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ค าน า 
 

 พุทธศาสนาดัง้เดมินัน้มจีุดมุ่งหมายอยูท่ี ่ “สอนวิธีการก าจดัความทุกขใ์นปัจจบุนัของจิตใจมนุษย์
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร”์ แต่ในปัจจบุนัจดุมุง่หมายนี้ไดถู้กเปลีย่นแปลงไปดว้ยความเขา้ใจผดิ คอื
กลายเป็นว่าพุทธศาสนาเป็นเพยีงเครือ่งยดึเหนี่ยวจติใจของผูท้ีน่บัถอืเท่านัน้ และการนบัถอืกย็งัเป็นอย่างไสย
ศาสตรค์อืท าไปดว้ยความงมงาย ไรเ้หตุผล อกีทัง้ยงัถูกนกัศาสนาทีไ่ม่รูจ้รงิมองว่าพุทธศาสนานัน้เป็นเพยีง
สาขาหนึ่งของศาสนาฮนิดเูท่านัน้   จงึท าใหคุ้ณค่าทีแ่ทจ้รงิของพุทธศาสนาสญูหายไป 
 ท่านอาจารยพ์ุทธทาส ภกิขุ   แห่งสวนโมกขพลาราม  อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ท่านไดเ้พยีร
พยายามน าเอาหลกัการดัง้เดมิของพุทธศาสนามาสัง่สอนแก่ปัญญาชนของโลก  ซึง่กไ็ดร้บัการยอมรบัจาก
ปัญญาชนทัว่โลกมาแลว้  แต่กไ็ดร้บัการต่อตา้นจากผูท้ีย่งันบัถอือยา่งไสยศาสตรอ์ยูม่ากเช่นเดยีวกนั   
 หนงัสอื “อริยสจั ๔ หวัใจพทุธศาสนา” เล่มนี้ ไดพ้ยายามรวบรวมสาระส าคญัจากหนงัสอืธรรมโฆษณ์
ของท่านอาจารยพ์ุทธทาส มาสรปุเอาไวใ้หปั้ญญาชนทีส่นใจศกึษา โดยมกีารอธบิายอยา่งวทิยาศาสตร ์ เพื่อให้
ปัญญาชนทีส่นใจศกึษาหลกัการดัง้เดมิของพุทธศาสนาจะไดม้คีู่มอืเอาไว้ศกึษาและเป็นแนวทางในการปฏบิตัิ
เพื่อก าจดัทุกขต่์อไป 
 จงึหวงัว่าหนังสอืเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยบ์า้งตามสมควร และถา้พอจะมคีวามดจีากหนงัสอื
เล่มนี้อยูบ่า้ง กข็อน้อมถวายเป็นเครือ่งสกัการะแด่พระสมัมาสมัพุทธเจา้และพระอรยิสาวกทัง้หลาย รวมทัง้
ขอใหท้่านผูรู้ท้ ัง้หลาย จงช่วยกนัเผยแผ่หลกัการทีแ่ทจ้รงิของพุทธศาสนาแก่มวลมนุษยใ์หก้วา้งขวางยิง่ขึน้  
เพื่อช่วยกนัจรรโลงโลกใหม้สีนัตภิาพอนัยัง่ยนืกนัต่อไป 
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ภาคต้น 
 

บทท่ี ๑ หลกัพ้ืนฐานพทุธศาสนา 
๑. มนุษยก์บัความทุกข ์  

สิง่ทีม่ชีวีติของโลกกม็อียู ่ ๓ ประเภทใหญ่ๆ คอื พชื สตัว ์ และมนุษย ์ โดยมนุษยเ์ป็นสิง่มชีวีติชนดิ
เดยีวทีม่คีวามจ าและความคดิทีพ่สิดารและสลบัซบัซอ้นกว่าสิง่ทีม่ชีวีติชนิดอื่น ซึง่ทัง้พชื สตัว ์ และมนุษยน์ัน้
สามารถมชีวีติอยูไ่ดด้ว้ยการแสวงหาอาหารจากธรรมชาตแิละอาศยัธรรมชาตเิป็นทีพ่กัทีอ่าศยั ซ่ึงโดยพื้นฐาน
ของส่ิงท่ีมีชีวิตทัง้หลายท่ีเกิดขึ้นมากคื็อ ต้องการมีชีวิตอยู่ เม่ือมีชีวิตอยู่แล้วกต้็องการความสุข 
ต่อจากนัน้กต้็องการหลีกหนีความทุกข ์ (หรือไม่มีทุกข)์ แต่สิง่ทีม่ชีวีติทัง้หลายกต็อ้งประสบกบัปัญหา
มากมายทีท่ าใหเ้กดิความทุกข ์ทัง้จากความยากล าบากในการแสวงหาอาหาร ทัง้จากภยัธรรมชาต ิจากโรครา้ย
ต่างๆ จากการเบยีดเบยีนของสิง่ทีม่ชีวีติดว้ยกนัเอง รวมทัง้จากปัญหาของรา่งกายตวัเอง คอืจากการทีร่่างกาย 
แก่ เจบ็ ป่วย และตาย ซึง่ทัง้พชืและสตัวน์ัน้เป็นสิง่มชีวีติทีไ่มม่คีวามจ าและความคดิเหมอืนของมนุษย ์ดงันัน้
ทัง้พืชและสตัวจึ์งมีความทุกขเ์พียงแค่ด้านร่างกายเสียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนความทุกขด้์านจิตใจของสตัว์
นัน้มีน้อย เพราะไมม่สีมองมาใหค้ดิไดพ้สิดารเหมอืนของมนุษย์ 

จากการทีม่นุษยน์ัน้มคีวามคดิทีพ่สิดารนี้เอง กท็ าใหม้นุษยเ์กดิมปัีญหาใหมเ่พิม่ขึน้มาอกีจากความคดิ
ของตวัเอง ซึง่ปัญหานัน้กค็อื ความรู้สึกทุกขท์รมานจิตใจเม่ือเกิด “ความยึดถือว่ามีตวัเอง” ท่ีเป็นผู้มี
ร่างกายแก่, เจบ็, ป่วย, จะตาย, รวมทัง้ความยึดถือว่าตวัเองเป็นผูท่ี้พลดัพรากจากบคุคลหรือส่ิงอนั
เป็นท่ีรกั, เป็นผูท่ี้ต้องประสบกบับคุคลหรือส่ิงอนัไม่เป็นท่ีรกั, และเป็นผู้ท่ีเม่ืออยากจะได้ส่ิงใดแล้ว
ไม่ได้ส่ิงนัน้ตามท่ีอยากจะได้ ซึง่สรปุว่าความทุกขท์ัง้หมดน้ีเกดิมาจาก “ความยึดถือว่ามีตวัเอง” อยูจ่รงิๆ
ในโลก 

ตามธรรมดาแลว้ความแก่, เจบ็, ป่วย, ตาย, ความพลดัพรากจากสิง่ทีร่กั, ความทีต่้องประสบกับสิง่ที่
ไมร่กั, และความผดิหวงัหรอืไมส่มหวงันัน้ มนักเ็ป็นสิง่ธรรมดาทีต่อ้งเกดิขึน้กบัทัง้พชื สตัว ์ และมนุษยอ์ยูแ่ลว้ 
แต่พืชและสตัวนั์น้ไม่เป็นทุกขก์บัปัญหาเหล่าน้ี เพราะไม่มีความจ าและความคิดท่ีพิสดารอย่างมนุษย ์
จึงท าให้ทัง้พืชและสตัว ์ ไม่รู้จกัคิดให้เกิด “ความยึดถือว่ามีตวัเอง” จนเกิดเป็นความทุกขขึ์้นแก่จิตใจ
ได้ ส่วนมนุษยน์ัน้จะมคีวามทุกขท์างจติใจเพิม่ขึน้ เพราะไปยดึถอืว่ามตีวัเองทีต่อ้งประสบกบัปัญหาเหล่านี้ ซ่ึง
ปัญหาใหญ่หลวงของมนุษยก์คื็อเร่ืองความตาย คือโดยปกติมนุษยนั์น้จะกลวัตายอย่างท่ีสดุ เพราะ
ความตายนัน้ท าใหต้อ้งพลดัพรากจากทุกสิง่อนัเป็นทีร่กัไป และไมรู่ว้่าตายแลว้ตวัเองจะเป็นอย่างไร? 

 เมือ่มนุษยม์คีวามคดิทีพ่สิดาร และมนุษยก์ร็ูว้่าตามธรรมดาแลว้ทุกคนกต็อ้งแก่, เจบ็, ตาย, พลดั
พรากจากสิง่ทีร่กั, ประสบกบัสิง่ทีไ่ม่รกั, และตอ้งผดิหวงัอยูแ่ลว้ ไมม่ใีครทีจ่ะไมป่ระสบปัญหาเหล่านี้ ดงันัน้
มนุษยจึ์งพยายามคิดค้นหาวิธีการ ท่ีจะขจดัความทุกขท่ี์เกิดขึ้นมาจากปัญหาเหล่าน้ี ตามความรู้และ
ประสบการณ์ของตวัเองเท่าท่ีมีอยู่ โดยบางคนกใ็ชว้ธิกีารออ้นวอน หรอืเซ่นสรวงสิง่ทีเ่ชื่อว่าเป็นบุคคลทีม่ ี
อ านาจสงูสุดหรอืสิง่ทีเ่ชื่อว่าศกัดิส์ทิธิ ์ ทีส่ามารรถดลบนัดาลใหม้นุษยพ์น้ทุกขไ์ด ้ (ซึง่ต่อมาความเชื่อน้ีกไ็ดเ้กดิ
เป็นศาสนาทีเ่ชื่อในเรือ่งเทพเจา้ หรอืพระเจา้ขึน้มา) บางคนกใ็ชว้ธิกีารทรมานร่างกายเพราะเชื่อว่าจะท าให้
จติใจบรสิุทธิ ์ แลว้จติใจกจ็ะไมม่คีวามทุกข ์ (ซึง่ต่อมาความเชื่อน้ีกไ็ดเ้กดิเป็นศาสนาทีใ่ชว้ธิกีารทรมานร่างกาย



๓ 
 
ขึน้มา) บางคนกใ็ชว้ธิกีารฝึกจติใหห้ยดุนิ่งเพื่อไมใ่หเ้กดิความคดิขึน้มาจนเป็นทุกข ์ (ซึง่ต่อมาความเชื่อนี้กเ็กดิ
เป็นศาสนาทีส่อนใหฝึ้กสมาธขิึน้มา) บางคนกใ็ชว้ธิกีารคดิคน้หาตน้เหตุของความทุกขใ์นจติใจตนเอง แลว้ก าจดั
ตน้เหตุนัน้เสยี กท็ าใหค้วามทุกขข์องจติใจไมเ่กดิขึน้ได ้ (ซึง่ต่อมาความเชื่อนี้กไ็ดเ้กดิเป็นศาสนาทีส่อนใหใ้ช้
ปัญญาในการดบัทุกขข์ึน้มา) ซึง่เมือ่แต่ละคนไดท้ดลองปฏบิตัติามวธิกีารทีไ่ดค้ดิคน้ขึน้มาแลว้ กพ็บว่าสามารถ
ท าใหค้วามทุกขข์องจติใจนัน้ลดน้อยลงหรอืหมดสิน้ไปไดจ้รงิๆ ดงันัน้จงึไดน้ าความรูท้ีไ่ดค้น้พบนี้มาสอนแก่ผูท้ี่
ตอ้งการพน้ทุกข ์ จนท าใหเ้กดิความแพรห่ลายกลายเป็นลทัธแิละศาสนาขึน้มาในโลก แลว้กไ็ดม้กีารสบืทอดค า
สอนนัน้มาจนถงึยคุปัจจุบนั   

     
๒. ศาสนาคืออะไร? 

ค าว่า “ศาสนา” ในทศันะของพุทธศาสนาจะหมายถงึ ค าสอน ส่วนค าว่า ศาสดา หมายถงึ ผูส้อน, 
สาวก หมายถงึ ผู้ฟัง, ศาสนิก หมายถงึ ผูนั้บถือศาสนา ซึง่ความหมายโดยสรปุของค าว่าศาสนากค็อื ความ
เช่ือและการปฏิบติัตามค าสอนของศาสดา โดยมีผลเป็นความหลดุพ้นจากความทุกข ์

ค าว่าศาสนาในภาษาองักฤษ จะใชค้ าว่า Religion ทีห่มายถงึ ความสมัพนัธ์ในทางจิตวิญญาณ
ระหว่างมนุษยก์บัพระเจ้าโดยมีผลเป็นความพ้นทุกข ์ ซึง่ความหมายโดยสรุปกค็อื ความเช่ือถือและ
เคารพนบนอบต่ออ านาจของพระเจ้า แลว้พระเจา้กจ็ะดลบนัดาลใหผู้เ้ชื่อถอืนัน้พน้ทุกข์   

จะเหน็ไดว้่า ความหมายของค าว่าศาสนาระหว่างของพุทธศาสนากบัภาษาองักฤษนัน้ อาจต่างกนั
บา้ง แต่โดยเนื้อแทแ้ลว้เหมอืนกนัคอืเป็น “ความเช่ือและการปฏิบติัตามค าสัง่สอนท่ีพระศาสดาน ามาสอน 
โดยมีผลเป็นความพ้นทุกข”์ ซึง่พระศาสดานัน้กเ็ป็นมนุษยธ์รรมดาที่ไดค้น้พบหรอืตดิต่อกบั “ส่ิงสงูสดุ” ของ
จกัรวาล และน ากฎขอ้บงัคบัหรอืวธิกีารปฏบิตัจิากสิง่สงูสุด มาบอกหรอืสอนแก่มวลมนุษย ์

 
๓.  ศาสนากบัส่ิงสงูสดุ 

ค าว่า “ส่ิงสงูสดุ” หมายถงึ ส่ิงท่ีมีอ านาจสงูสดุในจกัรวาล (หรือเอกภพ) ท่ีควบคมุทุกส่ิงทุก
อย่างอยู่   คือทุกส่ิงไม่ยกเว้นอะไรเลย จะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑข์องส่ิงสงูสดุน้ีทัง้ส้ิน ซึง่การควบคุม
ของสิง่สงูสุดนี้กค็อื “การสร้างทุกส่ิงทุกอย่างขึ้นมา และดลบนัดาลให้ทุกส่ิงทุกอย่างเป็นไป รวมทัง้การ
ท าลายให้ทุกส่ิงดบัสลายหายไปเม่ือถึงเวลาด้วย”  

ศาสนาทัง้หลายของโลกยอ่มทีจ่ะมคี าสอนเรือ่ง “ส่ิงสงูสดุ” อยูด่ว้ยทัง้สิน้ เพ่ือให้ผูท่ี้นับถือนัน้ยึด
เอาเป็นท่ีพ่ึงและเคารพเกรงกลวั เพ่ือจะได้ปฏิบติัตามค าสอนของศาสนา ซึง่ศาสนาของโลกนี้สามารถ
แยกออกได ้๒ ประเภทตามสิง่สงูสุดทีน่บัถอื คอื 

๑. ประเภทเทวนิยม  คอืศาสนาประเภททีย่อมรบัเรื่องพระเจ้าเป็นส่ิงสงูสดุ อนัไดแ้ก่ ศาสนา
ครสิต ์อสิลาม และพราหมณ์หรอืฮนิดู (ศาสนาพราหมณ์จะเรยีกสิง่สงูสุดว่า “เทพเจา้”) เป็นตน้ 

๒. ประเภทอเทวนิยม  คอืศาสนาประเภททีไ่ม่ยอมรบัเร่ืองพระเจ้าเป็นส่ิงสงูสดุ อนัไดแ้ก่ ศาสนา
พุทธ  ศาสนาเชน  เป็นต้น 

ค าว่า “พระเจา้” ของศาสนาครสิตแ์ละอสิลามนัน้จะมคีวามหมายอยู ่๒ ระดบั คอื ระดบัต า่กห็มายถึง
ตวัตนบคุคลเหมอืนมนุษยเ์รา และระดบัสงูกห็มายถึงกฎธรรมชาติทีม่อียูใ่นทุกสิง่ในจกัรวาลนี้ แต่โดยสรปุ



๔ 
 
แลว้ความหมายทัง้สองระดบักม็ลีกัษณะพืน้ฐานเหมอืนกนัคอืหมายถงึ ผูส้ร้าง ผูคุ้้มครอง และผูท้ าลาย โดย
พระเจา้จะอยูใ่นทุกอณูของทุกสิง่ทุกอยา่ง ซึง่แมเ้รือ่งนรก สวรรค ์ผ ีเทวดา นางฟ้า ซาตาน ฯลฯ ต่างๆเหล่านี้ก็
ลว้นมาจากศาสนาประเภทเทวนิยมนี้ทัง้สิน้  

ในทศันของพุทธศาสนาแลว้จะไมย่อมรบัสิง่สงูสุดชนิดทีเ่ป็นตวัตนบุคคล  แต่ยอมรบัว่ามสีิง่อื่นทีม่ ี
อ านาจสงูสุดทีค่วบคุมทุกสิง่ทุกอยา่งอยู่ โดยส่ิงสงูสดุน้ีจะอยู่ในลกัษณะของ “กฎธรรมชาติ” ท่ีปรากฏให้
เราได้พบเหน็จริงในโลก ซึง่ทางพุทธศาสนาจะเรยีกว่า “ธรรม” หรอื “ธรรมชาติ” 

 ถา้เราจะมองว่า พระเจ้าของศาสนาคริสตแ์ละอิสลามในลกัษณะว่าเป็นกฎธรรมชาติแล้วกจ็ะ
ท าให้พบว่ามีความหมายตรงกบั “ส่ิงสงูสดุ” ของพทุธศาสนา คอืพุทธศาสนากม็พีระเจา้ซึง่เป็นอนัเดยีวกบั
ของศาสนาครสิตแ์ละอสิลามหรอืแมข้องพราหมณ์ดว้ย แต่ถา้จะมองในลกัษณะว่าพระเจา้คอืบุคคลตวัตนแลว้ก็
จะมคีวามหมายไมต่รงกบัของพุทธศาสนา 

  
๔.  ศาสนาเพ่ือมวลมนุษย ์

ศาสนาดัง้เดิมนัน้เป็นเร่ืองบริสทุธ์ิ  คอืปกตศิาสดาของทุกศาสนายอ่มทีจ่ะน าค าสอนมาสัง่สอนผูท้ี่
นบัถอืใหล้ะเวน้การท าความชัว่หรอืไมเ่บยีดเบยีนกนั และสอนใหท้ าแต่ความดหีรอืรกักนัช่วยเหลอืกนั โดยมี
จดุประสงคเ์หมอืนกนัคอื เพ่ือให้แต่ละบคุคลมีความปกติสขุ และให้โลกมีสนัติภาพ แต่วธิกีารสอนอาจจะ
แตกต่างกบัไปตามพืน้เพของผูค้นทีน่ับถอื จงึท าใหห้ลกัค าสอนมคีวามแตกต่างกนัไปบา้งจนดเูหมอืนจะเขา้กนั
ไมไ่ด ้  ซึง่จดุน้ีเองท าใหผู้ท้ ีไ่มเ่ขา้ใจเกดินับถอืศาสนาผดิพลาดหรอืท าใหศ้าสนาไม่บรสิุทธิข์ ึน้มา แลว้กส็่งผลท า
ใหเ้กดิความแตกแยกกนัในระหว่างผูท้ีน่บัถอืศาสนาต่างกนัและแมบ้างครัง้ในศาสนาเดยีวกนัดว้ยขึน้มา 

สรปุไดว่้า ศาสนาท่ีบริสทุธ์ิ จะมีจดุส าคญัอยู่ท่ีสอนไม่ให้เบียดเบียนกนั และจะสอนให้รกัมวล
มนุษยท์ัง้ปวงโดยเสมอกนั  ซึง่จะมผีลเป็นความปกตสิุขและสนัตภิาพ ส่วนเรือ่งบางเรือ่งทีอ่าจจะแตกต่างกนั
บา้ง เช่น เรือ่งสิง่สงูสุดว่าเป็นบุคคลหรอืเป็นกฎธรรมชาตนิัน้ไมใ่ช่จดุส าคญัเลย   ถ้าเรายกเอาจดุทีไ่มส่ าคญัมา
เป็นส าคญัเสยีแลว้กจ็ะท าใหศ้าสนาไมบ่รสิุทธิ ์ และไมเ่กดิประโยชน์แก่ใครๆอยา่งแทจ้รงิ ซ ้ารา้ยศาสนาอาจจะ
กลายมาเป็นเครือ่งมอืในการสรา้งความเดอืดรอ้นใหแ้ก่มวลมนุษยไ์ปในทีสุ่ด 

 
๕.  เครื่องท าความส าเรจ็ประโยชน์ 

ค าว่า “ประโยชน์” ในทางศาสนาจะหมายถงึ ความปกติสขุหรือความไม่มีทุกขข์องมนุษยแ์ต่ละ
คน รวมทัง้สนัติภาพของโลก ซึง่ในแต่ละศาสนาย่อมทีจ่ะมเีครือ่งมอืทีจ่ะใชส้รา้งความส าเรจ็ประโยชน์ ที่
อาจจะไมเ่หมอืนกนัแมจ้ะมจีดุมุง่หมายเหมอืนกนักต็าม ซึง่กพ็อจะสรุปได ้๓ ประเภท อนัไดแ้ก่ 

 ๑. สทัธาธิกะ    อาศยัความเชื่อเป็นหลกั 
 ๒. วิริยาธิกะ    อาศยัความเพยีรเป็นหลกั 
 ๓. ปัญญาธิกะ  อาศยัปัญญาเป็นหลกั 
ศาสนาครสิตจ์ะเน้นใชค้วามเชื่อเป็นหลกั คอืสอนใหเ้ชื่อมัน่ไวก่้อนแลว้จงึมกีารปฏบิตัติามมา  ส่วน

ศาสนาอสิลามจะเน้นใชค้วามเพยีรเป็นหลกั คอืใหมุ้ง่มัน่ปฏบิตัไิวก่้อนโดยมคีวามเชื่อหนุนหลงัอยู ่  ส่วนพทุธ
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ศาสนาจะเน้นสอนให้ใช้ปัญญาเป็นหลกั คือจะสอนให้เกิดปัญญาก่อนแล้วจึงมีความเช่ือและการปฏิบติั
ตามมาในภายหลงั 

การจะกล่าวว่าศาสนาไหนจะดกีว่าศาสนาไหนยอ่มนัน้ย่อมกล่าวไมไ่ด ้  เพราะมนัขึน้อยูก่บัว่าผูน้ับถอื
นัน้จะนบัถอืศาสนาถูกตอ้งและบรสิุทธิห์รอืไม ่ รวมทัง้ว่าศาสนิกชนไดป้ฏบิตัติามค าสอนของศาสนามากน้อย
เพยีงใดอกีดว้ย การน าเรือ่งศาสนามาดหูมิน่กนันัน้ยอ่มไมใ่ช่จดุประสงคข์องศาสนาทีบ่รสิุทธิ ์  ส่ิงท่ีควรดหูม่ิน
กคื็อความไม่บริสทุธ์ิท่ีแอบแฝงอยู่ในทุกๆศาสนา 

  
๖.  พทุธศาสนาคืออะไร? 

พทุธะ แปลว่า รู้ (รูแ้จง้เหน็จรงิในชวีติและในโลก), ต่ืน (จากความไม่รูห้รอืโง)่, เบิกบาน (สดชื่น
หรอืไมม่ทีุกข)์ หรอืจะหมายถงึ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน กไ็ด ้ สว่นค าว่า พระพทุธเจ้า จะหมายถงึ ผูรู้้สงูสดุท่ีไม่
มีใครเทียบเท่า ซึง่ศาสดาของพุทธศาสนากค็อืพระพุทธเจา้นี่เอง 

ค าว่า พทุธศาสนา หมายถงึ ค าสอนของพระพทุธเจ้า หรอืหมายถงึ ค าสอนของท่านผู้รู้ กไ็ด ้ ซึง่
พทุธศาสนาจะเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม และปัญญาธิกะ  

พุทธศาสนาจะมคี าสอนอยู ่๒ ระดบัคอื 
๑. ศีลธรรม คอื หลกัธรรมเพ่ือความปกติสุข ทีส่อนใหล้ะเวน้การท าความชัว่ แลว้หนัมาท าแต่ความ

ด ีซึง่เป็นค าสอนระดบัพ้ืนฐาน ทีม่อียูแ่ลว้ในทุกๆศาสนา 
๒. ปรมตัถธรรม คอื หลกัธรรมท่ีลึกซ้ึงสงูสดุ ทีส่อนใหท้ าจติใหบ้รสิุทธิเ์พื่อก าจดัความทุกขข์อง

จิตใจมนุษยใ์นปัจจบุนั ซึง่เป็นค าสอนระดบัสงูสดุ และมอียา่งละเอยีดเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านัน้ 
ค าสอนระดบัศลีธรรมนัน้ศาสนาไหนๆเขากม็สีอนกนัอยู่มากมายแลว้ (ซึง่แมใ้นพุทธศาสนาเองกม็คี า

สอนระดบัศลีธรรมนี้อยูแ่ลว้ดว้ยเหมอืนกนั) แต่ส าหรบัพุทธศาสนาแลว้จะมคี าสอนทีส่งูไปกว่านัน้  คอืจะมคี า
สอนเรือ่งการปฏิบติัเพ่ือก าจดัความทุกขข์องจิตใจในปัจจบุนัให้หมดส้ินไปอย่างถาวรได้  ซึง่นี่เป็นจดุเด่น
ของพุทธศาสนาทีท่ าใหพุ้ทธศาสนาต่างไปจากศาสนาอื่น ซึง่หนังสือเล่มน้ีทัง้หมดจะอธิบายเฉพาะค าสอน
ระดบัสงูน้ีเท่านัน้ 

 
๗.  พระพทุธเจ้าสอนอะไร? 

สิง่ทีเ่ป็นปัญหาใหญ่หรอืส าคญัทีสุ่ดส าหรบัมนุษยท์ุกคนกค็อืเรือ่ง “ความทุกข”์ ซึง่ค าสอนใหล้ะเวน้
การท าชัว่ แลว้หนัมาท าแต่ความดตีามระดบัศลีธรรมนัน้ แมใ้ครจะท าไดส้มบูรณ์สงูสุดกม็ผีลเพยีงท าใหไ้ม่มี
ความเดอืดรอ้นในชวีติ และมคีวามสุขไดต้ามอตัภาพเท่านัน้  แต่กย็งัไม่ได้ท าให้พ้นจากความทุกขท่ี์ลึกซ้ึง
ในทางจิตได้   เช่น ยงัต้องเศร้าโศก เสียใจ เร่าร้อนใจ ทุกขร์ะทมใจเพราะความแก่บ้าง ความเจบ็ป่วย
บ้าง ความตายบ้าง และความพลดัพรากจากส่ิงท่ีรกับ้าง เป็นต้น อยู่อีก 

เมือ่ความทุกขเ์ป็นปัญหาใหญ่หรอืส าคญัทีสุ่ดส าหรบัมนุษยท์ุกคน ดงันัน้พระพทุธองคจึ์งทรงเน้น
สอนเฉพาะเรื่อง “วิธีการดบัทุกข”์ (หรอืความไมเ่กดิขึน้อกีของความทุกขอ์ย่างถาวร) เท่านัน้ คือจะมีอะไรท่ี
จะเป็นประโยชน์อย่างสงูสดุอย่างแท้จริงส าหรบัมนุษย ์ เท่ากบัความไม่มีทุกขเ์ลยตลอดชีวิตน้ีได้ไม่มี
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อีกแล้ว ส่วนค าสอนอื่นๆทีไ่มเ่กีย่วกบัเรือ่งการดบัทุกขน์ัน้พระพุทธองคจ์ะไม่ทรงสอน เพราะไมเ่ป็นประโยชน์
แก่มวลมนุษยอ์ย่างแทจ้รงิ 

 
๘.  ความจริงคืออะไร? 
 ความจริง คอื ส่ิงท่ีเป็นอยู่ของมนัเช่นนัน้เองตามธรรมชาติอย่างไม่มีวนัเปล่ียนแปลง โดยความ
จรงินี้กม็อียู ่๒ อยา่ง คอื 
 ๑. ความจริงสมมติุ คอืเป็นความจรงิตามทีช่าวโลกเขาสมมตุกินัขึน้มา 
 ๒. ความจริงแท้ คอืเป็นความจรงิลกึซึง้สงูสุดของธรรมชาติ 
 ความจรงิสมมตุนิัน้กค็อืสิง่ทีช่าวโลกสมมตุกินัขึน้มา อย่างเช่น คน, สตัว,์ พชื, สิง่ของ, นาย ก, นาย ข, 
ผูช้าย, ผูห้ญงิ, ตวัเรา, ของเรา, พ่อ, แม,่ พี,่ น้อง, สาม,ี ภรรยา, เพื่อน, เดก็, ผูใ้หญ่, สวย, หล่อ, ขีเ้หร,่ คนรวย
, คนจน, คนโง,่ คนฉลาด, คนด,ี คนชัว่, บา้น, รถยนต,์ คอมพวิเตอร,์ โทรศพัท,์ เงนิ, ทอง, ธนบตัร เป็นตน้ ซ่ึง
การมองโลกอย่างหยาบๆหรือผิวเผินของคนมีปัญญาน้อย เช่น เดก็หรือคนป่าคนดง กย่็อมท่ีจะ
มองเหน็แต่ความจริงสมมุติเท่านัน้ 
 ความจรงิแทน้ัน้กค็อืความจรงิทีว่่า ความจริงตามท่ีชาวโลกเขาสมมุติกนัขึ้นมานัน้มนัไม่ได้มีอยู่
จริง เพราะทุกสิง่ทีเ่กดิขึน้มานัน้มนัเป็นเพยีงสิง่ทีธ่รรมชาตปิรงุแต่งหรอืสรา้งสรรคข์ึน้มาเพยีงชัว่คราวเท่านัน้ 
ดงันัน้จึงจะหาส่ิงท่ีเป็นแก่นสารหรือ “ตวัตนท่ีแท้จริง” (ชนิดท่ีจะตัง้อยู่อย่างเท่ียงแท้ถาวรหรือเป็น
อมตะหรือจะมีอยู่ไปชัว่นิรนัดร) ของส่ิงทัง้หลาย ตามท่ีชาวโลกเขาสมมติุกนัขึ้นมานัน้ไม่มี ซึง่นี่คอืการ
มองโลกอยา่งลกึซึง้ของผูท้ีม่ปัีญญามาก 
  สิง่ทีเ่ราควรเขา้ใจกค็อื ความจริงนัน้ถ้าเราได้สมัผสักบัมนั มนักจ็ดัว่าเป็นความจริงส าหรบัเรา 
แต่ความจรงิบางอยา่ง ถงึแมม้นัจะมอียู่จรงิ แต่ถา้เรายงัไมไ่ดส้มัผสักบัมนั ความจรงินัน้กย็งัไมใ่ช่ความจรงิ
ส าหรบัเรา โดยความจริงท่ีเรายงัไม่ได้สมัผสักบัมนันัน้ มนักมี็ค่าเท่ากบัเป็นแค่เพียงทฤษฎี (หลกัการของ
คนอื่นทีเ่ขาตัง้ไวใ้หศ้กึษาเพื่อคน้หาความจรงิ) หรือปรชัญา (เหตุผลแวดลอ้มทีก่ล่าวถงึความจรงิ) ส าหรบัเรา
เท่านัน้  จนกว่าเราจะไดพ้สิจูน์จนคน้พบหรอืไดส้มัผสักบัความจรงินัน้แลว้จรงิๆดว้ยตวัของเราเองเท่านัน้ 
ความจรงินัน้จงึจะเป็นความจรงิส าหรบัเรา แต่ตราบใดทีเ่รายงัไมไ่ดส้มัผสักบัความจรงินัน้ ความจรงินัน้กจ็ะ
ยงัคงเป็นเพยีงทฤษฎหีรอืปรชัญาส าหรบัเราต่อไป และเรากอ็ย่าเพ่ิงไปเช่ืออะไรล่วงหน้าว่าทฤษฎีหรือ
ปรชัญาต่างๆ ท่ีเราพิจารณาดแูล้วว่าน่าเช่ือถือนัน้จะเป็นจริงเสมอไปถ้าเรายงัไม่ได้พิสจูน์ให้เหน็จริง 
เพราะถ้าบงัเอญิทฤษฎหีรอืปรชัญานัน้มคีวามความผดิพลาด กจ็ะท าใหเ้ราเกดิความเชื่อทีผ่ดิพลาดตามไปดว้ย
ทนัท ีซึง่นัน่จะเกดิผลเสยีแก่การศกึษาของเราได ้ 
 อกีอยา่งมกัมคีนกล่าวว่า “ส่ิงท่ีพิสจูน์ไม่ได้นัน้ ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงเสมอไป” ซึง่การพดูเช่นน้ีก็
ถูกแต่ว่าถูกเพยีงครึง่เดยีว เพราะ “บางส่ิงท่ีไม่มีอยู่จริง ถึงแม้เราจะพิสูจน์อย่างไร กพิ็สจูน์ไม่ได้
เหมือนกนั”  ดงันัน้สิง่ทีเ่รายงัพสิูจน์ไมไ่ดน้ัน้ กเ็ป็นไปไดว้่า มนัอาจจะมอียูจ่รงิแต่เรายงัพสิูจน์ไมพ่บกไ็ด ้หรอื
ไมไ่ดม้อียู่จรงิ เราจงึพสิจูน์ไมไ่ดก้ไ็ด ้ 

ดงันัน้สิง่ทีเ่รายงัพสิูจน์ใหเ้หน็จรงิไมไ่ดน้ัน้ เรากอ็ย่าไปสนใจกบัมนั หรืออย่าเพ่ิงไปเช่ือล่วงหน้าว่า
มนัจะมีหรือเป็นอยู่จริง หรือเช่ือว่ามนัไม่มีหรือไม่เป็นอยู่จริง เรากป็ล่อยใหม้นัเป็นแค่ทฤษฎหีรอืปรชัญา



๗ 
 
ส าหรบัเราต่อไป ถงึแมใ้ครจะมาคุยโวโออ้วดว่าเป็นความจรงิส าหรบัเขาแลว้กต็าม แต่ส าหรบัการศกึษาพุทธ
ศาสนาในเรือ่งการดบัทุกขน์ี้ เราจะศกึษาจากสิง่ทีเ่ราทุกคนสามารถพสิูจน์หรอืสมัผสักบัมนัไดจ้รงิ เพราะเราจะ
ศกึษาจากสิง่ทีม่อียู่จรงิในร่างกายและจติใจของเราเอง โดยใชห้ลกัวทิยาศาสตร ์ ซ่ึงบางคนกอ็าจจะมองว่า
หลกัวิทยาศาสตรน้ี์เป็นหลกัธรรมดาๆของธรรมชาติ จึงไม่น่าเช่ือถือ แต่เขาไปมองว่า “หลกัการอ่ืน 
คือ เร่ืองไสยศาสตร ์หรือเร่ืองงมงายไร้สาระ และพิสจูน์ไม่ได้ ท่ีเป็นเพียงแค่เร่ืองเล่าต่อๆกนัมา ท่ีเป็น
เร่ืองไม่ธรรมดา หรือเหนือธรรมชาติ แต่ว่ายงัไม่มีใครพิสจูน์ได้” นัน้ว่าน่าเช่ือถือ นี่เองทีท่ าใหศ้าสนิก
ชนทัง้หลายไมเ่กดิความรูแ้จง้เหน็จรงิในชวีติ เพราะเอาแต่มานัง่คดิเพอ้ฝันถงึสิง่ทีไ่มส่ามารถพสิจูน์ได ้ โดย
มองขา้มเหตุผลและความจรงิมาโดยตลอด 
 
๙. พทุธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์ กค็อื ความรู้ท่ีเกิดขึ้นจากการสงัเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นจริง ท่ีเรา
ทุกคนสามารถสมัผสัได้ในปัจจบุนั  โดยหลกัอนัเป็นหวัใจหรอืวธิกีารคน้ควา้ของวทิยาศาสตรค์อื 

๑. ศึกษาจากส่ิงท่ีมีอยู่จริง คอืศกึษาจากสิง่ทีเ่ราทุกคนสามารถสมัผสัไดจ้รงิปัจจุบนั 
๒. ศึกษาอย่างมีเหตผุล คอืจะใชเ้หตุผลทีส่มเหตุสมผลทีสุ่ดจากสิง่ทีม่อียู่จรงิมาศกึษา 
๓. ศึกษาอย่างเป็นระบบ คอืจะมกีารศกึษาจากพืน้ฐานไปสู่จุดสงูสุดอยา่งเป็นขัน้เป็นระเบยีบ 
๔. จะเช่ือกต่็อเม่ือได้มีการพิสจูน์จนเหน็ผลอย่างแน่ชดัแล้วเท่านัน้ คอืจะตอ้งมกีารทดลองหรอื

พสิจูน์ทฤษฎทีีไ่ดศ้กึษามา จนเหน็ผลอยา่งแน่ชดัก่อนแลว้จงึจะเชื่อ 
พุทธศาสนาดัง้เดมิหรอืทีแ่ทจ้รงินัน้ จะมหีลกัการทีต่รงกบัวทิยาศาสตร ์ คอืจะศกึษาจากสิง่ทีม่อียูจ่รงิ 

ทีเ่ราทุกคนกส็ามารถสมัผสัได ้ โดยการศกึษากจ็ะใชเ้หตุผลทีส่มเหตุสมผลอยา่งทีสุ่ด รวมทัง้การศกึษากม็ี
การศกึษาอย่างเป็นระบบ และจะเชื่อกต่็อเมือ่ไดม้กีารทดลองปฏบิตัจินบงัเหน็ผลอย่างแน่ชดัแลว้เท่านัน้ ซ่ึงน่ีก็
แสดงถึงว่าพระพทุธเจ้านัน้ทรงค้นพบหลกัวิทยาศาสตรม์านานแล้ว และทรงสอนหลกัวิทยาศาสตรม์า
นานแล้ว หรือทรงเป็นนักวิทยาศาสตรท์างด้านจิตใจมานานแล้ว ก่อนทีว่ทิยาศาสตรท์างดา้นวตัถุจะเจรญิ
ขึน้มาในปัจจบุนั 

วทิยาศาสตรเ์ป็น วิธีการค้นหาความจริงของธรรมชาติท่ีซ่อนอยู่ท่ีได้ผลแน่นอนท่ีสดุ เพราะมี
การศกึษาจากสิง่ทีม่อียู่จรงิตามธรรมชาต ิ เมือ่คน้พบความจรงิทีต่อ้งการไดแ้ลว้ กจ็ะท าใหเ้กดิเป็นความรู ้ และ
ความเขา้ใจในธรรมชาตไิดอ้ยา่งถูกตอ้ง และตัง้เป็นทฤษฎขีึน้มาเพื่อใหผู้ค้นไดศ้กึษาหรอืคน้ควา้ตาม 

ดงันัน้ต่อไปในบทน้ีเราจะใชห้ลกัวทิยาศาสตร ์ ซึง่เป็นหลกัดัง้เดมิของพุทธศาสนา มาศกึษาพุทธ
ศาสนา เพื่อใหบ้งัเกดิความเขา้ใจทีถู่กตอ้งต่อพุทธศาสนาอย่างแทจ้รงิ เพ่ือกอบกู้พทุธศาสนาท่ีแท้จริงให้
กลบัคืนมาเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย ์ ตามเจตนารมณ์ของพระพทุธเจ้า ทีไ่ดท้รงน าค าสอนของพระ
พุทธองคม์าสอนแก่มวลมนุษยชาตกินัต่อไป 

 
๑๐.  แนวทางการศึกษาพทุธศาสนา 

ในปัจจบุนัการศกึษาพุทธศาสนามอียูห่ลายแนวทาง เช่น ปรชัญา, วรรณคด,ี  ประวตัศิาสตร,์ อกัษร
ศาสตร,์  อภธิรรม, จติวทิยา, สมาธ,ิ และวทิยาศาสตร ์ เป็นตน้   ซึง่แนวปรชัญานัน้เป็นการคดิค านวณและใช้



๘ 
 
โวหารมากโดยยงัไมม่กีารปฏบิตัจิรงิ, ส่วนวรรณคดกีเ็น้นเล่าเรือ่งนิทานระดบัศลีธรรมทีเ่สรมิแต่งขึน้มาภายหลงั
, ส่วนแนวประวตัศิาสตรก์ม็ุ่งเรยีนรูเ้ร ือ่งพุทธประวตั,ิ ส่วนแนวอกัษรศาสตรก์ม็ุง่แต่จะแปลภาษาบาลทีีใ่ชบ้นัทกึ
ค าสอนของพระพุทธเจา้เท่านัน้, ส่วนแนวอภธิรรมกม็ุ่งเน้นแต่จะอธบิายหลกัธรรมดว้ยเหตุผลอยา่งสวยหรแูละ
มากมายเกนิจ าเป็น, ส่วนจติวทิยากม็ุง่ศกึษาเรือ่งว่าพุทธศาสนามหีลกัการสอนเกี่ยวกบัเรือ่งจติว่าอย่างไร, ส่วน
แนวสมาธกิม็ุง่แต่จะฝึกจติใหม้สีมาธสิงูๆเท่านัน้โดยไมเ่น้นเรือ่งปัญญา 

แนวทางต่างๆของพุทธศาสนานี้ ถา้ไม่มกีารลงมอืปฏบิตัเิพื่อดบัทุกขจ์รงิๆแลว้  จะไม่มผีลเป็นความ
ดบัลงของทุกขอ์ย่างแทจ้รงิ จะต้องมีการศึกษาอย่างวิทยาศาสตร ์ คือมีการเรียนรู้เท่าท่ีจ าเป็นและมีการ
ลงมือปฏิบติัจริงๆเท่านัน้ จึงจะมีผลเป็นความดบัลงของทุกขไ์ด้จริง  ดงันัน้เราจงึตอ้งระวงัอย่าหลง
เดนิทางผดิ โดยไปศกึษาพุทธศาสนาแนวทางอื่นจนหลงทางไปไมพ่บหนทางดบัทุกขท์ีแ่ทจ้รงิ 

สรปุแลว้วธิกีารศกึษาของวทิยาศาสตรน์ัน้ กค็อื “การค้นหาเพ่ือค้นพบ” คอืจะตอ้งมกีารคน้ควา้หา
ความจรงิของธรรมชาต ิ จนกระทัง่ค้นพบความจริงท่ีต้องการค้นหา เมือ่คน้พบกแ็สดงว่า หลกัในการคน้หา
นัน้ถูกตอ้ง แต่ถา้ยงัคน้ไม่พบกแ็สดงว่า หลกัในการคน้หานัน้ผดิพลาด หรอืไมก่เ็ป็นไปไดว้่า สิง่ทีค่น้หานัน้
ไมไ่ดม้อียู่จรงิ ซึง่นี่กเ็ท่ากบัว่าหลกัวทิยาศาสตรน์ี้จะมรีะบบการตรวจสอบดว้ยว่าทฤษฎทีี่เราก าลงัศกึษาอยู่นี้
มนัถูกตอ้งหรอืไม่? 

การศกึษาพุทธศาสนากเ็หมอืนกนั คือพทุธศาสนาจะมีระบบการตรวจสอบว่าหลกัการท่ีเรา
ก าลงัศึกษาอยู่น้ีถกูหรือผิด คอืการศกึษาพุทธศาสนาจะเป็นการศึกษาเพ่ือค้นหาวิธีการดบัทุกขข์องจิตใจ
ในปัจจบุนั เมือ่เราศกึษาและปฏบิตัติามทฤษฎใีดอยูอ่ยา่งเตม็ความสามารถแลว้ ปรากฏว่าไมส่ามารถดบัทุกข์
ไดจ้รงิ กแ็สดงว่าทฤษฎีนัน้ผิดหรือไม่ใช่หลกัของพทุธศาสนา เพราะเม่ือทดลองปฏิบติัดแูล้วไม่เกิดผล
จริง แต่ถา้เราศกึษาและปฏบิตัติามอย่างเตม็ความสามารถแลว้ปรากฏว่าทุกขด์บัลงหรอืลดลงจรงิ กแ็สดงว่า
ทฤษฎีนัน้ถกูต้องหรือเป็นหลกัท่ีแท้จริงของพทุธศาสนา  

ดงันัน้แนวทางการศกึษาพุทธศาสนา ทีจ่ะไมม่ทีางผดิพลาดกค็อืแนวทางของวทิยาศาสตร ์ ซ่ึง
สามารถน าเราไปค้นพบหลกัค าสอนดัง้เดิมหรือแท้จริงของพระพทุธเจ้าได้ อนัจะท าใหเ้ราแยกแยะไดว้่า
หลกัค าสอนใดเป็นหลกัค าสอนทีแ่ทจ้รงิของพระพุทธเจา้ และหลกัค าสอนใดทีไ่มใ่ช่หลกัค าสอนทีแ่ทจ้รงิของ
พระพุทธเจา้ เพื่อทีจ่ะไดน้ าหลกัค าสอนทีแ่ทจ้รงิของพระพุทธเจา้ กลบัมาเป็นประโยชน์ต่อทัง้ตวัของเราเองและ
มวลมนุษยชาตกินัต่อไป 

 
๑๑.  พทุธศาสตรต์รงข้ามกบัไสยศาสตร ์

จดุทีต่อ้งระวงัอกีจุดกค็อืเรือ่ง ไสยศาสตร ์ทีแ่ปลว่า วิชาของคนหลบั หรอืของคนทีย่งัไมต่ื่น หรอืยงั
ละเมอๆอยูไ่มต่ื่นจรงิ  ซ่ึงกห็มายถึงวิชาของคนท่ียงัไม่รู้จริงหรือของคนท่ีไม่มีปัญญา โดยปัจจบุนัเราจะถูก
ไสยศาสตรค์รอบง ากนัอยูโ่ดยไมรู่ต้วั  อยา่งเช่น เรือ่งฤกษ์ยาม เรือ่งดวงชะตาราศ ี เรือ่งโชคลาง เรือ่งผูว้เิศษ 
เรือ่งสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เรือ่งอทิธปิาฏหิารยิ ์เรือ่งผ ี เทวดา นางฟ้าชนิดทีเ่ป็นบุคคล รวมทัง้เรือ่งนรกใตด้นิ สวรรคบ์น
ฟ้า เรือ่งเวรกรรมจากชาตปิางก่อน และเรือ่งลกึลบัทัง้หลายทีเ่ราไมส่ามารถสมัผสัได ้ซ่ึงเร่ืองเหล่าน้ีล้วนไม่ใช่
หลกัของพทุธศาสนา แต่เป็นหลกัของศาสนาพราหมณ์ทัง้ส้ิน  



๙ 
 

พุทธศาสนาในปัจจุบนั จะมหีลกัค าสอนของศาสนาพราหมณ์หรอืฮนิดปูลอมปนอยู่ดว้ยอยา่งมากมาย  
คือเรานับถือพทุธปนพราหมณ์อยู่กนัมาช้านานแล้วโดยไม่รู้ตวั  ซึง่วธิจีะแยกพราหมณ์ออกไปจากพุทธก็
ใหส้งัเกตดวู่า เรือ่ทีเ่ป็นค าสอนของพราหมณ์จะไมม่เีหตุผล, หา้มถามหา้มสงสยั, ไมม่หีลกัในการคดิ, มีแต่
เร่ืองลึกลบัไกลตวั, และสอนใหเ้ชื่อเพยีงอยา่งเดยีวโดยไมม่ขีองจรงิมาใหพ้สิจูน์, รวมทัง้ดบัทุกขไ์มไ่ดจ้รงิ 

พทุธศาสตร ์ หมายถงึ หลกัวิชาของผูรู้้ หรือของคนท่ีรู้แจ้งเหน็จริงแล้ว (เป็นพุทธะแลว้หรอืมี
ปัญญาจรงิแลว้) ซึง่เป็นหลกัวทิยาศาสตร ์ ทีม่เีหตุผล, ตอบไดทุ้กค าถาม, มหีลกัในการคดิ, ใชข้อ้มลูทีม่จีรงิซึง่
พสิจูน์ได,้ และเป็นเรื่องลึกซ้ึงใกล้ตวัทีทุ่กคนสามารถสมัผสัได,้ รวมทัง้สามารถน ามาใชด้บัทุกขไ์ดจ้รงิ 

สรปุไดว้่า เราจะตอ้งระวงัว่า อย่าศึกษาพทุธศาสนาอย่างไสยศาสตร ์คือศึกษาเหมือนเดก็ท่ีไม่มี
หลกัในการคิด หรือคิดไม่เป็น หรือไม่กล้าคิด ซึง่ไสยศาสตรจ์ะสอนใหเ้ชื่อมัน่เอาไวก่้อน แมจ้ะไม่มทีัง้
เหตุผลและหลกัฐานมายนืยนักต็าม ซึง่มนักด็สี าหรบัคนทีย่งัไม่มคีวามรูห้รอืไม่มหีลกัในการคดิเพยีงพอ หรอืไม่
รูห้ลกัวทิยาศาสตรม์าก่อน แต่ส าหรบับุคคลอจัฉรยิะ หรอืคนทีเ่ฉลยีวฉลาดหรอืมคีวามรูด้า้นวทิยาสาสตรอ์ยู่
บา้ง หรอืคนทีก่ลา้หาญ กลา้คดิ กลา้พดู กลา้ท า เมื่อเหน็ว่าสิง่ทีท่ าอยูน่ัน้ถูกตอ้งและมเีหตุผลรวมทัง้ไมเ่กดิ
โทษใดๆ จะตอ้งศกึษาพุทธศาสนาอย่างศกึษาวทิยาศาสตร ์ จงึจะคน้พบหลกัการดบัทุกขท์ีแ่ท้จรงิของ
พระพุทธเจา้ได ้

 
๑๒.  ระวงัเร่ืองอจินไตย 

อจินไตย หมายถงึ เร่ืองท่ีไม่ควรน ามาคิดพิจารณาหรือศึกษา  เมือ่เราเริม่มาศกึษาพุทธศาสนา  
เรามกัจะตัง้ค าถามว่า ตายแลว้ไปไหน? เกดิหรอืไมเ่กดิ? หรอืเมือ่เกดิแลว้อะไรไปเกดิ? เป็นตน้ ซึง่เรือ่งเหล่านี้
จดัว่าเป็นเรือ่งอจนิไตย  คอืในการเริม่ตน้การศกึษาพุทธศาสนานี้ พระพุทธองคท์รงสอนว่าอย่าเพิง่ไปสนใจ
เรือ่งอจนิไตย ซึง่เป็นเรือ่งทีไ่มค่วรน ามาคดิพจิารณาหรอืศกึษา  ซึง่มอียู ่ ๔ เรือ่ง อนัไดแ้ก่ 

๑. พทุธวิสยั   คอืเรือ่งเกีย่วกบัพระพุทธเจา้และพระอรยิะสาวกทัง้หลาย เช่น ว่าจะมจีรงิหรอืไม?่ 
หรอืเป็นอย่างไร? เป็นตน้ 

๒. ฌานวิสยั  คอืเรือ่งเกีย่วกบัสมาธขิ ัน้สงู เช่น ว่าจะมจีรงิหรอืไม?่ หรอืท าใหเ้กดิอทิธปิาฏหิารยิ ์
หรอืท าใหม้ฤีทธิม์เีดชตามทีไ่ดย้นิไดฟั้งกนัมาไดจ้รงิหรอืไม?่ เป็นตน้ 

๓. กรรมวิบาก  คอืเรือ่งเกีย่วกบัการกระท าความดแีละชัว่อยา่งละเอยีด ว่าจะมผีลอยา่งนัน้อยา่งนี้
ตามทีไ่ดย้นิไดฟั้งมาหรอืไม่?  หรอืเป็นอยา่งไร? เป็นต้น 

๔. โลกจินตา  คอืเรือ่งโลกๆ เช่น ใครสรา้งโลก? โลกเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง, คนเราตายแลว้ไปไหน? 
นรก สวรรค ์ผ ี เทวดา นางฟ้า เป็นตน้ ตามทีเ่ชื่อกนัอยูน่ัน้มจีรงิหรอืไม่?, รวมทัง้เรือ่งต่างๆทีไ่รส้าระทัง้หลาย
ของโลก ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่การดบัทุกขด์ว้ย เป็นตน้ 

สาเหตุทีท่รงสอนไมใ่หส้นใจเรือ่งอจนิไตยกเ็พราะ มนัเป็นเรื่องท่ีไม่เก่ียวกบัเร่ืองการดบัทุกขเ์ลย 
อกีทัง้ยงัเป็นเรือ่งทีเ่ราไมส่ามารถพบเหน็จรงิดว้ยตนเอง (ไมเ่ป็นวทิยาศาสตร)์ และอาจเป็นเร่ืองท่ีถกูแต่ง
ขึ้นมาให้ผิดเพี้ยนไปจากหลกัพทุธศาสนามาก่อนแล้วกไ็ด้ รวมทัง้ยงัเป็นเรือ่งทีย่งัมอียูอ่กีมากต่อมาก ถงึ
ศกึษาไปจนตายกไ็มจ่บ หรอืหาขอ้ยตุไิมไ่ดเ้หมอืนปัญหาโลกแตก  ถ้าเรามาสนใจศึกษาเร่ืองอจินไตยน้ีเข้า 



๑๐ 
 
กจ็ะท าให้เราปวดหวัเปล่า เสียเวลาเปล่า และยงัจะท าให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไขว้เขวต่อหลกัท่ี
แท้จริงของพทุธศาสนาได้โดยง่าย   

ในการเริม่ต้นศกึษาพุทธศาสนานี้ พระพุทธองคท์รงสอนใหเ้ริม่ต้นศกึษาจากเรือ่งว่า “ความทุกขคื์อ
อะไร? สาเหตขุองทุกขคื์ออะไร? เม่ือทุกขด์บัลงแล้วจะเป็นอย่างไร? และจะดบัมนัได้อย่างไร?” ต่อเมือ่
เราไดศ้กึษาและปฏบิตัใินเรื่องการดบัทุกขจ์นเกดิความเขา้ใจอย่างถูกตอ้งแลว้ ปัญหาอจนิไตยเหล่านี้กจ็ะหมด
ไปไดเ้อง เพราะเราไดรู้แ้จง้ถงึตน้ตอของปัญหาทัง้หมดแลว้ 

 
๑๓.  ศึกษาท่ีไหน? 

ในการศกึษานี้พระพุทธองคท์รงสอนเอาไวว้่า 
 

“ในกายยาววาหน่ึง ซ่ึงประกอบด้วยสญัญา (อาการท่ีจ าอะไรๆได้) 
และใจน่ีเอง จะมีทัง้ทุกข,์ เหตใุห้เกิดทุกข,์ ความดบัไม่เหลือของ
ทุกข ์และวิธีปฏิบติัเพ่ือให้ถึงความดบัไม่เหลือของทุกขอ์ยู่พร้อม” 

 
นี่แสดงว่าเราสามารถศกึษาวธิกีารดบัทุกขไ์ดจ้ากจติใจของเราเอง ทีย่งัมสีติอยูแ่ละยงัจ าอะไรๆไดไ้ม่

หลงลมืหรอืวปิลาสนี้   คือเราจะศึกษาท่ีตา ห ูจมกู ล้ิน กาย และใจในปัจจบุนัของเราเอง ซึง่เพยีงเท่านี้ก็
สามารถดบัทุกขไ์ดแ้ลว้ ส่วนเร่ืองภายหลงัจากการตายไปแล้วนัน้ พระพทุธองคจ์ะไม่ทรงสอน เพราะขาด
หลกัฐานยนืยนั รวมทัง้กไ็มเ่ป็นประโยชน์แก่การดบัทุกขเ์ลย เมือ่เราสามารถดบัทุกขข์องจติใจในปัจจบุนัไดแ้ลว้ 
เรือ่งภายหลงัจากการตายกจ็ะหมดสิน้ไปไดเ้อง ไมว่่าเรื่องภายหลงัจากการตายนัน้แทจ้รงิจะเป็นอย่างไรกต็าม 

 
๑๔.  ต้องพึ่งตนเอง 

หลกัส าคญัอยา่งหนึ่งในการศกึษาและปฏบิตัเิพื่อดบัทุกขน์ี้กค็อืเรือ่งการพึง่ตนเอง คือเราจะต้อง
ศึกษาเอง คิดเอง และลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง  เราจึงจะได้รบัผลจริง  การทีเ่ราจะไปหวงัพึง่คนอื่นใหช้่วย 
หรอืการออ้นวอนสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์หช่้วย หรอืแมห้วงัพึง่พระพุทธเจา้ใหม้าช่วยนัน้จะไม่ใช่หลกัของพุทธศาสนา ไม่
ว่าสิง่เหล่านี้จะมจีรงิหรอืไม่กต็าม  

การพึง่คนอื่นนัน้แมจ้ะดวู่าสุขสบายในตอนแรก แต่จะมผีลเสยีมากมายในภายหลงั คือจะท าให้เรา
เกียจคร้าน อ่อนแอ ขลาดกลวั ไม่มีประสบการณ์ และโง่เขลา  แล้วกจ็ะท าให้เราต้องเดือดร้อนอย่าง
หนักในภายหลงั การพึง่ตนเองจะท าใหเ้รามทีัง้ความขยนั อดทน เขม้แขง็ กลา้หาญ มปีระสบการณ์ และมี
ปัญญา ซึง่นี่คอืสิง่ทีจ่ะช่วยใหเ้ราไดพ้บกบัความหลุดพน้จากความทุกขไ์ด้ 

ตามปกตแิลว้คนทีถู่กไสยศาสตรค์รอบง าจะมทีัง้ความกลวั อ่อนแอ และเกยีจครา้น คอืไมช่อบใช้
ความคดิ หรอืคดิไมเ่ป็น หรอืไมก่ลา้คดิ เพราะกลวัผดิ คอืไดถู้กขูเ่อาไวว้่าถา้ไมเ่ชื่อ หรอืสงสยั หรอืกลา้ลบหลู่
ต่อค าสอนหรอืต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ กจ็ะไดร้บัผลอนัเลวรา้ยหรอืถูกลงโทษอยา่งแสนสาหสัเลยทเีดยีว (เช่น ตกนรก
อยา่งแสนยาวนาน)  



๑๑ 
 

ดงันัน้จงึท าใหค้นทีถู่กไสยศาสตรค์รอบง าจะไมก่ลา้คดิ หรอืไมช่อบใชค้วามคดิ และคดิไมเ่ป็น จงึท า
ใหต้อ้งจมอยูก่บัความงมงายและสตปัิญญากไ็มเ่จรญิ ท่ีส าคญัคือจะไม่ยอมรบัหลกัวิทยาศาสตรท่ี์ตรงข้าม
กนั ท่ีต้องใช้ความขยนัและอดทนในการศึกษามาก ต้องใช้ความคิดมาก ต้องกล้าท่ีจะคิด, พดู, และท า
ในส่ิงท่ีถกูต้องอย่างไม่เกรงกลวัว่าจะถกูด่า ถกูท าร้าย หรือต้องอดอยากขาดแคลน หรือแม้จะถกูฆ่าก็
ตาม ซึง่บุคคลทีจ่ะมคีุณสมบตัเิช่นนี้กน็ับว่าหายากในโลก น้อยคนนักท่ีจะกล้าแหกคอกของไสยศาสตร์
ออกมาสู่วิทยาศาสตร ์ นี่เองทีท่ าใหค้ าสอนของพระพุทธเจา้ทีเ่ป็นวทิยาศาสตร ์ ไมเ่ป็นทีย่อมรบัของคนทีถู่ก
ไสยศาสตรค์รอบง าส่วนใหญ่อยูจ่นทุกวนัน้ี    

 
๑๕.  จิตเป็นใหญ่ 

ชวีติประกอบดว้ยรา่งกายและจติใจ  พทุธศาสนาจะสอนว่าทุกส่ิงขึ้นอยู่กบัจิต หรือให้
ความส าคญัแก่จิตมากกว่าร่างกายหรือวตัถ ุ  คอืสิง่ต่างๆจะเป็นไปตามทีจ่ติสัง่ ไมว่่าจะเป็นความเจรญิหรอื
ความเสื่อมกม็าจากจติ รวมทัง้ความด-ีความชัว่ หรอืสุข-ทุกข ์ กม็าจากจติ แมร้า่งกายจะเจบ็ป่วยกม็สีาเหตุมา
จากจติไมโ่ดยตรงกโ็ดยออ้ม  ถงึแมบ้างคนจะมคีวามสุขสบายทางกาย แต่ถา้จติใจเป็นทุกขเ์สยีแลว้กแ็ทบไม่มี
คุณค่าอะไร  ซึง่จะตรงขา้มกบับางคนทีถ่งึแมร้า่งกายจะทุกขย์ากล าบากหรอืเจบ็ป่วย แต่ถา้เขามจีติใจเป็นสุข  
ชวีติของเขายอ่มจะมคีุณค่ามากกว่า  

ดงันัน้พุทธศาสนาจงึสอนใหฝึ้กฝนจติ ควบคุมจติใหไ้ด ้  รา่งกายนัน้อาศยัปัจจยั ๔ เพยีงไมม่ากหรอื
พอสมควร กส็ามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งสุขสบายหรอืไมเ่ดอืดรอ้นแลว้  ถ้าเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มี
ความทุกขท์างจิตใจเลยได้ตลอดชีวิต  เรากย่็อมท่ีจะได้รบัส่ิงท่ีมีคณุค่าหรือเป็นประโยชน์สงูสดุส าหรบั
ชีวิตแล้ว  ซึง่จุดนี้เราควรเขา้ใจใหถู้กตอ้งเสยีก่อน จะไดใ้หค้วามสนใจจติมากกว่ารา่งกายและวตัถุ แต่ถา้ใครยงั
ยดึถอืว่าวตัถุหรอืรา่งกายจะส าคญักว่าจติ เขากจ็ะยงัไมส่ามารถศกึษาพุทธศาสนาให้เกดิความเขา้ใจไดอ้ยา่ง
แทจ้รงิ 

 
๑๖.  การศึกษาให้แจ่มแจ้งถึงท่ีสดุ 

พุทธศาสนาไดว้างหลกัในการศกึษา เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจอย่างแจม่แจง้ถงึทีสุ่ด ต่อสิง่ทีศ่กึษาเอาไว ้ 
๖ ประการ คอื 

๑. ตอ้งรูจ้กัถงึลกัษณะของสิง่นัน้ว่าเป็นอย่างไร? 
๒. ตอ้งรูจ้กัถงึสาเหตุของสิง่นัน้ว่าเกดิมาจากอะไร? 
๓. ตอ้งรูจ้กัถงึเสน่หอ์นัหลอกลวงของสิง่นัน้ว่าเป็นอย่างไร? 
๔. ตอ้งรูจ้กัถงึโทษอนัเลวทรามของสิง่นัน้ว่ามอียา่งไรบา้ง? 
๕. ตอ้งรูจ้กัถงึคณุค่าเมือ่สามารถอยูเ่หนืออ านาจของสิง่นัน้ไดว้่าเป็นอย่างไร? 
๖. ตอ้งรูจ้กัถงึอบุายอนัเป็นเครือ่งออกจากอ านาจของสิง่นัน้ว่ามอียูอ่ย่างไร? 
การทีเ่ราจะศกึษาสิง่ใดสิง่หนึ่งใหเ้กดิความเขา้ใจอยา่งแจม่แจง้ถงึทีสุ่ดไดน้ัน้ เราจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง

ปฏบิตัติามหลกัทัง้ ๖ ประการนี้  ซ่ึงเรียกว่าเป็นการศึกษาให้ลึกและรอบด้าน คอืศกึษาใหแ้ทงลกึเขา้ไปให้
มากทีสุ่ด และในทุกแง่มุมเท่าทีม่อียู ่  ซึง่เปรยีบเหมอืนการส ารวจบ่อน ้าทีต่อ้งดทูัง้ระดบัความลกึและพืน้ทีผ่วิ



๑๒ 
 
ทัง้หมดจงึจะรูจ้กับ่อน ้านัน้แจม่แจง้ครบถว้นแทจ้รงิ   ซึง่เราก็ตอ้งระวงัว่าบางเรือ่ง อยา่งเช่น เรือ่งอจนิไตย เรา
กไ็มจ่ าเป็นจะตอ้งไปศกึษามนักไ็ด ้ เพราะไมเ่ป็นประโยชน์แก่การดบัทุกข ์  โดยสิง่ทีพ่ระพุทธองคท์รงวางหลกั
เอาไวใ้หเ้ราศกึษากไ็ดแ้ก่เรื่อง กาม, เวทนา, สญัญา, อาสวะ, กรรม, และทุกข ์  ซึง่เราจะไดศ้กึษากนัในบท
ต่อๆไป 

   
๑๗.  หวัใจนักปราชญ ์

ในการศกึษาพุทธศาสนาระดบัสงูนี้ เราจ าเป็นทีจ่ะต้องอาศยัหลกัธรรมท่ีจะท าให้เป็นนักปราชญ ์
(ผูเ้ชีย่วชาญรอบรู)้ มาช่วยเหลอืดว้ย อนัไดแ้ก่ 

๑. สตุะ  คอืฟัง หรอือ่าน หรอืด ูทีเ่รยีกกว่าการศกึษา                
๒. จิตตะ  คอืน าสิง่ทีไ่ดศ้กึษามานัน้มาคดิพจิารณาโดยใชเ้หตุผล 
๓. ปจุฉา  คอืเมือ่มขีอ้สงสยักใ็หส้อบถามผูรู้ ้      
๔. ลิขิต  คอืการท่องจ าและบนัทกึเป็นต าราเอาไว ้

รวมทัง้ยงัตอ้งอาศยัหลกัธรรมท่ีจะน าไปสู่ความส าเรจ็อกี อนัไดแ้ก่ 
๑. ฉันทะ  คอืพอใจในสิง่ทีท่ าอยู่ 
 ๒. วิริยะ  คอืมคีวามเพยีรพยายามในสิง่ทีท่ า 
 ๓. จิตตะ  คอืมจีติทีฝั่กใฝ่หรอืสนใจต่อสิง่ทีท่ านัน้อยูเ่สมอ 
 ๔. วิมงัสา  คอืมกีารพจิารณาหาเหตุผลมาสนับสนุนสิง่ทีท่ าอยู่นัน้ 

การทีจ่ะศกึษาพุทธศาสนาในระดบัสงูนี้ใหเ้ขา้ใจถูกตอ้งอยา่งแทจ้รงิไดน้ัน้  จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้อง
อาศยัหลกัธรรมทัง้สองน้ีมาช่วย ขาดไม่ได้เลย โดยจดุส าคญัทีสุ่ดกค็อื ต้องมีความพอใจท่ีจะศึกษา  ซึง่
ความพอใจน้ีอย่างน้อยกเ็พื่อประดบัความรู ้ หรอืสงูขึน้กเ็พื่อใหเ้กดิความรูแ้จง้เหน็จรงิในชวีติ แต่ถา้จะใหด้ทีีสุ่ด
กต็อ้งเพื่อเอาไวป้ฏบิตัเิพื่อดบัทุกข ์หรอืเพื่อสอนผูค้นโดยไมห่วงัผลใดๆตอบแทน 

 
๑๘.  โครงร่างพทุธศาสนา 

พุทธศาสนาจะมโีครงร่างอยู่ ๓ ประการอนัไดแ้ก่ 
 ๑. ปริยติั     คอืการเรยีนรู ้
 ๒. ปฏิบติั    คอืการปฏบิตั ิ
 ๓. ปฏิเวธ    คอืการรบัผล 
การทีเ่ราจะไดร้บัผลสงูสุดจากพุทธศาสนาไดน้ัน้ เราจ าเป็นจะต้องมีทัง้การเรียนรู้หลกัค าสอนให้

ถกูต้องก่อน แล้วลงมือปฏิบติัตามอย่างจริงจงั จนบงัเกิดผลขึ้นมา จึงจะเรียกว่าได้รบัผลจากพทุธ
ศาสนาอย่างแท้จริง  เพยีงการเรยีนรูแ้ต่ไมป่ฏบิตัติามกไ็มเ่กดิผล หรอืการปฏบิตัโิดยไมม่กีารเรยีนรูอ้ย่าง
ถูกตอ้ง กจ็ะเป็นการปฏบิตัทิีง่มงายและไมเ่กดิผลจรงิอกี  ซึง่จุดนี้จะใชเ้ป็นเครือ่งวดัว่าเราหรอืใครๆจะมพีุทธ
ศาสนาจรงิแทม้ากน้อยเพยีงใดได ้

 
 



๑๓ 
 
๑๙.  หลกัความเช่ือของพทุธศาสนา 

ศรทัธา หรอื ความเช่ือ หมายถงึ การเหน็ตามด้วย, ความมัน่ใจ, ความไว้ใจ ซึง่การเหน็ตามดว้ย
กค็อื การเหน็ตามด้วยกบัท่ีมีผูอ่ื้นบอกมา ส่วนความมัน่ใจกค็อื ความมัน่ใจว่าเป็นจริง ตามทีไ่ดฟั้งหรอืได้
ดมูาจากคนอื่น หรอือ่านจากต ารา หรอืจากการพจิารณาดว้ยเหตุผล หรอืจากการทีเ่ราไดพ้สิจูน์แลว้ เป็นต้น 
ส่วนความไวใ้จกค็อื การยอมรบัหรือท าตามโดยไม่ขดัขวางหรือระแวง ซึง่ศาสนายอ่มคู่กบัความเชื่อเสมอ 
ถา้ไม่มคีวามเชื่อกเ็ท่ากบัไม่มศีาสนา โดยศาสนาต่างๆอาจจะมวีธิกีารสอนใหเ้กดิความเชื่อทีแ่ตกต่างกนั แต่กม็ี
จดุมุง่หมายปลายทางเหมอืนกนั คอืเพื่อช่วยใหม้วลมนุษยห์ลุดพน้จากความทุกขท์างดา้นจติใจ และช่วยให้
สงัคมสงบสุข รวมทัง้ช่วยใหโ้ลกมสีนัตภิาพ 

ความเชื่อในส่วนของพุทธศาสนาระดบัศลีธรรมนัน้จะไม่เน้นเรือ่งปัญญา คือใครจะเช่ืออย่างไรกไ็ด้ 
ขอเพียงว่าอย่าท าความชัว่และให้ท าแต่ความดีกแ็ล้วกนั แต่ในส่วนของค าสอนระดบัสงูนัน้ พทุธศาสนา
จะเน้นสอนให้ใช้ปัญญาน าหน้าความเช่ือ โดยหลกัความเชื่อทีพ่ระพุทธองคท์รงสอนไวท้ีเ่รยีกว่า หลกักา
ลามสูตร (สตูรทีส่อนแก่ชาวกาลามะของประเทศอนิเดยี) ซึง่มเีนื้อหาโดยสรปุดงันี้  : 

๑. อยา่ถอืเอาว่าจรงิเพยีงเพราะเหตุว่า ฟังบอกฟังเล่าต่อๆกนัมา 
๒. อยา่ถอืเอาว่าจรงิเพยีงเพราะเหตุว่า ได้ท าสืบๆกนัมาตัง้แต่โบร า่โบราณ 
๓. อยา่ถอืเอาว่าจรงิเพยีงเพราะเหตุว่า ก าลงัเป็นท่ีเล่ืองลือกนัอยู่อย่างกระฉ่อน 
๔. อยา่ถอืเอาว่าจรงิเพยีงเพราะเหตุว่า มีท่ีอ้างอิงจากต ารา 
๕. อยา่ถอืเอาว่าจรงิเพยีงเพราะเหตุว่า มีเหตุผลตรงๆทางมารองรบั (ตรรกะ) 
๖. อยา่ถอืเอาว่าจรงิเพยีงเพราะเหตุว่า มีเหตุผลแวดล้อมมารองรบั (นัยยะ) 
๗. อยา่ถอืเอาว่าจรงิเพยีงเพราะเหตุว่า คิดเดาเอาตามสามญัส านึกของเราเอง 
๘. อยา่ถอืเอาว่าจรงิเพยีงเพราะเหตุว่า มนัตรงกบัความเหน็ท่ีเรามีอยู่ 
๙. อยา่ถอืเอาว่าจรงิเพยีงเพราะเหตุว่า ผู้บอกผูส้อนนัน้อยู่ในฐานะท่ีดแูล้วน่าเช่ือถือ 
๑๐. อยา่ถอืเอาว่าจรงิเพยีงเพราะเหตุว่า ผู้บอกผูส้อนน้ีเป็นครอูาจารยข์องเราเอง 
เมือ่ใด ท่ีเรารู้ด้วยตนเองว่า ธรรม (ค าสอน) เหล่านี้เป็นอกุศล (ผดิ,ไมด่งีาม), ธรรมเหล่านี้มโีทษ, 

ธรรมเหล่านี้วญิํชูน (ผูม้สีตปัิญญาและมใีจเป็นกลาง) ตเิตยีน, ธรรมเหล่านี้ถ้ากระท าถงึมาตรฐานของมนัแลว้ 
เป็นไปเพื่อความทุกข ์ไมเ่ป็นประโยชน์เกือ้กูล พงึละเวน้ธรรมเหล่านี้เสยี 

ส่วนธรรมเหล่าใด ท่ีเรารู้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านี้เป็นกุศล (ถูกตอ้ง, ดงีาม) ธรรมเหล่านี้ไม่มโีทษ, 
ธรรมเหล่านี้วญิํชูนสรรเสรญิ, ธรรมเหล่านี้ถา้กระท าถงึมาตรฐานของมนัแลว้ เป็นไปเพื่อความสุข เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกือ้กูล พงึเขา้ถงึธรรมเหล่านัน้ 

สรปุว่าพุทธศาสนาสอนให้ศึกษาหลกัค าสอนใดกไ็ด้ แต่ยงัไม่ให้เช่ือ (เพราะมนัอาจผดิพลาดได้
ทัง้สิน้ รวมทัง้เรายงัไมไ่ดพ้สิจูน์อกีดว้ย)  ให้น าหลกัค าสอนนัน้มาพจิารณาดกู่อน  ถา้เหน็ว่ามโีทษกใ็หล้ะทิง้ไป   
ถา้เหน็ว่าพอจะมปีระโยชน์และไมม่โีทษ กใ็หท้ดลองปฏบิตัดิกู่อน   ถา้ปฏบิตัแิลว้ไมเ่กดิผลกใ็หล้ะทิง้อกี
เหมอืนกนั  แต่ถ้าปฏิบติัแล้วบงัเกิดผลแจ้งประจกัษ์แก่จิตของเราจริงๆ (คือมีสขุมากข้ึนและความทุกข์
ลดลงจริง) กใ็ห้รบัเอามาปฏิบติัให้ย่ิงๆขึ้นต่อไป  



๑๔ 
 

หลกัในการสรา้งความเชื่อนี้นบัว่าส าคญัมาก เราจะไม่สนใจน ามาปฏบิตัไิมไ่ด ้ เพราะน่ีคือหลกัท่ีจะ
ใช้คดัเลือกว่าค าสอนใดเป็นค าสอนท่ีแท้จริงของพระพทุธเจ้า และค าสอนใดไม่ใช่ค าสอนท่ีแท้จริงของ
พระพทุธเจ้า ถ้าเรามคีวามเชื่อทีผ่ดิเสยีแต่แรกเริม่ การศกึษาและปฏบิตัขิองเราต่อไปกจ็ะผดิพลาดไปหมด 
แลว้ผลทีถู่กตอ้งกจ็ะไมเ่กดิขึน้ แต่ถา้เรามคีวามเชื่อทีถู่กตอ้งเสยีแต่แรก การศกึษาและปฏบิตัขิองเรากจ็ะ
ถูกตอ้งไปหมด แลว้ผลทีถู่กตอ้งกจ็ะเกดิขึน้ 

 
 

๒๐. อย่าเช่ือใครแม้แต่ตวัเอง 
สาเหตุทีพ่ระพุทธเจา้ทรงสอนว่า “อยา่ถอืเอาว่าจรงิหรอือยา่เพิง่เชื่อจากทัง้ ๑๐ ขอ้” นัน้กเ็ป็นเพราะ 

ค าสอนหรอืหลกัการทีเ่ราไดรู้ม้าจากการบอกต่อและท าตามๆกนัมานัน้ มนักอ็าจถูกแต่งเตมิหรอืแกไ้ขให้
ผดิเพีย้นมาก่อนแลว้กไ็ด ้ ส่วนค าเล่าลอืมกัเป็นการกระท าของคนโง ่ ส่วนต ารากอ็าจถูกแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลง
ใหผ้ดิเพีย้นมาก่อนแลว้กไ็ด ้ ส่วนผูส้อนทีด่ลูกัษณะภายนอกแลว้น่าเชื่อถอืหรอืแมค้รอูาจารยข์องเราเองกต็าม 
เขากอ็าจมคีวามเหน็ผดิมาก่อนแลว้โดยเขาไมรู่ต้วักไ็ด ้ ดงันัน้ถ้าเราเช่ือจากต าราหรือจากคนอ่ืน หรือแม้
จากครอูาจารยข์องเราเองกต็าม เรากอ็าจได้รบัค าสอนท่ีผิดมาโดยไม่รู้ตวักไ็ด้ 

ส่วนเหตุผลทัง้ชนิดตรงๆและแวดลอ้ม ทีเ่ราไดค้ดิพจิารณาเป็นอย่างดแีลว้นัน้ มนักอ็าจผดิพลาดได้
ถา้ขอ้มลูทีไ่ดร้บัมามนัผดิ แมส้ามญัส านึกทีเ่ป็นความรูส้กึธรรมดาๆของเราเอง มนักอ็าจหลอกเราได ้ ส่วน
ความเหน็ทีเ่รามอียูก่ย็งัเชื่อไมไ่ด ้ เพราะความเหน็ทีเ่รามอียู่นัน้ มนักอ็าจเป็นความเหน็ทีผ่ดิอยูก่่อนแลว้กไ็ด ้
ดงันัน้ถ้าเราเช่ือจากเหตผุลหรือจากสามญัส านึกของเราเอง หรือจากความเหน็ของเราเองท่ีตรงกบั
ผูอ่ื้น มนักอ็าจผิดได้ โดยเราไมรู่ต้วัอกีเหมอืนกนั   

สรปุว่าหลกักาลามสตูรนี้โดยสรปุแมจ้ะสอนว่า “อย่าเช่ือใครแม้แต่ตวัเอง” แต่กไ็มไ่ดห้า้มศกึษา คอื 
“ศึกษาได้แต่ยงัไม่ให้เช่ือ จนกว่าจะได้พิสจูน์จนเหน็ผลจริงแล้วเท่านัน้” ซึง่การศกึษาอยา่งนี้เท่านัน้ ทีจ่ะ
ท าใหเ้ราไดร้บัแต่ค าสอนทีถู่กตอ้งเท่านัน้ จะไมไ่ดร้บัค าสอนทีผ่ดิเพีย้นไดเ้ลย  ซึง่หลกักาลามสตูรนี้จดัว่าเป็น
หลกัของอจัฉรยิะบุคคลระดบัสุดยอด อนัไดแ้ก่พระพุทธเจา้ทีม่ไีวส้ าหรบับุคคลอจัฉรยิะ หรอืมไีวเ้พื่อสรา้งคนให้
เป็นอจัฉรยิะ  

 
๒๑.  ปัญญา  ๓ ระดบั 

ปัญญา  แปลว่า  ความรอบรู้ ซึง่ค าว่ารอบรูน้ี้จะหมายถงึความรอบรูใ้นสิง่ทีค่วรรู ้ ไมใ่ช่จะรูไ้ปหมด
ทุกเรือ่งซึง่เป็นไปไมไ่ด ้ โดยปัญญานี้กแ็บ่งได ้๒ ประเภท คอื 

๑. โลกียปัญญา       ความรอบรูใ้นเรือ่งวชิาการต่างๆของโลก 
๒. โลกตุระปัญญา    ความรอบรูใ้นเรื่องการดบัทุกขข์องจิตใจ 
ในทางศาสนา (และในหนงัสอืเล่มนี้) ค าว่าปัญญาจะหมายถงึโลกุตระปัญญา คอืถ้ามีค าว่าปัญญาก็

จะหมายถึงความรอบรู้ในเร่ืองการดบัทุกข ์  ซึง่เรากต็อ้งเขา้ใจจดุนี้เอาไวด้ว้ยเพื่อจะไดไ้มเ่ขา้ใจไขวเ้ขว  ซึง่
ปัญญานี้กส็ามารถเกดิขึน้ได ้ ๓  ทาง คอื 

๑. สตุมยปัญญา         ปัญญาทีเ่กดิมาจากการฟังหรืออ่าน 



๑๕ 
 

๒. จินตามยปัญญา     ปัญญาทีเ่กดิมาจากการคิดพิจารณาไตร่ตรอง 
๓. ภาวณามยปัญญา   ปัญญาทีเ่กดิมาจากการปฏิบติั 
ในการศกึษานี้เราจะตอ้งฟังหรอือ่านมาก่อนให้จ าได้ก่อน   แลว้กน็ าสิง่ทีจ่ าไดน้ัน้มาพจิารณาหาเหตุ

หาผลจนเกดิความเข้าใจ  ต่อจากนัน้จงึน าสิง่ทีเ่ขา้ใจนัน้มาลงมอืปฏบิตัจินบงัเกดิเป็นความเหน็แจ้งขึน้มา
จรงิๆ   ซึง่เพยีงการจ าไดจ้ะไมเ่กดิประโยชน์อะไร ส่วนความเขา้ใจกย็งัพอช่วยใหค้วามทุกขล์ดลงไดบ้า้ง  แต่
ถา้เป็นความเหน็แจง้กจ็ะท าใหค้วามทุกขล์ดลงอย่างมากตลอดจนถงึขัน้ดบัทุกขไ์ดอ้ยา่งถาวรอกีดว้ย  ซ่ึง
ปัญญาท่ีเกิดมาจากการปฏิบติัน้ีจดัเป็นปัญญาสงูสุดในพทุธศาสนา 

 
๒๒.  กรรมวาที - วิริยวาที 

พุทธศาสนายงัจดัเป็นศาสนาประเภท กรรมวาที และ วิริยวาที  คอืสอนว่าการกระท าของเรา
ทัง้หลายน้ีมีผล และสอนว่าความเพียรของเราน้ีย่อมมีผล  คอืบางลทัธใินสมยัพุทธกาลเขาจะสอนว่าการ
กระท าของเรานี้ไมม่ผีลใดๆเลย และบางลทัธกิส็อนว่าความเพยีรของเรานี้เปล่าประโยชน์ ถงึแมจ้ะพากเพยีรไป
สกัเท่าไรกไ็มไ่ดอ้ะไร  ซึง่การสอนเช่นน้ีกจ็ะท าใหผู้ท้ ีเ่ชื่อถอืหนัมาท าความชัว่และไมม่คีวามเพยีรพยายามท า
ในสิง่ทีด่งีาม แลว้กจ็ะเกดิผลเลวรา้ยตามมาทัง้แก่ตนเองและสงัคม 

ถ้าเราเช่ือว่ากรรมมีผล (คอืมคีวามสุขใจเมือ่ท าดแีละมคีวามทุกขใ์จเมือ่ท าชัว่) และความเพียรมี
ผล (คอืท าใหพ้น้ทุกขไ์ด)้ เรากจ็ะละเว้นความชัว่ แล้วท าแต่ความดี รวมทัง้มีความเพียรในส่ิงท่ีถกูต้องดี
งามอีกด้วย  ซึง่การศกึษาต่อไปนี้กจ็ะช่วยใหเ้รามคีวามเชื่อเรือ่งกรรมและความเพยีรทีถู่กตอ้งต่อไป 

 
๒๓.  แก่นพทุธศาสนา 

พุทธศาสนาในปัจจุบนัจะประกอบดว้ยศาสนวตัถุ (สิง่ก่อสรา้ง), ศาสนาพธิ ี (พธิกีรรมต่างๆ), ศาสนา
บุคคล (นกับวช), และศาสนาธรรม (ค าสอน)  แต่สิง่เหล่านี้ยงัไมใ่ช่แก่นแทข้องพุทธศาสนา  ซึง่เรือ่งนี้พระพุทธ
องคไ์ดท้รงเปรยีบเทยีบเอาไวว้่า เหมอืนกบัการทีเ่ราไปแสวงหาประโยชน์จากตน้ไมใ้หญ่ ทีม่ที ัง้กิง่และใบ 
สะเกด็ เปลอืก กะพี ้และแก่น คอืเราจะเลอืกเอาอะไรจากสิง่เหล่านี้ จงึจะท าใหเ้ราไดร้บัประโยชน์ โดยสิง่เหล่านี้
กค็อื  

 
“ความสมบรูณ์ดว้ยลาภสกัการะและเสียงสรรเสริญ จดัเป็นเพยีงก่ิงและใบของศาสนา 
ความสมบรูณ์ดว้ยศีล จดัเป็นเพยีงสะเกด็ของศาสนา 
ความสมบรูณ์ดว้ยสมาธิ จดัเป็นเพยีงเปลือกของศาสนา 
ความสมบรูณ์ดว้ยสมัมาทิฎฐิ (ความเหน็ทีถู่กตอ้ง) จดัเป็นกะพี้ของศาสนา 
ความหลดุพ้นจากทุกขโ์ดยส้ินเชิง (ถาวร) จดัเป็นแก่นของศาสนา” 
 
จากจดุนี้เรากส็ามารถมองไดว้่าสงัคมใดหรอืใครเขา้ถงึพุทธศาสนาในระดบัใด   การทีว่ดัวาอาราม

เจรญิรุ่งเรอืงใหญ่โตนัน้ยงัเป็นแค่เพยีงกิง่และใบของพุทธศาสนาเท่านัน้  การมศีลีหรอืสมาธสิมบรูณ์กย็งัไมใ่ช่



๑๖ 
 
แก่นของพุทธศาสนา แมก้ารเขา้ใจพุทธศาสนาถูกตอ้ง กย็งัเป็นเพยีงเขา้ใกลแ้ก่นเท่านัน้ จะต้องถึงขัน้ปฏิบติั
จนดบัทุกขไ์ด้ถาวร (นิพพานถาวร ) จึงจะช่ือว่าเข้าถึงแก่นพทุธศาสนาได้อย่างแท้จริง 

ธรรมชาตขิองตน้ไมใ้หญ่กต็อ้งมทีัง้กิง่และใบ, สะเกด็, กะพี,้ และแก่น จงึจะท าใหต้น้ไม้นัน้ด ารงอยูไ่ด ้
หรอืน ามาใชป้ระโยชน์ได ้ ถา้ตน้ไมใ้ดมแีต่กิง่และใบมากเกนิไปโดยไม่มแีก่น ตน้ไมน้ัน้กจ็ะหกัโค่นไดโ้ดยง่าย 
หรอืน าเอามาใชป้ระโยชน์อะไรไมไ่ด ้ ซึง่พุทธศาสนากเ็หมอืนกนั คอืจะตอ้งมทีัง้ลาภสกัการะและเสยีงสรรเสรญิ
อยูบ่า้ง, มผีูป้ฏบิตัศิลีอยา่งถูกตอ้งเครง่ครดัมากมาย, มผีูป้ฏบิตัสิมาธอิยา่งจรงิจงัมากมาย, มผีูม้คีวามเหน็
ถูกตอ้งมากมาย, และมผีูห้ลุดพน้จากความทุกขโ์ดยสิน้เชงิอยูบ่า้ง พุทธศาสนาจงึจะมัน่คงอยูไ่ด ้ แต่ถา้พุทธ
ศาสนามแีต่ลาภสกัการะและเสยีงสรรเสรญิมากมาย หรอืมแีต่สิง่ก่อสรา้งใหญ่โตมากมาย แต่คนทีจ่ะปฏิบตัศิลี
อยา่งถูกตอ้งเครง่ครดักลบัมน้ีอย แมค้นทีจ่ะฝึกสมาธจิรงิจงักม็น้ีอย และคนทีจ่ะมคีวามเหน็ถูกตอ้งกไ็ม่ม ี
รวมทัง้คนทีห่ลุดพน้จากความทุกขอ์ยา่งถาวรกไ็มม่ ี พุทธศาสนากย็อ่มทีจ่ะด ารงอยูไ่มไ่ด ้ หรอืมแีต่ชื่อแต่ไม่มี
แก่นแทอ้ยูเ่ลย     

 
จบบทท่ี ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

บทท่ี  ๒  ดวงตาเหน็ธรรม 

๑.  อริยสจั  ๔ คืออะไร? 
อริยสจั  แปลว่า  ความจริงอนัประเสริฐ  ซึง่มอียู ่ ๔  ประการ อนัไดแ้ก่ 

 ๑.  ทุกข ์     ความทุกข ์
 ๒.  สมทุยั   สาเหตขุองทุกข ์
 ๓.  นิโรธ     ความดบัไปไม่เหลือของทุกข ์ 
 ๔.  มรรค    วิธีปฏิบติัเพ่ือดบัทุกข ์ 

ในชวีติของมนุษยเ์รานี้คงไม่มอีะไรประเสรฐิไปกว่า “ความไม่มีทุกขเ์ลยตลอดชีวิต” อกีแลว้ 
ดงันัน้อรยิสจั ๔ จงึจดัว่าเป็นความจรงิอนัประเสรฐิส าหรบัมนุษย ์ 

อรยิสจั  ๔  นี้กค็อืความจรงิของระบบจติใตส้ านึกของมนุษยเ์ราทุกคน ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงคน้พบ
ว่ามนัมกีารปรงุแต่งผลกัดนักนัอยา่งไร มนัจงึเกดิความทุกขข์ึน้มา และทรงคน้พบว่าตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร จงึ
จะท าใหค้วามทุกขไ์มเ่กดิขึน้มาไดท้ัง้อย่างชัว่คราวและอยา่งถาวร 

อรยิสจั  ๔  นี้จะยอ่ลงเป็น ทุกขก์บัไม่มีทุกข ์  โดยทุกขก์บัสาเหตุของทุกขจ์ะยอ่ลงเป็นทุกข ์และ
ความดบัลงของทุกขก์บัวธิปีฏบิตัเิพื่อดบัทุกขจ์ะยอ่ลงเป็นไม่มทีุกข ์ โดยหลกัอริยสจั ๔ น้ีกคื็อเร่ืองของ
เหตแุละผล คอืเมือ่มเีหตุ ความทุกขก์จ็ะเกดิขึน้มาทนัท ีเมือ่ไม่มเีหตุ ความทุกขก์จ็ะไมเ่กดิขึน้ หรอืทีก่ าลงั
เกดิขึน้อยู ่กจ็ะดบัหายไป ดงันัน้วิธีดบัทุกขโ์ดยสรปุกคื็อ ต้องค้นหาสาเหตท่ีุก าลงัปรงุแต่งให้เกิดทุกข์
ให้พบ แล้วดบัมนัเสีย หรือท าให้เหตมุนัหายไป แล้วความทุกขก์จ็ะไม่มีหรือดบัหายไปตาม ซึง่วธินีี้ก็
คอืการใชเ้หตุและผลตามหลกัวทิยาศาสตรม์าปฏบิตันิัน่เอง 

 
๒.  ทุกขคื์ออะไร? 

