็ นต้น)
คาว่า “ต้อง” ก็หมายถึงว่า จะเป็ นเช่นนัน้ เสมอ จะเป็ นอย่างอื่นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาด
คาว่า “เกิ ด” ก็หมายถึงว่า จากการที่ไม่มีอยู่ก่อน แล้วจึงมามีขึ้นในภายหลัง
คาว่า “ดับ” ก็หมายถึงว่า จากการที่มีอยู่ก่อน แล้วจึงมาไม่มีหรือหายไปในภายหลัง
คาว่า “ตัง้ อยู่ “ ก็หมายถึงว่า เมื่อเกิ ดขึ้นมาแล้วแต่ยงั ไม่ดบั หายไป
คาว่า “ปรุงแต่ง” หมายถึง การนาเอาสิ่ งต่ างๆที่แตกต่ างกันหลายๆสิ่ ง (เหตุและปัจจัย) มา
รวมตัวกันเพื่อให้เกิ ดเป็ นสิ่ งใหม่ขึ้นมา (ผล) โดยเมือ่ มีการปรุงแต่งจนเกิดเป็ นสิง่ ใหม่ขน้ึ แล้ว ก็จะมองไม่
เห็นลักษณะของสิง่ ต่างๆ ทีม่ าประกอบกันขึน้ มานัน้ เลย
คาว่า “เหตุ” ก็หมายถึง สิ่ งที่ปรุงแต่งให้เกิ ดผล
คาว่า “ผล” ก็หมายถึง สิ่ งที่เกิ ดขึ้นมาจากเหตุ
คาว่า “ปัจจัย” ก็หมายถึง เหตุย่อยๆที่มหี ลายเหตุ หรือ สิ่ งที่มาช่วยสนับสนุน
กฎอิทปั ปั จจยตานี้จะบอกถึงเรือ่ งเหตุและผลตามหลักวิ ทยาศาสตร์ คือจะบอกว่า “เมื่อมีเหตุ
จึงจะมีผล, เมื่อมีผลมันก็ต้องมีเหตุ, ถ้าไม่มีเหตุ ผลก็จะไม่มี, ถ้าเหตุเกิ ดขึ้น ผลจึงจะเกิ ดขึ้น, ถ้าเหตุ
ดับลง ผลก็จะดับลง” ซึง่ ผลทัง้ หลายทีเ่ กิดขึน้ มาจากเหตุน้เี ราจะเรียกว่าเป็ น “สิ่ งปรุงแต่ง”
๑๐. การปรุงแต่งคืออะไร?
คาทีเ่ ข้าใจได้ยากก็คอื คาว่า “ปรุงแต่ง” ทีห่ มายถึง การทีธ่ รรมชาตินาเอาสิง่ ต่างๆทีแ่ ตกต่างกันหลายๆ
สิง่ (ทีเ่ รียกว่าเหตุและปั จจัย) มารวมตัวกัน จนทาให้เกิดเป็ นสิง่ ใหม่ขน้ึ มา (ทีเ่ รียกว่าผล) โดยเมือ่ มีการปรุงแต่ง
จนเกิดเป็ นสิง่ ใหม่ขน้ึ มาแล้ว สิง่ ใหม่นนั ้ เราจะมองไม่เห็นหรือไม่สามารถสัมผัสกับลักษณะของเหตุและปั จจัย
ของมันได้ เพราะเหตุและปัจจัยของมันนัน้ ได้รวมตัวกันจนแปรเปลี่ยนไปเป็ นสิ่ งใหม่ขึ้นมาได้อย่างน่ า

๒๓
อัศจรรย์ เหมือนกับว่ามันเกิดมีสงิ่ ใหม่จริงๆขึน้ มาโดยไม่อาศัยเหตุและปั จจัยมาปรุงแต่งขึน้ มา อย่างเช่นพวกที่
เป็ นวัตถุกไ็ ด้แก่ ร่างกายของมนุษย์, อวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์, เนื้อไม้, ผลไม้, และแร่ธาตุต่างๆ, รวมทัง้
สิง่ ทีเ่ ป็ นพวกจิตเช่น การรับรู,้ ความรูส้ กึ , ความจา, และความคิดของมนุษย์ดว้ ย เป็ นต้น
แต่ถา้ เป็ นการกระทาของมนุ ษย์หรือสัตว์ โดยการนาเอาสิง่ ต่างๆหลายๆสิง่ (ทีเ่ รียกว่าเป็ นเหตุและ
ปั จจัย) มารวมตัวกัน จนทาให้เกิดเป็ นสิง่ ใหม่ขน้ึ มา (ทีเ่ รียกว่าเป็ นผล) แต่ว่าเรายังมองเห็นหรือสามารถสัมผัส
กับลักษณะของเหตุและปั จจัยของมันได้ จะไม่เรียกว่าเป็ นการ “ปรุงแต่ง” แต่จะเรียกว่าเป็ นการ “ประกอบ” หรือ
“สร้าง” อย่างเช่น อาหาร, เสือ้ ผ้า, บ้าน, รถยนต์, คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์ เป็ นต้น
อีกคาคือคาว่า “เหตุ” นัน้ จะหมายถึง เหตุที่มีความสาคัญที่สดุ หรือใหญ่ที่สดุ เพียงเหตุเดียว ส่วน
คาว่า “ปัจจัย” จะหมายถึง เหตุที่มีความสาคัญรองๆลงมา ที่อาจมีได้หลายเหตุ หรือหมายถึง สิง่ ทีม่ าช่วย
สนับสนุ นเพื่อให้เกิดผลขึน้ มา คือการที่สิ่งใดสิ่ งหนึ่ งจะเกิ ดขึ้นมาได้นัน้ จะต้องมีความพร้อมทัง้ เหตุและ
ปัจจัย ถ้ามีแต่เพียงเหตุ โดยไม่มปี ั จจัย ผลก็จะไม่สามารถเกิดขึน้ มาได้ หรือถ้ามีแต่ปัจจัย โดยไม่มเี หตุ ผลก็จะ
ไม่สามารถเกิดขึน้ มาได้อกี เหมือนกัน แต่ ปัจจัยนัน้ เป็ นสิ่ งที่ไม่ใช่สิ่งสาคัญที่สุด และปัจจัยก็มกั จะมีมาก
รวมทัง้ เราก็ร้ๆ
ู กันอยู่แล้ว ดังนัน้ เราจึงมักไม่กล่าวถึงปัจจัย เราจะกล่าวถึงเฉพาะเหตุเท่ านัน้ ซึง่ ก็ขอให้
เราเข้าใจจุดนี้เอาไว้ดว้ ย อย่างเช่น เมือ่ มี “เหตุ” คือการนาเอาเมล็ดแอปเปิ ลมาปลูก และมีดนิ มีปยุ๋ มีน้ า มี
แสงแดด และมีอากาศเป็ น “ปั จจัย” จึงทาให้เกิด “ผล” คือเกิดมีตน้ แอปเปิ ลขึน้ มา หรือเมือ่ มี “เหตุ” คือมีตน้
แอปเปิ ล และมีปยุ๋ มีน้ า มีแสงแดด และมีอากาศเป็ น “ปั จจัย” จึงทาให้เกิด “ผล” คือลูกแอปเปิ ลขึน้ มา เป็ นต้น
แต่เรามักกล่าวสัน้ ๆเพียงว่า “เมือ่ มีการนาเมล็ดแอปเปิ ลมาปลูก จึงเกิดมีต้นแอปเปิ ลขึน้ มา” หรือ “ลูกแอปเปิ ล
เกิดมาจากต้นแอปเปิ ล” เท่านัน้ เป็ นต้น
๑๑. สิ่ งปรุงแต่ง – สิ่ งไม่ปรุงแต่ง
ทุกสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ มาจากการปรุงแต่งของเหตุและปั จจัยนี้ เราจะเรียกว่าเป็ น “สิ่ งปรุงแต่ง” โดยสิง่
ปรุงแต่งทัง้ หลายนัน้ ย่อมทีจ่ ะต้องอาศัยเหตุและปั จจัยมาปรุงแต่งให้เกิดขึน้ อย่างเช่น ร่างกายของคนเราก็
ต้องอาศัยพ่อและแม่มาปรุงแต่งให้เกิดขึน้ หรืออวัยวะต่างๆของร่างกายก็ตอ้ งอาศัยอาหาร น้า อุณหภูมแิ ละ
ก๊าซต่างๆมาปรุงแต่งให้เกิดขึน้ เป็ นต้น ซึ่งสิ่ งปรุงแต่งทัง้ หลาย ก็ย่อมที่จะมีการเกิ ดขึ้น ตัง้ อยู่ และดับ
หายไป โดยทุกสิง่ ในโลกและในจักรวาลทีต่ อ้ งอาศัยสิง่ อื่นมาเป็ นเหตุและปั จจัยปรุงแต่งขึน้ มา จะเรียกว่า
เป็ น “สิง่ ปรุงแต่ง” ด้วยกันทัง้ สิน้ ยกเว้น “สิง่ ไม่ปรุงแต่ง” เท่านัน้
“สิ่ งไม่ปรุงแต่ง” ก็หมายถึง สิ่ งที่มีอยู่ แต่ว่าไม่อาศัยสิ่ งใดมาปรุงแต่งให้ มนั มีอยู่ และมันก็
ไม่ปรุงแต่งให้ เกิ ดสิ่ งใดๆอีกด้วย ดังนัน้ สิง่ ทีไ่ ม่ปรุงแต่ง จึงเป็ นสิ่ งที่ไม่มีการเกิ ดขึ้น มีแต่การตัง้ อยู่
และไม่มีการดับหายไปอีกด้วย โดยสิง่ ทีไ่ ม่ปรุงแต่งนี้ ถ้าเป็ นวัตถุกค็ อื “สุญญากาศ” หรือทีว่ ่างเปล่าทีไ่ ม่
มีแม้อากาศหรือก๊าซใดๆอยู่เลย ส่วน “สิ่ งไม่ปรุงแต่งทางจิ ต” ก็หมายถึง อาการที่จิตไม่มีการปรุงแต่ง
ให้เกิ ดความยึดถือว่ามีตวั เราขึ้นมา หรืออาการทีจ่ ติ ไม่ปรุงแต่งให้เกิดกิเลสหรือความทุกข์ขน้ึ มานันเอง
่
(ส่วนตัวจิตเองนัน้ ยังจัดว่าเป็ นสิง่ ปรุงแต่ง ซึง่ เราจะได้ศกึ ษากันโดยละเอียดต่อไป) ซึง่ “สิง่ ไม่ปรุงแต่ง” ทัง้
ทางวัตถุและจิตใจก็มเี พียงเท่านี้ นอกนัน้ จะเป็ นสิง่ ปรุงแต่งทัง้ สิน้
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๑๒. ทุกสิ่ งที่เกิ ดขึ้น ต้องมาจากเหตุปัจจัย
เมือ่ พิจารณากฎอิทปั ปั จจยตานี้ให้ละเอียดก็จะสรุปได้ว่า “ทุกสิ่ งที่เกิ ดขึ้น จะต้องอาศัยเหตุและ
ปัจจัยมาปรุงแต่งให้เกิ ดขึ้น” และเมือ่ พิจารณาในทางกลับกันก็จะเข้าใจได้ว่า “ไม่มีอะไรที่จะเกิ ดขึ้นมา
ได้เองลอยๆโดยไม่มีเหตุ”
คาว่า “สิง่ หนึ่งเป็ นเหตุให้เกิดสิง่ หนึ่งขึน้ มานัน้ ” หมายถึงว่า มันมีปัจจัยต่ างๆรออยู่ก่อนแล้ว
เมื่อมีเหตุมาพร้อมกันเข้า สิ่ งหนึ่ งจึงเกิ ดขึ้นมา อย่างเช่น เมือ่ มีเทียนไขและอากาศบริสุทธิ ์เป็ นปั จจัยรอ
อยูแ่ ล้ว เมือ่ เราจุดไฟขึน้ มาทีไ่ ส้เทียนไข จึงเป็ นเหตุให้เกิดแสงสว่างขึน้ มา เป็ นต้น
เมือ่ พิจารณาต่อไปก็จะพบว่า “สิ่ งๆเดียวสามารถเป็ นได้ทงั ้ เหตุและผล” คือเมือ่ สิง่ หนึ่งทาให้
เกิดสิง่ ใหม่ขน้ึ มา และสิง่ ใหม่น้กี จ็ ะเป็ นเหตุให้เกิดสิง่ ใหม่ขน้ึ มาได้อกี ซึง่ จะเป็ นอย่างนี้เรือ่ ยไปเหมือนห่วง
โซ่ทค่ี ล้องต่อกันไปเรือ่ ยๆอย่างไม่รจู้ กั จบสิน้ และถ้าพิจารณาต่อไปก็จะพบว่า “สิ่ งๆเดียวสามารถเป็ นเหตุ
ให้เกิ ดผลหลายๆผลได้อีก” ซึง่ ถ้าเราพิจารณาให้ดเี ราก็จะพบว่า ทุกสิ่ งในโลกล้วนมีความเกี่ยวข้อง
กันอยู่ทงั ้ สิ้ น ไม่มากก็น้อย ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม ทีเ่ ป็ นเชนนี้กเ็ พราะมันมีเหตุและผลของสิง่ ต่างๆที่
เกีย่ วพันกันอยูอ่ ย่างสับสนและยุง่ เหยิงไปหมด ซึง่ ส่วนมากเราก็ไม่จาเป็ นทีจ่ ะต้องไปรูว้ ่ามันมีเหตุมาอย่างไร
ก็ได้ เราเพียงเข้าใจว่ามันต้องมีเหตุและปั จจัยมาปรุงแต่งขึน้ มาเท่านัน้ ก็พอแล้ว
สรุปได้ว่า ทุกสิ่ งในจักรวาลของเรานี้ มนั ขึ้นอยู่กบั เหตุและปัจจัย มีเหตุและปั จจัยผลักดันให้
เกิดขึน้ และเปลีย่ นแปลงไปตามเหตุและปั จจัย รวมทัง้ ดับสลายไปเพราะขาดเหตุและปั จจัย ถ้าเรามองให้
ลึกซึ้งเราก็จะพบกฎสูงสุดนี้ อยู่ในทุกๆอณูของทุกสิ่ ง และในทุกความรู้สึก อันจะทาให้เราเริม่ เข้าใจ
โลกและเข้าใจชีวติ ได้ถูกต้องยิง่ ขึน้ และหายตื่นเต้นจากคาเล่าลือในเรื่องที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์
หรือศักดิ์ สิทธิ์ ทงั ้ หลาย เพราะเข้าใจแล้วว่ามันก็เป็ นของมัน “เช่นนัน้ เอง” ตามเหตุตามปั จจัย ไม่ได้มสี งิ่
วิเศษหรือศักดิ ์สิทธิ ์อะไรเลยทีจ่ ะอยู่นอกเหนือกฎอิทปั ปั จจยตาไปได้
๑๓. กฎไตรลักษณ์
ไตรลักษณ์ หมายถึง ลักษณะ ๓ ประการที่ครอบงาหรือมีประจาอยู่ในทุกๆสิ่ งที่เป็ น “สิ่ ง
ปรุงแต่ง” ซึง่ ไตรลักษณ์น้ีคอื กฎของธรรมาติ เราจึงเรียกว่า กฎไตรลักษณ์ หรือบางทีกเ็ รียกว่า สามัญญ
ลักษณะ ทีห่ มายถึง ลักษณะธรรมดาๆหรือทัวไปที
่
่ ปรากฏแก่สิ่งปรุงแต่งทัง้ หลาย โดยลักษณะทัง้ ๓
นัน้ ก็ได้แก่
๑. อนิ จจลักษณะ หรือ อนิ จจัง คือลักษณะที่ ไม่เที่ยงแท้ถาวร
๒. ทุกขลักษณะ หรือ ทุกขัง หรือ ทุกข์ คือลักษณะที่ ต้องทน
๓. อนัตตลักษณะ หรือ อนัตตา คือลักษณะที่ ไม่ใช่ตวั ตนที่แท้ จริ ง
อนิจจลักษณะ หรือ อนิจจัง ก็หมายถึงว่า สิ่ งปรุงแต่งทัง้ หลายล้วนไม่สามารถตัง้ อยู่ไปชัว่
นิ รนั ดรได้ คือเมือ่ เกิดขึน้ มาแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ และไม่ชา้ ก็เร็วมันจะต้องแตกสลาย
(ใช้กบั วัตถุ) หรือ ดับหายไป (ใช้กบั สิง่ ทีไ่ ม่ใช่วตั ถุ อันได้แก่ความรูส้ กึ , การปรุงแต่งของจิต, เป็ นต้น ทีเ่ ป็ น
พวกจิตใจ) อย่างแน่ นอน คือสรุปได้ว่า “สิ่ งใดเกิ ด สิ่ งนัน้ ต้ องดับ” หรือทีเ่ รียกว่า “ไม่เป็ นอมตะ”

๒๕
ทุกขลักษณะ หมายถึง ลักษณะทีส่ ิ่ งปรุ งแต่ งทั้งหลาย จะมีสภาวะทีต่ ้ องทนทั้งสิ้น ซึ่ งลักษณะที่ตอ้ งทนนี้ถา้ มี
มากก็เรี ยกตรงๆว่า “ทุกข์ ” ที่หมายถึง ทนได้ ยาก หรื อทนได้ ลาบาก แต่ถา้ มีนอ้ ยก็เรี ยกว่า “สุ ข” ที่หมายถึง ทนได้ ง่าย
หรื อทนได้ สบาย โดยทุกขลักษณะนี้จะมี ๒ อย่าง คือ ทุกขลักษณะทีเ่ กิดกับวัตถุ กับ ทุกขลักษณะทีเ่ กิดกับจิต
โดยทุกขลักษณะที่เกิดกับวัตถุน้ ัน จะหมายถึง ความรู้ สึกอิดหนาระอาใจ (หรื อดูแล้วไม่สบายใจ) คือวัตถุ
ทั้งหลายต้องอาศัยเหตุและปั จจัยมาปรุ งแต่งให้เกิดขึ้น
ซึ่งเมื่อเกิดขึน้ มาแล้ วมันก็มีความยากลาบากทั้งในการ
แสวงหาเหตุและปัจจัยมาปรุ งแต่ งเอาไว้ และในการระมัดระวังไม่ ให้ สิ่งภายนอกมาทาลายให้ แตกสลายหรื อเสื่ อม
โทรม รวมทั้งยังต้ องทนต่ อการเปลีย่ นแปลงภายในตัวของมันเองจากความไม่ เทีย่ งอยู่ตลอดเวลาอีกด้ วย ซึ่งเมื่อเรา
พิจารณาดูอาการเหล่านี้จากวัตถุท้ งั หลายแล้วเราก็จะเกิด “ความรู้ สึกอิดหนาระอาใจ” หรื อ “ดูแล้ วไม่ ไม่ สบายใจ”
ขึ้นมาทันที ซึ่ งนี่ก็คือความหมายของ “ทุกขลักษณะของวัตถุ” (ไม่ควรใช้คาว่า “วัตถุมีความทุกข์” เพราะอาจจะทา
ให้เข้าใจสับสน)
ส่ วนทุกขลักษณะทีเ่ กิดกับจิตนั้น จะหมายถึง ความรู้ สึกที่ต้องทน ซึ่งในขณะที่ทุกขลักษณะทีเ่ กิดกับจิตนีม้ ี
น้ อย ก็เรี ยกว่า “ความรู้ สึกสุ ข” (หรื อความสุ ข) ที่หมายถึง ความรู้ สึกทีท่ นได้ ง่าย หรื อทนได้ สบาย อย่างเช่น เมื่อเรา
เห็นภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามหรื อเห็นภาพเพศตรงข้ามที่น่ารักน่าพอใจ เราก็จะเกิดความรู ้สึกสุ ขทางตาขึ้นมาทันที
เป็ นต้น แต่ในขณะทุกขลักษณะทีเ่ กิดขึน้ กับจิตนีม้ ีมาก ก็เรี ยกว่า “ความรู้ สึกทุกข์ ” (หรื อความทุกข์ ) ที่หมายถึง
ความรู้ สึกที่ทนได้ ยาก หรื อทนได้ ลาบาก อย่างเช่น เมื่อเราเห็นภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวหรื อไม่น่าพอใจ เราก็จะเกิด
ความรู ้สึกทุกข์ทางตาขึ้นมาทันที เป็ นต้น ส่ วนในขณะที่ทุกขลักษณะทีเ่ กิดขึน้ กับจิตนีม้ ีปานกลาง ก็เรี ยกว่า
“ความรู้ สึกไม่ สุขไม่ ทุกข์ ” อย่างเช่นเมื่อเรามองเห็นภาพก้อนหิ นก้อนดินหรื อวัตถุต่างๆที่ไม่ใช่ท้ งั สิ่ งที่น่าพอใจและ
ไม่น่าพอใจ เราก็จะเกิดความรู ้สึกที่เป็ นกลางๆ (ระหว่างสุ ขกับทุกข์) ขึ้นมาทันทีเป็ นต้น
อนัตตลักษณะ หรือ อนัตตา ก็คอื เป็ นการปฏิ เสธหรือไม่ยอมรับว่าจะมีสิ่งใดหรือสภาวะใดที่
จะเป็ นอัตตาได้ ไม่ว่าจะเป็ นสิง่ ปรุงแต่งหรือสิง่ ไม่ปรุงแต่งก็ตาม คือเรียกว่า “ไม่ยอมรับว่าจะมีอะไรทีจ่ ะมา
เป็ นตัวเรา หรือตัวตนของใครๆทีแ่ ท้จริงได้ จะมีกเ็ พียงตัวเราชัวคราวเท่
่
านัน้ ” ซึง่ ความหมายก็คอื “แท้จริ ง
มันไม่ได้มีตวั เราอยู่จริ ง” ส่วนสิง่ ทีม่ อี ยูก่ ไ็ ม่ใช่ของจริง แต่เป็ นเพียง “ตัวตนชัวคราว”
่
(มีตวั ตน
เหมือนกับของจริงเพียงแต่ว่าไม่ถาวร) หรือ “ตัวตนมายา” (หลอกลวงว่าเป็ นตัวตนจริงๆ) หรือ “ตัวตน
สมมติ ” (ลงมติรว่ มกันว่าเป็ นตัวตนจริงๆ) เท่านัน้
๑๔. ทุกสิ่ งเป็ นอนัตตา
พระพุทธองค์ทรงสอนว่า “สิ่ งปรุงแต่งทัง้ หลายล้วนไม่เที่ยงและต้องทนอยู่” แต่ในส่วนอนัตตา
ทรงสอนว่า “ทุกสิ่ ง (คือทัง้ สิ่ งปรุงแต่งและสิ่ งไม่ปรุงแต่ง) ล้วนไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ งหรือไม่ใช่ ตวั เรา
จริ งหรือไม่ใช่ตวั ตนของใครๆจริ ง”
ทุกสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากการปรุงแต่งทัง้ หลายนัน้ ไม่สามารถทีจ่ ะตัง้ อยูไ่ ด้อย่างชัวนิ
่ รนั ดร ซ้าขณะทีย่ งั
ตัง้ อยูก่ ย็ งั ต้องมีความยากลาบากอีก แล้วอย่างนี้ เราจะยึดถือ “สิ่ งปรุงแต่ง” นี้ ว่าเป็ นตัวตน (หรือตัวเรา)
ได้อย่างไร มันจะเป็ นได้กเ็ พียง ตัวตนชัวคราว
่
หรือ ตัวตนมายา หรือ ตัวตนสมมติ เท่านัน้ ส่วนสิง่ ทีไ่ ม่
มีการปรุงแต่งหรือสร้างให้เกิดขึน้ มาทางวัตถุ อันได้แก่ “สุญญากาศ” ซึง่ ก็เป็ นตัวตนของใครไม่ได้เพราะมัน

๒๖
เป็ นแค่ความว่างเปล่าทางวัตถุเท่านัน้ ส่วน “จิ ตที่ไม่ปรุงแต่งให้เกิ ดความยึดถือว่ามีตวั เรา” นัน้ ก็เป็ น
ตัวตนของใครๆไปไม่ได้อกี เพราะพื้นฐานของจิ ตนัน้ มันก็เป็ นสิ่ งปรุงแต่งอยู่แล้ว เพียงแต่ มนั ไม่ปรุง
แต่งให้เกิ ดความยึดถือว่ามีตวั ตนใดๆขึ้นมาเท่านัน้ แต่ถงึ แม้จติ จะปรุงแต่งให้เกิดความยึดถือว่ามีตวั ตน
ขึน้ มาอย่างเข้มข้นสักเท่าใดก็ตาม
มันก็ไม่ได้ทาให้จติ กลายเป็ นตัวตนทีแ่ ท้จริงหรืออัตตาขึน้ มาได้อกี
เหมือนกัน ดังนัน้ จึงเท่ากับสรุปได้ว่า “ไม่มีสิ่งใดที่จะมาเป็ นตัวเราหรือตัวตนของใครๆจริ งได้เลย”
๑๕. ธาตุพื้นฐานโลก
ธาตุ หมายถึง สิ่ งที่ย่อยเล็กที่สดุ หรือ สิ่ งที่เป็ นพื้นฐานของทุกสิ่ ง คือทุกสิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นโลก
หรือในจักรวาลนี้ไม่ว่าจะเป็ นอะไร เมือ่ นามาแยกย่อยให้เหลือเล็กทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้แล้ว สิง่ ทีเ่ หลือเล็กทีส่ ุด
นี้จะเรียกว่า “ธาตุ” ดังนัน้ ธาตุจงึ เป็ นพืน้ ฐานของทุกๆสิง่ ทุกๆสิ่ งเกิ ดมาจากธาตุที่มากมายมหาศาลมา
รวมตัวหรือประกอบกันขึ้น ซึง่ ในการศึกษาเรือ่ งธาตุน้เี ราไม่จาเป็ นทีจ่ ะต้องศึกษาให้ละเอียดถึงทีส่ ุดชนิด
แยกเป็ นอะตอมก็ได้เพราะเกินความจาเป็ น เราจะเอาเพียงแค่สายตาเรามองเห็นก็พอแล้ว โดยสิ่งใดสิง่ หนึ่ง
นัน้ เมือ่ นามาแยกย่อยออกจนมองเห็นว่าเล็กทีส่ ุดแล้วก็จะเรียกสิง่ ทีแ่ ยกย่อยแล้วนัน้ ว่า ธาตุ
ธาตุของสิง่ ใดก็ยอ่ มทีจ่ ะมีคุณสมบัตขิ องสิง่ นัน้ อยูด่ ว้ ยเสมอ คือมันเป็ นคุณสมบัตทิ ย่ี อ่ ยเล็กทีส่ ุด
จานวนมากมายมหาศาลมารวมตัวกันแล้วเกิดเป็ นสิง่ นัน้ ขึน้ มา อย่างเช่น เมือ่ เอาธาตุเหล็กหรือคุณสมบัตทิ ่ี
แข็งและเหนียวทีเ่ ล็กทีส่ ุดจานวนมากมหาศาล
มารวมตัวกันให้จบั ยึดติดแน่นกันแล้วก็จะเกิดเป็ นโลหะที่
เรียกว่าเหล็กขึน้ มาได้ เป็ นต้น ซึง่ ในทางพุทธศาสนาจะเรียกทุกสิง่ ว่าเป็ นธาตุ ไม่ว่าจะเป็ นวัตถุหรือไม่ใช่
วัตถุกต็ าม ดังนัน้ จึงเรียกได้ว่าทุกสิ่ งเกิ ดมาจากธาตุ และก็ยอ่ มทีจ่ ะมีธาตุมากมายหลายชนิดบนโลกนี้
แต่ธาตุทงั ้ หลายบนโลกนี้จะเกิดมาจากธาตุทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของมันอีกทีหนึ่ง ซึง่ ธาตุทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานนี้จริงๆก็จะ
มีอยูเ่ พียง ๖ ธาตุเท่านัน้ อันได้แก่
๑. ธาตุดิน คือคุณสมบัตทิ ค่ี ่อนแข็ง (ของแข็ง)
๒. ธาตุน้า คือคุณสมบัตทิ เ่ี หลว, เกาะกุมตัวกันง่าย (ของเหลว)
๓. ธาตุไฟ คือคุณสมบัตทิ ร่ี อ้ น, ทาลาย (อุณหภูม)ิ
๔. ธาตุลม คือคุณสมบัตทิ เ่ี บาบาง, ฟุ้งแผ่กระจาย (ก๊าซ)
๕. ธาตุว่าง คือคุณสมบัตทิ ว่ี ่างเปล่าหรือไม่มอี ะไรเลย (สุญญากาศ)
๖. ธาตุรู้ (ธาตุวญ
ิ ญาณ) คือคุณสมบัตทิ ส่ี ามารถรับรูส้ งิ่ ต่างๆได้ (วิญญาณ)
ธาตุทงั ้ หลายบนโลกนี้จะสรุปได้เป็ น ๒ ประเภท คือ
๑. วัตถุธาตุ คือธาตุที่มีตวั ตนให้จบั ต้องได้ ซึง่ วัตถุทงั ้ หลายรวมทัง้ พลังงานต่างๆนัน้ จะเกิดมา
จากธาตุดนิ , ธาตุน้ า, ธาตุไฟ, และธาตุลมมาปรุงแต่งขึน้ มาในลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน และอาศัยธาตุว่าง
ตัง้ อยู่
๒. นามธาตุ คือธาตุที่ไม่มีตวั ตนให้ จบั ต้องได้ เช่น วิญญาณ ความรูส้ กึ ความจา การปรุงแต่ง
ของจิต หรือแม้นิพพาน และความทุกข์ เป็ นต้น โดยวิญญาณนัน้ ก็จดั เป็ นนามธาตุ ซึ่งธาตุวิญญาณนี้ เอง
ที่เป็ นพื้นฐานให้เกิ ดจิ ตของสิ่ งที่มีชีวิตทัง้ หลายขึ้นมา แล้วทาให้จติ นี้สามารถรับรูส้ งิ่ ต่างๆได้, รูส้ กึ ได้,
จดจาได้, รวมทัง้ คิดนึกปรุงแต่งได้

๒๗
ถ้าเราพิ จารณาแยกสิ่ งต่ างๆออก จนเห็นว่ามันเป็ นเพียงธาตุจานวนมากมายมหาศาลมา
รวมตัวกันขึ้นเท่านัน้ เราก็จะไม่พบกับตัวตนที่แท้จริ งของสิ่ งต่างๆนัน้ ได้ ซึง่ ก็จะทาให้เราเข้าใจคาว่า
อนัตตา หรือ ความไม่ใช่ตวั ตนทีแ่ ท้จริงได้ เรือ่ งธาตุจงึ เป็ นเรือ่ งสาคัญทีเ่ ราจะต้องทาความเข้าใจให้ถูกต้อง
ตามหลักวิทยาศาสตร์ ถ้าเรายังมองเห็นว่าอาจจะมีสงิ่ ใดสิง่ หนึ่งโดยเฉพาะจิตใจของเรานี้ ว่า มันเป็ นกลุ่ม
ก้อนหรือเป็ นตัวตนของมันเองโดยไม่อาศัยธาตุสร้างขึน้ มา เราก็จะยังคงมีความเชื่อว่ามีสงิ่ ทีเ่ ป็ นอัตตาหรือ
ตัวตนทีแ่ ท้จริงอยู่ ซึง่ นัน่ ก็คอื ความเชื่อว่าจิตใจหรือวิญญาณของคนเรานี้เป็ นอัตตา ตามคาสอนของศาสนา
พราหมณ์นนั ่ เอง
๑๖. วิ ญญาณ ๖
วิ ญญาณ แปลว่า รู้, แจ้ง คือเป็ น อาการที่รบั รู้สิ่งต่างๆได้ โดยวิญญาณนี้จะเกิดขึน้ ได้ ๖
จุด อันได้แก่
๑. จักขุวิญญาณ คือการรับรูท้ างตา (ได้เห็นรูป)
๒. โสตวิ ญญาณ คือการรับรูท้ างหู (ได้ยนิ เสียง)
๓. ฆานวิ ญญาณ คือการรับรูท้ างจมูก (ได้รกู้ ลิน่ )
๔. ชิ วหาวิ ญญาณ คือการรับรูท้ างลิน้ (ได้รรู้ ส)
๕. กายวิ ญญาณ คือการรับรูท้ างกาย (ได้รสู้ งิ่ สัมผัสกาย)
๖. มโนวิ ญญาณ คือการรับรูท้ างใจ (ได้รสู้ งิ่ สัมผัสใจ)
คาว่า “วิญญาณ” ในความหมายของพุทธศาสนาจะหมายถึง การรับรู้ เมื่อเกิ ดการรับรู้ขึ้นมาที่
ใดและเวลาใด ก็ชื่อว่าเกิ ดวิ ญญาณขึ้นที่นัน้ และเวลานัน้ เมื่อไม่มีการรับรู้ วิ ญญาณก็จะไม่เกิ ดขึ้น
ซึง่ วิญญาณนี้เป็ นเพียงธาตุตามธรรมชาติอย่างหนึ่งเท่านัน้ ซึง่ ก็เหมือนกับธาตุดนิ ธาตุน้า ธาตุไฟ และธาตุ
ลมตามธรรมชาตินนเอง
ั่
ดังนัน้ จึงเท่ากับไม่มวี ญ
ิ ญาณทีเ่ ป็ นตัวตนเฉพาะของใครๆได้ โดยวิ ญญาณจะมี
ลักษณะเหมือนไฟฟ้ าที่ต้องอาศัยแบตเตอร์รี่หรือไดนาโมมาสร้างขึ้นมา คือมันก็ตอ้ งอาศัยสิง่ อื่นมา
ปรุงแต่งหรือสร้างมันขึน้ มาเสมอ โดยวิญญาณสามารถเกิดขึน้ มาได้ในร่างกายคน สัตว์ และแม้ในพืชที่
เหมาะสมหรือยังไม่ตาย อย่างเช่น ในพืชนัน้ เมือ่ เราไปถูกต้นไมยราพแรงๆมันก็จะหุบกิง่ หุบใบของมัน
ทันที ซึง่ นัน่ แสดงถึงการรับรูห้ รือการมีวญ
ิ ญาณของมันนัน่ เอง ส่วนวัตถุทไ่ี ม่เหมาะสม เช่น ก้อนดิน ก้อน
หิน เหล็ก ท่อนไม้ พลาสติก รวมทัง้ ร่างกายทีต่ ายแล้ว เป็ นต้น จะไม่มวี ญ
ิ ญาณหรือการรับรูเ้ กิดขึน้ เพราะไม่
มีความเหมาะสม
วิญญาณนี้จะเกิดขึน้ ตามระบบประสาทของร่างกาย คือที่ ตา, หู, จมูก, ลิน้ , กาย, และใจ (สมอง)
ทีย่ งั ดีอยู่ โดยเมือ่ มีรปู (ภาพ) มากระทบตา ก็จะเกิดวิญญาณหรือการรับรูภ้ าพขึน้ ทีต่ า, เมือ่ มีเสียงมา
กระทบหู ก็จะเกิดวิญญาณทางหูขน้ึ , เมือ่ มีกลิน่ มากระทบลิน้ ก็จะเกิดการได้ลม้ิ รสขึน้ , เมือ่ มีสงิ่ มาสัมผัส
กาย (เช่น เย็น ร้อน อ่อน แข็ง เจ็บ แสบ) ก็จะเกิดการได้รบั รูส้ งิ่ ทีม่ าสัมผัสกายขึน้ , เมือ่ มีสงิ่ มาสัมผัสใจ
(เช่น ความรูส้ กึ ความจา การปรุงแต่งคิดนึก และการรับรูต้ ่อจากตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจด้วย เป็ นต้น) ก็
จะเกิดวิญญาณทางใจขึน้ ถ้าระบบประสาทจุดใดเสียหาย วิญญาณก็จะไม่สามารถเกิดขึน้ มาได้ คือไม่
สามารถเกิดการรับรูข้ น้ึ ทีร่ ะบบประสาทจุดทีเ่ สียหายนัน้ ได้

๒๘

๑๗. ขันธ์ ๕
ขันธ์ แปลว่า ส่วน, พวก, กลุ่ม คือชีวติ ของมนุษย์เรานี้จะแบ่งออกได้ ๕ ขันธ์ อันได้แก่
๑. รูปขันธ์ คือพวกอวัยวะทุกส่วนของร่างกายทีเ่ กิดมาจากธาตุดนิ , ธาตุน้ า, ธาตุไฟ, และธาตุลม
สร้างขึน้ มา
๒. เวทนาขันธ์ คือพวกความรูส้ กึ ทัง้ หลาย ทีเ่ กิดขึน้ มาตามระบบประสาททัง้ ๖ ของร่างกาย คือ
เมือ่ เกิดวิญญาณขึน้ มาทีใ่ ด ก็จะเกิดความรูส้ กึ ขึน้ มาพร้อมๆกันด้วยเสมอ ซึง่ ความรูส้ กึ นี้กม็ อี ยู่ ๓ ประเภท
อันได้แก่ ๑. สุขเวทนา ความรูส้ กึ สุข (ทนง่าย) ๒. ทุกขเวทนา ความรูส้ กึ ทุกข์ (ทนยาก) ๓. อทุกขมสุข
เวทนา ความรูส้ กึ ไม่สุขไม่ทุกข์ (กลางๆหรือจืดๆ)
๓. สัญญาขันธ์ คือพวกอาการทีเ่ ราจาอะไรๆได้
๔. สังขารขันธ์ คือพวกการปรุงแต่งทัง้ หลายของจิต เช่น ความคิด ความอยาก ความยึดถือ
เป็ นต้น
๕. วิ ญญาณขันธ์ คือพวกการรับรูท้ เ่ี กิดขึน้ ทางตา, หู, จมูก, ลิน้ , กาย, และใจ
ขันธ์ทงั ้ ๕ นี้ยอ่ ลงเป็ น รูป (วัตถุ) กับ นาม (ไม่ใช่วตั ถุ) ซึง่ รูปกับนามนี้จะรวมกันเป็ นหนึ่งเดียวที่
จะแยกกันไม่ได้ ถ้าแยกกันเมือ่ ใดก็จะดับสลายหายไปด้วยกันทัง้ คู่ทนั ที
รูปขันธ์จะสรุปเป็ นรูปหรือร่างกาย ส่วนเวทนาขันธ์, สัญญาขันธ์, สังขารขันธ์, และวิญญาณขันธ์
จะสรุปเป็ นนามหรือจิตใจของเรา (จิตกับใจก็คอื สิง่ เดียวกัน แต่ถา้ มองในแง่ว่ามันทาหน้าทีค่ ดิ นึกก็เรียกว่า
“จิต” ถ้ามองในแง่ว่ามันทาหน้าทีร่ สู้ กึ ก็เรียกว่า “ใจ” ซึง่ ภาษาไทยมักเรียกติดต่อกันว่า “จิตใจ” หรือบางทีก็
เรียกแยกกัน แต่กม็ คี วามหมายเหมือนกัน) ซึง่ ถ้าจะเรียกรูปกับนามนี้ให้ถูกต้องจริงๆก็ตอ้ งเรียกว่า รูปขันธ์,
เวทนาขันธ์, สัญญาขันธ์, สังขารขันธ์, และวิญญาณขันธ์ แต่เรามักเรียกกันสัน้ ๆว่า รูป, เวทนา, สัญญา,
สังขาร, และวิญญาณเท่านัน้ ซึง่ ก็ไม่ถูกต้องนัก (เพราะคาว่า สังขาร นัน้ จริงๆแปลว่า การปรุงแต่ง หรือ สิง่
ปรุงแต่ง แต่คาว่าสังขารในขันธ์ ๕ นัน้ หมายถึงการปรุงแต่งของจิต อันได้แก่ ความคิดและความอยาก) ซึง่ ก็
ขอให้เราเข้าใจจุดนี้เอาไว้ดว้ ย
๑๘. อายตนะ
อายตนะ หมายถึง สิ่ งเชื่อมต่อ ซึง่ แบ่งได้ ๒ ประเภท อันได้แก่
๑. อายตนะภายใน สิง่ เชื่อมต่อทีเ่ ป็ นส่วนภายใน อันได้แก่ ตา, หู, จมูก, ลิน้ , กาย, และใจ
๒. อายตนะภายนอก สิง่ เชื่อมต่อทีเ่ ป็ นส่วนภายนอก อันได้แก่ รูป (ภาพ), เสียง, กลิน่ , รส,
โผฏฐัพพะ, และธรรมารมณ์ (โผฏฐัพพะก็คอื “สิง่ ทีม่ าสัมผัสกาย” เช่น เย็น ร้อน อ่อน แข็ง หยาบ ละเอียด
ส่วนธรรมารมณ์กค็ อื “สิง่ ทีม่ าสัมผัสใจ” เช่น ความรูส้ กึ , ความจา, ความคิดปรุงแต่ง และการรับรูท้ ต่ี ่อจาก
อายตนะภายในทัง้ หมดด้วย เป็ นต้น)
อายตนะภายนอกในนัน้ นิยมเรียกว่า อิ นทรีย์ ทีห่ มายถึง ความเป็ นใหญ่ เช่น ตามีความเป็ น
ใหญ่ในการเห็น หรือหูมคี วามเป็ นใหญ่ในการได้ยนิ เป็ นต้น ซึง่ อายตนะภายในแต่ละอย่างนี้จะอาศัยระบบ

๒๙
ประสาทของร่างกายทีเ่ หมาะสมและดีพร้อมเกิดขึน้ เช่น อายตนะตาจะอาศัยระบบประสาททีด่ ขี องลูกตาเกิด
ขึน้ มา หรืออายตนะหูจะอาศัยแก้วหูเกิดขึน้ เป็ นต้น
อายตนะภายนอกนัน้ นิยมเรียกว่า อารมณ์ ทีห่ มายถึง สิ่ งสาหรับจับยึดของจิ ต (ถ้าจิตไม่ม ี
อารมณ์มาให้จบั ยึดก็จะไม่สามารถเกิดขึน้ มาได้) ซึง่ อารมณ์ของโลกทัง้ หมดนี้จะสรุปลงได้ ๓ ประเภท
อันได้แก่
๑. กามารมณ์ อารมณ์ทน่ี ่ ารัก น่าใคร่ น่ากาหนัดยินดี อันมีจากเพศตรงข้ามเป็ นกามารมณ์ชนิด
สูงสุด
๒. รูปารมณ์ อารมณ์ทเ่ี ป็ นรูปหรือวัตถุทไ่ี ม่ใช่กามารมณ์ เช่น บ้าน รถยนต์ โทรทัศน์
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอื ถือ เสือ้ ผ้า เป็ นต้น
๓. อรูปารมณ์ อารมณ์ทไ่ี ม่ใช่รปู เช่น เกียรติยศ ชื่อเสียง ความเด่นดัง ความต่าต้อย เป็ นต้น
อายตนะทัง้ ในและนอกแต่ละจุดนี้เมือ่ กระทบถึงกันแล้วก็จะเกิดการรับรูข้ ้นึ มา , ต่อจากนัน้ ก็เกิด
เป็ นความรูส้ กึ ต่อสิง่ ทีร่ บั รูน้ นั ้ ด้วย, เมือ่ รูส้ กึ แล้วก็จะจาสิง่ นัน้ ได้, ต่อจากนัน้ ก็จะมีการปรุงแต่งต่อไปต่างๆ
นาๆ เช่น คิดไปในทางทีด่ หี รือชัว่ หรือปรุงแต่งให้เกิดความอยากและยึดถือว่ามีตวั เราขึน้ มา เป็ นต้น
๑๙. ขันธ์บริ สทุ ธิ์ –ไม่บริ สุทธิ์
ขันธ์ทงั ้ ๕ นี้ยงั แยกออกได้ ๓ ลักษณะ อันได้แก่
๑. อุปาทานขันธ์ คือขันธ์ทถ่ี ูกยึดครอง
๒. สุทธิ ขนั ธ์
คือขันธ์ทไ่ี ม่ถูกยึดครองชัวคราว
่
๓. วิ สทุ ธิ ขนั ธ์
คือขันธ์ทไ่ี ม่ถูกยึดครองถาวร
เมือ่ จิตเกิดการยึดถือขันธ์ ๕ นี้ว่าเป็ นตัวเรา-ของเราขึน้ มา ก็จะทาเรียกว่าเป็ น อุปาทานขันธ์ แต่
ถ้าเมือ่ ใดทีจ่ ติ ว่างจากการยึดถือขันธ์ ๕ ว่าเป็ นตัวเรา-ของเราอย่างชัวคราว
่
ก็จะเรียกว่าเป็ น สุทธิขนั ธ์ และ
ถ้าจิตว่างจากการยึดถือขันธ์ ๕ ว่าเป็ นตัวเรา-ของเราอย่างถาวร ก็จะเรียกว่าเป็ น วิสุทธิขนั ธ์ (ขันธ์ของพระ
อรหันต์) แต่ไม่ว่าจะเป็ นขันธ์ชนิ ดใด พื้นฐานของทุกขันธ์กค็ ือ ไม่ใช่ตวั ตนที่ แท้จริ งของใครๆทัง้ สิ้ น
เพราะขันธ์เป็ นเพียงการที่ธาตุตามธรรมชาติ มาปรุงแต่งให้เกิ ดเป็ นตัวตนขึ้นมาเท่ านัน้ ซึง่ ตัวตนที่
เกิดขึน้ มานี้กไ็ ม่ใช่สงิ่ ทีจ่ ะมีอยูอ่ ย่างเป็ นอมตะหรือมีอยูไ่ ปชัวนิ
่ รนั ดรได้
๒๐. ขันธ์ ๕ เป็ นอนัตตา
คาสอนทีพ่ ระพุทธองค์ทรงเน้นสอนมากทีส่ ุดก็คอื “ให้นาขันธ์ทงั ้
๕ นี้ มาแยกแยะและ
พิ จารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยง, ต้องทนอยู่, และไม่ใช่ตวั ตนที่แท้ จริ งของใครๆทัง้ สิ้ น อย่าง
ละเอียดในทุกๆแง่มมุ อยู่เสมอ”
โดยเริม่ พิจารณาจากความจริงทีป่ รากฏว่าแต่ละขันธ์เกิดขึน้ มาได้
อย่างไร? ดับลงได้อย่างไร ? มันตัง้ อยูต่ ลอดเวลาโดยไม่เปลีย่ นแปลงหรือไม่? มันสุขหรือทุกข์? และมันเป็ น
ตัวตนทีเ่ ทีย่ งแท้ถาวรหรือไม่?

๓๐
เมือ่ พิจารณาอย่าละเอียดแล้วเราก็จะพบว่าแต่ละขันธ์มนั ไม่เทีย่ งเลย เพราะมันมีการเกิ ดและดับ
อยู่ตลอดเวลา, และยังต้องทนอยูอ่ กี , รวมทัง้ จะหาตัวตนทีแ่ ท้จริงหรือเป็ นอมตะไม่ม ี มันเป็ นเหมือนกับ
หุ่นยนต์หรือเครือ่ งคอมพิวเตอร์ชนั ้ เยีย่ มเท่านัน้ เอง
เราจะต้องพิ จารณาให้ เข้าใจจริ งๆว่าขันธ์ทงั ้ ๕ นี้ ไม่ใช่ตวั ตนที่แท้ จริ ง ไม่ว่าจะเป็ นขันธ์ที่
บริ สทุ ธิ์ หรือไม่บริ สทุ ธิ์ กต็ าม จึงจะทาลายความเห็นผิดว่ามีตวั เรา-ของเราได้ แต่ถา้ ยังเข้าใจว่าจะมี
ขันธ์ใดเป็ นตัวเราหรือของเราหรือของใครๆอยูอ่ กี ก็ยงั ใช้ไม่ได้ ซึ่งจุดนี้ จะเป็ นความเข้าใจที่ถกู ต้องจุด
แรกและสาคัญที่สดุ ที่จะนาไปใช้ ปฏิ บตั ิ ให้เห็นแจ้งในอริ ยสัจ ๔ ต่อไป (ทีเ่ รียกกันว่า “เรา” หรือ “ตัว
เรา” อยูน่ ้เี ป็ นเพียงการเรียกตามสมมติเท่านัน้ )
๒๑. ระบบการทางานของจิ ต
จิตนี้จะมีการทางานอย่างเป็ นระบบ คือเมือ่ มีสงิ่ ภายนอก (เช่น ภาพ, เสียง, กลิน่ ) มากระทบกับ
ระบบประสาทจุดใดของร่างกาย (เช่น ตา, หู, จมูก) ก็จะทาให้เกิด วิ ญญาณหรือการรับรู้ (เกิดวิญญาณ
ขันธ์) ขึน้ ทีร่ ะบบประสาทนัน้ (เช่น เกิดการเห็นภาพ, ได้ยนิ เสียง, ได้กลิน่ )
เมือ่ จิตเกิดการรับรูส้ งิ่ ใดแล้ว ในขัน้ ต้นจิตก็จะนาเอาสิง่ ทีร่ บั รูน้ ้มี าเปรียบเทียบกับข้อมูลในสมองทีม่ ี
อยู่ เมือ่ มีขอ้ มูลทีต่ รงกันก็จะเกิดการจาสิง่ ทีร่ บั รูน้ นั ้ ได้ (ซึง่ นี่กค็ อื การเกิดสัญญาขันธ์ขน้ึ มาแล้วแต่ยงั ไม่
สมบูรณ์) เมือ่ จาได้แล้วก็จะเกิด “ความรู้สึกต่อสิ่ งที่รบั รู้” (เกิดเวทนาขันธ์) นัน้ ขึน้ มาด้วยทันที ถ้าสิง่ ทีร่ บั รู้
นัน้ เป็ นทีต่ งั ้ ของความรูส้ กึ ทีน่ ่าพอใจ ก็จะเกิดความรูส้ กึ ทีน่ ่ าพอใจ (สุขเวทนา) ขึน้ มาทันที แต่ถา้ สิง่ ทีร่ บั รูน้ นั ้
เป็ นทีต่ งั ้ ของความรูส้ กึ ทีไ่ ม่น่าพอใจ ก็จะเกิดความรูส้ กึ ทีไ่ ม่น่าพอใจ (ทุกขเวทนา) ขึน้ มาทันที และถ้าสิง่ ที่
ได้รบั รูน้ นั ้ เป็ นทีต่ งั ้ ของความรูส้ กึ ทีจ่ ดื ๆหรือกลางๆ จิตก็จะเกิดความรูส้ กึ จืดๆหรือกลางๆทีไ่ ม่ใช่ ทงั ้ สุขและ
ทุกข์ (อทุกขมสุขเวทนา) ขึน้ มาทันที
เมือ่ จิตเกิดการรับรูแ้ ละความรูส้ กึ ต่อสิง่ ทีไ่ ด้รบั รูน้ นั ้ แล้ว ขัน้ ต่อไปจิตก็จะนาเอาสิง่ ทีไ่ ด้รบั รูแ้ ละรูส้ กึ
นัน้ มาเปรียบเทียบกับข้อมูลหรือความทรงจาทีส่ มองมีอยูอ่ กี ครัง้ เมือ่ พบข้อมูลทีต่ รงกัน จิ ตก็จะจาสิ่ งที่รบั รู้
นัน้ ได้ (เกิดสัญญาขันธ์ทส่ี มบูรณ์ คือเกิดความจาได้ว่าสุขเวทนานัน้ “น่ าพอใจ” ส่วนทุกขเวทนานัน้ “ไม่น่า
พอใจ” และอทุกขมสุขเวทนานัน้ “น่าลังเลใจ”) แต่ถา้ ไม่พบข้อมูลทีต่ รงกัน ก็จะจาไม่ได้ หรือไม่รจู้ กั ซึง่
พร้อมกันนี้เองจิตก็จะมีการบันทึกหรือจดจาสิง่ ต่างๆทีก่ าลังเกิดขึน้ กับจิตเอาไว้ตลอดเวลาอีกด้วย (ความ
ทรงจาจะถูกเก็บไว้ทเ่ี นื้อสมองของเรา ถ้าความทรงจาใดทีเ่ กิดขึน้ มาบ่อยๆมันก็จะกลายเป็ นความทรงจาที่
หนาแน่นหรือเข้มข้น ทีฝ่ ั งอยูท่ จ่ี ติ ใต้สานึกทีล่ มื ได้ยาก และทาลายได้ยาก ทีเ่ รียกว่าเป็ น “ความเคยชิน” หรือ
“นิสยั ” ของเราแต่ละคน ส่วนความทรงจาใดทีเ่ กิดขึน้ ไม่บ่อย มันก็จะเป็ นแค่ความทรงจาชัวคราว
่
ทีจ่ ติ ผิว
เผินจดจาเอาไว้ ซึง่ ไม่นานก็จะลืมหรือหายไปได้เอง แต่ถ้าเนื้ อสมองเสียหาย ความทรงจาทัง้ หมดก็จะ
หายตามไปด้วย) ซึง่ ความจาทีส่ าคัญทีส่ ุดหรือมีมากทีส่ ุด ทีจ่ ติ ใต้สานึกของเราบันทึกเอาไว้กค็ อื ความจา
ทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งของตัวเราเอง เช่น ตัวเองเป็ นชาย, หรือหญิง, มีรปู ร่างหน้าตาเช่นนี้ๆ, มีผวิ สีน้,ี มีสผี มสีน้,ี มี
เสียงเช่นนี้, มีช่อื นี้, นามสกุลนี้, มีพ่อมีแม่ช่อื นัน้ -ชื่อนี้, มีสงิ่ นัน้ สิง่ นี้เป็ นของตัวเอง, รวมทัง้ ความทรงจาที่
เกีย่ วกับเวทนา คือ สุขเวทนานี้น่าพอใจ ส่วนทุกขเวทนานี้ไม่น่าพอใจ และอทุกขมสุขเวทนานี้น่าลังเลใจ

๓๑
เป็ นต้น ซึง่ ความจาเหล่านี้กเ็ กิดมาจากการรับรูท้ างตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจของเรา ทีส่ งสมมาตั
ั่
ง้ แต่เรา
เริม่ เกิดขึน้ มาจนถึงปั จจุบนั ทีส่ มองของเราบันทึกเอาไว้นนเอง
ั่
ในขณะทีจ่ ติ กาลังเกิดความรูส้ กึ ต่างๆและจาสิง่ ต่างๆได้อยูน่ นั ้ ถ้าจิตขาดสติและกาลังถูก “ความ
โง่สงู สุดหรืออวิ ชชา” (ความรูว้ ่ามีตนเองหรือตัวเรา) ครอบงาอยู่ จิตก็จะปรุงแต่ง (เกิดสังขารขันธ์) ให้เกิด
“ความอยาก” ต่อความรูส้ กึ (เวทนา) ทัง้ หลายนัน้ ขึน้ มาทันที (ตัณหา แปลว่า ความอยาก ซึง่ มีอยู่ ๓
อาการ คืออยากได้สุขเวทนา, อยากเป็ นอยูก่ บั สุขเวทนานัน้ ตลอดไป, และอยากทาลายทุกขเวทนา ซึง่ ความ
อยากนี้บางทีกเ็ รียกว่า กิ เลส ทีห่ มายถึง สิ่ งที่ทาให้จิตเศร้าหมองหรือสกปรก) และความอยากนี้กจ็ ะเป็ น
เหตุให้จติ เกิด “ความยึดถือว่ามีตวั เรา” (อุปาทาน) ทีเ่ ป็ นผูม้ คี วามอยาก และเมื่อเกิดความยึดถือว่ามีตวั
เราขึน้ มาเมือ่ ใด จิตก็จะเกิด “ความทุกข์” (ความรูส้ กึ ทีไ่ ม่น่าพอใจหรือทุกขเวทนาทีเ่ กิดซ้อนขึน้ มาอีกที)
ขึน้ มาด้วยทันที ซึง่ นี่กค็ อื การปรุงแต่งของจิตใต้สานึกทีเ่ กิดขึน้ มาอย่างรวดเร็วอย่างยิง่ ทีแ่ ม้ไม่ตอ้ งมีเจตนา
หรือความตัง้ ใจ มันก็สามารถปรุงแต่งขึน้ มาของมันเองได้ เพราะมันมีความเคยชินทีฝ่ ั งอยูใ่ นจิตใต้สานึกของ
จิตเรา
แต่ถา้ ขณะนี้จติ มีสติและไม่มคี วามโง่ครอบงา แต่มีสมาธิ และปัญญา (ความรูแ้ ละเข้าใจว่าไม่มตี วั
เราจริง) เกิ ดขึ้นมาแทน จิ ตก็จะไม่มีความอยากใดๆ, ไม่มีความยึดถือว่ามีตวั เรา, และไม่มีความ
ทุกข์ เมือ่ จิตไม่มที ุกข์ มันก็จะสงบเย็น หรือทีเ่ ราเรียกกันว่า นิ พพาน ซึง่ นี่กค็ อื “การหยุดปรุงแต่ง” หรือ
“ไม่มีการปรุงแต่งใดๆ” ของจิตใต้สานึก
ส่วน “ความคิ ด” ของจิตนัน้ ก็จดั เป็ น “การปรุงแต่ง” อย่างหนึ่งของจิตทีม่ เี จตนาหรือความตัง้ ใจ
อยูด่ ว้ ย โดยความคิดก็คอื การนาเอาความทรงจาจากสมองมาปรุงแต่งว่าจะทาอย่างไรต่อไป คือถ้าจิตกาลังมี
ความโง่ครอบงา จิตก็จะคิดไปด้วยความโง่ เช่น คิดว่าจะเอา หรือคิดว่าจะทาลาย หรือคิดหนี หรือคิดกลัว
หรือคิดเกลียด เป็ นต้น ซึง่ ความคิดของจิตทีก่ าลังมีความโง่ครอบงานี้ ก็จะเกิดขึน้ มาพร้อมๆกับ “ความ
อยาก” แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าในขณะทีจ่ ติ กาลังคิดอยูน่ ้มี ปี ั ญญาเกิดขึน้ จิตก็จะคิดไปด้วยปั ญญา เช่น
คิดว่า เช่นนัน้ เอง หรือ ไม่น่าเอา ไม่น่ามี ไม่น่าเป็ น หรือ ช่างมัน เป็ นต้น ซึง่ จิตทีก่ าลังคิดด้วยปั ญญานี้กจ็ ะ
“ไม่มีความอยาก” ใดๆเกิดขึน้ มาด้วย
เมือ่ มีการคิดใดๆเกิดขึน้ มาแล้ว จิตก็จะสังให้
่ ปากพูดและร่างกายเคลื่อนไหวไปตามความคิดต่อไป
คือเมือ่ คิดด้วยความโง่มากๆ ก็มกั จะพูดจาหยาบคาย หรือพูดโกหก หรือพูดเพ้อเจ้อ เป็ นต้น แล้วก็จะใช้
ร่างกายเบียดเบียนชีวติ และทรัพย์สนิ ของผูอ้ ่นื ต่อไป ส่วนการคิดด้วยความโง่น้อยหน่อยก็จะพูดดีขน้ึ และทา
ดีขน้ึ แต่ถา้ คิดด้วยปั ญญาก็จะพูดแต่ความจริง พูดมีเหตุผล พูดสุภาพ พูดมีสาระ และพูดมีประโยชน์ แล้วก็
จะใช้รา่ งกายเพื่อช่วยเหลือผูอ้ ่นื ต่อไป
๒๒. การเกิ ด - ดับของจิ ต
สิง่ ทีถ่ ูกปรุงแต่งให้เกิดขึน้ มาทัง้ หลายนัน้ จะมีลกั ษณะให้สงั เกตได้คอื จะมีการเกิ ดและดับ ซึง่ ที่
เป็ นเช่นนี้กเ็ พราะสิง่ ปรุงแต่งทัง้ หลายนัน้ ดัง้ เดิมมันจะไม่มอี ยูก่ ่อน แต่เมือ่ มีเหตุและปั จจัยมาปรุงแต่ง มัน
จึงเกิดขึน้ มา และจะตัง้ อยูเ่ พราะเหตุปัจจัยของมันยังคงตัง้ อยู่ เมือ่ เหตุปัจจัยของมันเปลีย่ นแปลง มันก็จะ
เปลีย่ นแปลงตามไปด้วย และเมือ่ เหตุหรือปั จจัยของมันดับหายไป มันก็จะดับหายตามไปด้วยทันที ซึง่ เมือ่

๓๒
พิจารณาถึงจิตของเรา เราก็จะพบว่า “จิ ต” คือสิ่ งที่ มีความรู้สึกและคิ ดนึ กได้ และความรูส้ กึ นึกคิดนี้กม็ ี
อาการเกิดและดับอยูด่ ว้ ย ดังนัน้ จึงทาให้เราสรุปได้ว่า จิ ตเป็ นสิ่ งปรุงแต่ง เมือ่ จิตเป็ นสิง่ ปรุงแต่ง ก็สรุปได้
อีกว่า จิ ตมีความไม่เที่ยง ต้องทนอยู่ และไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง
การเกิดและดับของจิตนัน้ มีอยูห่ ลายลักษณะ คือถ้าพิจารณาอย่างหยาบทีส่ ุดเราก็จะพบว่า เมื่อ
ร่างกายเกิ ดขึ้นมา ก็จะมีจิตเกิ ดขึ้นมาด้วย เมื่อร่างกายตายไป จิ ตก็จะดับหายตามไปด้วย แต่ถา้ จะ
พิจารณาให้ละเอียดขึน้ มาอีกหน่อยเราก็จะพบว่า ทุกครัง้ ที่เราเกิ ดมีความรู้สึกนึ กคิ ดขึ้นมาเมื่อใด ก็
เรียกว่าจิ ตได้เกิ ดขึ้นมาแล้ว แต่เมือ่ ใดทีค่ วามรูส้ กึ นึกคิดนี้ดบั ลงชัวคราว
่
ซึง่ อาจเป็ นเพราะหลับหรือสลบ
ก็เรียกว่าจิตดับ แต่ถา้ จะพิจารณาให้ละเอียดยิง่ ขึน้ เราก็จะพบว่า แม้ในขณะที่จิตเกิ ดความรู้สึกนึ กคิ ดอยู่
นัน้ มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น เกิดความพอใจอยูส่ กั ครูแ่ ล้วก็ดบั ไป แล้วก็มาเกิดความโกรธ
อยูส่ กั ครูแ่ ล้วก็ดบั ไป หรือเกิดความสุขอยูส่ กั ครูแ่ ล้วก็ดบั ไป แล้วก็มาเกิดความทุกข์อยูส่ กั ครูแ่ ล้วก็ดบั ไป
เป็ นต้น ซึง่ นี่กเ็ รียกได้ว่าเป็ นการเกิดและดับของจิตทีล่ ะเอียด
แต่ยงั มีการเกิดและดับทีล่ ะเอียดสูงสุดก็คอื
จิ ตจะมีการเกิ ดและดับอย่างถี่ยิบอยู่ตลอดเวลา
เพราะจิตเป็ นสิง่ ทีล่ ะเอียดอ่อนทีส่ ุด และต้องอาศัยร่างกายทีย่ งั ไม่ตายมาปรุงแต่งให้เกิดขึน้ มา เหมือน
พลังงานไฟฟ้ าทีต่ อ้ งอาศัยไดนาโมทีย่ งั ดีอยูแ่ ละหมุนอยู่เพื่อปั น่ ให้เกิดพลังงานไฟฟ้ าขึน้ มา และพลังงาน
ไฟฟ้ าทีเ่ กิดขึน้ มานัน้ ก็มกี ารเกิดและดับถีย่ บิ สืบต่อกันอยู่ตลอดเวลา ถ้าหยุด ปั น่ หรือไดนาโมเสีย การเกิด
และดับอย่างถี่ยบิ นี้กจ็ ะดับไปทันที ซึง่ จิตก็เหมือนกัน คือจิตจะอาศัยร่างกายทีย่ งั ไม่ตายสร้างขึน้ มา และมัน
ก็มกี ารเกิดขึน้ และดับหายไปอย่างถีย่ บิ สืบต่อกันอยูต่ ลอดเวลา (อย่างเช่น แสงเทียนทีเ่ กิดและดับทยอย
สืบเนื่องกันอยูต่ ลอดเวลาอย่างรวดเร็ว) แต่เพราะมันมีการเกิดและดับทีร่ วดเร็วมาก และสืบต่อกันไว้อย่าง
ต่อเนื่องอยูต่ ลอดเวลา จึงทาให้เรารูส้ กึ เหมือนกับว่ามีจติ เกิดมานิ่งๆอยูใ่ นร่างกายตลอดเวลา ซึง่ นี่เองทีท่ า
ให้จติ นี้เกิดความรูส้ กึ ว่ามีตนเองขึน้ มา อันเป็ นต้นเหตุให้เกิดความยึดถือว่ามีตนเองและเกิดความทุกข์ขน้ึ มา
ในทีส่ ุด
๒๓. ไม่มีตวั เราอยู่จริ ง
สรุปได้ว่า ชีวติ ของมนุษย์เรานี้จะประกอบด้วยร่างกายและจิตใจ ทีจ่ ะต้องทางานร่วมกัน ไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ ถ้าแยกกัน มันก็จะแตก (ใช้กบั ร่างกาย) และดับหายไป (ใช้กบั จิตใจ) ด้วยกัน
ทัง้ คู่ทนั ที โดยร่างกายก็เกิดมาจากธาตุดนิ (ของแข็ง), ธาตุน้า (ของเหลว), ธาตุไฟ (ความร้อน), และธาตุ
ลม (ก๊าซ) สร้างขึน้ มา, และอาศัยธาตุว่าง (สุญญากาศ) ตัง้ อยู่ ส่วนจิตหรือใจก็ตอ้ งอาศัยร่างกายทีย่ งั ดีอยู่
เพื่อปรุงแต่งให้เกิดการรับรู้ (ธาตุรหู้ รือวิญญาณ) ขึน้ มา, รวมทัง้ อาศัยสิง่ ภายนอกมากระทบเพื่อให้การรับรู้
และความรูส้ กึ เกิดขึน้ มา, และอาศัยข้อมูลจากสมองมาเปรียบเทียบจนทาให้จาสิง่ ทีร่ สู้ กึ นัน้ ได้, รวมทัง้ ยังนา
ความทรงจานัน้ มาใช้ปรุงแต่งให้เกิดความอยาก และความคิดทัง้ หลายขึน้ มาแล้วก็มาสมติเรียกว่า “จิต” หรือ
“ใจ”
ซึ่งนี่ คือสิ่ งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์ที่สดุ ในจักรวาล ที่เกิ ดขึ้นมาจากการปรุงแต่งของธรรมชาติ
ภายใต้กฎสูงสุดของธรรมชาติ แต่ถงึ มันจะเป็ นสิง่ มหัศจรรย์สกั เพียงใดก็ตาม มันก็เป็ นแค่เพียง “สิ่ งที่
ธรรมชาติ ปรุงแต่งขึ้นมาชัวคราวเท่
่
านัน้ ” หาได้เป็ นตัวตนทีเ่ ทีย่ งแท้ถาวรไม่

