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เรื่องราวมากมายลืมเลือนไป  
แตเมตตาธรรมยั่งยนือยูในความทรงจํา  

คุณหมอกมล สินธวานนท และคุณหมอเสริมศรี สินธวานนท 
เปนโยมทางธรรมท่ีใกลชิดสนิทใจ ต้ังแตยุคเริ่มแรกของวัดญาณเวศก
วัน ท้ังสองทานมีจิตศรัทธา สนใจจริงจังแนนแฟนในการศึกษาปฏิบัติ
ธรรมตลอดมา และพรอมกันน้ัน ทานมีเมตตาฉายเดนออกมาใน
ความสัมพันธ แมจะตองเหินหางกันไปเน่ืองจากวัยชราและเหตุการณ
มากมายตามกาลเวลาที่ลวงผานมายาวนาน และแมวาอาตมาจะมี
ความทรงจําเกาๆ ท่ีเสื่อมหายไปแทบหมดสิ้น เหลืออยูเพียงเปนจุด
เปนหยอมกระทอนกระแทน แตเม่ือนึกถึงโยมหมอท้ังสองทานน้ี ก็จํา
นามของท้ังสองทานไดชัดเจน และระลึกขึ้นมาในบรรยากาศที่อบอุน
สนิทใจดวยเมตตา พรอมกันน้ัน ความสนใจใฝศึกษาปฏิบัติธรรมของ
ทานท้ังสอง ก็เห็นไดชัดจากหลักฐานท่ีเปนรูปธรรมซ่ึงแสดงตัวยืนยัน
ปรากฏอยู ใหลูกหลานไดม่ันใจ เหมือนเปนบันทึกความจํา ดังท่ี
ลูกหลานไดทบทวนความเกาวา ทานไดพิมพหนังสือธรรมทาน ใน
โอกาสสําคัญตางๆ เชน การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์ (คลายวันเกิด 
๗๒ ป พญ. เสริมศรี ๒๕๔๓), คุณมารดาบิดา สุดพรรณนามหาศาล 
(คลายวันเกิด ๘๐ ป พญ. เสริมศรี ๒๕๕๑) ประโยชน์สูงสุดของชีวิต
นี้ (คลายวันเกิด ๘๔ ป พญ. เสริมศรี ๒๕๕๕) รวมท้ังเม่ือโยมหมอ
กมล สินธวานนท ลวงลับจากไป ครอบครัวของทานก็ไดพิมพหนังสือ 
จาริกบุญ จารึกธรรม เปนสวนหน่ึงของอนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ 
ใน พ.ศ. ๒๕๕๒  



(ข) 

 

แมวาอาตมาจะไดสูญเสียความจําเรื่องเกาๆ ลืมเหตุการณท่ี
แสดงออกแหงเมตตาธรรมของโยมหมอท้ังสองทานไปแทบหมดสิ้น 
แตระลึกไดพูดไดอยางรวมๆ ตามหลักความสัมพันธในทิศ ๖ ท่ีพระ  
พุทธเจาตรัสไววา ญาติโยมพึงปฏิบัติตอพระสงฆโดยท่ีวา จะทําสิ่งใด ก็ทํา
ดวยเมตตา จะพูดสิ่งใด ก็พูดดวยเมตตา จะคิดสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา 
โยมหมอทั้งสองทานไดปฏิบัติโดยสรุปไดเปนภาพรวมดังท่ีวามาน้ี 

นายแพทยจิโรจ สินธวานนท บุตรชายคนโตของทานเลาวา 
ในชวงบ้ันปลายของชีวิตซ่ึงปวยเปนโรคมะเร็ง ลําไส ปอด ตับ โยมหมอ
เสริมศรี สินธวานนท ไดนําหนังสือ กายหายไข ใจหายทุกข มา
ทบทวน และนําบท "พุทโธ" มาสวดเจริญภาวนาอยางตอเน่ือง น่ีคือใจ
ของทานแนบสนิทอยูกับธรรม และมีธรรมเปนเครื่องดํารงสติไวแม
ในชวงสุดทายของชีวิต จนถึงวาระท่ีจากไป ในวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๖  

บัดน้ี นายแพทยจิโรจ สินธวานนท ในนามของครอบครัว 
พรอมลูกหลาน ไดแจงบุญเจตนาปรารถนาจะพิมพหนังสือ กายหายไข 
ใจหายทุกข และหนังสือ สูตรของชีวิตท่ีดี เพ่ือเปนอนุสรณ และแจก
เปนธรรมทาน ในวันพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย แพทย
หญิงเสริมศรี สินธวานนท ผูเปนมารดา ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๖  

อาตมาขอแสดงสังเวคธรรม ในวาระสําคัญนี้ ขอธรรมทาน
บุญกิริยา ท่ีครอบครัว พรอมลูกหลาน ไดบําเพ็ญ จงอํานวยสุขสมบัติ
แกรองศาสตราจารย แพทยหญิงเสริมศรี สินธวานนท และอํานวย
จตุรพิธพรแกครอบครัว พรอมลูกหลาน ใหเจริญงอกงามไพบูลยใน
ธรรมและความสุขเกษมศานต ตลอดกาลยืนนาน 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ปยุตฺโต) 
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ 



 

 

สารบัญ 
เมตตาธรรมยั่งยืนอยู่ในความทรงจํา ......................................................... (ก) 

สูตรของชีวิตที่ดี:  กายสบาย  ใจเป็นสุข 
 ทุกข์มีปัญหามา ปัญญารับไปจัดการ ๑ 

กายสบาย อยูในถิ่นรมณีย ๒ 
สัปปายะ ๗   ๒ 
รมณีย ๔ 

ใจเปนสุข มีฉันทะ ลุกขึ้นมาทําทุกอยางใหดี ๗ 
ธรรมสมาธิ ๕; ฉันทะ   ๗ 

ทําชีวิตใหงาม ทําสังคมใหด ี ๘ 
พรหมวิหาร ๔   ๘ 
เมตตา  ๑๑ 
สังคหวัตถุ ๔   ๑๒ 
สาราณียธรรม ๖   ๑๒ 
จักร ๔; อปณณกปฏิปทา ๓ ๑๔ 
ธรรมทําใหงาม ๒; อิทธิบาท ๔ ๑๕ 
ปธาน ๔ ๑๖ 
ปญญาวุฒิ, ปญญาวุทธิ ๔ ๑๖ 

มีเรื่องนารู ท่ีควรทันไว ๑๘ 
อริยะ, อารยะ, อารยัน  ๑๘ 
อารยัน  ๒๖ 
ภิกษุณีสงฆ  ๒๗ 

มีเรื่องยากหนอย ท่ีไมควรปลอยผาน ๓๘ 
(สําหรับผู้ใฝ่รู้ เพือ่ก้าวสู่การศึกษายิ่งข้ึนไป)  
อุเบกขา; อุเบกขา ๑๐  ๓๘, ๔๐ 
อวัตถา  ๔๒ 

มงคล ๓๘   ๔๓



 

 

 

หนาวาง
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กายสบาย  ใจเป็นสุข 

ทุกขมีปญหามา ปญญารับไปจัดการ 
 



 

 

กายสบาย อยูในถ่ินรมณีย 

สัปปายะ ๗ “สบายทั้ง ๗”, สภาพท่ีสบาย เหมาะกัน เกื้อกูล หรือ
เอื้ออํานวย, สภาพเอื้อ อันเกื้อกูลตอชีวิตความเปนอยู เกื้อหนุน  
การทํากิจหนาท่ีการงานหรือการปฏิบัติ ชวยใหกาวไปไดดวยดีสู
ความสําเร็จลุจุดหมาย เชนท่ีทานแนะนําไวเปนหลักสําหรับผูปฏิบัติ
ในการท่ีจะฝกสมาธิวา ใหมีสัปปายะ ๗ ประการ เพ่ือชวยเอื้อ
เกื้อหนุนใหการฝกน้ันไดผลบรรลุจุดหมายไดสมาธิโดยงายหรือไว
ขึ้น ประคับประคองรักษาสมาธิไวไดดี และเจริญยิ่งขึ้นไป, การจะมี
ชีวิตท่ีเปนอยูดี การทํากิจหนาท่ีการงาน การศึกษา การภาวนาทุก
อยาง ตองการสัปปายะท้ังน้ัน ทานแสดงไว ๗ ขอ ดังท่ีไดแตงเปน
คาถาไวใหจํางายวา (ม.อ.๔/๑๑๗) 

อาวาโส โคจโร ภสฺสํ   ปุคฺคโล  อถ  โภชนํ 
อุตุ อิริยาปโถ เจว   สปฺปาโย  เสวิตพฺพโก 

จะแสดงไปตามลําดับ คือ  
๑. อาวาสสบาย (อาวาสสัปปายะ, เสนาสนสัปปายะ ก็วา) มี

ท่ีอยูอาศัย ท่ีน่ังท่ีนอน เชน กุฏิ หรือบานเรือน ท่ีม่ันคง ปลอดภัย 
อยูกินทํางานไดคลองกายคลองใจ  

๒. โคจรสบาย (โคจรสัปปายะ) ท่ีโคจร แหลงปจจัย คือ
ทองถ่ิน ยาน ละแวก ท่ีจะพึงแวะเวียนไปเปนประจํา เพ่ือหาของกิน
ของใช สําหรับพระคือท่ีไปบิณฑบาต หรือสําหรับชาวบาน ไดแก ยาน
รานคา ท่ีจายตลาด ไมใกลไมไกลเกินไป ไปไดสะดวก และไมวุนวาย 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓ 

 

๓. ภัสสสบาย (ภัสสสัปปายะ, ธัมมัสสวนสัปปายะ ก็วา) มี
การสื่อสารไดพูดคุยสนทนาสากัจฉากันในเรื่องราวที่นําใหเจริญ
จิตใจเจริญปญญา เกื้อหนุนการศึกษาปฏิบัติใหกาวหนา และเขาถึง
เรื่องราวขาวสารท่ีเปนประโยชน  

๔. บุคคลสบาย (ปุคคลสัปปายะ) ไมมีโจรขโมยคนรายท่ี
จะตองหวาดระแวง มีแตคนดี คนมีไมตรี คนเหมาะใจท่ีจะได
พูดคุยพ่ึงพาอาศัยกัน มีผูทรงธรรมทรงปญญาเปนกัลยาณมิตร  
หรือครูอาจารยท่ีจะไดไปพบปะสนทนาซักถามปรึกษาหาความรูแก
ความสงสัย ใหไดเจริญจิตใจและเจริญปญญา 

๕. อาหารสบาย (อาหารสัปปายะ, โภชนสัปปายะ ก็วา) มี
โภชนาหารหางาย บริโภคไดเพียงพอ มีรสชาติเหมาะดี ไมมีพิษ ไม
เปนภัย เกื้อกูลตอสุขภาพ 

๖. อุตุสบาย (อุตุสัปปายะ) มีสภาพแวดลอม ภาวะของ
ฤดูกาล ท่ีเอื้อ เชน ไมรอนหรือหนาวเกินไป ดินนํ้าฟาอากาศสะอาด
สดใส ไมอึดอัด ชวยใหกระปรี้กระเปรา มีจิตใจสดใสเบิกบาน  

๗. อิริยาบถสบาย (อิริยาปถสัปปายะ) ในการเปนอยูเปนไปที่
จะไดอาศัยใชประโยชนจากสบายท้ัง ๖ ขอท่ีวามาน้ัน พึงดําเนินชีวิต
คืบเคลื่อนไปดวยอิริยาบถ ๔ คือ ยืน เดิน น่ัง นอน ใหคลองสบาย 
ไมติดขัด เปนไปดวยดี และเกื้อกูลแกสุขภาพ โดยรูจักบริหาร
อิริยาบถน้ันๆ ใหสมํ่าเสมอ สมดุล เหมาะกับความถนัดและเหมาะ
กับปฏิบัติการใชงานในการศึกษาเลาเรียนเจริญภาวนาทํากิจการงาน
และการพักผอน ใหพอดี 

จะอยูท่ีไหน ในกุฎี ท่ีเลาเรียน ท่ีทํางาน สถานศึกษา สราง
บานเรือนอยูอาศัย ก็ใหไดสบาย ทั้ง ๗ ประการน้ี 



๔ สูตรของชีวิตท่ีดี 

 

รมณีย  รื่นรมย, นาชื่นชม, เปนท่ียินดี; “รมณีย” เปนคําบอก
สภาพของธรรมชาติ บรรยากาศ สิ่งแวดลอม ถิ่น แดน ท่ีดีงาม สดชื่น 
รื่นรมย เกื้อกูลแกชีวิตท้ังกายและใจ แมจะมิใชเปนชื่อของขอธรรม
อันใดอันหน่ึง แตมีคุณคาสําคัญแกผูปฏิบัติธรรม และตอการ
ปฏิบัติธรรมของเขา จึงเปนคําท่ีปรากฏในคัมภีรท้ังหลายบอยมาก  

[นับเฉพาะในพระไตรปฎก คําวารมณีย (รวมทั้ง “รมฺม” คือ
รมย ท่ีนิยมใชในคาถา) ปรากฏราว ๓๖๐ ครั้ง ถานับคัมภีรท่ี
อธิบายความในพระไตรปฎกดวย รวมไดราว ๑,๒๐๖ ครั้ง] 

สภาพรมณียท่ีปรากฏเปนสําคัญ มีตัวอยางเดน เริ่มดวย
พระพุทธเจา ครั้งยังเปนพระโพธิสัตว ไดเสด็จไปหาถ่ินเหมาะท่ีจะ
ทรงบําเพ็ญเพียร ในท่ีสุดทรงพบท่ีเหมาะ ณ อุรุเวลาเสนานิคม บน
ฝงแมนํ้าเนรัญชรา และไดตรัสในวาระน้ันวา  

“รมณีโย วต ภูมิภาโค...” 
ผืนแผนดินถิ่นน้ี รมณียจริงหนอ มีไพรสณฑรมรื่น นาชื่นบาน 

ท้ังมีแมนํ้าไหลผาน นํ้าใส เย็นชื่นใจ ชายฝงทานํ้าก็ราบเรียบ ท้ัง
โคจรคาม (แหลงอาหาร) ก็มีอยูโดยรอบ เปนถิ่นสถานอันเหมาะ
จริงหนอ ท่ีจะบําเพ็ญเพียร...” (เช่น ม.มู.๑๒/๓๑๙/๓๒๒)  

ณ ท่ีน้ัน ตอมา ก็ไดตรัสรู ณ โพธิรุกขมูล บนฝงแมนํ้าเนรัญชรา 
แลวจากท่ีน้ัน ก็ไดเสด็จออกไปประกาศธรรม ถือวาเปนจุดต้ังตน
ของพระพุทธศาสนา ครั้นมีพระสงฆสาวกมากขึ้น มีผูศรัทธาถวายท่ี
อยูอาศัย ก็ไดทรงอนุญาตใหมีอารามเปนท่ีพํานัก และถือเปนหลัก
สืบมาที่จะรักษาวัดใหเปนถิ่นรมณีย 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕ 

 

อีกดานหน่ึง สภาพรมณียปรากฏเปนสําคัญในชีวิตความเปนอยู
ของประชาชน เดนขึ้นมาในเรื่องมฆมาณพ (เช่น ธ.อ.๒/๙๗) หนุมชาว
หมูบาน ท่ีเปนผูนําทําบุญดวยการทําถิ่นใหรมณีย แลวมีหนุม
ชาวบานรวมสมานฉันทชวนกันมารวมงานบุญบําเพ็ญประโยชน เปน  
บุญกรกลุมใหญ พากันชําระจัดสรรบานเรือนและบริเวณใหงาม
สะอาดนาอยูนาทํางาน ทําถนนหนทางสรางสะพานใหสัญจรสะดวก
ปลอดภัย ขุดบอนํ้าสระนํ้า ทําสวน สรางศาลาพักรอนของคน
เดินทาง ท่ีพักพิงของคนยากไร และท่ีดูแลคนเจ็บไข พรอมไป
ดวยกันกับการท่ีดานสวนตัว ตนเองต้ังม่ันในธรรม และแนะนํา
ชักชวนใหมวลชาวถ่ินต้ังอยูในศีล ขยันหม่ันเพียรในอาชีพการงาน 
มีนํ้าใจชวยเหลือกัน ม่ันในสามัคคี และมีความสุข  

