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อนุโมทนา 
พระครูอุดมรัตนคุณ (ทองหลอ รตนธมฺโม) ท่ีปรึกษาเจาคณะ

อําเภอทาใหม เจาอาวาสวัดศรีเมือง ไดถึงแกมรณภาพลงเมื่อวันท่ี ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะสงฆวัดศรีเมืองไดจัดพิธีบําเพ็ญกุศลมาโดย
ลําดับ บัดน้ี ถึงวาระท่ีจะบําเพ็ญกุศลคร้ังสําคัญ คือ จะจัดงาน
พระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตยท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓  

ในวาระสําคัญน้ี คณะสงฆวัดศรีเมือง ตําบลทุงเบญจา อําเภอทา
ใหม จังหวัดจันทบุรี ไดแจงกัลยาณฉันทะขอจัดพิมพหนังสือ พุทธธรรม 
(ฉบับเดิม) และหนังสือ โยนิโสมนสิการ วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 
เพื่อเปนธรรมบรรณาการในงานพิธีดังกลาว  เปนการเผยแพร
หลักธรรม เพื่อเก้ือกูลแกผูศึกษา และเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
กวางขวางออกไป  

การบําเพ็ญธรรมทานในวาระสําคัญน้ี เปนการแสดงออกซึ่ง
กตัญูกตเวทิตาธรรม โดยอุทิศกุศล ดวยธรรมทานท่ีพระพุทธเจาทรง
ยกยองวาเปนบุญกิริยาอยางเลิศ พรอมท้ังเปนการบูชาพระคุณของ
บูรพาจารย  ดวยการบําเพ็ญกุศลแหงการเผยแผธรรม สงเสริม
การศึกษา เจริญปญญา พัฒนาจิตใจ อันจะเปนไปเพื่อประโยชนสุขท่ี
แทจริงและย่ังยืนแกประชาชน 

ขอธรรมทานกุศลจริยา ท่ีไดบําเพ็ญคร้ังน้ี จงเปนเครื่องบูชาคุณ
ของ พระครูอุดมรัตนคุณ (ทองหลอ รตนธมฺโม) สมตามมโนปณิธาน
ของปวงศิษยานุศิษย และพุทธบริษัทแหงวัดศรีเมือง ทุกประการ  
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บันทึกประกอบ 
ในการพิมพ์คร้ังที่ ๓๘ 

หนังสือ พุทธธรรม นี้ อธิบายหลักธรรมสําคัญๆ แยกเป็นบทๆ แม้
จะได้จัดกลุ่มรวมบทเหล่านั้นเป็นภาคๆ แต่ผู้ศึกษาที่ไม่คุ้นกับหลักธรรม
เหล่านั้นมามากเพียงพอ ก็ยังเชื่อมโยงเนื้อความให้ได้ความเข้าใจเป็น
ภาพรวมที่ชัดเจนได้ยาก ผู้เขียนได้คิดไว้นานแล้วว่าจะต้องหาโอกาสเขียน
ความนําเร่ืองหรือบทเสริมเพิ่มไว้เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจดังว่านี้ แต่เวลา
ก็ผ่านไปๆ กับงานหนังสืออื่นๆ ที่มากมายและล้วนเร่งรัด ไม่อาจคาดหมาย
ว่าจะมีโอกาสน้ันเม่ือใด 

เร่ืองเป็นมาดังได้กล่าวนั้น จนกระทั่งถึงต้นปี ๒๕๖๒ นี้ (๑๖ มี.ค. 
๒๕๖๒) ทางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้แจ้งขออนุญาตแปลและจัดพิมพ์
หนังสือ พุทธธรรม (ฉบับเดิม) เป็นฉบับภาษาอังกฤษ ผู้เขียนมองเห็นว่า 
ถ้างานแปลเสร็จสิ้นไปและได้พิมพ์เผยแพร่แล้ว ต่อไปภายหน้า เม่ือผู้เขียน
ทําส่วนเพิ่มเติมที่คิดหมายไว้นั้นเสร็จ การที่คณะผู้แปลชุดเดิมนี้จะมีโอกาส
หันมาแปลส่วนเพิ่มเติมนั้น ก็จะเป็นไปได้ยาก แล้วฉบับแปลนั้น ก็จะไม่
สมบูรณ์เร่ือยไป อีกอย่างหนึ่ง หนังสือฉบับแปลนั้นจะเผยแพร่ออกไป
กว้างไกลภายนอก ที่ผู้อ่านส่วนใหญ่ไม่มีพื้นความรู้เข้าใจพระพุทธศาสนา
มาก่อน เม่ือเขาแรกพบ ก็ควรได้อ่านหนงัสือที่จะให้รู้จักพระพุทธศาสนาได้
ง่ายได้ชัดแต่เร่ิมต้น  

เมื่อมองเห็นอย่างน้ี จึงจําเป็นท่ีจะต้องเขียนบทตอนซึ่งหมายใจไว้น้ัน 
ให้ทันที่จะแปลรวมไว้ในหนังสือฉบับที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ขอแปล
และจัดพิมพ์ พร้อมทั้งพักงานหนังสือเร่งด่วนเรื่องอื่นๆ ทั้งหมดไว้ก่อน 
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ประจวบว่า ใกล้ๆ กันในช่วงเวลานี้ (๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒) มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ได้แจ้งขอพิมพ์หนังสือ พุทธธรรม (ฉบับเดิม) เป็นคร้ังที่ ๒ 
ของมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมจากที่ได้พิมพ์คร้ังแรกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ นี้ และอีกด้านหนึ่งก็แจ้งขอพิมพ์หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับ
ขยาย เป็นธรรมทานในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ นั้นด้วย  

เม่ือเร่ืองราวมารวมลงในจังหวะเวลาอันกระชั้นใกล้ชิดกันอย่างนี้ 
คุณเสริมสิน สมะลาภา นายกสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และ        
ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ก็ได้ตกลงว่าจะ
รอไว้ให้ส่วนที่เขียนเพิ่มเติมที่กล่าวนั้นเสร็จพร้อมก่อน จึงจะพิมพ์รวมใน
หนังสือพุทธธรรม ทั้งสองฉบับสองขนาดนั้น ให้เป็นหนังสือที่ถือว่าสมบูรณ์
ไปด้วยกันในคราวเดียว (และจะรับกันกับฉบับแปลภาษาอังกฤษต่อไปด้วย) 

เร่ืองที่กล่าวมาทั้งหมดน้ัน เป็นเหตุผลสําคัญในตัวเอง ที่ผู้เขียน
จะต้องเร่งเขียนความส่วนเพิ่มเติมให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ดังที่เพิ่งสําเร็จในบัดนี้  

สรุปว่า ส่วนที่ตั้งใจไว้ว่าจะเขียนเพิ่มเติม คือ ความนําของภาค ๑ 
และภาค ๒ เม่ือสําเร็จ ได้เป็นดังนี้  

“ภาพรวม มัชเฌนธรรมเทศนา” ๑๙ หน้า (หน้า ๒๑ – ๓๙) และ  
“ภาพรวม มัชฌิมาปฏิปทา”  ๒๔ หน้า (หน้า ๒๓๙ – ๒๖๒) 

นอกจากนี้ ได้เกิดมีผลพลอยได้ทั่วไป ตั้งแต่จัดดัดแปลงทํารูปเล่ม
ใหม่ ได้ตรวจทานคร่าวๆ ตลอดเล่ม โดยเฉพาะที่สําคัญ ในตอนต้นของภาค 
๒ คือมัชฌิมาปฏิปทา ได้ตั้งเร่ืองระบบของมัชฌิมาปฏิปทาคือระบบของ
มรรค กับระบบของไตรสิกขา ขึ้นมาเทียบเคียงกันให้ เห็นชัดขึ้น 
นอกจากนั้นได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเล็กๆ น้อยๆ ทั่วไป รวมแล้ว ทําให้
จํานวนหน้าหนังสือเพิ่มขึ้น ๗๑ หน้า จากเดิม ๓๗๕ เป็น ๔๔๖ หน้า 
ทั้งหมดนี้เป็นความเปล่ียนแปลงในหนังสือ พุทธธรรม (ฉบับเดิม) ซึ่งจะ
นําไปจัดเสริมใส่เข้าใน พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ด้วยในทํานองเดียวกัน 
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โดยนัยนี้ หนังสือพุทธธรรม ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จะ
จัดพิมพ์คร้ังใหม่นี้ ทั้ง ๒ ฉบับ คือ พุทธธรรม (ฉบับเดิม) พิมพ์คร้ังที่ ๓๘ 
และ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย พิมพ์คร้ังที่ ๒๒ จึงเป็นฉบับปรับปรุง-
เพิ่มเติม ที่เป็นก้าวใหม่อันสําคัญของหนังสือนั้น 

อย่างไรก็ดี ในเวลาที่ เร่งด่วนนี้ งานยังมีความไม่สมํ่าเสมอไม่
กลมกลืนในการจัดวางรูปแบบ (Format) ค้างอยู่บ้าง มีเนื้อความซํ้าซ้อน
เป็นส่วนเกินไปบ้าง เช่น เร่ืองภาวิต ๔ ปรากฏถึง ๓ คร้ัง (พูดเม่ือเร่ืองถึง
ลําดับของมัน-พูดเม่ือมีหลักธรรมอื่นสัมพันธ์โยงกัน-พูดเม่ือต้องการให้เห็น
ในภาพรวม) เป็นข้อที่จะจัดปรับแก้ไขและขัดเกลาเม่ือมีโอกาสต่อไป 

ขออนุโมทนามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่ได้บําเพ็ญบุญทาง
การศึกษาอันสําคัญย่ิง ซึ่งเป็นเหตุนําให้ได้มีการปรับปรุง-เพิ่มเติมใน
หนังสือพุทธธรรมดังได้เล่ามานี้ และอนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมใจเก้ือหนุน 
ขอทุกท่านจงมีปีติปราโมทย์ในธรรมทั่วกัน 
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พุทธธรรม 
หรือ 

กฎธรรมชาติและคุณค่าสําหรับชีวิต 
 

ความนํา 
สิ่งที่ควรเข้าใจก่อน 

พระพุทธศาสนานั้น เม่ือมองในทัศนะของคนสมัยใหม่ มักเกิด
ปัญหาขึ้นบ่อยๆ ว่าเป็นศาสนา (religion) หรือเป็นปรัชญา (philosophy) 
หรือว่าเป็นเพียงวิธีครองชีวิตแบบหนึ่ง (a way of life) เม่ือปัญหาเช่นนี้
เกิดขึ้นแล้ว ก็เป็นเหตุให้ต้องถกเถียงหรือแสดงเหตุผล ทําให้เร่ืองยืดยาว
ออกไป อีกทั้งมติในเร่ืองนี้ก็แตกต่างไม่ลงเป็นแบบเดียวกัน ทําให้เป็น
เร่ืองฟั่นเฝือ ไม่มีที่สิ้นสุด 

ในที่นี้ แม้จะเขียนเรื่องพุทธธรรมไว้ในหมวดปรัชญาก็จะไม่
พิจารณาปัญหานี้เลย มุ่งแสดงแต่ในขอบเขตว่า พุทธธรรมสอนว่า
อย่างไร มีเนื้อหาอย่างไรเท่านั้น ส่วนที่ว่าพุทธธรรมจะเป็นปรัชญา
หรือไม่ ให้เป็นเร่ืองของปรัชญาเองที่จะมีขอบเขตครอบคลุมหรือ
สามารถตีความให้ครอบคลุมถึงพุทธธรรมได้หรือไม่ โดยที่ว่าพุทธธรรม 
ก็คือพุทธธรรม และยังคงเป็นพุทธธรรมอยู่นั่นเอง มีข้อจํากัดเพียงอย่าง
เดียวว่า หลักการหรือคําสอนใดก็ตาม ที่เป็นเพียงการคิดค้นหาเหตุผลใน
เร่ืองความจริงเพื่อสนองความต้องการทางปัญญา โดยมิได้มุ่งและแสดง
แนวทางสําหรับประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริง อันนั้น ให้ถือว่า ไม่ใช่
พระพุทธศาสนา เฉพาะอย่างที่ถือว่าเป็นคําสอนเดิมแท้ของพระพุทธเจ้า 
ซึ่งในที่นี้เรียกว่าพุทธธรรม 



พุทธธรรม 

 

๒ 

การประมวลคําสอนในพระพุทธศาสนามาวางเป็นข้อสรุปลงว่า 
พุทธธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและทรงมุ่งหมายแท้จริง เป็นอย่างไร
นั้น เป็นเร่ืองยาก แม้จะยกข้อความในคัมภีร์ซึ่งถือกันว่าเป็นพุทธพจน์
มาอ้าง เพราะคําสอนในคัมภีร์มีปริมาณมากมาย มีแง่ด้านระดับความ
ลึกซึ้งต่างๆ กัน และข้ึนต่อการตีความของบุคคล โดยใช้สติปัญญาและ
ความสุจริตใจหรือไม่เพียงไรด้วย ในบางกรณี ผู้ถือความเห็นต่างกันสอง
ฝ่าย อาจยกข้อความในคัมภีร์มาสนับสนุนความคิดเห็นของตนได้ด้วยกัน
ทั้งคู่ การวินิจฉัยความจริงจึงขึ้นต่อความแม่นยําในการจับสาระสําคัญ
และความกลมกลืนสอดคล้องแห่งหลักการและหลักฐานที่แสดงทั้งหมด
โดยหน่วยรวมเป็นข้อสําคัญ แม้กระนั้น เร่ืองที่แสดงและหลักฐานต่างๆ 
ก็มักไม่กว้างขวางครอบคลุมพอ จึงหนีไม่พ้นจากอิทธิพลความเห็นและ
ความเข้าใจพื้นฐานต่อพุทธธรรมของบุคคลผู้แสดงนั้น  

ในเร่ืองนี้ เห็นว่ายังมีองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่ควรนํามาเป็น
เคร่ืองวินิจฉัยด้วย คือ ความเป็นไปในพระชนมชีพ และพระปฏิปทาของ
องค์สมเด็จพระบรมศาสดา ผู้เป็นแหล่งหรือที่มาของคําสอนเอง บุคลิก
และสิ่งที่ผู้สอนได้กระทํา อาจช่วยแสดงความประสงค์ที่แท้จริงของ
ผู้สอนได้ดีกว่าคําสอนเฉพาะแห่งๆ ในคัมภีร์ หรืออย่างน้อยก็เป็นเคร่ือง
ประกอบความเข้าใจให้ชัดเจนย่ิงขึ้น ถึงหากจะมีผู้ติงว่า องค์ประกอบ
ข้อนี้ก็ได้จากคัมภีร์ต่างๆ เช่นเดียวกับคําสอน และขึ้นต่อการตีความได้
เหมือนกัน แม้กระน้ัน ก็ ยังต้องยอมรับอยู่นั่นเองว่า เป็นเคร่ือง
ประกอบการพิจารณาที่มีประโยชน์มาก 

จากหลักฐานต่างๆ ทางฝ่ายคัมภีร์และประวัติศาสตร์ พอจะวาด
ภาพเหตุการณ์และสภาพสังคมคร้ังพุทธกาลได้คร่าวๆ ดังนี้ 

พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในชมพูทวีป เม่ือประมาณ ๒,๖๐๐ ปีล่วง
มาแล้ว ทรงประสูติในวรรณะกษัตริย์ พระนามเดิมว่า เจ้าชายสิทธัตถะ 
เป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะผู้ครองแคว้นศากยะ ซึ่งตั้งอยู่ทางด้าน



สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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๓

ตะวันออกเฉียงเหนือของชมพูทวีป ติดเชิงเขาหิมาลัย ในฐานะโอรส
กษัตริย์และเป็นความหวังของราชตระกูล พระองค์จึงได้ รับการ
ปรนเปรอด้วยโลกียสุขต่างๆ อย่างเพียบพร้อม และได้ทรงเสวยความสุข
อยู่เช่นนี้เป็นเวลานานถึง ๒๙ ปี ทรงมีทั้งพระชายาและพระโอรส 

คร้ังนั้น ในทางการเมือง รัฐบางรัฐที่ปกครองแบบราชาธิปไตย
กําลังเรืองอํานาจขึ้น และกําลังพยายามทําสงครามแผ่ขยายอํานาจและ
อาณาเขตออกไป รัฐหลายรัฐ โดยเฉพาะที่ปกครองแบบสามัคคีธรรม  (หรือ
แบบสาธารณรัฐ) กําลังเสื่อมอํานาจลงไปเรื่อยๆ บางรัฐก็ถูกปราบรวมเข้า
ในรัฐอ่ืนแล้ว บางรัฐท่ียังเข้มแข็งก็อยู่ในสภาพตึงเครียด สงครามอาจ
เกิดขึ้นเม่ือใดก็ได้ แม้รัฐใหญ่ท่ีเรืองอํานาจ ก็มีการขัดแย้งรบพุ่งกันบ่อยๆ  

ในทางเศรษฐกิจ การค้าขายกําลังขยายตัวกว้างขวางข้ึน เกิดคน
ประเภทหนึ่งมีอิทธิพลมากขึ้นในสังคม คือ พวกเศรษฐี ซึ่งมีสิทธิ มี
เกียรติยศและอิทธิพลมากขึ้นแม้ในราชสํานัก  

ในทางสังคม คนแบ่งออกเป็น ๔ วรรณะตามหลักคําสอนของ
ศาสนาพราหมณ์ มีสิทธิ เกียรติ ฐานะทางสังคม และอาชีพการงาน 
ต่างกันไปตามวรรณะของตนๆ แม้นักประวัติศาสตร์ฝ่ายฮินดูจะว่าการถือ
วรรณะในยุคน้ันยังไม่เคร่งครัดนัก แต่อย่างน้อยคนวรรณะศูทรก็ไม่มีสิทธิ
ท่ีจะฟัง หรือกล่าวความในพระเวทอันเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธ์ิของพราหมณ์ได้ 
ท้ังมีกําหนดโทษไว้ (เทาท่ีทราบจาก มานวธรรมศาสตร์ ตอมา ถึงกับใหผา
รางกายเปน ๒ ซีก) และคนจัณฑาลหรือพวกนอกวรรณะก็ไม่มีสิทธิได้รับ
การศึกษาเลย การกําหนดวรรณะก็ใช้ชาติกําเนิดเป็นเครื่องแบ่งแยก 
โดยเฉพาะพวกพราหมณ์พยายามยกตนขึ้น ถือตัวว่าเป็นวรรณะสูงสุด  

ส่วนในทางศาสนา พวกพราหมณ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นผู้รักษาศาสนา
พราหมณ์สืบต่อกันมา ก็ได้พัฒนาคําสอนในด้านลัทธิพิธีกรรมต่างๆ ให้
ลึกลับซับซ้อนใหญ่โตโอ่อ่าขึ้น พร้อมกับที่ไร้เหตุผลลงโดยลําดับ การที่
ทําดังนี้ มิใช่เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาเท่านั้น แต่มุ่งสนองความ
ต้องการของผู้มีอํานาจ ที่จะแสดงถึงเกียรติยศความย่ิงใหญ่ของตน



พุทธธรรม 

 

๔ 

ประการหนึ่ง และด้วยมุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทนที่จะพึงได้จากผู้มี
อํานาจเหล่านั้นอย่างหน่ึง  

พิธีกรรมเหล่านี้ล้วนชักจูงให้คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากขึ้น 
เพราะหวังผลตอบแทนเป็นทรัพย์สมบัติและกามสุขต่างๆ พร้อมกันนี้ ก็
ก่อความเดือดร้อนแก่คนชั้นต่ํา พวกทาสกรรมกรที่ต้องทํางานหนัก และ
การทารุณต่อสัตว์ด้วยการฆ่าบูชายัญ คร้ังละเป็นจํานวนมากๆ๑ 

ในเวลาเดียวกันนี้ พราหมณ์จํานวนหนึ่งได้คิดว่าพิธีกรรมต่างๆ ไม่
สามารถทําให้ตนประสบชีวิตนิรันดรได้ จึงได้เร่ิมคิดเอาจริงเอาจังกับ
ปัญหาเร่ืองชีวิตนิรันดร และหนทางที่จะนําไปสู่สภาวะเช่นนั้น ถึงกับ
ยอมปลีกตัวออกจากสังคมไปคิดค้นแสวงคําตอบอาศัยความวิเวกอยู่ใน
ป่า และคําสอนของศาสนาพราหมณ์ในยุคนี้ ซึ่งเรียกว่า ยุคอุปนิษัท ก็มี
ความขัดแย้งกันเองมาก บางส่วนอธิบายเพิ่มเติมเร่ืองพิธีกรรมต่างๆ 
บางส่วนกลับประณามพิธีกรรมเหล่านั้น และในเร่ืองชีวิตนิรันดรก็มี
ความเห็นต่างๆ กัน มีคําสอนเรื่องอาตมันแบบต่างๆ ที่ขัดกัน จนถึงขั้น
สุดท้ายที่ว่า อาตมัน คือ พรหมัน เป็นที่มาและแทรกซึมอยู่ในทุกสิ่งทุก
อย่าง มีภาวะที่อธิบายไม่ได้อย่างที่เรียกว่า “เนติ เนติ” (ไม่ใช่น่ัน ไม่ใช่
น่ัน) เป็นจุดหมายสูงสุดของการบําเพ็ญเพียรทางศาสนา และพยายาม
แสดงความหมายโต้ตอบปัญหาเก่ียวกับเร่ืองสภาพของภาวะเช่นนี้ 
พร้อมกับที่หวงแหนความรู้เหล่านี้ไว้ในหมู่พวกตน 

พร้อมกันนั้น นักบวชอีกพวกหนึ่ง ซึ่งเบ่ือหน่ายต่อความไร้สาระ
แห่งชีวิตในโลกนี้ ก็ได้ไปบําเพ็ญเพียรแบบต่างๆ ตามวิธีการของพวก
ตนๆ ด้วยหวังว่าจะได้พบชีวิตอมตะหรือผลสําเร็จอันวิเศษอัศจรรย์ต่างๆ 
ที่ตนหวัง บ้างก็บําเพ็ญตบะ ทรมานตนด้วยประการต่างๆ ตั้งต้นแต่อด
อาหารไปจนถึงการทรมานร่างกายแบบแปลกๆ ที่คนธรรมดาคิดไม่ถึงว่า
จะเป็นไปได้ บ้างก็บําเพ็ญสมาธิจนถึงกล่าวว่าทําปาฏิหาริย์ได้ต่างๆ บ้าง
ก็สามารถบําเพ็ญฌานจนได้ถึงรูปสมาบัติ อรูปสมาบัติ 

                                                                                 
๑ ดู วาเสฏฐสูตร, ขุ.สุ. ๒๕/๓๘๑/๔๕๐ และ พราหมณธัมมิกสูตร, ขุ.สุ. ๒๕/๓๒๒/๓๒๓ เป็นต้น 



สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

   ๕    

๕

อีกด้านหน่ึง นักบวชประเภทท่ีเรียกว่าสมณะ อีกหลายหมู่หลาย
พวก ซึ่งได้สละเหย้าเรือนออกบวชแสวงหาจุดหมายชีวิตเช่นเดียวกัน ก็
ได้เร่ร่อนท่องเที่ยวไปในบ้านเมืองต่างๆ ถกเถียงถามปัญหากันบ้าง ตั้งตน
เป็นศาสดาแสดงทัศนะของตนต่างๆ กันหลายแบบหลายอย่าง จน
ปรากฏว่า เกิดมีลัทธิต่างๆ ขึ้นเป็นอันมาก๑ เฉพาะที่เด่นๆ ซึ่งปรากฏใน
คัมภีร์พุทธศาสนา ถึง ๖ ลัทธิ๒ 

สภาพเช่นนี้ จะสรุปสั้นๆ คงได้ความว่า ยุคนั้น คนพวกหนึ่งกําลัง
รุ่งเรืองขึ้นด้วยอํานาจ รํ่ารวยด้วยทรัพย์สมบัติ และเพลิดเพลินมัวเมาอยู่
กับการแสวงหาความสุขทางวัตถุ พร้อมกับที่คนหลายพวกก็มีฐานะและ
ความเป็นอยู่ด้อยลงๆ ไป ไม่ค่อยได้รับความเหลียวแล ส่วนคนอีกพวก
หนึ่ง ก็ปลีกตัวออกไปเสียจากสังคมทีเดียว ไปมุ่งม่ันค้นหาความจริง
ในทางปรัชญา โดยมิได้ใส่ใจสภาพสังคมเช่นเดียวกัน 

เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงได้รับการบํารุงบําเรอด้วยโลกียสุขอยู่เป็น
เวลานานถึง ๒๙ ปี และมิใช่เพียงปรนปรือเอาใจเท่านั้น ยังได้ทรงถูกปิด
ก้ันไม่ให้พบเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ระคนด้วยความทุกข์ของสามัญชน
ทั้งหลายด้วย แต่สภาพเช่นนี้ไม่สามารถถูกปิดบังจากพระองค์ได้เร่ือยไป 
ปัญหาเร่ืองความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆ ของมนุษย์ อันรวมเด่นอยู่ที่
ความแก่ เจ็บ และตาย เป็นสิ่งที่ทําให้พระองค์ต้องครุ่นคิดแก้ไข  

ปัญหานี้ คิดสะท้อนออกไปในวงกว้างให้เห็นสภาพสังคม ที่คน
พวกหนึ่งได้เปรียบกว่า ก็แสวงหาแต่โอกาสที่จะหาความสมบูรณ์พูนสุข
ใส่ตน แข่งขันแย่งชิงเบียดเบียนกัน หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในความสุข
เหล่านั้น ไม่ต้องคิดถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของใครๆ ดํารงชีวิตอยู่
อย่างทาสของวัตถุ ยามสุขก็ละเมอมัวเมาอยู่ในความคับแคบของจิตใจ 

                                                                                 
๑  ตามหลักฐานในคัมภีร์ ว่า ลัทธิท้ังฝ่ายสมณะ และฝ่ายพราหมณ์ แยกเป็นทิฏฐิหรือทฤษฎีได้

ถึง ๖๒ อย่าง (ที.สี. ๙/๒๗-๙๐/๑๖-๕๙) 
๒  สภาพชมพูทวีปยุคน้ี ดูใน G. C. Pande, Studies in the Origins of Buddhism, 

University of Allahabad, India, 1957, pp. 310-368 เป็นต้น 



พุทธธรรม 

 

๖ 

ถึงคราวถูกความทุกข์เข้าครอบงําก็ลุ่มหลงไร้สติเหี่ยวแห้งคับแค้นเกิน
สมควร แล้วก็แก่เจ็บตายไปอย่างไร้สาระ ฝ่ายคนท่ีเสียเปรียบ ไม่มีโอกาส 
ถูกบีบค้ันกดข่ีอยู่อย่างคับแค้น แล้วก็แก่เจ็บตายไปโดยไร้ความหมาย 

เจ้าชายสิทธัตถะทรงมองเห็นสภาพเช่นนี้แล้ว ทรงเบ่ือหน่ายใน
สภาพความเป็นอยู่ของพระองค์ มองเห็นความสุขความปรนเปรอ
เหล่านั้นเป็นของไร้สาระ ทรงคิดหาทางแก้ไขจะให้มีความสุขที่ม่ันคง 
เป็นแก่นสาร ทรงคิดแก้ปัญหานี้ไม่ตก และสภาพความเป็นอยู่ของ
พระองค์ท่ามกลางความเย้ายวนสับสนวุ่นวายเช่นนั้น ไม่อํานวยแก่การ
ใช้ความคิดที่ได้ผล 

ในที่สุด ทรงมองเห็นภาพพวกสมณะ ซึ่งเป็นผู้ได้ปลีกตัวจาก
สังคม ไปค้นคว้าหาความจริงต่างๆ โดยมีความเป็นอยู่ง่ายๆ ปราศจาก
กังวล และสะดวกในการแสวงหาความรู้และคิดหาเหตุผล สภาพความ
เป็นอยู่แบบนี้น่าจะช่วยพระองค์ให้แก้ปัญหานี้ได้ และบางทีสมณะพวก
นั้น ที่ไปคิดค้นหาความจริงกันต่างๆ บางคนอาจมีอะไรบางอย่างที่
พระองค์จะเรียนรู้ได้บ้าง 

เม่ือถึงขั้นนี้ เจ้าชายสิทธัตถะจึงเสด็จออกบรรพชาอย่างพวก
สมณะที่มีอยู่แล้วในสมัยนั้น พระองค์ได้เสด็จจาริกไปศึกษาหาความรู้
เท่าที่พวกนักบวชสมัยนั้นจะรู้และปฏิบัติกัน ทรงศึกษาทั้งวิธีการแบบ
โยคะ ทรงบําเพ็ญสมาธิจนได้ฌานสมาบัติ ถึงอรูปสมาบัติชั้นสูงสุด ทรง
แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ได้อย่างเชี่ยวชาญย่ิง และทรงบําเพ็ญตบะทรมาน
พระองค์จนแทบสิ้นพระชนม์ 

ในที่สุดก็ทรงตัดสินได้ว่า วิธีการของพวกนักบวชเหล่านี้ทั้งหมด 
ไม่สามารถแก้ปัญหาดังที่พระองค์ทรงประสงค์ได้ เม่ือเทียบกับชีวิตของ
พระองค์ก่อนเสด็จออกบรรพชาแล้ว ก็นับว่าเป็นการดํารงชีวิตอย่างเอียง
สุดทั้งสองฝ่าย จึงทรงหันมาดําเนินการคิดค้นของพระองค์เองต่อมา จน
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   ๗    

๗

ในที่สุดได้ตรัสรู้๑ ธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบนี้ ต่อมาเม่ือทรงนําไปแสดง
ให้ผู้อื่นฟัง ทรงเรียกว่า “มัชเฌนธรรมเทศนา” หรือ หลักธรรมสาย
กลาง และทรงเรียกข้อปฏิบัติอันเป็นระบบท่ีพระองค์ทรงจัดวางข้ึนว่า 
“มัชฌิมาปฏิปทา” หรือทางสายกลาง 

จากความท่อนน้ี จะมองเห็นทัศนะตามแนวพุทธธรรมว่า การ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างลุ่มหลงหมกมุ่นปล่อยตัวไปเป็นทาสตามกระแส
กิเลส ก็ดี การหลีกหนีออกไปโดยสิ้นเชิง ไม่เก่ียวข้องรับผิดชอบอย่างใดต่อ
สังคม อยู่อย่างทรมานตนก็ดี นับว่าเป็นข้อปฏิบัติท่ีผิดเอียงสุดด้วยกันท้ัง
สองอย่างไม่สามารถให้มนุษย์ดํารงชีวิตอย่างมีความหมายแท้จริงได้ 

เม่ือตรัสรู้แล้วเช่นนี้ พระองค์จึงเสด็จกลับคืนมาทรงเริ่มต้นงานสั่ง
สอนพุทธธรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมของชาวโลกอย่างหนักแน่นจริงจัง 
และทรงดําเนินงานนี้จนตลอด ๔๕ ปี แห่งพระชนมชีพระยะหลัง 

แม้ไม่พิจารณาเหตุผลด้านอ่ืน มองเฉพาะในแง่สังคมอย่างเดียว ก็
จะเห็นว่า พุทธกิจท่ีพระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมสมัย
น้ัน จะสําเร็จผลดีท่ีสุดก็ด้วยการทํางานในบรรพชิตเพศเท่าน้ัน พระองค์จึง
ได้ทรงชักจูงคนช้ันสูงจํานวนมากให้ละความมั่งมีศรีสุข ออกบวช ศึกษา 
และเข้าถึงธรรมท่ีทรงสอนแล้ว ร่วมทํางานอย่างเสียสละอุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน ด้วยการจาริกไปเข้าถึงคนทุกช้ันวรรณะ และ
ทุกถิ่นท่ีจะไปถึงได้ ทําให้บําเพ็ญประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 

 อีกประการหนึ่ง คณะสงฆ์เองก็เป็นแหล่งแก้ปัญหาสังคมได้อย่าง
สําคัญ เช่นในข้อว่า ทุกคน ไม่ว่าจะเกิดในวรรณะใด เม่ือบวชแล้วก็มี
สิทธิเสมอกันทั้งสิ้น ส่วนเศรษฐี คฤหบดี ผู้ยังไม่พร้อมที่จะเสียสละได้
เต็มที่ ก็ให้คงครองเรือนอยู่เป็นอุบาสก คอยช่วยให้กําลังแก่คณะสงฆ์ใน
การบําเพ็ญกรณียกิจของท่าน และนําทรัพย์สมบัติของตนออกบําเพ็ญ
ประโยชน์สงเคราะห์ประชาชนไปด้วยพร้อมกัน 

                                                                                 
๑ พุทธประวัติท่อนนี้ ดู สคารวสูตร, ม.ม.๑๓/๗๓๘-๗๕๗/๖๖๙-๖๘๘ เป็นต้น 



พุทธธรรม 

 

๘ 

การบําเพ็ญกรณียกิจ ทั้งของพระพุทธเจ้าและของพระสาวก มี
วัตถุประสงค์และขอบเขตกว้างขวางเพียงใด จะเห็นได้จากพุทธพจน์ แต่
คร้ังแรกที่ทรงส่งสาวกออกประกาศพระศาสนาว่า 

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน์และ
ความสุขของชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์
เก้ือกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย๑ 
พุทธธรรมนั้นมีขอบเขตในทางสังคมที่จะให้ใช้ ได้และเป็น

ประโยชน์แก่บุคคลประเภทใดบ้าง พึงเห็นได้จากพุทธพจน์ในปาสาทิก
สูตร ซึ่งสรุปความได้ว่า พรหมจรรย์ (คือพระศาสนา) จะชื่อว่าสําเร็จผล
แพร่หลายกว้างขวาง เป็นประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก เป็นปึกแผ่น ถึง
ขั้นที่ว่า เทวดาและมนุษย์ประกาศไว้ดีแล้ว ต่อเม่ือมีองค์ประกอบ
ต่อไปนี้ครบถ้วน คือ 

๑. องค์พระศาสดา เป็นเถระ รัตตัญญู ล่วงกาลผ่านวัยมาโดยลําดับ 
๒. มีภิกษุสาวก ท่ีเป็นเถระ มีความรู้เช่ียวชาญ ได้รับการฝึกฝนอบรม

อย่างดี แกล้วกล้าอาจหาญ บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ 
สามารถแสดงธรรมให้เห็นผลจริงจัง กําราบปรัปวาท (ลัทธิท่ี
ขัดแย้ง วาทะฝ่ายอ่ืน หรือคําสอนนอกรีตผิดเพี้ยน) ท่ีเกิดขึ้น ให้
สําเร็จเรียบร้อยโดยถูกต้องตามหลักธรรม และมีภิกษุสาวกช้ัน
ปูนกลาง และช้ันนวกะ ท่ีมีความสามารถเช่นเดียวกันน้ัน 

๓. มีภิกษุณีสาวิกา  ช้ัน เถรี  ช้ันปูนกลาง  และช้ันนวกะ  ท่ีมี
ความสามารถเช่นเดียวกันน้ัน 

๔. มีอุบาสก ท้ังประเภทพรหมจารี และประเภทครองเรือนเสวย
กามสุข ซึ่งมีความสามารถเช่นเดียวกันน้ัน 

๕. มีอุบาสิกา ท้ังประเภทพรหมจารินี และประเภทครองเรือนเสวย
กามสุข ซึ่งมีความสามารถเช่นเดียวกันน้ัน 

                                                                                 
๑ วินย.๔/๓๒/๓๙ 
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   ๙    

๙

เพียงแต่ขาดอุบาสิกาประเภทครองเรือนเสียอย่างเดียว พรหมจรรย์ 
ก็ยังไม่ช่ือว่าเจริญบริบูรณ์เป็นปึกแผ่นดี๑ 

ความตอนน้ีแสดงว่า พุทธธรรมเป็นคําสอนท่ีมุ่งสําหรับคนทุก
ประเภท ท้ังบรรพชิต และคฤหัสถ์ คือ ครอบคลุมสังคมท้ังหมด 

และลักษณะท่ัวไปของพุทธธรรมน้ัน สรุปได้ ๒ อย่าง คือ 
๑. แสดงหลักความจริงสายกลาง ท่ีเรียกว่า “มัชเฌนธรรม” หรือ

เรียกเต็มว่า “มัชเฌนธรรมเทศนา” ว่าด้วยความจริงตามแนวของ
เหตุผลบริสุทธ์ิตามกระบวนการของธรรมชาติ นํามาแสดงเพ่ือ
ประโยชน์ทางปฏิบัติในชีวิตจริงเท่าน้ัน ไม่ส่งเสริมความพยายาม 
ท่ีจะเข้าถึงสัจธรรมด้วยวิธีถกเถียงสร้างทฤษฎีต่างๆ ขึ้นแล้วยึด
มั่น ปกป้องทฤษฎีน้ันๆ ด้วยการเก็งความจริงทางปรัชญา 

๒. แสดงข้อปฏิบัติสายกลาง ท่ีเรียกว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” อันเป็น
หลักการครองชีวิตของผู้ฝึกอบรมตน ผู้รู้เท่าทันชีวิต ไม่หลงงม
งาย มุ่งผลสําเร็จคือความสุข สะอาด สว่าง สงบ เป็นอิสระ ท่ี
สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ในชีวิตน้ี ในทางปฏิบัติ ความเป็นสาย
กลางน้ี เป็นไปโดยสัมพันธ์กับองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น สภาพชีวิต
ของบรรพชิต หรือ คฤหัสถ์ เป็นต้น 

การส่ังสอนธรรมของพระพุทธเจ้า ทรงมุ่งผลในทางปฏิบัติ ให้ทุก
คนจัดการกับชีวิตที่เป็นอยู่จริงๆ ในโลกนี้ และเร่ิมแต่บัดนี้ ความรู้ใน
หลักที่เรียกว่า มัชเฌนธรรมเทศนา ก็ดี การประพฤติตามมรรคาที่
เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ก็ดี เป็นสิ่งที่ทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพและ
ระดับชีวิตอย่างใด สามารถเข้าใจและนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ตาม
สมควรแก่สภาพและระดับชีวิตนั้นๆ ถ้าความห่วงใยในเรื่องชีวิตหลังจาก
โลกนี้มีอยู่ ก็จงทําชีวิตแบบที่ต้องการนั้นให้เกิดมีเป็นจริงเป็นจังแน่นอน
ขึ้นมาเสียในชีวิตนี้ทีเดียว จนม่ันใจในตนเองโดยไม่ต้องกังวลห่วงใยใน
โลกหน้านั้นเลย  

                                                                                 
๑ ดู ปาสาทิกสูตร, ที.ปา.๑๑/๑๐๔/๑๓๕ 
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๑๐ 

ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยธรรมชาติ ที่จะเข้าถึงผลสําเร็จ
เหล่านี้ แม้ว่าความสามารถจะต่างกัน ทุกคนจึงควรได้รับโอกาสเท่า
เทียมกันที่จะสร้างผลสําเ ร็จนั้นตามความสามารถของตน และ
ความสามารถนั้น ก็เป็นสิ่งที่ปรับเปล่ียนเพิ่มพูนได้ จึงควรให้ทุกคนมี
โอกาสที่จะพัฒนาความสามารถของตนอย่างดีที่สุด และแม้ว่าผลสําเร็จ
ที่แท้จริง ทุกคนจะต้องทําด้วยตัวเอง โดยตระหนักในความรับผิดชอบ
ของตน ที่จะต้องขวนขวายพากเพียรอย่างเต็มที่ แต่ทุกคนก็เป็นอุปกรณ์
ในการช่วยตนเองของคนอื่นได้ ดังนั้นหลัก อัปปมาทธรรม และหลัก 
ความมีกัลยาณมิตร จึงเป็นหลักธรรมที่เด่น และเป็นข้อที่เน้นหนักทั้ง
สองอย่าง ในฐานะความรับผิดชอบต่อตนเองฝ่ายหนึ่ง กับปัจจัย
ภายนอกที่จะช่วยเสริมอีกฝ่ายหน่ึง 

หากยกเอาผลงานและพระจริยาของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นหลัก
พิจารณา จะมองเห็นแนวทางการบําเพ็ญพุทธกิจที่สําคัญหลายอย่าง 
เช่น  

ทรงพยายามล้มล้างความเชื่อถืองมงายในเรื่องพิธีกรรมอัน
เหลวไหลต่างๆ โดยเฉพาะการบูชายัญ ด้วยการสอนยํ้าถึงผลเสียหาย
และความไร้ผลของพิธีกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้เพราะยัญพิธีเหล่านั้น ทําให้
คนมัวแต่คิดหวังพึ่งเหตุปัจจัยภายนอก อย่างหน่ึง ทําให้คนกระหาย
ทะยานและคิดหมกหมุ่นในผลประโยชน์ทางวัตถุเพิ่มพูนความเห็นแก่ตน 
ไม่คํานึงถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์และสัตว์ อย่างหน่ึง 
ทําให้คนคิดหวังแต่เร่ืองอนาคต จนไม่คิดปรับปรุงปัจจุบัน อย่างหนึ่ง 
แล้วทรงสอนยํ้าหลักแห่ง “ทาน” คือการให้เสียสละแบ่งปันและ
สงเคราะห์กันในสังคม  

สิ่งต่อไปที่ทรงพยายามสอนหักล้าง คือระบบความเชื่อถือเร่ือง
วรรณะ ที่นําเอาชาติกําเนิดมาเป็นขีดขั้นจํากัดสิทธิและโอกาสทั้งในทาง
สังคมและทางจิตใจของมนุษย์ ทรงตั้ง “สังฆะ” คือชุมชนแห่งสงฆ์ ที่
เปิดรับคนจากทุกวรรณะให้เข้าสู่ความเสมอภาคกัน เหมือนทะเลที่รับ



สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

   ๑๑    

๑๑

น้ําจากแม่น้ําทุกสายกลมกลืนเข้าเป็นอันเดียวกัน๑ ทําให้เกิดสถาบันวัด 
ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นศูนย์กลางเผยแพร่วัฒนธรรมและการศึกษาที่สําคัญ
ย่ิง จนศาสนาฮินดูต้องนําไปจัดตั้งขึ้นบ้างในศาสนาของตน เม่ือหลัง
พุทธกาลแล้วราว ๑,๔๐๐ หรือ ๑,๗๐๐ ปี๒ 

ทรงให้สิทธิแก่สตรี ที่จะได้รับประโยชน์จากพุทธธรรม เข้าถึง
จุดหมายสูงสุดที่พุทธธรรมจะให้เข้าถึงได้ เช่นเดียวกับบุรุษ แม้ว่าการให้
สิทธินี้ จะต้องทรงกระทําด้วยความระมัดระวังอย่างย่ิง ที่จะเตรียมการ
วางรูปให้สภาพการได้สิทธิของสตรีนี้ดํารงอยู่ด้วยดีในสภาพสังคมสมัย
นั้น เพราะสิทธิของสตรีในการศึกษาอบรมทางจิตใจ ได้ถูกศาสนาพระ
เวทค่อยๆ จํากัดแคบลงมาจนปิดตายแล้วในสมัยนั้น  

ประการต่อไป ทรงสั่งสอนพุทธธรรมด้วยภาษาสามัญที่ประชาชน
ใช้ เพื่อให้คนทุกชั้น ทุกระดับการศึกษา ได้รับประโยชน์จากธรรมนี้
ทั่วถึง ตรงข้ามกับศาสนาพราหมณ์ที่ยึดความศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีร์พระ
เวท และจํากัดความรู้ชั้นสูงไว้ในวงแคบของพวกตนด้วยวิธีการต่างๆ 
โดยเฉพาะด้วยการใช้ภาษาเดิมของสันสกฤต ซึ่งรู้จํากัดในหมู่พวกตน 
เป็นสื่อถ่ายทอดและรักษาคัมภีร์ แม้ต่อมาจะมีผู้ขออนุญาตพระพุทธเจ้า
ให้ยกพุทธพจน์ขึ้นสู่ภาษาพระเวท พระองค์ก็ไม่ทรงอนุญาต ทรงยืนยัน
ให้ใช้ภาษาของประชาชนตามเดิม๓ 

ประการต่อไป ทรงปฏิเสธโดยสิ้นเชิงที่จะทําเวลาให้สูญเสียไปกับ
การถกเถียงปัญหาที่เก่ียวกับการเก็งความจริงทางปรัชญา ซึ่งไม่อาจ
นํามาพิสูจน์ให้เห็นได้ด้วยวิธีแสดงเหตุผลทางคําพูด ถ้าใครถามปัญหา
เช่นนี้ พระองค์จะทรงยับย้ังเสีย แล้วดึงผู้นั้นกลับมาสู่ปัญหาเก่ียวกับเร่ือง
ที่เขาจะต้องเกี่ยวข้องและปฏิบัติได้ในชีวิตจริงโดยทันที๔ สิ่งที่จะพึงรู้ได้

                                                                                 
๑  ดู องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๑๐๙/๒๐๕ และ ที.ปา.๑๑/๗๑/๑๐๗ เป็นต้น 
๒  ดู P.V. Bapat, 2500 Years of Buddhism (1959), p. 355 และ S. Dutt, Buddhist Monks 

and Monasteries of lndia (1962), p. 210 เป็นต้น 
๓  ดู วินย.๗/๑๘๑/๗๐. 
๔  ดู อง.ทสก.๒๔/๙๕-๙๖/๒๐๖-๒๑๒; ม.มู.๑๓/๑๔๗-๑๕๒/๑๔๓-๑๕๓ เป็นต้น 



พุทธธรรม 

 

๑๒ 

ด้วยคําพูด ทรงแนะนําด้วยคําพูด สิ่งที่จะพึงรู้ด้วยการเห็น ทรงให้เขาดู 
มิใช่ให้ดูสิ่งที่จะต้องเห็นด้วยคําพูด  

ทั้งนี้ ทรงสอนพุทธธรรมโดยปริยายต่างๆ เป็นอันมาก มีคําสอน
หลายระดับ ทั้งสําหรับผู้ครองเรือน ผู้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคม และผู้สละ
เรือนแล้ว ทั้งคําสอนเพื่อประโยชน์ทางวัตถุ และเพื่อประโยชน์ลึกซึ้งทาง
จิตใจ เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากพุทธธรรมทั่วถึงกัน พุทธกิจที่
กล่าวมานี้ เป็นเคร่ืองยืนยันข้อสรุปความเข้าใจเก่ียวกับพุทธธรรมที่พูด
มาแล้วข้างต้น 

การท่ีได้ประสูติและทรงเติบโตมาท่ามกลางวัฒนธรรมแบบ
พราหมณ์ และความเชื่อถือตามลัทธิต่างๆ ของพวกสมณะสมัยนั้น ทําให้
พระองค์ต้องทรงเก่ียวข้องและคุ้นกับถ้อยคําตามที่มีใช้กันในลัทธิความ
เชื่อถือเหล่านั้น จึงเป็นธรรมดาที่จะต้องทรงใช้ถ้อยคําเหล่านั้นในการ
สื่อสารทั่วไป แต่เม่ือทรงมีคําสอนใหม่ให้แก่สังคม ปัญหาก็เกิดขึ้นว่าจะ
ทรงปฏิบัติต่อถ้อยคําเหล่านั้นอย่างไร  

ปรากฏว่า พระองค์ทรงมีวิธีปฏิบัติต่อถ้อยคําทางศาสนาเหล่านี้ 
เป็นที่น่าสังเกตอย่างหน่ึง คือ ไม่ทรงนิยมหักล้างความเชื่อถือเดิมในรูป
ถ้อยคําที่ใช้ ถ้าถ้อยคํานั้นๆ มีความหมายของศัพท์ในทางที่ดีงาม ทรง
หักล้างเฉพาะตัวความเชื่อถือผิดที่แฝงอยู่กับความหมายของถ้อยคํา
เหล่านั้น กล่าวคือ ไม่ทรงขัดแย้งด้วยวิธีรุนแรง แต่ทรงนําคนเข้าสู่ปัญญา
ด้วยเมตตากรุณา ให้เขาเกิดความรู้เข้าใจอย่างใหม่ มองเห็นความจริง 
จากถ้อยคําที่เขาเคยเข้าใจอย่างอื่น 

โดยนัยน้ี พระองค์จึงทรงนําคําบัญญัติท่ีใช้กันอยู่ในศาสนาเดิมมาใช้
ในความหมายใหม่ตามแนวของพุทธธรรมโดยเฉพาะบ้าง ทรงสร้างคุณค่า
ใหม่ให้แก่ถ้อยคําที่ใช้อยู่เดิมบ้าง เช่น ใช้ “พรหม” เป็นชื่อของสัตวโลกที่
เกิดตายประเภทหนึ่งบ้าง หมายถึงบิดามารดาบ้าง ทรงเปลี่ยนความ
เชื่อถือเร่ืองกราบไหว้ทิศ ๖ ในธรรมชาติ มาเป็นการปฏิบัติหน้าที่และ



สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

   ๑๓    

๑๓

รักษาความสัมพันธ์รูปต่างๆ ในสังคม เปลี่ยนความหมายของการบูชาไฟ
ศักดิ์สิทธิ์สําหรับยัญพิธี ๓ อย่างของพราหมณ์มาเป็นความรับผิดชอบ
ทางสังคมต่อบุคคล ๓ ประเภท เปลี่ยนการตัดสินความเป็นพราหมณ์
และอารยะโดยชาติกําเนิด มาเป็นตัดสินด้วยการประพฤติปฏิบัติ  

บางคร้ังทรงสอนให้ดึงความหมายบางส่วนในคําสอนของศาสนา
เดิมมาใช้แต่ในทางที่ดีงามและเป็นประโยชน์ คําสอนใดในศาสนาเดิม
ถูกต้องดีงาม ก็ทรงรับรอง โดยถือความถูกต้องดีงามเป็นของสากลโดย
ธรรมชาติ ในกรณีที่หลักความประพฤติปฏิบัติในศาสนาเดิมมีความหมาย
หลายอย่าง ทรงชี้แจงว่าแง่ใดถูก แง่ใดผิด ทรงยอมรับและให้ประพฤติ
ปฏิบัติแต่ในแง่ที่ดีงามถูกต้อง 

บางคร้ังทรงสอนว่า ความประพฤติปฏิบัติที่ผิดพลาดเสียหาย
บางอย่างของศาสนาเดิมสมัยนั้น เป็นความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นใน
ศาสนานั้นเอง ซึ่งในคร้ังดั้งเดิมทีเดียว คําสอนของศาสนานั้นก็ดีงาม
ถูกต้อง และทรงสอนให้รู้ว่า คําสอนเดิมที่ดีของศาสนานั้นเป็นอย่างไร 
ตัวอย่างในข้อนี้ มีเร่ือง ตบะ การบูชายัญ หลักการสงเคราะห์ประชาชน
ของนักปกครอง และเรื่อง “พราหมณธรรม”๑ เป็นต้น  

ข้อความที่กล่าวมานี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นความใจกว้างของ
พุทธธรรม และการที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัยสอนแต่ความจริงและ
ความดีงามถูกต้องที่เป็นกลางๆ แล้ว ยังเป็นเร่ืองสําหรับเตือนให้รู้จัก
แยกความหมายของคําบัญญัติทางศาสนาที่ใช้ในพุทธธรรม กับที่ใช้ใน
ศาสนาอื่นๆ ด้วย 

อนึ่ง เม่ือสิ้นยุคขององค์พระศาสดาแล้ว เวลาล่วงไป และคําสอน
แผ่ไปในถิ่นต่างๆ ความเข้าใจในพุทธธรรมก็แปรไปจากเดิมและแตกต่าง
กันไปหลายอย่าง เพราะผู้ถ่ายทอดสืบต่อมีพื้นความรู้การศึกษาอบรม

                                                                                 
๑  ดู องฺ.ทสก ๒๔/๙๔/๒๐๔; องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๔/๔๒; ขุ.สุ.๒๕/๓๒๒/๓๒๓; และความในเนื้อเร่ือง

ข้างหน้า 



พุทธธรรม 

 

๑๔ 

สติปัญญาแตกต่างกัน ตีความหมายพุทธธรรมแผกกันไปบ้าง นําเอา
ความรู้ความเชื่อถือเดิมจากลัทธิศาสนาอื่นเข้ามาผสมแทรกแซงบ้าง 
อิทธิพลศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเข้าผสมผสานบ้าง คําสอนบาง
แง่เด่นขึ้น บางแง่เลือนรางลง เพราะการยํ้าและเล่ียงความสนใจตาม
ความโน้มเอียงและความถนัดของผู้รักษาคําสอนบ้าง ทําให้เกิดการ
แตกแยกออกเป็นนิกายต่างๆ เช่นที่แยกเป็นเถรวาท กับ มหายาน 
ตลอดจนนิกายย่อยๆ ในสองนิกายใหญ่นั้น  

พระพุทธศาสนาเถรวาทน้ัน เป็นที่ยอมรับของนักปราชญ์ทาง
พระพุทธศาสนาทั่วโลก ว่าเป็นนิกายท่ีรักษาแบบแผนและคําสอนดั้งเดิม
ไว้ได้แม่นยํา แม้แต่ปราชญ์ฝ่ายมหายานยุคปัจจุบันก็เห็นความสําคัญนี้ 
ดังที่ในประเทศญี่ปุ่นได้ถือลงกันทั่วไปว่า การที่จะศึกษาพระพุทธศาสนา
มหายานให้ทั่วตลอด ต้องศึกษาพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม (คือเถรวาท) 

ด้วย เพราะมีพระสูตรบาลี ที่เป็นรากฐานของพระพุทธศาสนา พระสูตร
ของมหายานเพียงแต่อธิบายสาระท่ีบรรยายไว้โดยย่อในพระสูตรบาลี ให้
ละเอียดกว้างขวางออกไป๑ 

 แม้กระน้ันก็ตาม ในพระพุทธศาสนาเถรวาทเอง เนื้อความบาง
แห่งในพระคัมภีร์ ที่เป็นส่วนเพิ่มเข้าในสมัยต่อมา ได้ระบุกาลเวลาไว้
ชัดเจน ก็มี ไม่ได้ระบุไว้ ก็มี ถึงจะรู้กันว่าอยู่ในระยะแรกๆ ก่อนยุคอรรถ
กถา ก็ยังเป็นปัญหาที่คนรุ่นปัจจุบันนํามาถกเถียงคิดค้นหาความชัดเจน
แน่นอน  

เนื่องจากพระพุทธศาสนาเน้นการใช้ปัญญา การปฏิบัติให้ถูกต้อง
จึงขึ้นต่อการศึกษา และคัมภีร์พระพุทธศาสนา แม้นับเพียงพระไตรปิฎก
บาลี ที่เป็นแหล่งแห่งพุทธพจน์ ก็ใหญ่โตมีเนื้อหามากมาย ยากที่จะ
ศึกษาให้ทั่วถึง  

                                                                                 
๑ Kōgen Mizuno, Buddhist Sutras (Tokyo: Kōsei Publishing Co., 1982), pp. 32, 132. 



สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

   ๑๕    

๑๕

ย่ิงในบางยุคบางสมัย พุทธศาสนิกชนยังเหินห่างจากการศึกษา
หลักธรรมอีกด้วย ความรู้ความเข้าใจท่ีประชาชนส่วนมากเชื่อถือและ
ปฏิบัติ จึงอาศัยเพียงการฟังบอกเล่าและทําตามๆ กันมา เม่ือกาลเวลา
ล่วงผ่านไปนานๆ ความคลาดเคลื่อนก็มีมากข้ึนและชัดเจนย่ิงขึ้น 
จนกระทั่งบางกรณีถึงกับเสมือนเป็นตรงข้ามกับคําสอนเดิม หรือ
เกือบจะกลายไปเป็นลัทธิอื่นที่คําสอนเดิมคัดค้านไปแล้วก็มี  

ยกตัวอย่างในประเทศไทยนี้ เม่ือพูดถึงคําว่า “กรรม” ความเข้าใจ
ของคนทั่วไปก็จะเพ่งไปยังกาละส่วนอดีต เจาะจงเอาการกระทําในชาติ
ที่ล่วงแล้วหรือชาติก่อนๆ บ้าง เพ่งไปยังปรากฏการณ์ส่วนผล คือนึกถึง
ผลที่ปรากฏในปัจจุบันของการกระทําในอดีตบ้าง เพ่งไปยังแง่ที่เสียหาย
เลวร้ายคือการกระทําชั่วฝ่ายเดียวบ้าง เพ่งไปยังอํานาจแสดงผลร้ายของ
การกระทําความชั่วในชาติก่อนบ้าง และโดยมากเป็นความเข้าใจตามแง่
ต่างๆ เหล่านี้รวมๆ กันไปทั้งหมด ซึ่งเม่ือพิจารณาตัดสินตามหลักกรรม
ที่แท้จริงในพุทธธรรมแล้ว จะเห็นได้ชัดว่าเป็นความเข้าใจที่ห่างไกลจาก
ความหมายที่แท้จริงเป็นอันมาก  

แม้ข้อธรรมอื่นๆ ตลอดจนคําบัญญัติทางธรรมแต่ละคําๆ เช่น 
อารมณ์ วิญญาณ บารมี สันโดษ อุเบกขา อธิษฐาน บริกรรม ภาวนา 
วิปัสสนา กาม โลกิยะ โลกุตตระ บุญ อิจฉา ฯลฯ ก็ล้วนมีความหมาย
พิเศษในความเข้าใจของประชาชน ซึ่งผิดแปลกไปจากความหมาย
ดั้งเดิมในพุทธธรรม โดยตัวความหมายเองบ้าง โดยขอบเขตความหมาย
บ้าง มากน้อยต่างกันไปในแต่ละคํานั้นๆ  

ในการศึกษาพุทธธรรม จําเป็นต้องแยกความหมายในความเข้าใจ
ของประชาชนส่วนที่คลาดเคลื่อนนี้ออกไปต่างหาก จึงจะสามารถเข้าใจ
ความหมายที่แท้จริงได้ 

ในการแสดงพุทธธรรมต่อไปน้ี ผู้แสดงถือว่าได้พยายามที่จะแสดง
ตัวพุทธธรรมแท้ อย่างที่องค์พระบรมศาสดาทรงสอนและทรงมุ่งหมาย 



พุทธธรรม 

 

๑๖ 

 ในการนี้ ได้ตัดความหมายอย่างที่ประชาชนเข้าใจออกโดยสิ้นเชิง 
ไม่นํามาพิจารณาเลย เพราะถือว่าเป็นเร่ืองข้างปลาย ไม่จําเป็นต่อการ
เข้าใจตัวพุทธธรรมที่แท้แต่ประการใด  

แหล่งสําคัญอันเป็นที่มาของเนื้อหาและความหมายของพุทธธรรม
ที่จะแสดงต่อไปนี้ ได้แก่คัมภีร์พุทธศาสนา ซึ่งในท่ีนี้ ถ้าไม่มีกรณี
เก่ียวข้องเป็นพิเศษ จะหมายถึงพระไตรปิฎกบาลีอย่างเดียว เพราะเป็น
คัมภีร์ที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่า เป็นแหล่งรวบรวมรักษาพุทธธรรมที่
แม่นยําและสมบูรณ์ที่สุด แม้กระนั้น ก็ได้เลือกสรรเอาเฉพาะส่วนที่เห็นว่า
เป็นหลักการดั้งเดิมเป็นความหมายแท้จริงมาแสดง โดยยึดเอาหลักความ
กลมกลืนสอดคล้องกันในหน่วยรวมเป็นหลัก และเพื่อให้ม่ันใจย่ิงขึ้น จึงได้
นําพุทธจริยาและพุทธกิจที่ได้ทรงบําเพ็ญมาประกอบการพิจารณาตัดสิน
แนวทางและขอบเขตของพุทธธรรมด้วย  

เม่ือได้หลักการพิจารณาเหล่านี้มาเป็นเครื่องกํากับการแสดงแล้ว 
ก็ม่ันใจว่าจะสามารถแสดงสาระแห่งพุทธธรรมได้ใกล้เคียงตัวแท้เป็น
อย่างย่ิงอย่างไรก็ตาม ในขั้นพื้นฐาน การแสดงนี้ ก็ ยังต้องขึ้นกับ
กําลังสติปัญญาของผู้แสดง และความโน้มเอียงบางอย่างที่ผู้แสดงเอง
อาจไม่รู้ตัวอยู่นั่นเอง ฉะนั้น จึงขอให้ถือว่าเป็นความพยายามคร้ังหนึ่ง ที่
จะแสดงพุทธธรรมให้ถูกต้องที่สุดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและมุ่ง
หมาย โดยอาศัยวิธีการและหลักการแสดง พร้อมทั้งหลักฐานต่างๆ ที่
เชื่อว่าให้ความม่ันใจมากที่สุด 

ถ้าแยกพุทธธรรมออกเป็น ๒ ส่วน คือ สัจธรรม ส่วนหน่ึง กับ 
จริยธรรม ส่วนหนึ่ง แล้วกําหนดความหมายขึ้นใช้ในที่นี้โดยเฉพาะ โดย
กําหนดให้สัจธรรมเป็นส่วนแสดงสภาวะหรือรูปลักษณะตัวความจริง 
และให้จริยธรรมเป็นฝ่ายข้อประพฤติปฏิบัติทั้งหมด ก็จะเห็นว่า  



สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

   ๑๗    

๑๗

สัจธรรม ในพุทธศาสนา หมายถึงคําสอนเกี่ยวกับสภาวะของสิ่ง
ทั้งหลาย หรือธรรมชาติและความเป็นไปโดยธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย 
หรือกฎธรรมชาตินั่นเอง ส่วน จริยธรรม ก็หมายถึงการถือเอาประโยชน์
จากความรู้ความเข้าใจในสภาพและความเป็นไปของสิ่งทั้งหลาย หรือ
การรู้กฎธรรมชาติแล้วนํามาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์  

อีกนัยหนึ่ง สัจธรรม คือธรรมชาติและกฎธรรมดา จริยธรรม คือ
ความรู้ในการประยุกต์สัจธรรม  

หลักการทั้งหมดนี้ ไม่เก่ียวข้องกับตัวการนอกเหนือธรรมชาติ เช่น 
พระผู้สร้าง เป็นต้น แต่ประการใดเลย 

ด้วยเหตุนี้ ในการแสดงพุทธธรรมเพื่อความรู้ความเข้าใจท่ีมุ่งใน
แนวทฤษฎี คือ มุ่งให้รู้ว่าเป็นอะไร จึงควรแสดงควบคู่กันไปทั้งสัจธรรม 
และจริยธรรม คือแสดงหลักคําสอนในแง่สภาวะ แล้วชี้ถึงคุณค่าที่จะ
นํามาใช้ในทางปฏิบัติไว้ด้วย ให้เสร็จไปแต่ละอย่างๆ  

วิธีแสดงอย่างนี้เหมือนจะตรงข้ามกับเทศนาแบบอริยสัจ ๔ ซึ่งมุ่ง
ผลในทางปฏิบัติคือการดับทุกข์หรือแก้ปัญหา จึงเร่ิมด้วยปัญหาที่
ปรากฏก่อน แล้วดําเนินไปสู่วิธีปฏิบัติในการแก้ไขให้ถึงจุดหมายโดย
ลําดับ ส่วนในที่นี้ เร่ิมด้วยความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโลกและชีวิต ในแง่
ของสภาวะตามธรรมชาติ ให้เห็นหลักความจริงทีละแง่ทีละอย่างก่อน 
แล้วกล่าวถึงความหมายหรือคุณค่าทางปฏิบัติของหลักความจริงแต่ละ
อย่างนั้น ที่จะนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตหรือแก้ปัญหาต่อไป 

แม้เม่ือมองหนังสือพุทธธรรม หมดทีเดียวตลอดทั้งเล่ม ก็จะเห็น
ภาพรวมอย่างเดียวกันนี้ คือ หนังสือทั้งเล่มมี ๒ ภาค เร่ิมด้วยภาค ๑ 
แสดงธรรมฝ่ายสภาวะที่เป็นหลักความจริงกลางๆ ตามธรรมชาติ คือ 
มัชเฌนธรรมเทศนา แล้วจากนั้น ภาค ๒ แสดงธรรมที่เป็นข้อประพฤติ
ปฏิบัติของมนุษย์ โดยสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาตินั้น ตาม
มรรคาที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา 



พุทธธรรม 

 

๑๘ 

อย่างไรก็ตาม ในที่สุด เม่ือมองกว้างครอบคลุมทั้งหมดอีกคร้ังหนึ่ง 
ก็จะเห็นว่า พุทธธรรม ที่บรรยาย ณ ที่นี้ มีโครงสร้างใหญ่ซ้อนอยู่ในหลัก
อริยสัจ ๔ นั่นเอง ดังจะเห็นได้ต่อแต่นี้ไป 

อนึ่ง ในข้อเขียนนี้ ได้ตกลงใจแสดงความหมายภาษาอังกฤษของ
ศัพท์ธรรมที่สําคัญๆ ไว้ด้วย โดยเหตุผลอย่างน้อย ๓ อย่าง คือ  

ประการแรก ในภาษาไทยปัจจุบัน ได้มีผู้นําศัพท์ธรรมบางคํามาใช้
เป็นศัพท์บัญญัติ สําหรับคําในภาษาอังกฤษที่มีความหมายไม่ตรงกันกับ
ศัพท์ธรรมนั้น  อันอาจทําให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้  จึงนํา
ความหมายในภาษาอังกฤษมาแสดงควบไว้ด้วย เพื่อไม่ให้ผู้อ่านถือไป
ตามความหมายที่มีผู้บัญญัติใช้ใหม่ในภาษาไทย  

ประการท่ีสอง จําต้องยอมรับความจริงว่า นักศึกษาวิชาการ
สมัยใหม่จํานวนไม่น้อย เข้าใจความหมายในภาษาไทยได้ชัดเจนขึ้นใน
เม่ือเห็นคําภาษาอังกฤษควบอยู่ด้วย  

ประการท่ีสาม ตําราภาษาต่างประเทศที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา
ในปัจจุบันนี้ มีจํานวนมาก การรู้ความหมายศัพท์ธรรมที่นิยมใช้ใน
ภาษาอังกฤษ ย่อมเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่ต้องการค้นคว้าอย่าง
กว้างขวางต่อไป  



 

 
 
 
 
 
 
ภาค ๑ 
 

มัชเฌนธรรมเทศนา 
 
หลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ 

หรือ 
ธรรมที่เป็นกลาง 

 



  

“เอเต เต พฺราหฺมณ อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม 
มชฺเฌน ตถาคโต ธมฺมํ เทเสติ:  
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, 
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณํ ฯเปฯ” 

“แน่ะพราหมณ์!  

ตถาคตไม่เอียงเข้าหาที่สุดสองอย่างน้ัน 

ย่อมแสดงธรรมโดยท่ามกลางว่า:  

เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี, 

เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ” 
(สํ.นิ.๑๖/๑๗๐/๙๐) 



 

ภาพรวม 
~ ๏ ~ 

 มัชเฌนธรรมเทศนา 
(วาตามสภาวะของธรรมชาติ) 

มัชเฌนธรรมเทศนา คือ การแสดงความจริงเปนกลาง พอดี  ตาม
สภาวะของธรรมชาติ ไมเฉ ไมเอียง ไมสุดโตงเลยเถิดไป เชน ไมกลายเปน 
อัตถิกวาท (ลัทธิวาทุกอยางมีจริง) หรือ นัตถิกวาท (ลัทธิวาไมมีอะไรจริงเลย) ไม
เปน สัสสตวาท (ลัทธิวาเที่ยงแท) หรือ อุจเฉทวาท (ลัทธิวาขาดสูญ) เปนตน 

พระพุทธเจา ตรัสรูอะไร? 
(ว่าตามธรรม) 

ปฏิจจสมุปบาท: กฎธรรมชาติสากลแห่งปัจจยาการ 
ใต้ร่มมหาโพธ์ิ ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชรา พระพุทธเจ้าเม่ือตรัสรู้แล้ว 

ยังคงประทับที่นั่น เสวยวิมุตติสุข ๑ สัปดาห์ จากนั้นเสด็จออกจากสมาธิ 
แล้วทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ที่ได้ตรัสรู้ ตลอด ๓ ยามแห่งราตรี โดย 

ในยามท่ี ๑ ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนั้น แบบอนุโลม คือ
ตามลําดับกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย ในการเกิดขึ้นของสภาวธรรมที่
เรียกว่าทุกข์ จบแล้ว มีพุทธอุทาน๑

 ใจความว่า เม่ือธรรมทั้งหลายแจ่ม
แจ้งชัดเจน ก็สิ้นสงสัย เพราะรู้ เข้าใจธรรมพร้อมทั้งเหตุปัจจัย นี่
คือปฏิจจสมุปบาท ฝ่ายกระบวนการก่อเกิดทุกข์ ที่เรียกว่าสมุทัย 

                                                                                 
๑ “อุทาน” ในภาษาบาลี มิใชมีความหมายอยางในภาษาไทยท่ีเพ้ียนไปแลว แตหมายถึงเน้ือความที่ผุดหรือ
ปรากฏข้ึนมาในใจ ซึ่งมักเปลงออกมาเปนถอยคําหรือขอความ เชนเปนคาถา ดวยความเบิกบานใจ มีปติอ่ิมใจ 



พุทธธรรม 

 

๒๒ 

ในยามที่ ๒ ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทน้ัน แบบปฏิโลม คือ
ย้อนลําดับ ตามกระบวนการดับไปของสภาวะที่เรียกว่าทุกข์นั้น จบแล้ว 
มีพุทธอุทานใจความว่า เม่ือธรรมทั้งหลายแจ่มแจ้งชัดเจน ก็สิ้นสงสัย 
เพราะได้ รู้แจ้งสภาวะที่สิ้นเหตุ ปัจจัย นี่ คือปฏิจจสมุปบาท ฝ่าย
กระบวนการดับสลายทุกข์ ที่เรียกว่านิโรธ 

ในยามที่ ๓ ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนั้น ทั้งอนุโลม-ปฏิโลม 
คือทั้งกระบวนการเกิดขึ้นและกระบวนการดับสลายแห่งเหตุปัจจัยใน
การก่อเกิดทุกข์นั้น จบแล้ว มีพุทธอุทานใจความว่า เม่ือธรรมทั้งหลาย
แจ่มแจง้ชัดเจน ก็ขจัดบําราศมารเสนา ดังดวงสุริยาสว่างฟ้าเจิดจ้าอําไพ  

รวมความว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาท หรือเม่ือตรัสรู้  
ปฏิจจสมุปบาท จึงเป็นพระพุทธเจ้า 

“ปฏิจจสมุปบาท” แปลว่า การอาศัยกันๆ เกิดขึ้น คือการที่
อะไรๆ ปรากฏมีขึ้นโดยความสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันมา จึง
เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า “ปัจจยาการ” คืออาการที่เป็นไปตามเหตุ
ปัจจัย หรืออาการของความเป็นไปตามเหตุปัจจัย 

ปฏิจจสมุปบาทน้ีบางที เ รียกชื่ อควบว่ า  “อิทัปปัจจยตา 
ปฏิจจสมุปบาท”๑ เข้ากับคําตรัสที่แสดงหลักกลางหรือหลักทั่วไปก่อน 
แล้วตามด้วยหลักแจกแจง ดังที่ตรัสว่า (ขุ.อุ.๒๕/๔๐/๗๕) 

อิติ  อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ,  อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ  
 อิมสฺมึ อสติ  อิทํ น โหติ,  อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ  
ยทิทํ  อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา,   สงฺขารปจฺจยา วิญ ฺญาณํ ฯเปฯ 
  อวิชฺชาย...นิโรธา สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา วิญ ฺญาณ...ฯเปฯ 
ดังท่ีวา เมื่อนี้มี นี้จึงมี, เพราะนี้เกิดขึ้น นี้จึงเกิดขึ้น 
 เมื่อนี้ไมมี นี้ก็ไมมี, เพราะนี้ดับ นี้ก็ดับ 

                                                                                 
๑ เชน ที.ม.๑๐/๔๒/๔๑ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๓   

๒๓

กลาวคือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี, เพราะสังขารเปนปจจัย... 
 เพราะอวิชชา...ดับ สังขารจึงดับ, เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ... 
กระบวนการของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยน้ี มีอยู่เป็นไปตาม

ธรรมดาของธรรมชาติ เรียกง่ายๆ ว่าเป็นกฎธรรมชาติ ไม่ขึ้นต่อการเกิด
การมีพระพุทธเจ้า พระศาสดา หรือผู้วิเศษใดๆ ดังท่ีพระพุทธเจ้า หลังตรัส
รู้แล้ว เม่ือทรงประกาศธรรม เคยตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า๑  

ตถาคตทั้งหลาย๒ จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็มีอยู่คง
อยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม (กฎธรรมชาติ) คือ อิทัปปัจจยตา 

ตถาคตตรัสรู้ เข้าถึงหลักนั้นแล้ว จึงบอก แสดง วางเป็นแบบ ต้ังเป็น
หลัก เปิดเผย แจกแจง ทําให้เข้าใจง่าย และจึงตรัสว่า “จงดูสิ” 

“เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร ฯลฯ” 
ในเรื่องน้ี พึงรู้ทันความจํากัดของภาษาด้วย เช่น กริยาว่ามี ก็หมายถึง

เป็นด้วย เช่นที่ว่า “อวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี” น้ี อวิชชา คือไม่มีวิชชา ไม่รู้แจ้ง 
ยังไม่รู้ความจริงแท้ ก็คือครอบคลุมความรู้ที่ยังไม่ถึงความจริงแท้ ต้ังต้นแต่รู้ผิด
เข้าใจผิด รู้ถูกเข้าใจถูก ความหมายจึงมิใช่แค่ว่า มี-ไม่มี แต่คลุมไปถึงว่า มีอวิชชา
ให้รู้แค่ไหน-ไม่รู้แค่ไหน อย่างไร ในลักษณะใด ก็เป็นปัจจัยให้สังขารความคิดปรุง
แปรแต่งสรรเป็นอย่างน้ันๆ ได้-ถึงแค่น้ัน ในลักษณะอาการอย่างน้ันๆ ดังน้ีเป็นต้น  

ในข้ออ่ืนๆ ต่อๆ ไป ท่ีว่าสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณ วิญญาณเป็น
ปัจจัยแก่นามรูป ฯลฯ ก็พึงเข้าใจทํานองน้ี ไม่ใช่มองแค่ว่ามี-ไม่มี 

จากกฎท่ัวไปว่า “เมื่อนี้มี นี้จึงมี...” น้ัน พระพุทธเจ้าทรงไขความโดย
แสดงปัจจยาการหลักกลางไว้ คือปัจจยาการแห่งการเกิดทุกข์เกิดปัญหา - 
ดับทุกข์ดับปัญหาของชีวิตมนุษย์ เรียกง่ายๆ ว่าปัจจยาการของชีวิต ซึ่ง
มิใช่แค่เป็นเรื่องใกล้ชิดที่สุด ติดอยู่กับตัวในตัวของมนุษย์ เป็นประจํายืนตัว 
อยู่กับมนุษยชาติ คู่กับความเป็นมนุษย์เท่าน้ัน แต่เป็นการรู้จักตัวเองของ

                                                                                 
๑  สํ.นิ. ๑๖/๖๑/๓๐ 
๒ “ตถาคต” เปนคําท่ีพระพุทธเจาทรงใชเรียกพระองคเอง แปลไดหลายอยาง แตแปลงายๆ วา “ผูถึงความจริง” 
และในท่ีน้ีก็เปนพหูพจน เปนการไมผูกขาดจํากัดตัว คือรวมหมดถึงพระพุทธเจา หรือผูถึงความจริงท้ังปวง  



พุทธธรรม 

 

๒๔ 

มนุษย์ท่ีเป็นกระบวนการของธรรมชาติซึ่งมีพร้อมท้ังรูปธรรมและ
นามธรรมรวมท้ังโลกอยู่ในตัวน้ีเป็นฐานไว้ อันจําเป็นก่อนอ่ืน ในการท่ีจะ
ก้าวออกไปมองดูรู้เข้าใจและปฏิบัติจัดการกับโลกท่ีกว้างออกไปไม่จบสิ้น   

ปัจจยาการท่ีเป็นกระบวนการแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่ง
ขยายวงกว้างออกไปของมนุษย์ ก็คือปัจจยาการทางสังคม แต่ในขั้นหรือ
ระดับน้ี เหตุปัจจัยไม่อยู่แค่แดนของธรรมชาติ แต่ออกมาสู่แดนแห่งสมมติ
บัญญัติด้วย ซึ่งมีปัจจัยด้านต่างกาลเทศะเข้ามาสัมพันธ์ จึงมิใช่เรื่องท่ีจะ
แสดงกระบวนการไว้ได้ยืนตัว แต่เป็นเรื่องท่ีมนุษย์ผู้มีปัญญา เมื่อรู้หลัก
แล้ว ก็จะมองเห็นและจับโยงสัมพันธ์เหตุปัจจัยซ้อนแปรในกาลเทศะน้ันๆ 
ได้ แต่กระน้ัน ก็มีบางโอกาสท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงปัจจยาการทางสังคม
ไว้เหมือนเป็นแนวทาง หรือเป็นตัวอย่าง  

สังคมมนุษย์ก็เป็นเรื่องของมนุษย์ ความเป็นไปของสังคมจึงสืบเน่ือง
จากปัจจยาการของชีวิตในแดนของธรรมชาติด้วย ดังเช่นท่ีพระพุทธเจ้า
เคยทรงแสดงปัจจยาการแห่งทุกข์/ปัญหา ท้ังของชีวิต และของสังคม โดย
มีจุดร่วมแยกขยายท่ีตัณหา ซึ่งพอแสดงแบบรวบรัดได้ดังน้ี๑ 

อวิชชา  สังขาร   วิญญาณ   นามรูป   สฬายตนะ   ผัสสะ   เวทนา      
 อุปาทาน  ภพ  ชาติ  ชรามรณะ โสกะ ฯลฯ = ทุกขของชีวิต 

 ตัณหา      
 ปริเยสนา  ลาภะ  วินิจฉัย  ฉันทราคะ  อัชโฌสาน  ปริคคหะ   
                          (แสวงหา)     (ไดมา)    (กะการ)     (ติดใคร)      (หวงพะวง)    (ครอบครอง) 

มัจฉริยะ  อารักขะ  ถืออาวุธ แกงแยง วิวาท ความช่ัวรายตางๆ ฯลฯ     
                          (หวงแหน)  (เก็บ-กัน)     = ทุกขของสังคม 

อีกตัวอย่างหน่ึง พระพุทธเจ้าตรัสถึงผู้ปกครองซึ่งไม่รักษาหลักในการ
บริหารบ้านเมือง ทําให้เกิดความช่ัวร้ายความเสื่อมความทุกข์ของสังคม ดังท่ีว่า๒ 

ไม่จัดสรรปันทรัพย์แก่ผู้ยากไร ้  ความยากจนระบาด   อทินนาทานระบาด 

                                                                                 
๑ มหานิทานสูตร, ที.ม.๑๐/๕๙/๖๙ 
๒ จักกวัตติสูตร, ที.ปา.๑๑/๓๓-๕๐/๖๒-๘๖ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๕   

๒๕

  การใช้อาวุธระบาด  การฆ่าฟันกันระบาด   มุสาวาท และประดาความช่ัว
ร้ายทุจริตแพร่ระบาด   อายุวรรณะเส่ือม      

ใครจะคิดคนวิเคราะหทําการอะไร ก็อาจจะลองทําแผนปจจยาการขึ้นมาดู 
อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท หรือปัจจยาการน้ี เป็นกฎธรรมชาติท่ี

ครอบคลุมสิ่งท้ังหลายทั้งปวง หรือทุกสิ่งทุกอย่าง ท้ังรูปธรรม และนามธรรม 
ยกเว้นสภาวะท่ีเป็นปัจจยักขัย คือหมดส้ินปัจจัย 

ธรรมดาของธรรมชาติ 
สู่ การแตงสรรจัดการของมนุษย 

ทําความเข้าใจถ้อยคํา เช่นว่า “ธรรม” ว่า “สภาวะ” 
- สิ่งท้ังหลายเป็น “สภาวะ” คือมีภาวะของมัน ไม่เป็นของใคร ไม่ข้ึนต่อใคร 

คําศัพท์ท่ีมีความหมายครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าอะไรๆ ได้ท้ังหมด
ท้ังสิ้น ก็คือ “ธรรม” ดังท่ีแยกเป็น รูปธรรม และนามธรรม ไม่มีอะไรพ้นออกไป
จากน้ี ไม่มีอะไรไม่เป็นธรรม 

อย่างไรก็ตาม คําว่าธรรมน้ัน ใช้กันในความหมายต่างๆ มากมายนัก 
แม้แต่ท่ีจุกจิกปลีกย่อยหยุมหยิมท่ัวไปหมด บางครั้งก็ชวนให้สับสน เช่น เรียก
ความดีงาม ความถูกต้องว่า “ธรรม” อะไรท่ีไม่ถูกต้อง ไม่ดีงาม ก็ไม่เป็นธรรม 
แต่เป็นอธรรม กลายเป็นว่ามีสิ่งท่ีนอกเหนือออกไป ซึ่งไม่ใช่ธรรม น่ีคือความ
สับสนสําหรับคนผู้ยังไม่คุ้นเพียงพอ ท่ีจะเห็นบริบทแล้ว รู้ทันและเข้าใจได้ 

ด้วยเหตุน้ัน ในหลายโอกาส ท่านจึงนิยมใช้คําท่ีสื่อตรงไปยังความหมาย
ท่ีต้องการ และคําหน่ึงท่ีนิยมใช้มาก คือ “สภาวะ” ซึ่งมีความหมายว่า สิ่งท่ีมี
ภาวะของมันเอง หรือมีอยู่ตามธรรมดาของมัน ท่ีเกิดมีเป็นไปตามเหตุปัจจัย
หรือไม่ เป็นต้น (ไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครองสร้างสรรค์บันดาลสั่งการบัญชา
มันได้) บางทีก็ใส่ “ธรรม” ต่อท้ายติดไว้เป็น “สภาวธรรม” (สิ่งท่ีมีภาวะของมัน 
ไม่เป็นของใคร ไม่ขึ้นต่อใคร) ดังเช่น นํ้า ไฟ กาย ใจ ตา หู รูป เสียง กลิ่น ดิน ลม  



พุทธธรรม 

 

๒๖ 

แต่ถึงจะอย่างไรก็ตาม “ธรรม”๑ ก็ยังเป็นคําท่ีใช้เป็นสามัญท่ีสุด เมื่อ
ธรรมมีความหมายครอบคลุมหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จึงมาจัดแบ่งแยกประเภทสิ่ง
ท้ังหลายทั้งปวง ด้วยคําว่า “ธรรม” น้ี อย่างท่ีรู้จักกันดีท่ีสุดซึ่งพบมาแล้ว ก็คือ 
แยกเป็นรูปธรรม และนามธรรม (หรือรูปธรรม และอรูปธรรม)  

- สังขตธรรม-สังขาร อสังขตธรรม-วิสังขาร 
การแยกประเภทของธรรมอีกแบบหน่ึง ซึ่งสําคัญย่ิงสําหรับการศึกษาใน

ท่ีน้ี เพราะเก่ียวกับเรื่องเหตุปัจจัย คือ แบ่งเป็นสังขตธรรม กับอสังขตธรรม  
สังขตธรรม คือ สิ่งท่ีปัจจัยทําหรือสร้างขึ้น (แปลตามสํานวนนิยมว่า สิ่ง

ท่ีเกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง) ก็คือสิ่งท่ีเป็นไปตามปัจจยาการน่ันเอง  
ส่วนอสังขตธรรม ก็คือสิ่งหรือสภาวะที่ไม่ถูกปัจจัยทําขึ้นสร้างขึ้นหรือ

ปรุงแต่งขึ้น แต่ตามท่ีรู้ท่ีพูดกันมา ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเกิดมีและเป็นไปตาม
เหตุปัจจัย อยู่ในกระบวนของปัจจยาการท้ังน้ัน แล้วจะมีอะไรท่ีไม่ขึ้นต่อปัจจัย 
ไม่เป็นไปตามปัจจยาการ ตอบว่าสิ่งน้ันมีอย่างเดียว ก็คือสภาวะท่ีสิ้นปัจจัย 
(เป็นปัจจยักขัย) เมื่อหมดส้ินปัจจัย ไม่มีปัจจัย ก็ไม่ถูกปัจจัยทําสร้างหรือปรุง
แต่ง คือพ้นจากปัจจยาการ จึงเป็นอสังขตธรรม เรียกง่ายๆ ว่า อสังขตะ มีช่ือ
เรียกได้อีกหลายอย่าง แต่ท่ีใช้เป็นหลัก เรียกว่านิพพาน 

ตรงน้ี มีคําท่ีควรรู้จักแทรกเข้ามา ซึ่งควรทราบไว้ด้วยเพ่ือป้องกันความ
สับสน คือคําว่า “สังขาร” ก็คือสังขตธรรมน่ันเอง เรียกอีกช่ือหน่ึงว่าสังขาร ท้ัง
สังขารและสังขตธรรม มีความหมายอย่างเดียวกัน มาจากรากศัพท์เดียวกัน เป็น
เพียงรูปศัพท์ท่ียักเย้ืองไปตามวิธีการของภาษา เป็นอันว่า สังขตธรรม หรือ
สังขาร ก็คือสิ่งหรือสภาวธรรมซึ่งถูกปัจจัยทําสร้างปรุงแต่งขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น
รูปธรรม หรือนามธรรม อันต้องเป็นไปตามปัจจยาการ 

                                                                                 
๑ “ธาตุ” ก็เปนอีกคําหน่ึงท่ีใชในความหมายเดียวกับ ธรรม สภาวะ และสภาวธรรม แตในภาษาไทย ได
นํามาใชในความหมายท่ีจํากัดความใหม ซึ่งแคบจําเพาะ จึงตองระวังความสับสน (ธาตุ = ส่ิงท่ีทรงสภาวะ 
หรือดํารงคงลักษณะของมัน; “ธรรม” ก็มีความหมายเชิงวิเคราะหศัพทเชนเดียวกันน้ี) 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๗   

๒๗

เม่ือสังขตธรรมมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าสังขาร อสังขตธรรมก็มีช่ือเรียก
อีกอย่างหน่ึงซึ่งเข้าคู่กับสังขาร ว่า “วิสังขาร” ซึ่งก็แปลง่ายๆ ว่า ปลอดหรือ
ปราศจากสังขาร หรือพ้นไปจากสังขาร คือไม่ถูกปัจจัยทําสร้างปรุงแต่งน่ันเอง 

ทีน้ี ท่ีจะต้องป้องกันความสับสนอย่างสําคัญก็คือว่า คําว่า “สังขาร” ท่ี
มีความหมายกว้างขวางใหญ่โตครอบคลุมรูปธรรมและนามธรรมทุกอย่างท่ีเกิดมี
เป็นไปตามเหตุปัจจัย ตรงกับคําว่าสังขตธรรมน้ัน ได้ถูกใช้ในอีกความหมายหน่ึง
ท่ีต่างออกไปห่างไกล จึงต้องรู้จักเข้าใจไว้ และแยกจากกันให้ได้ 

- โลกสังขาร ภายใต้การมองเห็นและการจัดการโดยสังขารในใจคน 
 “สังขาร” ในอีกความหมายหน่ึงท่ีต่างออกไปห่างไกลน้ัน เป็นจําพวก

นามธรรมซึ่งเป็นส่วนประกอบอยู่ในชีวิตของคน เป็นชุมนุมเป็นกลุ่มเป็นหมวด
เป็นกอง เป็นท่ีรวมของบรรดาสภาวะท้ังท่ีร้ายและท่ีดีในจิตใจอันมีเจตจํานงหรือ
เจตนาเป็นประธาน เป็นตัวนํา ทําหน้าท่ีปรุงแปรแต่งสรรสภาพจิตความคิดนึก
ตลอดจนการแสดงออกเป็นพฤติกรรมการกระทําของมนุษย์ เป็นระบบความคิด
และกระบวนพฤติกรรมของเขา พูดสั้นๆ ว่าปรุงแต่งใจให้ดีหรือช่ัว ปรุงแต่งการ
คิด การพูด การกระทํา ท่ีเรียกรวมๆ ว่า “กรรม” สภาวะดีร้ายและไม่ดีไม่ร้ายใน
ใจท้ังหมดน้ี อันมีเจตนาหรือเจตจํานงเป็นแกนนํา เรียกรวมๆ ว่า “สังขาร” 

ได้บอกแล้วว่า สังขารท่ีเป็นนามธรรมอยู่ในใจน้ี มีมากมาย ดังท่ีว่าเป็น
กลุ่มเป็นกองหรือเป็นหมวด คําว่าหมวดหรือกองน้ี ภาษาบาลีเรียกว่า “ขันธ์” คือ
เป็นชุมนุมส่วนประกอบหมวดหนึ่งหรือกองหนึ่ง ซึ่งมาประชุมประสานกับขันธ์
คือชุมนุมส่วนประกอบหมวดหรือกองอ่ืนๆ รวมกันเป็นคนท่ีเป็นชีวิตหน่ึงๆ น้ี  

คนชีวิตหน่ึงๆ น้ี เป็นชุมนุมของส่วนประกอบมากมาย ซึ่งจัดแยกเป็น
กลุ่มเป็นกองเป็นหมวดหมู่ท่ีเรียกว่าขันธ์น้ีได้ ๕ ขันธ์ (นิยมเรียกกันว่า ขันธ์ ๕ 
หรือเบญจขันธ์) หมวดหรือกองสังขารท่ีพูดถึงเม่ือก้ี นับเป็นขันธ์ท่ี ๔ เรียกว่า
สังขารขันธ์ การท่ีจะรู้จักคน เข้าใจชีวิตได้ชัด ควรต้องรู้จักขันธ์ ๕ น้ีไว้เป็นฐาน
ความเข้าใจ ขันธ์ ๕ หรือเบญจขันธ์ มีรูปธรรม ๑ ขันธ์ และนามธรรม ๔ ขันธ์ คือ 



พุทธธรรม 

 

๒๘ 

๑. รูปขันธ์  กองรูป คือรางกาย ซ่ึงเกิดจากรูปธรรมที่ประกอบมากมาย 
๒. เวทนาขันธ์ กองเวทนา คือการเสพเสวยความรูสึกสุข-ทุกข-ไมสุขไมทุกข 
๓. สัญญาขันธ์ กองสัญญา คือการกําหนดหมายประดาขอมูลท่ีเก็บประมวล 
๔. สังขารขันธ์ กองสังขาร คือความดีความช่ัวและประดาคุณสมบัติท่ีประกอบ

เจตนาในการปรุงแปรความคิดนึกพูดจาและทําการท้ังหลาย 
๕. วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ คือความรูพ้ืนยืนโรงใหนามขันธท้ังหลาย

ทํางานได คือ เห็น ไดยิน ไดกลิ่น รูรส รูสัมผัสกาย และรูเรื่องในใจ 
ขันธ์ ๕ น้ีจะอธิบายเป็นบทหน่ึงโดยเฉพาะข้างหน้า แต่ขอยํ้าความสําคัญ

ไว้ก่อนว่า ขันธ์ ๕ น้ีแหละคือสภาวธรรมท่ีเกิดมีเป็นไปตามเหตุปัจจัยในกระบวน
ปัจจยาการของชีวิต ท่ีได้กล่าวข้างต้น ดังได้บอกแล้วว่า ปัจจยาการท่ีได้ทรง
แสดงไว้เป็นกระบวนหลัก คือปัจจยาการของชีวิต ซึ่งก็คือปัจจยาการของขันธ์ ๕ 
น่ันเอง ดังท่ีมีบอกในคัมภีร์ว่า ปฏิจจสมุปบาท หรือปัจจยาการ ท่ีพระพุทธเจ้า
ทรงแสดงเป็นแบบไว้ ก็คือความเป็นไปของขันธ์ ๕๑ หรือพูดอีกสํานวนหน่ึงว่า ก็
คือขันธ์ ๕ ในขณะทํางาน ท่ีชีวิตเป็นไป หรือดําเนินชีวิตอยู่น่ีเอง 

ขอเน้นยํ้าความสําคัญของสังขารท่ีเป็นขันธ์อยู่ในชีวิตของคนน้ีว่า ด้วย
สังขารท่ีเป็นนามธรรม ซึ่งทํางานปรุงแต่งอยู่ในใจน่ีแหละ คนจึงรู้จักและคิดนึก
ทําการต่างๆ ต่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงทั่วโลกทั่วจักรวาล ทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
อันเป็นสังขตธรรมที่ได้กล่าวแล้ว มนุษย์จะมองเห็นคิดเห็นและปฏิบัติจัดการอะไร
อย่างไรกับโลกของสังขาร ก็ขึ้นอยู่กับการแต่งสรรของสังขารในใจของเขาน้ีเอง 

การเกิดมีขึ้นและเป็นไปต่างๆ ของสังคมมนุษย์ซึ่งดําเนินไปตามสมมติ-
บัญญัติ ทําให้มีความเจริญความเสื่อม ประสบวิบัติหรือพัฒนาการ เป็นยุคสมัย 
ก็ดี การปฏิบัติจัดการกับโลกของสิ่งแวดล้อม ท้ังธรรมชาติและบรรดาวัตถุธรรม 
ในทางสร้างสรรค์ส่งเสริมบ้าง ทําลายล้างผลาญบ้าง ก็ดี ท่ีว่าเกิดจากการกระทํา
ของมนุษย์น้ัน ก็เป็นไปด้วยการขับเคลื่อนของสังขารท่ีเป็นแหล่งผลิตความคิด 
คําพูด และการกระทําของมนุษย์ท่ีกล่าวมาน้ี  

                                                                                 
๑ ความเปนไปของขันธ (ขนฺธปวตฺติ) ท่ียังมีกิเลส คือ ปฏิจจสมุปบาท, เชน อุ.อ.๔๑; วิสุทฺธิ.ฏี.๓/๒๔๘ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๙   

๒๙

ดังน้ัน เมื่อตกลงว่าจะต้องทําการพัฒนามนุษย์ ก็พึงเข้าใจว่าการพัฒนา
มนุษย์น้ันมีศูนย์รวมอยู่ที่การพัฒนาสังขารในตัวมนุษย์น้ัน ท่ีจะให้ปัญญาท่ี
บริสุทธ์ิบริบูรณ์ขึ้นมาเป็นตัวนําทําการน่ันเอง 

ปัจจยาการของชีวิตน้ันเริ่มต้นว่า “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา...” เม่ืออวิชชา
ยังคงอยู่มีอยู่ในขีดระดับแนวทางลักษณะอาการอย่างไรโดยสัมพัทธ์กับปัญญาท่ี
พัฒนาข้ึนอย่างไรหรือไม่แค่ไหน คนก็มีสังขารท่ีจะใช้ปรุงแปรแต่งสรรกรรมใน
การคิดการพูดจาประกอบกิจปฏิบัติจัดการท้ังหลายได้ในขอบเขตแนวทางและ
ในลักษณะอาการอย่างน้ันแค่น้ัน 

ดังน้ัน การปฏิบัติจัดการท่ีฐานตรงจุดเริ่มต้น ในปฏิโลมปัจจยาการอัน
เป็นฝ่ายแก้ไข จึงได้แก่การลดละอวิชชา ด้วยการพัฒนาปัญญาท่ีจะก้าวขยายไป
เป็นวิชชา เม่ือปัญญาพัฒนาข้ึนไป ได้สัมมาทิฏฐิขึ้นมา ปัญญาน้ันซึ่งเป็นสังขาร
ตัวสําคัญย่ิงใหญ่อยู่ในสังขารขันธ์ ก็จะทําหน้าท่ีปรับแปรแก้ไขช้ีนําส่องทาง
ตลอดจนขยายวิสัยให้แก่กระบวนหรือกองกําลังทํางานในการคิดพูดทํา ท่ีมี
เจตนาหรือเจตจํานงเป็นหัวหน้า พาให้ทําการคือกรรมท่ีเป็นคุณเป็นกุศลก่อผล
ท่ีมีคุณค่าเป็นประโยชน์มากขึ้นๆ 

กระบวนของสังขารขันธ์ท่ีว่ามีกําลังพลมากมายน้ัน ดูกันแค่เป็นตัวอย่าง 

ตัวนํา/ตัวหนุน: เจตนา (พึงใหเปน กุศลเจตนา) มนสิการ (พึงใหเปน โยนิโส
มนสิการ-รูจักคิดแยบคาย) ฉันทะ (พึงใหเปน กัตตุกัมยตาฉันทะ-ความ
อยากทําใหดีงามสมบูรณ) วิริยะ ปีติ สมาธิ 

ฝ่ายร้าย: โมหะ อหิริกะ (ไมอายบาป) อโนตตัปปะ (ไมกลัวบาป) อุทธัจจะ (ฟุงซาน
วุนวายใจ) โลภะ ทิฏฐิ มานะ (อยากใหญ) โทสะ อิสสา (ริษยา) มัจฉริยะ  
กุกกุจจะ (กลุมกังวล) ถีนะ (หดหูทอถอย) มิทธะ (หงอยซึม) วิจิกิจฉา (ลังเล) 

ฝ่ายดี: ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ จาคะ (ใจกวาง เสียสละ มีน้ําใจ) เมตตา กรุณา 
มุทิตา ตัตรมัชฌัตตุเบกขา (ใจลงตัวนิ่งเปนกลางมองดูอยางชัดตรง) 
ปัสสัทธิ (กายใจสงบผอนคลาย) กัมมัญญตา (ความถนัดพรอมจะทํา) ปัญญา  



พุทธธรรม 

 

๓๐ 

จุดเน้นท่ีพึงยํ้าไว้ ดังท่ีว่าแล้ว เจตนาเป็นหัวหน้าเป็นตัวนําทําการในนาม
ของกองสังขารท้ังหมด สังขารจะออกแสดงเป็นความคิดพูดทําอย่างไร ก็แล้วแต่
เจตนาตัดสิน แต่เจตนาจะเอาอย่างไร ก็อยู่ท่ีว่ากําลังพลตัวไหนในฝ่ายใด คือใน
ฝ่ายดี หรือฝ่ายร้าย จะเข้ามาประกบเจตนาน้ัน  

แต่ท้ังน้ี สังขารตัวสําคัญย่ิงใหญ่ท่ีสุดก็คือ ปัญญา ซึ่งเมื่อพัฒนาข้ึนมา 
ก็จะช่วยช้ีนําส่องทางตลอดจนขยายวิสัยให้แก่เจตนา พร้อมท้ังปรับแปรแก้ไข
เจตนาน้ัน  

ตลอดถึงว่า เม่ือปัญญาพัฒนารู้ชัดเจนแจ่มแจ้ง เจตนาก็จะทําหน้าท่ีแค่
เพียงเป็นตัวสนองงานของปัญญา ซึ่งให้ทําไปตามที่รู้ชัดแจ้ง โดยไม่ต้องคิดเลือก
ตัดสินใจ ถึงขั้นท่ีเรียกว่ามีชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญา  

น่ันคือ เม่ืออวิชชาหมดหาย กลายเป็นวิชชา ก็สลายวงจรของปัจจยาการ 
ถึงภาวะปัจจยักขัย จบการพัฒนา  

เท่าท่ีบรรยายมาในตอนน้ี เป็นการรู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติตามท่ี
มันเป็น และมองเห็นตามหลักการว่า การท่ีจะเป็นไปอย่างน้ันๆ การท่ีจะเกิดผล
อย่างน้ีๆ จะสําเร็จได้ด้วยการทําเหตุปัจจัยอะไร  ๆ 

แต่สําหรับวิธีปฏิบัติว่าจะทําอย่างไร เช่นว่าการท่ีจะพัฒนาสังขาร การท่ี
จะพัฒนาปัญญา มีแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไรบ้าง น้ันเป็นเรื่อง
ของภาคปฏิบัติในมัชฌิมาปฏิปทา ท่ีจะบอกระบบวิธีปฏิบัติในการพัฒนามรรคา
ชีวิต ด้วยการศึกษาท่ีเป็นสิกขา ซึ่งจะพูดกันในภาคมัชฌิมาปฏิปทาข้างหน้า 

คนหรือชีวิตมนุษย์น้ี เป็นองค์รวม ซึ่งมีองค์ประกอบครบ ท้ังรูปธรรม
และนามธรรมท่ีพัฒนาสูงสุดพรั่งพร้อม ถ้ารู้เข้าใจปัจจยาการของชีวิตมนุษย์ท่ี
เป็นขันธโลกน้ีแจ้งชัด ก็จะเป็นความรู้เข้าใจโลกของธรรมชาติท้ังหมดไปด้วย  
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๓๑   

๓๑

กฎธรรมชาติ ๒ 
ภาวะเปนไป/อาการ (สัมพันธ) กับ  ภาวะปรากฏ/ลักษณะ 

กฎธรรมชาติชุดที่ ๒ มองได้ด้วยกฎที่ ๑  
ก่อนเดินเรื่องต่อไป ขอทบทวนความท่ีผ่านมาเล็กน้อย เป็นอันได้เข้าใจ

กันแล้วว่า ธรรม สิ่ง สภาวะ หรือสภาวธรรม ที่เกิดมีเป็นไปตามเหตุปัจจัย อยู่ใน
กระบวนของปัจจยาการน้ัน เรียกว่าสังขตธรรม หรือสังขารในความหมายอย่าง
กว้าง น่ีคือ สังขารอันได้แก่สังขตธรรมทั้งหมดน้ัน ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรม หรือ
นามธรรม ดังเช่นขันธ์ ๕ ท้ังหมด ท่ีเป็นชีวิตของมนุษย์ เป็นไปตามเหตุปัจจัย
หมดท้ังสิ้น และน่ีก็คือ สังขารคือสังขตธรรมท้ังหมดน้ัน เป็นไปตามกฎธรรมชาติ 
ท่ีเรียกว่า ปัจจยาการ หรืออิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท 

พร้อมกันน้ัน ก็ได้รู้เข้าใจกันด้วยว่า สภาวะที่สิ้นปัจจัย เป็นปัจจยักขัย ซึ่ง
เรียกว่าอสังขตธรรมหรือวิสังขารน้ัน พ้นไป ไม่อยู่ใต้กฎธรรมชาติแห่งปัจจยาการน้ี 

  ที น้ี นอกจากกฎธรรมชาติแห่งปัจจยาการ หรืออิทัปปัจจยตา  
ปฏิจจสมุปบาทน้ีแล้ว พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงกฎธรรมชาติอีกชุดหน่ึง ซึ่งเป็น
การประกาศความจริงอีกด้านหน่ึงของสภาวธรรมทัง้ปวง ทั้งสังขตธรรม และอสังขต
ธรรม ดังที่ได้ตรัสไว้ดังน้ี 

ตถาคตทั้งหลาย จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็มีอยู่
คงอยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม (กฎธรรมชาติ) ว่า  

๑. สังขารทั้งปวง  เป็นอนิจจา  (ไม่เที่ยง) ... 
๒. สังขารทั้งปวง เป็นทุกขา  (คงทนอยู่ไม่ได้) ... 
๓. ธรรมทั้งปวง เป็นอนัตตา (ไม่เป็นไม่มีตัวตน)  
ตถาคตตรัสรู้ เข้าถึงหลักนั้นแล้ว จึงบอก แสดง วางเป็นแบบ ต้ัง

เป็นหลัก เปิดเผย แจกแจง ทําให้เข้าใจง่ายว่า “สังขารทั้งปวง เป็น
อนิจจา ...สังขารทั้งปวง เป็นทุกขา ...ธรรมทั้งปวง เป็นอนัตตา”๑ 

                                                                                 
๑  องฺ.ติก.๒๐/๕๗๖/๓๖๘ 
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๓๒ 

กฎ ๓ ข้อ คือ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา น้ี พระพุทธเจ้ามิได้ตรัสช่ือ
เรียกรวมไว้ แต่ในอรรถกถาเป็นต้นมา เรียกว่า “ไตรลักษณ์” แปลว่า ลักษณะ ๓ 
ของประดาธรรม แต่มีความหมายครอบคลุมไม่เท่ากัน 

ข้อท่ี ๑ ว่า สังขารท้ังปวง คือ สังขตธรรมท้ังปวง รวมหมดขันธ์ท้ัง 
๕ เป็นอนิจจา ไม่เท่ียง คือ มีแล้วไม่มี มีขึ้นแล้วดับหาย เกิดมีแล้วดับสลาย 
(หุตวา-อภาวะ) 

ข้อท่ี ๒ ว่า สังขารท้ังปวง คือ สังขตธรรมท้ังปวง รวมหมดขันธ์ท้ัง 
๕ เป็นทุกขา คงทนอยู่ไม่ได้ คือ ถูกบีบค้ันด้วยการเกิดขึ้นและสลายไป 
(อุทยัพพยปฏิปีฬิตะ)  

ข้อที่ ๓ ว่า ธรรมทั้งปวง คือ ทั้งสังขตธรรม และอสังขตธรรม ทั้งหมด
ทั้งสิ้น เป็นอนัตตา ไม่เป็นไม่มีตัวตน คือ ไม่เป็นไปในอํานาจ ไม่อยู่ใต้อํานาจ
ครอบครองของใคร ที่จะสั่งบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้ (อวสวัตตนะ) 

ลักษณะท่ี ๓ คือ อนัตตา ไม่เป็นไม่มีตัวตนอะไรเป็นเจ้าของครอบครอง
บังคับสั่งการบัญชาให้เป็นไปอย่างไรๆ อย่างท่ีต้องการได้น้ี เป็นลักษณะท่ี
ครอบคลุมหมด จะว่าเป็นลักษณะพื้นฐานก็ได้ ดังคําเรียกสิ่งท้ังหลายทั้งปวงว่า 
“สภาวะ” คือมีภาวะของมัน ซึ่งก็คือไม่เป็นของใคร ไม่ขึ้นต่อใคร  

กฎธรรมชาติชุดไตรลักษณ์น้ี ก็คืออีกด้านหน่ึงของกฎแห่งปัจจยา
การน่ันเอง เม่ือสิ่งท้ังหลายมีอาการท่ีเป็นไปตามปัจจยาการแห่งเหตุปัจจัย 
มันก็มีลักษณะเป็นอนิจจา เป็นทุกขา เป็นอนัตตา   

เริ่มแต่พื้นฐานท่ีว่าน้ี คือ สิ่งท้ังหลายมีภาวะของมันเอง ทุกสิ่งทุก
อย่างในโลกมีภาวะของมัน ท่ีเกิดจากเหตุปัจจัย เป็นไปตามเหตุปัจจัย  ถ้า
อัตตามีจริง สิ่งท้ังหลายก็ไม่ต้องและไม่อาจเป็นไปตามเหตุปัจจัย แต่เมื่อ
สิ่งท้ังหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย อัตตาก็ไม่อาจจะมี   

เมื่อมองเห็นสิ่งน้ันๆ เป็นเพียงภาพรวมแห่งชุมนุมขององค์ประกอบหรือ
ส่วนย่อยหลากหลายมากมาย ท่ีเกิดมีและดับสลายสัมพันธ์กันเป็นไปอยู่ใน
กระบวนของปัจจยาการ ความเป็นตัวตนอัตตาของสิ่งน้ันๆ ก็หายไป เหมือนอย่าง 
กําปั้นมีเพราะกํามือ พอแบมือเหยียดน้ิวออกไป กําปั้นก็หายหมด หมัดก็ไม่มี 
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๓๓

อะไรๆ ท่ีเป็นสังขตธรรม เป็นสังขาร ก็เกิดมีและเป็นไปตามเหตุปัจจัย
ของมัน ไม่เป็นไปตามความต้องการหรือตามการสั่งบังคับของใคร (ถ้าใครจะให้
มันเป็นไปอย่างไรๆ ตามท่ีตัวปรารถนา ก็ต้องเรียนรู้สืบค้นเหตุปัจจัยท่ีจะให้มัน
เป็นอย่างน้ัน แล้วปฏิบัติจัดการท่ีเหตุปัจจัยน้ันๆ จะเอาตัวปรารถนาไปสั่งการ
บัญชามันไม่ได)้  

ส่วนสภาวะท่ีเป็นปัจจยักขัย เป็นอสังขตะ เป็นวิสังขาร ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า
มันมีภาวะของมัน ซึ่งไม่มีไม่เป็นไปตามปัจจัยอะไรๆ ใครๆ อะไรๆ จะครอบครอง
สั่งการบัญชาอะไรอย่างไรไม่ได้ มันก็มีก็เป็นของมันตามธรรมดาอย่างน้ัน  

ในทางปฏิบัติ ในการดําเนินชีวิตเป็นอยู่ของมนุษย์ เมื่อมีปัญญารู้เข้า
ใจความจริงตามธรรมดาของสภาวะแล้ว ก็รู้จักท่ีจะปฏิบัติในการดําเนินชีวิตให้
ถูกต้อง เรียกว่านําความรู้เข้าใจสัจธรรม ในภาคมัชเฌนธรรมเทศนาน้ี ไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติจริยธรรม เป็นการดําเนินมรรคาชีวิตในภาค
มัชฌิมาปฏิปทา คือรู้ทันว่า การถืออัตตา ตัวตนนั้น เป็นเรื่องของมนุษย์ท่ีมี
ความยึดถือด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทาน ซึ่งไม่ตรงตามความเป็นจริง ถ้าอยู่แค่กับ
ความอยากความยึดน้ัน ก็ไม่มีอะไรสําเร็จตามท่ีปรารถนา แต่จะต้องเจอกับ
สภาพฝืนใจท่ีย้อนกลับมาบีบค้ันตัวเองให้มีทุกข์อัดอ้ันบอบชํ้า  

ดังน้ัน คนที่มีปัญญา รู้เข้าใจความจริงแห่งธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไป
ตามเหตุปัจจัยแล้ว เม่ือต้องการให้อะไรเป็นอย่างไร หรือเมื่ออะไรไม่เป็นไปอย่าง
ที่ปรารถนา ก็ไม่มัวอยู่กับความปรารถนาที่ไม่สม ได้แค่โอดครวญพร่ําเพ้อ แต่รู้จัก
ปฏิบัติจัดการให้ตรงเรื่องของเหตุปัจจัยน้ันๆ ก็รักษาจิตให้เป็นอิสระได้ และ
รู้ทันความสําเร็จหรือไม่ตามความเป็นไปได้หรือไม่ได้ของเหตุปัจจัยเหล่าน้ัน  

สําหรับชาวบ้านก็จําไว้ใช้ง่ายๆ ในทางปฏิบัติว่า สิ่งท้ังหลายไม่
เป็นไปตามใจของเรา แต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน เราจึงต้องปฏิบัติ
จัดการมัน ด้วยปัญญาท่ีรู้เข้าใจและทําการให้ตรงเหตุปัจจัยของมัน 
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๓๔ 

การที่สังขตธรรมทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยในปัจจยาการน้ัน บอกอยู่ใน
ตัวถึงอนิจจตา คือภาวะท่ีสิ่งเหล่าน้ันไม่เที่ยง ไม่คงท่ี มีแล้วก็ดับหาย พร้อมด้วย
ทุกขตา คือภาวะที่ยืนยงคงอยู่ไม่ได้ ไม่คงตัว  จึงปรากฏเป็นการเปลี่ยนแปลง
แปรไปกลายเป็นอ่ืน โดยเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์ กับทั้งอนัตตตา คือภาวะ
ที่ไม่มีอะไรเป็นตัวตนครอบครอง ไม่เป็นตัว   

เป็นอันว่า สิ่งทั้งปวงคือสรรพสังขารเป็นไปตามเหตุปัจจัยในปจจยาการ 
โดยสําแดงลักษณะ ๓ ท่ีเรียกว่าไตรลักษณ    

มนุษยจะหมดปญหา 
ตองอยูดวยปญญาที่เขาถึงความจริงของธรรมชาติ  
จากวิถีของปัญหา สู่วิถีแห่งปัญญา  

ท่ีพูดมาน้ัน คือว่าไปตามเรื่องของธรรมดาของธรรมชาติ ตามท่ีมัน
เป็นของมัน ทีน้ีพอหันมาดูในแง่ของมนุษย์ ท่ีไปเกี่ยวข้องกับมัน หรือเอา
มันมาเป็นเรื่องของมนุษย์ สภาวะท่ีเป็นธรรมดาของสิ่งท้ังหลายท้ังหมดน้ี 
เป็นเรื่องสําหรับปัญญาจะรู้เข้าใจ แล้วจะได้ปฏิบัติต่อมันและเก่ียวข้องกับ
มันด้วยความรู้ของปัญญาน้ัน เรียกว่าเท่าทันกัน  

แต่มนุษย์มักมีจิตใจซึ่งมีความอยากความปรารถนาเป็นเจ้าใหญ่ และ
มนุษย์ก็มักอยู่ในขั้นของการเข้าไปเก่ียวข้องปฏิบัติจัดการกับสรรพสังขารในโลก
ด้วยการเอาความอยากความปรารถนาเป็นตัวกําหนด โดยท่ีว่าเมื่อจําเป็นจึงเอา
ปัญญามาใช้แค่สนองหรือรับใช้ความปรารถนาน้ัน มิใช่ให้ปัญญามาเป็นใหญ่ท่ี
จะช้ีนําบอกทางแก่ความปรารถนาของจิตใจ และความอยากความปรารถนาน้ัน
โดยท่ัวไปก็เด่นออกมาในระดับของสภาวะท่ีเรียกว่าตัณหา และตัณหาน้ันก็มาใน
ระบบของชุดท่ีเรียกว่า อวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน จากตัณหาในชุดท่ีว่าน้ี มนุษย์ก็
ประสบเรื่องราวมากมายที่เรียกว่าปัญหา ซึ่งเป็นภาวะท่ีเป็นทุกข์ของมนุษย์ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๕   

๓๕

จุดแยกสําคัญ จึงหมายถึงการมีวิถีชีวิตท่ีลดละปัญหาผ่อนเบาปลอด
พ้นทุกข์ ด้วยการมีปัญญาเป็นเจ้าใหญ่ ท่ีรู้เข้าใจความจริงแห่งสภาวะ
ท้ังหลายตามกฎธรรมชาติท่ีได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งจะพาให้ปฏิบัติจัดการกับ
มันด้วยปัญญาท่ีรู้เข้าใจเท่าทันความจริงของมัน 

ทีน้ี สําหรับมนุษย์ท่ีไม่เข้าสู่วิถีแห่งปัญญา พูดง่ายๆ ว่า อยู่กับความ
ปรารถนาของจิตใจ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่สนใจท่ีจะรู้จักเข้าใจความจริงของสิ่ง
ท้ังหลาย แต่เขาก็ไม่มีทางล่วงพ้นท่ีจะต้องเผชิญแล้วก็ผจญกับลักษณะ
และอาการท่ีเป็นความจริงของมัน เพราะเป็นธรรมดาของความเป็นไปท่ี
จะต้องเป็นอย่างน้ัน น่ีคือ ท่ีจริงน้ัน เขาก็อยู่กับโลกและชีวิตของเขา ท่ี
รวมอยู่ในสภาวะท่ีเป็นสรรพสังขารน่ันเอง ไม่เป็นอย่างอ่ืนไปได้ ซึ่งล้วนพา
เขาไปพบกับกฎธรรมชาติ ท้ังไตรลักษณ์ และปัจจยาการ ไม่มีทางพ้นไปได้ 

ทีน้ี สําหรับคนที่มีความอยากความปรารถนาเป็นเจ้าครองใจน้ัน เขา
อยากได้ความเท่ียงแท้ถาวร แต่ก็ต้องพบกับอนิจจตา ก็เป็นความขัดขืนฝืนใจไม่
สมดังปรารถนา เขาอยากได้ความง่ายดายไม่ติดขัดให้เป็นอย่างใจ แต่ก็ต้องเจอ
ทุกขตา ท่ีฝืนความปรารถนาบีบค้ันใจ เขายึดเขาถือน่ันน่ีเป็นของเขา มันจะต้อง
เป็นไปตามท่ีเขาเรียกร้องต้องการ แต่เขาก็ต้องจํายอมแก่อนัตตตา ท่ีมันไม่
ตามใจสนองคําสั่งของคนท่ีถือตัวเป็นเจ้าของ แต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัย
ในปัจจยาการของมัน น่ีคือ เบื้องหลังความปรารถนาของตัณหาน้ัน มีอวิชชา
ความไม่รู้ท่ัวถึงไม่เท่าทันสภาวะที่เก่ียวข้องปกคลุมห่อหุ้มอยู่ และด้วยความ
ปรารถนานั้น ก็เข้าไปหาไปสัมพันธ์กับสิ่งน้ันๆ ด้วยอุปาทานที่ยึดถือค้างคาผนวก
ไว้กับตัวตน เป็นท่ีมาของทุกข์ในตัวคน และขยายทุกข์ออกไปในการแย่งชิงข่ม
เหงเบียดเบียนกันในหมู่มนุษย์ เรียกรวมเป็นชุดว่า อวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน 

รวมความว่า ในวิถีของจิตใจท่ีตัณหาเป็นเจ้าใหญ่น้ัน คนท่ีเข้าไป
เก่ียวข้องสัมพันธ์กับสรรพสังขารหรือบรรดาสภาวธรรม จะได้พบประสบสิ่ง
เหล่าน้ันในภาวะท่ีมันเด่นออกมาในลักษณะท่ีพร้อมเหมือนเตรียมหรือรอที่จะ
บีบค้ันกดดันขัดขืนฝืนใจไม่เป็นไปตามท่ีปรารถนาหรือท่ีจะไม่ให้ความสมใจ
ปรารถนา ซึ่งรวมแล้วเรียกให้สะดวกสั้นๆ ว่าทุกข์  



พุทธธรรม 

 

๓๖ 

พูดเป็นสํานวนความว่า จากทุกข์ท่ีเป็นธรรมดาแห่งสภาวะของสังขาร ก็
ขยายออกมาเป็นทุกข์ในใจของคน 

ตามท่ีว่าน้ี คําว่า “ทุกข์” จึงเป็นคําสําคัญสําหรับมนุษย์ โดยท่ีว่าใน
การท่ีมนุษย์เข้าไปเก่ียวข้องกับสิ่งท้ังหลายที่เป็นสังขารน้ัน ทุกข์ได้มี
ความหมายขึ้นมาหลายช้ัน  

ก. โดยพื้นฐาน ทุกข์ก็คือภาวะที่เป็นธรรมดาของบรรดาสังขาร/สังขต
ธรรม ซึ่งมีการเกิดขึ้นแล้วสลายไปบีบค้ันให้คงอยู่ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไป  

ข. สังขารเหล่าน้ันเอง ซึ่งรวมท้ังขันธ์ ๕ ท่ีเป็นเน้ือตัวชีวิตของคน ใน
ภาวะท่ีมันเป็นทุกข์ตามธรรมดาของมันอย่างน้ัน เมื่อเข้ามาในสายตาของมนุษย์
ท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกับมันโดยมีอวิชชา-ตัณหา-อุปาทานครอบงํากํากับใจอยู่ ก็
กลายเป็นว่ามันแฝงเอาหรือมีศักยภาพอยู่ในตัวของมัน ท่ีพร้อมจะขัดขืนฝืนใจ
กลายเป็นความบีบค้ันก่อให้เกิดภาวะท่ีเรียกว่าความทุกข์ขึ้นแก่คน ในเม่ือมันไม่
สามารถเป็นไปตามความยึดความอยากความปรารถนา คือไม่สามารถสนองตัณหา
อุปาทานของคนน้ันได้จริง ดังคําสรุปท่ีว่า “อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์” ซึ่งมี
ความหมายว่าขันธ์ ๕ ท่ียึดถือคาใจไว้ด้วยอุปาทานน้ัน เป็นทุกข์ ในความหมาย
ว่าเป็นท่ีตั้งของทุกข์ คือมีศักยภาพท่ีพร้อมจะก่อกําเนิดทุกข์ขึ้นแก่คนน้ันๆ 

ค. ทุกข์ คืออาการของจิตใจ ท่ีเป็นความรู้สึกบีบค้ันกดดันไม่สบาย 
ท่ีมนุษย์เข้าใจกันอยู่ท่ัวไป เป็นภาวะขัดแย้ง จากความเป็นไปท่ีขัดขืนฝืน
ความปรารถนา ซึ่งเกิดขึ้นจากอวิชชาตัณหาอุปาทานน่ันเอง เป็นทุกข์ท่ีจะ
ไม่เกิดมีหรือจะสลายไปได้ด้วยวิชชา ตั้งต้นแต่ปัญญาท่ีค่อยๆ พัฒนาข้ึนไป 

ทุกข์มี เพราะขึ้นต่อปัจจัย เมื่อพัฒนาถึงวิชชา อวิชชาหายไป 
ถึงปัจจยักขัย ตัณหาอุปาทานหมดท่ีอาศัย หมดสิ้นปัจจัย ทุกข์ก็ดับ คือไม่
มีอีกต่อไป อยู่ด้วยปัญญา เป็นสุข อย่างอิสระสืบไป  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๗   

๓๗

บนฐานของมัชเฌนธรรมเทศนา เข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทา  
วิถีของอวิชชาตัณหาอุปาทานน้ัน ตั้งต้นจากฐานของการขาดความรู้ 

นํามาสู่การคิดแล้วพูดและทําเป็นกรรมท่ีไม่สว่าง ดังปัจจยาการท่ีเริ่มว่า 
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา... จึงก่อปัญหา นํามาสู่ทุกข์ เรียกว่าเป็นวิถีแห่ง
ปัญหา หรือวิถีของทุกข์ 

เพื่อก้าวไปในวิถีของอิสรภาพและความสุข ท่ีปลอดทุกข์ไร้ปัญหา 
จุดตั้งต้นก็คือการพัฒนาปัญญา ซึ่งมีฐานอยู่ท่ีความรู้เข้าใจหรือเท่าทัน
ความจริงของสิ่งท้ังหลายที่ตนเก่ียวข้อง อันโยงกับกฎธรรมชาติ หรือ
ธรรมดาแห่งสภาวะ แล้วปัญญาก็จะช้ีนําบอกทางพร้อมท้ังปรับแปรแก้ไข
ให้กระบวนปัจจยาการดําเนินไปในวิถีของความสุขและอิสรภาพท่ีว่าน้ัน 

บนฐานของความรู้ เข้าใจเข้าถึงระบบและกระบวนการของ
สภาวธรรมท่ีเป็นธรรมดาของธรรมชาติน้ัน พระพุทธเจ้าได้ทรงนําความรู้
เข้าใจน้ันมาประยุกต์สั่งสอนแสดงระบบและกระบวนวิธีปฏิบัติของมนุษย์
ท่ีจะให้เกิดผลเป็นไปตามระบบและกระบวนการของธรรมชาติน้ัน โดย
ทรงจัดวางเป็นมรรคาชีวิตของคน หรือพูดอีกอย่างหน่ึงว่า บนฐานแห่งสัจ
ธรรม ได้ทรงจัดวางระบบจริยธรรม ท่ีเรียกว่าพรหมจริยะ หรือมรรคขึ้นมา 
เป็นวิถีของอิสรภาพและความสุข ท่ีปลอดทุกข์ไร้ปัญหาดังท่ีว่าน้ัน อันจะ
กล่าวในภาคของมัชฌิมาปฏิปทาข้างหน้าต่อไป 

แต่ก่อนจะก้าวเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาท่ีเป็นส่วนรายละเอียดน้ัน ณ 
ท่ีน้ี เม่ือพูดถึงภาพรวมของมัชเฌนธรรมเทศนาแล้ว ก็ขอกล่าวถึงจริยธรรม
อย่างกว้างโดยรวมไว้ให้เห็นทางปฏิบัติท่ัวไปก่อน 

ตามกฎแห่งไตรลักษณ์ และปัจจยาการว่า สิ่งท้ังหลายไม่เท่ียง คง
อยู่ไม่ได้ จะต้องสลายตัวเปล่ียนแปลงไปโดยเป็นไปตามเหตุปัจจัย มนุษย์
จึงต้องดําเนินชีวิตแห่งความไม่ประมาท ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสเป็นปัจฉิม
วาจา คือพระดํารัสสุดท้ายก่อนปรินิพพานว่า “สังขารทั้งหลายมีความเส่ือม
สลายไปเป็นธรรมดา เธอท้ังหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม”๑  

                                                                                 
๑ “วยธมฺมา สงฺขารา, อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ”, ที.ม.๑๐/๑๔๓/๑๘๐ 



พุทธธรรม 

 

๓๘ 

ความไม่ประมาท คือการท่ีมนุษย์ถึงและทันกับกาลเวลา ถึงและทัน
กับความเป็นไปของเหตุปัจจัย ทันกันกับธรรมชาติและทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่
ละเลย ไม่เพิกเฉยเฉื่อยชา ไม่ปล่อยเวลาให้เสียไป แต่ใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์ โดยมีสติ ต่ืนตัว ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว ท่ีเป็น
สัญญาณแห่งความเสื่อมความเจริญ ด้วยการใช้ปัญญาอยู่เสมอ๑ ท่ีจะ
แก้ไขปัญหาและปฏิบัติจัดการด้วยความรู้ท่ัวถึงเหตุปัจจัย 

ความประมาท-ไม่ประมาท และกฎธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์ 
และปัจจยาการน้ี เป็นหลักท่ีมนุษย์จะต้องคํานึงทุกเม่ือ คู่กับความเสื่อม-
ความเจริญ ท้ังของชีวิต และของสังคม คือเป็นการจัดการกับความเสื่อม
และความเจริญน้ัน ซึ่งเป็นความเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปตามเหตุปัจจัย 

เรื่องของสภาวธรรม ในแง่ของธรรมชาติน้ัน ตามกฎแห่งไตรลักษณ์ 
และปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยาการ สิ่งท้ังหลายไม่เท่ียงไม่คงท่ี คงทนอยู่
ไม่ได้ ก็ดับสลายผันแปรเปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นไปตามเหตุปัจจัยดังท่ีว่า
แล้ว และในแง่ของสภาวธรรมในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
มันก็คือความเปล่ียนแปลง 

แต่ในความหมายของมนุษย์ ถือความเปลี่ยนแปลงทางหน่ึงว่าเป็น
ความเจริญ เรียกความเปลี่ยนแปลงอีกทางหน่ึงว่าเป็นความเสื่อม และ
ความเปลี่ยนแปลงในอาการต่างๆ น้ัน จะเป็นความเจริญแล้วเสื่อมลง ก็ได้ 
เสื่อมแล้วเจริญขึ้น ก็ได้ เสื่อมแล้วเสื่อมลงไปอีก ก็ได้ เจริญแล้วเจริญ
ย่ิงขึ้นไปอีก ก็ได้ ท้ังหมดน้ีก็คือความเปลี่ยนแปลง ซึ่งล้วนเป็นไปตามเหตุ
ปัจจัย เฉพาะอย่างย่ิงปัจจัยท่ีมนุษย์น้ันเองเป็นผู้กระทํา 

พระพุทธเจ้าทรงยํ้าความสําคัญ และตรัสสอนอยู่เสมอ ถึงการ
ปฏิบัติจัดการท่ีจะป้องกันความเสื่อมท่ียังไม่มี ท่ีจะแก้ไขให้พ้นความเสื่อม
ท่ีมีขึ้นแล้ว ท่ีจะทําให้เกิดมีความเจริญขึ้น ท่ีจะรักษาความเจริญน้ันไว้ 
และทําให้เจริญย่ิงขึ้นไปจนไพบูลย์ 

                                                                                 
๑ “ปญ ฺญํ นปฺปมชฺเชยฺย” (ไมพึงประมาทปญญา, ไมละเลยการใชและพัฒนาปญญา, ม.อุ.๑๔/๖๗๘/๔๓๖) 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๙   

๓๙

ท้ังน้ี ตั้งแต่ในระดับบุคคล ดังท่ีตรัสสอนภิกษุให้เพียรพยายามท่ีจะ
ลดละอกุศล เพียรพยายามบรรลุธรรมท่ียังไม่บรรลุ เพียรพยายามรักษา
ธรรมท่ีบรรลุแล้วมิให้เสื่อมลงหรือลดหาย และทําให้เจริญงอกงามย่ิงขึ้นไป
จนไพบูลย์ 

ในระดับสังคม ก็ตรัสสอนบ่อย โดยเฉพาะทรงเน้นยํ้ามากในเรื่อง
การดํารงความเจริญมั่นคงของสังฆะ คือชุมชนของมวลพระภิกษุ ตลอดไป
ถึงรัฐหรือบ้านเมืองอย่างในเรื่องของแคว้นวัชชี บัดน้ี สังฆะยังอยู่ แต่วัชชี
สลาย ถ้าในระดับสังคมไม่ไหว แต่ละชีวิตต้องให้ได้เป็นรายๆ ไป 

พูดให้เห็นง่ายๆ พระพุทธเจ้าตรัสหลักธรรมต่างๆ มากมาย เพื่อ
สอนย้ําให้พระและประชาชนใส่ใจปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสื่อม และสร้าง
เสริมความเจริญงอกงาม ทรงยํ้าถึงกับตรัสรับรองว่า ถ้าปฏิบัติอย่างน้ัน 
“วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา, โน ปริหานิ” – จะหวังไดแตความเจริญเทาน้ัน ไมเส่ือมเลย 
พุทธดํารัสประโยคน้ีปรากฏในพระไตรปิฎกบ่อยอย่างย่ิง เกิน ๑๑๐ ครั้ง 

ควรเอาใจใส่หลักการน้ีกันให้มาก ซึ่งก็คือความเปลี่ยนแปลงท่ี
เป็นไปตามเหตุปัจจัย ตามกฎธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์ และปัจจยาการ 
พูดย้อนทางว่าเป็นการรู้จักใช้กฎธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ โดย
สร้างสรรค์ทําเหตุปัจจัยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นความเจริญ โดยไม่
มีความเสื่อม มีแต่เจริญอยู่ และเจริญย่ิงขึ้นเรื่อยไป เป็นหลักการท่ีท้าทาย
ต่อปัญญาและการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ 

ถ้าสามารถปฏิบัติได้ตามหลักการอันอยู่บนฐานของกฎธรรมชาติที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้น้ี ก็จะไม่ต้องตกจมลงไปในวงจรของความเจริญ
แล้วเสื่อม เสื่อมแล้วเจริญ และเจริญแล้วก็เสื่อม อย่างที่ชอบพูดกันบ่อย 

ทั้งน้ีจะสําเร็จได้ ก็ต้องมีความไม่ประมาท โดยมีสติ ที่จะใช้ปัญญา
ช้ีนําการปฏิบัติจัดการด้วยความรู้เท่าทันทั่วถึงเหตุปัจจัย ที่จะให้ความ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่เป็นความเจริญอย่างที่พึงต้องการน้ัน 



พุทธธรรม 

 

๔๐ 

ถ้าคนปฏิบัติจัดทําการด้วยปัญญารู้เข้าใจความเปล่ียนแปลงท่ี
เป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างน้ี ปัญญาน้ัน ก็จะพาให้คนทําการท้ังหลายด้วย
จิตใจท่ีเป็นอิสระ ปล่อยวางได้ ไม่เครียดกังวล ไม่กระวนกระวาย เพราะใจ
น้ันได้ยกเรื่องยกปัญหาให้ไปแล้วแก่ปัญญา ท่ีเอาไปจัดการได้อย่างเต็ม
วิสัย และรู้ทันมันตามเหตุปัจจัย 

สภาวธรรม และกฎธรรมชาติ ในมัชเฌนธรรมเทศนา  
มัชเฌนธรรมเทศนาน้ัน โดยตรงก็คือ อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท 

หรือปัจจยาการ อันเป็นกฎธรรมชาติ หรือธรรมดาของความเป็นไปตาม
เหตุปัจจัย พ่วงด้วยไตรลักษณ์ 

อย่างไรก็ดี ในกฎธรรมชาติน้ัน ก็มีสิ่งท่ีเป็นไปตามกฎ คือสิ่งท่ีเป็น
และเป็นไปตามเหตุปัจจัย ได้แก่สภาวธรรมท้ังหลาย โดยเฉพาะพวกที่เป็น
สังขตธรรม หรือสังขาร การท่ีจะรู้เข้าใจกฎธรรมชาติ ก็ควรต้องรู้จักสิ่งท่ี
ขึ้นต่อกฎ ซึ่งจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยน้ันไว้ก่อน 

ดังน้ัน ในการบรรยายเรื่องมัชเฌนธรรมเทศนาต่อไปน้ี จึงจะยก
เรื่องสภาวธรรมขึ้นมาเป็นตัวตั้ง ให้รู้จักสภาวธรรมน้ันไว้ก่อน  

สภาวธรรมที่ว่าน้ี หมายถึงสังขตธรรม หรือบรรดาสังขารดังท่ีว่า
แล้ว และสังขตธรรมน้ัน ท่ีควรจะรู้เข้าใจให้ดีท่ีสุด ก็คือขันธ์ ๕ ท่ีเป็นชีวิต
คน เพราะเป็นเรื่องใกล้ชิดติดตัว และเป็นชุมนุมท่ีประชุมสังขตธรรมหรือ
สังขาร ซึ่งพรั่งพร้อมท่ีสุด มีท้ังรูปธรรม และนามธรรม  

ดัง น้ัน  ต่อจากน้ี  จะบรรยายโดยเริ่มด้วยเรื่ องขันธ์  ๕  เป็น
สภาวธรรมตัวตั้ง แล้วพูดถึงกฎธรรมชาติน้ันๆ ตามลําดับต่อไป   

   



 

ชีวิต คืออะไร? 
ก. ขันธ ๕ 

ส่วนประกอบห้าอย่างของชีวิต 
 

ตัวสภาวะ 
พุทธธรรมมองเห็นสิ่งท้ังหลายในรูปของส่วนประกอบต่างๆ ท่ีมา

ประชุมกันเข้า ตัวตนแท้ๆ ของสิ่งท้ังหลายไม่มี เมื่อแยกส่วนต่างๆ ท่ีมา
ประกอบกันเข้าน้ันออกไปให้หมด ก็จะไม่พบตัวตนของสิ่งน้ันเหลืออยู่  

ตัวอย่างง่ายๆ ท่ียกขึ้นอ้างกันบ่อยๆ คือ “รถ” เมื่อนําส่วนประกอบ
ต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกันตามแบบท่ีกําหนด ก็บัญญัติเรียกกันว่า 
“รถ”๑ แต่ถ้าแยกส่วนประกอบท้ังหมดออกจากกัน ก็จะหาตัวตนของรถ
ไม่ได้ มีแต่ส่วนประกอบท้ังหลาย ซึ่งมีช่ือเรียกต่างๆ กันจําเพาะแต่ละ
อย่างอยู่แล้ว คือ ตัวตนของรถมิได้มีอยู่ต่างหากจากส่วนประกอบเหล่าน้ัน
มีแต่เพียงคําบัญญัติ ว่า “รถ” สําหรับสภาพท่ีมารวมตัวกันเข้าของ
ส่วนประกอบเหล่าน้ัน  

แม้ส่วนประกอบแต่ละอย่างๆ น้ันเอง ก็ปรากฏขึ้นโดยการรวมกัน
เข้าของส่วนประกอบย่อยๆ ต่อๆ ไปอีก และหาตัวตนที่แท้ไม่พบ
เช่นเดียวกัน เม่ือจะพูดว่าสิ่งท้ังหลายมีอยู่ ก็ต้องเข้าใจในความหมายว่า มี
อยู่ในภาวะของส่วนประกอบต่างๆ ท่ีมาประชุมเข้าด้วยกัน 

เมื่ อมอง เ ห็นสภาพของสิ่ ง ท้ั งหลายในรูปของการประ ชุม
ส่วนประกอบเช่นน้ี พุทธธรรมจึงต้องแสดงต่อไปว่า ส่วนประกอบต่างๆ 
เหล่าน้ันเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง อย่างน้อยก็พอเป็นตัวอย่าง และโดยท่ี
พุทธธรรมมีความเก่ียวข้องเป็นพิเศษกับเรื่องชีวิต โดยเฉพาะในด้านจิตใจ 

                                                                                 
๑ สํ.ส.๑๕/๕๕๔/๑๙๘ 



พุทธธรรม 

 

๔๒ 

การแสดงส่วนประกอบต่างๆ จึงต้องครอบคลุมท้ังวัตถุและจิตใจ หรือท้ัง
รูปธรรมและนามธรรม และแยกแยะเป็นพิเศษในด้านจิตใจ 

การแสดงส่วนประกอบต่างๆ น้ัน ย่อมทําได้หลายแบบ สุดแต่
วัตถุประสงค์จําเพาะของการแสดงแบบน้ันๆ๑ แต่ในท่ีน้ี จะแสดงแบบขันธ์ 
๕ ซึ่งเป็นแบบท่ีนิยมในพระสูตร 

โดยวิธีแบ่งแบบ ขันธ์ ๕ (the Five Aggregates) พุทธธรรม
แยกแยะชีวิตพร้อมท้ังองคาพยพท้ังหมด ท่ีบัญญัติเรียกว่า “สัตว์” 
“บุคคล” ฯลฯ ออกเป็นส่วนประกอบต่างๆ ๕ ประเภท หรือ ๕ หมวด 
เรียกทางธรรมว่า เบญจขันธ์ คือ 

๑. รูป๒ (Corporeality) ได้แก่ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมท้ังหมด 
ร่างกายและพฤติกรรมท้ังหมดของร่างกาย หรือ สสารและพลังงานฝ่าย
วัตถุ พร้อมท้ังคุณสมบัติ และพฤติการณ์ต่างๆ ของสสารพลังงานเหล่าน้ัน 

๒. เวทนา๓ (Feeling หรือ Sensation) ได้แก่ความรู้สึกสุข ทุกข์ 
หรือเฉยๆ ซึ่งเกิดจากผัสสะทางประสาททั้ง ๕ และทางใจ 

                                                                                 
๑  แบ่งอย่างกว้างๆ ว่า นามและรูป หรือนามธรรม กับรูปธรรม; แต่ตามแนวอภิธรรมนิยม

แบ่งเป็น ๓ คือ จิต เจตสิก และรูป ถ้าเทียบกับขันธ์ ๕ ท่ีจะแสดงต่อไป จิต = วิญญาณขันธ์, 
เจตสิก = เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์, รูป = รูปขันธ์ 

๒  ตามแนวอภิธรรมแบ่งรูปเป็น ๒๘ อย่าง คือ 
๑) มหาภูตรูป ๔ (เรียกง่ายๆ ว่า ธาตุ ๔) คือ ปฐวีธาตุ (สภาพท่ีแผ่ไปหรือกินเน้ือท่ี) 
อาโปธาตุ (สภาพท่ีดูดซึม) เตโชธาตุ (สภาพท่ีแผ่ความร้อน) วาโยธาตุ (สภาพท่ีสั่นไหว) 

๒) อุปาทายรูป (รูปอาศัยหรือรูปท่ีสืบเน่ืองมาจากมหาภูตรูป) ๒๔ คือ ประสาทท้ัง ๕ (จักขุ 
โสตะ ฆานะ ชิวหา และกาย) อารมณ์ ๔ (รูป เสียง กลิ่น รส; โผฏฐัพพะไม่นับเพราะ
ตรงกันกับ ปฐวี เตโช และ วาโย) ความเป็นหญิง (อิตถินทรีย์) ความเป็นชาย (ปุริสินทรีย์) 
ท่ีตั้งของจิต (หทัยวัตถุ) การแสดงให้รู้ความหมายด้วยกาย (กายวิญญัติ) การแสดงให้รู้
ความหมายด้วยวาจา (วจีวิญญัติ) ชีวิตินทรีย์ ช่องว่าง (อากาส) ความเบาของรูป (รูปสฺส 
ลหุตา) ความอ่อนหยุ่นของรูป (รูปสฺส มุทุตา) ภาวะท่ีควรแก่การงานของรูป (รูปสฺส 
กมฺมญฺญตา) ความเจริญหรือขยายตัวของรูป (รูปสฺส อุปจย) การสืบต่อของรูป (รูปสฺส 
สนฺตติ) ความเสื่อมตัว (ชรา) ความสลายตัว (อนิจฺจตา) และอาหาร (หมายถึงโอชา); พึง
สังเกตว่า คําว่า “หทัยวัตถุ” ซ่ึงแปลกันว่าหัวใจ และถือว่าเป็นท่ีทํางานของจิตน้ัน เป็นมติ
ในคัมภีร์รุ่นหลัง ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎก 

๓  เวทนา แบ่งเป็น ๓ คือ สุข (ทางกายหรือทางใจก็ตาม) ทุกข์ (ทางกายหรือทางใจก็ตาม) 
อทุกขมสุข (ไม่ทุกข์ไม่สุข คือ เฉยๆ บางทีเรียกว่า อุเบกขา); อีกอย่างหน่ึง แบ่งเป็น ๕ คือ 
สุข (ทางกาย) ทุกข์ (ทางกาย) โสมนัส (ดีใจ) โทมนัส (เสียใจ) อุเบกขา (เฉยๆ); แบ่งตาม
ทางท่ีเกิดเป็น ๖ คือ ทางจักขุ ทางโสต ทางฆานะ ทางชิวหา ทางกาย และทางมโน 
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๔๓   

๔๓

๓. สัญญา๑ (Perception) ได้แก่ความกําหนดได้ หรือหมายรู้ คือ 
กําหนดรู้อาการเครื่องหมายลักษณะต่างๆ อันเป็นเหตุให้จําอารมณ์๒ 
(object) น้ันๆ ได้ 

๔. สังขาร๓ (Mental Formations หรือ Volitional Activities) 
ได้แก่องค์ประกอบหรือคุณสมบัติต่างๆ ของจิต ท่ีปรุงแต่งจิตให้ดีหรือช่ัว 
หรือเป็นกลางๆ โดยมีเจตนาเป็นตัวนํา พูดง่ายๆ ว่า ความนึกคิดดีช่ัว
ต่างๆ เช่น ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา๔ 
ปัญญา โมหะ โทสะ โลภะ มานะ ทิฏฐิ อิสสา มัจฉริยะ เป็นต้น 

                                                                                 
๑ สัญญา แบ่งเป็น ๖ ตามทางแห่งการรับรู้ คือ ทางจักขุ โสต ฆานะ ชิวหา กาย และมโน 
๒  คําว่า “อารมณ์” ในบทความน้ี ทุกแห่งใช้ในความหมายของพุทธธรรมเท่าน้ัน คือหมายถึง
สิ่งท่ีจิตรับรู้หรือสิ่งท่ีถูกรับรู้ โดยอาศัยทวารท้ัง ๖ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ
ธรรมารมณ์ (ความนึกคิดต่างๆ) ไม่มีความหมายอย่างท่ีเข้าใจกนัท่ัวๆ ไปในภาษาไทย 

๓  ตามหลักอภิธรรม แบ่งเจตสิกเป็น ๕๒ อย่าง ถ้าเทียบกับการแบ่งแบบขันธ์ ๕ เจตสิกก็ได้แก่ 
เวทนา สัญญา และสังขารท้ังหมด คือในเจตสิก ๕๒ น้ัน เป็นเวทนา ๑ เป็นสัญญา ๑ ท่ี
เหลืออีก ๕๐ เป็นสังขารท้ังสิ้น สังขารขันธ์ จึงเท่ากับเจตสิก ๕๐ อย่าง ซ่ึงแยกย่อยได้ดังน้ี 
๑) อัญญสมานาเจตสิก (เจตสิกท่ีเข้าได้ท้ังฝ่ายดีฝ่ายช่ัว) ๑๑ (นับครบมี ๑๓ เพราะเวทนา
และสัญญาเป็นเจตสิกหมวดน้ี แต่ไม่เป็นสังขาร จึงตัดออกไป) คือ 
(๑) สัพพจิตตสาธารณเจตสิก (เจตสิกท่ีเกิดกับจิตทุกดวง) ๕ คือ ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา 

(สมาธิ) ชีวิตินทรีย์ มนสิการ (จํานวนเดิมมี ๗ ท้ังเวทนา กับสัญญา) 
(๒) ปกิณณกเจตสิก (เกิดกับจิตได้ท่ัวๆ ไป ท้ังฝ่ายดีฝ่ายช่ัว แต่ไม่ตายตัว) ๖ คือ วิตก 

วิจาร อธิโมกข์ (ความปักใจ) วิริยะ ปีติ ฉันทะ 
๒) อกุศลเจตสิก (เจตสิกท่ีเป็นอกุศล) ๑๔ คือ 

(๑) อกุศลสาธารณเจตสิก (เกิดกับจิตที่เปนอกุศลทุกดวง) ๔ คือ โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ 
และอุทธัจจะ 

(๒) ปกิณณกอกุศลเจตสิก (เกิดกับจิตท่ีเป็นอกุศลแต่ไม่ตายตัวทุกครั้ง) ๑๐ คือ โลภะ 
ทิฏฐิ มานะ โทสะ อิสสา มัจฉริยะ กุกกุจจะ ถีนะ มิทธะ และวิจิกิจฉา 

 ๓) โสภณเจตสิก (เจตสิกดีงาม คือ เกิดกับจิตท่ีเป็นกุศลและอัพยากฤต) มี ๒๕ คือ 
(๑) โสภณสาธารณเจตสิก (เกิดกับจิตดีงามทุกดวง) ๑๙ คือ ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ 

อโลภะ อโทสะ (= เมตตา) ตัตรมัชฌัตตตา (บางทีเรียกอุเบกขา) กายปัสสัทธิ (ความ
สงบแห่งนามกายคือกองเจตสิก) จิตตปัสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตต
มุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา (ความคล่องแคล่วแห่งนาม
กายคือกองเจตสิก) จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา (ความซ่ือตรงแห่งนามกายคือกอง
เจตสิก) จิตตุชุกตา 

(๒) ปกิณณกโสภณเจตสิก (เกิดกับจิตฝ่ายดีงาม แต่ไม่ตายตัวทุกครั้ง) ๖ คือ สัมมาวาจา 
สัมมา- กัมมันตะ สัมมาอาชีวะ (รวมเรียกวิรตีเจตสิก ๓) กรุณา มุทิตา (เรียกรวมกันว่า 

อัปปมัญญา- เจตสิก ๒) และปัญญา 
๔ อุเบกขา เป็นธรรมสําคัญย่ิงข้อหน่ึง และมักมีผู้เข้าใจความหมายสับสนผิดพลาดอยู่เสมอ จึง

ควรศึกษาให้เข้าใจชัด อย่างน้อยต้องสามารถแยกอุเบกขาในหมวดสังขาร ซ่ึงตรงกับตัตร
มัชฌัตตตา ออกจากอุเบกขาในหมวดเวทนา ซ่ึงตรงกับ อทุกขมสุข อันเป็นความรู้สึกเฉยๆ 
ได้ แต่เรื่องน้ีจะได้กล่าวถึงเป็นพิเศษต่อไป 



พุทธธรรม 

 

๔๔ 

๕. วิญญาณ๑ (Consciousness) ได้แก่ความรู้แจ้งอารมณ์ทาง
ประสาทท้ัง ๕ และทางใจ คือ การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้รส  
การรู้สัมผัสทางกาย และการรู้อารมณ์ทางใจ 

ขันธ์ ๕ กับอุปาทานขันธ์ ๕ หรือชีวิตกับชีวิตซึ่งเป็นปัญหา 
ในพุทธพจน์แสดงความหมายของอริยสัจ ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมท่ี

ประมวลใจความท้ังหมดของพระพุทธศาสนา มีข้อความท่ีน่าสังเกตเป็น
พิเศษเก่ียวกับขันธ์ ๕ ปรากฏอยู่ในอริยสัจข้อท่ี ๑ คือ ข้อว่าด้วยทุกข์  

ในอริยสัจข้อท่ี ๑ น้ัน ตอนต้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงความหมาย
หรือคําจํากัดความของทุกข์ ด้วยวิธียกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมองเห็น
ได้ง่ายและมีอยู่เป็นสามัญในชีวิตของบุคคล ขึ้นแสดงว่าเป็นความทุกข์แต่
ละอย่างๆ แต่ในตอนท้าย พระองค์ตรัสสรุปลงเป็นข้อเดียวว่า อุปาทาน-
ขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ ดังพุทธพจน์ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย นี้คือ ทุกขอริยสัจ: ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่
เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ ความประจวบกับส่ิงที่ไม่เป็นที่รักเป็น
ทุกข์ ความพลัดพรากจากส่ิงที่รักเป็นทุกข์ ปรารถนาส่ิงใดไม่ได้ส่ิงนั้นก็
เป็นทุกข์ โดยย่ออุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์๒ 
พุทธพจน์น้ี นอกจากแสดงถึงฐานะของขันธ์ ๕ ในพุทธธรรมแล้ว ยัง

มีข้อสังเกตสามัญ คือ ความหมายของ “ทุกข์” น้ัน จําง่ายๆ ด้วยคําสรุปท่ี
สั้นท่ีสุดว่า คือ อุปาทานขันธ์ ๕ หรือเบญจอุปาทานขันธ์เท่าน้ัน และคําว่า
ขันธ์ในท่ีน้ีมี “อุปาทาน” นําหน้าด้วย 

                                                                                 
๑ วิญญาณ แบ่งตามทางท่ีเกิดเป็น ๖ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหา

วิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ; ตามแนวอภิธรรม เรียกวิญญาณขันธ์ท้ังหมดว่า 
“จิต” และจําแนกจิตออกไปเป็น ๘๙ หรือ ๑๒๑ คือ 
ก. จําแนกตามภูมิ หรือระดับของจิต เป็นกามาวจรจิต ๕๔ รูปาวจรจิต ๑๕ อรูปาวจรจิต ๑๒ 

โลกุตตรจิต ๘ (แยกพิสดารเป็น ๔๐) 
ข. จําแนกโดยคุณสมบัติเป็น อกุศลจิต ๑๒ กุศลจิต ๒๑ (พิสดารเป็น ๓๗) วิบากจิต ๓๖ 

(พิสดารเป็น ๕๒) กริยาจิต ๒๐ ในท่ีน้ีจะไม่แสดงรายละเอียดช่ือของจิตแต่ละอย่างๆ 
เพราะเกินจําเป็น และจะทําให้ฟั่นเฝือ 

๒ วินย.๔/๑๔/๑๘; ฯลฯ 
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๔๕   

๔๕

สิ่งท่ีควรศึกษาในที่น้ี ก็คือคําว่า “ขันธ์” กับ “อุปาทานขันธ์” ซึ่ง
ขอให้พิจารณาตามพุทธพจน์ต่อไปน้ี 

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕ เธอ
ทั้งหลายจงฟัง 

ขันธ์ ๕ เป็นไฉน? รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อัน
ใดอันหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน เป็นภายในก็ตาม ภายนอก
ก็ตาม หยาบก็ตาม ละเอียดทรามก็ตาม ประณีตก็ตาม ไกลหรือใกล้ก็
ตาม...เหล่านี้ เรียกว่า ขันธ์ ๕ 

อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นไฉน? รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...
วิญญาณ อันใดอันหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน เป็นภายในก็
ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม ละเอียดก็ตาม ทรามก็ตาม ประณีตก็
ตาม ไกลหรือใกล้ก็ตาม ที่ประกอบด้วยอาสวะ เป็นที่ต้ังแห่งอุปาทาน...
เหล่านี้ เรียกว่า อุปาทานขันธ์ ๕๑ 

รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ คือธรรมอันเป็นที่ต้ัง
แห่งอุปาทาน  ฉันทราคะ (ความกระสันอยาก)  ในรูป...เวทนา...สัญญา
... สังขาร...วิญญาณ นั้นคือ อุปาทานใน (ส่ิง) นั้นๆ๒ 
หลักดังกล่าวน้ี เป็นพื้นฐานความเข้าใจที่สําคัญอย่างหนึ่ง ใน

การศึกษาพุทธธรรมต่อไป 
 
 
 

                                                                                 
๑ สํ.ข.๑๗/๙๕-๙๖/๕๘-๖๐ 
๒ สํ.ข.๑๗/๓๐๙/๒๐๒ 



พุทธธรรม 

 

๔๖ 

คุณค่าทางจริยธรรม 
ตามปกติ มนุษย์มีความโน้มเอียงท่ีจะยึดถืออยู่เสมอว่า ตัวตนท่ีแท้

ของตนมีอยู่ในรูปใดรูปหน่ึง บ้างก็ยึดเอาจิตเป็นตัวตน๑ บ้างก็ยึดว่า มีสิ่งท่ี
เป็นตัวตนอยู่ต่างหากแฝงซ้อนอยู่ในจิตน้ัน ซึ่งเป็นเจ้าของ และเป็นตัวการ
ท่ีคอยควบคุมบังคับบัญชากายและใจน้ันอีกช้ันหน่ึง  

การแสดงขันธ์ ๕ น้ี มุ่งให้เห็นว่าสิ่งท่ีเรียกว่า “สัตว์” “บุคคล” 
“ตัวตน” เป็นต้นน้ัน เมื่อแยกออกไปแล้วก็จะพบแต่ส่วนประกอบ ๕ ส่วน
เหล่าน้ีเท่าน้ัน ไม่มีสิ่งอ่ืนเหลืออยู่ท่ีจะมาเป็นตัวตนต่างหากได้ และแม้ขันธ์ 
๕ เหล่าน้ันแต่ละอย่าง ก็มีอยู่เพียงในรูปท่ีสัมพันธ์อิงอาศัยกัน ไม่เป็น
อิสระ ไม่มีโดยตัวของมันเอง ดังน้ันขันธ์ ๕ แต่ละอย่างๆ น้ันก็ไม่ใช่ตัวตนอีก
เช่นกัน  

รวมความว่า หลักขันธ์ ๕ แสดงถึงความเป็น อนัตตา ให้เห็นว่าชีวิต
เป็นการประชุมเข้าของส่วนประกอบต่างๆ หน่วยรวมของส่วนประกอบ
เหล่าน้ี ก็ไม่ใช่ตัวตน ส่วนประกอบแต่ละอย่างๆ น้ันเอง ก็ไม่ใช่ตัวตน   
และส่ิงท่ีเป็นตัวตนอยู่ต่างหากจากส่วนประกอบเหล่าน้ีก็ไม่มี๒ เมื่อ
มองเห็นเช่นน้ันแล้ว ก็จะถอนความยึดติดถือมั่นในเรื่องตัวตนได้ ความเป็น
อนัตตาน้ีจะเห็นได้ชัดต่อเม่ือเข้าใจกระบวนการของขันธ์ ๕ ในวงจร
แห่งปฏิจจสมุปบาทท่ีจะกล่าวต่อไป 

อน่ึง เมื่อมองเห็นว่า ขันธ์ ๕ มีอยู่อย่างสัมพันธ์และอาศัยซึ่งกันและ
กัน ก็จะไม่เกิดความเห็นผิดว่าขาดสูญ ท่ีเรียกว่า อุจเฉททิฏฐิ และความเห็น
ผิดว่าเท่ียง ท่ีเรียกว่า สัสสตทิฏฐิ นอกจากน้ันเม่ือรู้ว่าสิ่งท้ังหลายไม่มีตัวตน

                                                                                 
๑ พึงสังเกตพุทธพจน์ว่า “ภิกษุท้ังหลาย การท่ีปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้จะเข้าไปยึดถือร่างกายอัน
ประกอบด้วยมหาภูตรูป ๔ ว่าเป็นตัวตน ยังดีกว่าจะยึดถือจิตว่าเป็นตัวตน เพราะว่า กายอัน
ประกอบด้วยมหาภูตรูป ๔ น้ี ยังปรากฏให้เห็นว่าดํารงอยู่ปีหน่ึงบ้าง ๒ ปีบ้าง ๓-๔-๕ ปีบ้าง 
๑๐-๒๐-๓๐-๔๐-๕๐ ปีบ้าง ๑๐๐ ปีบ้าง เกินกว่าน้ันบ้าง แต่ส่ิงท่ีเรียกว่าจิต มโน หรือ
วิญญาณน้ี เกิดดับอยู่เรื่อย ท้ังคืน ท้ังวัน” (สํ.นิ. ๑๖/๒๓๑/๑๑๔) 

๒ ดู สํ.ข.๑๗/๔-๕/๓-๗, ๓๒-๓๓/๒๐-๒๓, ๑๙๙-๒๐๗/๑๓๔-๑๔๑, ฯลฯ 
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๔๗   

๔๗

และมีอยู่อย่างสัมพันธ์อาศัยกันและกันเช่นน้ีแล้ว ก็จะเข้าใจหลักกรรมโดย
ถูกต้องว่าเป็นไปได้อย่างไร กระบวนการแห่งความสัมพันธ์และอาศัยกัน
ของสิ่งท้ังหลายน้ีมีคําอธิบายอยู่ในหลักปฏิจจสมุปบาทเช่นเดียวกัน 

อีกประการหน่ึง การมองสิ่งท้ังหลายโดยวิธีแยกส่วนประกอบ
ออกไปอย่างวิธีขันธ์ ๕ น้ี เป็นการฝึกความคิด หรือสร้างนิสัยท่ีจะใช้
ความคิดแบบวิเคราะห์ความจริง คือ เมื่อประสบหรือเข้าเก่ียวข้องกับสิ่ง
ต่างๆ ความคิดก็ไม่หยุดตันตื้อ ยึดถือเฉพาะรูปลักษณะภายนอกเท่าน้ัน 
เป็นการสร้างนิสัยชอบสอบสวนสืบค้นหาความจริง และที่สําคัญย่ิงคือ ทํา
ให้รู้จักมองสิ่งท้ังหลายตามภาวะล้วนๆ ของมัน หรือตามแบบสภาววิสัย 
(objective) คือมองเห็นสิ่งท้ังหลาย “ตามท่ีมันเป็น” ไม่นําเอาตัณหา
อุปาทานเข้าไปจับ อันเป็นเหตุให้มองเห็นตามท่ีอยากหรือไม่อยากให้มัน
เป็น อย่างท่ีเรียกว่า สกวิสัย (subjective)  

คุณค่าอย่างหลังน้ี นับว่าเป็นการเข้าถึงจุดหมายที่ต้องการของพุทธ
ธรรมและของหลักขันธ์ ๕ น้ี คือการไม่ยึดติดถือมั่น การไม่เข้าไปเก่ียวข้อง
กับสิ่งท้ังหลายด้วยการใช้ตัณหาอุปาทาน แต่เข้าไปเก่ียวข้องจัดการด้วย
ปัญญา 

อย่างไรก็ดี ในการแสดงพุทธธรรมน้ัน ตามปกติท่านไม่แสดงเรื่อง
ขันธ์ ๕ โดยลําพังโดดๆ เพราะขันธ์ ๕ เป็นแต่สภาวะท่ียกขึ้นเป็นตัวตั้ง
สําหรับพิจารณา และการพิจารณาน้ันย่อมเป็นไปตามแนวแห่งหลักธรรม
อย่างอ่ืน ท่ีเป็นประเภทกฎสําหรับนํามาจับหรือกําหนดว่าขันธ์ ๕ มีสภาวะ
เป็นอย่างไร มีความเป็นไปอย่างไร เป็นต้น คือ ต้องแสดงโดยสัมพันธ์กับ
หลักธรรมชาติอย่างอ่ืน เช่น หลักอนัตตา เป็นต้น จึงจะปรากฏคุณค่า
ในทางปฏิบัติโดยสมบูรณ์ ดังน้ัน จึงขอยุติเรื่องขันธ์ ๕ ไว้เพียงในฐานะสิ่งท่ี
ยกขึ้นเป็นตัวตั้งสําหรับนําไปพิจารณากันในหลักต่อๆ ไป 



  

ชีวิต คืออะไร? 
ข. อายตนะ ๖ 
แดนรับรู้และเสพเสวยโลก 

 
ช่องทางที่ชีวิตติดต่อกับโลก 

แม้ว่าชีวิตจะประกอบด้วยขันธ์ ๕ ซึ่งแบ่งซอยออกไปเป็นหน่วยย่อย
ต่างๆ มากมาย แต่ในทางปฏิบัติ คือ ในการดําเนินชีวิตท่ัวไป มนุษย์ไม่ได้
เก่ียวข้องโดยตรงกับส่วนประกอบเหล่าน้ันโดยท่ัวถึงแต่อย่างใด  

ส่วนประกอบหลายอย่างมีอยู่และทําหน้าท่ีของมันไปโดยมนุษย์ไม่
รู้จัก หรือแม้รู้จัก ก็แทบไม่ได้นึกถึงเลย เช่น ในด้านรูปธรรม อวัยวะภายใน
ร่างกายหลายอย่าง ทําหน้าท่ีของมันอยู่ โดยมนุษย์ผู้เป็นเจ้าของไม่รู้ และ
ไม่ได้ใส่ใจท่ีจะรู้ จนบางคราวมันเกิดความวิปริตหรือทําหน้าท่ีบกพร่องขึ้น 
มนุษย์จึงจะหันมาสนใจ แม้องค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการฝ่ายจิตก็เป็น
เช่นเดียวกัน  

การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ และกระบวนการทํางานทาง
ร่างกาย เราปล่อยให้เป็นภาระของนักศึกษาทางแพทยศาสตร์และ
ชีววิทยา ส่วนการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการทํางาน
ด้านจิตใจ เราปล่อยให้เป็นภาระของนักอภิธรรมและนักจิตวิทยา  

แต่สําหรับคนทั่วไป ความหมายของชีวิตอยู่ท่ีชีวิตในทางปฏิบัติ 
หรือชีวิตท่ีดําเนินอยู่เป็นประจําในแต่ละวัน ซึ่งได้แก่การติดต่อเก่ียวข้อง
กับโลก สิ่งท่ีให้ความหมายแก่ชีวิต ก็คือการติดต่อเก่ียวข้องกับโลก หรือ
พูดอีกอย่างหนึ่ ง ว่า  ชี วิตตามความหมายของมนุษย์  คือชี วิตโดย
ความสัมพันธ์กับโลก  
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๔๙   

๔๙

ชีวิตในทางปฏิบัติหรือชีวิตโดยความสัมพันธ์กับโลกน้ี แบ่งออกได้
เป็น ๒ ภาค แต่ละภาคมีระบบการทํางาน ซึ่งอาศัยช่องทางท่ีชีวิตจะ
ติดต่อเก่ียวข้องกับโลกได้ ซึ่งเรียกว่า “ทวาร” (ประตู, ช่องทาง) ดังน้ี 

๑. ภาครับรู้และเสพเสวยโลก อาศัย ทวาร ๖๑ คือ ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ สําหรับรับรู้และเสพเสวยโลก ซึ่งปรากฏแก่มนุษย์โดยลักษณะและ
อาการต่างๆ ท่ีเรียกว่า อารมณ์ ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ
ธรรมารมณ์ 

๒. ภาคแสดงออกหรือกระทําต่อโลก อาศัย ทวาร ๓๒ คือ กาย 
วาจา ใจ (กายทวาร วจีทวาร มโนทวาร) สําหรับกระทําตอบต่อโลก โดย
แสดงออกเป็นการทํา การพูด และการคิด (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) 

ใน ภาคท่ี ๑ มีข้อท่ีพึงยํ้าเป็นพิเศษ เพื่อสะดวกแก่การศึกษาต่อไป
ว่า คําว่า “ทวาร” (ใน ทวาร ๖) น้ัน เมื่อนําไปกล่าวในระบบการทํางาน
ของกระบวนธรรมแห่งชีวิต ท่านนิยมเปลี่ยนไปใช้คําว่า “อายตนะ” ซึ่ง
แปลว่า แดนเช่ือมต่อให้เกิดความรู้ หรือทางรับรู้ ดังน้ันในการศึกษาเรื่องน้ี
ต่อไป จะใช้คําว่า “อายตนะ” แทนคําว่า “ทวาร” 

ใน ภาคท่ี ๒ มีข้อพึงยํ้าคือ กระบวนธรรมของชีวิตในภาคน้ี รวมอยู่
ในขันธ์ท่ี ๔ คือ สังขารขันธ์ ท่ีกล่าวมาแล้วในบทก่อน  

สังขารต่างๆ ในสังขารขันธ์ ซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมากมาย แบ่งเป็น 
ฝ่ายดีบ้าง ฝ่ายช่ัวบ้าง ฝ่ายกลางๆ บ้าง จะปรากฏตัวออกมาปฏิบัติการ 
โดยถูกเจตนาท่ีเป็นหัวหน้าหรือเป็นตัวแทนเลือกชักจูงมา หรือจัดแจง
มอบหมายหน้าท่ี ให้ช่วยกันทําการปรุงแต่งการแสดงออก หรือการกระทํา
ทาง ทวาร ๓ คือ กาย วาจา ใจ เกิดเป็นกรรม คือการทํา การพูด การคิด  

ในกรณีน้ี สังขารจะถูกจัดประเภทเสียใหม่ให้สอดคล้องกับบทบาท
ของมัน โดย 

                                                                                 
๑ sense-doors 
๒ channels of action 



พุทธธรรม 

 

๕๐ 

• แบ่งตามทางหรือทวารท่ีแสดงออก เป็นกายสังขาร วจีสังขาร 
และมโนสังขาร  

• เรียกตามชื่อหัวหน้าหรือตัวแทนว่า กายสัญเจตนา วจีสัญเจตนา 
และมโนสัญเจตนา หรือ 

• เรียกตามงานที่ทําออกมาว่า กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม  
แสดงให้เห็นง่ายขึ้น ดังน้ี 

๑. กายสังขาร = กายสัญเจตนา กายทวาร กายกรรม 
[สภาพปรุงแต่งการกระทําทางกาย] =  [ความจงใจ(แสดงออก)ทางกาย]    [ทางกาย]  [การกระทําทางกาย] 

๒. วจีสังขาร = วจีสัญเจตนา วจีทวาร วจีกรรม 
[สภาพปรุงแต่งการกระทําทางวาจา] =  [ความจงใจ(แสดงออก)ทางวาจา] [ทางวาจา] [การกระทําทางวาจา] 

๓. มโนสังขาร =  มโนสัญเจตนา มโนทวาร มโนกรรม 
[สภาพปรุงแต่งการกระทําทางใจ] = [ความจงใจ(แสดง)ทางใจ]  [ทางใจ]  [การกระทําทางใจ] 

สังขาร ในฐานะเครื่องแต่งคุณภาพหรือคุณสมบัติต่างๆ ของจิต ได้
กล่าวแล้วในเรื่องขันธ์ ๕  

ส่วน สังขาร ในฐานะกระบวนการปรุงแต่งแสดงออกและกระทํา
การต่างๆ ต่อโลก เป็นเรื่องกิจกรรมของชีวิต ซึ่งจะแสดงเป็นพิเศษส่วน
หน่ึงต่างหาก ในตอนว่าด้วย “ชีวิต เป็นไปอย่างไร”  

ในท่ีน้ี มุ่งแสดงแต่สภาวะอันเน่ืองอยู่ท่ีตัวชีวิตเอง หรือองค์ประกอบ
ของชีวิต พร้อมท้ังหน้าท่ีของมันตามสมควร จึงจะกล่าวเฉพาะภาคที่ ๑ 
คือเรื่อง ทวาร ๖ ท่ีเรียกว่า อายตนะ ๖ อย่างเดียว 

ตัวสภาวะ 
“อายตนะ” แปลว่า ท่ีต่อ หรือแดน หมายถึงท่ีต่อกันให้เกิดความรู้ 

แดนเช่ือมต่อให้เกิดความรู้ หรือแหล่งท่ีมาของความรู้ แปลอย่างง่ายๆ ว่า 
ทางรับรู้ มี ๖ อย่าง ดังท่ีเรียกในภาษาไทยว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ๑ 

                                                                                 
๑  ตามคําอธิบายของพระอรรถกถาจารย์ “อายตนะ” มีความหมายหลายนัย เช่น แปลว่า เป็น

ท่ีสืบต่อแห่งจิตและเจตสิก คือ เป็นท่ีท่ีจิตและเจตสิกทําหน้าท่ีกันง่วน, เป็นท่ีแผ่ขยายจิต
และเจตสิกให้กว้างขวางออกไป, เป็นตัวการนําสังสารทุกข์อันยืดเย้ือให้ดําเนินสืบต่อไปอีก, 
เป็นบ่อเกิด, แหล่ง, ท่ีชุมนุม เป็นต้น (ดู วิสุทฺธิ.๓/๖๑; สงฺคห.ฏีกา ๒๒๗)  
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๕๑   

๕๑

ท่ีว่าต่อ หรือเช่ือมต่อ ให้เกิดความรู้น้ัน ต่อ หรือ เช่ือมต่อกับอะไร? 
ตอบว่า เช่ือมต่อกับโลก คือ สิ่งแวดล้อมภายนอก  

แต่โลกน้ันปรากฏลักษณะอาการแก่มนุษย์เป็นส่วนๆ ด้านๆ ไป เท่าท่ี
มนุษย์จะมีแดนหรือเครื่องมือสําหรับรับรู้ คือ เท่าจํานวนอายตนะ ๖ ท่ีกล่าว
มาแล้วเท่าน้ัน  

ดังน้ัน อายตนะ ท้ัง ๖ จึงมีคู่ของมันอยู่ในโลก เป็นสิ่งท่ีถูกรับรู้
สําหรับแต่ละอย่างๆ โดยเฉพาะ  

สิ่งท่ีถูกรับรู้ หรือลักษณะอาการต่างๆ ของโลก เหล่าน้ี เรียกช่ือว่า    
“อายตนะ” เหมือนกัน เพราะเป็นสิ่งท่ีเช่ือมต่อให้เกิดความรู้ หรือเป็น
แหล่งความรู้ เช่นเดียวกัน แต่เป็นฝ่ายภายนอก  

เพื่อแยกประเภทจากกันไม่ให้สับสน ท่านเรียกอายตนะพวกแรกว่า 
“อายตนะภายใน” (แดนต่อความรู้ฝ่ายภายใน) และเรียกอายตนะพวก
หลังน้ีว่า “อายตนะภายนอก” (แดนต่อความรู้ฝ่ายภายนอก)  

อายตนะภายนอก ๖ อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งต้องกาย และ
สิ่งท่ีใจนึก โดยท่ัวไปนิยมเรียกว่า “อารมณ์” แปลว่า สิ่งอันเป็นท่ีสําหรับ
จิตมาหน่วงอยู่ หรือ สิ่งสําหรับยึดหน่วงของจิต แปลง่ายๆ ว่าสิ่งท่ีถูกรับรู้ 
หรือสิ่งท่ีถูกรู้น่ันเอง 

เมื่ออายตนะ (ภายใน) ซึ่งเป็นแดนรับรู้ กระทบกับอารมณ์๑ 
(อายตนะภายนอก) ซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูกรู้ ก็จะเกิดความรู้จําเพาะด้านของ

                                                                                                     
อนึ่ง พึงสังเกตวา ประสาทรับความรูสึกภายในรางกาย เก่ียวดวยทาทางการเคล่ือนไหว 

ทรงตัว เปนตน จําพวกท่ีเรียกวา Somethesia (kinesthetic, vestibular and visceral 
senses) ทานไมไดจัดเพ่ิมไวในพวกอายตนะดวย แมทานจะไมไดชี้แจงเรื่องนี้ไว ก็มองเห็นเหตุ
ผลไดวา ความรับรูประเภทนี้ บางสวนรวมอยูแลวในอายตนะที่ ๕ ที่ทานใชคํากวางๆ วา “กาย” 
แตเหตุผลขอสําคัญอยูท่ีวา ประสาทจําพวกนี้ ทําหนาท่ีจํากัดเพียงในดานสรีรวิทยา มุงเพ่ือรักษา
สภาพปกติแหงการทํางานของรางกายเทานั้น มีลักษณะจําเพาะตัว และจํากัดอยูภายใน เปน
เครื่องสนับสนุนท่ีจําเปน แตมีคาคงตัว ไมมีคุณคาท่ีจะกอผลงอกเงย ท้ังดานความรู และดาน
เสพเสวยโลก ท้ังดานญาณวิทยา และดานจริยธรรม จึงไมเขากับความหมายของอายตนะ. 

๑  คําวา ทวาร นิยมใชคูกับ อารมณ์,  อายตนะภายใน คูกับ อายตนะภายนอก แตท่ีน่ี เพื่อประโยชน
ในการศึกษาตอไป จะเรียกอายตนะภายในวา “อายตนะ” เรียกอายตนะภายนอกวา “อารมณ์” 



พุทธธรรม 

 

๕๒ 

อายตนะแต่ละอย่างๆ ขึ้น เช่น ตากระทบรูป เกิดความรู้เรียกว่า “เห็น” หู
กระทบเสียง เกิดความรู้เรียกว่า “ได้ยิน” เป็นต้น  

ความรู้จําเพาะแต่ละด้านน้ี เรียกว่า “วิญญาณ” แปลว่า ความรู้แจ้ง  

คือรู้อารมณ์  
ดังน้ัน จึงมี วิญญาณ ๖ อย่าง เท่ากับอายตนะและอารมณ์ ๖ คู่ คือ 

วิญญาณทางตา  ได้แก่ เห็น,  วิญญาณทางหู ได้แก่ ได้ยิน,  วิญญาณทาง
จมูก ได้แก่ ได้กลิ่น, วิญญาณทางลิ้น ได้แก่ รู้รส, วิญญาณทางกาย ได้แก่ 
รู้ส่ิงต้องกาย, วิญญาณทางใจ ได้แก่ รู้อารมณ์ทางใจ หรือรู้เรื่องในใจ 

สรุปได้ว่า อายตนะ ๖ อารมณ์ ๖ และ วิญญาณ ๖๑ มีช่ือใน
ภาษาธรรม และมีความสัมพันธ์กัน ดังน้ี 

๑. จักขุ -     รูป  -           จักขุวิญญาณ -  
๒. โสตะ -        ,, สัททะ  - ⌫      ,, โสตวิญญาณ -  
๓. ฆานะ –     ,, คันธะ  -      ,, ฆานวิญญาณ -  
๔. ชิวหา –      ,, รส  -      ,, ชิวหาวิญญาณ -  
๕. กาย –      ,, โผฏฐัพพะ -       ,, กายวิญญาณ -  
๖. มโน –       ,, ธรรม๒  -      ,, มโนวิญญาณ -  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวิญญาณจะต้องอาศัยอายตนะและอารมณ์
กระทบกันจึงจะเกิดขึ้นได้๓ ก็จริง แต่การท่ีอารมณ์เข้ามาปรากฏแก่
อายตนะ ก็มิใช่ว่าจะทําให้วิญญาณเกิดขึ้นได้เสมอไป จําต้องมี ความใส่ใจ 
ความกําหนดใจ หรือความใฝ่ใจประกอบอยู่ด้วย วิญญาณน้ันๆ จึงจะ
เกิดขึ้น๔  

                                                                                 
๑  ที.ปา.๑๑/๓๐๔-๓๐๖/๒๕๕. 

อายตนะ ๖ (sense-bases): eye, ear, nose, tongue, body, mind.  
อารมณ์ ๖ (sense-objects): form, sound, smell, taste, touch, mind-object หรือ visible 
objects, audible objects, odorous objects, sapid objects, tangible objects, cognizable objects. 