๓๓
จากการศึกษามาทัง้ หมดนี้กท็ าให้เราสรุปได้ว่า ขันธ์ ๕ หรือร่างกายกับจิ ตใจของเรานี้ ต้อง
อาศัยเหตุปัจจัยเพื่อมาปรุงแต่งให้เกิ ดขึ้นมา และมีการเกิ ดและดับอยู่เสมอ ซึ่งก็ทาให้สรุปได้ว่า
ร่างกายและจิ ตใจนี้ เป็ น “สิ่ งปรุงแต่ง” ซึ่งสิ่ งปรุงแต่งก็จะมีความไม่เที่ยง, ต้องทนอยู่, และไม่ใช่
ตัวตน (อนัตตา) ซึง่ ความรูส้ กึ ว่ามีตวั เราอยู่น้ี ก็เกิดมาจากการปรุงแต่งของจิตโดยอาศัยความทรงจาจาก
สมองทีม่ สี ญ
ั ชาติญาณว่ามีตนเอง (ความรูว้ ่ามีตนเอง) ซ่อนมาด้วยมาทางานร่วมกัน หรือมาปรุงแต่งให้เกิด
ความรูส้ กึ ว่ามีตวั เราขึน้ มา ดังนัน้ เมือ่ การปรุงแต่งของจิตและความทรงจาก็ไม่ใช่ตวั ตนทีแ่ ท้จริง ดังนัน้
ความรูส้ กึ ทีเ่ รารูส้ กึ ว่าเป็ นตัวเรานี้ จึงเป็ นอนัตตาหรือไม่ใช่ตวั เราจริงตามไปด้วย คือทาให้สรุปได้ว่า
“แท้จริ งมันไม่ได้มีตวั เราอยู่จริ ง” แต่กไ็ ม่ใช่ว่าชีวติ ของทุกชีวติ จะไม่มตี วั ตนใดๆเลย คือมันก็พอจะมี
ตัวตนอยู่เหมือนกัน แต่ เป็ นตัวตนที่เกิ ดขึ้นมาจากการที่ มีเหตุและปัจจัยมาปรุงแต่งขึ้นมาชัวคราว
่
เท่านัน้ ถ้าเหตุหรือปัจจัยของมันเสื่อมสลายหายไป ตัวตนนี้ กย็ ่อมที่จะเสื่อมสลายหายตามไปด้วย
เหมือนกัน คือเรียกได้ว่าตัวตนนี้จะเป็ นเพียง “ตัวตนมายา” หรือ “ตัวตนชัวคราว”
่
หรือ “ตัวตน
สมมติ ” เท่านัน้
พุทธศาสนาจะสอนว่า เราไม่จาเป็ นทีจ่ ะต้องไปรูเ้ รือ่ งของร่างกายและจิตใจให้มากไปกว่านี้กไ็ ด้
เพราะไม่จาเป็ นในการศึกษาในเรือ่ งการดับทุกข์น้ี เพียงเรารู้ว่ามันไม่ใช่ตวั ตนที่จะมายึดถือว่าเป็ นของ
เราหรือของใครๆได้เท่านัน้ ก็พอแล้ว คือเพียงพอทีจ่ ะทาให้เกิดปั ญญารูแ้ จ้งในชีวติ และทาให้ไม่ยดึ ถือสิง่
ทัง้ หลายว่าเป็ นตัวเรา-ของเรา หรือตัวตนของใครๆได้แล้ว ซึง่ ความไม่ยดึ ถือนี้เองทีจ่ ะมาช่วยให้จติ ไม่เป็ น
ทุกข์ได้อย่างแท้จริง
๒๔. อัตตา - อนัตตา_- นิ รตั ตา
ในสมัยพุทธกาลและแม้ในปั จจุบนั ผูค้ นมักจะมีความเห็นเกีย่ วกับชีวติ กันอยู่ ๒ ประการใหญ่ๆ
อันได้แก่
๑. สัสสตะทิ ฏฐิ คือความเห็นว่ามีสิ่งสืบต่อ (อัตตา)
๒. อุจเฉททิ ฏฐิ คือเห็นว่าขาดสูญเลย (นิรตั ตา)
พวกสัสสตะทิฎฐิจะเห็นว่าเมือ่ ตายไปแล้วจะมีสงิ่ ไปเกิดใหม่ได้อกี
(เห็นว่ามีอตั ตาหรือเห็นว่ามี
ตัวตนอมตะ) รวมทัง้ จะเห็นว่ามีความดี-ความชัว่ และมีผลของความดี-ความดีความชัวในชาติ
่
หน้า ซึง่ พวกนี้
มักจะทาดีไม่ค่อยทาชัวเพราะกลั
่
วตกนรกและอยากขึน้ สวรรค์ในชาติหน้า
ซึง่ นี่เป็ นคาสอนของศาสนา
พราหมณ์ ที่มีความเห็นสุดโต่งไปในทางมี ส่วนพวกอุจเฉททิฎฐิจะเห็นว่าไม่มอี ะไรเลย (เห็นว่าไม่ม ี
ตัวตนใดๆเลย) หรือเห็นว่าตายแล้วสูญ รวมทัง้ จะเห็นว่าไม่มีความดี-ความชัว่ ไม่มีผลของความดีความชัวไม่
่ ว่าในกรณี ใดๆ ซึง่ พวกนี้มกั จะทาชัวได้
่ งา่ ยเพราะเชื่อว่าไม่ตอ้ งรับผลในชาติหน้า ซึง่ นี่เป็ นคา
สอนของลัทธิบางลัทธิในสมัยก่อน ทีส่ อนเรือ่ ง นิ รตั ตา ทีห่ มายถึง ไม่มีตวั ตนใดๆเลย การทาดีหรือชัว่ จะ
ไม่มผี ลใดๆเลย ซึ่งนี้ กเ็ ป็ นความเห็นที่สดุ โต่งไปในทางว่าไม่มีอะไรเลย ทีต่ รงข้ามกับความเห็นทีส่ ุดโต่ง
ไปในทางว่ามีอย่างของพราหมณ์
สาหรับพุทธศาสนาแล้วจะสอนว่า ความเห็นทัง้ สองนี้จดั เป็ นความเห็นผิดทัง้ สิน้
เพราะเป็ น
ความเห็นที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาอย่างแท้ จริ ง
และความเห็นนี้ กน็ ามาใช้เพื่อดับทุกข์ตามหลัก

๓๔
อริ ยสัจ ๔ ไม่ได้อีกด้วย แต่การเห็นว่าตายแล้วเกิดได้ใหม่อกี นัน้ ยังดีกว่าการเห็นว่าตายแล้วสูญ เพราะ
คนทีเ่ ชื่อจะไม่ค่อยทาชัว่ ส่วนการเห็นว่าตายแล้วสูญนัน้ จะทาให้คนทีเ่ ชื่อนัน้ ชอบทาความชัว่ เพราะเชื่อว่า
ไม่ตอ้ งรับผลชัวใดๆเลย
่
และก็ไม่ชอบทาความดีเพราะเชื่อว่าไม่มผี ลดีใดๆตอบแทน คนทีเ่ ชื่อเช่นนี้จงึ มักจะ
แสวงหาความสุขและเสพความสุขไปวันๆ โดยไม่สนใจอนาคตเพราะเชื่อว่าเมือ่ ตายแล้วก็จบกัน
สาหรับพุทธศาสนาแล้วจะสอนเรือ่ ง “อนัตตา” ทีห่ มายถึง “ไม่ใช่อตั ตา” หรือ “ไม่ใช่ตวั ตนทีแ่ ท้จริง”
(ระวังอย่าแปลว่า ไม่มตี วั ตน เพราะจะกลายเป็ นพวกนิรตั ตาไป) คือหมายถึงว่าชีวติ ของมนุษย์เรานี้ “มันมี
ตัวตนอยู่เหมือนกัน แต่กเ็ ป็ นเพียงตัวตนชัวคราว”
่
ไม่ใช่ตวั ตนอมตะอย่างของพราหมณ์ ส่วนความดี
และความชัวก็
่ มีผล แต่ กม็ ีผลเฉพาะในขณะที่ทาอยู่ในชีวิตนี้ เท่ านัน้ ไม่ได้มีผลต่อเนื่ องไปถึงชาติ
หน้ าอย่างความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ คือเมือ่ เราทาความดีใดลงไปเมือ่ ใด ก็จะเกิดผลเป็ นความสุขใจ
อิม่ ใจขึน้ มาทันที อีกทัง้ การทาความดีน้กี ย็ งั เป็ นจะเป็ นปั จจัย (สิง่ สนับสนุน) ให้เรามีชวี ติ ทีเ่ จริญขึน้ อีกด้วย
แต่ถา้ เราทาความชัวลงไปเมื
่
อ่ ใด ก็จะเกิดผลเป็ นความทุกข์ใจ หรือร้อนใจ หรืออย่างน้อยก็ไม่สบายใจขึน้ มา
ทันที อีกทัง้ การทาความชัวนี
่ ้กย็ งั จะเป็ นปั จจัยให้ชวี ติ ของเราตกต่า ยากจน หรือเดือดร้อนได้อกี ด้วย
ในสมัยพุทธกาลแม้ภกิ ษุบางรูป ก็ยงั ชื่อว่าตายแล้วยังจะมีวญ
ิ ญาณไปเกิดใหม่ได้อกี ตามความเชื่อ
ของศาสนาพราหมณ์ อย่างเช่น ภิ กษุชื่อสาติ ที่เที่ยวพูดว่า “พระพุทธเจ้าสอนว่าวิ ญญาณนี้ เองที่เวียน
ว่ายเพื่อรับผลกรรม” แม้เพื่อนภิกษุจะทักท้วงห้ามปรามก็ยงั ไม่เปลีย่ นความเชื่อ เมือ่ ความทราบถึง
พระพุทธเจ้า พระองค์กไ็ ด้ประชุมสงฆ์แล้วตรัสเรียกสาติภกิ ษุมา แล้วทรงถามว่าได้พดู เช่นนัน้ จริงหรือไม่ ?
สาติภกิ ษุกต็ อบว่าได้พดู จริง พระพุทธองค์จงึ ทรงตรัสถามอีกว่า ได้ยนิ พระองค์ทรงตรัสสอนเช่นนี้แก่ใคร?
สาติภกิ ษุกต็ อบไม่ได้ ได้แต่นงนิ
ั ่ ่งก้มหน้าอยู่
เมือ่ เป็ นดังนี้พระพุทธองค์จงึ ทรงตรัสติเตียนสาติภกิ ษุว่าเป็ น “โมฆะบุรษุ ” คือเป็ นคนเปล่าๆ
ธรรมดาๆทีไ่ ม่ได้มคี ุณธรรมพิเศษ หรือไม่รเู้ รือ่ งอันเป็ นอริยะ (ระดับสูง) เลย เพราะไปถือเอาถ้อยคาผิดๆไว้
และพระพุทธองค์ยงั ได้ทรงตรัสถามเหล่าพระสงฆ์ในทีน่ นั ้ ว่า “สาติ ภิกษุนี้สมควรที่จะเป็ นภิ กษุ หรือเป็ น
สงฆ์ในธรรมวิ นัยนี้ ได้หรือไม่?” ซึง่ พระสงฆ์กต็ อบว่า “ไม่ควร” ต่อจากนัน้ พระพุทธองค์กไ็ ด้ทรงตรัสแสดง
ถึงเรือ่ งการเกิดขึน้ ของวิญญาณ ๖ เช่น เมือ่ รูปมากระทบกับตา จึงเกิดวิญญาณทางตาขึน้ , เมือ่ เสียงมา
กระทบกับหู จึงเกิดวิญญาณทางหูขน้ึ เป็ นต้น
สรุปได้ว่าความเข้าใจเรือ่ งอนัตตานี้เป็ นเรือ่ งสาคัญเพราะ ถ้าใครยังเชื่อว่าจะมีจิตหรือวิ ญญาณ
ไปเกิ ดใหม่ได้อีก ก็ไม่จดั ว่าเป็ นสาวกที่แท้ จริ งของพระพุทธเจ้า หรือถ้าพระภิ กษุใดยังมีความเชื่อ
เช่นนี้ อยู่กไ็ ม่จดั ว่าเป็ นพระสงฆ์ที่แท้จริ ง เพราะมีความเห็นไม่ตรงกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน จึงสมควรที่
ผูน้ บั ถือพระพุทธเจ้าทุกคนจะทาความเข้าใจในเรือ่ งนี้กนั ให้ถูกต้อง
เพื่อทีจ่ ะได้นาพุทธศาสนาทีแ่ ท้จริง
กลับมาให้เป็ นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติกนั ต่อไป
๒๕. ดวงตาเห็นธรรม
ดวงตาเห็นธรรม หมายถึง ปัญญาเห็นแจ้งในอริ ยสัจ ๔ ซึง่ การเห็นแจ้งในอริยสัจ ๔ นัน้ ก็
คือ
๑. ต้องเห็นทุกข์อย่างถูกต้อง

๓๕
๒. ต้องละเหตุของทุกข์ได้
๓. ต้องสัมผัสนิ พพานจริ งๆ
๔. ต้องปฏิ บตั ิ มรรคให้ เกิ ดขึ้นจริ ง
การจะเกิดดวงตาเห็นธรรมขึน้ มาได้นนั ้ จะต้องเอาความเข้าใจว่าขันธ์ ๕ เป็ นอนัตตานี้มาเพ่ง
พิจารณาดูในร่างกายและจิตใจของเราเองอย่างจริงจังและแรงกล้า (ใช้สมาธิ) จนทาให้ความยึดถือว่าขันธ์
๕ นี้ คือตัวเรา-ของเราหายไปจากจิ ตจริ งๆ
ถ้าเราสามารถทาให้ความยึดถือว่ามีตวั เรา-ของเรานี้ลดน้อยลงบ้าง ก็จะทาให้จิตของเราสงบ
เย็นและความทุกข์กจ็ ะเบาบางลง (มีนิพพานขัน้ ต้น) ซึง่ ปกติในชีวติ ประจาวันเราก็มนี ิพพานชนิดนี้กนั อยู่
บ่อยๆแล้วเหมือนกัน เพียงแต่อาจจะไม่บ่อยนัก
แต่ถา้ สามารถทาให้ความรู้สึกว่ามีตวั เรา-ของเรานี้ หายไปได้จากจิ ตจริ งๆแม้ชวขณะ
ั่
ก็
จะพบว่า จิ ตจะสงบเย็น ปลอดโปร่ง แจ่มใส และเบาสบายอย่างที่สดุ (นิพพานสูงสุด) รวมทัง้ จะเกิ ด
ความรู้ขึ้นมาเองด้วยว่า “การปฏิ บตั ิ นี้ถกู ต้องแล้ว ไม่มีอะไรจะยิ่ งไปกว่านี้ อีกแล้ว” ซึง่ นี่กค็ อื การเห็น
แจ้งด้วยจิตของเราเองว่าอริยสัจ ๔ นี้ดบั ทุกข์ได้จริง เพราะมองเห็นทุกข์ทเ่ี คยเกิดได้ดบั ไปแล้ว เพราะละ
เหตุของทุกข์ได้แล้ว และได้ทานิพพานให้แจ้งแล้ว รวมทัง้ มรรคก็ได้เกิดขึน้ จริงแล้ว ซึง่ นี่กค็ อื การเกิ ด
ดวงตาเห็นธรรม หรือ การเห็นธรรม หรือ การเห็นอริ ยสัจ ๔ ทีแ่ ท้จริง
๒๖. สิ่ งทัง้ หลายทัง้ ปวงไม่ควรยึดถือ
ครัง้ หนึ่งได้มผี ไู้ ปทูลถามพระพุทธองค์ว่า “คาสอนทัง้ หมดของพระพุทธองค์นัน้ จะสรุปลงสัน้
ที่สดุ ว่าอย่างไร?” ซึง่ พระพุทธองค์กท็ รงตรัสตอบว่า คาสอนทัง้ หมดของพระพุทธองค์นนั ้ จะสรุปอยูใ่ น
ประโยคทีว่ ่า
“สิ่ งทัง้ หลายทัง้ ปวงไม่ควรยึดถือว่าเป็ นตัวเรา – ของเรา”
เพราะอะไร? ก็เพราะทุกสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มันเกิดขึน้ มาจากเหตุและปั จจัย และเป็ นไปตามเหตุตาม
ปั จจัยของมัน ดังนัน้ มันจึงมีความไม่เที่ยงแท้ยงยื
ั ่ น ไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาให้เป็ นไปตามที่
อยากจะให้เป็ นได้ ถ้าใครไปยึดถือหรืออยากจะให้เป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้ตามใจตัวเอง เมือ่ มันเป็ นไปตามที่
อยาก ก็พอจะมีความสุข (ซึง่ ก็ยงั มีความทุกข์ซ่อนเร้นอยูอ่ กี ) แต่เมือ่ มันไม่เป็ นไปตามทีอ่ ยาก ก็จะเป็ นทุกข์
ซึ่งแน่ นอนว่าความอยากนัน้ มันไม่มีคาว่าพอ เมือ่ ได้ตามทีอ่ ยากมันก็จะเกิดความอยากใหม่ขน้ึ มาอีก
เรือ่ ยไป สุดท้ายก็ไม่มใี ครจะได้ตามทีอ่ ยากเสมอไป และเมือ่ ใดทีไ่ ม่ได้ตามทีอ่ ยาก ความทุกข์กจ็ ะเกิดขึน้ มา
เมือ่ นัน้
สรุปว่าแท้จริงมันไม่มอี ะไรจะมาเป็ นตัวเรา-ของเราได้ ถ้าจิตใดโง่ไปยึดถือเข้าจิตนัน้ ก็จะเป็ นทุกข์
ไปเปล่าๆอย่างช่วยไม่ได้ ถ้าจิตใดฉลาดไม่ไปยึดถือก็จะไม่เป็ นทุกข์ ซึ่งถ้าใครได้ร้เู พียงเท่านี้ ก็เท่ากับได้
รู้จกั พุทธศาสนาทัง้ หมดแล้ว ถ้าใครปฏิ บตั ิ ได้เพียงเท่านี้ ก็เท่ากับปฏิ บตั ิ พทุ ธศาสนาทัง้ หมดแล้ว
และถ้าใครได้รบั ผลเพียงเท่านี้ ก็เท่ากับได้รบั ผลทัง้ หมดในพุทธศาสนาแล้ว

๓๖
๒๗. สมาทาน – อุปาทาน
คาว่า อุปาทาน แปลว่า ความยึดถือ หรือ ความยึดมันถื
่ อมัน่ ซึง่ ความยึดถือนี้กค็ อื อาการที่จิต
ของเราอยากจะให้สิ่งที่เรายึดถือนัน้ เป็ นไปตามที่อยากจะให้เป็ นนัน่ เอง คือเป็ นการยึดถือเอาชีวติ
(คือร่างกายและจิตใจ) ทีธ่ รรมชาติปรุงแต่งขึน้ มานี้ว่าเป็ นตนเอง (หรือตัวเรา) ด้วยความโง่เขลา (อวิชชา)
ทัง้ ๆทีค่ วามจริงแล้วมันไม่มสี งิ่ ใดจะให้เรามายึดถือว่าเป็ นตัวเราได้จริงเลย เมือ่ เรายึดถือสิง่ ใด เราก็อยากจะ
ให้สงิ่ นัน้ เป็ นไปตามทีอ่ ยากจะให้เป็ น เช่น อยากจะให้ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่พลัดพราก เป็ นต้น
แต่ความจริงของชีวติ ตามธรรมชาติกค็ อื มันต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพราก เป็ นต้น ดังนัน้ เมือ่
ความจริงนี้เกิดขึน้ มาแก่ชวี ติ ของเรา เราจึงเกิดความเศร้าโศก เสียใจ แห้งเหีย่ วใจ ตรอมใจ เป็ นต้น ที่
เรียกว่าเกิดความทุกข์ขน้ึ มา
คาว่า สมาทาน แปลว่า ถือไว้ด้วยดี ซึง่ เป็ นการถือเหมือนกัน แต่ว่าถือด้วยสติปัญญา ไม่ได้ยดึ ถือ
อย่างอุปาทาน ทีถ่ อื ไว้ดว้ ยอวิชชาหรือความโง่สูงสุด ทีถ่ อื แล้วทาให้เกิดความทุกข์ใจ คือเมือ่ ชีวติ ของเรานี้
มันมีตวั ตนเพียงชัวคราว
่
และเราไม่สามารถยึดถือหรือบังคับบัญชาให้มนั เป็ นไปตามทีเ่ ราอยากจะให้เป็ นได้
ถ้าไปยึดถือเข้า จิตใจก็จะเป็ นทุกข์ ดังนัน้ เมื่อเราเข้าใจถึงความจริ งสูงสุดนี้ แล้ว เราก็ต้องมาถือเอาไว้
อย่างดี คือเราก็ดแู ลรักษาชีวิตของเรานี้ อย่างดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้ แต่จิตใจไม่ไปยึดถือกับ
มันว่าจะต้องเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ตามที่เราอยากจะให้ เป็ น ทีน่ ้พี อชีวติ มันเป็ นไปตามธรรมชาติของ
มัน คือ ร่างกายแก่บา้ ง เจ็บบ้าง จะตายบ้าง หรือชีวติ ต้องพลัดพรากบ้าง เป็ นต้น จิตใจของเราก็ไม่เศร้าโศก
เสียใจ หรือแห้งเหีย่ วใจ ตรอมใจ ทีเ่ รียกว่าเป็ นทุกข์ไปกับมัน จิตใจทีส่ มาทานจึงมีแต่ความสงบเย็นหรือ
นิพพาน
สรุปได้ว่า ถ้าใครมีอุปาทานหรือมีความยึดมันถื
่ อมันในร่
่ างกายและจิตใจนี้ ด้วยความโง่สงู สุดว่ามัน
เป็ นตัวเรา-ของเรา และอยากให้มนั เป็ นไปตามทีเ่ ราอยากจะให้เป็ น ผูน้ นั ้ ก็จะเป็ นทุกข์ แต้ถา้ ใครมีปัญญา
เห็นแจ้งแล้วว่า “แท้ จริ งมันไม่ได้มีตวั เราอยู่จริ ง มีแต่ตวั ตนชัวคราวหรื
่
อตัวตนสมมติ เท่ านัน้ ” แล้วก็
สมาทานหรือถือไว้ดว้ ยดีดว้ ยปั ญญา และปล่อยให้ธรรมชาติทงั ้ หลายเป็ นไปของมันตามธรรมชาติ โดยไม่ได้
อยากให้มนั เป็ นไปตามทีเ่ ราอยากจะให้เป็ น เราก็จะไม่เป็ นทุกข์ ซึง่ นี่กค็ อื หลักการปฏิบตั สิ งู สุดของพุทธ
ศาสนา ทีจ่ ะทาให้จติ ใจของผูป้ ฏิบตั ไิ ม่เกิดความทุกข์ขน้ึ มา
๒๘. เราจะปฏิ บตั ิ ธรรมในชีวิตประจาวันได้อย่างไร?
ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า การปฏิ บตั ิ ธรรม ก็คอื การดาเนิ นชีวิตอย่างไม่มีความทุกข์ คือ
ตามปกติเราจะดาเนินชีวติ ไปพร้อมๆกับมีความทุกข์ใจไปด้วย คือมีทงั ้ ความร้อนใจ วิตกกังวล เครียด
หงุดหงิด ราคาญใจ เบื่อหน่าย อึดอัดใจ เป็ นต้นอยูเ่ สมอๆ ซึง่ เป็ นความทุกข์ทไ่ี ม่รุนแรง และบางครัง้ ก็ม ี
ความเศร้าเสียใจ ตรอมตรม แห้งเหีย่ วใจ ทุกข์ทรมานใจ เป็ นต้น ทีเ่ ป็ นความทุกข์ทร่ี นุ แรงเกิดขึน้ ซึง่ นี่กค็ อื
ความทุกข์ของจิตใจเราในปั จจุบนั
แต่เมือ่ เราปฏิบตั ธิ รรม ภายนอกเราก็สามารถดาเนินชีวติ ได้ตามปกติเหมือนคนธรรมดาทัวๆไป
่
คือนักเรียนนักศึกษาก็เล่าเรียนไปตามปกติ คนทางานก็ทางานไปตามปกติ แต่จะต่างกับคนทีไ่ ม่ปฏิบตั ธิ รรม
ตรงที่ ภายในจิตใจจะมีความทุกข์ลดน้อยลงหรือไม่มเี ลย ซึง่ เกิดมาจากความเข้าใจในชีวติ และโลก ว่า

๓๗
“แท้จริ งแล้วมันไม่ได้มีตวั ตนของใครๆอยู่จริ ง” ซึง่ นี่กค็ อื การมีปัญญา โดยจะมีจติ ทีบ่ ริสุทธิ ์จากกิเลส
(คือจากความโลภ โกรธ หลง) ตัง้ มัน่ และเข้มแข็งอยูเ่ สมอ ซึง่ นี่กค็ อื การมีสมาธิ และมีจติ ทีป่ กติ เพราะเป็ น
คนดีมศี ลี ธรรมอยูแ่ ล้วจนเป็ นปกติ ซึง่ นี่กค็ อื การมีศลี
สรุปได้ว่า การปฏิบตั ธิ รรมนัน้ ก็คอื การดาเนินชีวติ อย่างปกติสุข โดยการมองโลกอย่างชาญ
ฉลาด คือมองลึกเข้าไปในทุกสิ่ งว่าไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง ซึง่ ก็คอื การมองเห็นอนัตตาอยูต่ ลอดเวลา และ
การมองนี้ กต็ ้ องใช้ความตัง้ ใจหรือสมาธิ ในการมอง เพราะสมาธิจะทาให้จติ ไม่ไปยึดถือสิง่ ทัง้ หลายว่า
เป็ นตัวเรา-ของเราขึน้ มาอันจะทาให้จติ เป็ นทุกข์ โดยเราก็ต้องเป็ นคนดีมีศีลธรรมอยู่แล้วเป็ นปกติ ด้วย
แต่ถา้ เราไม่มปี ั ญญา หรือไม่มสี มาธิ หรือไม่มศี ลี ก็จะไม่สามารถปฏิบตั ธิ รรมได้ ซึง่ เราก็ตอ้ งกลับมาตัง้ ใจ
รักษาศีลกันใหม่ กลับมาฝึกฝนสมาธิกนั ใหม่ และกลับมาศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่า “ทุก
สิ่ งไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง” กันใหม่ เราจึงจะสามารถปฏิบตั ธิ รรมได้ และรับผลเป็ นความสงบเย็นในการ
ดาเนินชีวติ ของเราได้
๒๙. เราจะช่วยโลกให้มีสนั ติ ภาพได้อย่างไร?
พุทธศาสนาจะสอนให้ แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ซึง่ ไม่ว่าปั ญหาใดจะเกิดขึน้ ปั ญหานัน้ จะต้องเกิดขึน้ มา
จากเหตุ ซึง่ เหตุนนั ้ ก็ตอ้ งเกิดขึน้ มาจากเหตุอกี เหมือนกัน และสุดยอดของเหตุทท่ี าให้เกิดปั ญหาขึน้ มาก็คอื
ต้นเหตุ เมื่อเราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ปัญหานัน้ ก็จะหมดสิ้ นไปและไม่กลับเกิ ดขึ้นมาอีก แต่ถา้ เรายังไม่
แก้ทต่ี น้ เหตุของปั ญหา ถึงแม้ปัญหานัน้ จะหมดสิน้ ไป แต่เมือ่ ต้นเหตุของมันยังอยู่ ไม่นานปั ญหานัน้ ก็จะ
กลับมาเกิดขึน้ อีก
การทีโ่ ลกของเรามีแต่ปัญหาและวิกฤติการณ์อยูท่ ุกวันนี้
เป็ นเพราะมนุษย์เอารัดเอาเปรียบ
หรือเบียดเบียนกัน รวมทัง้ ยังทาลายทรัพยากรของโลก และสร้างมลภาวะให้แก่โลกอีกด้วย ซึง่
สาเหตุทท่ี าให้มนุษย์เบียดเบียนกัน รวมทัง้ ทาลายทรัพยากรของโลก และสร้างมลภาวะให้แก่โลกนี้กม็ ี
สาเหตุมาจากการทีม่ นุษย์มีความโลภ (อยากได้ของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน) และ โกรธ (อยากทาร้าย
ผูอ้ ื่น) ซึง่ สาเหตุทท่ี าให้มนุษย์มคี วามโลภและโกรธนี้กเ็ ป็ นเพราะมนุษย์เห็นแก่ตวั จัด คือเมือ่ มนุษย์เห็น
ตัวเองจัด จึงทาให้ไม่เห็นแก่คนอื่น จึงไม่รกั ผูอ้ ่นื แล้วก็เกิดความโลภอยากได้ของผูอ้ ่นื และอยากทาร้าย
ผูอ้ ่นื เมือ่ ไม่พอใจ
ส่วนสาเหตุทท่ี าให้มนุษย์เห็นแก่ตวั จัดก็เป็ นเพราะมนุษย์เข้าใจผิดว่ามีตวั เอง ส่วนสาเหตุทท่ี า
ให้มนุษย์เข้าใจว่ามีตวั เองก็เป็ นเพราะ มนุษย์มีความรู้สึกว่ามีตวั เองอยู่จริ งๆในโลก ส่วนสาเหตุทท่ี าให้
มนุษย์มคี วามรูส้ กึ ว่ามีตวั เองอยูจ่ ริงๆในโลกก็เป็ นเพราะ มนุษย์มีสญ
ั ชาติ ญาณว่ามีตวั เองฝังอยู่ในจิ ตใต้
สานึ กของมนุษย์ทุกคน ซึง่ สัญชาติญาณว่ามีตวั เองนี้กค็ อื ความรูว้ ่าร่างกายและจิตใจนี้คอื ตัวเอง (หรือตัว
เรา)
คือสรุปได้ว่า เมือ่ มนุษย์มสี ญ
ั ชาติญาณว่ามีตวั เอง จึงทาให้มนุษย์เกิดความรูส้ กึ ว่ามีตวั เองอยูใ่ น
โลกจริงๆ แล้วก็ทาให้มนุษย์เข้าใจผิดว่ามีตวั เอง แล้วก็ทาให้มนุษย์เกิดความเห็นแก่ตวั จัด แล้วก็เกิดความ
โลภและโกรธ แล้วก็เกิดการเอารัดเอาเปรียบหรือเบียดเบียนกัน รวมทัง้ ยังทาลายทรัพยากรของโลก และ
สร้างมลภาวะให้แก่โลก จนทาให้โลกมีแต่วกิ ฤติการณ์อยูท่ ุกวันนี้

๓๘
จากการศึกษามาทัง้ หมดนี้เราก็สรุปได้ว่า วิกฤติการณ์ของโลกนัน้ มีตน้ เหตุมาจากสัญชาติญาณว่า
มีตวั เอง (หรือความรูว้ ่ามีตวั เอง) ทีฝ่ ั งอยูใ่ นจิตใต้สานึกของเราทุกคน ดังนัน้ เมือ่ จะแก้ปัญหาเรือ่ งวิกฤติของ
โลก เราก็ตอ้ งมาแก้กนั ทีต่ น้ เหตุของปั ญหา คือแก้กนั ทีส่ ญ
ั ชาติญาณว่ามีตวั เองของมนุษย์ จึงจะแก้ปัญหา
วิกฤติการณ์ของโลกนี้ได้ผลจริง โดยวิ ธีการแก้ปัญหานัน้ ก็คือ ต้องพยายามเผยแพร่ความรู้ที่ถกู ต้องว่า
แท้จริ งมันไม่ได้มีตวั เราอยู่จริ ง หรือความรู้เรื่องทุกสิ่ งเป็ นอนัตตา โดยใช้หลักวิ ทยาศาสตร์ นี้ให้แก่
มวลมนุษย์ให้ได้มากทีส่ ุด และเร็วทีส่ ุด
เมือ่ มนุษย์มปี ั ญญาเข้าใจแล้วว่า แท้จริงมันไม่ได้มตี วั เองอยูจ่ ริงแล้ว เขาก็ช่วยกันพยายามเผยแพร่
ความรูน้ ้กี นั ต่อๆไป จนมีผคู้ นในโลกเข้าใจมากขึน้ เมื่อมนุษย์มีความเข้าใจถูกต้ องแล้วว่าไม่มีตวั เองอยู่
จริ ง เขาก็จะมีความเห็นแก่ตวั ลดน้ อยลง และพยายามปฏิ บตั ิ เพื่อกาจัดสัญชาติ ญาณว่ามีตวั เองใน
จิ ตใต้สานึ กให้หมดสิ้ นไป เมือ่ มนุษย์มคี วามเห็นแก่ตวั ลดน้อยลง มนุษย์กจ็ ะเห็นแก่คนอื่นมากขึน้ หรือ
เห็นแก่ส่วนรวมมากขึน้ รักผูอ้ ่นื ให้อภัย และคิดช่วยเหลือผูอ้ ่นื แล้วมนุษย์กจ็ ะไม่มคี วามโลกและความโกรธ
แล้วมนุษย์กจ็ ะไม่เบียดเบียนกัน รวมทัง้ ยังจะช่วยกันรักษาทรัพยากรของโลก และรักษาสิง่ แวดล้อมของโลก
ไม่ให้เสียหาย ซึง่ ก็จะทาให้วกิ ฤติการณ์ของโลกลดน้อยลงจนถึงไม่มเี ลย และสันติภาพของโลกก็จะกลับคืน
มาได้
จึงขอฝากให้ผมู้ ปี ั ญญาทัง้ หลาย จงได้ช่วยกันศึกษาและพยายามเผยแพร่ความรูเ้ รื่อง “ทุกสิ่ งเป็ น
อนัตตา” หรือความรูเ้ รือ่ ง “แท้จริ งมันไม่ได้มีตวั เราอยู่จริ ง” นี้แก่เพื่อนมนุ ษย์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ทก่ี าลังประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อน ให้เขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อน และกลับมามี
ความปกติสุข รวมทัง้ ช่วยให้โลกมีสนั ติภาพ ตามเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้ทรงนาความรูน้ ้ีมาสัง่
สอนแก่มวลมนุษย์กนั ต่อไป
จบบทที่ ๒
จบภาคต้น

๓๙
ภาคปลาย
โอวาทปาฏิ โมกข์
ขันติเป็ นธรรมเครือ่ งเผาบาปอย่างยิง่ , ท่านผูร้ กู้ ล่าวนิพพานว่าเป็ น
ธรรมอันยิง่ , ผูท้ ท่ี าร้ายผูอ้ ่นื อยู่ ไม่ช่อื ว่าบรรพชิต, ผูเ้ บียดเบียนผูอ้ ่นื อยู่
ไม่ช่อื ว่าสมณะ, การไม่ทาบาปทัง้ ปวง, การทากุศลให้ถงึ พร้อม, การทาจิต
ให้บริสุทธิ ์ขาวรอบ, นี้เป็ นคาสอนของพระอริยเจ้าทัง้ หลาย.
การไม่กล่าวร้าย การไม่ทาร้าย, ความสารวมในพระปาฏิโมกข์,
ความรูป้ ระมาณในภัตตาหาร, การอาศัยอยูใ่ นทีน่ งที
ั ่ น่ อนอันสงัด,
การประกอบความเพียรในอธิจติ . นี้เป็ นคาสอนของพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย.
ผูช้ ี้ชวน ผูว้ ิ งวอน
ภิกษุทงั ้ หลาย. กิจอันใด ทีศ่ าสดาผูเ้ อ็นดูแสวงหาประโยชน์เกือ้ กูล
จะพึงทาแก่สาวกทัง้ หลาย กิจอันนัน้ เราได้กระทาแล้วแก่พวกเธอทัง้ หลาย.
ภิกษุทงั ้ หลาย. นัน่ โคนไม้ทงั ้ หลาย, นัน่ เรือนว่างทัง้ หลาย. พวกเธอ
ทัง้ หลายจงเพียรเผากิเลส, อย่าได้ประมาท พวกเธอทัง้ หลาย อย่าได้ตอ้ งเป็ น
ผูท้ ต่ี อ้ งร้อนใจในภายหลังเลย. นี้แลเป็ นวาจาเครือ่ งพร่าสอนพวกเธอทัง้ หลาย
ของเรา.
ผูช้ ี้ขมุ ทรัพย์
อานนท์. เราจะไม่พยายามทากับพวกเธอ อย่างทะนุ ถนอม เหมือน
พวกช่างหม้อทาแก่หม้อทีย่ งั เปี ยก ยังดิบอยู่
อานนท์. เราจักขนาบแล้ว
ขนาบอีก
ไม่มหี ยุด
ผูใ้ ดมีมรรคผลเป็ นแก่นสาร ผูน้ นั ้ จักทนอยูไ่ ด้
คนเรา ควรมองผูม้ ปี ั ญญาใดๆทีค่ อยชีโ้ ทษ คอยกล่าวคาขนาบอยูเ่ สมอไป
ว่าคนนัน้ แหละ คือผูช้ ข้ี มุ ทรัพย์ละ ควรคบบัณฑิตทีเ่ ป็ นเช่นนัน้ เมือ่ คบหา
กับบัณฑิตชนิดนัน้ อยู่ ย่อมมีแต่ดที ่าเดียว ไม่มเี ลวเลย.

๔๐
บทที่ ๑ ทุกข์
๑. ทุกข์ ๓ ลักษณะ
ก่อนอื่นเราควรเข้าใจว่า คาว่า “ทุกข์” นี้จะมีความหมายอยูถ่ งึ ๓ อย่าง อันได้แก่
๑. ทุกขลักษณะ คือลักษณะทีต่ อ้ งทน
๒. ทุกขเวทนา คือความรูส้ กึ ทีท่ นได้ยาก
๓. ทุกขอุปาทาน คือทุกข์จากความยึดมันถื
่ อมัน่
ทุกขลักษณะนี้กค็ อื ลักษณะทีต่ อ้ งทนของ ”สิง่ ปรุงแต่ง” (สังขาร) ทัง้ ปวง ตามกฎไตรลักษณ์ คือ
ทุกสิง่ ทัง้ วัตถุ, ร่างกาย, และจิต ทีเ่ กิดขึน้ มา ล้วนจะต้องมีความต้องทนนี้อยูแ่ ล้ว โดยบางสิง่ ก็มนี ้อยบาง
สิง่ ก็มมี าก หรือสิง่ เดียวนัน้ บางเวลาก็มมี าก แต่บางเวลาก็มนี ้อย โดยทุกขลักษณะนี้ถา้ มีมากและเกิด
ขึน้ กับความรูส้ กึ ของจิต ก็เรียกว่าทุกขเวทนา เมือ่ เกิดขึน้ กับจิตทีเ่ กิดความยึดถือว่ามีตวั เรา-ของเรา ก็
เรียกว่าเป็ นทุกขอุปาทาน
ทุกขเวทนาก็คอื
ความรูส้ กึ ทีท่ นได้ยาก อันเป็ นความรูส้ กึ ของจิตขณะทีส่ มั ผัสกับอารมณ์
ภายนอกทีไ่ ม่น่ายินดี ซึง่ ทุกขเวทนานี้กค็ อื ทุกขลักษณะทีเ่ กิดขึน้ กับความรูส้ กึ (เวทนา) ของจิตนัน่ เอง
อย่างเช่น เมือ่ กายได้สมั ผัสกับอากาศร้อนก็จะเกิดทุกขเวทนาทางกายขึน้ มา เป็ นต้น
ทุกขอุปาทานก็คอื ความทุกข์ทเ่ี กิดจากการทีจ่ ติ เกิดความยึดถือว่ามีตวั เรา-ของเรา คือเมือ่ จิต
เกิดความยึดถือนี้ขน้ึ มา
ความยึดถือนี้กจ็ ะมาสัมผัสใจอีกทีหนึ่งแล้ว ทาให้ เกิ ดทุกขเวทนาทางใจที่
รุนแรงซ้อนขึ้นมาอีก อย่างเช่น เมือ่ กายได้สมั ผัสกับอากาศร้อน นอกจากร่างกายจะเกิดทุกเวทนาแล้ว
เมือ่ จิตใจเกิดความยึดถือว่ามีตวั เราเป็ นผูส้ มั ผัสอากาศร้อน ก็จะทาให้จติ ใจเกิดความรูส้ กึ ทุกข์ทรมาน
ขึน้ มาทันที (คือได้เกิดทุกขเวทนาทีร่ นุ แรงซ้อนขึน้ มาอีกที) เป็ นต้น
ทุกขลักษณะนี้เราไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะเป็ นธรรมชาติของสิง่ ปรุงแต่งทัง้ หลายทีต่ อ้ งมีความ
ต้องทนอยูแ่ ล้วเป็ นธรรมดา ส่วนทุกขเวทนานัน้ เป็ นธรรมชาติทจ่ี ะเกิดขึน้ เมือ่ จิตต้องสัมผัสกับสิง่ ต่างๆ
ถ้าเราไม่อยากได้ทุกขเวทนา เราก็หลีกหนีการสัมผัสนัน้ เสีย แต่ทุกเวทนานี้กย็ งั ไม่รุนแรงเท่าทุก
อุปาทาน
ทุกขอุปาทานนัน้ เราสามารถที่จะแก้ไขได้ โดยการปฏิบตั ติ ามหลักมรรคเพื่อไม่ให้เกิดความ
ยึดมันถื
่ อมันว่
่ ามีตวั เรา-ของเราขึน้ มา แล้วทุกขอุปาทานก็จะไม่เกิด แม้อาจจะมีทุกขเวทนาเกิ ดอยู่
บ้างแต่ กไ็ ม่สาคัญเท่ าทุกขอุปาทาน อย่างเช่น ถ้าเราเดินตากแดดแล้วร้อนกาย ถ้าเราเกิดความ
ยึดถือว่ามีตวั เราร้อนขึน้ มา ก็จะทาให้เกิดความร้อนใจมากหรือเกิดความทุกข์ใจซ้อนขึน้ มาอีก แต่ถา้ ไม่
เกิดความยึดถือว่ามีตวั เราร้อน ก็จะมีแต่เพียงร่างกายร้อนเท่านัน้ ส่วนจิตใจจะเย็น เป็ นต้น
๒. ทุกข์อริ ยสัจคือความยึดมันในขั
่
นธ์ ๕
อาการของความทุกข์ทพ่ี ระพุทธองค์ทรงตรัสไว้มดี งั นี้
“ภิกษุทงั ้ หลาย. ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์เป็ นอย่างไรเล่า ภิกษุทงั ้ หลาย
ความเกิดเป็ นทุกข์ ความแก่เป็ นทุกข์ ความตายเป็ นทุกข์ ความโศก ความร่าราพัน

๔๑
ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ เป็ นทุกข์ ความประสบด้วยสิง่ ไม่
เป็ นทีร่ กั เป็ นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั เป็ นทุกข์ ความปรารถนาอย่างใด
แล้วไม่ได้อย่างนัน้ เป็ นทุกข์ กล่าวโดยสรุปแล้ว ปั ญจุปาทานักขันธ์ (ขันธ์หา้ อันประ
กอบด้วยอุปาทาน) เป็ นตัวทุกข์. นี้เรียกว่าความจริงอันประเสริฐคือทุกข์.”
เมือ่ สรุปแล้วตัวความทุกข์กค็ อื “ความยึดมันถื
่ อมันในขั
่
นธ์ทงั ้ ๕ ว่าเป็ นตัวเรา-ของเรา” คือ
เมือ่ จิตเกิดความยึดมัน่ (อุปาทาน) ในขันธ์ทงั ้ ๕ (คือในร่างกายและจิตใจทีส่ มมติเรียกกันว่าเป็ นตัวเราของเรานี้) ว่าเป็ นตัวเรา-ของเราเมือ่ ใด ความทุกข์กจ็ ะเกิดขึน้ เมือ่ นัน้ ซึง่ ก็สามารถแยกเป็ นอาการทีจ่ ะทา
ให้เกิดทุกข์ได้ดงั นี้คอื
ความเกิด คือเกิดความยึดมันว่
่ ามีตวั เราขึน้ มา (ในกรณีทก่ี าลังมีความสุขอยู)่
ความแก่ คือเกิดความยึดมันว่
่ ามีตวั เราแก่ขน้ึ มา (ในกรณีทร่ี า่ งกายแก่)
ความตาย คือเกิดความยึดมันว่
่ ามีตวั เราจะตายขึน้ มา (ในกรณีทร่ี า่ งกายกาลังจะตาย)
ความพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั คือเกิดความยึดมันว่
่ ามีตวั เราที่กาลังพลัดพรากอยู่ (ในกรณีทช่ี วี ติ
กาลังมีความพลัดพรากอยู)่
ความประสบด้วยสิง่ ไม่เป็ นทีร่ กั คือเกิดความยึดมันว่
่ ามีตวั เราทีก่ าลังประสบกับสิง่ ไม่เป็ นทีร่ กั อยู่
(ในกรณีทช่ี วี ติ กาลังประสบกับสิง่ ไม่เป็ นทีร่ กั อยู่ )
ความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนัน้ คือเกิดความยึดมันว่
่ ามีตวั เราทีก่ าลังผิดหวังอยู่ (ใน
กรณีทช่ี วี ติ กาลังผิดหวังอยู)่
แม้แต่ความโศก (ความยึดมันว่
่ ามีตวั เราทีก่ าลังมีความเศร้าโศกหรือเสียใจ), ความร่าราพัน
(ความยึดมันว่
่ ามีตวั เราทีก่ าลังคร่าครวญ), ความทุกข์กาย (ความยึดมันว่
่ ามีตวั เราทีก่ าลังมีความทุกข์
ยากลาบากทางร่างกายอยู)่ , ความทุกข์ใจ (ความยึดมันว่
่ ามีตวั เราทีก่ าลังมีความทุกข์ทางจิตใจอยู)่ ,
และความคับแค้นใจ (ความยึดมันว่
่ ามีตวั เราทีก่ าลังมีความโกรธ หรือความแค้นเคือง หรือไม่พอใจอย่าง
มากอยู)่ เหล่านี้กค็ อื ความทุกข์
๓. ทุกข์ซ่อนเร้น - ทุกข์เปิ ดเผย
สุขเวทนา

ทุกขเวทนา

อทุกขมสุขเวทนา 

พอใจ  ทุกข์ซ่อนเร้น
ไม่พอใจ  ทุกข์เปิ ดเผย
ลังเล
 ทุกข์อ่อนๆ

ความทุกข์น้ถี า้ มองอย่างละเอียดจะพบว่ามีอยู่ ๒ ประเภท คือ
๑. ทุกข์เปิ ดเผย คือความทุกข์ทเ่ี ห็นได้ง่าย
๒. ทุกข์ซ่อนเร้น คือความทุกข์ทเ่ี ห็นได้ยาก

๔๒
ทุกข์เปิ ดเผยก็คอื
ความทุกข์ที่เกิ ดจากการที่จิตเกิ ดความไม่พอใจกับสิ่ งที่ทาให้เกิ ด
ทุกขเวทนา ซึง่ ก็ได้แก่ความทุกข์ทม่ี าพร้อมกับเสียงร้องไห้ หรือได้แก่ความเศร้าโศก เสียใจ แห้งเหี่ยว
ใจ เป็ นต้น ซึง่ เห็นได้งา่ ย
ทุกข์ซ่อนเร้นก็คอื
ความทุกข์ที่เกิ ดจากการที่จิตเกิ ดความพอใจกับสิ่ งที่ ทาให้เกิ ดสุข
เวทนา ซึง่ ก็ได้แก่ความทุกข์ทม่ี าพร้อมกับเสียงหัวเราะ และความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินทัง้ หลาย คือ
ในขณะทีเ่ รามีความยินดีต่อสิง่ ทีใ่ ห้ความสุขต่างๆอยูน่ นั ้
ถ้าสังเกตให้ดเี ราจะพบว่าจิตของเราจะมี
ความรูส้ กึ หนัก เหนื่อย ทรมาน เร่าร้อน และกระวนกระวายอยูด่ ว้ ยเสมอ เหมือนการกินอาหารทีอ่ ร่อยแต่
เผ็ดร้อนมาก
ส่วนขณะทีจ่ ติ เกิดความลังเลใจ (สับสนหรือยังไม่เป็ นทัง้ พอใจและไม่พอใจ) กับอทุกขมสุขเวทนา
อยูน่ นั ้ จะยังไม่เป็ นทุกข์รุนแรงอะไร จะเป็ นเพียงทุกข์อ่อนๆ (คือความรูส้ กึ ไม่ปลอดโปร่งแจ่มใส ไม่สงบ
เย็น) ทีไ่ ม่เป็ นปั ญหา
ความทุกข์เปิ ดเผยนัน้ เรามักจะเกลียดกลัว แต่ความทุกข์ซ่อนเร้นนัน้ เรามักจะพอใจ ซึง่ ทีจ่ ริงมัน
ก็ให้ความรูส้ กึ ทุกข์ทรมานพอๆกัน แต่สาหรับคนทีม่ จี ติ หยาบ (ไม่มสี มาธิ) จะไม่รสู้ กึ ถึงทุกข์ซ่อนเร้น
ต้องคนทีม่ จี ติ ละเอียด (มีสมาธิ) จึงจะรูส้ กึ ถึงทุกข์ซ่อนเร้นนี้ได้ ซึ่งถ้าเราจะรู้จกั ทุกข์ซ่อนเร้นนี้ อย่าง
ถูกต้อง แล้วเริ่ มจะเบื่อหน่ ายกับความทุกข์ซ่อนเร้นขึ้นมาบ้างแล้ว นี่ กจ็ ะเป็ นจุดเริ่ มต้ นสู่ความ
พ้นทุกข์ที่แท้จริ ง
๔. ทุกข์ต้องกาหนดรู้
ความทุกข์เป็ นสิง่ ทีม่ นุษย์ทุกคนเกลียดกลัว และปรารถนาทีจ่ ะไม่มที ุกข์เลยตลอดชีวติ แต่กไ็ ม่ม ี
ใครพ้นจากทุกข์ไปได้ เพราะไม่รจู้ กั ตัวทุกข์อย่างถูกต้อง คือไปเชื่อว่าเป็ นเพราะร่างกายแก่, เจ็บ,
หรือเป็ นเพราะสิ่ งที่รกั ต้องจากไป เป็ นต้น ว่าเป็ นสาเหตุทาให้ เกิ ดความทุกข์ แล้วก็พยายามไป
แก้กนั ที่ร่างกาย หรือสิ่ งต่ างๆภายนอกนัน้ ซึง่ ก็แน่ นอนว่าไม่มใี ครจะพ้นจากความแก่ เจ็บ และตาย
ของร่างกายไปได้ ไม่มใี ครทีจ่ ะไม่ตอ้ งพลัดพรากจากสิง่ หรือบุคคลทีร่ กั ไป ไม่มใี ครทีจ่ ะไม่ตอ้ งประสบกับ
สิง่ หรือบุคคลทีไ่ ม่รกั ได้ และไม่มใี ครทีจ่ ะได้ทุกสิง่ ตามทีอ่ ยากได้เสมอไป นี่เองจึงทาให้ผทู้ เ่ี ข้าใจผิดเช่นนี้
จึงต้องมีแต่ความทุกข์อยู่ร่าไป ไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ แม้เขาจะมีการรักษาศีลอย่าง
สมบูรณ์มาแล้ว หรือมีสมาธิอย่างสูงแล้ว หรือมีการทาบุญให้ทานและช่วยเหลือผูอ้ ่นื มาอย่างมากมาย
หรือมีการศึกษาธรรมะต่างๆมาอย่างมากมายแล้วก็ตาม ซึ่งความจริ งแล้วความทุกข์นัน้ เกิ ดมาจาก
ความยึดถือว่ามีตวั เรา-ของเรานี่ เอง ถ้าไม่มีความยึดถือว่ามีตวั เรา-ของเราเสียอย่างเดียว ความ
ทุกข์ทงั ้ หมดก็จะไม่เกิ ดขึ้น แม่ร่างกายจะแก่ หรือเจ็บ หรือจะตาย หรือกาลังพลัดพราก เป็ นต้น
อยู่กต็ าม อีกทัง้ ความทุกข์น้กี ย็ งั มีทงั ้ อย่างเปิ ดเผยและซ่อนเร้น ซึง่ ผูค้ นส่วนมากไม่รจู้ กั ว่าความสุขนัน้
ทาให้เกิดความทุกข์ซ่อนเร้นขึน้ มาได้ จึงได้ลุ่มหลงติดใจในความทุกข์ซ่อนเร้นนี้ และเมือ่ ไม่รจู้ กั ตัวทุกข์
และสาเหตุของมันอย่างถูกต้อง จึงทาให้ไม่สามารถดับทุกข์ได้อย่างถูกต้อง
ผูค้ นทัวไปเมื
่
อ่ ถูกความทุกข์ครอบงาก็จะขาดสติ (คือระลึกอะไรทีจ่ ะเกิดปั ญญาไม่ได้) และ
แสวงหาทีพ่ ง่ึ ภายนอก (คือคิดแต่จะให้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์หรือใครๆมาช่วยให้พน้ ทุกข์ โดยไม่คดิ จะพึง่ ตัวเอง)

๔๓
ซึ่งตามปกติ ความทุกข์อนั ใหญ่หลวงของมนุษย์กค็ ือความตาย ที่ เราทุกคนจะต้องประสบอย่าง
แน่ นอน ไม่สามารถหลีกหนี ได้ แต่มนุษย์ผถู้ ูกความโง่ครอบงาก็ยงั ประมาทกันอยู่ คือยังลุ่มหลง
ความสุขสนุกสนานของโลกอยูจ่ นลืมนึกถือว่าความตายอันเป็ นภัยอันใหญ่หลวงกาลังรอทุกคนอยู่ และ
เมือ่ ใกล้จะตายมนุษย์ผโู้ ง่เขลานี้กย็ อ่ มทีจ่ ะมีแต่ความทุกข์อย่างแสนสาหัสอย่างทีไ่ ม่มใี ครหรืออะไรจะมา
ช่วยได้
ความสุขของโลกทัง้ หลาย แม้จะมากมายและประณีตสักเพียงใด ก็ยงั มีความทุกข์ซ่อนอยู่ และก็
ไม่เทีย่ งแท้ถาวร เกิดขึน้ มาแล้วก็ดบั หายไปเหมือนความฝั น ไม่สามารถตัง้ อยูต่ ลอดไปได้ อีกทัง้ ความสุข
ของโลกยังนามาซึง่ ปั ญหาและความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆมากมายในภายหลัง
สุดท้ายความสุข
ทัง้ หลายก็ผ่านเลยไปหมด เหลือไว้แต่เพียงความว่างเปล่าและความทรงจาไว้ให้อาลัยหา และยังต้อง
ประสบกับความทุกข์อนั ใหญ่หลวงเมือ่ รูต้ วั ว่าจะต้องตายอย่างแน่นอนแล้ว เมื่อเห็นอย่างนี้ แล้วทาไม
เราจึงไม่คิดจะมาแสวงหาความพ้นทุกข์กนั บ้าง? ทาไมเราจึงยังมาลุ่มหลงติ ดใจในความสุขที่ว่าง
เปล่ากันอยู่ แล้วก็ต้องมาเสียใจอย่างที่สดุ ในภายหลัง เหมือนปลาโง่ทม่ี าหลงกินเหยือ่ ทีพ่ รานเบ็ด
เขาล่อลวงเอาไว้ โดยมีเบ็ดอันแหลมคมซ่อนอยู่ภายใน เมือ่ กินเหยือ่ ก็ยอ่ มทีจ่ ะติดเบ็ด แล้วพรานเบ็ดก็
ย่อมจะนาปลาโง่นนั ้ ไม่ฆ่ากินเป็ นอาหาร โดยไม่สนใจว่าปลาโง่นนั ้ จะทุกข์ทรมานสักเท่าใดก่อนทีจ่ ะตาย
จบบทที่ ๑

๔๔
บทที่ ๒ สมุทยั
๑. จิ ตเดิ มแท้ประภัสสร
พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้ว่า
“ภิกษุทงั ้ หลาย. จิตนี้เป็ นธรรมชาติประภัสสร แต่จติ (ทีม่ ธี รรมชาติ
ประภัสสร)
นัน้ แล เข้าถึงความเศร้าหมองแล้ว เพราะอุปกิเลสเป็ นอาคันตุกะจรมา เรากล่าวว่า
ปุถุชนผูไ้ ม่มกี ารสดับ ย่อมไม่รชู้ ดั ตามทีเ่ ป็ นจริง เพราะเหตุนนั ้ จิตตภาวณา ย่อมไม่
มีแก่ปถุ ุชนผูไ้ ม่มกี ารสดับ ดังนี้.
ภิกษุทงั ้ หลาย. จิตนี้เป็ นธรรมชาติประภัสสร แต่จติ (ทีม่ ธี รรมชาติ
ประภัสสร) นัน้ แล เป็ นจิตพ้นวิเศษจากอุปกิเลสอันเป็ นอาคันตุกะจรมานัน้ ได้ เรา
กล่าวว่า อริยสาวกผูม้ กี ารสดับ ย่อมรูช้ ดั ตามทีเ่ ป็ นจริง ซึง่ ความจริงข้อนัน้ เพราะ
เหตุนนั ้ จิตตภาวณา ย่อมมีแก่อริยสาวกผูม้ กี ารสดับ ดังนี้.”
จิ ตประภัสสรก็คือจิ ตที่บริ สทุ ธิ์ หรือสะอาด หรือว่าง หรือจิ ตดัง้ เดิ มของทุกชีวิต คือเป็ น
จิ ตที่ไม่มีกิเลสและความยึดถือว่ามีตวั ตนของใครๆอยู่เลย
รวมทัง้ จะมีความสงบเย็นหรือ
นิ พพานอยู่แล้วตามธรรมชาติ ซึง่ พระพุทธองค์ได้ทรงสอนว่า จิตของเด็กทุกคนทีเ่ กิดมาใหม่ๆนัน้ จะ
มีความประภัสสรมาก่อน แต่เพราะไม่มสี มาธิและปั ญญามารักษาความประภัสสรเอาไว้ เมือ่ จิตเด็กได้
สัมผัสกับสิง่ ต่างๆของโลกและเกิดเวทนาขึน้ จิตของเด็กจึงเริม่ มีความพอใจต่อสุขเวทนาและไม่พอใจต่อ
ทุกขเทนา รวมทัง้ ลังเลใจต่ออทุกขมสุขเวทนาตามสัญชาติญาณ ซึง่ นี่กค็ ือการเกิดกิเลสขึน้ มา แล้วทา
ให้ความประภัสสรนี้หายไป
พอกิเลสดับไปตามธรรมชาติของมัน (หรือเพราะมีการปฏิบตั อิ ริยมรรค
อย่างถูกต้อง) ความประภัสสรก็จะกลับคืนมาได้อกี ซึง่ จะเป็ นอย่างนี้เรือ่ ยไปจนโตเป็ นผูใ้ หญ่ และก็จะ
ทาให้มคี วามเคยชินมากทีจ่ ะเกิดกิเลสได้งา่ ยขึน้ รุนแรงขึน้ รวมทัง้ ทาลายได้ยากขึน้ ด้วย
เรือ่ งจิตประภัสสรนี้เราจะต้องเข้าใจก่อนมิฉะนัน้ จะไม่เข้าใจเรือ่ งปฏิจจสมุปบาท
คือความ
ประภัสสรและนิ พพานนัน้ มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ในจิ ตของมนุษย์ทงั ้ หลาย แต่เพราะกิเลสเกิด
ขึน้ มาจึงทาให้ความประภัสสรและนิพพานนี้หายไปเป็ นครัง้ คราว
มิใช่ว่าจะมีกเิ ลสเกิดอยูต่ ลอดเวลา
ถ้าใครไม่เข้าใจจุดนี้ การปฏิ บตั ิ ของเขาก็จะไม่มีผลเป็ นความดับลงของทุกข์จริ ง คือคนทีไ่ ม่เข้าใจ
ก็จะคิดว่าจิตนี้คอื ตัวเองและมีกเิ ลสมาครอบงา ดังนัน้ จึงทาให้คนทีไ่ ม่เข้าใจนี้ปฏิบตั ผิ ดิ คือมาปฏิบตั เิ พื่อ
กาจัดกิเลสออกไปจากจิตของตัวเอง ซึ่งมันเป็ นไปไม่ได้ เพราะ “ความยึดถือว่ามีตวั เอง” นี้ มนั ก็คือ
กิ เลสที่ละเอียดลึกซึ้งที่เกิ ดขึ้นมาเป็ นครัง้ คราว คือถึงแม้การปฏิบตั ศิ ลี และสมาธิ จะทาให้กเิ ลส
หยาบๆระงับหรือดับลงไปได้กต็ าม แต่กเิ ลสทีล่ ะเอียดลึกซึง้ หรือความยึดถือว่ามีตวั เองนี้กห็ าได้ระงับ
หรือดับลงไม่ ดังนัน้ จิตทีย่ งั มีกเิ ลสหรือมีความยึดถือว่ามีตวั เองอย่างลึกซึง้ อยู่น้ี จึงยังคงมีความทุกข์
อย่างลึกซึง้ อยูต่ ่อไป ไม่สามารถสงบเย็นหรือนิพพานได้จริง จนกว่าจิตนี้จะเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง
ว่า “แท้จริ งแล้วจิ ตนี้ ไม่ได้มีตวั ตนของใครๆอยู่จริ ง” ส่วนความรูส้ กึ ว่ามีตวั เองทีเ่ กิดขึน้ มานี้ มันก็คอื

๔๕
กิเลสทีล่ กึ ซึง้ ทีจ่ ติ โง่มนั ปรุงแต่งขึน้ มาเป็ นครัง้ คราวเท่านัน้ เมือ่ เข้าใจดังนี้แล้วก็จะทาให้การปฏิบตั เิ พื่อดับ
ทุกข์เกิดขึน้ อย่างถูกต้อง คือเป็ นการปฏิบตั ศิ ลี และสมาธิ เพื่อระวังไม่ให้กเิ ลสทีล่ ะเอียดลึกซึ้งหรือความ
ยึดถือว่ามีตวั เองเกิดขึน้ มาในจิต เมือ่ จิตไม่มกี เิ ลสใดๆ มันก็จะไม่มคี วามทุกข์ใดๆ หรือนิพพานได้อย่าง
แท้จริง
๒. ปฏิ จจสมุปบาทฝ่ ายสมุทวาร
อริยสัจ ๔ นัน้ มีการกล่าวถึงสาเหตุของทุกข์ทงั ้ อย่างหยาบๆและอย่างละเอียด ซึง่ ทีก่ ล่าวอย่าง
หยาบๆก็จะกล่าวเพียงว่า “ตัณหาเป็ นสาเหตุของทุกข์” เท่านัน้ แต่ถา้ จะกล่าวให้ละเอียดแล้วจะต้อง
กล่าวว่า มันมีการปรุงแต่ งผลักดันกันให้ เกิ ดอาการต่างๆติ ดต่อกันขึ้นมาอย่างรวดเร็วถึง ๑๒
อาการ ก่อนที่จะเกิ ดความทุกข์ขึ้นมาในแต่ ละครัง้ ซึง่ ลักษณะนี้เรียกว่า ปฏิ จจสมุปบาท ทีแ่ ปลว่า
การเกิ ดขึ้นร่วมกันโดยอาศัยกัน ซึง่ หมายถึง สิ่ งที่เป็ นเหตุและเป็ นผลอาศัยเกิ ดขึ้นติ ดต่อเนื่ องกัน
ไม่ขาดสาย (บางทีกเ็ รียกว่า ปัจจยาการ ทีแ่ ปลว่า การอาศัยปัจจัยแล้วเกิ ดขึ้น) โดยปฏิจจสมุปบาท
นี้กค็ อื “อิ ทปั ปัจจยตา” ทีอ่ ยูใ่ นจิตของมนุษย์ ทีเ่ ป็ นการปรุงแต่งผลักดันกันต่อๆไปจนทาให้จติ เกิด
ความทุกข์ขน้ึ มา
ปฏิจสมุปบาทฝ่ ายสมุทวาร (ฝ่ ายเกิดทุกข์) ทัง้ ๑๒ อาการนี้กไ็ ด้แก่
เพราะมีอวิชชาเป็ นปั จจัย
จึงมีสงั ขาร,
เพราะมีสงั ขารเป็ นปั จจัย
จึงมีวญ
ิ ญาณ,
เพราะมีวญ
ิ ญาณเป็ นปั จจัย
จึงมีนามรูป,
เพราะมีนามรูปเป็ นปั จจัย
จึงมีสฬายตนะ,
เพราะมีสฬายตนะเป็ นปั จจัย
จึงมีผสั สะ,
เพราะมีผสั สะเป็ นปั จจัย
จึงมีเวทนา,
เพราะมีเวทนาเป็ นปั จจัย
จึงมีตณ
ั หา,
เพราะมีตณ
ั หาเป็ นปั จจัย
จึงมีอุปาทาน,
เพราะมีอุปาทานเป็ นปั จจัย
จึงมีภพ,
เพราะมีภพเป็ นปั จจัย
จึงมีชาติ,
เพราะมีเป็ นชาติปัจจัย
จึงมีชรา มรณะ ...ความเศร้าโศก (ความทุกข์).
ในขณะทีจ่ ติ ของเรากาลังเกิดความทุกข์ทงั ้ หลายอยูน่ นั ้
มันจะมีอาการต่างๆเกิ ดขึ้นมาปรุง
แต่งผลักดันกันอยู่อย่างรวดเร็วยิ่ งกว่าสายฟ้ าแลบ
ซึง่ สามารถแยกออกมาศึกษาได้ถงึ
๑๒
อาการ โดยมีอวิชชาเป็ นต้นขัว้ และมีความทุกข์เป็ นผลสุดท้าย โดยอาการของปฏิจจสมุปบาทนี้กค็ อื การ
ปรุงแต่งผลักดันกันให้เกิดขึน้ มาเป็ นทอดๆ โดยจะใช้คาว่า ปั จจัย ทีแ่ ปลว่า เหตุ, หรือสิง่ สนับสนุ น ซึง่
อาการแต่ละอาการนัน้ ก็มรี ายละเอียดดังต่อไปนี้
๓. อวิ ชชา สัญชาตญาณแห่งตัวตน