เรื่องมฆมาณพไดเปนแบบอยางของหัวหนาหรือความเปนผูนํา
ตามคติของพระพุทธศาสนา 

 อีกอยางหน่ึง แดนรมณียไดเปนอุปมาในอุดมคติของพระพุทธ- 
ศาสนา ดังท่ีพระพุทธเจาไดตรัสวา (สํ.ข.๑๗/๑๙๗/๑๓๑) พระองคทรงทํา
หนาท่ีเหมือนเปนผูชํานาญทาง ซ่ึงบอกทางไปสูแดนรมณีย แกคนท่ี
ไมรูจักทางวา ทางน้ีนะ เธอเดินไปสักครูหน่ึง จักพบทาง ๒ แพรง 
เธอหลีกทางซาย ไปตามทางขวาสักครูหน่ึงแลว จักพบดงไมแนนทึบ 
จงไปตอตามทางน้ันสักพักหนึ่งแลว จักพบท่ีลุมเปนโคลนเลนกวาง
ใหญ จงไปตอตามทางน้ันอีกพักหน่ึงแลว จักพบหุบเหวลึกชันเวิ้งวาง 
จงไปตอตามทางน้ันอีกพักหน่ึง ก็จะพบภูมิภาคท่ีเรียบรื่นรมณีย  

ในคําอุปมาน้ี คําวาคนท่ีไมรูทาง เปนชื่อเรียกปุถุชน คําวาบุรุษ
ผูชํานาญทาง เปนชื่อเรียกพระพุทธเจา คําวาทาง ๒ แพรง เปนชื่อ
เรียกวิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) คําวาทางซาย เปนชื่อเรียกทางท่ี
ผิด คําวาทางขวา เปนชื่อเรียกอริยมรรค อันประกอบดวยองค ๘ 
คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ  



๖ สูตรของชีวิตท่ีดี 

 

คําวาดงไมแนนทึบ เปนชื่อเรียกอวิชชา คําวาท่ีลุมเปนโคลนเลน
กวางใหญ เปนชื่อเรียกกามทั้งหลาย คําวาหุบเหวลึกชันเวิ้งวาง เปน
ชื่อเรียกความโกรธขึ้งเคียดคับแคนใจ คําวา ภูมิภาคอันเรียบรื่น
รมณียน้ีแล เปนชื่อเรียกนิพพาน 

สมบัติ คือองคประกอบของความเปนรมณีย เทาท่ีพบ ๔ อยาง คือ 
๑. ฉายูทกสมบัติ พรอมดวยรมไม และสายนํ้า อุดมดวย

พฤกษชาติ พืชพรรณ พรอมท้ังแหลงนํ้า บึง บอ สระ นที ขอน้ีเปน
เกณฑจําเปนตํ่าสุด ท่ีขาดมิได ของความเปนรมณีย  

๒. ภูมิภาคสมบัติ พรอมดวยพ้ืนถิ่นทําเลดี สะอาด เรียบรื่น 
งามตา นาดูนาเดิน มีสายลม แสงแดด อากาศสดชื่น ใตผืนฟาท่ีสดใส 

๓. คมนาคมนสมบัติ พรอมดานคมนาคม เชนไมใกลไมไกล
เกินไป เดินทางสะดวก ปลอดภัย 

๔. บุคคลสมบัติ พรอมดานบุคคล คือ ไมมีคนราย แตมีคนดี 
คนมีไมตรี คนท่ีจะพบปะเสวนาไดธรรมไดปญญา 

ในท่ีสุด ยังมีอีกขั้นหน่ึงของความเปนรมณีย คือการทําตัวมนุษยน้ี
เอง ใหเปนรมณีย คนน้ีแหละสําคัญย่ิง ถาคนวิบัติแลว จะไปอยูถิ่นไหน 
ก็จะพาใหสมบัติของรมณีย กลายเปนวิบัติไปจนหมด จึงตองใหคนมี
การศึกษา ท้ังกาย ศีล จิต และปญญา ท่ีจะใหตัวเขาพัฒนาขึ้นไปจนตัว
คนเองเปนรมณีย เรียกวา มนุษยรมณีย ถาพัฒนาไดอยางน้ี ไมวาจะไป
อยูท่ีไหน ตัวเขาเอง ก็จะเปนรมณีย เปนท่ีรื่นรมยรมเย็น แกถิ่นแก
ชุมชนน้ัน และจะทําถิ่นทําชุนชนน้ันใหเจริญดวยสมบัติ ๔ ท่ีจะเปน
รมณียไปดวย มีพุทธพจนตรัสไววา (เช่น สํ.ส.๑๕/๙๒๑/๓๔๑) 

“สวนตรึงใจ ป่าตรึงจิต สระโบกขรณีที่สร้างอย่างเนรมิต 
มีคุณค่าไม่ถึงเส้ียวที่ ๑๖ ของการมีมนุษย์รมณีย์ 

“ไม่ว่าบ้าน ไม่ว่าป่า ไม่ว่าที่ลุ่ม หรือที่ดอน ผู้ไกลกิเลส
อยู่ที่ไหน ที่น้ันไซร้ คือถ่ินสถานอันรมณีย์” 



 

 

ใจเป็นสุข มีฉันทะ ลุกข้ึนมาทําทุกอย่างให้ดี 
ธรรมสมาธิ ๕ ธรรมอันเปนคุณสมบัติสําคัญของจิต ๕ อยาง ท่ี
เปนปจจัยหนุนสงตอกันใหจิตม่ันแนวเปนสมาธิ ซ่ึงพาใหเกิดปญญา 
และชวยใหปญญาทํางานไดดี (ส.สฬ.๑๘/๖๖๖/๔๓๑) คือ 

๑. ปราโมทย์  ความราเริงแจมใส สดชื่นเบิกบาน 
๒.  ปีติ  ความอิ่มใจ ปลื้มใจ  
๓. ปัสสัทธิ  ความเรียบรื่นผอนคลาย  
๔.  สุข  ความฉํ่าชื่นรื่นใจ  
๕. สมาธิ  ความมีใจม่ันแนว อยูตัว ไดท่ี  
โดยเฉพาะขอ ๑ คือ ปราโมทย์  ความเบิกบานแจมใส 

พระพุทธเจาตรัสยํ้าใหทุกคนมีประจําเปนพ้ืนใจ (ปาโมชฺชพหุโล,     
ปาโมชฺชพหุลา) เพ่ือเปนจุดเริ่มท่ีจะนําไปสูความสุข สูสมาธิ สูความ
เจริญปญญา และความกาวไปในธรรมจนสูงสุด 

มีหลักสําคัญวา สมาธิมีปราโมทย ปติ ปสสัทธิ เปนปจจัย และมีสุข
เปนเหตุ เมื่อจิตเปนสมาธิ ปญญาก็จะรูเขาใจถูกตองตามเปนจริง (เปฏก.๒๖๔) 

ฉันทะ ความอยากความปรารถนาที่เปนกุศล คือ ความรักความช่ืนชมยินดี
พอใจอยากใหคนสัตวส่ิงนั้นๆ ดีงามสะอาดหมดจดสดใสอยูดีมีสุขเต็มเปยม
สมบูรณ และอยากทําส่ิงนั้นๆ ใหดีงามสมบูรณเต็มสภาวะของมัน เปนตัวนํา 
ซ่ึงพาเอาความเพียรพยายามที่จะทําใหดีงามลํ้าเลิศตามมา เปนตนกําเนิด
ของความดีงาม ความเจริญงอกงาม และความสุข (ตรงขามกับ ตัณหา)  

ควรปลูกฝงตั้งแตในครอบครัว ใหลูกใหเด็กเจริญเติบโตข้ึนมาพรอม
ดวยฉันทะนี้ มนุษยจะไดมีชีวิตที่งาม มีสังคมที่ดี และมีธรรมชาติที่รมณีย 

ที่ไหนคนมีฉันทะ ความขี้เกียจและขยะ ก็จะไมมี ความมักงายสกปรก
คดโกง หายไปส้ิน เพราะเปนถิ่นอาศัยที่สรางสรรคเสวนาของอารยชน   



 

 

ทําชีวิตใหงาม ทําสังคมใหดี 
พรหมวิหาร ๔ ธรรมเครื่องอยูของพรหม, ธรรมประจําใจอัน
ประเสริฐ, ธรรมประจําใจของทานผูมีคุณความดียิ่งใหญ (ดุจเปนผู
สรางสรรคอภิบาลโลก) มี ๔ คือ 

  ๑. เมตตา คือ ความรักความปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข, 
ความมีใจแผไมตรีใฝสรางสรรคประโยชนสุขแกมนุษยสัตวท้ังปวง 

  ๒. กรุณา คือ ความหวั่นไหวสะเทือนใจสงสาร เม่ือเห็นผูอื่นมีทุกข 
ไมน่ิงเฉยอยูได คิดขวนขวายชวยใหพนไปจากทุกข, ความใฝใจในอัน
จะปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยากเดือดรอนของปวงสัตว 

  ๓. มุทิตา คือ ความพลอยยินดีเม่ือผูอื่นอยูดีมีสุขเจริญกาวหนา
งอกงาม มีใจชื่นชมอนุโมทนาตอผูทําความดี ผูท่ีสรางสรรค
คุณประโยชน 

   ๔. อุเบกขา คือ ความมีใจเปนกลาง เท่ียงตรงดุจตราชู โดย
พิจารณาเห็นกรรมท่ีสัตวท้ังหลายกระทําแลว อันควรไดรับผล
สมควรแกเหตุ พรอมท่ีจะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม, ความมี
ใจสงบวางเฉยมองดู ในเม่ือไมมีกิจท่ีจะพึงทํา เพราะเขาสมควร
รับผิดชอบตนเอง หรือเขารับผิดชอบตนไดดีแลว หรือเขาควรไดรับ
ผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน 

ฉันทะ (กัตตุกัมยตาฉันทะ) คือ ความอยากทําใหดีงามสมบูรณ เปน
ที่ตั้งตน หรือเปนตนกําเนิดของพรหมวิหารทั้ง ๔ คือ 
๑. ฉันทะ ที่ปรารถนาดี อยากทําใหเขาอยูดีมีความสุข ออกมาเปน เมตตา 
๒. ฉันทะ ที่ปรารถนาดี อยากชวยใหเขารอดพนทุกขภัย ออกมาเปน กรุณา 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙ 

 

๓. ฉันทะ ที่ปรารถนาดี อยากใหเขาเจริญงอกงาม มีความสุขความสําเร็จ
ยิ่งขึ้นไป ออกมาเปน มุทิตา 

๔. ฉันทะ ที่ปรารถนาดี อยากใหเขาอยูในธรรม อยูในความจริง อยูในความ  
ถูกตองดีงาม อยากใหเขาไมทําอะไรผิดพลาดเสียหาย ออกมาเปน อุเบกขา 

  ผูดํารงในพรหมวิหาร ชวยเหลือเกื้อหนุนสงเสริมมนุษยสัตว
ท้ังหลายถวนทุกกาลสมตามสถานการณ คือ 
๑) ในยามปกติ เขาอยูดี  เรามีเมตตา  
๒) ในคราวราย เขาเดือดรอน  เรามีกรุณา  
๓) ในคราวดี เขามีสุข  เรามีมุทิตา  
๔) ในคราวครองธรรม  เรามีอุเบกขา 

  ตัวอยางมาตรฐาน ท่ีแสดงความหมายของพรหมวิหารไดชัด ซ่ึง
คัมภีรท้ังหลายมักยกขึ้นอาง ไดแกคุณของมารดา ดังน้ี 

  ๑.  เม่ือลูกยังเล็ก เปนเด็กเยาววัย 
 มารดา – เมตตา  รักใครเอาใจใส ถนอมเลี้ยงใหเจริญเติบโต 
 ๒.  เม่ือมีทุกขภัย เชนลูกเจ็บไข 
 มารดา – กรุณา  หวงใยปกปกรักษา หาทางบําบัดแกไข 
 ๓.  เม่ือลูกเจริญวัย เปนหนุมสาวสวยสงา 
 มารดา – มุทิตา  พลอยปลาบปลื้มใจ หวังใหลูกงามสดใสอยูนาน

เทานาน 
 ๔. เม่ือลูกโตแลว ตองดูแลตัวบริหารครอบครัวของเขา 
 มารดา – อุเบกขา  มีใจสงบน่ิงเปนกลาง วางเฉยดูอยู เปนท่ีปรึกษา

ได แตไมกาวกาย ไมเขาไปแทรกแซง 



๑๐ สูตรของชีวิตท่ีดี 

 

  พอแม เรียกวาเปน “พระพรหม” (“พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร”) 
เพราะเลี้ยงดูลูกดวยพรหมวิหาร ๔ ขอน้ี คือ 

 ก) “เลี้ยง” ดวย เมตตา-กรุณา-มุทิตา โดยให-ทําให เพื่อลูกจะไดอยูดีมีสุข 
 ข) “ดู” ดวย อุเบกขา โดยดูใหลูกทํา เพื่อลูกจะไดเติบโตเจริญพัฒนาอยางดี 
  คือ ดวย อุเบกขา วางใจเฉยดุลไว ใหปญญาพินิจดูและจัดทําดําเนินการ 
  - ดูภาวะของลูกที่เปนอยูเปนไป ใหรูย่ิงหยอนขาดเกิน ที่จะจัดปรับใหดี 

 - เล็งดูขางหนาวาลูกจะตองทําอะไรเปน จะตองรับผิดชอบอะไรได 
นาจะพัฒนาใหดีงามเกงกาจในเรื่องไหนดานใด แลววางตัวเปนท่ี
ปรึกษา แนะนํา หรือรวมทําการ โดยดูใหลูกฝกใหลูกหัดใหทําได
เปนอยางดี หรือใหรูเขาใจทําไดทําเปนพรอมไว 

  เพราะพอแมดูแลฝกหัดอบรมส่ังสอนลูกอยางนี้ จึงเรียกวาเปน 
“บูรพาจารย” คือเปนครูคนแรก หรือคุณครูตน (“ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร”) 
และเปนอาหุไนยบุคคลของลูก (“อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ”)      

  พึงรูเขาใจพรหมวิหาร ๔ ใหชัดและปฏิบัติไมใหผิดพลาด โดยทราบ 
สมบัติ (ความถูกตอง) และ วิบัติ (ความผิดพลาด) ของแตละขอ ดังนี ้

 ๑.  เมตตา - สมบัติ:  ปลอดไรพยาบาท  วิบัติ: เกิดเสนหา (รักใครเชงิราคะ) 
 ๒. กรุณา - สมบัติ: ปลอดไรวิหิงสา วิบัติ: เกิดความโศกเศรา  
 ๓. มุทิตา - สมบัติ:  ปลอดไรริษยา  วิบัติ: กลายเปนสนุกสนาน 
 ๔. อุเบกขา - สมบัติ: ไมมีทั้งชอบและชัง วิบัติ: กลายเปนเฉยโง (อัญญาณุเบกขา) 

พรหมวิหาร ๔ เปนคุณธรรมที่มีกําลังสงออกสูการปฏิบัติธรรม
ตางๆ ที่จะใหสําเร็จกิจสมหมายของพรหมวิหารขอนั้นๆ โดยเฉพาะออก
สูธรรมภาคปฏิบัติที่รับตรงกัน คือ สังคหวัตถุ ๔; ดู เมตตา, สังคหวัตถุ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑ 

 

เมตตา ความรัก, ความปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข, นํ้าใจ
มิตร, ไมตรีจิตคิดหมายอยากใหสัตวท้ังหลายอยูดีมีสุขท่ัวหนา 

เมตตาเปนธรรมขอแรกในชุดท่ีเรียกวา พรหมวิหาร ๔ ซ่ึงเปน
ธรรมประจําใจ ท่ีมีไวพรอมสําหรับการปฏิบัติตอคนสัตวท้ังหลายใน
สถานการณท้ังปวง  