๒  นิยมเรียก ธรรมารมณ์ เพื่อไม่ให้สับสนกับคําว่า ธรรม ท่ีใช้ท่ัวไป ซ่ึงมีความหมายกว้างขวาง
มากหลายนัย 

๓  ม.มู.๑๒/๔๔๓-๔/๔๗๖-๗ 
๔  ม.มู.๑๒/๓๔๖/๓๕๘ 
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๕๓   

๕๓

ดังตัวอย่าง ในบางคราว เช่น เวลาหลับสนิท เวลาฟุ้งซ่าน หรือใจ
ลอยไปเสีย เวลาใจจดจ่อแน่วแน่อยู่กับกิจอย่างใดอย่างหน่ึง ตลอดจน
ขณะอยู่ในสมาธิ รูปและเสียงเป็นต้น หลายๆ อย่างท่ีผ่านเข้ามา อยู่ในวิสัย
ท่ีจะเห็น จะได้ยิน แต่หาได้เห็น หาได้ยินไม่  

อีกตัวอย่างง่ายๆ ขณะเขียนหนังสือ ใจจดจ่ออยู่ จะไม่รู้สึกส่วนของ
ร่างกายท่ีแตะอยู่กับโต๊ะและเก้าอ้ี ตลอดจนมือท่ีแตะกระดาษ และน้ิวท่ี
แตะปากกาหรือดินสอ  

ในเม่ือมีอายตนะและอารมณ์เข้ามาถึงกันแล้ว แต่วิญญาณไม่เกิดขึ้น
เช่นน้ี ก็ยังไม่เรียกว่าการรับรู้ได้เกิดขึ้น   

การรับรู้ จะเกิดขึ้น ต่อเม่ือมีองค์ประกอบเกิดขึ้นครบท้ัง ๓ อย่าง 
คือ อายตนะ อารมณ์ และวิญญาณ ภาวะน้ีในภาษาธรรมมีคําเรียก
โดยเฉพาะว่า “ผัสสะ” หรือ “สัมผัส”๑ แปลตามรูปศัพท์ว่า การกระทบ 
แต่มีความหมายทางธรรมว่า การประจวบหรือบรรจบพร้อมกันแห่ง
อายตนะ อารมณ์ และวิญญาณ พูดอย่างเข้าใจกันง่ายๆ ผัสสะ ก็คือ การ
รับรู้ น่ันเอง  

ผัสสะ หรือ สัมผัส หรือการรับรู้น้ี มีช่ือเรียกแยกเป็นอย่างๆ ไป 
ตามทางรับรู้ คืออายตนะน้ันๆ ครบจํานวน ๖ คือ จักขุสัมผัส  โสตสัมผัส 
ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส 

ผัสสะ เป็นขั้นตอนสําคัญในกระบวนการรับรู้ เมื่อผัสสะเกิดขึ้นแล้ว 
กระบวนธรรมก็ดําเนินต่อไป เริ่มแต่ความรู้สึกต่ออารมณ์ท่ีรับรู้เข้ามาน้ัน 
ปฏิกิริยาอย่างอ่ืนของจิตใจ การจําหมาย การนําอารมณ์น้ันไปคิดปรุงแต่ง 
ตลอดจนการแสดงออกต่างๆ ท่ีสืบเน่ืองไปตามลําดับ  

ในกระบวนธรรมน้ี สิ่งท่ีควรสนใจเป็นพิเศษในการศึกษาขั้นน้ี ก็คือ 
ความรู้สึกต่ออารมณ์ท่ีรับรู้เข้ามา ซึ่งเกิดขึ้นในลําดับถัดจากผัสสะน้ันเอง 
ความรู้สึกน้ีในภาษาธรรม เรียกว่า “เวทนา” แปลว่า การเสวยอารมณ์ 

                                                                                 
๑ “ผัสสะ” และ “สัมผัส” (contact) น้ี ไม่ควรเข้าใจสับสนกับความหมายในภาษาไทย; แม้คํา

อื่นๆ คือ อารมณ์  วิญญาณ  เวทนา ก็มีความหมายไม่ตรงกันแท้กับท่ีใช้ในภาษาไทย 



พุทธธรรม 

 

๕๔ 

หรือ การเสพรสอารมณ์ คือความรู้สึกต่ออารมณ์ท่ีรับรู้เข้ามาน้ัน โดยเป็น 
สุขสบาย ไม่สบาย หรือเฉยๆ อย่างใดอย่างหน่ึง  

เวทนาน้ี ถ้าแบ่งตามทางรับรู้ ก็มี ๖ เท่าจํานวนอายตนะ คือ 
เวทนาท่ีเกิดจากสัมผัสทางตา เวทนาท่ีเกิดจากสัมผัสทางหู เป็นต้น๑  

แต่ถ้าแบ่งตามคุณภาพ จะมีจํานวน ๓ คือ  
๑. สุข ได้แก่ สบาย ช่ืนใจ ถูกใจ  
๒. ทุกข์ ได้แก่ ไม่สบาย เจ็บปวด  
๓. อทุกขมสุข ไม่ทุกข์ไม่สุข คือเรื่อยๆ เฉย  ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า 

อุเบกขา  

อีกอย่างหน่ึง แบ่งละเอียดลงไปอีกเป็น เวทนา ๕ อย่าง คือ  
๑. สุข ได้แก่ สบายกาย  
๒. ทุกข์ ได้แก่ ไม่สบายกาย เจ็บปวด  
๓. โสมนัส ได้แก่ สบายใจ ช่ืนใจ  
๔. โทมนัส ได้แก่ ไม่สบายใจ เสียใจ และ  
๕. อุเบกขา๒ ได้แก่ เฉยๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ 

กระบวนการรับรู้เท่าท่ีกล่าวมาน้ี เขียนให้เห็นง่ายๆ ได้ดังน้ี 
อายตนะ + อารมณ์ + วิญญาณ = ผัสสะ  เวทนา 
ทางรับรู้  ส่ิงที่ถูกรู้  ความรู้  การรับรู้ ความรู้สึกต่ออารมณ์ 

ดังได้กล่าวแล้วว่า อารมณ์ ก็คือโลกท่ีปรากฏลักษณะอาการแก่
มนุษย์ทางอายตนะต่างๆ การรับรู้อารมณ์เหล่าน้ี เป็นสิ่งจําเป็นซึ่งช่วยให้
มนุษย์มีความสามารถในการเก่ียวข้องกับโลก ทําให้ชีวิตอยู่รอดและดําเนิน
ไปด้วยดี  

                                                                                 
๑ เวทนา ๖ (feeling):  ๑. จักขุสัมผัสสชา เวทนา – เวทนาเกิดจากสัมผัสทางตา   ๒. โสตสัมผัสสชา 

เวทนา - เวทนาเกิดจากสัมผัสทางหู   ๓. ฆานสัมผัสสชา เวทนา - เวทนาเกิดจากสัมผัสทางจมูก   ๔. 
ชิวหาสัมผัสสชา  เวทนา  –  เวทนาเกิดจากสัมผัสทางล้ิน  ๕. กายสัมผัสสชา เวทนา  –  เวทนาเกิด
จากสัมผัสทางกาย ๖. มโนสัมผัสสชา เวทนา - เวทนาเกิดจากสัมผัสทางใจ (สํ.สฬ.๑๘/๔๓๔/๒๘๗) 

๒ อุเบกขา ในหมวดเวทนานี้ เป็นคนละอย่างกับ อุเบกขา ในหมวดสังขาร (เช่น อุเบกขาพรหมวิหาร 
อุเบกขา-สัมโพชฌงค์ เป็นต้น.) 
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๕๕   

๕๕

ในกระบวนการรับรู้น้ี เวทนา ก็เป็นส่วนประกอบสําคัญอย่างหนึ่ง 

โดยทําหน้าท่ีเป็นเครื่องช้ีบอกให้ทราบว่า อะไรเป็นอันตรายแก่ชีวิต ควร
หลีกเว้น อะไรเก้ือกูลแก่ชีวิต ควรถือเอาประโยชน์ได้ เวทนาจึงช่วยให้
กระบวนการรับรู้ ท่ีดําเนินต่อไป สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจท่ี
ครบถ้วนบริบูรณ์ เป็นประโยชน์ย่ิงขึ้น  

แต่สําหรับมนุษย์ปุถุชน เวทนามิได้มีความหมายเพียงเท่าน้ัน คือมิใช่
เพียงแค่ว่ากระบวนการรับรู้ได้มีส่วนประกอบเพิ่มเข้ามาอีกอย่างหน่ึง ท่ีช่วย
เสริมความรู้ให้สมบูรณ์ อันจะทําให้มนุษย์มีความสามารถมากขึ้น ในการ
ดําเนินชีวิตท่ีดีงาม แต่เวทนา ยังหมายถึงการท่ีโลกมีอะไรอย่างหน่ึงเป็น
ผลตอบแทนหรือรางวัลแก่มนุษย์ ในการเข้าไปเก่ียวข้องกับโลกด้วย 
ผลตอบแทนท่ีว่าน้ี คือความเอร็ดอร่อย ความช่ืนใจที่เกิดจากอารมณ์ ซึ่ง
เรียกว่า สุขเวทนา  

ในกรณีท่ีกระบวนการรับรู้ดําเนินมาตามลําดับ จนถึงเวทนา ถ้า
มนุษย์หันเข้าจับเวทนาไว้ตามความหมายในแง่น้ี มนุษย์ก็จะหันเหออกไป
จากกระบวนการรับรู้ ทําให้กระบวนธรรมอีกอย่างหน่ึงได้โอกาสเข้ามารับ
ช่วงแล่นต่อไปแทนท่ี โดยเวทนาจะกลายเป็นปัจจัยตัวเอกท่ีจะก่อให้เกิด
ผลสืบเน่ืองต่อไป พร้อมกันน้ัน กระบวนการรับรู้ ซึ่งกลายไปเป็น
ส่วนประกอบและเดินควบไปด้วย ก็จะถูกกําลังจากกระบวนธรรมใหม่น้ี
บีบค้ัน ให้บิดเบือนและเอนเอียงไปจากความเป็นจริง  

กระบวนธรรมรับช่วงท่ีว่าน้ี มักดําเนินไปในแบบง่ายๆ พื้นๆ คือ 
เมื่อรับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหน่ึงแล้ว เกิดความรู้สึกสุขสบายช่ืนใจ 
(เวทนา) ก็อยากได ้(ตัณหา) เม่ืออยากได้ ก็ติดใจพัวพันจนถึงขั้นยึดติดถือ
มั่น (อุปาทาน) ค้างใจอยู่ไม่อาจวางลงได้ ท้ังท่ีตามความเป็นจริงไม่อาจถือ
เอาไว้ได้ เพราะสิ่งน้ันๆ ล่วงเลยผ่านพ้นหมดไปแล้ว  

จากน้ัน ก็เกิดความครุ่นคิดสร้างภาพต่างๆ ท่ีจะให้ตนอยู่ในภาวะ
ครอบครองอารมณ์อันให้เกิดสุขเวทนาน้ัน พร้อมท้ังคิดปรุงแต่งสร้าง
วิธีการท่ีจะให้ได้อารมณ์และสิ่งอันเป็นท่ีตั้งแห่งอารมณ์น้ัน แล้วลงมือ
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กระทําการต่างๆ ทางกายบ้าง วาจาบ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลท่ีต้องการ เพื่อ
จะได้เวทนาท่ีชอบใจน้ันย่ิงๆ ขึ้นไปอีก  

ในทางตรงข้าม ถ้ารับรู้อารมณ์ใดแล้ว เกิดความรู้สึกทุกข์ เจ็บปวด 
ไม่สบาย (เวทนา) ก็ไม่ชอบใจ ขัดเคือง อยากจะพ้นไป หรือให้มันสูญ
สิ้นไป อยากทําลาย (ตัณหา) ผูกใจ ปักใจ ค้างใจกับสิ่งน้ัน (อุปาทาน) 
ในทางร้าย ท่ีจะชิงชัง เกลียดกลัว หลีกหนี อย่าให้พบเห็นอีก เป็นต้น พร้อม
กับเกิดเป็นปฏิกิริยา ให้ย่ิงยึดมั่นฝันหาผูกใจมั่นหมาย ท่ีจะให้พบให้ได้สุข
เวทนาและสิ่งท่ีหวังว่าจะให้สุขเวทนาแก่ตนย่ิงขึ้นไปอีก 

ในกระบวนการน้ี ก็จึงบังเกิดเป็นสุขทุกข์แบบซับซ้อนรุนแรงเข้มข้น 
ท่ีเป็นผลเสกสรรค์ของมนุษย์เอง ซึ่งหมุนเวียนเข้าวงจรท่ีเริ่มจากเวทนา
ใหม่ซ้ําแล้วซ้ําเล่า กลายเป็นสังสารวัฏ วนอยู่อย่างน้ัน ไม่สามารถก้าวต่อ
ไปสู่ผลเลิศอย่างอ่ืน ท่ีชีวิตน้ียังสามารถเข้าถึงได้ย่ิงกว่าน้ันขึ้นไป 

โดยนัยน้ี จะเห็นว่า ช่วงต่อท่ีกระบวนธรรมจะสืบทอดจากการรับรู้ 
(ผัสสะ) ต่อไปน้ัน เป็นขั้นตอนท่ีสําคัญอย่างย่ิง เรียกได้ว่าเป็นหัวเลี้ยว
หัวต่อทีเดียว และในภาวะเช่นน้ี เวทนาเป็นองค์ธรรมท่ีมีบทบาทสําคัญ
มาก กระบวนธรรมท่ีดําเนินต่อไปจะเป็นอย่างไร (สําหรับปุถุชน) ต้องขึ้น
ต่อสภาพของเวทนา ว่าจะเป็นแบบไหนอย่างใด ท้ังน้ี พอจะตั้งเป็น
ข้อสังเกตได้ว่า 

ก. กระบวนธรรมที่สืบทอดจากผัสสะ เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ ระหว่าง
กระบวนการรับรู้ท่ีบริสุทธ์ิ กับกระบวนการสังสารวัฏ  

ในกระบวนการรับรู้บริสุทธิ์ เวทนามีบทบาทเป็นเพียงองค์ประกอบ
ย่อยๆ อย่างหน่ึง ท่ีช่วยให้เกิดความรู้ท่ีถูกต้องสมบูรณ์  

ส่วนในกระบวนการสังสารวัฏ เวทนาเป็นปัจจัยตัวเอก ท่ีมีอิทธิพล
ครอบงําความเป็นไปของกระบวนธรรมท้ังหมด กล่าวได้ว่า มนุษย์จะคิด
ปรุงแต่งอย่างไร และทําการอะไร ก็เพราะเวทนา และเพื่อเวทนา หรือ
ชีวิตจะเป็นอย่างไร ก็เพราะเวทนา และเพื่อเวทนา  
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นอกจากน้ัน ในกระบวนการสังสารวัฏน้ี มนุษย์มิได้หยุดอยู่เพียงแค่
เป็นผู้รับรู้อารมณ์ และเรียนรู้โลกเพื่อเก่ียวข้องจัดการกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ได้ผลดีเท่าน้ัน แต่ได้ก้าวต่อไปสู่ความเป็นผู้เสพเสวยโลกด้วย 

สําหรับกระบวนการรับรู้บริสุทธ์ิน้ัน ถ้าจะพูดให้ละเอียดชัดเจนตาม
หลัก ก็ต้องตัดตอนที่ช่วงต่อจากผัสสะน้ีด้วยเหมือนกัน โดยถือว่า การรับรู้
เกิดขึ้นเสร็จสิ้นแล้วท่ีผัสสะ ดังน้ัน กระบวนธรรมต่อจากน้ีไปจึงแยกได้เป็น
อีกตอนหน่ึง และขอเรียกช่ือว่า กระบวนการญาณทัศนะ หรือ กระบวน
ธรรมแบบวิวัฏฏ์ เป็นคู่ปฏิปักษ์กับกระบวนการสังสารวัฏ  

แต่กระบวนธรรมแบบวิวัฏฏ์ เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาชีวิต จึงจะ
ยกไปพูดในตอนท่ีว่าด้วย “ชีวิต ควรให้เป็นอย่างไร ?” และ “ชีวิต ควร
เป็นอยู่อย่างไร?” ไม่กล่าวไว้ในท่ีน้ี 

ข. กระบวนธรรมท่ีสืบทอดจากผัสสะ เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อทาง
จริยธรรม ระหว่างความดีกับความชั่ว ระหว่างกุศลกับอกุศล ระหว่าง
ความหลุดพ้นเป็นอิสระ กับการหมกติดหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ 

เม่ือกล่าวถึงส่วนอ่ืนๆ ของกระบวนธรรมแล้ว ก็ต้องย้อนกลับไปพูด
ถึงอายตนะอีก เพราะกระบวนธรรมต่างๆ ท่ีกล่าวมาน้ัน ต้องอาศัย
อายตนะ เริ่มต้นท่ีอายตนะ เมื่อว่าองค์ธรรมอ่ืนๆ สําคัญ ก็ต้องว่าอายตนะ
สําคัญเหมือนกัน เช่น เมื่อว่าเวทนาเป็นองค์ธรรมสําคัญย่ิงในกระบวน
ธรรมแบบเสพเสวยโลก อายตนะก็ย่อมมีความสําคัญมากด้วย เพราะ
อายตนะเป็นแหล่งหรือเป็นช่องทางท่ีอํานวยให้เวทนาเกิดขึ้น  

เวทนา เป็นสิ่งท่ีมนุษย์มุ่งประสงค์ อายตนะ เป็นแหล่งอํานวยสิ่งท่ี
มุ่งประสงค์น้ัน  

เทาที่กลาวมา สรุปไดวา อายตนะ ๖ ทําหนาที่รับใชมนุษย ๒ อยาง คือ  
๑. เป็นทางรับรู้โลก หรือเป็นแหล่งนําโลกมาเสนอต่อมนุษย์ เป็น

เครื่องมือสื่อสาร ทําให้มนุษย์ได้รับข้อมูลแห่งความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นท่ีจะ
ช่วยให้มนุษย์สามารถเก่ียวข้องกับโลกได้ถูกต้อง ทําให้ชีวิตอยู่รอด และ
ดําเนินไปด้วยดี 
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๒. เป็นช่องทางเสพโลก หรือเป็นประตูท่ีมนุษย์จะเปิดออกไปรับ
อารมณ์ท่ีเป็นรสอร่อยของโลก มาเสพเสวย ด้วยการดู การฟัง การดม การ
ลิ้มชิมรส การแตะต้องเสียดสี  ความสนุกสนานบันเทิง  ตลอดจน
จินตนาการส่ิงท่ีหวานช่ืนระรื่นใจ 

ความจริง หน้าท่ีท้ังสองอย่างน้ี ก็ติดเน่ืองอยู่ด้วยกัน  

หน้าที่แรก เรียกได้ว่าเป็นหน้าท่ีหลัก หรือหน้าท่ีพื้นฐานท่ีจําเป็น  
สวน หน้าท่ีท่ี ๒ เป็นหน้าท่ีรอง จะว่าเป็นของแถมหรือส่วนเกินก็คงได้   

ในกรณีท้ังสองน้ัน การทํางานของอายตนะก็อย่างเดียวกัน ความ
แตกต่างอยู่ท่ีเจตจํานงของมนุษย์ ซึ่งมุ่งไปท่ีความรู้ หรือมุ่งไปท่ีเวทนา  

สําหรับมนุษย์ปุถุชน ความสําคัญของอายตนะมักจะก้าวข้ามมาอยู่
กับหน้าท่ีอย่างท่ีสอง คือการเสพโลก จนถึงขั้นท่ีกลายเป็นว่า หน้าท่ีอย่างท่ี
หน่ึงมีไว้เพียงเพื่อเป็นส่วนประกอบสนองการทําหน้าท่ีอย่างท่ีสอง หรือพูด
อีกอย่างหนึ่งว่า กระบวนการรับรู้มีไว้เพื่อรับใช้กระบวนการเสพเสวยโลก 
หรือรับใช้กระบวนการสังสารวัฏเท่าน้ันเอง  

ท้ังน้ีเพราะว่า ปุถุชนมักใช้อายตนะ เพื่อมุ่งรับรู้เฉพาะความรู้ส่วนท่ีจะ
ทําให้ตนได้เสพเสวยอารมณ์อร่อยของโลกเท่าน้ัน หาสนใจสิ่งอันพึงรู้
นอกจากน้ันไม่  

ย่ิงกว่าน้ัน แม้ความสัมพันธ์กับโลกในภาคแสดงออก ด้วยการทํา การ
พูด การคิด ก็จะกลายเป็นการกระทําเพื่อรับใช้กระบวนการสังสารวัฏ
เช่นเดียวกัน คือ มุ่งทํา พูด คิด เพื่อแสวงหา และให้ได้มาซึ่งอารมณ์สําหรับ
เสพเสวย  

ย่ิงเป็นปุถุชนท่ีหนามากเท่าใด ความติดข้องพัวพันอยู่กับหน้าท่ี
อย่างท่ีสองของอายตนะ ก็ย่ิงมากขึ้นเท่าน้ัน จนถึงขั้นท่ีว่า ชีวิตและโลก
ของมนุษย์ วนเวียนอยู่แค่อายตนะ ๖ เท่าน้ันเอง  
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เท่าท่ีกล่าวมาน้ี จึงเห็นได้ว่า แม้อายตนะ ๖ จะเป็นเพียงส่วนหน่ึง
ของขันธ์ ๕๑ และไม่ครอบคลุมทุกส่วนแห่งชีวิตของมนุษย์โดยสิ้นเชิง 
เหมือนอย่างขันธ์ ๕ ก็จริง แต่มันก็มีบทบาทสําคัญย่ิงในการดําเนินชีวิต
ของมนุษย์ มีอํานาจกํากับวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก จนกล่าวได้ว่า 
ชีวิตเท่าท่ีมนุษย์รู้จักและดําเนินอยู่ ก็คือการติดต่อเก่ียวข้องกับโลกทาง
อายตนะเหล่าน้ี และชีวิตมีความหมายต่อมนุษย์ก็ด้วยอาศัยอายตนะเหล่าน้ี  

ถ้าอายตนะไม่ทําหน้าท่ีแล้ว โลกก็ดับ ชีวิตก็ไร้ความหมายสําหรับมนุษย์ 
มีข้อความแห่งหน่ึงในบาลี แสดงกระบวนธรรมเท่าท่ีกล่าวมาน้ีได้

อย่างกระทัดรัด และช่วยเช่ือมความท่ีกล่าวมาในตอนว่าด้วยขันธ์ ๕ เข้า
กับเรื่องท่ีอธิบายในตอนน้ี ให้ต่อเน่ืองกัน มองเห็นกระบวนธรรมได้
ครบถ้วนตลอดสายย่ิงขึ้น จึงขอยกมาอ้างไว้ ดังน้ี๒ 

อาศัยตาและรูป เกิดจักขุวิญญาณ, ความประจวบแห่งธรรมท้ัง
สามน้ัน เป็นผัสสะ, เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี, บุคคลเสวย
อารมณ์ใด ย่อมหมายรู้อารมณ์นั้น (สัญญา), หมายรู้อารมณ์ใด ย่อม
ตริตรึกอารมณ์นั้น (วิตักกะ), ตริตรึกอารมณ์ใด ย่อมผันพิสดารซ่ึง
อารมณ์นั้น (ปปัญจะ), บุคคลผันพิสดารซ่ึงอารมณ์ใด เพราะการผัน
พิสดารน้ันเป็นเหตุ ปปัญจสัญญาแง่ต่างๆ๓ (สัญญาที่ ซับซ้อน
หลากหลาย) ย่อมผุดพลุ่งสุมรุมเขา ในเร่ืองรูปทั้งหลาย ที่พึงรู้ได้ด้วย
ตา ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน  

(ต่อไปว่าด้วยอายตนะและอารมณ์อ่ืนๆ จนครบ ๖ คู่ ใจความอย่างเดียวกัน) 
                                                                                 

๑  อายตนะ ๑๒ จัดเข้ากับขันธ์ ๕ ดังนี้ (อายตนะภายใน ๖ ลงไดท้ังหมด แตอายตนะภายนอก ๖ เกินขันธ ๕) 
 อายตนะ ๕ คู่แรก (จักขุ-รูป โสต-สัททะ ฆานะ-คันธะ  ชิวหา-รส  กาย-โผฏฐัพพะ) อยู่ในรูปขันธ์ 
 อายตนะภายในที่ ๖ คือ มโน หรือใจ อยู่ในวิญญาณขันธ ์
 อายตนะภายนอกที่ ๖ คือ ธรรม หรือ ธรรมารมณ์ อยู่ในขันธ์ ๔ คือ นามขันธ์ ๓  (เวทนา 
สัญญา สังขาร) และรูปขันธ์ (เฉพาะที่เป็นสุขุมรูปเท่าน้ัน เช่น อากาสธาตุ ความเป็นหญิง 
ความเป็นชาย ความเบา ความอ่อนสลวย ความสืบต่อ ความทรุดโทรม การขยายตัว ความ
แปรสลายของรูป เป็นต้น) กับท้ังนิพพาน ซ่ึงเป็นภาวะพ้นจากขันธ์  (อภิ.วิ.๓๕/๑๐๐/๘๕) 

๒ ม.มู.๑๒/๒๔๘/๒๒๖. 
๓ คําเต็มว่า ปปญฺจสญฺญาสงฺขา.   



พุทธธรรม 

 

๖๐ 

กระบวนธรรมน้ี เขียนให้เห็นง่ายขึ้นดังน้ี 

เมื่อเกิดปปัญจสัญญาแล้ว ก็ย่ิงมีความตริตรึกนึกคิด (วิตักกะ) ได้
มากมายและกว้างขวางพิสดารย่ิงขึ้น ทําให้เกิดกิเลสต่างๆ เช่น ชอบใจ ไม่
ชอบใจ หวงแหน ริษยา เป็นต้น ปนเป คลุกเคล้า ไปกับความคิดน้ัน๑ 

หมายเหตุ: 
๑. คําท่ีควรเข้าใจ คือ ‘ปปัญจะ’ หมายถึง อาการท่ีคลอเคลียพัวพันอยู่กับ

อารมณ์น้ัน และคิดปรุงแต่งไปต่างๆ ด้วยแรงตัณหา มานะ และทิฏฐิ
ผลักดัน หรือเพื่อสนองตัณหา มานะ และทิฏฐิ คือ ปรุงแต่งในแง่ท่ีจะ
เป็นของฉัน ให้ตัวฉันเป็นน่ันเป็นน่ี หรือเป็นไปตามความเห็นของฉัน 
ออกรูปออกร่างต่างๆ มากมายพิสดาร จึงทําให้เกิดปปัญจสัญญาแง่
ต่างๆ คือสัญญาท้ังหลายท่ีเน่ืองด้วยปปัญจะน่ันเอง 

๒. จะเห็นว่ามีสัญญา ๒ ตอน สัญญาช่วงแรก คือสัญญาขั้นต้น ท่ีกําหนด
หมายอารมณ์ซึ่งปรากฏตามปกติธรรมดาของมัน สัญญาช่วงหลัง 
เรียกว่า ‘ปปัญจสัญญา’ เป็นสัญญาเน่ืองจากสังขาร ท่ีปรุงแต่งภาพ
อารมณ์ ให้ออกรูปออกร่างแง่มุมต่างๆ มากมายพิสดารดังกล่าวแล้ว 

                                                                                 
๑ ดู ที.ม.๑๐/๒๕๖-๗/๓๑๑. 

 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการรับรูบริสุทธ์ิ 
(กระแสปกติตามธรรมชาติ) 

กระบวนธรรมแบบเสพเสวยโลก
(เกิดมีผูเสวย–ส่ิงถูกเสวย  ผูคิด–ส่ิงถูกคิด) 

เวทนา สัญญา ปปญจสัญญาแงตาง  ๆวิตักกะ ปปญจะ

สังขาร
= 

อายตนะ 

อารมณ 

วิญญาณ 

ผัสสะ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๖๑   

๖๑

๓. จะเห็นว่า กระบวนธรรมท้ังหมดน้ัน แยกได้เป็น ๒ ตอน 

ก) ตอนแรก ตั้งแต่อายตนะภายในถึงเวทนา เป็นกระบวนการรับรู้
บริสุทธ์ิ พึงสังเกตว่า ช่วงตอนน้ีกระบวนธรรมเป็นกระแสบริสุทธ์ิ
ตามธรรมชาติ มีแต่องค์ธรรมท่ีเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย (พึงอ่านความ
ท่ียกมาอ้างข้างบน) ยังไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เก่ียวข้อง 

ข) ตอนปลาย ตัดตอนแต่เวทนาไปแล้ว เกิดเป็นกระบวนธรรมแบบ
เสพเสวยโลก หรือกระบวนการสังสารวัฏ มารับช่วงไป  

ความจริง ตั้งแต่เวทนาน้ีไปเป็นทางแยก อาจต่อด้วยกระบวนธรรม
แบบวิวัฏฏ์ก็ได้ แต่ในท่ีน้ีมุ่งแสดงเฉพาะแบบสังสารวัฏก่อน  

ข้อพึงสังเกตในตอนน้ี ก็คือ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของช่วงหลังน้ี จะไม่มี
เพียงองค์ธรรมต่างๆ ท่ีเป็นเหตุปัจจัยแก่กันตามธรรมชาติเท่าน้ัน แต่จะ
เกิดมีสัตว์บุคคลขึ้นมา กลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสพเสวยกับสิ่ง
ท่ีถูกเสพเสวย ผู้คิดและสิ่งท่ีถูกคิด เป็นต้น 

๔. กระบวนธรรมเสพเสวยโลกในช่วงปลาย ท่ีแสดงข้างบนน้ี เป็นเพียงวิธี
แสดงแบบหน่ึงเท่าน้ัน เลือกเอามาเพราะเห็นว่าสั้น และเข้ากับเรื่องท่ี
กําลังอธิบาย คือขันธ์และอายตนะได้ดี อาจแสดงแบบอ่ืนอีกก็ได้ เช่น
ท่ีแสดงอย่างพิสดารในหลักปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไป ซึ่งเป็นกระบวน
ธรรมแบบสังสารวัฏโดยสมบูรณ์ 

๕) ว่าตามหลักอย่างเคร่งครัด วิญญาณ ผัสสะ เวทนา สัญญา ในกระบวน
ธรรมน้ี เป็นสหชาตธรรม ท่านถือว่าเกิดร่วมกัน พึงเข้าใจว่า ท่ีเขียน
แสดงลําดับไว้อย่างน้ี มุ่งเพื่อศึกษาได้ง่าย 

เน่ืองด้วยกระบวนธรรมน้ี แยกได้เป็น ๒ ช่วงตอน และช่วงตอน
หลังอาจแยกไปเป็นกระบวนธรรมแบบสังสารวัฏ หรือแบบวิวัฏฏ์ก็ได้ 
ดังน้ัน เพื่อมองเห็นภาพได้กว้างขวางข้ึน อาจเขียนแสดงได้ดังน้ี 
 



พุทธธรรม 

 

๖๒ 

ในเรื่องอายตนะนี้ มีขอควรทราบเพ่ิมเติม เพื่อประโยชนในการศึกษาตอไป ดังนี้ 
•  อายตนะภายใน หรือ ทวาร ๖ น้ัน มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา “อินทรีย์ ๖” 

คําว่า อินทรีย์ แปลว่า ภาวะที่เป็นใหญ่ หมายถึงสิ่งที่ทําหน้าที่เป็นใหญ่ 
เป็นเจ้าหน้าที่ หรือเป็นเจ้าการในเร่ืองน้ันๆ เช่น ตา เป็นเจ้าการในการ
รับรู้รูป หู เป็นเจ้าการในการรับรู้เสียง เป็นต้น  

อินทรีย์ ๖ คือ จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์ 
และ มนินทรีย์  

คําว่า อินทรีย์ นิยมใช้กับอายตนะในขณะทําหน้าที่ของมัน ในชีวิตจริง 
และเก่ียวกับจริยธรรม เช่น การสํารวมจักขุนทรีย์ เป็นต้น  

ส่วน อายตนะ นิยมใช้ในเวลาพูดถึงตัวสภาวะที่อยู่ในกระบวนธรรม 
เช่นว่า อาศัยจักขุ อาศัยรูป เกิดจักขุวิญญาณ เป็นต้น และเมื่อพูดถึง
สภาวลักษณะ เช่นว่า จักขุไม่เที่ยง เป็นต้น  

อีกคําหน่ึงที่ใช้พูดกันบ่อย ในเวลากล่าวถึงสภาวะในกระบวนธรรม 
คือคําว่า “ผัสสายตนะ” แปลว่า ที่เกิดหรือบ่อเกิดแห่งผัสสะ หรือแดน
รับรู้ คือที่มาของการรับรู้น่ันเอง 

•  อายตนะภายนอก หรืออารมณ์ ก็มีช่ือเรียกอย่างอ่ืนอีก คือ “โคจร” (ที่
เที่ยว, ที่หากิน) และ “วิสัย” (สิ่งผูกพัน, แดนดําเนิน)   

และช่ือที่ควรกําหนดเป็นพิเศษ ใช้เฉพาะกับอารมณ์ ๕ อย่างแรก ซึ่ง
มีอิทธิพลมาก ในกระบวนธรรมแบบเสพเสวยโลก หรือแบบสังสารวัฏ คือ
คําว่า “กามคุณ” (ส่วนที่น่าใคร่น่าปรารถนา, ส่วนที่ดีหรือส่วนอร่อยของ
กาม) กามคุณ ๕ หมายถึง รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ เฉพาะที่น่า
ปรารถนา น่าใคร่น่าพอใจ 

=

อายตนะ

อารมณ

วิญญาณ

เวทนา
กระบวนธรรมแบบสังสารวัฏฏ

กระบวนธรรมแบบวิวัฏฏ
ผัสสะ



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๖๓   

๖๓

ความถูกต้องและผิดพลาดของความรู้ 
เมื่อพูดถึง อายตนะ ซึ่งเป็นแดนรับรู้ ก็ควรทราบเรื่องราวเก่ียวกับ

ความรู้ด้วย แต่เรื่องท่ีควรทราบเก่ียวกับความรู้ มีมากมายหลายอย่าง ไม่อาจ
แสดงไว้ในท่ีน้ีท้ังหมด จึงจะกล่าวไว้เพียงเรื่องเดียว คือ ความถูกต้องและ
ผิดพลาดของความรู้ และแม้ในหัวข้อน้ี ก็จะกล่าวถึงหลักท่ีควรทราบเพียง ๒ 
อย่างเท่าน้ัน 

ก. สัจจะ ๒ ระดับ 
ผู้สดับคําสอนในพระพุทธศาสนาบางคน เกิดความสับสน เม่ือได้

อ่านได้ฟังข้อความบางอย่าง เช่น  
บางแห่งว่า ไม่ควรคบคนพาล ควรคบบัณฑิต คนพาลมีลักษณะ

อย่างน้ีๆ บัณฑิตมีลักษณะอย่างน้ีๆ ควรยินดีแต่ของของตน ไม่ควรอยาก
ได้ของของผู้อ่ืน ตนเป็นท่ีพึ่งของตน คนควรช่วยเหลือกัน ดังน้ีเปน็ต้น  

แต่บางแห่งว่า พึงพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่า กายก็แค่กาย 
ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา พึงรู้เท่าทันตามเป็นจริงว่า ไม่ใช่ของเรา 
ไม่ใช่ตัวตนของเรา สิ่งท้ังหลายเป็นอนัตตา ดังน้ีเป็นต้น  

เมื่อได้อ่านได้ฟังอย่างน้ีแล้ว ก็มองไปว่า คําสอนในทางพระศาสนา
ขัดแย้งกันเอง หรือไม่ก็งงแล้วไม่เข้าใจ หรือบางคนเข้าใจบ้างแต่ไม่ชัดเจน
พอ ทําให้เกิดการปฏิบัติสับสนผิดพลาด ดําเนินชีวิตไม่สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง ในเวลาท่ีควรพูดควรปฏิบัติตามความรู้ในชีวิตประจําวันของ
ชาวบ้าน กลับพูดหรือปฏิบัติด้วยความยึดถือในความรู้ตามสภาวะ เป็นต้น 
ทําให้เกิดความวุ่นวายและเสียหาย ท้ังแก่ตนและผู้อ่ืน 

คัมภีร์ฝ่ายอภิธรรม หวังจะช่วยป้องกันความสับสนผิดพลาดเช่นน้ี 
จึงสอนให้รู้จักแยกสัจจะ หรือความจริง เป็น ๒ ระดับ กล่าวคือ๑ 

                                                                                 
๑  ความคิดเกี่ยวกับสัจจะ ๒ น้ี เร่ิมแสดงออกเปนคําบัญญัติในคัมภีรกถาวัตถุ แตยังไมระบุแบงเปนถอยคํา
ชัดเจน คือ กลาวถึง สมมติสัจจะ ใน อภิ.ก.๓๗/๑๐๖๒/๓๓๘ และกลาวถึง สัจฉิกัตถปรมัตถ์ และ 
ปรมัตถ์ ใน อภิ.ก.๓๗/๑-๑๙๐/๑-๘๓; การระบุชัดปรากฏใน ปญฺจ.อ.๑๕๓,๒๔๑ นอกจากน้ีมีกลาวถึง
และใชอธิบายธรรมในท่ีอ่ืนหลายแหง เชน ม.อ.๑/๒๙๙=สํ.อ.๒/๑๖; ธ.อ.๗/๕๖; สงฺคณี มูลฏีกา ๑๖๕, 
๒๘๐, ๒๙๗; สงฺคณี อนุฏีกา ๓๒๘; วิสุทธิ.ฏีกา ๒/๑๔๐; อุ.อ.๕๐๑; อิติ.อ.๒๑๓; สงฺคห.ฏีกา ๒๕๕. 



พุทธธรรม 

 

๖๔ 

๑. สมมติสัจจะ ความจริงโดยสมมติ (เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า โวหาร
สัจจะ ความจริงโดยโวหาร หรือโดยสํานวนพูด) คือ จริงตามมติร่วมกัน 
ตามท่ีได้ตกลงกันไว้ หรือยอมรับร่วมกัน เป็นเครื่องมือสื่อสาร พอให้สําเร็จ
ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน (conventional truth) เช่น คน สัตว์ คนดี 
คนช่ัว โต๊ะ เก้าอ้ี หนังสือ เป็นต้น ตัวอย่างท่ีพอเทียบให้เห็นเค้า เช่น 
ภาษาสามัญพูดว่า นํ้า ว่าเกลือ เป็นต้น 

๒. ปรมัตถสัจจะ ความจริงโดยปรมัตถ์ คือ จริงตามความหมาย
สูงสุด ตามความหมายแท้ อย่างย่ิง หรือ ตามความหมายแท้ขั้นสุดท้ายท่ี
ตรงตามสภาวะและเท่าท่ีพอจะกล่าวถึงได้ หรือพอจะยังพูดให้เข้าใจกันได้ 
(ultimate truth) เพื่อสําหรับให้เกิดความรู้ความเข้าใจเท่าทันความเป็น
จริงของสิ่งท้ังหลาย คือ รู้จักสิ่งเหล่าน้ันตามท่ีมันเป็น และเพื่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด คือ การหย่ังรู้สัจธรรม ท่ีจะทําให้ความยึดติดถือมั่น
หลงผิดท้ังหลายสลายหมดไป ทําให้วางใจวางท่าทีต่อสิ่งท้ังหลายอย่าง
ถูกต้อง หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ มีจิตใจเป็นอิสระ ปลอดโปร่ง 
ผ่องใส เบิกบาน มีความสุขท่ีแท้จริง  

สิ่งท่ีเป็นจริงโดยปรมัตถ์ เช่น นามธรรม รูปธรรม เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ หรือจิต เจตสิก รูป นิพพาน ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย์ 
ฯลฯ ตัวอย่างท่ีพอเทียบให้เห็นเค้า เช่น ในทางวิทยาศาสตร์ถือว่า คําว่า 
นํ้า ว่า เกลือ เป็นต้น ยังไม่ตรงสภาวะแท้ อาจมีแง่ความหมายท่ีคลุมเครือ 
หรือเขวได้ นํ้าแท้ๆ คือ hydrogen oxide (H2O) เกลือสามัญก็เป็น 
sodium chloride (NaCl) จึงถูกแท้ ดังน้ีเป็นต้น (ข้อเปรียบเทียบน้ีไม่ใช่
ตรงกันแท้ แต่เทียบพอให้เห็นว่า ในวิชาการอื่น ก็มีการมองเห็นความจริง
ด้านอ่ืน ของสิ่งสามัญ และไม่ยอมรับว่าคําพูดสามัญสื่อความจริงได้ตรงแท้) 

อย่างไรก็ดี ความคิดเก่ียวกับสมมติสัจจะ และปรมัตถสัจจะ ท่ีท่าน
ระบุออกมาเป็นคําบัญญัติในพระอภิธรรมน้ัน ก็ยกเอาความในพระสูตร
น่ันเองเป็นท่ีอ้าง แสดงว่า ความคิดความเข้าใจเรื่องน้ี เป็นของมีแต่เดิม 
แต่ในครั้งเดิมน้ัน คงเป็นท่ีเข้าใจกันดี จนไม่ต้องระบุคําบัญญัติ ๒ คําน้ี 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๖๕   

๖๕

ข้อความในพระสูตรท่ีท่านยกมาอ้างน้ัน เป็นคําของพระภิกษุณีช่ือวชิรา มี
เน้ือความดังน้ี 

นี่แน่ะมาร! ท่านจะมีความเห็นยึดถือว่าเป็นสัตว์ได้อย่างไร, ใน
สภาวะท่ีเป็นเพียงกองแห่งสังขารล้วนๆ นี้ จะหาตัวสัตว์ไม่ได้เลย, 
เปรียบเหมือนว่า เพราะคุมส่วนประกอบเข้าด้วยกัน ศัพท์ว่า “รถ” 
ย่อมมีฉันใด เมื่อขันธ์ทั้งหลายมีอยู่ สมมติว่า “สัตว์” ก็ย่อมมี     
ฉันนั้น๑ 
ความคล้ายกันน้ี ท่ีเน้นในแง่ปฏิบัติ คือ ความรู้เท่าทันสมมติ และ

เข้าใจปรมัตถ์ แล้วรู้จักใช้ภาษาเป็นเครื่องสื่อความหมาย โดยไม่ยึดติดใน
สมมติ ไม่เป็นทาสของภาษาน้ัน สามารถยกบาลีท่ีเป็นพุทธพจน์มาอ้างได้อีก
หลายแห่ง เช่น 

ภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสพ...จะพึงกล่าวว่า ฉันพูด ดังนี้ก็ดี เขา
พูดกับฉัน ดังนี้ก็ดี เธอเป็นผู้ฉลาด รู้ถ้อยคําที่เขาพูดกันในโลก ก็พึง
กล่าวไปตามโวหารเท่านั้น๒ 

เหล่านี้เป็นโลกสมัญญา เป็นโลกนิรุติ เป็นโลกโวหาร เป็นโลก
บัญญัติ ซ่ึงตถาคตใช้พูดจา แต่ไม่ยึดติด๓ 
อ น่ึ ง  พระอรรถกถาจาร ย์บรรยายลั กษณะของพระ สูตร 

(สุตตันตปิฎก) ว่าเป็น โวหารเทศนา เพราะเน้ือหาส่วนมากแสดงโดยโวหาร 
คือ ใช้ภาษาสมมติ  

ส่วน พระอภิธรรม เป็น ปรมัตถเทศนา เพราะเน้ือหาส่วนมาก
แสดงโดยปรมัตถ์ คือ กล่าวตามสภาวะแท้ๆ๔  

น้ีเป็นข้อสังเกตเพื่อประดับความรู้อย่างหน่ึง 

                                                                                 
๑ สํ.ส.๑๕/๕๕๔/๑๙๘ อ้างใน อภิ.ก.๓๗/๑๘๕/๘๐. 
๒ สํ.ส.๑๕/๖๕/๒๑ 
๓ ที.สี.๙/๓๑๒/๒๔๘ 
๔ วินย.อ.๑/๒๑; ที.อ.๑/๒๕; สงฺคณี อ.๒๘;๑๒๖; ม.อ.๑/๓๐๐=สํ.อ.๒/๑๗. 



พุทธธรรม 

 

๖๖ 

ข. วิปลาส หรือ วิปลลาส ๓ 
วิปลาส คือ ความรู้คลาดเคลื่อน ความรู้ท่ีผันแปรผิดพลาดจาก

ความเป็นจริง หมายถึง ความรู้คลาดเคลื่อนขั้นพื้นฐาน ท่ีนําไปสู่ความ
เข้าใจผิด หลงผิด การลวงตัวเอง วางใจ วางท่าที ประพฤติปฏิบัติไม่
ถูกต้อง ต่อโลก ต่อชีวิต ต่อสิ่งท้ังหลายท้ังปวง และเป็นเครื่องกีดก้ัน
ขัดขวางบังตา ไม่ให้มองเห็นสัจภาวะ วิปลาส มี ๓ อย่าง คือ  

๑. สัญญาวิปลาส  สัญญาคลาดเคลื่อน หมายรู้ผิดพลาดจากความเป็นจริง 
๒. จิตวิปลาส  จิตคลาดเคลื่อน ความคิดผิดพลาดจากความเป็นจริง 
๓. ทิฏฐิวิปลาส  ทิฏฐิคลาดเคลื่อน ความเห็นผิดพลาดจากความเป็นจริง 

สัญญาวิปลาส หมายรู้คลาดเคลื่อน เช่น คนตกใจเห็นเชือกเป็นงู 
กาและกวางป่า มองหุ่นฟางสวมเสื้อกางเกงมีหม้อครอบ เห็นเป็นคนเฝ้า
นา คนหลงทางเห็นทิศเหนือเป็นทิศใต้ เห็นทิศใต้เป็นทิศเหนือ คนเห็นแสง
ไฟโฆษณากระพริบอยู่กับท่ี เป็นไฟว่ิง เป็นต้น 

จิตวิปลาส ความคิดคลาดเคลื่อน เช่น คนบ้าคิดเอาหญ้าเป็นอาหาร
ของตน คนจิตฟั่นเฟือนมองเห็นคนเข้ามาหา คิดว่าเขาจะทําร้าย คนเห็น
เงาเคลื่อนไหวในที่มืดสลัว คิดวาดภาพเป็นผีหลอก กระต่ายตื่นตูม ได้ยิน
เสียงลูกมะพร้าวหล่น คิดวาดภาพเป็นว่าโลกกําลังแตก เป็นต้น 

ทิฏฐิวิปลาส ความเห็นคลาดเคลื่อน ตามปกติ สืบเน่ืองมาจาก
สัญญาวิปลาสและจิตวิปลาสน่ันเอง เม่ือหมายรู้ผิดอย่างไร ก็เห็นผิดไป
ตามน้ัน เมื่อคิดวาดภาพเคลื่อนคลาดไปอย่างไร ก็พลอยเห็นผิด เช่ือถือ
ผิดพลาดไปตามอย่างน้ัน  

ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อหมายรู้ผิดว่าเชือกเป็นงู ก็อาจลงความเห็น
ยึดถือว่าสถานที่บริเวณน้ันมีงูหรือมีงูชุม เม่ือหมายรู้ว่าผืนแผ่นดินเรียบ
ราบขยายออกไปเป็นเส้นตรง ก็จึงลงความเห็นยึดถือว่าโลกแบน เมื่อคิดไป
ว่าสิ่งท้ังหลายเกิดขึ้น เป็นไป เคลื่อนไหวต่างๆ ก็ต้องมีผู้จัดแจงผลักดัน ก็
จึงลงความเห็นยึดถือว่า ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ฝนตก นํ้าท่วม มีเทพ
เจ้าประจําอยู่และคอยบันดาล ดังน้ีเป็นต้น 
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๖๗   

๖๗

ตัวอย่างท่ีกล่าวมาน้ี เป็นช้ันหยาบท่ีเห็นง่ายๆ อาจเรียกอย่างภาษา
พูดว่า เป็นความวิปลาสขั้นวิปริต  

ส่วนในทางธรรม ท่านมองความหมายของวิปลาสอย่างละเอียดถึง
ขั้นพื้นฐาน หมายถึงความรู้คลาดเคลื่อนชนิดท่ีมิใช่มีเฉพาะในบางคนบาง
กลุ่มเท่าน้ัน แต่มีในคนท่ัวไปแทบท้ังหมดอย่างไม่รู้ตัว คนท้ังหลายตกอยู่ใต้
อิทธิพลครอบงําของมัน และวิปลาสท้ัง ๓ ชนิดน้ัน จะสอดคล้อง
ประสานกันเป็นชุดเดียว วิปลาสขั้นละเอียดหรือขั้นพื้นฐานน้ัน พึงเห็น
ตามบาลีดังน้ี 

ภิกษุทั้งหลาย สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส มี ๔ อย่างดังนี้; 
๔ อย่างอะไรบ้าง ?  (กล่าวคือ)  
๑. สัญญาวิปลาส  จิตวิปลาส  ทิฏฐิวิปลาส  ในส่ิงไม่เที่ยง     ว่าเที่ยง   
๒. สัญญาวิปลาส  จิตวิปลาส  ทิฏฐิวิปลาส  ในส่ิงที่เป็นทุกข์ ว่าเป็นสุข  
๓. สัญญาวิปลาส  จิตวิปลาส   ทิฏฐิวิปลาส  ในส่ิงมิใช่ตัวตน   ว่าตัวตน  
๔. สัญญาวิปลาส  จิตวิปลาส  ทิฏฐิวิปลาส  ในส่ิงที่ไม่งาม    ว่างาม๑ 
วิปลาสเหล่าน้ี เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมเจริญปัญญา และก็เป็น

เป้าหมายของการฝึกอบรมปัญญาท่ีจะกําจัดมันเสีย การพัฒนาความรู้และ
เจริญปัญญาตามวิธีท่ีกล่าวไว้ในพุทธธรรม ล้วนช่วยแก้ไขบรรเทาและ
กําจัดวิปลาสได้ท้ังน้ัน เฉพาะอย่างย่ิง การใช้โยนิโสมนสิการแบบสืบสาว
หาเหตุปัจจัยและแยกแยะองค์ประกอบตรวจดูสภาวะ โดยมีสติพร้อมอยู่ 

                                                                                 
๑ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๙/๖๖; ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๒๕/๔๑๗; วิปลาส (บาลี=วิปลฺลาส) นี้ ในอภิธรรมเรียกว่า      
วิปริเยส (อภิ.วิ.๓๕/๙๖๖/๕๐๗; มีเค้าในพระสูตรคือ สํ.ส.๑๕/๗๓๗/๒๗๗; ดูประกอบที่ สํ.อ.๑/
๓๑๘; นิทฺ.อ.๑/๒๐๐; สงฺคณี อ.๓๘๖) วินย.ฏีกา ๑/๔๗๔ ว่า วิปลาส  ๓ ประเภทนี้ เรียง
ตามลําดับความมีกําลังแรงกว่ากัน 



พุทธธรรม 

 

๖๘ 

พุทธพจน์เก่ียวกับอายตนะ 
ก) สรรพสิ่ง โลก และบัญญัติต่างๆ 

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงแก่พวกเธอซ่ึง “สรรพส่ิง” (สิ่งท้ังปวง, ครบหมด, 
ทุกสิ่งทุกอยาง), จงฟังเถิด; อะไรเล่าคือ สรรพส่ิง: ตากับรูป หูกับเสียง จมูก
กับกล่ิน ล้ินกับรส กายกับโผฏฐัพพะ ใจกับธรรมารมณ์ - นี้เรียกว่า สรรพส่ิง๑ 

 พระองค์ผู้เจริญ เรียกกันว่า “โลก โลก” ดังนี้, ด้วยเหตุเพียงไร จึงมีโลก 
หรือบัญญัติว่าเป็นโลก ? 

ดูกรสมิทธิ ที่ใดมีตา มีรูป มีจักขุวิญญาณ มีธรรมอันพึงรู้ด้วยจักขุ-
วิญญาณ, ที่นั่นก็มีโลก หรือบัญญัติว่าเป็นโลก, ที่ใดมีหู...มีจมูก...มีล้ิน...มี
กาย...มีใจ มีธรรมารมณ์ มีมโนวิญญาณ มีส่ิงอันพึงรู้ด้วยมโนวิญญาณ ที่นั้น
ก็มีโลก หรือบัญญัติว่าโลก๒ 

 ภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล่าวว่า ที่สุดโลก เป็นส่ิงที่รู้ได้ เห็นได้ ถึงได้ ด้วย
การไป, แต่เราก็ไม่กล่าวเช่นกันว่า บุคคลยังไม่ถึงที่สุดโลก จะทําความส้ินทุกข์ได้ 

(พระอานนท์กล่าว:) ข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อ ยังมิได้
ทรงแจกแจงเนื้อความโดยพิสดารนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจความโดยพิสดารดังนี้:- 
บุคคลย่อมสําคัญหมายในโลกว่าเป็นโลก ถือโลกว่าเป็นโลกด้วยส่ิงใด ส่ิงนั้น
เรียกว่า “โลก” ในอริยวินัย 

ด้วยอะไรเล่า คนจึงสําคัญหมายในโลกว่าเป็นโลก ถือโลกว่าเป็นโลก ? ด้วย
ตา...ด้วยหู...ด้วยจมูก...ด้วยล้ิน...ด้วยกาย...ด้วยใจ คนจึงสําคัญหมายในโลกว่า
เป็นโลก ถือโลกว่าเป็นโลก๓ 

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงการอุทัยพร้อม และการอัสดงแห่งโลก, จงฟัง
เถิด.  

                                                                                 
๑ สํ.สฬ.๑๘/๒๔/๑๙ 
๒ สํ.สฬ.๑๘/๗๕/๔๘ 
๓ สํ.สฬ.๑๘/๑๗๑/๑๑๙ 
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๖๙   

๖๙

การอุทัยพร้อมแห่งโลกเป็นไฉน? อาศัยตา และรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ, 
ความประจวบแห่งส่ิงทั้งสามนั้น คือ ผัสสะ, เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี, 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี, เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี, 
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี, เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี,  เพราะชาติ
เป็นปัจจัย  ชรามรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข์  โทมนัส  และอุปายาส ก็มีพร้อม; 
นี้คือการอุทัยพร้อมแห่งโลก 

อาศัยหู...อาศัยจมูก...อาศัยล้ิน...อาศัยกาย...อาศัยใจและธรรมารมณ์ จึงเกิด
มโนวิญญาณ ฯลฯ นี้คือการอุทัยพร้อมแห่งโลก 

การอัสดงแห่งโลกเป็นไฉน? อาศัยตา และรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ, ความ
ประจวบแห่งส่ิงทั้งสามนั้นคือผัสสะ, เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี, 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี, เพราะตัณหานั้นแหละสํารอกดับไปไม่
เหลือ ความดับอุปาทานจึงมี, เพราะดับอุปาทาน ความดับภพจึงมี, เพราะดับ
ภพ ความดับชาติจึงมี, เพราะดับชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 
และอุปายาส จึงดับ, ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งหมด ย่อมมีได้อย่างนี้; นี้
เรียกว่าการอัสดงแห่งโลก 

อาศัยหู...อาศัยจมูก...อาศัยล้ิน...อาศัยกาย...อาศัยใจและธรรมารมณ์ จึงเกิด
มโนวิญญาณ ฯลฯ เพราะตัณหานั้นแหละสํารอกดับไปไม่เหลือ...นี้คือการ
อัสดงของโลก๑ 

พระองค์ผู้เจริญ เรียกกันว่า “มาร มาร” ...เรียกกันว่า “สัตว์ สัตว์” ...เรียก
กันว่า “ทุกข์ ทุกข์” ดังนี้, ด้วยเหตุเพียงไร จึงมีมารหรือบัญญัติว่ามาร...จึงมี
สัตว์หรือบัญญัติว่าสัตว์...จึงมีทุกข์หรือบัญญัติว่าทุกข์? 

ดูกรสมิทธิ ที่ใดมีตา มีรูป มีจักขุวิญญาณ มีธรรมอันพึงรู้ด้วยจักขุ
วิญญาณ ฯลฯ มีใจ มีธรรมารมณ์ มีมโนวิญญาณ มีธรรมอันพึงรู้ด้วยมโน
วิญญาณ, ที่นั้นก็มีมารหรือบัญญัติว่ามาร...สัตว์หรือบัญญัติว่าสัตว์...ทุกข์
หรือบัญญัติว่าทุกข์๒ 
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 เมื่อตามีอยู่ พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขทุกข์, เมื่อตาไม่มี พระ
อรหันต์ทั้งหลายย่อมไม่บัญญัติว่าสุขทุกข์, เมื่อหู...เมื่อจมูก...เมื่อล้ิน...เมื่อ
กาย...เมื่อใจมีอยู่ พระอรหันต์ทั้งหลาย จึงบัญญัติสุขทุกข์ เมื่อหู ฯลฯ ใจไม่มี 
พระอรหันต์ทั้งหลายย่อมไม่บัญญัติสุขทุกข์๑  

ข) ความจริงเดียวกัน ท้ังแก่ผู้หลง และผู้รู้เท่าทัน 
ภิกษุทั้งหลาย ตา...หู...จมูก...ล้ิน...กาย...ใจ ไม่เที่ยง...เป็นทุกข์...เป็น

อนัตตา, แม้ส่ิงที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เกิดขึ้น ก็ไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา, ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ซ่ึงเกิดจากส่ิงที่ไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา จักเป็นของเที่ยง จักเป็นสุข จักเป็นอัตตาได้แต่ที่ไหน 

รูป...เสียง...กล่ิน...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ ไม่เที่ยง...เป็นทุกข์...เป็น
อนัตตา, แม้ส่ิงที่ เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ  
ธรรมารมณ์เกิดขึ้น ก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา, รูป เสียง กล่ิน รส 
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ซ่ึงเกิดจากส่ิงที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา จักเป็น
ของเที่ยง เป็นสุข เป็นอัตตาได้แต่ที่ไหน๒ 

ภิกษุทั้งหลาย ข้าวกล้างอกงามบริบูรณ์ และคนเฝ้าข้าวกล้าก็ประมาทเสีย,  
โคกินข้าวกล้า  ลงสู่ข้าวกล้าโน้น  พึงเมาเพลินประมาทเอาจนเต็มที่  ฉันใด, 
ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ไม่สังวรในผัสสายตนะ ๖ ย่อมเมาเพลินประมาทในกาม
คุณ ๕ จนเต็มที่ ฉันนั้น๓ 

ภิกษุทั้งหลาย  ผัสสายตนะ ๖ เหล่านี้  ที่ไม่ฝึก  ไม่คุ้มครอง  ไม่รักษา  ไม่
สังวร  ย่อมเป็นเคร่ืองนําทุกข์มาให้...ผัสสายตนะ ๖ เหล่านี้  ที่ฝึกดีแล้ว   
คุ้มครองดี รักษาดี สังวรดี ย่อมเป็นเคร่ืองนําสุขมาให้...๔ 

ตาเป็นเคร่ืองผูกล่ามรูปไว้, รูปเป็นเคร่ืองผูกล่ามตาไว้; หู - เสียง; จมูก - 
กล่ิน; ล้ิน - รส; กาย - โผฏฐัพพะ; ใจเป็นเคร่ืองผูกล่ามธรรมารมณ์ไว้, 
ธรรมารมณ์เป็นเคร่ืองผูกล่ามใจไว้ ดังนี้หรือ? 

                                                                                 ๑ สํ.สฬ.๑๘/๒๑๒/๑๕๕ ๒ สํ.สฬ.๑๘/๒๒๑-๖/๑๖๓-๕ (แปลรวบ) ๓ สํ.สฬ.๑๘/๓๔๔/๒๔๓ ๔ สํ.สฬ.๑๘/๑๒๘-๙/๘๘ 
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(หามิได้) ตาก็มิใช่เคร่ืองผูกล่ามรูปไว้, รูปก็มิใช่เคร่ืองผูกล่ามตาไว้;      
ฉันทราคะ (ความชอบใจจนติด) ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองอย่าง
นั้นต่างหาก เป็นเคร่ืองผูกล่ามที่ตาและรูปนั้น ฯลฯ ใจก็ไม่ใช่เคร่ืองผูกล่าม
ธรรมารมณ์, ธรรมารมณ์ก็มิใช่เคร่ืองผูกล่ามใจ; ฉันทราคะที่เกิดขึ้นเพราะ
อาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งสองอย่างนั้นต่างหาก เป็นเคร่ืองผูกล่ามที่ใจและ
ธรรมารมณ์นั้น 

หากตาเป็นเครื่องผูกล่ามรูปไว้ หรือรูปเป็นเครื่องผูกล่ามตาไว้แล้วไซร้, การ
ครองชีวิตประเสริฐ เพ่ือความส้ินทุกข์โดยชอบ ก็จะปรากฏไม่ได้;  แต่เพราะเหตุที่
ตาไม่ใช่เคร่ืองผูกล่ามรูป, รูปมิใช่เคร่ืองผูกล่ามตา, ฉันทราคะที่เกิดข้ึนเพราะ
อาศัยตาและรูปสองอย่างนั้นต่างหาก เป็นเคร่ืองผูกล่ามที่ตาและรูปนั้น, เพราะ
เหตุฉะนั้น การครองชีวิตประเสริฐเพ่ือความส้ินทุกข์โดยชอบ จึงปรากฏได้ ฯลฯ 

พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีพระจักษุ, พระผู้มีพระภาคก็ทรงเห็นรูปด้วยจักษุ, 
(แต่) ฉันทราคะไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า, พระผู้มีพระภาคทรงมีพระทัยหลุด
พ้นดีแล้ว; พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีพระโสต...พระฆานะ...พระชิวหา...พระกาย...
พระทัย...๑ 

ค) จิตใจใหญ่กว้าง มีปัญญานําทาง อยู่อย่างมีสติ  
พระองค์ผู้เจริญ ! ถึงแม้ข้าพระองค์จะชราแล้ว เป็นผู้เฒ่าผู้ใหญ่ ล่วงกาล

ผ่านวัยมาโดยลําดับ ก็ตาม, ขอพระผู้มีพระภาคสุคตเจ้า โปรดทรงแสดงธรรม
แก่ข้าพระองค์ แต่โดยย่อเถิด ข้าพระองค์คงจะเข้าใจความแห่งพระดํารัสของ
พระผู้มีพระภาคได้เป็นแน่ ข้าพระองค์คงจะเป็นทายาทแห่งพระดํารัสของพระ
ผู้มีพระภาคได้เป็นแน่ 

แน่ะมาลุงกยบุตร ! ท่านเห็นเป็นประการใด? รูปทั้งหลายท่ีพึงรู้ด้วยจักษุ
อย่างใดๆ ซ่ึงเธอยังไม่เห็น ทั้งมิเคยได้เห็น ทั้งไม่เห็นอยู่ ทั้งไม่เคยคิดหมาย
ว่าขอเราพึงเห็น, ความพอใจ ความใคร่ หรือความรัก ในรูปเหล่านั้น จะมีแก่
เธอไหม? 
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ไม่มี พระเจ้าข้า 
เสียง...กล่ิน...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ทั้งหลาย อย่างใดๆ ซ่ึงเธอไม่ได้

ทราบ ไม่เคยทราบ ไม่ทราบอยู่ ทั้งไม่เคยคิดหมายว่าเราพึงทราบ, ความพอใจ 
ความใคร่ หรือความรักในธรรมารมณ์เหล่านั้น จะมีแก่เธอไหม? 

ไม่มีพระเจ้าข้า 
มาลุงกยบุตร! บรรดาส่ิงที่เห็น ได้ยิน รู้ ทราบ เหล่านี้ ในส่ิงที่เห็น เธอจัก

มีแค่เห็น ในส่ิงที่ได้ยินจักมีแค่ได้ยิน ในส่ิงที่ล้ิม ดม แตะต้อง จักมีแค่รู้ (รส 
กล่ิน แตะต้อง) ในส่ิงที่ทราบ จักมีแค่ทราบ  

เมื่อใด (เธอมีแค่เห็น ได้ยิน ได้รู้ ได้ทราบ) เมื่อนั้น เธอก็ไม่มีด้วยนั่น 
(อรรถกถาอธิบายวาไมถูกราคะ โทสะ โมหะ ครอบงํา), เมื่อไม่มีด้วยนั่น ก็ไม่มี
ที่นั่น (อรรถกถาอธิบายวา ไมพัวพันหมกติดอยูในสิ่งท่ีไดเห็นเปนตนนั้น), 
เมื่อไม่มีที่นั่น เธอก็ไม่มีที่นี่ ไม่มีที่โน่น ไม่มีระหว่างที่นี่ที่โน่น (ไมใชภพนี้ 
ไมใชภพโนน ไมใชระหวางภพท้ังสอง), นั่นแหละคือที่จบส้ินของทุกข์ 

(พระมาลุงกยบุตรสดับแลว กลาวความตามท่ีตนเขาใจออกมาวา:) 
พอเห็นรูป สติก็หลงหลุด ด้วยมัวใส่ใจแต่นิมิตหมายที่น่ารัก แล้วก็มีจิต

กําหนัดติดใจ เสวยอารมณ์แล้วก็สยบอยู่ กับอารมณ์นั้นเอง, เวทนา
หลากหลายอันก่อกําเนิดขึ้นจากรูป ขยายตัวเพิ่มขึ้น จิตของเขาก็คอยถูก
กระทบกระทั่ง ทั้งกับความอยากและความยุ่งยากใจ เมื่อส่ังสมทุกข์อยู่อย่างนี้ 
ก็เรียกว่าไกลนิพพาน 

พอได้ยินเสียง...พอได้กล่ิน...พอล้ิมรส...พอถูกต้องโผฏฐัพพะ...พอรู้
ธรรมารมณ์  สติก็หลงหลุด ฯลฯ ก็เรียกว่าไกลนิพพาน 

เห็นรูปก็ไม่ติดในรูป ด้วยมีสติมั่นอยู่, มีจิตไม่ติดใจ เสวยเวทนาไป ก็ไม่สยบ
กับอารมณ์นั้น; เขามีสติดําเนินชีวิตอย่างที่ว่า เมื่อเห็นรูป และถึงจะเสพเวทนา 
ทุกข์ก็มีแต่ส้ิน ไม่ส่ังสม; เมื่อไม่ส่ังสมทุกข์อยู่อย่างนี้ ก็เรียกว่าใกล้นิพพาน” 

ได้ยินเสียง...ได้กล่ิน...ล้ิมรส...ถูกต้องโผฏฐัพพะ...รู้ธรรมารมณ์ ก็ไม่ติดใน
ธรรมารมณ์ ด้วยมีสติมั่นอยู่ ฯลฯ ก็เรียกว่าใกล้นิพพาน๑ 
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ด้วยเหตุเพียงไร บุคคลช่ือว่าเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวาร? คนบางคนเห็นรูป
ด้วยตาแล้ว ย่อมน้อมรักฝากใจในรูปที่น่ารัก ย่อมขุ่นเคืองขัดใจในรูปที่ไม่
น่ารัก มิได้มีสติกํากับใจ เป็นอยู่โดยมีจิตคับแคบ (มีใจเล็กนิดเดียว), ไม่เข้าใจ
ตามเป็นจริง ซ่ึงความหลุดรอดปลอดพ้นของจิต และความหลุดรอดปลอดพ้น
ด้วยปัญญา ที่จะทําให้บาปอกุศลธรรมซ่ึงเกิดขึ้นแล้วแก่ตัวเขา ดับไปได้โดยไม่
เหลือ; ฟังเสียงด้วยหู...สูดกล่ินด้วยจมูก...ล้ิมรสด้วยล้ิน...ต้องโผฏฐัพพะด้วย
กาย ทราบธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ย่อมน้อมรักฝากใจในเสียง...ในธรรมารมณ์ 
อันน่ารัก ย่อมขุ่นเคืองขัดใจในเสียง...ในธรรมารมณ์ อันไม่น่ารัก ฯลฯ 

ด้วยเหตุเพียงไร บุคคลชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวาร? ภิกษุเห็นรูปด้วยตา
แล้ว ย่อมไม่น้อมรักฝากใจในรูปที่น่ารัก ไม่ขุ่นเคืองขัดใจในรูปที่ไม่น่ารัก มีสติ
กํากับใจ เป็นอยู่อย่างผู้มีจิตกว้างขวาง ไม่มีประมาณ เข้าใจตามเป็นจริง ซ่ึง
ความหลุดรอดปลอดพ้นของจิต และความหลุดรอดปลอดพ้นด้วยปัญญา ที่จะ
ทําให้บาปอกุศลธรรมซ่ึงเกิดขึ้นแล้วแก่ตัวเขา ดับไปได้โดยไม่เหลือ; ฟังเสียง
ด้วยหู ฯลฯ ทราบธรรมารมณ์ด้วยใจ ย่อมไม่น้อมรักฝากใจในเสียง...ใน
ธรรมารมณ์ อันน่ารัก ไม่ขุ่นเคืองขัดใจใน เสียง...ในธรรมารมณ์ อันไม่น่ารัก 
ฯลฯ”๑ 

ง) ก้าวไปในมรรคาแห่งอิสรภาพและความสุข  
ภิกษุทั้งหลาย อย่างไรจึงจะช่ือว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท? เมื่อ

ภิกษุสังวรจักขุนทรีย์อยู่ จิตย่อมไม่ซ่านแส่ไปในรูปทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยจักษุ, 
เมื่อมีจิตไม่ซ่านแส่ ปราโมทย์ก็เกิด, เมื่อมีปราโมทย์แล้ว ปีติก็เกิด, เมื่อมีใจ
ปีติ กายก็สงบระงับ, ผู้มีกายสงบย่อมเป็นสุข, ผู้มีสุขจิตย่อมเป็นสมาธิ, เมื่อ
จิตเป็นสมาธิ ธรรมท้ังหลายก็ปรากฏ, เพราะธรรมท้ังหลายปรากฏ ผู้นั้นจึง
นับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท” (เก่ียวกับโสตะ ฆานะ ชิวหา กาย 
มโน ก็เช่นเดียวกัน)๒ 

                                                                                 
๑ สํ.สฬ.๑๘/๒๐๗-๘/๑๕๐-๑; อีกแห่งหนึ่งคําถามว่า อสังวร (ความไม่สํารวม) คืออย่างไร? สังวร 

(ความสํารวม) คืออย่างไร? คําตอบอย่างเดียวกับในที่นี้ (สํ.สฬ.๑๘/๓๔๗-๙/๒๔๖-๗)    

๒  สํ.สฬ.๑๘/๑๔๔/๙๘ 



พุทธธรรม 

 

๗๔ 

อานนท์ การพัฒนาอินทรีย์ (อินทรียภาวนา) ที่ยอดเยี่ยม ในแบบแผน
ของอารยชน (อริยวินัย) เป็นอย่างไร? เพราะเห็นรูปด้วยตา...เพราะได้ยินเสียง
ด้วยหู...เพราะได้กล่ินด้วยจมูก...เพราะรู้รสด้วยล้ิน...เพราะต้องโผฏฐัพพะด้วย
กาย...เพราะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ ย่อมเกิดความชอบใจบ้าง เกิดความไม่ชอบใจ
บ้าง เกิดทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจบ้าง.แก่ภิกษุ;  

เธอเข้าใจชัดดังนี้ว่า ความชอบใจ ความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจไม่ชอบใจ 
ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราน้ี.เป็นส่ิงปรุงแต่ง เป็นธรรมหยาบ เป็นของอาศัยเหตุ
ปัจจัยเกิดขึ้น, ภาวะต่อไปนี้จึงจะสงบประณีต นั่นคืออุเบกขา (ความมีใจเป็น
กลาง), (คร้ันแล้ว) ความชอบใจ ความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจไม่ชอบใจ ที่
เกิดขึ้นแก่เธอน้ัน ก็ดับไป อุเบกขาก็ต้ังมั่น” 

สําหรับบุคคลผู้ใดก็ตาม ความชอบใจ ความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจไม่
ชอบใจ ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมดับไป อุเบกขาย่อมต้ังมั่นได้เร็วพลันทันที โดยไม่
ยาก เสมือนคนหลับตาแล้วลืมตา หรือลืมตาแล้วหลับตา ฯลฯ นี้เรียกว่า การ
พัฒนาอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยม ในแบบแผนของอารยชน...๑ 

ภิกษุทั้งหลาย ก่อนสัมโพธิ เมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ ผู้ยังไม่ตรัสรู้ เราได้เกิด
ความดําริขึ้นดังนี้ว่า: อะไรเป็นคุณ (ความหวานชื่น ความอร่อย) ของจักษุ? 
อะไรเป็นโทษ (ข้อเสีย ความบกพร่อง) ของจักษุ? อะไรเป็นทางออก (เป็น
อิสระ ไม่ต้องอิงอาศัย) แห่งจักษุ? อะไรเป็นคุณ...เป็นโทษ...เป็นทางออก 
แห่งโสตะ...ฆานะ...ชิวหา...กาย...มโน? 

เราได้เกิดความคิดขึ้นดังนี้:  สุข  โสมนัส  ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุ นี้คือ
คุณของจักษุ, ข้อที่จักษุ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา 
นี้คือโทษของจักษุ การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในเพราะจักษุเสียได้ นี้
คือทางออกแห่งจักษุ (ของโสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน ก็เชนเดียวกัน) 

                                                                                 
๑ ม.อุ.๑๔/๘๕๖/๕๔๒ 
 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๗๕   

๗๕

ตราบใด เรายังมิได้รู้ประจักษ์ตามเป็นจริง ซ่ึงคุณของอายตนะภายใน ๖ 
เหล่านี้ โดยเป็นคุณ, ซ่ึงโทษ โดยเป็นโทษ, ซ่ึงทางออก โดยเป็นทางออก, 
ตราบนั้น เราก็ยังไม่ปฏิญญาว่าเราบรรลุแล้วซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ... 

(ตอไปตรัสถึงคุณ โทษ ทางออกพน แหงอายตนะภายนอก ๖ ใน
ทํานองเดียวกัน)๑ 

ภิกษุทั้งหลาย ผู้ที่รู้เห็นจักษุตามที่มันเป็น รู้เห็นรูปทั้งหลายตามที่มัน
เป็น  รู้เห็นจักขุวิญญาณตามที่มันเป็น  รู้เห็นจักษุสัมผัสตามที่มันเป็น รู้
เห็นเวทนาอันเป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ ซ่ึงเกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัส
เป็นปัจจัย ตามท่ีมันเป็น ย่อมไม่ติดพันในจักษุ ไม่ติดพันในรูปทั้งหลาย ไม่
ติดพันในจักขุวิญญาณ ไม่ติดพันในจักขุสัมผัส ไม่ติดพันในเวทนา อันเป็นสุข 
หรือทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์ ที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย 

เมื่อผู้นั้นไม่ติดพัน ไม่หมกมุ่น ไม่ลุ่มหลง รู้เท่าทันเห็นโทษ ตระหนักอยู่ 
อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ ย่อมถึงความไม่ก่อตัวพอกพูนต่อไป 

อนึ่ง ตัณหาที่เป็นตัวการก่อภพใหม่ อันประกอบด้วยนันทิราคะ คอยแส่
เพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ต่าง  ๆ ก็จะถูกละไปด้วย 

ความกระวนกระวายทางกายก็ดี ความกระวนกระวายทางใจก็ดี ความเร่า
ร้อนกายก็ดี ความเร่าร้อนใจก็ดี ความกลัดกลุ้มทางกายก็ดี ความกลัดกลุ้มทาง
ใจก็ดี ย่อมถูกเขาละได้; ผู้นั้นย่อมเสวย ทั้งความสุขทางกาย ทั้งความสุขทางใจ  

บุคคลผู้เป็นเช่นนั้นแล้ว มีความเห็นอันใด ความเห็นนั้นก็เป็น
สัมมาทิฏฐิ, มีความดําริใด ความดํารินั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะ, มีความ
พยายามใด ความพยายามนั้นก็เป็นสัมมาวายามะ, มีความระลึกใดความระลึก
นั้นก็เป็นสัมมาสติ, มีสมาธิใด สมาธินั้นก็เป็นสัมมาสมาธิ, ส่วนกายกรรม 
วจีกรรม และอาชีวะของเขา ย่อมบริสุทธิ์ดีมาแต่ต้นทีเดียว; ด้วยประการดังนี้ 
เขาชื่อว่ามีอริยอัฏฐังคิกมรรคอันถึงความเจริญบริบูรณ์ (เกี่ยวกับโสตะ    
ฆานะ ชิวหา กาย มโน ก็เชนเดียวกัน)๒ 

                                                                                 
๑ สํ.สฬ.๑๘/๑๓-๑๔/๘-๙ 
๒ ม.อุ.๑๒/๘๒๘/๕๒๓ 



พุทธธรรม 

 

๗๖ 

คุณค่าทางจริยธรรม 
๑. ในแง่กุศล-อกุศล ความดี-ความชั่ว อายตนะเป็นจุดเริ่มต้น 

และเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของทางแยกระหว่างกุศลกับอกุศล ทางสายหน่ึง
นําไปสู่ความประมาทมัวเมา ความช่ัว และการหมกติดอยู่ในโลก อีกสาย
หน่ึงนําไปสู่ความรู้เท่าทัน การประกอบกรรมดี และความหลุดพ้นเป็น
อิสระ  

ความสําคัญในเรื่องน้ีอยู่ท่ีว่า หากไม่มีการฝึกฝนอบรมให้เข้าใจและ
ปฏิบัติในเรื่องอายตนะอย่างถูกต้องแล้ว ตามปกติ มนุษย์ท่ัวไปจะถูกชักจูง 
ล่อให้ดําเนินชีวิตในทางท่ีมุ่งเพื่อเสพเสวยโลก เท่ียวทําการต่างๆ เพียงเพ่ือ
แสวงหารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ท่ีชอบใจ และความสนุกสนาน
บันเทิงต่างๆ มาปรนเปรอตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย และใจอยากของตน พอก
พูนความโลภ โกรธ หลง แล้วก่อให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อน ท้ังแก่ตน
และผู้อ่ืน  

พอจะเห็นได้ไม่ยากว่า การเบียดเบียนกัน การขัดแย้งแย่งชิง การ
กดขี่บีบค้ัน เอารัดเอาเปรียบกัน ตลอดจนปัญหาสังคมต่างๆ ท่ีเกิดเพิ่มขึ้น 
และที่แก้ไขกันไม่สําเร็จ โดยส่วนใหญ่แล้วก็สืบเน่ืองมาจากการดําเนินชีวิต
แบบปล่อยตัวให้ถูกล่อถูกชักจูงไปในทางท่ีจะปรนเปรออายตนะอยู่เสมอ 
จนเคยชินและรุนแรงย่ิงขึ้นๆ น่ันเอง  

คนจํานวนมาก บางทีไม่เคยได้รับการเตือนสติ ให้สํานึกหรือย้ังคิดท่ี
จะพิจารณาถึงความหมายแห่งการกระทําของตน และอายตนะท่ีตน
ปรนเปรอบ้างเลย และไม่เคยปฏิบัติเก่ียวกับการฝึกอบรมหรือสังวรระวัง
เก่ียวกับอายตนะหรืออินทรีย์ของตน จึงมีแต่ความลุ่มหลงมัวเมาย่ิงๆ ขึ้น 
การแก้ไขทางจริยธรรมในเรื่องน้ี  

ส่วนหน่ึง อยู่ท่ีการสร้างความเข้าใจ ให้รู้เท่าทันความหมายของ
อายตนะและสิ่งท่ีเก่ียวข้องว่า ควรจะมีบทบาทและความสําคัญในชีวิตของ
ตนแค่ไหน เพียงไร และ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๗๗   

๗๗

อีกส่วนหน่ึง ให้มีการฝึกฝนอบรม ด้วยวิธีประพฤติปฏิบัติเก่ียวกับ
การควบคุม การสํารวมระวัง ใช้งาน และรับใช้อายตนะเหล่าน้ัน ในทางท่ี
จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ชีวิตของตนเองและแก่สังคม 

๒. ในแง่ความสุข-ความทุกข์ อายตนะเป็นแหล่งท่ีมาของความสุข
ความทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งการดําเนินชีวิตท่ัวไป และความเพียรพยายาม
เฉพาะกิจแทบทุกอย่างของปุถุชน ด้านสุขก็เป็นการแสวงหา ด้านทุกข์ก็เป็น
การหลีกหนี  

นอกจากสุขทุกข์จะเก่ียวเน่ืองกับปัญหาความประพฤติดีประพฤติ
ช่ัวท่ีกล่าวในข้อ ๑ แล้ว ตัวความสุขทุกข์น้ัน ก็เป็นปัญหาอยู่ในตัวของมัน
เอง ในแง่ของคุณค่า ความมีแก่นสาร และความหมายท่ีจะเข้าพึ่งพาอาศัย
มอบกายถวายชีวิตให้อย่างแท้จริงหรือไม่  

คนไม่น้อย หลังจากระดมเรี่ยวแรงและเวลาแห่งชีวิตของตน  
ว่ิงตามหาความสุขจากการเสพเสวยโลก จนเหน่ือยอ่อนแล้ว ก็

ผิดหวัง เพราะไม่ได้สมปรารถนาบ้าง  
เม่ือหารสอร่อยหวานช่ืน ก็ต้องเจอรสข่ืนขมด้วย บางทีย่ิงได้สุขมาก 

ความเจ็บปวดเศร้าแสบกลับย่ิงทวีล้ําหน้า เสียค่าตอบแทนในการได้
ความสุขไปแพงกว่าได้มา ไม่คุ้มกันบ้าง  

ได้สมปรารถนาแล้วแต่ไม่ช่ืนเท่าท่ีหวัง หรือถึงจุดท่ีตั้งเป้าหมาย 
แล้วความสุขกลับว่ิงหนีออกหน้าไปอีก ตามไม่ทันอยู่ร่ําไปบ้าง  

บางพวกก็จบชีวิตลงทั้งท่ีกําลังว่ิงหอบ ยังตามความสุขแท้ไม่พบ
หรือยังไม่พอ ส่วนพวกท่ีผิดหวังแล้ว ก็เลยหมดอาลัยปล่อยชีวิตเรื่อยเปื่อย
ไปตามเรื่อง อยู่อย่างทอดถอนความหลังบ้าง หันไปดําเนินชีวิตในทางเอียง
สุดอีกด้านหน่ึง โดยหลบหนีตีจากชีวิตไปอยู่อย่างทรมานตนเองบ้าง  

การศึกษาเรื่องอายตนะน้ี มุ่งเพื่อให้เกิดความรู้เท่าทันสภาพความ
จริง และประพฤติปฏิบัติด้วยการวางท่าทีท่ีถูกต้อง ไม่ให้เกิดเป็นพิษเป็น
ภัยแก่ตนเองและผู้อ่ืนมากนัก อย่างน้อยก็ให้มีหลัก พอรู้ทางออกท่ีจะ
แก้ไขตัว  



พุทธธรรม 

 

๗๘ 

นอกจากจะระมัดระวังในการใช้วิธีการท่ีจะแสวงหาความสุขเหล่าน้ี
แล้ว ยังเข้าใจขอบเขตและขั้นระดับต่างๆ ของมัน แล้วรู้จักหาความสุขใน
ระดับท่ีประณีตย่ิงขึ้นไปด้วย  

เมื่อคนประพฤติปฏิบัติเก่ียวกับสุขทุกข์อย่างถูกต้อง และก้าวหน้า
ไปในความสุขท่ีประณีตย่ิงขึ้น ก็เป็นการพัฒนาจริยธรรมไปด้วยในตัว 

๓. ในแง่การพัฒนาปัญญา  อายตนะในแง่ ท่ี เป็นเรื่ องของ
กระบวนการรับรู้และการแสวงปัญญา ก็เก่ียวข้องกับจริยธรรมตั้งแต่
จุดเริ่มต้น เพราะถ้าปฏิบัติตอนเริ่มแรกไม่ถูกต้อง การรับรู้ก็จะไม่บริสุทธ์ิ 
แต่จะกลายเป็นกระบวนการรับรู้ท่ีรับใช้กระบวนการเสพเสวยโลก หรือเป็น
ส่วนประกอบของกระบวนธรรมแบบสังสารวัฏไปเสีย ทําให้ได้ความรู้ท่ี
บิดเบือน เอนเอียง เคลือบแฝง มีอคติ ไม่ถูกต้องตามความจริง หรือตรงกับ
สภาวะตามท่ีมันเป็น  

การปฏิบัติทางจริยธรรมที่จะช่วยเก้ือกูลในเรื่องน้ี ก็คือวิธีการที่จะรักษา
จิตให้ดํารงอยู่ในอุเบกขา คือ ความมีใจเป็นกลาง มีจิตราบเรียบเท่ียงตรง ไม่
เอนเอียง ไม่ให้ถูกอํานาจกิเลสมีความชอบใจไม่ชอบใจเป็นต้นเข้าครอบงํา 

๔. ในแง่วิธีปฏิบัติท่ัวไป การปฏิบัติทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
อายตนะโดยตรงบ้าง โดยอ้อมบ้าง มีหลายอย่าง บางอย่างก็มีไว้เพื่อใช้ใน
ขั้นตอนต่างๆ กัน ท้ังน้ีสุดแต่ว่าปัญหามักจะเกิดขึ้นท่ีจุดใด ทุกข์และบาป
อกุศลมักได้ช่องเข้ามาท่ีช่วงตอนใด  

อย่างไรก็ตาม ท่านมักสอนยํ้าให้ใช้วิธีระวังหรือป้องกัน ตั้งแต่
ช่วงแรกท่ีสุด คือ ตอนที่อายตนะรับอารมณ์ทีเดียว เพราะจะทําให้ปัญหา
ไม่เกิดขึ้นเลย จึงเป็นการปลอดภัยท่ีสุด  

ในทางตรงข้าม ถ้าปัญหาเกิดขึ้นแล้ว คือบาปอกุศลธรรมได้ช่องเข้า
มาแล้ว มักจะแก้ไขยาก เช่น เม่ือปล่อยตัวให้อารมณ์ท่ีล่อเร้าเย้ายวนปรุงแต่ง
จิต จนราคะ หรือโลภะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นแล้ว ท้ังท่ีรู้ผิดชอบช่ัวดี มีความ
สํานึกในสิ่งชอบธรรมอยู่ แต่ก็ทนต่อความเย้ายวนไม่ได้ ลุอํานาจกิเลส ทําบาป
อกุศลลงไป  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๗๙   

๗๙

ด้วยเหตุน้ีท่านจึงยํ้าวิธีระมัดระวังป้องกันให้ปลอดภัยไว้ก่อนตั้งแต่
ต้น 

องค์ธรรมสําคัญท่ีใช้ระวังป้องกันตั้งแต่ต้น ก็คือ สติ ซึ่งเป็นตัว
ควบคุมจิตไว้ให้อยู่กับหลัก หรือพูดอีกนัยหน่ึง เหมือนเชือกสําหรับดึงจิต  

สติ ท่ีใช้ในขั้นระมัดระวังป้องกัน เก่ียวกับการรับอารมณ์ของ
อายตนะแต่เบื้องต้นน้ี ใช้ในหลักท่ีเรียกว่า อินทรียสังวร (การสํารวม
อินทรีย์=ใช้อินทรีย์อย่างมีสติมิให้เกิดโทษ) เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า การ
คุ้มครองทวาร๑ หมายถึง การมีสติพร้อมอยู่ เมื่อรับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีย์ เช่น 
ใช้ตาดู หูฟัง ก็ไม่ปล่อยใจเคลิบเคลิ้มไปตามนิมิตหมายต่างๆ ให้เกิดความติด
ใคร่-ขุ่นเคือง ชอบใจ-ไม่ชอบใจ แล้วถูกโมหะและอกุศลอ่ืนๆ ครอบงําจิตใจ 
(ให้ได้แต่ปัญญาและประโยชน์) 

การปฏิบัติตามหลักน้ี ช่วยได้ท้ัง 
 ป้องกันความช่ัวเสียหาย  
 ป้องกันความทุกข์ และ 
 ป้องกันการสร้างความรู้ความคิดท่ีบิดเบือนเอนเอียง  

อย่างไรก็ตาม การท่ีจะปฏิบัติให้ได้ผล มิใช่ว่าจะนําหลักมาใช้เมื่อไร
ก็ได้ตามปรารถนา เพราะสติจะตั้งมั่นเตรียมพร้อมอยู่เสมอได้ จําต้องมีการ
ฝึกฝนอบรม อินทรียสังวรจึงต้องมีการซ้อมหรือใช้อยู่เสมอ  

การฝึกอบรมอินทรีย์ มีช่ือเรียกว่า อินทรียภาวนา (แปลตามแบบว่า 
การเจริญอินทรีย์ หรือพัฒนาอินทรีย์) ผู้ท่ีฝึกอบรมหรือเจริญอินทรีย์แล้ว ย่อม
ปลอดภัยจากบาปอกุศลธรรม จากความทุกข์ และจากความรู้ท่ีเอนเอียงบิดเบือน
ท้ังหลาย๒ เพราะป้องกันไว้ได้ก่อนท่ีสิ่งเหล่าน้ันจะเกิดขึ้น นอกจากไม่ถูก
อินทรีย์และสิ่งท่ีรับรู้เข้ามาล่อหลอกและครอบงําแล้ว ยังเป็นนายของอินทรีย์ 
สามารถบังคับความรู้สึกในการรับรู้ให้เป็นไปในทางท่ีดีท่ีเป็นคุณ  

                                                                                 
๑ เรียกเต็มว่า คุ้มครองทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย 
๒ ในแง่ความรู้ความคิดท่ีเอนเอียงบิดเบือนน้ัน ในท่ีน้ีหมายเฉพาะปลอดภัยจากเหตุใหม่ ไม่พูด

ถึงเหตุท่ีสั่งสมไว้เก่า คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ ท่ีมีอยู่เดิม ซ่ึงเป็นอีกตอนหน่ึงต่างหาก. 



พุทธธรรม 

 

๘๐ 

อินทรียสังวร น้ี จัดว่าเป็นหลักธรรมในขั้นศีล แต่องค์ธรรมสําคัญท่ี
เป็นแกนคือสติน้ัน อยู่ในจําพวกสมาธิ ทําให้มีการใช้กําลังจิตและการ
ควบคุมจิตอยู่เสมอ จึงเป็นการฝึกอบรมสมาธิไปด้วยในตัว 

โยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นวิธีการทางปัญญา เป็นธรรมอีกอย่างหน่ึง ท่ี
ท่านให้ใช้ในเรื่องน้ีคู่กับสติ คือ ปฏิบัติต่ออารมณ์ท่ีรับรู้ โดยมองหรือ
พิจารณาในทางท่ีจะให้ได้ความรู้ เห็นความจริง หรือเห็นแง่ท่ีจะเกิด
คุณประโยชน์ เช่น พิจารณาให้รู้เท่าทันคุณโทษ ข้อดีข้อเสียของอารมณ์น้ัน 
พร้อมท้ังการท่ีจะมีความเป็นอิสระ อยู่ดีมีสุขได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัย
อารมณ์น้ัน ในแง่ ท่ีจะต้องยอมให้คุณและโทษของมันเป็นตัวกําหนด
ความสุขความทุกข์และชะตาชีวิต 

ข้อปฏิบัติท่ีกล่าวถึงเหล่าน้ี มีแนวปรากฏอยู่ในพุทธพจน์ข้างต้นบ้าง
แล้ว และบางหลักก็จะอธิบายต่อไปข้างหน้าอีก จึงพูดไว้โดยย่อเพียงเท่าน้ี. 

 
 
 



 

ชีวิต เปนอยางไร? 
ไตรลักษณ 
ลักษณะโดยธรรมชาติ ๓ อย่างของส่ิงทั้งปวง 

 
ตัวกฎหรือตัวสภาวะ 

ตามหลักพุทธธรรมเบื้องต้นท่ีว่า สิ่งท้ังหลายเกิดจากส่วนประกอบ
ต่างๆ มาประชุมกันเข้า หรือมีอยู่ในรูปของการรวมตัวเข้าด้วยกันของ
ส่วนประกอบต่างๆ น้ัน มิใช่หมายความว่าเป็นการนําเอาส่วนประกอบที่
เป็นช้ินๆ อันๆ อยู่แล้ว มาประกอบเข้าด้วยกัน และเม่ือประกอบเข้า
ด้วยกันแล้ว ก็เกิดเป็นรูปเป็นร่างคุมกันอยู่เหมือนเมื่อเอาวัตถุต่างๆ มา
รวมกันเป็นเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ  

ความจริง ท่ีกล่าวว่าสิ่ ง ท้ังหลายเกิดจากการประชุมกันของ
ส่วนประกอบต่างๆ น้ัน เป็นเพียงคํากล่าวเพื่อเข้าใจง่ายๆ ในเบื้องต้น
เท่าน้ัน  

แท้จริงแล้ว สิ่งท้ังหลายมีอยู่ในรูปของกระแส ส่วนประกอบแต่ละ
อย่างๆ ล้วนประกอบข้ึนจากส่วนประกอบอ่ืนๆ ย่อยลงไป แต่ละอย่างไม่มี
ตัวตนของตัวเองเป็นอิสระ และเกิดดับต่อกันไปเสมอ ไม่เท่ียง ไม่คงท่ี 
กระแสน้ีไหลเวียนหรือดําเนินต่อไป อย่างท่ีดูคล้ายกับรักษารูปแนวและ
ลักษณะท่ัวไปไว้ได้อย่างค่อยเป็นไป ก็เพราะส่วนประกอบท้ังหลายมีความ
เก่ียวเน่ืองสัมพันธ์อาศัยซึ่งกันและกัน เป็นเหตุปัจจัยสืบต่อแก่กันอย่าง
หน่ึง และเพราะส่วนประกอบเหล่าน้ันแต่ละอย่างล้วนไม่มีตัวตนของมัน
เอง และไม่เท่ียงแท้คงท่ีอย่างหน่ึง 



พุทธธรรม 

 

๘๒ 

ความเ ป็นไปต่างๆ  ท้ั งหมด น้ี เป็นไปตามธรรมชาติ  อาศัย
ความสัมพันธ์และความเป็นปัจจัยเน่ืองอาศัยกันของสิ่งท้ังหลายเอง ไม่มี
ตัวการอย่างอ่ืนท่ีนอกเหนือออกไปในฐานะผู้สร้างหรือผู้บันดาล จึงเรียก
เพื่อเข้าใจง่ายๆ ว่าเป็นกฎธรรมชาติ  

มีหลักธรรมใหญ่อยู่ ๒ หมวด ท่ีถือได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูป
ของกฎธรรมชาติ คือ ไตรลักษณ์ และ ปฏิจจสมุปบาท ความจริงธรรมท้ัง 
๒ หมวดน้ี ถือได้ว่าเป็นกฎเดียวกัน แต่แสดงในคนละแง่หรือคนละแนว 
เพื่อมองเห็นความจริงอย่างเดียวกัน คือ  

ไตรลักษณ์ มุ่งแสดงลักษณะของส่ิงท้ังหลายซึ่งปรากฏให้เห็นว่าเป็น
อย่างน้ัน ในเม่ือสิ่งเหล่าน้ันเป็นไปโดยอาการท่ีสัมพันธ์เน่ืองอาศัยเป็นเหตุ
ปัจจัยสืบต่อแก่กันตามหลักปฏิจจสมุปบาท  

ส่วนหลักปฏิจจสมุปบาท ก็มุ่งแสดงถึงอาการท่ีสิ่งท้ังหลายมี
ความสัมพันธ์เน่ืองอาศัยเป็นเหตุปัจจัยสืบต่อแก่กันเป็นกระแส จนปรากฏ
ลักษณะให้เห็นว่าเป็น ไตรลักษณ์ 

กฎธรรมชาติน้ี เป็น ธรรมธาตุ คือภาวะท่ีทรงตัวอยู่โดยธรรมดา 
เป็น ธรรมฐิติ คือ ภาวะท่ีตั้งอยู่ หรือยืนตัวเป็นหลักแน่นอนอยู่โดย
ธรรมดา เป็น ธรรมนิยาม๑ คือกฎธรรมชาติ หรือกําหนดแห่งธรรมดา ไม่
เก่ียวกับผู้สร้างผู้บันดาล หรือการเกิดขึ้นของศาสดาหรือศาสนาใดๆ 

กฎธรรมชาติน้ีแสดงฐานะของศาสดาในความหมายของพุทธธรรม
ด้วย ว่าเป็นผู้ค้นพบกฎเหล่าน้ีแล้วนํามาเปิดเผยช้ีแจงแก่ชาวโลก 

                                                                                 
๑ ในคัมภีร์อภิธรรมรุ่นอรรถกถาแบ่ง นิยาม หรือกฎธรรมชาติเป็น ๕ อย่าง คือ 

๑. อุตุนิยาม (physical inorganic order) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิ โดยเฉพาะเรื่อง
ลมฟ้าอากาศ และฤดูกาลในทางอุตุนิยม อันเป็นสิ่งแวดล้อมสําหรับมนุษย์ 

๒. พีชนิยาม (physical organic order) กฎธรรมชาติท่ีเกี่ยวกับการสืบพืชพันธุ์ รวมท้ัง
พันธุกรรม 

๓. จิตตนิยาม (psychic law) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับกระบวนการทํางานของจิต  
๔. กรรมนิยาม (order of act and result) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับเจตจํานงและพฤติกรรม

ของมนุษย์ คือ กระบวนการให้ผลของการกระทํา 
๕. ธรรมนิยาม (general law of cause and effect) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 

และความเป็นเหตเุป็นผลแก่กันของสิ่งท้ังหลาย  (ที.อ.๒/๓๔; สงฺคณี.อ.๔๐๘) 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๘๓   

๘๓

พุทธพจน์แสดงหลักท่ีเรียกกันมาว่าไตรลักษณ์ มีดังน้ี 

ตถาคต (พระพุทธเจ้า) ทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้นก็มี
อยู่คงอยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม (กฎธรรมชาติ) ว่า 

๑. สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง ... 
๒. สังขารทั้งปวง๑ เป็นทุกข์ ... 
๓. ธรรมทั้งปวง เป็นอนัตตา 
ตถาคตตรัสรู้ เข้าถึงหลักนั้นแล้ว จึงบอก แสดง วางเป็นแบบ ต้ังเป็น

หลัก เปิดเผย แจกแจง ทําให้เข้าใจง่ายว่า “สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง...สังขารทั้ง
ปวง เป็นทุกข์...ธรรมทั้งปวง เป็นอนัตตา/ไม่เป็นไม่มีอัตตา...”๒ 

ในพุทธพจน์ท่ีตรัสแสดงหลักน้ี เรียกแต่ละข้อว่า “ธาตุ ธมฺมฏฺฐ ิตตา  
ธมฺมนิยามตา” (ในภาษาไทยเรียกเป็น ธรรมธาตุ ธรรมฐิติ ธรรมนิยาม) 
ส่วน “ไตรลักษณ์” เป็นคําท่ีใช้กันในคัมภีร์ตั้งแต่ช้ันอรรถกถาลงมา๓  

เพื่อความเข้าใจง่ายๆ ให้ความหมายของไตรลักษณ์ (the Three 
Characteristics of Existence) โดยย่อดังน้ี 

๑. อนิจจตา (Impermanence) ความไม่เท่ียง ความไม่คงท่ี ภาวะท่ีมี
แล้ว-ไม่มี ความเกิดขึ้นแล้วดับหาย ภาวะท่ีเกิดขึ้นแล้วสลายไป 

๒. ทุกขตา (Conflict) ความเป็นทุกข์ ความไม่คงตัว ภาวะท่ีคงอยู่
ไม่ได้ ภาวะท่ีถูกบีบค้ันด้วยการเกิดขึ้นแล้วสลายไป ภาวะท่ีกดดันฝืนและ
ขัดแย้งอยู่ในตัว เพราะปัจจัยท่ีปรุงแต่งให้มีสภาพอย่างน้ันเปล่ียนแปลงไป 
ทําให้คงอยู่ในสภาพน้ันไม่ได้ ภาวะท่ีไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่ในตัว 

                                                                                 
๑ คําว่า “สังขาร” ใน ไตรลักษณ์ น้ี ต้องเข้าใจว่าต่างกับคําว่า “สังขาร” ใน ขันธ์ ๕;  
ใน ขันธ์ ๕ สังขาร = ความดีความช่ัวท่ีปรุงแต่งจิตใจ เป็นนามธรรมอย่างเดียว  
ส่วนใน ไตรลักษณ์ สังขาร = สิ่งท้ังปวงท่ีเกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง หรือท่ีเกิดจากส่วนประกอบ
ต่างๆ ประชุมกันเข้า จะเป็นรูปธรรม หรือนามธรรมก็ตาม คือ เท่ากับขันธ์ ๕ ท้ังหมด 

๒ องฺ.ติก.๒๐/๕๗๖/๓๖๘ 
๓  ไตรลักษณ์น้ี ในอรรถกถาเป็นต้นน้ัน บางทีเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “สามัญลักษณะ” ในฐานะ
เป็นลักษณะร่วมท่ีมีแก่สิ่งท้ังหลายเป็นสามัญเสมอเหมือนกัน คือ ทุกอย่างท่ีเป็นสังขตะ เป็น
สังขาร ล้วนไม่เท่ียง คงทนอยู่มิได้ เสมอเหมือนกันท้ังหมด ทุกอย่างท่ีเป็นธรรม ไม่ว่าสังขต
ธรรมคือสังขาร หรือ อสังขตธรรมคือวิสังขาร ก็ล้วนมิใช่ตน ไม่เป็นไม่มีอัตตา เสมอกันท้ังสิ้น 



พุทธธรรม 

 

๘๔ 

ไม่ให้ความสมอยากแท้จริง หรือความพึงพอใจเต็มท่ี แก่ผู้อยากด้วยตัณหา 
และก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้เข้าไปอยากไปยึดด้วยตัณหา อุปาทาน 

๓. อนัตตตา (Soullessness หรือ Non-Self) ความเป็นอนัตตา 
ความไม่เป็นตัว ภาวะท่ีไม่เป็นไม่มีตัวตนอันใดจริงท่ีจะเป็นเจ้าของ
ครอบครองสั่งการบัญชาให้เป็นอย่างไรๆ ตามท่ีต้องการได้ ความไม่เป็นไป
ตามอํานาจสั่งบังคับของใครๆ หรืออะไรๆ 

สิ่งท้ังหลายหากจะกล่าวว่ามี ก็ต้องว่ามีอยู่ในรูปของกระแส ท่ีปรุง
แปรเป็นไปตามปัจจัยท้ังหลายท่ีสัมพันธ์เน่ืองอาศัยกัน เกิดดับสืบต่อกันไป
อยู่ตลอดเวลาไม่ขาดสาย จึงเป็นภาวะท่ีไม่เท่ียง เมื่อต้องเกิดดับไม่คงท่ี 
และเป็นไปตามเหตุปัจจัยท่ีสัมพันธ์อาศัยกัน ก็ย่อมมีความบีบค้ัน ถูก
กดดัน ขัดแย้ง ให้คงอยู่ไม่ได้ และเป็นความบกพร่องไม่สมบูรณ์อยู่ในตัว 
และเมื่อทุกส่วนเป็นไปในรูปกระแสท่ีเกิดดับอยู่ตลอดเวลาขึ้นต่อเหตุปัจจัย 
เป็นไปตามเหตุปัจจัยเช่นน้ี ก็ย่อมไม่เป็นตัวของตัว มีตัวตนแท้จริงไม่ได้ ไม่
อยู่ในอํานาจของใครๆ ท่ีจะสั่งบังคับให้เป็นไปอย่างไรๆ ตามใจปรารถนา 

ในกรณีของสัตว์บุคคล ให้แยกว่า สัตว์บุคคลน้ันประกอบด้วยขันธ์ 
๕ เท่าน้ัน ไม่มีสิ่งใดอ่ืนอีกนอกเหนือจากขันธ์ ๕ เป็นอันตัดปัญหาเรื่องท่ี
จะมีตัวตนเป็นอิสระอยู่ต่างหาก จากน้ันหันมาแยกขันธ์ ๕ ออกพิจารณา
แต่ละอย่างๆ ก็จะเห็นว่า ขันธ์ทุกขันธ์ไม่เท่ียง เมื่อไม่เท่ียง ก็เป็นทุกข์ คือ
คงอยู่มิได้ เป็นสภาพบีบค้ันกดดันแก่ผู้เข้าไปยึด เมื่อเป็นทุกข์ ก็ไม่ใช่ตัวตน  

ท่ีว่าไม่ใช่ตัวตน ก็เพราะแต่ละอย่างๆ ล้วนเกิดจากเหตุปัจจัย ไม่มี
ตัวตนของมัน อย่างหนึ่ง และเพราะไม่อยู่ในอํานาจ ไม่เป็นของของสัตว์
บุคคลน้ันแท้จริง (ถ้าสัตว์บุคคลน้ันเป็นเจ้าของขันธ์ ๕ แท้จริง ก็ย่อมต้อง
บังคับเอาเองให้เป็นไปตามความต้องการได้ และไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปจาก
สภาพท่ีต้องการได้ เช่น ไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บป่วย เป็นต้นได้) อย่างหน่ึง๑ 

พุทธพจน์แสดงไตรลักษณ์ในกรณีของขันธ์ ๕ มีตัวอย่างท่ีเด่น ดังน้ี 

                                                                                 
๑ ดู วิสุทฺธิ.๓/๒๔๖, ๒๖๐,๒๗๖ เป็นต้น 
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๘๕   

๘๕

ภิกษุทั้งหลาย รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ เป็นอนัตตา๑ หาก
รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ จักเป็นอัตตา (ตัวตน) แล้วไซร้ มันก็
จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ ทั้งยังจะได้ตามปรารถนาในรูป ฯลฯ ในวิญญาณว่า 
“ขอรูป...ขอเวทนา...ขอสัญญา...ขอสังขาร...ขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้
เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย” แต่เพราะเหตุที่รูป ฯลฯ วิญญาณ เป็นอนัตตา 
ฉะนั้น รูป ฯลฯ วิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ๒ และใครๆ ไม่อาจได้ตามความ
ปรารถนา ในรูป ฯลฯ วิญญาณว่า “ขอรูป...ขอเวทนา...ขอสัญญา...ขอสังขาร... 
ขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย” 

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายมีความเห็นเป็นไฉน? 
รูปเที่ยง หรือไม่เที่ยง ฯ (ตรัสถามทีละอย่าง จนถึง วิญญาณ) 
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า” 
ก็ส่ิงใดไม่เที่ยง ส่ิงนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุข? 
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า” 
ก็ส่ิงใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะเฝ้า

เห็นส่ิงนั้นว่า นั่นของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นตัวตนของเรา? 
“ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า” 
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ 

อย่างใดอย่างหน่ึง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ทั้งภายในและภายนอก 
หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ทั้งที่ไกลและที่ใกล้ ทั้งหมดนั้น เธอ
ทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้อง ตามที่มันเป็นว่า “นั่นไม่ใช่ของเรา 
เราไม่ใช่นั่น นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา”๓ 

มีปราชญ์ฝ่ายฮินดูและฝ่ายตะวันตกหลายท่าน พยายามแสดง
เหตุผลว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงปฏิเสธอัตตา หรือ อาตมัน ในช้ันสูงสุด 
ทรงปฏิเสธแต่เพียงธรรมท่ีเป็นปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างเช่นในพระสูตรน้ี
เป็นต้น ทรงปฏิเสธขันธ์ ๕ ทุกอย่างว่าไม่ใช่อัตตา เป็นการแสดงเพียงว่า 

                                                                                 
๑  จะแปลว่า ไม่ใช่ตัวตน ไม่มีตัวตน หรือ ไม่เป็นตัวตน ก็ได้ทั้งน้ัน 
๒  “อาพาธ” คือ บีบคั้น บั่นรอน คับข้อง ติดขัด ย้อนแย้ง ทําให้รวน หรือราบร่ืนไปไม่ได้ 
๓  สํ.ข.๑๗/๑๒๗-๑๒๙/๘๒-๘๔ 



พุทธธรรม 

 

๘๖ 

ไม่ให้หลงผิดยึดเอาขันธ์ ๕ เป็นอัตตา เพราะอัตตาท่ีแท้จริงซึ่งมีอยู่น้ัน 
ไม่ใช่ขันธ์ ๕ และยกพุทธพจน์อ่ืนๆ มาประกอบอีกมากมาย เพื่อแสดงว่า
พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธเฉพาะธรรมท่ีเป็นปรากฏการณ์ต่างๆ ว่าไม่ใช่
อัตตา แต่ทรงยอมรับอัตตาในขั้นสูงสุด และพยายามอธิบายว่า นิพพานมี
สภาวะอย่างเดียวกับอาตมัน หรือว่า นิพพานน่ันเอง คืออาตมัน หรืออัตตา  

 เรื่องน้ี ถ้ามีโอกาสจะได้วิจารณ์ในตอนที่เก่ียวกับนิพพาน ส่วนใน
ท่ีน้ีขอกล่าวสั้นๆ เพียงในแง่จริยธรรมว่า ปุถุชน โดยเฉพาะผู้ ท่ีได้รับ
การศึกษาอบรมมาในระบบความเช่ือถือเก่ียวกับเรื่องอาตมัน ย่อมมีความ
โน้มเอียงในทางท่ีจะยึดถือหรือไขว่คว้าไว้ให้มีอัตตาในรูปหน่ึงรูปใดให้จงได้ 
เป็นการสนองความปรารถนาท่ีแฝงอยู่ในจิตส่วนลึกท่ีไม่รู้ตัว เม่ือจะต้อง
สูญเสียความรู้สึกว่ามีตัวตนในรูปหน่ึง (ในช้ันขันธ์ ๕) ไป ก็พยายามยึด
หรือคิดสร้างเอาท่ีเกาะเก่ียวอันใหม่ขึ้นไว้ แต่ตามหลักพุทธธรรมน้ัน มิได้
มุ่งให้ปล่อยอย่างหน่ึง เพื่อไปยึดอีกอย่างหน่ึง หรือพ้นอิสระจากท่ีหน่ึง 
เพื่อตกไปเป็นทาสอีกท่ีหน่ึง อีกประการหน่ึงพูดฝากไว้สั้นๆ ให้ไปคิดว่า สิ่ง
ท่ีมีอัตตา ย่อมมีไม่ได้ และสิ่งท่ีมีได้ ต้องไม่มีอัตตา 

อาการท่ีสิ่งท้ังหลายมีอยู่ในรูปกระแส มีความสัมพันธ์เน่ืองอาศัย
เป็นปัจจัยสืบต่อกัน และมีลักษณะไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา อย่างไร 
ยังจะต้องอธิบายด้วยหลักปฏิจจสมุปบาทต่อไปอีก ความจึงจะชัดย่ิงขึ้น 

คุณค่าทางจริยธรรม 
๑. หลักอนิจจตา  

อนิจจตา คือ ภาวะท่ีไม่เท่ียง หรือพูดง่ายๆ ว่าความไม่เท่ียงน้ัน ว่า
ตามสภาวะ คือตามความเป็นจริงของธรรมชาติ ก็คือภาวะท่ีมีแล้วไม่มี 
ความเกิด-ดับ หรือเกิดขึ้นแล้วสลายไป สิ่งท้ังหลายทั้งปวงท่ีเกิดจากปัจจัย
ปรุงแต่งหรือประกอบกันขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม มีภาวะท่ี
ไม่เท่ียง เกิดแล้วดับหายอย่างท่ีว่าน้ี ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น 
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๘๗   

๘๗

ทีน้ี ในสายตาของมนุษย์ ความไม่เท่ียงของส่วนย่อยท้ังหลาย ซึ่ง
เป็นไปตามปัจจัย เมื่อปรากฏเป็นผลรวมออกมาแก่มวลหรือส่วนใหญ่ท่ี
มนุษย์พอสังเกตเห็นได้ ก็เรียกกันว่าความเปล่ียนแปลง  

ผู้ที่รู้เข้าใจเข้าถึงความจริงตามธรรมชาติของอนิจจตา อย่างที่เรียกว่า
รู้ทันธรรมดาแล้ว รู้จักเอาความรู้น้ันมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตแก่สังคม
ของมนุษย์ โดยศึกษาสืบค้นให้รู้ชัดเหตุปัจจัยแล้วแก้ไขกําจัดจัดทําเหตุ
ปัจจัย ท่ีจะให้ความเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางท่ีจะพ้นทุกข์ภัย และให้
เกิดผลดีอยางท่ีเรียกวาเปนความเจริญงอกงาม การท่ีรูเขาใจและทําหรือปฏิบัติ
ได้อย่างน้ี เรียกว่าเป็นจริยธรรม คือเอาความรู้สัจธรรม มาปฏิบัติจริยธรรม 

แต่มนุษย์ท่ีไม่รู้ทัน เมื่อประสบความเปลี่ยนแปลงอย่างน้ัน มองไป
ไม่ถึงอนิจจตา คือภาวะเกิด-สลายท่ีเป็นธรรมดาของสิ่งท้ังหลาย ก็จะติด
จะยึดอยู่แค่กับความเข้าใจหรือรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งต่างๆ เหล่าน้ันมีตัวมี
ตนของมัน ซึ่งเดิมมีสภาพเป็นอย่างหน่ึง และบัดน้ีตัวตนอันน้ันเองได้
เปลี่ยนแปลงแปรรูปไปเป็นอีกอย่างหน่ึง อันเป็นความหลงผิดซึ่งทําให้ติด
อยู่กับความยึดติดถือมั่นในภาพความนึกคิดท่ีไม่เป็นความจริง แล้วก็ไม่รู้ท่ี
จะแก้ปัญหา ได้แต่ถูกฉุดลากให้กระเสือกกระสนกระวนกระวายไปตาม
ภาพท่ีสร้างขึ้นลวงตนเองน้ัน เรียกว่า อยู่อย่างเป็นทุกข์เป็นทาส ตรงข้าม
กับผู้รู้เท่าทันสภาวะ แล้วอยู่อย่างเป็นอิสระ และเอาประโยชน์จากกฎ
ธรรมดาน้ี ในการท่ีจะแก้ไขปัญหาและทําการให้สําเร็จผลอันพึงหมาย   

ในทางจริยธรรม การปฏิบัติให้ได้ประโยชน์สมบูรณ์ในข้อน้ี ต้องการ
ความรู้เข้าใจในหลักใหญ่ข้อต่อไป ท่ีเรียกว่าปัจจยาการ หรือปฏิจจสมุป
บาทด้วย สําหรับในขั้นต้นของความรู้เข้าใจอนิจจตาน้ี ควรพูดถึงการใช้ให้
เป็นประโยชน์ท่ีเป็นข้อใหญ่อย่างกว้างๆ ๒ ประการก่อน คือ 

๑) มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญา ท่ีด้านนอกตั้งอยู่ในความไม่ประมาท 
 เร่งขวนขวายทําการท้ังหลาย ด้วยความรู้ท่ีตรงเหตุปัจจัย 

อนิจจตา หรือความเป็นอนิจจังน้ัน ว่าตามสภาวะของมัน ย่อมเป็น
กลางๆ ไม่ดีไม่ช่ัว แต่เมื่อเป็นเรื่องเก่ียวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ ก็มี



พุทธธรรม 

 

๘๘ 

บัญญัติความเปลี่ยนแปลงด้านหน่ึงว่าเป็นความเจริญ และความ
เปลี่ยนแปลงอีกด้านหน่ึงว่าเป็นความเสื่อม อย่างไรก็ดี ความเปลี่ยนแปลง
จะเป็นไปในด้านใด อย่างไร ย่อมแล้วแต่เหตุปัจจัยท่ีจะให้เป็น  

ในทางจริยธรรม จึงนําหลักอนิจจตามาสอนอนุโลมตามความเข้าใจ
ในเรื่องความเสื่อมและความเจริญได้ว่า สิ่งท่ีเจริญแล้วย่อมเสื่อมได้ สิ่งท่ี
เสื่อมแล้วย่อมเจริญได้ และสิ่งท่ีเจริญแล้วก็เจริญย่ิงขึ้นไปได้ ท้ังน้ีแล้วแต่
เหตุปัจจัย และในบรรดาเหตุปัจจัยท้ังหลายน้ัน มนุษย์โดยการกระทําของ
เขาย่อมเป็นเหตุปัจจัยสําคัญ ซึ่งส่งผลต่อเหตุปัจจัยอ่ืนๆ ได้อย่างมาก  

โดยนัยน้ี ความเจริญและความเสื่อมจึงมิใช่เรื่องท่ีจะเป็นไปเองตาม
ลมๆ แต่เป็นสิ่งท่ีมนุษย์เข้าไปเก่ียวข้อง จัดการ และสร้างสรรค์ได้ อย่างท่ี
พูดเชิงล้อว่า ตามยถากรรม๑ แปลว่าตามกรรม หรือตามท่ีทํา คือแล้วแต่
มนุษย์จะทําเหตุปัจจัย โดยไม่ต้องคอยระแวงการแทรกแซงจากตัวการ
อย่างอ่ืนนอกเหนือธรรมชาติ เพราะตัวการนอกเหนือธรรมชาติไม่มี  

ดังน้ัน ในทางจริยธรรม ความเป็นอนิจจัง หรือแม้จะเรียกตามภาพ
ความคิดของมนุษย์ว่าความเปลี่ยนแปลง จึงเป็นกฎธรรมชาติท่ีทําให้
มนุษย์มีความหวัง เพราะกฎธรรมชาติย่อมเป็นกลางๆ จะให้เป็นอย่างไร
แล้วแต่จะทําเหตุปัจจัยท่ีจะให้เป็นอย่างน้ันขึ้น การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดี
ขึ้น จึงเป็นสิ่งท่ีทําได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเจริญทางวัตถุ หรือทาง
นามธรรม ตั้งแต่การทําคนโง่ให้เป็นคนฉลาด จนถึงทําปุถุชนให้เป็นพระ
อรหันต์ รวมท้ังการแก้ไข กลับตัว ปรับปรุงตนเองทุกอย่าง สุดแต่จะรู้
เข้าใจเหตุปัจจัยท่ีจะให้เป็นอย่างน้ัน แล้วสร้างเหตุปัจจัยน้ันๆ ขึ้น 

โดยสรุป ความเป็นอนิจจัง ในความเข้าใจระดับท่ีเรียกว่าเป็นความ
เปลี่ยนแปลง สอนว่า สําหรับผู้สร้างความเจริญหรือผู้เจริญขึ้นแล้ว ต้อง
ตระหนักว่า ความเจริญน้ันอาจเปลี่ยนเป็นเสื่อมได้ เม่ือไม่ต้องการความ
เสื่อม ก็ต้องไม่ประมาท ต้องหลีกเว้นและกําจัดเหตุปัจจัยท่ีจะให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในทางเสื่อม พยายามสร้างและเปิดช่องให้แก่เหตุปัจจัยท่ีจะ

                                                                                 
๑  “ยถากรรม” ท่ีน่ีใชตามความหมายทางธรรม ไมใชในความหมายของภาษาไทยท่ีเพ้ียนไปไกลวาเล่ือนลอย, 
ในคัมภีรนิยมใชเปนสํานวนพูดเม่ือกลาวถึงคนตายวาไปตามยถากรรม คือไปตามกรรมดีกรรมช่ัวท่ีไดทํา 
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ให้เกิดความเปล่ียนแปลงอย่างท่ีจะรักษาความเจริญน้ันไว้ สําหรับผู้พลาด
เสื่อมลงไป ก็สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ โดยละทิ้งเหตุปัจจัยท่ีทําให้เสื่อม
น้ันเสีย กลับมาสร้างเหตุปัจจัยท่ีจะทําให้เจริญต่อไป  

ย่ิงกว่าน้ัน ความเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปในทางเจริญอยู่แล้ว ก็
สามารถส่งเสริมให้เจริญย่ิงขึ้นได้ โดยเพิ่มพูนเหตุปัจจัยท่ีจะทําให้เจริญให้
มากย่ิงขึ้น พร้อมกับท่ีต้องไม่ประมาทมัวหลงระเริงในความเจริญน้ัน จน
มองไม่เห็นความเป็นไปได้ของความเสื่อม และเหตุปัจจัยต่างๆ ท่ีจะให้เกิด
ความเสื่อมน้ันเสียเลย  

กล่าวมาถึงขั้นน้ี ก็มาถึงหลักธรรมสําคัญท่ีสุด ท่ีเป็นเครื่องประสาน
ระหว่างสัจธรรมกับจริยธรรม คือการท่ีจะต้องมีปัญญา ตั้งต้นแต่รู้ว่าความ
เสื่อมและความเจริญแท้จริงท่ีต้องการน้ัน คืออะไร เหตุปัจจัยท่ีจะให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงอย่างท่ีต้องการน้ันคืออะไร ตลอดจนข้อท่ีว่า จะเพ่ิมพูน
ความสามารถของมนุษย์ในการเข้าไปผลักดันเหตุปัจจัยต่างๆ ได้อย่างไร 

หลักอนิจจตา จึงมีความหมายอย่างย่ิงในทางจริยธรรม ตั้งแต่ให้
ความหวังในการสร้างความเจริญก้าวหน้า รับรองหลักกรรม คือความมีผล
แห่งการกระทําของมนุษย์ จนถึงเน้นความสําคัญของการศึกษาให้เกิด
ปัญญาท่ีสําหรับจะเข้ามาเก่ียวข้องกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างมีผลดี 

๒) มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญา ท่ีด้านในจิตใจเป็นอิสระ  
เป็นสุขผ่องใสปล่อยวางได้ ด้วยความรู้เท่าทันเหตุปัจจัย  

ในด้านชีวิตภายใน หรือคุณค่าทางจิตใจโดยตรง หลักอนิจจตา ช่วย
ให้ดํารงชีวิตอยู่อย่างผู้รู้เท่าทันความจริง  

ขณะท่ีด้านชีวิตภายนอก เมื่อรู้ตระหนักถึงความผันผวนปรวนแปร
ไม่แน่นอน จึงไม่น่ิงนอนใจ ขวนขวาย ไม่ประมาท คอยใช้ปัญญาศึกษาให้
รู้เท่าทันเหตุปัจจัย ทําการปรับปรุงแก้ไข หลีกเว้นความเสื่อม และสร้างสรรค์
ความเจริญอยู่ตลอดเวลา โดยไม่ปล่อยปละละเลย แต่ภายในจิตใจ ด้วย
ปัญญาที่รู้เข้าใจความเป็นจริงว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัย มิใช่เป็นไปตามใจ
ปรารถนาของตน ก็ให้ใจน้ันอยู่กับความจริง และยอมรับความจริงแห่งความ
เป็นไปนั้นๆ ตามท่ีมันเป็นไปตามเหตุปัจจัย เท่าที่รู้เข้าใจและทําได้ หรือเกิน



พุทธธรรม 

 

๙๐ 

วิสัยอันจะต้องศึกษาต่อไป พูดเชิงสํานวนว่า ใจไม่รับกระทบ แต่ยกเรื่องราว
ปัญหา ให้ปัญญาเอาไปจัดการ เรียกว่าปล่อยวางได้ มีจิตใจเป็นอิสระ ไม่ตก
เป็นทาสของความเปล่ียนแปลงท้ังด้านเสื่อมและด้านเจริญ  

ท่ีว่ามาน้ีคือการรู้จักท่ีจะถือเอาประโยชน์จากกฎธรรมชาติแห่ง
ความเปลี่ยนแปลงน้ัน และเก่ียวข้องกับมันโดยไม่ต้องถูกกระแทกกระท้ัน
ซัดเหวี่ยงฉุดกระชากลากไปอย่างไร้หลักเลื่อนลอยและมืดมัว เพราะเอาตัว
เข้าไปยึดมั่นเกาะติดอยู่กับเกลียวคลื่นส่วนโน้นส่วนน้ี ในกระแสของมัน
อย่างไม่รู้หัวรู้หน จนช่วยตนเองไม่ได้ ท่ีจะช่วยคนอ่ืนเป็นอันไม่ต้องพูดถึง 

ผู้มีจิตใจเป็นอิสระ รู้เข้าใจสิ่งท้ังหลายตามความเป็นจริง ไม่ยึดติด
ถือมั่นด้วยตัณหาอุปาทานเท่าน้ัน จึงจะรู้ว่าอะไรเป็นความเสื่อม อะไรเป็น
ความเจริญท่ีแท้จริง มิใช่เพียงความเจริญท่ีอ้างสําหรับมาผูกรัดตัวเองและ
ผู้อ่ืนให้เป็นทาสมากย่ิงขึ้น หรือถ่วงให้จมต่ําลงไปอีก และจึงจะสามารถใช้
ประโยชน์จากความเจริญท่ีสร้างขึ้นน้ันได้มากที่สุด พร้อมกับท่ีสามารถทํา
ตนเป็นท่ีพึ่งแก่คนอ่ืนได้อย่างดี 

ในทางจริยธรรมขั้นต้น หลักอนิจจตา สอนให้รู้ธรรมดาของสิ่ง
ท้ังหลาย จึงช่วยไม่ให้เกิดความทุกข์เกินสมควรในเม่ือเกิดความเสื่อม หรือ
ความสูญเสีย และช่วยไม่ให้เกิดความประมาทหลงระเริงในเวลาเจริญ  

ในขั้นสูง ทําให้เข้าถึงความจริงโดยลําดับจนมองเห็นความเป็น
อนัตตา ทําให้ดํารงชีวิตอยู่ด้วยจิตท่ีเป็นอิสระ ไม่มีความยึดติดถือมั่น 
ปราศจากทุกข์ อย่างท่ีเรียกว่ามีสุขภาพจิตสมบูรณ์แท้จริง 

หลักอนิจจตา มีผู้นิยมนํามาใช้เป็นเครื่องปลอบใจตนเอง หรือ
ปลอบใจผู้อ่ืนเมื่อเกิดภัยพิบัติ ความทุกข์ ความสูญเสียต่างๆ ซึ่งก็ได้ผลช่วย
ให้คลายทุกข์ลงมากบ้างน้อยบ้าง การใช้หลักอนิจจตาในแง่น้ีเป็นประโยชน์
บ้าง เมื่อใช้ในโอกาสท่ีเหมาะสม และโดยเฉพาะสําหรับให้สติแก่ผู้ไม่คุ้น 

หรือไม่เคยสํานึกในหลักความจริงน้ีมาก่อน แต่ถ้าถึงกับนําเอาการปลอบใจ
ตัวแบบน้ีมาเป็นหลักในการดํารงชีวิต หรือมีชีวิตอยู่ด้วยการปลอบใจตัวเอง
อย่างน้ี จะกลับเป็นโทษมากกว่า เพราะกลายเป็นความประมาท เท่ากับ
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๙๑   

๙๑

ปล่อยตัวลงเป็นทาสในกระแสโลก คือไม่ได้ใช้หลักอนิจจตาให้เป็น
ประโยชน์น่ันเอง เป็นการปฏิบัติผิดต่อหลักกรรมในด้านจริยธรรม ขัดต่อ
การแก้ไขปรับปรุงตนเองเพ่ือเข้าถึงจุดหมายท่ีพุทธธรรมจะให้แก่ชีวิตได้ 

๒. หลักทุกขตา  
ในหลักทุกขตา มีเกณฑ์สําคัญสําหรับกําหนดคุณค่าทางจริยธรรม

อยู่ ๒ อย่าง คือ 

๑) ทุกข์ท่ีเป็นธรรมดาของสังขาร ต้องรู้ทัน ไม่ยึดฉวยมันมาใส่ตัวให้
เป็นทุกข์ของเรา แต่เอาเป็นภาระท่ีจะจัดการ ด้วยปัญญาท่ีรู้เหตุปัจจัย 

ในเม่ือสิ่งท้ังหลายเกิดจากการประชุมกันเข้าขององค์ประกอบต่างๆ 

ท่ีเป็นส่วนย่อยๆ ลงไป และองค์ประกอบเหล่าน้ัน แต่ละอย่างล้วนไม่เท่ียง 

กําลังตกอยู่ในอาการเกิดขึ้น แปรไป และสลายตัว ตามหลักอนิจจตาอยู่
ด้วยกันท้ังสิ้น สิ่งท่ีเป็นหน่วยรวมน้ัน จึงเท่ากับเป็นท่ีรวมของความแปร 
ปรวนและความขัดแย้งต่างๆ และแฝงเอาภาวะท่ีพร้อมจะแตกแยกและ
เสื่อมสลายเข้าไว้ในตัวด้วยอย่างเต็มท่ี  

เ ม่ือเป็นเช่นน้ี การที่จะควบคุมองค์ประกอบต่างๆ  ท่ี กําลัง
เปลี่ยนแปลงอยู่น้ันให้คุมรูปเป็นหน่วยรวมตามรูปแบบท่ีประสงค์ก็ดี การท่ี
จะควบคุมการเปลี่ยนแปลงน้ันให้ดําเนินไปในทิศทางท่ีต้องการก็ดี จะต้อง
ใช้พลังงานและวิธีการจัดระเบียบเข้ามาร่วมเป็นองค์ประกอบช่วยเป็นเหตุ
ปัจจัยเพิ่มขึ้นอีกด้วย ย่ิงองค์ประกอบส่วนย่อยๆ ต่างๆ น้ัน มีมากและ
สลับซับซ้อนย่ิงขึ้นเท่าใด ก็ต้องใช้พลังงานมากขึ้นและมีการจัดระเบียบท่ี
ละเอียดรัดกุมย่ิงขึ้นเท่าน้ัน  

การปฏิบัติต่อสิ่งท้ังหลาย เพื่อให้เป็นอย่างน้ันอย่างน้ี จะต้องทําท่ีตัว
เหตุปัจจัยของมัน และรู้ชัดถึงความสําเร็จผล หรือความผิดพลาดพร้อมท้ัง
ทางแก้ไขต่อไปตามความพร้อมของเหตุปัจจัยเหล่าน้ัน น้ีคือวิธีปฏิบัติต่อ
สิ่งท้ังหลายอย่างอิสระ ไม่ผูกมัดตัว และไม่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์  



พุทธธรรม 

 

๙๒ 

ส่วนวิธีท่ีตรงข้ามจากน้ี ก็คือการกระทําตามความยึดอยากด้วย
ตัณหาอุปาทาน โดยนําเอาตัวเข้าไปผูกมัดให้สิ่งเหล่าน้ันบีบค้ัน ซึ่งนอกจาก
จะทําให้เกิดความทุกข์แก่ตนเองแล้ว ก็ไม่ช่วยให้เกิดผลดีอย่างใดๆ ขึ้นมา 

๒) หลักอริยสัจบอกหน้าท่ีกํากับไว้ว่า ทุกข์สําหรับปัญญารู้ทันและทําให้
ไม่เกิดไม่มี แต่สุขท่ีคนมุ่งหมายต้องทําให้กลายเป็นชีวิตของเรา 

ตามหลัก “กิจในอริยสัจ” หน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติต่อทุกข์ ได้แก่ 
ปริญญา คือการกําหนดรู้ หรือทําความเข้าใจ หมายความว่า เรื่องทุกข์น้ี 
บุคคลมีหน้าท่ีเก่ียวข้องเพียงแค่กําหนดรู้หรือทําความเข้าใจเท่าน้ัน  

การปฏิบัติต่อทุกข์โดยถูกต้องตามหลักกิจในอริยสัจน้ี เป็นเรื่อง
สําคัญอย่างย่ิง แต่เป็นเรื่องท่ีมักถูกมองข้ามไป พุทธธรรมสอนให้ปฏิบัติต่อ
ทุกข์ด้วยการศึกษาให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ให้รู้จักทุกข์ คือให้รู้จักปัญหาของ
ตน มิใช่เพื่อให้เป็นทุกข์ แต่เพื่อปฏิบัติต่อมันได้ถูกต้อง แล้วจะได้ไม่มีทุกข์ 
หรือพูดอย่างง่ายๆ ว่า เพื่อจะได้มีความสุขท่ีแท้จริงน่ันเอง 

พูดอีกนัยหน่ึงก็คือ หลักกิจในอริยสัจสอนว่า สิ่งใดก็ตามท่ีเป็น
ปัญหาหรืออาจจะเป็นปัญหาขึ้นแก่ตน มนุษย์จะต้องศึกษาสิ่งน้ันให้รู้ให้
เข้าใจอย่างชัดเจนท่ีสุด เพื่อจะได้จัดการแก้ไขป้องกันปัญหาน้ันให้ถูกจุด 

การศึกษาปัญหามิได้หมายความว่าเป็นการสร้างปัญหาหรือหาปัญหามาใส่
ตน แต่เป็นวิธีท่ีจะทําให้ปัญหาหมดไปหรือไม่มี เหมือนแพทย์จะบําบัดโรค
รักษาคนไข้ ก็ต้องรู้จักชีวิตร่างกายและวินิจฉัยโรคให้ถูก ตลอดจนรู้เข้าใจ
ให้ถึงขั้นท่ีจะป้องกันไม่ให้เกิดเป็นโรคข้ึนมา  

ทุกข์น้ัน เม่ือเรารู้ทันและปฏิบัติหรือจัดการกับมันอย่างถูกต้อง ก็ทํา
ให้มันไม่มีและไม่เกิดขึ้นมา แต่ถ้ารู้ไม่ทันและปฏิบัติไม่ถูก ก็ได้แต่หนีทุกข์
ท่ีเอามาใส่ไว้ในตัวหรือสร้างให้แก่ตัวอยู่เรื่อยไป และหนีไม่พ้นสักที 

ในทางตรงข้าม ความสุขท่ีมนุษย์มุ่งหมาย ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
หลักกิจในอริยสัจ เราจะไม่ต้องมัวแสวงหา แต่กลายเป็นว่าเรามีความสุข 
คือไม่เป็นคนท่ีต้องหาความสุข แต่เป็นคนมีความสุข เพราะความสุข
กลายเป็นชีวิตของเรา หรือเป็นคุณสมบัติอย่างหน่ึงในตัวของเรา 
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๙๓   

๙๓

ผู้ท่ีไม่รู้หลักกิจในอริยสัจ อาจปฏิบัติต่อทุกข์อย่างผิดพลาด ขาด
จุดหมาย เขวออกไปนอกทาง และอาจกลายเป็นการเพิ่มทุกข์แก่ตนด้วย
การมองโลกในแง่ร้ายไปก็ได้  

เม่ือทราบหลักเกณฑ์ใหญ่ๆ ๒ ข้อน้ีแล้ว จึงควรกําหนดคุณค่าต่างๆ 
ในทางจริยธรรมของหลักทุกขตา ดังต่อไปน้ี 

๑) การท่ีสิ่งท้ังหลายถูกบีบค้ันด้วยการเกิดขึ้น การเจริญ และการ
สลายตัว ทําให้เกิดความกดดัน ขัดแย้ง และการท่ีจะทนอยู่ในสภาพเดิม
ตลอดไปไม่ได้ ภาวะเช่นน้ีแสดงว่า สิ่งท้ังหลายมีความบกพร่อง มีความไม่
สมบูรณ์อยู่ในตัว ความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์น้ี ย่ิงมีมากขึ้นโดย
สัมพันธ์กับกาลเวลาท่ีผ่านไป และความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นท้ังภายใน
และภายนอก เมื่อเป็นเช่นน้ี สิ่งท้ังหลายท่ีจะรักษาสภาพของตนไว้หรือ
ขยายตัวเข้าสู่ความสมบูรณ์ จึงต้องต่อสู้ดิ้นรนอยู่ตลอดเวลา การดํารง
สภาพชีวิตท่ีดีไว้ การนําชีวิตเข้าสู่ความเจริญ และความสมบูรณ์ จึงต้องมี
การแก้ไขปรับปรุงตัวอยู่ตลอดเวลา 

๒) เม่ือความขัดแย้ง ดิ้นรนต่อสู้ เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยท่ีให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง จะเป็นเหตุปัจจัยภายในหรือภายนอกก็ตาม การฝืนแบบ
ท่ือๆ ย่อมให้ผลร้ายมากกว่าผลดี ไม่ว่าจะในกรณีของสิ่งต่างๆ บุคคล หรือ
สถาบัน เช่น ในเรื่องของวัฒนธรรมเป็นต้น ดังน้ัน การรู้จักปรับตัวและ
ปรับปรุงจึงเป็นเรื่องสําคัญ และข้อน้ี ย่อมเป็นการยํ้าความจําเป็นของ
ปัญญา ในฐานะหลักจริยธรรมสําหรับรู้เท่าทันและจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง
ให้ตรงตัวเหตุปัจจัย 

๓) ความสุข และสิ่งท่ีให้ความสุขอย่างท่ีเข้าใจกันในโลก ก็ตกอยู่ใน
หลักความจริงข้อน้ีด้วย ความสุขเหล่าน้ี ย่อมมีความไม่สมบูรณ์อยู่ในตัว 
ในแง่ท่ีว่า จะต้องแปรปรวนไปจากสภาพท่ีเป็นความสุข หรือจากสภาพท่ี
จะหาความสุขน้ันได้ อย่างหน่ึง และดังน้ัน จึงเป็นสิ่งท่ีไม่อาจให้ความพึง
พอใจได้โดยสมบูรณ์ อย่างหน่ึง  



พุทธธรรม 

 

๙๔ 

ผู้ท่ีฝากความหวังในความสุขไว้กับสิ่งเหล่าน้ีอย่างขาดสติ ย่อม
เท่ากับทําตัวให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกับความไม่สมบูรณ์ของสิ่งเหล่าน้ัน 
หรือท้ิงตัวลงไปอยู่ในกระแสความแปรปรวนของมัน แล้วถูกฉุดลาก กดดัน
และบีบค้ันเอาอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้ สุดแต่สิ่งเหล่าน้ันจะแปรปรวนไป
อย่างไร ความหวังในความสุขมากเท่าใด เมื่อความแปรปรวนหรือผิดหวัง
เกิดขึ้น ความทุกข์ก็รุนแรงมากขึ้นตามอัตรา เป็นการหาความสุขชนิดขาย
ตัวลงเป็นทาส หรือเอาค่าของชีวิตเป็นเดิมพัน  

ผู้หาความสุขท่ีฉลาด เมื่อยังยินดีท่ีจะหาความสุขจากสิ่งเหล่าน้ีอยู่ 
จึงต้องมีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันความจริง แสวงหาและเสวยความสุขอย่างมี
สติสัมปชัญญะ โดยประการที่ว่า ความแปรปรวนของมันจะก่อโทษให้เกิด
พิษภัย หรือเกิดความกระทบกระเทือนน้อยท่ีสุด พูดอีกอย่างหน่ึงว่า ถึงจะ
เป็นอย่างไรก็ให้รักษาอิสรภาพของจิตใจไว้ให้ดีท่ีสุด 

๔) ความสุขแยกโดยคุณค่า มี ๒ ประเภท คือ ความสุขในการได้
สนองความต้องการทางประสาทท้ังห้าและสนองความคิดอยากต่างๆ 
อย่างหน่ึง ความสุขในภาวะจิตท่ีปลอดโปร่งผ่องใส เอิบอ่ิม สดช่ืน เบิกบาน
เป็นอิสระ ปราศจากสิ่งข้องขัด กีดก้ัน จํากัดความนึกคิด เช่น ความวิตก
กังวล ความรู้สึกคับแคบ และกิเลสต่างๆ ท่ีพัวพันจิตใจ อย่างหน่ึง 

ความสุขประเภทแรก เป็นความสุขท่ีต้องหา และเป็นแบบท่ีขึ้นต่อ
ปัจจัยภายนอก คือ วัตถุและอารมณ์สําหรับสนองความต้องการต่างๆ 
ลักษณะอาการของจิตในสภาพท่ีเก่ียวข้องกับความสุขประเภทน้ี คือ การแส่
หาดิ้นรนกระวนกระวายเป็นอาการนําหน้า อย่างหน่ึง และความรู้สึกท่ียึดติด 
คับแคบ หวงแหน ผูกพันเฉพาะตัวอย่างหน่ึง อาการเหล่าน้ีมีความสําคัญ
มากในทางจริยธรรม เพราะเป็นอาการของความยึดอยาก หรือความเห็น
แก่ตัว และในเมื่อไม่จัดการควบคุมให้ดี ย่อมเป็นท่ีมาแห่งปัญหาต่างๆ  

การท่ีต้องอาศัยอารมณ์อย่างอ่ืน ต้องขึ้นต่อปัจจัยภายนอกเช่นน้ี 
ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองท่ีความสุขประเภทน้ี จะต้องทําให้ตัวบุคคลตกเป็น
ทาสของปัจจัยภายนอก ในรูปใดรูปหน่ึง ไม่มากก็น้อย และความ
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แปรปรวนของปัจจัยภายนอกน้ัน ย่อมทําให้เกิดความกระทบกระเทือนแก่
บุคคลน้ันด้วย ความสุขประเภทน้ี ทางธรรมเรียกว่า สามิสสุข เป็นสุขเน่ือง
ด้วยหาส่ิงสําหรับมาเติมความรู้สึกบางอย่างท่ีขาดไป หรือพร่องอยู่ คือต้อง
อาศัย หรือต้องขึ้นต่ออามิส 

ส่วนความสุขประเภทหลัง เป็นความสุขท่ีมีขึ้นได้เอง สร้างขึ้นได้ 
เป็นอิสระของตัว ไม่ขึ้นต่อสิ่งอ่ืน ไม่ต้องพึ่งพา ไม่ต้องอาศัยสิ่งหรืออารมณ์
ภายนอกมาสนอง เป็นภาวะของจิตใจภายในท่ีเรียกได้ว่าเป็นตัวของตัวเอง 
ไม่มีสิ่งรบกวน หรือขุ่นระคาย 

ภาวะจิตท่ีมีความสุขอย่างน้ี อาจบรรยายลักษณะได้ว่า เป็นความ 
สะอาด เพราะไม่มีความรู้สึกท่ีเป็นกิเลสต่างๆ เข้าไปปะปนขุ่นมัว สว่าง 
เพราะประกอบด้วยปัญญา มองเห็นสิ่ง ท้ังหลายตามท่ีมันเป็น เห็น
กว้างขวางไม่มีขีดจํากัด มีความเข้าอกเข้าใจ และพร้อมท่ีจะรับรู้พิจารณา
สิ่งท้ังหลายตามสภาววิสัย สงบ เพราะไม่มีความกระวนกระวาย ปลอด
จากสิ่งกังวลใจ ไม่ว้าวุ่นหว่ันไหว ผ่อนคลาย ราบเรียบ เสรี เพราะเป็นอิสระ 

ไม่มีสิ่งท่ีจํากัดความนึกคิด ไม่มีความกีดก้ันข้องขัด โปร่งเบา ไม่ยึดติด ไม่
คับแคบ เปิดกว้าง แผ่ความรู้สึกรักใคร่ปรารถนาดีด้วยเมตตาไปยังมนุษย์ 
สัตว์ ท่ัวหน้า รับรู้ความทุกข์ของผู้อ่ืนด้วยกรุณา ร่วมบันเทิงใจด้วยมุทิตา
ในความสุขความรุ่งเรืองสําเร็จของคนทุกคน และ สมบูรณ์ เพราะไม่มี
ความรู้สึกขาดแคลน บกพร่อง ว้าเหว่ มีแต่ความแช่มช่ืนเบิกบาน เปรียบ
ในทางร่างกายเหมือนการมีสุขภาพดี ย่อมเป็นภาวะท่ีเต็มเปี่ยมสมบูรณ์อยู่
ในตัว ในเม่ือไม่มีโรคเป็นข้อบกพร่อง  

ในภาวะจิตเช่นน้ี คุณธรรมท่ีเป็นส่วนประกอบสําคัญก็คือ ความเป็น 
อิสระ ไม่เก่ียวเกาะผูกพันเป็นทาส และ ปัญญา ความรู้ความเข้าใจตาม
ความเป็นจริง คุณธรรมสองอย่างน้ีแสดงออกในภาวะของจิตท่ีเรียกว่า 
อุเบกขา คือ ภาวะจิตท่ีราบเรียบ ลงตัว เป็นกลาง พร้อมท่ีจะเข้าเก่ียวข้อง
จัดการกับสิ่งท้ังหลายตามสภาววิสัย ตามท่ีควรจะเป็นด้วยเหตุผลบริสุทธ์ิ 
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 ความสุขประเภทนี ้ มีค ุณค่าส ูงส ุดในทางจริยธรรม เร ียกว่า       
นิรามิสสุข คือความสุขที่ไม่ต้องอาศัยอามิส ไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอก ไม่
ก่อให้เกิดปัญหา เช่น ความห่วงกังวล ความเบื่อหน่าย ความหวาดหวั่น 
การแย่งชิง แต่เป็นภาวะที่ไม่มีปัญหาและช่วยขจัดปัญหา เป็นภาวะท่ี
ประณีตลึกซึ้ง ซึ่งอาจพัฒนาไปจนถึงขั้นท่ีเกินกว่าจะเรียกว่าเป็นความสุข 
จึงเรียกง่ายๆ ว่า ความพ้นจากทุกข์ เพราะแสดงลักษณะเด่นว่าพ้นจาก
ข้อบกพร่องและความแปรปรวน 

ในการดํารงชีวิตของชาวโลก ซึ่งต้องเก่ียวข้องกับการแสวงหาความสุข
ประเภทท่ีหน่ึงอยู่ด้วยเป็นธรรมดาน้ัน เป็นไปไม่ได้ท่ีมนุษย์จะได้รับสิ่ง
สนองความต้องการทุกอย่างได้ทันใจทุกครั้ง ตลอดทุกเวลา สมหวังเสมอ
ไป และคงอยู่ตลอดไป เพราะเป็นเรื่องขึ้นต่อปัจจัยภายนอกและมีความ
แปรปรวนได้ตามกฎธรรมชาติ จึงเป็นความจําเป็นท่ีจะต้องพยายามสร้าง
สภาพจิตอย่างท่ีเรียกว่าความสุขประเภทที่สองไว้ด้วย อย่างน้อยพอเป็น
พ้ืนฐานของจิตใจ ให้มีสุขภาพจิตดีพอที่จะดํารงชีวิตอยู่ในโลกอย่างที่เรียกว่า
สุขสบาย มีความทุกข์น้อยที่สุด รู้จักว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรต่อความสุข
ประเภทท่ีหน่ึงน้ัน เพื่อมิให้กลายเป็นปัญหา ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ท้ัง
แก่ตนและบุคคลอ่ืน สภาพจิตเช่นน้ีจะสร้างขึ้นได้ก็ด้วยการรู้จักมองสิ่ง
ท้ังหลายตามท่ีมันเป็น เพื่อความมีชีวิตอยู่อย่างท่ีเรียกว่าไม่ยึดติดถือมั่น 
ซึ่งอาศัยการรู้เท่าทันหลักความจริงของธรรมชาติ จนถึงขั้นอนัตตา 

๕) ในการแสวงหาความสุขประเภทท่ีหน่ึง ซึ่งต้องอาศัยปัจจัย
ภายนอกน้ัน จะต้องยอมรับความจริงว่า เป็นการเข้าไปสัมพันธ์กันของคู่
สัมพันธ์อย่างน้อย ๒ ฝ่าย เช่น บุคคล ๒ คน หรือ บุคคล ๑ กับ วัตถุ ๑ 
เป็นต้น และแต่ละฝ่ายมีความทุกข์ มีความขัดแย้ง บกพร่อง ไม่สมบูรณ์ 
แฝงติดตัวมาด้วยกันอยู่แล้ว เมื่อสิ่งท่ีมีความขัดแย้งกับสิ่งท่ีมีความขัดแย้ง
มาสัมพันธ์กัน ก็ย่อมมีทางท่ีจะให้เกิดความขัดแย้งท่ีเพิ่มขึ้นท้ังในด้าน
ปริมาณและระดับความรุนแรง ตามอัตราการปฏิบัติท่ีผิด  
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ตัวอย่างง่ายๆ ในกรณีการแสวงหาความสุขน้ี เพื่อความสะดวก ยก
ฝ่ายหน่ึงเป็นผู้เสวยความสุข และอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผู้ถูกเสวย ท้ังผู้เสวยและ
ผู้ถูกเสวย มีความบกพร่องและขัดแย้งอยู่ในตัวด้วยกันอยู่แล้ว เช่น ตัวผู้
เสวยเอง ไม่อยู่ในภาวะและอาการท่ีพร้อมอยู่ตลอดเวลาท่ีจะเสวยความสุข
ตามความต้องการของตน ฝ่ายผู้ถูกเสวยก็ไม่อยู่ในภาวะและอาการที่พร้อม
อยู่ตลอดเวลาท่ีจะถูกเสวย ในภาวะเช่นน้ี เป็นไปไม่ได้ท่ีจะได้ฝ่ายเดียว 
โดยไม่ยอมเสียบ้างเลย เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง หรือท้ังสองฝ่าย ไม่ตระหนัก
หรือไม่ยอมรับความจริงน้ี ย่อมถือเอาความยึดอยากของตนเป็นประมาณ 
และย่อมเกิดอาการขัดแย้งระหว่างกันขึ้น เริ่มแต่ความขัดใจเป็นต้นไป 

อน่ึง อาการท่ีผู้เสวยยึดอยากต่อสิ่งท่ีถูกเสวยน้ัน ย่อมรวมไปถึง
ความคิดผูกหวงแหนไว้กับตนและความปรารถนาให้คงอยู่ในสภาพน้ัน
ตลอดไปด้วย อาการเหล่าน้ีเป็นการขัดแย้งต่อกระบวนการของธรรมชาติท่ี
เป็นไปตามกระแสแห่งเหตุปัจจัยต่างๆ จึงเป็นการนําตนเข้าไปขวางขืน
ความประสานกลมกลืนกันในกระบวนการของธรรมชาติ เมื่อดํารงชีวิตอยู่
โดยไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเหล่าน้ี ถือเอาแต่ความอยากความยึด คือ 
ตัณหาอุปาทานเป็นประมาณ ก็คือการเป็นอยู่อย่างฝืนท่ือๆ ซึ่งจะต้องเกิด
ความกระทบกระท่ังขัดแย้ง บีบค้ัน และผลสะท้อนกลับท่ีเป็นความทุกข์ใน
รูปต่างๆ เกิดขึ้นเป็นอันมาก 

ย่ิงกว่าน้ัน ในฐานะท่ีคู่สัมพันธ์ท้ังสองฝ่าย เป็นส่วนประกอบอยู่ใน
ธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างกันนอกจากจะเก่ียวข้องไปถึงกระบวนการ
ธรรมชาติท้ังหมดเป็นส่วนรวมแล้ว ยังมักมีส่วนประกอบอ่ืนบางส่วนเข้ามา
เก่ียวข้องอย่างพิเศษ เป็นตัวการอย่างท่ีสามอีกด้วย เช่น บุคคลท่ีอยากได้
ของส่ิงเดียวกัน เป็นต้น ความยึดอยากที่ถูกขัด ย่อมให้เกิดปฏิกิริยาแสดง
ความขัดแย้งออกมาระหว่างกัน เช่น การแข่งขัน ต่อสู้ แย่งชิง เป็นต้นเป็น
อาการรูปต่างๆ ของความทุกข์ ย่ิงจัดการกับปัญหาด้วยความยึดอยากมาก
เท่าใด ความทุกข์ก็ย่ิงรุนแรงเท่าน้ัน แต่ถ้าจัดการด้วยปัญญามากเท่าใด 
ปัญหาก็หมดไปเท่าน้ัน 
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โดยนัยน้ี จากอวิชชา หรือ โมหะ คือความไม่รู้สิ่งท้ังหลายตามท่ีมัน
เป็น จึงอยากได้อย่างเห็นแก่ตัวด้วยโลภะ เมื่อขัดข้องหรือถูกขัดขวาง และ
ไม่มีปัญญารู้เท่าทัน ก็เกิดโทสะความขัดใจและความคิดทําลาย จากกิเลส
รากเหง้า ๓ อย่างน้ี กิเลสรูปต่างๆ ก็ปรากฏข้ึนมากมาย เช่น ความหวง
แหน ความตระหน่ี ความริษยา ความหวาดระแวง ความฟุ้งซ่าน ความ
วิตกกังวล ความหวาดกลัว ความพยาบาท ฯลฯ เป็นการระดมสร้างปัจจัย
แห่งความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในตัวมากขึ้นๆ และกิเสสอันเป็นเครื่องหมาย
แห่งความขัดแย้งเหล่าน้ี ย่อมกลายเป็นสิ่งสําหรับกีดก้ันจํากัด และแยก
ตนเองออกจากความประสานกลมกลืนของกระบวนการแห่งธรรมชาติ 
ความขัดแย้งต่อธรรมชาติน้ี ย่อมส่งผลร้ายสะท้อนกลับมาบีบค้ันกดดัน
บุคคลน้ันเอง เป็นการลงโทษโดยธรรมชาติ ทุกข์ในธรรมชาติ หรือสังขาร
ทุกข์ จึงแสดงผลออกมาเป็นความทุกข์ท่ีรู้สึกได้ในตัวคน เช่น 

∗ เกิดความรูสึกคับแคบ มืด ขุนมัว อึดอัด เรารอน กระวนกระวาย กลัดกลุม 
∗ เกิดผลร้ายต่อบุคลิกภาพ และก่ออาการทางร่างกาย เช่น โรคภัยไข้เจ็บ 
∗ ความทุกข์ท่ีเป็นอาการตามปกติทางร่างกายอันเป็นธรรมดาสังขาร เช่น 

ความเจ็บปวดในยามป่วยไข้ ทวีความรุนแรงเกินกว่าท่ีควรจะเป็น
ตามปกติของมัน เพราะความเข้าไปยึดด้วยตัณหาอุปาทาน เป็นการ
ซ้ําเติมตนเองหนักย่ิงขึ้น 

∗ เป็นการก่อความทุกข์ความขัดแย้ง ความคับแคบ อึดอัด ขุ่นมัว ให้เกิด
แก่คนอ่ืนๆ ขยายวงกว้างออกไป 

∗ เมื่อคนส่วนใหญ่ในสังคม แต่ละคน ต่างระดมสร้างกิเลสขึ้นมาปิดก้ัน
แยกตนเองด้วยความเห็นแก่ตัว ความขัดแย้งต่างๆ ก็เกิดเพ่ิมพูนมากขึ้น 
สังคมก็เสื่อมโทรมเดือดร้อน เพราะผลกรรมโดยรวมของคนในสังคม 

น้ีคือกระบวนการทําให้สังขารทุกข์ กลายเป็นทุกขเวทนา หรือความ
ทุกข์แท้ๆ (ทุกขทุกข์) ขึ้นมา เพราะเข้าไปเก่ียวข้องกับสิ่งท้ังหลายด้วย
อวิชชา มีชีวิตอย่างฝืนท่ือๆ ต่อกระบวนการธรรมชาติ และปล่อยตัวลง
เป็นทาสในกระแสของมัน เรียกสั้นๆ ว่า เพราะความยึดติดถือมั่น 
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วิถีท่ีตรงข้ามจากน้ี ก็คือ การเป็นอยู่อย่างรู้เท่าทันความจริง คือรู้จัก
สิ่งท้ังหลายตามท่ีมันเป็น แล้วเข้าไปเก่ียวข้องด้วยปัญญา รู้จักท่ีจะปฏิบัติ
โดยประการท่ีว่า ทุกข์ในธรรมชาติท่ีเป็นไปตามสภาวะของมันเองตาม
ธรรมดาสังขาร จะคงเป็นแต่เพียงสังขารทุกข์อยู่ตามเดิมของมันเท่าน้ัน ไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งเป็นพิษเป็นภัยมากขึ้น ท้ังยังสามารถถือเอา
ประโยชน์จากสังขารทุกข์เหล่าน้ันด้วย โดยเมื่อรู้ว่าสิ่งเหล่าน้ีเป็นทุกข์ 
เพราะเข้าไปยึดถือด้วยตัณหาอุปาทาน ก็ไม่เข้าไปยึดถือมัน ไม่เป็นอยู่
อย่างฝืนท่ือๆ ไม่สร้างกิเลสสําหรับมาขีดวงจํากัดตนเองให้กลายเป็น
ตัวการสร้างความขัดแย้งขึ้นมาบีบค้ันตนเองมากขึ้น  

พร้อมกันน้ัน ก็รู้จักท่ีจะอยู่อย่างกลมกลืนประสานกับธรรมชาติ 
และเพื่อนมนุษย์ ด้วยการประพฤติคุณธรรมต่างๆ ซึ่งทําใจให้เปิดกว้าง 
สมานเข้ากันได้ เช่น เมตตา-ความรักความปรารถนาดีต่อกัน กรุณา-
ความคิดช่วยเหลือ มุทิตา-ความบันเทิงใจในความสุขสําเร็จของผู้ อ่ืน 

อุเบกขา-ความวางใจเป็นกลาง ตัดสินเหตุการณ์ตามเป็นจริงตามเหตุปัจจัย 

และราบเรียบไม่หว่ันไหวตามกระแส ความสามัคคี ความร่วมมือ การ
ช่วยเหลือบําเพ็ญประโยชน์แก่กัน ความเสียสละ ความสํารวมตน ความ
อดทน ความเคารพอ่อนน้อม ความมีวิจารณญาณไม่หลงใหลในเหตุการณ์ 
เป็นต้น  

เมื่อคนมีคุณธรรมอย่างท่ีว่ามาน้ัน ก็เป็นการเลิกละและป้องกันไป
ในตัว ซึ่งกิเลสท่ีสร้างความขัดแย้งและความคับแคบ เช่น ความเกลียดชัง 
ความพยาบาท ความริษยา ความกลัดกลุ้มวุ่นวายใจ ความหวงแหน ความ
แก่งแย่งแข่งดี การเห็นแก่ได้ การตามใจตนเอง ความหุนหัน ความดื้อรั้น 
ความเย่อหย่ิง ความกลัว ความหวาดระแวง ความเกียจคร้าน ความเฉื่อย
ชา ความหดหู่ ความมัวเมา ความลืมตัว ความลุ่มหลงงมงาย เป็นต้น 

น้ีคือวิถีแห่งความมีชีวิตที่ประสานกลมกลืนในธรรมชาติ การสามารถ
ถือเอาประโยชน์จากกฎธรรมชาติ หรือใช้กฎธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ได้ 
เป็นการอยู่อย่างไม่สูญเสียอิสรภาพ อย่างท่ีว่า อยู่อย่างไม่ยึดติดถือมั่น ไม่
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ขึ้นต่ออํานาจของกิเลสท่ีชักเชิดและการล่อเร้าชักจูงจากภายนอก เป็นการ
มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาท่ีทําให้จิตใจเป็นอิสระ ซึ่งถือว่าเป็นการมีชีวิตอยู่อย่าง
ประเสริฐสุด ตามพุทธภาษิตว่า “ปญฺญฺาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฏฺฐํ”๑ 

๓. หลักอนัตตตา  
อนัตตตา คือ ภาวะท่ีเป็นอนัตตา ภาวะท่ีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่อัตตา 

ไม่ใช่ตัวใช่ตน ไม่เป็นไม่มีตัวตน แต่สิ่งท้ังหลายเป็นสภาวะ คือมีภาวะของ
มันเอง ท่ีเป็นอยู่เป็นไปตามธรรมดาของมัน อย่างสํานวนท่ีพูดกันมาว่า 
สังขารทั้งหลายเกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง ก็คือว่า สิ่งน้ันๆ เกิดมีขึ้นมาจากเหตุ
ปัจจัยกระทบบรรจบสัมพันธ์กัน และก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน ไม่
เป็นไปตามความอยากหรือตามใจปรารถนาของใครๆ หรือตามอํานาจสั่ง
การบัญชาของใครๆ ไม่มีตัวตนอะไรท่ีจะเป็นเจ้าของครอบครอง หรือสั่ง
การบัญชา ให้เป็นไปอย่างใดๆ ตามความปรารถนาของใครๆ หรืออะไรๆ 

ตัวอย่างเช่น คนพูดว่าแขนของฉัน หรือว่าแขนของตัวเขา ดังท่ีเขา
สั่งบังคับแขนน้ันให้หยิบ ให้ยก ให้ทําอะไรๆ ได้ตามปรารถนา แต่แท้จริงน้ัน 
แขนน้ันเคลื่อนไหวเป็นไปต่างๆ อย่างน้ันๆ ได้ ตามเหตุปัจจัยท่ีสัมพันธ์กัน 
ถ้าเหตุปัจจัยขาดหายหรือเป็นไปอย่างอ่ืน เช่น เส้นประสาทหรือกล้ามเน้ือ
เส้นเอ็นเสียหาย แม้เขาจะร่ําว่า “แขนของฉัน แขนของขา” เขาก็สั่งบังคับแขน
น้ันไม่ได้ มันเป็นของเขาตามท่ีถือกันหรือยึดถือเท่าน้ัน ไม่เป็นของเขาจริง  

ใครๆ ก็ไม่ได้ตามใจปรารถนาต่อสิ่งท้ังหลายท่ีคิดยึดถือว่าเป็นตัวเขา
เป็นของตัวเขา ว่ามันจงเป็นอย่างน้ี มันจงอย่าเป็นอย่างน้ัน เพราะมันเป็น
ตัวเขา เป็นของตัวเขา ตามท่ียึดถือหรือตกลงยอมรับกันเท่าน้ัน  

ตามความเป็นจริงน้ัน เมื่อคนต้องการให้อะไรเป็นอย่างไร เขาต้อง
เรียนรู้เข้าใจเหตุปัจจัยท่ีจะให้เป็นอย่างน้ัน แล้วปฏิบัติจัดทําท่ีเหตุปัจจัย
ให้ตรงตามเหตุปัจจัยของมัน มิใช่เรียกร้องร่ําไรให้มันเป็นไปตามใจอยาก 
ซึ่งท้ังจะไม่สําเร็จ และเกิดความขัดแย้งบีบค้ันใจให้คับแค้นเป็นทุกข์  

                                                                                 
๑ ขุ.สุ.๒๕/๓๑๑/๓๖๐ 
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เมื่อรู้ความจริงว่ามันเป็นอนัตตา ว่ามันมีภาวะของมันเองแล้ว ก็จะ
ไม่ทุกข์เมื่อสิ่งน้ันๆ ไม่เป็นไปตามตัณหาท่ีอยากท่ีปรารถนา แต่รู้ตรงไปท่ี
เหตุปัจจัยว่าแก้ไขได้หรือไม่ได้ และแก้ไขจัดการท่ีเหตุปัจจัยน้ันๆ 

ตามที่ว่ามาน้ีจะเห็นว่า บนฐานแห่งหลักความจริงของความเป็น
อนัตตาน้ัน คนก็จะมีจริยธรรมแห่งปัญญา คือการมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญา 
โดยปฏิบัติจัดการดําเนินการท้ังหลายด้วยการศึกษารู้เข้าใจและทําการให้
ตรงตามเหตุปัจจัยของมัน มิใช่เอาแต่ใจยึดใจอยากของตัว และโดยการ
ปฏิบัติด้วยปัญญาอย่างน้ัน ท้ังการท่ีทําก็จะสําเร็จอย่างดี และก็จะมีจิตใจ
เป็นอิสระด้วย โดยท่ีจิตใจน้ันไม่ถูกพาเข้าไปถูกกดดันบีบค้ันให้เกิดทุกข์ 

ท่ีจริงน้ัน คุณค่าทางจริยธรรมของความรู้เข้าใจไตรลักษณ์น้ีโยงกัน
ท้ังหมด เริ่มตั้งแต่อนิจจตาท่ีมองเห็นง่ายท่ีสุด ดังท่ีได้พูดไปแล้วในเรื่อง
การวางจิตปฏิบัติกิจทําการต่อหน้าความเปลี่ยนแปลง โดยท่ีว่าความรู้
เข้าใจอนัตตตาน้ี เป็นขั้นเติมเต็มทําให้จริยธรรมน้ันสมบูรณ์ 

นอกจากคุณค่าท่ีเป็นข้อหลักน้ันแล้ว เมื่อว่าถึงความหมายพื้นๆ ใน
แง่ของความยึดถือตัวตน ถือเราถือเขา ความรู้ท่ีหย่ังถึงอนัตตตา มีคุณค่า
ทางจริยธรรม อย่างกว้างๆ คือ 

๑) ในขั้นต้น ทางด้านตัณหา ช่วยลดทอนความเห็นแก่ตน มิให้ทํา
การต่างๆ โดยยึดถือแต่ประโยชน์ตนเป็นประมาณ ทําให้มองเห็น
ประโยชน์ในวงกว้าง ท่ีไม่มีตัวตนมาเป็นเครื่องกีดก้ันจํากัด 

๒) ในขั้นกลาง ทางด้านทิฏฐิ ทําให้จิตใจกว้างขวางขึ้น สามารถเข้า
ไปเก่ียวข้อง พิจารณา และจัดการกับปัญหาและเรื่องราวต่างๆ โดยไม่เอา
ตัวตน ความอยากของตน ตลอดจนความเห็น ความยึดติดถือมั่นของตนเข้า
ไปขัด แต่พิจารณาจัดการไปตามธรรม ตามตัวเหตุตัวผล ตามท่ีมันเป็นของ
มันหรือควรจะเป็นแท้ๆ คือ สามารถตั้งอุเบกขา วางจิตเป็นกลาง เข้าไป
เพ่งตามท่ีเป็นจริง งดเว้นอัตตาธิปไตย ปฏิบัติตามหลักธรรมาธิปไตย 
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๑๐๒ 

๓) ในขั้นสูง การรู้หลักอนัตตตา ก็คือ การรู้สิ่งท้ังหลายตามท่ีมัน
เป็นอย่างแท้จริง คือ รู้หลักความจริงของธรรมชาติถึงท่ีสุด ความรู้สมบูรณ์
ถึงขั้นน้ี ทําให้สลัดความยึดติดถือมั่นเสียได้ หมดความถือตัวถือตน อะไรๆ 
ก็ว่าไปตามปัญญาท่ีรู้ความจริงตามท่ีมันเป็น ถึงความหลุดพ้น บรรลุ
อิสรภาพโดยสมบูรณ์ สัมฤทธิ์จุดหมายของพุทธธรรม  

กล่าวโดยท่ัวไป หลักอนัตตตา พร้อมท้ังหลักอนิจจตา และหลัก
ทุกขตา เป็นเครื่องยืนยันความถูกต้องแท้จริง ของหลักจริยธรรมอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะหลักกรรม และหลักการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น เช่น เพราะสิ่ง
ท้ังหลายไม่มีตัวตน ความเป็นไปในรูปกระแสแห่งเหตุปัจจัย ท่ีสัมพันธ์สืบ
ต่อเน่ืองอาศัยกัน จึงเป็นไปได้ กรรมจึงมีได้ และเพราะสิ่งท้ังหลายไม่มี
ตัวตน ความหลุดพ้นจึงมีได้ ดังน้ีเป็นต้น  

อย่างไรก็ดี หลักอนัตตตาน้ีเก่ียวข้องกับความเป็นไปตามเหตุปัจจัย 
ดังน้ัน การท่ีจะรู้เข้าใจได้ชัดเจน จึงต้องอาศัยความรู้ในหลักปฏิจจสมุป
บาท ท่ีจะกล่าวต่อไป 

 



 

ชีวิต เปนไปอยางไร? 
ปฏิจจสมุปบาท 

การที่ส่ิงท้ังหลายอาศัยกันๆ จึงเกิดมี 
 

ตัวกฎหรือตัวสภาวะ 

๑. ฐานะและความสําคัญ 
ปฏิจจสมุปบาท แปลพอให้ได้ความหมายในเบ้ืองต้นว่า การเกิดขึ้น

พร้อมแห่งธรรมทั้งหลายโดยอาศัยกัน การที่สิ่งท้ังหลายอาศัยกันๆ จึงเกิด
มีขึ้น หรือการท่ีทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกันมา  

ปฏิจจสมุปบาท เป็นหลักธรรมอีกหมวดหน่ึง ท่ีพระพุทธเจ้าทรง
แสดงในรูปของกฎธรรมชาติ หรือหลักความจริงท่ีมีอยู่โดยธรรมดา ไม่
เก่ียวกับการอุบัติของพระศาสดาท้ังหลาย  

พุทธพจน์แสดงปฏิจจสมุปบาทในรูปของกฎธรรมชาติว่าดังน้ี 
ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็มีอยู่คงอยู่ เป็น

ธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม คือ อิทัปปัจจยตา๑ 
ตถาคตตรัสรู้ เข้าถึงหลักนั้นแล้ว จึงบอก แสดง วางเป็นแบบ ต้ังเป็น

หลัก เปิดเผย แจกแจง ทําให้เข้าใจง่าย และจึงตรัสว่า “จงดูสิ” 
“เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร ฯลฯ” 
ภิกษุทั้งหลาย ตถตา (ภาวะที่เป็นอย่างนั้น) อวิตถตา (ภาวะที่ไม่

คลาดเคล่ือนไปได้) อนัญญถตา  (ภาวะที่ไม่เป็นอย่างอื่น)  คือหลักอิทัปปัจจยตา 
ดังกล่าวมาน้ีแล เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท๒ 

                                                                                 
๑  เป็นช่ือหน่ึงของหลักปฏิจจสมุปบาท แปลตามตัวอักษรว่า การประชุมปัจจัยของสิ่งเหล่าน้ี 

หรือ ภาวะท่ีมีอันน้ีๆ เป็นปัจจัย 
๒ สํ.นิ. ๑๖/๖๑/๓๐; ขอใหเทียบความหมายท่ีใชในภาษาอังกฤษ: ตถตา=objectivity, อวิตถตา=necessity, 
อนัญญถตา=invariability, อิทัปปัจจยตา=conditionality, ปฏิจจสมุปบาท=dependent origination 



พุทธธรรม 

 

๑๐๔ 

ความสําคัญของปฏิจจสมุปบาท จะเห็นได้จากพุทธพจน์ว่า 

ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็น 
ปฏิจจสมุปบาท๑ 

ภิกษุทั้งหลาย แท้จริง อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ใน
เร่ืองนี้ โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่า เมื่อส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น ส่ิงนี้
จึงเกิดขึ้น ฯลฯ 

เมื่อใด อริยสาวกรู้ทั่วถึงความเกิดและความดับของโลกตามที่มันเป็น
อย่างนี้ อริยสาวกนี้ เรียกว่าเป็นผู้มีทิฏฐิสมบูรณ์ ก็ได้ ผู้มีทัศนะสมบูรณ์ ก็ได้ 
ผู้ลุถึงสัทธรรมนี้ ก็ได้ ผู้ประกอบด้วยเสขญาณ ก็ได้ ผู้ประกอบด้วยเสขวิชชา ก็
ได้ ผู้บรรลุกระแสธรรมแล้ว ก็ได้ พระอริยะผู้มีปัญญาชําแรกกิเลส ก็ได้ ผู้อยู่ชิด
ประตูอมตะ ก็ได้๒ 

สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้จักธรรมเหล่านี้ รู้จักเหตุเกิด
แห่งธรรมเหล่านี้ รู้จักความดับแห่งธรรมเหล่านี้ รู้จักทางดําเนินถึงความดับ
แห่งธรรมเหล่านี้ ฯลฯ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นแล จึงยอมรับได้ว่าเป็น
สมณะในหมู่สมณะ และยอมรับได้ว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ และจึงได้
ชื่อว่า ได้บรรลุประโยชน์ของความเป็นสมณะ และประโยชน์ของความเป็น
พราหมณ์ ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน๓ 

อย่างไรก็ดี มีพุทธพจน์ตรัสเตือนไว้ ไม่ให้ประมาทหลักปฏิจจสมุป-
บาทน้ีว่า เป็นหลักเหตุผลท่ีเข้าใจง่าย เพราะเคยมีเรื่องพระอานนท์เข้าไป
กราบทูลพระองค์และได้ตรัสตอบดังน้ี 

น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาเลย พระเจ้าข้า หลักปฏิจจสมุปบาทนี้ ถึงจะเป็น
ธรรมลึกซ้ึง และปรากฏเป็นของลึกซ้ึง ก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์ เหมือนเป็น
ธรรมง่าย  ๆ

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



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๐๕   

อย่ากล่าวอย่างนั้น... อานนท์ ปฏิจจสมุปบาทน้ี เป็นธรรมลึกซ้ึง และ
ปรากฏเป็นของลึกซ้ึง เพราะไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่แทงตลอดหลักธรรมข้อนี้แหละ 
หมู่สัตว์นี้ จึงวุ่นวายเหมือนเส้นด้ายที่ขอดกันยุ่ง จึงขมวดเหมือนกลุ่ม
เส้นด้ายที่เป็นปม จึงเป็นเหมือนหญ้ามุงกระต่าย และหญ้าปล้อง จึงผ่านพ้น 
อบาย ทุคติ วินิบาต สังสารวัฏ ไปไม่ได้๑ 

ผู้ศึกษาพุทธประวัติแล้ว คงจําพุทธดําริเมื่อครั้งหลังตรัสรู้ใหม่ๆ 
ก่อนเสด็จออกประกาศพระศาสนาได้ว่า ครั้งน้ัน พระพุทธเจ้าทรงน้อม
พระทัยไปในทางท่ีจะไม่ทรงประกาศธรรม ดังความในพระไตรปิฎกว่า 

ภิกษุทั้งหลาย เราได้มีความดําริเกิดขึ้นว่า: ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ 
เป็นของลึกซ้ึง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบระงับ ประณีต ไม่เป็นวิสัยแห่ง
ตรรก ละเอียด บัณฑิตจึงจะรู้ได้ 

ก็แหละ หมู่ประชานี้ เป็นผู้เริงรมย์อยู่ด้วยอาลัย๒ ยินดีอยู่ในอาลัย 
ระเริงอยู่ในอาลัย สําหรับหมู่ประชาผู้เริงรมย์ ร่ืนระเริงอยู่ในอาลัย (เช่นนี้) 
ฐานะอันนี้ย่อมเป็นส่ิงที่เห็นได้ยาก กล่าวคือ หลักอิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุป
บาท ถึงแม้ฐานะอันนี้ ก็เป็นส่ิงที่เห็นได้ยาก กล่าวคือ ความสงบแห่งสังขาร
ทั้งปวง ความสลัดอุปธิทั้งปวง ความส้ินตัณหา วิราคะ นิโรธ  นิพพาน   ก็ถ้า
เราพึงแสดงธรรม และคนอ่ืนไม่เข้าใจซ้ึงต่อเรา ข้อนั้นก็จะพึงเป็นความเหน็ด
เหนื่อยเปล่าแก่เรา จะพึงเป็นความลําบากเปล่าแก่เรา๓ 

พุทธดําริตอนน้ี กล่าวถึงหลักธรรม ๒ อย่าง คือ ปฏิจจสมุปบาท 
และนิพพาน เป็นการยํ้าท้ังความยากของหลักธรรมข้อน้ี และความสําคัญ
ของหลักธรรมน้ี ในฐานะเป็นสิ่งท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้และจะทรงนํามาสั่ง
สอนแก่หมู่ประชา 

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



พุทธธรรม 

 

๑๐๖ 

๒. ตัวบทและแบบความสัมพันธ์ ในหลักปฏิจจสมุปบาท 
พุทธพจน์ท่ีเป็นตัวบทแสดงหลักปฏิจจสมุปบาทน้ัน แยกได้เป็น ๒ 

ประเภท คือท่ีแสดงเป็นกลางๆ ไม่ระบุช่ือหัวข้อปัจจัย กับท่ีแสดงเจาะจง
ระบุช่ือหัวข้อปัจจัยต่างๆ ซึ่งสืบทอดต่อกันโดยลําดับเป็นกระบวนการ  

อย่างแรก มักตรัสไว้นําหน้าอย่างหลัง เป็นทํานองหลักกลาง หรือ 
หลักท่ัวไป ส่วนอย่างหลัง พบได้มากมาย และส่วนมากตรัสไว้ล้วนๆ โดย
ไม่มีอย่างแรกอยู่ด้วย อย่างหลังน้ี อาจเรียกได้ว่าเป็นหลักแจงหัวข้อ หรือ
ขยายความ เพราะแสดงรายละเอียดให้เห็น หรือเป็นหลักประยุกต์ เพราะ
นําเอากระบวนการธรรมชาติมาแสดงให้เห็นความหมายตามหลักท่ัวไปน้ัน 

อน่ึง หลักท้ัง ๒ อย่างน้ัน แต่ละอย่างแบ่งออกได้เป็น ๒ ท่อน คือ 
ท่อนแรกแสดงกระบวนการเกิด ท่อนหลังแสดงกระบวนการดับ เป็นการ
แสดงให้เห็นแบบความสัมพันธ์ ๒ นัย  

ท่อนแรกท่ีแสดงกระบวนการเกิด เรียกว่า สมุทัยวาร และถือว่า
เป็นการแสดงตามลําดับ จึงเรียกว่า อนุโลมปฏิจจสมุปบาท เทียบในหลัก
อริยสัจเป็นข้อท่ี ๒ คือ ทุกขสมุทัย 

ท่อนหลังท่ีแสดงกระบวนการดับ เรียกว่า นิโรธวาร และถือว่าเป็น
การแสดงย้อนลําดับ จึงเรียกว่า ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท เทียบในหลัก
อริยสัจเป็นข้อท่ี ๓ คือ ทุกขนิโรธ 

แสดงตัวบทท้ัง ๒ อย่าง ดังน้ี 

๑) หลักทั่วไป 
ก. อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ เมื่อน้ีมี น้ีจึงมี 

อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ เพราะน้ีเกิดขึ้น น้ีจึงเกิดขึ้น 
ข. อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ เมื่อน้ีไม่มี น้ีก็ไม่มี 

อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ๑ เพราะน้ีดับไป น้ีก็ดับ  
พิจารณาตามรูปพยัญชนะ หลักทั่วไปนี้ เขากับชื่อที่เรียกวา อิทัปปัจจยตา 

                                                                                 
๑ สํ.นิ.๑๖/๖๔/๓๓, ๑๔๔/๗๘, ฯลฯ 
 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๐๗   

๒) หลักแจงหัวข้อ หรือ หลักประยุกต์ 
ก. อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี 

สงฺขารปจฺจยา วิญฺญฺาณํ    เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี 
วิญฺญฺาณปจฺจยา นามรูปํ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี 
นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี 
สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี 
ผสฺสปจฺจยา เวทนา เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี 
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี 
ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี 
อุปาทานปจฺจยา ภโว เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี 
ภวปจฺจยา ชาติ เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี 
ชาติปจฺจยา ชรามรณํ เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี 

        .....….......................................................................................... 
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ 
ความโศก ความคร่ําครวญ ทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นใจ ก็มีพร้อม 
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงน้ี จึงมีได้ ด้วยประการฉะน้ี 

ข. อวิชฺชาย ตฺเวว อเสสวิราคนิโรธา เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไม่เหลือ 
สงฺขารนิโรโธ  สังขารจึงดับ 
สงฺขารนิโรธา วิญฺญฺาณนิโรโธ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ 
วิญฺญฺาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ 
นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ 
สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ 
ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ 
เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ 
ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ 
อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ 
ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ 
ชาตินิโรธา ชรามรณํ เพราะชาติดับ ชรามรณะ (จึงดับ) 



พุทธธรรม 

 

๑๐๘ 

................................................................................................. 
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ 
ความโศก ความครํ่าครวญ ทุกข์ โทมนัส ความคับแค้นใจ ก็ดับ 
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ๑ 
ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน้ี ย่อมมีด้วยประการฉะน้ี 

ขอให้สังเกตว่า คําสรุปปฏิจจสมุปบาทน้ี บ่งว่า เป็นกระบวนการ
เกิดขึ้นและดับไปแห่งทุกข์ ข้อความเช่นน้ี เป็นคําสรุปส่วนมากของหลัก 
ปฏิจจสมุปบาท ท่ีปรากฏในที่ท่ัวไป  

แต่บางแห่งสรุปว่า เป็นการเกิดขึ้นและสลายหรือดับไปของโลกก็มี 
ดังท่ีว่า “อยํ โข ภิกฺขเว โลกสฺส สมุทโย−น้ีแล ภิกษุท้ังหลาย คือความเกิดขึ้น
แห่งโลก” “อยํ โข ภิกฺขเว โลกสฺส อตฺถงฺคโม−น้ีแล ภิกษุท้ังหลาย คือความ
สลายตัวแห่งโลก”๒ หรือว่า “เอวมยํ โลโก สมุทยติ−โลกน้ีย่อมเกิดขึ้นด้วย
อาการอย่างน้ี” “เอวมยํ โลโก นิรุชฺฌติ−โลกน้ีย่อมดับไปด้วยอาการอย่างน้ี”๓  

อย่างไรก็ดี ว่าโดยความหมายท่ีแท้จริงแล้ว คําสรุปท้ังสองอย่างน้ี 
ได้ความตรงกันและเท่ากัน ปัญหาอยู่ท่ีความหมายของศัพท์ ซึ่งจะต้องทํา
ความเข้าใจกันต่อไป 

ปฏิจจสมุปบาทนี้ ในคัมภีรอภิธรรมและคัมภีรรุนอรรถกถา มีชื่อเรียก
อีกอยางหนึ่งวา ปัจจยาการ ซ่ึงแปลวา อาการที่ส่ิงทั้งหลายเปนปจจัยแกกัน 

ในหลักที่แสดงเต็มรูปอย่างในที่น้ี องค์ประกอบทั้งหมดมีจํานวน ๑๒ 
หัวข้อ องค์ประกอบเหล่าน้ีเป็นปัจจัยเน่ืองอาศัยสืบต่อกันไปเป็นรูปวงเวียน 
ไม่มีต้น ไม่มีปลาย คือไม่มีตัวเหตุเริ่มแรกท่ีสุด (มูลการณ์ หรือ the First 
Cause) การยกเอาอวิชชาตั้งเป็นข้อท่ีหน่ึง ไม่ได้หมายความว่า อวิชชาเป็น
เหตุเริ่มแรกหรือมูลการณ์ของสิ่งทั้งหลาย แต่เป็นการต้ังหัวข้อเพ่ือความ
สะดวกในการทําความเข้าใจ โดยตัดตอนยกเอาองค์ประกอบอันใดอันหน่ึง ที่
เห็นว่าเหมาะสมที่สุดขึ้นมาต้ังเป็นลําดับที่ ๑ แล้วก็นับต่อไปตามลําดับ 

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



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๐๙   

บางคราวท่านป้องกันมิให้มีการยึดเอาอวิชชาเป็นมูลการณ์ โดย
แสดงความเกิดของอวิชชาว่า “อวิชชาเกิด เพราะอาสวะเกิด อวิชชาดับ 
เพราะอาสวะดับ−อาสวสมุทยา อวิชฺชาสมุทโย อาสวนิโรธา อวิชฺชานิโรโธ”๑ 

องค์ประกอบ ๑๒ ข้อของปฏิจจสมุปบาทน้ัน นับตั้งแต่อวิชชา ถึง 
ชรามรณะเท่าน้ัน (คือ อวิชชา  สังขาร  วิญญาณ  นามรูป  
สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา  ตัณหา  อุปาทาน  ภพ  ชาติ 

 ชรามรณะ) ส่วน โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส (ความคับแค้น
ใจ) เป็นเพียงตัวพลอยผสม เกิดแก่ผู้มีอาสวกิเลสเม่ือมีชรามรณะแล้ว เป็น
ตัวการหมักหมมอาสวะ ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชา หมุนวงจรต่อไปอีก 

ในการแสดงปฏิจจสมุปบาทแบบประยุกต์ พระพุทธเจ้ามิได้ตรัส
ตามลําดับ และเต็มรูปอย่างน้ี (คือชักต้นไปหาปลาย) เสมอไป การแสดง
ในลําดับและเต็มรูปเช่นน้ี มักตรัสในกรณีเป็นการแสดงตัวหลัก  

แต่ในทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นด้วยเง่ือนปัญหา มักตรัสในรูป
ย้อนลําดับ (คือชักปลายมาหาต้น) เป็น  

ชรามรณะ ← ชาติ ← ภพ ← อุปาทาน ← ตัณหา ← เวทนา ← 
ผัสสะ ← สฬายตนะ ← นามรูป ← วิญญาณ ← สังขาร ← อวิชชา๒ 

ในทางปฏิบัติเช่นน้ี การแสดงอาจเริ่มต้นท่ีองค์ประกอบข้อหน่ึงข้อ
ใดในระหว่างก็ได้ สุดแต่องค์ประกอบข้อไหนจะกลายเป็นปัญหาท่ีถูกหยิบ
ยกขึ้นมาพิจารณา เช่น อาจจะเริ่มท่ีชาติ๓ ท่ีเวทนา๔ ท่ีวิญญาณ๕ อย่างใด
อย่างหน่ึง แล้วเช่ือมโยงกันขึ้นมาตามลําดับจนถึงชรามรณะ (ชักกลางไป
หาปลาย) หรือสืบสาวย้อนลําดับลงไปจนถึงอวิชชา (ชักกลางมาหาต้น) ก็
ได้ หรืออาจเริ่มต้นด้วยเรื่องอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ช่ือใดช่ือหน่ึงใน ๑๒ หัวข้อน้ี แล้ว
ชักเข้ามาพิจารณาตามแนวปฏิจจสมุปบาทก็ได้๖  

                                                                                 ๑ ม.มู.๑๒/๑๓๐/๑๐๑ ๒ ดู สํ.นิ.๑๖/๒๒-๒๗/๕-๑๓, ๑๘๙/๙๗, ฯลฯ ๓ เช่น สํ.นิ.๑๖/๑๐๗/๖๑ ๔ เช่น ม.มู.๑๒/๔๕๓/๔๘๙ ๕ เช่น สํ.นิ.๑๖/๑๗๘/๙๓ ๖ เช่น สํ.นิ.๑๖/๒๘/๑๔, ๒๔๖/๑๒๒, ฯลฯ 



พุทธธรรม 

 

๑๑๐ 

โดยนัยน้ี การแสดงปฏิจจสมุปบาท จึงไม่จําเป็นต้องครบ ๑๒ หัวข้อ
อย่างข้างต้น และไม่จําเป็นต้องอยู่ในรูปแบบท่ีตายตัวเสมอไป 

ข้อควรทราบท่ีสําคัญอีกอย่างหน่ึง คือ  
• ความเป็นปัจจัยแก่กันขององค์ประกอบเหล่าน้ี มิใช่มีความหมาย
ตรงกับคําว่า “เหตุ” ทีเดียว เช่น ปัจจัยให้ต้นไม้งอกข้ึน มิใช่
หมายเพียงเมล็ดพืช แต่หมายถึง ดิน นํ้า ปุ๋ย อากาศ อุณหภูมิ เป็น
ต้น เป็นปัจจัยแต่ละอย่าง และ 

• การเป็นปัจจัยแก่กันน้ี เป็นความสัมพันธ์ท่ีไม่จําต้องเป็นไป
ตามลําดับก่อนหลังโดยกาละหรือเทศะ เช่น พื้นกระดาน เป็น
ปัจจัยแก่การตั้งอยู่ของโต๊ะ เป็นต้น๑ 

๓. การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาท 
หลักปฏิจจสมุปบาทน้ี ถูกนํามาแปลความหมายและอธิบายโดยนัย

ต่างๆ ซึ่งพอสรุปเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังน้ี 
๑. การอธิบายแบบแสดงวิวัฒนาการของโลกและชีวิต โดยการตีความ

พุทธพจน์บางแห่งตามตัวอักษร เช่น พุทธดํารัสว่าโลกสมุทัย๒ เป็นต้น 
๒. การอธิบายแบบแสดงกระบวนการเกิด-ดับแห่งชีวิตและความทุกข์ของ

บุคคล ซึ่งแยกได้เป็น ๒ นัย 
๑) แสดงกระบวนการช่วงกว้างระหว่างชีวิตต่อชีวิต คือ แบบข้ามภพ

ข้ามชาติ เป็นการแปลความหมายตามรูปศัพท์อีกแบบหน่ึง และ
เป็นวิธีอธิบายท่ีพบท่ัวไปในคัมภีร์รุ่นอรรถกถา ซึ่งขยายความหมาย
ออกไปอย่างละเอียดพิสดาร ทําให้กระบวนการน้ีมีลักษณะเป็น
แบบแผน มีขั้นตอนและคําบัญญัติเรียกต่างๆ จนดูสลับซับซ้อนแก่ผู้
เริ่มศึกษา 

                                                                                 
๑ ในคัมภีรอภิธรรม แสดงความเปนปจจัยในอาการตางๆ ไวถึง ๒๔ แบบ (ดู ปฏฐาน พระไตรปฎก เลม ๔๐-๔๕) 
๒ เช่น สํ.นิ.๑๖/๑๖๔/๘๗ 
 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๑๑   

๒) แสดงกระบวนการท่ีหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาในทุกขณะของการ
ดํารงชีวิต เป็นการแปลความหมายท่ีแฝงอยู่ในคําอธิบายนัยท่ี ๑) 
น่ันเอง แต่เล็งเอานัยอันลึกซึ้งหรือนัยประยุกต์ของศัพท์ ตามท่ี
เข้าใจว่าเป็นพุทธประสงค์ (หรือเจตนารมณ์ของหลักธรรม) เฉพาะ
ส่วนท่ีเป็นปัจจุบัน วิธีอธิบายนัยน้ียืนยันตัวเองโดยอ้างพุทธพจน์ใน
พระสูตรได้หลายแห่ง เช่นใน เจตนาสูตร๑ ทุกขนิโรธสูตร๒ และโลก
นิโรธสูตร๓ เป็นต้น  

ในพระอภิธรรม มีบาลีแสดงกระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาทท้ังหมด 
ท่ีเกิดครบถ้วนในขณะจิตเดียวไว้ด้วย จัดเป็นตอนหน่ึงในคัมภีร์ทีเดียว๔ 

ในการอธิบายแบบท่ี  ๑  บางครั้ งมีผู้พยายามตีความหมาย
หลักปฏิจจสมุปบาทให้เป็นทฤษฎีแสดงต้นกําเนิดของโลก โดยถือเอาอวิชชา
เป็นมูลการณ์ (the First Cause)๕ แล้วจึงวิวัฒนาการต่อมาตามลําดับ
หัวข้อท้ัง ๑๒ น้ัน การแปลความหมายอย่างน้ี ทําให้เห็นไปว่าคําสอนใน
พระพุทธศาสนามีส่วนคล้ายคลึงกับศาสนาและระบบปรัชญาอ่ืนๆ ท่ีสอน
ว่ามีตัวการอันเป็นต้นเดิมสุด เช่น พระผู้สร้าง เป็นต้น ซึ่งเป็นต้นกําเนิด
ของสัตว์และสิ่งท้ังปวง ต่างกันเพียงว่า ลัทธิท่ีมีพระผู้สร้าง แสดงกําเนิด
และความเป็นไปของโลกในรูปของการบันดาลโดยอํานาจเหนือธรรมชาติ 
ส่วนคําสอนในพระพุทธศาสนา (ท่ีตีความหมายอย่างน้ี) แสดงความเป็นไป
ในรูปวิวัฒนาการตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยในธรรมชาติเอง 

อย่างไรก็ดี การตีความหมายแบบน้ีย่อมถูกตัดสินได้แน่นอนว่า 
ผิดพลาดจากพุทธธรรม  เพราะคําสอนหรือหลักลัทธิใดก็ตามท่ีแสดงว่า  

                                                                                 
๑ สํ.นิ.๑๖/๑๔๕/๗๘ 
๒ สํ.นิ.๑๖/๑๖๓/๘๗ 
๓ สํ.นิ.๑๖/๑๖๔/๘๗ 
๔  อภิธรรมภาชนีย์ แห่งปัจจยาการวิภังค์, อภิ.วิ.๓๕/๒๗๔-๔๓๐/๑๘๕-๒๕๗ 
๕  ผู้ตีความหมายอย่างน้ี บางพวกแปลคํา “อวิชชา” ว่า สิ่งหรือภาวะที่ไม่มีความรู้ จึงอธิบาย

ว่า วัตถุเป็นต้นกําเนิดแห่งชีวิต บางพวกแปลคํา “อวิชชา” ว่า ภาวะท่ีไม่อาจรู้ได้ หรือภาวะ
ท่ีไม่มีใครรู้ถึง จึงอธิบายอวิชชาเป็น God ไปเสีย ส่วนคําว่า “สังขาร” ก็ตีความหมายคลุม
เอาสังขตธรรมไปเสียท้ังหมด ดังน้ีเป็นต้น 

 



พุทธธรรม 

 

๑๑๒ 

โลกมีมูลการณ์ (คือเกิดจากตัวการท่ีเป็นต้นเดิมเริ่มแรก) ย่อมเป็นอันขัด
ต่อหลักอิทัปปัจจยตา หรือหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ หลักปฏิจจสมุปบาท
แสดงเหตุผลเป็นกลางๆ ว่า สิ่งท้ังหลายเป็นปัจจัยเน่ืองอาศัยกัน เกิดสืบ
ต่อกันมาตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด มูลการณ์เป็น
สิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้ ไม่ว่าจะในรูปพระผู้สร้างหรือสิ่งใดๆ  

ด้วยเหตุ น้ี การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาทให้เป็น
คําอธิบายวิวัฒนาการของโลกและชีวิต จึงเป็นท่ียอมรับได้เฉพาะในกรณีท่ี
เป็นการอธิบายให้เห็นความคลี่คลายขยายตัวแห่งกระบวนการธรรมชาติ
ในทางท่ีเจริญขึ้น และทรุดโทรมเสื่อมสลายลงตามเหตุปัจจัย หมุนเวียน
กันเรื่อยไป ไม่มีเบื้องต้น ไม่มีเบื้องปลาย 

เหตุผลสําคัญอย่างหนึ่งสําหรับประกอบการพิจารณาว่า การแปล
ความหมายอย่างใดถูกต้อง ควรยอมรับหรือไม่ ก็คือ พุทธประสงค์ในการ
แสดงพุทธธรรม ซึ่งต้องถือว่าเป็นความมุ่งหมายของการทรงแสดง
หลักปฏิจจสมุปบาทด้วย  

ในการแสดงพุทธธรรมน้ัน พระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายและสั่งสอน
เฉพาะสิ่งท่ีจะนํามาใช้ปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริงได้ เก่ียวข้องกับ
ชีวิต การแก้ไขปัญหาชีวิต และการลงมือทําจริงๆ ไม่ทรงสนับสนุนการ
พยายามเข้าถึงสัจธรรมด้วยวิธีครุ่นคิดและถกเถียงหาเหตุผลเก่ียวกับ
ปัญหาทางอภิปรัชญา ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ด้วยเหตุน้ี การกําหนดความเป็น
พุทธธรรม จึงต้องอาศัยการพิจารณาคุณค่าทางจริยธรรมประกอบด้วย 

 ในกรณีการแปลความหมายแบบวิวัฒนาการชนิดหมุนเวียนไม่มีต้น
ปลายน้ัน แม้จะพึงยอมรับได้ ก็ยังจัดว่ามีคุณค่าทางจริยธรรม (คือคุณค่า
ในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตจริง)น้อย คือ ได้เพียงโลกทัศน์หรือชีว
ทัศน์อย่างกว้างๆ ว่า ความเป็นไปของโลกและชีวิตดําเนินไปตามกระแส
แห่งเหตุผล ขึ้นต่อเหตุปัจจัยในกระบวนการของธรรมชาติเอง ไม่มีผู้สร้างผู้
บันดาล และไม่เป็นไปลอยๆ โดยบังเอิญ  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๑๓   

ในความเข้าใจท่ีถูกต้องตามหลักพุทธธรรม คุณค่าทางจริยธรรม
อย่างสําคัญท่ีจะเกิดขึ้น คือ  

๑. ความเช่ือหรือความรู้ตระหนักว่า ผลท่ีต้องการ ไม่อาจให้สําเร็จ
ด้วยความหวังความปรารถนา การอ้อนวอนต่อพระผู้สร้าง หรืออํานาจ
เหนือธรรมชาติใดๆ หรือด้วยการรอคอยโชคชะตาความบังเอิญ แต่ต้อง
สําเร็จด้วยการลงมือกระทํา คือ บุคคลจะต้องพึ่งตนด้วยการทําเหตุปัจจัย
ท่ีจะให้ผลสําเร็จท่ีต้องการน้ันเกิดขึ้น  

๒. การกระทําเหตุปัจจัยเพื่อให้ได้ผลท่ีต้องการ จะเป็นไปได้ต้อง
อาศัยความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของธรรมชาติน้ันอย่างถูกต้อง 
ปัญญาจึงเป็นคุณธรรมสําคัญ คือ ต้องเก่ียวข้องและจัดการกับสิ่งท้ังหลาย
ด้วยปัญญา   

๓. การรู้เข้าใจในกระบวนการของธรรมชาติ ว่าเป็นไปตามกระแส
แห่งเหตุปัจจัย ย่อมช่วยลดหรือทําลายความหลงผิดท่ีเป็นเหตุให้เข้าไปยึด
ติดถือมั่นในส่ิงท้ังหลายว่าเป็นตัวตนของตนลงได้ ทําให้เข้าไปเก่ียวข้องกับ
สิ่งท้ังหลายอย่างถูกต้องเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่กลับตกไป
เป็นทาสของส่ิงท่ีเข้าไปเก่ียวข้องน้ันเสีย ยังคงเป็นอิสระอยู่ได้ 

โลกทัศน์และชีวทัศน์ท่ีกล่าวน้ี แม้จะถูกต้องและมีคุณค่าตรงตาม
ความมุ่งหมายของพุทธธรรมทุกประการ ก็ยังนับว่าหยาบ ไม่หนักแน่น 
และกระช้ันชิดพอที่จะให้เกิดคุณค่าท้ัง ๓ ประการน้ัน (โดยเฉพาะประการ
ท่ี ๓) อย่างครบถ้วนและแน่นอน 

เพื่อให้การแปลความหมายแบบน้ีมีคุณค่าสมบูรณ์ย่ิงขึ้น จะต้อง
พิจารณากระบวนการหมุนเ วียนของธรรมชาติ  ให้ชัดเจนถึงส่วน
รายละเอียดย่ิงกว่าน้ี คือจะต้องเข้าใจรู้เท่าทันสภาวะของกระบวนการน้ี 
ไม่ว่า ณ จุดใดก็ตามท่ีปรากฏตัวให้พิจารณาเฉพาะหน้าในขณะน้ันๆ และ
มองเห็นกระแสความสืบต่อเน่ืองอาศัยกันแห่งเหตุปัจจัยท้ังหลาย แม้
ในช่วงสั้นๆ เช่นน้ันทุกช่วง เมื่อมองเห็นสภาวะแห่งสิ่งท้ังหลายต่อหน้าทุก
ขณะโดยชัดแจ้งเช่นน้ี คุณค่า ๓ ประการน้ันจึงจะเกิดขึ้นอย่างครบถ้วน



พุทธธรรม 

 

๑๑๔ 

แน่นอน และย่อมเป็นการครอบคลุมความหมายแบบวิวัฒนาการช่วงยาว
เข้าไว้ในตัวไปด้วยพร้อมกัน 

ในการแปลความหมายแบบท่ี ๑ ท่ีกล่าวมาท้ังหมดน้ี ไม่ว่าจะเป็น
ความหมายอย่างหยาบหรืออย่างละเอียดก็ตาม จะเห็นว่า การพิจารณา
เพ่งไปท่ีโลกภายนอก คือเป็นการมองออกไปข้างนอก ส่วนการแปล
ความหมายแบบท่ี ๒ เน้นหนักทางด้านชีวิตภายใน สิ่งท่ีพิจารณาได้แก่
กระบวนการสืบต่อแห่งชีวิตและความทุกข์ของบุคคล เป็นการมองเข้าไป
ข้างใน 

การแปลความหมายแบบท่ี ๒ นัยท่ี ๑ เป็นแบบท่ียอมรับและนําไป
อธิบายกันมากในคัมภีร์รุ่นอรรถกถาท้ังหลาย๑ มีรายละเอียดพิสดาร และ
มีคําบัญญัติต่างๆ เพิ่มอีกมากมาย เพื่อแสดงกระบวนการให้เห็นเป็นระบบ
ท่ีมีขั้นตอนแบบแผนชัดเจนย่ิงขึ้น แต่ในเวลาเดียวกัน ก็อาจทําให้เกิด
ความรู้สึกตายตัวจนกลายเป็นยึดถือแบบแผน ติดระบบขึ้นได้ พร้อมกับท่ี
กลายเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนสําหรับผู้เริ่มศึกษา ในท่ีน้ีจึงจะได้แยกไป
อธิบายไว้ต่างหากอีกตอนหน่ึง ส่วนความหมายตามนัยท่ี ๒ ก็มีลักษณะ
สัมพันธ์กับนัยท่ี ๑ ด้วย จึงจะนําไปอธิบายไว้ในลําดับต่อกัน 

๔. ความหมายโดยสรุป เพื่อความเข้าใจเบ้ืองต้น 
เพื่อความเข้าใจอย่างง่ายๆ กว้างๆ ในเบื้องต้น เห็นว่าควรแสดง

ความหมายของปฏิจจสมุปบาทไว้โดยสรุปครั้งหน่ึงก่อน 

ความหมายของ “ทุกข” 
คําสรุปของปฏิจจสมุปบาท แสดงให้เห็นว่า หลักปฏิจจสมุปบาท

ท้ังหมด เป็นกระบวนการเกิด-ดับของทุกข์ หรือหลักปฏิจจสมุปบาท
ท้ังหมด มีความมุ่งหมายเพื่อแสดงความเกิด-ดับของทุกข์ 

                                                                                 
๑ ดู วิสุทฺธิ.๓/๑๐๗-๒๐๖; วิภงฺค.อ.๑๖๘-๒๗๘ (เฉพาะหน้า ๒๖๐-๒๗๘ แสดงกระบวนการแบบท่ี

เกิดครบถ้วนในขณะจิตเดียว) 
 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๑๕   

คําว่า “ทุกข์” มีความสําคัญและมีบทบาทมากในพุทธธรรม แม้ใน
หลักธรรมสําคัญอ่ืนๆ เช่น ไตรลักษณ์ และอริยสัจ ก็มีคําว่าทุกข์เป็น
องค์ประกอบท่ีสําคัญ จึงควรทําความเข้าใจในคําว่าทุกข์กันให้ชัดเจนก่อน  

ในตอนต้น เมื่อพูดถึงไตรลักษณ์ ได้แสดงความหมายของทุกข์ไว้
สั้นๆ ครั้งหน่ึงแล้ว แต่ในท่ีน้ี ควรอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหน่ึง 

เม่ือทําความเข้าใจคําว่าทุกข์ในพุทธธรรม ให้สลัดความเข้าใจแคบๆ 
ในภาษาไทยทิ้งเสียก่อน และพิจารณาใหม่ตามความหมายกว้างๆ ของพุทธ
พจน์ท่ีแบ่ง ทุกขตา เป็น ๓ อย่าง๑ พร้อมด้วยคําอธิบายในอรรถกถา๒ ดังน้ี 
๑. ทุกขทุกขตา ทุกข์ท่ีเป็นความรู้สึกทุกข์ คือ ความทุกข์กายทุกข์ใจ 

อย่างท่ีเข้าใจกันโดยสามัญ ตรงตามช่ือ ตามสภาพ ท่ีเรียกกันว่า 
ทุกขเวทนา (ความทุกข์อย่างปกติ ท่ีเกิดขึ้น เมื่อประสบอนิฏฐารมณ์ 
คือสิ่งท่ีไม่น่าปรารถนา หรือสิ่งกระทบกระท่ังบีบค้ัน) 

๒. วิปริณามทุกขตา ทุกข์เน่ืองด้วยความผันแปร หรือทุกข์ท่ีเน่ืองในความ
ผันแปรของสุข คือความสุขท่ีกลายเป็นความทุกข์ หรือทําให้เกิดทุกข์ 
เพราะความแปรปรวนกลับกลายของมันเอง (ภาวะท่ีตามปกติ ก็
สบายดีเฉยอยู่ ไม่รู้สึกทุกข์อย่างใดเลย แต่ครั้นได้เสวยความสุข
บางอย่าง พอสุขน้ันจางลงหรือหายไป ภาวะเดิมท่ีเคยรู้สึกสบายเป็น
ปกติน้ัน กลับกลายเป็นทุกข์ไป เสมือนเป็นทุกข์แฝง ซึ่งจะแสดงตัว
ออกมาในทันทีท่ีความสุขน้ันจืดจางหรือเลือนรางไป ย่ิงสุขมากขึ้น
เท่าใด ก็กลับกลายเป็นทุกข์รุนแรงมากขึ้นเท่าน้ัน เสมือนว่าทุกข์ท่ีแฝง
ขยายตัวตามขึ้นไป ถ้าความสุขน้ันไม่เกิดขึ้น ทุกข์เพราะสุขน้ันก็ไม่มี 
แม้เมื่อยังเสวยความสุขอยู่ พอนึกว่าสุขน้ันอาจจะต้องสิ้นสุดไป ก็ทุกข์
ด้วยหวาดกังวลใจหายไหวหว่ัน) 

๓. สังขารทุกขตา ทุกข์ตามสภาพสังขาร คือ สภาวะของตัวสังขารเอง 
หรือสิ่งท้ังหลายทั้งปวงท่ีเกิดจากเหตุปัจจัย ได้แก่ ขันธ์ ๕ (รวมถึง 

                                                                                 
๑ ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๒๙; สํ.สฬ.๑๘/๕๑๐/๓๑๘; สํ.ม.๑๙/๓๑๙/๘๕ 
๒ วิสุทฺธิ.๓/๘๓; วิภงฺค.อ.๑๒๑ 



พุทธธรรม 

 

๑๑๖ 

มรรค ผล ซึ่งเป็นโลกุตตรธรรม) เป็นทุกข์ คือ เป็นสภาพท่ีถูกบีบค้ัน
ด้วยปัจจัยท่ีขัดแย้ง มีการเกิดขึ้น และการสลายหรือดับไป คงอยู่ไม่ได้ 
ไม่มีความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง อยู่ในกระแสแห่งเหตุปัจจัย จึงเป็น
สภาพซึ่งพร้อมท่ีจะก่อให้เกิดทุกข์ (ความรู้สึกทุกข์หรือทุกขเวทนา) แก่
ผู้ไม่รู้เท่าทันต่อสภาพและกระแสของมัน แล้วเข้าไปฝืนกระแสอย่าง
ท่ือๆ ด้วยความอยากความยึด (ตัณหาอุปาทาน) อย่างโง่ๆ (อวิชชา) ไม่
เข้าไปเก่ียวข้องและปฏิบัติต่อมันด้วยปัญญา 

ทุกข์ข้อสําคัญคือข้อที่ ๓ แสดงถึงสภาพของสังขารทั้งหลายตามที่มัน
เป็นของมันเอง๑ แต่สภาพน้ีจะก่อให้เกิดความหมายเป็นภาวะทางจิตวิทยา
ขึ้นก็ได้ ในแง่ท่ีว่า มันไม่อาจให้ความพึงพอใจโดยสมบูรณ์๒ และสามารถ
ก่อให้เกิดทุกข์ได้เสมอ๓ แก่ผู้เข้าไปเก่ียวข้องด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทาน 

สิ่งทั้งหลาย คือกระแสเหตุปจจัย มิใชมีตัวตนที่เที่ยงแทเปนจริง 
หลักปฏิจจสมุปบาท แสดงให้เห็นอาการท่ีสิ่งท้ังหลายสัมพันธ์เน่ือง

อาศัยเป็นเหตุปัจจัยต่อกันอย่างเป็นกระแส ในภาวะท่ีเป็นกระแสน้ี ขยาย
ความหมายออกไปให้เห็นแง่ต่างๆ ได้ คือ  

 สิ่งท้ังหลายมีความสัมพันธ์เน่ืองอาศัยเป็นปัจจัยแก่กัน  
 สิ่งท้ังหลายมีอยู่โดยความสัมพันธ์  
 สิ่งท้ังหลายมีอยู่ด้วยอาศัยปัจจัย  
 สิ่งท้ังหลายไม่มีความคงท่ีอยู่อย่างเดิมแม้แต่ขณะเดียว  
 สิ่งทั้งหลาย ไม่มีอยู่โดยตัวของมันเอง คือไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมัน  
 สิ่งท้ังหลายไม่มีมูลการณ์ หรือต้นกําเนิดเดิมสุด  

พูดอีกนัยหน่ึงว่า อาการท่ีสิ่งท้ังหลายปรากฏเป็นรูปต่างๆ มีความ
เจริญความเสื่อมเป็นไปต่างๆ น้ัน แสดงถึงสภาวะท่ีแท้จริงของมันว่า เป็น
กระแสหรือกระบวนการ ความเป็นกระแสแสดงถึงการประกอบข้ึนด้วย

                                                                                 
๑-๒-๓ ทุกขในความหมายของสังขารทุกขน้ี หากพิจารณาความหมายท่ีมีผูแสดงในภาษาอังกฤษประกอบ บาง
ทานอาจเขาใจชัดข้ึน: ท่อนที่ ๑ มักแสดงด้วยคําว่า conflict, oppression, unrest, imperfection; 
ท่อนที่ ๒ = unsatisfactoriness; และท่อนที่ ๓ = state of being liable to suffering 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๑๗   

องค์ประกอบต่างๆ รูปกระแสปรากฏเพราะองค์ประกอบท้ังหลายสัมพันธ์
เน่ืองอาศัยกัน กระแสดําเนินไปแปรรูปได้เพราะองค์ประกอบต่างๆ ไม่คงท่ี
อยู่แม้แต่ขณะเดียว องค์ประกอบท้ังหลายไม่คงท่ีอยู่แม้แต่ขณะเดียว
เพราะไม่มีตัวตนท่ีแท้จริงของมัน ตัวตนท่ีแท้จริงของมันไม่มีมันจึงขึ้นต่อ
เหตุปัจจัยต่างๆ เหตุปัจจัยต่างๆ สัมพันธ์ต่อเน่ืองอาศัยกัน จึงคุมรูปเป็น
กระแสได้ ความเป็นเหตุปัจจัยต่อเน่ืองอาศัยกัน แสดงถึงความไม่มีต้น
กําเนิดเดิมสุดของสิ่งท้ังหลาย  

พูดในทางกลับกันว่า ถ้าสิ่งท้ังหลายมีตัวตนแท้จริง ก็ต้องมีความ
คงท่ี ถ้าสิ่งท้ังหลายคงท่ีแม้แต่ขณะเดียว ก็เป็นเหตุปัจจัยแก่กันไม่ได้ เมื่อ
เป็นเหตุปัจจัยแก่กันไม่ได้ ก็ประกอบกันขึ้นเป็นกระแสไม่ได้ เมื่อไม่มี
กระแสแห่งปัจจัย ความเป็นไปในธรรมชาติก็มีไม่ได้ และถ้ามีตัวตนท่ี
แท้จริงอย่างใดในท่ามกลางกระแส ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่าง
แท้จริงก็เป็นไปไม่ได้ กระแสแห่งเหตุปัจจัยท่ีทําให้สิ่งท้ังหลายปรากฏโดย
เป็นไปตามกฎธรรมชาติ ดําเนินไปได้ ก็เพราะสิ่งท้ังหลายไม่เท่ียง ไม่คงอยู่ 
เกิดแล้วสลายไป ไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมัน และสัมพันธ์เน่ืองอาศัยกัน 

ภาวะท่ีไม่เท่ียง เกิดแล้วสลายไป เรียกว่า อนิจจตา ภาวะท่ีถูกบีบ
ค้ันด้วยเกิดสลาย มีความกดดันขัดแย้งแฝงอยู่ คงอยู่ไม่ได้ ไม่สมบูรณ์ในตัว 
เรียกว่า ทุกขตา ภาวะท่ีไร้ตัวตนที่แท้จริงของมันเอง เรียกว่า อนัตตตา  

ปฏิจจสมุปบาทแสดงให้เห็นภาวะท้ัง ๓ น้ีในสิ่งท้ังหลาย และแสดง
ให้เห็นความสัมพันธ์ต่อเน่ืองเป็นปัจจัยแก่กันของสิ่งท้ังหลายเหล่าน้ัน จน
ปรากฏรูปออกมาเป็นต่างๆ ในธรรมชาติ  

สิ่งท้ังหลายท่ีปรากฏมี จึงเป็นเพียงกระแสความเป็นไปแห่งเหตุ
ปัจจัยท่ีสัมพันธ์ส่งผลสืบทอดกันมา อาจเรียกสั้นๆ ว่า กระบวนธรรม ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นคําแปลของคําบาลีท่ีท่านใช้ว่า ธรรมปวัตติ (ธมฺมปฺปวตฺติ)  

ภาวะและความเป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทน้ี มีแก่สิ่งท้ังปวง ท้ัง
ท่ีเป็นรูปธรรม ท้ังท่ีเป็นนามธรรม ท้ังในโลกฝ่ายวัตถุ ท้ังแก่ชีวิตท่ีประกอบ
พร้อมด้วยรูปธรรมนามธรรม โดยแสดงตัวออกเป็นกฎธรรมชาติต่างๆ คือ 



พุทธธรรม 

 

๑๑๘ 

ธรรมนิยาม-กฎความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล อุตุนิยาม-กฎธรรมชาติฝ่าย  
อนินทรียวัตถุ พีชนิยาม-กฎธรรมชาติฝ่ายอินทรียวัตถุรวมท้ังพันธุกรรม 
จิตตนิยาม-กฎการทํางานของจิต และกรรมนิยาม-กฎแห่งกรรม ซึ่งมี
ความเก่ียวข้องเป็นพิเศษกับเรื่องความสุขความทุกข์ของชีวิต และเป็นเรื่อง
ท่ีจริยธรรมจะต้องเก่ียวข้องโดยตรง 

เรื่องท่ีควรยํ้าเป็นพิเศษ เพราะมักขัดกับความรู้สึกสามัญของคน คือ 
ควรยํ้าว่า กรรมก็ดี กระบวนการแห่งเหตุผลอ่ืนๆ ทุกอย่างในธรรมชาติก็ดี 
เป็นไปได้ ก็เพราะสิ่งท้ังปวงเป็นของไม่เท่ียง (เป็นอนิจจัง) และไม่มีตัวตน
ของมันเอง (เป็นอนัตตา)  

ถ้าสิ่งท้ังหลายเป็นของเท่ียง มีตัวตนจริงแล้ว กฎธรรมชาติท้ังมวล
รวมทั้งหลักกรรมย่อมเป็นไปไม่ได้ นอกจากน้ัน กฎเหล่าน้ียังยืนยันด้วยว่า 
ไม่มีมูลการณ์หรือต้นกําเนิดเดิมสุดของสิ่งท้ังหลาย เช่นพระผู้สร้าง  

สิ่งท้ังหลาย ไม่มีตัวตนแท้จริง เพราะเกิดขึ้นด้วยอาศัยปัจจัยต่างๆ 
และมีอยู่อย่างสัมพันธ์กัน ตัวอย่างง่ายๆ หยาบๆ เช่น เตียงเกิดจากนํา
ส่วนประกอบต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกันตามรูปแบบท่ีกําหนด ตัวตน
ของเตียงท่ีต่างหากจากส่วนประกอบเหล่าน้ันไม่มี เมื่อแยกส่วนประกอบ
ต่างๆ ออกหมดส้ินแล้ว ก็ไม่มีเตียงอีกต่อไป เหลืออยู่แต่บัญญัติว่า “เตียง” 
ท่ีเป็นความคิดในใจ แม้บัญญัติน้ันเองท่ีมีความหมายอย่างน้ัน ก็ไม่มีอยู่
โดยตัวของมันเอง แต่ต้องสัมพันธ์เน่ืองอาศัยกับความหมายอ่ืนๆ เช่น 
บัญญัติ ว่ า เตียง  ย่อมไม่มีความหมายของตนเอง  โดยปราศจาก
ความสัมพันธ์กับ การนอน แนวระนาบ ท่ีตั้ง ช่องว่าง เป็นต้น 

ในความรู้สึกสามัญของมนุษย์ ความรู้ในบัญญัติต่างๆ เกิดขึ้นโดย
พ่วงเอาความเข้าใจในปัจจัยและความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องเข้าไว้ด้วย
เหมือนกัน แต่เมื่อเกิดความกําหนดรู้ขึ้นแล้ว ความเคยชินในการยึดติด
ด้วยตัณหาอุปาทาน ก็เข้าเกาะกับสิ่งในบัญญัติน้ัน จนเกิดความรู้สึกเป็น
ตัวตนขึ้นอย่างหนาแน่น บังความสํานึกรู้ และแยกสิ่ง น้ันออกจาก
ความสัมพันธ์กับสิ่งอ่ืนๆ ทําให้ไม่รู้เห็นตามท่ีมันเป็น อหังการและมมังการ
จึงแสดงบทบาทได้เต็มท่ี 
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๑๑๙   

สิ่งทั้งปวงอยูในกระแสเหตุปจจัย ไรมูลการณ ไมตองมีผูสรางผูบันดาล 
อน่ึง ธรรมดาของส่ิงท้ังหลาย ย่อมไม่มีมูลการณ์ หรือเหตุต้นเดิม  

หรือต้นกําเนิดเดิมสุด เม่ือหยิบยกสิ่งใดก็ตามขึ้นมาพิจารณา ถ้าสืบสาวหา
เหตุต่อไปโดยไม่หยุด จะไม่สามารถค้นหาเหตุดั้งเดิมสุดของสิ่งน้ันได้ แต่ใน
ความรู้สึกสามัญของมนุษย์ มักคิดถึงหรือคิดอยากให้มีเหตุต้นเดิม สักอย่าง
หน่ึง ซึ่งเป็นความรู้สึกท่ีขัดกับธรรมดาของธรรมชาติ เรียกได้ว่าเป็น 
สัญญาวิปลาสอย่างหน่ึง เหตุเพราะความเคยชินของมนุษย์ เมื่อเก่ียวข้อง
กับสิ่งใดและคิดสืบสวนถึงมูลเหตุของสิ่งน้ัน ความคิดก็จะหยุดจับติดอยู่กับ
สิ่งท่ีพบว่าเป็นเหตุแต่อย่างเดียว ไม่สืบสาวต่อไปอีก  

ความเคยชินเช่นน้ี จึงทําให้ความคิดสามัญของมนุษย์ในเรื่องเหตุผล 
เป็นไปในรูปท่ีขาดตอนติดตัน และคิดในอาการท่ีขัดกับกฎธรรมดา โดยคิด
ว่าต้องมีเหตุต้นเดิม ของสิ่งท้ังหลายอย่างหน่ึง ซึ่งถ้าคิดตามธรรมดาก็
จะต้องสืบสาวต่อไปว่า อะไรเป็นเหตุของเหตุต้นเดิม น้ัน ต่อไปไม่มีท่ี
สิ้นสุด เพราะสิ่งท้ังหลายมีอยู่อย่างสัมพันธ์เน่ืองอาศัยเป็นปัจจัยสืบต่อกัน จึง
ย่อมไม่มีมูลการณ์หรือเหตุต้นเดิม เป็นธรรมดา ควรตั้งคําถามกลับซ้ําไปว่า 
ทําไมสิ่งท้ังหลายจะต้องมีเหตุต้นเดิม ด้วยเล่า? 