๔๖
อวิ ชชา แปลว่า ไม่ใช่วิชชา (วิ ชชา แปลว่า ความรู้สงู สุด หรือ ความรู้ในอริ ยสัจ ๔ โดยมี
หัวใจอยูท่ ค่ี วามรูว้ ่า “แท้จริงมันไม่มตี วั เราอยูจ่ ริง”) คือหมายถึง ความโง่สงู สุด หรือ ความไม่ร้อู ริ ยสัจ
๔ โดยหัวใจของอวิชชาก็คอื ความรู้ว่ามีตวั เอง หรือ ความรู้ว่ามีตวั ตน ซึง่ เมือ่ เน้นมาพิจารณาทีช่ วี ติ
ของเราก็เรียกว่าเป็ น “ความรู้ว่ามีตวั เรา” โดยอวิชชานี้จดั ว่าเป็ นสัญชาติญาณแห่งความมีตวั ตนของ
มนุษย์ และจะมีอยูใ่ นจิตใต้สานึกของมนุษย์ทุกคน และคอยครอบงาจิ ตใจของมนุษย์ทุกคนเอาไว้
คือเมือ่ จิตเกิดขึน้ หรือรูส้ กึ ตัวขึน้ มาเมือ่ ใด อวิชชาหรือความรูว้ ่ามีตวั เรานี้กจ็ ะเกิดขึน้ มาด้วยเสมอ
๔. สังขาร - การปรุงแต่ง
สังขาร แปลว่า ปรุงแต่ง ซึง่ คาว่าสังขารนี้จะหมายถึง กิ ริยาปรุงแต่ง ก็ได้, หรือจะหมายถึง
การถูกปรุงแต่ง ก็ได้ หรือจะหมายถึง สิ่ งของที่ถกู ปรุงแต่งขึ้นมา ก็ได้ โดยสังขารในปฏิจจสมุป
บาทนี้กค็ อื สังขาร ๓ อันได้แก่
๑. กายสังขาร คือสภาพการปรุงแต่งทางกาย
๒. วจีสงั ขาร คือสภาพการปรุงแต่งทางวาจา
๓. จิ ตตสังขาร คือสภาพการปรุงแต่งทางจิต
สังขารในปฏิจจสมุปบาทนี้กค็ อื จิตตสังขาร ซึ่งเป็ นอาการที่ จิตใต้สานึ กปรุงแต่งขึ้นมาเอง
อย่างรวดเร็ว โดยควบคุมไม่ได้ เรียกว่ามันเป็ นของมันเองโดยอัตโนมัติ และเมือ่ มีการปรุงแต่งทาง
จิตแล้วก็จะมีการปรุงแต่งทางวาจาและกายต่อไป
๕. วิ ญญาณ - การรับรู้
วิญญาณนี้กค็ อื วิญญาณ ๖ อันเป็ นการรับรูท้ างอายตนะภายในทัง้ ๖ อันได้แก่ ๑. วิญญาณทาง
ตา, ๒. วิญญาณทางหู, ๓. วิญญาณทางจมูก, ๔. วิญญาณทางลิน้ , วิญญาณทางกาย, และวิญญาณทาง
ใจ
๖. นามรูป - รูปกับนาม
นามรูปก็คอื ขันธ์ทงั ้ ๕ อันได้แก่ ๑. รูปขันธ์ (ร่างกาย), ๒. เวทนาขันธ์ (ความรูส้ กึ ), ๓. สัญญา
ขันธ์ (ความจา), ๔. สังขารขันธ์ (การปรุงแต่งของจิต), ๕. วิญญาณขันธ์ (การรับรูท้ งั ๖ ของจิต)
๗. สฬายตนะ - อายตนะ ๖
สฬายตนะ ก็คอื อายตนะภายในทัง้ ๖ อันได้แก่ ตา, หู , จมูก, ลิน้ , กาย, ใจ ซึง่ เป็ นเครือ่ ง
เชื่อมต่อภายใน ทีม่ ไี ว้สาหรับเชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก (หรืออารมณ์) อันได้แก่ รูป, เสียง, กลิน่ , รส,
โผฏฐัพพะ, ธรรมารมณ์
๘. ผัสสะ - การสัมผัส

๔๗
ผัสสะ แปลว่า การสัมผัส ซึง่ การทีจ่ ะเกิดผัสสะขึน้ ทีใ่ ดจะต้องประกอบด้วย (๑) อายตนะ
ภายใน และ (๒) อายตนะภายนอก รวมทัง้ (๓) วิญญาณทางอายตนะภายในนัน้ ด้วย ถ้าไม่พร้อมทัง้
๓ อย่างก็จะยังไม่เกิดผัสสะ
๙. เวทนา - ความรู้สึกต่ออารมณ์
อายตนะภายนอกนัน้ เรานิยมเรียกว่า “อารมณ์ ” ทีห่ มายถึง สิ่ งสาหรับให้ จิตจับยึด คือเมือ่
เกิดผัสสะก็จะเกิดความรูส้ กึ (เวทนา) ต่ออารมณ์ทก่ี าลังสัมผัสอยูน่ นั ้ ด้วยทันที ซึง่ เวทนาก็ม ี ๓ อย่าง
คือ (๑) สุขเวทนา ความรูส้ กึ สุข, (๒) ทุกขเวทนา ความรูส้ กึ ทุกข์, และ (๓) อทุกขมสุขเวทนา
ความรูส้ กึ ไม่สุขไม่ทุกข์ โดยเวทนาทัง้ ๓ นี้กส็ ามารถเกิดขึน้ ได้ตามผัสสะทัง้ ๖
๑๐. ตัณหา - อยากด้วยอวิ ชชา
ตัณหา แปลว่า ความอยาก ซึง่ ตัณหานี้กแ็ ยกได้ ๓ ชนิดคือ
๑. กามตัณหา ความอยากได้ (ในสิง่ ทีใ่ ห้ความสุขหรือสิง่ ทีน่ ่าพึงพอใจทัง้ หลาย)
๒. ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น (อยากเป็ นอยูใ่ นสภาพทีน่ ่ าพึงพอใจนัน้ ตลอดไป)
๓. วิ ภวตัณหา ความไม่อยากได้ ไม่อยากมี ไม่อยากเป็ น
ตัณหาทัง้ ๓ นี้กส็ ามารถเกิดขึน้ ได้ในอารมณ์ทงั ้ ๖ คือเมือ่ เกิดเวทนาขึน้ มาแล้วก็จะเกิดความ
อยากในเวทนาของอารมณ์ทงั ้ หลายขึน้ มาด้วยทันที คือเมือ่ เกิดสุขเวทนา ก็จะเกิดกามตัณหาตามมา,
เมือ่ เกิดทุกขเวทนา ก็จะเกิดวิภวตัณหาตามมา, เมือ่ เกิดอทุกขมสุขเวทนา ก็จะเกิดภวตัณหาขึน้ มาทันที
๑๑. อุปาทาน - ความยึดมัน่
อุปาทาน แปลว่า ความยึดมันถื
่ อมัน่ หรือ ความยึดถือ คือเป็ นอาการทีจ่ ติ เข้าไปแบกไป
หาม หรือไปยึดครองสิง่ ใดสิง่ หนึ่งเอาไว้ดว้ ยความรัก ความพอใจ ซึง่ ความยึดมันนี
่ ้มอี ยู่ ๔ อย่าง อัน
ได้แก่
๑. กามุปาทาน ยึดมันในวั
่ ตถุทน่ี ่ารักน่ าใคร่
๒. ทิ ฏฐุปาทาน ยึดมันในความเห็
่
น
๓. สีลพั พัตตุปาทาน ยึดมันในข้
่ อวัตรปฏิบตั ิ
๔. อัตตาวุปาทาน ยึดมันว่
่ ามีตนเอง
ความยึดมันว่
่ ามีตนเองนี้จะเป็ นหลัก และมีวตั ถุกาม หรือความเห็น หรือข้อวัตรปฏิบตั เิ ป็ นของ
ตนควบคู่มาด้วยเสมอ คือจะมี ตัวตน-ของตน (กรณีทม่ี องโดยภาพรวม) หรือ ตัวเรา-ของเรา (กรณีท่ี
มองมาทีช่ วี ติ ของเราเอง) หรือ ตัวกู-ของกู (กรณีทเ่ี กิดเป็ นตัวตนทีช่ ว)
ั ่ เกิดขึน้ มา
๑๒. ภพ - ความมีความเป็ น
ภพ แปลว่า ความมีความเป็ น
ลักษณะ อันได้แก่

ซึง่ เป็ นความมีความเป็ นในทางจิต โดยภพนี้กม็ อี ยู่ ๓

๔๘
๑. กามภพ ภพมีกาม (วัตถุกาม)
๒. รูปภพ ภพมีรปู (วัตถุ)
๓. อรูปภพ ภพมีอรูป (เกียรติยศ ชื่อเสียง)
คาว่าภพนี้หมายถึงภาวะทีเ่ กิดขึน้ มารองรับจิตทีเ่ กิดความยึดถือขึน้ มาด้วยอวิชชา ถ้าจิตเกิดขึน้ มา
พร้อมกับกามารมณ์ ก็เรียกว่าจิตเกิดในกามภพ ถ้าจิตเกิดขึน้ มาพร้อมกับรูป ก็เรียกว่ารูปภพ ถ้าจิตเกิด
ขึน้ มาพร้อมกับอรูป ก็เรียกว่าอรูปภพ
๑๓. ชาติ - การเกิ ดทางจิ ต
ชาติ แปลว่า การเกิ ด ซึง่ ก็มที งั ้ การเกิดทางกายและการเกิดทางจิต โดยชาติในปฏิจจสมุป
บาทนี้กค็ อื การเกิดทางจิต คือจากจิตทีบ่ ริสุทธิ ์ทีไ่ ม่มคี วามยึดถือว่ามีตวั ตนใดๆเกิดขึน้ แล้วก็มคี วาม
ยึดถือว่ามีตวั ตนเกิดขึน้ มา อย่างนี้เรียกว่าเป็ นชาติ หรือการเกิด
๑๔. ชรามรณะ คือทุกข์
ชรา มรณะ ก็คอื ความทุกข์ทเ่ี กิดขึน้ มาจากความยึดมันว่
่ ามีตวั เราแก่บา้ ง, หรือจะตายบ้าง เป็ น
ต้น แล้วก็ทาให้จติ เกิดความเศร้าโศกเสียใจ เป็ นต้น หรือ ความทุกข์ประการต่างๆตามมา
๑๕. การปรุงแต่งอย่างสายฟ้ าแลบ
การปรุงแต่งของปฏิจจสมุปบาททัง้ ๑๒ อาการนี้จะทยอยเกิดขึน้ ติดต่อกันอย่างรวดเร็วยิง่ กว่า
สายฟ้ าแลบ กว่าจะรูต้ วั จิตก็เกิดความทุกข์ขน้ึ มาแล้ว คือขณะทีจ่ ติ ของเรากาลังเกิดความทุกข์อยูน่ นั ้
ปฏิจจสมุปบาทก็กาลังทางานหรือปรุงแต่งอยูต่ ลอดเวลา
เหมือนกับการเหยียบคันเร่งของรถยนต์อยู่
ตลอดเวลา หรือเหมือนกับการเปิ ดสวิทซ์ไฟฟ้ าแล้วทาให้เกิดแสงสว่างขึน้ มา โดยรายละเอียดของอาการ
ปรุงแต่งทัง้ ๑๒ อาการนัน้ ก็คอื
๑. เพราะมีอวิชชาเป็ นปั จจัย จึงมีสงั ขาร ก็หมายถึงว่า เมือ่ จิตตื่นอยู่และจิตไม่มสี ติ สมาธิและ
ปั ญญา จึงทาให้อวิชชาหรือ “ความรูว้ ่ามีตวั เรา” เกิดขึน้ มาครอบงาจิต และเมื่ออวิ ชชาครอบงาจิ ตแล้ว
จึงทาให้ จิตตสังขารหรือการปรุงแต่งของจิ ต จากที่ เดิ มยังเป็ นการปรุงแต่งที่บริ สทุ ธิ์ (คือยังไม่มี
ความรู้ว่ามีตวั เราครอบงา) เปลี่ยนมาเป็ นการปรุงแต่งที่ไม่บริ สทุ ธิ์ (คือเป็ นการปรุงแต่งไปด้วย
ความรู้ว่ามีตวั เรา) ขึ้นมาทันที
๒. เพราะมีสงั ขารเป็ นปั จจัย จึงมีวญ
ิ ญาณ ก็หมายถึงว่า เมื่อจิ ตปรุงแต่งโดยมี “ความรู้ว่ามี
ตัวเรา” ครอบงาอยู่ จึงทาให้วิญญาณ หรือการรับรู้ (ที่ตา หู จมูก ลิ้ น กาย ใจ) จากที่เดิ มยัง
บริ สทุ ธิ์ อยู่ (คือยังไม่มีความรู้ว่ามีตวั เราคอบงา) เปลี่ยนมาเป็ นวิ ญญาณที่ไม่บริ สทุ ธิ์ (คือเกิดมี
ความรูว้ ่ามีตวั เราทีเ่ ป็ นผูร้ บั รู)้ ขึน้ มาทันที
๓. เพราะมีวญ
ิ ญาณเป็ นปั จจัย จึงมีนามรูป ก็หมายถึงว่า เมื่อเกิ ดมี “วิ ญญาณหรือความรู้ว่ามี
ตัวเราที่เป็ นผูร้ บั รู้” ขึ้นมา จึงทาให้นามรูป (หรือขันธ์ ๕) ที่เดิ มยังบริ สทุ ธิ์ อยู่ (คือยังไม่มีอวิ ชชา
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หรือความรู้ว่ามีตวั เราครอบงา) เปลี่ยนมาเป็ นนามรูป (หรือขันธ์ ๕) ที่มีอวิ ชชาครอบงาทันที ซึง่
จุดนี้กค็ อื จิตได้เกิดความรูส้ กึ ตัว (สัมปฤดี) ว่ามีตนเอง (หรือตัวเรา) ขึน้ มาแล้วอย่างอ่อนๆ
๔. เพราะมีนามรูปเป็ นปั จจัย จึงมีสฬายตนะ ก็หมายถึงว่า เมือ่ ขันธ์ ๕ เกิด “ความรูส้ กึ ว่ามีตวั
เรา” ขึน้ มาแล้ว จึงทาให้ อายตนะภายในทัง้ ๖ (คือตา หู จมูก ลิ้ น กาย ใจ) จากที่เดิ มยังไม่ถกู
ครอบงาด้วยอวิ ชชา เปลี่ยนมาเป็ น อายตนะภายในที่ถกู ครอบงาเด้วยอวิ ชชาทันที ซึง่ จุดนี้กค็ อื
ขันธ์ ๕ ทีร่ สู้ กึ ว่าเป็ นตัวเรานี้มอี ายตนะภายใน ทีพ่ ร้อมทีจ่ ะทาหน้าทีเ่ ชื่อมต่อกับสิง่ ต่างๆภายนอกแล้ว
๕. เพราะมีสฬายตนะเป็ นปั จจัย จึงมีผสั สะ ก็หมายถึงว่า เมือ่ อายตนะภายในทัง้ ๖ ถูกครอบงา
ด้วยอวิชชาและเกิดขึน้ มารออยูแ่ ล้ว เมือ่ มีสงิ่ ต่างๆภายนอก (คือรูป เสียง กลิน่ รส โผฐฐัพพะ
ธรรมารมณ์) มากระทบเข้ากับอายตนะภายในใด ก็จะทาให้วญ
ิ ญาณ (ทีม่ อี วิชชาครอบงาอยูแ่ ล้วตัง้ แต่ตน้
แล้ว) เกิดขึน้ มาทีอ่ ายตนะภายในนัน้ ทันที ซึ่งเมื่อมีสิ่งทัง้ ๓ นี้ เกิ ดขึ้นมาพร้อมกันเมื่อใด ก็เรียกว่า
เกิ ด ผัสสะ หรือการสัมผัสที่มีอวิ ชชาครอบางอยู่ขึ้นมาแล้ว ซึง่ เป็ นการสัมผัสด้วยความรูส้ กึ ว่ามีตวั
เราเป็ นผูส้ มั ผัส
๖. เพราะมีผสั สะเป็ นปั จจัย จึงมีเวทนา ก็หมายถึงว่า เมื่อมีความรูส้ กึ ว่ามีตวั เราเป็ นผูส้ มั ผัส ก็จะ
ทาให้เกิดเวทนา (คือความรูส้ กึ สุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์) เกิดขึน้ มาทีอ่ ายะตนะภายในนัน้ ทันที คือมันทา
ให้เกิด “ความรู้สึกว่ามีตวั เราที่เป็ นผู้กาลังมีความรู้สึกต่อสิ่ งที่กาลังสัมผัสอยู่”
๗. เพราะมีเวทนาเป็ นปั จจัย จึงมีตณ
ั หา ก็หมายถึงว่า เมื่อเกิ ดความรู้สึก (เวทนา) ใดขึ้นมา
แล้ว ก็จะทาให้เกิ ดตัณหา (ความอยากที่ รนุ แรง) ตามเวทนานัน้ ขึ้นมาด้วยทันที ซึง่ จุดนี้กค็ อื ได้
เกิดความรูส้ กึ ว่ามีตวั เราทีเ่ ป็ นผูม้ ตี ณ
ั หาขึน้ มาแล้ว
๘. เพราะมีตณ
ั หาเป็ นปั จจัย จึงมีอุปาทาน ก็หมายถึงว่า เมื่อเกิ ดความรู้สึกว่ามีตวั เราที่เป็ น
ผูม้ ีตณ
ั หาขึ้นมาเมื่อใด จิ ตก็จะเกิ ด “ความยึดถือว่ามีตวั เรา” ที่เป็ นผู้มีตณ
ั หาขึ้นมาด้วยทันที
ซึง่ จุดนี้กค็ อื จิตได้ปรุงแต่งให้เกิด “ความรู้สึกว่ามีตวั เราที่เข้มขึ้น” ขึน้ แล้ว
๙. เพราะมีอุปาทานเป็ นปั จจัย จึงมีภพ ก็หมายถึงว่า เมื่อจิ ตเกิ ด “ความยึดถือว่ามีตวั เรา”
ขึ้นมาเมื่อใด ตัวเราที่เกิ ดขึ้นมานัน้ เมื่อเกิ ดจากตัณหาใด ก็ย่อมที่จะมีภาวะ (หรือภพ) ไปตาม
ตัณหานัน้ ด้วยทันที คือเกิดความยึดถือว่ามีตวั เรา ทีก่ าลังมีความสุขจากเรือ่ งกามารมณ์อยูบ่ า้ ง, หรือมี
ตัวเราทีก่ าลังมีความสุขจากสิง่ เป็ นวัตถุสงิ่ ของทีไ่ ม่ใช่กามารมณ์อยู่บา้ ง, หรือมีตวั เราทีก่ าลังมีความสุข
จากชื่อเสียง ความเด่น ดัง หรือการมีอนาจอยู่บา้ ง
๑๐. เพราะมีภพเป็ นปั จจัย จึงมีชาติ ก็หมายถึงว่า เมื่อ “ตัวเราที่เกิ ดขึ้นมาในภพต่างๆนัน้ มี
ความเข้มข้นขึ้นเต็มที่” จึงเกิ ดมี “ตัวเรา” ขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ คือได้เกิดความรูส้ กึ ว่ามีตวั เราที่
เข้มข้นขึน้ อย่างเต้มทีแ่ ล้วในจิตทีม่ อี วิชชาครอบงาอยู่
๑๑. เพราะมีเป็ นชาติปัจจัย จึงมีชรา มรณะ ...ความเศร้าโศก (ความทุกข์) ก็หมายถึงว่า เมือ่ เกิด
ความยึดถือว่ามีตวั เราขึ้นมาแล้ว เมื่อตัวเราที่เกิ ดขึ้นมานี้ ต้องมาพบกับภาวะต่างๆของร่างกาย
ที่ไม่น่ายิ นดี เช่น ร่างกายกาลังเหน็ดเหนื่ อย หรือหิ วโหย หรือร้อน-หนาวมาก หรือกาลังจ็บ-ป่ วย
อยู่ หรือกาลังแก่ชราอยู่, หรือกาลังจะตาย เป็ นต้น หรือชีวิตของเรานี้ กาลังพลัดพรากจากบุคคล
หรือสิ่ งอันเป็ นที่รกั อยู่ หรือกาลังประสบกับบุคคลหรือสิ่ งที่ไม่น่ารักหรือน่ าเกลียดน่ ากลัวอยู่ เป็ น
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ต้น จึงทาให้ “ตัวเรา” ทีเ่ กิดขึน้ มานี้เกิดความเศร้าโศก เสียใจ แห้งเหีย่ วใจ หรือทรมานใจ เป็ นต้น ที่
เรียกว่าความทุกข์ขน้ึ มาด้วยทันที
โดยอาการทัง้ ๑๒ นี้สามารถย่อลงได้ ๒ ลักษณะ คือ
๑. จากอวิ ชชาปรุงแต่งกันจนมาถึง อายตนะ ๖ ซึง่ เป็ นอาการทีอ่ วิชชาปรุงแต่งจิต จนทาให้
จิ ตเกิ ดความรู้สึกตัวว่ามีตวั ตนอ่อนๆและอายตนะรออยู่แล้ว ซึง่ ปกติจติ ของเราก็จะเกิดอาการนี้
กันอยูแ่ ล้วเกือบจะทัง้ วัน ซึง่ ลักษณะนี้กเ็ พียงทาให้จติ เศร้าหมอง และไม่สงบเย็นบ้างเท่านัน้ ยังไม่เป็ น
ทุกข์รุนแรง เพราะยังไม่เกิดความยึดถือว่ามีตวั เรา-ของเราขึน้ มา
๒. จากผัสสะปรุงแต่งกันจนมาเป็ นทุกข์ ซึง่ เป็ นอาการขณะทีม่ อี ารมณ์ (คือ รูป, เสียง, กลิน่ ,
รส โผฏฐัพพะ, ธรรมารมณ์) ภายนอกมาสัมผัสจิต แล้วจิตก็ปรุงแต่งกันจนเกิดเป็ นความยึดมันถื
่ อมันว่
่ า
มีตวั เรา-ของเราขึน้ มา แล้วตัวเราทีเ่ กิดขึน้ มาจากความโง่สงู สุดนี่เอง ทีต่ อ้ งเป็ นทุกข์รนุ แรงไปตามความ
อยากของความยึดถือ (ยิง่ อยากมาก็ยงิ่ ทุกข์มาก ถ้าอยากน้อยก็ทุกข์น้อย)
๑๖. ปฏิ จจสมุปบาทแบบสัน้
ในบางครัง้ พระพุทธองค์จะทรงตรัสเรือ่ งปฏิจจสมุปบาทฝ่ ายสมุทวารนี้แบบสัน้ ๆ คือทรงตรัสว่า
“เมื่อตามาถึงกันเข้ากับรูป และเกิ ดวิ ญญาณทางตาขึ้น เรียกว่า ผัสสะ แล้วก็
เกิ ดเวทนา, ตัณหา, อุปาทาน, ภพ , ชาติ , และทุกข์ (ซึ่งแม้ในกรณี ของหู จมูก ลิ้ น
กาย และใจ ก็เหมือนในกรณี ของตา)”
ในการเกิดทุกข์นนั ้ จะเริม่ จากการทีต่ า หู จมูก ลิน้ กาย และใจของเรานัน้ ได้สมั ผัสกับ รูป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ แล้วเกิดเป็ นผัสสะขึน้ มา และเกิดเป็ นเวทนา, ตัณหา, อุปาทาน,
ภพ, ชาติ, และทุกข์ขน้ึ มา แต่ก่อนทีจ่ ะเกิดผัสสะขึน้ มานัน้ มันก็ได้มกี ารปรุงแต่งด้วยอวิชชาให้เกิดมี
ตัวตนอ่อนๆและมีอายตนะภายในรออยูก่ ่อนแล้ว พอมีอารมณ์ภายนอกมาสัมผัสกับอายตนะภายในเข้า
จึงเกิดเป็ นผัสสะ, เวทนา, ตัณหา, อุปาทาน, ภพ, ชาติ, และทุกข์ไปตามลาดับอย่างรวดเร็ว ซึง่ นี่กค็ อื
การเกิดทุกข์อย่างที่ ๒ นัน่ เอง ซึง่ การตรัสอย่างนี้ทาให้เข้าใจได้ง่ายกว่าอย่างที่ ๑ เพียงแต่ว่ายังไม่
ละเอียดเท่านัน้
๑๗. กิ เลส ๓
กิ เลส แปลว่า สิ่ งเศร้าหมอง หรือ สิ่ งสกปรก หรือหมายถึง สิ่ งทาความเศร้าหมอง หรือ สิ่ ง
ทาความสกปรก ซึง่ กิเลสของจิตก็คอื สิง่ ทีท่ าให้จติ เศร้าหมองหรือสกปรก โดยกิเลสนี้กค็ อื อาการของ
จิตทีป่ รุงแต่งไปในลักษณะ ๓ อาการ อันได้แก่
๑. ราคะ คือ ความกาหนัดยิ นดี หรือ ความติ ดอกติ ดใจ , แต่เมือ่ เกิดอยากได้ขน้ึ มาก็เรียกว่า
โลภะ คือ ความอยากได้เอาเข้ามาเป็ นของตนเอง ซึง่ เป็ นกิเลสประเภทเอาเข้ามาหาตัวเอง หรือพวก
ความพอใจ หรือ ความยินดี
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๒. โทสะ คือ ความโกรธ ซึง่ เป็ นกิเลสประเภทผลักออกไปจากตัวเอง หรือพวกความไม่พอใจ
หรือ ความยินร้าย หรือความเบื่อหน่ าย
๓. โมหะ คือ ความหลง (คือหลงผิด หรือหลงทาง) หรือ ความมืดบอด หรือความไม่รู้ หรือ งง
เซ่อ ซึง่ เป็ นกิเลสประเภทลังเลใจ คือไม่ใช่ทงั ้ ดึงและผลัก แต่ยงั ลังเลใจอยู่ หรือไม่แน่ ใจ
สาเหตุทเ่ี รียกอาการเหล่านี้ว่าเป็ นกิเลสก็เพราะหมายถึงว่าอาการเหล่านี้ทาให้จติ เกิดความเศร้า
หมองหรือสกปรกขึน้ มา คือปกติ จิตของมนุษย์เราจะมีความประภัสสรหรือบริ สทุ ธิ์ อยู่ก่อนแล้ว แต่
พอจิ ตเกิ ดอาการเหล่านี้ ขึ้นมา จึงทาให้ความบริ สุทธิ์ นัน้ หายไป กลายเป็ นจิ ตที่เศร้าหมองหรือ
สกปรกขึ้นมา ซึง่ อาการของกิเลสนี้แท้จริงก็คอื อาการของ “ตัณหา” ในปฏิจจสมุปบาทฝ่ ายเกิดทุกข์
นันเอง
่
คือบางทีเราก็พดู ว่า ตัณหาเป็ นเหตุให้เกิดทุกข์ หรือกิเลสเป็ นเหตุให้เกิดทุกข์
กิเลสหรือตัณหานี้สรุปก็คอื อาการของจิตทีป่ รุงแต่งไปในทาง “พอใจ” หรือ “ยิ นดี” ต่อความสุข
(สุขเวทนา) และ “ไม่พอใจ” หรือ “ยิ นร้าย” ต่อความทุกข์ (ทุกขเวทนา) แล้วก็ทาให้จติ เกิดความยึดถือ
ว่ามีตวั เองขึน้ มาจนเกิดความทุกข์ขน้ึ มาในทีส่ ุด แต่ถา้ กิเลสนี้ยงั ไม่รุนแรงหรือเกิดขึน้ มาอ่อนๆ เราก็
เรียกว่าเป็ น นิ วรณ์ ทีห่ มายถึง สิ่ งปิ ดกัน้ ความดี หรือทาให้จติ ไม่มสี มาธิและปั ญญา หรือปิ ดกัน้ จิตไม่ให้
นิพพาน ซึง่ ปกตินิวรณ์น้ีจะเกิดขึน้ มาครอบงาจิตของเราอยูเ่ กือบจะทัง้ วัน แล้วก็ทาให้จติ ของเราเพียงขุน่
มัว ไม่สงบ ไม่แจ่มใส หรือไม่นิพพานเท่านัน้ ส่วนกิเลสจะเกิดขึน้ น้อยกว่า คือกิเลสจะเกิดเฉพาะเมือ่ มี
อารมณ์ภายนอกมาสัมผัส แต่เมือ่ กิเลสเกิดขึน้ แล้วจะทาให้จติ เกิดความทุกข์ทร่ี ุนแรง
๑๘. นันทิ - ความเพลิ นในเวทนา
นันทิ แปลว่า ความเพลิ น ซึง่ ก็หมายถึงความเพลินในเวทนา ซึง่ มีอยู่ ๓ อาการ คือ
๑. เพลินอยูใ่ นสุขเวทนาด้วยอานาจของ ราคะ
๒. เพลินอยูใ่ นทุกขเวทนาด้วยอานาจของ โทสะ
๓. เพลินอยูใ่ นอทุกขมสุขเวทนาด้วยอานาจของ โมหะ
ทุกครัง้ ทีจ่ ติ ของเราเกิดกิเลสและเกิดกระแสปฏิจสมุปบาทฝ่ ายสมุทวารอยู่นนั ้
จิตของเราจะมี
ความเพลินหรือพอใจอย่างลึกๆในเวทนาอยูด่ ว้ ย คือเพลินในสุขเวทนาด้วยราคะ (ติดใจ) เพลินใน
ทุกขเวทนาด้วยโทสะ (ขัดเคืองใจ) และเพลินในอทุกขมสุขเวทนาด้วยโมหะ (โง่ เซ่อ งง)
๑๙. อนุสยั ๓
อนุสยั หมายถึง ความเคยชิ น คือทุกครัง้ ทีจ่ ติ ของเราได้เกิดกิเลสตัวใดขึน้ มาแล้ว และแม้
มันจะดับไปแล้วก็ตาม แต่มนั จะทิง้ ความเคยชินไว้ให้ คือมันจะทาให้จติ ของเราเกิดกิเลสตัวนัน้ ได้งา่ ย
ยิง่ ขึน้ ยิง่ ถ้าเกิดกิเลสขึน้ มาบ่อยๆก็จะยิง่ มีอนุสยั มากขึน้ ซึง่ อนุสยั นี้ถ้าจะแยกแล้วก็ได้ ๓ ประเภท อัน
ได้แก่
๑. ราคานุสยั
ความเคยชินทีจ่ ะเกิดกิเลสประเภทราคะขึน้ มาอีก
๒. ปฏิ ฆานุสยั
ความเคยชินทีจ่ ะเกิดกิเลสประเภทโทสะขึน้ มาอีก
๓. อวิ ชชานุสยั
ความเคยชินทีจ่ ะเกิดอวิชชาขึน้ มาอีก

๕๒
อนุสยั นี้จะเกิดมาจากนัททิอกี ทีหนึ่ง ซึง่ พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้ว่า “ไม่ว่ากิ เลสตัวใดจะ
เกิ ดขึ้นมาในจิ ตเรา มันหาได้ทิ้งความเคยชิ นที่จะเกิ ดเฉพาะกิ เลสของตัวนัน้ ไว้ไม่ แต่ มนั จะเกิ ด
ความเคยชิ นของกิ เลสที่เหลืออีกสองตัวทิ้ งเอาไว้ให้แก่จิตด้วยเสมอทุกครัง้ ” คือสรุปว่าไม่ว่ากิเลส
ตัวใดจะเกิดขึน้ มันจะทิง้ อนุสยั ของกิเลสทุกตัวไว้ให้ดว้ ยเสมอ อย่างเช่น คนทีม่ รี าคะมากๆ ก็จะมีโทสะ
มาก และมีอวิชชามากตามไปด้วย เป็ นต้น
๒๐. อาสวะ ๓
อาสวะ หมายถึง สิ่ งที่ผลักดันกันออกมาจากการสังสมเอาไว้
่
ซึง่ อาสวะนี้กแ็ ยกได้ ๓
ประเภท อันได้แก่
๑. กามาสวะ กาม (ความใคร่ของจิต) ทีผ่ ลักดันอันออกมา
๒. ภวาสวะ ภพทีผ่ ลักดันอันออกมา
๓. อวิ ชชาสวะ อวิชชาทีผ่ ลักดันกันออกมา
เมือ่ เรามีอนุสยั มากๆ พอเกิดผัสสะและเวทนาใดๆขึน้ มาก็จะทาให้ อวิชชา, ตัณหา, อุปาทาน,
ภพ, ชาติ, และทุกข์กจ็ ะเกิดตามขึน้ มาอย่างรวดเร็วทันที ซึง่ ห้ามไม่ได้เลยถ้ามีอนุสยั สังสมเอาไว้
่
มากๆ
๒๑. สังโยชน์ ๑๐
สังโยชน์ หมายถึง เครื่องผูก คือหมายถึงสิง่ ทีผ่ กู จิตให้ตดิ อยูใ่ นทุกข์ ซึง่ แยกตามลาดับจาก
หยาบไปหาละเอียดได้ ๑๐ ขัน้ อันได้แก่
๑. สักกายทิ ฎฐิ ความเห็นว่าร่างกายและจิตใจนี้เป็ นตน (เป็ นอัตตา)
๒. วิ จิกิจฉา ความไม่แน่ใจในคาสอนหรือสิง่ ทีเ่ ชื่อถืออยู่
๓. สีลพั พตปรามาส การปฏิบตั ทิ ผ่ี ดิ จากจุดมุง่ หมายทีแ่ ท้จริง (งมงาย)
๔. กามราคะ ความกาหนัดยินดีในกามารมณ์ (เรือ่ งทางเพศ)
๕. ปฏิ ฆะ ความรูส้ กึ อึดอัดขัดเคืองใจ
๖. รูปราคะ ความติดใจในสุขเวทนาจากรูปารมณ์ (พวกวัตถุ)
๗. อรูปาราคะ ความติดใจในสุขเวทนาจากอรูปารมณ์ (พวกชื่อเสียงเกียรติยศ)
๘. มานะ ความถือตัวเมือ่ เปรียบเทียบกับคนอื่น (ว่าเหนือ หรือเสมอ หรือต่ากว่า)
๙. อุจธัจจะ ความฟุ้งซ่านหรือความตื่นเต้นเล็กๆน้อย
๑๐. อวิ ชชา สัญชาติญาณแห่งความมีตวั ตน (ความรูว้ ่ามีตนเอง)
เมื่อเกิ ดดวงตาเห็นธรรมก็จะทาลายสังโยชน์ ๓ ตัวแรกได้ (มีความเข้าใจแล้วว่าไม่มสี งิ่ ใด
หรือสภาวะใดทีจ่ ะเป็ นอัตตาได้) ส่วนสังโยชน์ทล่ี ะเอียดทีเ่ หลือนัน้ จะต้องมีก ารปฏิบตั อิ ริยมรรคให้มาก
และต่อเนื่อง จนทาให้ความเคยชินของกิเลสและอวิชชาถูกตัดอาหารหรือขาดความเคยชินเพิม่ มันก็จะ
ค่อยๆแห้งเหีย่ วตายหรือหมดความเคยชินไปของมันเอง
๒๒. กุศล – อกุศล - อพยากฤต

๕๓
ธรรม ทีห่ มายถึง “สิง่ ” นี้สามารถแยกได้ ๓ ประเภท อันได้แก่
๑. กุศลธรรม สิง่ ทีถ่ ูกต้องดีงาม
๒. อกุศลธรรม สิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้องดีงาม
๓. อพยากตาธรรม สิง่ ทีบ่ อกไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดี
กุศล แปลว่า ฉลาด, ถูกต้อง, ดีงาม ซึง่ ได้แก่ กุศลกรรม, ศีล, บุญ, ทาน, มรรค, วิชชา เป็ น
ต้น
อกุศล แปลว่า ไม่ฉลาด, ผิด, ชัว่ ซึง่ ได้แก่ อกุศลกรรม, บาป, กิเลส, นิวรณ์, สังโยชน์ เป็ น
ต้น
อพยากฤต แปลว่า บอกไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดี ซึง่ ได้แก่นิพพาน และสภาวะของพระอริยบุคคล
๒๓. กรรม การกระทาด้วยเจตนา
กรรม แปลว่า การกระทาด้วยเจตนา ซึง่ เจตนานี้กค็ อื กิเลส (ความยินดี-ยินร้าย) คือถ้าเรา
มีเจตนาในการกระทาไม่ว่าจะทางกาย หรือวาจา หรือใจของเราก็ตาม ก็จะเรียกว่าเป็ นกรรมทันที ถ้าไม่
มีเจตนาจะไม่เรียกว่าเป็ นกรรม แต่จะเรียกว่าเป็ น กิ ริยา ซึง่ มีผลเป็ น ปฏิ กิริยา (เช่น ถ้าเราเดินไป
เหยียบสัตว์เล็กๆตายโดยไม่เจตนาก็มผี ลเป็ นเพียงสัตว์ตายเท่านัน้ )
กรรมนี้แยกออกได้ ๒ ประเภทใหญ่ๆ อันได้แก่
๑. อกุศลกรรม กรรมชัว่
๒. กุศลกรรม
กรรมดี
กรรมชัวนี
่ ้บางทีกเ็ รียกว่า ทุจริ ต ทีห่ มายถึง จิตใจทีด่ ชี วั ่ หรือบางทีกเ็ รียกว่า บาป ซึง่ สรุปแล้วกรรม
ชัวทางกาย
่
วาจา และใจก็ได้แก่
๑.การเบียดเบียนชีวติ ของผูอ้ ่นื
๒.การเบียดเบียนทรัพย์สนิ ของผูอ้ ่นื
๓.การเบียดเบียนกามารมณ์ของผูอ้ ่นื
๔.การพูดคาไม่จริง
๕.การพูดคาหยาบ
๖.การพูดส่อเสียด
๗.การพูดเพ้อเจ้อ
๘.การคิดโลภอยากได้ของๆผูอ้ ่นื
๙.การคิดโกรธผูอ้ ่นื
๑๐.การมีความเห็นผิดจากทานองคลองธรรม (เช่น เห็นว่าทาชัวแล้
่ วได้ดหี รือมีความสุขใจ)
กรรมดีน้ีบางทีกเ็ รียกว่า สุจริ ต ทีห่ มายถึง จิตใจทีด่ งี าม หรือบางทีกเ็ รียกว่า บุญ ซึง่ สรุปแล้วกรรมดี
ทางกาย วาจา และใจก็ได้แก่
๑.การช่วยเหลือชีวติ ของผูอ้ ่นื ไม่ให้ถูกฆ่าหรือทรมาน

๕๔
๒.การช่วยเหลือผูอ้ ่นื ด้วยการให้ เช่น ให้ทานหรือให้อภัยหรือให้ความรูห้ รือให้โอกาสหรือให้
ธรรมะ
๓.การออกจากความลุ่มหลงในกามารมณ์
๔.การพูดความจริง
๕.การพูดคาสุภาพ
๖.การพูดเรือ่ งทีจ่ ะประสานสามัคคี
๗.การพูดเรือ่ งทีเ่ ป็ นประโยชน์
๘.การคิดช่วยเหลือผูอ้ ่นื
๙.การคิดเมตตาหรือให้อภัยผูอ้ ่นื
๑๐.การมีความเห็นทีถ่ ูกต้องตามทานองคลองธรรม (เช่นเห็นว่าทาชัวแล้
่ วได้ชวหรื
ั ่ อมีความ
ทุกข์ใจ)
๒๔. วิ บาก ผลจากกรรม
วิ บาก แปลว่า ผลจากกรรม ซึง่ ผลกรรมในทีน่ ้จี ะหมายถึงผลในทางจิตใจอันได้แก่
๑. วิ บากดี คือความสุขใจ อิม่ ใจ สบายใจ
๒. วิ บากชัว่ คือความทุกข์ใจ ร้อนใจ ไม่สบายใจ
วิบากนี้จะมีการให้ผลอยู่ ๓ ช่วง อันได้แก่
๑. ทิ ฏฐธรรม คือทันทีขณะทีท่ ากรรมอยู่
๒. อุปปัชชะ
คือขณะต่อมา
๓. อปรปริ ยายะ คือขณะต่อมาอีก
เมือ่ เราทากรรมใดไปแล้ว ถ้าไม่เกิดวิบากในขณะทีท่ ากรรมนัน้ อยู่ ก็จะเกิดเมือ่ ทากรรมนัน้ เสร็จ
แล้ว หรือถ้ายังไม่เกิดหลังจากทาเสร็จแล้ว ก็จะเกิดในเวลาต่อมาอีก หรืออาจจะเกิดตัง้ แต่เริม่ ทากรรม
อยู่ และหลังทากรรมเสร็จแล้วและรวมทัง้ ในเวลาต่อมาอีกก็ได้ ส่วนเรื่องว่าผลของกรรมใดจะตัง้ อยู่
นานเท่าใดนัน้ ก็ขึ้นอยู่กบั ว่าเราได้ทากรรมนัน้ รุนแรงเท่าใด ถ้ารุนแรงมากก็ตงั ้ อยู่นาน ถ้าไม่
รุนแรงก็ตงั ้ อยู่ไม่นาน โดยเราก็ต้องมาดูจากจิ ตของเราเอง ซึง่ ผลนี้กม็ าจากจิตใต้สานึกเราเอง คือ
เมือ่ ทาดีจติ ใต้สานึกมันก็รอู้ ยูว่ ่าเป็ นความดี แล้วมันก็จะเกิดความสุขใจ หรืออิม่ เอมใจขึน้ มาเองทันที แต่
ถ้าทาชัวจิ
่ ตใต้สานึกมันก็รอู้ ยูว่ ่าเป็ นความชัวหรื
่ อไม่ดี แล้วมันก็จะเกิดความทุกข์ใจหรือไม่สบายใจขึน้ มา
ของมันเองทันที ซึง่ นรกก็คอื ความทุกข์ใจอย่างมากเพราะทาชัวเอาไว้
่
มาก ส่วนสวรรค์กค็ อื ความอิม่
เอมใจมากเพราะทาความดีเอาไว้มากนันเอง
่
เรื่องกรรมนี้ จดั เป็ นอจิ นไตย คือไม่ควรสนใจเพราะไม่ใช่ทางพ้นทุกข์และหาข้อยุตติ ายตัว
ไม่ได้ คือในวันหนึ่งๆเราได้ทากรรมทัง้ ดีและชัวปนกั
่
นอยูม่ ากมาย ดังนัน้ วิบากจึงมีทงั ้ ดีและชัวที
่ จ่ ะมา
ส่งเสริมกันถ้าเหมือนกัน แต่จะหักล้างกันถ้าตรงข้ามกัน จึงทาให้ผลในแต่ละขณะนัน้ เอาแน่ไม่ได้ว่าเป็ น
ผลจากกรรมใดและขณะใดแน่ อย่างเช่น ถ้าเราเคยทาชัวเอาไว้
่
มากมาก่อน แต่เพิง่ จะมาทาดีเพียง
เล็กน้อย ดังนัน้ ผลดีจงึ ถูกผลชัวหั
่ กล้างไปหมดจึงไม่เกิดผลดีให้เห็นเมือ่ ทาดีนนั ้ เสร็จลง เป็ นต้น

๕๕

๒๕. บุญ-บาป
บุญ หมายถึง สิ่ งดีงาม หรือ ความดี, โชค, ความสุข คือถ้าเราทาดีกเ็ รียกว่าทาบุญ และเมือ่
เกิดผลดีกเ็ รียกว่าเป็ น ผลบุญ ส่วน บาป หมายถึง สิ่ งเลวร้าย หรือ ความชัว,่ ซวย, ความทุกข์
คือถ้าเราทาชัวก็
่ เรียกว่าทาบาป และเมือ่ เกิดผลชัวก็
่ เรียกว่า ผลบาป
บุญ-บาปนี้กค็ อื เรื่องกรรมดี-กรรมชัวที
่ ม่ วี บิ ากดี-วิบากชัวนั
่ นเอง
่
แต่มองต่างกันบ้าง คือการ
มองว่าเป็ นบุญหรือบาปนี้จะมองกว้างกว่ากัน คือมองว่าบุญหรือบาปนี้จะเป็ นปั จจัยให้ชวี ติ ดีขน้ึ หรือเลว
ลงได้ เช่น คนทาดีกจ็ ะทาให้ชวี ติ ดีขน้ึ ส่วนคนทาชัวก็
่ จะทาให้ชวี ติ เลวลง เป็ นต้น
เรื่องผลบุญ และผลบาปนี้ เป็ นเรื่องที่ไม่แน่ ไม่นอนเราจึงไม่ควรยึดถือ เพราะบางทีถา้ เรา
ทาดีแล้วไม่มใี ครรูก้ ไ็ ม่มใี ครมาส่งเสริมช่วยเหลือก็ไม่ทาให้ชวี ติ ดีขน้ึ ได้ หรือคนทาชัวที
่ ป่ กปิ ดไว้ไม่มใี คร
รู้ ก็ไม่ถูกลงโทษ หรือชีวติ ไม่ตกต่าได้เหมือนกัน ซึง่ คาสอนเรือ่ งบุญ -บาปเช่นนี้ดวู ่าจะเป็ นเรือ่ งของ
ศาสนาพราหมณ์เสียมากกว่า ดังนัน้ จึงไม่ควรสนใจ อีกทัง้ ยังไม่เป็ นประโยชน์แก่การศึกษาเรือ่ งการดับ
ทุกข์ของเราอีกด้วย
๒๖. วัฏฏะสงสาร
วัฏฏะสงสาร หมายถึง การวนเวียนเป็ นวงกลม ซึง่ หมายถึงการทีจ่ ติ วนเวียนอยูใ่ นอาการ
ทัง้ ๓ อันได้แก่
๑. กิ เลสวัฏฏะ วนอยูใ่ นกิเลส
๒. กรรมวัฏฏะ วนอยูใ่ นกรรม
๓. วิ บากวัฏฏะ วนอยูใ่ นวิบาก
เมือ่ จิตเกิดกิเลส (ความอยาก) กิเลสก็จะกระตุน้ ให้ทากรรม เมือ่ ทากรรมแล้วได้รบั ผลทีน่ ่าพอใจ
(คือมีความสุข) ความสุขนัน้ ก็จะมากระตุน้ ให้เกิดความอยากทากรรมนัน้ ต่อไปอีก แต่ถา้ ทากรรมแล้ว
ได้รบั ผลทีไ่ ม่น่าพอใจ (คือมีความทุกข์) ความทุกข์นนั ้ ก็จะมากระตุน้ ให้เกิดความอยากทากรรมอื่นที่
ให้ผลทีน่ ่าพอใจต่อไปอีก อย่างทีเ่ รียกว่า “อยาก-ทา-ได้-อยาก-ทา-ได้” วนเวียนอยูเ่ ช่นนี้เรื่อยไปไม่หยุด
วัฎฎะสงสารนี้กค็ อื อาการของจิตเราในแต่ละวัน ทีเ่ กิดขึน้ มาวนเวียนซ้าแล้วซ้าอีก แม้บางเวลา
กิเลสจะดับลงแล้ว แต่อนุสยั ของมันยังคงอยู่ แม้ในเวลาอื่น หรือวันอื่นๆกิเลสตัวนัน้ ก็จะเกิดขึน้ มาได้ใหม่
อีก และจะมากระตุน้ ให้เกิดกรรมและวิบากขึน้ มาได้ใหม่อกี อย่างเช่น คนทีล่ กั ขโมย เมือ่ ลักขโมยได้แล้ว
ก็จะมีความสุข (จากการเสพสิง่ ลักขโมยมา) แล้วความสุขนัน้ ก็จะมากระตุน้ ให้เกิดความอยากทีจ่ ะลัก
ขโมยต่อไปอีก ยิง่ ถ้าลักขโมยบ่อยๆแล้วไม่มใี ครจับได้ ก็จะยิง่ เกิดความอยากจะลักขโมยมากขึน้ แล้วก็
ทาให้เป็ นคนมีนิสยั ชอบลักขโมยมากยิง่ ขึน้ จนละเลิกนิสยั ลักขโมยไม่ได้
หรือคนทีท่ าความดีแล้วมี
ความสุขใจ เขาก็จะอยากทาความดีต่อไปอีก เป็ นต้น
สรุปได้ว่าวัฏฏะสงสารนี้เป็ นอาการ “อยาก-ทา-ได้” วนเวียนอยูเ่ ช่นนี้เรือ่ ยไปพร้อมกับความ
ทุกข์ แม้จะเป็ นการวนเวียนอยูใ่ นวัฏฏะทีด่ ี (คือมีความสุขใจ) มันก็ยงั มีความทุกข์ซ่อนเร้นอยูแ่ ละไม่เทีย่ ง

๕๖
แท้ยงยื
ั่ น
ดังนัน้ ถ้าเราปรารถนาจะพ้นจากทุกข์อย่างแท้จริง
อริยมรรคจึงจะพบนิพพานได้

ก็ตอ้ งทาลายวัฏฏะสงสารนี้เสียด้วย

๒๗. อภิ สงั ขาร
อภิ สงั ขาร หมายถึง การปรุงแต่งอย่างยิ่ ง คือถ้าเราทาสิง่ ใดไว้มากๆ สิง่ นัน้ ก็จะปรุงแต่งจิตทาให้
ต้องรับผลของการกระทานัน้ อย่างไม่มที างหลีกเลีย่ ง ซึง่ อภิสงั ขารนี้กม็ อี ยู่ ๓ อย่างคือ
๑. ปุญญาภิ สงั ขาร อภิสงั ขารคือบุญ
๒. อปุญญาภิ สงั ขาร อภิสงั ขารคือสิง่ มิใช้บุญ (บาป)
๓. อเนญชาภิ สงั ขาร อภิสงั ขารคืออเนญชา
เมือ่ เราทาดี (บุญ) หรือชัว่ (บาป) เอาไว้มากๆ มันก็ยอ่ มทีจ่ ะเกิดผลทีด่ ี (สุข) และชัว่ (ทุกข์) ขึน้ มา
อย่างไม่มที างหลีกเลีย่ ง ส่วนอเนญชาก็คอื อาการทีจ่ ติ ตัง้ มันอยู
่ ใ่ นสมาธิสงู ๆ ทีม่ ผี ลเป็ นความสุขที่
ประณีตมาก
๒๘. มาร ๕
มาร หมายถึง สิ่ งที่มาทาลายล้างความดี
ซึง่ ภาษาคนก็หมายถึงผูท้ ค่ี อยชักนาไป
ในทางทีช่ วหรื
ั ่ อให้หลงทาง หรือถ่วงให้ชา้ หรือทาให้ตดิ อยู่ หรือให้พนิ าศ แต่ในภาษาธรรมจะ
หมายถึงสิง่ ทีม่ าทาลายล้างความดี หรือมาทาให้หลงทาง หรือติดอยู่ หรือช้าลง หรือให้พนิ าศ ซึง่
ก็มอี ยู่ ๕ ลักษณะ อันได้แก่
๑. ขันธมาร
มารคือขันธ์ ๕
๒. กิ เลสมาร
มารคือกิเลส
๓. มัจจุมาร
มารคือความตาย
๔. อภิ สงั ขารมาร
มารคืออภิสงั ขาร
๕. เทวปุตรมาร
มารคือเทวบุตร
ขันธ์ ๕ นี้ช่อื ว่าเป็ นมารเพราะเมือ่ เกิดขันธ์ ๕ ขึน้ มาแล้ว (จากปฏิจจสมุปบาทฝ่ ายเกิดทุกข์) ก็
ย่อมทีจ่ ะทาให้จติ ไม่นิพพานเพราะมีความรูส้ กึ ว่ามีตวั ตนอ่อนๆรบกวนจิตอยู่
ส่วนกิเลสนัน้ ชื่อว่า
เป็ นมารเพราะกิเลสนัน้ จะทาให้เกิดความทุกข์จงึ ทาให้นิพพานหายไป
ส่วนความตายนัน้ ถ้าเป็ นการ
ตายจากอริยมรรคทีม่ อี ยู่
ก็ทาให้หมดโอกาสนิพพาน
ถ้าร่างกายตายก็ทาให้บารมีทส่ี ร้าง
สมมายังไม่สมบูรณ์นนั ้ หมดคุณค่าไป ส่วนอภิสสังขารนัน้ ชื่อว่าเป็ นมาร เพราะการติดอยูใ่ นการปรุง
แต่งทัง้ หลายนัน้ ก็จะทาให้ไม่หลุดพ้นมานิพพานได้ ส่วนเทวบุตร (เทวบุตร แปลว่า ลูกเทวดา ซึง่ ก็
หมายถึง บุคคลทีน่ ่ารัก เช่น เด็ก หรือหมายถึง จิตทีต่ ดิ อยูใ่ นความสวยงามน่ารัก หรือความสุข) นัน้ ชื่อ
ว่าเป็ นมาร เพราะการติดอยู่ในความสุขหรือในสิง่ ทีน่ ่ารักนัน้ ย่อมทีจ่ ะทาให้ไม่อยากนิพพาน
สรุปได้ว่า มารก็หมายถึงสิง่ ทีม่ าขัดขวางไม่ให้จติ นิพพาน แต่ มารนี้ มิใช่เป็ นสิ่ งที่น่าเกลียด
น่ ากลัวเสมอไป คือมารนี้ กลับเป็ นสิ่ งที่น่ารักน่ าใคร่ที่สดุ เป็ นสิ่ งที่น่าพอใจน่ าไหลหลงหรือติ ด
ใจอย่างยิ่ ง มันจึงทาให้ จิตไม่อยากนิ พพาน ถ้ามารนี้จะมาในรูปทีน่ ่ าเกลียดน่ากลัว เราก็จะรูจ้ กั

๕๗
มันได้ แล้วไม่มาหลงติดในมัน ก็จะทาให้อยากนิพพาน แต่น่มี ารมันเป็ นสิง่ ทีน่ ่ารักน่ าพอใจ เราจึง
ได้มาหลงติดกับมันแล้วทาให้ไม่อยากนิพพาน หรือทาให้ไปแล้วหลงทาง หรือไปช้าลง หรือทาให้
เกลียดนิพพาน และสุกท้ายต้องพบกับความวิบตั ไิ ปในทีส่ ุด
จบบทที่ ๒

บทที่ ๓ นิ โรธ
๑. ปฏิ จจสมุปบาทฝ่ ายนิ โรธวาร
อริยสัจข้อที่ ๓ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงตรัสอย่างสัน้ ก็คอื ทรงตรัสว่า “เมื่อสิ้ นตัณหาก็นิพพาน” แต่
เมือ่ ต้องตรัสอย่างละเอียดก็ทรงตรัสไว้ดงั นี้
เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิ ชชานัน่ เทียว, จึงมีความดับแห่งสังขาร,
เพราะมีความดับแห่งสังขาร
จึงมีความดับแห่งวิ ญญาณ,
เพราะมีความดับแห่งวิ ญญาณ
จึงมีความดับแห่งนามรูป,
เพราะมีความดับแห่งนามรูป
จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ,
เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ
จึงมีความดับแห่งผัสสะ,
เพราะมีความดับแห่งผัสสะ
จึงมีความดับแห่งเวทนา,
เพราะมีความดับแห่งเวทนา
จึงมีความดับแห่งตัณหา,
เพราะมีความดับแห่งตัณหา
จึงมีความดับแห่งอุปาทาน,
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน
จึงมีความดับแห่งภพ,
เพราะมีความดับแห่งภพ
จึงมีความดับแห่งชาติ ,

๕๘
เพราะมีความดับแห่งชาติ นัน่ แล

ความทุกข์ทงั ้ ปวงจึงดับสิ้ น.

ตามหลักของเหตุและผลนัน้ เมือ่ มีเหตุ ผลจึงเกิด และเมือ่ ไม่มเี หตุ ผลจึงดับหรือไม่เกิดขึน้
ซึง่ ปฏิจจสมุปบาทฝ่ ายเกิดทุกข์นนั ้ เพราะมีอวิชชาเป็ นต้นเหตุ จึงทาให้เกิดผลคือมีการปรุงแต่งต่อๆกัน
ไปเรือ่ ยๆจนเกิดความทุกข์ขน้ึ มาในทีส่ ุด แต่เมือ่ ไม่มอี วิชชา ก็เท่ากับว่าไม่มตี น้ เหตุ จึงทาให้ไม่มผี ลเป็ น
การปรุงแต่งต่อๆกันไปถึงทุกข์ จึงทาให้ความทุกข์เพราะความยึดถือว่ามีตวั เราไม่เกิดขึน้ หรือทีก่ าลัง
เกิดขึน้ อยูก่ จ็ ะดับลงทันที
เมือ่ กล่าวโดยสรุปแล้วการดับลงของทุกข์น้กี ม็ อี ยู่ ๒ ลักษณะ คือ
๑. ดับที่อวิ ชชา คือสามารถปฏิบตั จิ นดับอวิชชาได้ ก็จะส่งผลให้สายปฏิจจสมุปบาทฝ่ ายเกิด
ทุกข์ทงั ้ สายไม่เกิดขึน้ จึงไม่มแี ม้ความรูส้ กึ ว่ามีตวั ตนใดๆเกิดขึน้ มา และนิพพานก็ปรากฏได้สงู สุด (เย็น
สนิท)
๒. ดับที่ตณ
ั หา คือได้เผลอสติจนอวิชชาเกิดขึน้ มาและปรุงแต่งจนทาให้เกิดเวทนาขึน้ มาแล้ว
แต่เรารูต้ วั ทันและใช้สมาธิมาระงับหรือหยุดไม่ให้ตณ
ั หาเกิดขึน้ มาได้ ซึง่ กรณีน้กี ย็ งั ทาให้เกิดมีความรูส้ กึ
ว่ามีตวั ตนอ่อนๆมารบกวนจิตอยู่ จึงนิพพานเพียงขัน้ ต้นๆ ไม่สงู สุด (แค่เย็นใจ)

๒. ปฏิ จจสมุปบาท ๒๔ อาการ
ยังมีปฏิจจสมุปบาททีพ่ ระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่างพิสดาร คือทรงเอาปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
ทุกข์มาต่อเข้ากับอริยมรรคจนถึงนิพพาน โดยรวมแล้วได้ ๒๔ อาการ อันได้แก่
อวิ ชชา  สังขาร  วิ ญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา 
ตัณหา  อุปาทาน  ภพ  ชาติ  ทุกข์  สัทธา (ความเชื่อมันในพระพุ
่
ทธ พระธรรม
พระสงฆ์)  ปราโมทย์ (ความร่าเริ งใจ)  ปี ติ (ความอิ่ มใจ)  ปัสสัทธิ (ความสงบระงับของ
กายและจิ ต)  สุข (สุขสงบ)  สมาธิ (ความที่จิตตัง้ มัน)
่  ยถาภูตญาณทัสสนะ (การเห็นสิ่ ง
ทัง้ ปวงตามที่ เป็ นอยู่จริ ง)  นิ พพิ ทา (ความเบื่อหน่ ายต่อสังขารทัง้ ปวง)  วิ ราคะ (ความ
คลายกาหนัดติ ดใจในสิ่ งทัง้ ปวง)  วิ มตุ ติ (จิ ตหลุดพ้นจากอุปาทาน)  ขยญาณ (ความรู้ว่า
จิ ตได้หลุดพ้นแล้ว)  นิ พพาน (ความสงบเย็น)
การศึกษาวิธกี ารดับทุกข์กต็ อ้ งศึกษาทีต่ วั ทุกข์จริงๆ โดยการมองให้เห็นว่าความทุกข์คอื ตัวความ
ยึดมันว่
่ ามีตวั เรา, เมือ่ เห็นแล้วก็จะทาให้เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าทรงสอนความจริง, ต่อจากนัน้ ก็จะ
เกิดความร่าเริงใจ, เกิดความอิม่ เอมใจ, เกิดความสงบระงับ, และเกิดความสุขทีส่ งบ, แล้วจิตก็จะตังมั
่ น่
, แล้วจะมองเห็นความจริงของสภาวธรรม (เห็นไตรลักษณ์), แล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารทัง้
ปวง, แล้วจิตก็จะหลุดพ้น, แล้วก็จะเกิดความรูว้ ่าจิตหลุดพ้นแล้ว, และนิพพานก็จะปรากฏ

๕๙
ความทุกข์แม้จะน่ าเกลียดน่ ากลัว แต่มนั ก็เหมือนสิ่ งมีค่าที่สดุ เพราะมันนามาซึ่งความพ้น
ทุกข์ได้ ดังนัน้ เมือ่ เกิดทุกแล้วก็จงใช้ทุกข์นนั ้ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ถ้าเรารารถนาจะดับทุกข์แต่กลัว
ทุกข์แล้วไปแสวงหาการดับทุกข์ทอ่ี ่นื แล้วทุกข์จะดับลงได้อย่างไร?
๓. นิ พพิ ทา - ความเบื่อหน่ าย
นิ พพิ ทา แปลว่า ความเบื่อหน่ าย คือหมายถึง ความเบื่อหน่ ายด้วยปัญญา โดยจะเบื่อ
หน่ายต่อทุกสิง่ ทัง้ ทีใ่ ห้ความสุขและให้ความทุกข์ (ถ้าเพียงเบื่อทุกข์ แต่ไม่เบื่อสุข จะยังไม่เป็ นนิพพิทา)
ปกติเราจะติดอยูใ่ นสุขแต่เบื่อทุกข์
ซึง่ เราไม่สามารถแยกเอาเฉพาะแต่สุขโดยไม่เอาทุกข์ได้
ดังนัน้ เราจึงต้องทนทุกข์โดยมีสุขมาล่อลวงให้ตดิ อยู่ แต่ถ้าเรามีปัญญามองเห็นความไม่เที่ยง เป็ น
ทุกข์ และอนัตตาในทุกสิ่ งอย่างแรงกล้า (ด้วยสมาธิ ) ก็จะทาให้เกิ ดนิ พพิ ทาหรือเบื่อหน่ ายต่ อ
สังขารหรือสิ่ งปรุงแต่งทัง้ หลายของโลกที่ให้ทงั ้ ความสุขและความทุกข์ได้
การเพ่งพิจารณาให้เกิดนิพพิทานี้จะต้องใช้จติ ทีม่ สี มาธิมาก ถ้าขาดสมาธิ นิ พพิ ทาจะไม่เกิ ด
ดังนัน้ เราจึงต้องหมันฝึ
่ กฝนสมาธิอยูเ่ สมอ พร้อมทัง้ มีการศึกษาถึงกฎไตรลักษณ์ให้เข้าใจ จึงจะสามารถ
เพ่งพิจารณาให้เกิดนิพพิทาได้อย่างแท้จริง
๔. นิ โรธ - ดับไม่เหลือ
นิ โรธ แปลว่า ดับไม่เหลือ คือการดับของทุกข์น้กี ม็ อี ยู่ ๒ ลักษณะ คือ
๑. ดับไม่เหลือ คือเมือ่ ทุกข์ดบั ลงแล้วก็ไม่เหลือสาเหตุมาให้ดบั อีกต่อไป
๒. ดับมีเหลือ คือถึงทุกข์จะดับลงแล้วแต่กย็ งั มีสาเหตุของมันมาให้ดบั ต่อไปอีก
นิโรธหรือดับไม่มเี หลือนัน้ ก็คอื การดับถาวร (ของพระอรหันต์)
แต่ถา้ ยังไม่ถงึ จุดนัน้ ก็จะมี
รองลงมาคือการดับมีเหลือ หรือดับอย่างชัวคราว
่
ซึง่ จะใช้คาว่า “อัตถังคมะ” ทีห่ มายถึง ความดับไป
ตามคราวเพราะขาดเหตุปัจจัย
ซึง่ การดับชัวคราวนี
่
้ถ้าเราปฏิบตั ใิ ห้มบี ่อยๆก็จะทาให้เกิดการดับ
อย่างถาวรได้
๕. นิ พพาน - ดับเย็น
นิ พพาน แปลว่า ดับไปแห่งความร้อน ซึง่ ก็หมายถึง ความเย็น หรือ สงบเย็น คือคาว่า
นิพพานนี้กค็ อื คาธรรมดาๆทีช่ าวบ้านเขาใช้กนั อยูใ่ นสมัยพุทธกาล
ทีน้เี มือ่ ค้นพบจิตทีไ่ ม่มกี เิ ลสทีม่ ี
ลักษณะเย็นแต่ไม่รจู้ ะเรียกอย่างไรจึงยืมคาว่า นิพพาน ทีห่ มายถึง เย็น นี้มาใช้ คือคาว่านิพพานนี้จะมี
ความหมายถึง ๓ ความหมาย อันได้แก่
๑. วัตถุนิพพาน คือหมายถึงวัตถุทค่ี ายความร้อนหมดแล้ว
๒. สัตว์นิพพาน คือหมายถึงสัตว์ทพ่ี ยศแต่ได้ถูกฝึกจนสงบแล้ว
๓. จิ ตนิ พพาน คือหมายถึงจิตทีไ่ ม่มที ุกข์ใดๆหรือจิตทีส่ งบเย็น
นิโรธจะเป็ นเหตุ ส่วนนิพพานจะเป็ นผล ดังนัน้ เมื่อมีนิโรธก็ต้องมีนิพพาน ซึง่ บางลัทธิเขา
ก็ว่าการได้เสพกามจนเต็มอิม่ แล้วคือนิพพาน (เพราะเมือ่ อิม่ แล้วจิตมันก็จะเย็นลงชัวคราว)
่
แต่บางลัทธิ

๖๐
เขาก็ว่าการได้สมาธิขนั ้ ต่างๆคือนิพพาน (เพราะสมาธิกม็ คี วามสงบเย็นอยูด่ ว้ ย) แต่พระพุทธองค์ทรง
สอนว่านิพพานทีแ่ ท้จริงจะอยูท่ จ่ี ติ ปราศจากกิเลส เพราะเมื่อจิ ตไม่มีกิเลสมันก็จะสงบเย็นเพราะไม่
มีความรู้สึกว่ามีตวั ตนใดๆมารบกวน อีกทัง้ ยังถาวรอีกด้วย
คาว่า นิ พพุติ หมายถึง ความเย็นอกเย็นใจ ซึง่ เป็ นความเย็นใจระดับชาวบ้านเพราะไม่ม ี
ปั ญหาใดๆ ส่วนคาว่า ปริ นิพพาน จะหมายถึง ความดับรอบ คือดับสนิทหมด (ทัง้ กิเลสและขันธ์
๕) อันหมายถึงการตายของพระอรหันต์
๖. สังขตะ- อสังขตะ
สิง่ ทัง้ หลายของโลกนี้กส็ รุปได้ ๒ ประเภท อันได้แก่
๑. สังขตะ คือสิง่ ทีม่ กี ารปรุงแต่ง หรือ สังขาร
๒. อสังขตะ คือสิง่ ทีไ่ ม่มกี ารปรุงแต่ง หรือ วิ สงั ขาร
สังขตะหรือสังขารนี้กค็ อื ทุกสิง่ ทีเ่ กิดมาจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึน้ มา เช่น ต้นไม้, รถ,
คอมพิวเตอร์, ร่างกาย, จิตใจ เป็ นต้น ส่วนอสังขตะหรือวิสงั ขารนี้กค็ อื สิง่ ทีไ่ ม่ม ีการปรุงแต่งขึน้ มา ซึง่ อ
สังขตะทีเ่ ป็ นวัตถุกไ็ ด้แก่สุญญากาศ ส่วนอสังขตะที่เป็ นนามก็ได้แก่ นิ โรธ และนิ พพาน
ธรรมชาติของจิตก็เป็ นสังขตะอยูแ่ ล้ว คือต้องมีทุกขลักษณะหรือความรูส้ กึ ทีต่ อ้ งทนอยูบ่ า้ งตาม
ธรรมชาติ ยิง่ ถ้าจิตมีการปรุงแต่งด้วยกิเลสก็จะยิง่ มีทุกขลักษณะมากขึน้ แต่ถา้ จิตไม่มกี ารปรุงแต่งด้วย
กิเลส ทุกขลักษณะทีร่ นุ แรงก็จะไม่ม ี จะมีกแ็ ต่ลกั ษณะทีต่ อ้ งทนอยูบ่ า้ งเท่านัน้ ซึง่ แทบไม่รสู้ กึ และไม่
เป็ นปั ญหา ซึง่ นี่กค็ อื ความดับลงของทุกข์ (นิโรธ) และความสงบเย็น (นิพพาน) อันเป็ นอสังขตะ หรือ วิ
สังขาร ทีไ่ ม่มกี ารปรุงแต่งให้เป็ นทุกข์
นิพพานนี้จะเป็ นสิง่ เทีย่ ง (นิจจัง) คือมีอยูต่ ลอดเวลาเพียงแต่เราไม่สามารถสัมผัสเท่านัน้ ดังนัน้
จึงไม่ใช้คาว่า “เกิ ด” กับนิ พพาน แต่ จะใช้คาว่า “ปรากฏ” แทน และนิพพานก็ยงั มีลกั ษณะของสุขงั
(สุข) คือมีความรูส้ กึ ทีท่ นได้งา่ ย แต่ นิพพานก็ยงั เป็ น อนัตตา คือไม่มีนิพพานของใคร และไม่มีใคร
นิ พพาน มีแต่จิตที่ บริ สทุ ธิ์ จากกิ เลส (จากความยึดมันว่
่ ามีตนเอง) เท่ านัน้ ที่นิพพาน
๗. นิ พพาน คือความว่างอย่างยิ่ ง
ในการตรัสถึงนิพพานของพุทธศาสนานัน้ พระพุทธองค์จะทรงตรัสเป็ นโวหารว่า
ภิกษุทงั ้ หลาย. “สิง่ ” สิง่ นัน้ มีอยู่ เป็ นสิง่ ซึง่ ในนัน้ ไม่มดี นิ ไม่มนี ้า ไม่มไี ฟ
ไม่มลี ม, ไม่ใช่อากาสานัญจายตนะ ไม่ใช่วญ
ิ ญานัญจายตนะ
ไม่ใช่อา
กิญจัญญายตนะ ไม่ใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะ, ไม่ใช่โลกนี้ ไม่ใช่โลกอื่น,
ไม่ใช่ดวงจันทร์ หรือดวงอาทิตย์ทงั ้ สองอย่าง.
ภิกษุทงั ้ หลาย. ในกรณีอนั เดียวกับ “สิง่ ” สิง่ นัน้ เราไม่กล่าวว่ามีการมา,
ไม่กล่าวว่ามีการไป, ไม่กล่าวว่ามีการหยุด, ไม่กล่าวว่ามีการจุต,ิ ไม่กล่าวว่ามีการ
เกิดขึน้ .