ทุกข ์  แปลว่า  ทน, ต้องทน   ซึง่ทุกขข์องอรยิสจั  ๔  นี้กห็มายถงึ ความรู้สึกของจิตใจท่ีมี
ลกัษณะทรมานใจ  หรือเร่าร้อนใจ  หรือหนักเหน่ือยใจ  เป็นตน้  ซึง่แสดงออกมาเป็น ความเศร้าโศก  
เสียใจ  คบัแค้นใจ แห้งเห่ียวใจ ไม่สบายใจ หรือ หนักเหน่ือยใจ เป็นตน้ 

เมือ่กล่าวโดยสรุปแลว้ ความทุกขน้ี์จะเกิดมาพร้อมๆกบัความยึดถือ (หรือความยึดมัน่ หรือ
ความยึดมัน่ถือมัน่) ว่าร่างกายและจิตใจน้ีคือตวัเรา-ของเรา (เมือ่มคีวามยดึถอืว่าม ี“ตวัเรา” เกดิขึน้มา
เมือ่ใด กย็อ่มทีจ่ะมคีวามยดึถอืว่าม ี “ของเรา” เกดิตามมาดว้ยเสมอ อยา่งทีเ่รยีกว่า “ตวัเรา-ของเรา”) คอื
เมือ่เกดิความยดึถอืว่า : มเีราเกดิ, มเีราแก่, มเีราเจบ็, มจีะเราตาย, หรอืมเีราทีก่ าลงัพลดัพรากจากบุคคล
หรอืสิง่อนัเป็นทีร่กัอยู,่ หรอืมเีราทีก่ าลงัประสบกบับุคลหรอืสิง่อนัไมเ่ป็นทีร่กัอยู,่ หรอืมเีราทีก่ าลงัผดิหวงั
เพราะมุง่หวงัสิง่ใดแลว้ไมไ่ดต้ามทีห่วงัอยู ่ กจ็ะเกดิความทุกขข์ึน้มาทนัท ี คอืสรปุแลว้ "ความยึดถือว่า
ร่างกายและจิตใจน้ีคือตวัเรา-ของเรา" นัน้คอืความทุกขท์ัง้หมด 

ความทุกขน์ี้เป็นสิง่ทีเ่ราจะต้อง ก าหนดรู้ให้ถกูต้อง ว่ามนัคอื ความยึดถือว่ามีตวัเรา-ของเรา 
(ไมใ่ช่ความแก่หรอืความตายของร่างกายจะท าใหเ้ป็นทุกขโ์ดยตรง)   คอืเมือ่เกดิความยดึถอืว่ามเีราเกดิ 



๑๘ 
 
(ในกรณทีีเ่กดิมาแลว้ก าลงัรูส้กึว่าทนไดง้่าย ซึง่จดัเป็นความทุกขซ์่อนเรน้), เราแก่ (ในกรณทีีม่รีา่งกายแก่), 
เราเจบ็ (ในกรณทีีม่รีา่งกายเจบ็ป่วย), หรอืเราจะตาย (ในกรณทีีม่รี่างกายก าลงัจะตาย), เป็นต้น จงึท าให้
ความทุกขน์ี้เกดิขึน้มา  แต่ถา้ไม่มคีวามยดึถอืว่ามตีวัเราเสยีอยา่งเดยีว  แมร้า่งกายจะแก่, หรอืเจบ็, หรอื
จะตอ้งตายตามธรรมชาตขิองมนั เป็นตน้ ความทุกขข์องจติกจ็ะไมเ่กดิขึน้ 

 
๓.  สมทุยัคืออะไร? 

สมทุยั  แปลว่า  เหตเุกิดขึ้นพร้อม  หรอื สาเหตุของทุกข ์  คอืเมือ่กล่าวโดยสรุปแลว้  สาเหตุ
ทัง้หมดของความทุกขท์ัง้ปวงนัน้กม็าจากสาเหตุเดยีวคอื “อวิชชา” ทีแ่ปลว่า ไม่ใช่วิชชา  

ค าว่า วิชชา หมายถงึ ความรู้สงูสดุ หรอื ความรู้ท่ีดบัทุกขไ์ด้  ซึง่กไ็ดแ้ก่ความรูเ้รือ่งอรยิสจั ๔  
โดยมหีวัใจอยูท่ีค่วามรูเ้รือ่ง อนัตตา หรอืความรูเ้รือ่ง ความไม่ใช่ตวัตนท่ีแท้จริง 

ค าว่า อวิชชา กห็มายถงึ ความรู้ท่ีไม่ใช่วิชชา คอืหมายถงึ ความรูท้ีด่บัทุกขไ์ม่ได ้ หรอืเรยีกว่า 
ความโง่สงูสดุ หรอื ความไม่รู้จริง  ซึง่หวัใจของอรยิสจั ๔ ทีเ่ป็น “วิชชา” กค็อื “ความรู้เรื่องอนัตตา” 
ดงันัน้สิง่ทีเ่ป็นหวัใจของ “อวิชชา” กค็อืความรูท้ีต่รงขา้มกบัวชิชา อนัไดแ้ก่ “ความรู้ว่ามีอตัตา” หรอื 
“ความรู้ว่ามีส่ิงท่ีเป็นตวัตน”  (หรอืตวัเอง หรอืตวัเรา) ซึง่อวชิชานี้มนัไดฝั้งแน่นอยูใ่นจติใตส้ านึกของเรา
ทุกคน หรอืเป็นสญัชาตญิาณของจติใตส้ านึกของทุกชวีติ ทีเ่ป็นสาเหตุตน้เหตุท าใหเ้กดิความทุกขท์ัง้หลาย
ขึน้มา 

เมือ่กล่าวโดยสรุปกค็อื เมือ่จติใตส้ านึกของเรามคีวามรูว้่า “ร่างกายและจิตใจน้ีคือตวัเรา” ซึง่
ความรูน้ี้เองทีม่นัจะคอยกระตุน้หรอืผลกัดนัใหจ้ติใตส้ านึกของเราปรงุแต่งใหเ้กดิ “ความรู้สึกว่ามีตวัเรา-
ของเรา” ขึน้มาอยูต่ลอดเวลา และเมือ่จติของเราไดก้ระทบกบัสิง่ต่างๆของโลกทางตา, ห,ู จมกู, ลิน้, กาย, 
และใจ ทีใ่หค้วามรูส้กึเริม่ต้นที ่ “น่าพอใจ” (ความสุข) บา้งหรอื “ไม่น่าพอใจ” (ความทุกข)์ บา้งขึน้มา
เมือ่ใด จติใตส้ านึกของเรากจ็ะปรงุแต่งใหเ้กดิ “ความยึดถือว่ามีตวัเรา-ของเรา” ขึน้มาทนัท ี และเมือ่เกดิ
ความยดึถอืว่ามตีวัเราขึน้มาเมือ่ใด จติทีเ่กดิความยดึถอืนัน่เองทีจ่ะเกดิ ความรู้สึกทรมาน หรือเร่าร้อน 
หรือหนัก หรือเหน่ือย หรือไม่สบาย เป็นตน้ ทีเ่รยีกว่าเป็น “ความทุกข”์ ซอ้นขึน้มาอกีทนัท ี

  
๔.  นิโรธคืออะไร? 

นิโรธ  แปลว่า ดบัไม่เหลือ ซึง่กห็มายถงึ อาการท่ีความทุกขข์องจิตใจได้ดบัหายไปแล้ว และ
เมือ่จติไม่มคีวามทุกข ์ จติมนักจ็ะกลบัคนืสู่สภาวะดัง้เดมิของมนั คอื สงบ เยน็ ปลอดโปร่ง สดช่ืน แจ่มใส 
และเบาสบายอย่างย่ิง (เป็นความรูส้กึทีต่รงขา้มกบัความทุกข)์  ซึง่เรยีกว่า นิพพาน  ทีแ่ปลว่า ดบัเยน็ 
หรอืหมายถงึ ความสงบเยน็ของจิตใจ ซึง่การทีน่ิโรธจะเกดิขึน้มาไดก้เ็ป็นเพราะ จิตไม่ปรงุแต่งให้เกิด
ความยึดถือว่ามีตวัเรา-ของเราขึ้นมา 

นิโรธ นี้จะเป็นเหตุ ส่วนนิพพานจะเป็นผล  คอื เม่ือความทุกขด์บัลง จิตกจ็ะสงบเยน็ตามมา
ทนัที  แต่เราไมค่่อยนิยมกล่าวถงึค าว่านิโรธ  เรามกัจะนิยมใชค้ าว่านิพพานมากกว่า ทัง้ๆทีแ่ทจ้รงิมนัจะ
เป็นของคู่กนัเสมอ   



๑๙ 
 

นิพพานน้ีโดยสรุปแลว้ม ี ๓  ลกัษณะ คอื 
๑. นิพพานชัว่คราว หรอื นิพพานขัน้ต้น คอืเมือ่ทุกขด์บัลงเองตามธรรมชาต ิ จติกจ็ะนิพพาน 

แต่ว่ายงัไมส่งูสุด (ไมเ่ยน็สนิท) และไมถ่าวร หรอืจะเรยีกว่าเป็นความเยน็อกเยน็ใจกไ็ด ้ 
๒. นิพพานจากสมาธิ ซึง่เกดิจากการใชส้มาธมิาระงบัความรูส้กึว่ามตีวัเรา-ของเรา และความ

ยดึถอืว่ามตีวัเรา-ของเราใหด้บัลงอยา่งชัว่คราว ซึง่กจ็ะท าใหเ้กดินิพพานไดส้งูสุด (เยน็สงูสุด) เหมอืนกนั 
แต่ว่ายงัไมถ่าวร เพราะถา้สมาธหิายไปเมือ่ใด นิพพานนี้กจ็ะหายตามไปดว้ย เพราะมนัยงัไมถ่าวร 

๓. นิพพานถาวร  คอืเมือ่เราสามารถก าจดัอวชิชาทีเ่ป็นตน้ขัว้ของความทุกขใ์หห้มดสิน้ไปจากจติ
ใตส้ านึกของเราไดแ้ลว้อยา่งถาวร จติกจ็ะไมม่ทีุกขอ์กีอยา่งถาวร และนิพพานสงูสุดกจ็ะมอียา่งถาวรได ้ (คอื
มตีลอดชวีติ) 

ตามปกตใินชวีติประจ าวนัของเรา กม็นีิพพานขัน้ตน้มาหล่อเลีย้งจติใหไ้ดพ้กัผ่อนอยูเ่สมอๆ ไมใ่ห้
เป็นบา้ตายเพราะมคีวามทุกขแ์ผดเผาอยูต่ลอดทัง้วนัอยู่แล้ว แต่เรากลบัไม่ชอบ เพราะเหน็ว่านิพพาน
นัน้จืดชืด ไม่สนุก หรือน่าเบ่ือ แต่น่ีคือส่ิงสงูสดุส าหรบัทุกชีวิต เพราะท าให้จิตไม่เป็นทุกข ์และไม่ท า
ให้ชีวิตเดือดร้อน รวมทัง้ยงัจะช่วยให้โลกมีสนัติภาพได้อีกด้วย ดงันัน้เราจงึควรเหน็คุณค่าของนิพพาน 
ไมเ่กลยีดกลวันิพพาน และพยายามแสวงหานิพพานใหย้ิง่ๆขึน้ต่อไป 

 
๕.  มรรคคืออะไร? 

มรรค  แปลว่า หนทาง หรอื ทางเดิน   ซึง่บางครัง้กเ็รยีกว่า อริยมรรค  ทีห่มายถงึ  หนทาง
อนัประเสริฐ   ซึง่อรยิมรรคนี้ถงึแมจ้ะเป็นหนทางเดยีว แต่จะมีองคป์ระกอบอยู่ถึง  ๘  ประการด้วยกนั   
ซึง่กส็ามารถยอ่ใหส้ัน้ลงเพื่อใหป้ฏบิตัไิดง้า่ยขึน้เป็น ศลี, สมาธ,ิ และปัญญา  แต่เมือ่เวลาปฏบิตัจิรงิกจ็ะสรุป
อยูท่ี ่การระวงัอย่าให้จิตเกิดความยึดถือว่ามีตวัเรา-ของเราขึ้นมาเท่านัน้เอง    

หวัใจของมรรคนี้กค็อืปัญญา ซึง่กค็อืความรูแ้ละเขา้ใจว่า “แท้จริงมนัไม่ได้มีตวัเราอยู่จริง” คอื
ถา้จติยงัคงมคีวามโงส่งูสุด (คอือวชิชา หรอืความรูว้่ามตีวัเรา) ครอบง าอยู ่มนักย็อ่มทีจ่ะอยากจะไดค้วามสุข
ใหแ้ก่ตวัเอง แลว้กเ็กลยีดกลวันิพพาน แต่ถา้จติมวีชิชา (คอืความรูว้่าแทจ้รงิมนัไมไ่ดม้ตีวัเราอยูจ่รงิ) เกดิ
ขึน้มาเมือ่ใด อวชิชากย็อ่มทีจ่ะหายไป เพราะเป็นสิง่ตรงขา้มกนั แลว้จติกจ็ะบรสิุทธิ ์ ซ่ึงจิตท่ีบริสทุธ์ิน้ีก็
ย่อมท่ีจะไม่มีความอยากได้ความสขุหรือความรู้สึกใดๆอีกต่อไป ดงันัน้จิตท่ีบริสทุธ์ิน้ีจึงมีความ
สงบเยน็ (นิพพาน) และภายหลงัเมือ่จติเผลอสตกิลบัมามคีวามทุกขเ์มือ่ใด มนักจ็ะปรารถนานิพพานทีม่นั
เคยไดส้มัผสัมาแลว้ ซึง่นี่จะเป็นสิง่ทีด่ทีีจ่ะท าใหเ้ราปรารถนานิพพานทีส่งูขึน้ต่อไป 

เมือ่เราปฏบิตัมิรรคถูกตอ้งเมือ่ใด ความทุกขท่ี์ก าลงัเกิดอยู่กจ็ะระงบัหรือดบัลงทนัที หรือ 
ความทุกขท่ี์ยงัไม่เกิดกจ็ะไม่เกิดขึ้น แต่ถา้จติใตส้ านึกของเรายงัคงมคีวามเคยชนิของอวชิชา (ความรู้ว่า
มตีวัเรา) อยู ่เมือ่จติเผลอสต ิ อวชิชากจ็ะเกดิขึน้มาใหม ่แลว้กม็าปรงุแต่งหรอืกระตุน้ใหจ้ติของเราเกดิความ
ยดึถอืว่ามตีวัเรา-ของเราขึน้มาไดอ้กี และความทุกขก์จ็ะยงักลบัมาเกดิขึน้มาไดอ้กีเรือ่ยไป จนกว่าเราจะ
ปฏิบติัศีล, สมาธิ, และปัญญาได้อย่างต่อเน่ืองและมัน่คง จนสามารถท าลายความเคยชินของ
อวิชชาให้หมดส้ินไปจากจิตใต้ส านึกของเราได้ ความทุกขก์จ็ะไม่กลบัขึ้นมาเกิดใหม่ได้อีกอย่าง



๒๐ 
 
ถาวร และนิพพานกจ็ะปรากฏแก่จิตของเราอย่างถาวรได้ ซึง่มรรคน้ีเป็นสิง่ทีค่วรเจรญิ คอืท าใหม้าก
ยิง่ๆขึน้จนสมบูรณ์สงูสุด (คอืจนกระทัง่ปรากฏนิพพานถาวร) 

 
๖.  มรรคคือจิตว่าง 

เมือ่สรปุวธิปีฏบิตัอิรยิสจั  ๔  กจ็ะไดด้งันี้ 
เม่ือมีความรู้ว่า “มีตวัเรา” กจ็ะมีการปรงุแต่งต่อๆไปให้เกิดความยึดถือว่ามีตวัเรา-ของ

เราขึ้นมา แล้วกเ็กิดความทุกข ์
เม่ือมีความรู้ว่า “ไม่มีตวัเราอยู่จริง” กจ็ะไม่มีการปรงุแต่งให้เกิดความยึดถือว่ามีตวัเรา-

ของเราขึ้นมา แล้วกไ็ม่มีทุกข ์(นิพพาน ) 
เมือ่กล่าวโดยสรุปแลว้ มรรคกคื็อการท าจิตให้ว่างจากความยึดถือว่ามีตวัเรา-ของเรา  ซึง่

การทีจ่ะท าใหม้รรคเกดิขึน้มาไดอ้ยา่งแทจ้รงินัน้ จะต้องอาศยัความเข้าใจท่ีถกูต้องในเรื่องความไม่มีตวั
เราอยู่จริง (มคีวามเขา้ใจเรือ่งอนตัตาซึง่เป็นหวัใจของปัญญา) เป็นตวัน า พร้อมทัง้ต้องอาศยัจิตท่ี
เข้มแขง็ (มีสมาธิ) มาก าจดัความยึดมัน่ว่ามีตวัเรา-ของเราให้ระงบัหรือดบัหายไป โดยผูท้ีจ่ะปฏบิตัิ
เช่นน้ีไดจ้ะต้องเป็นคนดี (มีศีล) อยู่ก่อนเป็นพื้นฐานด้วย   

สรปุไดว้่า การปฏบิตัมิรรคนัน้เราจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมทีัง้ ศลี สมาธ ิ และปัญญา ซึง่ศลีนัน้เพยีงเรา
ตัง้ใจทีจ่ะไมเ่บยีดเบยีนชวีติและทรพัยส์นิของคนอื่นอยา่งจรงิใจ เรากช็ื่อว่ามศีลีแลว้ ส่วนสมาธนิัน้เมือ่เรารู้
วธิกีารฝึก เรากส็ามารถฝึกฝนเองได ้ ส่วนปัญญานัน้ เราจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาให้เข้าใจหลกัอริยสจั ๔ 
โดยมีหวัใจอยู่ท่ีการศึกษาให้เข้าใจในเร่ืองอนัตตาเป็นหลกั ดงันัน้จดุส าคญัทีสุ่ดในขัน้แรกน้ีกค็อื 
การศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเร่ือง “ความไม่มีตวัเราอยู่จริง” (อนัตตา) น้ีให้ถ่องแท้เสียก่อน 

    
๗.  อตัตาของพราหมณ์ 

ค าว่า อนัตตา แปลว่า ไม่ใช่อตัตา คอืเป็นการปฏเิสธหรอืไมย่อมรบัว่าเป็น “อตัตา” ดงันัน้ถา้เรา
จะศกึษาเรือ่งอนตัตา เรากจ็ะตอ้งท าความเขา้ใจค าว่า “อตัตา” เสยีก่อน เราจงึจะเขา้ใจค าว่า “อนตัตา” ได ้

ค าว่า อตัตา แปลว่า ตน หรอื ตวัตน หรอื ตนเอง ทีห่มายถงึ ตวัตนท่ีแท้จริง หรอื ตวัตน
อมตะ ซึง่เมือ่เน้นมาทีช่วีติของเรากห็มายถงึ สิง่ทีเ่ป็น “ตวัเรา” ซ่ึงค าว่าอตัตาน้ีจะหมายถึงส่ิงท่ีเป็น
ตวัตนของมนัเอง โดยไม่อาศยัส่ิงอ่ืนใดมาปรงุแต่งมนัขึ้นมา ซึง่อตัตานี้จะมลีกัษณะเป็นอมตะ (ไมต่าย
อยา่งเดด็ขาด) คอืจะตัง้อยูไ่ปชัว่นิรนัดร (นิจจงั) รวมทัง้จะไมม่คีวามรูส้กึทีต่อ้งทนอยูอ่กีดว้ย (สุขงั)  

ค าสอนเรือ่งอตัตานี้เป็นความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ทีเ่ขาเชื่อว่า จิตหรือวิญญาณของส่ิงท่ีมี
ชีวิตคือคนและสตัวท์ัง้หลายน้ีเป็นอตัตา (หรือเป็นอมตะ) ท่ีสามารถออกจากร่างกายท่ีตายแล้วได้ 
และยงัไปเกิดยงัร่างกายใหม่ๆได้ ซึง่จากความเชื่อว่าจติหรอืวญิญาณเป็นอตัตานี้เอง ทีท่ าใหเ้กดิความ
เชื่อเรือ่งนรกใตด้นิ สวรรคบ์นฟ้า เทวดา นางฟ้า ผ ี พระอนิทร ์ พระพรหม ยมบาล รวมทัง้เรือ่งชาตก่ิอน 
ชาตหิน้า และเรือ่งเวรกรรมจากชาตปิางก่อนดว้ย เป็นตน้ ขึน้มา  

ความเชื่อว่าจติหรอืวญิญาณนี้เป็นอตัตาหรอืเป็นตวัเรานี้ เกดิมาจากสญัชาตญิาณ (ความรูท้ีเ่กดิ
ขึน้มาพรอ้มกบัชวีติโดยไม่มใีครสอน) หรอืสามญัส านึกของสิง่ทีม่ชีวีติ ท่ีทุกชีวิตกย่็อมท่ีจะมีความรู้สึกว่า



๒๑ 
 
มีตวัเองอยู่เสมอ เพ่ือให้ทุกชีวิตรกัตวัเอง และจะได้ดแูลรกัษาตวัเอง จะได้ไม่สญูพนัธไุปจากโลก ซึง่
เมือ่ชวีติเกดิความรูส้กึว่ามตีวัเอง (หรอืตวัเรา) จงึท าใหเ้กดิความเชื่อว่าตวัเองนี้จะคงมอียูต่ลอดไปชัว่นิรนัดร
หรอืเป็นอมตะ และเมือ่รา่งกายตาย จงึเกดิความเชื่อว่าตวัตนน้ีกจ็ะออกจากรา่งกายน้ีเพื่อไปรบัผลจากการ
กระท าของตวัเองในขณะทีย่งัมชีวีติอยู ่ ซึง่กท็ าใหเ้กดิความเชื่อว่าตอ้งมสีถานทีส่ าหรบัลงโทษ (นรกใตด้นิ) 
และสถานทีส่ าหรบัรบัรางวลั (สวรรคบ์นฟ้า) ขึน้มาอกีตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์  

เมือ่พระพุทธเจา้ทรงคน้พบว่า “ไม่มีส่ิงใดเลยท่ีจะเป็นอตัตาได้” จงึท าใหเ้กดิความขดัแยง้กบั
ค าสอนเรือ่งว่า “จิตหรือวิญญาณเป็นอตัตา” ของพราหมณ์อยา่งรุนแรง แต่กไ็ม่มใีครสามารถใชเ้หตุผลมา
หกัลา้งค าสอนของพระพุทธเจา้ได ้ จงึท าใหค้ าสอนของพระพุทธองคเ์จรญิรุง่เรอืงมากในสมยัทีพ่ระพุทธองค์
ยงัทรงด ารงพระชนชพีอยู่มาโดยตลอด แต่เมือ่พระพุทธองคท์รงดบัขนัธปรนิิพพานไปแลว้ประมาณ ๘๐๐ ปี 
ค าสอนเรือ่งจติหรอืวญิญาณเป็นอตัตาของพราหมณ์ กไ็ดป้ลอมปนเขา้มาอยูใ่นค าสอนของพุทธศาสนาโดย
ชาวพุทธไม่รูต้วั และสบืทอดมาจนถงึปัจจบุนั   

จากสญัชาตญิาณหรอืสามญัส านึกว่าจติเป็นอตัตาหรอืเป็นตวัเรานี้เอง ทีเ่ป็นต้นเหตุใหจ้ติปรงุแต่ง
ใหเ้กดิความยดึถอืว่ามตีวัเราขึน้มา แลว้กท็ าใหจ้ติเป็นทุกข ์ และถ้าใครยงัเช่ือว่าจิตเป็นอตัตา กจ็ะไม่
สามารถปฏิบติัตามหลกัอริยสจั ๔ เพ่ือดบัทุกขไ์ด้ และชื่อว่าเป็นผูท้ีย่งัไมรู่จ้กัพุทธศาสนาอย่างถูกตอ้ง
อกีดว้ย 

 
๘.  อนัตตาหวัใจของอริยสจั ๔ 

หลกัปฏบิตัขิองมรรคนี้จะมจีุดส าคญัอยูท่ี ่ การก าจดัความยึดถือว่ามีตวัเราให้หายไปจากจิต  
แต่ถา้เรายงัไม่มคีวามเขา้ใจว่า “แท้จริงมนัไม่มีตวัเราอยู่จริง” (หรือเร่ืองจิตเป็นอนัตตา)  มรรคนี้กจ็ะ
ไมเ่กดิขึน้มาไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  คือตราบใดท่ีเรายงัมีความเช่ือหรือมีความเหน็ว่า “มนัมีตวัเราอยู่จริง”   
ตราบนัน้ปัญญาท่ีแท้จริงท่ีจะท าให้เกิดมรรคท่ีถกูต้องกจ็ะไม่เกิดขึ้นมาได้ 

ดงันัน้ความรูเ้รือ่งอนตัตาจงึเป็นความรูท้ีจ่ะมาท าลายความรูว้่ามตีวัเรา (อวชิชา) ใหห้ายไปจากจติ
ใตส้ านึก และท าใหจ้ตินี้ไมม่คีวามทุกข ์ ซ่ึงความรู้เร่ืองอนัตตาน้ีจดัเป็นต้นตอของปัญญาในพทุธ
ศาสนา เพราะถ้ามีความรู้เร่ืองอนัตตาถกูต้องแล้วกจ็ะท าให้เกิดความเข้าใจในหลกัอริยสจั ๔ ได้
อย่างถกูต้อง รวมทัง้ยงัท าให้เกิดความรู้อ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัพทุธศาสนาตามมาอีกมากมาย แต่ในทาง
ตรงกนัขา้ม ถา้เรายงัไมม่คีวามเขา้ใจในเรือ่งอนตัตาอย่างถูกตอ้ง เรากจ็ะไมเ่ขา้ในหลกัอรยิสจั ๔ รวมทัง้ไม่
เขา้ใจค าสอนอื่นๆของพุทธศาสนาทัง้หมดอยา่งถูกตอ้งอกีดว้ย 

 
๙.  กฎอิทปัปัจจยตา  

ในจกัรวาล (หรอืเอกภพ) ของเรานี้ยอ่มทีจ่ะม ี “ส่ิงสงูสดุ” ควบคุมอยู ่ ซึง่สิง่สูงสุดกค็อื ส่ิงท่ีมี
อ านาจสงูสดุในโลกและในจกัรวาล ท่ีคอยดลบนัดาลให้ทุกส่ิงทุกอย่างเป็นไป คอืดลบนัดาลใหเ้กดิขึน้ 
ตัง้อยู ่เปลีย่นแปลง และดบัสลายไปเมือ่ถงึเวลา     ซึง่ในทางพุทธศาสนาจะถอืว่าสิง่สงูสุดนี้กค็อื กฎสงูสดุ
ของธรรมชาติ ทีเ่รยีกว่า อิทปัปัจจยตา ทีแ่ปลว่า การประชุมปัจจยัของส่ิงเหล่าน้ี หรอื ภาวะท่ีมีอนั



๒๒ 
 
น้ีๆ เป็นปัจจยั ซึง่กห็มายถงึ การท่ีมีเหตแุละปัจจยัมาร่วมกนัปรงุแต่งให้เกิดส่ิงใดส่ิงหน่ึงขึ้นมา ซึง่
กฎอทิปัปัจจยตานี้มรีายละเอยีดดงันี้ 

   
เม่ือส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ีจึงมี, เพราะความเกิดขึ้นแห่งส่ิงน้ี   ส่ิงน้ีจึงเกิดขึ้น 

 เม่ือส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงน้ีจึงไม่มี, เพราะความดบัไปแห่งส่ิงน้ี ส่ิงน้ีจึงดบัไป. 
 
โดยสรุปแลว้กฎกน็ี้กจ็ะบงัคบัทุกสิง่เอาไวว้่า 
 

“ทุกส่ิงท่ีเกิดขึ้นและตัง้อยู่ จะต้องอาศยัเหตแุละปัจจยัมาปรงุแต่งให้เกิดขึ้นและตัง้อยู่ทัง้ส้ิน” 
 

ก่อนอื่นเราจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัค าบางค าใหถู้กตอ้งเสยีก่อน เราจงึจะศกึษากฎอทิปัปัจจยตานี้
ไดเ้ขา้ใจอย่างถูกตอ้ง คอื : 

ค าว่า “ส่ิง” กห็มายถงึ ธรรมชาติท่ีมีอยู่ ซึง่สิง่ทัง้หลายของโลกกส็รุปได ้ ๒ อยา่ง คอื วตัถ ุ
(รวมทัง้พลงังานและรงัสทีัง้หลายดว้ย) กบัสิง่ทีเ่ป็น นามธรรม (คอืมแีต่ชื่อเรยีก แต่ไมม่ตีวัตนเหมอืนวตัถุ 
อนัไดแ้ก่พวก จติ หรอื ความรูส้กึ ความจ า และการปรงุแต่งของจติ เป็นตน้) 

ค าว่า “ต้อง” กห็มายถงึว่า จะเป็นเช่นนัน้เสมอ จะเป็นอย่างอ่ืนไปไม่ได้อย่างเดด็ขาด  
ค าว่า “เกิด” กห็มายถงึว่า จากการท่ีไม่มีอยู่ก่อน แล้วจึงมามีขึ้นในภายหลงั 
ค าว่า “ดบั” กห็มายถงึว่า จากการท่ีมีอยู่ก่อน แล้วจึงมาไม่มีหรือหายไปในภายหลงั 
ค าว่า “ตัง้อยู่ “ กห็มายถงึว่า เม่ือเกิดขึ้นมาแล้วแต่ยงัไม่ดบัหายไป 
ค าว่า “ปรงุแต่ง” หมายถงึ การน าเอาส่ิงต่างๆท่ีแตกต่างกนัหลายๆส่ิง (เหตแุละปัจจยั) มา

รวมตวักนัเพ่ือให้เกิดเป็นส่ิงใหม่ขึ้นมา (ผล) โดยเมือ่มกีารปรงุแต่งจนเกดิเป็นสิง่ใหมข่ึน้แลว้ กจ็ะมองไม่
เหน็ลกัษณะของสิง่ต่างๆ ทีม่าประกอบกนัขึน้มานัน้เลย   

ค าว่า “เหต”ุ กห็มายถงึ ส่ิงท่ีปรงุแต่งให้เกิดผล 
ค าว่า “ผล” กห็มายถงึ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นมาจากเหต ุ 
ค าว่า “ปัจจยั” กห็มายถงึ เหตยุ่อยๆท่ีมหีลายเหต ุหรอื ส่ิงท่ีมาช่วยสนับสนุน 
กฎอทิปัปัจจยตานี้จะบอกถงึเรือ่งเหตแุละผลตามหลกัวิทยาศาสตร ์   คอืจะบอกว่า “เม่ือมีเหตุ

จึงจะมีผล, เม่ือมีผลมนักต้็องมีเหตุ, ถ้าไม่มีเหต ุผลกจ็ะไม่มี, ถ้าเหตเุกิดขึ้น ผลจึงจะเกิดขึ้น, ถ้าเหตุ
ดบัลง ผลกจ็ะดบัลง” ซึง่ผลทัง้หลายทีเ่กดิขึน้มาจากเหตุนี้เราจะเรยีกว่าเป็น “ส่ิงปรงุแต่ง” 

 
๑๐. การปรงุแต่งคืออะไร? 

ค าทีเ่ขา้ใจไดย้ากกค็อืค าว่า “ปรงุแต่ง” ทีห่มายถงึ การทีธ่รรมชาตนิ าเอาสิง่ต่างๆทีแ่ตกต่างกนัหลายๆ
สิง่ (ทีเ่รยีกว่าเหตุและปัจจยั) มารวมตวักนั จนท าใหเ้กดิเป็นสิง่ใหมข่ึน้มา (ทีเ่รยีกว่าผล) โดยเมือ่มกีารปรงุแต่ง
จนเกดิเป็นสิง่ใหมข่ึน้มาแลว้ สิง่ใหมน่ัน้เราจะมองไม่เหน็หรอืไมส่ามารถสมัผสักบัลกัษณะของเหตุและปัจจยั
ของมนัได ้ เพราะเหตุและปัจจยัของมนันัน้ ได้รวมตวักนัจนแปรเปล่ียนไปเป็นส่ิงใหม่ขึ้นมาได้อย่างน่า



๒๓ 
 
อศัจรรย ์ เหมอืนกบัว่ามนัเกดิมสีิง่ใหม่จรงิๆขึน้มาโดยไมอ่าศยัเหตุและปัจจยัมาปรงุแต่งขึน้มา อยา่งเช่นพวกที่
เป็นวตัถุกไ็ดแ้ก่ รา่งกายของมนุษย,์ อวยัวะต่างๆของร่างกายมนุษย,์ เนื้อไม,้ ผลไม,้ และแรธ่าตุต่างๆ, รวมทัง้
สิง่ทีเ่ป็นพวกจติเช่น การรบัรู,้ ความรูส้กึ, ความจ า, และความคดิของมนุษยด์ว้ย เป็นตน้   

แต่ถา้เป็นการกระท าของมนุษยห์รอืสตัว ์ โดยการน าเอาสิง่ต่างๆหลายๆสิง่ (ทีเ่รยีกว่าเป็นเหตุและ
ปัจจยั) มารวมตวักนั จนท าใหเ้กดิเป็นสิง่ใหม่ขึน้มา (ทีเ่รยีกว่าเป็นผล) แต่ว่าเรายงัมองเหน็หรอืสามารถสมัผสั
กบัลกัษณะของเหตุและปัจจยัของมนัได ้จะไมเ่รยีกว่าเป็นการ “ปรงุแต่ง” แต่จะเรยีกว่าเป็นการ “ประกอบ” หรอื 
“สรา้ง” อยา่งเช่น อาหาร, เสือ้ผา้, บา้น, รถยนต,์ คอมพวิเตอร,์ โทรศพัท ์เป็นตน้ 

อกีค าคอืค าว่า “เหต”ุ นัน้จะหมายถงึ เหตท่ีุมีความส าคญัท่ีสดุ หรือใหญ่ท่ีสดุเพียงเหตเุดียว ส่วน
ค าว่า “ปัจจยั” จะหมายถงึ เหตท่ีุมีความส าคญัรองๆลงมา ท่ีอาจมีได้หลายเหต ุหรอืหมายถงึ สิง่ทีม่าช่วย
สนบัสนุนเพื่อใหเ้กดิผลขึน้มา คือการท่ีส่ิงใดส่ิงหน่ึงจะเกิดขึ้นมาได้นัน้ จะต้องมีความพร้อมทัง้เหตแุละ
ปัจจยั ถา้มแีต่เพยีงเหตุ โดยไม่มปัีจจยั ผลกจ็ะไมส่ามารถเกดิขึน้มาได ้หรอืถา้มแีต่ปัจจยั โดยไม่มเีหตุ ผลกจ็ะ
ไมส่ามารถเกดิขึน้มาไดอ้กีเหมอืนกนั แต่ปัจจยันัน้เป็นส่ิงท่ีไม่ใช่ส่ิงส าคญัท่ีสุด และปัจจยักม็กัจะมีมาก 
รวมทัง้เรากร็ู้ๆกนัอยู่แล้ว ดงันัน้เราจึงมกัไม่กล่าวถึงปัจจยั เราจะกล่าวถึงเฉพาะเหตเุท่านัน้  ซึง่กข็อให้
เราเขา้ใจจดุนี้เอาไวด้ว้ย อยา่งเช่น เมือ่ม ี “เหตุ” คอืการน าเอาเมลด็แอปเปิลมาปลกู และมดีนิ มปีุ๋ ย มนี ้า มี
แสงแดด และมอีากาศเป็น “ปัจจยั” จงึท าใหเ้กดิ “ผล” คอืเกดิมตีน้แอปเปิลขึน้มา  หรอืเมือ่ม ี “เหตุ” คอืมตีน้
แอปเปิล และมปีุ๋ ย มนี ้า มแีสงแดด และมอีากาศเป็น “ปัจจยั” จงึท าใหเ้กดิ “ผล” คอืลกูแอปเปิลขึน้มา เป็นต้น  
แต่เรามกักล่าวสัน้ๆเพยีงว่า “เมือ่มกีารน าเมลด็แอปเปิลมาปลกู จงึเกดิมตี้นแอปเปิลขึน้มา” หรอื “ลกูแอปเปิล 
เกดิมาจากต้นแอปเปิล” เท่านัน้ เป็นต้น     

 
๑๑.  ส่ิงปรงุแต่ง – ส่ิงไม่ปรงุแต่ง 

ทุกสิง่ทีเ่กดิขึน้มาจากการปรงุแต่งของเหตุและปัจจยันี้ เราจะเรยีกว่าเป็น “ส่ิงปรงุแต่ง” โดยสิง่
ปรงุแต่งทัง้หลายนัน้ยอ่มทีจ่ะตอ้งอาศยัเหตุและปัจจยัมาปรงุแต่งใหเ้กดิขึน้ อยา่งเช่น รา่งกายของคนเราก็
ตอ้งอาศยัพ่อและแมม่าปรุงแต่งใหเ้กดิขึน้ หรอือวยัวะต่างๆของร่างกายกต็อ้งอาศยัอาหาร น ้า อุณหภมูแิละ
ก๊าซต่างๆมาปรงุแต่งใหเ้กดิขึน้ เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงปรงุแต่งทัง้หลาย กย่็อมท่ีจะมีการเกิดขึ้น ตัง้อยู่ และดบั
หายไป โดยทุกสิง่ในโลกและในจกัรวาลทีต่อ้งอาศยัสิง่อื่นมาเป็นเหตุและปัจจยัปรุงแต่งขึน้มา จะเรยีกว่า
เป็น “สิง่ปรงุแต่ง” ดว้ยกนัทัง้สิน้ ยกเวน้ “สิง่ไมป่รงุแต่ง” เท่านัน้ 

“ส่ิงไม่ปรงุแต่ง” กห็มายถงึ ส่ิงท่ีมีอยู่ แต่ว่าไม่อาศยัส่ิงใดมาปรงุแต่งให้มนัมีอยู่ และมนัก็
ไม่ปรงุแต่งให้เกิดส่ิงใดๆอีกด้วย ดงันัน้สิง่ทีไ่ม่ปรงุแต่ง จึงเป็นส่ิงท่ีไม่มีการเกิดขึ้น มีแต่การตัง้อยู่ 
และไม่มีการดบัหายไปอีกด้วย โดยสิง่ทีไ่มป่รุงแต่งนี้ ถา้เป็นวตัถุกค็อื “สญุญากาศ” หรอืทีว่่างเปล่าทีไ่ม่
มแีมอ้ากาศหรอืก๊าซใดๆอยู่เลย ส่วน “ส่ิงไม่ปรงุแต่งทางจิต” กห็มายถงึ อาการท่ีจิตไม่มีการปรงุแต่ง
ให้เกิดความยึดถือว่ามีตวัเราขึ้นมา หรอือาการทีจ่ติไมป่รงุแต่งใหเ้กดิกเิลสหรอืความทุกขข์ึน้มานัน่เอง 
(ส่วนตวัจติเองนัน้ยงัจดัว่าเป็นสิง่ปรงุแต่ง ซึง่เราจะไดศ้กึษากนัโดยละเอยีดต่อไป) ซึง่ “สิง่ไม่ปรงุแต่ง” ทัง้
ทางวตัถุและจติใจกม็เีพยีงเท่านี้ นอกนัน้จะเป็นสิง่ปรงุแต่งทัง้สิน้ 

 



๒๔ 
 
๑๒.  ทุกส่ิงท่ีเกิดขึ้น ต้องมาจากเหตุปัจจยั 

เมือ่พจิารณากฎอทิปัปัจจยตานี้ใหล้ะเอยีดกจ็ะสรุปไดว้่า “ทุกส่ิงท่ีเกิดขึ้น จะต้องอาศยัเหตแุละ
ปัจจยัมาปรงุแต่งให้เกิดขึ้น” และเมือ่พจิารณาในทางกลบักนักจ็ะเขา้ใจไดว้่า “ไม่มีอะไรท่ีจะเกิดขึ้นมา
ได้เองลอยๆโดยไม่มีเหตุ” 

ค าว่า “สิง่หนึ่งเป็นเหตุใหเ้กดิสิง่หนึ่งขึน้มานัน้” หมายถงึว่า มนัมีปัจจยัต่างๆรออยู่ก่อนแล้ว 
เม่ือมีเหตุมาพร้อมกนัเข้า ส่ิงหน่ึงจึงเกิดขึ้นมา  อยา่งเช่น  เมือ่มเีทยีนไขและอากาศบรสิุทธิเ์ป็นปัจจยัรอ
อยูแ่ลว้  เมือ่เราจดุไฟขึน้มาทีไ่สเ้ทยีนไข จงึเป็นเหตุใหเ้กดิแสงสว่างขึน้มา  เป็นต้น 

เมือ่พจิารณาต่อไปกจ็ะพบว่า  “ส่ิงๆเดียวสามารถเป็นได้ทัง้เหตแุละผล” คอืเมือ่สิง่หนึ่งท าให้
เกดิสิง่ใหมข่ึน้มา และสิง่ใหมน่ี้กจ็ะเป็นเหตุใหเ้กดิสิง่ใหมข่ึน้มาไดอ้กี   ซึง่จะเป็นอยา่งนี้เรือ่ยไปเหมอืนห่วง
โซ่ทีค่ลอ้งต่อกนัไปเรือ่ยๆอยา่งไมรู่จ้กัจบสิน้ และถา้พจิารณาต่อไปกจ็ะพบว่า “ส่ิงๆเดียวสามารถเป็นเหตุ
ให้เกิดผลหลายๆผลได้อีก”   ซึง่ถา้เราพจิารณาใหด้เีรากจ็ะพบว่า ทุกส่ิงในโลกล้วนมีความเก่ียวข้อง
กนัอยู่ทัง้ส้ิน ไม่มากกน้็อย ไม่โดยตรงกโ็ดยอ้อม  ทีเ่ป็นเชนน้ีกเ็พราะมนัมเีหตุและผลของสิง่ต่างๆที่
เกีย่วพนักนัอยูอ่ย่างสบัสนและยุง่เหยงิไปหมด ซึง่ส่วนมากเรากไ็ม่จ าเป็นทีจ่ะตอ้งไปรูว้่ามนัมเีหตุมาอยา่งไร
กไ็ด ้เราเพยีงเขา้ใจว่ามนัตอ้งมเีหตุและปัจจยัมาปรงุแต่งขึน้มาเท่านัน้กพ็อแลว้ 

สรปุไดว้่า  ทุกส่ิงในจกัรวาลของเราน้ีมนัขึ้นอยู่กบัเหตแุละปัจจยั มเีหตุและปัจจยัผลกัดนัให้
เกดิขึน้และเปลีย่นแปลงไปตามเหตุและปัจจยั รวมทัง้ดบัสลายไปเพราะขาดเหตุและปัจจยั   ถ้าเรามองให้
ลึกซ้ึงเรากจ็ะพบกฎสงูสดุน้ีอยู่ในทุกๆอณูของทุกส่ิง และในทุกความรู้สึก อนัจะท าใหเ้ราเริม่เขา้ใจ
โลกและเขา้ใจชวีติไดถู้กตอ้งยิง่ขึน้ และหายต่ืนเต้นจากค าเล่าลือในเร่ืองท่ีแปลกประหลาดมหศัจรรย์
หรือศกัด์ิสิทธ์ิทัง้หลาย เพราะเขา้ใจแลว้ว่ามนักเ็ป็นของมนั “เช่นนัน้เอง” ตามเหตุตามปัจจยั ไมไ่ดม้สีิง่
วเิศษหรอืศกัดิส์ทิธิอ์ะไรเลยทีจ่ะอยู่นอกเหนือกฎอทิปัปัจจยตาไปได ้

 
๑๓.  กฎไตรลกัษณ์ 

ไตรลกัษณ์ หมายถงึ  ลกัษณะ ๓ ประการท่ีครอบง าหรือมีประจ าอยู่ในทุกๆส่ิงท่ีเป็น “ส่ิง
ปรงุแต่ง” ซึง่ไตรลกัษณ์นี้คอืกฎของธรรมาต ิ เราจงึเรยีกว่า กฎไตรลกัษณ์ หรอืบางทกีเ็รยีกว่า สามญัญ
ลกัษณะ ทีห่มายถงึ ลกัษณะธรรมดาๆหรือทัว่ไปท่ีปรากฏแก่ส่ิงปรงุแต่งทัง้หลาย โดยลกัษณะทัง้ ๓ 
นัน้กไ็ดแ้ก่ 

๑. อนิจจลกัษณะ หรอื อนิจจงั  คอืลกัษณะที ่ไม่เท่ียงแท้ถาวร 
๒. ทุกขลกัษณะ หรอื ทุกขงั หรอื ทุกข ์ คอืลกัษณะที ่ต้องทน  
๓. อนัตตลกัษณะ หรอื อนัตตา  คอืลกัษณะที ่ไม่ใช่ตวัตนท่ีแท้จริง 

อนิจจลกัษณะ หรอื อนิจจงั กห็มายถงึว่า ส่ิงปรงุแต่งทัง้หลายล้วนไม่สามารถตัง้อยู่ไปชัว่
นิรนัดรได้ คอืเมือ่เกดิขึน้มาแลว้กจ็ะมกีารเปล่ียนแปลงอยู่ทุกขณะ และไมช่า้กเ็รว็มนัจะต้องแตกสลาย 
(ใชก้บัวตัถุ) หรอื ดบัหายไป (ใชก้บัสิง่ทีไ่มใ่ช่วตัถุ อนัไดแ้ก่ความรูส้กึ, การปรงุแต่งของจติ, เป็นตน้ ทีเ่ป็น
พวกจติใจ) อย่างแน่นอน  คอืสรปุไดว้่า “ส่ิงใดเกิด ส่ิงนัน้ต้องดบั” หรอืทีเ่รยีกว่า “ไม่เป็นอมตะ” 



๒๕ 
 

ทุกขลกัษณะ หมายถึง ลกัษณะทีส่ิ่งปรุงแต่งทั้งหลาย จะมีสภาวะทีต้่องทนทั้งส้ิน ซ่ึงลกัษณะท่ีตอ้งทนน้ีถา้มี
มากก็เรียกตรงๆวา่ “ทุกข์” ท่ีหมายถึง ทนได้ยาก หรือทนได้ล าบาก แต่ถา้มีนอ้ยก็เรียกวา่ “สุข” ท่ีหมายถึง ทนได้ง่าย 
หรือทนได้สบาย โดยทุกขลกัษณะน้ีจะมี  ๒ อยา่ง คือ ทุกขลกัษณะทีเ่กดิกบัวตัถุ กบั ทุกขลกัษณะทีเ่กดิกบัจิต  

โดยทุกขลกัษณะที่เกดิกบัวตัถุน้ัน จะหมายถึง ความรู้สึกอดิหนาระอาใจ (หรือดูแลว้ไม่สบายใจ) คือวตัถุ
ทั้งหลายตอ้งอาศยัเหตุและปัจจยัมาปรุงแต่งใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงเม่ือเกดิขึน้มาแล้วมันกม็ีความยากล าบากทั้งในการ
แสวงหาเหตุและปัจจัยมาปรุงแต่งเอาไว้ และในการระมัดระวงัไม่ให้ส่ิงภายนอกมาท าลายให้แตกสลายหรือเส่ือม
โทรม รวมทั้งยงัต้องทนต่อการเปลีย่นแปลงภายในตัวของมันเองจากความไม่เทีย่งอยู่ตลอดเวลาอกีด้วย ซ่ึงเม่ือเรา
พิจารณาดูอาการเหล่าน้ีจากวตัถุทั้งหลายแลว้เราก็จะเกิด “ความรู้สึกอดิหนาระอาใจ” หรือ “ดูแล้วไม่ไม่สบายใจ” 
ข้ึนมาทนัที ซ่ึงน่ีก็คือความหมายของ  “ทุกขลกัษณะของวตัถุ”  (ไม่ควรใชค้  าวา่ “วตัถุมีความทุกข”์ เพราะอาจจะท า
ใหเ้ขา้ใจสับสน) 

ส่วนทุกขลกัษณะทีเ่กดิกบัจิตน้ัน จะหมายถึง ความรู้สึกที่ต้องทน ซ่ึงในขณะท่ีทุกขลกัษณะทีเ่กดิกบัจิตนีม้ี
น้อย ก็เรียกวา่ “ความรู้สึกสุข” (หรือความสุข) ท่ีหมายถึง ความรู้สึกทีท่นได้ง่าย หรือทนได้สบาย อยา่งเช่น เม่ือเรา
เห็นภาพวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามหรือเห็นภาพเพศตรงขา้มท่ีน่ารักน่าพอใจ เราก็จะเกิดความรู้สึกสุขทางตาข้ึนมาทนัที 
เป็นตน้ แต่ในขณะทุกขลกัษณะทีเ่กดิขึน้กบัจิตนีม้ีมาก ก็เรียกวา่ “ความรู้สึกทุกข์” (หรือความทุกข์) ท่ีหมายถึง 
ความรู้สึกที่ทนได้ยาก หรือทนได้ล าบาก อยา่งเช่น เม่ือเราเห็นภาพท่ีน่าเกลียดน่ากลวัหรือไม่น่าพอใจ เราก็จะเกิด
ความรู้สึกทุกขท์างตาข้ึนมาทนัที เป็นตน้ ส่วนในขณะท่ีทุกขลกัษณะทีเ่กดิขึน้กับจิตนีม้ีปานกลาง ก็เรียกวา่ 
“ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์” อยา่งเช่นเม่ือเรามองเห็นภาพกอ้นหินกอ้นดินหรือวตัถุต่างๆท่ีไม่ใช่ทั้งส่ิงท่ีน่าพอใจและ
ไม่น่าพอใจ เราก็จะเกิดความรู้สึกท่ีเป็นกลางๆ (ระหวา่งสุขกบัทุกข)์ ข้ึนมาทนัทีเป็นตน้ 

อนตัตลกัษณะ หรอื อนตัตา กค็อืเป็นการปฏิเสธหรือไม่ยอมรบัว่าจะมีส่ิงใดหรือสภาวะใดท่ี
จะเป็นอตัตาได้ ไมว่่าจะเป็นสิง่ปรงุแต่งหรอืสิง่ไมป่รงุแต่งกต็าม คอืเรยีกว่า “ไมย่อมรบัว่าจะมอีะไรทีจ่ะมา
เป็นตวัเรา หรอืตวัตนของใครๆทีแ่ทจ้รงิได ้ จะมกีเ็พยีงตวัเราชัว่คราวเท่านัน้” ซึง่ความหมายกค็อื “แท้จริง
มนัไม่ได้มีตวัเราอยู่จริง” ส่วนสิง่ทีม่อียูก่ไ็มใ่ช่ของจรงิ  แต่เป็นเพยีง “ตวัตนชัว่คราว” (มตีวัตน
เหมอืนกบัของจรงิเพยีงแต่ว่าไมถ่าวร) หรอื “ตวัตนมายา” (หลอกลวงว่าเป็นตวัตนจรงิๆ) หรอื “ตวัตน
สมมติ” (ลงมตริว่มกนัว่าเป็นตวัตนจรงิๆ) เท่านัน้ 
๑๔.  ทุกส่ิงเป็นอนัตตา 

พระพุทธองคท์รงสอนว่า “ส่ิงปรงุแต่งทัง้หลายล้วนไม่เท่ียงและต้องทนอยู่” แต่ในส่วนอนตัตา
ทรงสอนว่า “ทุกส่ิง (คือทัง้ส่ิงปรงุแต่งและส่ิงไม่ปรงุแต่ง) ล้วนไม่ใช่ตวัตนท่ีแท้จริงหรือไม่ใช่ตวัเรา
จริงหรือไม่ใช่ตวัตนของใครๆจริง” 

ทุกสิง่ทีเ่กดิขึน้จากการปรงุแต่งทัง้หลายนัน้ไมส่ามารถทีจ่ะตัง้อยูไ่ดอ้ย่างชัว่นิรนัดร ซ ้าขณะทีย่งั
ตัง้อยูก่ย็งัตอ้งมคีวามยากล าบากอกี แลว้อยา่งนี้ เราจะยึดถือ “ส่ิงปรงุแต่ง” น้ีว่าเป็นตวัตน (หรือตวัเรา) 
ได้อย่างไร มนัจะเป็นไดก้เ็พยีง ตวัตนชัว่คราว หรอื ตวัตนมายา หรอื ตวัตนสมมติ เท่านัน้ ส่วนสิง่ทีไ่ม่
มกีารปรงุแต่งหรอืสรา้งใหเ้กดิขึน้มาทางวตัถุ อนัไดแ้ก่ “สญุญากาศ” ซึง่กเ็ป็นตวัตนของใครไมไ่ดเ้พราะมนั



๒๖ 
 
เป็นแค่ความว่างเปล่าทางวตัถุเท่านัน้ ส่วน “จิตท่ีไม่ปรงุแต่งให้เกิดความยึดถือว่ามีตวัเรา” นัน้กเ็ป็น
ตวัตนของใครๆไปไมไ่ดอ้กี เพราะพื้นฐานของจิตนัน้มนักเ็ป็นส่ิงปรงุแต่งอยู่แล้ว เพียงแต่มนัไม่ปรงุ
แต่งให้เกิดความยึดถือว่ามีตวัตนใดๆขึ้นมาเท่านัน้ แต่ถงึแมจ้ติจะปรุงแต่งใหเ้กดิความยดึถอืว่ามตีวัตน
ขึน้มาอย่างเขม้ขน้สกัเท่าใดกต็าม มนักไ็มไ่ดท้ าใหจ้ติกลายเป็นตวัตนทีแ่ทจ้รงิหรอือตัตาขึน้มาไดอ้กี
เหมอืนกนั ดงันัน้จงึเท่ากบัสรปุไดว้่า “ไม่มีส่ิงใดท่ีจะมาเป็นตวัเราหรือตวัตนของใครๆจริงได้เลย”  

 
๑๕.  ธาตพืุ้นฐานโลก 

ธาต ุ  หมายถงึ  ส่ิงท่ีย่อยเลก็ท่ีสดุ  หรอื ส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานของทุกส่ิง  คอืทุกสิง่ทีม่อียูใ่นโลก
หรอืในจกัรวาลนี้ไมว่่าจะเป็นอะไร เมือ่น ามาแยกยอ่ยให้เหลอืเลก็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าไดแ้ลว้ สิง่ทีเ่หลอืเลก็ทีสุ่ด
นี้จะเรยีกว่า “ธาตุ”  ดงันัน้ธาตุจงึเป็นพืน้ฐานของทุกๆสิง่ ทุกๆส่ิงเกิดมาจากธาตท่ีุมากมายมหาศาลมา
รวมตวัหรือประกอบกนัข้ึน  ซึง่ในการศกึษาเรือ่งธาตุนี้เราไมจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษาใหล้ะเอยีดถงึทีสุ่ดชนิด
แยกเป็นอะตอมกไ็ดเ้พราะเกนิความจ าเป็น เราจะเอาเพยีงแค่สายตาเรามองเหน็กพ็อแลว้ โดยสิ่งใดสิง่หนึ่ง
นัน้เมือ่น ามาแยกยอ่ยออกจนมองเหน็ว่าเลก็ทีสุ่ดแลว้กจ็ะเรยีกสิง่ทีแ่ยกยอ่ยแลว้นัน้ว่า ธาตุ  

ธาตุของสิง่ใดกย็อ่มทีจ่ะมคีุณสมบตัขิองสิง่นัน้อยูด่ว้ยเสมอ คอืมนัเป็นคุณสมบตัทิีย่อ่ยเลก็ทีสุ่ด
จ านวนมากมายมหาศาลมารวมตวักนัแลว้เกดิเป็นสิง่นัน้ขึน้มา อยา่งเช่น เมือ่เอาธาตุเหลก็หรอืคุณสมบตัทิี่
แขง็และเหนียวทีเ่ลก็ทีสุ่ดจ านวนมากมหาศาล มารวมตวักนัใหจ้บัยดึตดิแน่นกนัแลว้กจ็ะเกดิเป็นโลหะที่
เรยีกว่าเหลก็ขึน้มาได ้ เป็นตน้ ซึง่ในทางพุทธศาสนาจะเรยีกทุกสิง่ว่าเป็นธาตุ ไม่ว่าจะเป็นวตัถุหรอืไมใ่ช่
วตัถุกต็าม  ดงันัน้จึงเรียกได้ว่าทุกส่ิงเกิดมาจากธาต ุ และกย็อ่มทีจ่ะมธีาตุมากมายหลายชนิดบนโลกนี้  
แต่ธาตุทัง้หลายบนโลกนี้จะเกดิมาจากธาตุทีเ่ป็นพืน้ฐานของมนัอกีทหีนึ่ง  ซึง่ธาตุทีเ่ป็นพืน้ฐานน้ีจรงิๆกจ็ะ
มอียูเ่พยีง   ๖  ธาตุเท่านัน้ อนัไดแ้ก่ 

๑.  ธาตดิุน     คอืคุณสมบตัทิีค่่อนแขง็ (ของแขง็) 
๒.  ธาตนุ ้า     คอืคุณสมบตัทิีเ่หลว, เกาะกุมตวักนังา่ย (ของเหลว) 
๓.  ธาตไุฟ     คอืคุณสมบตัทิีร่อ้น, ท าลาย (อุณหภูม)ิ 
๔.  ธาตลุม     คอืคุณสมบตัทิีเ่บาบาง, ฟุ้งแผ่กระจาย (ก๊าซ) 
๕.  ธาตวุ่าง    คอืคุณสมบตัทิีว่่างเปล่าหรอืไมม่อีะไรเลย (สุญญากาศ) 
๖.   ธาตรุู้ (ธาตุวญิญาณ)  คอืคุณสมบตัทิีส่ามารถรบัรูส้ ิง่ต่างๆได ้ (วญิญาณ) 

ธาตุทัง้หลายบนโลกนี้จะสรุปไดเ้ป็น ๒ ประเภท คอื 
๑. วตัถธุาต ุ คือธาตท่ีุมีตวัตนให้จบัต้องได้  ซึง่วตัถุทัง้หลายรวมทัง้พลงังานต่างๆนัน้จะเกดิมา

จากธาตุดนิ, ธาตุน ้า, ธาตุไฟ, และธาตุลมมาปรงุแต่งขึน้มาในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั  และอาศยัธาตุว่าง
ตัง้อยู ่

๒. นามธาต ุคือธาตท่ีุไม่มีตวัตนให้จบัต้องได้ เช่น วญิญาณ ความรูส้กึ ความจ า การปรงุแต่ง
ของจติ หรอืแมน้ิพพาน และความทุกข ์ เป็นต้น โดยวญิญาณนัน้กจ็ดัเป็นนามธาตุ  ซ่ึงธาตวิุญญาณน้ีเอง
ท่ีเป็นพื้นฐานให้เกิดจิตของส่ิงท่ีมีชีวิตทัง้หลายขึ้นมา แลว้ท าใหจ้ตินี้สามารถรบัรูส้ ิง่ต่างๆได,้ รูส้กึได,้ 
จดจ าได,้ รวมทัง้คดินึกปรุงแต่งได ้ 



๒๗ 
 

ถ้าเราพิจารณาแยกส่ิงต่างๆออก จนเหน็ว่ามนัเป็นเพียงธาตุจ านวนมากมายมหาศาลมา
รวมตวักนัขึ้นเท่านัน้ เรากจ็ะไม่พบกบัตวัตนท่ีแท้จริงของส่ิงต่างๆนัน้ได้ ซึง่กจ็ะท าใหเ้ราเขา้ใจค าว่า 
อนตัตา หรอื ความไมใ่ช่ตวัตนทีแ่ทจ้รงิได ้  เรือ่งธาตุจงึเป็นเรือ่งส าคญัทีเ่ราจะตอ้งท าความเขา้ใจใหถู้กตอ้ง
ตามหลกัวทิยาศาสตร ์  ถา้เรายงัมองเหน็ว่าอาจจะมสีิง่ใดสิง่หนึ่งโดยเฉพาะจติใจของเรานี้ ว่ามนัเป็นกลุ่ม
กอ้นหรอืเป็นตวัตนของมนัเองโดยไมอ่าศยัธาตุสรา้งขึน้มา เรากจ็ะยงัคงมคีวามเชื่อว่ามสีิง่ทีเ่ป็นอตัตาหรอื
ตวัตนทีแ่ทจ้รงิอยู ่ ซึง่นัน่กค็อืความเชื่อว่าจติใจหรอืวญิญาณของคนเรานี้เป็นอตัตา ตามค าสอนของศาสนา
พราหมณ์นัน่เอง 

 
๑๖.  วิญญาณ  ๖   

วิญญาณ  แปลว่า  รู้, แจ้ง  คอืเป็น อาการท่ีรบัรู้ส่ิงต่างๆได้   โดยวญิญาณนี้จะเกดิขึน้ได ้  ๖  
จดุ อนัไดแ้ก่  

๑. จกัขวิุญญาณ      คอืการรบัรูท้างตา (ไดเ้หน็รปู) 
๒. โสตวิญญาณ      คอืการรบัรูท้างห ู(ไดย้นิเสยีง) 
๓. ฆานวิญญาณ     คอืการรบัรูท้างจมกู (ไดรู้ก้ลิน่) 
๔. ชิวหาวิญญาณ    คอืการรบัรูท้างลิน้ (ไดรู้ร้ส) 
๕. กายวิญญาณ       คอืการรบัรูท้างกาย (ไดรู้ส้ ิง่สมัผสักาย) 
๖. มโนวิญญาณ       คอืการรบัรูท้างใจ (ไดรู้ส้ ิง่สมัผสัใจ) 

ค าว่า “วญิญาณ” ในความหมายของพุทธศาสนาจะหมายถงึ การรบัรู้  เม่ือเกิดการรบัรู้ขึ้นมาท่ี
ใดและเวลาใด กช่ื็อว่าเกิดวิญญาณขึ้นท่ีนัน้และเวลานัน้  เม่ือไม่มีการรบัรู้ วิญญาณกจ็ะไม่เกิดขึ้น   
ซึง่วญิญาณนี้เป็นเพยีงธาตุตามธรรมชาตอิยา่งหนึ่งเท่านัน้ ซึง่กเ็หมอืนกบัธาตุดนิ ธาตุน ้า ธาตุไฟ และธาตุ
ลมตามธรรมชาตนิัน่เอง ดงันัน้จงึเท่ากบัไม่มวีญิญาณทีเ่ป็นตวัตนเฉพาะของใครๆได ้ โดยวิญญาณจะมี
ลกัษณะเหมือนไฟฟ้าท่ีต้องอาศยัแบตเตอรร์ี่หรือไดนาโมมาสร้างขึ้นมา  คอืมนักต็อ้งอาศยัสิง่อื่นมา
ปรงุแต่งหรอืสรา้งมนัขึน้มาเสมอ  โดยวญิญาณสามารถเกดิขึน้มาไดใ้นร่างกายคน สตัว ์ และแมใ้นพชืที่
เหมาะสมหรอืยงัไมต่าย    อยา่งเช่น ในพชืนัน้ เมือ่เราไปถูกตน้ไมยราพแรงๆมนักจ็ะหุบกิง่หุบใบของมนั
ทนัท ี  ซึง่นัน่แสดงถงึการรบัรูห้รอืการมวีญิญาณของมนันัน่เอง ส่วนวตัถุทีไ่มเ่หมาะสม เช่น กอ้นดนิ กอ้น
หนิ เหลก็ ท่อนไม ้พลาสตกิ รวมทัง้ร่างกายทีต่ายแลว้ เป็นตน้ จะไม่มวีญิญาณหรอืการรบัรูเ้กดิขึน้เพราะไม่
มคีวามเหมาะสม 

วญิญาณนี้จะเกดิขึน้ตามระบบประสาทของร่างกาย คอืที ่ตา, ห,ู จมกู, ลิน้, กาย, และใจ (สมอง) 
ทีย่งัดอียู ่ โดยเมือ่มรีปู (ภาพ) มากระทบตา กจ็ะเกดิวญิญาณหรอืการรบัรูภ้าพขึน้ทีต่า, เมือ่มเีสยีงมา
กระทบห ู กจ็ะเกดิวญิญาณทางหขูึน้, เมือ่มกีลิน่มากระทบลิน้ กจ็ะเกดิการไดล้ิม้รสขึน้, เมือ่มสีิง่มาสมัผสั
กาย (เช่น เยน็ รอ้น อ่อน แขง็ เจบ็ แสบ) กจ็ะเกดิการไดร้บัรูส้ ิง่ทีม่าสมัผสักายขึน้, เมือ่มสีิง่มาสมัผสัใจ 
(เช่น ความรูส้กึ ความจ า การปรงุแต่งคดินึก และการรบัรูต่้อจากตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจดว้ย เป็นต้น) ก็
จะเกดิวญิญาณทางใจขึน้ ถา้ระบบประสาทจดุใดเสยีหาย วญิญาณกจ็ะไมส่ามารถเกดิขึน้มาได ้ คอืไม่
สามารถเกดิการรบัรูข้ ึน้ทีร่ะบบประสาทจดุทีเ่สยีหายนัน้ได ้



๒๘ 
 

 
๑๗.  ขนัธ ์  ๕  

ขนัธ ์ แปลว่า  ส่วน, พวก, กลุ่ม  คอืชวีติของมนุษยเ์รานี้จะแบ่งออกได ้ ๕   ขนัธ ์อนัไดแ้ก่ 
๑. รปูขนัธ ์ คอืพวกอวยัวะทุกส่วนของร่างกายทีเ่กดิมาจากธาตุดนิ, ธาตุน ้า, ธาตุไฟ, และธาตุลม

สรา้งขึน้มา  
๒. เวทนาขนัธ ์ คอืพวกความรูส้กึทัง้หลาย ทีเ่กดิขึน้มาตามระบบประสาททัง้ ๖ ของรา่งกาย คอื

เมือ่เกดิวญิญาณขึน้มาทีใ่ด กจ็ะเกดิความรูส้กึขึน้มาพรอ้มๆกนัดว้ยเสมอ ซึง่ความรูส้กึนี้กม็อียู ่ ๓ ประเภท 
อนัไดแ้ก่ ๑. สขุเวทนา  ความรูส้กึสุข (ทนงา่ย) ๒. ทุกขเวทนา ความรูส้กึทุกข ์(ทนยาก)  ๓. อทุกขมสขุ
เวทนา  ความรูส้กึไมสุ่ขไม่ทุกข ์(กลางๆหรอืจดืๆ)  

๓. สญัญาขนัธ ์  คอืพวกอาการทีเ่ราจ าอะไรๆได้ 
๔. สงัขารขนัธ ์    คอืพวกการปรงุแต่งทัง้หลายของจติ เช่น ความคดิ ความอยาก ความยดึถอื 

เป็นตน้ 
๕. วิญญาณขนัธ ์ คอืพวกการรบัรูท้ีเ่กดิขึน้ทางตา, ห,ู จมกู, ลิน้, กาย, และใจ 
ขนัธท์ัง้  ๕  นี้ยอ่ลงเป็น รปู (วตัถุ) กบั นาม (ไมใ่ช่วตัถุ) ซึง่รปูกบันามนี้จะรวมกนัเป็นหนึ่งเดยีวที่

จะแยกกนัไมไ่ด ้ถา้แยกกนัเมือ่ใดกจ็ะดบัสลายหายไปดว้ยกนัทัง้คู่ทนัท ี 
รปูขนัธจ์ะสรปุเป็นรปูหรอืรา่งกาย   ส่วนเวทนาขนัธ,์ สญัญาขนัธ,์ สงัขารขนัธ,์ และวญิญาณขนัธ ์

จะสรุปเป็นนามหรอืจติใจของเรา (จติกบัใจกค็อืสิง่เดยีวกนั แต่ถา้มองในแงว่่ามนัท าหน้าทีค่ดินึกกเ็รยีกว่า 
“จติ” ถา้มองในแงว่่ามนัท าหน้าทีรู่ส้กึกเ็รยีกว่า “ใจ” ซึง่ภาษาไทยมกัเรยีกตดิต่อกนัว่า “จติใจ” หรอืบางทกี็
เรยีกแยกกนั แต่กม็คีวามหมายเหมอืนกนั) ซึง่ถา้จะเรยีกรปูกบันามน้ีใหถู้กตอ้งจรงิๆกต็อ้งเรยีกว่า รปูขนัธ,์ 
เวทนาขนัธ,์ สญัญาขนัธ,์ สงัขารขนัธ,์ และวญิญาณขนัธ ์ แต่เรามกัเรยีกกนัสัน้ๆว่า รปู, เวทนา, สญัญา, 
สงัขาร, และวญิญาณเท่านัน้ ซึง่กไ็มถู่กตอ้งนกั (เพราะค าว่า สงัขาร นัน้จรงิๆแปลว่า การปรงุแต่ง หรอื สิง่
ปรงุแต่ง แต่ค าว่าสงัขารในขนัธ ์๕ นัน้หมายถงึการปรงุแต่งของจติ อนัไดแ้ก่ ความคดิและความอยาก) ซึง่ก็
ขอใหเ้ราเขา้ใจจดุนี้เอาไวด้ว้ย 

 
๑๘.  อายตนะ 

อายตนะ  หมายถงึ  ส่ิงเช่ือมต่อ   ซึง่แบ่งได ้  ๒  ประเภท อนัไดแ้ก่ 
๑. อายตนะภายใน   สิง่เชื่อมต่อทีเ่ป็นส่วนภายใน  อนัไดแ้ก่ ตา, ห,ู จมกู, ลิน้, กาย, และใจ 
๒. อายตนะภายนอก สิง่เชื่อมต่อทีเ่ป็นส่วนภายนอก อนัไดแ้ก่ รปู (ภาพ), เสยีง, กลิน่, รส, 

โผฏฐพัพะ, และธรรมารมณ์  (โผฏฐพัพะกค็อื “สิง่ทีม่าสมัผสักาย” เช่น เยน็ รอ้น อ่อน แขง็ หยาบ ละเอยีด  
ส่วนธรรมารมณ์กค็อื “สิง่ทีม่าสมัผสัใจ” เช่น ความรูส้กึ, ความจ า, ความคดิปรงุแต่ง และการรบัรูท้ีต่่อจาก
อายตนะภายในทัง้หมดดว้ย เป็นตน้) 

อายตนะภายนอกในนัน้นิยมเรยีกว่า อินทรีย ์  ทีห่มายถงึ  ความเป็นใหญ่ เช่น ตามคีวามเป็น
ใหญ่ในการเหน็ หรอืหูมคีวามเป็นใหญ่ในการไดย้นิ เป็นตน้ ซึง่อายตนะภายในแต่ละอยา่งนี้จะอาศยัระบบ



๒๙ 
 
ประสาทของรา่งกายทีเ่หมาะสมและดพีรอ้มเกดิขึน้ เช่น อายตนะตาจะอาศยัระบบประสาททีด่ขีองลกูตาเกดิ
ขึน้มา  หรอือายตนะหจูะอาศยัแกว้หเูกดิขึน้ เป็นตน้ 

อายตนะภายนอกนัน้นิยมเรยีกว่า อารมณ์  ทีห่มายถงึ  ส่ิงส าหรบัจบัยึดของจิต  (ถา้จติไมม่ี
อารมณ์มาใหจ้บัยดึกจ็ะไมส่ามารถเกดิขึน้มาได)้  ซึง่อารมณ์ของโลกทัง้หมดนี้จะสรปุลงได ้  ๓  ประเภท  
อนัไดแ้ก่ 

๑. กามารมณ์ อารมณ์ทีน่่ารกั น่าใคร ่ น่าก าหนดัยนิด ี อนัมจีากเพศตรงขา้มเป็นกามารมณ์ชนิด
สงูสุด 

๒. รปูารมณ์ อารมณ์ทีเ่ป็นรปูหรอืวตัถุทีไ่มใ่ช่กามารมณ์ เช่น บา้น รถยนต ์ โทรทศัน์ 
คอมพวิเตอร ์โทรศพัทม์อืถอื เสือ้ผา้ เป็นตน้ 

๓. อรปูารมณ์ อารมณ์ทีไ่ม่ใช่รปู เช่น เกยีรตยิศ  ชื่อเสยีง  ความเด่นดงั ความต ่าต้อย  เป็นตน้ 
อายตนะทัง้ในและนอกแต่ละจดุนี้เมือ่กระทบถงึกนัแลว้กจ็ะเกดิการรบัรูข้ ึ้นมา , ต่อจากนัน้กเ็กดิ

เป็นความรูส้กึต่อสิง่ทีร่บัรูน้ัน้ดว้ย,  เมือ่รูส้กึแลว้กจ็ะจ าสิง่นัน้ได,้  ต่อจากนัน้กจ็ะมกีารปรงุแต่งต่อไปต่างๆ
นาๆ   เช่น คดิไปในทางทีด่หีรอืชัว่ หรอืปรงุแต่งใหเ้กดิความอยากและยดึถอืว่ามตีวัเราขึน้มา เป็นตน้ 

 
๑๙. ขนัธ์บริสทุธ์ิ –ไม่บริสุทธ์ิ 

ขนัธท์ัง้  ๕  นี้ยงัแยกออกได ้  ๓   ลกัษณะ อนัไดแ้ก่ 
 ๑. อปุาทานขนัธ ์   คอืขนัธท์ีถู่กยดึครอง 
 ๒. สทุธิขนัธ ์         คอืขนัธท์ีไ่มถู่กยดึครองชัว่คราว 
 ๓. วิสทุธิขนัธ ์       คอืขนัธท์ีไ่มถู่กยดึครองถาวร 
เมือ่จติเกดิการยดึถอืขนัธ ์ ๕  นี้ว่าเป็นตวัเรา-ของเราขึน้มา กจ็ะท าเรยีกว่าเป็น อุปาทานขนัธ ์ แต่

ถา้เมือ่ใดทีจ่ติว่างจากการยดึถอืขนัธ ์๕ ว่าเป็นตวัเรา-ของเราอยา่งชัว่คราว กจ็ะเรยีกว่าเป็น สุทธขินัธ ์ และ
ถา้จติว่างจากการยดึถอืขนัธ ์ ๕ ว่าเป็นตวัเรา-ของเราอย่างถาวร กจ็ะเรยีกว่าเป็น วสิุทธขินัธ ์ (ขนัธข์องพระ
อรหนัต)์ แต่ไม่ว่าจะเป็นขนัธช์นิดใด พื้นฐานของทุกขนัธ์กคื็อ ไม่ใช่ตวัตนท่ีแท้จริงของใครๆทัง้ส้ิน 
เพราะขนัธเ์ป็นเพียงการท่ีธาตตุามธรรมชาติ มาปรงุแต่งให้เกิดเป็นตวัตนขึ้นมาเท่านัน้ ซึง่ตวัตนที่
เกดิขึน้มาน้ีกไ็มใ่ช่สิง่ทีจ่ะมอียูอ่ยา่งเป็นอมตะหรอืมอียูไ่ปชัว่นิรนัดรได้ 

 
๒๐.  ขนัธ ์ ๕  เป็นอนัตตา 

ค าสอนทีพ่ระพุทธองคท์รงเน้นสอนมากทีสุ่ดกค็อื “ให้น าขนัธท์ัง้  ๕  น้ีมาแยกแยะและ
พิจารณาให้เหน็ถึงความไม่เท่ียง, ต้องทนอยู่, และไม่ใช่ตวัตนท่ีแท้จริงของใครๆทัง้ส้ิน  อย่าง
ละเอียดในทุกๆแง่มมุอยู่เสมอ”  โดยเริม่พจิารณาจากความจรงิทีป่รากฏว่าแต่ละขนัธเ์กดิขึน้มาได้
อยา่งไร? ดบัลงไดอ้ยา่งไร ? มนัตัง้อยูต่ลอดเวลาโดยไมเ่ปลีย่นแปลงหรอืไม?่  มนัสุขหรอืทุกข?์ และมนัเป็น
ตวัตนทีเ่ทีย่งแทถ้าวรหรอืไม?่ 



๓๐ 
 

เมือ่พจิารณาอยา่ละเอยีดแลว้เรากจ็ะพบว่าแต่ละขนัธม์นัไมเ่ทีย่งเลย เพราะมนัมีการเกิดและดบั
อยู่ตลอดเวลา, และยงัตอ้งทนอยูอ่กี, รวมทัง้จะหาตวัตนทีแ่ทจ้รงิหรอืเป็นอมตะไมม่ ี  มนัเป็นเหมอืนกบั
หุ่นยนตห์รอืเครือ่งคอมพวิเตอรช์ัน้เยีย่มเท่านัน้เอง 

เราจะต้องพิจารณาให้เข้าใจจริงๆว่าขนัธท์ัง้  ๕  น้ีไม่ใช่ตวัตนท่ีแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นขนัธท่ี์
บริสทุธ์ิหรือไม่บริสทุธ์ิกต็าม   จึงจะท าลายความเหน็ผิดว่ามีตวัเรา-ของเราได้  แต่ถา้ยงัเขา้ใจว่าจะมี
ขนัธใ์ดเป็นตวัเราหรอืของเราหรอืของใครๆอยูอ่กีกย็งัใชไ้มไ่ด ้   ซ่ึงจดุน้ีจะเป็นความเข้าใจท่ีถกูต้องจดุ
แรกและส าคญัท่ีสดุ ท่ีจะน าไปใช้ปฏิบติัให้เหน็แจ้งในอริยสจั ๔  ต่อไป (ทีเ่รยีกกนัว่า “เรา” หรอื “ตวั
เรา” อยูน่ี้เป็นเพยีงการเรยีกตามสมมตเิท่านัน้) 