ความคิดฝืนธรรมดาอีกอย่างหน่ึง ซึ่งเกิดจากความเคยชินของ
มนุษย์ และสัมพันธ์กับความคิดว่ามีเหตุต้นเดิม คือความคิดว่า เดิมทีเดียว
น้ัน ไม่มีอะไรอยู่เลย ความคิดน้ีเกิดจากความเคยชินในการยึดถืออัตตา 
โดยกําหนดรู้ขึ้นมาในส่วนประกอบท่ีคุมเข้าเป็นรูปลักษณะแบบหน่ึง แล้ว
วางความคิดหมายจําเพาะลงเป็นบัญญัติ ยึดเอาบัญญัติน้ันเป็นหลัก เกิด
ความรู้สึกคงท่ีลงว่าเป็นตัวตนอย่างใดอย่างหน่ึง จึงเห็นไปว่าเดิมสิ่งน้ันไม่มี
แล้วมามีขึ้น 

ความคิดแบบชะงักท่ือติดอยู่กับสิ่งหน่ึงๆ ไม่แล่นเป็นสายเช่นน้ี เป็น
ความเคยชินในทางความคิด อย่างท่ีเรียกว่าติดสมมติ หรือไม่รู้เท่าทัน
สมมติ จึงกลายเป็นไม่รู้ตามท่ีมันเป็น เป็นเหตุให้ต้องคิดหาเอาสิ่งใดสิ่งหน่ึง
ท่ีมีอยู่เป็นนิรันดรขึ้นมาเป็นเหตุต้นเดิม เป็นท่ีมาแห่งการสําแดงรูปเป็น



พุทธธรรม 

 

๑๒๐ 

ต่างๆ หรือเป็นผู้สร้างสิ่งท้ังหลาย ทําให้เกิดข้อขัดแย้งขึ้นมากมาย เช่น สิ่ง
นิรันดรจะเป็นท่ีมาหรือสร้างสิ่งไม่เป็นนิรันดรได้อย่างไร ถ้าสิ่งเป็นนิรันดร
เป็นท่ีมาของสิ่งไม่เป็นนิรันดร สิ่งไม่เป็นนิรันดรจะไม่เป็นนิรันดรได้อย่างไร 
เป็นต้น  

แท้จริงแล้ว ในกระบวนการอันเป็นกระแสแห่งความเป็นเหตุปัจจัย
สืบเน่ืองกันน้ี ย่อมไม่มีปัญหาแบบบ่งตัวตนว่ามีอะไรหรือไม่มีอะไรอยู่เลย 
ไม่ว่าเดิมทีเดียว หรือบัดน้ี เว้นแต่จะพูดกันในขั้นสมมติสัจจะเท่าน้ัน ควร
ย้อนถามให้คิดใหม่ด้วยซ้ําไปว่า ทําไมจะต้องไม่มีก่อนมีด้วยเล่า? 

แม้ความเช่ือว่าสิ่งท้ังหลายมีผู้สร้าง ซึ่งปรกติถือกันว่าเป็นความคิด
ธรรมดาน้ัน แท้จริงก็เป็นความคิดขัดธรรมดาเช่นกัน ความคิดเช่ือเช่นน้ี
เกิดขึ้น เพราะมองดูตามข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งเห็นและเข้าใจกันอยู่สามัญว่า
มนุษย์เป็นผู้สร้างอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ ศิลปวัตถุ ฯลฯ ขึ้น สิ่งเหล่าน้ี
เกิดขึ้นได้เพราะการสร้างของมนุษย์ ฉะน้ัน สิ่งท้ังหลายท้ังโลกก็ต้องมี
ผู้สร้างด้วยเหมือนกัน  

ในกรณีน้ี มนุษย์พรางตนเอง ด้วยการแยกความหมายของการสร้าง
ออกไปเสียจากความเป็นเหตุเป็นปัจจัยตามปรกติ จึงทําให้เกิดการตั้งต้น
ความคิดท่ีผิด  

ความจริงน้ัน การสร้างเป็นเพียงความหมายส่วนหนึ่ง ของการเป็น
เหตุปัจจัย การท่ีมนุษย์สร้างสิ่งใด ก็คือการท่ีมนุษย์เข้าไปร่วมเป็นเหตุ
ปัจจัยส่วนหน่ึง ในกระบวนการแห่งความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยต่างๆ ท่ีจะ
ทําให้ผลรวมท่ีต้องการน้ันเกิดขึ้น แต่มีพิเศษจากกระบวนการแห่งเหตุ
ปัจจัยฝ่ายวัตถุล้วนๆ ก็เพียงว่า ในกรณีน้ี มีปัจจัยฝ่ายนามธรรมท่ี
ประกอบด้วยเจตนาเป็นลักษณะพิเศษเข้าไปร่วมบทบาทด้วย แต่ถึงอย่าง
น้ัน ก็ยังคงมีฐานะเป็นเพียงปัจจัยอย่างหน่ึงร่วมกับปัจจัยอ่ืนๆ และต้อง
ดําเนินไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยจึงจะเกิดผลท่ีต้องการ  

ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อมนุษย์จะสร้างตึก ก็ต้องเข้าไปเก่ียวข้องเป็น
เหตุเป็นปัจจัยช่วยผลักดันเหตุปัจจัยต่างๆ ให้ดําเนินไปตามสายของมันจน



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๒๑   

เกิดผลสําเร็จ ถ้าการสร้างเป็นการบันดาลผลได้อย่างพิเศษกว่าการเป็น
เหตุปัจจัย มนุษย์ก็เพียงน่ังนอนอยู่ ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง แล้วคิดบันดาลให้เรือน
หรือตึกเกิดขึ้นในที่ปรารถนาตามต้องการ ซึ่งเป็นไปไม่ได้  

การสร้างจึงมิได้มีความหมายนอกเหนือไปจากการเป็นเหตุปัจจัย
แบบหน่ึง และในเมื่อสิ่งท้ังหลายเป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย
ต่อเน่ืองกันอยู่ตามวิถีของมันเช่นน้ี ผู้สร้างย่อมไม่อาจมีได้ในตอนใดๆ ของ
กระบวนการ 

อย่างไรก็ดี การพิจารณาเหตุผลในปัญหาเก่ียวกับเหตุต้นเดิม  และ
ผู้สร้าง เป็นต้นน้ี ถือว่ามีคุณค่าน้อยในพุทธธรรม เพราะไม่มีความจําเป็น
ต่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในชีวิตจริง แม้ว่าจะช่วยให้เกิดโลก
ทัศน์และชีวทัศน์กว้างๆ ในทางเหตุผลอย่างท่ีกล่าวข้างต้น ก็อาจข้ามไป
เสียได้ ด้วยว่าการพิจารณาคุณค่าในทางจริยธรรมอย่างเดียว มีประโยชน์ท่ี
มุ่งหมายคุมถึงอยู่แล้ว ในท่ีน้ีจึงควรพุ่งความสนใจไปในด้านท่ีเก่ียวกับชีวิต
ในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ 

ถารูไมทันกระแสเหตุปจจัย ชีวิตจะตกเปนทาส ถูกมันกระแทกบีบคั้น 
ดังได้กล่าวแล้วแต่ต้นว่า ชีวิตประกอบด้วยขันธ์ ๕ เท่าน้ัน ไม่มีสิ่งใด

อ่ืนอีกนอกเหนือจากขันธ์ ๕ ไม่ว่าจะแฝงอยู่ในขันธ์ ๕ หรืออยู่ต่างหากจาก
ขันธ์ ๕ ท่ีจะมาเป็นเจ้าของหรือควบคุมขันธ์ ๕ ให้ชีวิตดําเนินไป  

ดังน้ัน ในการพิจารณาเรื่องชีวิต เม่ือยกเอาขันธ์ ๕ ขึ้นเป็นตัวตั้ง
แล้ว ก็เป็นอันครบถ้วนเพียงพอ 

ขันธ์ ๕ เป็นกระบวนการท่ีดําเนินไปตามกฎแห่งปฏิจจสมุปบาท คือ
มีอยู่ในรูปกระแสแห่งปัจจัยต่างๆ ท่ีสัมพันธ์เน่ืองอาศัยสืบต่อกัน ไม่มีส่วน
ใดในกระแสคงท่ีอยู่ได้ มีแต่การเกิดขึ้นแล้วสลายตัวไป พร้อมกับท่ีเป็น
ปัจจัยให้มีการเกิดขึ้นแล้วสลายตัวต่อๆ ไปอีก ส่วนต่างๆ สัมพันธ์กัน เน่ือง
อาศัยกัน เป็นปัจจัยแก่กัน จึงทําให้กระแสหรือกระบวนการน้ีดําเนินไป
อย่างมีเหตุผลสัมพันธ์ และคุมเป็นรูปร่างต่อเน่ืองกัน 



พุทธธรรม 

 

๑๒๒ 

ในภาวะเช่นน้ี ขันธ์ ๕ หรือ ชีวิต จึงเป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์ 
คือ อยู่ในภาวะแห่งอนิจจตา ไม่เท่ียง ไม่คงท่ี เกิดดับเสื่อมสลายอยู่
ตลอดเวลา อนัตตตา ไม่มีส่วนใดท่ีมีตัวตนแท้จริง และไม่อาจยึดถือเอา
เป็นตัว จะเข้ายึดครองเป็นเจ้าของ บังคับบัญชาให้เป็นไปตามความ
ปรารถนาของตนจริงจังไม่ได้ ทุกขตา ถูกบีบค้ันด้วยการเกิดขึ้นและ
สลายตัวอยู่ทุกขณะ และพร้อมท่ีจะก่อให้เกิดความทุกข์ได้เสมอ ในกรณีท่ี
มีการเข้าไปเก่ียวข้องด้วยความไม่รู้และยึดติดถือมั่น 

กระบวนการแห่งขันธ์ ๕ หรือชีวิต ซึ่งดําเนินไปพร้อมด้วยการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกขณะ โดยไม่มีส่วนท่ีเป็นตัวเป็นตนคงท่ีอยู่น้ี ย่อม
เป็นไปตามกระแสแห่งเหตุปัจจัยท่ีสัมพันธ์แก่กันล้วนๆ  ตามวิถีทางแห่ง
ธรรมชาติของมัน  

แต่ในกรณีของชีวิตมนุษย์ปุถุชน ความฝืนกระแสจะเกิดขึ้น โดยท่ี
จะมีความหลงผิดเกิดขึ้น และยึดถือเอารูปปรากฏของกระแสหรือส่วนใด
ส่วนหนึ่งของกระแสว่าเป็นตัวตน และปรารถนาให้ตัวตนนั้นมีอยู่ คงอยู่ 
หรือเป็นไปในรูปใดรูปหน่ึง  

ในเวลาเดียวกัน ความเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนท่ีเกิดขึ้นในกระแสก็
ขัดแย้งต่อความปรารถนา เป็นการบีบค้ันและเร่งเร้าให้เกิดความยึดอยาก
รุนแรงย่ิงขึ้น ความดิ้นรนหวังให้มีตัวตนในรูปใดรูปหน่ึง และให้ตัวตนน้ัน
เป็นไปอย่างใดอย่างหน่ึงก็ดี ให้คงท่ีเท่ียงแท้ถาวรอยู่ในรูปท่ีต้องการก็ดี ก็
ย่ิงรุนแรงขึ้น  

เมื่อไม่เป็นไปตามท่ีอยากยึดไว้ ความบีบค้ันก็ย่ิงแสดงผลเป็น
ความผิดหวัง ความทุกข์ความคับแค้นรุนแรงขึ้นตามกัน พร้อมกันน้ัน 
ความตระหนักรู้ในความจริงอย่างมัวๆ ว่าความเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้น
อย่างใดอย่างหน่ึงแน่นอน และตัวตนที่ตนยึดอยู่อาจไม่มีหรืออาจสูญสลาย
ไปเสีย ก็ย่ิงฝังความยึดอยากให้เหนียวแน่นย่ิงขึ้น พร้อมกับความกลัว 
ความประหว่ันพรั่นพรึง ก็เข้าแฝงตัวร่วมอยู่ด้วยอย่างลึกซึ้งและซับซ้อน  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๒๓   

ภาวะจิตเหล่าน้ีก็คือ อวิชชา (ความไมรูตามเปนจริง หลงผิดวามตัีวตน
เท่ียงแท) ตัณหา (ความอยากใหตัวตนที่หลงวามีน้ันได เปน หรือไมเปนตางๆ) 
อุปาทาน (ความยึดถือผูกตัวตนในความหลงผิดนั้นไวกับสิ่งตางๆ)  

กิเลสเหล่าน้ีแฝงลึกซับซ้อนอยู่ในจิตใจ และเป็นตัวคอยบังคับบัญชา
พฤติกรรมท้ังหลายของบุคคลให้เป็นไปต่างๆ ตามอํานาจของมัน ท้ังโดย
รู้ตัวและไม่รู้ตัว ตลอดจนเป็นตัวหล่อหลอมบุคลิกภาพและมีบทบาทสําคัญ
ในการช้ีชะตากรรมของบุคคลน้ันๆ กล่าวในวงกว้าง มันเป็นท่ีมาแห่งความ
ทุกข์ของมนุษย์ปุถุชนทุกคน 

โดยสรุป ข้อความท่ีกล่าวมาน้ี แสดงการขัดแย้ง หรือปะทะกัน
ระหว่าง กระบวนการ ๒ ฝ่าย คือ 

๑. ความเป็นจริง ของกระบวนการแห่งชีวิต ท่ีเป็นไปตามกฎแห่ง
ไตรลักษณ์ อันเป็นกฎธรรมชาติท่ีแน่นอน คือ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา 
ซึ่งแสดงอาการออกมาเป็น ชาติ ชรา มรณะ ท้ังในความหมายแบบต้ืนหยาบ 
และละเอียดลึกซึ้ง 

๒. ความไม่รู้ตามเป็นจริง ซึ่งกระบวนการแห่งชีวิตน้ัน โดยหลงผิด
ว่าเป็นตัวตนและเข้าไปยึดติดถือมั่นเอาไว้ แฝงพร้อมด้วยความหว่ันกลัว
และความกระวนกระวาย 

พูดให้สั้นลงไปอีกว่า เป็นการขัดแย้งกันระหว่างกฎธรรมชาติ กับ
ความยึดถือตัวตนไว้ด้วยความหลงผิด หรือให้ตรงกว่าน้ันว่า การเข้าไป
สร้างตัวตนขวางกระแสแห่งกฎธรรมชาติไว้ 

น้ีคือชีวิตท่ีเรียกว่า เป็นอยู่ด้วยอวิชชา อยู่อย่างยึดติดถือมั่น อยู่
อย่างเป็นทาส อยู่อย่างขัดแย้งฝืนต่อกฎธรรมชาติ หรืออยู่อย่างเป็นทุกข์ 

การมีชีวิตอยู่เช่นน้ี ถ้าพูดในทางจริยธรรม ตามสมมติสัจจะ ก็อาจ
กล่าวได้ว่า เป็นการมีตัวตนขึ้น ๒ ตน คือ ตัวกระแสแห่งชีวิตท่ีดําเนินไป
ตามกฎธรรมชาติ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย แม้จะไม่มีตัวตน
แท้จริง แต่กําหนดแยกออกเป็นกระแสหรือกระบวนการอันหน่ึงต่างหาก
จากกระแสหรือกระบวนการอ่ืนๆ เรียกโดยสมมติสัจจะว่าเป็นตน และใช้



พุทธธรรม 

 

๑๒๔ 

ประโยชน์ในทางจริยธรรมได้ อย่างหน่ึง กับตัวตนจอมปลอม ท่ีถูกคิดสร้าง
ขึ้นยึดถือเอาไว้อย่างมั่นคงด้วยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ดังกล่าวแล้ว 
อย่างหน่ึง  

ตัวตนอย่างแรกท่ีกําหนดเรียกเพ่ือความสะดวกในข้ันสมมติสัจจะ
โดยรู้สภาพตามท่ีเป็นจริง ย่อมไม่เป็นเหตุให้เกิดความยึดติดถือม่ันด้วย
ความหลงผิด แต่ตัวตนอย่างหลังท่ีสร้างขึ้นซ้อนไว้ในตัวตนอย่างแรก ย่อม
เป็นตัวตนแห่งความยึดติดถือมั่น คอยรับความกระทบกระเทือนจากตัวตน
อย่างแรก จึงเป็นท่ีมาของความทุกข์ 

การมีชีวิตอยู่อย่างท่ีกล่าวข้างต้น นอกจากเป็นการแฝงเอาความกลัว
และความกระวนกระวายไว้ในจิตใจส่วนลึกท่ีสุด เพื่อไว้บังคับบัญชา
พฤติกรรมของตนเอง ทําให้กระบวนการแห่งชีวิตไม่เป็นตัวของตัวเอง หรือ
ทําตนเองให้ตกเป็นทาสไปโดยไม่รู้ตัวแล้ว ยังแสดงผลร้ายออกมาอีกเป็นอัน
มาก คือ  

• ทําให้มีความอยากได้อย่างเห็นแก่ตัว ความแส่หาสิ่งต่างๆ ท่ีจะ
สนองความต้องการของตนอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด และยึดอยากหวงแหนไว้กับ
ตน โดยไม่คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ใดอ่ืน๑  

• ทําให้เกาะเหน่ียวเอาความคิดเห็น ทฤษฎี หรือทัศนะอย่างใด
อย่างหนึ่งมาตีค่าเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับตนหรือเป็นของตน แล้วกอดรัด
ยึดมั่นทะนุถนอมความคิดเห็น ทฤษฎีหรือทัศนะน้ันๆ ไว้ เหมือนอย่าง
ป้องกันรักษาตัวเอง เป็นการสร้างกําแพงขึ้นมาก้ันบังตนเองไม่ให้ติดต่อกับ
ความจริง หรือถึงกับหลบตัวปลีกตัวจากความจริง ทําให้เกิดความกระด้าง
ท่ือๆ ไม่คล่องตัวในการคิดเหตุผลและใช้วิจารณญาณ ตลอดจนเกิดความ
ถือรั้น การทนไม่ได้ท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน๒  

• ทําให้เกิดความเช่ือและการประพฤติปฏิบัติงมงายไร้เหตุผลต่างๆ 
ท่ีหวังว่าจะบันดาลผลให้ และยึดม่ันในความเช่ือความประพฤติและวิธี

                                                                                 
๑ กามุปาทาน 
๒ ทิฏฐุปาทาน 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๒๕   

ปฏิบัติเหล่าน้ัน เพราะรู้เห็นความสัมพันธ์ในทางเหตุผลของสิ่งเหล่าน้ัน
อย่างลางๆ มัวๆ แม้จะไม่มีความแน่ใจ แต่ในเวลาเดียวกัน ก็มีความห่วงใย
ในตัวตนท่ีสร้างขึ้นยึดถือม่ันไว้ กลัวจะเกิดความสูญเสียแก่ตัวตนน้ันได้ จึง
รีบไขว่คว้ายึดฉวยเอาอะไรๆ ท่ีพอจะหวังได้ไว้ก่อน แม้จะอยู่ในรูปท่ีรางๆ 
มืดมัวก็ตาม๑  

• ทําให้เกิดมีตัวตนลอยๆ อันหน่ึง ท่ีจะต้องคอยยึดคอยถือ คอย
แบกเอาไว้ คอยรักษาทะนุถนอมป้องกันไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนหรือสูญ
หาย พร้อมกันน้ัน ก็กลายเป็นการจํากัดตนเองให้แคบ ให้ไม่เป็นอิสระ 
แบ่งแยกและพลอยถูกกระทบกระแทกไปกับตัวตนที่สร้างขึ้นยึดถือแบกไว้
น้ันด้วย๒  

โดยนัยน้ี ความขัดแย้ง บีบค้ันและความทุกข์จึงมิได้มีอยู่เฉพาะใน
ตัวบุคคลผู้เดียวเท่าน้ัน แต่ยังขยายตัวออกไปเป็นความขัดแย้ง บีบค้ัน 
และความทุกข์แก่คนอ่ืนๆ และระหว่างกันในสังคมด้วย กล่าวได้ว่าภาวะ
เช่นน้ี เป็นท่ีมาแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนและปัญหาท้ังปวงของสังคม 
ในฝ่ายท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย์ 

มีปญญารูเทาทัน จะไดประโยชนจากกฎธรรมชาติ ดุจเปนนายเหนือมัน 
หลักปฏิจจสมุปบาทแบบประยุกต์ แสดงการเกิดขึ้นของชีวิตแห่ง

ความทุกข์ หรือการเกิดขึ้นแห่งการ(มีชีวิตอยู่อย่าง)มีตัวตน ซึ่งจะต้องมี
ทุกข์เป็นผลลัพธ์แน่นอน  

เม่ือทําลายวงจรในปฏิจจสมุปบาทลง ก็เท่ากับทําลายชีวิตแห่ง
ความทุกข์ หรือทําลายความทุกข์ท้ังหมดท่ีจะเกิดขึ้นจากการ(มีชีวิตอยู่
อย่าง)มีตัวตน น่ีก็คือภาวะท่ีตรงกันข้าม อันได้แก่ ชีวิตท่ีเป็นอยู่ด้วย
ปัญญา อยู่อย่างไม่มีความหลงยึดถือติดม่ันในตัวตน อยู่อย่างอิสระ อยู่
อย่างประสานกลมกลืนกับความจริงของธรรมชาติ หรืออยู่อย่างไม่มีทุกข์ 

                                                                                 
๑ สีลัพพตุปาทาน 
๒ อัตตวาทุปาทาน 



พุทธธรรม 

 

๑๒๖ 

การมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา หมายถึง การอยู่อย่างรู้เท่าทันสภาวะ และ
รู้จักถือเอาประโยชน์จากธรรมชาติ การถือเอาประโยชน์จากธรรมชาติได้
เป็นอย่างเดียวกับการอยู่อย่างประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ การอยู่
ประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นการอยู่อย่างอิสระ การอยู่อย่างเป็น
อิสระ ก็คือการไม่ต้องตกอยู่ในอํานาจของตัณหาอุปาทาน หรือการอยู่
อย่างไม่ยึดติดถือมั่น การอยู่อย่างไม่ยึดติดถือมั่น ก็คือการมีชีวิตอยู่ด้วย
ปัญญา หรือการรู้และเข้าเก่ียวข้องจัดการกับสิ่งท้ังหลายตามวิถีทางแห่ง
เหตุปัจจัย 

มีข้อควรยํ้าเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอีก
เล็กน้อย ตามหลักพุทธธรรม ย่อมไม่มีสิ่งท่ีอยู่เหนือธรรมชาติ หรือ
นอกเหนือธรรมชาติ ในแง่ท่ีว่ามีอิทธิฤทธ์ิบันดาลความเป็นไปในธรรมชาติ
ได้ หรือแม้ในแง่ท่ีว่าจะมีส่วนเก่ียวข้องอย่างหนึ่งอย่างใดกับความเป็นไป
ในธรรมชาติ สิ่งใดอยู่นอกเหนือธรรมชาติ สิ่งน้ันย่อมไม่เก่ียวข้องกับ
ธรรมชาติ คือย่อมพ้นจากธรรมชาติสิ้นเชิง สิ่งใดเก่ียวข้องกับธรรมชาติ สิ่ง
น้ันไม่อยู่นอกเหนือธรรมชาติ แต่ต้องเป็นส่วนหน่ึงในธรรมชาติ  

อน่ึง กระบวนการความเป็นไปท้ังปวงในธรรมชาติย่อมเป็นไปตาม
เหตุปัจจัย ไม่มีความเป็นไปลอยๆ และไม่มีการบันดาลให้เกิดขึ้นได้โดย
ปราศจากเหตุปัจจัย ความเป็นไปท่ีประหลาดน่าเหลือเ ช่ือ ดูเป็น
อิทธิปาฏิหาริย์ หรืออัศจรรย์ใดๆ ก็ตาม ย่อมเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นและเป็นไป
ตามเหตุปัจจัยท้ังสิ้น แต่ในกรณีท่ีเหตุปัจจัยในเรื่องน้ันสลับซับซ้อนและยัง
ไม่ถูกรู้เท่าทัน เรื่องน้ันก็กลายเป็นเรื่องประหลาดอัศจรรย์ แต่ความ
ประหลาดอัศจรรย์จะหมดไปทันทีเมื่อเหตุปัจจัยต่างๆ ในเรื่องน้ันถูกรู้เท่า
ทันหมดสิ้น ดังน้ัน คําว่าสิ่งเหนือหรือนอกเหนือธรรมชาติ ตามท่ีกล่าว
มาแล้ว จึงเป็นเพียงสํานวนภาษาเท่าน้ัน ไม่มีอยู่จริง 

ในเรื่องมนุษย์กับธรรมชาติ ก็เช่นกัน การท่ีแยกออกมาเป็นคํา
ต่างหากกัน ว่ามนุษย์กับธรรมชาติก็ดี ว่ามนุษย์สามารถบังคับควบคุม
ธรรมชาติได้ก็ดี เป็นเพียงสํานวนภาษา  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๒๗   

แต่ตามเป็นจริงแล้ว มนุษย์เป็นเพียงส่วนหน่ึงในธรรมชาติ และการ
ท่ีมนุษย์ควบคุมบังคับธรรมชาติได้ ก็เป็นเพียงการท่ีมนุษย์ร่วมเป็นเหตุ
ปัจจัยอย่างหน่ึงและผลักดันปัจจัยอ่ืนๆ ในธรรมชาติให้ต่อเน่ืองสืบทอดกัน
ไปจนบังเกิดผลอย่างน้ันๆ ขึ้น เป็นแต่ในกรณีของมนุษย์น้ี มีปัจจัยฝ่ายจิต 
อันประกอบด้วยเจตนา เข้าร่วมในกระบวนการด้วย จึงมีการกระทําและ
ผลการกระทําอย่างท่ีเรียกว่าสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัย
ล้วนๆ ท้ังสิ้น มนุษย์ไม่สามารถสร้างในความหมายท่ีว่าให้มีให้เป็นขึ้น
ลอยๆ โดยปราศจากการเป็นเหตุปัจจัยกันตามวิถีทางของมัน  

ท่ีว่ามนุษย์บังคับควบคุมธรรมชาติได้ ก็คือการท่ีมนุษย์มีปัญญารู้
เหตุปัจจัยต่างๆ ท่ีจะสัมพันธ์ส่งทอดเป็นกระบวนการให้เกิดผลท่ีต้องการ
แล้ว จึงเข้าร่วมเป็นปัจจัยผลักดันปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ันให้ต่อเน่ืองสืบทอด
กันจนเกิดผลท่ีต้องการ  

ขั้นตอนในเรื่องน้ีมี ๒ อย่าง อย่างท่ี ๑ คือรู้ จากน้ัน จึงมีอย่างหรือ
ขั้นท่ี ๒ คือ เป็นปัจจัยให้แก่ปัจจัยอ่ืนๆ ต่อๆ กันไป  

ใน ๒ อย่างน้ี อย่างท่ีสําคัญและจําเป็นก่อนคือ ต้องรู้ ซึ่งหมายถึง
ปัญญา เม่ือรู้หรือมีปัญญาแล้ว ก็เข้าร่วม ด้วยเจตนาในกระบวนการแห่ง
เหตุปัจจัย อย่างท่ีเรียกว่าจัดการให้เป็นไปตามประสงค์ได้  

การเก่ียวข้องจัดการกับสิ่งท้ังหลายด้วยความรู้หรือปัญญาเท่าน้ัน 
จึงจะชื่อว่าเป็นการถือเอาประโยชน์จากธรรมชาติได้ หรือจะเรียกตาม
สํานวนภาษาก็ว่า สามารถบังคับควบคุมธรรมชาติได้ และเรื่องน้ีมีหลักการ
อย่างเดียวกัน ท้ังในกระบวนการฝ่ายรูปธรรมและนามธรรม หรือท้ังฝ่าย
จิตและฝ่ายวัตถุ  

ฉะน้ัน ท่ีกล่าวไว้ข้างต้นว่า การถือเอาประโยชน์จากธรรมชาติได ้

เป็นอย่างเดียวกับการอยู่อย่างประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ จึงเป็นเรื่อง
ของข้อเท็จจริงของการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันตามกฎธรรมดาน่ีเอง ท้ังน้ี
รวมถึงธรรมชาติด้านนามธรรมด้วย ซึ่งจะพูดเป็นสํานวนภาษาว่า สามารถ



พุทธธรรม 

 

๑๒๘ 

บังคับควบคุมธรรมชาติฝ่ายนามธรรมได้ ควบคุมจิตใจของตนได้ ควบคุม
ตนเองได ้ก็ถูกต้องท้ังสิ้น  

ดังน้ัน การมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาจึงเป็นสิ่งสําคัญย่ิง ท้ังในฝ่ายรูปธรรม
และนามธรรม ท่ีจะช่วยให้มนุษย์ถือเอาประโยชน์ได้ ท้ังจากกระบวนการ
ฝ่ายจิตและกระบวนการฝ่ายวัตถุ 

ชีวิตแห่งปัญญา จึงมองลักษณะได้ ๒ ด้าน คือ ด้านภายใน มี
ลักษณะสงบเย็น ปลอดโปร่ง ผ่องใสด้วยความรู้เท่าทัน เป็นอิสระ เม่ือ
เสวยสุขก็ไม่สยบมัวเมาหลงระเริงลืมตัว เม่ือขาด พลาด หรือพรากจาก
เหย่ือล่อสิ่งปรนปรือต่างๆ ก็มั่นคง ปลอดโปร่งอยู่ได้ ไม่หว่ันไหว ไม่หดหู่
ซึมเศร้าสิ้นหวังหมดอาลัยตายอยาก ไม่ปล่อยตัวฝากความสุขทุกข์ของตน
ไว้ในกํามือของอามิสภายนอกที่จะตัดสินให้เป็นไป ด้านภายนอก มี
ลักษณะคล่องตัว ว่องไว พร้อมอยู่เสมอท่ีจะเข้าเก่ียวข้องและจัดการกับสิ่ง
ท้ังหลาย ตามที่มันควรจะเป็น โดยเหตุผลบริสุทธ์ิ ไม่มีเงื่อนปม หรือความ
ยึดติดภายในท่ีจะมาเป็นนิวรณ์ เข้าขัดขวาง กั้นบัง ถ่วง ทําให้เขว หรือทํา
ให้พร่ามัว 

ชีวิตที่แตกตาง ระหวางผูมัวถือมั่น กับทานที่อยูดวยปญญา  
มีพุทธพจน์บางตอนท่ีแสดงให้เห็นลักษณะบางอย่าง ท่ีแตกต่างกัน

ระหว่างชีวิตแห่งความยึดติดถือมั่น กับชีวิตแห่งปัญญา เช่น 

ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ย่อมเสวยสุขเวทนาบ้าง ทุกขเวทนา
บ้าง อทุกขมสุขเวทนา (เฉยๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข) บ้าง อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้ว ก็
ย่อมเสวยสุขเวทนาบ้าง ทุกขเวทนาบ้าง อทุกขมสุขเวทนาบ้าง ภิกษุทั้งหลาย 
ในกรณีนั้น อะไรเป็นความพิเศษ เป็นความแปลก เป็นข้อแตกต่าง ระหว่าง
อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ กับปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ? 

ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้ว ย่อม
เศร้าโศกครํ่าครวญ รํ่าไห้ รําพัน ตีอกร้องไห้ หลงใหลฟั่นเฟือนไป เขาย่อม
เสวยเวทนาทั้ง ๒ อย่าง คือ เวทนาทางกาย และเวทนาทางใจ 
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๑๒๙   

เปรียบเหมือนนายขมังธนู ยิงบุรุษด้วยลูกศรดอกหน่ึง แล้วยิงซํ้าด้วย
ลูกศรดอกที่ ๒ อีก เมื่อเป็นเช่นนี้ บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรทั้ง ๒ 
ดอก คือ ทั้งทางกาย ทั้งทางใจ ฉันใด ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ก็ฉันนั้น...ย่อม
เสวยเวทนาทั้ง ๒ อย่าง คือ ทั้งทางกาย และทางใจ 

อนึ่ง เพราะถูกทุกขเวทนานั้นกระทบ เขาย่อมเกิดความขัดใจ เมื่อเขามี
ความขัดใจเพราะทุกขเวทนา ปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนาก็ย่อมนอนเน่ือง เขา
ถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้ว ก็หันเข้าระเริงกับกามสุข๑ เพราะอะไร? เพราะ
ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ย่อมไม่รู้ทางออกจากทุกขเวทนา นอกไปจากกามสุข และ
เมื่อเขาระเริงอยู่กับกามสุข ราคานุสัยเพราะสุขเวทนานั้นย่อมนอนเน่ือง เขา
ย่อมไม่รู้เท่าทันความเกิดขึ้น ความสลายไป ข้อดีข้อเสีย และทางออก ของ
เวทนาเหล่านั้นตามที่มันเป็น เมื่อเขาไม่รู้ตามท่ีมันเป็น อวิชชานุสัยเพราะอ
ทุกขมสุขเวทนา (= อุเบกขาเวทนา) ย่อมนอนเน่ือง  

ถ้าได้เสวยสุขเวทนา เขาก็เสวยอย่างถูกมัดตัว ถ้าเสวยทุกขเวทนา เขาก็
เสวยอย่างถูกมัดตัว ถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนา เขาก็เสวยอย่างถูกมัดตัว ภิกษุ
ทั้งหลาย นี้แล เรียกว่าปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ผู้ประกอบ๒ ด้วยชาติ ชรา มรณะ โส
กะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส เราเรียกว่าผู้ประกอบด้วยทุกข์ 

ภิกษุทั้งหลาย ฝ่ายอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ ถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้ว 
ย่อมไม่เศร้าโศก ไม่ครํ่าครวญ ไม่รํ่าไร ไม่รําพัน ไม่ตีอกร้องไห้ ไม่หลงใหลฟั่น
เฟือน เธอย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่างเดียว ไม่เสวยเวทนาทางใจ 

เปรียบเหมือนนายขมังธนู ยิงบุรุษด้วยลูกศร แล้วยิงช้ําด้วยลูกศรดอก
ที่ ๒ ผิดไป เมื่อเป็นเช่นนี้ บุรุษนั้น ย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอกเดียว 
ฉันใด อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ก็ฉันนั้น...ย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่างเดียว 
ไม่ได้เสวยเวทนาทางใจ 

                                                                                 
๑  กามสุข = สุขในการสนองความต้องการทางประสาททั้ง ๕; ตัวอย่างในทางจริยธรรมข้ันต้น 

เช่น หันเข้าหาการพนัน การดื่มสุรา และสิ่งเริงรมย์ต่างๆ 
๒  สญฺญุตฺต = ผูกมัด พัวพัน ประกอบ (ประกอบด้วยกิเลส−สํ.อ.๓/๑๕๐) 



พุทธธรรม 

 

๑๓๐ 

อนึ่ง เธอย่อมไม่มีความขัดใจเพราะทุกขเวทนานั้น เมื่อไม่มีความขัดใจ
เพราะทุกขเวทนา  ปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนานั้น  ก็ไม่นอนเน่ือง เธอถูก
ทุกขเวทนากระทบ ก็ไม่หันเข้าระเริงกับกามสุข เพราะอะไร? เพราะอริยสาวกผู้
เรียนรู้แล้ว ย่อมรู้ทางออกจากทุกขเวทนา นอกจากกามสุขไปอีก เมื่อเธอไม่
ระเริงกับกามสุข ราคานุสัยเพราะสุขเวทนาน้ันก็ไม่นอนเนื่อง เธอย่อมรู้เท่า
ทันความเกิดขึ้น ความสลายไป ข้อดี ข้อเสีย และทางออกของเวทนาเหล่านั้น
ตามท่ีมันเป็น เมื่อเธอรู้ตามท่ีมันเป็น อวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนา ก็
ไม่นอนเนื่อง  

ถ้าเสวยสุขเวทนา เธอก็เสวยอย่างไม่ถูกมัดตัว ถ้าเสวยทุกขเวทนาเธอก็
เสวยอย่างไม่ถูกมัดตัว ถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนา เธอก็เสวยอย่างไม่ถูกมัดตัว 
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอริยสาวก ผู้ได้เรียนรู้ ผู้ปราศจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส เราเรียกว่า ผู้ปราศจากทุกข์ 

ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเป็นความพิเศษ เป็นความแปลก เป็นข้อแตกต่าง 
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ กับปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้”๑ 

ท่ีกล่าวมาน้ี เป็นเพียงให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร อะไรควรทําลาย เม่ือ
ทําลายแล้วจะได้อะไร อะไรควรทําให้เกิดขึ้น เม่ือเกิดขึ้นแล้วจะได้อะไร 
ส่วนท่ีว่า ในการทําลายและทําให้เกิดขึ้นน้ัน จะต้องทําอะไรบ้าง เป็นเรื่อง
ของ จริยธรรม ที่จะกล่าวต่อไปข้างหน้า 

๕. คําอธิบายตามแบบ 
คําอธิบายแบบน้ี มีความละเอียดลึกซึ้ง และกว้างขวางพิสดารมาก 

เป็นเรื่องทางวิชาการโดยเฉพาะ ผู้ศึกษาต้องอาศัยพื้นความรู้ทางพุทธ
ธรรมและศัพท์วิชาการภาษาบาลีมาก และมีคัมภีร์ท่ีแสดงไว้เป็นเรื่อง
จําเพาะท่ีจะศึกษาได้โดยตรงอยู่แล้ว๒

 จึงควรแสดงในท่ีน้ีเพียงโดยสรุปพอ
เป็นหลักเท่าน้ัน 

                                                                                 
๑ สํ.สฬ.๑๘/๓๖๙-๓๗๒/๒๕๗-๒๖๐ 
๒

 ดู ปัจจยาการวิภังค์ อภิ.วิ.๓๕/๒๕๕-๔๓๐/๑๘๑-๒๕๗; วิสุทฺธิ.๓/๑๐๗-๒๐๖; วิภงฺค.อ.๑๖๘-๒๗๘; 
สงฺคห. ๔๕-๔๙ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๓๑   

ก. หัวข้อและโครงรูป 

หัวข้อท้ังหมด ได้แสดงไว้ในตอนว่าด้วยตัวบทแล้ว จึงแสดงในท่ีน้ี
แบบรวบรัด .ให้เข้าใจง่ายๆ ดังน้ี 

ส่วนฝ่ายดับ หรือทุกขนิโรธ ก็ดําเนินไปตามหัวข้อเช่นเดียวกันน้ี 

อน่ึง โดยท่ีกระบวนธรรมของปฏิจจสมุปบาท หมุนเวียนเป็นวัฏฏะ
หรือวงจร ไม่มีจุดเริ่มต้น ไม่มีจุดจบ ไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลาย จึงควรเขียน
ใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในแง่น้ี ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภพเวทนา ตัณหา อุปาทาน ชาติ ชรามรณะ +โสกะ ปริเทวะ ๗ ๘ ๙ ๑ ๐ ๑๑ ๑ ๒

๑ อวิชชา ๒ สังขาร ๓วิญญาณ ๔นามรูป ๕สฬายตนะ ๖ ผัสสะ 

ทุกข์ โทมนัส อุปายาส = ทุกขสมุทัย



พุทธธรรม 

 

๑๓๒ 

ข. คําจํากัดความองค์ประกอบ หรือหัวข้อ ตามลําดับ๑ 

ก่อนแสดงคําจํากัดความและความหมายตามแบบ จะให้คําแปลและ
ความหมายง่ายๆ ตามรูปศัพท์ เป็นพื้นฐานความเข้าใจไว้ช้ันหน่ึงก่อน ดังน้ี 
๑. อวิชชา ความไม่รู้แจ้ง คือ ไม่รู้ความจริง หรือไม่รู้ตามเป็นจริง  
๒. สังขาร ความคิดปรุงแต่ง เจตจํานงและทุกสิ่งที่จิตได้สะสมไว้ 
๓. วิญญาณ ความรู้ต่อสิ่งที่ถูกรับรู้ คือ การเห็น-ได้ยิน-ฯลฯ-รู้เรื่องในใจ 
๔. นามรูป นามธรรมและรูปธรรม ชีวิตทั้งกายและใจ 
๕. สฬายตนะ อายตนะ คือช่องทางรับรู้ ๖ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
๖. ผัสสะ การรับรู การประจวบกันของอายตนะ+อารมณ(สิ่งท่ีถูกรับรู)+วิญญาณ 
๗. เวทนา ความเสวยอารมณ์ ความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ 
๘. ตัณหา ความทะยานอยาก คือ อยากได้ อยากเป็น อยากไม่เป็น 
๙. อุปาทาน ความยึดติดถือมั่น การยึดถือค้างใจ การยึดถือเข้ากับตัว 
๑๐. ภพ ภาวะชีวิตที่เป็นอยู่ สภาพชีวิต ผลรวมกรรมทั้งหมดของบุคคล 
๑๑. ชาติ ความเกิด ความปรากฏแห่งขันธ์ทั้งหลายที่ยึดถือเอาเป็นตัวตน 
๑๒. ชรามรณะ ความแก-ความตาย คือ ความเสื่อมอินทรีย-ความสลายแหงขันธ  

ต่อไปน้ี คือ คําจํากัดความองค์ประกอบ หรือหัวข้อท้ัง ๑๒ ตามแบบ  
๑. อวิชชา = ความไมรูทุกข-สมุทัย-นิโรธ-มรรค (อริยสัจ ๔) และ ตามนัยอภิธรรม 

ความไมรูหนกอน-หนหนา-ทั้งหนกอนหนหนา๒-ปฏิจจสมุปบาท  
๒. สังขาร   =  กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร๓  และ (ตามนัยอภิธรรม)  
  ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร๔ 

                                                                                 
๑  คําจํากัดความเหล่านี้ ดู สํ.นิ.๑๖/๖-๑๘/๓-๕; อภิ.วิ.๓๕/๒๕๖-๒๗๒/๑๘๑-๑๘๕; เป็นต้น ส่วน

คําอธิบายขยายความให้ดู วิสุทฺธิ. และ วิภงฺค.อ. ตามที่อ้างข้างต้น 
๒  ปุพพันตะ-อปรันตะ-ปุพพันตาปรันตะ (= อดีต-อนาคต-ทั้งอดีตอนาคต) ดู อภิ.สํ.๓๔/๗๑๒/๒๘๓ 
๓ กายสังขาร = กายสัญเจตนา (ความจงใจทางกาย) = เจตนา ๒๐ ทางกายทวาร (กามาวจรกุศล ๘ อกุศล ๑๒) 
 วจีสังขาร =  วจีสัญเจตนา (ความจงใจทางวาจา) = เจตนา ๒๐ ทางวจีทวาร (กามาวจรกุศล ๘ อกุศล ๑๒) 
 จิตตสังขาร = มโนสัญเจตนา (ความจงใจในใจ) = เจตนา ๒๙ ในมโนทวาร ที่ยังมิไดแสดงออกเปนกาย-วจีวิญญัติ 
๔  ปุญญาภิสังขาร (ความดีที่ปรุงแต่งชีวิต) = กุศลเจตนาฝ่ายกามาวจรและฝ่ายรูปาวจร ๑๓ 

(กามาวจรกุศล ๘ รูปาวจรกุศล ๕) 
 อปุญญาภิสังขาร (ความช่ัวท่ีปรุงแต่งชีวิต) = อกุศลเจตนาฝ่ายกามาวจรทั้ง ๑๒ 
 อาเนญชาภิสังขาร (ภาวะมั่นคงที่ปรุงแต่งชีวิต) = กุศลเจตนาฝ่ายอรูปาวจรทั้ง ๔ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๓๓   

๓. วิญญาณ = จักขุวิญญาณ โสต~ ฆาน~ ชิวหา~ กาย~ มโนวิญญาณ  
(วิญญาณ ๖)๑ 

๔. นามรูป  = นาม (เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ;   
เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์) + รูป (มหาภูต ๔  
รูปท่ีอาศัยมหาภูต ๔)๒ 

๕. สฬายตนะ = จักขุ-ตา  โสตะ-หู  ฆานะ-จมูก  ชิวหา-ลิ้น กาย-กาย  มโน-ใจ 
๖. ผัสสะ = จักขุสัมผัส โสต~ ฆาน~ ชิวหา~ กาย~ มโนสัมผัส (สัมผัส ๖)๓ 
๗. เวทนา = เวทนาเกิดจากจักขุสัมผัส จากโสต~ ฆาน~ ชิวหา~ กาย~ 

และมโนสัมผัส (เวทนา ๖)๔ 
๘. ตัณหา = รูปตัณหา  สัททตัณหา ⌫ คันธตัณหา    

รสตัณหา   โผฏฐัพพตัณหา   ธัมมตัณหา 
 (ตัณหา ๖)๕ 

๙. อุปาทาน= กามุปาทาน  (ความถือมั่นในกาม คือ รูป รส กลิ่น เสียง 
สัมผัสต่างๆ)  

  ทิฏฐุปาทาน  (ความถือมั่นในทิฏฐิ คือ ความเห็น ลัทธิ 
ทฤษฎีต่างๆ) 

  สีลัพพตุปาทาน  (ความถือมั่นในศีลและพรต ว่าจะทําให้คน
บริสุทธ์ิได้) 

  อัตตวาทุปาทาน  (ความถือม่ันในการถืออัตตา สร้างตัวตน
ขึ้นมายึดถือไว้ด้วยความหลงผิด)   
                                                                                 

๑  กระจายออก = โลกียวิญญาณ ๓๒ (วิญญาณ ๕ ฝ่ายกุศลวิบาก และอกุศลวิบาก = ๑๐ + มโน
วิญญาณ ๒๒) หรือเป็นไปในปวัตติกาล (ระยะระหว่างปฏิสนธิ ถึงจุติ) กับวิญญาณ ๑๙ ที่เหลือ 
เป็นไปท้ังในปวัตติกาลและปฏิสนธิกาล 

๒  ดูเชิงอรรถในตอนว่าด้วยขันธ์ ๕ 
๓  ผัสสะ = การกระทบระหว่างอายตนะภายใน ภายนอก และวิญญาณทางอายตนะน้ันๆ 
๔  เวทนา ถ้าแบ่งโดยลักษณะเป็น ๓ คือ สุข ทุกข์ และอทุกขมสุข หรือ ๕ คือ สุข (ทางกาย) ทุกข์ 

(ทางกาย) โสมนัส (ทางใจ) โทมนัส (ทางใจ) อุเบกขา 
๕  ตัณหา ถ้าแบ่งโดยอาการเป็น ๓ คือ กามตัณหา (ทะยานอยากในส่ิงสนองความตองการทางประสาทท้ัง 
๕) ภวตัณหา (ความอยากใหคงอยูนิรันดร) วิภวตัณหา (ความอยากใหดับสูญ); หรือ กามตัณหา (อยาก
ดวยความยินดีในกาม) ภวตัณหา (อยากอยางมีสัสสตทิฏฐิ) วิภวตัณหา (อยากอยางมีอุจเฉททิฏฐิ); 
ตัณหา ๓ นี้ x ตัณหา ๖ ข้างบน = ๑๘ x ภายในภายนอก = ๓๖ x กาล ๓ = ตัณหา ๑๐๘ 



พุทธธรรม 

 

๑๓๔ 

๑๐. ภพ = กามภพ รูปภพ อรูปภพ   อีกนัยหน่ึง 
 = กรรมภพ (ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิ-

สังขาร) กับ อุปปัตติภพ (กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ 
อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการ
ภพ ปัญจโวการภพ) 

๑๑. ชาติ = ความปรากฏแห่งขันธ์ท้ังหลาย การได้มาซึ่งอายตนะต่างๆ 
หรือความเกิด ความปรากฏขึ้น ของธรรมต่างๆ เหล่าน้ันๆ๑ 

๑๒. ชรามรณะ = ชรา (ความเสื่อมอายุ ความหง่อมอินทรีย์) กับ มรณะ 
(ความสลายแห่งขันธ์ ความขาดชีวิตินทรีย์) หรือ ความเสื่อม 
กับ ความสลายแห่งธรรมต่างๆ เหล่าน้ันๆ๑ 

ค. ตัวอย่างคําอธิบายแบบช่วงกว้างท่ีสุด 

เพื่อให้คําอธิบายสั้นและง่าย เห็นว่าควรใช้วิธียกตัวอย่าง ดังน้ี 
(อาสวะ→) อวิชชา เข้าใจว่าการเกิดในสวรรค์เป็นยอดความสุข 

เข้าใจว่าฆ่าคนน้ันคนน้ีเสียได้เป็นความสุข เข้าใจว่าฆ่าตัวตายเสียได้จะเป็น
สุข เข้าใจว่าถึงความเป็นพรหมแล้วจะไม่เกิดไม่ตาย เข้าใจว่าทําพิธี
บวงสรวงเซ่นสังเวยแล้วจะไปสวรรค์ได้ เข้าใจว่าจะไปนิพพานได้ด้วยการ
บําเพ็ญตบะ เข้าใจว่าตัวตนอันน้ีน่ันแหละจะได้ไปเกิดเป็นน่ันเป็นน่ีด้วย
การกระทําอย่างน้ี เข้าใจว่าตายแล้วสูญ ฯลฯ จึง 

→ สังขาร นึกคิด ตั้งเจตจํานงไปตามแนวทางหรือโดยสอดคล้อง
กับความเข้าใจน้ันๆ คิดปรุงแต่งวิธีการและลงมือกระทําการ (กรรม) ต่างๆ 
ด้วยเจตนาเช่นน้ัน เป็นกรรมดี (บุญ) บ้าง เป็นกรรมช่ัว (อบุญ หรือบาป) 
บ้าง เป็นอาเนญชาบ้าง จึง 

→ วิญญาณ เกิดความตระหนักรู้และรับรู้อารมณ์ต่างๆ เฉพาะท่ี
เป็นไปตามหรือเข้ากันได้กับเจตนาอย่างน้ันเป็นสําคัญ พูดเพื่อเข้าใจกัน
ง่ายๆ ก็ว่า จิตหรือวิญญาณถูกปรุงแต่งให้มีคุณสมบัติเฉพาะขึ้นมาอย่างใด

                                                                                 
๑ ความหมายนัยหลังใช้สําหรับปฏิจจสมุปบาท ที่เป็นไปในขณะจิตเดียว (อภิ.วิ.๓๕/๓๐๒-๓/๑๙๔) 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๓๕   

อย่างหน่ึง หรือแบบใดแบบหน่ึง เมื่อตาย พลังแห่งสังขารคือกรรมท่ีปรุง
แต่งไว้ จึงทําให้ปฏิสนธิวิญญาณที่มีคุณสมบัติเหมาะกับตัวมัน ปฏิสนธิขึ้น
ในภพ และระดับชีวิตท่ีเหมาะกัน คือถือกําเนิดขึ้น แล้ว 

→ นามรูป กระบวนการแห่งการเกิด ก็ดําเนินการก่อรูปเป็นชีวิตท่ี
พร้อมจะปรุงแต่งกระทํากรรมต่างๆ ต่อไปอีก จึงเกิดมีรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ 
สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ขึ้นโดยครบถ้วน ประกอบด้วยคุณสมบัติและข้อ 
บกพร่องต่างๆ ตามพลังปรุงแต่งของสังขารคือกรรมท่ีทํามา และภายใน
ขอบเขตแห่งวิสัยของภพท่ีไปเกิดน้ัน สุดแต่จะเกิดเป็นมนุษย์ ดิรัจฉาน 
เทวดา เป็นต้น 

→ สฬายตนะ แต่ชีวิตท่ีจะสนองความต้องการของตัวตน และ
พร้อมท่ีจะกระทําการต่างๆ โต้ตอบต่อโลกภายนอก จะต้องมีทางติดต่อกับ
โลกภายนอก สําหรับให้กระบวนการรับรู้ดําเนินงานได้ ดังน้ัน อาศัยนาม
รูปเป็นเครื่องสนับสนุน กระบวนการแห่งชีวิตจึงดําเนินต่อไปตามพลังแห่ง
กรรม ถึงขั้น เกิดอายตนะท้ัง ๖ คือ ประสาท ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ
เครื่องรับรู้อารมณ์ภายใน คือ ใจ จากน้ัน 

→ ผัสสะ กระบวนการแห่งการรับรู้ก็ดําเนินงานได้ โดยการเข้า
กระทบหรือประจวบกันระหว่างองค์ประกอบสามฝ่าย คือ อายตนะ
ภายใน (ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ) กับอารมณ์ หรืออายตนะภายนอก 
(รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์) และวิญญาณ (จักขุ
วิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และ
มโนวิญญาณ) เม่ือการรับรู้เกิดขึ้นครั้งใด 

→ เวทนา ความรู้สึกท่ีเรียกว่า การเสวยอารมณ์ ก็จะต้องเกิดขึ้นใน
รูปใดรูปหน่ึง คือ สุขสบาย (สุขเวทนา) ไม่สบาย เจ็บปวด เป็นทุกข์          
(ทุกขเวทนา) หรือไม่ก็เฉยๆ (อทุกขมสุขเวทนา หรืออุเบกขาเวทนา) และ
โดยวิสัยแห่งปุถุชน กระบวนการย่อมไม่หยุดอยู่เพียงน้ี จึง 

→ ตัณหา ถ้าสุขสบาย ก็ชอบใจ ติดใจ อยากได้ หรืออยากได้ให้
มากย่ิงๆ ขึ้นไปอีก เกิดการทะยานอยากและแส่หาต่างๆ ถ้าเป็นทุกข์ ไม่



พุทธธรรม 

 

๑๓๖ 

สบาย ก็ขัดใจ ขัดเคือง อยากให้สูญสิ้นให้หมดไป หรือให้พ้นๆ ไปเสีย ด้วย
การทําลายหรือหนีไปให้พ้นก็ตาม เกิดความกระวนกระวายดิ้นรนอยากให้
พ้นจากอารมณ์ท่ีเป็นทุกข์ ขัดใจ หันไปหาไปเอาสิ่งอ่ืนอารมณ์อ่ืนท่ีจะให้
ความสุขได้ หรือไม่ก็รู้สึกเฉยๆ คืออุเบกขา ซึ่งเป็นความรู้สึกเพลินๆ อย่าง
ละเอียด จัดเข้าในฝ่ายสุข เพราะไม่ขัดใจ เป็นความสบายอย่างอ่อนๆ 
จากน้ัน 

→ อุปาทาน ความอยากเม่ือรุนแรงขึ้นก็กลายเป็นยึด คือยึดติดถือ
มั่นสยบหมกมุ่นในสิ่งน้ัน หรือ เมื่อยังไม่ได้ ก็อยากด้วยตัณหา เมื่อได้หรือ
ถึงแล้ว ก็ยึดฉวยไว้ด้วยอุปาทาน และเมื่อถือมั่นไว้ ก็มิใช่ยึดแต่อารมณ์ท่ี
อยากได้ (กามุปาทาน) เท่าน้ัน แต่ยังพ่วงเอาความถือมั่นในความเห็น 
ทฤษฎี ทิฏฐิต่างๆ (ทิฏฐุปาทาน) ความถือมั่นในแบบแผนความประพฤติ
และข้อปฏิบัติท่ีจะให้ได้สิ่งท่ีปรารถนา (สีลัพพตุปาทาน) และความยึดติด
ถือมั่นในตัวตน (อัตตวาทุปาทาน) พัวพันเก่ียวเน่ืองกันไป ด้วยความยึดติด
ถือมั่นน้ี จึงก่อให้เกิด 

→ ภพ เจตนา เจตจํานงท่ีจะกระทําการ เพื่อให้ได้มาและให้เป็นไป
ตามความยึดติดถือมั่นน้ัน และนําให้เกิดกระบวนพฤติกรรม (กรรมภพ) 
ท้ังหมดข้ึนอีก เป็นกรรมดี กรรมช่ัว หรืออาเนญชา สอดคล้องกับตัณหา 
อุปาทานน้ันๆ เช่น อยากไปสวรรค์ และมีความเห็นท่ียึดมั่นไว้ว่าจะไป
สวรรค์ได้ด้วยการกระทําเช่นน้ี ก็กระทํากรรมอย่างน้ันๆ ตามท่ีต้องการ 
พร้อมกับการกระทําน้ัน ก็เป็นการเตรียมภาวะแห่งชีวิต คือขันธ์ ๕ ท่ีจะ
ปรากฏในภพท่ีสมควรกับกรรมน้ันไว้พร้อมด้วย (อุปปัตติภพ) เม่ือ
กระบวนการก่อกรรมดําเนินไปเช่นน้ีแล้ว ครั้นชีวิตช่วงหน่ึงสิ้นสุดลง พลัง
แห่งกรรมท่ีสร้างสมไว้ (กรรมภพ) ก็ผลักดันให้เกิดการสืบต่อขั้นตอนต่อไป
ในวงจรอีก คือ 

→ ชาติ เริ่มแต่ปฏิสนธิวิญญาณที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับพลังแห่ง
กรรมน้ัน ปฏิสนธิขึ้นในภพท่ีสมควรกับกรรม บังเกิดขันธ์ ๕ ขึ้นพร้อม เริ่ม



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๓๗   

กระบวนการแห่งชีวิตให้ดําเนินต่อไป คือ เกิดนามรูป สฬายตนะ ผัสสะ
และเวทนาขึ้น หมุนเวียนวงจรอีก และเม่ือการเกิดมีขึ้นแล้ว ย่อมเป็นการ
แน่นอนท่ีจะต้องมี 

→ ชรามรณะ ความเสื่อมโทรม และแตกดับ แห่งกระบวนการของ
ชีวิตน้ัน สําหรับปุถุชน ชรามรณะน้ี ย่อมคุกคามบีบค้ัน ท้ังโดยชัดแจ้ง และ
แฝงซ่อน (อยู่ในจิตส่วนลึก) ตลอดเวลา ดังน้ัน ในวงจรชีวิตของปุถุชน ชรา
มรณะจึงพ่วงมาพร้อมด้วย 

.....โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ซึ่งเรียกรวมว่าความ
ทุกข์น่ันเอง คําสรุปของปฏิจจสมุปบาทจึงมีว่า “กองทุกข์ท้ังปวง จึงเกิดมี
ด้วยอาการอย่างน้ี” 

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากเป็นวัฏฏะ หรือวงจร จึงมิใช่มีความสิ้นสุดท่ีจุด
น้ี แท้จริงองค์ประกอบช่วงน้ี กลับเป็นขั้นตอนสําคัญอย่างย่ิงอีกตอนหน่ึง 
ท่ีจะทําให้วงจรหมุนเวียนต่อไป กล่าวคือ โสกะ (ความแห้งใจ) ปริเทวะ 
(ความร่ําไร) ทุกข์ โทมนัส (ความเสียใจ) อุปายาส (ความผิดหวังคับแค้น
ใจ) เป็นอาการสําแดงออกของการมีกิเลสท่ีเป็นเช้ือหมักดองอยู่ในจิต
สันดาน ท่ีเรียกว่า “อาสวะ” อันได้แก่ความใฝ่ใจในสิ่งสนองความอยาก
ทางประสาททั้ง ๕ และทางใจ (กามาสวะ) ความเห็นความยึดถือต่างๆ 
เช่น ยึดถือว่า รูปเป็นเรา รูปเป็นของเรา เป็นต้น (ทิฏฐาสวะ) ความช่ืน
ชอบอยู่ในใจว่าภาวะแห่งชีวิตอย่างน้ันอย่างน้ี เป็นสิ่งดีเลิศ ประเสริฐ มี
ความสุข เช่น คิดภูมิใจหมายมั่นอยู่ว่าเกิดเป็นเทวดามีความสุขแสน
พรรณนา เป็นต้น (ภวาสวะ) และความไม่รู้สิ่งท้ังหลายตามท่ีมันเป็น 
(อวิชชาสวะ)  

ชรามรณะเป็นเคร่ืองหมายแห่งความเสื่อมสิ้นสลาย ซึ่งขัดกับอาสวะ
เหล่าน้ี เช่นในด้านกามาสวะ ชรามรณะทําให้ปุถุชนเกิดความรู้สึกว่า ตน
กําลังพลัดพราก หรือหมดหวังจากสิ่งที่ช่ืนชอบที่ปรารถนา ในด้านทิฏฐาสวะ 
เมื่อยึดถืออยู่ว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเรา พอร่างกายแปรปรวนไป ก็
ผิดหวังแห้งใจ ในด้านภวาสวะ ทําให้รู้สึกตัวว่า จะขาด พลาด พราก 



พุทธธรรม 

 

๑๓๘ 

ผิดหวัง หรือหมดโอกาสท่ีจะครองภาวะแห่งชีวิตท่ีตัวช่ืนชอบอย่างน้ันๆ ใน
ด้านอวิชชาสวะ ก็คือขาดความรู้ความเข้าใจมูลฐาน ตั้งต้นแต่ว่าชีวิตคือ
อะไร ความแก่ชราคืออะไร ควรปฏิบัติอย่างไรต่อความแก่ชรา เป็นต้น 
เม่ือขาดความรู้ความคิดในทางท่ีถูกต้อง พอนึกถึงหรือเข้าเก่ียวข้องกับชรา
มรณะ ก็บังเกิดความรู้สึกและแสดงอาการในทางหลงงมงาย หวาดกลัว 
และเกิดความซึมเศร้าหดหู่ต่างๆ ดังน้ัน อาสวะจึงเป็นเช้ือ เป็นปัจจัยท่ีจะ
ให้ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เกิดขึ้นได้ทันทีท่ีชรามรณะเข้า
มาเก่ียวข้อง 

อน่ึง โสกะ เป็นต้นเหล่าน้ี แสดงถึงอาการมืดมัวของจิตใจ เวลาใด
ความทุกข์เหล่าน้ีเกิดขึ้น จิตใจจะพร่ามัวเร่าร้อนอับปัญญา เมื่อเกิดอาการ
เหล่าน้ี ก็เท่ากับพ่วงอวิชชาเกิดขึ้นมาด้วย อย่างท่ีกล่าวในวิสุทธิมัคค์ 

ว่า:  โสกะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส ไม่แยกไปจากอวิชชา และธรรมดาปริเทวะก็
ย่อมมีแก่คนหลง เหตุนั้น เมื่อโสกะเป็นต้นสําเร็จแล้ว อวิชชาก็ย่อมเป็นอัน
สําเร็จแล้ว๑  

ว่า:  ในเร่ืองอวิชชา พึงทราบว่า ย่อมเป็นอันสําเร็จมาแล้วแต่ธรรมมีโสกะเป็นต้น๒  
และ ว่า:  อวิชชาย่อมยังเป็นไปตลอดเวลาที่โสกะเป็นต้นเหล่านั้นยังเป็นไปอยู่๓   

โดยนัยน้ี ท่านจึงกล่าวว่า “เพราะอาสวะเกิด อวิชชาจึงเกิด”๔ และสรุป
สรุปได้ว่า ชรามรณะของปุถุชน ซึ่งพ่วงด้วยโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส 
ย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชา หมุนวงจรต่อเน่ืองไปอีกไม่ขาดสาย 

จากคําอธิบายตามแบบ ท่ีได้แสดงมา มีข้อสังเกตและสิ่งท่ีควรทํา
ความเข้าใจเป็นพิเศษ ดังน้ี 

๑. วงจรแห่งปฏิจจสมุปบาทตามคําอธิบายแบบน้ี  นิยมเรียกว่า   
“ภวจักร” ซึ่งแปลว่าวงล้อแห่งภพ หรือ “สังสารจักร” ซึ่งแปลว่า วงล้อ

                                                                                 
๑ วิสุทฺธิ.๓/๑๙๒ 
๒ วิสุทฺธิ.๓/๑๙๓ 
๓ วิสุทฺธิ.๓/๑๒๔ 
๔ ม.มู.๑๒/๑๒๘/๑๐๐ 
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๑๓๙   

แห่งสังสารวัฏ และจะเห็นได้ว่า คําอธิบายคาบเก่ียวไปถึง ๓ ช่วงชีวิต คือ 
อวิชชา กับ สังขาร ช่วงหน่ึง  วิญญาณ ถึง ภพ ช่วงหน่ึง  และ ชาติ กับ ชรา
มรณะ (พ่วงด้วย โสกะ เป็นต้น) อีกช่วงหน่ึง  

ถ้ากําหนดเอาช่วงกลาง คือ วิญญาณ ถึง ภพ เป็นชีวิตปัจจุบัน ช่วง
ชีวิตท้ัง ๓ ซึ่งประกอบด้วยองค์ (หัวข้อ) ๑๒ ก็แบ่งเป็น กาล ๓ ดังน้ี 

๑) อดีต = อวิชชา สังขาร 
๒) ปัจจุบัน = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 
    ตัณหา อุปาทาน ภพ 
๓) อนาคต = ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ) 

๒. เมื่อแยกออกเป็น ๓ ช่วงเช่นน้ี ย่อมถือเอาช่วงกลาง คือชีวิต
ปัจจุบัน หรือชาติน้ี เป็นหลัก และเม่ือถือเอาช่วงกลางเป็นหลัก ก็ย่อม
แสดงความสัมพันธ์ในฝ่ายอดีตเฉพาะด้านเหตุ คือสืบสาวจากผลท่ีปรากฏ
ในปัจจุบันว่าเกิดมาจากเหตุอะไรในอดีต (= อดีตเหตุ ปัจจุบันผล) และ
ในฝ่ายอนาคตแสดงเฉพาะด้านผล คือสืบสาวจากเหตุในปัจจุบันออกไปว่า
จะให้เกิดผลอะไรในอนาคต (= ปัจจุบันเหตุ อนาคตผล) โดยนัยน้ี เฉพาะ
ช่วงกลาง คือปัจจุบันช่วงเดียว จึงมีพร้อมท้ังฝ่ายผล และ เหตุ เมื่อมอง
ตลอดสาย ก็แสดงได้เป็น ๔ ช่วง (เรียกว่า สังคหะ ๔ หรือ สังเขป ๔) ดังน้ี 

๑) อดีตเหตุ = อวิชชา สังขาร 
๒) ปัจจุบันผล = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 
๓) ปัจจุบันเหตุ = ตัณหา อุปาทาน ภพ 
๔) อนาคตผล = ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ) 

๓. จากคําอธิบายขององค์ประกอบแต่ละข้อ จะเห็นความหมายท่ี
คาบเก่ียวเช่ือมโยงกันขององค์ประกอบบางข้อ ซึ่งจัดเป็นกลุ่มได้ดังน้ี 

๑) อวิชชา กับ ตัณหา อุปาทาน 
- จากคําอธิบายของ อวิชชา จะเห็นชัดว่า มีเรื่องของความอยาก 

(ตัณหา) และความถือมั่น (อุปาทาน) โดยเฉพาะความถือมั่นในเรื่องตัวตน
เข้าแฝงอยู่ด้วยทุกตัวอย่าง เพราะเมื่อไม่รู้จักชีวิตตามความเป็นจริง หลงผิด



พุทธธรรม 

 

๑๔๐ 

ว่ามีตัวตน ก็ย่อมมีความอยากเพ่ือตัวตน และความยึดถือเพื่อตัวตนต่างๆ 
และในคําท่ีว่า “อาสวะเกิด อวิชชาจึงเกิด” น้ัน กามาสวะ ภวาสวะ และ 
ทิฏฐาสวะ ก็เป็นเรื่องของตัณหาอุปาทานน่ันเอง ดังน้ันเม่ือพูดถึงอวิชชา 
จึงมีความหมายพ่วงหรือเช่ือมโยงไปถึงตัณหาและอุปาทานด้วยเสมอ 

- ในคําอธิบาย ตัณหา และ อุปาทาน ก็เช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่า มี
อวิชชา แฝงหรือพ่วงอยู่ด้วยเสมอ ในแง่ท่ีว่า เพราะหลงผิดว่าเป็นตัวตน 
จึงอยากและยึดถือเพื่อตัวตนน้ัน เพราะไม่รู้สิ่งท้ังหลายตามท่ีมันเป็น จึง
เข้าไปอยากและยึดถือในสิ่งเหล่าน้ันว่าเป็นเราเป็นของเรา หรืออยากได้
เพื่อเรา เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวทั้งสิ้น และในเวลาท่ีอยากและยึดถือ
เช่นน้ัน ย่ิงอยากและยึดแรงเท่าใด ก็ย่ิงมองข้ามเหตุผล มองไม่เห็นสิ่ง
ท้ังหลายตามสภาพของมัน และละเลยการปฏิบัติต่อมันด้วยสติปัญญาตาม
เหตุตามผล มากขึ้นเพียงน้ัน โดยเหตุน้ี เมื่อพูดถึง ตัณหา อุปาทาน จึงเป็น
อันพ่วงเอาอวิชชาเข้าไว้ด้วย 

โดยนัยน้ี อวิชชา ในอดีตเหตุ กับ ตัณหา อุปาทาน ในปัจจุบันเหตุ 
จึงให้ความหมายท่ีต้องการได้เป็นอย่างเดียวกัน แต่การท่ียกอวิชชาขึ้นใน
ฝ่ายอดีต และยกตัณหาอุปาทานข้ึนในฝ่ายปัจจุบัน ก็เพ่ือแสดงตัวประกอบท่ี
เด่นเป็นตัวนํา ในกรณีท่ีสัมพันธ์กับองค์ประกอบข้ออ่ืนๆ ในภวจักร 

๒) สังขาร กับ ภพ 
สังขารกับภพ มีคําอธิบายในวงจรคล้ายกันมาก สังขารอยู่ในช่วง

ชีวิตฝ่ายอดีต และภพอยู่ในช่วงชีวิตฝ่ายปัจจุบัน ต่างก็เป็นตัวการสําคัญ ท่ี
ปรุงแต่งชีวิตให้เกิดในภพต่างๆ ความหมายจึงใกล้เคียงกันมาก ซึ่งความ
จริงก็เกือบเป็นอันเดียวกัน ต่างท่ีขอบเขตของการเน้น  

สังขาร มุ่งไปท่ีตัวเจตนา หรือเจตจํานงผู้ปรุงแต่งการกระทํา เป็น
ตัวนําในการทํากรรม  

ส่วน ภพ มีความหมายกว้างกว่า โดยแบ่งเป็นกรรมภพ กับ อุปปัตติ
ภพ กรรมภพแม้จะมีเจตนาเป็นตัวการสําคัญเหมือนสังขาร แต่ให้
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๑๔๑   

ความรู้สึกครอบคลุมมากกว่า  โดยเพ่งเอากระบวนพฤติกรรมท้ังหมด
ทีเดียว  ส่วน อุปปัตติภพ หมายถึงขันธ์ ๕ ท่ีเกิดเพราะกรรมภพน้ัน  

โดยนัยน้ี สังขาร กับกรรมภพ จึงพูดพ่วงไปด้วยกันได้ 

๓) วิญญาณ ถึง เวทนา กับ ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ) 
- วิญญาณ ถึง เวทนา เป็นตัวชีวิตปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุใน

อดีต มุ่งกระจายกระบวนการออกให้เห็นอาการท่ีองค์ประกอบส่วนต่างๆ 
ของชีวิต ซึ่งเป็นฝ่ายผลในปัจจุบัน เข้าสัมพันธ์กันจนเกิดองค์ประกอบอ่ืนๆ 
ท่ีเป็นเหตุปัจจุบัน ท่ีจะให้เกิดผลในอนาคตต่อไปอีก 

- ส่วน ชาติ ชรามรณะ แสดงไว้เป็นผลในอนาคต ต้องการช้ีให้เห็น
เพียงว่า เม่ือเหตุปัจจุบันยังมีอยู่ ผลในอนาคตก็จะยังมีต่อไป จึงใช้เพียงคํา
ว่า ชาติ และชรามรณะ ซึ่งก็หมายถึงการเกิดดับของ วิญญาณ ถึงเวทนา 
น่ันเอง แต่เป็นคําพูดแบบสรุป และต้องการเน้นในแง่การเกิดขึ้นของทุกข์ 
เช่ือมโยงกลับเข้าสู่วงจรอย่างเดิมได้อีก 

ดังน้ัน ตามหลักจึงกล่าวว่า วิญญาณ ถึง เวทนา กับ ชาติ ชรา
มรณะ เป็นอันเดียวกัน พูดแทนกันได้ 

เม่ือถือตามแนวน้ี เรื่อง เหตุ-ผล ๔ ช่วง ในข้อ ๒. จึงแยก
องค์ประกอบเป็นช่วงละ ๕ ได้ทุกตอน คือ 
๑) อดีตเหตุ ๕ =  อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ 
๒) ปัจจุบันผล ๕ =  วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 
    (=  ชาติ ชรามรณะ) 
๓) ปัจจุบันเหตุ ๕ =  อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ 
๔) อนาคตผล ๕ =  วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา  
    (=  ชาติ ชรามรณะ) 

เม่ือนับหัวข้อดังน้ี จะได้ ๒๐ เรียกกันว่า อาการ ๒๐ 

๔. จากคําอธิบายในข้อ  ๓. จึงนําองค์ ๑๒ ของปฏิจจสมุปบาท มา
จัดประเภทตามหน้าท่ีของมันในวงจร เป็น ๓ พวก เรียกว่า วัฏฏะ ๓ คือ 
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๑๔๓   

เหตุผลท่ีแสดงอวิชชาในช่วงแรก และตัณหาในช่วงหลังน้ัน เห็นได้
ชัดอยู่แล้วอย่างท่ีกล่าวในข้อ ๓. คือ อวิชชา ต่อเน่ืองจาก โสกะ ปริเทวะ 
ฯลฯ ส่วนตัณหา ต่อเน่ืองจากเวทนา ดังน้ัน อวิชชา และ ตัณหา จึงเป็น
กิเลสตัวเด่นตรงกับกรณีน้ันๆ๑ 

อน่ึง ในแง่ของการเกิดในภพใหม่ คําอธิบายตามแบบก็ได้แสดง
ความแตกต่างระหว่าง กรณีท่ีอวิชชาเป็นกิเลสตัวเด่น กับ กรณีท่ีตัณหา
เป็นกิเลสตัวเด่น ไว้ด้วย คือ 

- อวิชชา เป็นตัวการพิเศษ ท่ีจะให้สัตว์ไปเกิดในทุคติ เพราะผู้ถูก
อวิชชาครอบงํา ไม่รู้ว่าอะไรดี อะไรช่ัว อะไรถูก อะไรผิด อะไรเป็นประโยชน์
ไม่เป็นประโยชน์ อะไรเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมพินาศ ย่อมทําการต่างๆ 
ด้วยความหลง มืดมัว ไม่มีหลัก จึงมีโอกาสทํากรรมท่ีผิดพลาดได้มาก 

- ภวตัณหา เป็นตัวการพิเศษท่ีจะให้สัตว์ไปเกิดในสุคติ ในกรณีท่ี
ภวตัณหาเป็นตัวนํา บุคคลย่อมคํานึงถึงและใฝ่ใจในภาวะแห่งชีวิตท่ีดีๆ ถ้า
เป็นโลกหน้า ก็คิดอยากไปเกิดในสวรรค์ ในพรหมโลก เป็นต้น ถ้าเป็นภพ
ปัจจุบัน ก็อยากเป็นเศรษฐี อยากเป็นคนมีเกียรติ ตลอดจนอยากได้ช่ือว่า
เป็นคนดี เมื่อมีความอยากเช่นน้ี ก็จึงคิดการและลงมือกระทํากรรมต่างๆ 
ท่ีจะเป็นทางให้บรรลุจุดหมายน้ันๆ เช่น อยากไปเกิดเป็นพรหม ก็บําเพ็ญ
ฌาน อยากไปสวรรค์ ก็ให้ทานรักษาศีล อยากเป็นเศรษฐี ก็ขยันหาทรัพย์ 
อยากเป็นคนมีเกียรต ิก็สร้างความดี ฯลฯ ทําให้รู้จักย้ังคิด และไม่ประมาท 
ขวนขวายในทางท่ีดี มีโอกาสทําความดีได้มากกว่าผู้อยู่ด้วยอวิชชา 

เรื่องท่ียกอวิชชา และ ภวตัณหา เป็นหัวข้อต้น (มูล) ของวัฏฏะ 
แต่ก็มิใช่เป็นมูลการณ์น้ัน มีพุทธพจน์แสดงไว้อีก เช่น 

                                                                                 
๑ คัมภีร์รุ่นอรรถกถากล่าวว่า การตรัสอวิชชาและตัณหาเป็นมูลไว้ ๒ อย่างนี้ มีความมุ่งหมายต่างกัน 

อวิชชาหมายสําหรับคนทิฏฐิจริต ตัณหาสําหรับคนตัณหาจริต อีกนัยหนึ่ง ท่อนอวิชชาเป็นมูล ตรัส
เพ่ือถอนอุจเฉททิฏฐิ ท่อนตัณหาเป็นมูล ตรัสเพ่ือถอนสัสสตทิฏฐิ อีกนัยหนึ่ง ท่อนอวิชชาเป็นมูล 
หมายสําหรับคัพภไสยกสัตว์ ท่อนตัณหาเป็นมูล มุ่งสําหรับโอปปาติกสัตว์ ดู วิสุทฺธิ.๓/๑๙๕ 



พุทธธรรม 

 

๑๔๔ 

ภิกษุทั้งหลาย ปลายแรกสุดของอวิชชาจะปรากฏก็หาไม่ว่า “ก่อนแต่นี้ 
อวิชชามิได้มี คร้ันมาภายหลัง จึงมีขึ้น” เร่ืองนี้ เรากล่าวดังนี้ว่า “ก็แล เพราะ
นี้เป็นปัจจัย อวิชชาจึงปรากฏ”๑ 

ส่วน ภวตัณหา ก็มีพุทธพจน์แสดงไว้ มีความอย่างเดียวกัน ดังน้ี 
ภิกษุทั้งหลาย ปลายแรกสุดของภวตัณหาจะปรากฏก็หาไม่ว่า “ก่อนแต่

นี้ ภวตัณหามิได้มี คร้ันมาภายหลัง จึงมีขึ้น” เร่ืองนี้ เรากล่าวดังนี้ว่า “ก็แล 
เพราะนี้เป็นปัจจัย ภวตัณหาจึงปรากฏ”๒  

ข้อท่ีอวิชชาและตัณหาเป็นตัวมูลเหตุ และมาด้วยกัน ก็มีพุทธพจน์
แสดงไว้ เช่น 

ภิกษุทั้งหลาย กายน้ี เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้ แก่คนพาล แก่บัณฑิต 
ผู้ถูกอวิชชาปิดก้ัน ผู้ถูกตัณหาผูกรัด ก็แล กายน้ีนั่นเอง กับนามรูปภายนอก 
จึงมีเป็น ๒ อย่าง อาศัย ๒ อย่างนั้น จึงมีผัสสะเพียง ๖ อายตนะเท่านั้น คน
พาล...บัณฑิต ได้ผัสสะโดยทางอายตนะเหล่านี้ หรือเพียงอันใดอันหนึ่ง จึงได้
เสวยความสุขและความทุกข์๓ 

๖. อาการท่ีองค์ประกอบต่างๆ ในปฏิจจสมุปบาท สัมพันธ์เป็น
ปัจจัยแก่กันน้ัน ย่อมเป็นไปโดยแบบความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ
หลายอย่าง ในบรรดาแบบความสัมพันธ์ท่ีเรียกว่า ปัจจัย ๒๔ อย่าง ตาม
คําอธิบายแบบท่ีเรียกว่า ปัฏฐานนัย 

อน่ึง องค์ประกอบแต่ละข้อย่อมมีรายละเอียดและขอบเขต
ความหมายกว้างขวางอยู่ในตัว เช่น เรื่องวิญญาณหรือจิต ก็แยกออกไปได้
อีกว่า วิญญาณหรือจิต ท่ีดีหรือช่ัว มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง มีก่ีระดับ จิต
อย่างใดจะเกิดได้ ณ ภพใด ดังน้ีเป็นต้น หรือในเรื่องรูป ก็มีรายละเอียดอีก
เป็นอันมาก เช่น รูปมีก่ีประเภท แต่ละอย่างมีคุณสมบัติอย่างไร ในภาวะ
เช่นใดจะมีรูปอะไรเกิดขึ้นบ้าง ดังน้ีเป็นต้น 

                                                                                 
๑ องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๐; วิสุทฺธิ.๓/๑๑๘ 
๒ องฺ.ทสก.๒๔/๖๒/๑๒๔; วิสุทฺธิ.๓/๑๑๘ 
๓ สํ.นิ.๑๖/๕๗/๒๘ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๔๕   

เรื่อง ปัจจัย ๒๔ น้ันก็ดี รายละเอียดโดยพิสดารขององค์ประกอบ
แต่ละข้อๆ ก็ดี เห็นว่ายังไม่จําเป็นจะต้องนํามาแสดงไว้ในท่ีน้ีท้ังหมด 
ผู้สนใจพิเศษพึงศึกษาโดยเฉพาะจากคัมภีร์ฝ่ายอภิธรรม 

จากคําอธิบายขางตน อาจแสดงเปนแผนภาพประกอบความเขาใจไดดังนี้  

 
หมายเหตุ: เทียบตามแนวอริยสัจ เรียกช่วงเหตุว่า “สมุทัย” เพราะเป็น

ตัวการก่อทุกข์  เรียกช่วงผลว่า “ทุกข์”  
อีกอย่างหนึ่ง เรียกช่วงเหตุว่า “กรรมภพ” เพราะเป็นกระบวนการฝ่ายก่อเหต ุ 

 เรียกชวงผลวา “อุปปัตติภพ” เพราะเปนกระบวนการฝายเกิดผล 
• จุดเช่ือมต่อระหว่าง เหตุ กับ ผล และ ผล กับ เหตุ เรียกว่า “สนธิ” มี ๓ คือ 
สนธิที่ ๑=เหตุผลสนธิ   สนธิที่ ๒=ผลเหตุสนธ ิ  สนธิที่ ๓=เหตุผลสนธิ 

วัฏฏะวัฏฏะ

วิบาก

วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา

ชาติ   ชรามรณะ +  โสกะ ฯลฯ

วิบาก

วิญญาณ   ฯลฯ   เวทนา

กิเลส

อวิชชา

อุปาทานตัณหา

อดีต ปจจุบัน อนาคต

ชาติ   ชรามรณะ+  โสกะ ฯลฯ

กรรม

สังขาร

ภพ

กิเลส กรรม

อวิชชา

อุปาทานตัณหา

เหตุ ผล ผลเหตุ

สังขาร

ภพ



พุทธธรรม 

 

๑๔๖ 

๖. ความหมายในชีวิตประจําวัน 
คําอธิบายท่ีผ่านมาแล้วน้ัน เรียกว่าคําอธิบายตามแบบ โดย

ความหมายว่า เป็นคําอธิบายท่ีมีในคัมภีร์อรรถกถาต่างๆ และนิยมยึดถือ
กันสืบมา จะเห็นได้ว่า คําอธิบายแบบน้ันมุ่งแสดงในแง่สังสารวัฏ คือ การ
เวียนว่ายตายเกิด ข้ามชาติข้ามภพ ให้เห็นความต่อเน่ืองกันของชีวิตใน
ชาติ ๓ ชาติ คือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต และได้จัดวางรูปคําอธิบายจน
ดูเป็นระบบ มีแบบแผนแน่นอนตายตัว 

ผู้ไม่เห็นด้วย หรือไม่พอใจกับคําอธิบายแบบน้ัน และต้องการ
อธิบายตามความหมายท่ีเป็นไปอยู่ทุกขณะในชีวิตประจําวัน นอกจากจะ
สามารถอ้างคําอธิบายในคัมภีร์อภิธรรม ท่ีแสดงปฏิจจสมุปบาทตลอด
สายในขณะจิตเดียวแล้ว ยังสามารถตีความพุทธพจน์ข้อเดียวกันกับท่ีฝ่าย
อธิบายตามแบบได้ใช้อ้างอิงน่ันเอง ให้เห็นความหมายอย่างท่ีตนเข้าใจ 
นอกจากน้ัน ยังสามารถอ้างเหตุผลและหลักฐานในคัมภีร์อย่างอ่ืนๆ เป็น
เครื่องยืนยันความเห็นฝ่ายตนให้หนักแน่นย่ิงขึ้นไปอีกได้ด้วย คําอธิบาย
แบบน้ี มีความหมายท่ีน่าสนใจพิเศษเฉพาะตัวมัน จึงแยกมาตั้งเป็นอีก
หัวข้อหน่ึงต่างหาก 

เหตุผลท่ีอ้างได้ในการอธิบายแบบน้ีมีหลายอย่าง เช่นว่า การดับ
ทุกข์ และอยู่อย่างไม่มีทุกข์ของพระอรหันต์ เป็นเรื่องท่ีเป็นไปอยู่ตั้งแต่
ชีวิตปัจจุบันน้ีแล้ว ไม่ต้องรอให้สิ้นชีวิตเสียก่อนจึงจะไม่มีชาติใหม่ ไม่มีชรา
มรณะแล้วจึงไม่มี โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ในอนาคตชาติ 
แต่โสกะ ปริเทวะ ฯลฯ ไม่มีตั้งแต่ชาติปัจจุบันน้ีแล้ว วงจรของปฏิจจสมุป
บาทในการเกิดทุกข์ หรือดับทุกข์ก็ดี จึงเป็นเรื่องของชีวิตท่ีเป็นไปอยู่ใน
ปัจจุบันน้ีเองครบถ้วนบริบูรณ์ ไม่ต้องไปค้นหาในชาติก่อน หรือรอไปดู
ชาติหน้า  

นอกจากน้ัน เมื่อเข้าใจวงจรท่ีเป็นไปอยู่ในชีวิตปัจจุบันดีแล้ว ก็ย่อม
เข้าใจวงจรในอดีตและวงจรในอนาคตไปด้วย เพราะเป็นเรื่องอย่าง
เดียวกันน่ันเอง 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๔๗   

ในด้านพุทธพจน์ ก็อาจอ้างพุทธดํารัสต่อไปน้ี เช่น 

ดูกรอุทายี ผู้ใดระลึกขันธ์ที่เคยอยู่มาก่อนได้ต่างๆ มากมาย ผู้นั้น จึง
ควรถามปัญหากะเราในเร่ืองหนหลัง (ชาติก่อน)๑ หรือเราจึงควรถามปัญหาใน
เร่ืองหนหลังกะผู้นั้น ผู้นั้นจึงจะทําให้เราถูกใจได้ด้วยการแก้ปัญหาในเร่ืองหน
หลัง หรือ เราจึงจะทําให้ผู้นั้นถูกใจได้ด้วยการแก้ปัญหาในเร่ืองหนหลัง  

ผู้ใดเห็นสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่จุติอยู่ ทั้งที่อุบัติอยู่ ด้วยทิพยจักษุ...ผู้นั้น
จึงควรถามปัญหากะเราในเร่ืองหนหน้า (ชาติหน้า)๒ หรือว่า เราจึงควรถามปัญหา
ในเร่ืองหนหน้ากะผู้นั้น ผู้นั้นจึงจะทําให้เราถูกใจได้ด้วยการแก้ปัญหาในเร่ือง
หนหน้า หรือเราจึงจะทําให้ผู้นั้นถูกใจได้ด้วยการแก้ปัญหาในเร่ืองหนหน้า 

ก็แล อุทายี เร่ืองหนก่อน ก็งดไว้เถิด เร่ืองหนหน้า ก็งดไว้เถิด เราจัก
แสดงธรรมแก่ท่าน “เมื่อส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น ส่ิงนี้จึงเกิด เมื่อ
ส่ิงนี้ไม่มี ส่ิงนี้จึงไม่มี เพราะส่ิงนี้ดับ ส่ิงนี้จึงดับ”๓ 

นายบ้าน ชื่อ คันธภัก นั่งลง ณ ที่สมควรแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดแสดงความ
อุทัยและความอัสดงแห่งทุกข์ แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด” 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า:- แน่ะท่านนายบ้าน ถ้าเราแสดงความเกิดขึ้น
และความอัสดงแห่งทุกข์แก่ท่าน โดยอ้างกาลส่วนอดีตว่า “ในอดีตกาล ได้มี
แล้วอย่างนี้” ความสงสัยเคลือบแคลงในข้อนั้น ก็จะมีแก่ท่านได้ ถ้าเราแสดง
ความเกิดขึ้นและความอัสดงแห่งทุกข์แก่ท่าน โดยอ้างกาลส่วนอนาคตว่า “ใน
อนาคตกาล จักเป็นอย่างนี้” ความสงสัย ความเคลือบแคลง ก็จะมีแก่ท่านแม้
ในข้อนั้นได้อีก  

ก็แล ท่านนายบ้าน เราน่ังอยู่ที่นี่แหละ จักแสดงความเกิดขึ้นและความ
อัสดงแห่งทุกข์แก่ท่าน ผู้นั่งอยู่ ณ ที่นี้เหมือนกัน๔ 

                                                                                 
๑ ปุพฺพนฺต 
๒ อปรนฺต ๓ ม.ม.๑๓/๓๗๑/๓๕๕ ๔ สํ.สฬ.๑๘/๖๒๗/๔๐๓ 



พุทธธรรม 

 

๑๔๘ 

ดูกรสิวก เวทนาบางอย่างเกิดขึ้น มีดีเป็นสมุฏฐานก็มี...มีเสมหะเป็น
สมุฏฐานก็มี...มีลมเป็นสมุฏฐานก็มี...มีการประชุมแห่งเหตุเป็นสมุฏฐานก็มี...
เกิดจากความแปรปรวนแห่งอุตุก็มี...เกิดจากบริหารตนไม่สม่ําเสมอก็มี...เกิด
จากถูกทําร้ายก็มี...เกิดจากผลกรรมก็มี ข้อที่เวทนา...เกิดขึ้นโดยมี (ส่ิงที่กล่าว
มาแล้ว) เป็นสมุฏฐาน เป็นเร่ืองที่รู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งชาวโลกก็รู้กันทั่วว่าเป็น
ความจริงอย่างนั้น  

ในเรื่องนั้น  สมณพราหมณ์เหล่าใด มีวาทะ มีความเห็นอย่างนี้ว่า 
“บุคคลได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหน่ึง เป็นสุขก็ตาม เป็นทุกข์ก็ตาม เวทนา
ทั้งหมดนั้น เป็นเพราะกรรมที่กระทําไว้ในปางก่อน”๑ สมณพราหมณ์เหล่านั้น 
ชื่อว่าแล่นไปไกลล่วงเลยส่ิงที่ รู้กันได้ด้วยตนเอง แล่นไปไกลล่วงเลยส่ิงที่
ชาวโลกเขารู้กันทั่วว่าเป็นความจริง ฉะนั้น เรากล่าวว่าเป็นความผิดของสมณ
พราหมณ์เหล่านั้นเอง๒ 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจงใจ กําหนดจดจ่อ ครุ่นคิดถึงส่ิงใด ส่ิงนั้นย่อม
เป็นอารมณ์เพื่อให้วิญญาณดํารงอยู่ เมื่ออารมณ์มีอยู่ วิญญาณก็มีที่อาศัย 
เมื่อวิญญาณต้ังมั่นแล้ว เมื่อวิญญาณเจริญขึ้นแล้ว การบังเกิดในภพใหม่
ต่อไปจึงมี เมื่อการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปมีอยู่ ชาติ ชรามรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส จึงมีต่อไป ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์
ทั้งส้ินนี้ ย่อมมีได้อย่างนี้๓ 

ความหมายของปฏิจจสมุปบาทตามแนวน้ี แม้จะต้องทําความเข้าใจ
เป็นพิเศษ ก็ไม่ท้ิงความหมายเดิมท่ีอธิบายตามแบบ ดังน้ัน ก่อนอ่าน
ความหมายท่ีจะกล่าวต่อไป จึงควรทําความเข้าใจความหมายตามแบบท่ี
กล่าวมาแล้วเสียก่อนด้วย เพื่อวางพื้นฐานความเข้าใจและเพื่อประโยชน์ใน
การเปรียบเทียบต่อไป 

                                                                                 
๑ ปุพฺเพกตเหตุ ๒ สํ.สฬ.๑๘/๔๒๗/๒๘๕ ๓ สํ.นิ.๑๖/๑๔๕/๗๘ 
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๑๔๙   

ก. ความหมายอยางงาย 
๑. อวิชชา (ignorance, lack of knowledge) = ความไม่รู้ไม่เห็นตาม

ความเป็นจริง ความไม่รู้เท่าทันตามสภาวะ ความหลงไปตามสมมุติ
บัญญัติ ความไม่เข้าใจโลกและชีวิตตามท่ีเป็นจริง ความไม่รู้ท่ีแฝงอยู่
กับความเช่ือถือต่างๆ ภาวะขาดปัญญา ความไม่หย่ังรู้เหตุปัจจัย การ
ไม่ใช้ปัญญาหรือปัญญาไม่ทํางานในขณะน้ัน 

๒. สังขาร (volitional activities) = ความคิดปรุงแต่ง ความจงใจ มุ่ง
หมาย ตัดสินใจ และการท่ีจะแสดงเจตนาออกเป็นการกระทํา กระบวน
ความคิดท่ีเป็นไปตามความโน้มเอียง ความเคยชิน และคุณสมบัติต่างๆ 
ของจิตซึ่งได้สั่งสมไว้ 

๓. วิญญาณ (consciousness) = การรู้ต่ออารมณ์ต่างๆ คือ เห็น ได้ยิน 
ได้กลิ่น รู้รส รู้สัมผัสกาย รู้ต่ออารมณ์ท่ีมีในใจ ตลอดจนสภาพพ้ืนเพ
ของจิตใจในขณะน้ันๆ 

๔. นามรูป (animated organism) = ความมีอยู่ของรูปธรรมและ
นามธรรม ในความรับรู้ของบุคคล ภาวะท่ีร่างกายและจิตใจทุกส่วนอยู่
ในสภาพท่ีสอดคล้องและปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อตอบสนองในแนวทางของ
วิญญาณที่เกิดขึ้นน้ัน ส่วนต่างๆ ของร่างกายและจิตใจท่ีเจริญหรือ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพจิต 

๕. สฬายตนะ (the six sense-bases) = ภาวะท่ีอายตนะท่ีเก่ียวข้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยสอดคล้องกับสถานการณ์น้ันๆ 

๖. ผัสสะ (contact) = การเช่ือมต่อความรู้กับโลกภายนอก การรับรู้
อารมณ์ หรือประสบการณ์ต่างๆ 

๗. เวทนา (feeling) = ความรู้สึกสุขสบาย ถูกใจ หรือทุกข์ ไม่สบาย หรือ
เฉยๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ 

๘. ตัณหา (craving) = ความอยาก ทะยานร่านรนหาสิ่งอํานวยสุขเวทนา 
หลีกหนีสิ่งท่ีก่อทุกขเวทนา แยกโดยอาการเป็น อยากได้ อยากเอา 
อยากเป็น อยากคงอยู่ในภาวะน้ันๆ ย่ังยืนตลอดไป อยากเลี่ยงพ้น 
อยากให้ดับสูญ หรืออยากทําลาย 



พุทธธรรม 

 

๑๕๐ 

๙. อุปาทาน (attachment, clinging) = ความยึดติดถือมั่นในเวทนาที่
ชอบหรือชัง รวบรั้งเอาสิ่งต่างๆ และภาวะชีวิตท่ีอํานวยเวทนาน้ันเข้า
มาผูกพันกับตัว, การเทิดค่าถือความสําคัญของภาวะและสิ่งต่างๆ ใน
แนวทางท่ีเสริมหรือสนองตัณหาของตน 

๑๐. ภพ (process of becoming) = กระบวนพฤติกรรมท้ังหมดท่ี
แสดงออก เพื่อสนองตัณหาอุปาทานน้ัน (กรรมภพ-the active 

process) และ ภาวะแห่งชีวิตสําหรับตัวตน หรือตัวตนที่จะมีจะเป็นในรูป
ใดรูปหน่ึง (อุปปัตติภพ-the passsive process)  โดยสอดคล้องกับ
อุปาทานและกระบวนพฤติกรรมน้ัน 

๑๑. ชาติ (birth) = การเกิดความตระหนักในตัวตนว่าอยู่หรือไม่ได้อยู่ใน
ภาวะชีวิตน้ันๆ มีหรือไม่ได้มี เป็นหรือไม่ได้เป็นอย่างน้ันๆ 

๑๒. ชรามรณะ (decay and death) = ความสํานึกในความขาด พลาด 
หรือ พรากแห่งตัวตน จากภาวะชีวิตอันน้ัน ความรู้สึกว่าตัวตนถูก
คุกคามด้วยความสูญสิ้น สลาย หรือพลัดพรากจากภาวะชีวิตน้ันๆ หรือ
จากการได้มี ได้เป็นอย่างน้ันๆ จึงเกิด โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุ
ปายาส พ่วงมาด้วย คือ รู้สึกคับแค้น ขัดข้อง ขุ่นมัว แห้งใจ หดหู่ ซึม
เซา หวาด กังวล ไม่สมหวัง กระวนกระวาย และทุกขเวทนาต่างๆ 

ข. ตัวอยางแสดงความสัมพันธอยางงาย๑ 
๑. อวิชชา→สังขาร:๒ เพราะไม่รู้ตามเป็นจริง ไม่เข้าใจชัดเจน จึงคิดปรุง

แต่ง เดา คิดวาดภาพไปต่างๆ  
เหมือนคนอยู่ในความมืด เห็นแสงสะท้อนนัยน์ตาสัตว์ มีความเช่ือ

เรื่องผีอยู่แล้ว เลยคิดเห็นเป็นรูปหน้าหรือตัวผีขึ้นมาจริงๆ และเห็นเป็น
อาการต่างๆ เกิดความกลัว คิดกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น        
ว่ิงหนี  

                                                                                 
๑  ขอให้ดูความหมายลึกซึ้งในตอนต่อไปด้วย 
๒

   ตัวอย่างในข้อนี้ เป็นความหมายแบบเทียบเคียง มุ่งให้เข้าใจง่ายไว้ก่อน  
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๑๕๑   

หรือเหมือนคนไม่เห็นของทายท่ีอยู่ในกํามือ จึงคิดหาเหตุผลมาทาย
เดา และถกเถียงต่างๆ ฯลฯ  

ย้ิมให้เขา เขาไม่ย้ิมตอบ ไม่ได้สอบสวนหรือพิจารณาว่า เขาอาจไม่
ทันมอง เขาสายตาสั้นมองไม่เห็น หรือเขามีอารมณ์ค้าง เป็นต้น จึง
โกรธ น้อยใจ คิดฟุ้งซ่านไปต่างๆ  

หรือเห็นเขายิ้ม ไม่รู้ย้ิมอะไร ตัวมีปมในใจ คิดวาดภาพไปว่าเขา
เยาะ และผูกอาฆาต  

คนท่ีเช่ือว่าเทวดาชอบใจจะบันดาลอะไรให้ได้ ก็คิดปรุงแต่งคําอ้อน
วอน พิธีบวงสรวงสังเวยต่างๆข้ึน กระทําการเซ่นสรวงอ้อนวอนต่างๆ  

๒. สังขาร→วิญญาณ: เมื่อมีเจตนา คือตั้งใจมุ่งหมาย ตกลงจะเก่ียวข้อง 
วิญญาณที่เห็น ได้ยิน เป็นต้น จึงจะเกิดขึ้น แต่ถ้าไม่จํานง ไม่ใส่ใจ ถึง
จะอยู่ในวิสัยท่ีจะรับรู้ได้ วิญญาณก็ไม่เกิดขึ้น (= ไม่เห็น ไม่ได้ยิน ฯลฯ) 
เหมือนคนกําลังคิดมุ่งหรือทํางานอะไรอย่างจดจ้องสนใจอยู่อย่างหน่ึง 
เช่น  

อ่านหนังสืออย่างเพลิดเพลิน จิตรับรู้เฉพาะเรื่องท่ีอ่าน มีเสียงดัง
ควรได้ยินก็ไม่ได้ยิน ยุงกัดก็ไม่รู้ตัว เป็นต้น  

กําลังมุ่งค้นหาของอย่างใดอย่างหนึ่ง มองไม่เห็นคนหรือของอ่ืนท่ี
ผ่านมาในวิสัยท่ีจะพึงเห็น  

มองของสิ่งเดียวกันคนละครั้ง ด้วยเจตนาคนละอย่าง เห็นไปตามแง่
ของเจตนาน้ัน เช่น มองไปท่ีพื้นดินว่างแห่งหน่ึงด้วยความคิดของเด็กท่ี
จะเล่น ได้ความรับรู้และความหมายอย่างหน่ึง มองไปอีกครั้งด้วย
ความคิดจะปลูกสร้างบ้าน ได้ความรับรู้และความหมายไปอีกอย่างหน่ึง 
มองไปอีกครั้งด้วยความคิดของเกษตรกร ได้ความรับรู้และความหมาย
อย่างหน่ึง  มองด้วยความคิดของอุตสาหกร  ได้ความรับรู้และ
ความหมายอีกอย่างหน่ึง มองของสิ่งเดียวกันคนละครั้งด้วยความคิด
นึกคนละอย่าง เกิดความรับรู้คนละแง่ละด้าน  



พุทธธรรม 

 

๑๕๒ 

เมื่อคิดนึกในเรื่องท่ีดีงาม จิตก็รับรู้อารมณ์ท่ีดีงาม และรับรู้
ความหมายในแง่ท่ีดีงามของอารมณ์น้ัน เมื่อคิดนึกในทางท่ีช่ัวร้าย จิตก็
รับรู้อารมณ์ส่วนท่ีช่ัวร้าย และรับรู้ความหมายในแง่ท่ีช่ัวร้ายของ
อารมณ์น้ัน โดยสอดคล้องกัน เช่น  

ในกลุ่มของหลายอย่างท่ีวางอยู่ใกล้กัน และอยู่ในวิสัยของการเห็น
ครั้งเดียวท้ังหมด มีมีดกับดอกไม้อยู่ด้วย คนท่ีรักดอกไม้ มองเข้าไป จิต
อาจรับรู้เห็นแต่ดอกไม้อย่างเดียว และการรับรู้จะเกิดซ้ําอยู่ท่ีดอกไม้
อย่างเดียว จนไม่ได้สังเกตเห็นของอ่ืนท่ีวางอยู่ใกล้ ย่ิงความสนใจชอบ
ใจ ติดใจในดอกไม้มีมากเท่าใด การรับรู้ต่อดอกไม้ก็ย่ิงถี่ขึ้น และการ
รับรู้ต่อสิ่งของอ่ืนๆ ก็น้อยลงไปเท่าน้ัน ส่วนคนท่ีกําลังจะใช้อาวุธมอง
เข้าไป จิตก็จะรับรู้แต่มีดเช่นเดียวกัน และแม้ในกรณีเห็นมีดเป็น
อารมณ์ด้วยกัน สําหรับคนหน่ึงอาจรับรู้มีดในฐานะอาวุธสําหรับ
ประหารผู้อ่ืน อีกคนหน่ึงอาจรับรู้ในแง่สิ่งท่ีจะใช้ประโยชน์ในครัว อีก
คนหน่ึงอาจรับรู้ในฐานะเป็นช้ินโลหะช้ินหน่ึง สุดแต่ผู้น้ันเป็นโจร เป็น
คนครัว เป็นคนรับซื้อโลหะเก่า และอยู่ในภาวะแห่งความคิดนึก
เจตจํานงอย่างใด ฯลฯ 

๓. วิญญาณ→นามรูป: วิญญาณกับนามรูป อาศัยซึ่งกันและกัน อย่างท่ี
พระสารีบุตรกล่าวว่า “ไม้อ้อ ๒ กํา ต้ังอยู่ได้เพราะต่างอาศัยซ่ึงกันและกัน ฉัน
ใด เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป 
ฯลฯ ฉันนั้น ไม้อ้อ ๒ กํานั้น ถ้าเอาออกเสียกําหนึ่ง อีกกําหนึ่งย่อมล้ม ถ้าดึงอีก
กําหนึ่งออก อีกกําหนึ่งก็ล้ม ฉันใด เพราะนามรูปดับ วิญญาณก็ดับ เพราะ
วิญญาณดับ นามรูปก็ดับ ฯลฯ ฉันนั้น”๑  

โดยนัยน้ี เมื่อวิญญาณเกิดมี นามรูปจึงเกิดมีได้ และต้องเกิดมีด้วย 
ในกรณีท่ีสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณน้ัน ก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป
พร้อมกันไปด้วย แต่เพราะนามรูปจะมีได้ต้องอาศัยวิญญาณ ในฐานะท่ี
เป็นคุณสมบัติเป็นต้นของวิญญาณ จึงกล่าวว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิด

                                                                                 ๑ สํ.นิ.๑๖/๒๖๖/๑๓๘ 
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๑๕๓   

วิญญาณ วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป ในท่ีน้ีอาจแยกภาวะท่ี
วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปได้ดังน้ี 

๑) ท่ีว่าจิตรับรู้ต่ออารมณ์อย่างใดอย่างหน่ึง เช่น เห็นของสิ่งหน่ึง 
ได้ยินเสียงอย่างหน่ึงเป็นต้นน้ัน แท้จริงก็คือรับรู้ต่อนามรูป (ในท่ีน้ี
หมายถึง รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์) ต่างๆ 
น่ันเอง สิ่งท่ีมีสําหรับบุคคลผู้ใดผู้หน่ึง ก็คือ สิ่งท่ีมีอยู่ในความรับรู้ของ
เขาในขณะน้ันๆ หรือนามรูปท่ีถูกวิญญาณรับรู้ในขณะน้ันๆ เท่าน้ัน 
เช่น ดอกกุหลาบท่ีมีอยู่ ก็คือดอกกุหลาบท่ีกําลังถูกรับรู้ทางจักษุ
ประสาท หรือทางมโนทวารในขณะน้ันๆ เท่าน้ัน นอกจากน้ี ดอก
กุหลาบ ท่ีมีอยู่ และท่ีเป็นดอกกุหลาบอย่างน้ันๆ ก็มิได้มีอยู่ต่างหาก
จากบัญญัติ (concept) ในมโนทวาร และมิได้ผิดแปลกไปจากเวทนา 
สัญญา และสังขารของผู้น้ัน ท่ีมีอยู่ในขณะน้ันๆ เลย โดยนัยน้ี เมื่อ
วิญญาณมี นามรูปจึงมีอยู่พร้อมกันน่ันเอง และมีอยู่อย่างอิงอาศัยคํ้า
จุนซึ่งกันและกัน 

๒) นามรูปท่ีเน่ืองอาศัยวิญญาณ ย่อมมีคุณภาพสอดคล้องกับ
วิญญาณนั้นด้วย โดยเฉพาะนามท้ังหลายก็คือคุณสมบัติของจิตน่ันเอง 
เม่ือความคิดปรุงแต่ง (สังขาร) ดีงาม ก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณซึ่งรับรู้
อารมณ์ท่ีดีงามและในแง่ท่ีดีงาม ในขณะน้ัน จิตใจก็ปลอดโปร่งผ่องใส
ไปตาม อากัปกิริยาหรือพฤติกรรมต่างๆ ทางด้านร่างกาย ก็แสดงออก
หรือปรากฏรูปลักษณะในทางท่ีดีงามสอดคล้องกัน เมื่อคิดนึกในทางท่ี
ช่ัว ก็เกิดความรับรู้อารมณ์ในส่วนและในแง่ท่ีช่ัวร้าย จิตใจก็มีสภาพขุ่น
มัวหม่นหมอง อากัปกิริยาหรือพฤติกรรมต่างๆ ทางร่างกาย ก็
แสดงออกหรือปรากฏรูปลักษณะเป็นความเครียดกระด้างหม่นหมอง
ไปตาม  

ในสภาพเช่นน้ี องค์ประกอบต่างๆ ท้ังในทางจิตใจ และร่างกาย อยู่
ในภาวะท่ีพร้อม หรืออยู่ในอาการท่ีกําลังปฏิบัติหน้าท่ีโดยสอดคล้อง
กับสังขารและวิญญาณที่เกิดขึ้น  
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๑๕๔ 

เม่ือรู้สึกรักใคร่มีไมตรี (สังขาร) ก็เกิดความรับรู้อารมณ์ส่วนท่ีดีงาม 
(วิญญาณ) จิตใจก็แช่มช่ืนเบิกบาน (นาม) สีหน้าก็สดช่ืนย้ิมแย้ม
แจ่มใส ตลอดจนกิริยาอาการต่างๆก็กลมกลืนกัน (รูป) อยู่ในภาวะท่ี
พร้อมจะแสดงออกในทางท่ีดีงามต่อไป  

เมื่อโกรธเคือง ก็เกิดความรับรู้อารมณ์แต่ส่วนท่ีเลว จิตใจก็ขุ่นมัว
ขัดข้อง สีหน้ากิริยาอาการก็บึ้งบูดเคร่งเครียด อยู่ในภาวะท่ีพร้อมจะ
แสดงอาการและกระทําการต่างๆ ในแนวทางน้ันต่อไป  

นักกีฬาท่ีอยู่ในสนาม เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้น ความนึกคิด เจตจํานง
ต่างๆ จะพุ่งไปในกีฬาท่ีแข่งขันอยู่น้ัน ความรับรู้ต่างๆ ก็เกิดดับอยู่ใน
เรื่องน้ัน ด้วยอัตราความถี่มากน้อยตามกําลังของเจตจํานงความสนใจท่ี
พุ่งไปในกีฬาน้ัน จิตใจและร่างกายทุกส่วนท่ีเก่ียวข้องก็อยู่ในภาวะ
พร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีแสดงพฤติกรรมออกมาโดยสอดคล้องกัน  

ความเป็นไปในช่วงน้ี เป็นขั้นตอนสําคัญส่วนหน่ึงในกระบวนการ
แห่งกรรมและการให้ผลของกรรม วงจรแห่งวัฏฏะหมุนมาครบรอบเล็ก 
(อวิชชา:กิเลส → สังขาร:กรรม → วิญญาณ+นามรูป:วิบาก) และกําลัง
จะเร่ิมตั้งต้นหมุนต่อไป นับว่าเป็นขั้นตอนสําคัญส่วนหน่ึงในการสร้าง
นิสัย ความเคยชิน ความรู้ ความชํานาญ และบุคลิกภาพ 

๔. นามรูป→สฬายตนะ: การท่ีนามรูปจะปฏิบัติหน้าท่ีต่อๆ ไป ต้องอาศัย
ความรู้ต่อโลกภายนอก หรือดึงความรู้ท่ีสะสมไว้แต่เดิมมาเป็นเครื่อง
ประกอบการตัดสินหรือเลือกว่า จะดําเนินพฤติกรรมใดต่อไป ใน
ทิศทางใด ดังน้ัน นามรูปส่วนท่ีมีหน้าท่ีเป็นสื่อหรือช่องทางติดต่อรับรู้
อารมณ์ต่างๆ คืออายตนะท่ีเก่ียวข้องในกรณีน้ันๆ จึงอยู่ในสภาพตื่นตัว
และปฏิบัติหน้าท่ีสัมพันธ์สอดคล้องกับปัจจัยข้อก่อนๆ ตามลําดับมา 
เช่น ในกรณีของนักฟุตบอลในสนาม อายตนะที่ทําหน้าท่ีรับรู้อารมณ์
อันเก่ียวกับกีฬาท่ีเล่นอยู่น้ัน เช่น ประสาทตา ประสาทหู เป็นต้น ก็จะ
อยู่ในสภาพตื่นตัวท่ีจะรับรู้อารมณ์ท่ีเก่ียวข้องกับกีฬาท่ีเล่นด้วยความไว
เป็นพิเศษ ในขณะเดียวกัน อายตนะที่ไม่เก่ียวกับการรับรู้อารมณ์ท่ีมุ่ง



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๕๕   

หมายน้ัน ก็จะไม่อยู่ในสภาพตื่นตัวท่ีจะให้เกิดการรับรู้อารมณ์ พูด
ง่ายๆ ว่า ผ่อนการปฏิบัติหน้าท่ีลงไปตามส่วน เช่น ความรู้สึกกลิ่น และ
ความรู้สึกรสอาจไม่เกิดขึ้นเลย ในขณะท่ีกําลังเล่นอย่างกระช้ันชิดติด
พัน เป็นต้น 

๕. สฬายตนะ→ผัสสะ: เม่ืออายตนะปฏิบัติหน้าท่ี การรับรู้ก็เกิดขึ้น โดยมี
องค์ประกอบ ๓ อย่างเข้าบรรจบกัน คือ อายตนะภายใน (ตา หู จมูก 
ลิ้น กาย มโน อย่างใดอย่างหน่ึง) กับอารมณ์ภายนอก (รูป เสียง กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ อย่างใดอย่างหน่ึง) และวิญญาณ (ทางจักขุ 
โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน อย่างใดอย่างหน่ึง) การรับรู้ก็เกิดขึ้นโดย
สอดคล้องกับอายตนะน้ันๆ 

๖. ผัสสะ→เวทนา: เมื่อผัสสะเกิดขึ้นแล้ว ก็จะต้องมีความรู้สึกเก่ียวด้วย
สุขทุกข์เกิดขึ้น อย่างใดอย่างหน่ึงใน ๓ อย่าง คือ สบาย ช่ืนใจ เป็นสุข 
(สุขเวทนา) หรือไม่ก็ บีบค้ัน ไม่สบาย เจ็บปวด เป็นทุกข์ (ทุกขเวทนา) 
หรือไม่ก็เฉยๆ เรื่อยๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ (อุเบกขา หรือ อทุกขมสุขเวทนา) 

ปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่หัวข้อท่ี ๓ ถึง ๗ คือ วิญญาณ-ถึง-เวทนา น้ี 
เป็นกระบวนการในช่วงวิบาก คือ ผลของกรรม โดยเฉพาะข้อ ๕-๖-๗ 
ไม่เป็นบุญเป็นบาป ไม่ดีไม่ช่ัวโดยตัวของมันเอง แต่จะเป็นเหตุแห่ง
ความดีความช่ัวได้ต่อไป 

๗. เวทนา→ตัณหา: เม่ือได้รับสุขเวทนา ก็พอใจ ชอบใจ ติดใจอยากได้ 
และอยากได้ย่ิงๆ ขึ้นไป เมื่อได้รับทุกขเวทนา ก็ขัดใจ อยากให้สิ่งน้ัน
สูญสิ้นพินาศไปเสีย อยากให้ตนพ้นไปจากทุกขเวทนาน้ัน และอยากได้ 
แส่ ดิ้นรนไปหาสิ่งอ่ืนท่ีจะให้สุขเวทนาต่อไป เมื่อได้รับอุเบกขาเวทนา 
คือรู้สึกเฉยๆ ก็ชวนให้เกิดอาการซึมๆ เพลิน อย่างมีโมหะ และเป็นสุข
เวทนาอย่างอ่อนๆ ท่ีทําให้ติดใจได้ และเป็นเช้ือให้ขยายตัวออกเป็น
ความอยากได้สุขเวทนาต่อไป 

ตัณหา น้ัน เม่ือแยกให้ชัดโดยอาการ ก็มี ๓ อย่าง คือ 
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๑) กามตัณหา (craving for sense-pleasure) ความอยากได้สิ่ง
สําหรับสนองความต้องการทางประสาทท้ัง ๕ 

๒) ภวตัณหา (craving for self-existence) ความอยากได้สิ่งต่างๆ 
โดยสัมพันธ์กับภาวะชีวิตอย่างใดอย่างหน่ึง หรือความอยากในภาวะ
ชีวิตท่ีจะอํานวยสิ่งท่ีปรารถนาน้ันๆ ได้ ในความหมายท่ีลึกลงไป คือ 
ความอยากในความมีอยู่ของตัวตนที่จะได้จะเป็นอย่างใดอย่างหน่ึง 

๓) วิภวตัณหา (craving for non-existence or self-annihilation) 
ความอยากให้ตัวตนพ้นไป ขาดหาย พรากหรือสูญสิ้นไปเสียจากสิ่ง
หรือภาวะชีวิตท่ีไม่ปรารถนาน้ันๆ ตัณหาชนิดน้ี แสดงออกในรูปท่ี
หยาบ เช่น ความรู้สึกเบื่อหน่าย ความเหงา ว้าเหว่ ความเบื่อตัวเอง 
ความชังตัวเอง ความสมเพชตนเอง เป็นต้น๑ 

ตัณหาจึงแสดงออกในรูปต่างๆ เป็นความอยากได้กามคุณต่างๆ 
บ้าง อยากได้ภาวะแห่งชีวิตบางอย่าง เช่น ความเป็นเศรษฐี ความเป็น
ผู้มีเกียรติ ความเป็นเทวดา เป็นต้น ซึ่งจะอํานวยสิ่งท่ีปรารถนาให้บ้าง 
อยากพ้นไปจากภาวะท่ีไม่ปรารถนา เบื่อหน่าย หมดอาลัยตายอยาก 
ตลอดจนถึงอยากตายบ้าง หรือในกรณีท่ีแสดงออกภายนอก เมื่อถูกขัด
หรือฝืนความปรารถนา ก็เป็นเหตุให้เกิดปฏิฆะ ความขัดใจ ขัดเคือง 
โทสะ ความคิดประทุษร้าย ความคิดทําลายผู้อ่ืน สิ่งอ่ืน เป็นต้น 

๘. ตัณหา→อุปาทาน: เม่ืออยากได้สิ่งใด ก็ยึดม่ันเกาะติดเหนียวแน่น 
ผูกมัดตัวตนติดกับสิ่งน้ัน ย่ิงอยากได้มากเท่าใดก็ย่ิงยึดมั่นแรงขึ้นเท่าน้ัน 
ในกรณีท่ีประสบทุกขเวทนา อยากพ้นไปจากสิ่งน้ัน ก็มีความยึดมั่นใน
แง่ชิงชังต่อสิ่งน้ันอย่างรุนแรง พร้อมกับท่ีมีความยึดมั่นในสิ่งอื่นท่ีตนจะ

                                                                                 
๑ การแปลความหมายตัณหา ๓ อย่างน้ี โดยเฉพาะอย่างท่ี ๒ และ ๓ (ภวตัณหา และ 

วิภวตัณหา) ยังมีแปลกกันอยู่เป็น ๒-๓ แบบ (ดู อภิ.วิ.๓๕/๙๓๓/๔๙๔; วิสุทธิ.๓/๑๗๙ เป็น
ต้น) บางท่านเทียบ ภวตัณหาว่า = life-instinct หรือ life-wish และ วิภวตัณหาว่า = death-
instinct หรือ death-wish ตามหลักจิตวิทยาของ Sigmund Freud (ดู M.O'C. Walshe, 
Buddhism for Today, George Allen and Unwin, London, 1962, pp. 37-40); ความหมาย
ของ ภวตัณหา และ วิภวตัณหา ท่ีชัดมากแห่งหน่ึงคือ ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๗/๒๖๓ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๕๗   

ดิ้นรนไปหารุนแรงขึ้นในอัตราเท่าๆ กัน จึงเกิดความยึดมั่นในสิ่งสนอง
ความต้องการต่างๆ ยึดมั่นในภาวะชีวิตที่จะอํานวยสิ่งที่ปรารถนา ยึดมั่น
ในตัวตนที่จะได้จะเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี ยึดมั่นในความเห็น ความเข้าใจ 
ทฤษฎี และหลักการอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีสนองตัณหาของตน ตลอดจน
ยึดม่ันในแบบแผน วิธีการต่างๆ ท่ีสนองความต้องการของตัวตน 

๙. อุปาทาน→ภพ: ความยึดมั่นย่อมเก่ียวข้องไปถึงภาวะชีวิตอย่างใด
อย่างหน่ึง ความยึดมั่นน้ันแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่ง คือ 
เป็นการนําเอาตัวตนไปผูกมัดไว้ หรือทําให้เป็นอันเดียวกันกับภาวะ
ชีวิตอย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่งอาจเป็นภาวะชีวิตท่ีจะอํานวยสิ่งท่ีปรารถนา 
หรือเป็นภาวะชีวิตท่ีช่วยให้พ้นไปจากสิ่งท่ีไม่ปรารถนา ในเวลาเดียวกัน 
เม่ือมีภาวะชีวิตท่ีต้องการ ก็ย่อมมีภาวะชีวิตท่ีไม่ต้องการอยู่ด้วยพร้อม
กัน ภาวะชีวิตท่ีถูกยึดเก่ียวเกาะไว้น้ี เรียกว่า อุปปัตติภพ 

เมื่อยึดมั่นในภาวะชีวิตน้ัน จึงคิดมุ่งหมายหรือมีเจตจํานงเพ่ือเป็น
อย่างน้ันๆ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นอย่างน้ันๆ แล้วลงมือกระทํา
การต่างๆ เริ่มแต่คิดสร้างสรรค์ปรุงแต่งแสวงวิธีการต่างๆ และ
ดําเนินการตามจุดมุ่งหมาย แต่ความคิดและการกระทําท้ังหมดน้ันย่อม
ถูกผลักดันให้ดําเนินไปในทิศทาง และในรูปแบบท่ีอุปาทานกําหนด คือ 
เป็นไปตามอํานาจของความเช่ือถือ ความคิดเห็น ความเข้าใจ ทฤษฎี 
วิ ธีการ ความพอใจ ชอบใจอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีตนยึดถือไว้ จึง
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมและกระทําการต่างๆ โดยสอดคล้องกับ
อุปาทานน้ัน  

ตัวอย่างในช้ันหยาบ เช่น อยากเกิดเป็นเทวดา จึงยึดถือในลัทธิคํา
สอน ประเพณี พิธีกรรม หรือแบบแผนความประพฤติอย่างใดอย่าง
หน่ึงท่ีเช่ือว่าจะให้ไปเกิดได้อย่างน้ัน จึงคิด มุ่งหมาย กระทําการต่างๆ 
ไปตามความเช่ือน้ัน จนถึงว่า ถ้าความยึดม่ันรุนแรง ก็ทําให้มีระบบ
พฤติกรรม ท่ีเป็นลักษณะพิเศษจําเพาะตัวเกิดขึ้นแบบใดแบบหน่ึง  



พุทธธรรม 

 

๑๕๘ 

หรือตัวอย่างใกล้เข้ามา เช่น อยากเป็นคนมีเกียรติ ก็ย่อมยึดมั่นเอา
คุณค่าอย่างใดอย่างหน่ึงว่าเป็นความมีเกียรติ ยึดมั่นในแบบแผนความ
ประพฤติท่ีสอดคล้องกับคุณค่าน้ัน ยึดมั่นในตัวตนที่จะมีเกียรติอย่าง
น้ันๆ เจตจํานง และการกระทํา ก็มุ่งไปในทิศทางและรูปแบบท่ียึดไว้
น้ัน พฤติกรรมต่างๆ ท่ีแสดงออกก็มีรูปลักษณะสอดคล้องกัน  

อยากได้ของมีค่าของผู้อ่ืน จึงยึดมั่นในภาวะท่ีตนจะเป็นเจ้าของ
สิ่งของน้ัน จึงยึดมั่นในความเคยชิน หรือวิธีการท่ีจะให้ได้สิ่งของน้ันมา 
ไม่รู้โทษและความบกพร่องของวิธีการที่ผิด จึงคิดนึก มุ่งหมาย และ
กระทําการตามความเคยชินหรือวิธีการท่ียึดไว้ กลายเป็นการลักขโมย 
หรือทุจริตขึ้น ความเป็นเจ้าของท่ียึดไว้เดิม กลายเป็นความเป็นโจรไป  

โดยนัยน้ี เพื่อผลท่ีปรารถนา มนุษย์จึงทํากรรมช่ัว เป็นบาป เป็น
อกุศลบ้าง ทํากรรมดี เป็นบุญ เป็นกุศลบ้าง ตามอํานาจความเช่ือถือ
ความยึดม่ันท่ีผิดพลาดหรือถูกต้องในกรณีน้ันๆ  

กระบวนพฤติกรรมท่ีดําเนินไปในทิศทางแห่งแรงผลักดันของ
อุปาทานน้ัน และปรากฏรูปลักษณะอาการสอดคล้องกับอุปาทานน้ัน 

เป็นกรรมภพ  
ภาวะแห่งชีวิตท่ีสืบเน่ืองมาจากกระบวนพฤติกรรมน้ัน เช่น ความ

เป็นเทวดา ความเป็นคนมีเกียรติ ความเป็นเจ้าของ และความเป็นโจร 
เป็นต้น เป็นอุปปัตติภพ อาจเป็นภพ (ภาวะแห่งชีวิต) ท่ีตรงกับความ
ต้องการ หรือภพท่ีไม่ต้องการก็ได้ 

ปฏิจจสมุปบาทช่วงน้ี เป็นขั้นตอนสําคัญในการทํากรรมและรับผล
ของกรรม การก่อนิสัย และการสร้างบุคลิกภาพ 

๑๐. ภพ→ชาติ: ชีวิตท่ีเป็นไปในภาวะต่างๆ ท้ังหมดน้ัน ว่าตามความหมาย
ท่ีแท้  ก็คือขันธ์ ๕ ท่ีเกิด-ดับ เปลี่ยนแปลงไป  โดยมีคุณสมบัติท่ีสะสม
เพิ่ม-ลดในด้านต่างๆ ตามเหตุปัจจัยท้ังภายในและภายนอก ซึ่งมี
เจตจํานงคือเจตนาเป็นตัวนํา ทําให้กระแสโดยรวมหรือกระบวนธรรม
น้ันๆ มีลักษณะอาการอย่างใดอย่างหน่ึง 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๕๙   

 ขันธ์ ๕ ท่ีรวมเป็นชีวิตน้ัน เกิดดับเปล่ียนแปลงอยู่ทุกขณะ
ตลอดเวลา เมื่อกล่าวถึงความจริงน้ันด้วยภาษาตามสมมติ จึงพูดว่า
คนเราน้ีเกิด-แก่-ตายอยู่ทุกขณะ อย่างท่ีอรรถกถาแห่งหน่ึงกล่าวว่า  

โดยปรมัตถ์ เมื่อขันธ์ทั้งหลาย เกิดอยู่ แก่อยู่ ตายอยู่ การที่พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุ เธอเกิด แก่ และตายอยู่ ทุกขณะ” ดังนี้ ก็
พึงทราบว่าเป็นอันได้ทรงแสดงให้เห็นแล้วว่า ในสัตว์ทั้งหลายน้ัน การ
เล็งถึงขันธ์ เสร็จอยู่แล้วในตัว”๑ 
อย่างไรก็ตาม สําหรับปุถุชน ย่อมมิใช่มีเพียงการเกิด-ดับของขันธ์ ๕ 

ตามธรรมดาของธรรมชาติเท่าน้ัน แต่เมื่อมีภพขึ้นตามอุปาทานแล้ว ก็
เกิดมีตัวตนซึ่งสํานึกตระหนักขึ้นมาว่า “เรา” ได้เป็นน่ันเป็นน่ี อยู่ใน
ภาวะชีวิตอันน้ันอันน้ี ซึ่งตรงกับความต้องการ หรือไม่ตรงกับความ
ต้องการ พูดสั้นๆ ว่า ตัวตนเกิดขึ้นในภพน้ัน จึงมีตัวเราท่ีเป็นเจ้าของ 
ตัวเราท่ีเป็นโจร ตัวเราท่ีเป็นคนไม่มีเกียรติ ตัวเราท่ีเป็นผู้ชนะ ตัวเราท่ี
เป็นผู้แพ้ ฯลฯ  

ในชีวิตประจําวันของปุถุชน การเกิดของตัวตนจะเห็นได้เด่นชัดใน
กรณีความขัดแย้ง เช่น การถกเถียง แม้ในการเถียงหาเหตุผล ถ้าใช้
กิเลส ไม่ใช้ปัญญา ก็จะเกิดตัวตนท่ีเป็นน่ันเป็นน่ีขึ้นมาชัดว่า เราเป็น
นาย เราเป็นผู้มีเกียรติ (พร้อมกับ เขาเป็นลูกน้อง เขาเป็นคนช้ันต่ํา) น่ี
เป็นความเห็นของเรา เราถูกขัดแย้ง ทําให้ความเป็นน่ันเป็นน่ีด้อยลง
พร่องลง หรือจะสูญสลายไป ชาติจึงย่ิงชัด เมื่อปรากฏชรามรณะ แต่
เพราะมีชาติจึงมีชรามรณะได้ 

๑๑. ชาติ→ชรามรณะ : เมื่อมีตัวตนที่ได้เป็นอย่างน้ันอย่างน้ี ก็ย่อมมี
ตัวตนที่ไม่ได้เป็นอย่างน้ันอย่างน้ี ตัวตนที่ขาด พลาด หรือพรากจาก
ความเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี ตัวตนที่ถูกคุกคามด้วยความขาด พลาด หรือ
พรากไปจากความเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี และตัวตนท่ีถูกกระทบกระทั่ง 

                                                                                 
๑ ขุทฺทก.อ.๘๕ 



พุทธธรรม 

 

๑๖๐ 

ถูกขัดขวาง ขัดแย้ง ให้กระแสความเป็นอย่างน้ันๆ สะดุด หว่ันไหว 
สะเทือน ลด ด้อยลง พร่องลง เสื่อมลงไป ไม่สมบูรณ์เต็มเปี่ยมอย่างท่ี
อยากให้เป็นและอย่างท่ียึดถืออยู่  

เมื่อตัวตนเกิดมีขึ้นแล้ว ก็อยากจะดํารงอยู่ตลอดไป อยากจะเป็น
อย่างน้ันอย่างน้ีอย่างท่ีต้องการ หรืออยากให้ภาวะแห่งชีวิตน้ันอยู่กับ
ตัวตนตลอดไป แต่เมื่อตัวตนเกิดมีขึ้นได้ พองโตใหญ่ขึ้นได้ ตัวตนก็ย่อม
เสื่อมสลายได้ แม้เม่ือยังไม่สูญสลาย ก็ถูกคุกคามด้วยความพร่อง ความ
ด้อย และความสูญสลายท่ีจะมีมา จึงเกิดความหวาดกลัวต่อความถูก
หว่ันไหว กระทบกระแทก และความสูญสลาย และทําให้เกิดความยึด
มั่นผูกพันตัวตนไว้กับภาวะชีวิตน้ันให้เหนียวแน่นย่ิงขึ้น  

ความกลัวต่อความสูญสลายแห่งตัวตนน้ี เกิดสืบเน่ืองมาจาก
ความรู้สึกถูกคุกคามและหวาดกลัวต่อความตายของชีวิตน้ีน่ันเอง ซึ่ง
แฝงอยู่ในจิตใจอย่างละเอียดลึกซึ้งตลอดเวลา และคอยบีบค้ัน
พฤติกรรมท่ัวๆ ไปของมนุษย์ ทําให้หวาดกลัวต่อความพลัดพราก สูญ
สลาย ทําให้ดิ้นรนไขว่คว้าภาวะชีวิตท่ีต้องการอย่างเร่าร้อน ทําให้เกรง
กลัวและผิดหวังเมื่อได้รับทุกขเวทนา และทําให้เสวยสุขเวทนาอย่าง
กระวนกระวาย พร้อมด้วยความหวาดกลัวความพลัดพราก ท้ังน้ีโดยไม่
ตระหนักรู้ว่า ท่ีแท้น้ัน ชีวิตคือขันธ์ท้ัง ๕ เกิด-ตายอยู่แล้วตลอดเวลา 

โดยนัยน้ี เมื่อตัวตนเกิดขึ้นในภาวะชีวิตท่ีไม่ต้องการ ไม่เกิดในภาวะ
ชีวิตท่ีต้องการก็ดี เมื่อตัวตนเกิดได้เป็นอย่างน้ันอย่างน้ี อยู่ในภาวะชีวิต
ท่ีต้องการ แต่ต้องสูญสลายพรากไปก็ดี ถูกคุกคามด้วยความขาด 
พลาด และพรากจากภาวะชีวิตท่ีต้องการก็ดี ความทุกข์แบบต่างๆ 
ย่อมเกิดขึ้น คือ เกิดโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส และใน
ภาวะแห่งความทุกข์เช่นน้ี จิตใจก็ขุ่นมัวเศร้าหมอง ไม่รู้ไม่เข้าใจหรือไม่
มองสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง มีความคับข้องขัดใจ ความหลงใหล 
และความมืดบอด อันเป็นลักษณะของอวิชชา จึงเกิดการดิ้นรนหาทาง
ออกด้วยวิธีการแห่งอวิชชาตามวงจรต่อไป 
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ตัวอย่างง่ายๆ ในชีวิตประจําวัน เมื่อมีการแข่งขัน และมีการชนะ
เกิดขึ้น สําหรับปุถุชนจะไม่มีเพียงการชนะท่ีเป็นเหตุการณ์ทางสังคม 
ซึ่งมีความหมายและวัตถุประสงค์ตามท่ีตกลงกําหนดวางกัน (สมมติ) 
ไว้เท่าน้ัน แต่จะมีความเป็นผู้ชนะท่ียึดมั่นไว้กับความหมายพิเศษ
บางอย่างเฉพาะตัวด้วยอุปาทาน (ภพ) ด้วย ในบางโอกาส โดยเฉพาะ
ในกรณีของคนมักหย่ิงผยอง หรือในกรณีเกิดเรื่องกระทบกระเทือนใจ 
ก็จะเกิดความรู้สึกโผล่ขึ้นมาว่า เราเป็นผู้ชนะ = ตัวเราเกิดขึ้นในความ
เป็นผู้ชนะ (ชาติ) แต่ความเป็นผู้ชนะของเราในความหมายสมบูรณ์เต็ม
ตัว  ต้องพ่วงเอาความมี เ กียรติ  ความยกย่องเ ยินยอ  ความได้
ผลประโยชน์ ความนิยมชมชอบ การยอมรับของผู้อ่ืน เป็นต้น ไว้ด้วย 
ความเกิดของตัวเราในความชนะ หรือความชนะของเรา จึงเกิดพร้อม
กับการท่ีจะต้องมีผู้ยอมรับ ยกย่องเชิดชู การทําให้ผู้ใดผู้หน่ึงแพ้ไปได้ 
การได้ทําหรือแสดงออกอะไรสักอย่างท่ีสุดขีดของความอยาก ฯลฯ 
อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง  

จากน้ัน  ในขณะเดียวกับ ท่ีตั ว เราในฐานะผู้ ชนะ  พร้อม ท้ัง
ความหมายต่างๆ ท่ีพ่วงอยู่กับมัน เกิดขึ้น ความสมหวัง หรือไม่สมหวัง
ก็เกิดขึ้น เม่ือสมหวัง ก็จะตามมาด้วยความรู้สึกท่ีจะต้องผูกพันมัดตัวไว้
กับความเป็นผู้ชนะน้ันให้แน่นแฟ้น เพราะกลัวว่าความเป็นผู้ชนะจะ
สูญสิ้นไปจากตน กลัวว่า ความยอมรับนิยมยกย่องเชิดชูท่ีได้รับในฐานะ
น้ัน จะไม่คงอยู่อย่างเดิม จะลดน้อยลง เสื่อมไป หรือหมดไปจากตน 
เมื่อพบเห็นผู้ใดผู้หน่ึงแสดงอาการไม่เชิดชูให้เกียรติอย่างท่ีหวัง หรือ
เท่าท่ีหวัง หรือการยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีเคยได้อยู่ มาลดน้อยลง ก็ย่อม
เกิดความขุ่นมัวหม่นหมองใจและอุปายาส เพราะตัวตนในภาวะผู้ชนะ
น้ันกําลังถูกกระทบกระแทก หรือถูกบีบค้ันกําจัดให้พรากไปเสียจาก
ภาวะผู้ชนะ คือกําลังถูกคุกคามด้วยความเสื่อมโทรม (ชรา) และความ
สูญสลาย (มรณะ) จากความเป็นผู้ชนะพร้อมท้ังคุณค่าผนวกต่างๆ ท่ี
ยึดไว้ (ภพ) 
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 เมื่อภาวการณ์ดําเนินไปเช่นน้ี ความรู้สึกขุ่นมัวหม่นหมอง กังวล 
ผิดหวังต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด ซึ่งมิได้ถูกขุดท้ิงโดยสติและสัมปชัญญะ 
(ปัญญา) ก็จะเข้าหมักหมมทับถมในสันดาน มีผลต่อบุคลิกภาพ สภาพ
ชีวิตจิตใจ และพฤติกรรมของบุคคลน้ัน ตามวงจรปฏิจจสมุปบาทต่อไป 
เป็นการเสวยเวทนาอย่างท่ีเรียกว่าหมกตัวหรือผูกมัดตัว 

ขอให้ตั้งข้อสังเกตง่ายๆ ว่า เมื่อมีตัวตน (ในความรู้สึก) เกิดขึ้น ก็
ย่อมมีความกินเน้ือท่ี เมื่อกินเน้ือท่ี ก็มีขอบเขต หรือถูกจํากัด เม่ือถูก
จํากัด ก็มีการแยกตัวออกต่างหาก เมื่อมีการแยกตัวออกต่างหาก ก็มี
การแบ่งว่าตัวเราและมิใช่ตัวเรา เม่ือตัวตนของเราเกิดขึ้นแล้ว ก็
ขยายตัวเบ่งพองออก พร้อมด้วยความอยากได้อยากเด่นอยากแสดงต่อ
ตัวตนอ่ืนๆ พลุ่งออกมา แต่ตัวตนและความอยากน้ันไม่สามารถขยาย
ออกไปอย่างอิสระไม่มีท่ีสุด ต้องถูกฝืนกดหรือข่มไว้โดยบุคคลน้ันเอง 
ในกรณีท่ีเขามีความสํานึกในการแสดงตัวแก่ผู้อ่ืนว่าตนเป็นคนดี หรือ
ถ้าตนเองไม่กดหรือข่มไว้ ปล่อยให้แสดงออกเต็มท่ี ก็ย่อมเกิดการ
ปะทะขัดแย้งภายนอก และแม้แสดงออกได้เต็มท่ี ก็ทําให้พลังในตนเอง
ลดน้อยลง เสริมกําลังความอยากให้แรงยิ่งๆขึ้น และความรู้สึกพร่องให้
มากข้ึนๆ ในคราวต่อๆไป เป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ความขัดแย้งและ
การปะทะท่ีจะแรงย่ิงๆ ขึ้น และหมดความเป็นตัวของตัวเองลงไปทุกที 
ความสมบูรณ์เต็มอยากจึงไม่มี และความกดดันขัดแย้งกระทบกระท่ัง
บีบค้ัน ย่อมเกิดขึ้นได้ในทุกกรณี 

อย่างไรก็ดี ตัวอย่างท่ีกล่าวมาน้ี มุ่งท่ีความเข้าใจง่าย บางตอน
จึงยังผิวเผิน โดยเฉพาะหัวข้อท่ียากๆ เช่น อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิด
สังขาร และ โสกะ ปริเทวะ ทําให้วงจรเริ่มต้นใหม่ เป็นต้น ตัวอย่างท่ี
แสดงในข้ออวิชชา เป็นเรื่องท่ีมิได้เกิดขึ้นเป็นสามัญ ในทุกช่วงขณะ
ของ ชี วิต  ชวนใ ห้ เ ห็น ไป ว่า  มนุษ ย์ปุ ถุ ชนสามารถ เป็นอ ยู่ ใน
ชีวิตประจําวันโดยไม่มีอวิชชาเกิดขึ้นเลย หรือเห็นว่า ปฏิจจสมุปบาท
ไม่แสดงความจริงของชีวิตอย่างแท้จริง  จึงเ ห็นว่าควรอธิบาย
ความหมายลึกซึ้งของบางหัวข้อท่ียากให้ละเอียดชัดเจนขึ้นอีก 
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๗. ความหมายลึกซึ้งขององค์ธรรมบางข้อ 
ก. อาสวะหลอเล้ียงอวิชชา ที่เปดชองแกสังขาร 

ตามปกติ มนุษย์ปุถุชนทุกคน เมื่อประสบสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรืออยู่ใน
สถานการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง จะแปลความหมาย ตัดสินสิ่งหรือเหตุการณ์
น้ัน พร้อมท้ังคิดหมาย ตั้งเจตจํานง แสดงออกซ่ึงพฤติกรรม และกระทํา
การต่างๆ ตามความโน้มเอียง หรือตามแรงผลักดันต่อไปน้ี คือ 
๑. ความใฝ่ในการสนองความต้องการทางประสาทท้ัง ๕ (กาม) 
๒. ความใฝ่หรือห่วงในความมีอยู่คงอยู่ของตัวตน การท่ีตัวตนจะได้เป็น

อย่างน้ันอย่างน้ี และการท่ีตนจะดํารงคงอยู่ในภาวะท่ีอยากเป็นน้ัน
ย่ังยืนตลอดไป (ภพ) 

๓. ความเคยชิน ความเช่ือถือ ความเข้าใจ ทฤษฎี แนวความคิดอย่างใด
อย่างหน่ึงท่ีสั่งสมอบรมมา และยึดถือเชิดชูไว้ (ทิฏฐ)ิ 

๔. ความหลง ความไม่เข้าใจ คือ ความไม่ตระหนักรู้และไม่กําหนดรู้ความ
เป็นมาเป็นไป เหตุ ผล ความหมาย  คุณค่า วัตถุประสงค์ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ หรือเหตุการณ์ท้ังหลายตามสภาวะโดย
ธรรมชาติของมันเอง ความหลงผิดว่ามีตัวตนที่เข้าไปกระทําและถูก
กระทํากับสิ่งต่างๆ ไม่มองเห็นความสัมพันธ์ท้ังหลาย ในรูปของ
กระบวนการแห่งเหตุปัจจัย พูดสั้นๆ ว่า ไม่รู้เห็นตามท่ีมันเป็น แต่รู้เห็น
ตามท่ีคิดว่ามันเป็น หรือคิดให้มันเป็น (อวิชชา) 

โดยเฉพาะข้อ ๓ และ ๔ น้ัน จะเห็นได้ว่าเป็นสภาพท่ีสัมพันธ์
ต่อเน่ืองกัน คือเมื่อไม่ได้กําหนดรู้ หลงเพลินไป ก็ย่อมทําไปตามความเคย
ชิน ความเช่ือถือ ความเข้าใจท่ีสั่งสมอบรมมาก่อน 

อน่ึง ข้อ ๓-๔ น้ี มีความหมายกว้างขวางมาก รวมไปถึง นิสัย ความ
เคยชิน ทัศนคติ แบบแผน ความประพฤติต่างๆ ท่ีเป็นผลมาจากการศึกษา
อบรม ค่านิยมหรือคตินิยมทางสังคม การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม เป็นต้น 
สิ่งเหล่าน้ีแสดงอิทธิพลสัมพันธ์กับข้อท่ี ๑ และ ๒ น้ัน กลายเป็นตัวการ
กําหนดและควบคุมความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมท้ังหมดของบุคคล ตั้ง
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ต้นแต่ว่าจะให้ชอบอะไร ต้องการอะไร จะสนองความต้องการของตนใน
รูปแบบและทิศทางใด แสดงพฤติกรรมออกมาอย่างไร คือเป็นสิ่งท่ีแฝงอยู่
ลึกซึ้งในบุคคลและคอยบัญชาพฤติกรรมของเขา โดยเจ้าตัวไม่รู้ตัวเลย  

ในความเข้าใจตามปกติ บุคคลน้ันย่อมรู้สึกว่าตัวเขากําลังกระทํา
กําลังประพฤติอย่างน้ันๆ ด้วยตนเอง ตามความต้องการของตนเองอย่าง
เต็มท่ี แต่แท้จริงแล้ว นับเป็นความหลงผิดท้ังสิ้น เพราะถ้าสืบสาวลงไปให้
ชัดว่า เขาต้องการอะไรแน่ ทําไมเขาจึงต้องการส่ิงท่ีเขาต้องการอยู่น้ัน 
ทําไมเขาจึงกระทําอย่างท่ีกระทําอยู่น้ัน ทําไมจึงประพฤติอย่างท่ีประพฤติ
อยู่น้ัน ก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรท่ีเป็นตัวของเขาเองเลย แต่เป็นแบบแผนความ
ประพฤติท่ีเขาได้รับถ่ายทอดมาในการศึกษาอบรมบ้าง วัฒนธรรมบ้าง 
ความเช่ือถือทางศาสนาบ้าง เป็นความนิยมในทางสังคมบ้าง เขาเพียงแต่
เลือกและกระทําในขอบเขตแนวทางของสิ่งเหล่าน้ี หรือทําให้แปลกไป
อย่างใดอย่างหน่ึง โดยเอาสิ่งเหล่าน้ีเป็นหลักคิดแยกออกไปและสําหรับ
เทียบเคียงเท่าน้ันเอง สิ่งท่ีเขายึดถือว่าเป็นตัวตนของเขาน้ัน จึงไม่มีอะไร
นอกไปจากสิ่งท่ีอยู่ในข้อ ๑ ถึง ๔ เท่าน้ันเอง สิ่งเหล่าน้ีนอกจากไม่มีตัวมี
ตนแล้ว ยังเป็นพลังผลักดันท่ีอยู่พ้นอํานาจควบคุมของเขาด้วย จึงไม่มีทาง
เป็นตัวตนของเขาได้เลย 

ในทางธรรมเรียกสิ่งท้ังสี่น้ีว่า อาสวะ ๔ (inflowing impulses 
หรือ influxes หรือ biases)  

อย่างท่ี ๑ เรียก กามาสวะ (sense-gratification)  
อย่างที ่๒ เรียก ภวาสวะ (existence หรือ self-centered pursuits)  
อย่างท่ี ๓ เรียก ทิฏฐาสวะ (views)  
อย่างท่ี ๔ เรียก อวิชชาสวะ (ignorance)  

บางแห่งตัดข้อ ๓ ออก เหลือเพียงอาสวะ ๓๑ 

                                                                                 
๑ อาสวะ ๓ = กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ. ดู ที.ม.๑๐/๗๖/๙๖; สํ.สฬ.๑๘/๕๐๔/๓๑๕, ฯลฯ 
  อาสวะ ๔ = กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ ดู อภิ.วิ.๓๕/๙๖๑/๕๐๔ ฯลฯ 
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จึงเห็นได้ว่า อาสวะต่างๆ เหล่าน้ี เป็นท่ีมาแห่งพฤติกรรมของมนุษย์
ปุถุชนทุกคน เป็นตัวการท่ีทําให้มนุษย์หลงผิด ยึดถือในความเป็นตัวตนท่ี
พร่ามัว อันเป็นอวิชชาช้ันพื้นฐาน แล้วบังคับบัญชาให้นึกคิดปรุงแต่ง 
แสดงพฤติกรรม และกระทําการต่างๆ ตามอํานาจของมันโดยไม่รู้ตัวของ
ตัวเอง เป็นขั้นเริ่มต้นวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาท คือ เมื่ออาสวะเกิดขึ้น 
อวิชชาก็เกิดขึ้น แล้วอวิชชาก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร ในภาวะท่ีแสดง
พฤติกรรมด้วยความหลงว่าตัวตนทําเช่นน้ี กล่าวได้ด้วยคําย้อนแย้งว่า 
มนุษย์ไม่เป็นตัวของตัวเอง เพราะพฤติกรรมถูกบังคับบัญชาด้วยสังขารท่ี
เป็นแรงขับไร้สํานึกท้ังสิ้น 

กล่าวโดยสรุปเพื่อตัดตอนให้ชัด ภาวะท่ีเป็นอวิชชา ก็คือ การไม่
มองเห็นไตรลักษณ์ โดยเฉพาะความเป็นอนัตตา ตามแนวปฏิจจสมุปบาท 
คือ ไม่รู้ตระหนักว่า สภาพท่ีถือกันว่าเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา น้ัน 
เป็นเพียงกระแสแห่งรูปธรรมนามธรรมส่วนย่อยต่างๆ มากมาย ท่ีสัมพันธ์
เน่ืองอาศัยเป็นเหตุปัจจัยสืบต่อกัน โดยอาการเกิดสลายๆ ทําให้กระแสน้ัน
อยู่ในภาวะท่ีกําลังแปรรูปอยู่ตลอดเวลา 

พูดให้ง่ายขึ้นว่า บุคคลก็คือผลรวมแห่งความรู้สึกนึกคิด ความ
ปรารถนา ความเคยชิน ความโน้มเอียง ทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ 
ความเช่ือถือ (ตั้งแต่ขั้นหยาบท่ีผิดหรือไม่มีเหตุผล จนถึงขั้นละเอียดท่ี
ถูกต้องและมีเหตุผล) ความคิดเห็น ความรู้สึกในคุณค่าต่างๆ ฯลฯ ท้ังหมด
ในขณะน้ันๆ ท่ีเป็นผลมาจากการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม การศึกษาอบรม 
และปฏิกิริยาต่างๆ ท้ังท่ีเกิดขึ้นภายใน และที่มีต่อสิ่งแวดล้อมท้ังหลาย อัน
กําลังดําเนินไปอยู่ตลอดเวลา  

เม่ือไม่ตระหนักรู้เช่นน้ี จึงยึดถือเอาสิ่งเหล่าน้ีอย่างใดอย่างหน่ึง เป็น
ตัวตนของตนในขณะหน่ึงๆ เมื่อยึดถือสิ่งเหล่าน้ีเป็นตัวตน ก็คือถูกสิ่ง
เหล่าน้ันหลอกเอา จึงเท่ากับตกอยู่ในอํานาจของมัน ถูกมันชักจูงบังคับเอา 
ให้เห็นว่าตัวตนน้ันเป็นไปต่างๆ พร้อมท้ังความเข้าใจว่า ตนเองกําลังทํา
การต่างๆ ตามความต้องการของตน เป็นต้น 



พุทธธรรม 

 

๑๖๖ 

ท่ีกล่าวมาน้ี นับว่าเป็นคําอธิบายในหัวข้ออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิด
สังขาร ในระดับท่ีจัดว่าละเอียดลึกซึ้งกว่าก่อน ส่วนหัวข้อต่อจากน้ีไปถึง
เวทนา เห็นว่าไม่ยากนัก พอจะมองเห็นได้ตามคําอธิบายท่ีกล่าวมาแล้ว จึง
ข้ามมาถึงตอนสําคัญอีกช่วงหนึ่ง คือ ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน ซึ่ง
เป็นช่วงของกิเลสเหมือนกัน 

ข. ตัณหา อาศัยอวิชชา โดยสัมพันธกับทิฏฐิ 
ตัณหาท้ัง ๓ อย่างท่ีพูดถึงมาแล้วน้ัน ก็คืออาการแสดงออกของ

ตัณหาอย่างเดียวกัน และมีอยู่เป็นสามัญโดยครบถ้วนในชีวิตประจําวัน
ของปุถุชนทุกคน แต่จะเห็นได้ต่อเม่ือวิเคราะห์ดูสภาพการทํางานของจิต
ในส่วนลึก เริ่มแต่มนุษย์ไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่รู้จักมองสิ่งท้ังหลายในรูปของ
กระบวนการแห่งความสัมพันธ์กันของเหตุปัจจัยต่างๆ ตามธรรมชาติ จึงมี
ความรู้สึกมัวๆ อยู่ว่ามีตัวตนของตนอยู่ในรูปใดรูปหน่ึง มนุษย์จึงมีความ
อยากท่ีเป็นพื้นฐานสําคัญ คือ ความอยากมีอยู่เป็นอยู่ หรืออยากมีชีวิตอยู่ 
ซึ่งหมายถึงความอยากให้ตัวตนในความรู้สึกมัวๆ น้ันคงอยู่ย่ังยืนต่อไป๑ 

แต่ความอยากเป็นอยู่น้ี สัมพันธ์กับความอยากได้ คือไม่ใช่อยาก
เป็นอยู่เฉยๆ แต่อยากอยู่เพื่อเสวยสิ่งท่ีอยากได้ คือเพื่อเสวยสิ่งท่ีจะให้สุข
เวทนาสนองความต้องการของตนต่อไป จึงกล่าวได้ว่า ท่ีอยากเป็นอยู่ก็
เพราะอยากได้ เม่ืออยากได้ ความอยากเป็นอยู่ก็ย่ิงรุนแรงขึ้น  

เม่ือความอยากเป็นอยู่รุนแรง อาจเกิดกรณีท่ี ๑ คือ ไม่ได้สิ่งท่ีอยาก
ทันอยาก จึงเกิดปฏิกิริยาขึ้น คือ ภพ หรือความมีชีวิตเป็นอยู่ในขณะน้ัน 
ไม่เป็นท่ีน่าช่ืนชม ชีวิตขณะน้ันเป็นท่ีขัดใจ ทนไม่ได้ อยากให้ดับสูญไปเสีย 
ความอยากให้ดับสูญจึงติดตามมา แต่ทันทีน้ันเอง ความอยากได้ก็แสดงตัว
ออกมาอีก จึงกลัวว่าถ้าดับสูญไปเสีย ก็จะไม่ได้เสวยสุขเวทนาท่ีอยากได้
ต่อไป ความอยากเป็นอยู่จึงเกิดตามติดมาอีก  

                                                                                 
๑ ในที่นี้ แปล กามตัณหาว่า อยากได้  ภวตัณหาว่า อยากเป็นอยู่  วิภวตัณหาว่า อยากให้ดับสูญ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๖๗   

ในกรณีท่ี ๒ ไม่ได้ท่ีอยาก หรือกรณีท่ี ๓ ได้ไม่เต็มขีดท่ีอยาก ได้ไม่
สมอยาก หรือกรณีท่ี ๔ ได้แล้วอยากได้อ่ืนต่อไป กระบวนการก็ดําเนินไป
ในแนวเดียวกัน แต่กรณีท่ีนับว่าเป็นพื้นฐานท่ีสุดและครอบคลุมกรณีอ่ืนๆ 
ท้ังหมด ก็คืออยากย่ิงๆ ขึ้นไป  

เม่ือกําหนดจับลงท่ีขณะหน่ึงขณะใดก็ตาม จะปรากฏว่ามนุษย์กําลัง
แส่หาภาวะท่ีเป็นสุขกว่าขณะท่ีกําหนดน้ันเสมอไป ปุถุชนจึงปัดหรือผละ
ท้ิงจากขณะปัจจุบันทุกขณะ ขณะปัจจุบันแต่ละขณะ เป็นภาวะชีวิตท่ีทน
อยู่ไม่ได้ อยากให้ดับสูญหมดไปเสีย อยากให้ตนพ้นไป ไปหาภาวะที่สนอง
ความอยากได้ต่อไป ความอยากได้ อยากอยู่ อยากไม่อยู่ จึงหมุนเวียนอยู่
ตลอดเวลาในชีวิตประจําวันของมนุษย์ปุถุชน แต่เป็นวงจรท่ีละเอียดชนิด
ทุกขณะจิต อย่างท่ีแต่ละคนไม่รู้ตัวเลยว่า ชีวิตท่ีเป็นอยู่แต่ละขณะของตน
ก็คือ การดิ้นรนให้พ้นไปจากภาวะชีวิตในขณะเก่า และแส่หาสิ่งสนอง
ความต้องการในภาวะชีวิตใหม่อยู่ทุกขณะน่ันเอง 

เม่ือสืบสาวลงไป ย่อมเห็นได้ว่า ตัณหาเหล่าน้ี สืบเน่ืองมาจาก
อวิชชาน่ันเอง กล่าวคือ เพราะไม่รู้สิ่งท้ังหลายตามท่ีมันเป็น ไม่รู้จักมันใน
ฐานะกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยท่ีสัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน จึงเกิดความเห็นผิด
พื้นฐานเก่ียวกับเรื่องตัวตนขึ้นมาในรูปใดรูปหน่ึง คือ เห็นว่าสิ่งท้ังหลายมี
ตัวมีตนเป็นช้ินเป็นอัน ที่แน่นอนตายตัว ซึ่งจะย่ังยืนอยู่ได้๑ หรือไม่ก็เห็นว่า
สิ่งท้ังหลายแตกดับสูญสิ้นสลายตัวหมดไปได้เป็นสิ่งๆ เป็นช้ินๆ เป็นอันๆ๒ 

มนุษย์ปุถุชนทุกคนมีความเห็นผิดในรูปละเอียดอยู่ในตัวท้ังสอง
อย่าง จึงมีตัณหา ๓ อย่างน้ัน คือ เพราะเข้าใจมืดมัวอยู่ในจิตส่วนลึกว่า 
สิ่งท้ังหลายมีตัวตนยั่งยืนแน่นอนเป็นช้ินเป็นอัน จึงเกิดความอยากในความ
เป็นอยู่คงอยู่ หรือภวตัณหาได้ และอีกด้านหน่ึง ด้วยความไม่รู้ ไม่แน่ใจ ก็

                                                                                 
๑ สัสสตทิฏฐิ = ความเห็นวาเท่ียง วาย่ังยืนตายตัวตลอดไป 
๒ อุจเฉททิฏฐิ = ความเห็นวาขาดสูญ ตัดขาดดับหาย ทั้งสองอยางนี้ เปนความเห็นผิดวามีตัวตนใน
รูปใดรูปหนึ่งทั้งสิ้น อยางแรกชัดอยูแลว แตอยางหลังอธิบายสั้นๆ ไดวา เพราะเห็นวาสิ่งทั้งหลายมี
ตัวมีตน เปนช้ินเปนอันเปนสวนๆ จึงเห็นไปไดวาสิ่งเหลานี้ หรือตัวตนเหลานี้ สูญสิ้นดับหาย ขาด
ตอนหมดไป; ดู ตอนวาดวย ปฏิจจสมุปบาทในฐานะมัชเฌนธรรมเทศนา ขางหนา 



พุทธธรรม 

 

๑๖๘ 

เข้าใจไปได้อีกแนวหนึ่งว่า สิ่งท้ังหลายเป็นตัวเป็นตน เป็นช้ินเป็นอันแต่ละ
ส่วนละส่วนไป มันสูญสิ้นหมดไป ขาดหายไปได้ จึงเกิดความอยากในความ
ไม่เป็นอยู่ หรือวิภวตัณหา ได้ ความเห็นผิดท้ังสองน้ี สัมพันธ์กับตัณหาใน
รูปของการเปิดโอกาสหรือเปิดช่องทางให้  

ถ้ารู้เข้าใจเห็นเสียแล้วว่าสิ่งท้ังหลายเป็นกระแส เป็นกระบวนการ
แห่งเหตุปัจจัยท่ีสัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน ก็ย่อมไม่มีตัวตนที่จะย่ังยืนตายตัวเป็น
ช้ินเป็นอันได้ และก็ย่อมไม่มีตัวตนเป็นช้ินเป็นอันท่ีจะหายจะขาดสูญไปได้ 
ตัณหา (ภวตัณหา และวิภวตัณหา) ก็ไม่มีฐานท่ีก่อตัวได้  

ส่วนกามตัณหา ก็สืบเน่ืองจากความเห็นผิดท้ังสองน้ันด้วย เพราะ
กลัวว่าตัวตนหรือสุขเวทนาก็ตามจะขาดสูญสิ้นหายหมดไปเสีย จึงเร่าร้อน
แส่หาสุขเวทนาแก่ตน และเพราะเห็นว่าสิ่งท้ังหลายเป็นตัวเป็นตนเป็นช้ิน
เป็นอันแน่นอนคงตัวอยู่ได้ จึงดิ้นรนไขว่คว้า กระทํายํ้าให้หนักแน่นให้
มั่นคงอยู่ให้ได้ 

ในรูปท่ีหยาบ ตัณหาแสดงอาการออกมาเป็นการดิ้นรนแส่หาสิ่ง
สนองความต้องการต่างๆ การแส่หาภาวะชีวิตท่ีให้สิ่งสนองความต้องการ
เหล่าน้ัน ความเบื่อหน่ายสิ่งท่ีมีแล้ว ได้แล้ว เป็นแล้ว ความหมดอาลัยตาย
อยาก ทนอยู่ไม่ได้โดยไม่มีสิ่งสนองความต้องการใหม่ๆ เรื่อยๆ ไป  

ภาพท่ีเห็นได้ชัดก็คือ มนุษย์ท่ีเป็นตัวของตัวเองไม่ได้ ถ้าปราศจาก
สิ่งสนองความต้องการทางประสาทท้ัง ๕ แล้ว ก็มีแต่ความเบ่ือหน่าย 
ว้าเหว่ ทนไม่ไหว ต้องเท่ียวดิ้นรนไขว่คว้าสิ่งสนองความต้องการใหม่ๆ อยู่
ตลอดเวลา เพื่อหนีจากภาวะเบื่อหน่ายตัวเอง ถ้าขาดสิ่งสนองความ
ต้องการ หรือไม่ได้ตามที่ต้องการเมื่อใด ก็ผิดหวัง ชีวิตหมดความหมาย 
เบื่อตัวเอง ชังตัวเอง ความสุข ความทุกข์จึงขึ้นต่อปัจจัยภายนอกอย่าง
เดียว เวลาว่างจึงกลับเป็นโทษ เป็นภัยแก่มนุษย์ได้ท้ังส่วนบุคคลและสังคม 
ความเบื่อหน่าย ความซึมเศร้า ความว้าเหว่ ความไม่พอใจ จึงมีมากขึ้น ท้ัง
ท่ีมีสิ่งสนองความต้องการมากขึ้น และการแสวงหาความปรนปรือทาง
ประสาทสัมผัสต่างๆ จึงหยาบและร้อนแรงย่ิงขึ้น  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๖๙   