เมตตา เปนธรรมประจําใจขอท่ี ๑ ท่ีทุกคนพึงมีเปนพ้ืนจิต
ตลอดเวลา คือเม่ือคนสัตวท้ังหลายอยูกันดีเปนปกติ เรามีความรักความ
ปรารถนาดีอยากชวยอยากทําใหเขาอยูดีมีความสุขทุกเม่ือตลอดไป  

แตเม่ือสถานการณเปลี่ยนไปในทางราย ผูอื่นประสบทุกขภัย
เกิดมีความเดือดรอน เราก็เปลี่ยนไปมีใจรับสถานการณดวยธรรม
ประจําใจขอท่ี ๒ คือ กรุณา ไดแกมีใจหวั่นไหวน่ิงเฉยอยูมิได แลว
พยายามแกไขชวยใหเขาพนไปไดจากทุกขภัยความเดือดรอนน้ันๆ 

อีกคราวหน่ึง เม่ือสถานการณเปลี่ยนไปในทางดี ผูอื่นทําความดี
งามถูกตอง มีความกาวหนางอกงาม ทําประโยชนใหสําเร็จ เราก็
เปลี่ยนไปมีใจรับสถานการณดวยธรรมประจําใจขอท่ี ๓ คือ มุทิตา 
ไดแกพลอยยินดีดวย ชวยสงเสริมสนับสนุน 

แตในบางคราวท่ีอาจมิไดคาดหมาย ผูอื่นน้ันๆ ประพฤติผิด
เสียหายทําการรายกอความเดือดรอน เราก็หันไปมีใจรับสถานการณ
ดวยธรรมประจําใจขอท่ี ๔ คือ อุเบกขา ไดแก มีใจมีทาทีเฉยเปน
กลางตอเขา ไมเขาไปกาวกายแทรกแซงเรื่องราวดวยใจท่ีเอนเอียง 
แตอยูดวยสติและปญญา ใหเปนโอกาสที่จะปฏิบัติจัดการเรื่องราว
ใหเสร็จสิ้นไปไดตามธรรมและรักษาธรรมไวใหได 

เมตตาน้ี พึงปฏิบัติโดยประสานสัมพันธดุลกันกับธรรมอีก ๓ ขอ 
คือ กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ใหครบชุดเปนพรหมวิหาร ๔ ประการ ดัง
ไดกลาวมาน้ัน มิใหเปนเมตตา กรุณา เปนตน ที่เร่ือยเฉ่ือยหรือสับสน 
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สังคหวัตถุ ๔ เรื่องท่ีจะสงเคราะหกัน, คุณเคร่ืองยึดเหน่ียวใจ
คน, หลักการสงเคราะห คือ ชวยเหลือกัน ยึดเหน่ียวใจคน และ
รวมชุมชนไวในสามัคคี เปนเครื่องเกาะกุมประสานดํารงโลกคือ
สังคมมนุษยไว ดุจลิ่มสลักเพลายึดรถท่ีกําลังแลนไปใหคงเปนรถ
และว่ิงแลนไปได มี ๔ อยาง คือ  

๑. ทาน เผ่ือแผแบงปน ใหวัตถุปจจัย ใหธรรม  
๒. ปยวาจา  พูดจาสื่อธรรมสื่อปญญาไดนารักนาชื่นชม พา

ใหมีใจนิยมยินดีท่ีจะรวมรูรวมเขาใจ และรวมมือรวมทํากิจทําการ  
ชวยกันแกไขปญหา  

๓.  อัตถจริยา  บําเพ็ญประโยชน ชวยดวยเรี่ยวแรงกําลัง
รางกาย จนถึงกําลังความรูความสามารถ  

๔. สมานัตตตา  มีตนเสมอสมาน คือ เสมอภาค ไมถือตัว ทํา
ตัวเขากันได เอาตัวเขารวม (สมานอัตตา) รวมมือกัน รวมงานรวม
การ (สมานกิจ) และรวมสุขรวมทุกข (สมานสุขทุกข) 
สาราณียธรรม ๖ (สารณียธรรม ก็เขียน) ธรรมเปนท่ีต้ังแหง
ความใหระลึกถึง, ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน ทําใหมีความเคารพ
นับถือกัน ชวยเหลือกัน และสามัคคีพรอมเพรียงกัน, หลักการอยู
รวมกัน มี ๖ อยาง คือ  

๑. เมตตากายกรรม ต้ังกายกรรมประกอบดวยเมตตา คือ 
ชวยเหลือกิจธุระของผูรวมหมูคณะดวยความเต็มใจ แสดงกิริยา
อาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ท้ังตอหนาและลับหลัง  

๒. เมตตาวจีกรรม ต้ังวจีกรรมประกอบดวยเมตตา คือ ชวย
บอกแจงเรื่องราวขาวสารสิ่งท่ีเปนประโยชน สั่งสอน แนะนํา
ตักเตือนดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือ
กัน ท้ังตอหนาและลับหลัง 
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๓. เมตตามโนกรรม ต้ังมโนกรรมประกอบดวยเมตตา คือ ต้ัง
จิตปรารถนาดี คิดทําสิ่งท่ีเปนประโยชนแกกัน มองกันในแงดี มี
หนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน มุงดีตอกัน ท้ังตอหนาและลับหลัง 

๔. อัปปฏิวิภัตตโภคี แบงปนลาภใหมีกินมีใชท่ัวถึงกันโดยไม
เลือกปฏิบัติ คือ เม่ือมีเม่ือไดสิ่งใดมาโดยชอบธรรม แมเปนของ
เล็กนอย ก็ไมหวงไวผูเดียว นํามาแบงปนเฉลี่ยเจือจาน โดยแบงปน
ลาภน้ันสมํ่าเสมอกัน ไมแบงแยก ไมวาขาวของ หรือตัวบุคคล ไม
จําเพาะเลือกปฏิบัติ ไมเหลื่อมล้ํา ไมลําเอียง ใหไดมีสวนรวมใชสอย
บริโภคทั่วกัน 

๕. ศีลสามัญญตา มีศีลเสมอกัน คือ มีความประพฤติสุจริตดี
งาม รักษาระเบียบวินัย เสมอกันกับเพ่ือนรวมหมูรวมชุมชน ไมทํา
ตนใหเปนท่ีนารังเกียจของหมูคณะ อยางเชนภิกษุสามเณรมีศีล
บริสุทธ์ิเสมอกับเพ่ือนพรหมจรรย ท้ังตอหนาและลับหลัง  

๖. ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิดีงามเสมอกัน คือ มีความเห็นชอบ
ยึดถือรวมกัน ในขอท่ีเปนหลักการใหญขอสําคัญ อันจะนําไปสู
จุดหมายแหงความเปนอิสระหลุดพน สิ้นทุกข ขจัดปญหา ปรับ
ความเห็นความเขาใจรวมกันไดกับเพ่ือนรวมหมูรวมชุมชน 

ในวงกวาง เพ่ือประโยชนสุขของชาวบาน และประชาชนทั่วไป 
หัวหนาหมูชน ต้ังแตหัวหนาครอบครัว จนถึงผูปกครองแผนดิน พึง
เปนผูนําในการปฏิบัติหลักสังคหวัตถุ ๔ เปนพ้ืนฐาน 

สําหรับชุมชน หนวยจัดต้ัง อยางสังฆะ สมาชิกทุกบุคคลพึง
ถือหลักสาราณียธรรม ๖ กํากับไว 
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จักร ๔ ธรรมนําชีวิตไปสูความเจริญรุงเรือง ม่ังค่ัง พรั่งไพบูลย ดุจ
ลอนํารถไปสูท่ีหมาย มี ๔ อยาง (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๑/๔๑) คือ  
๑.  ปฏิรูปเทสวาสะ อยูในถ่ินท่ีเหมาะ มีสิ่งแวดลอมดี ท่ีเขาถึงความ
เจริญกาวหนา พรอมดวยสํานักวิทยาและเมธีชน, ถาจะเจริญสมาธิ ก็
ใหไดถิ่นรมณีย ท่ีวิเวก 
๒.  สัปปุริสูปสสยะ เสาะเสวนาคนดี มีกัลยาณมิตร คบหาบัณฑิต 
ท่ีจะปรึกษาสนทนาและปริปุจฉาไดเต็มท่ี 
๓. อัตตสัมมาปณิธิ ต้ังตนไวถูกทางถูกท่ี คุมตัวไวไดม่ันคงใน
ความถูกตอง กาวหนามุงแนวไปในวิถีทางใหถึงจุดหมาย  
๔.  ปุพเพกตปุญญตา มีทุนความดีท่ีไดทํากอนน้ันพรอมไวแลว ทํา
ความดีสรางเสริมตัวใหมีคุณสมบัติอันจะพึงตองการพรอมไวกอน 

อปณณกปฏิปทา ๓ ปฏิปทาท่ีไมผิด, การดําเนินชีวิตไมผิด
ทาง มี ๓ คือ  
๑.  อินทรียสังวร รูจักใชอินทรียรับรู เชน ตาหู ดูฟง โดยมีสติ
เคียงไปกับปญญา ใหไดเรียนรู มิใชไดแคคอยแตจะไหลไปตามแรงปน
ของความรูสึกชอบใจ-ไมชอบใจ (แปลตามรูปศัพทวาสํารวมอินทรีย) 
๒. โภชเนมัตตัญุตา รูจักประมาณในการบริโภค กินเสพแค
พอดีใหไดคุณคาท่ีคุมประโยชน 
๓. ชาคริยานุโยค ประกอบความเพียรทํากิจของผูต่ืน เอางาน ไม
เห็นแกนอน 
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ธรรมทําใหงาม ๒ คือ  
 ๑.  ขันติ        ความอดทน, ใจรับได  
 ๒.  โสรัจจะ  ความสงบงาม, อัธยาศัยประณีต, ความเสงี่ยม 
  ธรรม ๒ อยาง คือ ขันติ และโสรัจจะนี้ เขาคูกัน พึงปฏิบัติใหรับ
กันครบทั้งคู, บางคนมีแคขันติ คือทนได แตไมมีโสรัจจะ ก็อาจจะมี
อาการหงอ หรือตัวส่ันงันงกดวยจําใจทนเพราะกลัว หรือบางทีฝนใจ
อดทน โดยมีอาการงุนงาน ฮึดฮัด ก็ไมสงางาม จึงตองมีทั้งขันติ อดได
ทนได และมีโสรัจจะ รูจักสํารวมตน รักษากายวาจาใหอยูในภาวะสงบ
งาม มีอาการเรียบรอยดีเปนปกติ 
อิทธิบาท ๔ ธรรมท่ีเปนบาทใหถึงความสําเร็จ, ธรรมท่ีนําไปสู
ความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย, ทางแหงความสําเร็จ มี ๔ คือ  

๑. ฉันทะ ความพอใจใฝรักอยากทําสิ่งน้ัน, มีใจรักอยากทําการ
น้ันสิ่งน้ันใหดีงามสมบูรณใหสําเร็จอยางดีท่ีสุด  

๒. วิริยะ ความเพียรพยายามทําสิ่งน้ันใหสําเร็จ, มีใจแกลว
กลาทําการเดินหนากาวไปใหลุผลท่ีมุงหมาย  

๓. จิตตะ ความเอาใจฝกใฝจดจอตอสิ่งน้ัน, มีสมาธิใจม่ันสนิท
อยูกับงานท่ีทําโดยมุงแนวสูจุดหมาย 

๔. วิมังสา ความไตรตรองพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งน้ัน, ใช
ปญญาตรวจสอบสืบคนทดลองเลือกคัดจัดการใหกิจใหงานกาวไปได
อยางดีจนถึงจุดหมาย 

ในขอ ๓. ซ่ึงเปนเรื่องของสภาพจิต ที่มีสมาธิเปนใหญ ทานไมให
ทิ้งตัวหนุนของสมาธินั้น คือ ใหมีปีติปราโมทย์ ความแจมใสเบิกบานอิ่มใจ 
และปัสสัทธิ คือความผอนคลายกายใจยืนพื้นไวเปนประจํา และรูจัก
รักษาดุลของจิตไวดวยอุเบกขา  

จํางายๆ วา มีใจรัก พากเพียรทํา เอาจิตฝกใฝ ใชปญญาสอบสวน 
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ปธาน ๔ ความเพียร ๔ อยาง, ความเพียรทําการครบถวน ๔ หนาที่ คือ  
๑. สังวรปธาน  เพียรระวัง, เพียรปองกัน คือพยายามระวัง
ปองกันบาปอกุศลความชั่วรายเสียหายท่ียังไมเกิด มิใหเกิด มิใหมีขึ้น  
๒. ปหานปธาน  เพียรละ, เพียรกําจัด คือพยายามแกไขกําจัดบาปอกุศล
ความชั่วรายเสียหายที่เกิดขึ้นแลว ใหหมดสิ้นหายไป ละเลิกไดไมมีเหลือ 
๓. ภาวนาปธาน  เพียรเจริญ, เพียรสราง คือพยายามทํากุศลธรรม
สิ่งดีงามเปนคุณเปนประโยชน ท่ียังไมเกิดไมมี ใหเกิดใหมีขึ้น  
๔. อนุรักขนาปธาน เพียรอนุรักษ คือพยายามหนุนเสริมเพ่ิมพูน
กุศลธรรมสิ่งดีงามเปนคุณเปนประโยชนท่ีเกิดขึ้นแลว ใหเขมแข็ง
ม่ันคงไมเลือนหาย แตใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปจนเต็มเปยมไพบูลย  

  ความเพียรพยายามทําการครบ ๔ หนาท่ีน้ี เปนสัมมาวายามะ 
ท่ีเปนองคมรรคขอท่ี ๖; ธรรมชุดน้ี โดยท่ัวไปเรียกวา สัมมัปปธาน 
๔ แตไมบอกชื่อขอยอยไว ในท่ีน้ีจึงอางพุทธพจนท่ีมีชื่อขอยอยท้ัง 
๔ แตเรียกชื่อท้ังชุดแควา ปธาน ๔ (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๙/๙๖) 

ปญญาวุฒิ, ปญญาวุทธิ ๔ ความเจริญแหงปญญา, ความ
เจริญงอกงามของปญญา, การมีปญญาเจริญเพ่ิมพูนขึ้นไป  

ความเจริญเพ่ิมพูนแหงปญญานี้ เปนวุฒิภาวะท่ีเยี่ยมยอด 
เปนเลิศ สําคัญท่ีสุด เหนือกวาความเจริญยิ่งใหญอยางอื่น เชน 
ทรัพย ยศ อํานาจ เปนตน ทุกอยาง  

ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือปญญาวุฒิ มี ๔ อยาง (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๔๘/๓๓๒) คือ  
๑.  สัปปุริสสังเสวะ เสวนาสัตบุรุษคือผูทรงคุณทรงปญญา ไป
ปรึกษา ไปซักถามถกถอยสนทนา เขารวมศึกษาคนควาปฏิบัติ 
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๒. สัทธัมมัสสวนะ สดับสัทธรรม, ใฝศึกษา ใฝสดับ คอยฟงจริงจัง 
มุงใหจับไดตัวแทตัวจริงถึงแกนแทธรรมแทหลักท่ีแท 
๓. โยนิโสมนสิการ มนสิการโดยแยบคาย, คิดพิจารณาตรวจสอบ
สืบคนมองแงมุมดีรายใหรูท่ัวถึงเหตุผลคุณโทษขอดีขอเสีย ให
เขาถึงความจริง รูถึงทางท่ีจะแกไข และการท่ีจะทําใหเปนประโยชน  

 ๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมขอนอยสมคลอยแกหลักธรรม
ใหญ, รูจักปฏิบัติดําเนินการใหบรรดาขอปฏิบัติยอยประสานสอดรับ
สงผลตอตามกันเขากับหลักใหญเปนไปสอดคลองประสานเสริมกัน
ในระบบการปฏิบัติท้ังหมดที่จะใหเกิดผลสําเร็จท่ีมุงหมาย 



 

 