 
๒๑.  ระบบการท างานของจิต 

จตินี้จะมกีารท างานอยา่งเป็นระบบ  คอืเมือ่มสีิง่ภายนอก (เช่น ภาพ, เสยีง, กลิน่) มากระทบกบั
ระบบประสาทจดุใดของรา่งกาย (เช่น ตา, ห,ู จมกู) กจ็ะท าใหเ้กดิ วิญญาณหรือการรบัรู้ (เกดิวญิญาณ
ขนัธ)์   ขึน้ทีร่ะบบประสาทนัน้  (เช่น เกดิการเหน็ภาพ, ไดย้นิเสยีง, ไดก้ลิน่)  

เมือ่จติเกดิการรบัรูส้ ิง่ใดแลว้ ในขัน้ตน้จติกจ็ะน าเอาสิง่ทีร่บัรูน้ี้มาเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูในสมองทีม่ ี
อยู ่ เมือ่มขีอ้มลูทีต่รงกนักจ็ะเกดิการจ าสิง่ทีร่บัรูน้ัน้ได ้ (ซึง่นี่กค็อืการเกดิสญัญาขนัธข์ึน้มาแลว้แต่ยงัไม่
สมบรูณ์) เมือ่จ าไดแ้ลว้กจ็ะเกดิ “ความรู้สึกต่อส่ิงท่ีรบัรู้” (เกดิเวทนาขนัธ)์ นัน้ขึน้มาดว้ยทนัท ีถา้สิง่ทีร่บัรู้
นัน้เป็นทีต่ ัง้ของความรูส้กึทีน่่าพอใจ กจ็ะเกดิความรูส้กึทีน่่าพอใจ (สุขเวทนา) ขึน้มาทนัท ีแต่ถา้สิง่ทีร่บัรูน้ัน้
เป็นทีต่ ัง้ของความรูส้กึทีไ่ม่น่าพอใจ กจ็ะเกดิความรูส้กึทีไ่มน่่าพอใจ (ทุกขเวทนา) ขึน้มาทนัท ี และถา้สิง่ที่
ไดร้บัรูน้ัน้เป็นทีต่ ัง้ของความรูส้กึทีจ่ดืๆหรอืกลางๆ จติกจ็ะเกดิความรูส้กึจดืๆหรอืกลางๆทีไ่มใ่ช่ทัง้สุขและ
ทุกข ์(อทุกขมสุขเวทนา) ขึน้มาทนัท ี

เมือ่จติเกดิการรบัรูแ้ละความรูส้กึต่อสิง่ทีไ่ดร้บัรูน้ัน้แลว้ ขัน้ต่อไปจติกจ็ะน าเอาสิง่ทีไ่ดร้บัรูแ้ละรูส้กึ
นัน้มาเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูหรอืความทรงจ าทีส่มองมอียูอ่กีครัง้ เมือ่พบขอ้มลูทีต่รงกนั จิตกจ็ะจ าส่ิงท่ีรบัรู้
นัน้ได้ (เกดิสญัญาขนัธท์ีส่มบรูณ์ คอืเกดิความจ าไดว้่าสุขเวทนานัน้ “น่าพอใจ” ส่วนทุกขเวทนานัน้ “ไม่น่า
พอใจ” และอทุกขมสุขเวทนานัน้ “น่าลงัเลใจ”) แต่ถา้ไมพ่บขอ้มลูทีต่รงกนั กจ็ะจ าไมไ่ด ้ หรอืไมรู่จ้กั ซึง่
พรอ้มกนันี้เองจติกจ็ะมกีารบนัทกึหรอืจดจ าสิง่ต่างๆทีก่ าลงัเกดิขึน้กบัจติเอาไวต้ลอดเวลาอกีดว้ย (ความ
ทรงจ าจะถูกเกบ็ไวท้ีเ่นื้อสมองของเรา ถา้ความทรงจ าใดทีเ่กดิขึน้มาบ่อยๆมนักจ็ะกลายเป็นความทรงจ าที่
หนาแน่นหรอืเขม้ขน้ ทีฝั่งอยูท่ีจ่ติใตส้ านึกทีล่มืไดย้าก และท าลายไดย้าก ทีเ่รยีกว่าเป็น “ความเคยชนิ” หรอื 
“นิสยั” ของเราแต่ละคน ส่วนความทรงจ าใดทีเ่กดิขึน้ไมบ่่อย มนักจ็ะเป็นแค่ความทรงจ าชัว่คราว ทีจ่ติผวิ
เผนิจดจ าเอาไว ้ ซึง่ไม่นานกจ็ะลมืหรอืหายไปไดเ้อง แต่ถ้าเน้ือสมองเสียหาย ความทรงจ าทัง้หมดกจ็ะ
หายตามไปด้วย)  ซึง่ความจ าทีส่ าคญัทีสุ่ดหรอืมมีากทีสุ่ด ทีจ่ติใตส้ านึกของเราบนัทกึเอาไวก้ค็อื ความจ า
ทีเ่กีย่วกบัเรือ่งของตวัเราเอง เช่น ตวัเองเป็นชาย, หรอืหญงิ, มรีปูร่างหน้าตาเช่นน้ีๆ, มผีวิสนีี้, มสีผีมสนีี้, มี
เสยีงเช่นนี้, มชีื่อนี้, นามสกุลนี้,  มพี่อมแีมช่ื่อนัน้-ชื่อนี้, มสีิง่นัน้สิง่นี้เป็นของตวัเอง, รวมทัง้ความทรงจ าที่
เกีย่วกบัเวทนา คอื สุขเวทนานี้น่าพอใจ ส่วนทุกขเวทนานี้ไม่น่าพอใจ และอทุกขมสุขเวทนานี้น่าลงัเลใจ 



๓๑ 
 
เป็นตน้ ซึง่ความจ าเหล่านี้กเ็กดิมาจากการรบัรูท้างตา ห ู จมกู ลิน้ กาย และใจของเรา ทีส่ ัง่สมมาตัง้แต่เรา
เริม่เกดิขึน้มาจนถงึปัจจบุนั ทีส่มองของเราบนัทกึเอาไวน้ัน่เอง  

ในขณะทีจ่ติก าลงัเกดิความรูส้กึต่างๆและจ าสิง่ต่างๆไดอ้ยูน่ัน้ ถา้จติขาดสตแิละก าลงัถูก “ความ
โง่สงูสดุหรืออวิชชา” (ความรูว้่ามตีนเองหรอืตวัเรา) ครอบง าอยู ่ จติกจ็ะปรุงแต่ง (เกดิสงัขารขนัธ)์ ใหเ้กดิ 
“ความอยาก” ต่อความรูส้กึ (เวทนา) ทัง้หลายนัน้ขึน้มาทนัท ี (ตณัหา แปลว่า ความอยาก ซึง่มอียู ่ ๓ 
อาการ คอือยากไดสุ้ขเวทนา, อยากเป็นอยูก่บัสุขเวทนานัน้ตลอดไป, และอยากท าลายทุกขเวทนา ซึง่ความ
อยากนี้บางทกีเ็รยีกว่า กิเลส ทีห่มายถงึ ส่ิงท่ีท าให้จิตเศร้าหมองหรือสกปรก) และความอยากนี้กจ็ะเป็น
เหตุใหจ้ติเกดิ “ความยึดถือว่ามีตวัเรา” (อุปาทาน) ทีเ่ป็นผูม้คีวามอยาก และเมื่อเกดิความยดึถอืว่ามตีวั
เราขึน้มาเมือ่ใด จติกจ็ะเกดิ “ความทุกข”์ (ความรูส้กึทีไ่มน่่าพอใจหรอืทุกขเวทนาทีเ่กดิซอ้นขึน้มาอกีท)ี 
ขึน้มาดว้ยทนัท ี ซึง่นี่กค็อืการปรงุแต่งของจติใตส้ านึกทีเ่กดิขึน้มาอย่างรวดเรว็อย่างยิง่ ทีแ่มไ้มต่อ้งมเีจตนา
หรอืความตัง้ใจ มนักส็ามารถปรงุแต่งขึน้มาของมนัเองได ้ เพราะมนัมคีวามเคยชนิทีฝั่งอยูใ่นจติใตส้ านึกของ
จติเรา  

แต่ถา้ขณะน้ีจติมสีตแิละไมม่คีวามโงค่รอบง า แต่มีสมาธิและปัญญา (ความรูแ้ละเขา้ใจว่าไม่มตีวั
เราจรงิ) เกิดขึ้นมาแทน จิตกจ็ะไม่มีความอยากใดๆ, ไม่มีความยึดถือว่ามีตวัเรา, และไม่มีความ
ทุกข ์ เมือ่จติไมม่ทีุกข ์มนักจ็ะสงบเยน็ หรอืทีเ่ราเรยีกกนัว่า นิพพาน  ซึง่นี่กค็อื “การหยดุปรงุแต่ง” หรอื 
“ไม่มีการปรงุแต่งใดๆ” ของจติใตส้ านึก 

ส่วน “ความคิด” ของจตินัน้ กจ็ดัเป็น “การปรงุแต่ง” อยา่งหนึ่งของจติทีม่เีจตนาหรอืความตัง้ใจ
อยูด่ว้ย โดยความคดิกค็อืการน าเอาความทรงจ าจากสมองมาปรุงแต่งว่าจะท าอยา่งไรต่อไป คอืถา้จติก าลงัมี
ความโงค่รอบง า จติกจ็ะคดิไปดว้ยความโง ่ เช่น คดิว่าจะเอา หรอืคดิว่าจะท าลาย หรอืคดิหนี หรือคดิกลวั 
หรอืคดิเกลยีด เป็นตน้ ซึง่ความคดิของจติทีก่ าลงัมคีวามโงค่รอบง านี้ กจ็ะเกดิขึน้มาพรอ้มๆกบั “ความ
อยาก” แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ในขณะทีจ่ติก าลงัคดิอยูน่ี้มปัีญญาเกดิขึน้ จติกจ็ะคดิไปดว้ยปัญญา เช่น 
คดิว่า เช่นนัน้เอง หรอื ไม่น่าเอา ไม่น่าม ีไม่น่าเป็น หรอื ช่างมนั เป็นต้น ซึง่จติทีก่ าลงัคดิดว้ยปัญญานี้กจ็ะ 
“ไม่มีความอยาก” ใดๆเกดิขึน้มาดว้ย  

เมือ่มกีารคดิใดๆเกดิขึน้มาแลว้ จติกจ็ะสัง่ใหป้ากพดูและรา่งกายเคลื่อนไหวไปตามความคดิต่อไป 
คอืเมือ่คดิดว้ยความโง่มากๆ กม็กัจะพดูจาหยาบคาย หรอืพดูโกหก หรอืพดูเพอ้เจอ้ เป็นตน้ แลว้กจ็ะใช้
รา่งกายเบยีดเบยีนชวีติและทรพัยส์นิของผูอ้ื่นต่อไป ส่วนการคดิดว้ยความโง่น้อยหน่อยกจ็ะพดูดขีึน้และท า
ดขีึน้ แต่ถา้คดิดว้ยปัญญากจ็ะพดูแต่ความจรงิ พดูมเีหตุผล พดูสุภาพ พดูมสีาระ และพดูมปีระโยชน์ แลว้ก็
จะใชร้า่งกายเพื่อช่วยเหลอืผูอ้ื่นต่อไป 

 
๒๒.  การเกิด - ดบัของจิต 

สิง่ทีถู่กปรงุแต่งใหเ้กดิขึน้มาทัง้หลายนัน้ จะมลีกัษณะใหส้งัเกตไดค้อื จะมีการเกิดและดบั ซึง่ที่
เป็นเช่นน้ีกเ็พราะสิง่ปรงุแต่งทัง้หลายนัน้ ดัง้เดมิมนัจะไมม่อียูก่่อน  แต่เมือ่มเีหตุและปัจจยัมาปรงุแต่ง มนั
จงึเกดิขึน้มา และจะตัง้อยูเ่พราะเหตุปัจจยัของมนัยงัคงตัง้อยู ่ เมือ่เหตุปัจจยัของมนัเปลีย่นแปลง มนักจ็ะ
เปลีย่นแปลงตามไปดว้ย และเมือ่เหตุหรอืปัจจยัของมนัดบัหายไป มนักจ็ะดบัหายตามไปดว้ยทนัท ี ซึง่เมือ่



๓๒ 
 
พจิารณาถงึจติของเรา เรากจ็ะพบว่า “จิต” คือส่ิงท่ีมีความรู้สึกและคิดนึกได้ และความรูส้กึนึกคดินี้กม็ี
อาการเกดิและดบัอยูด่ว้ย ดงันัน้จงึท าใหเ้ราสรปุไดว้่า จิตเป็นส่ิงปรงุแต่ง เมือ่จติเป็นสิง่ปรงุแต่ง กส็รปุได้
อกีว่า จิตมีความไม่เท่ียง ต้องทนอยู่ และไม่ใช่ตวัตนท่ีแท้จริง 

การเกดิและดบัของจตินัน้มอียูห่ลายลกัษณะ คอืถา้พจิารณาอย่างหยาบทีสุ่ดเรากจ็ะพบว่า เม่ือ
ร่างกายเกิดขึ้นมา กจ็ะมีจิตเกิดขึ้นมาด้วย เม่ือร่างกายตายไป จิตกจ็ะดบัหายตามไปด้วย แต่ถา้จะ
พจิารณาใหล้ะเอยีดขึน้มาอกีหน่อยเรากจ็ะพบว่า ทุกครัง้ท่ีเราเกิดมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาเม่ือใด ก็
เรียกว่าจิตได้เกิดขึ้นมาแล้ว แต่เมือ่ใดทีค่วามรูส้กึนึกคดินี้ดบัลงชัว่คราว ซึง่อาจเป็นเพราะหลบัหรอืสลบ 
กเ็รยีกว่าจติดบั แต่ถา้จะพจิารณาใหล้ะเอยีดยิง่ขึน้เรากจ็ะพบว่า แม้ในขณะท่ีจิตเกิดความรู้สึกนึกคิดอยู่
นัน้ มนักจ็ะมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เช่น เกดิความพอใจอยูส่กัครูแ่ลว้กด็บัไป แลว้กม็าเกดิความโกรธ
อยูส่กัครูแ่ลว้กด็บัไป หรอืเกดิความสุขอยูส่กัครูแ่ลว้กด็บัไป แลว้กม็าเกดิความทุกขอ์ยูส่กัครูแ่ลว้กด็บัไป 
เป็นตน้ ซึง่นี่กเ็รยีกไดว้่าเป็นการเกดิและดบัของจติทีล่ะเอยีด  

แต่ยงัมกีารเกดิและดบัทีล่ะเอยีดสงูสุดกค็อื จิตจะมีการเกิดและดบัอย่างถ่ียิบอยู่ตลอดเวลา 
เพราะจติเป็นสิง่ทีล่ะเอยีดอ่อนทีสุ่ด และตอ้งอาศยัร่างกายทีย่งัไมต่ายมาปรงุแต่งใหเ้กดิขึน้มา เหมอืน
พลงังานไฟฟ้าทีต่อ้งอาศยัไดนาโมทีย่งัดอียูแ่ละหมนุอยู่เพื่อปัน่ใหเ้กดิพลงังานไฟฟ้าขึน้มา และพลงังาน
ไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้มานัน้กม็กีารเกดิและดบัถีย่บิสบืต่อกนัอยู่ตลอดเวลา ถา้หยดุปัน่ หรอืไดนาโมเสยี การเกดิ
และดบัอยา่งถี่ยบิน้ีกจ็ะดบัไปทนัท ี ซึง่จติกเ็หมอืนกนั คอืจติจะอาศยัรา่งกายทีย่งัไมต่ายสรา้งขึน้มา และมนั
กม็กีารเกดิขึน้และดบัหายไปอยา่งถีย่บิสบืต่อกนัอยูต่ลอดเวลา (อยา่งเช่น แสงเทยีนทีเ่กดิและดบัทยอย
สบืเนื่องกนัอยูต่ลอดเวลาอยา่งรวดเรว็) แต่เพราะมนัมกีารเกดิและดบัทีร่วดเรว็มาก และสบืต่อกนัไวอ้ยา่ง
ต่อเนื่องอยูต่ลอดเวลา จงึท าใหเ้รารูส้กึเหมอืนกบัว่ามจีติเกดิมานิ่งๆอยูใ่นรา่งกายตลอดเวลา ซึง่นี่เองทีท่ า
ใหจ้ตินี้เกดิความรูส้กึว่ามตีนเองขึน้มา อนัเป็นตน้เหตุใหเ้กดิความยดึถอืว่ามตีนเองและเกดิความทุกขข์ึน้มา
ในทีสุ่ด     

 
๒๓.  ไม่มีตวัเราอยู่จริง 

สรปุไดว้่า ชวีติของมนุษยเ์รานี้จะประกอบดว้ยร่างกายและจติใจ ทีจ่ะตอ้งท างานรว่มกนั ไม่
สามารถแยกออกจากกนัได้ ถา้แยกกนั มนักจ็ะแตก (ใชก้บัรา่งกาย) และดบัหายไป (ใชก้บัจติใจ) ดว้ยกนั
ทัง้คู่ทนัท ี  โดยร่างกายกเ็กดิมาจากธาตุดนิ (ของแขง็), ธาตุน ้า (ของเหลว), ธาตุไฟ (ความรอ้น), และธาตุ
ลม (ก๊าซ) สรา้งขึน้มา, และอาศยัธาตุว่าง (สุญญากาศ) ตัง้อยู่ ส่วนจติหรอืใจกต็อ้งอาศยัร่างกายทีย่งัดอียู่
เพื่อปรงุแต่งใหเ้กดิการรบัรู ้ (ธาตุรูห้รอืวญิญาณ) ขึน้มา, รวมทัง้อาศยัสิง่ภายนอกมากระทบเพื่อใหก้ารรบัรู้
และความรูส้กึเกดิขึน้มา, และอาศยัขอ้มลูจากสมองมาเปรยีบเทยีบจนท าใหจ้ าสิง่ทีรู่ส้กึนัน้ได้, รวมทัง้ยงัน า
ความทรงจ านัน้มาใชป้รงุแต่งใหเ้กดิความอยาก และความคดิทัง้หลายขึน้มาแลว้กม็าสมตเิรยีกว่า “จติ” หรอื 
“ใจ”  ซ่ึงน่ีคือส่ิงมีชีวิตท่ีน่าอศัจรรยท่ี์สดุในจกัรวาล ท่ีเกิดขึ้นมาจากการปรงุแต่งของธรรมชาติ 
ภายใต้กฎสงูสดุของธรรมชาติ แต่ถงึมนัจะเป็นสิง่มหศัจรรยส์กัเพยีงใดกต็าม มนักเ็ป็นแค่เพยีง “ส่ิงท่ี
ธรรมชาติปรงุแต่งขึ้นมาชัว่คราวเท่านัน้” หาไดเ้ป็นตวัตนทีเ่ทีย่งแทถ้าวรไม ่ 



๓๓ 
 

จากการศกึษามาทัง้หมดนี้กท็ าใหเ้ราสรุปไดว้่า ขนัธ ์ ๕ หรือร่างกายกบัจิตใจของเราน้ี ต้อง
อาศยัเหตุปัจจยัเพ่ือมาปรงุแต่งให้เกิดขึ้นมา และมีการเกิดและดบัอยู่เสมอ ซ่ึงกท็ าให้สรปุได้ว่า 
ร่างกายและจิตใจน้ีเป็น “ส่ิงปรงุแต่ง” ซ่ึงส่ิงปรงุแต่งกจ็ะมีความไม่เท่ียง, ต้องทนอยู่, และไม่ใช่
ตวัตน (อนัตตา) ซึง่ความรูส้กึว่ามตีวัเราอยู่นี้ กเ็กดิมาจากการปรงุแต่งของจติโดยอาศยัความทรงจ าจาก
สมองทีม่สีญัชาตญิาณว่ามตีนเอง (ความรูว้่ามตีนเอง) ซ่อนมาดว้ยมาท างานรว่มกนั หรอืมาปรงุแต่งใหเ้กดิ
ความรูส้กึว่ามตีวัเราขึน้มา ดงันัน้เมือ่การปรงุแต่งของจติและความทรงจ ากไ็มใ่ช่ตวัตนทีแ่ทจ้รงิ ดงันัน้
ความรูส้กึทีเ่รารูส้กึว่าเป็นตวัเรานี้ จงึเป็นอนตัตาหรอืไมใ่ช่ตวัเราจรงิตามไปดว้ย คอืท าใหส้รุปไดว้่า 
“แท้จริงมนัไม่ได้มีตวัเราอยู่จริง” แต่กไ็มใ่ช่ว่าชวีติของทุกชวีติจะไมม่ตีวัตนใดๆเลย คือมนักพ็อจะมี
ตวัตนอยู่เหมือนกนั แต่เป็นตวัตนท่ีเกิดขึ้นมาจากการท่ีมีเหตแุละปัจจยัมาปรงุแต่งขึ้นมาชัว่คราว
เท่านัน้ ถ้าเหตหุรือปัจจยัของมนัเส่ือมสลายหายไป ตวัตนน้ีกย่็อมท่ีจะเส่ือมสลายหายตามไปด้วย
เหมือนกนั คอืเรยีกไดว้่าตวัตนน้ีจะเป็นเพยีง “ตวัตนมายา” หรอื “ตวัตนชัว่คราว” หรอื “ตวัตน
สมมติ” เท่านัน้ 

พุทธศาสนาจะสอนว่า เราไมจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งไปรูเ้รือ่งของรา่งกายและจติใจใหม้ากไปกว่านี้กไ็ด ้
เพราะไมจ่ าเป็นในการศกึษาในเรือ่งการดบัทุกขน์ี้ เพียงเรารู้ว่ามนัไม่ใช่ตวัตนท่ีจะมายึดถือว่าเป็นของ
เราหรือของใครๆได้เท่านัน้กพ็อแล้ว คอืเพยีงพอทีจ่ะท าใหเ้กดิปัญญารูแ้จง้ในชวีติ และท าให้ไมย่ดึถอืสิง่
ทัง้หลายว่าเป็นตวัเรา-ของเรา หรอืตวัตนของใครๆไดแ้ลว้ ซึง่ความไม่ยดึถอืนี้เองทีจ่ะมาช่วยให้จติไมเ่ป็น
ทุกขไ์ดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

 
๒๔.  อตัตา - อนัตตา_- นิรตัตา 

ในสมยัพุทธกาลและแมใ้นปัจจุบนัผูค้นมกัจะมคีวามเห็นเกีย่วกบัชวีติกนัอยู ่   ๒ ประการใหญ่ๆ 
อนัไดแ้ก่ 

๑.  สสัสตะทิฏฐิ   คอืความเหน็ว่ามีส่ิงสืบต่อ (อตัตา) 
๒.  อจุเฉททิฏฐิ   คอืเหน็ว่าขาดสญูเลย (นิรตัตา) 
พวกสสัสตะทฎิฐจิะเหน็ว่าเมือ่ตายไปแลว้จะมสีิง่ไปเกดิใหมไ่ดอ้กี (เหน็ว่ามอีตัตาหรอืเหน็ว่ามี

ตวัตนอมตะ) รวมทัง้จะเหน็ว่ามคีวามด-ีความชัว่ และมผีลของความด-ีความดคีวามชัว่ในชาตหิน้า ซึง่พวกนี้
มกัจะท าดไีมค่่อยท าชัว่เพราะกลวัตกนรกและอยากขึน้สวรรคใ์นชาตหิน้า ซึง่นี่เป็นค าสอนของศาสนา
พราหมณ์ ท่ีมีความเหน็สุดโต่งไปในทางมี  ส่วนพวกอุจเฉททฎิฐจิะเหน็ว่าไมม่อีะไรเลย (เหน็ว่าไม่มี
ตวัตนใดๆเลย) หรอืเหน็ว่าตายแลว้สญู รวมทัง้จะเหน็ว่าไม่มีความดี-ความชัว่ ไม่มีผลของความดี-
ความชัว่ไม่ว่าในกรณีใดๆ ซึง่พวกนี้มกัจะท าชัว่ไดง้า่ยเพราะเชื่อว่าไมต่อ้งรบัผลในชาตหิน้า ซึง่นี่เป็นค า
สอนของลทัธบิางลทัธใินสมยัก่อน ทีส่อนเรือ่ง นิรตัตา ทีห่มายถงึ ไม่มีตวัตนใดๆเลย การท าดหีรอืชัว่ จะ
ไมม่ผีลใดๆเลย ซ่ึงน้ีกเ็ป็นความเหน็ท่ีสดุโต่งไปในทางว่าไม่มีอะไรเลย ทีต่รงขา้มกบัความเหน็ทีสุ่ดโต่ง
ไปในทางว่ามอียา่งของพราหมณ์ 

ส าหรบัพุทธศาสนาแลว้จะสอนว่า ความเหน็ทัง้สองนี้จดัเป็นความเหน็ผดิทัง้สิน้ เพราะเป็น
ความเหน็ท่ีไม่ประกอบด้วยปัญญาอย่างแท้จริง และความเหน็น้ีกน็ ามาใช้เพ่ือดบัทุกขต์ามหลกั



๓๔ 
 
อริยสจั ๔ ไม่ได้อีกด้วย  แต่การเหน็ว่าตายแลว้เกดิไดใ้หมอ่กีนัน้ ยงัดกีว่าการเหน็ว่าตายแลว้สญู  เพราะ
คนทีเ่ชื่อจะไมค่่อยท าชัว่ ส่วนการเหน็ว่าตายแลว้สญูนัน้จะท าใหค้นทีเ่ชื่อนัน้ชอบท าความชัว่ เพราะเชื่อว่า
ไมต่อ้งรบัผลชัว่ใดๆเลย และกไ็มช่อบท าความดเีพราะเชื่อว่าไมม่ผีลดใีดๆตอบแทน คนทีเ่ชื่อเช่นนี้จงึมกัจะ
แสวงหาความสุขและเสพความสุขไปวนัๆ โดยไมส่นใจอนาคตเพราะเชื่อว่าเมือ่ตายแลว้กจ็บกนั 

ส าหรบัพุทธศาสนาแลว้จะสอนเรือ่ง “อนตัตา” ทีห่มายถงึ “ไมใ่ช่อตัตา” หรอื “ไมใ่ช่ตวัตนทีแ่ทจ้รงิ” 
(ระวงัอยา่แปลว่า ไมม่ตีวัตน เพราะจะกลายเป็นพวกนิรตัตาไป) คอืหมายถงึว่าชวีติของมนุษยเ์รานี้ “มนัมี
ตวัตนอยู่เหมือนกนั แต่กเ็ป็นเพียงตวัตนชัว่คราว” ไมใ่ช่ตวัตนอมตะอย่างของพราหมณ์ ส่วนความดี
และความชัว่กมี็ผล แต่กมี็ผลเฉพาะในขณะท่ีท าอยู่ในชีวิตน้ีเท่านัน้ ไม่ได้มีผลต่อเน่ืองไปถึงชาติ
หน้าอย่างความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ คอืเมือ่เราท าความดใีดลงไปเมือ่ใด กจ็ะเกดิผลเป็นความสุขใจ
อิม่ใจขึน้มาทนัท ี อกีทัง้การท าความดนีี้กย็งัเป็นจะเป็นปัจจยั (สิง่สนบัสนุน) ใหเ้รามชีวีติทีเ่จรญิขึน้อกีดว้ย 
แต่ถา้เราท าความชัว่ลงไปเมือ่ใด กจ็ะเกดิผลเป็นความทุกขใ์จ หรอืรอ้นใจ หรอือย่างน้อยกไ็มส่บายใจขึน้มา
ทนัท ีอกีทัง้การท าความชัว่นี้กย็งัจะเป็นปัจจยัใหช้วีติของเราตกต ่า ยากจน หรอืเดอืดรอ้นไดอ้กีดว้ย 

ในสมยัพุทธกาลแมภ้กิษุบางรปู กย็งัชื่อว่าตายแลว้ยงัจะมวีญิญาณไปเกดิใหมไ่ดอ้กีตามความเชื่อ
ของศาสนาพราหมณ์ อยา่งเช่น ภิกษุช่ือสาติท่ีเท่ียวพดูว่า “พระพทุธเจ้าสอนว่าวิญญาณน้ีเองท่ีเวียน
ว่ายเพ่ือรบัผลกรรม” แมเ้พื่อนภกิษุจะทกัทว้งหา้มปรามกย็งัไมเ่ปลีย่นความเชื่อ เมือ่ความทราบถงึ
พระพุทธเจา้ พระองคก์ไ็ดป้ระชุมสงฆแ์ลว้ตรสัเรยีกสาตภิกิษุมา แลว้ทรงถามว่าไดพ้ดูเช่นนัน้จรงิหรอืไม่? 
สาตภิกิษุกต็อบว่าไดพ้ดูจรงิ พระพุทธองคจ์งึทรงตรสัถามอกีว่า ไดย้นิพระองคท์รงตรสัสอนเช่นนี้แก่ใคร? 
สาตภิกิษุกต็อบไมไ่ด ้ไดแ้ต่นัง่นิ่งก้มหน้าอยู่   

 เมือ่เป็นดงันี้พระพุทธองคจ์งึทรงตรสัตเิตยีนสาตภิกิษุว่าเป็น “โมฆะบรุษุ” คอืเป็นคนเปล่าๆ
ธรรมดาๆทีไ่มไ่ดม้คีุณธรรมพเิศษ หรอืไมรู่เ้ร ือ่งอนัเป็นอรยิะ (ระดบัสงู) เลย เพราะไปถอืเอาถอ้ยค าผดิๆไว ้
และพระพุทธองคย์งัไดท้รงตรสัถามเหล่าพระสงฆใ์นทีน่ัน้ว่า “สาติภิกษุน้ีสมควรท่ีจะเป็นภิกษุ หรือเป็น
สงฆใ์นธรรมวินัยน้ีได้หรือไม่?” ซึง่พระสงฆก์ต็อบว่า “ไม่ควร” ต่อจากนัน้พระพุทธองคก์ไ็ดท้รงตรสัแสดง
ถงึเรือ่งการเกดิขึน้ของวญิญาณ ๖ เช่น เมือ่รปูมากระทบกบัตา จงึเกดิวญิญาณทางตาขึน้, เมือ่เสยีงมา
กระทบกบัห ูจงึเกดิวญิญาณทางหขูึน้ เป็นต้น 

สรปุไดว้่าความเขา้ใจเรือ่งอนตัตานี้เป็นเรือ่งส าคญัเพราะ ถ้าใครยงัเช่ือว่าจะมีจิตหรือวิญญาณ
ไปเกิดใหม่ได้อีก กไ็ม่จดัว่าเป็นสาวกท่ีแท้จริงของพระพทุธเจ้า หรือถ้าพระภิกษุใดยงัมีความเช่ือ
เช่นน้ีอยู่กไ็ม่จดัว่าเป็นพระสงฆท่ี์แท้จริง เพราะมคีวามเหน็ไมต่รงกบัทีพ่ระพุทธเจา้ทรงสอน จงึสมควรที่
ผูน้บัถอืพระพุทธเจา้ทุกคนจะท าความเขา้ใจในเรือ่งนี้กนัใหถู้กตอ้ง  เพื่อทีจ่ะไดน้ าพุทธศาสนาทีแ่ทจ้รงิ
กลบัมาใหเ้ป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาตกินัต่อไป 

 
๒๕.  ดวงตาเหน็ธรรม  

ดวงตาเหน็ธรรม  หมายถงึ  ปัญญาเหน็แจ้งในอริยสจั  ๔  ซึง่การเหน็แจง้ในอรยิสจั  ๔  นัน้ก็
คอื 

๑. ต้องเหน็ทุกขอ์ย่างถกูต้อง 



๓๕ 
 

๒. ต้องละเหตขุองทุกขไ์ด้ 
๓. ต้องสมัผสันิพพานจริงๆ 
๔. ต้องปฏิบติัมรรคให้เกิดขึ้นจริง 

การจะเกดิดวงตาเหน็ธรรมขึน้มาไดน้ัน้ จะตอ้งเอาความเขา้ใจว่าขนัธ ์  ๕  เป็นอนตัตานี้มาเพ่ง
พจิารณาดใูนร่างกายและจติใจของเราเองอย่างจรงิจงัและแรงกลา้ (ใชส้มาธ)ิ จนท าให้ความยึดถือว่าขนัธ์ 
๕ น้ีคือตวัเรา-ของเราหายไปจากจิตจริงๆ    

ถา้เราสามารถท าให้ความยึดถือว่ามีตวัเรา-ของเรานี้ลดน้อยลงบา้ง กจ็ะท าให้จิตของเราสงบ
เยน็และความทุกขก์จ็ะเบาบางลง (มนีิพพานขัน้ตน้) ซึง่ปกตใินชวีติประจ าวนัเรากม็นีิพพานชนิดน้ีกนัอยู่
บ่อยๆแลว้เหมอืนกนั เพยีงแต่อาจจะไมบ่่อยนกั 

แต่ถา้สามารถท าให้ความรู้สึกว่ามีตวัเรา-ของเราน้ี หายไปได้จากจิตจริงๆแม้ชัว่ขณะ   ก็
จะพบว่า จิตจะสงบเยน็ ปลอดโปร่ง แจ่มใส และเบาสบายอย่างท่ีสดุ (นิพพานสงูสุด)  รวมทัง้จะเกิด
ความรู้ขึ้นมาเองด้วยว่า “การปฏิบติัน้ีถกูต้องแล้ว ไม่มีอะไรจะย่ิงไปกว่าน้ีอีกแล้ว” ซึง่นี่กค็อืการเหน็
แจง้ดว้ยจติของเราเองว่าอรยิสจั ๔ นี้ดบัทุกขไ์ดจ้รงิ เพราะมองเหน็ทุกขท์ีเ่คยเกดิไดด้บัไปแลว้ เพราะละ
เหตุของทุกขไ์ดแ้ลว้ และไดท้ านิพพานใหแ้จง้แลว้ รวมทัง้มรรคกไ็ดเ้กดิขึน้จรงิแลว้ ซึง่นี่กค็อื การเกิด
ดวงตาเหน็ธรรม หรอื การเหน็ธรรม หรอื การเหน็อริยสจั ๔ ทีแ่ทจ้รงิ 

 
๒๖.  ส่ิงทัง้หลายทัง้ปวงไม่ควรยึดถือ 

ครัง้หนึ่งไดม้ผีูไ้ปทลูถามพระพุทธองคว์่า “ค าสอนทัง้หมดของพระพทุธองคนั์น้จะสรปุลงสัน้
ท่ีสดุว่าอย่างไร?” ซึง่พระพุทธองคก์ท็รงตรสัตอบว่า ค าสอนทัง้หมดของพระพุทธองคน์ัน้จะสรุปอยูใ่น
ประโยคทีว่่า 

“ส่ิงทัง้หลายทัง้ปวงไม่ควรยึดถือว่าเป็นตวัเรา – ของเรา” 

เพราะอะไร? กเ็พราะทุกสิง่ทีเ่กดิขึน้นัน้ มนัเกดิขึน้มาจากเหตุและปัจจยั และเป็นไปตามเหตุตาม
ปัจจยัของมนั ดงันัน้มนัจึงมีความไม่เท่ียงแท้ยัง่ยืน ไม่มีใครสามารถจะบงัคบับญัชาให้เป็นไปตามท่ี
อยากจะให้เป็นได้ ถา้ใครไปยดึถอืหรอือยากจะใหเ้ป็นอยา่งนัน้อย่างนี้ตามใจตวัเอง เมือ่มนัเป็นไปตามที่
อยาก กพ็อจะมคีวามสุข (ซึง่กย็งัมคีวามทุกขซ์่อนเรน้อยูอ่กี) แต่เมือ่มนัไมเ่ป็นไปตามทีอ่ยาก กจ็ะเป็นทุกข ์
ซ่ึงแน่นอนว่าความอยากนัน้มนัไม่มีค าว่าพอ เมือ่ไดต้ามทีอ่ยากมนักจ็ะเกดิความอยากใหมข่ึน้มาอกี
เรือ่ยไป สุดทา้ยกไ็ม่มใีครจะไดต้ามทีอ่ยากเสมอไป และเมือ่ใดทีไ่มไ่ดต้ามทีอ่ยาก ความทุกขก์จ็ะเกดิขึน้มา
เมือ่นัน้ 

สรปุว่าแทจ้รงิมนัไม่มอีะไรจะมาเป็นตวัเรา-ของเราได ้  ถา้จติใดโงไ่ปยดึถอืเขา้จตินัน้กจ็ะเป็นทุกข์
ไปเปล่าๆอยา่งช่วยไมไ่ด ้ ถา้จติใดฉลาดไมไ่ปยดึถอืกจ็ะไมเ่ป็นทุกข ์ ซ่ึงถ้าใครได้รู้เพียงเท่าน้ี กเ็ท่ากบัได้
รู้จกัพทุธศาสนาทัง้หมดแล้ว   ถ้าใครปฏิบติัได้เพียงเท่าน้ี กเ็ท่ากบัปฏิบติัพทุธศาสนาทัง้หมดแล้ว  
และถ้าใครได้รบัผลเพียงเท่าน้ี กเ็ท่ากบัได้รบัผลทัง้หมดในพทุธศาสนาแล้ว 
 



๓๖ 
 
๒๗.  สมาทาน – อปุาทาน 
 ค าว่า อปุาทาน แปลว่า ความยึดถือ หรอื ความยึดมัน่ถือมัน่ ซึง่ความยดึถอืนี้กค็อือาการท่ีจิต
ของเราอยากจะให้ส่ิงท่ีเรายึดถือนัน้เป็นไปตามท่ีอยากจะให้เป็นนัน่เอง คอืเป็นการยดึถอืเอาชวีติ 
(คอืรา่งกายและจติใจ) ทีธ่รรมชาตปิรงุแต่งขึน้มานี้ว่าเป็นตนเอง (หรอืตวัเรา) ดว้ยความโงเ่ขลา (อวชิชา) 
ทัง้ๆทีค่วามจรงิแลว้มนัไมม่สีิง่ใดจะใหเ้รามายดึถอืว่าเป็นตวัเราไดจ้รงิเลย เมือ่เรายดึถอืสิง่ใด เรากอ็ยากจะ
ใหส้ิง่นัน้เป็นไปตามทีอ่ยากจะใหเ้ป็น เช่น อยากจะใหร้่างกายไมแ่ก่ ไมเ่จบ็ ไมต่าย ไมพ่ลดัพราก เป็นตน้ 
แต่ความจรงิของชวีติตามธรรมชาตกิค็อื มนัตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตาย ตอ้งพลดัพราก เป็นตน้ ดงันัน้เมือ่
ความจรงินี้เกดิขึน้มาแก่ชวีติของเรา เราจงึเกดิความเศรา้โศก เสยีใจ แหง้เหีย่วใจ ตรอมใจ เป็นตน้ ที่
เรยีกว่าเกดิความทุกขข์ึน้มา 
 ค าว่า สมาทาน แปลว่า ถือไว้ด้วยดี ซึง่เป็นการถอืเหมอืนกนั แต่ว่าถอืดว้ยสตปัิญญา ไมไ่ดย้ดึถอื
อยา่งอุปาทาน ทีถ่อืไวด้ว้ยอวชิชาหรอืความโงสู่งสุด ทีถ่อืแลว้ท าใหเ้กดิความทุกขใ์จ คอืเมือ่ชวีติของเรานี้
มนัมตีวัตนเพยีงชัว่คราว และเราไมส่ามารถยดึถอืหรอืบงัคบับญัชาใหม้นัเป็นไปตามทีเ่ราอยากจะใหเ้ป็นได ้
ถา้ไปยดึถอืเขา้ จติใจกจ็ะเป็นทุกข ์ ดงันัน้เม่ือเราเข้าใจถึงความจริงสงูสดุน้ีแล้ว เรากต้็องมาถือเอาไว้
อย่างดี คือเรากด็แูลรกัษาชีวิตของเราน้ีอย่างดีท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได้ แต่จิตใจไม่ไปยึดถือกบั
มนัว่าจะต้องเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีตามท่ีเราอยากจะให้เป็น ทีน่ี้พอชวีติมนัเป็นไปตามธรรมชาตขิอง
มนั คอื รา่งกายแก่บา้ง เจบ็บา้ง จะตายบา้ง หรอืชวีติต้องพลดัพรากบา้ง เป็นตน้ จติใจของเรากไ็มเ่ศรา้โศก
เสยีใจ หรอืแหง้เหีย่วใจ ตรอมใจ ทีเ่รยีกว่าเป็นทุกขไ์ปกบัมนั จติใจทีส่มาทานจงึมแีต่ความสงบเยน็หรอื
นิพพาน 
 สรปุไดว้่า ถา้ใครมอุีปาทานหรอืมคีวามยดึมัน่ถอืมัน่ในร่างกายและจติใจนี้ ดว้ยความโงส่งูสุดว่ามนั
เป็นตวัเรา-ของเรา และอยากใหม้นัเป็นไปตามทีเ่ราอยากจะใหเ้ป็น ผูน้ัน้กจ็ะเป็นทุกข ์ แตถ้า้ใครมปัีญญา
เหน็แจง้แลว้ว่า “แท้จริงมนัไม่ได้มีตวัเราอยู่จริง มีแต่ตวัตนชัว่คราวหรือตวัตนสมมติเท่านัน้” แลว้ก็
สมาทานหรอืถอืไวด้ว้ยดดีว้ยปัญญา และปล่อยใหธ้รรมชาตทิัง้หลายเป็นไปของมนัตามธรรมชาติ โดยไมไ่ด้
อยากใหม้นัเป็นไปตามทีเ่ราอยากจะใหเ้ป็น เรากจ็ะไมเ่ป็นทุกข ์ ซึง่นี่กค็อืหลกัการปฏบิตัสิงูสุดของพุทธ
ศาสนา ทีจ่ะท าใหจ้ติใจของผูป้ฏบิตัไิมเ่กดิความทุกขข์ึน้มา 
 
๒๘. เราจะปฏิบติัธรรมในชีวิตประจ าวนัได้อย่างไร? 

ก่อนอื่นเราตอ้งเขา้ใจก่อนว่า การปฏิบติัธรรม กค็อื การด าเนินชีวิตอย่างไม่มีความทุกข ์ คอื
ตามปกตเิราจะด าเนินชวีติไปพรอ้มๆกบัมคีวามทุกขใ์จไปดว้ย คอืมทีัง้ความรอ้นใจ วติกกงัวล เครยีด  
หงดุหงดิ ร าคาญใจ เบื่อหน่าย อดึอดัใจ เป็นตน้อยูเ่สมอๆ ซึง่เป็นความทุกขท์ีไ่มรุ่นแรง และบางครัง้กม็ี
ความเศรา้เสยีใจ ตรอมตรม แหง้เหีย่วใจ ทุกขท์รมานใจ เป็นตน้ ทีเ่ป็นความทุกขท์ีร่นุแรงเกดิขึน้ ซึง่นี่กค็อื
ความทุกขข์องจติใจเราในปัจจุบนั 

แต่เมือ่เราปฏบิตัธิรรม ภายนอกเรากส็ามารถด าเนินชวีติไดต้ามปกตเิหมอืนคนธรรมดาทัว่ๆไป 
คอืนกัเรยีนนกัศกึษากเ็ล่าเรยีนไปตามปกต ิคนท างานกท็ างานไปตามปกต ิแต่จะต่างกบัคนทีไ่มป่ฏบิตัธิรรม
ตรงที ่ ภายในจติใจจะมคีวามทุกขล์ดน้อยลงหรอืไม่มเีลย ซึง่เกดิมาจากความเขา้ใจในชวีติและโลก ว่า 



๓๗ 
 
“แท้จริงแล้วมนัไม่ได้มีตวัตนของใครๆอยู่จริง” ซึง่น่ีกค็อืการมปัีญญา โดยจะมจีติทีบ่รสิุทธิจ์ากกเิลส 
(คอืจากความโลภ โกรธ หลง) ตัง้มัน่ และเขม้แขง็อยูเ่สมอ ซึง่นี่กค็อืการมสีมาธ ิและมจีติทีป่กต ิเพราะเป็น
คนดมีศีลีธรรมอยูแ่ลว้จนเป็นปกต ิซึง่นี่กค็อืการมศีลี 

สรปุไดว้่า การปฏบิตัธิรรมนัน้กค็อื การด าเนินชวีติอยา่งปกตสิุข โดยการมองโลกอย่างชาญ
ฉลาด คือมองลึกเข้าไปในทุกส่ิงว่าไม่ใช่ตวัตนท่ีแท้จริง ซึง่กค็อืการมองเหน็อนตัตาอยูต่ลอดเวลา และ
การมองน้ีกต้็องใช้ความตัง้ใจหรือสมาธิในการมอง เพราะสมาธจิะท าใหจ้ติไมไ่ปยดึถอืสิง่ทัง้หลายว่า
เป็นตวัเรา-ของเราขึน้มาอนัจะท าใหจ้ติเป็นทุกข ์ โดยเรากต้็องเป็นคนดีมีศีลธรรมอยู่แล้วเป็นปกติด้วย 
แต่ถา้เราไมม่ปัีญญา หรอืไมม่สีมาธ ิ หรอืไม่มศีลี กจ็ะไมส่ามารถปฏบิตัธิรรมได ้ ซึง่เรากต็อ้งกลบัมาตัง้ใจ
รกัษาศลีกนัใหม ่กลบัมาฝึกฝนสมาธกินัใหม ่ และกลบัมาศกึษาเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ว่า “ทุก
ส่ิงไม่ใช่ตวัตนท่ีแท้จริง” กนัใหม ่ เราจงึจะสามารถปฏบิตัธิรรมได ้ และรบัผลเป็นความสงบเยน็ในการ
ด าเนินชวีติของเราได ้

 
๒๙.  เราจะช่วยโลกให้มีสนัติภาพได้อย่างไร? 
 พุทธศาสนาจะสอนให ้ แก้ปัญหาท่ีต้นเหต ุ ซึง่ไมว่่าปัญหาใดจะเกดิขึน้ ปัญหานัน้จะตอ้งเกดิขึน้มา
จากเหตุ ซึง่เหตุนัน้กต็อ้งเกดิขึน้มาจากเหตุอกีเหมอืนกนั และสุดยอดของเหตุทีท่ าใหเ้กดิปัญหาขึน้มากค็อื 
ตน้เหตุ เม่ือเราแก้ปัญหาท่ีต้นเหต ุ ปัญหานัน้กจ็ะหมดส้ินไปและไม่กลบัเกิดขึ้นมาอีก แต่ถา้เรายงัไม่
แกท้ีต่น้เหตุของปัญหา ถงึแมปั้ญหานัน้จะหมดสิน้ไป แต่เมือ่ตน้เหตุของมนัยงัอยู ่ ไมน่านปัญหานัน้กจ็ะ
กลบัมาเกดิขึน้อกี   

การทีโ่ลกของเรามแีต่ปัญหาและวกิฤตกิารณ์อยูทุ่กวนันี้ เป็นเพราะมนุษยเ์อารดัเอาเปรียบ
หรือเบียดเบียนกนั รวมทัง้ยงัท าลายทรพัยากรของโลก และสร้างมลภาวะให้แก่โลกอีกด้วย ซึง่
สาเหตุทีท่ าใหม้นุษยเ์บยีดเบยีนกนั รวมทัง้ท าลายทรพัยากรของโลก และสรา้งมลภาวะใหแ้ก่โลกนี้กม็ี
สาเหตุมาจากการทีม่นุษยม์ีความโลภ (อยากได้ของผูอ่ื้นมาเป็นของตน) และ โกรธ (อยากท าร้าย
ผูอ่ื้น) ซึง่สาเหตุทีท่ าใหม้นุษยม์คีวามโลภและโกรธนี้กเ็ป็นเพราะมนุษยเ์หน็แก่ตวัจดั คอืเมือ่มนุษยเ์หน็
ตวัเองจดั จงึท าใหไ้มเ่หน็แก่คนอื่น จงึไมร่กัผูอ้ื่น แลว้กเ็กดิความโลภอยากไดข้องผูอ้ื่น และอยากท ารา้ย
ผูอ้ื่นเมือ่ไมพ่อใจ 

ส่วนสาเหตุทีท่ าใหม้นุษยเ์หน็แก่ตวัจดักเ็ป็นเพราะมนุษยเ์ข้าใจผิดว่ามีตวัเอง ส่วนสาเหตุทีท่ า
ใหม้นุษยเ์ขา้ใจว่ามตีวัเองกเ็ป็นเพราะ มนุษยมี์ความรู้สึกว่ามีตวัเองอยู่จริงๆในโลก ส่วนสาเหตุทีท่ าให้
มนุษยม์คีวามรูส้กึว่ามตีวัเองอยูจ่รงิๆในโลกกเ็ป็นเพราะ มนุษยมี์สญัชาติญาณว่ามีตวัเองฝังอยู่ในจิตใต้
ส านึกของมนุษยท์ุกคน ซึง่สญัชาตญิาณว่ามตีวัเองนี้กค็อื ความรูว้่ารา่งกายและจติใจน้ีคอืตวัเอง (หรอืตวั
เรา)  

คอืสรปุไดว้่า เมือ่มนุษยม์สีญัชาตญิาณว่ามตีวัเอง จงึท าใหม้นุษยเ์กดิความรูส้กึว่ามตีวัเองอยูใ่น
โลกจรงิๆ แลว้กท็ าใหม้นุษยเ์ขา้ใจผดิว่ามตีวัเอง แลว้กท็ าใหม้นุษยเ์กดิความเหน็แก่ตวัจดั แลว้กเ็กดิความ
โลภและโกรธ แลว้กเ็กดิการเอารดัเอาเปรยีบหรอืเบยีดเบยีนกนั รวมทัง้ยงัท าลายทรพัยากรของโลก และ
สรา้งมลภาวะใหแ้ก่โลก จนท าใหโ้ลกมแีต่วกิฤตกิารณ์อยูทุ่กวนัน้ี 



๓๘ 
 

จากการศกึษามาทัง้หมดนี้เรากส็รุปไดว้่า วกิฤตกิารณ์ของโลกนัน้มตีน้เหตุมาจากสญัชาตญิาณว่า
มตีวัเอง (หรอืความรูว้่ามตีวัเอง) ทีฝั่งอยูใ่นจติใตส้ านึกของเราทุกคน ดงันัน้เมือ่จะแกปั้ญหาเรือ่งวกิฤตขิอง
โลก เรากต็อ้งมาแกก้นัทีต่น้เหตุของปัญหา คอืแกก้นัทีส่ญัชาตญิาณว่ามตีวัเองของมนุษย ์ จงึจะแก้ปัญหา
วกิฤตกิารณ์ของโลกนี้ไดผ้ลจรงิ โดยวิธีการแก้ปัญหานัน้กคื็อ ต้องพยายามเผยแพร่ความรู้ท่ีถกูต้องว่า 
แท้จริงมนัไม่ได้มีตวัเราอยู่จริง หรือความรู้เร่ืองทุกส่ิงเป็นอนัตตา โดยใช้หลกัวิทยาศาสตร ์ นี้ใหแ้ก่
มวลมนุษยใ์หไ้ดม้ากทีสุ่ด และเรว็ทีสุ่ด   

เมือ่มนุษยม์ปัีญญาเขา้ใจแลว้ว่า แทจ้รงิมนัไมไ่ดม้ตีวัเองอยูจ่รงิแลว้ เขากช็่วยกนัพยายามเผยแพร่
ความรูน้ี้กนัต่อๆไป จนมผีูค้นในโลกเขา้ใจมากขึน้ เม่ือมนุษยมี์ความเข้าใจถกูต้องแล้วว่าไม่มีตวัเองอยู่
จริง เขากจ็ะมีความเหน็แก่ตวัลดน้อยลง และพยายามปฏิบติัเพ่ือก าจดัสญัชาติญาณว่ามีตวัเองใน
จิตใต้ส านึกให้หมดส้ินไป เมือ่มนุษยม์คีวามเหน็แก่ตวัลดน้อยลง มนุษยก์จ็ะเหน็แก่คนอื่นมากขึน้ หรอื
เหน็แก่ส่วนรวมมากขึน้ รกัผูอ้ื่น ใหอ้ภยั และคดิช่วยเหลอืผูอ้ื่น แลว้มนุษยก์จ็ะไม่มคีวามโลกและความโกรธ 
แลว้มนุษยก์จ็ะไมเ่บยีดเบยีนกนั รวมทัง้ยงัจะช่วยกนัรกัษาทรพัยากรของโลก และรกัษาสิง่แวดลอ้มของโลก
ไมใ่หเ้สยีหาย ซึง่กจ็ะท าใหว้กิฤตกิารณ์ของโลกลดน้อยลงจนถงึไมม่เีลย และสนัตภิาพของโลกกจ็ะกลบัคนื
มาได ้

จงึขอฝากใหผู้ม้ปัีญญาทัง้หลาย จงไดช้่วยกนัศกึษาและพยายามเผยแพรค่วามรูเ้รื่อง “ทุกส่ิงเป็น
อนัตตา”  หรอืความรูเ้รือ่ง “แท้จริงมนัไม่ได้มีตวัเราอยู่จริง” นี้แก่เพื่อนมนุษย ์ เพื่อช่วยเหลอืเพื่อน
มนุษยท์ีก่ าลงัประสบกบัความทุกขค์วามเดอืดรอ้น ใหเ้ขาพน้จากความทุกขค์วามเดอืดรอ้น และกลบัมามี
ความปกตสิุข รวมทัง้ช่วยใหโ้ลกมสีนัตภิาพ ตามเจตนารมณ์ของพระพุทธเจา้ ทีไ่ดท้รงน าความรูน้ี้มาสัง่
สอนแก่มวลมนุษยก์นัต่อไป 

 
จบบทท่ี  ๒ 
จบภาคต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

ภาคปลาย 
 

โอวาทปาฏิโมกข ์
ขนัตเิป็นธรรมเครือ่งเผาบาปอยา่งยิง่,  ท่านผูรู้ก้ล่าวนิพพานว่าเป็น

ธรรมอนัยิง่,  ผูท้ีท่ ารา้ยผูอ้ื่นอยู ่   ไม่ชื่อว่าบรรพชติ,    ผูเ้บยีดเบยีนผูอ้ื่นอยู่   
ไมช่ื่อว่าสมณะ,  การไมท่ าบาปทัง้ปวง,    การท ากุศลใหถ้งึพรอ้ม,  การท าจติ
ใหบ้รสิุทธิข์าวรอบ,   นี้เป็นค าสอนของพระอรยิเจา้ทัง้หลาย. 

การไมก่ล่าวรา้ย   การไมท่ ารา้ย,   ความส ารวมในพระปาฏโิมกข,์ 
ความรูป้ระมาณในภตัตาหาร,   การอาศยัอยูใ่นทีน่ัง่ทีน่อนอนัสงดั,  
การประกอบความเพยีรในอธจิติ.  นี้เป็นค าสอนของพระพุทธเจา้ทัง้หลาย. 

 
ผูช้ี้ชวน  ผูวิ้งวอน 

ภกิษุทัง้หลาย.    กจิอนัใด  ทีศ่าสดาผูเ้อน็ดแูสวงหาประโยชน์เกือ้กูล   
จะพงึท าแก่สาวกทัง้หลาย  กจิอนันัน้  เราไดก้ระท าแลว้แก่พวกเธอทัง้หลาย.  
ภกิษุทัง้หลาย.   นัน่  โคนไมท้ัง้หลาย,   นัน่  เรอืนว่างทัง้หลาย.   พวกเธอ
ทัง้หลายจงเพยีรเผากเิลส, อยา่ไดป้ระมาท  พวกเธอทัง้หลาย อยา่ไดต้อ้งเป็น
ผูท้ีต่อ้งรอ้นใจในภายหลงัเลย.  นี้แลเป็นวาจาเครือ่งพร ่าสอนพวกเธอทัง้หลาย
ของเรา. 

 
ผูช้ี้ขมุทรพัย ์

อานนท.์  เราจะไมพ่ยายามท ากบัพวกเธอ  อยา่งทะนุถนอม เหมอืน
พวกช่างหมอ้ท าแก่หมอ้ทีย่งัเปียก  ยงัดบิอยู ่      อานนท.์ เราจกัขนาบแลว้
ขนาบอกี    ไมม่หียดุ    ผูใ้ดมมีรรคผลเป็นแก่นสาร  ผูน้ัน้จกัทนอยูไ่ด ้  
คนเรา  ควรมองผูม้ปัีญญาใดๆทีค่อยชีโ้ทษ  คอยกลา่วค าขนาบอยูเ่สมอไป  
ว่าคนนัน้แหละ  คอืผูช้ีข้มุทรพัยล์ะ  ควรคบบณัฑติทีเ่ป็นเช่นนัน้  เมือ่คบหา
กบับณัฑติชนิดนัน้อยู ่   ยอ่มมแีต่ดที่าเดยีว   ไมม่เีลวเลย. 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

บทท่ี  ๑   ทุกข ์
๑.  ทุกข ์ ๓  ลกัษณะ 

ก่อนอื่นเราควรเขา้ใจว่า ค าว่า “ทุกข”์ นี้จะมคีวามหมายอยูถ่งึ ๓ อยา่ง อนัไดแ้ก่ 
  ๑.  ทุกขลกัษณะ    คอืลกัษณะทีต่อ้งทน 
  ๒.  ทุกขเวทนา      คอืความรูส้กึทีท่นไดย้าก 
  ๓.  ทุกขอปุาทาน   คอืทุกขจ์ากความยดึมัน่ถอืมัน่ 

ทุกขลกัษณะน้ีกค็อื ลกัษณะทีต่อ้งทนของ ”สิง่ปรงุแต่ง” (สงัขาร) ทัง้ปวง ตามกฎไตรลกัษณ์ คอื
ทุกสิง่ ทัง้วตัถุ, รา่งกาย, และจติ ทีเ่กดิขึน้มา ลว้นจะตอ้งมคีวามตอ้งทนน้ีอยูแ่ลว้ โดยบางสิง่กม็น้ีอยบาง
สิง่กม็มีาก หรอืสิง่เดยีวนัน้บางเวลากม็มีาก แต่บางเวลากม็น้ีอย โดยทุกขลกัษณะน้ีถา้มมีากและเกดิ
ขึน้กบัความรูส้กึของจติ กเ็รยีกว่าทุกขเวทนา เมือ่เกดิขึน้กบัจติทีเ่กดิความยดึถอืว่ามตีวัเรา-ของเรา ก็
เรยีกว่าเป็นทุกขอุปาทาน  

ทุกขเวทนากค็อื ความรูส้กึทีท่นไดย้าก อนัเป็นความรูส้กึของจติขณะทีส่มัผสักบัอารมณ์
ภายนอกทีไ่มน่่ายนิด ี  ซึง่ทุกขเวทนานี้กค็อืทุกขลกัษณะทีเ่กดิขึน้กบัความรูส้กึ (เวทนา) ของจตินัน่เอง 
อยา่งเช่น เมือ่กายไดส้มัผสักบัอากาศรอ้นกจ็ะเกดิทุกขเวทนาทางกายขึน้มา  เป็นต้น   

ทุกขอุปาทานกค็อืความทุกขท์ีเ่กดิจากการทีจ่ติเกดิความยดึถอืว่ามตีวัเรา-ของเรา  คอืเมือ่จติ
เกดิความยดึถอืนี้ขึน้มา ความยดึถอืนี้กจ็ะมาสมัผสัใจอกีทหีนึ่งแลว้ท าให้เกิดทุกขเวทนาทางใจท่ี
รนุแรงซ้อนข้ึนมาอีก  อย่างเช่น เมือ่กายไดส้มัผสักบัอากาศรอ้น นอกจากรา่งกายจะเกดิทุกเวทนาแลว้ 
เมือ่จติใจเกดิความยดึถอืว่ามตีวัเราเป็นผูส้มัผสัอากาศรอ้น กจ็ะท าใหจ้ติใจเกดิความรูส้กึทุกขท์รมาน
ขึน้มาทนัท ี(คอืไดเ้กดิทุกขเวทนาทีร่นุแรงซอ้นขึน้มาอกีท)ี เป็นตน้ 

ทุกขลกัษณะน้ีเราไมส่ามารถแกไ้ขได ้ เพราะเป็นธรรมชาตขิองสิง่ปรงุแต่งทัง้หลายทีต่อ้งมคีวาม
ตอ้งทนอยูแ่ลว้เป็นธรรมดา ส่วนทุกขเวทนานัน้เป็นธรรมชาตทิีจ่ะเกดิขึน้เมือ่จติตอ้งสมัผสักบัสิง่ต่างๆ 
ถา้เราไมอ่ยากไดทุ้กขเวทนา เรากห็ลกีหนีการสมัผสันัน้เสยี แต่ทุกเวทนานี้กย็งัไมรุ่นแรงเท่าทุก
อุปาทาน   

ทุกขอปุาทานนัน้เราสามารถท่ีจะแก้ไขได้  โดยการปฏบิตัติามหลกัมรรคเพื่อไม่ใหเ้กดิความ
ยดึมัน่ถอืมัน่ว่ามตีวัเรา-ของเราขึน้มา  แลว้ทุกขอุปาทานกจ็ะไมเ่กดิ  แม้อาจจะมีทุกขเวทนาเกิดอยู่
บ้างแต่กไ็ม่ส าคญัเท่าทุกขอปุาทาน  อยา่งเช่น ถา้เราเดนิตากแดดแลว้รอ้นกาย  ถา้เราเกดิความ
ยดึถอืว่ามตีวัเรารอ้นขึน้มา  กจ็ะท าใหเ้กดิความรอ้นใจมากหรอืเกดิความทุกขใ์จซอ้นขึน้มาอกี  แต่ถา้ไม่
เกดิความยดึถอืว่ามตีวัเรารอ้น กจ็ะมแีต่เพยีงร่างกายรอ้นเท่านัน้ ส่วนจติใจจะเยน็  เป็นตน้ 
 
๒.  ทุกขอ์ริยสจัคือความยึดมัน่ในขนัธ ์๕ 

อาการของความทุกขท์ีพ่ระพุทธองคท์รงตรสัไวม้ดีงันี้ 
 
  “ภกิษุทัง้หลาย.  ความจรงิอนัประเสรฐิคอืทุกขเ์ป็นอย่างไรเล่า  ภกิษุทัง้หลาย  

ความเกดิเป็นทุกข ์ ความแก่เป็นทุกข ์ ความตายเป็นทุกข ์ความโศก ความร ่าร าพนั   



๔๑ 
 

ความทุกขก์าย  ความทุกขใ์จ  ความคบัแคน้ใจ เป็นทุกข ์   ความประสบดว้ยสิง่ไม่ 
เป็นทีร่กั เป็นทุกข ์ ความพลดัพรากจากสิง่ทีร่กั เป็นทุกข ์ ความปรารถนาอย่างใด 
แลว้ไมไ่ดอ้ยา่งนัน้ เป็นทุกข ์ กล่าวโดยสรปุแลว้ ปัญจปุาทานกัขนัธ ์(ขนัธห์า้อนัประ 
กอบดว้ยอุปาทาน) เป็นตวัทุกข.์  นี้เรยีกว่าความจรงิอนัประเสรฐิคอืทุกข.์” 
 
เมือ่สรปุแลว้ตวัความทุกขก์ค็อื “ความยึดมัน่ถือมัน่ในขนัธท์ัง้ ๕ ว่าเป็นตวัเรา-ของเรา” คอื

เมือ่จติเกดิความยดึมัน่ (อุปาทาน) ในขนัธท์ัง้ ๕ (คอืในร่างกายและจติใจทีส่มมตเิรยีกกนัว่าเป็นตวัเรา-
ของเรานี้) ว่าเป็นตวัเรา-ของเราเมือ่ใด ความทุกขก์จ็ะเกดิขึน้เมือ่นัน้ ซึง่กส็ามารถแยกเป็นอาการทีจ่ะท า
ใหเ้กดิทุกขไ์ดด้งันี้คอื 

 ความเกดิ คอืเกดิความยดึมัน่ว่ามตีวัเราขึน้มา (ในกรณทีีก่ าลงัมคีวามสุขอยู)่ 
 ความแก่ คอืเกดิความยดึมัน่ว่ามตีวัเราแก่ขึน้มา (ในกรณทีีร่า่งกายแก่) 
 ความตาย คอืเกดิความยดึมัน่ว่ามตีวัเราจะตายขึน้มา (ในกรณทีีร่า่งกายก าลงัจะตาย) 
 ความพลดัพรากจากสิง่ทีร่กั  คอืเกดิความยดึมัน่ว่ามตีวัเราที่ก าลงัพลดัพรากอยู่ (ในกรณทีีช่วีติ

ก าลงัมคีวามพลดัพรากอยู)่ 
ความประสบดว้ยสิง่ไมเ่ป็นทีร่กั คอืเกดิความยดึมัน่ว่ามตีวัเราทีก่ าลงัประสบกบัสิง่ไมเ่ป็นทีร่กัอยู่ 

(ในกรณทีีช่วีติก าลงัประสบกบัสิง่ไมเ่ป็นทีร่กัอยู ่) 
ความปรารถนาอยา่งใดแลว้ไมไ่ดอ้ยา่งนัน้ คอืเกดิความยดึมัน่ว่ามตีวัเราทีก่ าลงัผดิหวงัอยู่ (ใน

กรณทีีช่วีติก าลงัผดิหวงัอยู)่ 
แมแ้ต่ความโศก (ความยดึมัน่ว่ามตีวัเราทีก่ าลงัมคีวามเศรา้โศกหรอืเสยีใจ), ความร ่าร าพนั 

(ความยดึมัน่ว่ามตีวัเราทีก่ าลงัคร ่าครวญ), ความทุกขก์าย (ความยดึมัน่ว่ามตีวัเราทีก่ าลงัมคีวามทุกข์
ยากล าบากทางรา่งกายอยู)่,  ความทุกขใ์จ (ความยดึมัน่ว่ามตีวัเราทีก่ าลงัมคีวามทุกขท์างจติใจอยู)่,   
และความคบัแคน้ใจ (ความยดึมัน่ว่ามตีวัเราทีก่ าลงัมคีวามโกรธ หรอืความแคน้เคอืง หรอืไมพ่อใจอยา่ง
มากอยู)่ เหล่านี้กค็อืความทุกข ์
 
๓.  ทุกขซ่์อนเร้น - ทุกขเ์ปิดเผย 
   
  สุขเวทนา              พอใจ     ทุกขซ์่อนเรน้ 
  ทุกขเวทนา             ไมพ่อใจ     ทุกขเ์ปิดเผย 
  อทุกขมสุขเวทนา           ลงัเล     ทุกขอ่์อนๆ 
 

ความทุกขน์ี้ถา้มองอยา่งละเอยีดจะพบว่ามอียู ่ ๒ ประเภท  คอื 
  ๑.  ทุกขเ์ปิดเผย    คอืความทุกขท์ีเ่หน็ไดง้่าย   
  ๒.  ทุกขซ่์อนเร้น  คอืความทุกขท์ีเ่หน็ไดย้าก  



๔๒ 
 

ทุกขเ์ปิดเผยกค็อื ความทุกขท่ี์เกิดจากการท่ีจิตเกิดความไม่พอใจกบัส่ิงท่ีท าให้เกิด
ทุกขเวทนา  ซึง่กไ็ดแ้ก่ความทุกขท์ีม่าพรอ้มกบัเสยีงรอ้งไห ้ หรอืไดแ้ก่ความเศรา้โศก เสยีใจ แหง้เหี่ยว
ใจ  เป็นตน้ ซึง่เหน็ไดง้า่ย 

ทุกขซ์่อนเรน้กค็อื  ความทุกขท่ี์เกิดจากการท่ีจิตเกิดความพอใจกบัส่ิงท่ีท าให้เกิดสขุ
เวทนา  ซึง่กไ็ดแ้ก่ความทุกขท์ีม่าพรอ้มกบัเสยีงหวัเราะ และความสุขสนุกสนานเพลดิเพลนิทัง้หลาย คอื
ในขณะทีเ่รามคีวามยนิดต่ีอสิง่ทีใ่หค้วามสุขต่างๆอยูน่ัน้ ถา้สงัเกตใหด้เีราจะพบว่าจติของเราจะมี
ความรูส้กึหนกั เหนื่อย ทรมาน เรา่รอ้น และกระวนกระวายอยูด่ว้ยเสมอ เหมอืนการกนิอาหารทีอ่รอ่ยแต่
เผด็รอ้นมาก  

ส่วนขณะทีจ่ติเกดิความลงัเลใจ (สบัสนหรอืยงัไมเ่ป็นทัง้พอใจและไมพ่อใจ) กบัอทุกขมสุขเวทนา
อยูน่ัน้ จะยงัไมเ่ป็นทุกขร์ุนแรงอะไร จะเป็นเพยีงทุกขอ่์อนๆ (คอืความรูส้กึไม่ปลอดโปรง่แจม่ใส ไมส่งบ
เยน็) ทีไ่มเ่ป็นปัญหา 

ความทุกขเ์ปิดเผยนัน้เรามกัจะเกลยีดกลวั แต่ความทุกขซ์่อนเรน้นัน้เรามกัจะพอใจ  ซึง่ทีจ่รงิมนั
กใ็หค้วามรูส้กึทุกขท์รมานพอๆกนั แต่ส าหรบัคนทีม่จีติหยาบ (ไม่มสีมาธ)ิ จะไมรู่ส้กึถงึทุกขซ์่อนเรน้ 
ตอ้งคนทีม่จีติละเอยีด (มสีมาธ)ิ จงึจะรูส้กึถงึทุกขซ์่อนเรน้นี้ได ้ ซ่ึงถ้าเราจะรู้จกัทุกขซ่์อนเร้นน้ีอย่าง
ถกูต้อง แล้วเร่ิมจะเบ่ือหน่ายกบัความทุกขซ่์อนเร้นขึ้นมาบ้างแล้ว น่ีกจ็ะเป็นจดุเร่ิมต้นสู่ความ
พ้นทุกขท่ี์แท้จริง  
 
๔.  ทุกขต้์องก าหนดรู้ 

ความทุกขเ์ป็นสิง่ทีม่นุษยท์ุกคนเกลยีดกลวั และปรารถนาทีจ่ะไม่มทีุกขเ์ลยตลอดชวีติ  แต่กไ็มม่ี
ใครพน้จากทุกขไ์ปได ้ เพราะไม่รูจ้กัตวัทุกขอ์ยา่งถูกต้อง คือไปเช่ือว่าเป็นเพราะร่างกายแก่, เจบ็, 
หรือเป็นเพราะส่ิงท่ีรกัต้องจากไป เป็นต้น ว่าเป็นสาเหตทุ าให้เกิดความทุกข ์ แล้วกพ็ยายามไป
แก้กนัท่ีร่างกาย หรือส่ิงต่างๆภายนอกนัน้ ซึง่กแ็น่นอนว่าไมม่ใีครจะพน้จากความแก่ เจบ็ และตาย
ของรา่งกายไปได ้ ไม่มใีครทีจ่ะไมต่อ้งพลดัพรากจากสิง่หรอืบุคคลทีร่กัไป ไมม่ใีครทีจ่ะไมต่อ้งประสบกบั
สิง่หรอืบุคคลทีไ่มร่กัได ้ และไม่มใีครทีจ่ะไดทุ้กสิง่ตามทีอ่ยากไดเ้สมอไป นี่เองจงึท าใหผู้ท้ ีเ่ขา้ใจผดิเช่นน้ี
จงึตอ้งมแีต่ความทุกขอ์ยู่ร ่าไป ไมส่ามารถหลุดพน้จากความทุกขไ์ด ้ แมเ้ขาจะมกีารรกัษาศลีอยา่ง
สมบรูณ์มาแลว้ หรอืมสีมาธอิยา่งสงูแลว้ หรอืมกีารท าบุญใหท้านและช่วยเหลอืผูอ้ื่นมาอย่างมากมาย 
หรอืมกีารศกึษาธรรมะต่างๆมาอย่างมากมายแลว้กต็าม ซ่ึงความจริงแล้วความทุกขนั์น้เกิดมาจาก
ความยึดถือว่ามีตวัเรา-ของเราน่ีเอง ถ้าไม่มีความยึดถือว่ามีตวัเรา-ของเราเสียอย่างเดียว ความ
ทุกขท์ัง้หมดกจ็ะไม่เกิดขึ้น แม่ร่างกายจะแก่ หรือเจบ็ หรือจะตาย หรือก าลงัพลดัพราก เป็นต้น
อยู่กต็าม อกีทัง้ความทุกขน์ี้กย็งัมทีัง้อย่างเปิดเผยและซ่อนเรน้ ซึง่ผูค้นส่วนมากไมรู่จ้กัว่าความสุขนัน้
ท าใหเ้กดิความทุกขซ์่อนเรน้ขึน้มาได ้ จงึไดลุ้่มหลงตดิใจในความทุกขซ์่อนเรน้น้ี และเมือ่ไมรู่จ้กัตวัทุกข์
และสาเหตุของมนัอยา่งถูกตอ้ง จงึท าใหไ้มส่ามารถดบัทุกขไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

ผูค้นทัว่ไปเมือ่ถูกความทุกขค์รอบง ากจ็ะขาดสต ิ (คอืระลกึอะไรทีจ่ะเกดิปัญญาไมไ่ด)้ และ
แสวงหาทีพ่ึง่ภายนอก (คอืคดิแต่จะใหส้ิง่ศกัดิส์ทิธิห์รอืใครๆมาช่วยใหพ้น้ทุกข ์ โดยไมค่ดิจะพึง่ตวัเอง)  



๔๓ 
 

ซ่ึงตามปกติความทุกขอ์นัใหญ่หลวงของมนุษยก์คื็อความตาย ท่ีเราทุกคนจะต้องประสบอย่าง
แน่นอน ไม่สามารถหลีกหนีได้  แต่มนุษยผ์ูถู้กความโงค่รอบง ากย็งัประมาทกนัอยู ่ คอืยงัลุ่มหลง
ความสุขสนุกสนานของโลกอยูจ่นลมืนึกถอืว่าความตายอนัเป็นภยัอนัใหญ่หลวงก าลงัรอทุกคนอยู ่ และ
เมือ่ใกลจ้ะตายมนุษยผ์ูโ้งเ่ขลานี้กย็อ่มทีจ่ะมแีต่ความทุกขอ์ยา่งแสนสาหสัอย่างทีไ่ม่มใีครหรอือะไรจะมา
ช่วยได ้

ความสุขของโลกทัง้หลาย แมจ้ะมากมายและประณตีสกัเพยีงใด กย็งัมคีวามทุกขซ์่อนอยู ่ และก็
ไมเ่ทีย่งแทถ้าวร เกดิขึน้มาแลว้กด็บัหายไปเหมอืนความฝัน ไมส่ามารถตัง้อยูต่ลอดไปได ้อกีทัง้ความสุข
ของโลกยงัน ามาซึง่ปัญหาและความทุกขค์วามเดอืดรอ้นต่างๆมากมายในภายหลงั สุดทา้ยความสุข
ทัง้หลายกผ็่านเลยไปหมด เหลอืไวแ้ต่เพยีงความว่างเปล่าและความทรงจ าไวใ้หอ้าลยัหา  และยงัตอ้ง
ประสบกบัความทุกขอ์นัใหญ่หลวงเมือ่รูต้วัว่าจะตอ้งตายอยา่งแน่นอนแลว้   เม่ือเหน็อย่างน้ีแล้วท าไม
เราจึงไม่คิดจะมาแสวงหาความพ้นทุกขก์นับ้าง? ท าไมเราจึงยงัมาลุ่มหลงติดใจในความสขุท่ีว่าง
เปล่ากนัอยู่ แล้วกต้็องมาเสียใจอย่างท่ีสดุในภายหลงั เหมอืนปลาโงท่ีม่าหลงกนิเหยือ่ทีพ่รานเบด็
เขาล่อลวงเอาไว ้ โดยมเีบด็อนัแหลมคมซ่อนอยู่ภายใน เมือ่กนิเหยือ่กย็อ่มทีจ่ะตดิเบด็ แลว้พรานเบด็ก็
ยอ่มจะน าปลาโงน่ัน้ไมฆ่่ากนิเป็นอาหาร โดยไมส่นใจว่าปลาโงน่ัน้จะทุกขท์รมานสกัเท่าใดก่อนทีจ่ะตาย 

 
จบบทท่ี  ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

บทท่ี  ๒  สมทุยั 
๑.   จิตเดิมแท้ประภสัสร 

พระพุทธองคไ์ดท้รงตรสัเอาไวว้่า  
 

  “ภกิษุทัง้หลาย.  จตินี้เป็นธรรมชาตปิระภสัสร  แต่จติ (ทีม่ธีรรมชาติ
ประภสัสร)  
นัน้แล เขา้ถงึความเศรา้หมองแลว้  เพราะอุปกเิลสเป็นอาคนัตุกะจรมา  เรากล่าวว่า  
ปถุุชนผูไ้มม่กีารสดบั  ยอ่มไมรู่ช้ดัตามทีเ่ป็นจรงิ  เพราะเหตุนัน้จติตภาวณา  ยอ่มไม่
มแีก่ปถุุชนผูไ้ม่มกีารสดบั  ดงันี้. 
  ภกิษุทัง้หลาย.  จตินี้เป็นธรรมชาตปิระภสัสร  แต่จติ (ทีม่ธีรรมชาติ
ประภสัสร) นัน้แล เป็นจติพน้วเิศษจากอุปกเิลสอนัเป็นอาคนัตุกะจรมานัน้ได ้  เรา
กล่าวว่า  อรยิสาวกผูม้กีารสดบั ยอ่มรูช้ดัตามทีเ่ป็นจรงิ  ซึง่ความจรงิขอ้นัน้  เพราะ
เหตุนัน้  จติตภาวณา  ยอ่มมแีก่อรยิสาวกผูม้กีารสดบั  ดงันี้ .” 
 