การติดสิ่งเสพติดต่างๆ ก็ดี การใช้เวลาว่างทําความผิดความช่ัวของ
เด็กวัยรุ่นก็ดี ถ้าสืบค้นลงไปในจิตใจอย่างลึกซึ้งแล้ว จะเห็นว่าสาเหตุ
สําคัญ ก็คือ ความทนอยู่ไม่ได้ ความเบื่อหน่ายจะหนีไปให้พ้นจากภพท่ีเขา
เกิดอยู่ในขณะน้ันน่ันเอง 

ในกรณีท่ีมีการศึกษาอบรม ได้รับคําแนะนําสั่งสอนทางศาสนา มี
ความเช่ือถือในทางท่ีถูกต้อง หรือยึดถือในอุดมคติท่ีดีงามต่างๆ แล้ว 
(อวิชชาไม่มืดบอดเสียทีเดียว) เกิดความใฝ่จะเป็นในทางท่ีดี ตัณหาก็ถูกผัน
มาใช้ในทางท่ีดีได้ จึงมีการทําดีเพื่อจะได้เป็นคนดี การขยันหม่ันเพียร เพื่อ
ผลท่ีหมายระยะยาว การบําเพ็ญประโยชน์เพื่อเกียรติคุณ หรือเพื่อไปเกิด
ในสวรรค์ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนการอาศัยตัณหาเพื่อ
ละตัณหาก็ได้ 

ค. อุปาทาน เปนเงื่อนปมสําคัญ ท่ีปนวงจรชีวิต 
กิเลสท่ีสืบเน่ืองจากตัณหา ได้แก่ อุปาทาน (ความยึดติดถือมั่น) ซึ่ง

มี ๔ อย่าง คือ 
๑. กามุปาทาน ความยึดมั่นในกาม๑ (clinging to sensuality): 

เมื่ออยากได้ ดิ้นรน แส่หา ก็ยึดมั่นติดพันในสิ่งท่ีอยากได้น้ัน เมื่อได้แล้วก็
ยึดมั่นเพราะอยากสนองความต้องการให้ย่ิงๆ ขึ้นไป และกลัวหลุดลอย
พรากไปเสีย ถึงแม้ผิดหวังหรือพรากไป ก็ย่ิงปักใจมั่นด้วยความผูกใจอาลัย 
พร้อมกันน้ัน ความยึดมั่นก็ย่ิงแน่นแฟ้นขึ้น เพราะสิ่งสนองความต้องการ
ต่างๆ ไม่ให้ภาวะเต็มอ่ิมหรือสนองความต้องการได้เต็มขีดท่ีอยากจริงๆ ใน
คราวหนึ่งๆ จึงพยายามเพ่ือเข้าถึงขีดท่ีเต็มอยากน้ันด้วยการกระทําอีกๆ 
และเพราะสิ่งเหล่าน้ันไม่ใช่ของของตนแท้จริง จึงต้องยึดม่ันไว้ด้วย
ความรู้สึกจูงใจตนเองว่าเป็นของของตนในแง่ใดแง่หน่ึงให้ได้ ความคิด
จิตใจของปุถุชนจึงไปยึดติดผูกพันข้องอยู่กับสิ่งสนองความอยากอย่างใด
อย่างหน่ึงอยู่เสมอ ปลอดโปร่ง เป็นอิสระ และเป็นกลางได้ยาก 

                                                                                 
๑ กาม = ส่ิงสนองความต้องการทางประสาทท้ัง ๕ และความใคร่ในส่ิงสนองความต้องการเหล่านั้น 



พุทธธรรม 

 

๑๗๐ 

๒. ทิฏฐุปาทาน ความยึดมั่นในทฤษฎีหรือทิฏฐิต่างๆ (clinging to 
views): ความอยากให้เป็น หรือไม่ให้เป็นอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีตน
ต้องการ ย่อมทําให้เกิดความเอนเอียงยึดมั่นในทิฏฐิ ทฤษฎี หรือหลัก
ปรัชญาอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีเข้ากับความต้องการของตน ความอยากได้สิ่ง
สนองความต้องการของตน ก็ทําให้ยึดมั่นในหลักการ แนวความคิด 

ความเห็น ลัทธิ หลักคําสอนท่ีสนอง หรือเป็นไปเพื่อสนองความต้องการ
ของตน เม่ือยึดถือความเห็น หรือหลักความคิดอันใดอันหน่ึงว่าเป็นของตน
แล้ว ก็ผนวกเอาความเห็น หรือหลักความคิดน้ัน เป็นตัวตนของตนไปด้วย 
จึงนอกจากจะคิดนึกและกระทําการต่างๆ ไปตามความเห็นน้ันๆ แล้ว เมื่อ
มีทฤษฎีหรือความเห็นอ่ืนๆ ท่ีขัดแย้งกับความเห็นท่ียึดไว้น้ัน ก็รู้สึกว่าเป็น
การคุกคามต่อตัวตนของตนด้วย เป็นการเข้ามาบีบค้ันหรือจะทําลาย
ตัวตนให้เสื่อมด้อยลง พร่องลง หรือสลายไป อย่างใดอย่างหน่ึง จึงต้องต่อสู้
รักษาความเห็นน้ันไว้เพื่อศักดิ์ศรีเป็นต้นของตัวตน จึงเกิดการขัดแย้งท่ี
แสดงออกภายนอก เกิดการผูกมัดตัวให้คับแคบ สร้างอุปสรรค กักปัญญา
ของตนเอง ความคิดเห็นต่างๆ ไม่เกิดประโยชน์ตามความหมายและ
วัตถุประสงค์แท้ๆ ของมัน ทําให้ไม่สามารถถือเอาประโยชน์จากความรู้ 
และรับความรู้ต่างๆ ได้เท่าท่ีควรจะเป็น๑ 

๓. สีลัพพตุปาทาน ความยึดมั่นในศีลและพรต (clinging to 
mere rule and ritual): ความอยากได้ อยากเป็นอยู่ ความกลัวต่อความ
สูญสลายของตัวตน โดยไม่เข้าใจกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยในธรรมชาติ 
ผสมกับความยึดม่ันในทิฏฐิอย่างใดอย่างหน่ึง ทําให้ทําการต่างๆ ไปตามวิธี
ปฏิบัติท่ีสักว่ายึดถือมา เป็นแบบแผน หรือประพฤติปฏิบัติไปตามๆ กัน
อย่างงมงายในสิ่งท่ีนิยมว่าขลัง ว่าศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีจะสนองความอยากของตน
ได้ ท้ังท่ีไม่มองเห็นความสัมพันธ์โดยทางเหตุผล  

ความอยากให้ตัวตนคงอยู่  มีอ ยู่  และความยึดมั่นในตัวตน 
แสดงออกมาภายนอกหรือทางสังคม ในรูปของความยึดม่ัน ในแบบแผน

                                                                                 
๑ ทิฏฐิที่สนองตัณหาขั้นพ้ืนฐานท่ีสุดก็คือ สัสสตทิฏฐิ กับ อุจเฉททิฏฐิ และทิฏฐิที่อยู่ในเครือเดียวกัน 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๗๑   

ความประพฤติต่างๆ การกระทําสืบๆกันมา ระเบียบวิธี ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ลัทธิพิธี ตลอดจนสถาบันต่างๆ ท่ีแน่นอนตายตัว ว่าจะต้องเป็น
อย่างน้ันๆ โดยไม่ตระหนักรู้ในความหมาย คุณค่า วัตถุประสงค์ และ
ความสัมพันธ์โดยเหตุผล กลายเป็นว่ามนุษย์สร้างสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีขึ้นมา
เพื่อกีดก้ัน ปิดล้อมตัวเอง และทําให้แข็งท่ือ ยากแก่การปรับปรุงตัว และ
การท่ีจะได้รับประโยชน์จากสิ่งท้ังหลายท่ีตนเข้าไปสัมพันธ์ 

ในเรื่องสีลัพพตุปาทานน้ี มีคําอธิบายของท่านพุทธทาสภิกขุ ตอน
หน่ึง ท่ีเห็นว่าจะช่วยให้ความหมายชัดเจนขึ้นอีก ดังน้ี 

เมื่อมาประพฤติศีล หรือธรรมะขอใดขอหนึ่งแลว ไมทราบความมุง
หมาย ไมคํานึงถึงเหตุผล ไดแตลงสันนิษฐานเอาเสียวาเปนของศักดิ์สิทธิ์ 
เมื่อลงไดปฏิบัติของศักดิ์สิทธิ์แลว ยอมตองไดรับผลดีเอง ฉะนั้น คน
เหลานี้จึงสมาทานศีล หรือประพฤติธรรมะ แตเพียงตามแบบฉบับ ตาม
ตัวอักษร ตามประเพณี ตามตัวอยาง ท่ีสืบปรัมปรากันมาเทาน้ัน ไมเขาถึง
เหตุผลของสิ่งนั้นๆ แตเพราะอาศัยการประพฤติกระทํามาจนชิน การ
ยึดถือจึงเหนียวแนน เปนอุปาทานชนิดแกไขยาก...ตางจากอุปาทานขอท่ี
สองขางตน ซึ่งหมายถึงการถือในตัวทิฏฐิ หรือความคิดความเห็นท่ีผิด 
สวนขอนี้ เปนการยึดถือในตัวการปฏิบัติ หรือการกระทําทางภายนอก๑ 

๔. อัตตวาทุปาทาน ความยึดมั่นในวาทะว่าตัวตน (clinging to 
the ego-belief): ความรู้สึกว่ามีตัวตนที่แท้จริงน้ัน เป็นความหลงผิดท่ีมี
เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว และยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีช่วยเสริมความรู้สึกน้ีอีก เช่น
ภาษา อันเป็นถ้อยคําสมมติสําหรับสื่อความหมาย ท่ีชวนให้มนุษย์ผู้ติด
บัญญัติมองเห็นสิ่งต่างๆ แยกออกจากกันเป็นตัวตนที่คงท่ี แต่ความรู้สึกน้ี
กลายเป็นความยึดมั่นเพราะตัณหาเป็นปัจจัย กล่าวคือ เม่ืออยากได้ก็ยึด
มั่นว่ามีตัวตนท่ีเป็นผู้ได้รับและเสวยสิ่งท่ีอยากน้ัน มีตัวตนที่เป็นเจ้าของสิ่ง
ท่ีได้น้ัน เมื่ออยากเป็นอยู่ ก็อยากให้มีตัวตนอันใดอันหน่ึงเป็นอยู่ คงอยู่ 

                                                                                 
๑ พระอริยนันทมุนี, หลักพระพุทธศาสนา, สุวิชานน์ พ.ศ. ๒๔๙๙, หน้า ๖๐ 



พุทธธรรม 

 

๑๗๒ 

เมื่ออยากไม่เป็นอยู่ ก็ยึดในตัวตนอันใดอันหน่ึงท่ีจะให้สูญสลายไป เม่ือ
กลัวว่าตัวตนจะสูญสลายไป ก็ย่ิงตะเกียกตะกายย้ําความรู้สึกในตัวตนให้
แน่นแฟ้นหนักขึ้นไปอีก  

ท่ีสําคัญคือ ความอยากน้ันสัมพันธ์กับความรู้สึกว่ามีเจ้าของผู้มี
อํานาจควบคุม คือมีตัวตนท่ีเป็นนายบังคับบัญชาส่ิงต่างๆ ให้เป็นไปอย่าง
ท่ีอยากให้เป็นได้ และก็ปรากฏคล้ายกับว่ามีการบังคับบัญชาได้สม
ปรารถนาบ้างเหมือนกัน จึงหลงผิดไปว่ามีตัวฉันหรือตัวตนของฉันท่ีเป็น
เจ้าของ เป็นนายบังคับสิ่งเหล่าน้ันได้ แต่ความจริงมีอยู่ว่า การบังคับ
บัญชาน้ัน เป็นไปได้เพียงบางส่วนและช่ัวคราวเท่าน้ัน เพราะสิ่งท่ียึดว่า
เป็นตัวตนน้ัน ก็เป็นเพียงปัจจัยอย่างหน่ึงในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย ไม่
สามารถบังคับบัญชาสิ่งอ่ืนๆ ท่ีเข้าไปยึด ให้เป็นไปตามท่ีอยากให้เป็นได้
ถาวรและเต็มอยากจริงๆ การท่ีรู้สึกว่าตัวเป็นเจ้าของควบคุมบังคับบัญชา
ได้อยู่บ้าง แต่ไม่เต็มสมบูรณ์จริงๆ เช่นน้ี กลับเป็นการยํ้าความหมายม่ัน 
และตะเกียกตะกายเสริมความรู้สึกว่าตัวตนให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้นไปอีก  

เมื่อยึดม่ันในตัวตนด้วยอุปาทาน ก็ไม่รู้จักท่ีจะจัดการสิ่งต่างๆ ตาม
เหตุตามปัจจัยท่ีจะให้มันเป็นไปอย่างน้ันๆ กลับหลงมองความสัมพันธ์ผิด 
ยกเอาตัวตนข้ึนยึดไว้ในฐานะเจ้าของท่ีจะบังคับควบคุมสิ่งเหล่าน้ันตาม
ความปรารถนา เมื่อไม่ทําตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย และสิ่งเหล่าน้ัน
ไม่เป็นไปตามความปรารถนา ตัวตนก็ถูกบีบค้ันด้วยความพร่อง เสื่อมด้อย 
และความสูญสลาย ความยึดมั่นในตัวตนน้ีนับว่าเป็นข้อสําคัญ เป็นพื้นฐาน
ของความยึดม่ันข้ออ่ืนๆ ท้ังหมด๑ 

ว่าโดยสรุป อุปาทานทําให้มนุษย์ปุถุชนมีจิตใจไม่ปลอดโปร่งผ่องใส 
ความคิดไม่แล่นคล่องไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย ไม่สามารถแปล

                                                                                 
๑  อุปาทาน ๔ มาใน ที.ปา.๑๑/๒๖๒/๒๔๒; อภิ.วิ.๓๕/๙๖๓/๕๐๖; โดยเฉพาะอัตตวาทุปาทาน

นั้น เมื่อวิเคราะห์ออกไปจะเห็นว่า เป็นการยึดมั่นในเรื่องขันธ์ ๕ อย่างใดอย่างหน่ึง ตามบาลี
ว่า “ปุถุชน...ย่อมเข้าใจว่ารูปเป็นอัตตา หรือเข้าใจว่าอัตตามีรูป หรือเข้าใจว่ารูปอยู่ในอัตตา หรือ
เข้าใจว่าอัตตาอยู่ในรูป เข้าใจว่าเวทนา...สัญญา...สังขาร (ทํานองเดียวกัน) เข้าใจว่าวิญญาณเป็น
อัตตา หรืออัตตามีวิญญาณ หรือว่าวิญญาณอยู่ในอัตตา หรือว่าอัตตาอยู่ในวิญญาณ” 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๗๓   

ความหมาย ตัดสิน และกระทําการต่างๆ ไปตามแนวทางแห่งเหตุปัจจัย
ตามที่มันควรจะเป็นโดยเหตุผลบริสุทธ์ิ แต่มีความติดข้อง ความเอนเอียง 
ความคับแคบ ความขัดแย้ง และความรู้สึกถูกบีบค้ันอยู่ตลอดเวลา ความ
บีบค้ันเกิดขึ้นเพราะความยึดว่าเป็นตัวเรา ของเรา เมื่อเป็นตัวเรา ของเรา 
ก็ต้องเป็นอย่างท่ีเราอยากให้เป็น แต่สิ่งท้ังหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย 
ไม่ใช่เป็นไปตามท่ีเราอยากให้เป็น  

เมื่อมันไม่อยู่ในบังคับของความอยาก กลับเป็นอย่างอ่ืนไปจากที่
อยากให้เป็น ตัวเราก็ถูกขัดแย้งกระทบกระแทกบีบค้ัน สิ่งท่ียึดถูกกระทบ
เม่ือใด ตัวเราก็ถูกกระทบเม่ือน้ัน สิ่งท่ียึดไว้มีจํานวนเท่าใด ตัวเราแผ่ไปถึง
ไหน ยึดไว้ด้วยความแรงเท่าใด ตัวเราท่ีถูกกระทบ ขอบเขตท่ีถูกกระทบ 
และความแรงของการกระทบ ก็มีมากเท่าน้ัน และผลท่ีเกิดขึ้น มิใช่เพียง
ความทุกข์เท่าน้ัน แต่หมายถึงชีวิตท่ีเป็นอยู่และกระทําการต่างๆ ตาม
อํานาจความยึดอยาก ไม่ใช่เป็นอยู่และทําการด้วยปัญญาตามเหตุปัจจัย 
จึงเป็นเหตุให้การงานท่ีทําไม่สําเร็จผลดี หรือยากท่ีจะได้ผลดี กับท้ังยังพ่วง
เอาปัญหาจุกจิกวุ่นวายนอกเรื่องตามมาอีกมากมายโดยไม่สมควร 

ต่อจากอุปาทาน กระบวนการดําเนินต่อไปถึงขั้น ภพ ชาติ ชรามรณะ 
จนเกิด โสกะ ปริเทวะ เป็นต้น ตามแนวท่ีอธิบายมาแล้ว เมื่อเกิด โสกะ 
ปริเทวะ เป็นต้นแล้ว บุคคลย่อมหาทางออกด้วยการคิด ตัดสินใจ และ
กระทําการต่างๆ ตามความเคยชิน ความโน้มเอียง ความเข้าใจ และความ
คิดเห็นท่ียึดมั่นสะสมไว้อีก โดยไม่มองเห็นภาวะท่ีประสบในขณะน้ันๆ 
ตามท่ีมันเป็นของมันจริงๆ วงจรจึงเริ่มขึ้นที่อวิชชา แล้วหมุนต่อไปอย่างเดิม 

ง. การผอนเบาปญหา เม่ือยังมีอวิชชาและตัณหา 
แม้อวิชชาจะเป็นกิเลสพื้นฐาน เป็นท่ีก่อตัวของกิเลสอ่ืนๆ แต่ในขั้น

แสดงออกเป็นพฤติกรรมต่างๆ ตัณหาย่อมเป็นตัวชักจูง เป็นตัวบงการและ
แสดงบทบาทที่ใกล้ชิดเห็นได้ชัดเจนกว่า ดังน้ัน ในทางปฏิบัต ิเช่นในอริยสัจ 

๔ จึงถือว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ 



พุทธธรรม 

 

๑๗๔ 

เม่ืออวิชชาเป็นไปอย่างมืดบอดเลื่อนลอย ตัณหาไม่มีหลัก ไม่ถูก
ควบคุม เป็นไปสุดแต่จะให้สนองความต้องการได้สําเร็จ ย่อมมีทางให้เกิด
กรรมฝ่ายช่ัวมากกว่าฝ่ายดี แต่เม่ืออวิชชาถูกปรุงแปลงด้วยความเช่ือถือ
ในทางท่ีดีงาม ได้รับอิทธิพลจากความคิดท่ีถูกต้อง หรือจากความเช่ือท่ีมี
เหตุผล ตัณหาถูกชักจูงให้เบนไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม ถูกควบคุมขัดเกลา 
และขับให้พุ่งไปอย่างมีจุดหมาย ก็ย่อมให้เกิดกรรมฝ่ายดี และเป็น
ประโยชน์ได้อย่างมาก และถ้าได้รับการชักนําอย่างถูกต้อง ก็จะเป็นเครื่อง
อุปถัมภ์ สําหรับกําจัดอวิชชาและตัณหาได้ต่อไปด้วย  

วิถีอย่างแรกเป็นวิถีแห่งความช่ัว แห่งบาปอกุศล อย่างหลังเป็นวิถี
แห่งความดี แห่งบุญกุศล คนดีและคนชั่วต่างก็ยังมีทุกข์อยู่ตามแบบของ
ตนๆ แต่วิถีฝ่ายดีเท่าน้ันที่สามารถนําไปสู่ความสิ้นทุกข์ ความหลุดพ้น 
และความเป็นอิสระได้ 

ตัณหาท่ีถูกใช้ในทางท่ีเป็นประโยชน์น้ัน มีตัวอย่างถึงขั้นสูงสุด เช่น :- 

ดูกรน้องหญิง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ได้ยินว่า ภิกษุชื่อนี้ กระทําให้แจ้ง
ซ่ึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ ฯลฯ เธอจึงมีความดําริว่า 
เมื่อไรหนอ เราจักกระทําให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ฯลฯ บ้าง สมัย
ต่อมา  เธออาศัยตัณหาแล้วละตัณหาเสียได้ ข้อที่เรากล่าวว่า กายน้ีเกิดจาก
ตัณหา พึงอาศัยตัณหา ละตัณหาเสีย เราอาศัยความข้อนี้เองกล่าว๑ 
ถ้าไม่สามารถทําอย่างอ่ืน นอกจากเลือกเอาในระหว่างตัณหา

ด้วยกัน พึงเลือกเอาตัณหาในทางท่ีดีเป็นแรงชักจูงในการกระทํา แต่ถ้าทํา
ได้ พึงเว้นตัณหาท้ังฝ่ายช่ัวฝ่ายดี เลือกเอาวิถีแห่งปัญญา อันเป็นวิถีท่ี
บริสุทธ์ิ อิสระ และไร้ทุกข์ 

                                                                                 
๑ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๕๙/๑๙๕ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๗๕   

๘. ปฏิจจสมุปบาทในฐานะมัชเฌนธรรมเทศนา 
ความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาท เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ หรือเห็น

ถูกต้อง และความเห็นท่ีถูกต้องน้ีเป็นความเห็นชนิดท่ีเรียกว่าเป็นกลางๆ 
ไม่เอียงสุดไปทางใดทางหน่ึง ปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นหลักหรือกฎท่ีแสดง
ความจริงเป็นกลางๆ ไม่เอียงสุด อย่างท่ีเรียกว่า “มัชเฌนธรรมเทศนา” 

ความเป็นกลางของหลักความจริงน้ี เห็นได้โดยการเทียบกับลัทธิ
หรือทฤษฎีเอียงสุดต่างๆ และความเข้าใจปฏิจจสมุปบาทโดยถูกต้อง 
จะต้องแยกออกจากทฤษฎีเอียงสุดเหล่าน้ีด้วย ดังน้ัน ในท่ีน้ีจึงควรนํา
ทฤษฎีเหล่าน้ีมาแสดงไว้เปรียบเทียบเป็นคู่ๆ โดยการใช้วิธีอ้างพุทธพจน์
เป็นหลัก และอธิบายให้น้อยท่ีสุด 

คู่ที่ ๑: ๑. อัตถิกวาท๑ ลัทธิว่าสิ่งท้ังหลายมีอยู่จริง (extreme realism) 
 ๒. นัตถิกวาท  ลัทธิว่าสิ่งท้ังหลายไม่มีจริง (nihilism) 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่า “สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ” ดังนี้ 

แค่ไหน จึงจะชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ? 
แน่ะ ท่านกัจจานะ โลกนี้โดยมากอิง (ทฤษฎีของตน) ไว้กับภาวะ ๒ 

อย่าง คือ อัตถิตา (ความมี) และนัตถิตา (ความไม่มี) เมื่อเห็นโลกสมุทัยตามที่
มันเป็นด้วยสัมมาปัญญา นัตถิตาในโลกก็ไม่มี เมื่อเห็นโลกนิโรธตามท่ีมัน
เป็นด้วยสัมมาปัญญา อัตถิตาในโลกนี้ก็ไม่มี  

โลกนี้โดยมากยึดติดถือมั่นในอุบาย (systems) และถูกคล้องขังไว้ด้วย
อภินิเวส (dogmas) ส่วนอริยสาวก ย่อมไม่เข้าหา ไม่ยึด ไม่ติดอยู่กับความยึด
ติดถือมั่นในอุบาย ความปักใจ อภินิเวส และอนุสัยว่า “อัตตาของเรา” ย่อมไม่
เคลือบแคลงสงสัยว่า “ทุกข์นั่นแหละ เมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้น ทุกข์ เมื่อดับ 
ก็ย่อมดับ”  อริยสาวกย่อมมีญาณในเร่ืองนี้ โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเลย เพียง
เท่านี้แล ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิ 

                                                                                 
๑  ในกรณีของลัทธิ หรือทฤษฎีต่างๆ คําว่า “วาทะ” หรือ “วาท” เปล่ียนเรียกว่า “ทิฏฐิ” ได้ทุก

แห่ง ดังน้ัน วาทะท้ังสองน้ี และต่อจากน้ีไป จึงเรียกได้อีกอย่างหน่ึงว่า อัตถิกทิฏฐิ นัตถิกทิฏฐิ 
สัสสตทิฏฐิ อุจเฉททิฏฐิ ฯลฯ เฉพาะ อัตถิกวาทะ เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า สัพพัตถิกวาทะ 



พุทธธรรม 

 

๑๗๖ 

ดูก่อนกัจจานะ ข้อว่า ‘ส่ิงทั้งปวงมีอยู่’ นี้เป็นที่สุดข้างหน่ึง ข้อว่า  ‘ส่ิง
ทั้งปวงไม่มี’ นี้เป็นที่สุดข้างหน่ึง ตถาคตย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆ ไม่เข้าไป
ติดที่สุดทั้งสองนั้นว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็น
ปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชานั่นแหละสํารอกดับไปไม่เหลือ สังขาร
จึงดับ เพราะสังขารดับไป วิญญาณจึงดับ ฯลฯ” ๑ 

พราหมณ์นักโลกายัตคนหน่ึงมาเฝ้าทูลถามปัญหาว่า:  
ท่านพระโคตมะผู้เจริญ สิ่งท้ังปวงมีอยู่หรือ? 
พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า:  
ข้อว่า  ‘ส่ิงทั้งปวงมี’ เป็นโลกายัตหลักใหญ่ที่สุด 
ถาม:   สิ่งท้ังปวงไม่มีหรือ? 
ตอบ:  ข้อว่า ‘ส่ิงทั้งปวงไม่มี’ เป็นโลกายัตที่สอง 
ถาม:  สิ่งท้ังปวงเป็นภาวะหน่ึงเดียว (เอกัตตะ-unity) หรือ? 
ตอบ:  ข้อว่า ‘ส่ิงทั้งปวงเป็นภาวะหนึ่งเดียว’ เป็นโลกายตัที่สาม 
ถาม:  สิ่งท้ังปวง เป็นภาวะหลากหลาย (ปุถุตตะ-plurality) หรือ? 
ตอบ:  ข้อว่า ‘ส่ิงทั้งปวงเป็นภาวะหลากหลาย’ เป็นโลกายัตที่ส่ี 
ดูก่อนพราหมณ์ ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้างเหล่านี้ ย่อมแสดง

ธรรมเป็นกลางๆ ว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะ สังขารเป็น
ปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ 
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ”๒ 

คู่ที่ ๒: ๑. สัสสตวาท ลัทธิถือว่าเท่ียง (eternalism) 
 ๒. อุจเฉทวาท ลัทธิถือว่าขาดสูญ (annihilationism) 

คู่ท่ี ๒ น้ี มีกล่าวถึงบ่อยๆ ในท่ีท่ัวไปอยู่แล้ว จึงไม่แสดงไว้ท่ีน้ีอีก 

                                                                                 
๑ สํ.นิ.๑๖/๔๒-๔๔/๒๐-๒๑; ๑๗๓/๙๑; สํ.ข.๑๗/๒๓๔/๑๖๕ 
๒ สํ.นิ.๑๖/๑๗๖/๙๒ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๗๗   

คู่ที่ ๓:  ๑. อัตตการวาท  สยังการวาท ลัทธิถือว่าสุขทุกข์เป็นต้น ตนทํา
เอง (self-generationism  Karmic autogenesisism) 

 ๒. ปรการวาท ลัทธิถือว่าสุขทุกข์เป็นต้น เกิดจากตัวการภายนอก 
(other-generationism  Karmic heterogenesisism) 

คู่ท่ี ๓ น้ี และคู่ท่ี ๔ ท่ีจะกล่าวต่อไป มีความสําคัญมากในแง่ของ
หลักกรรม เมื่อศึกษาเข้าใจดีแล้ว จะช่วยป้องกันความเข้าใจผิดในเรื่อง
กรรมได้เป็นอย่างมาก  จึงควรสังเกตตามแนวพุทธพจน์ ดังน้ี :- 

ถาม:  ทุกข์ ตนทําเองหรือ? 
ตอบ:  อย่ากล่าวอย่างนั้น 
ถาม:   ทุกข์ตัวการอย่างอ่ืนกระทําให้หรือ? 
ตอบ:  อย่ากล่าวอย่างนั้น 
ถาม:  ทุกข์ตนทําเองด้วย ตัวการอย่างอ่ืนทําให้ด้วยหรือ? 
ตอบ:  อย่ากล่าวอย่างนั้น 
ถาม:  ทุกข์มิใช่ตนทําเอง มิใช่ตัวการอย่างอ่ืนทําให้ แต่เกิดขึ้น

เองลอยๆ (เป็นอธิจจสมุปบัน) หรือ? 
ตอบ:  อย่ากล่าวอย่างนั้น 
ถาม:  ถ้าอย่างน้ัน ทุกข์ไม่มีหรือ? 
ตอบ:  ทุกข์มิใช่ไม่มี ทุกข์มีอยู่ 
ถาม:   ถ้าอย่างน้ัน ท่านพระโคตมะ ไม่รู้ ไม่เห็นทุกข์หรือ? 
ตอบ:  เรามิใช่ไม่รู้ ไม่เห็นทุกข์ เรารู้ เราเห็นทุกข์แท้ทีเดียว 
ถาม:  ...ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้โปรดบอก โปรดแสดงทุกข์

แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด 
ตอบ: เมื่อว่า ‘ทุกข์ตนทําเอง’ อย่างที่ว่าทีแรก ก็เท่ากับบอกว่า ‘ผู้นั้น

ทํา ผู้นั้นเสวย(ทุกข์)’ กลายเป็นสัสสตทิฏฐิไป เมื่อว่า ‘ทุกข์ตัวการอย่างอื่น
ทําให้’ อย่างที่ผู้ถูกเวทนาทิ่มแทงรู้สึก ก็เท่ากับบอกว่า ‘คนหน่ึงทํา คนหน่ึง
เสวย(ทุกข์)’ กลายเป็นอุจเฉททิฏฐิไป ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้าง
นั้น ย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆ ว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี 



พุทธธรรม 

 

๑๗๘ 

เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไม่
เหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ”๑ 

ถาม:  สุขทุกข์ ตนทําเอง หรือ? 
ตอบ:  อย่ากล่าวอย่างนั้น 
ถาม:   สุขทุกข์ ตัวการอย่างอ่ืนทําให้หรือ? 
ตอบ: อย่ากล่าวอย่างนั้น 
ถาม:  สุขทุกข์ ตนทําเองด้วย ตัวการอ่ืนทําให้ด้วยหรือ? 
ตอบ:  อย่ากล่าวอย่างนั้น 
ถาม: สุขทุกข์ มิใช่ตนทําเอง มิใช่ตัวการอย่างอ่ืนทําให้ แต่

เกิดขึ้นเองลอยๆ (เป็นอธิจจสมุปบัน) หรือ? 
ตอบ:  อย่ากล่าวอย่างนั้น 
ถาม:   (ถ้าอย่างน้ัน) สุขทุกข์ ไม่มีหรือ? 
ตอบ:  สุขทุกข์มิใช่ไม่มี สุขทุกข์มีอยู่ 
ถาม:   ถ้าอย่างน้ัน ท่านพระโคตมะ ไม่รู้ ไม่เห็นสุขทุกข์หรือ? 
ตอบ:  เรามิใช่ไม่รู้ ไม่เห็นสุขทุกข์ เรารู้ เราเห็นสุขทุกข์แท้ทีเดียว 
ถาม:  ...ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า โปรดบอก โปรดแสดงสุขทุกข์

แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด 
ตอบ: เพราะเข้าใจเอาแต่แรกว่า เวทนาก็นั่น ผู้เสวยเวทนาก็นั่น จึงเกิด

ยึดถือขึ้นว่า สุขทุกข์ตนทําเอง เราหากล่าว(ว่าเป็น)อย่างนั้นไม่ เพราะเข้าใจ
ว่า เวทนาก็อย่าง ผู้เสวยเวทนาก็อย่าง จึงเกิดความยึดถืออย่างที่ผู้ถูกเวทนา
ทิ่มแทงรู้สึกว่า สุขทุกข์ตัวการอย่างอื่นทําให้ เราหากล่าว(ว่าเป็น)อย่างนั้น
ไม่ ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้างนั้น  ย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆ ว่า  
“เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไม่เหลือ 
สังขารจึงดับ ฯลฯ”๒ 

                                                                                 
๑ สํ.นิ.๑๖/๔๙-๕๐/๒๓-๒๕ 
๒ สํ.นิ.๑๖/๕๔-๕๕/๒๖-๒๘ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๗๙   

ดูก่อนอานนท์ เรากล่าวว่าสุขทุกข์เป็นปฏิจจสมุปบันธรรม (ส่ิงที่อาศัย
เหตุปัจจัยเกิดขึ้น) อาศัยอะไร? อาศัยผัสสะ 

เมื่อกายมีอยู่ อาศัยความจงใจทางกายเป็นเหตุ สุขทุกข์ภายในจึง
เกิดขึ้นได้ เมื่อวาจามีอยู่ อาศัยความจงใจทางวาจาเป็นเหตุ สุขทุกข์ภายใน
จึงเกิดขึ้นได้ เมื่อมโนมีอยู่ อาศัยมโนสัญเจตนาเป็นเหตุ สุขทุกข์ภายในจึง
เกิดขึ้นได้ 

เพราะอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัย บุคคลจึงปรุงแต่งกายสังขารขึ้นเอง 
เป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์ภายในบ้าง เนื่องจากผู้อื่น (ถูกคนอื่นหรือตัวการ
อื่นๆ กระตุ้นหรือชักจูง) จึงปรุงแต่งกายสังขาร เป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์
ภายในบ้าง รู้ตัวอยู่ จึงปรุงแต่งกายสังขารนั้น เป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์
ภายในบ้าง ไม่รู้ตัวอยู่ ย่อมปรุงแต่งกายสังขาร เป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์
ภายในบ้าง จึงปรุงแต่งวจีสังขาร...มโนสังขารขึ้นเองบ้าง...เนื่องจากผู้อื่น
บ้าง...โดยรู้ตัวบ้าง...โดยไม่รู้ตัวบ้าง เป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์ภายใน ในกรณี
เหล่านี้ อวิชชาเข้าแทรกอยู่แล้ว (ทั้งนั้น)๑ 

คู่ที่ ๔:  ๑. การกเวทกาทิเอกัตตวาท๒
 การถือว่าผู้ทําและผู้เสวยผลเป็นต้น 

เป็นตัวการเดียวกัน (the extremist view of a self-identical 
soul  the monistic view of subject-object unity) 

๒. การกเวทกาทินานัตตวาท๒ การถือว่าผู้ทําและผู้เสวยผลเป็น
ต้น เป็นคนละอย่างขาดจากกัน (the extremist view of 
individual discontinuity  the dualistic view of 
subject-object distinction) 

ถาม:  ตัวท่ีทําก็อันน้ัน ตัวท่ีเสวย(ผล) ก็อันน้ันหรือ? 
ตอบ: ข้อว่า ตัวที่ทําก็อันนั้น ตัวที่เสวย(ผล) ก็อันนั้น เป็นที่สุดข้างหน่ึง 
ถาม:  ตัวท่ีทําก็อย่าง ตัวท่ีเสวย(ผล) ก็อย่างหรือ? 

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

๒  ศัพท์ทั้งสองผูกขึ้นใช้ใหม่ ทั้งสองอย่างเป็นรูปหนึ่งๆ ของสัสสตทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิตามลําดับ 



พุทธธรรม 

 

๑๘๐ 

ตอบ: ข้อว่า ตัวที่ทําก็อย่าง ตัวที่เสวย(ผล) ก็อย่าง เป็นที่สุดข้างที่สอง 
ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้างนั้น ย่อมแสดงธรรมเป็น
กลางๆ ว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ เพราะ
อวิชชาสํารอกดับไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ ฯลฯ”๑ 

ถาม:  พระองค์ผู้เจริญ  ชรามรณะ คืออะไร?  ชรามรณะน้ีของ
ใคร? 

ตอบ: ต้ังปัญหายังไม่ถูก ผู้ใดกล่าวว่า ‘ชรามรณะคืออะไร? ชรามรณะนี้
ของใคร?’ หรือผู้ใดกล่าวว่า ‘ชรามรณะก็อย่าง เจ้าของชรามรณะ
ก็อย่าง’ คําพูดทั้งสองแบบน้ีมีความหมายอย่างเดียวกัน ต่างกัน
แต่พยัญชนะเท่านั้น  

เมื่อมีความเห็นว่า ‘ชีวะก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น’ การครอง
ชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) ก็มีไม่ได้ เมื่อมีความเห็นว่า ‘ชีวะก็
อย่าง สรีระก็อย่าง’ การครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) ก็มี
ไม่ได้ ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองนั้น ย่อมแสดงธรรมเป็น
กลาง  ๆว่า “เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี” 

ถาม: พระองค์ผู้เจริญ ชาติ...ภพ...อุปาทาน...ตัณหา...เวทนา...
ผัสสะ...สฬายตนะ...นามรูป...วิญญาณ...สังขาร คือ
อะไร? ของใคร? 

ตอบ: ต้ังปัญหายังไม่ถูก (เน้ือความต่อไปแนวเดยีวกับข้อชรามรณะ) 
เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไม่เหลือ ความเห็นที่บิดเบือน ส่ายพร่า 
ขัดกัน อย่างใด  ๆก็ตามว่า  ‘ชรามรณะคืออะไร?  ชรามรณะนี้ของ
ใคร?’ ก็ดี ‘ชรามรณะก็อย่าง เจ้าของชรามรณะก็อย่าง’ ก็ดี ‘ชีวะ
อันนั้น สรีระก็อันนั้น’ ก็ดี ‘ชีวะก็อย่าง สรีระก็อย่าง’ ก็ดี 
ความเห็นเหล่านั้น ทั้งหมด เป็นอันถูกกําจัด ถอนรากทิ้ง ทําให้
ส้ินซาก ถึงความไม่มี หมดทางเกิดขึ้นได้ต่อไป๒ 
                                                                                 

๑ สํ.นิ.๑๖/๑๗๐/๙๐ 
๒ สํ.นิ.๑๖/๑๒๙-๑๓๓/๗๒-๗๔ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๘๑   

ถาม:  ใครหนอย่อมผัสสะ (ใครเป็นผู้รับผัสสะ)? 
ตอบ: ต้ังปัญหายังไม่ถูก เรามิได้กล่าวว่า ‘ย่อมผัสสะ’ ถ้าเรากล่าวว่า 

‘ย่อมผัสสะ’ ในกรณีนั้นจึงควรต้ังปัญหาได้ถูกต้องว่า ‘ใครหนอ
ย่อมผัสสะ?’ แต่เรามิได้กล่าวอย่างนั้น เมื่อเราไม่กล่าวอย่างนั้น 
ผู้ใดถามอย่างนี้ว่า ‘เพราะอะไรเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี?’ นี้จึงจะชื่อ
ว่าต้ังปัญหาถูกต้อง  ในกรณีนั้น ก็มีคําเฉลยท่ีถูกต้องว่า 
“เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี  เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
เวทนาจึงมี”  

ถาม:  ใครหนอเสวยเวทนา? ใครหนอทะยานอยาก (มีตัณหา)? 
ใครหนอย่อมยึดมั่น (มีอุปาทาน)? 

ตอบ: ต้ังปัญหายังไม่ถูก... ผู้ใดถามว่า ‘เพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอ  
เวทนาจึงมี? เพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอ ตัณหาจึงมี? เพราะอะไร
เป็นปัจจัยหนอ อุปาทานจึงมี?’ นี้ชื่อว่าต้ังปัญหาถูกต้อง ใน
กรณีนั้นๆ ก็มีคําเฉลยท่ีถูกต้องว่า “เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
เวทนาจึงมี เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี ฯลฯ”๑ 

ภิกษุทั้งหลาย กายน้ี มิใช่ของพวกเธอ แล้วก็มิใช่ของใครอื่น พึงเห็น
ว่า กรรมเก่านี้ เป็นส่ิงที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น ถูกจงใจจํานงขึ้นมา (เกิดจาก
เจตนา หรือมีเจตนาเป็นมูล) เป็นที่ต้ังของเวทนา 

ภิกษุทั้งหลาย ในเร่ืองนั้น อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้ว ย่อมพิจารณาสืบ
สาว (โยนิโสมนสิการ) เป็นอย่างดีถึงการที่ส่ิงทั้งหลายอาศัยกันและกัน จึง
เกิดขึ้น (ปฏิจจสมุปบาท) ว่า “เมื่อส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้ดับ ส่ิงนี้ก็
ดับ กล่าวคือ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย 
วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ เพราะ
สังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ”๒ 

                                                                                 
๑ สํ.นิ.๑๖/๓๓-๓๖/๑๖-๑๗ 
๒ สํ.นิ.๑๖/๑๔๓/๗๗-๗๘ 



พุทธธรรม 

 

๑๘๒ 

หลักปฏิจจสมุปบาท แสดงความจริงของธรรมชาติให้เห็นว่า สิ่ง
ท้ังหลายมีลักษณะเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ท่ีเรียกว่าไตรลักษณ์ เป็นไป
ตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย ไม่มีปัญหาในเรื่องท่ีว่า สิ่งท้ังหลายมี
หรือไม่มีจริง ย่ังยืนหรือขาดสูญ เป็นต้น แต่ผู้ ไม่รู้ความหมายของ
หลักปฏิจจสมุปบาท มักเข้าใจไตรลักษณ์ผิดพลาด โดยเฉพาะหลักอนัตตา
น้ัน มักได้ยินได้ฟังกันอย่างผิวเผิน แล้วตีความเอาว่า อนัตตา หมายถึงไม่
มีอะไร กลายเป็นนัตถิกวาท อันเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างร้ายแรงไปเสีย 

ผู้เข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทดีแล้ว ย่อมพ้นจากความเข้าใจผิดแบบ
ต่างๆ ท่ีแตกแขนงออกมาจากทฤษฎีท้ังหลายข้างต้นน้ัน เช่น ความเช่ือว่า
สิ่งท้ังหลายมีมูลการณ์ หรือเหตุต้นเดิม เริ่มแรกสุด (the First Cause) 
และความเข้าใจว่ามีสิ่งวิเศษนอกเหนือธรรมชาติ (the Supernatural) 
เป็นต้น ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ตัวอย่างพุทธพจน์เก่ียวกับเรื่องน้ี เช่น :- 

ภิ กษุทั้ งหลาย  เมื่ อ ใดอ ริยสาวก เห็นป ฏิจจสมุ ปบาท น้ี 
และปฏิจจสมุปบันธรรม (สิ่งท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนตามปฏิจจสมุปบาท) เหล่านี้ 
ชัดเจนตามที่มันเป็น ด้วยสัมมาปัญญาแล้ว เมื่อนั้น การที่อริยสาวกนั้นจะ
แล่นเข้าหาที่สุดข้างต้นว่า ‘ในอดีต เราได้เคยมีหรือไม่หนอ? ในอดีตเราได้
เป็นอะไรหนอ? ในอดีต เราได้เป็นอย่างไรหนอ? ในอดีต เราเป็นอะไรแล้วจึง
ได้มาเป็นอะไรหนอ?’ หรือจะแล่นเข้าหาที่สุดข้างปลายว่า ‘ในอนาคต เราจัก
มีหรือไม่หนอ?  ในอนาคต เราจักเป็นอะไรหนอ?  ในอนาคต เราจักเป็น
อย่างไรหนอ? ในอนาคต เราเป็นอะไรแล้วจักได้เป็นอะไรหนอ?’ หรือแม้แต่
จะเป็นผู้มีความสงสัยกาลปัจจุบัน เป็นภายใน ณ บัดนี้ว่า ‘เรามีอยู่หรือไม่
หนอ? เราคืออะไรหนอ? เราเป็นอย่างไรหนอ?  สัตว์นี้มาจากที่ไหน แล้วจัก
ไป ณ ที่ไหนอีก?’ ดังนี้ ย่อมเป็นส่ิงที่เป็นไปไม่ได้ เพราะอะไร ก็เพราะว่า 
อริยสาวกได้เห็นปฏิจจสมุปบาทนี้ และปฏิจจสมุปบันธรรมเหล่านี้ ชัดเจน
แล้วตามที่มันเป็น ด้วยสัมมาปัญญา๑ 

                                                                                 
๑ สํ.นิ.๑๖/๖๓/๓๑ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๘๓   

โดยนัยน้ี ผู้เห็นปฏิจจสมุปบาท จึงไม่สงสัยในปัญหาอภิปรัชญา
ต่างๆ ท่ีเรียกว่า อันตคาหิกทิฏฐิ และจึงเป็นเหตุผลท่ีพระพุทธเจ้าทรงน่ิง
เสีย ไม่ตรัสตอบปัญหาเหล่าน้ี  ในเมื่อใครก็ตามมาทูลถาม โดยตรัสว่า เป็น       
อัพยากตปัญหา หรือปัญหาท่ีไม่ทรงพยากรณ์ เพราะเมื่อเห็นปฏิจจสมุป
บาท เข้าใจการท่ีสิ่งท้ังหลายเป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยแล้ว 
ปัญหาเหล่าน้ีย่อมกลายเป็นเรื่องเหลวไหลไป ขอยกตัวอย่างพุทธพจน์ท่ี
แสดงเหตุผลในการไม่ตรัสตอบปัญหาเหล่าน้ี เช่น :- 

ถาม:  ท่านพระโคตมะผู้เจริญ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวก
ปริพาชกผู้ถือลัทธิอ่ืนท้ังหลาย เมื่อถูกถามอย่างน้ีว่า 
๑. โลกเท่ียง (ย่ังยืนนิรันดร) หรือ? 
๒. โลกไม่เท่ียงหรือ? 
๓. โลกมีท่ีสุดหรือ? 
๔. โลกไม่มีท่ีสุดหรือ? 
๕. ชีวะอันน้ัน สรีระก็อันน้ันหรือ? 
๖. ชีวะก็อย่าง สรีระก็อย่างหรือ? 
๗. สัตว์หลังจากตายแล้ว มีอยู่หรือ?๑ 
๘. สัตว์หลังจากตายแล้ว ไม่มีหรือ? 
๙. สัตว์หลังจากตายแล้ว ท้ังมี ท้ังไม่มีหรือ? 

๑๐. สัตว์หลังจากตายแล้ว จะว่ามีอยู่ ก็ไม่ใช่ ไม่มีก็ไม่ใช่
หรือ? 

จึงพยากรณ์ (ตอบ) ว่า ‘โลกเท่ียง’ บ้าง ‘โลกไม่เท่ียง’ บ้าง 
ฯลฯ ‘สัตว์หลังจากตายแล้ว จะว่ามีก็ไม่ใช่ ไม่มีก็ไม่ใช่’ บ้าง? 
(แต่) อะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้ท่านพระโคตมะผู้เจริญ เมื่อถูก
ทูลถามอย่างน้ัน จึงไม่พยากรณ์ (ตอบ) ว่า ‘โลกเท่ียง’ หรือ ‘โลก
ไม่เท่ียง’ ฯลฯ? 

                                                                                 
๑ คําว่า “สัตว์” ในท่ีน้ี บาลีเป็น ตถาคโต แปลอย่างน้ีตามอรรถกถา คือ ม.อ.๓/๑๓๕, แต่ สํ.อ.
๓/๑๙๒ ว่าหมายถึง พระพุทธเจ้า ส่วน อุ.อ.๔๓๐ ว่าหมายถึง อัตตาหรืออาตมัน 



พุทธธรรม 

 

๑๘๔ 

ตอบ: แน่ะท่านวัจฉะ เหล่าปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่น ย่อมเข้าใจว่ารูปเป็น
อัตตาบ้าง ว่าอัตตามีรูปบ้าง ว่ารูปอยู่ในอัตตาบ้าง ว่าอัตตาอยู่ในรูปบ้าง 
เข้าใจว่า เวทนา...สัญญา...สังขาร...เป็นอัตตา บ้าง ฯลฯ เข้าใจว่า วิญญาณ
เป็นอัตตาบ้าง ว่าอัตตามีวิญญาณบ้าง ว่าวิญญาณอยู่ในอัตตาบ้าง ว่าอัตตา
อยู่ในวิญญาณบ้าง เพราะฉะน้ัน เหล่าปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่นเหล่านั้น เมื่อ
ถูกถามอย่างนั้น จึงพยากรณ์ไปว่า ‘โลกเที่ยง’ บ้าง ฯลฯ 

ส่วนตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมไม่เข้าใจเอารูปเป็นอัตตา 
หรือว่าอัตตามีรูป หรือว่ารูปอยู่ในอัตตา หรือว่าอัตตาอยู่ในรูป ฯลฯ ว่า
วิญญาณเป็นอัตตา หรือว่าอัตตามีวิญญาณ หรือว่าวิญญาณอยู่ในอัตตา หรือ
ว่าอัตตาอยู่ในวิญญาณ  เพราะฉะนั้น ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  เมื่อ
ถูกถามอย่างนี้  จึงไม่พยากรณ์ว่า ‘โลกเที่ยง’ หรือว่า ‘โลกไม่เที่ยง ฯลฯ’๑ 

                                                                                 
๑

  สํ.สฬ.๑๘/๗๙๔/๔๘๐; ฯลฯ การที่พระพุทธเจาไมทรงตอบปญหาท่ีเรียกวาอภิปรัชญา (สมัยกอน
เรียก อัธยาตมวิทยา) เหลานี้ มีเหตุผลหลายประการ ที่สําคัญก็คือ ปญหาเหลานี้ตั้งข้ึนโดยเอาความ
เขาใจผิดเปนมูลฐาน ผูตั้งปญหา คิดปญหาข้ึนจากความเห็นผิดของตนเอง เชนเขาใจวามีอัตตา เปน
ตน ปญหาท่ีถามจึงไมมีภาวะที่ตรงกับความจริง เปนอยางที่พระพุทธเจาตรัสเรียกวา ตั้งปญหาไม
ถูก อยางพุทธพจนขางตนนี้  

อีกประการหน่ึง ความจริงที่ปญหานี้เล็งไปถึง มิใชสิ่งที่จะเขาถึงไดดวยเหตุผล การอธิบายดวย
เหตุผลยอมไมมีทางใหผูฟงมองเห็นความจริงได เปนอยางที่เรียกวา สิ่งที่ตองดูดวยตา จะเอามา
มองใหเห็นดวยหู ยอมเปนการสิ้นเปลืองเวลาเปลา  

นอกจากนั้น สิ่งที่สืบเนื่องจากเหตุผลขอที่แลวมา ก็คือ ในเมื่อไมอาจเขาถึงไดดวยเหตุผล การ
ยังมามัวตีวาทะแสดงเหตุผลกันอยู ยอมไมชวยใหเกิดผลทางปฏิบัติในชีวิตจริง พระพุทธเจาทรงสน
พระทัยสิ่งที่เปนปญหาเก่ียวของกับชีวิตจริงในทางปฏิบัติ นํามาใชเปนประโยชนได จึงทรงปดปญหา
เหลานี้เสียทีเดียว ทรงชักผูถามมาหาปญหาท่ีเก่ียวกับชีวิตจริงในทันที เพื่อไมใหเสียเวลาใดๆ และ
ถาหากความจริงเหลานี้ บุคคลสามารถเขาถึงไดจริง พระองคทรงบอกใหผูนั้นลงมือทํา หรือปฏิบัติ
ตามวิธีการที่จะใหเขาถึงความจริงนั้นเสียทีเดียว ไมใหมัวมาถกเถียงเปนตาบอดคลําชางอยู  

ประการสุดทาย พระพุทธเจาทรงอุบัติในสมัยที่คนกําลังสนใจกันนักหนา ในปญหาเหลานี้ เจา
ลัทธิที่สนใจคิดถกเถียงตอบปญหาเหลานี้กัน ก็มีทั่วไป คนถามก็นิยมถามปญหาเหลานี้ จนกลาวได
วาเปนลักษณะความคิดของคนยุคนั้น ซ่ึงหลงวุนวายในเร่ืองนี้กันจนเหินหางจากความจริงของชีวิต 
การที่จะไปรวมวงตอบกับเขาอีก ก็ไมทําใหเกิดอะไรดีข้ึน พระพุทธเจาจึงทรงนิ่งไมตอบเสียเลย ซ่ึง
นอกจากเปนการไมสงเสริมการถกเถียงในเรื่องนี้แลว ยังเปนการกระตุกอยางแรง ใหหันมาหาสิ่งที่
พระองคทรงมุงส่ังสอน คือความจริงท่ีเกี่ยวกับชีวิตจริง อันเปนวิธีการท่ีไดผลทางจิตวิทยาอยางหน่ึง  

สําหรับเหตุผลทางปฏิบัติในการไมตอบปญหาเหลานี้ พึงดูในตอนวาดวยอริยสัจ สวนในดาน
คัมภีร พึงดูประกอบใน ม.ม.๑๓/๑๔๗-๑๕๒/๑๔๓-๑๕๓; ๒๔๕-๒๔๗/๒๔๐-๒๔๔; สํ.นิ.๑๖/
๕๒๙/๒๖๒; สํ.สฬ.๑๘/๗๕๒-๘๐๓/๔๕๕-๔๘๙; องฺ.สตฺตก.๒๓/๕๑/๖๙; องฺ.ทสก.๒๔/๙๕-
๙๖/๒๐๖-๒๑๒; ฯลฯ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๘๕   

ทฤษฎีหรือลัทธิท่ีผิด ซึ่งขัดแย้งต่อหลักปฏิจจสมุปบาทน้ี ยังมีอีก
บางข้อท่ีเก่ียวข้องเป็นพิเศษในแง่ของกรรม แต่จะงดไว้ไม่พูดถึง ณ ท่ีน้ี
ก่อน เพราะได้ยกเรื่องกรรมไปอธิบายต่างหากอีกส่วนหน่ึงแล้ว จึงจะได้
นําไปรวมแสดงไว้ ณ ท่ีน้ัน 



พุทธธรรม 

 

๑๘๖ 

หลักธรรมที่สืบเน่ืองจากปฏิจจสมุปบาท 
ความจริง หลักธรรมต่างๆ ไม่ว่าจะมีช่ือใดๆ ล้วนสัมพันธ์เป็น

อันหน่ึงอันเดียวกันท้ังสิ้น เพราะแสดงถึงหรือสืบเน่ืองมาจากหลักสัจธรรม
เดียวกัน และเป็นไปเพื่อจุดหมายเดียวกัน แต่นํามาแสดงในชื่อต่างๆ กัน 
โดยช้ีความจริงเพียงส่วนใดส่วนหน่ึงคนละส่วนกันบ้าง เป็นความจริงอัน
เดียวกัน แต่แสดงคนละรูปละแนว เพื่อวัตถุประสงค์คนละอย่างบ้าง  

ด้วยเหตุน้ี หลักธรรมบางข้อจึงเป็นเพียงส่วนย่อยของหลักใหญ่ บาง
ข้อเป็นหลักใหญ่ด้วยกัน ครอบคลุมความหมายของกันและกัน แต่มีแนว
หรือรูปแบบการแสดงและความมุ่งหมายจําเพาะในการแสดงต่างกัน 

ปฏิจจสมุปบาทน้ัน ถือว่าเป็นหลักใหญ่ท่ีครอบคลุมธรรมได้ท้ังหมด 
เมื่ออธิบายปฏิจจสมุปบาทแล้ว เห็นว่าควรกล่าวถึงหลักธรรมสําคัญช่ือ
อ่ืนๆ อันเป็นท่ีรู้จักท่ัวไปไว้ด้วย เพื่อให้เห็นว่าสัมพันธ์กันอย่างไร และเพื่อ
เสริมความเข้าใจท้ังในหลักธรรมเหล่าน้ัน และในปฏิจจสมุปบาทเองด้วย  

หลักธรรมท่ีควรกล่าวไว้ในท่ีน้ี มี ๒ อย่าง คือ กรรม และอริยสัจ ๔ 

๑. กรรม 
ก.  ตัวกฎ หรือตัวสภาวะ 

กรรมเป็นเพียงส่วนหน่ึงในกระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเห็น
ได้ชัดเม่ือแยกส่วนในกระบวนการน้ันออกเป็น วัฏฏะ ๓ คือ กิเลส กรรม 
และวิบาก หลักปฏิจจสมุปบาทแสดงถึงกระบวนการทํากรรมและการ
ให้ผลของกรรมท้ังหมด ตั้งต้นแต่กิเลสท่ีเป็นเหตุให้ทํากรรม จนถึงวิบาก
อันเป็นผลท่ีจะได้รับ เมื่อเข้าใจปฏิจจสมุปบาทดีแล้ว ก็เป็นอันเข้าใจหลัก
กรรมชัดเจนไปด้วย ดังน้ัน ว่าโดยตัวกฎหรือสภาวะ จึงไม่มีความจําเป็น
อะไรท่ีจะต้องช้ีแจงเรื่องกรรมไว้ต่างหาก ณ ท่ีน้ีอีก 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๘๗   

อย่างไรก็ดี มีจุดหรือแง่สําคัญบางประการท่ีควรยํ้าไว้ เพื่อป้องกัน
ความเข้าใจผิดท่ีร้ายแรงในเรื่องกรรม ดังต่อไปน้ี :- 

๑) กรรมในแง่กฎแห่งสภาวธรรม กับกรรมในแง่จริยธรรม 
ตามหลักพุทธพจน์ว่า  

“เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย บุคคลจึงปรุงแต่งกายสังขาร๑...วจีสังขาร๒...
มโนสังขาร๓ ขึ้นเองบ้าง... เนื่องจากตัวการอื่นบ้าง... โดยรู้ตัวบ้าง... ไม่รู้ตัว
บ้าง”๔  

และพุทธพจน์ซึ่งปฏิเสธทฤษฎีท่ีว่า สุขทุกข์ตนทําเอง ของพวกอัตต
การวาท และทฤษฎีว่า สุขทุกข์ตัวการอ่ืนทํา ของพวกปรการวาท๕  

หลักตามพุทธพจน์ น้ี  เป็นการ ยํ้าใ ห้มองเห็นกรรมในฐานะ
กระบวนการแห่งเหตุปัจจัย ตนเองก็ดี ผู้อ่ืนก็ดี จะมีส่วนเก่ียวข้องแค่ไหน
เพียงใด ย่อมต้องพิจารณาความเป็นเหตุปัจจัยท่ีเก่ียวข้องและเป็นไปใน
กระบวนการ มิใช่พูดขาดลงไปง่ายๆ ในทันที 

ท่ีกล่าวมาน้ี เป็นการป้องกันความเข้าใจผิดสุดโต่ง ท่ีมักเกิดขึ้นใน
เรื่องกรรมว่า อะไรๆ เป็นเพราะตนเองทําท้ังสิ้น ทําให้ไม่ คํานึงถึง
องค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ีเป็นปัจจัยเก่ียวข้อง 

อย่างไรก็ดี ต้องแยกความเข้าใจอีกช้ันหน่ึง ระหว่างหลักธรรมในแง่
ตัวกฎหรือสภาวะ กับในแง่ของจริยธรรม  

ท่ีกล่าวมาแล้วน้ัน เป็นการแสดงในแง่ตัวกฎหรือตัวสภาวะ ซึ่งเป็น
เรื่องของกระบวนการตามธรรมชาติท่ีครอบคลุมเหตุปัจจัยต่างๆ ท่ีเข้ามา
เก่ียวข้องท้ังหมด  

                                                                                 
๑  การปรุงแต่งการกระทําทางกาย (volitional acts of the body) 
๒  การปรุงแต่งคําพูด (volitional acts of speech) 
๓  การนึกคิดปรุงแต่งในใจ (volitional acts of mind) 
๔  สํ.นิ.๑๖/๘๓/๔๘ 
๕  ดู ตอนว่าด้วย อัตตการวาท และปรการวาท ใน “ปฏิจจสมุปบาทในฐานะมัชเฌนธรรม
เทศนา” ข้างต้น 



พุทธธรรม 

 

๑๘๘ 

แต่ในแง่ของจริยธรรม อันเป็นคําสอนให้ปฏิบัติ ผู้ท่ีถูกต้องการให้
ปฏิบัติ ก็คือผู้ท่ีถูกสอน ในกรณีน้ี คําสอนจึงมุ่งไปท่ีตัวผู้รับคําสอน  

เมื่อพูดในแง่น้ี คือเจาะจงเอาเฉพาะตัวบุคคลน้ันเองเป็นหลัก ย่อม
กล่าวได้ทีเดียวว่า เขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มท่ี ในการกระทําต่างๆ 
ท่ีเขาคิดหมายกระทําลงไป และท่ีจะให้ผลเกิดขึ้นตามท่ีมุ่งหมาย เช่น พุทธ
พจน์ว่า “ตนเป็นที่พึ่งของตน” น้ี เป็นการเพ่งความรับผิดชอบของบุคคล 
โดยมองจากตัวเองออกไป  

ในกรณีน้ี นอกจากจะมีความหมายว่าต้องช่วยเหลือตัวเอง ลงมือทํา
เองแล้ว ในแง่ท่ีสัมพันธ์กับการกระทําของผู้อ่ืน ยังหมายกว้างไปถึงการท่ี
ความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนจะเกิดขึ้น จะคงมีอยู่ และจะสําเร็จผล ต้องอาศัย
การพ่ึงตนของบุคคลน้ันเอง ในการที่จะชักจูง เร้าให้เกิดการกระทําจากผู้อ่ืน 
ในการท่ีจะรักษาการกระทําของผู้อ่ืนน้ันให้คงอยู่ต่อไป และในการท่ีจะ
ยอมรับหรือสนองต่อการกระทําของผู้อ่ืนน้ันหรือไม่เพียงใดด้วย ดังน้ีเป็นต้น  

โดยเหตุน้ี หลักกรรมในแง่ตัวสภาวะก็ดี ในแง่ของจริยธรรมก็ดี จึง
ไม่ขัดแย้งกัน แต่สนับสนุนซึ่งกันและกัน แต่ต้องทําความเข้าใจให้ถูก 

๒) ลัทธิหรือความเห็นผิด ท่ีต้องแยกจากหลักกรรม 
มีลัทธิมิจฉาทิฏฐิ เก่ียวกับสุขทุกข์และความเป็นไปในชีวิตของ

มนุษย์อยู่ ๓ ลัทธิ ซึ่งต้องระวังไม่ให้เข้าใจสับสนกับหลักกรรม คือ 
๑. ปุพเพกตเหตุวาท การถือว่าสุขทุกข์ท้ังปวงเป็นเพราะกรรมเก่า (past-

action determinism) เรียกสั้นๆ ว่า ปุพเพกตวาท 
๒. อิสสรนิมมานเหตุวาท การถือว่าสุขทุกข์ท้ังปวงเป็นเพราะการบันดาล

ของเทพผู้เป็นใหญ่ (theistic determinism) เรียกสั้นๆ ว่า อิศวรกรณ
วาท อิศวรการณวาท หรือ อิศวรนิรมิตวาท 

๓. อเหตุอปัจจยวาท การถือว่าสุขทุกข์ท้ังปวง เป็นไปสุดแต่โชคชะตา
ลอยๆ ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย (indeterminism หรือ accidentalism) 
เรียกสั้นๆ ว่า อเหตุวาท 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๘๙   

ท้ังน้ีตามพุทธพจน์ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย ลัทธิเดียรถีย์ ๓ ลัทธิเหล่านี้ ถูกบัณฑิตไต่ถาม ซักไซ้
ไล่เลียงเข้า ย่อมอ้างการถือสืบๆ กันมา ดํารงอยู่ในอกิริยา (การไมกระทํา) 
คือ 

๑. สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีวาทะ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี 
มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ดี อย่างหน่ึงอย่างใดก็ตาม ที่คนเราได้เสวย ทั้งหมดนั้น 
ล้วนเป็นเพราะกรรมที่กระทําไว้ในปางก่อน (ปุพฺเพกตเหตุ) 

๒. สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีวาทะ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า สุขก็ดี ทุกข์ ก็ดี 
มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ดี อย่างหน่ึงอย่างใดก็ตาม ที่คนเราได้เสวย ทั้งหมดนั้น 
ล้วนเป็นเพราะการบันดาลของพระผู้เป็นเจ้า (อิสฺสรนิมฺมานเหตุ) 

๓. สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีวาทะ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี 
มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ดี อย่างหน่ึงอย่างใดก็ตาม ที่คนเราได้เสวย ทั้งหมดนั้น 
ล้วนหาเหตุหาปัจจัยมิได้ (อเหตุอปจฺจย) 

ภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณ์ ๓ พวกนั้น เราเข้าไปหา (พวกท่ี 
๑) แล้วถามว่า ‘ทราบว่า ท่านทั้งหลายมีวาทะ มีทิฏฐิอย่างนี้ จริงหรือ?’ ถ้า
สมณพราหมณ์เหล่านั้น ถูกเราถามอย่างนี้แล้ว รับว่าจริง เราก็กล่าวกะเขาว่า 
‘ถ้าเช่นนั้น ท่านก็จักต้องเป็นผู้ทําปาณาติบาตเพราะกรรมที่ทําไว้ปางก่อน
เป็นเหตุ จะต้องเป็นผู้ทําอทินนาทานเพราะกรรมท่ีทําไว้ปางก่อนเป็นเหตุ 
จะต้องเป็นผู้ประพฤติอพรหมจรรย์ เป็นผู้กล่าวมุสาวาท ฯลฯ เป็นผู้มี
มิจฉาทิฏฐิ เพราะกรรมที่ทําไว้ปางก่อน เป็นเหตุน่ะสิ’  

ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลมายึดเอากรรมที่ทําไว้ในปางก่อนเป็นสาระ 
ฉันทะก็ดี ความพยายามก็ดี ว่า ‘ส่ิงนี้ควรทํา ส่ิงนี้ไม่ควรทํา’ ก็ย่อมไม่มี 
เมื่อไม่กําหนดถือเอาส่ิงที่ควรทําและส่ิงที่ไม่ควรทํา โดยจริงจังมั่นคงดังนี้ 
สมณพราหมณ์พวกนี้ ก็เท่ากับอยู่อย่างหลงสติ ไร้เคร่ืองรักษา จะมีสมณ    
วาทะที่ชอบธรรมเฉพาะตนไม่ได้ นี้แล เป็นนิคหะอันชอบธรรมอย่างแรกของ
เรา  ต่อสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะ  มีทิฏฐิอย่างนี้ 



พุทธธรรม 

 

๑๙๐ 

ภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณ์ ๓ พวกนั้น เราเข้าไปหา (พวกท่ี 
๒) กล่าวกะเขาว่า ‘ท่านจักเป็นผู้ทําปาณาติบาต ก็เพราะการบันดาลของพระ
ผู้เป็นเจ้าเป็นเหตุ จักเป็นผู้ทําอทินนาทาน.. ประพฤติ อพรหมจรรย์... .กล่าว
มุสาวาท...ฯลฯ เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิ ก็เพราะการบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าเป็น
เหตุน่ะสิ’ 

ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลมายึดเอาการบันดาลของพระผู้เป็นเจ้า 
เป็นสาระ ฉันทะก็ดี ความพยายามก็ดี ว่า ‘ส่ิงนี้ควรทํา ส่ิงนี้ไม่ควรทํา’ 
ก็ย่อมไม่มี ฯลฯ 

ภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณ์ ๓ พวกนั้น เราเข้าไปหา (พวกท่ี 
๓) กล่าวกะเขาว่า ‘ท่านก็จักเป็นผู้ทําปาณาติบาต โดยไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย 
จักเป็นผู้ทําอทินนาทาน... ประพฤติอพรหมจรรย์...กล่าวมุสาวาท...ฯลฯ เป็น
ผู้มีมิจฉาทิฏฐิ โดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยน่ะสิ’ 

ภิกษุทั้งหลาย  ก็เมื่อบุคคลมายึดเอาความไม่มีเหตุเป็นสาระ  ฉันทะก็
ดี ความพยายามก็ดี ว่า ‘ส่ิงนี้ควรทํา ส่ิงนี้ไม่ควรทํา’ ก็ย่อมไม่มี ฯลฯ๑ 

โดยเฉพาะลัทธิท่ี ๑ คือ ปุพเพกตเหตุวาท น้ัน เป็นลัทธิของ
นิครนถ์ ดังพุทธพจน์ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า                  
‘สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี อย่างหน่ึงอย่างใดที่บุคคลได้เสวย ทั้งหมดน้ัน เป็นเพราะ
กรรมที่ตัวทําไว้ในปางก่อน โดยนัยดังนี้ เพราะกรรมเก่าหมดส้ินไปด้วยตบะ 
ไม่ทํากรรมใหม่ ก็จะไม่ถูกบังคับต่อไป เพราะไม่ถูกบังคับต่อไป ก็ส้ินกรรม 
เพราะส้ินกรรม ก็ส้ินทุกข์ เพราะสิ้นทุกข์ ก็ส้ินเวทนา เพราะสิ้นเวทนา ก็จัก
เป็นอันสลัดทุกข์ได้หมดสิ้น ภิกษุทั้งหลาย พวกนิครนถ์มีวาทะอย่างนี้’๒ 

นอกจากน้ี พุทธพจน์ท่ีเคยยกมาอ้างข้างต้น ซึ่งยํ้าความอันเดียวกัน 
ก็มีว่า 

                                                                                 
๑ องฺ.ติก.๒๐/๕๐๑/๒๒๒; และดูประกอบใน อภิ.วิ.๓๕/๙๔๐/๔๙๖; ม.อุ.๑๔/๒-๑๑/๑-๑๓ 
๒ ม.อุ.๑๔/๒/๑ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๙๑   

ดูกรสิวกะ เวทนาบางอย่างเกิดขึ้น มีดีเป็นสมุฏฐานก็มี ฯลฯ เกิดจาก
ความแปรปรวนแห่งอุตุก็มี...เกิดจากการบริหารตนไม่สม่ําเสมอก็มี...เกิดจาก
ถูกทําร้ายก็มี...เกิดจากผลกรรมก็มี ฯลฯ สมณพราหมณ์เหล่าใด มีวาทะ มี
ความเห็นอย่างนี้ว่า ‘บุคคลได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหน่ึง เป็นสุขก็ดี 
ทุกข์ก็ดี ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดี เวทนานั้นเป็นเพราะกรรมที่ทําไว้ปางก่อน’ ฯลฯ 
เรากล่าวว่า เป็นความผิดของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเอง๑ 

พุทธพจน์เหล่าน้ี ป้องกันความเห็นท่ีแล่นไปไกลเกินไป จนมองเห็น
ความหมายของกรรมแต่ในแง่กรรมเก่า กลายเป็นคนน่ังนอนรอคอยผล
กรรมเก่า สุดแต่จะบันดาลให้เป็นไป ไม่คิดแก้ไขปรับปรุงตนเอง กลายเป็น
ความเห็นผิดอย่างร้ายแรง ตามนัยพุทธพจน์ท่ีกล่าวมาแล้ว  

นอกจากน้ัน จะเห็นได้ชัดด้วยว่า ในพุทธพจน์น้ี พระพุทธเจ้าทรง
ถือความเพียรพยายามเป็นเกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมของหลัก
กรรมและคําสอนเหล่าน้ีท้ังหมด 

พุทธพจนเหลานี้ มิไดปฏิเสธกรรมเกา เพราะกรรมเกาก็ยอมมีสวนอยู
ในกระบวนการแหงเหตุปจจัย และยอมมีผลตอปจจุบัน สมกับชื่อที่วาเปนเหตุ
ปจจัยดวยเหมือนกัน แตมันก็เปนเรื่องของเหตุปจจัยอยูนั่นเอง ไมใชอํานาจ
นอกเหนือธรรมชาติอะไรที่จะไปยึดไปหมายมั่นฝากโชคชะตาไว ผูเขาใจ
ปฏิจจสมุปบาท รูกระบวนการแหงเหตุปจจัยดีแลว ยอมไมมีปญหาในเรื่องนี้  

เหมือนกับการท่ีใครคนหน่ึงเดินขึ้นตึก ๓ ช้ัน ถึงช้ันท่ีสามแล้ว ก็
แน่นอนว่า การขึ้นมาถึงของเขาต้องอาศัยการกระทําคือการเดินท่ีผ่าน
มาแล้วน้ัน จะปฏิเสธมิได้ และเมื่อขึ้นมาถึงท่ีน่ันแล้ว การท่ีเขาจะเหยียด
มือไปแตะพื้นดินข้างล่างตึก หรือจะน่ังรถเก๋งว่ิงไปมาบนตึกช้ันสามเล็กๆ 
เหมือนอย่างบนถนนหลวง ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ และข้อน้ีก็เป็นเพราะการที่
เขาขึ้นมาบนตึกเหมือนกัน ปฏิเสธมิได้ หรือเม่ือเขาข้ึนมาแล้ว จะเม่ือย
หมดแรง เดินต่อขึ้นหรือลงไม่ไหว น่ันก็ต้องเก่ียวกับการท่ีได้เดินขึ้นมาแล้ว
ด้วยเหมือนกัน ปฏิเสธไม่ได้  

                                                                                 
๑ สํ.สฬ.๑๘/๔๒๗/๒๘๔ 



พุทธธรรม 

 

๑๙๒ 

การมาถึงท่ีน่ันก็ดี ทําอะไรได้ในวิสัยของท่ีน่ันก็ดี การท่ีอาจจะต้อง
เข้าไปเก่ียวข้องกับอะไรต่ออะไรในท่ีน้ันอีก ในฐานะท่ีขึ้นมาอยู่กับคนอ่ืนๆ 
ท่ามกลางสิ่งต่างๆ ท่ีมีอยู่ ณ ท่ีน้ันด้วยก็ดี ย่อมสืบเน่ืองมาจากการท่ีได้เดิน
มาด้วยน้ันแน่นอน แต่การท่ีเขาจะทําอะไรบ้าง ทําสิ่งท่ีต้องเก่ียวข้องท่ีน่ัน
แค่ไหน เพียงไร ตลอดจนว่าจะพักเสียก่อนแล้วเดินต่อ หรือเดินกลับลง
เสียจากตึกน้ัน ย่อมเป็นเรื่องท่ีเขาจะคิดตกลงทําเอาใหม่ ทําได้ และได้ผล
ตามเรื่องท่ีทําน้ันๆ แม้ว่าการเดินมาเดิมยังอาจมีส่วนให้ผลต่อเขาอยู่ เช่น 

แรงเขาอาจจะน้อยไป ทําอะไรใหม่ได้ไม่เต็มท่ี เพราะเมื่อยเสียแล้ว ดังน้ี
เป็นต้น ถึงอย่างน้ี ก็เป็นเรื่องของเขาอีก ท่ีว่าจะคิดยอมแพ้แก่ความเม่ือย
หรือว่าจะคิดแก้ไขอย่างไร ท้ังหมดน้ี ก็เป็นเรื่องของกระบวนการแห่งเหตุ
ปัจจัยท้ังน้ัน ดังน้ัน จึงควรเข้าใจเรื่องกรรมเก่าเพียงเท่าท่ีมันเป็นตาม
กระบวนการของมัน  

ในทางจริยธรรม ผู้เข้าใจปฏิจจสมุปบาท ย่อมถือเอาประโยชน์จาก
กรรมเก่าได้ในแง่ เป็นบทเรียน เป็นความหนักแน่นในเหตุผล เป็นความ
เข้าใจตนเองและสถานการณ์ เป็นความรู้พื้นฐานปัจจุบันของตน เพื่อ
ประกอบการวางแผนทํากรรมปัจจุบัน และหาทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

๓) แง่ละเอียดอ่อนท่ีต้องเข้าใจ เก่ียวกับการให้ผลของกรรม 
มีพุทธพจน์ว่า  

ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่า ‘บุรุษนี้ทํากรรมไว้อย่างไรๆ เขา
ย่อมได้เสวยกรรมนั้นอย่างนั้นๆ’ เมื่อเป็นอย่างที่กล่าวนี้ การครองชีวิต
ประเสริฐ (พรหมจรรย์) ก็มีไม่ได้ (คือไม่มีประโยชน์อะไร) เป็นอันมองไม่เห็น
ช่องทางท่ีจะทําความส้ินทุกข์ให้สําเร็จได้เลย 

แต่ผู้ใดกล่าวอย่างน้ีว่า ‘บุรุษนี้ทํากรรมอันเป็นที่ ต้ังแห่งเวทนา
อย่างไรๆ เขาย่อมได้เสวยวิบากของกรรมน้ันอย่างนั้นๆ’ เมื่อเป็นอย่างที่
กล่าวนี้ การครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) จึงมีได้ (คือสําเร็จประโยชน์) 
เป็นอันเห็นช่องทางท่ีจะทําความส้ินทุกข์ให้สําเร็จได้ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๙๓   

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคน ทํากรรมชั่วเพียงเล็กน้อย กรรมนั้น ก็นํา
เขาไปนรกได้ ส่วนบุคคลบางคน ทํากรรมชั่วเล็กน้อยอย่างเดียวกันนั้นแหละ 
กรรมนั้นเขาเสวยผลเสร็จไปเสียแต่ในปัจจุบัน ทั้งส่วนที่เล็กน้อยก็ไม่ปรากฏ
ด้วย ปรากฏแต่ที่มาก  ๆเท่านั้น  

คนประเภทไหน ทํากรรมชั่วเพียงเล็กน้อย กรรมนั้นก็นําเขาไปนรกได้? 
คือ บุคคลบางคน เป็นผู้ไม่ได้พัฒนากาย ไม่ได้พัฒนาศีล ไม่ได้พัฒนาจิต 
ไม่ได้พัฒนาปัญญา มีคุณน้อย มีอัตภาพเล็ก มีปรกติอยู่เป็นทุกข์เพราะ
วิบากเล็กๆ น้อยๆ บุคคลประเภทน้ี ทํากรรมช่ัวเพียงเล็กน้อย กรรมชั่วนั้น
ก็นําเขาไปนรกได้ (เหมือนใส่ก้อนเกลือในขันน้ําน้อย) 

คนประเภทไหน ทํากรรมชั่วเล็กน้อยอย่างเดียวกันนั่นแหละ กรรมนั้น
เขาเสวยผลเสร็จไปเสียแต่ในปัจจุบัน ทั้งส่วนที่เล็กน้อยก็ไม่ปรากฏด้วย 
ปรากฏแต่ที่มาก  ๆเท่านั้น? คือ บุคคลบางคนเป็นผู้ได้พัฒนากาย พัฒนาศีล 
พัฒนาจิต พัฒนาปัญญา มีคุณไม่น้อย เป็นมหาตมะ มีธรรมเคร่ืองอยู่หา
ประมาณมิได้ บุคคลประเภทน้ี ทํากรรมช่ัวเช่นเดียวกันนั้นแหละ กรรมชั่ว
นั้นเขาเสวยผลเสร็จไปเสียแต่ในปัจจุบัน ทั้งส่วนที่เล็กน้อยก็ไม่ปรากฏด้วย 
ปรากฏแต่ที่มาก  ๆเท่านั้น (เหมือนใส่ก้อนเกลือในแม่น้ํา)  

ดูกรนายคามณี ศาสดาบางท่าน มีวาทะ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า ผู้ที่ฆ่าสัตว์ 
ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมด ผู้ที่ลักทรัพย์ ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมด ผู้
ประพฤติกาเมสุมิจฉาจาร ต้องไปอบายตกนรกท้ังหมด ผู้ที่พูดเท็จ ต้องไป
อบายตกนรกทั้งหมด  

สาวกที่เล่ือมใสในศาสดานั้นคิดว่า ‘ศาสดาของเรามีวาทะ มีทิฏฐิว่า ผู้ที่
ฆ่าสัตว์ ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมด’ เขาจึงได้ทิฏฐิขึ้นมาว่า ‘สัตว์ที่เราฆ่าไป
แล้วก็มี เราก็ต้องไปอบายตกนรกด้วย’ เขาไม่ละวาจานั้น ไม่สละทิฏฐินั้นเสีย 
ก็ย่อมอยู่ในนรกเหมือนถูกจับมาใส่ไว้... 

ส่วนตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จอุบัติในโลก...พระองค์ทรง
ตําหนิติเตียนปาณาติบาต...อทินนาทาน...กาเมสุมิจฉาจาร...มุสาวาท โดย
อเนกปริยาย และตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงงดเว้นเสียเถิด จากปาณาติบาต...
อทินนาทาน...กาเมสุมิจฉาจาร...มุสาวาท”  



พุทธธรรม 

 

๑๙๔ 

สาวกมีความเลื่อมใสในพระศาสดานั้น ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า “พระ
ผู้มีพระภาคทรงตําหนิติเตียนปาณาติบาต ฯลฯ โดยอเนกปริยาย และตรัสว่า 
‘ท่านทั้งหลายจงงดเว้นเสียเถิด จากปาณาติบาต ฯลฯ’ ก็สัตว์ที่เราฆ่าเสีย
แล้วมีมากถึงขนาดน้ันๆ การที่เราฆ่าสัตว์ไปเสียมากๆ ถึงขนาดนั้นๆ ไม่ดี 
ไม่งามเลย เราจะกลายเป็นผู้เดือดร้อนใจในเพราะการกระทํานั้นเป็นปัจจัยแท้ 
และเราก็จักไม่ชื่อว่าไม่ได้กระทํากรรมชั่ว”  

เขาพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว จึงละปาณาติบาตนั้นเสีย และเป็นผู้
งดเว้นจากปาณาติบาตต่อไปด้วย เป็นอันว่าเขาละกรรมชั่วนั้นได้ด้วย
การกระทําอย่างนี้... 

เขาละปาณาติบาต งดเว้นจากปาณาติบาต ฯลฯ ละมุสาวาท...ปิสุณา
วาจา...ผรุสวาจา...สัมผัปปลาปะ...อภิชฌา...พยาบาท...มิจฉาทิฏฐิ แล้ว เป็นผู้
มีสัมมาทิฏฐิ เขาผู้เป็นอริยสาวก มีใจปราศจากอภิชฌา (ความละโมบ) 
ปราศจากพยาบาท (ความคิดเบียดเบียน) ไม่ลุ่มหลง มีสัมปชัญญะ มีสติมั่น 
อยู่ด้วยใจที่ประกอบด้วยเมตตาปกแผ่ไปทิศ ๑...ทิศ ๒...ทิศ ๓...ทิศ ๔ 
ครบถ้วน ทั้ง สูง ตํ่า กว้างขวาง ทั่วทั้งโลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่า ในที่ทุกสถาน 
ด้วยใจประกอบด้วยเมตตา อันไพบูลย์ ยิ่งใหญ่ ไม่มีประมาณ ไร้เวร ไร้
พยาบาท ฯลฯ เมื่อเจริญเมตตาเจโตวิมุตติ ทําให้มากอย่างนี้ กรรมใดที่ทําไว้
พอประมาณ กรรมนั้นจักไม่เหลือ จะไม่คงอยู่ในเมตตาเจโตวิมุตตินั้น...๑ 

พุทธพจน์ในข้อ  ๓) น้ี นํามาแสดงไว้เพื่อประกอบการพิจารณาใน
เรื่องการให้ผลของกรรม ให้มีการศึกษาโดยละเอียด เป็นการป้องกันไม่ให้
ลงความเห็นตัดสินความหมายและเน้ือหาของหลักกรรมง่ายเกินไป แต่ก็
ยังเป็นเพียงตัวอย่างส่วนหน่ึงเท่าน้ัน ไม่สามารถนํามารวมไว้ได้ท้ังหมด 
เพราะจะกินเน้ือท่ีมากเกินไป 

                                                                                 
๑ องฺ.ติก.๒๐/๕๔๐/๓๒๐ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๙๕   

ข.  คุณค่าทางจริยธรรม 
กล่าวโดยสรุป คุณค่าท่ีต้องการในทางจริยธรรมของหลักกรรม มี

ดังน้ี: 
๑) ให้เป็นผู้หนักแน่นในเหตุผล และมองเห็นการกระทําและผลการ

กระทําตามแนวทางของเหตุปัจจัย ไม่เช่ือสิ่งงมงาย ตื่นข่าว เช่น 
เรื่องแม่นํ้าศักดิ์สิทธ์ิ เป็นต้น 

๒) ให้เห็นว่า ผลสําเร็จท่ีตนต้องการ จุดหมายท่ีปรารถนา จะเข้าถึง 
หรือสําเร็จได้ด้วยการลงมือทํา 

 - จึงตองพึ่งตน และทําความเพียรพยายาม 
 - ไมมัวคอยโชคชะตา ไมหวังผลดลบันดาลหรือรอผลการเซนสรวงออนวอน 

๓) ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ท่ีจะงดเว้นจากกรรมช่ัว และ
รับผิดชอบต่อผู้อ่ืน ด้วยการช่วยเหลือเก้ือกูลทําความดีต่อเขา 

๔) ให้ถือว่าบุคคลมีสิทธิและหน้าท่ีโดยธรรมชาติ ท่ีจะทําการต่างๆ 
เพื่อแก้ไขปรับปรุงสร้างเสริมตนเองให้ดีขึ้นไป โดยเท่าเทียมกัน 
สามารถทําตนให้เลวลงหรือให้ดีขึ้น ให้ประเสริฐจนถึงย่ิงกว่า
เทวดาและพรหม ได้ทุกๆ คน 

๕) ให้ถือว่าคุณธรรม ความสามารถ ความดีความช่ัวท่ีทํา ความ
ประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องวัดความทรามหรือประเสริฐของ
มนุษย์ ไม่ให้มีการแบ่งแยกโดยชาติช้ันวรรณะ 

๖) ในแง่กรรมเก่า ให้ถือเป็นบทเรียน และให้รู้จักพิจารณาเข้าใจ
ตนเองตามเหตุผล ไม่คอยเพ่งโทษแต่ผู้ อ่ืน มองเห็นพื้นฐาน
ทุนเดิมของตนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อรู้จักท่ีจะแก้ไขปรับปรุง 
และวางแผนสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ถูกต้อง 

๗) ให้ความหวังในอนาคตสําหรับสามัญชนท่ัวไป 



พุทธธรรม 

 

๑๙๖ 

คุณคาที่กลาวนั้น พึงพิจารณาตามพุทธพจน ดังตอไปนี้ 
ก) ความหมายท่ัวไป เช่น :- 

ภิกษุทั้งหลาย เจตนา (นั่นเอง) เราเรียกว่ากรรม บุคคลจงใจแล้ว จึง
กระทํากรรม ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ๑ 

สัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรม เป็น
กําเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจําแนกสัตว์
ให้ทรามและประณีต๒ 

บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ผู้ทําดี ย่อมได้ดี 
ผู้ทําชั่ว ย่อมได้ชั่ว๓ 

บุคคลทํากรรมใดแล้ว  ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง  กรรมนั้นทําแล้วไม่
ดี บุคคลมีหน้าชุ่มด้วยน้ําตา ร้องไห้อยู่ ย่อมเสพผลของกรรมใด กรรมนั้น
ทําแล้วไม่ดี บุคคลทํากรรมใดแล้ว ย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง กรรมนั้นแล 
ทําแล้วเป็นดี๔ 

คนพาลมีปัญญาทราม ย่อมทํากับตนเองเหมือนเป็นศัตรู ย่อมทํา
กรรมชั่วอันให้ผลเผ็ดร้อน บุคคลทํากรรมใดแล้ว ย่อมเดือดร้อนภายหลัง มี
หน้านองน้ําตา ร้องไห้อยู่ เสวยผลแห่งกรรมใด  กรรมนั้นทําแล้วไม่ดีเลย 

บุคคลทํากรรมใดแล้ว ไม่เดือดร้อนในภายหลัง เสวยผลแห่งกรรมใด 
ด้วยหัวใจแช่มชื่นเบิกบาน กรรมนั้นทําแล้วเป็นการดี บุคคลรู้กรรมใดว่า 
เป็นประโยชน์เก้ือกูลแก่ตน ควรรีบลงมือกระทํากรรมนั้นทีเดียว๕ 

ข) ความเป็นคนมีเหตุผล ไม่เชื่อถืองมงาย เช่น :- 
คนพาลมีกรรมดํา ถึงจะแล่นไปยัง (แม่น้ําศักด์ิสิทธิ์ต่างๆ คือ) แม่น้ํา

พาหุกา ท่าน้ําอธิกักกะ ท่าน้ําคยา แม่น้ําสุนทริกา แม่น้ําสรัสวดี 
                                                                                 

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



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๙๗   

แม่น้ําปยาคะ และแม่น้ําพาหุมดี เป็นนิตย์ ก็บริสุทธิ์ไม่ได้ แม่น้ําสุนทริกา 
ท่าน้ํา ปยาคะ หรือแม่น้ําพาหุกา จักทําอะไรได้ จะชําระนรชนผู้มีเวร ผู้ทํา
กรรมอันหยาบช้า ผู้มีกรรมชั่วนั้น ให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลย  

(แต่) ผัคคุณฤกษ์ (ฤกษ์ดีเยี่ยม) ย่อมสําเร็จทุกเมื่อ แก่บุคคลผู้บริสุทธิ์ 
อุโบสถก็สําเร็จทุกเมื่อแก่ผู้บริสุทธิ์ วัตรของบุคคลผู้หมดจดแล้ว มีการงาน
สะอาด ย่อมสําเร็จผลทุกเมื่อ  

ดูกรพราหมณ์ ท่านจงอาบตนในธรรมน้ีเถิด จงสร้างความเกษมแก่
สัตว์ทั้งปวงเถิด ถ้าท่านไม่กล่าวเท็จ ไม่เบียดเบียนสัตว์ ไม่ทําอทินนาทาน   
เป็นผู้มีศรัทธา หาความตระหนี่มิได้ไซร้ ท่านจะต้องไปท่าน้ําคยาทําไม แม้น้ํา
ด่ืมของท่านก็เป็นแม่น้ําคยาแล้ว๑ 

ถ้าแม้นบุคคลจะพ้นจากบาปกรรมได้ เพราะการอาบนํ้า (ชําระบาป) กบ 
เต่า นาค จระเข้ และสัตว์เหล่าอื่นที่เที่ยวไปในแม่น้ํา ก็จะพากันไปสู่สวรรค์
แน่นอน...ถ้าแม่น้ําเหล่านี้พึงนําบาปที่ท่านทําไว้แล้วในกาลก่อนไปได้ไซร้ 
แม่น้ําเหล่านี้ก็พึงนําบุญของท่านไปได้ด้วย๒ 

ความสะอาดจะมีเพราะน้ํา(ศักด์ิสิทธิ์) ที่คนจํานวนมากพากันไปอาบ ก็
หาไม่ ผู้ใดมีสัจจะ มีธรรม ผู้นั้นจึงจะเป็นผู้สะอาด เป็นพราหมณ์๓ 

ผู้ใดไม่ถือมงคลตื่นข่าว ไม่ถืออุกกาบาต ไม่ถือความฝัน ไม่ถือลักษณะ
ดีหรือชั่ว ผู้นั้นชื่อว่าล่วงพ้นโทษแห่งการถือมงคลตื่นข่าว ข้ามพ้นกิเลส
เทียมแอกที่ผูกสัตว์ไว้ในภพไปเสียได้ ย่อมไม่กลับมาเกิดอีก๔ 

ประโยชน์ได้ล่วงเลยคนเขลาผู้มัวคํานวณนับฤกษ์อยู่ ประโยชน์เป็นตัว
ฤกษ์ของประโยชน์ ดวงดาวจักทําอะไรได้๕ 

บุคคลประพฤติชอบเวลาใด เวลาน้ัน ได้ชื่อว่า เป็นฤกษ์ดี มงคลดี เป็น
เช้าดี อรุณดี เป็นขณะดี ยามดี และเป็นอันได้ทําบูชาดีแล้วในท่านผู้

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



พุทธธรรม 

 

๑๙๘ 

ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลาย แม้กายกรรมของเขา ก็เป็นสิทธิโชค วจีกรรม 
ก็เป็นสิทธิโชค  มโนกรรม ก็เป็นสิทธิโชค  ประณิธานของเขา ก็เป็นสิทธิโชค 
คร้ันกระทํากรรมทั้งหลายที่เป็นสิทธิโชคแล้ว เขาย่อมได้ประสบแต่ผลที่มุ่ง
หมายอันเป็นสิทธิโชค๑ 

ค) การลงมือทํา ไม่รอคอยความหวังจากการอ้อนวอนปรารถนา เช่น :- 
ไม่ควรหวนละห้อยถึงส่ิงที่ล่วงแล้ว ไม่พึงเพ้อฝันถึงส่ิงที่อยู่ภายหน้า 

ส่ิงใดเป็นอดีต ส่ิงนั้นก็ผ่านไปแล้ว ส่ิงใดเป็นอนาคต ส่ิงนั้นก็ยังไม่มาถึง 
ส่วนผู้ใดเห็นประจักษ์ชัดส่ิงที่เป็นปัจจุบัน อันเป็นของแน่นอนไม่คลอน
แคลน ขอให้ผู้นั้นคร้ันเข้าใจชัดแล้ว พึงเร่งขวนขวายปฏิบัติให้ลุล่วงไป ในที่
นั้น  ๆ 

เร่งทําความเพียรเสียแต่วันนี้ ใครเล่าพึงรู้ว่าจะตายในวันพรุ่ง เพราะว่า  
สําหรับพระยามัจจุราช เจ้าทัพใหญ่นั้น เราทั้งหลายไม่มีทางผัดเพี้ยนเลย  

ผู้ที่ดํารงชีวิตอยู่อย่างนี้ มีความเพียร ไม่เกียจคร้าน ทั้งกลางวันและ
กลางคืน ผู้นั้นแท้ พระสันตมุนีตรัสว่า เป็นผู้มีแต่ละราตรีนําโชค       
(ภัทเทกรัตต)๒ 

ดูกรคฤหบดี ธรรม ๕ ประการนี้ เป็นส่ิงที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ 
เป็นของได้ยากในโลก คือ อายุ...วรรณะ...สุข...ยศ...สวรรค์ ธรรม ๕ ประการน้ี
...เราไม่กล่าวว่าจะพึงได้มาเพราะการอ้อนวอน หรือเพราะความปรารถนา ถ้า
การได้ธรรมทั้ง ๕ นี้ จะมีได้เพราะการอ้อนวอน หรือเพราะความปรารถนา
แล้วไซร้ ใครในโลกนี้ จะพึงเส่ือมจากอะไร 

 ดูกรคฤหบดี อริยสาวกผู้ปรารถนาอายุ (ยืน) ไม่พึงอ้อนวอนหรือมัว
เพลิดเพลินกับอายุ เพราะการอยากได้อายุนั้นเลย อริยสาวกผู้ปรารถนาอายุ 
พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติที่จะเป็นไปเพื่ออายุ เพราะข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่ออายุ
ที่ปฏิบัติแล้วน่ันแหละ จึงจะเป็นไปเพื่อการได้อายุ อริยสาวกนั้นย่อมเป็นผู้
ได้อายุ ไม่ว่าจะเป็นของทิพย์ หรือของมนุษย์... 

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



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๙๙   

ผู้ปรารถนาวรรณะ...สุข...ยศ...สวรรค์ ก็พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติที่จะเป็นไป
เพื่อวรรณะ...สุข...ยศ...สวรรค์...๑ 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่หมั่นประกอบความเพียรในการฝึกอบรมจิต ถึง
จะมีความปรารถนาว่า “ขอให้จิตของเราหลุดพ้นจากอาสวะเถิด” ดังนี้ จิต
ของเธอจะหลุดพ้นไปจากอาสวะได้ก็หาไม่... เหมือนไข่ไก่ ๘ ฟองก็ตาม ๑๐ 
ฟองก็ตาม ๑๒ ฟองก็ตาม ที่แม่ไก่ไม่นอนทับ ไม่กก ไม่ฟัก ถึงแม้แม่ไก่จะมี
ความปรารถนาว่า “ขอให้ลูกของเราใช้ปลายเล็บหรือจะงอยปาก ทําลาย
เปลือกไข่ออกมาโดยสวัสดีเถิด” ดังนี้ ลูกไก่จะใช้ปลายเล็บ หรือจะงอยปาก 
ทําลายเปลือกไข่ออกมาได้ ก็หาไม่๒ 

ง) การไม่ถือชาติชั้นวรรณะ ถือความประพฤติเป็นประมาณ เช่น :- 
ดูกรวาเสฏฐะ ท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอาศัยโครักขกรรม

เล้ียงชีพ ผู้นั้นเป็นชาวนา มิใช่พราหมณ์ ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยศิลปะต่าง  ๆผู้นั้น
เป็นศิลปิน มิใช่พราหมณ์ ผู้ใดอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพ ผู้นั้นเป็นพ่อค้า 
มิใช่พราหมณ์ ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยการรับใช้ผู้อื่น ผู้นั้นเป็นคนรับใช้ มิใช่
พราหมณ์ ผู้ใดอาศัยการลักทรัพย์เล้ียงชีพ ผู้นั้นเป็นโจร มิใช่พราหมณ์ ฯลฯ 
ผู้ใดปกครองบ้านเมือง ผู้นั้นเป็นราชา มิใช่พราหมณ์ 

เรามิได้เรียกคนเป็นพราหมณ์(แค่)ตามกําเนิดจากครรภ์มารดา ผู้
นั้นยังมีกิเลส เขาเป็นเพียงโภวาที (คือพราหมณ์ตามธรรมเนียม ท่ี
ทักทายคนอ่ืนว่า “โภ”) เท่านั้น เราเรียกคนที่ไม่มีกิเลส ไม่มีความ
ยึดมั่นต่างหาก ว่าเป็นพราหมณ์ 

อันนามและโคตรที่กําหนดต้ังกันไว้นี้ เป็นแต่สักว่าโวหารในโลก เพราะ
เกิดมีขึ้นมาตามคําเรียกขานที่กําหนดต้ังกันไว้ในคราวนั้นๆ ตามทิฏฐิอัน
นอนเนื่องอยู่ในหทัยส้ินกาลนาน ของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่รู้ สัตว์ทั้งหลาย ผู้
ไม่รู้ ก็พรํ่ากล่าวว่าคนเป็นพราหมณ์เพราะชาติกําเนิด  

                                                                                 
๑ องฺ.ปญ ฺจก.๒๒/๔๓/๕๑ 
๒ สํ.ข.๑๗/๒๖๑/๑๘๖ 



พุทธธรรม 

 

๒๐๐ 

แต่บุคคลจะเป็นพราหมณ์เพราะชาติกําเนิด ก็หาไม่ จะมิใช่พราหมณ์
เพราะชาติกําเนิด ก็หาไม่ จะชื่อว่าเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรม (อาชีพ-การ
งานท่ีทํา-ความประพฤติ-การท่ีคิดพูดและทํา๑) ไม่ใช่พราหมณ์ก็เพราะ
กรรม เป็นชาวนาก็เพราะกรรม เป็นศิลปินก็เพราะกรรม เป็นพ่อค้าก็เพราะกรรม 
เป็นคนรับใช้ก็เพราะกรรม เป็นโจรก็เพราะกรรม ฯลฯ เป็นราชาก็เพราะกรรม 

 บัณฑิตทั้งหลาย ผู้เห็นปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในกรรมและวิบาก ย่อม
เห็นกรรมนั้นแจ้งชัดตามเป็นจริงว่า โลกย่อมเป็นไปตามกรรม หมู่สัตว์ย่อม
เป็นไปเพราะกรรม สัตว์ทั้งหลายถูกผูกยึดไว้ด้วยกรรม เหมือนล่ิมสลักของ
รถที่กําลังแล่นไป ฉะนั้น๒ 

ดูกรพราหมณ์ เราจะเรียกคนว่าประเสริฐ เพราะความเป็นผู้เกิดใน
ตระกูลสูงก็หาไม่ เราจะเรียกคนว่าตํ่าทรามเพราะความเป็นผู้เกิดในตระกูลสูง
ก็หาไม่ เราจะเรียกคนว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้มีวรรณะใหญ่โตก็หาไม่ 
เราจะเรียกคนว่าตํ่าทรามเพราะความเป็นผู้มีวรรณะใหญ่โตก็หาไม่ เราจะเรียก
คนว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้มีโภคะมากก็หามิได้ เราจะเรียกคนว่าตํ่า
ทรามเพราะความเป็นผู้มีโภคะมากก็หามิได้ 

 แท้จริง บุคคลบางคน แม้เกิดในตระกูลสูง ก็ยังเป็นผู้ชอบเข่นฆ่า
สังหาร ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคําหยาบ พูด
คําเพ้อเจ้อ เป็นคนละโมบ คิดเบียดเบียน เป็นมิจฉาทิฏฐิ๓ 

บุคคลไม่เป็นคนถ่อยเพราะชาติกําเนิด ไม่เป็นพราหมณ์เพราะ
ชาติกําเนิด แต่เป็นคนถ่อยเพราะกรรม (คือการกระทํา ความ
ประพฤติ) เป็นพราหมณ์เพราะกรรม๔ 

วรรณะ ๔ เหล่าน้ี คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ออกบวช
ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ย่อมละนามและโคตรเดิมเสีย 
นับว่าเป็นสมณศากยบุตรทั้งส้ิน๑ 

                                                                                 
๑  กรรม แปลว่าการกระทํา แต่บางแห่งมีความหมายแคบลง หมายถึงการงานท่ีอาศัยเล้ียงชีพ 
๒  ม.ม.๑๓/๗๐๗/๖๔๔; ขุ.สุ.๒๕/๓๘๒/๔๕๓ 
๓  ม.ม.๑๓/๖๖๔/๖๑๒ 
๔  ขุ.สุ.๒๕/๓๐๖/๓๕๒ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๐๑   

บรรดาวรรณะท้ังส่ีนี้ ผู้ใดเป็นภิกษุ ส้ินกิเลสาสวะแล้ว อยู่จบ
พรหมจรรย์แล้ว ทํากิจที่ต้องทําสําเร็จแล้ว ปลงภาระลงได้แล้ว บรรลุ
ประโยชน์ตนแล้ว หมดเคร่ืองผูกมัดไว้ในภพแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้
ชอบ ผู้นั้นแลเรียกได้ว่า เป็นผู้เลิศกว่าวรรณะทั้งหมดนั้น๒ 

จ) การพึ่งตนเอง เช่น :- 
การเพียรพยายามเป็นหน้าที่ที่ท่านทั้งหลายต้องทําเอง ตถาคต

เป็นแต่ผู้บอกทาง๓ 
ตนนั่นแล เป็นที่พึ่งของตน จริงแท้แล้ว ใครอื่นจะเป็นที่พึ่งได้ 

ด้วยตนที่ฝึกไว้ดีแล้วนั่นแหละ บุคคลจะได้ที่พึ่งซ่ึงหาได้ยาก๔ 
ความบริสุทธิ์ ไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตน คนอื่นทําคนอื่นให้

บริสุทธิ์ไม่ได้๕ 
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงมีตนเป็นที่พึ่งเถิด อย่ามีส่ิงอื่นเป็นที่

พึ่งเลย จงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิด อย่ามีส่ิงอื่นเป็นที่พึ่งเลย๖ 
ฉ) ข้อเตือนใจเพื่ออนาคต 

หญิง ชาย คฤหัสถ์ บรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีกรรม 
เป็นของตน เป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นกําเนิด มีกรรมเป็น
เผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่อาศัย เราทํากรรมใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจัก
เป็นทายาทของกรรมน้ัน๗ 

                                                                                                     
๑ องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๑๐๙/๒๐๕ 
๒ ที.ปา.๑๑/๗๑/๑๐๗ 
๓ ขุ.ธ.๒๕/๓๐/๕๑ 
๔ ขุ.ธ.๒๕/๒๒/๓๖ 
๕ ขุ.ธ.๒๕/๒๒/๓๗ 
๖ ที.ม.๑๐/๙๔/๑๑๙; ที.ปา.๑๑/๔๙/๘๔; สํ.ข.๑๗/๘๗/๕๓ 
๗ องฺ.ปญฺจก.๒๒/๕๗/๘๒ 



พุทธธรรม 

 

๒๐๒ 

ถ้าท่านกลัวทุกข์ ก็อย่าทํากรรมชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้ง ถ้าท่านจัก
ทํา หรือทําอยู่ ซ่ึงกรรมชั่ว ถึงแม้จะเหาะหนีไป ก็จะไม่พ้นจากความ
ทุกข์ไปได้เลย๑ 

ธัญชาติ ทรัพย์สิน เงินทอง หรือส่ิงของที่หวงแหนอย่างใดอย่างหน่ึง 
ที่มีอยู่  ทาส  กรรมกร  คนงาน  คนอาศัย  ล้วนพาเอาไปไม่ได้ทั้งส้ิน จะต้อง
ถูกละทิ้งไว้ทั้งหมด 

แต่บุคคลทํากรรมใด ด้วยกาย ด้วยวาจา หรือด้วยใจ กรรมนั้นแหละ
เป็นของของเขา และเขาจะพาเอากรรมนั้นไป อนึ่ง กรรมนั้นย่อมติดตามเขา
ไป เหมือนเงาติดตามตน ฉะนั้น 

ฉะนั้น บุคคลควรทําความดี ส่ังสมส่ิงที่จะเป็นประโยชน์ภายหน้า 
ความดีทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ในปรโลก๒ 

                                                                                 
๑ ขุ.อุ.๒๕/๑๑๕/๑๕๐ 
๒ สํ.ส.๑๕/๓๙๒/๑๓๔ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๐๓   

๒. อริยสัจ 
ก. ความเข้าใจเบ้ืองต้น 

อริยสัจ เป็นหลักธรรมท่ีสําคัญและรู้จักกันมากท่ีสุดอีกข้อหน่ึง 
อริยสัจไม่ใช่เป็นหลักส่วนย่อยของปฏิจจสมุปบาท แต่เป็นท้ังหมดของ 
ปฏิจจสมุปบาท พูดง่ายๆ ว่า มีความหมายครอบคลุมปฏิจจสมุปบาทท้ังหมด  

๑) ตรัสรู้อริยสัจ=ตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน 
เม่ือมีผู้ถามว่า “พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร?”  
จะตอบว่า ตรัสรู้อริยสัจ ๔  หรือ 
ตอบว่า ตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาท ก็ได้  
คําตอบท่ีว่าน้ี จะไม่พิจารณาโดยเน้ือหาของหลักธรรมเลย ยกแต่

คัมภีร์มาอ้างก็ได้ 
คัมภีร์วินัยปิฎก เล่าเหตุการณ์เก่ียวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 

เริ่มต้นเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆ หลังจากเสวยวิมุตติสุข ๑ สัปดาห์ ได้เสด็จออกจาก
สมาธิ แล้วทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ที่ได้ตรัสรู้น้ัน ตลอดเวลา ๓ ยาม
แห่งราตรี โดยอนุโลม โดยปฏิโลม และท้ังอนุโลม-ปฏิโลม ตามลําดับ 

ต่อมา เมื่อสิ้นระยะเสวยวิมุตติสุข ๗ สัปดาห์แล้ว เมื่อปรารภการท่ี
จะทรงประกาศธรรมแก่ผู้อ่ืนต่อไป ทรงพระดําริว่า  

ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ เป็นของลึกซ้ึง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก ฯลฯ 
สําหรับหมู่ประชาผู้เริงรมย์ร่ืนระเริงอยู่ในอาลัย ฐานะนี้ย่อมเป็นส่ิงที่เห็นได้
ยาก กล่าวคือ อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท; แม้ฐานะนี้ก็เห็นได้ยาก กล่าว
คือ...นิพพาน๑ 

ส่วนในพระสูตร เมื่อปรากฏข้อความเก่ียวกับพุทธประวัติตอนน้ี ก็
เล่าความแนวเดียวกัน เริ่มแต่พุทธดําริท่ีเป็นเหตุให้เสด็จออกผนวช การ

                                                                                 
๑ ดู วินย.๔/๑-๗/๑-๘ 



พุทธธรรม 

 

๒๐๔ 

เสด็จออกผนวช การทรงศึกษาในสํานักอาฬารดาบส และอุททกดาบส การ
บําเพ็ญและการละเลิกทุกรกิริยา การทรงกลับเสวยพระกระยาหาร แล้ว
บรรลุฌาน และตรัสรู้วิชชา ๓ ในตอนตรัสรู้มีข้อความท่ีตรัสเล่าว่า 

คร้ันเราบริโภคอาหาร มีกําลังขึ้นแล้ว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน...ทุติยฌาน...ตติยฌาน...จตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มี
สุข...มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ 

เราน้ัน เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากส่ิงมัว
หมอง นุ่มนวล ควรแก่การงาน ต้ังมั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ได้น้อมจิตไปเพื่อ
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ก็ระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก (วิชชาท่ี ๑)...ได้
น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณ ก็มองเห็นหมู่สัตว์ที่จุติอุบัติอยู่ (วิชชาท่ี ๒) 
...ได้น้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ก็รู้ชัดตามเป็นจริงว่า ‘นี้ทุกข์ นี้ทุกข
สมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหล่านี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย 
นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา’ เมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้ จิตได้หลุด
พ้นแล้วจาก กามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ (วิชชาท่ี ๓)...๑ 

ต่อจากน้ี ก็มีคําบรรยายพุทธดําริในการท่ีจะทรงประกาศธรรม ซึ่งมี
ข้อความอย่างเดียวกับในวินัยปิฎก ท่ียกมาอ้างไว้แล้วข้างต้นน้ัน 

จะเห็นว่า วินัยปิฎก เล่าเหตุการณ์หลังตรัสรู้ใหม่ๆ ระยะเสวยวิมุตติ
สุข (ซึ่งอรรถกถาว่า ๗ สัปดาห์) เริ่มแต่พิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาท 
จนถึงทรงพระดําริท่ีจะไม่ประกาศธรรม เพราะความยากของปฏิจจสมุป
บาทและนิพพาน ท่ีได้ตรัสรู้  

ส่วน พระสูตร เล่าเหตุการณ์ก่อนตรัสรู้เป็นลําดับมา จนถึงตรัสรู้วิชชา 

๓ แล้วข้ามระยะเสวยวิมุตติสุขท้ังหมดไป มาลงท่ีพุทธดําริจะไม่ประกาศ
ธรรม เพราะความยากของปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน เช่นเดียวกัน 

ผู้ถือเอาความในวินัยปิฎกตอนทรงพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาท 
และพุทธดําริปรารภการประกาศธรรม ท้ังในวินัยปิฎก และในพระสูตร 

                                                                                 
๑ ดู ม.มู.๑๒/๓๑๗-๓๒๖/๓๑๗-๓๓๓, ๔๑๑-๔๒๙/๔๔๒-๔๖๐; ม.ม.๑๓/๔๘๙-๕๐๙/๔๔๓-
๔๖๒; ๗๓๘-๗๕๗/๖๖๙-๖๘๗ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๐๕   

ย่อมกล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้า ตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาท (กับท้ังนิพพาน) 
ส่วนผู้พิจารณาความในพระสูตร เฉพาะเหตุการณ์ตอนตรัสรู้วิชชา 

๓ และจับเฉพาะวิชชาท่ี ๓ ซึ่งเป็นตัวการตรัสรู้แท้ๆ (วิชชา ๒ อย่างแรกยัง
นับไม่ได้ว่าเป็นการตรัสรู้ และไม่จําเป็นสําหรับนิพพาน) ก็ได้ความหมาย
ว่า ตรัสรู้อริยสัจ ๔ จึงหลุดพ้นจากอาสวะ 

อย่างไรก็ดี คําตอบท้ังสองน้ัน แม้จะถูกต้องท้ังคู่ แต่ก็มีความหมาย
บางอย่างท่ีเป็นพิเศษกว่ากัน และขอบเขตบางแง่ท่ีกว้างขวางกว่ากัน ซึ่ง
ควรทําความเข้าใจ เพื่อมองเห็นเหตุผลในการแยกแสดงเป็นคนละหลัก 

๒) เรียนอริยสัจ ต้องรู้หน้าท่ีต่ออริยสัจ 
ความหมายท่ีตรงกันของหลักใหญ่ท้ังสองน้ี มองเห็นได้ง่าย เพื่อ

ความรวบรัด ขอให้ดูหลักอริยสัจ พร้อมท้ังความหมายตามแบบ และ
หน้าทีข่องคน ต่ออริยสัจข้อน้ันๆ  

๑. ทุกข ได้แก่ ชาติ ชรามรณะ การประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นท่ีรัก การ
พลัดพรากจากของรัก ความปรารถนาไม่สมหวัง โดยย่อว่า 
อุปาทานขันธ์ ๕ (ขันธ์ ๕ ท่ียึดไว้ด้วยอุปาทาน) เป็นทุกข์  

พูดอีกนัยหน่ึง คือ ชีวิตและทุกสิ่งท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งอยู่ภายใต้กฎ
ธรรมชาติ ท่ีจะต้องผันแปรไปตามเหตุปัจจัย จึงแฝงไว้ด้วยความ
กดดัน บีบค้ัน ขัดแย้ง ขัดข้อง มีความบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ในตัว 
พร้อมท่ีจะทําให้เกิดทุกข์เป็นปัญหาขึ้นมา เมื่อใดเมื่อหน่ึง ในรูปใด
รูปหน่ึง แก่ผู้ท่ีถือมั่นด้วยอุปาทาน 

หนาที่ตอทุกข คือ การกําหนดรู้ เข้าใจมัน รู้เท่าทันความเป็นจริง  

เรียกว่า ปริญญา 

๒. ทุกขสมุทัย เรียกสั้นๆ ว่า สมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์) ได้แก่ ตัณหา คือ
ความร่านรนทะยานอยาก ท่ีทําให้เกิดภพใหม่ ประกอบด้วยความ
เพลิดเพลินและความติดใจ คอยใฝ่หาความยินดีใหม่ๆ เรื่อยๆ ไป มี ๓ 
คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา  



พุทธธรรม 

 

๒๐๖ 

พูดอีกนัยหน่ึง คือ ความอยากท่ียึดถือตัวตนเป็นท่ีตั้ง โดยอาการ
ซึ่งมีตัวเรา ท่ีจะได้ จะเป็น จะไม่เป็นอย่างน้ันอย่างน้ี ทําให้ชีวิตถูก
บีบค้ันด้วยความรู้สึกกระวนกระวาย ความหวาดกังวล ความติดข้องใน
รูปใดรูปหน่ึงอยู่ตลอดเวลา ไม่โปร่งโล่งเป็นอิสระ  

หนาที่ตอสมุทัย คือ ละเสีย ทําให้หมดไป เรียกว่า ปหานะ 

๓. ทุกขนิโรธ เรียกสั้นว่า นิโรธ (ความดับทุกข์) ได้แก่การท่ีตัณหาดับไปไม่
เหลือ ด้วยการคลายออก สละเสียได้ สลัดออก พ้นไปได้ ไม่พัวพัน  

พูดอีกนัยหน่ึง คือ ภาวะแห่งนิพพาน ท่ีไม่มีความทุกข์ เป็นสุข
โดยไม่ขึ้นต่อตัณหา ไม่ถูกบีบค้ันด้วยความรู้สึกกระวนกระวาย 
หวาดกังวล เป็นต้น มีชีวิตท่ีเป็นอยู่ด้วยปัญญา ซึ่งบริสุทธ์ิ เป็น
อิสระ สงบ ปลอดโปร่ง ผ่องใส เบิกบาน  

หนาที่ตอนิโรธ คือ ทําให้แจ้ง ประจักษ์แจ้ง ทําให้สําเร็จ ทําให้
เกิดมีเป็นจริงขึ้นมา หรือบรรลุถึง เรียกว่า สัจฉิกิริยา 

๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ปฏิปทาท่ีนําไปสู่ความดับแห่งทุกข์) เรียก
สั้นๆ ว่า มรรค ได้แก่ทางประเสริฐมีองค์ประกอบ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสั ง กัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ  

หนาที่ตอมรรค คือ เจริญ ฝึก หรือปฏิบัติ เรียกว่า ภาวนา๑ 

                                                                                 
๑ คําจํากัดความของอริยสัจมีมากมาย เช่น ใน ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, วินย.๔/๑๔/๑๘; และ สํ.ม.
๑๙/๑๖๖๕/๕๒๘; อภิ.วิ.๓๕/๑๔๕-๑๖๒/๑๒๗-๑๓๖; เป็นต้น ส่ิงสําคัญยิ่งอย่างหนึ่งในอริยสัจ 
คือการรู้และทําหน้าที่ต่ออริยสัจแต่ละข้อให้ถูกต้อง มิฉะนั้น จะทําให้เกิดความผิดพลาด ทั้งในความ
เข้าใจและการประพฤติปฏิบัติ หน้าที่ต่ออริยสัจเหล่านี้ เรียกทางธรรมว่า กิจในอริยสัจ ได้แก่ :- 

๑. กิจในทุกข์   = ปริญญา  คือ การกําหนดรู (ทําความเขาใจทุกข/ปญหา และกําหนดรูขอบเขตของมัน) 
๒. กิจในสมุทัย = ปหานะ  คือ การละ (กําจัดแกไขตนตอหรือสาเหตุของทุกข/ปญหา) 
๓. กิจในนิโรธ  = สัจฉิกิริยา คือ การทําใหแจง (เขาถึงภาวะท่ีปราศจากทุกข/ปญหา หรือบรรลุจุดหมาย) 
๔. กิจในมรรค  = ภาวนา  คือ  การเจริญ (ฝกอบรม ดําเนินการ ลงมือปฏิบัติตามวิธีการท่ีจะนําไปสูจุดหมาย)  

ความเข้าใจผิดท่ีสําคัญบางอย่างเก่ียวกับพระพุทธศาสนา เช่น การเห็นว่าพระพุทธศาสนามอง
โลกในแง่ร้าย เป็นต้น เกิดจากการไม่เข้าใจกิจในอริยสัจนี้ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๐๗   

๓) อริยสัจ กับ ปฏิจจสมุปบาท ครอบคลุมกันอย่างไร 
ขอให้เทียบหลัก อริยสัจ น้ัน กับหลัก ปฏิจจสมุปบาท ดังน้ี 

๑. สมุทัยวาร:  อวิชชาเกิด สังขารเกิด  ฯลฯ ชาติเกิด ชรามรณะ+โสกะ ฯลฯ 
อุปายาสเกิด = กระบวนเกิดมีเหตุปัจจัยให้ - เกิดทุกข 

๒. นิโรธวาร:  อวิชชาดับ สังขารดับ  ฯลฯ  ชาติดับ ชรามรณะ+โสกะ ฯลฯ 
อุปายาสดับ = กระบวนดับเหตุปัจจัยให้ - ดับ/ไมเกิดทุกข 

ข้อ ๑.ปฏิจจสมุปบาท สมุทยวาร (อนุโลมนัย) แสดงกระบวนการ-เกิดทุกข 
เทากับรวมอริยสัจ ข้อ ๑.ทุกข์ และ ๒.สมุทัย ไว้ในข้อเดียวกัน   
- ในอริยสัจ แยกเป็น ๒ ข้อ เพราะยกเอาทอนทาย (ชรามรณะ โสกะ 
ฯลฯ) ที่เปนผลปรากฏ ออกมาตั้งตางหากเปน อริยสัจ ข้อ ๑.ทุกข์ ให้เปน
ขอแรก ในฐานะเปนปญหาที่ประสบ เปนจุดเริ่มเผชิญ อันจะตองหาทางแกไข 
- แล้วจึงยอนกลับมายกทอนที่เปนกระบวนการกอกําเนิดเกิดเรื่องทั้งหมด 
ตั้งเปน อริยสัจ ขอ ๒.สมุทัย ในฐานะเปนการสืบสาวสาเหตุของปญหา 

ข้อ ๒.ปฏิจจสมุปบาท นิโรธวาร (ปฏิโลมนัย) แสดงกระบวนการ-ดับทุกข 
ใหเห็นวา เมื่อแกปญหาถูกตองตรงตนเหตุแลว ปญหานั้นจะดับไปไดอยางไร
ตามกระบวนการของการดับเหตุปจจัย อันนําไปสูผลท่ีหมายคือการดับทุกข 
เทากับรวมอริยสัจ ขอ ๓.นิโรธ และสาระของ ๔.มรรค ไว้ในข้อเดียวกัน 
- ในอริยสัจ จัดเป็น ๒ ข้อ โดยยกเอาทอนทาย (ดับชรามรณะ ดับโสกะ 
ฯลฯ) ที่เปนผลสําเร็จ ออกไปตั้งเปน อริยสัจ ข้อ ๓.นิโรธ ในฐานะเปน
จุดหมายที่จะไปใหถึง  

- แลวยอนกลับมาเอาทอนที่เปนกระบวนการธรรมชาติในการดับทุกขสลาย
ปญหา ยกขึ้นมาจัดตั้งเปนขอตางหาก โดยเอากระบวนการของธรรมชาตินั้น
เปนหลัก แลวจัดวางเปนระบบวิธีปฏิบัติจัดดําเนินการของมนุษย ที่จะให
เกิดผลเปนไปตามกระบวนการของธรรมชาตินั้น ตั้งเปน อริยสัจ ขอ ๔.
มรรค ในฐานะเปนระบบปฏิบัติจัดการของมนุษยในการดับทุกขสลายปญหา 



พุทธธรรม 

 

๒๐๘ 

เม่ือสรุปอริยสัจให้เหลือน้อยลง ก็ได้ ๒ คู่ คือ ฝ่ายมีทุกข์ (ข้อ ๑ 
และ ๒) กับฝ่ายหมดทุกข์ (ข้อ ๓ และ ๔) ก็ลงในปฏิจจสมุปบาทน่ันเอง 

ปฏิจจสมุปบาท ๒ นัยน้ัน ในท่ีบางแห่งจึงปรากฏในฐานะเป็นคํา
จํากัดความของ อริยสัจข้อท่ี ๒ และ ๓ ตามลําดับ คือ แบบสมุทยวาร ถือ
เป็นคําจํากัดความของอริยสัจ ข้อท่ี ๒ (สมุทัย) และแบบนิโรธวาร เป็นคํา
จํากัดความของอริยสัจข้อท่ี ๓ (นิโรธ)๑  

(พึงสังเกตว่า ในคําจํากัดความของอริยสัจโดยท่ัวไป ข้อ ๒ แสดง
เฉพาะตัณหาอย่างเดียวว่าเป็นสมุทัย และข้อ ๓ แสดงการดับตัณหาว่า
เป็นนิโรธ ท้ังน้ีเพราะตัณหาเป็นกิเลสตัวเด่น เป็นตัวแสดงท่ีปรากฏชัด พูด
ง่ายๆ ว่าเป็นตัวแสดงหน้าโรง หรือเป็นขั้นออกโรงแสดงบทบาท เม่ือพูด
แบบรวบรัด ก็จับเอาแค่ตัวการท่ีออกโรงแสดงแค่น้ี 

อย่างไรก็ดี กระบวนการท่ีพร้อมท้ังโรง รวมถึงหลังฉากหรือหลังเวที
ด้วย ย่อมเป็นไปตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาท ซึ่งแสดงสมุทัยตั้งแต่จุด
เริ่ม ท่ีอวิชชา) 

ในเรื่องปฏิจจสมุปบาท กับ อริยสัจ น้ี ควรสังเกตความพิเศษหรือ
แปลกจากกัน ซึ่งสรุปได้ดังน้ี 

๑. หลักธรรมท้ังสอง เป็นการแสดงความจริงในรูปแบบท่ีต่างกัน 
ด้วยวัตถุประสงค์คนละอย่าง  

- ปฏิจจสมุปบาท แสดงความจริงตามกระบวนการของมันเอง 
ตามท่ีเป็นไปโดยธรรมชาติล้วนๆ ส่วน  

- อริยสัจ เป็นหลักความจริงในรูปแบบท่ีเสนอตัวต่อปัญญามนุษย์ 

ในการท่ีจะสืบสวนค้นคว้าและลงมือทําให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  
โดยนัยน้ี อริยสัจ จึงเป็นหลักธรรมท่ีแสดงโดยสอดคล้องกับประวัติ

การแสวงหาสัจธรรมของพระพุทธเจ้า เริ่มแต่การเผชิญความทุกข์ท่ีปรากฏ
เป็นปัญหา แล้วสืบสวนหาสาเหตุ พบว่ามีทางแก้ ไม่หมดหวัง จึงกําหนด

                                                                                 
๑ ดู สํ.นิ.๑๖/๒๕๑-๒๕๒/๑๒๖-๑๒๘; เป็นต้น 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๐๙   

รายละเอียดหรือจุด ท่ีต้องแก้ไขและกําหนดเป้าหมายให้ชัด  แล้ว
ดําเนินการแก้ไขตามวิธีการจนบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการน้ัน และ 

โดยนัยเดียวกันน้ี อริยสัจจึงเป็นหลักธรรมที่ยกขึ้นมาใช้ในการสั่ง
สอน เพื่อให้ผู้รับคําสอนทําความเข้าใจอย่างเป็นระเบียบ มุ่งให้เกิดผล
สําเรจ็ท้ังการสั่งสอนของผู้สอน และการประพฤติปฏิบัติของผู้รับคําสอน  

ส่วน ปฏิจจสมุปบาท เป็นตัวกระบวนธรรมแกนกลางของอริยสัจ 
และเป็นเน้ือหาของสภาวธรรม ท่ีจะต้องศึกษาเมื่อต้องการเข้าใจอริยสัจให้
ชัดเจนถึงท่ีสุด จึงเป็นหลักธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาทบทวนหลัง
ตรัสรู้ใหม่ๆ  

๒. ข้อท่ีแปลกหรือพิเศษกว่ากัน อยู่ท่ีการจัดวางรูปแบบหรือระบบ
ในการตรัสแสดง สั่งสอน หรือนําเสนอ ซึ่งเด่นชัดในปฏิจจสมุปบาท ฝ่าย
นิโรธวาร ท่ีตรงกับอริยสัจข้อท่ี ๓ และ ๔ (นิโรธ และ มรรค) กล่าวคือ 

ก) เม่ือเทียบกับอริยสัจข้อ ๓ (นิโรธ) จะเห็นว่า  
ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร (ปฏิโลมนัย) กล่าวถึงนิโรธไว้ก็จริง แต่

กล่าวแค่ว่าไปตามกระบวนการซ่ึงไปจบท่ีนิโรธ เป็นอันถึงจุดหมายแล้ว ซึ่ง
ผู้ถึงก็ประจักษ์กับตัว จึงแค่ระบุบอกนิโรธนั้นไว้ โดยไม่ได้บรรยายอธิบาย
บอกลักษณะความพิเศษประเสริฐของนิโรธ หรือของนิพพานให้เลย ดังน้ัน 
ถ้าจะแจ้งจะบอกให้คนอ่ืนท่ัวไปเข้าใจหรือสนใจ ก็ต้องยกเอานิโรธน้ันมา
ตั้งให้เด่นชัดขึ้น 

ด้วยเหตุน้ี ในพุทธดําริเมื่อจะทรงประกาศธรรม จึงแยกธรรมท่ีทรง
พิจารณาเป็น ๒ ตอน คือ ตอนแรกกล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทอย่างข้างต้น 
ต่อจากน้ัน มีพุทธดําริต่อไปอีกว่า “แม้ฐานะอันนี้ ก็เป็นส่ิงที่เห็นได้ยาก 
กล่าวคือ ความสงบแห่งสังขารทั้งปวง ความสลัดอุปธิทั้งปวง ความส้ินตัณหา 
วิราคะ นิโรธ นิพพาน” น้ีแสดงว่าทรงประสงค์ตรัสแยกให้มองธรรมท่ีตรัสรู้
เป็น ๒ อย่าง คือ ปฏิจจสมุปบาท กับ นิโรธ (นิพพาน)  

น่ีคือ อริยสัจ ขอ ๓ นิโรธ น้ัน มุ่งแสดงสภาวะของนิโรธ คือนิพพาน 
ใหเดนขึ้นมา โดยเปนจุดหมายที่ชี้กลับมายังกระบวนการเขาถึงนิโรธนั้นดวย 



พุทธธรรม 

 

๒๑๐ 

ข) แม้ว่า ปฏิจจสมุปบาท ฝายนิโรธวาร จะกินความคลุมอริยสัจ
ข้อ ๔ คือ มรรค ด้วย แต่ยังไม่ให้ผลในทางปฏิบัติชัดเจน เพราะปฏิจจสมุป
บาทแสดงแต่ตัวกระบวนการล้วนๆ ตามท่ีเป็นไปโดยธรรมชาติเท่าน้ัน มิได้
แจกแจงออกไปให้ชัดเจนว่า สิ่งท่ีมนุษย์จะต้องทํามีรายละเอียดอะไรบ้าง 
จะทําอย่างไร  มีลําดับขั้นตอนและกลวิธีในการปฏิบัติอย่างไร คือ ไม่ได้จัด
วางระบบวิธีการไว้โดยเฉพาะเพื่อการปฏิบัติให้ได้ผล เหมือนแพทย์รู้
กระบวนการบําบัดโรค แต่ไม่ได้สั่งยาและวิธีปฏิบัติในการรักษาไว้ให้  

ส่วนในอริยสัจ มีหลักข้อท่ี ๔ คือ มรรค ซึ่ งจัดตั้ งขึ้นไว้เพื่อ
วัตถุประสงค์น้ีโดยเฉพาะ ให้เป็นสัจจะข้อหน่ึงต่างหาก ในฐานะเป็นระบบ
วิธีปฏิบัติจัดการของมนุษย์ ท่ีจะให้เกิดผลตามกระบวนการของธรรมชาติ 
และก็ได้ปฏิบัติเป็นการพิสูจน์แล้ว ยืนยันได้ว่านําไปสู่จุดหมายแน่นอน 

เพื่อให้เข้าใจง่าย เทียบการดับทุกข์ เหมือนการดับไฟ ตาม
กระบวนการของธรรมชาติ (นิโรธวาร) กับตามระบบวิธีปฏิบัติจัดการของ
มนุษย์ เพื่อให้เกิดผลตามกระบวนการของธรรมชาติน้ัน (มรรค) ดังน้ี 

(โดยรูสมุทยวารของธรรมชาติวา: เช้ือไฟ + ออกซิเจน + อุณหภูมิถึงขีด  ไฟ) 
นิโรธวาร: กําจัดเชื้อไฟ – ไล่ออกซิเจนหมด – ลดอุณหภูมิ  ไฟดับ-ไฟไม่มี 
มรรค:  รักษาความสะอาดเรียบรอย มีน้ํา ใชอุปกรณ ถังน้ํา สายฉีดน้ํา รถ

ขนน้ํา ถังฉีดคารบอนไดออกไซด ถังพนโซเดียมไบคารบอรเนต ฯลฯ 
มีพนักงานดับเพลิง ใหนักดับเพลิงทํางาน  ไฟดับ-ไฟไม่เกิดไม่ม ี

อริยสัจข้อ ๔ คือ มรรค น้ี แสดงหลักความประพฤติและระบบการ
ปฏิบัติไว้อย่างละเอียดพิสดาร ถือเป็นคําสอนภาคปฏิบัติ หรือระบบ
จริยธรรมท้ังหมดของพระพุทธศาสนา เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสาย
กลาง หรือข้อปฏิบัติท่ีเป็นกลางๆ ดําเนินตามความเป็นจริงของธรรมชาติ 

เม่ือเทียบหลักอริยสัจ กับ ปฏิจจสมุปบาท ถือว่า  
ปฏิจจสมุปบาท เป็น มัชเฌนธรรมเทศนา คือ หลักธรรมท่ีแสดง

เป็นกลางๆ ตามความเป็นจริงของสิ่งท้ังหลาย หรือหลักธรรมสายกลาง  
ส่วน มรรค คืออริยสัจ ข้อ ๔ เป็น มัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง 

หรือข้อปฏิบัติซึ่งจัดวางไว้โดยสอดคล้องตามหลักความจริงน้ัน มีเน้ือหาท่ี
เป็นลักษณะพิเศษต่างออกไป จึงแยกพูดเป็นเรื่องหน่ึงต่างหากโดยเฉพาะ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๑๑   

๔) พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ และตรัสสอนอริยสัจ 

ก่อนท่ีจะกล่าวถึงเรื่องอ่ืนๆ ต่อไป เห็นว่าควรทราบฐานะของ
อริยสัจ ในระบบคําสอนของพระพุทธศาสนาไว้ด้วย ตามหลักฐานใน
พระไตรปิฎก ดังน้ี 

ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายท่ีเที่ยวไปบนผืน
แผ่นดินทั้งส้ินทั้งปวง ย่อมประชุมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างนั้น กล่าว
ได้ว่าเป็นยอดเยี่ยมในบรรดารอยเท้าเหล่านั้น โดยความมีขนาดใหญ่ ฉันใด 
กุศลธรรมทั้งส้ินทั้งปวง ก็สงเคราะห์ลงในอริยสัจ ๔ ฉันนั้น๑ 

ภิกษุทั้งหลาย การรู้การเห็นของเราตามความเป็นจริง ครบปริวัฏ ๓ 
อาการ ๑๒ ในอริยสัจ ๔ เหล่านี้ ยังไม่บริสุทธิ์แจ่มชัดตราบใด ตราบนั้น เรา
ก็ยังปฏิญาณไม่ได้ว่าได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ...๒ 

ภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่ตรัสรู้ ไม่เข้าใจอริยสัจ ๔ ทั้งเราและเธอ จึงได้
ว่ิงแล่นเร่ร่อนไป (ในสังสารวัฏ) ส้ินกาลนานอย่างนี้๓ 

คร้ังนั้นแล พระผู้มีพระภาค ตรัสอนุปุพพิกถาแก่อุบาลีคฤหบดี 
กล่าวคือ เร่ืองทาน เร่ืองศีล เร่ืองสวรรค์ เร่ืองโทษความบกพร่อง ความเศร้า
หมองแห่งกาม และเร่ืองอานิสงส์ในเนกขัมมะ คร้ันพระองค์ทรงทราบว่า อุ
บาลีคฤหบดี มีจิตพร้อม มีจิตนุ่มนวล มีจิตปราศจากนิวรณ์ มีจิตปลาบปล้ืม 
มีจิตเล่ือมใสแล้ว จึงทรงประกาศสามุกกังสิกาธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า
ทั้งหลาย กล่าวคือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค๔ 

                                                                                 
๑ ม.มู.๑๒/๓๔๐/๓๔๙ 
๒ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, วินย.๔/๑๖/๒๑ และ สํ.ม.๑๙/๑๖๗๐/๕๓๐ 
๓ ที.ม.๑๐/๘๖/๑๐๗ 
๔ ม.ม.๑๓/๗๔/๖๗; และดู องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๑๑๑/๒๑๓ เป็นต้น; สามุกกังสิกาธรรมเทศนา แปล

กันว่าพระธรรมเทศนาท่ีสูงส่ง หรือท่ีพระพุทธเจ้าท้ังหลายทรงเชิดชู หรือเป็นพระธรรม
เทศนาท่ีพระพุทธเจ้าทรงยกข้ึนแสดงเอง ไม่เหมือนเรื่องอื่นๆ ท่ีมักตรัสต่อเมื่อมีผู้ทูลถาม
หรือสนทนาเกี่ยวข้องไปถึง 



พุทธธรรม 

 

๒๑๒ 

บุคคลครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) อยู่กับพระผู้มีพระภาค ก็เพื่อ
การรู้ การเห็น การบรรลุ การทําให้แจ้ง การเข้าถึงส่ิงที่ยังไม่รู้ ยังไม่เห็น ยัง
ไม่บรรลุ ยังไม่ทําให้แจ้ง ยังไม่เข้าถึง (กล่าวคือข้อที่ว่า) นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย 
นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา๑ 

มีสิ่งหน่ึงท่ีถือว่าเป็นลักษณะของคําสอนในพระพุทธศาสนา คือ 
การสอนความจริงท่ีเป็นประโยชน์ กล่าวคือ ความจริงท่ีนํามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์แก่ชีวิตได้ ส่วนสิ่งท่ีไม่เป็นประโยชน์ แม้เป็นความจริง ก็ไม่สอน 
และอริยสัจน้ีถือว่าเป็นความจริงท่ีเป็นประโยชน์ในท่ีน้ี   

โดยเหตุน้ี พระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงสนพระทัยและไม่ยอมทรงเสียเวลา
ในการถกเถียงปัญหาทางอภิปรัชญา มีพุทธพจน์ท่ีรู้จักกันมากแห่งหน่ึงว่า
ดังน้ี 

ถึงบุคคลผู้ใดจะกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคยังไม่ทรงพยากรณ์ (ตอบ
ปัญหา) แก่เราว่า “โลกเที่ยง หรือโลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุด หรือโลกไม่มีที่สุด 
ชีวะอันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือชีวะก็อย่าง สรีระก็อย่าง สัตว์หลังจากตายมี
อยู่ หรือไม่มีอยู่ สัตว์หลังจากตาย จะว่ามีอยู่ก็ใช่ จะว่าไม่มีอยู่ก็ใช่ หรือว่า
สัตว์หลังจากตาย จะว่ามีอยู่ก็ไม่ใช่ ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่” ดังนี้ ตราบใด เราจะไม่
ครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) ในพระผู้มีพระภาค ตราบนั้น ตถาคตก็จะไม่
พยากรณ์ความข้อนั้นเลย และบุคคลนั้นก็คงตายไปเสีย (ก่อน) เป็นแน่ 

เปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษที่อาบยาไว้อย่างหนา 
มิตรสหาย ญาติสาโลหิตของเขา ไปหาศัลยแพทย์ผู้ชํานาญมาผ่า บุรุษผู้ต้อง
ศรนั้นพึงกล่าวว่า “ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังไม่รู้จักคนที่ยิงข้าพเจ้าว่าเป็น
กษัตริย์ เป็นพราหมณ์ เป็นแพศย์ หรือเป็นศูทร มีชื่อว่าอย่างนี้ มีโคตรว่า
อย่างนี้ ร่างสูง เต้ีย หรือปานกลาง ดํา ขาว หรือคลํ้า อยู่บ้าน นิคม หรือ
นครโน้น ข้าพเจ้าจะยังไม่ยอมให้เอาลูกศรนี้ออกตราบนั้น  

                                                                                 
๑ องฺ.นวก.๒๓/๒๑๗/๓๙๙ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๑๓   

ตราบใดข้าพเจ้ายังไม่รู้ว่า ธนูที่ใช้ยิงข้าพเจ้านั้น เป็นชนิดมีแล่ง หรือ
ชนิดเกาทัณฑ์ สายท่ีใช้ยิงนั้นทําด้วยปอ ด้วยผิวไม้ไผ่ ด้วยเอ็น ด้วยป่าน 
หรือด้วยเยื่อไม้ ลูกธนูที่ใช้ยิงนั้น ทําด้วยไม้เกิดเอง หรือไม้ปลูก หาง
เกาทัณฑ์ เสียบด้วยขนปีกแร้ง หรือนกตะกรุม หรือเหยี่ยว หรือนกยูง หรือ
นกสิถิลหนุ เกาทัณฑ์นั้นพันด้วยเอ็นวัว เอ็นควาย เอ็นค่าง หรือเอ็นลิง 
ลูกธนูที่ใช้ยิงนั้นเป็นชนิดใด ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้เอาลูกศรออกตราบน้ัน”  

บุรุษนั้นยังไม่ทันได้รู้ความที่ว่านั้นเลย ก็จะต้องตายไปเสียโดยแน่แท้ 
ฉันใด...บุคคลนั้น ก็ฉันนั้น 

แน่ะมาลุงกยบุตร เมื่อมีทิฏฐิว่า โลกเที่ยง แล้วจะมีการครองชีวิต 
ประเสริฐ (ขึ้นมา) ก็หาไม่ เมื่อมีทิฏฐิว่า โลกไม่เที่ยง แล้วจะมีการครองชีวิต
ประเสริฐ (ขึ้นมา) ก็หาไม่ เมื่อมีทิฏฐิว่า โลกเที่ยง หรือว่าโลกไม่เที่ยง ก็ตาม 
ชาติก็ยังคงมีอยู่ ชราก็ยังคงมีอยู่ มรณะก็ยังคงมีอยู่ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ 
โทมนัส อุปายาส ก็ยังคงมีอยู่ ซ่ึง (ความทุกข์เหล่านี้แหละ) เป็นส่ิงที่เรา
บัญญัติให้กําจัดเสียในปัจจุบันทีเดียว ฯลฯ 

ฉะนั้น เธอท้ังหลาย จงจําปัญหาที่เราไม่พยากรณ์ ว่าเป็นปัญหาที่ไม่
พยากรณ์ และจงจําปัญหาที่เราพยากรณ์ ว่าเป็นปัญหาที่พยากรณ์เถิด  

อะไรเล่าที่เราไม่พยากรณ์ (คือ) ทิฏฐิว่า โลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง ฯลฯ 
เพราะเหตุไรเราจึงไม่พยากรณ์ เพราะข้อนั้น ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่
เป็นหลักเบื้องต้นแห่งชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) ไม่เป็นไปเพื่อนิพพิทา 
เพื่อวิราคะ เพื่อนิโรธ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อนิพพาน 

 อะไรเล่าที่เราพยากรณ์   (คือข้อว่า)   นี้ทุกข์   นี้ทุกขสมุทัย   นี้
ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เพราะเหตุไรเราจึงพยากรณ์ เพราะ
ประกอบด้วยประโยชน์ เป็นหลักเบื้องต้นแห่งชีวิตประเสริฐ เป็นไปเพื่อ
นิพพิทา เพื่อวิราคะ เพื่อนิโรธ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัส
รู้ เพื่อนิพพาน๑ 

                                                                                 ๑ ม.มู.๑๓/๑๕๐-๑๕๒/๑๔๗-๑๕๓ 



พุทธธรรม 

 

๒๑๔ 

ข. คุณค่าที่เด่นของอริยสัจ 
หลักอริยสัจ นอกจากเป็นคําสอนท่ีครอบคลุมหลักธรรมท้ังหมดใน

พระพุทธศาสนา ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังกล่าวมาแล้ว ยังมีคุณค่า
เด่นท่ีน่าสังเกตอีกหลายประการ ซึ่งพอสรุปได้ดังน้ี :- 

๑. เป็นวิธีการแห่งปัญญา ซึ่งดําเนินการแก้ไขปัญหาตามระบบแห่ง
เหตุผล เป็นระบบวิธีแบบอย่าง ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาใดๆ ก็ตาม ท่ีจะมี
คุณค่าและสมเหตุผล จะต้องดําเนินไปในแนวเดียวกันเช่นน้ี 

๒. เป็นการแก้ปัญหาและจัดการกับชีวิตของตน ด้วยปัญญาของ
มนุษย์เอง โดยนําเอาหลักความจริงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ไม่
ต้องอ้างอํานาจดลบันดาลของตัวการพิเศษเหนือธรรมชาติ หรือสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิใดๆ  

๓. เป็นความจริงท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตของคนทุกคน ไม่ว่ามนุษย์จะ
เตลิดออกไปเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสิ่งท่ีอยู่ห่างไกลตัวกว้างขวางมากมาย
เพียงใดก็ตาม แต่ถ้าเขายังจะต้องมีชีวิตของตนเองท่ีมีคุณค่า และสัมพันธ์
กับสิ่งภายนอกเหล่าน้ันอย่างมีผลดีแล้ว เขาจะต้องเก่ียวข้องและใช้
ประโยชน์จากหลักความจริงน้ีตลอดไป 

๔. เป็นหลักความจริงกลางๆ ท่ีติดเน่ืองอยู่กับชีวิต หรือเป็นเรื่อง
ของชีวิตเองแท้ๆ ไม่ว่ามนุษย์จะสร้างสรรค์ศิลปวิทยาการ หรือดําเนิน
กิจการใดๆ ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของตน และไม่ว่า
ศิลปวิทยาการ หรือกิจการต่างๆ น้ัน จะเจริญขึ้น เสื่อมลง สูญสลายไป 
หรือเกิดมีใหม่มาแทนอย่างไรก็ตาม หลักความจริงน้ีก็จะคงยืนยง ใหม่ 
และใช้เป็นประโยชน์ได้ตลอดทุกกาล 
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๒๑๕   

บทเพิ่มเตมิ๑ 
เร่ืองเหตุปจจัย ในปฏิจจสมุปบาท และกรรม 

๑) บางส่วนของปฏิจจสมุปบาท ที่ควรสังเกตเป็นพิเศษ 
ปฏิจจสมุปบาท เป็นเรื่องของกฎธรรมชาติ จึงเป็นเรื่องใหญ่ มี

ความกว้างขวางลึกซึ้ง และมีแง่ด้านต่างๆ มากมาย ละเอียดซับซ้อนอย่าง
ย่ิง ไม่ต้องพูดถึงว่าจะยากต่อการท่ีจะเข้าใจให้ท่ัวถึง แม้แต่จะพูดให้
ครบถ้วนก็ยากท่ีจะทําได้  

ด้วยเหตุน้ี ในการศึกษาท่ัวๆ ไป เมื่อเรียนรู้หลักพื้นฐานแล้ว ก็
อาจจะศึกษาบางแง่บางจุดท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะส่วนท่ีเก้ือหนุน
ความเข้าใจทั่วไป และส่วนท่ีจะนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิต 
แก้ปัญหา และทําการสร้างสรรค์ต่างๆ 

ในท่ีน้ี จะขอย้อนกลับไปยกข้อควรทราบสําคัญ ท่ีกล่าวถึงข้างต้น 
ขึ้นมาขยายความอีกเล็กน้อย พอให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้น และเห็นทาง
นําไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในแง่ของหลักกรรม ท่ีเป็นธรรม
สืบเน่ืองออกไป 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากหัวข้อน้ีเป็นเพียงคําอธิบายเสริม การขยาย
ความจึงทําได้เพียงโดยย่อ 

ใน หน้า ๘๕ ได้ เขียนข้อความส้ันๆ แทรกไว้พอเป็นท่ีสังเกต 
ดังต่อไปน้ี 

“ข้อควรทราบท่ีสําคัญอีกอย่างหน่ึง คือ  
• ความเป็นปัจจัยแก่กันขององค์ประกอบเหล่าน้ี มิใช่มีความหมาย

ตรงกับคําว่า “เหตุ” ทีเดียว เช่น ปัจจัยให้ต้นไม้งอกขึ้น มิใช่หมายเพียง
เมล็ดพืช แต่หมายถึง ดิน นํ้า ปุ๋ย อากาศ อุณหภูมิ เป็นต้น เป็นปัจจัยแต่ละ
อย่าง และ 

                                                                                 
๑ หัวข้อนี้ เขียนเพ่ิมใหม่ ในการพิมพ์ คร้ังที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 



พุทธธรรม 

 

๒๑๖ 

• การเป็นปัจจัยแก่กันน้ี เป็นความสัมพันธ์ท่ีไม่จําต้องเป็นไป
ตามลําดับก่อนหลังโดยกาละหรือเทศะ เช่น พื้นกระดาน เป็นปัจจัยแก่
การตั้งอยู่ของโต๊ะ เป็นต้น” 

ข้อความน้ีบอกให้ทราบว่า ปฏิจจสมุปบาท เป็นหลักความจริงของ
ธรรมชาติ ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยแก่กันของสิ่งท้ังหลาย  

๒) ความหมายของ เหตุ และ ปัจจัย 
เบื้องแรกควรเข้าใจความหมายของถ้อยคําเป็นพื้นไว้ก่อน 
ในท่ีท่ัวไป หรือเมื่อใช้ตามปกติ คําว่า “เหตุ” กับ “ปัจจัย” ถือว่าใช้

แทนกันได้ 
แต่ในความหมายท่ีเคร่งครัด ท่านใช้ “ปัจจัย” ในความหมายท่ี

กว้าง แยกเป็นปัจจัยต่างๆ ได้หลายประเภท  ส่วนคําว่า “เหตุ” เป็นปัจจัย
อย่างหน่ึง ซึ่งมีความหมายจํากัดเฉพาะ กล่าวคือ 

“ปัจจัย” หมายถึง สภาวะท่ีเอ้ือ เก้ือหนุน คํ้าจุน เปิดโอกาส เป็นท่ี
อาศัย เป็นองค์ประกอบร่วม หรือเป็นเงื่อนไขอย่างใดอย่างหน่ึง ท่ีจะให้สิ่ง
น้ันๆ เกิดมีขึ้น ดําเนินต่อไป หรือเจริญงอกงาม 

ส่วน “เหตุ” หมายถึง ปัจจัยจําเพาะ ท่ีเป็นตัวก่อให้เกิดผลน้ันๆ  

“เหตุ” มีลักษณะท่ีพึงสังเกต นอกจากเป็นปัจจัยจําพาะ และเป็น
ตัวก่อให้เกิดผลแล้ว ก็มีภาวะตรงกับผล (สภาวะ) และเกิดสืบทอดลําดับ 
คือตามลําดับก่อนหลังด้วย  

ส่วน “ปัจจัย” มีลักษณะเป็นสาธารณะ เป็นตัวเก้ือหนุนหรือเป็น
เงื่อนไข เป็นต้น อย่างท่ีกล่าวแล้ว อีกท้ังมีภาวะต่าง (ปรภาวะ) และไม่
เก่ียวกับลําดับ (อาจเกิดก่อน หลัง พร้อมกัน ร่วมกัน หรือต้องแยกกัน-ไม่
ร่วมกัน ก็ได้) 

ตัวอย่าง: เม็ดมะม่วงเป็น “เหตุ” ให้เกิดต้นมะม่วง และพร้อมกันน้ัน 
ดิน นํ้า อุณหภูมิ โอชา (ปุย) เป็นต้น ก็เป็น “ปัจจัย” ให้ต้นมะม่วงน้ันเกิดขึ้นมา 

มีเฉพาะเหตุคือเม็ดมะม่วง แต่ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องไม่พร้อม หรือไม่
อํานวย ผลคือต้นมะม่วงก็ไม่เกิดขึ้น 
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๒๑๗   

ในเวลาอธิบายเรื่องเหตุปัจจัย มีอีกคําหน่ึงท่ีท่านนิยมใช้แทนคําว่า
เหตุปัจจัย คือคําว่า “การณะ” หรือ “การณ์” ซึ่งก็แปลกันว่าเหตุ๑ 

ในพระอภิธรรม ท่านจําแนกความสัมพันธ์ของสิ่งท้ังหลาย ท่ีเป็น
เหตุปัจจัยแก่กันน้ีไว้ถึง ๒๔ แบบ เรียกว่า ปัจจัย ๒๔   

เหตุ เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งใน ๒๔ น้ัน ท่านจัดไว้เป็นปัจจัยข้อแรก 
เรียกว่า “เหตุปัจจัย” 

ปัจจัยอ่ืนอีก ๒๓ อย่างจะไม่กล่าวไว้ท้ังหมดท่ีน่ี เพราะจะทําให้ฟั่น
เฝือแก่ผู้เริ่มศึกษา เพียงขอยกตัวอย่างไว้ เช่น ปัจจัยโดยเป็นท่ีอาศัย 
(นิสสยปัจจัย) ปัจจัยโดยเป็นตัวหนุนหรือกระตุ้น (อุปนิสสยปัจจัย) ปัจจัย
โดยประกอบร่วม (สัมปยุตตปัจจัย) ปัจจัยโดยมีอยู่ คือต้องมีสภาวะน้ัน สิ่ง
น้ีจึงเกิดมีได้ (อัตถิปัจจัย) ปัจจัยโดยไม่มีอยู่ คือต้องไม่มีสภาวะน้ัน สิ่งน้ีจึง
เกิดขึ้นได้ (นัตถิปัจจัย) ปัจจัยโดยเกิดก่อน (ปุเรชาตปัจจัย) ปัจจัยโดยเกิด
ทีหลัง (ปัจฉาชาตปัจจัย) ฯลฯ 

ที่ว่าน้ีรวมทั้งหลักปลีกย่อยที่ว่า อกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศล (ช่ัวเปนปจจัย
ใหเกิดดี) ก็ได้ กุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศล (ดีเปนปจจัยใหเกิดช่ัว) ก็ได้ด้วย 

ปัจจัยข้ออ่ืน เมื่อแปลความหมายเพียงสั้นๆ ผู้อ่านก็คงพอเข้าใจได้
ไม่ยาก แต่ปัจฉาชาตปัจจัย คือปัจจัยเกิดทีหลัง คนท่ัวไปจะรู้สึกแปลก
และคิดไม่ออก จึงขอยกตัวอย่างง่ายๆ ด้านรูปธรรม เช่น การสร้างตึกท่ีจะ
ดําเนินการภายหลัง เป็นปัจฉาชาตปัจจัยแก่การสร้างน่ังร้านท่ีเกิดขึ้นก่อน 
ส่วนในทางสภาวธรรมด้านนาม ท่านยกตัวอย่างว่า จิตและเจตสิกซึ่งเกิดที
หลัง เป็นปัจจัยแก่ร่างกายน้ีท่ีเกิดขึ้นก่อน  

ขอสรุปความตอนน้ีว่า  
ตามหลักธรรม ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติ การท่ีส่ิงใดสิ่งหน่ึง หรือ

ปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง จะเกิดมีข้ึนได้ ต้องอาศัยเหตุปัจจัย
ต่างๆ หลากหลายประชุมกันพรั่งพร้อม (ปัจจัยสามัคคี)  

                                                                                 
๑ คําบาลีที่แปลว่าเหตุปัจจัย ยังมีอีกหลายคํา เช่น มูล นิทาน สมุฏฐาน สมุทัย ปภวะ สัมภวะ/สมภพ  



พุทธธรรม 

 

๒๑๘ 

๓) ผลหลากหลาย จากปัจจัยอเนก 
ตามหลักแห่งความเป็นไปในระบบสัมพันธ์น้ี ยังมีข้อควรทราบแฝง

อยู่อีก โดยเฉพาะ 
• ขณะท่ีเราเพ่งดูเฉพาะผลอย่างหน่ึง ว่าเกิดจากปัจจัยหลากหลาย

พรั่งพร้อมน้ัน ต้องทราบด้วยว่า ท่ีแท้น้ัน ต้องมองให้ครบท้ังสองด้าน คือ 
๑. ผลแต่ละอย่าง เกิดโดยอาศัยปัจจัยหลายอย่าง 
๒. ปัจจัย (ท่ีร่วมกันให้เกิดผลอย่างหน่ึงน้ัน) แต่ละอย่าง หนุนให้

เกิดผลหลายอย่าง 
ในธรรมชาติท่ีเป็นจริงน้ัน ความสัมพันธ์และประสานส่งผลต่อกัน

ระหว่างปัจจัยท้ังหลาย  มีความละเอียดซับซ้อนมาก  จนต้องพูดรวมๆ ว่า   
“ผลหลากหลาย เกิดจากเหตุ(ปัจจัย)หลากหลาย” หรือ “ผลอเนก เกิดจากเหตุ
อเนก” เช่น จากปัจจัยหลากหลาย มีเมล็ดพืช ดิน นํ้า อุณหภูมิ เป็นต้น  
ปรากฏผลอเนก มีต้นไม้ พร้อมท้ังรูป สี กลิ่น เป็นต้น 

• ยํ้าว่า ความเป็นเหตุปัจจัยน้ัน มิใช่มีเพียงการเกิดก่อน-หลัง
ตามลําดับกาละหรือเทศะเท่าน้ัน แต่มีหลายแบบ รวมท้ังเกิดพร้อมกัน 
หรือต้องไม่เกิดด้วยกัน ดังกล่าวแล้ว 

เมื่อเห็นสิ่งหรือปรากฏการณ์อย่างหน่ึง เช่นตัวหนังสือบนกระดาน
ป้ายแล้ว มองดูโดยพินิจ ก็จะเห็นว่าท่ีตัวหนังสือตัวเดียวน้ัน มีเหตุปัจจัย
แบบต่างๆ ประชุมกันอยู่มากมาย เช่น คนเขียน (เจตนา+การเขียน) 
ชอล์ก แผ่นป้าย สีท่ีตัดกัน ความช้ืน เป็นต้น แล้วหัดจําแนกว่าเป็นปัจจัย
แบบไหนๆ  

• นอกจากเรื่องปัจจัย ๒๔ แบบ ท่ีเพียงให้ตัวอย่างไว้แล้ว ขอให้ดู
ตัวอย่างคําอธิบายของท่านสักตอนหน่ึงว่า 

แท้จริงนั้น จากเหตุเดียว ในกรณีนี้ จะมีผลหน่ึงเดียว ก็หาไม่ (หรือ) 
จะมีผลอเนก ก็หาไม่ (หรือ) จะมีผลเดียวจากเหตุอเนก ก็หาไม่; แต่ย่อมมีผล
อเนก จากเหตุอันอเนก๑ 

                                                                                 
๑ วิภงฺค.อ.๑๕๗; เทียบ วิสุทฺธิ.๓/๑๔๑ 
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๒๑๙   

ตามหลักการน้ี ท่านสอนไว้ด้วยว่า ในปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า “เพราะอวิชชา(อย่างนั้น)เป็นปัจจัย สังขาร(อย่างนั้น)จึงมี, เพราะสังขาร
(อย่างนั้น)เป็นปัจจัย วิญญาณ(อย่างนั้น)จึงมี, ฯลฯ” ดังน้ี  

- จะต้องไม่เข้าใจผิดไปว่าพระองค์ตรัสเหตุเดียว  ผลเดียว หรือ
ปัจจัยอย่างหน่ึง  ผลอย่างหน่ึงเท่าน้ัน  

- ท่ีจริงน้ัน ในทุกคู่ทุกตอน แต่ละเหตุ แต่ละผล มีปัจจัยอ่ืนและผล
อ่ืนเกิดด้วย 

ถ้าอย่างน้ัน เหตุใดจึงตรัสช่วงละปัจจัย ช่วงละผล ทีละคู่? ตอบว่า 
การท่ีตรัสเหตุ/ปัจจัย และผล เพียงอย่างเดียวน้ัน มีหลัก คือ  

บางแห่งตรัส เพราะเป็นปัจจัยหรือเป็นผล ตัวเอกตัวประธาน  
บางแห่งตรัส เพราะเป็นปัจจัยหรือเป็นผล ตัวเด่น  
บางแห่งตรัส เพราะเป็นปัจจัยหรือเป็นผล จําเพาะ (อสาธารณะ)  
บางแห่งตรัส ตามความเหมาะกับทํานองเทศนา (เชนคราวนั้น กรณี

นั้น จะเนน หรือมุงใหผูฟงเขาใจแงไหนจุดใด) หรือให้ เหมาะกับเวไนย์ คือผู้
รับคําสอน (เชนยกจุดไหน ประเด็นใดขึ้นมาแสดง บุคคลนั้นจึงจะสนใจและ
เขาใจไดดี) 

ในท่ีน้ี ตรัสอย่างน้ัน เพราะจะทรงแสดงปัจจัยและผล ท่ีเป็นตัวเอก
ตัวประธาน เช่นในช่วง “เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี” ตรัสอย่างน้ี 
เพราะผัสสะเป็นปัจจัยตัวประธานของเวทนา (กําหนดเวทนาตามผัสสะ) 
และเพราะเวทนาเป็นผลตัวประธานของผัสสะ (กําหนดผัสสะตามเวทนา) 

หลักความจริงน้ีปฏิเสธลัทธิเหตุเดียว ที่เรียกว่า “เอกการณวาท” ซึ่งถือ
ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากต้นเหตุอย่างเดียว โดยเฉพาะลัทธิที่ถือว่ามี มูลการณ์ 
เช่น มีพระผู้สร้าง อย่าง อิสสรวาท (=อิศวรวาท คือลัทธิพระผู้เป็นเจ้า
บันดาล) ปชาปติวาท (ลัทธิถือว่าเทพประชาบดีเป็นผู้สร้างสรรพสัตว์) 
ปกติวาท (ลัทธิสางขยะ ท่ีถือว่าสิ่งท้ังปวงมีกําเนิดจากประกฤติ) เป็นต้น 

แม้แต่ในสมัยปัจจุบัน คนก็ยังติดอยู่กับลัทธิเหตุเดียวผลเดียว 
ตลอดจนลัทธิผลเดียว และประสบปัญหามากจากความยึดติดน้ี ดังปรากฏ



พุทธธรรม 

 

๒๒๐ 

ชัดในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมุ่งผลเป้าหมายอย่างใดอย่าง
หน่ึง แล้วศึกษาและนําความรู้ความเข้าใจในเหตุปัจจัยมาประยุกต์ให้
เกิดผลท่ีต้องการ แต่เพราะมองอยู่แค่ผลเป้าหมาย ไม่ได้มองผลหลากหลาย
ท่ีเกิดจากปัจจัยอเนกให้ท่ัวถึง (และยังไม่มีความสามารถเพียงพอท่ีจะ
มองเห็นอย่างน้ันด้วย) จึงปรากฏบ่อยๆ ว่า หลังจากทําผลเป้าหมายสําเร็จ
ผ่านไป บางที ๒๐–๓๐ ปี จึงรู้ตัวว่า ผลร้ายท่ีพ่วงมากระทบหมู่มนุษย์อย่าง
รุนแรง จนกลายเป็นได้ไม่เท่าเสีย 

วงการแพทย์สมัยใหม่ แม้จะถูกบังคับจากงานเชิงปฏิบัติการ ให้เอา
ใจใส่ต่อผลข้างเคียงต่างๆ มากสักหน่อย แต่ความรู้เข้าใจต่อความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลของปรากฏการณ์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ ก็ยังเป็นเพียงการสังเกต
แบบคลุมๆ ไม่สามารถแยกปัจจัยแต่ละอย่างท่ีสัมพันธ์ต่อไปยังผลแต่ละ
ด้านให้เห็นชัดได้ 

พูดโดยรวม แม้ว่ามนุษย์จะพัฒนาความรู้ในธรรมชาติได้ก้าวหน้ามา
มาก แต่ความรู้น้ันก็ยังห่างไกลจากการเข้าถึงธรรมชาติอย่างแท้จริง 

อย่างไรก็ตาม ในด้านนามธรรม มนุษย์ควรใช้ประโยชน์จากความรู้
ในความจริงของระบบปัจจัยสัมพันธ์ ท่ีเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทน้ีได้มาก  

โดยเฉพาะในการดําเนินชีวิตของตน คือในระดับกฎแห่งกรรม 
ความเข้าใจหลัก “ผลหลากหลาย จากปัจจัยอเนก” จะช่วยให้จัดการกับ
ชีวิตของตน ให้พัฒนาท้ังภายใน และดําเนินไปในโลกอย่างสําเร็จผลดี 

๔) วิธีปฏิบัติต่อกรรม 
เม่ือพูดถึงหลักกรรม ปัญหาท่ีพูดกันมากท่ีสุดก็คือ  
ทําดีได้ดี จริงหรือไม่?  ทําไมฉันทําดีแล้ว ไม่เห็นได้ดี? 
ถ้าเข้าใจปฏิจจสมุปบาท ในเรื่องเหตุปัจจัยอย่างท่ีพูดไปแล้ว ปัญหา

อย่างน้ันจะหมดไป แต่จะก้าวขึ้นไปสู่คําถามใหม่ท่ีเป็นประโยชน์และควร
จะถามมากกว่าว่า ทํากรรมอย่างไรจึงจะได้ผลดี และได้ผลดีย่ิงข้ึนไป? 