มีเรื่องนารู ที่ควรทันไว 
อริยะ, อารยะ, อารยัน (ป. อริย; ส. อารฺย; Eng. Aryan) 
เจริญ, ประเสริฐ; “อริยะ” และ “อารยะ” โดยพื้นฐาน เปนคําเดียวกัน 
ตางกันแตวา อริยะเปนคําจากภาษาบาลี ซ่ึงเปนภาษาของชาวมคธรัฐ 
สวนอารยะเปนคําจากภาษาสันสกฤต ที่พัฒนาขึ้นมาจากภาษาพระเวท 
ที่สืบมาจากภาษาของชนชาติอารยะ (นิยมเรียกกันตามคําในภาษา 
อังกฤษว่า อารยัน/Aryan, ดู อารยัน) ซ่ึงอพยพลงมาจากเอเชียกลาง
แถบทะเลสาปแคสเปยน (Caspian Sea) เขาครอบครองดินแดนที่ปจจุบัน
เปนประเทศอิหราน (Iran = “Land of the Aryans”) แลวพวกหนึ่งรุก
รบเขามาสูภาคตะวันตกของชมพูทวีป เมื่อราว ๒,๐๐๐ ป กอนพุทธกาล 

ชนชาวอารยะ คือพวกอริยะ (ชื่อเผ่า และภาษาของเขา บางที
เรียกว่า อริยกะ) นั้น บุกเขาชมพูทวีป รบชนะ แลวรุกตอไปทาง
ตะวันออกคืบหนาไปเรื่อยๆ จนกระทั่งประมาณ ๑,๐๐๐ ป กอน
พุทธกาล ก็ไดครอบครองเปนใหญในดินแดนแถบตะวันตกเฉียงเหนือ
ของชมพูทวีป ชนเจาถิ่นเดิม ที่เรียกวามิลักขะ หรือมิลักขุ (สันสกฤต
เรียกว่า เมฺลจฉะ) ถูกกําจัดและถอยรนลงไปทางใต กลายเปนคนปา
เถื่อนหางไกลปลายแดน  

พวกเจาถิ่นเดิมที่เหลืออยูถูกเหยียดถูกกดลงไปเปนคนชั้นต่ํา 
เรียกวาเปนอนารยะ เปนทัสยุ หรือเปนทาส สวนคําวาอารยะ หรืออริยะ 
ที่เรียกผูชนะ ซ่ึงขึ้นเปนเจานาย ก็ไดมีความหมายวา ผูเจริญ ผู
ประเสริฐ ผูสูงศักดิ์ เหมือนในภาษาอังกฤษที่แปลกันมาวา noble 

ตอมา ศาสนาพราหมณไดขึ้นเปนใหญ โดยมีพระพรหมเปนเทพ
เจาสูงสุด เปนผูสรางโลกสรางสรรพสัตว  
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พวกพราหมณประกาศวา (ดู มนุสมฺฤติ, I.31) พระพรหมทรงสราง
มนุษยแบงเปน ๔ วรรณะ คือ ทรงสรางพราหมณจากพระโอษฐ (ให้
เป็นผู้สั่งผู้สอน) สรางกษัตริยจากพระพาหา (ให้เป็นนักรบ เป็น
ผู้ปกครอง) สรางแพศยจากพระอูรุ (ต้นขา, ลําขา; ให้เป็นผู้ดําเนิน
ธุรกิจการค้าการเกษตร) และสรางศูทรจากพระบาท (ให้เป็นผู้รับใช้) 
โดยใหพวกชาวอารยะ/อริยะ เปน ๓ วรรณะแรก และใหพวกที่มิใช
อารยะมิใชอริยะ (พวกท่ีมิใช่อารยัน) เปนศูทร เปนขารับใชของ ๓ 
วรรณะแรกที่เปนอารยะ/อริยะนั้น  

คนวรรณะศูทร ซ่ึงถือวาเปนคนต่ําทราม ไมเปนอารยะ/อริยะ ถูก
ปดกั้นความเจริญทุกอยาง เฉพาะอยางยิ่งถูกตัดขาดจากโอกาสใน
การศึกษา ไมตองพูดถึงวาจะเรียนพระเวท แมแตจะฟงสาธยายพระเวท
ก็ไมได ในคัมภีรมนูธรรมศาสตร (“มานวธรรมศาสตร์”) ซ่ึงเปนคัมภีร
กฎหมายของพราหมณ มีบัญญัติหามไมใหสาธยายพระเวทในที่มีคน
วรรณะศูทรอยูดวย (มนุสมฺฤติ, IV.99) ในธรรมสูตรมีบทลงโทษอยางรุนแรง
วา ถาคนวรรณะศูทรฟงสาธยายพระเวท ใหเอาดีบุกหลอมหยอดหูมัน 
ถามันสาธยายพระเวท ใหตัดล้ินมันเสีย ถามันเรียนพระเวท ใหผากาย
มันเปนสองซีก (เคาตมะ, XII.4-5-6)  

พรอมกันนั้น คนศูทรจะลวงเกินพวกอารยะ/อริยะมิไดเลย เชนมี
บทกําหนดโทษวา ถาคนศูทรดาคนอารยะ/อริยะ ไมวาวรรณะใดใน ๓ 
วรรณะแรกนั้น ตองถูกตัดล้ิน. ถามันเอยนามเอยวรรณะของคน
อารยะ/อริยะ เชิงหยาบหยาม ใหเอาแทงเหล็กเผาไฟยาว ๑๐ นิ้ว 
ทะลวงปากของมัน (มนุสมฺฤติ, VIII.270-271) 

ชนชาวอารยะ/อริยะรุกรบพิชิตขยายดินแดนไปเรื่อย จนในที่สุด
กอนถึงพุทธกาล ก็ไดครอบครองดินแดนถึงสุดภาคตะวันออกของ
อินเดีย จบที่มคธรัฐ (Bihar State ของอินเดียปัจจุบัน) เขาเรียก
ดินแดนทั้งหมดนั้นวา “อารยาวรรต” คือดินแดนของชาวอารยะ  
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อารยาวรรตนั้นแผขยายจากทิศตะวันตกไปตะวันออก จดมหาสมุทร
ทั้งสองขาง โดยมีภูเขาหิมาลัยเปนขอบเขตดานทิศเหนือ และเทือกเขาวินธยะ
เปนขอบเขตดานทิศใต แตทั้งนี้พึงจําชัดไวดวยวา พวกศูทร คือคน
วรรณะที่ส่ี อันต่ําสุด แมจะอยูดวยในอารยาวรรตนั้น แตไมอาจเปนอารยะ   

ในคัมภีรบาลี เรียกดินแดนแหงความเจริญของชาวอารยะ/อริยะ
นั้นวา “มัชฌิมเทส” คือเปนถิ่นกลาง (ในภาษาไทย เรียกกันวา มัชฌิม
ประเทศบาง มัธยมประเทศบาง)  

มีพุทธพจนตรัสบอกจุดกําหนดเขตมัชฌิมเทสไวดวย แตกาลลวง
มานาน  ชื่อถิ่นฐานบานเมืองไดเปล่ียนแปลงไปมากจนกําหนดแนลงไป
ไมได อรรถกถาหลายแหงบอกวามัชฌิมเทสนี้ มีอาณาเขตรวมทั้งหมด 
ยาว ๓๐๐ โยชน กวาง ๒๕๐ โยชน วัดโดยรอบ ๙๐๐ โยชน และบอก
วาดินแดนใตมัชฌิมเทสนั้นลงไป เปนปจจันตประเทศ คือถิ่นปลายแดน
หางไกลความเจริญ เปนที่อยูของชนพวกมิลักขะ หรือเมฺลจฉะ ที่ปา
เถื่อน เปนอนารยะ  

ในฝายสันสกฤต มีคําเรียกมัชฌิมเทสนั้นวาเปน “มัธยเทศ” และมี
ตําราซ่ึงใกลยุคปจจุบันบอกจุดกําหนดเขตไววามัธยเทศนั้น คือดินแดน
ทามกลางระหวางภูเขาหิมาลัยในทิศเหนือ กับเทือกเขาวินธยะในทิศใต 
นับจากทิศตะวันตกที่ตําบลวินัศนะ (ตรงกับทุงกุรุเกษตร ที่เปนสนาม
รบของสงครามมหาภารตะ เมื่อราว ๑,๐๐๐ - ๕๐๐ ปกอนพุทธกาล) 
หางจากกรุงเดลีขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ ๘๐ กม. และไป
ทางตะวันออกถึงเมืองประยาค (ปจจุบันคือเมือง Allahabad) 

[ในยุคปจจุบัน เมื่ออินเดียไดอิสรภาพ พนจากเปนอาณานิคม เลิกเปน
เมืองขึ้นของอังกฤษในป 1947/๒๔๙๐ แลว ก็มีการจัดเขตการปกครองของ
ตนเอง ตั้งรัฐตางๆ ขึ้น ตามกฎหมายที่ออกในป 1956/๒๔๙๙ ไดจัดตั้งรัฐช่ือวา 
“มัธยประเทศ” ขึ้นมา ซึ่งคงจะเปนเคาของมัธยเทศที่วานั้น เปนรัฐที่ใหญที่สุดของ
อินเดีย มีเนื้อที่ถึง ๔๔๓,๔๔๖ ตร.กม. แตก็รวมไปไมถึงมคธคือรัฐพิหาร ที่เปน
สวนสําคัญของมัชฌิมเทสเดิม;  
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[ตอมา ในป 2000/๒๕๔๓ มีการจัดแบงเขตรัฐใหม เอาเนื้อที่ 30% ของ
รัฐมัธยประเทศนั้น แยกออกไปตั้งเปนรัฐใหมชื่อวา Chhattisgarh เปนเหตุให
รัฐมัธยประเทศ ลดฐานะลงมาเปนรัฐใหญที่สุดอันดับที่ ๒] 

ตอมาที่จะเขาสูพุทธกาล เมื่อเจาชายสิทธัตถะประสูตินั้น สภาพ
ชีวิต สังคม วัฒนธรรม จนถึงถิ่นแดน ทุกอยางในชมพูทวีป ไดเขาที่ลง
ตัวอยูตัวถึงขั้นที่อาจจะพูดวาแนนสนิทอยางที่ไดกลาวมาแลว เฉพาะ
อยางยิ่ง ภายใตกําหนดของศาสนาพราหมณ โดยมีชนวรรณะพราหมณ
เปนผูกํากับ ใหอยูกับหลักสําคัญที่ถือวา พระพรหมเปนเทพเจาสูงสุดที่
ทรงสรางโลกสรางมนุษยสรางสรรคบันดาลทุกส่ิงทุกอยาง มนุษยจะอยู
ดี พนภัย ไดผลที่ปรารถนา ตองบูชายัญแดเทพยดาทั้งหลาย ใหเปนไป
ตามที่กําหนดไวในพระเวท และมีชีวิตเปนอยูเปนไปตามสถานะที่
ตายตัวแหงวรรณะของตน ทั้งนี้รวมทั้งความหมายของคําวาอารยะ/
อริยะ ที่รูเขาใจกันตามความเปนไปและสภาพที่เปนอยูจนถึงเวลานั้น 
ดังที่แปลกันวา เจริญ ประเสริฐ สูงศักดิ์ หรือคําภาษาอังกฤษวา noble 
อยางที่กลาวแลวนั้น 

เมื่อตรัสรูดวยโพธิญาณแลว พระพุทธเจาไดเสด็จไปประกาศ
ธรรมทั่วไป แกคนทุกชั้นทุกพวก ทรงโตวาทะกับพราหมณใหญนอย
มากมาย ทรงปฏิเสธหลักการใหญทุกอยางของพราหมณ  

พระพุทธเจาตรัสสอนวา มนุษยเปนสัตวที่ฝกที่ศึกษาได มนุษยที่
ฝกศึกษามีปญญาที่พัฒนาแลว รูประจักษเขาถึงธรรมคือความจริงที่มีที่
เปนอยูตามธรรมดาของส่ิงทั้งหลายที่เปล่ียนแปลงเปนไปตามเหตุปจจัย 
จึงจะเปนอยูและทําการทั้งหลายไดถูกตองแทจริง จึงจะเปนอริยะ เปนผู
เจริญ เปนผูประเสริฐแทจริง เหนือกวาประดาเทพเจา, การศึกษาไตร
เพทอันสูงสุดของพวกพราหมณ ที่เลาเรียนมนตทองบนถายทอดกันมา
นั้น เปนเหมือนแถวคนตาบอดที่สงของตอกันมา ตั้งแตคนตนทางจนถึง
คนหางแถว ไมมีคนไหนเลยที่รูความจริง (เช่น ที.สี.๙/๓๗๑/๓๐๐)  



๒๒ สูตรของชีวิตท่ีดี 

 

พระองคตรัสวา ไตรวิชชาที่แทเปนความรูที่ทุกคนศึกษาไดให
ประจักษแจงกับตนเอง ผูรูแจงประจักษอยางนี้ จึงจะเปนอารยะ/อริยะ
ที่จริงแท, การบูชายัญเปนการไรผล อีกทั้งเปนการเบียดเบียนตนเอง 
เบียดเบียนทํารายผูคนและสัตวทั้งหลาย และก็ไมไดผลที่ปรารถนา ให
เลิกละเสีย และหันไปทําทานแบงปนและจัดสรรใหผูคนมีอยูมีกินทั่วกัน 
และผลที่ปรารถนาก็สําเร็จดวยการกระทําดวยความเพียรพยายาม ไมใช
ดวยการบูชายัญ (เช่น กูฏทันตสูตร, ที.สี.๙/๑๙๙/๑๖๒),  

เรื่องการแบงแยกชั้นวรรณะ ก็ไมมีฐานแหงความจริงความถูกตอง 
คนมิใชเปนพราหมณ มิใชเปนคนต่ําทราม เพราะชาติกําเนิด แตเปน
พราหมณ เปนคนต่ําทราม เพราะการกระทําความประพฤติ (เช่น ม.ม.๑๓/๗๐๗/ 

๖๔๘) บุคคลใดๆ ไมวาจะเกิดในวรรณะไหน เมื่อฝกศึกษาดีแลว ก็เปน
อารยะ/อริยะไดทั้งส้ิน พระพุทธเจาจึงไดทรงตั้งสังฆะ ที่เปดรับคนจากทุก
วรรณะ (ตลอดจนมิลักขะ/เมฺลจฉะ) เขามาศึกษาไตรสิกขาสูความเปน
อารยะ/อริยะในฐานะที่เสมอกันเปนอันหนึ่งอันเดียว เหมือนน้ําจากทุก
นทีไหลมารวมสีรวมสารเปนอันเดียวในมหาสมุทร (เช่น ขุ.อุ.๒๕/๑๑๘/๑๕๗) 

ในการประกาศธรรมน้ัน พระพุทธเจาตรัสเทศนาดวยภาษาของ
ประชาชนชาวบานชาวเมืองทั่วไป ไมทรงใชภาษาสันสกฤต ที่เปนภาษา
ของคนชั้นสูง ซ่ึงพวกพราหมณใชรักษาศิลปศาสตรของเขา พระพุทธเจา
ตรัสรูแลวทรงประกาศธรรมในแควนมคธ ก็ทรงเผยแผธรรมดวยภาษา
ของประชาชนชาวมคธที่เรียกวาภาษามคธนั่นเอง (เนื่องจากคําสอนของ
พระพุทธเจานั้นบรรจุไวในภาษามคธ และพระสงฆก็รักษาคําสอนนั้นไว
ดวยภาษามคธ จึงเรียกภาษามคธที่รักษาพุทธพจนไววาเปนภาษา “บาลี” 
แปลวาภาษาที่รักษาพุทธพจนไว ก็คือภาษามคธนั่นเอง)  

เมื่อพระพุทธเจาทรงส่ังสอนธรรมเรื่อยมาไดระยะหนึ่ง มี
พราหมณสองพี่นองมาบวช เธอคงมีการศึกษาสูงมาแบบพราหมณที่
ชํานาญภาษาสันสกฤต พูดจาดวยถอยคําสละสลวยงดงาม  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๓ 

 