๖๑
สิง่ นัน้ มิได้ตงั ้ อยู,่ สิง่ นัน้ มิได้เป็ นไป และสิง่ นัน้ มิใช่อารมณ์, นันแหละคื
่
อ
ทีส่ ุดแห่งทุกข์ละ.”
สรุปว่านิพพานนัน้ จะไม่มคี วามยึดถือว่าเป็ น ดิน น้า ไฟ ลม หรือเป็ นรูปลักษณ์ใดๆทัง้ สิน้ และก็
ไม่ใช่สมาธิขนั ้ สูงใดๆ หรือเป็ นดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ หรือโลกใดๆ และไม่เป็ นกิรยิ าอาการใดๆ ไม่
ตัง้ อยูเ่ หมือนสิง่ อื่นๆ รวมทัง้ ไม่ใช่อารมณ์ใดๆ คือสรุปว่า “นิ พพานคือความว่างจากความยึดมันถื
่ อ
่ งทัง้ ปวง”
มันในสิ
่
๘. วิ มตุ ติ ๓
วิ มตุ ติ แปลว่า ความหลุดพ้น คือหมายถึงจิตหลุดพ้นจากกิเลส หรือหลุดพ้นจากความยึดมัน่
ว่ามีตวั ตน ซึง่ เท่ากับไม่มตี วั ตนใครหลุดพ้น โดยการหลุดพ้นนี้กม็ อี ยู่ ๓ ลักษณะ อันได้แก่
๑. ตทังควิ มตุ ติ
คือหลุดพ้นชัวครั
่ ง้ ชัวคราว
่
๒. วิ กขัมภนวิ มตุ ติ คือหลุดพ้นด้วยการข่มไว้ดว้ ยสมาธิ
๓. สมุจเฉทวิ มตุ ติ คือหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดสิน้ เชิง (ถาวร)
ตามธรรมชาติแล้วจิตของเรามันก็มวี มิ ตุ ติอยูแ่ ล้วเสมอๆ แต่เป็ นอย่างชัวคราวเท่
่
านัน้
คือเมื่อ
เราอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีช่ วนให้จติ สงบ เช่น ป่ า เขา ทะเล หรือพบเห็นคนตาย คนตกทุกข์ได้ยาก เป็ น
ต้น จิตของเรามันก็จะหลุดพ้นได้เอง หรือเมือ่ จิตมันเกิดความทุกข์มาจนอ่อนล้าแล้วมันก็จะหยุดทุกข์
ของมันได้เองเหมือนกัน แม้การปฏิบตั อิ ริยมรรคทีถ่ ูกต้องเมือ่ ใดก็จะเกิดเกิดตทังควิมตุ ติขน้ึ เมือ่ นัน้ ทันที
ส่วนกรณีทเ่ี ราสามารถฝึกสมาธิถงึ ขัน้ ฌานได้ ในขณะทีจ่ ติ อยูใ่ นฌานนี้กจ็ ะทาให้เกิดความหลุด
พ้นได้ แต่ถา้ ฌานเสื่อม วิมุตติน้กี เ็ สื่อมหายตามไปด้วย
ส่วนกรณีทเ่ี ราสามารถปฏิบตั ติ ามมรรคจนสมบูรณ์ได้ (ทาลายสังโยชน์ได้หมดสิน้ ) ความหลุ ดพ้น
อย่างถาวรก็จะปรากฏขึน้ ได้
๙. นิ พพาน ๓
เมือ่ วิมตุ ติเกิดขึน้ ก็จะทาให้นิพพานปรากฏ ดังนัน้ จึงมีนิพพาน ๓ ลักษณะตามวิมตุ ติ อัน
ได้แก่
๑. ตทังคนิ พพาน คือนิพพานชัวครั
่ ง้ ชัวคราว
่
๒. วิ ขมั ภนนิ พพาน คือนิพพานทีเ่ กิดจากการข่มไว้ดว้ ยสมาธิ
๓. สมุจเฉทนิ พพาน คือนิพพานชนิดเด็ดขาดสิน้ เชิง (ถาวร)
ตทังคนิพพานนี้ถงึ แม้จะยังไม่เย็นสนิทและไม่ถาวร แต่กน็ บั ว่ามีคุณค่ายิง่ สาหรับจิตมนุษย์เรา
เพราะมันได้หล่อเลีย้ งจิตของเราเอาไว้ไม่ให้เร่าร้อนเป็ นทุกข์อยูต่ ลอดเวลาจนเป็ นบ้ากันไปหมด
คือ
นิพพานจะช่วยให้จติ ของเราได้รบั การพักผ่อนบ้าง ดังนัน้ เราจึงควรขอบคุณนิพพานทีม่ ปี ระโยชน์ต่อเรา
และไม่เนรคุณต่อนิพพานด้วยการเกลียดกลัวนิพพานโดยไม่รตู้ วั

๖๒
วิกขัมภนนิพพานก็คอื ขณะทีเ่ ราฝึกสมาธิจนถึงฌาน ๔ ซึง่ ฌานระดับนี้พระพุทธองค์ทรงสอนว่า
จะปรากฏนิพพานชนิดสูงสุด คือเย็นสนิทเหมือนนิพพานถาวร เพียงแต่ถา้ ฌานนี้เสื่อมนิพพานนี้กจ็ ะ
เสื่อมหายตามไปด้วย
สมุจเฉทนิพพานก็คอื นิพพานถาวรของพระอรหันต์ทท่ี าลายสังโยชน์ทงั ้ ๑๐ ได้แล้ว ถ้าเพิง่
สาเร็จใหม่ๆจะยังไม่เย็นสนิท เพราะขันธ์ยงั ทางานอยู่บา้ ง ต่อเมือ่ สาเร็จนานแล้วจึงจะเย็นสนิ ทได้
๑๐. วิ เวก ๓
วิ เวก หมายถึง ความสงบสงัด ซึง่ ก็เป็ นคาเรียกแทนนิพพานได้ โดยวิเวกนี้จะมีอยู่ ๓
ลักษณะด้วยกัน อันได้แก่
๑. กายวิ เวก ความสงบสงัดทางกาย
๒. จิ ตตวิ เวก ความสงบสงัดทางจิต
๓. อุปธิ วิเวก ความสงบสงัดทางอุปธิ
การไม่มผี คู้ นรบกวนก็จดั เป็ นกายวิเวก ถ้าจิตว่างจากกิเลสหรือนิวรณ์กจ็ ดั เป็ นจิตตวิเวก แต่
ถ้าจิตไม่มอี ุปธิหรือการเข้าไปแบก เข้าไปยึดมันถื
่ อมันในสิ
่ ง่ ต่างๆให้หนัก ก็เรียกว่าเป็ นอุปธิวเิ วก และ
แม้จะอยู่ในที่ที่มีผค้ ู นมากมาย แต่ ถ้ามีอปุ ธิ วิเวกแล้วก็จะทาให้ มีกายวิ เวกและจิ ตตวิ เวกตามไป
ด้วย
๑๑. จิ ตนิ พพาน
คาว่า จิ ต มาจากคาว่า วิ จิตร ทีห่ มายถึง สิ่ งวิ จิตรงดงาม ซึง่ เมือ่ เราพิจารณาดูจากจิตของ
เราเองจริงๆเราก็จะพบว่าจิตก็คอื สิ่ งที่ร้สู ึกนึ กคิ ดได้ ซึง่ จิตจะประกอบขึน้ จากวิญญาณ (การรับรู)้ ,
เวทนา (ความรูส้ กึ ), สัญญา (ความจา), และสังขาร (การปรุงแต่งของจิต) โดยวิญญาณจะเป็ นพืน้ ฐาน
ของจิต และมีความรูส้ กึ , ความจา, และการปรุงแต่งคิดนึกมาประกอบ จึงเกิดเป็ นจิตทีส่ มบูรณ์ขน้ึ มา ถ้า
ไม่มวี ญ
ิ ญาณ ก็จะไม่มจี ติ แต่ถงึ จะมีวญ
ิ ญาณ แต่ถา้ ไม่มคี วามทรงจา จิตก็จะปรุงแต่งคิดนึกไม่ได้ จะมีก็
เพียงการรับรูแ้ ละความรูส้ กึ เท่านัน้ ซึง่ เรียกว่าเป็ นจิตทีไ่ ม่สมบูรณ์ อย่างเช่น คนทีข่ าดออกซิเจนจนสมอง
ตายแล้ว แต่รา่ งกายยังไม่ตาย จึงไม่มคี วามทรงจาใดๆและไม่สามารถจาอะไรได้ รวมทัง้ ปรุงแต่งคิดนึก
ไม่ได้ดว้ ย ก็จะกลายเป็ นเจ้าชายนิทรา คือนอนนิ่งๆเหมือนคนตาย แต่ว่ายังไม่ตาย คือจะมีเพียงการรับรู้
และมีความรูส้ กึ อยูเ่ ท่านัน้ เป็ นต้น
จิตนี้โดยสรุปจะมีอยู่ ๓ ลักษณะ อันได้แก่
๑. จิ ตไร้สานึ ก คือเป็ นจิตขณะทีห่ ลับสนิทและไม่ฝัน คือจะมีเพียงวิญญาณเกิดขึน้ มาใน
ร่างกายเท่านัน้ ส่วนเวทนา สัญญา และสังขารยังไม่ทางาน ถ้าไม่มวี ญ
ิ ญาณร่างกายนี้กจ็ ะตาย
๒. จิ ตใต้สานึ ก หรือจิตกึง่ สานึก คือจิตขณะทีห่ ลับและฝั นอยู่ หรือขณะละเมอ ซึง่ เป็ นจิตที่
ตื่นยังไม่เต็มที่ มันจะนึกคิดไปเองตามความเคยชินทีม่ นั สังสมมาโดยไม่
่
มกี ารควบคุม เราจึงสามารถดูว่า
เรานัน้ เป็ นคนดีหรือเลวเพียงใดได้ โดยดูจากความฝั นของเราเอง
๓. จิ ตเต็มสานึ ก คือจิตขณะทีเ่ รารูส้ กึ ตื่นเต็มทีแ่ ล้ว มีเจตนาแล้ว อันเป็ นจิตปกติของเรา

๖๓
จิตของมนุษย์เรานี้จะมีนิพพานอยูแ่ ล้วเป็ นพืน้ ฐานตลอดเวลา แต่เพราะความเคยชินทีจ่ ะเกิด
กิเลสทีม่ นั สังสมมาอย่
่
างมากมาย มันจึงเกิดกิเลสขึน้ มาได้ง่ายๆและบ่อยๆ จึงทาให้นิพพานไม่ปรากฏ
(คือจิตไม่สามารถรับรูไ้ ด้) พอกิเลสดับหายไป นิพพานก็จะกลับมาปรากฏใหม่ได้อกี
สรุปได้ว่านิพพานจะปรากฏแก่จติ ทีบ่ ริสุทธิ ์ (คือไม่มกี เิ ลส ไม่มคี วามยึดมัน)
่ เท่านัน้ ดังนัน้ จึง
เท่ากับว่าไม่มนี ิพพานของใคร และไม่มใี ครนิพพาน แต่ถา้ ใครยังเชื่อว่ามีตวั เองนิพพาน ก็แสดงว่ายังไม่
นิพพานจริง ยิง่ ใครทีเ่ ข้าใจว่านิพพานเป็ นบ้านเป็ นเมืองทีม่ แี ต่ความสุขอยูช่ วนิ
ั ่ รนั ดร ก็ยงิ่ ห่างไกล
นิพพานทีแ่ ท้จริง
จบบทที่ ๓

บทที่ ๔ มรรค
๑. อริ ยมรรคมีองค์ ๘
มรรค แปลว่า ทาง , อริ ยมรรค หมายถึง หนทางอันประเสริ ฐ ซึง่ ก็คอื วิธปี ฏิบตั เิ พื่อดับ
ทุกข์ หรือวิธปี ฏิบตั เิ พื่อความไม่เกิดขึน้ ของความทุกข์ โดยบางครัง้ ก็เรียกว่า มัชฌิ มาปฏิ ปทา ที่
หมายถึง ทางสายกลาง คือเป็ นการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ตงึ และไม่หย่อนไปทางใดทางหนึ่ง หรือบางทีกเ็ รียกว่า
จิ ตตภาวณา ทีห่ มายถึง การทาจิ ตให้เจริ ญ ซึง่ ก็คอื การสร้างสมาธิและปั ญญาให้เพิม่ มากขึน้
อริยมรรค หรือมรรคนี้ แม้จะเป็ นหนทางเดียวแต่กม็ อี งค์ประกอบอยูถ่ งึ ๘ ประการ ทีเ่ รียกว่า
มรรคมีองค์ ๘ ซึง่ องค์ประกอบทัง้ ๘ นัน้ ก็ได้แก่
๑. สัมมาทิ ฎฐิ
ความเห็นถูกต้อง
๒. สัมมาสังกัปปะ ความดาริถูกต้อง
๓. สัมมาวาจา
การพูดจาถูกต้อง
๔. สัมมากัมมันตะ การกระทาทางกายถูกต้อง
๕. สัมมาอาชีวะ
การเลีย้ งชีพถูกต้อง
๖. สัมมาวายามะ
ความเพียรถูกต้อง
๗. สัมมาสติ
การระลึกถูกต้อง
๘. สัมมาสมาธิ
สมาธิถูกต้อง

๖๔
คาว่า สัมมา หมายถึง ถูกต้อง หรือ ชอบ คือหมายถึงถูกต้องตามวิธดี บั ทุกข์ ซึง่ จะตรงข้ามกับ
คาว่า มิ จฉา ทีห่ มายถึง ผิด คือหมายถึงไม่ถูกต้องตามวิธดี บั ทุกข์ โดยมรรคนี้เรียกได้ว่าเป็ น สัมมา
มรรค คือเป็ นหนทางทีถ่ ูกต้องทีด่ บั ทุกข์ได้ ส่วนหนทางอื่นนอกนัน้ จะเป็ น มิ จฉามรรค คือเป็ นหนทาง
ทีผ่ ดิ ทีด่ บั ทุกข์ไม่ได้
๒. สิ กขา ๓
สิ กขา หมายถึง การศึกษาด้วยการปฏิ บตั ิ ซึง่ องค์ทงั ้ ๘ ของมรรคนี้สามารถย่นย่อลงใน
สิกขา ๓ ได้ดงั นี้
๑. ปัญญาสิ กขา การศึกษาในเรือ่ งปั ญญา ซึง่ ย่อมาจาก สัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปปะ
๒. สีลสิ กขา การศึกษาในเรือ่ งศีล ซึง่ ย่อมาจาก สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ
๓. จิ ตตสิ กขา การศึกษาในเรือ่ งสมาธิ ซึง่ ย่อมาจาก สัมมาวายามะ สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ
ปั ญญาก็คอื ความรอบรูใ้ นเรื่องการดับทุกข์, ศีลก็คอื จิตทีเ่ ป็ นปกติ (เพราะมีกายและวาจาที่
เรียบร้อย), สมาธิกค็ อื ความตัง้ มันแห่
่ งจิต ซึง่ การปฏิบตั จิ ริงๆนัน้ ปั ญญา ศีล และสมาธิ หรือองค์ทงั ้ ๘
ของมรรคนี้จะทางานร่วมกันเป็ นหนึ่งเดียว ซึง่ ก็คอื การทาจิ ตให้ ว่างจากความยึดมันว่
่ ามีตวั เราของเรา คือเป็ นการใช้สมาธิมากาจัดความรูส้ กึ ว่ามีตวั เรา-ของเราออกไปโดยมีปัญญาควบคุมอยู่ และก็
ต้องมีศลี หรือจิตทีป่ กติเป็ นพืน้ ฐาน ซึง่ นี่คอื มรรคหรืออริยมรรคโดยสรุป ซึง่ เนื้อหาโดยละเอียดนัน้ เราจะ
ได้ศกึ ษากันต่อไป
๓. สัมมาทิ ฎฐิ
สัมมาทิ ฎฐิ หมายถึง ความเห็นถูกต้อง คืออันดับแรกเราจะต้องมีความเห็นทีถ่ ูกต้องก่อน ซึง่
ความเห็นทีถ่ ูกต้องนี้โดยสรุปก็คอื การมีดวงตาเห็นธรรม หรือเห็นแจ้งในอริยสัจ ๔ ซึง่ ก่อนทีจ่ ะมา
เห็นแจ้งในอริยสัจ ๔ ได้นนั ้ ก็ตอ้ งมีการศึกษาเรือ่ งต่างๆทีต่ อ้ งรู้ คือเรือ่ ง ธาตุ ขันธ์ อายตนะ กรรม
กฎอิทปั ปั จจยตา กฎไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท อนุ สยั อาสวะ สังโยชน์ เป็ นต้น ตามทีเ่ ราได้ศกึ ษา
มาแล้วทัง้ หมดนัน่ เอง
ยังมีสมั มาทิฎฐิในระดับต้นๆของศีลธรรมทีเ่ ราสมควรจะมีกนั อยูก่ ่อนแล้วหลายอย่าง เช่น ต้อง
เชื่อว่าการให้ทานมีผล หรือเชื่อว่าพ่อแม่นนั ้ มีพระคุณ หรือเชื่อว่ าผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบนัน้ มีอยู่ เป็ นต้น
คือเป็ นความเชื่อของคนดีทงั ้ หลาย และเมือ่ มีความเห็นถูกต้องในระดับศีลธรรมนี้แล้ว จึงจะมีคุณสมบัติ
เพียงพอทีจ่ ะมามีความเห็นถูกต้องในระดับปรมัตถธรรม (สูงหรือลึกซึง้ ) นี้ได้
แต่ถา้ ใครทีย่ งั ไม่ม ี
ความเห็นถูกต้องแม้ในระดับศีลธรรมได้ ก็จะยากทีจ่ ะมามีความเห็นทีถ่ ูกต้องในระดับปรมัตถธรรมนี้ได้
เพราะโง่เกินไป
๔. สัมมาสังกัปปะ

๖๕
สัมมาสังกัปปะ หมายถึง ความดาริ ถกู ต้อง ซึง่ คาว่า ดาริ จะหมายถึง ความปรารถนา
ความใฝ่ ฝัน หรือความมุ่งหมาย ในทางที่ดี ซึง่ ความดาริทถ่ี ูกต้องนี้กส็ รุปอยู่ท่ี
๑. ดาริ ที่จะออกจากกาม ไม่ลุ่มหลงกามารมณ์ หรือพ้นจากอานาจกาม
๒. ดาริ ที่จะไม่พยาบาทมุ่งร้าย ไม่อาฆาติพยาบาทใคร
๓. ดาริ ที่จะไม่เบียดเบียนใคร ด้วยความโง่หรือด้วยความไม่รจู้ ริง
ความดาริถูกต้องนี้บางทีกเ็ รียกว่า กุศลวิ ตก
คือเป็ นการตริ ตรึกหรือคิ ดนึ กไปในทางที่
ถูกต้อง ทีต่ รงข้ามกับ อกุศลวิ ตก คือเป็ นการตริ ตรึกคิ ดนึ กไปในทางที่ไม่ถกู ต้อง (ทีต่ รงข้ามกับ
กุศลวิตก)
๕. สัมมาวาจา
สัมมาวาจา หมายถึง การพูดจาที่ถกู ต้อง ซึง่ ก็ได้แก่
๑. การมีเจตนาเป็ นเครือ่ งเว้นจาก การพูดไม่จริ ง
๒. การมีเจตนาเป็ นเครือ่ งเว้นจาก การพูดคาหยาบ
๓. การมีเจตนาเป็ นเครือ่ งเว้นจาก การพูดส่อเสียด
๔. การมีเจตนาเป็ นเครือ่ งเว้นจาก การพูดเพ้อเจ้อ
สาหรับภิกษุนนั ้ จะเคร่งครัดขึน้ เช่น ไม่ให้พดู กับสตรีหลายคา หรือไม่ให้พดู กับคนทีถ่ อื อาวุธในมือ เป็ น
ต้น
๖. สัมมากัมมันตะ
สัมมากัมมันตะ หมายถึง การกระทาทางกายที่ถกู ต้อง ซึง่ ก็ได้แก่
๑. การมีเจตนาเป็ นเครือ่ งเว้นจาก การฆ่ าหรือทาร้ายสิ่ งที่ มีชีวิต
๒. การมีเจตนาเป็ นเครือ่ งเว้นจาก การถือเอาทรัพย์หรือสิ่ งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
๓. การมีเจตนาเป็ นเครือ่ งเว้นจาก การประพฤติ ผิดในกามทัง้ หลาย
สาหรับภิกษุนนั ้ จะเคร่งครัดขึน้ โดยไม่ให้ทาร้ายแม้พชื ทีถ่ อื ว่าเป็ นสิง่ มีชวี ติ ด้วย รวมทัง้ ไม่ให้ยงุ่
เกีย่ วกับเรือ่ งกามารมณ์ทงั ้ หลาย
๗. สัมมาอาชีวะ
สัมมาอาชีวะ หมายถึง การอาชีพถูกต้อง คือให้ประกอบอาชีพทีส่ ุจริตในการเลีย้ งชีวติ และ
รวมทัง้ การบริหารชีวติ อย่างถูกต้องด้วย
แต่สาหรับภิกษุนนั ้ พระพุทธองค์จะทรงให้ประกอบอาชีพ
“ขอทาน” ซึง่ เป็ นการขออย่างพระอริยะ คือให้ ขออาหารจากชาวบ้านมาฉันเท่ าที่จาเป็ น ซึง่ ก็จะไป
เฉพาะเวลาเช้า โดยการเอาบาตรไปยืนแสดงให้เขารูว้ ่าไปขออาหาร เมือ่ ได้พอแล้วก็ให้กลับ ไม่ขอมาจน
มากเกิน แต่ถา้ เขาแสดงอาการไม่อยากให้กไ็ ม่ให้ยนื ตือ้ เหมือนบังคับเขา และไม่ให้เลือกขอเอาแต่อาหาร
ทีด่ ๆี เท่านัน้
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๘. สัมมาวายามะ
สัมมาวายามะ หมายถึง ความพากเพียรถูกต้อง ซึง่ ก็สรุปอยูท่ ่ี
๑. เพียรทีจ่ ะระวังไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึน้
๒. เพียรทีจ่ ะละบาปอกุศลทีเ่ กิดขึน้ แล้วให้หมดไป
๓. เพียรทีจ่ ะทากุศลทีย่ งั ไม่เกิดให้เกิดขึน้
๔. เพียรทีจ่ ะทากุศลทีเ่ กิดขึน้ แล้วให้สมบูรณ์
พระพุทธองค์ทรงสอนว่า “บุคคลจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร” คือการมีแต่ความรูน้ นั ้
ยังช่วยอะไรไม่ได้มาก จะต้องมีความเพียรทีจ่ ะปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง มันคง
่
และกล้าหาญ จึงจะพ้นจาก
ทุกข์ได้จริง
๙. สัมมาสติ
สัมมาสติ หมายถึง การระลึกถูกต้อง คือคาว่า สติ หมายถึง แล่นมาทัน คือเป็ นการระลึก
ได้ไม่หลงลืม ส่วนคาว่า สัมปชัญญะ หมายถึง รู้สึกตัวอยู่ด้วยปัญญา ซึง่ เรามักเรียกรวมๆว่า
สติ สมั ปชัญญะ ทีห่ มายถึง การระลึกเอาปัญญาออกมาใช้งานอยู่
สติสมั ปชัญญะนี้ถา้ เป็ นทางโลกก็หมายถึงการรูส้ กึ ตัวอยูด่ ว้ ยความรูโ้ ลกๆ
ซึง่ ยังไม่ใช่
สติสมั ปชัญญะของมรรค จะต้องเป็ นการรูส้ กึ ตัวอยูด่ ว้ ยปั ญญาจึงจะเป็ นสติสมั ปชัญญะของมรรคทีแ่ ท้จริง
สัมมาสติทพ่ี ระพุทธองค์ทรงแสดงไว้กไ็ ด้แก่
“ภิ กษุทงั ้ หลาย. สัมมาสติ เป็ นอย่างไรเล่า ภิ กษุทงั ้ หลาย. ภิ กษุใน
กรณี นี้
เป็ นผูพ้ ิ จารณาเห็นกายในกายอยู่เป็ นประจา, เป็ นผูพ้ ิ จารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาทัง้ หลายอยู่เป็ นประจา,
เป็ นผูพ้ ิ จารณาเห็นจิ ตในจิ ตอยู่เป็ น
ประจา, ย่อมเป็ นผูพ้ ิ จารณาเห็นธรรมะในธรรมทัง้ หลายอยู่เป็ นประจา . มี
ความเพียรเครื่องเผากิ เลส มีสมั ปชัญญะ มีสติ ถอนความพอใจและความ
ไม่พอใจในโลกออกเสียได้”.
สัมมาสติน้กี ค็ อื หลักในการปฏิบตั ขิ องมรรค คือให้เอาสิง่ ทีเ่ ป็ น กาย, เวทนา, จิต, และธรรมมา
พิจารณาตามกฎไตรลักษณ์ ไปตามลาดับ โดยจะต้องไม่ให้มคี วามพอใจและไม่พอใจเกิดขึน้ ซึง่ เราจะได้
ศึกษากันในบทต่อๆไป
๑๐. สัมมาสมาธิ
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สัมมาสมาธิ หมายถึง สมาธิ ถกู ต้อง ซึง่ สมาธิทถ่ี ูกต้องนัน้ พระพุทธองค์ทรงสอนว่าเป็ น
สมาธิทเ่ี รียกว่า ฌาน โดยเป็ นรูปฌาน คือเป็ นสมาธิทเ่ี พ่งรูปเป็ นอารมณ์ ซึง่ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้
ว่าเป็ น ฌาน ที่ ๑ ถึงฌานที่ ๔ โดยจากฌานที่ ๔ นี้จติ จะบริสุทธิ ์อ่อนโยนและเหมาะสมทีส่ ุดในการ
นามาใช้ดบั ทุกข์และศึกษาธรรมะ หรือแม้ในการศึกษาเล่าเรียนทัง้ หลายของนักเรียน
ฌาน ๔ นี้จะสามารถกาจัดกิเลสให้ระงับดับลงสนิทจริงๆ แต่กต็ อ้ งมีองค์ประกอบอีก ๗ องค์
ของมรรคมาเป็ นบริวารคอยช่วยเหลือ ถ้าสามารถปฏิบตั ไิ ด้ต่อเนื่องเป็ นเวลานานๆ ก็จะทาให้ความเคย
ชินของกิเลสค่อยๆเหีย่ วแห้งตายไปเองในทีส่ ุด ซึง่ เรือ่ งฌานนี้เราจะได้ศกึ ษากันในบทต่อๆไป
๑๑. สมถะ - วิ ปัสสนา
อริยมรรคนี้จะสรุปในแง่การเพ่งได้ ๒ อย่างคือ
๑. สมถะ การทาจิตให้สงบระงับ
๒. วิ ปัสสนา การทาจิตให้เกิดปั ญญาเห็นแจ้ง
การเพ่งอย่างสมถะก็คอื การเพ่งอารมณ์เพื่อให้จติ รวมกาลังเป็ นอารมณ์เดียว โดยไม่เกีย่ วกับ
ปั ญญา ซึง่ ผลจากการเพ่งก็จะได้สมาธิ (ฌาน)
การเพ่งอย่างวิปัสสนาก็คอื การเพ่งค้นหาเหตุปัจจัย, และพิจารณาดูความเกิด -ดับ, ดูความไม่
เทีย่ ง, เป็ นทุกข์, และอนัตตา ซึง่ ผลจากการเพ่งก็คอื ทาให้เกิดปั ญญา หรือดวงตาเห็นธรรม และการ
บรรลุเป็ นพระอริยบุคคลในทุกระดับ
๑๒. วิ มุตติ ๒
วิมตุ ติหรือความหลุดพ้นทัง้ หลายนัน้ (คือทัง้ อย่างชัวคราว,
่
ข่มไว้ดว้ ยสมาธิ และอย่างถาวร) ยัง
สามารถสรุปลักษณะการหลุดพ้นได้ ๒ ลักษณะ อันได้แก่
๑. ปัญญาวิ มตุ ติ คือหลุดพ้นโดยมีปัญญานา
๒. เจโตวิ มตุ ติ คือหลุดพ้นโดยมีสมาธินา
ในการเกิดวิมตุ ติแต่ละครัง้ นัน้ จะต้องมีทงั ้ ปั ญญาและสมาธิมาทางานร่วมกัน โดยมีศลี รองรับ
อยู่ ซึง่ บางคนก็มสี มาธิน้อย แต่อาศัยการเพ่งพิจารณามากกว่า ก็จะเกิดความหลุดพ้นแบบปั ญญาวิมตุ ติ
ได้ ส่วนบางคนมีสมาธิมากก็อาศัยสมาธินาโดยมีปัญญาควบคุมอยูข่ า้ งหลัง ก็จะเกิดความหลุดพ้นแบบ
เจโตวิมตุ ติได้
๑๓. จิ ตว่าง คือ อริ ยมรรค
อริยมรรคนี้มกั เรียกกันว่า กรรมฐาน ทีห่ มายถึง ที่ตงั ้ แห่งการงาน ซึง่ ก็แยกได้ ๒ อย่าง อัน
ได้แก่
๑. สมมถะกรรมฐาน คือมีจติ ทีส่ งบระงับเป็ นทีต่ งั ้
๒. วิ ปัสสนากรรมฐาน คือมีจติ ทีร่ อบรูเ้ ป็ นทีต่ งั ้
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คาว่าการงานในทีน่ ้กี ค็ อื หน้าทีใ่ นการกาจัดกิเลส (หรือทาลายอนุสยั หรือตัดสังโยชน์ หรือกาจัด
ทุกข์ หรือทานิพพานให้แจ้ง) ซึง่ ก็สรุปอยู่ท่ี “การมีสติ ระวังไม่ให้ นิวรณ์ และกิ เลสเกิ ดขึ้น และเพ่งให้
จิ ตว่างจากความรู้สึกว่ามีตวั ตน-ของตน (หรือตัวเรา-ของเรา หรือตัวกู-ของกู)” โดยอริยมรรคนี้
ควรทาให้เจริ ญ คือปฏิบตั ใิ ห้มากทีส่ ุดจนสมบูรณ์ คือจนทาให้บรรลุนิพพานอย่างถาวร
จบบทที่ ๔
จบภาคปลาย

ภาคผนวก
บทพุทธคุณ
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทฺ ธสฺส.
ขอนอบน้อมแด่พระผูพ้ ระภาคเจ้า พระองค์นนั ้
ซึง่ เป็ นผูไ้ กลจากกิเลส ตรัสรูช้ อบได้โดยพระองค์เอง
**************************

อิตปิ ิ โส ภควา,
อรห,
สมฺมา สมฺพุทฺโธ,

เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผูม้ พี ระภาคเจ้านัน้ ,
เป็ นผูไ้ กลจากกิเลส,
เป็ นผูต้ รัสรูช้ อบได้โดยพระองค์เอง,
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วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน,
สุคโต,
โลกวิท,ู
อนุตฺตโร ปุรสิ ทมฺมสารถิ,
สตฺถา เทวมนุสฺสาน,
พุทฺโธ,
ภควา ติ.

เป็ นผูถ้ งึ พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ,
เป็ นผูไ้ ปแล้วด้วยดี,
เป็ นผูร้ โู้ ลกอย่างแจ่มแจ้ง,
เป็ นผูท้ ส่ี ามารถฝึกบุรษุ ทีส่ มควรฝึกได้ อย่างไม่มใี ครยิง่ กว่า,
เป็ นครูผสู้ อนของเทวดาและมนุษย์ทงั ้ หลาย,
เป็ นผูร้ ู้ ผูต้ ่นื ผูเ้ บิกบาน ด้วยธรรม,
เป็ นผูม้ คี วามจาเริญ จาแนกธรรมสังสอนสั
่
ตว์ ดังนี้.
*******************************

อรห สมฺมา สมฺพุทฺโธ ภควา,
พุทฺธ ภควนฺต อภิวาเทมิ.

พระผูม้ พี ระภาคเจ้า, เป็ นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลส
เพลิงทุกข์สน้ิ เชิง, ตรัสรูช้ อบได้โดยพระองค์เอง,
ข้าพเจ้าอภิวาทพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ผูร้ ู้ ผูต้ ่นื ผูเ้ บิกบาน.
*******************************

บทที่ ๑ พระพุทธ
๑. ต้นกาเนิ ดศาสนา
เมือ่ ประมาณ ๒,๖๐๐ กว่าปี มาแล้ว ณ ประเทศอิ นเดีย ยุคนัน้ เป็ นยุคที่กาลังมีการค้นคว้าหา
วิ ธีการดับทุกข์กนั อยู่อย่างแพร่หลาย ลัทธิ และศาสนามากมายได้กาเนิ ดขึ้นในยุคนี้
การค้นคว้าหาวิธกี ารดับทุกข์น้ไี ด้มกี นั มาช้านานแล้ว ไม่รวู้ ่ามีตน้ ตอมาจากใคร สันนิษฐานได้ว่าเกิด
มาจากผูท้ เ่ี กิดความเบื่อหน่ ายต่อชีวติ การครองเรือนทีม่ แี ต่ความวุ่นวายไม่สงบ จึงได้หลีกหนีไปใช้ชวี ติ อยูใ่ น
ป่ าโดยไม่ยงุ่ เกีย่ วกับผูค้ น ซึง่ เมือ่ พบกับความสงบสุขจึงเกิดความพอใจ แต่ต่อมาก็ยงั พบว่าจิตใจของตนเอง
ยังดิน้ รนอยูเ่ สมอไม่สงบสุขอย่างถาวร จึงได้พยายามค้นหาวิธที าให้จติ สงบอย่างถาวร โดยการปฏิบตั วิ ธิ กี าร
ต่างๆ เช่นบางคนก็ทรมานร่างกาย, บางคนก็ท่องบ่นสวดคาถาต่างๆ, บางคนก็บชู าสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ทีต่ นนับถือ,
หรือบางคนก็ฝึกจิตให้ตงั ้ มันเป็
่ นสมาธิ
เมือ่ มีการปฏิบตั เิ พื่อยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยวิธตี ่างๆขึน้ มา ก็ทาให้จติ สงบสุขขึน้ มามากขึน้ โดยเฉพาะ
เมือ่ มีผฝู้ ึกจิตให้มสี มาธิได้ ก็ทาให้จติ มีความสงบสุขมากยิง่ ขึน้ และนานยิง่ ขึน้ เมือ่ มีผสู้ นใจไปทดลองปฏิบตั ติ าม
มากขึน้ จึงทาให้เกิดเป็ นลัทธิ (เดียรถีย)์ ต่างๆขึน้ มา ซึง่ ผูท้ ส่ี อนวิธกี ารปฏิบตั กิ เ็ รียกกันว่า ศาสดา หรือเจ้า
ลัทธิ ส่วนผูท้ ไ่ี ปศึกษาก็เรียกว่า สาวก หรือ สานุศิษย์ ซึง่ นี่คอื จุดเริม่ ต้นของการปฏิบตั เิ พื่อกาจัดความทุกข์
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ของจิตใจ และเกิดเป็ นความเชื่อถือกันมากขึน้ จนกลายเป็ นลัทธิต่างๆขึน้ มา และต่อมาในระยะหลังๆเรามาเรียก
กันว่าเป็ นศาสนา
ผูท้ เ่ี ข้าไปอยูป่ ่ าทัง้ หลายนี้ จะดาเนินชีวติ ทีค่ ล้ายๆกัน คือไม่ฆา่ ไม่ทาร้ายสิง่ มีชวี ติ ไม่สะสมทรัพย์ ไม่
ยุง่ เกีย่ วเรือ่ งทางเพศ กินอยูง่ า่ ยๆ เช่น กินผลไม้ในป่ า หรือขออาหารจากชาวบ้าน และใช้เครือ่ งนุ่งห่มเท่าทีจ่ ะ
หาได้ ส่วนทีอ่ ยูก่ ท็ าง่ายๆหรืออาศัยอยูใ่ ต้ตน้ ไม้ใหญ่ๆ เมือ่ เจ็บป่ วยก็อาศัยสมุนไพรในป่ ามารักษา เป็ นต้น จึง
ทาให้เกิดคาต่างๆขึน้ มา เช่น นักบวช (ผูล้ ะเว้นการทาชัว),
่ สมณะ (ผูส้ งบจากอกุศลธรรม), พราหมณ์ (ผูห้ มด
บาป), โยคะ (หลักปฏิบตั เิ พื่อดับทุกข์), โยคี (ผูป้ ฏิบตั โิ ยคะ), พรต (หลักทีป่ ฏิบตั อิ ยูเ่ ป็ นประจา), ฤๅษี (ผู้
แสวงหา), มุนี (ผูร้ แู้ จ้ง), อนาคาริก (ผูไ้ ม่ได้อยูเ่ รือน), ปริพาชก (ผูอ้ ยูไ่ ม่เป็ นที)่ , บรรพชิต (ผูม้ กี ารบวช)
เป็ นต้น
ส่วนคาสอนของแต่ละลัทธิกจ็ ะเรียกเหมือนๆกันว่า ธรรม (หรือธรรมะ) ส่วนสภาวะทีท่ ุกข์ระงับลงได้
แล้วก็เรียกคล้ายๆกัน เช่น นิพพาน ไกวัลย์ เป็ นต้น ส่วนผูท้ เ่ี ชื่อว่าหมดกิเลสหรือดับทุกข์ได้ถาวรก็มกั เรียก
คล้ายๆกัน เช่น อรหันต์ ตถาคต เป็ นต้น ซึง่ แม้จะมีการค้นคว้ากันมานมนานแล้วก็ตาม แต่กย็ งั ไม่มใี คร
สามารถค้นพบวิธปี ฏิบตั เิ พื่อดับทุกข์อย่างถาวรได้อย่างแท้จริง
ในยุคนัน้ ศาสนาฮินดูเป็ นศาสนาเก่าแก่ทเ่ี กิดมาช้านานแล้ว โดยนักบวชของฮินดูทอ่ี ยูใ่ นป่ าจะเรียกว่า
ฤๅษี แต่ถา้ อยูใ่ นบ้านและทาหน้าทีส่ งสอนหรื
ั่
อทาพิธตี ่างๆก็เรียกว่าพราหมณ์ ต่อมาจึงเรียกกันว่าเป็ นศาสนา
พราหมณ์ ซึง่ มีผคู้ นนับถือกันอย่างแพร่หลายมากมายในอินเดียยุคนัน้
ศาสนาพราหมณ์ นี้จะสอนเรื่องอัตตา (หรืออาตมัน) คือสอนว่าจิ ตหรือวิ ญญาณของสิ่ งมีชีวิต
เช่น คนและสัตว์ทงั ้ หลายนี้ เป็ นสิ่ งที่เที่ยงแท้ถาวร ไม่มีวนั ดับสลาย และสามารถออกจากร่างกายที่
ตายแล้วได้ และไปเกิ ดใหม่ยงั ร่างกายใหม่ๆได้อีก
ซึง่ นี่เองทีเ่ ป็ นเหตุให้เกิดความเชื่อเรือ่ งนรกใต้ดนิ ,
สวรรค์บนฟ้ า, เทวดา, นางฟ้ า, พระอิศวร, พระพรหม, พระอินทร์, ยักษ์, มาร, สัตว์นรก, เปรต, อสุรกาย (ผี),
รวมทัง้ เรือ่ งชาติก่อน, ชาติหน้า, บาป, บุญ, เวร, กรรม เป็ นต้นขึน้ มา ซึง่ ในยุคนี้เรียกว่าเป็ น ยุคอุปนิ สตั ว์ คือ
เป็ นยุคทีม่ คี วามเชื่อเรือ่ งจิ ตหรือวิ ญญาณว่าเป็ นตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวร (อัตตา) ทีส่ บื ทอดมาจนถึงปั จจุบนั
(รวมทัง้ ยังปลอมปนเข้ามาอยูใ่ นพุทธศาสนาอีกด้วย)
๒. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ในยุคนี้เองได้มเี จ้าชายองค์หนึ่งทรงพระนามว่า เจ้าชายสิ ทธัตถะ ของศากยวงศ์ แห่งนครกบิล
พัสดุ อันเป็ นเมืองเล็กๆทีอ่ ยูภ่ ายใต้การปกครองของแคว้นโกศลในยุคนัน้
เมือ่ เจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้ ๒๙ พรรษา พระองค์ได้ทรงเกิดความเบื่อหน่ายในความสุขที่
เพียบพร้อมเท่าทีจ่ ะหาได้ในยุคนัน้ เพราะทรงพิจารณาเห็นว่า ความสุขทัง้ หลายนี้ ไม่เที่ยงแท้ถาวร ไม่ช้า
ความแก่และความตายก็จะมาถึง
แล้วความทุกข์อนั ใหญ่หลวงก็จะมาถึงแก่ทุกชีวิตอย่างไม่มีทาง
หลีกเลี่ยง จึงทาให้พระองค์ทรงเสด็จออกผนวชและอธิฐานบวชด้วยพระองค์เอง เพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์
อย่างทีน่ กั บวชในยุคนัน้ นิยมทากันอยู่
หลังจากออกผนวชแล้ว ได้ทรงเข้าไปศึกษาวิธปี ฏิบตั วิ ธิ ดี บั ทุกข์ จากเจ้าลัทธิต่างๆทีโ่ ด่งดังของยุคนัน้
เช่น การฝึกสมาธิขนั ้ สูงๆ และการทรมานร่างกายด้วยวิธตี ่างๆ ซึง่ พระองค์กไ็ ด้ทรงทดลองปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่
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แล้วแต่กย็ งั ไม่ทรงพอพระทัยเพราะยังไม่พบความพ้นทุกข์ได้อย่างถาวร จึงได้ทรงละเลิกการปฏิบตั เิ หล่านี้เสีย
ในทีส่ ุด
ต่อมาพระองค์ได้ทรงเปลีย่ นมาค้นคว้าด้วยพระองค์เอง โดยการทาจิ ตให้เป็ นสมาธิ แล้วพิ จารณา
หาสาเหตุที่ผลักดันกันให้ เกิ ดความทุกข์ขึ้นในจิ ตใจของตนเอง จนค้นพบกับวิ ธีการดับทุกข์ที่แท้จริ ง
และหลังจากทีพ่ ระองค์ได้ทรงปฏิบตั ติ ามวิธกี ารของพระองค์จนดับทุกข์ได้อย่างถาวรแล้ว จึงทาให้พระองค์
ทรงตรัสรู้เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะขึ้นมาในโลก ซึง่ จากทีพ่ ระองค์ทรงเสด็จออกผนวชจนถึงตรัสรู้
นัน้ ใช้เวลาถึง ๖ ปี
๓. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริ ยสัจ ๔
“พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิ ดขึ้นในโลกจึงได้มีแสงสว่าง
การบอก การแสดง การบัญญัติ การแต่งตัง้ การเปิ ดเผย การจาแนก
การกระทาให้ เข้าใจง่าย ซึ่ งเรื่องอริ ยสัจ ๔ ”
ตรัสรู้ หมายถึง การได้ร้สู ิ่ งที่ประเสริ ฐ หรือ การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ ซึง่ ไม่มอี ะไรจะประเสริฐไป
กว่าความพ้นทุกข์อย่างถาวรอีกแล้ว โดยสิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงตรัสรูน้ ้เี รียกว่า อริยสัจ ๔ ซึง่ เป็ น สัจธรรม คือ
เป็ นความจริงแท้ของธรรมชาติทม่ี อี ยูแ่ ล้วตามธรรมชาติอย่างไม่มวี นั เปลีย่ นแปลง พระองค์ทรงเป็ นเพียงผูค้ น
พบเท่านัน้ หาใช่เป็ นผูส้ ร้างสัจธรรมขึน้ มาไม่
พระองค์ทรงเรียกพระองค์ว่าเป็ น ตถาคต ทีห่ มายถึง ผูเ้ ป็ นเช่นนัน้ เอง ซึง่ การอุบตั ขิ น้ึ ของ
พระพุทธเจ้านี้เป็ นเรือ่ งทีย่ ากอย่างยิง่
และสิ่ งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพก็คือธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้
นี่เอง
๔. แสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์
เวไนยสัตว์ หมายถึง ผูท้ ี่พอจะนาไปได้ คือเป็ นผูท้ ม่ี สี ติปัญญาพอทีจ่ ะตรัสรูต้ ามพระองค์ได้ ซึง่ มี
อยู่ ๓ จาพวก อันได้แก่
๑. อุคฆฏิ ตญ
ั ญู พวกทีม่ ปี ั ญญามาก สอนเพียงเล็กน้อยก็ตรัสรูต้ ามได้
๒. วิ ปจิ ตญ
ั ญู พวกทีม่ ปี ั ญญาปานกลาง ต้องอธิบายบ้างก็สามารถตรัสรูต้ ามได้
๓. เนยยะ
พวกทีม่ ปี ั ญญาน้อย ต้องอธิบายมากและซ้าๆ ก็สามารถตรัสรูต้ ามได้
เวไนยสัตว์หรือบัว ๓ เหล่านี้จะเป็ นผูท้ ส่ี ามารถตรัสรูต้ ามพระพุทธองค์ได้ตามลาดับสติปัญญาทีม่ ี
ส่วนผูท้ ไ่ี ม่สามารถตรัสรูต้ ามพระพุทธองค์ได้ แม้จะศึกษาเล่าเรียนหลักพุทธศาสนามาอย่างมากมายนี้เรียกว่า
พวก “ปทปรมะ” คือหมายถึงพวกทีเ่ ป็ นหัวหลักหัวตอ ทีไ่ ม่สามารถเคลื่อนทีไ่ ด้
๕. ทรงประกาศศาสนา
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เมือ่ ทรงตรัสรูแ้ ล้วพระพุทธองค์กไ็ ด้ทรงพิจารณาว่า ธรรมะทีพ่ ระองค์ทรงตรัสรูน้ นั ้ แม้จะลึกซึง้ และ
ทวนกระแสใจ (กิเลส) ของผูค้ นทีย่ งั หนาแน่นอยู่ดว้ ยกิเลส แต่กย็ งั พอมีบางคนทีม่ ีอุปนิสยั ทีพ่ อจะตรัสรูต้ ามได้
ถ้าได้ฟังธรรมของพระองค์ ดังนัน้ จึงทาให้พระองค์ทรงตัดสินพระทัยทีจ่ ะนาสิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงตรัสรูน้ นั ้ มาสอนแก่
ผูค้ น และเมือ่ พระองค์ทรงมีพระสาวกทีต่ รัสรูต้ ามพระองค์มากพอสมควรแล้ว พระองค์จงึ ได้ทรงชักชวนให้พระ
สาวกเหล่านี้ออกเผยแพร่หลักคาสอนของพระองค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผคู้ น ดังทีไ่ ด้มพี ระดารัสเอาไว้ว่า
“ภิ กษุทงั ้ หลาย เราเป็ นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทัง้ ปวง ทัง้ ที่เป็ นของทิ พย์
และเป็ นของมนุษย์ แม้พวกเธอทัง้ หลาย ก็พ้นจากบ่วงทัง้ ปวง ทัง้ ที่เป็ นของ
ทิ พย์และของมนุษย์.
ภิ กษุทงั ้ หลายพวกเธอทัง้ หลาย จงเที่ยวจาริ กไป เพื่อประโยชน์เพื่อ
ความสุขแก่มหาชน เพื่อความเอ็นดูแก่โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล
เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทงั ้ หลาย อย่าไปทางเดียวกันถึงสองรูป.
ภิ กษุทงั ้ หลาย
พวกเธอจงแสดงธรรมให้งดงามในเบือ้ งตน ให้
งดงามในท่ามกลาง ให้ งดงามในที่สดุ ลงรอบ จงประกาศพรหมจรรย์ ให้
เป็ นไปพร้อมทัง้ อรรถะ ทัง้ พยัญชนะ ให้บริ บูรณ์ บริ สทุ ธิ์ สัตว์ทงั ้ หลาย ที่เป็ น
พวกธุลีในดวงตาแต่ เล็กน้ อยก็มีอยู่ สัตว์พวกนี้ ย่อมเสื่อมจากคุณความดีที่
ควรได้ เพราะไม่ได้ฟังธรรม สัตว์ผร้ ู ้ทู วถึ
ั ่ งธรรม จักมีเป็ นแน่
ภิ กษุทงั ้ หลาย แม้เราเองก็จกั ไปสู่ตาบลอุรเุ วราเสนานิ คม เพื่อแสดง
ธรรม”.
พระพุทธองค์ทรงเรียกธรรมะของพระองค์ว่าเป็ น พรหมจรรย์ คือเป็ นหลักปฏิบตั เิ พื่อความบริสุทธิ ์
ซึง่ หลังจากพระองค์ทรงมีพระสาวกทีต่ รัสรูต้ ามมากพอแล้ว พระองค์ได้ทรงมอบหมายให้พระสาวกเหล่านัน้ ออก
เผยแพร่สจั ธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน ทัง้ แก่คนทีส่ ุขสบายแล้ว (เทวดา) และแก่ผทู้ ย่ี งั ลาบากอยู่ (มนุษย์)
ผูท้ ม่ี สี ติปัญญาพอทีจ่ ะตรัสรูต้ ามได้นนั ้ ยังพอมีอยู่ ถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมเขาก็จะสูญเสียโอกาสทีเ่ ขาควรจะได้นนั ้
เสีย ซึ่งแม้พระพุทธองค์กย็ งั ทรงเสด็จไปสังสอนผู
่
ค้ นจนตลอดพระชนชีพของพระองค์โดยไม่ได้หวัง
ผลใดๆตอบแทน
๖. พุทธคุณ ๓ ประการ
พระพุทธเจ้านัน้ จะทรงประกอบด้วยพระคุณ ๓ ประการ อันได้แก่
๑. พระปัญญาธิ คณ
ุ
คือมีพระปั ญญาสูงสุด
๒. พระวิ สทุ ธิ คณ
ุ
คือมีพระหฤทัยทีบ่ ริสุทธิ ์
๓. พระมหากรุณาธิ คณ
ุ คือมีพระหฤทัยทีค่ ดิ จะช่วยเหลือสัตว์
พระพุทธองค์นนั ้ ทรงเป็ น มหาบุรษุ ของโลก คือเป็ นบุคคลทีย่ งิ่ ใหญ่ของโลกทีป่ ระกอบด้วยปั ญญา
สูงสุด และมีจติ ทีบ่ ริสุทธิ ์ รวมทัง้ มีจติ ทีค่ ดิ จะช่วยสัตว์โลกให้พน้ ทุกข์อยูเ่ สมอ ซึง่ บุคคลเช่นนี้นับว่าหาได้ยากยิง่
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ในโลก แม้คาสอนของพระองค์กย็ งั เจริญรุง่ เรืองได้ยากในโลก แต่บดั นี้ พระพุทธเจ้าก็ได้อบุ ตั ิ ขึ้นมาในโลก
แล้ว และคาสอนของพระพุทธองค์ได้ได้เจริ ญรุ่งเรื่องขึ้นในโลกแล้ว ดังนัน้ จึงเป็ นโอกาสดีทเ่ี ราจะได้ศกึ ษา
คาสอนของพระองค์ เพื่อให้พบกับสิง่ ทีม่ คี ุณค่าทีส่ ุดสาหรับชีวติ
๗. หลักในการแสดงธรรม
ในการสอนหรือแสดงธรรมนัน้ พระพุทธองค์ทรงมีหลักดังนี้
๑. ตถาคตรูช้ ดั ซึง่ วาจาใด อันไม่จริงไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และไม่เป็ นทีร่ กั ทีพ่ งึ ใจของผูอ้ ่นื
ตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานัน้
๒.ตถาคตรูช้ ดั ซึง่ วาจาใด อันจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และไม่เป็ นทีร่ กั ทีพ่ งึ ใจของผูอ้ ่นื
ตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานัน้
๓. ตถาคตรูช้ ดั ซึง่ วาจาใด อันจริ งแท้และประกอบด้วยประโยชน์ แต่ไม่เป็ นที่ รกั ที่พึงใจของผูอ้ ื่น
ตถาคตย่อมเลือกให้เหมาะกาลเพื่อกล่าววาจานัน้
๔. ตถาคตรูช้ ดั ซึง่ วาจาใด อันไม่จริงไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่เป็ นทีร่ กั ทีพ่ งึ ใจของผูอ้ ่นื
ตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานัน้
๕. ตถาคตรูช้ ดั ซึง่ วาจาใด อันจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่กเ็ ป็ นทีร่ กั ทีพ่ ึงใจของผูอ้ ่นื
ตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานัน้
๖. ตถาคตรูช้ ดั ซึง่ วาจาใด อันจริ งแท้และประกอบด้วยประโยชน์ และเป็ นที่รกั ที่พึงใจของผูอ้ ื่น
ตถาคตย่อมเป็ นผู้ร้กู าลที่เหมาะเพื่อกล่าววาจานัน้ .
๘. ทรงปฏิ บตั ิ เป็ นตัวอย่าง
ตลอดพระชนชีพของพระองค์นนั ้ จะทรงใช้ชีวิตที่เรียบง่ายทีส่ ุด คือทรงมีบาตร ๑ ใบ และจีวร ๑ ชุด
อาหารก็อาศัยขอจากชาวบ้านมาฉันเพียงวันละ ๑ มือ้ เท่านัน้ ปกติจะเสด็จไปเรื่อยๆพร้อมสาวกบ้างหรือไป
พระองค์เดียวบ้าง และอาศัยพักตามโคนไม้ในป่ า ไม่มที รัพย์สมบัตใิ ดๆติดตัว แต่ถา้ จาพรรษาก็จะพักอาศัย
ตามทีม่ ผี สู้ ร้างถวาย
จากการดาเนินชีวติ ของพระองค์น้นี บั ว่าเป็ นตัวอย่างทีด่ ที ส่ี ุด คือเป็ นการสอนให้ผค้ ู นรู้ว่าการใช้
ชีวิตที่เรียบง่ายก็ทาให้ มีความสุขได้
ซึ่งการใช้ชีวิตเช่นนี้ เท่านัน้ ที่จะทาให้สงั คมสงบสุขและโลกมี
สันติ ภาพได้ ซึง่ การใช้ชวี ติ ทีห่ รูหราฟุ่มเฟื อยนัน้ จะเป็ นการทาลายธรรมชาติและสร้างมลพิษให้แก่โลกเป็ น
อย่างยิง่ อันจะส่งผลให้เกิดภัยพิบตั ติ ่อทุกชีวติ ได้ในอนาคต อีกทัง้ ยังทาให้เกิดการเบียดเบียนพืช สัตว์ และ
มนุษย์จนหาความสงบสุขและสันติภาพไม่ได้อย่างเช่นในปั จจุบนั
สาเหตุทพ่ี ระพุทธองค์ทรงไม่กลับไปหาทรัพย์สมบัติ และยศถาบรรดาศักดิ ์ทีพ่ ระองค์มสี ทิ ธิ ์ทีจ่ ะได้
อย่างเต็มที่ แต่กลับมาใช้ชวี ติ อย่างเรียบง่ายในป่ าเช่นนี้กเ็ พราะ พระองค์ทรงละความอยากทัง้ หลายของ
จิ ตใจได้อย่างเด็ดขาดแล้ว เมือ่ จิตใจไม่มคี วามอยากใดๆแล้ว ก็จะทาให้ความเร่าร้อนใจหรือความทุกข์ใจ
ทัง้ หลายพลอยหายไปด้วย จิตก็จะสงบเย็น ทีน้กี เ็ หลือแต่ความกรุณาทีจ่ ะสอนผูค้ นให้ปฏิบตั ติ ามเท่านัน้
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มนุษย์เกือบทัง้ หมดจะถูกความอยากครอบงา จึงต้องดิน้ รนแสวงหาและเสพความสุขไปตามอานาจ
ความอยากของจิตใจอย่างไม่รจู้ กั อิม่ จักพอ ยิง่ เสพก็ยงิ่ อยากยิง่ ขึน้ ยิง่ อยากก็ยงิ่ เร่าร้อนเป็ นทุกข์ และเกิดผล
เสียประการต่างๆตามมา แล้วก็ผลักดันให้เกิดเป็ นวิกฤติการณ์อยูท่ วโลกอย่
ั่
างเช่นในปั จจุบนั ถ้ามวลมนุษย์
จะหันมาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายกันบ้าง แม้ไม่ต้องเต็มที่อย่างพระพุทธองค์ สันติ ภาพก็จะกลับคืนมาได้โดย
ไม่ยาก
๙. ผู้ใดเห็นธรรม ผูน้ ัน้ เห็นพระพุทธเจ้า
สภาวะของความเป็ นพระพุทธเจ้านัน้ ไม่ได้อยูท่ ก่ี ายเนื้อของพระพุทธองค์ แต่อยู่ที่จิตที่เห็นธรรม
ซึง่ จิตทีเ่ ห็นธรรมนี้กค็ อื จิตทีเ่ ห็นแจ้งปฏิจจสมุปบาท (หลักอริยสัจ ๔ โดยละเอียด) ถ้าใครเห็นธรรม ผูน้ นั ้ ก็จะ
เห็นพระพุทธเจ้าได้ทนั ที อย่างทีพ่ ระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่า
“ดูก่อนภิกษุทงั ้ หลาย. แม้ภกิ ษุจบั ชายสังฆาฏิ เดินตามรอยเท้าเราไป
ข้างหลัง แต่เธอนัน้ มากไปด้วยอภิชฌา (ความพอใจยินดีดว้ ยกิเลส) มีกามราคะ
กล้า มีจติ พยาบาท มีความดาริแห่งใจเป็ นไปในทางประทุษร้าย มีสติหลงลืม ไม่
มีสมั ปชัญญะ มีจติ ไม่เป็ นสมาธิ แกว่งไปแกว่งมา ไม่สารวมอินทรียแ์ ล้วไซร้
ภิกษุนนั ้ ชื่อว่าอยูไ่ กลจากเรา แม้เราก็อยู่ไกลจากภิกษุนนั ้ โดยแท้ เพราะเหตุไร
เล่า? ดูก่อนภิ กษุทงั ้ หลาย. เพราะว่าภิ กษุนัน้ ไม่เห็นธรรม เมื่อไม่เห็น
ธรรม ก็ชื่อว่าไม่เห็นเรา.”
ดูก่อนภิกษุทงั ้ หลาย. แม้ภกิ ษุจะอยูไ่ กลจากเราตัง้ ร้อยโยชน์ แต่เธอ
นัน้ ไม่มอี ภิชฌา ไม่มกี ามราคะกล้า มีจติ ไม่พยาบาท ไม่มคี วามดาริแห่งใจ
เป็ นไปในทางประทุษร้าย มีสติ มีสมั ปชัญญะ มีจติ เป็ นสมาธิ มีจติ ตัง้ มัน่ สารวม
อินทรียแ์ ล้วไซร้ ภิกษุนนั ้ ก็ช่อื ว่าอยูใ่ กล้เรา แม้เราก็อยูใ่ กล้ภกิ ษุนนั ้ โดยแท้
เพราะเหตุไรเล่า? ดูก่อนภิ กษุทงั ้ หลาย. เพราะว่าภิ กษุนัน้ เห็นธรรม เมื่อ
เห็นธรรมก็ชื่อว่าเห็นเรา”.
“ดูก่อนภิ กษุทงั ้ หลาย. ผู้ใดเห็นปฏิ จจสมุปบาท ผูน้ ัน้ ชื่อว่าเห็น
ธรรม”.
สรุปว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็ นใคร จะอยู่ที่ไหนและเวลาใด หรือนับถือศาสนาอะไรก็ตาม ก็
สามารถที่จะเห็นพระพุทธเจ้าได้ ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม จนเห็นธรรม แล้วก็จะพบกับสภาวะของความเป็ น
พุทธะได้ดว้ ยจิตใจของตนเอง ซึ่งพระพุทธองค์กท็ รงประทับอยู่เบือ้ งหลังความโง่ (อวิ ชชา) ของเรานี่ เอง
๑๐. ธรรมวิ นัยนี้ คือองค์พระศาสดา
เมือ่ พระพุทธองค์ทรงเผยแพร่พระธรรมวินยั (หลักคาสอนและหลักปฏิบตั เิ รือ่ งศีล) จนมีผนู้ ับถือและ
มาขอบวชกับพระพุทธองค์อย่างมากมายและมันคงแล้
่
ว และทรงมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษาแล้ว ทรงเห็นว่า
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พระวรกายของพระองค์นนั ้ เปรียบเหมือนเกวียนทีท่ รุดโทรมมากแล้ว ถึงจะซ่อมแซมต่อไปก็ไม่ไหวแล้ว ดังนัน้
พระองค์จงึ ทรงปลงอายุสงั ขาร
คือเตรียมทีจ่ ะเสด็จดับขันธปรินิพพาน
(หมายถึงการตายซึง่ ใช้เฉพาะ
พระพุทธเจ้า) ในเวลาอีก ๓ เดือนข้างหน้า
เมือ่ ทรงปลงอายุสงั ขารแล้ว ก็ทรงเดินทางไปยังป่ าแห่งหนึ่งของเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งของอินเดียเพื่อ
เตรียมดับขันธปรินิพพาน ซึง่ ก่อนวันดับขันธปรินิพพาน พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนสาวกทัง้ หลายโดยมี
ใจความสาคัญว่า
“.....ถ้าภิ กษุทงั ้ หลายจะพึงเป็ นอยู่โดยชอบ โลกก็จะไม่ว่างจะพระอรหันต์”
นอกจากนัน้ ยังทรงตรัสไว้อกี ว่า
“.....ในกาลที่เราล่วงลับไปแล้ว หาใช่ว่าศาสดาจะล่วงลับไปด้วยไม่
ธรรมก็ดี วิ นัยก็ดีที่เราแสดงแล้วแก่พวกเธอทัง้ หลาย ธรรมวิ นัยนี้ จกั เป็ น
องค์ศาสดาของพวกเธอทัง้ หลาย ในกาลที่เราล่วงลับไปแล้ว”
สรุปว่าพระอรหันต์นนั ้ สามารถเกิดขึน้ ได้ทุกเมือ่ ถ้ามีการปฏิบตั ติ ามธรรมวินัยอย่างถูกต้อง และพระ
ศาสดาของชาวพุทธนัน้ ยังอยู่ ซึง่ ก็คอื ธรรมวินัยทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบัญญัตไิ ว้ ถ้าใครปฏิบตั ผิ ดิ ก็จะได้รบั ผล
เลวร้ายทันที (คือเกิดความทุกข์ใจ) ถ้าใครปฏิบตั ถิ ูกก็จะได้รบั ผลทีด่ ที นั ที (คือไม่มคี วามทุกข์ใจ) โดยไม่ขน้ึ อยู่
กับกาลเวลาใดๆ หรือต้องให้ใครมาดลบันดาล
๑๑. ดับขันธปริ นิพพาน
เมือ่ ใกล้รงุ่ ของวันทีท่ รงกาหนดไว้นนั ้ พระพุทธองค์ทรงประทับนอนด้วยอิรยิ าบถสีหไสยาสน์ (นอน
ตะแคงขวาแขนซ้ายวางทาบตามลาตัว) โดยมีเหล่าภิกษุแวดล้อม และในช่วงนี้เองพระองค์ตรัสเตือนภิกษุ
ทัง้ หลายเป็ นครัง้ สุดท้ายว่า
ภิ กษุทงั ้ หลาย. บัดนี้ เราจักเตื อนพวกเธอทัง้ หลายว่า
“สังขารทัง้ หลาย มีความเสื่อมไปเป็ นธรรมดา พวกเธอ
ทัง้ หลาย จงยังประโยชน์ตนและผูอ้ ื่นให้ถึงพร้อมด้วยความ
ไม่ประมาทเถิ ด” ดังนี้ .
จากพระโอวาทในครัง้ นี้แล้วก็ไม่ทรงตรัสอะไรอีก ทรงนิ่งอยูใ่ นอิรยิ าบถสีหไสยาสน์นนั ้
แล้วทรง
เข้าสมาธิ (ฌาน) ไปตามลาดับ แล้วก็ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานโดยสงบในเวลารุ่งเช้าของวันนัน้ สิรอิ ายุของ
พระพุทธองค์ได้ ๘๐ พรรษา
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ปั จฉิมโอวาทนี้นบั เป็ นพินยั กรรมจากพระสังฆบิดรทีไ่ ด้ทรงประทานไว้แก่ภกิ ษุทงั ้ หลาย คือทรงเตือน
ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างกาลังเปลีย่ นแปลงไปสู่ความเสื่อมสิน้ อยูท่ ุกขณะ ไม่ชา้ ความทุกข์อนั ใหญ่หลวงก็จะมาถึง ให้
รีบปฏิ บตั ิ เพื่อป้ องกันไม่ให้ความทุกข์ทงั ้ หลายเกิ ดขึ้นมา และช่วยสังสอนผู
่
้คนให้เกิ ดสันติ ภาพ ซึง่ การ
อุบตั ขิ น้ึ มาของพระพุทธเจ้านี้นบั ว่ายากยิง่ และการเกิดขึน้ มาของพระธรรมวินัยก็ยากยิง่ เมือ่ เราได้เกิดมาและ
มาพบกับพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์แล้ว
ก็ให้รีบศึกษาและปฏิ บตั ิ เพื่อจะได้ไม่เสียทีที่เกิ ดมาเป็ น
มนุษย์แล้วมาพบพระพุทธศาสนา
จบบทที่ ๑

บทธรรมคุณ

ส๎วากฺขาโต ภควตาธมฺโม,
สนฺ ทฏิ ฺฐโิ ก,
อกาลิโก
เอหิปสฺสโิ ก,
โอปนยิโก,
ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิํฺํหู ิ ติ.