อีกปัญหาหน่ึงคือ  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๒๑   

กรรมเก่ามีผลต่อชีวิตของเราแค่ไหน? และ 
เราควรปฏิบัติต่อกรรมเก่าอย่างไร? 
แม้ว่าเรื่องกรรมจะละเอียดซับซ้อนมาก แต่ก็พอจะให้หลักในการ

พิจารณาท่ีสําคัญได้ (ขอให้ทบทวนตามหลักใหญ่ท่ีได้พูดไปแล้ว) ดังน้ี 
๑. รู้หลักความตรงกันของเหตุกับผล ต้องถามตัวเอง หรือจับให้ชัด

ก่อนว่า กรรมคือความดีท่ีเราทําน้ี เป็นปัจจัยตัวเหตุ ท่ีจะให้เกิดผลอะไร ท่ี
เป็นผลโดยตรงของมัน (ผลโดยตรงของเหตุ) เช่น การปลูกเม็ดมะม่วง ทํา
ให้เกิดต้นมะม่วง (ไม่ใช่ได้ต้นมะปราง ไม่ใช่ได้เงิน เป็นต้น) การศึกษา ทํา
ให้ได้ปัญญาและเป็นอยู่หรือจัดการกับชีวิตของตนและปฏิบัติต่อสิ่ง
ท้ังหลายได้ดีขึ้น (ไม่ใช่ได้เงิน ไม่ใช่ได้งาน เป็นต้น) การเรียนแพทย์ ทําให้
สามารถบําบัดโรครักษาคนไข้ (ไม่ใช่ได้ตําแหน่ง ไม่ใช่ร่ํารวย เป็นต้น) 

๒. กําหนดผลดีที่ต้องการให้ชัด จะเห็นว่า เพียงแค่ตามหลักความ
จริงของธรรมชาติว่า “ผลหลากหลาย จากปัจจัยอเนก” การแยกปัจจัย
แยกผลก็ซับซ้อนอยู่แล้ว เมื่อพูดถึงสังคมมนุษย์ ความซับซ้อนก็ย่ิงเพิ่มมาก
ขึ้น เพราะมีกฎมนุษย์ และปัจจัยทางสังคม ซ้อนขึ้นมาบนกฎธรรมชาติ อีก
ช้ันหน่ึง ขอยกตัวอย่างง่ายๆ 

กฎธรรมชาติ: การทําสวนเป็นเหตุ ต้นไม้เจริญงอกงามเป็นผล 
กฎมนุษย์:  การทําสวนเป็นเหตุ ได้เงินเดือน ๗,๐๐๐ บาทเป็นผล 
      หรือ   การทําสวนเป็นเหตุ ขายผลไม้ได้เงินมากเป็นผล 
ผลโดยตรงของเหตุ เป็นผลตามกฎธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปตาม

ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยท่ีเท่ียงตรง 
อย่างไรก็ดี ผลท่ีคนพูดถึงกันมาก มักไม่ใช่ผลโดยตรงของเหตุท่ี

เป็นไปตามกฎธรรมชาติน้ัน แต่คนมักพูดกันถึงผลตามกฎมนุษย์ 
กฎมนุษย์เป็นกฎสมมติ ซึ่งขึ้นต่อเงื่อนไขคือสมมติ (=สํ-ร่วมกัน + 

มติ-การยอมรับ, ข้อตกลง  สมมติ=การตกลงหรือยอมรับร่วมกัน) ซึ่ง
ผันแปรได้ และยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือกฎมนุษย์น้ันอีก เช่น ค่านิยม
ของสังคม และความถูกใจพอใจของบุคคล เป็นต้น โดยมีความต้องการ
เป็นตัวกําหนดท่ีสําคัญ 



พุทธธรรม 

 

๒๒๒ 

จะเห็นว่า ความหมายของคําไทยว่า “ดี” หรือ “ไม่ดี” น้ี มักจะกํากวม 
“ดี” น้ี เรามักใช้ในความหมายว่าน่าปรารถนา ตรงกับความพอใจ ชอบใจ 
หรือแม้กระท่ังเป็นไปตามค่านิยม ดังน้ันจึงต้องมีการแยกแยะ เช่นว่า ดี
ตรงไปตรงมาตามความจริงของธรรมชาติ ดีต่อชีวิต ดีในเชิงสังคม เป็นต้น 

ยกตัวอย่างที่แสนจะง่าย ใกล้ตัว เช่น เรากินอาหารอย่างหน่ึง ที่มีผลดี
ต่อชีวิต ทําให้มีสุขภาพดี แต่อาจจะไม่ดีในเชิงสังคม ไม่สนองค่านิยมให้รู้สึก
โก้เก๋ บางคนอาจจะดูถูกว่าเราต่ําต้อย หรือว่าไม่ทันสมัย แต่ชีวิตเราก็ดี  

ในทางตรงข้าม มีคนอ่ืนมาให้ของกินอย่างหนึ่งแก่เรา อาจจะเป็น
ขนมก็ได้ ราคาแพง มีกล่องใส่ ห่ออย่างสวยหรู โก้เก๋มาก ดีเหลือเกินในเชิง
สังคม เราอาจจะลิงโลดดีใจท่ีได้รับ แต่ถ้ากินเข้าไป ของน้ันกลับไม่ดีต่อ
ชีวิตของเรา จะบั่นทอนสุขภาพ หรือก่อให้เกิดโรค  

น่ีเป็นตัวอย่าง ซึ่งคงนึกขยายเองได้ 
เพราะฉะน้ัน คําว่า “ผลดี” ท่ีพูดถึงหรือนึกถึงน้ัน จะต้องวิเคราะห์

หรือกําหนดให้ชัดกับตัวเองว่า ผลดีท่ีเราต้องการน้ัน “ดี” ในแง่ไหน เช่น 
เป็น นักกีฬาเตะตะกร้อ 

๑. ผลดีตามกฎธรรมชาติ (=ร่างกายแข็งแรงเคลื่อนไหวแคล่วคล่อง) 
ได้ผลแน่นอน เท่ากับผลรวมหักลบแล้วของเหตุปัจจัย 

๒. ผลดีตามนิยามและนิยมของมนุษย์ 
 ในแง่กระแสสังคม (=ผู้คนช่ืนชมนิยมยกย่อง) 

ปัจจัยภายนอก: ไม่เอื้อ คนสนใจน้อย ได้รับการยกย่องในวงแคบ 
 ในแง่อาชีพ (=เป็นทางหารายได้มีเงินเลี้ยงชีวิตและร่ํารวย) 

ปัจจัยภายนอก: ไม่เอื้อ แม้เป็นสัมมาชีพ แต่หาเงินยาก อาจฝืดเคือง 
 ในแง่วัฒนธรรม (=ช่วยรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ) 

ปัจจัยภายใน: ถาทําใจถูกตอง รูสึกวาไดทําประโยชน ภูมิใจ สุขใจ แต 
ปัจจัยภายนอก: เง่ือนไขกาลเทศะ คนอาจไมเห็นคุณคา ขึ้นตอสภาพสังคม-การเมือง 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๒๓   

น้ีเป็นเพียงตัวอย่างของการท่ีจะต้องวิเคราะห์หรือกําหนดให้ชัดกับ
ตัวเองว่า ผลดีท่ีเราต้องการน้ัน “ดี” ตามสภาวะของมัน ดีท่ีเป็นความดี
ตามหลักการแท้ๆ (เช่น ดีเพื่อความดี) หรือดีต่อชีวิตของเรา หรือดีในแง่
สังคมโดยการยอมรับ โดยระบบ โดยค่านิยม ฯลฯ  

เมื่อชัดกับตัวเองแล้วว่า เราต้องการผลดีในความหมายใด ก็
วิเคราะห์ต่อไปว่า ผลดีแบบท่ีเราต้องการน้ัน จะเกิดขึ้นได้ นอกจากตัวการ
กระทําดีท่ีเป็นเหตุตรงแล้ว จะต้องมีปัจจัยอะไรอีกบ้าง ปัจจัยเหล่าน้ันมี
อยู่หรือเอ้ืออํานวยหรือไม่ มีปัจจัยประกอบอะไรอีกท่ีเราจะต้องทําเพื่อให้
ครบถ้วนท่ีจะออกผลท่ีเราต้องการ ถ้าต้องการผลดีท่ีปัจจัยไม่เอ้ือ ผลยาก
ท่ีจะมา จะยอมรับหรือไม่ ฯลฯ 

ขอยํ้าว่า ผลดีตามสภาวะ หรือตามกฎธรรมชาติน้ัน เป็นของ
แน่นอนตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติเอง แต่ผลดีตามนิยามและนิยมของ
มนุษย์ขึ้นต่อเจตจํานง เก่ียวเน่ืองกับความต้องการของมนุษย์ตามกาละ
และเทศะเป็นต้น ซึ่งจะต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์สืบค้นออกมา  

หลักปฏิบัติท่ีถูกต้อง ก็คือ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม พึงมุ่งผลดีตาม
สภาวะเป็นแกนหรือเป็นหลักไว้ก่อน ซึ่งเมื่อทําก็ย่อมได้ ส่วนผลดีเชิงสังคม
เป็นต้น พึงถือเป็นเรื่องรองหรือเป็นส่วนประกอบ จะได้หรือไม่ ก็แล้วแต่
ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้ก็ดี ไม่ได้ก็แล้วไป เช่นทําดีเพื่อให้เกิดความดี ใครจะ
ยกย่องสรรเสริญหรือไม่ ก็ไม่มัวติดข้อง หรือทําดีเพื่อฝึกตน เพื่อให้ชีวิต
และสังคมเจริญงอกงาม โดยไม่ต้องคิดจะเอาหรือจะได้อะไรจากสังคม๑ 

แต่ถ้ามุ่งเอาผลดีด้านสังคมเป็นต้น โดยไม่ทําให้เกิดผลดีตามสภาวะ 
ถึงจะได้ผลท่ีต้องการ แต่จะกลายเป็นการหลอกลวง ซึ่งมีแต่จะทําให้ชีวิต
และสังคมเสื่อมทรามลงไป ไม่เร็วก็ช้า 

                                                                                 
๑ ในพระอภิธรรมปิฎก (อภิ.วิ.๓๕/๘๔๐/๔๘-๙) แสดงหลักพิจารณาว่า กรรมดี กรรมช่ัว ท่ีทําแล้ว 

จะให้ผลปรากฏออกมา ยังต้องข้ึนต่อองค์ประกอบอีก ๔ อย่าง คือ คติ (ภพ-ถ่ิน ท่ีเกิด ท่ีอยู่ 
ทางชีวิต) อุปธิ (สภาพกาย, รูปร่าง) กาละ (เวลา, ยุคสมัย, จังหวะ) ปโยคะ (การท่ีทํา ซ่ึงเหมาะ 
ตรงเรื่อง ครบถ้วน ทําเป็น ชํานาญ หรือไม่) ท่ีเอื้อต่อกรรมดีขวางกรรมช่ัว เรียกว่า สมบัติ และ
ท่ีขวางกรรมดีเอื้อต่อกรรมช่ัว เรียกว่า วิบัติ อีกฝ่ายละ ๔ 
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๓. ทําเหตุปัจจัยให้ครบที่จะให้เกิดผลท่ีต้องการ ตามหลักความพรั่ง
พร้อมของปัจจัย อะไรจะปรากฏเป็นผลข้ึน ต้องมีปัจจัยพรั่งพร้อม ตรงน้ี
จะช่วยให้ไม่ไปติดในลัทธิเหตุเดียวผลเดียว  

หลักหรือกฎไม่ได้บอกว่า เมื่อเอาเม็ดมะม่วงไปปลูกแล้ว ต้นมะม่วง
จะต้องงอกขึ้นมา ท่านพูดแต่เพียงว่า จากเม็ดมะม่วง ต้นไม้ท่ีจะงอกขึ้นมา 
ก็เป็นมะม่วง น้ีคือ เหตุ ผล หรือ ปัจจัยตัวตรงสภาวะ ผล 

การท่ีเม็ดมะม่วงจะงอกขึ้นมาเป็นต้นมะม่วงน้ัน ไมใช่มีแต่เม็ด
มะม่วงอย่างเดียวแล้วจะได้ต้นมะม่วง ต้องมีดิน มีปุ๋ยในดิน มีนํ้า มีแก๊ส 
(เช่น ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์) มีอุณหภูมิพอเหมาะ เป็นต้น พูด
สั้นๆ ว่า เม่ือปัจจัยพรั่งพร้อมแล้ว ต้นมะม่วงจึงจะงอกขึ้นมาได้  

นอกจากผลท่ีเรามองจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างพรั่งพร้อมแล้ว 
ปัจจัยแต่ละอย่างท่ีมาพรั่งพร้อมน้ัน ก็สัมพันธ์ไปสู่ผลอย่างอ่ืนท่ีเราไม่ได้
มองขณะน้ันด้วย ดังได้พูดแล้วข้างต้น 

ได้บอกแล้วว่า ให้มุ่งผลดีตามสภาวะเป็นหลักหรือเป็นแกนไว้ก่อน 
ตอนน้ีก็มองดูว่ามีปัจจัยตัวไหนบ้างท่ีจะต้องทําให้ครบท่ีจะเกิดผลน้ี 
ต่อจากน้ัน เมื่อยังต้องการผลดีด้านไหนอีก เช่นในทางสังคม เป็นต้น ก็
พิจารณาให้ครบ แล้วทํากรรมดีให้ได้เหตุปัจจัยพรั่งพร้อมท่ีจะเกิดผลดี
ตามท่ีต้องการน้ัน 

๔. ฝึกฝนปรับปรุงตนให้ทํากรรม(ได้ผล)ดีย่ิงขึ้นไป ตามหลักความ
ไม่ประมาท โดยเฉพาะความไม่ประมาทในการศึกษา เราจะต้องฝึกกาย 
วาจา จิตใจ และปัญญา (เรียกรวมว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา) ให้
สามารถทํากรรมท่ีดีย่ิงขึ้นๆ เช่น จากกรรมช่ัว เปลี่ยนมาทํากรรมดี จาก
กรรมดี ก็ก้าวไปสู่กรรมดีท่ีประณีตหรือสูงย่ิงขึ้นๆ ให้ชีวิตก้าวไปในมรรค 
คือในวิถีชีวิตประเสริฐ ท่ีเรียกว่า พรหมจริยะ/พรหมจรรย์  

(ถาใชคําศัพท ก็คือ กาวจากอกุศลมากกุศลนอย ไปสูอกุศลนอยกุศลมาก  
จากกามาวจรกุศล ไปสูรูปาวจรกุศล ไปสูอรูปาวจรกุศล และไปสูโลกุตตรกุศล )  

ถ้าใช้สํานวนพูดให้เหมาะกับคนสมัยน้ี ก็คือ พัฒนากรรมให้ดียิ่งข้ึน 
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เพราะฉะน้ัน เมื่อทํากรรมดีตามหลักในข้อก่อนไปแล้ว ถ้าผลดีใน
ความหมายหรือในแง่ท่ีเราต้องการไม่ออกมา ก็วิเคราะห์สืบสาวว่า ทํา
กรรมน้ันแล้ว แต่สําหรับผลดีแง่ น้ีๆ ปัจจัยอะไรบ้างขาดไป หรือยัง
บกพร่องส่วนไหน จะได้แก้ไขปรับปรุง เพื่อว่าคราวต่อไปจะได้ทําให้ตรง 
ให้ถูกแง่ ให้ครบ น่ีคือความไม่ประมาทในการศึกษา ท่ีจะใช้ปัญญา
พิจารณาแก้ปัญหา และพัฒนากรรมให้ดีและให้ได้ผลย่ิงขึ้น 

ยกตัวอย่าง เช่น นายชูกิจได้ยินข่าวสารจากวิทยุ เป็นต้น พูดถึง
ปัญหาของบ้านเมือง ท่ีว่าป่าลดน้อยลงจนน่ากลัว จะต้องช่วยกันปลูก
ต้นไม้ให้มากๆ และมีข่าวด้วยว่า บางแห่งคนมากมายช่วยกันปลูกต้นไม้ มี
การนํามายกย่อง บางทีมีการให้รางวัลด้วย 

นายชูกิจได้ยินได้ฟังข่าวแล้ว ก็เกิดศรัทธา เท่ียวดูสถานท่ีเหมาะๆ 
ใกล้หมู่บ้านของเขา แล้วหาต้นไม้เหมาะๆ มาปลูก ต้นไม้ก็ขึ้นงอกงามดี 
เขาปลูกไปได้หลายต้น  

เวลาผ่านไประยะหน่ึง เขามานึกดูว่า เขาทําความดีน้ีมาก็นานแล้ว 
ไม่เห็นมีใครสนใจ ก็เลยชักจะท้อ และน้อยใจว่า “เราอุตส่าห์ทําดี เหน่ือย
ไปมากมาย ไม่เห็นได้ดีอะไร” 

พอมองลึกลงไปในใจของคุณชูกิจ ปรากฏว่าเขาอยากได้ความนิยม
ยกย่อง และหวังจะได้รางวัลด้วย 

เมื่อวิเคราะห์ตามหลักความสัมพันธ์สืบทอดเหตุปัจจัยสู่ผลต่างๆ ท่ี
ตรงกัน ก็เห็นได้ว่า  

  ผลตามกฎธรรมชาติ หรือผลตามธรรม ก็เกิดขึ้นแล้ว คือ เขา
ปลูกต้นไม้ เม่ือทําเหตุปัจจัยของมันครบ ต้นไม้ก็ขึ้นมา 

  ผลตามธรรมแก่ตัวเขาเอง ที่เป็นผู้ทําการน้ัน เขาก็ได้แล้ว เช่น เกิด
และเพิ่มความรู้ความเข้าใจความชํานาญท่ีเรียกกันว่าทักษะ ในเรื่องต้นไม้
และการปลูกต้นไม้ ตลอดจนผลพ่วง เช่น ร่างกายแข็งแรง เสริมสุขภาพ 

  ผลตามธรรมแก่สังคม คือ ท้องถิ่นของเขา ตลอดถึงโลกมนุษย์
ท้ังหมด ได้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีดีงามเพิ่มขึ้น 
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แต่ผลท่ีตัวเขาว่า “ดี” ท่ีเขาไม่ได้ คือผลทางสังคม (=ผลท่ีจะได้แก่
ตัวเขา จากสังคม) ได้แก่ เสียงยกย่อง และรางวัล หรือเงินทองของตอบ
แทน ซึ่งมิใช่เป็นผลท่ีตรงตามเหตุปัจจัยของการปลูกต้นไม้  

ถ้าคุณชูกิจต้องการผลทางสังคมที่ ว่า น้ี ก็ต้องดูและทําปัจจัย
เหล่าน้ันด้วย เริ่มตั้งแต่ดูว่า การทําความดีด้วยการปลูกต้นไม้น้ี เข้ากับ
กระแสนิยมของท้องถิ่นของตนเองหรือไม่ (พิจารณาโดยกาลเทศะ หรือ
โดยคติ และกาละ) ถ้าจะให้ได้รับคํายกย่องและรางวัล จะต้องทําปัจจัย
อะไรประกอบเพ่ิมเข้ามากับการทําความดีคือการปลูกต้นไม้น้ัน แล้วทําให้
ครบ 

ท่ีจริง ถ้าคุณชูกิจมุ่งหวังผลดีท่ีแท้ คือผลตามธรรมที่ว่าข้างต้น ไม่
มัวห่วงผลทางสังคม(แก่ตัวตน) เขาจะได้ผลตามธรรมเพิ่มอีกอย่างหน่ึงด้วย 
คือปีติความเอิบอ่ิมใจและความสุข ในการทําความดี และในการที่ได้เห็น
ผลดีตามธรรมด้านต่างๆ เพิ่มขยายคลี่คลายข้ึนมาเรื่อยๆ ตลอดเวลา แต่
ความหวังผล‘ดี’แก่ตัวตน ได้ปิดก้ันปีติสุขน้ีเสีย และหนําซ้ํา ทําให้เขา
ได้รับความผิดหวังและความชํ้าใจเข้ามาแทน 

ย่ิงกว่าน้ัน ถ้าเขาฉลาดในความดีและฉลาดในการทําประโยชน์ เมื่อ
เขาจะเริ่มหรือกําลังทําการน้ันอยู่ เขาอาจจะชักชวนคนอ่ืนๆ ให้รู้เข้าใจ
มองเห็นประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ แล้วมาร่วมกับเขาบ้าง หรือต่างคนก็
ไปทําของตนบ้าง แพร่ขยายการปลูกต้นไม้ให้กว้างออกไป นอกจากผล
ตามธรรมทุกด้านจะเพิ่มพูนแล้ว ผลทางสังคมแก่ตัวเขาก็อาจจะพลอย
ตามมาด้วย 

จะต้องชัดกับตนเองว่า ผลดีตามธรรมของกรรมดีน้ันๆ คืออะไร    
และควรฝึกตนให้ต้องการผลตามธรรมน้ันก่อนผลอย่าง อ่ืน  แล้ว
นอกจากน้ันเราต้องการผลดีอย่างไหนอีก และเพื่อให้เกิดผลดีน้ันๆ จะต้อง
ทําปัจจัยอะไรเพิ่มอีกบ้าง เมื่อจะทํา ก็ทําเหตุปัจจัยให้ครบ เมื่อทําไปแล้ว
ก็ตรวจสอบให้รู้ปัจจัยท่ีย่ิงและหย่อนสําหรับผลดีแต่ละด้านน้ันๆ เพื่อทําให้
ครบและดีย่ิงขึ้นในครั้งต่อไป 
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อน่ึง ผลดีทางสังคม หรือผลดีจากสังคมแก่ตัวตนน้ัน อาจจะไม่
สอดคล้องกับผลดีตามธรรมก็ได้ บางครั้ง บางเรื่องอาจจะถึงกับตรงกัน
ข้ามเลยก็ได้ ท้ังน้ีขึ้นต่อปัจจัยทางสังคมเป็นต้น ท่ีเน่ืองด้วยกาลเทศะ เช่น 
ในกาละและเทศะท่ีธรรมวาทีอ่อนกําลัง และอธรรมวาทีมีกําลัง ดังน้ัน จึง
ต้องพิจารณาด้วยว่าผลท่ีว่าดีน้ัน เป็นของสมควรหรือไม่ เราจะเอาธรรมไว้ 
หรือจะไปกับตัวตน 

จะต้องไม่ประมาทในการศึกษาและพัฒนากรรมกันอย่างน้ี จึงจะ
ถูกต้อง น่ีก็คือการพัฒนาตัวเราเอง และพัฒนาสังคมไปด้วย ไม่ใช่ทําอะไร
ไปแล้ว ก็มองแง่เดียวช้ันเดียว ว่าได้ผลท่ีตนต้องการ หรือไม่ได้ พอไม่ได้ก็
เอาแต่โวยวายโอดครวญว่าทําดีไม่ได้ดี เลยไม่ไปไหน 

แต่ต้องขอเตือนไว้ด้วยว่า คนท่ีต้องการผลดีต่อบุคคล (คือแค่ท่ีถูกใจ
ตนหรือตัวเองชอบใจ) และผลดีตามกระแสหรือค่านิยมของสังคมน้ัน ถ้าไม่
มองให้ถึงผลดีตามสภาวะ คือผลดีตามธรรม ซึ่งเป็นผลท่ีดีอย่างแท้จริงต่อ
ชีวิต ต่อหลักการ และต่อความดีงามท่ีแท้ของสังคมแล้ว แม้จะทํากรรม
เพื่อผลดีท่ีตนต้องการน้ันได้เก่ง แต่ก็คือทํากรรมไม่ดีหรืออกุศลซ่อนไว้ ซึ่ง
ตัวเองอาจจะมีปัญญารู้ไม่ทันผลแง่อ่ืน เพราะมัวแต่มองเพียงผลดีแบบท่ี
ตัวต้องการอย่างเดียวด้านเดียว แล้วในไม่ช้า หรือในท่ีสุด อกุศลท่ีแฝงไว้
น้ันก็จะออกผลให้โทษต่อไป  

จึงได้ยํ้าไว้ข้างต้นว่า ไม่ว่าจะต้องการผลดีข้างเคียงอะไรก็ตาม ขอให้
ทํากรรมดีเพื่อผลดีท่ีตรงตามสภาวะ หรือผลดีตามธรรม เป็นหลักเป็นแกน
ไว้ก่อน ถ้าปฏิบัติตามน้ี จะได้ผลดีท่ีแท้ และปลอดภัยในระยะยาว ดีท้ังแก่
ชีวิต แก่สังคม แก่ตน และแก่ผู้อ่ืน 

เราคงจะมุ่งเอาผลดีต่อตัวตนของบุคคล ผลดีตามกระแสสังคม หรือ
ผลดีเชิงค่านิยมกันมากไป จึงมองไม่เห็นผลดีท่ีตรงไปตรงมาตามธรรม ถ้า
อย่างน้ีก็จะต้องบ่นเรื่อง “ทําดีไม่เห็นได้ดี แต่ทําช่ัวได้ดีมีถมไป” กันอยู่
อย่างน้ีเรื่อยๆ และคงจะแก้ปัญหาของสังคมได้ยาก เพราะความคิดของเรา
เองก็เป็นกรรมไม่ดี ท่ีเป็นปัจจัยร่วมให้เกิดผลอย่างน้ันด้วย  



พุทธธรรม 

 

๒๒๘ 

ถ้ามองกันอยู่แค่น้ี ก็จะไม่มีคนอย่างพระโพธิสัตว์ท่ีถึงแม้จะถูกเขา
ทําร้ายหรือฆ่า ก็ ยังเข้มแข็งอยู่ในการทําความดี เพราะมุ่งผลดี ท่ี
ตรงไปตรงมาตามความจริงของมัน 

ถ้าจะช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมน้ี แต่ยังห่วงผลดี
ต่อตัวตน ผลดีเชิงบุคคลและผลดีเชิงค่านิยมทางสังคมอยู่ ก็ขอแค่ว่า อย่า
ถึงกับละท้ิงหรือละเลยความต้องการผลดีท่ีตรงตามธรรม ผลดีต่อชีวิต 
และผลดีท่ีแท้ต่อสังคม เอาพอประนีประนอมกัน 

แค่น้ีก็จะประคับประคองโลกมนุษย์ ให้พออยู่กันไปได้ แต่จะเอาดีจริง
คงยาก เพราะมนุษย์น้ีเองไม่ได้ต้องการผลดีแท้จริงที่ตรงตามธรรมของกรรมดี 

๕) ทํากรรมเก่าให้เกิดประโยชน์ 
คนไทยสมัยน้ีได้ยินคําว่า “กรรม” มักจะนึกไปในแง่ว่ากรรมจะ

ตามมาให้เคราะห์ให้โทษอย่างไร พูดถึงกรรมก็จะนึกถึงอะไรอย่างหน่ึงท่ี
คอยตามจะลงโทษ หรือทําให้เราเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี โดยเฉพาะคิดไปถึง
ชาติก่อน คือมองกรรมในแง่กรรมเก่า และมองเป็นเรื่องไม่ดี 

คําว่า “กรรมเก่า” ก็บอกอยู่ในตัวเองแล้วว่า มันถูกจํากัดให้หดแคบ
เข้ามาเหลือเพียงส่วนหน่ึง เพราะเติมคําว่า “เก่า” เข้าไป กรรมก็เหลือ
แคบเข้ามา ย่ิงนึกในแง่ว่ากรรมไม่ดีอีก ก็ย่ิงแคบหนักเข้า รวมแล้วก็คือเป็น
กรรมท่ีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไปๆ มาๆ ก็เลยอะไรๆ ก็แล้วแต่กรรม (เก่า-ท่ี
ไ ม่ ดี ) บาง ทีถึ ง กับ มีการหาทางตั ดกรรม  เ ลยพลั ดออก ไปจาก
พระพุทธศาสนา 

ความจริง กรรมก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติ คือเป็นเรื่องความ
เป็นไปตามเหตุปัจจัยของชีวิตมนุษย์ ท่ีมีเจตนา มีการคิด การพูด และการ
กระทํา แสดงออก มีความสัมพันธ์กับสิ่งท้ังหลาย แล้วก็เกิดผลต่อเน่ืองกัน
ไปในความสัมพันธ์น้ัน   

ถ้ามัวไปยึดถือว่า แล้วแต่กรรมเก่าปางก่อนอย่างเดียว ก็จะทํากรรม
ใหม่ท่ีเป็นบาปอกุศลโดยไม่รู้ตัว  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๒๙   

หมายความว่า ใครก็ตามท่ีปลงว่า “แล้วแต่กรรม (เก่า)” น้ัน ก็คือ 
เขากําลังทําความประมาท ท่ีปล่อยปละละเลย ไม่ทํากรรมใหม่ท่ีควรทํา 
ความประมาทน้ันก็เลยเป็นกรรมใหม่ของเขา ซึ่งเป็นผลจากโมหะ แล้ว
กรรมใหม่ท่ีประมาทเพราะโมหะหลงงมงายน้ัน ก็จะก่อผลร้ายแก่เขาต่อไป 

ความเช่ือว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่กรรมเก่า กรรมปางก่อน หรือ
กรรมในชาติก่อน คือลัทธิกรรมเก่าน้ัน เป็นมิจฉาทิฏฐิ ท่ีเรียกว่าปุพเพกตเหตุ
วาท หรือเรียกสั้นๆ ว่า ปุพเพกตวาท ดังพุทธพจน์ท่ีแสดงแล้วข้างต้น  

ท่านไม่ได้สอนว่าไม่ให้เช่ือกรรมเก่า แต่ท่านสอนไม่ให้เช่ือว่าอะไรๆ 
จะเป็นอย่างไรก็เพราะกรรมเก่า  

 การเช่ือแต่กรรมเก่า ก็สุดโต่งไปข้างหน่ึง  
 การไม่เช่ือกรรมเก่า ก็สุดโต่งไปอีกข้างหน่ึง   

ได้กล่าวแล้วว่า “กรรม” พอเติม “เก่า” เข้าไป คําเดิมท่ีกว้าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ก็หดแคบเข้ามาเหลืออยู่ส่วนเดียว อย่ามองกรรมท่ีกว้าง
สมบูรณ์ให้เหลือส่วนเดียวแค่กรรมเก่า  

เรื่องกรรมท่ีเช่ือกันในแง่กรรมเก่าน้ี มีจุดพลาดอยู่ ๒ แง่ คือ 
๑. ไปจับเอาส่วนเดียวเฉพาะอดีต ท้ังท่ีกรรมน้ันก็เป็นกลางๆ ไม่

จํากัด ถ้าแยกโดยกาลเวลาก็ต้องมี ๓ คือ กรรมเก่า (ในอดีต) กรรมใหม่ 
(ในปัจจุบัน) กรรมข้างหน้า (ในอนาคต) ต้องมองให้ครบ 

๒. มองแบบแยกขาดตัดตอน ไม่มองให้เห็นความเป็นไปของเหตุ
ปัจจัยท่ีต่อเน่ืองกันมาโดยตลอด คือ ไม่มองเป็นกระแสหรือกระบวนการท่ี
ต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลา แต่มองเหมือนกับว่ากรรมเก่าเป็นอะไรก้อนหน่ึงท่ี
ลอยตามเรามาจากชาติก่อน แล้วมารอทําอะไรกับเราอยู่เรื่อยๆ 

ถ้ามองกรรมให้ถูกต้องท้ัง ๓ กาล และมองอย่างเป็นกระบวนการ
ของเหตุปัจจัย ในด้านเจตจํานง และการทํา-คิด-พูด ของมนุษย์ ท่ีต่อเน่ือง
อยู่ตลอดเวลา ก็จะมองเห็นกรรมถูกต้อง ชัดเจนและง่ายขึ้น  

ในท่ีน้ี แม้จะไม่อธิบายรายละเอียด แต่จะขอให้จุดสังเกตในการทํา
ความเข้าใจ ๒-๓ อย่าง  



พุทธธรรม 

 

๒๓๐ 

๑.  ไม่มองกรรมแบบแยกขาดตัดตอน คือ มองให้เห็นเป็นกระแสท่ี
ต่อเน่ืองตลอดมาจนถึงขณะน้ี และกําลังดําเนินสืบต่อไป 

ถ้ามองกรรมให้ครบ ๓ กาล และมองเป็นกระบวนการต่อเน่ือง จาก
อดีต มาถึงบัดน้ี และจะสืบไปข้างหน้า ก็จะเห็นว่า กรรมเก่า (ส่วนอดีต) ก็
คือ เอาขณะปัจจุบันเดี๋ยวน้ีเป็นจุดกําหนด นับถอยจากขณะน้ี ย้อนหลังไป
นานเท่าไรก็ตาม ก่ีร้อยก่ีพันชาติก็ตาม มาจนกระท่ังขณะหน่ึงหรือวินาที
หน่ึงก่อนน้ี ก็เป็นกรรมเก่า (ส่วนอดีต) ท้ังหมด 

กรรมเก่าท้ังหมดน้ี คือกรรมท่ีได้ทําไปแล้ว ส่วนกรรมใหม่ (ใน
ปัจจุบัน) ก็คือท่ีกําลังทําๆ ซึ่งขณะต่อไปหรือวินาทีต่อไป ก็จะกลายเป็น
กรรมเก่า (ส่วนอดีต) และอีกอย่างหน่ึงคือ กรรมข้างหน้า ซึ่งยังไม่ถึง แต่
จะทําในอนาคต  

กรรมเก่าน้ันยาวนานและมากนักหนา สําหรับคนสามัญ กรรมเก่าท่ี
จะพอมองเห็นได้ ก็คือกรรมเก่าในชาติน้ี ส่วนกรรมเก่าในชาติก่อนๆ ก็
อาจจะลึกล้ําเกินไป เราเป็นนักศึกษาก็ค่อยๆ เริ่มจากมองใกล้หน่อยก่อน 
แล้วจึงค่อยๆ ขยายไกลออกไป  

อย่างเช่นเราจะวัดหรือตัดสินคนด้วยการกระทําของเขา กรรมใหม่
ในปัจจุบันเรายังไม่รู้ว่าเขากําลังจะทําอะไร เราก็ดูจากกรรมเก่า คือความ
ประพฤติและการกระทําต่างๆ ของเขาย้อนหลังไปในชีวิตน้ี ตั้งแต่วินาทีน้ี
ไป น่ีก็กรรมเก่า ซึ่งใช้ประโยชน์ได้เลย  

๒.  รู้จักตัวเอง ทั้งทุนที่มีและข้อจํากัดของตน พร้อมท้ังเห็นตระหนัก
ถึงผลสะท้อนท่ีตนจะประสบ ซึ่งเกิดจากกรรมท่ีตนได้ประกอบไว้ 

 กรรมเก่ามีความสําคัญอย่างย่ิงต่อเราทุกคน เพราะแต่ละคนท่ี
เป็นอยู่ขณะน้ี ก็คือผลรวมของกรรมเก่าของตนท่ีได้สะสมมา ด้วยการทํา-
พูด-คิด การศึกษาพัฒนาตน และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ในอดีต
ท้ังหมด ตลอดมาจนถึงขณะหรือวินาทีสุดท้ายก่อนขณะน้ี 

กรรมเก่าน้ีให้ผลแก่เรา หรือเรารับผลของกรรมเก่าน้ันเต็มท่ี เพราะ
ตัวเราท่ีเป็นอยู่ขณะน้ี เป็นผลรวมท่ีปรากฏของกรรมเก่าท้ังหมดท่ีผ่านมา 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๓๑   

กรรมเก่าน้ันเท่ากับเป็นทุนเดิมของเราท่ีได้สะสมไว้ ซึ่งกําหนดว่า เรามี
ความพร้อม มีวิสัยขีดความสามารถทางกาย วาจา ทางจิตใจ และทาง
ปัญญาเท่าไร และเป็นตัวบ่งช้ีว่าเราจะทําอะไรได้ดีหรือไม่ อะไรเหมาะกับ
ตัวเรา เราจะทําได้แค่ไหน และควรจะทําอะไรต่อไป 

ประโยชน์ท่ีสําคัญของกรรมเก่า ก็คือการรู้จักตัวเองดังท่ีว่าน้ัน ซึ่ง
จะเกิดขึ้นได้ ด้วยการรู้จักวิเคราะห์และตรวจสอบตนเอง โดยไม่มัวแต่ซัด
ทอดปัจจัยภายนอก  

การรู้จักตัวเองน้ี นอกจากช่วยให้ทําการท่ีเหมาะกับตนอย่างได้ผลดี
แล้ว ก็ทําให้รู้จุดท่ีจะแก้ไขปรับปรุงต่อไปด้วย  

๓. แก้ไขปรับปรุงเพื่อก้าวสู่การทํากรรมที่ดีย่ิงขึ้น แน่นอนว่า ใน
ท่ีสุด การปฏิบัติถูกต้องท่ีจะได้ประโยชน์จากกรรมเก่ามากท่ีสุด ก็คือ การ
ทํากรรมใหม่ ท่ีดีกว่ากรรมเก่า  

ท้ังน้ี เพราะหลักปฏิบัติ ท้ังหมดของพระพุทธศาสนารวมอยู่ใน
ไตรสิกขา อันได้แก่การฝึกศึกษาพัฒนาตน ในการท่ีจะทํากรรมท่ีดีได้
ย่ิงขึ้นไป ท้ัง 

 ในขั้นศีล คือการฝึกกาย วาจา สัมมาอาชีวะ รวมท้ังการสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมด้วยอินทรีย์ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)  

 ในขั้นสมาธ ิคือฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ ท่ีเรียกว่าจิตภาวนาท้ังหมด  
 ในขั้นปัญญา คือความรู้คิดเข้าใจถูกต้อง มองเห็นสิ่งท้ังหลายตาม

ความเป็นจริง และสามารถใช้ความรู้น้ันแก้ไขปรับปรุงกรรม ตลอดจน
แก้ปัญหาดับทุกข์หมดไป มิให้มีทุกข์ใหม่ได้ 

พูดสั้นๆ ก็คือ แม้ว่ากรรมเก่าจะสําคัญมาก ก็ไม่ใช่เรื่องท่ีเราจะไป
สยบยอมต่อมัน แต่ตรงข้าม เรามีหน้าท่ีพัฒนาชีวิตของเราท่ีเป็นผลรวม
ของกรรมเก่าน้ันให้ดีขึ้น  

ถ้าจะใช้คําที่ง่ายแก่คนสมัยน้ี ก็คือ เรามีหน้าที่พัฒนากรรม กรรมที่ไม่
ดีเป็นอกุศล ผิดพลาดต่างๆ เราศึกษาเรียนรู้แล้ว ก็ต้องแก้ไข การปฏิบัติธรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนา ก็คือการพัฒนากรรม ให้เป็นกุศล หรือดีย่ิงขึ้นๆ 



พุทธธรรม 

 

๒๓๒ 

ดัง น้ัน  เ ม่ือทํากรรมอย่างหน่ึงแล้ว  ก็รู้ จักพิจารณาวิเคราะห์
ตรวจสอบคุณภาพและผลของกรรมน้ัน ให้เห็นข้อย่ิง ข้อหย่อน ส่วนท่ีขาด
ท่ีพร่อง เป็นต้น ตามหลักเหตุปัจจัยท่ีกล่าวแล้วในหัวข้อก่อน แล้วแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อจะได้ทํากรรมท่ีดีย่ิงขึ้นไป  

จะพูดว่า รู้กรรมเก่า เพื่อวางแผนทํากรรมใหม่ให้ดีย่ิงขึ้นไป ก็ได้ 

๖) อยู่เพื่อพัฒนากรรม ไม่ใช่อยู่เพื่อใช้กรรม 
ท่ีพูดมาน้ี เท่ากับบอกให้รู้ว่า เราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องต่อกรรมท่ี

แยกเป็น ๓ ส่วน คือ กรรมเก่า-กรรมใหม่-กรรมข้างหน้า 
ขอสรุปวิธีปฏิบัติท่ีถูกต้องต่อกรรมท้ัง ๓ ส่วนว่า  
กรรมเก่า (ในอดีต) เป็นอันผ่านไปแล้ว เราทําไม่ได้ แต่เราควรรู้ 

เพื่อเอาความรู้จักมันน้ันมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงกรรมใหม่ให้ดี
ย่ิงขึ้น 

กรรมใหม่ (ในปัจจุบัน) คือกรรมท่ีเราทําได้ และจะต้องตั้งใจทําให้ดี
ท่ีสุด ตรงน้ีเป็นจุดสําคัญ 

กรรมข้างหน้า (ในอนาคต) เรายังทําไม่ได้ แต่เราสามารถเตรียม
หรือวางแผนเพ่ือจะไปทํากรรมท่ีดีท่ีสุด ด้วยการทํากรรมปัจจุบันท่ีจะ
พัฒนาเราให้ดีงามและงอกงามย่ิงขึ้น จนกระทั่งเม่ือถึงเวลาน้ันเราก็จะ
สามารถทํากรรมท่ีดีสูงขึ้นไปตามลําดับ จนถึงขั้นเป็นกุศลอย่างเย่ียมยอด 

น่ีแหละคือคําอธิบายท่ีจะทําให้มองเห็นได้ว่า ทําไมจึงว่า คนท่ีวางใจ 
ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่กรรม(เก่า) น้ันแล กําลังทํากรรมใหม่(ปัจจุบัน) 
ท่ีผิด เป็นบาป คือความประมาท ได้แก่การปล่อยปละละเลย อันเกิดจาก
โมหะ และก็จะมองเห็นเหตุผลด้วยว่า ทําไมพุทธศาสนาจึงสอนให้หวังผล
จากการกระทํา (ให้หวังผลจากการจะทํากรรมท่ีดี จากการต้ังใจจะทําใหดีท่ีสุด) 

ขอยํ้าอีกครั้งว่า กรรมใหม่สําหรับทํา กรรมเก่าสําหรับรู้ อย่ามัวรอ
กรรมเก่าท่ีเราทําอะไรมันไม่ได้แล้ว แต่หาความรู้จากกรรมเก่าน้ัน เพื่อเอา
มาปรับปรุงการทํากรรมปัจจุบัน จะได้พัฒนาตัวเราให้สามารถทํากรรม
อย่างเลิศประเสริฐได้ในอนาคต 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๓๓   

มีคําเก่าได้ยินมานานแล้วประโยคหน่ึง คือท่ีพูดว่า “คนเราเกิดมา
เพ่ือใช้กรรมเก่า” ความเช่ืออย่างน้ันไม่ใช่พุทธศาสนา และต้องระวังจะ
เป็นลัทธินิครนถ์  

ท่ีพูดกันมาอย่างน้ัน ความจริงก็คงประสงค์ดี คือมุ่งว่าถ้าเจอเร่ือง
ร้าย ก็อย่าไปซัดทอดคนอ่ืน และอย่าไปทําอะไรท่ีช่ัวร้ายให้เพิ่มมากขึ้น 
ด้วยความโกรธแค้นเป็นต้น แต่ยังไม่ถูกหลักพระพุทธศาสนา และจะมี
ผลเสียมาก 

ลัทธินิครนถ์ ซึ่งก็มีผู้นับถือในสมัยพุทธกาลจนกระท่ังในอินเดียทุก
วันน้ี เป็นลัทธิกรรมเก่าโดยตรง เขาสอนว่า คนเราจะได้สุขได้ทุกข์อย่างไร
ก็เป็นเพราะกรรมท่ีทําไว้ในชาติปางก่อน และสอนต่อไปว่า ไม่ให้ทํากรรม
ใหม่ แต่ต้องทํากรรมเก่าให้หมดสิ้นไปด้วยการบําเพ็ญตบะ จึงจะสิ้นกรรม
สิ้นทุกข์ นักบวชลัทธิน้ีจึงบําเพ็ญตบะทรมานร่างกายด้วยวิธีต่างๆ๑  

คนท่ีพูดว่า เราอยู่ไปเพ่ือใช้กรรมเก่าน้ัน ก็คล้ายกับพวกนิครนถ์น่ี
แหละ คิดว่าเมื่อไม่ทํากรรมใหม่ อยู่ไปๆ กรรมเก่าก็คงจะหมด ต่างแต่ว่า
พวกนิครนถ์ไม่รอให้กรรมเก่าหมดไปเอง แต่เขาบําเพ็ญตบะเพื่อทํากรรม
เก่าให้หมดไปด้วยความเพียรพยายามของเขาด้วย 

มีคําถามท่ีน่าสังเกตว่า “ถ้าไม่ทํากรรมใหม่ อยู่ไปๆ กรรมเก่าจะ
หมดไปเองไหม?” 

เม่ือไมทํากรรมใหม อยูไป กรรมเกาก็นาจะหมดไปเอง แต่ไม่หมดหรอก 
ไม่ต้องอยู่เฉยๆ แม้แต่จะชดใช้กรรมเก่าไปเท่าไรๆ ก็ไม่มีทางหมดไปได้ 

เหตุผลง่ายๆ คือ  
๑. คนเรายังมีชีวิต ก็คือเป็นอยู่ ต้องกินอยู่ เคลื่อนไหวอิริยาบถ ทํา

โน่นทําน่ี เม่ือยังไม่ตาย ก็ไม่ได้อยู่น่ิงๆ 
๒. คนเหล่าน้ีเป็นมนุษย์ปุถุชน ก็มีโลภ โกรธ หลง โดยเฉพาะความ

หลง หรือโมหะนี้มีอยู่ประจําในใจตลอดเวลา เพราะยังไม่ได้รู้เข้าใจความ
จริงถึงสัจธรรม 

                                                                                 
๑ ดู เทวทหสูตร, ม.อุ.๑๔/๑/๑ (เคยอ้างแล้วข้างต้น) 



พุทธธรรม 

 

๒๓๔ 

เม่ือรวมท้ังสองข้อน้ีก็คือ คนท่ีอยู่เพื่อใช้กรรมน้ัน เขาก็ทํากรรมใหม่
อยู่ตลอดเวลา แม้แต่โดยไม่รู้ตัว แม้จะไม่เป็นบาปกรรมท่ีร้ายแรง แต่ก็เป็น
การกระทําท่ีประกอบด้วยโมหะ เช่นกรรมในรูปต่างๆ ของความประมาท 
ปล่อยชีวิตเรื่อยเปื่อย  

ถ้ามองลึกเข้าไปในใจ โลภะ โทสะ โมหะ ก็ผุดโผล่ขึ้นมาในใจของ
เขาอยู่เรื่อยๆ ในลักษณะต่างๆ เช่น เศร้า ขุ่นมัว กังวล อยากโน่นอยากน่ี  
หงุดหงิด เหงา เบื่อหน่าย กังวล คับข้อง ฯลฯ น่ี ก็ คือทํากรรมอยู่
ตลอดเวลาตั้งแต่กรรมในใจ แถมเป็นอกุศลกรรมเสียด้วย เพราะฉะน้ัน 
อย่างน้ีจึงไม่มีทางสิ้นกรรม ชดใช้ไปเท่าไรก็ไม่รู้จักสิ้นสุด มีแต่เพิ่มกรรม 

“แล้วทําอย่างไรจะหมดกรรม?” การท่ีจะหมดกรรม ก็คือ ไม่ทํา
กรรมช่ัว ทํากรรมดี และทํากรรมท่ีดีย่ิงขึ้น คือ แม้แต่กรรมดี ก็เปลี่ยนให้ดี
ขึ้น จากระดับหน่ึง ขึ้นไปอีกระดับหน่ึง  

พูดเป็นภาษาพระว่า เปลี่ยนจากทําอกุศลกรรม เป็นทํากุศลกรรม 
และทํากุศลระดับสูงขึ้นไป จนถึงขั้นเป็นโลกุตตรกุศล  

ถ้าใช้ภาษาสมัยใหม่ ก็พูดว่า พัฒนากรรมให้ดีย่ิงขึ้น เราก็จะมีศีล มี
จิตใจ มีปัญญา ดีขึ้นๆ ในท่ีสุดก็จะพ้นกรรม 

พูดสั้นๆ ว่า กรรมไม่หมดไปด้วยการชดใช้กรรม แต่หมดกรรมด้วย
การพัฒนากรรม คือปรับปรุงตัวให้ทํากรรมท่ีดีย่ิงขึ้นๆ จนพ้นขั้นของกรรม
ไป ถึงขั้นท่ีทํา แต่ไม่เป็นกรรม คือทําด้วยปัญญาท่ีบริสุทธ์ิ ไม่ถูกครอบงํา
หรือชักจูงด้วยโลภะ โทสะ โมหะ จึงจะเรียกว่า พ้นกรรม 

๗) กรรมระดับบุคคล-กรรมระดับสังคม 
หลักกรรมอีกแง่หน่ึงท่ีสําคัญและน่าสนใจมาก คือ กรรมท่ีแยกได้

เป็น ๒ ระดับ ได้แก่  
๑. กรรมระดับปัจเจกบุคคล ตามนัยพุทธพจน์เช่นว่า “กมฺมํ สตฺเต 

วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตตาย”๑ เป็นต้น ซึ่งแปลความว่า กรรมย่อมจําแนกสัตว์
ไปต่างๆ คือ ให้ทราม และประณีต  

                                                                                 
๑ ม.อุ.๑๔/๕๘๑/๓๗๖ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๓๕   

กรรมระดับปัจเจกบุคคลเป็นเรื่องของส่วนย่อย จึงเป็นส่วนฐานและ
เป็นแกนของหลักกรรมท้ังหมด เรื่องกรรมท่ีได้อธิบายมาแล้วเน้นใน    
ระดับน้ี 

๒. กรรมในระดับสังคม ตามนัยพุทธพจน์ เช่นว่า “กมฺมุนา วตฺตตี โลโก 
กมฺมุนา วตฺตตี ปชา”๑ แปลความว่า โลก (คือสังคมมนุษย์) เป็นไปตามกรรม 
หมู่สัตว์เป็นไปตามกรรม 

กรรมในระดับน้ี ซึ่งเป็นกระแสร่วมกัน ท่ีมองเห็นง่ายๆ ก็คืออาชีพ
การงาน ซึ่งทําให้หมู่มนุษย์มีวิถีชีวิตเป็นไปต่างๆ พร้อมท้ังกําหนดสภาวะ
และวิถีของสังคมน้ันๆ ด้วย  

แต่กรรมท่ีลึกซึ้งและมีกําลังนําสังคมมากที่สุด ก็คือมโนกรรม เริ่ม
ด้วยค่านิยมต่างๆ ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวทางการดําเนินชีวิตของ
มนุษย์ ตลอดจนกิจกรรมและวิธีการในการแสวงหาความสุขของเขา  

แต่มโนกรรมท่ีมีกําลังอานุภาพยิ่งใหญ่ท่ีสุด ก็คือ ทิฏฐิต่างๆ ซึ่ง
รวมถึงทฤษฎี ลัทธินิยม อุดมการณ์ต่างๆ อันประณีตลึกลงไปและฝังแน่น 
แล้วกําหนดนําชะตาของสังคมหรือของโลก สร้างประวัติศาสตร์ ตลอดจน
วิถีแห่งอารยธรรม เช่น ทิฏฐิท่ีเ ช่ือและเห็นว่ามนุษยชาติจะบรรลุ
ความสําเรจ็มีความสุขสมบูรณ์ด้วยการเอาชนะธรรมชาติ ซึ่งได้เป็นแกนนํา
ขับดันอารยธรรมตะวันตกมาสู่สภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

กรรมระดับสังคมน้ีเป็นเรื่องใหญ่มากอีกแง่หน่ึง ขอพูดไว้เป็นแนว
เพียงเท่าน้ี 

                                                                                 
๑ ขุ.สุ.๒๕/๓๘๒/๔๕๗ 



  

 
 
 



 

 
 
 
 
ภาค ๒ 
 

มัชฌิมาปฏิปทา 
 
ข้อปฏิบัติที่เป็นกลางตามกฎธรรมชาติ 

หรือ 
ทางสายกลาง 



  

“เอเต เต ภิกฺขเว อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม 
มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพุทธา... 
อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค;  
เสยฺยถีทํ: สมฺมาทิฏ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ” 

“ภิกษุทั้งหลาย  

ตถาคตไม่เอียงเข้าหาที่สุด ๒ อย่างน้ัน 

ได้ตรัสรู้ข้อปฏิบัติอันมีในท่ามกลาง... 

กล่าวคือ มรรคามีองค์ ๘ ประการ อันประเสริฐน้ี  

ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ” 
(สํ.ม.๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘) 

 



 

ภาพรวม 
~ ๏ ~ 

มัชฌิมาปฏิปทา 
(วาตามสมมติของมนุษย) 

มัชฌิมาปฏิปทา คือ การดําเนินชีวิตสายกลางอย่างถูกต้องพอดี
สอดคล้องกับความเป็นจริงของกฎธรรมชาติ ท่ีจะให้การปฏิบัติจัด
ดําเนินการต่างๆ ของมนุษย์ เกิดผลดีท่ีพึงมุ่งหมายได้สูงสุดเต็มสภาวะของ
ธรรมชาติ โดยไม่กลายเป็นสุดโต่งท่ีพลาดไป ท้ังทางตึงเครียดบีบค้ันตัว 
และทางย่อหย่อนมุ่งแต่เอามาบําเรอตัว 

พระพุทธเจา ตรัสรูอะไร? 
(ว่าตามคน) 

บนฐานแห่งมัชเฌนเทศนา วางปฏิบัติการท่ีเป็นมัชฌิมา 
ดังได้เล่าแล้วเมื่อเริ่มภาคแรกว่า ภายใต้ร่มมหาโพธ์ิ ณ ริมฝั่งแม่นํ้า

เนรัญชรา พระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้ว หลังจากเสวยวิมุตติสุข ๑ สัปดาห์ 
ได้เสด็จออกจากสมาธิ แล้วทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ท่ีได้ตรัสรู้น้ัน 
ตลอดเวลา ๓ ยามแห่งราตรี  

ต่อมา เมื่อสิ้นระยะเสวยวิมุตติสุข ๗ สัปดาห์แล้ว เมื่อปรารภการท่ี
จะทรงประกาศธรรมสั่งสอนประชาชนต่อไป ทรงพระดําริว่า  

ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ เป็นของลึกซ้ึง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก...
ฐานะนี้ย่อมเป็นส่ิงที่เห็นได้ยาก กล่าวคือ อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท; 
แม้ฐานะนี้ก็เห็นได้ยาก กล่าวคือ...นิพพาน๑ 

                                                                                 
๑ ดู วินย.๔/๑-๗/๑-๘ 



พุทธธรรม 

 

๒๔๐ 

เม่ือทรงพระดําริดังน้ีแล้ว ก็น้อมพระทัยไปในทางท่ีจะไม่เสด็จไปสั่ง
สอนธรรม แต่หลังจากน้ัน ทรงมองเห็นว่า ในหมู่สัตว์คือประชาชนเหล่าน้ัน 
พวกท่ีในดวงตามีธุลีน้อย ก็มีอยู่ คนพวกน้ีจะเข้าใจได้ ถ้าไม่ได้สดับธรรมก็
จะเสื่อมเสียประโยชน์ไป และทรงมองดูหมู่สัตว์คือมวลมนุษย์ซึ่งมีอินทรีย์
อ่อนแก่ต่างๆ กัน เหมือนในกอบัวซึ่งมีดอกบัวในระยะต่างๆ บางส่วนขึ้น
พ้นนํ้า รอสัมผัสแสงอาทิตย์ ก็จะบานในวันน้ี บางส่วนอยู่เสมอนํ้า จักบาน
ใน วันพรุ่ ง น้ี  ส่ วนดอกบั ว ท่ี ยั งอ ยู่ ใน นํ้า  ก็จั กบานใน วันต่อๆ  ไป 
(พระพุทธเจ้าตรัสบัวไว้ ๓ เหล่าน้ี แต่ในอรรถกถามีเหล่าท่ี ๔ เพิ่มเข้ามา 
คือดอกบัวจมอยู่ใต้นํ้าท่ีกลายเป็นภักษาของปลาและเต่า) 

จากน้ันพุทธกิจในการประกาศธรรมก็เริ่มต้น โดยทรงพิจารณาว่า
จะทรงแสดงธรรมแก่ใครเป็นปฐม แล้วก็เสด็จไปยังอิสิปตนมฤคทายวัน 
ทรงแสดงปฐมเทศนา คือเทศน์ครั้งแรก ท่ีมีช่ือว่า ธัมมจักกัปวัตตนสูตร 
เรียกกันง่ายๆ ว่า พระธรรมจักร แก่พระเบญจวัคคีย์  

ในการเทศน์ครั้งแรกน้ัน ทรงเริ่มด้วยการให้พระเบญจวัคคีย์รู้จัก
แยกวิถีใหม่ของพระพุทธศาสนา เรียกว่าทางสายกลาง คือมัชฌิมาปฏิปทา 
ออกจากวิถีสุดโต่ง ๒ ฝ่ายท่ีแพร่หลายอยู่และพระเบญจวัคคีย์ก็ได้คุ้นมา
กับตัวแล้วในเวลาน้ัน คือ การหมกมุ่นสยบอยู่ในกามสุข (กามสุขัลลิกานุ
โยค) กับการทรมานบีบค้ันตัวเองให้ยากลําบาก (อัตตกิลมถานุโยค) เม่ือ
ทําความเข้าใจเบื้องต้นพอให้มองเห็นวิถีมัชฌิมาอย่างใหม่แล้ว ก็ทรงแสดง
เน้ือตัวของพุทธธรรม คืออริยสัจ ๔   

ปฐมเทศนา ประกาศพระธรรมจักรน้ี ทําให้พระเบญจวัคคีย์ ซึ่งล้วน
เป็นพราหมณ์มาเก่าก่อน และออกบวชเป็นฤาษีดาบสมาจนแก่ ล้วนชํ่าชอง
ในวิถีของสังคมและลัทธิต่างๆ ของยุคสมัย เมื่อฟังธรรมแล้ว ก็ได้ความรู้และ
เปลี่ยนความคิดใหม่ โดยเฉพาะหัวหน้าคือท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็น
ธรรม ขอบวชเป็นปฐมสาวก เป็นเหตุการณ์แห่งความเปล่ียนแปลงและ
แปลกใหม่ทางปัญญาความรู้ความคิดครั้งย่ิงใหญ่ ท่ีถึงขั้นเป็นแผ่นดินไหว 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๔๑   

ในปฐมเทศนาน้ี ไม่ปรากฏคําว่า อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท หรือ
ปัจจยาการ ไม่มีคําว่าปัจจยักขัย (คําเรียกช่ือนิพพานในความหมายท่ีเป็น
ภาวะสุดสิ้นปัจจยาการ) อย่างท่ีตรัสเม่ืออยู่กับพระองค์เองว่าเป็นธรรมท่ี
ตรัสรู้ แต่มีคําใหม่ว่าอริยสัจ ๔ ซึ่งไม่ได้ตรัสถึงมาก่อนน้ัน แต่ตรัสให้พระ
เบญจวัคคีย์รู้ในคราวน้ันว่าเป็นธรรมท่ีพระองค์ตรัสรู้ (ในปฐมเทศนาน้ัน 
ตรัสถึงนิพพานในฐานเปนจุดหมาย ของมัชฌิมาปฏิปทาท่ีทรงคนพบ ซึ่งผูสดับ
พึงโยงไปเขากับนิโรธ อันเปนขอท่ี ๓ ของอริยสัจ ท่ีตรัสวาเปนธรรมท่ีตรัสรู)  

แล้วก็จะสังเกตได้ด้วยว่า อริยสัจ ๔ ท่ีตรัสในปฐมเทศนาน้ี ไม่มี
รายละเอียดมากอย่างที่ตรัสในหลายโอกาสหลังจากน้ี เช่นว่า อริยสัจข้อที่ ๒ 
ก็ตรัสแค่ว่า ตัณหาเป็นทุกขสมุทัย คือเหตุเกิดแห่งทุกข์ อริยสัจข้อท่ี ๓ ก็
ตรัสแค่ว่า ความดับไปของตัณหา เป็นทุกขนิโรธ คือความดับไปแห่งทุกข์๑  

แต่ต่อมา ในบางโอกาส ได้ตรัสหลักอริยสัจ โดยนําปฏิจจสมุปบาท
มาอธิบายอริยสัจ ให้เห็นกระบวนปัจจยาการตลอดสาย คือในอริยสัจข้อท่ี 
๒ เริ่มตั้งแต่ “อวิชฺชาปจฺจยา...” ว่า อวิชชาเป็นปัจจัย เรื่อยมาจนเกิดเป็น
ความทุกข์ มิใช่ตรัสแค่ท่อนกลางว่า ตัณหาเป็นทุกขสมุทัย คือเหตุเกิดแห่ง
ทุกข์ และในอริยสัจข้อท่ี ๓ ก็ตรัสมาตั้งแต่ “อวิชฺชาย...นิโรธา” ว่า ดับ
อวิชชาได้ เรื่อยมาตลอดกระบวนจนทุกข์ดับหายไป มิใช่ตรัสแค่ท่อนกลาง
ว่า ความดับไปของตัณหา เป็นทุกขนิโรธ๒ บางครั้งก็ตรัสให้เห็นว่า การ
ปฏิบัติมรรค (ขอ ๔ ในอริยสัจ) เป็นทางนําไปสู่การรู้เข้าใจปัจจยาการ๓ แต่
ที่ตรัสอธิบายโยงอริยสัจกับปฏิจจสมุปบาทอย่างน้ี ตามปกติพบแต่ที่ตรัสแก่
ภิกษุท้ังหลาย น่ีคือตรัสแก่ผู้มีพื้นความรู้เข้าใจธรรมมาพอสมควรแล้ว  

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมในถิ่นแดนต่างๆ บางทีก็ทรงพบ
กับบุคคลใหม่ๆ เช่นพราหมณ์ท่ียังไม่รู้จักพระองค์ เป็นเหตุให้ตรัสเล่าเรื่อง   
ราวและคําสอนพอให้เขารู้จักพระองค์ให้ถูกต้อง จึงมีหลายครั้งท่ีได้ตรัสเล่า

                                                                                 
๑ ปฐมเทศนา ธัมมจักกัปวัตตนสูตร, วินย.๔/๑๓/๑๗; สํ.ม.๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘ 
๒ ดู องฺ.ติก.๒๐/๕๐๑/๒๒๗; ในท่ีท่ัวไปก็ตรัสแสดงธรรมท่ีพึงปหาน (คือเปนทุกขสมุทัย ท่ีจะตองลดละทํา
ใหหายหดหมดไป) ไว ๒ อยาง คูกัน คือ อวิชชา และ ภวตัณหา (เชน ที.ปา.๑๑/๓๘๑/๒๙๐; ม.อุ.๑๔/
๘๒๙/๕๒๔; ๘๓๑/๕๒๖; สํ.ม.๑๙/๒๙๒/๗๘; องฺจตุกฺก.๒๑/๒๕๔/๓๓๓; ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๔/๓๘)  

๓ สํ.นิ.๑๖/๒๕๒/๑๒๘ 



พุทธธรรม 

 

๒๔๒ 

เรื่องการตรัสรู้และคําสอนของพระองค์ ท่ีจะให้บุคคลเหล่าน้ีเข้าใจได้ เช่น
ท่ีตรัสแก่เวรัญชพราหมณ์ และแก่โพธิราชกุมาร ในกรณีอย่างน้ี มักพบแต่
ท่ีตรัสว่า ใน ๓ ยามของราตรีท่ีตรัสรู้น้ัน ทรงบรรลุวิชชา ๓๑ ในแต่ละยาม
ตามลําดับ โดยท่ีอาสวักขยญาณ (ความรูท่ีทําใหสิ้นอาสวะ) ในยามสุดท้าย
น้ันแหละเป็นการตรัสรู้ และญาณความรู้ที่ทําให้สิ้นอาสวะ ก็คือรู้อริยสัจ ๔  

ท่ีว่าน้ีก็คือ พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า พระองค์ตรัสรู้อริยสัจ ๔ โดยไม่
ตรัสถึงปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยาการเลย แต่ก็ตรัสกํากับคุมท้ายว่า 
“ขจัดอวิชชาแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว” 

ที่พูดมานี้ก็เพ่ือสรุปว่า ปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยาการ และไตรลักษณ์ 
เป็นกฎธรรมชาติ คือความจริงท่ีมีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมดาของมัน ซึ่งสําคัญ
อย่างย่ิง เพราะสิ่งท้ังหลายท้ังปวงต้องข้ึนต่อมัน ต้องเป็นไปตามความจริง
ของมัน และพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้ ทรงค้นพบกฎธรรมชาติท้ังสองน้ี  

เม่ือตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาปรารถนาดีจะทรง
นํามาตรัสเล่าบอกกล่าวให้มนุษย์รู้เข้าใจ จะได้เอาความรู้น้ันมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์แก่ชีวิตแก่สังคมและแก่โลกท้ังหมด แต่กฎธรรมชาติท่ีว่าน้ันเป็น
เรื่องแสนยากท่ีคนท่ัวไปจะเข้าใจได้ จึงตกลงพระทัยจะไม่ทรงสอน 

แต่แล้วทรงมองอีกครั้งหน่ึงในแง่ว่า ในหมู่คนท่ีแตกต่างกันน้ี มี
บางส่วนท่ีมีอินทรีย์แก่กล้า เมื่อได้ฟัง จะรู้เข้าใจ ส่วนคนอ่ืนๆ ผู้สอนต้อง
ใช้วิธีสอนยักเย้ืองไปในการท่ีจะช่วยให้เขาค่อยๆ รู้เข้าใจตามๆ ต่อๆ กันไป  

ในท่ีสุด พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปประกาศธรรม คือตรัสบอกเล่าสอน
ความจริงท่ีได้ตรัสรู้น้ัน แต่ปรากฏว่า โดยทั่วไป มิได้ทรงสอนกฎธรรมชาติ
น้ัน เต็มหลักตามสภาวะของมันโดยตรง  แต่ ได้ทรง นําความจริ ง
ของปฏิจจสมุปบาท/ปัจจยาการมาประยุกต์สั่งสอนในรูปลักษณ์หรือระบบ
การนําเสนอท่ีทรงเรียกช่ือว่า อริยสัจ ๔  

                                                                                 
๑ วิชชา ๓ ท่ีเรียกวาเตวิชชา หรือไตรวิชชา คือ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ และอาสวักขยญาณน้ี 
มองไดวาเปนการเทียบในเชิงใหหันออกไปจากไตรเพทเดิม ท่ีสําคัญสูงสุดของพราหมณ (หลักการนี้บอกวา 
ญาณ ๒ อยางแรก คือระลึกชาติได และรูการเวียนวายตายเกิดของสัตวท้ังหลาย ท่ีในยุคน้ันถือกันวาย่ิงใหญนัก
น้ัน ยังไมเปนการตรัสรู); เชน วินย.๑/๓/๖; ม.มู.๑๒/๔๘/๓๘, ๒๕๓/๒๓๖; ม.ม.๑๓/๕๐๖/๔๖๐; ฯลฯ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๔๓   

อริยสัจ ๔ ก็คือหลักความจริงตามกฎธรรมชาติแห่งปัจจยาการ ท่ี
พระพุทธเจ้าทรงประยุกต์ นํามาสั่ งสอนในรูปลักษณ์ท่ีจะสื่อสารสู่
ปฏิบัติการเพื่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนในโลกแห่งสมมติ (ท่ีมีการ
บัญญัติจัดตั้งเป็นบุคคล เป็นสถาบัน เป็นต้น) 

กฎแห่งปัจจยาการในท่ีน้ี มีความหมายโยงไปถึงและครอบคลุมกฎ
แห่งไตรลักษณ์ด้วย และไตรลักษณ์น้ันมนุษย์ท่ัวไปพอจะเข้าถึงในการ
สื่อสารสามัญได้ในระดับหน่ึง ดังท่ีปรากฏในคําสอนท่ัวไปไม่น้อย 

จากความจริงของธรรมชาติ  
สู่ปฏิบัติการท่ีได้ผลจริงของมนุษย์ 
- จากปจจยาการของธรรมชาติ สูอริยสัจสําหรับมนุษย 

มาดูกันสักนิดว่า จากความจริงตามธรรมชาติของปฏิจจสมุปบาท 
มาเป็นความจริงของมนุษย์ท่ีเรียกว่าอริยสัจ อย่างไร  

กระบวนปัจจยาการของปฏิจจสมุปบาท วางพอเห็นภาพดังน้ี  
สมุทยวาร: อวิชชา  สังขาร  ฯลฯ  เวทนา  ตัณหา  ฯลฯ  ทุกข  
นิโรธวาร: อวิชชาดับ  สังขารดับ  ฯลฯ  เวทนาดับ  ตัณหาดับ  ฯลฯ   นิโรธ  

ว่าตามกฎธรรมชาติ ปัจจยาการมี ๒ กระบวน หรือ ๒ สายเท่าน้ี 
เมื่อจะสื่อสารกับคนในโลก พระพุทธเจ้าทรงนํามาตรัสแสดงสั่งสอนเป็น
ระบบนําเสนอที่มี ๔ ข้อ เรียกว่า อริยสัจ ๔ ดังน้ี 

๑. ปัจจยาการแรก เป็นกระบวนการเกิดขึ้นของทุกข์ โดยมีปัจจัย
ต่อเน่ืองกันมาเป็นสายจนมีผลเกิดขึ้นคือ ทุกข์ เมื่อว่าตามธรรมชาติ ตลอด
ท้ังสายน้ันเป็นกระบวนการอันเดียวจากเหตุไปสู่ผล มองเห็นเหมือนเป็น
เส้นเป็นแท่งอะไรอันหน่ึง ไม่มีจุดสนใจ และรอการช้ีแจง ยากท่ีจะเข้าใจ 

เพื่อจะสื่อกับมนุษย์ พระพุทธเจ้าทรงจับเอาทุกข์ตัวเดียว ท่ีเป็นผล
สุดท้ายอยู่ปลายกระบวน แต่เป็นเรื่องท่ีใกล้ชิดติดตัวคนซึ่งเขาประสบพบ
วุ่นวายอยู่กับมัน ทรงยกข้ึนมาตั้งให้เด่นเป็นตัวปัญหา ท่ีจะดึงความสนใจ
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ให้คนสะดุดแล้วหยุดมอง เป็นจุดเริ่มต้นให้คนเข้ามาหามาพบมาถามมาถก
กัน ในการท่ีจะพิจารณาเพื่อหาทางแก้ไข จัดวางเป็นหลักความจริงข้อแรก 
เป็นจุดตั้งต้น เรียกว่า อริยสัจ ข้อท่ี ๑ คือ ทุกข 

ในการท่ีจะแก้ปัญหา ดับทุกข์น้ัน ก็ต้องรู้จักทุกข์ ทําความเข้าใจ
ปัญหา กลายเป็นเรื่องใหญ่ เป็นข้อท่ีสําคัญเริ่มแรก 

๒. เม่ือมีทุกข์ประสบปัญหา จะแก้ไข ก็ต้องสืบสาวค้นหาสาเหตุให้รู้
บรรดาปัจจัยท่ีจะต้องจัดการสลาย และเม่ือว่าตามปัจจยาการแรก ท่ีเป็น
กระบวนการเกิดขึ้นของทุกข์น้ัน บรรดาปัจจัยท่ีต่อเน่ืองกันเป็นสายตั้งแต่
อวิชชามาตลอดกระบวน ถึงจุดท่ีจะมีทุกข์เป็นผลเกิดขึ้น รวมเรียกเป็นคํา
เดียวว่าการก่อกําเนิด ประกอบด้วยบรรดาเหตุปัจจัยท่ีจะต้องรู้เข้าใจและ
แก้ไขกําจัดให้หมดส้ินไป (มักจับจุดเน้นท่ีตัณหา) จัดวางเป็นหลักความจริง
ข้อต่อมา เรียกว่า อริยสัจ ข้อท่ี ๒ คือ สมุทัย แปลกันว่าเหตุเกิดแห่งทุกข์ 

๓. ปัจจยาการกระบวนท่ีสอง เป็นกระบวนการดับสลายหายไปของ
ทุกข์ ด้วยการขจัดปัจจัยต่อเน่ืองกันมาเป็นสายจนให้เกิดผลเป็น นิโรธ คือ
การท่ีทุกข์ดับหายไป แก้ปัญหาได้ ไม่มีทุกข์ เป็นภาวะไร้ทุกข์ 

ในการสื่อสารกับมนุษย์ พระพุทธเจ้าทรงจับเอานิโรธตัวเดียว คือ
ภาวะหายทุกข์หมดปัญหา ท่ีเป็นผลสุดท้ายปลายกระบวน ซึ่งเป็นความ   
สําเร็จท่ีต้องการ ทรงยกขึ้นตั้งให้เด่นเป็นจุดหมาย เป็นสัจจะหน่ึงต่างหาก 

นิโรธน้ีตั้งเป็นข้อขึ้นมาพร้อมด้วยการแสดงความหมายตั้งแต่ให้เห็น
ว่าการดับทุกข์แก้ปัญหาน้ัน เป็นสิ่งท่ีเป็นไปได้ เป็นงานท่ีจําเป็นต้องทํา 
และมีความสําคัญมาก ย่ิงกว่าน้ัน นิโรธมิใช่เป็นเพียงการดับทุกข์ได้หมด
ปัญหาไปเท่าน้ัน แต่เป็นภาวะปลอดภัยไร้ทุกข์ ซึ่งดีงาม สมบูรณ์ เป็น
ภาวะแห่งอิสรภาพ อันสะอาดผ่องใส สว่าง ปลอดโปร่งโล่งเบา เป็นความ
เกษม สันติ สงบซึ้ง เป็นสุขเลิศล้ําเหนือจะร่ําพรรณนา พาให้คนสนใจ 
ใฝ่ใจ พร้อมใจ มีกําลังท่ีจะเพียรพยายามก้าวไปในมรรคา เป็นจุดตั้งต้นให้
คนลงมือทําเริ่มปฏิบัติโดยไม่กลัวความยาก จัดวางเป็นหลักความจริงอย่าง
หน่ึง เรียกว่า อริยสัจ ข้อท่ี ๓ คือ นิโรธ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๔๕   

๔. เมื่อมองไปถึงจุดหมาย ท่ีพอจะรู้เข้าใจว่าสําคัญ จําเป็น และดี
อย่างไร พร้อมใจและมีกําลังท่ีจะเริ่มการแล้ว ก็มาเข้าสู่มรรคาท่ีจะปฏิบัติ 

 มรรคาที่จะปฏิบัติน้ันชัดอยู่แล้ว ก็คือกระบวนการดับทุกข์ ในช่วง
ตอนของปัจจยาการย้อนทาง คือการดับของบรรดาปัจจัย ท่ีต่อเน่ืองกันมา
เป็นสายจนถึงจุดท่ีจะให้เกิดผลเป็นนิโรธคือความดับทุกข์น้ัน ตลอดช่วง
ของกระบวนปัจจยาการท่ีเป็นการดับสลายปัจจัยของทุกข์น้ัน ก็เป็นสัจจะ
อย่างหน่ึง จัดเป็น อริยสัจ ข้อท่ี ๔ คือ มรรค๑ 

อย่างไรก็ดี “มรรค” เป็นคําเรียกสิ่งท่ีมนุษย์ทําได้ปฏิบัติได้ คือ
เดินทาง หรือก้าวไปในการปฏิบัติ (ปฏิบัติในภาษาบาลีแปลวา ดําเนิน, 
เดินทาง) แต่การดับปัจจัยต่างๆ ในปัจจยาการน้ี เป็นความเป็นไปของ
ธรรมชาติ ตามความจริงท่ีเราเรียกว่ากฎของมัน  

ในทางปฏิบัติ เมื่อกฎหรือความจริงของธรรมชาติเป็นอย่างน้ีๆ คน
ต้องการผลหรือจะให้เกิดความเป็นไปตามกฎธรรมชาติน้ัน ก็ต้องทําการ
ของตนเองให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติน้ัน ดังเช่นในกรณีน้ี กฎปัจจยาการ
ว่า “เพราะอวิชชาดับ สังขารก็ดับ” น่ีคือความจริงของธรรมชาติ แต่
สําหรับมนุษย์ก็มีคําถามในทางปฏิบัติว่า ทําอย่างไรจะให้อวิชชาดับ แล้วก็
มีคําตอบว่ามนุษย์ก็ต้องไปพัฒนาปัญญา ไปหาความรู้สิ น่ีคือ จากความรู้
เข้าใจความจริงหรือกฎของธรรมชาติ ก็วางวิธีปฏิบัติของมนุษย์ขึ้นมา ที่จะ
ให้มีความเป็นไปและเกิดเป็นผลตามกฎธรรมชาติน้ัน วิธีปฏิบัติของมนุษย์
อย่างน้ี ก็คือท่ีเรียกว่า “มรรค”  

น่ีคือ เพื่อให้มีปฏิบัติการของมนุษย์ ท่ีจะให้เกิดความเป็นไปของ
ธรรมชาติ ที่นําไปสู่ผลเป็นนิโรธ พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงจัดต้ังวางระบบวิธีและ
กระบวนการปฏิบัติขึ้นมาสําหรับมนุษย์ เป็นรายละเอียดมากมายในการ
พัฒนามนุษย์น้ัน ด้านวินัย ด้านจิตใจ ด้านปัญญา เป็นต้น รวมเรียกเป็น
สัจจะอีกอย่างหน่ึง ดังได้บอกแล้วว่าจัดเป็น อริยสัจ ข้อท่ี ๔ คือ มรรค 

                                                                                 
๑ เรียกชื่อเต็มวา นิโรธคามินีปฏิปทา แปลวา ขอปฏิบัติ หรือทางดําเนิน ที่นําไปสูนิโรธ 
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เปนอันวา จากความรู้เข้าใจเข้าถึงธรรมอันเป็นความจริงของธรรมชาติ 
ท่ีเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยาการ พ่วงด้วยไตรลักษณ์ พระพุทธเจ้า
ได้ทรงประยุกต์แสดงธรรมน้ันเป็นระบบคําสอนท่ีจะสื่อสารสู่ประชาชน ให้
เขารู้เข้าใจนําไปปฏิบัติให้สําเร็จประโยชน์ได้จริง เรียกว่าอริยสัจ ๔ 

ในอริยสัจ ๔ ประการน้ัน ข้อท่ีมนุษย์ต้องทําต้องปฏิบัติ เป็นเรื่อง
ของมนุษย์ ก็คือข้อท่ี ๔ ได้แก่มรรค ส่วนข้ออ่ืนท้ัง ๓ คือ ทุกข์ สมุทัย และ
นิโรธ มนุษย์เพียงแต่ตระหนักรู้สภาวะและความเป็นไปของมัน ตามท่ีเป็น
ความจริงในธรรมชาติ มนุษย์ทําอะไรต่อมันโดยตรงไม่ได้ เมื่อต้องการจะ
ให้มันเป็นอย่างไร (เช่น ในข้อ ๒ จะให้กิเลสอะไรลดหาย, ในข้อ ๓ จะให้
บรรลุผลอะไร) ก็ต้องไปทําในข้อ ๔ คือมรรคน้ี โดยปฏิบัติการให้ตรงเหตุ
ปัจจัย ท่ีจะให้มีความเป็นไปตามปัจจยาการของธรรมชาติท่ีจะเกิดเป็นผล 
ตรงตามท่ีต้องการน้ัน (แมแตจะรูจักเขาใจมัน การรูจักน้ันก็เปนการปฏิบัติใน
มรรค คือเปนสัมมาทิฏฐิ) ข้อท่ี ๔ คือมรรคน้ีจึงเป็นเรื่องประจําตัวของมนุษย์ 
เป็นชีวิตของเขา ดังท่ีเรียกว่ามรรค ก็คือทางดําเนินชีวิต หรือทางชีวิต 

การรู้ความจริงของธรรมชาติ แล้วนําความรู้น้ันมาใช้ประโยชน์ใน
ปฏิบัติการของมนุษย์ อย่างมรรค ในอริยสัจ ๔ น้ี มีตัวอย่างเทียบได้ในชีวิต   
ประจําวัน เช่น เมื่อเกิดไฟไหม้ คนรู้เข้าใจธรรมชาติของไฟว่าเกิดขึ้นอย่างไร 
และจะดับไปอย่างไร จึงนําความรู้น้ันมาปฏิบัติในการดับไฟ เทียบดังน้ี 

อริยสัจ ๔ หลักการดับไฟ
ทุกข์     

สมุทัย:  
- อวิชชา สังขาร...ตัณหา อุปาทาน...
นิโรธ:  
- อวิชชาดับ...ตัณหาดับ อุปาทานดับ... 
มรรค: 
- ประพฤติศีล พัฒนาจิตใจ พัฒนา 
ปัญญา

ไฟไหม้ 
สาเหตุ:  
- เช้ือไฟ + ออกซิเจน + อุณหภูมิถึงขีด 
ไฟดับ:  
- ไม่มีเช้ือไฟ  ขาด O2  อุณหภูมิตํ่า 
วิธีปฏิบัติในการดับไฟ: 
- รักษาภาวะปลอดเช้ือไฟ  สาดนํ้า ฉีด
น้ําใส่ ฉีดคาร์บอนไดออกไซด์ ฯลฯ 
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(คูเทียบน้ีท่ีจริงไมตรงกันนัก อยางหน่ึงเปนกระบวนแบบ  อีกอยางหน่ึง
เปนแบบ + แตในท่ีน้ี มุงใหเห็นการนําความรูในความจริงของธรรมชาติมาใช
ประโยชน ซึ่งตัวอยางเรื่องการดับไฟน้ี เขาใจไดงาย) 

ในคัมภีร์ ท่านนิยมให้เปรียบเทียบกับการมีโรคแล้วเจ็บป่วย ซึ่งน่าจะ
เทียบกันได้ดีมาก จะได้เห็นทั้งกระบวนการเกิดเป็นโรคพร้อมด้วยอาการของ
ความเจ็บไข้ และกระบวนการบําบัดรักษาของแพทย์ แต่ในที่น้ีเห็นว่าจะ
ซับซ้อนไม่น้อย ท่านที่มีความรู้ทางแพทย์ดี ก็จะเทียบให้เอง  

- ทําหนาท่ีตออริยสัจแตละขอ ใหถูกตอง 
การรูเขาใจและทําหนาที่ตออริยสัจแตละขอใหถูกตอง เปนเรื่องสําคัญ

อยางยิ่ง จะพูดไวส้ันๆ พอปองกันความเขาใจและการปฏิบัติ ไมใหผิดพลาด 
หน้าที่ต่ออริยสัจ ๔ น้ัน เรียกตามถ้อยคําเดิมว่า กิจในอริยสัจ ได้แก่  
๑. กิจในทุกข์ = ปริญญา (กําหนดรู)๑ คือ รู้จักเข้าใจเท่าทันทุกข์, รู้

เข้าใจปัญหาและกําหนดรู้ขอบเขตของมัน เหมือนแพทยวินิจฉัยโรค 
๒. กิจในสมุทัย = ปหานะ (ละ) คือ กําจัดต้นตอหรือสาเหตุของทุกข์ 

ของปัญหา ทําให้หมดสิ้นไป 
๓. กิจในนิโรธ  = สัจฉิกิริยา (ทําใหแจง) คือ ประจักษ์แจ้ง เข้าถึง

ภาวะที่ปลอดทุกข์ ปราศจากปัญหา บรรลุจุดหมาย 
๔. กิจในมรรค = ภาวนา (เจริญ) คือ ดําเนินหรือปฏิบัติตามวิธีการท่ี

จะนําไปสู่จุดหมาย ลงมือทํา  
ที่ว่าป้องกันมิให้เข้าใจและประพฤติปฏิบัติผิดพลาด ก็เช่นว่า 
- ในข้อแรก คือทุกข์ เรามีหน้าที่ปริญญา รู้จักเข้าใจเท่าทันมัน เพ่ือจะ

ได้พร้อมที่จะแก้ไขสลายทุกข์ให้ตรงเรื่อง ถูกจุดถูกที่ และหมดจดเต็มที่ เรา
ไม่มีหน้าที่ไปเป็นทุกข์มีทุกข์หรือแบกทุกข์เอาไว้แต่อย่างใดเลย ในข้ออ่ืนต่อๆ 
ไป เราก็ต้องทําหน้าที่ต่อมันให้ตรงตามกิจในแต่ละข้อน้ันๆ 

- ถ้าเข้าใจหลักเท่าที่ได้พูดมา จะมองเห็นว่า ๓ ข้อต้น คือ ทุกข์ 
สมุทัย และนิโรธนั้น เป็นเรื่องของสภาวธรรม ที่เป็นไปตามปัจจยาการหรือ

                                                                                 
๑ ใน (...) ทั้ง ๔ ขอ คือคําแปลท่ีนิยมสืบๆ กันมา 



พุทธธรรม 

 

๒๔๘ 

พ้นจากปัจจยาการ ตามธรรมดาของธรรมชาติ ดังได้บอกแล้วว่ามนุษย์จะทํา
อะไรแก่มันโดยตรงไม่ได้ (จึงอยู่ในภาคมัชเฌนธรรมเทศนา) มีเพียงข้อที่ ๔ 
คือมรรคอย่างเดียวที่เป็นเร่ืองของมนุษย์ที่จะทําจะปฏิบัติได้ ส่วนใน ๓ ข้อ
แรก เราได้แค่รู้เข้าใจมัน เช่นรู้กิจหรือหน้าที่ต่อมันว่าอย่างน้ันๆ แล้ว เมื่อจะ
ให้กิจน้ันๆ เป็นไปจนสําเร็จ ก็ต้องมาทํามาปฏิบัติในข้อมรรค  

ยํ้าว่า สามข้อแรก คือ ทุกข์ สมุทัย และนิโรธ อยู่ในภาคแห่งธรรมดา
ของธรรมชาติ คือภาคมัชเฌนธรรมเทศนา จึงมีข้อที่ ๔ คือมรรคอย่างเดียว 
ที่เป็นเรื่องปฏิบัติการของมนุษย์ ซึ่งจัดเป็นภาคมัชฌิมาปฏิปทา  

- คําวา “อริยสัจ” มีแงความหมายท่ีควรรูเขาใจไวบาง 
ในแง่ของภาษาหรือถ้อยคํา มีข้อควรรู้เข้าใจเก่ียวกับความหมายของ

คําว่า “อริยสัจ” พอเป็นความรู้ประกอบไว้เล็กน้อย 
อริยสัจ ถ้าเขียนตามคําเดิมในภาษาบาลี ก็เป็น อริยสัจจ์ (อริยสจฺจ) 

ซึ่งแยกได้เป็น ๒ คํา คือ อริย + สัจจ์ 
อริย แปลกันมาว่า ประเสริฐ และสัจจ์ คือสัจจะ ก็แปลว่าความจริง 

รวมกันแล้วจึงแปลตามตัวว่า ความจริงอันประเสริฐ  
แต่มีเรื่องราวท่ีเป็นภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเมื่อได้รู้แล้ว ก็จะ

ช่วยให้มองเรื่องราวรวมท้ังความหมายของคําว่าอริยสัจน้ีลึกลงไปอีก 
คําบาลี “อริย” ที่เขียนอย่างไทยเป็น อริยะ และแปลกันว่าประเสริฐ

น้ี มีรูปในภาษาสันสกฤตว่า “อารฺย” ซึ่งเขียนอย่างไทยเป็น อารยะ เมื่อว่า
ตามความเป็นมาดั้งเดิม คําว่า อริยะ หรืออารยะน้ี เป็นคําเรียกช่ือเผ่าพันธ์ุ
ของชนโบราณพวกหน่ึง (ชาวตะวันตกเขียนเปน Aryans ซึ่งไทยเราเรียกตามวา 
“อารยัน”) เดิมอยู่ในเอเชียกลาง พวกอริยะ/อริยกะ/อารยะ/อารยันน้ีถนัดใน
การสู้รบ ได้อพยพลงมาเข้าครองอิหร่าน (Iran มีความหมายว่า ‘Land of 
the Aryans’, MS Encarta, 2009) แล้วจากอิหร่านได้ยกมาบุกรุกชมพูทวีป  

เมื่อเข้าครองชมพูทวีปมั่นคงแล้ว ได้มีการจัดระบบสังคมโดยอ้างว่า
พระพรหมสร้างโลก และทรงจัดแบ่งคนเป็น ๔ วรรณะ คือ กษัตริย์ (เจานาย) 
พราหมณ์ (นักบวช, เจาตํารา) แพศย์ (พอคา) และศูทร (คนชั้นตํ่า ทาสและ



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๔๙   

กรรมกร) พวกอริยะ/อริยกะ/อารยะ/อารยันน้ีเป็น ๓ วรรณะต้น กดคนพ้ืนถิ่น
เดิมลงเป็นศูทร แล้ววรรณะทั้ง ๔ น้ันก็สืบกันมาตามชาติกําเนิด คําว่าอริยะ/
อารยะท่ีเป็นช่ือของเผ่าชนผู้ชนะ ได้กลายเป็นคําแสดงสถานะที่สูงล้ําเลิศ 
อะไรๆ ท่ีดีงาม ก็ตองเปนอริยะ ดังความหมายท่ีไทยเราแปลอริยะ วาประเสริฐ 

เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ค้นพบธรรมตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว แม้ว่า
โดยพระชาติ จะทรงเป็นชนชาวอริยะ/อารยัน ในวรรณะกษัตริย์ (ขตฺติโย 
ชาติยา, ที.ม.๑๐/๕๕/๕๙) แต่ได้ทรงต้ังสังฆะขึ้น ให้เป็นชุมชนปราศจากวรรณะ 
และทรงสอนคนให้ไม่ถือวรรณะ ไม่ถือสูงตํ่าดูถูกกันโดยชาติกําเนิด แต่ให้นับ
ถือกันด้วยกรรมคือการที่ทําธรรมที่ประพฤติ และทรงสอนให้คนเข้าใจ
ความหมายของอริยะที่ว่าประเสริฐเลิศล้ําน้ันใหม่ ว่าคนเป็นอริยะ/อารยะ
มิใช่โดยชาติกําเนิด แต่เป็นโดยศีล (ความประพฤติ) โดยธรรม (คุณภาพจิตใจ) 
โดยปัญญา มิใช่ด้วยความเป็นนักรบเก่งกล้าแต่ไปเบียดเบียนเขา ดังที่ตรัส
เป็นคาถาว่า คนจะเป็นอริยะด้วยการเบียดเบียนทําร้ายชีวิตทั้งหลาย ก็หาไม่ 
แต่ด้วยอหิงสาต่อชีวิตทั้งปวง จึงเรียกว่าเป็นอริยะ/อารยะ (ขุ.ธ.๒๕/๒๙/๕๐)  

พระพุทธเจ้าทรงนําประชาชนให้เปลี่ยนความคิดความเข้าใจใหม่มา
มองความเป็นอริยะ/อารยะว่าอยู่ที่ความจริงความดีงามที่ธรรมที่ปัญญา ดัง
เห็นได้ชัดในการที่ทรงใช้คําเรียกใหม่ๆ มากมายที่มี “อริย” นําหน้า เช่น 
อริยสาวก อริยสาวิกา (ต่อมามีอริยบุคคล) อริยธรรม (อารยธรรม) อริยวินัย 
อริยวงศ์ ตลอดมาถึงคําว่าอริยสัจจ์น้ี 

จากภูมิหลังที่เล่ามาน้ี จึงเห็นได้ว่า ผู้รู้ชาวตะวันตกในยุคแรกๆ ที่
ศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งมีความรู้ทางประวัติศาสตร์ รู้จักเร่ืองชนชาติ
อารยันมาก่อน เมื่อมาพบคําว่า อริยสัจจ์/อารยสัตยะ จึงแปลว่า Aryan 
Truth ก่อนมานิยมใช้ Noble Truth ในบัดน้ี 

ว่าตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ “อริยสัจจ์” แปลความหมายได้หลาย
อย่าง คือ ความจริงของชนผู้อริยะ, ความจริงท่ีเป็นอริยะ, ความจริงท่ีพระ
อริยะท้ังหลาย (ชนผู้อารยะ) รู้เข้าใจ, ความจริงท่ีทําให้ผู้ตรัสรู้ เป็นอริยะ, 
ความจริงท่ีเป็นอย่างน้ัน (คงอยู่อย่างน้ัน ไม่ผันแปร ไม่เป็นอย่างอ่ืน) 



พุทธธรรม 

 

๒๕๐ 

พูดไดวา พระพุทธเจาทรงนําความคิดความเขาใจของคนไปในทิศทาง
ใหมสูความจริงแหงสัจจะของกฎธรรมชาติท่ีเปนสากล การประกาศสัจจะท่ี
ประจักษดวยปญญามนุษยนี้ ทานใชคําวาเปนการหมุนธรรมจักรคือวงลอแหง
ธรรม ท่ีใครๆ ไมวาสมณะ พราหมณ เทวะ มาร พรหม ตานไวใหหมุนกลับ
ไมได เปนปรากฏการณท่ีโลกธาตุสั่นไหว ปรากฏแสงสวางยิ่งล้ําเหนือเทวานุภาพ 

ความรูกระบวนการของธรรมชาติ 
ประยุกต สู่ ปฏิบัติการในการพัฒนามนุษย 

ระบบของมัชฌิมาปฏิปทา 
- อริยสัจ ๔ ออกแสดงทางมรรคาชีวิต ท่ีเปนมัชฌิมาปฏิปทา  

จากปฏิจจสมุปบาท และไตรลักษณ์ ท่ีเป็นความจริงตามธรรมดา
ของธรรมชาติ มาเป็นอริยสัจ อันเป็นความจริงเพื่อความรู้เข้าใจภายใน
ปัญญาวิสัยของมนุษย์ และในอริยสัจ ๔ น้ัน ก็มีมรรค ซึ่งเป็นการนํา
ความรู้ในความจริงของธรรมชาติ ท่ีเปิดเผยออกมาเป็นมัชเฌนธรรม
เทศนาน้ัน มาจัดวางเป็นระบบปฏิบัติการในการพัฒนาความเป็นอยู่การ
ดําเนินชีวิต โดยมนุษย์สามารถใช้ความรู้ในความจริงของธรรมชาติน้ันมา
ใช้มาปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์และแก่โลกท้ังหมดได้อย่างดีท่ีสุด  

ท้ังหมดท่ีว่ามาน้ี ในความหมายหน่ึงก็คือ การท่ีมนุษย์หลุดพ้นเป็น
อิสระจากอํานาจของ(ความเช่ือต่อ)พระพรหมเทพผู้เป็นใหญ่ ท่ีสร้างและ
จัดสรรบันดาลชีวิตและสังคมของมนุษย์ โดยท่ีมนุษย์สามารถจัดการกับชีวิต
กับสังคมกับโลกเอง ด้วยปัญญาท่ีเข้าถึงความจริงสากลของธรรมชาติน้ัน 

ดังวาแลว อริยสัจ ๓ ขอแรก เปนเร่ืองของความจริงตามธรรมดาของ
ธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติ ท่ีนําเสนอตอปญญามนุษย โดยจัดวางต้ังไวเปนฐาน 
เปนท่ีอางอิง ซึ่งปฏิบัติการของมนุษยในอริยสัจท่ี ๔ จะตองเปนไปและใหเกิดผล
สมตามหรือสอดคลองกับความจริงของธรรมชาติในอริยสัจ ๓ ขอแรกนั้น  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๕๑   

เมื่อการปฏิบัติหรือดําเนินมรรคสอดคล้องสมตามความจริงของกฎ
ธรรมชาติ ดังท่ีแสดงในอริยสัจท้ัง ๓ ข้อต้นน้ัน ก็เป็นการปฏิบัติ เป็นวิถี
ชีวิตท่ีตรงกลางพอดีท่ีจะให้บรรลุจุดหมาย เรียกว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทา 
ดังท่ีแปลกันว่าเป็นทางสายกลาง ซึ่งมีลักษณะท่ีบอกกํากับไว้คร่าวๆ ว่า ไม่
กลายเป็นสุดโต่งท่ีพลาดไป ท้ังทางตึงเครียดบีบค้ันตัวให้ยากลําบาก และ
ทางย่อหย่อนท่ีสยบอยู่กับการบําเรอตัว 

- กระบวนการดําเนินชีวิตท่ีดี เริ่มดวยมีปญญานําหนากระบวน  
มรรคที่เป็นการพัฒนาชีวิตบนฐานแห่งความจริงของกฎธรรมชาติน้ัน 

ดําเนินไปตามกระบวนปัจจยาการฝ่ายนิโรธ ท่ีตั้งต้นว่า “อวิชฺชาย...นิโรธา     
สงฺขารนิโรโธ” คือดับอวิชชา น่ีคือกระบวนการดับทุกข์ปลอดไร้ปัญหา
ดําเนินไปด้วยการพัฒนาปัญญายิ่งขึ้นไป จนอวิชชาดับหาย กลายเป็นมี
วิชชา เข้าถึงภาวะที่ทุกข์สลายปัญหาหายหมดไป ดังน้ัน มรรคจึงเริ่มด้วย
ปัญญา และปัญญาเริ่มแรกน้ันก็ต้องการให้มีพอเป็นทุนตั้งต้น  

ปัญญาท่ีเป็นทุนของแต่ละคนน้ัน เรียกว่า “ทิฏฐิ” (แปลว่า การ
มองเห็น, ปัญญาเท่าท่ีมีอยู่รู้เข้าใจมองเห็นอะไรๆ) คือ บุคคลน้ันมีความรู้
ความเข้าใจอะไรอย่างไรแค่ไหน ความรู้ความเข้าใจเท่าท่ีเขามีน้ัน ก็ลงตัว
เป็นความเห็น ความเช่ือ เป็นความยึดถือ เป็นหลักการท่ียึดถือไว้ เรียกได้
ว่าเป็นข้อสรุปหรือเป็นผลรวมแห่งความรู้ความเข้าใจของเขา หรือปัญญา
เท่าท่ีมีท่ีถึงในเวลาน้ัน เรียกสั้นๆ ว่าทิฏฐิ ซึ่งเช่ือถือยึดถือมองเห็นอย่างน้ัน
ได้แค่น้ัน แล้วทิฏฐิน้ันก็จะเป็นตัวนําในกระบวนการดําเนินชีวิตของเขา 

เมื่อบุคคลมีปัญญารู้เข้าใจเป็นทิฏฐิท่ีมองเห็นแค่ไหนอย่างไร เขาก็ 
คิดการ ดําริเรื่องราวต่างๆ เรียกว่า “สังกัปป์” ไปตามทิฏฐิ ในแนวทาง
ของความเช่ือความยึดถือเข้าใจมองเห็นอย่างน้ัน และได้แค่น้ัน จะเรียกว่า
คิดสนองทิฏฐิ ก็ได้ แต่ในทางกลับกัน ก็สามารถทําให้สังกัปป์คิดแผกผัน
ในทางท่ีย้อนกลับมาปรับแก้แปรเปล่ียนทิฏฐิได้ (ตัวทํางานหรือวิธีการ
จัดการกับความคิดท่ีควรใช้ให้มาก ได้แก่ โยนิโสมนสิการ) 

๒ อยาง คือ ทิฏฐิ และ สังกัปป์ (“สังกัป” ก็ได) นี้ เปนพวก ปญญา 



พุทธธรรม 

 

๒๕๒ 

เมื่อคนสังกัปป์ ดําริ คิดการอะไร อย่างไร เขาก็จะแสดงออกมาสู่
การปฏิบัติเป็นพฤติกรรม ด้วย “วาจา” เป็นการพูดจาปราศรัยบอกกล่าว
เจรจา ด้วย “กัมมันตะ” เป็นการกระทําและทําการต่างๆ ทางกาย เช่น 
ใช้มือ เท้า ศีรษะ และด้วย “อาชีวะ” เป็นงานการหาเลี้ยงชีพ โดยเป็นไป
ตามสังกัปป์ ท่ีออกมาจากทิฏฐิของเขา คือปัญญาวิสัยท่ีเขามีอย่างน้ันๆ 

๓ อยาง คือ วาจา กัมมันตะ และ อาชีวะ นี้ เปนจําพวก ศีล 
การทํางานของปัญญาก็ดี การท่ีคิดแล้วจะแสดงออกทําการทางกาย

วาจาอาชีวะก็ดี ต้องอาศัยจิตใจเป็นแดนเป็นแหล่งดําเนินให้เป็นไป  
ก็แลในจิตใจน้ี นอกจากตัวแกนนําในการคิดในการท่ีจะทําจะพูด

อะไรๆ คือเจตนาท่ีตั้งใจจํานงแล้ว ตัวท่ีเป็นแรงขับดันขับเคลื่อนหรือบางที
เรียกว่าแรงจูงใจ ก็คือความอยากความปรารถนาหรือความต้องการ ท่ี
เรียกว่า “ฉันทะ” เม่ือคนสังกัปป์น้ัน ความคิดการอะไรๆ ต่างๆ ก็จะ
ดําเนินไปกับฉันทะท่ีต้องการใคร่ใฝ่ปรารถนาอย่างน้ันๆ  

ฉันทะน้ัน มี ๒ อย่าง คือ 
๑. ตัณหาฉันทะ เรียกสั้นๆ ว่า ตัณหา คือความอยากให้ตัวตนได้

เสพเสวยสนองรับการปรนเปรอ หรือได้เสริมขยายความยิ่งใหญ่ เช่นอวด
โอ่โก้เก๋ เป็นข้อท่ีไม่ควรให้เกิดให้มีขึ้น 

๒. กุศลฉันทะ เรียกสั้นๆ ว่า ฉันทะ คือความอยากความพอใจให้
คนน้ันๆ ให้สิ่งหรือสัตว์น้ันๆ อยู่ในภาวะท่ีดีงามหมดจดสดใสเต็มเปี่ยม
สมบูรณ์ของเขาของมัน และอยากทําให้เขาให้มันดีงามสมบูรณ์อย่างน้ัน มี
ช่ือเต็มว่า “กัตตุกัมยตาฉันทะ” เป็นคุณธรรมท่ีสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิง    

ฉันทะท่ีอยู่ในใจดําเนินไปกับความคิดน้ี ดังท่ีบอกแล้วว่าเป็นแรงขับ
ดันหรือขับเคลื่อนต้นทางของความพยายาม คือ “วายามะ” ท่ีจะเดินหน้า
ก้าวไปในการคิดค้นพิจารณาไตร่ตรองมองเหตุผลพูดจาช้ีแจงแถลงความ
ทํากิจทําการท้ังหลาย ซึ่งเป็นความแกล้วกล้ารุดหน้าบุกฝ่าไปไม่ระย่อ
ท้อถอย จึงเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า วิริยะ (ท่ีท่านหนุนมากคือพยายามในการละ
มิจฉาทิฏฐิ และทําปัญญาท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิให้เต็ม) 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๕๓   

ในการพยายามก้าวไปกับสังกัปในการคิดค้นพูดจาทําการน้ัน ก็ต้อง
มีภาวะท่ีใจตื่นพร้อม อยู่กับกิจอยู่กับงาน ไม่ใจลอยเผลอไผล ไม่พลาด ไม่
หลงลืม จับได้ตามทันอยู่กับการท่ีทํา อยู่กับเรื่องท่ีเก่ียวข้องน้ันๆ อันใด
ผิด-ร้าย ก็เลิก-ละ-ก้ัน-ทันย้ังได้ อันใดถูก-ใช่ ก็จับทันมั่นไว้ การเพียร
พยายามจึงจะสําเร็จผล น่ีคือมี “สต”ิ   

เม่ือมีสติ ใจตื่นพร้อม ทันต่อความเป็นไป ไม่เผลอไม่พลาด จับเรื่อง
จับงานไว้ให้แล้ว ก็ต้องมี “สมาธิ” คือภาวะที่ใจเป็นหน่ึงเดียว ตั้งมั่น มุ่ง
แน่ว อยู่ตัว ได้ท่ี ซึ่งเอาคุณสมบัติเก่ียวข้องท่ีเป็นกําลังพลตัวทํางานของจิต
มารวมกันมั่นแน่มุ่งแน่วไปท่ีเรื่องท่ีงานน้ัน กิจกรรมทุกอย่างของชีวิตจึงจะ
ดําเนินไปได้อย่างดีท่ีสุด เฉพาะอย่างย่ิงคือสร้างโอกาสให้ปัญญาทํางาน 
จัดการกับสิ่งท้ังหลาย และพัฒนาไปได้อย่างดีท่ีสุด  

๓ อยาง คือ วายามะ (รวมท้ังฉันทะท่ีเปนตัวเร่ิมนําหนาวายามะนั้น) สติ 
และ สมาธิ นี้ เปนพวก จิต (แตนิยมเรียกดวยช่ือวา สมาธิ ท่ีถือเปนตัวแทน) 

เป็นอันว่า มรรค (หรือ ปฏิปทา) คือทางดําเนินชีวิต หรือกระบวนชีวิต
ของคนนี้ มีองค์ประกอบ ๘ ประการ คือ ทิฏฐิ สังกัปป์ วาจา กัมมันตะ 
อาชีวะ วายามะ สติ และ สมาธิ จัดรวมเป็น ๓ พวกหรือ ๓ หมวด คือ 
ปญญา ศีล และ จิต/สมาธิ 

มรรคา ทางชีวิตนี้ ท่ีดําเนินไปผิด ก็เปนมรรคซึ่งมีองคประกอบ ๘ ท่ีผิด 
เปนมิจฉา เร่ิมดวยทิฏฐิ-ผิด เรียกวามีมิจฉาทิฏฐิ แลวก็มี มิจฉาสังกัปป มิจฉา-
วาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ และมิจฉาสมาธิ ถา
ดําเนินไปผิดอยางนี้ มรรคก็เปน มิจฉามรรค (นิยมเรียกวา มิจฉาปฏิปทา) 

ทีน้ี ถ้ามรรคา ทางชีวิตน้ัน จะดําเนินไปถูกต้อง ก็ต้องเป็นมรรคซึ่งมี
องค์ ๘ ท่ีถูกต้อง เป็นสัมมา เริ่มด้วยมีทิฏฐิ-ถูกต้อง เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ 
แล้วก็มี  สัมมาสังกัปป์  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ถ้าดําเนินไปถูกอย่างน้ี มรรคก็
เป็น สัมมามรรค ท่ีนิยมเรียกว่า สัมมาปฏิปทา เรียกให้งามว่า อริย-
อัฏฐังคิกมรรค (หรือ อริยอัษฎางคิกมรรค) 



พุทธธรรม 

 

๒๕๔ 

แน่นอนว่า เราต้องการมรรคท่ีเป็นสัมมาปฏิปทา เป็นทางชีวิตท่ี
ถูกต้อง เป็นกระบวนสัมมามรรคของคน ท่ีทําให้กระบวนปัจจยาการ    
นิโรธวารของธรรมชาติดําเนินไป  

ดังได้บอกแล้วข้างต้น มรรคเริ่มด้วยปัญญา และปัญญาเริ่มแรกน้ัน
ก็ต้องให้มีพอเป็นทุนตั้งต้น ทีน้ีปัญญาท่ีเป็นทุนของแต่ละคนน้ัน เรียกว่า 
“ทิฏฐิ” และก็ได้บอกแล้วด้วยว่า กระบวนมรรคท่ีถูกต้อง เป็นสัมมามรรค
น้ัน เริ่มต้นด้วยทิฏฐิท่ีถูกต้อง ท่ีเป็นสัมมา คือเริ่มต้นด้วย สัมมาทิฏฐิ 

น่ีคือจุดสําคัญ เพราะถ้าจุดเริ่มต้นถูกต้อง เป็นสัมมาทิฏฐิ ก็จะ
ตามมาด้วยสัมมาท้ังหลาย ตั้งแต่สัมมาสังกัปป์ เป็นต้นไป รวมกันเป็น
สัมมามรรค หรือสัมมาปฏิปทา ท่ีจะนําไปถึงจุดหมาย จึงต้องรู้ไว้เป็นบท
นําว่า สัมมาทิฏฐิ ปัญญาเห็นชอบ ท่ีเป็นทุนเริ่มต้นน้ัน คือทิฏฐิ ท่ีรู้เข้าใจ
ยึดถือเช่ือถือมองเห็นตามหลักการว่าอย่างไร  

พูดอย่างกว้างๆ สัมมาทิฏฐิ ปัญญาเห็นชอบ เห็นถูกต้อง ก็คือ
ความรู้เข้าใจมองเห็นตลอดจนเช่ือตามหลักการของความเป็นเหตุเป็นผล 
ท่ีอ้างอิงความจริงของธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของ           
ปัจจยาการ และธรรมดาของไตรลักษณ์  

จะพูดง่ายๆ รวมๆ ก็ได้ว่า สัมมาทิฏฐิ น้ัน คือปัญญารู้เข้าใจเช่ือใน
หลักอริยสัจ ๔ (เพราะอริยสัจ ๔ ก็คือระบบเหตุผล ท่ีนําเสนอกฎ
ธรรมชาติแห่งปัจจยการ ดังท่ีได้พูดมาแล้ว) 

อย่างไรก็ตาม ในตอนเริ่มเข้าสู่มรรคาน้ี ความรู้เข้าใจเช่ือถือ ชนิดท่ี
เก้ือกูล เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชีวิตและสังคม จําพวกความรู้ดีรู้ช่ัว เช่ือ
ว่าบุญ-บาปมี เช่ือว่ากรรมดี-ช่ัว มีผลมีวิบาก เช่ือว่าทานมีผล เป็นต้น ก็
เป็นทิฏฐิต้นทุน ท่ีจะช่วยให้ก้าวหน้าไปในมรรคได้ ท่านเรียกว่าเป็น
สัมมาทิฏฐิท่ียังมีอาสวะ เป็นสัมมาทิฏฐิขั้นโลกีย์ เป็นความรู้ความเข้าใจท่ี
ทําให้มองเห็นถูกต้อง (อยู่ในแนวทางของความเป็นเหตุเป็นผล ที่จะไป
ต่อเช่ือมกับความเข้าใจสภาวะและความเป็นไปตามเหตุปัจจัยได้) เข้าทางได้   

เมื่อมีสัมมาทิฏฐิดังว่าน้ีแล้ว ก็นับว่ามีปัญญาต้นทุนท่ีจะเร่ิมดําเนิน
ก้าวไปได้ในมรรคาชีวิต ท่ีเป็นสัมมาปฏิปทา 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๕๕   

จึงสรุปแสดงระบบของมรรคมีองค์ ๘ ท่ีเป็นมัชฌิมาปฏิปทา พอ
เห็นรูปเค้า ดังน้ี   

  ปญญา    ศีล  

     สัมมาวาจา  
  สัมมาทิฏฐ ิ → สัมมาสังกัปปะ   สัมมากัมมันตะ  
     สัมมาอาชีวะ  

สมาธิ: สัมมาวายามะ สัมมาสติ   สัมมาสมาธิ 

ศึกษา ๓ ดาน  
ใหคนพัฒนาอยางบูรณาการครบ ๔ 

พัฒนามรรคาชีวิต ด้วยการศึกษาที่สอดคล้อง 
- เอาการฝกจากขางนอกเขาไปขับเคล่ือนกระบวนชีวิตขางใน  

ได้บอกแล้วว่าต้องรู้หลักกิจในอริยสัจ และปฏิบัติต่ออริยสัจแต่ละ
อย่างน้ันๆ ให้ถูกต้อง ทุกข์บอกว่าต้องจับให้ได้ว่าเป็นทุกข์อะไรอย่างไร 
สมุทัยบอกว่าต้องทําให้หมดเหตุสิ้นปัจจัย นิโรธบอกว่าต้องทําให้สําเร็จ
โดยหักปัจจยาการให้ได้ แล้วมรรคก็ปฏิบัติตั้งแต่วินิจฉัยจับทุกข์ให้ได้ และ
เมื่อรู้เหตุปัจจัยของมัน รู้จุดที่ต้องแก้ไขแล้ว ก็ลงมือทําให้สําเร็จผลไปตามน้ัน  

ท่านเปรียบไว้เหมือนแพทย์จะบําบัดโรครักษาคน เริ่มต้นต้อง
วินิจฉัยจับให้ได้ว่าเป็นโรคอะไร แล้วสืบค้นให้ได้ว่าเช้ือหรือตัวการก่อโรค
คืออะไร แล้วการบําบัดจะสําเร็จหายโรคได้อย่างไร เช่นด้วยการให้ยาพวก
ไหน ผ่าตัดที่จุดใด จากน้ันก็ถึงมรรคคือดําเนินปฏิบัติการในการบําบัดรักษา 
จะสั่งยาอะไรๆ เท่าไร จะผ่าตัด จะทํากายภาพบําบัด ฯลฯ ก็ดําเนินกันไป 



พุทธธรรม 

 

๒๕๖ 

บอกแล้วว่า อริยสัจ ๓ ข้อแรกเป็นเรื่องของหลักของกระบวนของ
ธรรมชาติ เราจะให้มันเป็นไปตามน้ัน มนุษย์ก็ต้องลงมือทําลงมือปฏิบัติ
ตามมรรค มรรคจึงเป็นเรื่องของมนุษย์ โดยท่ีว่าเม่ือเรารู้หลักรู้กระบวนใน 
๓ ข้อแรกน้ันแล้ว เราก็สามารถมาจัดวางเป็นระบบปฏิบัติการในการทําให้
สําเร็จได้อย่างดีท่ีสุด พระพุทธเจ้าก็คือทรงรู้หลักรู้กระบวนของธรรมชาติท่ี
นํามาเรียกว่าอริยสัจ ๓ ข้อน้ันชัดแจ้งแล้ว จึงทรงจัดวางระบบกระบวนวิธี
ปฏิบัติเรียกว่ามรรค เป็นอริยสัจข้อท่ี ๔ ขึ้นมา 

ตามหลักกิจในอริยสัจน้ัน หน้าท่ีของเราต่อมรรค คือ “ภาวนา” ท่ี
แปลว่าพัฒนา คือลงมือทํา ปฏิบัติ ทําให้เจริญเพิ่มพูนก้าวหน้าไป โดยมุ่ง
เป้าใหญ่ไปท่ีทุนปัญญาท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิ ตัวนํากระบวนชีวิต ท่ีพูดไปแล้ว 

ทีน้ีมรรคน้ัน เป็นกระบวนชีวิต เป็นเรื่องการเจริญพัฒนาภายใน
ชีวิตของแต่ละคน ตั้งต้นแต่พัฒนาสัมมาทิฏฐิอย่างท่ีว่าแล้ว  

แต่มนุษย์น้ี ด้วยปัญญาน่ีแหละ ก็รู้จักท่ีจะจัดการจากภายนอกมา
ช่วยให้คนพัฒนากระบวนชีวิตข้างในด้วย  

ตัวอย่างง่ายๆ ก็คือ ในการที่คนจะพัฒนาปัญญาของเขาน้ัน คนอ่ืนก็
มาช่วยให้เขาพัฒนาตัวของเขาได้ เป็นการจัดการจากภายนอก เหมือนกับมา
ป้อนอาหารให้ แต่ท่ีจริงก็คือเขาต้องเค้ียวต้องกลืนอย่างน้อยต้องย่อยเอง 
และแม้แต่ที่มาป้อนให้น้ัน ก็เป็นการมาช่วยให้ฝึกตัวให้หัดตักกินเองได้ต่อไป 

อย่างท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ อย่าง คือ  
๑. ปัจจัยภายนอก: ปรโตโฆสะ เสียงจากผู้อ่ืน เช่น ครูอาจารย์ สื่อที่ดี 

กัลยาณมิตร มาบอกเล่า แนะนํา บรรยาย อธิบาย ให้ฟังข่าวสาร  
๒. ปัจจัยภายใน: โยนิโสมนสิการ “ทําในใจโดยแยบคาย” รู้จักคิด

รู้จักพิจารณา เช่น คิดวิเคราะห์แยกแยะ คิดค้นสืบสาวเหตุปัจจัย 
ปัจจัยภายนอกก็มาเช่ือมโยงกับปัจจัยภายในได้ด้วย อย่างใน ๒ ข้อ

น้ี ครูอาจารย์ กัลยาณมิตร ก็มาแนะนําสอนบอกวิธีให้คนน้ันๆ ฝึกตัวให้
รู้จักคิดรู้จักโยนิโสมนสิการ น่ีคือปัจจัยภายนอกมาช่วยชักนําเป็นปัจจัยให้
เกิดปัจจัยภายใน 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๕๗   

การประสานปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอก การท่ีคนอาศัยปัจจัย
ภายนอก เช่น คําสอนคําบอกเล่าชักนํา หรือรู้จักใช้ปัจจัยภายนอกเป็น
เครื่องนําในการฝึกตนของเขา ท่ีจะทําให้กระบวนชีวิตของตนพัฒนาข้ึนไป
น้ี เรียกว่าเป็น “สิกขา” คือการศึกษา การเรียนรู้ การฝึกการหัด  

พระพุทธเจ้าทรงใช้ความรู้ในการพัฒนามรรค มาจัดตั้งวางระบบ
สิกขาคือการศึกษาน้ันขึ้น โดยสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาชีวิตของ
คน ท่ีมี ๓ แดน คือ ปัญญา พฤติกรรมแห่งศีล และจิตใจหรือสมาธิ แต่ใน
สิกขาน้ี ทรงลําดับใหม่ เป็นพฤติกรรมแห่งศีล จิตใจหรือสมาธิ และปัญญา 
เรียกว่า ไตรสิกขา คือการศึกษา ๓ ด้าน 

เป็นอันว่า  กระบวนมรรค มี ๓ คือ  ปัญญา  ศีล  สมาธิ/จิตใจ 
 ระบบสิกขา มี ๓ คือ  ศีล  สมาธิ/จิตใจ  ปัญญา 
ทําไมจึงลําดับใหม่ แทนท่ีจะเริ่มท่ีปัญญา กลายเป็นเริ่มท่ีศีลคือด้าน

พฤติกรรม น่ีคือว่า มรรคซึ่งเป็นกระบวนชีวิตในตัวคนก็เป็นของมันอย่าง
น้ัน ดังได้บอกแล้วว่ามรรคคือกระบวนชีวิตเริ่มด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็น
ตัวนํา แล้วกระบวนก็ดําเนินไปตามธรรมดาแห่งธรรมชาติของมัน  

แต่การศึกษาน่ีเป็นการจัดการของคน ท่ีทําจากข้างนอกเข้าไป ซึ่ง
ต้องดูให้เหมาะว่าจะทําอะไรอย่างไรท่ีจะไปขับเคลื่อน ไปหนุนไปดุนไปดัน
ให้กระบวนชีวิตน้ันพัฒนาไปอย่างได้ผลดี บางทีก็ไปเสริมไปซ่อมเป็นจุด
เป็นตอน มันเหมาะกันหรือต้องการตรงไหน ก็ไปจัดการตรงน้ัน  

เรื่องระบบสิกขา/การศึกษาน้ี จะพูดอีกยาวข้างหน้า ในท่ีน้ีจะพูดแค่
พอเห็นลักษณะท่ัวไปของไตรสิกขา ท่ีต่างออกไปจากมรรค แต่มาจัดแต่ง
เสริมเติมมรรคน้ันให้สมบูรณ์ โดยจัดให้คนศึกษาเพื่อพัฒนามรรคของเขา 

- สิกขาเป็นการจัดการจากข้างนอก:  
เอาวินัย ท่ีเปนขอสิกขาบทเปนกฎกติกา ใหคนฝกเพื่อพัฒนาศีล 
เอากรรมฐาน ใหคนฝกเพื่อพัฒนาสมาธิจิต  
เอาอุเทศนิเทศปริปุจฉาสากัจฉาปัญหาวิจัย ใหคนฝกเพ่ือพัฒนาปัญญา    



พุทธธรรม 

 

๒๕๘ 

- สิกขาเร่ิมตนท่ีศีล คือเร่ืองพฤติกรรมทางกายวาจา ท่ีแสดงออก
ภายนอก เปนสวนท่ีปรากฏในการดําเนินชีวิต และไปเกี่ยวของสัมพันธกับคนอ่ืน 
สิ่งอื่น ท่ีนอกตัว ท่ีแวดลอม คือทางสังคม และทางกายภาพ ซึ่งจําเปนสําหรับ
การท่ีจะมีชีวิตอยูใหรอดใหดี จึงจําเปนตองรีบจัดการใหเปนไปดวยดี ใหเร็วไว
ทันการแตเร่ิมตน 

- ในเร่ืองพฤติกรรมนี้แหละ เมื่อคนมีชีวิตเปนอยู ก็จําเปนตองมี
พฤติกรรม พอแสดงพฤติกรรมตอบสนองอะไรอยางไร โดยเร็วไว ก็จะเกิดเปน
พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งติดตัวไปเรียกไดวาตลอดชีวิต การศึกษาจึงรีบเขามานําพา
จัดการในการฝกหัดหรือชวนใหทําในทางท่ีจะมีพฤติกรรมเคยชินท่ีดีไปแตตน 
เฉพาะอยางยิ่งดวยการฝกวินัย ซึ่งจะทําใหไดเปนศีลคือเปนปกติประจําตัวอยาง
นั้น และเมื่อออกไปแพรในสังคม ก็เปนวัฒนธรรมท่ีเปนลักษณะความเจริญ
หรือไมของสังคมนั้น 

- เร่ืองของศีลท่ีปรากฏตามพฤติกรรมทางกายวาจาการหาเลี้ยงชีพนี้ 
เทียบกับเร่ืองจิตใจ และปญญา ก็เปนของหยาบ ปรากฏ มองเห็นงาย และ
จัดการไดสะดวกกวา และในเวลาท่ีเราจัดการกับพฤติกรรมนี้ ก็เปนธรรมดาตาม
กระบวนการของชีวิต ท่ีองคฝายจิตใจ และองคฝายปญญา ก็ยอมทํางานหรือ
ดําเนินไปดวย เราก็จึงใชการฝกพฤติกรรมนี่แหละ เปนสื่อใหไดฝกจิตใจ และ
ฝกปญญาไปดวยกัน เฉพาะอยางยิ่ง ปญญาท่ีจะตองใหรูเขาใจพฤติกรรมหรือ
เร่ืองท่ีฝกนั้น และถาจะฝกศึกษาใหไดผลดี ก็เนนโดยตระหนักไวดวยใหฝก
ศึกษาดวยความรูเขาใจไมเพียงเร่ืองท่ีพูดท่ีทํา แตรูเขาใจเหตุผล ความมุงหมาย 
เปนตน ของกรณีนั้นๆ ใหไดอยางดี ก็จะเปนการพัฒนาสัมมาทิฏฐิ ท่ีเปนตัวนํา
กระบวนชีวิต ตรงจุดหัวใจของการพัฒนา ก็จะเปนการศึกษาท่ีสมช่ือแทจริง 

- พฤติกรรมท่ีเปนเร่ืองของศีลนี้ ดังวาแลว เปนเร่ืองออกมาขางนอก 
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เมื่อมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดี อยูรวมสังคมไดดี 
เกื้อกูลกัน ต้ังแตไมมีความหวาดระแวงภัยและความเดือดรอนใจมารบกวนเปน
ตนไป ก็เปนพ้ืนฐานใหแกการพัฒนาจิตใจและพัฒนาปญญา และใหโอกาสแก
การพัฒนาจิตใจและพัฒนาปญญานั้น เชนจิตใจนอมไปสูความสงบ ประณีตข้ึน 
พรอมท่ีจะมีความสุข มีเวลามีโอกาสมีความพรอมมากขึ้นท่ีจะคิดคนควา
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๒๕๙   

ไตรตรองเร่ืองราวและทําการท่ีจะใหปญญาไดพัฒนา 
- เมื่อเปนเร่ืองท่ีคนจัดการได ไมใชตองไปในกระบวนตามลําดับอยางใน

มรรค สิกขาคือการศึกษาดูวา ตรงไหน สวนไหนหยอน ออนไป บกพรอง หรือ
ควรจะใหเขมคมพิเศษ ก็ไปจัดการซอมเสริม เติมแตง เนนการฝกการทําให
เขมแข็งมั่นคงเปนจุดเปนสวนเปนแหงๆ ไป ก็ได 

- ในแดนของจิตใจและปญญา เอาเปนวายังไมตองพูดถึง แตแงหนึ่งท่ี
ควรเนนไว คือ ท่ีจัดแดนจิตใจไวกอนปญญานั้น เพราะจิตใจเปนท่ีทํางานของ
ปญญา จึงเนนการฝกเตรียมจิตใจใหพรอมดีท่ีสุดสําหรับการทํางานของปญญา 
เชน ใหเปนสมาธิมีจิตท่ีสงบใส ปญญาจะไดมองเห็นชัดเจน ไมมีอะไรรบกวน 
ไมมีอะไรบัง ใหเปนจิตท่ีมีตัตรมัชฌัตตุเบกขา คือใจลงตัวกับทุกสิ่งมองดูนิ่ง ให
ปญญาเห็นชัดเต็มท่ีตรงตามท่ีมันเปนไมเอนเอียง ไมขาดไมเกิน 

เรื่องสิกขาคือการศึกษา ขอพักไว้แค่น้ีก่อน 

- เม่ือจบการศึกษา คนก็พัฒนาเปน “ภาวิต”  
ดังท่ีว่าแล้ว หน้าท่ีต่อมรรค ได้แก่ ภาวนา แปลว่า พัฒนา หรือ

เจริญ คือ ลงมือทํา ปฏิบัติ จึงมีคําท่ีเรียกรวมว่า “มรรคภาวนา” 
เพื่อช่วยให้มรรคภาวนา คือการพัฒนากระบวนชีวิตน้ีก้าวหน้าไป

อย่างดีท่ีสุด ก็จึงจัดตั้งระบบการศึกษาท่ีเรียกว่า “ไตรสิกขา” ขึ้นมา 
เม่ือการศึกษาได้ผลดี มรรคภาวนาดําเนินไปสําเร็จสมบูรณ์ ก็ทําให้

บุคคลน้ันๆ เป็น “ภาวิต” คือเป็นคนท่ีพัฒนาแล้ว แยกเป็น ๔ ด้าน คือ 
๑. ภาวิตกาย มีกายที่พัฒนาแล้ว คือมีความสัมพันธ์ดีต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านธรรมชาติและวัตถุธรรม รู้จักช่ืนชมรมณีย์ ดูเป็นฟังเป็น กินเป็น ใช้เป็น 
๒. ภาวิตศีล มีศีลที่พัฒนาแล้ว คือมีความสัมพันธ์ที่ดีงามเก้ือกูลกับ

สิ่งแวดล้อมทางสังคม อยู่กันด้วยไมตรี ไม่เบียดเบียน ช่วยเหลือกัน  
๓. ภาวิตจิต มีจิตใจที่พัฒนาแล้ว คือมีคุณภาพจิตดี มีคุณธรรม จิตใจ

เข้มแข็ง เช่น พากเพียร อดทน มีสติ มีปราโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิ สุข สมาธิ  
๔. ภาวิตปัญญา มีปัญญาที่พัฒนาแล้ว คือมีความรู้เข้าใจเข้าถึงสัจ

ธรรม ที่ทําจิตใจให้เป็นอิสระ รู้จักใช้ปัญญาแก้ปัญหา และทําการให้สําเร็จ 



พุทธธรรม 

 

๒๖๐ 

พัฒนาคนได ความสุขก็พัฒนาดวย 
มรรคาแห่งความสุข: ด้วยความสุข สู่ความเกษม  

เจ้าชายโพธิราชกุมาร ราชโอรสของพระเจ้าอุเทนแห่งพระนคร
โกสัมพี กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า พระองค์มีความเห็นว่า คนจะถึงความสุข
ด้วยความสุขหาได้ไม่ ความสุขต้องลุถึงได้ด้วยความทุกข์ยาก๑ 

พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า ครั้งก่อนโน้น เมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้ พระองค์ก็
เคยคิดอย่างน้ัน ต่อมาพระองค์เสด็จออกผนวชเท่ียวค้นคว้าว่าอะไรดี ทรง
แสวงหาสันติวรบท ได้ทดลองวิธีการต่างๆ จนกระทั่งได้ทรงบําเพ็ญตบะ
ทรมานร่างกายมากมายมีความทุกข์ยากแสนสาหัส รวมแล้วยาวนานถึง ๖ ปี 
ในท่ีสุดทรงสรุปได้ว่า น่ันมิใช่ทาง จึงทรงละเลิก แล้วเข้าสู่ทางสายกลาง 
ดําเนินมัชฌิมาปฏิปทา ที่มีความสุขอย่างบริสุทธ์ิต้ังแต่เริ่มแรก จนในที่สุดก็
ได้ตรัสรู้โดยทรงค้นพบอริยสัจ ๔ ที่เป็นความจริงแห่งธรรมดาของธรรมชาติ  

ในจูฬโคปาลสูตร พระพุทธเจ้าทรงอธิบายการทําหน้าท่ีพระศาสดา
ของพระองค์ แล้วตรัสสรุปความเป็นคาถาลงท้ายพระดํารัสสอนของพระ
ศาสดาว่า “ปาโมชฺชพหุลา โหถ, เขมํ ปตฺเถถ ภิกฺขโว”๒ แปลว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอจงเป็นผู้มากด้วยปราโมทย์ พึงปรารถนาความเกษมเถิด”  

คําตรัสน้ีถือได้ว่าเป็นพระดํารัสสั่งด้วยพระทัยปรารถนาดีมีพระมหา
กรุณา แก่บรรดาผู้ดําเนินมรรคาท่ีพระองค์ทรงสอนไว้ ท่ี เรียกว่า
มัชฌิมาปฏิปทา จะเรียกว่าปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็ตาม ก็คือมรรคาชีวิต 
หรือการดําเนินชีวิต อย่างท่ีมีการแนะนํากันว่าให้ทํางานด้วยความสุข 
เรียนอย่างมีความสุข ฯลฯ ก็รวมอยู่ในการดําเนินมรรคา เพียงแต่อาจต้อง
ถามแทรกเล็กน้อย ท่ีว่าสุขน้ัน เป็นความสุขท่ีเป็นไปเองด้วยปัจจัยภายใน 
หรือเป็นความสุขแบบพึ่งพา ต้องอาศัยขึ้นต่อปัจจัยล่อเร้าจากข้างนอก 

                                                                                 
๑ โพธิราชกุมารสูตร, ม.ม.๑๓/๔๔๘/๔๔๓ 
๒ ม.มู.๑๒/๓๙๑/๔๒๑; “ปาโมชฺชพหุลา” นี้ถือตามพระไตรปฎกฉบับโบราณ และฉบับอักษรพมา 
แตของฉบับสยามรัฐ เปน “ปามุชฺชพหุลา” 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๖๑   

ความสุขท่ีจริงแท้ เป็นอิสระของตัวเอง เริ่มต้นก็เกิดมีเป็นไปตาม
เหตุปัจจัยภายในท่ีตนเองสร้างขึ้นมาและให้คงอยู่มีอยู่เป็นไปได้ตาม
ปรารถนา มรรคาที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาน้ัน เป็นทางชีวิตของความสุขท่ี
เป็นอิสระและย่ังยืนไม่ขึ้นต่อปัจจัยภายนอก ตั้งแต่ความสุขอิสระโดย
สัมพัทธ์ จนเป็นความสุขล้วนท่ีไร้ทุกข์ เป็นสุขท่ีเป็นอิสระสมบูรณ์สิ้นเชิง  

ในพุทธดํารัสตรัสสอนให้เป็นผู้มากด้วยปราโมทย์ พึงปรารถนาความ
เกษมน้ัน ก็คือภาวะจิตประจําตัว ที่มีต้ังแต่เริ่มต้นดําเนินเดินทาง ไปจน
ตลอดถึงจุดหมายคือสมบูรณ์  

ปราโมทย์น้ันท่านให้มีไว้ประจําตัวเป็นสภาพพ้ืนจิต ไม่แต่ที่น่ี ในที่อ่ืน
พระพุทธเจ้าก็ตรัสเน้นไว้ เช่นว่า “ผู้มากด้วยปราโมทย์ จักทําทุกข์ให้หมดสิ้น
ไป”๑ “ภิกษุผู้มากด้วยปราโมทย์...พึงลุถึงสันตบทอันเป็นสุขซึ่งสงบสังขาร”๑  

“ปราโมทย์” คือความร่าเริงแจ่มใส สดช่ืนเบิกบานใจ เป็นภาวะจิต
ท่ีปลอดโปร่งโล่งคล่องเบาสบาย ไม่มีความขุ่นข้องหมองใจ ไร้ความขุ่นมัว
เศร้าหมอง ไม่มีความขัดเคืองขุ่นใจ ไม่ติดข้องอยู่กับความอยากได้โน่นจะ
เอาน่ี ไม่ซึมเศร้าเหงาหงอย ไม่หดหู่ท้อแท้ ไม่ฟุ้งซ่านหรือร้อนรนกระวน
กระวาย ไม่กลุ้มไม่กังวล ไม่มัวลังเล เป็นสภาพจิตที่ไม่กินพลังงาน ไม่เผา
ผลาญตัว เปิดกว้าง มีพลังมาเอง 

ปราโมทย์เป็นภาวะจิตต้นทางสู่สมาธิ หรือทําให้จิตพร้อมท่ีจะเป็น
สมาธิ และทําให้ใจมีกําลัง ทําให้จิตปลอดโปร่งโล่งคล่องเหมาะหรือสะดวก
แก่การทํางานของปัญญา๒ 

พร้อมกับการมีจิตปราโมทย์ ก็ตรัสบอกให้ปรารถนาความเกษม น่ี
คือบนพื้นจิตท่ีโล่งคล่อง ก็มองไปถึงจุดหมาย  

                                                                                 
๑ ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๖๖; มีอีกหลายแหง แตในพระไตรปฎก ฉบับสยามรัฐ เปน ปาโมชฺชพหุโล บาง ปามุชฺชพหุโล บ้าง 
๒  “ปราโมทย์” เปนขอแรกในธรรมชุด ๕ (ปราโมทย์-ปีติ-ปัสสัทธิ-สุข-สมาธิ) ซ่ึงเปนปจจัยสงตอกัน
อันแสดงถึงความกาวหนาในธรรมหรือความไดผลของการปฏิบัติ พระพุทธเจาตรัสบอยมาก (เชน 
สํ.ม.๑๙/๑๖๐๒/๕๐๑) เปนสภาพจิตที่ดีที่เจริญย่ิง ควรเอาใจใสทําใหได; อยางไรก็ดี ปราโมทย
มิใชเปนความดีในตัวของมันเอง แตเปนสภาวะที่เอ้ือที่เก้ือหนุนสงเสริม จึงพึงระวังรูทันดวย เพราะ
อาจเกิดกับพวกอกุศลได เชน ราเริงยินดีที่ไดยินไดเห็นความวิบัติของศัตรู แมจะเปนภาวะจิตที่ดี
ตอชีวิตจิตใจ แตไปหนุนสถานการณที่ไมดีไดดวย 



พุทธธรรม 

 

๒๖๒ 

ความ “เกษม” คืออย่างไร พึงเข้าใจด้วยอุปมา ท่านเปรียบเหมือนคน
ว่ายนํ้า จะข้ามฝั่ง หรือเรือแตก จะว่ายนํ้าไปหาฝั่งให้พ้นภัย ถึงจะดีใจว่าตน
ว่ายนํ้าเก่งและมีกําลังแข็งแรง ก็ยังพะวงถึงการรักษาตัวให้อยู่รอด โดย
คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวและระยะของกาลเวลา ตราบใดยังว่ายอยู่ในนํ้า 
ก็ไม่โล่งใจไม่ปลอดภัยจริง อีกทั้งเมื่อยังว่ายนํ้าอยู่ ก็ยากที่จะทํากิจอะไรได้อีก  

แต่พอขึ้นฝั่งได้ ก็โล่งใจ ขึ้นไปยืนบนฝั่งแม่นํ้า ทอดสายตามองดูพื้น
นํ้าและกระแสธาร แล้วมองออกไปกว้างไกลรอบตัว เห็นทุ่งโล่ง ดงไม้ ทิว
เขา มองขึ้นไปเห็นท้องฟ้าโล่งแจ่มใส สูดหายใจได้อากาศอ่ิมกายช่ืนใจ จะทํา
อะไรๆ ก็เป็นไทแก่ตัว ท่ีจะทําให้ได้ผลดีเต็มท่ีตามปรารถนา ภาวะท่ีขึ้น
จากนํ้าได้ขึ้นยืนบนฝั่งอย่างปลอดภัย ใจโล่งสดช่ืนเป็นอิสระไร้กังวลอย่างน้ี 
เรียกว่าความเกษม ท่านให้ปรารถนาภาวะชีวิตจิตใจท่ีเป็นความเกษม
อย่างน้ี ท่ีขยายออกไป ก็เป็นความเกษมของสังคม และของโลกน้ี 

ความเกษมท่ีพูดมาน้ี เป็นช่ือท่ีแสดงลักษณะอย่างหน่ึงของนิพพาน
น่ันเอง ภาวะแห่งความเกษมน้ีจึงช่วยให้เข้าใจความหมายของนิพพานด้วย 

ทีน้ี ท่ีตรัสบอกให้ปรารถนานั้น ความปรารถนาในกรณีอย่างน้ี เป็น
ความปรารถนาต่อสภาวะท่ีหมดจดดีงามเป็นกุศล เรียกว่าเป็น “ฉันทะ” 
(เรียกยาวๆ ก็ไดวากุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ) เป็นความอยากความปรารถนา
ท่ีจะทําให้สําเร็จให้ลุถึงสภาวะดีงามที่เรียกว่าความเกษมน้ัน เป็นความ
อยากท่ีเป็นแรงขับดันเริ่มต้นในการท่ีจะเพียรพยายามทําการให้ก้าวไปสู่
ความสําเร็จถึงจุดหมาย (เรียกอีกช่ือหน่ึงว่ากัตตุกัมยตาฉันทะ) ท่านจึงยํ้า
นักให้มีฉันทะ คือความอยากความพอใจใฝ่ปรารถนาอันน้ี ท่ีจะนําใจให้
เริ่มทําการ และเดินหน้าก้าวไปในความเพียรพยายามตลอดมรรคา 

ความอยากท่ีเรียกว่าฉันทะน้ี เป็นเรี่ยวแรงกําลังของจิตใจเอง ตรง
ข้ามกับตัณหาซึ่งเป็นเรี่ยวแรงแบบเง่ือนไข ท่ีใช้พลังงานของชีวิตให้
สิ้นเปลือง คนท่ีทํางานทําการด้วยฉันทะ จะมีเรี่ยวแรงกําลังในตัวเอง ไม่
เหน็ดไม่เหน่ือย จะทํางานทําการอะไร ก็เป็นการสร้างสรรค์ท้ังน้ัน ทําให้
เป็นเรื่องง่ายดายที่จะทํางานด้วยความสุข จะเรียนก็เรียนอย่างมีความสุข 
และก็คืออยู่ในวิถีแห่งความเกษมน่ันเอง 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๖๓   

เมื่อทํากิจทําการทําอะไรๆ ท่ีดีๆ โดยมีฉันทะ ใจก็มีกําลัง และทํา
ด้วยความสุขดังท่ีว่า พอทําก้าวหน้าไป ใจก็เกิดมีปราโมทย์ พอปราโมทย์
มา ก็ย่ิงมีกําลัง แล้วก็ย่ิงทํากิจทําการน้ันด้วยความสุข 

ท่านจึงให้มีปราโมทย์เป็นภาวะพ้ืนจิต และพร้อมกันน้ันก็มีฉันทะ
เป็นแรงเริ่มทําการ ท่ีจะขับดันความเพียรพยายาม โดยมีปัญญา อันเป็น
สัมมาทิฏฐิ ตระหนักรู้ถึงความเกษมท่ีเป็นจุดหมาย คนก็ก้าวไปในมรรคา
ตลอดถึงจุดหมาย ด้วยปราโมทย์ พร้อมด้วยฉันทะ โดยมีปัญญามองเห็น
ภาวะแห่งความเกษมของชีวิต ของสังคม และของท้ังโลกน้ี ดังท่ีได้กล่าว
มาน้ัน  

ชีวิตท่ีดี มีจุดหมายใหพัฒนาถึงไดตลอดทาง 
คนท่ีดําเนินชีวิตดีงามถูกต้องเป็นประโยชน์ แม้ไม่รู้ตัวไม่ทันได้นึก ก็

ได้ฝึกตนคือศึกษา มีสิกขาอยู่ตลอดเวลา จึงพัฒนาก้าวหน้าไปในมรรคา
ชีวิต ในการน้ี เพื่อให้การศึกษาพัฒนาชีวิตน้ันเกิดมีผลดีจริงจังชัดเจน เขา
ควรตระหนักรู้ถึงประโยชน์ท่ีชีวิตควรได้ควรถึง ซึ่งก็คือเป็นจุดหมายของ
การพัฒนาชีวิตน้ัน ขอให้ดูพุทธพจน์น้ี  

“ผู้ ไม่ประมาท  เ ป็นบัณฑิต  จะยึดเอาไ ด้ซึ่ งอัตถะ 
(ประโยชนอันเปนที่หมาย) ท้ัง ๒ อย่าง คือ อัตถะขั้นทิฏฐธัมม์ 
(ประโยชนที่ตามองเห็น) และอัตถะขั้นสัมปราย์ (ประโยชนที่ล้ําเลยตาเห็น), 
คนท่ีเรียกว่าเป็นปราชญ์ เป็นบัณฑิต ก็เพราะลุถึงอัตถะ”๑   

อัตถะคือประโยชน์ท่ีหมาย ขั้นตาเห็นเป็นทิฏฐธัมม์ ก็คือชีวิตท่ี
เป็นอยู่ดีด้านวัตถุรูปธรรมและสังคม ท่ีสําคัญคือ มีสุขภาพ (บาลีนิยมใช้ว่า 
อายุ) มีทรัพย์ มียศเกียรติไมตรี มีครอบครัวท่ีสุขสมาน  

                                                                                 
๑  อัปปมาทสูตร, สํ.ส.๑๕/๓๘๑-๕/๑๒๖-๑๒๙; อัตถะขั้นทิฏฐธัมม์ = ทิฏฐธัมมิกัตถะ และ
อัตถะขั้นสัมปราย์ = สัมปรายิกัตถะ 



พุทธธรรม 

 

๒๖๔ 

คําสอนแก่คฤหัสถ์สําหรับประชาชนท่ัวไป ว่าด้วยการสร้างเสริมและ
ปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ท่ีหมายขั้นตาเห็นเป็นทิฏฐธัมม์ คือชีวิตท่ีเป็นอยู่ดี
ด้านวัตถุรูปธรรมและสังคมเหล่าน้ี มีมาก ตั้งแต่ว่าจะให้สุขภาพดีมีอายุยืน 
ก็ให้บริโภคด้วยปัญญารู้คุณค่าแท้ มีมัตตัญญุตา รู้จักกินเสพให้พอดี สอน
การคบหา อยู่รวมร่วมสร้างสรรค์ในสังคม ฯลฯ เป็นการปฏิบัติธรรมท่ีไม่
ควรละเลยหรือมองข้าม แต่ควรเน้นยํ้าบ่อยๆ แก่ชาวบ้านหมู่ชนคนท่ัวไป๑  

ต่อไป อัตถะขั้นเลยตาเห็นเป็นสัมปราย์ ว่าให้สั้นก็คือความเจริญ
งอกงามของชีวิตน้ัน ท่ีพัฒนาดีย่ิงขึ้นไปท้ังกายวาจา (ศีล) จิตใจ และ
ปัญญา ว่าในขั้นพื้นฐาน สําหรับทุกคนตั้งแต่ชาวบ้าน คือ   

๑. ศรัทธา มีความเช่ือความม่ันใจท่ีทําให้มุ่งไปในการทํากรรมดี 
และก้าวไปในมรรคาของการพัฒนาชีวิต  

๒. ศีล  มีพฤติกรรม แสดงออก ทําการทางกายวาจา ท่ีสุจริต 
เก้ือกูล ไม่ทําร้าย ไม่เบียดเบียน ไม่ทําเสียหาย 

๓. จาคะ  มีนํ้าใจเสียสละ ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจ ใจกว้าง 
พร้อมที่จะรับรู้รับฟัง ร่วมมือ เผื่อแผ่ช่วยเหลือ 
(เพื่อธรรม เพื่ออัตถะ - ข้างนอก สละเงินทอง ก็ง่าย  
 - ข้างใน สละกิเลส เช่น มัจฉริยะ มานะ ทิฐิ ก็ได้)  

๔. ปัญญา มีความรู้เข้าใจท่ัวถึงเท่าทัน ท่ีจะดับทุกข์ภัยแก้ไขปัญหา 
และคิดการทํากิจให้สัมฤทธ์ิผลอย่างดี 

บนพื้นฐานนี้ มีอัตถะขั้นสัมปรายที่จะใหกาวไปลุถึงไดมากมาย ตามแต
มรรคภาวนาจะกาวไปดวยการศึกษาแหงไตรสิกขาไดแคไหน เฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับภิกษุซ่ึงไดเขาสูสังฆะโดยมีชีวิตที่มุงจะกาวไปในไตรศึกษาอยางอุทิศตัว 
ทานเนนระดับสูงสุดของอัตถะข้ันสัมปราย ถึงกับแยกออกมาเปนอัตถะอีกขั้น
หนึ่ง เปนระดับที่ ๓ เรียกวาปรมัตถ หรืออัตถะขั้นบรม ซ่ึงมุงจําเพาะใหถึง
ประโยชนสูงสุด ซ่ึงมีความหมายที่จะเรียกวา วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ สุข 
เกษม นิพพาน ก็ไดทั้งนั้น (ทุกคนมีศักยภาพที่จะลุถึงได) 

                                                                                 
๑ ตัวอยางพุทธานุสาสนีอยางนี้ ไดแก สิงคาลกสูตร ที่ถือวาเปนวินัยของคฤหัสถ เปนบาลี ๑๔ หนา 

(ที.ปา.๑๑/๑๗๒-๒๐๖/๑๙๔-๒๐๗) 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๖๕   

อัตถะคือประโยชน์ท่ีเป็นจุดหมาย มีเป็นขั้นเป็นระดับดังท่ีว่าน้ัน 
และอัตถะเหล่าน้ัน ทุกคนควรได้ควรถึง โดยท่ีแต่ละคนควรช่วยเหลือ
เก้ือหนุนให้คนอ่ืนลุถึงด้วย ดังพุทธดํารัสท่ีตรัสไว้อีกว่า   

“ภิกษุท้ังหลาย เมื่อมองเห็นประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) ก็
ควรแท้ท่ีจะทําให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาท, หรือเม่ือ
มองเห็นประโยชน์ผู้อื่น (ปรัตถะ) ก็ควรแท้ท่ีจะทําให้สําเร็จ
ด้วยความไม่ประมาท, หรือเมื่อมองเห็นประโยชน์ท้ังสองฝ่าย 
(อุภยัตถะ) ก็ควรแท้ท่ีจะทําให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาท”๑ 

ตามหลักน้ี ทุกคนจึงควรทําเพื่ออัตถะ ๒-๓ ขั้นน้ัน ท้ังแก่ตน แก่คน
อ่ืน แก่กันและกัน และแก่ส่วนรวมร่วมกัน ท้ังน้ี เม่ือคนพัฒนาอัตถะของ
ตน ก็ทําให้เขาเก่งย่ิงขึ้นในการทําเพื่ออัตถะของคนอ่ืนและของส่วนรวม  

ขอสําคัญก็คือ เมื่อคนทําเพื่ออัตถะของผูอื่น เขาจะไดพัฒนา
อัตถะของตนเองอยางมาก เชนในการแกปญหาทําประโยชนสําคัญ 
ใหแกผูอื่น แกสวนรวม แกชุมชน แกสังคม คนจะไดพัฒนาความดีและ
ปรีชาสามารถของตนอยางยวดย่ิง ดังท่ีวา บุคคลผูทําการเพื่อคนท้ังโลก 
เพื่ออัตถะสูงสุดของมวลมนุษย จะไดพัฒนาตนจนมีช่ือวาเปนมหาบุรุษ 
จนถึงเปนพระโพธิสัตว 

เพื่ออัตถะท้ัง ๒-๓ ข้ัน ในแดนอัตถะท้ัง ๓ จึงมีภาคปฏิบัติการท้ังหมด
แห่งพุทธธรรม ฉะนี้  

 

                                                                                 
๑  สํ.นิ.๑๖/๖๗/๓๕   



  

 



 

ชีวิต ควรเปนอยูอยางไร? 
มัชฌิมาปฏิปทา 

ทางสายกลาง 
 

มัชฌิมาปฏิปทาต่อเน่ืองจากมัชเฌนธรรมเทศนา 
ตามแนวปฏิจจสมุปบาท มีพุทธพจน์แสดงปฏิปทาไว้ ๒ อย่าง คือ 

๑. มิจฉาปฏิปทา ข้อปฏิบัติท่ีผิด หรือ ทางท่ีผิด คือทางให้เกิดทุกข์ 
๒. สัมมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติท่ีถูก หรือ ทางท่ีถูก คือทางให้ดับทุกข์ 

ตามพุทธพจน์น้ัน สรุปได้ดังน้ี 
มิจฉาปฏิปทา: อวิชชา→สังขาร→วิญญาณ→ฯลฯ→ชาติ→ชรามรณะ       

โสกะ ฯลฯ อุปายาส 
สัมมาปฏิปทา:  ดับอวิชชา→ดับสังขาร→ดับวิญญาณ ฯลฯ→ดับชาต→ิดับ

ชรามรณะ โสกะ ฯลฯ อุปายาส๑ 
ตามแนวน้ี มิจฉาปฏิปทา ก็คือ ปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร หรือ

กระบวนการเกิดทุกข์  
ส่ วน  สัมมาปฏิปทา  ก็ คือ  ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร  หรือ 

กระบวนการดับทุกข์  
มิจฉาปฏิปทา คือทางดําเนินท่ีผิดน้ัน ไม่ต้องพูดถึง เพราะเป็นฝ่าย

ก่อเกิดทุกข์ ซึ่งได้บรรยายมาแล้ว  
แต่สัมมาปฏิปทา คือทางดําเนินที่ถูกในที่น้ี เป็นเพียงปฏิจจสมุปบาท

นิโรธวาร ซึ่งแสดงเฉพาะตัวกระบวนการธรรมชาติล้วนๆ ดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่ได้ช้ีแจงแนะนํารายละเอียดในทางปฏิบัติแต่อย่างใด คือ บอกเพียงว่า 

                                                                                 
๑ สํ.นิ.๑๖/๑๙-๒๑/๕ 



พุทธธรรม 

 

๒๖๘ 

ในการเข้าถึงจุดหมาย ทางดําเนินจะต้องเป็นไปตามกระบวนการอย่างน้ี 
ยังไม่ได้บอกด้วยว่าทําอย่างไรจึงจะให้กระบวนการเป็นอย่างน้ันขึ้นมา 
เหมือนกับบอกว่าคุณจะดับไฟ ก็ทําให้ไม่มีเช้ือไฟ ไม่ให้มีออกซิเจน ทําให้
อุณหภูมิลดลงสิ ยังไม่ได้บอกว่า คุณไปเอานํ้ามารดมาฉีดนะ ไปเอาอะไร
มาปิดมาครอบ ข้าวของอะไรท่ีจะติดไฟได้ก็เอาออกไปให้หมด ฯลฯ  

เป็นอันว่า สัมมาปฏิปทาแผนน้ี เป็นการนําหลักการตามธรรมชาติ
มาตั้งให้เห็นเป็นฐานไว้เท่าน้ัน ยังไม่ให้ความกระจ่างอะไรในทางปฏิบัติ
เพิ่มขึ้น แต่พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงสัมมาปฏิปทาคือทางดําเนินท่ีถูกไว้
หลายแผนหรือหลายแบบ ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นทางดําเนินท่ีบุคคลผู้
แตกต่างกันสามารถเข้าใจและนํามาใช้ในทางปฏิบัติได้สะดวก คล่อง ง่าย 
หรือให้เหมาะกับตน  

ในท่ีน้ีจะยกแผนหลักๆ มาให้ดูเป็นตัวอย่าง เช่น มีพุทธพจน์
แสดงปฏิจจสมุปบาทในรูปกระบวนการดับทุกข์อีกแห่งหน่ึง ซึ่งแปลกไป
จากแผนท่ีเรียกว่าสัมมาปฏิปทาข้างบนน้ัน คือ เป็นกระบวนการที่มิใช่
นิโรธวาร และไม่กล่าวถึงการดับ แต่แสดงกระบวนการต่อออกไปจาก
กระบวนการเกิดทุกข์ท่ีเป็นสมุทยวารน่ันเอง ดังน้ี  

อวิชชา→สังขาร→วิญญาณ→นามรูป→สฬายตนะ→ผัสสะ→เวทนา→ 
ตัณหา→อุปาทาน→ภพ→ชาติ→ทุกข→ศรัทธา→ปราโมทย์→ปีติ→  

ปัสสัทธิ→สุข→สมาธิ→ยถาภูตญาณทัสสนะ→นิพพิทา→วิราคะ→ 

→วิมุตต→ิขยญาณ๑ 
พึงสังเกตว่า กระบวนการน้ี เริ่มแต่อวิชชา จนถึงทุกข์ ก็คือ ปฏิจจ 

สมุปบาทสมุทยวาร ท่ีเป็นกระบวนการเกิดทุกข์ตามปรกติน่ันเอง (ทุกข์ใน
ท่ีน้ี แทนคําว่า ชรามรณะ โสกะ ฯลฯ อุปายาส ท้ังหมด) แต่เมื่อถึงทุกข์แล้ว 

                                                                                 
๑ สํ.นิ.๑๖/๖๙/๓๗; ศัพทยากที่ควรอธิบาย คือ ปัสสัทธิ=ความสงบเรียบร่ืนกายใจ, ความผอน
คลาย (tranquillity, relaxation), ยถาภูตญาณทัสสนะ=การรูเห็นตามที่มันเปน (knowing and 

seeing things as they are), นิพพิทา=ความหนาย (disenchantment), วิราคะ=ความคลายหาย
ติด ปลีกตัวออกได (detachment), วิมุตติ=ความหลุดพน (freedom), ขยญาณ=ความหยั่งรูวา
สิ้นอาสวะกิเลส=บรรลุอรหัตตผล 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๖๙   

แทนท่ีวงจรจะบรรจบเพื่อเริ่มต้นท่ีอวิชชาอีกตามปรกติ กลับดําเนินต่อไป 
โดยมี ศรัทธามารับช่วงแทนอวิชชา จากน้ันกระบวนการก็ดําเนินต่อไป
ในทางดี จนถึงจุดหมายคือขยญาณในท่ีสุด และไม่กลับมาบรรจบเริ่มต้นท่ี
อวิชชาอีกเลย  

ข้อน่าสังเกตอีกอย่างหน่ึงก็คือ เมื่อนับ ทุกข์ เป็นจุดศูนย์กลาง 
จํานวนหัวข้อนับย้อนไปข้างหน้า และต่อไปข้างหลัง จะมีจํานวนเท่ากัน 

สําหรับผู้เข้าใจเรื่องอวิชชาดีแล้ว อ่านดูกระบวนการน้ี ก็จะไม่แปลก
ใจอะไร เพราะถ้าตัดตอนออก กระบวนการน้ีก็มี ๒ ตอน คือ  

- อวิชชา ถึง ทุกข์ ตอนหน่ึง กับ  
- ศรัทธา ถึง ขยญาณ อีกตอนหน่ึง  
ในช่วงหลัง (ดับทุกข์/นิโรธ) ศรัทธา มาเป็นจุดเริ่มต้นแทนอวิชชา 

ผู้ศึกษาปฏิจจสมุปบาทในบทก่อนแล้ว ย่อมเข้าใจความหมายว่า ศรัทธา 
ในท่ีน้ีพูดง่ายๆ ก็คือ อวิชชาท่ีถูกกํากับ ควบคุม ถูกลิดรอน หรือลดน้อยลง
น่ันเอง กล่าวคือ ขณะน้ีไม่เป็นอวิชชาท่ีมืดบอดต่อไปแล้ว แต่มีเช้ือแห่ง
ความรู้ความเข้าใจเข้ามาแทนท่ี และทําหน้าท่ีเป็นสื่อชักจูงให้เกิดการมุ่ง
หน้าไปสู่จุดหมายท่ีดี จนเกิดความรู้จริง และหลุดพ้นในที่สุด 

ถ้าจะอธิบายง่ายๆ ก็ว่า เมื่อกระบวนการเกิดทุกข์ดําเนินมาตาม 
ปรกติ จากอวิชชาถึงทุกข์แล้ว ครั้นเกิดทุกข์ ก็คิดหาทางออก ในกรณีน้ี
เกิดได้รับคําแนะนําสั่งสอนท่ีถูกต้อง หรือเกิดความสํานึกในเหตุผลขึ้นมา 
จึงรู้สึกมีความเช่ือมั่นในคุณธรรมความดีงามต่างๆ แล้วเกิดปราโมทย์ เอิบ
อ่ิมใจ ชักนําให้มุ่งมั่นก้าวหน้าในคุณความดีต่อไปตามลําดับ จนถึงท่ีสุด 

ความจริง กระบวนการท่อนหลังน้ี ก็ตรงกับปฏิจจสมุปบาทนิโรธ
วาร แบบ อวิชชาดับ→สังขารดับ→วิญญาณดับ ฯลฯ อย่างข้างต้นน่ันเอง 
แต่ในท่ีน้ี แสดงให้เห็นรายละเอียดท่ีเป็นข้อเด่นในกระบวนการชัดเจนขึ้น 
และมุ่งให้เห็นการเช่ือมต่อระหว่างกระบวนการเกิดทุกข์ กับกระบวนการ
ดับทุกข์ ว่าเก่ียวเน่ืองกัน และสามารถมาต่อกันได้อย่างไร 



พุทธธรรม 

 

๒๗๐ 

ในคัมภีร์เนตติปกรณ์๑ อ้างพุทธพจน์ต่อไปน้ี ว่าเป็นปฏิจจสมุป
บาทแนวดับทุกข์เช่นกัน คือ 

ดูกรอานนท์ โดยนัยนี้แล ศีลที่ เป็นกุศล มีความไม่ วิปฏิสาร 
(เดือดร้อนใจ) เป็นอรรถ (ที่หมายหรือผล) เป็นอานิสงส์, ความไม่วิปฏิสาร 
มีปราโมทย์เป็นอรรถเป็นอานิสงส์, ปราโมทย์ มีปีติเป็นอรรถเป็นอานิสงส์, 
ปีติ มีปัสสัทธิเป็นอรรถเป็นอานิสงส์, ปัสสัทธิ มีสุขเป็นอรรถเป็นอานิสงส์, 
สุข มีสมาธิเป็นอรรถเป็นอานิสงส์, สมาธิ มียถาภูตญาณทัสสนะเป็นอรรถ
เป็นอานิสงส์, ยถาภูตญาณทัสสนะ มีนิพพิทาเป็นอรรถเป็นอานิสงส์, 
นิพพิทา มีวิราคะเป็นอรรถเป็นอานิสงส์, วิราคะ มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็น
อรรถเป็นอานิสงส์,  ศีลที่เป็นกุศลย่อมทําธรรมข้ออื่นๆ ให้บริบูรณ์เพื่อ
อรหัตตผลตามลําดับ โดยนัยนี้แล๒ 

ตามนัยพุทธพจน์น้ี เขียนให้ดูง่ายได้ดังน้ี 

กุศลศีล๓
→อวิปปฏิสาร→ปราโมทย์→ปีติ→ปัสสัทธิ→สุข→สมาธิ

→ยถาภูตญาณทัสสนะ→นิพพิทา→วิราคะ→วิมุตติญาณทัสสนะ 
จะเห็นว่ากระบวนธรรมนี้ ก็เป็นอย่างเดียวกับกระบวนธรรมท่ีกล่าว

มาแล้วน่ันเอง เป็นแต่กล่าวเฉพาะช่วงกระบวนการดับทุกข์อย่างเดียว ไม่ได้
กล่าวถึงช่วงเกิดทุกข์ไว้ด้วย ขอให้ดูกระบวนธรรมแนวก่อนอีกครั้งหน่ึง 

อวิชชา→สังขาร→ฯลฯ→ชาติ→ทุกข→ศรัทธา→ปราโมทย์→ปีติ→  

ปัสสัทธิ→สุข→สมาธิ→ยถาภูตญาณทัสสนะ→นิพพิทา→วิราคะ→ 

→วิมุตต→ิขยญาณ 
กระบวนธรรมท้ังสองน้ี แม้จะเหมือนกัน แต่ก็ไม่ตรงกันทุกตัวอักษร 

คือ กระบวนหน่ึงเริ่มด้วยศรัทธา อีกกระบวนหน่ึงเริ่มด้วยกุศลศีล ต่อด้วย 
                                                                                 

๑ Ñaṇamoli, The	Guide (London: Pali Text Society, 1962), p. 97 
๒  องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๐๘/๓๓๕ ใน องฺ.ทสก.๒๔/๑/๒ มีข้อความอย่างเดียวกัน แต่รวมนิพพิทากับ

วิราคะ เป็นข้อเดียวกัน นอกจากน้ีพึงดูเทียบ องฺ.ปญ ฺจก.๒๒/๒๔/๒๑ เป็นต้น  
๓ กุศลศีล ศีลที่เป็นกุศล พูดง่ายๆ ก็คือ การมีชีวิตที่ดําเนินไปและอยู่ในสังคมอย่างดีงามเก้ือกูล 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๗๑   

อวิปปฏิสาร จากน้ันจึงตรงกัน ซึ่งท่ีจริงเป็นความต่างตามตัวอักษรและการ
เน้นเท่าน้ัน แต่ความหมายลงกันได้  

กระบวนหน่ึงยกเอากรณีท่ีศรัทธาเป็นตัวเด่น แต่ในเวลาท่ีมีศรัทธา
น้ัน ก็คือ จิตใจเช่ือมั่นในเหตุผล เลื่อมใสในส่ิงท่ีดีงาม มั่นใจในคุณธรรม 
ภาวะจิตน้ีสัมพันธ์กับความประพฤติในเวลาน้ันด้วย คือมีความประพฤติดี
งามรองรับอยู่ และศรัทธาก็ดํารงรักษาความประพฤติน้ันไว้ด้วย ศรัทธามี
ความประพฤติดีงามรองรับอยู่เช่นน้ี จึงนําไปสู่ปราโมทย์ต่อไป  

ส่วนอีกกระบวนหน่ึงท่ี เริ่มด้วย กุศลศีล และอวิปปฏิสาร  ก็
เช่นเดียวกัน กระบวนน้ียกเอากรณีการประพฤติปฏิบัติเป็นตัวเด่น ในกรณี
น้ี จิตใจก็มีศรัทธาเช่ือมั่นในเหตุผลในคุณความดีเป็นพื้นอยู่ด้วย จึง
ประพฤติความดีอยู่ได้ และเมื่อมีศีล แล้วมีอวิปปฏิสาร ไม่เดือดร้อนใจ ก็
คือเกิดความเช่ือม่ันในตนเอง มั่นใจในคุณความดีท่ีประพฤติ อันเป็น
ลักษณะของศรัทธา ท่ีทําให้จิตใจเช่ือมั่นผ่องใส จากน้ี จึงเป็นปัจจัยให้เกิด
ปราโมทย์ต่อไป ตรงกับกระบวนก่อนไปจนจบ  

กระบวนธรรมหน่ึงลงท้ายด้วยวิมุตติและขยญาณ อีกกระบวนหน่ึง
ลงท้ายด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ ก็คืออันเดียวกัน เป็นแต่กระบวนหลัง
กล่าวรวมวิมุตติและขยญาณเข้าไว้ในความหมายของหัวข้อเดียว 

กระบวนธรรมแบบน้ี ช้ีแนะให้เห็นแนวทางการปฏิบัติชัดเจนย่ิงขึ้น 
ช่วยให้เข้าใจในสิ่งท่ีจะต้องทํากระจ่างขึ้น แต่กระน้ัน ก็ยังไม่เป็นระบบท่ีมี
รายละเอียดในทางปฏิบัติมากเพียงพอ ยังคงมีปัญหาอยู่ว่า การท่ีจะให้
กระบวนธรรมน้ีเกิดขึ้นได้ จะต้องทําอะไรอย่างไรบ้าง 

ก่อนผ่านตอนนี้ ขอยกกระบวนธรรมแบบปฏิจจสมุปบาทมาแสดง
อีกแนวหนึ่ง เพื่อประกอบความรู้ ให้มองเห็นธรรมในหลายๆแง่ เป็น
เครื่องช่วยความเข้าใจในขั้นต่อๆ ไป 



พุทธธรรม 

 

๒๗๒ 

๑) อาหารของอวิชชา 
ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวดังนี้ว่า:- อวิชชาก็อีกนั่นแล มีส่ิงนี้เป็นปัจจัย จึงปรากฏ 

เรากล่าวว่า 
๑. อวิชชา  มีอาหาร    อาหารของอวิชชา  คือ นิวรณ์ ๕ 
๒. นิวรณ์ ๕  มีอาหาร .............................. คือ ทุจริต ๓ 
๓. ทุจริต ๓  มีอาหาร .............................. คือ การไม่สํารวมอินทรีย์ 
๔. การไม่สํารวมอินทรีย์ มีอาหาร ..............................  คือ ความขาดสติสัมปชัญญะ 
๕. ความขาดสติสัมปชัญญะ มีอาหาร ........................ คือ ความขาดโยนิโสมนสิการ 
๖. ความขาดโยนิโสมนสิการ มีอาหาร ........................ คือ ความขาดศรัทธา 
๗. ความขาดศรัทธา  มีอาหาร .............................. คือ การไม่ได้สดับสัทธรรม 
๘. การไม่ได้สดับสัทธรรม มีอาหาร .............................  คือ การไม่ได้เสวนาสัปบุรุษ 

 การไม่ได้เสวนาสัปบุรุษอย่างบริบูรณ์ ย่อมยังการไม่ได้ฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ 
 การไม่ได้ฟังสัทธรรมอย่างบริบูรณ์ ย่อมทําความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ 
   ฯลฯ 
 นิวรณ์ ๕ บริบูรณ์   ย่อมทําอวิชชาให้บริบูรณ์ 
 อวิชชา มีอาหาร และมีความบริบูรณ์ อย่างนี้๑ 

๒) อาหารของวิชชาและวิมุตติ 
๑. วิชชาวิมุตติ  มีอาหาร  อาหารของวิชชา-วิมุตติ  คือ โพชฌงค์ ๗ 
๒. โพชฌงค์ ๗  มีอาหาร  ........................................  คือ สติปัฏฐาน ๔ 
๓. สติปัฏฐาน ๔  มีอาหาร  ........................................ คือ สุจริต ๓ 
๔. สุจริต ๓  มีอาหาร ........................................ คือ อินทรียสังวร๒ 
๕. อินทรียสังวร  มีอาหาร ........................................ คือ สติสัมปชัญญะ 

                                                                                 
๑  องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๑ 
๒  อินทรียสังวร ความสํารวมอินทรีย ไมไดหมายถึงปดหูปดตา ไมใหเห็นไมใหไดยิน เปนตน ใน
ข้ันตนหมายถึง การมีสติ ควบคุมจิตใจ คุมความรูสึกได เมื่อมีการรับรูทางตา หู เปนตน ไมใหถูก
ชักจูงไปในทางท่ีจะถูกกิเลสครอบงํา ในข้ันสูง เมื่อเจริญอินทรียแลว มีความหมายถึงข้ันเปนนาย
เหนือความรูสึกตางๆ ที่จะเกิดจากการรับรูเหลานั้น สามารถบังคับใหเกิดความรูสึกตางๆ ไดตาม
ตองการ ดู อินทรียภาวนาสูตร, ม.อุ.๑๔/๘๕๓/๕๔๑ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๗๓   

๖. สติสัมปชัญญะ มีอาหาร ........................................ คือ โยนิโสมนสิการ 
๗. โยนิโสมนสิการ มีอาหาร ........................................ คือ ศรัทธา 
๘. ศรัทธา มีอาหาร ........................................ คือ การสดับเลาเรียนสัทธรรม 
๙. การสดับสัทธรรม มีอาหาร ........................................ คือ การเสวนาสัปบุรุษ  
 การเสวนาสัปบุรุษอย่างบริบูรณ์  ย่อมยังการได้สดับสัทธรรมให้บริบูรณ์ 
 การได้สดับ(เล่าเรียน)สัทธรรมบริบูรณ์  ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์ 

ฯลฯ 
 โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์  ย่อมยังวิชชาวิมุตติให้บริบูรณ์  
 วิชชาวิมุตติ มีอาหารอย่างนี้ มีความบริบูรณ์อย่างนี้๑ 

ในกระบวนธรรมแนวน้ี ขอให้สังเกตองค์ธรรม ๒ ข้อไว้เป็นพิเศษ ใน
ฐานะเป็นองค์ประกอบสําคัญ ในระบบการฝึกศึกษาพัฒนาชีวิตของคน คือ 
โยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นหลักการใช้ความคิดแบบท่ีพุทธศาสนาสอนไว้และ
เน้นมาก ถือว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญฝ่ายภายใน กับการเสวนาสัปบุรุษ 
(=การมีกัลยาณมิตร) ซึ่งแสดงความสําคัญของปัจจัยทางสังคม ถือว่าเป็น
องค์ประกอบสําคัญฝ่ายภายนอก องค์ประกอบสองฝ่ายน้ี มีศรัทธาเป็นตัว
เช่ือมต่อ ดังจะได้มองเห็นต่อๆ ไป 

ท่ี ว่ามาน้ี ก็คือการก้าวจากกระบวนการของธรรมชาติ มาสู่
ปฏิบัติการของมนุษย์ คือการประยุกต์เพื่อให้มนุษย์ปฏิบัติได้ในการใช้ให้
สําเร็จประโยชน์ และน่ีก็คือ บนฐานของสัจธรรม ก็วางจริยธรรมขึ้นมา ซึ่ง
จะออกรูปเป็นระบบปฏิบัติการ อันเป็นทางดําเนินชีวิต ท่ีเรียกว่า “มรรค” 
ซึ่งเป็นมัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง 

                                                                                 
๑ องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๒ 



พุทธธรรม 

 

๒๗๔ 

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทา 
 เปนทางสายกลาง  

มัชฌิมาปฏิปทา หรืออริยสัจข้อสุดท้าย คือ มรรค เป็นประมวล
หลักความประพฤติปฏิบัติ หรือระบบจริยธรรมท้ังหมดในพระพุทธศาสนา 
เป็นคําสอนภาคปฏิบัติ ท่ีจะช่วยให้การดําเนินสู่จุดหมายตามแนวทางของ
กระบวนธรรมท่ีรู้เข้าใจแล้วน้ัน เป็นผลสําเร็จขึ้นมาในชีวิตจริง หรือเป็น
วิธีการใช้กฎเกณฑ์แห่งกระบวนการของธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต
จนถึงท่ีสุด ขอให้พิจารณาพุทธพจน์และคําอธิบายย่อต่อไปน้ี เพื่อเป็น
ความเข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับมัชฌิมาปฏิปทา:- 

ภิกษุทั้งหลาย ที่สุดสองอย่างนี้ บรรพชิตไม่พึงเสพ กล่าวคือ การ
หมกมุ่นด้วยกามสุขในกามทั้งหลาย อันเป็นการทราม ของคนบ้าน 
ของปุถุชน มิใช่อริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ อย่างหน่ึง และการ
ประกอบความลําบากเดือดร้อนแก่ตน อันเป็นทุกข์ ไม่เป็นอริยะ ไม่
ประกอบด้วยประโยชน์ อย่างหน่ึง 

ตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว ซ่ึงทางสายกลาง ที่ไม่ข้องแวะที่สุดสองอย่างนั้น 
อันเป็นทางที่สร้างจักษุ (การเห็น) สร้างญาณ (การรู้) เป็นไปเพื่อความสงบ 
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน 

ก็ทางสายกลางนั้น...เป็นไฉน? ทางนั้น คือมรรคาอันเป็นอริยะ มี
องค์ประกอบ ๘ ประการ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ๑ 

พุทธพจน์จากปฐมเทศนา หรือธัมมจักกัปปวัตตนสูตรน้ี แสดง
ความหมาย เน้ือหา และจุดหมาย ของมัชฌิมาปฏิปทาไว้โดยสรุปครบ
ท้ังหมด ท่ีควรสังเกตคือ ความเป็นทางสายกลาง (the Middle Path หรือ 
Middle Way) น้ัน เป็นเพราะไม่เข้าไปข้องแวะท่ีสุด ๒ อย่าง (แต่ไม่ใช่อยู่
กลางระหว่างท่ีสุดท้ังสอง) คือ 

                                                                                 
๑ วินย.๔/๑๓/๑๘; สํ.ม.๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๗๕   

๑. กามสุขัลลิกานุโยค การหมกมุนสยบอยูในกามสุข (the extreme 
of sensual indulgence หรือ extreme hedonism)  

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

 เปนทางดับกรรม  
มรรคาอันเป็นอริยะ มีองค์ประกอบ ๘ ประการน้ีแล เป็นทางนําไปสู่

ความดับแห่งกรรม คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ๑ 
ในท่ีน้ี มัชฌิมาปฏิปทามีความหมายว่า เป็นทางให้ถึงความดับกรรม

หรือสิ้นกรรม ข้อสําคัญในที่น้ี ก็คือ ต้องไม่เข้าใจว่า เป็นการสิ้นเวรสิ้น
กรรม อย่างท่ีเข้าใจกันท่ัวๆ ไป ซึ่งเป็นเรื่องแคบๆ ต้องไม่เข้าใจว่าจะหมด
กรรมได้โดยไม่ทํากรรมหรือไม่ทําอะไร ซึ่งกลายเป็นลัทธินิครนถ์ไป อย่างท่ี
กล่าวในตอนว่าด้วยกรรม และต้องไม่เข้าใจว่าเป็นทางนําไปสู่ความดับ
กรรมสิ้นกรรม คือ จะได้เลิกกิจการอยู่น่ิงเฉยไม่ต้องทําอะไร 

ประการแรก จะเห็นว่า การท่ีจะดับกรรมหรือสิ้นกรรมได้ ก็คือต้อง
ทํา  และทําอย่าง เอาจริ ง เอาจั ง เสียด้ วย  แต่คราว น้ี ทําตามหลัก
มัชฌิมาปฏิปทา ทําตามหลักการวิธีการท่ีถูกต้อง เลิกการกระทําท่ี
ผิดพลาด 

ประการท่ีสอง ท่ีว่าดับกรรมหรือสิ้นกรรม ไม่ใช่หมายความว่า อยู่
น่ิงๆ เลิก ไม่ทําอะไรหมด แต่หมายความว่า เลิกการกระทําอย่างปุถุชน
เปลี่ยนเปน็ทําอย่างอริยบุคคล ทําโดยไม่เป็นกรรม 

อธิบายง่ายๆ ว่า ปุถุชนทําอะไรก็ทําด้วยตัณหาอุปาทาน มีความยึด
มั่นในความดีความช่ัวท่ีเก่ียวข้องกับตัวฉันของฉัน ผลประโยชน์ของฉัน ใน
รูปใดรูปหน่ึง การกระทําของปุถุชนจึงเรียกตามศัพท์ธรรมว่า กรรม 
แบ่งเป็นดีเป็นช่ัว และก็ยึดถือเอาไว้ว่าเป็นอย่างน้ันๆ ด้วยตัณหาอุปาทาน  

                                                                                 
๑ องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๔/๔๖๔ 



พุทธธรรม 

 

๒๗๖ 

ดับกรรม คือ เลิกกระทําการต่างๆ ด้วยความยึดมั่นในความดีช่ัวท่ี
เก่ียวข้องกับตัวฉันของฉัน ผลประโยชน์ของฉัน เม่ือไม่มีดีมีช่ัวท่ียึดม่ันไว้
กับตัว ทําอะไรก็ไม่เรียกว่ากรรม เพราะกรรมต้องเป็นอย่างใดอย่างหน่ึง 
ไม่ดี ก็ ช่ัว การกระทําของพระอริยบุคคลจึงเป็นการกระทําไปตาม
ความหมาย และวัตถุประสงค์ของเรื่องท่ีทําน้ันล้วนๆ ไม่เก่ียวกับตัณหา
อุปาทานภายใน 

พระอริยบุคคลไม่ทําช่ัว เพราะหมดเหตุปัจจัยท่ีจะให้ทําช่ัว (ไม่มี   
โลภะ โทสะ โมหะ ท่ีจะให้ทําอะไรเพื่อให้ตัวฉันได้ฉันเป็น) ทําแต่ความดีและ
ประโยชน์ เพราะทําการต่างๆ ด้วยปัญญาและกรุณา แต่ท่ีว่าดี ก็ว่าตามท่ี
ปรากฏยอมรับของโลก ไม่ได้ยึดว่าเป็นดีของฉัน หรือดีท่ีจะให้ฉันเป็นอย่าง
น้ันอย่างน้ี  

เม่ือปุถุชนบําเพ็ญประโยชน์อะไรสักอย่าง ก็จะไม่มีเพียงการทํา
ประโยชน์ตามความหมายและวัตถุประสงค์ของเรื่องน้ันๆ เท่าน้ัน แต่
ย่อมจะมีความหวังผลประโยชน์ตอบแทนอะไรสักอย่างหน่ึง ถ้าไม่มี ก็
อาจจะละเอียดลงมาเป็นช่ือเสียงเกียรติคุณของฉัน หรือละเอียดลงมาอีก 
ก็อาจจะเอาพอให้สําหรับรู้สึกอุ่นๆ ภูมิๆ ไว้ภายในว่า เป็นความดีของฉนั  

ส่วนพระอริยบุคคล เมื่อบําเพ็ญประโยชน์อันน้ัน มีแต่การกระทํา
ตามความหมาย ตามวัตถุประสงค์ เหตุผล ความควรจะเป็นอย่างไรๆ ของ
เรื่องน้ันๆ เอง ล้วนๆ เท่าน้ัน ในทางธรรมจึงไม่เรียกว่ากรรม  

มรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาน้ี เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้หมดการกระทําซึ่ง
มีเจตนาปรุงแต่ง ท่ีเรียกว่ากรรม ดับกรรมน้ันแล้ว มีแต่การกระทําบริสุทธ์ิ
ตามท่ีปัญญาบอกล้วนๆ (ซึ่งเรียกว่ากิริยา) ต่อไป  

อันน้ีเป็นวิถีท่ีต่างกันระหว่างโลกิยะ กับ โลกุตตระ พระพุทธเจ้า 
และพระอรหันต์ท้ังหลาย จึงเท่ียวบําเพ็ญประโยชน์สั่งสอนประชาชนโดย
ไม่เป็นกรรม ท้ังท่ีเป็นการกระทําซึ่งคนธรรมดาเรียกกันว่าเป็นความดี 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๗๗   

 เปนทางชีวิตที่ประเสริฐ และเปนพุทธจริยธรรม 

ที่ เรียกว่า พรหมจรรย์ พรหมจรรย์ ดังนี้ พรหมจรรย์ คืออะไร 
พรหมจารีคือใคร ความจบส้ินของพรหมจรรย์คืออะไร? 

มรรคาอันเป็นอริยะ ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ 
ฯลฯ สัมมาสมาธิ  นี้ คือพรหมจรรย์  บุคคลใดประกอบด้วยอริย
อัษฎางคิกมรรคน้ี ผู้นั้นเรียกว่าเป็นพรหมจารี  ความส้ินราคะ ส้ินโทสะ ส้ิน
โมหะ นี้เรียกว่าความจบส้ินของพรหมจรรย์๑ 

คําว่า “พรหมจรรย์” มักถูกรู้จักในความหมายแคบๆ เพียงแค่การ
ครองเพศบรรพชิตและการงดเว้นจากเมถุนธรรม อันเป็นความหมายนัย
หน่ึงเท่าน้ัน๒  

ความจริง พรหมจรรย์ ถ้าเรียกตามภาษาบาลี ก็คือ “พรหมจริยะ” 
ซึ่งมาจาก ‘พรหม’ (ประเสริฐ) + ‘จริยะ’ (การดําเนินชีวิต, ความประพฤติ)  

เพราะฉะน้ัน พรหมจรรย์ คือ “พรหมจริยะ” น้ี จึงแปลได้ว่า การ
ดําเนินชีวิตท่ีประเสริฐ การครองชีวิตอย่างประเสริฐ วิถีชีวิตอันประเสริฐ 
หรือพูดสั้นๆ ว่า ชีวิตประเสริฐ 

พรหมจรรย์ คือ พรหมจริยะ น้ี พระพุทธเจ้าทรงใช้ หมายถึงระบบ
การดําเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา หรือหมายถึงตัวพระพุทธศาสนา
ท้ังหมดทีเดียว ดังจะเห็นได้จากพุทธพจน์ส่งพระสาวกออกประกาศพระ
ศาสนาก็ว่า “ประกาศพรหมจรรย์”๓

 และที่ตรัสว่า พรหมจรรย์จะช่ือว่า
รุ่งเรืองได้ ต่อเมื่อบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ท้ังฝ่าย 
สพรหมจารี และฝ่ายกามโภคี (ผู้อยู่ครองเรือนมีบุตรภรรยาสามี) รู้และ
ปฏิบัติธรรมกันด้วยดี๔  

                                                                                 
๑ สํ.ม.๑๙/๕๗-๕๘/๒๐; ๓๐/๙; ๑๑๔-๑๑๖/๓๒ 
๒ อรรถกถา (ม.อ.๒/๕๕) แสดงความหมายของ พรหมจรรย์ ไวถึงประมาณ ๑๒ นัย นัยสําคัญ เชน = พระ
ศาสนาท้ังหมด การประพฤติปฏิบัติตามมรรค ๘ พรหมวิหาร ทาน ความสันโดษดวยภรรยาของตน การงดเวน
จากเมถุนธรรม ธรรมเทศนา เปนตน (อภิธานัปปทีปกาสูจิ ร.พ. ไท, พ.ศ. ๒๔๖๔ หน้า ๖๖๕ ก็แสดงไว้) 

๓ วินย.๔/๓๒/๓๙ 
๔ ม.ม.๑๓/๒๕๖-๒๕๙/๒๕๒-๒๕๗ 



พุทธธรรม 

 

๒๗๘ 

ตามพุทธพจน์ท่ียกมาข้างต้น แสดงว่า พรหมจรรย์ คือ พรหมจริยะ 
หรือชีวิตประเสริฐน้ัน ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาน้ีเอง และพรหมจารี หรือผู้
ประพฤติพรหมจรรย์ ก็คือ ผู้ดําเนินชีวิตตามมัชฌิมาปฏิปทา 

อน่ึง ‘จริยะ’ น้ี ก็คือต้นศัพท์ท่ีเรานํามาบัญญัติขึ้นเป็นคําใหม่ว่า  
“จริยธรรม” จะเห็นวา จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ก็คือ พรหมจริยะ 
ดังน้ัน จึงพูดได้ว่า มัชฌิมาปฏิปทา คือมรรคน้ี เป็นพุทธจริยธรรม 

 เปนทางชีวิต ทั้งของบรรพชิต และคฤหัสถ 
ภิกษุทั้งหลาย เราไม่สรรเสริญมิจฉาปฏิปทา (ไม่ว่า) ของคฤหัสถ์ หรือ

ของบรรพชิต คฤหัสถ์ก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ปฏิบัติผิดแล้ว ย่อมยังญายธรรม
อันเป็นกุศลให้สําเร็จไม่ได้ เพราะการปฏิบัติผิดนั้นเป็นเหตุ ก็มิจฉาปฏิปทา
คืออะไร? คือ มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาสมาธิ 

เราย่อมสรรเสริญสัมมาปฏิปทา (ไม่ว่า) ของคฤหัสถ์ หรือของ
บรรพชิต คฤหัสถ์ ก็ตาม บรรพชิต ก็ตาม ประพฤติชอบแล้ว ย่อม
ทําญายธรรมอันเป็นกุศลให้สําเร็จได้ เพราะอาศัยการปฏิบัติถูกเป็น
เหตุ ก็สัมมาปฏิปทา คืออะไร?  คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ๑ 

พุทธพจน์ว่าด้วยมิจฉาปฏิปทาและสัมมาปฏิปทานั้น มีมาก่อนแล้ว
ครั้งหน่ึง พุทธพจน์ก่อนน้ัน แสดงปฏิจจสมุปบาทฝ่ายกระบวนการเกิดทุกข์ 
ว่าเป็นมิจฉาปฏิปทา และฝ่ายกระบวนการดับทุกข์ ว่าเป็นสัมมาปฏิปทา  

แต่พุทธพจน์คราวน้ี ตรัสแสดงมรรค คือมัชฌิมาปฏิปทาน้ีเอง ว่า
เป็นสัมมาปฏิปทา ทําให้เห็นได้ว่า ครั้งก่อนทรงมุ่งแสดงตัวกระบวนการ
ธรรมชาติ แต่คราวน้ีทรงแสดงในแง่ประยุกต์ คือเป็นระบบปฏิบัติการของ
มนุษย์ หรือระบบการประพฤติปฏิบัติของคน 

อีกประการหน่ึง พุทธพจน์น้ี ยํ้าให้เห็นว่า มัชฌิมาปฏิปทาเป็น
หลักธรรมท่ีมุ่งให้ใช้ประพฤติปฏิบัติ และสําเร็จประโยชน์ ท้ังแก่บรรพชิต 
และคฤหัสถ์ 

                                                                                 
๑ สํ.ม.๑๙/๖๘/๒๓; ญายธรรม = โลกุตตรมรรค, สัจธรรม, นิพพาน 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๗๙   

 มีไวเพื่อใชขามฝง มิใชเพื่อถือคางหรือแบกโกไว  
ภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางไกล  พบห้วงน้ําใหญ่ ฝั่ง

ข้างนี้ น่าหวาดระแวง น่ากลัวภัย แต่ฝั่งข้างโน้น ปลอดโปร่ง ไม่มีภัย ก็แล 
เรือ หรือสะพาน สําหรับข้ามไปฝั่งโน้น ก็ไม่มี บุรุษนั้นจึงดําริว่า “ห้วงน้ํานี้
ใหญ่ ฝั่งข้างนี้ น่าหวาดระแวง...ถ้ากระไร เราพึงเก็บรวมเอาหญ้า ท่อนไม้ ก่ิง
ไม้ และใบไม้ มาผูกเป็นแพ แล้วอาศัยแพน้ัน พยายามด้วยมือและเท้า  พึง
ข้ามถึงฝั่งโน้นได้โดยสวัสดี” 

คราวนั้น เขาจึง...ผูกแพ...ข้ามถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดี คร้ันเขาได้ข้ามไป
ขึ้นฝั่งข้างโน้นแล้ว ก็มีความดําริว่า “แพนี้มีอุปการะแก่เรามากแท้ เราอาศัย
แพนี้...จึงข้ามมาถึงฝั่งนี้โดยสวัสดี ถ้ากระไร เราควรยกแพนี้ขึ้นเทินบนศีรษะ 
หรือแบกขึ้นบ่าไว้ ไปตามความปรารถนา”  

ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจะเห็นเป็นอย่างไร? บุรุษนั้น ผู้กระทํา
อย่างนี้ จะชื่อว่าเป็นผู้กระทําถูกหน้าที่ต่อแพน้ันหรือไม่? 