วันหนึ่งพระสองพ่ีนองนี้เขาไปเฝาพระพุทธเจาแลวกราบทูลวา 
เวลานั้น ภิกษุมากหลาย ตางชื่อ ตางโคตร ตางสกุล ตางชาติกําเนิด มา
บวชแลวยกคําสอนของพระพุทธเจาขึ้นมาพูดดวยภาษาของตัว ทําให
พุทธพจนเสียหาย จึงกราบทูลอาสาขอยกพุทธพจนขึ้นรักษาไวดวย
ภาษาสันสกฤต เหมือนอยางที่พราหมณรักษาพระเวท (วินย.๗/  ๑๘๐/๖๙) 
แตพระพุทธเจาตรัสหาม และทรงบัญญัติสิกขาบทปองกันไวมิใหทํา
อยางนั้น หากภิกษุใดขืนทํา ตองอาบัติทุกกฏ (ทุกกฏ = ทําไม่ดี ทําไม่
ถูก ทําเสียเรื่อง, ไม่ใช่ทุกกฎ) ทรงอนุญาตใหเรียนพุทธพจนดวยภาษา
ของตัว (อรรถกถาว่า ภาษาของตัว หมายถึงภาษามคธ) นี่คือทรงหาม
ทรงปองกันมิใหมีการผูกขาดการศึกษาอยางพวกพราหมณ แตทรง
รักษาหลักไวใหมีการศึกษาไดอยางเสรี 

ขอทบทวนความเขาใจวา ภาษาหลักของชนชาติอารยะ ที่พวก
พราหมณดูแลรักษาสืบทอดกันมา คือภาษาสันสกฤต ตอมา 
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นและใชภาษาของชาวแควนมคธเปนส่ือคําสอน 
เมื่อเทียบกัน ภาษามคธที่ใชเปนบาลีนั้น จัดเปนภาษาปรากฤต คือเปน
ภาษาถิ่น  

ดังไดกลาวแลว กอนพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น สภาพชีวิตสังคม
วัฒนธรรมและถิ่นดินแดนของชมพูทวีปไดลงตัวอยูตัวแลวภายใตแบบ
แผนของศาสนาพราหมณ บรรดาถอยคําในภาษามคธซ่ึงเปนภาษาถิ่นที่
รับความเจริญจากภาษาหลัก ก็ส่ือความหมายไปตามอยางภาษา
สันสกฤตนั่นเอง รวมทั้งคําวา “อริยะ” ของภาษามคธ ก็มีความหมายไป
ตามคําวา “อารยะ” ของภาษาสันสกฤต เปนคําเดียวกัน อยางที่ไดลงตัว
ชัดเจนไปแลวดังที่วาขางตน 



๒๔ สูตรของชีวิตท่ีดี 

 

แตเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น และใชภาษามคธในการส่ังสอน 
คําสอนใหมของพระพุทธเจา ไดคัดคานปฏิเสธความเชื่อถือและการ
ปฏิบัติอยางเกาที่พราหมณและลัทธิตางๆ ไดสอนและเชื่อถือกันมา 
ตลอดจนนําประชาชนใหรูเขาใจถอยคําเกาๆ ในความหมายใหมๆ ที่
แตกตางออกไปหางไกล อยางที่ไดพูดใหเห็นเปนตัวอยางไปแลว 
รวมทั้งคําวา อารยะ/อริยะนี้ดวย 

เมื่อเปนเชนนี้ จึงตองตั้งจุดสังเกตไวในการศึกษาความหมายของ
คําศัพทตางๆ เชนวา คํานี้ๆ มีความหมายที่ลงตัวไปแลวกอน
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นวาอยางนั้นๆ แตเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแลว 
ไดมีความหมายเปล่ียนแปลงไปวาอยางนี้ๆ  

ดังเชน คําวา อารยะ/อริยะนี้ กอนพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ตอง
ถือตามความหมายของคําวาอารยะในภาษาสันสกฤตเปนหลัก แตเมื่อ
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแลว ฝายสันสกฤตเจาของคําวา “อารยะ” 
จะตองมาตามดูคําวา “อริยะ” ในภาษาบาลีวามีความหมายเปล่ียนแปลง 
หรือเกิดมีความหมายใหมวาอยางไร 

กอนพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น อารยะ/อริยะ หมายถึงคนในชนชาติ
อารยะ/อริยะ (ที่เรียกตามคําอังกฤษวาอารยัน) ซ่ึงเกงกลาในการรบ 
เปนผูพิชิต แตในคําสอนใหมของพระพุทธเจา อารยะ/อริยะนั้น มี
ความหมายใหมวา (ขุ.ธ.๒๕/๒๙/๕๐) 

น เตน อริโย โหติ  เยน ปาณานิ หึสติ  
อหึสา สพฺพปาณาน  อริโยติ ปวุจฺจติ. 

“ด้วยการเบียดเบียนทําร้ายชีวิตท้ังหลาย คนจะเป็น
อริยะ/อารยะข้ึนมา ก็หาไม่ แต่ด้วยอหิงสาต่อสรรพสัตว์ 
จึงเรียกได้ว่าเป็นอริยะ/อารยะ” 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๕ 

 

ในภาษาเดิม คนวรรณะศูทรไมเปนอารยะ/อริยะ ชนมิลักขะเปน
อนารยะ แตในภาษาบาลี ผูใดก็ตาม ไมวาจะเปนกษัตริย พราหมณ แพศย 
ศูทร แมกระทั่งจัณฑาล หรือเปนชนชาติชั้นไหนๆ เขามาสูธรรมวินัยนี้ 
ศึกษาในสิกขา เจริญในอริยมรรคา ก็เปนอริยบุคคล เปนอริยชนได
ดวยกันหมดทั้งนั้น 

นี่คือ คนมิใชเปนอริยะดวยชาติกําเนิด ที่เกิดในชนช้ันวรรณะใดๆ 
แตเปนอริยะดวยสิกขา เปนอารยะดวยการศึกษา บุคคลเกิดมาไมวาจะต่ํา
ตอยแคไหน เมื่อเขาเขาสูสิกขา เจริญในการศึกษา ที่เปนไตรสิกขา ก็จะเปน
เสขะ คือเปนคนที่มีการศึกษา เรียกวาเปนอริยะ หรืออารยะที่แทจริง 
ตลอดไปจนจบสิกขา เปนศึกษิต คืออเสขะ  

การเรียกภาษามคธที่ใชส่ังสอนธรรมวินัยของพระพุทธเจาแยก
ออกมาวาเปนภาษาบาลี นับวาเปนการดีในแงนี้ดวย คือ ถาจะดูถอยคํา
อยาง อริยะ/อารยะ พระเวท พราหมณ เปนตน วามีความหมายใหม
หรือไม เปล่ียนแปลงตางออกไปอยางไร ก็มาดูในภาษาบาลีนี้ 

“อริยะ/อารยะ” นี้ เปนคําสําคัญยิ่งใหญมาแตเดิมตลอด
ประวัติศาสตรของชมพูทวีป พระพุทธเจาไดทรงนําประชาชนใหเปล่ียน
ความคิดความเขาใจหันมามองความเปนอริยะ/อารยะในความหมาย
ใหมวาอยูที่ความจริงความดีงามที่ธรรมที่ปญญา ดังเห็นไดชัดในการที่
ทรงใชคําเรียกใหมๆ มากมายที่มี “อริย” นําหนา เชน อริยสาวก อริย
สาวิกา อริยบุคคล อริยธรรม อริยวินัย อริยวงศ ตลอดถึงอริยสัจจ ซ่ึง
ในความหมายหนึ่งแปลวา ความจริงที่ทําใหผูรูผูเขาถึง เปนอริยะ/
อารยะ นี่คือ ไมวาใคร จะเปนชนชั้นไหน หรือไมมีชั้นใดๆ เมื่อมีปญญา
รูสัจจะนี้ ก็เปนอริยะ/อารยะไดทั้งนั้น แตถาไมรูไมเขาใจ ถึงจะเปนจอม
พิชิตเปนจอมเทพหรือยิ่งใหญปานใด ก็มิใชเปนอริยะ/อารยะ  



๒๖ สูตรของชีวิตท่ีดี 

 

อาจพูดใหงายไดวา อริยะ/อารยะมีความหมายตางจากเดิม
ท่ีวาสูงศักด์ิ เปลี่ยนมาเปนสูงธรรม สวนท่ีมักแปลกันวาเจริญ, ผู
เจริญ น้ัน ก็นับวาเหมาะ เพราะ “เจริญ” จะหมายถึงสูงศักด์ิ หรือ
สูงธรรม ก็ได  

ทํานองเดียวกับในภาษาอังกฤษท่ีแปลอริยะ/อารยะวา noble 
ซ่ึงหมายถึงสูงศักด์ิ เปนเจานาย เปนขุนนาง ก็ได หรือสูงธรรม มาก
ดวยคุณงามความดี ก็ได  

(ผูรูชาวตะวันตกในยุคแรกๆ ท่ีศึกษาพระพุทธศาสนา มี
ความรูทางประวัติศาสตร รูจักเรื่องชนชาติอารยันมากอน เม่ือพบคํา
วา อริยสัจจ/อารยสัตยะ ก็แปลวา Aryan Truth กอนมานิยมใช 
Noble Truth ในบัดน้ี) 

ในภาษาไทย นิยม 
- ใช “อริย-” ตามความหมายของคําเดิมที่เปนภาษาบาลี,  
- ใช “อารย-” สําหรับความหมายในเชิงเปนศัพทบัญญัติ 

หมายถึง civilization, และ 
- ใช “อารยัน” สําหรับความหมายวาเปนชนชาติ หรือ

เผาพันธุ เลียนคําอังกฤษวา “Aryan” (Arya + -an) 

อารยัน ชนชาวอารยะ, ชาวอริยะ, คนในเผาอารยะ, อริยกะ; “อารยัน” 
เปนคําเรียกเลียนคําอังกฤษวา “Aryan” คือ Arya + -an = Aryan 
(-an เปน suffix/ปจจัย แปลวา ชาว, จําพวก เหมือนในคําวา Rome + -an 

= Roman; Tibet + -an = Tibetan; America + -an = American) 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗ 

 

ภิกษุณีสงฆ หมูแหงภิกษุณี, ประดาภิกษุณีทั้งหมดกลาวโดย
สวนรวมหรือโดยฐานเปนชุมนุมหนึ่ง, ภิกษุณีประชุมกันตั้งแต ๔ รูปขึ้นไป  

ภิกษุณีสงฆเกิดขึ้นในพรรษาที่ ๕ แหงพุทธกิจ โดยมพีระมหาปชาบดี
โคตมี พระมาตุจฉาซ่ึงเปนพระมารดาเลี้ยงของเจาชายสิทธัตถะ เปนพระ
ภิกษุณีรูปแรก ดังเรื่องปรากฏในภิกขุนีขันธกะและในอรรถกถา สรุปได
ความวา หลังจากพระเจาสุทโธทนะปรินิพพานแลว วันหนึ่งขณะที่
พระพุทธเจาประทับอยูที่นิโครธารามในเมืองกบิลพัสดุ พระนางมหาปชา
บดีโคตมีเสด็จเขาไปเฝาและทูลขออนุญาตใหสตรีสละเรือนออกบวชใน
พระธรรมวินัย แตพระพุทธเจาตรัสหามเสียถึง ๓ ครั้ง  

ตอมา พระพุทธเจาเสด็จไปยังเมืองเวสาลี ประทับที่กูฏาคารศาลาใน
ปามหาวัน พระนางมหาปชาบดีโคตมีไมละความพยายาม ถึงกับปลงผมนุง
หมผากาสาวะเอง ออกเดินทางพรอมดวยเจาหญิงศากยะจํานวนมาก (สมฺ
พหุลา; อรรถกถาวา ๕๐๐ นาง) ไปยังเมืองเวสาลี และไดมายืนกันแสงอยูที่ซุม
ประตูนอกกูฏาคารศาลา พระบาทบวม พระวรกายเปรอะเปอนธุลี พระ
อานนทมาพบเขา สอบถามทราบความแลวรีบชวยไปกราบทูลขอ
อนุญาตให แตเมื่อพระอานนทกราบทูลพระพุทธเจา ก็ถูกพระองคตรัส
หามเสียถึง ๓ ครั้ง  

ในที่สุดพระอานนทเปล่ียนวิธีใหม โดยกราบทูลถามวาสตรีออกบวช
ในพระธรรมวินัยแลว จะสามารถบรรลุโสดาปตติผลจนถึงอรหัตตผลได
หรือไม พระพุทธเจาตรัสตอบวาได พระอานนทจึงอางเหตุผลนั้น พรอม
ทั้งการที่พระนางมหาปชาบดีเปนพระมาตุจฉาและเปนพระมารดาเล้ียง 
มีอุปการะมากตอพระองค แลวขอใหทรงอนุญาตใหสตรีออกบวช  

พระพุทธเจาทรงอนุญาตดวยเงื่อนไขวา พระนางจะตองรับปฏิบัติ
ตามครุธรรม ๘ ประการ โดยตรัสวา “ถาพระนางมหาปชาบดีรับครุธรรม 
๘ การรับนั่นแหละ จงเปนการอุปสมบทของพระนาง” (วินย.๗/๕๑๖/๓๒๓)  



๒๘ สูตรของชีวิตท่ีดี 

 

พระอานนทนําพุทธดํารัสไปบอกแจง และพระนางมหาปชาบดีก็ได
ทรงรับครุธรรม ๘ นั้นดวยความยินดี 

คราวนั้น พระพุทธเจาไดตรัสแกพระอานนทวา การใหสตรีบวช จะ
เปนเหตุใหพรหมจรรย คือพระศาสนาหรือสัทธรรมตั้งอยูไดไมยั่งยืน 
จะมีอายุส้ันเขา เปรียบเหมือนตระกูลที่มีบุรุษนอยมีสตรีมาก ถูกผูราย
ทําลายไดงาย หรือเหมือนนาขาวที่มีหนอนขยอกลง หรือเหมือนไรออย
ที่มีเพล้ียลง ยอมอยูไดไมยืนนาน พระองคทรงบัญญัติครุธรรม ๘ กํากับ
ไว ก็เพื่อเปนหลักคุมกันพระศาสนา เหมือนสรางคันกั้นสระใหญไวกอน
เพื่อกันไมใหน้ําไหลทนออกไป (พระศาสนาจักไดอยูยั่งยืนเชนเดิม)  

เมื่อสตรีขอบวชเปนภิกษุณีนั้น พระพุทธศาสนาเพิ่งมีอายุขึ้นปที่ ๕ 
การที่พระศาสนาจะเจริญงอกงามยั่งยืน ภิกษุสงฆจะตองเขมแข็งมั่นคง
โดยมีความบริสุทธิ์ มีสถานะเปนที่เคารพนับถือ  

เวลานั้น คนทั่วๆ ไป อยางพวกชาวบานที่ไมมีความรูเขาใจ พอเห็น
การปฏิบัติอะไรแปลกใหม บางทีก็มองเปนเรื่องเสียหาย พวกที่ถือลัทธิ
ศาสนาอื่นๆ ซ่ึงเช่ือถือขัดแยงกับหลักธรรม บางก็หาทางที่จะกดจะขม
และสรางภาพเสียหายใหพระ เชนวา คราวหนึ่งของขบฉันเกิดมีแกสงฆ 
พระพุทธเจาตรัสส่ังใหแจกแกคนที่กินของเหลือ นางปริพาชิกามารับ
หลายคน พระอานนทแจกพลาดไป มีคนหนึ่งไดมากกวาคนอื่น นักบวช
พวกนั้นก็ลอพระอานนทวาเปนเจาชูคูรักกับนางปริพาชิกาคนนั้น  

พระภิกษุรูปหนึ่งจัดของกินอยางดีแจกใหนักบวชชีเปลือยจําพวก
อาชีวกคนหนึ่งรับเอาไป เขาออกไปไดพบกับอาชีวกอีกคนหนึ่ง ถูกถาม
วาไดของกินอยางดีนั้นจากไหน เขาพูดตอบอยางถือวาพระภิกษุนั้นเปน
เพียงผูใหบริการวา เขาไดอาหารนั้นมาจากโรงเล้ียงอาหารของคหบดี
หัวโลนสมณะโคดมองคนั้น เรื่องนี้เปนเหตุใหพระพุทธเจาทรงบัญญัติ
สิกขาบทมิใหภิกษุใหของเคี้ยวของฉันแกนักบวชนอกศาสนาดวยมือตน  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๙ 

 