จิตประภสัสรกคื็อจิตท่ีบริสทุธ์ิ  หรือสะอาด หรือว่าง หรือจิตดัง้เดิมของทุกชีวิต คือเป็น
จิตท่ีไม่มีกิเลสและความยึดถือว่ามีตวัตนของใครๆอยู่เลย รวมทัง้จะมีความสงบเยน็หรือ
นิพพานอยู่แล้วตามธรรมชาติ  ซึง่พระพุทธองคไ์ดท้รงสอนว่า  จติของเดก็ทุกคนทีเ่กดิมาใหม่ๆ นัน้จะ
มคีวามประภสัสรมาก่อน  แต่เพราะไมม่สีมาธแิละปัญญามารกัษาความประภสัสรเอาไว ้  เมือ่จติเดก็ได้
สมัผสักบัสิง่ต่างๆของโลกและเกดิเวทนาขึน้  จติของเดก็จงึเริม่มคีวามพอใจต่อสุขเวทนาและไมพ่อใจต่อ
ทุกขเทนา  รวมทัง้ลงัเลใจต่ออทุกขมสุขเวทนาตามสญัชาตญิาณ   ซึง่นี่กค็ือการเกดิกเิลสขึน้มา แลว้ท า
ใหค้วามประภสัสรน้ีหายไป   พอกเิลสดบัไปตามธรรมชาตขิองมนั (หรอืเพราะมกีารปฏบิตัอิรยิมรรค
อยา่งถูกตอ้ง) ความประภสัสรกจ็ะกลบัคนืมาไดอ้กี  ซึง่จะเป็นอย่างนี้เรือ่ยไปจนโตเป็นผูใ้หญ่  และกจ็ะ
ท าใหม้คีวามเคยชนิมากทีจ่ะเกดิกเิลสไดง้า่ยขึน้ รุนแรงขึน้ รวมทัง้ท าลายไดย้ากขึน้ดว้ย 

 เรือ่งจติประภสัสรนี้เราจะตอ้งเขา้ใจก่อนมฉิะนัน้จะไมเ่ขา้ใจเรือ่งปฏจิจสมปุบาท  คือความ
ประภสัสรและนิพพานนัน้มีอยู่แล้วตามธรรมชาติในจิตของมนุษยท์ัง้หลาย  แต่เพราะกเิลสเกดิ
ขึน้มาจงึท าใหค้วามประภสัสรและนิพพานนี้หายไปเป็นครัง้คราว  มใิช่ว่าจะมกีเิลสเกดิอยูต่ลอดเวลา  
ถ้าใครไม่เข้าใจจดุน้ีการปฏิบติัของเขากจ็ะไม่มีผลเป็นความดบัลงของทุกขจ์ริง   คอืคนทีไ่มเ่ขา้ใจ
กจ็ะคดิว่าจตินี้คอืตวัเองและมกีเิลสมาครอบง า ดงันัน้จงึท าใหค้นทีไ่มเ่ขา้ใจนี้ปฏบิตัผิดิ คอืมาปฏบิตัเิพื่อ
ก าจดักเิลสออกไปจากจติของตวัเอง ซ่ึงมนัเป็นไปไม่ได้ เพราะ “ความยึดถือว่ามีตวัเอง” น้ีมนักคื็อ
กิเลสท่ีละเอียดลึกซ้ึงท่ีเกิดขึ้นมาเป็นครัง้คราว คอืถงึแมก้ารปฏบิตัศิลีและสมาธ ิ จะท าใหก้เิลส
หยาบๆระงบัหรอืดบัลงไปไดก้ต็าม แต่กเิลสทีล่ะเอยีดลกึซึง้หรอืความยดึถอืว่ามตีวัเองนี้กห็าไดร้ะงบั
หรอืดบัลงไม ่  ดงันัน้จติทีย่งัมกีเิลสหรอืมคีวามยดึถอืว่ามตีวัเองอยา่งลกึซึง้อยู่นี้ จงึยงัคงมคีวามทุกข์
อยา่งลกึซึง้อยูต่่อไป ไมส่ามารถสงบเยน็หรอืนิพพานไดจ้รงิ  จนกว่าจตินี้จะเกดิความเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง
ว่า “แท้จริงแล้วจิตน้ีไม่ได้มีตวัตนของใครๆอยู่จริง” ส่วนความรูส้กึว่ามตีวัเองทีเ่กดิขึน้มาน้ี มนักค็อื



๔๕ 
 

กเิลสทีล่กึซึง้ทีจ่ติโง่มนัปรงุแต่งขึน้มาเป็นครัง้คราวเท่านัน้ เมือ่เขา้ใจดงันี้แลว้กจ็ะท าใหก้ารปฏบิตัเิพื่อดบั
ทุกขเ์กดิขึน้อยา่งถูกตอ้ง คอืเป็นการปฏบิตัศิลีและสมาธ ิ เพื่อระวงัไมใ่หก้เิลสทีล่ะเอยีดลกึซึ้งหรอืความ
ยดึถอืว่ามตีวัเองเกดิขึน้มาในจติ เมือ่จติไมม่กีเิลสใดๆ มนักจ็ะไม่มคีวามทุกขใ์ดๆ หรอืนิพพานไดอ้ยา่ง
แทจ้รงิ 
 
 ๒.  ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมทุวาร 

อรยิสจั  ๔  นัน้มกีารกล่าวถงึสาเหตุของทุกขท์ัง้อย่างหยาบๆและอย่างละเอยีด  ซึง่ทีก่ล่าวอย่าง
หยาบๆกจ็ะกล่าวเพยีงว่า “ตณัหาเป็นสาเหตุของทุกข”์ เท่านัน้   แต่ถา้จะกล่าวใหล้ะเอยีดแลว้จะตอ้ง
กล่าวว่า มนัมีการปรงุแต่งผลกัดนักนัให้เกิดอาการต่างๆติดต่อกนัขึ้นมาอย่างรวดเรว็ถึง   ๑๒   
อาการ ก่อนท่ีจะเกิดความทุกขขึ์้นมาในแต่ละครัง้ ซึง่ลกัษณะน้ีเรยีกว่า ปฏิจจสมปุบาท ทีแ่ปลว่า 
การเกิดขึ้นร่วมกนัโดยอาศยักนั ซึง่หมายถงึ ส่ิงท่ีเป็นเหตุและเป็นผลอาศยัเกิดขึ้นติดต่อเน่ืองกนั
ไม่ขาดสาย (บางทกีเ็รยีกว่า ปัจจยาการ ทีแ่ปลว่า การอาศยัปัจจยัแล้วเกิดขึ้น) โดยปฏจิจสมปุบาท
นี้กค็อื “อิทปัปัจจยตา” ทีอ่ยูใ่นจติของมนุษย ์ ทีเ่ป็นการปรงุแต่งผลกัดนักนัต่อๆไปจนท าใหจ้ติเกดิ
ความทุกขข์ึน้มา 

ปฏจิสมปุบาทฝ่ายสมทุวาร (ฝ่ายเกดิทุกข)์ ทัง้  ๑๒  อาการนี้กไ็ดแ้ก่ 
เพราะมอีวชิชาเป็นปัจจยั           จงึมสีงัขาร, 
เพราะมสีงัขารเป็นปัจจยั  จงึมวีญิญาณ,    
เพราะมวีญิญาณเป็นปัจจยั           จงึมนีามรปู,    
เพราะมนีามรปูเป็นปัจจยั           จงึมสีฬายตนะ,  
เพราะมสีฬายตนะเป็นปัจจยั           จงึมผีสัสะ,    
เพราะมผีสัสะเป็นปัจจยั  จงึมเีวทนา,   
เพราะมเีวทนาเป็นปัจจยั  จงึมตีณัหา,    
เพราะมตีณัหาเป็นปัจจยั  จงึมอุีปาทาน,    
เพราะมอุีปาทานเป็นปัจจยั           จงึมภีพ,    
เพราะมภีพเป็นปัจจยั จงึมชีาต,ิ    
เพราะมเีป็นชาตปัิจจยั  จงึมชีรา มรณะ ...ความเศรา้โศก  (ความทุกข)์. 
ในขณะทีจ่ติของเราก าลงัเกดิความทุกขท์ัง้หลายอยูน่ัน้ มนัจะมีอาการต่างๆเกิดขึ้นมาปรงุ

แต่งผลกัดนักนัอยู่อย่างรวดเรว็ย่ิงกว่าสายฟ้าแลบ   ซึง่สามารถแยกออกมาศกึษาไดถ้งึ  ๑๒  
อาการ โดยมอีวชิชาเป็นตน้ขัว้ และมคีวามทุกขเ์ป็นผลสุดทา้ย โดยอาการของปฏจิจสมุปบาทนี้กค็อืการ
ปรงุแต่งผลกัดนักนัใหเ้กดิขึน้มาเป็นทอดๆ โดยจะใชค้ าว่า ปัจจยั ทีแ่ปลว่า เหตุ, หรอืสิง่สนบัสนุน  ซึง่
อาการแต่ละอาการนัน้กม็รีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
๓.  อวิชชา  สญัชาตญาณแห่งตวัตน 



๔๖ 
 

อวิชชา แปลว่า ไม่ใช่วิชชา (วิชชา แปลว่า ความรู้สงูสดุ หรอื ความรู้ในอริยสจั ๔ โดยมี
หวัใจอยูท่ีค่วามรูว้่า “แทจ้รงิมนัไมม่ตีวัเราอยูจ่รงิ”) คอืหมายถงึ ความโง่สงูสดุ หรอื ความไม่รู้อริยสจั 
๔ โดยหวัใจของอวชิชากค็อื  ความรู้ว่ามีตวัเอง หรอื ความรู้ว่ามีตวัตน ซึง่เมือ่เน้นมาพจิารณาทีช่วีติ
ของเรากเ็รยีกว่าเป็น “ความรู้ว่ามีตวัเรา” โดยอวชิชานี้จดัว่าเป็นสญัชาตญิาณแห่งความมตีวัตนของ
มนุษย ์ และจะมอียูใ่นจติใตส้ านึกของมนุษยท์ุกคน และคอยครอบง าจิตใจของมนุษยท์ุกคนเอาไว้  
คอืเมือ่จติเกดิขึน้หรอืรูส้กึตวัขึน้มาเมือ่ใด อวชิชาหรอืความรูว้่ามตีวัเรานี้กจ็ะเกดิขึน้มาดว้ยเสมอ  
 
๔.  สงัขาร - การปรงุแต่ง 

สงัขาร  แปลว่า  ปรงุแต่ง     ซึง่ค าว่าสงัขารน้ีจะหมายถงึ กิริยาปรงุแต่ง กไ็ด,้ หรอืจะหมายถงึ 
การถกูปรงุแต่ง กไ็ด ้  หรอืจะหมายถงึ ส่ิงของท่ีถกูปรงุแต่งขึ้นมา กไ็ด ้    โดยสงัขารในปฏจิจสมปุ
บาทนี้กค็อืสงัขาร  ๓   อนัไดแ้ก่ 
  ๑. กายสงัขาร   คอืสภาพการปรงุแต่งทางกาย 
  ๒. วจีสงัขาร    คอืสภาพการปรงุแต่งทางวาจา 
  ๓. จิตตสงัขาร  คอืสภาพการปรงุแต่งทางจติ 

สงัขารในปฏจิจสมุปบาทน้ีกค็อืจติตสงัขาร ซ่ึงเป็นอาการท่ีจิตใต้ส านึกปรงุแต่งขึ้นมาเอง
อย่างรวดเรว็ โดยควบคมุไม่ได้ เรียกว่ามนัเป็นของมนัเองโดยอตัโนมติั และเมือ่มกีารปรงุแต่งทาง
จติแลว้กจ็ะมกีารปรงุแต่งทางวาจาและกายต่อไป  
 
๕.  วิญญาณ - การรบัรู้ 

วญิญาณนี้กค็อืวญิญาณ ๖ อนัเป็นการรบัรูท้างอายตนะภายในทัง้ ๖ อนัไดแ้ก่ ๑. วญิญาณทาง
ตา, ๒. วญิญาณทางห,ู ๓. วญิญาณทางจมกู, ๔. วญิญาณทางลิน้, วญิญาณทางกาย, และวญิญาณทาง
ใจ 
 
๖.  นามรปู - รปูกบันาม 

นามรปูกค็อืขนัธท์ัง้  ๕   อนัไดแ้ก่ ๑. รปูขนัธ ์(ร่างกาย), ๒. เวทนาขนัธ ์(ความรูส้กึ), ๓. สญัญา
ขนัธ ์(ความจ า), ๔. สงัขารขนัธ ์(การปรงุแต่งของจติ), ๕. วญิญาณขนัธ ์(การรบัรูท้งั ๖ ของจติ) 
 
๗.  สฬายตนะ - อายตนะ  ๖ 

สฬายตนะ กค็อื  อายตนะภายในทัง้  ๖  อนัไดแ้ก่  ตา, ห ู, จมกู, ลิน้, กาย, ใจ  ซึง่เป็นเครือ่ง
เชื่อมต่อภายใน ทีม่ไีวส้ าหรบัเชื่อมต่อกบัอายตนะภายนอก (หรอือารมณ์) อนัไดแ้ก่ รปู, เสยีง, กลิน่, รส, 
โผฏฐพัพะ, ธรรมารมณ์ 
 
๘.  ผสัสะ - การสมัผสั 



๔๗ 
 

ผสัสะ  แปลว่า   การสมัผสั  ซึง่การทีจ่ะเกดิผสัสะขึน้ทีใ่ดจะตอ้งประกอบดว้ย (๑) อายตนะ
ภายใน และ (๒) อายตนะภายนอก  รวมทัง้ (๓) วญิญาณทางอายตนะภายในนัน้ดว้ย  ถา้ไม่พรอ้มทัง้  
๓  อยา่งกจ็ะยงัไมเ่กดิผสัสะ   
 
๙.  เวทนา - ความรู้สึกต่ออารมณ์ 

อายตนะภายนอกนัน้เรานิยมเรยีกว่า “อารมณ์”  ทีห่มายถงึ  ส่ิงส าหรบัให้จิตจบัยึด  คอืเมือ่
เกดิผสัสะกจ็ะเกดิความรูส้กึ (เวทนา) ต่ออารมณ์ทีก่ าลงัสมัผสัอยูน่ัน้ดว้ยทนัที  ซึง่เวทนากม็ ี  ๓  อยา่ง 
คอื (๑) สุขเวทนา  ความรูส้กึสุข, (๒) ทุกขเวทนา  ความรูส้กึทุกข,์ และ (๓) อทุกขมสุขเวทนา   
ความรูส้กึไมสุ่ขไมทุ่กข ์  โดยเวทนาทัง้  ๓  นี้กส็ามารถเกดิขึน้ไดต้ามผสัสะทัง้  ๖  
 
๑๐. ตณัหา - อยากด้วยอวิชชา  

ตณัหา แปลว่า ความอยาก ซึง่ตณัหานี้กแ็ยกได ้ ๓ ชนิดคอื 
๑. กามตณัหา   ความอยากได ้(ในสิง่ทีใ่หค้วามสุขหรอืสิง่ทีน่่าพงึพอใจทัง้หลาย) 
๒. ภวตณัหา    ความอยากมอียากเป็น (อยากเป็นอยูใ่นสภาพทีน่่าพงึพอใจนัน้ตลอดไป) 
๓. วิภวตณัหา ความไมอ่ยากได ้ไมอ่ยากม ีไมอ่ยากเป็น  

ตณัหาทัง้ ๓ นี้กส็ามารถเกดิขึน้ไดใ้นอารมณ์ทัง้ ๖  คอืเมือ่เกดิเวทนาขึน้มาแลว้กจ็ะเกดิความ
อยากในเวทนาของอารมณ์ทัง้หลายขึน้มาดว้ยทนัท ี คอืเมือ่เกดิสุขเวทนา กจ็ะเกดิกามตณัหาตามมา, 
เมือ่เกดิทุกขเวทนา กจ็ะเกดิวภิวตณัหาตามมา, เมือ่เกดิอทุกขมสุขเวทนา กจ็ะเกดิภวตณัหาขึน้มาทนัที 
 
๑๑.  อปุาทาน - ความยึดมัน่ 

อปุาทาน  แปลว่า  ความยึดมัน่ถือมัน่ หรอื ความยึดถือ   คอืเป็นอาการทีจ่ติเขา้ไปแบกไป
หาม หรอืไปยดึครองสิง่ใดสิง่หนึ่งเอาไวด้ว้ยความรกั ความพอใจ  ซึง่ความยดึมัน่นี้มอียู ่  ๔  อยา่ง อนั
ไดแ้ก่ 

๑. กามปุาทาน  ยดึมัน่ในวตัถุทีน่่ารกัน่าใคร่ 
๒. ทิฏฐปุาทาน   ยดึมัน่ในความเหน็ 
๓. สีลพัพตัตปุาทาน   ยดึมัน่ในขอ้วตัรปฏบิตั ิ
๔. อตัตาวปุาทาน   ยดึมัน่ว่ามตีนเอง 

ความยดึมัน่ว่ามตีนเองนี้จะเป็นหลกั และมวีตัถุกาม หรอืความเหน็ หรอืขอ้วตัรปฏบิตัเิป็นของ
ตนควบคู่มาดว้ยเสมอ คอืจะม ีตวัตน-ของตน (กรณทีีม่องโดยภาพรวม) หรอื ตวัเรา-ของเรา (กรณทีี่
มองมาทีช่วีติของเราเอง) หรอื ตวัก-ูของก ู(กรณทีีเ่กดิเป็นตวัตนทีช่ ัว่) เกดิขึน้มา  
 
๑๒.  ภพ  - ความมีความเป็น 

ภพ  แปลว่า  ความมีความเป็น   ซึง่เป็นความมคีวามเป็นในทางจติ โดยภพนี้กม็อียู ่  ๓  
ลกัษณะ อนัไดแ้ก่ 



๔๘ 
 

  ๑. กามภพ  ภพมกีาม (วตัถุกาม) 
  ๒. รปูภพ    ภพมรีปู (วตัถุ) 
  ๓. อรปูภพ  ภพมอีรปู (เกยีรตยิศ ชื่อเสยีง) 
 ค าว่าภพนี้หมายถงึภาวะทีเ่กดิขึน้มารองรบัจติทีเ่กดิความยดึถอืขึน้มาดว้ยอวชิชา ถา้จติเกดิขึน้มา
พรอ้มกบักามารมณ์ กเ็รยีกว่าจติเกดิในกามภพ ถา้จติเกดิขึน้มาพรอ้มกบัรปู กเ็รยีกว่ารปูภพ ถา้จติเกดิ
ขึน้มาพรอ้มกบัอรปู กเ็รยีกว่าอรปูภพ  
  
๑๓.  ชาติ - การเกิดทางจิต 

ชาติ  แปลว่า  การเกิด   ซึง่กม็ทีัง้การเกดิทางกายและการเกดิทางจติ   โดยชาตใินปฏจิจสมปุ
บาทน้ีกค็อืการเกดิทางจติ  คอืจากจติทีบ่รสิุทธิท์ีไ่ม่มคีวามยดึถอืว่ามตีวัตนใดๆเกดิขึน้ แลว้กม็คีวาม
ยดึถอืว่ามตีวัตนเกดิขึน้มา อยา่งนี้เรยีกว่าเป็นชาต ิหรอืการเกดิ 
 
๑๔.  ชรามรณะ คือทุกข ์

ชรา มรณะ กค็อืความทุกขท์ีเ่กดิขึน้มาจากความยดึมัน่ว่ามตีวัเราแก่บา้ง, หรอืจะตายบา้ง เป็น
ตน้ แลว้กท็ าใหจ้ติเกดิความเศรา้โศกเสยีใจ เป็นตน้ หรอื ความทุกขป์ระการต่างๆตามมา   
 
๑๕. การปรงุแต่งอย่างสายฟ้าแลบ 

การปรงุแต่งของปฏจิจสมปุบาททัง้ ๑๒ อาการนี้จะทยอยเกดิขึน้ตดิต่อกนัอย่างรวดเรว็ยิง่กว่า
สายฟ้าแลบ กว่าจะรูต้วัจติกเ็กดิความทุกขข์ึน้มาแลว้ คอืขณะทีจ่ติของเราก าลงัเกดิความทุกขอ์ยูน่ัน้ 
ปฏจิจสมปุบาทกก็ าลงัท างานหรอืปรงุแต่งอยูต่ลอดเวลา เหมอืนกบัการเหยยีบคนัเรง่ของรถยนตอ์ยู่
ตลอดเวลา หรอืเหมอืนกบัการเปิดสวทิซไ์ฟฟ้าแล้วท าใหเ้กดิแสงสว่างขึน้มา โดยรายละเอยีดของอาการ
ปรงุแต่งทัง้ ๑๒ อาการนัน้กค็อื 

๑. เพราะมอีวชิชาเป็นปัจจยั จงึมสีงัขาร กห็มายถงึว่า เมือ่จติตื่นอยู่และจติไม่มสีต ิ สมาธแิละ
ปัญญา จงึท าใหอ้วชิชาหรอื “ความรูว้่ามตีวัเรา” เกดิขึน้มาครอบง าจติ และเม่ืออวิชชาครอบง าจิตแล้ว
จึงท าให้จิตตสงัขารหรือการปรงุแต่งของจิต จากท่ีเดิมยงัเป็นการปรงุแต่งท่ีบริสทุธ์ิ (คือยงัไม่มี
ความรู้ว่ามีตวัเราครอบง า) เปล่ียนมาเป็นการปรงุแต่งท่ีไม่บริสทุธ์ิ (คือเป็นการปรงุแต่งไปด้วย
ความรู้ว่ามีตวัเรา) ขึ้นมาทนัที   

๒. เพราะมสีงัขารเป็นปัจจยั จงึมวีญิญาณ กห็มายถงึว่า เม่ือจิตปรงุแต่งโดยมี “ความรู้ว่ามี
ตวัเรา” ครอบง าอยู่ จึงท าให้วิญญาณ หรือการรบัรู้ (ท่ีตา ห ู จมูก ล้ิน กาย ใจ) จากท่ีเดิมยงั
บริสทุธ์ิอยู่ (คือยงัไม่มีความรู้ว่ามีตวัเราคอบง า) เปล่ียนมาเป็นวิญญาณท่ีไม่บริสทุธ์ิ (คอืเกดิม ี
ความรูว้่ามตีวัเราทีเ่ป็นผูร้บัรู)้ ขึน้มาทนัท ี 

๓. เพราะมวีญิญาณเป็นปัจจยั จงึมนีามรปู กห็มายถงึว่า เม่ือเกิดมี “วิญญาณหรือความรู้ว่ามี
ตวัเราท่ีเป็นผูร้บัรู้” ขึ้นมา จึงท าให้นามรปู (หรือขนัธ ์ ๕) ท่ีเดิมยงับริสทุธ์ิอยู่ (คือยงัไม่มีอวิชชา



๔๙ 
 

หรือความรู้ว่ามีตวัเราครอบง า) เปล่ียนมาเป็นนามรปู (หรือขนัธ ์๕) ท่ีมีอวิชชาครอบง าทนัที ซึง่
จดุนี้กค็อื จติไดเ้กดิความรูส้กึตวั (สมัปฤด)ี ว่ามตีนเอง (หรอืตวัเรา) ขึน้มาแลว้อยา่งอ่อนๆ 

๔. เพราะมนีามรปูเป็นปัจจยั จงึมสีฬายตนะ กห็มายถงึว่า เมือ่ขนัธ ์ ๕ เกดิ “ความรูส้กึว่ามตีวั
เรา” ขึน้มาแลว้ จงึท าให ้ อายตนะภายในทัง้ ๖ (คือตา ห ู จมกู ล้ิน กาย ใจ) จากท่ีเดิมยงัไม่ถกู
ครอบง าด้วยอวิชชา เปล่ียนมาเป็น อายตนะภายในท่ีถกูครอบง าเด้วยอวิชชาทนัที ซึง่จดุนี้กค็อื
ขนัธ ์๕ ทีรู่ส้กึว่าเป็นตวัเรานี้มอีายตนะภายใน ทีพ่รอ้มทีจ่ะท าหน้าทีเ่ชื่อมต่อกบัสิง่ต่างๆภายนอกแลว้ 

๕. เพราะมสีฬายตนะเป็นปัจจยั จงึมผีสัสะ กห็มายถงึว่า เมือ่อายตนะภายในทัง้ ๖ ถูกครอบง า
ดว้ยอวชิชาและเกดิขึน้มารออยูแ่ลว้ เมือ่มสีิง่ต่างๆภายนอก (คอืรปู เสยีง กลิน่ รส โผฐฐพัพะ 
ธรรมารมณ์) มากระทบเขา้กบัอายตนะภายในใด กจ็ะท าใหว้ญิญาณ (ทีม่อีวชิชาครอบง าอยูแ่ลว้ตัง้แต่ตน้
แลว้) เกดิขึน้มาทีอ่ายตนะภายในนัน้ทนัท ี ซ่ึงเม่ือมีส่ิงทัง้ ๓ น้ีเกิดขึ้นมาพร้อมกนัเม่ือใด กเ็รียกว่า
เกิด ผสัสะ หรือการสมัผสัท่ีมีอวิชชาครอบ างอยู่ขึ้นมาแล้ว ซึง่เป็นการสมัผสัดว้ยความรูส้กึว่ามตีวั
เราเป็นผูส้มัผสั 

๖. เพราะมผีสัสะเป็นปัจจยั จงึมเีวทนา กห็มายถงึว่า เมื่อมคีวามรูส้กึว่ามตีวัเราเป็นผูส้มัผสั ก็จะ
ท าใหเ้กดิเวทนา (คอืความรูส้กึสุข ทุกข ์ ไมสุ่ขไมทุ่กข)์ เกดิขึน้มาทีอ่ายะตนะภายในนัน้ทนัท ี คอืมนัท า
ใหเ้กดิ “ความรู้สึกว่ามีตวัเราท่ีเป็นผู้ก าลงัมีความรู้สึกต่อส่ิงท่ีก าลงัสมัผสัอยู่” 

๗. เพราะมเีวทนาเป็นปัจจยั จงึมตีณัหา กห็มายถงึว่า เม่ือเกิดความรู้สึก (เวทนา) ใดขึ้นมา
แล้ว กจ็ะท าให้เกิดตณัหา (ความอยากท่ีรนุแรง) ตามเวทนานัน้ขึ้นมาด้วยทนัที ซึง่จดุนี้กค็อืได้
เกดิความรูส้กึว่ามตีวัเราทีเ่ป็นผูม้ตีณัหาขึน้มาแลว้ 

๘. เพราะมตีณัหาเป็นปัจจยั จงึมอุีปาทาน กห็มายถงึว่า เม่ือเกิดความรู้สึกว่ามีตวัเราท่ีเป็น
ผูม้ีตณัหาขึ้นมาเม่ือใด จิตกจ็ะเกิด “ความยึดถือว่ามีตวัเรา” ท่ีเป็นผู้มีตณัหาขึ้นมาด้วยทนัที   
ซึง่จดุนี้กค็อืจติไดป้รงุแต่งใหเ้กดิ “ความรู้สึกว่ามีตวัเราท่ีเข้มข้ึน” ขึน้แลว้ 

๙. เพราะมอุีปาทานเป็นปัจจยั จงึมภีพ  กห็มายถงึว่า เม่ือจิตเกิด “ความยึดถือว่ามีตวัเรา” 
ขึ้นมาเมื่อใด ตวัเราท่ีเกิดขึ้นมานัน้ เม่ือเกิดจากตณัหาใด กย่็อมท่ีจะมีภาวะ (หรือภพ) ไปตาม 
ตณัหานัน้ด้วยทนัที คอืเกดิความยดึถอืว่ามตีวัเรา ทีก่ าลงัมคีวามสุขจากเรือ่งกามารมณ์อยูบ่า้ง, หรอืมี
ตวัเราทีก่ าลงัมคีวามสุขจากสิง่เป็นวตัถุสิง่ของทีไ่มใ่ช่กามารมณ์อยู่บา้ง, หรอืมตีวัเราทีก่ าลงัมคีวามสุข
จากชื่อเสยีง ความเด่น ดงั หรอืการมอีนาจอยู่บา้ง 

๑๐. เพราะมภีพเป็นปัจจยั จงึมชีาต ิ กห็มายถงึว่า เม่ือ “ตวัเราท่ีเกิดขึ้นมาในภพต่างๆนัน้ มี
ความเข้มข้นขึ้นเตม็ท่ี” จึงเกิดมี “ตวัเรา” ขึ้นมาอย่างสมบรูณ์ คอืไดเ้กดิความรูส้กึว่ามตีวัเราที่
เขม้ขน้ขึน้อยา่งเตม้ทีแ่ลว้ในจติทีม่อีวชิชาครอบง าอยู่ 

๑๑. เพราะมเีป็นชาตปัิจจยั จงึมชีรา มรณะ ...ความเศรา้โศก (ความทุกข)์ กห็มายถงึว่า เมือ่เกดิ
ความยึดถือว่ามีตวัเราขึ้นมาแล้ว เม่ือตวัเราท่ีเกิดขึ้นมาน้ี ต้องมาพบกบัภาวะต่างๆของร่างกาย
ท่ีไม่น่ายินดี เช่น ร่างกายก าลงัเหน็ดเหน่ือย หรือหิวโหย หรือร้อน-หนาวมาก หรือก าลงัจบ็-ป่วย
อยู่ หรือก าลงัแก่ชราอยู่, หรือก าลงัจะตาย เป็นต้น หรือชีวิตของเราน้ีก าลงัพลดัพรากจากบคุคล
หรือส่ิงอนัเป็นท่ีรกัอยู่ หรือก าลงัประสบกบับคุคลหรือส่ิงท่ีไม่น่ารกัหรือน่าเกลียดน่ากลวัอยู่ เป็น



๕๐ 
 

ตน้ จงึท าให ้ “ตวัเรา” ทีเ่กดิขึน้มานี้เกดิความเศรา้โศก เสยีใจ แหง้เหีย่วใจ หรอืทรมานใจ เป็นตน้ ที่
เรยีกว่าความทุกขข์ึน้มาดว้ยทนัท ี

 โดยอาการทัง้ ๑๒ นี้สามารถยอ่ลงได ้๒ ลกัษณะ คอื  
๑. จากอวิชชาปรงุแต่งกนัจนมาถึง อายตนะ ๖ ซึง่เป็นอาการทีอ่วชิชาปรงุแต่งจติ จนท าให้

จิตเกิดความรู้สึกตวัว่ามีตวัตนอ่อนๆและอายตนะรออยู่แล้ว ซึง่ปกตจิติของเรากจ็ะเกดิอาการนี้
กนัอยูแ่ลว้เกอืบจะทัง้วนั ซึง่ลกัษณะน้ีกเ็พยีงท าใหจ้ติเศรา้หมอง และไมส่งบเยน็บา้งเท่านัน้ ยงัไมเ่ป็น
ทุกขร์ุนแรง เพราะยงัไมเ่กดิความยดึถอืว่ามตีวัเรา-ของเราขึน้มา  

๒. จากผสัสะปรงุแต่งกนัจนมาเป็นทุกข ์ซึง่เป็นอาการขณะทีม่อีารมณ์ (คอื รปู, เสยีง, กลิน่, 
รส โผฏฐพัพะ, ธรรมารมณ์) ภายนอกมาสมัผสัจติ แลว้จติกป็รงุแต่งกนัจนเกดิเป็นความยดึมัน่ถอืมัน่ว่า
มตีวัเรา-ของเราขึน้มา แลว้ตวัเราทีเ่กดิขึน้มาจากความโงส่งูสุดนี่เอง ทีต่อ้งเป็นทุกขร์นุแรงไปตามความ
อยากของความยดึถอื (ยิง่อยากมากย็ิง่ทุกขม์าก ถา้อยากน้อยกท็ุกขน้์อย)  
 
๑๖.  ปฏิจจสมุปบาทแบบสัน้ 

ในบางครัง้พระพุทธองคจ์ะทรงตรสัเรือ่งปฏจิจสมปุบาทฝ่ายสมทุวารน้ีแบบสัน้ๆ คอืทรงตรสัว่า  
 
  “เม่ือตามาถึงกนัเข้ากบัรปู และเกิดวิญญาณทางตาขึ้น เรียกว่า ผสัสะ แล้วก ็

เกิดเวทนา,  ตณัหา,  อปุาทาน,  ภพ , ชาติ,  และทุกข ์ (ซ่ึงแม้ในกรณีของห ูจมกู  ล้ิน  
 กาย  และใจ  กเ็หมือนในกรณีของตา)” 
 
ในการเกดิทุกขน์ัน้จะเริม่จากการทีต่า ห ู จมกู ลิน้ กาย และใจของเรานัน้ไดส้มัผสักบั รปู เสยีง 

กลิน่ รส  โผฏฐพัพะ และธรรมารมณ์  แลว้เกดิเป็นผสัสะขึน้มา และเกดิเป็นเวทนา,  ตณัหา, อุปาทาน,  
ภพ,  ชาต,ิ และทุกขข์ึน้มา  แต่ก่อนทีจ่ะเกดิผสัสะขึน้มานัน้ มนักไ็ดม้กีารปรุงแต่งดว้ยอวชิชาใหเ้กดิมี
ตวัตนอ่อนๆและมอีายตนะภายในรออยูก่่อนแลว้  พอมอีารมณ์ภายนอกมาสมัผสักบัอายตนะภายในเขา้
จงึเกดิเป็นผสัสะ,  เวทนา,  ตณัหา, อุปาทาน, ภพ, ชาต,ิ และทุกขไ์ปตามล าดบัอย่างรวดเรว็  ซึง่นี่กค็อื
การเกดิทุกขอ์ยา่งที ่ ๒ นัน่เอง ซึง่การตรสัอยา่งนี้ท าใหเ้ขา้ใจไดง้่ายกว่าอยา่งที ่ ๑ เพยีงแต่ว่ายงัไม่
ละเอยีดเท่านัน้ 
 
๑๗.  กิเลส ๓ 

กิเลส แปลว่า ส่ิงเศร้าหมอง หรอื ส่ิงสกปรก หรอืหมายถงึ ส่ิงท าความเศร้าหมอง หรอื ส่ิง
ท าความสกปรก ซึง่กเิลสของจติกค็อื สิง่ทีท่ าใหจ้ติเศรา้หมองหรอืสกปรก โดยกเิลสนี้กค็อือาการของ
จติทีป่รงุแต่งไปในลกัษณะ ๓ อาการ อนัไดแ้ก่ 

๑. ราคะ คอื ความก าหนัดยินดี หรอื ความติดอกติดใจ , แต่เมือ่เกดิอยากไดข้ึน้มากเ็รยีกว่า 
โลภะ คอื ความอยากได้เอาเข้ามาเป็นของตนเอง ซึง่เป็นกเิลสประเภทเอาเขา้มาหาตวัเอง หรอืพวก
ความพอใจ หรอื ความยนิด ี



๕๑ 
 

๒. โทสะ คอื ความโกรธ ซึง่เป็นกเิลสประเภทผลกัออกไปจากตวัเอง หรอืพวกความไมพ่อใจ  
หรอื ความยนิรา้ย หรอืความเบื่อหน่าย  

๓. โมหะ คอื ความหลง (คอืหลงผดิ หรอืหลงทาง) หรอื ความมดืบอด หรอืความไมรู่ ้หรอื งง 
เซ่อ ซึง่เป็นกเิลสประเภทลงัเลใจ คอืไมใ่ช่ทัง้ดงึและผลกั แต่ยงัลงัเลใจอยู ่หรอืไมแ่น่ใจ  

สาเหตุทีเ่รยีกอาการเหล่าน้ีว่าเป็นกเิลสกเ็พราะหมายถงึว่าอาการเหล่าน้ีท าใหจ้ติเกดิความเศรา้
หมองหรอืสกปรกขึน้มา คือปกติจิตของมนุษยเ์ราจะมีความประภสัสรหรือบริสทุธ์ิอยู่ก่อนแล้ว แต่
พอจิตเกิดอาการเหล่าน้ีขึ้นมา จึงท าให้ความบริสุทธ์ินัน้หายไป กลายเป็นจิตท่ีเศร้าหมองหรือ
สกปรกข้ึนมา ซึง่อาการของกเิลสนี้แทจ้รงิกค็อือาการของ “ตณัหา” ในปฏจิจสมปุบาทฝ่ายเกดิทุกข์
นัน่เอง คอืบางทเีรากพ็ดูว่า ตณัหาเป็นเหตุใหเ้กดิทุกข ์หรอืกเิลสเป็นเหตุใหเ้กดิทุกข ์ 

กเิลสหรอืตณัหาน้ีสรุปกค็อือาการของจติทีป่รงุแต่งไปในทาง “พอใจ” หรอื “ยินดี” ต่อความสุข 
(สุขเวทนา) และ “ไม่พอใจ” หรอื “ยินร้าย” ต่อความทุกข ์(ทุกขเวทนา) แลว้กท็ าใหจ้ติเกดิความยดึถอื
ว่ามตีวัเองขึน้มาจนเกดิความทุกขข์ึน้มาในทีสุ่ด แต่ถา้กเิลสนี้ยงัไมรุ่นแรงหรอืเกดิขึน้มาอ่อนๆ เราก็
เรยีกว่าเป็น นิวรณ์ ทีห่มายถงึ ส่ิงปิดกัน้ความดี หรอืท าใหจ้ติไมม่สีมาธแิละปัญญา หรอืปิดกัน้จติไมใ่ห้
นิพพาน ซึง่ปกตนิิวรณ์นี้จะเกดิขึน้มาครอบง าจติของเราอยูเ่กอืบจะทัง้วนั แลว้กท็ าใหจ้ติของเราเพยีงขุน่
มวั ไมส่งบ ไมแ่จม่ใส หรอืไมน่ิพพานเท่านัน้ ส่วนกเิลสจะเกดิขึน้น้อยกว่า คอืกเิลสจะเกดิเฉพาะเมือ่มี
อารมณ์ภายนอกมาสมัผสั แต่เมือ่กเิลสเกดิขึน้แลว้จะท าใหจ้ติเกดิความทุกขท์ีรุ่นแรง     
 
๑๘. นันทิ - ความเพลินในเวทนา 

นันทิ  แปลว่า  ความเพลิน  ซึง่กห็มายถงึความเพลนิในเวทนา  ซึง่มอียู ่ ๓ อาการ คอื 
  ๑.  เพลนิอยูใ่นสขุเวทนาดว้ยอ านาจของ ราคะ 
  ๒.  เพลนิอยูใ่นทุกขเวทนาดว้ยอ านาจของ โทสะ 
  ๓.  เพลนิอยูใ่นอทุกขมสขุเวทนาดว้ยอ านาจของ โมหะ 

ทุกครัง้ทีจ่ติของเราเกดิกเิลสและเกดิกระแสปฏจิสมปุบาทฝ่ายสมุทวารอยู่นัน้  จติของเราจะมี
ความเพลนิหรอืพอใจอย่างลกึๆในเวทนาอยูด่ว้ย  คอืเพลนิในสุขเวทนาดว้ยราคะ (ตดิใจ) เพลนิใน
ทุกขเวทนาดว้ยโทสะ (ขดัเคอืงใจ) และเพลนิในอทุกขมสุขเวทนาดว้ยโมหะ (โง่ เซ่อ งง) 
 
๑๙.  อนุสยั  ๓ 

อนุสยั  หมายถงึ  ความเคยชิน   คอืทุกครัง้ทีจ่ติของเราไดเ้กดิกเิลสตวัใดขึน้มาแลว้ และแม้
มนัจะดบัไปแลว้กต็าม  แต่มนัจะทิง้ความเคยชนิไวใ้ห ้ คอืมนัจะท าใหจ้ติของเราเกดิกเิลสตวันัน้ไดง้า่ย
ยิง่ขึน้  ยิง่ถ้าเกดิกเิลสขึน้มาบ่อยๆกจ็ะยิง่มอีนุสยัมากขึน้  ซึง่อนุสยัน้ีถ้าจะแยกแลว้กไ็ด ้ ๓  ประเภท อนั
ไดแ้ก่ 
  ๑.  ราคานุสยั        ความเคยชนิทีจ่ะเกดิกเิลสประเภทราคะขึน้มาอกี 
  ๒.  ปฏิฆานุสยั      ความเคยชนิทีจ่ะเกดิกเิลสประเภทโทสะขึน้มาอกี 
  ๓.  อวิชชานุสยั     ความเคยชนิทีจ่ะเกดิอวชิชาขึน้มาอกี 



๕๒ 
 

อนุสยัน้ีจะเกดิมาจากนทัทอิกีทหีนึ่ง  ซึง่พระพุทธองคไ์ดท้รงตรสัเอาไวว้่า  “ไม่ว่ากิเลสตวัใดจะ
เกิดขึ้นมาในจิตเรา มนัหาได้ท้ิงความเคยชินท่ีจะเกิดเฉพาะกิเลสของตวันัน้ไว้ไม่ แต่มนัจะเกิด
ความเคยชินของกิเลสท่ีเหลืออีกสองตวัท้ิงเอาไว้ให้แก่จิตด้วยเสมอทุกครัง้” คอืสรปุว่าไมว่่ากเิลส
ตวัใดจะเกดิขึน้ มนัจะทิง้อนุสยัของกเิลสทุกตวัไวใ้หด้ว้ยเสมอ อยา่งเช่น คนทีม่รีาคะมากๆ กจ็ะมโีทสะ
มาก และมอีวชิชามากตามไปดว้ย เป็นตน้ 
 
๒๐.  อาสวะ  ๓ 

อาสวะ  หมายถงึ  ส่ิงท่ีผลกัดนักนัออกมาจากการสัง่สมเอาไว้  ซึง่อาสวะนี้กแ็ยกได ้  ๓  
ประเภท  อนัไดแ้ก่ 

๑. กามาสวะ  กาม (ความใครข่องจติ) ทีผ่ลกัดนัอนัออกมา 
๒. ภวาสวะ    ภพทีผ่ลกัดนัอนัออกมา 
๓. อวิชชาสวะ  อวชิชาทีผ่ลกัดนักนัออกมา 

เมือ่เรามอีนุสยัมากๆ  พอเกดิผสัสะและเวทนาใดๆขึน้มากจ็ะท าให ้ อวชิชา, ตณัหา, อุปาทาน, 
ภพ, ชาต,ิ และทุกขก์จ็ะเกดิตามขึน้มาอยา่งรวดเรว็ทนัท ี ซึง่หา้มไมไ่ดเ้ลยถา้มอีนุสยัสัง่สมเอาไวม้ากๆ    
 
๒๑.  สงัโยชน์  ๑๐ 

สงัโยชน์  หมายถงึ  เครื่องผกู  คอืหมายถงึสิง่ทีผ่กูจติใหต้ดิอยูใ่นทุกข ์ซึง่แยกตามล าดบัจาก
หยาบไปหาละเอยีดได ้ ๑๐  ขัน้อนัไดแ้ก่ 

๑. สกักายทิฎฐิ  ความเหน็ว่ารา่งกายและจติใจนี้เป็นตน (เป็นอตัตา) 
๒. วิจิกิจฉา    ความไมแ่น่ใจในค าสอนหรอืสิง่ทีเ่ชื่อถอือยู่ 
๓. สีลพัพตปรามาส  การปฏบิตัทิีผ่ดิจากจดุมุง่หมายทีแ่ทจ้รงิ (งมงาย) 
๔. กามราคะ    ความก าหนัดยนิดใีนกามารมณ์ (เรือ่งทางเพศ) 
๕. ปฏิฆะ   ความรูส้กึอดึอดัขดัเคอืงใจ 
๖. รปูราคะ   ความตดิใจในสุขเวทนาจากรปูารมณ์ (พวกวตัถุ) 
๗. อรปูาราคะ  ความตดิใจในสุขเวทนาจากอรปูารมณ์ (พวกชื่อเสยีงเกยีรตยิศ) 
๘. มานะ  ความถอืตวัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคนอื่น (ว่าเหนือ หรอืเสมอ หรอืต ่ากว่า) 
๙. อจุธจัจะ  ความฟุ้งซ่านหรอืความตื่นเตน้เลก็ๆน้อย 
๑๐. อวิชชา  สญัชาตญิาณแห่งความมตีวัตน (ความรูว้่ามตีนเอง)  

เม่ือเกิดดวงตาเหน็ธรรมกจ็ะท าลายสงัโยชน์  ๓   ตวัแรกได้ (มคีวามเขา้ใจแลว้ว่าไมม่สีิง่ใด
หรอืสภาวะใดทีจ่ะเป็นอตัตาได)้ ส่วนสงัโยชน์ทีล่ะเอยีดทีเ่หลอืนัน้จะตอ้งมกีารปฏบิตัอิรยิมรรคใหม้าก
และต่อเนื่อง  จนท าใหค้วามเคยชนิของกเิลสและอวชิชาถูกตดัอาหารหรอืขาดความเคยชนิเพิม่ มนักจ็ะ
ค่อยๆแหง้เหีย่วตายหรอืหมดความเคยชนิไปของมนัเอง 
 
๒๒.  กศุล – อกศุล - อพยากฤต 



๕๓ 
 

ธรรม ทีห่มายถงึ “สิง่” นี้สามารถแยกได ้  ๓  ประเภท อนัไดแ้ก่ 
  ๑.  กศุลธรรม    สิง่ทีถู่กตอ้งดงีาม 
  ๒.  อกศุลธรรม  สิง่ทีไ่มถู่กตอ้งดงีาม 
  ๓.  อพยากตาธรรม  สิง่ทีบ่อกไมไ่ดว้่าดหีรอืไมด่ ี

กศุล  แปลว่า  ฉลาด, ถกูต้อง,  ดีงาม  ซึง่ไดแ้ก่ กุศลกรรม, ศลี, บุญ, ทาน, มรรค, วชิชา เป็น
ตน้ 

อกศุล  แปลว่า  ไม่ฉลาด,  ผิด,  ชัว่  ซึง่ไดแ้ก่ อกุศลกรรม,  บาป, กเิลส, นิวรณ์, สงัโยชน์ เป็น
ตน้ 

อพยากฤต  แปลว่า บอกไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดี  ซึง่ไดแ้ก่นิพพาน และสภาวะของพระอรยิบุคคล 
 
๒๓.  กรรม  การกระท าด้วยเจตนา 

กรรม  แปลว่า  การกระท าด้วยเจตนา   ซึง่เจตนานี้กค็อืกเิลส (ความยนิด-ียนิรา้ย) คอืถา้เรา
มเีจตนาในการกระท าไมว่่าจะทางกาย หรอืวาจา หรอืใจของเรากต็าม กจ็ะเรยีกว่าเป็นกรรมทนัท ีถา้ไม่
มเีจตนาจะไมเ่รยีกว่าเป็นกรรม แต่จะเรยีกว่าเป็น กิริยา ซึง่มผีลเป็น ปฏิกิริยา (เช่น ถา้เราเดนิไป
เหยยีบสตัวเ์ลก็ๆตายโดยไม่เจตนากม็ผีลเป็นเพยีงสตัวต์ายเท่านัน้) 

กรรมนี้แยกออกได ้ ๒  ประเภทใหญ่ๆ อนัไดแ้ก่  
  ๑.  อกศุลกรรม    กรรมชัว่ 
  ๒.  กศุลกรรม       กรรมด ี

กรรมชัว่นี้บางทกีเ็รยีกว่า ทุจริต  ทีห่มายถงึ  จติใจทีด่ชี ัว่ หรอืบางทกีเ็รยีกว่า บาป ซึง่สรุปแลว้กรรม
ชัว่ทางกาย วาจา และใจกไ็ดแ้ก่ 
  ๑.การเบยีดเบยีนชวีติของผูอ้ื่น 

๒.การเบยีดเบยีนทรพัยส์นิของผูอ้ื่น 
๓.การเบยีดเบยีนกามารมณ์ของผูอ้ื่น 
๔.การพดูค าไม่จรงิ 
๕.การพดูค าหยาบ 
๖.การพดูส่อเสยีด 
๗.การพดูเพอ้เจอ้ 
๘.การคดิโลภอยากไดข้องๆผูอ้ื่น 
๙.การคดิโกรธผูอ้ื่น 
๑๐.การมคีวามเหน็ผดิจากท านองคลองธรรม (เช่น เหน็ว่าท าชัว่แลว้ไดด้หีรอืมคีวามสุขใจ) 

 
กรรมดนีี้บางทกีเ็รยีกว่า สจุริต  ทีห่มายถงึ  จติใจทีด่งีาม หรอืบางทกีเ็รยีกว่า บญุ ซึง่สรปุแลว้กรรมดี

ทางกาย วาจา และใจกไ็ดแ้ก่ 
๑.การช่วยเหลอืชวีติของผูอ้ื่นไมใ่หถู้กฆ่าหรอืทรมาน 



๕๔ 
 

๒.การช่วยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยการให ้เช่น ใหท้านหรอืใหอ้ภยัหรอืใหค้วามรูห้รอืใหโ้อกาสหรอืให้
ธรรมะ 

๓.การออกจากความลุ่มหลงในกามารมณ์ 
๔.การพดูความจรงิ 
๕.การพดูค าสุภาพ 
๖.การพดูเรือ่งทีจ่ะประสานสามคัค ี
๗.การพดูเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
๘.การคดิช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
๙.การคดิเมตตาหรอืใหอ้ภยัผูอ้ื่น 
๑๐.การมคีวามเหน็ทีถู่กตอ้งตามท านองคลองธรรม (เช่นเหน็ว่าท าชัว่แลว้ไดช้ัว่หรอืมคีวาม

ทุกขใ์จ) 
 

๒๔.  วิบาก ผลจากกรรม 
วิบาก  แปลว่า  ผลจากกรรม   ซึง่ผลกรรมในทีน่ี้จะหมายถงึผลในทางจติใจอนัไดแ้ก่ 

  ๑.  วิบากดี      คอืความสุขใจ อิม่ใจ สบายใจ 
  ๒.  วิบากชัว่    คอืความทุกขใ์จ  รอ้นใจ ไมส่บายใจ 

วบิากนี้จะมกีารใหผ้ลอยู ่  ๓  ช่วง อนัไดแ้ก่ 
  ๑.  ทิฏฐธรรม        คอืทนัทขีณะทีท่ ากรรมอยู่ 
  ๒.  อปุปัชชะ          คอืขณะต่อมา 
  ๓.  อปรปริยายะ    คอืขณะต่อมาอกี 

เมือ่เราท ากรรมใดไปแลว้ ถา้ไมเ่กดิวบิากในขณะทีท่ ากรรมนัน้อยู ่ กจ็ะเกดิเมือ่ท ากรรมนัน้เสรจ็
แลว้  หรอืถา้ยงัไมเ่กดิหลงัจากท าเสรจ็แลว้ กจ็ะเกดิในเวลาต่อมาอกี หรอือาจจะเกดิตัง้แต่เริม่ท ากรรม
อยู ่ และหลงัท ากรรมเสรจ็แลว้และรวมทัง้ในเวลาต่อมาอกีกไ็ด ้ ส่วนเร่ืองว่าผลของกรรมใดจะตัง้อยู่
นานเท่าใดนัน้กขึ็้นอยู่กบัว่าเราได้ท ากรรมนัน้รนุแรงเท่าใด ถ้ารนุแรงมากกต็ัง้อยู่นาน ถ้าไม่
รนุแรงกต็ัง้อยู่ไม่นาน โดยเรากต้็องมาดจูากจิตของเราเอง  ซึง่ผลนี้กม็าจากจติใตส้ านึกเราเอง  คอื
เมือ่ท าดจีติใตส้ านึกมนักร็ูอ้ยูว่่าเป็นความด ีแลว้มนักจ็ะเกดิความสุขใจ หรอือิม่เอมใจขึน้มาเองทนัท ี แต่
ถา้ท าชัว่จติใตส้ านึกมนักร็ูอ้ยูว่่าเป็นความชัว่หรอืไมด่ ี แลว้มนักจ็ะเกดิความทุกขใ์จหรอืไมส่บายใจขึน้มา
ของมนัเองทนัท ี   ซึง่นรกกค็อืความทุกขใ์จอย่างมากเพราะท าชัว่เอาไวม้าก  ส่วนสวรรคก์ค็อืความอิม่
เอมใจมากเพราะท าความดเีอาไวม้ากนัน่เอง 

เร่ืองกรรมน้ีจดัเป็นอจินไตย คือไม่ควรสนใจเพราะไม่ใช่ทางพ้นทุกขแ์ละหาขอ้ยตุติายตวั
ไมไ่ด ้  คอืในวนัหน่ึงๆเราไดท้ ากรรมทัง้ดแีละชัว่ปนกนัอยูม่ากมาย  ดงันัน้วบิากจงึมทีัง้ดแีละชัว่ทีจ่ะมา
ส่งเสรมิกนัถ้าเหมอืนกนั แต่จะหกัลา้งกนัถา้ตรงขา้มกนั  จงึท าใหผ้ลในแต่ละขณะนัน้เอาแน่ไมไ่ดว้่าเป็น
ผลจากกรรมใดและขณะใดแน่  อยา่งเช่น ถ้าเราเคยท าชัว่เอาไวม้ากมาก่อน แต่เพิง่จะมาท าดเีพยีง
เลก็น้อย ดงันัน้ผลดจีงึถูกผลชัว่หกัลา้งไปหมดจงึไมเ่กดิผลดใีหเ้หน็เมือ่ท าดนีัน้เสรจ็ลง เป็นตน้  



๕๕ 
 

 
๒๕.  บุญ-บาป 

บญุ  หมายถงึ ส่ิงดีงาม หรอื ความดี, โชค, ความสุข  คอืถา้เราท าดกีเ็รยีกว่าท าบุญ และเมือ่
เกดิผลดกีเ็รยีกว่าเป็น ผลบุญ    ส่วน บาป  หมายถงึ  ส่ิงเลวร้าย หรอื  ความชัว่, ซวย, ความทุกข ์  
คอืถา้เราท าชัว่กเ็รยีกว่าท าบาป  และเมือ่เกดิผลชัว่กเ็รยีกว่า ผลบาป 

บุญ-บาปนี้กค็อืเรื่องกรรมด-ีกรรมชัว่ทีม่วีบิากด-ีวบิากชัว่นัน่เอง  แต่มองต่างกนับา้ง  คอืการ
มองว่าเป็นบุญหรอืบาปนี้จะมองกวา้งกว่ากนั   คอืมองว่าบุญหรอืบาปน้ีจะเป็นปัจจยัใหช้วีติดขีึน้หรอืเลว
ลงได ้  เช่น คนท าดกีจ็ะท าใหช้วีติดขีึน้  ส่วนคนท าชัว่กจ็ะท าใหช้วีติเลวลง เป็นตน้   

เร่ืองผลบญุ และผลบาปน้ีเป็นเร่ืองท่ีไม่แน่ไม่นอนเราจึงไม่ควรยึดถือ เพราะบางทถีา้เรา
ท าดแีลว้ไม่มใีครรูก้ไ็ม่มใีครมาส่งเสรมิช่วยเหลอืกไ็มท่ าใหช้วีติดขีึน้ได ้  หรอืคนท าชัว่ทีป่กปิดไวไ้มม่ใีคร
รู ้ กไ็มถู่กลงโทษ หรอืชวีติไมต่กต ่าไดเ้หมอืนกนั   ซึง่ค าสอนเรือ่งบุญ-บาปเช่นนี้ดวู่าจะเป็นเรือ่งของ
ศาสนาพราหมณ์เสยีมากกว่า ดงันัน้จงึไมค่วรสนใจ อกีทัง้ยงัไมเ่ป็นประโยชน์แก่การศกึษาเรือ่งการดบั
ทุกขข์องเราอกีดว้ย 
     
๒๖.  วฏัฏะสงสาร 

วฏัฏะสงสาร  หมายถงึ  การวนเวียนเป็นวงกลม  ซึง่หมายถงึการทีจ่ติวนเวยีนอยูใ่นอาการ
ทัง้  ๓  อนัไดแ้ก่ 
  ๑.  กิเลสวฏัฏะ     วนอยูใ่นกเิลส 
  ๒.  กรรมวฏัฏะ    วนอยูใ่นกรรม 
  ๓.  วิบากวฏัฏะ    วนอยูใ่นวบิาก 

เมือ่จติเกดิกเิลส (ความอยาก) กเิลสกจ็ะกระตุน้ใหท้ ากรรม  เมือ่ท ากรรมแลว้ไดร้บัผลทีน่่าพอใจ 
(คอืมคีวามสุข) ความสุขนัน้กจ็ะมากระตุน้ใหเ้กดิความอยากท ากรรมนัน้ต่อไปอกี แต่ถา้ท ากรรมแลว้
ไดร้บัผลทีไ่มน่่าพอใจ (คอืมคีวามทุกข)์ ความทุกขน์ัน้กจ็ะมากระตุน้ใหเ้กดิความอยากท ากรรมอื่นที่
ใหผ้ลทีน่่าพอใจต่อไปอกี อยา่งทีเ่รยีกว่า “อยาก-ท า-ได-้อยาก-ท า-ได”้ วนเวยีนอยูเ่ช่นนี้เรื่อยไปไมห่ยดุ  

วฎัฎะสงสารนี้กค็อือาการของจติเราในแต่ละวนั ทีเ่กดิขึน้มาวนเวยีนซ ้าแลว้ซ ้าอกี แมบ้างเวลา
กเิลสจะดบัลงแลว้ แต่อนุสยัของมนัยงัคงอยู ่ แมใ้นเวลาอื่น หรอืวนัอื่นๆกเิลสตวันัน้กจ็ะเกดิขึน้มาไดใ้หม่
อกี และจะมากระตุน้ใหเ้กดิกรรมและวบิากขึน้มาไดใ้หมอ่กี อยา่งเช่น คนทีล่กัขโมย เมือ่ลกัขโมยไดแ้ลว้
กจ็ะมคีวามสุข (จากการเสพสิง่ลกัขโมยมา) แลว้ความสุขนัน้กจ็ะมากระตุน้ใหเ้กดิความอยากทีจ่ะลกั
ขโมยต่อไปอกี ยิง่ถา้ลกัขโมยบ่อยๆแลว้ไม่มใีครจบัได ้ กจ็ะยิง่เกดิความอยากจะลกัขโมยมากขึน้ แลว้ก็
ท าใหเ้ป็นคนมนีิสยัชอบลกัขโมยมากยิง่ขึน้จนละเลกินิสยัลกัขโมยไมไ่ด ้ หรอืคนทีท่ าความดแีลว้มี
ความสุขใจ เขากจ็ะอยากท าความดต่ีอไปอกี  เป็นตน้ 

 สรปุไดว้่าวฏัฏะสงสารนี้เป็นอาการ  “อยาก-ท า-ได้” วนเวยีนอยูเ่ช่นนี้เรือ่ยไปพรอ้มกบัความ
ทุกข ์แมจ้ะเป็นการวนเวยีนอยูใ่นวฏัฏะทีด่ ี(คอืมคีวามสุขใจ) มนัก็ยงัมคีวามทุกขซ์่อนเรน้อยูแ่ละไมเ่ทีย่ง



๕๖ 
 

แทย้ัง่ยนื ดงันัน้ถา้เราปรารถนาจะพน้จากทุกขอ์ย่างแทจ้รงิ กต็อ้งท าลายวฏัฏะสงสารน้ีเสยีดว้ย
อรยิมรรคจงึจะพบนิพพานได ้ 
 
๒๗. อภิสงัขาร 

อภิสงัขาร หมายถงึ การปรงุแต่งอย่างย่ิง คอืถา้เราท าสิง่ใดไวม้ากๆ สิง่นัน้กจ็ะปรงุแต่งจติท าให้
ตอ้งรบัผลของการกระท านัน้อยา่งไมม่ทีางหลกีเลีย่ง ซึง่อภสิงัขารน้ีกม็อียู ่๓ อยา่งคอื 

๑. ปญุญาภิสงัขาร อภสิงัขารคอืบุญ 
  ๒. อปญุญาภิสงัขาร อภสิงัขารคอืสิง่มใิชบุ้ญ (บาป) 

๓. อเนญชาภิสงัขาร อภสิงัขารคอือเนญชา  
เมือ่เราท าด ี(บุญ) หรอืชัว่ (บาป) เอาไวม้ากๆ มนักย็อ่มทีจ่ะเกดิผลทีด่ ี (สุข) และชัว่ (ทุกข)์ ขึน้มา

อยา่งไม่มทีางหลกีเลีย่ง ส่วนอเนญชากค็อือาการทีจ่ติตัง้มัน่อยูใ่นสมาธสิงูๆ ทีม่ผีลเป็นความสุขที่
ประณตีมาก  

 
๒๘. มาร ๕    

มาร     หมายถงึ     ส่ิงท่ีมาท าลายล้างความดี         ซึง่ภาษาคนกห็มายถงึผูท้ีค่อยชกัน าไป
ในทางทีช่ ัว่หรอืใหห้ลงทาง   หรอืถ่วงใหช้า้   หรอืท าใหต้ดิอยู ่   หรอืใหพ้นิาศ    แต่ในภาษาธรรมจะ
หมายถงึสิง่ทีม่าท าลายลา้งความด ี  หรอืมาท าใหห้ลงทาง   หรอืตดิอยู ่  หรอืชา้ลง   หรอืใหพ้นิาศ   ซึง่
กม็อียู ่ ๕  ลกัษณะ  อนัไดแ้ก่ 
  ๑.  ขนัธมาร  มารคอืขนัธ ์๕ 
  ๒.  กิเลสมาร  มารคอืกเิลส 
  ๓.  มจัจมุาร  มารคอืความตาย 
  ๔.  อภิสงัขารมาร มารคอือภสิงัขาร 
  ๕.  เทวปตุรมาร มารคอืเทวบุตร 

ขนัธ ์ ๕  นี้ชื่อว่าเป็นมารเพราะเมือ่เกดิขนัธ ์๕ ขึน้มาแลว้ (จากปฏจิจสมปุบาทฝ่ายเกดิทุกข)์ ก็
ยอ่มทีจ่ะท าใหจ้ติไมน่ิพพานเพราะมคีวามรูส้กึว่ามตีวัตนอ่อนๆรบกวนจติอยู ่  ส่วนกเิลสนัน้ชื่อว่า
เป็นมารเพราะกเิลสนัน้จะท าใหเ้กดิความทุกขจ์งึท าใหน้ิพพานหายไป   ส่วนความตายนัน้ถา้เป็นการ
ตายจากอรยิมรรคทีม่อียู ่         กท็ าใหห้มดโอกาสนิพพาน          ถา้รา่งกายตายกท็ าใหบ้ารมทีีส่รา้ง
สมมายงัไมส่มบรูณ์นัน้หมดคุณค่าไป    ส่วนอภสิสงัขารนัน้ชื่อว่าเป็นมาร    เพราะการตดิอยูใ่นการปรงุ
แต่งทัง้หลายนัน้กจ็ะท าใหไ้มห่ลุดพน้มานิพพานได ้   ส่วนเทวบุตร (เทวบุตร แปลว่า ลกูเทวดา ซึง่ก็
หมายถงึ บุคคลทีน่่ารกั เช่น เดก็ หรอืหมายถงึ จติทีต่ดิอยูใ่นความสวยงามน่ารกั หรอืความสุข) นัน้ชื่อ
ว่าเป็นมาร เพราะการตดิอยู่ในความสุขหรอืในสิง่ทีน่่ารกันัน้ยอ่มทีจ่ะท าใหไ้มอ่ยากนิพพาน 

สรปุไดว้่า   มารกห็มายถงึสิง่ทีม่าขดัขวางไมใ่หจ้ตินิพพาน    แต่มารน้ีมิใช่เป็นส่ิงท่ีน่าเกลียด
น่ากลวัเสมอไป   คือมารน้ีกลบัเป็นส่ิงท่ีน่ารกัน่าใคร่ท่ีสดุ     เป็นส่ิงท่ีน่าพอใจน่าไหลหลงหรือติด
ใจอย่างย่ิง    มนัจึงท าให้จิตไม่อยากนิพพาน   ถา้มารน้ีจะมาในรปูทีน่่าเกลยีดน่ากลวั   เรากจ็ะรูจ้กั



๕๗ 
 

มนัได ้แลว้ไมม่าหลงตดิในมนั   กจ็ะท าใหอ้ยากนิพพาน   แต่นี่มารมนัเป็นสิง่ทีน่่ารกัน่าพอใจ   เราจงึ
ไดม้าหลงตดิกบัมนัแลว้ท าใหไ้มอ่ยากนิพพาน   หรอืท าใหไ้ปแลว้หลงทาง   หรอืไปชา้ลง   หรอืท าให้
เกลยีดนิพพาน และสุกทา้ยตอ้งพบกบัความวบิตัไิปในทีสุ่ด    
 

จบบทท่ี   ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี  ๓  นิโรธ 
๑.  ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวาร 

อรยิสจัขอ้ที ่ ๓  ทีพ่ระพุทธองคท์รงตรสัอยา่งสัน้กค็อืทรงตรสัว่า “เม่ือส้ินตณัหากนิ็พพาน” แต่
เมือ่ตอ้งตรสัอยา่งละเอยีดกท็รงตรสัไวด้งันี้ 
 

เพราะความจางคลายดบัไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานัน่เทียว, จึงมีความดบัแห่งสงัขาร, 
เพราะมีความดบัแห่งสงัขาร   จึงมีความดบัแห่งวิญญาณ, 
เพราะมีความดบัแห่งวิญญาณ   จึงมีความดบัแห่งนามรปู, 
เพราะมีความดบัแห่งนามรปู   จึงมีความดบัแห่งสฬายตนะ, 
เพราะมีความดบัแห่งสฬายตนะ    จึงมีความดบัแห่งผสัสะ, 
เพราะมีความดบัแห่งผสัสะ    จึงมีความดบัแห่งเวทนา, 
เพราะมีความดบัแห่งเวทนา   จึงมีความดบัแห่งตณัหา, 
เพราะมีความดบัแห่งตณัหา   จึงมีความดบัแห่งอปุาทาน, 
เพราะมีความดบัแห่งอปุาทาน   จึงมีความดบัแห่งภพ, 
เพราะมีความดบัแห่งภพ     จึงมีความดบัแห่งชาติ, 



๕๘ 
 

เพราะมีความดบัแห่งชาตินัน่แล                        ความทุกขท์ัง้ปวงจึงดบัส้ิน. 
 
ตามหลกัของเหตุและผลนัน้ เมือ่มเีหตุ ผลจงึเกดิ และเมือ่ไม่มเีหตุ ผลจงึดบัหรอืไมเ่กดิขึน้ 

ซึง่ปฏจิจสมุปบาทฝ่ายเกดิทุกขน์ัน้ เพราะมอีวชิชาเป็นตน้เหตุ จงึท าใหเ้กดิผลคอืมกีารปรงุแต่งต่อๆกนั
ไปเรือ่ยๆจนเกดิความทุกขข์ึน้มาในทีสุ่ด แต่เมือ่ไมม่อีวชิชา กเ็ท่ากบัว่าไม่มตีน้เหตุ จงึท าใหไ้ม่มผีลเป็น
การปรงุแต่งต่อๆกนัไปถงึทุกข ์ จงึท าใหค้วามทุกขเ์พราะความยดึถอืว่ามตีวัเราไมเ่กดิขึน้ หรอืทีก่ าลงั
เกดิขึน้อยูก่จ็ะดบัลงทนัท ี

เมือ่กล่าวโดยสรุปแลว้การดบัลงของทุกขน์ี้กม็อียู ่ ๒  ลกัษณะ  คอื 
๑. ดบัท่ีอวิชชา  คอืสามารถปฏบิตัจินดบัอวชิชาได ้ กจ็ะส่งผลใหส้ายปฏจิจสมุปบาทฝ่ายเกดิ

ทุกขท์ัง้สายไมเ่กดิขึน้ จงึไมม่แีมค้วามรูส้กึว่ามตีวัตนใดๆเกดิขึน้มา และนิพพานกป็รากฏไดส้งูสุด  (เยน็
สนิท) 

๒. ดบัท่ีตณัหา   คอืไดเ้ผลอสตจินอวชิชาเกดิขึน้มาและปรงุแต่งจนท าใหเ้กดิเวทนาขึน้มาแลว้ 
แต่เรารูต้วัทนัและใชส้มาธมิาระงบัหรอืหยดุไมใ่หต้ณัหาเกดิขึน้มาได ้ ซึง่กรณีนี้กย็งัท าใหเ้กดิมคีวามรูส้กึ
ว่ามตีวัตนอ่อนๆมารบกวนจติอยู ่ จงึนิพพานเพยีงขัน้ตน้ๆ ไมส่งูสุด (แค่เยน็ใจ) 

 
 
๒.  ปฏิจจสมุปบาท  ๒๔  อาการ 

ยงัมปีฏจิจสมปุบาททีพ่ระพุทธองคท์รงตรสัไวอ้ยา่งพสิดาร คอืทรงเอาปฏิจจสมปุบาทสายเกดิ
ทุกขม์าต่อเขา้กบัอรยิมรรคจนถงึนิพพาน  โดยรวมแลว้ได ้ ๒๔  อาการ  อนัไดแ้ก่ 
 

อวิชชา    สงัขาร   วิญญาณ  นามรปู  สฬายตนะ  ผสัสะ  เวทนา  
ตณัหา  อปุาทาน   ภพ  ชาติ  ทุกข ์ สทัธา (ความเช่ือมัน่ในพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ)์  ปราโมทย ์(ความร่าเริงใจ)  ปีติ (ความอ่ิมใจ)   ปัสสทัธิ (ความสงบระงบัของ
กายและจิต)  สขุ (สขุสงบ)  สมาธิ (ความท่ีจิตตัง้มัน่)  ยถาภตูญาณทสัสนะ (การเหน็ส่ิง
ทัง้ปวงตามท่ีเป็นอยู่จริง)  นิพพิทา (ความเบ่ือหน่ายต่อสงัขารทัง้ปวง)  วิราคะ (ความ
คลายก าหนัดติดใจในส่ิงทัง้ปวง)  วิมตุติ (จิตหลดุพ้นจากอปุาทาน)   ขยญาณ (ความรู้ว่า
จิตได้หลดุพ้นแล้ว)   นิพพาน (ความสงบเยน็)  
 

การศกึษาวธิกีารดบัทุกขก์ต็อ้งศกึษาทีต่วัทุกขจ์รงิๆ โดยการมองใหเ้หน็ว่าความทุกขค์อืตวัความ
ยดึมัน่ว่ามตีวัเรา, เมือ่เหน็แลว้กจ็ะท าใหเ้กดิศรทัธาในพระพุทธเจา้ว่าทรงสอนความจรงิ,  ต่อจากนัน้กจ็ะ
เกดิความร่าเรงิใจ, เกดิความอิม่เอมใจ,  เกดิความสงบระงบั,  และเกดิความสุขทีส่งบ,  แลว้จติกจ็ะตัง่มัน่
, แลว้จะมองเหน็ความจรงิของสภาวธรรม (เหน็ไตรลกัษณ์),  แลว้กจ็ะเกดิความเบื่อหน่ายในสงัขารทัง้
ปวง, แลว้จติกจ็ะหลุดพน้, แลว้กจ็ะเกดิความรูว้่าจติหลุดพน้แลว้, และนิพพานกจ็ะปรากฏ 



๕๙ 
 

ความทุกขแ์มจ้ะน่าเกลยีดน่ากลวั   แต่มนักเ็หมือนส่ิงมีค่าท่ีสดุ  เพราะมนัน ามาซ่ึงความพ้น
ทุกขไ์ด้  ดงันัน้เมือ่เกดิทุกแลว้กจ็งใชทุ้กขน์ัน้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด   ถา้เรารารถนาจะดบัทุกขแ์ต่กลวั
ทุกขแ์ลว้ไปแสวงหาการดบัทุกขท์ีอ่ื่น  แลว้ทุกขจ์ะดบัลงไดอ้ยา่งไร? 
 
๓.  นิพพิทา - ความเบ่ือหน่าย 

นิพพิทา  แปลว่า  ความเบ่ือหน่าย   คอืหมายถงึ ความเบ่ือหน่ายด้วยปัญญา   โดยจะเบื่อ
หน่ายต่อทุกสิง่ทัง้ทีใ่หค้วามสุขและใหค้วามทุกข ์ (ถา้เพยีงเบื่อทุกข ์แต่ไมเ่บื่อสุข จะยงัไมเ่ป็นนิพพทิา) 

ปกตเิราจะตดิอยูใ่นสุขแต่เบื่อทุกข ์  ซึง่เราไมส่ามารถแยกเอาเฉพาะแต่สุขโดยไมเ่อาทุกขไ์ด ้ 
ดงันัน้เราจงึตอ้งทนทุกขโ์ดยมสีุขมาล่อลวงใหต้ดิอยู ่   แต่ถ้าเรามีปัญญามองเหน็ความไม่เท่ียง เป็น
ทุกข ์ และอนัตตาในทุกส่ิงอย่างแรงกล้า (ด้วยสมาธิ) กจ็ะท าให้เกิดนิพพิทาหรือเบ่ือหน่ายต่อ
สงัขารหรือส่ิงปรงุแต่งทัง้หลายของโลกท่ีให้ทัง้ความสขุและความทุกขไ์ด้  

การเพ่งพจิารณาใหเ้กดินิพพทิานี้จะตอ้งใชจ้ติทีม่สีมาธมิาก ถ้าขาดสมาธิ  นิพพิทาจะไม่เกิด 
ดงันัน้เราจงึตอ้งหมัน่ฝึกฝนสมาธอิยูเ่สมอ พรอ้มทัง้มกีารศกึษาถงึกฎไตรลกัษณ์ใหเ้ขา้ใจ   จงึจะสามารถ
เพ่งพจิารณาใหเ้กดินิพพทิาไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
 
๔.  นิโรธ - ดบัไม่เหลือ 

นิโรธ  แปลว่า  ดบัไม่เหลือ  คอืการดบัของทุกขน์ี้กม็อียู ่ ๒  ลกัษณะ คอื 
  ๑.  ดบัไม่เหลือ   คอืเมือ่ทุกขด์บัลงแลว้กไ็มเ่หลอืสาเหตุมาใหด้บัอกีต่อไป 

๒.  ดบัมีเหลือ   คอืถงึทุกขจ์ะดบัลงแลว้แต่กย็งัมสีาเหตุของมนัมาใหด้บัต่อไปอกี   
นิโรธหรอืดบัไม่มเีหลอืนัน้กค็อืการดบัถาวร (ของพระอรหนัต)์    แต่ถา้ยงัไมถ่งึจดุนัน้กจ็ะมี

รองลงมาคอืการดบัมเีหลอื  หรอืดบัอยา่งชัว่คราว  ซึง่จะใชค้ าว่า “อตัถงัคมะ” ทีห่มายถงึ ความดบัไป
ตามคราวเพราะขาดเหตุปัจจยั   ซึง่การดบัชัว่คราวนี้ถ้าเราปฏบิตัใิหม้บี่อยๆก็จะท าใหเ้กดิการดบั
อยา่งถาวรได ้
 
๕.  นิพพาน - ดบัเยน็ 

นิพพาน  แปลว่า  ดบัไปแห่งความร้อน  ซึง่กห็มายถงึ ความเยน็ หรอื สงบเยน็  คอืค าว่า
นิพพานน้ีกค็อืค าธรรมดาๆทีช่าวบา้นเขาใชก้นัอยูใ่นสมยัพุทธกาล  ทนีี้เมือ่คน้พบจติทีไ่มม่กีเิลสทีม่ ี
ลกัษณะเยน็แต่ไม่รูจ้ะเรยีกอยา่งไรจงึยมืค าว่า นิพพาน ทีห่มายถงึ เยน็  นี้มาใช ้ คอืค าว่านิพพานน้ีจะมี
ความหมายถงึ  ๓  ความหมาย อนัไดแ้ก่ 
  ๑.  วตัถนิุพพาน    คอืหมายถงึวตัถุทีค่ายความรอ้นหมดแลว้ 
  ๒.  สตัวนิ์พพาน   คอืหมายถงึสตัวท์ีพ่ยศแต่ไดถู้กฝึกจนสงบแลว้ 
  ๓.  จิตนิพพาน      คอืหมายถงึจติทีไ่มม่ทีุกขใ์ดๆหรอืจติทีส่งบเยน็ 

นิโรธจะเป็นเหตุ  ส่วนนิพพานจะเป็นผล  ดงันัน้ เม่ือมีนิโรธกต้็องมีนิพพาน   ซึง่บางลทัธเิขา
กว็่าการไดเ้สพกามจนเตม็อิม่แลว้คอืนิพพาน (เพราะเมือ่อิม่แลว้จติมนักจ็ะเยน็ลงชัว่คราว) แต่บางลทัธิ



๖๐ 
 

เขากว็่าการไดส้มาธขิ ัน้ต่างๆคอืนิพพาน (เพราะสมาธกิม็คีวามสงบเยน็อยูด่ว้ย)  แต่พระพุทธองคท์รง
สอนว่านิพพานทีแ่ทจ้รงิจะอยูท่ีจ่ติปราศจากกเิลส  เพราะเม่ือจิตไม่มีกิเลสมนักจ็ะสงบเยน็เพราะไม่
มีความรู้สึกว่ามีตวัตนใดๆมารบกวน อกีทัง้ยงัถาวรอกีดว้ย 

ค าว่า นิพพติุ  หมายถงึ  ความเยน็อกเยน็ใจ ซึง่เป็นความเยน็ใจระดบัชาวบา้นเพราะไม่มี
ปัญหาใดๆ    ส่วนค าว่า ปรินิพพาน  จะหมายถงึ  ความดบัรอบ  คอืดบัสนิทหมด (ทัง้กเิลสและขนัธ ์ 
๕)  อนัหมายถงึการตายของพระอรหนัต์ 
  
๖.  สงัขตะ- อสงัขตะ 

สิง่ทัง้หลายของโลกนี้กส็รุปได ้ ๒  ประเภท  อนัไดแ้ก่ 
  ๑.  สงัขตะ    คอืสิง่ทีม่กีารปรงุแต่ง หรอื สงัขาร 
  ๒.  อสงัขตะ   คอืสิง่ทีไ่มม่กีารปรงุแต่ง หรอื วิสงัขาร  

สงัขตะหรอืสงัขารนี้กค็อืทุกสิง่ทีเ่กดิมาจากเหตุปัจจยัปรุงแต่งขึน้มา เช่น ต้นไม,้ รถ, 
คอมพวิเตอร,์ รา่งกาย, จติใจ เป็นตน้ ส่วนอสงัขตะหรอืวสิงัขารน้ีกค็อืสิง่ทีไ่มม่ีการปรงุแต่งขึน้มา ซึง่อ
สงัขตะทีเ่ป็นวตัถุกไ็ดแ้ก่สุญญากาศ ส่วนอสงัขตะท่ีเป็นนามกไ็ด้แก่ นิโรธ และนิพพาน 

ธรรมชาตขิองจติกเ็ป็นสงัขตะอยูแ่ลว้ คอืตอ้งมทีุกขลกัษณะหรอืความรูส้กึทีต่อ้งทนอยูบ่า้งตาม
ธรรมชาต ิ ยิง่ถา้จติมกีารปรงุแต่งดว้ยกเิลสกจ็ะยิง่มทีุกขลกัษณะมากขึน้  แต่ถา้จติไมม่กีารปรงุแต่งดว้ย
กเิลส ทุกขลกัษณะทีร่นุแรงกจ็ะไมม่ ี   จะมกีแ็ต่ลกัษณะทีต่อ้งทนอยูบ่า้งเท่านัน้ ซึง่แทบไม่รูส้กึ และไม่
เป็นปัญหา ซึง่นี่กค็อืความดบัลงของทุกข ์ (นิโรธ) และความสงบเยน็ (นิพพาน) อนัเป็นอสงัขตะ หรอื วิ
สงัขาร ทีไ่ม่มกีารปรุงแต่งใหเ้ป็นทุกข ์

 นิพพานนี้จะเป็นสิง่เทีย่ง (นิจจงั) คอืมอียูต่ลอดเวลาเพยีงแต่เราไมส่ามารถสมัผสัเท่านัน้ ดงันัน้
จึงไม่ใช้ค าว่า “เกิด” กบันิพพาน แต่จะใช้ค าว่า “ปรากฏ” แทน   และนิพพานกย็งัมลีกัษณะของสุขงั 
(สุข) คอืมคีวามรูส้กึทีท่นไดง้า่ย แต่นิพพานกย็งัเป็น อนัตตา คือไม่มีนิพพานของใคร และไม่มีใคร
นิพพาน มีแต่จิตท่ีบริสทุธ์ิจากกิเลส (จากความยึดมัน่ว่ามีตนเอง) เท่านัน้ท่ีนิพพาน 
 
๗.  นิพพาน คือความว่างอย่างย่ิง 

ในการตรสัถงึนิพพานของพุทธศาสนานัน้พระพุทธองคจ์ะทรงตรสัเป็นโวหารว่า 
 

       ภกิษุทัง้หลาย. “สิง่” สิง่นัน้มอียู ่เป็นสิง่ซึง่ในนัน้ไม่มดีนิ ไม่มนี ้า  ไม่มไีฟ  
ไมม่ลีม,  ไมใ่ช่อากาสานัญจายตนะ  ไมใ่ช่วญิญานญัจายตนะ   ไมใ่ช่อา
กญิจญัญายตนะ ไมใ่ช่เนวสญัญานาสญัญายตนะ,  ไมใ่ช่โลกนี้  ไมใ่ช่โลกอื่น,  
ไมใ่ช่ดวงจนัทร ์หรอืดวงอาทติยท์ัง้สองอยา่ง. 
      ภกิษุทัง้หลาย.  ในกรณอีนัเดยีวกบั “สิง่” สิง่นัน้ เราไมก่ล่าวว่ามกีารมา, 
ไมก่ล่าวว่ามกีารไป, ไมก่ล่าวว่ามกีารหยดุ, ไมก่ล่าวว่ามกีารจตุ,ิ ไมก่ล่าวว่ามกีาร
เกดิขึน้.  



๖๑ 
 

สิง่นัน้มไิดต้ัง้อยู,่ สิง่นัน้มไิดเ้ป็นไป และสิง่นัน้มใิช่อารมณ์,  นัน่แหละคอื
ทีสุ่ดแห่งทุกขล์ะ.” 