(ภิกษุท้ังหลายทูลตอบว่า ไม่ถูก จึงตรัสต่อไปว่า) 

บุรุษนั้น ทําอย่างไร  จึงจะชื่อว่าทําถูกหน้าที่ต่อแพนั้น? ในเร่ืองนี้
บุรุษนั้น เมื่อได้ข้ามไปถึงฝั่งโน้นแล้ว มีความดําริว่า “แพนี้ มีอปุการะแก่เรา
มากแท้...ถ้ากระไร เราพึงยกแพน้ีขึ้นไว้บนบก หรือผูกให้ลอยอยู่ในน้ํา แล้ว
จึงไปตามปรารถนา” บุรุษผู้นั้น กระทําอย่างนี้ จึงจะชื่อว่า เป็นผู้กระทําถูก
หน้าที่ต่อแพน้ัน นี้ฉันใด 

ธรรม ก็อุปมาเหมือนแพ เราแสดงไว้เพื่อมุ่งหมายให้ใช้ข้ามไป มิใช่
เพื่อให้ยึดถือไว้ ฉันนั้น  

เมื่อเธอท้ังหลาย รู้ทั่วถึงธรรม อันมีอุปมาเหมือนแพ ที่เราแสดงแล้ว 
พึงละเสียแม้ซ่ึงธรรมทั้งหลาย จะป่วยกล่าวไปไยถึงอธรรมเล่า๑ 

ภิกษุทั้งหลาย ทิฏฐิ (ทฤษฎี หลักการ ความเข้าใจธรรม) ที่บริสุทธิ์ ถึง
อย่างนี้ ผุดผ่องถึงอย่างนี้ ถ้าเธอทั้งหลายยังยึดติดอยู่ เริงใจกระหย่ิมอยู่ 

                                                                                 
๑ ม.มู.๑๒/๒๘๐/๒๗๐ 



พุทธธรรม 

 

๒๘๐ 

เฝ้าถนอมอยู่ ยึดถือว่าเป็นของเราอยู่ เธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมอันมี
อุปมาเหมือนแพ ที่เราแสดงแล้วเพื่อมุ่งหมายให้ใช้ข้ามไป มิใช่เพื่อให้ยึดถือ
เอาไว้ ได้ละหรือ?๑ 

พุทธพจน์ท้ังสองแห่งน้ี นอกจากเป็นเครื่องเตือนไม่ให้ยึดติดถือมั่น 
ในธรรมทั้งหลาย (แมท่ีเปนความจริง ความถูกตอง) โดยมิได้ถือเอาประโยชน์
จากธรรมเหล่าน้ันตามความหมาย คุณค่า และประโยชน์ตามความเป็น
จริงของมันแล้ว ข้อท่ีสําคัญย่ิงก็คือ เป็นการยํ้าให้มองเห็นธรรมท้ังหลายใน
ฐานะอุปกรณ์ หรือวิธีการท่ีจะนําไปสู่จุดหมาย มิใช่สิ่งลอยๆ หรือจบในตัว  

ด้วยเหตุน้ี เมื่อปฏิบัติธรรมข้อใดข้อหน่ึง จะต้องรู้ตระหนักชัดเจนถึง
วัตถุประสงค์ของธรรมน้ัน พร้อมท้ังความสัมพันธ์ของมันกับธรรมอย่าง
อ่ืนๆ ในการดําเนินไปสู่วัตถุประสงค์น้ัน  

วัตถุประสงค์ในท่ีน้ี มิได้หมายเพียงวัตถุประสงค์ท่ัวไปในขั้นสุดท้าย
เท่าน้ัน แต่หมายถึงวัตถุประสงค์เฉพาะตัวของธรรมข้อน้ันๆ เป็นสําคัญ ว่า
ธรรมข้อน้ันปฏิบัติเพื่อช่วยสนับสนุนหรือให้เกิดธรรมข้อใด จะไปสิ้นสุดลง
ท่ีใด มีธรรมใดรับช่วงต่อไป ดังน้ีเป็นต้น  

เหมือนการเดินทางไกลท่ีต่อยานพาหนะหลายทอด และอาจใช้
ยานพาหนะต่างกัน ท้ังทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ จะรู้คลุมๆ เพียงว่าจะ
ไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีน่ันๆ เท่าน้ันไม่ได้ จะต้องรู้ด้วยว่า ยานแต่ละทอด
แต่ละอย่างน้ัน ตนกําลังอาศัยเพื่อไปถึงท่ีใด ถึงท่ีน้ันแล้วจะอาศัยยานใด
ต่อไป ดังน้ีเป็นต้น๒ 

การปฏิบัติธรรมท่ีขาดความตระหนักในวัตถุประสงค์ ความเป็น
อุปกรณ์ และความสัมพันธ์กับธรรมอ่ืนๆ ย่อมกลายเป็นการปฏิบัติท่ีเลื่อน
ลอย คับแคบ ตัน และท่ีร้ายย่ิงคือ ทําให้เขวออกนอกทาง ไม่ตรงจุดหมาย 
และกลายเป็นธรรมท่ีเป็นหมัน ไม่มีการปฏิบัติ หรือปฏิบัติผิดพลาด คลาด
จากผลท่ีพึงได้  

                                                                                 
๑ ม.มู.๑๒/๔๔๕/๔๗๙ 
๒  พระสูตรที่ช่วยเน้นข้อความที่กล่าวมานี้ ได้แก่ รถวินีตสูตร ม.มู.๑๒/๒๙๒-๓๐๐/๒๘๗-๒๙๗ ซึ่ง

แสดงให้เห็นวัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์เฉพาะของธรรมแต่ละอย่าง ตามลําดับวิสุทธิ ๗ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๘๑   

เพราะการปฏิบัติธรรมอยางไรจุดหมายเชนนี้ ความไขวเขว และผลเสีย
หายตางๆ จึงเกิดขึ้นแกหลักธรรมสําคัญๆ เชน สันโดษ อุเบกขา เปนตน 

 คบคนดีมีกัลยาณมิตร พาเขาสูวิถีชีวิตที่งอกงาม 
ดูกรอานนท์ ความมีกัลยาณมิตร มีกัลยาณสหาย มีเพื่อนคบหาที่ดี 

เท่ากับเป็นพรหมจริยะทั้งหมดทีเดียว เพราะว่าผู้มีกัลยาณมิตร๑ ...พึงหวัง
ส่ิงนี้ได้ คือ เขาจักได้เจริญอริยอัษฎางคิกมรรค เขาจักกระทําได้มากซึ่งอริย
อัษฎางคิกมรรค๒  

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน
เป็นบุพนิมิตฉันใด ความมีกัลยาณมิตร ก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิตแห่งการ
เกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรค แก่ภิกษุ ฉันนั้น๓ 

พุทธพจน์น้ี เน้นยํ้าความสําคัญของการคบหาพบปะเข้าหาคนดีมี
ภูมิธรรมภูมิปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคม ท่ีจะชักนําเข้าสู่มรรคา
ชีวิตแห่งความเจริญก้าวหน้าพัฒนาสูงย่ิงขึ้นไป 

                                                                                 
๑

  คําวา “กัลยาณมิตร” มิไดหมายแคบเพียงเพื่อนสามัญ แตหมายถึงใครก็ตาม ซ่ึงอาจเปนพระ
ศาสดา ครูอาจารย มิตร ผูชวยแนะนําช้ีชองทางความประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองดีงาม ชวยใหเจริญ
ในไตรสิกขา เปนตน 

๒ สํ.ม.๑๙/๕-๙/๒-๔, ฯลฯ 
๓ สํ.ม.๑๙/๑๒๙/๓๖, ฯลฯ 



พุทธธรรม 

 

๒๘๒ 

ระบบของมัชฌิมาปฏิปทา 
ได้กล่าวแล้วว่า มัชฌิมาปฏิปทา เป็นประมวลคําสอนภาคปฏิบัติ 

คือระบบจริยธรรมท้ังหมดของพระพุทธศาสนา มัชฌิมาปฏิปทาจึงมี
ขอบเขตกว้างขวาง และมีรายละเอียดมาก การท่ีจะแสดงรายละเอียด
ท้ังหมดเป็นสิ่งท่ีไม่ต้องพูดถึง เพราะเป็นไปไม่ได้ แม้เพียงจะแสดงแนวการ
ปฏิบัติท่ีเป็นหลักใหญ่โดยย่อให้ครบทุกหลักก็ไม่ท่ัวถึงอยู่แล้ว ในท่ีน้ี จึง
เพียงใช้วิธีพูดคลุมๆ ไป และยกเฉพาะแง่ท่ีควรสนใจขึ้นมาช้ีแจงเป็นตอนๆ 
ไป เท่าท่ีเห็นว่าควรรู้ 

ทางสายเดียว แต่มีองค์ประกอบ ๘ อย่าง 

มัชฌิมาปฏิปทา ที่เรียกง่ายๆ ว่า “มรรค” น้ี มีองค์ คือองค์ประกอบ 
หรือส่วนประกอบ ๘ ประการ จึงเรียกว่า “มรรคมีองค์ ๘” (คําบาลีว่า 
“อัฏฐังคิกมรรค”) องค์ ๘ น้ันคือ 

๑. สัมมาทิฏฐิ ปญญาเห็นชอบ (Right View, Right Understanding) 
๒. สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ (Right Thought) 
๓. สัมมาวาจา วาจาชอบ (Right Speech) 
๔. สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ (Right Action) 
๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ (Right Livelihood) 
๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ (Right Effort) 
๗. สัมมาสต ิ ระลึกชอบ (Right Mindfulness) 
๘. สัมมาสมาธิ จิตมั่นชอบ (Right Concentration)  

เม่ือมีองค์ครบ ๘ โดยท่ีแต่ละองค์น้ันเป็น “สัมมา” คือชอบ ถูกต้อง 
ถูกเต็ม อย่างข้างบนน้ี มรรคมีองค์ ๘ (อัฏฐังคิกมรรค) น้ันก็เป็น “อริยะ” 
(ประเสริฐ) จึงเรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรืออารยอัษฎางคิกมรรค 
(อริยมรรค มีองค์ ๘ หรือมรรคาอันประเสริฐ มีองค์ประกอบ ๘ ประการ) 
เรียกสั้นๆว่า อริยมรรค 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๘๓   

แต่ถ้าองค์ ๘ คือ ทิฏฐิ สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชีวะ วายามะ
สติ สมาธิ น้ัน ไม่ชอบ ไม่เป็นสัมมา ก็ผิด เป็นมิจฉา คือเป็น มิจฉาทิฏฐิ 
มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ 
มิจฉาสติ และมิจฉาสมาธิ ถ้าอย่างนี้ มรรคนั้นก็ไม่เป็นอริยะ ก็กลายเป็น
อนริยมรรค หรืออนารยมรรคไป 

พึงเข้าใจชัดไว้ว่า องค์ หรือองค์ประกอบ ๘ น้ี มิใช่ทาง ๘ ทาง มิใช่
เป็นหลักการท่ีต้องยกขึ้นมาปฏิบัติให้เสร็จไปทีละข้อตามลําดับ แต่เป็น
ส่วนประกอบของทางสายเดียวกัน อาศัยกันและกัน เหมือนเกลียวเชือก ๘ 
เกลียว ที่รวมเข้าเป็นเชือกเส้นเดียว และต้องปฏิบัติเคียงข้างประสานกัน
อย่างเป็นระบบไปโดยตลอด  

ระบบองค์รวมของชีวิตดีงามที่กําลังพัฒนา 

ดังท่ีกล่าวแล้วว่า มรรค หรือทางชีวิตน้ี มีองค์ ๘ คือมีส่วนประกอบ 
๘ ข้อ แต่ละข้อน้ันเป็นส่วนร่วม หรือเป็นองค์ร่วม ท่ีเข้ามาประสาน
สัมพันธ์ประกอบกัน และต้องครบท้ัง ๘ ข้อ รวมกัน จึงเป็นมรรค เป็นทาง
ชีวิต โดยนัยน้ี มรรคน้ันจึงเป็นองค์รวม ท่ีมี ๘ องค์ร่วม 

ตามท่ีว่าน้ีขอยํ้าว่า มรรคน้ันเป็นระบบองค์รวม ประกอบด้วย ๘ 
องค์ร่วม ในความเป็นระบบองค์รวมน้ีก็คือต้องเข้าใจว่า องค์ร่วมท้ัง ๘ น้ัน 
ทํางานประสานสัมพันธ์ประกอบกัน และต้องครบท้ัง ๘ ข้อ รวมกันครบ 
จึงเป็นมรรค และจึงเรียกว่า มรรคมีองค์ ๘ 

น่ีคือ องค์ท้ัง ๘ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ 
ทํางานประสานสัมพันธ์อาศัยกันประกอบกันพากันไป ครบท้ัง ๘ ข้อ จึง
รวมกันเป็นอริยมรรค (เรียกเต็มว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์) 

ทีน้ี องค์ ๘ หรือองค์ร่วมท้ัง ๘ ทํางานประสานสัมพันธ์อาศัยกัน
ประกอบกันอย่างไร ถ้าพูดถึงอริยมรรค ที่ทุกองค์เป็นสัมมา เช่น สัมมาทิฏฐิ 
ก็ต้องพูดกันตั้งแต่ว่า จะทําอย่างไรให้ทิฏฐิเป็นสัมมา แล้วสัมมาทิฏฐิน้ัน



พุทธธรรม 

 

๒๘๔ 

ทํางานร่วมกับอีก ๗ สัมมา อย่างไร จึงรวมกันเป็นอริยมรรคที่ให้สําเร็จผล
บรรลุจุดหมาย ถ้าอย่างน้ีก็เป็นเรื่องยาวเรื่องใหญ่ คลุมรายละเอียดที่จะ
บรรยายต่อจากน้ีไปทั้งหมด จึงยังมิใช่โอกาสท่ีจะพูด 

อย่างไรก็ดี มีวิธีท่ีจะช่วยให้เข้าใจง่ายๆ ให้มองเห็นกว้างๆ เป็น
พื้นฐานไว้ คือมาดูในชีวิตสุกๆ ดิบๆ ของคนสามัญท่ัวๆ ไปน้ีแหละว่า องค์
ท้ัง ๘ น้ันทํางานประสานสัมพันธ์กันอย่างไร 

ทีน้ีก็มาดูในทางชีวิต หรือการดําเนินชีวิตเป็นอยู่ของคนท่ัวๆ ไปน้ี 
บอกแล้วว่า องค์ ๘ น้ันคือ ทิฏฐิ สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชีวะ 
วายามะ สติ และสมาธิ  

ก่อนอ่ืนก็มาดูมารู้การจัดกลุ่มจัดหมู่ขององค์ ๘ น้ันก่อน ดังน้ี 
๑. สัมมาทิฏฐิ    
๒. สัมมาสังกัปปะ   
๓. สัมมาวาจา  
๔. สัมมากัมมันตะ ศีล (พฤติกรรม) 
๕. สัมมาอาชีวะ  
๖. สัมมาวายามะ  
๗. สัมมาสติ สมาธิ (จิตใจ) 
๘. สัมมาสมาธิ  

น่ีคือ มีตัวทํางานจําพวกปัญญา จําพวกแสดงออกเป็นพฤติกรรม 
และจําพวกท่ีอยู่ในใจ ก็มาดูว่าคนดําเนินชีวิตกันอย่างไร คือกระบวนการ
ของชีวิตท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ ดําเนินไป และพัฒนาได้อย่างไร 

ก. ปัญญา 
๑. จุดเริ่มก็คือ คนเรานี้มีความรู้ความเข้าใจเป็นทุนเป็นฐานของตัว 

ถึงเวลาน้ีขณะน้ี คนผู้น้ีมีความรู้มีความเข้าใจอะไรอย่างไรแค่ไหน ความรู้
ความเข้าใจเท่าท่ีเขามีน้ัน ก็จับตัวลงตัวเป็นความเห็น ความเช่ือ เป็นความ
ยึดถือ เป็นหลักการท่ียึดไว้อย่างน้ัน คือมันจะเป็นข้อสรุปหรือเป็นผลรวม
แห่งความรู้ความเข้าใจของเขา หรือปัญญาเท่าท่ีมีท่ีถึงในเวลานั้น เรียก

ปัญญา



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๘๕   

สั้นๆ ว่า “ทิฏฐิ” (แปลว่าการมองเห็น, ปัญญาเท่าท่ีมีอยู่รู้เข้าใจมองเห็น
อะไรๆ) ซึ่งเช่ือถือยึดถือมองเห็นอย่างน้ันแค่น้ัน แล้วทิฏฐิน้ันก็จะเป็น
ตัวนําในกระบวนการดําเนินชีวิตของเขา  

๒. จากน้ัน บนฐานแห่งทิฏฐิ หรือโดยมีทิฏฐินั้นเปนฐาน คนก็มี 
“สังกัป” ความดําริ ความคิดการตางๆ คือ เม่ือมีทิฏฐิ มีปญญามองเห็น
แค่ไหน เช่ือ ยึดถืออย่างไร ก็คิดการต่างๆ ไปตามความรู้เข้าใจตามความ
เช่ือ ตามหลักท่ียึดถือไว้ แค่ท่ีเขารู้เข้าใจอย่างน้ันๆ หรือคิดในทางท่ี
สนองทิฏฐิน้ัน เช่น คิดสร้างสรรค์เก้ือกูลบ้าง คิดเบียดเบียนทําลายบ้าง 

ข. ศีล – พฤติกรรม 
๓-๔-๕. จากสังกัป-คิด ก็ออกสู่พูดและทํา เมื่อมีความรู้ความเข้าใจ

อย่างไรเท่าไร ยึดถือ เช่ือถืออย่างไร มองเห็นแค่ไหน เอามาคิดแล้ว ก็พูด ก็
ทํา ไปตามท่ีคิดน้ัน สนองความคิดน้ัน แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมทางกาย
ทางวาจาท่ัวๆ ไป ตลอดท้ังในแดนใหญ่แดนสําคัญคือพฤติกรรมในการหา
เลี้ยงชีพ คือ วาจา-กาย-อาชีวะ (ถ้าถูกต้อง ไม่มีการเบียดเบียน ก็เป็นศีล)  

ค. สมาธิ – จิตใจ 
- จุดเร่ิมเขาทางเช่ือม-แยก: สังกัป คือการดําริคิดการต่างๆ ในภาคปัญญาน้ัน จะ
พ่วงเอาแรงดันขับเคล่ือน (แรงจูงใจ) มาด้วย ดังพุทธพจน์แสดงปัจจยาการช่วงนี้
ว่า “อาศัยความต่างแห่งสังกัป ก็เกิดความต่างแห่งฉันทะ” (สงฺกปฺปนานตฺตํ ปฏิจฺจ 
อุปฺปชฺชติ ฉนฺทนานตฺตํ, สํ.นิ.๑๖/๓๔๔/๑๗๓) 

ฉันทะ คือ ความอยาก พอใจ ชอบใจ ปรารถนา แยกเป็น ๒ ประเภท คือ 
ฝ่ายร้าย: ตัณหาฉันทะ เรียกส้ันวาตัณหา = อยากใหตัวได มี เสพ เปนใหญ หายไป 
ฝ่ายดี:  กัตตุกัมยตาฉันทะ เรียกสั้นวาฉันทะ = อยากทําใหสิ่ง/คนนั้นๆ เขาถึง 

สภาวะที่ดีงาม เต็มเปยม สมบูรณของเขา/ของมัน 
เมื่อคนสังกัปคิดการตางๆ ความอยากแบบตัณหาหรือแบบฉันทะ ก็จะเปนแรง

ขับเคลื่อนพฤติกรรมไปตามสังกัปความคิดนั้น ตัณหาและฉันทะนั้นเปนจุดแยกสําคัญยิ่ง
ที่ตัดสินวาคนจะไปทางอวิชชา หรือไปทางปญญา จึงจะต้องใส่ใจปลุกปลูกฉันทะขึ้นมา 

ฉันทะนี้เปนคุณสมบัติในใจ ซ่ึงทํางานรวมอยูในวายามะ โดยเปนตัวเริ่มตนของ
วายามะนั้น  



พุทธธรรม 

 

๒๘๖ 

๖. ดังพุทธพจนวา “...ฉนฺทํ ชเนติ วายมติ...” การขับเคลื่อนเริ่มด้วยให้
ฉันทะเกิดขึ้น พอใจรักอยากทํา ก็พยายาม เป็นวายามะ เอาเร่ียวแรงมาลง
มือทําการ มีวิริยะ ความเพียร คือแกล้วกล้า เดินหน้า ก้าวไป ใจสู้ พยายาม 
คิดค้นพิจารณาวิจัยช้ีแจงพูดจาทําการน้ันให้ถูกต้องได้ผลจนสําเร็จ     

๗. เมื่อเพียรพยายามก้าวไปกับสังกัป ในการคิดการพูดจาทําการ
ท้ังหลายน้ัน ก็ต้องมีสติ ตื่น-ทัน-พร้อม-รับหน้า-จ่อ-จ้อง-จับ ใจอยู่กับกิจ
จิตอยู่กับงาน ไม่ใจลอย ไม่เผลอไผล ไม่พลาด ไม่หลุด ไม่หาย ไม่ลืม จับ
ได้ตามทันอยู่กับการท่ีทํา อยู่กับเรื่องท่ีเก่ียวข้อง ตรวจ-คัด-จัด-เลือก อะไร
ผิด-ร้าย เลิก-ละ-ผละ-เว้นก้ัน-ย้ัง อะไรถูก-ดี-ใช่ มุ่งเข้าหา-เอา-จับไว้-
เกาะติด-ตามไม่ปล่อย ให้ปัญญาทํางานได้คล่องไวเต็มวิสัย   

๘. เมื่อมีสติ ใจตื่นพร้อม ทันต่อความเป็นไปรอบตัว ไม่เผลอไม่
พลาด จับเรื่องจับงานไว้ให้ สมาธิ คือภาวะท่ีใจเป็นหน่ึงเดียว ตั้งมั่น มุ่ง
แน่ว อยู่ตัว ได้ท่ี ซึ่งเอาคุณสมบัติเก่ียวข้องท่ีเป็นกําลังพลตัวทํางานของ
จิตใจมารวมกันม่ันแน่มุ่งแน่วไปท่ีเรื่องท่ีงานน้ัน ก็ทําให้กิจกรรมทุกอย่าง
ของชีวิตดําเนินไปอย่างดีท่ีสุด เฉพาะอย่างย่ิงคือสร้างโอกาสให้ปัญญา
ทํางาน จัดการกับสิ่งท้ังหลาย และพัฒนาไปได้อย่างดีท่ีสุด  

เปนอันครบองค ๘ ของมรรค ที่จัดแยกเปน ๓ หมวด ใหเห็นวา 
ในแต่ละด้าน มีอะไรบ้างเป็นตัวประกอบสําคัญ และโดยการช้ีทางส่องนํา
ของปัญญาในวิสัยของทิฏฐิ-สังกัป แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมแห่งศีลทาง
กาย-วาจา-อาชีวะ ด้วยเรี่ยวแรงกําลังงานของจิตใจที่มีวายามะ-สติ-
สมาธิ ก็มีการดําเนินชีวิตท่ีดี มีความเป็นอยู่โดยมีการพัฒนาชีวิตน้ัน
ตลอดเวลา ไม่เป็นชีวิตท่ีเรื่อยเปื่อยเฉื่อยชาจมอยู่ในความประมาท ก็จะ
ก้าวไปในการพัฒนาชีวิตน้ัน ครบเต็มระบบองค์รวมของมรรค 

ในทางตรงข้าม  ถ้าองค์มรรคไม่ถูกต้อง ไม่เป็นสัมมา แต่ไปทางร้าย
เสียหายผิดพลาด เป็นมิจฉา เริ่มแต่มีมิจฉาทิฏฐิ ก็จะคิด จะพูด จะทําผิดร้าย
เสียหาย เป็นต้น (เป็นมิจฉาสังกัปป์ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ 
มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ) ทําให้ดําเนินชีวิตในทางท่ีผิดท่ีร้าย 
กลายเป็นอนริยมรรค/อนารยมรรคไป ไม่สัมฤทธ์ิจุดหมายของการพัฒนา 
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๒๘๗   

ท้ังน้ี ในการพัฒนาชีวิตน้ัน ต้องให้ได้ปัญญาเป็นจุดมุ่ง แล้วปัญญา
น้ันจะได้มาเป็นฐานของมรรค เป็นทิฏฐิคือความเช่ือถือรู้เห็นเข้าใจ ซึ่งเป็น
ต้นทางของความคิด ออกสู่การพูดการทํา พร้อมไปกับการพัฒนาจิตใจ 
เพราะฉะน้ัน เราจึงต้องการให้ได้ทิฏฐิ ท่ีพัฒนาถึงขั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ ซึ่งจะ
พาองค์อ่ืนๆ ให้เป็นสัมมาตามไปด้วย 

ทีน้ี ท่ีว่าระบบการดําเนินชีวิตของมรรคน้ี มุ่งให้เป็นอริยมรรค โดย
ให้การดําเนินชีวิต เป็นการพัฒนาชีวิตน้ัน ก็ต้องยํ้าอีกว่า การพัฒนาชีวิต
น้ัน มีแกนอยู่ท่ีการพัฒนาปัญญา ซึ่งเป็นตัวนํากระบวน และนําให้บรรลุ
จุดหมาย และท่านก็แสดงให้เห็นการพัฒนาของปัญญาว่านําไปถึงจุดหมาย
อย่างไร ดังน้ัน ต่อจากองค์ท้ัง ๘ น้ี เหนือมรรคข้ึนไป จึงมีสัมมาอีก ๒ คือ 
สัมมาญาณ และ สัมมาวิมุตต ิ 

สัมมาญาณ ความรู้ชอบ คือความรู้ถูกต้องเต็มปัญญาน้ัน ก็เป็น
ความจบของการพัฒนาปัญญาน่ันเอง กล่าวคือ ในเบื้องต้น เริ่มด้วย
ความรู้ความเข้าใจที่ยังเป็นการมองเห็นตามเหตุผล ท่ีเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ 
แล้วความรู้ความเข้าใจน้ี พัฒนาข้ึนๆ ไป จนกลายเป็นการรู้การเห็นด้วย
ปัญญาของตนประจักษ์แจ้งจริงโดยสมบูรณ์ ซึ่งเรียกว่า สัมมาญาณ  

ในการพัฒนาของชีวิตตามวิถีแห่งมรรค ซึ่งเป็นกระบวนการของ
ธรรมชาติน้ี การพัฒนาขององค์ธรรมภายในที่ดําเนินไปท้ังหมด เมื่อว่าโดย
ผลรวม จึงพูดได้ว่า มรรคน้ัน เริ่มด้วยปัญญา และจบลงด้วยปัญญา  

เมื่อมี สัมมาญาณ รู้เข้าใจมองเห็นสิ่งท้ังหลายตามสภาวะแล้ว ก็
หลุดพ้นเป็นอิสระ เป็นสัมมาวิมุตต ิ

โดยนัยน้ี สัมมาทิฏฐิ จึงเป็นสะพานเช่ือม ท่ีทอดจาก อวิชชา ไปสู่ 
วิชชา เม่ือเกิดสัมมาญาณ มีวิชชาแล้ว ก็หลุดพ้นเป็น สัมมาวิมุตติ ถึง
จุดหมาย๑ 

                                                                                 
๑  เพิ่มหัวข้อท้ังสองนี้ (สัมมาญาณ กับ สัมมาวิมุตติ) ต่อเข้าไปกับมรรค รวมเป็น ๑๐ เรียก   
สัมมัตตะ หรือ อเสกขธรรม (ธรรมของผู้จบการศึกษา) ๑๐ ดู ที.ปา.๑๑/๓๖๒/๒๘๖; ๔๗๕/
๓๔๒ 



พุทธธรรม 

 

๒๘๘ 

องค์ ๓ ของมรรค ท่ีต้องใช้เสมอเป็นประจํา 
มีองค์มรรคอยู่ ๓ ข้อ ท่ีต้องใช้อยู่เสมอ เพื่อให้ดําเนิน หรือเดินหน้า

ก้าวไปด้วยดีในการปฏิบัติ∗ โดยมีบทบาทสําคัญ ต้องเก่ียวข้องและปฏิบัติร่วม
พร้อมกันไปกับองค์มรรคข้ออ่ืนๆ ทุกข้อ คือ  

๑. สัมมาทิฏฐ ิ (ความเห็นหรือเข้าใจถูกต้อง)  
๒. สัมมาวายามะ  (ความเพียรพยายามถูกต้อง) และ  
๓. สัมมาสต ิ (สติถูกต้อง) 
เหตุท่ีต้องปฏิบัติร่วมกับข้ออ่ืนอยู่เสมอน้ัน เห็นได้ง่าย ด้วยการ

เปรียบเทียบกับการเดินทาง  
สัมมาทิฏฐิ เป็นเหมือนไฟส่องทางหรือเข็มทิศ ให้เห็นทางและม่ันใจ

ในทางอันถูกต้อง ท่ีจะนําไปสู่จุดหมาย  
สัมมาวายามะ เป็นเหมือนการออกแรงก้าวไป หรือแรงขับเคลื่อน

ผลักดันให้ว่ิงแล่นไป  
ส่วนสัมมาสติ เป็นเหมือนเครื่องบังคับ (เช่น พวงมาลัย หางเสือ) 

ควบคุม ระวัง ให้การเดินทางอยู่ในเส้นทาง ถูกจังหวะ และหลบหลีกพ้นภัย  
องค์ ๓ น้ี อาจมาในช่ือท่ีต่างออกไป เช่น ในการปฏิบัติวิปัสสนา

ตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ปัญญาคือสัมมาทิฏฐิ มาในคําว่า “สมฺปชาโน” 
สัมมาวายามะ มาในคําว่า “อาตาปี” สัมมาสติ มาในคําว่า “สติมา” 

การปฏิบัติในขั้นศีลก็ตาม สมาธิก็ตาม ปัญญาก็ตาม จะต้องอาศัย
องค์มรรค ๓ ข้อน้ี ทุกขั้นตอน๑ 

                                                                                 
∗ “ปฏิบัติ” ในภาษาบาลี แปลว่า ดําเนิน เดินทาง เช่น มคฺคํ ปฏิปชฺชติ, มคฺคปฏิปตฺต ิ
๑  เร่ืององคมรรค ๓ ขอเกิดรวมกับองคมรรคขออ่ืนๆ ดู มหาจัตตารีสกสูตร ม.อุ.๑๔/๒๕๒-๒๘๑/
๑๘๐-๑๘๙ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๘๙   

ระบบแยกสวนของไตรสิกขา 
จัดการศึกษาพัฒนาวิถีชีวิตองครวมของมรรค 

มีสิกขาการศึกษาดี ก็เดินทางมรรค ไปถึงจุดหมาย 
ดังได้กล่าวแล้วว่า ทางชีวิต หรือการดําเนินชีวิตน้ัน เรียกว่า 

“มรรค” เม่ือดําเนินชีวิตถูกต้อง ก็เป็นการพัฒนาชีวิต พูดง่ายๆ ว่าพัฒนา
มรรค หรือทําให้มรรคน้ันพัฒนาโดยมีชีวิตท่ีเป็นอยู่อย่างดีงามถูกต้องงอก
งามมั่นคงมีคุณค่าท่ีมั่นใจ  

เม่ือมรรคคือการดําเนินชีวิตน้ันพัฒนาก้าวหน้าไปถูกทางเป็นอย่างดี 
คือเป็นระบบองค์รวมท่ีพร้อมบริบูรณ์ ซึ่งจะนําไปถึงจุดหมายแห่งความสุข
และอิสรภาพ มรรคน้ันก็ได้ช่ือว่าเป็นอริยมรรค ซึ่งมีองค์ประกอบแต่ละ
อย่างถูกต้องเปน็สัมมา 

ทีน้ี การดําเนินชีวิตหรือเดินทางชีวิตท่ีจะเป็นการพัฒนาชีวิตน้ัน ก็
ต้องดําเนินให้ถูกทางถูกต้อง ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเป็นทุน
ประเดิมอยู่บ้าง เหมือนคนเดินทาง เมื่อตัวเองไม่มีประสบการณ์ ไม่รู้ว่าใช่
ทางหรือไม่ หรือทางไหนผิด ทางไหนถูก ถ้าเขาฉลาด ก็รู้จักไถ่ถามผู้รู้ ฟัง
คําบอกของผู้รู้ผู้ชํานาญทาง ดูเขาช้ีทาง  

ถ้าให้ดีให้มั่นใจย่ิงกว่าน้ัน ก็ขอฟังผู้ชํานาญทางน้ันบรรยายให้ฟังให้
ชัดไปเลยว่า ทางน้ันเริ่มต้นท่ีน่ัน ไปถึงน่ัน จะเจออันน้ันๆ อันไหนใช่ อัน
ไหนไม่ใช่ จะแก้ปัญหาท่ีจุดน้ันๆ อย่างไร ฯลฯ พูดสั้นๆ ว่าให้มีทุนความรู้
เข้าใจไว้บ้าง น่ีคือมรรคน้ัน เริ่มต้นด้วยปัญญา โดยมีความรู้เข้าใจให้ตัว
มองเห็นและยึดถือไว้ได้ เรียกว่าพอให้มีทิฏฐิท่ีถูกต้อง 

ทีน้ีก็พูดรวบรัดว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้ผู้ชํานาญทาง โดยได้ทรง
ค้นพบทางคือมรรคหรือมรรคาท่ีถูกต้อง และทรงบุกฝ่าสืบค้นเดินทางน้ัน
จนได้ลุถึงจุดหมายแล้ว และมิใช่ทรงถึงจุดหมายเท่าน้ัน แต่ทรงนําเอา
ประสบการณ์มากมายของพระองค์มาทรงจัดวางแผนการเดินทางไว้



พุทธธรรม 

 

๒๙๐ 

เพื่อให้ผู้ต้องการคือมีฉันทะ จะได้เดินทางไปได้อย่างถูกต้องและม่ันใจ กับ
ท้ังได้ทรงช้ีทางให้แก่คนมากมายให้คนเหล่าน้ันไปถึงจุดหมายอย่าง
พระองค์แล้วด้วย  

การเรียนรู้ฝึกหัดเดินทางคือดําเนินมรรคน้ัน เรียกว่าศึกษา หรือ
สิกขา เมื่อฝึก เมื่อหัด เมื่อศึกษาไปๆ ก็เป็นการพัฒนา ก็เดินทางชีวิตคือ
มรรคน้ันก้าวหน้าไปๆ จนลุถึงจุดหมายดังท่ีว่า  

ในการน้ี พระพุทธเจ้าได้ทรงจัดทําแผนสิกขาคือการศึกษาน้ีไว้เป็น
ระบบ และมีขั้นตอนลําดับ พร้อมท้ังรายละเอียดอย่างชัดเจน 

เมื่อก้ีน้ีได้บอกไว้ข้างต้นแล้วว่า ทางชีวิตหรือการดําเนินชีวิตคือ
มรรคน้ันเป็นไปตามกระบวนการตามธรรมดาธรรมชาติของมันเอง ทีน้ี 
เมื่อเราจัดการฝึกตามระบบของสิกขา แผนของสิกขาคือการศึกษาน้ัน ก็
ทําให้กระบวนการของชีวิตดําเนินก้าวหน้าไปตามทางดําเนินของมรรค น่ี
คือการจัดการของคน (ผู้รู้) ท่ีทําให้กระบวนการของธรรมชาติเดินหน้า
เป็นไปตามท่ีต้องการ ด้วยปัญญาท่ีถึงธรรมเข้าถึงธรรมชาติ 

ทวนความยํ้าว่า กระบวนการฝึกท่ีเราตั้งใจจัดการกับชีวิตน้ี เป็น
สิกขา ส่วนกระบวนการของชีวิตเองท่ีเป็นไปตามธรรมดาของมันเท่าท่ีฝึก
ศึกษาพัฒนาไปได้ เป็นมรรค เราจึงจัดการฝึกศึกษาพัฒนาคนด้วยสิกขา 
เพื่อให้คนน้ันมีมรรคท่ีก้าวหน้าไปอย่างดี น่ีคือสอดคล้องกัน  

เป็นอันว่า ฝ่ายมรรคน่ีว่าไปตามกระบวนการของชีวิต เมื่อสิกขาคือ
กระบวนการฝึกน้ัน ฝึกให้ทําให้ดําเนินไปได้แค่ไหน ก็มีการดําเนินของชีวิต
ไปตามทางท่ีเป็นมรรคก้าวหน้าไปได้แค่น้ัน  

น่ีคือสิกขาเข้ามาในชีวิตของคน เกิดเป็นมรรคที่ชีวิตของคนดําเนินไป
ตามน้ัน สิกขาฝึกศึกษาพัฒนามาได้แค่ไหน ก็มีมรรคท่ีจะดําเนินชีวิตไปได้
แค่น้ันอย่างน้ัน พูดแบบชาวบ้านว่า ฝึกอย่างไร ก็ได้อย่างน้ัน 

ทีน้ี พอมาดําเนินชีวิต บอกแล้วว่า ฝึกอย่างไร ก็ได้อย่างน้ัน 
เพราะฉะน้ัน เม่ือฝึกด้วยสิกขา ๓ ด้านน้ัน ก็ดําเนินชีวิตโดยมีพฤติกรรม มี
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๒๙๑   

จิตใจ แล้วก็มีปัญญา ท่ีได้พัฒนาขึ้นมาให้ดําเนินไปได้ด้วยดีอย่างน้ัน 
เพราะฉะน้ัน โดยสิกขา/ไตรสิกขา/การศึกษา ๓ ทําให้มี ศีล มีสมาธิ มี
ปัญญา อย่างใด ก็ได้มรรคคือการดําเนินชีวิต ท่ีแยกออกไปเป็น ๓ มีศีล มี
สมาธิ มีปัญญา อย่างน้ัน ตรงกัน ดังที่บอกแล้วว่า ฝึกอย่างไร ก็ได้อย่างน้ัน 

ตามท่ีว่าน้ี จึงเป็นธรรมดาว่า ระบบของสิกขา คือระบบการศึกษา
น้ัน จะต้องสอดคล้องกับระบบการดําเนินของชีวิตของมรรค  

ดังท่ีว่าแล้ว มรรคเป็นระบบองค์รวมของทางดําเนินในการพัฒนา
ชีวิต โดยมีองค์ร่วม ๘ ประการ ซึ่งจัดกลุ่มเป็น ๓ คือ ศีล สมาธิ และ
ปัญญา   

ดังน้ัน แผนของสิกขา ก็จึงจัดเป็นระบบการฝึกศึกษาท่ีมี ๓ ส่วน
หรือ ๓ ด้าน เรียกว่า ไตรสิกขา (the Threefold Training) ดังน้ี 

๑. อธิศีลสิกขา การฝึกศึกษาให้มีพฤติกรรมทางกาย วาจา และ
อาชีวะ ท่ีสุจริตและเก้ือกูล (Training in Higher Morality) 

๒. อธิจิตตสิกขา การฝึกศึกษาพัฒนาจิตใจให้มีคุณภาพได้ท่ี เจริญ
ไปในสมาธิ (Training in Higher Mentality หรือ Concentration) 

๓. อธิปัญญาสิกขา การฝึกศึกษาในปัญญาสูงขึ้นไป ให้รู้คิดเข้าใจ
มองเห็นถูกต้องตรงตามเป็นจริง (Training in Higher Wisdom) 

พึงสังเกตว่า ในสิกขา ๓ ข้อน้ี มีคําว่า “อธิ” นําหน้า ศีล จิตต 
(เรียกด้วยคําท่ีเป็นตัวแทนก็ได้ว่า สมาธิ) และปัญญา “อธิ” แปลตามตัว
ว่า “ย่ิง” เป็นคํายํ้าสําทับว่าเป็นการศึกษาท่ีฝึกมิใช่แค่ให้มีศีล มีจิตดี และ
มีปัญญาท่ีเจริญขึ้นเท่าน้ัน แต่ต้องให้ถึงขั้นท่ีองค์ท้ัง ๘ พัฒนาเป็น
อริยมรรค (ให้องค์ท้ัง ๘ เป็นสัมมา) 



พุทธธรรม 

 

๒๙๒ 

เป้าหมายหลักคือปัญญาศูนย์กลางบัญชาการเดินทาง 
สิกขาจัดการฝึกทุกกองกําลังให้พร้อมเสนอสนองงาน  

อย่างท่ีว่าแล้ว องค์ท้ัง ๘ ของมรรคน้ันพัฒนาไปด้วยกันแบบ
ประสานสัมพันธ์สืบทอดกันไปในระบบองค์รวม แต่ในการศึกษาของสิกขา
น้ี ซึ่งเป็นการพัฒนามรรคน้ันเอง ผู้ศึกษาจะทําการฝึกศึกษาแบบแยกส่วน 
ว่าเป็นแต่ละรายการๆ ไป ด้วยความฉลาดท่ีจะจัดการให้เหมาะให้ตรงจุด
ไปตามแผนของสิกขา โดยท่ีในเวลาเดียวกันน้ันก็มีปัญญาตระหนักรู้อยู่ถึง
ระบบการพัฒนาแบบองค์รวมของมรรค และเข้าใจที่จะให้ระบบท้ังสอง
น้ันเช่ือมประสานรับทอดต่อกันไป 

ได้บอกแล้วว่า ในการพัฒนาของมรรคน้ัน จุดรวมท่ีมุ่งเน้นเป็น
เป้าหมายอยู่ท่ีปัญญา ซึ่งเป็นหัวหน้าท่ีช้ีช่องนําทางให้แก่ประดาองค์มรรค
ท้ังกระบวน จึงต้องพัฒนาปัญญาเท่าท่ีรู้เข้าใจมองเห็นยึดถือเช่ือตาม
เป็นทิฏฐิอยู่ในเวลาน้ันๆ ให้รู้เข้าใจมองเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนย่ิงขึ้นไปๆ จน
เป็นญาณท่ีรู้เข้าใจมองเห็นท่ัวตลอดตรงตามท่ีเป็นจริง 

ทีน้ี ในการศึกษาตามแผนของสิกขาน้ัน ตอนเริ่มต้น เมื่อคนน้ันๆ มี
พื้นความรู้เข้าใจเช่ือถือเป็นทิฏฐิถูกต้องเป็นทุนเป็นฐานไว้ให้ไปได้ถูกทาง
แล้ว การศึกษาขั้นต้น จะมุ่งไปท่ีความประพฤติการแสดงออกทําการทาง
กาย วาจา ท่ีเป็นช้ันภายนอก หรือช้ันหยาบ คือศีล เฉพาะอย่างย่ิง
พฤติกรรมเคยชิน เพื่อเตรียมพื้นฐานให้พร้อม และให้เก้ือหนุนแก่การท่ีจะ
ฝึกฝนพัฒนาจิตใจ ซึ่งเป็นช้ันภายในละเอียดกว่า ให้ได้ผลดีต่อไป  

โดยนัยน้ี ในทางปฏิบัติ เมื่อจัดเป็นระบบการศึกษาฝึกอบรมแบบ
ช่วงกว้าง แม้จะพัฒนาไปพร้อมด้วยกันท้ัง ๓ ด้าน แต่แผนการศึกษาจะ
วางจุดเด่นจุดเน้นเลื่อนไปตามลําดับ คือ การฝึกอบรมเริ่มระดมท่ีความ
ประพฤติหรือพฤติกรรมการแสดงออกภายนอกทางกายวาจา (ศีล) ก่อน 
แล้วประณีตขึ้นมาสู่การฝึกอบรมจิตใจ (สมาธิ) จนถึงระดับสุดท้าย คือ 
พัฒนาความรู้ความเข้าใจการเข้าถึงความจริง(ปัญญา) ให้แจ่มจ้าจนพ้น
จากอวิชชาตัณหาอุปาทาน  
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๒๙๓   

มองลําดับขั้นตอนอย่างง่ายๆ ศีล เป็นท่ีเช่ือมต่อและเป็นท่ีตั้งต้น 
คล้ายกับเป็นนอกชาน คือจะออกจากบ้าน ไปติดต่อกับคนท่ีอ่ืน ไปตลาด 
ไปในหมู่บ้าน ไปในชุมชน ไปไหนๆ ก็ตั้งต้นท่ีนอกชาน หรือมาจากไหนๆ 
จะเข้าไปในบ้าน ก็ตั้งต้นท่ีนอกชาน ศีล คือความประพฤติดี มีพฤติกรรมดี
งาม ไม่เบียดเบียน อยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมี
ความสัมพันธ์ทางกายวาจาท่ีเป็นมิตร ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน เมื่อข้างนอกอยู่
ดีไม่มีเวร ไม่ต้องหวาดระแวงภัย ข้างในไม่มีความเดือดร้อนใจ ชีวิตจิตใจก็
เรียบรื่นช่ืนสบาย เป็นภาวะท่ีพร้อมและเกื้อหนุนการพัฒนาจิตพัฒนา
ปัญญาต่อไป 

ลองมองดูในชีวิตประจําวัน ให้เห็นความสัมพันธ์แบบต่อเน่ืองกัน
ของไตรสิกขาน้ี อย่างง่ายๆ พื้นๆ เช่นว่า  

(ศีล สมาธิ) เม่ือประพฤติดี มีความสัมพันธ์งดงาม ได้ทําประโยชน์ 
อย่างน้อยดําเนินชีวิตโดยสุจริต มั่นใจในความบริสุทธ์ิของตน ไม่ต้องกลัว
ต่อการลงโทษ ไม่ระแวงหวาดสะดุ้งต่อการประทุษร้ายของคู่เวร ไม่หว่ันใจ
เสียวใจต่อเสียงตําหนิหรือความรู้สึกไม่ยอมรับของสังคม และไม่มีความ
ฟุ้งซ่านวุ่นวายใจเพราะความรู้สึกเดือดร้อนรังเกียจในความผิดของตนเอง 
หรือดีย่ิงกว่าน้ัน เมื่อระลึกถึงการท่ีได้ช่วยเหลือเก้ือกูลผู้อ่ืน ได้ทําประโยชน์
น้ันๆ ไว้ จิตใจก็เอิบอ่ิม ช่ืนบานเป็นสุข ปลอดโปร่ง สงบ และแน่วแน่ มุ่งไป
กับสิ่งท่ีคิด คําท่ีพูด และการท่ีทําได้อย่างดี  

(สมาธิ ปัญญา) ย่ิงจิตใจสดช่ืน เบิกบาน ปลอดโปร่งโล่งเบา ไม่
ฟุ้งซ่าน สงบ อยู่ตัว ไร้สิ่งขุ่นมัว สดใส มุ่งไปอย่างแน่วแน่เท่าใด การรับรู้การ
คิดพินิจพิจารณามองเห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆ ก็ย่ิงชัดเจน ไม่เอนเอียง ตรง
ตามจริง แล่น คล่อง เป็นผลดีในทางปัญญามากขึ้นเท่าน้ัน 

อุปมาในเรื่องน้ี เหมือนว่า ตั้งภาชนะนํ้าไว้ด้วยดีในท่ีเรียบสนิท ไม่ไป
แกล้งสั่นหรือเขย่ามัน (ศีล) เม่ือนํ้าไม่ถูกกวน คน พัด หรือเขย่า สงบน่ิง ผงฝุ่น
ต่างๆ ก็นอนก้น หายขุ่น นํ้าก็ใส (สมาธิ) เมื่อนํ้าใส ก็มองเห็นสิ่งต่างๆ ได้
ชัดเจน (ปัญญา) 



พุทธธรรม 

 

๒๙๔ 

ในการปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไป ท่ีถึงขั้นจะให้เกิดญาณ อันรู้แจ้งเห็นจริง
จนกําจัดอาสวกิเลสได้ ก็ย่ิงต้องการจิตท่ีสงบน่ิง ผ่องใส มีสมาธิแน่วแน่
ย่ิงขึ้นไปอีก ถึงขนาดระงับการรับรู้ทางอายตนะต่างๆ ได้หมด เหลือ
อารมณ์หรือสิ่งท่ีกําหนดไว้ใช้งานแต่เพียงอย่างเดียว เพื่อทําการอย่าง
ได้ผล จนสามารถกําจัดกวาดล้างตะกอนท่ีนอนก้นได้หมดสิ้น ไม่ให้มี
โอกาสขุ่นอีกต่อไป 

น่ีคือระบบการศึกษาพัฒนามนุษย์ ท่ีเรียกว่า ไตรสิกขา คือการศึกษา 
๓ ส่วน ซึ่งจัดลําดับเป็น อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา เรียกง่ายๆ ว่า ศีล สมาธิ 
ปัญญา เพื่อพัฒนามรรคท่ีจัดลําดับเป็น ปัญญา ศีล สมาธิ 

โดยนัยน้ี การศึกษาท่ีถือว่าเป็นการจัดการจากภายนอก เมื่อมอง
เข้าไปในตัวคน ก็จะเห็นการทํางานขององค์ธรรมต่างๆ ของมรรค ท่ี
พัฒนางอกงามขึ้นไป อย่างประสานกลมกลืนกันกับกระบวนการฝึกศึกษา
แห่งไตรสิกขา ท่ีจัดจากภายนอก  

เม่ือฝึกคนให้ศึกษา หรือคนศึกษาโดยฝึกตน ตามหลักไตรสิกขา ก็
ทําให้ชีวิตของเขาเจริญงอกงามก้าวไปในทางถูกต้อง ท่ีเรียกว่ามรรค  

พูดอย่างภาพพจน์ว่า เอาการศึกษาท้ัง ๓ ของไตรสิกขา ใส่เข้าไปในตัว
คน (หรือเอาคนใส่เข้าไปในกระบวนการของไตรสิกขา) ผลออกมา คือการ
เดินหน้าไปในทางหรือวิถีชีวิตดีงามแห่งมรรค หรือในการดําเนินชีวิตอัน
ประเสริฐคือพรหมจริยะ 

พูดสั้นท่ีสุดว่า ฝึกด้วยไตรสิกขา ชีวิตก็เดินหน้าไปในมรรค 

สิกขาใช้รายการแยกส่วนจัดการจากข้างนอกเข้าไป 
ได้พูดไว้ข้างต้นว่า สิกขาเป็นการจัดการจากภายนอก โดยว่าไปตาม

รายการท่ีกําหนดให้ฝึกให้ศึกษา เป็นเรื่องๆ เป็นชุดๆ ไป ในแบบแยกส่วน 
ตามแผนของสิกขา  

ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น จะให้คนเรียนรู้ ให้ฝึก ให้ศึกษา เพื่อจะได้
เป็นคนมีศีล 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๙๕   

ก่อนจะพูดต่อไป ขอทําความเข้าใจกันไว้ก่อนว่า ในเรื่องธรรมะ 
และในเรื่องพระพุทธศาสนาท่ัวๆ ไปน้ัน ในภาษาไทย มีปัญหาเรื่องถ้อยคํา
ที่เพ้ียนความหมาย มากมายไปหมด เช่น มานะ มีความหมายเดิมว่าอยาก
ใหญ่อยากโตถือตัว แต่ในภาษาไทยกลายเป็นมุ่งมั่นพากเพียร อิจฉา เดิม
ว่าความอยาก แต่ในภาษาไทยกลายเป็นริษยา ภาวนา เดิมว่าพัฒนา แต่ใน
ภาษาไทยกลายเป็นพร่ําบ่นคิดหมายให้สม ดังน้ีเป็นต้น 

ศีลก็เป็นคําหน่ึงท่ีคนไทยเข้าใจคลาดเคลื่อน อย่างน้อยก็พร่ามัว
คลุมเครือ จึงต้องทําความเข้าใจให้ชัดก่อน  

ศีลน้ัน ในความหมายท่ีจริงแท้ หรือเคร่งครัด เป็นคุณสมบัติในตัว
คน เช่นว่าเขาเป็นคนมีศีล ก็คือเขามีความประพฤติ มีพฤติกรรมการ
แสดงออกทางกายทางวาจาท่ีดี ไม่เบียดเบียน ไม่ก่อความเดือดร้อน
เสียหาย แต่คนไทยมักมองศีลในความหมายว่าเป็นกฎ เป็นข้อห้าม เป็น
ข้อๆ ซึ่งอยู่ข้างนอก ท่ีจะต้องเอาไปปฏิบัติ ไปทําตาม ซึ่งท่านก็ยอมให้ใช้
ในความหมายอย่างน้ันได้บ้าง ในระดับท่ีเป็นภาษาพูด หรือไม่เป็นทางการ 
เช่นท่ีพูดว่าขอศีล เอาศีล ๕ ไปรักษา  

ในท่ีน้ี ขอนําเอาเน้ือความท่ีเคยพูดไว้ท่ีอ่ืนมาเล่าเป็นการอธิบาย
ดังน้ีว่า ถึงแม้ที่เรียกกันง่ายๆ ว่า ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ น้ัน ท่านปล่อยให้
เรียกได้ในการพูดจาท่ัวไป แต่พอจะเอาจริงจัง จะทําเป็นกิจจะลักษณะ 
คือในเวลาสมาทาน (จะรับจะถือเอาไปปฏิบัติจริงจัง ท่ีเรียกกันวารับศีล) ท่าน
ให้พูดว่า สิกขาบท ๕ สิกขาบท ๘ สิกขาบท ๑๐ ศีลของพระภิกษุ ท่ี
ชาวบ้านพูดว่าศีล ๒๒๗ น้ัน คําท่ีถูกต้องคือ ๒๒๗ สิกขาบท 

เพราะฉะน้ัน ขอให้สังเกต เราได้ยินพูดกันเรื่อยว่า ชาวบ้านมาขอ
ศีล แล้วเราก็พูดกันว่า พระให้ศีล แต่ดูให้ชัดสิ ท่ีจริง พระไม่ได้ให้ศีล พระ
ไม่เคยให้ศีล ขอให้ดูคําท่ีท่านว่าจริงๆ ไม่มีหรอก พระไม่เคยให้ศีล โยมมา
ขอศีล แล้วท่านให้อะไร 

ทีน้ีก็ดูกันให้ชัด ญาติโยมมาขอศีล มาถึง ก็ว่า  



พุทธธรรม 

 

๒๙๖ 

มยํ ภนฺเต, (วิสํุ วิสํุ รกฺขนตฺถาย), ติสรเณน สห, ปญฺจ สีลานิ ยาจาม. 
บอกวา: ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าท้ังหลาย ขอศีล ๕ พร้อมท้ังไตร

สรณะ (เพื่อจะรักษาแยกเป็นข้อๆ)  
น่ีโยมบอกขอศีล ๕ แล้ว พระจะว่าอย่างไร หลายคนพูดว่าพระก็ให้

ศีลซิ แต่เปล่า พระไม่ได้ให้ศีลหรอก ก่อนท่ีพระจะว่าอะไร ตอนน่ิงอยู่น้ัน 
ขอให้นึกเหมือนพระบอกในใจว่า  

“ศีลเปนคุณสมบัติในตัวคน ไมมีใครเอาศีลมาใหแกโยมไดหรอก ถา
โยมจะเอาศีล โยมก็ตองปฏิบัติ แลวโยมก็ทําตัวใหมีศีลขึ้นมาเองแหละ เอาละ
นะ อาตมาจะบอกสิกขาบทให แลวโยมเอาสิกขาบทนั้นไปปฏิบัติ โยมก็จะมี
ศีลเปนของโยมเอง ถาโยมตกลง ก็วาตามอาตมานะ” 

เสร็จแล้ว พระก็บอกสิกขาบท (ข้อฝึก ข้อศึกษา) ให้ ขอให้ดูนะ: 

หน่ึง:  ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ. 
บอกวา: ข้าพเจ้าขอรับเอาไปถือปฏิบัติ ซึ่งสิกขาบท (ไม่มีคําว่า “ศีล” 

เลย) ท่ีจะงดเว้นจากการทําลายชีวิต  

น่ีแหละ หน่ึง-คําว่าศีล ก็ไม่มี สอง-ก็ไม่ได้ให้อะไรด้วย เพียงแต่บอก
สิกขาบทให้ เปนเร่ืองของโยมเอง เมื่อใจเอา โยมก็พูดแสดงความตั้งใจ บอก
ว่า ตัวข้าพเจ้า ขอรับเอาสิกขาบทไปปฏิบัติ  

น่ีคือ โยมตกลงเอาสิกขาบท คือข้อฝึก ข้อศึกษา ๕ ข้อ ไปปฏิบัติ 
แล้วโยมก็จะมีศีลของตัวเอง 

เมื่อเข้าใจความหมายของถ้อยคําดีแล้ว ก็มาดูสิกขาในการฝึกศึกษา
ให้คนมีศีล 

ตามแผนของสิกขา ท่ีจัดการจากภายนอก เมื่อจะให้คนฝึกศึกษา
เพ่ือเป็นคนมีศีล ท่านก็จัดต้ังวางวินัย (กฎหมาย) ขึ้น วินัยน้ันประกอบด้วย
สิกขาบท (กฎ หรือข้อบัญญัติ ข้อหน่ึงๆ หรือมาตราหน่ึงๆ) เมื่อบุคคล
น้ันๆ ปฏิบัติตาม ถือตาม หรือรักษาสิกขาบทน้ันๆ หรือพูดรวมๆ ว่า 
ปฏิบัติตามกฎหมาย ก็เป็นคนมีศีล เข้าไปอยู่ในมรรค 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๙๗   

จะเห็นว่า วินัย-สิกขาบท กฎหมาย-ข้อบัญญัติ เป็นของจัดตั้งขึ้น
ข้างนอก อยู่ในแผนของสิกขาคือการศึกษา แต่ไม่มีในมรรค  

เมื่อคนปฏิบัติตามน้ัน กลายเป็นคนมีศีล น่ีคือเป็นคุณสมบัติอยู่ใน
ชีวิตของคน ศีลจึงอยู่ในมรรค 

ในทํานองเดียวกัน เมื่อคนต้องการมีสมาธิ เขาไปบอกอาจารย์หรือ
ท่านผู้ชํานาญว่าขอสมาธิ อาจารย์ก็ให้สมาธิไม่ได้ และเขาจะเอาสมาธิ ก็
ไม่ได้ อาจารย์จึงต้องใช้วิธีของสิกขา คืออาจารย์บอกวิธีฝึกให้ ท่ีเรียกว่าให้
หรือบอกกรรมฐาน แล้วเขาเอาวิธีฝึกน้ันไปหัดไปปฏิบัติ จนกระท่ังถ้า
สําเร็จ เขาก็เกิดมีสมาธิของเขาเอง น่ีก็จะแยกได้ระหว่างขั้นตอนของสิกขา 
กับของมรรค 

เช่นเดียวกันอีก เมื่อคนต้องการมีปัญญา เขาไปบอกอาจารย์หรือ
ท่านผู้รู้ว่าขอปัญญา อาจารย์ก็ให้ปัญญาไม่ได้ และเขาจะเอาปัญญา ก็
ไม่ได้ อาจารย์จึงต้องใช้วิธีของสิกขา คืออาจารย์พูดบรรยายอธิบายหรือ
บอกให้ไปอ่านไปฟังน่ันน่ี แล้วเขาฟังหรือเอาคําสอนคําบรรยายเป็นต้นน้ัน
ไปอ่านไปคิดพิจารณาให้รู้เข้าใจ เขาก็เกิดมีปัญญาของเขาเอง น่ีก็จะแยก
ได้ระหว่างขั้นตอนของสิกขา กับของมรรค 

ท้ังน้ี ก็จึงพูดให้เข้าใจแยกสิกขา กับมรรคได้ เช่นว่า “โยมขอศีล 
พระบอกสิกขาบทให้เอาไปรักษา, โยมขอสมาธิ พระบอกกรรมฐานให้เอา
ไปปฏิบัติ, โยมขอปัญญา พระเทศน์กล่าวธรรมกถาหรือบอกถ้อยวาจาให้
เอาไปวิจัย” 

ในเรื่องอ่ืนๆ ท่ัวๆ ไป ก็พึงเข้าใจทํานองน้ี 



พุทธธรรม 

 

๒๙๘ 

จบการศึกษา วัดด้วยพัฒนา ๔ ด้าน 
ทวนความเล็กน้อยว่า สิกขาคือการศึกษา มีขึ้นไว้ให้คนเอามา

ปฏิบัติ เพื่อจะได้พัฒนามรรคคือมรรคาชีวิต∗ ผู้ท่ีจบการศึกษาแล้ว ก็เป็น 
สิกขิตสิกขา (ศึกษิตศึกษา) ผู้ที่เสร็จการพัฒนามรรค ก็เป็นภาวิตมัคค์/ภาวิต  
มรรค น่ีก็คือพระอรหันต์ ซึ่งเป็น อเสขะ ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป 

คําท้ังหลายท่ีว่ามาน้ี ไม่ต้องติดใจ เพียงยกมาให้ดูผ่านๆ ไป เพียงแต่
ขอให้สังเกตคําว่า “ภาวิต” ที่แปลว่าภาวนาแล้ว คือพัฒนาแล้ว 

ย้อนมาดูสิกขา คือการศึกษา ท่ีแยก ๓ ด้าน เป็นไตรสิกขา ได้แก่ 
อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่า ศีล สมาธิ 
ปัญญา น้ัน ได้ทําความเข้าใจกันมาแล้วพอมองเห็นหลัก 

ในท่ีน้ี จะขอให้สังเกตท่ีคําว่า “ศีล” ซึ่งยังมีความหมายท่ีควรรู้
เข้าใจเพิ่มขึ้นอีก  

ตามท่ีเข้าใจและให้ความหมายกันทั่วๆ ไป ศีล คือความประพฤติดี 
พฤติกรรมการแสดงออกทางกาย วาจา ท่ีสุจริตและเกื้อกูล ตาม
ความหมายน้ี จุดสังเกตอยู่ท่ีว่า เรามักมองศีลในขอบเขตของศีลพื้นฐาน ท่ี
เรียกกันว่าศีล ๕ ซึ่งเป็นเรื่องของพฤติกรรมทางกายวาจา ในการอยู่ร่วมกัน 
คือในความสัมพันธ์ทางสังคม ที่ไม่เบียดเบียนกัน  

แต่ท่ีจริง ความหมายของศีล มิใช่จํากัดแค่น้ี 
จุดสังเกตคือคําว่า “กาย-วาจา” และ “ในความสัมพันธ์ทางสังคม”  
- กาย และวาจา เป็นช่องทางแสดงออก ช่องทางทําการทํากรรม 
คําพระเรียกว่า กรรมทวาร แต่ทวารมิใช่แค่น้ี ยังมีอีก 

- ความสัมพันธ์ทางสังคมน้ัน เป็นความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
จําพวกหน่ึง คือสิ่งแวดล้อมทางสังคม แต่สิ่งแวดล้อมมิใช่มีแค่น้ี 
ยังมีอย่างอ่ืนอีก 

                                                                                 
∗ พัฒนามรรค เป็นคําบาลีว่า “มคฺคภาวนา” คือมรรคภาวนา (คําบาลี 

“ภาวนา” แปลเป็นภาษาบาลีว่า วฑฺฒนา คือ พัฒนาน่ันเอง) 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๙๙   

ขอให้ดูว่า แท้จริงน้ัน 
ก) ทวาร คือช่องทางติดต่อกับโลกมี ๒ ชุด คือ 

๑. กรรมทวาร ช่องทางทําการ ทํากรรม มี ๓ คือ กายทวาร วจี
ทวาร มโนทวาร ศีล ๕ เป็นเรื่องของการสื่อสารทําการต่อ
โลกข้างนอก จึงหมายเฉพาะ กายทวาร และวจีทวาร 

๒. ผัสสทวาร ช่องทางรับรู้-เรียนรู้ ได้แก่อินทรีย์ ๖ คือ จักขุ-ตา 
โสตะ-หู ฆานะ-จมูก ชิวหา-ลิ้น กาย-กาย มโน-ใจ 

ข) สิ่งแวดล้อม ๒ คือ สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ หมู่มนุษย์ ทาง
พระหมายคลุมสัตวโลก∗ และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสรรพวัตถุ 
ทางพระหมายคลุมสังขารโลก 

โดยนัยน้ี การท่ีมนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หรือกับโลก 
อย่างถูกต้อง ท่ีเรียกว่าเป็น “ศีล” น้ัน จึงมีมากกว่าท่ีเข้าใจกันข้างต้น ขอ
ยกศีลชุดหน่ึงซึ่งถือเป็นหลกัสําคัญมาให้ดู มี ๔ อย่าง∗ คือ 

๑. ปาติโมกขสังวรศีล ศีลคือความเคร่งครัด (สํารวม) ในวินัยแม่บท
ใหญ่ (สําหรับพระสงฆ์คือประมวลสิกขาบท ๒๒๗ แต่เมื่อพูดเป็นหลัก
กว้างๆ ท่านว่าคือ กายสุจริต ๓ และวจีสุจริต ๔+ สําหรับคนทั่วไป พึง
เทียบกฎหมายหลักของรัฐด้วย) 

๒. อินทรียสังวรศีล ศีลคือความสํารวมอินทรีย์ รับรู้ ดู ฟัง เป็นต้น 
โดยมีสติระวังไม่ตกไปใต้อิทธิพลความรู้สึกชอบ-ชัง ถูกใจ-ขัดใจ เป็นต้น 
แต่รับรู้เรียนรู้ดูเห็นตามท่ีมันเป็นไป ให้ได้ความรู้เข้าใจได้ปัญญา และ
เจริญกุศลธรรม (โดยนิยมให้ได้สัมผัสสภาพรมณีย์ และพัฒนาการรับรู้จน
สามารถบังคับความรู้สึกให้เป็นไปในทางท่ีเป็นคุณ)  

                                                                                 
∗  ในภาษาบาลี “สัตว” เปนคํารวมเร่ิมตั้งแตมนุษย มีมนุษยเปนแกน เชน โพธิสัตว มหาสัตว สวน
สัตวที่คนไทยมักหมายถึงนั้น คําบาลีเรียกวา ติรัจฉานคตะ สวนในภาษาไทย ความหมายที่เพี้ยน
ในทางแคบลง คงสืบเนื่องมาจากคําหด ในสมัยกอน คนไทยพูดวา สัตวดิรัจฉาน แลวไปๆ มาๆ 
เหลือแตสัตว แตหมายถึงดิรัจฉาน ที่จริง ดังวาแลว สัตวหมายถึงมนุษยกอนอ่ืน  

∗  เรียกวา ปาริสุทธิศีล ๔ (ศีลเปนเคร่ืองทําใหบริสุทธิ์, ศีลเปนเหตุใหบริสุทธิ์ หรือความประพฤติ
บริสุทธิ์ที่จัดเปนศีล) ถือเปนหลักสําหรับชีวิตของพระภิกษุ (เชน ชา.อ.๑/๑๖๑; วิสุทฺธิ.๑/๑๙) 

+ สํ.อ.๑/๒๔๑; สุตฺต.อ.๑/๑๔๙; และดู ธ.อ.๖/๑๐๑ 



พุทธธรรม 

 

๓๐๐ 

๓. อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธ์ิแห่งอาชีวะ เลี้ยงชีวิตโดย
ทางสุจริตชอบธรรม เช่น ไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีพ 

๔. ปจจัยบริโภคศีล ศีลในการบริโภคปัจจัย ๔ คือกินเสพบริโภคด้วย
ปัญญา โดยรู้จักพิจารณาท่ีจะกินใช้ให้พอดีท่ีจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีแท้
ตามความหมายของสิ่งน้ันๆ ดังท่ีท่านมักเรียกว่า “โภชเน-มัตตัญญุตา” คือ
ความรู้จักประมาณในการบริโภค เช่นกินพอดีท่ีจะให้มีสุขภาพดี เพื่อมี
ชีวิตร่างกายท่ีเหมาะที่พร้อมในการศึกษาพัฒนาอริยมรรค ไม่เบียดเบียน
ตน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน (ปัจจัยปฏิเสวนศีล คือศีลในการเสพปัจจัย ๔ หรือ
ปัจจัยสันนิสิตศีล คือศีลเน่ืองด้วยปัจจัย ๔ ก็เรียก) 

ในภาคจัดการปฏิบัติการของสิกขาคือในไตรสิกขาน้ัน การมีศีลใน
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมท้ังหมด ไม่ว่าด้านสังคม หรือด้านวัตถุธรรม 
ไม่ว่าจะทํากิจกรรมทางกายวาจาพูดจาทําการท้ังหลาย ไม่ว่าจะใช้อินทรีย์
ตาหูดูฟังรับรู้เรียนรู้อะไรๆ ไม่ว่าจะกินใช้เสพบริโภคอะไรๆ ก็เป็นการ
สัมพันธ์กับโลกกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งดําเนินทยอยซอยแทรกพร้อมปนกันไป 
รวมอยู่ด้วยกันในข้อศีลน่ันเอง  

แต่ในภาคการพัฒนาชีวิตของมรรคคือมรรคภาวนาน้ัน ดูพัฒนาการ
ของความสัมพันธ์น้ันแยกออกไปได้ เป็นการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมว่าอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีหรือไม่อย่างไร เบียดเบียนหรือเก้ือกูล เป็นต้น 
ด้านหน่ึง ซึ่งเป็นการพัฒนาท่ีเรียกช่ือคงเดิมเป็นศีลว่า ศีลภาวนา  

แล้วอีกด้านหน่ึง ก็เป็นการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ
วัตถุธรรมท้ังหลาย หรือท่ีเวลาน้ีเรียกว่ากายภาพ ว่าอยู่เป็นกินเป็นไหม ใช้
วัตถุธรรมให้สมคุณค่าเสริมการศึกษาพัฒนาชีวิตไหม ใช้อินทรีย์เรียนรู้
เสริมคุณภาพจิตพัฒนาปัญญาไหม ช่ืนชมรมณีย์ได้ปีติปราโมทย์ไหม ดังน้ี
เป็นต้น เป็นการพัฒนาท่ีแยกออกไปเรียกช่ือว่า กายภาวนา  

เปนอันวา ศีล หรือเรียกเต็มวาอธิศีล ซ่ึงเปนขอ ๑ ในระบบของสิกขา 
ออกผลสําเร็จในปฏิบัติการใหเกิดการพัฒนาของชีวิตในระบบของมรรค 
มองดูเห็นได หรือวัดผลได แยกเปน ๒ ดาน คือ กายภาวนา และ ศีลภาวนา  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๐๑   

สวนอีก ๒ สิกขา คือ สมาธิ/อธิจิตตสิกขา และปญญา/อธิปญญาสิกขา 
ก็ทําใหเกิดการพัฒนา ๒ ดาน ซ่ึงเรียกชื่อตรงกัน เปน จิตตภาวนา และ
ปญญาภาวนา 

โดยนัยน้ี ไตรสิกขา ก็ทําให้มรรคมีองค์ ๘ ดําเนินก้าวหน้าไปในการ
พัฒนาของชีวิต ๔ ด้าน เรียกว่า ภาวนา ๔ และก็จึงใช้ภาวนา ๔ น้ีเป็น
เกณฑ์วัดผลการศึกษาของสิกขาน้ัน ว่าผู้ใดมีพัฒนาการเป็นภาวนา ครบ ๔ 
น้ี ก็คือเป็นผู้จบการศึกษา เรียกว่า “ภาวิต” คือเป็นผู้ท่ีพัฒนาแล้ว เรียก
ตามนิยมว่าเป็นอรหันต์ 

สิกขา ๓ จึงมาจบท่ี ภาวนา ๔ ดังน้ี  
๑. กายภาวนา พัฒนากาย  Physical and Environmental development 
๒. ศีลภาวนา พัฒนาศีล  Moral development  

   (or  Social development) 
๓. จิตตภาวนา พัฒนาจิตใจ  Emotional development 
๔. ปญญาภาวนา พัฒนาปัญญา Cognitive and Intellectual Development  

    (or  Wisdom development) 
บุคคลท่ีพัฒนาจบครบ ๔ ภาวนา ดังวานี้ ก็เปน ภาวิต ๔ คือ∗  
๑. ภาวิตกาย  (มีกายที่พัฒนาแล้ว  = มีกายภาวนา) 
๒. ภาวิตศีล  (มีศีลที่พัฒนาแล้ว  = มีศีลภาวนา) 
๓. ภาวิตจิต  (มีจิตใจที่พัฒนาแล้ว  = มีจิตตภาวนา) 
๔. ภาวิตปญญา  (มีปัญญาที่พัฒนาแล้ว = มีปัญญาภาวนา)  

ต้นทุนปัญญาที่จะก้าวไปในมรรคาชีวิต  
ได้ยํ้าบ่อยแล้วว่า ปัญญาเป็นธรรมสําคัญท่ีสุดท่ีจะนําพาให้ก้าวหน้า

ไปในทางชีวิตของมรรค คนมีปัญญารู้เข้าใจแค่ไหนอย่างไร ก็ลงตัวเป็นทิฏฐิ
การมองเห็นของเขา ถ้าทิฏฐิของเขายังไม่เป็นสัมมา เขาก็ก้าวหน้าไป
ด้วยดีในมรรคาน้ันไม่ได้ แต่ก็มีปัจจัยท้ังภายในและภายนอก ท่ีจะช่วยให้

                                                                                 
∗ เช่น สํ.สฬ.๑๘/๑๙๗/๑๔๑; องฺ.ติก.๒๐/๕๔๐/๓๒๑; วินย.ฏี.๑/๓๕๐ 



พุทธธรรม 

 

๓๐๒ 

คนพัฒนาทิฏฐิต้นทุนของเขาได้ ปัจจัยท่ีว่าน้ีต้องถือว่าสําคัญมากใน
การศึกษา คนเดินทางชีวิตที่ฉลาด จะหาจะใช้ปัจจัยเหล่าน้ีให้เป็นประโยชน์ 
แต่ไม่ว่าจะอย่างไร แผนของสิกขาจะต้องเอาใจใส่จัดปัจจัยเหล่าน้ีให้มีขึ้น
ตั้งแต่ต้น และให้มีคู่เคียงไปกับกระบวนการจัดการศึกษาจนตลอด 

ปัจจัยท่ีว่าน้ันเรียกว่า ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ อย่าง คือ  
๑. ปัจจัยภายนอก เรียกว่า ปรโตโฆสะ (เสียงจากผู้อ่ืน) ได้แก่ คํา

บอกเล่า ข่าวสาร การแนะนําสั่งสอนจากแหล่งภายนอก เฉพาะอย่างย่ิง
การเรียนรู้จากกัลยาณมิตร 

๒. ปัจจัยภายใน เรียกว่า โยนิโสมนสิการ (การทําในใจโดยแยบ
คาย) คือการรู้จักคิดพิจารณาชําแรกสืบสาว  

ปัจจัยสองอย่างน้ี จะช่วยให้ปัญญาอันเป็นทิฏฐิท่ีมีอยู่ พัฒนาเป็น
สัมมาทิฏฐิ และพาให้สัมมาทิฏฐิพัฒนาต่อไปจนปัญญาสมบูรณ์เป็นสัมมา
ญาณ ท่ีจะให้ถึงจุดหมาย 

เรื่องปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ ๒ อย่างน้ี ยกขึ้นมากล่าวไว้ท่ีน่ี เป็นการ
เกริ่นให้เห็นความสําคัญตระหนักไว้แต่ต้น คําอธิบายจะมีข้างหน้า 

ความเด่นที่เน้นความสําคัญของไตรสิกขา 
- ไดชื่อวาเปนหัวใจพระพุทธศาสนา  

ไตรสิกขา น้ี เม่ือนํามาแสดงเป็นคําสอนในภาคปฏิบัติท่ัวๆ ไป ได้
ปรากฏในหลักท่ีเรียกว่า โอวาทปาติโมกข์ (พุทธโอวาทท่ีเป็นหลักใหญ่ ๓ 
อย่าง ซึ่งเรียกกันบ่อยว่าเป็น หัวใจพระพุทธศาสนา) คือ๑ 

๑. สพฺพปาปสฺส อกรณํ  การไม่ทําความช่ัวท้ังปวง (ศีล) 
๒. กุสลสฺสูปสมฺปทา การบําเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม (สมาธิ) 
๓. สจิตฺตปริโยทปน ํ การทําจิตของตนให้ผ่องใส (ปัญญา) 

                                                                                 
๑ ที.ม.๑๐/๕๔/๕๗; ขุ.ธ.๒๕/๒๔/๓๙; การจัดเข้าในไตรสิกขาอย่างน้ี ถือตาม วิสุทฺธิ.๑/๖ 
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- เปนหลักธรรมที่พระพุทธเจาตรัสสอนบอยมาก 
ไตรสิกขา น้ี เรียกว่าเป็น “พหุลธัมมีกถา” คือ คําสอนธรรมท่ี

พระพุทธเจ้าทรงแสดงบ่อย และมีพุทธพจน์แสดงความต่อเน่ืองกันของ
กระบวนการศึกษาฝึกอบรมท่ีเรียกว่าไตรสิกขา ดังน้ี 

“ศีลเป็นอย่างนี้ สมาธิเป็นอย่างนี้ ปัญญาเป็นอย่างนี้ สมาธิที่ศีลบ่ม
แล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ปัญญาที่สมาธิบ่มแล้ว ย่อมมีผลมาก มี
อานิสงส์มาก จิตที่ปัญญาบ่มแล้ว ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยส้ินเชิง คือ 
จากกามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ”๑ 

ความหมายขององค์ประกอบแต่ละข้อ 
ของ 

มัชฌิมาปฏิปทา 

เรื่องความหมายขององค์ประกอบแห่งมัชฌิมาปฏิปทา หรือเรียก
ง่ายๆ ว่า องค์มรรค น้ี จะยกขึ้นกล่าวเฉพาะในแง่ท่ีน่าสนใจ และควรทํา
ความเข้าใจโดยท่ัวไป ตามลําดับเป็นข้อๆ ดังต่อไปน้ี 

                                                                                 ๑ ที.ม.๑๐/๑๑๑/๑๔๓ 



  

๑. สัมมาทิฏฐิ 
ความสําคัญของสัมมาทิฏฐิ 

ภิกษุทั้งหลาย  บรรดาองค์มรรคเหล่านั้น  สัมมาทิฏฐิเป็นตัวนํา 
สัมมาทิฏฐิเป็นตัวนําอย่างไร? (ด้วยสัมมาทิฏฐิ) จึงรู้จักมิจฉาทิฏฐิ ว่าเป็น
มิจฉาทิฏฐิ รู้จักสัมมาทิฏฐิ ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ รู้จักมิจฉาสังกัปปะ ว่าเป็น
มิจฉาสังกัปปะ รู้จักสัมมาสังกัปปะ ว่าเป็นสัมมาสังกัปปะ รู้จักมิจฉาวาจา...
สัมมาวาจา...มิจฉากัมมันตะ...สัมมากัมมันตะ ฯลฯ๑ 

ข้อที่ภิกษุจักทําลายอวิชชา ยังวิชชาให้เกิด ทําให้แจ้งซ่ึงนิพพานได้ 
ด้วยทิฏฐิที่ต้ังไว้ชอบ ด้วยมรรคภาวนาที่ต้ังไว้ชอบ นี้เป็นส่ิงที่เป็นไปได้ นั่น
เป็นเพราะเหตุใด? ก็เพราะต้ังทิฏฐิไว้ชอบแล้ว๒ 

เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้สักอย่าง ซ่ึงจะเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดได้
เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นไปเพื่อความเพิ่มพูนไพบูลย์ เหมือน
อย่างสัมมาทิฏฐินี้เลย๓ 

คําจํากัดความของสัมมาทิฏฐิ 
คําจํากัดความท่ีพบบ่อยท่ีสุด คือ ความรู้ในอริยสัจ ๔ ดังพุทธพจน์

ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย  สัมมาทิฏฐิ คืออะไร?  ความรู้ในทุกข์  ความรู้ใน        
ทุกขสมุทัย ความรู้ในทุกขนิโรธ ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกว่า
สัมมาทิฏฐิ๔ 

คําจํากัดความนอกจากน้ี ได้แก่ 
                                                                                 ๑ ม.อุ.๑๔/๒๕๔-๒๘๐/๑๘๐-๑๘๗ ๒ สํ.ม.๑๙/๔๓/๑๓; ๒๘๑/๗๓ ๓ องฺ.ติก.๒๐/๑๘๒/๔๐ ๔ ที.ม.๑๐/๒๙๙/๓๔๘; ม.มู.๑๒/๑๔๙/๑๒๓; สํ.ม.๑๙/๓๔/๑๐; ม.มู.๑๒/๑๑๕/๘๘; อภิ.วิ.๓๕/

๑๖๓/๑๓๖;  ๕๗๐/๓๑๖; ฯลฯ 
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รู้อกุศลและอกุศลมูล กับ กุศลและกุศลมูล:  
เมื่อใด อริยสาวกรู้ชัดซ่ึงอกุศล...อกุศลมูล...กุศล...และกุศลมูล 

ด้วยเหตุเพียงน้ี เธอชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นตรง ประกอบด้วย
ความเลื่อมใสแน่วแน่ในธรรม เข้าถึงสัทธรรมน้ีแล้ว๑ 
เห็นไตรลักษณ์:  

ภิกษุเห็นรูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ ซ่ึงเป็นของไม่เที่ยง 
ว่าไม่เที่ยง ความเห็นของเธอนั้น เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อเห็นชอบ ก็หายชิดชื่น 
เพราะความเริงใจสิ้นไป ก็ส้ินการย้อมติด เพราะส้ินการย้อมติด ก็ส้ินความเริง
ใจ เพราะส้ินความเริงใจและหายย้อมติด จิตจึงหลุดพ้น เรียกว่า พ้นเด็ดขาด
แล้ว๒ 

ภิกษุเห็นจักษ...โสตะ...ฆานะ...ชิวหา...กาย...มโน...รูป...เสียง...กล่ิน...รส
...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ ซ่ึงเป็นของไม่เที่ยง ว่าไม่เที่ยง ความเห็นของเธอ
นั้น เป็นสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ๓ 

เห็นปฏิจจสมุปบาท: คําจํากัดความแบบน้ี เป็นแบบท่ีมีมากแบบหน่ึง 
และไม่จําเป็นต้องนําพุทธพจน์มาอ้าง เพราะเคยอ้างถึงมาแล้ว๔ 

พุทธพจน์อีกแห่งหน่ึง แยกความหมายของ สัมมาทิฏฐิ เป็น ๒ 
ระดับ คือ ระดับท่ีเป็นสาสวะ กับ ระดับโลกุตตระ 

ภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิเป็นไฉน? เรากล่าวว่า สัมมาทิฏฐิมี ๒ อย่าง 
คือ สัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะ ซ่ึงเป็นฝ่ายบุญ อํานวยวิบากแก่ขันธ์ อย่างหน่ึง 
กับ สัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ และเป็นองค์มรรค อย่าง
หนึ่ง 

สัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะ เป็นฝ่ายบุญ อํานวยวิบากแก่ขันธ์ เป็นไฉน? 
คือความเห็นว่า ทานท่ีให้แล้วมีผล การบําเพ็ญทานมีผล การบูชามีผล กรรมที่

                                                                                 ๑ ม.มู.๑๒/๑๑๑/๘๕; (อกุศลมูล ๓ = โลภะ โทสะ โมหะ, กุศลมูล ๓ = อโลภะ อโทสะ อโมหะ) ๒ สํ.ข.๑๗/๑๐๓/๖๓ ๓ สํ.สฬ.๑๘/๒๔๕/๑๗๙ ๔ ดู สํ.นิ.๑๖/๔๒/๒๐; ม.มู.๑๒/๑๑๓-๑๓๐/๘๗-๑๐๒ 



พุทธธรรม 

 

๓๐๖ 

ทําไว้ดีและชั่วมีผลมีวิบาก โลกนี้มี ปรโลกมี มารดามี บิดามี สัตว์ที่เป็น
โอปปาติกะมี สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบปฏิบัติชอบ ซ่ึงประกาศโลกน้ีและ
ปรโลกให้แจ่มแจ้ง เพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง มีอยู่ นี้แล สัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะ 
เป็นฝ่ายบุญ อํานวยวิบากแก่ขันธ ์

สัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองค์มรรค เป็น
ไฉน? คือองค์มรรค ข้อสัมมาทิฏฐิ ที่เป็นตัวปัญญา ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ 
ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ ของผู้มีจิตเป็นอริยะ มีจิตไร้อาสวะ ผู้พร้อมด้วย
อริยมรรค ผู้กําลังเจริญอริยมรรคอยู่ นี้แล สัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ 
เป็นโลกุตตระ เป็นองค์มรรค๑ 

สัมมาทิฏฐิในมรรคาแห่งการปฏิบัติ 
ก) ลําดับข้ันของการพัฒนาปัญญา 

เท่าท่ีกล่าวมา เห็นได้แล้วว่า สัมมาทิฏฐิ เป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็น
ตัวนํา ในการดําเนินตามมรรคาแห่งมัชฌิมาปฏิปทา และเป็นตัวยืนท่ีมี
บทบาทอยู่ตลอดเวลาทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ  

อย่างไรก็ดี ระหว่างการดําเนินมรรคาตลอดสายน้ี สัมมาทิฏฐิ มิใช่
เพียงเป็นท่ีอาศัย หรือเป็นตัวสนับสนุนองค์มรรคข้ออ่ืนๆ ฝ่ายเดียวเท่าน้ัน 
แต่ตัวสัมมาทิฏฐิเอง ก็ได้รับความอุดหนุนจากองค์มรรคข้ออ่ืนๆ ด้วย ย่ิง
การดําเนินตามมรรคก้าวหน้าไปเท่าใด สัมมาทิฏฐิก็ย่ิงอบรมบ่มตัวให้แข็ง
กล้าชัดเจนมีกําลังบริสุทธ์ิมากขึ้นเพียงน้ัน และในที่สุดก็กลายเป็นตัวการ
สําคัญท่ีนําเข้าถึงจุดหมายปลายทางของมรรคา จนกล่าวได้ว่า สัมมาทิฏฐิ
เป็นท้ังจุดเริ่มต้นและปลายสุดของมรรคา 

การท่ีสัมมาทิฏฐิเจริญคลี่คลายขยายตัวมาตามลําดับในระหว่าง 
มรรคาเช่นน้ี ส่องความในตัวว่า สัมมาทิฏฐิในลําดับหรือขั้นตอนต่างๆ ของ

                                                                                 
๑ ม.อุ.๑๔/๒๕๘/๑๘๑ 
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การปฏิบัติน้ัน มีความแตกต่างกันโดยคุณภาพ ตามลําดับหรือตามขั้นตอน
น้ันๆ สัมมาทิฏฐิท่ีมีเมื่ออยู่ ณ จุดเริ่มต้น ย่อมมีคุณภาพต่างจากสัมมาทิฏฐิ
ท่ีมีเม่ือถึงปลายทาง  

สัมมาทิฏฐิท่ีจุดเริ่มต้นทีเดียวก็ดี ท่ีสุดทางก็ดี อาจมีลักษณะจําเพาะ
ตัวท่ีแตกต่างจากลักษณะท่ัวไปของสัมมาทิฏฐิตามความหมายทั่วไป 

กล่าวคือ  
•  สัมมาทิฏฐิท่ีจุดเริ่มต้น อาจยังมีลักษณะไม่พร้อมสมบูรณ์ ท่ีจะ

ควรนับว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเต็มตามความหมายของคํา และ 
•  สัมมาทิฏฐิท่ีสุดทาง อาจมีคุณสมบัติแปรเปลี่ยนพิเศษออกไป จน

ควรเรียกช่ือเป็นอีกอย่างหน่ึงต่างหาก  
การแยกคําเรียกจึงมีประโยชน์ในกรณีน้ี และโดยท่ีสัมมาทิฏฐิก็คือ

ปัญญาในลักษณะหน้าท่ีอย่างหน่ึง คํารวมท่ีเหมาะในที่น้ีจึงควรได้แก่คําว่า 
“ปัญญา” ซึ่งหมายความว่า ปัญญาเจริญขึ้นตามลําดับของการฝึกอบรม
ในมรรคาน้ี  

ปัญญาท่ีเจริญตามลําดับขั้นน้ี แต่ละขั้นตอนท่ีสําคัญ มีลักษณะและ
ช่ือเรียกพิเศษอย่างไร ควรพิจารณาต่อไปสักเล็กน้อย 

กล่าวตามระบบของมัชฌิมาปฏิปทา พอจะวางลําดับสังเขปของ 
“การเจริญปัญญา” ได้ว่า 

สําหรับคนสามัญท่ัวไป ท่ีต้องเรียนรู้ด้วยอาศัยคําแนะนําสั่งสอนจาก
ผู้อ่ืน กระบวนการฝึกอบรมจะเริ่มต้นด้วยความเช่ือในรูปใดรูปหน่ึงก่อน 
ซึ่งมีศัพท์เฉพาะเรียกว่า ศรัทธา  

ศรัทธาน้ี อาจเป็นความเช่ือเพราะพอใจในเหตุผลเบื้องต้นของคํา
สอนน้ัน และหรือความเช่ือในความมีเหตุผล หรือลักษณะอันสมเหตุสมผล
น่าไว้วางใจของตัวผู้สอนเอง  

จากน้ัน จึงมีการรับฟังคําสอน การศึกษาอบรม เกิดความเข้าใจ
เพิ่มพูนขึ้น มองเห็นเหตุผลท่ีถูกต้องด้วยตนเอง ซึ่งเรียกคร่าวๆ ว่า 

สัมมาทิฏฐ ิ 



พุทธธรรม 

 

๓๐๘ 

เมื่อความเห็นความเข้าใจน้ี เพิ่มพูน และแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้น
ตามลําดับ ด้วยการลงมือปฏิบัติ หรือพิสูจน์ด้วยประสบการณ์ จน
กลายเป็นการรู้การเห็นประจักษ์ ก็นับว่าปัญญาได้เจริญมาถึงขั้นท่ีเรียกว่า
เป็น สัมมาญาณ ซึ่งเป็นขั้นท่ีพ้นจากความเช่ือ (ศรัทธา) และพ้นจากความ
เข้าใจด้วยเหตุผล (ทิฏฐิ) ใดๆ ท้ังสิ้น เป็นขั้นสุดทาง และเข้าถึงจุดหมาย 
คือความหลุดพ้นเป็นอิสระ ซึ่งเรียกว่า สัมมาวิมุตต ิ

ลําดับความเจริญของปัญญาน้ี อาจเขียนให้เข้าใจง่ายๆ ดังน้ี 

  ศรัทธา→สัมมาทิฏฐ→ิสัมมาญาณ  → สัมมาวิมุตติ 
ตามกระบวนธรรมน้ี เริ่มแรกทีเดียว ปัญญามีอยู่เพียงในรูปแฝง 

หรือเป็นตัวประกอบของศรัทธาก่อน แล้วเจริญเป็นตัวเองขึ้นตามลําดับ 
จนเม่ือถึงขั้นสุดท้าย เป็นสัมมาญาณ ปัญญาจะเด่นชัดบริสุทธ์ิเป็นตัวแท้ 
ส่วนศรัทธาจะไม่เหลืออยู่เลย เพราะถูกปัญญาแทนที่โดยสิ้นเชิง เมื่อถึงขั้น
น้ีเท่าน้ัน การตรัสรู้หรือการหลุดพ้นจึงมีได้ กระบวนการน้ี จะได้เห็นต่อไป
ตามลําดับ 

ข้อน่าสังเกตเป็นพิเศษ คือ ศรัทธาท่ีปรากฏเข้ามาในกระบวนธรรม
น้ี หมายถึง ศรัทธาเพ่ือปัญญา หรือศรัทธาท่ีนําไปสู่ปัญญา จึงต้องเป็น
ความเช่ือท่ีประกอบด้วยปัญญา หรือเช่ือเพราะมีความเข้าใจในเหตุผลเป็น
มูลฐาน (เป็นอาการวตีศรัทธา หรือ ศรัทธาญาณสัมปยุต) มิได้หมายถึง
ความเช่ือแบบมอบใจปลงปัญญาให้ไป โดยไม่ต้องพิจารณาเหตุผล           
(อมูลิกาศรัทธา หรือ ศรัทธาญาณวิปยุต) 

เรื่องศรัทธา ท่ีเข้ามาเป็นส่วนประกอบในกระบวนธรรมน้ี อาจถูก 
เข้าใจสับสนกับความเช่ือหรือศรัทธาอย่างท่ีเข้าใจกันในศาสนาท่ัวๆ ไป จึง
ต้องศึกษาเป็นพิเศษ ณ ท่ีน้ีด้วย 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๐๙   

ข) หลักศรัทธา 
• สรุปขอควรเขาใจเก่ียวกับศรัทธา 

โดยสรุป ลักษณะท่ีควรกล่าวถึงเพื่อเข้าใจความหมาย บทบาท และ
ความสําคัญของศรัทธาในระบบของพุทธธรรม มีดังน้ี :- 
๑. ศรัทธาเป็นเพียงขั้นหน่ึงในกระบวนการพัฒนาปัญญา และกล่าวได้ว่า

เป็นขั้นต้นท่ีสุด 
๒. ศรัทธาท่ีประสงค์ ต้องเป็นความเช่ือความซาบซึ้งท่ีเน่ืองด้วยเหตุผล คือ

มีปัญญารองรับ และเป็นทางสืบต่อแก่ปัญญาได้ มิใช่เพียงความรู้สึก
มอบตัวมอบความไว้วางใจให้สิ้นเชิง โดยไม่ต้องถามหาเหตุผล อันเป็น
ลักษณะทางฝ่ายอาเวค (emotion) ด้านเดียว 

๓. ศรัทธาท่ีเป็นความรู้สึกฝ่ายอาเวคด้านเดียว ถือว่าเป็นความเช่ือท่ีงม
งาย เป็นสิ่งท่ีจะต้องกําจัดหรือแก้ไขให้ถูกต้อง ส่วนความรู้สึกฝ่าย
อาเวคท่ีเ น่ืองอยู่ กับศรัทธาแบบท่ีถูกต้อง  เป็นสิ่ ง ท่ี นํามาใช้ใน
กระบวนการปฏิบัติธรรมให้เป็นประโยชน์ได้มากพอสมควรในระยะ
ต้นๆ แต่จะถูกปัญญาเข้าแทนท่ีโดยสิ้นเชิงในที่สุด 

๔. ศรัทธาท่ีมุงหมายในกระบวนการพัฒนาปญญานั้น อาจใหความหมายสั้นๆ 
วา เปนความซาบซึ้งดวยมั่นใจในเหตุผลเทาท่ีตนมองเห็น คือมั่นใจตนเอง
โดยเหตุผลวา จุดหมายท่ีอยูเบ้ืองหนานั้นเปนไปไดจริงแท และมีคาควรแก
การท่ีตนจะดําเนินไปใหถึง เปนศรัทธาท่ีเราใจใหอยากพิสูจนความจริงของ
เหตุผลท่ีมองเห็นอยูเบ้ืองหนานั้นตอๆ ยิ่งๆ ข้ึนไป เปนบันไดขั้นตนสูความรู 
ตรงขามกับความรูสึกมอบใจใหแบบอาเวค ซึ่งทําใหหยุดคิดหาเหตุผลตอไป 

๕. เพื่อควบคุมศรัทธาให้อยู่ในความหมายท่ีถูกต้อง ธรรมหมวดใดก็ตามใน
พุทธธรรม ถ้ามีศรัทธาเป็นส่วนประกอบข้อหน่ึงแล้ว จะต้องมีปัญญา
เป็นอีกข้อหน่ึงด้วยเสมอไป๑ และตามปรกติศรัทธาย่อมมาเป็นข้อท่ี
หน่ึง พร้อมกับท่ีปัญญาเป็นข้อสุดท้าย  

                                                                                 
๑  ตัวอย่างมีมากมาย เช่น เวสารัชชกรณธรรม: สัทธา ศีล พาหุสัจจะ วิริยารัมภะ ปญญา 
 วุฒิธรรม: สัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา อริยทรัพย์: สัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ ปญญา  
 พละ; อินทรีย์: สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา สัมปรายิกัตถะ: สัทธาสัมปทา สีล~ จาคะ~ ปัญญา~ 



พุทธธรรม 

 

๓๑๐ 

แต่ในกรณีท่ีกล่าวถึงปัญญา ไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงศรัทธาไว้ด้วย๑ 
ปัญญาจึงสําคัญกว่าศรัทธา ท้ังในฐานะเป็นตัวคุม และในฐานะเป็น
องค์ประกอบท่ีจําเป็น  

แม้ ในแ ง่ คุณสมบัติ ของบุ คคล  ผู้ ท่ี ไ ด้ รั บยก ย่องสู งสุ ด ใน
พระพุทธศาสนา ก็คือผู้มีปัญญาสูงสุด เช่น พระสารีบุตรอัครสาวก เป็น
ต้น ศรัทธาแม้แต่ท่ีถูกต้อง ก็ถือเป็นธรรมขั้นต้น 

๖. คุณประโยชน์ของศรัทธา เป็นไปใน ๒ ลักษณะ คือ  
ในแนวหน่ึง ศรัทธาเป็นปัจจัยให้เกิดปีติ ซึ่งทําให้เกิดปัสสัทธิ (ความ

สงบเรียบรื่นกายใจผ่อนคลาย) นําไปสู่สมาธิ และปัญญาในท่ีสุด  
อีกแนวหน่ึงศรัทธาทําให้เกิดวิริยะ คือความเพียรพยายามท่ีจะ

ปฏิบัติ ทดลองสิ่งท่ีเช่ือด้วยศรัทธาน้ัน ให้เห็นผลประจักษ์จริงจังแก่ตน 
ซึ่งก็นําไปสู่ปัญญาในท่ีสุดเช่นกัน  

คุณประโยชน์ท้ังสองน้ี จะเห็นว่าเป็นผลจากความรู้สึกในฝ่ายอาเวค 
แต่มีความตระหนักในความต้องการปัญญาแฝงอยู่ด้วยตลอดเวลา 

๗. ศรัทธาเป็นไปเพื่อปัญญา ดังน้ัน ศรัทธาจึงต้องส่งเสริมความคิดวิจัย
วิจารณ์ จึงจะเกิดความก้าวหน้าแก่ปัญญาตามจุดหมาย นอกจากน้ี แม้
ตัวศรัทธาน่ันเอง จะม่ันคงแน่นแฟ้นได้ ก็เพราะได้คิดเห็นเหตุผลจน
มั่นใจ หมดความเคลือบแคลงสงสัยใดๆ  

โดยนัยน้ี ศรัทธาในพุทธธรรมจึงส่งเสริมการค้นคิดหาเหตุผล การ
ขอร้องให้เช่ือก็ดี การบังคับให้ยอมรับความจริงตามท่ีกําหนดก็ดี การขู่
ด้วยภัยแก่ผู้ไม่เช่ือก็ดี เป็นวิธีการท่ีเข้ากันไม่ได้เลยกับหลักศรัทธาน้ี 

๘. ความเลื่อมใสศรัทธาติดในบุคคล ถือว่ามีข้อเสียเป็นโทษได้ แม้แต่ความ
เลื่อมใสติดในองค์พระศาสดาเอง พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ละเสีย เพราะ
ศรัทธาท่ีแรงด้วยความรู้สึกทางอาเวค กลับกลายเป็นอุปสรรคต่อความ
หลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ ในขั้นสุดท้าย 

                                                                                 
๑  เช่น อธิษฐานธรรม โพชฌงค์ และนาถกรณธรรม เป็นต้น 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๑๑   

๙. ศรัทธาไม่ถูกจัดเป็นองค์มรรค เพราะตัวการท่ีจําเป็นสําหรับการดําเนิน
ก้าวหน้าต่อไปในมรรคาน้ี คือปัญญาท่ีพ่วงอยู่กับศรัทธาน้ันต่างหาก 
และศรัทธาท่ีจะถือว่าใช้ได้ ก็ต้องมีปัญญารองรับอยู่ด้วย นอกจากน้ี 
ท่านท่ีมีปัญญาสูง เช่น องค์พระพุทธเจ้าเอง และพระปัจเจกพุทธเจ้า 
ทรงเริ่มมรรคาท่ีตัวปัญญาทีเดียว ไม่ผ่านศรัทธา เพราะการสร้างปัญญา
ไม่จําต้องเริ่มท่ีศรัทธาเสมอไป (ดูเหตุเกิดสัมมาทิฏฐิข้างหน้า) ด้วยเหตุ
ดังกล่าวน้ี ความหมายในข้ันศรัทธาจึงถูกรวมเข้าไว้ในองค์มรรคข้อแรก
คือสัมมาทิฏฐิ ไม่ต้องแยกไว้ต่างหาก 

๑๐. แม้แต่ศรัทธาท่ีพ้นจากภาวะเป็นความเช่ืองมงายแล้ว ถ้าไม่ดําเนิน
ต่อไปถึงขั้นทดลองปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความจริงประจักษ์แก่ตน ก็
ไม่นับว่าเป็นศรัทธาท่ีถูกต้องตามความหมายแท้จริง เพราะเป็นศรัทธาท่ี
มิได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามความหมายของมัน จัดเป็นการปฏิบัติธรรม
ผิดพลาด เพราะปฏิบัติอย่างขาดวัตถุประสงค์ 

๑๑. แม้ศรัทธาจะมีคุณประโยชน์สําคัญ แต่ในขั้นสูงสุด ศรัทธาจะต้อง
หมดไป ถ้ายังมีศรัทธาอยู่ ก็แสดงว่ายังไม่บรรลุจุดหมาย เพราะตราบ
ใดท่ียังเช่ือต่อจุดหมายน้ัน ก็ย่อมแสดงว่ายังไม่ได้เข้าถึงจุดหมายน้ัน ยัง
ไม่รู้เห็นจริงด้วยตนเอง และตราบใดท่ียังมีศรัทธา ก็แสดงว่ายังต้องอิง
อาศัยสิ่งอ่ืน ยังต้องฝากปัญญาไว้กับสิ่งอ่ืนหรือผู้อ่ืน ยังไม่หลุดพ้นเป็น
อิสระโดยสมบูรณ์ โดยเหตุน้ีศรทัธาจึงไม่เป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์ 
ตรงข้าม พระอรหันต์กลับมีคุณลักษณะว่า เป็นผู้ไม่มีศรัทธา (อัสสัทธะ) 
ซึ่งหมายความว่า ได้รู้เห็นประจักษ์ จึงไม่ต้องเช่ือต่อใครๆ หรือต่อ
เหตุผลใดๆ อีก 

๑๒. โดยสรุป ความก้าวหน้าในมรรคาน้ี ดําเนินมาโดยลําดับ จากความ
เช่ือ (ศรัทธา) มาเป็นความเห็นหรือเข้าใจโดยเหตุผล (ทิฏฐิ) จนเป็นการ
รู้การเห็น (ญาณทัสสนะ) ในท่ีสุด ซึ่งในข้ันสุดท้ายเป็นอันหมดภาระ
ของศรัทธาโดยสิ้นเชิง 



พุทธธรรม 

 

๓๑๒ 

๑๓. ศรัทธามีขอบเขตความสําคัญและประโยชน์แค่ไหนเพียงใด เป็นสิ่งท่ี
จะต้องรู้เข้าใจตามเป็นจริง ไม่ควรตีค่าสูงเกินไป แต่ก็ไม่ควรดูแคลน
โดยเด็ดขาด เพราะในกรณีท่ีดูแคลนศรัทธา อาจกลายเป็นการเข้าใจ
ความหมายของศรัทธาผิด เช่น ผู้ ท่ีคิดว่าตนเช่ือมั่นในตนเอง แต่
กลายเป็นเช่ือต่อกิเลสของตน ในรูปอหังการมมังการไป ซึ่งกลับเป็น
ผลร้ายไปอีกด้านหน่ึง  

๑๔. ในกระบวนการแห่งความเจริญของปัญญา (หรือการพัฒนาปัญญา) 
อาจกําหนดขั้นตอนท่ีจัดว่าเป็นระยะของศรัทธาได้คร่าวๆ คือ 
๑) สร้างทัศนคติท่ีมีเหตุผล ไม่เช่ือหรือยึดถือสิ่งใดส่ิงหน่ึง เพียงเพราะ

ฟังตามๆ กันมา เป็นต้น (ตามแนวกาลามสูตร) 
๒) เป็นผู้คุ้มครองหรืออนุรักษ์สัจจะ (สัจจานุรักษ์) คือ พูดจํากัดขอบเขต

ของตนให้ชัดว่า เท่าท่ีตนรู้เห็นเข้าใจ คือแค่น้ัน เป็นอย่างน้ันๆ ไม่เอา
ความรู้เห็นเข้าใจของตนไปผูกขาดความจริง และยินดีรับฟังหลักการ 
ทฤษฎี คําสอน ความเห็นต่างๆ ของทุกฝ่ายทุกด้าน ด้วยใจท่ีเป็นกลาง 
ไม่ด่วนตัดสินสิ่งท่ียังไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นเท็จ ไม่ยืนกรานยึดติดแต่สิ่งท่ี
ตนรู้เท่าน้ันว่าถูกต้องเป็นจริง 

๓) เมื่อรับฟังทฤษฎี คําสอน ความเห็นต่างๆ ของผู้อ่ืนแล้ว พิจารณา
เท่าท่ีเห็นด้วยปัญญาตนว่าเป็นสิ่งมีเหตุผล และเห็นว่าผู้แสดงทฤษฎี 
คําสอน หรือความเห็นน้ันๆ เป็นผู้มีความจริงใจ ไม่ลําเอียง มีปัญญา 
จึงเลื่อมใส รับเอามาเพ่ือคิดหาเหตุผลทดสอบความจริงต่อไป 

๔) นําสิ่งท่ีใจรับมาน้ัน มาขบคิดทดสอบด้วยเหตุผล จนแน่แก่ใจตนว่า 
เป็นสิ่งท่ีถูกต้องแท้จริง อย่างแน่นอน จนซาบซึ้งด้วยความมั่นใจใน
เหตุผลเท่าท่ีตนมองเห็นแล้ว พร้อมท่ีจะลงมือปฏิบัติพิสูจน์ทดลอง
ให้รู้เห็นความจริงประจักษ์ต่อไป 

๕) ถ้ามีความเคลือบแคลงสงสัย รีบสอบถามด้วยใจบริสุทธ์ิ มุ่งปัญญา 
มิใช่ด้วยอหังการมมังการ พิสูจน์เหตุผลให้ชัดเจน เพื่อให้ศรัทธาน้ัน
มั่นคงแน่นแฟ้น เกิดประโยชน์สมบูรณ์ตามความหมายของมัน 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๑๓   

• สรุปคุณสมบัติและหนาท่ีของศรัทธาท่ีถูกตอง 
ศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับคนทั่วไป ท่ีจะเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทา จึง

เป็นธรรมสําคัญท่ีจําเป็นต้องเน้นให้มาก ว่าจะต้องเป็นศรัทธาท่ีถูกต้อง
ตามหลักท่ีจะเป็นสัมมาทิฏฐิ ในท่ีน้ี จึงขอสรุปคุณสมบัติและการทําหน้าท่ี
ของศรัทธาท่ีจะต้องสัมพันธ์กับปัญญา ไว้เป็นส่วนเฉพาะอีกครั้งหน่ึง ว่า 

๑. ศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญา และนําไปสู่ปัญญา 
๒. ศรัทธาเก้ือหนุนและนําไปสู่ปัญญา โดย 

ก) ชวยใหปญญาไดจุดเริ่มตน เชน ไดฟงเรื่องหรือบุคคลใด แสดง
สาระ มีเหตุผล นาเชื่อถือหรือนาเล่ือมใส เห็นวาจะนําไปสูความ
จริงได จึงเขาไปหาและเริ่มศึกษาคนควาจากจุดหรือแหลงนั้น 

ข) ชวยใหปญญามีเปาหมายและทิศทาง เมื่อเกิดศรัทธาเปนเคาวาจะ
ไดความจริงแลว ก็มุงหนาไปทางนั้น เจาะลึกไปในเร่ืองนั้น ไม
พรา ไมจับจด 

ค) ชวยใหปญญามีพลัง หรือชวยใหการพัฒนาปญญากาวไปอยาง
เขมแข็ง คือ เมื่อเกิดศรัทธามั่นใจวาจะไดความจริง ก็มีกําลังใจ
เพียรพยายามศึกษาคนควาอยางจริงจัง วิริยะก็มาหนุน 

ด้วยเหตุน้ี พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงหลักความเสมอกัน หรือหลักความ
สมดุลแห่งอินทรีย์ ที่เรียกว่า อินทริยสมตา๑ ไว้ โดยให้ผู้ปฏิบัติทั่วๆ ไป มีศรัทธา
ท่ีเข้าคู่สมดุลกับปัญญา ให้ธรรมสองอย่างน้ี ช่วยเสริมกันและคุมกันให้พอดี  

(เชนเดียวกับวิริยะคือความเพียร ท่ีจะตองเขาคูสมดุลกับสมาธิ เพ่ือให
วิริยะไมเปนความเพียรท่ีพลุงพลานรอนรน และสมาธิไมกลายเปนนิ่งเฉยหรือ
เกียจครานเฉื่อยชา แตใหเปนการกาวไปอยางเรียบร่ืนและหนักแนนมั่นคง ท้ังนี้
โดยมีสติเปนตัวกํากับ จัด ปรับ และรักษาความสมดุลนั้นไว ถาพูดกวางๆ ก็ถือวา
ท้ัง ๕ อยาง คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา ตองสมดุลกันท้ังหมด) 

                                                                                 
๑  อินทรีย์ ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา; เรื่องความเสมอกัน หรือสมดุลแห่งอินทรีย์
น้ี ตรัสไว้เล็กน้อยใน วินย.๕/๒/๗; องฺ.ปญฺจก.๒๒/๓๒๖/๔๒๐; มีคําอธิบายใน องฺ.อ.๓/๑๓๖; 
ในวิสุทธิมัคค์ ก็อธิบายไว้ เรียกว่า อินฺทฺริยสมตฺต (ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๖๔) 



พุทธธรรม 

 

๓๑๔ 

• พุทธพจนแสดงหลักศรัทธา 
  ทัศนคติตามแนวกาลามสูตร 

สําหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้นับถือทฤษฎี ลัทธิ หรือ คําสอนอันใด
อันห น่ึงอ ยู่แล้ ว  หรือ ยั ง ไ ม่ นับถือ ก็ตาม  มีหลักการ ต้ั ง ทัศนคติ ท่ี
ประกอบด้วยเหตุผล ตามแนวกาลามสูตร๑ ดังน้ี 

พระพุทธเจ้าเสด็จจาริก ถึงเกสปุตตนิคมของพวกกาลามะ ในแคว้น
โกศล ชาวกาลามะได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค์ จึงพากันไปเฝ้า แสดง
อาการต่างๆ กัน ในฐานะยังไม่เคยนับถือมาก่อน และได้ทูลถามว่า  

พระองคผูเจริญ มีสมณพราหมณพวกหนึ่งมาสูเกสปุตตนิคม 
ทานเหลานั้นแสดงเชิดชูแตวาทะ (ลัทธิ) ของตนเทานั้น แตยอม
กระทบกระเทียบ ดูหมิ่น พูดกดวาทะฝายอื่น ชักจูงไมใหเชื่อ สมณ
พราหมณอีกพวกหนึ่งก็มาสูเกสปุตตนิคม ทานเหลานั้น ก็แสดงเชิดชู
แตวาทะของตนเทานั้น ยอมกระทบกระเทียบ ดูหมิ่น พูดกดวาทะ
ฝายอื่น ชักจูงไมใหเชื่อ พวกขาพระองค มีความเคลือบแคลงสงสัย
วา บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ? 

กาลามชนทั้งหลาย เป็นการสมควรท่ีท่านทั้งหลายจะเคลือบแคลง 
สมควรที่จะสงสัย ความเคลือบแคลงสงสัยของพวกท่านเกิดขึ้นในฐานะ      

กาลามชนท้ังหลาย ท่านทั้งหลาย 
- อย่าปลงใจเชื่อ โดยการฟัง (เรียน) ตามกันมา (อนุสสวะ) 
- อย่าปลงใจเชื่อ โดยการถือสืบ  ๆกันมา (ปรัมปรา) 
- อย่าปลงใจเชื่อ โดยการเล่าลือ (อิติกิรา) 
- อย่าปลงใจเชื่อ โดยการอ้างตํารา (ปิฏกสัมปทาน) 
- อย่าปลงใจเชื่อ โดยตรรก (ตักกะ) 
- อย่าปลงใจเชื่อ โดยการอนุมาน (นยะ) 
- อย่าปลงใจเชื่อ โดยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (อาการปริวิตักกะ) 

                                                                                 
๑ บาลีเรียก เกสปุตติยสูตร (ฉบับแปลบางทีเรียก เกสปุตตสูตร) องฺ.ติก.๒๐/๕๐๕/๒๔๑ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๑๕   

- อย่าปลงใจเช่ือ เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีของตน (ทิฏฐินิชฌานักขันติ) 
- อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าเชื่อ (ภัพพรูปตา) 
- อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา 

(สมโณ โน ครูติ)๑ 
เมื่อใด ท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านี้เป็นอกุศล ธรรม

เหล่านี้มีโทษ ธรรมเหล่านี้วิญญูชนติเตียน ธรรมเหล่านี้ใครยึดถือปฏิบัติ
ถ้วนถึงแล้ว จะเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เก้ือกูล เพื่อความทุกข์ เมื่อนั้น 
ท่านทั้งหลายพึงละเสีย ฯลฯ  

เมื่อใด ท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านี้เป็นกุศล ธรรม
เหล่านี้ไม่มีโทษ ธรรมเหล่านี้วิญญูชนสรรเสริญ ธรรมเหล่านี้ใครยึดถือ
ปฏิบัติถ้วนถึงแล้ว จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูล เพื่อความสุข เมื่อน้ัน 
ท่านทั้งหลายพึงถือปฏิบัติบําเพ็ญ (ธรรมเหล่านั้น) 

ในกรณีท่ีผู้ฟังยังไม่รู้ไม่เข้าใจและยังไม่มีความเช่ือในเรื่องใดๆ ก็ไม่
ทรงชักจูงความเช่ือ เป็นแต่ทรงสอนให้พิจารณาตัดสินเอาตามเหตุผลท่ีเขา
เห็นได้ด้วยตนเอง เช่น ในเรื่องความเช่ือเก่ียวกับชาติน้ีชาติหน้าในแง่
จริยธรรม ก็มีความในตอนท้ายของสูตรเดียวกันน้ันว่า 

กาลามชนทั้งหลาย อริยสาวกน้ัน ผู้มีจิตปราศจากเวรอย่างนี้ มีจิต
ปราศจากความเบียดเบียนอย่างนี้ มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้ มีจิตบริสุทธิ์
อย่างนี้ ย่อมได้ประสบความอุ่นใจถึง ๔ ประการ ต้ังแต่ในปัจจุบันนี้แล้ว คือ 

ถ้าปรโลกมีจริง ผลวิบากของกรรมที่ทําไว้ดีทําไว้ชั่วมีจริง การที่ว่า เมื่อ
เราแตกกายทําลายขันธ์ไปแล้ว จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ก็ย่อมเป็นส่ิงที่เป็นไป
ได้ นี้เป็นความอุ่นใจประการที่ ๑ ที่เขาได้รับ 

ก็ถ้าปรโลกไม่มี ผลวิบากของกรรมที่ทําไว้ดีทําไว้ชั่วไม่มี เราก็ครองตนอยู่ 
โดยไม่มีทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน เป็นสุขอยู่แต่ในชาติปัจจุบันนี้
แล้ว นี้เป็นความอุ่นใจประการที่ ๒ ที่เขาได้รับ 

                                                                                 
๑  “อย่าปลงใจเช่ือ” ฉบับเก่าแปลว่า “อย่ายึดถือ” ได้แก้คําแปลเพื่อให้ชัดและตรงความย่ิงข้ึน 
หมายถึงการไม่ตัดสินหรือลงความเห็นแน่นอนเด็ดขาดลงไปเพียงเพราะเหตุเหล่าน้ี 



พุทธธรรม 

 

๓๑๖ 

ก็ถ้าเมื่อคนทําความช่ัวก็เป็นอันทําไซร้ เรามิได้คิดการชั่วร้ายต่อใครๆ ที่
ไหนทุกข์จักมาถูกต้องเราผู้มิได้ทําบาปกรรมเล่า นี้เป็นความอุ่นใจประการที่ ๓ 
ที่เขาได้รับ 

ก็ถ้าเมื่อคนทําความช่ัว ก็ไม่ชื่อว่าเป็นอันทําไซร้ ในกรณีนี้ เราก็
มองเห็นตนเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งสองด้าน นี้เป็นความอุ่นใจประการที่ ๔ ที่เขา
ได้รับ 

สําหรับผู้ที่ยังไม่ได้นับถือในลัทธิศาสนาหรือหลักคําสอนใดๆ พระองค์
จะตรัสธรรมเป็นกลางๆ เป็นการเสนอแนะความจริงให้เขาคิด ด้วยความ
ปรารถนาดี เพ่ือประโยชน์แก่ตัวเขาเอง โดยมิต้องคํานึงว่าหลักธรรมน้ันเป็น
ของผู้ใด โดยให้เขาเป็นตัวของเขาเอง ไม่มีการชักจูงให้เขาเช่ือหรือเลื่อมใส
ต่อพระองค์ หรือเข้ามาสู่อะไรสักอย่างที่อาจจะเรียกว่าศาสนาของพระองค์  

พึงสังเกตด้วยว่า จะไม่ทรงอ้างพระองค์ หรืออ้างอํานาจเหนือ
ธรรมชาติพิเศษอันใด เป็นเครื่องยืนยันคําสอนของพระองค์ นอกจาก
เหตุผลและข้อเท็จจริงท่ีให้เขาพิจารณาเห็นด้วยปัญญาของเขาเอง เช่น 
เรื่องใน อปัณณกสูตร๑ ซึ่งแสดงให้เห็นเหตุผลท่ีควรประพฤติธรรม โดยไม่
ต้องใช้วิธีขู่ด้วยการลงโทษและล่อด้วยการให้รางวัล ดังน้ี :- 

พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกถึงหมู่บ้านพราหมณ์ช่ือสาลา พวกพราหมณ์
คหบดีชาวหมู่บ้านน้ี ได้ทราบกิตติศัพท์ของพระองค์ จึงพากันไปเฝ้า แสดง
อาการต่างๆ ในฐานะอาคันตุกะท่ียังมิได้นับถือกัน พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า 

คหบดีทั้งหลาย พวกท่านมีศาสดาท่านใดท่านหนึ่งที่ถูกใจ ซ่ึงท่าน
ทั้งหลายมีศรัทธาอย่างมีเหตุผล (อาการวตีสัทธา) อยู่บ้างหรือไม่? 

ครั้นพวกพราหมณ์คหบดีทูลตอบว่า “ไม่มี” ก็ได้ตรัสว่า 
เมื่อท่านทั้งหลายยังไม่ได้ศาสดาท่ีถูกใจ ก็ควรจะถือปฏิบัติหลักการที่ไม่

ผิดพลาดแน่นอน (อปัณณกธรรม) ดังต่อไปน้ี ด้วยว่าอปัณณกธรรมน้ี เมื่อ
ถือปฏิบัติถ้วนถึงแล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูล เพื่อความสุขส้ินกาล
นาน หลักการที่ไม่ผิดพลาดแน่นอนนี้ เป็นไฉน? 

                                                                                 
๑ ม.ม.๑๓/๑๐๓-๑๒๔/๑๐๐-๑๒๑ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๑๗   

สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีวาทะ มีทิฏฐิว่า: ทานท่ีให้แล้วไม่มีผล การ
บําเพ็ญทานไม่มีผล การบูชาไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมท่ีทําไว้ดีทําไว้ชั่วไม่มี 
โลกน้ีไม่มี ปรโลกไม่มี มารดาไม่มี บิดาไม่มี ฯลฯ ส่วนสมณพราหมณ์อีกพวก
หนึ่ง มีวาทะ มีทิฏฐิที่เป็นข้าศึกโดยตรงกับสมณพราหมณ์พวกนั้นทีเดียวว่า: 
ทานท่ีให้แล้วมีผล การบําเพ็ญทานมีผล การบูชามีผล ฯลฯ ท่านทั้งหลายเห็น
เป็นไฉน? สมณพราหมณ์เหล่านี้ มีวาทะเป็นข้าศึกโดยตรงต่อกันมิใช่หรือ ? 

เม่ือพราหมณ์คหบดีทูลตอบว่า “ใช่อย่างน้ัน” ก็ตรัสต่อไปว่า 

ในสมณพราหมณ์ ๒ พวกนั้น พวกที่มีวาทะ มีทิฏฐิว่า: ทานท่ีให้แล้วไม่
มีผล การบําเพ็ญทานไม่มีผล ฯลฯ สําหรับพวกนี้ เป็นอันหวังส่ิงต่อไปนี้ได้คือ 
พวกเขาจะละทิ้งกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต อันเป็นกุศลธรรมทั้ง ๓ อย่าง
เสีย แล้วจะยึดถือประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ซ่ึงเป็นอกุศลธรรม
ทั้ง ๓ อย่าง ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใด? ก็เพราะท่านสมณพราหมณ์เหล่านั้น 
ย่อมไม่มองเห็นโทษ ความทราม ความเศร้าหมอง แห่งอกุศลธรรม และ
อานิสงส์ในเนกขัมมะ อันเป็นคุณฝ่ายสะอาดผ่องแผ้วของกุศลธรรม 

อนึ่ง  (หาก)เมื่อปรโลกมี  เขาเห็นว่าปรโลกไม่มี  ความเห็นของเขา ก็
เป็นมิจฉาทิฏฐิ (หาก)เมื่อปรโลกมี เขาดําริว่าปรโลกไม่มี ความดําริของเขาก็
เป็นมิจฉาสังกัปปะ (หาก)เมื่อปรโลกมี เขากล่าวว่าปรโลกไม่มี วาจาของเขาก็
เป็นมิจฉาวาจา (หาก)เมื่อปรโลกมี เขากล่าวว่าปรโลกไม่มี เขาก็ทําตนเป็นข้าศึก
กับพระอรหันต์ผู้รู้ปรโลก (หาก)เมื่อปรโลกมี เขาทําให้คนอื่นพลอยเห็นด้วยว่า
ปรโลกไม่มี การทําให้พลอยเห็นด้วยนั้น ก็เป็นการให้พลอยเห็นด้วยกับ    
อสัทธรรม และด้วยการทําให้คนอื่นพลอยเห็นด้วยกับอสัทธรรม เขาก็ยกตน
ข่มคนอื่น  

โดยนัยนี้ เร่ิมต้นทีเดียว เขาก็ละทิ้งความมีศีลดีงาม เข้าไปต้ังความทุศีล
เข้าไว้เสียแล้ว มีทั้งมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา ความเป็นข้าศึก
กับอริยชน การชวนคนให้เห็นด้วยกับอสัทธรรม การยกตน การข่มผู้อื่น 
บาปอกุศลธรรมอเนกประการเหล่านี้ ย่อมมีขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัย 



พุทธธรรม 

 

๓๑๘ 

ในเร่ืองนั้น คนที่เป็นวิญญู ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า “ถ้าปรโลกไม่
มี ท่านผู้นี้ เมื่อแตกกายทําลายขันธ์ไป ก็ทําตนให้สวัสดี (ปลอดภัย) ได้ 
แต่ถ้าปรโลกมี ท่านผู้นี้เมื่อแตกกายทําลายขันธ์ ก็จะเข้าถึงอบาย ทุคติ 
วินิบาต นรก เอาเถอะ ถึงว่าให้ปรโลกไม่มีจริงๆ ให้คําของท่านสมณ-
พราหมณ์เหล่านั้นเป็นความจริงก็เถิด ถึงกระนั้น บุคคลผู้นี้ก็ถูกวิญญูชนติ
เตียนได้ในปัจจุบันนี้เองว่า  เป็นคนทุศีล  มีมิจฉาทิฏฐิ  เป็นนัตถิกวาท ก็
ถ้าปรโลกมีจริง บุคคลผู้นี้ ก็เป็นอันได้แต่ข้อเสียหายทั้งสองด้าน คือ 
ปัจจุบันก็ถูกวิญญูชนติเตียน แตกกายทําลายขันธ์ไปแล้ว ก็เข้าถึงอบาย 
ทุคติ วินิบาต นรก อีกด้วย” ฯลฯ 

สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีวาทะมีทิฏฐิว่า “ความดับภพหมดส้ินไม่มี” 
ส่วนสมณพราหมณ์อีกพวกหน่ึงซ่ึงมีวาทะ มีทิฏฐิที่เป็นข้าศึกโดยตรงกับ
สมณพราหมณ์พวกนั้น กล่าวว่า “ความดับภพหมดส้ินมีอยู่” ฯลฯ  

ในเร่ืองนั้น คนที่เป็นวิญญู ย่อมพิจารณาดังนี้ว่า ที่ท่านสมณพราหมณ์
ผู้มีวาทะมีทิฏฐิว่า “ความดับภพหมดส้ินไม่มี” นี้ เราก็ไม่ได้เห็น แม้ที่ท่าน
สมณพราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิว่า “ความดับภพหมดส้ินมีอยู่จริง” นี้ เราก็ไม่
ทราบเหมือนกัน ก็เมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นอยู่ จะกล่าวยึดเด็ดขาดลงไปว่า อย่างนี้
เท่านั้นจริง อย่างอื่นเท็จ ดังนี้ ย่อมไม่เป็นการสมควรแก่เรา  

ก็ถ้าคําของพวกสมณพราหมณ์ที่มีวาทะมีทิฏฐิว่า “ความดับภพหมดส้ิน
ไม่มี” เป็นความจริง การท่ีเราจะไปเกิดในหมู่เทพผู้ไม่มีรูป เป็นสัญญามัย   
ซ่ึงก็ไม่เป็นความผิดอะไร   ก็ย่อมเป็นส่ิงที่เป็นไปได้  ถ้าคําของพวกสมณ
พราหมณ์ที่มีวาทะมีทิฏฐิว่า “ความดับภพหมดส้ินมีอยู่” เป็นความจริง การที่
เราจะปรินิพพานได้ในปัจจุบัน ก็ย่อมเป็นส่ิงที่เป็นไปได้  

แต่ทิฏฐิของสมณพราหมณ์ฝ่ายที่มีวาทะมีทิฏฐิว่า “ความดับภพหมด
ส้ินไม่มี” นี้ ใกล้ไปข้างการมีความย้อมติด ใกล้ไปข้างการผูกพัน ใกล้ไปข้างการ
หลงเพลิน ใกล้ไปข้างการหมกมุ่นสยบ ใกล้ไปข้างการยึดติดถือมั่น ส่วนทิฏฐิ
ของท่านสมณพราหมณ์ฝ่ายที่มีวาทะมีทิฏฐิว่า “ความดับภพหมดส้ินมีจริง” 
นั้น ใกล้ไปข้างการไม่มีความย้อมติด ใกล้ไปข้างการไม่มีความผูกมัดตัว ใกล้ไป



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๑๙   

ข้างการไม่หลงเพลิน ใกล้ไปข้างไม่หมกมุ่นสยบ ใกล้ไปข้างไม่มีการยึดติดถือ
มั่น เขาพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อนิพพิทา วิราคะ นิโรธ 
แห่งภพท้ังหลายเป็นแท้ 

  ท่าทีแบบอนุรักษ์สัจจะ 
พุทธพจน์ต่อไปน้ีแสดงให้เห็นว่า ความรู้ความคิดเห็นในระดับท่ียัง

เป็นความเช่ือและเหตุผล ยังเป็นความรู้ความเห็นท่ีบกพร่อง มีทาง
ผิดพลาด ยังไม่ช่ือว่าเป็นการเข้าถึงความจริง 

แน่ะท่านภารทวาช ธรรม ๕ ประการนี้ มีวิบาก ๒ ส่วนในปัจจุบัน ทีเดียว คือ 
๑. ศรัทธา - ความเชื่อ 
๒. รุจิ - ความถูกใจ 
๓. อนุสสวะ - การฟัง (หรือเรียน) ตามกันมา 
๔. อาการปริวิตักกะ - การคิดตรองตามแนวเหตุผล 
๕. ทิฏฐินิชฌานักขันติ - ความเข้ากันได้กับ (การเพ่งพินิจด้วย) ทฤษฎีของตน 

ก็ส่ิงที่เชื่อสนิททีเดียว กลับเป็นของเปล่า เป็นของเท็จไป ก็มี ถึงแม้ส่ิง
ที่ไม่เชื่อเลยทีเดียว แต่กลับเป็นของจริง แท้  ไม่เป็นอื่นเลย ก็มี 

ถึงส่ิงที่ถูกกับใจชอบทีเดียว  กลับเป็นของเปล่า  เป็นของเท็จไปเสีย ก็มี 
ถึงแม้ส่ิงที่มิได้ถูกกับใจชอบเลย แต่กลับเป็นของจริง แท้  ไม่เป็นอื่นเลย ก็มี 

ถึงส่ิงที่เรียนต่อกันมาอย่างดีทีเดียว กลับเป็นของเปล่า เป็นของเท็จไป ก็มี 
ถึงแม้ส่ิงที่มิได้เรียนตามกันมาเลย แต่กลับเป็นของจริง แท้ ไม่เป็นอ่ืนไปเลย ก็มี 

ถึงส่ิงที่คิดตรองอย่างดีแล้วทีเดียว กลับเป็นของเปล่าเป็นของเท็จไป
เสีย ก็มี ถึงแม้ส่ิงที่มิได้เป็นอย่างที่คิดตรองเห็นไว้เลย แต่กลับเป็นของจริง
แท้ ไม่เป็นอื่นไปเลย ก็มี 

ถึงส่ิงที่เพ่งพินิจไว้เป็นอย่างดี (ว่าถูกต้องตรงตามทิฏฐิทฤษฎีหลักการ
ของตน) กลับเป็นของเปล่า เป็นของเท็จไปเสีย ก็มี ถึงแม้ส่ิงที่ไม่เป็นอย่างที่
เพ่งพินิจเห็นไว้เลย แต่กลับเป็นของจริงแท้ ไม่เป็นอื่นเลย ก็มี๑ 

                                                                                 ๑ ม.ม.๑๓/๖๕๕/๖๐๑; เทียบ ม.อุ.๑๔/๗/๗ 



พุทธธรรม 

 

๓๒๐ 

จากน้ัน ทรงแสดงวิธีวางตนต่อความคิดเห็นและความเช่ือของ
ตน และการรับฟังความคิดเห็นและความเชื่อของผู้อ่ืน ซึ่งเรียกว่าเป็น
ทัศนคติแบบอนุรักษ์สัจจะ (สัจจานุรักข์ แปลเชิงสํานวนความว่า คน
รักความจริง) ว่า 

บุรุษผู้เป็นวิญญู เมื่อจะอนุรักษ์สัจจะ ไม่ควรลงความเห็นในเร่ืองนั้น
เด็ดขาดลงไปอย่างเดียวว่า “อย่างนี้เท่านั้นจริง  อย่างอื่นเหลวไหล  
(ทั้งนั้น)” 

ถ้าแม้นบุรุษมีความเชื่อ (ศรัทธา อยู่อย่างหนึ่ง) เมื่อเขากล่าวว่า 
“ข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างนี้” ยังชื่อว่าเขาอนุรักษ์สัจจะอยู่ แต่จะลงความเห็น
เด็ดขาดลงไปเป็นอย่างเดียวว่า “อย่างนี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นเหลวไหล 
(ทั้งนั้น)” ไม่ได้ก่อน  

ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ ชื่อว่ามีการอนุรักษ์สัจจะ และคนผู้นั้นก็ชื่อว่า
อนุรักษ์สัจจะ อีกทั้งเราก็บัญญัติการอนุรักษ์สัจจะด้วยการปฏิบัติเพียงเท่านี้ 
แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการหยั่งรู้สัจจะ 

ถ้าแม้นบุรุษมีความเห็นที่ถูกใจ...มีการเรียนต่อกันมา...มีการคิดตรอง
ตามเหตุผล...มีความเห็นที่ตรงกับทฤษฎีของตนอยู่ (อย่างใดอย่างหน่ึง) เมื่อ
เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้ามีความเห็นที่ถูกใจอย่างนี้...มีการเล่าเรียนมาอย่างนี้...มี
ส่ิงที่คิดตรองตามเหตุผลได้อย่างนี้...มีความเห็นตามทฤษฎีของตนว่าอย่างนี้” 
ก็ยังชื่อว่าเขาอนุรักษ์สัจจะอยู่ แต่จะลงความเห็นเด็ดขาดลงไปเป็นอย่างเดียว
ว่า “อย่างนี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นเหลวไหล (ทั้งนั้น)” ไม่ได้ก่อน  

ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ ชื่อว่ามีการอนุรักษ์สัจจะ และคนผู้นั้นก็ชื่อว่า
อนุรักษ์สัจจะ อีกทั้งเราก็บัญญัติการอนุรักษ์สัจจะด้วยการปฏิบัติเพียงเท่านี้ 
แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการหยั่งรู้สัจจะ๑ 

ท่าทีน้ีปรากฏชัด เมื่อตรัสเจาะจงเก่ียวกับพระพุทธศาสนา คือ ใน
คราวที่มีคนภายนอกกําลังพูดสรรเสริญบ้าง ติเตียนบ้าง ซึ่งพระพุทธศาสนา 
พระภิกษุสงฆ์นําเรื่องน้ันมาสนทนากัน พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า 

                                                                                 
๑ ม.ม.๑๓/๖๕๕-๖/๖๐๑–๒ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๒๑   

ภิกษุทั้งหลาย ถ้ามีคนพวกอื่นมากล่าวติเตียนเรา ติเตียนธรรม ติเตียน
สงฆ์ เธอทั้งหลายไม่ควรอาฆาต ไม่ควรเศร้าเสียใจ ไม่ควรแค้นเคือง เพราะคําติ
เตียนนั้น ถ้าเธอท้ังหลายโกรธเคือง หรือเศร้าเสียใจ เพราะคําติเตียนนั้น ก็จะ
กลายเป็นอันตรายแก่พวกเธอทั้งหลายเองนั่นแหละ (คือ) หากคนพวกอื่นติ
เตียนเรา ติเตียนธรรม ติเตียนสงฆ์ ถ้าเธอทั้งหลายโกรธเคือง เศร้าเสียใจ 
เพราะคําติเตียนนั้นแล้ว เธอท้ังหลายจะรู้ชัดถ้อยคํานี้ของเขาว่า พูดถูก พูด
ผิด ได้ละหรือ?” 

ภิกษุท้ังหลายทูลตอบว่า “ไม่อาจรู้ชัดได้” 

ภิกษุทั้งหลาย ถ้ามีคนพวกอ่ืนกล่าวติเตียนเรา ติเตียนธรรม ติเตียน
สงฆ์ ในกรณีนั้น เมื่อไม่เป็นจริง พวกเธอก็พึงแก้ให้เห็นว่าไม่เป็นจริงว่า “ข้อ
นี้ไม่เป็นจริง เพราะอย่างนี้  ๆข้อนี้ไม่ถูกต้อง เพราะอย่างนี้ๆ ส่ิงนี้ไม่มีในพวก
เรา ส่ิงนี้หาไม่ได้ในหมู่พวกเรา” 

ภิกษุทั้งหลาย  ถ้ามีคนพวกอื่นกล่าวชมเรา ชมธรรม ชมสงฆ์ เธอ
ทั้งหลายไม่ควรเริงใจ ไม่ควรดีใจ ไม่ควรกระหย่ิมลําพองใจ ในคําชมน้ัน ถ้ามี
คนมากล่าวชมเรา ชมธรรม ชมสงฆ์ หากเธอท้ังหลาย เริงใจ ลําพองใจแล้วไซร้  
ก็จะเป็นอันตรายแก่พวกเธอเองนั่นแหละ  ถ้ามีคนมากล่าวชมเรา ชมธรรม ชม
สงฆ์ ในกรณีนั้น เมื่อเป็นความจริง พวกเธอก็ควรรับรองว่าเป็นความจริงว่า 
“ข้อนี้เป็นจริง เพราะอย่างนี้ๆ ข้อนี้ถูกต้องเพราะอย่างนี้ๆ  ส่ิงนี้มีในพวกเรา 
ส่ิงนี้หาได้ในหมู่พวกเรา”๑ 

ต่อจากการอนุรักษ์สัจจะ พระพุทธเจ้าทรงแสดงข้อปฏิบัติเพื่อให้
หย่ังรู้และเข้าถึงสัจจะ และในกระบวนการปฏิบัติน้ี จะมองเห็นการเกิด
ศรัทธา ความหมาย ความสําคัญ และขอบเขตความสําคัญของศรัทธาไป
ด้วย ดังน้ี 

ด้วยข้อปฏิบัติเท่าใด จึงจะมีการหยั่งรู้สัจจะ และบุคคลจึงจะชื่อว่า
หยั่งรู้สัจจะ? 

                                                                                 
๑ ที.สี.๙/๑/๓ 



พุทธธรรม 

 

๓๒๒ 

เมื่อได้ยินข่าวว่า มีภิกษุเข้าไปอาศัยหมู่บ้าน หรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่ง
อยู่ คฤหบดีก็ดี บุตรคฤหบดีก็ดี เข้าไปหาภิกษุนั้นแล้ว ย่อมใคร่ครวญดูใน
ธรรมจําพวกโลภะ ธรรมจําพวกโทสะ ธรรมจําพวกโมหะว่า ท่านผู้นี้ มีธรรม
จําพวกโลภะที่จะเป็นเหตุครอบงําจิตใจ ทําให้กล่าวได้ทั้งที่ไม่รู้ว่า “รู้” ทั้งที่ไม่
เห็นว่า “เห็น” หรือทําให้เที่ยวชักชวนคนอื่นให้เป็นไปในทางท่ีจะก่อให้เกิด
ทุกข์ชั่วกาลนานแก่คนอื่น  ๆหรือไม่? 

เมื่อเขาพิจารณาตัวเธออยู่ รู้อย่างนี้ว่า ท่านผู้นี้ไม่มีธรรมจําพวกโลภะที่
จะเป็นเหตุครอบงําจิตใจ ทําให้กล่าวได้ทั้งที่ไม่รู้ว่า “รู้” ทั้งที่ไม่เห็นว่า “เห็น” 
หรือทําให้เที่ยวชักชวนคนอื่นให้เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดส่ิงที่มิใช่ประโยชน์
เก้ือกูลและเกิดทุกข์ชั่วกาลนานแก่คนอื่นๆ ได้เลย อนึ่ง ท่านผู้นี้มีกายสมาจาร 
วจีสมาจาร อย่างคนไม่โลภ ธรรมที่ท่านผู้นี้แสดง ก็ลึกซ้ึง เห็นได้ยาก หยั่งรู้ได้
ยาก เป็นของสงบ ประณีต ไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยตรรก ละเอียดอ่อน บัณฑิตจึง
รู้ได้ ธรรมนั้นมิใช่ส่ิงที่คนโลภจะแสดงได้ง่าย  ๆ 

เมื่อใด เขาพิจารณาตรวจดู มองเห็นว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์จากธรรม
จําพวกโลภะแล้ว เมื่อนั้นเขาย่อมพิจารณาตรวจดูเธอยิ่งๆ ขึ้นไปอีก ในธรรม
จําพวกโทสะ ในธรรมจําพวกโมหะ ฯลฯ 

เมื่อใด เขาพิจารณาตรวจดู มองเห็นว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์จากธรรม
จําพวกโมหะแล้ว คราวนั้น เขาย่อมฝังศรัทธาลงในเธอ 

เขาเกิดศรัทธาแล้ว ก็เข้าหา เมื่อเข้าหา ก็คอยน่ังอยู่ใกล้ (คบหา) เมื่อ
คอยน่ังอยู่ใกล้ ก็เงี่ยโสตลง (ต้ังใจคอยฟัง) เมื่อเงี่ยโสตลง ก็ได้สดับธรรม คร้ัน
สดับแล้ว ก็ทรงธรรมไว้ ย่อมพิจารณาไตร่ตรองอรรถแห่งธรรมที่ทรงไว้ เมื่อ
ไตร่ตรองอรรถอยู่ ก็เห็นชอบด้วยกับข้อธรรมตามท่ี (ทนต่อการ)คิดเพ่งพิสูจน์  

เมื่อเห็นชอบด้วยกับข้อธรรมดังที่คิดเพ่งพิสูจน์ ฉันทะก็เกิด เมื่อเกิด
ฉันทะ ก็อุตสาหะ คร้ันอุตสาหะแล้ว ก็เอามาคิดทบทวนเทียบเคียง คร้ัน
เทียบเคียงแล้ว ก็ย่อมลงมือทําความเพียร เมื่อลงมือทําทุ่มเทจิตใจให้แล้ว ก็
ย่อมทําปรมัตถสัจจะให้แจ้งกับตัว และเห็นแจ้งแทงตลอดปรมัตถสัจจะนั้น
ด้วยปัญญา  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๒๓   

ด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้ ชื่อว่ามีการหยั่งรู้สัจจะ และบุคคลชื่อว่า หยั่งรู้สัจจะ 
และเราย่อมบัญญัติการหยั่งรู้สัจจะ (สัจจานุโพธ) ด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้ แต่ยัง
ไม่ชื่อว่าเป็นการเข้าถึงสัจจะก่อน 

ด้วยข้อปฏิบัติเท่าใด จึงมีการเข้าถึงสัจจะ และคนจึงช่ือว่า
เข้าถึงสัจจะ? 

การอาเสวนะ การเจริญ การกระทําให้มาก ซ่ึงธรรมเหล่านั้นแหละ ชื่อว่า
เป็นการเข้าถึงสัจจะ (สัจจานุปัตติ) ฯลฯ๑ 

  สร้างศรัทธาด้วยการใช้ปัญญาตรวจสอบ 
สําหรับคนสามัญท่ัวไป ศรัทธาเป็นธรรมขั้นต้นท่ีสําคัญย่ิง เป็น

อุปกรณ์ชักนําให้เดินหน้าต่อไป เมื่อใช้ถูกต้องจึงเป็นการเริ่มต้นท่ีดี ทําให้
การก้าวหน้าไปสู่จุดหมายได้ผลรวดเร็วขึ้น ด้วยเหตุน้ี จึงปรากฏว่า บาง
คราวผู้มีปัญญามากกว่า แต่ขาดความเช่ือมั่น กลับประสบความสําเร็จช้า
กว่าผู้มีปัญญาด้อยกว่าแต่มีศรัทธาแรงกล้า๒ ในกรณีท่ีศรัทธาน้ันไปตรงกับ
สิ่งท่ีถูกต้องแล้ว จึงเป็นการทุ่นแรงทุ่นเวลาไปในตัว ตรงกันข้าม ถ้าศรัทธา
เกิดในสิ่งท่ีผิด ก็เป็นการทําให้เขว ย่ิงหลงชักช้าหนักขึ้นไปอีก  

อย่างไรก็ดี ศรัทธาในพุทธธรรม มีเหตุผลเป็นฐานรองรับ มีปัญญา
คอยควบคุม จึงยากท่ีจะผิด นอกจากพ้นวิสัยจริงๆ และก็สามารถแก้ไขให้
ถูกต้องได้ ไม่ดิ่งไปในทางท่ีผิด เพราะคอยรับรู้เหตุผล ค้นคว้า ตรวจสอบ
และทดลองอยู่ตลอดเวลา  

การขาดศรัทธา เป็นอุปสรรคอย่างหน่ึง ซึ่งทําให้ชะงัก ไม่ก้าวหน้า
ต่อไปในทิศทางท่ีต้องการ ดังพุทธพจน์ว่า:- 

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ยังสลัดทิ้งตอในใจ ๕ อย่างไม่ได้ ยัง
ถอนส่ิงผูกรัดใจ ๕ อย่างไม่ได้ ข้อที่ว่าภิกษุนั้นจักถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้ ย่อมเป็นส่ิงที่เป็นไปไม่ได้ 

                                                                                 
๑ ม.ม.๑๓/๖๕๗-๘/๖๐๒-๕; เทียบ กีฏาคิริสูตร ซ่ึงบรรยายการบรรลุอรหัตตผล ด้วยการศึกษา

ปฏิบัติตามลําดับข้ัน ม.ม.๑๓/๒๓๘/๒๓๓ 
๒ เช่นกรณีพระสารีบุตร ซ่ึงบรรลุธรรมช้ากว่าพระสาวกอื่นหลายท่าน ท้ังท่ีเป็นผู้มีปัญญามาก 



พุทธธรรม 

 

๓๒๔ 

ตอในใจที่ภิกษุนั้นยังสลัดทิ้งไม่ได้ คือ:- 
๑. ภิกษุสงสัย เคลือบแคลง ไม่ปลงใจ ไม่เล่ือมใสแนบสนิทในพระ

ศาสดา... 
๒. ภิกษุสงสัย เคลือบแคลง ไม่ปลงใจ ไม่เล่ือมใสแนบสนิทในธรรม... 
๓. ภิกษุสงสัย เคลือบแคลง ไม่ปลงใจ ไม่เล่ือมใสแนบสนิทในสงฆ์... 
๔. ภิกษุสงสัย เคลือบแคลง ไม่ปลงใจ ไม่เล่ือมใสแนบสนิทในสิกขา... 
๕. ภิกษุโกรธเคือง น้อยใจ มีจิตใจกระทบกระทั่ง เกิดความกระด้าง

เหมือนเป็นตอเกิดขึ้นในเพื่อนพรหมจรรย์... 
จิตของภิกษุผู้ยังสงสัย เคลือบแคลง ไม่ปลงใจ ไม่เล่ือมใสแนบสนิทใน

พระศาสดา...ในธรรม...ในสงฆ์...ในสิกขา...โกรธเคือง ฯลฯ ในเพื่อนพรหมจรรย์ 
ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อความหมั่นฝึกฝนอบรม เพื่อความพยายาม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อการลงมือทําความพยายาม ภิกษุผู้มีจิตที่ยังไม่น้อมไปเพื่อ
ความเพียร...ชื่อว่ามีตอในใจซ่ึงสลัดทิ้งไม่ได้...๑ 

โดยนัยน้ี การขาดศรัทธา มีความสงสัย แคลงใจ ไม่เช่ือมั่น จึงเป็น
อุปสรรคสําคัญในการพัฒนาปัญญาและการก้าวหน้าไปสู่จุดหมาย สิ่งท่ี
ต้องทําในกรณีน้ีก็คือ ต้องปลูกศรัทธา และกําจัดความสงสัยแคลงใจ แต่
การปลูกศรัทธาในที่น้ี มิได้หมายถึงการยอมรับและมอบความไว้วางใจให้
โดยไม่เคารพในคุณค่าแห่งการใช้ปัญญา แต่หมายถึงการคิดพิสูจน์ทดสอบ
ด้วยปัญญาของตนให้เห็นเหตุผลชัดเจน จนมั่นใจ หมดความลังเลสงสัย  

วิธีทดสอบน้ัน นอกจากท่ีกล่าวในพุทธพจน์ตอนก่อนแล้ว ยังมีพุทธ
พจน์แสดงตัวอย่างการคิดสอบสวนก่อนท่ีจะเกิดศรัทธาอีก เช่นในข้อความ
ต่อไปน้ี ซึ่ ง เป็นคําสอนให้คิดสอบสวนแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าเอง 
ดังต่อไปน้ี:- 

                                                                                 
๑ ที.ปา.๑๑/๒๙๖/๒๕๐, ม.มู.๑๒/๒๒๘/๒๐๕ (สิ่งผูกรัดใจ ๕ อย่าง มีต่างหาก แต่ไม่ได้คัดมา

ลงไว้ เพราะไม่เกี่ยวกับเรื่องในท่ีน้ีโดยตรง 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๒๕   

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ตรวจสอบ เมื่อไม่รู้วิธีกําหนดวาระจิตของผู้อื่น พึง
กระทําการพิจารณาตรวจสอบในตถาคต เพื่อทราบว่า พระองค์เป็นสัมมา
สัมพุทธ หรือไม่ 

ภิกษุผู้ตรวจสอบ เมื่อไม่รู้วิธีกําหนดวาระจิตของผู้อื่น พึงพิจารณา
ตรวจสอบตถาคตในธรรม ๒ อย่าง คือ ในส่ิงที่พึงรู้ได้ด้วยตา และหู ว่า 

-  เท่าที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหู ธรรมที่เศร้าหมอง มีแก่ตถาคต หรือหาไม่ 
เมื่อเธอพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้น ก็ทราบได้ว่า ธรรมที่พึงรู้ได้ด้วยตาและ
หู ที่เศร้าหมองของตถาคต ไม่มี 

-  จากนั้น เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า เท่าที่พึงรู้ได้
ด้วยตาและหู ธรรมที่ (ชั่วบ้าง ดีบ้าง) ปน  ๆกันไป มีแก่ตถาคต หรือหาไม่ เมื่อ
เธอพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้น ก็ทราบได้ว่า เท่าที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหู 
ธรรมที่ (ดีบ้าง ชั่วบ้าง) ปน  ๆกันไปของตถาคต ไม่มี 

-  จากนั้น เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า เท่าที่รู้ได้
ด้วยตาและหู ธรรมที่สะอาดหมดจด มีแก่ตถาคตหรือหาไม่...เธอก็ทราบได้ว่า 
เท่าที่รู้ได้ด้วยตาและหู ธรรมที่สะอาดหมดจดของตถาคตมีอยู่ 

-  จากน้ัน เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า ท่านผู้นี้
ประกอบพร้อมบูรณ์ซ่ึงกุศลธรรมนี้ ตลอดกาลยาวนาน หรือประกอบช่ัวเวลา
นิดหน่อย...เธอก็ทราบได้ว่า ท่านผู้นี้ประกอบพร้อมบูรณ์ซ่ึงกุศลธรรมนี้ 
ตลอดกาลยาวนาน มิใช่ประกอบชั่วเวลานิดหน่อย 

-  จากน้ัน เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตน้ันให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า ท่าน
ภิกษุผู้นี้ มีชื่อเสียง มีเกียรติยศแล้ว ปรากฏข้อเสียหายบางอย่างบ้างหรือไม่ 
(เพราะว่า) ภิกษุ (บางท่าน) ยังไม่ปรากฏมีข้อเสียหายบางอย่าง จนกว่าจะเป็น
ผู้มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ ต่อเมื่อใดเป็นผู้มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เมื่อนั้นจึง
ปรากฏมีข้อเสียหายบางอย่าง...เธอก็ทราบได้ว่า ท่านภิกษุผู้นี้ เป็นผู้มี
ชื่อเสียง มีเกียรติยศแล้ว ก็ไม่ปรากฏมีข้อเสียหายบางอย่าง (เช่นนั้น) 

-  จากน้ัน เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า ท่านผู้นี้ 
เป็นผู้งดเว้น (อกุศล) โดยไม่มีความกลัว มิใช่ผู้งดเว้นเพราะกลัว ไม่เสวนากาม
ทั้งหลาย ก็เพราะปราศจากราคะ เพราะหมดสิ้นราคะ หรือหาไม่...เธอก็ทราบได้



พุทธธรรม 

 

๓๒๖ 

ว่า ท่านผู้นี้ เป็นผู้งดเว้นโดยไม่มีความกลัว มิใช่ผู้งดเว้นเพราะกลัว ไม่เสวนา
กามท้ังหลาย ก็เพราะปราศจากราคะ เพราะหมดราคะ... 

หากมีผู้อื่นถามภิกษุนั้นว่า ท่านมีเหตุผล (อาการะ) หยั่งทราบ (อันวยา) 
ได้อย่างไร จึงทําให้กล่าวได้ว่า ท่านผู้นี้ เป็นผู้งดเว้นโดยไม่มีความกลัว มิใช่ผู้
งดเว้นเพราะกลัว ไม่เสวนากามทั้งหลาย ก็เพราะปราศจากราคะ หมดราคะ  

ภิกษุเมื่อจะตอบแก้ให้ถูกต้อง พึงตอบแก้ว่า จริงอย่างนั้น ท่านผู้นี้ เมื่อ
อยู่ในหมู่ก็ตาม อยู่ลําพังผู้เดียวก็ตาม ในที่นั้นๆ ผู้ใดจะปฏิบัติตนได้ดีก็ตาม 
จะปฏิบัติตนไม่ดีก็ตาม จะเป็นผู้ปกครองหมู่คณะก็ตาม จะเป็นบางคนที่ติดวุ่นอยู่
ในอามิสก็ตาม จะเป็นบางคนที่ไม่ติดด้วยอามิสก็ตาม ท่านผู้นี้ไม่ดูหมิ่นคนนั้น  ๆ
เพราะเหตุนั้น  ๆเลย ข้าพเจ้าได้สดับ ได้รับฟังถ้อยคํามา จําเพาะพระพักตร์ของ
พระผู้มีพระภาคทีเดียวว่า “เราเป็นผู้งดเว้นโดยไม่มีความกลัว เรามิใช่ผู้งดเว้น
เพราะกลัว เราไม่เสวนากามทั้งหลาย ก็เพราะปราศจากราคะ เพราะหมดราคะ” 

ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนั้น พึงสอบถามตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า เท่าที่รู้
ได้ด้วยตาและหู ธรรมที่เศร้าหมองมีแก่ตถาคตหรือหาไม่ ตถาคตเมื่อตอบแก้ ก็
จะตอบแก้ว่า...ไม่มี 

ถามว่า ธรรมที่ (ดีบ้าง ชั่วบ้าง) ปนๆ กันไป มีแก่ตถาคตหรือหาไม่ 
ตถาคตเมื่อตอบแก้ ก็จะตอบแก้ว่า...ไม่มี 

ถามว่า ธรรมที่สะอาดหมดจด มีแก่ตถาคตหรือหาไม่ ตถาคตเมื่อตอบแก้ 
ก็จะตอบแก้ว่า...มี เรามีธรรมท่ีสะอาดหมดจดน้ันเป็นทางดําเนิน และเราจะ
เป็นผู้มีตัณหาเพราะเหตุนั้นก็หาไม่ 

- ศาสดาผู้กล่าวได้อย่างนี้แล สาวกจึงควรเข้าไปหาเพื่อสดับธรรม 
- ศาสดาย่อมแสดงธรรมแก่สาวกนั้น สูงยิ่งขึ้นไปๆ ประณีต (ขึ้นไป)ๆ  

ทั้งธรรมดํา ธรรมขาว เปรียบเทียบให้เห็นตรงกันข้าม 
- ศาสดาแสดงธรรมแก่ภิกษุ...อย่างใดๆ ภิกษุนั้นรู้ยิ่งธรรมบางอย่างใน

ธรรมนั้นอย่างนั้นๆ แล้ว ย่อมถึงความตกลงใจในธรรมทั้งหลาย ย่อมเลื่อมใส
ในศาสดาว่า “พระผู้มีพระภาค เป็นสัมมาสัมพุทธ ธรรมอันพระผู้มีพระภาค
ตรัสไว้ดีแล้ว สงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดี” 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๒๗   

หากจะมีผู้อื่นถามภิกษุนั้นต่อไปอีกว่า “ท่านมีเหตุผล (อาการะ) หยั่งทราบ 
(อันวยา) ได้อย่างไร  จึงทําให้กล่าวได้ว่า  พระผู้มีพระภาคเป็นสัมมาสัมพุทธ 
ธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว สงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดี?” ภิกษุนั้น เมื่อจะ
ตอบให้ถูก ก็พึงตอบว่า “ข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค เพื่อฟังธรรม 
พระองค์ทรงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้า... พระองค์แสดง...อย่างใดๆ ข้าพเจ้ารู้ยิ่ง...
อย่างนั้น  ๆจึงถึงความตกลงใจในธรรมทั้งหลาย จึงเล่ือมใสในพระศาสดา...” 

ภิกษุทั้งหลาย ศรัทธาของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง ฝังลงในตถาคต เกิดเป็นเค้า
มูล เป็นพื้นฐานที่ต้ัง โดยอาการเหล่านี้ โดยบทเหล่านี้ โดยพยัญชนะเหล่านี้ 
เรียกว่า ศรัทธาที่มีเหตุผล (อาการวตี) มีการเห็นเป็นมูลฐาน (ทัสสนมูลิกา)๑ 
มั่นคง อันสมณะ หรือพราหมณ์ หรือเทพเจ้า หรือมาร  หรือพรหม หรือใครๆ
ในโลก ให้เคล่ือนคลอนไม่ได้  

การพิจารณาตรวจสอบธรรมในตถาคต เป็นอย่างนี้แล และตถาคต ย่อม
เป็นอันได้รับการพิจารณาตรวจสอบดีแล้ว โดยนัยนี้”๒ 

  ศรัทธาแม้จะสําคัญ แต่จะติดตันถ้าอยู่แค่ศรัทธา 
พึงสังเกตว่า แม้แต่ความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธเจ้า ก็ไม่ได้

ถูกถือว่าเป็นบาปหรือความช่ัวเลย ถือว่าเป็นเพียงสิ่งท่ีจะต้องแก้ไขให้รู้แน่
ชัดลงไปจนหมดสงสัย ด้วยวิธีการแห่งปัญญา และยังส่งเสริมให้ใช้
ความคิดสอบสวนพิจารณาตรวจสอบอีกด้วย เม่ือมีผู้ใดประกาศตัวเอง
แสดงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้า ก่อนท่ีพระองค์จะประทาน
ความเห็นชอบ จะทรงสอบสวนก่อนว่า ศรัทธาปสาทะของเขามีเหตุผล
เป็นมูลฐานหรือไม่ เช่น 

พระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลว่า:  
พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เล่ือมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่า สมณะ

ก็ดี พราหมณ์ก็ดี อื่นใด ที่จะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาค ในทางสัมโพธิ
ญาณได้นั้น ไม่เคยมี จักไม่มี และไม่มีอยู่ในบัดนี้ 

                                                                                 
๑ อรรถกถาแก้ว่า มีโสดาปัตติมรรคเป็นมูล 
๒ วีมังสกสูตร, ม.มู.๑๒/๕๓๕–๕๓๙/๕๗๖–๕๘๐ 



พุทธธรรม 

 

๓๒๘ 

พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า: สารีบุตร เธอกล่าวอาสภิวาจา (วาจาอาจ
หาญ) คร้ังนี้ยิ่งใหญ่นัก เธอบันลือสีหนาทถือเด็ดขาดลงไปอย่างเดียวว่า...
ดังนี้นั้น เธอได้ใช้จิตกําหนดรู้จิตของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก  ๆ
พระองค์ เท่าที่มีมาในอดีตแล้วหรือว่า พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นมีศีลอย่างนี้ 
เพราะเหตุดังนี้ๆ ทรงมีธรรมอย่างนี้ มีปัญญาอย่างนี้ มีธรรมเคร่ืองอยู่อย่าง
นี้ หลุดพ้นแล้ว เพราะเหตุดังนี้ๆ? 

ส.  มิใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า 
พ.  เธอได้ใช้จิตกําหนดรู้จิตของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก  ๆ

พระองค์ ที่จักมีในอนาคตแล้วหรือว่า พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจัก...เป็นอย่าง
นี้ เพราะเหตุดังนี้ๆ? 

ส.  มิใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า 
พ.  ก็แล้วเราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ เธอได้ใช้จิตกําหนด

รู้จิตแล้วหรือว่า พระผู้มีพระภาคทรง...เป็นอย่างนี้ เพราะเหตุดังนี้ๆ? 
ส.  มิใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า 
พ.  ก็ในเร่ืองนี้ เมื่อเธอไม่มีญาณเพื่อกําหนดรู้จิตใจพระอรหันตสัมมา  

สัมพุทธเจ้าในอดีต อนาคต และปัจจุบันเช่นนี้แล้ว ไฉนเล่า เธอจึงได้กล่าว    
อาสภิวาจาอันยิ่งใหญ่นักนี้ บันลือสีหนาทถือเป็นเด็ดขาดอย่างเดียว (ดังที่
กล่าวมาแล้ว)? 

ส. พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่มีญาณกําหนดรู้จิตในพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งในอดีต อนาคต และปัจจุบัน ก็จริง แต่กระนั้น ข้า
พระองค์ทราบการหยั่งแนวธรรม๑ 

พระองค์ผู้เจริญ เปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระราชา มีป้อมแน่น
หนา มีกําแพงและเชิงเทินมั่นคง มีประตูๆ เดียว คนเฝ้าประตูพระนครนั้น 
เป็นบัณฑิต เฉียบแหลม มีปัญญา คอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จัก ยอมให้แต่คนที่
รู้จักเข้าไป เขาเที่ยวตรวจดูทางแนวกําแพงรอบเมืองนั้น ไม่เห็นรอยต่อ หรือ

                                                                                 
๑ ธมฺมนฺวฺย 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๒๙   

ช่องกําแพง แม้เพียงที่แมวลอดออกได้ ย่อมคิดว่า สัตว์ตัวโตทุกอย่างทุกตัว 
จะเข้าออกเมืองนี้ จะต้องเข้าออกทางประตูนี้เท่านั้น ฉันใด  

ข้าพระองค์ก็ทราบการหยั่งแนวธรรม ฉันนั้นเหมือนกันว่า พระผู้มีพระ
ภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ เท่าที่มีมาแล้วในอดีต ทรงละนิวรณ์ 
๕ ที่ทําจิตให้เศร้าหมอง ทําปัญญาให้อ่อนกําลังได้แล้ว มีพระหฤทัยต้ังมั่นดี
ในสติปัฏฐาน ๔ ทรงเจริญโพชฌงค์ ๗  ตามเป็นจริง จึงได้ตรัสรู้อนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณ  แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ที่จะมี
ในอนาคต ก็จัก (ทรงทําอย่างนั้น) แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจ้าในบัดนี้ ก็ทรงละนิวรณ์ ๕...มีพระทัยต้ังมั่นในสติปัฏฐาน ๔ ทรงเจริญ
โพชฌงค์ ๗ ตามเป็นจริง จึงได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ (เช่นเดียวกัน) 
ฯลฯ๑ 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อบุคคลผู้ใดผู้หน่ึงน้ัน ถ้าใช้ให้ถูกต้อง คือใช้เป็น
อุปกรณ์สําหรับช่วยให้ก้าวหน้าต่อไป ก็ย่อมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่ในเวลา
เดียวกัน ก็มีข้อเสีย เพราะมักจะกลายเป็นความติดในบุคคล และกลายเป็น
อุปสรรคบั่นทอนความก้าวหน้าต่อไป ข้อดีของศรัทธาปสาทะน้ัน เช่น 

อริยสาวกผู้ใด เล่ือมใสอย่างยิ่งแน่วแน่ถึงที่สุดในตถาคต อริยสาวกนั้น
จะไม่สงสัย หรือแคลงใจ ในตถาคต หรือศาสนา (คําสอน) ของตถาคต  แท้จริง 
สําหรับอริยสาวกผู้มีศรัทธา เป็นอันหวังส่ิงนี้ได้ คือ เขาจักเป็นผู้ต้ังหน้าทํา
ความเพียร เพื่อกําจัดอกุศลธรรมทั้งหลาย (และ) บําเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลายให้
พร้อมบูรณ์ จักเป็นผู้มีเร่ียวแรง บากบั่นอย่างมั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรม
ทั้งหลาย๒ 

ส่วนข้อเสียก็มี ดังพุทธพจน์ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย ข้อเสีย ๕ อย่างในความเลื่อมใสบุคคลมีดังนี้ คือ 

                                                                                 
๑  ที.ม.๑๐/๗๗/๙๗; ที.ปา.๑๑/๗๓/๑๐๘–๑๑๐ รายละเอียดต่อจากน้ี ดู ที.ปา.๑๑/๗๕–๙๓/
๑๑๑–๑๒๗ 

๒  สํ.ม.๑๙/๑๐๑๑/๒๙๗ 



พุทธธรรม 

 

๓๓๐ 

๑. บุคคลเลื่อมใสยิ่งในบุคคลใด บุคคลนั้นต้องอาบัติอันเป็นเหตุให้
สงฆ์ยกวัตร เขาจึงคิดว่า บุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรานี้ ถูกสงฆ์ยกวัตร
เสียแล้ว... 

๒. บุคคลเลื่อมใสยิ่งในบุคคลใด บุคคลนั้นต้องอาบัติอันเป็นเหตุให้
สงฆ์บังคับให้นั่ง ณ ท้ายสุดสงฆ์เสียแล้ว... 

๓. ...บุคคลนั้น ออกเดินทางไปเสียที่อื่น... 
๔. ...บุคคลนั้น ลาสิกขาเสีย... 
๕. ...บุคคลนั้น ตายเสีย... 
เขาย่อมไม่คบหาภิกษุอื่นๆ เมื่อไม่คบหาภิกษุอื่นๆ ก็ย่อมไม่ได้สดับ

สัทธรรม เมื่อไม่ได้สดับสัทธรรม ก็ย่อมเสื่อมจากสัทธรรม๑ 
เมื่อความเลื่อมใสศรัทธากลายเป็นความรัก ข้อเสียในการท่ี

ความลําเอียงจะมาปิดบังการใช้ปัญญาก็เกิดขึ้นอีก เช่น 
ภิกษุทั้งหลาย  ส่ิง ๔ ประการนี้ ย่อมเกิดขึ้นได้  คือ ความรักเกิดจาก

ความรัก โทสะเกิดจากความรัก ความรักเกิดจากโทสะ โทสะเกิดจากโทสะ 
ฯลฯ โทสะเกิดจากความรักอย่างไร? บุคคลที่ตนปรารถนา รักใคร่ พอใจ 

ถูกคนอื่นประพฤติต่อด้วยอาการที่ไม่ปรารถนา ไม่น่ารักใคร่ ไม่น่าพอใจ เขา
ย่อมมีความคิดว่า บุคคลท่ีเราปรารถนา รักใคร่พอใจนี้ ถูกคนอื่นประพฤติต่อ
ด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่ารักใคร่ ไม่น่าพอใจ ดังนี้ เขาย่อมเกิดโทสะใน
คนเหล่านั้น ฯลฯ๒ 

แม้แต่ความเลื่อมใสศรัทธาในองค์พระศาสดาเอง เมื่อกลายเป็น
ความรักในบุคคลไป ก็ย่อมเป็นอุปสรรคต่อความหลุดพ้น หรืออิสรภาพ
ทางปัญญาในขั้นสูงสุดได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ละเสีย แม้บางครั้ง
จะต้องใช้วิธีค่อนข้างรุนแรง ก็ทรงทํา เช่น ในกรณีของพระวักกลิ ซึ่งมี
ความเลื่อมใสศรัทธาในพระองค์อย่างแรงกล้า อยากจะติดตามพระองค์ไป
ทุกหนทุกแห่ง เพื่อได้อยู่ใกล้ชิด ได้เห็นพระองค์อยู่เสมอ  

                                                                                 
๑ องฺ.ปญ ฺจก.๒๒/๒๕๐/๓๐๐ 
๒ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๐๐/๒๙๐ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๓๑   

ระยะสุดท้าย เม่ือพระวักกลิอาพาธหนัก อยากเฝ้าพระพุทธเจ้า ส่ง
คนไปกราบทูล พระองค์ก็เสด็จมา และมีพระดํารัสเพื่อให้เกิดอิสรภาพทาง
ปัญญาแก่พระวักกลิตอนหน่ึงว่า 

พระวักกลิ: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เป็นเวลานานนักแล้ว ข้าพระองค์
ปรารถนาจะไปเฝ้า เพื่อจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า แต่ร่างกายของข้าพระองค์ 
ไม่มีกําลังเพียงพอที่จะไปเฝ้าเห็นองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ 

พระพุทธเจ้า: อย่าเลย วักกลิ ร่างกายอันเน่าเปื่อยนี้ เธอเห็นไปจะมี
ประโยชน์อะไร ดูกรวักกลิ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้น
เห็นธรรม เมื่อเห็นธรรมน่ันแหละ วักกลิ จึงจะชื่อว่าเห็นเรา เมื่อเห็นเรา (ก็
คือ) เห็นธรรม๑ 

นอกจากน้ี ความก้าวหน้าเพียงในขั้นศรัทธา ยังไม่เป็นการม่ันคง
ปลอดภัย เพราะยังต้องอาศัยปัจจัยภายนอก จึงยังเสื่อมถอยได้ ดังพุทธ
พจน์ว่า 

ดูกรภัททาลิ เปรียบเหมือนบุรุษมีตาข้างเดียว พวกมิตรสหายญาติ
สาโลหิตของเขา  พึงช่วยกันรักษาตาข้างเดียวของเขาไว้  ด้วยคิดว่า อย่าให้ตา
ข้างเดียวของเขาน้ันต้องเสียไปเลย  ข้อนี้ฉันใด  ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เธอประพฤติปฏิบัติเพียงด้วยศรัทธา เพียงด้วยความรัก  

ในกรณีนั้น ภิกษุทั้งหลายย่อมดําริกันว่า ภิกษุรูปนี้ ประพฤติปฏิบัติอยู่
เพียงด้วยศรัทธา  เพียงด้วยความรัก พวกเราจักช่วยกันเร่งรัดเธอ ยํ้าแล้วยํ้า
อีกให้กระทําการณ์ โดยหวังว่า อย่าให้ส่ิงที่เป็นเพียงศรัทธา เป็นเพียงความ
รักนั้น เส่ือมสูญไปจากเธอเลย   

นี้แล ภัททาลิ คือเหตุ คือปัจจัย ที่ทําให้ (ต้อง) คอยช่วยกันเร่งรัดภิกษุ
บางรูปในศาสนานี้ ยํ้าแล้วยํ้าอีกให้กระทําการณ์”๒ 

                                                                                 
๑ สํ.ข.๑๗/๒๑๖/๑๔๖ 
๒ ม.ม.๑๓/๑๗๑/๑๗๔ 



พุทธธรรม 

 

๓๓๒ 

ลําพังศรัทธาอย่างเดียว เมื่อไม่ก้าวหน้าต่อไปตามลําดับจนถึง
ขั้นปัญญา ย่อมมีผลอยู่ในขอบเขตจํากัดเพียงแค่สวรรค์เท่าน้ัน ไม่
สามารถให้บรรลุจุดหมายของพุทธธรรมได้ ดังพุทธพจน์ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้ว ซ่ึงเป็นของง่าย เปิดเผย 
ประกาศไว้ชัด ไม่มีเงื่อนงําใด  ๆอย่างนี้ 

- สําหรับภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสพ...ย่อมไม่มีวัฏฏะเพื่อจะบัญญัติต่อไป 
-  ภิกษุที่ละสังโยชน์เบ้ืองต่ําทั้งห้าได้แล้ว ย่อมเป็นโอปปาติกะ ปรินิพพาน
ในโลกนั้น ฯลฯ 

- ภิกษุที่ละสังโยชน์สามได้แล้ว มีราคะ โทสะ โมหะเบาบาง ย่อมเป็น
สกทาคามี ฯลฯ 

- ภิกษุที่ละสังโยชน์สามได้ ย่อมเป็นโสดาบัน ฯลฯ 
- ภิกษุที่เป็นธัมมานุสารี เป็นสัทธานุสารี ย่อมเป็นผู้มีสัมโพธิเป็นที่หมาย 
- ผู้ที่มีเพียงศรัทธา มีเพียงความรักในเรา ย่อมเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่
หมาย๑ 

  เมื่อรู้เห็นประจักษ์ด้วยปัญญา ก็ไม่ต้องเช่ือด้วยศรัทธา 
ในกระบวนการพัฒนาปัญญา ท่ีถือเอาประโยชน์จากศรัทธาอย่าง

ถูกต้อง ปัญญาจะเจริญขึ้นโดยลําดับ จนถึงขั้นเป็นญาณทัสสนะ คือเป็น
การรู้การเห็น ในขั้นน้ี จะไม่ต้องใช้ความเช่ือและความเห็นอีกต่อไป เพราะ
รู้ เห็นประจักษ์แก่ตนเอง จึงเป็นขั้นท่ีพ้นขอบเขตของศรัทธา ขอให้
พิจารณาข้อความในพระไตรปิฎกต่อไปน้ี 

ถาม: ท่านมุสิละ โดยไม่อาศัยศรัทธา ไม่อาศัยความถูกกับใจคิด ไม่
อาศัยการเรียนรู้ตามกันมา ไม่อาศัยการคิดตรองตามแนวเหตุผล ไม่อาศัย
ความเข้ากันได้กับการทดสอบด้วยทฤษฎี ท่านมุสิละมีการรู้จําเพาะตน 
(ปัจจัตตญาณ) หรือว่า เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรามรณะ? 

                                                                                 
๑ ม.มู.๑๒/๒๘๘/๒๘๐ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๓๓   

ตอบ: ท่านปวิฏฐะ ผมย่อมรู้ ย่อมเห็นข้อที่ว่า เพราะชาติเป็นปัจจัย จึง
มีชรามรณะนี้ได้ โดยไม่ต้องอาศัยศรัทธา...ความถูกกับใจคิด...การเรียนรู้ตาม
กันมา...การคิดตรองตามแนวเหตุผล...ความเข้ากันได้กับการทดสอบด้วยทฤษฎี
เลยทีเดียว 

(จากน้ีถามตอบหัวข้ออ่ืนๆ ในปฏิจจสมุปบาท ตามลําดับ ท้ังฝ่าย
อนุโลม ปฏิโลม จนถึงภวนิโรธ คือนิพพาน)๑ 

อีกแห่งหน่ึงว่า 
ถาม: มีปริยายบ้างไหม ที่ภิกษุจะใช้พยากรณ์อรหัตตผลได้ โดยไม่ต้อง

อาศัยศรัทธา ไม่ต้องอาศัยความถูกกับใจชอบ ไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้ตามกัน
มา ไม่ต้องอาศัยการคิดตรองตามแนวเหตุผล ไม่ต้องอาศัยความเข้ากันได้กับ
การคิดทดสอบด้วยทฤษฎี ก็รู้ชัดว่า “ชาติส้ินแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว ส่ิงที่
ต้องทําได้ทําแล้ว ส่ิงอื่นที่ต้องทําเพื่อเป็นอย่างนี้ ไม่มีเหลืออยู่อีก”? ฯลฯ 

ตอบ: ปริยายน้ันมีอยู่...คือ ภิกษุเห็นรูปด้วยตา ย่อมรู้ชัดซ่ึงราคะ โทสะ 
โมหะ ที่มีอยู่ในตัวว่า “ราคะ โทสะ โมหะ มีอยู่ในตัวของเรา” หรือย่อมรู้ชัดซ่ึง
ราคะ โทสะ โมหะ ที่ไม่มีอยู่ในตัวว่า “ราคะ โทสะ โมหะ ไม่มีในตัวของเรา” 

ถาม: เร่ืองที่ว่า...นี้ ต้องทราบด้วยศรัทธา หรือด้วยความถูกกับใจชอบ 
หรือด้วยการเรียนรู้ตามกันมา หรือด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล หรือด้วย
ความเข้ากันได้กับการคิดทดสอบด้วยทฤษฎี หรือไม่? 

ตอบ: ไม่ใช่อย่างนั้น 
ถาม: เร่ืองที่ว่า...นี้ ต้องเห็นด้วยปัญญาจึงทราบมิใช่หรือ ? 
ตอบ: อย่างนั้น พระเจ้าข้า 

สรุป: นี้ก็เป็นปริยาย (หนึ่ง) ที่ภิกษุจะใช้พยากรณ์อรหัตตผลได้ โดยไม่ต้องอาศัย
ศรัทธา ฯลฯ (จากน้ีถามตอบไปตามลําดับอายตนะอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 
จนครบทุกข้อ)๒ 

                                                                                 
๑ สํ.นิ.๑๖/๒๖๙–๒๗๕/๑๔๐–๑๔๔ 
๒ สํ.สฬ.๑๘/๒๓๙–๒๔๒/๑๗๓–๑๗๖ 



พุทธธรรม 

 

๓๓๔ 

เมื่อมีญาณทัสสนะ คือการรู้การเห็นประจักษ์แล้ว จึงไม่ต้องมี
ศรัทธา คือไม่ต้องเช่ือต่อผู้ใดอ่ืน ดังน้ัน พุทธสาวกท่ีบรรลุคุณวิเศษต่างๆ 
จึงรู้และกล่าวถึงสิ่งน้ันๆ โดยไม่ต้องเช่ือต่อพระศาสดา เช่น ได้มีคําสนทนา
ถามตอบระหว่างนิครนถนาฏบุตร กับจิตตคฤหบดี ผู้เป็นพุทธสาวกฝ่าย
อุบาสกท่ีมีช่ือเสียงเช่ียวชาญในพุทธธรรมมาก ว่า 

นิครนถ์: แนะทานคฤหบดี ทานเช่ือพระสมณะโคดมไหมวา สมาธิท่ี
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีอยู ความดับแหงวิตกวิจารได มีอยู? 

จิตตคฤหบดี: ในเร่ืองนี้ ข้าพเจ้ามิได้ยึดถือด้วยศรัทธา ต่อพระผู้มีพระ
ภาคว่า สมาธิที่ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีอยู่ ความดับแห่งวิตกวิจารได้ มีอยู่ ฯลฯ 
ข้าพเจ้านี้ ทันทีที่มุ่งหวัง...ก็เข้าปฐมฌานอยู่ได้...เข้าทุติยฌานอยู่ได้...เข้า   
ตติยฌานอยู่ได้...เข้าจตุตถฌานอยู่ได้๑ ข้าพเจ้านั้น รู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่าง
นี้ จึงไม่ยึดถือด้วยศรัทธา ต่อสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดๆ ว่า  สมาธิที่ไม่มีวิตก 
ไม่มีวิจาร มีอยู่  ความดับแห่งวิตกวิจารได้ มีอยู่๒ 

ด้วยเหตุท่ีกล่าวมาน้ี พระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้มีญาณทัสสนะถึงท่ีสุด จึง
มีคุณสมบัติอย่างหน่ึงว่า “อัสสัทธะ”๓ ซึ่งแปลว่า ผู้ไม่มีศรัทธา คือ ไม่ต้อง
เช่ือต่อใครๆ ในเรื่องท่ีตนรู้เห็นชัดด้วยตนเองอยู่แล้ว อยู่เหนือศรัทธา 
หรือไม่ต้องอาศัยศรัทธา เพราะรู้ประจักษ์แล้ว ดังจะเห็นได้จากพุทธดํารัส
สนทนากับพระสารีบุตรว่า 

พระพุทธเจ้า: สารีบุตร เธอเชื่อไหมว่า สัทธินทรีย์ที่เจริญแล้ว กระทํา
ได้มากแล้ว ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่หมาย มีอมตะเป็นที่ส้ินสุด         
วิริยินทรีย์...สตินทรีย์...สมาธินทรีย์...ปัญญินทรีย์ (ก็เช่นเดียวกัน)? 

พระสารีบุตร: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในเร่ืองนี้ ข้าพระองค์มิได้ยึดถือ
ด้วยศรัทธา ต่อพระผู้มีพระภาค...แท้จริง  คนเหล่าใด ยังไม่รู้ ยังไม่เห็น ยังไม่

                                                                                 
๑ ตั้งแต่ทุติยฌานเป็นต้นไป เป็นสมาธิท่ีไม่มีวิตกวิจาร 
๒ สํ.สฬ.๑๘/๕๗๘/๓๖๗ 
๓ ขุ.ธ.๒๕/๑๗/๒๘ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๓๕   

ทราบ ยังไม่กระทําให้แจ้ง ยังไม่มองเห็นด้วยปัญญา ชนเหล่านั้น จึงจะยึดถือ
ด้วยศรัทธาต่อคนอ่ืนในเร่ืองนี้...ส่วนคนเหล่าใด รู้ เห็น ทราบ กระทําให้แจ้ง 
มองเห็นส่ิงน้ีด้วยปัญญาแล้ว คนเหล่านั้นย่อมไม่มีความสงสัย ไม่มีความ
แคลงใจในเร่ืองนั้น... 

ก็ข้าพระองค์ได้รู้ เห็น ทราบ กระทําให้แจ้ง มองเห็นส่ิงนี้ด้วย
ปัญญาแล้ว ข้าพระองค์จึงเป็นผู้ไม่มีความสงสัย ไม่มีความแคลงใจใน
เ ร่ืองนั้นว่ า สัทธินทรีย์ ...วิ ริยินทรีย์ ...สตินทรีย์ ...สมาธินทรีย์ ...         
ปัญญินทรีย์ ที่เจริญแล้ว กระทําให้มากแล้ว ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะ
เป็นที่หมาย มีอมตะเป็นที่ส้ินสุด 

พระพุทธเจ้า: สาธุ สาธุ สารีบุตร ฯลฯ๑ 

เพื่อสรุปความสําคัญและความดีเด่นของปัญญา ขออ้างพุทธพจน์ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเจริญ เพราะกระทําให้มาก ซ่ึงอินทรีย์ก่ีอย่างหนอ 
ภิกษุผู้ขีณาสพจึงพยากรณ์อรหัตตผล รู้ชัดว่า “ชาติส้ินแล้ว...ส่ิงอื่นที่จะต้อง
ทําเพื่อเป็นอย่างนี้ ไม่มีเหลืออยู่อกี”? 

เพราะเจริญ เพราะกระทําให้มาก ซ่ึงอินทรีย์อย่างเดียว ภิกษุผู้ขีณาสพ 
ย่อมพยากรณ์อรหัตตผลได้...อินทรีย์อย่างเดียวนั้น ก็คือ ปัญญินทรีย์ 

สําหรับอริยสาวกผู้มีปัญญา ศรัทธาอันเป็นของคล้อยตามปัญญานั้น 
ย่อมทรงตัวอยู่ได้ วิริยะ...สติ...สมาธิ อันเป็นของคล้อยตามปัญญานั้น ย่อม
ทรงตัวอยู่ได้๒ 

อินทรีย์อ่ืนๆ (คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ) ลําพังแต่ละอย่างๆ ก็ดี 
หรือหลายอย่างรวมกัน แต่ขาดปัญญาเสียเพียงอย่างเดียว ก็ดี ไม่อาจให้
บรรลุผลสําเร็จน้ีได้ 

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



พุทธธรรม 

 

๓๓๖ 

ปัจจัยให้เกดิสัมมาทิฏฐิ 
สัมมาทิฏฐิ เป็นองค์ประกอบสําคัญของมรรค ในฐานะท่ีเป็น

จุดเริ่มต้นในการปฏิบัติธรรม หรือพูดตามแนวไตรสิกขาว่า เป็นขั้นเริ่มแรก
ในระบบการศึกษาแบบพุทธ และเป็นธรรมท่ีต้องพัฒนาให้บริสุทธ์ิ แจ้งชัด 
เป็นอิสระมากข้ึนตามลําดับ จนกลายเป็นการตรัสรู้ในท่ีสุด ดังกล่าว
มาแล้ว ดังน้ันการสร้างเสริมสัมมาทิฏฐิจึงเป็นสิ่งสําคัญย่ิง 

มีพุทธพจน์แสดงหลักการสร้างเสริมสัมมาทิฏฐิไว้ดังน้ี 

ภิกษุทั้งหลาย ปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ อย่างดังนี้ 
คือ ปรโตโฆสะ และ โยนิโสมนสิการ๑ 

๑. ปรโตโฆสะ = “เสียงจากผู้อ่ืน” คําบอกเล่า ข่าวสาร คําช้ีแจง
อธิบาย การแนะนําชักจูง การสั่งสอน การถ่ายทอด การได้เรียนรู้จากผู้อ่ืน 
(hearing or learning from others) 

๒. โยนิโสมนสิการ = “การทําในใจโดยแยบคาย” การพิจารณา
สืบค้นถึงมูลรากต้นตอ  การใช้ความคิดสืบสาวตลอดสาย การคิดอย่างมี
ระเบียบ การรู้จักคิดพิจารณาด้วยอุบาย การคิดแยกแยะออกดูตามสภาวะ
ของสิ่งน้ันๆ โดยไม่เอาความรู้สึกด้วยตัณหาอุปาทานของตนเข้าจับ 
(analytical reflection, critical reflection, systematic attention) 

ปัจจัยท้ังสองอย่างน้ี ย่อมสนับสนุนซึ่งกันและกัน  
สําหรับคนสามัญ ซึ่งมีปัญญาไม่แก่กล้า ย่อมอาศัยการแนะนําชักจูง

จากผู้อ่ืน และคล้อยไปตามคําแนะนําชักจูงที่ฉลาดได้ง่าย แต่ก็จะต้องฝึกหัดให้
สามารถใช้ความคิดอย่างถูกวิธีด้วยตนเองได้ด้วย จึงจะก้าวหน้าไปถึงท่ีสุดได้  

ส่วนคนท่ีมีปัญญาแก่กล้า ย่อมรู้จักใช้โยนิโสมนสิการได้ดีกว่า แต่
กระน้ันก็อาจต้องอาศัยคําแนะนําท่ีถูกต้องเป็นเครื่องนําทางในเบ้ืองต้น 
และเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมให้ก้าวหน้าไปได้รวดเร็วย่ิงขึ้นในระหว่างการ
ฝึกอบรม 

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



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๓๗   

การสร้างเสริมสัมมาทิฏฐิ ด้วยปัจจัยอย่างท่ี ๑ (ปรโตโฆสะ) ก็คือ 
วิธีการท่ีเริ่มต้นด้วยศรัทธา และอาศัยศรัทธาเป็นสําคัญ เมื่อนํามาใช้
ปฏิบัติในระบบการศึกษาอบรม จึงต้องพิจารณาท่ีจะให้ได้รับการแนะนํา
ชักจูงสั่งสอนอบรมท่ีได้ผลดีท่ีสุด คือ ต้องมีผู้สั่งสอนอบรมท่ีเพียบพร้อม
ด้วยคุณสมบัติ มีความสามารถ และใช้วิธีการอบรมสั่งสอนท่ีได้ผล 

ดังน้ัน ในระบบการศึกษาอบรม จึงจํากัดให้ได้ปรโตโฆสะท่ีมุ่งหมาย
ด้วยหลักท่ีเรียกว่า กัลยาณมิตตตา คือความมีกัลยาณมิตร  

ส่วนปัจจัยอย่างท่ี ๒ (โยนิโสมนสิการ) เป็นแกนหรือองค์ประกอบ
หลักของการพัฒนาปัญญา ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าควรใช้ความคิดให้ถูกต้อง
อย่างไร  

เม่ือนําปัจจัยท้ังสองมาประกอบกัน นับว่า 
กัลยาณมิตตตา (=ปรโตโฆสะท่ีดี) เป็นปัจจัยภายนอก และ 
โยนิโสมนสิการ เป็นปัจจัยภายใน  
ถ้าตรงข้ามจากน้ี คือ ได้ผู้ไม่เป็นกัลยาณมิตร ทําให้ประสบปรโตโฆสะ 

ที่ผิดพลาด และใช้ความคิดผิดวิธี เป็นอโยนิโสมนสิการ ก็จะได้รับผลตรง
ข้าม คือ เป็นมิจฉาทิฏฐิไปได้ 

มีพุทธพจน์แสดงปัจจัยท้ังสองน้ี ในภาคปฏิบัติของการฝึกอบรม 
พร้อมท้ังความสําคัญท่ีควบคู่กัน ดังน้ี 

๑. สําหรับภิกษุผู้ยังต้องศึกษา (เสขะ)... เรามองไม่เห็นองค์ประกอบ
ภายนอกอื่นใด มีประโยชน์มาก เท่าความมีกัลยาณมิตรเลย๑ 

๒. สําหรับภิกษุผู้ยังต้องศึกษา (เสขะ)... เรามองไม่เห็นองค์ประกอบ
ภายในอื่นใด มีประโยชน์มาก เท่าโยนิโสมนสิการเลย๒ 

ควรทําความเข้าใจเก่ียวกับปัจจัย ๒ อย่างน้ี โดยย่อ 

                                                                                 
๑ ขุ.อิติ.๒๕/๑๙๕/๒๓๗; เทียบ สํ.ม.๑๙/๕๒๐/๑๔๒ 
๒ ขุ.อิติ.๒๕/๑๙๔/๒๓๖; เทียบ สํ.ม.๑๙/๕๑๘/๑๔๑ 



พุทธธรรม 

 

๓๓๘ 

๑. ความมีกัลยาณมิตร 
กัลยาณมิตร มิได้หมายถึงเพียงแค่เพื่อนท่ีดีอย่างในความหมาย

สามัญ แต่หมายถึง บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติท่ีจะสั่งสอน แนะนํา 
ช้ีแจง ชักจูง ช่วยเหลือ บอกช่องทาง ให้ดําเนินไปในมรรคาแห่งการฝึก
ศึกษาอย่างถูกต้อง ในคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ยกตัวอย่างไว้ เช่น พระพุทธเจ้า 
พระอรหันตสาวก ครู อาจารย์ และท่านผู้เป็นพหูสูตทรงปัญญา สามารถ
สั่งสอนแนะนําเป็นท่ีปรึกษาได้ แม้จะอ่อนวัยกว่า๑ 

ในกระบวนการพัฒนาปัญญา ความมีกัลยาณมิตรน้ี จัดว่าเป็นระดับ
ความเจริญปัญญา ในขั้นศรัทธา  

ส่วนในระบบการศึกษาอบรม ความมีกัลยาณมิตร มีความหมาย
ครอบคลุมถึงตัวบุคคลผู้อบรมสั่งสอน เช่น ครู อาจารย์ เป็นต้น คุณสมบัติ
ของผู้สอนน้ัน หลักการ วิธีการ และอุบายต่างๆ ในการสอน ตลอดจนการ
จัดดําเนินการต่างๆ ทุกอย่าง ท่ีผู้มีหน้าท่ีเอ้ืออํานวยการศึกษาจะพึงจัดทํา 

เพื่ อ ใ ห้ การ ศึ กษา ได้ ผลดี  เ ท่ า ท่ี เป็ นอง ค์ประกอบภายนอกใน
กระบวนการพัฒนาปัญญาน้ัน ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องใหญ่ ท่ีอาจนําไปบรรยาย
ได้เป็นอีกเรื่องหน่ึงต่างหาก 

ในท่ีน้ี จะยกพุทธพจน์แสดงคุณสมบัติของกัลยาณมิตร มาเป็น
ตัวอย่างเพียงชุดหน่ึง ได้แก่ กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ ดังน้ี 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๗ ประการ เป็นมิตร ที่ควรเสวนา 
ควรคบหา แม้จะถูกขับไล่ ก็ควรเข้าไปน่ังอยู่ใกล้ๆ กล่าวคือ เป็นผู้น่ารักน่า
พอใจ ๑ เป็นผู้น่าเคารพ ๑ เป็นผู้น่ายกย่อง ๑ เป็นผู้ รู้จักพูด ๑ เป็นผู้
อดทนต่อถ้อยคํา ๑ เป็นผู้กล่าวแถลงถ้อยที่ลึกซ้ึงได้ ๑ ไม่ชักนําในเร่ืองที่
เหลวไหลไม่สมควร ๑๒ 

                                                                                 
๑ ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๒๓–๑๒๕ 
๒ องฺ.สตฺตก.๒๓/๓๔/๓๓; ตรัสสรุปไว้เป็นคาถาให้จําง่ายว่า  

ปิโย จ  ครุ  ภาวนีโย     วตฺตา  จ  วจนกฺขโม 
คมฺภีรญ ฺจ กถํ  กตฺตา      โน  จฏฺฐาเน นิโยชเย   



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๓๙   

จากน้ี จะแสดงเพียงความสําคัญ และคุณประโยชน์ ของการมีกัลยาณมิตร 
(กัลยาณมิตตตา) ไว้ พอให้เห็นฐานะของหลักการข้อน้ีในพุทธธรรม 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็น
บุพนิมิต ฉันใด ความมีกัลยาณมิตร ก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิต แห่งการ
เกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรค แก่ภิกษุ ฉันนั้น ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร พึง
หวังส่ิงนี้ได้ คือ จักเจริญ จักทําให้มาก ซ่ึงอริยอัษฎางคิกมรรค๑ 

ดูกรอานนท์  ความมีกัลยาณมิตร...เท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมด 
ทีเดียว เพราะว่า ผู้มีกัลยาณมิตร...พึงหวังส่ิงนี้ได้ คือ เขาจักเจริญ จักทําให้
มาก ซ่ึงอริยอัษฎางคิกมรรค 

อาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตร เหล่าสัตว์ผู้มีชาติเป็นธรรมดา ย่อมพ้นจาก
ชาติ ผู้มีชราเป็นธรรมดา ย่อมพ้นจากชรา ผู้มีมรณะเป็นธรรมดา ย่อมพ้นจาก
มรณะ  ผู้มีโสกะ  ปริเทวะ  ทุกข์  โทมนัส  และอุปายาส เป็นธรรมดา  ย่อมพ้น
จาก โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และ อุปายาส๒ 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงเงินแสงทองเป็น
บุพนิมิตมาก่อน ฉันใด ความมีกัลยาณมิตร ก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิต แห่ง
การเกิดขึ้นของโพชฌงค์ ๗ แก่ภิกษุ ฉันนั้น ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร พึงหวังส่ิง
นี้ได้ คือ จักเจริญ จักทําให้มาก ซ่ึงโพชฌงค์ ๗๓ 

เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหน่ึง ที่เป็นเหตุยังกุศลธรรมที่ยังไม่
เกิด ให้เกิดขึ้น หรือยังอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ให้เส่ือมไป เหมือนความมี
กัลยาณมิตรเลย เมื่อบุคคลมีกัลยาณมิตร กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น 
และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเสื่อมไป๔ 

เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่าง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่
เหมือนความมีกัลยาณมิตรเลย๕  

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



พุทธธรรม 

 

๓๔๐ 

เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่าง ที่เป็นไปเพื่อความดํารงมั่น ไม่เส่ือม
สูญ ไม่อันตรธานแห่งสัทธรรม เหมือนความมีกัลยาณมิตรเลย๑  

โดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายนอก เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอื่น
แม้สักข้อหนึ่ง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนความมีกัลยาณมิตร
เลย๒ 

สําหรับภิกษุผู้เป็นเสขะ ยังไม่บรรลุอรหัตตผล ปรารถนาความเกษมจาก
โยคะอันยอดเยี่ยม เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกอย่างอื่นแม้สักอย่าง
หนึ่ง ที่มีประโยชน์มาก เหมือนความมีกัลยาณมิตรเลย ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร 
ย่อมกําจัดอกุศลได้ และย่อมบําเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้น๓ 

ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร...พึงหวังส่ิงนี้ได้ คือ 
๑. จักเป็นผู้มีศีล สํารวมระวังในปาติโมกข์ สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจร 

ฯลฯ 
๒. จักเป็นผู้ (มีโอกาสได้ยินได้ฟัง ได้ร่วมสนทนาอย่างสะดวกสบาย) 

ตามความปรารถนา ในเร่ืองต่างๆ ที่ขัดเกลาอุปนิสัย ชําระจิตใจให้ปลอดโปร่ง 
คือ เร่ืองความมักน้อย ฯลฯ เร่ืองการบําเพ็ญเพียร เร่ืองศีล เร่ืองสมาธิ เร่ือง
ปัญญา เร่ืองวิมุตติ เร่ืองวิมุตติญาณทัสสนะ 

๓. จักเป็นผู้ ต้ังหน้าทําความเพียร เพื่อกําจัดอกุศลธรรม และเพื่อ
บําเพ็ญกุศลธรรมให้เพียบพร้อม  จักเป็นผู้แข็งขัน  บากบ่ันมั่นคง ไม่ทอด
ธุระในกุศลธรรม 

๔. จักเป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาที่เป็นอริยะ หยั่งรู้ถึงความ
เกิดความดับ ชําแรกกิเลส นําไปสู่ความสูญส้ินแห่งทุกข์”๔ 

                                                                                 
๑ องฺ.เอก.๒๐/๑๒๘/๒๕ 
๒ องฺ.เอก.๒๐/๑๑๒/๒๒ 
๓ ขุ.อิติ.๒๕/๑๙๕/๒๓๗ 
๔ องฺ.นวก.๒๓/๒๐๕, ๒๐๗/๓๖๕, ๓๗๐; ขุ.อุ. ๒๕/๘๘/๑๒๗ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๔๑   

๒. โยนิโสมนสิการ 
โยนิโสมสิการ เป็นการใช้ความคิดอย่างถูกวิธี ตามความหมายท่ี

กล่าวมาแล้ว  
เม่ือเทียบในกระบวนการพัฒนาปัญญา โยนิโสมนสิการ อยู่ในระดับ

ท่ีเหนือศรัทธา เพราะเป็นขั้นท่ีใช้ความคิดของตนเองเป็นอิสระ  
ส่วนในระบบการศึกษาอบรม โยนิโสมนสิการเป็นการฝึกการใช้

ความคิด ให้รู้จักคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระเบียบ รู้จักคิดวิเคราะห์ ไม่
มองเห็นสิ่งต่างๆ อย่างตื้นๆ ผิวเผิน เป็นขั้นสําคัญในการสร้างปัญญาท่ี
บริสุทธ์ิเป็นอิสระ ทําให้ทุกคนช่วยตนเองได้ และนําไปสู่จุดหมายของพุทธ
ธรรมอย่างแท้จริง 

ความสําคัญ และคุณประโยชน์ ของโยนิโสมนสิการ พึงเห็นได้ตาม
ตัวอย่างพุทธพจน์ ต่อไปน้ี 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็น
บุพนิมิต ฉันใด ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ ก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิต 
แห่งการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรค แก่ภิกษุ ฉันนั้น ภิกษุผู้ถึงพร้อม
ด้วยโยนิโสมนสิการ พึงหวังส่ิงนี้ได้ คือ จักเจริญ จักทําให้มาก ซ่ึงอริย
อัษฎางคิกมรรค๑ 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงเงินแสงทอง เป็น
บุพนิมิตมาก่อน ฉันใด โยนิโสมนสิการก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิต แห่งการ
เกิดขึ้นของโพชฌงค์ ๗ แก่ภิกษุ ฉันนั้น ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ 
พึงหวังส่ิงนี้ได้ คือ จักเจริญ จักทําให้มาก ซ่ึงโพชฌงค์ ๗๒ 

                                                                                 
๑ สํ.ม.๑๙/๑๓๖/๓๗ ; ฯลฯ 
๒ สํ.ม.๑๙/๔๑๓/๑๑๓ 



พุทธธรรม 

 

๓๔๒ 

เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่น แม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่
เกิด เกิดขึ้น หรือให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เส่ือมไป เหมือนโยนิโสมนสิการ
เลย เมื่อมีโยนิโสมนสิการ กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเสื่อมไป๑ 

เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่น แม้สักอย่าง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่๒... ที่
เป็นไปเพื่อความดํารงมั่น ไม่เส่ือมสูญ ไม่อันตรธานแห่งสัทธรรม๓ เหมือน
โยนิโสมนสิการเลย 

โดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายใน เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอื่น 
แม้สักอย่างหน่ึง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย๔ 

สําหรับภิกษุผู้เสขะ ยังไม่บรรลุอรหัตตผล ปรารถนาความเกษมจากโยคะ 
อันยอดเยี่ยม เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายในอย่างอื่น แม้สักอย่าง ที่มี
ประโยชน์มาก เหมือนโยนิโสมนสิการเลย ภิกษุผู้ใช้โยนิโสมนสิการ ย่อมกําจัด
อกุศลได้ และบําเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้น๕ 

เราไม่เล็งเห็นธรรมอย่างอื่น แม้สักข้อหนึ่ง ซ่ึงเป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิ ที่
ยังไม่เกิด ได้เกิดขึ้น หรือให้สัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้ว เจริญยิ่งขึ้น เหมือน
โยนิโสมนสิการเลย เมื่อมีโยนิโสมนสิการ สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น 
และสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเจริญยิ่งขึ้น๖ 

เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่น แม้สักข้อหนึ่ง ซ่ึงเป็นเหตุให้โพชฌงค์ที่ยังไม่
เกิด ได้เกิดขึ้น หรือให้โพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้ว ถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์ 
เหมือนโยนิโสมนสิการเลย เมื่อมีโยนิโสมนสิการ โพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด ย่อม
เกิดขึ้น และโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีความเจริญเต็มบริบูรณ์๗ 

                                                                                 ๑ องฺ.เอก.๒๐/๖๘/๑๕ ๒ องฺ.เอก.๒๐/๙๒/๒๐ ๓ องฺ.เอก.๒๐/๑๒๔/๒๔ ๔ องฺ.เอก.๒๐/๑๐๘/๒๒ ๕ ขุ.อิติ.๒๕/๑๙๔/๒๓๖ ๖ องฺ.เอก.๒๐/๑๘๖/๔๑ ๗ องฺ.เอก.๒๐/๗๖/๑๗ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๔๓   

เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่น แม้สักข้อหนึ่ง ที่จะเป็นเหตุให้ความสงสัยที่ยัง
ไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ถูกกําจัดได้ เหมือนโยนิโสมนสิการ
เลย๑ 

เมื่อโยนิโสมนสิการอสุภนิมิต ราคะที่ยังไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้น ราคะที่เกิด
แล้ว ก็ถูกละได้ เมื่อโยนิโสมนสิการเมตตาเจโตวิมุตติ โทสะที่ยังไม่เกิด ก็ไม่
เกิดขึ้น โทสะท่ีเกิดแล้ว ก็ถูกละได้ เมื่อโยนิโสมนสิการ (โดยทั่วไป) โมหะที่ยัง
ไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้น และโมหะที่เกิดแล้ว ก็ถูกละได้๒ 

เมื่อโยนิโสมนสิการ...(นิวรณ์ ๕)...ที่ยังไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้ว 
ก็ถูกกําจัดได้...(โพชฌงค์ ๗)...ที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ถึง
ความเจริญเต็มบริบูรณ์๓ 

ธรรม ๙ อย่างที่มีอุปการะมาก ได้แก่ ธรรม ๙ อย่าง ซ่ึงมีโยนิโส
มนสิการเป็นมูล กล่าวคือ เมื่อโยนิโสมนสิการ ปราโมทย์ย่อมเกิด เมื่อ
ปราโมทย์ ปีติย่อมเกิด เมื่อมีใจปีติ กายย่อมเรียบร่ืนผ่อนคลาย (ปัสสัทธิ) 
เมื่อกายเรียบร่ืนผ่อนคลาย ย่อมได้เสวยสุข ผู้มีสุข จิตย่อมเป็นสมาธิ ผู้มีจิต
เป็นสมาธิ ย่อมรู้เห็นตามเป็นจริง เมื่อรู้เห็นตามเป็นจริง ย่อมนิพพิทาเอง 
เมื่อนิพพิทา ก็วิราคะ เพราะวิราคะ ก็วิมุตติ๔ 

ตามนัยพุทธพจน์น้ี เขียนให้ดูง่าย เป็น 

โยนิ โสมนสิการ→ปราโมทย์→ปีติ→ปัส สัทธิ→สุข→สมาธิ
→ยถาภูตญาณทัสสนะ→นิพพิทา→วิราคะ→วิมุตติ 

กล่าวโดยสรุป สําหรับคนทั่วไป ผู้มีปัญญายังไม่แก่กล้า  ยังต้อง
อาศัยการแนะนําชักจูงจากผู้ อ่ืน การพัฒนาปัญญา นับว่าเริ่มต้นจาก 

องค์ประกอบภายนอก คือ ความมีกัลยาณมิตร (กัลยาณมิตตตา) สําหรับ
ให้เกิดศรัทธา (ความมั่นใจด้วยเหตุผลท่ีได้พิจารณาเห็นจริงแล้ว) ก่อน  

                                                                                 ๑ องฺ.เอก.๒๐/๒๑/๕ ๒ องฺ.ติก.๒๐/๕๐๘/๒๕๘ ๓ สํ.ม.๑๙/๔๔๖-๗/๑๒๒ ๔ ที.ปา.๑๑/๔๕๕/๓๒๙ 



พุทธธรรม 

 

๓๔๔ 

จากน้ัน จึงก้าวมาถึงขั้น องค์ประกอบภายใน เริ่มแต่นําความเข้าใจ
ตามแนวศรัทธาไปเป็นพื้นฐาน ในการใช้ความคิดอย่างอิสระ ด้วยโยนิโส-
มนสิการ ทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิ และทําให้ปัญญาเจริญย่ิงขึ้น จนกลายเป็น
ญาณทัสสนะ คือ การรู้การเห็นประจักษ์ในท่ีสุด๑ 

เมื่อกระจายลําดับขั้นในการพัฒนาปัญญาตอนน้ีออกไป จึงตรงกับ
ลําดับอาหารของวิชชาและวิมุตติ ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น๒ คือ 

การเสวนาสัตบุรุษ→การสดับเล่าเรียนสัทธรรม→ศรัทธา
→โยนิโสมนสิการ ฯลฯ 

เม่ือสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้ว ก็จะเจริญเข้าสู่จุดหมายด้วยการอุดหนุน
ขององค์ประกอบต่างๆ อย่างพุทธพจน์ท่ีว่า 

ภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิ อันองค์ประกอบ ๕ อย่างคอยหนุน 
(อนุเคราะห์) ย่อมมีเจโตวิมุตติ และปัญญาวิมุตติ เป็นผลานิสงส์ องค์ประกอบ 
๕ อย่างนั้น คือ 

๑.  ศีล  (ความประพฤติดีงาม สุจริต) 
๒.  สุตะ (ความรู้จากการสดับ เล่าเรียน อ่านตํารา การแนะนําส่ังสอน

เพิ่มเติม) 
๓.  สากัจฉา (การสนทนา ถกเถียง อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

สอบค้นความรู้) 

                                                                                 
๑ พึงสังเกตว่า การรู้การเห็นประจักษ์น้ันมี ๒ ข้ัน และพระพุทธศาสนายอมรับว่า ท้ัง ๒ ข้ันน้ัน 

เป็น สัจจะ คือเป็นความจริงด้วยกันท้ังน้ัน แต่มีความหมายและคุณค่าทางปัญญาต่างกัน คือ 
๑. การรู้การเห็นประจักษ์ เท่าท่ีเป็นไปทางประสาทท้ัง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เป็น 
สมมติสัจจะ สําหรับการหมายรู้ร่วมกันและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน (conventional 
or relative truth) 

๒. การรู้การเห็นประจักษ์ ด้วยปัญญาหย่ังรู้สภาวะของสิ่งเหล่าน้ันว่า เป็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา เป็นต้น เป็น ปรมัตถสัจจะ สําหรับรู้เท่าทันภาวะของสิ่งท้ังหลาย มีชีวิตท่ีเป็น
อิสระ ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่าน้ันได้อย่างถูกต้องตามความหมายของมันมากท่ีสุด 
(ultimate or absolute truth) 

 แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม พุทธศาสนายอมรับความจริง เฉพาะด้วยการรู้การเห็นประจักษ์
เท่าน้ัน 

๒  ดู เรื่องอาหารของวิชชาและวิมุตติ หน้า ๒๑๖ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๔๕   

๔.  สมถะ (ความสงบ การทําใจให้สงบ การไม่มีความฟุ้งซ่านวุ่นวายใจ 
การเจริญสมาธิ) 

๕. วิปัสสนา (การใช้ปัญญาพิจารณามองเห็นส่ิงต่างๆ ตามสภาวะของ
มัน คือตามที่มันเป็นจริง)๑ 

โดยสรุป สัมมาทิฏฐิ ก็คือความเห็นท่ีตรงตามสภาวะ คือ เห็นตามท่ี
สิ่งท้ังหลายเป็นจริง หรือตามท่ีมันเป็น 

การท่ีสัมมาทิฏฐิจะเจริญขึ้น ย่อมต้องอาศัยโยนิโสมนสิการเรื่อยไป 
เพราะโยนิโสมนสิการช่วยให้ไม่มองสิ่งต่างๆ อย่างผิวเผิน หรือมองเห็น
เฉพาะผลรวมท่ีปรากฏ แต่ช่วยให้มองแบบสืบค้นแยกแยะ ท้ังในแง่การ
วิเคราะห์ส่วนประกอบท่ีมาประชุมกันเข้า และในแง่การสืบทอดแห่งเหตุ
ปัจจัย ตลอดจนมองให้ครบทุกแง่ด้าน ท่ีจะให้เห็นความจริง และถือเอา
ประโยชน์ได้ จากทุกสิ่งทุกอย่างท่ีประสบหรือเก่ียวข้อง 

การมองและคิดพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการ ทําให้ไม่ถูกลวง ไม่
กลายเป็นหุ่นท่ีถูกย่ัวยุ ปลุกปั่น และเชิด ด้วยปรากฏการณ์ทางรูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และคตินิยมต่างๆ จนเกิดเป็นปัญหาท้ังแก่ตนและ
ผู้อ่ืน แต่ทําให้มีสติสัมปชัญญะ เป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง คิดตัดสินและ
กระทําการต่างๆ ด้วยปัญญา  

เมื่อคิดโดยมีโยนิโสมนสิการ ก็ทําให้สังกัปย้อนกลับมาเป็นปัจจัย
แก่ทิฏฐิ เป็นสัมมาสังกัปปะที่ช่วยให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเจริญขึ้น๒ พูดรวมๆ 
คลุมความว่า โยนิโสมนสิการช่วยนําช่วยหนุนเสริมเพิ่มขยายทําให้
สัมมาทิฏฐิเต็มบริบูรณ์ 

 
 

                                                                                 
๑ แปลรวบความจาก องฺ.ปญ ฺจก.๒๒/๒๕/๒๒ 
๒  ตัวอยางคําอธิบายการมีโยนิโสมนสิการ ทําใหสัมมาสังกัปปะชวยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ อุ.อ.๒๕๕;     
เนตฺติ.อ. (ฉบับอักษรพม่า) 146 



  

๒. สัมมาสังกัปปะ 
คําจํากัดความ และความหมายของสัมมาสังกัปปะ 

องค์มรรคข้อท่ี ๒ น้ี มีคําจํากัดความตามคัมภีร์ ซึ่งถือเป็นหลัก
ท่ัวไป ดังน้ี 

ภิ กษุทั้ งหลาย สัมมาสั งกัปปะ เป็ นไฉน? เนกขัมมสังกัปป์ 
อพยาบาทสังกัปป์ อวิหิงสาสังกัปป์ นี้เรียกว่า สัมมาสังกัปปะ๑ 

นอกจากน้ี ยังมีคําจํากัดความแบบแยกออกเป็น ระดับโลกิยะ และ
ระดับโลกุตตระ ดังน้ี 

ภิกษุทั้งหลาย สัมมาสังกัปปะ เป็นไฉน? เรากล่าวว่าสัมมาสังกัปปะมี ๒ 
อย่าง คือ สัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะ ซ่ึงเป็นฝ่ายบุญ อํานวยวิบากแก่ขันธ์ 
อย่างหน่ึง กับสัมมาสังกัปปะที่เป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ และเป็น
องค์มรรคอย่างหน่ึง 

สัมมาสังกัปปะ  ที่ยังมีอาสวะ...คือ  เนกขัมมสังกัปป์  อพยาบาทสังกัปป์ 
อวิหิงสาสังกัปป์... 