หรืออยางเมื่อมีภิกษุณีสงฆเกิดขึ้นแลวใหมๆ ภิกษุณียังไมมีความรู
ในเรื่องวินัย พระพุทธเจาทรงใหภิกษุไปสวดแสดงปาติโมกขแกภิกษุณี 
แตพอพระภิกษุเขาไปสวดแสดงปาติโมกขในสํานักของภิกษุณี ชาวบาน
ก็ติเตียนโพนทะนาวา พวกภิกษุณีนั้นเปนเมีย เปนชูของพระเหลานี้ 
เวลานี้เขาจะไปอภิรมยกัน หรืออยางเมื่อภิกษุณีไปรับโอวาทจาก
พระภิกษุ (ที่สงฆแตงตั้ง) เปนประจํา ซ่ึงเปนกิจสําคัญในการศึกษา ปรากฏ
วาทั้งที่ภิกษุณีไปกันเปนกิจลักษณะ เปนกลุมเปนหมูตามกําหนดเวลา พวก
ชาวบานก็ติเตียน พากันโพนทะนาอยางนั้น  

พระพุทธเจาทรงยอมรับบวชภิกษุณีองคแรก เมื่อทานตกลงยอมรับ
ครุธรรม ๘ ซ่ึงมีขอหนึ่งวา ใหภิกษุณีแมจะมีพรรษามาก ก็พึงไหวภิกษุ
แมจะเพิ่งบวชใหม (วินย.๗/๕๑๗/๓๒๔) และไดตรัสแสดงเหตุผลที่มิใหภิกษุ
ไหวสตรีวา เมื่อพวกอัญเดียรถียนักบวชในลัทธิอื่นนอกพุทธศาสนาไม
ไหวสตรี พระองคก็จะไมทรงอนุญาตใหพระภิกษุไหวสตรี ในเรื่องนี้ จะ
เห็นไดวา ถาภิกษุไหวสตรี พวกเดียรถียเหลาคนภายนอกก็จะเอาไป
โพนทะนาเยยหยันลอเลียนใหผูคนเหยียดฐานะของพระภิกษุ พาใหคน
เหินหาง ไมฟง ไมเขาไปหาพระ ไมไดฟงธรรม 

สรุปวา ถาถือตามเหตุผลดานสภาพศาสนาสภาพสังคม จะไมทรง
อนุญาตใหสตรีบวช แตทรงอนุญาตใหสตรีบวชดวยเหตุผลในดาน
ความสามารถโดยธรรมชาติ ผูปฏิบัติเมื่อรูเขาใจความจริง ก็จะมุงเขาถึง
ปรมัตถ โดยอยูกับธรรมเนียมสมมุติของสังคมอยางเขาใจรูเทาทัน 

เมื่อพระนางมหาปชาบดีไดอุปสมบทดวยการรับครุธรรม ๘ นั้นแลว 
ก็ไดเสด็จมาทูลถามพระพุทธเจาวา พระนางจะปฏิบัติตอเจาหญิงศากยะ
ทั้งหลายนั้นอยางไร ครั้งนั้น พระพุทธเจาไดตรัสอนุญาตใหภิกษุทั้งหลาย
อุปสมบทภิกษุณี (อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ภิกฺขุนิโย     อุปสมฺปาเทตํุ, วินย.๗/

๕๑๙/๓๒๘) 



๓๐ สูตรของชีวิตท่ีดี 

 

เจาหญิงศากยะเหลานั้น เมื่ออุปสมบทแลว ไดกลาวกะพระมหาปชา
บดีวาพวกตนอุปสมบทแลวตามพระพุทธานุญาตน้ัน แตพระนางยัง
ไมไดอุปสมบท ทําใหพระอานนทตองนําความมากราบทูลพระพุทธเจาอีก 
และก็ไดตรัสย้ําพระดํารัสเดิมนั้นวา การที่พระนางรับครุธรรม ๘ นั้น
แหละคือไดอุปสมบทแลว  

เรื่องราวตอนนี้ อรรถกถาธรรมบทเลาความแรงหนอยวา มีการพูด
กันวา พระมหาปชาบดีไมปรากฏมีอุปชฌายอาจารย  ทานเอาผายอม
ฝาดมาหมเอง แลวภิกษุณีเหลานั้นก็แคลงใจ ไมทําอุโบสถปวารณา
รวมกับพระนาง  

ภิกษุณีเหลานั้นพากันไปกราบทูลพระพุทธเจา (ในพระบาลีวาพระ
อานนทไปกราบทูล) จึงไดฟงพระดํารัสวา พระองคไดประทานครุธรรม ๘ 
แกพระนาง พระองคนี่แหละเปนอาจารย เปนอุปชฌายของพระนาง (ธ.อ.๘/๑๑๒)  

คัมภีรสารัตถทีปนี ฎีกาวินัย อธิบายวา เจาหญิงศากยะทั้ง ๕๐๐ มี
พระมหาปชาบดีเปนประมุข ชื่อวาไดอุปสมบทจากสงฆฝายเดียว (คือภิกษุ
สงฆ) ในสํานักของภิกษุทั้งหลาย เพราะวาพระมหาปชาบดีเองก็ชื่อวาได
อุปสมบทในสํานักของภิกษุทั้งหลาย เพราะไดรับโอวาทของพระอานนท 
(วินย.ฏี.๔/๕๐๘; วชิรพุทฺธิฏีกา ๗๓๗ ก็ว่าตามด้วย) 

สําหรับเจาหญิงศากยะทั้งหลายที่ติดตามมานั้น มีเรื่องราวบันทึกไว
ส้ันๆ วาไดบวชตามพุทธานุญาตที่วาใหภิกษุทั้งหลายอุปสมบทภิกษุณี ไมได
บอกวาอุปสัมปทากรรมคราวนั้นดําเนินไปอยางไร กรรมวาจาคงวาอยาง
ที่อุปสมบทภิกษุ แตจะมีพระเถระรูปใดเปนอุปชฌาย เปนอาจารย ไม
ปรากฏ จบทายบอกอนุศาสนซ่ึงสําหรับภิกษุณีตางจากของภิกษุ (ของ
ภิกษุ อนุศาสน ๘ คือ นิสสัย ๔ และอกรณียกิจ ๔, ของภิกษุณี 
อนุศาสน ๑๑) สําหรับนิสสัย ๓ ก็เพียงตัดขออยูรุกขมูล ที่ตองหาม
สําหรับภิกษุณีออกไป แตอกรณียกิจของภิกษุณีที่โดยยุติมี ๘ เวลานั้น
ยังไมมีในบัญญัติ ๔ ขอ ก็คงบอกเพียง ๔ ขอ  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๑ 

 

(อกรณียกิจ ๘ ก็คือปาราชิกสิกขาบท ซ่ึงของภิกษุณีมี ๘ ขอ เวลา
นั้น ถือตามของพระภิกษุ ซ่ึงมี ๔ ขอ สวนอีก ๔ ขอ ยังไมไดทรง
บัญญัติ) 

การที่พระมหาปชาบดีไดอุปสมบทกอนบรรดาเจาหญิงศากยะ โดย
รับครุธรรม เปนภิกษุณีองคแรก เปนการดีที่ทําใหภิกษุณีสงฆที่เพิ่ง
เกิดขึ้นใหมแตมีภิกษุณีจํานวนมากมายในทันทีทันใดนั้น ไดมีพระมหา  
ปชาบดีเปนหัวหนาชวยดูแลปกครอง ถาเรื่องเปนอยางที่อรรถกถาวินัย
กลาววาภิกษุสงฆไดใหพระมหาปชาบดีเปนอุปชฌายในการบวชพวกเจา
หญิงศากยะ ภิกษุณีสงฆที่เกิดใหมคราวนั้น ก็นับวามีหัวหนาชัดเจน 

ในเรื่องนี้ คัมภีรสมันตปาสาทิกา อรรถกถาวินัย (วินย.อ.๓/๔๔๙) บอก
วา ดวยอนุบัญญัติคือพุทธานุญาตใหภิกษุทั้งหลายอุปสมบทภิกษุณีนี้ 
ในคราวนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงใหพระมหาปชาบดีเปนอุปชฌาย โดยใหเจา
หญิงศากยะทั้งหลายเปนสัทธิวิหารินีของทาน นี่ก็คือมีภิกษุณีที่บวชกอน
อยูรูปหนึ่งมารับเปนอุปชฌายให จึงไมตองใหภิกษุรูปใดเปนอุปชฌาย 
แตถาเปนจริงอยางนั้น ทําไมจึงมีเรื่องขัดแยงที่วา พวกภิกษุณีเจา
ศากยะทั้งหลายเกิดความแคลงใจวาพวกตนไดอุปสมบทแลว แตพระ
มหาปชาบดียังไมไดบวช 

ในการอุปสมบทนั้น อุปชฌายสําคัญมาก ผูจะขอบวช ตองมีพระเถระ
ที่ยอมรับเปนอุปชฌายให อยูในที่ประชุมสงฆดวย เริ่มตั้งแตนําเสนอตัว
ใหเขาขอรับการอุปสมบทจากที่ประชุมสงฆ แลวรับไปอยูดวยหรืออยู
ใกลชิด (เปนสัทธิวิหาริก) เพื่อสอนฝกนําเขาสูการศึกษา (ดวยอุเทศ-
ปริปุจฉา-โอวาท-อนุสาสนี) เปนเวลา ๕ ป  

เมื่อเจาหญิงศากยะ มีพระมหาปชาบดีเปนประมุข ไดอุปสมบท เปน
ภิกษุณีสงฆเกิดขึ้นแลว ก็อยูกันเปนสํานัก (ภิกขุนูปสสยะ) โดยเปน
สวนหนึ่งอยูในวัด แยกตางหากจากภิกษุสงฆ  



๓๒ สูตรของชีวิตท่ีดี 

 

เนื่องจากการศึกษาคือไตรสิกขาเปนกิจสําคัญที่สุด เปนชีวิตของ
ภิกษุและภิกษุณี ทันทีที่ภิกษุณีสงฆเกิดขึ้น กิจกรรมการศึกษาก็เริ่มตน 
แตไมอาจดําเนินไปดวยดี ดังที่วาแลว เมื่อภิกษุเขาสํานักภิกษุณีไปสวด
ปาติโมกขแสดงวินัย ก็ถูกชาวบานโพนทะนา จนกระทั่งพระพุทธเจาทรง
หามภิกษุมิใหไป และตรัสใหภิกษุณีสวดแสดงกันเอง โดยใหภิกษุสอน
บอกวิธีแกพวกเธอ  

พรอมกันนั้นอีกอยางหนึ่ง มีกําหนดวา ภิกษุณีตองไปรับคําสอน
จากภิกษุเปนประจําทุกกึ่งเดือน แตพอหมูภิกษุณีพรอมกันไปหา
พระภิกษุ ก็ถูกชาวบานโพนทะนาอีก ตองลดจํานวนภิกษุณีที่จะไปจน
เหลือไปไดครั้งละ ๒-๓ รูป  

ในการนี้ ทางดานภิกษุสงฆ พระผูสวดแสดงปาติโมกขมีหนาที่
กํากับการในการหาภิกษุที่มีคุณสมบัติ ๘ ประการ ที่พระพุทธเจาตรัสไว 
(มีศีล, เป็นพหูสูต, คล่องสองปาติโมกข์ทั้งของภิกษุและของภิกษุณี, มีวาจา
งามเสียงชัดใส, สามารถพูดอธิบายธรรมให้รู้เข้าใจแจ่มแจ้ง ชวนใจให้รับไป
ปฏิบัติ พาให้มีกําลังใจศึกษาและร่าเริง, เป็นที่รักที่พอใจของภิกษุณี
ทั้งหลายโดยมาก, ไม่เคยต้องอาบัติหนักกับภิกษุณี, มีพรรษาอย่างตํ่า ๒๐, 
ดู องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๑๔๒/๒๘๗) มารับการแตงตั้งจากสงฆเปน “ภิกขุโนวาทก” (ผู
กลาวสอนภิกษุณี) ถาหาภิกษุผูสามารถมีคุณสมบัติเหลานั้นไมได ก็ให
แจงแกภิกษุณีวาไมมีภิกษุที่สงฆแตงตั้ง ขอใหภิกษุณีสงฆบําเพ็ญกิจ
หนาที่ใหถึงพรอมดวยอาการอันนาเล่ือมใสเถิด  

(มีพุทธบัญญัติกําหนดไววา ภิกษุที่จะใหโอวาทกลาวสอนภิกษุณี
นั้น ตองเปนผูที่สงฆประชุมตกลงกันแตงตั้ง โดยมีคุณสมบัติ ๘ 
ประการนั้น ภิกษุใดใหโอวาทกลาวสอนภิกษุณีโดยสงฆมิไดประชุมกัน
แตงตั้ง ภิกษุนั้นมีความผิด ตองอาบัติปาจิตตีย, วินย.๒/๔๐๖/๒๖๗) 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๓ 

 

ตามที่อรรถกถาทั้งหลายกลาวไว ภิกษุณีที่อุปสมบทตามพุทธา
นุญาตใหภิกษุทั้งหลายอุปสมบทภิกษุณีนั้น ก็คือเจาหญิงศากยะจํานวน
มาก (ที่อรรถกถาวา ๕๐๐) เหลานี้เทานั้น เรียกวาเปน เอกโตอุปสัมบัน 
(= อุปสมบทโดยสงฆฝายเดียว คือภิกษุสงฆ) สวนภิกษุณีที่อุปสมบท
หลังจากนั้นตอมา เปนอุภโตอุปสัมบันหมดทั้งส้ิน คือเปนผูที่อุปสมบท
โดยสงฆสองฝาย ทั้งภิกษุณีสงฆ และภิกษุสงฆ (เช่น เถรี.อ.๓๖๕)  

ความเปล่ียนแปลงนั้น เกิดจากปญหาในอุปสัมปทากรรมนั้นเอง ตาม
เรื่องวา เมื่อใหภิกษุสงฆอุปสมบทภิกษุณี ถึงตอนตรวจสอบคุณสมบัติ
ของสตรีผูขอบวช ที่เรียกวาสอบถามอันตรายิกธรรม มีคําถามหลายขอ
เกี่ยวกับสภาพรางกายที่แสดงลักษณะของเพศ เปนเหตุใหผูขอบวช
กระดากอายเกอเขิน ไมสามารถตอบได จึงไดทรงมีพุทธานุญาต เปน    
อนุบัญญัติใหม แกไขเพิ่มเติมอนุบัญญัติกอนนั้นวา ทรงอนุญาตใหสตรีผู
จํานงอุปสมบท ซ่ึงอุปสมบทในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์ในภิกษุณีสงฆแลว 
จึงอุปสมบทในภิกษุสงฆ (อนุชานามิ ภิกฺขเว เอกโตอุปสมฺปนฺนาย ภิกฺขุนีสงฺเฆ    
วิสุทฺธาย ภิกฺขุสงฺเฆ อุปสมฺปาเทตํุ. วินย.๗/๕๗๔/๓๕๔) 

อยางที่วาแลว คัมภีรทั้งหลายบอกวา ภิกษุณีที่อุปสมบทโดยภิกษุ
สงฆฝายเดียว เปนเอกโตอุปสัมบัน ตามพุทธานุญาต ที่เปนอนุบัญญัติ
กอนนี้ มีเพียงรุนเดียวคือเจาหญิงศากยะทั้งหลาย ซ่ึงมีเรื่องราวบันทึก
ไวเปนเหตุการณสําคัญ แตไมมีรายละเอียดวาอุปสัมปทากรรมดําเนินไป
อยางไร เชนวามีทานผูใดเปนอุปชฌาย เปนอาจารย หรือบอกเลา
บางอยาง ก็แยงกันเอง อยางที่ไดกลาวแลว  

สวนภิกษุณีทั้งหลายอ่ืน นอกจากคือหลังจากเจาหญิงศากยะเหลานั้น 
ลวนบวชในสงฆสองฝาย ตามพุทธานุญาต ที่เปนอนุบัญญัติสุดทายนี้ เปน
อุภโตอุปสัมบันหมดทั้งส้ิน อุปสัมปทากรรมดําเนินไปจนสําเร็จ เชน
กรรมวาจาที่เปนแบบวาอยางไร ก็มีแสดงไวเปนแบบแผนในวินัยปฎก
พรอมบริบูรณ  