 
สรปุว่านิพพานนัน้จะไม่มคีวามยดึถอืว่าเป็น ดนิ น ้า ไฟ ลม หรอืเป็นรปูลกัษณ์ใดๆทัง้สิน้  และก็

ไมใ่ช่สมาธขิ ัน้สงูใดๆ  หรอืเป็นดวงจนัทร ์ ดวงอาทติย ์ หรอืโลกใดๆ  และไมเ่ป็นกริยิาอาการใดๆ  ไม่
ตัง้อยูเ่หมอืนสิง่อื่นๆ รวมทัง้ไมใ่ช่อารมณ์ใดๆ  คอืสรปุว่า “นิพพานคือความว่างจากความยึดมัน่ถือ
มัน่ในส่ิงทัง้ปวง” 
 
๘.  วิมตุติ  ๓ 

วิมตุติ  แปลว่า  ความหลุดพ้น  คอืหมายถงึจติหลุดพน้จากกเิลส หรอืหลุดพน้จากความยดึมัน่
ว่ามตีวัตน  ซึง่เท่ากบัไม่มตีวัตนใครหลุดพน้  โดยการหลุดพน้น้ีกม็อียู ่ ๓  ลกัษณะ  อนัไดแ้ก่ 
  ๑.   ตทงัควิมตุติ       คอืหลุดพน้ชัว่ครัง้ชัว่คราว 
  ๒.  วิกขมัภนวิมตุติ    คอืหลุดพน้ดว้ยการข่มไวด้ว้ยสมาธ ิ
  ๓.  สมจุเฉทวิมตุติ     คอืหลุดพน้อยา่งเดด็ขาดสิน้เชงิ (ถาวร)  

ตามธรรมชาตแิลว้จติของเรามนักม็วีมิตุตอิยูแ่ลว้เสมอๆ แต่เป็นอยา่งชัว่คราวเท่านัน้   คอืเมื่อ
เราอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีช่วนใหจ้ติสงบ เช่น ป่า เขา ทะเล หรอืพบเหน็คนตาย คนตกทุกขไ์ดย้าก เป็น
ตน้  จติของเรามนักจ็ะหลุดพน้ไดเ้อง  หรอืเมือ่จติมนัเกดิความทุกขม์าจนอ่อนลา้แลว้มนักจ็ะหยดุทุกข์
ของมนัไดเ้องเหมอืนกนั  แมก้ารปฏบิตัอิรยิมรรคทีถู่กตอ้งเมือ่ใดกจ็ะเกดิเกดิตทงัควมิตุตขิึน้เมือ่นัน้ทนัท ี

ส่วนกรณทีีเ่ราสามารถฝึกสมาธถิงึขัน้ฌานได ้  ในขณะทีจ่ติอยูใ่นฌานนี้กจ็ะท าใหเ้กดิความหลุด
พน้ได ้แต่ถา้ฌานเสื่อม วมิุตตนิี้กเ็สื่อมหายตามไปดว้ย 

ส่วนกรณทีีเ่ราสามารถปฏบิตัติามมรรคจนสมบูรณ์ได ้(ท าลายสงัโยชน์ไดห้มดสิน้) ความหลุดพน้
อยา่งถาวรกจ็ะปรากฏขึน้ได้ 
 
๙.  นิพพาน  ๓ 

เมือ่วมิตุตเิกดิขึน้  กจ็ะท าใหน้ิพพานปรากฏ  ดงันัน้จงึมนีิพพาน  ๓  ลกัษณะตามวมิตุต ิ  อนั
ไดแ้ก่ 
  ๑.   ตทงัคนิพพาน    คอืนพิพานชัว่ครัง้ชัว่คราว 
  ๒.  วิขมัภนนิพพาน  คอืนิพพานทีเ่กดิจากการข่มไวด้ว้ยสมาธ ิ
  ๓.  สมจุเฉทนิพพาน  คอืนิพพานชนิดเดด็ขาดสิน้เชงิ (ถาวร) 

ตทงัคนิพพานน้ีถงึแมจ้ะยงัไมเ่ยน็สนิทและไมถ่าวร แต่กน็บัว่ามคีุณค่ายิง่ส าหรบัจติมนุษยเ์รา  
เพราะมนัไดห้ล่อเลีย้งจติของเราเอาไวไ้มใ่หเ้รา่รอ้นเป็นทุกขอ์ยูต่ลอดเวลาจนเป็นบา้กนัไปหมด  คอื
นิพพานจะช่วยใหจ้ติของเราไดร้บัการพกัผ่อนบา้ง  ดงันัน้เราจงึควรขอบคุณนิพพานทีม่ปีระโยชน์ต่อเรา
และไมเ่นรคุณต่อนิพพานดว้ยการเกลยีดกลวันิพพานโดยไมรู่ต้วั 



๖๒ 
 

วกิขมัภนนิพพานกค็อืขณะทีเ่ราฝึกสมาธจินถงึฌาน  ๔  ซึง่ฌานระดบันี้พระพุทธองคท์รงสอนว่า
จะปรากฏนิพพานชนิดสงูสุด  คอืเยน็สนิทเหมอืนนิพพานถาวร  เพยีงแต่ถา้ฌานน้ีเสื่อมนิพพานน้ีกจ็ะ
เสื่อมหายตามไปดว้ย 

สมจุเฉทนิพพานกค็อืนิพพานถาวรของพระอรหนัตท์ีท่ าลายสงัโยชน์ทัง้ ๑๐  ไดแ้ลว้   ถา้เพิง่
ส าเรจ็ใหม่ๆ จะยงัไมเ่ยน็สนิท เพราะขนัธย์งัท างานอยู่บา้ง  ต่อเมือ่ส าเรจ็นานแลว้จงึจะเยน็สนิทได ้
 
๑๐.  วิเวก  ๓   

วิเวก  หมายถงึ  ความสงบสงดั  ซึง่กเ็ป็นค าเรยีกแทนนิพพานได ้  โดยวเิวกนี้จะมอียู ่  ๓  
ลกัษณะดว้ยกนั อนัไดแ้ก่ 

๑. กายวิเวก    ความสงบสงดัทางกาย 
๒. จิตตวิเวก   ความสงบสงดัทางจติ 
๓. อปุธิวิเวก   ความสงบสงดัทางอุปธ ิ
การไมม่ผีูค้นรบกวนกจ็ดัเป็นกายวเิวก   ถา้จติว่างจากกเิลสหรอืนิวรณ์กจ็ดัเป็นจติตวเิวก  แต่

ถา้จติไม่มอุีปธหิรอืการเขา้ไปแบก เขา้ไปยดึมัน่ถอืมัน่ในสิง่ต่างๆใหห้นกั กเ็รยีกว่าเป็นอุปธวิเิวก  และ
แม้จะอยู่ในท่ีท่ีมีผูค้นมากมาย แต่ถ้ามีอปุธิวิเวกแล้วกจ็ะท าให้มีกายวิเวกและจิตตวิเวกตามไป
ด้วย 
 
๑๑.  จิตนิพพาน 

ค าว่า จิต  มาจากค าว่า  วิจิตร   ทีห่มายถงึ ส่ิงวิจิตรงดงาม  ซึง่เมือ่เราพจิารณาดจูากจติของ
เราเองจรงิๆเรากจ็ะพบว่าจติกค็อื ส่ิงท่ีรู้สึกนึกคิดได้ ซึง่จติจะประกอบขึน้จากวญิญาณ (การรบัรู)้, 
เวทนา (ความรูส้กึ), สญัญา (ความจ า), และสงัขาร (การปรงุแต่งของจติ) โดยวญิญาณจะเป็นพืน้ฐาน
ของจติ และมคีวามรูส้กึ, ความจ า, และการปรงุแต่งคดินึกมาประกอบ จงึเกดิเป็นจติทีส่มบรูณ์ขึน้มา ถา้
ไมม่วีญิญาณ กจ็ะไมม่จีติ แต่ถงึจะมวีญิญาณ แต่ถา้ไม่มคีวามทรงจ า จติกจ็ะปรงุแต่งคดินึกไมไ่ด ้จะมกี็
เพยีงการรบัรูแ้ละความรูส้กึเท่านัน้ ซึง่เรยีกว่าเป็นจติทีไ่มส่มบูรณ์ อยา่งเช่น คนทีข่าดออกซเิจนจนสมอง
ตายแลว้ แต่รา่งกายยงัไมต่าย จงึไมม่คีวามทรงจ าใดๆและไมส่ามารถจ าอะไรได ้ รวมทัง้ปรงุแต่งคดินึก
ไมไ่ดด้ว้ย กจ็ะกลายเป็นเจา้ชายนิทรา คอืนอนนิ่งๆเหมอืนคนตาย แต่ว่ายงัไมต่าย คอืจะมเีพยีงการรบัรู้
และมคีวามรูส้กึอยูเ่ท่านัน้ เป็นตน้ 

จตินี้โดยสรปุจะมอียู ่ ๓  ลกัษณะ  อนัไดแ้ก่ 
๑. จิตไร้ส านึก  คอืเป็นจติขณะทีห่ลบัสนิทและไมฝั่น  คอืจะมเีพยีงวญิญาณเกดิขึน้มาใน

รา่งกายเท่านัน้  ส่วนเวทนา สญัญา และสงัขารยงัไม่ท างาน  ถา้ไม่มวีญิญาณรา่งกายน้ีกจ็ะตาย 
๒. จิตใต้ส านึก หรอืจติกึง่ส านึก  คอืจติขณะทีห่ลบัและฝันอยู ่ หรอืขณะละเมอ  ซึง่เป็นจติที่

ตื่นยงัไมเ่ตม็ที ่มนัจะนึกคดิไปเองตามความเคยชนิทีม่นัสัง่สมมาโดยไมม่กีารควบคุม  เราจงึสามารถดวู่า
เรานัน้เป็นคนดหีรอืเลวเพยีงใดได ้โดยดจูากความฝันของเราเอง 

๓. จิตเตม็ส านึก  คอืจติขณะทีเ่รารูส้กึตื่นเตม็ทีแ่ลว้  มเีจตนาแลว้ อนัเป็นจติปกตขิองเรา   



๖๓ 
 

จติของมนุษยเ์รานี้จะมนีิพพานอยูแ่ลว้เป็นพืน้ฐานตลอดเวลา แต่เพราะความเคยชนิทีจ่ะเกดิ
กเิลสทีม่นัสัง่สมมาอยา่งมากมาย  มนัจงึเกดิกเิลสขึน้มาไดง้่ายๆและบ่อยๆ  จงึท าใหน้ิพพานไมป่รากฏ 
(คอืจติไมส่ามารถรบัรูไ้ด)้ พอกเิลสดบัหายไป  นิพพานกจ็ะกลบัมาปรากฏใหมไ่ดอ้กี  

  สรปุไดว้่านิพพานจะปรากฏแก่จติทีบ่รสิุทธิ ์ (คอืไมม่กีเิลส ไมม่คีวามยดึมัน่) เท่านัน้  ดงันัน้จงึ
เท่ากบัว่าไมม่นีิพพานของใคร และไมม่ใีครนิพพาน แต่ถา้ใครยงัเชื่อว่ามตีวัเองนิพพาน กแ็สดงว่ายงัไม่
นิพพานจรงิ ยิง่ใครทีเ่ขา้ใจว่านิพพานเป็นบา้นเป็นเมอืงทีม่แีต่ความสุขอยูช่ ัว่นิรนัดร กย็ิง่ห่างไกล
นิพพานทีแ่ทจ้รงิ  

 
จบบทท่ี  ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี  ๔  มรรค 
๑.  อริยมรรคมีองค ์ ๘   

มรรค  แปลว่า  ทาง ,    อริยมรรค  หมายถงึ  หนทางอนัประเสริฐ  ซึง่กค็อืวธิปีฏบิตัเิพื่อดบั
ทุกข ์ หรอืวธิปีฏบิตัเิพื่อความไมเ่กดิขึน้ของความทุกข ์ โดยบางครัง้กเ็รยีกว่า มชัฌิมาปฏิปทา  ที่
หมายถงึ ทางสายกลาง  คอืเป็นการปฏบิตัทิีไ่มต่งึและไมห่ยอ่นไปทางใดทางหนึ่ง  หรอืบางทกีเ็รยีกว่า 
จิตตภาวณา ทีห่มายถงึ การท าจิตให้เจริญ  ซึง่กค็อืการสรา้งสมาธแิละปัญญาใหเ้พิม่มากขึน้ 

อรยิมรรค หรอืมรรคนี้ แมจ้ะเป็นหนทางเดยีวแต่กม็อีงคป์ระกอบอยูถ่งึ  ๘  ประการ  ทีเ่รยีกว่า 
มรรคมอีงค ์ ๘  ซึง่องคป์ระกอบทัง้  ๘  นัน้กไ็ดแ้ก่ 
  ๑.   สมัมาทิฎฐิ  ความเหน็ถูกตอ้ง 
  ๒.  สมัมาสงักปัปะ    ความด ารถิูกต้อง 
  ๓.  สมัมาวาจา  การพดูจาถูกตอ้ง 
  ๔.  สมัมากมัมนัตะ การกระท าทางกายถูกตอ้ง 
  ๕.  สมัมาอาชีวะ การเลีย้งชพีถูกตอ้ง 
  ๖.  สมัมาวายามะ ความเพยีรถูกตอ้ง 
  ๗.  สมัมาสติ  การระลกึถูกตอ้ง 
  ๘.  สมัมาสมาธิ สมาธถิูกตอ้ง 



๖๔ 
 

ค าว่า สมัมา หมายถงึ ถกูต้อง หรอื ชอบ คอืหมายถงึถูกตอ้งตามวธิดีบัทุกข ์ซึง่จะตรงขา้มกบั
ค าว่า  มิจฉา  ทีห่มายถงึ  ผิด   คอืหมายถงึไมถู่กตอ้งตามวธิดีบัทุกข์ โดยมรรคนี้เรยีกไดว้่าเป็น สมัมา
มรรค  คอืเป็นหนทางทีถู่กตอ้งทีด่บัทุกขไ์ด ้ ส่วนหนทางอื่นนอกนัน้จะเป็น มิจฉามรรค คอืเป็นหนทาง
ทีผ่ดิทีด่บัทุกขไ์มไ่ด ้  

 
๒.   สิกขา ๓    

สิกขา หมายถงึ   การศึกษาด้วยการปฏิบติั  ซึง่องคท์ัง้  ๘  ของมรรคนี้สามารถยน่ยอ่ลงใน
สกิขา ๓ ไดด้งันี้ 

 ๑.  ปัญญาสิกขา   การศกึษาในเรือ่งปัญญา ซึง่ยอ่มาจาก สมัมาทฎิฐ ิ สมัมาสงักปัปะ 
 ๒.  สีลสิกขา การศกึษาในเรือ่งศลี  ซึง่ยอ่มาจาก สมัมาวาจา  สมัมากมัมนัตะ  

สมัมาอาชวีะ 
 ๓. จิตตสิกขา  การศกึษาในเรือ่งสมาธ ิ  ซึง่ยอ่มาจาก สมัมาวายามะ  สมัมาสต ิ  

สมัมาสมาธ ิ 
ปัญญากค็อืความรอบรูใ้นเรื่องการดบัทุกข,์ ศลีกค็อืจติทีเ่ป็นปกต ิ (เพราะมกีายและวาจาที่

เรยีบรอ้ย), สมาธกิค็อืความตัง้มัน่แห่งจติ  ซึง่การปฏบิตัจิรงิๆนัน้ ปัญญา ศลี และสมาธ ิหรอืองคท์ัง้  ๘  
ของมรรคน้ีจะท างานรว่มกนัเป็นหน่ึงเดยีว  ซึง่กค็อื การท าจิตให้ว่างจากความยึดมัน่ว่ามีตวัเรา-
ของเรา  คอืเป็นการใชส้มาธมิาก าจดัความรูส้กึว่ามตีวัเรา-ของเราออกไปโดยมปัีญญาควบคุมอยู ่ และก็
ตอ้งมศีลีหรอืจติทีป่กตเิป็นพืน้ฐาน  ซึง่นี่คอืมรรคหรอือรยิมรรคโดยสรุป ซึง่เนื้อหาโดยละเอยีดนัน้เราจะ
ไดศ้กึษากนัต่อไป 
 
๓.  สมัมาทิฎฐิ   

 สมัมาทิฎฐิ หมายถงึ ความเหน็ถกูต้อง คอือนัดบัแรกเราจะตอ้งมคีวามเหน็ทีถู่กตอ้งก่อน  ซึง่
ความเหน็ทีถู่กตอ้งนี้โดยสรุปกค็อื การมีดวงตาเหน็ธรรม   หรอืเหน็แจง้ในอรยิสจั  ๔   ซึง่ก่อนทีจ่ะมา
เหน็แจง้ในอรยิสจั  ๔  ไดน้ัน้กต็อ้งมกีารศกึษาเรือ่งต่างๆทีต่อ้งรู ้ คอืเรือ่ง ธาตุ  ขนัธ ์  อายตนะ กรรม  
กฎอทิปัปัจจยตา  กฎไตรลกัษณ์  ปฏจิจสมปุบาท อนุสยั อาสวะ สงัโยชน์  เป็นตน้ ตามทีเ่ราไดศ้กึษา
มาแลว้ทัง้หมดนัน่เอง 

ยงัมสีมัมาทฎิฐใินระดบัตน้ๆของศลีธรรมทีเ่ราสมควรจะมกีนัอยูก่่อนแลว้หลายอยา่ง  เช่น ตอ้ง
เชื่อว่าการใหท้านมผีล หรอืเชื่อว่าพ่อแมน่ัน้มพีระคุณ  หรอืเชื่อว่าผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบนัน้มอียู ่  เป็นตน้  
คอืเป็นความเชื่อของคนดทีัง้หลาย  และเมือ่มคีวามเหน็ถูกตอ้งในระดบัศลีธรรมนี้แลว้ จงึจะมคีุณสมบตัิ
เพยีงพอทีจ่ะมามคีวามเหน็ถูกตอ้งในระดบัปรมตัถธรรม (สงูหรอืลกึซึง้) นี้ได ้  แต่ถา้ใครทีย่งัไม่มี
ความเหน็ถูกตอ้งแมใ้นระดบัศลีธรรมได ้  กจ็ะยากทีจ่ะมามคีวามเหน็ทีถู่กตอ้งในระดบัปรมตัถธรรมน้ีได้
เพราะโงเ่กนิไป 
 
๔.  สมัมาสงักปัปะ   



๖๕ 
 

สมัมาสงักปัปะ  หมายถงึ  ความด าริถกูต้อง   ซึง่ค าว่า ด าร ิ จะหมายถงึ ความปรารถนา 
ความใฝ่ฝัน หรือความมุ่งหมาย ในทางท่ีดี  ซึง่ความด ารทิีถู่กตอ้งนี้กส็รปุอยู่ที ่

๑. ด าริท่ีจะออกจากกาม  ไม่ลุ่มหลงกามารมณ์ หรอืพน้จากอ านาจกาม 
๒. ด าริท่ีจะไม่พยาบาทมุ่งร้าย ไมอ่าฆาตพิยาบาทใคร 
๓. ด าริท่ีจะไม่เบียดเบียนใคร ดว้ยความโงห่รอืดว้ยความไม่รูจ้รงิ 

ความด ารถิูกตอ้งนี้บางทกีเ็รยีกว่า กศุลวิตก  คอืเป็นการตริตรึกหรือคิดนึกไปในทางท่ี
ถกูต้อง  ทีต่รงขา้มกบั อกศุลวิตก คอืเป็นการตริตรึกคิดนึกไปในทางท่ีไม่ถกูต้อง (ทีต่รงขา้มกบั
กุศลวติก) 
 
๕.  สมัมาวาจา   

สมัมาวาจา  หมายถงึ  การพดูจาท่ีถกูต้อง  ซึง่กไ็ดแ้ก่ 
๑. การมเีจตนาเป็นเครือ่งเวน้จาก การพดูไม่จริง 
๒. การมเีจตนาเป็นเครือ่งเวน้จาก การพดูค าหยาบ  
๓. การมเีจตนาเป็นเครือ่งเวน้จาก การพดูส่อเสียด 
๔. การมเีจตนาเป็นเครือ่งเวน้จาก การพดูเพ้อเจ้อ 

ส าหรบัภกิษุนัน้จะเครง่ครดัขึน้ เช่น ไมใ่หพ้ดูกบัสตรหีลายค า  หรอืไมใ่หพ้ดูกบัคนทีถ่อือาวุธในมอื เป็น
ตน้ 
 
๖.  สมัมากมัมนัตะ   

สมัมากมัมนัตะ  หมายถงึ  การกระท าทางกายท่ีถกูต้อง  ซึง่กไ็ดแ้ก่ 
๑. การมเีจตนาเป็นเครือ่งเวน้จาก การฆ่าหรือท าร้ายส่ิงท่ีมีชีวิต 
๒. การมเีจตนาเป็นเครือ่งเวน้จาก การถือเอาทรพัยห์รือส่ิงของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ 
๓. การมเีจตนาเป็นเครือ่งเวน้จาก การประพฤติผิดในกามทัง้หลาย 

ส าหรบัภกิษุนัน้จะเครง่ครดัขึน้ โดยไมใ่หท้ ารา้ยแมพ้ชืทีถ่อืว่าเป็นสิง่มชีวีติดว้ย รวมทัง้ไมใ่หยุ้ง่
เกีย่วกบัเรือ่งกามารมณ์ทัง้หลาย 

 
๗.  สมัมาอาชีวะ 

สมัมาอาชีวะ  หมายถงึ   การอาชีพถกูต้อง  คอืใหป้ระกอบอาชพีทีสุ่จรติในการเลีย้งชวีติ และ
รวมทัง้การบรหิารชวีติอยา่งถูกตอ้งดว้ย แต่ส าหรบัภกิษุนัน้พระพุทธองคจ์ะทรงใหป้ระกอบอาชพี 
“ขอทาน” ซึง่เป็นการขออยา่งพระอรยิะ คือให้ขออาหารจากชาวบ้านมาฉันเท่าท่ีจ าเป็น ซึง่กจ็ะไป
เฉพาะเวลาเชา้ โดยการเอาบาตรไปยนืแสดงใหเ้ขารูว้่าไปขออาหาร เมือ่ไดพ้อแลว้กใ็หก้ลบั ไมข่อมาจน
มากเกนิ แต่ถา้เขาแสดงอาการไมอ่ยากใหก้ไ็มใ่หย้นืตือ้เหมอืนบงัคบัเขา และไมใ่หเ้ลอืกขอเอาแต่อาหาร
ทีด่ีๆ เท่านัน้  



๖๖ 
 

 
๘.  สมัมาวายามะ 

สมัมาวายามะ  หมายถงึ  ความพากเพียรถกูต้อง   ซึง่กส็รปุอยูท่ี่ 
๑. เพยีรทีจ่ะระวงัไมใ่หบ้าปอกุศลเกดิขึน้ 
๒. เพยีรทีจ่ะละบาปอกุศลทีเ่กดิขึน้แลว้ใหห้มดไป 
๓. เพยีรทีจ่ะท ากุศลทีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 
๔. เพยีรทีจ่ะท ากุศลทีเ่กดิขึน้แลว้ใหส้มบรูณ์ 

พระพุทธองคท์รงสอนว่า “บุคคลจะล่วงพ้นทุกขไ์ด้เพราะความเพียร”   คอืการมแีต่ความรูน้ัน้
ยงัช่วยอะไรไมไ่ดม้าก จะต้องมคีวามเพยีรทีจ่ะปฏบิตัอิยา่งต่อเนื่อง มัน่คง และกลา้หาญ จงึจะพน้จาก
ทุกขไ์ดจ้รงิ 
 
๙.  สมัมาสติ 

สมัมาสติ  หมายถงึ  การระลึกถกูต้อง  คอืค าว่า สติ  หมายถงึ แล่นมาทนั  คอืเป็นการระลกึ
ไดไ้มห่ลงลมื  ส่วนค าว่า  สมัปชญัญะ  หมายถงึ  รู้สึกตวัอยู่ด้วยปัญญา   ซึง่เรามกัเรยีกรวมๆว่า 
สติสมัปชญัญะ ทีห่มายถงึ การระลึกเอาปัญญาออกมาใช้งานอยู่ 

สตสิมัปชญัญะนี้ถา้เป็นทางโลกกห็มายถงึการรูส้กึตวัอยูด่ว้ยความรูโ้ลกๆ  ซึง่ยงัไมใ่ช่
สตสิมัปชญัญะของมรรค จะตอ้งเป็นการรูส้กึตวัอยูด่ว้ยปัญญาจงึจะเป็นสตสิมัปชญัญะของมรรคทีแ่ทจ้รงิ 

สมัมาสตทิีพ่ระพุทธองคท์รงแสดงไวก้ไ็ดแ้ก่ 
 

 “ภิกษุทัง้หลาย. สมัมาสติเป็นอย่างไรเล่า  ภิกษุทัง้หลาย. ภิกษุใน
กรณีน้ี 
เป็นผูพิ้จารณาเหน็กายในกายอยู่เป็นประจ า,  เป็นผูพิ้จารณาเหน็เวทนา
ในเวทนาทัง้หลายอยู่เป็นประจ า, เป็นผูพิ้จารณาเหน็จิตในจิตอยู่เป็น
ประจ า, ย่อมเป็นผูพิ้จารณาเหน็ธรรมะในธรรมทัง้หลายอยู่เป็นประจ า . มี
ความเพียรเคร่ืองเผากิเลส มีสมัปชญัญะ มีสติ  ถอนความพอใจและความ
ไม่พอใจในโลกออกเสียได้”. 

 
สมัมาสตนิี้กค็อืหลกัในการปฏบิตัขิองมรรค คอืใหเ้อาสิง่ทีเ่ป็น กาย, เวทนา, จติ, และธรรมมา

พจิารณาตามกฎไตรลกัษณ์ ไปตามล าดบั โดยจะตอ้งไมใ่หม้คีวามพอใจและไมพ่อใจเกดิขึน้  ซึง่เราจะได้
ศกึษากนัในบทต่อๆไป 
 
๑๐.  สมัมาสมาธิ 



๖๗ 
 

สมัมาสมาธิ   หมายถงึ  สมาธิถกูต้อง   ซึง่สมาธทิีถู่กตอ้งนัน้พระพุทธองคท์รงสอนว่าเป็น
สมาธทิีเ่รยีกว่า ฌาน  โดยเป็นรปูฌาน คอืเป็นสมาธทิีเ่พ่งรปูเป็นอารมณ์  ซึง่พระพุทธองคท์รงแสดงไว้
ว่าเป็น  ฌาน ที ่ ๑  ถงึฌานที ่ ๔ โดยจากฌานที ่ ๔  น้ีจติจะบรสิุทธิอ่์อนโยนและเหมาะสมทีสุ่ดในการ
น ามาใชด้บัทุกขแ์ละศกึษาธรรมะ หรอืแมใ้นการศกึษาเล่าเรยีนทัง้หลายของนกัเรยีน 

 ฌาน  ๔  นี้จะสามารถก าจดักเิลสใหร้ะงบัดบัลงสนิทจรงิๆ แต่กต็อ้งมอีงคป์ระกอบอกี  ๗  องค์
ของมรรคมาเป็นบรวิารคอยช่วยเหลอื  ถา้สามารถปฏบิตัไิดต่้อเนื่องเป็นเวลานานๆ กจ็ะท าใหค้วามเคย
ชนิของกเิลสค่อยๆเหีย่วแหง้ตายไปเองในทีสุ่ด  ซึง่เรือ่งฌานนี้เราจะไดศ้กึษากนัในบทต่อๆไป 
 
๑๑.  สมถะ - วิปัสสนา 

อรยิมรรคนี้จะสรปุในแงก่ารเพ่งได ้ ๒  อยา่งคอื 
๑. สมถะ  การท าจติใหส้งบระงบั 
๒. วิปัสสนา  การท าจติใหเ้กดิปัญญาเหน็แจง้ 

การเพ่งอย่างสมถะกค็อืการเพ่งอารมณ์เพื่อใหจ้ติรวมก าลงัเป็นอารมณ์เดยีว โดยไมเ่กีย่วกบั
ปัญญา  ซึง่ผลจากการเพ่งกจ็ะไดส้มาธ ิ(ฌาน) 

การเพ่งอย่างวปัิสสนากค็อืการเพ่งคน้หาเหตุปัจจยั, และพจิารณาดคูวามเกดิ-ดบั,  ดคูวามไม่
เทีย่ง, เป็นทุกข,์ และอนตัตา  ซึง่ผลจากการเพ่งกค็อืท าใหเ้กดิปัญญา หรอืดวงตาเหน็ธรรม และการ
บรรลุเป็นพระอรยิบุคคลในทุกระดบั  
 
๑๒.  วิมุตติ  ๒  

วมิตุตหิรอืความหลุดพน้ทัง้หลายนัน้ (คอืทัง้อยา่งชัว่คราว, ขม่ไวด้ว้ยสมาธ ิ และอยา่งถาวร) ยงั
สามารถสรุปลกัษณะการหลุดพน้ได ้ ๒  ลกัษณะ  อนัไดแ้ก่ 
  ๑.  ปัญญาวิมตุติ   คอืหลุดพน้โดยมปัีญญาน า 
  ๒.  เจโตวิมตุติ     คอืหลุดพน้โดยมสีมาธนิ า 

ในการเกดิวมิตุตแิต่ละครัง้นัน้  จะตอ้งมทีัง้ปัญญาและสมาธมิาท างานรว่มกนั  โดยมศีลีรองรบั
อยู ่ ซึง่บางคนกม็สีมาธน้ิอย แต่อาศยัการเพ่งพจิารณามากกว่า กจ็ะเกดิความหลุดพน้แบบปัญญาวมิตุติ
ได ้  สว่นบางคนมสีมาธมิากกอ็าศยัสมาธนิ าโดยมปัีญญาควบคุมอยูข่า้งหลงั กจ็ะเกดิความหลุดพน้แบบ
เจโตวมิตุตไิด ้
 
๑๓.  จิตว่าง คือ อริยมรรค 

อรยิมรรคนี้มกัเรยีกกนัว่า กรรมฐาน  ทีห่มายถงึ  ท่ีตัง้แห่งการงาน  ซึง่กแ็ยกได ้ ๒ อยา่ง อนั
ไดแ้ก่ 

  ๑.  สมมถะกรรมฐาน   คอืมจีติทีส่งบระงบัเป็นทีต่ ัง้ 
  ๒. วิปัสสนากรรมฐาน  คอืมจีติทีร่อบรูเ้ป็นทีต่ ัง้  



๖๘ 
 

ค าว่าการงานในทีน่ี้กค็อืหน้าทีใ่นการก าจดักเิลส (หรอืท าลายอนุสยั  หรอืตดัสงัโยชน์  หรอืก าจดั
ทุกข ์ หรอืท านิพพานใหแ้จง้) ซึง่กส็รปุอยู่ที ่“การมีสติ ระวงัไม่ให้นิวรณ์และกิเลสเกิดขึ้น และเพ่งให้
จิตว่างจากความรู้สึกว่ามีตวัตน-ของตน (หรือตวัเรา-ของเรา หรือตวัก-ูของก)ู” โดยอรยิมรรคนี้ 
ควรท าให้เจริญ คอืปฏบิตัใิหม้ากทีสุ่ดจนสมบรูณ์ คอืจนท าใหบ้รรลุนิพพานอย่างถาวร 
 

จบบทท่ี  ๔ 
 

จบภาคปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
บทพทุธคณุ 

 
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมา  สมฺพุทฺ  ธสฺส. 
ขอนอบน้อมแด่พระผูพ้ระภาคเจา้  พระองคน์ัน้ 

ซึง่เป็นผูไ้กลจากกเิลส ตรสัรูช้อบไดโ้ดยพระองคเ์อง 
 

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

 
อติปิิโส  ภควา,   เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผูม้พีระภาคเจา้นัน้, 
อรห ,     เป็นผูไ้กลจากกเิลส, 
สมฺมา  สมฺพุทฺโธ,   เป็นผูต้รสัรูช้อบไดโ้ดยพระองคเ์อง, 



๖๙ 
 

วชฺิชา  จรณ  สมฺปนฺโน,  เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ, 
สุคโต,     เป็นผูไ้ปแลว้ดว้ยด,ี 
โลกวทิ,ู    เป็นผูรู้โ้ลกอย่างแจม่แจง้, 
อนุตฺตโร  ปรุสิทมฺมสารถ,ิ  เป็นผูท้ีส่ามารถฝึกบุรษุทีส่มควรฝึกได ้อยา่งไม่มใีครยิง่กว่า, 
สตฺถา  เทวมนุสฺสาน ,   เป็นครผููส้อนของเทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย, 
พุทฺโธ,     เป็นผูรู้ ้ ผูต้ื่น  ผูเ้บกิบาน  ดว้ยธรรม, 
ภควา  ต.ิ    เป็นผูม้คีวามจ าเรญิ  จ าแนกธรรมสัง่สอนสตัว ์ ดงันี้. 
 

******************************* 
 
อรห   สมฺมา  สมฺพุทฺโธ  ภควา,  พระผูม้พีระภาคเจา้,  เป็นพระอรหนัต,์ ดบัเพลงิกเิลส 
      เพลงิทุกขส์ิน้เชงิ,  ตรสัรูช้อบไดโ้ดยพระองคเ์อง, 
พุทฺธ   ภควนฺต   อภวิาเทม.ิ  ขา้พเจา้อภวิาทพระผูม้พีระภาคเจา้ ผูรู้ ้ ผูต้ื่น  ผูเ้บกิบาน. 
 

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

 
 
 
 
 

บทท่ี  ๑  พระพทุธ 
๑.  ต้นก าเนิดศาสนา 

เมือ่ประมาณ  ๒,๖๐๐  กว่าปีมาแลว้  ณ  ประเทศอินเดีย  ยคุนัน้เป็นยคุท่ีก าลงัมีการค้นคว้าหา
วิธีการดบัทุกขก์นัอยู่อย่างแพร่หลาย  ลทัธิและศาสนามากมายได้ก าเนิดขึ้นในยคุน้ี 

การคน้ควา้หาวธิกีารดบัทุกขน์ี้ไดม้กีนัมาชา้นานแล้ว ไมรู่ว้่ามตีน้ตอมาจากใคร สนันิษฐานไดว้่าเกดิ
มาจากผูท้ีเ่กดิความเบื่อหน่ายต่อชวีติการครองเรอืนทีม่แีต่ความวุ่นวายไมส่งบ  จงึไดห้ลกีหนีไปใชช้วีติอยูใ่น
ป่าโดยไม่ยุง่เกีย่วกบัผูค้น  ซึง่เมือ่พบกบัความสงบสุขจงึเกดิความพอใจ  แต่ต่อมากย็งัพบว่าจติใจของตนเอง
ยงัดิน้รนอยูเ่สมอไมส่งบสุขอยา่งถาวร  จงึไดพ้ยายามคน้หาวธิที าใหจ้ติสงบอยา่งถาวร  โดยการปฏบิตัวิธิกีาร
ต่างๆ เช่นบางคนกท็รมานรา่งกาย, บางคนกท่็องบ่นสวดคาถาต่างๆ, บางคนกบ็ชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีต่นนบัถอื, 
หรอืบางคนกฝึ็กจติใหต้ัง้มัน่เป็นสมาธ ิ 

เมือ่มกีารปฏบิตัเิพื่อยดึเหนี่ยวจติใจดว้ยวธิต่ีางๆขึน้มา กท็ าใหจ้ติสงบสุขขึน้มามากขึน้  โดยเฉพาะ
เมือ่มผีูฝึ้กจติใหม้สีมาธไิด ้กท็ าใหจ้ติมคีวามสงบสุขมากยิง่ขึน้และนานยิง่ขึน้  เมือ่มผีูส้นใจไปทดลองปฏบิตัติาม
มากขึน้ จงึท าใหเ้กดิเป็นลทัธ ิ (เดยีรถยี)์  ต่างๆขึน้มา ซึง่ผูท้ีส่อนวธิกีารปฏบิตักิเ็รยีกกนัว่า ศาสดา หรอืเจา้
ลทัธ ิ  ส่วนผูท้ีไ่ปศกึษากเ็รยีกว่า สาวก หรอื สานุศิษย ์  ซึง่นี่คอืจดุเริม่ตน้ของการปฏบิตัเิพื่อก าจดัความทุกข์



๗๐ 
 
ของจติใจ และเกดิเป็นความเชื่อถอืกนัมากขึน้จนกลายเป็นลทัธต่ิางๆขึน้มา และต่อมาในระยะหลงัๆเรามาเรยีก
กนัว่าเป็นศาสนา 

ผูท้ีเ่ขา้ไปอยูป่่าทัง้หลายน้ี จะด าเนินชวีติทีค่ลา้ยๆกนั คอืไมฆ่า่ไม่ท ารา้ยสิง่มชีวีติ ไมส่ะสมทรพัย ์ ไม่
ยุง่เกีย่วเรือ่งทางเพศ  กนิอยูง่า่ยๆ เช่น กนิผลไมใ้นป่า หรอืขออาหารจากชาวบา้น และใชเ้ครือ่งนุ่งห่มเท่าทีจ่ะ
หาได ้ ส่วนทีอ่ยูก่ท็ าง่ายๆหรอือาศยัอยูใ่ตต้น้ไมใ้หญ่ๆ เมือ่เจบ็ป่วยกอ็าศยัสมุนไพรในป่ามารกัษา เป็นต้น  จงึ
ท าใหเ้กดิค าต่างๆขึน้มา เช่น นกับวช (ผูล้ะเวน้การท าชัว่),  สมณะ (ผูส้งบจากอกุศลธรรม),   พราหมณ์ (ผูห้มด
บาป), โยคะ (หลกัปฏบิตัเิพื่อดบัทุกข)์, โยค ี (ผูป้ฏบิตัโิยคะ),  พรต (หลกัทีป่ฏบิตัอิยูเ่ป็นประจ า),  ฤๅษี (ผู้
แสวงหา),  มนุี (ผูรู้แ้จง้),  อนาคารกิ (ผูไ้มไ่ดอ้ยูเ่รอืน),  ปรพิาชก (ผูอ้ยูไ่มเ่ป็นที)่,  บรรพชติ (ผูม้กีารบวช)  
เป็นตน้  

ส่วนค าสอนของแต่ละลทัธกิจ็ะเรยีกเหมอืนๆกนัว่า ธรรม (หรอืธรรมะ) ส่วนสภาวะทีทุ่กขร์ะงบัลงได้
แลว้กเ็รยีกคลา้ยๆกนั เช่น นิพพาน  ไกวลัย ์  เป็นตน้ ส่วนผูท้ีเ่ชื่อว่าหมดกเิลสหรอืดบัทุกขไ์ดถ้าวรกม็กัเรยีก
คลา้ยๆกนั เช่น อรหนัต ์  ตถาคต เป็นตน้  ซึง่แมจ้ะมกีารคน้ควา้กนัมานมนานแลว้กต็าม แต่กย็งัไมม่ใีคร
สามารถคน้พบวธิปีฏบิตัเิพื่อดบัทุกขอ์ยา่งถาวรไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

ในยคุนัน้ศาสนาฮนิดเูป็นศาสนาเก่าแก่ทีเ่กดิมาชา้นานแลว้ โดยนกับวชของฮนิดทูีอ่ยูใ่นป่าจะเรยีกว่า 
ฤๅษ ี  แต่ถา้อยูใ่นบา้นและท าหน้าทีส่ ัง่สอนหรอืท าพธิต่ีางๆกเ็รยีกว่าพราหมณ์ ต่อมาจงึเรยีกกนัว่าเป็นศาสนา
พราหมณ์  ซึง่มผีูค้นนบัถอืกนัอยา่งแพรห่ลายมากมายในอนิเดยียคุนัน้    

ศาสนาพราหมณ์น้ีจะสอนเร่ืองอตัตา (หรืออาตมนั) คือสอนว่าจิตหรือวิญญาณของส่ิงมีชีวิต
เช่น คนและสตัวท์ัง้หลายน้ีเป็นส่ิงท่ีเท่ียงแท้ถาวร ไม่มีวนัดบัสลาย  และสามารถออกจากร่างกายท่ี
ตายแล้วได้ และไปเกิดใหม่ยงัร่างกายใหม่ๆได้อีก  ซึง่นี่เองทีเ่ป็นเหตุใหเ้กดิความเชื่อเรือ่งนรกใตด้นิ, 
สวรรคบ์นฟ้า, เทวดา, นางฟ้า, พระอศิวร, พระพรหม, พระอนิทร,์ ยกัษ์, มาร,  สตัวน์รก, เปรต, อสุรกาย (ผ)ี, 
รวมทัง้เรือ่งชาตก่ิอน, ชาตหิน้า, บาป, บุญ, เวร, กรรม เป็นตน้ขึน้มา  ซึง่ในยคุนี้เรยีกว่าเป็น ยคุอปุนิสตัว ์คอื
เป็นยคุทีม่คีวามเชื่อเรือ่งจิตหรือวิญญาณว่าเป็นตวัตนท่ีเท่ียงแท้ถาวร (อตัตา) ทีส่บืทอดมาจนถงึปัจจบุนั 
(รวมทัง้ยงัปลอมปนเขา้มาอยูใ่นพุทธศาสนาอกีดว้ย) 

 
๒.  พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธะ 

ในยคุนี้เองไดม้เีจา้ชายองคห์นึ่งทรงพระนามว่า เจ้าชายสิทธตัถะ ของศากยวงศ ์   แห่งนครกบลิ
พสัดุ  อนัเป็นเมอืงเลก็ๆทีอ่ยูภ่ายใตก้ารปกครองของแควน้โกศลในยคุนัน้   

เมือ่เจา้ชายสทิธตัถะมพีระชนมายไุด ้ ๒๙  พรรษา  พระองคไ์ดท้รงเกดิความเบื่อหน่ายในความสุขที่
เพยีบพรอ้มเท่าทีจ่ะหาไดใ้นยคุนัน้ เพราะทรงพจิารณาเหน็ว่า ความสขุทัง้หลายน้ีไม่เท่ียงแท้ถาวร  ไม่ช้า
ความแก่และความตายกจ็ะมาถึง  แล้วความทุกขอ์นัใหญ่หลวงกจ็ะมาถึงแก่ทุกชีวิตอย่างไม่มีทาง
หลีกเล่ียง  จงึท าใหพ้ระองคท์รงเสดจ็ออกผนวชและอธฐิานบวชดว้ยพระองคเ์อง เพื่อแสวงหาความพน้ทุกข์
อยา่งทีน่กับวชในยคุนัน้นิยมท ากนัอยู่ 

หลงัจากออกผนวชแลว้ ไดท้รงเขา้ไปศกึษาวธิปีฏบิตัวิธิดีบัทุกข ์จากเจา้ลทัธต่ิางๆทีโ่ด่งดงัของยคุนัน้ 
เช่น การฝึกสมาธขิัน้สงูๆ และการทรมานร่างกายดว้ยวธิต่ีางๆ  ซึง่พระองคก์ไ็ดท้รงทดลองปฏบิตัอิยา่งเตม็ที่



๗๑ 
 
แลว้แต่กย็งัไมท่รงพอพระทยัเพราะยงัไมพ่บความพน้ทุกขไ์ดอ้ยา่งถาวร  จงึไดท้รงละเลกิการปฏบิตัเิหล่านี้เสยี
ในทีสุ่ด 

ต่อมาพระองคไ์ดท้รงเปลีย่นมาคน้ควา้ดว้ยพระองคเ์อง  โดยการท าจิตให้เป็นสมาธิแล้วพิจารณา
หาสาเหตท่ีุผลกัดนักนัให้เกิดความทุกขขึ์้นในจิตใจของตนเอง จนค้นพบกบัวิธีการดบัทุกขท่ี์แท้จริง   
และหลงัจากทีพ่ระองคไ์ดท้รงปฏบิตัติามวธิกีารของพระองคจ์นดบัทุกขไ์ดอ้ย่างถาวรแลว้  จึงท าให้พระองค์
ทรงตรสัรู้เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธะขึ้นมาในโลก  ซึง่จากทีพ่ระองคท์รงเสดจ็ออกผนวชจนถงึตรสัรู้
นัน้ใชเ้วลาถงึ  ๖  ปี 

 
๓.  พระพทุธเจ้าตรสัรู้อริยสจั  ๔ 

 
 “พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าเกิดขึ้นในโลกจึงได้มีแสงสว่าง 
 การบอก การแสดง การบญัญติั การแต่งตัง้ การเปิดเผย การจ าแนก 
 การกระท าให้เข้าใจง่าย ซ่ึงเร่ืองอริยสจั  ๔ ” 

 
ตรสัรู้  หมายถงึ  การได้รู้ส่ิงท่ีประเสริฐ  หรอื การค้นพบท่ีย่ิงใหญ่  ซึง่ไมม่อีะไรจะประเสรฐิไป

กว่าความพน้ทุกขอ์ย่างถาวรอกีแลว้ โดยสิง่ทีพ่ระองคท์รงตรสัรูน้ี้เรยีกว่า  อรยิสจั  ๔    ซึง่เป็น สจัธรรม คอื
เป็นความจรงิแทข้องธรรมชาตทิีม่อียูแ่ลว้ตามธรรมชาติอยา่งไม่มวีนัเปลีย่นแปลง  พระองคท์รงเป็นเพยีงผูค้น
พบเท่านัน้  หาใช่เป็นผูส้รา้งสจัธรรมขึน้มาไม่ 

พระองคท์รงเรยีกพระองคว์่าเป็น  ตถาคต  ทีห่มายถงึ  ผูเ้ป็นเช่นนัน้เอง   ซึง่การอุบตัขิึน้ของ
พระพุทธเจา้นี้เป็นเรือ่งทีย่ากอยา่งยิง่  และส่ิงท่ีพระพทุธเจ้าทรงเคารพกคื็อธรรมะท่ีพระองคท์รงตรสัรู้
นี่เอง    

 
๔.  แสดงธรรมโปรดเวไนยสตัว ์

เวไนยสตัว ์ หมายถงึ  ผูท่ี้พอจะน าไปได้  คอืเป็นผูท้ีม่สีตปัิญญาพอทีจ่ะตรสัรูต้ามพระองคไ์ด ้ ซึง่มี
อยู ่ ๓  จ าพวก อนัไดแ้ก่  

 ๑.  อคุฆฏิตญัญ ู  พวกทีม่ปัีญญามาก สอนเพยีงเลก็น้อยกต็รสัรูต้ามได้ 
 ๒.  วิปจิตญัญ ู    พวกทีม่ปัีญญาปานกลาง ตอ้งอธบิายบา้งกส็ามารถตรสัรูต้ามได้ 
 ๓.  เนยยะ          พวกทีม่ปัีญญาน้อย ตอ้งอธบิายมากและซ ้าๆ กส็ามารถตรสัรูต้ามได้ 
เวไนยสตัวห์รอืบวั ๓  เหล่านี้จะเป็นผูท้ีส่ามารถตรสัรูต้ามพระพุทธองคไ์ดต้ามล าดบัสตปัิญญาทีม่ ี 

ส่วนผูท้ีไ่มส่ามารถตรสัรูต้ามพระพุทธองคไ์ด ้ แมจ้ะศกึษาเล่าเรยีนหลกัพุทธศาสนามาอย่างมากมายน้ีเรยีกว่า
พวก “ปทปรมะ” คอืหมายถงึพวกทีเ่ป็นหวัหลกัหวัตอ ทีไ่มส่ามารถเคลื่อนทีไ่ด้ 

 
๕.  ทรงประกาศศาสนา 
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เมือ่ทรงตรสัรูแ้ลว้พระพุทธองคก์ไ็ดท้รงพจิารณาว่า ธรรมะทีพ่ระองคท์รงตรสัรูน้ัน้ แมจ้ะลกึซึง้และ
ทวนกระแสใจ (กเิลส) ของผูค้นทีย่งัหนาแน่นอยู่ดว้ยกเิลส แต่กย็งัพอมบีางคนทีม่ ีอุปนิสยัทีพ่อจะตรสัรูต้ามได้
ถา้ไดฟั้งธรรมของพระองค ์ดงันัน้จงึท าใหพ้ระองคท์รงตดัสนิพระทยัทีจ่ะน าสิง่ทีพ่ระองคท์รงตรสัรูน้ัน้มาสอนแก่
ผูค้น และเมือ่พระองคท์รงมพีระสาวกทีต่รสัรูต้ามพระองคม์ากพอสมควรแลว้ พระองคจ์งึไดท้รงชกัชวนใหพ้ระ
สาวกเหล่านี้ออกเผยแพรห่ลกัค าสอนของพระองค ์เพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูค้น ดงัทีไ่ดม้พีระด ารสัเอาไวว้่า 

 
 “ภิกษุทัง้หลาย เราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทัง้ปวง ทัง้ท่ีเป็นของทิพย์

และเป็นของมนุษย ์ แม้พวกเธอทัง้หลาย กพ้็นจากบ่วงทัง้ปวง ทัง้ท่ีเป็นของ
ทิพยแ์ละของมนุษย.์   

 ภิกษุทัง้หลายพวกเธอทัง้หลาย จงเท่ียวจาริกไป เพ่ือประโยชน์เพ่ือ
ความสขุแก่มหาชน เพ่ือความเอน็ดแูก่โลก เพ่ือประโยชน์  เพ่ือความเก้ือกลู  
เพ่ือความสขุแก่เทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย  อย่าไปทางเดียวกนัถึงสองรปู. 

ภิกษุทัง้หลาย  พวกเธอจงแสดงธรรมให้งดงามในเบือ้งตน ให้
งดงามในท่ามกลาง  ให้งดงามในท่ีสดุลงรอบ  จงประกาศพรหมจรรย ์ ให้
เป็นไปพร้อมทัง้อรรถะ ทัง้พยญัชนะ ให้บริบูรณ์บริสทุธ์ิ  สตัวท์ัง้หลาย ท่ีเป็น
พวกธลีุในดวงตาแต่เลก็น้อยกมี็อยู่  สตัวพ์วกน้ีย่อมเส่ือมจากคณุความดีท่ี
ควรได้ เพราะไม่ได้ฟังธรรม  สตัวผ์ูรู้้ทัว่ถึงธรรม จกัมีเป็นแน่ 

ภิกษุทัง้หลาย แม้เราเองกจ็กัไปสู่ต าบลอรุเุวราเสนานิคม เพ่ือแสดง
ธรรม”. 
 
พระพุทธองคท์รงเรยีกธรรมะของพระองคว์่าเป็น พรหมจรรย ์  คอืเป็นหลกัปฏบิตัเิพื่อความบรสิุทธิ ์ 

ซึง่หลงัจากพระองคท์รงมพีระสาวกทีต่รสัรูต้ามมากพอแลว้ พระองคไ์ดท้รงมอบหมายใหพ้ระสาวกเหล่านัน้ออก
เผยแพรส่จัธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน ทัง้แก่คนทีสุ่ขสบายแลว้ (เทวดา) และแก่ผูท้ีย่งัล าบากอยู่ (มนุษย)์ 
ผูท้ีม่สีตปัิญญาพอทีจ่ะตรสัรูต้ามไดน้ัน้ยงัพอมอียู ่  ถา้เขาไมไ่ดฟั้งธรรมเขากจ็ะสญูเสยีโอกาสทีเ่ขาควรจะไดน้ัน้
เสยี   ซ่ึงแม้พระพทุธองคก์ย็งัทรงเสดจ็ไปสัง่สอนผูค้นจนตลอดพระชนชีพของพระองคโ์ดยไม่ได้หวงั
ผลใดๆตอบแทน 

 
๖.  พทุธคณุ  ๓  ประการ 

พระพุทธเจา้นัน้จะทรงประกอบดว้ยพระคุณ  ๓  ประการ  อนัไดแ้ก่ 
 ๑. พระปัญญาธิคณุ        คอืมพีระปัญญาสงูสุด 
 ๒. พระวิสทุธิคณุ           คอืมพีระหฤทยัทีบ่รสิุทธิ ์
 ๓. พระมหากรณุาธิคณุ   คอืมพีระหฤทยัทีค่ดิจะช่วยเหลอืสตัว ์
พระพุทธองคน์ัน้ทรงเป็น มหาบรุษุ ของโลก คอืเป็นบุคคลทีย่ ิง่ใหญ่ของโลกทีป่ระกอบด้วยปัญญา

สงูสุด และมจีติทีบ่รสิุทธิ ์ รวมทัง้มจีติทีค่ดิจะช่วยสตัวโ์ลกใหพ้น้ทุกขอ์ยูเ่สมอ ซึง่บุคคลเช่นนี้นับว่าหาไดย้ากยิง่
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ในโลก แมค้ าสอนของพระองคก์ย็งัเจรญิรุง่เรอืงไดย้ากในโลก แต่บดัน้ีพระพทุธเจ้ากไ็ด้อบุติัขึ้นมาในโลก
แล้ว และค าสอนของพระพทุธองคไ์ด้ได้เจริญรุ่งเร่ืองขึ้นในโลกแล้ว ดงันัน้จงึเป็นโอกาสดทีีเ่ราจะไดศ้กึษา
ค าสอนของพระองค ์เพื่อใหพ้บกบัสิง่ทีม่คีุณค่าทีสุ่ดส าหรบัชวีติ  

 
๗.  หลกัในการแสดงธรรม 

ในการสอนหรอืแสดงธรรมนัน้พระพุทธองคท์รงมหีลกัดงันี้ 
๑. ตถาคตรูช้ดัซึง่วาจาใด อนัไมจ่รงิไมแ่ท ้ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน์ และไมเ่ป็นทีร่กัทีพ่งึใจของผูอ้ื่น 

ตถาคตยอ่มไมก่ล่าววาจานัน้ 
๒. ตถาคตรูช้ดัซึง่วาจาใด อนัจรงิแทแ้ต่ไม่ประกอบดว้ยประโยชน์ และไมเ่ป็นทีร่กัทีพ่งึใจของผูอ้ื่น 

ตถาคตยอ่มไมก่ล่าววาจานัน้ 
๓. ตถาคตรูช้ดัซึง่วาจาใด อนัจริงแท้และประกอบด้วยประโยชน์ แต่ไม่เป็นท่ีรกัท่ีพึงใจของผูอ่ื้น 

ตถาคตย่อมเลือกให้เหมาะกาลเพ่ือกล่าววาจานัน้ 
๔. ตถาคตรูช้ดัซึง่วาจาใด อนัไมจ่รงิไมแ่ท ้ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน์ แต่เป็นทีร่กัทีพ่งึใจของผูอ้ื่น 

ตถาคตยอ่มไมก่ล่าววาจานัน้ 
๕. ตถาคตรูช้ดัซึง่วาจาใด อนัจรงิแทแ้ต่ไม่ประกอบดว้ยประโยชน์ แต่กเ็ป็นทีร่กัทีพ่ึงใจของผูอ้ื่น 

ตถาคตยอ่มไมก่ล่าววาจานัน้ 
๖. ตถาคตรูช้ดัซึง่วาจาใด อนัจริงแท้และประกอบด้วยประโยชน์ และเป็นท่ีรกัท่ีพึงใจของผูอ่ื้น 

ตถาคตย่อมเป็นผู้รู้กาลท่ีเหมาะเพ่ือกล่าววาจานัน้. 
 

๘.  ทรงปฏิบติัเป็นตวัอย่าง 
ตลอดพระชนชพีของพระองคน์ัน้จะทรงใช้ชีวิตท่ีเรียบง่ายทีสุ่ด คอืทรงมบีาตร  ๑ ใบ และจวีร ๑ ชุด  

อาหารกอ็าศยัขอจากชาวบา้นมาฉนัเพยีงวนัละ  ๑  มือ้เท่านัน้ ปกตจิะเสดจ็ไปเรื่อยๆพรอ้มสาวกบา้งหรอืไป
พระองคเ์ดยีวบา้ง และอาศยัพกัตามโคนไมใ้นป่า  ไม่มทีรพัยส์มบตัใิดๆตดิตวั แต่ถา้จ าพรรษากจ็ะพกัอาศยั
ตามทีม่ผีูส้รา้งถวาย   

จากการด าเนินชวีติของพระองคน์ี้นบัว่าเป็นตวัอยา่งทีด่ทีีสุ่ด คือเป็นการสอนให้ผูค้นรู้ว่าการใช้
ชีวิตท่ีเรียบง่ายกท็ าให้มีความสขุได้  ซ่ึงการใช้ชีวิตเช่นน้ีเท่านัน้ท่ีจะท าให้สงัคมสงบสขุและโลกมี
สนัติภาพได้  ซึง่การใชช้วีติทีห่รหูราฟุ่มเฟือยนัน้ จะเป็นการท าลายธรรมชาตแิละสรา้งมลพษิใหแ้ก่โลกเป็น
อยา่งยิง่ อนัจะส่งผลใหเ้กดิภยัพบิตัต่ิอทุกชวีติไดใ้นอนาคต อกีทัง้ยงัท าใหเ้กดิการเบยีดเบยีนพชื สตัว์ และ
มนุษยจ์นหาความสงบสุขและสนัตภิาพไมไ่ดอ้ย่างเช่นในปัจจบุนั 

สาเหตุทีพ่ระพุทธองคท์รงไมก่ลบัไปหาทรพัยส์มบตั ิ และยศถาบรรดาศกัดิท์ีพ่ระองคม์สีทิธิท์ ีจ่ะได้
อยา่งเตม็ที ่  แต่กลบัมาใชช้วีติอยา่งเรยีบงา่ยในป่าเช่นน้ีกเ็พราะ พระองคท์รงละความอยากทัง้หลายของ
จิตใจได้อย่างเดด็ขาดแล้ว  เมือ่จติใจไม่มคีวามอยากใดๆแลว้  กจ็ะท าใหค้วามเร่ารอ้นใจหรอืความทุกขใ์จ
ทัง้หลายพลอยหายไปดว้ย  จติกจ็ะสงบเยน็  ทนีี้กเ็หลอืแต่ความกรณุาทีจ่ะสอนผูค้นใหป้ฏบิตัติามเท่านัน้   
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มนุษยเ์กอืบทัง้หมดจะถูกความอยากครอบง า จงึตอ้งดิน้รนแสวงหาและเสพความสุขไปตามอ านาจ
ความอยากของจติใจอย่างไมรู่จ้กัอิม่จกัพอ  ยิง่เสพกย็ิง่อยากยิง่ขึน้ ยิง่อยากกย็ิง่เรา่รอ้นเป็นทุกข ์ และเกดิผล
เสยีประการต่างๆตามมา แลว้กผ็ลกัดนัใหเ้กดิเป็นวกิฤตกิารณ์อยูท่ ัว่โลกอยา่งเช่นในปัจจบุนั  ถ้ามวลมนุษย์
จะหนัมาใช้ชีวิตท่ีเรียบง่ายกนับ้าง แม้ไม่ต้องเตม็ท่ีอย่างพระพทุธองค ์  สนัติภาพกจ็ะกลบัคืนมาได้โดย
ไม่ยาก 

 
๙.  ผู้ใดเหน็ธรรม ผูนั้น้เหน็พระพทุธเจ้า 

สภาวะของความเป็นพระพุทธเจา้นัน้ไมไ่ดอ้ยูท่ีก่ายเนื้อของพระพุทธองค ์  แต่อยู่ท่ีจิตท่ีเหน็ธรรม  
ซึง่จติทีเ่หน็ธรรมนี้กค็อืจติทีเ่หน็แจง้ปฏจิจสมปุบาท (หลกัอรยิสจั  ๔  โดยละเอยีด)  ถา้ใครเหน็ธรรม ผูน้ัน้กจ็ะ
เหน็พระพุทธเจา้ไดท้นัท ีอยา่งทีพ่ระพุทธองคท์รงตรสัเอาไวว้่า 

 
“ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย.  แมภ้กิษุจบัชายสงัฆาฏ ิเดนิตามรอยเทา้เราไป

ขา้งหลงั แต่เธอนัน้มากไปดว้ยอภชิฌา (ความพอใจยนิดดีว้ยกเิลส) มกีามราคะ
กลา้ มจีติพยาบาท มคีวามด ารแิห่งใจเป็นไปในทางประทุษรา้ย มสีตหิลงลมื ไม่
มสีมัปชญัญะ มจีติไมเ่ป็นสมาธ ิ แกว่งไปแกว่งมา ไมส่ ารวมอนิทรยีแ์ลว้ไซร ้ 
ภกิษุนัน้ชื่อว่าอยูไ่กลจากเรา แมเ้รากอ็ยู่ไกลจากภกิษุนัน้โดยแท ้ เพราะเหตุไร
เล่า?  ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย.  เพราะว่าภิกษุนัน้ไม่เหน็ธรรม เม่ือไม่เหน็
ธรรม กช่ื็อว่าไม่เหน็เรา.” 

ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย.  แมภ้กิษุจะอยูไ่กลจากเราตัง้รอ้ยโยชน์ แต่เธอ
นัน้ไมม่อีภชิฌา ไมม่กีามราคะกลา้ มจีติไมพ่ยาบาท ไมม่คีวามด าริแห่งใจ
เป็นไปในทางประทุษรา้ย มสีต ิมสีมัปชญัญะ มจีติเป็นสมาธ ิมจีติตัง้มัน่ ส ารวม
อนิทรยีแ์ลว้ไซร ้  ภกิษุนัน้กช็ื่อว่าอยูใ่กลเ้รา  แมเ้รากอ็ยูใ่กลภ้กิษุนัน้โดยแท ้
เพราะเหตุไรเล่า?  ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย. เพราะว่าภิกษุนัน้เหน็ธรรม เม่ือ
เหน็ธรรมกช่ื็อว่าเหน็เรา”. 

 “ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย.  ผู้ใดเหน็ปฏิจจสมปุบาท ผูนั้น้ช่ือว่าเหน็
ธรรม”. 

 
สรปุว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นใคร  จะอยู่ท่ีไหนและเวลาใด  หรือนับถือศาสนาอะไรกต็าม ก็

สามารถท่ีจะเหน็พระพทุธเจ้าได้  ดว้ยการปฏบิตัธิรรม จนเหน็ธรรม แลว้กจ็ะพบกบัสภาวะของความเป็น
พุทธะไดด้ว้ยจติใจของตนเอง  ซ่ึงพระพทุธองคก์ท็รงประทบัอยู่เบือ้งหลงัความโง่ (อวิชชา) ของเราน่ีเอง 

 
๑๐.  ธรรมวินัยน้ีคือองคพ์ระศาสดา 

เมือ่พระพุทธองคท์รงเผยแพรพ่ระธรรมวนิยั (หลกัค าสอนและหลกัปฏบิตัเิรือ่งศลี) จนมผีูน้ับถอืและ
มาขอบวชกบัพระพุทธองคอ์ยา่งมากมายและมัน่คงแลว้ และทรงมพีระชนมาย ุ ๘๐  พรรษาแลว้  ทรงเหน็ว่า



๗๕ 
 
พระวรกายของพระองคน์ัน้เปรยีบเหมอืนเกวยีนทีท่รดุโทรมมากแลว้  ถงึจะซ่อมแซมต่อไปกไ็มไ่หวแลว้  ดงันัน้
พระองคจ์งึทรงปลงอายสุงัขาร คอืเตรยีมทีจ่ะเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน (หมายถงึการตายซึง่ใชเ้ฉพาะ
พระพุทธเจา้) ในเวลาอกี  ๓ เดอืนขา้งหน้า 

เมือ่ทรงปลงอายสุงัขารแลว้ กท็รงเดนิทางไปยงัป่าแห่งหนึ่งของเมอืงเลก็ๆแห่งหนึ่งของอนิเดยีเพื่อ
เตรยีมดบัขนัธปรนิิพพาน  ซึง่ก่อนวนัดบัขนัธปรนิิพพาน พระพุทธองคไ์ดท้รงตรสัสอนสาวกทัง้หลายโดยมี
ใจความส าคญัว่า 

 
 “.....ถ้าภิกษุทัง้หลายจะพึงเป็นอยู่โดยชอบ โลกกจ็ะไม่ว่างจะพระอรหนัต์” 
 
นอกจากนัน้ยงัทรงตรสัไวอ้กีว่า 
 
 “.....ในกาลท่ีเราล่วงลบัไปแล้ว หาใช่ว่าศาสดาจะล่วงลบัไปด้วยไม่  
  ธรรมกดี็ วินัยกดี็ท่ีเราแสดงแล้วแก่พวกเธอทัง้หลาย ธรรมวินัยน้ีจกัเป็น 

องคศ์าสดาของพวกเธอทัง้หลาย ในกาลท่ีเราล่วงลบัไปแล้ว” 
 
สรปุว่าพระอรหนัตน์ัน้สามารถเกดิขึน้ไดทุ้กเมือ่ ถา้มกีารปฏบิตัติามธรรมวนิัยอยา่งถูกตอ้ง และพระ

ศาสดาของชาวพุทธนัน้ยงัอยู ่ ซึง่กค็อืธรรมวนิัยทีพ่ระพุทธเจา้ทรงบญัญตัไิว ้ ถา้ใครปฏบิตัผิดิกจ็ะไดร้บัผล
เลวรา้ยทนัท ี (คอืเกดิความทุกขใ์จ) ถา้ใครปฏบิตัถิูกกจ็ะไดร้บัผลทีด่ทีนัท ี (คอืไม่มคีวามทุกขใ์จ) โดยไมข่ึน้อยู่
กบักาลเวลาใดๆ หรอืตอ้งใหใ้ครมาดลบนัดาล  

 
๑๑.   ดบัขนัธปรินิพพาน 

เมือ่ใกลรุ้ง่ของวนัทีท่รงก าหนดไวน้ัน้ พระพุทธองคท์รงประทบันอนดว้ยอริยิาบถสหีไสยาสน์ (นอน
ตะแคงขวาแขนซา้ยวางทาบตามล าตวั) โดยมเีหล่าภกิษุแวดลอ้ม และในช่วงนี้เองพระองคต์รสัเตอืนภกิษุ
ทัง้หลายเป็นครัง้สุดทา้ยว่า 

 
ภิกษุทัง้หลาย. บดัน้ี เราจกัเตือนพวกเธอทัง้หลายว่า 
“สงัขารทัง้หลาย มีความเส่ือมไปเป็นธรรมดา พวกเธอ
ทัง้หลาย จงยงัประโยชน์ตนและผูอ่ื้นให้ถึงพร้อมด้วยความ
ไม่ประมาทเถิด” ดงัน้ี. 

 
จากพระโอวาทในครัง้นี้แลว้กไ็มท่รงตรสัอะไรอกี ทรงนิ่งอยูใ่นอริยิาบถสหีไสยาสน์นัน้ แลว้ทรง

เขา้สมาธ ิ(ฌาน) ไปตามล าดบั แลว้กท็รงเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานโดยสงบในเวลารุ่งเชา้ของวนันัน้  สริอิายขุอง
พระพุทธองคไ์ด ้ ๘๐  พรรษา 



๗๖ 
 

ปัจฉิมโอวาทน้ีนบัเป็นพนิยักรรมจากพระสงัฆบดิรทีไ่ดท้รงประทานไวแ้ก่ภกิษุทัง้หลาย  คอืทรงเตอืน
ว่าทุกสิง่ทุกอย่างก าลงัเปลีย่นแปลงไปสู่ความเสื่อมสิน้อยูทุ่กขณะ  ไมช่า้ความทุกข์อนัใหญ่หลวงกจ็ะมาถงึ ให้
รีบปฏิบติัเพ่ือป้องกนัไม่ให้ความทุกขท์ัง้หลายเกิดขึ้นมา และช่วยสัง่สอนผู้คนให้เกิดสนัติภาพ ซึง่การ
อุบตัขิึน้มาของพระพุทธเจา้นี้นบัว่ายากยิง่ และการเกดิขึน้มาของพระธรรมวนิัยกย็ากยิง่   เมือ่เราไดเ้กดิมาและ
มาพบกบัพระธรรมวนิัยของพระพุทธองคแ์ลว้ กใ็ห้รีบศึกษาและปฏิบติัเพ่ือจะได้ไม่เสียทีท่ีเกิดมาเป็น
มนุษยแ์ล้วมาพบพระพทุธศาสนา 

 
จบบทท่ี ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทธรรมคณุ 
 
 
ส๎วากฺขาโต  ภควตาธมฺโม,  พระธรรมเป็นสิง่ทีพ่ระผูม้พีระภาคเจา้  ตรสัไวด้แีลว้, 
สนฺทฏฺิฐโิก,    เป็นสิง่ทีผู่ศ้กึษาและปฏบิตั ิจะพงึเหน็ไดด้ว้ยตนเอง, 
อกาลโิก    เป็นสิง่ทีป่ฏบิตัไิดแ้ละใหผ้ลได ้ ไมจ่ ากดักาล, 
เอหปิสฺสโิก,    เป็นสิง่ทีค่วรกล่าวกะผูอ้ื่นว่า  ท่านจงมาดเูถดิ, 
โอปนยโิก,    เป็นสิง่ทีค่วรน้อมเขา้มาใส่ตวั, 
ปจฺจตฺต   เวทติพฺโพ  วิํ ฺํหู ิ ต.ิ เป็นสิง่ทีผู่รู้ ้กร็ูไ้ดเ้ฉพาะตน  ดงันี้. 
 

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

ส๎วากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม, พระธรรมเป็นสิง่ทีพ่ระผูม้พีระภาคเจา้  ตรสัไวด้แีลว้, 
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ธมฺม   นมสฺสาม.ิ   ขา้พเจา้นมสัการพระธรรม. 
 

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

บทท่ี  ๒  พระธรรม 
๑.  โอวาทปาฏิโมกข ์

โอวาทปาฎิโมกข ์ หมายถงึ ค าสอนท่ีเป็นประธานของค าสอนทัง้หมด คอืค าสอนทัง้หมดของ
พระพุทธเจา้นัน้จะสรุปอยูท่ีห่ลกั  ๓  ประการอนัไดแ้ก่ 

๑. สอนให้ละเว้นความชัว่ทัง้ปวง 
๒. สอนให้ท าความดีให้ถึงพร้อม 
๓. สอนให้ท าจิตให้บริสทุธ์ิขาวรอบ 

ค าสอนเรือ่งละชัว่และท าดนีัน้เป็นค าสอนระดบัพ้ืนฐาน (ศลีธรรม) ซึง่เป็นค าสอนงา่ยๆส าเรจ็รปู แม้
ไมต่อ้งใชปั้ญญาพจิารณากส็ามารถน าไปปฏบิตัไิดท้นัท ี เช่น ค าสอนเรือ่งการรกัษาศลี, การใหท้าน, มคีวาม
ขยนัอดทน, มคีวามเสยีสละ, มกีารช่วยเหลอืผูอ้ื่น, มกีารใหอ้ภยั เป็นต้น ซึง่เอาไวส้อนแก่บุคคลทัว่ๆไป ทีย่งัมี
สตปัิญญาไม่มากนกั เช่น ชาวบา้น โดยส่วนตวักคื็อมีผลเป็นความปกติสขุไม่เดือดร้อน และส่วนรวมก็
คือท าให้โลกมีสนัติภาพ  
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ค าสอนเรือ่งการท าจติใหบ้รสิุทธิน้ี์เป็นค าสอนระดบัสงู (ปรมตัถธรรม) ซึง่เป็นการสอนทีเ่น้นไปที่
เรือ่งการดบัทุกข ์โดยสรปุอยูท่ีเ่ร ือ่งอรยิสจั  ๔  ซึง่จะเอาไวส้อนเฉพาะแก่คนทีค่่อนขา้งมปัีญญาบา้งแลว้ โดยมี
ผลเป็นความพ้นจากทุกขท์ัง้ปวงอย่างถาวร (นิพพาน) 

 
๒.  ธรรมะก ามือเดียว 

ค าสอนของพระพุทธเจา้นัน้เรานิยมเรยีกกนัว่า ธรรม หรอื ธรรมะ  ซึง่กไ็มถู่กต้องนกั เพราะค านี้
เป็นค ากลางๆทีศ่าสนาไหนเขากใ็ชค้ านี้  ถา้จะใหร้ดักุมควรใชค้ าว่า พทุธธรรม ทีห่มายถงึค าสอนของ
พระพุทธเจา้ 

พระพุทธองคท์รงเคยตรสัเอาไวว้่า “ส่ิงท่ีพระองคท์รงตรสัรู้นัน้มีมากมายเหมือนใบไม้ทัง้ป่า  แต่
ท่ีทรงน ามาสอนนัน้มีเพียงเลก็น้อยเหมือนกบัใบไม้เพียงก ามือเดียว”   คอืสิง่ทีท่รงน ามาสอนนัน้เป็น
เร่ืองท่ีส าคญัท่ีสดุ เร่งด่วนท่ีสดุ  อนัได้แก่เร่ืองการดบัทุกข ์ ซึง่มไีม่มากนัก ส่วนเรือ่งอื่นๆนัน้แมจ้ะมี
มากมายกไ็มส่ าคญัเท่าเรือ่งการดบัทุกข์ จงึไมท่รงน ามาสอน 

 
๓.  ลกัษณะของพระธรรม 

ค าสอนของพระพุทธเจา้นัน้จะมลีกัษณะดงันี้คอื 
สนัทิฏฐิโก    คอืผูท้ีศ่กึษาและปฏบิตัจิะพงึรูแ้จง้ประจกัษ์ไดด้ว้ยตนเอง 
อกาลิโก       คอืไมม่เีรือ่งเวลามาครัน่ ถา้ปฏบิตัเิมือ่ไรกไ็ดร้บัผลเมือ่นัน้  
เอหิปัสสิโก   คอืกลา้ทา้ใหทุ้กคนมาพสิจูน์อย่างไมก่ลวัการพสิูจน์ 
โอปนยิโก     คอืใหน้้อมเขา้มาศกึษาและปฏบิตัภิายในตวัเอง 
ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วิญญหิู  คอืเป็นสิง่ทีผู่ม้สีตปัิญญาและมใีจเป็นกลางจะพงึรูแ้จง้ไดด้ว้ยตนเอง  

ไมส่ามารถรูแ้จง้แทนกนัได้ 
 

๔.  หลกัตดัสินธรรมวินัย  ๘  ประการ 
ในปัจจบุนัค าสอนของพระพุทธองคไ์ดเ้ปลีย่นแปลงไปมาก จนท าใหผ้ดิจากค าสอนดัง้เดมิของพระ

พุทธองค ์  ซึง่เรือ่งนี้พระพุทธองคท์รงทราบด ี ดงันัน้จงึไดท้รงวางหลกัในการตดัสนิงา่ยๆเอาไวใ้หเ้ราไดใ้ช้
ตดัสนิว่า ธรรมหรอืค าสัง่สอนใดทีเ่ป็นของพระพุทธองคจ์รงิ และค าสัง่สอนใดไมใ่ช่ของพระพุทธองคจ์รงิโดยการ
น าหลกัธรรมนัน้มาพจิารณาว่า 

 
ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพ่ือความก าหนัดยินดี, เพ่ือความประกอบทุกข,์ เพ่ือ

ความสะสมกิเลส, เพ่ือความอยากเป็นใหญ่, เพ่ือความมกัมาก, เพ่ือความคลุกคลี
ด้วยหมู่คณะ, เพ่ือความเกียจคร้าน, เพ่ือความเล้ียงยาก ธรรมเหล่าน้ีพึงรู้ว่า  
ไม่ใช่ธรรม  ไม่ใช่วินัย  ไม่ใช่ค าสอนของพระศาสดา. 

ส่วนธรรมเหล่าใด เป็นไปเพ่ือความคลายก าหนัดยินดี, เพ่ือความ
ปราศจากทุกข,์ เพ่ือความไม่สะสมกิเลส, เพ่ือส้ินความอยากเป็นใหญ่, เพ่ือความ
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มกัน้อย, เพ่ือความสงดัจากหมู่, เพ่ือความปรารภความเพียร, เพ่ือความเล้ียงง่าย 
ธรรมเหล่าน้ีพึงรู้ว่า เป็นธรรม เป็นวินัย เป็นค าสอนของพระศาสดา. 

 
หลกัตดัสนิธรรมวนิยัทัง้หมดนี้นบัเป็นวธิงีา่ยๆทีจ่ะใชค้วบคู่ไปกบัหลกักาลามสตูร ซึง่ถา้เรามคีวาม

จรงิใจและยดึถอืหลกัเหล่านี้มาใชต้รวจสอบหลกัค าสอนหรอืหลกัการปฏบิตัขิองใครๆในปัจจบุนั เรากจ็ะทราบ
ไดว้่าค าสอนใดผดิค าสอนใดถูกแลว้ในเบือ้งตน้   

 
๕.  สจัจะ  ๒  ประการ 

สจัจะ แปลว่า ความจริง  ซึง่ความจรงินี้กม็อียู ่ ๒  ประเภท อนัไดแ้ก่ 
๑. สมมติสจัจะ    ความจรงิตามทีส่มมตกินัขึน้มา 
๒. ปรมตัถสจัจะ  ความจรงิสงูสุดของธรรมชาต ิ

สมมตสิจัจะกค็อืความจรงิตามทีช่าวโลกเขาสมมตกินัขึน้มา เช่น ชาย, หญงิ, สวย, ขีเ้หร่ ,รวย, จน,  
แมว, หมา, นาย ก, นาย ข  เป็นตน้ ซึง่เป็นการมองอยา่งผวิเผนิตามทีต่ามองเหน็    ส่วนปรมตัถสจัจะนัน้เป็น
ความจรงิแทต้ามธรรมชาตทิีม่อียูใ่นทุกสิง่ซึง่ตอ้งใชปั้ญญามองจงึจะเหน็ ซึง่กไ็ดแ้ก่ความจรงิอนัเป็นพืน้ฐานของ
ทุกสิง่ในเรือ่งทีว่่า “ทุกส่ิงไม่ใช่ตวัตนท่ีแท้จริง” (อนตัตา) คอืสิง่ทีส่มมตกินัขึน้มาทัง้หลายนัน้จรงิๆแลว้มนัเป็น
เพยีงสิง่ทีถู่กปรงุแต่งหรอืสรา้งขึน้มาจากธาตุตามธรรมชาตเิท่านัน้ ดงันัน้สิง่ทีส่มมตกินัขึน้มาทัง้หลายจงึไม่มี
อยูจ่รงิ หรอืหาตวัจรงิๆไมม่ ี

การมองโลกนัน้ถ้าเรามองอยา่งผวิเผนิหรอืหยาบๆ เรากจ็ะตดิอยูก่บัสมมตสิจัจะ แล้วกจ็ะเกดิความ
ยนิดบีา้งยนิรา้ยบา้งไปกบัโลก แล้วกท็ าให้จิตใจของเราเป็นความทุกขเ์พราะความยึดถือด้วยความยินดี-
ยินร้าย  แต่ถา้เรามองโลกอยา่งพนิิจพจิารณาใหล้กึซึง้ เรากจ็ะพบกบัปรมตัถสจัจะ คือพบกบัความจริงว่าทุก
ส่ิงไม่ใช่ตวัตนท่ีแท้จริงได้  แล้วเรากจ็ะไม่มีความยึดถือกบัส่ิงใดๆในโลกด้วยความยินดีหรือยินร้าย 
แลว้ความทุกขข์องจติใจเรากจ็ะไมม่ ี

 
๖.  พระไตรปิฎก 

พระไตรปิฎก หมายถงึ  คมัภีรร์วบรวมค าสอนของพระพทุธเจ้าทัง้หมดเอาไว้   ซึง่แบ่งออกได ้ 
๓ หมู ่ อนัไดแ้ก่ 

๑. พระวินัยปิฎก  ซึง่รวบรวมเรือ่งศลีของภกิษุและภกิษุณทีัง้หมดเอาไวโ้ดยละเอยีด 
๒. พระสตุตนัตปิฎก ซึง่รวบรวมพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้และพระสาวกทัง้หมดเอาไว้ 
๓. พระอภิธรรมปิฎก  ซึง่รวบรวมหลกัปรชัญาทีแ่ต่งขึน้ในภายหลงัโดยพระสาวกทัง้หมดเอาไว ้
ในสมยัทีพ่ระพุทธองคท์รงยงัมพีระชนชพีอยูน่ัน้ยงัไม่มกีารบนัทกึค าสอนเป็นตวัอกัษร จะใชก้าร

ท่องจ าปากต่อปากทีเ่รยีกว่า “มขุปาฐะ” โดยใชภ้กิษุจ านวนมากในการท่องจ า ซึง่ค าสอนของพระองคจ์ะ
เรยีกว่า “พระพทุธพจน์” 

เมือ่พระพุทธองคไ์ดท้รงดบัขนัธปรนิิพพานไปแลว้ไมน่าน กไ็ดม้กีารท า สงัคายนา คอื การช าระ
สะสางค าสอนท่ีท่องจ าไว้ให้ถกูต้อง  ซึง่ในระยะหลายรอ้ยปีต่อมากไ็ดม้กีารท าสงัคายนาในประเทศอนิเดยี



๘๐ 
 
อกีหลายครัง้  ซ่ึงในครัง้หลงัๆน้ีค าสอนของศาสนาพราหมณ์กไ็ด้ปลอมปนเข้ามาอยู่ด้วยโดยไม่รู้ตวั 
รวมทัง้ยงัมกีารแต่งหลกัปรชัญาทีล่กึซึง้ขึน้มา โดยพระภกิษุทีเ่ชีย่วชาญดา้นปรชัญาอกีทหีนึ่ง ทีเ่รยีกว่า
อภธิรรม  และไดม้กีารบนัทกึเป็นตวัอกัษรไวใ้นใบลานซึง่รวบรวมได ้ ๓  ตะกรา้ (ไตรปิฎก แปลว่า ตะกรา้ ๓ 
ใบ) 

พระพุทธพจน์ทีบ่นัทกึไวน้ัน้จะเป็นภาษามคธ (ภาษาพืน้เมอืงของอนิเดยีภาษาหนึ่ง) แต่ไดถู้กเรยีบ
เรยีงไวอ้ยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยทีเ่รยีกว่า ปาล ิ หรอืบาล ี จงึมกัเรยีกว่า ภาษาบาลี  ซึง่ต่อมากไ็ดม้กีาร
บรรยายพระพุทธพจน์โดยภกิษุทีเ่ชีย่วชาญภาษาบาลเีขา้ไปอกี จงึท าใหพ้ระไตรปิฎกมเีนื้อหาเพิม่ขึน้มากมาย 
และเมือ่มกีารเผยแพรพุ่ทธศาสนาออกไปยงัต่างประเทศ กไ็ดม้กีารน าพระไตรปิฎกทีม่กีารปลอมปนกบัศาสนา
พราหมณ์แลว้นี้ออกไปเผยแพรด่ว้ย และประเทศต่างๆกร็บัเอาพุทธศาสนาแบบพราหมณ์นี้เอาไวท้ัว่โลกโดยไม่
รูค้วามจรงิ (นิกายเถรวาทจะยดึถอืพระไตรปิฎกนี้มากไม่มกีารเปลีย่นแปลง แต่นิกายมหายานจะเขยีน
พระไตรปิฎกขึน้มาใหม ่ซึง่ไมต่รงกบัของดัง้เดมิอย่างของเถรวาท) 

 
 

๗.  ภาษาคน-ภาษาธรรม 

การทีเ่ราจะอ่านค าสอนของพระพุทธเจา้ ทีม่อียูใ่นพระไตรปิฎกใหเ้กดิความเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งนัน้ 

เราจ าเป็นท่ีจะต้องท าความเข้าใจเรื่องภาษาคน-ภาษาธรรมน้ีให้เข้าใจเสียก่อน ถา้เรายงัไมเ่ขา้ใจเรือ่ง

ภาษาคน-ภาษาธรรมนี้อย่างถูกตอ้ง ถงึเราจะอ่านพระไตรปิฎกมาอย่างมากมายสกัเท่าใดกต็าม เรากจ็ะไมเ่กดิ

ความเขา้ใจในค าสอนของพระพุทธองคท์ีอ่ยูใ่นพระไตรปิฎกได ้ ซ ้าจะยิง่ท าใหเ้กดิความสบัสนมากขึน้ได ้ เพราะ

ยิง่อ่านกจ็ะยิง่พบความขดัแยง้ของค าสอนที่มอียูใ่นพระไตรปิฎก แต่ถา้เราเขา้ใจเรือ่งภาษาคน-ภาษาธรรมนี้

อยา่งถูกตอ้งแลว้ เรากจ็ะอ่านพระไตรปิฎกไดอ้ยา่งเขา้ใจ  

โดยค าสอนในพระไตรปิฎกนัน้ นัน้จะมวีธิกีารสอนผูค้นอยู ่ ๒ ลกัษณะ  คอื 

  ๑. ธมัมาธิษฐาน      คอืสอนโดยแสดงตวัธรรมะลว้นๆ 
  ๒. ปคุคลาธิษฐาน    คอืสอนโดยยกตวัตนบุคคลมาเป็นธรรมะ 

ธมัมาธษิฐานนัน้เป็นการสอนปรมตัถธรรมแก่บคุคลท่ีพอจะเข้าใจธรรมะแล้ว ใหเ้ขา้ใจธรรมะยิง่ขึน้ 
เช่น สอนเรือ่งธาตุ  ขนัธ ์  อายตนะ  และอรยิสจั  ๔  เป็นตน้  ซึง่เราจะเรยีกว่า ภาษาธรรม เพราะเป็นการ
แสดงแต่เนื้อหาธรรมะทีล่กึซึง้ลว้นๆ 

ส่วนการสอนศลีธรรมแก่บคุคลท่ียงัไม่รู้ธรรมะนัน้ พระพุทธองคจ์ะสอนอย่างปคุคลาธษิฐาน   คอื
เอาตวัธรรมะมาสมมติว่าเป็นบคุคลหรือสถานท่ีต่างๆ แลว้แต่งใหเ้ป็นเรือ่งราวโดยใหม้หีลกัธรรมะอยูด่ว้ย 
ซึง่เราจะเรยีกว่า ภาษาคน เพราะสอนเหมอืนศาสนาพราหมณ์ทีส่อนว่ามตีวัตนบุคคลเหล่านัน้อยู่จรงิ  ซึง่
ภาษาคนทีท่รงใชบ้่อยๆกไ็ดแ้ก่ค าตวัอยา่งต่อไปนี้  

โลก หมายถงึ ความทุกข ์หรอืสิง่ทีเ่รายดึถอืกนัอยู่ 



๘๑ 
 

ชาต ิหมายถงึ การเกดิทางจติใจ 
ตาย-เกดิ  หมายถงึ การทีจ่ติเปลีย่นจากสภาวะหนึ่งแลว้มาเป็นอกีสภาวะหนึ่ง  
สวรรค ์หมายถงึ จติทีม่แีต่ความสุขใจอิม่ใจ 
นรก หมายถงึ จติทีก่ าลงัเร่ารอ้นเหมอืนถูกไปเผา เพราะท าผดิหรอืชัว่เอาไวม้าก                                                                                                                                                                                                             
พรหมโลก หมายถงึ จติทีก่ าลงัมคีวามสุขจากสมาธ ิ
เทวดา  หมายถงึ  จติทีก่ าลงัมคีวามสุขใจ อิม่ใจ จากกามารมณ์,วตัถุสิง่ของ, เชื่อเสยีง

เกยีรตยิศ 
นางฟ้า หมายถงึ ความสุขชนิดต่างๆของเทวดา 
มนุษย ์หมายถงึ  จติทีเ่บื่อๆอยากๆเพราะมทีัง้ความสุขใจและความทุกขก์ายปนกนัอยู่ 
ยกัษ์ หมายถงึ จติทีก่ าลงัมคีวามโกรธ พรอ้มทีจ่ะท ารา้ยผูอ้ื่นได้ 
มาร หมายถงึ สภาวะจติฝ่ายต ่า (หรอืกเิลส) ทีม่าท าลายลา้งสภาวะทีด่ ี(ความหลุดพน้) ใหห้ายไป 
อบายภมู ิ หมายถงึ ระดบัจติทีไ่มม่คีวามเจรญิ ไม่มคีวามสุขใจ อนัไดแ้ก่ นรก เปรต อสุรกาย สตัว์

เดรจัฉาน 
สตัวเ์ดรจัฉาน หมายถงึ จติทีก่ าลงัโงอ่ย่างไมส่มควรจะโง่ 
อสุรกาย (ผ)ี หมายถงึ จติทีก่ าลงัขลาดกลวัหรอืไมก่ลา้หาญ 
เปรต หมายถงึ จติทีก่ าลงัหวิหรอืก าลงัมอียากอยูด่ว้ยกเิลส 
สตัวน์รก หมายถงึ จติทีก่ าลงัเรา่รอ้นทรมานอย่างยิง่ (รอ้นใจ ทุกขใ์จมาก) 
สตัว ์หมายถงึ จติทีย่งัขอ้งตดิอยูใ่นโลก (ในกามคุณ ๕) 
ยมบาล หมายถงึ กฎอนัเฉียบขาดของธรรมชาต ิ
วฏัฏะสงสาร หมายถงึ จติทีว่นเวยีนอยูใ่นกเิลส-กรรม-วบิาก 
นิพพาน หมายถงึ จติทีส่งบเยน็ เป็นตน้ 
เมือ่เราพบกบัค าสอนในระดบัศลีธรรมบางเรือ่งทีม่อียู่มากมายในพระไตรปิฎก  ทีด่แูลว้เหมอืนกบัค า

สอนของศาสนาพราหมณ์ เรากต็อ้งแยกความหมายเหล่านัน้ใหเ้ป็นของพุทธเสยีก่อน มิฉะนัน้เราอาจจะ
เข้าใจผิด คือคิดว่าพทุธกส็อนเหมือนกบัพราหมณ์ คอืสรปุงา่ยๆว่า ค าสอนของพทุธแท้ๆนัน้จะอยู่ในจิต
ของตวัเราเองทัง้ส้ิน คอืเป็นสิง่ทีเ่ราจะสามารถรูส้กึไดจ้รงิในปัจจุบนั ซึง่เป็นค าสอนทีล่กึซึง้ แต่ถา้เป็นค าสอน
ไกลตวั ทีเ่ราไมส่ามารถรูส้กึไดจ้รงิในปัจจุบนั ทีด่ผูวิเผนิจะเป็นเรือ่งสถานที ่ หรอืตวัตนบุคคล จะไมใ่ช่ค าสอน
ดัง้เดมิของพระพุทธเจา้ แต่เป็นค าสอนทีผ่สมหรอืปลอมปนเขา้มาใหม ่ ซึง่เรากต็อ้งน ามาตคีวามใหเ้ป็นค าสอน
ของพุทธศาสนาเสยีก่อน เราจงึจะพบค าสอนของพระพุทธเจา้ ทีซ่่อนอยูใ่นค าสอนเหล่านัน้ได ้   

 
๘.  ความอุ่นใจ  ๔  ประการ 

ปัญหาทีว่่าตายแลว้ไปไหน? โลกหน้ามจีรงิหรอืไม่? นัน้ จดัเป็นเรือ่งอจนิไตย (ไมค่วรน ามาคดิ) แต่
ส าหรบัผูท้ีย่งักงัวลใจในเรือ่งนี้ พระพุทธองคท์รงสอนว่า ถ้าเรามีเมตตา ไม่เป็นศตัรกูบัใครๆในโลก และละ
เว้นการท าชัว่ ประกอบแต่ความดี  ย่อมจะมีแต่ความอุ่นใจทัง้ส้ิน  เพราะว่า... 