สัมมาสังกัปปะ ที่เป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองค์มรรค คือ  
ความระลึก (ตักกะ) ความนึกคิด (วิตักกะ) ความดําริ (สังกัปป์) ความคิดแน่ว
แน่ (อัปปนา) ความคิดแน่นแฟ้น (พยัปปนา) ความเอาใจจดจ่อลง วจีสังขาร   
ของบุคคลผู้มีจิตเป็นอริยะ มีจิตไร้อาสวะ ผู้พร้อมด้วยอริยมรรค ผู้กําลังเจริญ
อริยมรรคอยู่...๒ 

เพื่อรวบรัด ในท่ีน้ี จะทําความเข้าใจกันแต่เพียงคําจํากัดความแบบ
ท่ัวไป ท่ีเรียกว่าเป็นขั้นโลกิยะ เท่าน้ัน ตามคําจํากัดความแบบน้ี สัมมา-
สังกัปปะ คือ ความดําริชอบ หรือความนึกคิดในทางท่ีถูกต้อง ตรงข้ามกับ
ความดําริผิด ท่ีเรียกว่า มิจฉาสังกัปปะ ซึ่งมี ๓ อย่าง คือ 

                                                                                 ๑ ที.ม.๑๐/๒๙๙/๓๔๘; ม.อุ.๑๔/๗๐๔/๔๕๓; อภิ.วิ.๓๕/๑๖๔/๑๓๖, ๕๗๑/๓๑๗ ๒ ม.อุ.๑๔/๒๖๑-๓/๑๘๒; อภิ.วิ.๓๕/๒๐๖/๑๔๔; ๕๒๘/๓๒๐ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๔๗   

๑. กามสังกัปป์ หรือ กามวิตก คือ ความดําริท่ีเก่ียวข้องกับกาม ความนึก
คิดในทางท่ีจะแสวงหาสิ่งเสพ ความคิดอยากได้ หรือหมกมุ่นพัวพันติด
ข้องอยู่กับสิ่งสนองความต้องการทางประสาทท้ัง ๕ หรือสิ่งสนองตัณหา
อุปาทานต่างๆ ความคิดในทางเห็นแก่ตัว เป็นความนึกคิดในฝ่ายราคะ 
หรือโลภะ  

๒. พยาบาทสังกัปป์ หรือ พยาบาทวิตก คือ ความดําริท่ีประกอบด้วย
ความขัดเคือง ไม่พอใจ เคียดแค้น ชิงชัง คิดเห็นในแง่ร้ายต่างๆ ความ
ขาดเมตตา เป็นความนึกคิดในฝ่ายโทสะแง่ถูกกระทบ 

๓. วิหิงสาสังกัปป์ หรือ วิหิงสาวิตก คือ ความดําริในทางท่ีจะเบียดเบียน 
ทําร้าย การคิดท่ีจะข่มเหง รังแก ต้องการก่อทุกข์ ทําให้คนและสัตว์
ท้ังหลายเดือดร้อน ไม่มีความกรุณา เป็นความนึกคิดในฝ่ายโทสะแง่จะ
ออกไปกระทบ 

ความดําริหรือแนวความคิดแบบน้ี เป็นเรื่องปรกติของคนส่วนมาก 
เพราะตามธรรมดา เมื่อปุถุชนรับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหน่ึง จะโดยการ
เห็น ได้ยิน ได้สัมผัส เป็นต้น ก็ตาม จะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งใน
สองอย่าง คือ ถ้าถูกใจ ก็ชอบ ติดใจ อยากได้ พัวพัน คล้อยตาม ถ้าไม่
ถูกใจ ก็ไม่ชอบ ขัดใจ ขัดเคือง ชัง ผลัก แย้ง เป็นปฏิปักษ์ จากน้ัน ความ
ดําริ นึกคิดต่างๆ ก็จะดําเนินไปตามแนวทางหรือตามแรงผลักดันของ
ความชอบและไม่ชอบน้ัน 

 ด้วยเหตุน้ี ความคิดของปุถุชนโดยปกติ จึงเป็นความคิดเห็นท่ีเอน
เอียงไปข้างใดข้างหน่ึง มีความพอใจและไม่พอใจของตนเข้าไปเคลือบแฝง
ชักจูง ทําให้ไม่เห็นสิ่งท้ังหลายตามท่ีมันเป็นของมันเองล้วนๆ  

ความนึกคิดท่ีดําเนินไปจากความถูกใจ ชอบใจ เกิดความติดใคร่ 
พัวพัน เอียงเข้าหา ก็กลายเป็นกามวิตก ส่วนท่ีดําเนินไปจากความไม่ถูกใจ 
ไม่ชอบใจ เกิดความขัดเคือง ชิงชัง เป็นปฏิปักษ์ มองในแง่ร้าย ก็กลายเป็น
พยาบาทวิตก ท่ีถึงขนาดพุ่งออกมาเป็นความคิดรุกราน คิดเบียดเบียน 
อยากทําร้าย ก็กลายเป็นวิหิงสาวิตก ทําให้เกิดทัศนคติ (หรือเจตคติ) ต่อ
สิ่งต่างๆ อย่างไม่ถูกต้อง 



พุทธธรรม 

 

๓๔๘ 

ความดําริหรือความนึกคิดท่ีเอนเอียง ทัศนคติท่ีบิดเบนและถูก
เคลือบแฝงเช่นน้ี เกิดขึ้นก็เพราะการขาดโยนิโสมนสิการแต่ต้น คือ มองสิ่ง
ต่างๆ อย่างผิวเผิน รับรู้อารมณ์เข้ามาทั้งดุ้น โดยขาดสติสัมปชัญญะ แล้ว
ปล่อยความนึกคิดให้แล่นไปตามความรู้สึก หรือตามเหตุผลท่ีมีความชอบ
ใจ ไม่ชอบใจเป็นตัวนํา ไม่ได้ใช้ความคิดวิเคราะห์แยกแยะส่วนประกอบ
และความคิดสืบสาวสอบค้นเหตุปัจจัย ตามหลักโยนิโสมนสิการ 

โดยนัยน้ี มิจฉาทิฏฐิ คือ ความเข้าใจผิดพลาด ไม่มองเห็นสิ่ง
ท้ังหลายตามความเป็นจริง จึงทําให้เกิด มิจฉาสังกัปปะ คือ ดําริ นึกคิด 
และมีทัศนคติต่อสิ่งท้ังหลายอย่างผิดพลาดบิดเบือน และมิจฉาสังกัปปะน้ี
ก็ส่งผลสะท้อนให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ เข้าใจและมองเห็นสิ่งท้ังหลายอย่าง
ผิดพลาดบิดเบือนต่อไปหรือย่ิงขึ้นไปอีก องค์ประกอบท้ังสอง คือ 
มิจฉาทิฏฐิ และมิจฉาสังกัปปะจึงส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

ในทางตรงข้าม การท่ีจะมองเห็นสิ่งท้ังหลายถูกต้องตามท่ีมันเป็น
ของมันเองได้ ต้องใช้โยนิโสมนสิการ ซึ่งหมายความว่า ขณะน้ันความนึก
คิด ความดําริต่างๆ จะต้องปลอดโปร่ง เป็นอิสระ ไม่มีท้ังความชอบใจ 
ความยึดติด พัวพัน และความไม่ชอบใจ ผลัก แย้ง เป็นปฏิปักษ์ต่างๆ ด้วย  

ข้อน้ีมีความหมายว่า จะต้องมีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ และ
องค์ประกอบท้ังสองอย่างน้ีส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับใน
ฝ่ายมิจฉาน่ันเอง 

โดยนัยน้ี ด้วยการมีโยนิโสมนสิการ ผู้น้ันก็มีสัมมาทิฏฐิ คือ มองเห็น
และเข้าใจสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง เมื่อมองเห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็น
จริง จึงมีสัมมาสังกัปปะ คือ ดําริ นึกคิด และตั้งทัศนคติต่อสิ่งเหล่าน้ัน
อย่างถูกต้อง ไม่เอนเอียง ยึดติด ขัด ผลัก หรือเป็นปฏิปักษ์ เมื่อมีความ
ดํารินึกคิดท่ีเป็นอิสระจากความชอบใจ ไม่ชอบใจ เป็นกลางเช่นน้ี๑ จึงทํา
ให้มองเห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง คือ เสริมสัมมาทิฏฐิให้เพิ่มพูน

                                                                                 
๑  ท่าทีของจิตใจอย่างน้ี พัฒนาข้ึนไปในข้ันสูงจะกลายเป็นอุเบกขา ซ่ึงเป็นองค์ประกอบสําคัญ

ย่ิงในการใช้ความคิดอย่างได้ผล หาได้มีความหมายเป็นการน่ิงเฉย ไม่เอาเรื่องเอาราว อย่าง
ท่ีมักเข้าใจกันไม่ แต่เรื่องน้ีจะได้อธิบายต่อไปข้างหน้า 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๔๙   

ย่ิงขึ้น จากน้ันองค์ประกอบท้ังสองก็สนับสนุนกันและกันหมุนเวียนต่อไป 
ในภาวะจิตท่ีมีโยนิโสมนสิการ จึงมีความดําริซึ่งปลอดโปร่ง เป็น

อิสระ ปราศจากความเอนเอียง ท้ังในทางติดคล้อยเข้าข้าง และในทางเป็น
ปฏิปักษ์ ผลักเบือนหนี ตรงข้ามกับมิจฉาสังกัปปะ เรียกว่า สัมมาสังกัปปะ 
มี ๓ อย่างเช่นเดียวกัน คือ 
๑. เนกขัมมสังกัปป์ หรือ เนกขัมมวิตก คือ ความดําริท่ีปลอดโลภะ หรือ

ประกอบด้วยอโลภะ ความนึกคิดท่ีปลอดโปร่งจากกาม ไม่หมกมุ่น
พัวพันติดใคร่ในสิ่งเสพสนองความอยากต่างๆ ความคิดท่ีปราศจาก
ความเห็นแก่ตัว ความคิดเสียสละ และความคิดท่ีเป็นคุณหรือเป็นกุศลทุก
อย่าง๑ จัดเป็นความนึกคิดท่ีปลอดราคะหรือโลภะ 

๒. อพยาบาทสังกัปป์ หรือ อพยาบาทวิตก คือ ความดําริท่ีไม่มีความ
เคียดแค้น ชิงชัง ขัดเคือง หรือการเพ่งมองในแง่ร้ายต่างๆ โดยเฉพาะ
มุ่งเอาธรรมท่ีตรงข้าม คือ เมตตา ซึ่งหมายถึงความปรารถนาดี ความมี
ไมตรี ต้องการให้ผู้อ่ืนมีความสุข จัดเป็นความคิดท่ีปลอดโทสะ 

๓. อวิหิงสาสังกัปป์ หรือ อวิหิงสาวิตก คือ ความดําริท่ีปลอดจากการ
เบียดเบียน ปราศจากความคิดท่ีจะก่อทุกข์แก่ผู้อ่ืน โดยเฉพาะมุ่งเอา
ธรรมท่ีตรงข้ามคือ กรุณา ซึ่งหมายถึงความคิดช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจาก
ความทุกข์ เป็นความคิดท่ีปลอดโทสะเช่นเดียวกัน 

ข้อสังเกต และเหตุผลในการใช้คําเชิงปฏิเสธ 
มีข้อสังเกตอย่างหนึ่ง ท่ีอาจมีผู้ยกขึ้นอ้าง ซึ่งขอช้ีแจงไว้ ณ ท่ีน้ีด้วย

ครั้งหน่ึงก่อน คือเรื่องธรรมฝ่ายดีหรือกุศล ซึ่งตรงข้ามกับฝ่ายช่ัวหรือ
อกุศล ในพุทธธรรมแทนที่จะใช้ศัพท์ตรงข้าม มักใช้แต่เพียงแค่ศัพท์ปฏิเสธ 
ทําให้มผีู้คิดเห็นไปว่าพุทธธรรมเป็นคําสอนแบบนิเสธ (negative) และเฉย
เฉื่อย (passive) เพียงแต่ไม่ทําความช่ัว อยู่เฉยๆ ก็เป็นความดีเสียแล้ว  

                                                                                 
๑ เนกขัมมะ = อโลภะ (วิภงฺค.อ.๙๗), เนกขัมมธาตุ = กุศลธรรมทั้งปวง (ปฏิสํ.อ.๗๙) 



พุทธธรรม 

 

๓๕๐ 

อย่างท่ีน้ี  ตรงข้ามกับพยาบาทสังกัปป์ในฝ่ายมิจฉาสังกัปป์  ฝ่าย 
สัมมาสังกัปป์แทนท่ีจะเป็นเมตตา กลับเป็นเพียงอพยาบาทสังกัปป์ คือ 
ปฏิเสธฝ่ายมิจฉาเท่าน้ัน  

ความเข้าใจเช่นน้ีผิดพลาดอย่างไร จะได้ช้ีแจงต่อๆ ไปตามโอกาส 
แต่เฉพาะเรื่องน้ี จะช้ีแจงเหตุผลแก้ความเข้าใจผิด เพียงสั้นๆ ก่อน  

การท่ีธรรมฝ่ายกุศล (ในกรณีอย่างน้ี) ใช้ถ้อยคําท่ี(เหมือน)เป็นเพียง
ปฏิ เสธธรรมฝ่ายอกุศลเท่า น้ัน  เ ช่น  เปลี่ยนจาก  “วิ หิงสา” เป็น 
“อวิหิงสา” มีเหตุผลดังน้ี  

๑. โดยธรรมดาแห่งระบบการพัฒนาของชีวิต หรือโดยความเป็น
จริงแห่งการพัฒนาของชีวิตท่ีเป็นระบบของธรรมชาติ  

อย่างท่ีกล่าวแล้วว่า มรรคเป็นทางสายเดียว แต่มีองค์ประกอบ ๘ 
การท่ีชีวิตเจริญงอกงามก้าวหน้าไปในมรรค ก็หมายถึงการท่ีองค์ท้ัง ๘ 
ของมรรคน้ัน เป็นปัจจัยหนุนกันและพัฒนาพร้อมไปด้วยกัน ถ้าใช้คํานิยม
ของยุคสมัยก็ว่า พัฒนาอย่างบูรณาการเป็นองค์รวม 

ไม่เฉพาะมองเป็นช่วงเวลา แม้แต่ในทุกๆ ขณะ องค์ท้ัง ๘ ของ
มรรค ก็ทําหน้าท่ีของตนๆ อย่างประสานซึ่งกันและกัน ความเจริญก้าวไป
ในมรรค ก็คือ การพัฒนาของชีวิต ท่ีองค์มรรคท้ัง ๘ ก้าวประสานไป
ด้วยกันท้ังระบบครบทุกส่วน 

ได้บอกแล้วว่า องค์มรรคท้ัง ๘ น้ัน รวมได้เป็น ๓ หมวด คือ  
ด้านศีล ท่ีเปนพฤติกรรมการแสดงออกทางกายวาจาและสื่อสารกับภายนอก  
ด้านสมาธิหรือด้านจิตใจ ท่ีเปนเจตจํานงคุณธรรมความรูสึก และ 
ด้านปัญญา ท่ีเปนเร่ืองของความรู-คิด-หยั่งเห็น-เขาใจ 
ถ้าพูดในแง่จริยธรรมก็บอกว่า จริยธรรมจะถูกต้อง เป็นพรหมจริยะ

ได้ ต้องให้ความถูกต้องมีอยู่และดําเนินไปในชีวิตท้ัง ๓ ด้านพร้อมกันอย่าง
ประสานสอดคล้อง คือ ท้ังด้านพฤติกรรม ท่ีแสดงออกภายนอกทางกาย
วาจา ท้ังด้านจิตใจ และท้ังด้านปัญญา  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๕๑   

ดังน้ัน ขณะท่ีพูดดีทําดี ก็ต้องมีเจตนากอปรด้วยคุณธรรมและ
ความรู้สึกท่ีดี พร้อมท้ังมีความคิดความเข้าใจท่ีดีด้วย  

ในทํานองเดียวกัน ในภาวะจิตใจและความรู้สึกท่ีดี ด้านพฤติกรรม
กายวาจา ตลอดจนการใช้ตาหูดูฟัง ก็ต้องดีงามสงบสํารวมด้วย ด้าน
ปัญญาก็คิดเห็นชอบ และมีความรู้เข้าใจตระหนักชัดสอดคล้องกัน 

ด้านปัญญาก็เช่นน้ันเหมือนกัน ขณะที่คิดพิจารณาทําความรู้เข้าใจ
ต่างๆ ก็ต้องมีสภาพจิตดีมีความรู้สึกท่ีเป็นกุศล เช่น ไม่ขัดเคือง ไม่ขุ่นมัว
เศร้าหมอง และพฤติกรรมกายวาจารวมทั้งการใช้อินทรีย์ท้ังหลาย (เช่น 
ตา หู) ก็ต้องสงบสํารวมดีงามด้วยเช่นเดียวกัน 

รวมความว่า ในกิจกรรมทุกครั้งทุกขณะของชีวิต ท่ีคนกําลังกระทํา 
ถ้าเขาทําถูกทําดี องค์มรรค ท้ัง ๘ ข้อ ท้ัง ๓ ด้าน ก็ดําเนินไป รวมเป็นการ
ดําเนินชีวิตถูกต้อง หรือวิถีชีวิตดีงาม ท่ีเรียกว่ามรรค (ถ้าทําไม่ถูกไม่ดี ก็
เป็นมิจฉา ไม่เป็นมรรค) 

กิจกรรมท่ีว่าน้ัน ไม่เฉพาะกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมทางกายวาจา แต่
รวมท้ังกิจกรรมนามธรรมในใจ และในทางปัญญาด้วย 

สงสัยว่า ในเวลาท่ีใจสดช่ืนเอิบอ่ิมเบิกบานผ่องใส หรือคิดเหตุผล
คิดแก้ปัญหาคิดวางแผนอะไรอยู่ หรือแม้แต่น่ังสมาธิอยู่น่ิงๆ หรือเจริญ
วิปัสสนาในข้อตามดูรู้ทันจิตของตนอยู่ บางทีร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลย 
จะมีพฤติกรรมท่ีถูกท่ีดี เป็นพูดชอบทําชอบ (สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ) 
ได้อย่างไร 

ตอบว่า น่ีละคือคําตอบท่ีว่า ทําไมองค์มรรคบางข้ออย่างสัมมา
สังกัปปะ สัมมาวาจา และสัมมากัมมันตะ จึงมีความหมายท่ีแสดงไว้เป็นคํา
ปฏิเสธ  

ธรรมท่ีจะเป็นองค์ของมรรค ต้องมีความหมายกว้างขวางครอบคลุม
ความเป็นจริงของชีวิต ท่ีทุกส่วนทํางานหรือทําหน้าท่ีประสานกันเป็น
ระบบหน่ึงเดียว ดําเนินก้าวหน้าไปด้วยกัน ท่ีเรียกว่ามรรคน้ันได้ 



พุทธธรรม 

 

๓๕๒ 

ขณะท่ีทํากิจกรรมทางจิตใจ หรือทํากิจกรรมทางปัญญาอยู่น่ิงๆ 
ถึงแม้ไม่ได้ เคลื่อนไหวร่างกาย ก็พูดชอบ=มีสัมมาวาจา ทําชอบ=มี
สัมมากัมมันตะได้ เหมือนอย่างท่ีพูดด้วยคําง่ายๆ ว่า ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะใด 
แม้แต่เวลาคิด ก็มีศีล ในความหมายท่ีว่า ขณะน้ันเว้น ว่าง หรือปราศจากวจี
ทุจริตและกายทุจริตท้ังหลาย ไม่มีการพูดเท็จและการทําร้ายเบียดเบียน
ต่างๆ ลึกลงไปก็คือไม่มีเจตนาท่ีจะทําการร้ายเหล่าน้ัน หรือไม่มีภาวะทาง
จิตหรืออาการทางความคิดใดๆ ท่ีจะโยงไปสู่กรรมช่ัวร้ายเหล่าน้ันเลย  

ย่ิงในข้อสัมมาสังกัปปะ ท่ีเป็นด้านปัญญา ก็ย่ิงชัดเจนมาก ท่านให้
ความหมายของสัมมาสังกัปปะ ว่าเป็นความดําริหรือคิดนึกท่ีปลอดจาก
ความโลภอยากได้อยากเสพ ไม่มีความพยาบาทขัดเคือง และเป็นอวิหิงสา
คือไม่มีการเบียดเบียน 

ความใคร่กามและความโลภ พยาบาท และวิหิงสา ก็ดี ความเผื่อแผ่
เสียสละ เมตตา และกรุณา ท่ีตรงข้ามกับสามอย่างแรกน้ัน ก็ดี เป็นสภาพ
จิตหรือคุณสมบัติของจิตใจ แต่ในท่ีน้ีมาเป็นเครื่องประกอบของความคิด
ในหมวดปัญญา  

ต้องเข้าใจว่าสิ่งท่ีต้องการในท่ีน้ีคือปัญญา คือจะพัฒนาปัญญาให้
แจ่มชัด บริสุทธ์ิ ตรงตามจริง เป็นประโยชน์ และเก้ือหนุนชีวิตให้งอกงาม
ไปในมรรคยิ่งขึ้น สภาพจิตหรือคุณสมบัติฝ่ายจิตท่ีมาประกอบองค์มรรค
ข้อน้ี จะต้องเอ้ือต่อการทํางานและการพัฒนาของปัญญา ให้ได้ผลอย่างท่ี
กล่าวน้ัน พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงความหมายขององค์มรรคข้อน้ีไว้ในรูป
เป็นคําปฏิเสธ ซึ่งได้ท้ังความกว้างขวาง และความโปร่งโล่งบริสุทธ์ิ 

สัมมาสังกัปปะมุ่งให้มีภาวะจิตท่ีปลอดโปร่งเป็นอิสระ เพื่อให้
ความคิดเดินตามแนวความเป็นจริงได้คล่องตัว ไม่เอนเอียง ยึดติด หรือปัด
เหไปข้างใดข้างหน่ึง เพื่อจะได้ความรู้ ท่ีถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่
บิดเบือน การใช้คําปฏิเสธจึงเหมาะสมท่ีสุดแล้ว 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๕๓   

ด้วยเหตุน้ี สัมมาสังกัปปะ ท่ีทรงแสดงความหมายโดยแยกเป็น 
เนกขัมมสังกัปป์ (ความดําริปลอดกาม/โลภะ) อพยาบาทสังกัปป์ (ความ
ดําริปลอดพยาบาท) และ อวิหิงสาสังกัปป์ (ความดําริปลอดวิหิงสา) จึงได้
ท้ังความดี ความกว้างครอบคลุม และความบริสุทธ์ิ คือ  

ก) ในแง่ความดี (จําเพาะ) คือ ดําริหรือคิดแต่การท่ีจะเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่
เสียสละ การท่ีจะรักใคร่ไมตรีมีเมตตา และการท่ีจะมีกรุณา
ช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นความทุกข์ยาก 

ข) ในแง่ความจริง (ไมมีขอบเขต) คือ จะดําริ คิดการ หรือพิจารณา
อะไรอย่างไรก็ได้ แต่ต้องไม่มีความเห็นแก่ตัว ความอยากได้กาม
อามิส ความขัดเคืองไม่พอใจ หรือการท่ีจะรังแกกลั่นแกล้งข่มเหง
ใครๆ เข้ามาปะปน แอบแฝง ชักจูงไป หรือทําให้เอนเอียง 

ธรรมท่ีเป็นองค์ของมรรค ต้องมีความเป็นจริงของธรรมชาติ ท่ีจะ
บูรณาการเข้าไปในระบบการดําเนินชีวิตได้อย่างน้ี พร้อมกันน้ันก็เป็น
หลักการใหญ่ ท่ีขยายขอบเขตออกไปได้ไม่สิ้นสุด รวมท้ังปฏิบัติได้ทุก
สถานการณ์ ไม่ใช่ธรรมหรือข้อปฏิบัติจําเพาะเรื่อง ดังเช่นสังคหวัตถุ 

จะเห็นว่า ถ้าเป็นหลักธรรมท่ีตรัสท่ัวๆ ไป หรือสําหรับใช้ประโยชน์
เฉพาะเรื่องเฉพาะกรณี ก็จะมีลักษณะหนุนยํ้า (positive) และเอาการเอา
งาน (active) เช่น สังคหวัตถุ ๔ (หลักการสงเคราะห์ หรือสร้างสามัคคี ๔ 
อย่าง คือ ทาน-ให้ปัน ปิยวาจา-พูดจาน่ารัก อัตถจริยา-บําเพ็ญประโยชน์   
สมานัตตตา-เอาตัวเข้าสมาน ร่วมสุขร่วมทุกข์)  

แม้แต่ สัมมาวาจา ซึ่งเม่ือแสดงความหมายแบบในองค์มรรค ว่า
ได้แก่ เว้นจากพูดเท็จ เว้นจากพูดคําหยาบ เว้นจากพูดส่อเสียด เว้นจากพูด
เพ้อเจ้อ 

แต่เม่ือนําไปตรัสในช่ือว่า วจีสุจริต ๔ ก็ทรงเปลี่ยนเป็นคําฝ่ายดีท่ี
ตรงข้าม ดังพุทธพจน์ว่า 



พุทธธรรม 

 

๓๕๔ 

ภิกษุทั้งหลาย วจีสุจริต ๔ ประการน้ี ๔ ประการเป็นไฉน คือ พูดจริง 
(สจฺจวาจา) ๑ พูดไม่ส่อเสียด (อปิสุณวาจา) ๑ พูดอ่อนหวาน (สณฺหวาจา) ๑  
พูดด้วยปัญญา (มนฺตาภาสา=พูดด้วยความรู้คิด) ๑ ภิกษุทั้งหลาย  วจีสุจริต 
๔ ประการดังนี้แล๑ 

ท่ีกล่าวมาน้ีเป็นเหตุผลหลัก นอกจากน้ีเป็นเหตุผลประกอบ 
๒. โดยความกว้างขวางครอบคลุม ซึ่งเป็นเหตุผลทางหลักภาษา

ท่ีมาหนุนเหตุผลในข้อก่อน  
คําบาลีท่ีมี “อ” ปฏิเสธนําหน้า ในหลายกรณี มิได้หมายความเพียง

ไม่ใช่สิ่งน้ัน แต่หมายถึงสิ่งท่ีตรงข้าม เช่น คําว่า อกุศล มิได้หมายถึงมิใช่
กุศล (ซึ่งอาจเป็นอัพยากฤต คือ เป็นกลางๆ ไม่ใช่ท้ังฝ่ายดีฝ่ายช่ัว) แต่
หมายถึง ความช่ัวท่ีตรงข้ามกับกุศลทีเดียว คําว่า อมิตร มิได้หมายถึงคนที่
เป็นกลางๆ ไม่ใช่มิตร แต่หมายถึงศัตรูทีเดียว ดังน้ีเป็นต้น  

ย่ิงกว่าน้ัน อาจหมายครอบคลุมหมด ท้ังสิ่งท่ีตรงข้ามกับสิ่งน้ัน และ
สิ่งใดก็ตามท่ีมิใช่และไม่มีสิ่งน้ัน  

ในสัมมาสังกัปปะน้ี “อ” มีความหมายปฏิเสธแบบครอบคลุม คือท้ัง
ท่ีตรงข้าม และท่ีไม่มี เช่น อพยาบาทสังกัปป์  

ก) หมายถึงความดําริกอปรด้วยเมตตา ท่ีตรงข้ามกับพยาบาทด้วย  
ข) หมายถึงความดําริท่ีบริสุทธ์ิ ปลอดโปร่ง ปราศจากพยาบาท 

เป็นกลางๆ ด้วย  
๓. โดยความเด็ดขาดสิ้นเชิง การใช้คําที่มี “อ” ปฏิเสธนี้ นอกจาก

มีความหมายกว้างแล้ว ยังมีความหมายหนักแน่นเด็ดขาดย่ิงกว่าคําตรง
ข้ามเสียอีก เพราะการใช้คําปฏิเสธในท่ีน้ี มุ่งเจาะจงปฏิเสธสิ่งน้ันไม่ให้มี
โดยสิ้นเชิง คือ ไม่ให้มีเช้ือหรือร่องรอยเหลืออยู่ เช่น อพยาบาทสังกัปป์ 
ในท่ีน้ี หมายถึงความดําริท่ีไม่มีพยาบาท หรือความคิดร้ายแง่ใดส่วนใด
เหลืออยู่ในใจเลย เป็นเมตตาโดยสมบูรณ์ ไม่มีขอบเขตจํากัด เป็นการเน้น
ขั้นถึงท่ีสุด 

                                                                                 
๑ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๔๙/๑๘๙; พูดไมสอเสียด บางแหงทรงใชคําวา วาจาท่ีสร้างสามัคคี (สมคฺคกรณี วาจา) 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๕๕   

 ไม่เหมือนคําสอนบางลัทธิท่ีสอนให้มีเมตตากรุณา แต่เป็นเมตตา
กรุณาตามคําจํากัดของผู้สั่งสอน มิใช่ตามสภาวะของธรรม จึงมีขอบเขต
ตามบัญญัติสําหรับใช้แก่กลุ่ม หรือหมู่ชนพวกหน่ึง หรือสัตวโลกชนิดหรือ
ประเภทใดประเภทหนึ่ง แล้วแต่ตกลงกําหนดเอา 

ศึกษาธรรมคือเข้าใจธรรมชาติ  
ต้องมองความหมายโดยไม่ประมาท 

มีข้อควรสังเกตอีกอย่างหนึ่งเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างสัมมาทิฏฐิ 
กับสัมมาสังกัปปะ คือ เมื่อเทียบกับกิเลสหลักท่ีเรียกว่าอกุศลมูล ๓ อย่าง 
คือ โลภะ โทสะ และโมหะ แล้ว จะเห็นว่า สัมมาทิฏฐิกําจัดกิเลสต้นตอที่สุด 
คือโมหะ ส่วนสัมมาสังกัปปะกําจัดกิเลสท่ีรองหรือต่อเน่ืองออกมา คือ 
เนกขัมมสังกัปป์ กําจัดราคะหรือโลภะ และอพยาบาทสังกัปป์ กับอวิหิงสา 
สังกัปป์ กําจัดโทสะ เป็นความต่อเน่ืองประสานกลมกลืนกันทุกด้าน 

อย่างไรก็ดี การก้าวหน้ามาในองค์มรรคเพียง ๒ ข้อเท่าน้ัน ยังนับว่า
เป็นขั้นต้นอยู่ การเจริญปัญญายังไม่ถึงขั้นสมบูรณ์เต็มท่ีตามจุดหมาย และ
แม้การปฏิบัติธรรมแต่ละข้อก็มิใช่จะสมบูรณ์ตามขอบเขตความหมายของ
ธรรมข้อน้ันๆ ทันที แต่ต้องคลี่คลายเจริญขึ้นตามลําดับ  

ดังน้ัน ในที่นี้จึงควรทําความเข้าใจว่า ในสัมมาสังกัปปะ ๓ ข้อนั้น 
เนกขัมมสังกัปป์ บางทีก็หมายเอาเพียงขั้นหยาบแบบสัญลักษณ์ คือ การ
คิดออกบวช หรือปลีกตัวออกไปจากความเป็นอยู ่ของผู ้ครองเร ือน 
อพยาบาทสังกัปป์ ก็มุ่งเอาการเจริญเมตตาเป็นหลัก และอวิหิงสาสังกัปป์ 
ก็มุ่งเอาการเจริญกรุณาเป็นสําคัญ   

ปัญญาท่ีเจริญในขั้นน้ี แม้จะเป็นสัมมาทิฏฐิ มองเห็นตามเป็นจริง 
แต่ก็ยังไม่บริสุทธ์ิบริบูรณ์ ยังต้องพัฒนาต่อไปอีกให้รู้แจ่มแจ้งประจักษ์
สภาวะกระท่ังปัญญาพ้นจากความเป็นทิฏฐิ ไปเป็นสัมมาญาณ ท่ีจะนําให้
เข้าถึงอิสรภาพและความสุขท่ีแท้จริง ซึ่งก็ต้องอาศัยการท่ีได้พัฒนาจิตใจ
ให้มีสมาธิใจอยู่ตัวเข้าท่ีของมันจนถึงขั้นมีจิตลงตัวได้ท่ีเป็นอุเบกขา มีใจ
เป็นกลางเท่ียงตรงท่ีปัญญาจะมองเห็นตามสภาวะได้อย่างแท้จริง  



พุทธธรรม 

 

๓๕๖ 

ธรรมท้ังหลายน้ัน เป็นสภาวะของธรรมดา พูดง่ายๆ ว่าเป็น
ธรรมชาติ การท่ีจะเข้าใจความหมายของมันได้ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วน 
มิใช่เพียงแค่มาบอกมาจํากันไป แต่จะต้องรู้จักมันตามท่ีมีอยู่เป็นไปโดย
สัมพันธ์กันกับธรรมหรือสภาวะอ่ืนๆ ท้ังหลายในชีวิตจิตใจท่ีเป็นอยู่จริง
และขยายคลี่คลายไปกับการพัฒนาของชีวิตจิตใจน้ัน จึงเป็นเรื่องท่ีควร
ศึกษาโดยไม่ประมาท 

แม้แต่เมตตา ท่ีรู้จักกันดี ซึ่งเป็นคุณธรรมท่ีเริ่มเจริญได้ตั้งแต่ระยะ
ต้นของการปฏิบัติธรรม ก็มิใช่ธรรมที่ง่ายนักอย่างที่มักเข้าใจกันอย่างผิวเผิน 
เพราะเมตตาอย่างท่ีพูดถึงกันง่ายๆ ท่ัวๆ ไปน้ัน  หายากนักท่ีจะเป็นเมตตา
แท้จริง ดังน้ัน เพื่อช่วยป้องกันความเข้าใจผิดท่ีเป็นผลเสียหายต่อการ
ปฏิบัติธรรม ในขั้นต้นน้ี ควรทราบหลักเบื้องต้นบางอย่างไว้เล็กน้อยก่อน 

เมตตา หมายถึง ไมตรี ความรัก ความหวังดี ความปรารถนาดี 
ความเข้าใจดีต่อกัน ความเอาใจใส่ ใฝ่ใจ หรือต้องการ ท่ีจะสร้างเสริม
ประโยชน์สุขให้แก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ท้ังหลาย๑  

ว่าโดยสาระ เมตตา คือ ความอยากให้ผู้อ่ืนเป็นสุข และอยากทําให้
เขาเป็นสุข  

เมตตาเป็นธรรมกลางๆ กลางท้ังในแง่ผู้ควรมีเมตตา และในแง่ผู้ควร
ได้รับเมตตา ทุกคนจึงควรมีต่อกัน ท้ังผู้น้อยต่อผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่ต่อผู้น้อย 
คนจนต่อคนมี และคนมีต่อคนจน ยาจกต่อเศรษฐี และเศรษฐีต่อยาจก คน
ฐานะตํ่าต่อคนฐานะสูง และคนฐานะสูงต่อคนฐานะตํ่า คฤหัสถ์ต่อพระสงฆ์ 
และพระสงฆ์ต่อคฤหัสถ์  

เมตตาเป็นธรรมพื้นฐานของใจขั้นแรก ในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ซึ่งทําให้มองกันในแง่ดีและหวังดีต่อกัน พร้อมท่ีจะรับฟัง
และพูดจาเหตุผลของกันและกัน ไม่ยึดเอาความเห็นแก่ตัว หรือความ
เกลียดชังเป็นท่ีตั้ง 

                                                                                 
๑  ใน ขุ.ม.๒๙/๙๔๔/๖๐๐ จํากัดความว่า เมตฺตาติ ยา สตฺเตสุ เมตฺติ เมตฺตายนา เมตฺตายิตตฺตํ     
อนุทา อนุทายนา อนุทายิตตฺตํ หิเตสิตา อนุกมฺปา อพฺยาปาโท อพฺยาปชฺโฌ อโทโส กุสลมูล ํ.        
ใน สุตฺต.อ.๑/๑๖๑ จํากัดความว่า หิตสุขูปนยนกามตา เมตฺตา 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๕๗   

การท่ีกล่าวว่า เมตตา (รวมท้ังพรหมวิหารข้ออ่ืนๆ ด้วย) เป็นธรรม
ของผู้ใหญ่น้ัน อันท่ีจริงความเดิมเป็น “ธรรมของท่านผู้เป็นใหญ่” คือแปล
คําว่า “พรหม” ในพรหมวิหารว่า “ท่านผู้เป็นใหญ่”  

“พรหม” คือ ท่าน(เทพ)ผู้เป็นใหญ่ ของศาสนาพราหมณ์น้ี เมื่อ
นํามาใช้ในพระพุทธศาสนา หมายถึง “ผู้ประเสริฐ” คือ ผู้มีจิตใจกว้างขวาง
ย่ิงใหญ่ หรือย่ิงใหญ่ด้วยคุณธรรมความดีงาม มิใช่หมายถึงผู้ใหญ่เพียงใน
ความหมายอย่างท่ีเข้าใจกันสามัญ 

ทุกคนควรมีพรหมวิหาร ทุกคนควรมีจิตใจกว้างขวางย่ิงใหญ่ ไม่
เฉพาะผู้ใหญ่เท่าน้ัน แต่ในเม่ือปัจจุบันเข้าใจกันแพร่หลายท่ัวไปเสียแล้วว่า 
พรหมวิหารมีเมตตาเป็นต้น เป็นธรรมของผู้ใหญ่ ก็ควรทําความเข้าใจในแง่
ท่ีว่า ความหมายเช่นน้ันมุ่งเอาความรับผิดชอบเป็นสําคัญ คือ เน้นว่า ใน
เมื่อทุกคนควรบําเพ็ญพรหมวิหาร ผู้ใหญ่ ในฐานะท่ีเป็นตัวอย่างและเป็น
ผู้นํา ก็ควรอย่างย่ิงท่ีจะต้องปฏิบัติให้ได้ก่อน  

ถ้าไม่รีบทําความเข้าใจกันอย่างน้ี ปล่อยให้ยึดถือปักใจกันว่า เมตตา 
ก็ดี พรหมวิหารข้ออ่ืนๆ ก็ดี เป็นธรรมของผู้ใหญ่ ก็จะกลายเป็นความ
เข้าใจท่ีเคลื่อนคลาดไขว้เขว การตีความและทัศนคติของคนท่ัวไปต่อธรรม
ข้อน้ีก็จะคับแคบและผิดพลาดไปหมด 

ข้อควรสังเกตสําคัญอีกอย่างหน่ึงของเมตตา ก็คือ สมบัติ และวิบัติ
ของเมตตา สมบัติ ได้แก่ ความสมบูรณ์หรือผลสําเร็จท่ีต้องการของเมตตา 
วิบัติ ได้แก่ ความล้มเหลว ความไม่สําเร็จ การปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนผิดพลาด  

เม่ือว่าตามหลัก  
สมบัติของเมตตา คือ ระงับพยาบาทได้ (พฺยาปาทุปสโม เอติสฺสา สมฺปตฺติ)๑  

                                                                                 
๑  วิสุทฺธิ.๒/๑๒๓; ในท่ีน้ี กลาวถึงพรหมวิหาร ขอ ๑ คือเมตตา ไวอยางเดียว เห็นวาควรกลาวครบท้ังชุดไวส้ันๆ 
 “พรหมวิหาร” = ธรรมเคร่ืองอยูของพรหม, ธรรมประจําใจอันประเสริฐ ท่ีทําใหมีชีวิตเปนอยูหมือนพระพรหม 
๑.  เมตตา=อยากให้เขาเป็นสุข (เมื่อเห็นเขาอยู่ดีเป็นปกติ) 
  สมบัติ=ระงับความแค้นเคือง      วิบัติ=เกิดเสน่หา 
๒.  กรุณา=อยากให้เขาพ้นทุกข์ (เมื่อเห็นเขาตกทุกข์ไร้ท่ีพึ่ง) 
  สมบัติ=ระงับวิหิงสา                วิบัติ=เกิดความโศกเศร้า 
๓.  มุทิตา=พลอยช่ืนชมยินดีด้วย (เมื่อเห็นเขามีสุขสําเร็จเป็นคนดีหรือทําได้ดีย่ิงข้ึน) 
  สมบัต=ิระงับความริษยา           วิบัติ=เกิดความสนุกสนาน 



พุทธธรรม 

 

๓๕๘ 

วิบัติของเมตตา คือ การเกิดสิเนหะ (สิเนหสมฺภโว วิปตฺติ)๑  
ในแง่สมบัติไม่มีข้อสังเกตพิเศษ แต่ในแง่วิบัติมีเรื่องท่ีต้องสังเกต

อย่างสําคัญ สิเนหะ หมายถึง เสน่หา ความรักใคร่เย่ือใยเฉพาะบุคคล 
ความพอใจโปรดปรานส่วนตัว เช่น ปุตตสิเนหะ ความรักอย่างบุตร ภริยา
สิเนหะ ความรักใคร่ฐานภรรยา เป็นต้น  

สิเนหะ เป็นเหตุให้เกิดความลําเอียง ทําให้ช่วยเหลือกันในทางท่ีผิด
ได้ อย่างท่ีเรียกว่าเกิดฉันทาคติ (ลําเอียงเพราะรัก หรือเพราะชอบกัน) ท่ี
ได้ยินพูดกันว่า “ทานเมตตาฉันเปนพิเศษ” “นายเมตตาเขามาก” เป็นต้นน้ัน 
เป็นเรื่องของสิเนหะ ซึ่งเป็นความวิบัติของเมตตามากกว่า หาใช่เมตตาไม่  

ส่วนเมตตาท่ีแท้จริงน้ัน เป็นคุณสมบัติท่ีช่วยรักษาความเท่ียงธรรม 
เพราะเป็นธรรมกลางๆ ปรารถนาดีต่อทุกคนสม่ําเสมอกัน มิใช่เป็นความ
รักใคร่ผูกพันส่วนตัว แต่ทําให้มีภาวะจิตท่ีปราศจากความเห็นแก่ตัว ท่ีจะ
เอนเอียงเข้าข้าง และไม่มีความเกลียดชังคิดร้ายมุ่งทําลาย มีไมตรี จึง
พิจารณาตัดสินและกระทําสิ่งต่างๆ ไปตามเหตุผล มุ่งประโยชน์สุขท่ี
แท้จริงแก่คนท้ังหลายท่ัวไป มิใช่มุ่งสิ่งท่ีเขาหรือตนชอบหรืออยากได้อยาก
เป็น เมตตาท่ีแท้จริงจะเป็นไปในแบบท่ีว่า 

พระผู้มีพระภาคนั้น ทรงมีพระทัยเสมอกัน ทั้งต่อนายขมังธนู (ที่รับจ้าง
มาลอบสังหารพระองค์) ต่อพระเทวทัต ต่อโจรองคุลิมาล ต่อช้างธนบาล (ที่
พระเทวทัตปล่อยมาเพื่อฆ่าพระองค์) และต่อพระราหุล ทั่วทุกคน๑ 

ประโยชน์ของเมตตาจะเห็นได้ เช่นในกรณีของการถกเถียง ขัดแย้ง
ในทางเหตุผล และการโต้วาทะ ทําให้ต่างฝ่ายยอมพิจารณาเหตุผลของกัน
และกัน ช่วยให้คู่โต้บรรลุถึงเหตุผลท่ีถูกต้องได้ เช่น เม่ือนิครนถ์ผู้หน่ึงมา
เฝ้าสนทนาใช้คําพูดรุนแรงตําหนิพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงสนทนาโต้ตอบ
ตามเหตุผล จนในท่ีสุดนิครนถ์น้ันกล่าวว่า 

                                                                                                     
๔. อุเบกขา=วางใจเป็นกลางต่อทุกคน (เม่ือรูตระหนักความจริงวาทุกคนตองรับผิดชอบกรรมของตนเสมอกัน) 
   สมบัติ=ระงับความยินดียินร้าย วิบัติ=เกิดความเฉยโง่, เมินเฉย, เฉยเมย ไม่รู้ไม่เอาเรื่อง 
๑  ธ.อ.๑/๑๓๕; ฯลฯ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๕๙   

เมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าพเจ้าก็เล่ือมใสต่อท่านพระโคดมผู้เจริญ เป็นความจริง 
ท่านพระโคดมเป็นผู้อบรมแล้วทั้งกาย อบรมแล้วทั้งจิต” 

“น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีเลย ท่านพระโคดมถูกข้าพเจ้าพูดกระทบกระแทก  
แต่งคํามาไล่เรียงต้อนเอาถึงอย่างนี้  ก็ยังมีผิวพรรณสดใส  มีสีหน้าเปล่งปล่ัง
อยู่ได้ สมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า๑ 

แก้ไขความคิดที่ไม่ดี ด้วยวิธีแห่งปัญญา 
ในกรณีท่ีมีมิจฉาสังกัปปะเกิดขึ้น เมื่อจะแก้ไข ก็ไม่ควรใช้วิธีดึงดัน 

กลัดกลุ้ม หรือฟุ้งซ่านต่อไปอย่างไร้จุดหมาย แต่ควรใช้วิธีการแห่งปัญญา 
โดยใช้โยนิโสมนสิการ คือ มองดูมัน เรียนรู้จากมัน คิดสืบสาวหาเหตุ และ
พิจารณาให้เห็นคุณโทษของมัน เช่นพุทธพจน์ท่ีว่า 

ภิกษุทั้งหลาย  ก่อนสัมโพธิกาล  เมื่อเราเป็นโพธิสัตว์  ยังมิได้ตรัสรู้ ได้
มีความคิดเกิดขึ้นว่า: ถ้ากระไร เราพึงแยกความดําริออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้แล้ว 
จึงได้แยกกามวิตก พยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตก ออกเป็นฝ่ายหนึ่ง และแยก
เนกขัมมวิตก อพยาบาทวิตก และอวิหิงสาวิตก ออกเป็นอีกฝ่ายหน่ึง 

เมื่อเราไม่ประมาท มีความเพียร มุ่งมั่นอยู่นั่นเอง เกิดมีกามวิตกขึ้น 
เราก็รู้ชัดว่ากามวิตกขึ้นแล้วแก่เรา ก็แหละ กามวิตกนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อ
เบียดเบียนตนเองบ้าง เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เป็นไปเพื่อ
เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นสองฝ่ายบ้าง ทําให้ปัญญาดับ จัดเป็นพวก
ส่ิงบีบค้ัน ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน 

เมื่อเราพิจารณาเห็นว่า มันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตน ก็ดี กามวิตก
นั้น ก็สลายหายไป เมื่อเราพิจารณาเห็นว่า มันเป็นไปเพื่อเบียดเบียน
ผู้อื่น ก็ดี...ว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเอง และผู้อื่น ทั้งสองฝ่าย 
ก็ดี ว่ามันทําให้ปัญญาดับ อยู่ข้างทําให้เดือดร้อนก่อทุกข์ ไม่เป็นไปเพื่อ
นิพพาน ก็ดี กามวิตกนั้นก็สลายหายไป เราจึงละ จึงบรรเทากามวิตก ที่
เกิดขึ้นมาๆ ทําให้หมดสิ้นไปได้ทั้งนั้น 

                                                                                 
๑ ม.มู.๑๒/๔๐๔, ๔๓๒/๔๔๐, ๔๖๒ 



พุทธธรรม 

 

๓๖๐ 

เมื่อเราไม่ประมาท...เกิดมีพยาบาทวิตกขึ้น...เกิดมีวิหิงสาวิตกขึ้น เราก็รู้
ชัด (ดังกล่าวมาแล้ว) จึงละ...จึงบรรเทาพยาบาทวิตก...วิหิงสาวิตกที่เกิด
ขึ้นมาๆ ทําให้หมดสิ้นไปได้ทั้งนั้น 

ภิกษุยิ่งตรึก ยิ่งคิดคํานึงถึงความดําริใดๆ มาก ใจของเธอก็ยิ่งน้อมไป
ทางความดํารินั้นๆ ถ้าภิกษุยิ่งตรึก ยิ่งคิดคํานึงถึงกามวิตกมาก เธอก็ละทิ้ง
เนกขัมมวิตกเสีย ทําแต่กามวิตกให้มาก จิตของเธอน้ันก็น้อมไปทางกามวิตก...
ฯลฯ...ถ้าภิกษุยิ่งตรึก ยิ่งคิดคํานึงถึงเนกขัมมวิตกมาก เธอก็ละทิ้งกามวิตกเสีย 
ทําแต่เนกขัมมวิตกให้มาก จิตของเธอนั้น ก็น้อมไปทางเนกขัมมวิตก...๑ 

พึงระลึกทบทวนว่า สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ ท่ีได้บรรยายมา
น้ีเป็นองค์มรรคท้ัง ๒ ในหมวดปัญญา 

การปฏิบัติธรรมในช่วงขององค์มรรค ๒ ข้อต้นน้ี สรุปได้ด้วยพุทธ-
พจน์ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ อย่าง ชื่อว่าเป็นผู้ดําเนิน
ปฏิปทาอันไม่ผิดพลาด และเป็นอันได้เร่ิมก่อต้นกําเนิดของความส้ินอาสวะ
แล้ว ธรรม ๔ อย่างนั้น คือ เนกขัมมวิตก อพยาบาทวิตก อวิหิงสาวิตก 
สัมมาทิฏฐิ๒ 

 

                                                                                 
๑ ม.ม.๑๒/๒๕๒/๒๓๒ 
๒ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๗๒/๙๙ 



 

๓. สัมมาวาจา  ๔. สัมมากัมมันตะ 
๕. สัมมาอาชีวะ 

คําจํากัดความ และความหมายพื้นฐาน 
องค์มรรค ๓ ข้อน้ี เป็นขั้นศีลด้วยกัน จึงรวมมากล่าวไว้พร้อมกัน 

เม่ือพิจารณาความหมายตามหลักฐานในคัมภีร์ ปรากฏคําจํากัดความดังน้ี 

๑.  ภิกษุทั้งหลาย สัมมาวาจา เป็นไฉน? นี้เรียกว่าสัมมาวาจา คือ 
๑) มุสาวาทา เวรมณี    เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 
๒) ปิสุณาย วาจาย เวรมณี  ” วาจาส่อเสียด 
๓) ผรุสาย วาจาย เวรมณี  ” วาจาหยาบคาย 
๔) สมฺผปฺปลาปา เวรมณี  ” การพูดเพอ้เจ้อ 

๒. ภิกษุทั้งหลาย สัมมากัมมันตะ เป็นไฉน? นี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะ คือ 
๑) ปาณาติปาตา เวรมณี  เจตนางดเว้นจากการตัดรอนชีวิต 
๒) อทินฺนาทานา เวรมณี       ” การถือเอาของท่ีเขามิได้ให ้
๓) กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี    ” การประพฤติผิดในกามทั้งหลาย” 

๓.  ภิกษุทั้งหลาย สัมมาอาชีวะ เป็นไฉน? นี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะ คือ อริย
สาวกละมิจฉาอาชีวะ๑ หาเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ๒ 

นอกจากนี้ ยังมีคําจํากัดความแบบแยกเป็น ระดับโลกิยะ และ 
ระดับโลกุตตระ อีกด้วย เฉพาะระดับโลกิยะ มีคําจํากัดความอย่าง
เดียวกับข้างต้น ส่วนระดับโลกุตตระ มีความหมายดังน้ี 

                                                                                 
๑  มิจฉาอาชีวะ ได้แก่ “การโกง (หรือหลอกลวง) การประจบสอพลอ การทําเลศนัยใช้เล่ห์ขอ 

การบีบบังคับขู่เข็ญ การต่อลาภด้วยลาภ,” ม.อุ.๑๔/๒๗๕/๑๘๖ 
๒  ที.ม.๑๐/๒๙๙/๓๔๘; ม.มู.๑๒/๑๔๙/๑๒๓; ม.อุ.๑๔/๗๐๔/๔๕๔; อภิ.วิ.๓๕/๑๖๕-๗/๑๓๖; 
๕๗๒-๔/๓๑๗ 



พุทธธรรม 

 

๓๖๒ 

๑. สัมมาวาจา ท่ีเป็นโลกุตตระ ได้แก่  
ความงด ความเว้น ความเว้นขาด เจตนางดเว้นจากวจีทุจริตทั้ง ๔ ของ

ท่านผู้มีจิตเป็นอริยะ มีจิตไร้อาสวะ ผู้พร้อมด้วยอริยมรรค กําลังเจริญ
อริยมรรคอยู่ 

๒. สัมมากัมมันตะ ท่ีเป็นโลกุตตระ ได้แก่  
ความงด ความเว้น ความเว้นขาด เจตนางดเว้นจากกายทุจริตทั้ง ๓ ของ

ท่านผู้มีจิตเป็นอริยะ... 
๓. สัมมาอาชีวะ ท่ีเป็นโลกุตตระ ได้แก่  
ความงด ความเว้น ความเว้นขาด เจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะของท่าน

ผู้มีจิตเป็นอริยะ...๑ 

ความหมายแบบขยาย ในคําสอนทั่วไป 
จากความหมายหลักอันเป็นประดุจแกนกลาง ท่ีนําไปจัดเป็นระบบ

การศึกษาฝึกอบรมขั้นศีลธรรมท่ีเรียกว่าอธิศีลสิกขาน้ี พุทธธรรมก็กระจาย
คําสอนออกไป เป็นข้อปฏิบัติและหลักความประพฤติต่างๆ ในส่วน
รายละเอียด หรือในรูปประยุกต์อย่างกว้างขวางพิสดาร เพื่อให้บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติท้ังแก่บุคคลและสังคม เริ่มแต่หลักแสดงแนวทางความ
ประพฤติท่ีตรงกันกับในองค์มรรคน้ีเอง ซึ่งเรียกว่า กรรมบถ และหลัก
ความประพฤติอันเป็นมนุษยธรรม ท่ีเรียกว่า เบญจศีล เป็นต้น๒  

อย่างไรก็ดี คําสอนในรูปประยุกต์ ย่อมกระจายออกไปเป็น
รายละเอียดอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด เพื่อให้เหมาะสมกับบุคคล กาละ เทศะ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ในการสอนคร้ังน้ันๆ ในท่ีน้ี มิใช่โอกาสท่ีจะมุ่งอธิบายคํา
สอนเหล่าน้ัน จึงไม่อยู่ในฐานะท่ีจะรวบรวมรายละเอียดมาแสดง และใน

                                                                                 
๑  ม.อุ.๑๔/๒๖๗–๒๗๘/๑๘๔–๑๘๖; เทียบ อภิ.วิ.๓๕/๑๗๘–๑๘๐/๑๓๙; ๕๘๓–๕๘๕/๓๒๐ 
๒  ในอรรถกถาทั่วไป ถือวา กุศลกรรมบถ ๑๐ จึงจะเปน มนุษยธรรม (เช่น ม.อ.๑/๓๔๒; องฺ.อ.๑/
๕๑; บางแหง อยาง วิมาน.อ.๒๓ เพิ่มหิริโอตตัปปะ เมตตากรุณา และบุญกิริยาวัตถุ ๓ เปนตนเขา
ดวย) ในพุทธพจน ตรัสเรียก กุศลกรรมบถ ๑๐ วาเปน อริยธัมม หรือ อารยธรรม (องฺ.ทสก.
๒๔/๑๖๘/๒๙๖) 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๖๓   

เมื่อพุทธธรรมเป็นคําสอนท่ีเป็นระบบชัดอยู่แล้ว การแสดงแต่เพียงหลัก
ศูนย์กลางให้เกิดความเข้าใจแบบรวบยอด ก็เป็นการเพียงพอ ส่วนคําสอน
ในรูปประยุกต์ต่างๆ ก็ปล่อยให้เป็นสิ่งสําหรับผู้ต้องการข้อธรรมท่ี
เหมาะสมกับอัธยาศัย ระดับการครองชีพ และความประสงค์ของตน จะ
พึงแสวงต่อไป 

เม่ือกล่าวโดยสรุป สําหรับคําสอนในรูปประยุกต์ ถ้ามิใช่ประยุกต์ใน
ส่วนรายละเอียดให้เหมาะกับบุคคล กาลเวลา สถานท่ี และโอกาสจําเพาะ
กรณีแล้ว หลักใหญ่สําหรับการประยุกต์ก็คือ สภาพหรือระดับการครอง
ชีวิต โดยนัยน้ี จึงมีศีลหรือข้อบัญญัติ ระบบความประพฤติต่างๆ ท่ีแยกกัน
ออกไปเป็นศีลสําหรับคฤหัสถ์ และศีลสําหรับบรรพชิต เป็นต้น  

ผู้ศึกษาเรื่องศีล จะต้องเข้าใจหลักการ สาระสําคัญ และท่ีสําคัญย่ิง
คือ วัตถุประสงค์ของศีลเหล่าน้ัน ท้ังในส่วนรายละเอียดท่ีต่างกัน และ
ส่วนรวมสูงสุดท่ีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน จึงจะช่ือว่ามีความเข้าใจถูกต้อง 
ไม่งมงาย ปฏิบัติธรรมไม่ผิดพลาด และได้ผลจริง 

ในท่ีน้ี จะแสดงตัวอย่างการกระจายความหมายขององค์มรรคขั้น
ศีลเหล่าน้ี ออกไปเป็นหลักความประพฤติท่ีบังเกิดผลในทางปฏิบัติ  

หลักความประพฤติท่ีจะนํามาแสดงเป็นตัวอย่างน้ี เป็นหลักท่ี
กระจายความหมายออกไปโดยตรง มีหัวข้อตรงกับในองค์มรรคทุกข้อ เป็น
แต่เรียงลําดับฝ่ายกายกรรม (ตรงกับสัมมากัมมันตะ) ก่อนฝ่ายวจีกรรม 
(ตรงกับสัมมาวาจา) และเรียกช่ือว่า กุศลกรรมบถบ้าง สุจริตบ้าง ความ
สะอาดทางกาย วาจา (และใจ) บ้าง สมบัติแห่งกัมมันตะบ้าง ฯลฯ มี
เรื่องตัวอย่างดังน้ี 

เม่ือพระพุทธเจ้าประทับ ณ เมืองปาวา ในป่ามะม่วงของนายจุนทะ
กัมมารบุตร นายจุนทะมาเฝ้า ได้สนทนาเรื่องโสไจยกรรม (พิธีชําระตนให้
บริสุทธ์ิ) นายจุนทะทูลว่า เขานับถือบัญญัติพิ ธีชําระตัวตามแบบของ
พราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิ ผู้ถือเต้าน้ํา สวมพวงมาลัยสาหร่าย บูชาไฟ ถือการ
ลงน้ําเป็นวัตร  



พุทธธรรม 

 

๓๖๔ 

บัญญัติของพราหมณ์พวกน้ีมีว่า แต่เช้าตรู่ทุกวัน เมื่อลุกขึ้นจากท่ี
นอนจะต้องเอามือลูบแผ่นดิน ถ้าไม่ลูบแผ่นดิน ต้องลูบมูลโคสด หรือลูบ
หญ้าเขียว หรือบําเรอไฟ หรือยกมือไหว้พระอาทิตย์ หรือมิฉะน้ันก็ต้อง
ลงน้ําให้ครบ ๓ ครั้ง ในตอนเย็น อย่างใดอย่างหน่ึง๑ 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บัญญัติเรื่องการชําระตัวให้สะอาดของพวก
พราหมณ์น้ี เป็นอย่างหน่ึง ส่วนการชําระตัวให้สะอาดในอริยวินัย เป็นอีก
อย่างหน่ึง หาเหมือนกันไม่ แล้วตรัสว่า คนท่ีประกอบ อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
(ปาณาติบาต อทินนาทาน ฯลฯ ท่ีตรงข้ามกับ กุศลกรรมบถ ๑๐) ช่ือว่ามี
ความไม่สะอาด ท้ังทางกาย ทางวาจา ทางใจ คนเช่นน้ี ลุกขึ้นเช้า จะลูบ
แผ่นดิน หรือจะไม่ลูบ จะลูบโคมัย หรือจะไม่ลูบ จะบูชาไฟ จะไหว้พระ
อาทิตย์ หรือไม่ทํา ก็ไม่สะอาดอยู่น่ันเอง เพราะอกุศลกรรมบถเป็นสิ่งท่ี 
ท้ังไม่สะอาด ท้ังเป็นตัวการทําให้ไม่สะอาด แล้วตรัส กุศลกรรมบถ ๑๐ ท่ี
เป็นเครื่องชําระตัวให้สะอาด คือ 

ก. เครื่องชําระตัวทางกาย ๓ ได้แก่ การท่ีบุคคลบางคน 
๑.  ละปาณาติบาต เว้นขาดจากการตัดรอนชีวิต วางทัณฑะ วางศัสตรา มี

ความละอายใจ กอปรด้วยเมตตา ใฝ่ใจช่วยเหลือเก้ือกูลแก่ปวงสัตว์โลก 
๒. ละอทินนาทาน เว้นขาดจากการถือเอาส่ิงที่เขามิได้ให้ ไม่ยึดถือ

ทรัพย์สินอุปกรณ์อย่างใด  ๆของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นของที่อยู่ในบ้าน หรือในป่า 
ซ่ึงเขามิได้ให้ อย่างเป็นขโมย 

                                                                                 
๑  พึงสังเกตว่า การถือสีลัพพตปรามาสอย่างเหนียวแน่นแบบน้ี มีแพร่หลายในอินเดียแต่ยุค
โบราณก่อนพุทธกาล จนถึงปัจจุบันก็มิได้ลดน้อยลงเลย การสอนให้ละเลิกความเช่ือถือ
เหล่าน้ี เป็นพุทธกิจท่ีเด่นชัดท่ีสุดอย่างหน่ึงของพระพุทธเจ้า เช่นเดียวกับการหักล้างเรื่อง
วรรณะ และการดึงคนจากปัญหาทางอภิปรัชญา กลับมาหาปัญหาชีวิตจริง  

การถือสีลัพพตปรามาสเหล่า น้ี กลับรุนแรงย่ิง ข้ึน พร้อมกับการเสื่อมลงของ
พระพุทธศาสนา และเป็นสาเหตุสําคัญอย่างหน่ึงของความเสื่อมน้ันด้วย  

น่าจะกล่าวได้ว่า การถือสีลัพพตปรามาสอย่างแรงน้ีเอง คือสิ่งท่ีเป็นและทําให้อินเดียเป็น
อย่างท่ีเป็นอยู่ทุกวันน้ี และน่าจะกล่าวต่อไปได้อีกว่า การถือสีลัพพตปรามาสเจริญข้ึนเมื่อใด 
ในท่ีใด ความเสื่อมแห่งตัวแท้ของพระพุทธศาสนาก็ปรากฏข้ึนเมื่อน้ัน ณ ท่ีน้ัน และน่าจะ
กล่าวได้อีกด้วยว่า การยึดถือติดแน่นในสีลัพพตปรามาส (แม้ในแบบท่ีมีเหตุผลย่ิงกว่าน้ี) เป็น
สาเหตุสําคัญอย่างหนึ่ง ท่ีทําให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ท่ีเรียกว่าการปฏิวัติทาง
สังคม ในยุคสมัยต่างๆ ท่ีผ่านมา ในประวัติศาสตร์อารยธรรมของมนุษย์ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๖๕   

๓. ละกาเมสุมิจฉาจาร เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ไม่
ล่วงละเมิดในสตรี เช่นอย่างผู้ที่มารดารักษา ผู้ที่บิดารักษา ผู้ที่พี่น้องชาย
รักษา ผู้ที่พี่น้องหญิงรักษา ผู้ที่ญาติรักษา ผู้ที่ธรรมรักษา (เช่น กฎหมาย
คุ้มครอง) หญิงมีสามี หญิงหวงห้าม โดยท่ีสุดแม้หญิงที่หมั้นแล้ว 

ข. เครื่องชําระตัวทางวาจา ๔ ได้แก่ การท่ีบุคคลบางคน 
๑. ละมุสาวาท เว้นขาดจากการพูดเท็จ เมื่ออยู่ในสภาก็ดี อยู่ในที่ประชุม

ก็ดี อยู่ท่ามกลางญาติก็ดี อยู่ท่ามกลางชุมนุมก็ดี อยู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดี ถูก
เขาอ้างตัวซักถามเป็นพยานว่า เชิญเถิดท่าน ท่านรู้ส่ิงใดจงพูดส่ิงนั้น เมื่อไม่รู้ 
เขาก็กล่าวว่า ไม่รู้ เมื่อไม่เห็น ก็กล่าวว่า ไม่เห็น เมื่อรู้ ก็กล่าวว่า รู้ เมื่อเห็นก็
กล่าวว่า เห็น ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้ ไม่ว่าเพราะเหตุแห่งตนเอง หรือเพราะ
เหตุแห่งคนอื่น หรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิสใด  ๆ

๒. ละปิสุณาวาจา เว้นขาดจากวาจาส่อเสียด ไม่เป็นคนที่ฟังความข้างนี้ 
แล้วเอาไปบอกข้างโน้น เพื่อทําลายคนฝ่ายนี้ หรือฟังความข้างโน้น แล้วเอา
มาบอกข้างนี้ เพื่อทําลายคนฝ่ายโน้น เป็นผู้สมานคนที่แตกร้าวกัน ส่งเสริม
คนที่สมัครสมานกัน ชอบสามัคคี ยินดีในสามัคคี พอใจในความสามัคคี ชอบ
กล่าวถ้อยคําที่ทําให้คนสามัคคีกัน 

๓. ละผรุสวาจา เว้นขาดจากวาจาหยาบ กล่าวแต่ถ้อยคําชนิดที่ไม่มีโทษ 
ร่ืนหู น่ารัก จับใจ สุภาพ เป็นที่พอใจของพหูชน เป็นที่ชื่นชมของพหูชน 

๔. ละสัมผัปปลาปะ เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดคําจริง 
พูดเป็นอรรถ พูดเป็นธรรม พูดเป็นวินัย กล่าววาจาเป็นหลักฐาน มีที่อ้างอิง 
มีกําหนดขอบเขต ประกอบด้วยประโยชน์ โดยกาลอันควร 

ค. เครื่องชําระตัวทางใจ ๓ ได้แก่ อนภิชฌา (ไมคิดจองเอาของ
คนอื่น) อพยาบาท และสัมมาทิฏฐิ เฉพาะ ๓ ข้อน้ี เป็นความหมายท่ี
ขยายจากองค์มรรค ๒ ข้อแรก คือ สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ 
จึงไม่คัดมาไว้ในท่ีน้ี 

บุคคลผู้ประกอบด้วยกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ ถึงตอนเช้าตรู่ ลุกขึ้น
จากที่นอน จะมาลูบแผ่นดิน ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเอง ถึงจะไม่ลูบแผ่นดิน ก็



พุทธธรรม 

 

๓๖๖ 

เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเอง ฯลฯ ถึงจะยกมือไหว้พระอาทิตย์ ก็เป็นผู้สะอาดอยู่
นั่นเอง ถึงจะไม่ยกมือไหว้พระอาทิตย์ ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเอง...เพราะว่า 
กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ เป็นของสะอาดเองด้วย เป็นตัวการที่ทําให้สะอาด
ด้วย...”๑ 

ท่ีว่าความหมายซึ่งขยายออกไปในรูปประยุกต์ อาจแตกต่างกันตาม
ความเหมาะสมกับกรณีน้ัน ขอยกตัวอย่าง เช่น  

เม่ือกล่าวถึง บุคคลท่ีออกบวชแล้ว นอกจากศีลบางข้อจะเปล่ียนไป 
และมีศีลเพิ่มใหม่อีกแล้ว แม้ศีลข้อท่ีคงเดิมบางข้อ ก็มีความหมายส่วนท่ี
ขยายออกไป ต่างจากเดิม ขอให้สังเกตข้อเว้นอทินนาทาน และเว้น
มุสาวาทต่อไปน้ี เทียบกับความหมายในกุศลกรรมบถข้างต้น 

ละอทินนาทาน เว้นขาดจากการถือเอาส่ิงของที่เขามิได้ให้ ถือเอาแต่ของ
ที่เขาให้ หวังแต่ของที่เขาให้ มีตนไม่เป็นขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่ 

ละมุสาวาท เว้นขาดจากการพูดเท็จ กล่าวแต่คําสัตย์ ธํารงสัจจะ ซ่ือตรง 
เชื่อถือได้ ไม่ลวงโลก๒ 

มีข้อสังเกตสําคัญในตอนน้ีอย่างหน่ึง คือ ความหมายท่อนขยายของ
องค์มรรคขั้นศีลเหล่าน้ีแต่ละข้อ ตามปรกติจะแยกได้เป็นข้อละ ๒ ตอน 
ตอนต้นกล่าวถึงการละเว้นไม่ทําความช่ัว ตอนหลังกล่าวถึงการทําความดี
ท่ีตรงข้ามกับความช่ัวท่ีงดเว้นแล้วน้ัน พูดสั้นๆ ว่า ตอนต้นใช้คํานิเสธ 
ตอนหลังใช้คําแนะหนุน เรื่องน้ี เป็นลักษณะท่ัวไปอย่างหน่ึง ของคําสอน
ในพระพุทธศาสนา ท่ีมักใช้คําสอนควบคู่ ท้ังคํานิเสธ (negative) และคํา
แนะหนุน (positive) ไปพร้อมๆ กัน ตามหลัก “เว้นชั่ว บําเพ็ญดี”  

เมื่อถือการเว้นช่ัวเป็นจุดเริ่มต้นแล้ว ก็ขยายความในภาคบําเพ็ญดี
ออกได้เรื่อยไป ซึ่งไม่จํากัดเฉพาะเท่าท่ีขยายเป็นตัวอย่างในองค์มรรค
เหล่าน้ีเท่าน้ัน  

                                                                                 
๑ องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๕/๒๘๓ ความหมายธรรม ๑๐ อย่างตามคําขยายความอย่างนี้ มีที่มาอีกมาก เช่น 
๒๔/๑๘๙/๓๐๕, ๑๙๓/๓๐๙,๑๙๔/๓๑๓,๑๙๕/๓๑๙,๑๙๗/๓๒๓ 

๒ ที.สี.๙/๓-๔/๕, ๑๐๓/๘๓, ๑๖๓/๑๒๙, ฯลฯ ม.มู.๑๒/๔๕๕/๔๙๐; ม.ม.๑๓/๑๒/๑๑; 
อง.ทสก.๒๔/๙๙/๒๑๙ ฯลฯ 
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ตัวอย่างเช่นข้อเว้นอทินนาทาน ในท่ีน้ียังไม่ได้ขยายความในภาค
บําเพ็ญดีออกเป็นรายละเอียดการปฏิบัติท่ีเด่นชัด แต่ก็ได้มีคําสอนเรื่อง
ทาน เป็นหลักธรรมใหญ่ท่ีสุดเรื่องหน่ึงในพระพุทธศาสนา ไว้อีกส่วนหน่ึง
ต่างหากแล้ว ดังน้ีเป็นต้น 

ตะวันตกไม่รู้จักจริยธรรมแบบธรรมชาติและเป็นระบบ  
เคยมีปราชญ์ฝ่ายตะวันตกบางท่าน เขียนข้อความทํานองตําหนิ

พระพุทธศาสนาไว้ว่ามีคําสอนมุ่งแต่ในทางปฏิเสธ (negative) คือ สอนให้
ละเว้นความช่ัวอย่างน้ันอย่างน้ีฝ่ายเดียว ไม่ได้สอนย้ําชักจูงเร่งรัด
พุทธศาสนิกชนให้ขวนขวายทําความดี (positive) ไม่ได้แนะนําว่าเม่ือเว้น
ช่ัว น้ันๆแล้ว จะพึงทําความดีอย่างไรต่อไป  มี คําสอนเป็นสกวิสัย 
(subjective) เป็นได้เพียงจริยธรรมแห่งความคิด (an ethic of thoughts) 
เป็นคําสอนแบบถอนตัวและเฉยเฉื่อย (passive) ทําให้พุทธศาสนิกชน
พอใจแต่เพียงแค่งดเว้นทําความช่ัว คอยระวังเพียงไม่ให้ตนต้องเข้าไป
เก่ียวข้องพัวพันกับบาป ไม่เอาใจใส่ขวนขวายช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วย
การลงมือทําการปลดเปล้ืองความทุกข์และสร้างเสริมประโยชน์สุขจริงจัง 
แม้ให้เมตตากรุณา ก็เพียงโดยตั้งความหวังความปรารถนาดีแผ่ออกด้วยใจ
อย่างเดียว  

เรื่องน้ี โดยเฉพาะเหตุผลในการแสดงความหมายของหลักธรรม
สําคัญด้วยคําหรือข้อความเชิงปฏิเสธ ได้อธิบายแล้วในตอนก่อน ท่ีว่าด้วย
สัมมาสังกัปปะ (ดู หน้า ๓๔๕–๓๕๑) แต่ยังมีข้อปลีกย่อยบางอย่างท่ีควร
ทราบเพิ่มเติมอีก ในแง่ท่ีฝรั่งเรียกว่าจริยธรรม (ethic) ซึ่งเป็นเรื่องระดับ
ศีล จึงพูดไว้ ณ ท่ีน้ี 

นักปรัชญาและเทววิทยาผู้มีช่ือเสียงคนหน่ึง ท่ีชาวตะวันตกรู้จักกัน
มาก ได้อ้างข้อความจากพระไตรปิฎก มาสนับสนุนทัศนะของตนท่ีว่า คํา
สอนในพระพุทธศาสนาเป็นเพียงขั้นปฏิเสธ (negative) โดยยกคําจํากัด
ความองค์มรรคข้อสัมมากัมมันตะข้างต้นกํากับไว้ในข้อเขียนของตน 
(วจนะท่ีอ้างเป็นของพระสารีบุตร) ว่า 



พุทธธรรม 

 

๓๖๘ 

...สัมมากัมมันตะเป็นไฉน? การเว้นปาณาติบาต การเว้นอทินนาทาน 
การเว้นกาเมสุมิจฉาจาร นี้แล ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ชื่อว่าสัมมากัมมันตะ๑ 

                                                                                 
๑  เปนคําจํากัดความอยางเดียวกับขางตน (ม.อุ.๑๔/๗๐๔/๔๕๔) อางใน Albert Schweitzer, 

Indian Thought and lts Development (New York: Henry Holt and Company, 1936), 
p. 112 นํามาอางตอใน Joseph L. Sutton, Problems of Politics and Administration 
in Thailand (Bloomington: Institute of Training for Public Service, Department 
of Government, Indiana University, 1962), p. 3 ในหนังสือเลมหลังนี้ (pp. 2-8) Prof. 
Sutton ยังอางหลักธรรมขออ่ืนๆ อีกเพื่อยืนยันทัศนะของทาน เชน หลักกรรม หลัก(โอกาสใน)
การเกิดใหม การถอนตนหรือหลีกหนีจากเร่ืองราวของโลกและชีวิต เปนตน  

สําหรับหลักกรรม แกความเขาใจผิดได ดวยหลักกรรมท่ีช้ีแจงมาแลวขางตน สวนหลักการเกิดใหม
ท่ีวาใหโอกาสคนผัดผอนไมเรงทําความดี (จริยธรรมคริสตวาเกิดครั้งเดียว) ก็ตีกลับไดดวยหลักท่ีวา 
บาปไมมีโอกาสแกดวยวิธีลางหรือสารภาพบาป นอกจากน้ัน พุทธศาสนาถือวา การเกิดเปนมนุษยยาก
อยางยิ่ง เทียบวายากกวาการท่ีเตาในมหาสมุทรจะโผลศีรษะตรงหวงอันเดียวท่ีลอยอยูกลางมหาสมุทร 

สวนเร่ืองถอนตัวไมยุงกับกิจการของโลก Prof. Sutton อางพุทธพจนวา “Those who 
love nothing in this world are rich in joy and free from pain” ซ่ึงมาจากบาลี (ขุ.อุ.
๒๕/๑๗๖/๒๒๕) วา “ตสฺมา หิ เต สุขิโน วีตโสกา เยสํ ปิยํ นตฺถิ กุหิญฺจิ โลเก”  

คําติของ Prof. Sutton ตรงน้ี แสดงชัดถึงสาเหตุสําคัญ ๒ อยาง ท่ีทําใหเขาเขาใจผิดอยางน้ัน คือ 
๑. เนื่องจากพระไตรปฎกเปนคัมภีรศาสนาที่ใหญมาก (โตกวาของฝรั่งกวา ๑๐ เทา) มีคําสอน

มากมาย โดยเฉพาะในสมัยของ Schweitzer คําสอนที่แปลสูภาษาตะวันตกแลว ยังเปนเพียงบางสวน
ตามแตผูแปลจะเลือกไป เม่ือเขาเห็นและจับเอาไปแตสวนน้ี และไปตีความหมายทันที ก็เลยพลาดไป (ขอน้ี
เปนปญหากับคนไทยดวย) 

ถาเขาไปเจอคําสอนอยางในกรณียเมตตสูตร ที่สอนใหมีเมตตารักสรรพสัตววา “มาตา ยถา นิยํ 
ปุตฺตํ อายุสา เอกปุตฺตมนุรกฺเข; เอวมฺปิ สพฺพภูเตสุ, มานสมฺภาวเย อปริมาณํ” (ขุ.ขุ.๒๕/๑๐/๑๓; 
แปลวา: มารดาถนอมบุตรนอยคนเดียวที่เกิดจากตน แมดวยยอมสละชีวิตได ฉันใด พึงเจริญน้ําใจ
เมตตาไมมีประมาณในสัตวทั้งปวง แมฉันนั้น) เขาอาจจะตีความไปในทางตรงขาม ก็ได 

๒. ตามภูมิหลังทางศาสนาและวัฒนธรรม ชาวตะวันตกรูจักแตจริยธรรมที่เปนเทวโองการ เปน
คําสั่ง หรือเปนขอกําหนดสําเร็จรูป เปนเร่ืองๆ ไป เขาไมรูจักจริยธรรมที่เปนระบบการดําเนินชีวิต 
ซ่ึงมีฐานอยูในความเปนจริงตามธรรมชาติ เขาจึงมองจริยธรรมแยกเปนสวนๆ  

ดังนั้น ถาเขาพบพุทธพจนขางบนครบทั้งสองแหง เขาก็จะตีความหมายผิดอีก เชนเห็นไปวา
พุทธศาสนาสอนขัดกันเอง เปนตน (ตรงน้ีก็เปนเร่ืองยากสําหรับคนไทยดวยเชนกัน)  

แตท่ีจริง พุทธพจนท้ังสองแหงน้ันไมขัดกันเลย กลับสอดคลองกันเชิงระบบ คือ เปนภาวะทางจิตท่ีมีการ
พัฒนาไปในระดับตางๆ จนถึงข้ันมีเมตตาสากลไมมีขอบเขต แตไมมีความยึดติดใดๆ มีรักแท ท่ีไรทุกขได  

อยางในท่ีน้ี คําวา “love” ของเขาตรงกับ “ปย” หมายถึงรักดวยสิเนหะ ซ่ึงเปนเหตุใหเกิด
ความยึดติดสวนตัว แตความตอนนี้ของทาน แสดงคุณสมบัติของผูหลุดพนแลว ซ่ึงความรักแบบ
สิเนหะไมมีเหลือ มีแตเมตตา ดังนั้น ในกรณีนี้จึงเปนเร่ืองของผูมีจิตใจเปนอิสระ ซ่ึงจะทําการตางๆ 
ดวยเมตตา ไมมีความยึดติดเอนเอียงที่จะเปนเหตุกอความเดือดรอนแกตนและคนอื่นเพราะ
ความเห็นแกตัวหรือความยึดติดสวนบุคคล  

การแปลความหมายธรรมตางๆ ยอมไดคุณคาแตกตางกันไปตามภูมิหลังและมาตรฐานท่ีใชวัด 
คํากลาวติของ Prof. Sutton นี้ จะทําดวยเจตนาหรือเขาใจผิดถูกอยางไรก็ตาม ควรถือไดวาเปน
ประโยชน เพราะอาจใชเปนคําเตือนชาวพุทธใหเอาใจใสศึกษา ใหรูเขาใจความหมายที่ถูกตองของ
หลักธรรมตางๆ และพึงยอมรับความจริงดวยวา ความเช่ือถือและความเขาใจที่แพรหลายทั่วไปใน
สังคมไทยเก่ียวกับหลักธรรมหลายอยาง มีลักษณะอาการที่ใหมองเห็นอยางคํากลาวตินั้นได จึงทําให
ชาวตะวันตกอยาง Prof. Sutton เขาใจอยางนี้  
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๓๖๙   

สําหรับผู้ศึกษาท่ีเข้าใจความหมายเชิงระบบของมรรค และทราบ
แนวทางท่ีจะขยายความหมายในทางปฏิบัติขององค์มรรคท้ังหลาย ออก
ไปสู่ธรรมปลีกย่อยต่างๆ ท่ีเป็นข้อปฏิบัติเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีได้
มากมาย ตามที่ช้ีแจงมาแล้ว ย่อมเห็นได้ทันทีว่า หากท่านผู้เขียนคําติน้ี
วิจารณ์ไว้ด้วยเจตนาดี ข้อเขียนของท่านน่าจะต้องเกิดจากการได้อ่าน 
หรือรับทราบพุทธธรรมมาแต่เพียงข้อปลีกย่อยต่างส่วนต่างตอนไม่ต่อเน่ือง
เป็นสาย และเกิดจากการไม่เข้าใจระบบแห่งพุทธธรรมโดยส่วนรวม 

จากความเป็นระบบและการกระจายความหมายในทางปฏิบัติน้ัน เห็น
ได้ชัดอยู่แล้วว่า ระบบศีลธรรมของมรรคไม่มีลักษณะจํากัดด้วยความเป็น 
negative หรือ passive หรือ subjective หรือเปนเพียง an ethic of thoughts  

การท่ีคําจํากัดความขององค์มรรคขั้นศีล ต้องมีรูปลักษณะเป็นคํา
ปฏิเสธเช่นน้ัน ขอกล่าวถึงข้อสังเกตและเหตุผลปลีกย่อย เพิ่มเติมจากหลัก
ใหญ่ท่ีพูดไปแล้วในตอนก่อน คือ 

๑. ศีลในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของพุทธธรรม ย่อมมิใช่เทวโองการ ท่ี
กําหนดให้ศาสนิกประพฤติปฏิบัติอย่างน้ันบ้างอย่างน้ีบ้าง สุดแต่เทวประสงค์ 
ด้วยอาศัยศรัทธาลอยๆ แบบภักดี ซึ่งไม่จําเป็นต้องทราบเหตุผลเช่ือมโยง
ต่อเน่ืองกัน แต่ศีล เป็นสิ่งท่ีกําหนดขึ้นตามหลักเหตุผลของกฎธรรมชาติ ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติตามจะต้องมองเห็นความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันเป็นระบบ  

แม้จะยังไม่มีปัญญารู้แจ่มแจ้งชัดเจน มีเพียงศรัทธา ศรัทธาน้ันก็
จะต้องเป็นอาการวตีศรัทธา ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีพื้นความเข้าใจใน
เหตุผลเบื้องต้น พอเป็นฐานให้เกิดปัญญารู้แจ่มชัดต่อไป 

๒. ในกระบวนการปฏิบัติธรรมหรือการฝึกศึกษาพัฒนาตนน้ัน เมื่อ
มองในแง่ลําดับสิ่งท่ีจะต้องทําให้ประณีตย่ิงขึ้นไปตามข้ัน ก็เริ่มด้วยละเว้น
หรือกําจัดความช่ัว แล้วเสริมสร้างความดีให้บริบูรณ์ จนถึงความบริสุทธ์ิ
หลุดพ้นในท่ีสุด เหมือนจะปลูกพืชต้องชําระท่ีดิน กําจัดสิ่งเป็นโทษก่อน 
แล้วจึงหว่านพืชและบํารุงรักษาไปจนได้ผลท่ีหมาย แต่ในทางปฏิบัติก็ต้อง
จัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีปัจจัยอันเก่ียวข้องจะออกผลได้ดี 



พุทธธรรม 

 

๓๗๐ 

ในระบบแห่งพุทธธรรมน้ัน เมื่อมองในแง่ท่ีว่าน้ี ศีลเป็นข้อปฏิบัติขั้น
เริ่มแรกท่ีสุด มุ่งไปท่ีความประพฤติพื้นฐาน จึงเน้นท่ีการละเว้นความช่ัว
ต่างๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น พูดยํ้าให้เห็นสิ่งท่ีต้องการกําจัดอย่างชัดเจน
เสียก่อน แล้วขยายขอบเขตยกระดับความประพฤติให้สูงขึ้นไปในด้าน
ความดี ด้วยอาศัยการปฏิบัติในขั้นสมาธิและปัญญาเข้ามาช่วยมากข้ึนๆ 
โดยลําดับ 

อย่างไรก็ดี ท่ีว่าน้ีเป็นการพูดตามหลักท่ัวไป แต่ในทางปฏิบัติ บางที
กลับเริ่มโดยเน้นฝ่ายดีก่อน เช่น วางทานก่อนศีล หรือควบคู่ผสมผสานกัน
ไป ซึ่งเป็นเรื่องของเทคนิค หรือกลวิธีด้วย โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
ปัจจัยอันเก่ียวข้องจะออกผลได้ดีดังท่ีว่าแล้ว 

๓. ในระบบการฝึกอบรมของไตรสิกขา ศีลยังมิใช่ข้อปฏิบัติให้ถึง
จุดหมายสูงสุดโดยตัวของมันเอง แต่เป็นวิธีการเพื่อก้าวหน้าไปสู่ความ
เจริญขั้นต่อไป คือสมาธิ สมาธิจึงเป็นจุดหมายจําเพาะของศีล โดยนัยน้ี
คุณค่าในด้านจิตใจของศีล จึงมีความสําคัญมาก  

คุณค่าทางจิตใจในขั้นศีล ก็คือ เจตนาที่จะงดเว้น หรือการไม่มี
ความดําริในการท่ีจะทําความช่ัวใดๆ อยู่ในใจ ซึ่งทําให้จิตใจบริสุทธ์ิปลอด
โปร่ง ไม่มีความคิดวุ่นวายขุ่นมัวหรือกังวลใดๆ มารบกวน จิตใจจึงสงบ ทํา
ให้เกิดสมาธิได้ง่าย เมื่อมีจิตใจสงบเป็นสมาธิแล้ว ก็เกิดความคล่องตัวใน
การท่ีจะใช้ปัญญา คิดหาเหตุผล และหาทางดําเนินการสร้างสรรค์ความดี
ต่างๆ ให้ได้ผลในขั้นต่อไป 

๔. พุทธธรรมถือว่า จิตใจเป็นสิ่งสําคัญย่ิง ระบบจริยธรรมจึงต้อง
ประสานต่อเน่ืองกันโดยตลอด ท้ังด้านจิตใจ และความประพฤติทางกาย
วาจาภายนอก ในการกระทําต่างๆ น้ัน จิตใจเป็นจุดเริ่มต้น จึงกําหนดท่ีตัว
เจตนาในใจเป็นหลัก เพื่อให้การกระทําความดีต่างๆ เป็นไปด้วยความ
จริงใจอย่างแน่นอน มิใช่แต่เพียงไม่หลอกลวงคนอื่นเท่าน้ัน แต่หมายถึง
การไม่หลอกลวงตนเองด้วย เป็นการกําจัดหนทางไม่ให้เกิดปัญหาทางจิต
ในด้านความขัดแย้งของความประพฤติ 
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๓๗๑   

๕. องค์มรรคขั้นศีลสอนว่า ความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานท่ีสุดของ
บุคคลแต่ละคน ก็คือ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ในการที่จะไม่ให้มีความคิด
ท่ีจะทําความช่ัวด้วยการเบียดเบียนหรือล่วงละเมิดต่อผู้อ่ืน อยู่ในจิตใจของ
ตนเลย เมื่อมีความบริสุทธ์ิน้ีรองรับอยู่เป็นเบื้องต้นแล้ว ความรับผิดชอบ
น้ัน จึงขยายกว้างออกไปถึงขั้นเป็นการธํารงรักษาและเสริมสร้างความ
เจริญก้าวหน้า แห่งคุณธรรมของตน ด้วยการขวนขวายทําความดี บําเพ็ญ
ประโยชน์สุขแก่คนอ่ืนๆ พูดสั้นๆ ว่า มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ในการท่ี
จะละเว้นความช่ัว และรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน ในการท่ีจะทําความดีแก่เขา 

๖. การกําหนดความหมายของศีลในแง่ละเว้นความช่ัว เป็นการ
กําหนดข้อปฏิบัติอย่างกว้างขวางท่ีสุด คือเพ่งเล็งไปที่ความช่ัว ยํ้าถึง
เจตจํานงท่ีไม่มีเช้ือแห่งความช่ัวเหลืออยู่เลย ส่วนในฝ่ายความดี เป็นเรื่อง
ท่ีจะพึงขยายออกไปได้อย่างไม่มีเขตจํากัด จึงไม่ระบุไว้  

ตามความเป็นจริง ความดีเป็นเรื่องกว้างขวางไม่มี ท่ีสิ้นสุด มี
รายละเอียด แนวทาง และวิธีการ ยักเย้ืองไปได้มากมายตามฐานะและ
โอกาสต่างๆ ส่วนความช่ัวท่ีจะต้องเว้น เป็นเรื่องแน่นอนตายตัว เช่น ท้ัง
พระสงฆ์และคฤหัสถ์ ควรละเว้นการพูดเท็จด้วยกันท้ังสองฝ่าย แต่โอกาส
และวิธีการท่ีจะทําความดีท่ีตรงข้ามกับการพูดเท็จน้ันต่างกัน การวางหลัก
กลาง จึงระบุแต่ฝ่ายเว้นช่ัวไว้เป็นเกณฑ์ ส่วนรายละเอียด และวิธีการ
กระทําในขั้นบําเพ็ญความดี เป็นเรื่องในขั้นประยุกต์ให้เหมาะสมกับฐานะ 
โอกาส และสภาพชีวิตของบุคคลต่อไป๑ 

๗. การปฏิบัติตามองค์มรรคทุกข้อ ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุก
คนในการท่ีจะเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา ดังน้ัน องค์มรรคแต่ละ
ข้อจะต้องเป็นหลักกลางๆ ท่ีทุกคนปฏิบัติตามได้ ไม่จํากัดด้วยฐานะ กาล
สมัย ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมจําเพาะอย่าง เช่น การเว้นอทินนาทาน เป็น
สิ่งท่ีทุกคนทําได้ แต่การให้ทานต้องอาศัยปัจจัยอ่ืนประกอบ เช่น ตนมีสิ่งท่ี
จะให้มีผู้ท่ีจะรับ และเขาควรได้รับ เป็นต้น  

                                                                                 
๑ ข้อปฏิบัติในข้ันประยุกต์ พึงดูตัวอย่างในมัชฌิมาปฏิปทา ภาคประยุกต์ 
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๓๗๒ 

ในกรณีท่ีไม่อยู่ในฐานะและโอกาส เป็นต้น ท่ีจะให้ เจตนาท่ี
ปราศจากอทินนาทาน ก็เป็นสิ่งท่ีทําให้จิตใจบริสุทธ์ิ เป็นพื้นฐานแก่สมาธิ
ได้แล้ว แต่ในกรณีท่ีอยู่ในฐานะและโอกาส เป็นต้น ท่ีจะให้ การไม่ใส่ใจ
หรือหวงแหน จึงจะเกิดเป็นความเศร้าหมองขุ่นมัวแก่จิตใจ และการให้จึง
จะเป็นเครื่องส่งเสริมคุณธรรมของตนให้มากยิ่งขึ้น  

โดยนัยน้ี ความหมายหลัก จึงอยู่ในรูปเป็นคําปฏิเสธ คือ การละเว้น
หรือปราศจากความช่ัว ส่วนความหมายท่ีขยายออกไปในฝ่ายทําความดีจึง
เป็นเรื่องของการประยุกต์ดังกล่าวแล้ว 

๘. ในทางปฏิบัติ เมื่อพิจารณาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ผู้ปฏิบัติ
ธรรมย่อมกําลังบําเพ็ญคุณธรรมความดีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือประเภทใด
ประเภทหน่ึงอยู่เป็นพิเศษ ในเวลาเช่นน้ันเขาย่อมจะต้องพุ่งความคิดความ
สนใจจําเพาะเจาะจงลงในสิ่งที่ปฏิบัติน้ัน ในกรณีเช่นน้ี ความรับผิดชอบของ
เขาต่อความประพฤติด้านอ่ืนๆ ย่อมมีเพียงเป็นส่วนประกอบ คือเพียงไม่ให้
เกิดความช่ัวอย่างใดอย่างหน่ึงหรือความเสียหายด้านอ่ืนขึ้นมา เป็นสําคัญ  

ประโยชน์ท่ีต้องการจากศีล ในกรณีเช่นน้ี จึงได้แก่การช่วยควบคุม
รักษาความประพฤติในด้านอ่ืนๆ ของเขาไว้ ป้องกันไม่ให้เสียหลักพลาดลง
ไปในความช่ัวอย่างใดอย่างหน่ึง ทําให้มีพื้นฐานท่ีมั่นคง สามารถบําเพ็ญ
ความดีท่ีเป็นเรื่องจําเพาะในขณะน้ันๆ ได้โดยสมบูรณ์ 

ความแตกต่างระหว่างศีล  
ในพระพุทธศาสนา กับศาสนาเทวนิยม 

อน่ึง มีข้อสังเกตบางอย่างท่ีควรทราบ เก่ียวกับความแตกต่าง
ระหว่างศีลในพระพุทธศาสนา กับศีลในศาสนาเทวนิยม (รวมถึงเรื่องกรรม  
ความดี ความช่ัว) ดังน้ี 

๑. ในพุทธธรรม ศีลเป็นหลักความประพฤติท่ีกําหนดขึ้นตามหลัก
เหตุผลของกฎธรรมชาต ิ 

ส่วนในศาสนาเทวนิยม ศีลเป็นเทวโองการ ท่ี กําหนดขึ้นโดย      
เทวประสงค์ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๗๓   

๒. ในแง่ปฏิเสธ ศีลในความหมายของพุทธธรรม เป็นหลักหน่ึงแห่งสิกขา
ในระบบการศึกษาที่จะให้คนฝึกตนในการเว้นจากความช่ัว จึงเรียกศีลท่ีกําหนด
เป็นข้อ  ๆว่า สิกขาบท (ข้อฝึก − training rule)  

ส่วนศีลในศาสนาเทวนิยม เป็นข้อห้าม หรือคําสั่งห้ามจากเบื้องบน 
(divine commandment) 

๓. แรงจูงใจที่ต้องการในการปฏิบัติตามศีลแบบพุทธธรรม ได้แก่
อาการวตีศรัทธา คือ ความม่ันใจ (confidence) ในกฎแห่งกรรม โดยมี
ความเข้าใจพื้นฐาน มองเห็นเหตุผลว่าพฤติกรรมและผลของมันจะต้อง
เป็นไปตามแนวทางแห่งเหตุปัจจัย  

ส่วนแรงจูงใจท่ีต้องการในการปฏิบัติตามศีลของศาสนาเทวนิยม 
ได้แก่ศรัทธาแบบภักดี (faith) คือ เช่ือ ยอมรับ และทําตามสิ่งใดๆ ก็ตามท่ี
กําหนดว่าเป็นเทวประสงค์ มอบความไว้วางใจให้โดยสิ้นเชิง ไม่ต้องถามหา
เหตุผล 

๔. ในพุทธธรรม การรักษาศีลตามความหมายท่ีถูกต้อง ก็คือ การ
ฝึกตน ในทางความประพฤติ เริ่มแต่เจตนาที่จะละเว้นความช่ัวอย่างน้ันๆ 
จนถึงประพฤติความดีงามต่างๆ ท่ีตรงข้ามกับความช่ัวน้ันๆ  

ส่วนในศาสนาเทวนิยม การรักษาศีล ก็คือ การเช่ือฟัง และปฏิบัติ
ตามเทวโองการโดยเคร่งครัด 

๕. ในพุทธธรรม การประพฤติปฏิบัติในขั้นศีล นอกจากให้เกิดการ
อยู่ร่วมสังคมที่เก้ือกูลไม่เบียดเบียนกันแล้ว มีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ เพื่อ
เป็น บาทฐานของสมาธิ กล่าวคือ เป็นระบบการฝึกอบรมบุคคลให้มี
ความพร้อมและความสามารถท่ีจะใช้กําลังงานของจิตให้เป็นประโยชน์
มากท่ีสุด ในทางท่ีจะก่อให้เกิดปัญญาและนําไปสู่ความหลุดพ้น หรือ
อิสรภาพสมบูรณ์ในท่ีสุด ส่วนการไปสวรรค์เป็นต้น เป็นเพียงผลพลอยได้
ของวิถีแห่งความประพฤติโดยท่ัวไป  

แต่ในศาสนาเทวนิยม การประพฤติศีลตามเทวโองการ เป็นเหตุให้
ได้รับความโปรดปรานจากเบื้องบน ในการท่ีได้ปฏิบัติตามเทวประสงค์ 
และเป็นเหตุให้พระองค์ทรงประทานรางวัลด้วยการส่งไปเกิดในสวรรค์ 



พุทธธรรม 

 

๓๗๔ 

๖. ในพุทธธรรม ผลดีหรือผลร้ายของการประพฤติหรือไม่ประพฤติ
ศีล เป็นสิ่งท่ีเป็นไปเองโดยธรรมชาติ คือ เป็นเรื่องการทํางานอย่างเท่ียง
ธรรมเป็นกลางของกฎธรรมชาติ ท่ีเรียกว่า กฎแห่งกรรม การให้ผลน้ี 
แสดงออกตั้งต้นแต่จิตใจ กว้างออกไปจนถึงบุคลิกภาพ และวิถีชีวิตท่ัวไป
ของบุคคลผู้น้ัน ไม่ว่าในชาติน้ีหรือชาติหน้า  

ส่วนในศาสนาเทวนิยม ผลดีผลร้ายของการประพฤติตามหรือการ
ละเมิดศีล (เทวโองการ) เป็นเรื่องของการให้ผลตอบแทน (retribution) 
ผลดีคือการได้ไปเกิดในสวรรค์ เป็นฝ่ายรางวัล (reward) ส่วนผลร้ายคือไป
เกิดในนรก เป็นฝ่ายการลงโทษ (punishment) การจะได้ผลดีหรือผลร้าย
น้ันย่อมสุดแต่การพิพากษา หรือวินิจฉัยโทษ (judgment) ของเบื้องบน 

๗. ในแง่ความเข้าใจเก่ียวกับความดีความช่ัว ทางฝ่ายพุทธธรรม
สอนว่า ความดี เป็นคุณค่าท่ีรักษาและส่งเสริมคุณภาพของจิต ทําให้จิตใจ
สะอาดผ่องใสบริสุทธ์ิหรือยกระดับให้สูงขึ้น จึงเรียกว่าบุญ (good, moral 
หรือ meritorious) เป็นสิ่งท่ีทําให้เกิดความเจริญงอกงามแก่จิตใจ เป็นไป
เพื่อความหลุดพ้นหรืออิสรภาพทั้งทางจิตใจและทางปัญญา เป็นการ
กระทําท่ีฉลาด ดําเนินตามวิถีแห่งปัญญา เอ้ือแก่สุขภาพจิต จึงเรียกว่า 
กุศล (skilful หรือ wholesome)  

ส่วนความชั่ว เป็นสภาพท่ีทําให้คุณภาพของจิตเส่ือมเสีย หรือทํา
ให้ตกต่ําลง จึงเรียกว่าบาป (evil) เป็นสิ่งท่ีทําให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่
ชีวิตจิตใจ ไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น เป็นการกระทําท่ีไม่ฉลาด ไม่เอ้ือแก่
สุขภาพจิต จึงเรียกว่า อกุศล (unskilful หรือ unwholesome)  

ส่วนในศาสนาเทวนิยม ความดีความช่ัว กําหนดด้วยศรัทธาแบบ
ภักดีต่อองค์เทวะเป็นมูลฐาน คือเอาการเช่ือฟังยอมรับและปฏิบัติตาม
เทวประสงค์และเทวบัญชาหรือไม่ เป็นหลัก โดยเฉพาะความช่ัว/บาป 
หมายถึงการผิดหรือล่วงละเมิดต่อองค์เทวะ (sin) ในรูปใดรูปหน่ึง 

๘. จากพ้ืนฐานท่ีแตกต่างกันน้ี ทําให้เกิดความแตกต่างกันต่อไปอีก
อย่างน้อย ๒ ประการ คือ  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๗๕   

ก) ศีลในพุทธธรรม จึงต้องเป็นคําสอนท่ีต่อเน่ืองกันตามเหตุผล
เป็นระบบจริยธรรม เพราะผู้ปฏิบัติจะประพฤติได้ถูกต้องต่อเม่ือมีความ
เข้าใจในระบบและเหตุผลท่ีเก่ียวข้องเป็นพื้นฐานอยู่ด้วย 

ส่วนศีลหรือจริยธรรมทั่วไปในศาสนาเทวนิยม ย่อมเป็น
ประกาศเทวโองการ หรือคําแถลงเทวประสงค์เป็นเรื่องๆ ข้อๆ ต่างๆ กันไป 
แม้นํามารวบรวมไว้ก็ย่อมเรียกว่า “ประมวล” ไม่ใช่ ระบบ เพราะผู้ปฏิบัติ
ต้องการความเข้าใจอย่างมากก็เฉพาะในความหมายของสิ่งท่ีจะต้องปฏิบัติ
เท่าน้ัน ไม่จําเป็นต้องเข้าใจในระบบและเหตุผลท่ีเก่ียวข้อง เพราะถือว่า
ระบบและเหตุผลต่างๆ ท้ังปวงอยู่ในพระปรีชาขององค์เทวะหมดส้ินแล้ว อัน
ผู้ปฏิบัติไม่พึงสงสัย เพียงแต่เช่ือฟัง มอบความไว้วางใจ และปฏิบัติตาม      
เทวโองการเท่าน้ันเป็นพอ 

ข) ศีลหรือระบบจริยธรรมแบบพุทธ เป็นหลักกลางๆ และเป็น
สากล กําหนดโดยข้อเท็จจริงตามกฎธรรมชาติ (หมายถึงสารัตถะของศีล
ในฝ่ายธรรมอันเก่ียวด้วยบุญบาป ไม่ใช่ในความหมายฝ่ายวินัย อันเก่ียว
ด้วยการลงโทษ) เช่น พิจารณาผลหรือปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการ
ทํางานของจิต ผลต่อพฤติกรรม นิสัย และบุคลิกภาพ เป็นต้น จึงไม่อาจ
วางข้อจํากัดท่ีเป็นการแบ่งแยกเพ่ือผลประโยชน์เฉพาะพวก เฉพาะกลุ่ม 
หรือเอาความพอใจของตนเป็นเครื่องวัดได้  

 ท้ังน้ี ไม่จํากัดว่า คนศาสนาน้ีเท่าน้ันมีกรุณาจึงเป็นคนดี คน
ศาสนาอ่ืนมีกรุณาก็เป็นคนดีไม่ได้ ฆ่าคนศาสนาน้ีเท่าน้ันเป็นบาป ฆ่าคน
ศาสนาอ่ืนไม่บาป คนศาสนาน้ีเท่าน้ันให้ทานไปสวรรค์ได้ คนศาสนาอ่ืน
ประพฤติอย่างไรไม่เช่ือฉันเสียอย่างเดียวตกนรกหมด ฆ่าสัตว์ไม่บาป
เพราะสัตว์ (รวมท้ังท่ีไม่เป็นอาหาร?) เป็นอาหารของคน (เพราะคนไม่เป็น
อาหารของเสือและสิงโต?) ดังน้ีเป็นต้น  

  จะมีการจํากัดแบ่งแยกได้ เช่นว่าบาปมากบาปน้อยเป็นต้น
อย่างไร ก็เป็นไปโดยข้อเท็จจริงตามกฎธรรมชาติ เช่น พิจารณาผลและ
ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการทํางานของจิต เป็นต้น ดังกล่าวแล้ว  



พุทธธรรม 

 

๓๗๖ 

ส่วนในศาสนาเทวนิยม หลักเหล่าน้ีย่อมกําหนดให้จํากัดหรือขยาย
ตามเทวประสงค์อย่างไรก็ได้ ดุจเป็นวินัยบัญญัติ หรือนิติบัญญัติ เพราะ
องค์เทวะทรงเป็นท้ังผู้ตรากฎหมายและผู้พิพากษาเอง 

๙. เน่ืองจากศีลเป็นหลักกลางๆ กําหนดด้วยข้อเท็จจริงตามกฎ
ธรรมชาติเช่นน้ี ผู้ปฏิบัติตามแนวพุทธธรรม จึงต้องเป็นผู้กล้ายอมรับและ
กล้าเผชิญหน้าความจริง ความดี ช่ัว ถูก ผิด มีอยู่ เป็นข้อเท็จจริงอย่างไร 
ก็ต้องกล้ายอมรับความจริงตามท่ีเป็นเช่นน้ัน ส่วนตนจะปฏิบัติหรือไม่แค่
ไหนเพียงไร ก็เป็นอีกเรื่องหน่ึง และต้องกล้ายอมรับการท่ีตนปฏิบัติดีไม่ดี
ตามข้อเท็จจริงน้ัน มิใช่ถือว่าไม่ช่ัว เพราะตัวอยากทําสิ่งน้ัน  

ข้อเท็จจริงตามธรรมชาติ มิได้ขึ้นต่อการวัดด้วยการอยากทําหรือไม่
ของตน ถ้ามีอันถึงกับจะทํากรรมท่ีให้ตกนรกสักอย่างหน่ึง การท่ียอมรับ
พูดกับตนเองว่า กรรมน้ันไม่ดี แต่ตนยอมเสียสละตกนรก ยังดีกว่าหลอก
ตัวเองว่ากรรมน้ันไม่เป็นกรรมช่ัว 

มีสิ่งท่ีอาจถือว่าเป็นข้อได้เปรียบ ของศีลแบบเทวโองการ คือ 
๑. ตัดการพิจารณาเรื่องถูก-ผิด จริง-ไม่จริง ออกเสีย กล่าวได้ว่า 

เม่ือเช่ือเสียแล้ว ศรัทธาล้วนแบบภักดี ย่อมได้ผลในทางปฏิบัติท่ีรวดเร็วเร่ง
เร้าและเข้มแข็งหรือรุนแรงกว่า แต่จะเกิดปัญหาข้ึนต่อไป โดยเฉพาะในยุค
แห่งเหตุผลว่า ทําอย่างไรจึงจะให้เช่ือได้ และปัญหาในระยะยาวเก่ียวกับ
ความปลอดภัยในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนท่ีไม่ศรัทธาเหมือนตน ปัญหาเรื่อง
ความม่ันคงของศรัทธาน้ัน และการไม่มีโอกาสเข้าถึงอิสรภาพทางปัญญา 
(บางข้ออาจไม่ต้องพิจารณา ถ้ามนุษย์ต้องการมีชีวิตอยู่เพียงเป็นสัตว์
สังคมท่ีแยกกันอยู่เป็นกลุ่มๆ) 

๒. สําหรับสามัญชนท่ัวไป ย่อมเข้าถึงความหมายของศีลตามแบบ
ศรัทธาล้วนได้ง่ายกว่า และศีลแบบน้ีก็ควบคุมความประพฤติของคน
สามัญได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน แม้ในหมู่ชาวพุทธจํานวนไม่น้อย ความเข้าใจ
ในเรื่องบุญบาปจึงยังคงมีส่วนท่ีคล้ายกับศาสนาเทวนิยมแฝงอยู่ด้วย เช่น 
เห็นศีล เป็นข้อห้าม (แต่รางเลือนว่าใครเป็นผู้ห้าม) เห็นผลของบุญบาป
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๓๗๗   

เป็นอย่างผลตอบแทน เป็นรางวัลหรือการลงโทษ เป็นต้น แต่ปัญหาก็คง
เป็นอย่างเดียวกับข้อ ๑ คือ ทําอย่างไรจะให้เช่ือกันอยู่ได้ตลอดไป 

๓. การบัญญัติกรรมไม่ดีบางอย่าง ท่ีเห็นว่ายังจําเป็นต้องทํา เพื่อ
ผลประโยชน์บางอย่างของตน ให้เป็นกรรมท่ีไม่ผิดไปเสีย จัดเป็นวิธีจูงใจ
ตัวเองได้อย่างหน่ึง พุทธธรรมยอมรับว่า วิธีจูงใจตนเองน้ัน เป็นสิ่งท่ีได้ผล
มากอย่างหน่ึง เพราะเป็นเหตุปัจจัยอีกอย่างหน่ึงท่ีเข้ามาเก่ียวข้องเพิ่มขึ้น
ในเรื่องน้ันๆ เช่น บัญญัติว่าฆ่าสัตว์ไม่บาป ก็ทําให้เบาใจและไม่รู้สึกสะกิด
ใจในการฆ่าสัตว์ แต่การจูงใจแบบน้ีทําให้เกิดผลร้ายในด้านอ่ืน และไม่เป็น
วิถีทางแห่งปัญญา  

พุทธธรรมนิยมให้เป็นอยู่ด้วยการรับรู้ความเป็นจริงจะแจ้งในทุกขั้น
ทุกตอน ให้รู้จักเลือกตัดสินใจด้วยตนเอง พุทธธรรมสอนให้ใช้วิธีจูงใจ
ตนเองบ้างเหมือนกัน แต่สอนโดยให้ผู้น้ันรู้เข้าใจในเรื่องท่ีจะใช้จูงใจน้ัน
ตามข้อเท็จจริงแล้วให้นําไปใช้ด้วยตนเอง เรื่องท่ีใช้จูงใจนั้นต้องไม่มีแง่ท่ี
เสียหาย และให้ใช้เฉพาะในกรณีท่ีช่วยเป็นพลังในการทําความดีอย่างอ่ืน
ให้ได้ผลย่ิงขึ้น 



  

๖. สัมมาวายามะ 
ความหมาย และประเภท 

องค์มรรคข้อน้ี เป็นข้อแรกในหมวดสมาธิ มีคําจํากัดความแบบพระ
สูตร ดังน้ี 

ภิกษุทั้งหลาย สัมมาวายามะ เป็นไฉน? นี้เรียกว่าสัมมาวายามะ คือ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

๑) ยังฉันทะให้เกิด พยายาม ระดมความเพียร คอยเร้าจิตไว้ มุ่งมั่นเพื่อ 
(ป้องกัน) อกุศลธรรมอันเป็นบาป ที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น 

๒) ยังฉันทะให้เกิด พยายาม ระดมความเพียร คอยเร้าจิตไว้ มุ่งมั่น 
เพื่อละอกุศลธรรมอันเป็นบาป ที่เกิดขึ้นแล้ว 

๓) ยังฉันทะให้เกิด พยายาม ระดมความเพียร คอยเร้าจิตไว้ มุ่งมั่นเพื่อ 
(สร้าง) กุศลธรรม ที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น 

๔) ยังฉันทะให้เกิด พยายาม ระดมความเพียร คอยเร้าจิตไว้ มุ่งมั่น 
เพื่อความดํารงอยู่ ไม่เลือนหาย เพื่อภิญโญภาพ เพื่อความไพบูลย์ เจริญเต็ม
เป่ียมแห่งกุศลธรรม ที่เกิดขึ้นแล้ว๑ 

สวนในอภิธรรม มีคําจํากัดความเพ่ิมอีกแบบหนึ่ง ดังนี้ 
สัมมาวายามะ เป็นไฉน? การระดมความเพียร (วิริยารัมภะ) ทางใจ 

ความก้าวหน้า ความบากบ่ัน ความขะมักเขม้น ความพยายาม ความอุตสาหะ 
ความอึดสู้ ความเข้มแข็ง ความมั่นคง ความก้าวหน้าไม่ลดละ ความไม่ทอดทิ้ง
ฉันทะ ความไม่ทอดทิ้งธุระ การแบกทูนเอาธุระไป วิริยะ วิริยินทรีย์ วิริยพละ 
สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค์ ที่เป็นองค์มรรค นับเนื่องในมรรค นี้เรียกว่า 
สัมมาวายามะ๒ 

                                                                                 
๑ ที.ม.๑๐/๒๙๙/๓๔๘; ม.มู.๑๒/๑๔๙/๑๒๔; ม.อุ.๑๔/๗๐๔/๔๕๔; อภิ.วิ.๓๕/๑๖๘/๑๓๗; ๕๗๕/๓๑๗ 
๒ อภิ.วิ.๓๕/๑๘๑/๑๔๐; ๕๘๖/๓๒๐ 
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๓๗๙   

สัมมาวายามะ อย่างท่ีแยกเป็น ๔ ข้อ ตามคําจํากัดความแบบพระ
สูตร น้ัน เรียกช่ืออีกอย่างหน่ึงว่า สัมมัปปธาน๑ หรือ ปธาน ๔๒ และมีช่ือ
เรียกเฉพาะสําหรับความเพียรแต่ละข้อน้ันว่า 

๑. สังวรปธาน เพียรป้องกัน หรือเพียรระวัง (อกุศลท่ียังไม่เกิด) 
๒. ปหานปธาน เพียรละ หรือเพียรกําจัด (อกุศลท่ีเกิดขึ้นแล้ว) 
๓. ภาวนาปธาน เพียรเจริญ หรือเพียรสร้าง (กุศลท่ียังไม่เกิด) 
๔. อนุรักขนาปธาน เพียรอนุรักษ์ หรือเพียรรักษาและส่งเสริม 

(กุศลท่ีเกิดขึ้นแล้ว) 

บางแหงมีคําอธิบายแบบยกตัวอยางความเพียร ๔ ขอนี้ เชน๓ 
๑. สังวรปธาน ได้แก่ ภิกษุเห็นรูปด้วยจักษุแล้ว ไม่ถือนิมิต (ไม่คิด

เคลิ้มหลงติดในรูปลักษณะท่ัวไป) ไม่ถืออนุพยัญชนะ (ไม่คิดเคลิ้มหลงติด
ในลักษณะปลีกย่อย) ย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรีย์ ท่ีเมื่อไม่สํารวมแล้วจะ
พึงเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรม คืออภิชฌาและโทมนัส (ความติดใคร่และ
ความขัดเคือง, ความติดใจ-ขัดใจ) ครอบงําเอาได้ ย่อมรักษาจักขุนทรีย์ ถึง
ความสํารวมในจักขุนทรีย์ ฟังเสียงด้วยหู สูดกลิ่นด้วยจมูก ลิ้มรสด้วยลิ้น 
ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ (ก็เช่นเดียวกัน) 

๒. ปหานปธาน ได้แก่ ภิกษุไม่ยอมให้กามวิตก พยาบาทวิตก 
วิหิงสาวิตก และบาปอกุศลธรรมท้ังหลายท่ีเกิดขึ้นแล้วตั้งตัวอยู่ได้ ย่อมละ
เสีย บรรเทาเสีย กระทําให้หมดส้ินไปเสีย ทําให้ไม่มีเหลืออยู่เลย 

๓. ภาวนาปธาน ได้แก่ ภิกษุเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ซึ่งอิงวิเวก 
อิงวิราคะ อิงนิโรธ โน้มไปเพื่อการสลัดพ้น 

๔. อนุรักขนาปธาน ได้แก่ ภิกษุคอยถนอมสมาธินิมิตอันดี คือ 
สัญญา ๖ ประการท่ีเกิดขึ้นแล้ว 

                                                                                 
๑ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๓/๑๙ (แปลเป็นไทยอย่างง่ายๆ ว่า ความเพียรถูกต้อง หรือสมบูรณ์แบบ) 
๒ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๙/๙๖ 
๓ ดู องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๔/๒๐ 



พุทธธรรม 

 

๓๘๐ 

ความสําคัญพิเศษของความเพียร 
ความเพียรเป็นคุณธรรมสําคัญย่ิงข้อหน่ึงในพระพุทธศาสนา ดังจะ

เห็นได้จากการท่ีสัมมาวายามะ เป็นองค์มรรคประจํา ๑ ใน ๓ ข้อ 
(สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ สัมมาสติ) ซึ่งต้องคอยช่วยหนุนองค์มรรคข้อ
อ่ืนๆ ทุกข้อเสมอไป ดังกล่าวแล้วข้างต้น๑ และในหมวดธรรมท่ีเก่ียวกับ
การปฏิบัติแทบทุกหมวด จะพบความเพียรแทรกอยู่ด้วย ในช่ือใดช่ือหน่ึง 
การเน้นความสําคัญของธรรมข้อน้ี อาจพิจารณาได้จากพุทธพจน์ เช่น 

ธรรมนี้ เป็นของสําหรับผู้ปรารภความเพียร มิใช่สําหรับคนเกียจคร้าน๒ 
ภิกษุทั้งหลาย เรารู้ชัดถึงคุณของธรรม ๒ ประการ คือ 
๑) ความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย 
 (อสนฺตุฏฺฐ ิตา กุสเลสุ ธมฺเมสุ)  
๒) ความเป็นผู้ไม่ยอมถอยหลังในการเพียรพยายาม 
 (อปฺปฏิวาณิตา ปธานสฺมึ) 
...เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลายพึงศึกษาดังนี้ว่า – เราจักต้ังความเพียร

อันไม่ถอยหลัง ถึงจะเหลือแต่หนัง เอ็น และกระดูก เนื้อและเลือดในสรีระจะ
แห้งเหือดไปก็ตามที ยังไม่บรรลุผลที่บุคคลพึงลุถึงได้ด้วยเร่ียวแรงของบุรุษ 
ด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วยความบากบ่ันของบุรุษแล้ว ที่จะหยุดยั้งความ
เพียรเสีย เป็นอันไม่มี − เธอทั้งหลายพึงศึกษาฉะนี้แล๓ 

การท่ีต้องเน้นความสําคัญของความเพียรน้ัน นอกจากเหตุผลอ่ืน
แล้ว ก็สืบเน่ืองมาจากหลักพ้ืนฐานของพระพุทธศาสนาท่ีว่า สัจธรรมเป็นกฎ
ธรรมชาติ หรือหลักความจริงที่มีอยู่โดยธรรมดา พระพุทธเจ้าหรือศาสดามี
ฐานะเป็นผู้ค้นพบหลักความจริงน้ัน แล้วนํามาเปิดเผยแก่ผู้อ่ืน การได้รับ

                                                                                 
๑  ดู ม.อุ.๑๔/๒๕๘-๒๗๘/๑๘๑-๑๘๗ 
๒  องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๑๒๐/๒๓๗ 
๓  องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑/๖๔ [เรียกใหจํางายวา อุปัญญาตธรรม (ธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงเห็นคุณ
ประจักษ, ธรรมที่ทรงช่ืนชมหรือเชิดชู) ๒ คือ ความไม่สันโดษในกุศลธรรม และ ความเพียร
พยายามไม่ถอยหลัง] 
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๓๘๑   

ผลจากการปฏิบัติ เป็นเรื่องของความเป็นไปอันเท่ียงธรรมตามเหตุปัจจัย
ในธรรมชาติ ศาสดามิใช่ผู้บันดาล เมื่อเป็นเช่นน้ี ทุกคนจึงจําเป็นต้องเพียร
พยายามสร้างผลสําเร็จด้วยเรี่ยวแรงของตน ไม่ควรคิดหวังและอ้อนวอนขอ
ผลที่ต้องการโดยไม่กระทํา หลักพุทธศาสนาในเรื่องน้ี จึงมีว่า  

ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺปํ, อกฺขาตาโร ตถาคตา  
ความเพียร ท่านทั้งหลายต้องทําเอง ตถาคตทั้งหลาย เป็นแต่ผู้บอก(ทาง) ให้๑ 

ความเพียรที่พอดี ด้วยความสมดุลแห่งอินทรีย์ 
อย่างไรก็ตาม การทําความเพียร ก็เช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมข้อ

อ่ืนๆ จะต้องเริ่มก่อตัวขึ้นในใจให้พร้อมและถูกต้องก่อน แล้วจึงขยาย
ออกไปเป็นการกระทําภายนอก ให้ประสานกลมกลืนกัน มิใช่คิดอยากทํา
ความเพียร ก็สักแต่ว่าระดมใช้กําลังกายเอาแรงเข้าทุ่ม ซึ่งอาจกลายเป็น
การทรมานตนเอง ทําให้เกิดผลเสียได้มาก  

โดยนัยน้ี การทําความเพียรจึงต้องสอดคล้องกลมกลืนกันไปกับธรรม
ข้ออ่ืน  ๆด้วย โดยเฉพาะสติสัมปชัญญะ มีความรู้ความเข้าใจ ใช้ปัญญาดําเนิน
ความเพียรให้พอเหมาะ อย่างท่ีเรียกว่าไม่ตึง และไม่หย่อนเกินไป ดังเรื่อง
ต่อไปน้ี 

ครั้งน้ัน ท่านพระโสณะพํานักอยู่ในป่าสีตวัน ใกล้เมืองราชคฤห์ 
ท่านได้ทําความเพียรอย่างแรงกล้า เดินจงกรมจนเท้าแตกท้ังสองข้าง แต่
ไม่สําเร็จผล คราวหน่ึง ขณะอยู่ในท่ีสงัด จึงเกิดความคิดขึ้นว่า  

“บรรดาสาวกของพระผูมีพระภาค ที่เปนผูตั้งหนาทําความเพียร 

เราก็เปนผูหนึ่ง ถึงกระนั้นจิตของเราก็หาหลุดพนจากอาสวะหมด
อุปาทานไม ก็แหละ ตระกูลของเราก็มีโภคะ เราจะใชจายโภคสมบัติ 
และทําความดีตางๆ ไปดวยก็ได อยากระนั้นเลย เราจะลาสิกขา ไปใช
จายโภคสมบัติ และบําเพ็ญความดีตางๆ” 

                                                                                 
๑ ขุ.ธ.๒๕/๓๐/๕๑ (“การทําความเพียร” เป็นสํานวนของภาษาบาลี เช่น ปธานกิริยา) 



พุทธธรรม 

 

๓๘๒ 

พระพุทธเจ้าทรงทราบความคิดของท่านพระโสณะ และได้เสด็จมา
สนทนาด้วย 
พระพุทธเจ้า  : โสณะ เธอเกิดความคิด (ดังกล่าวแล้ว) มิใช่หรือ ? 
พระโสณะ : ถูกแลว พระเจาขา 
พระพุทธเจ้า : เธอคิดเห็นอย่างไร? คร้ังก่อน เมื่อเป็นคฤหัสถ์ เธอเป็นผู้ชํานาญ

ในการดีดพิณ มิใช่หรือ? 
พระโสณะ : ถูกแลว พระเจาขา 
พระพุทธเจ้า : เธอคิดเห็นอย่างไร? คราวใดสายพิณของเธอตึงเกินไป คราวนั้น

พิณของเธอมีเสียงไพเราะ หรือเหมาะที่จะใช้การ กระนั้นหรือ? 
พระโสณะ : หามิได พระเจาขา 
พระพุทธเจ้า : เธอคิดเห็นอย่างไร? คราวใด สายพิณของเธอหย่อนเกินไป คราว

นั้นพิณของเธอ มีเสียงไพเราะ หรือเหมาะที่จะใช้การ กระนั้นหรือ? 
พระโสณะ :  หามิได พระเจาขา 
พระพุทธเจ้า : แต่คราวใด สายพิณของเธอ ไม่ตึงเกินไป ไม่หย่อนเกินไป ต้ังอยู่

ในระดับพอดี คราวนั้นพิณของเธอ จึงจะมีเสียงไพเราะ หรือเหมาะ
ที่จะใช้การ ใช่ไหม? 

พระโสณะ : ถูกแลว พระเจาขา 
พระพุทธเจ้า : ฉันนั้นเหมือนกัน โสณะ ความเพียรที่ระดมมากเกินไป ย่อม

เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน ความเพียรที่หย่อนเกินไป ย่อมเป็นไป
เพื่อความเกียจคร้าน เพราะเหตุนั้นแล เธอจงต้ังใจกําหนดความ
เพียรให้เสมอพอเหมาะ จงเข้าใจความเสมอพอดีกัน แห่งอินทรีย์
ทั้งหลาย๑ และจงถือนิมิตในความเสมอพอดีกันนั้น”๒ 

 
                                                                                 

๑ อินทรีย ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา (อินทริยสมตา, ความสมดุลแหงอินทรีย ดู หน้า 
๓๐๙) 

๒ เรื่องน้ีมาใน วินย.๕/๒/๕; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๖/๔๑๙ 



 

๗. สัมมาสติ 
คําจํากัดความ 

สัมมาสติ เป็นองค์มรรคข้อท่ี ๒ ในหมวดสมาธิ มีคําจํากัดความ
แบบพระสูตร ดังน้ี 

ภิกษุทั้งหลาย สัมมาสติเป็นไฉน? นี้เรียกว่าสัมมาสติ คือ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ 

๑) พิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ 

๒) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย มคีวามเพียร มีสัมปชัญญะ มี
สติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ 

๓) พิจารณาเห็นจิตในจิต มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ 

๔) พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มี
สติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้๑ 

คําจํากัดความอีกแบบหนึ่ง ท่ีปรากฏในคัมภีรอภิธรรม วาดังนี้ 
สัมมาสติ เป็นไฉน? สติ คือ การคอยระลึกถึงอยู่เนืองๆ การหวนระลึก (ก็ดี) 

สติ คือ ภาวะที่ระลึกได้ ภาวะที่ทรงจําไว้ ภาวะท่ีไม่เลือนหาย ภาวะที่ไม่ลืม (ก็ดี) 
สติ คือ สติที่เป็นอินทรีย์ สติที่เป็นพละ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค์ ที่เป็นองค์
มรรค นับเนื่องในมรรค นี้เรียกว่า สัมมาสติ๒ 

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

๒  อภิ.วิ.๓๕/๑๘๒/๑๔๐; ๕๘๗/๓๒๑ 



พุทธธรรม 

 

๓๘๔ 

สัมมาสติ ตามคําจํากัดความแบบพระสูตรน้ัน ก็คือหลักธรรมท่ี  
เรียกว่า สติปัฏฐาน น่ันเอง หัวข้อท้ัง ๔ ของหลักธรรมหมวดน้ี มีช่ือเรียก
สั้นๆ คือ 

๑) กายานุปัสสนา  (การพิจารณากาย, การตามดูรู้ทันกาย) 
๒) เวทนานุปัสสนา (การพิจารณาเวทนา, การตามดูรู้ทันเวทนา) 
๓) จิตตานุปัสสนา (การพิจารณาจิต, การตามดูรู้ทันจิต) 
๔) ธัมมานุปัสสนา (การพิจารณาธรรมต่างๆ, การตามดูรู้ทันธรรม) 
ก่อนจะพิจารณาความหมายของสัมมาสติ ตามหลักสติปัฏฐาน ๔ น้ี 

เห็นว่าควรทําความเข้าใจท่ัวๆ ไปเก่ียวกับเรื่องสติไว้เป็นพื้นฐานก่อน 

สติในฐานะอัปปมาทธรรม๑ 
“สติ” แปลกันง่ายๆ ว่า ความระลึกได้ เมื่อแปลอย่างน้ี ทําให้นึกเพ่ง

ความหมายไปในแง่ของความจํา ซึ่งก็เป็นการถูกต้องด้านหน่ึง แต่อาจไม่เต็ม
ตามความหมายหลัก ท่ีเป็นจุดมุ่งสําคัญก็ได้ เพราะถ้าพูดในแง่ปฏิเสธ สติ
นอกจากหมายถึงความไม่ลืม ซึ่งตรงกับความหมายข้างต้น ท่ีว่าความระลึก
ได้แล้ว ยังหมายถึง ความไม่เผลอ ไม่เลินเล่อ ไม่ฟั่นเฟือนเล่ือนลอยด้วย 

 ความหมายในแง่ปฏิเสธเหล่าน้ี เล็งไปถึงความหมายในทางสําทับว่า 
ความระมัดระวัง ความตื่นตัวต่อหน้าท่ี ภาวะท่ีพร้อมอยู่เสมอในอาการคอย
รับรู้ต่อสิ่งต่างๆ ท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง และตระหนักว่าควรปฏิบัติต่อสิ่งน้ันๆ 
อย่างไร  

โดยเฉพาะในแง่จริยธรรม การทําหน้าท่ีของสติมักถูกเปรียบเทียบ
เหมือนกับนายประตู ท่ีคอยระวังเฝ้าดูคนเข้าออกอยู่เสมอ และคอยกํากับ
การ โดยปล่อยคนท่ีควรเข้าออกให้เข้าออกได้ และคอยกันห้ามคนท่ีไม่ควร
เข้า ไม่ให้เข้าไป คนท่ีไม่ควรออก ไม่ให้ออกไป   

                                                                                 
๑  ขอให้ เ ทียบความหมายท่ีนิยมใช้กันในภาษาอังกฤษ  สติ  ใ ช้กันว่า  mindfulness, 

attentiveness หรือ detached watching; ส่วนอัปปมาทะ มีคํานิยมใช้หลายคํา คือ 
heedfulness, watchfulness, earnestness, diligence, zeal, carefulness หรือ
ความหมายในทางปฏิเสธว่า non-neglect of mindfulness 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๘๕   

สติจึงเป็นธรรมสําคัญในทางจริยธรรมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นตัว
ควบคุมเร้าเตือนการปฏิบัติหน้าท่ี และเป็นตัวคอยป้องกันยับย้ังตนเอง ท้ังท่ี
จะไม่ให้หลงเพลินไปตามความชั่ว และท่ีจะไม่ให้ความช่ัวเล็ดลอดเข้ามาใน
จิตใจได้ พูดง่ายๆ ว่า ท่ีจะเตือนตนเองในการทําความดี และไม่เปิดโอกาส
แก่ความช่ัว 

พุทธธรรมเน้นความสําคัญของสติเป็นอย่างมาก ในการปฏิบัติจริย-
ธรรมทุกขั้น การดําเนินชีวิต หรือการประพฤติปฏิบัติโดยมีสติกํากับอยู่
เสมอน้ัน มีช่ือเรียกโดยเฉพาะว่า “อัปปมาท” คือ ความไม่ประมาท  

อัปปมาท น้ี เป็นหลักธรรมสําคัญย่ิง สําหรับความก้าวหน้าในระบบ 
จริยธรรม มักให้ความหมายว่า การเป็นอยู่โดยไม่ขาดสติ ซึ่งขยายความได้
ว่าการระมัดระวังอยู่เสมอ ทันกาลทันเวลา ทันต่อสถานการณ์ ทันความ
เปลี่ยนแปลงอย่างถึงเหตุถึงปัจจัย ไม่ยอมถลําลงไปในทางเส่ือม และไม่
ยอมพลาดโอกาสสําหรับความเจริญก้าวหน้า ตระหนักดีถึงสิ่งท่ีจะต้องทํา 
และต้องไม่ทํา ใส่ใจสํานึกอยู่เสมอในหน้าท่ี ไม่ปล่อยปละละเลย กระทํา
การด้วยความจริงจัง และพยายามก้าวรุดหน้าอยู่ตลอดเวลา  

กล่าวได้ว่า อัปปมาทธรรมน้ี เป็นหลักความสํานึกรับผิดชอบ 
ในแ ง่ความสํ า คัญ  อัปปมาท  จัด เป็นองค์ประกอบภายใน 

เช่นเดียวกับโยนิโสมนสิการ คู่กับหลักกัลยาณมิตร ท่ีเป็นองค์ประกอบ
ภายนอก พุทธพจน์แสดงความสําคัญของอัปปมาทน้ี บางทีซ้ํากับโยนิโส
มนสิการ เหตุผลก็คือธรรมท้ังสองอย่างน้ี มีความสําคัญเท่าเทียมกัน แต่
ต่างแง่กัน  

โยนิโสมนสิการ เป็นองค์ประกอบฝ่ายปัญญา เป็นอุปกรณ์สําหรับ
ใช้ทําการ (เพื่อสร้างปัญญา) ส่วนอัปปมาทเป็นองค์ประกอบฝ่ายสมาธิ 
เป็นตัวควบคุมและเร่งเร้าให้มีการใช้อุปกรณ์น้ัน และก้าวหน้าต่อไปไม่หยุด 

ความสําคัญและขอบเขตการใชอัปปมาทธรรม ในการปฏิบัติจริย-
ธรรมขั้นต่างๆ จะเห็นได้จากพุทธพจน์ตัวอย่างต่อไปน้ี 



พุทธธรรม 

 

๓๘๖ 

ภิกษุทั้งหลาย รอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายชนิดใดๆ ก็ตาม ย่อมลงใน
รอยเท้าช้างได้ทั้งหมด รอยเท้าช้าง เรียกว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้น โดย
ความใหญ่ ฉันใด กุศลธรรมทั้งหลาย อย่างใดๆ ก็ตาม ย่อมมีความไม่ประมาท
เป็นมูล ประชุมลงในความไม่ประมาทได้ทั้งหมด ความไม่ประมาท เรียกได้ว่า
เป็นยอดของธรรมเหล่านั้น ฉันนั้น๑ 

เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่
เกิด เกิดขึ้น หรือให้อกุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้ว เส่ือมไป เหมือนความไม่
ประมาทเลย เมื่อไม่ประมาทแล้ว กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และอกุศล
ธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเสื่อมไป๒ 

เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่าง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่๓ ...ที่
เป็นไปเพื่อความดํารงมั่น ไม่เส่ือมสูญ ไม่อันตรธานแห่งสัทธรรม เหมือน
ความไม่ประมาทเลย๔ 

โดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายใน เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอื่นแม้
สักข้อหนึ่ง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนความไม่ประมาทเลย๕ 

เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิต ฉันใด 
ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้น
ของอริยอัษฎางคิกมรรค แก่ภิกษุ ฉันนั้น ...ธรรมเอก ที่มีอุปการะมาก เพื่อ
การเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรค ก็คือความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท 
...เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่าง ที่เป็นเหตุให้อริยอัษฎางคิกมรรค ซ่ึงยัง
ไม่เกิด ก็เกิดขึ้น หรืออริยอัษฎางคิกมรรคที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ถึงความเจริญเต็ม
บริบูรณ์ เหมือนอย่างความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้เลย ภิกษุผู้ไม่
ประมาทพึงหวังส่ิงนี้ ได้ คือ เธอจักเจริญ จักกระทําให้มาก ซ่ึงอริย
อัษฎางคิกมรรค๖ 

                                                                                 
๑ สํ.ม.๑๙/๒๕๓/๖๕; องฺ.ทสก.๒๔/๑๕/๒๓ 
๒ องฺ.เอก.๒๐/๖๐/๑๓ 
๓ องฺ.เอก.๒๐/๘๔/๑๘ 
๔ องฺ.เอก.๒๐/๑๑๖/๒๓ 
๕ องฺ.เอก.๒๐/๑๐๐/๒๑ 
๖ สํ.ม.๑๙/๑๓๕/๓๗; ๑๔๔/๓๘; ๑๕๓/๔๑; ๑๖๒/๔๒; ๑๗๑/๔๕; ๑๘๐/๔๖; ๒๔๕-๒๖๒/๖๒-๖๖ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๘๗   

แม้ปัจฉิมวาจา คือพระดํารัสครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า เม่ือจะ
เสด็จดับขันธปรินิพพาน ก็เป็นพระดํารัสในเรื่องอัปปมาทธรรม ดังน้ี 

ส่ิงทั้งหลายที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น ย่อมมีความเสื่อมส้ินไปเป็นธรรมดา 
ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ที่มุ่งหมายให้สําเร็จ ด้วยความไม่ประมาท๑ 

พุทธพจน์เก่ียวกับอัปปมาทธรรม มีตัวอย่างอีกมากมาย พึงดูต่อไป 
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย ควรสร้างอัปปมาท โดยฐานะ ๔ คือ 
๑. จงละกายทุจริต จงเจริญกายสุจริต  
 และจงอย่าประมาท ในการ (ทั้งสอง) นั้น 
๒. จงละวจีทุจริต จงเจริญวจีสุจริต  
 และจงอย่าประมาท ในการ (ทั้งสอง) นั้น 
๓. จงละมโนทุจริต จงเจริญมโนสุจริต  
 และจงอยา่ประมาท ในการ (ทั้งสอง) นั้น 
๔. จงละมิจฉาทิฏฐิ จงเจริญสัมมาทิฏฐิ  
 และจงอย่าประมาท ในการ (ทั้งสอง) นั้น 
เมื่อภิกษุละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ฯลฯ ละมิจฉาทิฏฐิ เจริญ

สัมมาทิฏฐิแล้ว เธอจะไม่หวาดกลัวต่อความตายที่มีข้างหน้า๒ 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรสร้างอัปปมาท คือ การรักษาใจด้วยสติ โดย

ตนเอง ในฐานะ ๔ คือ 
๑. ...จิตของเรา อย่าติดใคร่ในธรรมที่ชวนให้เกิดความติดใคร่ 
๒. ...จิตของเรา  อย่าขัดเคืองในธรรมที่ชวนให้เกิดความขัดเคือง 
๓. ...จิตของเรา อย่าหลงในธรรมที่ชวนให้เกิดความหลง  
๔. ...จิตของเรา  อย่ามัวเมาในธรรมที่ชวนให้เกิดความมัวเมา 
เมื่อจิตของภิกษุ ไม่ติดใคร่ในธรรมที่ชวนให้เกิดความติดใคร่ เพราะปราศ

ราคะแล้ว ไม่ขัดเคือง...ไม่หลง...ไม่มัวเมาแล้ว เธอย่อมไม่หวาด ไม่หว่ัน ไม่
คร่ันคร้าม ไม่สะดุ้ง และไม่(ต้อง)ยอมตาม แม้แต่เพราะเป็นถ้อยคําของสมณะ๓ 

                                                                                 ๑ ที.ม.๑๐/๑๔๓/๑๘๐ ๒ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๑๖/๑๖๐ ๓ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๑๗/๑๖๑ 



พุทธธรรม 

 

๓๘๘ 

ถาม: มีบ้างไหม ธรรมข้อเดียว ที่จะยึดเอาประโยชน์ไว้ได้ทั้ง ๒ อย่าง 
คือ ทั้งทิฏฐธัมมิกัตถะ (ประโยชน์ปัจจุบัน หรือประโยชน์ตาเห็น) และ 
สัมปรายิกัตถะ (ประโยชน์เบื้องหน้า หรือประโยชน์ลึกลํ้าเลยตาเห็น)? 

ตอบ: มี  
ถาม: ธรรมนั้น คืออะไร ? 
ตอบ: ธรรมนั้น คือ ความไม่ประมาท๑ 
ดูกรมหาบพิตร ธรรมที่อาตมากล่าวไว้ดีแล้วนั้น สําหรับผู้มีกัลยาณมิตร 

มีกัลยาณสหาย มีกัลยาณชนเป็นที่คบหา หาใช่สําหรับผู้มีปาปมิตร ผู้มีปาป   
สหาย ผู้มีปาปชนเป็นที่คบหาไม่...ความมีกัลยาณมิตรนั้น เท่ากับเป็นพรหม   
จริยะทั้งหมดทีเดียว 

เพราะเหตุนั้นแล มหาบพิตร พระองค์พึงทรงสําเหนียกว่า เราจักเป็นผู้มี
กัลยาณมิตร มีกัลยาณสหาย มีกัลยาณชนเป็นที่คบหา พระองค์ผู้ทรงมี
กัลยาณมิตรนั้น จะต้องทรงดําเนินพระจริยาอาศัยธรรมข้อนี้อยู่ประการหน่ึง 
คือ ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย 

เมื่อพระองค์ไม่ประมาท ดําเนินพระจริยาอาศัยความไม่ประมาทอยู่ พวก
ฝ่ายใน...เหล่าขัตติยบริวาร...ปวงเสนาข้าทหาร...ตลอดจนชาวนิคมชนบท ก็จะ
พากันคิดว่า “พระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้ไม่ประมาท ทรงดําเนินพระจริยาอาศัย
ความไม่ประมาท ถึงพวกเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาท จะเป็นอยู่โดยอาศัยความไม่
ประมาทด้วย” 

ดูกรมหาบพิตร เมื่อพระองค์ทรงเป็นผู้ไม่ประมาท ทรงดําเนินพระจริยา
อาศัยความไม่ประมาทอยู่ แม้ตัวพระองค์เอง ก็เป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษา 
แม้พวกฝ่ายในก็เป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษา (ตลอดจน) แม้เรือนคลัง ยุ้ง
ฉาง ก็เป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษา๒ 

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



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๘๙   

มีสติรักษาตัว เท่ากับช่วยรักษาสังคม 
พุทธพจน์แสดงคุณค่าของสติ ในเสทกสูตรต่อไปน้ี เป็นตัวอย่างท่ีดี

แห่งหน่ึง ซึ่งเช่ือมโยงให้เห็นความหมายและคุณค่าในทางปฏิบัติท่ีใกล้ชิด
กันของ อัปปมาท กับ สต ิช่วยให้เข้าใจความหมายของธรรมท้ังสองข้อน้ัน
ชัดเจนย่ิงขึ้น  

ในเวลาเดียวกัน พุทธพจน์น้ันก็แสดงให้เห็นด้วยว่า พุทธธรรมมอง
ชีวิตด้านในของบุคคล  โดยสัมพันธ์กับคุณค่าด้านนอกคือทางสังคม และถือ
ว่าคุณค่าท้ังสองด้านน้ีเช่ือมโยงถึงกัน ไม่แยกจากกัน และสอดคล้องไป
ด้วยกัน 

ภิกษุทั้งหลาย เร่ืองเคยมีมาแล้ว นักกายกรรม ยกลําไม้ไผ่ขึ้นต้ังแล้ว 
เรียกศิษย์มาบอกว่า “มานี่แน่ะเธอ เจ้าไต่ไม้ไผ่ขึ้นไปแล้ว จง (เล้ียงตัว) อยู่
เหนือต้นคอของเรา” ศิษย์รับคําแล้ว ก็ไต่ลําไม้ไผ่ขึ้นไป ยืน(เล้ียงตัว)อยู่บน
ต้นคอของอาจารย์ 

คราวนั้น นักกายกรรมได้พูดกับศิษย์ว่า “นี่แน่ะเธอ เธอจงรักษาฉันนะ 
ฉันก็จะรักษาเธอ เราทั้งสองระวังรักษากันและกันไว้อย่างนี้ จักแสดงศิลปะได้
ด้วย จักได้เงินด้วย และจักลงจากลําไม้ไผ่ได้โดยสวัสดีด้วย” 

คร้ันอาจารย์กล่าวอย่างนี้แล้ว ศิษย์จึงกล่าวกับอาจารย์บ้างว่า “ท่าน
อาจารย์ขอรับ จะทําอย่างนั้นไม่ได้ ท่านอาจารย์ (นั่นแหละ) จงรักษาตัวเองไว้ 
ผมก็จักรักษาตัวผมเอง เราทั้งสองต่างระวังรักษาตัวของตัวไว้อย่างนี้ จักแสดง
ศิลปะได้ด้วย จักได้เงินด้วย และจักลงจากลําไม้ไผ่ได้โดยสวัสดีด้วย” 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า: นั่นเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในเร่ืองนั้น ดุจ
เดียวกับที่ศิษย์พูดกับอาจารย์ (นั่นเอง) เมื่อคิดว่า “เราจะรักษาตัวเอง” ก็พึง
ต้องใช้สติปัฏฐาน (มีสติไว้) เมื่อคิดว่า “เราจะรักษาผู้อื่น” ก็พึงต้องใช้           
สติปัฏฐาน (เหมือนกัน) 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อรักษาตน ก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่น (ด้วย) เมื่อรักษาผู้อื่น ก็
ชื่อว่ารักษาตนด้วย 



พุทธธรรม 

 

๓๙๐ 

เมื่อรักษาตน ก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่น นั้นอย่างไร? ด้วยการหมั่นปฏิบัติ ด้วย
การเจริญอบรม ด้วยการทําให้มาก อย่างนี้แล เมื่อรักษาตน ก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่น 
(ด้วย) 

เมื่อรักษาผู้อื่น ก็ชื่อว่ารักษาตน นั้นอย่างไร? ด้วยขันติ ด้วยอวิหิงสา 
ด้วยความมีเมตตาจิต ด้วยความเอ็นดูกรุณา อย่างนี้แล เมื่อรักษาผู้อื่น ก็ชื่อ
ว่ารักษาตน (ด้วย) 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อคิดว่า “เราจะรักษาตน” ก็พึงต้องใช้สติปัฏฐาน เมื่อ
คิดว่า “เราจะรักษาผู้อื่น” ก็พึงต้องใช้สติปัฏฐาน เมื่อรักษาตน ก็ชื่อว่ารักษา
คนอื่น (ด้วย) เมื่อรักษาคนอ่ืน ก็ชื่อว่ารักษาตนเอง (ด้วย)๑ 

บทบาทของสติในกระบวนการพัฒนาปัญญา  
และกําจัดอาสวกิเลส 

อัปปมาท คือความไม่ประมาทน้ัน หมายถึงการมีชีวิตอยู่อย่างไม่
ขาดสติ หรือ การใช้สติอยู่เสมอในการครองชีวิต  

อัปปมาท เป็นตัวการทําให้ระมัดระวังตัว ป้องกันไม่ให้พลาดตกไป
ในทางช่ัวหรือเสื่อม มีสติ คอยยับย้ัง เตือนไม่ให้เพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลง
สยบอยู่ คอยกระตุ้น ไม่ให้หยุดอยู่กับท่ี ทันต่อกาลเวลาความเปลี่ยนแปลง
เป็นไป โดยคอยเร่งเร้าให้ขะมักเขม้นท่ีจะก้าวเดินรุดหน้าอยู่เรื่อยไป ทําให้
สํานึกในหน้าท่ีอยู่เสมอ โดยตระหนักถึงสิ่งควรทํา-ไม่ควรทํา ทําแล้วและ
ยังมิได้ทํา และช่วยให้ทําการต่างๆ ด้วยความละเอียดรอบคอบ จึงเป็นองค์
ธรรมสําคัญย่ิงในระบบจริยธรรมดังได้กล่าวแล้ว 

อย่างไรก็ดี ความสําคัญของอัปปมาทน้ัน เห็นได้ว่าเป็นเรื่องจริย-
ธรรมในวงกว้าง เก่ียวกับความเป็นอยู่ประพฤติปฏิบัติท่ัวๆ ไปของชีวิต 
กําหนดคร่าวๆ ตั้งแต่ระดับศีลถึงสมาธิ  

                                                                                 
๑ สํ.ม.๑๙/๗๕๘-๗๖๒/๒๒๔-๒๒๕ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๙๑   

ในระดับน้ี สติทําหน้าท่ีกํากับตามดูแล พ่วงไปกับองค์ธรรมอ่ืนๆ 
ท่ัวไปหมด โดยเฉพาะจะมีวายามะหรือความเพียรควบอยู่ด้วยเสมอ การ
ทํางานของสติจึงปรากฏออกมาในภาพรวมของอัปปมาท คือความไม่
ประมาท ท่ีเหมือนกับคอยว่ิงเต้นเร่งเร้าอยู่ในวงนอก 

ครั้นจํากัดขอบเขตการทํางานแคบเข้ามา และลึกละเอียดลงไปใน
ขั้นการดําเนินของจิตในกระบวนการพัฒนาปัญญา หรือการใช้ปัญญา
ชําระล้างภายในดวงจิต ซึ่งเป็นเรื่องจําเพาะเข้ามาข้างในกระบวนการ
ทํางานในจิตใจ และแยกแยะรายละเอียดซอยถี่ออกวิเคราะห์เป็นขณะๆ 
ในระดับน้ีเอง ท่ีสติทําหน้าท่ีของมันอย่างเต็มท่ี และเด่นชัด กลายเป็นตัว
แสดงท่ีมีบทบาทสําคัญ ท่ีเรียกโดยช่ือของมันเอง 

ความหมายท่ีแท้จําเพาะตัวของ “สติ” อาจเข้าใจได้จากการ
พิจารณาการปฏิบัติหน้าท่ีของสติ ในกรณีท่ีมีบทบาทของมันเองแยกจาก
องค์ธรรมอ่ืนๆ อย่างเด่นชัด เช่น ในข้อปฏิบัติท่ีเรียกว่าสติปัฏฐาน  

ในกรณีเช่นน้ี พอจะสรุปการปฏิบัติหน้าท่ีของ “สติ” ได้ดังน้ี 
ลักษณะการทํางานโดยทั่วไปของ สติ น้ัน คือ การไม่ปล่อยใจให้

เลื่อนลอย ไม่ปล่อยอารมณ์ให้ผ่านเรื่อยเปื่อยไป หรือไม่ปล่อยให้ความนึก
คิดฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ แต่คอยเฝ้าระวัง ตื่นอยู่ เหมือนจับตาดู
อารมณ์ท่ีผ่านมาแต่ละอย่าง มุ่งหน้าเข้าหาอารมณ์น้ันๆ เม่ือต้องการ
กําหนดอารมณ์ใด ก็เข้าจับดูติดๆ ไป ไม่ยอมให้คลาดหาย คือนึกถึงหรือ
ระลึกไว้ ไม่ยอมให้หลงลืม๑  

มีคําเปรียบเทียบว่า สติ เป็นเหมือนเสาหลัก เพราะปักแน่นใน
อารมณ์ หรือเหมือนนายประตู เพราะเฝ้าอายตนะต่างๆ ท่ีเป็นทางรับ
อารมณ์ ตรวจดูอารมณ์ท่ีผ่านเข้ามา  

                                                                                 
๑  จะเห็นได้ว่า สติ ไม่ได้มีความหมายตรงกับ ความจํา ทีเดียว แต่การระลึกได้ จําได้ 

(recollection) หรือ remembrance) ซ่ึงเป็นอาการแสดงออกของความจํา ก็เป็น
ความหมายแง่หน่ึงของสติด้วย และความหมายในแง่น้ีจะพบใช้ในท่ีหลายแห่ง เช่น ในคําว่า 
พุทธานุสสติ เป็นต้น แต่ในความหมายท่ีแท้เช่นท่ีกล่าวถึง ณ ท่ีน้ี มุ่งความหมายตาม
คําอธิบายข้างบน ซ่ึงใกล้เคียงกับท่ีใช้ในภาษาอังกฤษว่า mindfulness 



พุทธธรรม 

 

๓๙๒ 

ปทัฏฐาน หรือเหตุใกล้ชิดท่ีจะให้เกิดสติ ก็คือ สัญญา (การกําหนด
หมาย) ท่ีถนัดม่ัน หรือสติปัฏฐานต่างๆ ท่ีจะกล่าวต่อไป 

พิจารณาในแง่จริยธรรม จะมองเห็นการปฏิบัติหน้าท่ีของสติได้ ท้ัง
ในแง่นิเสธ (negative) และในแง่นําหนุน (positive)  

ในแง่นิเสธ สตเิป็นตัวป้องกัน ยับย้ังจิตไม่ให้ฟุ้งซ่าน ไม่ให้ก้าวพลาด 
ไม่ให้ถลําลงในธรรมที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ยอมให้ความช่ัวได้โอกาสเกิดขึ้นใน
จิต และไม่ยอมให้ใช้ความคิดผิดทาง  

ในด้านนําหนุน สติเป็นตัวควบคุมตรวจตรากระแสการรับรู้ ความ
นึกคิด และพฤติกรรมทุกอย่าง ให้อยู่ในแนวทางท่ีต้องการ คอยกํากับจิต
ไว้กับอารมณ์ท่ีต้องการ และจึงเป็นเครื่องมือสําหรับยึดหรือเกาะกุม
อารมณ์ใดๆ ก็ตาม ดุจจับวางไว้ข้างหน้าจิต เพื่อพิจารณาจัดการอย่างใด
อย่างหน่ึงต่อไป  

ในทางปฏิบัติของพุทธธรรม เน้นความสําคัญของสติมาก อย่างท่ี
กล่าวว่า สติจําปรารถนา (คือต้องนํามาใช้) ในกรณีท้ังปวง หรือ สติมี
ประโยชน์ในทุกกรณี และเปรียบสติเหมือนเกลือท่ีต้องใช้ในกับข้าวทุก
อย่าง และเหมือนนายกรัฐมนตรีเก่ียวข้องในราชการทุกอย่าง เป็นท้ังตัว
การเหน่ียวรั้งปรามจิต และหนุนประคองจิต ตามควรแก่กรณี๑ 

เม่ือนําลักษณะการทําหน้าท่ีของสติท่ีกล่าวแล้วน้ันมาพิจารณา
ประกอบ จะมองเห็นประโยชน์ที่มุ่งหมายของการปฏิบัติฝึกฝนในเรื่องสติ ดังน้ี  
๑. ควบคุมรักษาสภาพจิตให้อยู่ในภาวะท่ีต้องการ  โดยตรวจตรา

กระบวนการรับรู้และกระแสความคิด เลือกรับสิ่งท่ีต้องการ กันออกไป
ซึ่งสิ่งท่ีไม่ต้องการ ตรึงกระแสความคิดให้น่ิงเข้าท่ี และทําให้จิตเป็น
สมาธิได้ง่าย 

๒. ทําให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพท่ีเรียกได้ว่าเป็นตัวของตัวเอง โดยมี
ความคล่องเบา ผ่อนคลาย เป็นสุขโดยสภาพของมันเอง พร้อมท่ีจะ
เผชิญความเป็นไปต่างๆ และจัดการกับสิ่งท้ังหลายในโลกอย่างได้ผลดี 

                                                                                 
๑ ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๖๕, ๒๐๗; ๓/๓๘ (พุทธพจนท่ี สํ.ม.๑๙/๕๗๒/๑๕๘ ว่า: สติญ ฺจ ขฺวาหํ ภิกฺขเว สพฺพตฺถิกํ วทามิ) 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๙๓   

๓. ในภาวะจิตท่ีเป็นสมาธิ อาจใช้สติเหน่ียวนํากระบวนการรับรู้ และ
กระแสความคิด ทําขอบเขตการรับรู้และความคิดให้ขยายออกไปโดย
มิติต่างๆ หรือให้เป็นไปต่างๆ ได้ 

๔. โดยการยึดหรือจับเอาอารมณ์ท่ีเป็นวัตถุแห่งการพิจารณาวางไว้ต่อหน้า 
จึงทําให้การพิจารณาสืบค้นด้วยปัญญาดําเนินไปได้ชัดเจนเต็มท่ี เท่ากับ
เป็นฐานในการสร้างเสริมปัญญาให้เจริญบริบูรณ์ 

๕. ชําระพฤติกรรมต่างๆ ทุกอย่าง (ท้ัง กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) ให้
บริสุทธ์ิ อิสระ ไม่เกลือกกล้ัวหรือเป็นไปด้วยอํานาจตัณหาอุปาทาน 
และร่วมกับสัมปชัญญะ ทําให้พฤติกรรมเหล่าน้ันเป็นไปด้วยปัญญา 
หรือเหตุผลบริสุทธ์ิ ล้วนๆ 

ประโยชน์ข้อท่ี ๔ และ ๕ น้ัน นับว่าเป็นจุดหมายขั้นสูง จะเข้าถึงได้
ด้วยวิธีปฏิบัติท่ีกําหนดไว้เป็นพิเศษ ซึ่งตามคําจํากัดความในข้อสัมมาสติน้ี 
ก็ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔  

สติปัฏฐานในฐานะสัมมาสติ 
สติปัฏฐาน แปลกันว่า ท่ีตั้งของสติบ้าง การปรากฏอยู่ของสติบ้าง 

ฯลฯ ถือเอาแต่ใจความง่ายๆ ก็คือ การใช้สติ หรือวิธีปฏิบัติเพื่อใช้สติให้
ได้ผลดีเต็มท่ี อย่างท่ีกล่าวถึงในพุทธพจน์ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่า  

ภิกษุทั้งหลาย ทางน้ีเป็นมรรคาเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย 
เพื่อข้ามพ้นโสกะและปริเทวะ เพื่อความอัสดงแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อ
บรรลุโลกุตตรมรรค เพื่อกระทําให้แจ้งซ่ึงนิพพาน นี้คือสติปัฏฐาน ๔๑ 

การเจริญสติปัฏฐานน้ี เป็นวิธีปฏิบัติธรรมท่ีนิยมกันมา และยกย่อง
นับถือกันอย่างสูง ถือว่ามีพร้อมท้ังสมถะ และวิปัสสนาในตัว  

ผู้ปฏิบัติอาจเจริญสมถะจนได้ฌาน อย่างท่ีจะกล่าวถึงในเรื่อง
สัมมาสมาธิ อันเป็นองค์มรรคข้อท่ี ๘ ก่อน แล้วจึงเจริญวิปัสสนาตามแนว
สติปัฏฐานไปจนถึงท่ีสุดก็ได้ หรือจะอาศัยสมาธิเพียงขั้นต้นๆ เท่าท่ีจําเป็น

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



พุทธธรรม 

 

๓๙๔ 

มาประกอบ เจริญแต่วิปัสสนาฝ่ายเดียวตามแนวสติปัฏฐานน้ี ไปจนถึง
ท่ีสุดก็ได้  

วิปัสสนา เป็นหลักปฏิบัติสําคัญในพระพุทธศาสนา ท่ีได้ยินได้ฟัง
กันมาก พร้อมกับท่ีมีความเข้าใจไขว้เขวอยู่มากเช่นเดียวกัน จึงเป็นเรื่องท่ี
ควรทําความเข้าใจตามสมควร  

การศึกษาคร่าวๆ ในเรื่องสติปัฏฐานต่อไปน้ี จะช่วยให้เกิดความ
เข้าใจในความหมายของวิปัสสนาดีขึ้น ท้ังในแง่สาระสําคัญ ขอบเขตความ
กว้างขวาง และความยืดหยุ่นในการปฏิบัติ ตลอดจนโอกาสท่ีจะฝึกฝน
ปฏิบัติ โดยสัมพันธ์กับการดําเนินชีวิตของคนท่ัวไป ว่าเป็นไปได้และมี
ประโยชน์เพียงใด เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ในท่ีน้ี มิได้มุ่งอธิบายเรื่องวิปัสสนาโดยตรง มุ่งเพียง
ให้เข้าใจวิปัสสนาเท่าท่ีมองเห็นได้จากสาระสําคัญของสติปัฏฐานเท่าน้ัน 

ก) สติปัฏฐาน ๔ โดยสังเขป 
สติปัฏฐาน มีใจความโดยสังเขป คือ:- 
๑. กายานุปัสสนา การพิจารณากาย หรือตามดูรู้ทันกาย 

๑.๑ อานาปานสติ คือ ไปในท่ีสงัด น่ังขัดสมาธิ ตั้งสติกําหนด
ลมหายใจเข้าออก โดยอาการต่างๆ 

๑.๒ กําหนดอิริยาบถ คือ เม่ือยืน เดิน น่ัง นอน หรือร่างกาย
อยู่ในอาการอย่างไรๆ ก็รู้ชัดในอาการท่ีเป็นอยู่น้ันๆ  

๑.๓ สัมปชัญญะ คือ มีสัมปชัญญะในการกระทําและความ
เคลื่อนไหวทุกอย่าง เช่น การก้าวเดิน การเหลียวมอง 
การเหยียดมือ นุ่งห่มผ้า กิน ดื่ม เค้ียว ถ่ายอุจจาระ 
ปัสสาวะ การตื่น การหลับ การพูด การน่ัง เป็นต้น 

๑.๔  ปฏิกูลมนสิการ คือ พิจารณาร่างกายของตนตั้งแต่ศีรษะ
จดปลายเท้า  ซึ่ งมีส่ วนประกอบท่ีไ ม่สะอาดต่างๆ 
มากมายมารวมๆ อยู่ด้วยกัน 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๙๕   

๑.๕  ธาตุมนสิการ คือ พิจารณาร่างกายของตน โดยให้เห็น
แยกประเภทเป็นธาตุ ๔ แต่ละอย่างๆ 

๑.๖  นวสีวถิกา คือ มองเห็นศพท่ีอยู่ในสภาพต่างๆ กัน โดย
ระยะเวลา ๙ ระยะ ตั้งแต่ตายใหม่ๆ ไปจนถึงกระดูกผุ 
แล้วในแต่ละกรณีน้ัน ให้ย้อนมานึกถึงร่างกายของตน ว่า
ก็จะต้องเป็นเช่นน้ันเหมือนกัน 

๒. เวทนานุปัสสนา การตามดูรู้ทันเวทนา คือ 
เมื่อเกิดความรู้สึกสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี เฉยๆ ก็ดี ท้ังท่ีเป็นชนิด    

สามิส และนิรามิส ก็รู้ชัดตามท่ีเป็นอยู่ในขณะน้ันๆ 
๓. จิตตานุปัสสนา การตามดูรู้ทันจิต คือ 

จิตของตนในขณะน้ันๆ เป็นอย่างไร เช่น มีราคะ ไม่มีราคะ        
มีโทสะ ไม่มีโทสะ มีโมหะ ไม่มีโมหะ ฟุ้งซ่าน เป็นสมาธิ หลุดพ้น 
ยังไม่หลุดพ้น ฯลฯ ก็รู้ชัดตามท่ีมันเป็นอยู่ในขณะน้ันๆ 

๔. ธัมมานุปัสสนา การตามดูรู้ทันธรรม คือ 
๔.๑ นิวรณ์๑ คือ รู้ชัดในขณะน้ันๆ ว่า นิวรณ์ ๕ แต่ละอย่างๆ 

มีอยู่ในใจตนหรือไม่ ท่ียังไม่เกิด เกิดขึ้นได้อย่างไร ท่ี
เกิดขึ้นแล้ว ละเสียได้อย่างไร ท่ีละได้แล้ว ไม่เกิดขึ้นอีก
ต่อไปอย่างไร รู้ชัดตามท่ีเป็นไปอยู่ในขณะน้ันๆ 

๔.๒ ขันธ์ คือ กําหนดรู้ว่าขันธ์ ๕ แต่ละอย่าง คืออะไร เกิดขึ้น
ได้อย่างไร ดับไปได้อย่างไร 

๔.๓  อายตนะ คือ รู้ ชัดในอายตนะภายในภายนอกแต่ละ
อย่างๆ รู้ชัดในสัญโญชน์ท่ีเกิดขึ้นเพราะอาศัยอายตนะ
น้ันๆ รู้ชัดว่าสัญโญชน์ท่ียังไม่เกิด เกิดขึ้นได้อย่างไร ท่ี
เกิดขึ้นแล้ว ละเสียได้อย่างไร ท่ีละได้แล้ว ไม่เกิดขึ้นได้อีก
ต่อไปอย่างไร 

                                                                                 
๑  นิวรณ์ (สิ่งท่ีกีดกั้นขัดขวางจิตไม่ให้ก้าวหน้า, ภาวะท่ีกดทับจิตปิดบังปัญญา) คือ กามฉันทะ 

พยาบาท ถีนมิทธะ (ความหดหู่ง่วงเหงาซึมเซา) อุทธัจจะกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่านวุ่นวาย
กังวลใจ) วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัยแคลงใจ) 



พุทธธรรม 

 

๓๙๖ 

๔.๔ โพชฌงค์๑ คือ รู้ชัดในขณะน้ันๆ ว่า โพชฌงค์ ๗ แต่ละ
อย่างๆ มีอยู่ในใจตนหรือไม่ ท่ียังไม่เกิด เกิดขึ้นได้อย่างไร 
ท่ีเกิดขึ้นแล้ว เจริญเต็มบริบูรณ์ได้อย่างไร 

๔.๕  อริยสัจ คือ รู้ชัดอริยสัจ ๔ แต่ละอย่างๆ ตามความเป็น
จริง ว่าคืออะไร เป็นอย่างไร 

ในตอนท้ายของทุกข้อที่กล่าวนี้ มีข้อความอย่างเดียวกันว่า 

ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายใน (=ของตนเอง) อยู่บ้าง พิจารณา
เห็นกายในกายภายนอก (=ของคนอื่น) อยู่บ้าง พิจารณาเห็นกายในกาย ทั้ง
ภายในภายนอกอยู่บ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายอยู่บ้าง 
พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมส้ินไปในกายอยู่บ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือ
ความเกิดขึ้นและความเสื่อมส้ินไปในกายอยู่บ้าง ก็แล เธอมีสติปรากฏชัดว่า 
“กายมีอยู่” แค่พอเป็นความรู้ และพอสําหรับระลึกเท่านั้น แลเธอเป็นอยู่
อย่างไม่อิงอาศัย (ไม่ข้ึนต่ออะไร )ๆ และไม่ยึดมั่นส่ิงใด  ๆในโลก๒ 

ข) สาระสําคัญของสติปัฏฐาน 
จากใจความย่อของสติปัฏฐานที่แสดงไว้แล้วน้ัน จะเห็นว่า สติปัฏฐาน 

(รวมทั้งวิปัสสนาด้วย) ไม่ใช่หลักการท่ีจํากัดว่าจะต้องปลีกตัวหลบลี้ไปน่ัง
ปฏิบัติอยู่นอกสังคม หรือจําเพาะในกาลเวลาตอนใดตอนหน่ึง โดยเหตุน้ี
ท่านผู้รู้จึงสนับสนุนให้นํามาปฏิบัติท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

จากข้อความในคําแสดงสติปัฏฐานแต่ละข้อข้างต้น จะเห็นได้ว่า ใน
เวลาปฏิบัติน้ัน ไม่ใช่ใช้สติเพียงอย่างเดียว แต่มีธรรมข้ออ่ืนๆ ควบอยู่ด้วย 
ธรรมท่ีไม่บ่งถึงไว้ ก็คือ สมาธิ ซึ่งจะมีอยู่ด้วยอย่างน้อยในขั้นอ่อนๆ พอใช้
สําหรับการน้ี๓ ส่วนธรรมท่ีระบุไว้ด้วย ได้แก่ 

                                                                                 
๑  โพชฌงค์ (องค์แห่งการตรัสรู้) คือ สติ ธรรมวิจัย วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา 
๒  คําว่า “กาย” เปลี่ยนเป็น เวทนา จิต และธรรม ตามแต่กรณีน้ันๆ 
๓  เรียกว่า วิปัสสนาสมาธิ ท่านจัดไว้ในลําดับระหว่าง ขณิกสมาธิ (สมาธิช่ัวขณะ) กับ อุปจาร

สมาธิ (สมาธิท่ีจวนจะแน่วแน่) ดู หน้า ๔๐๑ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๙๗   

๑. อาตาปี = มีความเพียร (ได้แก่องค์มรรคข้อ ๖ คือ สัมมาวายามะ 
ซึ่งหมายถึงเพียรระวังป้องกันและละความช่ัว กับเพียรสร้างและ
รักษาความดี) 

๒. สัมปชาโน = มีสัมปชัญญะ (คือตัวปัญญา ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ) 
๓. สติมา = มีสติ (หมายถึงสติท่ีกําลังพูดถึงน้ี คือ สัมมาสติ) 
ข้อน่าสังเกตคือ สัมปชาโน ซึ่งแปลว่ามีสัมปชัญญะ สัมปชัญญะน้ี 

จะเห็นได้ว่าเป็นธรรมท่ีมักปรากฏควบคู่กับสติ สัมปชัญญะก็คือปัญญา 
ดังน้ัน การฝึกฝนในเรื่องสติน้ีจึงเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการพัฒนาปัญญา
น่ันเอง  

สัมปชัญญะ หรือ ปัญญา ก็คือ ความรู้ความเข้าใจตระหนักชัดต่อ
สิ่งท่ีสติกําหนดไว้น้ัน หรือต่อการกระทําในกรณีน้ันว่า มีความมุ่งหมาย
อย่างไร สิ่งท่ีทําน้ันเป็นอย่างไร ปฏิบัติต่อมันอย่างไร และไม่เกิดความหลง
หรือความเข้าใจผิดใดๆ ขึ้นมาในกรณีน้ันๆ 

ข้อความต่อไปท่ีว่า “กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้” แสดงถึง
ท่าทีท่ีเป็นผลจากการมีสติสัมปชัญญะว่า เป็นกลาง เป็นอิสระ ไม่ถูกกิเลส
ผูกพัน ท้ังในแง่ติดใจอยากได้ และขัดเคืองเสียใจในกรณีน้ันๆ 

ข้อความต่อท้ายเหมือนๆ กันของทุกข้อท่ีว่า “มองเห็นความเกิด
ความเส่ือมส้ินไป” น้ัน แสดงถึงการพิจารณาเข้าใจตามหลักไตรลักษณ์ 
จากน้ัน จึงมีทัศนคติท่ีเป็นผลเกิดขึ้น คือการมองและรู้สึกต่อสิ่งเหล่าน้ัน 
ตามภาวะของมันเอง เช่นท่ีว่า “กายมีอยู่” เป็นต้น ก็หมายถึงรับรู้ความจริง
ของสิ่งน้ันตามท่ีเป็นอย่างน้ันของมันเอง โดยไม่เอาความรู้สึกสมมติและยึด
มั่นต่างๆ เข้าไปสวมใส่ให้มัน ว่าเป็นคน เป็นตัวตน เป็นเขา เป็นเรา หรือกาย
ของเรา เป็นต้น  

ท่าทีอย่างน้ีก็คือท่าทีแห่งความเป็นอิสระ ไม่อิงอาศัย คือไม่ขึ้นต่อสิ่ง
น้ันสิ่งน้ี ท่ีเป็นปัจจัยภายนอก และไม่ยึดมั่นสิ่งต่างๆ ในโลกด้วยตัณหา
อุปาทาน 



พุทธธรรม 

 

๓๙๘ 

การปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานน้ี นักศึกษาฝ่ายตะวันตกบางท่าน
นําไปเปรียบเทียบกับวิธีการแบบจิตวิเคราะห์ของจิตแพทย์ (psychiatrist) 
สมัยปัจจุบัน และประเมินคุณค่าว่าสติปัฏฐานได้ผลดีกว่า และใช้ประโยชน์
ได้กว้างขวางกว่า เพราะทุกคนสามารถปฏิบัติได้เอง และใช้ในยามปรกติ
เพื่อความมีสุขภาพจิตท่ีดีได้ด้วย๑  

อย่างไรก็ตาม ในท่ีน้ีจะไม่วิจารณ์ความเห็นน้ัน แต่จะขอสรุป
สาระสําคัญของการเจริญสติปัฏฐานใหม่อีกแนวหน่ึง ดังน้ี 

ก. กระบวนการปฏิบัติ 
๑. องค์ประกอบหรือสิ่งท่ีร่วมอยู่ในกระบวนการปฏิบัติน้ี มี ๒ ฝ่าย 

คือ ฝ่ายท่ีทํา (ตัวทําการ ท่ีคอยกําหนดหรือคอยสังเกตตามดูรู้ทัน) กับฝ่าย
ท่ีถูกทํา (สิ่งท่ีถูกกําหนด หรือถูกสังเกตตามดูรู้ทัน) 

๒. องค์ประกอบฝ่ายท่ีถูกทํา หรือถูกตามดูรู้ทัน ก็คือ สิ่งธรรมดา
สามัญท่ีมีอยู่กับตัวของทุกคนน่ันเอง เช่น ร่างกาย การเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ เฉพาะที่เป็นปัจจุบัน คือกําลังเกิดขึ้น 
เป็นไปอยู่ในขณะน้ันๆ  

๓. องค์ประกอบฝ่ายท่ีทํา คือ ตามดูรู้ทัน เป็นองค์ธรรมหลักของสติ
ปัฏฐาน ได้แก่ สต ิกับ สัมปชัญญะ  

สติ เป็นตัวเกาะจับสิ่งท่ีจะพิจารณาเอาไว้ สัมปชัญญะ คือตัว
ปัญญา ท่ีรู้ชัดต่อสิ่งหรืออาการท่ีถูกพิจารณาน้ัน โดยตระหนักว่า คืออะไร 
เป็นอย่างไร มีความมุ่งหมายอย่างไร เช่น เมื่อกําหนดพิจารณาการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย ขณะท่ีเดิน ก็รู้พร้อมอยู่กับตัวว่า กําลังเดินไปไหน 
เป็นต้น และเข้าใจสิ่งน้ันหรือการกระทําน้ันตามความเป็นจริง โดยไม่เอา
ความรู้สึกชอบใจหรือไม่ชอบใจเป็นต้นของตนเข้าไปปะปนหรือปรุงแต่ง 

๔.  อาการท่ีตามดูรู้ทันน้ัน เป็นอย่างท่ีว่า ให้รู้เห็นตามท่ีมันเป็นใน
ขณะน้ัน คือ ดู-เห็น-เข้าใจ ว่าอะไร กําลังเป็นอย่างไร ปรากฏผลอย่างไร 

                                                                                 
๑  ดู N.P. Jacobson, Buddhism: the Religion of Analysis (lllinois: Southern lllinois 

University Press, 1970), pp. 93-123 เป็นต้น 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๙๙   

เท่าน้ัน ไม่เกิดมีปฏิกิริยาใดๆ ในใจ ไม่มีการคิดวิจารณ์ ไม่ใส่ความรู้สึก 
ความโน้มเอียงในใจ ความยึดมั่นต่างๆ ลงไปว่า ถูกใจ ไม่ถูกใจ ชอบ ไม่
ชอบ เพียงเห็นเข้าใจตามท่ีมันเป็น ของสิ่งน้ัน อาการน้ัน แง่น้ันๆ เอง
โดยเฉพาะ ไม่สร้างความคิดผนวกว่า ของเรา ของเขา ตัวเรา ตัวเขา นาย 
ก. นาย. ข. เป็นต้น  

ยกตัวอย่าง เช่น ตามดูเวทนาในใจของตนเอง ขณะน้ัน มีทุกข์
เกิดขึ้น มีความกังวลใจเกิดขึ้น ก็รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้น ทุกข์น้ันเกิดขึ้นอย่างไร 
กําลังจะหมดสิ้นไปอย่างไร กลายเป็นเหมือนกับสนุกไปกับการศึกษา
พิจารณาวิเคราะห์ทุกข์ของตน และทุกข์น้ันจะไม่มีพิษสงอะไรแก่ตัวผู้
พิจารณาเลย เพราะเป็นแต่ตัวทุกข์เองล้วนๆ ท่ีกําลังเกิดขึ้น กําลังดับไป 
ไม่มีทุกข์ของฉัน ฉันเป็นทุกข์ ฯลฯ  

แมแตความดีความช่ัวใดๆ ก็ตามท่ีมีอยู หรือปรากฏข้ึนในจิตใจ
ขณะนั้นๆ ก็เขาเผชิญหนามัน ไมเลี่ยงหนี เขารับรูตามดูมันตามท่ีมันเปนไป 
ต้ังแตมันปรากฏตัวข้ึน จนมันหมดไปเองตามเหตุปจจัย แลวก็ตามดูสิ่งอื่นตอไป 

ท้ังน้ี เป็นท่าทีท่ีเปรียบได้กับแพทย์ท่ีกําลังชําแหละตรวจดูศพ หรือ
นักวิทยาศาสตร์ท่ีกําลังสังเกตดูวัตถุท่ีตนกําลังศึกษา ไม่ใช่ท่าทีแบบผู้
พิพากษาท่ีกําลังพิจารณาคดีระหว่างโจทก์กับจําเลย เป็นการดูเห็นแบบ
สภาววิสัย (objective) ไม่ใช่สกวิสัย (subjective) 

ข. ผลของการปฏิบัติ 
๑. ในแง่ความบริสุทธิ์ เมื่อสติจับอยู่กับสิ่งท่ีตามดูอย่างเดียว และ

สัมปชัญญะรู้เข้าใจสิ่งน้ันตามท่ีมันเป็น ย่อมเป็นการควบคุมกระแสการ
รับรู้และความคิดไว้ให้บริสุทธ์ิ ไม่มีช่องท่ีกิเลสต่างๆ จะเกิดขึ้นได้ และใน
เมื่อมองเห็นสิ่งเหล่าน้ันเพียงแค่ตามท่ีมันเป็น ไม่ใส่ความรู้สึก ไม่สร้าง
ความคิดคํานึงตามความโน้มเอียงและความใฝ่ใจต่างๆ ท่ีเป็นสกวิสัย 
(subjective) ลงไป ก็ย่อมไม่มีความยึดติดถือม่ันต่างๆ ไม่มีช่องท่ีกิเลส
ท้ังหลายเช่นความโกรธจะเกิดขึ้นได้ เป็นการกําจัดอาสวะเก่า และป้องกัน
อาสวะใหม่ไม่ให้เกิดขึ้น 



พุทธธรรม 

 

๔๐๐ 

๒. ในแง่ความเป็นอิสระ เมื่อมีสภาพจิตท่ีบริสุทธ์ิอย่างในข้อ ๑. 
แล้ว ก็ย่อมมีความเป็นอิสระด้วย โดยจะไม่หว่ันไหวไปตามอารมณ์ต่างๆ ท่ี
เข้ามากระทบ เพราะอารมณ์เหล่าน้ันถูกใช้เป็นวัตถุสําหรับศึกษาพิจารณา
แบบสภาววิสัย (objective) ไปหมด เมื่อไม่ถูกแปลความหมายตามอํานาจ
อาสวะที่เป็นสกวิสัย (subjective) สิ่งเหล่าน้ันก็ไม่มีอิทธิพลตามสกวิสัย
แก่บุคคลน้ัน และพฤติกรรมต่างๆ ของเขา จะหลุดพ้นจากการถูกบังคับ
ด้วยกิเลสท่ีเป็นแรงขับหรือแรงจูงใจไร้สํานึกต่างๆ (unconscious drives 
หรือ unconscious motivations) เขาจะเป็นอยู่อย่างท่ีเรียกว่า ไม่อิง
อาศัย ไม่ยึดม่ันสิ่งใดในโลก 

๓. ในแง่ปัญญา เมื่ออยู่ในกระบวนการทํางานของจิตเช่นน้ี ปัญญา
ย่อมทําหน้าท่ีได้ผลดี ท่ีสุด เพราะจะไม่ถูกเคลือบหรือหันเหไปด้วย
ความรู้สึก ความเอนเอียง และอคติต่างๆ ทําให้รู้เห็นตามท่ีมันเป็น คือ รู้
ตามความเป็นจริง 

๔. ในแง่ความพ้นทุกข์ เมื่อจิตอยู่ในภาวะตื่นตัว เข้าใจสิ่งต่างๆ 
ตามท่ีมันเป็น และคอยรักษาท่าทีของจิตอยู่ได้เช่นน้ี ความรู้สึกเอนเอียงใน
ทางบวกหรือลบต่อสิ่งน้ันๆ ท่ีมิใช่เป็นไปโดยเหตุผลบริสุทธ์ิ ย่อมเกิดขึ้น
ไม่ได้ จึงไม่มีความรู้สึกท้ังในด้านติดใคร่อยากได้ (อภิชฌา) และด้านขุ่น
หมองขัดข้องใจ (โทมนัส) ปราศจากอาการกระวนกระวาย (anxiety) 
ต่างๆ เป็นภาวะจิตท่ีเรียกว่าพ้นทุกข์ มีความปลอดโปร่ง โล่งเบา ผ่องใส 
ผ่อนคลาย  

ผลท่ีกล่าวมาท้ังหมดน้ี ความจริงก็สัมพันธ์เป็นอันเดียวกัน เป็นแต่
แยกกล่าวในแง่ต่างๆ  

เมื่อสรุปตามแนวปฏิจจสมุปบาทและไตรลักษณ์ ก็ได้ความว่า เดิม
มนุษย์ไม่รู้ ว่าตัวตนท่ียึดถือไว้ ไม่มีจริง เป็นเพียงกระแสของรูปธรรม
นามธรรมส่วนย่อยจํานวนมากมายท่ีสัมพันธ์เน่ืองอาศัยเป็นเหตุปัจจัยสืบ
ต่อกัน กําลังเกิดขึ้นและเสื่อมสลายเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
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เมื่อไม่รู้เช่นน้ี จึงยึดถือเอาความรู้สึกนึกคิด ความปรารถนา ความ
เคยชิน ทัศนคติ ความเช่ือ ความเห็น การรับรู้ เป็นต้น ในขณะน้ันๆ ว่า
เป็นตัวตนของตน แล้วตัวตนน้ันก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยไป รู้สึกว่าฉันเป็นน่ัน 
ฉันเป็นน่ี ฉันรู้สึกอย่างน้ัน ฉันรู้สึกอย่างน้ี ฯลฯ  

การรู้สึกว่าตัวฉันเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี ก็คือการถูกความรู้สึกนึกคิด 
เป็นต้น ท่ีเป็นนามธรรมส่วนย่อยในขณะน้ันๆ หลอกเอา หรือเอาสิ่ง
เหล่าน้ันมาสร้างภาพหลอกขึ้นน่ันเอง เม่ืออยู่ในภาวะถูกหลอกเช่นน้ัน ก็
คือการตั้งต้นความคิดท่ีผิดพลาด จึงถูกชักจูงบังคับให้คิดเห็นรู้สึกและทํา
การต่างๆ ไปตามอํานาจของส่ิงท่ีตนยึดว่าเป็นตัวตนในขณะน้ันๆ  

ครั้นมาปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานแล้ว ก็มองเห็นรูปธรรมนามธรรม
แต่ละอย่างท่ีเป็นส่วนประกอบของกระแสน้ัน กําลังเกิดดับอยู่ตามสภาวะ
ของมัน เม่ือวิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆ ในกระแส แยกแยะออกมองเห็น
กระจายออกไปเป็นส่วนๆ เป็นขณะๆ มองเห็นอาการท่ีดําเนินสืบต่อกัน
เป็นกระแสไปเรื่อยๆ แล้ว ย่อมไม่ถูกหลอกให้ยึดถือเอาสิ่งน้ันๆ เป็นตัวตน
ของตน และสิ่งเหล่าน้ันก็หมดอํานาจบังคับให้บุคคลอยู่ใต้การชักจูงของมัน  

ถ้าการมองเห็นน้ีเป็นไปอย่างลึกซึ้ง สว่างแจ่มชัดเต็มท่ี ก็เป็นภาวะท่ี
เรียกว่าความหลุดพ้น ทําให้จิตตั้งต้นดําเนินในรูปใหม่ เป็นกระแสท่ี
บริสุทธ์ิโปร่งเบา เป็นอิสระ ไม่มีความเอนเอียงยึดติดเงื่อนปมต่างๆ ภายใน 
เกิดเป็นบุคลิกภาพใหม่ กล่าวอีกนัยหน่ึงว่า เป็นภาวะของจิตท่ีมีสุขภาพ
สมบูรณ์ ดุจร่างกายที่เรียกว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ เพราะองค์อวัยวะทุกส่วน
ปฏิบัติหน้าท่ีได้คล่องเต็มท่ีตามปรกติของมัน ในเ ม่ือไม่มี โรคเป็น
ข้อบกพร่องข้องขัดอยู่เลย  

โดยนัยน้ี การปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานจึงเป็นวิธีการชําระล้าง
อาการเป็นโรคต่างๆ ท่ีมีในจิต กําจัดสิ่งท่ีเป็นเงื่อนปมเป็นอุปสรรคถ่วง
ขัดขวางการทํางานของจิตให้หมดไป ทําให้ใจปลอดโปร่ง พร้อมท่ีจะ
ดํารงชีวิตอยู่ เผชิญและจัดการกับสิ่งท้ังหลายในโลกด้วยความเข้มแข็งและ
สดช่ืนต่อไป 
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สุขภาพกาย-สุขภาพใจ 
เรื่องท่ีไดอธิบายมา อาจสรุปดวยพุทธพจนดังตอไปนี้ 
ภิกษุทั้งหลาย โรคมีอยู่ ๒ ชนิดดังนี้ คือ โรคทางกาย ๑ โรคทางใจ ๑ 

สัตว์ทั้งหลายท่ียืนยันได้ว่า ตนไม่มีโรคทางกายเลย ตลอดเวลาทั้งปี ก็มีปรากฏ
อยู่ ผู้ที่ยืนยันได้ว่า ตนไม่มีโรคทางกายเลย ตลอดเวลา ๒ ปี ...๓ ปี ...๔ ปี ...
๑๐ ปี ...๒๐ ปี ...๓๐ ปี ...๔๐ ปี ...๕๐ ปี ...๑๐๐  ปี ...ก็มีปรากฏอยู่ แต่
สัตว์ที่ยืนยันได้ว่า ตนไม่เป็นโรคทางใจเลย แม้ชั่วเวลาเพียงครู่หนึ่งนั้น หาได้
ยากในโลก ยกเว้นแต่พระขีณาสพ (ผู้ส้ินอาสวะแล้ว) ทั้งหลาย๑ 

พระสารีบุตร:  แน่ะท่านคฤหบดี อินทรีย์ของท่านผ่องใสนัก สีหน้าของ
ท่านก็สดใสเปล่งปล่ัง วันนี้ ท่านได้ฟังธรรมีกถาในท่ีเฉพาะ
พระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วหรือ? 