๓๔ สูตรของชีวิตท่ีดี 

 

นอกจากนั้น เมื่ออุปสัมปทากรรมลงตัวชัดเจนแลว วินัยบัญญัติตางๆ 
ในเรื่องที่เกี่ยวของตอๆ มา ก็ประสานสอดคลองหนุนเสริมกันใหบรรลุผล
ที่หมายไดจริงจังมากขึ้น 

ตามอนุบัญญัติสุดทายนี้ การอุปสมบทภิกษุณีเปนงานของภิกษุณี
สงฆจนสําเร็จเสร็จส้ิน สิทธิและอํานาจของภิกษุสงฆในการดําเนิน
อุปสัมปทากรรมไดถูกยกเลิก โดยเปล่ียนไปเหลือแควา เมื่อภิกษุณีสงฆ
อุปสมบทภิกษุณีนั้นๆ เสร็จแลว จึงนําภิกษุณีที่อุปสมบทใหมนั้นๆ ไป
บอกแจงแกภิกษุสงฆ เพื่อรับทราบและแสดงความเห็นชอบดวย  

ในการบอกแจงแกภิกษุสงฆนั้น ไดทรงผอนใหอีกดวยวา ถาไม
สะดวก เชนภิกษุสงฆที่จะใหรับแจงอยูหางออกไป ทางไปไมปลอดภัย ก็
อาจขอใหภิกษุณีรูปหนึ่งในถิ่นนั้น ที่มีความรูความสามารถ เปนตัวแทนไป
แจงแกภิกษุสงฆเพื่อรับทราบและแสดงความเห็นชอบ เรียกวาเปนการ
อุปสมบทโดยทูต (ทูเตนะ อุปสัมปทา, วินย.๗/๕๙๕/ ๓๖๕)  

ในการอุปสมบทของภิกษุณีอยางนี้ เปนการชัดเจนวาภิกษุไมอาจเขา
ไปเปนอุปชฌาย แตมีภิกษุณีเปนอุปชฌายซ่ึงทําหนาที่ทางการศึกษาได
จริงจัง และเพื่อวัตถุประสงคที่มุงไปในการศึกษานี้ เมื่อภิกษุณีเปนเจาการ
ของตนเอง ระบบชีวิตและกิจหนาที่ทั้งหลายก็มาประสานเสริมกันเพื่อ
การศึกษาไดเต็มที่ สตรีที่ตองการบวช มิใชจะมาขออุปสมบทเปนภิกษุณี
ไดทันที ถึงจะมาบวชเปนสามเณรีไดเลาเรียนบางแลว ก็ไมพอ แตจะตอง
ขอความเห็นชอบจากภิกษุณีสงฆ ใหเปนสิกขมานา คือเปนผูกําลังศึกษา 
หรืออยูระหวางศึกษา (เรียกวาขอสิกขาสมมุติ) แลวศึกษาโดยรักษา
สิกขาบท ๖ (คือ ๖ ขอแรกในศีล ๑๐) อยางเครงครัดไมใหขาดเลย
ตลอดเวลา ๒ ปกอน จึงขอความเห็นชอบจากภิกษุณีสงฆใหอุปสมบท
ได (เรียกวาขอวุฏฐานสมมุติ) โดยภิกษุณีที่เปนอุปชฌาย ซ่ึงเรียกวา 
ปวัตตินี เปนผูจัดการ และเมื่อไดอุปสมบทเปนภิกษุณีแลว ก็เปนสหชีวินี 
ซ่ึงจะตองติดตามปวัตตินีของตนเพื่อการศึกษาอีก ๒ ป   



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๕ 

 

ดังวาแลว ภิกษุณีมีชีวิตแหงการศึกษา อยูในบรรยากาศแหง
การศึกษา ความสัมพันธกับภิกษุสงฆก็มุงใหเปนไปในเรื่องการศึกษา 
ดังจะเห็นไดจากเรื่องที่นํามาเลาเปนตัวอยาง  

เมื่อพระพุทธเจาประทับอยูที่นิโครธาราม พระนครกบิลพัสดุ คราว
หนึ่ง พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเสด็จไปเฝา พระพุทธเจาตรัสถามวา 
ภิกษุณีทั้งหลายยังเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจมุงแนวไปใน
การศึกษาพยายามปฏิบัติกันดีอยูหรือ พระนางกราบทูลวา ภิกษุณีจักมี
ความไมประมาทไดจากที่ไหน เพราะพระผูเปนเจาเหลาฉัพพัคคียใช
ภิกษุณีใหเอาขนเจียมไปซักบาง ยอมบาง สางบาง ภิกษุณีทั้งหลายมัว
สาละวนซักยอมสางขนเจียมกันอยู จึงวางทิ้งอุเทศ ปริปุจฉา อธิศีล   
อธิจิต อธิปญญา  

เมื่อพระเถรีกลับไปแลว พระพุทธเจาทรงประชุมสงฆ ทรงสอบถาม 
ไดความเปนจริงแลว ไดทรงบัญญัติสิกขาบทขอที่วา ภิกษุใด ใชภิกษุณี
ผูมิใชญาติ ใหซักก็ดี ใหยอมก็ดี ใหสางก็ดี ซ่ึงขนเจียม เปนนิสสัคคิย
ปาจิตตีย (วินย.๒/๑๐๑/๑๐๐) 

อีกคราวหนึ่ง พระพุทธเจาประทับอยูที่พระเชตวัน พระนครสาวัตถี 
พระมหาปชาบดีโคตมี พรอมดวยภิกษุณีประมาณ ๕๐๐ รูป เขาไปเฝา
แลวไดกราบทูลขอใหพระพุทธเจาทรงโอวาททรงอนุศาสนเหลาภิกษุณี 
ขอใหทรงจัดธรรมีกถาแกเหลาภิกษุณี แลวพระเถระทั้งหลายก็กลาวโอวาท
ภิกษุณีโดยจัดกันเปนวาระ (ม.อุ.๑๔/ ๗๖๖/๔๑๓) 

ภิกษุณี ตลอดจนอุบาสิกาทั้งหลายไดเจริญขึ้นในการศึกษา มีผูเปน
พหูสูต บางทานก็ปรากฏนามโดดเดน เชนนางขุชชุตรา ที่พระพุทธเจา
ทรงยกยองวาเปนเอตทัคคะในบรรดาอุบาสิกาพหูสูต  

ภิกษุณีบางทานมีความรูแตกฉาน ชาญฉลาดในการอธิบายตอบ
ปญหาธรรม อยางพระธรรมทินนาเถรี ที่พระพุทธเจาทรงยกยองวาเปน
เอตทัคคะในบรรดาภิกษุณีผูเปนธรรมกถิกา  



๓๖ สูตรของชีวิตท่ีดี 

 

คราวหนึ่ง มีอุบาสกชื่อวิสาขะไปถามปญหา พระธรรมทินนาเถรีได
ตอบอธิบายอยางลึกซ้ึงชัดเจน หลังจบการสนทนาแลว วิสาขอุบาสกไป
เฝาพระพุทธเจา และไดกราบทูลเรื่องราว พระพุทธเจาทรงยกยองพระ
เถรีนั้นวามีปญญามาก และตรัสวา ถาถามเรื่องนั้นกะพระองค ก็จะทรง
ตอบอยางที่พระเถรีไดตอบนั่นแหละ คําสนทนาตอบปญหาของพระเถรี
ครั้งนี้ไดรับการจารึกเปนพระสูตรหนึ่งในพระไตรปฎก (จูฬเวทัลลสูตร, ม.มู.๑๒/

๕๐๕/๕๔๗)  
พระพุทธเจาทรงตั้งภิกษุณีสงฆขึ้นในสภาพสังคมที่ไมเอื้อ ใหคงอยู

ไดดวยวินัยที่เขมงวด เปดทางการศึกษาแกสตรีทั้งหลาย และภิกษุณี
สงฆก็ไดเจริญแพรหลายในชมพูทวีป เปนศูนยกลางการศึกษาแหลง
ใหญสําหรับสตรีทั้งหลายอยูชานาน 

ภิกษุณีสงฆประดิษฐานในลังกาทวีปในรัชกาลของพระเจาเทวานัม
ปยติสสะ โดยพระสังฆมิตตาเถรี พระราชธิดาของพระเจาอโศกมหาราช
เดินทางจากชมพูทวีปมาประกอบอุปสมบทกรรมแกพระนางอนุฬาเทวี 
ชายาของเจามหานาค อนุชาของพระเจาเทวานัมปยติสสะ พรอมดวย
สตรีอื่นอีก ๑ พันคน  

ภิกษุณีสงฆเจริญรุงเรืองในลังกาทวีปยาวนานไมนอยกวา ๑,๐๐๐ 
ป แตในที่สุดไดสูญส้ินไป ดวยเหตุใด และกาลใด ไมปรากฏชัด  

สวนในประเทศไทย ไมปรากฏหลักฐานวาไดเคยมีภิกษุณีสงฆ 
แมวาในการที่พระโสณะและพระอุตตระมาประดิษฐานพระพุทธศาสนา
ในสุวรรณภูมิ จะมีเรื่องเลาที่ทําใหฉงนและชวนใหตีความกัน ก็เปนการ
เลาอยางตํานานเพียงส้ันๆ แบบท่ีเต็มไปดวยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยวา 
(วินย.อ.๑/๖๘) ที่นั่นมีนางผีเส้ือน้ําซ่ึงถามีทารกเกิดในราชสกุลเมื่อใด ก็จะ
ขึ้นมาจากทะเลและจับทารกกินเสีย  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๗ 

 

เร่ืองเชิงตํานานดําเนินไปวา เมื่อพระเถระท้ังสองไปถึงนั้น ก็พอดีมี
ทารกเกิดในราชสกุลคนหนึง่ เมื่อนางผีเสื้อน้ําและบริวารข้ึนมาจากทะเล พระ
เถระไดเนรมิตรางท่ีใหญโตเปนสองเทาของพวกรากษสข้ึนมาจํานวนหนึ่งเขา
ลอมพวกรากษสไว ทําใหพวกรากษสกลัวพากันหนีไป แลวพระเถระก็แสดง
ธรรมแกมหาชน มีคนบรรลุธรรมถึงหกหมื่นคน มีกุลทารก ๓๕๐๐ คน และ
กุลธิดา ๑๕๐๐ คน บรรพชา (นาสังเกตทานใชคําวา “กุลทารก”) เปนอันวา 
พระโสณกเถระไดประดิษฐานพระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิแลวอยางนี้  

เร่ืองท่ีเลานี้แตกตางมากจากเร่ืองการประดิษฐานพระพุทธศาสนาใน
ลังกาทวีป ท่ีแมจะมีเร่ืองอัศจรรยแทรกอยูไมนอย แตมีความเปนมาของ
เร่ืองเปนลําดับนับวาชัดเจน เฉพาะอยางยิ่ง เมื่อชาวเกาะลังกานับถือพระ-
พุทธศาสนาแลว พระนางอนุฬาเทวีประสงคจะผนวช (วินย.อ.๑/๙๑) และทูล
แจงแกพระราชา พระองคไดตรัสขอใหพระมหินทเถระบวชใหแกพระเทวี
นั้น แตพระเถระไดถวายพระพรวา ทานจะบรรพชาใหแกสตรี เปนการไม
สมควร และไดช้ีแจงใหพระราชานิมนตพระสังฆมิตตาเถรีมาบวชให พระ
เจาเทวานัมปยติสสะแหงลังกาทวีปจึงไดทรงสงราชทูตนําพระราชสาสนไป
ยังกรุงปาตลีบุตร ขอใหพระเจาอโศกมหาราชสงพระภิกษุณีสังฆมิตตาเถรี
เดินทางจากชมพูทวีปพรอมดวยกิ่งพระศรีมหาโพธ์ิมายังลังกาทวีป และ
ประดิษฐานภิกษุณีสงฆข้ึนในดินแดนนั้น แลวก็มีเร่ืองสืบตอมาอีกยาว แต
ในดานสุวรรณภูมิ ไมวาจะอยางไรก็ตาม หลังจากเร่ืองเลาท่ีไมชัดขางตน
นั้นแลว ก็ไมมีหลักฐานวาเคยมีภิกษุณีหรือสามเณรีแตอยางใด 



 

 

มีเร่ืองยากหนอย ท่ีไมควรปลอยผาน 
(สําหรับผู้ใฝ่รู้ เพ่ือก้าวสู่การศึกษายิ่งขึ้นไป) 

อุเบกขา (อุเปกฺขา = อุป + อิกฺข + อา) ความมีใจสงบน่ิงมองดู, 
ความมีใจเปนกลางมองดูชัดเฉยไวไมเอนเอียงไมตกเปนฝาย มองเห็นพอดี
ตามตรง, ความวางใจเฉยดูอยางเปนกลาง, ความมีใจเปนตุลา (ตุลาภูโต) 
คือ ลงตัว อยูตัว พอดี เที่ยงตรง ไมเอนเอียง ไมเขาขาง ไมตกฝาย ไมไหว
เอนไปตามส่ิงลอเรารบกวน ไมเอียงไมคลอนไปแมในเพราะสุข ทุกข หรือ
โลกธรรมใดๆ, ความมีใจลงตัวสงบนิ่งอยูในดุลยภาพ   

แสดงความหมายตามวิเคราะหศัพทวา “อุปปตฺติโต อิกฺขตีติ     
อุเปกฺขา” คือ มองโดยเขาถึง (มองตรงเขาไป) จึงชื่อวาอุเบกขา, ไขความ
วา “สม ปสฺสติ อปกฺขปติตา หุตฺวา ปสฺสตีติ อตฺโถ.” คือ มองเสมอ
เทากัน เห็นโดยไมตกฝายไปขางไหน, และมีอธิบายอีกวา “อุปปตฺติโต 
อิกฺขนนฺติ ปฏิสงฺขานมาห” - การมองโดยเขาถึง ก็คือการพินิจพิจารณา 

ลักษณะของอุเบกขา ที่ใจเปนกลางนั้น มีการพินิจพิจารณา       
(ปฏิสงฺขานลกฺขณา) และเปนตัวคุมการทํางานของจิตในการคิดเปนตน ให
องคประกอบทั้งหลาย ที่ดําเนินไปในจิตซ่ึงอยูในภาวะสมดุลนั้น ทําหนาที่
พรักพรอมตอทอดกันไปไดเรียบคลองทั้งกระบวน (จิตฺตเจตสิกาน สมวาหิต- 
ลกฺขณา) เปรียบเหมือนสารถีผูชํานาญ เมื่อจะขับรถเดินทางไปไหน ตอน
แรกออกรถมาจะเขาถนนตองขยับนั่นบังคับนี่บางอยางคลองแคลว แตพอ
นํารถเขาทาง ตั้งความเร็วไดที่แลว ก็นั่งตัวตรงมั่นคงมั่นใจสงบนิ่งสบาย 
ใจลงดุลและลงตัวกับทุกส่ิงทุกอยาง มองไปขางหนา โดยมีสติถึงทันทุก
อยางที่เกี่ยวของ และมีปญญารูชัดพรอมที่จะปรับแปรแกไขจัดการทุก
อยางใหรถพาเดินทางไปไดดวยดีตามที่มุงหมาย    



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๙ 

 

อุเบกขาที่แท ตั้งแตในการรับรูดูฟงเปนตน ที่จะเปนกลางใหรูเห็น
ถูกตองตามเปนจริงนั้น มาพรอมดวยสติและสัมปชัญญะ (เช่น อง.ทสก.๒๔/

๒๐/๓๒) ถารับรูดูฟงเปนตนแลวเกิดมีอุเบกขาโดยไมมีสติปญญา อันนั้น
เรียกวาเปนอุเบกขาอยางชาวบาน เปนเพียงอุเบกขาเวทนา คือความรูสึก
เฉยๆ จัดเปนอัญญาณุเบกขา คือเฉยดวยไมรู หรือเฉยโง (เช่น ม.อุ.๑๔/ 

๖๒๙/๔๐๔; วิสุทฺธิ.๒/๑๒๕)  