๑. ถา้โลกหน้าม ี ผลแห่งกรรมดกีรรมชัว่ม ี เรายอ่มทีจ่ะไดร้บัแต่ผลดใีนโลกหน้า ไมต่อ้งรบัผลชัว่ 
เพราะเราท าแต่ความด ีไมไ่ดท้ าชัว่ไวใ้นโลกนี้ 



๘๒ 
 

๒. ถา้โลกหน้าไม่ม ี ผลแห่งกรรมดกีรรมชัว่กไ็ม่ม ี เรากไ็ม่ขาดทุนเพราะเรากบ็รหิารตัวของเราใหเ้ป็น
สุขไดใ้นปัจจุบนันี้ จากการท าความด ีไมท่ าความชัว่ 

๓. ถา้บาปและผลของบาปม ี เราเป็นผูไ้มค่ดิท าบาป ความทุกขอ์นัเกดิจากผลบาปนัน้ยอ่มไมม่แีก่เรา 
ไมว่่าโลกหน้าจะมหีรอืไมก่ต็าม 

๔. ถา้บาปและผลของบาปไม่ม ี เมือ่เราไมไ่ดท้ าใหใ้ครเดอืดรอ้นในปัจจุบนั กจ็ะไม่มใีครมาท าใหเ้รา
เดอืดรอ้น และเรากจ็ะมองเหน็แต่ความบรสิุทธิใ์นทุกคนโดยเสมอกนั ไมว่่าโลกหน้าจะมหีรอืไมก่ต็าม 

สรปุไดว้่า การท าแต่ความดี ไม่ท าชัว่นัน้ จะเป็นมาตรฐานสากลท่ีสดุ คอืไมว่่าเราจะเป็นใคร 
หรอืนบัถอืศาสนาอะไรกต็าม เราย่อมท่ีจะมีแต่ความอุ่นใจเพียงอย่างเดียว ไม่ว่าโลกหน้าจะมหีรอืไมก่ต็าม 
และไมว่่ากรรมด-ีกรรมชัว่ หรอืบุญ-บาปจะมหีรอืไมก่ต็าม แต่ในทางตรงกนัขา้ม การท าความชัว่นัน้จะมแีต่
ผลเสยีหรอืเลวรา้ยเพยีงอยา่งเดยีว ไมว่่าโลกหน้าจะมหีรอืไมก่ต็าม หรอืไมว่่ากรรมดี-กรรมชัว่ หรอืบุญ-บาปจะ
มหีรอืไมก่ต็าม 

 
๙.  ธรรม  ๔  ความหมาย 

ค าว่า ธรรม หรอื ธรรมะ นี้เป็นภาษาบาลทีีแ่ปลว่า ส่ิง  คอืไมว่่าอะไรกเ็รยีกว่าเป็นธรรมไดท้ัง้สิน้ แต่
ถา้จะแยกธรรมหรอืสิง่ทุกสิง่แลว้กจ็ะแยกได ้๔ ความหมาย อนัไดแ้ก่ 

๑. ตวัธรรมชาติ (สภาวธรรม) 
๒. กฎธรรมชาติ (สจัธรรม) 
๓. หน้าท่ีตามกฎธรรมชาติ (ปฏบิตัธิรรม) 
๔. ผลอนัเกิดจากการปฏิบติัหน้าท่ี (ปฏเิวธธรรม) 

ความหมายที ่๑  เป็นความหมายทีก่วา้งทีสุ่ด  คอืหมายถงึทุกสิง่ทุกอย่างไมเ่วน้สิง่ใดเลย 
ความหมายที ่๒ นี้กค็อืกฎธรรมชาตทิีอ่ยูใ่นธรรมชาตนิัน่เอง  ซึง่สิง่ทีม่อียูใ่นธรรมชาตนิี้กส็รุปได ้  ๒  

อยา่งคอื      สิง่ทีม่ชีวีติกบัสิง่ทีไ่ม่มชีวีติ  ซึง่สิง่ทีไ่มม่ชีวีติและรวมทัง้ร่างกายของสิง่ทีม่ชีวีตินัน้จะตกอยูภ่ายใต้
กฎทีว่่า เกดิขึน้มาจากเหตุ แลว้กเ็ปลีย่นแปลงอยูทุ่กขณะ และแตกสลายไปในทีสุ่ดไมช่า้กเ็รว็ ส่วนสิง่ทีม่ชีวีติก็
อยูใ่นความหมายที ่๓ 

ความหมายที ่  ๓ นี้จะเน้นมาทีส่ ิง่ทีม่ชีวีติทีจ่ะตอ้งตกอยูภ่ายใตก้ฎของธรรมชาติ ท่ีจะต้องปฏิบติั
หน้าท่ีของตนตามท่ีธรรมชาติก าหนดมา  คอืถา้ปฏิบติัถกูต้องกจ็ะไดร้บัผลด ีคือเป็นความสขุ หรือความ
ไม่มีทุกข ์ และยงัสามารถด ารงอยูต่่อไป  แต่ถ้าปฏิบติัผิดกจ็ะไดร้บัผลทีไ่มด่ ี คือเป็นความทุกข ์ และจะด ารง
อยูไ่มไ่ด ้ตอ้งสญูพนัธุไ์ปในทีสุ่ด ซึง่ผลทัง้สองนี้กค็อืธรรมในความหมายที ่๔ นัน่เอง 

 
๑๐.  ธรรมะคือหน้าท่ี   

ความหมายของ “ธรรม” ทีห่มายถงึ “หน้าที”่ นัน้เป็นความหมายทีด่ ี ดงันัน้เราจงึนิยมใชค้วามหมายนี้
กบัค าว่า ธรรม คอืหมายถงึ หน้าท่ี หรอื การปฏิบติัท่ีดี  ซึง่พระพุทธองคก์ย็อมรบัและใชค้วามหมายนี้กบัค า
สอนของพระองค ์
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ค าว่า “หน้าที”่ นี้หมายถงึ ส่ิงท่ีต้องปฏิบติั ถ า้ไม่ปฏิบติักจ็ะเป็นทุกขแ์ละไม่รอด  คอืรา่งกายรอดก็
หมายถงึร่างกายสุขสบายและไมต่ายก่อนเวลาอนัควร  ส่วนจติรอดกห็มายถงึจติรอดพน้จากความทุกข์  

จดุทีค่วรรูอ้กีอยา่งกค็อื เมือ่ค าว่าธรรมนี้จะหมายถงึหน้าที ่  ดงันัน้สิง่ทีต่รงขา้มกบัหน้าทีจ่งึนิยมเรยีก
กนัว่า อธรรม  ทีห่มายถงึ ไม่ใช่หน้าท่ี หรือ หมายถึงการกระท าท่ีชัว่  ซึง่ทีจ่รงิทัง้ธรรมและอธรรมกล็ว้น
เป็นธรรมในความหมายที ่ ๑ ทัง้สิน้ แต่เมือ่เราใหค้วามหมายของค าว่า ธรรม ว่าหมายถงึ หน้าที ่ ดงันัน้ ค าว่า 
อธรรม จงึหมายถงึ ไมใ่ช่หน้าที ่หรอืการท าสิง่ทีช่ ัว่ ซึง่กข็อใหเ้ราเขา้ใจจดุนี้เอาไวด้ว้ย 

 
๑๑.  สญัชาติญาณของชีวิต 

สญัชาติญาณ หมายถงึ  ความรู้ท่ีเกิดมาพร้อมกบัชีวิตโดยไม่มีใครสอน   ซึง่พชืกเ็ป็นสิง่ทีม่ชีวีติ
อยา่งหนึ่งของโลก และมนักส็ามารถปฏบิตัหิน้าทีข่องมนัไดอ้ย่างถูกตอ้งโดยอาศยัสญัาชาตญิาณของมนัเอง  
เช่น การหาอาหาร, การสบืพนัธุ,์ และการปรบัตวัเองเพื่อใหอ้ยูร่อด เป็นตน้ 

ส่วนสตัวเ์ดรจัฉานกอ็าศยัสญัชาตญิาณมาปฏบิตัหิน้าทีข่องมนัเหมอืนกนั  เช่น การหาอาหาร, การ
สบืพนัธุ,์ การหนีภยั, การเอาตวัรอด เป็นตน้   

การทีท่ ัง้พชืและสตัวย์งัด ารงอยูไ่ดใ้นโลก กแ็สดงว่ามนัยงัปฏบิตัหิน้าทีข่องมนัไดถู้กตอ้งเพยีงพอ  แต่
ถา้พชืและสตัวช์นิดใดปฏบิตัหิน้าทีผ่ดิ (ไมถู่กตอ้ง) หรอืถูกตอ้งแต่ไมเ่พยีงพอ มนักจ็ะสูญพนัธไ์ปจากโลก 

สิง่ทีม่ชีวีตินัน้ จะมสีญัชาตญิาณใหญ่ทีเ่ป็นสญัชาตญิาณแม ่ ทีท่ าใหเ้กดิสญัชาตญิาณอื่นๆตามมาอกี
มากมาย ซึง่กค็อื “สญัชาติญาณว่ามีตวัเอง” (ความรูว้่ามตีวัเอง) ซึง่สญัชาตญิาณว่ามตีวัเองนี้เอง ทีท่ าใหเ้กดิ
สญัชาตญิาณอื่นๆตามมาอกีมากมาย เช่น สญัชาตญาณในการหาอาหาร, กนิอาหาร, เอาตวัรอด, สบืพนัธ ์
เลีย้งลกู, เป็นตน้ ซึง่สญัชาตญิาณว่ามตีวัเองนี้เอง ทีเ่ป็นตน้เหตุใหค้นเกดิความยดึถอืว่าตวัเองขึน้มา จนท าให้
เกดิความทุกขแ์ก่จติทีย่ดึถอืนัน้ขึน้มา 

 
๑๒.  มนุษยคื์อผู้มีใจสงู 

ค าว่า คน หมายถงึ สตัวช์นิดหน่ึงของโลก      ค าว่า มนุษย ์หมายถงึ  ผูม้ีใจสงู  คอืถา้มใีจต ่า 
(ชัว่) กเ็ป็นเพยีงคน แต่ถา้มคีุณธรรมจงึจะมใีจสงูและเป็นมนุษยไ์ด ้   ซึง่พืน้ฐานนัน้คนกอ็าศยัสญัชาตญิาณ
เหมอืนสตัวจ์งึยงัด ารงอยูไ่ด้ ดงันัน้คนกย็งัมสีญัชาตญิาณของความเป็นสตัวอ์ยูม่าก เช่น การแกปั้ญหาดว้ยการ
ใชก้ าลงั, ไมรู่จ้กัใชเ้หตุผล, ไมรู่จ้กัควบคุมจติใจตวัเอง, ไมรู่จ้กัอาย, ไมรู่จ้กับุญคุณของผูม้พีระคุณ เป็นตน้ 

คนมกัจะคดิเขา้ขา้งตวัเองวา่ตวัเองคอืมนุษย ์  แต่แทจ้รงิแลว้ถา้เรามใีจต ่าคอืชอบท าความชัว่ เอา
เปรยีบเบยีดเบยีนผูอ้ื่น หรอืเหน็แก่ตวัแลว้ เรากม็คี่าเท่ากบัสตัวเ์ดรจัฉานเท่านัน้หาไดเ้ป็นมนุษยไ์ม ่  ซึง่การที่
โลกของเราวุ่นวายอยูทุ่กวนันี้กเ็พราะมแีต่คน ส่วนมนุษยน์ัน้หายาก คอื ผูท่ี้มีคณุธรรม ซ่ือสตัยส์จุริต ชอบ
ช่วยผูอ่ื้น ไม่เอาเปรียบเบียดเบียนผูอ่ื้น เป็นต้น นัน้ หายากเตม็ที 

 
๑๓.  การปฏิบติัหน้าท่ีของร่างกาย 

หน้าทีข่องร่างกายเรานัน้กม็อียู ่ ๒  อยา่ง อนัไดแ้ก่ 
๑. หน้าท่ีโดยตรง คอืการบรหิารร่างกายใหสุ้ขสบายไมเ่ป็นทุกข ์  
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๒. หน้าท่ีโดยอ้อม คอืการบรหิารสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมทีจ่ะด ารงอยู่ 
หน้าทีโ่ดยตรงของร่างกายนัน้กไ็ดแ้ก่ การดแูลรกัษาร่างกายให้เป็นสขุ เช่น การกนิอาหาร, การ

ออกก าลงักาย, การพกัผ่อน, การดแูลรกัษารา่งกาย, และรวมทัง้การประกอบอาชพีเลีย้งชวีติ เป็นตน้  ซึง่หน้าที่
โดยตรงนัน้ใครๆกร็ูก้นัอยูแ่ลว้ แต่กม็กัจะปฏบิตักินัไดไ้มถู่กตอ้งนัก เช่น กนิอาหารมากเกนิ, กนิอาหารทีไ่มเ่ป็น
ประโยชน์, ไมค่่อยออก าลงักาย, น าสารพษิเขา้สู่รา่งกาย เป็นตน้ จงึท าใหร้่างกายเป็นทุกขค์อือ่อนแอ เกดิโรค
และอายสุัน้กว่าปกต ิ 

หน้าทีโ่ดยออ้มของรา่งกายนัน้กไ็ดแ้ก่ การปฏิบติัต่อบคุคลและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมท่ี
ร่างกายของเราจะด ารงอยู่ได้อย่างสขุสบาย  ซึง่กไ็ดแ้ก่การเป็นคนดขีองสงัคม ของครอบครวัของ
ประเทศชาตแิละของโลก ซึง่รวมทัง้การดแูลรกัษาภาพแวดลอ้มใหด้ใีหค้งอยูไ่มเ่สยีหายดว้ย  แต่ถา้เราไม่
ปฏบิตัหิน้าทีน่ี้ใหถู้กตอ้ง เช่น ท าสงัคมใหเ้ดอืดรอ้น ท าลายประเทศชาต ิหรอืท าลายสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ ผล
ทีต่ามมากค็อืจะเกดิความเดอืดรอ้นยอ้นกลบัมาสู่รา่งกายเราไดใ้นทีสุ่ด 

 
๑๔.  การปฏิบติัหน้าท่ีทางจิต 

ส่วนการปฏบิตัหิน้าทีท่างจติใจน้ีกม็อียู ่ ๒  อยา่งอนัไดแ้ก่ 
๑. หน้าทีโ่ดยตรง  คอื การระวงัจิตไม่ให้เกิดความทุกขขึ์้นมา 
๒. หน้าทีโ่ดยออ้ม คอื การแสวงหาความรู้ในเรื่องการดบัทุกข ์
หน้าทีโ่ดยตรงของจติกค็อื การระวงัจติไมใ่หเ้กดิความทุกขข์ึน้มา ซึง่โดยสรุปกไ็ดแ้ก่ การปฏิบติัตาม

หลกัของอริยสจั  ๔ นัน่เอง   ถา้เราไม่ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยตรงน้ีหรอืปฏบิตัผิดิ ผลกค็อืจติของเรากจ็ะเป็นทุกข ์
หน้าทีโ่ดยออ้มของจติกค็อื การแสวงหาความรู้ในเร่ืองอริยสจั  ๔  เพ่ือให้จิตรู้และปฏิบติัอริยสจั 

๔ ได้ถกูต้อง  ถา้เราไม่ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยออ้มนี้กจ็ะท าใหเ้ราเป็นคนโง่ คอืไมม่คีวามรูใ้นเรือ่งการดบัทุกข ์ แลว้
ชวีติกจ็ะจมอยูแ่ต่ในความทุกขไ์มส่ามารถพน้จากความทุกขไ์ปได้ 

 
๑๕.  ชีวิตเกิดมาเพ่ือท าหน้าท่ี 

สรปุไดว้่า ชีวิตเกิดมาแล้วกต้็องท าหน้าท่ีให้ถกูต้อง ถา้ชวีติไมท่ าหน้าที ่ชวีติกจ็ะเป็นทุกข ์ ซึง่นี่ก็
เท่ากบัว่า หน้าท่ีน้ีคือส่ิงสงูสดุของชีวิต ซึง่การปฏบิตัหิน้าทีท่างกายกไ็ดแ้ก่ การดแูลรกัษาร่างกายให้
ถกูต้อง และปฏิบติัหน้าท่ีการงานของตนเองให้ถกูต้องโดยมีศีลธรรมเป็นพ้ืนฐาน ส่วนการปฏบิตัหิน้าที่
ทางจติกค็อื การมีสติรกัษาจิตไม่ให้เป็นทุกขต์ามหลกัอริยสจั  ๔  อนัเป็นส่วนของปรมตัถธรรมนัน่เอง 

ในปัจจบุนัผูค้นส่วนใหญ่เกลยีดกลวัธรรมะ เพราะเหน็ว่าจดืชดืไมส่นุก แต่หารูไ้ม่ว่าเขาก าลงัละเลย
หรอืหนีหน้าทีข่องตนเอง อยา่งเช่น การเอาแต่แสวงหาความสุข ไม่ยอมออกก าลงักาย น าสารพษิเขา้สู่ร่างกาย 
ไมแ่สวงหาความรูใ้นเรือ่งการดบัทุกขข์องจติใจ ไมฝึ่กฝนสมาธ ิ เป็นตน้ ดงันัน้ความทุกขค์วามเดอืดรอ้น
มากมายจงึเกดิขึน้แก่ชวีติของเขา  ถ้าเราต้องการจะมีความปกติสขุและไม่มีทุกข ์ เรากจ็ะต้องหนัมา
ปฏิบติัหน้าท่ีทัง้หลายของเราให้ถกูต้องสมบูรณ์ 

  
๑๖.  พทุธศาสนาเป็นธรรมนิยม 
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ความนิยมของผูค้นในโลกนี้กพ็อสรปุได ้ ๓  ประเภทคอื 
๑. วตัถนิุยม   นิยมวตัถุ  คือเหน็ว่าถ้ามีวตัถพุร้อมเสียอย่างเดียวกจ็ะแก้ปัญหาต่างๆได้ 
๒. จิตนิยม  นิยมจติ  คือเหน็ว่าถ้าจิตดีเสียอย่างเดียวปัญหาต่างๆกจ็ะหมดไปเอง 
๓. ธรรมนิยม  นิยมความถูกตอ้ง  คือเหน็ว่าต้องเดินสายกลาง 
พวกวตัถุนิยมนี้จะไมส่นใจจติว่าจะเป็นอยา่งไร เขาจะแสวงหาแต่วตัถุและเสพความสุขจากวตัถุอยา่ง

ลุ่มหลงโดยไมส่นใจเรือ่งศลีธรรม แลว้สรา้งปัญหาต่างๆกเ็กดิขึน้มาอยา่งมากมาย อยา่งเช่นในปัจจบุนัทีม่ที ัง้
โรคระบาดทางเพศทีร่า้ยแรง และมลพษิเตม็โลกรวมทัง้สมครามทุกรปูแบบ จนท าใหโ้ลกมวีกิฤตกิารณ์อยู่ทุก
วนัน้ี 

พวกจตินิยมนี้จะไมส่นใจวตัถุ จะเอาแต่ฝึกฝนจติ จงึขาดแคลนวตัถุและไมม่คีวามเจรญิทางวตัถุ แลว้
กถ็ูกพวกวตัถุนิยมเบยีดเบยีนและถูกมองว่าโงเ่ขลา ซึง่พวกจตินิยมนี้มน้ีอยในปัจจุบนั 

พุทธศาสนาไมใ่ช่ทัง้วตัถุนิยมและจตินิยม แต่เป็นธรรมนิยม คือเหน็ว่าต้องเดินสายกลาง โดย
การมีวตัถเุท่าท่ีจ าเป็นและกต้็องฝึกฝนจิตให้อยู่เหนืออ านาจของวตัถดุ้วย  ดงันัน้ชาวพุทธทีแ่ทจ้รงิจะ
เป็นคนทีใ่ชช้วีติทีเ่รยีบง่าย (แมจ้ะร ่ารวยกใ็ชช้วีติทีเ่รยีบงา่ยได ้ ) แต่กท็นัสมยั สามารถปรบัตวัเขา้ไดก้บัทุก
สภาวะ โดยเป็นคนดมีศีลีธรรม เฉลยีวฉลาด ไมโ่งเ่ขลา และมคีวามทุกขน้์อยกว่าคนทัว่ๆไป 

 
๑๗.  ธรรมาธิปไตย 

อธิปไตย หมายถงึ ความเป็นใหญ่ คอืผูค้นในโลกนี้จะมคีวามเหน็หรอืความเชื่อ และกระท าอะไรๆ
ไปตามอธปิไตยทีค่รอบง าความคดิอยู ่ซึง่อธปิไตยนี้กม็อียู่  ๓  ประการ อนัไดแ้ก่ 

๑. อตัตาธิปไตย  คอืเอาความเหน็ของตนเองเป็นใหญ่ 
๒. โลกาธิปไตย  คอืเอาคนอ่ืนหรือเอาตามกระแสโลกเป็นใหญ่ 
๓. ธรรมาธิปไตย  คอืเอาธรรมะหรือความถกูต้องเป็นใหญ่ 

คนทีห่วัแขง็ ดือ้ร ัน้ไม่ยอมฟังเหตุผลของคนอื่นกจ็ะเป็นพวกอตัตาธปิไตย  ส่วนคนหวัอ่อนที่สงัคมจะ
เชื่ออยา่งไรกเ็ชื่อตาม สงัคมจะเดนิไปทางใดกเ็ดนิตามโดยไมเ่ป็นตวัของตนเอง กจ็ดัเป็นพวกโลกาธปิไตย  ซึง่
สองพวกน้ีมสีทิธิท์ีจ่ะใชช้วีติทีผ่ดิพลาดไดโ้ดยงา่ย เพราะทัง้ความเหน็ของตวัเองและความเหน็ของชาวโลกนัน้ 
กไ็มแ่น่ว่าจะเป็นความเหน็ทีถู่กตอ้งเสมอไป เพราะคนธรรมดากย็อ่มทีจ่ะถูกอวชิชาและกเิลสครอบง าอยู ่ ดงันัน้
การด าเนินชวีติของชาวโลก จงึด าเนินไปตามอ านาจของอวชิชาและกเิลส ซ่ึงแน่นอนว่าอวิชชาและกิเลส
ย่อมน าพาชีวิตไปสู่การกระท าท่ีผิดอยู่เสมอไม่มากกน้็อย ไม่โดยตรงกโ็ดยอ้อมโดยไม่รู้ตวั แล้วกส่็งผล
ให้ชีวิตต้องประสบกบัปัญหาและความทุกขค์วามเดือดร้อนอยู่ร  า่ไป รวมทัง้สงัคมกม็แีต่วกิฤตการณ์จนหา
สนัตภิาพไมไ่ดอ้ย่างเช่นในปัจจบุนั ส่วนคนท่ีมีปัญญา มีเหตผุล เหน็แจ้งธรรมะ หรือมีดวงตาเหน็ธรรม  
จดัว่าเป็นพวกธรรมาธิปไตย ซึง่พวกธรรมาธปิไตยนี้จะไมม่ทีางใชช้วีติทีผ่ดิพลาดได้ เพราะเปรยีบเหมอืนคน
ทีม่ดีวงตาทีม่องเหน็แจ่มชดั สามารถมองเหน็ทางเดนิในชวีติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จงึสามารถเดนิทางไปสู่จดุหมายที่
มแีต่ความสุขสงบและไม่มคีวามทุกขค์วามเดอืดรอ้นได ้

 
๑๘.  ปาฏิหาริย ์ ๓ 



๘๖ 
 

ปาฏิหาริย ์ แปลว่า  การน าบคุคลไปได้ตามความประสงคอ์ย่างมหศัจรรย ์ ซึง่มอียู ่ ๓  วธิ ี อนั
ไดแ้ก่ 

๑. อิทธิปาฏิหาริย ์ การน าไปดว้ยฤทธิ ์
๒. อาเทศนาปาฏิหาริย ์ การน าไปดว้ยการทายดกัใจ 
๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย์์  การน าไปดว้ยการสอน 

การท าใหค้นทีห่วัแขง็ไมเ่ชื่อใครงา่ยๆมาเชื่อถอืเราไดอ้ย่างงา่ยดายนัน้จดัว่าเป็นเรือ่งปาฏหิารยิ์   โดย
อทิธปิาฏหิารยิน์ัน้กค็อืการใชอ้ านาจสมาธสิงูๆกระท าขึน้ เช่น เนรมติสิง่ของ, เหาะ, หายตวั เป็นตน้  ส่วนอา
เทศนาปาฏหิารยิ ์  นัน้เป็นการใชค้วามรูแ้ละไหวพรบิในการทายดกัใจคนอื่นว่าเขาก าลงัคดิเช่นไรอยู ่   ส่วน
อนุสาสนีปาฏหิารยิ ์ นัน้เป็นการสอนใหค้นอื่นเขา้ใจธรรมะ หรอืเกดิดวงตาเหน็ธรรม 

อทิธปิาฏหิารยิ ์ กบัอนุสาสนีปาฏหิารยิ ์ นัน้พระพุทธองคท์รงหา้มสาวกแสดง เพราะไมเ่กดิประโยชน์ 
ซ ้ายงัมโีทษ คอืคนทีเ่ชื่อกจ็ะสนใจแต่ปาฏหิารยิ ์ ไมส่นใจฟังธรรมะ ส่วนคนทีไ่ม่เชื่อกจ็ะกล่าวหาว่าสาวกของ
พระพุทธเจา้เล่นกลหลอกคนอื่น เพราะสมยันัน้เขากม็วีชิาเล่นกลอย่างนี้กนัอยูแ่ลว้ ซึง่ปาฏหิารยิท์ัง้สองนี้
จดัเป็นปาฏหิารยิข์องคนโง ่  ส่วนอนุสาสนีปาฏหิารยิ ์  นัน้พระพุทธองคท์รงสนบัสนุนใหส้าวกแสดง เพราะจะ
เป็นประโยชน์แก่ผูฟั้งอย่างแท้จริง และจดัเป็นปาฏหิารยิข์องคนทีม่ปัีญญา (เรือ่งอทิธปิาฏหิารยิก์บัอนุสาสนี
ปาฏหิารยิน์ัน้จดัเป็นเรือ่งอจนิไตย คอืในขัน้ตน้นี้ไมค่วรสนใจ ไมว่่าจะมจีรงิหรอืไม่กต็าม)   

 
จบบทท่ี  ๒ 

 
 
 

 
บทสงัฆคณุ 

สุปฏปินฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ, 
 พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้  หมูใ่ด  ปฏบิตัดิแีลว้, 
อุชุปฏปินฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ, 
 พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้  หมูใ่ด ปฏบิตัติรงแลว้, 
ญายปฏปินฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ, 
 พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้  หมูใ่ด  ปฏบิตัเิพื่อรูธ้รรมเป็นเครือ่งออกจากทุกขแ์ลว้, 
สามจีปิฏปินฺโน   ภควโต  สาวกสงฺโฆ, 
 พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้  หมูใ่ด  ปฏบิตัสิมควรแลว้, 
ยททิ ,     ไดแ้ก่บุคคลเหล่านี้คอื, 
จตฺตาร ิ ปรุสิยคุานิ  อฎฺฐ  ปุรสิปคฺุคลา, คู่แห่งบุรษุ  ๔  คู่  นบัเรยีงตวับุรษุได ้ ๘  บุรษุ, 
เอส  ภควโต  สาวกสงฺโฆ,  นัน่แหละสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้, 
อาหุเนยฺโย,    เป็นสงฆค์วรแก่สกัการะทีเ่ขาน ามาบชูา, 



๘๗ 
 

ปาหุเนยฺโย,    เป็นสงฆค์วรแก่สกัการะทีเ่ขาจดัไวต้อ้นรบั, 
ทกฺขเินยฺโย,    เป็นผูค้วรรบัทกัษนิาทาน, 
อํฺชล ิ กรณโีย,   เป็นผูท้ีบุ่คคลทัว่ไปควรท าอญัชล,ี 
อนุตฺตร   ปุํ ฺญกฺ  เขตฺต   โลกสฺสา   ต.ิ เป็นเน้ือนาบุญของโลก ไม่มนีาบุญอื่นยิง่ไปกว่า  ดงันี้. 
 

********************************* 
 
สุปฏปินฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ,  พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้  ปฏบิตัดิแีลว้, 
สงฺฆงฺ  นมาม.ิ    ขา้พเจา้นอบน้อมพระสงฆ.์ 
 

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

บทท่ี  ๓  พระสงฆ ์
๑.  พทุธะ  ๓ 

พทุธะ  แปลว่า  รู้,  ต่ืน,  เบิกบาน   คอืหมายถงึสภาวะทีรู่แ้จง้เหน็จรงิในชวีติและในโลกแลว้  ซึง่เมือ่
รูจ้งึตื่นจากความไมรู่ ้  รวมทัง้เมือ่ตื่นแลว้จงึเบกิบานสดชื่นหรอืไมม่ทีุกข ์    ซึง่พุทธะนี้กเ็กดิมาจากการตรสัรู้
อรยิสจั  ๔  โดยพุทธะนี้กม็อียู ่ ๓ ประเภทอนัไดแ้ก่ 

 ๑.  พระพทุธเจ้า   ผูรู้ส้งูสุด 
 ๒.  พระปัจเจกพทุธเจ้า  ผูต้รสัรูเ้ฉพาะตน 
 ๓.  พระอนุพทุธะ     ผูท้ีต่รสัรูต้าม  
พระพุทธเจา้นัน้ทรงตรสัรูด้ว้ยพระองคเ์องและเป็นผูรู้ส้งูสุดรวมทัง้สามารถสัง่สอนผูอ้ื่นใหต้รสัรูต้ามได ้  

ส่วนพระปัจเจกพุทธเจา้นัน้เป็นผูท้ีต่รสัรูด้ว้ยตนเองแต่ไมม่คีวามสามารถสัง่สอนผูอ้ื่นใหต้รสัรูต้ามได ้  ส่วนพระ
อนุพุทธะกไ็ดแ้ก่พระอรยิบุคคลทัง้หลาย  ซึง่ก็มทีัง้ทีส่อนผูอ้ื่นไดก้ม็ ี และทีส่อนไม่ไดก้ม็ ี  แต่ยงัมอีกีประเภท
หนึ่งทีไ่มจ่ดัเป็นพุทธะจรงิทีเ่รยีกว่า สตุพทุธะ คอืเป็นเพยีงผู้รู้เพราะฟังหรือเล่าเรียนธรรมะมาอย่าง
แตกฉาน จนสามารถสอนคนอื่นได ้แต่กไ็มไ่ดต้รสัรูแ้ต่อยา่งใด 



๘๘ 
 

 
๒.  พทุธบริษทั ๔ 

พทุธบริษทั  หมายถงึ  กลุ่มคนท่ีนับถือพระพทุธเจ้า  ซึง่มอียู ่ ๔ กลุ่ม อนัไดแ้ก่ 
 ๑.  ภิกษุ   คอืนกับวชชายทีถ่อืศลีหลกั  ๒๒๗  ขอ้ 
 ๒.  ภิกษุณี  คอืนกับวชหญงิทีถ่อืศลีหลกั  ๓๑๑ ขอ้ 
 ๓.  อบุาสก   คอืชายชาวบา้นทีน่บัถอืพระพุทธเจา้ 
 ๔.  อบุาสิกา  คอืหญงิชาวบา้นทีน่บัถอืพระพุทธเจา้ 
ภกิษุณขีองนิกายเถรวาทในปัจจบุนัไม่มแีลว้เพราะขาดการสบืต่อตามวนิยั จะมกีแ็ต่ภกิษุ และอุบาสก 

อุบาสกิาเท่านัน้  ส่วนสามเณรนัน้จดัเป็นเพยีงอุบาสก   
 

๓.  พระสงฆคื์อผูป้ฏิบติัตามพระธรรม 
ค าว่า  พระ  แปลว่า  ประเสริฐ,  สมณะ  แปลว่า  ผูส้งบจากอกศุลธรรม,  ภิกษุ หมายถงึ ผูเ้หน็

ภยั, ภิกข ุหมายถงึ  ผูข้ออาหาร,  สงฆ ์ หมายถงึ หมู่  ซึง่พระสงฆน์ี้มอียู ่ ๒  ประเภท อนัไดแ้ก่ 
๑.  สมมติสงฆ ์  คอืเป็นสงฆโ์ดยสมมติ 
๒.  อริยสงฆ ์  คอืเป็นสงฆเ์พราะมจิีตใจประเสริฐ 
ถา้มภีกิษุตัง้แต่  ๔  รปูขึน้ไปกเ็รยีกว่าเป็นสงฆไ์ด ้ แต่ยงัเป็นเพยีงสมมตสิงฆ ์ ทีไ่ดบ้วชถูกตอ้งตาม

วนิยัเท่านัน้ ส่วนอรยิสงฆน์ัน้หมายถงึผูท้ีบ่รรลุคุณธรรมภายในจติใจในขัน้ต่างๆซึง่มอียู ่  ๔  ขัน้ คอืพระ
โสดาบนั พระสกทิาคาม,ี พระอนาคาม,ี และพระอรหนัต์ ซึง่อรยิสงฆน์ี้แมม้เีพยีงรปูเดยีวกเ็รยีกว่าเป็นสงฆไ์ด้ 
รวมทัง้แมผู้ท้ีไ่มไ่ดบ้วชกส็ามารถเป็นอรยิสงฆไ์ด้ 

สรปุไดว้่า พระสงฆท่ี์แท้จริงหมายถึงผูท่ี้ปฏิบติัตามค าสอนของพระพทุธเจ้าอย่างถกูต้อง ซึง่ก็
คอืพระอรยิสงฆท์ัง้หลายนัน่เอง  ส่วนสมมตสิงฆน์ัน้เป็นเพยีงรปูแบบภายนอกทีแ่สดงใหผู้ค้นทีพ่บเหน็รูว้่าเป็น
ผูท้ีป่ฏบิตัติามค าสอนของพระพุทธเจา้ ซึง่จะถูกตอ้งหรอืไมก่ไ็ดย้งัเอาแน่นอนไมไ่ด้ ส่วนการทีค่นอื่นจะล่วงรูว้่า
ใครเป็นอรยิสงฆห์รอืไมน่ัน้เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้เพราะเป็นเรือ่งของจติใจทีค่นอื่นจะล่วงรูไ้มไ่ด ้ 

     
๔. พระอริยบคุคล 

อริยบคุคล  หมายถงึ  บคุคลผูป้ระเสริฐ   คอืค าว่า  อริยะ แปลว่า  ไกลจากกิเลส   คอืมกีเิลสน้อย 
หรอืไมม่กีเิลสเลย  ซึง่บุคคลทีไ่กลจากกเิลสนี้เองทีจ่ดัเป็นบุคคลทีป่ระเสรฐิ หรอืดเีลศิ  

ปถุชุน  หมายถงึ  คนหนา  คอืหมายถงึมกีเิลสหนาแน่น  หรอืยงัมคีวามโลภ โกรธ หลงอยูม่าก  โดย
ปถุุชนนัน้จะเป็นผูท้ีย่งัไม่มดีวงตาเหน็ธรรม   ซึง่ปถุุชนนัน้กม็ทีัง้ปถุุชนด ี (คนด)ี และปถุุชนเลว (คนเลว)  ซึง่
ตามธรรมดาแลว้คนๆหนึ่งนัน้จะมทีัง้ดแีละเลวปะปนกนัอยูใ่นคนเดยีว เพยีงแต่ว่าใครจะมดีหีรอืเลวมากน้อย
กว่ากนัเท่านัน้  

พระอรยิบุคคลนัน้เมือ่แยกตามลกัษณะของการพน้ทุกขแ์ลว้จะแยกได ้ ๔  ประเภทดว้ยกนั  อนัไดแ้ก่ 
๑. พระโสดาบนั       คอืผูท้ีเ่ร ิม่เขา้สู่กระแสนิพพาน 
๒. พระสกิทาคามี    คอืผูท้ีม่ทีุกขเ์พยีงเลก็น้อย 



๘๙ 
 

๓. พระอนาคามี      คอืผูท้ีเ่หลอืทุกขเ์พยีงเบาบาง 
๔. พระอรหนัต ์       คอืผูท้ีบ่รสิุทธิ ์หรอืสิน้กเิลสแลว้ 
พระโสดาบนักค็อืผูท้ีม่ดีวงตาเหน็ธรรมแลว้และสามารถท าลายสงัโยชน์หยาบๆได ้ ๓  ขัน้ คอืท าลาย

ความเหน็ว่ามตีนเองไดแ้ลว้, สิน้ความลงัเลสงสยัในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆแ์ลว้, และไมม่คีวามงมงายใดๆ
อกีต่อไป  ซึง่ผูท้ีบ่รรลุโสดาบนันี้ยงัจะครองเรอืนเป็นคนดขีองสงัคมอยูไ่ด้ และจะมคีวามทุกขล์ดลงอย่างมาก
เมือ่เทยีบกบัปถุุชนทัง้หลาย   

พระสกทิาคามกีค็อืพระโสดาบนัผูท้ีฝึ่กฝนอรยิมรรคมากขึน้จนความทุกขล์ดลงจนเหลอืเพยีงเลก็น้อย
เท่านัน้ ซึง่กจ็ะยงัครองเรอืนอยูก่ม็ ีแต่สงัโยชน์นัน้ยงัท าลายไดเ้ท่าพระโสดาบนั  

พระอนาคามกีค็อืผูท้ีฝึ่กฝนอรยิมรรคมากจนเกอืบสมบูรณ์แลว้  จนท าลายสงัโยชน์ทีล่ะเอยีดไดอ้กี  ๒  
ขัน้ คอืท่านจะไมต่ดิอยูก่บัความสุขจากกามารมณ์ และท่านจะไม่มคีวามรูส้กึอดึอดัขดัเคอืงใจหรอืไมพ่อใจในสิง่
ใดอกีต่อไป  ซึง่ท่านจะยงัมคีวามทุกขท์ีเ่บาบางอกีเลก็น้อยเท่านัน้ และท่านจะไมค่รองเรอืนเพราะไมต่ดิอยูใ่น
กามารมณ์แลว้ 

พระอรหนัตก์ค็อืผูท้ีฝึ่กฝนอรยิมรรคจนสมบูรณ์แลว้  จนท าลายสงัโยชน์ทีเ่หลอืไดท้ัง้หมด  คอืท่านจะ
ไมต่ดิอยูใ่นสุขจากรปู, และอรปู,  ท่านจะไม่มคีวามถอืตวัใดๆ, ท่านจะไม่มคีวามรูส้กึตื่นเตน้หรอืทึง่หรอืฟุ้งซ่าน
กบัสิง่ใดๆอกีต่อไป,  และท่านจะไมม่สีญัชาตญิาณว่ามตีวัเองอกีต่อไป ซึง่พระอรหนัตน์ี้กม็ที ัง้ทีม่คีวามสามารถ
พเิศษ (มฤีทธิ)์ และชนิดทีไ่มม่คีวามสามารถพเิศษอะไรเลย (สุขวปัิสสโก) 

   
๕.  หลกัการพยากรณ์ตวัเอง 

พระพุทธองคไ์ดท้รงวางหลกัในการพยากรณ์ตวัเองว่าบรรลุเป็นพระโสดาบนัหรอืไม่โดยใหพ้จิารณา
ว่า 

๑. ภยัเวร  ๕  ประการอนัเกดิมาจากการล่วงละเมดิศลี  ๕  นัน้ไดล้ะขาดแลว้ 
๒. มคีวามเลื่อมใสอนัหยัง่ลงมัน่ ไม่หวัน่ไหว ในพระพุทธเจา้ 
๓. มคีวามเลื่อมใสอนัหยัง่ลงมัน่ ไม่หวัน่ไหว  ในพระธรรม 
๔. มคีวามเลื่อมใสอนัหยัง่ลงมัน่ ไม่หวัน่ไหว  ในพระสงฆ ์
๕. เป็นผูป้ระกอบดว้ยศลีอนับรสิุทธิ ์  
๖. เป็นผูม้คีวามรูแ้ตกฉานทัว่ถงึและมองเหน็ไมผ่ดิเพีย้นในปฏจิจสมปุบาท 
ถา้ใครมคีุณสมบตัทิัง้  ๖  นี้ครบกจ็ดัว่าบรรลุโสดาบนัแลว้    ซ่ึงจิตขณะท่ีบรรลธุรรมนัน่เองท่ีมีทัง้

พระพทุธ  พระธรรม และพระสงฆ์  คอืจติทีบ่รรลุธรรมนัน้จะมภีาวะรู,้  ตื่น, เบกิบาน ซึง่เป็นลกัษณะจติของ
พระพุทธเจา้  และการปฏบิตันิี้กค็อืการปฏบิตัติามพระธรรม  โดยจติทีป่ฏบิตัติามพระธรรมจนตรสัรูน้ี้กค็อื
พระสงฆ ์ ซึง่จติทีเ่ป็นพระสงฆน์ัน้ไม่จ าเป็นว่าจะตอ้งเป็นภกิษุ ถา้จติใจบรรลุโสดาบนัแลว้และก าลงัปฏบิตัติาม
พระธรรมอยู ่จตินัน้กช็ื่อว่าเป็นพระสงฆ ์แมร้า่งกายจะไมไ่ดบ้วชกต็าม  

 
๖.  ผลเรว็ - ผลช้า 

ในการปฏบิตัแิละรบัผลจากอรยิมรรคนัน้จะม ี ๔  ลกัษณะ  อนัไดแ้ก่ 



๙๐ 
 

๑. ปฏิบติัล าบาก ประสบผลช้า 
๒. ปฏิบติัล าบาก  ประสบผลเรว็ 
๓. ปฏิบติัสบาย  ประสบผลช้า 
๔. ปฏิบติัสบาย  ประสบผลเรว็ 

อรยิมรรคนัน้แมจ้ะเป็นหนทางเดยีว  แต่ว่ามวีธิกีารปฏบิตัไิดห้ลายรปูแบบ ซึง่การทีป่ฏบิตัลิ าบากก็
ไดแ้ก่การพจิารณาเหน็ความไมง่ามของร่างกาย, เหน็ความไม่น่ายนิดใีนอาหาร, เหน็โลกไม่น่ายนิด,ี เหน็ความ
ไมเ่ทีย่งในสงัขารทัง้หลาย,  เหน็ความตายจกัมแีก่ตน   ซึง่การปฏบิตัิรปูแบบน้ีจะเป็นการเพ่งมองว่ามนัน่า
เกลยีด ไมน่่ายนิดอียูเ่ป็นประจ านัน่เอง 

ส่วนการปฏบิตัทิีส่บายกไ็ดแ้ก่การฝึกสมาธแิบบอานาปานสตจินบรรลุฌานที ่  ๑  ไปตามล าดบัจนถงึ
ฌานที ่ ๔  คอืจะมคีวามสงบระงบัไปขึน้ไปเรือ่ยๆ การปฏบิตัริปูแบบนี้เป็นการปฏบิตัทิีสุ่ขสบายไปตลอดสาย 

ส่วนการทีจ่ะประสบผลส าเรจ็เรว็หรอืชา้นัน้กข็ึน้อยูก่บั อินทรีย ์ทีห่มายถงึ  ความเป็นใหญ่ในหน้าท่ี 
(ค าว่าอนิทรยีน์ี้จะหมายถงึ ตา, ห,ู จมกู, ลิน้, กาย, และใจกไ็ด ้อยา่งเช่น ตาเป็นใหญ่ในหน้าทีก่ารมองเหน็ เป็น
ตน้) ซึง่มอียู ่ ๕  ประการ อนัไดแ้ก่ 

๑. สทัธา  คอืความเชื่อมัน่ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์
๒. วิริยะ   คอืความพากเพยีรปฏบิตั ิ
๓. สติ      คอืความระลกึได ้
๔. สมาธิ  คอืความตัง้ใจมัน่ 
๕. ปัญญา  คอืความรอบรูใ้นอรยิสจั  ๔ 
ถา้ใครมอีนิทรยีแ์ก่กลา้กจ็ะประสบผลเรว็  แต่ถา้อนิทรยีอ่์อนกจ็ะประสบผลชา้ ไมว่่าจะเป็นแบบ

ปฏบิตัลิ าบากหรอืสบายกต็าม (บางครัง้หลกัทัง้ ๕ นี้กเ็รยีกว่า  พละ  ทีห่มายถงึ พลงัในการปฏิบติั ) 
 

๗.  นิพพาน  ๓ 
นิพพานของพระอรยิบุคคลนัน้กม็อียู ่ ๓  ประเภทอนัไดแ้ก่ 
๑. เสขะนิพพาน             คอืนิพพานของพระเสขะ 
๒. สอปุาทิเสสนิพพาน    คอืนิพพานทีย่งัมเีชือ้เหลอื 
๓. อนุปาทิเสสนิพพาน    คอืนิพพานทีไ่ม่มเีชือ้เหลอื 
พระเสขะหมายถงึพระอรยิบุคคลทีย่งัตอ้งศกึษาและปฏบิตัต่ิอไป อนัไดแ้ก่พระโสดาบนั พระ

สกทิาคามแีละพระอนาคาม ี  สว่นพระอเสขะกห็มายถงึพระอรยิบุคคลทีไ่มต่อ้งศกึษาและปฏบิตัอิกีต่อไปแลว้ 
อนัไดแ้ก่พระอรหนัต์ 

เสขนิพพานกค็อืนิพพานของพระเสขะทัง้หลาย ซึง่จะยงัไมเ่ยน็สนิทและไมถ่าวร เพราะสงัโยชน์ยงัไม่
ถูกท าลายหมดสิน้ 

สอุปาทเิสสนิพพานกค็อืนิพพานของพระอรหนัตท์ีเ่พิง่บรรลุใหม่ๆ  ทีย่งัไมเ่ยน็สนิทเพราะเชือ้อนุสยั
ของขนัธ ์ ๕  ยงัมอียูบ่า้ง  คอืขนัธ ์ ๕  ยงัท างานอยูบ่า้ง  เวทนาของท่านจงึยงัไมเ่ยน็สนิท 



๙๑ 
 

อนุปาทเิสสนิพพานกค็อืนิพพานของพระอรหนัตท์ีบ่รรลุนานแลว้  ขนัธ ์ ๕  ของท่านบรสิุทธิถ์าวรแลว้  
นิพพานของท่านจงึเยน็สนิท 

 
๘. ภิกษุคือบคุคลตวัอย่างท่ีดีของสงัคม 

เมือ่มองจากภายนอก ภกิษุกค็อืชายโกนศรีษะและ คอืห่มผา้คลุมกายสคีล ้าๆ  อาศยัอยูต่ามป่า, เขา, 
ถ ้า หรอืวดัใกลบ้า้น  ขออาหารจากชาวบา้นมาฉันวนัละมือ้หรอืสองมือ้ รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัติามศลีหรอืวนิยั
มากมาย  มกีารฝึกฝนสมาธอิยูเ่สมอ  และยงัสัง่สอนผูค้นใหล้ะเวน้ความชัว่ใหท้ าแต่ความดีกบัสอนใหม้ดีวงตา
เหน็ธรรมอยูเ่สมอดว้ย 

จดุมุง่หมายของการบวชดัง้เดมินัน้เป็น การปลีกตวัออกไปปฏิบติัตามหลกัอริยสจั   ๔  เพ่ือให้
บรรลถึุงความพ้นทุกขอ์ย่างถาวร ตามอย่างท่ีพระพทุธองคท์รงเคยปฏิบติัมาแล้ว รวมทัง้ยงัจะช่วยสัง่
สอนให้ผูค้นมีความสงบสุขอีกด้วย 

ภกิษุนัน้จะมหีลกัปฏบิตัใิหญ่ๆทีม่องเหน็จากภายนอกอยู ่ ๔  ประการ อนัไดแ้ก่ 
๑. สนัโดษในการกินอยู่   คอืค าว่าสนัโดษหมายถงึความพอใจในสิง่ทีต่นมอียู ่ ซึง่การสนัโดษในการ

กนิอยูก่ค็อืพอใจในอาหารเพยีงเลก็น้อยทีข่อจากชาวบา้นมาฉัน  ซึง่การฉันนัน้ก็เพยีงเพื่อใหร้า่งกายคงอยู ่
เพื่อทีจ่ะไดป้ฏบิตัธิรรมและช่วยสัง่สอนผูค้นเท่านัน้ ไม่ใช่ฉนัเพื่อความเอรด็อรอ่ยเพลดิเพลนิ  ซึง่บางคนกอ็าจ
พดูตเิตยีนภกิษุว่าการฉนัเนื้อสตัวจ์ะส่งเสรมิท าใหส้ตัวถ์ูกฆา่ตายมากขึน้   ซึง่ในกรณีนี้ถา้ภกิษุจะฉันอาหาร
อยา่งสนัโดษแลว้ ค ากล่าวหาน้ีกไ็รน้ ้าหนกัเพราะอาหารทีข่อมาจากชาวบา้นนัน้จะเป็นเพยีงส่วนเลก็ๆน้อยๆที่
เขาท ากนิกนัอยูแ่ลว้ตามปกต ิ    และอกีกรณหีนึ่งพระพุทธองคย์งัทรงหา้มภกิษุฉันเน้ือ  ๑๐  อยา่งคอื เนื้อ
มนุษย ์ เนื้อชา้ง เนื้อมา้ เนื้อสุนขั เนื้อง ู เนื้อราชสหี ์ เนื้อหม ี เนื้อเสอืดาว เนื้อเสอืโครง่ เนื้อเสอืเหลอืง  รวมทัง้
เนื้อทีเ่ขาฆ่าเฉพาะเจาะจงมาถวายภกิษุ  หรอืเหน็หรอืไดย้นิเขาฆ่าสตัวน์ัน้ดว้ย  

๒. สนัโดษในการนุ่งห่ม  คอืใหนุ่้งห่มเพื่อป้องกนัความหนาว, ความรอ้น, สตัวเ์ลก็ๆ, และเพื่อ
ป้องกนัความละอายเท่านัน้ ไมใ่ช่นุ่งห่มเพื่อความสวยงามโกเ้ก๋ 

๓. สนัโดษเร่ืองท่ีอยู่อาศยั  คอืทีอ่ยูก่เ็พยีงใหก้นัแดด, กนัฝน, กนัสตัว,์ และมคีวามสงบไม่
พลุกพล่าน เหมาะแก่การฝึกสมาธกิใ็ชไ้ดแ้ลว้ ไมจ่ าเป็นตอ้งหรหูราใหญ่โต สวยงาม 

๔. ละชัว่ท าดีอยู่เสมอ  คอืตอ้งปฏบิตัเิพื่อขดัเกลากเิลสอยูเ่สมอ  รวมทัง้ตอ้งช่วยสงัคมดว้ยการสัง่
สอนผูค้นใหล้ะชัว่และท าดอียูเ่สมอดว้ย 

ภกิษุทีแ่มจ้ะประพฤตดิเีช่นนี้พระพุทธองคก์ย็งัทรงสอนใหไ้มเ่ยอ่หยิง่ แต่ใหภ้กิษุเจยีมตวัอยูเ่สมอ  
โดยทรงสอนใหภ้กิษุระลกึอยูเ่สมอว่าตนนัน้ตอ้งอาศยัอาหารจากชาวบา้นมาเลีย้งชพี   ถา้เขาไมใ่หอ้าหารกจ็ะ
อยูไ่มไ่ด ้  ซึง่ถา้โลกจะมภีกิษุทีแ่ทจ้รงิเช่นนี้มากๆ สงัคมกจ็ะสงบสุขและโลกกจ็ะมสีนัตภิาพได้  

 
๙.  ปาฏิโมกข ์

ปาฏิโมกข ์  กค็อื ศีลส าหรบัภิกษุ ซึง่มมีากมายทัง้อย่างสงูและอยา่งกลาง อยา่งต ่า ซึง่ศลีอยา่งสงูที่
ภกิษุล่วงละเมดิแลว้จะขาดจากความเป็นภกิษุในทางจติใจทนัทกีไ็ดแ้ก่ ปาราชิก (ความพ่ายแพ)้  ๔  ประการ 
คอื 
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๑. เสพเมถนุ  คอืการรว่มเพศกบัสตรหีรอืแมท้างรทูวารใดๆของสตัวห์รอืบุรษุกต็าม 
๒. ลกัขโมย  คอืการเบยีดเบยีนเอาทรพัยข์องผูอ้ื่นมาเป็นของตนใหไ้ดค้่าเท่ากบั  ๑ บาท  
๓. ฆ่ามนุษยใ์ห้ตาย  จะดว้ยวธิใีดกต็าม แมแ้ต่การพูดยยุงใหเ้ขาฆา่ตวัตายดว้ย 
๔. อวดตนเอง ว่าเป็นพระอรยิบุคคลขัน้ต่างๆ หรอือวดว่าตนเองมสีมาธขิ ัน้สงู (ฌาน) โดยแทจ้รงิ

แลว้ตนเองไมเ่ป็นหรอืไมม่ ี
ส่วนศลีอยา่งกลางและอย่างต ่านัน้มมีากมาย แต่กส็ามารถแกไ้ขใหก้ลบัมาบรสิุทธิไ์ดด้ว้ยการถูกกกั

บรเิวณเพื่ออบรมสัง่สอน  หรอืประจานความผดิของตนเองต่อเพื่อนภกิษุดว้ยกนัไปตามกรณ ี ส่วนปาราชกินี้ไม่
สามารถแกไ้ขใหก้ลบัมาบรสิุทธิไ์ด ้  แมจ้ะลาสกิขาไปแลว้กลบัมาบวชใหมก่ไ็มถ่อืว่าเป็นภกิษุตามธรรมวนิยัได้
อกี 

 
๑๐.  นิกายในพทุธศาสนา 

  นิกาย  หมายถงึ   หมู่พวกใหญ่ๆ  ซึง่นิกายในพุทธศาสนานี้เกดิมาจากการตคีวามในค าสอนของ
พระพุทธเจา้ไมเ่หมอืนกนั   โดยเมือ่ครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้ดบัขนัธปรนิิพพานไปแลว้ กไ็ดเ้กดินิกายต่างๆขึน้มา
มากมาย  ซึง่บางนิกายกแ็ทบจะมองไมเ่หน็หลกัค าสอนของพุทธเจา้เลยกม็ ี  ซึง่ในทีสุ่ดนิกายต่างๆเหล่านัน้ก็
ดบัสลายไป เหลอืนิกายใหญ่ๆอยูเ่พยีง  ๒ นิกายในปัจจบุนั คอื 

๑. หินยาน หรอื เถรวาท  ทีย่ดึถอืพระไตรปิฎกดัง่เดมิเป็นหลกั  ปัจจบุนัมผีูน้บัถอืมากทางประเทศ
ศรลีงักา,พม่า, ลาว, และไทย  

๒. มหายาน  หรอื อาจาริยวาท ทีด่ดัแปลงค าสอนใหม ่และเขยีนพระไตรปิฎกขึน้มาใหม ่  ปัจจบุนัมี
ผูค้นนบัถอืมากทางประเทศจนี, ไตห้วนั, เวยีดนาม เป็นตน้ 

หลกัการของมหายานนัน้ไม่ค่อยเครง่ครดัทัง้ในส่วนศลีของภกิษุ และการปฏบิตัขิองอุบาสก อุบาสกิา  
เช่น ถา้ใครท่องชื่อพระพุทธเจา้นามว่า อมติะ ไดม้ากๆ เมือ่ตายไปกจ็ะบรรลุนิพพานได ้  ซึง่มหายานนี้จะโน้ม
ไปในทางเทวนิยม คอืเชื่อเรือ่งเทพเจา้มาก เช่น เชื่อว่ามพีระพุทธเจา้ประทบัอยู่บนสวรรคม์ากมาย เป็นตน้  
โดยมหายานนี้ไดไ้ปเจรญิรุง่เรอืงทางประเทศจนี และมกีารแตกเป็นนิกายยอ่ยๆขึน้มาอกี  ซึง่ต่อมากไ็ดม้ี
นิกายเซน็เกิดขึ้นมาทางประเทศญ่ีปุ่ น โดยเน้นการเพ่งพจิารณาปรศินาธรรม (โกอาน) หรอืในสิง่ต่างๆ ก็
สามารถท าใหบ้รรลุธรรมหรอืเป็นพุทธะในขัน้ตน้ๆได้ ซึง่นบัเป็นการแตกแยกจากมหายานมาสู่ค าสอนทีแ่ทจ้รงิ
ได ้

ในส่วนของเถรวาทนี้จะยดึถอืพระไตรปิฎกทีท่ าสงัคายนาจากประเทศอนิเดยี (ทีป่นกบัค าสอนของ
ศาสนาพราหมณ์มาเรยีบรอ้ยแลว้) เป็นหลกัไมเ่ปลีย่นแปลง  ซึง่กน็บัว่ายงัมสี่วนดอียูต่รงทีย่งัรกัษาค าสอน
ดัง้เดมิเอาไวไ้ดไ้มส่ญูหาย แต่กม็มีากทีเ่ป็นส่วนเกนิมาจากการปะปนจากศาสนาพราหมณ์มาก่อนในอดตี 

 ส่วนเฉพาะในประเทศไทยนี้ยงัมกีารแบ่งแยกภิกษุ ออกเป็น  ๒  นิกายใหญ่ๆอกี อนัไดแ้ก่ 
๑. มหานิกาย  คอืภกิษุส่วนมาก ทีไ่มค่่อยเคร่งครดัในวนิยัเลก็ๆน้อยๆบางขอ้ (เช่น รบัเงนิได)้  
๒. ธรรมยติุ    คอืภกิษุส่วนน้อย ทีเ่ครง่ครดัในวนิัยเลก็ๆน้อยๆบางขอ้ (เช่น ไมร่บัเงนิ) 
แมจ้ะแตกต่างกนับา้งในวนิัยเลก็ๆน้อยๆ แต่ภิกษุมหานิกายกบัธรรมยติุท่ีแท้จริงกมี็หลกัการ

ปฏิบติัท่ีเหมือนกนั คือรกัษาศีล ฝึกสมาธิ และเจริญปัญญา โดยมีจดุมุ่งหมายเหมือนกนั  คือเพ่ือความ
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พ้นทุกข ์ (นิพพาน)  ซึง่กม็มีากไมว่่าจะเป็นภกิษุมหานิกายหรอืธรรมยตุ ิ ทีไ่มไ่ดบ้วชมาเพราะปรารถนาจะพน้
ทุกข ์แต่บวชมาเพื่อรกัษาพุทธศาสนาเอาไวเ้ท่านัน้กม็ ีซึง่กย็งันบัว่ามสี่วนดอียู่มากถา้มองในแง่มมุนี้  

 
จบบทท่ี  ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี  ๔  ปัจจยัของความเพียร 
๑.  ระบบ  ๓ 

ชวีติของเรานี้สามารถแยกออกเป็นระบบเพื่อศกึษาได ้ ๓  ระบบ อนัไดแ้ก่ 
 ๑.  ระบบกาย   คอืสิง่ทีเ่กีย่วกบัรา่งกาย 
 ๒.  ระบบจิต    คอืสิง่ทีเ่กีย่วกบัจติ 
 ๓.  ระบบวิญญาณ (หรอืระบบปัญญา)  คอืสิง่ทีเ่กีย่วกบัความรอบรูข้องจติ 
ระบบกายนี้กค็อืเรือ่งทางร่างกายทีม่โีรคภยัเป็นสิง่เสยีดแทง  ส่วนระบบจตินี้กค็อืเรือ่งสมรรถภาพ

ของจติ เช่น มสีมาธมิาก หรอืมสีมาธน้ิอย  จ าเก่ง คดิเรว็ คดิชา้ เป็นตน้  โดยมนีิวรณ์และกเิลสเป็นสิง่เสยีดแทง  
ส่วนระบบวญิญาณกค็อืเรือ่งส่วนลกึของจติทีเ่ป็นเรือ่งความรู ้ ความเชื่อ ความเหน็ น ้าใจ อุปนิสยั เป็นตน้  เช่น 
ทีเ่รยีกว่าวญิญาณของความเป็นคร ู  วญิญาณของความเป็นนกักฬีา เป็นต้น โดยสิง่ทีม่าเสยีดแทงกค็อืความโง่
หรอือวชิชา 
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บางคนอาจจะเชื่อว่าชวีติเป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถพฒันาได ้  แต่พทุธศาสนาจะสอนว่าชีวิตเป็นส่ิงท่ี
พฒันาได้  โดยการพฒันาระบบทัง้  ๓  นี้ ซึง่การพฒันากใ็ชห้ลกัการเจรญิอรยิมรรคนัน่เอง  คอืศลีนัน้จะมา
พฒันาระบบทางกาย  ส่วนสมาธจิะมาพฒันาระบบจติ และปัญญาจะมาพฒันาระบบวญิญาณ 

 
๒.  จริต  ๖ 

จริต  หมายถงึ  ลกัษณะอาการของจิตท่ีมีอยู่จนเป็นปกติ  ซึง่จรติของเรานี้กพ็อจะสรปุได ้๖ จรติ 
อนัไดแ้ก่ 

๑. ราคะจริต  คอืมรีาคะเป็นปกต ิ
๒. โทสะจริต   คอืมโีทสะเป็นปกต ิ
๓. โมหะจริต   คอืมโีมหะเป็นปกต ิ
๔. วิตกักะจริต       คอืมคีวามคดิพล่านเป็นปกต ิ
๕. สทัธาจริต         คอืมคีวามเชื่อง่ายเป็นปกต ิ
๖. พทุธะจริต    คอืมเีฉลยีวฉลาดเป็นปกต ิ
ในความเป็นจรงินัน้จติของคนเรายอ่มทีจ่ะมจีรติทัง้  ๖  นี้อยูด่ว้ยทัง้สิน้  จะต่างกนัตรงทีจ่ติของใครจะ

มจีรติใดมากหรอืน้อยกว่ากนัเท่านัน้  ดงันัน้เราจงึควรเลอืกแนวทางอรยิมรรคใหต้รงกบัจรติของเราเพื่อทีจ่ะได้
ท าใหก้ารปฏบิตัไิดผ้ลเรว็ยิง่ขึน้  เช่น การเจรญิอสุภะเพื่อก าจดัราคะจรติ  หรอืเจรญิพรหมวหิารเพื่อแก้
โทสะจรติ หรอืเจรญิพุทธานุสตเิพื่อก าจดัสทัธาจรติ เป็นตน้  ส่วนพุทธะจรตินัน้ควรเจรญิอานาปานสต ิเป็นตน้ 

 
๓.  วิธีก าจดักิเลส 

การพดูว่าละราคะ โทสะ โมหะนัน้เป็นการพดูรวมๆ     ซึง่ถา้จะพดูใหล้ะเอยีดจะต้องพดูว่า ราคะนัน้
เป็นส่ิงท่ีควรละ  คอืเมือ่มนัเกดิขึน้แลว้สามารถละไดท้นัทโีดยละทิง้อารมณ์ทีม่าสมัผสั   ส่วนโทสะนัน้เป็นส่ิง
ท่ีควรบรรเทา  คอืเมือ่มนัเกดิขึน้แลว้ไมส่ามารถละไดท้นัทแีมจ้ะละอารมณ์ของมนัแลว้  ดงันัน้จงึควรบรรเทา
คอืค่อยๆใหม้นัอ่อนก าลงัลงจนกระทัง่ดบัไป ส่วนโมหะนัน้เป็นส่ิงท่ีควรถอน  คอืตอ้งถอนรากถอนโคนมนั
ดว้ยการสรา้งปัญญาหรอืความเหน็แจง้ใหเ้กดิขึน้มา 

ลกัษณะโทษและการคลายของกเิลสนัน้จะมดีงันี้ 
๑. ราคะนัน้มีโทษน้อยแต่ว่าคลายช้า    
๒. โทสะนัน้มีโทษมากแต่คลายเรว็ 
๓. โมหะนัน้มีโทษมากและคลายยาก 

ราคะนัน้เมือ่เกดิขึน้แลว้จะไมท่ าใหเ้กดิโทษแก่ใครโดยตรง แต่ว่ามนัจะเกดิอยูน่านกว่าจะดบั   ส่วน
โทสะนัน้เมือ่เกดิขึน้แลว้จะท ารา้ยผูอ้ื่นไดจ้งึมโีทษมากแต่ว่าจะโกรธอยูไ่มน่านกด็บั  ส่วนโมหะนัน้เป็นตวัความ
โงเ่ซ่อไมรู่แ้จง้เหน็จรงิจงึท าอะไรๆผดิพลาดไมถู่กตอ้ง ซึง่จะมโีทษมากและแถมยงัท าใหห้ายโงไ่ดย้ากมากอกี
ดว้ย 

ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิราคะนัน้กค็อื สภุะนิมิต (สิง่ทีแ่สดงว่าสวยงามน่ารกั) ทีส่ามารถละไดด้ว้ย อสภุะ
นิมิต (สิง่ทีแ่สดงว่าน่าเกลยีดไมส่วยงาม)  ส่วนปัจจยัของโทสะกค็อื ปฏิฆะนิมิต (สิง่ทีแ่สดงใหรู้ส้กึว่าไมน่่า
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พอใจ) ทีส่ามารถบรรเทาไดด้ว้ย เมตตาเจโตวิมตุติ (การเพ่งความหลุดพน้แห่งจติดว้ยพลงัแห่งเมตตาอย่าง
แรงกลา้)  ส่วนปัจจยัของโมหะคอื อโยนิโสมนสิการ (การกระท าในใจโดยไม่แยบคาย) ทีจ่ะถอนไดด้ว้ย 
โยนิโสมนสิการ (การกระท าในใจโดยแยบคาย หรอืการพจิารณาอย่างละเอยีดรอบครอบ) 

 
๔.  เหตภุายในกบัเหตภุายนอก 

การทีจ่ะเจรญิอรยิมรรคใหป้ระสบผลไดเ้รว็นัน้จะตอ้งประกอบดว้ยเหตุ  ๒  ประการอนัไดแ้ก่ 
๑. โยนิโสมนสิการ   การพจิารณาถงึตอ้นเหตุ 
๒. กลัยาณมิตร       การมมีติรทีด่งีาม 

โยนิโสมนสกิารกค็อืการพจิารณาโดยแยบคาย  ซึง่กห็มายถงึการพจิารณาถงึตน้เหตุและปัจจยัของมนั
อยา่งละเอยีดถีถ่ว้น ซึง่กค็อืการเจริญวิปัสสนานัน่เอง  ส่วนกลัยาณมติรกค็อืเพ่ือนท่ีดีท่ีมีความเหน็ตรงกนั
และมีศีลเสมอกนั  ซึง่พระพุทธองคท์รงสอนว่า “การมีกลัยาณมิตรน้ีจดัว่าเท่ากบัเป็นทัง้หมดของ
พรหมจรรยเ์ลยทีเดียว” เพราะเมือ่เราคบเพื่อนทีด่ทีีมุ่่งมัน่ในการประพฤตพิรหมจรรย ์ เรากจ็ะมกี าลงัใจและมี
ผูช้่วยแกปั้ญหาในการประพฤตพิรหมจรรยไ์ปดว้ย อนัจะส่งผลใหป้ระสบผลไดเ้รว็ แต่ถ้าเราไม่มีเพ่ือนท่ีดี
เช่นน้ีพระพทุธองคท์รงสอนให้เรามีธรรมะเป็นเพ่ือนและเท่ียวไปแต่ผูเ้ดียว 

 
๕.  บคุคลผูค้วรประกอบความเพียร 

ผูท้ีจ่ะปฏบิตัอิรยิมรรคใหป้ระสบผลส าเรจ็ไดน้ัน้จะตอ้งมคีุณสมบตัติามทีพ่ระพุทธองคท์รงตรสัไวด้งันี้  
๑. เป็นผู้มีศรทัธา  ยอ่มเชื่อความตรสัรูข้องตถาคตว่า “แมเ้พราะเหตุนี้ๆพระผูม้พีระภาคเจา้นัน้  

เป็นพระอรหนัต ์  ตรสัรูช้อบเอง  สมบรูณ์ดว้ยวชิชาและจรณะ  ด าเนินไปด ี  รูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกคนควรฝึก  
อยา่งไม่มใีครยิง่ไปกว่า  เป็นครขูองเทวดาและมนุษย ์ เป็นผูเ้บกิบานแลว้  เป็นผูจ้ าแนกธรรมสอนสตัว ์“  ดงันี้ 

๒. เป็นผู้มีอาพาธน้อย  มโีรคน้อย  มไีฟธาตุส าหรบัย่อยอาหารทีย่อ่ยไดส้ม ่าเสมอ  ปานกลาง  ไม่
รอ้นเกนิ  ไมเ่ยน็เกนิ  พอควรแก่การบ าเพญ็เพยีร 

๓. เป็นผูไ้ม่โอ้อวด ไม่มีมารยา  เป็นผูเ้ปิดเผยตนเองตามทีเ่ป็นจรงิในพระศาสดา หรอืเพื่อนส
พรหมจาร ี(ผูท้ีป่ระพฤตพิรหมจรรยด์ว้ยกนั) ผูรู้ท้ ัง้หลายกต็าม 

๔. เป็นผู้ปรารภความเพียร  เพื่อละสิง่อนัเป็นอกุศล  เพื่อถงึพรอ้มดว้ยสิง่อนัเป็นกุศล  มกี าลงั  มี
ความบากบัน่หนกัแน่น  ไม่ทอดทิง้ธุระในสิง่ทัง้หลายอนัเป็นกุศล 

๕. เป็นผูม้ีปัญญา  ประกอบดว้ยปัญญา ซ่ึงสามารถก าหนดความเกิดขึ้นและความดบัหายไป  
เป็นปัญญาอนัประเสรฐิ  เป็นเครือ่งเจาะแทงกเิลส  เป็นเครือ่งใหถ้งึความสิน้ทุกขโ์ดยชอบ 

สรปุว่าเราจะตอ้งมศีรทัธาในพระพุทธเจา้ ตอ้งมสีุขภาพด ี  ตอ้งไมโ่ออ้วด ไมม่มีารยา และตอ้งมใีจ
ฝักใฝ่ในการท าความท าความเพยีร รวมทัง้ท่ีส าคญัต้องมีความสามารถก าหนดรู้การเกิดและดบัได้  เราจงึ
จะปฏบิตัอิรยิมรรคไดส้ าเรจ็ ถา้ยงัขาดสิง่ใดไปกค็วรเพิม่เตมิสิง่นัน้ขึน้มาใหค้รบ 

 
๖.  บทอธิฐานจิตเพ่ือท าความเพียร 



๙๖ 
 

ในการเจรญิอรยิมรรคน้ีกย็อ่มจะมมีาร (ความรูส้กึฝ่ายต ่า) มาชกัชวนใหล้ะความเพยีรอยูเ่สมอ   
แมแ้ต่พระพุทธองคก์ย็งัทรงผจญกบัมารมาแลว้เมือ่ก่อนตรสัรู ้  แต่กไ็ดท้รงอธฐิานจติจนชนะมาร และไดท้รงชี้
ชวนใหส้าวกมกีารอธฐิานจติตามพระองคบ์า้ง  ดว้ยการตัง้จติอธฐิานว่า 

 
“...ภกิษุทัง้หลาย.  ถ้าแมพ้วกเธอ  พงึตัง้ไวซ้ึง่ความเพยีรอนัไมถ่อย

กลบั(ดว้ยการอธฐิานว่า) “จงเหลืออยู่แต่หนัง เอน็ กระดกูเท่านัน้ เน้ือและ
เลือดในสรีระจงเหือดแห้งไป  ประโยชน์อนัใด  อนับคุคลจะบรรลไุด้ด้วย
ก าลงั  ด้วยความเพียร  ด้วยความบากบัน่  ของบรุุษ  ถ้ายงัไม่บรรลุ
ประโยชน์นัน้แล้ว  จกัหยดุความเพียรเสีย  เป็นไม่มี” ดงันี้แลว้ไซร ้ ภกิษุ
ทัง้หลาย.  พวกเธอกจ็กักระท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอนัยิง่เอง  ซึง่ทีสุ่ดแห่ง
พรหมจรรย ์  อนัไมม่อีะไรยิง่กว่า  อนัเป็นประโยชน์ทีต่อ้งการของกุลบุตรผูอ้อก
บวชจากเรอืน  เป็นผูไ้ม่มเีรอืนโดยชอบ ไดต่้อกาลไมน่านในทฏิฐธรรม (ปัจจบุนั)  
เขา้ถงึแลว้แลอยูเ่ป็นแน่นอน”  

 
พระพุทธองคท์รงสอนว่า “บคุคลจะล่วงทุกขไ์ด้เพราะความเพียร” คอืการมแีต่ปัญญายงัจะช่วยให้

พน้ทุกขไ์มไ่ดถ้าวร จะตอ้งมคีวามเพยีรอนัมัน่คงเท่านัน้จงึจะพน้ทุกขไ์ดถ้าวร ซึง่การตัง้จติอธฐิานเพื่อใหม้กีาร
ท าความเพยีรอยา่งมัน่คงนี้จะช่วยใหป้ระสบผลส าเรจ็ไดต้ามปรารถนา 
 
๗.  ล าดบัแห่งการส้ินทุกข ์

ความทุกขท์ัง้ปวงนัน้จะสรุปอยูท่ี่ ชาติ ชรา มรณะ  แต่กว่าจะมกีารละชาต ิ ชรา มรณะไดน้ัน้พระ
พุทธองคท์รงสอนว่าจะตอ้งมกีารละสิง่อื่นๆมาอกีมากมาย ตามล าดบั ซึง่มลี าดบัดงันี้  
๑. บุคคลไมล่ะซึง่ธรรมคอื  ราคะ ,โทสะ , โมหะ  กไ็มอ่าจละซึง่ธรรมคอื  ชาต,ิ  ชรา,  มรณะ ได้ 

๒. บุคคลไมล่ะซึง่ธรรมคอื สกักายทิฏฐิ  ๑, วิจิกิจฉา ๑,  สีลพัพตปรามาส ๑  กไ็มอ่าจละซึง่ธรรม
คอื  ราคะ, โทสะ, โมหะ ได ้

๓. บุคคลไมล่ะซึง่ธรรมคอื  อโยนิโสมนสิการ  ๑, การพวัพนัในทิฏฐิอนัชัว่  ๑,  ความมีใจหดหู่  ๑,  
กไ็มอ่าจละซึง่ธรรมคอื สกักายทฏิฐ ิ, วจิกิจิฉา,  สลีพัพตปรามาส ได้ 

๔. บุคคลไมล่ะซึง่ธรรมคอื  ความมีสติอนัหลงลืม  ๑,  ความปราศจากสมัปชญัญะ  ๑,  ความส่าย
แห่งจิต  ๑  กไ็มอ่าจะละซึง่ธรรมคอื อโยนิโสมนสกิาร,  การพวัพนัในทฏิฐอินัชัว่,  ความมใีจหดหู่ ได้ 

๕. บุคคลไมล่ะซึง่ธรรมคอื  ความไม่อยากเหน็พระอริยเจ้า  ๑,  ความไม่อยากฟังธรรมของพระ
อริยเจ้า  ๑,  ความมีใจเกาะเก่ียว (เช่นในกาม)  ๑ กไ็มอ่าจละซึง่ธรรมคอื  ความมสีตอินัหลงลมื,  ความ
ปราศจากสมัปชญัญะ,  ความส่ายแห่งจติ ได้ 

๖. บุคคลไมล่ะซึง่ธรรมคอื  ความฟุ้ งซ่าน  ๑,  ความไม่ส ารวม  ๑,  ความทุศีล  ๑  กไ็มอ่าจละซึง่
ธรรมคอื ความไมอ่ยากเหน็พระอรยิเจา้,  ความไมอ่ยากฟังธรรมของพระอรยิเจา้,  ความมใีจเกาะเกีย่ว (เช่นใน
กาม) ได ้ 



๙๗ 
 

๗. บุคคลไมล่ะซึง่ธรรมคอื  ความไม่มีศรทัธา  ๑,  ความไม่เป็นวทญัญ ู (ผูรู้้ค าพดู ผู้ใจดี)   ๑,  
ความเกียจคร้าน  ๑  กไ็ม่อาจละซึง่ธรรมคอืคอื  ความฟุ้งซ่าน,  ความไมส่ ารวม,  ความทุศลี ได ้

๘. บุคคลไมล่ะซึง่ธรรมคอื  ความไม่เช่ือบคุคลและธรรมอนัควรเช่ือ  ๑,  ความเป็นคนว่ายาก  
๑,  ความมีมิตรชัว่  ๑  กไ็มอ่าจละซึง่ธรรมคอื  ความไมม่ศีรทัธา,  ความไมเ่ป็นวทญัํ ู,  ความเกยีจครา้นได้ 

๙. บุคคลไมล่ะซึง่ธรรมคอื ความไม่ละอายในส่ิงท่ีควรละอาย (อหิริ)  ๑, ความไม่กลวัในส่ิงท่ีควร
กลวั (อโนตปัปะ)  ๑,  ความประมาท (ปมาทะ)  ๑  กไ็มอ่าจละซึง่ธรรมคอื  ความไมเ่ชื่อบุคคลและธรรมอนั
ควรเชื่อ,  ความเป็นคนว่ายาก,  ความมมีติรชัว่ ได้ 

สรปุไดว้่าผูท่ี้จะพ้นทุกขไ์ด้นัน้จะต้องเร่ิมต้นจากการเป็นคนท่ีมีความละอายใจในการท าบาป
ท าชัว่ทัง้ปวงก่อน, และมีความเกรงกลวัในผลจากบาป, รวมทัง้ต้องเป็นคนไม่ประมาทด้วย  แลว้
ต่อจากนัน้ยงัตอ้งละสิง่ไมด่อีกีหลายอยา่งไปตามล าดบั จนกระทัง่เกดิดวงตาเหน็ธรรม (ในขอ้ที ่ ๒ ) และมกีาร
ปฏบิตัจินละราคะ โทสะ โมหะได ้ จงึจะก าจดัความทุกขท์ัง้ปวงได ้  ซ่ึงหลกัการน้ีเป็นส่ิงท่ีเราจะใช้เป็น
เคร่ืองวดัได้ว่าเราอยู่จดุไหน?  เพื่อทีจ่ะไดป้รบัปรงุเปลีย่นแปลงตวัเองต่อไป 

 
๘.  ส่ิงท่ีบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ 

บรรพชติหรอืภกิษุในพุทธศาสนานี้จะมจีดุประสงคอ์ยูท่ีค่วามพน้ทุกข ์ แต่กม็กัจะมคีวามประมาทมา
เป็นอุปสรรคอยูเ่สมอ  ดงันัน้พระพุทธองคจ์งึไดท้รงสอนใหบ้รรพชติหมัน่พจิารณาตนเองอยูเ่สมอตามหลกัดงันี้ 

บรรพชติควรพจิารณาเนืองๆว่า... 
๑. บดัน้ีเรามีเพศต่างจากคฤหสัถแ์ล้ว   อาการกิริยาใดๆของสมณะ  เราต้องท าอาการกิริยา

นัน้ๆ 
๒.  ความเล้ียงชีวิตของเราเน่ืองด้วยผูอ่ื้น  เราควรท าตวัให้เขาเล้ียงง่าย 
๓.  อาการกายวาจาอย่างอ่ืน  ท่ีเราจะต้องท าให้ดีขึ้นไปกว่าน้ี  ยงัมีอยู่อีก  มิใช่มีเพียงเท่าน้ี 
๔.  ตวัของเราติเตียนตวัเราเองโดยศีลได้หรือไม่? 
๕.  ผูรู้้ใคร่ครวญแล้ว  ติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่? 
๖.  เราจะต้องพลดัพรากจากของรกัของชอบใจทัง้ส้ิน 
๗. เรามีกรรมเป็นของตน  เป็นผู้รบัผลของกรรม  มีกรรมเป็นก าเนิด  มีกรรมเป็นเผา่พนัธุ ์ มี

กรรมเป็นท่ีพ่ึงอาศยั เราท าดีกต็าม  ท าชัว่กต็าม เราจกัเป็นผูร้บัผลของกรรมนัน้ 
๘.  วนัคืนล่วงไปๆ บดัน้ีเราท าอะไรอยู่? 
๙.  เรายินดีในเรือนว่าง (ท่ีสงดั) หรือไม่? 
๑๐.  ปัญญาเครื่องรู้พิเศษ  ท่ีสามารถจะท าความเป็นอริยะอนัย่ิงกว่ามนุษยธรรม  ท่ีเราได้

บรรลแุล้วมีอยู่หรือไม่? ซึง่จะท าใหเ้ราเป็นผูไ้มเ่กอ้เขนิ  ในเวลาทีถู่กเพื่อนผูป้ระพฤตพิรหมจรรยด์ว้ยกนัถาม
ในกาลภายหลงั   

 
๙.  เปียกแฉะ - ไหม้กรียม 



๙๘ 
 

ในการปฏบิตัเิพื่อดบัทุกขข์องนกับวชนอกพุทธศาสนานัน้มหีลายแนวทาง  แต่สรปุได ้  ๒  แนวทาง 
อนัไดแ้ก่ 

๑.  กามสขุลัลิกานุโยค    การปฏบิตัทิีพ่วัพนัอยูใ่นกามารมณ์ 
๒.  อตัตกิลมถานุโยค     การปฏบิตัทิีท่รมานตนเองใหไ้ดร้บัความล าบาก 
แนวทางทัง้สองนี้พระพุทธองคท์รงหา้มสาวกปฏบิตั ิ  เพราะไมใ่ช่แนวทางทีถู่กตอ้งในการพน้ทุกข ์ 

ซึง่เรยีกว่า สดุโต่ง คอืสุดโต่งไปทางสุขส าราญอยา่งหนึ่ง กบัสุดโต่งไปในทางล าบากอยา่งหนึ่ง   ซึง่พระพุทธ
องคท์รงเคยปฏบิตัมิาแลว้สมยัก่อนทีจ่ะตรสัรู ้ และพบว่าไมส่ามารถท าใหพ้น้จากทุกขไ์ด ้  ส่วนอรยิมรรคนัน้จะ
เป็นการปฏบิตัทิีอ่ยูต่รงกลาง คอืไมถ่งึกบับ ารงุบ าเรอรา่งกายใหสุ้ขส าราญ และกไ็มถ่งึกบัทรมานรา่งกายให้
ล าบากทุกขท์รมาน  แต่เป็นการใชช้วีติทีถู่กตอ้ง เหมาะสม และพอดอียา่งทีสุ่ด ซึง่เรยีกว่าเป็นการใช ้ “ชีวิตท่ี
เรียบง่าย” นัน่เอง 

 
๑๐.  เมถนุสงัโยค 

เมถนุสงัโยค หมายถงึ  การประกอบเก่ียวพนัด้วยเมถนุ (การรว่มเพศ)  คอืในสมยัพุทธกาลสมณะ
หรอืพราหมณ์บางคนปฏญิาณตนว่าเป็นผูป้ระพฤตพิรหมจรรยโ์ดยชอบ  เขาไมเ่สพเมถุนดว้ยมาตุคาม (หญงิ
ชาวบา้น) กจ็รงิ  แต่เขายงัประพฤตเิกีย่วขอ้งอยูก่บัเมถุน  อยา่งใดอยา่งหนึ่งใน  ๗  อยา่งดงัต่อไปนี้ 

๑. ยินดีการลบูทา  การขดัสี  การอาบ  การนวดฟัน้  ท่ีท าให้โดยมาตคุาม  เขาปลาบปลืม้ยนิดี
ดว้ยการกระท าเช่นนัน้จากมาตุคาม.....ฯ 

๒.ไมถ่งึอยา่งนัน้  แต่เขายงัพดูจาซิกซ้ี  เล่นหวักบัมาตคุาม  เขาปลาบปลืม้ยนิดดีว้ยการกระท า
เช่นนัน้จากมาตุคาม......ฯ 

๓. ไมถ่งึอยา่งนัน้  แต่เขายงัชอบสบตากบัตาด้วยกบัมาตคุาม เขาปลาบปลืม้ยนิดดีว้ยการกระท า
เช่นนัน้จากมาตุคาม.....ฯ 

๔. ไมถ่งึอยา่งนัน้  แต่เขายงัชอบฟังสียงของมาตคุาม  ทีห่วัเราะอยูก่ด็ ี พดูจาอยูก่ด็ ี ขบัรอ้งอยูก่ด็ ี 
รอ้งไหอ้ยูก่ด็ ี  ขา้งนอกฝากต็าม  นอกก าแพงกต็าม   เขาปลาบปลืม้ยนิดดีว้ยการกระท าเช่นนัน้จากมาตุคาม
.....ฯ 

๕. ไมถ่งึอยา่งนัน้  แต่เขายงัชอบตามระลึกถึงเร่ืองเก่า  ท่ีเคยหวัเราะเล้าโลม  เล่นหวักบัด้วย
มาตคุาม  เขาปลาบปลืม้ยนิดดีว้ยการกระท าเช่นนัน้จากมาตุคาม.....ฯ 

๖. ไมถ่งึอยา่งนัน้  แต่ว่าเขาเพียงแต่ได้เหน็คฤหบดี  หรือบตุรคฤหบดี  ผูอ่ิ้มเอิบเพียบพร้อมด้วย
กามคณุทัง้  ๕  ได้รบัการบ ารงุบ าเรออยู่ด้วยกามสุข  เขาปลาบปลืม้ยนิดดีว้ยการไดเ้หน็การกระท าเช่นนัน้
.....ฯ 

๗. ไมถ่งึอยา่งนัน้  แต่เขาประพฤติพรหมจรรยโ์ดยตัง้ความปรารถนา    เพ่ือไปเป็นเทพยดา (เป็น
ใหญ่หรอืสุขสบายมบีรวิารเป็นหญงิมากๆ) พวกใดพวกหน่ึง...........ฯ 

 (จากลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัทีก่ล่าวมาแลว้)  น่ีแหละคือความขาด  ความทะล ุ  ความด่าง  
ความพร้อย  ของพรหมจรรย ์ ผูน้ี้ประพฤติพรหมจรรยไ์ม่บริสทุธ์ิ  ยงัประกอบอยู่ด้วยการเก่ียวพนัด้วย



๙๙ 
 
เมถนุ  ย่อมไม่พ้นจาก  ความเกิด  ความแก่  และความตาย  ความโศก  ความร า่ไรร าพนั  ความทุกข์
กาย  ความทุกขใ์จ   และความคบัแค้นใจ  ช่ือว่ายงัไม่พ้นจากทุกขไ์ด้ 