คฤหบดีนกุลบิดา:  พระคุณเจ้าผู้เจริญ ไฉนจะไม่เป็นเช่นนี้เล่า วันนี้ พระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงหล่ังน้ําอมฤตรดข้าพเจ้าแล้ว ด้วยธรรมีกถา 

พระสารีบุตร:  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหล่ังอมฤตรดท่าน ด้วยธรรมีกถา
อย่างไร? 

คฤหบดีนกุลบิดา:  พระคุณเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวาย
อภิวาท นั่ง ณ ที่ควรส่วนหน่ึงแล้ว ได้กราบทูลว่า:-  

พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระองค์ชราแล้ว เป็นคนแก่เฒ่า ล่วงกาลผ่านวัยมา
นาน ร่างกายก็มีโรคเร้ารุม เจ็บป่วยอยู่เนืองๆ อนึ่งเล่า ข้าพระองค์มิได้(มี
โอกาส)เห็นพระผู้มีพระภาค และพระภิกษุทั้งหลาย ผู้ช่วยให้เจริญใจอยู่เป็น
นิตย์ ขอพระผู้มีพระภาค ได้โปรดประทานโอวาทสั่งสอนข้าพระองค์ ในข้อ
ธรรมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพระองค์ ตลอดกาลนาน 

                                                                                 
๑ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๕๗/๑๙๑ 
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พระคุณเจ้าผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะข้าพเจ้าว่า: ถูกแล้ว ท่าน
คฤหบดี เป็นเช่นนั้น อันร่างกายน้ี ย่อมมีโรครุมเร้า ดุจดังว่าฟองไข่ ซ่ึงผิว
เปลือกห่อหุ้มไว้ ก็ผู้ใดที่บริหารร่างกายน้ีอยู่ จะยืนยันว่าตนไม่มีโรคเลย แม้
ชั่วครู่หนึ่ง จะมีอะไรเล่านอกจากความเขลา เพราะเหตุฉะนั้นแล ท่านคฤหบดี 
ท่านพึงฝึกใจว่า “ถึงกายของเราจะป่วยออดแอดไป แต่ใจของเราจะไม่
ป่วยไปด้วยเลย”  

พระคุณเจ้าผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคทรงหล่ังอมฤตรดข้าพเจ้า ด้วย
ธรรมีกถา ด่ังนี้แล๑ 

                                                                                 
๑ สํ.ข.๑๗/๒/๒ 



  

๘. สัมมาสมาธิ 
สัมมาสมาธิ เป็นองค์มรรคข้อสุดท้าย และเป็นข้อท่ีมีเ น้ือหา

สําหรับศึกษามาก เพราะเป็นเรื่องของการฝึกอบรมจิตในขั้นลึกซึ้ง เป็น
เรื่องละเอียดประณีต ท้ังในแง่ท่ีเป็นเรื่องของจิตอันเป็นของละเอียด และ
ในแง่การปฏิบัติ ท่ีมีรายละเอียดกว้างขวางซับซ้อน เป็นจุดบรรจบ หรือ
เป็นสนามรวมของการปฏิบัติ  

ในการบรรยายเรื่องน้ี เห็นว่า ถ้าจะแสดงเน้ือหาไปตามลําดับอย่าง
ในองค์มรรคข้อก่อนๆ จะทําให้เข้าใจยาก จึงเปลี่ยนมาใช้วิธีสรุปข้อควร
ทราบ ให้เห็นใจความไว้ก่อน แล้วจึงแสดงเน้ือหาต่อภายหลัง 

ความหมาย และระดับของสมาธิ 
“สมาธิ” แปลกันว่า ความตั้งมั่นของจิต หรือ ภาวะท่ีจิตแน่วแน่ต่อ

สิ่งท่ีกําหนด คําจํากัดความของสมาธิท่ีพบเสมอ คือ “จิตตัสเสกัคคตา”๑ 

หรือเรียกสั้นๆ ว่า “เอกัคคตา” ซึ่งแปลว่า ภาวะท่ีจิตมีอารมณ์หน่ึงเดียว 
คือ การท่ีจิตแน่วอยู่กับสิ่งใดสิ่งหน่ึง ไม่ฟุ้งซ่านหรือส่ายไป 

สมาธิ น้ัน แบ่งได้เป็น ๓ ระดับ คือ๒ 

๑. ขณิกสมาธิ  สมาธิช่ัวขณะ (momentary concentration) ซึ่งคน
สามัญท่ัวไปสามารถนํามาใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีกิจการงาน ในชีวิตประจําวัน ให้ได้ผลดี 

๒. อุปจารสมาธิ  สมาธิเฉียดๆ  หรือจวนจะแน่วแน่  (neighbour-
hood concentration) 

๓. อัปปนาสมาธิ สมาธิ ท่ีแน่วแน่แนบสนิท (attainment concen- 
tration) สมาธิในขั้นฌาน เป็นสมาธิระดับสูงสุด ซึ่ง
ถือว่าเป็นความสําเร็จท่ีต้องการของการเจริญสมาธิ 

                                                                                 
๑ one-pointedness of mind 
๒ ดู สงฺคณี อ.๒๐๗ เป็นต้น 
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“สัมมาสมาธ”ิ ตามคําจํากัดความในพระสูตรต่างๆ เจาะจงว่าได้แก่ 
ฌาน ๔๑ อย่างไรก็ดี คําจํากัดความน้ี ถือได้ว่าเป็นการให้ความหมายโดยยก
หลักใหญ่เต็มรูปขึ้นมาตั้งเป็นแบบไว้ ให้รู้ว่าการปฏิบัติสมาธิท่ีถูก จะต้อง
ดําเนินไปในแนวน้ี ดังท่ีผู้ปฏิบัติธรรมสามารถเจริญวิปัสสนาได้โดยใช้สมาธิ
เพียงขั้นต้นๆ ที่เรียกว่า วิปัสสนาสมาธิ ซึ่งเป็นสมาธิในระดับเดียวกับขณิก 
สมาธิ และอุปจารสมาธิ (ท่านลําดับไว้ระหว่างขณิกสมาธิ กับอุปจารสมาธิ)๒ 

ผลสําเร็จในระดับต่างๆ ของการเจริญสมาธิ 
การเจริญสมาธิน้ัน จะประณีตขึ้นไปเป็นขั้นๆ โดยลําดับ  
ภาวะจิต ท่ีมีสมาธิถึงข้ันอัปปนาสมาธิแลว เรียกวา “ฌาน” (absorption)  
ฌานมีหลายขั้น ย่ิงเป็นขั้นสูงขึ้นไป องค์ธรรมต่างๆ ซึ่งทําหน้าท่ี

ประกอบอยู่กับสมาธิ ก็ย่ิงลดน้อยลงไป  

ฌาน๓ โดยท่ัวไปแบ่งเป็น ๒ ระดับใหญ่ๆ และแบ่งย่อยออกไปอีก
ระดับละ ๔ รวมเป็น ๘ อย่าง เรียกว่า ฌาน ๘ หรือ สมาบัติ ๘ คือ 
๑. รูปฌาน ๔ ได้แก่ 
๑) ปฐมฌาน (ฌานที่ ๑)  มีองคประกอบ ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา 
๒) ทุติยฌาน (ฌานที่ ๒)  มีองคประกอบ ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตา 
๓) ตติยฌาน (ฌานที่ ๓)  มีองคประกอบ ๒ คือ สุข เอกัคคตา 
๔) จตุตถฌาน (ฌานที่ ๔)  มีองคประกอบ ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา 
๒. อรูปฌาน ๔ ได้แก่ 
๑) อากาสานัญจายตนะ  (ฌานมีอากาศ-space อันอนันต เปนอารมณ) 
๒) วิญญาณัญจายตนะ  (ฌานมีวิญญาณอันอนันต เปนอารมณ) 
๓) อากิญจัญญายตนะ  (ฌานมีภาวะท่ีไมมีอะไรเลย เปนอารมณ) 
๔) เนวสัญญานาสัญญายตนะ (ฌานเขาถึงภาวะมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช) 

                                                                                 
๑  เช่น ที.ม.๑๐/๒๙๙/๓๔๙; ม.มู.๑๒/๑๔๙/๑๒๕; ม.อุ.๑๔/๗๐๔/๔๕๕ เป็นต้น 
๒  ดู ปฏิสํ.อ.๑๕๐ 
๓  คําว่า “ฌาน” ท่ีใช้ท่ัวไปโดยปรกติ เมื่อไม่ระบุระดับ มักหมายถึง รูปฌาน ๔ 



พุทธธรรม 

 

๔๐๖ 

การเจริญสมาธิ โดยใช้วิธีการใดๆ ก็ตาม ซึ่งเป็นการฝึกจิตให้สงบ
เป็นสมาธิ อันทําให้เกิดผลสําเร็จเข้าถึงฌานดังท่ีว่าน้ี เรียกว่า “สมถะ”  

มนุษย์ปุถุชนเพียรพยายามบําเพ็ญสมาธิเพียงใดก็ตาม ย่อมได้
ผลสําเร็จสูงสุดเพียงเท่าน้ี หมายความว่า สมถะล้วนๆ ย่อมนําไปสู่ภาวะ
จิตท่ีเป็นสมาธิได้สูงสุด ถึงฌาน เพียงเนวสัญญานาสัญญายตนะ เท่าน้ัน 

แต่ท่านผู้บรรลุผลสําเร็จควบท้ังฝ่ายสมถะ และวิปัสสนา เป็นพระ
อนาคามีหรือพระอรหันต์ สามารถเข้าถึงภาวะท่ีประณีตสูงสุดอีกขั้นหน่ึง 
นับเป็นขั้นท่ี ๙ คือ สัญญาเวทยิตนิโรธ๑ หรือนิโรธสมาบัติ เป็นภาวะท่ี
สัญญาและเวทนาดับ คือหยุดปฏิบัติหน้าท่ี และเป็นความสุขขั้นสูงสุด 

วิธีเจริญสมาธิ 
การปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธิ จนเป็นผลสําเร็จต่างๆ อย่างท่ีกล่าวแล้ว

น้ัน ย่อมมีวิธีการหรืออุบายที่จะทําให้จิตเป็นสมาธิมากมายหลายอย่าง 
พระอรรถกถาจารย์ได้รวบรวมข้อปฏิบัติท่ีเป็นวิธีการต่างๆ เหล่าน้ีวางไว้ มี
ท้ังหมดถึง ๔๐ อย่าง คือ 
๑. กสิณ ๑๐ เป็นการใช้วัตถุภายนอกเข้าช่วย โดยการเพ่งเพื่อให้จิตรวม

เป็นหน่ึง วัตถุท่ีใช้เพ่ง ได้แก่ ดิน นํ้า ไฟ ลม สีเขียว สีเหลือง สีแดง สี
ขาว อากาศ (ช่องว่าง) และแสงสว่าง ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการ
ใช้เพ่งโดยเฉพาะ 

๒. อสุภะ ๑๐ พิจารณาซากศพในระยะต่างๆ รวม ๑๐ ประเภท 
๓. อนุสติ ๑๐ ระลึกถึงอารมณ์ท่ีสมควรชนิดต่างๆ เช่น พระพุทธคุณ 

พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ศีล จาคะ เป็นต้น 
๔. อัปปมัญญา ๔ เจริญธรรมท่ีเรียกว่าพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา 

มุทิตา อุเบกขา โดยใช้วิธีแผ่ใจไปอย่างกว้างขวางไม่มีขอบเขต 
๕. อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ กําหนดหมายความเป็นปฏิกูลในอาหาร 
๖. ธาตุววัฏฐาน ๑ กําหนดพิจารณาธาตุ ๔ 
๗. อรูป ๔ กําหนดอารมณ์ของอรูปฌาน ๔ 

                                                                                 
๑ แปลว่า ความดับแห่งสัญญาและเวทนา (cessation of ideation and feeling) 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๔๐๗   

วิธีปฏิบัติ ๔๐ อย่างน้ี เรียกว่า กรรมฐาน ๔๐๑ การปฏิบัติกรรมฐาน
เหล่าน้ีต่างกันโดยผลสําเร็จ ท่ีวิธีน้ันๆ สามารถให้เกิดขึ้น สูงต่ํา มากน้อย
กว่ากัน และต่างโดยความเหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติ ซึ่งจะต้องพิจารณาเลือกใช้
ให้เหมาะกับลักษณะนิสัยความโน้มเอียงท่ีแตกต่างกันระหว่างบุคคล ท่ี
เรียกว่า “จริยา”๒ ต่างๆ เช่น อสุภะเหมาะสําหรับคนหนักทางราคะ 
เมตตาเหมาะสําหรับคนหนักในโทสะ เป็นต้น จริยา มี ๖ คือ 

๑. ราคจริยา  ลักษณะนิสัยท่ีหนักไปทางราคะ รักสวยรักงาม 
๒. โทสจริยา  ลักษณะนิสัยท่ีหนักไปทางโทสะ ใจร้อนหุนหัน 
๓. โมหจริยา ลักษณะนิสัยท่ีหนักไปทางโมหะ มักหลงลืม ซึมงง 
๔. สัทธาจริยา ลักษณะนิสัยท่ีมากด้วยศรัทธา ซาบซึ้ง เช่ือง่าย 
๕. พุทธิจริยา ลักษณะนิสัยท่ีหนักในปัญญา คล่องแคล่ว ชอบ 
  คิดพิจารณาเหตุผล 
๖. วิตักกจริยา ลักษณะนิสัยท่ีมากด้วยวิตก ชอบคิดพล่านจับจด 

บุคคลใดหนักในจริยาใด ก็เรียกว่าเป็น “จริต” น้ันๆ เช่น ราคจริต 
โทสจริต เป็นต้น รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่างๆ และลักษณะนิสัย
เหล่าน้ี เป็นเรื่องท่ีจะต้องอธิบายไว้ต่างหาก 

ขอบเขตความสําคัญของสมาธิ 

ก) ประโยชน์ท่ีแท้ และผลจํากัดของสมาธิ 
สมาธิเป็นองค์ธรรมท่ีสําคัญย่ิงข้อหน่ึงก็จริง แต่ ก็มีขอบเขต

ความสําคัญท่ีพึงตระหนักว่า สมาธิมีความจําเป็นแค่ไหนเพียงใด ใน
กระบวนการปฏิบัติ เพื่อเข้าถึงวิมุตติ อันเป็นจุดหมายของพุทธธรรม 
ขอบเขตความสําคัญน้ี อาจสรุปดังน้ี 

                                                                                 
๑  ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๔๙-๒๙๑ และ ๒/๑-๑๙๖ (กรรมฐาน/กัมมัฏฐาน แปลว่า อารมณ์เป็นท่ีตั้งแห่ง
งานของใจ, สิ่งท่ีใช้เป็นฐานให้ใจทํางาน) 

๒  ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๒๗-๑๓๙ 



พุทธธรรม 

 

๔๐๘ 

๑.  ประโยชน์แท้ของสมาธิ ในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายของพุทธ
ธรรมน้ัน อยู่ท่ีทําให้จิตเหมาะแก่งาน ซึ่งจะนํามาใช้เป็นท่ีทําการสําหรับให้
ปัญญาทํางานได้ผลดีท่ีสุด และสมาธิท่ีใช้เพื่อการน้ีก็ไม่จําเป็นต้องถึงขั้นสูงสุด  

ในทางตรงข้าม ลําพังสมาธิอย่างเดียว แม้จะเจริญถึงขั้นฌานสูงสุด 
หากไม่ก้าวไปสู่ขั้นการใช้ปัญญาแล้ว ย่อมไม่สามารถทําให้ถึงจุดหมายของ
พุทธธรรมได้เป็นอันขาด 

๒. ฌานต่างๆ ท้ัง ๘ ขั้น แม้จะเป็นภาวะจิตท่ีลึกซึ้ง แต่ในเม่ือเป็น
ผลของกระบวนการปฏิบัติท่ีเรียกว่าสมถะอย่างเดียว ก็ยังเป็นเพียงโลกีย์
เท่าน้ัน จะนําไปปะปนกับจุดหมายของพุทธธรรมหาได้ไม่ 

๓. หลุดพ้นได้ช่ัวคราว กล่าวคือ ในภาวะแห่งฌานท่ีเป็นผลสําเร็จ
ของสมาธิน้ัน กิเลสต่างๆ สงบระงับไป จึงเรียกว่าเป็นความหลุดพ้น
เหมือนกัน แต่ความหลุดพ้นน้ีมีช่ัวคราวเฉพาะเม่ืออยู่ในภาวะน้ันเท่าน้ัน 
และถอยกลับสู่สภาพเดิมได้ ไม่ย่ังยืนแน่นอน ท่านจึงเรียกความหลุดพ้น
ชนิดน้ีว่าเป็นโลกิยวิโมกข์ (ความหลุดพ้นขั้นโลกีย์) และกุปปวิโมกข์ (ความ
หลุดพ้นท่ีกําเริบ คือเปล่ียนแปลงกลับกลายหายสูญได้)๑ และเป็น
วิกขัมภนวิมุตติ (ความหลุดพ้นด้วยข่มไว้ คือ กิเลสระงับไปเพราะกําลัง
สมาธิข่มไว้ เหมือนเอาแผ่นหินทับหญ้า ยกแผ่นหินออกเม่ือใด หญ้าย่อม
กลับงอกงามขึ้นได้ใหม่) 

จากข้อพิจารณาท่ีกล่าวมาน้ี จะเห็นว่า  
• ในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายของพุทธธรรมน้ัน องค์ธรรมหรือ

ตัวการสําคัญท่ีสุดท่ีเป็นตัวตัดสินขั้นสุดท้าย จะต้องเป็น ปัญญา และ 
• ปัญญาท่ีใช้ปฏิบัติการในข้ันน้ี เรียกช่ือเฉพาะได้ว่า “วิปัสสนา”  
ดังน้ัน การปฏิบัติจึงต้องก้าวมาถึงขั้นวิปัสสนาด้วยเสมอไป  
ส่วนสมาธิ แม้จะจําเป็น แต่แค่เป็นท่ีทํางาน และอาจยืดหยุ่น

เลือกใช้ขั้นใดขั้นหน่ึงก็ได้ เริ่มแต่ขั้นต้นๆ เรียกว่า วิปัสสนาสมาธิ (ท่าน
แสดงไว้ในระดับเดียวกับ ขณิกสมาธิ และอุปจารสมาธิ ดู หน้า ๔๐๑)  

                                                                                 
๑ ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๗๘/๓๖๑-๓๖๒ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๔๐๙   

ข) สมถะ-วิปัสสนา 
โดยนัยน้ี วิถีแห่งการเข้าถึงจุดหมายแห่งพุทธธรรมน้ัน แม้จะมี

สาระสําคัญว่า ต้องประกอบพร้อมด้วยองค์มรรคท้ัง ๘ ข้อ แต่ก็อาจแยก
ได้โดยวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการใช้สมาธิ เหมือนเป็น ๒ วิถี หรือ ๒ วิธี คือ 

๑. วิถีท่ีมุ่งเฉพาะด้านปัญญา คือการปฏิบัติอย่างท่ีกล่าวไว้บ้าง
แล้วในเรื่องสัมมาสติ เป็นวิธีปฏิบัติท่ีสติมีบทบาทสําคัญ คือ ใช้สมาธิแต่
เพียงขั้นต้นๆ เท่าท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติ หรือใช้สมาธิเป็นเพียงตัวช่วย 
แต่ใช้สติเป็นหลักสําคัญ สําหรับยึดจับเกาะกุมหรือมัดสิ่งท่ีต้องการไว้ ให้
ปัญญาตรวจพิจารณา น้ีคือวิธีปฏิบัติท่ีเรียกว่า วิปัสสนา 

แท้จริงน้ัน ในการปฏิบัติวิถีท่ี ๑ น้ี สมถะก็มีอยู่ คือการใช้สมาธิ
ขั้นต้นๆ เท่าท่ีจําเป็นแก่การทํางานของปัญญาท่ีเป็นวิปัสสนา แต่เพราะ
การฝึกตามวิธีของสมถะไม่ปรากฏเด่นออกมา เมื่อพูดอย่างเทียบกันกับวิถี
ท่ี ๒ จึงเรียกการปฏิบัติในวิถีท่ี ๑ น้ีว่าเป็นแบบ วิปัสสนาล้วน 

๒. วิถีท่ีเน้นสมาธิ เป็นวิธีปฏิบัติท่ีสมาธิมีบทบาทสําคัญ คือบําเพ็ญ
สมาธิให้จิตสงบแน่วแน่ จนเข้าถึงภาวะที่เรียกว่า ฌาน หรือสมาบัติ ขั้น
ต่างๆ เสียก่อน ทําให้จิตดื่มด่ําแน่นแฟ้นอยู่กับสิ่งท่ีจิตจ่อจับอยู่น้ันๆ จนมี
ความพร้อมโดยตัวของมันเอง ท่ีจะใช้ปฏิบัติการต่างๆ อย่างท่ีเรียกว่าจิต
นุ่มนวล ควรแก่งาน โน้มไปใช้ในกิจท่ีประสงค์อย่างได้ผลดีท่ีสุด  

ในสภาพจิตเช่นน้ี กิเลสอาสวะต่างๆ ซึ่งตามปรกติฟุ้งขึ้นรบกวนและ
บีบค้ันบังคับจิตใจพล่านอยู่ ก็ถูกควบคุมให้สงบน่ิงอยู่ในเขตจํากัด เหมือน
ผงธุลีท่ีตกตะกอนในเวลานํ้าน่ิง และมองเห็นได้ชัดเพราะนํ้าใส เหมาะสม
อย่างย่ิงแก่การที่จะก้าวต่อไป สู่ขั้นใช้ปัญญาจัดการกําจัดตะกอนเหล่าน้ัน
ให้หมดไปโดยสิ้นเชิง การปฏิบัตใินช้ันน้ีท้ังหมดเรียกว่าเป็น สมถะ  

ถ้าไม่หยุดเพียงน้ี ก็จะก้าวต่อไปสู่ขั้นใช้ปัญญากําจัดกิเลสอาสวะให้
หมดสิ้นเชิง คือ ขั้นวิปัสสนา คล้ายกับในวิถีท่ี ๑ แต่กล่าวตามหลักการว่า 
ทําได้ง่ายขึ้นเพราะจิตพร้อมอยู่แล้ว  

การปฏิบัติอย่างน้ี คือ วิถีท่ีเรียกว่าใช้ท้ังสมถะ และวิปัสสนา 



พุทธธรรม 

 

๔๑๐ 

ค) เจโตวิมุตติ-ปัญญาวิมุตติ; ปัญญาวิมุต-อุภโตภาควิมุต 
ผลสําเร็จของการปฏิบัติตามวิถีท่ี ๑ เรียกว่า ปัญญาวิมุตติ คือ 

ความหลุดพ้น (เป็นอิสระสิ้นอาสวะ) ด้วยปัญญา  
เม่ือปัญญาวิมุตติเกิดขึ้น สมาธิขั้นเบื้องต้นท่ีใช้เป็นฐานของการ

ปฏิบัติมาแต่เริ่มแรก ก็จะมั่นคงและบริสุทธ์ิสมบูรณ์เข้าควบคู่กับปัญญา 
กลายเป็น เจโตวิมุตติ แต่เจโตวิมุตติในกรณีน้ีไม่โดดเด่น เพราะเป็นเพียง
สมาธิขั้นต้นเท่าท่ีจําเป็น ซึ่งพ่วงมาด้วยแต่ต้น แล้วพลอยถึงจุดสิ้นสุด
บริบูรณ์ไปด้วยเพราะปัญญาวิมุตติน้ัน 

ส่วนผลสําเร็จของการปฏิบัติตามวิถีท่ี ๒ แบ่งได้เป็น ๒ ตอน  
ตอนแรก ท่ีเป็นผลสําเร็จของสมถะ เรียกว่า เจโตวิมุตติ คือ ความหลุด

พ้น (เปนอิสระพนอํานาจกิเลส-ช่ัวคราว-เพราะคุมไวไดดวยกําลังสมาธิ) ของจิต และ 
ตอนที ่๒ ซึ่งเป็นขั้นสุดท้าย เรียกวา ปัญญาวิมุตติ เหมือนอย่างวิถีแรก๑  

เม่ือถึงปัญญาวิมุตติแล้ว เจโตวิมุตติท่ีได้มาก่อนซึ่งเสื่อมถอยได้ ก็จะ
พลอยม่ันคงสมบูรณ์กลายเป็นเจโตวิมุตติท่ีไม่กลับกลายอีกต่อไป 

เม่ือแยกโดยบุคคลผู้ประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติตามวิถีท้ังสองน้ี  
๑. ผู้ได้รับผลสําเร็จตามวิถีแรก ซึ่งมีปัญญาวิมุตติเด่นชัดออกหน้า

อยู่อย่างเดียว เรยีกว่า “ปัญญาวิมุต” คือผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา  
๒. ส่วนผู้ได้รับผลสําเร็จตามวิถีท่ี ๒ เรียกว่า “อุภโตภาควิมุต” คือ

ผู้หลุดพ้นท้ังสองส่วน (ท้ังด้วยสมาบัติและอริยมรรค) 
ข้อท่ีควรทราบเพ่ิมเติมและเน้นไว้เก่ียวกับวิถีท่ี ๒ คือ วิถีท่ีใช้ท้ัง

สมถะ และวิปัสสนา ซึ่งผู้ปฏิบัติได้ผลสําเร็จเป็นอุภโตภาควิมุตน้ัน มีว่า 
๑.  ผู้ปฏิบัติตามวิถีน้ี อาจประสบผลได้พิเศษในระหว่าง คือความสามารถ

ต่าง  ๆที่เกิดจากฌานสมาบัติด้วย โดยเฉพาะที่เรียกว่า อภิญญา ซึ่งมี ๖ อย่าง๒ คือ 
                                                                                 

๑  เจโตวิมุตติ ทําให้จิตพ้นจากอํานาจราคะ (รวมถึงโทสะ ซ่ึงสืบเนื่องกันดวย) แต่ยังมิได้กําจัด 
โมหะ ซ่ึงเป็นกิเลสต้นตอท่ีสุด จึงจําเป็นต้องก้าวไปสู่ปัญญาวิมุตติด้วย ส่วน ปัญญาวิมุตติ 
ทําให้จิตหลุดพ้นจากโมหะ ซ่ึงเป็นรากเหง้าของราคะ (โลภะ) และโทสะด้วยในตัว จึงให้
สําเร็จผลได้เด็ดขาดสิ้นเชิง 

๒  ดู วิสุทฺธิ.๒/๑๙๗-๒๘๔ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๔๑๑   

๑) อิทธิวิธิ (แสดงฤทธ์ิต่างๆ ได้ - magical powers) 
๒) ทิพพโสต (หูทิพย์ - clairaudience หรือ divine ear) 
๓) เจโตปริยญาณ (กําหนดใจหรือความคิดผู้อ่ืนได้ - telepathy 

หรือ mind-reading) 
๔) ทิพพจักขุ หรือ จุตูปปาตญาณ (ตาทิพย์ หรือ รู้การจุติและ

อุปบัติของสัตว์ท้ังหลายตามกรรมของตน – divine eye หรือ 

clairvoyance หรือ knowledge of the decease and 
rebirth of beings) 

๕) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (การระลึกชาติได้ - reminiscence 
of previous lives) 

๖) อาสวักขยญาณ (ญาณหย่ังรู้ความสิ้นอาสวะ - knowledge 
of the extinction of all cankers) 

จะต้องทราบว่า ความรู้ความสามารถพิเศษ ท่ีเป็นผลได้ในระหว่าง 
ซึ่งท่านผู้เป็นอุภโตภาควิมุต(อาจจะ)สําเร็จน้ัน หมายถึงอภิญญา ๕ ข้อแรก 
อันเป็นอภิญญาขั้นโลกีย์ (โลกิยอภิญญา)  

ส่วนอภิญญา ข้อท่ี ๖ คือ อาสวักขยญาณ ข้อเดียว ซึ่งเป็นโลกุตตร- 
อภิญญา เป็นผลสําเร็จสุดท้ายท่ีเป็นจุดหมาย ท้ังของพระปัญญาวิมุต และ
พระอุภโตภาควิมุต อันให้สําเร็จความเป็นพุทธะ และเป็นพระอรหันต์ 

ฉะน้ัน ผู้ปฏิบัติไม่ว่าวิถีแรก หรือวิถีท่ี ๒ คือ ไม่ว่าจะเป็นปัญญา
วิมุต หรืออุภโตภาควิมุต ก็ต้องได้บรรลุอภิญญา ข้อท่ี ๖ ท่ีเป็นโลกุตตระ 
คือ อาสวักขยญาณ 

แต่ท่านผู้อุภโตภาควิมุต อาจจะได้อภิญญาขั้นโลกีย์ ๕ ข้อแรกด้วย 
ส่วนท่านผู้ปัญญาวิมุต (วิถีแรก) จะได้เพียงอภิญญา ข้อที่ ๖ คือความสิ้น

อาสวะอย่างเดียว ไม่ได้โลกิยอภิญญา ๕ ที่เป็นผลสําเร็จพิเศษอันเกิดจากฌาน 
โลกิยอภิญญา ๕ น้ัน ฤาษีโยคีก่อนพุทธกาลได้กันมาแล้วมากมาย 
ความเป็นพุทธะ ความเป็นพระอรหันต์ ความเป็นผู้ประเสริฐ อยู่ท่ี

ความสิ้นอาสวกิเลสด้วยอาสวักขยญาณ ซึ่งท้ังพระปัญญาวิมุต และพระ
อุภโตภาควิมุต มีเสมอเท่ากัน   



พุทธธรรม 

 

๔๑๒ 

๒. ผู้ปฏิบัติตามวิถี ท่ี ๒ จะต้องปฏิบัติ ใ ห้ครบท้ัง  ๒ ขั้นของ
กระบวนการปฏิบัติ  

การปฏิบัติตามวิถีของสมถะอย่างเดียว แม้จะได้ฌาน ได้สมาบัติขั้น
ใดก็ตาม ตลอดจนสําเร็จอภิญญาขั้นโลกีย์ท้ัง ๕ ตาทิพย์ หูทิพย์ อ่านใจ
ผู้อ่ืนได้ มีฤทธ์ิต่างๆ ก็เป็นได้แค่ฤาษีโยคีก่อนพุทธกาล ท่ีพระโพธิสัตว์เห็น
ว่ามิใช่ทางแล้ว จึงเสด็จปลีกออกมา 

ถ้าไม่ก้าวหน้าต่อไปถึงขั้นปัญญา ที่เรียกว่าวิปัสสนา หรือควบคู่ไปกับ
วิปัสสนาด้วยแล้ว จะไม่สามารถเข้าถึงจุดหมายของพุทธธรรมเป็นอันขาด 

การใช้สมาธิเพื่อประโยชน์ต่างๆ 
การฝึกอบรมเจริญสมาธิน้ัน ย่อมมีความมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์

ต่างๆ กัน ขอให้พิจารณาตัวอย่างการใช้ประโยชน์ ดังน้ี 

“ภิกษุทั้งหลาย สมาธิภาวนา (การเจริญสมาธิ) มี ๔ อย่าง ดังนี้ คือ 
๑. สมาธิภาวนาที่เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว เป็นไปเพื่อทิฏฐธรรม

สุขวิหาร (การอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน) 
๒. สมาธิภาวนาท่ีเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว เป็นไปเพื่อการได้

ญาณทัสสนะ 
๓. สมาธิภาวนาที่ เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว เป็นไปเพื่อสติและ

สัมปชัญญะ 
๔. สมาธิภาวนาท่ีเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว เป็นไปเพื่อความส้ินไปแห่ง

อาสวะทั้งหลาย”๑ 

น้ีเป็นตัวอย่างการใช้ประโยชน์ต่างๆ จากการฝึกอบรมเจริญสมาธิ 
แบบที่ ๑ ได้แก่การเจริญรูปฌาณ ๔ ซึ่งเป็นวิธีเสวยความสุขแบบ

หน่ึง ตามหลักท่ีแบ่งความสุขเป็น ๑๐ ขั้น ประณีตขึ้นไปตามลําดับ คือ 
กามสุข สุขในรูปฌาน ๔ ขั้น สุขในอรูปฌาน ๔ ขั้น และสุขในนิโรธสมาบัติ 
พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ส่วนมากนิยมเจริญฌาน ๔ น้ี ในโอกาสว่าง 
เพื่อพักผ่อนอย่างสุขสบาย เรียกว่า ทิฏฐธรรมสุขวิหาร 

                                                                                 
๑ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๑/๕๗; ที.ปา.๑๑/๒๓๓/๒๓๓ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๔๑๓   

แบบท่ี ๒ อรรถกถาอธิบายว่า หมายถึงการได้ทิพยจักษุ จึงเป็น
ตัวอย่างการนําสมาธิไปใช้ เพื่อผลทางความสามารถพิเศษประเภท
ปาฏิหาริย์ต่างๆ 

แบบที่ ๓ มีความหมายชัดอยู่แล้ว 
แบบที่ ๔ คือการใช้สมาธิเพ่ือประโยชน์ทางปัญญา หรือเป็นบาทฐาน

ของวิปัสสนาโดยตรง เพ่ือบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ ความหลุดพ้นสิ้นอาสวะ 
ความเข้าใจในเรื่องประโยชน์หรือความมุ่งหมายในการเจริญสมาธิน้ี 

จะช่วยป้องกันและกําจัดความเข้าใจผิดพลาด เก่ียวกับเรื่องสมาธิ และชีวิต
ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้เป็นอันมาก เช่น ความเข้าใจผิดว่าการ
บําเพ็ญสมาธิเป็นเรื่องของการถอนตัวไม่เอาใจใส่ในกิจการของสังคม หรือว่า
ชีวิตพระสงฆ์เป็นชีวิตท่ีปลีกตัวโดยสิ้นเชิง ไม่รับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น  

ข้อพิจารณาต่อไปน้ี อาจเป็นประโยชน์ในการป้องกันและกําจัด
ความเข้าใจผิดท่ีกล่าวแล้วน้ัน 
• สมาธิ เป็นวิธีการเพ่ือเข้าถึงจุดหมาย ไม่ใช่ตัวจุดหมาย ผู้เริ่มปฏิบัติ

อาจต้องปลีกตัวออกไป มีความเก่ียวข้องกับสังคมน้อยเป็นพิเศษ เพื่อ
การปฏิบัติฝึกอบรมช่วงพิเศษระยะเวลาหน่ึง แล้วจึงออกมามีบทบาท
ทางสังคมตามความเหมาะสมของตนต่อไป 

อีกประการหน่ึง การเจริญสมาธิโดยท่ัวไป ก็มิใช่จะต้องมาน่ัง
เจริญอยู่ท้ังวันท้ังคืน และวิธีปฏิบัติก็มีมากมาย เลือกใช้ได้ตามความ
เหมาะสมกับจริยา เป็นต้น 

• การดําเนินปฏิปทาของพระสงฆ์ ขึ้นต่อความถนัด ความเหมาะสมของ
ลักษณะนิสัย และความพอใจส่วนตนด้วย บางรูปอาจพอใจและ
เหมาะสมที่จะอยู่ป่า บางรูปถึงอยากไปอยู่ป่า ก็หาสมควรไม่ มีตัวอย่าง
ท่ีพระพุทธจ้าไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุบางรูปไปปฏิบัติธรรมในป่า๑ และ
แม้ภิกษุท่ีอยู่ป่า ในทางพระวินัยของสงฆ์ก็หาได้อนุญาตให้ตัดขาดจาก

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



พุทธธรรม 

 

๔๑๔ 

ความรับผิดชอบทางสังคมโดยสิ้นเชิงอย่างฤาษีชีไพรไม่๑ 

• ประโยชน์ของสมาธิและฌานท่ีต้องการในพุทธธรรม ก็คือภาวะจิตท่ี
เรียกว่า “นุ่มนวล ควรแก่งาน” ซึ่งจะนํามาใช้เป็นท่ีปฏิบัติการของ
ปัญญาต่อไปดังกล่าวแล้ว ส่วนการใช้สมาธิและฌานเพื่อประโยชน์อ่ืน
จากน้ี ถือเป็นผลได้พิเศษ และบางกรณีกลายเป็นเรื่องไม่พึงประสงค์ 
ซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ทรงสนับสนุน  

ตัวอย่างเช่น ผู้ใดบําเพ็ญสมาธิเพื่อต้องการอิทธิปาฏิหาริย์ ผู้น้ัน
ช่ือว่าตั้งความดําริผิด อิทธิปาฏิหาริย์น้ันอาจก่อให้เกิดผลร้ายได้
มากมาย เสื่อมได้ และไม่ทําให้บรรลุจุดหมายของพุทธธรรมได้เลย๒  

ส่วนผู้ใดปฏิบัติเพื่อจุดหมายทางปัญญา ผ่านทางวิธีสมาธิ และได้
อิทธิปาฏิหาริย์ด้วย ก็ถือเป็นความสามารถพิเศษท่ีพลอยได้ไป  

• อย่างไรก็ดี แม้ในกรณีปฏิบัติด้วยความมุ่งหมายท่ีถูกต้อง แต่ตราบใดยัง
ไม่บรรลุจุดหมาย การได้อิทธิปาฏิหาริย์ย่อมเป็นอันตรายได้เสมอ 
เพราะเป็นเหตุให้เกิดความหลงเพลิน และความติดหมกมุ่น ท้ังแก่ตน
และคนอ่ืน เป็นปลิโพธอย่างหน่ึง และอาจเป็นเหตุพอกพูนกิเลสจนถ่วง
ให้ดําเนินต่อไปไม่ได้ หรือถึงกับไถลออกจากทาง 

พระพุทธเจ้า แม้จะทรงมีอิทธิปาฏิหาริย์มากมาย แต่ไม่ทรง
สนับสนุนการใช้อิทธิปาฏิหาริย์ เพราะไม่ใช่วิถีแห่งปัญญาและความหลุด
พ้นเป็นอิสระ ตามพุทธประวัติจะเห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงใช้อิทธิ 
ปาฏิหาริย์ในกรณีท่ีต้องกําราบผู้ลําพองในฤทธ์ิ ให้หมดพยศ แล้วสงบ
ลง และพร้อมท่ีจะรับฟังธรรม 

• สําหรับท่านผู้ฝึกอบรมก้าวหน้าไปในมรรคแล้ว หรือสําเร็จบรรลุ
จุดหมายแล้ว มักนิยมใช้การเจริญสมาธิขั้นฌาน เป็นเครื่องพักผ่อน

                                                                                 
๑  ให้พิจารณาจากวินัยบัญญัติ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับคฤหัสถ์ในด้านการ
เลี้ยงชีพ เป็นต้น และบทบัญญัติให้พระภิกษุทุกรูป มีส่วนร่วมและต้องร่วมในการปกครอง
หรือกิจการของหมู่คณะ เป็นต้น 

๒  ขอให้นึกถึงกรณีของพระเทวทัต และนักบวชก่อนสมัยพุทธกาล 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๔๑๕   

อย่างเป็นสุขในโอกาสว่าง เช่น พระพุทธองค์เอง แม้จะเสด็จจาริกสั่ง
สอนประชาชนเป็นอันมาก เก่ียวข้องกับคนทุกช้ันวรรณะ และทรง
ปกครองคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ แต่ก็ทรงมีพระคุณสมบัติอย่างหน่ึง คือ     
ฌานสีลี หมายความว่า ทรงนิยมฌาน ทรงพอพระทัยเจริญฌานเป็นท่ี
พักผ่อนในโอกาสว่าง เช่นเดียวกับพระสาวกเป็นอันมาก อย่างท่ี
เรียกว่า ทิฏฐธรรมสุขวิหาร คือเพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ท่ีปรากฏ
ว่าทรงปลีกพระองค์ไปอยู่ในท่ีสงัดเป็นเวลานานๆ ถึง ๓ เดือน๑ เพื่อ
เจริญสมาธิ ก็เคยมี 

• การนิยมหาความสุขจากฌาน หรือเสวยสุขในสมาธิ บุคคลใดจะทําแค่
ไหนเพียงใด ย่อมเป็นเสรีภาพส่วนบุคคล แต่สําหรับผู้ยังปฏิบัติ ยังไม่
บรรลุจุดหมาย หากติดชอบเพลินมากไป อาจกลายเป็นความประมาท 
ท่ีกีดก้ันหรือทําลายความก้าวหน้าในการปฏิบัติ และอาจเป็นเหตุ
ละเลยความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ซึ่งถูกถือเป็นเหตุตําหนิได้ ถึงแม้จะ
เป็นความติดหมกมุ่นในขั้นประณีตก็ตาม  

อีกท้ังระบบชีวิตของภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ว่าตามหลัก
บทบัญญัติในทางวินัย ย่อมถือเอาความรับผิดชอบต่อสงฆ์คือส่วนรวม
เป็นหลักสําคัญ ความเจริญรุ่งเรืองก็ดี ความเสื่อมโทรมก็ดี ความตั้งอยู่
ได้และไม่ได้ก็ดี ของสังฆะ ย่อมขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่รับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมน้ัน เป็นข้อสําคัญประการหน่ึง ดังจะเห็นได้ในภาคว่าด้วย
มัชฌิมาปฏิปทาในแง่ประยุกต์ต่อไป 

                                                                                 
๑ ดู สํ.ม.๑๙/๑๓๖๓/๔๑๒ 



  

บทเพิ่มเตมิ๑ 

ชีวติทีเ่ปนอยูด ีดวยมกีารศกึษาทัง้ ๓ ทีท่าํใหพฒันาครบ ๔  
(มรรคมีองค์ ๘ ← สิกขา ๓ → ภาวนา ๔) 

มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการศึกษา 
ธรรมชาติพิเศษท่ีเป็นส่วนเฉพาะของมนุษย์ คือ เป็นสัตว์ท่ีฝึกได ้

จะพูดว่า เป็นสัตว์ท่ีพัฒนาได้ เป็นสัตว์ท่ีศึกษาได้ หรือ เป็นสัตว์ท่ีเรียนรูไ้ด 
ก็มีความหมายอย่างเดียวกัน  

จะเรียกว่าเป็นสัตว์พิเศษก็ได้ คือแปลกจากสัตว์อ่ืน ในแง่ท่ีว่าสัตว์
อ่ืนฝึกไม่ได้ หรือฝึกแทบไม่ได้ แต่มนุษย์น้ีฝึกได้ และพร้อมกันน้ันก็เป็น 
สัตว์ท่ีต้องฝึกด้วย 

พูดสั้นๆ ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ท่ีฝึกได้ และต้องฝึก 
สัตว์อ่ืนแทบไม่ต้องฝึก เพราะมันอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณ เกิดมาแล้ว 

เรียนรู้จากพ่อแม่นิดหน่อย ไม่นานเลย มันก็อยู่รอดได้ อย่างลูกวัวคลอด
ออกมาสักครู่หน่ึง ก็ลุกขึ้นเดินได้ ไปกับแม่แล้ว ลูกห่านออกจากไข่เช้าวัน
น้ัน พอสายหน่อยก็ว่ิงตามแม่ลงไปในสระน้ํา ว่ิงได้ ว่ายนํ้าได้ หากินตามพ่อแม่
ของมันได้ แต่มันเรียนรู้ได้นิดเดียว แค่พอกินอาหารเป็นต้นแล้วก็อยู่ด้วย 
สัญชาตญาณไปจนตลอดชีวิต เกิดมาอย่างไร ก็ตายไปอย่างน้ัน หมุนเวียนกัน
ต่อไป ไม่สามารถสร้างโลกของมันต่างหากจากโลกของธรรมชาติ 

แต่มนุษย์น้ีต้องฝึก ต้องเรียนรู้ ถ้าไม่ฝึก ไม่เรียนรู้ ก็อยู่ไม่ได้ ไม่ต้อง
พูดถึงจะอยู่ดี แม้แต่รอดก็อยู่ไม่ได้ มนุษย์จึงต้องอยู่กับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยง 
เป็นเวลานับสิบปี ระหว่างน้ีก็ต้องฝึกต้องหัดต้องเรียนรู้ไป แม้แต่กิน น่ัง นอน 
ขับถ่าย เดิน พูด ทุกอย่างต้องฝึกท้ังน้ัน มองในแง่น้ีเหมือนเป็นสัตว์ท่ีด้อย  

                                                                                 
๑ หัวข้อน้ี เขียนเพิ่มใหม่ ในการพิมพ์ ครั้งท่ี ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๔๑๗   

แต่เม่ือมองในแง่บวก ว่า ฝึกได้ เรียนรู้ได้ ก็กลายเป็นแง่เด่น คือ พอ
ฝึก เริ่มเรียนรู้แล้ว คราวน้ีมนุษย์ก็เดินหน้า มีปัญญาเพิ่มพูนขึ้น พูดได้ 
สื่อสารได้ มีความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์อะไรๆ ได้ มีความเจริญท้ัง
ในทางนามธรรม และทางวัตถุธรรม สามารถพัฒนาโลกของวัตถุ เกิด
เทคโนโลยีต่างๆ มีศิลปวิทยาการ เกิดเป็นวัฒนธรรม อารยธรรม 
จนกระท่ังเกิดเป็นโลกของมนุษย์ซ้อนขึ้นมา ท่ามกลางโลกของธรรมชาติ 

สัตว์อ่ืนอย่างดี ท่ีฝึกพิเศษได้บ้าง เช่น ช้าง ม้า ลิง เป็นต้น ก็ 
๑. ฝึกตัวเองไม่ได้ ต้องให้มนุษย์ฝึกให้ 
๒. แม้มนุษย์จะฝึกให้ ก็ฝึกได้ในขอบเขตจาํกัด  
แต่มนุษย์ฝึกตัวเองได้ และฝึกได้แทบไม่มท่ีีสิ้นสุด 
การฝึกศึกษาพัฒนาตน จึงทําให้มนุษย์กลายเป็นสัตว์ท่ีประเสริฐเลิศ

สูงสุด ซึ่งเป็นความเลิศประเสริฐท่ีสัตว์ท้ังหลายอ่ืนไม่มี  
หลักความจริงน้ีสอนว่า มนุษย์มิใช่จะประเสริฐขึ้นมาเองลอยๆ แต่

ประเสริฐได้ด้วยการฝึก ถ้าไม่ฝึกแล้วจะด้อยกว่าสัตว์ดิรัจฉาน จะต่ําทราม
ย่ิงกว่า หรือไม่ก็ทําอะไรไม่เป็นเลย แม้จะอยู่รอด ก็ไม่ได้ 

ความดีเลิศประเสริฐของมนุษย์น้ัน จึงอยู่ท่ีการเรียนรู้ฝึกศึกษา
พัฒนาตนขึ้นไป ให้ประเสริฐเลิศปัญญา มนุษย์จะเอาดีไม่ได้ ถ้าไม่มีการ
เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน เพราะฉะน้ัน จึงต้องพูดให้เต็มว่า 

“มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึก”  
ไม่ควรพูดแค่ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ ซึ่งเป็นการพูดท่ีตกหล่น

บกพร่อง เพราะว่ามนุษย์น้ี ต้องฝึก จึงจะประเสริฐ ถ้าไม่ฝึก ก็ไม่ประเสริฐ 

คําว่า “ฝึก” น้ี พูดตามคําหลักแท้ๆ คือ สิกขา หรือศึกษา ถ้าพูด
อย่างสมัยใหม่ ก็ได้แก่คําว่า เรียนรู้และพัฒนา พูดรวมๆ กันไปว่า เรียนรู้
ฝึกหัดพัฒนา หรือเรียนรู้ฝึกศึกษาพัฒนา โดยมีปัญญาเป็นท่ีหมาย 



พุทธธรรม 

 

๔๑๘ 

ศักยภาพของมนุษย์ คือจุดเริ่มของพระพุทธศาสนา 
ความจริงแห่งธรรมชาติของมนุษย์ในข้อท่ีว่า มนุษย์เป็นสัตว์ท่ีฝึกได้ 

น้ี พระพุทธศาสนาถือเป็นหลักสําคัญ ซึ่งสัมพันธ์กับความเป็นพระศาสดา
และการทรงทําหน้าท่ีของพระพุทธเจ้า ดังท่ีได้เน้นไว้ในพุทธคุณบทท่ีว่า  

อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ   
“เป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึก ผู้ยอดเย่ียม เป็นศาสดาของ

เทวะและมนุษย์ท้ังหลาย”     [ม.มู.๑๒/๙๕/๖๗] 
มีพุทธพจน์มากมาย ท่ีเน้นยํ้าหลักการฝึกฝนพัฒนาตนของมนุษย์ 

และเร้าเตือน พร้อมท้ังส่งเสริมกําลังใจ ให้ทุกคนมุ่งม่ันในการฝึกศึกษา
พัฒนาตนจนถึงท่ีสุด เช่น 

วรมสฺสตรา ทนฺตา อาชานียา จ สินฺธวา 
กุญฺชรา จ มหานาคา อตฺตทนฺโต ตโต วรํ  

“อัสดร สินธพ อาชาไนย กุญชร และช้างหลวง ฝึกแล้วล้วน
ดีเลิศ แต่คนท่ีฝึกตนแล้วประเสริฐกว่า(ท้ังหมด)น้ัน”[ขุ.ธ.๒๕/๓๓/๕๗] 

ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ.  
“ในหมู่มนุษย์ ผู้ประเสริฐสุด คือคนท่ีฝึกแล้ว”[ขุ.ธ.๒๕/๓๓/๕๗] 

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐ เทวมานุเส.   
“ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจริยะ เป็นผู้ประเสริฐสุด ท้ังใน

หมู่มนุษย์และมวลเทวา”   [สํ.นิ.๑๖/๗๒๔/๓๓๑] 
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา 
อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ   

“ตนแลเป็นท่ีพึ่งของตน แท้จริงน้ัน คนอ่ืนใครเล่าจะเป็นท่ี
พึ่งได้ มีตนท่ีฝึกดีแล้วน่ันแหละ คือได้ท่ีพึ่งซึ่งหาได้ยาก” [ขุ.ธ.๒๕/๒๒/๓๖] 

มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ อตฺตทนฺตํ๑ สมาหิตํ... 
เทวาปิ ตํ นมสฺสนฺติ  . . .  . . .   . . .   . . . 

                                                                                 
๑  ทันตะ มาจาก ทมะ ที่แปลวา การฝก ซ่ึงเปนอีกคําหนึ่งที่ใชแทนสิกขาได ถาเปนคนผูที่จะตอง

(ไดรับการ)ฝก เปน ทัมมะ (อยางในบทพุทธคุณที่ยกมาใหดูขางตน) ถาเปนคนที่ฝกหรือศึกษาแลว 
ก็เปน ทันตะ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๔๑๙   

“พระสัมพุทธเจ้า ท้ังท่ีเป็นมนุษย์ แต่ทรงฝึกพระองค์แล้ว มี
พระหฤทัยซึ่งอบรมถึงท่ีแล้ว แม้เทพท้ังหลายก็น้อมนมัสการ”  

 [องฺ.ปญฺจก.๒๒/๓๑๔/๓๘๖] 

คาถาน้ีเป็นการให้กําลังใจแก่มนุษย์ว่า มนุษย์ท่ีฝึกแล้วน้ัน เลิศ
ประเสริฐ จนกระท่ังแม้แต่เทวดาและพรหมก็น้อมนมัสการ  

ความหมายท่ีต้องการในท่ีน้ี ก็คือ การมองมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ท่ีฝึกได้ 
และมีความสามารถในการฝึกตัวเองได้จนถึงท่ีสุด แต่ต้องฝึกจึงจะเป็น
อย่างน้ันได้ และกระตุ้นเตือนให้เกิดจิตสํานึกตระหนักในการท่ีจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักแห่งการศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนน้ัน  

ถ้าใ ช้ คํา ศัพท์สมัยปัจจุบัน  ก็พูด ว่า  มนุษย์มี ศักยภาพสูง  มี
ความสามารถท่ีจะศึกษาฝึกตนได้จนถึงขั้นเป็นพุทธะ  

ศักยภาพน้ีเรียกว่า โพธิ ซึ่งแสดงว่าจุดหมายอยู่ท่ีปัญญา เพราะโพธิ
น้ัน แปลว่า ปัญญาตรัสรู้ คือปัญญาท่ีทําให้มนุษย์กลายเป็นพุทธะ 

ในการศึกษาตามหลักพุทธศาสนาหรือการปฏิบัติธรรมน้ัน สิ่งสําคัญ
ท่ีจะต้องมีเป็นจุดเริ่มต้น คือ ความเช่ือในโพธิน้ี ท่ีเรียกว่า โพธิศรัทธา ซึ่ง
ถือว่าเป็นศรัทธาพ้ืนฐาน  

เม่ือมนุษย์เช่ือในปัญญาท่ีทําให้มนุษย์เป็นพุทธะได้แล้ว เขาก็พร้อม
ท่ีจะศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนต่อไป 

ตามท่ีกล่าวมาน้ีจะเห็นว่า คําว่า โพธิ น้ัน ให้จุดเน้นท้ังในด้านของ
ศักยภาพท่ีมนุษย์ฝึกได้จนถึงท่ีสุด และในด้านของปัญญา ให้เห็นว่าแกนนํา
ของการฝึกศึกษาพัฒนาน้ันอยู่ท่ีปัญญา และศักยภาพสูงสุดก็แสดงออกท่ี
ปัญญา เพราะตัวแทนหรือจุดศูนย์รวมของการพัฒนาอยู่ท่ีปัญญา  

เพื่อจะให้โพธิน้ีปรากฏข้ึนมา ทําบุคคลให้กลายเป็นพุทธะ เราจึง
ต้องมีกระบวนการฝึกหรือพัฒนาคน ท่ีเรียกว่าสิกขา ซึ่งก็คือ การศึกษา  

สิกขา คือกระบวนการการศึกษา ท่ีฝึกหรือพัฒนามนุษย์ ให้โพธิ
ปรากฏขึ้น จนในท่ีสุด ทําให้มนุษย์น้ันกลายเป็นพุทธะ  



พุทธธรรม 

 

๔๒๐ 

ชีวิตที่ดี คือชีวิตที่ศึกษา 
เมื่อพัฒนาคนด้วยไตรสิกขา ชีวิตก็ก้าวไปในอริยมรรคา  

ชีวิตน้ันเป็นอันเดียวกันกับการศึกษา เพราะชีวิตคือการเป็นอยู่ และ
การท่ีชีวิตเป็นอยู่ดําเนินไป ก็คือการท่ีต้องเคลื่อนไหว พบประสบการณ์
ใหม่ๆ และเจอสถานการณ์ใหม่ๆ ซึ่งจะต้องรู้จัก ต้องเข้าใจ ต้องคิด ต้อง
ปฏิบัติหรือจัดการอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหาทางแก้ไขปัญหาให้ผ่านรอด
หรือลุล่วงไป ทําให้ต้องมีการเรียนรู้ มีการพิจารณาแก้ปัญหาตลอดเวลา 
ท้ังหมดน้ีพูดสั้นๆ ก็คือสิกขา หรือการศึกษา  

ดังน้ัน คนจะมีชีวิตเป็นอยู่ได้ ก็ต้องศึกษา และถ้าจะมีชีวิตท่ีดี จะ
เป็นอยู่ให้ดี ก็ต้องศึกษาตลอดเวลา และต้องรู้จักศึกษา หรือต้องศึกษาให้ดี 
พูดได้ว่า ชีวิตคือการศึกษา หรือ ชีวิตท่ีดีคือชีวิตท่ีมีการศึกษา มีการ
เรียนรู้ หรือมีการฝึกฝนพัฒนาไปด้วย  

การศึกษาตลอดชีวิตในความหมายท่ีแท้ คืออย่างน้ี ถ้าจะพูดให้
หนักแน่น ก็ต้องว่า “ชีวิต คือการศึกษา” 

พูดอีกอย่างหน่ึงว่า การดําเนินชีวิตท่ีดี จะเป็นชีวิตแห่งสิกขาไปใน
ตัว ชีวิตขาดการศึกษาไม่ได้ ถ้าขาดการศึกษาก็ไม่เป็นชีวิตท่ีดี ท่ีจะอยู่ได้
อย่างดี หรือแม้แต่จะอยู่ให้รอดไปได้ 

ทีน้ี ท่ีว่าชีวิตคือการศึกษาน้ัน ก็เป็นการพูดรวบความให้สั้น ซึ่งขยาย
ความออกไปว่า การศึกษาของคน คือการพัฒนาชีวิตของเขา น่ีก็คือเป็น
การประสานเป็นอันเดียวกัน ระหว่าง การศึกษาการเรียนรู้ฝึกฝนตัวเองของ
คน ท่ีเรียกว่าสิกขา กับ การดําเนินชีวิตท่ีดีของมนุษย์ ท่ีเรียกว่ามรรค คือ
การดําเนินชีวิตชนิดท่ีเป็นการพัฒนาชีวิตไปด้วยในตัว ซึ่งจะเป็นชีวิตท่ีดี 

สิกขา ก็คือการเรียนรู้ฝึกฝนตนเองของมนุษย์ ท่ีทําให้เขาพัฒนาตัว
ของเขาให้ดําเนินชีวิตได้ดีงามถูกต้อง ทําให้มีวิถีชีวิตท่ีเป็นมรรค  

ส่วน มรรค (ท่ีเป็นสัมมามรรค หรือสัมมาปฏิปทา) ก็คือทางดําเนินชีวิต 
หรือวิถีชีวิตท่ีถูกต้องดีงามของมนุษย์ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตท่ีพัฒนาไปด้วยการ
เรียนรู้ฝึกฝนตนคือสิกขา  

มรรค กับ สิกขา จึงประสานเป็นอันเดียวกัน  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๔๒๑   

จึงให้ความหมายได้ว่า สิกขา/การศึกษา คือการเรียนรู้ท่ีจะให้สามารถ
เป็นอยู่ได้อย่างดี หรือฝึกให้สามารถมีชีวิตท่ีดี 

เป็นอันว่า ชีวิตคือการศึกษาน้ี เป็นของแน่นอน แต่ปัญหาอยู่ท่ีว่า
เราจะศึกษาเป็นหรือไม่ ถ้าคนไม่รู้จักศึกษา ก็มีชีวิตเปล่าๆ หมายความว่า 
พบประสบการณ์ใหม่ๆ ก็ไม่ได้อะไร เจอสถานการณ์ใหม่ๆ ก็ไม่รู้จะปฏิบัติ
อย่างไรให้ถูกต้อง ไม่มีการเรียนรู้ ไม่มีการพัฒนา ไม่มีการแก้ปัญหา เป็น
ชีวิตท่ีเลื่อนลอย เป็นชีวิตท่ีไม่ดี ไม่มีการศึกษา ทางธรรมเรียกว่า “พาล” 
แปลว่า มีชีวิตอยู่เพียงแค่ด้วยลมหายใจเข้าออก 

เพราะมองความจริงอย่างน้ี ทางธรรมจึงจัดไว้ให้การศึกษา กับชีวิต
ท่ีดี เป็นเรื่องเดียวกัน หรือต้องไปด้วยกัน 

ท่านถือว่า ชีวิตน้ีเหมือนกับการเดินทางก้าวไปๆ และในการ
เดินทางน้ันก็พบอะไรใหม่ๆ อยู่เรื่อย จึงเรียกว่า “มรรค” หรือ “ปฏิปทา” 
แปลว่า ทางดําเนินชีวิต หรือเรียกว่า “จริย/จริยะ” แปลว่า การดําเนินชีวิต 

มรรค หรือ ปฏิปทา จะเป็นทางดําเนินชีวิต หรือวิถีชีวิตท่ีดี จริยะ 
จะเป็นการดําเนินชีวิตท่ีดี ก็ต้องมีสิกขา คือการศึกษา เรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองตลอดเวลา ดังกล่าวแล้ว   

มรรคท่ีถูกต้อง เรียกว่า “อริยมรรค” (มรรคาอันประเสริฐ หรือทาง
ดําเนินชีวิตท่ีประเสริฐ) ก็เป็นจริยะท่ีดี เรียกว่า “พรหมจริยะ” (จริยะ
อย่างประเสริฐ หรือการดําเนินชีวิตท่ีประเสริฐ) ซึ่งก็คือมรรค และจริยะ ท่ี
เกิดจากสิกขา หรือประกอบด้วยสิกขา  

สิกขา ท่ีจะให้เกิดมรรค (ท่ีเป็นสัมมา) หรือจริยะอันประเสริฐ คือ
สิกขาท่ีเป็นการฝึกฝนพัฒนาคนครบท้ัง ๓ ด้านของชีวิต ซึ่งเรียกว่า 
ไตรสิกขา แปลว่า การศึกษาท้ัง ๓ ท่ีจะกล่าวต่อไป 

ชีวิตมี ๓ ด้าน การฝึกศึกษาก็ต้องประสานกัน ๓ ส่วน 
พัฒนาคนแบบองค์รวม จึงเป็นเรื่องธรรมดาของการศึกษา 

ชีวิต และการดําเนินชีวิตของมนุษย์น้ัน แยกได้เป็น ๓ ด้าน คือ 



พุทธธรรม 

 

๔๒๒ 

๑. ด้านสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การดําเนินชีวิตต้องติดต่อสื่อสาร
สัมพันธ์กับโลก หรือสิ่งแวดล้อมนอกตัว โดยใช้ 

ก) ทวาร/ช่องทางรับรู้และเสพความรู้สึก๑ ท่ีเรียกว่า อินทรีย์ 
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย (รวม ใจ ด้วยเป็น ๖) 

ข) ทวาร/ช่องทางทํากรรม๒ คือ กาย-ทํา วาจา-พูด (รวม ใจ-คิด 
ด้วยเป็น ๓) 

สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ติดต่อสื่อสารสัมพันธ์น้ัน แยกได้เป็น ๒ ประเภท คือ  
๑) สิ่งแวดล้อมทางสังคม คือเพื่อนมนุษย์ ตลอดจนสรรพสัตว์ 
๒) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ตั้งแต่ธรรมชาติถึงสรรพวัตถุ 
มนุษย์ควรอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์และเพื่อนร่วมโลกด้วยดี อย่าง

เก้ือกูลกัน เป็นส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ของสังคม และปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมทาง
วัตถุ ตั้งต้นแต่การใช้ตา หู ดู ฟัง ท้ังด้านการเรียนรู้ และการเสพอารมณ์ ให้
ได้ผลดี รู้จักกินอยู่ แสวงหา เสพบริโภคปัจจัย ๔ เป็นต้น อย่างฉลาด ให้เป็น
คุณแก่ตน แก่สังคม และแก่โลก อย่างน้อยไม่ให้เป็นการเบียดเบียน 

๒. ด้านจิตใจ ในการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือแสดงออกทุกครั้ง 
จะมีการทํางานของจิตใจ และมีองค์ประกอบด้านจิตเก่ียวข้อง เริ่มแต่ต้อง
มีเจตนา ความจงใจ ตั้งใจ หรือเจตจํานง และมีแรงจูงใจอย่างใดอย่างหน่ึง 
พร้อมท้ังมีความรู้สึกสุข หรือทุกข์ สบาย หรือไม่สบาย และปฏิกิริยาต่อ
จากสุข-ทุกข์น้ัน เช่น ชอบใจ หรือไม่ชอบใจ อยากจะได้ อยากจะเอา หรือ
อยากจะหนี หรืออยากจะทําลาย ซึ่งจะมีผลชักนําพฤติกรรมท้ังหลาย 
ตั้งแต่จะให้ดูอะไร หรือไม่ดูอะไร จะพูดอะไร จะพูดกับใครว่าอย่างไร ฯลฯ 

๓. ด้านปัญญา ในการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือแสดงออกทุกครั้ง 
ก็ตาม เมื่อมีภาวะอาการทางจิตใจอย่างหน่ึงอย่างใด ก็ตาม องค์ประกอบ
อีกด้านหน่ึงของชีวิต คือ ความรู้ความเข้าใจ ความคิด ความเช่ือถือ เป็น
ต้น ท่ีเรียกรวมๆ ว่าด้านปัญญา ก็เข้ามาเก่ียวข้อง หรือมีบทบาทด้วย  

                                                                                 
๑ เรียกโดยศัพท์ว่า ผัสสทวาร หรือ สัมผัสสทวาร หรือ ปสาททวาร 
๒ เรียกโดยศัพท์ว่า กรรมทวาร (กาย และ วาจา มีคําเรียกเฉพาะอีกว่า โจปนทวาร) 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๔๒๓   

เริ่มตั้งแต่ว่า ถ้ามีปัญญา ก็แสดงออกและมีภาวะอาการทางจิตอย่าง
หน่ึง ถ้าขาดปัญญา ก็แสดงออกและมีภาวะอาการทางจิตอีกอย่างหน่ึง  

เรามีความรู้ความเข้าใจเรื่องน้ันๆ แค่ไหน มีความเช่ือ มีทัศนคติ มี
ค่านิยม มีความยึดถือมองเห็น เรียกว่ามีทิฏฐิอย่างไรแค่ไหน เราก็คิดปรุง
แต่ง แล้วแสดงออกหรือมีพฤติกรรมไปตามแนวคิดความเห็นความเช่ือ
ความยึดถือ ภายในขอบเขตความรู้ของเราน้ัน นําไปสู่ประสบการณ์ ท่ี
ชอบใจ ไม่ชอบใจ แล้วก็ดีใจ เสียใจ มีสุขมีทุกข์ไปตามน้ัน  

ถ้าปัญญา ความรู้ความเข้าใจเกิดมีมากข้ึน หรือคิดเป็น ก็ทําให้เรา
ปรับแก้พฤติกรรมและจิตใจของเราใหม่ เช่น เจอประสบการณ์ท่ีไม่ดี เรา
รู้สึกไม่ชอบใจ พอไม่ชอบใจ ก็ทุกข์ แต่ถ้าเกิดปัญญาคิดได้ขึ้นมาว่า สิ่งท่ีไม่ดี
หรือไม่ชอบน้ัน ถ้าเราเรียนรู้ เราก็ได้ความรู้ พอมองในแง่เรียนรู้ ก็กลาย
เป็นได้ ความไม่ชอบใจหายไป กลายเป็นชอบส่ิงท่ีเคยไม่ชอบ พอได้ความรู้ก็
เกิดความสุข จากทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นสุข ปฏิกิริยาท่ีแสดงออกมาทาง
พฤติกรรมก็เปลี่ยนไป    

ในชีวิตประจําวัน หรือในการประกอบอาชีพการงาน เม่ือเจอคน
หน้าบ้ึง พูดไม่ดี ถ้ามองตามความชอบใจ-ไม่ชอบใจ ไม่ใช้ปัญญา เราก็โกรธ 
แต่พอใช้โยนิโสมนสิการ มองตามเหตุปัจจัย คิดถึงความเป็นไปได้แง่ต่างๆ 
เช่นว่าเขาอาจจะมีเรื่องทุกข์ ไม่สบายใจอยู่ เพียงคิดแค่น้ี ภาวะจิตก็อาจจะ
พลิกเปลี่ยนไปเลย จากโกรธก็กลายเป็นสงสาร อยากจะช่วยเขาแก้ปัญหา  

ปัญญาเป็นตัวช้ีนํา บอกทาง ให้แสงสว่าง ขยายขอบเขต ปรับแปรแก้
จิตใจและพฤติกรรม และปลดปล่อยให้หลุดพ้น  

 หน้าที่สําคัญของปัญญา คือ ปลดปล่อย ทําให้เป็นอิสระ ตัวอย่างง่ายๆ 
เพียงแค่ไปที่ไหน ไม่รู้ว่าเป็นถิ่นใด มีคนพวกไหน จะทําตัวอย่างไร ทางไหน
ไปทางไหนมา เจออะไร ไม่รู้ว่าคืออะไร จะปฏิบัติต่อมันอย่างไร หรือพบ
ปัญหา ไม่รู้วิธีแก้ไข จิตใจก็เกิดความอึดอัด รู้สึกบีบคั้น ไม่สบายใจ น่ีคือทุกข์ 
แต่พอปัญญามา รู้ว่าอะไรเป็นอะไร จะทําอย่างไร ก็โล่งทันที พฤติกรรม
ติดตันอยู่ พอปัญญามา ก็ไปได้ จิตใจอัดอ้ันอยู่ พอปัญญามา ก็โล่งไป 



พุทธธรรม 

 

๔๒๔ 

องค์ประกอบของชีวิต ๓ ด้านน้ี ทํางานไปด้วยกัน ประสานกันไป 
และเป็นเหตุปัจจัยแก่กัน ไม่แยกต่างหากจากกัน 

การสัมพันธ์กับโลกด้วยอินทรีย์และพฤติกรรมกายวาจา (ด้านท่ี ๑) 
จะเป็นไปอย่างไร ก็ขึ้นต่อเจตนา ภาวะและคุณสมบัติของจิตใจ (ด้านที่ ๒) 
และทําได้ภายในขอบเขตของปัญญา (ด้านที่ ๓) 

ความตั้งใจและความต้องการเป็นต้น ของจิตใจ (ด้านท่ี ๒) ต้อง
อาศัยการสื่อทางอินทรีย์และพฤติกรรมกายวาจาเป็นเคร่ืองสนอง (ด้านที่ ๑) 
ต้องถูกกําหนดและจํากัดขอบเขตตลอดจนปรับเปลี่ยนโดยความเช่ือถือ 
ความคิดเห็น และความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่และที่เพ่ิมหรือเปลี่ยนไป (ด้านที่ ๓) 

ปัญญาจะทํางานและจะพัฒนาได้ดีหรือไม่ (ด้านท่ี ๓) ต้องอาศัย
อินทรีย์ เช่น ดู ฟัง อาศัยกายเคลื่อนไหว เช่น เดินไป จับ จัด ค้น ฯลฯ ใช้
วาจาสื่อสารไถ่ถามได้ดีโดยมีทักษะแค่ไหน (ด้านที่ ๑) ต้องอาศัยภาวะและ
คุณสมบัติของจิตใจ เช่น ความสนใจ ใฝ่ใจ ความมีใจเข้มแข็งสู้ปัญหา ความ
ขยันอดทน ความรอบคอบ มีสติ ความมีใจสงบแน่วแน่ มีสมาธิ หรือไม่
เพียงใด เป็นต้น (ด้านที่  ๒) 

น้ีคือการดําเนินไปของชีวิต ท่ีองค์ประกอบ ๓ ด้านทํางานไปด้วยกัน 
อาศัยกัน ประสานกัน เป็นปัจจัยแก่กัน ซึ่งเป็นความจริงของชีวิตน้ันตาม
ธรรมดาของมัน เป็นเรื่องของธรรมชาติ และจึงเป็นเหตุผลท่ีบอกอยู่ในตัวว่า
ทําไมจะต้องแยกชีวิตหรือการดําเนินชีวิตเป็น ๓ ด้าน จะแบ่งมากหรือน้อย
กว่าน้ีไม่ได้ และรวมแล้วน้ีคือมรรคของแต่ละคน 

เม่ือชีวิตท่ีดําเนินไปมี ๓ ด้านอย่างน้ี การศึกษาท่ีฝึกคนให้ดําเนินชีวิต
ได้ดี ก็ต้องฝึกฝนให้คนมีชีวิตท่ีพัฒนาท้ัง ๓ ด้านน้ัน 

ดังน้ัน การฝึกการหัดการเรียนรู้เรียนทําหรือศึกษา คือ สิกขา จึงแยก
เป็น ๓ ส่วน ดังท่ีเรียกว่าไตรสิกขา ตรงกับการท่ีจะให้คนมีชีวิตท่ีพัฒนา ๓ 
ด้านน้ัน โดยเป็นการพัฒนาไปด้วยกันอย่างประสานเป็นระบบสัมพันธ์อันหน่ึง
อันเดียว 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๔๒๕   

ไตรสิกขา: ระบบการศกึษา ซึ่งพฒันาชีวิตที่ดําเนินไปทั้งระบบ 
ในระบบการดําเนินชีวิต ๓ ด้าน ท่ีกล่าวแล้วน้ัน เมื่อศึกษาฝึกชีวิต 

๓ ด้านน้ันไปแค่ไหน ก็เป็นอยู่ดําเนินชีวิตท่ีดีได้เท่าน้ัน ฝึกอย่างไร ก็ได้
อย่างน้ัน หรือสิกขาอย่างไร ก็ไดม้รรคอย่างน้ัน 

สิกขา คือการศึกษา ท่ีฝึกอบรมให้มีชีวิตท่ีพัฒนา ๓ ด้านน้ัน มีดังน้ี 
๑. สิกขา/การฝึกศึกษา ด้านสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ท้ังสังคม และ

วัตถุธรรม เรียกว่า ศีล (เรียกเต็มว่า อธิสีลสิกขา) 
๒. สิกขา/การฝึกศึกษา ด้านจิตใจ เรียกว่า สมาธิ (เรียกเต็มว่า     

อธิจิตตสิกขา) 
๓. สิกขา/การฝึกศึกษา ด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญา  (เรียกเต็มว่า 

อธิปัญญาสิกขา) 

สิกขา ๓ หรือ ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา น้ี พูดตามสํานวน
ภาษาปัจจุบันว่า เป็นระบบการศึกษาท่ีทําให้บุคคลพัฒนาอย่างบูรณาการ 
และให้มนุษย์เป็นองค์รวมท่ีพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ 

เมื่อมองจากแง่ของสิกขา ๓ จะเห็นความหมายของสิกขาแต่ละ
อย่าง ดังน้ี 

๑. ศีล คือ สิกขาหรือการศึกษาที่ฝึกคน โดยปฏิบัติจัดการด้วยวิธีการ
และกิจกรรมหลากหลาย ให้คนน้ันพัฒนาในการสัมพันธ์ติดต่ออยู่ร่วมกับ
สิ่งแวดล้อม ท้ังทางสังคม คือเพื่อนมนุษย์ เอ้ือไปถึงสรรพสัตว์ และทาง
ธรรมชาติและสรรพวัตถุ ให้รู้จักใช้อินทรีย์ ตาดู หูฟัง ฯลฯ รู้จักช่ืนชม
รมณีย์ และมีพฤติกรรมกาย-วาจา ในการท่ีจะกินอยู่เสพบริโภคพอดี มี
ความสัมพันธ์อันดีงาม ดําเนินชีวิตท่ีปลอดเวรภัยไร้การเบียดเบียน แผ่
ขยายประโยชน์สุข เก้ือกูลแก่สังคม และแก่โลก 

๒. สมาธิ คือ สิกขาหรือการศึกษาท่ีฝึกอบรมส่งเสริมในด้านจิตใจ 
ได้แก่การพัฒนาคุณสมบัติต่างๆ ของจิตใจน้ัน  



พุทธธรรม 

 

๔๒๖ 

- ในด้านคุณธรรม เช่น เมตตา กรุณา ความรู้จักเห็นอกเห็นใจ 
ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ความสุภาพอ่อนโยน ความเคารพ ความ
ซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความกตัญญู   

- ในด้านความสามารถของจิต เช่น ความเข้มแข็งมั่นคง ความ
เพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความขยัน ความอดทน ความ
รับผิดชอบ ความมุ่งมั่นแน่วแน่ ความมีสติ สมาธิ และ 

- ในด้านความสุข เช่น ความรู้สึกช่ืนใจพอใจ ความมีปราโมทย์ร่า
เริงเบิกบานใจ ความสดช่ืนผ่องใส ความมีปีติอ่ิมใจ ปลาบปล้ืมใจ 
ความสุข 

พูดสั้นๆ ว่า พัฒนาคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพของจิต 
๓. ปัญญา คือ สิกขาหรือการศึกษาท่ีฝึกให้คนมีชีวิตท่ีพัฒนาใน

ด้านการรู้ความจริง เริ่มตั้งแต่ความเช่ือท่ีมีเหตุผล ความเห็นท่ีเข้าสู่
แนวทางของความเป็นจริง การรู้จักหาความรู้ การรู้จักคิดพิจารณา การ
รู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง ทดลอง ตรวจสอบ ความรู้เข้าใจ ความหยั่งรู้เหตุผล 
การเข้าถึงความจริง การนําความรู้มาใช้แก้ไขปัญหา และคิดการต่างๆ 
ในทางเก้ือกูลสร้างสรรค์  

เฉพาะอย่างย่ิง เน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริง หรือรู้เห็นตามท่ีมัน
เป็น ตลอดจนรู้แจ้งความจริงท่ีเป็นสากลของสิ่งท้ังปวง จนถึงขั้นรู้เท่าทัน
ธรรมดาของโลกและชีวิต ท่ีทําให้มีจิตใจเป็นอิสระ ปลอดปัญหา ไร้ทุกข์ 
เข้าถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ์  

หลักท้ัง ๓ ประการแห่งไตรสิกขา ท่ีกล่าวมาน้ี เป็นการศึกษาท่ีฝึก
คนให้เจริญพัฒนาขึ้นไปในองค์ประกอบท้ัง ๓ ด้านของชีวิตท่ีดีงาม ท่ีได้
กล่าวแล้วข้างต้น  

ยํ้าอีกครั้งหน่ึงว่า การฝึกศึกษาท่ีจะให้มีชีวิตท่ีดีงาม เป็นสิกขา ชีวิต
ดีงามท่ีพัฒนาจากการฝึกศึกษาน้ัน เป็นมรรค 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๔๒๗   

ระบบแหง่สกิขา  
เริ่มด้วยจดัปรับพื้นที่ให้พร้อมทีจ่ะทํางานฝึกศึกษา 

ไตรสิกขา เป็นการศึกษา ๓ ด้าน ท่ีพัฒนาชีวิตไปพร้อมกันท้ังระบบ 
แต่ถ้ามองหยาบๆ เป็นภาพใหญ่ ก็มองเห็นเป็นการฝึกศึกษาท่ีดําเนินไปใน 
๓ ด้าน และเป็นขั้นตอน ตามลําดับ (มองได้ท้ังในแง่ประสานกัน และเป็น
ปัจจัยแก่กัน) 

ศีล เป็นเหมือนการจัดปรับพื้นท่ีและบริเวณแวดล้อม ให้สะอาดหมด
จดเรียบร้อยราบรื่นแน่นหนามั่นคง มีสภาพที่พร้อมจะทํางานได้คล่องสะดวก 

สมาธิ เป็นเหมือนการเตรียมตัวของผู้ทํางานให้มีเรี่ยวแรงกําลัง
ความถนัดจัดเจนท่ีพร้อมจะลงมือทํางาน 

ปัญญา เป็นเหมือนอุปกรณ์ท่ีจะใช้ทํางานน้ันๆ ให้สําเร็จ 
เช่น จะตัดต้นไม้:   

 ได้พื้นเหยียบยันท่ีแน่นหนามั่นคง (ศีล)  
+ มีกําลังแขนแข็งแรงจับมีดหรือขวานได้ถนัดมั่น (สมาธิ)  
+ อุปกรณ์ มีด/ขวานที่ใช้ตัดได้ขนาดมีคุณภาพดีลับไว้คมกริบ (ปัญญา)  

 ได้ผล คือตัดไม้สําเร็จโดยไม่ยาก 
อีกอุปมาหน่ึงท่ีอาจช่วยเสริมความชัดเจน  
บ้านเรือนท่ีอยู่ท่ีทํางาน ฝาผุพื้นขรุขระหลังคาร่ัว รอบอาคารถนน

หนทางรกรุงรัง ท้ังเป็นถิ่นไม่ปลอดภัย (ขาดศีล)  การจัดแต่งตั้งวางสิ่งของ
เครื่องใช้ จะเตรียมตัวอยู่หรือทํางาน อึดอัดขัดข้อง ไม่พร้อมไม่สบายไม่
มั่นใจไปหมด (ขาดสมาธิ)  การเป็นอยู่และทํางานคิดการท้ังหลาย ไม่อาจ
ดําเนินไปได้ด้วยดี (ขาดปัญญา)  ชีวิตและงานไม่สัมฤทธ์ิลุจุดหมาย 

เน่ืองจากไตรสิกขา เป็นหลักใหญ่ท่ีครอบคลุมธรรมภาคปฏิบัติท้ังหมด 
ในท่ีน้ีจึงมิใช่โอกาสที่จะอธิบายหลักธรรมหมวดน้ีได้มาก โดยเฉพาะขั้นสมาธิ
และปัญญาท่ีเป็นธรรมละเอียดลึกซึ้ง จะยังไม่พูดเพิ่มเติมจากท่ีได้อธิบายไป
แล้ว แต่ในขั้นศีลจะพูดเพิ่มอีกบ้าง เพราะเก่ียวข้องกับคนท่ัวไปมาก และจะ
ได้เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิกขาท้ัง ๓ ด้านน้ันด้วย 



พุทธธรรม 

 

๔๒๘ 

การฝึกศึกษาในขั้นศีล มีหลักปฏิบัติท่ีสําคัญ ๔ หมวด คือ๑ 
๑. วินัย เป็นเครื่องมือสําคัญขั้นแรกท่ีใช้ในการฝึกขั้นศีล มีตั้งแต่

วินัยแม่บท๒ ของชุมชนใหญ่น้อย ไปจนถึงวินัยส่วนตัวในชีวิตประจําวัน 
วินัย คือการจัดตั้งวางระบบระเบียบแบบแผนเก่ียวกับการดําเนิน

ชีวิต ทํากิจกรรมกิจการ และการอยู่ร่วมกันของหมู่มนุษย์ เพ่ือจัดปรับเตรียม
สภาพชีวิตกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังลักษณะแห่งความสัมพันธ์
ต่างๆ เช่นตําแหน่งแห่งท่ี ลําดับ ขั้นตอน ให้อยู่ในภาวะท่ีเหมาะและพร้อม
ท่ีจะเป็นอยู่ปฏิบัติกิจและดําเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปหรือก้าวหน้าไป
อย่างได้ผลดีท่ีสุด สู่จุดหมายของชีวิต ของบุคคล ขององค์กร ของชุมชน 
ตลอดจนของสังคมทั้งหมด ไม่ว่าในระดับใดๆ โดยเฉพาะสําคัญท่ีสุด เพื่อ
เอ้ือโอกาสให้แต่ละบุคคลฝึกศึกษาพัฒนาชีวิตของเขาให้ประณีตประเสริฐ 
ท่ีจะได้ประโยชน์สูงสุดท่ีจะพึงได้จากการท่ีได้มีชีวิตเป็นอยู่  

วินัยพื้นฐานหรือขั้นต้นสุดของสังคมมนุษย์ ได้แก่ ข้อปฏิบัติท่ีจะ
ไม่ให้มีการเบียดเบียนกัน ๕ ประการ คือ  

๑. เว้นการทําร้ายร่างกายทําลายชีวิต  
๒. เว้นการละเมิดกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน  
๓. เว้นการประพฤติผิดทางเพศและละเมิดต่อคู่ครองของผู้อ่ืน  
๔. เว้นการพูดเท็จให้ร้ายหลอกลวง และ  
๕. เว้นการเสพสุรายาเมาสิ่งเสพติด ท่ีทําลายสติสัมปชัญญะ แล้ว

นําไปสู่การก่อกรรมช่ัวต่างๆ เริ่มแต่คุกคามความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของผู้
ร่วมสังคม  

                                                                                 
๑  ศีล ๔ หมวดน้ี ตามปกติท่านแสดงไว้เป็นข้อปฏิบัติของพระภิกษุ เรียกว่า ปาริสุทธิศีล ๔ มี
ช่ือท่ีเรียงตามลําดับ คือ ๑. ปาติโมกขสังวรสีล ๒. อินทรียสังวรสีล ๓. อาชีวปาริสุทธิสีล และ 
๔. ปัจจัยสันนิสสิตสีล หรือ ปัจจัยปฏิเสวนสีล (เช่น วิสุทฺธิ.๑/๑๘–๕๖) ท่ีท่านเรียงข้อ ๓. 
ไว้ก่อนข้อ ๔. น้ัน เห็นได้ว่าเป็นไปตามลําดับท่ีเป็นจริง คือ ข้อ ๓. เป็นเรื่องของปัจจัย       
ปริเยสนา คือการแสวงหาปัจจัย ซ่ึงมาก่อนปัจจัยปฏิเสวนา คือการเสพปัจจัย แต่ในท่ีน้ี มุ่ง
ให้คฤหัสถ์นํามาปฏิบัติให้เหมาะกับตนด้วย โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก จึงเรียกโดยช่ือท่ีคุ้นแก่คน
ท่ัวไป และเรียงอาชีวะเป็นข้อสุดท้าย 

๒  วินัยแม่บทของพระภิกษุ เรียกว่า ภิกขุปาติโมกข์  
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ข้อปฏิบัติพื้นฐานชุดน้ี ซึ่งเรียกง่ายๆ ว่า ศีล ๕ เป็นหลักประกันท่ี
รักษาสังคมให้มั่นคงปลอดภัย เพียงพอท่ีมนุษย์จะอยู่ร่วมกันเป็นปกติสุข 
และดําเนินชีวิตทํากิจการต่างๆ ให้เป็นไปได้ด้วยดีพอสมควร นับว่าเป็น
วินัยแม่บทของคฤหัสถ์ หรือของชาวโลกท้ังหมด 

ไม่ควรมองวินัยว่าเป็นการบีบบังคับจํากัด แต่พึงเข้าใจว่าวินัยเป็น
การจัดสรรโอกาส หรือจัดสรรสิ่งแวดล้อมหรือสภาวะทางกายภาพให้เอ้ือ
โอกาส แก่การท่ีจะดําเนินชีวิตและกิจการต่างๆ ให้ได้ผลดีท่ีสุด ตั้งแต่เรื่อง
ง่ายๆ เช่น การจัดสิ่งของเครื่องใช้เตียงตั่งโต๊ะเก้าอ้ีในบ้านให้เป็นท่ีเป็นทาง
ทําให้หยิบง่ายใช้คล่องน่ังเดินยืนนอนสะดวกสบาย การจัดเตรียมวางส่ง
เครื่องมือผ่าตัด ของศัลยแพทย์ การจัดระเบียบจราจรบนท้องถนน วินัย
ของทหาร วินัยของข้าราชการ ตลอดจนจรรยาบรรณของวิชาชีพต่างๆ 

ในวงกว้าง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการ
ปกครอง ตลอดจนแบบแผนทุกอย่างท่ีอยู่ตัวกลายเป็นวัฒนธรรม รวมอยู่
ในความหมายของคําว่า “วินัย” ท้ังสิ้น 

สาระของวินัย คือ การอาศัย(ความรู้ใน)ธรรมคือความจริงของสิ่ง
ท้ังหลายตามท่ีมันเป็นอยู่ มาจัดสรรตั้งวางระเบียบระบบต่างๆ ขึ้น เพื่อให้
มนุษย์ได้ประโยชน์สูงสุดจากธรรมคือความจริงน้ัน 

เพื่อให้บุคคลจํานวนมาก ได้ประโยชน์จากธรรมท่ีพระองค์ได้ตรัสรู้ 
พระพุทธเจ้าจึงทรงตั้งสังฆะข้ึน โดยจัดวางระเบียบระบบต่างๆ ภาย
ในสังฆะน้ัน ให้ผู้ท่ีสมัครเข้ามา ได้มีความเป็นอยู่ มีวิถีชีวิต มีกิจหน้าท่ี มี
ระบบการอยู่ร่วมกัน การดําเนินกิจการงาน การสัมพันธ์กันเองและสัมพันธ์
กับบุคคลภายนอก มีวิธีแสวงหาจัดสรรแบ่งปันและบริโภคปัจจัย ๔ และการ
จัดสรรสภาพแวดล้อมทุกอย่างท่ีเอ้ือเก้ือกูลเหมาะกัน พร้อมท้ังปิดก้ันช่อง
โหว่โอกาสท่ีจะก่อเก้ือแก่การท่ีเสื่อมเสียหาย ทําทุกอย่างให้อํานวยโอกาส
มากท่ีสุด แก่การท่ีแต่ละบุคคลจะฝึกศึกษาพัฒนาตน ให้เจริญในไตรสิกขา
ก้าวหน้าไปในมรรค และบรรลุผลท่ีพึงได้จากชีวิตท่ีดีงามประเสริฐ เข้าถึง
ธรรมสูงสุด ท้ังวิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน กับท้ังให้ชุมชนแห่งสังฆะ
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น้ันเป็นแหล่งแผ่ขยายธรรมและประโยชน์สุขกว้างขวางออกไปโดยรอบและ
ท่ัวไปในโลก น้ีคือวินัยของสังฆะ 

โดยนัยน้ี วินัย จึงเป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการฝึกศึกษาพัฒนา
มนุษย์ เป็นกระบวนการพื้นฐานในการฝึกพฤติกรรมท่ีดี และจัดสรร
สภาพแวดล้อม ท่ีจะป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมท่ีไม่ดี แต่ให้เอ้ือต่อการมี
พฤติกรรมท่ีดีท่ีพึงประสงค์ พร้อมท้ังฝึกคนให้คุ้นกับพฤติกรรมท่ีดีจน
พฤติกรรมเคยชินท่ีดีน้ัน กลายเป็นพฤติกรรมเคยชินและเป็นวิถีชีวิตของ
เขา ตลอดจนการจัดระเบียบระบบท้ังหลายท้ังปวงในสังคมมนุษย์เพื่อให้
เกิดผลเช่นน้ัน 

 เมื่อใดการฝึกศึกษาได้ผล จนพฤติกรรมท่ีดีตามวินัย กลายเป็น
พฤติกรรมเคยชิน อยู่ตัว หรือเป็นวิถีชีวิตของบุคคล ก็เกิดเป็นศีล   

ชีวิตทั้ง ๓ ด้าน การศึกษาทั้ง ๓ ข้ัน  
ประสานพรอ้มไปด้วยกัน 

๒. อินทรียสังวร แปลตามแบบว่า การสํารวมอินทรีย์ หมายถึง
การใช้อินทรีย์ เช่น ตาดู หูฟัง อย่างมีสติ มิให้ถูกความโลภ ความโกรธ 
ความแค้นเคือง ความหลง ความริษยา เป็นต้น เข้ามาครอบงํา แต่ใช้ให้เป็น 
ให้ได้ประโยชน์ โดยเฉพาะให้เกิดปัญญา รู้ความจริง และได้ข้อมูลข่าวสาร 
ท่ีจะนําไปใช้ในการแก้ปัญหาและทําการสร้างสรรค์ต่างๆ ต่อไป  

โดยสรุป อินทรย์ี คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทําหน้าท่ี ๒ อย่าง คือ 
๑) หน้าท่ีรู้ คือรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น ตาดู รู้ว่าเป็นอะไร ว่าเป็นนาฬิกา 

เป็นกล้องถ่ายรูป เป็นดอกไม้ ใบไมส้ีเขียว สีแดง สีเหลือง รูปร่างยาวสั้น
ใหญ่เล็ก หูได้ยินเสียงว่า ดัง เบา เป็นถ้อยคําสื่อสารว่าอย่างไร เป็นต้น  

๒) หน้าท่ีรู้สึก หรือรับความรู้สึก พร้อมกับรับรู้ข้อมูล เราก็มีความรู้สึกด้วย 
บางทีตัวเด่นกลับเป็นความรู้สึก เช่น เห็นแล้วรู้สึกสบายหรือไม่สบาย 
ถูกตาไม่ถูกตา สวยหรือน่าเกลียด ถูกหูไม่ถูกหู เสียงนุ่มนวลไพเราะ
หรือดังแสบแก้วหูรําคาญ เป็นต้น 
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•  หน้าท่ีด้านรู้ เรียกง่ายๆ ว่า ด้านเรียนรู้ หรือศึกษา  
•  หน้าท่ีด้านรู้สึก เรียกง่ายๆ ว่า ด้านเสพ  

พูดสั้นๆ ว่า อินทรีย์ทําหน้าท่ี ๒ อย่าง คือ ศึกษา กับ เสพ 
ถ้าจะให้ชีวิตของเราพัฒนา ต้องใช้อินทรีย์เพื่อรู้หรือศึกษาให้มาก  
มนุษย์ท่ีไม่พัฒนา จะใช้อินทรีย์เพื่อเสพความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่ บางที

แทบไม่ใช้เพื่อการศึกษาเลย เมื่อมุ่งแต่จะหาเสพความรู้สึกท่ีถูกหู ถูกตา 
สวยงาม สนุกสนานบันเทิง เป็นต้น ชีวิตก็วุ่นวายอยู่กับการว่ิงไล่หาสิ่งที่ชอบ
ใจ และดิ้นรนหลีกหนีสิ่งท่ีไม่ชอบใจ วนเวียนอยู่แค่ความชอบใจ-ไม่ชอบใจ 
รัก-ชัง ติดใจ-เกลียดกลัว หลงใหล-เบ่ือหน่าย แล้วก็ฝากความสุขความทุกข์
ของตนไว้ให้ขึ้นกับสิ่งเสพบริโภค ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป ชีวิตที่ไม่ได้ฝึกฝนพัฒนา 
ก็ตกต่ําด้อยค่า ชีวิตก็ไม่ดี และไม่มีอะไรท่ีจะให้แก่โลกน้ี หรือแก่สังคม 

ถ้าไม่มัวหลงติดอยู่กับการหาเสพความรู้สึก ท่ีเป็นได้แค่นักบริโภค แต่
รู้จักใชอินทรียเพื่อศึกษา สนองความต้องการรู้หรือความใฝ่รู้ ก็จะใช้ตา หู 
เป็นต้น ไปในทางการเรียนรู้ และจะพัฒนาไปเรื่อยๆ ปัญญาจะเจริญงอก
งาม ความใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์จะเกิดขึ้น กลายเป็นนักผลิตนักสร้างสรรค์ และ
จะได้พบกับความสุขอย่างใหม่ๆ ท่ีพัฒนาขยายขอบเขตและประณีตย่ิงขึ้น 
พร้อมกับความใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ท่ีก้าวหน้าไป เป็นผู้มีชีวิตท่ีดีงาม มีความสุข
ท่ีแท้ และมีคุณค่าแก่สังคม 

๓. ปัจจัยปฏิเสวนา คือการเสพบริโภคปัจจัย ๔ รวมท้ังสิ่งของ
เครื่องใช้ท้ังหลาย ตลอดจนเทคโนโลยี  

ศีลในเรื่องน้ี คือการฝึกศึกษาให้รู้จักใช้สอยเสพบริโภคสิ่งต่างๆ ด้วย
ปัญญาท่ีรู้เข้าใจคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีแท้จริงของสิ่งน้ันๆ เริ่มตั้งแต่อาหาร 
ก็พิจารณารู้เข้าใจความจริงว่า รับประทานเพื่อเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต ให้
ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง ช่วยให้สามารถดําเนินชีวิตที่ดีงาม อย่างที่ตรัสไว้ว่า   

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแล้ว จึงเสพ
(นุ่งห่ม)จีวร เท่าที่ว่า เพื่อป้องกันความหนาว ร้อน สัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม 
แดด และสัตว์เล้ือยคลาน เท่าที่ว่า เพื่อปกปิดอวัยวะที่ควรละอาย 



พุทธธรรม 

 

๔๓๒ 

 พิจารณาโดยแยบคายแล้ว จึงเสพ(ฉัน)อาหารบิณฑบาต มิใช่เพื่อสนุก 
มิใช่เพื่อมัวเมา มิใช่เพื่อสวยงาม มิใช่เพื่อเด่นโก้ แต่เสพ(ฉัน) เท่าที่ว่า เพื่อให้
ร่างกายนี้ดํารงอยู่ได้ เพ่ือยังชีวิตให้เป็นไป เพ่ือระงับความหิว เพ่ือเกื้อหนุนชีวิต
ที่ประเสริฐ ด้วยการปฏิบัติดังนี้ เราจะกําจัดเวทนาเก่า (ความไมสบายเพราะ
ความหิว) เสียด้วย จะไม่ให้เวทนาใหม่ (เชนความอึดอัด แนน จุกเสียด) 
เกิดข้ึนด้วย เราก็จะมีชีวิตดําเนินไป พร้อมทั้งความไม่มีโทษ และความอยู่ผาสุก๑  

การบริโภคด้วยปัญญาอย่างน้ี ท่านเรียกว่าเป็นการรู้จักประมาณใน
การบริโภค หรือการบริโภคพอดี หรือกินพอดี เป็นการบริโภคที่คุ้มค่า ได้
ประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่สิ้นเปลือง ไม่สูญเปล่า และไม่เกิดโทษ อย่างท่ี
บางคนกินมาก จ่ายแพง แต่กลับเป็นโทษแก่ร่างกาย  

เม่ือจะซื้อหาหรือเสพบริโภคอะไรก็ตาม ควรฝึกถามตัวเองว่า เราจะ
ใช้มันเพื่ออะไร ประโยชน์ท่ีแท้จริงของสิ่งน้ีคืออะไร แล้วซื้อหามาใช้ให้ได้
ประโยชน์ท่ีแท้จริงน้ัน ไม่บริโภคเพียงด้วยตัณหาและโมหะ เพียงแค่ตื่นเต้น
เห็นแก่ความโก้เก๋ เหิมเห่อไปตามกระแสค่านิยมเป็นต้น โดยไม่ได้ใช้ปัญญาเลย  

พึงระลึกไว้ว่า การเสพบริโภค และเรื่องเศรษฐกิจท้ังหมด เป็นปัจจัย 
คือเป็นเครื่องเก้ือหนุนการพัฒนาชีวิตท่ีดีงาม ไม่ใช่เป็นจุดหมายของชีวิต 
ชีวิตมิใช่จบท่ีน่ี ชีวิตไม่ใช่อยู่แค่น้ี  

เมื่อปฏิบัติถูกตองตามหลักนี้ ก็จะเปนคนท่ีกินอยูเปน เปนผูมีศีลอีกขอหนึ่ง 
๔. สัมมาอาชีวะ คือการหาเล้ียงชีพโดยทางชอบธรรม ซึ่งเป็นศีล

ข้อสําคัญอย่างหน่ึง เมื่อนํามาจัดเข้าชุดศีล ๔ ข้อน้ี และเน้นสําหรับ
พระภิกษุ ท่านเรียกว่า “อาชีวปาริสุทธิ” (ความบริสุทธ์ิแห่งอาชีวะ) เป็น
เรื่องของความสุจริตเก่ียวกับ ปัจจัยปริเยสนา คือการแสวงหาปัจจัย 
(ต่อเน่ืองกับข้อ ๓ ปัจจัยปฏิเสวนา คือการใช้สอยเสพบริโภคปัจจัย) 

ศีลข้อน้ีในขั้นพื้นฐาน หมายถึงการเว้นจากมิจฉาชีพ ไม่ประกอบ
อาชีพท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม แต่หาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริต  

                                                                                 
๑ ม.มู.๑๒/๑๔/๑๗ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๔๓๓   

ว่าโดยสาระ คือ ไม่ประกอบอาชีพท่ีเป็นการเบียดเบียน ก่อความ
เดือดร้อนเสียหายแก่ชีวิตอ่ืน และแก่สังคม หรือท่ีจะทําชีวิต จิตใจ และ
สังคมให้เสื่อมโทรมตกต่ํา ดังน้ันสําหรับคฤหัสถ์ จึงมีพุทธพจน์แสดง
อกรณียวณิชชา คือการค้าขายท่ีอุบาสกไม่พึงประกอบ ๕ อย่าง๑ ได้แก่ 
การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การค้าสัตว์ขายเพื่อฆ่าเอาเน้ือ การค้าของเมา 
(รวมท้ังสิ่งเสพติดท้ังหลาย) และการค้ายาพิษ  

เมื่อเว้นมิจฉาชีพ ก็ประกอบสัมมาชีพ ซึ่งเป็นการงานท่ีเป็นไปเพื่อ
แก้ปัญหาและช่วยสร้างสรรค์เก้ือกูลแก่ชีวิตและสังคมอย่างใดอย่างหน่ึง 
อันจะทําให้เกิดปีติและความสุขได้ทุกเวลา ไม่ว่าระลึกนึกขึ้นมาคราวใด ก็
อ่ิมใจภูมิใจว่าเราได้ทําชีวิตให้มีคุณค่าไม่ว่างเปล่า ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้
เจริญก้าวหน้าย่ิงขึ้นไปในมรรค โดยเฉพาะระดับจิตใจหรือสมาธิ 

สัมมาชีพ นอกจากเป็นอาชีพการงานที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและ
สังคมแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาพัฒนาชีวิตของตนเองด้วย 
ซึ่งผู้ทํางานควรตั้งใจใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาตน เช่น เป็นแดนฝึกฝน
พัฒนาทักษะต่างๆ ฝึกกายวาจากิริยามารยาท พัฒนาความสามารถในการ
สื่อสารสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ ฝึกความเข้มแข็งขยันอดทน ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ ความมีฉันทะ มีสติ และสมาธิ พัฒนาความสุขในการ
ทํางาน และพัฒนาด้านปัญญา เรียนรู้จากทุกสิ่งทุกเรื่องท่ีเก่ียวข้องเข้ามา 
คิดค้นแก้ไขปรับปรุงการงาน และการแก้ปัญหาต่างๆ 

ท้ังน้ี ในความหมายท่ีลึกลงไป การเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาชีพ ท่าน
รวมถึงความขยันหม่ันเพียร และการปฏิบัติให้ได้ผลดีในการประกอบ
อาชีพท่ีสุจริต เช่น ทํางานไม่ให้ค่ังค้างอากูล เป็นต้น ด้วย  

อาชีพการงานนั้น เป็นกิจกรรมที่ครองเวลาส่วนใหญ่แห่งชีวิตของ
เรา ถ้าผู้ใดมีโยนิโสมนสิการ คิดถูก ปฏิบัติถูก ต่ออาชีพการงานของตน 
นอกจากได้บําเพ็ญประโยชน์เป็นอันมากแล้ว ก็จะได้ประโยชน์จากการ
งานน้ันๆ มากมาย ทําให้งานน้ันเป็นส่วนแห่งสิกขา เป็นเครื่องฝึกฝน
พัฒนาชีวิตของตนให้ก้าวไปในมรรคได้ด้วยดี  

                                                                                 ๑ องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๗๗/๒๓๓ 



พุทธธรรม 

 

๔๓๔ 

การฝึกศึกษาในด้านและในขั้นศีล ๔ ประเภท ท่ีกล่าวมาน้ี จะต้อง
เอาใจใส่ให้ความสําคัญกันให้มาก เพราะเป็นท่ีทรงตัวปรากฏตัวของวิถีชีวิต
ดีงามท่ีเรียกว่ามรรค และเป็นพื้นฐานของการก้าวไปสู่สิกขาคือการศึกษาท่ี
สูงขึ้นไป ถ้าขาดพื้นฐานน้ีแล้ว การศึกษาข้ันต่อไปก็จะง่อนแง่นรวนเร เอาดี
ได้ยาก 

ส่วนสิกขาด้านจิตหรือสมาธิ และด้านปัญญา ท่ีเป็นเรื่องลึกละเอียด
กว้างขวางมาก จะยังไม่กล่าวเพ่ิมจากท่ีพูดไปแล้ว 

ก่อนจะผ่านไป มีข้อควรทําความเข้าใจที่สําคัญในตอนน้ี ๒ ประการ คือ 

๑. ในแง่ไตรสิกขา หรือในแง่ความประสานกันของสิกขาท้ัง ๓ ได้
กล่าวแล้วว่า ชีวิตคนทั้ง ๓ ด้าน คือ การสัมพันธ์กับโลก จิตใจ และความรู้
ความคิด ทํางานประสานเป็นปัจจัยแก่กัน ดังน้ัน การฝึกศึกษาท้ัง ๓ ด้าน 
คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ก็จึงดําเนินไปด้วยกัน  

ท่ีพูดว่า สิกขา/ฝึกศึกษาข้ันศีลน้ี มิใช่หมายความว่าเป็นเรื่องของศีล
อย่างเดียว แต่หมายความว่า ศีลเป็นแดนหรือด้านท่ีเรากําลังเข้ามาปฏิบัติ
จัดการหรือทําการฝึกอยู่ในตอนนี้ขณะน้ี แต่ตัวทํางานข้างในชีวิตของเรา 
หรือองค์ธรรมท่ีทํางานในการฝึก ก็มีครบท้ังศีล สมาธิ และปัญญา  

ถ้ามองดูให้ดี จะเห็นชัดว่า ตัวทํางานสําคัญๆ ในการฝึกศีลน้ี ก็คือ
องค์ธรรมฝ่ายจิตหรือสมาธิ และองค์ธรรมฝ่ายปัญญา  

ดูง่ายๆ ก็ท่ีศีลในการใช้อินทรีย์ ตัวทํางานหลักก็คือสติ ซึ่งเป็นองค์
ธรรมฝ่ายจิตหรือหมวดสมาธิ และถ้าการฝึกศึกษาตรงน้ีถูกต้อง ก็ปัญญา
น่ันแหละท่ีทํางานมาก ถูกใช้ประโยชน์ และเดินหน้าพัฒนาจริงจัง 

พูดด้วยภาษาง่ายๆ ว่า ในขั้นศีลน้ี ธรรมฝ่ายจิต/สมาธิ และปัญญา 
มาทํางานกับเรื่องรูปธรรม ในแดนของศีล เพื่อช่วยกันฝึกฝนพัฒนาศีล 
และในการทํางานน้ี ท้ังสมาธิและปัญญาก็ฝึกศึกษาพัฒนาตัวมันเองไปด้วย 

ในขั้นหรือด้านอ่ืนๆ ก็เช่นเดียวกัน ท้ังศีล สมาธิ และปัญญา ต่างก็
ช่วยกันร่วมกันทํางานประสานกันตามบทบาทของตนๆ 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๔๓๕   

๒. ในแง่มรรค หรือในแง่คุณสมบัติภายในของชีวิต ขณะท่ีมีการ
ฝึกศึกษาด้วยไตรสิกขาน้ัน ถ้ามองเข้าไปในชีวิตท่ีดําเนินอยู่คือมรรค ท่ีรับ
ผลจากการฝึกศึกษาของสิกขา ก็จะเห็นว่า กระบวนธรรมของการดําเนิน
ชีวิตก็ก้าวไปตามปกติของมัน โดยมีปัญญาในชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ เป็นผู้นํา
กระบวนของชีวิตน้ันท้ัง ๓ ด้าน สัมมาทิฏฐิน้ีมองเห็นรู้เข้าใจอย่างไรเท่าไร 
ก็คิดพูดทําดําเนินชีวิตไปในแนวทางน้ัน อย่างน้ัน และได้แค่น้ัน  

แต่เมื่อการฝึกศึกษาของไตรสิกขาดําเนินไป ปัญญาช่ือสัมมาทิฏฐิน้ันก็
พัฒนาตัวมันเองด้วยประสบการณ์ท้ังหลายจากการฝึกศึกษาน้ัน เฉพาะ
อย่างย่ิงด้วยการทํางานคิดวิจัยสืบค้นไตร่ตรองของสัมมาสังกัปป์ ทําให้
มองเห็นรู้เข้าใจกว้างลึกชัดเจนท่ัวตลอดถึงความจริงย่ิงขึ้นๆ แล้วก็จัดปรับ
นํากระบวนธรรมก้าวหน้าเป็นมรรคท่ีสมบูรณ์ใกล้จุดหมายยิ่งขึ้นๆ ไป 

การศึกษาจะดําเนินไป มีปัจจัยช่วยเกื้อหนุน 
ขอย้อนยํ้าว่า มรรค คือการดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตท่ีดี แต่จะดําเนิน

ชีวิตดีได้ ก็ต้องมีการฝึกฝนพัฒนา ดังน้ันจึงต้องมีการฝึกศึกษาที่เรียกว่า 
สิกขา  

มรรค เป็นจุดหมายของ สิกขา การท่ีให้มีไตรสิกขา ก็เพื่อให้คนมีชีวิต
ท่ีเป็นมรรค และก้าวไปในมรรคน้ัน 

ด้วยการฝึกตามระบบแห่งไตรสิกขา องค์ ๘ ของมรรคจะเกิดขึ้นเป็น
คุณสมบัติของคน และเจริญพัฒนา ทําให้มีชีวิตดี ท่ีเป็นมรรค และก้าวไปใน
มรรคน้ัน  

อย่างไรก็ดี กระบวนการแห่งสิกขา มิใช่ว่าจะเริ่มขึ้นมาและคืบหน้า
ไปเองลอยๆ แต่ต้องอาศัยปัจจัยเก้ือหนุนหรือช่วยกระตุ้น  

เน่ืองจากปัจจัยท่ีว่าน้ีเป็นตัวนําเข้าสู่สิกขา จึงจัดว่าอยู่ในขั้นก่อน
มรรค และการนําเข้าสู่สิกขาน้ีเป็นเรื่องสําคัญมาก ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้แบ่ง
กระบวนการแห่งการศึกษาออกเป็น ๒ ขั้นตอนใหญ่ คือ ข้ันนําเข้าสู่สิกขา 
และ ข้ันไตรสิกขา  



พุทธธรรม 

 

๔๓๖ 

๑. ข้ันนําสู่สิกขา หรือการศึกษาจัดตั้ง  
ขั้นก่อนท่ีจะเข้าสู่ไตรสิกขา เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ขั้นก่อนมรรค 

เพราะมรรค หรือเรียกให้เต็มว่ามรรคมีองค์ ๘ น้ัน ก็คือ วิถีแห่งการดําเนิน
ชีวิต ท่ีเกิดจากการฝึกศึกษาตามหลักไตรสิกขาน่ันเอง  

เม่ือมองในแง่ของมรรค ก็เริ่มจากสัมมาทิฏฐิ คือปัญญาเห็นชอบ 
ซึ่งเป็นปัญญาในระดับหน่ึง เท่าท่ีมีอยู่เป็นทุนของคนน้ันๆ 

ปัญญาเห็นชอบในขั้นน้ี เป็นความเช่ือและความเข้าใจในหลักการ
ท่ัวๆ ไป โดยเฉพาะความเช่ือว่าสิ่งท้ังหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย หรือการ
ถือหลักการแห่งเหตุปัจจัย ซึ่งเป็นความเช่ือท่ีเป็นฐานสําคัญของการศึกษา 
ท่ีจะทําให้มีการพัฒนาต่อไปได้ เพราะเม่ือเช่ือว่าสิ่งท้ังหลายเป็นไปตาม
เหตุปัจจัย พอมีอะไรเกิดขึ้น ก็ต้องคิดค้นสืบสาวหาเหตุปัจจัย และต้อง
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับเหตุปัจจัย การศึกษาก็เดินหน้า 

ในทางตรงข้าม ถ้ามีทิฏฐิความคิดเห็นเช่ือถือท่ีผิด ก็จะตัดหนทางท่ี
จะพัฒนาต่อไป เช่น ถ้าเช่ือว่าสิ่งท้ังหลายจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปเอง
แล้วแต่โชค หรือเป็นเพราะการดลบันดาล คนก็ไม่ต้องศึกษาพัฒนาตน 
เพราะไม่รู้จะพัฒนาไปทําไม  

ดังน้ัน ในกระบวนการฝึกศึกษาพัฒนาคน เมื่อเริ่มต้นจึงต้องมี
ปญัญาอยู่บ้าง น่ันคือปัญญาในระดับของความเช่ือในหลักการท่ีถูกต้อง ซึ่ง
เม่ือเช่ือแล้วก็จะนําไปสู่การศึกษา 

คราวน้ี สิ่งท่ีต้องพิจารณาต่อไป ก็คือ สัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นฐานหรือ
เป็นจุดเริ่มให้คนมีการศึกษาพัฒนาต่อไปได้น้ี จะเกิดขึ้นในตัวบุคคลได้
อย่างไร หรือทําอย่างไรจะให้บุคคลเกิดมีสัมมาทิฏฐิ  

ในเร่ืองนี้ พระพุทธเจาไดตรัสแสดง ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ ๒ อยาง๑ คือ  
๑. ปัจจัยภายนอก  ได้แก่  ปรโตโฆสะ  
๒. ปัจจัยภายใน  ได้แก่  โยนิโสมนสิการ 

                                                                                 ๑ องฺ.ทุก.๒๐/๓๗๑/๑๑๐  
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๔๓๗   

ตามหลักการน้ี การมีสัมมาทิฏฐิอาจเริ่มจากปัจจัยภายนอก เช่น 
พ่อแม่ ครูอาจารย์ ผู้ใหญ่ หรือวัฒนธรรม ซึ่งทําให้บุคคลได้รับอิทธิพลจาก
ความเช่ือ แนวคิด ความเข้าใจ และภูมิธรรมภูมิปัญญา ที่ถ่ายทอดต่อกันมา  

ถ้าสิ่งท่ีได้รับจากการแนะนําสั่งสอนถ่ายทอดมาน้ันเป็นสิ่งท่ีดีงาม
ถูกต้อง อยู่ในแนวทางของเหตุผล ก็เป็นจุดเริ่มของสัมมาทิฏฐิ ท่ีจะนําเข้า
สู่กระแสการพัฒนาหรือกระบวนการฝึกศึกษา ในกรณีอย่างน้ี สัมมาทิฏฐิ
เกิดจากปัจจัยภายนอกท่ีเรียกว่า ปรโตโฆสะ 

ถ้าไม่เช่นน้ัน บุคคลอาจเข้าสู่กระแสการศึกษาพัฒนาโดยเกิดปัญญา
ท่ีเรียกว่าสัมมาทิฏฐิน้ัน ด้วยการใช้โยนิโสมนสิการ คือการรู้จักคิด รู้จัก
พิจารณาด้วยตนเอง  

แต่คนส่วนใหญ่จะเข้าสู่กระแสการศึกษาพัฒนาด้วยปรโตโฆสะ 
เพราะคนที่มีโยนิโสมนสิการแต่แรกเริ่มน้ัน หาได้ยาก 

“ปรโตโฆสะ” แปลว่า เสียงจากผู้อ่ืน คืออิทธิพลจากภายนอก เป็น
คําท่ีมีความหมายกลางๆ คืออาจจะดีหรือช่ัว ถูกหรือผิดก็ได้ ถ้าปรโตโฆสะ 
น้ันเป็นบุคคลที่ดี เราเรียกว่า กัลยาณมิตร ซึ่งเป็นปรโตโฆสะชนิดที่มีคุณภาพ
โดยเฉพาะท่ีได้เลือกสรรกลั่นกรองแล้ว เพื่อให้มาทํางานในด้านการศึกษา  

ถ้าบุคคลและสถาบันท่ีมีบทบาทสําคัญมากในสังคม เช่น พ่อแม่ ครู
อาจารย์ สื่อมวลชน และองค์กรทางวัฒนธรรม เป็นปรโตโฆสะที่ดี คือเป็น
กัลยาณมิตร ก็จะนําเด็กไปสู่สัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นฐานของการพัฒนาต่อไป 

อย่างไรก็ตาม คนที่พัฒนาดีแล้ว จะมีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ พ่ึงตนได ้ 
โดยมีอิสรภาพ แต่คุณสมบัติน้ีจะเกิดขึ้นต่อเม่ือเขารู้จักใช้ปัจจัยภายใน 
เพราะถ้าเขายังต้องอาศัยปัจจัยภายนอก ก็คือ การท่ียังต้องพึ่งพา ยังไม่
เป็นอิสระ จึงยังไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ ดังน้ัน จุดเน้นจึงอยู่ท่ีปัจจัยภายใน  

แต่เราอาศัยปัจจัยภายนอกมาเป็นสื่อในเบื้องต้น เพื่อช่วยชักนําให้
ผู้เรียนสามารถใช้โยนิโสมนสิการ ท่ีเป็นปัจจัยภายในของตัวเขาเอง  

เม่ือรู้หลักน้ีแล้ว เราก็ดําเนินการพัฒนากัลยาณมิตรขึ้นมาช่วยชักนํา
คนให้รู้จักใช้โยนิโสมนสิการ 



พุทธธรรม 
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นอกจากปรโตโฆสะท่ีเป็นกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบหลัก ๒ อย่างน้ีแล้ว ยังมีองค์ประกอบเสริมท่ีช่วยเก้ือหนุนใน
ขั้นก่อนเข้าสู่มรรคอีก ๕ อย่าง จึงรวมท้ังหมดมี ๗ ประการ  

องค์ธรรมเกื้อหนุนท้ัง ๗ ท่ีกล่าวมาน้ัน มีช่ือเรียกว่าบุพนิมิตของ
มรรค๑ เพราะเป็นเครื่องหมายบ่งบอกล่วงหน้าถึงการท่ีมรรคจะเกิดขึ้น 
หรือเป็นจุดเริ่มท่ีจะนําเข้าสู่มรรค อาจเรียกเป็นภาษาง่ายๆ ว่า แสงเงิน
แสงทองของ(วิถี)ชีวิตท่ีดีงาม หรือเรียกในแง่สิกขาว่า รุ่งอรุณของ
การศึกษา ดังน้ี 

๑. กัลยาณมิตตตา (มี กั ล ย าณ มิ ต ร=แสวงแหล่ ง ปัญญาแล ะ
แบบอย่างท่ีดี) ได้แก ่ ปรโตโฆสะท่ีดี ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ท่ีได้กล่าวแล้ว 

๒. ศีลสัมปทา (ทําศีลให้ถึงพร้อม=มีวินัยเป็นฐานของการพัฒนา
ชีวิต) คือ ประพฤติดี มีวินัย มีระเบียบในการดําเนินชีวิต ตั้งอยู่ในความ
สุจริต มีชีวิตท่ีไม่เบียดเบียน และมีความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีดีท่ีเก้ือกูล 

๓. ฉันทสัมปทา (ทําฉันทะให้ถึงพร้อม=มีจิตใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์) คือ 
พอใจใฝ่รักในความรู้ อยากรู้ให้จริง และปรารถนาจะทําสิ่งทั้งหลายให้ดีงาม๒ 

๔. อัตตสัมปทา (ทําตนให้ถึงพร้อม=มุ่งม่ันฝึกตนเต็มสุดภาวะท่ี
ความเป็นคนจะให้ถึงได้) คือการทําตนให้ถึงความสมบูรณ์แห่งศักยภาพ
ของความเป็นมนุษย์ โดยมีจิตสํานึกในการท่ีจะฝึกฝนพัฒนาตนอยู่เสมอ 

๕. ทิฏฐิสัมปทา (ทําทิฏฐิให้ถึงพร้อม=ถือหลักเหตุปัจจัยมองอะไรๆ
ตามเหตุและผล) คือ มีความเช่ือท่ีมีเหตุผล ถือหลักความเป็นไปตามเหตุ
ปัจจัย  

                                                                                 
๑  ขุ.ม.๑๙/๑๒๙-๑๓๗/๓๖–๓๗ (คําแปลแบบชวยจํา นํามาจากหนังสือ ธรรมนูญชีวิต พ.ศ. ๒๕๔๒) 
๒  ฉันทะ เปนธรรมที่สําคัญย่ิงอยางหนึ่ง มีความหมายเปนภาษาบาลีวา “กตฺตุกมฺยตา” แปลวา 
ความเปนผูใครเพื่อจะทํา คือ ตองการทํา หรืออยากทํา ไดแกการมีความปรารถนาดีตอทุกสิ่งทุก
อยางท่ีพบเห็นเก่ียวของ และอยากจะทําใหสิ่งนั้นๆ ดีงามสมบูรณเต็มตามภาวะที่ดีที่สุดของมัน 
ฉันทะ เปนธรรมที่พัฒนาโดยอาศัยปญญา และพึงพัฒนาข้ึนมาแทนท่ี หรืออยางนอยใหดุลกับ 
ตัณหา (ความอยากเก่ียวกับตัวตน เชน อยากได อยากเสพ อยากเปน อยากคงอยูตลอดไป อยาก
สูญสลายหรืออยากทําลาย) 
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๖. อัปปมาทสัมปทา (ทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม=ต้ังตนอยู่ใน
ความไม่ประมาท) คือ มีสติครองตัว กระตือรือร้น ไม่เฉื่อยชา ไม่ปล่อยปละ
ละเลย โดยมีจิตสํานึกตระหนักในความเปล่ียนแปลง ทันการณ์และทัน
กาล โดยเห็นคุณค่าของกาลเวลา และรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์  

๗. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ทําโยนิโสมนสิการให้ถึงพร้อม=ฉลาดคิด
แยบคายให้ได้ประโยชน์และความจริง) รู้จักคิด รู้จักพิจารณา มองเป็น คิด
เป็น เห็นสิ่งท้ังหลายตามท่ีมันเป็นไปในระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย 
รู้จักสอบสวนสืบค้นวิเคราะห์วิจัย ให้เห็นความจริง หรือให้เห็นแง่ด้านท่ีจะ
ทําให้เป็นประโยชน์ สามารถแก้ปัญหาและจัดทําดําเนินการต่างๆ ให้สําเร็จ
ได้ด้วยวิธีการแห่งปัญญา ท่ีจะทําให้พึ่งตนเองและเป็นท่ีพึ่งของคนอ่ืนได้ 

ในการศึกษาน้ัน ปัจจัยตัวแรก คือ กัลยาณมิตร อาจช่วยชักนํา 
หรือกระตุ้นให้เกิดปัจจัยตัวอ่ืน ตั้งแต่ตัวท่ี ๒ จนถึงตัวท่ี ๗  

การท่ีจะมีกัลยาณมิตรน้ัน จัดแยกได้เป็นการพัฒนา ๒ ขั้นตอน  
ขั้นแรก กัลยาณมิตรน้ันเกิดจากผู้อ่ืนหรือสังคมจัดให้ ซึ่งจะทําให้

เด็ก อยู่ในภาวะท่ีเป็นผู้รับ และยังมีการพ่ึงพามาก  
ขั้นท่ีสอง เม่ือเด็กพัฒนามากขึ้น คือรู้จักใช้โยนิโสมนสิการแล้ว เด็ก

จะมองเห็นคุณค่าของแหล่งความรู้ และนิยมแบบอย่างท่ีดี แล้วเลือกหา
กัลยาณมิตรเอง โดยรู้จักปรึกษาไต่ถาม เลือกอ่านหนังสือ เลือกชมรายการ
โทรทัศน์ท่ีดีมีประโยชน์ เป็นต้น 

พัฒนาการในข้ันท่ีเด็กเป็นฝ่ายเลือกคบหากัลยาณมิตรเองน้ี เป็น
ความหมายของความมีกัลยาณมิตรท่ีต้องการในท่ีน้ี และเมื่อถึงขั้นน้ีแล้ว 
เด็กจะทําหน้าท่ีเป็นกัลยาณมิตรของผู้อ่ืนได้ด้วย อันนับเป็นจุดสําคัญของ
การท่ีจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม 

ถาบุคคลมีปจจัย ๗ ขอนี้แลว ก็เช่ือมั่นไดวาเขาจะมีชีวิตท่ีดีงาม และ
กระบวนการศึกษาจะเกิดข้ึนอยางแนนอน เพราะปจจัยเหลานี้เปนสวนขยายของ
มรรค หรือของไตรสิกขานั้นเอง ท่ียื่นออกมาเช่ือมตอเพ่ือรับหรือดึงคนเขาสู
กระบวนการฝกศึกษาพัฒนา โดยเปนท้ังตัวชักนําเขาสูไตรสิกขา และเปนตัวเรง 
และคอยเสริมใหการฝกศึกษาของไตรสิกขาเดินหนาไปดวยดี 



พุทธธรรม 

 

๔๔๐ 

การศึกษา[ท่ีสังคม]จัดตั้ง ต้องไม่บดบังการศึกษาที่แท้ของชีวิต 
การศึกษาท่ีจัดทํากันอย่างเป็นงานเป็นการ เป็นกิจการของรัฐของ

สังคม ก็คือการยอมรับความสําคัญและดําเนินการในขั้นของ ปัจจัยข้อท่ี 
๑ คือ ปรโตโฆสะ ท่ีจะให้มีกัลยาณมิตร ท่ีเป็น ปัจจัยภายนอก น่ันเอง  

ปัจจัยข้อ ๑ น้ีเป็นเรื่องใหญ่ มีความสําคัญมาก รัฐหรือสังคมน่ันเอง
ทําหน้าท่ีเป็นกัลยาณมิตร ด้วยการจัดสรรและจัดเตรียมบุคลากรท่ีจะดําเนิน
บทบาทของกัลยาณมิตร เช่น ครูอาจารย์ ผู้บริหาร พร้อมท้ังอุปกรณ์ และ
ปัจจัยเก้ือหนุนต่างๆ ถึงกับต้องจัดเป็นองค์กรใหญ่โต ใช้งบประมาณมากมาย  

ถ้าได้กัลยาณมิตรท่ีดี มีคุณสมบัติท่ีเหมาะ และมีความรู้เข้าใจ
ชัดเจนในกระบวนการของการศึกษา สํานึกตระหนักต่อหน้าท่ีและบทบาท
ของตนในกระบวนการแห่งสิกขาน้ัน มีเมตตา ปรารถนาดีต่อชีวิตของ
ผู้เรียนด้วยใจจริง และพร้อมท่ีจะทําหน้าท่ีของกัลยาณมิตร กิจการ
การศึกษาของสังคมก็จะประสบความสําเร็จด้วยดี  

ดังน้ัน การสร้างการสรรจัดเตรียมกัลยาณมิตรจึงเป็นงานใหญ่ท่ี
สําคัญย่ิง ซึ่งควรดําเนินการให้ถูกต้อง อย่างจริงจัง ด้วยความไม่ประมาท  

อย่างไรก็ดี จะต้องระลึกตระหนักไว้ตลอดเวลาว่า การพยายามจัด
ให้มีปรโตโฆสะท่ีดี ด้วยการวางระบบองค์กรและบุคลากรกัลยาณมิตรขึ้น
ท้ังหมดน้ี แม้จะเป็นกิจการทางสังคมท่ีจําเป็นและสําคัญอย่างย่ิง และแม้
จะทําอย่างดีเลิศเพียงใด ก็อยู่ในขั้นของการนําเข้าสู่การศึกษา เป็นขั้นตอน
ก่อนมรรค และเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกทั้งน้ัน พูดสั้นๆ ว่าเป็น 
การศึกษาจัดต้ัง 

การศึกษาจัดตั้ง ก็คือ กระบวนการช่วยชักนําคนเข้าสู่การศึกษา 
โดยการดําเนินงานของกัลยาณมิตร 

ในกระบวนการศึกษาจัดตั้งน้ี ผู้ทําหน้าท่ีเป็นกัลยาณมิตร และผู้
ทํางานในระบบจัดสรรปรโตโฆสะท้ังหมด พึงระลึกตระหนักต่อหลักการ
สําคัญบางอย่าง เพื่อความม่ันใจในการท่ีจะปฏิบัติให้ถูกต้อง และป้องกัน
ความผิดพลาด ดังต่อไปน้ี 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๔๔๑   

• โดยหลักการ กระบวนการแห่งการศึกษาดําเนินไปในตัวบุคคล โดย
สัมพันธ์กับโลก/สิ่งแวดล้อม/ปัจจัยภายนอก ท้ังในแง่รับเข้า แสดงออก และ
ปฏิสัมพันธ์  

สําหรับคนส่วนใหญ่ กระบวนการแห่งการศึกษาอาศัยการโน้มนํา
และเก้ือหนุนของปัจจัยภายนอกเป็นอย่างมาก ถ้ามีแต่ปัจจัยภายนอกท่ีไม่
เอ้ือ คนอาจจะหมกจมติดอยู่ในกระบวนการเสพความรู้สึก และไม่เข้าสู่
การศึกษา เราจึงจัดสรรปัจจัยภายนอก ท่ีจะโน้มนําและเก้ือหนุนปัจจัย
ภายในที่ดีให้พัฒนาขึ้นมา ซึ่งจะนําเขาเข้าสู่การศึกษา และก้าวไปในทาง
ชีวิตท่ีเป็นมรรค 

• โดยความมุ่งหมาย เราจัดสรรและเป็นปัจจัยภายนอกในฐานะ
กัลยาณมิตร ท่ีจะโน้มนําให้ปัจจัยภายในท่ีดีพัฒนาข้ึนมาในตัวเขาเอง และ
เก้ือหนุนให้กระบวนการแห่งการศึกษาในตัวของเขา พาเขาก้าวไปในมรรค  

พูดสั้นๆ ว่า ตัวเราท่ีเป็นปัจจัยภายนอกน้ี จะต้องต่อหรือจุดไฟ
ปัจจัยภายในของเขาข้ึนมาให้ได้ ความสําเร็จอยู่ท่ีเขาเกิดมีปัจจัยภายใน 
(โยนิโสมนสิการ และบุพนิมิตแห่งมรรคข้ออ่ืนๆ อีก ๕ อย่าง) ซึ่งจะนําเขา
เข้าสู่กระบวนการแห่งการศึกษา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ท่ีทําให้เขาก้าวไปใน
มรรค ด้วยตัวเขาเอง 

• โดยขอบเขตบทบาท ระลึกตระหนักชัดต่อตําแหน่งหน้าท่ีของตน
ในฐานะกัลยาณมิตร/ปัจจัยภายนอก ท่ีจะช่วย(โน้มนําเก้ือหนุน)ให้เขา
ศึกษา สิกขาอยู่ท่ีตัวเขา มรรคอยู่ในชีวิตของเขา เราต้องจัดสรรและเป็น
ปัจจัยภายนอกท่ีดีท่ีสุด  

แต่ปัจจัยภายนอกที่ว่า “ดีท่ีสุด” น้ัน อยู่ท่ีหนุนเสริมปัจจัยภายใน
ของเขาให้พัฒนาอย่างได้ผลท่ีสุด และให้เขาเดินไปได้เอง ไม่ใช่ว่าดีจน
กลายเป็นทําให้เขาไม่ต้องฝึกไม่ต้องศึกษา ได้แต่พึ่งพาปัจจัยภายนอก
เรื่อยไป คิดว่าดี แต่ท่ีแท้เป็นการก้าวก่ายกีดขวางล่วงล้ําและครอบงําโดย
ไม่รู้ตัว 



พุทธธรรม 

 

๔๔๒ 

• โดยการระวังจุดพลาด ระบบและกระบวนการแห่งการศึกษา ท่ี
รัฐหรือสังคมจัดขึ้นมาท้ังหมด เป็นการศึกษาจัดตั้ง ความสําเร็จของ
การศึกษาจัดตั้งน้ี อยู่ท่ีการเช่ือมประสานหรือต่อโยง ให้เกิดมีและพัฒนา
การศึกษาท่ีแท้ ขึ้นในตัวบุคคล อย่างท่ีกล่าวแล้วข้างต้น  

เรื่องน้ี ถ้าไม่ระวัง จะหลงเพลินว่าได้ “จัด” การศึกษาอย่างดีท่ีสุด 
แต่การศึกษาก็จบอยู่แค่การจัดตั้ง การศึกษาท่ีแท้ไม่พัฒนาขึ้นไปในเน้ือตัว
ของคน  

 แม้แต่การเรียนอย่างมีความสุข ก็อาจจะเป็นความสุขแบบจัดตั้ง ท่ี
เกิดจากการจัดสรรปัจจัยภายนอก ในกระบวนการของการศึกษาจัดตั้ง ใน
ช้ันเรียนหรือในโรงรียน เป็นต้น  

ถึงแม้นักเรียนจะมีความสุขจริงๆ ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ท่ีจัดตั้งน้ัน แต่ถ้าเด็กยังไม่เกิดมีปัจจัยภายในท่ีจะทําให้เขาสามารถมีและ
สร้างความสุขได้ เมื่อเขาออกไปอยู่กับชีวิตจริง ในโลกแห่งความเป็นจริง ท่ี
ไม่เข้าใครออกใคร ไม่มีใครตามไปเอาอกเอาใจ หรือไปจัดสรรความสุข
แบบจัดตั้งให้ เขาก็จะกลายเป็นคนท่ีไม่มีความสุข  

ซ้ําร้ายความสุขท่ีเกิดจากการจัดตั้งน้ัน อาจทําให้เขาเป็นคนมี
ความสุขแบบพึ่งพา ท่ีพึ่งตนเองไม่ได้ในการท่ีจะมีความสุข ต้องอาศัยการ
จัดตั้งอยู่เรื่อยไป และกลายเป็นคนท่ีมีความสุขได้ยาก หรือไม่สามารถมี
ความสุขได้ในโลกแห่งความเป็นจริง  

อาจกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาจัดตั้งของสังคม กับ
การศึกษาท่ีแท้ของชีวิต ท่ีดูเหมือนย้อนแย้งกัน แต่ต้องทําให้เป็นอย่างน้ัน
จริงๆ ซึ่งเป็นตัวอย่างของข้อเตือนใจไว้ป้องกันความผิดพลาด ดังน้ี 

๑. (ปัจจัยภายนอก) จัดสรรให้เด็กได้รับสิ่งแวดล้อมและปัจจัยเอ้ือ
ทุกอย่างท่ีดีท่ีสุด 

๒. (ปัจจัยภายใน) ฝึกสอนให้เด็กสามารถเรียนรู้อยู่ดีเฟ้นหาคุณค่า
ประโยชน์ได้จากสิ่งแวดล้อมและสภาพทุกอย่างแม้แต่ท่ีเลวร้ายท่ีสุด 
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๒. ข้ันไตรสิกขา หรือกระบวนการศึกษาท่ีแท้ของธรรมชาติ  
ขั้นตอนน้ี เป็นการเข้าสู่กระบวนการฝึกศึกษา ท่ีจัดการให้เข้าไป

เป็นกิจกรรมแห่งชีวิตของแต่ละบุคคล ในระบบแห่งไตรสิกขา คือ การฝึก
ศึกษาพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปัญญา 
ตามหลักแห่ง ศีล สมาธิ และปัญญา ท่ีได้พดูไปก่อนน้ีแล้ว 

ระบบไตรสิกขาเพื่อการพัฒนาอย่างองค์รวมในทุกกิจกรรม 
ได้กล่าวแล้วว่า ในกระบวนการพัฒนาของไตรสิกขาน้ัน องค์ท้ัง ๓ 

คือ ศีล สมาธิ ปัญญา จะทํางานประสานโยงส่งผลต่อกัน เป็นระบบและ
กระบวนการอันหน่ึงอันเดียว  

แต่เมื่อมองไตรสิกขาน้ี โดยภาพรวมท่ีเป็นระบบใหญ่ของการฝึก ก็
จะเห็นองค์ ๓ น้ันเด่นขึ้นมาทีละอย่าง จากหยาบแล้วละเอียดประณีตขึ้น
ไปเป็นช่วงๆ หรือเป็นขั้นๆ ตามลําดับ คือ 

ช่วงแรก เด่นออกมาข้างนอก ท่ีอินทรีย์และกายวาจา ก็เป็นขั้น ศีล  
ขั้นท่ีสอง เด่นด้านภายใน ท่ีจิตใจ ก็เป็นขั้น สมาธิ  
ช่วงท่ีสาม เด่นท่ีความรู้ความคิดเข้าใจ ก็เป็นขั้น ปัญญา  
แต่ในทุกขั้นน้ันเอง องค์อีก ๒ อย่างก็ทํางานร่วมอยู่ด้วยโดยตลอด 
หลักการท้ังหมดน้ี ได้อธิบายข้างต้นแล้ว แต่มีเรื่องท่ีขอพูดแทรกไว้

อย่างหนึ่ง เพื่อเสริมประโยชน์ในชีวิตประจําวัน คือ การทํางานของ
กระบวนการฝึกศึกษาพัฒนา ท่ีองค์ท้ังสาม ท้ัง ศีล สมาธิ ปัญญา ทํางาน
อยู่ด้วยกัน โดยประสานสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยแก่กัน  

การปฏิบัติแบบท่ีว่าน้ี ก็คือ การนําไตรสิกขาเข้าสู่การพิจารณาของ
โยนิโสมนสิการ หรือการโยนิโสมนสิการในไตรสิกขา ซึ่งควรปฏิบัติให้ได้
เป็นประจํา และเป็นสิ่งท่ีปฏิบัติได้จริงโดยไม่ยากเลย ดังน้ี 

ในการกระทําทุกครั้งทุกอย่าง ไม่ว่าจะแสดงพฤติกรรมอะไร หรือมี
กิจกรรมใดๆ ก็ตาม เราสามารถฝึกฝนพัฒนาตนและสํารวจตรวจสอบ
ตนเอง ตามหลักไตรสิกขาน้ี ให้มีการศึกษาครบท้ัง ๓ อย่าง ท้ัง ศีล สมาธิ 
และปัญญา พร้อมกันไปทุกครั้งทุกคราว  



พุทธธรรม 

 

๔๔๔ 

ท่ีว่าน้ัน คือ เม่ือจะทําอะไร ก็พิจารณากันดูก่อนว่า 
พฤติกรรม หรือการกระทําของเราครั้งน้ี จะเป็นการเบียดเบียน ทํา

ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ใครหรือไม่ จะก่อความเสื่อมโทรมเสียหาย
อะไรบ้างไหม หรือว่าเป็นไปเพื่อความเก้ือกูล ช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
สร้างสรรค์ (ศีล) 

ในเวลาท่ีจะทําน้ี จิตใจของเราเป็นอย่างไร เราทําด้วยจิตใจท่ีเห็นแก่
ตัว มุ่งร้ายต่อใคร ทําด้วยความโลภ โกรธ หลง หรือไม่ หรือทําด้วยเมตตา 
มีความปรารถนาดี ทําด้วยศรัทธา ทําด้วยสติ มีความเพียร มีความ
รับผิดชอบ เป็นต้น และ ในขณะท่ีทํา สภาพจิตใจของเราเป็นอย่างไร เร่า
ร้อน กระวนกระวาย ขุ่นมัว เศร้าหมอง หรือว่ามีจิตใจท่ีสงบ ร่าเริง เบิก
บาน เป็นสุข เอิบอ่ิม ผ่องใส (สมาธิ)  

เรื่องที่ทําครั้งน้ี เราทําด้วยความรู้ความเข้าใจชัดเจนดีแล้วหรือไม่ เรา
มองเห็นเหตุผล รู้เข้าใจหลักเกณฑ์และความมุ่งหมาย มองเห็นผลดีผลเสีย
ท่ีอาจจะเกิดขึ้น และหนทางแก้ไขปรับปรุงพร้อมดีแล้วหรือไม่ (ปัญญา) 

ด้วยวิธีปฏิบัติอย่างน้ี คนท่ีฉลาดจึงสามารถฝึกศึกษาพัฒนาตน และ
สํารวจตรวจสอบวัดผลการพัฒนาตนได้เสมอตลอดทุกครั้งทุกเวลา เป็น
การบําเพ็ญไตรสิกขาในระดับรอบเล็ก (คือครบสิกขาท้ังสาม ในพฤติกรรม
เดียวหรือกิจกรรมเดียว)  

พร้อมกันน้ัน การศึกษาของไตรสิกขาในระดับขั้นตอนใหญ่ ก็ค่อยๆ 
พัฒนาข้ึนไปทีละส่วนด้วย ซึ่งเม่ือมองดูภายนอก ก็เหมือนศึกษาไป
ตามลําดับทีละอย่างทีละขั้น ย่ิงกว่าน้ัน ไตรสิกขาในระดับรอบเล็กน้ีก็จะช่วย
ให้การฝึกศึกษาไตรสิกขาในระดับขั้นตอนใหญ่ย่ิงก้าวหน้าไปด้วยดีมากขึ้น  

ในทางย้อนกลับ การฝึกศึกษาไตรสิกขาในระดับขั้นตอนใหญ่ ก็จะ
ส่งผลให้การฝึกศึกษาไตรสิกขาในระดับรอบเล็ก มีความชัดเจนและ
สมบูรณ์ย่ิงขึ้นด้วยเช่นกัน 

ตามท่ีกล่าวมาน้ี ต้องการให้มองเห็นความสัมพันธ์อย่างอิงอาศัยซึ่ง
กันและกันขององค์ประกอบท่ีเรียกว่าสิกขา ๓ ในกระบวนการศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรม เป็นการมองรวมๆ อย่างสัมพันธ์ถึงกันหมด   
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๔๔๕   

ปฏิบัติการฝึกศึกษาด้วยสิกขา แล้ววัดผลด้วยภาวนา 
ได้อธิบายแล้วข้างต้นว่า สิกขา ท่ีท่านจัดเป็น ๓ อย่าง ดังท่ีเรียกว่า 

“ไตรสิกขา” น้ัน เพราะเป็นไปตามความเป็นจริงในการปฏิบัติ ซึ่งเป็น
เรื่องธรรมดาแห่งธรรมชาติของชีวิตน้ีเอง กล่าวคือ ในเวลาฝึกศึกษา สิกขา 
๓ ด้าน จะทํางานประสานสัมพันธ์กัน ในขณะหน่ึงๆ อย่างครบเต็มท่ี เมื่อ
ออกมาถึงการสัมพันธ์กับภายนอก ก็มี ๓ ด้าน 

ดังเช่น ในขณะท่ีสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคล 
ไม่ว่าจะด้วยอินทรีย์ เช่น ตา หู หรือด้วยกาย-วาจา (ด้านศีล) ก็ต้องมี
เจตนา แรงจูงใจ และสภาพจิตอย่างใดอย่างหน่ึง (ด้านจิตหรือสมาธิ) และ
ต้องมีความคิดเห็นเช่ือถือรู้เข้าใจในระดับใดระดับหน่ึง (ปัญญา)  

น้ีเป็นเรื่องของธรรมภาคปฏิบัติ ซึ่งต้องทําให้สอดล้องตรงกันกับ
ระบบความเป็นไปของสภาวะในธรรมชาติ 

แต่ยังมีธรรมประเภทอ่ืน ซึ่งแสดงไว้ด้วยความมุ่งหมายท่ีต่างออกไป 
โดยเฉพาะท่ีโยงกับเรื่องสิกขา ๓ น้ี ก็คือหลักภาวนา ๔ 

เม่ือปฏิบัติแล้ว ก็ควรจะมีการวัดหรือแสดงผลด้วย เรื่องการศึกษาน้ี 
ก็ทํานองน้ัน เมื่อฝึกศึกษาด้วยสิกขา ๓ แล้ว ก็ตามมาด้วยหลักท่ีจะใช้
วัดผล คือ ภาวนา ๔ 

ตอนปฏิบัติการฝึก สิกขามี ๓ แต่ทําไมตอนวัดผล ภาวนามี ๔ ไม่
เท่ากัน  

ทําไม (ในเวลาทําการฝึก) จึงจัดเป็นสิกขา ๓ และ (ในเวลาวัดผลคน
ท่ีได้รับการฝึก) จึงจัดเป็นภาวนา ๔? 

อย่างท่ีช้ีแจงแล้วว่า ธรรมภาคปฏิบัติการต้องจัดให้ตรงสอดคล้อง
กับระบบความเป็นไปของธรรมชาติ แต่ตอนวัดผลไม่ต้องจัดให้ตรงกันแล้ว 
เพราะวัตถุประสงค์อยู่ท่ีจะมองดูผลท่ีได้เกิดขึ้น ซึ่งมุ่งท่ีจะให้เห็นชัดเจน 
ตอนน้ีถ้าแยกละเอียดออกไป ก็จะย่ิงดี น่ีแหละคือเหตุผลท่ีว่า หลักวัดผล
คือภาวนา เพิ่มเป็น ๔ 



พุทธธรรม 

 

๔๔๖ 

ขอให้ดูความหมายและหัวข้อของภาวนา ๔ น้ันก่อน 
“ภาวนา” แปลว่า ทําให้เจริญ ทําให้เป็นทําให้มีขึ้น หรือฝึกอบรม 

ในภาษาบาลี ท่านให้ความหมายว่า “วฑฺฒนา” คือวัฒนา หรือพัฒนา 
น่ันเอง  

ภาวนาจัดเป็น ๔ อย่าง คือ  
๑. กายภาวนา การพัฒนากาย คือ การมีความสัมพันธ์ท่ีเก้ือกูลกับ

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หรือทางวัตถุ 
๒. ศีลภาวนา การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธ์ท่ีเก้ือกูลกับ

สิ่งแวดล้อมทางสังคม คือเพื่อนมนุษย์ 
๓. จิตภาวนา การพัฒนาจิต คือ การทําจิตใจให้เจริญงอกงามใน

คุณธรรม ความดีงาม ความเข้มแข็งมั่นคง และความเบิกบานผ่องใสสงบสุข 
๔. ปัญญาภาวนา การพัฒนาปัญญา คือ การเสริมสร้างความรู้

ความคิดความเข้าใจ และการหยั่งรู้เข้าถึงความจริง  
อย่างท่ีกล่าวแล้วว่า ภาวนา ๔ น้ี ใช้ในการวัดผลเพื่อดูว่าด้านต่างๆ 

ของการพัฒนาชีวิตของคนน้ัน ได้รับการพัฒนาครบถ้วนหรือไม่ ดังน้ัน 
เพื่อจะดูให้ชัด ท่านได้แยกบางส่วนละเอียดออกไปอีก 

ส่วนท่ีแยกออกไปอีกน้ี คือ สิกขาข้อท่ี ๑ (ศีล) ซึ่งในภาวนา แบ่ง
ออกไปเป็นภาวนา ๒ ข้อ คือกายภาวนา และศีลภาวนา 

ทําไมจึงแบ่งสิกขาข้อศีล เป็นภาวนา ๒ ข้อ? 
ท่ีจริง สิกขาด้านท่ี ๑ คือศีลน้ัน มี ๒ ส่วนอยู่แล้วในตัว เมื่อจัดเป็น

ภาวนา จึงแยกเป็น ๒ ได้ทันที คือ 
๑. ศีล  ในส่วนท่ีสัมพันธ์ กับสิ่ งแวดล้อมทางกาย  (ท่ี เรียกว่า

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ) ได้แก่ความสัมพันธ์กับวัตถุหรือโลกของวัตถุและ
ธรรมชาติส่วนอ่ืน ท่ีไม่ใช่มนุษย์ เช่น เรื่องปัจจัย ๔ สิ่งท่ีเราบริโภคใช้สอย
ทุกอย่าง และธรรมชาตแิวดล้อมท่ัวๆ ไป  

ส่วนน้ีแหละ ท่ีแยกออกไปจัดเป็น กายภาวนา 
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๔๔๗   

๒. ศีล ในส่วนท่ีสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม คือบุคคลอ่ืนใน
สังคมมนุษย์ด้วยกัน ได้แก่ความเก่ียวข้องสัมพันธ์อยู่ร่วมกันด้วยดีในหมู่
มนุษย์ ท่ีจะไม่เบียดเบียนกัน แต่ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน  

ส่วนน้ี แยกออกไปจัดเป็น ศีลภาวนา 
ในไตรสิกขา ศีลครอบคลุมความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ท้ังทางวัตถุ

หรือทางกายภาพ และทางสังคม รวมไว้ในข้อเดียวกัน  
แต่เม่ือจัดเป็นภาวนา ท่านแยกกันชัดออกเป็น ๒ ข้อ โดย 

 ยกเร่ืองความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมในโลกวัตถุ แยกไปเปนกายภาวนา  
 สวนเร่ืองความสัมพันธกับเพ่ือนมนุษยในสังคม จัดไวในขอศีลภาวนา  
ทําไมตอนท่ีเป็นสิกขาไม่แยก แต่ตอนเป็นภาวนาจึงแยก? 
อย่างท่ีกล่าวแล้วว่า ในเวลาฝึกหรือในกระบวนการฝึกศึกษา องค์

ท้ัง ๓ อย่างของไตรสิกขา จะทํางานประสานไปด้วยกัน  
ในศีลท่ีมี ๒ ส่วน คือ ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพใน

โลกวัตถุ และความสัมพันธ์กับมนุษย์ในสังคมน้ัน ส่วนท่ีสัมพันธ์แต่ละครั้ง
จะเป็นอันใดอันหน่ึงอย่างเดียว  

ในกรณีหน่ึงๆ ศีลอาจจะเป็นความสัมพันธ์ด้านท่ี ๑ (กายภาพ) หรือ
ด้านท่ี ๒ (สังคม) ก็ได้ แต่ต้องอย่างใดอย่างหน่ึง  

ดังน้ัน ในกระบวนการฝึกศึกษาของไตรสิกขา ท่ีมีองค์ประกอบท้ัง
สามอย่างทํางานประสานเป็นอันเดียวกันน้ัน จึงต้องรวมศีลท้ัง ๒ ส่วนเป็น
ข้อเดียว ทําให้สิกขามีเพียง ๓ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา  

แต่ในภาวนาไม่มีเหตุบังคับอย่างน้ัน จึงแยกศีล ๒ ส่วนออกจากกัน
เป็นคนละข้ออย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ จะได้วัดผลดู
จําเพาะให้ชัดไปทีละอย่างว่า  

 ด้านกาย  ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางวัตถุ เช่นการ
บริโภคปัจจัย ๔ เป็นอย่างไร  

  ด้านศีล  ความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ เป็นอย่างไร  



พุทธธรรม 

 

๔๔๘ 

เป็นอันว่า หลัก ภาวนา นิยมใช้ในเวลาวัดหรือแสดงผล แต่ในการ
ฝึกศึกษาหรือตัวกระบวนการฝึกฝนพัฒนา จะใช้เป็น ไตรสิกขา 

เน่ืองจากภาวนาท่านนิยมใช้ในการวัดผลของการศึกษาหรือการ
พัฒนาบุคคล รูปศัพท์ท่ีพบจึงมักเป็นคําแสดงคุณสมบัติของบุคคล คือ
แทนที่จะเป็น ภาวนา ๔ (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และ ปัญญา
ภาวนา) ก็เปลี่ยนเป็น ภาวิต ๔ คือ 

๑. ภาวิตกาย มีกายท่ีพัฒนาแล้ว (=มีกายภาวนา) คือ มีความสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในทางที่เก้ือกูลและเกิดมีผลดี เริ่มแต่รู้จักใช้
อินทรีย์ เช่น ตา หู ดู ฟัง เป็นต้น อย่างมีสติ ดูเป็น ฟังเป็น ให้ได้ปัญญา ให้
เกิดมีสภาพจิตท่ีดีงามเป็นกุศลธรรม ตั้งแต่ได้ ช่ืนชมธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นรมณีย์ บริโภคปัจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจน
เทคโนโลยี อย่างฉลาด ได้ผลตรงเต็มตามคุณค่า 

๒. ภาวิตศีล มีศีลท่ีพัฒนาแล้ว (=มีศีลภาวนา) คือ มีพฤติกรรมทาง
สังคมท่ีพัฒนาแล้ว ไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนเวรภัย ตั้งอยู่ในวินัย 
และมีอาชีวะท่ีสุจริต มีความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะท่ีเก้ือกูล 
สร้างสรรค์และส่งเสริมสันติสุข  

๓. ภาวิตจิต มีจิตท่ีพัฒนาแล้ว (=มีจิตภาวนา) คือ มีจิตใจท่ีฝึกอบรม
พัฒนาดีแล้ว  

- สมบูรณ์ด้วยคุณภาพจิต คือ ประกอบด้วยคุณธรรม เช่น มีเมตตา
กรุณา เอ้ืออารี มีมุทิตา มีความเคารพ สุภาพอ่อนโยน ซื่อสัตย์ 
กตัญญู เป็นต้น  

- สมบูรณ์ด้วยสมรรถภาพจิต คือ มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคง มีความเพียร
พยายาม กล้าหาญ อดทน รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น และ 

- สมบูรณ์ด้วยสุขภาพจิต คือ มีจิตใจท่ีร่าเริง เบิกบาน สดช่ืน เอิบ
อ่ิม ผ่องใส สงบ เป็นสุข  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๔๔๙   

๔. ภาวิตปัญญา มีปัญญาท่ีพัฒนาแล้ว (=มีปัญญาภาวนา) คือรู้จัก
คิด รู้จักพิจารณา รู้จักวินิจฉัย รู้จักแก้ปัญหา และรู้จักจัดทําดําเนินการ
ต่างๆ ด้วยปัญญาท่ีบริสุทธ์ิ ซึ่งมองดูรู้เข้าใจเหตุปัจจัย มองเห็นสิ่งท้ังหลาย
ตามเป็นจริง ตามท่ีมันเป็น ปราศจากอคติและแรงจูงใจแอบแฝง เป็นผู้ท่ี
กิเลสครอบงําบัญชาไม่ได้ เป็นอยู่ด้วยปัญญารู้เท่าทันโลกและชีวิต เป็น
อิสระ ไร้ทุกข์  

ผู้มีภาวนา ครบท้ัง ๔ อย่าง เป็นภาวิต ท้ัง ๔ ด้านน้ีแล้ว โดย
สมบูรณ์ เรียกว่า "ภาวิตัตตะ" แปลว่าผู้ได้พัฒนาตนแล้ว ได้แก่พระอรหันต์ 
เป็น อเสขะ คือผู้จบการศึกษาแล้ว ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป 

กถํ ภควา ภาวิตตฺโต ฯ  
ภควา ภาวิตกาโย ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปฺโ…    

พระผู้มีพระภาค ทรงเป็นภาวิตัตต์ (มีพระองค์ที่ทรงเจริญ
หรือพัฒนาแล้ว) อย่างไร?  

พระผู้มีพระภาคทรงเป็น ภาวิตกาย ภาวิตสีล ภาวิตจิต      
ภาวิตปัญญา…(มีพระวรกาย มีศีล มีจิต มีปญญา...ที่พัฒนาแลว)∗  

 [ขุ.จู.๓๐/๑๔๘/๗๑] 
 

                                                                                 
∗  ขยายความต่อไปอีกว่าทรงเจริญโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการแล้ว 



พุทธธรรม 

 

๔๕๐ 

เท่าท่ีบรรยายมา ๒ ภาคต้นน้ี เป็นการแสดงระบบของพุทธธรรม 
เฉพาะส่วนท่ีเป็นหลักการใหญ่ อันจําเป็นสําหรับการเข้าถึงจุดหมายของ 
พระพุทธศาสนา จึงยังคงเหลือข้อท่ีจะต้องพิจารณาอีก ๒ เรื่อง คือ 
จุดหมาย กับ การประยุกต์หลักการในส่วนข้อปฏิบัติต่างๆ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตามความมุ่งหมาย ในแนวทางและกรณีต่างๆ  

ฉะน้ัน การบรรยายจึงจะได้ดําเนินต่อไปอีก ๒ ภาค คือ 

ภาคท่ี ๓ ว่าด้วยวิมุตติ หรือ ชีวิตเม่ือถึงจุดหมายแล้ว แสดงถึง
ความหมายและภาวะของจุดหมายเอง ส่วนหน่ึง กับคุณค่าต่างๆ ท่ี
พิจารณาจากตัวบุคคลผู้เข้าถึงจุดหมายน้ันแล้ว ส่วนหน่ึง 

ภาคท่ี ๔ ว่าด้วยมัชฌิมาปฏิปทาภาคประยุกต์ หรือ บุคคลและ
สังคมควรดํารงอยู่อย่างไร แสดงวิธีท่ีจะนําหลักการท่ีกล่าวแล้วในภาคท่ี ๒ 
มาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ในการครองชีวิตของบุคคล ในการฝึกอบรม
บุคคล และในการอยู่ร่วมกันของหมู่ชน เพื่อประโยชน์สุขอันร่วมกัน 
สอดคล้องกับแนวทางแห่งชีวิตท่ีเข้าถึงจุดหมายน้ันแล้ว 

ท้ัง ๒ เรื่องน้ี จะได้พิจารณาต่อไปโดยลําดับ 

      พระศรีวิสุทธิโมลี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)∗ 

 

                                                                                 
∗  ปัจจุบันคือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 



 

อักษรยอชือ่คัมภีร∗ 
เรียงตามอักขรวิธีแหงมคธภาษา 

(ที่พิมพตัว เอนหนา คือ คัมภีรในพระไตรปฎก) 

องฺ.อ. องฺคุตฺตรนิกาย อฏกถา ขุ.อป. ขุทฺทกนิกาย อปทาน 
 (มโนรถปูรณี) ขุ.อิติ. ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก 
องฺ.อฏก. องฺคุตฺตรนิกาย อฏกนิปาต ขุ.อุ. ขุทฺทกนิกาย อุทาน 
องฺ.เอก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาต ขุ.ขุ. ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปา 
องฺ.เอกาทสก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาต ขุ.จริยา. ขุทฺทกนิกาย จริยาปฏก 
องฺ.จตุกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต ขุ.จู. ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส 
องฺ.ฉกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต ขุ.ชา. ขุทฺทกนิกาย ชาตก 
องฺ.ติก. องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต ขุ.เถร. ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา 
องฺ.ทสก. องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต ขุ.เถรี. ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถา 
องฺ.ทุก. องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต ขุ.ธ. ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท 
องฺ.นวก. องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต ขุ.ปฏิ. ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค 
องฺ.ป ฺจก. องฺคุตฺตรนิกาย ป ฺจกนิปาต ขุ.เปต. ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุ 
องฺ.สตฺตก. องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต ขุ.พุทฺธ. ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํส 
อป.อ. อปทาน อฏกถา ขุ.ม.,ขุ.มหา. ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส 
 (วิสุทฺธชนวิลาสินี) ขุ.วิมาน. ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุ 
อภิ.ก. อภิธมฺมปฏก กถาวตฺถุ ขุ.สุ. ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต 
อภิ.ธา. อภิธมฺมปฏก ธาตุกถา ขุทฺทก.อ. ขุทฺทกปา อฏกถา 
อภิ.ป. อภิธมฺมปฏก ปฏาน  (ปรมตฺถโชติกา) 
อภิ.ปุ. อภิธมฺมปฏก ปุคฺคลปฺฺตฺติ จริยา.อ. จริยาปฏก อฏกถา 
อภิ.ยมก. อภิธมฺมปฏก ยมก  (ปรมตฺถทีปนี) 
อภิ.วิ. อภิธมฺมปฏก วิภงฺค ชา.อ. ชาตกฏกถา 
อภิ.สํ. อภิธมฺมปฏก ธมฺมสงฺคณี เถร.อ. เถรคาถา อฏกถา 
อิติ.อ. อิติวุตฺตก อฏกถา  (ปรมตฺถทีปนี) 
 (ปรมตฺถทีปนี) เถรี.อ. เถรีคาถา อฏกถา 
อุ.อ. อุทาน อฏกถา  (ปรมตฺถทีปนี) 
 (ปรมตฺถทีปนี) 

                                                                                 
∗ คัมภีรท่ีสําคัญไดนํามาลงไวท้ังหมด แมวาบางคัมภีรจะมิไดมีการอางอิงในหนังสือน้ี 



พุทธธรรม 

 

๔๕๒ 

ที.อ. ทีฆนิกาย อฏกถา วินย.อ. วินย อฏกถา 
 (สุมงฺคลวิลาสินี)  (สมนฺตปาสาทิกา) 
ที.ปา. ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค วินย.ฏีกา วินยฏกถา ฏีกา 
ที.ม. ทีฆนิกาย มหาวคฺค  (สารตฺถทีปนี) 
ที.สี. ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค วิภงฺค.อ. วิภงฺค อฏกถา 
ธ.อ. ธมฺมปทฏกถา  (สมฺโมหวิโนทนี) 
นิทฺ.อ. นิทฺเทส อฏกถา วิมาน.อ. วิมานวตฺถุ อฏกถา 
 (สทฺธมฺมปชฺโชติกา)  (ปรมตฺถทีปนี) 
ปฺจ.อ. ปฺจปกรณ อฏกถา วิสุทฺธิ. วิสุทฺธิมคฺค  
 (ปรมตฺถทีปนี) วิสุทฺธิ.ฏีกา วิสุทฺธิมคฺค มหาฏีกา 
ปฏิสํ.อ. ปฏิสมฺภิทามคฺค อฏกถา  (ปรมตฺถมฺชุสา) 
 (สทฺธมฺมปกาสินี) สงฺคณี อ. ธมฺมสงฺคณี อฏกถา 
เปต.อ. เปตวตฺถุ อฏกถา  (อฏสาลินี) 
 (ปรมตฺถทีปนี) สงฺคห. อภิธมฺมตฺถสงฺคห 
พุทฺธ.อ. พุทฺธวํส อฏกถา สงฺคห.ฏีกา อภิธมฺมตฺถสงฺคห ฏีกา 
 (มธุรตฺถวิลาสินี)  (อภิธมฺมตฺถวิภาวิน)ี 
ม.อ. มชฺฌิมนิกาย อฏกถา สํ.อ. สํยุตฺตนิกาย อฏกถา 
 (ปป ฺจสูทนี)  (สารตฺถปกาสินี) 
ม.อุ. มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก สํ.ข. สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺค 
ม.ม. มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก สํ.นิ. สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค 
ม.มู. มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก สํ.ม. สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค 
มงฺคล. มงฺคลตฺถทีปนี สํ.ส. สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 
มิลินฺท. มิลินฺทป ฺหา สํ.สฬ. สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค 
วินย. วินยปฏก สุตฺต.อ. สุตฺตนิปาต อฏกถา 
   (ปรมตฺถโชติกา) 

 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๔๕๓   

บันทึกประกอบ 
ในการพิมพคร้ังที่ ๑๐ 

ก. ความเปนมาถึงปจจุบัน 
หนังสือ “พุทธธรรม” โดยผูเขียนเดียวกันนี้ ปจจุบันมี ๒ ฉบับ คือ 

ฉบับเดิม และ ฉบับปรับปรุงและขยายความ 
๑. พุทธธรรม ฉบับเดิม หนา ๒๐๖ หนา เปนหนังสือที่เขียนข้ึนตามคํา

อาราธนาของโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สมาคม
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย∗ รวมอยูในหนังสือชุด “วรรณไวทยากร” ซึ่ง
โครงการตําราฯ จัดพิมพถวาย พระเจาวรวงศเธอกรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ 
ในโอกาสที่พระชนมครบ ๘๐ พรรษาบริบูรณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๔ 

พุทธธรรม ฉบับเดิมนี้ มีอนุสรณแดเสด็จในกรมฯ พระองคนั้น และแก
หนังสือ พุทธธรรม เอง คือทุน “วรรณไวทยากร” ที่มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย และที่โครงการตําราฯ ซึ่งเกิดจากคาสมนาคุณ ที่โครงการตําราฯ 
จะตองมอบใหแกผูเขียนทุกทานตามระเบียบ แตผูเขียนไดบริจาคใหแหงละ
กึ่งหนึ่ง เพราะปฏิบัติตามหลักการที่ยึดถือตลอดมาวาไมรับคาตอบแทนใดๆ  

๒. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ คือ พุทธธรรม ฉบับเดิม
นั้นเอง แตไดเขียนแทรกเพ่ิมขยายความ มีเนื้อหาเพ่ิมมากขึ้นเปน ๖ เทาของฉบับ
เดิม (ปจจุบันหนา ๑๐๖๖ หนา) ซึ่งคณะระดมธรรม และธรรมสถาน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดพิมพข้ึนเปนคร้ังแรก เสร็จเมื่อวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๒๕ และ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดพิมพตอมา ลาสุดคร้ังที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ความเปนมาในระยะแรกของ พุทธธรรม ทั้งสองฉบับ ไดเลาไวแลวโดย
ละเอียดใน “บันทึกของผูเขียน” ทายเลม พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย
ความ ในที่นี้จะไมเลาใหมากกวานี้ แตจะกลาวถึงเฉพาะเร่ืองราวของ พุทธ
ธรรม ฉบับเดิม ที่ตอเนื่องมาถึงฉบับพิมพปจจุบัน คร้ังที่ ๑๐ นี้ 

                                                                                 
∗ เวลาน้ัน มี นายปวย อึ๊งภากรณ เปนประธานกรรมการ และนายสุลักษณ ศิวรักษ เปนกรรมการ ผูติดตอนิมนต 



พุทธธรรม 

 

๔๕๔ 

หลังจากพิมพคร้ังแรกแลว หนังสือ พุทธธรรม ฉบับเดิม ไดมีผูขอ
อนุญาตพิมพตอมากอนคร้ังนี้ ๘ คร้ัง คือ 

คร้ังที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๙ คณะสงฆวัดพลับพลาชัย พิมพเปนอนุสรณ
งานพระราชทานเพลิงศพ พระศีลขันธโสภิต (วิรัชต สิริทตฺโต) วันเสารที่ ๓ 

เมษายน ๒๕๑๙ 
คร้ังที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ พิมพเปน

อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ  สมเด็จพระวันรัต  (ทรัพย โฆสกมหาเถร) 
วัดสังเวชวิศยาราม วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๐  

คร้ังที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๖ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ขอ
อนุญาตพิมพเผยแพรสําหรับเปนคูมือในการพัฒนาจริยศึกษาในโรงเรียน 

คร้ังที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๒๖ สํานักพิมพสุขภาพใจ ขออนุญาตพิมพเพื่อ
เผยแพรใหกวางออกไปตามรานคาทั่วทุกจังหวัด 

ในการพิมพคร้ังที่ ๕ นี้ ผูเขียนไดมีโอกาสแทรกเพิ่มและแกไขปรับปรุง
คําและความหลายแหงใหสมบูรณข้ึน ตามบันทึกที่ไดเตรียมไวหลายป
ระหวางนั้น แตก็มีจํานวนหนาเทาเดิม คือ ๒๐๖ หนา 

คร้ังที่ ๖, ๗ และ ๘ เปนการพิมพซ้ําโดยสํานักพิมพสุขภาพใจ ใน พ.ศ. 
๒๕๒๗, ๒๕๒๘ และ ๒๕๓๑ ตามลําดับ 

การพิมพคร้ังที่ ๑ ถึง ๘ ของ พุทธธรรม ฉบับเดิม ก็เชนเดียวกับ พุทธ
ธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ เทาที่พิมพมาจนถึงคร้ังลาสุด คือเปนงาน
พิมพในยุคกอนจะมีการพิมพดวยระบบคอมพิวเตอร ทําใหการพิมพคร้ังใหม
แตละคร้ัง แกไขปรับปรุงไดยาก หรือแทบแกไขไมไดเลย ดวยเหตุนี้ พุทธธรรม 
ฉบับเดิม ที่พิมพจนถึงคร้ังที่ ๘ จึงมีขนาดเลม และจํานวนหนา เทาเดิมตลอด
มา คือ  ๒๐๖ หนา 

อนึ่ง ระหวางนี้ Dr. Grant Olson ซึ่งเมื่อจบการศึกษาปริญญาเอก
แลว ทํางานที่มหาวิทยาลัยคอรเนลล (Cornell University) ไดรับทุนจากมูลนิธิ
จอหน เอฟ. เคนเนดี ในการขออนุญาตแปล พุทธธรรม ฉบับเดิม นี้ เปน
ภาษาอังกฤษ แตผูเขียนไดแจงใหขออนุญาตโครงการตําราฯ แทน เพราะได
มอบใหโครงการตําราฯ ถือลิขสิทธิ์ไวโดยเกียรติ Dr. Grant Olson แปล พุทธ
ธรรม ฉบับเดิม อยูสิบปเศษ และในที่สุด State University of New York 



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๔๕๕   

Press, Albany ไดพิมพออกเผยแพรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ (ค.ศ. ๑๙๙๕) ในชื่อวา 
Buddhadhamma: Natural Laws and Values for Life แตหลังจากนั้น ผูเขียนได
ขอใหหยุดการพิมพคร้ังใหมไวกอน เพราะไดพบคําแปลที่ควรแกไขบางแหง∗ 

คร้ังที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๓ นายแพทยกมล สินธวานนท พิมพเปนธรรม
ทาน ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอก เกรียงไกร สินธวานนท วัน
เสารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๓  

ในการพิมพคร้ังนี้ ซึ่งอยูในยุคที่ใชระบบคอมพิวเตอรแลว ไดมีการ
พิมพขอมูลเดิมข้ึนใหม โดยเนื้อหาทั้งหมดคงเดิม แตเพราะเรียงอักษรใหม 
และขนาดหนังสือกวางยาวนอยลง แมจะใชตัวอักษรขนาดเล็ก ก็มีจํานวน
หนาเพิ่มข้ึน เปน ๒๕๘ หนา 

คร้ังที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๔ คือคร้ังปจจุบันนี้ ซึ่งคุณณัฐพร พรหมสุทธิ 
ขออนุญาตพิมพแจกเปนธรรมทาน เพื่อฉลองกตัญูกตเวทิตาธรรม ใน
มงคลวารคลายวันเกิดอายุครบ ๗๖ ป ของมารดา คือ คุณประยูร พรหมสุทธิ 
ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๔  

อนึ่ง การพิมพคร้ังที่ ๑๐ นี้ ถือไดวาเปนวาระครบ ๓๐ ป แหงการ
เกิดข้ึนของหนังสือ พุทธธรรม ฉบับเดิมนี้ดวย 

ข. รูปโฉมใหมของ “พุทธธรรม” ฉบับเดิม 
การที่คุณณัฐพร พรหมสุทธิ ขออนุญาตพิมพ พุทธธรรม ฉบับเดิม คร้ัง

ใหม เปนธรรมทานในมงคลวารคลายวันเกิดของมารดาคราวนี้ เปนเหตุใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงชนิดที่บานปลายอยางมิไดคาดหมาย แกหนังสือ พุทธธรรม 

ความจริง หลังจากหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
เสร็จออกมาแลว ผูเรียบเรียงไดต้ังใจวา จะใหหยุดเลิกการพิมพหนังสือ พุทธ
ธรรม ฉบับเดิม เสียเลย โดยจะไดแจงใหทางโครงการตําราฯ ที่ชวยถือลิขสิทธิ์
โดยเกียรติอยูทราบดวย เพราะ พุทธธรรม ฉบับเดิม ทั้งหมด เปนสวนหนึ่งที่
รวมอยูใน พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความนั้นแลว 

                                                                                 
∗ ระหวางท่ีแปลอยู ผูแปลไดขอใหผูเขียนชวยตรวจคําแปล แตผูเขียนก็ไมมีเวลา และอยูหางไกลกัน จึงดูได
เพียงบางสวน รวมแลวเร่ืองน้ี ผูเขียนไมไดติดตามเร่ือง เทาท่ีทราบ งานแปลน้ันไดมีการเผยแพรเร่ือยมา 



พุทธธรรม 

 

๔๕๖ 

เมื่อคุณณัฐพร พรหมสุทธิ ขออนุญาตพิมพ ก็เปนธรรมดาวาจะคิด
เพียงพิมพไปตามเดิม แตเมื่อไปติดตอขอขอมูลคอมพิวเตอรของฉบับพิมพ
คร้ังที ่๙ ก็ไดรับคําตอบวา ขอมูลทั้งหมดถูกทําลายหรือทิ้งไปแลว 

จากนั้น คุณณัฐพร พรหมสุทธิ ไดรับขอมูลคอมพิวเตอรจาก ร.พ. 

สหธรรมิก ที่พิมพข้ึนใหม และนํามาตรวจปรูฟดวยตนเองที่บาน ต้ังแต
กลางเดือนมิถุนายน จนถึงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๔ นี้ เมื่อเสร็จแลว จึง
ไดนํามามอบถวายแกผูเรียบเรียง เพื่อตรวจความเรียบรอยข้ันสุดทาย 

ผูเรียบเรียงดูฉบับปรูฟแลวเห็นวา หนังสือ พุทธธรรม นี้ มีหัวขอแยก
ยอยซอยหลายช้ัน ถาส่ังแกกันไปกันมา ก็จะเสียเวลามาก และยากที่จะ
ไดผลดี ทางที่ดีที่สุดคือ ผูเรียบเรียงควรจะไดขอมูลคอมพิวเตอรมา และ
กําหนดแบบตัวอักษรหัวขอยอยซอยลงไปในแตละระดับเองตามประสงค 
แมวาผูเรียบเรียงจะพิมพดีดไมเปน แตอาศัยใชนิ้วจ้ิมเอาก็คงสําเร็จได 

อยางไรก็ดี ขอมูลคอมพิวเตอรที่มีนั้น เปนระบบ Apple Macintosh 
ซึ่งผูเรียบเรียงเขาไมถึง จึงติดขัด แตทางสํานักพิมพธรรมสภา ไดชวย
ดําเนินการแปลงเปนขอมูลระบบ PC แลว พระครูปลัดปฎกวัฒน (อินศร      
จินฺตาป ฺโ) จัดปรับขอมูลและแตงแบบจนเขารูปที่จะพิมพเปนเลมหนังสือ 
และสงมอบแกผูเรียบเรียงเพื่อจัดปรับเปล่ียนแบบตัวอักษรตามความ
ประสงคตอไป 

พอดีเปนจังหวะที่พระครรชิต คุณวโร นําแบบตัวอักษรใหมมาถวาย
จํานวนมาก หนังสือ พุทธธรรม กําลังมีปญหาเร่ืองแบบตัวอักษรสําหรับตัว
พื้น กับขอความที่อางจากพระไตรปฎกและคัมภีรตางๆ วาจะทําใหเห็น
ตางกันชัดเจน และเหมาะสมไดอยางไร เมื่อไดแบบอักษรใหมชุดนี้มา ก็ชวย
ใหแกปญหานี้สําเร็จเรียบรอยไปดวยดี 

หนังสือ พุทธธรรม ฉบับเดิม ที่พิมพคร้ังแรก ๒๐๖ หนา เมื่อพิมพ
ขอมูลคอมพิวเตอรระบบ Apple Macintosh เปนหนังสือขนาดเล็กลงมาได 
๓๐๙ หนา แปลงมาเปนขอมูลคอมพิวเตอรระบบ PC คราวนี้ คร้ังแรก
ประมาณ ๓๐๒ หนา เปล่ียนแบบอักษรใหมและปรับชองบรรทัดแลว เหลือ
ทั้งหมด ๒๘๔ หนา  



สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๔๕๗   

เบ้ืองแรกต้ังใจไวเพียงวา จะปรับแบบตัวอักษรของหัวขอยอยระดับ
ตางๆ ใหเหมาะ และแบงซอยยอหนาใหอานงายข้ึน แตเมื่อเร่ิมทําจริง งานก็
บานปลาย จนกระท่ัง พุทธธรรม ฉบับเดิม พิมพครั้งที่ ๑๐ นี้ กลายเปนฉบับเดิม
ที่ปรับปรุงและเพิ่มเติมเปนอันมาก จนรูปโฉมเปลี่ยนแปลกจากเดิมไปไกล 

โดยสรุป ความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนแก พุทธธรรม ฉบับเดิม ในการ
พิมพคร้ังที่ ๑๐ ซึ่งทําใหหนังสือแปลกจากการพิมพคร้ังกอน มีดังนี้ 

ก) ต้ังหัวขอยอยแทรกเพิ่มข้ึนอีกจํานวนมาก 
ข) แบงซอยยอหนาใหอานสะดวกข้ึน แปลกไปจากเดิมมาก 
ค) ปรับแกสํานวนภาษาหลายแหงใหรืน่ข้ึน และอธิบายแทรกเสริมทั่ว  ๆไป 
ง) มีสวนเพิ่มเติมตางหากออกมา ที่สําคัญ คือ 
๑. เพิ่มบทวาดวย “อายตนะ ๖” โดยคัดมาจาก พุทธธรรม ฉบับ

ปรับปรุงและขยายความ แตตัดใหส้ันเขา นํามาประมาณ ๓ ใน ๕ รวม ๓๒ 
หนา (น. ๒๖–๕๗) 

๒. “บทเพิ่มเติม: เร่ืองเหตุปจจัยในปฏิจจสมุปบาทและกรรม” ตอทาย
ภาค ๑ รวม ๒๑ หนา (น. ๑๘๘–๒๐๘) 

๓.  “บทเพิ่มเติม: ชีวิตที่เปนอยูดี ดวยมีการศึกษาทั้ง ๓ ที่ทําใหพัฒนา
ครบ ๔ (มรรคมีองค ๘ ← สิกขา ๓ → ภาวนา ๔)” ตอทายภาค ๒ รวม ๓๓ 
หนา (น. ๓๔๒–๓๗๔) 

นอกจากสวนที่เพิ่มเปนบทตางหากแลว ยังมีสวนที่เขียนอธิบายเพิ่ม
แทรกระหวางเนื้อความเดิมอีก รวมประมาณ ๕ หนา 

อีกเร่ืองหนึ่งที่คิดวาจะเขียนเปนบทเพิ่มเติมดวย คือเร่ือง “ความสุข” 
แตไดตกลงระงับไวกอน เพราะหนังสือจะหนามาก เพราะบัดนี้ไดขยายจาก 
๒๘๔ เปน ๓๗๕ หนาแลว 

แตที่สําคัญกวานั้นก็คือ เวลาไดลวงเลยไปมากแลว จนผูเรียบเรียงได
เปนเหตุใหหนังสือเสร็จไมทันมงคลวารคลายวันเกิด ของคุณประยูร พรหม
สุทธิ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๔ นับถึงขณะเขียนบันทึกนี้ ผานเลยมาเปน
เวลาอีกคอนเดือน จึงตกลงคงไวเทานี้กอน 



พุทธธรรม 

 

๔๕๘ 

เมื่อเร่ืองเปนมาอยางนี้ ความต้ังใจเดิมที่จะใหหยุดเลิกการพิมพ พุทธ
ธรรม ฉบับเดิม เพราะไดเปนสวนยอยที่รวมอยูใน พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและ
ขยายความแลว ก็ตองเปล่ียนไป (เคยคิดจะทํา พุทธธรรม ฉบับยอเล็กๆ ข้ึน
ใหมอีกเลมหนึ่ง โดยสรุปจากฉบับปรับปรุงและขยายความ แตยังไมมีเวลาทํา) 

บัดนี้ ไดเห็นวา พุทธธรรม ฉบับเดิม ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมนี้ อาจเปน     
บุพภาค หรือเปนตัวเลือก ซึ่งผูที่ยังไมมีเวลาหรือยังไมพรอมที่จะอาน พุทธ
ธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ สามารถใชศึกษาหลักพระพุทธศาสนาไป
พลางกอน หรือข้ันหนึ่งกอน จึงนาจะใหมีการเผยแพรไดสะดวกข้ึน หรือให
สะดวกที่สุด 

นี้เปนความเปล่ียนแปลง ซึ่งทําให พุทธธรรม ฉบับเดิม เรียกไดวา มีรูป
โฉมใหม 

อนึ่ง ใน พุทธธรรม ฉบับเดิม นี้ มีแผนผังและภาพประกอบคําอธิบาย
อยูบาง โดยเฉพาะในบทวาดวยปฏิจจสมุปบาท แมจะไมมาก แตก็ตอง
เขียนข้ึนใหม ซึ่งไดอาศัยพระครรชิต คุณวโร และพระอภิวัฒน นาถวโร ชวย
จัดทําใหสําเร็จดวยดี และพระครรชิต คุณวโร ยังไดชวยอานปรูฟใหดวย
ตลอดเลม ชวยใหแกไขขอมูลที่พิมพพลาดหรือพรองหลงตาไปใหเรียบรอย 
จนเชื่อไดวา ขอผิดพลาด หากไมหมด ก็คงเหลือนอย ควรจะพอใจได 

ในการทํางานที่จะเสร็จลงไดนี้ พระครูปลัดปฎกวัฒน (อินศร จินฺตา       
ป ฺโ) ไดทําหนาที่ประสานงาน และทํางานดานคอมพิวเตอรสวนเชื่อมตอ
ในระหวาง อันลงทายที่สารบัญ โรงพิมพสหธรรมิก เปนผู ริ เร่ิมพิมพ
ขอมูลคอมพิวเตอรจากหนังสือเดิมไวใหทั้งเลม และสํานักพิมพธรรมสภาท่ี
รับงานพิมพคราวนี้ ไดชวยดําเนินการแปลงขอมูลมาสูระบบ PC ชวยเปน
ฐานใหงานกาวมาไดจนเสร็จเปนเลมหนังสือ  

ขออนุโมทนาทุกทาน และขอทุกทานจงมีปติในธรรมทั่วกัน 

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๗  กันยายน  ๒๕๔๔ 