พระธรรมเป็ นสิง่ ทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้า ตรัสไว้ดแี ล้ว,
เป็ นสิง่ ทีผ่ ศู้ กึ ษาและปฏิบตั ิ จะพึงเห็นได้ดว้ ยตนเอง,
เป็ นสิง่ ทีป่ ฏิบตั ไิ ด้และให้ผลได้ ไม่จากัดกาล,
เป็ นสิง่ ทีค่ วรกล่าวกะผูอ้ ่นื ว่า ท่านจงมาดูเถิด,
เป็ นสิง่ ทีค่ วรน้อมเข้ามาใส่ตวั ,
เป็ นสิง่ ทีผ่ รู้ ู้ ก็รไู้ ด้เฉพาะตน ดังนี้.

*********************************
ส๎วากฺขาโต ภควตา ธมฺโม,

พระธรรมเป็ นสิง่ ทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้า ตรัสไว้ดแี ล้ว,
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ธมฺม นมสฺสามิ.

ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม.
**********************************

บทที่ ๒ พระธรรม
๑. โอวาทปาฏิ โมกข์
โอวาทปาฎิ โมกข์ หมายถึง คาสอนที่เป็ นประธานของคาสอนทัง้ หมด คือคาสอนทัง้ หมดของ
พระพุทธเจ้านัน้ จะสรุปอยูท่ ห่ี ลัก ๓ ประการอันได้แก่
๑. สอนให้ละเว้นความชัวทั
่ ง้ ปวง
๒. สอนให้ทาความดีให้ถึงพร้อม
๓. สอนให้ทาจิ ตให้ บริ สทุ ธิ์ ขาวรอบ
คาสอนเรือ่ งละชัวและท
่
าดีนนั ้ เป็ นคาสอนระดับพื้นฐาน (ศีลธรรม) ซึง่ เป็ นคาสอนง่ายๆสาเร็จรูป แม้
ไม่ตอ้ งใช้ปัญญาพิจารณาก็สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้ทนั ที เช่น คาสอนเรือ่ งการรักษาศีล, การให้ทาน, มีความ
ขยันอดทน, มีความเสียสละ, มีการช่วยเหลือผูอ้ ่นื , มีการให้อภัย เป็ นต้น ซึง่ เอาไว้สอนแก่บุคคลทัวๆไป
่
ทีย่ งั มี
สติปัญญาไม่มากนัก เช่น ชาวบ้าน โดยส่วนตัวก็คือมีผลเป็ นความปกติ สขุ ไม่เดือดร้อน และส่วนรวมก็
คือทาให้โลกมีสนั ติ ภาพ

๗๘
คาสอนเรือ่ งการทาจิตให้บริสุทธิ ์นี้เป็ นคาสอนระดับสูง (ปรมัตถธรรม) ซึง่ เป็ นการสอนทีเ่ น้นไปที่
เรือ่ งการดับทุกข์ โดยสรุปอยูท่ เ่ี รือ่ งอริยสัจ ๔ ซึง่ จะเอาไว้สอนเฉพาะแก่คนทีค่ ่อนข้างมีปัญญาบ้างแล้ว โดยมี
ผลเป็ นความพ้นจากทุกข์ทงั ้ ปวงอย่างถาวร (นิ พพาน)
๒. ธรรมะกามือเดียว
คาสอนของพระพุทธเจ้านัน้ เรานิยมเรียกกันว่า ธรรม หรือ ธรรมะ ซึง่ ก็ไม่ถูกต้องนัก เพราะคานี้
เป็ นคากลางๆทีศ่ าสนาไหนเขาก็ใช้คานี้
ถ้าจะให้รดั กุมควรใช้คาว่า พุทธธรรม ทีห่ มายถึงคาสอนของ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธองค์ทรงเคยตรัสเอาไว้ว่า “สิ่ งที่พระองค์ทรงตรัสรู้นัน้ มีมากมายเหมือนใบไม้ทงั ้ ป่ า แต่
ที่ทรงนามาสอนนัน้ มีเพียงเล็กน้ อยเหมือนกับใบไม้เพียงกามือเดียว”
คือสิง่ ทีท่ รงนามาสอนนัน้ เป็ น
เรื่องที่สาคัญที่สดุ เร่งด่วนที่สดุ
อันได้แก่เรื่องการดับทุกข์ ซึง่ มีไม่มากนัก ส่วนเรือ่ งอื่นๆนัน้ แม้จะมี
มากมายก็ไม่สาคัญเท่าเรือ่ งการดับทุกข์ จึงไม่ทรงนามาสอน
๓. ลักษณะของพระธรรม
คาสอนของพระพุทธเจ้านัน้ จะมีลกั ษณะดังนี้คอื
สันทิ ฏฐิ โก คือผูท้ ศ่ี กึ ษาและปฏิบตั จิ ะพึงรูแ้ จ้งประจักษ์ได้ดว้ ยตนเอง
อกาลิ โก
คือไม่มเี รือ่ งเวลามาครัน่ ถ้าปฏิบตั เิ มือ่ ไรก็ได้รบั ผลเมือ่ นัน้
เอหิ ปัสสิ โก คือกล้าท้าให้ทุกคนมาพิสจู น์อย่างไม่กลัวการพิสูจน์
โอปนยิ โก คือให้น้อมเข้ามาศึกษาและปฏิบตั ภิ ายในตัวเอง
ปัจจัตตัง เวทิ ตพั โพ วิ ญญูหิ คือเป็ นสิง่ ทีผ่ มู้ สี ติปัญญาและมีใจเป็ นกลางจะพึงรูแ้ จ้งได้ดว้ ยตนเอง
ไม่สามารถรูแ้ จ้งแทนกันได้
๔. หลักตัดสิ นธรรมวิ นัย ๘ ประการ
ในปั จจุบนั คาสอนของพระพุทธองค์ได้เปลีย่ นแปลงไปมาก จนทาให้ผดิ จากคาสอนดัง้ เดิมของพระ
พุทธองค์
ซึง่ เรือ่ งนี้พระพุทธองค์ทรงทราบดี ดังนัน้ จึงได้ทรงวางหลักในการตัดสินง่ายๆเอาไว้ให้เราได้ใช้
ตัดสินว่า ธรรมหรือคาสังสอนใดที
่
เ่ ป็ นของพระพุทธองค์จริง และคาสังสอนใดไม่
่
ใช่ของพระพุทธองค์จริงโดยการ
นาหลักธรรมนัน้ มาพิจารณาว่า
ธรรมเหล่าใดเป็ นไปเพื่อความกาหนัดยิ นดี, เพื่อความประกอบทุกข์, เพื่อ
ความสะสมกิ เลส, เพื่อความอยากเป็ นใหญ่, เพื่อความมักมาก, เพื่อความคลุกคลี
ด้วยหมู่คณะ, เพื่อความเกียจคร้าน, เพื่อความเลี้ยงยาก ธรรมเหล่านี้ พึงรู้ว่า
ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย ไม่ใช่คาสอนของพระศาสดา.
ส่วนธรรมเหล่าใด เป็ นไปเพื่อความคลายกาหนัดยิ นดี, เพื่อความ
ปราศจากทุกข์, เพื่อความไม่สะสมกิ เลส, เพื่อสิ้ นความอยากเป็ นใหญ่, เพื่อความ
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มักน้ อย, เพื่อความสงัดจากหมู่, เพื่อความปรารภความเพียร, เพื่อความเลี้ยงง่าย
ธรรมเหล่านี้ พึงรู้ว่า เป็ นธรรม เป็ นวิ นัย เป็ นคาสอนของพระศาสดา.
หลักตัดสินธรรมวินยั ทัง้ หมดนี้นบั เป็ นวิธงี า่ ยๆทีจ่ ะใช้ควบคู่ไปกับหลักกาลามสูตร ซึง่ ถ้าเรามีความ
จริงใจและยึดถือหลักเหล่านี้มาใช้ตรวจสอบหลักคาสอนหรือหลักการปฏิบตั ขิ องใครๆในปั จจุบนั เราก็จะทราบ
ได้ว่าคาสอนใดผิดคาสอนใดถูกแล้วในเบือ้ งต้น
๕. สัจจะ ๒ ประการ
สัจจะ แปลว่า ความจริ ง ซึง่ ความจริงนี้กม็ อี ยู่ ๒ ประเภท อันได้แก่
๑. สมมติ สจั จะ ความจริงตามทีส่ มมติกนั ขึน้ มา
๒. ปรมัตถสัจจะ ความจริงสูงสุดของธรรมชาติ
สมมติสจั จะก็คอื ความจริงตามทีช่ าวโลกเขาสมมติกนั ขึน้ มา เช่น ชาย, หญิง, สวย, ขีเ้ หร่ ,รวย, จน,
แมว, หมา, นาย ก, นาย ข เป็ นต้น ซึง่ เป็ นการมองอย่างผิวเผินตามทีต่ ามองเห็น ส่วนปรมัตถสัจจะนัน้ เป็ น
ความจริงแท้ตามธรรมชาติทม่ี อี ยูใ่ นทุกสิง่ ซึง่ ต้องใช้ปัญญามองจึงจะเห็น ซึง่ ก็ได้แก่ความจริงอันเป็ นพืน้ ฐานของ
ทุกสิง่ ในเรือ่ งทีว่ ่า “ทุกสิ่ งไม่ใช่ตวั ตนที่แท้ จริ ง” (อนัตตา) คือสิง่ ทีส่ มมติกนั ขึน้ มาทัง้ หลายนัน้ จริงๆแล้วมันเป็ น
เพียงสิง่ ทีถ่ ูกปรุงแต่งหรือสร้างขึน้ มาจากธาตุตามธรรมชาติเท่านัน้ ดังนัน้ สิง่ ทีส่ มมติกนั ขึน้ มาทัง้ หลายจึงไม่ม ี
อยูจ่ ริง หรือหาตัวจริงๆไม่ม ี
การมองโลกนัน้ ถ้าเรามองอย่างผิวเผินหรือหยาบๆ เราก็จะติดอยูก่ บั สมมติสจั จะ แล้วก็จะเกิดความ
ยินดีบา้ งยินร้ายบ้างไปกับโลก แล้วก็ทาให้จิตใจของเราเป็ นความทุกข์เพราะความยึดถือด้วยความยิ นดียิ นร้าย แต่ถา้ เรามองโลกอย่างพินิจพิจารณาให้ลกึ ซึง้ เราก็จะพบกับปรมัตถสัจจะ คือพบกับความจริ งว่าทุก
สิ่ งไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ งได้ แล้วเราก็จะไม่มีความยึดถือกับสิ่ งใดๆในโลกด้วยความยิ นดีหรือยิ นร้าย
แล้วความทุกข์ของจิตใจเราก็จะไม่ม ี
๖. พระไตรปิ ฎก
พระไตรปิ ฎก หมายถึง คัมภีรร์ วบรวมคาสอนของพระพุทธเจ้าทัง้ หมดเอาไว้ ซึง่ แบ่งออกได้
๓ หมู่ อันได้แก่
๑. พระวิ นัยปิ ฎก ซึง่ รวบรวมเรือ่ งศีลของภิกษุและภิกษุณที งั ้ หมดเอาไว้โดยละเอียด
๒. พระสุตตันตปิ ฎก ซึง่ รวบรวมพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทัง้ หมดเอาไว้
๓. พระอภิ ธรรมปิ ฎก ซึง่ รวบรวมหลักปรัชญาทีแ่ ต่งขึน้ ในภายหลังโดยพระสาวกทัง้ หมดเอาไว้
ในสมัยทีพ่ ระพุทธองค์ทรงยังมีพระชนชีพอยูน่ นั ้ ยังไม่มกี ารบันทึกคาสอนเป็ นตัวอักษร
จะใช้การ
ท่องจาปากต่อปากทีเ่ รียกว่า “มุขปาฐะ” โดยใช้ภกิ ษุจานวนมากในการท่องจา ซึง่ คาสอนของพระองค์จะ
เรียกว่า “พระพุทธพจน์ ”
เมือ่ พระพุทธองค์ได้ทรงดับขันธปรินิพพานไปแล้วไม่นาน ก็ได้มกี ารทา สังคายนา คือ การชาระ
สะสางคาสอนที่ท่องจาไว้ให้ถกู ต้อง ซึง่ ในระยะหลายร้อยปี ต่อมาก็ได้มกี ารทาสังคายนาในประเทศอินเดีย

๘๐
อีกหลายครัง้
ซึ่งในครัง้ หลังๆนี้ คาสอนของศาสนาพราหมณ์ กไ็ ด้ปลอมปนเข้ามาอยู่ด้วยโดยไม่ร้ตู วั
รวมทัง้ ยังมีการแต่งหลักปรัชญาทีล่ กึ ซึง้ ขึน้ มา โดยพระภิกษุทเ่ี ชีย่ วชาญด้านปรัชญาอีกทีหนึ่ง ทีเ่ รียกว่า
อภิธรรม และได้มกี ารบันทึกเป็ นตัวอักษรไว้ในใบลานซึง่ รวบรวมได้ ๓ ตะกร้า (ไตรปิ ฎก แปลว่า ตะกร้า ๓
ใบ)
พระพุทธพจน์ทบ่ี นั ทึกไว้นนั ้ จะเป็ นภาษามคธ (ภาษาพืน้ เมืองของอินเดียภาษาหนึ่ง) แต่ได้ถูกเรียบ
เรียงไว้อย่างเป็ นระเบียบเรียบร้อยทีเ่ รียกว่า ปาลิ หรือบาลี จึงมักเรียกว่า ภาษาบาลี ซึง่ ต่อมาก็ได้มกี าร
บรรยายพระพุทธพจน์โดยภิกษุทเ่ี ชีย่ วชาญภาษาบาลีเข้าไปอีก จึงทาให้พระไตรปิ ฎกมีเนื้อหาเพิม่ ขึน้ มากมาย
และเมือ่ มีการเผยแพร่พุทธศาสนาออกไปยังต่างประเทศ ก็ได้มกี ารนาพระไตรปิ ฎกทีม่ กี ารปลอมปนกับศาสนา
พราหมณ์แล้วนี้ออกไปเผยแพร่ดว้ ย และประเทศต่างๆก็รบั เอาพุทธศาสนาแบบพราหมณ์น้เี อาไว้ทวโลกโดยไม่
ั่
รูค้ วามจริง
(นิกายเถรวาทจะยึดถือพระไตรปิ ฎกนี้มากไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
แต่นิกายมหายานจะเขียน
พระไตรปิ ฎกขึน้ มาใหม่ ซึง่ ไม่ตรงกับของดัง้ เดิมอย่างของเถรวาท)

๗. ภาษาคน-ภาษาธรรม
การทีเ่ ราจะอ่านคาสอนของพระพุทธเจ้า ทีม่ อี ยูใ่ นพระไตรปิ ฎกให้เกิดความเข้าใจได้อย่างถูกต้องนัน้
เราจาเป็ นที่จะต้องทาความเข้าใจเรื่องภาษาคน-ภาษาธรรมนี้ ให้ เข้าใจเสียก่อน ถ้าเรายังไม่เข้าใจเรือ่ ง
ภาษาคน-ภาษาธรรมนี้อย่างถูกต้อง ถึงเราจะอ่านพระไตรปิ ฎกมาอย่างมากมายสักเท่าใดก็ตาม เราก็จะไม่เกิด
ความเข้าใจในคาสอนของพระพุทธองค์ทอ่ี ยูใ่ นพระไตรปิ ฎกได้ ซ้าจะยิง่ ทาให้เกิดความสับสนมากขึน้ ได้ เพราะ
ยิง่ อ่านก็จะยิง่ พบความขัดแย้งของคาสอนที่มอี ยูใ่ นพระไตรปิ ฎก แต่ถา้ เราเข้าใจเรือ่ งภาษาคน-ภาษาธรรมนี้
อย่างถูกต้องแล้ว เราก็จะอ่านพระไตรปิ ฎกได้อย่างเข้าใจ
โดยคาสอนในพระไตรปิ ฎกนัน้ นัน้ จะมีวธิ กี ารสอนผูค้ นอยู่ ๒ ลักษณะ คือ
๑. ธัมมาธิ ษฐาน คือสอนโดยแสดงตัวธรรมะล้วนๆ
๒. ปุคคลาธิ ษฐาน คือสอนโดยยกตัวตนบุคคลมาเป็ นธรรมะ
ธัมมาธิษฐานนัน้ เป็ นการสอนปรมัตถธรรมแก่บคุ คลที่พอจะเข้าใจธรรมะแล้ว ให้เข้าใจธรรมะยิง่ ขึน้
เช่น สอนเรือ่ งธาตุ ขันธ์ อายตนะ และอริยสัจ ๔ เป็ นต้น ซึง่ เราจะเรียกว่า ภาษาธรรม เพราะเป็ นการ
แสดงแต่เนื้อหาธรรมะทีล่ กึ ซึง้ ล้วนๆ
ส่วนการสอนศีลธรรมแก่บคุ คลที่ยงั ไม่ร้ธู รรมะนัน้ พระพุทธองค์จะสอนอย่างปุคคลาธิษฐาน คือ
เอาตัวธรรมะมาสมมติ ว่าเป็ นบุคคลหรือสถานที่ต่างๆ แล้วแต่งให้เป็ นเรือ่ งราวโดยให้มหี ลักธรรมะอยูด่ ว้ ย
ซึง่ เราจะเรียกว่า ภาษาคน เพราะสอนเหมือนศาสนาพราหมณ์ทส่ี อนว่ามีตวั ตนบุคคลเหล่านัน้ อยู่จริง ซึง่
ภาษาคนทีท่ รงใช้บ่อยๆก็ได้แก่คาตัวอย่างต่อไปนี้
โลก หมายถึง ความทุกข์ หรือสิง่ ทีเ่ รายึดถือกันอยู่
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ชาติ หมายถึง การเกิดทางจิตใจ
ตาย-เกิด หมายถึง การทีจ่ ติ เปลีย่ นจากสภาวะหนึ่งแล้วมาเป็ นอีกสภาวะหนึ่ง
สวรรค์ หมายถึง จิตทีม่ แี ต่ความสุขใจอิม่ ใจ
นรก หมายถึง จิตทีก่ าลังเร่าร้อนเหมือนถูกไปเผา เพราะทาผิดหรือชัวเอาไว้
่
มาก
พรหมโลก หมายถึง จิตทีก่ าลังมีความสุขจากสมาธิ
เทวดา
หมายถึง
จิตทีก่ าลังมีความสุขใจ อิม่ ใจ จากกามารมณ์,วัตถุสงิ่ ของ, เชื่อเสียง
เกียรติยศ
นางฟ้ า หมายถึง ความสุขชนิดต่างๆของเทวดา
มนุษย์ หมายถึง
จิตทีเ่ บื่อๆอยากๆเพราะมีทงั ้ ความสุขใจและความทุกข์กายปนกันอยู่
ยักษ์ หมายถึง จิตทีก่ าลังมีความโกรธ พร้อมทีจ่ ะทาร้ายผูอ้ ่นื ได้
มาร หมายถึง สภาวะจิตฝ่ ายต่า (หรือกิเลส) ทีม่ าทาลายล้างสภาวะทีด่ ี (ความหลุดพ้น) ให้หายไป
อบายภูม ิ หมายถึง ระดับจิตทีไ่ ม่มคี วามเจริญ ไม่มคี วามสุขใจ อันได้แก่ นรก เปรต อสุรกาย สัตว์
เดรัจฉาน
สัตว์เดรัจฉาน หมายถึง
จิตทีก่ าลังโง่อย่างไม่สมควรจะโง่
อสุรกาย (ผี) หมายถึง จิตทีก่ าลังขลาดกลัวหรือไม่กล้าหาญ
เปรต หมายถึง จิตทีก่ าลังหิวหรือกาลังมีอยากอยูด่ ว้ ยกิเลส
สัตว์นรก หมายถึง จิตทีก่ าลังเร่าร้อนทรมานอย่างยิง่ (ร้อนใจ ทุกข์ใจมาก)
สัตว์ หมายถึง จิตทีย่ งั ข้องติดอยูใ่ นโลก (ในกามคุณ ๕)
ยมบาล หมายถึง กฎอันเฉียบขาดของธรรมชาติ
วัฏฏะสงสาร หมายถึง จิตทีว่ นเวียนอยูใ่ นกิเลส-กรรม-วิบาก
นิพพาน หมายถึง จิตทีส่ งบเย็น เป็ นต้น
เมือ่ เราพบกับคาสอนในระดับศีลธรรมบางเรือ่ งทีม่ อี ยู่มากมายในพระไตรปิ ฎก ทีด่ แู ล้วเหมือนกับคา
สอนของศาสนาพราหมณ์ เราก็ตอ้ งแยกความหมายเหล่านัน้ ให้เป็ นของพุทธเสียก่อน มิ ฉะนัน้ เราอาจจะ
เข้าใจผิด คือคิ ดว่าพุทธก็สอนเหมือนกับพราหมณ์ คือสรุปง่ายๆว่า คาสอนของพุทธแท้ๆนัน้ จะอยู่ในจิ ต
ของตัวเราเองทัง้ สิ้ น คือเป็ นสิง่ ทีเ่ ราจะสามารถรูส้ กึ ได้จริงในปั จจุบนั ซึง่ เป็ นคาสอนทีล่ กึ ซึง้ แต่ถา้ เป็ นคาสอน
ไกลตัว ทีเ่ ราไม่สามารถรูส้ กึ ได้จริงในปั จจุบนั ทีด่ ผู วิ เผินจะเป็ นเรือ่ งสถานที่ หรือตัวตนบุคคล จะไม่ใช่คาสอน
ดัง้ เดิมของพระพุทธเจ้า แต่เป็ นคาสอนทีผ่ สมหรือปลอมปนเข้ามาใหม่ ซึง่ เราก็ตอ้ งนามาตีความให้เป็ นคาสอน
ของพุทธศาสนาเสียก่อน เราจึงจะพบคาสอนของพระพุทธเจ้า ทีซ่ ่อนอยูใ่ นคาสอนเหล่านัน้ ได้
๘. ความอุ่นใจ ๔ ประการ
ปั ญหาทีว่ ่าตายแล้วไปไหน? โลกหน้ามีจริงหรือไม่? นัน้ จัดเป็ นเรือ่ งอจินไตย (ไม่ควรนามาคิด) แต่
สาหรับผูท้ ย่ี งั กังวลใจในเรือ่ งนี้ พระพุทธองค์ทรงสอนว่า ถ้าเรามีเมตตา ไม่เป็ นศัตรูกบั ใครๆในโลก และละ
เว้นการทาชัว่ ประกอบแต่ความดี ย่อมจะมีแต่ความอุ่นใจทัง้ สิ้ น เพราะว่า...
๑. ถ้าโลกหน้ามี ผลแห่งกรรมดีกรรมชัวมี
่
เราย่อมทีจ่ ะได้รบั แต่ผลดีในโลกหน้า ไม่ตอ้ งรับผลชัว่
เพราะเราทาแต่ความดี ไม่ได้ทาชัวไว้
่ ในโลกนี้
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๒.ถ้าโลกหน้าไม่ม ี ผลแห่งกรรมดีกรรมชัวก็
่ ไม่ม ี เราก็ไม่ขาดทุนเพราะเราก็บริหารตัวของเราให้เป็ น
สุขได้ในปั จจุบนั นี้ จากการทาความดี ไม่ทาความชัว่
๓. ถ้าบาปและผลของบาปมี เราเป็ นผูไ้ ม่คดิ ทาบาป ความทุกข์อนั เกิดจากผลบาปนัน้ ย่อมไม่มแี ก่เรา
ไม่ว่าโลกหน้าจะมีหรือไม่กต็ าม
๔. ถ้าบาปและผลของบาปไม่ม ี เมือ่ เราไม่ได้ทาให้ใครเดือดร้อนในปั จจุบนั ก็จะไม่มใี ครมาทาให้เรา
เดือดร้อน และเราก็จะมองเห็นแต่ความบริสุทธิ ์ในทุกคนโดยเสมอกัน ไม่ว่าโลกหน้าจะมีหรือไม่กต็ าม
สรุปได้ว่า การทาแต่ความดี ไม่ทาชัวนั
่ น้ จะเป็ นมาตรฐานสากลที่สดุ คือไม่ว่าเราจะเป็ นใคร
หรือนับถือศาสนาอะไรก็ตาม เราย่อมที่จะมีแต่ความอุ่นใจเพียงอย่างเดียว ไม่ว่าโลกหน้าจะมีหรือไม่กต็ าม
และไม่ว่ากรรมดี-กรรมชัว่ หรือบุญ-บาปจะมีหรือไม่กต็ าม แต่ในทางตรงกันข้าม การทาความชัวนั
่ น้ จะมีแต่
ผลเสียหรือเลวร้ายเพียงอย่างเดียว ไม่ว่าโลกหน้าจะมีหรือไม่กต็ าม หรือไม่ว่ากรรมดี-กรรมชัว่ หรือบุญ-บาปจะ
มีหรือไม่กต็ าม
๙. ธรรม ๔ ความหมาย
คาว่า ธรรม หรือ ธรรมะ นี้เป็ นภาษาบาลีทแ่ี ปลว่า สิ่ ง คือไม่ว่าอะไรก็เรียกว่าเป็ นธรรมได้ทงั ้ สิน้ แต่
ถ้าจะแยกธรรมหรือสิง่ ทุกสิง่ แล้วก็จะแยกได้ ๔ ความหมาย อันได้แก่
๑. ตัวธรรมชาติ (สภาวธรรม)
๒. กฎธรรมชาติ (สัจธรรม)
๓. หน้ าที่ตามกฎธรรมชาติ (ปฏิบตั ธิ รรม)
๔. ผลอันเกิ ดจากการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ (ปฏิเวธธรรม)
ความหมายที่ ๑ เป็ นความหมายทีก่ ว้างทีส่ ุด คือหมายถึงทุกสิง่ ทุกอย่างไม่เว้นสิง่ ใดเลย
ความหมายที่ ๒ นี้กค็ อื กฎธรรมชาติทอ่ี ยูใ่ นธรรมชาตินนเอง
ั่
ซึง่ สิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นธรรมชาติน้กี ส็ รุปได้ ๒
อย่างคือ
สิง่ ทีม่ ชี วี ติ กับสิง่ ทีไ่ ม่มชี วี ติ ซึง่ สิง่ ทีไ่ ม่มชี วี ติ และรวมทัง้ ร่า งกายของสิง่ ทีม่ ชี วี ติ นัน้ จะตกอยูภ่ ายใต้
กฎทีว่ ่า เกิดขึน้ มาจากเหตุ แล้วก็เปลีย่ นแปลงอยูท่ ุกขณะ และแตกสลายไปในทีส่ ุดไม่ชา้ ก็เร็ว ส่วนสิง่ ทีม่ ชี วี ติ ก็
อยูใ่ นความหมายที่ ๓
ความหมายที่ ๓ นี้จะเน้นมาทีส่ งิ่ ทีม่ ชี วี ติ ทีจ่ ะต้องตกอยูภ่ ายใต้กฎของธรรมชาติ ที่จะต้องปฏิ บตั ิ
หน้ าที่ของตนตามที่ธรรมชาติ กาหนดมา คือถ้าปฏิ บตั ิ ถกู ต้องก็จะได้รบั ผลดี คือเป็ นความสุข หรือความ
ไม่มีทุกข์ และยังสามารถดารงอยูต่ ่อไป แต่ถ้าปฏิ บตั ิ ผิดก็จะได้รบั ผลทีไ่ ม่ดี คือเป็ นความทุกข์ และจะดารง
อยูไ่ ม่ได้ ต้องสูญพันธุไ์ ปในทีส่ ุด ซึง่ ผลทัง้ สองนี้กค็ อื ธรรมในความหมายที่ ๔ นัน่ เอง
๑๐. ธรรมะคือหน้ าที่
ความหมายของ “ธรรม” ทีห่ มายถึง “หน้าที”่ นัน้ เป็ นความหมายทีด่ ี ดังนัน้ เราจึงนิยมใช้ความหมายนี้
กับคาว่า ธรรม คือหมายถึง หน้ าที่ หรือ การปฏิ บตั ิ ที่ดี ซึง่ พระพุทธองค์กย็ อมรับและใช้ความหมายนี้กบั คา
สอนของพระองค์
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คาว่า “หน้าที”่ นี้หมายถึง สิ่ งที่ต้องปฏิ บตั ิ ถา้ ไม่ปฏิ บตั ิ กจ็ ะเป็ นทุกข์และไม่รอด คือร่างกายรอดก็
หมายถึงร่างกายสุขสบายและไม่ตายก่อนเวลาอันควร ส่วนจิตรอดก็หมายถึงจิตรอดพ้นจากความทุกข์
จุดทีค่ วรรูอ้ กี อย่างก็คอื เมือ่ คาว่าธรรมนี้จะหมายถึงหน้าที่ ดังนัน้ สิง่ ทีต่ รงข้ามกับหน้าทีจ่ งึ นิยมเรียก
กันว่า อธรรม ทีห่ มายถึง ไม่ใช่หน้ าที่ หรือ หมายถึงการกระทาที่ชวั ่ ซึง่ ทีจ่ ริงทัง้ ธรรมและอธรรมก็ลว้ น
เป็ นธรรมในความหมายที่ ๑ ทัง้ สิน้ แต่เมือ่ เราให้ความหมายของคาว่า ธรรม ว่าหมายถึง หน้าที่ ดังนัน้ คาว่า
อธรรม จึงหมายถึง ไม่ใช่หน้าที่ หรือการทาสิง่ ทีช่ วั ่ ซึง่ ก็ขอให้เราเข้าใจจุดนี้เอาไว้ดว้ ย
๑๑. สัญชาติ ญาณของชีวิต
สัญชาติ ญาณ หมายถึง ความรู้ที่เกิ ดมาพร้อมกับชีวิตโดยไม่มีใครสอน ซึง่ พืชก็เป็ นสิง่ ทีม่ ชี วี ติ
อย่างหนึ่งของโลก และมันก็สามารถปฏิบตั หิ น้าทีข่ องมันได้อย่างถูกต้องโดยอาศัยสัญาชาติญาณของมันเอง
เช่น การหาอาหาร, การสืบพันธุ,์ และการปรับตัวเองเพื่อให้อยูร่ อด เป็ นต้น
ส่วนสัตว์เดรัจฉานก็อาศัยสัญชาติญาณมาปฏิบตั หิ น้าทีข่ องมันเหมือนกัน เช่น การหาอาหาร, การ
สืบพันธุ,์ การหนีภยั , การเอาตัวรอด เป็ นต้น
การทีท่ งั ้ พืชและสัตว์ยงั ดารงอยูไ่ ด้ในโลก ก็แสดงว่ามันยังปฏิบตั หิ น้าทีข่ องมันได้ถูกต้องเพียงพอ แต่
ถ้าพืชและสัตว์ชนิดใดปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ดิ (ไม่ถูกต้อง) หรือถูกต้องแต่ไม่เพียงพอ มันก็จะสูญพันธ์ไปจากโลก
สิง่ ทีม่ ชี วี ติ นัน้ จะมีสญ
ั ชาติญาณใหญ่ทเ่ี ป็ นสัญชาติญาณแม่ ทีท่ าให้เกิดสัญชาติญาณอื่นๆตามมาอีก
มากมาย ซึง่ ก็คอื “สัญชาติ ญาณว่ามีตวั เอง” (ความรูว้ ่ามีตวั เอง) ซึง่ สัญชาติญาณว่ามีตวั เองนี้เอง ทีท่ าให้เกิด
สัญชาติญาณอื่นๆตามมาอีกมากมาย เช่น สัญชาตญาณในการหาอาหาร, กินอาหาร, เอาตัวรอด, สืบพันธ์
เลีย้ งลูก, เป็ นต้น ซึง่ สัญชาติญาณว่ามีตวั เองนี้เอง ทีเ่ ป็ นต้นเหตุให้คนเกิดความยึดถือว่าตัวเองขึน้ มา จนทาให้
เกิดความทุกข์แก่จติ ทีย่ ดึ ถือนัน้ ขึน้ มา
๑๒. มนุษย์คือผู้มีใจสูง
คาว่า คน หมายถึง สัตว์ชนิ ดหนึ่ งของโลก คาว่า มนุษย์ หมายถึง ผูม้ ีใจสูง
คือถ้ามีใจต่า
(ชัว)่ ก็เป็ นเพียงคน แต่ถา้ มีคุณธรรมจึงจะมีใจสูงและเป็ นมนุษย์ได้
ซึง่ พืน้ ฐานนัน้ คนก็อาศัยสัญชาติญาณ
เหมือนสัตว์จงึ ยังดารงอยูไ่ ด้ ดังนัน้ คนก็ยงั มีสญ
ั ชาติญาณของความเป็ นสัตว์อยูม่ าก เช่น การแก้ปัญหาด้วยการ
ใช้กาลัง, ไม่รจู้ กั ใช้เหตุผล, ไม่รจู้ กั ควบคุมจิตใจตัวเอง, ไม่รจู้ กั อาย, ไม่รจู้ กั บุญคุณของผูม้ พี ระคุณ เป็ นต้น
คนมักจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าตัวเองคือมนุษย์ แต่แท้จริงแล้วถ้าเรามีใจต่าคือชอบทาความชัว่ เอา
เปรียบเบียดเบียนผูอ้ ่นื หรือเห็นแก่ตวั แล้ว เราก็มคี ่าเท่ากับสัตว์เดรัจฉานเท่านัน้ หาได้เป็ นมนุษย์ไม่ ซึง่ การที่
โลกของเราวุ่นวายอยูท่ ุกวันนี้กเ็ พราะมีแต่คน ส่วนมนุษย์นนั ้ หายาก คือ ผูท้ ี่มีคณ
ุ ธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ชอบ
ช่วยผูอ้ ื่น ไม่เอาเปรียบเบียดเบียนผูอ้ ื่น เป็ นต้น นัน้ หายากเต็มที
๑๓. การปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของร่างกาย
หน้าทีข่ องร่างกายเรานัน้ ก็มอี ยู่ ๒ อย่าง อันได้แก่
๑. หน้ าที่โดยตรง คือการบริหารร่างกายให้สุขสบายไม่เป็ นทุกข์
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๒. หน้ าที่โดยอ้อม คือการบริหารสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมทีจ่ ะดารงอยู่
หน้าทีโ่ ดยตรงของร่างกายนัน้ ก็ได้แก่ การดูแลรักษาร่างกายให้เป็ นสุข เช่น การกินอาหาร, การ
ออกกาลังกาย, การพักผ่อน, การดูแลรักษาร่างกาย, และรวมทัง้ การประกอบอาชีพเลีย้ งชีวติ เป็ นต้น ซึง่ หน้าที่
โดยตรงนัน้ ใครๆก็รกู้ นั อยูแ่ ล้ว แต่กม็ กั จะปฏิบตั กิ นั ได้ไม่ถูกต้องนัก เช่น กินอาหารมากเกิน, กินอาหารทีไ่ ม่เป็ น
ประโยชน์, ไม่ค่อยออกาลังกาย, นาสารพิษเข้าสู่รา่ งกาย เป็ นต้น จึงทาให้ร่างกายเป็ นทุกข์คอื อ่อนแอ เกิดโรค
และอายุสนั ้ กว่าปกติ
หน้าทีโ่ ดยอ้อมของร่างกายนัน้ ก็ได้แก่
การปฏิ บตั ิ ต่อบุคคลและสภาพแวดล้อมให้ เหมาะสมที่
ร่างกายของเราจะดารงอยู่ได้อย่างสุขสบาย
ซึง่ ก็ได้แก่การเป็ นคนดีของสังคม ของครอบครัวของ
ประเทศชาติและของโลก ซึง่ รวมทัง้ การดูแลรักษาภาพแวดล้อมให้ดใี ห้คงอยูไ่ ม่เสียหายด้วย
แต่ถา้ เราไม่
ปฏิบตั หิ น้าทีน่ ้ใี ห้ถูกต้อง เช่น ทาสังคมให้เดือดร้อน ทาลายประเทศชาติ หรือทาลายสภาพแวดล้อม เป็ นต้น ผล
ทีต่ ามมาก็คอื จะเกิดความเดือดร้อนย้อนกลับมาสู่รา่ งกายเราได้ในทีส่ ุด
๑๔. การปฏิ บตั ิ หน้ าที่ทางจิ ต
ส่วนการปฏิบตั หิ น้าทีท่ างจิตใจนี้กม็ อี ยู่ ๒ อย่างอันได้แก่
๑. หน้าทีโ่ ดยตรง คือ การระวังจิ ตไม่ให้เกิ ดความทุกข์ขึ้นมา
๒.หน้าทีโ่ ดยอ้อม คือ การแสวงหาความรู้ในเรื่องการดับทุกข์
หน้าทีโ่ ดยตรงของจิตก็คอื การระวังจิตไม่ให้เกิดความทุกข์ขน้ึ มา ซึง่ โดยสรุปก็ได้แก่ การปฏิ บตั ิ ตาม
หลักของอริ ยสัจ ๔ นัน่ เอง ถ้าเราไม่ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยตรงนี้หรือปฏิบตั ผิ ดิ ผลก็คอื จิตของเราก็จะเป็ นทุกข์
หน้าทีโ่ ดยอ้อมของจิตก็คอื การแสวงหาความรู้ในเรื่องอริ ยสัจ ๔ เพื่อให้จิตรู้และปฏิ บตั ิ อริ ยสัจ
๔ ได้ถกู ต้อง ถ้าเราไม่ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยอ้อมนี้กจ็ ะทาให้เราเป็ นคนโง่ คือไม่มคี วามรูใ้ นเรือ่ งการดับทุกข์ แล้ว
ชีวติ ก็จะจมอยูแ่ ต่ในความทุกข์ไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ไปได้
๑๕. ชีวิตเกิ ดมาเพื่อทาหน้ าที่
สรุปได้ว่า ชีวิตเกิ ดมาแล้วก็ต้องทาหน้ าที่ให้ถกู ต้อง ถ้าชีวติ ไม่ทาหน้าที่ ชีวติ ก็จะเป็ นทุกข์ ซึง่ นี่ก็
เท่ากับว่า หน้ าที่ นี้คือสิ่ งสูงสุดของชีวิต ซึง่ การปฏิบตั หิ น้าทีท่ างกายก็ได้แก่ การดูแลรักษาร่างกายให้
ถูกต้อง และปฏิ บตั ิ หน้ าที่ การงานของตนเองให้ถกู ต้องโดยมีศีลธรรมเป็ นพื้นฐาน ส่วนการปฏิบตั หิ น้าที่
ทางจิตก็คอื การมีสติ รกั ษาจิ ตไม่ให้เป็ นทุกข์ตามหลักอริ ยสัจ ๔ อันเป็ นส่วนของปรมัตถธรรมนัน่ เอง
ในปั จจุบนั ผูค้ นส่วนใหญ่เกลียดกลัวธรรมะ เพราะเห็นว่าจืดชืดไม่สนุก แต่หารูไ้ ม่ว่าเขากาลัง ละเลย
หรือหนีหน้าทีข่ องตนเอง อย่างเช่น การเอาแต่แสวงหาความสุข ไม่ยอมออกกาลังกาย นาสารพิษเข้าสู่ร่างกาย
ไม่แสวงหาความรูใ้ นเรือ่ งการดับทุกข์ของจิตใจ ไม่ฝึกฝนสมาธิ เป็ นต้น ดังนัน้ ความทุกข์ความเดือดร้อน
มากมายจึงเกิดขึน้ แก่ชวี ติ ของเขา
ถ้าเราต้ องการจะมีความปกติ สขุ และไม่มีทุกข์ เราก็จะต้องหันมา
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ทงั ้ หลายของเราให้ ถกู ต้ องสมบูรณ์
๑๖. พุทธศาสนาเป็ นธรรมนิ ยม
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ความนิยมของผูค้ นในโลกนี้กพ็ อสรุปได้ ๓ ประเภทคือ
๑. วัตถุนิยม นิยมวัตถุ คือเห็นว่าถ้ามีวตั ถุพร้อมเสียอย่างเดียวก็จะแก้ปัญหาต่างๆได้
๒. จิ ตนิ ยม นิยมจิต คือเห็นว่าถ้าจิ ตดีเสียอย่างเดียวปัญหาต่างๆก็จะหมดไปเอง
๓. ธรรมนิ ยม นิยมความถูกต้อง คือเห็นว่าต้องเดิ นสายกลาง
พวกวัตถุนิยมนี้จะไม่สนใจจิตว่าจะเป็ นอย่างไร เขาจะแสวงหาแต่วตั ถุและเสพความสุขจากวัตถุอย่าง
ลุ่มหลงโดยไม่สนใจเรือ่ งศีลธรรม แล้วสร้างปั ญหาต่างๆก็เกิดขึน้ มาอย่างมากมาย อย่างเช่นในปั จจุบนั ทีม่ ที งั ้
โรคระบาดทางเพศทีร่ า้ ยแรง และมลพิษเต็มโลกรวมทัง้ สมครามทุกรูปแบบ จนทาให้โลกมีวกิ ฤติการณ์อยู่ทุก
วันนี้
พวกจิตนิยมนี้จะไม่สนใจวัตถุ จะเอาแต่ฝึกฝนจิต จึงขาดแคลนวัตถุและไม่มคี วามเจริญทางวัตถุ แล้ว
ก็ถูกพวกวัตถุนิยมเบียดเบียนและถูกมองว่าโง่เขลา ซึง่ พวกจิตนิยมนี้มนี ้อยในปั จจุบนั
พุทธศาสนาไม่ใช่ทงั ้ วัตถุนิยมและจิตนิยม แต่เป็ นธรรมนิ ยม คือเห็นว่าต้ องเดิ นสายกลาง โดย
การมีวตั ถุเท่ าที่จาเป็ นและก็ต้องฝึ กฝนจิ ตให้อยู่เหนื ออานาจของวัตถุด้วย ดังนัน้ ชาวพุทธทีแ่ ท้จริงจะ
เป็ นคนทีใ่ ช้ชวี ติ ทีเ่ รียบง่าย (แม้จะร่ารวยก็ใช้ชวี ติ ทีเ่ รียบง่ายได้ ) แต่กท็ นั สมัย สามารถปรับตัวเข้าได้กบั ทุก
สภาวะ โดยเป็ นคนดีมศี ลี ธรรม เฉลียวฉลาด ไม่โง่เขลา และมีความทุกข์น้อยกว่าคนทัวๆไป
่
๑๗. ธรรมาธิ ปไตย
อธิ ปไตย หมายถึง ความเป็ นใหญ่ คือผูค้ นในโลกนี้จะมีความเห็นหรือความเชื่อ และกระทาอะไรๆ
ไปตามอธิปไตยทีค่ รอบงาความคิดอยู่ ซึง่ อธิปไตยนี้กม็ อี ยู่ ๓ ประการ อันได้แก่
๑. อัตตาธิ ปไตย คือเอาความเห็นของตนเองเป็ นใหญ่
๒. โลกาธิ ปไตย คือเอาคนอื่นหรือเอาตามกระแสโลกเป็ นใหญ่
๓. ธรรมาธิ ปไตย คือเอาธรรมะหรือความถูกต้องเป็ นใหญ่
คนทีห่ วั แข็ง ดือ้ รัน้ ไม่ยอมฟั งเหตุผลของคนอื่นก็จะเป็ นพวกอัตตาธิปไตย ส่วนคนหัวอ่อนที่สงั คมจะ
เชื่ออย่างไรก็เชื่อตาม สังคมจะเดินไปทางใดก็เดินตามโดยไม่เป็ นตัวของตนเอง ก็จดั เป็ นพวกโลกาธิปไตย ซึง่
สองพวกนี้มสี ทิ ธิ ์ทีจ่ ะใช้ชวี ติ ทีผ่ ดิ พลาดได้โดยง่าย เพราะทัง้ ความเห็นของตัวเองและความเห็นของชาวโลกนัน้
ก็ไม่แน่ว่าจะเป็ นความเห็นทีถ่ ูกต้องเสมอไป เพราะคนธรรมดาก็ยอ่ มทีจ่ ะถูกอวิชชาและกิเลสครอบงาอยู่ ดังนัน้
การดาเนินชีวติ ของชาวโลก จึงดาเนินไปตามอานาจของอวิชชาและกิเลส ซึ่งแน่ นอนว่าอวิ ชชาและกิ เลส
ย่อมนาพาชีวิตไปสู่การกระทาที่ผิดอยู่เสมอไม่มากก็น้อย ไม่โดยตรงก็โดยอ้อมโดยไม่ร้ตู วั แล้วก็ส่งผล
ให้ชีวิตต้องประสบกับปัญหาและความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่รา่ ไป รวมทัง้ สังคมก็มแี ต่วกิ ฤตการณ์จนหา
สันติภาพไม่ได้อย่างเช่นในปั จจุบนั ส่วนคนที่ มีปัญญา มีเหตุผล เห็นแจ้งธรรมะ หรือมีดวงตาเห็นธรรม
จัดว่าเป็ นพวกธรรมาธิ ปไตย ซึง่ พวกธรรมาธิปไตยนี้จะไม่มที างใช้ชวี ติ ทีผ่ ดิ พลาดได้ เพราะเปรียบเหมือนคน
ทีม่ ดี วงตาทีม่ องเห็นแจ่มชัด สามารถมองเห็นทางเดินในชีวติ ได้อย่างถูกต้อง จึงสามารถเดินทางไปสู่จดุ หมายที่
มีแต่ความสุขสงบและไม่มคี วามทุกข์ความเดือดร้อนได้
๑๘. ปาฏิ หาริ ย์ ๓

๘๖
ปาฏิ หาริ ย์ แปลว่า การนาบุคคลไปได้ตามความประสงค์อย่างมหัศจรรย์ ซึง่ มีอยู่ ๓ วิธ ี อัน
ได้แก่
๑. อิ ทธิ ปาฏิ หาริ ย์ การนาไปด้วยฤทธิ ์
๒. อาเทศนาปาฏิ หาริ ย์ การนาไปด้วยการทายดักใจ
๓. อนุสาสนี ปาฏิ หาริ ย์์ การนาไปด้วยการสอน
การทาให้คนทีห่ วั แข็งไม่เชื่อใครง่ายๆมาเชื่อถือเราได้อย่างง่ายดายนัน้ จัดว่าเป็ นเรือ่ งปาฏิหาริย์ โดย
อิทธิปาฏิหาริยน์ นั ้ ก็คอื การใช้อานาจสมาธิสงู ๆกระทาขึน้ เช่น เนรมิตสิง่ ของ, เหาะ, หายตัว เป็ นต้น ส่วนอา
เทศนาปาฏิหาริย์ นัน้ เป็ นการใช้ความรูแ้ ละไหวพริบในการทายดักใจคนอื่นว่าเขากาลังคิดเช่นไรอยู่
ส่วน
อนุสาสนีปาฏิหาริย์ นัน้ เป็ นการสอนให้คนอื่นเข้าใจธรรมะ หรือเกิดดวงตาเห็นธรรม
อิทธิปาฏิหาริย์ กับอนุสาสนีปาฏิหาริย์ นัน้ พระพุทธองค์ทรงห้ามสาวกแสดง เพราะไม่เกิดประโยชน์
ซ้ายังมีโทษ คือคนทีเ่ ชื่อก็จะสนใจแต่ปาฏิหาริย์ ไม่สนใจฟั งธรรมะ ส่วนคนทีไ่ ม่เชื่อก็จะกล่าวหาว่าสาวกของ
พระพุทธเจ้าเล่นกลหลอกคนอื่น เพราะสมัยนัน้ เขาก็มวี ชิ าเล่นกลอย่างนี้กนั อยูแ่ ล้ว ซึง่ ปาฏิหาริยท์ งั ้ สองนี้
จัดเป็ นปาฏิหาริยข์ องคนโง่ ส่วนอนุสาสนีปาฏิหาริย์ นัน้ พระพุทธองค์ทรงสนับสนุนให้สาวกแสดง เพราะจะ
เป็ นประโยชน์ แก่ผฟ้ ู ังอย่างแท้จริ ง และจัดเป็ นปาฏิหาริยข์ องคนทีม่ ปี ั ญญา (เรือ่ งอิทธิปาฏิหาริยก์ บั อนุสาสนี
ปาฏิหาริยน์ นั ้ จัดเป็ นเรือ่ งอจินไตย คือในขัน้ ต้นนี้ไม่ควรสนใจ ไม่ว่าจะมีจริงหรือไม่กต็ าม)
จบบทที่ ๒

บทสังฆคุณ
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,
พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า หมูใ่ ด ปฏิบตั ดิ แี ล้ว,
อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,
พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า หมูใ่ ด ปฏิบตั ติ รงแล้ว,
ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,
พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า หมูใ่ ด ปฏิบตั เิ พื่อรูธ้ รรมเป็ นเครือ่ งออกจากทุกข์แล้ว,
สามีจปิ ฏิปนฺ โน ภควโต สาวกสงฺโฆ,
พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า หมูใ่ ด ปฏิบตั สิ มควรแล้ว,
ยทิท,
ได้แก่บุคคลเหล่านี้คอื ,
จตฺตาริ ปุรสิ ยุคานิ อฎฺฐ ปุรสิ ปุคฺคลา, คู่แห่งบุรษุ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรษุ ได้ ๘ บุรษุ ,
เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ,
นันแหละสงฆ์
่
สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า,
อาหุเนยฺโย,
เป็ นสงฆ์ควรแก่สกั การะทีเ่ ขานามาบูชา,
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ปาหุเนยฺโย,
ทกฺขเิ นยฺโย,
อํฺชลิ กรณีโย,
อนุตฺตร ปุํฺญกฺ เขตฺต โลกสฺสา ติ.

เป็ นสงฆ์ควรแก่สกั การะทีเ่ ขาจัดไว้ตอ้ นรับ,
เป็ นผูค้ วรรับทักษินาทาน,
เป็ นผูท้ บ่ี ุคคลทัวไปควรท
่
าอัญชลี,
เป็ นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มนี าบุญอื่นยิง่ ไปกว่า ดังนี้.

*********************************
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,
สงฺฆงฺ นมามิ.

พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ปฏิบตั ดิ แี ล้ว,
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์.

*********************************

บทที่ ๓ พระสงฆ์
๑. พุทธะ ๓
พุทธะ แปลว่า รู้, ตื่น, เบิ กบาน คือหมายถึงสภาวะทีร่ แู้ จ้งเห็นจริงในชีวติ และในโลกแล้ว ซึง่ เมือ่
รูจ้ งึ ตื่นจากความไม่รู้ รวมทัง้ เมือ่ ตื่นแล้วจึงเบิกบานสดชื่นหรือไม่มที ุกข์
ซึง่ พุทธะนี้กเ็ กิดมาจากการตรัสรู้
อริยสัจ ๔ โดยพุทธะนี้กม็ อี ยู่ ๓ ประเภทอันได้แก่
๑. พระพุทธเจ้า
ผูร้ สู้ งู สุด
๒. พระปัจเจกพุทธเจ้า
ผูต้ รัสรูเ้ ฉพาะตน
๓. พระอนุพทุ ธะ
ผูท้ ต่ี รัสรูต้ าม
พระพุทธเจ้านัน้ ทรงตรัสรูด้ ว้ ยพระองค์เองและเป็ นผูร้ สู้ งู สุดรวมทัง้ สามารถสังสอนผู
่
อ้ ่นื ให้ตรัสรูต้ ามได้
ส่วนพระปั จเจกพุทธเจ้านัน้ เป็ นผูท้ ต่ี รัสรูด้ ว้ ยตนเองแต่ไม่มคี วามสามารถสังสอนผู
่
อ้ ่นื ให้ตรัสรูต้ ามได้ ส่วนพระ
อนุพุทธะก็ได้แก่พระอริยบุคคลทัง้ หลาย ซึง่ ก็มที งั ้ ทีส่ อนผูอ้ ่นื ได้กม็ ี และทีส่ อนไม่ได้กม็ ี แต่ยงั มีอกี ประเภท
หนึ่งทีไ่ ม่จดั เป็ นพุทธะจริงทีเ่ รียกว่า สุตพุทธะ คือเป็ นเพียงผู้ร้เู พราะฟังหรือเล่าเรียนธรรมะมาอย่าง
แตกฉาน จนสามารถสอนคนอื่นได้ แต่กไ็ ม่ได้ตรัสรูแ้ ต่อย่างใด
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๒. พุทธบริ ษทั ๔
พุทธบริ ษทั หมายถึง กลุ่มคนที่นับถือพระพุทธเจ้า ซึง่ มีอยู่ ๔ กลุ่ม อันได้แก่
๑. ภิ กษุ คือนักบวชชายทีถ่ อื ศีลหลัก ๒๒๗ ข้อ
๒. ภิ กษุณี คือนักบวชหญิงทีถ่ อื ศีลหลัก ๓๑๑ ข้อ
๓. อุบาสก คือชายชาวบ้านทีน่ บั ถือพระพุทธเจ้า
๔. อุบาสิ กา คือหญิงชาวบ้านทีน่ บั ถือพระพุทธเจ้า
ภิกษุณขี องนิกายเถรวาทในปั จจุบนั ไม่มแี ล้วเพราะขาดการสืบต่อตามวินยั จะมีกแ็ ต่ภกิ ษุ และอุบาสก
อุบาสิกาเท่านัน้ ส่วนสามเณรนัน้ จัดเป็ นเพียงอุบาสก
๓. พระสงฆ์คือผูป้ ฏิ บตั ิ ตามพระธรรม
คาว่า พระ แปลว่า ประเสริ ฐ, สมณะ แปลว่า ผูส้ งบจากอกุศลธรรม, ภิ กษุ หมายถึง ผูเ้ ห็น
ภัย, ภิ กขุ หมายถึง ผูข้ ออาหาร, สงฆ์ หมายถึง หมู่ ซึง่ พระสงฆ์น้ีมอี ยู่ ๒ ประเภท อันได้แก่
๑. สมมติ สงฆ์ คือเป็ นสงฆ์โดยสมมติ
๒. อริ ยสงฆ์ คือเป็ นสงฆ์เพราะมีจิตใจประเสริ ฐ
ถ้ามีภกิ ษุตงั ้ แต่ ๔ รูปขึน้ ไปก็เรียกว่าเป็ นสงฆ์ได้ แต่ยงั เป็ นเพียงสมมติสงฆ์ ทีไ่ ด้บวชถูกต้องตาม
วินยั เท่านัน้ ส่วนอริยสงฆ์นนั ้ หมายถึงผูท้ บ่ี รรลุคุณธรรมภายในจิตใจในขัน้ ต่างๆซึง่ มีอยู่ ๔ ขัน้ คือพระ
โสดาบัน พระสกิทาคามี, พระอนาคามี, และพระอรหันต์ ซึง่ อริยสงฆ์น้แี ม้มเี พียงรูปเดียวก็เรียกว่าเป็ นสงฆ์ได้
รวมทัง้ แม้ผทู้ ไ่ี ม่ได้บวชก็สามารถเป็ นอริยสงฆ์ได้
สรุปได้ว่า พระสงฆ์ที่แท้จริ งหมายถึงผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิ ตามคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้อง ซึง่ ก็
คือพระอริยสงฆ์ทงั ้ หลายนันเอง
่
ส่วนสมมติสงฆ์นนั ้ เป็ นเพียงรูปแบบภายนอกทีแ่ สดงให้ผคู้ นทีพ่ บเห็นรูว้ ่าเป็ น
ผูท้ ป่ี ฏิบตั ติ ามคาสอนของพระพุทธเจ้า ซึง่ จะถูกต้องหรือไม่กไ็ ด้ยงั เอาแน่ นอนไม่ได้ ส่วนการทีค่ นอื่นจะล่วงรูว้ ่า
ใครเป็ นอริยสงฆ์หรือไม่นนั ้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ เพราะเป็ นเรือ่ งของจิตใจทีค่ นอื่นจะล่วงรูไ้ ม่ได้
๔. พระอริ ยบุคคล
อริ ยบุคคล หมายถึง บุคคลผูป้ ระเสริ ฐ คือคาว่า อริ ยะ แปลว่า ไกลจากกิ เลส คือมีกเิ ลสน้อย
หรือไม่มกี เิ ลสเลย ซึง่ บุคคลทีไ่ กลจากกิเลสนี้เองทีจ่ ดั เป็ นบุคคลทีป่ ระเสริฐ หรือดีเลิศ
ปุถชุ น หมายถึง คนหนา คือหมายถึงมีกเิ ลสหนาแน่ น หรือยังมีความโลภ โกรธ หลงอยูม่ าก โดย
ปุถุชนนัน้ จะเป็ นผูท้ ย่ี งั ไม่มดี วงตาเห็นธรรม ซึง่ ปุถุชนนัน้ ก็มที งั ้ ปุถุชนดี (คนดี) และปุถุชนเลว (คนเลว) ซึง่
ตามธรรมดาแล้วคนๆหนึ่งนัน้ จะมีทงั ้ ดีและเลวปะปนกันอยูใ่ นคนเดียว เพียงแต่ว่าใครจะมีดหี รือเลวมากน้อย
กว่ากันเท่านัน้
พระอริยบุคคลนัน้ เมือ่ แยกตามลักษณะของการพ้นทุกข์แล้วจะแยกได้ ๔ ประเภทด้วยกัน อันได้แก่
๑. พระโสดาบัน
คือผูท้ เ่ี ริม่ เข้าสู่กระแสนิพพาน
๒. พระสกิ ทาคามี คือผูท้ ม่ี ที ุกข์เพียงเล็กน้อย
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๓. พระอนาคามี คือผูท้ เ่ี หลือทุกข์เพียงเบาบาง
๔. พระอรหันต์
คือผูท้ บ่ี ริสุทธิ ์ หรือสิน้ กิเลสแล้ว
พระโสดาบันก็คอื ผูท้ ม่ี ดี วงตาเห็นธรรมแล้วและสามารถทาลายสังโยชน์หยาบๆได้ ๓ ขัน้ คือทาลาย
ความเห็นว่ามีตนเองได้แล้ว, สิน้ ความลังเลสงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์แล้ว, และไม่มคี วามงมงายใดๆ
อีกต่อไป ซึง่ ผูท้ บ่ี รรลุโสดาบันนี้ยงั จะครองเรือนเป็ นคนดีของสังคมอยูไ่ ด้ และจะมีความทุกข์ลดลงอย่างมาก
เมือ่ เทียบกับปุถุชนทัง้ หลาย
พระสกิทาคามีกค็ อื พระโสดาบันผูท้ ฝ่ี ึกฝนอริยมรรคมากขึน้ จนความทุกข์ลดลงจนเหลือเพียงเล็กน้อย
เท่านัน้ ซึง่ ก็จะยังครองเรือนอยูก่ ม็ ี แต่สงั โยชน์นนั ้ ยังทาลายได้เท่าพระโสดาบัน
พระอนาคามีกค็ อื ผูท้ ฝ่ี ึกฝนอริยมรรคมากจนเกือบสมบูรณ์แล้ว จนทาลายสังโยชน์ทล่ี ะเอียดได้อกี ๒
ขัน้ คือท่านจะไม่ตดิ อยูก่ บั ความสุขจากกามารมณ์ และท่านจะไม่มคี วามรูส้ กึ อึดอัดขัดเคืองใจหรือไม่พอใจในสิง่
ใดอีกต่อไป ซึง่ ท่านจะยังมีความทุกข์ทเ่ี บาบางอีกเล็กน้อยเท่านัน้ และท่านจะไม่ครองเรือนเพราะไม่ตดิ อยูใ่ น
กามารมณ์แล้ว
พระอรหันต์กค็ อื ผูท้ ฝ่ี ึกฝนอริยมรรคจนสมบูรณ์แล้ว จนทาลายสังโยชน์ทเ่ี หลือได้ทงั ้ หมด คือท่านจะ
ไม่ตดิ อยูใ่ นสุขจากรูป, และอรูป, ท่านจะไม่มคี วามถือตัวใดๆ, ท่านจะไม่มคี วามรูส้ กึ ตื่นเต้นหรือทึง่ หรือฟุ้งซ่าน
กับสิง่ ใดๆอีกต่อไป, และท่านจะไม่มสี ญ
ั ชาติญาณว่ามีตวั เองอีกต่อไป ซึง่ พระอรหันต์น้กี ม็ ที งั ้ ทีม่ คี วามสามารถ
พิเศษ (มีฤทธิ ์) และชนิดทีไ่ ม่มคี วามสามารถพิเศษอะไรเลย (สุขวิปัสสโก)
๕. หลักการพยากรณ์ตวั เอง
พระพุทธองค์ได้ทรงวางหลักในการพยากรณ์ตวั เองว่าบรรลุเป็ นพระโสดาบันหรือไม่โดยให้พจิ ารณา
ว่า
๑. ภัยเวร ๕ ประการอันเกิดมาจากการล่วงละเมิดศีล ๕ นัน้ ได้ละขาดแล้ว
๒. มีความเลื่อมใสอันหยังลงมั
่ น่ ไม่หวันไหว
่
ในพระพุทธเจ้า
๓. มีความเลื่อมใสอันหยังลงมั
่ น่ ไม่หวันไหว
่
ในพระธรรม
๔. มีความเลื่อมใสอันหยังลงมั
่ น่ ไม่หวันไหว
่
ในพระสงฆ์
๕. เป็ นผูป้ ระกอบด้วยศีลอันบริสุทธิ ์
๖. เป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ตกฉานทัวถึ
่ งและมองเห็นไม่ผดิ เพีย้ นในปฏิจจสมุปบาท
ถ้าใครมีคุณสมบัตทิ งั ้ ๖ นี้ครบก็จดั ว่าบรรลุโสดาบันแล้ว ซึ่งจิ ตขณะที่บรรลุธรรมนัน่ เองที่มีทงั ้
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ คือจิตทีบ่ รรลุธรรมนัน้ จะมีภาวะรู,้ ตื่น, เบิกบาน ซึง่ เป็ นลักษณะจิตของ
พระพุทธเจ้า และการปฏิบตั นิ ้กี ค็ อื การปฏิบตั ติ ามพระธรรม โดยจิตทีป่ ฏิบตั ติ ามพระธรรมจนตรัสรูน้ ้กี ค็ อื
พระสงฆ์ ซึง่ จิตทีเ่ ป็ นพระสงฆ์นนั ้ ไม่จาเป็ นว่าจะต้องเป็ นภิกษุ ถ้าจิตใจบรรลุโสดาบันแล้วและกาลังปฏิบตั ติ าม
พระธรรมอยู่ จิตนัน้ ก็ช่อื ว่าเป็ นพระสงฆ์ แม้รา่ งกายจะไม่ได้บวชก็ตาม
๖. ผลเร็ว - ผลช้า
ในการปฏิบตั แิ ละรับผลจากอริยมรรคนัน้ จะมี ๔ ลักษณะ อันได้แก่
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๑. ปฏิ บตั ิ ลาบาก ประสบผลช้า
๒. ปฏิ บตั ิ ลาบาก ประสบผลเร็ว
๓. ปฏิ บตั ิ สบาย ประสบผลช้า
๔. ปฏิ บตั ิ สบาย ประสบผลเร็ว
อริยมรรคนัน้ แม้จะเป็ นหนทางเดียว แต่ว่ามีวธิ กี ารปฏิบตั ไิ ด้หลายรูปแบบ ซึง่ การทีป่ ฏิบตั ลิ าบากก็
ได้แก่การพิจารณาเห็นความไม่งามของร่างกาย, เห็นความไม่น่ายินดีในอาหาร, เห็นโลกไม่น่ายินดี, เห็นความ
ไม่เทีย่ งในสังขารทัง้ หลาย, เห็นความตายจักมีแก่ตน
ซึง่ การปฏิบตั ิรปู แบบนี้จะเป็ นการเพ่งมองว่ามันน่า
เกลียด ไม่น่ายินดีอยูเ่ ป็ นประจานัน่ เอง
ส่วนการปฏิบตั ทิ ส่ี บายก็ได้แก่การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติจนบรรลุฌานที่ ๑ ไปตามลาดับจนถึง
ฌานที่ ๔ คือจะมีความสงบระงับไปขึน้ ไปเรือ่ ยๆ การปฏิบตั ริ ปู แบบนี้เป็ นการปฏิบตั ทิ ส่ี ุขสบายไปตลอดสาย
ส่วนการทีจ่ ะประสบผลสาเร็จเร็วหรือช้านัน้ ก็ขน้ึ อยูก่ บั อิ นทรีย์ ทีห่ มายถึง ความเป็ นใหญ่ในหน้ าที่
(คาว่าอินทรียน์ ้จี ะหมายถึง ตา, หู, จมูก, ลิน้ , กาย, และใจก็ได้ อย่างเช่น ตาเป็ นใหญ่ในหน้าทีก่ ารมองเห็น เป็ น
ต้น) ซึง่ มีอยู่ ๕ ประการ อันได้แก่
๑. สัทธา คือความเชื่อมันในพระพุ
่
ทธ พระธรรม พระสงฆ์
๒. วิ ริยะ คือความพากเพียรปฏิบตั ิ
๓. สติ คือความระลึกได้
๔. สมาธิ คือความตัง้ ใจมัน่
๕. ปัญญา คือความรอบรูใ้ นอริยสัจ ๔
ถ้าใครมีอนิ ทรียแ์ ก่กล้าก็จะประสบผลเร็ว
แต่ถา้ อินทรียอ์ ่อนก็จะประสบผลช้า ไม่ว่าจะเป็ นแบบ
ปฏิบตั ลิ าบากหรือสบายก็ตาม (บางครัง้ หลักทัง้ ๕ นี้กเ็ รียกว่า พละ ทีห่ มายถึง พลังในการปฏิ บตั ิ )
๗. นิ พพาน ๓
นิพพานของพระอริยบุคคลนัน้ ก็มอี ยู่ ๓ ประเภทอันได้แก่
๑. เสขะนิ พพาน
คือนิพพานของพระเสขะ
๒. สอุปาทิ เสสนิ พพาน คือนิพพานทีย่ งั มีเชือ้ เหลือ
๓. อนุปาทิ เสสนิ พพาน คือนิพพานทีไ่ ม่มเี ชือ้ เหลือ
พระเสขะหมายถึงพระอริยบุคคลทีย่ งั ต้องศึกษาและปฏิบตั ติ ่อไป
อันได้แก่พระโสดาบัน
พระ
สกิทาคามีและพระอนาคามี ส่วนพระอเสขะก็หมายถึงพระอริยบุคคลทีไ่ ม่ตอ้ งศึกษาและปฏิบตั อิ กี ต่อไปแล้ว
อันได้แก่พระอรหันต์
เสขนิพพานก็คอื นิพพานของพระเสขะทัง้ หลาย ซึง่ จะยังไม่เย็นสนิทและไม่ถาวร เพราะสังโยชน์ยงั ไม่
ถูกทาลายหมดสิน้
สอุปาทิเสสนิพพานก็คอื นิพพานของพระอรหันต์ทเ่ี พิง่ บรรลุใหม่ๆ ทีย่ งั ไม่เย็นสนิทเพราะเชือ้ อนุสยั
ของขันธ์ ๕ ยังมีอยูบ่ า้ ง คือขันธ์ ๕ ยังทางานอยูบ่ า้ ง เวทนาของท่านจึงยังไม่เย็นสนิท
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อนุปาทิเสสนิพพานก็คอื นิพพานของพระอรหันต์ทบ่ี รรลุนานแล้ว ขันธ์ ๕ ของท่านบริสุทธิ ์ถาวรแล้ว
นิพพานของท่านจึงเย็นสนิท
๘. ภิ กษุคือบุคคลตัวอย่างที่ดีของสังคม
เมือ่ มองจากภายนอก ภิกษุกค็ อื ชายโกนศีรษะและ คือห่มผ้าคลุมกายสีคล้าๆ อาศัยอยูต่ ามป่ า, เขา,
ถ้า หรือวัดใกล้บา้ น ขออาหารจากชาวบ้านมาฉันวันละมือ้ หรือสองมือ้ รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ติ ามศีลหรือวินยั
มากมาย มีการฝึกฝนสมาธิอยูเ่ สมอ และยังสังสอนผู
่
ค้ นให้ละเว้นความชัวให้
่ ทาแต่ความดีกบั สอนให้มดี วงตา
เห็นธรรมอยูเ่ สมอด้วย
จุดมุง่ หมายของการบวชดัง้ เดิมนัน้ เป็ น การปลีกตัวออกไปปฏิ บตั ิ ตามหลักอริ ยสัจ ๔ เพื่อให้
บรรลุถึงความพ้นทุกข์อย่างถาวร ตามอย่างที่พระพุทธองค์ทรงเคยปฏิ บตั ิ มาแล้ว รวมทัง้ ยังจะช่วยสัง่
สอนให้ผค้ ู นมีความสงบสุขอีกด้วย
ภิกษุนนั ้ จะมีหลักปฏิบตั ใิ หญ่ๆทีม่ องเห็นจากภายนอกอยู่ ๔ ประการ อันได้แก่
๑. สันโดษในการกิ นอยู่ คือคาว่าสันโดษหมายถึงความพอใจในสิง่ ทีต่ นมีอยู่ ซึง่ การสันโดษในการ
กินอยูก่ ค็ อื พอใจในอาหารเพียงเล็กน้อยทีข่ อจากชาวบ้านมาฉัน
ซึง่ การฉันนัน้ ก็เพียงเพื่อให้รา่ งกายคงอยู่
เพื่อทีจ่ ะได้ปฏิบตั ธิ รรมและช่วยสังสอนผู
่
ค้ นเท่านัน้ ไม่ใช่ฉนั เพื่อความเอร็ดอร่อยเพลิดเพลิน ซึง่ บางคนก็อาจ
พูดติเตียนภิกษุว่าการฉันเนื้อสัตว์จะส่งเสริมทาให้สตั ว์ถูกฆ่าตายมากขึน้
ซึง่ ในกรณีน้ถี า้ ภิกษุจะฉันอาหาร
อย่างสันโดษแล้ว คากล่าวหานี้กไ็ ร้น้ าหนักเพราะอาหารทีข่ อมาจากชาวบ้านนัน้ จะเป็ นเพียงส่วนเล็กๆน้อยๆที่
เขาทากินกันอยูแ่ ล้วตามปกติ
และอีกกรณีหนึ่งพระพุทธองค์ยงั ทรงห้ามภิกษุฉันเนื้อ ๑๐ อย่างคือ เนื้อ
มนุษย์ เนื้อช้าง เนื้อม้า เนื้อสุนขั เนื้องู เนื้อราชสีห์ เนื้อหมี เนื้อเสือดาว เนื้อเสือโคร่ง เนื้อเสือเหลือง รวมทัง้
เนื้อทีเ่ ขาฆ่าเฉพาะเจาะจงมาถวายภิกษุ หรือเห็นหรือได้ยนิ เขาฆ่าสัตว์นนั ้ ด้วย
๒. สันโดษในการนุ่งห่ม คือให้นุ่งห่มเพื่อป้ องกันความหนาว, ความร้อน, สัตว์เล็กๆ, และเพื่อ
ป้ องกันความละอายเท่านัน้ ไม่ใช่นุ่งห่มเพื่อความสวยงามโก้เก๋
๓. สันโดษเรื่องที่อยู่อาศัย คือทีอ่ ยูก่ เ็ พียงให้กนั แดด, กันฝน, กันสัตว์, และมีความสงบไม่
พลุกพล่าน เหมาะแก่การฝึกสมาธิกใ็ ช้ได้แล้ว ไม่จาเป็ นต้องหรูหราใหญ่โต สวยงาม
๔. ละชัวท
่ าดีอยู่เสมอ คือต้องปฏิบตั เิ พื่อขัดเกลากิเลสอยูเ่ สมอ รวมทัง้ ต้องช่วยสังคมด้วยการสัง่
สอนผูค้ นให้ละชัวและท
่
าดีอยูเ่ สมอด้วย
ภิกษุทแ่ี ม้จะประพฤติดเี ช่นนี้พระพุทธองค์กย็ งั ทรงสอนให้ไม่เย่อหยิง่
แต่ให้ภกิ ษุเจียมตัวอยูเ่ สมอ
โดยทรงสอนให้ภกิ ษุระลึกอยูเ่ สมอว่าตนนัน้ ต้องอาศัยอาหารจากชาวบ้านมาเลีย้ งชีพ ถ้าเขาไม่ให้อาหารก็จะ
อยูไ่ ม่ได้ ซึง่ ถ้าโลกจะมีภกิ ษุทแ่ี ท้จริงเช่นนี้มากๆ สังคมก็จะสงบสุขและโลกก็จะมีสนั ติภาพได้
๙. ปาฏิ โมกข์
ปาฏิ โมกข์ ก็คอื ศีลสาหรับภิ กษุ ซึง่ มีมากมายทัง้ อย่างสูงและอย่างกลาง อย่างต่ า ซึง่ ศีลอย่างสูงที่
ภิกษุล่วงละเมิดแล้วจะขาดจากความเป็ นภิกษุ ในทางจิตใจทันทีกไ็ ด้แก่ ปาราชิ ก (ความพ่ายแพ้) ๔ ประการ
คือ
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๑. เสพเมถุน คือการร่วมเพศกับสตรีหรือแม้ทางรูทวารใดๆของสัตว์หรือบุรษุ ก็ตาม
๒. ลักขโมย คือการเบียดเบียนเอาทรัพย์ของผูอ้ ่นื มาเป็ นของตนให้ได้ค่าเท่ากับ ๑ บาท
๓. ฆ่ามนุษย์ให้ตาย จะด้วยวิธใี ดก็ตาม แม้แต่การพูดยุยงให้เขาฆ่าตัวตายด้วย
๔. อวดตนเอง ว่าเป็ นพระอริยบุคคลขัน้ ต่างๆ หรืออวดว่าตนเองมีสมาธิขนั ้ สูง (ฌาน) โดยแท้จริง
แล้วตนเองไม่เป็ นหรือไม่ม ี
ส่วนศีลอย่างกลางและอย่างต่ านัน้ มีมากมาย แต่กส็ ามารถแก้ไขให้กลับมาบริสุทธิ ์ได้ดว้ ยการถูกกัก
บริเวณเพื่ออบรมสังสอน
่
หรือประจานความผิดของตนเองต่อเพื่อนภิกษุดว้ ยกันไปตามกรณี ส่วนปาราชิกนี้ไม่
สามารถแก้ไขให้กลับมาบริสุทธิ ์ได้ แม้จะลาสิกขาไปแล้วกลับมาบวชใหม่กไ็ ม่ถอื ว่าเป็ นภิกษุตามธรรมวินยั ได้
อีก
๑๐. นิ กายในพุทธศาสนา
นิ กาย หมายถึง หมู่พวกใหญ่ๆ ซึง่ นิกายในพุทธศาสนานี้เกิดมาจากการตีความในคาสอนของ
พระพุทธเจ้าไม่เหมือนกัน
โดยเมือ่ ครัง้ ทีพ่ ระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ก็ได้เกิดนิกายต่างๆขึน้ มา
มากมาย ซึง่ บางนิกายก็แทบจะมองไม่เห็นหลักคาสอนของพุทธเจ้าเลยก็ม ี ซึง่ ในทีส่ ุดนิกายต่างๆเหล่านัน้ ก็
ดับสลายไป เหลือนิกายใหญ่ๆอยูเ่ พียง ๒ นิกายในปั จจุบนั คือ
๑. หิ นยาน หรือ เถรวาท ทีย่ ดึ ถือพระไตรปิ ฎกดังเดิ
่ มเป็ นหลัก ปั จจุบนั มีผนู้ บั ถือมากทางประเทศ
ศรีลงั กา,พม่า, ลาว, และไทย
๒.มหายาน หรือ อาจาริ ยวาท ทีด่ ดั แปลงคาสอนใหม่ และเขียนพระไตรปิ ฎกขึน้ มาใหม่ ปั จจุบนั มี
ผูค้ นนับถือมากทางประเทศจีน, ไต้หวัน, เวียดนาม เป็ นต้น
หลักการของมหายานนัน้ ไม่ค่อยเคร่งครัดทัง้ ในส่วนศีลของภิกษุ และการปฏิบตั ขิ องอุบาสก อุบาสิกา
เช่น ถ้าใครท่องชื่อพระพุทธเจ้านามว่า อมิตะ ได้มากๆ เมือ่ ตายไปก็จะบรรลุนิพพานได้ ซึง่ มหายานนี้จะโน้ม
ไปในทางเทวนิยม คือเชื่อเรือ่ งเทพเจ้ามาก เช่น เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนสวรรค์มากมาย เป็ นต้น
โดยมหายานนี้ได้ไปเจริญรุง่ เรืองทางประเทศจีน และมีการแตกเป็ นนิกายย่อยๆขึน้ มาอีก
ซึง่ ต่อมาก็ได้ม ี
นิ กายเซ็นเกิ ดขึ้นมาทางประเทศญี่ปนุ่ โดยเน้นการเพ่งพิจารณาปริศนาธรรม (โกอาน) หรือในสิง่ ต่างๆ ก็
สามารถทาให้บรรลุธรรมหรือเป็ นพุทธะในขัน้ ต้นๆได้ ซึง่ นับเป็ นการแตกแยกจากมหายานมาสู่คาสอนทีแ่ ท้จริง
ได้
ในส่วนของเถรวาทนี้จะยึดถือพระไตรปิ ฎกทีท่ าสังคายนาจากประเทศอินเดีย (ทีป่ นกับคาสอนของ
ศาสนาพราหมณ์มาเรียบร้อยแล้ว) เป็ นหลักไม่เปลีย่ นแปลง ซึง่ ก็นบั ว่ายังมีส่วนดีอยูต่ รงทีย่ งั รักษาคาสอน
ดัง้ เดิมเอาไว้ได้ไม่สญ
ู หาย แต่กม็ มี ากทีเ่ ป็ นส่วนเกินมาจากการปะปนจากศาสนาพราหมณ์มาก่อนในอดีต
ส่วนเฉพาะในประเทศไทยนี้ยงั มีการแบ่งแยกภิ กษุ ออกเป็ น ๒ นิกายใหญ่ๆอีก อันได้แก่
๑. มหานิ กาย คือภิกษุส่วนมาก ทีไ่ ม่ค่อยเคร่งครัดในวินยั เล็กๆน้อยๆบางข้อ (เช่น รับเงินได้)
๒. ธรรมยุติ คือภิกษุส่วนน้อย ทีเ่ คร่งครัดในวินัยเล็กๆน้อยๆบางข้อ (เช่น ไม่รบั เงิน)
แม้จะแตกต่างกันบ้างในวินัยเล็กๆน้อยๆ
แต่ภิกษุมหานิ กายกับธรรมยุติที่แท้จริ งก็มีหลักการ
ปฏิ บตั ิ ที่เหมือนกัน คือรักษาศีล ฝึ กสมาธิ และเจริ ญปัญญา โดยมีจดุ มุ่งหมายเหมือนกัน คือเพื่อความ
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พ้นทุกข์ (นิ พพาน) ซึง่ ก็มมี ากไม่ว่าจะเป็ นภิกษุมหานิกายหรือธรรมยุติ ทีไ่ ม่ได้บวชมาเพราะปรารถนาจะพ้น
ทุกข์ แต่บวชมาเพื่อรักษาพุทธศาสนาเอาไว้เท่านัน้ ก็ม ี ซึง่ ก็ยงั นับว่ามีส่วนดีอยู่มากถ้ามองในแง่มมุ นี้
จบบทที่ ๓