เนื่องจากโดยทั่วไปมักแปลอุเบกขาวาเฉย หรือวางเฉย จึงพึงเขาใจ
วา อุเบกขาที่แท เปนการเฉยดวยสติปญญา เชน เฉยดูใหรูชัดเจนแนจริง 
เฉยมั่นคงไมหวั่นไหว เฉยรูทันอยู เฉยดูคุมไว (เชนคุมงาน คุมการ
เคล่ือนไหว) เฉยดูทา เฉยดูเชิง เฉยรอจังหวะ ไมใชเฉยไมรูเรื่องราว 
หรือเฉยโง เฉยซึมเซา เฉยเหมอ เฉยเมย เฉยเมิน ซ่ึงจัดเปนอัญญาณุ-
เบกขา คือเฉยขาดปญญาดังไดวาแลว  

ทั้งนี้ พึงรูเขาใจตามหลักตอไปนี้ 
1. (ในสังขารขันธ์; ตามหลักอภิธรรม เป็นโสภณเจตสิก ชื่อว่า   

ตัตรมัชฌัตตตา คือความเป็นกลางในอารมณ์น้ันๆ) ความมีใจเปนกลาง 
ไมเอนเอียงดวยชอบหรือชัง ปลอดความรูสึกขุนไหว สงบวาง เอื้อใหมีสติ
พรอมทัน และมีปญญาตั้งแตสัมปชัญญะมองเห็นทั่วชัดเต็มตรง, ความ
วางใจเฉยได ไมยินดียินราย เมื่อใชปญญาพิจารณาเห็นผลอันเกิดขึ้น
โดยสมควรแกเหตุ และรูวาพึงปฏิบัติตอไปตามธรรม หรือตามควรแก
เหตุนั้นๆ, ความรูจักวางใจเปนกลางเฉยดูอยู เมื่อเห็นเขารับผิดชอบ
ตนเองได หรือในเมื่อเขาควรตองไดรับผลอันสมควรแกความ
รับผิดชอบของเขาเอง, ความวางทีเฉยคอยดูตามดูในเมื่อคนนั้นๆ ส่ิง
นั้นๆ ดํารงอยูหรือดําเนินไปตามควรของเขาของมัน ไมเขาขาง ไมตก
เปนฝกฝาย ไมสอดแส ไมจูจ้ีสาระแน ไมกาวกายแทรกแซง โดยมีใจ
สงบน่ิงและพรอมที่จะปฏิบัติตัดสินไปตามธรรมเมื่อถึงวาระถึงโอกาส  



๔๐ สูตรของชีวิตท่ีดี 

 

อุเบกขา ในชุดพรหมวิหาร ๔ พึงปฏิบัติโดยประสานสัมพันธดุลกัน
กับธรรมอีก ๓ ขอ คือ เมตตา กรุณา และมุทิตา ดังที่ไดอธิบายไวในขอ
เมตตา; ดู เมตตา  

คําอธิบายเพิ่มเติมของ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ท่ีรวมเปนชุด ดู 
พรหมวิหาร ๔  

(อุเบกขา เปนขอ ๔ ในพรหมวิหาร ๔, ขอ ๔ ในอัปปมัญญา ๔, ขอ ๗ 
ในโพชฌงค ๗, ขอ ๑๐ ในบารมี ๑๐, ขอ ๙ ในวิปสสนูปกิเลส ๑๐)  

2. (ในเวทนาขันธ์) ความรูสึกเฉยๆ ไมสุขไมทุกข เรียกเต็มวา 
อุเบกขาเวทนา (= อทุกขมสุข); (ขอ ๓ ในเวทนา ๓)  

3. ความเฉยไมรู เฉยโง เฉยไมรูเรื่อง ไมใสใจ ไมนําพา เฉย
เหมอ เฉยเมย เรียกวา อัญญาณุเบกขา (บางทีเรียกวา อัปปฏิสังขา-
นุเบกขา - อุเบกขาที่ขาดปญญาพินิจ) เปนอุเบกขาอยางชาวบาน     
(เคหสิตอุเบกขา - อุเบกขาอาศัยเรือน) ที่เนื่องดวยกามคุณ วาตามหลัก 
ก็คืออุเบกขาเวทนา ที่ประกอบดวยอัญญาณ คือความไมรูหรือโมหะ
นั่นเอง (ม.อุ. ๑๔/๖๒๙/๔๐๔; สงฺคณีอนุฏีกา ๑๓๗) 

อุเบกขา ๑๐ ตามที่อรรถกถาประมวลไว (เช่น ปฏิสํ.อ.๑ /๒๐๑) ไดแก  
๑. ฉฬังคุเบกขา อุเบกขามีองค ๖ อันแสดงภาวะแหงความบริสุทธิ์ที่เปน
ปกติของพระอรหันต  

๒. พรหมวิหารุเบกขา อุเบกขาที่เปนพรหมวิหาร  
๓. โพชฌงคุเบกขา อุเบกขาที่เปนโพชฌงค  
๔. วีริยุเบกขา อุเบกขาที่เปนความเพียรอยางสม่ําเสมอพอดี ไมหยอนไมเกิน  
๕. สังขารุเบกขา อุเบกขาดวยความรูเทาทันแลวมีอาการเปนกลางตอ
ประดาสังขาร  

๖. เวทนุเบกขา อุเบกขาที่เปนเวทนาคือความรูสึกเฉยๆ มิใชสุขมิใชทุกข  
๗. วิปสสนุเบกขา อุเบกขาที่เปนกลางในการวิจัยของปญญาในวิปสสนา  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๑ 

 

๘. ตัตรมัชฌัตตุเบกขา อุเบกขาคือความเปนกลางในธรรมนั้นๆ (ตัตร-
มัชฌัตตตาเจตสิก)         

๙. ฌานุเบกขา อุเบกขาในฌาน ดังในตติยฌานที่แมจะมีความสุขอยาง
เลิศลํ้า ก็ไมเสียความเปนกลาง  

๑๐. ปาริสุทธิอุเบกขา อุเบกขาอยางในจตุตถฌาน ท่ีจิตพรอมเหมาะยิ่งสําหรับ
การใชปญญาทํางาน ซึ่งทําหนาท่ีอยู แมในภาวะท่ีไมมีอะไรรบกวนเลย 

ใน ๑๐ อยางนี้ อุเบกขา ๖ อยาง คือ ๑. ฉฬังคุเบกขา  ๒. พรหม-
วิหารุเบกขา ๓. โพชฌงคุเบกขา ๘. ตัตรมัชฌัตตุเบกขา ๙. ฌานุเบกขา  
และ ๑๐. ปาริสุทธิอุเบกขา ที่จริงก็เปนตัตรมัชฌัตตตานั่นเอง คือวา
โดยสภาวะ เปนอุเบกขาอยางเดียวกัน แตตางกันโดยอวัตถา คือเปน
สภาพสําแดงตางๆ ของอุเบกขา ตามสถานการณหรือการใชงานนั้นๆ 

ในการปฏิบัติที่ใชปญญาสวางชัด โดยมีสติตื่นพรอมทันทั่วถึงทุก
อยางที่เกี่ยวของนั้น อุเบกขาเปนสภาพจิตที่อํานวยใหปญญาพรอมดวย
สตินั้น ทํางานไดผลเต็มที่ ทานแสดงการมีอุเบกขาในสถานการณอยาง
นี้เปนตัวอยางไวเทียบเคียง เชนวา บุรุษผูหนึ่ง รูวามีงูเล้ือยเขาบานใน
ตอนเย็น เขาเอาไมงามกีบแพะมาถือไว คนหาตัวงู เห็นมันนอนอยูที่ลัง
แกลบแลว โดยไมมัวตื่นเตนหวาดหวั่น แตดวยใจที่สงบนิ่งเปนกลาง ก็
มองตรวจดูวาเปนงูรายหรือไม ครั้นไดเห็นเครื่องหมายสวัสติกะสาม
แฉก ก็แนชัดส้ินสงสัย อยางนี้เปนอุเบกขาในการใชปญญาวิจัย 
(ตรวจสอบสืบคนขอมูลรายละเอียดเฟนความจริงออกมา) เมื่อใชใน
วิปสสนา ก็เปน วิปสสนุเบกขา 

ขั้นตอไป บุรุษนั้นเอาไมงามกีบแพะจับตรึงงูรายนั้นไวมั่นอยูกับที่ 
พรอมกับในเวลาเดียวกัน ดวยใจที่สงบน่ิงเฉยลงดุลอยางดี ก็ใชปญญา
คิดหาทางที่จะปลอยงูนั้นไปดวยดี โดยวิธีที่ทั้งจะไมตองทํารายงูนั้น 
และมิใหมันกัดตนเองไดดวย อยางนี้เทียบกับการปฏิบัติในวิปสสนา ที่
เปน สังขารุเบกขา 



๔๒ สูตรของชีวิตท่ีดี 

 

ถามีแตอุเบกขาเวทนา (ขอ ๖) รูสึกเฉยๆ โดยไมมีสติ ไมมี
ปญญา ก็เปนอัญญาณุเบกขา คือเฉยไมรูเรื่อง หรือเฉยโง; ดู อวัตถา  

อวัตถา (ป. อวตฺถา; ส. อวสฺถา) “ความกําหนด”, สถานะ, ขั้น, 
บทบาท, ลักษณะอาการที่เปนชวงตอนของความเปนไป, ขีดขั้นของ
ความแรงหรือความเขมขน, ระดับของการพัฒนาหรือความเจริญเติบโต, 
อาการแหงความเปนไปของสภาวะนั้นๆ, สภาพสําแดง; ตัวอยางงายๆ 
เชน คลื่นเปนอวัตถา คือเปนสภาพสําแดงอยางหน่ึงของนํ้า, บุคคล ๕ 
คน ยืนอยูเปนกลุม คือ เด็กนอย คนหนุม ชายชรา ทหาร รัฐมนตรี เรา
พูดไดวา ๕ บุคคลน้ัน เปนสภาวะอยางเดียวกันคือเปนคน แตเปน  
อวัตถา คือเปนสภาพสําแดงตางๆ ของความเปนคน แยกกันไปเปน ๕ 
อยาง หรือพูดอีกอยางหน่ึงวา ๕ บุคคลน้ัน โดยสภาวะ เปนคนอยาง
เดียวกัน แตโดยอวัตถา แยกตางกันไปเปน ๕ อยาง 

ตัวอยางอื่นๆ เชน สังขารท้ังหลายมีสภาพสําแดงเปนขั้นเปน
ชวงตอนของการเกิดขึ้น การผันแปรระหวางดํารงอยู และการแตก
สลาย เปน ๓ อวัตถา (อุปปาทาวัตถา ชราวัตถา ภังคาวัตถา), กิเลส
ทั้งหลาย เชนนิวรณ มีระดับสําแดงเปน ๓ อวัตถา คือ วีติกกมาวัตถา  
(ขั้นลวงละเมิด) ปริยุฏฐานาวัตถา (ขั้นรุมเรา) อนุสยาวัตถา (ขั้นเปน
อนุสัย), บางคัมภีรบอกวา ไตรสิกขา ซึ่งเปนตัวพระศาสนาน้ี แยก
เปน ๓ อวัตถา คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ดังน้ีเปนตน 

คัมภีรอรรถกถา-ฎีกามากแหงอธิบายวา กาลเวลาไมมีจริง แต   
เปนอวัตถา คือเปนสภาพสําแดงท่ีกําหนดดวยความเปนไปของสิ่ง
ทั้งหลาย (ธรรมปวัตติ) เปนบัญญัติ ไมมีจริงโดยปรมัตถ 



 

 

มงคล ๓๘ 
คาถาที่ ๑   ๑.  อเสวนา จ พาลานํ  ไมคบพาล  
  ๒. ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา  คบบัณฑิต  
  ๓. ปูชา จ ปูชนียานํ   บูชาคนดีที่ควรบูชา  
คาถาที่ ๒   ๔. ปฏิรูปเทสวาโส จ   อยูในถิ่นเหมาะดีที่เอื้อใหงอกงาม  
  ๕. ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา  ทําความดีเปนทุนพรอมไวกอนแตตน  
  ๖. อตฺตสมฺมาปณิธิ จ   ตั้งตนไวถูกทางอยางมั่นคง  
คาถาที่ ๓  ๗. พาหุสจฺจญฺจ   เลาเรียนใหรอบรูแตกฉาน  
  ๘. สิปฺปญฺจ   มีวิชาชีพวิชาชางที่ชํานาญพรอมไว  
  ๙. วินโย จ สุสิกฺขิโต   มีวินัยที่ไดฝกไวเปนอยางดี  
   ๑๐. สุภาสิตา จ ยา วาจา  มีถอยวาทีที่พูดไดงดงาม  
คาถาที่ ๔ ๑๑. มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ    บํารุงมารดาบิดา  
 ๑๒.-๑๓. ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห 
  =(ปุตฺตสงฺคห - ไมตองอาน)    เล้ียงดูบุตรธิดา  
  (ทารสงฺคห - ไม่ต้องอ่าน)  ดูแลภรรยาคูชีวิต  
  ๑๔. อนากุลา จ กมฺมนฺตา   ทํากิจการงานไมคั่งคางสับสน  
คาถาที่ ๕  ๑๕.  ทานญฺจ   แบงปนชวยเหลือกัน  
  ๑๖. ธมฺมจริยา จ    มั่นในธรรมจรรยา  
  ๑๗. ญาตกานญฺจ สงฺคโห   มีใจนําพาสงเคราะหญาติ  
  ๑๘.  อนวชฺชานิ กมฺมานิ  ไมขาดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  
คาถาที่ ๖ ๑๙. อารตี วิรตี ปาปา   งดเวนความชั่ว  
  ๒๐. มชฺชปานา จ สญฺญโม  คุมตัวหางของมึนเมา  
  ๒๑. อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ   เรงเราตัวใหไมประมาท  



๔๔ สูตรของชีวิตท่ีดี 

 

คาถาที่ ๗  ๒๒. คารโว จ     มีคารวะรูจักใหความสําคัญ  
  ๒๓. นิวาโต จ    ออนโยนตอกันสุภาพ  
  ๒๔. สนฺตุฏฺฐ ี จ    พอใจลาภท่ีไดดวยเรี่ยวแรงของตน  
  ๒๕. กตญฺญุตา   กตัญูรูคุณคนที่ทําความดี  
  ๒๖. กาเลน ธมฺมสฺสวนํ   มีเวลาฟงธรรมหาความรู  
คาถาที่ ๘  ๒๗. ขนฺตี จ     เขมแข็งอดทน  
  ๒๘. โสวจสฺสตา    เปนคนที่พูดกันงาย  
  ๒๙. สมณานญฺจ ทสฺสนํ  ไปพบไปหาพระ  
  ๓๐. กาเลน ธมฺมสากจฺฉา  จัดวาระถกปญหาถกธรรม  
คาถาที่ ๙  ๓๑. ตโป จ    ไมมัวเมาเผากิเลสได  
  ๓๒. พฺรหฺมจริยญฺจ    เดินหนาไปในอริยมรรค 
  ๓๓. อริยสจฺจาน ทสฺสน ํ  เห็นประจักษอริยสัจ  
  ๓๔. นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ  ชัดแจงนิพพาน  
คาถาที่ ๑๐ ผฏฺุฐสสฺ โลกธมฺเมหิ จิตตฺํ ยสฺส ถึงแมถูกโลกธรรมกระทบ  
  ๓๕. น กมฺปต ิ    ก็มีใจสงบไมหวั่นไหว  
  ๓๖. อโสกํ     มีใจไรโศกศัลย  
  ๓๗. วิรช ํ    มีจิตผองใสไรธุลีละอองควัน  

  ๓๘. เขมํ     และจิตนั้นเกษมศานตมั่นคง 

คาถาสรุป 
เอตาทิสานิ กตฺวาน สพฺพตฺถมปราชิตา 
สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ ตนฺเตสํ มงฺคลมุตฺตมนฺต ิ 

ชนทั้งหลาย ครั้นไดสรางมงคลไวเชนนี้ ยอมเปนผูที่ไมพายแพ 
ไมอับจน ในทุกถิ่นทุกที่ ยอมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน  

นี้เปนอุดมมงคล ของมวลเทวะมนุษยชนเหลานั้น ดังนี้แล 