ส าหรบัภกิษุนัน้พระพุทธองคท์รงสอนเรือ่งการปฏบิตัต่ิอสตรวี่า “อย่าพบปะเป็นดีท่ีสดุ ถ้า
จ าเป็นต้องพบปะกอ็ย่าพดูด้วย และถ้าจ าเป็นต้องพดูด้วย กใ็ห้มีสติระวงัอย่าให้ความก าหนัดยินดี
เกิดขึ้น” จงึจะท าใหพ้รหมจรรยบ์รสิุทธิไ์ด ้ ซึง่เรือ่งเพศตรงขา้มน้ีเป็นอนัตรายทีสุ่ด เพราะมนัเป็นสญัชาติ
ญาณของการสืบพนัธุท่ี์มีอ านาจรนุแรงมาก ถ้าไดอ้ยูใ่กลก้จ็ะท าใหส้ญัชาตญิาณในการสบืพนัธุน์ี้ก าเรบิได ้  
คอืจะท าใหจ้ติใจเร่ารอ้นดว้ยกามราคะ แลว้กท็ าใหอ้ยากลาสกิขากลบัไปเป็นผูค้รองเรอืนได ้ 

 
๑๑.  อปุสรรคในการประกอบความเพียร 

ยงัมเีครือ่งตรงึจติ   ๕  อยา่งและเครือ่งผกูจติอกี  ๕   อยา่งทีภ่กิษุยงัละไมไ่ด ้  อนัจะเป็นเหตุใหไ้ม่
เจรญิงอกงามไพบูรณ์ในธรรมวนิยันี้  ดงัทีพ่ระพุทธองคท์รงสอนไวด้งันี้ 

เคร่ืองตรึงจิต  ๕  อย่าง  คือ 
๑. ภกิษุยงัสงสยั  เคลอืบแครง ไมป่ลงใจเชื่อ  ไมเ่ลื่อมใส ในพระศาสดา 
๒. ภกิษุยงัสงสยั  เคลอืบแครง ไมป่ลงใจเชื่อ  ไมเ่ลื่อมใส ในพระธรรม 
๓. ภกิษุยงัสงสยั  เคลอืบแครง ไมป่ลงใจเชื่อ  ไมเ่ลื่อมใส ในพระสงฆ ์
๔. ภกิษุยงัสงสยั  เคลอืบแครง ไมป่ลงใจเชื่อ  ไมเ่ลื่อมใส ในสิกขา 
๕. รวมทัง้ยงัเป็นผูโ้กรธกรุ่นอยู่ในเพ่ือนสพรหมจารี ไมช่อบใจ  มจีติอนัโทสะกระทบแลว้ มเีครือ่ง

ตรงึจติเกดิขึน้แลว้ 
เคร่ืองผกูพนัจิต  ๕  อย่าง  คือ 

๑. ภกิษุเป็นผูไ้ม่ปราศจากราคะ  ไมป่ราศจากฉนัทะ (ความพงึพอใจ)  ไมป่ราศจากความรกั  ไม่
ปราศจากความกระหาย  ไม่ปราศจากความเร่ารอ้น  ไมป่ราศจากตณัหา ในกาม 

๒. ภกิษุเป็นผูไ้ม่ปราศจากราคะ  ไมป่ราศจากฉันทะ ไม่ปราศจากความรกั  ไมป่ราศจากความกระหาย  
ไมป่ราศจากความเร่ารอ้น  ไมป่ราศจากตณัหา ในกาย 

๓. ภกิษุเป็นผูไ้มป่ราศจากราคะ  ไมป่ราศจากฉนัทะ ไม่ปราศจากความรกั  ไมป่ราศจากความกระหาย  
ไมป่ราศจากความเร่ารอ้น  ไมป่ราศจากตณัหา ในรปู 

๔. เป็นผูฉ้นัอิม่ทอ้งแลว้  ตามประกอบความสขุในการนอน  สขุในการเอน  สขุในการซบเซาอยู่ 
๕. เป็นผูป้ระพฤตพิรหมจรรยโ์ดยหวงัเข้าสู่เทพนิกาย พวกใดพวกหน่ึง ว่า “ดว้ยศลีนี้ วตัรน้ี 

พรหมจรรยน์ี้ เราจกัเป็นเทพเจา้ หรอืเป็นเทพยดาอย่างใดอยา่งหนึ่ง” (อยากเป็นใหญ่) 
 

๑๒.  ธดุงค ์ ๑๓ 
ธดุงค ์หมายถงึ  การปฏิบติัพิเศษเพ่ือขดูเกลากิเลสให้ย่ิงขึ้น   คอืการเจรญิอรยิมรรคนัน้กจ็ะมกีาร

เจรญิศลี สมาธแิละปัญญาเพื่อก าจดักเิลสอยูแ่ลว้เป็นปกต ิ  แต่ถา้ภกิษุใดปรารถนาทีจ่ะเพ่ิมการขดัเกลากิเลส



๑๐๐ 
 
ให้มากย่ิงขึ้นกว่าเดิม  กส็ามารถอธฐิานปฏบิตัธิุดงคข์อ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลายๆขอ้กไ็ด ้  ซึง่หลกัธุดงคน์ัน้กม็อียู ่ 
๑๓  ขอ้ใหเ้ลอืก อนัไดแ้ก่ 

๑. สมาทาน  ถอืเอาแต่ผา้บงัสุกุล (ผา้ทีช่าวบา้นทิง้แลว้) มาใช ้ เป็นวตัร (เป็นประจ า) 
๒. สมาทาน  ถอืใชเ้ฉพาะผา้ ๓ ผนืเป็นวตัร (ผา้ห่ม ๒ ผนืกบัผา้นุ่ง ๑ ผนื)   
๓. สมาทาน  ถอืการบณิฑบาต เป็นวตัร (ไมร่บันิมนตไ์ปฉันทีอ่ื่น) 
๔. สมาทาน  ถอืการบณิฑบาตไปตามแถวเป็นวตัร (ไมข่อซ ้าทีเ่ดมิ) 
๕. สมาทาน  ถอืการฉันอาหาร ณ อาสนะเดยีวเป็นวตัร (ฉันมือ้เดยีว)   
๖. สมาทาน  ฉนัเฉพาะอาหารในบาตรเป็นวตัร (ฉนัรวมกนัหมด)   
๗.สมาทาน  ไม่รบัอาหารทีม่ผีูม้าถวายในภายหลงั เป็นวตัร 
๘. สมาทาน  ถอืการอยู่ป่า เป็นวตัร 
๙. สมาทาน ถอืการอยูโ่คนไม ้เป็นวตัร 
๑๐. สมาทาน  ถอืการอยูแ่ต่ในทีโ่ล่ง เป็นวตัร 
๑๑. สมาทาน  ถอืการอยู่ป่าชา้ เป็นวตัร 
๑๒. สมาทาน  ถอืการอยูเ่สนาสนะอนัเขาจดัใหอ้ยูอ่ยา่งไรกอ็ยูอ่ยา่งนัน้ เป็นวตัร 
๑๓. สมาทาน  ถอืแต่เฉพาะการนัง่เป็นวตัร (ไมน่อน)   
ค าว่า สมาทาน หมายถงึ  การถือเอาไว้ด้วยดีด้วยสติปัญญา  ซึง่จะตรงขา้มกบัอุปาทานที่

หมายถงึความยดึมัน่ดว้ยกเิลส  ซึง่ภกิษุทีแ่ทจ้รงิจะมกีารด ารงชวีติทีม่กีารขดัเกลากเิลสอยูแ่ลว้เป็นปกต ิ เพราะ
ชวีติของท่านนัน้จะมแีต่เรือ่งปัจจยั  ๔  เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้  ส่วนสิง่ฟุ่มเฟือยจะไมม่ ี  ซึง่บุคคลทัว่ไปอาจจะดู
ว่ามนัเป็นการขดัเกลากเิลสอยา่งยิง่อยูแ่ลว้  แต่ทีจ่รงิยงัมกีารขดัเกลากเิลสทีย่ ิง่ขึน้ไปอกีคอืการธุดงคน์ี้  โดย
หลกัการธดุงคน้ี์จะเป็นเร่ืองการเสพปัจจยั  ๔  ให้มีความสขุสบายน้อยลง เพ่ือไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นมาได้
ง่าย   รวมทัง้การเรง่ความเพยีรทัง้วนัทัง้คนืโดยไมน่อนในบางวนัดว้ย  

 
๑๓.  บารมี  ๑๐ 

บารมี  หมายถงึ  อปุกรณ์ท่ีจะช่วยให้ถึงฝัง่นิพพาน  คอืเปรยีบเหมอืนการเดนิทางไปสู่นิพพานนัน้
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมอุีปกรณ์ช่วยทีจ่ าเป็นอยู ่ ๑๐  อยา่ง ทีเ่รยีกว่า  บารม ี ๑๐   อนัไดแ้ก่ 

๑. ทานบารม ี บารมคีอืการให ้  ซึง่ไดแ้ก่การสละสิง่ทีไ่มค่วรจะมอีอกไป 
๒.  ศีลบารมี  บารมคีอืศลี  ซึง่ไดแ้ก่การเป็นผูม้คีวามปกตทิางกาย วาจา และจติใจ 
๓.  เนกขมัมบารมี  บารมคีอืเนกขมัมะ  ซึง่ไดแ้ก่การอยูเ่หนืออ านาจของกาม ไม่ตดิกาม 
๔.  ปัญญาบารมี  บารมคีอืปัญญา  ซึง่ไดแ้ก่การมคีวามรอบรูใ้นเรือ่งทีค่วรรู ้   
๕.  ขนัติบารมี  บารมคีอืขนัต ิ ซึง่ไดแ้ก่การมคีวามอดทนต่อสิง่ทีม่ายัว่ใหพ้อใจและไมพ่อใจ 
๖.  วิริยะบารมี  บารมคีอืวริยิะ  ซึง่ไดแ้ก่การมคีวามเพยีรพยายามในการกระท าสิง่ทีด่งีาม 
๗.  สจัจะบารมี  บารมคีอืสจัจะ  ซึง่ไดแ้ก่การมคีวามจรงิใจ  พดูจรงิ ท าจรงิ   
๘.  อธิฐานบารมี  บารมคีอือธฐิาน  ซึง่ไดแ้ก่การเป็นคนทีม่ ัน่คงหนกัแน่น ไมเ่ปลีย่นแปลงงา่ย   
๙.  เมตตาบารมี  บารมคีอืเมตตา  ซึง่ไดแ้ก่การเป็นมติรกบัทุกคน  ไมเ่ป็นศตัรกูบัใครๆในโลก 



๑๐๑ 
 

๑๐. อเุบกขาบารมี  บารมคีอือุเบกขา  ซึง่ไดแ้ก่ความปล่อยวาง หรอืความวางเฉย คอืมจีติไม่
หวัน่ไหวไปตามอารมณ์ต่างๆ  

บารมทีัง้  ๑๐  นี้เป็นการสรปุคุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะเจรญิอรยิมรรคใหถ้งึจุดหมาย  โดยจะตอ้งสัง่สม
คุณสมบตัต่ิางๆเหล่านี้ใหเ้ตม็  เมือ่เตม็จงึจะบรรลุนิพพานได ้  ซ่ึงเพียงการเจริญอริยมรรคอย่างถกูต้องก็
เท่ากบัเป็นการเพ่ิมบารมีอยู่อย่างย่ิงแล้วในตวั และเม่ือผู้ใดเจริญอริยมรรคจนสมบรูณ์ได้ กเ็ท่ากบัว่า
เขามีบารมีทัง้ ๑๐ น้ีเตม็แล้ว ส่วนใครทีรู่ว้่าตวัเองยงัขาดบารมใีดอยู ่ กต็อ้งพยายามสรา้งบารมนีัน้ใหเ้กดิขึน้ 
และใหค้รบทัง้ ๑๐ จงึจะมคีุณสมบตัเิพยีงพอทีจ่ะบรรลุนิพานได.้  

 
๑๔.  ล าดบัขัน้การเหน็สจัธรรม 

ในการพจิารณาธรรมจนเกดิวมิตุตหิรอืบรรลุธรรมนัน้จะตอ้งมโียนิโสมนสิการ คอืมกีารพิจารณา
ใคร่ครวญให้เหน็ถึงต้นเหต ุ คอืตอ้งพจิารณาใหล้ะเอยีดรอบครอบทุกแงมุ่มและสบืไปใหถ้งึตน้เหตุจรงิๆจนจติ
บงัเกดิความหลุดพน้ (วมิตุต)ิ ซึง่เรยีกว่าเป็น การเหน็สจัธรรม   ซึง่ในขณะทีม่กีารเหน็สจัธรรมหรอืเหน็ความ
จรงิแทข้องธรรมชาตนิัน้จะมลี าดบัขัน้ในการเหน็โดยละเอยีดอยูถ่งึ  ๙  ขัน้ อนัไดแ้ก่ 

๑.  อนิจจตา  เหน็ความไมเ่ทีย่ง 
๒.  ทุกขตา  เหน็ความตอ้งทน 
๓.  อนัตตา  เหน็ความไมใ่ช่ตวัตน 
๔.  ธมัมฏัฐิตตา เหน็ความทีม่นัตัง้อยูโ่ดยความเป็นอย่างนัน้ 
๕.  ธมัมนิยามตา เหน็ความทีม่นัเป็นไปตามกฎของธรรมชาตอิยา่งนัน้ 
๖.  อิทปัปัจจยตา เหน็ความทีม่นัเป็นไปตามปัจจยั 
๗.  สญุญตา  เหน็ความว่างจากตวัตน 
๘.  ตถตา  เหน็ความทีม่นัเป็นของมนัเช่นนัน้เอง 
๙.  อตมัมยตา เหน็สภาวะจติทีไ่มม่อีะไรมาปรงุแต่งใหห้วัน่ไหวได้ 
เมือ่เรายกสิง่ใดสิง่หนึ่ง (เช่น รปูขนัธ)์ ขึน้มาเพ่งพจิารณาใหเ้หน็ความไมเ่ทีย่ง (หรอืการเกดิ-ดบั) 

อยา่งแรงกลา้ (ดว้ยสมาธ)ิ กจ็ะมองเหน็ความทุกขแ์ละถา้เพ่งมองทุกขต่์อไปอยา่งแรงกลา้กจ็ะมองเหน็ความ
ไมใ่ช่ตวัตน  และถา้เพ่งมองไปไมห่ยดุกจ็ะบงัเกดิการเหน็ต่อไปเรือ่ยๆ จนสุดทา้ยจติกจ็ะเกดิความเหน็แจง้ใน
ความเป็นเช่นนัน้เองแลว้จติกจ็ะหลุดพน้และมองเหน็สภาวะจติทีห่ลุดพน้ทีไ่มม่อีะไรมาปรงุแต่งใหห้วัน่ไหวได้
อกีต่อไป ซึง่การเหน็ทัง้หมดนี้จะเกดิต่อเนื่องกนัอยา่งรวดเรว็ แต่เราสามารถแยกแยะออกมาใหศ้กึษาไดถ้งึ ๙ 
ขัน้ โดยในแต่ละขัน้นัน้จะเรยีกว่าเป็น ญาณ ทีห่มายถงึ ความรู้ท่ีเกิดมาจากการปฏิบติั  แต่ญาณทัง้ ๙ ขัน้น้ี
เมือ่สรปุแลว้จะเหลอืเพยีง  ๒  ญาณ อนัไดแ้ก่ 

๑.  ธมัมฐิติญาณ   ญาณทีเ่หน็ความตัง้อยูข่องธรรมชาต ิ
๒.  นิพพานญาณ  ญาณทีเ่ป็นส่วนของการดบัทุกข ์
ญาณทัง้หลายถา้ยงัไมถ่งึกบัดบัทุกขไ์ด ้ จะสรุปลงในธมัมฐติญิาณคอืยงัเป็นเพยีงการเหน็ความตัง้อยู่

ของธรรมชาตเิท่านัน้ แต่ถา้นิพพานปรากฏแลว้กจ็ะเกดินิพพานญาณคอื จะเกิดความรู้ว่านิพพานปรากฏ
แล้ว ถกูต้องแล้ว ไม่มีอะไรท่ีจะย่ิงไปกว่าน้ีอีกแล้ว  



๑๐๒ 
 

 
๑๕.  วิปัสสนูกิเลส 

วิปัสสนูกิเลส  หมายถงึ  เครื่องท าวิปัสสนาให้เศร้าหมอง  คอืเมือ่เราเจรญิอรยิมรรคอยูน่ัน้จะเกดิ
อาการของวปัิสสนูกเิลสขึน้มาและท าใหค้ดิว่าประสบผลสงูสุดแลว้กจ็ะหยดุการปฏบิตั ิซึง่อาการนัน้กไ็ดแ้ก่ 

๑. โอภาส   แสงสว่าง  
๒. ปีติ  ความอิม่ใจ 
๓. ญาณ           ความรูจ้ากการปฏบิตั ิ
๔. ปัสสทัธิ ความสงบระงบั 
๕. สขุ  สุขเวทนาทีส่งบมาก 
๖. อธิโมกข ์ ความน้อมใจเชื่ออย่างแรงกลา้ 
๗. ปัคคาหะ ความเพยีรทีไ่ม่ยิง่หยอ่น 
๘. อปัุฏฐานะ ความทีม่สีตมิ ัน่ 
๙. อเุบกขา         ความทีจ่ตินิ่งดอูยูด่ว้ยความปล่อยวาง 
๑๐. นิกนัติ  ความพอใจรกัใครใ่นวปัิสสนา 
วปัิสสนูกเิลสเหล่านี้เราควรจะรูจ้กัเพื่อทีเ่มือ่มนัเกดิขึน้จะไดไ้มห่ลงผดิคดิว่าประสบผลสงูสุดแลว้   อนั

จะท าใหห้ยดุการปฏบิตัแิลว้ผลสงูสุดกจ็ะไมเ่กดิขึน้  ดงันัน้ถา้เกดิวปัิสสนูกเิลสตวัใดขึน้มาขณะก าลงัปฏบิตักิไ็ม่
ตอ้งสนใจใหป้ฏบิตัต่ิอไป  

 
๑๖. ภมิู  ๔ 

ภมิู  หมายถงึ  ระดบัหรือพื้นเพของจิต  ซึง่มอียู ่ ๔  ระดบั  อนัไดแ้ก่ 
 ๑.  กามาวจรภมิู      ระดบัทีต่ดิอยูใ่นกามารมณ์ 
 ๒.  รปูาวจรภมิู        ระดบัทีต่ดิอยูใ่นรปูารมณ์ 
 ๓.  อรปูาวจรภมิู      ระดบัทีต่ดิอยูใ่นอรปูารมณ์ 
 ๔.  โลกตุตรภมิู        ระดบัทีอ่ยูเ่หนือโลก 
ภพนัน้หมายถงึความมคีวามเป็นตามความยดึมัน่จงึมไีดเ้พยีง  ๓  ภพ คอืกามภพ, รปูภพ, และอรปู

ภพ  ซึง่จติในแต่ละภพกจ็ะมภีูมคิอืระดบัจติตามภพทีเ่ป็นอยู ่ (โลกุตตรภพไม่มเีพราะไม่มคีวามยดึมัน่) ซึง่จติที่
ยงัตดิอยูใ่นภพเหล่านี้จะเรยีกว่าเป็น “สตัว”์ ทีห่มายถงึ ผูท้ีย่งัตดิอยูใ่นภพ 

ส่วนโลกุตตรภมูจิะเป็นระดบัจติทีอ่ยูเ่หนือภพ หรอืเหนือโลก ซึง่เป็นภูมจิติของพระอรยิบุคคล
ทัง้หลาย  เป็นภมูจิติทีไ่มม่ทีุกขห์รอืมทีุกขน้์อยมากตามระดบัของพระอรยิะแต่ละประเภท 

 
๑๗  ล าดบัการละกาม – รปู - อรปู 

การตดิอยูใ่นอารมณ์ของกาม รปู และอรปูนัน้จะท าใหย้งัไมพ่น้ทุกข ์  ส่วนวธิกีารทีจ่ะพน้จากอ านาจ
ของกาม รปู อรปูน้ีไดก้ต็อ้งมกีารละไปตามล าดบัคอื 



๑๐๓ 
 

๑.  ละกามโดยการเพ่งพจิารณาใหเ้หน็ถงึโทษจากการตดิอยูใ่นกามอยา่งแรงกลา้ พรอ้มทัง้ตอ้งฝึกฝน
สมาธจินเกดิสุขสงบจากสมาธขิัน้รปูมาช่วยใหจ้ติตดิแทน 

๒. ละรปูโดยการเพ่งพจิารณาใหเ้หน็ถงึโทษจากการตดิอยูใ่นรปูอย่างแรงกลา้ พรอ้มทัง้ตอ้งฝึกฝน
สมาธจินเกดิสุขสงบจากสมาธขิัน้อรปูมาช่วยใหจ้ติตดิแทน 

๓.  ละอรปูโดยการเพ่งพจิารณาใหเ้หน็ถงึโทษจากการตดิอยูใ่นอรปูอย่างแรงกลา้ พรอ้มทัง้ตอ้งท า
วมิตุตใิหเ้กดิขึน้  

สรปุแลว้โทษของการตดิอยูใ่น กาม รปู และอรปู นี้กค็อื ท าใหต้ดิอยูแ่ละไมห่ลุดพน้จากความทุกขอ์นั
เกดิจากความพลดัพรากจากบุคคลหรอืสิง่ทีเ่รารกัหรอืพอใจได ้ เพราะสิง่เหล่านี้ลว้นตกอยูใ่นความเป็นอนิจจงั 
ทุกขงั และอนตัตาทัง้สิน้ ดงันัน้ถ้าปรารถนาจะหลุดพน้จากความทุกข ์ เราจะตอ้งหลุดพน้จากอ านาจของกาม 
รปู และอรปูนี้ก่อน    

 
 ๑๘.  อภิญญา 

อภิญญา  หมายถงึ  ความรู้อนัย่ิง  หรอืบางทกีเ็รยีกว่า ญาณ  ทีห่มายถงึ  ความรู้ท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติั  โดยเรือ่งอภญิญานี้เดมิเป็นหลกัของลทัธนิอกพุทธศาสนา ซึง่เป็นผลทีเ่กดิมาจากการปฏบิตัสิมาธหิรอื
ฌาน   ซึง่ไดแ้ก่   อทิธวิธิ ี คอืสามารถแสดงฤทธิต่์างๆได ้เช่น เดนิไดใ้นน ้าเหมอืนเดนิบนดนิ   เหาะไปไดใ้น
อากาศ  เป็นตน้ หรอืทพิพโสต  คอืมหีทูพิยส์ามารถไดย้นิเสยีงต่างๆแมใ้นทีไ่กลๆได ้ เป็นตน้  ซึง่จะเป็นเรื่อง
ของการมฤีทธิเ์ดชหรอืการมอีทิธปิาฏหิารยิต่์างๆ ทีเ่ป็นเรือ่งเหนือธรรมชาต ิทีพ่สิจูน์ไมไ่ด ้มแีต่ค าเล่าลอื    

ส่วนอภญิญาของพุทธศาสนานัน้ไมเ่หมอืนกบัของลทัธนิอกพุทธศาสนา  คอืมคีวามหมายต่างกนั ซึง่
อภญิญาในความหมายของพุทธศาสนานัน้กไ็ดแ้ก่ 

๑. อิทธิวิธีญาณ  คอืการใชส้มาธสิรา้งมโนภาพต่างๆขึน้มาหลอกผูอ้ื่นให้เหน็เหมอืนว่ามจีรงิได ้ 
๒. ทิพพโสตญาณ  คอืมคีวามสามารถไดย้นิเสยีงต่างๆทีจ่ติสรา้งขึน้มาเองได้ 
๓. เจโตปริญญาณ  คอืมคีวามสามารถเดาไดถู้กว่าใครก าลงัคดิอะไรอยู่ 
๔. ปพุเพนิวาสานุสติญาณ  คอืมคีวามทรงจ าถงึอดตีทีผ่่านมาไดอ้ย่างดเียีย่ม 
๕. จตุปูปาตญาณ  คอืมคีวามสามารถมองเหน็ภาพต่างๆทีจ่ติสรา้งขึน้มาเองได้ 
๖. อาสวกัขยญาณ  คอืมคีวามสามารถท าอาสวะใหส้ิน้ไปได้ 

พระอรหนัตท์ีม่อีภญิญาทัง้  ๖   กเ็รยีกว่าเป็นพระอรหนัตป์ระเภทฉฬภญิโญ,  ถา้ม ี ๓  กเ็รยีกว่า เต
วชิโช,  ถา้มเีพยีงอาสวกัขยญาณกเ็รยีกกว่า สุขวปัิสสโก (ผูบ้รรลุอยา่งแหง้แลง้)  ซึง่แมพ้ระอรยิบุคคลชัน้ต่างๆ
กส็ามารถมอีภญิญาเหล่านี้ไดถ้า้มกีารฝึกฝนมาก่อน 

เรือ่งอภญิญานี้จดัเป็นเรือ่งอจนิไตยคอืไมค่วรสนใจว่าจะมจีรงิหรอืไม ่  ซึง่ถา้มกีเ็ป็นเพยีงการใชส้มาธิ
สรา้งมโนภาพขึน้มาหลอกตวัเองหรอืผูอ้ื่นเท่านัน้  ถา้ไมม่กีเ็ป็นเพยีงเรือ่งเล่ากนัขึน้มาเองเท่านัน้  ซึง่ลว้นไม่
เป็นประโยชน์อะไรแก่การศกึษาเพื่อดบัทุกขเ์ลย 

 
๑๙.  ญาณ ๓   

ญาณ หมายถงึ ความรู้จากการปฏิบติั ซึง่นิยมเรยีกว่า  ญาณ  ๓  อนัไดแ้ก่ 



๑๐๔ 
 

 ๑.  อตีตงัสญาณ  คอืความรูใ้นส่วนอดตี 
 ๒.  อนาคตงัสญาณ  คอืความรูใ้นส่วนอนาคต 
 ๓.  ปัจจปุปันนังสญาณ คอืความรูใ้นส่วนปัจจบุนั 
ในความหมายของพุทธศาสนาแลว้ ความรูใ้นส่วนอดตีกค็อืความรูเ้รือ่งเหตุปัจจยัในอดตีทีก่่อใหเ้กดิ

ผลในปัจจบุนั  ส่วนความรูใ้นส่วนอนาคตกค็อืความรูว้่าเหตุปัจจยัในปัจจุบนั จะส่งผลใหเ้กดิอะไรขึน้ในอนาคต 
และความรูใ้นส่วนปัจจุบนักค็อืความรูเ้หตุปัจจยัในปัจจุบนัทีก่ าลงัก่อผลอยูใ่นปัจจบุนั ซึง่ความรูน้ี้กค็อืความรูใ้น
เรือ่งกฎอทิปัปัจจตาและฏจิจสมุปบาทนัน่เอง ส่วนเรื่องญาณทีเ่ป็นการระลกึชาตไิดน้ัน้จดัว่าเป็นเรือ่งอจนิไตย 
จงึไมค่วรสนใจ 

  
๒๐.  มรรค - ผล - นิพพาน    

มรรค  คอื  การปฏิบติัเพ่ือก าจดัเหตขุองทุกข ์  ส่วน ผล  กค็อื  ความทุกขถ์กูก าจดัไปแล้ว  และ 
นิพพาน  กค็อื  สภาวะท่ีจิตท่ีไม่มีความทุกข ์  ซึง่นี่คอืหลกัโดยสรปุ  ส่วนผูป้ฏบิตัไิดก้ส็มมตเิรยีกว่าเป็นพระ
อรยิบุคคลขัน้ต่างๆ ท่ีอาจจะเป็นภิกษุกไ็ด้ หรือเป็นผู้ครองเรือนกไ็ด้   ซึง่การบวชเป็นภกิษุนัน้เป็นการเปิด
โอกาสใหม้กีารปฏบิตัอิรยิมรรคไดอ้ย่างเตม็ทีโ่ดยไม่มอุีปสรรค  ซึง่สามารถบรรลุนิพพานไดง้่ายกว่าผูท้ีย่งัไมไ่ด้
บวช  แต่แมผู้ท้ีไ่มไ่ดบ้วชกส็ามารถปฏบิตัอิรยิมรรคไดต้ามความสามารถของตน  และไดร้บัผลตามการปฏบิตัิ
ของตน  ซึง่อาจจะไดร้บัผลมากกว่าภกิษุทีป่ฏบิตัยิอ่หย่อนหรอืไมป่ฏบิตัจิรงิจงักไ็ด้ 

 
จบบทท่ี  ๔ 

 
 
 
 

บทท่ี  ๕   สติปัฏฐาน  ๔ 
๑.  สติปัฏฐาน  ๔ 

สติปัฏฐาน  หมายถงึ  ท่ีตัง้ของสติ   คอืในการเจรญิอรยิมรรคนัน้จะตอ้งมกีารตัง้สตใิหถู้กตอ้งที่
เรยีกว่าสมัมาสต ิ   ซึง่การตัง้สตทิีถู่กตอ้งทีแ่สดงไวก้ค็อืสตปัิฏฐาน  ๔   หรอืทีต่ ัง้แห่งการระลกึ  ๔  อย่างอนั
ไดแ้ก่  

๑.  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน    คอืฐานกาย โดยใชส้ิง่ทีเ่ป็นกายมาเป็นทีร่ะลกึ 
๒.  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน  คอืฐานเวทนา โดยใชเ้วทนามาเป็นทีร่ะลกึ 
๓.  จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน    คอืฐานจติ โดยใชจ้ติมาเป็นทีร่ะลกึ  
๔.  ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน  คอืฐานธรรม โดยใชธ้รรมมาเป็นทีร่ะลกึ 
การเจรญิอรยิมรรคโดยสรุปกค็อื การพิจารณาขนัธท์ัง้  ๕  ให้เหน็ถึงเหตุปัจจยัของมนัและเหน็

ความไม่เท่ียง เป็นทุกข ์ และความเป็นอนัตตาของมนั  จนจติหลุดพน้จากความยดึมัน่ในขนัธท์ัง้  ๕  นี้   
ซึง่ขนัธท์ัง้  ๕ นี้ถา้จะสรุปเป็นหมวดหมูเ่พื่อน ามาพจิารณาแลว้กจ็ะได ้  ๔  กลุ่ม  คอื กาย, เวทนา, จติ, และ



๑๐๕ 
 
ธรรม (ธรรมชาตทิีม่อียูใ่นขนัธท์ัง้ ๕) ทีเ่รยีกว่า สตปัิฏฐาน  ๔  คอืขัน้แรกเราจะตอ้งพจิารณาตัง้แต่ฐานกายไป
หาเวทนา, จติ, และธรรม เพื่อใหเ้กดิดวงตาเหน็ธรรมก่อน  แลว้จงึค่อยเลอืกเจรญิฐานใดฐานหนึ่งหรอืจดุใดจดุ
หนึ่งทีเ่ราชอบต่อไป 

 
๒.  หมวดกายานุปัสสนา 

“ภกิษุทัง้หลาย.  ภกิษุในกรณนีี้  ยอ่มเป็นผูพ้จิารณาเหน็กายในกายอยูเ่ป็นประจ า  มคีวามเพยีร
เครือ่งเผากเิลส  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ  ถอนความพอใจและไมพ่อใจในโลกออกเสยีได.้..” ซึง่สิง่ทีจ่ดัว่าเป็นกาย
นัน้กไ็ดแ้ก่ 

๑. อานาปานสติ  คอืการก าหนดสิง่ใดสิง่หนึ่งอยู่ทุกลมหายใจเขา้-ออก 
๒. อิริยาบถ  ๔  คอืการก าหนดอริยิาบถยนื เดนิ นัง่ และนอนของร่างกาย 
๓. สมัปชญัญะ  คอืการก าหนดความรูส้กึตวัทัว่พรอ้มในการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
๔. อสภุะ  คอืการพจิารณาร่างกายว่าเป็นสิง่ปฏกิูล น่ารงัเกยีจ น่าขยะแขยง ไมส่ะอาด 
๕. ธาต ุ ๔  คอืการพจิารณารา่งกายว่าเกดิมาจากธาตุ  ๔  ปรงุแต่งขึน้มา 
๖. มรณะสติ  คอืการพจิารณาถงึความตายของร่างกาย โดยการเพ่งพจิารณาจากซากศพในลกัษณะ

ต่างๆแลว้น้อมเขา้มาในร่างกายของเราเองว่าไมพ่น้ทีจ่ะตอ้งเป็นเช่นนัน้ 
๗.ทุกขแ์ละโทษ  คอืการพจิารณาถงึทุกขแ์ละโทษต่างๆทีจ่ะเกดิขึน้แก่ร่างกายของเรา เช่น โรคต่างๆ 

เป็นตน้ 
การพจิารณาเหน็กายในกายกห็มายถงึว่า ใหพ้จิารณาสิง่ทีเ่ป็นกายแต่ละอย่างจากกายทัง้หมดทีม่อียู ่ 

โดยพจิารณาใหเ้หน็จรงิทัง้ภายใน (คอืของเราเอง) และภายนอก (คอืของคนอื่น) และมปีรกตพิจิารณาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยพจิารณาใหเ้หน็ปัจจยัอนัปรงุแต่งใหก้ายนี้เกดิขึน้มาบา้ง ใหเ้สื่อมไปบา้ง ทัง้เกดิและเสื่อมบา้ง หรอื
เมือ่กายนัน้เกดิขึน้แลว้ตัง้อยูต่่อหน้า กก็ าหนดว่าเป็นเพยีงเพื่อใหเ้กดิความรู ้ (ญาณ) เพื่ออาศยัระลกึ  อยา่ให้
ตณัหา (ความอยาก ซึง่กค็อื ความพอใจและไมพ่อใจ) และทฏิฐ ิ (ความเหน็ทีย่ดึถอืไวไ้มย่อมวาง) เกดิขึน้ และ
ไมย่ดึมัน่อะไรๆในโลกดว้ย (คอืไมย่ดึมัน่สิง่ใดๆว่าเป็นตวัตน-ของตน) 

 
๓.  หมวดเวทนานุปัสสนา 

“ภกิษุทัง้หลาย.  ภกิษุในกรณนีี้  ยอ่มเป็นผูพ้จิารณาเหน็เวทนาในเวทนาทัง้หลายอยูเ่ป็นประจ า  มี
ความเพยีรเครือ่งเผากเิลส  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ ถอนความพอใจและไมพ่อใจในโลกออกเสยีได.้..”  

 ซึง่สิง่ทีจ่ดัว่าเป็นเวทนากไ็ดแ้ก่ 
๑. เมือ่เสวยเวทนาอนัเป็นสุข  กย็อ่มรูช้ดัว่าเราเสวยเวทนาอนัเป็นสุข 
๒. เมือ่เสวยเวทนาอนัเป็นทุกข ์ กย็อ่มรูช้ดัว่าเราเสวยเวทนาอนัเป็นทุกข์ 
๓. เมือ่เสวยเวทนาอนัเป็นอทุกขมสุข  กย็อ่มรูช้ดัว่าเราเสวยเวทนาอนัเป็นอทุกขมสุข 
๔. เมือ่เสวยเวทนาใดๆอนัประกอบดว้ยอามสิ (กามารมณ์)  กย็อ่มรูช้ดัว่าเราเสวยเวทนาอนั

ประกอบดว้ยอามสิ 



๑๐๖ 
 

๕. เมือ่เสวยเวทนาใดๆอนัไมป่ระกอบดว้ยอามสิ กย็อ่มรูช้ดัว่าว่าเราเสวยเวทนาอนัไม่
ประกอบดว้ยอามสิ (เช่น สุขเวทนาจากสมาธ ิเป็นต้น) 

การพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาทัง้หลายกห็มายถงึว่า ใหพ้จิารณาสิง่ทีเ่ป็นเวทนาแต่ละอย่างจาก
เวทนาทัง้หมดทีม่อียู ่  โดยพจิารณาใหเ้หน็จรงิทัง้ภายในและภายนอก และมปีรกตพิจิารณาอย่างต่อเนื่อง โดย
พจิารณาใหเ้หน็ปัจจยัอนัปรุงแต่งใหเ้วทนานี้เกดิขึน้มาบา้ง ใหเ้สื่อมไปบา้ง ทัง้เกดิและเสื่อมบา้ง หรอืเมือ่เวทนา
นี้เกดิขึน้แลว้ตัง้อยูต่่อหน้า กก็ าหนดว่าเป็นเพยีงเพื่อใหเ้กดิความรู ้ เพื่ออาศยัระลกึ  อยา่ใหต้ณัหาและทฏิฐิ
เกดิขึน้ และไม่ยดึมัน่อะไรๆในโลกดว้ย 

 
๔.  หมวดจิตตานุปัสสนา 

“ภกิษุทัง้หลาย.  ภกิษุในกรณนีี้  ยอ่มเป็นผูพ้จิารณาเหน็จติในจติอยูเ่ป็นประจ า  มคีวามเพยีรเครือ่ง
เผากเิลส  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ ถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสยีได.้..”  

สิง่ทีเ่ป็นจติกไ็ดแ้ก่ 
๑. เมือ่จติมรีาคะ  กร็ูช้ดัว่าจติมรีาคะ 
๒. เมือ่จติปราศจากราคะ  กร็ูช้ดัว่าจติปราศจากราคะ 
๓. เมือ่จติมโีทสะ  กร็ูช้ดัว่าจติมโีทสะ 
๔. เมือ่จติปราศจากโทสะ  กร็ูช้ดัว่าจติปราศจากโทสะ 
๕.  เมือ่จติมโีมหะ  กร็ูช้ดัว่าจติมโีมหะ 
๖. เมือ่จติปราศจากโมหะ  กร็ูช้ดัว่าจติปราศจากโมหะ 
๗.รูช้ดัซึง่จติหดหู่  ว่าจติหดหู่ 
๘. รูช้ดัซึง่จติฟุ้งซ่าน  ว่าจติฟุ้งซ่าน 
๙. รูช้ดัถงึความเป็นจติใหญ่ (อยูใ่นฌาน) ว่าถงึแลว้ซึง่ความเป็นใหญ่ 
๑๐.  รูช้ดัถงึความเป็นจติอนัไมถ่งึความเป็นจติใหญ่ ว่าถงึแลว้ซึง่ความเป็นจติอนัไมถ่งึความเป็นจติ

ใหญ่ 
๑๑.  รูช้ดัถงึจติอนัมจีติอื่นยิง่กว่า (มอีารมณ์อื่นมาแทรก) ว่าจติยงัมจีติอื่นยิง่กว่า 
๑๒. รูช้ดัถงึจติอนัไมม่จีติอื่นยิง่กว่า ว่าจติไม่มจีติอื่นยิง่กว่า 
๑๓. รูช้ดัซึง่จติอนัตัง้มัน่ (เป็นสมาธ)ิ ว่าจติตัง้มัน่ 
๑๔. รูช้ดัซึง่จติอนัไมต่ัง้มัน่ ว่าจติไมต่ัง้มัน่ 
๑๕. รูช้ดัซึง่จติอนัหลุดพน้แลว้ ว่าจติหลุดพน้แลว้ 
๑๖. รูช้ดัซึง่จติอนัยงัไมห่ลุดพน้ ว่าจติยงัไมห่ลุดพน้ 
การพจิารณาเหน็จติในจติกห็มายถงึว่า ใหพ้จิารณาจติแต่ละอาการจากอาการทัง้หมดของจติ  โดย

พจิารณาใหเ้หน็จรงิทัง้ภายในและภายนอกและมปีรกตพิจิารณาอย่างต่อเนื่อง โดยพจิารณาใหเ้หน็ปัจจยัอนัปรุง
แต่งใหจ้ตินี้เกดิขึน้มาบา้ง ใหเ้สื่อมไปบา้ง ทัง้เกดิและเสื่อมบา้ง หรอืเมือ่จตินี้เกดิขึน้แลว้ตัง้อยูต่่อหน้า กก็ าหนด
ว่าเป็นเพยีงเพื่อใหเ้กดิความรู ้เพื่ออาศยัระลกึ อยา่ใหต้ณัหาและทฏิฐเิกดิขึน้ และไมย่ดึมัน่อะไรๆในโลกดว้ย 

 



๑๐๗ 
 
๕.  หมวดธรรมานุปัสสนา 

“ภกิษุทัง้หลาย.  ภกิษุในกรณนีี้  ยอ่มเป็นผูพ้จิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้หลายอยูเ่ป็นประจ า  มี
ความเพยีรเครือ่งเผากเิลส  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ ถอนความพอใจและไมพ่อใจในโลกออกเสยีได.้..” 

สิง่ทีเ่ป็นธรรมกไ็ดแ้ก่ 
๑. นิวรณ์  ๕  โดยการพจิารณาใหรู้ช้ดัว่านิวรณ์แต่ละอาการมอียู,่ ไมม่อียู,่ เกดิขึน้อยา่งไร?, ละไป

แลว้อยา่งไร?, ไมเ่กดิขึน้มาอกีอยา่งไร? 
๒. อปุาทานขนัธ ์ ๕  โดยพจิารณาใหเ้หน็ชดัว่าขนัธแ์ต่ละขนัธเ์ป็นอยา่งไร?, เกดิขึน้อยา่งไร?, ความ

ดบัสลายไปเป็นอย่างไร? 
๓. อายตนะภายในและภายนอกอย่างละ ๖  โดยพจิารณาใหเ้หน็ชดัว่าอายตนะแต่ละคู่เป็นทีอ่าศยั

เกดิขึน้ของสงัโยชน์อย่างไร?, รูช้ดัว่าไมเ่กดิอย่างไร?, ว่าละไปอย่างไร?, ไมเ่กดิขึน้อกีอยา่งไร? 
๔. โพชฌงค ์  ๗  โดยการพจิารณาใหเ้หน็ชดัว่า  โพชฌงคแ์ต่ละตวัๆนัน้มอียู,่ ไมม่อียู่, เกดิขึน้

อยา่งไร?, เจรญิเตม็รอบแลว้อยา่งไร? 
๕. อริยสจั  ๔  โดยพจิารณาใหเ้หน็ชดัตามทีเ่ป็นจรงิว่านี้คอืทุกข,์ นี้คอืเหตุแห่งทุกข,์ นี้คอืความดบัไม่

เหลอืแห่งทุกข,์ นี้เป็นหนทางใหถ้งึความดบัไมเ่หลอืแห่งทุกข์ 
การพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้หลายกห็มายถงึว่า ใหพ้จิารณาธรรมแต่ละอยา่ง จากธรรมทัง้หมด 

(คอืธรรมทีท่ าใหเ้กดิทุกขแ์ละใขด้บัทุกข)์  โดยพจิารณาใหเ้หน็จรงิทัง้ภายในและภายนอกและมปีรกตพิจิารณา
อยา่งต่อเนื่อง โดยพจิารณาใหเ้หน็ปัจจยัอนัปรงุแต่งใหธ้รรมนี้เกดิขึน้มาบา้ง ใหเ้สื่อมไปบา้ง ทัง้เกดิและเสื่อม
บา้ง หรอืเมือ่ธรรมนี้เกดิขึน้แลว้ตัง้อยูต่่อหน้า กก็ าหนดว่าเป็นเพยีงเพื่อใหเ้กดิความรู ้ เพื่ออาศยัระลกึ  อยา่ให้
ตณัหาและทฏิฐเิกดิขึน้ และไมย่ดึมัน่อะไรๆในโลกดว้ย 

 
๖.  การเหน็แจ้งในกาย เวทนา จิต ธรรม 

สตปัิฏฐาน ๔ นี้กค็อืหลกัปฏบิตัขิองอรยิมรรคโดยละเอยีด โดยขัน้ต้นจะเป็นการศึกษาให้เกิด
ความรู้ในเรื่องของร่างกาย, ความรู้สึก (เวทนา), จิต, และธรรม ว่ามนัอาศยัปัจจยัอะไรเกดิขึน้มา และดบั
ไปเพราะขาดปัจจยัอะไร เพื่อใหเ้กดิความรูท้ีถู่กตอ้งตามทีม่นัเป็นอยูจ่รงิของธรรมชาต ิ (เกดิดวงตาเหน็ธรรม) 
ไมใ่ช่การคาดเดาหรอืจนิตนาการเอาตามต าราหรอืตามทีค่นอื่นเขาบอกมา และขัน้ต่อไปกคื็อการปฏิบติัเพ่ือ
ท าลายรากเหง้าของอวิชชาท่ีฝังอยู่ในจิตใต้ส านึก โดยเราอาจจะเลอืกปฏบิตัเิฉพาะฐานใดฐานหนึ่งกไ็ด้
ตามแต่เราจะชอบ หรอืจะมกีารเปลีย่นไปเปลีย่นมาในแต่ละฐานกไ็ด ้ โดยจะตอ้งมสีตริูต้วัว่าก าลงัปฏบิตัใินฐาน
ใดอยู ่ และไมอ่อกนอกขอบเขตของฐานทัง้ ๔ นี้  ซึง่การปฏบิตันิัน้กค็อืการพจิารณาหรอืปฏบิตัอิยา่งต่อเนื่อง 
สม ่าเสมอ จนรากเหงา้ของอวชิชาไดห้มดสิน้ไปจากจติใตส้ านึกของเรา  

ในการปฏบิตัสิตปัิฎฐาน ๔ จรงิๆนัน้ ถ้าเราตัง้ใจเพ่งพิจารณาฐานใดฐานหน่ึงอยู่ กจ็ะท าให้มีการ
พิจารณาฐานท่ีเหลืออยู่ด้วยในตวั  อยา่งเช่น เมื่อเราตัง้ใจเพ่งพจิารณาถงึความไมเ่ทีย่ง เป็นทุกข ์ และ
อนตัตาในสุขเวทนาทางตาอยูน่ัน้ กจ็ะมกีารก าหนดรูสุ้ขเวทนาซึง่เป็นฐานเวทนาอยู ่  ส่วนการก าหนดทีต่านัน้ก็
จดัเป็นฐานกาย  และจติทีเ่กดิราคะในสุขเวทนานัน้กจ็ดัเป็นฐานจติ  สว่นการพจิารณาถงึความไมเ่ทีย่ง เป็น



๑๐๘ 
 
ทุกข ์และอนตัตาในสุขเวทนานัน้กเ็ป็นฐานธรรม  เป็นต้น ซึง่เรากไ็มจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งไปพจิารณาทุกฐานกไ็ด ้แต่
ถา้เราสามารถพจิารณาไดทุ้กฐาน กจ็ะท าใหเ้ราเกดิความรูท้ีแ่ตกฉานมากยิง่ขึน้ได้ 

สรปุไดว้่าการปฏบิตัฐิานใดฐานหนึ่งของสตปัิฏฐาน  ๔  กเ็ท่ากบัเป็นการปฏบิตัฐิานทัง้หมดดว้ย  และ
ยงัเป็นการท าลายอนุสยัหรอืความเคยชนิของกเิลสใหล้ดน้อยลงดว้ย  ซ่ึงแม้จะท าลายอนุสยัตวัใดอยู่กต็าม  
กจ็ะมีการท าลายอนุสยัท่ีเหลือตามไปด้วย  อยา่งเช่น เมือ่ก าลงัเจรญิมรณะสตอิยู ่กจ็ะท าใหอ้นุสยัของราคะ
ลดลง  พรอ้มทัง้อนุสยัของโทสะกบัอวชิชากจ็ะลดลงตามไปดว้ย  เป็นต้น 

 
จบบทท่ี  ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี  ๖  อริยมรรคแนวต่างๆ 
๑.  ล าดบัขัน้ในการท าความเพียร 

อรยิมรรคนี้เป็นวธิปีฏบิตัเิพื่อดบัทุกขใ์นปัจจบุนั   ซึง่ใครกต็ามทีเ่ขา้ใจแลว้กส็ามารถน าเอาหลกัการ
ของอรยิมรรคนี้ไปปฏบิตัไิดท้นัท ี ถา้ปฏบิตัไิดม้าก กไ็ดร้บัผลมาก  ถา้ปฏบิตัไิดน้้อย กไ็ดร้บัผลน้อย  ส่วนการ
บวชเป็นภิกษุนัน้เป็นการเข้าสู่การปฏิบติัอริยมรรคโดยตรงให้สมบรูณ์  ซึง่พระพุทธองคไ์ดท้รงวางหลกัใน
การท าความเพยีรของภกิษุไวเ้ป็นล าดบัดงันี้ 

๑. เป็นผูถ้ึงพร้อมด้วยศีล  คอืเมือ่มศีรทัธาแลว้กต็อ้งเริม่ตน้ดว้ยการถงึพรอ้มดว้ยศลี และมมีารยาท
ของผูด้ ี  มปีกตเิหน็โทษทีส่กัว่าเลก็น้อย  สมาทานศกึษาอยูแ่ต่ในสกิขาบท (ศลีแต่ละขอ้) ทัง้หลาย  เป็นผูรู้ว้่า
สถานทีใ่ดควรไปหรอืไมค่วรไป 

๒. การส ารวมอินทรียท์ัง้  ๖   คอืเมือ่เหน็รปูดว้ยตา,  ฟังเสยีงดว้ยห,ู ดมกลิน่ดว้ยจมกู, ลิม้รสดว้ย
ลิน้,  ถูกตอ้งโผฏฐพัพะดว้ยกาย,  และรูธ้รรมารมณ์ดว้ยใจ  แลว้ไมป่ล่อยใหค้วามยนิดหีรอืยนิรา้ยเกดิขัน้  บาป
อกุศลทัง้ปวงยอ่มไหลตามผูไ้มส่ ารวมอนิทรยีใ์ดเป็นเหตุ  เราจกัปิดกัน้อนิทรยีน์ัน้ไว้ 



๑๐๙ 
 

๓. การรู้ประมาณในภตัตาหาร  คอืรูจ้กัประมาณในการรบัประทานอาหารอยูเ่สมอๆ  โดยพจิารณา
ว่า  “ เราจกัพจิารณาโดยแยบคายแลว้จงึฉนั  ไมฉ่นัเพื่อเล่น  เพือ่มวัเมา  เพื่อประดบั  เพื่อตกแต่ง  แต่เพื่อให้
กายนี้ตัง้อยูไ่ด ้  เพื่อใหช้วีติเป็นไป  เพื่อป้องกนัความล าบาก  เพื่ออนุเคราะหแ์ก่พรหมจรรย ์  โดยคดิว่าเราจกั
ก าจดัเวทนาเก่า (คอืความหวิ) เสยี  แลว้ไมท่ าเวทนาใหม ่(คอือิม่จนอดึอดั) ใหเ้กดิขึน้  ความทีอ่ายดุ าเนินไปได ้ 
ความไม่มโีทษเพราะอาหาร  ความผาสุกจกัมแีก่เรา” 

๔. การประกอบธรรมเป็นเครื่องต่ืน  คอืการช าระจติใหห้มดจดจากอาวรณิยธรรม (คอืกเิลสและ
นิวรณ์)  ดว้ยการเดนิการนัง่ตลอดวนัยงัค ่า  จนสิน้ยามแรกแห่งราตร ี(ราตรหีนึ่งหรอืคนืหน่ึงม ี ๓  ยาม ยามละ  
๔  ชัว่โมง) ครัน้ยามกลางแห่งราตร ี  นอนอย่างราชสหี ์คอืนอนตะแคงขวาเทา้เหลื่อมเทา้  มสีตสิมัปชญัญะใน
การลุก (ก าหนดการตื่นไดด้ว้ยการตัง้ใจว่าจะตื่นเวลาใด) ครัน้ยามสุดทา้ยแห่งราตร ี  ลุกขึน้แลว้  ช าระจติให้
หมดจดจากอาวรณิยธรรมดว้ยการเดนิและนัง่อกี 

๕. การประกอบด้วยสติสมัปชญัญะ  คอืมปีรกตริูต้วัรอบคอบ ในการก้าวไปขา้งหน้า,  การถอยไป
ขา้งหลงั,  การแลดกูารเหลยีวด,ู  การคูก้ารเหยยีด,  การทรงสงัฆาฏ ิ  บาตร  จวีร,  การฉนั,  การดื่ม,  การ
เคีย้ว,  การลิม้,  การถ่ายอุจจาระ  ปัสสาวะ,  การไปการหยดุ, การนัง่การนอน,  การหลบัการตื่น,  การพดูการ
นิ่ง 

๖. การเสพเสนาสนะอนัสงดั อนัไดแ้ก่  ป่าละเมาะ,  โคนไม,้  ภเูขา, ทอ้งถ ้า,  ป่าชา้,  ป่าชฏั, ทีแ่จง้,  
ลอมฟาง (อยา่งใดอย่างหนึ่ง) 

เมือ่ปฏบิตัไิดจ้นถงึขัน้น้ีแลว้กย็อ่มทีจ่ะบรรลุฌานที ่๑, ที ่๒, ที ่๓, และที ่๔  เมือ่จติบรสิุทธิแ์ลว้กน้็อม
จติไปเพื่อพจิารณาเหน็ถงึความเป็นอนิจจงั ทุกขงั และอนตัตาในขนัธท์ัง้ ๕ จนท าอาสวะใหด้บัลงตามล าดบั  
ซึง่นี่คอืหลกัปฏบิตัทิีเ่ครง่ครดัในการก าจดัสงัโยชน์ใหข้าดลงอยา่งรวดเรว็และสมบูรณ์ของภกิษุ 

 
๒.  กรรมฐานหลกั 

หลกัพืน้ฐานทีพ่ระพุทธองคท์รงสอนใหป้ฏบิตัมิากทีสุ่ดกค็อื “ให้พิจารณาขนัธท์ัง้ ๕ คือรปู, เวทนา, 
สญัญา, สงัขาร, วิญญาณ ทัง้หยาบและเอียด ทัง้เลวและประณีต ทัง้ท่ีมีในท่ีใกล้หรือท่ีไกล ทัง้ของตวั
เราเองและของผู้อ่ืน ทัง้ในอดีตปัจจบุนัและอนาคต ทัง้หมดทัง้ส้ิน โดยเหน็ความเป็นส่ิงไม่เท่ียง ต้อง
ทนอยู่ และไม่ใช่ตวัตน”  

จดุนี้เป็นจดุส าคญัทีสุ่ด เพราะนอกจากจะท าใหเ้กดิดวงตาเหน็ธรรมแลว้ยงัจะเป็นการก าจดัอนุสยัของ
กเิลสใหล้ดน้อยลงดว้ย  ซึง่การปฏบิตัจิะตอ้งพจิารณาดูจากรา่งกายและจติใจของเราเองจรงิๆจงึจะไดผ้ล  ไมใ่ช่
คดิค านวณเอาหรอืท่องตามตวัหนงัสอื ซึง่นัน่จะเป็นเพยีงการท่องเหมอืนนกแกว้นกขนุทองเท่านัน้  

 
๓.  ธาตุกรรมฐาน 

อกีวธิหีนึ่งในการปฏบิตัอิรยิมรรคกค็อื “การพิจารณาทุกส่ิงโดยความเป็นธาตุ” คอืใหพ้จิารณาทกุ
สิง่โดยเฉพาะรา่งกายและจติใจของเรา ว่าเป็นเพยีงธาตุมาปรงุแต่งขึน้มาเท่านัน้ คอืรา่งกายกม็าจากธาตุดนิ 
ธาตุน ้า ธาตุไฟ และธาตุลมปรงุแต่งขึน้มาและอาศยัธาตุว่างตัง้อยู ่ ส่วนจติใจกม็าจากวญิญาณธาตุปรุงแต่ง
ขึน้มา จงึไมม่ตีวัตนใดๆทีจ่ะมาเป็นเราหรอืของเราหรอืของใครๆอยา่งแทจ้รงิได ้ดงันัน้จึงสรปุได้ว่าทุกส่ิงเป็น



๑๑๐ 
 
เพียงกระแสการปรงุแต่งของธรรมชาติเท่านัน้ ชวีติจงึเหมอืนมายา หรอืเหมอืนกบัความฝันทีพ่อตื่นขึน้มา
ทุกสิง่ในฝันกจ็ะหายไปหมดสิน้   
๔.  อสภุะกรรมฐาน 

อกีวธิหีนึ่งในการปฏบิตัอิรยิมรรคกค็อื การพจิารณาถึงความไม่งามของร่างกาย ทีเ่รยีกว่า อสภุะ  
โดยสมยัพุทธกาลนัน้ภกิษุทีเ่จรญิแนวทางนี้จะเขา้ไปในป่าชา้อนัเป็นทีท่ิง้ศพของชาวบา้นในสมยันัน้  แลว้กไ็ป
ยนืเพ่งพจิารณาซากศพในลกัษณะต่างๆ เช่น ศพทีข่ ึน้อดืพอง ศพทีข่ ึน้เขยีว หรอืศพทีม่แีต่กระดกู  เป็นตน้   
โดยน้อมเข้ามาในร่างกายของตนเองและแม้ในของคนอ่ืนว่าจะต้องเป็นเช่นน้ี  ไม่พ้นไปได้   

การเพ่งอสุภะน้ีเป็นการก าจดัราคะ (ความตดิอกตดิใจ) ในเรือ่งเพศโดยตรง  คอืถา้เรามองเหน็เพศ
ตรงขา้มเป็นสิง่สวยงามเรากจ็ะเกดิราคะ  แต่ถา้มองเหน็เป็นสิง่ไมส่วยงามกจ็ะไมเ่กดิราคะ  วธินีี้จงึเหมาะสมแก่
ผูท้ีม่รีาคะจดั  อกีทัง้การเพ่งซากศพจนเกดิเป็นนิมติตดิตาทีเ่รยีกว่า อสภุะนิมิต  และน านิมตินัน้มาเพ่งต่อไป  
กจ็ะท าใหเ้กดิรปูฌานไดอ้กีดว้ย 

 
๕.  อนุสติ ๑๐ 

การปฏบิตังิ่ายๆส าหรบัผูค้รองเรอืนกค็อื การเจริญอนุสติ  คือการตามระลึกอย่างต่อเน่ือง  ซึง่สิง่
ทีจ่ะใชร้ะลกึกไ็ดแ้ก่ 

๑. พทุธานุสติ    ระลกึถงึคุณของพระพุทธเจา้ทีเ่ป็นผูส้ ัง่สอนสตัวใ์หพ้น้ทุกข์ 
๒. ธรรมานุสติ   ระลกึถงึคุณของพระธรรมทีป่ฏบิตัติามแลว้ท าใหพ้น้ทุกขไ์ด้ 
๓. สงัฆานุสติ    ระลกึถงึคุณของพระสงฆท์ีน่ าพระธรรมมาสอนแก่เรา 
๔. สีลานุสติ     ระลกึถงึคุณของศลีทีช่่วยใหเ้รามคีวามปรกตสิุข 
๕. เทวตานุสติ  ระลกึถงึธรรมทีท่ าใหเ้ป็นเทวดา (คอืหริแิละโอตตปัปะ) ทีช่่วยคุมครองโลกใหม้คีวาม

สงบสุข 
๖. จาคานุสติ   ระลกึถงึทานทีต่นไดเ้คยบรจิาคไว้ 
๗.มรณานุสติ  ระลกึถงึความตายทีจ่ะตอ้งเกดิขึน้แก่ตนอยา่งแน่แท้ 
๘. อานาปานสติ  ระลกึถงึลมหายใจเขา้-ออก 
๙. กายาคตาสติ  ระลกึถงึกริยิาการเคลื่อนไหวของรา่งกาย 
๑๐. อปุสมานุสติ  ระลกึถงึธรรมเป็นทีส่งบ อนัไดแ้ก่นิพพานว่าเป็นทีพ่กัผ่อนของจติวญิญาณอนั

ดิน้รน 
 

๖.  สญัญา - ความส าคญัมัน่หมาย 
การเจรญิอรยิมรรคอกีแนวทางหนึ่งกค็อื การเจรญิสญัญา  คอืสญัญาหรอืความจ าสิง่ต่างๆได ้ หรอื

ความส าคญัมัน่หมายของเรานี้ปรกตมินัจะเป็น สญัญาวิปลาส คอืผดิเพีย้นไมต่รงกบัความเป็นจรงิ อนัเป็นเหตุ
ใหเ้กดิอนุสยัของกเิลสขึน้มา  คือเรามกัจะมีสญัญาว่าเท่ียง ว่าเป็นสขุ ว่าเป็นตวัตนอยู่เสมอ   ดงันัน้เราจงึ
ตอ้งมาเจรญิสญัญาใหมใ่หเ้ป็นไปในทางทีจ่ะไมเ่กดิอนุสยัของกเิลส แต่จะเกดิความเคยชนิของปัญญาหรอืของ
อรยิมรรคขึน้มาแทน   ซึง่สญัญาทีค่วรเจรญิกไ็ดแ้ก่ 



๑๑๑ 
 

๑.  อนิจจสญัญา   ความก าหนดหมาย  ว่าไมเ่ทีย่ง (ในขนัธท์ัง้  ๕) 
๒.  อนัตตสญัญา  ความก าหนดหมาย   ว่าไมใ่ช่ตวัตน (ในอายตนะทัง้ในและนอก) 
๓.  อสภุสญัญา   ความก าหนดหมาย    ว่าไมง่าม น่าเกลยีด (ในอวยัวะต่างๆของร่างกาย) 
๔.  อาทีนวสญัญา   ความก าหนดหมาย   ว่าเป็นโทษ (จากโรคต่างๆทีจ่ะเกดิขึน้ไดใ้นร่างกายของ

เรา) 
๕.  ปหานสญัญา   ความก าหนดหมาย   ในการละ (อกุศลวติก  ๓) 
๖.  วิราคสญัญา   ความก าหนดหมาย  ในธรรมอนัปราศจากราคะ (ความสงบเยน็ของนิพพาน) 
๗.  นิโรธสญัญา   ความก าหนดหมาย   ในธรรมเป็นทีด่บั (ดบัสนิทเพราะคนืกเิลส) 
๘.  สพัพโลเกอนภิรติสญัญา   ความก าหนดหมาย  ในความไม่น่ายนิดใีนโลกทัง้ปวง (คอืในกาม, 

รปู, อรปู) 
๙. สพัพสงัขาเรสอุนิจจสญัญา   ความก าหนดหมาย  ว่าไมเ่ทีย่งในสงัขารทุกกลุ่ม (ทัง้ภายในและ

ภายนอก) 
๑๐.  อาหาเรปฏิกลูสญัญา  ความก าหนดหมาย  ในความสกปรกน่าเกลยีดของอาหารทีก่นิเขา้ไป

จนกระทัง่ถ่ายออกมา 
๑๑.  อนิจเจทุกขสญัญา   ความก าหนดหมาย   ในความทุกขจ์ากความไมเ่ทีย่ง 
๑๒.  ทุกขนัตตสญัญา   ความก าหนดหมาย  ในความเป็นอนตัตาแห่งทุกขท์ัง้ปวง  
๑๓.  อฏัฐิกสญัญา   ความก าหนดหมาย   ในศพทีม่แีต่กระดกู 
๑๔.  ปฬุวกสญัญา   ความก าหนดหมาย  ในศพทีม่แีต่หนอน 
๑๕.  วนีลกสญัญา   ความก าหนดหมาย   ในศพทีข่ ึน้เขยีว 
๑๖.  อทุธมุกสญัญา   ความก าหนดหมาย  ในศพทีข่ ึน้พอง 
๑๗.  มรณสญัญา   ความก าหนดหมาย   ในความตายทีจ่กัมแีก่ตนเป็นแน่แท ้ 
การเจรญิสญัญานี้กเ็หมอืนกบัการเจรญิอนุสต ิคอืให้หมัน่พิจารณาอยู่เสมอๆไม่ว่าจะท ากิจวตัรใด

อยู่ หรือต้องท าอย่างต่อเน่ืองไม่ขาดสายตลอดทัง้วนัจนกระทัง่หลบั พอต่ืนขึ้นกรี็บท าต่อทนัที  คอืท าให้
เกดิเป็นความเคยชนิยิง่กว่าความเคยชนิตามธรรมดา เพื่อใหก้ระทุง้เขา้ไปถงึจติใตส้ านึก หรอืเปลีย่นจติใต้
ส านึกใหฉ้ลาดหรอืมปัีญญามากขึน้ คอืท าใหม้สีญัญาว่าไมเ่ทีย่ง เป็นทุกข ์ และไม่ใช่ตวัตนมากยิง่ขึน้   ซึง่ผล
โดยตรงของการเจรญิสญัญาต่างๆกไ็ดแ้ก่ 

อสุภสญัญาเป็นเครือ่งท าจติให้หวนกลบั งอกลบั ถอยกลบั ไมย่ืน่เขา้ไปดื่มด ่าอยูใ่นเมถุนธรรม (การ
รว่มเพศ)  แต่มคีวามวางเฉยหรอืมคีวามรูส้กึปฏกิูล (สกปรกน่าเกลยีด) ด ารงอยูใ่นจติ 

มรณสญัญาเป็นเครือ่งท าจติใหห้วนกลบั งอกลบั ถอยกลบั จากความยนิดใีนชวีติ 
อาหาเรปฏกิูลสญัญาเป็นเครือ่งท าใหจ้ติถอยกลบัจากตณัหาในรสของอาหารทัง้หลาย 
สพัพโลเกอนภริตสิญัญาเป็นเครือ่งท าจติใหถ้อยกลบัจากความเป็นจติทีต่ดิอยูใ่นโลก 
อนิจจสญัญาเป็นเครือ่งท าจติใหถ้อยกลบัจากลาภสกัการะและเสยีงสรรเสรญิ 



๑๑๒ 
 

อนิจเจทุกขสญัญา เมือ่เจรญิอยูเ่ป็นอนัมาก สญัญาว่าความน่ากลวัอนัแรงกลา้ยอ่มปรากฏขึน้ ใน
ความไม่ขยนั ในความเกยีจครา้น  ในความทอดทิง้การงาน ความประมาท ความไมป่ระกอบความเพยีร และ
ความสะเพร่า เปรยีบเหมอืนมเีพชฆาตเงือ้ดาบอยูต่รงหน้า 

ทุกขนตัตสญัญาอนัเป็นเครื่องท าใหจ้ติถอยกลบัจากมานะว่าตน ทัง้ในกายอนัประกอบดว้ยวญิญาณนี้ 
และในนิมติทัง้หลายภายนอกดว้ย 

 
๗.  การปฏิบติัท่ีสบายแก่พระนิพพาน 

การปฏบิตัสิบายๆกไ็ดแ้ก่การน า อายตนิกธรรม  ๓๐  (คอือายตนะภายใน ๖, อายตนะภายนอก ๖, 
วญิญาณ ๖, ผสัสะ ๖, เวทนา ๖) แต่ละอยา่งๆนี้มาพจิารณาถงึ ...  

๑. ภาวะแห่งธรรมนัน้ว่าเป็นอยา่งไร? 
๒. เหตใุห้เกิดธรรมนัน้ว่าคอือะไร? 
๓. ความดบัแห่งธรรมนัน้ว่าเป็นอยา่งไร? 
๔. ทางให้ถึงความดบัแห่งธรรมนัน้ว่าเป็นอยา่งไร? 
๕. อสัสาทะหรอืความเอรด็อร่อย ทีม่าล่อลวงใหห้ลงตดิแห่งธรรมว่านัน้เป็นอยา่งไร? 
๖. อาทนีวะหรอืโทษอนัเลวทรามแห่งธรรมนัน้ว่ามอียา่งไร? 
หลกัการนี้กเ็ป็นการเจรญิวปัิสสนาอย่างหนึ่ง ซึง่กเ็ท่ากบัเป็นการศกึษาการท างานของขนัธ ์  ๕  

เพื่อใหเ้กดิดวงตาเหน็ธรรมและท าลายสงัโยชน์ใหข้าดลง 
 

๘.  เมตตาพรหมวิหาร 
พรหมวิหาร  หมายถงึ  คณุธรรมของผู้ใหญ่   คอืผูท้ีจ่ะเป็นผูใ้หญ่ทีแ่ทจ้รงิจะต้องมคีุณธรรม  ๔  

ประการ อนัไดแ้ก่  
๑. เมตตา  คอืความเป็นมติรกบัทุกคน ไมเ่ป็นศตัรกูบัใครๆ 
๒. กรณุา  คอืความคดิทีจ่ะช่วยใหผู้อ้ื่นพน้ทุกข ์ 
๓. มทิุตา  คอืความพลอยยนิดเีมือ่เหน็ผูอ้ื่นไดด้ ี 
๔. อเุบกขา  คอืเฝ้าดอูยูด่ว้ยจติทีห่ลุดพน้ หรอืปล่อยวางเมือ่ช่วยใครไมไ่ด้ 

การเจรญิพรหมวหิารน้ีจะเป็นการยกระดบัจติใหส้งูงขึน้กว่าคนทัว่ๆไป  ซึง่การเจรญิจะต้องมี
สมัมาทิฏฐิเป็นตวัน าและต้องกระท าด้วยจิตท่ีมีเจตนาจริงใจ ไมใ่ช่จะท าพอเป็นพธิหีรอืท่องดว้ยปาก
เท่านัน้   และถา้มกีารเจรญิแบบ อปัปมญัญา คอืแผ่ไปทัว่ทุกทศิโดยไมจ่ ากดัว่าจะเป็นชนชาตใิด ภาษาใด หรอื
นบัถอืลทัธศิาสนาใด กจ็ะยิง่มผีลมากคอืสามารถท าใหเ้กดิสมาธสิงูๆได้ 

 
๙.  สกัแต่ว่า 

มหีลกัปฏบิตัเิพื่อใหห้ลุดพน้อยา่งรวดเรว็ส าหรบัผูท้ีม่ปัีญญาและสมาธแิก่กลา้แลว้ ดงัทีพ่ระพุทธองค์
ทรงแสดงไวค้อื 



๑๑๓ 
 

 
“..........ในบรรดาส่ิงท่ีท่านพึงเหน็ พึงฟัง พึงรู้สึก (ทางจมกู ล้ิน และกาย)   

พึงรู้แจ้ง (ทางใจ) เหล่านัน้  ในส่ิงท่ีท่านเหน็แล้ว จกัเป็นแต่เพียงสกัว่าเหน็, ใน
ส่ิงท่ีท่านฟังแล้ว  จกัเป็นเพียงสกัว่าได้ยิน,  ในส่ิงท่ีท่านรู้สึกแล้ว  จกัเป็นแต่
เพียงสกัว่ารู้สึก, ในส่ิงท่ีท่านรู้แจ้งแล้ว  จกัเป็นแต่เพียงสกัว่ารู้แจ้ง  

เม่ือใดแล  ในบรรดาธรรมเหล่านัน้  เม่ือส่ิงท่ีท่านเหน็แล้วสกัว่าเหน็ , 
ส่ิงท่ีฟังแล้วสกัว่าได้ยิน, ส่ิงท่ีรู้สึกแล้วสกัว่ารู้สึก,  ส่ิงท่ีรู้แจ้งแล้วสกัว่ารู้แจ้ง, 
ดงัน้ีแล้ว  เม่ือนัน้ตวัท่านย่อมไม่มีเพราะเหตุนัน้ 

  เม่ือใดตวัท่านไม่มีเพราะเหตนัุน้ เม่ือนัน้ตวัท่านกไ็ม่มีในท่ีนัน้ๆ 
เม่ือใดตวัท่านไม่มีในท่ีนัน้ๆ เม่ือนัน้ตวัท่านกไ็ม่มีในโลกน้ี  ไม่มีในโลกอ่ืน  ไม่มี
ในระหว่างโลกทัง้สอง  นัน่แหละคือท่ีสดุแห่งทุกขล์ะ.”  

 
ค าว่า “สกัแต่ว่า” นี้หมายถงึ สติปัญญาขณะท่ีจิตสมัผสักบัอารมณ์ทัง้หลายโดยไม่มีอวิชชาหรือ

ความรู้สึกตวัว่ามีตวัตนใดๆอยู่ หรอืเท่ากบัเป็นการปล่อยใหธ้รรมชาตทิัง้หลายด าเนินต่อไปโดยไม่มคีวาม
ยดึถอืว่ามตีวัตนหรอืบุคคลใดๆทีเ่ป็นผูร้บัรูห้รอืรูส้กึ ซึง่นี่กค็อืการปฏบิตัอิรยิมรรคโดยสรุปทีสุ่ด และมผีลเป็น
ทีสุ่ดแห่งทุกขห์รอืนิพพานในทนัททีีป่ฏบิตัไิด้ 

 
๑๐.  ปัจจเวกขณะ 

ในการเสพปัจจยั  ๔  เพื่อด ารงชวีติของภกิษุนัน้  พระพุทธองคจ์ะทรงวางหลกัในการเสพปัจจยั  ๔ 
อยา่งรูคุ้ณค่าและเกดิประโยชน์สงูสุดไวด้งันี้ 

หลกัในการพจิารณาอาหารนัน้มอียูว่่า “เราจกัพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงรบัประทานอาหาร
เหล่าน้ี  มิได้รบัประทานเพ่ือความเอรด็อร่อย  สนุกสนานเพลิดเพลินมวัเมา  มิได้รบัประทานเพ่ือ
ประดบัหรือตกแต่ง  มิได้รบัประทานเพ่ือบ ารงุร่างกายให้เปล่งปลัง่   แต่รบัประทานเพ่ือความด ารงอยู่
ได้แห่งกายน้ี  เพ่ืออนุเคราะหแ์ก่การประพฤติพรหมจรรย ์  ความท่ีอายุด าเนินไปได้  ด้วยการ
รบัประทานน้ี  เราจกัท าเวทนาเก่า (คือความหิว) ให้หมดไป  และจกัไม่ท าเวทนาใหม่ (คืออ่ิมจนอึดอดั) 
ให้เกิดขึ้น  และเพ่ือความไม่มีโทษเพราะอาหารจกับงัเกิดขึ้น” 

หลกัการพจิารณาเครือ่งนุ่งห่มนัน้มอียูว่่า “เราจกัพิจารณาโดยแยบคายแล้ว จึงใช้สอย
เคร่ืองนุ่งห่มน้ี คือเพ่ือป้องกนัความหนาว, ป้องกนัความร้อน, ป้องกนัสมัผสัอนัเกิดจากเหลือบ ยงุ ลม 
แดด และสตัวเ์ล้ือยคลานต่างๆ และเพ่ือป้องกนัความอบัอายอนัเกิดจากอวยัวะต่างๆ” 

หลกัในการพจิารณาทีอ่ยูอ่าศยันัน้มอียูว่่า “เราจกัพิจารณาโดยแยบคายแล้ว  จึงใช้สอยเสนาสนะ
น้ี  คือเพ่ือป้องกนัความหนาว  ป้องกนัความร้อน  ป้องกนัสมัผสัอนัเกิดจากเหลือบ  ยงุ  ลม  แดด  และ
สตัวเ์ล้ือยคลานทัง้หลาย  และเพ่ือป้องกนัอนัตรายจากฤดกูาล  และเพ่ือความยินดีอยู่ได้เพ่ือการ
บ าเพญ็ภาวนา” 



๑๑๔ 
 

หลกัในการพจิารณายารกัษาโรคนัน้มอียูว่่า “เราจกัพิจารณาโดยแยบคายแล้ว จึงใช้สอยยา คือยา
นัน้เราจกับริโภคเพ่ือก าจดัโรคท่ีมีอยู่ให้หมดไป เพ่ือความผาสกุจกัมีแก่เรา” 

หลกัการเสพปัจจยั  ๔  นี้เป็นหลกัท่ีท าให้เราเข้าถึงคณุค่าท่ีแท้จริงของปัจจยั  ๔   ถา้เราเสพผดิ
จากหลกัการนี้กจ็ะเกดิโทษตามมา คอืถา้เราฟุ่มเฟือยกจ็ะท าใหส้ิน้เปลอืงและอนุสยัของจะเพิม่กเิลสมากขึน้  ถา้
ขาดแคลนกท็ าใหทุ้กขก์าย  แต่ถา้ปฏบิตัติามหลกัการน้ีไดก้จ็ดัว่าเป็นสายกลาง คอืพอดแีละจะไม่มโีทษ  

 
๑๑.  ข้อปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองอาหาร 

ถา้ศกึษาประวตัขิองพระพุทธเจา้และพระอรยิะสาวกทัง้หลายแลว้เราจะพบว่า ท่านเหล่านัน้จะใชช้วีติ
ทีเ่รยีบงา่ยและมกัน้อย  ซ่ึงภิกษุท่ีแท้จริงกค็วรจะต้องด าเนินตามแนวทางน้ีจึงจะพบกบัความพ้นทุกข์
ตามพระพทุธองค ์  ส่วนผูค้รองเรอืนกส็ามารถน ามาประยกุตใ์หใ้นชวีติประจ าวนัได ้ เพราะถา้ยิง่เราใชช้วีติให้
ใกลเ้คยีงชวีติของพระอรยิะมากเท่าไร ชวีติของเรากจ็ะยิง่มทีุกขน้์อยลงเท่านัน้  แต่ถ้าเราย่ิงใช้ชีวิตให้
ห่างไกลชีวิตของพระอริยะมากเท่าใด ชีวิตของเรากจ็ะมีแต่ความทุกขค์วามเดือดร้อนมากขึ้นเท่านัน้  
ซึง่ปัจจุบนัเพราะเราฟุ่มเฟือยกนัมาก เราจงึมแีต่ความเดอืดรอ้นวุ่นวายกนัอยูท่ ัว่ไป 

เรือ่งอาหารกเ็ป็นเรือ่งส าคญัเพราะเราตอ้งกนิอาหารกนัทุกวนั  ซึง่ในเรือ่งนี้พระพุทธองคท์รงสอนให้
ภกิษุพจิารณาอาหารทีก่นิว่าเปรยีบเสมอืนกบัสามภีรรยาและลกูน้อยน่ารกัทีเ่ดนิทางขา้มหนทางอนัทุระกนัดาร  
ซึง่เมือ่เดนิทางมาถงึกลางทาง  พอดอีาหารทีเ่ตรยีมมาหมด จึงจ าเป็นต้องฆ่าลูกน้อยเพ่ือท าเป็นเน้ือย่าง
เน้ือเคม็กินเป็นอาหาร   ถา้ไมท่ าเช่นนี้กจ็ะตอ้งพากนัอดตายหมด  ลองคิดดวู่าสามีภรรยาจะกินอาหาร
นัน้ด้วยความรู้สึกอย่างไร   จดุนี้เองทีจ่ะเป็นหลกัในการกนิอาหารไมว่่าจะเป็นเนื้อสตัวห์รอืไมก่ต็าม  ถา้เรา
กนิเพยีงเลก็น้อยดว้ยความรูส้กึว่าจ าเป็น โดยไมก่นิอย่างมากมายเพื่อความเอรด็อร่อย กจ็ะเป็นการปฏบิตัติาม
ค าสอนของพระพุทธเจา้อยา่งแทจ้รงิ ซึง่กจ็ะไมท่ าใหเ้กดิโทษเพราะอาหาร รวมทัง้กจ็ะไมถู่กตเิตยีนจากผูค้น
ทัว่ไปดว้ย 

 
๑๒.  การละอาสวะ  ๗  วิธี 

อาสวะหรอืกเิลสทีผ่ลกัดนักนัเกดิขึน้มาโดยเราควบคุมไมไ่ดน้ี้มจีะวธิลีะอยู ่ ๗  วธิ ีอนัไดแ้ก่ 
๑. อาสวะท่ีละได้ด้วยการเหน็  คอืเมือ่มกีารเหน็แจง้อรยิสจั  ๔  อยา่งถูกตอ้งกจ็ะท าใหส้งัโยชน์  

๓  ตวัแรกถูกท าลายไปได ้ 
๒. อาสวะท่ีละได้ด้วยการส ารวม   คอืระวงัอยา่ใหเ้กดิความยนิดหีรอืยนิรา้ยเกดิขึน้ในขณะที่

ก าลงัสมัผสักบัอารมณ์ทัง้หลายอยู่ 
๓. อาสวะท่ีละได้ด้วยการเสพ  คอืเมือ่พจิารณาโดยแยบคายแลว้จงึเสพปัจจยัทัง้  ๔  อยู ่ (ตาม

หวัขอ้  ๑๑  ทีผ่่านมา) 
๔. อาสวะท่ีละได้ด้วยการอดกลัน้  คอืเมือ่พจิารณาโดยแยบคายแลว้  จงึอดทนต่อความหนาว  

ต่อความรอ้น,  เป็นผูอ้ดทนต่อความหวิความกระหาย,  เป็นผูอ้ดทนต่อสมัผสัอนัเกดิจากเหลอืบ  ยงุ  ลม  แดด  
และสตัวเ์สอืกคลานทัง้หลาย,  เป็นผูม้ชีาตแิห่งบุคคลผูอ้ดทนอดกลัน้ต่อคลองแห่งถอ้ยค าอนัหยาบคาย  ว่ารา้ย  



๑๑๕ 
 
และเป็นผูอ้ดทนต่อทุกขเวทนาในกายทีเ่กดิขึน้แลว้อยา่งกลา้แขง็แสบเผด็  ขมขื่น  ไมเ่ป็นทีส่บายใจ  หรอืจวน
จะถงึแก่ชวีติได ้   

๕. อาสวะท่ีละได้ด้วยการเว้น  คอืเมือ่พจิารณาโดยแยบคายแลว้  ยอ่มงดเวน้จากชา้งดุ, มา้ดุ, 
สุนขัดุ, ง,ู หลกัตอ, ขวากหนาม, หว้ยเหว, บ่อโสโครก, หลุมอุจจาระ, และงดเวน้ทีท่ีไ่มค่วรนัง่  ทีไ่มค่วรไป  
และการคบเพื่อนทีล่ามก (ชัว่หยาบ) อนัวญิํชูน (คนดทีีม่ใีจเป็นกลาง) จดัไวใ้นฐานะทีต่ ่าทราม  

๖. อาสวะท่ีละได้ด้วยการบรรเทา  คอืเมือ่พจิารณาโดยแยบคายแลว้ ยอ่มไม่รบัเอาไวใ้นใจ   
ยอ่มละเสยี  ยอ่มบรรเทา  ท าใหส้ิน้สุด  ท าใหถ้งึความมไีมไ่ดซ้ึง่  กามวติก  พยาบาทวติก  วหิงิสาวติก อนั
เกดิขึน้แลว้  รวมทัง้สิง่อนัเป็นอกุศลธรรมลามกทัง้หลาย 

๗.  อาสวะท่ีละได้ด้วยการเจริญให้มาก  คอืเมือ่พจิารณาโดยแยบคายแลว้ยอ่มเจรญิโพชฌงค ์
๗  แต่ละตวัโดยอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ  อาศยันิโรธ  และน้อมไปเพื่อความปล่อยวาง 

 
๑๓.  วิธีหลดุพ้น  ๕  ประการ 

ในการเจรญิอรยิมรรคจนเกดิวมิตุตขิึน้มานัน้ลว้นจะตอ้งมทีัง้การรูพ้รอ้มทัง้อรรถ (เนื้อความ) และ
ธรรม (ความเป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา) ในสิง่ทีก่ าลงัพจิารณานัน้อยู่ดว้ยเสมอ  ซึง่การกระท าอนัเป็นทีต่ ัง้แห่ง
การรูพ้รอ้มซึง่อรรถและธรรมนัน้กม็อียู ่ ๕  ประการ อนัไดแ้ก่ 

๑. การฟังธรรมท่ีมีผูอ่ื้นสาธยายอยู่  แลว้มกีารรูพ้รอ้มซึง่อรรถและธรรมแห่งธรรมทีก่ าลงัฟังอยูน่ัน้  
แลว้...............ฯ 

๒. เราเป็นผู้แสดงธรรมเอง  ในขณะแสดงธรรมอยู่นัน้  มกีารรูพ้รอ้มซึง่อรรถและธรรมแห่งธรรมที่
แสดงอยูน่ัน้  แลว้..............ฯ 

๓. ก าลงัสาธยายท่องบ่นธรรมอยู่ เกดิความรูพ้รอ้มในอรรถและธรรมแห่งธรรมทีก่ าลงัสาธยายอยู ่ 
แลว้.............ฯ 

๔. น าธรรมท่ีได้เคยฟังหรือเคยศึกษามา  มาตรึกตรอง เกดิความรูพ้รอ้มในอรรถและธรรมแห่ง
ธรรมทีก่ าลงัตรกึตรองอยู่นัน้แลว้........ฯ 

๕. มีการอบรมสมาธิ และเกิดปัญญาแทงตลอดในธรรมท่ีก าลงัสมัผสัอยู่  เกดิความรูพ้รอ้มใน
อรรถและธรรมแห่งธรรมทีก่ าลงัสมัผสัอยู ่ แลว้.........ฯ 