บทที่ ๔ ปัจจัยของความเพียร
๑. ระบบ ๓
ชีวติ ของเรานี้สามารถแยกออกเป็ นระบบเพื่อศึกษาได้ ๓ ระบบ อันได้แก่
๑. ระบบกาย คือสิง่ ทีเ่ กีย่ วกับร่างกาย
๒. ระบบจิ ต คือสิง่ ทีเ่ กีย่ วกับจิต
๓. ระบบวิ ญญาณ (หรือระบบปั ญญา) คือสิง่ ทีเ่ กีย่ วกับความรอบรูข้ องจิต
ระบบกายนี้กค็ อื เรือ่ งทางร่างกายทีม่ โี รคภัยเป็ นสิง่ เสียดแทง
ส่วนระบบจิตนี้กค็ อื เรือ่ งสมรรถภาพ
ของจิต เช่น มีสมาธิมาก หรือมีสมาธิน้อย จาเก่ง คิดเร็ว คิดช้า เป็ นต้น โดยมีนิวรณ์และกิเลสเป็ นสิง่ เสียดแทง
ส่วนระบบวิญญาณก็คอื เรือ่ งส่วนลึกของจิตทีเ่ ป็ นเรือ่ งความรู้ ความเชื่อ ความเห็น น้าใจ อุปนิสยั เป็ นต้น เช่น
ทีเ่ รียกว่าวิญญาณของความเป็ นครู วิญญาณของความเป็ นนักกีฬา เป็ นต้น โดยสิง่ ทีม่ าเสียดแทงก็คอื ความโง่
หรืออวิชชา

๙๔
บางคนอาจจะเชื่อว่าชีวติ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถพัฒนาได้
แต่พทุ ธศาสนาจะสอนว่าชีวิตเป็ นสิ่ งที่
พัฒนาได้ โดยการพัฒนาระบบทัง้ ๓ นี้ ซึง่ การพัฒนาก็ใช้หลักการเจริญอริยมรรคนันเอง
่
คือศีลนัน้ จะมา
พัฒนาระบบทางกาย ส่วนสมาธิจะมาพัฒนาระบบจิต และปั ญญาจะมาพัฒนาระบบวิญญาณ
๒. จริ ต ๖
จริ ต หมายถึง ลักษณะอาการของจิ ตที่มีอยู่จนเป็ นปกติ ซึง่ จริตของเรานี้กพ็ อจะสรุปได้ ๖ จริต
อันได้แก่
๑. ราคะจริ ต คือมีราคะเป็ นปกติ
๒. โทสะจริ ต คือมีโทสะเป็ นปกติ
๓. โมหะจริ ต คือมีโมหะเป็ นปกติ
๔. วิ ตกั กะจริ ต คือมีความคิดพล่านเป็ นปกติ
๕. สัทธาจริ ต
คือมีความเชื่อง่ายเป็ นปกติ
๖. พุทธะจริ ต คือมีเฉลียวฉลาดเป็ นปกติ
ในความเป็ นจริงนัน้ จิตของคนเราย่อมทีจ่ ะมีจริตทัง้ ๖ นี้อยูด่ ว้ ยทัง้ สิน้ จะต่างกันตรงทีจ่ ติ ของใครจะ
มีจริตใดมากหรือน้อยกว่ากันเท่านัน้ ดังนัน้ เราจึงควรเลือกแนวทางอริยมรรคให้ตรงกับจริตของเราเพื่อทีจ่ ะได้
ทาให้การปฏิบตั ไิ ด้ผลเร็วยิง่ ขึน้
เช่น การเจริญอสุภะเพื่อกาจัดราคะจริต หรือเจริญพรหมวิหารเพื่อแก้
โทสะจริต หรือเจริญพุทธานุ สติเพื่อกาจัดสัทธาจริต เป็ นต้น ส่วนพุทธะจริตนัน้ ควรเจริญอานาปานสติ เป็ นต้น
๓. วิ ธีกาจัดกิ เลส
การพูดว่าละราคะ โทสะ โมหะนัน้ เป็ นการพูดรวมๆ ซึง่ ถ้าจะพูดให้ละเอียดจะต้องพูดว่า ราคะนัน้
เป็ นสิ่ งที่ควรละ คือเมือ่ มันเกิดขึน้ แล้วสามารถละได้ทนั ทีโดยละทิง้ อารมณ์ทม่ี าสัมผัส ส่วนโทสะนัน้ เป็ นสิ่ ง
ที่ควรบรรเทา คือเมือ่ มันเกิดขึน้ แล้วไม่สามารถละได้ทนั ทีแม้จะละอารมณ์ของมันแล้ว ดังนัน้ จึงควรบรรเทา
คือค่อยๆให้มนั อ่อนกาลังลงจนกระทังดั
่ บไป ส่วนโมหะนัน้ เป็ นสิ่ งที่ควรถอน คือต้องถอนรากถอนโคนมัน
ด้วยการสร้างปั ญญาหรือความเห็นแจ้งให้เกิดขึน้ มา
ลักษณะโทษและการคลายของกิเลสนัน้ จะมีดงั นี้
๑. ราคะนัน้ มีโทษน้ อยแต่ ว่าคลายช้า
๒. โทสะนัน้ มีโทษมากแต่ คลายเร็ว
๓. โมหะนัน้ มีโทษมากและคลายยาก
ราคะนัน้ เมือ่ เกิดขึน้ แล้วจะไม่ทาให้เกิดโทษแก่ใครโดยตรง แต่ว่ามันจะเกิดอยูน่ านกว่าจะดับ ส่วน
โทสะนัน้ เมือ่ เกิดขึน้ แล้วจะทาร้ายผูอ้ ่นื ได้จงึ มีโทษมากแต่ว่าจะโกรธอยูไ่ ม่นานก็ดบั ส่วนโมหะนัน้ เป็ นตัวความ
โง่เซ่อไม่รแู้ จ้งเห็นจริงจึงทาอะไรๆผิดพลาดไม่ถูกต้อง ซึง่ จะมีโทษมากและแถมยังทาให้หายโง่ได้ยากมากอีก
ด้วย
ปั จจัยทีท่ าให้เกิดราคะนัน้ ก็คอื สุภะนิ มิต (สิง่ ทีแ่ สดงว่าสวยงามน่ ารัก) ทีส่ ามารถละได้ดว้ ย อสุภะ
นิ มิต (สิง่ ทีแ่ สดงว่าน่ าเกลียดไม่สวยงาม) ส่วนปั จจัยของโทสะก็คอื ปฏิ ฆะนิ มิต (สิง่ ทีแ่ สดงให้รสู้ กึ ว่าไม่น่า
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พอใจ) ทีส่ ามารถบรรเทาได้ดว้ ย เมตตาเจโตวิ มตุ ติ (การเพ่งความหลุดพ้นแห่งจิตด้วยพลังแห่งเมตตาอย่าง
แรงกล้า) ส่วนปั จจัยของโมหะคือ อโยนิ โสมนสิ การ (การกระทาในใจโดยไม่แยบคาย) ทีจ่ ะถอนได้ดว้ ย
โยนิ โสมนสิ การ (การกระทาในใจโดยแยบคาย หรือการพิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบ)
๔. เหตุภายในกับเหตุภายนอก
การทีจ่ ะเจริญอริยมรรคให้ประสบผลได้เร็วนัน้ จะต้องประกอบด้วยเหตุ ๒ ประการอันได้แก่
๑. โยนิ โสมนสิ การ การพิจารณาถึงต้อนเหตุ
๒. กัลยาณมิ ตร
การมีมติ รทีด่ งี าม
โยนิโสมนสิการก็คอื การพิจารณาโดยแยบคาย ซึง่ ก็หมายถึงการพิจารณาถึงต้นเหตุและปั จจัยของมัน
อย่างละเอียดถีถ่ ว้ น ซึง่ ก็คอื การเจริ ญวิ ปัสสนานัน่ เอง ส่วนกัลยาณมิตรก็คอื เพื่อนที่ดีที่มีความเห็นตรงกัน
และมีศีลเสมอกัน
ซึง่ พระพุทธองค์ทรงสอนว่า “การมีกลั ยาณมิ ตรนี้ จดั ว่าเท่ากับเป็ นทัง้ หมดของ
พรหมจรรย์เลยทีเดียว” เพราะเมือ่ เราคบเพื่อนทีด่ ที ม่ี ุ่งมันในการประพฤติ
่
พรหมจรรย์ เราก็จะมีกาลังใจและมี
ผูช้ ่วยแก้ปัญหาในการประพฤติพรหมจรรย์ไปด้วย อันจะส่งผลให้ประสบผลได้เร็ว แต่ถ้าเราไม่มีเพื่อนที่ดี
เช่นนี้ พระพุทธองค์ทรงสอนให้ เรามีธรรมะเป็ นเพื่อนและเที่ยวไปแต่ ผเ้ ู ดียว
๕. บุคคลผูค้ วรประกอบความเพียร
ผูท้ จ่ี ะปฏิบตั อิ ริยมรรคให้ประสบผลสาเร็จได้นนั ้ จะต้องมีคุณสมบัตติ ามทีพ่ ระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ดงั นี้
๑. เป็ นผู้มีศรัทธา ย่อมเชื่อความตรัสรูข้ องตถาคตว่า “แม้เพราะเหตุน้ๆี พระผูม้ พี ระภาคเจ้านัน้
เป็ นพระอรหันต์ ตรัสรูช้ อบเอง สมบูรณ์ดว้ ยวิชชาและจรณะ ดาเนินไปดี รูแ้ จ้งโลก เป็ นสารถีฝึกคนควรฝึก
อย่างไม่มใี ครยิง่ ไปกว่า เป็ นครูของเทวดาและมนุษย์ เป็ นผูเ้ บิกบานแล้ว เป็ นผูจ้ าแนกธรรมสอนสัตว์ “ ดังนี้
๒. เป็ นผู้มีอาพาธน้ อย มีโรคน้อย มีไฟธาตุสาหรับย่อยอาหารทีย่ อ่ ยได้สม่าเสมอ ปานกลาง ไม่
ร้อนเกิน ไม่เย็นเกิน พอควรแก่การบาเพ็ญเพียร
๓. เป็ นผูไ้ ม่โอ้อวด ไม่มีมารยา เป็ นผูเ้ ปิ ดเผยตนเองตามทีเ่ ป็ นจริงในพระศาสดา หรือเพื่อนส
พรหมจารี (ผูท้ ป่ี ระพฤติพรหมจรรย์ดว้ ยกัน) ผูร้ ทู้ งั ้ หลายก็ตาม
๔. เป็ นผู้ปรารภความเพียร เพื่อละสิง่ อันเป็ นอกุศล เพื่อถึงพร้อมด้วยสิง่ อันเป็ นกุศล มีกาลัง มี
ความบากบันหนั
่ กแน่ น ไม่ทอดทิง้ ธุระในสิง่ ทัง้ หลายอันเป็ นกุศล
๕. เป็ นผูม้ ีปัญญา ประกอบด้วยปั ญญา ซึ่งสามารถกาหนดความเกิ ดขึ้นและความดับหายไป
เป็ นปั ญญาอันประเสริฐ เป็ นเครือ่ งเจาะแทงกิเลส เป็ นเครือ่ งให้ถงึ ความสิน้ ทุกข์โดยชอบ
สรุปว่าเราจะต้องมีศรัทธาในพระพุทธเจ้า ต้องมีสุขภาพดี ต้องไม่โอ้อวด ไม่มมี ารยา และต้องมีใจ
ฝั กใฝ่ ในการทาความทาความเพียร รวมทัง้ ที่สาคัญต้องมีความสามารถกาหนดรู้การเกิ ดและดับได้ เราจึง
จะปฏิบตั อิ ริยมรรคได้สาเร็จ ถ้ายังขาดสิง่ ใดไปก็ควรเพิม่ เติมสิง่ นัน้ ขึน้ มาให้ครบ
๖. บทอธิ ฐานจิ ตเพื่อทาความเพียร
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ในการเจริญอริยมรรคนี้กย็ อ่ มจะมีมาร (ความรูส้ กึ ฝ่ ายต่า) มาชักชวนให้ละความเพียรอยูเ่ สมอ
แม้แต่พระพุทธองค์กย็ งั ทรงผจญกับมารมาแล้วเมือ่ ก่อนตรัสรู้ แต่กไ็ ด้ทรงอธิฐานจิตจนชนะมาร และได้ทรงชี้
ชวนให้สาวกมีการอธิฐานจิตตามพระองค์บา้ ง ด้วยการตัง้ จิตอธิฐานว่า
“...ภิกษุทงั ้ หลาย. ถ้าแม้พวกเธอ พึงตัง้ ไว้ซง่ึ ความเพียรอันไม่ถอย
กลับ(ด้วยการอธิฐานว่า) “จงเหลืออยู่แต่หนัง เอ็น กระดูกเท่านัน้ เนื้ อและ
เลือดในสรีระจงเหือดแห้งไป ประโยชน์อนั ใด อันบุคคลจะบรรลุได้ด้วย
กาลัง ด้วยความเพียร ด้วยความบากบัน่ ของบุรุษ ถ้ายังไม่บรรลุ
ประโยชน์ นัน้ แล้ว จักหยุดความเพียรเสีย เป็ นไม่มี” ดังนี้แล้วไซร้ ภิกษุ
ทัง้ หลาย.
พวกเธอก็จกั กระทาให้แจ้งด้วยปั ญญาอันยิง่ เอง
ซึง่ ทีส่ ุดแห่ง
พรหมจรรย์ อันไม่มอี ะไรยิง่ กว่า อันเป็ นประโยชน์ทต่ี อ้ งการของกุลบุตรผูอ้ อก
บวชจากเรือน เป็ นผูไ้ ม่มเี รือนโดยชอบ ได้ต่อกาลไม่นานในทิฏฐธรรม (ปั จจุบนั )
เข้าถึงแล้วแลอยูเ่ ป็ นแน่ นอน”
พระพุทธองค์ทรงสอนว่า “บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร” คือการมีแต่ปัญญายังจะช่วยให้
พ้นทุกข์ไม่ได้ถาวร จะต้องมีความเพียรอันมันคงเท่
่
านัน้ จึงจะพ้นทุกข์ได้ถาวร ซึง่ การตัง้ จิตอธิฐานเพื่อให้มกี าร
ทาความเพียรอย่างมันคงนี
่ ้จะช่วยให้ประสบผลสาเร็จได้ตามปรารถนา
๗. ลาดับแห่งการสิ้ นทุกข์
ความทุกข์ทงั ้ ปวงนัน้ จะสรุปอยูท่ ่ี ชาติ ชรา มรณะ แต่กว่าจะมีการละชาติ ชรา มรณะได้นนั ้ พระ
พุทธองค์ทรงสอนว่าจะต้องมีการละสิง่ อื่นๆมาอีกมากมาย ตามลาดับ ซึง่ มีลาดับดังนี้
๑. บุคคลไม่ละซึง่ ธรรมคือ ราคะ ,โทสะ , โมหะ ก็ไม่อาจละซึง่ ธรรมคือ ชาติ, ชรา, มรณะ ได้
๒. บุคคลไม่ละซึง่ ธรรมคือ สักกายทิ ฏฐิ ๑, วิ จิกิจฉา ๑, สีลพั พตปรามาส ๑ ก็ไม่อาจละซึง่ ธรรม
คือ ราคะ, โทสะ, โมหะ ได้
๓. บุคคลไม่ละซึง่ ธรรมคือ อโยนิ โสมนสิ การ ๑, การพัวพันในทิ ฏฐิ อนั ชัว่ ๑, ความมีใจหดหู่ ๑,
ก็ไม่อาจละซึง่ ธรรมคือ สักกายทิฏฐิ , วิจกิ จิ ฉา, สีลพั พตปรามาส ได้
๔. บุคคลไม่ละซึง่ ธรรมคือ ความมีสติ อนั หลงลืม ๑, ความปราศจากสัมปชัญญะ ๑, ความส่าย
แห่งจิ ต ๑ ก็ไม่อาจะละซึง่ ธรรมคือ อโยนิโสมนสิการ, การพัวพันในทิฏฐิอนั ชัว,่ ความมีใจหดหู่ ได้
๕. บุคคลไม่ละซึง่ ธรรมคือ ความไม่อยากเห็นพระอริ ยเจ้า ๑, ความไม่อยากฟังธรรมของพระ
อริ ยเจ้า ๑, ความมีใจเกาะเกี่ยว (เช่นในกาม) ๑ ก็ไม่อาจละซึง่ ธรรมคือ ความมีสติอนั หลงลืม, ความ
ปราศจากสัมปชัญญะ, ความส่ายแห่งจิต ได้
๖. บุคคลไม่ละซึง่ ธรรมคือ ความฟุ้งซ่าน ๑, ความไม่สารวม ๑, ความทุศีล ๑ ก็ไม่อาจละซึง่
ธรรมคือ ความไม่อยากเห็นพระอริยเจ้า, ความไม่อยากฟั งธรรมของพระอริยเจ้า, ความมีใจเกาะเกีย่ ว (เช่นใน
กาม) ได้
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๗. บุคคลไม่ละซึง่ ธรรมคือ ความไม่มีศรัทธา ๑, ความไม่เป็ นวทัญญู (ผูร้ ้คู าพูด ผู้ใจดี) ๑,
ความเกียจคร้าน ๑ ก็ไม่อาจละซึง่ ธรรมคือคือ ความฟุ้งซ่าน, ความไม่สารวม, ความทุศลี ได้
๘. บุคคลไม่ละซึง่ ธรรมคือ ความไม่เชื่อบุคคลและธรรมอันควรเชื่อ ๑, ความเป็ นคนว่ายาก
๑, ความมีมิตรชัว่ ๑ ก็ไม่อาจละซึง่ ธรรมคือ ความไม่มศี รัทธา, ความไม่เป็ นวทัญํู , ความเกียจคร้านได้
๙. บุคคลไม่ละซึง่ ธรรมคือ ความไม่ละอายในสิ่ งที่ควรละอาย (อหิ ริ) ๑, ความไม่กลัวในสิ่ งที่ควร
กลัว (อโนตัปปะ) ๑, ความประมาท (ปมาทะ) ๑ ก็ไม่อาจละซึง่ ธรรมคือ ความไม่เชื่อบุคคลและธรรมอัน
ควรเชื่อ, ความเป็ นคนว่ายาก, ความมีมติ รชัว่ ได้
สรุปได้ว่าผูท้ ี่จะพ้นทุกข์ได้นัน้ จะต้องเริ่ มต้ นจากการเป็ นคนที่มีความละอายใจในการทาบาป
ทาชัวทั
่ ง้ ปวงก่อน, และมีความเกรงกลัวในผลจากบาป, รวมทัง้ ต้องเป็ นคนไม่ประมาทด้วย แล้ว
ต่อจากนัน้ ยังต้องละสิง่ ไม่ดอี กี หลายอย่างไปตามลาดับ จนกระทังเกิ
่ ดดวงตาเห็นธรรม (ในข้อที่ ๒ ) และมีการ
ปฏิบตั จิ นละราคะ โทสะ โมหะได้ จึงจะกาจัดความทุกข์ทงั ้ ปวงได้ ซึ่งหลักการนี้ เป็ นสิ่ งที่เราจะใช้เป็ น
เครื่องวัดได้ว่าเราอยู่จดุ ไหน? เพื่อทีจ่ ะได้ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงตัวเองต่อไป
๘. สิ่ งที่บรรพชิ ตควรพิ จารณาเนื องๆ
บรรพชิตหรือภิกษุในพุทธศาสนานี้จะมีจดุ ประสงค์อยูท่ ค่ี วามพ้นทุกข์ แต่กม็ กั จะมีความประมาทมา
เป็ นอุปสรรคอยูเ่ สมอ ดังนัน้ พระพุทธองค์จงึ ได้ทรงสอนให้บรรพชิตหมันพิ
่ จารณาตนเองอยูเ่ สมอตามหลักดังนี้
บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่า...
๑. บัดนี้ เรามีเพศต่ างจากคฤหัสถ์แล้ว อาการกิ ริยาใดๆของสมณะ เราต้ องทาอาการกิ ริยา
นัน้ ๆ
๒. ความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่ องด้วยผูอ้ ื่น เราควรทาตัวให้เขาเลี้ยงง่าย
๓. อาการกายวาจาอย่างอื่น ที่เราจะต้องทาให้ดีขึ้นไปกว่านี้ ยังมีอยู่อีก มิ ใช่มีเพียงเท่านี้
๔. ตัวของเราติ เตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่?
๕. ผูร้ ้ใู คร่ครวญแล้ว ติ เตียนเราโดยศีลได้หรือไม่?
๖. เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทัง้ สิ้ น
๗. เรามีกรรมเป็ นของตน เป็ นผู้รบั ผลของกรรม มีกรรมเป็ นกาเนิ ด มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์ มี
กรรมเป็ นที่พึ่งอาศัย เราทาดีกต็ าม ทาชัวก็
่ ตาม เราจักเป็ นผูร้ บั ผลของกรรมนัน้
๘. วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้ เราทาอะไรอยู่?
๙. เรายิ นดีในเรือนว่าง (ที่สงัด) หรือไม่?
๑๐. ปัญญาเครื่องรู้พิเศษ ที่สามารถจะทาความเป็ นอริ ยะอันยิ่ งกว่ามนุษยธรรม ที่เราได้
บรรลุแล้วมีอยู่หรือไม่? ซึง่ จะทาให้เราเป็ นผูไ้ ม่เก้อเขิน ในเวลาทีถ่ ูกเพื่อนผูป้ ระพฤติพรหมจรรย์ดว้ ยกันถาม
ในกาลภายหลัง
๙. เปี ยกแฉะ - ไหม้กรียม
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ในการปฏิบตั เิ พื่อดับทุกข์ของนักบวชนอกพุทธศาสนานัน้ มีหลายแนวทาง แต่สรุปได้ ๒ แนวทาง
อันได้แก่
๑. กามสุขลั ลิ กานุโยค การปฏิบตั ทิ พ่ี วั พันอยูใ่ นกามารมณ์
๒. อัตตกิ ลมถานุโยค การปฏิบตั ทิ ท่ี รมานตนเองให้ได้รบั ความลาบาก
แนวทางทัง้ สองนี้พระพุทธองค์ทรงห้ามสาวกปฏิบตั ิ
เพราะไม่ใช่แนวทางทีถ่ ูกต้องในการพ้นทุกข์
ซึง่ เรียกว่า สุดโต่ง คือสุดโต่งไปทางสุขสาราญอย่างหนึ่ง กับสุดโต่งไปในทางลาบากอย่างหนึ่ง ซึง่ พระพุทธ
องค์ทรงเคยปฏิบตั มิ าแล้วสมัยก่อนทีจ่ ะตรัสรู้ และพบว่าไม่สามารถทาให้พน้ จากทุกข์ได้ ส่วนอริยมรรคนัน้ จะ
เป็ นการปฏิบตั ทิ อ่ี ยูต่ รงกลาง คือไม่ถงึ กับบารุงบาเรอร่างกายให้สุขสาราญ และก็ไม่ถงึ กับทรมานร่างกายให้
ลาบากทุกข์ทรมาน แต่เป็ นการใช้ชวี ติ ทีถ่ ูกต้อง เหมาะสม และพอดีอย่างทีส่ ุด ซึง่ เรียกว่าเป็ นการใช้ “ชีวิตที่
เรียบง่าย” นันเอง
่
๑๐. เมถุนสังโยค
เมถุนสังโยค หมายถึง การประกอบเกี่ยวพันด้วยเมถุน (การร่วมเพศ) คือในสมัยพุทธกาลสมณะ
หรือพราหมณ์บางคนปฏิญาณตนว่าเป็ นผูป้ ระพฤติพรหมจรรย์โดยชอบ เขาไม่เสพเมถุนด้วยมาตุคาม (หญิง
ชาวบ้าน) ก็จริง แต่เขายังประพฤติเกีย่ วข้องอยูก่ บั เมถุน อย่างใดอย่างหนึ่งใน ๗ อย่างดังต่อไปนี้
๑. ยิ นดีการลูบทา การขัดสี การอาบ การนวดฟั น้ ที่ทาให้โดยมาตุคาม เขาปลาบปลืม้ ยินดี
ด้วยการกระทาเช่นนัน้ จากมาตุคาม.....ฯ
๒.ไม่ถงึ อย่างนัน้ แต่เขายังพูดจาซิ กซี้ เล่นหัวกับมาตุคาม เขาปลาบปลืม้ ยินดีดว้ ยการกระทา
เช่นนัน้ จากมาตุคาม......ฯ
๓. ไม่ถงึ อย่างนัน้ แต่ เขายังชอบสบตากับตาด้วยกับมาตุคาม เขาปลาบปลืม้ ยินดีดว้ ยการกระทา
เช่นนัน้ จากมาตุคาม.....ฯ
๔. ไม่ถงึ อย่างนัน้ แต่ เขายังชอบฟังสียงของมาตุคาม ทีห่ วั เราะอยูก่ ด็ ี พูดจาอยูก่ ด็ ี ขับร้องอยูก่ ด็ ี
ร้องไห้อยูก่ ด็ ี ข้างนอกฝาก็ตาม นอกกาแพงก็ตาม เขาปลาบปลืม้ ยินดีดว้ ยการกระทาเช่นนัน้ จากมาตุคาม
.....ฯ
๕. ไม่ถงึ อย่างนัน้ แต่เขายังชอบตามระลึกถึงเรื่องเก่า ที่เคยหัวเราะเล้าโลม เล่นหัวกับด้วย
มาตุคาม เขาปลาบปลืม้ ยินดีดว้ ยการกระทาเช่นนัน้ จากมาตุคาม.....ฯ
๖. ไม่ถงึ อย่างนัน้ แต่ว่าเขาเพียงแต่ได้เห็นคฤหบดี หรือบุตรคฤหบดี ผูอ้ ิ่ มเอิ บเพียบพร้อมด้วย
กามคุณทัง้ ๕ ได้รบั การบารุงบาเรออยู่ด้วยกามสุข เขาปลาบปลืม้ ยินดีดว้ ยการได้เห็นการกระทาเช่นนัน้
.....ฯ
๗. ไม่ถงึ อย่างนัน้ แต่เขาประพฤติ พรหมจรรย์โดยตัง้ ความปรารถนา เพื่อไปเป็ นเทพยดา (เป็ น
ใหญ่หรือสุขสบายมีบริวารเป็ นหญิงมากๆ) พวกใดพวกหนึ่ ง...........ฯ
(จากลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังทีก่ ล่าวมาแล้ว) นี่ แหละคือความขาด ความทะลุ ความด่าง
ความพร้อย ของพรหมจรรย์ ผูน้ ี้ ประพฤติ พรหมจรรย์ไม่บริ สทุ ธิ์ ยังประกอบอยู่ด้วยการเกี่ยวพันด้วย

๙๙
เมถุน ย่อมไม่พ้นจาก ความเกิ ด ความแก่ และความตาย ความโศก ความรา่ ไรราพัน ความทุกข์
กาย ความทุกข์ใจ และความคับแค้นใจ ชื่อว่ายังไม่พ้นจากทุกข์ได้
สาหรับภิกษุนนั ้ พระพุทธองค์ทรงสอนเรือ่ งการปฏิบตั ติ ่อสตรีว่า
“อย่าพบปะเป็ นดีที่สดุ
ถ้า
จาเป็ นต้องพบปะก็อย่าพูดด้วย และถ้าจาเป็ นต้ องพูดด้วย ก็ให้ มีสติ ระวังอย่าให้ความกาหนัดยิ นดี
เกิ ดขึ้น” จึงจะทาให้พรหมจรรย์บริสุทธิ ์ได้ ซึง่ เรือ่ งเพศตรงข้ามนี้เป็ นอันตรายทีส่ ุด เพราะมันเป็ นสัญชาติ
ญาณของการสืบพันธุท์ ี่มีอานาจรุนแรงมาก ถ้าได้อยูใ่ กล้กจ็ ะทาให้สญ
ั ชาติญาณในการสืบพันธุน์ ้กี าเริบได้
คือจะทาให้จติ ใจเร่าร้อนด้วยกามราคะ แล้วก็ทาให้อยากลาสิกขากลับไปเป็ นผูค้ รองเรือนได้
๑๑. อุปสรรคในการประกอบความเพียร
ยังมีเครือ่ งตรึงจิต ๕ อย่างและเครือ่ งผูกจิตอีก ๕ อย่างทีภ่ กิ ษุยงั ละไม่ได้ อันจะเป็ นเหตุให้ไม่
เจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมวินยั นี้ ดังทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอนไว้ดงั นี้
เครื่องตรึงจิ ต ๕ อย่าง คือ
๑. ภิกษุยงั สงสัย เคลือบแครง ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใส ในพระศาสดา
๒. ภิกษุยงั สงสัย เคลือบแครง ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใส ในพระธรรม
๓. ภิกษุยงั สงสัย เคลือบแครง ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใส ในพระสงฆ์
๔. ภิกษุยงั สงสัย เคลือบแครง ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใส ในสิ กขา
๕. รวมทัง้ ยังเป็ นผูโ้ กรธกรุ่นอยู่ในเพื่อนสพรหมจารี ไม่ชอบใจ มีจติ อันโทสะกระทบแล้ว มีเครือ่ ง
ตรึงจิตเกิดขึน้ แล้ว
เครื่องผูกพันจิ ต ๕ อย่าง คือ
๑. ภิกษุเป็ นผูไ้ ม่ปราศจากราคะ ไม่ปราศจากฉันทะ (ความพึงพอใจ) ไม่ปราศจากความรัก ไม่
ปราศจากความกระหาย ไม่ปราศจากความเร่าร้อน ไม่ปราศจากตัณหา ในกาม
๒. ภิกษุเป็ นผูไ้ ม่ปราศจากราคะ ไม่ปราศจากฉันทะ ไม่ปราศจากความรัก ไม่ปราศจากความกระหาย
ไม่ปราศจากความเร่าร้อน ไม่ปราศจากตัณหา ในกาย
๓. ภิกษุเป็ นผูไ้ ม่ปราศจากราคะ ไม่ปราศจากฉันทะ ไม่ปราศจากความรัก ไม่ปราศจากความกระหาย
ไม่ปราศจากความเร่าร้อน ไม่ปราศจากตัณหา ในรูป
๔. เป็ นผูฉ้ นั อิม่ ท้องแล้ว ตามประกอบความสุขในการนอน สุขในการเอน สุขในการซบเซาอยู่
๕. เป็ นผูป้ ระพฤติพรหมจรรย์โดยหวังเข้าสู่เทพนิ กาย พวกใดพวกหนึ่ ง ว่า “ด้วยศีลนี้ วัตรนี้
พรหมจรรย์น้ี เราจักเป็ นเทพเจ้า หรือเป็ นเทพยดาอย่างใดอย่างหนึ่ง ” (อยากเป็ นใหญ่)
๑๒. ธุดงค์ ๑๓
ธุดงค์ หมายถึง การปฏิ บตั ิ พิเศษเพื่อขูดเกลากิ เลสให้ยิ่งขึ้น คือการเจริญอริยมรรคนัน้ ก็จะมีการ
เจริญศีล สมาธิและปั ญญาเพื่อกาจัดกิเลสอยูแ่ ล้วเป็ นปกติ แต่ถา้ ภิกษุใดปรารถนาทีจ่ ะเพิ่ มการขัดเกลากิ เลส

๑๐๐
ให้มากยิ่ งขึ้นกว่าเดิ ม ก็สามารถอธิฐานปฏิบตั ธิ ุดงค์ขอ้ ใดข้อหนึ่งหรือหลายๆข้อก็ได้ ซึง่ หลักธุดงค์นนั ้ ก็มอี ยู่
๑๓ ข้อให้เลือก อันได้แก่
๑. สมาทาน ถือเอาแต่ผา้ บังสุกุล (ผ้าทีช่ าวบ้านทิง้ แล้ว) มาใช้ เป็ นวัตร (เป็ นประจา)
๒.สมาทาน ถือใช้เฉพาะผ้า ๓ ผืนเป็ นวัตร (ผ้าห่ม ๒ ผืนกับผ้านุ่ง ๑ ผืน)
๓. สมาทาน ถือการบิณฑบาต เป็ นวัตร (ไม่รบั นิมนต์ไปฉันทีอ่ ่นื )
๔. สมาทาน ถือการบิณฑบาตไปตามแถวเป็ นวัตร (ไม่ขอซ้าทีเ่ ดิม)
๕. สมาทาน ถือการฉันอาหาร ณ อาสนะเดียวเป็ นวัตร (ฉันมือ้ เดียว)
๖. สมาทาน ฉันเฉพาะอาหารในบาตรเป็ นวัตร (ฉันรวมกันหมด)
๗.สมาทาน ไม่รบั อาหารทีม่ ผี มู้ าถวายในภายหลัง เป็ นวัตร
๘. สมาทาน ถือการอยู่ป่า เป็ นวัตร
๙. สมาทาน ถือการอยูโ่ คนไม้ เป็ นวัตร
๑๐. สมาทาน ถือการอยูแ่ ต่ในทีโ่ ล่ง เป็ นวัตร
๑๑. สมาทาน ถือการอยู่ป่าช้า เป็ นวัตร
๑๒. สมาทาน ถือการอยูเ่ สนาสนะอันเขาจัดให้อยูอ่ ย่างไรก็อยูอ่ ย่างนัน้ เป็ นวัตร
๑๓. สมาทาน ถือแต่เฉพาะการนังเป็
่ นวัตร (ไม่นอน)
คาว่า สมาทาน หมายถึง การถือเอาไว้ด้วยดีด้วยสติ ปัญญา ซึง่ จะตรงข้ามกับอุปาทานที่
หมายถึงความยึดมันด้
่ วยกิเลส ซึง่ ภิกษุทแ่ี ท้จริงจะมีการดารงชีวติ ทีม่ กี ารขัดเกลากิเลสอยูแ่ ล้วเป็ นปกติ เพราะ
ชีวติ ของท่านนัน้ จะมีแต่เรือ่ งปั จจัย ๔ เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ส่วนสิง่ ฟุ่มเฟื อยจะไม่ม ี ซึง่ บุคคลทัวไปอาจจะดู
่
ว่ามันเป็ นการขัดเกลากิเลสอย่างยิง่ อยูแ่ ล้ว แต่ทจ่ี ริงยังมีการขัดเกลากิเลสทีย่ งิ่ ขึน้ ไปอีกคือการธุดงค์น้ี โดย
หลักการธุดงค์นี้จะเป็ นเรื่องการเสพปัจจัย ๔ ให้ มีความสุขสบายน้ อยลง เพื่อไม่ให้ กิเลสเกิ ดขึ้นมาได้
ง่าย รวมทัง้ การเร่งความเพียรทัง้ วันทัง้ คืนโดยไม่นอนในบางวันด้วย
๑๓. บารมี ๑๐
บารมี หมายถึง อุปกรณ์ ที่จะช่วยให้ถึงฝัง่ นิ พพาน คือเปรียบเหมือนการเดินทางไปสู่นิพพานนัน้
จาเป็ นทีจ่ ะต้องมีอุปกรณ์ช่วยทีจ่ าเป็ นอยู่ ๑๐ อย่าง ทีเ่ รียกว่า บารมี ๑๐ อันได้แก่
๑. ทานบารมี บารมีคอื การให้ ซึง่ ได้แก่การสละสิง่ ทีไ่ ม่ควรจะมีออกไป
๒. ศีลบารมี บารมีคอื ศีล ซึง่ ได้แก่การเป็ นผูม้ คี วามปกติทางกาย วาจา และจิตใจ
๓. เนกขัมมบารมี บารมีคอื เนกขัมมะ ซึง่ ได้แก่การอยูเ่ หนืออานาจของกาม ไม่ตดิ กาม
๔. ปัญญาบารมี บารมีคอื ปั ญญา ซึง่ ได้แก่การมีความรอบรูใ้ นเรือ่ งทีค่ วรรู้
๕. ขันติ บารมี บารมีคอื ขันติ ซึง่ ได้แก่การมีความอดทนต่อสิง่ ทีม่ ายัวให้
่ พอใจและไม่พอใจ
๖. วิ ริยะบารมี บารมีคอื วิรยิ ะ ซึง่ ได้แก่การมีความเพียรพยายามในการกระทาสิง่ ทีด่ งี าม
๗. สัจจะบารมี บารมีคอื สัจจะ ซึง่ ได้แก่การมีความจริงใจ พูดจริง ทาจริง
๘. อธิ ฐานบารมี บารมีคอื อธิฐาน ซึง่ ได้แก่การเป็ นคนทีม่ นคงหนั
ั่
กแน่ น ไม่เปลีย่ นแปลงง่าย
๙. เมตตาบารมี บารมีคอื เมตตา ซึง่ ได้แก่การเป็ นมิตรกับทุกคน ไม่เป็ นศัตรูกบั ใครๆในโลก

๑๐๑
๑๐. อุเบกขาบารมี บารมีคอื อุเบกขา ซึง่ ได้แก่ความปล่อยวาง หรือความวางเฉย คือมีจติ ไม่
หวันไหวไปตามอารมณ์
่
ต่างๆ
บารมีทงั ้ ๑๐ นี้เป็ นการสรุปคุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะเจริญอริยมรรคให้ถงึ จุดหมาย โดยจะต้องสังสม
่
คุณสมบัตติ ่างๆเหล่านี้ให้เต็ม เมือ่ เต็มจึงจะบรรลุนิพพานได้ ซึ่งเพียงการเจริ ญอริ ยมรรคอย่างถูกต้องก็
เท่ากับเป็ นการเพิ่ มบารมีอยู่อย่างยิ่ งแล้วในตัว และเมื่อผู้ใดเจริ ญอริ ยมรรคจนสมบูรณ์ ได้ ก็เท่ ากับว่า
เขามีบารมีทงั ้ ๑๐ นี้ เต็มแล้ว ส่วนใครทีร่ วู้ ่าตัวเองยังขาดบารมีใดอยู่ ก็ตอ้ งพยายามสร้างบารมีนนั ้ ให้เกิดขึน้
และให้ครบทัง้ ๑๐ จึงจะมีคุณสมบัตเิ พียงพอทีจ่ ะบรรลุนิพานได้.
๑๔. ลาดับขัน้ การเห็นสัจธรรม
ในการพิจารณาธรรมจนเกิดวิมตุ ติหรือบรรลุธรรมนัน้ จะต้องมีโยนิ โสมนสิ การ คือมีการพิ จารณา
ใคร่ครวญให้เห็นถึงต้ นเหตุ คือต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบครอบทุกแง่มุมและสืบไปให้ถงึ ต้นเหตุจริงๆจนจิต
บังเกิดความหลุดพ้น (วิมตุ ติ) ซึง่ เรียกว่าเป็ น การเห็นสัจธรรม ซึง่ ในขณะทีม่ กี ารเห็นสัจธรรมหรือเห็นความ
จริงแท้ของธรรมชาตินนั ้ จะมีลาดับขัน้ ในการเห็นโดยละเอียดอยูถ่ งึ ๙ ขัน้ อันได้แก่
๑. อนิ จจตา
เห็นความไม่เทีย่ ง
๒. ทุกขตา
เห็นความต้องทน
๓. อนัตตา
เห็นความไม่ใช่ตวั ตน
๔. ธัมมัฏฐิ ตตา
เห็นความทีม่ นั ตัง้ อยูโ่ ดยความเป็ นอย่างนัน้
๕. ธัมมนิ ยามตา เห็นความทีม่ นั เป็ นไปตามกฎของธรรมชาติอย่างนัน้
๖. อิ ทปั ปัจจยตา เห็นความทีม่ นั เป็ นไปตามปั จจัย
๗. สุญญตา
เห็นความว่างจากตัวตน
๘. ตถตา
เห็นความทีม่ นั เป็ นของมันเช่นนัน้ เอง
๙. อตัมมยตา
เห็นสภาวะจิตทีไ่ ม่มอี ะไรมาปรุงแต่งให้หวันไหวได้
่
เมือ่ เรายกสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง (เช่น รูปขันธ์) ขึน้ มาเพ่งพิจารณาให้เห็นความไม่เทีย่ ง (หรือการเกิด -ดับ)
อย่างแรงกล้า (ด้วยสมาธิ) ก็จะมองเห็นความทุกข์และถ้าเพ่งมองทุกข์ต่อไปอย่างแรงกล้าก็จะมองเห็นความ
ไม่ใช่ตวั ตน และถ้าเพ่งมองไปไม่หยุดก็จะบังเกิดการเห็นต่อไปเรือ่ ยๆ จนสุดท้ายจิตก็จะเกิดความเห็นแจ้งใน
ความเป็ นเช่นนัน้ เองแล้วจิตก็จะหลุดพ้นและมองเห็นสภาวะจิตทีห่ ลุดพ้นทีไ่ ม่มอี ะไรมาปรุงแต่งให้หวันไหวได้
่
อีกต่อไป ซึง่ การเห็นทัง้ หมดนี้จะเกิดต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็ว แต่เราสามารถแยกแยะออกมาให้ศกึ ษาได้ถงึ ๙
ขัน้ โดยในแต่ละขัน้ นัน้ จะเรียกว่าเป็ น ญาณ ทีห่ มายถึง ความรู้ที่เกิ ดมาจากการปฏิ บตั ิ แต่ญาณทัง้ ๙ ขัน้ นี้
เมือ่ สรุปแล้วจะเหลือเพียง ๒ ญาณ อันได้แก่
๑. ธัมมฐิ ติญาณ ญาณทีเ่ ห็นความตัง้ อยูข่ องธรรมชาติ
๒. นิ พพานญาณ ญาณทีเ่ ป็ นส่วนของการดับทุกข์
ญาณทัง้ หลายถ้ายังไม่ถงึ กับดับทุกข์ได้ จะสรุปลงในธัมมฐิตญ
ิ าณคือยังเป็ นเพียงการเห็นความตัง้ อยู่
ของธรรมชาติเท่านัน้ แต่ถา้ นิพพานปรากฏแล้วก็จะเกิดนิพพานญาณคือ จะเกิ ดความรู้ว่านิ พพานปรากฏ
แล้ว ถูกต้องแล้ว ไม่มีอะไรที่จะยิ่ งไปกว่านี้ อีกแล้ว

๑๐๒

๑๕. วิ ปัสสนูกิเลส
วิ ปัสสนูกิเลส หมายถึง เครื่องทาวิ ปัสสนาให้เศร้าหมอง คือเมือ่ เราเจริญอริยมรรคอยูน่ นั ้ จะเกิด
อาการของวิปัสสนูกเิ ลสขึน้ มาและทาให้คดิ ว่าประสบผลสูงสุดแล้วก็จะหยุดการปฏิบตั ิ ซึง่ อาการนัน้ ก็ได้แก่
๑. โอภาส
แสงสว่าง
๒. ปี ติ
ความอิม่ ใจ
๓. ญาณ
ความรูจ้ ากการปฏิบตั ิ
๔. ปัสสัทธิ
ความสงบระงับ
๕. สุข
สุขเวทนาทีส่ งบมาก
๖. อธิ โมกข์
ความน้อมใจเชื่ออย่างแรงกล้า
๗. ปัคคาหะ
ความเพียรทีไ่ ม่ยงิ่ หย่อน
๘. อุปัฏฐานะ ความทีม่ สี ติมนั ่
๙. อุเบกขา
ความทีจ่ ติ นิ่งดูอยูด่ ว้ ยความปล่อยวาง
๑๐. นิ กนั ติ
ความพอใจรักใคร่ในวิปัสสนา
วิปัสสนูกเิ ลสเหล่านี้เราควรจะรูจ้ กั เพื่อทีเ่ มือ่ มันเกิดขึน้ จะได้ไม่หลงผิดคิดว่าประสบผลสูงสุดแล้ว อัน
จะทาให้หยุดการปฏิบตั แิ ล้วผลสูงสุดก็จะไม่เกิดขึน้ ดังนัน้ ถ้าเกิดวิปัสสนูกเิ ลสตัวใดขึน้ มาขณะกาลังปฏิบตั กิ ไ็ ม่
ต้องสนใจให้ปฏิบตั ติ ่อไป
๑๖. ภูมิ ๔
ภูมิ หมายถึง ระดับหรือพื้นเพของจิ ต ซึง่ มีอยู่ ๔ ระดับ อันได้แก่
๑. กามาวจรภูมิ ระดับทีต่ ดิ อยูใ่ นกามารมณ์
๒. รูปาวจรภูมิ ระดับทีต่ ดิ อยูใ่ นรูปารมณ์
๓. อรูปาวจรภูมิ ระดับทีต่ ดิ อยูใ่ นอรูปารมณ์
๔. โลกุตตรภูมิ ระดับทีอ่ ยูเ่ หนือโลก
ภพนัน้ หมายถึงความมีความเป็ นตามความยึดมันจึ
่ งมีได้เพียง ๓ ภพ คือกามภพ, รูปภพ, และอรูป
ภพ ซึง่ จิตในแต่ละภพก็จะมีภูมคิ อื ระดับจิตตามภพทีเ่ ป็ นอยู่ (โลกุตตรภพไม่มเี พราะไม่มคี วามยึดมัน)
่ ซึง่ จิตที่
ยังติดอยูใ่ นภพเหล่านี้จะเรียกว่าเป็ น “สัตว์” ทีห่ มายถึง ผูท้ ย่ี งั ติดอยูใ่ นภพ
ส่วนโลกุตตรภูมจิ ะเป็ นระดับจิตทีอ่ ยูเ่ หนือภพ หรือเหนือโลก ซึง่ เป็ นภูมจิ ติ ของพระอริยบุคคล
ทัง้ หลาย เป็ นภูมจิ ติ ทีไ่ ม่มที ุกข์หรือมีทุกข์น้อยมากตามระดับของพระอริยะแต่ละประเภท
๑๗ ลาดับการละกาม – รูป - อรูป
การติดอยูใ่ นอารมณ์ของกาม รูป และอรูปนัน้ จะทาให้ยงั ไม่พน้ ทุกข์ ส่วนวิธกี ารทีจ่ ะพ้นจากอานาจ
ของกาม รูป อรูปนี้ได้กต็ อ้ งมีการละไปตามลาดับคือ

๑๐๓
๑. ละกามโดยการเพ่งพิจารณาให้เห็นถึงโทษจากการติดอยูใ่ นกามอย่างแรงกล้า พร้อมทัง้ ต้องฝึกฝน
สมาธิจนเกิดสุขสงบจากสมาธิขนั ้ รูปมาช่วยให้จติ ติดแทน
๒. ละรูปโดยการเพ่งพิจารณาให้เห็นถึงโทษจากการติดอยูใ่ นรูปอย่างแรงกล้า พร้อมทัง้ ต้องฝึกฝน
สมาธิจนเกิดสุขสงบจากสมาธิขนั ้ อรูปมาช่วยให้จติ ติดแทน
๓. ละอรูปโดยการเพ่งพิจารณาให้เห็นถึงโทษจากการติดอยูใ่ นอรูปอย่างแรงกล้า พร้อมทัง้ ต้องทา
วิมตุ ติให้เกิดขึน้
สรุปแล้วโทษของการติดอยูใ่ น กาม รูป และอรูป นี้กค็ อื ทาให้ตดิ อยูแ่ ละไม่หลุดพ้นจากความทุกข์อนั
เกิดจากความพลัดพรากจากบุคคลหรือสิง่ ทีเ่ รารักหรือพอใจได้ เพราะสิง่ เหล่านี้ลว้ นตกอยูใ่ นความเป็ นอนิจจัง
ทุกขัง และอนัตตาทัง้ สิน้ ดังนัน้ ถ้าปรารถนาจะหลุดพ้นจากความทุกข์ เราจะต้องหลุดพ้นจากอานาจของกาม
รูป และอรูปนี้ก่อน
๑๘. อภิ ญญา
อภิ ญญา หมายถึง ความรู้อนั ยิ่ ง หรือบางทีกเ็ รียกว่า ญาณ ทีห่ มายถึง ความรู้ที่เกิ ดจากการ
ปฏิ บตั ิ โดยเรือ่ งอภิญญานี้เดิมเป็ นหลักของลัทธินอกพุทธศาสนา ซึง่ เป็ นผลทีเ่ กิดมาจากการปฏิบตั สิ มาธิหรือ
ฌาน ซึง่ ได้แก่ อิทธิวธิ ี คือสามารถแสดงฤทธิ ์ต่างๆได้ เช่น เดินได้ในน้ าเหมือนเดินบนดิน เหาะไปได้ใน
อากาศ เป็ นต้น หรือทิพพโสต คือมีหทู พิ ย์สามารถได้ยนิ เสียงต่างๆแม้ในทีไ่ กลๆได้ เป็ นต้น ซึง่ จะเป็ นเรื่อง
ของการมีฤทธิ ์เดชหรือการมีอทิ ธิปาฏิหาริยต์ ่างๆ ทีเ่ ป็ นเรือ่ งเหนือธรรมชาติ ทีพ่ สิ จู น์ไม่ได้ มีแต่คาเล่าลือ
ส่วนอภิญญาของพุทธศาสนานัน้ ไม่เหมือนกับของลัทธินอกพุทธศาสนา คือมีความหมายต่างกัน ซึง่
อภิญญาในความหมายของพุทธศาสนานัน้ ก็ได้แก่
๑. อิ ทธิ วิธีญาณ คือการใช้สมาธิสร้างมโนภาพต่างๆขึน้ มาหลอกผูอ้ ่นื ให้เห็นเหมือนว่ามีจริงได้
๒. ทิ พพโสตญาณ คือมีความสามารถได้ยนิ เสียงต่างๆทีจ่ ติ สร้างขึน้ มาเองได้
๓. เจโตปริ ญญาณ คือมีความสามารถเดาได้ถูกว่าใครกาลังคิดอะไรอยู่
๔. ปุพเพนิ วาสานุสติ ญาณ คือมีความทรงจาถึงอดีตทีผ่ ่านมาได้อย่างดีเยีย่ ม
๕. จุตปู ปาตญาณ คือมีความสามารถมองเห็นภาพต่างๆทีจ่ ติ สร้างขึน้ มาเองได้
๖. อาสวักขยญาณ คือมีความสามารถทาอาสวะให้สน้ิ ไปได้
พระอรหันต์ทม่ี อี ภิญญาทัง้ ๖ ก็เรียกว่าเป็ นพระอรหันต์ประเภทฉฬภิญโญ, ถ้ามี ๓ ก็เรียกว่า เต
วิชโช, ถ้ามีเพียงอาสวักขยญาณก็เรียกกว่า สุขวิปัสสโก (ผูบ้ รรลุอย่างแห้งแล้ง) ซึง่ แม้พระอริยบุคคลชัน้ ต่างๆ
ก็สามารถมีอภิญญาเหล่านี้ได้ถา้ มีการฝึกฝนมาก่อน
เรือ่ งอภิญญานี้จดั เป็ นเรือ่ งอจินไตยคือไม่ควรสนใจว่าจะมีจริงหรือไม่ ซึง่ ถ้ามีกเ็ ป็ นเพียงการใช้สมาธิ
สร้างมโนภาพขึน้ มาหลอกตัวเองหรือผูอ้ ่นื เท่านัน้ ถ้าไม่มกี เ็ ป็ นเพียงเรือ่ งเล่ากันขึน้ มาเองเท่านัน้ ซึง่ ล้วนไม่
เป็ นประโยชน์อะไรแก่การศึกษาเพื่อดับทุกข์เลย
๑๙. ญาณ ๓
ญาณ หมายถึง ความรู้จากการปฏิ บตั ิ ซึง่ นิยมเรียกว่า ญาณ ๓ อันได้แก่

๑๐๔
๑. อตีตงั สญาณ
คือความรูใ้ นส่วนอดีต
๒. อนาคตังสญาณ
คือความรูใ้ นส่วนอนาคต
๓. ปัจจุปปันนังสญาณ
คือความรูใ้ นส่วนปั จจุบนั
ในความหมายของพุทธศาสนาแล้ว ความรูใ้ นส่วนอดีตก็คอื ความรูเ้ รือ่ งเหตุปัจจัยในอดีตทีก่ ่อให้เกิด
ผลในปั จจุบนั ส่วนความรูใ้ นส่วนอนาคตก็คอื ความรูว้ ่าเหตุปัจจัยในปั จจุบนั จะส่งผลให้เกิดอะไรขึน้ ในอนาคต
และความรูใ้ นส่วนปั จจุบนั ก็คอื ความรูเ้ หตุปัจจัยในปั จจุบนั ทีก่ าลังก่อผลอยูใ่ นปั จจุบนั ซึง่ ความรูน้ ้กี ค็ อื ความรูใ้ น
เรือ่ งกฎอิทปั ปั จจตาและฏิจจสมุปบาทนัน่ เอง ส่วนเรื่องญาณทีเ่ ป็ นการระลึกชาติได้นนั ้ จัดว่าเป็ นเรือ่ งอจินไตย
จึงไม่ควรสนใจ
๒๐. มรรค - ผล - นิ พพาน
มรรค คือ การปฏิ บตั ิ เพื่อกาจัดเหตุของทุกข์ ส่วน ผล ก็คอื ความทุกข์ถกู กาจัดไปแล้ว และ
นิ พพาน ก็คอื สภาวะที่จิตที่ไม่มีความทุกข์ ซึง่ นี่คอื หลักโดยสรุป ส่วนผูป้ ฏิบตั ไิ ด้กส็ มมติเรียกว่าเป็ นพระ
อริยบุคคลขัน้ ต่างๆ ที่อาจจะเป็ นภิ กษุกไ็ ด้ หรือเป็ นผู้ครองเรือนก็ได้ ซึง่ การบวชเป็ นภิกษุนนั ้ เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้มกี ารปฏิบตั อิ ริยมรรคได้อย่างเต็มทีโ่ ดยไม่มอี ุปสรรค ซึง่ สามารถบรรลุนิพพานได้ง่ายกว่าผูท้ ย่ี งั ไม่ได้
บวช แต่แม้ผทู้ ไ่ี ม่ได้บวชก็สามารถปฏิบตั อิ ริยมรรคได้ตามความสามารถของตน และได้รบั ผลตามการปฏิบตั ิ
ของตน ซึง่ อาจจะได้รบั ผลมากกว่าภิกษุทป่ี ฏิบตั ยิ อ่ หย่อนหรือไม่ปฏิบตั จิ ริงจังก็ได้
จบบทที่ ๔

บทที่ ๕ สติ ปัฏฐาน ๔
๑. สติ ปัฏฐาน ๔
สติ ปัฏฐาน หมายถึง ที่ ตงั ้ ของสติ คือในการเจริญอริยมรรคนัน้ จะต้องมีการตัง้ สติให้ถูกต้องที่
เรียกว่าสัมมาสติ ซึง่ การตัง้ สติทถ่ี ูกต้องทีแ่ สดงไว้กค็ อื สติปัฏฐาน ๔ หรือทีต่ งั ้ แห่งการระลึก ๔ อย่างอัน
ได้แก่
๑. กายานุปัสสนาสติ ปัฏฐาน คือฐานกาย โดยใช้สงิ่ ทีเ่ ป็ นกายมาเป็ นทีร่ ะลึก
๒. เวทนานุปัสสนาสติ ปัฏฐาน คือฐานเวทนา โดยใช้เวทนามาเป็ นทีร่ ะลึก
๓. จิ ตตานุปัสสนาสติ ปัฏฐาน คือฐานจิต โดยใช้จติ มาเป็ นทีร่ ะลึก
๔. ธรรมานุปัสสนาสติ ปัฏฐาน คือฐานธรรม โดยใช้ธรรมมาเป็ นทีร่ ะลึก
การเจริญอริยมรรคโดยสรุปก็คอื การพิ จารณาขันธ์ทงั ้ ๕ ให้เห็นถึงเหตุปัจจัยของมันและเห็น
ความไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ และความเป็ นอนัตตาของมัน จนจิตหลุดพ้นจากความยึดมันในขั
่ นธ์ทงั ้ ๕ นี้
ซึง่ ขันธ์ทงั ้ ๕ นี้ถา้ จะสรุปเป็ นหมวดหมูเ่ พื่อนามาพิจารณาแล้วก็จะได้ ๔ กลุ่ม คือ กาย, เวทนา, จิต, และ

๑๐๕
ธรรม (ธรรมชาติทม่ี อี ยูใ่ นขันธ์ทงั ้ ๕) ทีเ่ รียกว่า สติปัฏฐาน ๔ คือขัน้ แรกเราจะต้องพิจารณาตัง้ แต่ฐานกายไป
หาเวทนา, จิต, และธรรม เพื่อให้เกิดดวงตาเห็นธรรมก่อน แล้วจึงค่อยเลือกเจริญฐานใดฐานหนึ่งหรือจุดใดจุด
หนึ่งทีเ่ ราชอบต่อไป
๒. หมวดกายานุปัสสนา
“ภิกษุทงั ้ หลาย. ภิกษุในกรณีน้ี ย่อมเป็ นผูพ้ จิ ารณาเห็นกายในกายอยูเ่ ป็ นประจา มีความเพียร
เครือ่ งเผากิเลส มีสมั ปชัญญะ มีสติ ถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้...” ซึง่ สิง่ ทีจ่ ดั ว่าเป็ นกาย
นัน้ ก็ได้แก่
๑. อานาปานสติ คือการกาหนดสิง่ ใดสิง่ หนึ่งอยู่ทุกลมหายใจเข้า-ออก
๒.อิ ริยาบถ ๔ คือการกาหนดอิรยิ าบถยืน เดิน นัง่ และนอนของร่างกาย
๓. สัมปชัญญะ คือการกาหนดความรูส้ กึ ตัวทัวพร้
่ อมในการเคลื่อนไหวของร่างกาย
๔. อสุภะ คือการพิจารณาร่างกายว่าเป็ นสิง่ ปฏิกูล น่ารังเกียจ น่ าขยะแขยง ไม่สะอาด
๕. ธาตุ ๔ คือการพิจารณาร่างกายว่าเกิดมาจากธาตุ ๔ ปรุงแต่งขึน้ มา
๖. มรณะสติ คือการพิจารณาถึงความตายของร่างกาย โดยการเพ่งพิจารณาจากซากศพในลักษณะ
ต่างๆแล้วน้อมเข้ามาในร่างกายของเราเองว่าไม่พน้ ทีจ่ ะต้องเป็ นเช่นนัน้
๗.ทุกข์และโทษ คือการพิจารณาถึงทุกข์และโทษต่างๆทีจ่ ะเกิดขึน้ แก่ร่างกายของเรา เช่น โรคต่างๆ
เป็ นต้น
การพิจารณาเห็นกายในกายก็หมายถึงว่า ให้พจิ ารณาสิง่ ทีเ่ ป็ นกายแต่ละอย่างจากกายทัง้ หมดทีม่ อี ยู่
โดยพิจารณาให้เห็นจริงทัง้ ภายใน (คือของเราเอง) และภายนอก (คือของคนอื่น) และมีปรกติพจิ ารณาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยพิจารณาให้เห็นปั จจัยอันปรุงแต่งให้กายนี้เกิดขึน้ มาบ้าง ให้เสื่อมไปบ้าง ทัง้ เกิดและเสื่อมบ้าง หรือ
เมือ่ กายนัน้ เกิดขึน้ แล้วตัง้ อยูต่ ่อหน้า ก็กาหนดว่าเป็ นเพียงเพื่อให้เกิดความรู้ (ญาณ) เพื่ออาศัยระลึก อย่าให้
ตัณหา (ความอยาก ซึง่ ก็คอื ความพอใจและไม่พอใจ) และทิฏฐิ (ความเห็นทีย่ ดึ ถือไว้ไม่ยอมวาง) เกิดขึน้ และ
ไม่ยดึ มันอะไรๆในโลกด้
่
วย (คือไม่ยดึ มันสิ
่ ง่ ใดๆว่าเป็ นตัวตน-ของตน)
๓. หมวดเวทนานุปัสสนา
“ภิกษุทงั ้ หลาย. ภิกษุในกรณีน้ี ย่อมเป็ นผูพ้ จิ ารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้ หลายอยูเ่ ป็ นประจา มี
ความเพียรเครือ่ งเผากิเลส มีสมั ปชัญญะ มีสติ ถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้...”
ซึง่ สิง่ ทีจ่ ดั ว่าเป็ นเวทนาก็ได้แก่
๑. เมือ่ เสวยเวทนาอันเป็ นสุข ก็ยอ่ มรูช้ ดั ว่าเราเสวยเวทนาอันเป็ นสุข
๒. เมือ่ เสวยเวทนาอันเป็ นทุกข์ ก็ยอ่ มรูช้ ดั ว่าเราเสวยเวทนาอันเป็ นทุกข์
๓. เมือ่ เสวยเวทนาอันเป็ นอทุกขมสุข ก็ยอ่ มรูช้ ดั ว่าเราเสวยเวทนาอันเป็ นอทุกขมสุข
๔. เมือ่ เสวยเวทนาใดๆอันประกอบด้วยอามิส (กามารมณ์)
ก็ยอ่ มรูช้ ดั ว่าเราเสวยเวทนาอัน
ประกอบด้วยอามิส

๑๐๖
๕. เมือ่ เสวยเวทนาใดๆอันไม่ประกอบด้วยอามิส
ก็ยอ่ มรูช้ ดั ว่าว่าเราเสวยเวทนาอันไม่
ประกอบด้วยอามิส (เช่น สุขเวทนาจากสมาธิ เป็ นต้น)
การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้ หลายก็หมายถึงว่า ให้พจิ ารณาสิง่ ทีเ่ ป็ นเวทนาแต่ละอย่างจาก
เวทนาทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ โดยพิจารณาให้เห็นจริงทัง้ ภายในและภายนอก และมีปรกติพจิ ารณาอย่างต่อเนื่อง โดย
พิจารณาให้เห็นปั จจัยอันปรุงแต่งให้เวทนานี้เกิดขึน้ มาบ้าง ให้เสื่อมไปบ้าง ทัง้ เกิดและเสื่อมบ้าง หรือเมือ่ เวทนา
นี้เกิดขึน้ แล้วตัง้ อยูต่ ่อหน้า ก็กาหนดว่าเป็ นเพียงเพื่อให้เกิดความรู้ เพื่ออาศัยระลึก อย่าให้ตณ
ั หาและทิฏฐิ
เกิดขึน้ และไม่ยดึ มันอะไรๆในโลกด้
่
วย
๔. หมวดจิ ตตานุปัสสนา
“ภิกษุทงั ้ หลาย. ภิกษุในกรณีน้ี ย่อมเป็ นผูพ้ จิ ารณาเห็นจิตในจิตอยูเ่ ป็ นประจา มีความเพียรเครือ่ ง
เผากิเลส มีสมั ปชัญญะ มีสติ ถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้...”
สิง่ ทีเ่ ป็ นจิตก็ได้แก่
๑. เมือ่ จิตมีราคะ ก็รชู้ ดั ว่าจิตมีราคะ
๒.เมือ่ จิตปราศจากราคะ ก็รชู้ ดั ว่าจิตปราศจากราคะ
๓. เมือ่ จิตมีโทสะ ก็รชู้ ดั ว่าจิตมีโทสะ
๔. เมือ่ จิตปราศจากโทสะ ก็รชู้ ดั ว่าจิตปราศจากโทสะ
๕. เมือ่ จิตมีโมหะ ก็รชู้ ดั ว่าจิตมีโมหะ
๖. เมือ่ จิตปราศจากโมหะ ก็รชู้ ดั ว่าจิตปราศจากโมหะ
๗.รูช้ ดั ซึง่ จิตหดหู่ ว่าจิตหดหู่
๘. รูช้ ดั ซึง่ จิตฟุ้งซ่าน ว่าจิตฟุ้งซ่าน
๙. รูช้ ดั ถึงความเป็ นจิตใหญ่ (อยูใ่ นฌาน) ว่าถึงแล้วซึง่ ความเป็ นใหญ่
๑๐. รูช้ ดั ถึงความเป็ นจิตอันไม่ถงึ ความเป็ นจิตใหญ่ ว่าถึงแล้วซึง่ ความเป็ นจิตอันไม่ถงึ ความเป็ นจิต
ใหญ่
๑๑. รูช้ ดั ถึงจิตอันมีจติ อื่นยิง่ กว่า (มีอารมณ์อ่นื มาแทรก) ว่าจิตยังมีจติ อื่นยิง่ กว่า
๑๒. รูช้ ดั ถึงจิตอันไม่มจี ติ อื่นยิง่ กว่า ว่าจิตไม่มจี ติ อื่นยิง่ กว่า
๑๓. รูช้ ดั ซึง่ จิตอันตัง้ มัน่ (เป็ นสมาธิ) ว่าจิตตัง้ มัน่
๑๔. รูช้ ดั ซึง่ จิตอันไม่ตงั ้ มัน่ ว่าจิตไม่ตงั ้ มัน่
๑๕. รูช้ ดั ซึง่ จิตอันหลุดพ้นแล้ว ว่าจิตหลุดพ้นแล้ว
๑๖. รูช้ ดั ซึง่ จิตอันยังไม่หลุดพ้น ว่าจิตยังไม่หลุดพ้น
การพิจารณาเห็นจิตในจิตก็หมายถึงว่า ให้พจิ ารณาจิตแต่ละอาการจากอาการทัง้ หมดของจิต โดย
พิจารณาให้เห็นจริงทัง้ ภายในและภายนอกและมีปรกติพจิ ารณาอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาให้เห็นปั จจัยอันปรุง
แต่งให้จติ นี้เกิดขึน้ มาบ้าง ให้เสื่อมไปบ้าง ทัง้ เกิดและเสื่อมบ้าง หรือเมือ่ จิตนี้เกิดขึน้ แล้วตัง้ อยูต่ ่อหน้า ก็กาหนด
ว่าเป็ นเพียงเพื่อให้เกิดความรู้ เพื่ออาศัยระลึก อย่าให้ตณ
ั หาและทิฏฐิเกิดขึน้ และไม่ยดึ มันอะไรๆในโลกด้
่
วย

๑๐๗
๕. หมวดธรรมานุปัสสนา
“ภิกษุทงั ้ หลาย. ภิกษุในกรณีน้ี ย่อมเป็ นผูพ้ จิ ารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้ หลายอยูเ่ ป็ นประจา มี
ความเพียรเครือ่ งเผากิเลส มีสมั ปชัญญะ มีสติ ถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้...”
สิง่ ทีเ่ ป็ นธรรมก็ได้แก่
๑. นิ วรณ์ ๕ โดยการพิจารณาให้รชู้ ดั ว่านิวรณ์แต่ละอาการมีอยู,่ ไม่มอี ยู,่ เกิดขึน้ อย่างไร?, ละไป
แล้วอย่างไร?, ไม่เกิดขึน้ มาอีกอย่างไร?
๒.อุปาทานขันธ์ ๕ โดยพิจารณาให้เห็นชัดว่าขันธ์แต่ละขันธ์เป็ นอย่างไร?, เกิดขึน้ อย่างไร?, ความ
ดับสลายไปเป็ นอย่างไร?
๓. อายตนะภายในและภายนอกอย่างละ ๖ โดยพิจารณาให้เห็นชัดว่าอายตนะแต่ละคู่เป็ นทีอ่ าศัย
เกิดขึน้ ของสังโยชน์อย่างไร?, รูช้ ดั ว่าไม่เกิดอย่างไร?, ว่าละไปอย่างไร?, ไม่เกิดขึน้ อีกอย่างไร?
๔. โพชฌงค์ ๗ โดยการพิจารณาให้เห็นชัดว่า โพชฌงค์แต่ละตัวๆนัน้ มีอยู,่ ไม่มอี ยู่, เกิดขึน้
อย่างไร?, เจริญเต็มรอบแล้วอย่างไร?
๕. อริ ยสัจ ๔ โดยพิจารณาให้เห็นชัดตามทีเ่ ป็ นจริงว่านี้คอื ทุกข์, นี้คอื เหตุแห่งทุกข์, นี้คอื ความดับไม่
เหลือแห่งทุกข์, นี้เป็ นหนทางให้ถงึ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้ หลายก็หมายถึงว่า ให้พจิ ารณาธรรมแต่ละอย่าง จากธรรมทัง้ หมด
(คือธรรมทีท่ าให้เกิดทุกข์และใข้ดบั ทุกข์) โดยพิจารณาให้เห็นจริงทัง้ ภายในและภายนอกและมีปรกติพจิ ารณา
อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาให้เห็นปั จจัยอันปรุงแต่งให้ธรรมนี้เกิดขึน้ มาบ้าง ให้เสื่อมไปบ้าง ทัง้ เกิดและเสื่อม
บ้าง หรือเมือ่ ธรรมนี้เกิดขึน้ แล้วตัง้ อยูต่ ่อหน้า ก็กาหนดว่าเป็ นเพียงเพื่อให้เกิดความรู้ เพื่ออาศัยระลึก อย่าให้
ตัณหาและทิฏฐิเกิดขึน้ และไม่ยดึ มันอะไรๆในโลกด้
่
วย
๖. การเห็นแจ้งในกาย เวทนา จิ ต ธรรม
สติปัฏฐาน ๔ นี้กค็ อื หลักปฏิบตั ขิ องอริยมรรคโดยละเอียด โดยขัน้ ต้นจะเป็ นการศึกษาให้ เกิ ด
ความรู้ในเรื่องของร่างกาย, ความรู้สึก (เวทนา), จิ ต, และธรรม ว่ามันอาศัยปั จจัยอะไรเกิดขึน้ มา และดับ
ไปเพราะขาดปั จจัยอะไร เพื่อให้เกิดความรูท้ ถ่ี ูกต้องตามทีม่ นั เป็ นอยูจ่ ริงของธรรมชาติ (เกิดดวงตาเห็นธรรม)
ไม่ใช่การคาดเดาหรือจินตนาการเอาตามตาราหรือตามทีค่ นอื่นเขาบอกมา และขัน้ ต่อไปก็คือการปฏิ บตั ิ เพื่อ
ทาลายรากเหง้าของอวิ ชชาที่ฝังอยู่ในจิ ตใต้สานึ ก
โดยเราอาจจะเลือกปฏิบตั เิ ฉพาะฐานใดฐานหนึ่งก็ได้
ตามแต่เราจะชอบ หรือจะมีการเปลีย่ นไปเปลีย่ นมาในแต่ละฐานก็ได้ โดยจะต้องมีสติรตู้ วั ว่ากาลังปฏิบตั ใิ นฐาน
ใดอยู่ และไม่ออกนอกขอบเขตของฐานทัง้ ๔ นี้ ซึง่ การปฏิบตั นิ นั ้ ก็คอื การพิจารณาหรือปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ จนรากเหง้าของอวิชชาได้หมดสิน้ ไปจากจิตใต้สานึกของเรา
ในการปฏิบตั สิ ติปัฎฐาน ๔ จริงๆนัน้ ถ้าเราตัง้ ใจเพ่งพิ จารณาฐานใดฐานหนึ่ งอยู่ ก็จะทาให้ มีการ
พิ จารณาฐานที่เหลืออยู่ด้วยในตัว อย่างเช่น เมื่อเราตัง้ ใจเพ่งพิจารณาถึงความไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ และ
อนัตตาในสุขเวทนาทางตาอยูน่ นั ้ ก็จะมีการกาหนดรูส้ ุขเวทนาซึง่ เป็ นฐานเวทนาอยู่ ส่วนการกาหนดทีต่ านัน้ ก็
จัดเป็ นฐานกาย และจิตทีเ่ กิดราคะในสุขเวทนานัน้ ก็จดั เป็ นฐานจิต ส่วนการพิจารณาถึงความไม่เทีย่ ง เป็ น

๑๐๘
ทุกข์ และอนัตตาในสุขเวทนานัน้ ก็เป็ นฐานธรรม เป็ นต้น ซึง่ เราก็ไม่จาเป็ นทีจ่ ะต้องไปพิจารณาทุกฐานก็ได้ แต่
ถ้าเราสามารถพิจารณาได้ทุกฐาน ก็จะทาให้เราเกิดความรูท้ แ่ี ตกฉานมากยิง่ ขึน้ ได้
สรุปได้ว่าการปฏิบตั ฐิ านใดฐานหนึ่งของสติปัฏฐาน ๔ ก็เท่ากับเป็ นการปฏิบตั ฐิ านทัง้ หมดด้วย และ
ยังเป็ นการทาลายอนุสยั หรือความเคยชินของกิเลสให้ลดน้อยลงด้วย ซึ่งแม้จะทาลายอนุสยั ตัวใดอยู่กต็ าม
ก็จะมีการทาลายอนุสยั ที่เหลือตามไปด้วย อย่างเช่น เมือ่ กาลังเจริญมรณะสติอยู่ ก็จะทาให้อนุสยั ของราคะ
ลดลง พร้อมทัง้ อนุสยั ของโทสะกับอวิชชาก็จะลดลงตามไปด้วย เป็ นต้น
จบบทที่ ๕

บทที่ ๖ อริ ยมรรคแนวต่ างๆ
๑. ลาดับขัน้ ในการทาความเพียร
อริยมรรคนี้เป็ นวิธปี ฏิบตั เิ พื่อดับทุกข์ในปั จจุบนั
ซึง่ ใครก็ตามทีเ่ ข้าใจแล้วก็สามารถนาเอาหลักการ
ของอริยมรรคนี้ไปปฏิบตั ไิ ด้ทนั ที ถ้าปฏิบตั ไิ ด้มาก ก็ได้รบั ผลมาก ถ้าปฏิบตั ไิ ด้น้อย ก็ได้รบั ผลน้อย ส่วนการ
บวชเป็ นภิ กษุนัน้ เป็ นการเข้าสู่การปฏิ บตั ิ อริ ยมรรคโดยตรงให้สมบูรณ์ ซึง่ พระพุทธองค์ได้ทรงวางหลักใน
การทาความเพียรของภิกษุไว้เป็ นลาดับดังนี้
๑. เป็ นผูถ้ ึงพร้อมด้วยศีล คือเมือ่ มีศรัทธาแล้วก็ตอ้ งเริม่ ต้นด้วยการถึงพร้อมด้วยศีล และมีมารยาท
ของผูด้ ี มีปกติเห็นโทษทีส่ กั ว่าเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยูแ่ ต่ในสิกขาบท (ศีลแต่ละข้อ) ทัง้ หลาย เป็ นผูร้ วู้ ่า
สถานทีใ่ ดควรไปหรือไม่ควรไป
๒.การสารวมอิ นทรียท์ งั ้ ๖ คือเมือ่ เห็นรูปด้วยตา, ฟั งเสียงด้วยหู, ดมกลิน่ ด้วยจมูก, ลิม้ รสด้วย
ลิน้ , ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย, และรูธ้ รรมารมณ์ดว้ ยใจ แล้วไม่ปล่อยให้ความยินดีหรือยินร้ายเกิดขัน้ บาป
อกุศลทัง้ ปวงย่อมไหลตามผูไ้ ม่สารวมอินทรียใ์ ดเป็ นเหตุ เราจักปิ ดกัน้ อินทรียน์ นั ้ ไว้

๑๐๙
๓. การรู้ประมาณในภัตตาหาร คือรูจ้ กั ประมาณในการรับประทานอาหารอยูเ่ สมอๆ โดยพิจารณา
ว่า “ เราจักพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉัน ไม่ฉนั เพื่อเล่น เพือ่ มัวเมา เพื่อประดับ เพื่อตกแต่ง แต่ เพื่อให้
กายนี้ตงั ้ อยูไ่ ด้ เพื่อให้ชวี ติ เป็ นไป เพื่อป้ องกันความลาบาก เพื่ออนุเคราะห์แก่พรหมจรรย์ โดยคิดว่าเราจัก
กาจัดเวทนาเก่า (คือความหิว) เสีย แล้วไม่ทาเวทนาใหม่ (คืออิม่ จนอึดอัด) ให้เกิดขึน้ ความทีอ่ ายุดาเนินไปได้
ความไม่มโี ทษเพราะอาหาร ความผาสุกจักมีแก่เรา”
๔. การประกอบธรรมเป็ นเครื่องตื่น คือการชาระจิตให้หมดจดจากอาวรณิยธรรม (คือกิเลสและ
นิวรณ์) ด้วยการเดินการนังตลอดวั
่
นยังค่า จนสิน้ ยามแรกแห่งราตรี (ราตรีหนึ่งหรือคืนหนึ่งมี ๓ ยาม ยามละ
๔ ชัวโมง)
่
ครัน้ ยามกลางแห่งราตรี นอนอย่างราชสีห์ คือนอนตะแคงขวาเท้าเหลื่อมเท้า มีสติสมั ปชัญญะใน
การลุก (กาหนดการตื่นได้ดว้ ยการตัง้ ใจว่าจะตื่นเวลาใด) ครัน้ ยามสุดท้ายแห่งราตรี ลุกขึน้ แล้ว ชาระจิตให้
หมดจดจากอาวรณิยธรรมด้วยการเดินและนังอี
่ ก
๕. การประกอบด้วยสติ สมั ปชัญญะ คือมีปรกติรตู้ วั รอบคอบ ในการก้าวไปข้างหน้า, การถอยไป
ข้างหลัง, การแลดูการเหลียวดู, การคูก้ ารเหยียด, การทรงสังฆาฏิ บาตร จีวร, การฉัน, การดื่ม, การ
เคีย้ ว, การลิม้ , การถ่ายอุจจาระ ปั สสาวะ, การไปการหยุด, การนังการนอน,
่
การหลับการตื่น, การพูดการ
นิ่ง
๖. การเสพเสนาสนะอันสงัด อันได้แก่ ป่ าละเมาะ, โคนไม้, ภูเขา, ท้องถ้า, ป่ าช้า, ป่ าชัฏ, ทีแ่ จ้ง,
ลอมฟาง (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
เมือ่ ปฏิบตั ไิ ด้จนถึงขัน้ นี้แล้วก็ยอ่ มทีจ่ ะบรรลุฌานที่ ๑, ที่ ๒, ที่ ๓, และที่ ๔ เมือ่ จิตบริสุทธิ ์แล้วก็น้อม
จิตไปเพื่อพิจารณาเห็นถึงความเป็ นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตาในขันธ์ทงั ้ ๕ จนทาอาสวะให้ดบั ลงตามลาดับ
ซึง่ นี่คอื หลักปฏิบตั ทิ เ่ี คร่งครัดในการกาจัดสังโยชน์ให้ขาดลงอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ของภิกษุ
๒. กรรมฐานหลัก
หลักพืน้ ฐานทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอนให้ปฏิบตั มิ ากทีส่ ุดก็คอื “ให้พิจารณาขันธ์ทงั ้ ๕ คือรูป, เวทนา,
สัญญา, สังขาร, วิ ญญาณ ทัง้ หยาบและเอียด ทัง้ เลวและประณี ต ทัง้ ที่มีในที่ใกล้หรือที่ไกล ทัง้ ของตัว
เราเองและของผู้อื่น ทัง้ ในอดีตปัจจุบนั และอนาคต ทัง้ หมดทัง้ สิ้ น โดยเห็นความเป็ นสิ่ งไม่เที่ยง ต้ อง
ทนอยู่ และไม่ใช่ตวั ตน”
จุดนี้เป็ นจุดสาคัญทีส่ ุด เพราะนอกจากจะทาให้เกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วยังจะเป็ นการกาจัดอนุสยั ของ
กิเลสให้ลดน้อยลงด้วย ซึง่ การปฏิบตั จิ ะต้องพิจารณาดูจากร่างกายและจิตใจของเราเองจริงๆจึงจะได้ผล ไม่ใช่
คิดคานวณเอาหรือท่องตามตัวหนังสือ ซึง่ นันจะเป็
่
นเพียงการท่องเหมือนนกแก้วนกขุนทองเท่านัน้
๓. ธาตุกรรมฐาน
อีกวิธหี นึ่งในการปฏิบตั อิ ริยมรรคก็คอื “การพิ จารณาทุกสิ่ งโดยความเป็ นธาตุ” คือให้พจิ ารณาทุก
สิง่ โดยเฉพาะร่างกายและจิตใจของเรา ว่าเป็ นเพียงธาตุมาปรุงแต่งขึน้ มาเท่านัน้ คือร่างกายก็มาจากธาตุดนิ
ธาตุน้า ธาตุไฟ และธาตุลมปรุงแต่งขึน้ มาและอาศัยธาตุว่างตัง้ อยู่ ส่วนจิตใจก็มาจากวิญญาณธาตุปรุงแต่ง
ขึน้ มา จึงไม่มตี วั ตนใดๆทีจ่ ะมาเป็ นเราหรือของเราหรือของใครๆอย่างแท้จริงได้ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าทุกสิ่ งเป็ น

๑๑๐
เพียงกระแสการปรุงแต่งของธรรมชาติ เท่ านัน้ ชีวติ จึงเหมือนมายา หรือเหมือนกับความฝั นทีพ่ อตื่นขึน้ มา
ทุกสิง่ ในฝั นก็จะหายไปหมดสิน้
๔. อสุภะกรรมฐาน
อีกวิธหี นึ่งในการปฏิบตั อิ ริยมรรคก็คอื การพิจารณาถึงความไม่งามของร่างกาย ทีเ่ รียกว่า อสุภะ
โดยสมัยพุทธกาลนัน้ ภิกษุทเ่ี จริญแนวทางนี้จะเข้าไปในป่ าช้าอันเป็ นทีท่ ง้ิ ศพของชาวบ้านในสมัยนัน้ แล้วก็ไป
ยืนเพ่งพิจารณาซากศพในลักษณะต่างๆ เช่น ศพทีข่ น้ึ อืดพอง ศพทีข่ น้ึ เขียว หรือศพทีม่ แี ต่กระดูก เป็ นต้น
โดยน้ อมเข้ามาในร่างกายของตนเองและแม้ในของคนอื่นว่าจะต้ องเป็ นเช่นนี้ ไม่พ้นไปได้
การเพ่งอสุภะนี้เป็ นการกาจัดราคะ (ความติดอกติดใจ) ในเรือ่ งเพศโดยตรง คือถ้าเรามองเห็นเพศ
ตรงข้ามเป็ นสิง่ สวยงามเราก็จะเกิดราคะ แต่ถา้ มองเห็นเป็ นสิง่ ไม่สวยงามก็จะไม่เกิดราคะ วิธนี ้ีจงึ เหมาะสมแก่
ผูท้ ม่ี รี าคะจัด อีกทัง้ การเพ่งซากศพจนเกิดเป็ นนิมติ ติดตาทีเ่ รียกว่า อสุภะนิ มิต และนานิมติ นัน้ มาเพ่งต่อไป
ก็จะทาให้เกิดรูปฌานได้อกี ด้วย
๕. อนุสติ ๑๐
การปฏิบตั งิ ่ายๆสาหรับผูค้ รองเรือนก็คอื การเจริ ญอนุสติ คือการตามระลึกอย่างต่อเนื่ อง ซึง่ สิง่
ทีจ่ ะใช้ระลึกก็ได้แก่
๑. พุทธานุสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทีเ่ ป็ นผูส้ งสอนสั
ั่
ตว์ให้พน้ ทุกข์
๒.ธรรมานุสติ ระลึกถึงคุณของพระธรรมทีป่ ฏิบตั ติ ามแล้วทาให้พน้ ทุกข์ได้
๓. สังฆานุสติ ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ทน่ี าพระธรรมมาสอนแก่เรา
๔. สีลานุสติ ระลึกถึงคุณของศีลทีช่ ่วยให้เรามีความปรกติสุข
๕. เทวตานุสติ ระลึกถึงธรรมทีท่ าให้เป็ นเทวดา (คือหิรแิ ละโอตตัปปะ) ทีช่ ่วยคุมครองโลกให้มคี วาม
สงบสุข
๖. จาคานุสติ ระลึกถึงทานทีต่ นได้เคยบริจาคไว้
๗.มรณานุสติ ระลึกถึงความตายทีจ่ ะต้องเกิดขึน้ แก่ตนอย่างแน่แท้
๘. อานาปานสติ ระลึกถึงลมหายใจเข้า-ออก
๙. กายาคตาสติ ระลึกถึงกิรยิ าการเคลื่อนไหวของร่างกาย
๑๐. อุปสมานุสติ ระลึกถึงธรรมเป็ นทีส่ งบ อันได้แก่นิพพานว่าเป็ นทีพ่ กั ผ่อนของจิตวิญญาณอัน
ดิน้ รน
๖. สัญญา - ความสาคัญมันหมาย
่
การเจริญอริยมรรคอีกแนวทางหนึ่งก็คอื การเจริญสัญญา คือสัญญาหรือความจาสิง่ ต่างๆได้ หรือ
ความสาคัญมันหมายของเรานี
่
้ปรกติมนั จะเป็ น สัญญาวิ ปลาส คือผิดเพีย้ นไม่ตรงกับความเป็ นจริง อันเป็ นเหตุ
ให้เกิดอนุสยั ของกิเลสขึน้ มา คือเรามักจะมีสญ
ั ญาว่าเที่ยง ว่าเป็ นสุข ว่าเป็ นตัวตนอยู่เสมอ ดังนัน้ เราจึง
ต้องมาเจริญสัญญาใหม่ให้เป็ นไปในทางทีจ่ ะไม่เกิดอนุ สยั ของกิเลส แต่จะเกิดความเคยชินของปั ญญาหรือของ
อริยมรรคขึน้ มาแทน ซึง่ สัญญาทีค่ วรเจริญก็ได้แก่

๑๑๑
๑.
๒.
๓.
๔.

อนิ จจสัญญา ความกาหนดหมาย ว่าไม่เทีย่ ง (ในขันธ์ทงั ้ ๕)
อนัตตสัญญา ความกาหนดหมาย ว่าไม่ใช่ตวั ตน (ในอายตนะทัง้ ในและนอก)
อสุภสัญญา ความกาหนดหมาย ว่าไม่งาม น่ าเกลียด (ในอวัยวะต่างๆของร่างกาย)
อาทีนวสัญญา ความกาหนดหมาย ว่าเป็ นโทษ (จากโรคต่างๆทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ในร่างกายของ

๕.
๖.
๗.
๘.

ปหานสัญญา ความกาหนดหมาย ในการละ (อกุศลวิตก ๓)
วิ ราคสัญญา ความกาหนดหมาย ในธรรมอันปราศจากราคะ (ความสงบเย็นของนิพพาน)
นิ โรธสัญญา ความกาหนดหมาย ในธรรมเป็ นทีด่ บั (ดับสนิทเพราะคืนกิเลส)
สัพพโลเกอนภิ รติ สญ
ั ญา ความกาหนดหมาย ในความไม่น่ายินดีในโลกทัง้ ปวง (คือในกาม,

เรา)

รูป, อรูป)
๙. สัพพสังขาเรสุอนิ จจสัญญา ความกาหนดหมาย ว่าไม่เทีย่ งในสังขารทุกกลุ่ม (ทัง้ ภายในและ
ภายนอก)
๑๐. อาหาเรปฏิ กลู สัญญา ความกาหนดหมาย ในความสกปรกน่าเกลียดของอาหารทีก่ นิ เข้าไป
จนกระทังถ่
่ ายออกมา
๑๑. อนิ จเจทุกขสัญญา ความกาหนดหมาย ในความทุกข์จากความไม่เทีย่ ง
๑๒. ทุกขนัตตสัญญา ความกาหนดหมาย ในความเป็ นอนัตตาแห่งทุกข์ทงั ้ ปวง
๑๓. อัฏฐิ กสัญญา ความกาหนดหมาย ในศพทีม่ แี ต่กระดูก
๑๔. ปุฬวกสัญญา ความกาหนดหมาย ในศพทีม่ แี ต่หนอน
๑๕. วนี ลกสัญญา ความกาหนดหมาย ในศพทีข่ น้ึ เขียว
๑๖. อุทธุมกสัญญา ความกาหนดหมาย ในศพทีข่ น้ึ พอง
๑๗. มรณสัญญา ความกาหนดหมาย ในความตายทีจ่ กั มีแก่ตนเป็ นแน่แท้
การเจริญสัญญานี้กเ็ หมือนกับการเจริญอนุสติ คือให้หมันพิ
่ จารณาอยู่เสมอๆไม่ว่าจะทากิ จวัตรใด
อยู่ หรือต้องทาอย่างต่อเนื่ องไม่ขาดสายตลอดทัง้ วันจนกระทังหลั
่ บ พอตื่นขึ้นก็รีบทาต่อทันที คือทาให้
เกิดเป็ นความเคยชินยิง่ กว่าความเคยชินตามธรรมดา เพื่อให้กระทุง้ เข้าไปถึงจิตใต้สานึก หรือเปลีย่ นจิตใต้
สานึกให้ฉลาดหรือมีปัญญามากขึน้ คือทาให้มสี ญ
ั ญาว่าไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ และไม่ใช่ตวั ตนมากยิง่ ขึน้
ซึง่ ผล
โดยตรงของการเจริญสัญญาต่างๆก็ได้แก่
อสุภสัญญาเป็ นเครือ่ งทาจิตให้หวนกลับ งอกลับ ถอยกลับ ไม่ยน่ื เข้าไปดื่มด่าอยูใ่ นเมถุนธรรม (การ
ร่วมเพศ) แต่มคี วามวางเฉยหรือมีความรูส้ กึ ปฏิกูล (สกปรกน่ าเกลียด) ดารงอยูใ่ นจิต
มรณสัญญาเป็ นเครือ่ งทาจิตให้หวนกลับ งอกลับ ถอยกลับ จากความยินดีในชีวติ
อาหาเรปฏิกูลสัญญาเป็ นเครือ่ งทาให้จติ ถอยกลับจากตัณหาในรสของอาหารทัง้ หลาย
สัพพโลเกอนภิรติสญ
ั ญาเป็ นเครือ่ งทาจิตให้ถอยกลับจากความเป็ นจิตทีต่ ดิ อยูใ่ นโลก
อนิจจสัญญาเป็ นเครือ่ งทาจิตให้ถอยกลับจากลาภสักการะและเสียงสรรเสริญ

๑๑๒
อนิจเจทุกขสัญญา เมือ่ เจริญอยูเ่ ป็ นอันมาก สัญญาว่าความน่ากลัวอันแรงกล้าย่อมปรากฏขึน้ ใน
ความไม่ขยัน ในความเกียจคร้าน ในความทอดทิง้ การงาน ความประมาท ความไม่ประกอบความเพียร และ
ความสะเพร่า เปรียบเหมือนมีเพชฆาตเงือ้ ดาบอยูต่ รงหน้า
ทุกขนัตตสัญญาอันเป็ นเครื่องทาให้จติ ถอยกลับจากมานะว่าตน ทัง้ ในกายอันประกอบด้วยวิญญาณนี้
และในนิมติ ทัง้ หลายภายนอกด้วย
๗. การปฏิ บตั ิ ที่สบายแก่พระนิ พพาน
การปฏิบตั สิ บายๆก็ได้แก่การนา อายตนิ กธรรม ๓๐ (คืออายตนะภายใน ๖, อายตนะภายนอก ๖,
วิญญาณ ๖, ผัสสะ ๖, เวทนา ๖) แต่ละอย่างๆนี้มาพิจารณาถึง ...
๑. ภาวะแห่งธรรมนัน้ ว่าเป็ นอย่างไร?
๒.เหตุให้ เกิ ดธรรมนัน้ ว่าคืออะไร?
๓. ความดับแห่งธรรมนัน้ ว่าเป็ นอย่างไร?
๔. ทางให้ถึงความดับแห่งธรรมนัน้ ว่าเป็ นอย่างไร?
๕. อัสสาทะหรือความเอร็ดอร่อย ทีม่ าล่อลวงให้หลงติดแห่งธรรมว่านัน้ เป็ นอย่างไร?
๖. อาทีนวะหรือโทษอันเลวทรามแห่งธรรมนัน้ ว่ามีอย่างไร?
หลักการนี้กเ็ ป็ นการเจริญวิปัสสนาอย่างหนึ่ง ซึง่ ก็เท่ากับเป็ นการศึกษาการทางานของขันธ์
๕
เพื่อให้เกิดดวงตาเห็นธรรมและทาลายสังโยชน์ให้ขาดลง
๘. เมตตาพรหมวิ หาร
พรหมวิ หาร หมายถึง คุณธรรมของผู้ใหญ่ คือผูท้ จ่ี ะเป็ นผูใ้ หญ่ทแ่ี ท้จริงจะต้องมีคุณธรรม ๔
ประการ อันได้แก่
๑. เมตตา คือความเป็ นมิตรกับทุกคน ไม่เป็ นศัตรูกบั ใครๆ
๒. กรุณา คือความคิดทีจ่ ะช่วยให้ผอู้ ่นื พ้นทุกข์
๓. มุทิตา คือความพลอยยินดีเมือ่ เห็นผูอ้ ่นื ได้ดี
๔. อุเบกขา คือเฝ้ าดูอยูด่ ว้ ยจิตทีห่ ลุดพ้น หรือปล่อยวางเมือ่ ช่วยใครไม่ได้
การเจริญพรหมวิหารนี้จะเป็ นการยกระดับจิตให้สงู งขึน้ กว่าคนทัวๆไป
่
ซึง่ การเจริญจะต้องมี
สัมมาทิ ฏฐิ เป็ นตัวนาและต้องกระทาด้วยจิ ตที่ มีเจตนาจริ งใจ
ไม่ใช่จะทาพอเป็ นพิธหี รือท่องด้วยปาก
เท่านัน้ และถ้ามีการเจริญแบบ อัปปมัญญา คือแผ่ไปทัวทุ
่ กทิศโดยไม่จากัดว่าจะเป็ นชนชาติใด ภาษาใด หรือ
นับถือลัทธิศาสนาใด ก็จะยิง่ มีผลมากคือสามารถทาให้เกิดสมาธิสงู ๆได้
๙. สักแต่ว่า
มีหลักปฏิบตั เิ พื่อให้หลุดพ้นอย่างรวดเร็วสาหรับผูท้ ม่ี ปี ั ญญาและสมาธิแก่กล้าแล้ว ดังทีพ่ ระพุทธองค์
ทรงแสดงไว้คอื

๑๑๓

“..........ในบรรดาสิ่ งที่ท่านพึงเห็น พึงฟัง พึงรู้สึก (ทางจมูก ลิ้ น และกาย)
พึงรู้แจ้ง (ทางใจ) เหล่านัน้ ในสิ่ งที่ท่านเห็นแล้ว จักเป็ นแต่เพียงสักว่าเห็น, ใน
สิ่ งที่ท่านฟังแล้ว จักเป็ นเพียงสักว่าได้ยิน, ในสิ่ งที่ท่านรู้สึกแล้ว จักเป็ นแต่
เพียงสักว่ารู้สึก, ในสิ่ งที่ท่านรู้แจ้งแล้ว จักเป็ นแต่เพียงสักว่ารู้แจ้ง
เมื่อใดแล ในบรรดาธรรมเหล่านัน้ เมื่อสิ่ งที่ท่านเห็นแล้วสักว่าเห็น ,
สิ่ งที่ฟังแล้วสักว่าได้ยิน, สิ่ งที่ร้สู ึกแล้วสักว่ารู้สึก, สิ่ งที่ร้แู จ้งแล้วสักว่ารู้แจ้ง,
ดังนี้ แล้ว เมื่อนัน้ ตัวท่านย่อมไม่มีเพราะเหตุนัน้
เมื่อใดตัวท่ านไม่มีเพราะเหตุนัน้
เมื่อนัน้ ตัวท่ านก็ไม่มีในที่นัน้ ๆ
เมื่อใดตัวท่านไม่มีในที่ นัน้ ๆ เมื่อนัน้ ตัวท่ านก็ไม่มีในโลกนี้ ไม่มีในโลกอื่น ไม่มี
ในระหว่างโลกทัง้ สอง นัน่ แหละคือที่สดุ แห่งทุกข์ละ.”
คาว่า “สักแต่ว่า” นี้หมายถึง สติ ปัญญาขณะที่จิตสัมผัสกับอารมณ์ ทงั ้ หลายโดยไม่มีอวิ ชชาหรือ
ความรู้สึกตัวว่ามีตวั ตนใดๆอยู่ หรือเท่ากับเป็ นการปล่อยให้ธรรมชาติทงั ้ หลายดาเนินต่อไปโดยไม่มคี วาม
ยึดถือว่ามีตวั ตนหรือบุคคลใดๆทีเ่ ป็ นผูร้ บั รูห้ รือรูส้ กึ ซึง่ นี่กค็ อื การปฏิบตั อิ ริยมรรคโดยสรุปทีส่ ุด และมีผลเป็ น
ทีส่ ุดแห่งทุกข์หรือนิพพานในทันทีทป่ี ฏิบตั ไิ ด้
๑๐. ปัจจเวกขณะ
ในการเสพปั จจัย ๔ เพื่อดารงชีวติ ของภิกษุนนั ้ พระพุทธองค์จะทรงวางหลักในการเสพปั จจัย ๔
อย่างรูค้ ุณค่าและเกิดประโยชน์สงู สุดไว้ดงั นี้
หลักในการพิจารณาอาหารนัน้ มีอยูว่ ่า “เราจักพิ จารณาโดยแยบคายแล้วจึงรับประทานอาหาร
เหล่านี้ มิ ได้รบั ประทานเพื่อความเอร็ดอร่อย สนุกสนานเพลิ ดเพลิ นมัวเมา มิ ได้รบั ประทานเพื่อ
ประดับหรือตกแต่ง มิ ได้รบั ประทานเพื่อบารุงร่างกายให้เปล่งปลัง่ แต่รบั ประทานเพื่อความดารงอยู่
ได้แห่งกายนี้ เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติ พรหมจรรย์ ความที่อายุดาเนิ นไปได้ ด้วยการ
รับประทานนี้ เราจักทาเวทนาเก่า (คือความหิ ว) ให้ หมดไป และจักไม่ทาเวทนาใหม่ (คืออิ่ มจนอึดอัด)
ให้เกิ ดขึ้น และเพื่อความไม่มีโทษเพราะอาหารจักบังเกิ ดขึ้น”
หลักการพิจารณาเครือ่ งนุ่งห่มนัน้ มีอยูว่ ่า
“เราจักพิ จารณาโดยแยบคายแล้ว
จึงใช้สอย
เครื่องนุ่งห่ มนี้ คือเพื่อป้ องกันความหนาว, ป้ องกันความร้อน, ป้ องกันสัมผัสอันเกิ ดจากเหลือบ ยุง ลม
แดด และสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ และเพื่อป้ องกันความอับอายอันเกิ ดจากอวัยวะต่างๆ”
หลักในการพิจารณาทีอ่ ยูอ่ าศัยนัน้ มีอยูว่ ่า “เราจักพิ จารณาโดยแยบคายแล้ว จึงใช้สอยเสนาสนะ
นี้ คือเพื่อป้ องกันความหนาว ป้ องกันความร้อน ป้ องกันสัมผัสอันเกิ ดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และ
สัตว์เลื้อยคลานทัง้ หลาย และเพื่อป้ องกันอันตรายจากฤดูกาล และเพื่อความยิ นดีอยู่ได้เพื่อการ
บาเพ็ญภาวนา”

๑๑๔
หลักในการพิจารณายารักษาโรคนัน้ มีอยูว่ ่า “เราจักพิ จารณาโดยแยบคายแล้ว จึงใช้สอยยา คือยา
นัน้ เราจักบริ โภคเพื่อกาจัดโรคที่มีอยู่ให้หมดไป เพื่อความผาสุกจักมีแก่เรา”
หลักการเสพปั จจัย ๔ นี้เป็ นหลักที่ทาให้เราเข้าถึงคุณค่าที่แท้จริ งของปัจจัย ๔ ถ้าเราเสพผิด
จากหลักการนี้กจ็ ะเกิดโทษตามมา คือถ้าเราฟุ่มเฟื อยก็จะทาให้สน้ิ เปลืองและอนุสยั ของจะเพิม่ กิเลสมากขึน้ ถ้า
ขาดแคลนก็ทาให้ทุกข์กาย แต่ถา้ ปฏิบตั ติ ามหลักการนี้ได้กจ็ ดั ว่าเป็ นสายกลาง คือพอดีและจะไม่มโี ทษ
๑๑. ข้อปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับเรื่องอาหาร
ถ้าศึกษาประวัตขิ องพระพุทธเจ้าและพระอริยะสาวกทัง้ หลายแล้วเราจะพบว่า ท่านเหล่านัน้ จะใช้ชวี ติ
ทีเ่ รียบง่ายและมักน้อย
ซึ่งภิ กษุที่แท้จริ งก็ควรจะต้องดาเนิ นตามแนวทางนี้ จึงจะพบกับความพ้นทุกข์
ตามพระพุทธองค์ ส่วนผูค้ รองเรือนก็สามารถนามาประยุกต์ให้ในชีวติ ประจาวันได้ เพราะถ้ายิง่ เราใช้ชวี ติ ให้
ใกล้เคียงชีวติ ของพระอริยะมากเท่าไร ชีวติ ของเราก็จะยิง่ มีทุกข์น้อยลงเท่านัน้
แต่ถ้าเรายิ่ งใช้ชีวิตให้
ห่างไกลชีวิตของพระอริ ยะมากเท่าใด ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนมากขึ้นเท่านัน้
ซึง่ ปั จจุบนั เพราะเราฟุ่มเฟื อยกันมาก เราจึงมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายกันอยูท่ วไป
ั่
เรือ่ งอาหารก็เป็ นเรือ่ งสาคัญเพราะเราต้องกินอาหารกันทุกวัน ซึง่ ในเรือ่ งนี้พระพุทธองค์ทรงสอนให้
ภิกษุพจิ ารณาอาหารทีก่ นิ ว่าเปรียบเสมือนกับสามีภรรยาและลูกน้อยน่ารักทีเ่ ดินทางข้ามหนทางอันทุระกันดาร
ซึง่ เมือ่ เดินทางมาถึงกลางทาง พอดีอาหารทีเ่ ตรียมมาหมด จึงจาเป็ นต้องฆ่าลูกน้ อยเพื่อทาเป็ นเนื้ อย่าง
เนื้ อเค็มกิ นเป็ นอาหาร ถ้าไม่ทาเช่นนี้กจ็ ะต้องพากันอดตายหมด ลองคิ ดดูว่าสามีภรรยาจะกิ นอาหาร
นัน้ ด้วยความรู้สึกอย่างไร จุดนี้เองทีจ่ ะเป็ นหลักในการกินอาหารไม่ว่าจะเป็ นเนื้อสัตว์หรือไม่กต็ าม ถ้าเรา
กินเพียงเล็กน้อยด้วยความรูส้ กึ ว่าจาเป็ น โดยไม่กนิ อย่างมากมายเพื่อความเอร็ดอร่อย ก็จะเป็ นการปฏิบตั ติ าม
คาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง ซึง่ ก็จะไม่ทาให้เกิดโทษเพราะอาหาร รวมทัง้ ก็จะไม่ถูกติเตียนจากผูค้ น
ทัวไปด้
่ วย
๑๒. การละอาสวะ ๗ วิ ธี
อาสวะหรือกิเลสทีผ่ ลักดันกันเกิดขึน้ มาโดยเราควบคุมไม่ได้น้ีมจี ะวิธลี ะอยู่ ๗ วิธ ี อันได้แก่
๑. อาสวะที่ละได้ด้วยการเห็น คือเมือ่ มีการเห็นแจ้งอริยสัจ ๔ อย่างถูกต้องก็จะทาให้สงั โยชน์
๓ ตัวแรกถูกทาลายไปได้
๒. อาสวะที่ละได้ด้วยการสารวม
คือระวังอย่าให้เกิดความยินดีหรือยินร้ายเกิดขึน้ ในขณะที่
กาลังสัมผัสกับอารมณ์ทงั ้ หลายอยู่
๓. อาสวะที่ละได้ด้วยการเสพ คือเมือ่ พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงเสพปั จจัยทัง้ ๔ อยู่ (ตาม
หัวข้อ ๑๑ ทีผ่ ่านมา)
๔. อาสวะที่ละได้ด้วยการอดกลัน้ คือเมือ่ พิจารณาโดยแยบคายแล้ว จึงอดทนต่อความหนาว
ต่อความร้อน, เป็ นผูอ้ ดทนต่อความหิวความกระหาย, เป็ นผูอ้ ดทนต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด
และสัตว์เสือกคลานทัง้ หลาย, เป็ นผูม้ ชี าติแห่งบุคคลผูอ้ ดทนอดกลัน้ ต่อคลองแห่งถ้อยคาอันหยาบคาย ว่าร้าย

๑๑๕
และเป็ นผูอ้ ดทนต่อทุกขเวทนาในกายทีเ่ กิดขึน้ แล้วอย่างกล้าแข็งแสบเผ็ด ขมขื่น ไม่เป็ นทีส่ บายใจ หรือจวน
จะถึงแก่ชวี ติ ได้
๕. อาสวะที่ละได้ด้วยการเว้น คือเมือ่ พิจารณาโดยแยบคายแล้ว ย่อมงดเว้นจากช้างดุ, ม้าดุ,
สุนขั ดุ, งู, หลักตอ, ขวากหนาม, ห้วยเหว, บ่อโสโครก, หลุมอุจจาระ, และงดเว้นทีท่ ไ่ี ม่ควรนัง่ ทีไ่ ม่ควรไป
และการคบเพื่อนทีล่ ามก (ชัวหยาบ)
่
อันวิญํูชน (คนดีทม่ี ใี จเป็ นกลาง) จัดไว้ในฐานะทีต่ ่าทราม
๖. อาสวะที่ละได้ด้วยการบรรเทา คือเมือ่ พิจารณาโดยแยบคายแล้ว ย่อมไม่รบั เอาไว้ในใจ
ย่อมละเสีย ย่อมบรรเทา ทาให้สน้ิ สุด ทาให้ถงึ ความมีไม่ได้ซง่ึ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหงิ สาวิตก อัน
เกิดขึน้ แล้ว รวมทัง้ สิง่ อันเป็ นอกุศลธรรมลามกทัง้ หลาย
๗. อาสวะที่ละได้ด้วยการเจริ ญให้ มาก คือเมือ่ พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมเจริญโพชฌงค์
๗ แต่ละตัวโดยอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ และน้อมไปเพื่อความปล่อยวาง
๑๓. วิ ธีหลุดพ้น ๕ ประการ
ในการเจริญอริยมรรคจนเกิดวิมตุ ติขน้ึ มานัน้ ล้วนจะต้องมีทงั ้ การรูพ้ ร้อมทัง้ อรรถ (เนื้อความ) และ
ธรรม (ความเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) ในสิง่ ทีก่ าลังพิจารณานัน้ อยู่ดว้ ยเสมอ ซึง่ การกระทาอันเป็ นทีต่ งั ้ แห่ง
การรูพ้ ร้อมซึง่ อรรถและธรรมนัน้ ก็มอี ยู่ ๕ ประการ อันได้แก่
๑. การฟังธรรมที่ มีผอ้ ู ื่นสาธยายอยู่ แล้วมีการรูพ้ ร้อมซึง่ อรรถและธรรมแห่งธรรมทีก่ าลังฟั งอยูน่ นั ้
แล้ว...............ฯ
๒.เราเป็ นผู้แสดงธรรมเอง ในขณะแสดงธรรมอยู่นนั ้ มีการรูพ้ ร้อมซึง่ อรรถและธรรมแห่งธรรมที่
แสดงอยูน่ นั ้ แล้ว..............ฯ
๓. กาลังสาธยายท่องบ่นธรรมอยู่ เกิดความรูพ้ ร้อมในอรรถและธรรมแห่งธรรมทีก่ าลังสาธยายอยู่
แล้ว.............ฯ
๔. นาธรรมที่ได้เคยฟังหรือเคยศึกษามา มาตรึกตรอง เกิดความรูพ้ ร้อมในอรรถและธรรมแห่ง
ธรรมทีก่ าลังตรึกตรองอยู่นนั ้ แล้ว........ฯ
๕. มีการอบรมสมาธิ และเกิ ดปัญญาแทงตลอดในธรรมที่กาลังสัมผัสอยู่ เกิดความรูพ้ ร้อมใน
อรรถและธรรมแห่งธรรมทีก่ าลังสัมผัสอยู่ แล้ว.........ฯ
เมือ่ เกิดความรูพ้ ร้อมในอรรถและธรรมแม้จากกรณีใดกรณีหนึ่งแล้ว จิ ตย่อมปราโมทย์ด้วยความรู้
นัน้ แล้วเกิ ดปี ติ จากปราโมทย์ มีกายระงับด้วยปี ติ เสวยสุขด้วยนามกาย (กลุ่มนามกายคือจิ ต) อัน
เกิ ดจากกายระงับนัน้ แล้วมีจิตตัง้ มันเป็
่ นสมาธิ เพราะความสุขนัน้ และเมื่อเป็ นผูไ้ ม่ประมาท ย่อมมี
ตนส่งไปในกระแสแห่งธรรมสมาธิ นัน้ ๆ (คือน้ อมจิ ตไปตามธรรมที่เห็นแจ้ง) จิ ตก็พ้นจากอุปาทาน (คือ
เกิ ดวิ มตุ ติ ) หรือมีการบรรลุมรรคผลขึน้ มาตามลาดับทีป่ ฏิบตั ถิ งึ
๑๔. อิ ริยาบถ ๔
ในการเจริญอริยมรรคนัน้ ก็สรุปได้ ๒ ช่วง คือ
๑. เวลาว่าง คือเมือ่ ไม่มอี ารมณ์มารบกวนก็ให้ฝึกสมาธิและเจริญวิปัสสนาตามทีถ่ นัด

๑๑๖
๒. เวลาสัมผัสอารมณ์ คือเมือ่ ต้องทาหน้าทีก่ ารงานหรือพบปะผูค้ นก็ให้มสี ติและดึงเอาปั ญญา
ออกมาระวังอย่าให้เกิดกิเลสขึน้ มา โดยมีสมาธิหนุนหลังอยูเ่ สมอ
ส่วนเวลาในการฝึกสมาธิและเจริญวิปัสสนานัน้ ก็ตอ้ งมีเรื่องอิรยิ าบถมาเกี่ยวข้องด้วย ซึง่ ก็มอี ยู่ ๔
อิรยิ าบถใหญ่ๆอันได้แก่
๑. อิ ริยาบถนัง่ คือนังขั
่ ดสมาธิ คือนังตั
่ วตรง คูข้ าเข้ามาโดยรอบ แบบพระพุทธรูป มือวางตาม
สะดวก ซึง่ เหมาะสาหรับฝึกฌานและเจริญวิปัสสนาได้ทุกแนวทาง
๒. อิ ริยาบถยืน คือยืนตัวตรงตามสบาย เหมาะสาหรับการยืนพักเมือ่ ฝึกนังจนเหนื
่
่อยล้าแล้ว หรือ
จะใช้เจริญวิปัสสนาก็ได้
๓. อิ ริยาบถเดิ น คือให้เดินตามทางไม่สนั ้ และไม่ยาวนัก กลับไปกลับมา โดยให้เดินอย่างมีสติโดย
กาหนดอยู่ทอ่ี ริ ยิ าบถในการเดินอยูท่ ุกขณะ ซึง่ เหมาะสาหรับการเจริญวิปัสสนา ไม่เหมาะในการฝึกสมาธิขนั ้
สูงๆ ซึง่ สมาธิทไ่ี ด้จากการเดินนี้จะตัง้ อยู่นานไม่เสื่อมง่าย
๔. อิ ริยาบถนอน คือนอนแบบสีหไสยาสน์ คือนอนตะแคงขวา เท้าเหลื่อมเท้า แขนซ้ายทาบตาม
ลาตัว ควรหนุนหมอนสูงและมือขวาวางใกล้ๆศีรษะ อิรยิ าบถนี้ชวนให้งว่ งได้งา่ ย เหมาะสาหรับใช้พกั ผ่อน แต่
ถ้าใครปฏิบตั จิ นชานาญแล้วก็สามารถใช้ฝึกสมาธิหรือวิปัสสนาก็ได้
ในการเจริญวิปัสสนาอยูต่ ลอดเวลานานๆนัน้ ก็อาจทาให้จติ เหนื่อยล้าได้ ซึง่ วิธพี กั ผ่อนจิตก็คอื ให้หยุด
พิจารณาแล้วกาหนดทุกสิง่ ทีส่ มั ผัสอยูว่ ่า “สิ่ งทัง้ หลายเป็ นพียงธรรมชาติ ” ซึง่ ก็คอื ให้กาหนดรูว้ ่าทุกอย่างเป็ น
ธรรมชาติของมันอย่างนี้เอง อย่าให้เกิดความยึดถือว่าเป็ นตัวตนเกิดขึน้ มา
๑๕. ธรรมะ ๔ เกลอ
ในการปฏิบตั เิ มือ่ ต้องพบปะผูค้ นนัน้ เราก็ตอ้ งมีสติ อยูต่ ลอดเวลา ซึง่ สติกค็ อื การระลึกรู้ หรือระลึกเอา
ปัญญาทีอ่ บรมไว้ออกมาใช้งาน เมือ่ รูส้ กึ ตัวอยูด่ ว้ ยปั ญญาก็เรียกว่าสัมปชัญญะ ถ้ายังไม่สามารถดับทุกข์หรือ
แก้ปัญหาได้กด็ งึ อาสมาธิ ทเ่ี คยฝึกไว้ออกมาช่วยอีกทีหนึ่ง คือต้องอาศัย สติ ปั ญญา สัมปชัญญะ และสมาธิมา
ทางานร่วมกัน
สติเป็ นสิง่ จาเป็ น ถึงแม้เราจะมีปัญญามาก แต่ ถ้าขาดสติ กเ็ ท่ากับขาดเครื่องมือในการขนเอา
ปัญญาออกมาใช้งาน ปัญญาที่มีกไ็ ร้ประโยชน์ ดังนัน้ สติจงึ จาเป็ นในทุกกรณีของการปฏิบตั อิ ริยมรรคนี้
และแม้ในการดาเนินชีวติ ของชาวโลก สติกจ็ าเป็ นทีจ่ ะต้องมี ถ้าขาดสติกจ็ ะทาสิง่ ต่างๆผิดพลาด
๑๖. โพธิ ปักขิ ยธรรม ๓๗ ประการ
โพธิ ปักขิ ยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็ นฝักฝ่ ายแห่ งการตรัสรู้ (การตรัสรูก้ ค็ อื การค้นพบสิง่ ทีม่ ี
ประโยชน์หรือมีคุณค่าสูงสุดสาหรับชีวติ ) ซึง่ มีอยู่ ๓๗ ประการและจัดเป็ นหมวดหมูไ่ ด้ ๗ หมวด อันได้แก่
๑. สติ ปัฏฐาน ๔
๒. สัมมัปปธาน ๔ (สัมมาวายามะ)
๓. อิ ทธิ บาท ๔
๔. พละ ๔

๑๑๗
๕. อิ นทรีย์ ๕
๖. โพชฌงค์ ๗
๗. อริ ยมรรคมีองค์ ๘
สติปัฏฐาน ๔ จะเป็ นธรรมหลัก และมีอทิ ธิบาท ๔, พละ ๕, อินทรีย์ ๕, และ สัมมัปปธาน ๔ จะ
เป็ นธรรมประกอบ เมือ่ ธรรมเหล่านี้พร้อมก็จะทาให้โพชฌงค์ ๗ บริบรู ณ์ และอริยมรรคมีองค์ ๘ บริบูรณ์
แล้วก็เกิดการตรัสรูข้ น้ึ มา
ซึง่ ธรรมเหล่านี้เรียกว่าเป็ น ธรรมสโมทาน คือเป็ น ธรรมที่พลอยประชุม
ลงด้วย คือในขณะทีเ่ กิดการตรัสรูน้ นั ้ จะเกิดหลักธรรมต่างๆขึน้ มาถึง ๓๗ ประการ
๑๗. โพชฌงค์ ๗
โพชฌงค์ หมายถึง องค์แห่งการตรัสรู้ คือในขณะทีเ่ กิดการตรัสรูอ้ ยู่นนั ้ จะมีองค์ประกอบทีส่ าคัญ
อยู่ ๗ ประการทีเ่ ห็นได้ชดั อันได้แก่
๑. สติ มีการระลึกได้ทวถึ
ั ่ งในธรรมทัง้ หมด
๒. ธรรมวิ จยะ มีการเลือกเฟ้ นเอาแต่ธรรมทีส่ มควรใช้ให้เหมาะแก่กรณี
๓. วิ ริยะ มีความพากเพียรในการปฏิบตั ิ
๔. ปี ติ มีความอิม่ ใจ ชื่นใจ
๕. ปัสสัทธิ มีความสงบระงับของจิต
๖. สมาธิ มีความตัง้ มันของจิ
่
ต
๗. อุเบกขา มีจติ เพ่งดูอยูด่ ว้ ยความหลุดพ้น ซึง่ เหมือนเฉยๆไม่ยนิ ดี-ยินร้าย
ส่วนการเจริญอริยมรรคจนเกิดโพชฌงค์น้ีจะต้องมีการน้อมจิตให้ถูกต้องอยูด่ ว้ ยคือ
๑. อาศัยวิ เวก คือน้อมไปเพื่อความสงบสงัด
๒. อาศัยวิ ราคะ คือน้อมไปเพื่อความคลายกาหนัดในอารมณ์ทงั ้ ปวง
๓. อาศัยนิ โรธ คือน้อมไปเพื่อความดับไม่เหลือแห่งกิเลส
๔. อาศัยโวสัคคะ คือน้อมไปเพื่อความสลัดคืนอารมณ์ทงั ้ ปวง
ในการเจริญอริยมรรค เราจะต้องรูจ้ กั น้อมจิตให้ถูกต้องมิฉะนัน้ โพชฌงค์กจ็ ะไม่ปรากฏ ซึง่ นันแสดง
่
ว่าอริยมรรคทีเ่ จริญอยูน่ นั ้ ยังไม่ถูกต้อง และผลคือความทุกข์ทก่ี าลังเกิดอยูก่ จ็ ะไม่ดบั ลงรวมทัง้ นิพพานก็จะไม่
ปรากฏ
๑๘. ความไม่ประมาท
พระพุทธองค์ทรงสอนว่า “ความไม่ประมาทนี้ เป็ นเลิ ศที่สดุ ในบรรดาธรรมทัง้ ปวง”
ความไม่ประมาทแล้วก็จะทาให้ธรรมอื่นๆในส่วนทีเ่ ป็ นกุศลเกิดขึน้ มาหมด
ลักษณะของผูป้ ระมาทนัน้ พระพุทธองค์ทรงสอนว่า

คือเมือ่ มี

๑๑๘
“การเป็ นอยูด่ ว้ ยการไม่สารวมในอินทรียท์ งั ้ หลาย คือไม่สารวมในตา หู
จมูก ลิน้ กาย และใจ เมือ่ บุคคลใดไม่สารวมตาอยู่ จิตเขาย่อมเกลือกกลัว้ กับรูป
ทัง้ หลายทีจ่ ะพึงรูแ้ จ้งด้วยตา เมือ่ เขามีจติ เกลือกกลัว้ แล้ว ปราโมทย์ยอ่ มไม่เกิด
เมือ่ ปราโมทย์ไม่เกิด ปี ตยิ อ่ มไม่เกิด เมือ่ ใจไม่มปี ี ติ กายย่อมไม่สงบ ผูม้ กี ายไม่
สงบย่อมอยูเ่ ป็ นทุกข์ จิตของผู้มที ุกข์ยอ่ มไม่ตงั ้ มัน่ เมื่อจิ ตไม่ตงั ้ มันแล้
่ วธรรม
ทัง้ หลายย่อมไม่ปรากฏ เพราะธรรมทัง้ หลายไม่ปรากฏ บุคคลนัน้ ย่อมถึง
ซึ่งการนับว่า เป็ นผู้มีปกติ อยู่ด้วยความประมาทโดยแท้” (ซึง่ ในกรณีของหู
จมูก ลิน้ กาย และใจก็ทรงตรัสไว้เหมือนกับกรณีของตา)
ส่วนกรณีของผูไ้ ม่ประมาทนัน้ ได้ทรงสอนไว้ว่า
“การมีสติสารวมในอินทรียท์ งั ้ หลาย คือสารวมตาอยู่ เมือ่ บุคคลสารวม
ในตาแล้ว จิตเขาย่อมไม่เกลือกกลัว้ ในรูปทัง้ หลายทีจ่ ะพึงรูแ้ จ้งด้วยตา เมือ่ เขามี
จิตไม่เกลือกกลัว้ ปราโมทย์ยอ่ มเกิด เมือ่ มีปราโมทย์แล้ว ปี ตยิ อ่ มเกิด เมือ่ ใจมี
ปี ติ กายย่อมสงบ ผูม้ กี ายสงบย่อมอยูเ่ ป็ นสุข จิตของผูม้ สี ุขย่อมตัง้ มัน่ เมื่อจิ ต
ตัง้ มันแล้
่ วธรรมทัง้ หลายย่อมปรากฏ เพราะธรรมทัง้ หลายปรากฏ บุคคล
นัน้ ย่อมถึงซึ่งการนับว่าเป็ นผู้มีปกติ อยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยแท้” (ซึง่ ใน
กรณีของหู จมูก ลิน้ กาย และใจก็ทรงตรัสไว้เหมือนกับกรณีของตา)
สรุปได้ว่าความไม่ประมาทจัดเป็ นเลิศในธรรมทัง้ ปวง คือเมือ่ เราไม่ประมาทก็จะทาให้ธรรมทีด่ งี าม
ทัง้ หมดเกิดขึน้ ซึง่ ความไม่ประมาทนี้กค็ อื การมีสติ และสารวมระวังตา หู จมูก ลิ้ น กาย และใจไม่ให้เกิ ด
ความยิ นดีและยิ นร้ายในอารมณ์ ทงั ้ หลาย ซึง่ นี่กค็ อื การเจริญอริยมรรคโดยสรุป
จบบทที่ ๖
บทที่ ๗ อานาปานสติ สมาธิ
๑. สัมมาสมาธิ – มิ จฉาสมาธิ
สมาธิ แปลว่า ตัง้ มันอยู
่ ่เสมอ คือหมายถึงจิตทีต่ งมั
ั ่ นอยู
่ เ่ สมอ ซึง่ สมาธิน้ยี งั แยกได้ ๒ ประเภท
คือ
๑. มิ จฉาสมาธิ คือสมาธิฝ่ายชัว่ หรือผิด
๒. สัมมาสมาธิ คือสมาธิฝ่ายดี หรือถูกต้อง
มิจฉาสมาธิกค็ อื สมาธิ ที่เกิ ดขึ้นจากการเพ่งด้วยกิ เลส เช่น เพ่งด้วยความรัก หรือโกรธ หรือโง่ เป็ น
ต้น ซึง่ สมาธิผดิ นี้แม้จะตัง้ มันและมี
่
พลัง แต่ไม่บริสุทธิ ์ เพราะมันเป็ นสมาธิของกิเลสทีเ่ กิดมาจากความยึดมันถื
่ อ
มันว่
่ ามีตวั ตน จึงนามาใช้ดบั ทุกข์ไม่ได้ และจะไม่มอี งค์ประกอบเหมือนสัมมาสมาธิ จะมีกแ็ ต่จติ ทีต่ งั ้ มันนิ
่ ่งอยู่
อย่างแข็งกระด้างเท่านัน้