เมือ่เกดิความรูพ้รอ้มในอรรถและธรรมแมจ้ากกรณใีดกรณหีนึ่งแลว้  จิตย่อมปราโมทยด้์วยความรู้
นัน้  แล้วเกิดปีติจากปราโมทย ์  มีกายระงบัด้วยปีติ  เสวยสขุด้วยนามกาย (กลุ่มนามกายคือจิต) อนั
เกิดจากกายระงบันัน้  แล้วมีจิตตัง้มัน่เป็นสมาธิเพราะความสขุนัน้  และเม่ือเป็นผูไ้ม่ประมาท  ย่อมมี
ตนส่งไปในกระแสแห่งธรรมสมาธินัน้ๆ (คือน้อมจิตไปตามธรรมท่ีเหน็แจ้ง)  จิตกพ้็นจากอปุาทาน (คือ
เกิดวิมตุติ)  หรอืมกีารบรรลุมรรคผลขึน้มาตามล าดบัทีป่ฏบิตัถิงึ 

 
๑๔.  อิริยาบถ  ๔ 

ในการเจรญิอรยิมรรคนัน้กส็รปุได ้  ๒  ช่วง คอื 
๑. เวลาว่าง  คอืเมือ่ไมม่อีารมณ์มารบกวนกใ็หฝึ้กสมาธแิละเจรญิวปัิสสนาตามทีถ่นดั 



๑๑๖ 
 

๒. เวลาสมัผสัอารมณ์  คอืเมือ่ตอ้งท าหน้าทีก่ารงานหรอืพบปะผูค้นกใ็หม้สีตแิละดงึเอาปัญญา
ออกมาระวงัอย่าใหเ้กดิกเิลสขึน้มา  โดยมสีมาธหินุนหลงัอยูเ่สมอ 

ส่วนเวลาในการฝึกสมาธแิละเจรญิวปัิสสนานัน้กต็อ้งมเีรื่องอริยิาบถมาเกี่ยวขอ้งดว้ย  ซึง่กม็อียู ่  ๔  
อริยิาบถใหญ่ๆอนัไดแ้ก่  

๑. อิริยาบถนัง่  คอืนัง่ขดัสมาธ ิ   คอืนัง่ตวัตรง  คูข้าเขา้มาโดยรอบ แบบพระพุทธรปู มอืวางตาม
สะดวก  ซึง่เหมาะส าหรบัฝึกฌานและเจรญิวปัิสสนาไดทุ้กแนวทาง 

๒. อิริยาบถยืน   คอืยนืตวัตรงตามสบาย  เหมาะส าหรบัการยนืพกัเมือ่ฝึกนัง่จนเหนื่อยลา้แลว้  หรอื
จะใชเ้จรญิวปัิสสนากไ็ด้ 

๓. อิริยาบถเดิน  คอืใหเ้ดนิตามทางไมส่ัน้และไม่ยาวนกั  กลบัไปกลบัมา  โดยใหเ้ดนิอยา่งมสีตโิดย
ก าหนดอยู่ทีอ่ริยิาบถในการเดนิอยูทุ่กขณะ  ซึง่เหมาะส าหรบัการเจรญิวปัิสสนา ไมเ่หมาะในการฝึกสมาธขิัน้
สงูๆ  ซึง่สมาธทิีไ่ดจ้ากการเดนิน้ีจะตัง้อยู่นานไมเ่สื่อมง่าย 

๔. อิริยาบถนอน   คอืนอนแบบสหีไสยาสน์  คอืนอนตะแคงขวา เทา้เหลื่อมเทา้ แขนซา้ยทาบตาม
ล าตวั  ควรหนุนหมอนสงูและมอืขวาวางใกล้ๆ ศรีษะ อริยิาบถนี้ชวนใหง้ว่งไดง้า่ย เหมาะส าหรบัใชพ้กัผ่อน  แต่
ถา้ใครปฏบิตัจินช านาญแลว้กส็ามารถใชฝึ้กสมาธหิรอืวปัิสสนากไ็ด้ 

ในการเจรญิวปัิสสนาอยูต่ลอดเวลานานๆนัน้กอ็าจท าใหจ้ติเหนื่อยลา้ได ้ ซึง่วธิพีกัผ่อนจติกค็อืใหห้ยดุ
พจิารณาแลว้ก าหนดทุกสิง่ทีส่มัผสัอยูว่่า “ส่ิงทัง้หลายเป็นพียงธรรมชาติ” ซึง่กค็อืใหก้ าหนดรูว้่าทุกอย่างเป็น
ธรรมชาตขิองมนัอย่างนี้เอง อยา่ใหเ้กดิความยดึถอืว่าเป็นตวัตนเกดิขึน้มา 

 
๑๕.  ธรรมะ ๔ เกลอ 

ในการปฏบิตัเิมือ่ตอ้งพบปะผูค้นนัน้เรากต็อ้งมสีติอยูต่ลอดเวลา  ซึง่สตกิค็อืการระลกึรู ้ หรอืระลกึเอา
ปัญญาทีอ่บรมไวอ้อกมาใชง้าน เมือ่รูส้กึตวัอยูด่ว้ยปัญญากเ็รยีกว่าสมัปชญัญะ  ถา้ยงัไมส่ามารถดบัทุกขห์รอื
แกปั้ญหาไดก้ด็งึอาสมาธิทีเ่คยฝึกไวอ้อกมาช่วยอกีทหีนึ่ง คอืตอ้งอาศยั สต ิ ปัญญา สมัปชญัญะ และสมาธมิา
ท างานรว่มกนั 

สตเิป็นสิง่จ าเป็น ถึงแม้เราจะมีปัญญามาก แต่ถ้าขาดสติกเ็ท่ากบัขาดเคร่ืองมือในการขนเอา
ปัญญาออกมาใช้งาน   ปัญญาท่ีมีกไ็ร้ประโยชน์  ดงันัน้สตจิงึจ าเป็นในทุกกรณขีองการปฏบิตัอิรยิมรรคนี้ 
และแมใ้นการด าเนินชวีติของชาวโลก สตกิจ็ าเป็นทีจ่ะต้องม ีถา้ขาดสตกิจ็ะท าสิง่ต่างๆผดิพลาด 

 
๑๖.  โพธิปักขิยธรรม  ๓๗  ประการ 

โพธิปักขิยธรรม หมายถงึ  ธรรมท่ีเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรสัรู้  (การตรสัรูก้ค็อืการคน้พบสิง่ทีม่ ี
ประโยชน์หรอืมคีุณค่าสงูสุดส าหรบัชวีติ) ซึง่มอียู่  ๓๗  ประการและจดัเป็นหมวดหมูไ่ด ้ ๗ หมวด  อนัไดแ้ก่    

๑. สติปัฏฐาน  ๔ 
๒. สมัมปัปธาน  ๔  (สมัมาวายามะ) 
๓. อิทธิบาท  ๔ 
๔. พละ  ๔ 



๑๑๗ 
 

๕. อินทรีย ์ ๕ 
๖. โพชฌงค ์ ๗ 
๗. อริยมรรคมีองค ์ ๘   
สตปัิฏฐาน  ๔  จะเป็นธรรมหลกั และมอีทิธบิาท  ๔, พละ  ๕,  อนิทรยี ์ ๕, และ สมัมปัปธาน  ๔  จะ

เป็นธรรมประกอบ  เมือ่ธรรมเหล่านี้พรอ้มกจ็ะท าใหโ้พชฌงค ์  ๗  บรบิรูณ์ และอรยิมรรคมอีงค ์  ๘  บรบิูรณ์ 
แลว้กเ็กดิการตรสัรูข้ ึน้มา   ซึง่ธรรมเหล่านี้เรยีกว่าเป็น  ธรรมสโมทาน  คอืเป็น ธรรมท่ีพลอยประชุม
ลงด้วย   คอืในขณะทีเ่กดิการตรสัรูน้ัน้จะเกดิหลกัธรรมต่างๆขึน้มาถงึ  ๓๗  ประการ  

 
๑๗.  โพชฌงค ์ ๗ 

โพชฌงค ์  หมายถงึ  องคแ์ห่งการตรสัรู้  คอืในขณะทีเ่กดิการตรสัรูอ้ยู่นัน้จะมอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั
อยู ่ ๗  ประการทีเ่หน็ไดช้ดั  อนัไดแ้ก่ 

๑. สติ  มกีารระลกึไดท้ัว่ถงึในธรรมทัง้หมด 
๒. ธรรมวิจยะ  มกีารเลอืกเฟ้นเอาแต่ธรรมทีส่มควรใชใ้หเ้หมาะแก่กรณี 
๓. วิริยะ  มคีวามพากเพยีรในการปฏบิตั ิ
๔. ปีติ  มคีวามอิม่ใจ ชื่นใจ 
๕. ปัสสทัธิ   มคีวามสงบระงบัของจติ 
๖. สมาธิ   มคีวามตัง้มัน่ของจติ 
๗. อเุบกขา  มจีติเพ่งดอูยูด่ว้ยความหลุดพน้ ซึง่เหมอืนเฉยๆไมย่นิดี-ยนิรา้ย 
ส่วนการเจรญิอรยิมรรคจนเกดิโพชฌงคน์ี้จะตอ้งมกีารน้อมจติใหถู้กตอ้งอยูด่ว้ยคอื 
๑. อาศยัวิเวก  คอืน้อมไปเพื่อความสงบสงดั 
๒. อาศยัวิราคะ  คอืน้อมไปเพื่อความคลายก าหนดัในอารมณ์ทัง้ปวง 
๓. อาศยันิโรธ  คอืน้อมไปเพื่อความดบัไมเ่หลอืแห่งกเิลส 
๔. อาศยัโวสคัคะ  คอืน้อมไปเพื่อความสลดัคนือารมณ์ทัง้ปวง 
ในการเจรญิอรยิมรรค เราจะตอ้งรูจ้กัน้อมจติใหถู้กตอ้งมฉิะนัน้โพชฌงคก์จ็ะไมป่รากฏ   ซึง่นัน่แสดง

ว่าอรยิมรรคทีเ่จรญิอยูน่ัน้ยงัไมถู่กตอ้ง  และผลคอืความทุกขท์ีก่ าลงัเกดิอยูก่จ็ะไมด่บัลงรวมทัง้นิพพานกจ็ะไม่
ปรากฏ  

 
๑๘.  ความไม่ประมาท 

พระพุทธองคท์รงสอนว่า  “ความไม่ประมาทน้ีเป็นเลิศท่ีสดุ ในบรรดาธรรมทัง้ปวง”    คอืเมือ่มี
ความไม่ประมาทแลว้กจ็ะท าใหธ้รรมอื่นๆในส่วนทีเ่ป็นกุศลเกดิขึน้มาหมด  

ลกัษณะของผูป้ระมาทนัน้พระพุทธองคท์รงสอนว่า 
 



๑๑๘ 
 

“การเป็นอยูด่ว้ยการไมส่ ารวมในอนิทรยีท์ัง้หลาย  คอืไมส่ ารวมในตา หู 
จมกู ลิน้ กาย และใจ   เมือ่บุคคลใดไมส่ ารวมตาอยู ่ จติเขายอ่มเกลอืกกลัว้กบัรปู
ทัง้หลายทีจ่ะพงึรูแ้จง้ดว้ยตา  เมือ่เขามจีติเกลอืกกลัว้แลว้  ปราโมทยย์อ่มไมเ่กดิ 
เมือ่ปราโมทยไ์มเ่กดิ  ปีตยิอ่มไมเ่กดิ  เมือ่ใจไม่มปีีต ิ กายยอ่มไมส่งบ  ผูม้กีายไม่
สงบยอ่มอยูเ่ป็นทุกข ์  จติของผู้มทีุกขย์อ่มไมต่ัง้มัน่  เม่ือจิตไม่ตัง้มัน่แล้วธรรม
ทัง้หลายย่อมไม่ปรากฏ  เพราะธรรมทัง้หลายไม่ปรากฏ บคุคลนัน้ย่อมถึง
ซ่ึงการนับว่า เป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความประมาทโดยแท้” (ซึง่ในกรณขีองห ู
จมกู ลิน้ กาย และใจกท็รงตรสัไวเ้หมอืนกบักรณขีองตา) 
 
ส่วนกรณขีองผูไ้ม่ประมาทนัน้ไดท้รงสอนไวว้่า 
 

“การมสีตสิ ารวมในอนิทรยีท์ัง้หลาย  คอืส ารวมตาอยู ่ เมือ่บุคคลส ารวม
ในตาแลว้  จติเขายอ่มไมเ่กลอืกกลัว้ในรปูทัง้หลายทีจ่ะพงึรูแ้จง้ดว้ยตา  เมือ่เขามี
จติไมเ่กลอืกกลัว้ ปราโมทยย์อ่มเกดิ  เมือ่มปีราโมทยแ์ลว้  ปีตยิอ่มเกดิ  เมือ่ใจมี
ปีต ิ กายยอ่มสงบ  ผูม้กีายสงบยอ่มอยูเ่ป็นสุข  จติของผูม้สีุขยอ่มตัง้มัน่  เม่ือจิต
ตัง้มัน่แล้วธรรมทัง้หลายย่อมปรากฏ  เพราะธรรมทัง้หลายปรากฏ  บคุคล
นัน้ย่อมถึงซ่ึงการนับว่าเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยแท้” (ซึง่ใน
กรณขีองห ูจมกู ลิน้ กาย และใจกท็รงตรสัไวเ้หมอืนกบักรณขีองตา) 
 
สรปุไดว้่าความไม่ประมาทจดัเป็นเลศิในธรรมทัง้ปวง  คอืเมือ่เราไมป่ระมาทกจ็ะท าใหธ้รรมทีด่งีาม

ทัง้หมดเกดิขึน้  ซึง่ความไม่ประมาทน้ีกค็อื การมีสติและส ารวมระวงัตา ห ูจมูก ล้ิน กาย และใจไม่ให้เกิด
ความยินดีและยินร้ายในอารมณ์ทัง้หลาย ซึง่นี่กค็อืการเจรญิอรยิมรรคโดยสรุป 

จบบทท่ี  ๖ 
 

บทท่ี  ๗  อานาปานสติสมาธิ 
๑. สมัมาสมาธิ – มิจฉาสมาธิ 

สมาธิ  แปลว่า  ตัง้ม ัน่อยู่เสมอ   คอืหมายถงึจติทีต่ ัง่มัน่อยูเ่สมอ ซึง่สมาธนิี้ยงัแยกได ้ ๒ ประเภท 
คอื 

๑. มิจฉาสมาธิ  คอืสมาธฝ่ิายชัว่ หรอืผดิ 
๒. สมัมาสมาธิ  คอืสมาธฝ่ิายด ีหรอืถูกตอ้ง 
มจิฉาสมาธกิค็อื สมาธิท่ีเกิดขึ้นจากการเพ่งด้วยกิเลส เช่น เพ่งดว้ยความรกั หรอืโกรธ หรอืโง ่เป็น

ตน้ ซึง่สมาธผิดิน้ีแมจ้ะตัง้มัน่และมพีลงั แต่ไมบ่รสิุทธิ ์ เพราะมนัเป็นสมาธขิองกเิลสทีเ่กดิมาจากความยดึมัน่ถอื
มัน่ว่ามตีวัตน จงึน ามาใชด้บัทุกขไ์มไ่ด ้ และจะไมม่อีงคป์ระกอบเหมอืนสมัมาสมาธ ิ จะมกีแ็ต่จติทีต่ ัง้มัน่นิ่งอยู่
อยา่งแขง็กระดา้งเท่านัน้ 



๑๑๙ 
 

สมัมาสมาธกิค็อื สมาธิท่ีเกิดขึ้นมาจากการเพ่งส่ิงท่ีดีงาม คอืไมเ่ป็นการเพ่งดว้ยกเิลส อยา่งเช่น 
การเพ่งในวตัถุต่างๆ หรอืการเพ่งในการเรยีน การอ่าน การพดู การคดิ หรอืการกระท าต่างๆ เป็นตน้ ซึง่
รวมทัง้การเพ่งพจิารณาถงึลกัษณะของอนิจจงั ทุกขงั อนตัตาในสิง่ต่างๆดว้ย ดงันัน้ถ้าพบค าว่าสมาธิใน
หนังสือน้ีหรือในค าสอนของพทุธศาสนากข็อให้เข้าใจว่าหมายถึงสมัมาสมาธิน้ีเท่านัน้ เพราะเป็นสมาธิ
ทีม่าช่วยดบัทุกข ์

 
๒. สมาธิ - จิตตัง้มัน่ 

จติทีม่สีมาธจิะมลีกัษณะ ๓ ประการคอื 
๑. บริสทุธ์ิ  คอืไมม่กีเิลสและนิวรณ์ (สะอาด) 
๒. ตัง้ม ัน่     คอืมัน่คง, เขม้แขง็, รวมเป็นจดุเดยีว, ไม่แตกพรา่ (มพีลงั) 
๓. เหมาะสมแก่การงาน คอืมคีวามอ่อนโยน, สุขุม, รอบครอบ, ควบคุมไดง้า่ย, ว่องไว (คล่องตวั) 
สมาธกิค็อืความตัง้ใจในการคิด การพดู และกระท าของเราน่ีเอง อยา่งเช่น เมือ่เราตัง้ใจในการคดิ

ค านวณเลขอยูอ่ยา่งใจจดใจจอ่โดยไมส่นใจสิง่อื่นเลย จติกจ็ะเกดิสมาธขิึน้มาไดแ้ลว้ตามธรรมชาติ ซึง่ในการเพ่ง
พจิารณาธรรมอยูน่ัน้กจ็ะมสีมาธใิชง้านนี้เกดิอยูด่ว้ยเสมอ เพียงแต่สมาธิขัน้น้ีจะยงัไม่สมบรูณ์เตม็ท่ี คอื
อาจจะมเีป็นบางเวลาและไม่ต่อเนื่องตามทีเ่ราตอ้งการเท่านัน้ เพราะมนัเป็นสมาธทิีย่งัไมไ่ดร้บัการพฒันาหรอื
ฝึกฝนใหม้อียูอ่ยา่งต่อเนื่องเป็นเวลานานๆได้ 

เมือ่จติเป็นสมาธ ิ เรากจ็ะมองเหน็ธรรมชาตทิัง้หลายตามทีเ่ป็นอยูจ่รงิ แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิ เรากจ็ะ
มองเหน็ธรรมชาติทัง้หลายตามอ านาจของส่ิงท่ีครอบง าจิตอยู่ อยา่งเช่น เมือ่มกีเิลสครอบง า เรากจ็ะเหน็
สิง่ต่างๆดว้ยอ านาจของกเิลส แลว้เรากเ็กดิความรูผ้ดิ หรอืเขา้ใจผดิ หรอืเหน็ผดิขึน้มา อยา่งเช่น มองไมเ่หน็
ความเกดิและดบั, เหน็สิง่ทีไ่ม่เทีย่งว่าเทีย่ง, เหน็สิง่ทีเ่ป็นทุกขว์่าเป็นสุข, เหน็สิง่ทีไ่มใ่ช่ตวัตนว่าเป็นตวัตน เป็น
ตน้ แลว้เรากจ็ะเกดิความชอบและไมช่อบ หรอืเกดิความล าเอยีงไปตามอ านาจของกเิลส แต่ถ้าจิตของเรามี
สมาธิ กิเลสทัง้หลายกจ็ะระงบัหรือดบัลงไป (แม้ชัว่คราว) จิตของเรากจ็ะบริสทุธ์ิ เม่ือเราเพ่งมองส่ิง
ต่างๆของธรรมชาติ เรากจ็ะมองเหน็ส่ิงต่างๆนัน้ตามท่ีเป็นอยู่จริง อยา่งเช่น มองเหน็ว่ามกีารเกดิและดบั
, เหน็สิง่ทีไ่มเ่ทีย่งว่าไมเ่ทีย่ง, เหน็สิง่ทีเ่ป็นทุกขว์่าเป็นทุกข,์ เหน็สิง่ทีไ่มใ่ช่ตวัตนว่าไมใ่ช่ตวัตน เป็นตน้ แลว้เรา
กจ็ะไมเ่กดิทัง้ความชอบหรอืไมช่อบ หรอืไมเ่กดิความล าเอยีงขึน้มา 

ดงันัน้สมาธจิงึเป็นสิง่ส าคญัหรอืจ าเป็นทีเ่ราจะตอ้งน ามาใชใ้นการด าเนินชวีติ เช่น ในการเรยีนของ
นกัเรยีน หรอืในการท างาน หรอืในการคดิคน้ของนักวทิยาศาสตร ์ ถ้าปราศจากสมาธกิจ็ะท าอะไรไมส่ าเรจ็ 
แมแ้ต่ในเรือ่งการศกึษาและปฏบิตัเิพื่อดบัทุกขข์องอรยิสจั ๔ นี้ กจ็ าเป็นทีจ่ะตอ้งมสีมาธมิาประกอบอยูด่ว้ย
เสมอ  

  
๓.  นิวรณ์ - อปุสรรคของสมาธิ 

นิวรณ์  แปลว่า  ส่ิงขวางกัน้ความดี   คอืหมายถงึสิง่ทีม่าขดัขวางจติไมใ่หเ้กดิสมาธ ิ  ซึง่มอียู ่  ๕  
อาการ ไดแ้ก่ 

๑. กามฉันทะ ความพงึพอใจเลก็ๆน้อยๆในกามารมณ์หรอืสิง่ทีน่่าพงึพอใจ (กามราคะอ่อนๆ) 



๑๒๐ 
 

๒. พยาบาท     ความอดึอดัขดัเคอืงใจ หรอืความอาฆาตพยาบาท (โทสะอ่อนๆ) 
๓. อทุธจัจะกกุกจุจะ   ความคดิทีฟุ้่งซ่าน หรอืความตื่นเตน้ทีท่ าให้จติไมส่งบ อย่างน่าร าคาญใจ    
๔. ถีนมิทธะ    ความหดหู่ เซื่องซมึ  มนึชา  งว่งงนุ 
๕. วิจิกิจฉา     ความลงัเลสงสยัในสิง่ทีเ่ชื่อถอือยู่ 
ปกตเิราจะถูกนิวรณ์นี้ครอบง าอยูเ่กอืบจะทัง้วนั  คอืจะท าใหจ้ติขุ่นมวั ไมแ่จ่มใส อยูเ่กอืบทัง้วนั  ซึง่

นิวรณ์นี้จะเกดิมาจากอนุสยัหรอืความเคยชนิของจติ  ทีม่นัจะเกดิขึน้มาเองดว้ยความเคยชนิอยา่งยิง่  แลว้กท็ า
ใหจ้ติขุน่มวัไมแ่จม่ใส พรอ้มทัง้ท าใหจ้ติไม่มสีมาธทิุกระดบั และเมือ่จติไม่มสีมาธ ิ ปัญญากจ็ะไม่ม ี(เพราะสมาธิ
เป็นพืน้ฐานใหเ้กดิปัญญา)  นิวรณ์จึงจดัเป็นความชัว่ร้ายอนัดบัแรกท่ีครอบง าจิตของเราอยู่เกือบทัง้วนั
โดยเราไม่รู้ตวั 

นิวรณ์นี้แทจ้รงิกค็อืกเิลสอ่อนๆนัน่เอง   ดงันัน้ในขณะเกดินิวรณ์แต่ละตวั จงึเท่ากบัเกดิตวัตนอ่อนๆ 
(นามรปู) และทุกขอ่์อนๆอยูด่ว้ย  คอืจะรูส้กึว่ามตีวัเราอ่อนๆเกดิมารบกวนจติอยู่ตลอดเวลา ซึง่กจ็ะท าใหจ้ติ
ของเราไมส่งบ ไมแ่จ่มใส ไมป่ลอดโปรง่ ไมเ่บาสบาย หรอืไมส่งบเยน็จรงิๆเลย (จติไมน่ิพพานสูงสุด)   คอืมนั
จะมคีวามไมส่บายใจหรอืความเศรา้หมองอยูเ่สมอ พอมสีิง่จากภายนอกแรงๆมากระทบกจ็ะเกดิกเิลสขึน้มาได้
อยา่งงา่ยดายทนัท ี แลว้ความยดึมัน่ว่ามตีวัเรา-ของเราและความทุกขก์จ็ะเกดิขึน้มาทนัท ี
 
๔. วิธีก าจดันิวรณ์ 

 ถา้จติของเรายงัมนีิวรณ์เกดิขึน้มารบกวนจติอยู ่ จติของเรากจ็ะไม่มสีมาธ ิ เมือ่จติไมม่สีมาธ ิ กจ็ะท าให้
ปัญญาไมเ่กดิ ซึง่ความทุกขอ่์อนๆทีไ่มรุ่นแรงกจ็ะยงัไมร่ะงบัหรอืดบัหายไป เมือ่ความทุกขอ่์อนๆยงัไม่ดบั
หายไปจรงิๆ นิพพานสงูสุด (ความสงบเยน็สงูสุด) ของจติกจ็ะไมป่รากฏ ซ่ึงถ้าจิตของเรายงัไม่เคยได้สมัผสั
นิพพานสงูสดุมาก่อน กเ็รียกว่ายงัไม่เหน็ธรรม หรือยงัไม่เหน็แจ้งอริยสจั ๔ หรือยงัไม่มีดวงตาเหน็
ธรรม แต่ถงึแมเ้ราจะมดีวงตาเหน็ธรรมแลว้ หรอืเคยเหน็แจง้อรยิสจั ๔ มาแลว้กต็าม ถา้เราขาดสตจินเกดิ
นิวรณ์ตวัใดตวัหนึ่งขึน้มาครอบง าจติ จนท าใหส้มาธหิายไป จติของเรากย็งัจะเกดิความทุกขอ่์อนๆขึน้มาไดอ้กี 
และท าใหน้ิพพานสงูสุดไม่ปรากฏใหจ้ติไดส้มัผสัไดอ้กีเหมอืนกนั 
 ปัญหาทีท่ าใหเ้ราไมส่ามารถระงบั (ท าใหด้บัหายไปอยา่งชัว่คราว) หรอืก าจดั (ท าใหด้บัหายไปอยา่ง
ถาวร) นิวรณ์ทัง้ ๕ ไดน้ัน้ กเ็กดิมาจากการทีเ่ราไม่รูจ้กันิวรณ์ทัง้ ๕ อยา่งถูกตอ้ง เมือ่ไมรู่จ้กันิวรณ์ทัง้ ๕ อยา่ง
ถูกตอ้ง กจ็ะท าใหเ้ราไม่รูจ้กัวธิที าใหน้ิวรณ์ทัง้ ๕ นี้ระงบัหรอืดบัหายไปอยา่งถูกตอ้งดว้ย ดงันัน้เราจะมาท า
ความรูจ้กักบันิวรณ์ทัง้ ๕ และวธิรีะงบัหรอืดบัมนัอยา่งถูกตอ้งกนัต่อไป 
 ๑. กามฉนัทะกไ็ดแ้ก่อาการของจติทีเ่กดิความพอใจเลก็น้อยขึน้มา ไมว่่าจะในเรือ่งใด อยา่งเช่น เมือ่เรา
คดิถงึเพศตรงขา้ม หรอืคนทีเ่รารกั หรอืคดิถงึสิง่ทีเ่ราพงึพอใจ หรอืการคดิถงึภาพเพศตรงขา้มทีโ่ป๊เปลอืยทีเ่รา
เคยพบเหน็มาก่อน หรอืแมก้ารทีเ่ราคดิถงึเพลงทีไ่พเราะทีเ่ราชื่นชอบ หรอืคดิถงึอาหารทีเ่อรด็อรอ่ยทีเ่ราเคย
ลิม้รส เป็นตน้  แลว้จติของเรากเ็กดิความพอใจ หรอืยนิดขีึน้มาเลก็น้อย ซึง่ลกัษณะอาการน้ีกจ็ดัว่าเป็นอาการ
ของกามฉันทะแลว้ ซ่ึงวิธีระงบักามฉันทะน้ีกต้็องใช้ส่ิงตรงข้ามมาแก้ โดยการตัง้ใจเพ่งพิจารณาถึงความ
ไม่สวยไม่งาม หรือความสกปรกน่าเกลียดน่าขยะแขยงของร่างกายเพศตรงข้าม หรือพิจารณาถึงความ



๑๒๑ 
 
แก่ เจบ็ และตาย หรือพิจารณาถึงความว่างเปล่าไม่ได้อะไรจากการเสพความสขุ กจ็ะช่วยใหก้ามฉันทะนี้
ระงบัลงได ้

๒. พยาบาทกไ็ดแ้ก่อาการของความไมพ่อใจเลก็ๆน้อยๆ หรอืความคดิอาฆาตพยาบาททีเ่กดิขึน้มาใน
จติ อยา่งเช่น เมือ่เราน้อมนึกถงึคนทีเ่ราเคยโกรธหรอืเกลยีดมาก่อน เรากจ็ะเกดิความไมพ่อใจทีไ่ม่รนุแรงขึน้มา
ทนัทโีดยแมไ้มไ่ดต้ัง้ใจ เป็นตน้ ซ่ึงวิธีระงบัพยาบาทนัน้เรากต้็องมีการให้อภยั หรือตดัใจว่าจะไม่โกรธไม่
เกลียดใครๆอีกต่อไป หรือวิธีท่ีดีท่ีสดุกคื็อการเพ่งพิจารณาให้เหน็ความจริงสงูสดุว่า “แท้จริงมนัไม่ได้
มีตวัตนของเราหรือใครๆอยู่จริงเลย”   กจ็ะช่วยใหพ้ยาบาทนี้ระงบัลงได้ 

๓. อุธจัจะกุกกุจจะ กไ็ดแ้ก่ความคดิทีฟุ้่งซ่าน หรอืความตื่นเตน้ทีท่ าให้จติไมส่งบ อยา่งน่าร าคาญใจ 
อยา่งเช่น เมือ่เราไดพ้บกบัเรือ่งทีท่ าใหต้ื่นเตน้ จติของเรากจ็ะเกดิความตื่นเตน้อยูต่ลอดเวลา หรอืเมือ่จติก าลงั
คดิเพอ้ฝัน หรอืคดิอะไรเรือ่ยเป่ือย อยา่งเลื่อนลอยตามความเคยชนิของจติ ซึง่ไมส่ามารถหยดุมนัได ้จนเราเกดิ
ความร าคาญใจขึน้มา เป็นตน้  กเ็รยีกว่าเป็นอาการของอุธจัจะกุกกุจจะ ซ่ึงวิธีแก้กต้็องใช้ความตัง้ใจให้มาก
ขึ้น หรือมีสติระวงัความคิดให้มากขึ้น หรือจะใช้การนับลมหายใจหรือจะท าอะไรกมี็การก าหนดลม
หายใจมาคอยก ากบัอยู่ตลอดเวลา กจ็ะช่วยใหอุ้ธจัจะกุกกุจจะระงบัลงได ้  

๔. ถนีมทิธะ กไ็ดแ้ก่ความหดหู่  งว่งเหงา ซมึเซา มนึชา ซึง่เป็นอาการของจติทีต่รงขา้มกบัอุธจัจะกุก
กุจจะ คอืจติจะไมอ่ยากจะคดิหรอืจะท าอะไร มนัอยากจะหยุดรบัรูส้ ิง่ต่างๆ ซึง่มนัเหมอืนความงว่งนอน แต่
ความงว่งนอนจะไมใ่ช่ถนีมทิธะ คอืความงว่งนอนนัน้เป็นธรรมชาตขิองร่างกาย ทีเ่มือ่มนัเพลยีมากๆเขา้มนักจ็ะ
เหนื่อยลา้และตอ้งการการพกัผ่อน ส่วนถนีมทิธะนัน้จะเป็นอาการที่เกดิกบัจติแมร้า่งกายจะไดร้บัการพกัผ่อน
อยา่งเตม็ทีแ่ลว้กต็าม ซ่ึงวิธีแก้ถีนมิทธะนัน้กต้็องใช้ความตัง้ใจให้มากขึ้นหรือท าร่างกายให้สดช่ืน หรือ
อยู่ในสถานท่ีท่ีมีแสงสว่างมากๆ หรือสถานท่ีท่ีมีอากาศเยน็สบาย หรือมีการเคล่ือนไหวร่างกายอยู่
เสมอ  หรือมีการพดูหรือคิดด้วยความตัง้ใจอยู่เสมอ กจ็ะช่วยใหถ้นีมทิธะระงบัลงได้ 

๕. วจิกิจิฉา กไ็ดแ้ก่ความลงัเลสงสยัในสิง่ทีเ่ราเชื่อถอือยูห่รอืนบัถอือยูห่รอืปฏบิตัอิยู่ ถา้เป็นความลงัเล
สงสยัในเรือ่งอื่นๆจะจดัว่าเป็นกเิลสพวกโมหะ แต่ถ้าเป็นความลงัเลสงสยัในส่ิงท่ีเราเช่ือถือหรือเคารพนับ
ถืออยู่หรือปฏิบติัอยู่ จะเรียกว่าเป็นวิจิกิจฉา ซึง่ในส่วนของพุทธศาสนานัน้วจิกิจิฉากไ็ดแ้ก่ความลงัเลสงสยั
ว่าพระพุทธเจา้มจีรงิหรอืไม่?, ความลงัเลสงสยัว่าค าสอนของพระพุทธเจา้นัน้ เมือ่ปฏบิตัติามแลว้จะดบัทุกขไ์ด้
จรงิหรอืไม?่, ความลงัเลสงสยัว่าพระสงฆ ์ (ผูท้ีส่อนเราอยู)่ ทีเ่รานบัถอือยูน่ี้ ท่านปฏบิตัติามค าสอนของ
พระพุทธเจา้อย่างถูกตอ้งหรอืไม?่, และความลงัเลสงสยัในการปฏบิตัขิองเราว่าถูกตอ้งหรอืไม?่ คอืมนัเป็น
ความลงัเลใจหรอืความสงสยัในส่วนลกึของจติ ทีส่ามญัส านึกของเรานัน้มนัคดิว่าเราไมล่งัเลสงสยัแลว้ คอืเราคดิ
ว่าเรารูแ้ละเขา้ใจเรือ่งเหล่านี้โดยไมล่งัเลสงสยัแลว้ แต่จิตใต้ส านึกของเรามนัจะยงัคงลงัเลใจหรือสงสยัอยู่
ว่า เราไม่เคยได้พบเหน็พระพทุธเจ้ามาก่อนเลย, เราไม่เคยปฏิบติัตามค าสอนของพระพทุธเจ้า
จนกระทัง่ดบัทุกขไ์ด้จริงเลยแม้ชัว่คราว, เรากไ็ม่รู้ได้จริงๆเลยว่าพระสงฆท่ี์เราเคารพนับถืออยู่น้ี ท่าน
ปฏิบติัตามค าสอนของพระพทุธเจ้าอย่างถกูต้องหรือไม่?, และเราไม่รู้เลยว่าการปฏิบติัของเราน้ีมนั
ถกูต้องหรือไม่? ซ่ึงความลงัเลสงสยัน้ีเอง ท่ีมาท าให้จิตของเราเกิดความคิดอยู่เสมอๆด้วยความกงัวล
ใจหรือด้วยความไม่แน่ใจอยู่เงียบๆโดยเราไมรู้ตวั แล้วกท็ าให้จิตของเราไม่เป็นสมาธิ 



๑๒๒ 
 

วธิรีะงบัหรอืดบัวจิกิจิฉาตวันี้ ถ้าเรายงัไม่มีดวงตาเหน็ธรรม เราจะต้องมีการฝึกไม่ให้มีความคิด
ในเร่ืองเหล่าน้ีเกิดขึ้นมาอย่างหนัก กส็ามารถระงบัวิจิกิจฉาน้ีได้ แต่ถ้าเรามีดวงตาเหน็ธรรมอย่าง
แท้จริงแล้ววิจิกิจฉาน้ีจะไม่เกิดขึ้นมาได้อีกเลย  

ดวงตาเหน็ธรรม กค็อืความเหน็แจง้อรยิสจั ๔ อนัเป็นค าสอนในเรือ่งวธิกีารดบัทุกขข์องพระพุทธเจา้ ที่
จะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมือ่เราไดศ้กึษาและทดลองปฏบิตัติามหลกัอรยิสจั ๔ อยา่งถูกตอ้ง จนท าใหค้วามทุกข์ระงบั
หรอืดบัลงจรงิๆแลว้แมเ้พยีงชัว่คราว กจ็ะท าใหเ้ราเกดิความเหน็แจง้ว่าหลกัอรยิสจั ๔ อนัเป็นค าสอนของ
พระพุทธเจา้นี้ เมือ่ปฏบิตัติามแลว้ท าใหค้วามทุกขร์ะงบัหรอืดบัลงไดจ้รงิ  

ดวงตาเหน็ธรรมน้ีเองท่ีจะเป็นส่ิงยืนยนัอย่างแน่ชดัว่า ผูส้อนอริยสจั ๔ หรือพระพทุธเจ้าน้ีก็
ต้องเคยมีอยู่จริงด้วย, เพราะเราได้พิสจูน์มาแล้วว่าค าสอนของพระพทุธเจ้าน้ีใช้ดบัทุกขไ์ด้จริง, และผูท่ี้
ปฏิบติัตามค าสอนของพระพทุธเจ้าอย่างถกูต้องจนดบัทุกขไ์ด้จริง พร้อมทัง้น าค าสอนของ
พระพทุธเจ้ามาเผยแพร่ อย่างเช่นท่ีเราปฏิบติัได้แล้วน้ีกต้็องเคยมีอยู่จริงด้วยเหมือนกนั, รวมทัง้เหน็
แจ้งแล้วว่าการปฏิบติัของเราน้ีถกูต้องแล้วด้วย และเมือ่เรามดีวงตาเหน็ธรรมแลว้ วจิกิจิฉาของนิวรณ์นี้กจ็ะ
ไมก่ลบัมาเกดิขึน้อกีอยา่งถาวร โดยไมต่อ้งมกีารฝึกสมาธอิยา่งหนกัเหมอืนขณะทีเ่รายงัไม่มดีวงตาเหน็ธรรม
เลย 
 สรปุไดว้่า การปฏบิตัเิพื่อท าใหน้ิวรณ์ทัง้ ๕ นี้ระงบัหรอืดบัหายไปไดน้ัน้ จะตอ้งใชส้ิง่ตรงขา้มกนัมา
ก าจดัหรอืท าลาย ซึง่กต็อ้งใชท้ัง้ปัญญา (ความรอบรูอ้รยิสจั ๔ โดยมหีวัใจอยูท่ีค่วามรอบรูใ้นเรือ่ง อนิจจงั ทุก
ขงั อนตัตา) และความอดทนมาช่วย รวมทัง้กต็อ้งมกีารหมัน่ฝึกฝนจติใหม้สีต ิ สมาธ ิ และปัญญาตามหลกั
อรยิสจั ๔ อยูเ่สมอ เพื่อสรา้งความเคยชนิในการปฏบิตัใิหแ้ก่จติใหม้ากขึน้ เพื่อความเคยชนิของกเิลสและนิวรณ์ 
ทีจ่ะสรา้งความทุกขท์ัง้หลายในอนาคต จะไดล้ดน้อยลงหรอืหมดสิน้ไปไดอ้ย่างถาวร อนัจะท าใหค้วามทุกขท์ีจ่ะ
เกดิขึน้มาอกีในอนาคตจะไดล้ดน้อยลง หรอืไมเ่กดิขึน้มาไดอ้กีอยา่งถาวรเหมอืนกนั  
 
๕. ฌาน - การเพ่ง 

ฌาน  แปลว่า  เพ่ง หรอื การเพ่ง  ซึง่ฌานนี้กค็อืการเพ่งท่ีแน่วแน่มากจนนิวรณ์ระงบัหรือดบัลง
อย่างสนิทแล้วจิตกจ็ะมีสมาธิอย่างสมบูรณ์  โดยฌานนี้กม็อียู ่ ๒  ประเภท  อนัไดแ้ก่ 

 ๑.  รปูฌาน      คอืฌานทีม่กีารเพ่งรปูเป็นอารมณ์ 
 ๒.  อรปูฌาน   คอืฌานทีม่กีารเพ่งอรปูเป็นอารมณ์ 
การฝึกสมาธนิี้จะตอ้งมอีารมณ์ (สิง่ส าหรบัใหจ้ติจบัยดึ) มาใหจ้ติจบัยดึเพื่อเพ่ง ซึง่รปูฌานนี้จะเป็น

การเพ่งโดยใชร้ปูหรอืวตัถุ หรอืลมหายใจเป็นอารมณ์  ซึง่รปูฌานนี้จะมอียู ่ ๔  ฌานดว้ยกนั  โดยแต่ละฌานจะ
มอีงคป์ระกอบดงันี้ 

๑.  ปฐมฌาน   คอืฌานที ่๑  ประกอบดว้ย  วติก, วจิาร, ปีต,ิ สุข,  เอกคัคตารมณ์ 
๒.  ทุติยฌาน  คอืฌานที ่ ๒  ประกอบดว้ย  ปีต,ิ  สุข,  เอกคัคตารมณ์  
๓.  ตติยฌาน   คอืฌานที ่ ๓  ประกอบดว้ย  สุข,  เอกคัคตารมณ์ 
๔.  จตตุถฌาน  คอืฌานที ่ ๔  ประกอบดว้ย  อุเบกขา, เอกคัคตารมณ์  

ความหมายขององคป์ระกอบของฌานทัง้หลายน้ีกไ็ดแ้ก่ 



๑๒๓ 
 

วิตก  หมายถงึ  อาการทีจ่ติจดจอ่ หรอืยดึตดิอยูก่บัอารมณ์ทีเ่พ่งตลอดเวลา 
วิจาร  หมายถงึ  อาการทีจ่ติซมึซาบเคลา้เคลยีระแวดระวงัตวัอยูต่ลอดเวลา 
ปีติ  หมายถงึ  ความซาบซ่าน  อิม่อกอิม่ใจ 
สขุ  หมายถงึ  สุขเวทนาทีส่งบประณตี 
อเุบกขา  หมายถงึ  ความรูส้กึไมสุ่ขไม่ทุกข ์(หรอืกลางๆ หรอืจดืๆ)  
เอกคัคตารมณ์   หมายถงึ  อาการทีจ่ติมอีารมณ์ของฌานรวมเป็นหน่ึงเดยีวโดยไม่มอีารมณ์อื่นมา

แทรก   
เมือ่เราตัง้ใจเพ่งสิง่ใดสิง่หนึ่งอยูก่เ็รยีกว่าเราจดจอ่อยูก่บัสิง่ทีก่ าลงัเพ่งนัน้ พรอ้มกนันัน้จติกจ็ะซมึซาบ

เคลา้เคลยีและมกีารระมดัระวงัตวัอยูต่ลอดเวลาจงึท าใหม้สีตสิมบูรณ์  ซึง่ขณะน้ีนิวรณ์จะดบัลง จงึท าใหปี้ตแิละ
สุขเกดิขึน้มาตัง้มัน่รวมกนัเป็นหนึ่ง กเ็รยีกว่าเกดิฌานที ่ ๑ ขึน้มาแลว้,  เมือ่เพ่งต่อไปจนวติกและวจิารหายไป 
เหลอือยูแ่ต่ปีตแิละสุขรวมกนัเป็นหนึ่งเดยีว กเ็รยีกว่าเป็นฌานที ่ ๒, เมือ่ปีตหิายไป เหลอือยูแ่ต่สุขตัง้มัน่อยู่
เพยีงอารมณ์เดยีว กเ็รยีกว่าเป็นฌานที ่ ๓, และเมือ่สุขกห็ายไปอกี เหลอือยูแ่ต่จติทีว่่างจากทัง้สุขและทุกข ์ ตัง้
มัน่อยูเ่พยีงอารมณ์เดยีว กเ็รยีกว่าเป็นฌานที ่๔  

สมาธทิีจ่ าเป็นจะตอ้งใชใ้นอรยิมรรคกม็เีพยีงแค่รปูฌานนี้เท่านัน้ สมาธทิีส่งูกว่านี้จดัว่าไม่จ าเป็น แต่
ถา้ใครสนใจทีจ่ะฝึกต่อไปกไ็ด ้ โดยเมือ่บรรลุฌานที ่ ๔ แลว้กใ็หล้ะการเพ่งอารมณ์ทีเ่ป็นรปู แลว้เปลีย่นมาเพ่ง
อารมณ์ทีไ่มใ่ช่รปูแทน ซึง่มอียู ่๔ ฌานดว้ยกนัคอื 

อรปูฌานที ่ ๑  อากาสานัญจายตนะ  คอืเพ่งความว่างว่าไม่มทีีส่ ิน้สุดเป็นอารมณ์ 
อรปูฌานที ่ ๒  วิญญาณัญจายตนะ  คอืเพ่งวญิญาณ (การรบัรู)้ ว่าไมม่ทีีส่ ิน้สุดเป็นอารมณ์ 
อรปูฌานที ่ ๓  อากิญจญัยายตนะ  คอืเพ่งความไม่มอีะไรเลยแมแ้ต่น้อยหน่ึงเป็นอารมณ์ 
อรปูฌานที ่  ๔  เนวสญัญานาสญัญายตนะ  คอืเพ่งความรูส้กึว่าจะมสีญัญากไ็มใ่ช่ ไม่มสีญัญาก็

ไมใ่ช่เป็นอารมณ์ 
วสี  หมายถงึ การท าใหค้ล่องแคล่วในการเขา้และออกจากฌานทัง้หลาย  สมาบติั  หมายถงึ  การ

เข้าอยู่ในรปูฌานหรืออรปูฌานได้ในระยะเวลายาวตามประสงค ์ ซึง่รปูฌาน  ๔  และอรปูฌาน  ๔  นี้กม็ี
การฝึกการสอนกนัอยูก่่อนแลว้ทีพ่ระพุทธเจา้จะตรสัรู ้  เมือ่พระพุทธเจา้ตรสัรูข้ ึน้มากไ็ดค้น้พบสมาธทิีส่งูกว่า
อรปูฌาน  ๔  อนัไดแ้ก่  สญัญาเวทยิตนิโรธสมาบติั  คือดบัสญัญากบัเวทนา แล้วเพ่งอยู่ในความดบันัน้  
คอือรปูฌาน  ๔   นัน้ยงัมสีญัญากบัเวทนาอยูบ่า้ง  แต่สญัญาเวทยตินิโรธนี้จะดบัทัง้สญัญาและเวทนาจนหมด
สิน้ แลว้มาเพ่งอยูใ่นความดบันัน้  คอืเหมอืนคนตายแต่ยงัไมต่าย 

อานิสงสข์องสมาธนิี้กไ็ดแ้ก่ 
๑. มีความสขุทนัที  ซึง่เป็นสุขทีป่ระณตีและสงบมาก 
๒. มีสติสมัปชญัญะสมบรูณ์ 
๓. มีฤทธ์ิมีเดช มปีาฏหิารยิ ์ซึง่เป็นการบงัคบัจติใหเ้ป็นไปตามทีต่อ้งการได้ 
๔. ท าอาสวะให้ส้ินไปไม่มเีหลอืได ้ 
เรือ่งฌานทัง้หลายน้ีจดัเป็น อตุตริมนุษธรรม  คอืเป็นสิง่ทีเ่กนิขอบเขตทีค่นธรรมดาทีไ่มไ่ดส้นใจ

ศกึษาและเคยปฏบิตัมิาก่อนจะเขา้ใจได ้  จงึเป็นสิง่ทีไ่ม่ควรจะน ามาโออ้วดกนั  ถา้ภกิษุใดยงัไม่มแีต่มาอวดว่า
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ตนมกีจ็ะขาดจากความเป็นภกิษุทนัท ี   ซึง่ผูท้ีอ่วดกม็กัจะอวดเพื่อหวงัผลประโยชน์จากคนทีเ่ชื่อถอืเท่านัน้ อกี
ทัง้เรือ่งสมาธสิงูๆและผลจากสมาธสิงูๆนี้กย็งัจดัว่าเป็นเรือ่งอจนิไตย คอืไมค่วรสนใจว่าจะมจีรงิหรอืไม่? หรอื
เป็นอยา่งไร? เพราะไมเ่ป็นประโยชน์แก่การศกึษาเพื่อดบัทุกข ์ เพียงเรามีความตัง้ใจอยู่ในการพิจารณา
ธรรมะอย่างแน่วแน่ กท็ าให้เกิดสมาธิท่ีพอสมน ้าสมเน้ือมาท าให้ความทุกขร์ะงบัหรือดบัลงได้จริงแล้ว 
แต่จะเรียกว่าเกิดฌานอะไรขึ้นมานัน้อย่าไปสนใจ ถา้มวัไปสนใจว่าเป็นฌานอะไร กจ็ะท าใหเ้กดิความลงัเล
สงสยัซึง่เป็นนิวรณ์มารบกวนจติไปเสยีเปล่าๆ 

 
๖.  สมาธิ  ๓ 

สมาธนิี้ยงัแยกได ้ ๓  ประเภท  อนัไดแ้ก่ 
  ๑.  ขณิกสมาธิ      สมาธเิลก็ๆน้อยๆ 
  ๒.  อปุจารสมาธิ   สมาธเิฉียดๆฌาน 
  ๓.  อปัปนาสมาธิ   สมาธแิน่วแน่เป็นฌาน 

เมือ่เราเริม่ก าหนดจติเพ่งอยู่ในสิง่ใด หรอืในการพจิารณาสิง่ใด แต่กเ็พ่งไดไ้มน่านกเ็สยีสมาธ ิ กแ็สดง
ว่าจติของเราอยูข่ ัน้ขณกิสมาธ ิ (ซึง่สมาธขิ ัน้นี้เรยีกว่าเป็นสมาธสิัน้) เมือ่เราสามารถเพ่งต่อไปอยา่งต่อเนื่อง
สม ่าเสมอ จนนิวรณ์อ่อนก าลงัลงแลว้ และจติกส็งบตัง้มัน่มากขึน้ แต่กย็งัไมถ่งึขึน้เป็นฌาน กเ็รยีกว่าอุปจาร
สมาธ ิ แต่ถา้เราสามารถเพ่งต่อไปจนนิวรณ์ดบัลงสนิท และองคป์ระกอบของฌานต่างๆ เกดิขึน้ กเ็รยีกว่าเป็น
อปัปนาสมาธ ิ    

 
๗.  กสิน  ๑๐ 

หลกัการฝึกสมาธโิดยสรปุกค็อื การเพ่งอยู่ในอารมณ์หรือส่ิงท่ีใช้เพ่งโดยไม่ให้นิวรณ์เกิดขึ้น  ซึง่
การฝึกฌานนัน้มหีลกัในการฝึกหลายวธิ ีแต่ทีน่ิยมกไ็ดแ้ก่การเพ่งกสนิและอานาปานสติ 

กสิน กห็มายถงึ ส่ิงท่ีใช้เพ่ง โดยสมยัก่อนนิยมเอาดนิมาท าเป็นวงบา้ง เอาน ้าบา้ง เอาไฟบา้ง เอาสี
เขยีวบา้ง เป็นตน้ มาท าเป็นกสนิเพื่อใชเ้พ่ง  วธิเีพ่งกค็อืใหน้ัง่เพ่งมองกสนินัน้แลว้กท็่องชื่อกสนินัน้อยูใ่นใจ 
เช่น ถา้เพ่งกสนิดนิกใ็หท้่องว่า ดนิ ๆ ๆ ๆ ไปเรือ่ยๆพรอ้มกบัหลบัตานึกถงึภาพดนินัน้ดว้ยสลบักนัไปเรือ่ยๆ
จนเกดิมโนภาพหรอืนิมติของดนิขึน้มาในใจ แลว้กใ็หเ้ปลีย่นมาเพ่งทีน่ิมตินัน้แทน ส่วนการท่องในใจนัน้เมือ่จติ
เป็นสมาธแิลว้มนักจ็ะหยดุไปเอง  และเมือ่เพ่งจนองคป์ระกอบของฌานที ่  ๑  เกดิขึน้ครบ กแ็สดงว่าจติบรรลุ
ฌานที ่ ๑  แลว้ 

การเพ่งกสนินี้สมยัพุทธกาลพวกฤๅษ ี โยคนีิยมกนัมาก เพราะท าใหเ้กดิสมาธไิดง้่ายกว่าอานาปานสต ิ
คอืการเอาวตัถุทีม่องเหน็มาใชเ้พ่งจะท าใหจ้ติไมฟุ้่งซ่านงา่ย  แต่ถา้เพ่งลมหายใจทีม่องไมเ่หน็จะยากกว่าจงึท า
ใหฝึ้กไดย้ากกว่า แต่กต็อ้งระวงัว่า ถา้เพ่งกสนิโดยไมม่คีวามรูเ้รือ่งอนิจจงั ทุกขงั อนตัตามาก่อน และเพ่งดว้ย
กเิลส กจ็ะเป็นการเพ่งใหเ้กดิสมาธทิีผ่ดิขึน้มาได้ 

 
๘.  นิมิต  ๓  

นิมิต  หมายถงึ  ส่ิงก าหนด   ซึง่นิมตินี้กม็อียู ่ ๓  ลกัษณะ  อนัไดแ้ก่ 
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 ๑.  บริกรรมนิมิต   นิมติขัน้บรกิรรม 
 ๒.  อคุคหนิมิต      นิมติทีเ่ป็นมโนภาพ 
 ๓.  ปฏิภาคนิมิต    นิมติทีเ่ปลีย่นรปูร่างได้ 
ในการฝึกกสนินัน้เมือ่เราเริม่เพ่งสิง่ใด สิง่นัน้กเ็รยีกว่าเป็นบรกิรรมนิมติ เมือ่เพ่งจนหลบัตานึกเหน็

มโนภาพของสิง่ทีใ่ชเ้พ่งขึน้มา กแ็สดงว่าเกดิอุคคหนิมติ  แต่ถา้สามารถบงัคบันิมตินัน้ไดก้เ็รยีกว่าเป็นปฏภิาค
นิมติ 

ตามธรรมชาตขิองจตินัน้ มนักจ็ะมกีารปรงุแต่งหรอืคดินึกของมนัอยูต่ลอดเวลา แมย้ามหลบั มนักย็งัมี
การปรงุแต่งอยูอ่กี ทีเ่รยีกว่าเป็นความฝัน ซึง่เรากจ็ะเหน็ภาพหรอืไดย้นิเสยีงทีจ่ติสรา้งขึน้มาของมนัเองโดยเรา
ไมไ่ดต้ัง้ใจจะสรา้งขึน้มา ซึง่การฝึกฌานกค็อืการฝึกใหจ้ติหยดุการท างาน หรอืหยุดคดินึก เมือ่มนัหยดุคดินึก 
มนักเ็หมอืนการหลบัทัง้ๆทีย่งัรูต้วั และมนักจ็ะเกดิมโนภาพขึ้นมาเหมอืนความฝัน (เช่น ภาพ นรก สวรรค ์
ตามทีเ่ราเคยเหน็จากทีจ่ติกรเขาเขยีนไว)้ ซึง่เรากม็าเรยีกว่าเป็นนิมติ ยิง่จติสงบมาก นิมติกจ็ะยิง่ชดัเจนและ
สามารถน้อมนึกใหเ้ป็นไปตามทีเ่ราน้อมนึกได ้ ซึง่ถ้าเรามาหลงตดิอยูใ่นนิมตินี้กจ็ะท าใหเ้กดิเป็นวปัิสนูกเิลสไป
เสยีเปล่าๆ หรอือาจท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิไปว่าเรามหีูทพิย ์ ตาทพิย ์ หรอืถอดจติได ้ อยา่งทีม่กัมผีูโ้ออ้วดกนั
อยูน่ัน่เอง 

 
๙.  อานาปานสติ 

อานาปานสติ  แปลว่า  สติก าหนดส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยู่ทุกลมหายใจเข้า-ออก   คอืเราจะก าหนดหรอื
เพ่งอะไรกไ็ด ้ แต่ใหรู้ส้กึถงึการหายใจอยูด่ว้ยตลอดเวลาควบคู่ไปดว้ย โดยเมือ่เราตัง้สตกิ าหนดสิง่ใดไดน้านๆ 
สมาธกิจ็ะเกดิขึน้มาไดเ้อง ซึง่วธิกีารฝึกอานาปานสตนิัน้กม็ขี ัน้ตอนดงันี้ 

ในการฝึกอานาปานสตนิี้ควรหาสถานทีส่งบไม่มเีสยีงหรอือะไรรบกวน  ถา้ฝึกใหม่ๆ ควรใชอ้ริยิาบถนัง่ 
คอืใหน้ัง่ตวัตรงและขดัสมาธเิหมอืนพระพุทธรปู  ส่วนตาจะหลบัหรอืลมืกไ็ด ้ ถา้ลมืตาแลว้ฟุ้งซ่านกใ็หห้ลบั  แต่
ถา้ลมืตากอ็ย่าเพ่งมองอะไร ใหท้อดสายตาลงต ่า  ส่วนเวลาในการนัง่นัน้กข็ึน้อยูก่บัเราว่าจะนัง่นานเท่าใด  ถา้
ปวดเมือ่ยกเ็ปลีย่นอริยิาบถแลว้กลบัมานัง่ใหม ่แต่ถา้ฝึกช านาญแลว้จะใชอ้ริยิาบถอะไรก็ได ้

จดุส าคญักคื็อเอาจิตทัง้หมด (หรือสติ) มาจบัอยู่ท่ีร่างกายท่ีนัง่อยู่ตลอดเวลา  ถา้สตอิยูใ่นกาย
จรงิกจ็ะรูถ้งึการหายใจของร่างกายตลอดเวลา ว่าก าลงัหายใจเขา้หรอืออกอยู ่  และรูว้่าก าลงัหายใจเขา้-ออก
มากหรอืน้อยเพยีงใด หรอืก าลงัหยดุหายใจอยู่  เมือ่จบัการหายใจไดแ้ลว้กใ็หม้าเน้นอยูท่ีค่วามรูส้กึทีล่มหายใจ
มากระทบบรเิวณจมกู ถา้จติเผลอไปคดิถงึสิง่อื่น เมือ่รูต้วักใ็หร้บีหยดุและกลบัมาก าหนดทีล่มหายใจนี้ต่อไป 

ในการฝึกใหม่ๆ นัน้ควรจะมกีารท่องค าต่างๆอยูใ่นใจพรอ้มกบัการหายใจไปดว้ย เพื่อช่วยใหจ้ติมทีีย่ดึ
จะไดไ้มฟุ้่งซ่านง่าย  เช่น ท่องค าว่า “พุท” เมือ่หายใจเขา้ และท่อง “โธ” เมือ่หายใจออก หรอื “เขา้หนอ” เมื่อ
หายใจเขา้ และ “ออกหนอ” เมือ่หายใจออก  เป็นตน้ 

อกีวธิหีนึ่งคอืใชก้ารนบัลมหายใจ  คอืใหน้บัจ านวนครัง้โดยเมือ่หายใจเขา้และออกกใ็หน้บัเป็น  ๑  
ครัง้  และใหน้บัไปเรือ่ยๆจนถงึ  ๑๐๐ ถา้จติยงัไมเ่ป็นสมาธกิใ็หก้ลบัมาตัง้ตน้นับใหมอ่กี  หรอืถา้เผลอตอนไหน
กใ็หก้ลบัมาตัง้ตน้นบั  ๑  ใหม ่เมือ่เกดิสมาธแิลว้กห็ยดุนบัได้ 
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อกีวธิหีนึ่งคอืการท่องค าต่างๆอยูใ่นใจ เช่น น่ีไม่ใช่เรา, มนัไม่มีเราจริง, ไม่มีเรา-ไม่มีใคร, ไม่มี
ใครได้อะไร, ไม่มีใครเสียอะไร, ไม่มีอะไรเท่ียงแท้, อย่าโง่, อย่าบ้า, ว่างเปล่า เป็นตน้ในขณะทีห่ายใจออก 
แต่พอหายใจเขา้กห็ยดุ (หรอืใครจะคดิเฉพาะขณะหายใจเขา้ แต่พอหายใจออกจะหยุดคดิกไ็ด)้ พร้อมทัง้
พิจารณาความหมายของส่ิงท่ีท่องนัน้แล้วน้อมนึกเข้ามาในตวัเราหรือน้อมไปพิจารณาผูอ่ื้นด้วยอย่าง
ตัง้ใจ ซึง่วธินีี้จะดกีว่า ๒ วธิแีรก คอืฝึกใหเ้กดิสมาธไิดง้า่ยกว่า และเกดิปัญญาขึน้มาพรอ้มกนัดว้ย 

อกีวธิหีนึ่งกค็อืการตัง้ใจคดิ หรอืควบคุมความคดิ (หรอืท าวปัิสสนา)  โดยเราจะเอาเรื่องความเป็น
อนิจจงั ทุกขงั และอนัตตาของร่างกายและจิตใจ ทัง้ของเราและของผูอ่ื้น รวมทัง้ส่ิงต่างๆในโลก ใน
จกัรวาลมาตัง้ใจพิจารณา  คอือาจจะคดิเฉพาะเวลาหายใจเขา้  แต่พอหายใจออกกห็ยดุ (หรอืจะคดิเฉพาะ
เวลาหายใจออก  แต่พอหายใจเขา้กห็ยดุกไ็ด)้ โดยการคดิกต็อ้งคดิชา้ๆ ดว้ยประโยคสัน้ๆใหต่้อเนื่องอยา่งตัง้ใจ
อยา่งทีสุ่ด พยายามอย่าใหจ้ติฟุ้งซ่านไปคดิถงึเรือ่งอื่นหรอืใหข้าดสตจินนิวรณ์เกดิขึน้มาแทรกแซงได ้ ซ่ึงวิธีน้ี
จะท าให้เกิดทัง้ปัญญาและสมาธิได้พร้อมกนัโดยไม่ยาก และมรรคกจ็ะเกิดขึ้นอย่างสมบรูณ์ จิตกจ็ะเกิด
ความหลดุพ้นและนิพพานกจ็ะปรากฏได้อย่างแท้จริง    

จติของเรานัน้เราปล่อยใหม้นัคดินึกและเกดินิวรณ์อย่างอสิระมาจนมนัชนิชาเป็นปรกต ิ  พอเรามา
บงัคบัมนัจงึท าใหม้นัไมช่อบ  คอืมนัจะรูส้กึอดึอดัทรมานและจะฟุ้งซ่านมากขึน้  เหมอืนกบัการจบัสตัวป่์ามาฝึก  
คอืใหม่ๆ มนัจะดิน้รนต่อสูม้าก  ถา้เราจบัมดัไวไ้มป่ล่อย  นานเขา้มนักจ็ะสงบลงได ้ จติของเราก็เหมอืนกนั  ถา้
ไมฝึ่กกเ็หมอืนไมม่อีะไร  แต่พอเริม่มาฝึกมนัเขา้มนักจ็ะรูส้กึไมอ่สิระ หรอืรูส้กึทรมาน มนัจงึฟุ้งซ่านหรอืดิน้รน
อยา่งมาก  ถา้เราไมย่อมแพค้อือดทนฝึกต่อไปเรือ่ยๆไมน่านมนักจ็ะค่อยๆอ่อนลงและสงบมากขึน้  และถ้า
นิวรณ์ระงบัดบัลงจริงเรากจ็ะรู้สึกถึงจิตท่ีเป็นอิสระจากนิวรณ์ว่ามนัเป็นสขุและสงบอย่างไร  คอื
เหมอืนกบัคนทีว่ ิง่จนเหนื่อยแลว้ไดห้ยดุพกั  หรอืเหมอืนกบัคนทีเ่คยเป็นทาสแลว้พน้จากความเป็นทาส 

สมาธิขัน้ฌานน้ีไม่ได้หมายความว่าจะต้องหยดุความคิดได้ แม้การเพ่งพิจารณาธรรมะอย่าง
ตัง้ใจ จนนิวรณ์ระงบัหรือดบัลงไปอย่างสนิท และจิตมีความสขุท่ีสงบพร้อมกบัมีความอ่ิมเอมใจเกิด
ขึ้นมาจริงๆ ฌานท่ี ๑ กช่ื็อว่าเกิดขึ้นมาแล้ว และเมือ่เพ่งพจิารณาต่อไปเรือ่ยๆ จติกจ็ะเลื่อนขึน้ไปสู่ฌานที่
สงูขึน้เองโดยอตัโนมตั ิ และเม่ือจิตบรรลุถึงฌานท่ี ๔  จิตกจ็ะบริสทุธ์ิอย่างเตม็ท่ี  

เมือ่ฌานหรอืสมาธริะดบัสงูนี้เกดิขึน้ กเิลส นิวรณ์และความยดึมัน่ว่ามตีวัเรา-ของเรากจ็ะระงบัดบัลง
ดว้ย ซึง่นี่กค็อือาการทีเ่รยีกว่าจิตหลดุพ้นจากกิเลส หรือหลดุพ้นจากความยึดมัน่ถือมัน่ว่ามีตวัเรา-ของ
เรา แล้วจิตกจ็ะนิพพาน คือสงบเยน็ หรือไม่มีความทุกขอ์ย่างแท้จริง ซึง่เป็นสิง่ทีเ่ราสามารถท าใหเ้กดิขึน้
ไดจ้รงิในชวีติของเรานี้นี่เอง 

 
๑๐.  อานาปานสติ  ๑๖  ขัน้ตอน 

การเจรญิอรยิมรรคนัน้มทีัง้อยา่งเป็นระบบและอย่างไม่เป็นระบบ  ซึง่อย่างเป็นระบบกค็อืการเจรญิ
อานาปานสต ิ ๑๖  ขัน้ตอน  นอกนัน้เป็นการเจรญิอย่างไมเ่ป็นระบบ  ซึง่การเจรญิอานาปานสต ิ ๑๖  ขัน้ตอน
นี้จะเป็นการเจรญิสตปัิฏฐาน  ๔  และสมถะกบัวปัิสสนาอยา่งสมบูรณ์  ถา้ปฏบิตัสิ าเรจ็กจ็ะบงัเกดิความหลุดพน้
อยา่งถาวรไดแ้ละยงัจะมคีวามสามารถพเิศษเป็นของแถมอกีดว้ย 

อานาปานสต ิ ๑๖  ขัน้ตอนน้ีจะแยกเป็นหมวดหมูต่ามสตปัิฏฐาน  ๔  อนัไดแ้ก่ 



๑๒๗ 
 

หมวดท่ี  ๑  คือหมวดกายานุปัสสนา  จะมีอยู่  ๔  ขัน้คือ 
ขัน้ที ่ ๑  เมือ่หายใจเขา้ยาว  กร็ูส้กึตวัทัว่ถงึ  ว่าเราหายใจเขา้ยาว 
     เมือ่หายใจออกยาว  กร็ูส้กึตวัทัว่ถงึ  ว่าเราหายใจออกยาว 
ขัน้ที ่ ๒  เมือ่หายใจเขา้สัน้  กร็ูส้กึตวัทัว่ถงึ  ว่าเราหายใจเขา้สัน้ 

    เมือ่หายใจออกสัน้  กร็ูส้กึตวัทัว่ถงึ  ว่าเราหายใจออกสัน้ 
ขัน้ที ่ ๓  ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูรู้พ้รอ้มเฉพาะซึง่กายทัง้ปวง  จกัหายใจเขา้ 
            ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูรู้พ้รอ้มเฉพาะซึง่กายทัง้ปวง  จกัหายใจออก 
ขัน้ที ่ ๔  ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราจกัเป็นผูท้ ากายสงัขารใหร้ างบัอยู ่ จกัหายใจเขา้ 
     ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราจกัเป็นผูท้ ากายสงัขารใหร้ างบัอยู ่ จกัหายใจออก 
หมวดท่ี  ๒  คือหมวดเวทนานุปัสสนา   จะมีอยู่  ๔  ขัน้คือ 
ขัน้ที ่ ๕  ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูรู้พ้รอ้มเฉพาะซึง่ปีต ิ จกัหายใจเขา้ 
     ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูรู้พ้รอ้มเฉพาะซึง่ปีต ิ จกัหายใจออก 
ขัน้ที ่ ๖  ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูรู้พ้รอ้มเฉพาะซึง่สุข  จกัหายใจเขา้ 
    ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูรู้พ้รอ้มเฉพาะซึง่สุข  จกัหายใจออก 
ขัน้ที ่ ๗ ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูรู้พ้รอ้มเฉพาะซึง่จติตสงัขาร  จกัหายใจเขา้ 
    ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูรู้พ้รอ้มเฉพาะซึง่จติตสงัขาร  จกัหายใจออก 
ขัน้ที ่ ๘ ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูท้ าจติตสงัขารใหร้ างบัอยู ่ จกัหายใจเขา้ 
    ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูท้ าจติตสงัขารให้ร างบัอยู ่ จกัหายใจออก 
หมวดท่ี  ๓  คือหมวดจิตตานุปัสสนา  จะมีอยู่  ๔  ขัน้คือ 
ขัน้ที ่๙  ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูรู้พ้รอ้มเฉพาะซึง่จติ  จกัหายใจเขา้  
    ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูรู้พ้รอ้มเฉพาะซึง่จติ  จกัหายใจออก 
ขัน้ที ่๑๐ ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูท้ าจติใหป้ราโมทยย์ิง่อยู ่ จกัหายใจเขา้  
     ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูท้ าจติใหป้ราโมทยย์ิง่อยู ่ จกัหายใจออก 
ขัน้ที ่๑๑ ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูท้ าจติใหต้ัง้มัน่อยู ่ จกัหายใจเขา้  
     ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูท้ าจติใหต้ัง้มัน่อยู ่ จกัหายใจออก 
ขัน้ที ่๑๒ ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูท้ าจติใหป้ล่อยอยู ่ จกัหายใจเขา้  
     ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูท้ าจติใหป้ล่อยอยู ่ จกัหายใจออก 

หมวดท่ี  ๔  คือหมวดธรรมานุปัสสนา จะมีอยู่  ๔  ขัน้คือ 
ขัน้ที ่ ๑๓  ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูต้ามเหน็ซึ่งความไมเ่ทีย่งอยูเ่ป็นประจ า  จกัหายใจเขา้  
     ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูต้ามเหน็ซึง่ความไม่เทีย่งอยูเ่ป็นประจ า  จกัหายใจออก 

ขัน้ที ่๑๔ ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูต้ามเหน็ซึง่ความจางคลายอยูเ่ป็นประจ า  จกัหายใจเขา้  
     ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูต้ามเหน็ซึง่ความจางคลายอยูเ่ป็นประจ า  จกัหายใจออก 

ขัน้ที ่ ๑๕ ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูต้ามเหน็ซึง่ความดบัไมเ่หลอือยูเ่ป็นประจ า  จกัหายใจเขา้  
     ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูต้ามเหน็ซึง่ความดบัไมเ่หลอือยูเ่ป็นประจ า  จกัหายใจออก 

ขัน้ที ่๑๖ ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูต้ามเหน็ซึง่ความสลดัคนือยูเ่ป็นประจ า  จกัหายใจเขา้  



๑๒๘ 
 

     ยอ่มท าในบทศกึษาว่า  เราเป็นผูต้ามเหน็ซึง่ความสลดัคนือยูเ่ป็นประจ า  จกัหายใจออก  
หลกัส าคญัในการเจรญิอานาปานสตกิค็อื จะต้องมีความเหน็แจ้งอนัตตาก ากบัอยู่ด้วยทุกขัน้ตอน 

และจะตอ้งปฏบิตัไิปตามล าดบัคอืจากขัน้ที ่๑  ขึน้ไปเรือ่ยๆ  ถงึแมเ้ราจะปฏบิตัถิงึขัน้ใดแลว้กต็าม แต่พอจะเริม่
ปฏบิตัใิหมก่จ็ะตอ้งมาเริม่ทีข่ ัน้ที ่ ๑  ก่อนเสมอ 
 
๑๑.  หมวดกายานุปัสสนา 

ขัน้ที ่  ๑  นี้จะใชค้ าว่า “รู้สึกตวัทัว่ถึง” คอืจะใหเ้รามสีตริูส้กึตวัอยูต่ลอดเวลาในขณะทีห่ายใจทัง้เขา้
และออกซึง่ในขัน้ที ่ ๑ นี้จะให้เราฝึกสงัเกตลมหายใจยาว เพราะท าใหจ้ติสงบงา่ยและก าหนดงา่ยกว่าลม
หายใจสัน้ 

ขัน้ที ่  ๒  นี้จะเปลีย่นให้ฝึกสงัเกตลมหายใจสัน้บา้ง  คอืเมือ่เราสามารถก าหนดลมหายยาวไดจ้น
ช านาญแลว้ กใ็หเ้ปลีย่นมาก าหนดลมหายในสัน้ทีก่ าหนดไดย้ากกว่าลมหายใจยาว ถา้ฝึกส าเรจ็กจ็ะท าใหเ้ก่ง
ขึน้     

ขัน้ที ่ ๓  นี้และทุกขัน้ต่อไปจะใชค้ าว่า “ย่อมท าในบทศึกษา” คอืใหป้ฏบิตัติามทีส่ ัง่ไว ้  โดยขัน้ที ่ ๓  
นี้จะสัง่ให้ฝึกรู้พร้อมเฉพาะซ่ึงกายทัง้ปวง  ซึง่ค าว่ากายทัง้ปวงในทีน่ี้จะไดแ้ก่ (๑) กายเน้ือ คอืรา่งกาย (๒) 
กายลม คอืลมหายใจ (๓) นามกาย  คอืจติ   คอืในขัน้น้ีจะเป็นการเรยีนรูเ้ร ือ่งความสมัพนัธร์ะหว่างร่างกาย 
ลมหายใจ และจติ  คอืถา้ลมหายใจละเอยีด (คอืเบาและยาว) กายก็จะละเอยีด (คอืสงบ สบาย) และจติกจ็ะ
ละเอยีด (คอืสงบไมฟุ้่งซ่าน)  แต่ถา้ลมหายใจหยาบ (คอืเรว็และแรง) กายกจ็ะหยาบ (คอืไมส่งบ ไมส่บาย) และ
จติกจ็ะหยาบ (คอืฟุ้งซ่านดิน้รน)  ซึง่ทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะลมหายใจจะปรงุแต่งจติ (เพราะจติก าหนดอยูท่ีล่ม
หายใจ) ส่วนจติกจ็ะปรงุแต่งกาย (คอืจติควบคุมร่างกาย) และรา่งกายกจ็ะปรงุแต่งลมหายใจ (คอืกายควบคุม
การหายใจ)  ซึง่จะปรงุแต่งกนัวนเวยีนอยูเ่ช่นนี้ตลอดเวลา  

ขัน้ที ่  ๔  นี้จะให้ฝึกท ากายสงัขารให้ระงบัลง  ซึง่กายสงัขารกห็มายถงึสิง่ทีม่าปรงุแต่งกาย  โดย
เราเขา้ใจการปรงุแต่งกายมาแลว้จากขัน้ที ่  ๓  ดงันัน้การท ากายสงัขารใหร้ะงบักค็อืการบงัคบัใหล้มหายใจให้
ละเอยีดมากขึน้ คอืเบาและยากมากขึน้ จนลมหายใจระงบัหรอืหายไป (ทีจ่รงิลมหายใจไมไ่ดห้าย เพยีงแต่ว่ามนั
ละเอยีดหรอืเบามากจนเราก าหนดไมไ่ดเ้ท่านัน้ กอ็ยา่สนใจ ใหห้ายใจแรงขึน้จนก าหนดได)้ และจติกต็ัง้มัน่มาก
ขึน้ เมือ่ฝึกส าเรจ็ จติกจ็ะบรรลุฌานที ่ ๑  ทีม่ ีวติก วจิาร ปีต ิสุขรวมกนัเป็นอารมณ์เดยีว  

 
๑๒.  หมวดเวทนานุปัสสนา 

ขัน้ที ่ ๕  นี้จะให้ฝึกรู้พร้อมเฉพาะซ่ึงปีติ  โดยการฝึกเพ่งต่อไปจนจติเลื่อนขึน้สู่ฌานที ่๒ กใ็หเ้อาปีติ
จากฌานที ่ ๒ มาใชเ้พ่งดวู่ามนัเป็นอยา่งไร มนัตื่นเตน้ซาบซ่านอย่างไรใหแ้จม่แจง้ จนจติเลื่อนขึน้สู่ฌานที ่๓ 

ขัน้ที ่  ๖  นี้จะให้ฝึกรู้พร้อมเฉพาะซ่ึงสขุ   โดยการเอาสุขจากฌานที ่ ๓ นัน้มาพจิารณาดวู่ามนัสขุ
สงบอยา่งไรใหแ้จ่มแจง้  

ขัน้ที ่  ๗  นี้จะให้ฝึกรู้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิตตสงัขาร   ซึง่จติตสงัขารนี้กห็มายถงึ สิง่ทีม่าปรุงแต่งจติ  
โดยสุขเวทนานี่เองทีเ่ป็นสิง่มาปรงุแต่งจติใหเ้กดิกเิลสตณัหาขัน้มา  ดงันัน้ในขัน้น้ีเราจะเปลีย่นมาดสูุขจากฌาน
ที ่ ๓  ในแงท่ีว่่ามนัเป็นสิง่ปรงุแต่งจติใหลุ้่มหลงตดิใจไดอ้ยา่งไร 



๑๒๙ 
 

ขัน้ที ่ ๘  นี้จะให้ฝึกท าจิตตสงัขารให้ระงบั  คอืการท าสุขจากฌานที ่ ๓  ใหด้บัหายไป  ซึง่กท็ าได้
โดยฝึกฌานที ่ ๓  จนช านาญแลว้สุขจากฌานที ่ ๓  กจ็ะหายไป แลว้จติกจ็ะเลื่อนขึน้มาเป็นฌานที ่ ๔  ทีไ่ม่มี
สุขมารบกวนจติ จะมแีต่ความรูส้กึจดืๆทีไ่มสุ่ขและไม่ทุกขเ์ป็นอารมณ์เดยีวเท่านัน้ (อุเบกขา) 

 
๑๓.  หมวดจิตตานุปัสสนา 

ขัน้ที ่  ๙  นี้จะให้ฝึกรู้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิต  คอืเมือ่จติบรรลุฌานที ่  ๔  แลว้กแ็สดงว่าจติบรสิุทธิแ์ลว้  
กใ็หม้าดสูภาวะของจติทีบ่รสิุทธิน์ัน้ว่ามนัเป็นอย่างไร จะไดรู้ซ้ ึง้ถงึจติของผูท้ีบ่รสิุทธิท์ ัง้หลายว่าเป็นเช่นไร 

ขัน้ที ่  ๑๐  นี้จะให้ฝึกท าจิตให้ปราโมทย ์  คอืเมือ่รูจ้กัจติทีบ่รสิุทธิด์แีลว้  กเ็ปลีย่นมาฝึกจติใหร้า่เรงิ
อยูเ่สมอในทุกสภาวะจนช านาญ  

ขัน้ที ่  ๑๑  นี้จะให้ฝึกท าจิตให้ตัง้มัน่  คอืเมือ่ท าจติใหร้า่เรงิจนช านาญแลว้ กเ็ปลีย่นมาฝึกจติใหต้ัง้
มัน่อยูเ่สมอในทุกสภาวะจนช านาญ 

ขัน้ที ่  ๑๒  นี้จะให้ฝึกท าจิตให้ปล่อยอยู่  คอืเมือ่ฝึกจติใหต้ัง้มัน่ตามตอ้งการไดแ้ลว้ กเ็ปลีย่นมาฝึก
จติใหป้ล่อยวางอารมณ์ต่างๆอยูเ่สมอ คอืฝึกไมย่ดึถอืทุกสิง่ในโลกว่าเป็นตวัเรา-ของเราหรอืเป็นตวัตนของใครๆ
อยูเ่สมอ 

 
๑๔.  หมวดธรรมานุปัสสนา 

ขัน้ที ่  ๑๓  นี้จะให้ฝึกตามเหน็ความไม่เท่ียงอยู่เป็นประจ า  คอืเมือ่ฝึกจติไดต้ามตอ้งการแลว้กใ็ช้
จตินี้มาตามดลูกัษณะทีไ่มเ่ทีย่งในสิง่ต่างๆ ทัง้หลายของโลก โดยเฉพาะในขนัธ ์  ๕  หรอือายตนะทัง้หลายของ
เรา เป็นต้นอยูต่ลอดเวลาไมว่่าจะท าอะไรอยูก่ต็าม  ซึง่แมล้มหายใจกส็ามารถน ามาดใูหเ้หน็ถงึความไมเ่ทีย่งได ้

ขัน้ที ่  ๑๔  นี้จะให้ฝึกตามเหน็ความจางคลายอยู่เป็นประจ า  คอืเมือ่มองเหน็ความไมเ่ทีย่งอย่าง
แรงกลา้ดว้ยสมาธอิยู่นัน้ (เมือ่เหน็อนิจจงักย็อ่มทีจ่ะเหน็ทุกขงัและอนตัตาอยูด่ว้ยเสมอ)  และจติกจ็ะปล่อยวาง
ความยดึตดิในอารมณ์ต่างๆทีส่ ัง่สมเอาไว ้ คอืจะเกดิวริาคะ (ความจางคลาย หรอืคลายก าหนดัตดิใจ) ขึน้มา
เสมออนัท าใหส้งัโยชน์ค่อยๆถูกท าลายลง  ซึง่ขัน้น้ีกใ็หม้าดคูวามจางคลายน้ีเป็นประจ าแทน 

ขัน้ที ่  ๑๕  นี้จะให้ฝึกตามดคูวามดบัไม่เหลืออยู่เป็นประจ า  คอืเมือ่เกดิความจางคลายขึน้มา
เรือ่ยๆจนสงัโยชน์ถูกท าลายหมดสิน้  กจ็ะท าใหเ้กดิสมจุเฉทวมิตุขิ ึน้มา ซึง่เป็นความดบัไมเ่หลอืทีจ่ะตอ้งใหม้า
ตามดบัอกี  ซึง่ข ัน้น้ีกใ็หม้าดทูีค่วามดบัไมเ่หลอืนี้แทน 

ขัน้ที ่  ๑๖  นี้จะให้ฝึกดคูวามสลดัคืนอยู่เป็นประจ า    คอืเมือ่มคีวามหลุดพน้ถาวรแลว้จติกจ็ะสลดั
คนืสิง่ทีส่มัผสัจติอยูเ่สมอ ซึง่การสลดัคนืนี้กค็อืไมร่บัเอาเขา้มายดึตดิใหเ้ป็นอนุสยั (ความเคยชนิของกเิลส) อกี
ต่อไป  เมือ่จติสมัผสักบัอารมณ์ใด  จติกจ็ะมสีตสิมัปชญัญะเตม็ทีใ่นการก าหนดรูว้่า “สกัแต่ว่ารู้” เท่านัน้ ไมม่ี
การส าคญัมัน่หมายว่าเป็นตวัตนใดๆ ซึง่ขัน้น้ีกใ็หม้าดูความสลดัคนืน้ีจนช านาญ ซึง่ความช านาญนี้จะเป็นตวั
คอยระวงัจติไมใ่หก้ลบัมายดึถอือะไรๆใหเ้ป็นตวัตนอกีต่อไปจนกว่าจติจะดบัลงเมือ่ร่างกายตาย 

 
๑๕.  อานิสงสข์องอานาปานสติ 



๑๓๐ 
 

ผลจากอานาปานสต ิ ๑๖  ขัน้ตอนน้ีเมือ่ฝึกส าเรจ็จะท าใหส้ตปัิฏฐาน  ๔  บรบิรูณ์  เมือ่สตปัิฏฐาน  ๔  
บรบิูรณ์กจ็ะท าใหโ้พชฌงค ์ ๗  บรบิรูณ์   เมือ่โพชฌงค ์ ๗  บรบิรูณ์   กจ็ะท าใหท้ าวชิชาและวมิตุบิรบิรูณ์  คอื
ท าให้บรรลอุรหนัต์ในปัจจบุนั หรือบรรลุเม่ือกาลมรณะ  หรืออย่างต า่สดุกเ็ป็นอนาคามี   ซึง่นี่เป็นการ
ปฏบิตัจินครบทัง้  ๑๖  ขัน้ตอน  แต่ถา้ใครไมส่ามารถปฏบิตัไิดค้รบกใ็หป้ฏบิตัเิพยีงขัน้ที่  ๑  แค่พอใหจ้ติสงบ
บา้งแลว้กเ็อามาเป็นพืน้ฐานขา้มไปปฏบิตัขิ ัน้ที ่  ๑๓  เลยกไ็ด ้ ซึง่ผลทีไ่ดอ้าจจะต่างกนัทีไ่ม่มคีวามสามารถ
พเิศษเป็นของแถม เช่น มคีวามรูแ้ตกฉาน, สอนคนอื่นได,้ หรอืรูว้าระจติผูอ้ื่นได ้เป็นตน้ เท่านัน้ แต่ความหลดุ
พน้จะเหมอืนกนั  

 
จบบทท่ี ๗ 

จบภาคผนวก 
จบบริบูรณ์ 

 
 