๑๑๙
สัมมาสมาธิกค็ อื สมาธิ ที่เกิ ดขึ้นมาจากการเพ่งสิ่ งที่ดีงาม คือไม่เป็ นการเพ่งด้วยกิเลส อย่างเช่น
การเพ่งในวัตถุต่างๆ หรือการเพ่งในการเรียน การอ่าน การพูด การคิด หรือการกระทาต่างๆ เป็ นต้น ซึง่
รวมทัง้ การเพ่งพิจารณาถึงลักษณะของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาในสิง่ ต่างๆด้วย ดังนัน้ ถ้าพบคาว่าสมาธิ ใน
หนังสือนี้ หรือในคาสอนของพุทธศาสนาก็ขอให้เข้าใจว่าหมายถึงสัมมาสมาธิ นี้เท่านัน้ เพราะเป็ นสมาธิ
ทีม่ าช่วยดับทุกข์
๒. สมาธิ - จิ ตตัง้ มัน่
จิตทีม่ สี มาธิจะมีลกั ษณะ ๓ ประการคือ
๑. บริ สทุ ธิ์ คือไม่มกี เิ ลสและนิวรณ์ (สะอาด)
๒. ตัง้ มัน่ คือมันคง,
่ เข้มแข็ง, รวมเป็ นจุดเดียว, ไม่แตกพร่า (มีพลัง)
๓. เหมาะสมแก่การงาน คือมีความอ่อนโยน, สุขุม, รอบครอบ, ควบคุมได้งา่ ย, ว่องไว (คล่องตัว)
สมาธิกค็ อื ความตัง้ ใจในการคิ ด การพูด และกระทาของเรานี่ เอง อย่างเช่น เมือ่ เราตัง้ ใจในการคิด
คานวณเลขอยูอ่ ย่างใจจดใจจ่อโดยไม่สนใจสิง่ อื่นเลย จิตก็จะเกิดสมาธิขน้ึ มาได้แล้วตามธรรมชาติ ซึง่ ในการเพ่ง
พิจารณาธรรมอยูน่ นั ้ ก็จะมีสมาธิใช้งานนี้เกิดอยูด่ ว้ ยเสมอ เพียงแต่สมาธิ ขนั ้ นี้ จะยังไม่สมบูรณ์ เต็มที่ คือ
อาจจะมีเป็ นบางเวลาและไม่ต่อเนื่องตามทีเ่ ราต้องการเท่านัน้ เพราะมันเป็ นสมาธิทย่ี งั ไม่ได้รบั การพัฒนาหรือ
ฝึกฝนให้มอี ยูอ่ ย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานานๆได้
เมือ่ จิตเป็ นสมาธิ เราก็จะมองเห็นธรรมชาติทงั ้ หลายตามทีเ่ ป็ นอยูจ่ ริง แต่ ถ้าเราไม่มีสมาธิ เราก็จะ
มองเห็นธรรมชาติ ทงั ้ หลายตามอานาจของสิ่ งที่ครอบงาจิ ตอยู่ อย่างเช่น เมือ่ มีกเิ ลสครอบงา เราก็จะเห็น
สิง่ ต่างๆด้วยอานาจของกิเลส แล้วเราก็เกิดความรูผ้ ดิ หรือเข้าใจผิด หรือเห็นผิดขึน้ มา อย่างเช่น มองไม่เห็น
ความเกิดและดับ, เห็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งว่าเทีย่ ง, เห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์ว่าเป็ นสุข, เห็นสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ตวั ตนว่าเป็ นตัวตน เป็ น
ต้น แล้วเราก็จะเกิดความชอบและไม่ชอบ หรือเกิดความลาเอียงไปตามอานาจของกิเลส แต่ถ้าจิ ตของเรามี
สมาธิ กิ เลสทัง้ หลายก็จะระงับหรือดับลงไป (แม้ชวคราว)
ั่
จิ ตของเราก็จะบริ สทุ ธิ์ เมื่อเราเพ่งมองสิ่ ง
ต่างๆของธรรมชาติ เราก็จะมองเห็นสิ่ งต่างๆนัน้ ตามที่เป็ นอยู่จริ ง อย่างเช่น มองเห็นว่ามีการเกิดและดับ
, เห็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งว่าไม่เทีย่ ง, เห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์ว่าเป็ นทุกข์, เห็นสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ตวั ตนว่าไม่ใช่ตวั ตน เป็ นต้น แล้วเรา
ก็จะไม่เกิดทัง้ ความชอบหรือไม่ชอบ หรือไม่เกิดความลาเอียงขึน้ มา
ดังนัน้ สมาธิจงึ เป็ นสิง่ สาคัญหรือจาเป็ นทีเ่ ราจะต้องนามาใช้ในการดาเนินชีวติ เช่น ในการเรียนของ
นักเรียน หรือในการทางาน หรือในการคิดค้นของนักวิทยาศาสตร์ ถ้าปราศจากสมาธิกจ็ ะทาอะไรไม่สาเร็จ
แม้แต่ในเรือ่ งการศึกษาและปฏิบตั เิ พื่อดับทุกข์ของอริยสัจ ๔ นี้ ก็จาเป็ นทีจ่ ะต้องมีสมาธิมาประกอบอยูด่ ว้ ย
เสมอ
๓. นิ วรณ์ - อุปสรรคของสมาธิ
นิ วรณ์ แปลว่า สิ่ งขวางกัน้ ความดี คือหมายถึงสิง่ ทีม่ าขัดขวางจิตไม่ให้เกิดสมาธิ ซึง่ มีอยู่ ๕
อาการ ได้แก่
๑. กามฉันทะ ความพึงพอใจเล็กๆน้อยๆในกามารมณ์หรือสิง่ ทีน่ ่ าพึงพอใจ (กามราคะอ่อนๆ)

๑๒๐
๒. พยาบาท ความอึดอัดขัดเคืองใจ หรือความอาฆาตพยาบาท (โทสะอ่อนๆ)
๓. อุทธัจจะกุกกุจจะ ความคิดทีฟ่ ้ ุงซ่าน หรือความตื่นเต้นทีท่ าให้จติ ไม่สงบ อย่างน่าราคาญใจ
๔. ถีนมิ ทธะ ความหดหู่ เซื่องซึม มึนชา ง่วงงุน
๕. วิ จิกิจฉา ความลังเลสงสัยในสิง่ ทีเ่ ชื่อถืออยู่
ปกติเราจะถูกนิวรณ์น้คี รอบงาอยูเ่ กือบจะทัง้ วัน คือจะทาให้จติ ขุ่นมัว ไม่แจ่มใส อยูเ่ กือบทัง้ วัน ซึง่
นิวรณ์น้ีจะเกิดมาจากอนุสยั หรือความเคยชินของจิต ทีม่ นั จะเกิดขึน้ มาเองด้วยความเคยชินอย่างยิง่ แล้วก็ทา
ให้จติ ขุน่ มัวไม่แจ่มใส พร้อมทัง้ ทาให้จติ ไม่มสี มาธิทุกระดับ และเมือ่ จิตไม่มสี มาธิ ปั ญญาก็จะไม่ม ี (เพราะสมาธิ
เป็ นพืน้ ฐานให้เกิดปั ญญา) นิ วรณ์ จึงจัดเป็ นความชัวร้
่ ายอันดับแรกที่ครอบงาจิ ตของเราอยู่เกือบทัง้ วัน
โดยเราไม่ร้ตู วั
นิวรณ์น้แี ท้จริงก็คอื กิเลสอ่อนๆนันเอง
่
ดังนัน้ ในขณะเกิดนิวรณ์แต่ละตัว จึงเท่ากับเกิดตัวตนอ่อนๆ
(นามรูป) และทุกข์อ่อนๆอยูด่ ว้ ย คือจะรูส้ กึ ว่ามีตวั เราอ่อนๆเกิดมารบกวนจิตอยู่ตลอดเวลา ซึง่ ก็จะทาให้จติ
ของเราไม่สงบ ไม่แจ่มใส ไม่ปลอดโปร่ง ไม่เบาสบาย หรือไม่สงบเย็นจริงๆเลย (จิตไม่นิพพานสู งสุด) คือมัน
จะมีความไม่สบายใจหรือความเศร้าหมองอยูเ่ สมอ พอมีสงิ่ จากภายนอกแรงๆมากระทบก็จะเกิดกิเลสขึน้ มาได้
อย่างง่ายดายทันที แล้วความยึดมันว่
่ ามีตวั เรา-ของเราและความทุกข์กจ็ ะเกิดขึน้ มาทันที
๔. วิ ธีกาจัดนิ วรณ์
ถ้าจิตของเรายังมีนิวรณ์เกิดขึน้ มารบกวนจิตอยู่ จิตของเราก็จะไม่มสี มาธิ เมือ่ จิตไม่มสี มาธิ ก็จะทาให้
ปั ญญาไม่เกิด ซึง่ ความทุกข์อ่อนๆทีไ่ ม่รุนแรงก็จะยังไม่ระงับหรือดับหายไป เมือ่ ความทุกข์อ่อนๆยังไม่ดบั
หายไปจริงๆ นิพพานสูงสุด (ความสงบเย็นสูงสุด) ของจิตก็จะไม่ปรากฏ ซึ่งถ้าจิ ตของเรายังไม่เคยได้สมั ผัส
นิ พพานสูงสุดมาก่อน ก็เรียกว่ายังไม่เห็นธรรม หรือยังไม่เห็นแจ้งอริ ยสัจ ๔ หรือยังไม่มีดวงตาเห็น
ธรรม แต่ถงึ แม้เราจะมีดวงตาเห็นธรรมแล้ว หรือเคยเห็นแจ้งอริยสัจ ๔ มาแล้วก็ตาม ถ้าเราขาดสติจนเกิด
นิวรณ์ตวั ใดตัวหนึ่งขึน้ มาครอบงาจิต จนทาให้สมาธิหายไป จิตของเราก็ยงั จะเกิดความทุกข์อ่อนๆขึน้ มาได้อกี
และทาให้นิพพานสูงสุดไม่ปรากฏให้จติ ได้สมั ผัสได้อกี เหมือนกัน
ปั ญหาทีท่ าให้เราไม่สามารถระงับ (ทาให้ดบั หายไปอย่างชัวคราว)
่
หรือกาจัด (ทาให้ดบั หายไปอย่าง
ถาวร) นิวรณ์ทงั ้ ๕ ได้นนั ้ ก็เกิดมาจากการทีเ่ ราไม่รจู้ กั นิวรณ์ทงั ้ ๕ อย่างถูกต้อง เมือ่ ไม่รจู้ กั นิวรณ์ทงั ้ ๕ อย่าง
ถูกต้อง ก็จะทาให้เราไม่รจู้ กั วิธที าให้นิวรณ์ทงั ้ ๕ นี้ระงับหรือดับหายไปอย่างถูกต้องด้วย ดังนัน้ เราจะมาทา
ความรูจ้ กั กับนิวรณ์ทงั ้ ๕ และวิธรี ะงับหรือดับมันอย่างถูกต้องกันต่อไป
๑. กามฉันทะก็ได้แก่อาการของจิตทีเ่ กิดความพอใจเล็กน้อยขึน้ มา ไม่ว่าจะในเรือ่ งใด อย่างเช่น เมือ่ เรา
คิดถึงเพศตรงข้าม หรือคนทีเ่ รารัก หรือคิดถึงสิง่ ทีเ่ ราพึงพอใจ หรือการคิดถึงภาพเพศตรงข้ามทีโ่ ป๊ เปลือยทีเ่ รา
เคยพบเห็นมาก่อน หรือแม้การทีเ่ ราคิดถึงเพลงทีไ่ พเราะทีเ่ ราชื่นชอบ หรือคิดถึงอาหารทีเ่ อร็ดอร่อยทีเ่ ราเคย
ลิม้ รส เป็ นต้น แล้วจิตของเราก็เกิดความพอใจ หรือยินดีขน้ึ มาเล็กน้อย ซึง่ ลักษณะอาการนี้กจ็ ดั ว่าเป็ นอาการ
ของกามฉันทะแล้ว ซึ่งวิ ธีระงับกามฉันทะนี้ กต็ ้องใช้ สิ่งตรงข้ามมาแก้ โดยการตัง้ ใจเพ่งพิ จารณาถึงความ
ไม่สวยไม่งาม หรือความสกปรกน่ าเกลียดน่ าขยะแขยงของร่างกายเพศตรงข้าม หรือพิ จารณาถึงความ

๑๒๑
แก่ เจ็บ และตาย หรือพิ จารณาถึงความว่างเปล่าไม่ได้อะไรจากการเสพความสุข ก็จะช่วยให้กามฉันทะนี้
ระงับลงได้
๒. พยาบาทก็ได้แก่อาการของความไม่พอใจเล็กๆน้อยๆ หรือความคิดอาฆาตพยาบาททีเ่ กิดขึน้ มาใน
จิต อย่างเช่น เมือ่ เราน้อมนึกถึงคนทีเ่ ราเคยโกรธหรือเกลียดมาก่อน เราก็จะเกิดความไม่พอใจทีไ่ ม่รนุ แรงขึน้ มา
ทันทีโดยแม้ไม่ได้ตงั ้ ใจ เป็ นต้น ซึ่งวิ ธีระงับพยาบาทนัน้ เราก็ต้องมีการให้ อภัย หรือตัดใจว่าจะไม่โกรธไม่
เกลียดใครๆอีกต่อไป หรือวิ ธีที่ดีที่สดุ ก็คือการเพ่งพิ จารณาให้เห็นความจริ งสูงสุดว่า “แท้จริ งมันไม่ได้
มีตวั ตนของเราหรือใครๆอยู่จริ งเลย” ก็จะช่วยให้พยาบาทนี้ระงับลงได้
๓. อุธจั จะกุกกุจจะ ก็ได้แก่ความคิดทีฟ่ ้ ุงซ่าน หรือความตื่นเต้นทีท่ าให้จติ ไม่สงบ อย่างน่าราคาญใจ
อย่างเช่น เมือ่ เราได้พบกับเรือ่ งทีท่ าให้ต่นื เต้น จิตของเราก็จะเกิดความตื่นเต้นอยูต่ ลอดเวลา หรือเมือ่ จิตกาลัง
คิดเพ้อฝั น หรือคิดอะไรเรือ่ ยเปื่ อย อย่างเลื่อนลอยตามความเคยชินของจิต ซึง่ ไม่สามารถหยุดมันได้ จนเราเกิด
ความราคาญใจขึน้ มา เป็ นต้น ก็เรียกว่าเป็ นอาการของอุธจั จะกุกกุจจะ ซึ่งวิ ธีแก้กต็ ้องใช้ความตัง้ ใจให้มาก
ขึ้น หรือมีสติ ระวังความคิ ดให้มากขึ้น หรือจะใช้ การนับลมหายใจหรือจะทาอะไรก็มีการกาหนดลม
หายใจมาคอยกากับอยู่ตลอดเวลา ก็จะช่วยให้อุธจั จะกุกกุจจะระงับลงได้
๔. ถีนมิทธะ ก็ได้แก่ความหดหู่ ง่วงเหงา ซึมเซา มึนชา ซึง่ เป็ นอาการของจิตทีต่ รงข้ามกับอุธจั จะกุก
กุจจะ คือจิตจะไม่อยากจะคิดหรือจะทาอะไร มันอยากจะหยุดรับรูส้ งิ่ ต่างๆ ซึง่ มันเหมือนความง่วงนอน แต่
ความง่วงนอนจะไม่ใช่ถนี มิทธะ คือความง่วงนอนนัน้ เป็ นธรรมชาติของร่างกาย ทีเ่ มือ่ มันเพลียมากๆเข้ามันก็จะ
เหนื่อยล้าและต้องการการพักผ่อน ส่วนถีนมิทธะนัน้ จะเป็ นอาการที่เกิดกับจิตแม้รา่ งกายจะได้รบั การพักผ่อน
อย่างเต็มทีแ่ ล้วก็ตาม ซึ่งวิ ธีแก้ถีนมิ ทธะนัน้ ก็ต้องใช้ ความตัง้ ใจให้มากขึ้นหรือทาร่างกายให้สดชื่น หรือ
อยู่ในสถานที่ที่มีแสงสว่างมากๆ หรือสถานที่ที่มีอากาศเย็นสบาย หรือมีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่
เสมอ หรือมีการพูดหรือคิ ดด้วยความตัง้ ใจอยู่เสมอ ก็จะช่วยให้ถนี มิทธะระงับลงได้
๕. วิจกิ จิ ฉา ก็ได้แก่ความลังเลสงสัยในสิง่ ทีเ่ ราเชื่อถืออยูห่ รือนับถืออยูห่ รือปฏิบตั อิ ยู่ ถ้าเป็ นความลังเล
สงสัยในเรือ่ งอื่นๆจะจัดว่าเป็ นกิเลสพวกโมหะ แต่ ถ้าเป็ นความลังเลสงสัยในสิ่ งที่เราเชื่อถือหรือเคารพนับ
ถืออยู่หรือปฏิ บตั ิ อยู่ จะเรียกว่าเป็ นวิ จิกิจฉา ซึง่ ในส่วนของพุทธศาสนานัน้ วิจกิ จิ ฉาก็ได้แก่ความลังเลสงสัย
ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่?, ความลังเลสงสัยว่าคาสอนของพระพุทธเจ้านัน้ เมือ่ ปฏิบตั ติ ามแล้วจะดับทุ กข์ได้
จริงหรือไม่?, ความลังเลสงสัยว่าพระสงฆ์ (ผูท้ ส่ี อนเราอยู)่ ทีเ่ รานับถืออยูน่ ้ี ท่านปฏิบตั ติ ามคาสอนของ
พระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องหรือไม่?, และความลังเลสงสัยในการปฏิบตั ขิ องเราว่าถูกต้องหรือไม่? คือมันเป็ น
ความลังเลใจหรือความสงสัยในส่วนลึกของจิต ทีส่ ามัญสานึกของเรานัน้ มันคิดว่าเราไม่ลงั เลสงสัยแล้ว คือเราคิด
ว่าเรารูแ้ ละเข้าใจเรือ่ งเหล่านี้โดยไม่ลงั เลสงสัยแล้ว แต่จิตใต้สานึ กของเรามันจะยังคงลังเลใจหรือสงสัยอยู่
ว่า เราไม่เคยได้พบเห็นพระพุทธเจ้ามาก่อนเลย, เราไม่เคยปฏิ บตั ิ ตามคาสอนของพระพุทธเจ้า
จนกระทังดั
่ บทุกข์ได้จริ งเลยแม้ชวคราว,
ั่
เราก็ไม่ร้ไู ด้จริ งๆเลยว่าพระสงฆ์ที่เราเคารพนับถืออยู่นี้ ท่าน
ปฏิ บตั ิ ตามคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องหรือไม่?, และเราไม่ร้เู ลยว่าการปฏิ บตั ิ ของเรานี้ มนั
ถูกต้องหรือไม่? ซึ่งความลังเลสงสัยนี้ เอง ที่ มาทาให้จิตของเราเกิ ดความคิ ดอยู่เสมอๆด้วยความกังวล
ใจหรือด้วยความไม่แน่ ใจอยู่เงียบๆโดยเราไมรู้ตวั แล้วก็ทาให้ จิตของเราไม่เป็ นสมาธิ

๑๒๒
วิธรี ะงับหรือดับวิจกิ จิ ฉาตัวนี้ ถ้าเรายังไม่มีดวงตาเห็นธรรม เราจะต้องมีการฝึ กไม่ให้ มีความคิ ด
ในเรื่องเหล่านี้ เกิ ดขึ้นมาอย่างหนัก ก็สามารถระงับวิ จิกิจฉานี้ ได้ แต่ถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมอย่าง
แท้จริ งแล้ววิ จิกิจฉานี้ จะไม่เกิ ดขึ้นมาได้อีกเลย
ดวงตาเห็นธรรม ก็คอื ความเห็นแจ้งอริยสัจ ๔ อันเป็ นคาสอนในเรือ่ งวิธกี ารดับทุกข์ของพระพุทธเจ้า ที่
จะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมือ่ เราได้ศกึ ษาและทดลองปฏิบตั ติ ามหลักอริยสัจ ๔ อย่างถูกต้อง จนทาให้ความทุกข์ระงับ
หรือดับลงจริงๆแล้วแม้เพียงชัวคราว
่
ก็จะทาให้เราเกิดความเห็นแจ้งว่าหลักอริยสัจ ๔ อันเป็ นคาสอนของ
พระพุทธเจ้านี้ เมือ่ ปฏิบตั ติ ามแล้วทาให้ความทุกข์ระงับหรือดับลงได้จริง
ดวงตาเห็นธรรมนี้ เองที่จะเป็ นสิ่ งยืนยันอย่างแน่ ชดั ว่า ผูส้ อนอริ ยสัจ ๔ หรือพระพุทธเจ้านี้ ก็
ต้องเคยมีอยู่จริ งด้วย, เพราะเราได้พิสจู น์ มาแล้วว่าคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ ใช้ดบั ทุกข์ได้จริ ง, และผูท้ ี่
ปฏิ บตั ิ ตามคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องจนดับทุกข์ได้จริ ง
พร้อมทัง้ นาคาสอนของ
พระพุทธเจ้ามาเผยแพร่ อย่างเช่นที่เราปฏิ บตั ิ ได้แล้วนี้ กต็ ้องเคยมีอยู่จริ งด้วยเหมือนกัน, รวมทัง้ เห็น
แจ้งแล้วว่าการปฏิ บตั ิ ของเรานี้ ถกู ต้องแล้วด้วย และเมือ่ เรามีดวงตาเห็นธรรมแล้ว วิจกิ จิ ฉาของนิวรณ์น้กี จ็ ะ
ไม่กลับมาเกิดขึน้ อีกอย่างถาวร โดยไม่ตอ้ งมีการฝึกสมาธิอย่างหนักเหมือนขณะทีเ่ รายังไม่มดี วงตาเห็นธรรม
เลย
สรุปได้ว่า การปฏิบตั เิ พื่อทาให้นิวรณ์ทงั ้ ๕ นี้ระงับหรือดับหายไปได้นนั ้ จะต้องใช้สงิ่ ตรงข้ามกันมา
กาจัดหรือทาลาย ซึง่ ก็ตอ้ งใช้ทงั ้ ปั ญญา (ความรอบรูอ้ ริยสัจ ๔ โดยมีหวั ใจอยูท่ ค่ี วามรอบรูใ้ นเรือ่ ง อนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา) และความอดทนมาช่วย รวมทัง้ ก็ตอ้ งมีการหมันฝึ
่ กฝนจิตให้มสี ติ สมาธิ และปั ญญาตามหลัก
อริยสัจ ๔ อยูเ่ สมอ เพื่อสร้างความเคยชินในการปฏิบตั ใิ ห้แก่จติ ให้มากขึน้ เพื่อความเคยชินของกิเลสและนิวรณ์
ทีจ่ ะสร้างความทุกข์ทงั ้ หลายในอนาคต จะได้ลดน้อยลงหรือหมดสิน้ ไปได้อย่างถาวร อันจะทาให้ความทุกข์ทจ่ี ะ
เกิดขึน้ มาอีกในอนาคตจะได้ลดน้อยลง หรือไม่เกิดขึน้ มาได้อกี อย่างถาวรเหมือนกัน
๕. ฌาน - การเพ่ง
ฌาน แปลว่า เพ่ง หรือ การเพ่ง ซึง่ ฌานนี้กค็ อื การเพ่งที่แน่ วแน่ มากจนนิ วรณ์ ระงับหรือดับลง
อย่างสนิ ทแล้วจิ ตก็จะมีสมาธิ อย่างสมบูรณ์ โดยฌานนี้กม็ อี ยู่ ๒ ประเภท อันได้แก่
๑. รูปฌาน คือฌานทีม่ กี ารเพ่งรูปเป็ นอารมณ์
๒. อรูปฌาน คือฌานทีม่ กี ารเพ่งอรูปเป็ นอารมณ์
การฝึกสมาธิน้ีจะต้องมีอารมณ์ (สิง่ สาหรับให้จติ จับยึด) มาให้จติ จับยึดเพื่อเพ่ง ซึง่ รูปฌานนี้จะเป็ น
การเพ่งโดยใช้รปู หรือวัตถุ หรือลมหายใจเป็ นอารมณ์ ซึง่ รูปฌานนี้จะมีอยู่ ๔ ฌานด้วยกัน โดยแต่ละฌานจะ
มีองค์ประกอบดังนี้
๑. ปฐมฌาน คือฌานที่ ๑ ประกอบด้วย วิตก, วิจาร, ปี ต,ิ สุข, เอกัคคตารมณ์
๒. ทุติยฌาน คือฌานที่ ๒ ประกอบด้วย ปี ต,ิ สุข, เอกัคคตารมณ์
๓. ตติ ยฌาน คือฌานที่ ๓ ประกอบด้วย สุข, เอกัคคตารมณ์
๔. จตุตถฌาน คือฌานที่ ๔ ประกอบด้วย อุเบกขา, เอกัคคตารมณ์
ความหมายขององค์ประกอบของฌานทัง้ หลายนี้กไ็ ด้แก่

๑๒๓
วิ ตก หมายถึง อาการทีจ่ ติ จดจ่อ หรือยึดติดอยูก่ บั อารมณ์ทเ่ี พ่งตลอดเวลา
วิ จาร หมายถึง อาการทีจ่ ติ ซึมซาบเคล้าเคลียระแวดระวังตัวอยูต่ ลอดเวลา
ปี ติ หมายถึง ความซาบซ่าน อิม่ อกอิม่ ใจ
สุข หมายถึง สุขเวทนาทีส่ งบประณีต
อุเบกขา หมายถึง ความรูส้ กึ ไม่สุขไม่ทุกข์ (หรือกลางๆ หรือจืดๆ)
เอกัคคตารมณ์ หมายถึง อาการทีจ่ ติ มีอารมณ์ของฌานรวมเป็ นหนึ่งเดียวโดยไม่มอี ารมณ์อ่นื มา
แทรก
เมือ่ เราตัง้ ใจเพ่งสิง่ ใดสิง่ หนึ่งอยูก่ เ็ รียกว่าเราจดจ่ออยูก่ บั สิง่ ทีก่ าลังเพ่งนัน้ พร้อมกันนัน้ จิตก็จะซึมซาบ
เคล้าเคลียและมีการระมัดระวังตัวอยูต่ ลอดเวลาจึงทาให้มสี ติสมบูรณ์ ซึง่ ขณะนี้นิวรณ์จะดับลง จึงทาให้ปีตแิ ละ
สุขเกิดขึน้ มาตัง้ มันรวมกั
่
นเป็ นหนึ่ง ก็เรียกว่าเกิดฌานที่ ๑ ขึน้ มาแล้ว, เมือ่ เพ่งต่อไปจนวิตกและวิจารหายไป
เหลืออยูแ่ ต่ปีตแิ ละสุขรวมกันเป็ นหนึ่งเดียว ก็เรียกว่าเป็ นฌานที่ ๒, เมือ่ ปี ตหิ ายไป เหลืออยูแ่ ต่สุขตัง้ มันอยู
่ ่
เพียงอารมณ์เดียว ก็เรียกว่าเป็ นฌานที่ ๓, และเมือ่ สุขก็หายไปอีก เหลืออยูแ่ ต่จติ ทีว่ ่างจากทัง้ สุขและทุกข์ ตัง้
มันอยู
่ เ่ พียงอารมณ์เดียว ก็เรียกว่าเป็ นฌานที่ ๔
สมาธิทจ่ี าเป็ นจะต้องใช้ในอริยมรรคก็มเี พียงแค่รปู ฌานนี้เท่านัน้ สมาธิทส่ี งู กว่านี้จดั ว่าไม่จาเป็ น แต่
ถ้าใครสนใจทีจ่ ะฝึกต่อไปก็ได้ โดยเมือ่ บรรลุฌานที่ ๔ แล้วก็ให้ละการเพ่งอารมณ์ทเ่ี ป็ นรูป แล้วเปลีย่ นมาเพ่ง
อารมณ์ทไ่ี ม่ใช่รปู แทน ซึง่ มีอยู่ ๔ ฌานด้วยกันคือ
อรูปฌานที่ ๑ อากาสานัญจายตนะ คือเพ่งความว่างว่าไม่มที ส่ี น้ิ สุดเป็ นอารมณ์
อรูปฌานที่ ๒ วิ ญญาณัญจายตนะ คือเพ่งวิญญาณ (การรับรู)้ ว่าไม่มที ส่ี น้ิ สุดเป็ นอารมณ์
อรูปฌานที่ ๓ อากิ ญจัญยายตนะ คือเพ่งความไม่มอี ะไรเลยแม้แต่น้อยหนึ่งเป็ นอารมณ์
อรูปฌานที่ ๔ เนวสัญญานาสัญญายตนะ คือเพ่งความรูส้ กึ ว่าจะมีสญ
ั ญาก็ไม่ใช่ ไม่มสี ญ
ั ญาก็
ไม่ใช่เป็ นอารมณ์
วสี หมายถึง การทาให้คล่องแคล่วในการเข้าและออกจากฌานทัง้ หลาย สมาบัติ หมายถึง การ
เข้าอยู่ในรูปฌานหรืออรูปฌานได้ในระยะเวลายาวตามประสงค์ ซึง่ รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ นี้กม็ ี
การฝึกการสอนกันอยูก่ ่อนแล้วทีพ่ ระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ เมือ่ พระพุทธเจ้าตรัสรูข้ น้ึ มาก็ได้คน้ พบสมาธิทส่ี งู กว่า
อรูปฌาน ๔ อันได้แก่ สัญญาเวทยิ ตนิ โรธสมาบัติ คือดับสัญญากับเวทนา แล้วเพ่งอยู่ในความดับนัน้
คืออรูปฌาน ๔ นัน้ ยังมีสญ
ั ญากับเวทนาอยูบ่ า้ ง แต่สญ
ั ญาเวทยิตนิโรธนี้จะดับทัง้ สัญญาและเวทนาจนหมด
สิน้ แล้วมาเพ่งอยูใ่ นความดับนัน้ คือเหมือนคนตายแต่ยงั ไม่ตาย
อานิสงส์ของสมาธิน้กี ไ็ ด้แก่
๑. มีความสุขทันที ซึง่ เป็ นสุขทีป่ ระณีตและสงบมาก
๒.มีสติ สมั ปชัญญะสมบูรณ์
๓. มีฤทธิ์ มีเดช มีปาฏิหาริย์ ซึง่ เป็ นการบังคับจิตให้เป็ นไปตามทีต่ อ้ งการได้
๔. ทาอาสวะให้สิ้นไปไม่มเี หลือได้
เรือ่ งฌานทัง้ หลายนี้จดั เป็ น อุตตริ มนุษธรรม คือเป็ นสิง่ ทีเ่ กินขอบเขตทีค่ นธรรมดาทีไ่ ม่ได้สนใจ
ศึกษาและเคยปฏิบตั มิ าก่อนจะเข้าใจได้ จึงเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ควรจะนามาโอ้อวดกัน ถ้าภิกษุใดยังไม่มแี ต่มาอวดว่า
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ตนมีกจ็ ะขาดจากความเป็ นภิกษุทนั ที ซึง่ ผูท้ อ่ี วดก็มกั จะอวดเพื่อหวังผลประโยชน์จากคนทีเ่ ชื่อถือเท่านัน้ อีก
ทัง้ เรือ่ งสมาธิสงู ๆและผลจากสมาธิสงู ๆนี้กย็ งั จัดว่าเป็ นเรือ่ งอจินไตย คือไม่ควรสนใจว่าจะมีจริงหรือไม่? หรือ
เป็ นอย่างไร? เพราะไม่เป็ นประโยชน์แก่การศึกษาเพื่อดับทุกข์ เพียงเรามีความตัง้ ใจอยู่ในการพิ จารณา
ธรรมะอย่างแน่ วแน่ ก็ทาให้ เกิ ดสมาธิ ที่พอสมน้าสมเนื้ อมาทาให้ความทุกข์ระงับหรือดับลงได้จริ งแล้ว
แต่จะเรียกว่าเกิ ดฌานอะไรขึ้นมานัน้ อย่าไปสนใจ ถ้ามัวไปสนใจว่าเป็ นฌานอะไร ก็จะทาให้เกิดความลังเล
สงสัยซึง่ เป็ นนิวรณ์มารบกวนจิตไปเสียเปล่าๆ
๖. สมาธิ ๓
สมาธิน้ียงั แยกได้ ๓ ประเภท อันได้แก่
๑. ขณิ กสมาธิ สมาธิเล็กๆน้อยๆ
๒. อุปจารสมาธิ สมาธิเฉียดๆฌาน
๓. อัปปนาสมาธิ สมาธิแน่วแน่เป็ นฌาน
เมือ่ เราเริม่ กาหนดจิตเพ่งอยู่ในสิง่ ใด หรือในการพิจารณาสิง่ ใด แต่กเ็ พ่งได้ไม่นานก็เสียสมาธิ ก็แสดง
ว่าจิตของเราอยูข่ นั ้ ขณิกสมาธิ (ซึง่ สมาธิขนั ้ นี้เรียกว่าเป็ นสมาธิสนั ้ ) เมือ่ เราสามารถเพ่งต่อไปอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ จนนิวรณ์อ่อนกาลังลงแล้ว และจิตก็สงบตัง้ มันมากขึ
่
น้ แต่กย็ งั ไม่ถงึ ขึน้ เป็ นฌาน ก็เรียกว่าอุปจาร
สมาธิ แต่ถา้ เราสามารถเพ่งต่อไปจนนิวรณ์ดบั ลงสนิท และองค์ประกอบของฌานต่างๆ เกิดขึน้ ก็เรียกว่าเป็ น
อัปปนาสมาธิ
๗. กสิ น ๑๐
หลักการฝึกสมาธิโดยสรุปก็คอื การเพ่งอยู่ในอารมณ์ หรือสิ่ งที่ใช้เพ่งโดยไม่ให้นิวรณ์ เกิ ดขึ้น ซึง่
การฝึกฌานนัน้ มีหลักในการฝึกหลายวิธ ี แต่ทน่ี ิยมก็ได้แก่การเพ่งกสินและอานาปานสติ
กสิ น ก็หมายถึง สิ่ งที่ใช้เพ่ง โดยสมัยก่อนนิยมเอาดินมาทาเป็ นวงบ้าง เอาน้าบ้าง เอาไฟบ้าง เอาสี
เขียวบ้าง เป็ นต้น มาทาเป็ นกสินเพื่อใช้เพ่ง วิธเี พ่งก็คอื ให้นงเพ่
ั ่ งมองกสินนัน้ แล้วก็ท่องชื่อกสินนัน้ อยูใ่ นใจ
เช่น ถ้าเพ่งกสินดินก็ให้ท่องว่า ดิน ๆ ๆ ๆ ไปเรือ่ ยๆพร้อมกับหลับตานึกถึงภาพดินนัน้ ด้วยสลับกันไปเรือ่ ยๆ
จนเกิดมโนภาพหรือนิมติ ของดินขึน้ มาในใจ แล้วก็ให้เปลีย่ นมาเพ่งทีน่ ิมติ นัน้ แทน ส่วนการท่องในใจนัน้ เมือ่ จิต
เป็ นสมาธิแล้วมันก็จะหยุดไปเอง และเมือ่ เพ่งจนองค์ประกอบของฌานที่ ๑ เกิดขึน้ ครบ ก็แสดงว่าจิตบรรลุ
ฌานที่ ๑ แล้ว
การเพ่งกสินนี้สมัยพุทธกาลพวกฤๅษี โยคีนิยมกันมาก เพราะทาให้เกิดสมาธิได้ง่ายกว่าอานาปานสติ
คือการเอาวัตถุทม่ี องเห็นมาใช้เพ่งจะทาให้จติ ไม่ฟ้ ุงซ่านง่าย แต่ถา้ เพ่งลมหายใจทีม่ องไม่เห็นจะยากกว่าจึงทา
ให้ฝึกได้ยากกว่า แต่กต็ อ้ งระวังว่า ถ้าเพ่งกสินโดยไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งอนิจจัง ทุกขัง อนัตตามาก่อน และเพ่งด้วย
กิเลส ก็จะเป็ นการเพ่งให้เกิดสมาธิทผ่ี ดิ ขึน้ มาได้
๘. นิ มิต ๓
นิ มิต หมายถึง สิ่ งกาหนด ซึง่ นิมติ นี้กม็ อี ยู่ ๓ ลักษณะ อันได้แก่
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๑. บริ กรรมนิ มิต นิมติ ขัน้ บริกรรม
๒. อุคคหนิ มิต นิมติ ทีเ่ ป็ นมโนภาพ
๓. ปฏิ ภาคนิ มิต นิมติ ทีเ่ ปลีย่ นรูปร่างได้
ในการฝึกกสินนัน้ เมือ่ เราเริม่ เพ่งสิง่ ใด สิง่ นัน้ ก็เรียกว่าเป็ นบริกรรมนิมติ เมือ่ เพ่งจนหลับตานึกเห็น
มโนภาพของสิง่ ทีใ่ ช้เพ่งขึน้ มา ก็แสดงว่าเกิดอุคคหนิมติ แต่ถา้ สามารถบังคับนิมติ นัน้ ได้กเ็ รียกว่าเป็ นปฏิภาค
นิมติ
ตามธรรมชาติของจิตนัน้ มันก็จะมีการปรุงแต่งหรือคิดนึกของมันอยูต่ ลอดเวลา แม้ยามหลับ มันก็ยงั มี
การปรุงแต่งอยูอ่ กี ทีเ่ รียกว่าเป็ นความฝั น ซึง่ เราก็จะเห็นภาพหรือได้ยนิ เสียงทีจ่ ติ สร้างขึน้ มาของมันเองโดยเรา
ไม่ได้ตงั ้ ใจจะสร้างขึน้ มา ซึง่ การฝึกฌานก็คอื การฝึกให้จติ หยุดการทางาน หรือหยุดคิดนึก เมือ่ มันหยุดคิดนึก
มันก็เหมือนการหลับทัง้ ๆทีย่ งั รูต้ วั และมันก็จะเกิดมโนภาพขึ้นมาเหมือนความฝั น (เช่น ภาพ นรก สวรรค์
ตามทีเ่ ราเคยเห็นจากทีจ่ ติ กรเขาเขียนไว้) ซึง่ เราก็มาเรียกว่าเป็ นนิมติ ยิง่ จิตสงบมาก นิมติ ก็จะยิง่ ชัดเจนและ
สามารถน้อมนึกให้เป็ นไปตามทีเ่ ราน้อมนึกได้ ซึง่ ถ้าเรามาหลงติดอยูใ่ นนิมติ นี้กจ็ ะทาให้เกิดเป็ นวิปัสนูกเิ ลสไป
เสียเปล่าๆ หรืออาจทาให้เกิดความเข้าใจผิดไปว่าเรามีหูทพิ ย์ ตาทิพย์ หรือถอดจิตได้ อย่างทีม่ กั มีผโู้ อ้อวดกัน
อยูน่ นเอง
ั่
๙. อานาปานสติ
อานาปานสติ แปลว่า สติ กาหนดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งอยู่ทุกลมหายใจเข้า-ออก คือเราจะกาหนดหรือ
เพ่งอะไรก็ได้ แต่ให้รสู้ กึ ถึงการหายใจอยูด่ ว้ ยตลอดเวลาควบคู่ไปด้วย โดยเมือ่ เราตัง้ สติกาหนดสิง่ ใดได้นานๆ
สมาธิกจ็ ะเกิดขึน้ มาได้เอง ซึง่ วิธกี ารฝึกอานาปานสตินนั ้ ก็มขี นั ้ ตอนดังนี้
ในการฝึกอานาปานสติน้คี วรหาสถานทีส่ งบไม่มเี สียงหรืออะไรรบกวน ถ้าฝึกใหม่ๆควรใช้อริ ยิ าบถนัง่
คือให้นงตั
ั ่ วตรงและขัดสมาธิเหมือนพระพุทธรูป ส่วนตาจะหลับหรือลืมก็ได้ ถ้าลืมตาแล้วฟุ้งซ่านก็ให้หลับ แต่
ถ้าลืมตาก็อย่าเพ่งมองอะไร ให้ทอดสายตาลงต่า ส่วนเวลาในการนังนั
่ น้ ก็ขน้ึ อยูก่ บั เราว่าจะนังนานเท่
่
าใด ถ้า
ปวดเมือ่ ยก็เปลีย่ นอิรยิ าบถแล้วกลับมานังใหม่
่
แต่ถา้ ฝึกชานาญแล้วจะใช้อริ ยิ าบถอะไรก็ได้
จุดสาคัญก็คือเอาจิ ตทัง้ หมด (หรือสติ ) มาจับอยู่ที่ร่างกายที่นัง่ อยู่ตลอดเวลา ถ้าสติอยูใ่ นกาย
จริงก็จะรูถ้ งึ การหายใจของร่างกายตลอดเวลา ว่ากาลังหายใจเข้าหรือออกอยู่ และรูว้ ่ากาลังหายใจเข้า -ออก
มากหรือน้อยเพียงใด หรือกาลังหยุดหายใจอยู่ เมือ่ จับการหายใจได้แล้วก็ให้มาเน้นอยูท่ ค่ี วามรูส้ กึ ทีล่ มหายใจ
มากระทบบริเวณจมูก ถ้าจิตเผลอไปคิดถึงสิง่ อื่น เมือ่ รูต้ วั ก็ให้รบี หยุดและกลับมากาหนดทีล่ มหายใจนี้ต่อไป
ในการฝึกใหม่ๆนัน้ ควรจะมีการท่องคาต่างๆอยูใ่ นใจพร้อมกับการหายใจไปด้วย เพื่อช่วยให้จติ มีทย่ี ดึ
จะได้ไม่ฟ้ ุงซ่านง่าย เช่น ท่องคาว่า “พุท” เมือ่ หายใจเข้า และท่อง “โธ” เมือ่ หายใจออก หรือ “เข้าหนอ” เมื่อ
หายใจเข้า และ “ออกหนอ” เมือ่ หายใจออก เป็ นต้น
อีกวิธหี นึ่งคือใช้การนับลมหายใจ คือให้นบั จานวนครัง้ โดยเมือ่ หายใจเข้าและออกก็ให้นบั เป็ น ๑
ครัง้ และให้นบั ไปเรือ่ ยๆจนถึง ๑๐๐ ถ้าจิตยังไม่เป็ นสมาธิกใ็ ห้กลับมาตัง้ ต้นนับใหม่อกี หรือถ้าเผลอตอนไหน
ก็ให้กลับมาตัง้ ต้นนับ ๑ ใหม่ เมือ่ เกิดสมาธิแล้วก็หยุดนับได้

๑๒๖
อีกวิธหี นึ่งคือการท่องคาต่างๆอยูใ่ นใจ เช่น นี่ ไม่ใช่เรา, มันไม่มีเราจริ ง, ไม่มีเรา-ไม่มีใคร, ไม่มี
ใครได้อะไร, ไม่มีใครเสียอะไร, ไม่มีอะไรเที่ยงแท้, อย่าโง่, อย่าบ้า, ว่างเปล่า เป็ นต้นในขณะทีห่ ายใจออก
แต่พอหายใจเข้าก็หยุด (หรือใครจะคิดเฉพาะขณะหายใจเข้า แต่พอหายใจออกจะหยุดคิดก็ได้) พร้อมทัง้
พิ จารณาความหมายของสิ่ งที่ท่องนัน้ แล้วน้ อมนึ กเข้ามาในตัวเราหรือน้ อมไปพิ จารณาผูอ้ ื่นด้วยอย่าง
ตัง้ ใจ ซึง่ วิธนี ้ีจะดีกว่า ๒ วิธแี รก คือฝึกให้เกิดสมาธิได้งา่ ยกว่า และเกิดปั ญญาขึน้ มาพร้อมกันด้วย
อีกวิธหี นึ่งก็คอื การตัง้ ใจคิด หรือควบคุมความคิด (หรือทาวิปัสสนา) โดยเราจะเอาเรื่องความเป็ น
อนิ จจัง ทุกขัง และอนัตตาของร่างกายและจิ ตใจ ทัง้ ของเราและของผูอ้ ื่น รวมทัง้ สิ่ งต่างๆในโลก ใน
จักรวาลมาตัง้ ใจพิ จารณา คืออาจจะคิดเฉพาะเวลาหายใจเข้า แต่พอหายใจออกก็หยุด (หรือจะคิดเฉพาะ
เวลาหายใจออก แต่พอหายใจเข้าก็หยุดก็ได้) โดยการคิดก็ตอ้ งคิดช้าๆ ด้วยประโยคสัน้ ๆให้ต่อเนื่องอย่างตัง้ ใจ
อย่างทีส่ ุด พยายามอย่าให้จติ ฟุ้งซ่านไปคิดถึงเรือ่ งอื่นหรือให้ขาดสติจนนิวรณ์เกิดขึน้ มาแทรกแซงได้ ซึ่งวิ ธีนี้
จะทาให้ เกิ ดทัง้ ปัญญาและสมาธิ ได้พร้อมกันโดยไม่ยาก และมรรคก็จะเกิ ดขึ้นอย่างสมบูรณ์ จิ ตก็จะเกิ ด
ความหลุดพ้นและนิ พพานก็จะปรากฏได้อย่างแท้จริ ง
จิตของเรานัน้ เราปล่อยให้มนั คิดนึกและเกิดนิวรณ์อย่างอิสระมาจนมันชินชาเป็ นปรกติ
พอเรามา
บังคับมันจึงทาให้มนั ไม่ชอบ คือมันจะรูส้ กึ อึดอัดทรมานและจะฟุ้งซ่านมากขึน้ เหมือนกับการจับสัตว์ป่ามาฝึก
คือใหม่ๆมันจะดิน้ รนต่อสูม้ าก ถ้าเราจับมัดไว้ไม่ปล่อย นานเข้ามันก็จะสงบลงได้ จิตของเราก็เหมือนกัน ถ้า
ไม่ฝึกก็เหมือนไม่มอี ะไร แต่พอเริม่ มาฝึกมันเข้ามันก็จะรูส้ กึ ไม่อสิ ระ หรือรูส้ กึ ทรมาน มันจึงฟุ้งซ่านหรือดิน้ รน
อย่างมาก ถ้าเราไม่ยอมแพ้คอื อดทนฝึกต่อไปเรือ่ ยๆไม่นานมันก็จะค่อยๆอ่อนลงและสงบมากขึน้
และถ้า
นิ วรณ์ ระงับดับลงจริ งเราก็จะรู้สึกถึงจิ ตที่เป็ นอิ สระจากนิ วรณ์ ว่ามันเป็ นสุขและสงบอย่างไร
คือ
เหมือนกับคนทีว่ งิ่ จนเหนื่อยแล้วได้หยุดพัก หรือเหมือนกับคนทีเ่ คยเป็ นทาสแล้วพ้นจากความเป็ นทาส
สมาธิ ขนั ้ ฌานนี้ ไม่ได้หมายความว่าจะต้ องหยุดความคิ ดได้ แม้การเพ่งพิ จารณาธรรมะอย่าง
ตัง้ ใจ จนนิ วรณ์ ระงับหรือดับลงไปอย่างสนิ ท และจิ ตมีความสุขที่สงบพร้อมกับมีความอิ่ มเอมใจเกิ ด
ขึ้นมาจริ งๆ ฌานที่ ๑ ก็ชื่อว่าเกิ ดขึ้นมาแล้ว และเมือ่ เพ่งพิจารณาต่อไปเรือ่ ยๆ จิตก็จะเลื่อนขึน้ ไปสู่ฌานที่
สูงขึน้ เองโดยอัตโนมัติ และเมื่อจิ ตบรรลุถึงฌานที่ ๔ จิ ตก็จะบริ สทุ ธิ์ อย่างเต็มที่
เมือ่ ฌานหรือสมาธิระดับสูงนี้เกิดขึน้ กิเลส นิวรณ์และความยึดมันว่
่ ามีตวั เรา-ของเราก็จะระงับดับลง
ด้วย ซึง่ นี่กค็ อื อาการทีเ่ รียกว่าจิ ตหลุดพ้นจากกิ เลส หรือหลุดพ้นจากความยึดมันถื
่ อมันว่
่ ามีตวั เรา-ของ
เรา แล้วจิ ตก็จะนิ พพาน คือสงบเย็น หรือไม่มีความทุกข์อย่างแท้จริ ง ซึง่ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราสามารถทาให้เกิดขึน้
ได้จริงในชีวติ ของเรานี้น่เี อง
๑๐. อานาปานสติ ๑๖ ขัน้ ตอน
การเจริญอริยมรรคนัน้ มีทงั ้ อย่างเป็ นระบบและอย่างไม่เป็ นระบบ ซึง่ อย่างเป็ นระบบก็คอื การเจริญ
อานาปานสติ ๑๖ ขัน้ ตอน นอกนัน้ เป็ นการเจริญอย่างไม่เป็ นระบบ ซึง่ การเจริญอานาปานสติ ๑๖ ขัน้ ตอน
นี้จะเป็ นการเจริญสติปัฏฐาน ๔ และสมถะกับวิปัสสนาอย่างสมบูรณ์ ถ้าปฏิบตั สิ าเร็จก็จะบังเกิดความหลุดพ้น
อย่างถาวรได้และยังจะมีความสามารถพิเศษเป็ นของแถมอีกด้วย
อานาปานสติ ๑๖ ขัน้ ตอนนี้จะแยกเป็ นหมวดหมูต่ ามสติปัฏฐาน ๔ อันได้แก่

๑๒๗
หมวดที่ ๑ คือหมวดกายานุปัสสนา จะมีอยู่ ๔ ขัน้ คือ
ขัน้ ที่ ๑ เมือ่ หายใจเข้ายาว ก็รสู้ กึ ตัวทัวถึ
่ ง ว่าเราหายใจเข้ายาว
เมือ่ หายใจออกยาว ก็รสู้ กึ ตัวทัวถึ
่ ง ว่าเราหายใจออกยาว
ขัน้ ที่ ๒ เมือ่ หายใจเข้าสัน้ ก็รสู้ กึ ตัวทัวถึ
่ ง ว่าเราหายใจเข้าสัน้
เมือ่ หายใจออกสัน้ ก็รสู้ กึ ตัวทัวถึ
่ ง ว่าเราหายใจออกสัน้
ขัน้ ที่ ๓ ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ กายทัง้ ปวง จักหายใจเข้า
ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ กายทัง้ ปวง จักหายใจออก
ขัน้ ที่ ๔ ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราจักเป็ นผูท้ ากายสังขารให้รางับอยู่ จักหายใจเข้า
ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราจักเป็ นผูท้ ากายสังขารให้รางับอยู่ จักหายใจออก
หมวดที่ ๒ คือหมวดเวทนานุปัสสนา จะมีอยู่ ๔ ขัน้ คือ
ขัน้ ที่ ๕ ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ ปี ติ จักหายใจเข้า
ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ ปี ติ จักหายใจออก
ขัน้ ที่ ๖ ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ สุข จักหายใจเข้า
ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ สุข จักหายใจออก
ขัน้ ที่ ๗ ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ จิตตสังขาร จักหายใจเข้า
ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ จิตตสังขาร จักหายใจออก
ขัน้ ที่ ๘ ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูท้ าจิตตสังขารให้รางับอยู่ จักหายใจเข้า
ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูท้ าจิตตสังขารให้รางับอยู่ จักหายใจออก
หมวดที่ ๓ คือหมวดจิ ตตานุปัสสนา จะมีอยู่ ๔ ขัน้ คือ
ขัน้ ที่ ๙ ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ จิต จักหายใจเข้า
ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ จิต จักหายใจออก
ขัน้ ที่ ๑๐ ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูท้ าจิตให้ปราโมทย์ยงิ่ อยู่ จักหายใจเข้า
ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูท้ าจิตให้ปราโมทย์ยงิ่ อยู่ จักหายใจออก
ขัน้ ที่ ๑๑ ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูท้ าจิตให้ตงั ้ มันอยู
่ ่ จักหายใจเข้า
ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูท้ าจิตให้ตงั ้ มันอยู
่ ่ จักหายใจออก
ขัน้ ที่ ๑๒ ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูท้ าจิตให้ปล่อยอยู่ จักหายใจเข้า
ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูท้ าจิตให้ปล่อยอยู่ จักหายใจออก
หมวดที่ ๔ คือหมวดธรรมานุปัสสนา จะมีอยู่ ๔ ขัน้ คือ
ขัน้ ที่ ๑๓ ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูต้ ามเห็นซึ่งความไม่เทีย่ งอยูเ่ ป็ นประจา จักหายใจเข้า
ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูต้ ามเห็นซึง่ ความไม่เทีย่ งอยูเ่ ป็ นประจา จักหายใจออก
ขัน้ ที่ ๑๔ ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูต้ ามเห็นซึง่ ความจางคลายอยูเ่ ป็ นประจา จักหายใจเข้า
ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูต้ ามเห็นซึง่ ความจางคลายอยูเ่ ป็ นประจา จักหายใจออก
ขัน้ ที่ ๑๕ ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูต้ ามเห็นซึง่ ความดับไม่เหลืออยูเ่ ป็ นประจา จักหายใจเข้า
ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูต้ ามเห็นซึง่ ความดับไม่เหลืออยูเ่ ป็ นประจา จักหายใจออก
ขัน้ ที่ ๑๖ ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูต้ ามเห็นซึง่ ความสลัดคืนอยูเ่ ป็ นประจา จักหายใจเข้า

๑๒๘
ย่อมทาในบทศึกษาว่า เราเป็ นผูต้ ามเห็นซึง่ ความสลัดคืนอยูเ่ ป็ นประจา จักหายใจออก
หลักสาคัญในการเจริญอานาปานสติกค็ อื จะต้องมีความเห็นแจ้งอนัตตากากับอยู่ด้วยทุกขัน้ ตอน
และจะต้องปฏิบตั ไิ ปตามลาดับคือจากขัน้ ที่ ๑ ขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ถึงแม้เราจะปฏิบตั ถิ งึ ขัน้ ใดแล้วก็ตาม แต่พอจะเริม่
ปฏิบตั ใิ หม่กจ็ ะต้องมาเริม่ ทีข่ นั ้ ที่ ๑ ก่อนเสมอ
๑๑. หมวดกายานุปัสสนา
ขัน้ ที่ ๑ นี้จะใช้คาว่า “รู้สึกตัวทัวถึ
่ ง” คือจะให้เรามีสติรสู้ กึ ตัวอยูต่ ลอดเวลาในขณะทีห่ ายใจทัง้ เข้า
และออกซึง่ ในขัน้ ที่ ๑ นี้จะให้เราฝึ กสังเกตลมหายใจยาว เพราะทาให้จติ สงบง่ายและกาหนดง่ายกว่าลม
หายใจสัน้
ขัน้ ที่ ๒ นี้จะเปลีย่ นให้ฝึกสังเกตลมหายใจสัน้ บ้าง คือเมือ่ เราสามารถกาหนดลมหายยาวได้จน
ชานาญแล้ว ก็ให้เปลีย่ นมากาหนดลมหายในสัน้ ทีก่ าหนดได้ยากกว่าลมหายใจยาว ถ้าฝึกสาเร็จก็จะทาให้เก่ง
ขึน้
ขัน้ ที่ ๓ นี้และทุกขัน้ ต่อไปจะใช้คาว่า “ย่อมทาในบทศึกษา” คือให้ปฏิบตั ติ ามทีส่ งไว้
ั่
โดยขัน้ ที่ ๓
นี้จะสังให้
่ ฝึกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทัง้ ปวง ซึง่ คาว่ากายทัง้ ปวงในทีน่ ้จี ะได้แก่ (๑) กายเนื้ อ คือร่างกาย (๒)
กายลม คือลมหายใจ (๓) นามกาย คือจิต คือในขัน้ นี้จะเป็ นการเรียนรูเ้ รือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างร่างกาย
ลมหายใจ และจิต คือถ้าลมหายใจละเอียด (คือเบาและยาว) กายก็จะละเอียด (คือสงบ สบาย) และจิตก็จะ
ละเอียด (คือสงบไม่ฟ้ ุงซ่าน) แต่ถา้ ลมหายใจหยาบ (คือเร็วและแรง) กายก็จะหยาบ (คือไม่สงบ ไม่สบาย) และ
จิตก็จะหยาบ (คือฟุ้งซ่านดิน้ รน) ซึง่ ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะลมหายใจจะปรุงแต่งจิต (เพราะจิตกาหนดอยูท่ ล่ี ม
หายใจ) ส่วนจิตก็จะปรุงแต่งกาย (คือจิตควบคุมร่างกาย) และร่างกายก็จะปรุงแต่งลมหายใจ (คือกายควบคุม
การหายใจ) ซึง่ จะปรุงแต่งกันวนเวียนอยูเ่ ช่นนี้ตลอดเวลา
ขัน้ ที่ ๔ นี้จะให้ฝึกทากายสังขารให้ระงับลง ซึง่ กายสังขารก็หมายถึงสิง่ ทีม่ าปรุงแต่งกาย โดย
เราเข้าใจการปรุงแต่งกายมาแล้วจากขัน้ ที่ ๓ ดังนัน้ การทากายสังขารให้ระงับก็คอื การบังคับให้ลมหายใจให้
ละเอียดมากขึน้ คือเบาและยากมากขึน้ จนลมหายใจระงับหรือหายไป (ทีจ่ ริงลมหายใจไม่ได้หาย เพียงแต่ว่ามัน
ละเอียดหรือเบามากจนเรากาหนดไม่ได้เท่านัน้ ก็อย่าสนใจ ให้หายใจแรงขึน้ จนกาหนดได้) และจิตก็ตงั ้ มันมาก
่
ขึน้ เมือ่ ฝึกสาเร็จ จิตก็จะบรรลุฌานที่ ๑ ทีม่ ี วิตก วิจาร ปี ติ สุขรวมกันเป็ นอารมณ์เดียว
๑๒. หมวดเวทนานุปัสสนา
ขัน้ ที่ ๕ นี้จะให้ ฝึกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปี ติ โดยการฝึกเพ่งต่อไปจนจิตเลื่อนขึน้ สู่ฌานที่ ๒ ก็ให้เอาปี ติ
จากฌานที่ ๒ มาใช้เพ่งดูว่ามันเป็ นอย่างไร มันตื่นเต้นซาบซ่านอย่างไรให้แจ่มแจ้ง จนจิตเลื่อนขึน้ สู่ฌานที่ ๓
ขัน้ ที่ ๖ นี้จะให้ฝึกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข โดยการเอาสุขจากฌานที่ ๓ นัน้ มาพิจารณาดูว่ามันสุข
สงบอย่างไรให้แจ่มแจ้ง
ขัน้ ที่ ๗ นี้จะให้ฝึกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิ ตตสังขาร ซึง่ จิตตสังขารนี้กห็ มายถึง สิง่ ทีม่ าปรุงแต่งจิต
โดยสุขเวทนานี่เองทีเ่ ป็ นสิง่ มาปรุงแต่งจิตให้เกิดกิเลสตัณหาขัน้ มา ดังนัน้ ในขัน้ นี้เราจะเปลีย่ นมาดูสุขจากฌาน
ที่ ๓ ในแง่ทว่ี ่ามันเป็ นสิง่ ปรุงแต่งจิตให้ลุ่มหลงติดใจได้อย่างไร

๑๒๙
ขัน้ ที่ ๘ นี้จะให้ ฝึกทาจิ ตตสังขารให้ระงับ คือการทาสุขจากฌานที่ ๓ ให้ดบั หายไป ซึง่ ก็ทาได้
โดยฝึกฌานที่ ๓ จนชานาญแล้วสุขจากฌานที่ ๓ ก็จะหายไป แล้วจิตก็จะเลื่อนขึน้ มาเป็ นฌานที่ ๔ ทีไ่ ม่ม ี
สุขมารบกวนจิต จะมีแต่ความรูส้ กึ จืดๆทีไ่ ม่สุขและไม่ทุกข์เป็ นอารมณ์เดียวเท่านัน้ (อุเบกขา)
๑๓. หมวดจิ ตตานุปัสสนา
ขัน้ ที่ ๙ นี้จะให้ ฝึกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิ ต คือเมือ่ จิตบรรลุฌานที่ ๔ แล้วก็แสดงว่าจิตบริสุทธิ ์แล้ว
ก็ให้มาดูสภาวะของจิตทีบ่ ริสุทธิ ์นัน้ ว่ามันเป็ นอย่างไร จะได้รซู้ ง้ึ ถึงจิตของผูท้ บ่ี ริสุทธิ ์ทัง้ หลายว่าเป็ นเช่นไร
ขัน้ ที่ ๑๐ นี้จะให้ ฝึกทาจิ ตให้ปราโมทย์ คือเมือ่ รูจ้ กั จิตทีบ่ ริสุทธิ ์ดีแล้ว ก็เปลีย่ นมาฝึกจิตให้รา่ เริง
อยูเ่ สมอในทุกสภาวะจนชานาญ
ขัน้ ที่ ๑๑ นี้จะให้ฝึกทาจิ ตให้ตงั ้ มัน่ คือเมือ่ ทาจิตให้รา่ เริงจนชานาญแล้ว ก็เปลีย่ นมาฝึกจิตให้ตงั ้
มันอยู
่ เ่ สมอในทุกสภาวะจนชานาญ
ขัน้ ที่ ๑๒ นี้จะให้ ฝึกทาจิ ตให้ปล่อยอยู่ คือเมือ่ ฝึกจิตให้ตงั ้ มันตามต้
่
องการได้แล้ว ก็เปลีย่ นมาฝึก
จิตให้ปล่อยวางอารมณ์ต่างๆอยูเ่ สมอ คือฝึกไม่ยดึ ถือทุกสิง่ ในโลกว่าเป็ นตัวเรา-ของเราหรือเป็ นตัวตนของใครๆ
อยูเ่ สมอ
๑๔. หมวดธรรมานุปัสสนา
ขัน้ ที่ ๑๓ นี้จะให้ฝึกตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็ นประจา คือเมือ่ ฝึกจิตได้ตามต้องการแล้วก็ใช้
จิตนี้มาตามดูลกั ษณะทีไ่ ม่เทีย่ งในสิง่ ต่างๆ ทัง้ หลายของโลก โดยเฉพาะในขันธ์ ๕ หรืออายตนะทัง้ หลายของ
เรา เป็ นต้นอยูต่ ลอดเวลาไม่ว่าจะทาอะไรอยูก่ ต็ าม ซึง่ แม้ลมหายใจก็สามารถนามาดูให้เห็นถึงความไม่เ ทีย่ งได้
ขัน้ ที่ ๑๔ นี้จะให้ฝึกตามเห็นความจางคลายอยู่เป็ นประจา คือเมือ่ มองเห็นความไม่เทีย่ งอย่าง
แรงกล้าด้วยสมาธิอยู่นนั ้ (เมือ่ เห็นอนิจจังก็ยอ่ มทีจ่ ะเห็นทุกขังและอนัตตาอยูด่ ว้ ยเสมอ) และจิตก็จะปล่อยวาง
ความยึดติดในอารมณ์ต่างๆทีส่ งสมเอาไว้
ั่
คือจะเกิดวิราคะ (ความจางคลาย หรือคลายกาหนัดติดใจ) ขึน้ มา
เสมออันทาให้สงั โยชน์ค่อยๆถูกทาลายลง ซึง่ ขัน้ นี้กใ็ ห้มาดูความจางคลายนี้เป็ นประจาแทน
ขัน้ ที่ ๑๕ นี้จะให้ฝึกตามดูความดับไม่เหลืออยู่เป็ นประจา คือเมือ่ เกิดความจางคลายขึน้ มา
เรือ่ ยๆจนสังโยชน์ถูกทาลายหมดสิน้ ก็จะทาให้เกิดสมุจเฉทวิมตุ ขิ น้ึ มา ซึง่ เป็ นความดับไม่เหลือทีจ่ ะต้องให้มา
ตามดับอีก ซึง่ ขัน้ นี้กใ็ ห้มาดูทค่ี วามดับไม่เหลือนี้แทน
ขัน้ ที่ ๑๖ นี้จะให้ ฝึกดูความสลัดคืนอยู่เป็ นประจา คือเมือ่ มีความหลุดพ้นถาวรแล้วจิตก็จะสลัด
คืนสิง่ ทีส่ มั ผัสจิตอยูเ่ สมอ ซึง่ การสลัดคืนนี้กค็ อื ไม่รบั เอาเข้ามายึดติดให้เป็ นอนุสยั (ความเคยชินของกิเลส) อีก
ต่อไป เมือ่ จิตสัมผัสกับอารมณ์ใด จิตก็จะมีสติสมั ปชัญญะเต็มทีใ่ นการกาหนดรูว้ ่า “สักแต่ว่ารู้” เท่านัน้ ไม่ม ี
การสาคัญมันหมายว่
่
าเป็ นตัวตนใดๆ ซึง่ ขัน้ นี้กใ็ ห้มาดูความสลัดคืนนี้จนชานาญ ซึง่ ความชานาญนี้จะเป็ นตัว
คอยระวังจิตไม่ให้กลับมายึดถืออะไรๆให้เป็ นตัวตนอีกต่อไปจนกว่าจิตจะดับลงเมือ่ ร่างกายตาย
๑๕. อานิ สงส์ของอานาปานสติ

๑๓๐
ผลจากอานาปานสติ ๑๖ ขัน้ ตอนนี้เมือ่ ฝึกสาเร็จจะทาให้สติปัฏฐาน ๔ บริบรู ณ์ เมือ่ สติปัฏฐาน ๔
บริบูรณ์กจ็ ะทาให้โพชฌงค์ ๗ บริบรู ณ์ เมือ่ โพชฌงค์ ๗ บริบรู ณ์ ก็จะทาให้ทาวิชชาและวิมตุ บิ ริบรู ณ์ คือ
ทาให้ บรรลุอรหันต์ในปัจจุบนั หรือบรรลุเมื่อกาลมรณะ หรืออย่างตา่ สุดก็เป็ นอนาคามี ซึง่ นี่เป็ นการ
ปฏิบตั จิ นครบทัง้ ๑๖ ขัน้ ตอน แต่ถา้ ใครไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ครบก็ให้ปฏิบตั เิ พียงขัน้ ที่ ๑ แค่พอให้จติ สงบ
บ้างแล้วก็เอามาเป็ นพืน้ ฐานข้ามไปปฏิบตั ขิ นั ้ ที่ ๑๓ เลยก็ได้ ซึง่ ผลทีไ่ ด้อาจจะต่างกันทีไ่ ม่มคี วามสามารถ
พิเศษเป็ นของแถม เช่น มีความรูแ้ ตกฉาน, สอนคนอื่นได้, หรือรูว้ าระจิตผูอ้ ่นื ได้ เป็ นต้น เท่านัน้ แต่ความหลุด
พ้นจะเหมือนกัน
จบบทที่ ๗
จบภาคผนวก
จบบริ บูรณ์

