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ค�ำน�ำ
ผู้เขียนได้เขียนหนังสือเรื่องนี้เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขณะ
บวชเป็นภิกษุ ได้ศกึ ษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎกเกีย่ วกับความส�ำคัญของ
พระพุทธศาสนา ซึง่ ถือการปฏิบตั เิ ป็นหลักส�ำคัญเช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์
กายภาพ พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรูด้ ว้ ยพระสัพพัญญุตญาณ
พระองค์ทรงใช้ค�ำ “ปรมาณู” มาแต่ครั้งพุทธกาล ซึ่งเป็นกาลก่อนยุค
ปรมาณูของโลกสากลมาเกือบยี่สิบห้าพุทธศตวรรษ
หนังสือเล่มนี้เน้นความรู้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในด้าน
วิทยาศาสตร์ที่เป็นนามธรรม ค�ำว่าวิทยาศาสตร์นั้น ในภาษาเยอรมัน
แปลว่า “ความรู้ของธรรมชาติ” (Natur Wissen Schaft หรือ Knowledge of Nature ในภาษาอังกฤษ) ภาษาเยอรมันเป็นภาษาทีแ่ ปลความ
ได้สอดคล้องกับภาษาสันสกฤต และแปลความหมายของวิทยาศาสตร์
ครอบคลุมถึงความรูข้ องธรรมชาติทงั้ หมดซึง่ มีทงั้ รูปและนาม ไอน์สไตน์
ซึง่ เป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกกล่าวว่า “...ในบรรดาศาสนาทัง้ หลาย
พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีความรู้สึกถึงศีลธรรมจรรยาสากลสูงที่สุด
(Cosmos religious feeling) ท�ำให้อยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ...” นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกหลายคนในยุคปรมาณู ได้ค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับ
ขนาดปรมาณูและประกาศให้ชาวโลกสากลรู้เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๘
ดังนัน้ ความรูใ้ ดๆ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ และทรงสัง่ สอนเราจึงน่าจะ
เชือ่ ได้วา่ พระองค์ทรงรูจ้ ริง ซึง่ พระอริยสาวกของพระพุทธองค์ตลอดจน
ครูบาอาจารย์ผู้ทรงอริยะทั้งหลายได้ปฏิบัติและบรรลุผล เป็นสิ่งพิสูจน์
ให้เห็นว่าการปฏิบตั ติ ามหนทางทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสัง่ สอนไว้
เป็นทางพ้นทุกข์ได้จริง

ความรูท้ พี่ ระพุทธองค์ทรงค้นพบด้วยการปฏิบตั จิ ริงนัน้ พระองค์
ทรงค้นพบทั้งด้านที่เป็นรูปธรรม คือวิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical
Science) และด้านทีเ่ ป็นนามธรรม คือวิทยาศาสตร์ทางจิต (Metaphysic
Science) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่สนใจค้นคว้าทดลองเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์กายภาพหรือด้านรูปธรรมเท่านัน้ วิทยาศาสตร์ทางจิตหรือ
นามธรรมไม่ได้รบั ความสนใจเลย เพราะอยูน่ อกขอบเขตจ�ำกัดความของ
นักวิทยาศาสตร์
แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงทางจิต
ซึง่ หากศึกษาพระอภิธรรมให้เข้าใจอย่างลึกซึง้ จะเห็นความละเอียดในการ
แจกแจงขั้นตอนของจิตไว้อย่างน่าอัศจรรย์
ระหว่างที่ผู้เขียนได้ศึกษาพระวินัยปิฎกได้พบว่า พระพุทธองค์
ทางบัญญัตเิ กีย่ วกับความยาวทีใ่ ช้เป็นกฎให้ภกิ ษุปฏิบตั สิ ำ� หรับการตัดเย็บ
จีวรและเครื่องปูลาดด้วยความยาวของ “คืบพระสุคต” แต่ยังไม่ถือเป็น
มาตรฐาน พระพุทธองค์จงึ ทรงก�ำหนดเอาความยาวของเมล็ดข้าวเปลือก
ซึง่ มีความยาวเป็นตัวหนามาตรฐานเดียวกันโดยธรรมชาติ ว่าความยาว
ของข้าวเปลือกเจ็ดเมล็ดเป็นความยาวหนึ่งองคุลี (หนึ่งองคุลีมาจาก
ความยาวของข้อปลายนิ้วกลางของพระพุทธองค์) และพระองค์ทรง
ย่อยความยาวนั้นโดยละเอียดจนสิ้นสุดที่ขนาด “ปรมาณู”
ผู้เขียนเมื่ออ่านถึงตรงนี้นับเป็นความท้าทาย ในฐานะนักฟิสิกส์
จึงได้ทดลองค�ำนวณตามรายละเอียดที่พระพุทธองค์ทรงล�ำดับไว้ ได้พบ
ว่าขนาดเศษหนึ่งส่วนแปดสิบสองล้านเศษของเมล็ดข้าวเปลือก เท่ากับ
๑ ปรมาณูพอดี ซึ่งเป็นการทดลองที่ผู้เขียนรู้สึกอัศจรรย์ใจมาก ส�ำนึก
ได้วา่ พระพุทธองค์นนั้ ท่านทรงรู้ ทรงเห็นด้วยสัพพัญญุตญาณและได้ตรัส
ค�ำว่าปรมาณูมาแต่ครั้งพุทธกาล

ต่อมาในยุคปรมาณูซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ปรินิพพานนานเกือบ ๒,๕๐๐ ปีแล้ว จึงมีนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก
หลายคนต่างพยายามทดลองหาขนาดของแร่ธาตุต่างชนิดกันหลายๆ
ชนิด ได้พบว่าขนาด ๑ ปรมาณูเท่ากับ ๑ อังสตรอม หรือเท่ากับเศษหนึง่
ส่วนร้อยล้านเซ็นติเมตร ซึง่ เมือ่ น�ำมาเทียบกับการวัดขนาดหนึง่ ปรมาณู
จากความยาวเมล็ดข้าวเปลือกของพระพุทธองค์มีขนาดเท่ากันพอดี
แต่ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์กายภาพหรือด้านรูปธรรมนีพ้ ระองค์
ไม่ทรงสอนมากนัก เพราะไม่เป็นไปเพือ่ ความพ้นทุกข์ ดังนัน้ การจาริกไป
ของพระพุทธองค์จงึ เป็นไปเพือ่ การสัง่ สอนแก่นพระพุทธศาสนา คือความรู้
เรื่องอริยสัจ ๔ ซึ่งพระองค์ทรงเปรียบความรู้ที่ทรงน�ำมาสั่งสอนเวไนยสัตว์ว่าเป็นเพียงใบไม้ในก�ำมือเดียว
พระพุทธองค์ทรงสัง่ สอนให้มนุษย์รจู้ กั ลักษณะแห่งทุกข์ เหตุแห่ง
ทุกข์ ความดับสิ้นเชิงของทุกข์ และหนทางด�ำเนินถึงความดับทุกข์ จึง
ควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายพึงหมั่นศึกษาพุทธศาสนาให้เข้าใจ และ
ปฏิบัติตามด้วยความมั่นใจ โดยมีความพ้นทุกข์เป็นเป้าหมายในที่สุด
การที่ทรงสั่งสอนเฉพาะเรื่องทุกข์และวิธีพ้นทุกข์อันเป็นนามธรรม เป็น
วิทยาศาสตร์ทางจิตนั้น ส่งผลให้มนุษย์แม้ขณะมีชีวิตอยู่จะรู้จักเลือก
ปฏิบัติตามแนวทางสร้างความสงบสันติ คือทรงสอนให้ละเว้นจากบาป
และความชั่ว/ท�ำกุศลให้ถึงพร้อม/ท�ำจิตให้ผ่องใส
ใน ๓ ข้อนี้ ผูเ้ ขียนเห็นว่า การท�ำจิตให้ผอ่ งใสส�ำคัญทีส่ ดุ และเป็น
พื้นฐานที่พุทธศาสนิกชนควรหมั่นท�ำ โดยการเจริญอานาปานสติ คือ
รู้ลมหายใจออก-หายใจเข้า ไม่ว่าผู้ใดก็สามารถท� ำได้ทุกหนทุกแห่ง
ไม่จำ� กัดกาล เมือ่ ฝึกจนเป็นนิสยั แล้ว ผูป้ ฏิบตั จิ ะเริม่ สังเกตสภาวะทีเ่ กิด
แก่ตนเองขณะหายใจออกและเข้า ว่าระหว่างนั้นจิตเป็นกุศลหรืออกุศล
ต่อมาจะเกิดความสนใจในความเพียรเจริญสติ สามารถปัดออก สามารถ
ละการคิด ท�ำ พูด ที่ก่อให้เกิดอกุศลแก่ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง และหมั่น

ช�ำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส อันเป็นกุศลให้เกิดแก่ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
ต่อไป เมือ่ ใดทีม่ นุษย์เจริญสติจนเป็นนิสยั จิตจะมีปญ
ั ญาหาวิธชี นะกิเลส
ทีแ่ ทรกเข้ามา ในขณะนัน้ จิตจะแจ่มใสขึน้ และสงบลงได้ สามารถจัดการ
กับข้อขัดข้องในชีวิตประจ�ำวันอันเป็นทุกข์ได้เนืองๆ
หากสามารถฝึกความรู้ตัวจากลมหายใจออก หายใจเข้าได้ทุก
ขณะตัง้ แต่ตนื่ จนหลับ จะเป็นการฝึกจิตให้อยูใ่ นวิหารธรรม มีสติเป็นผล
ดังที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเพียรปฏิบัติจนบรรลุธรรมขั้นสูงสุดสืบทอด
ตัง้ แต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบนั ให้เราได้ศกึ ษาและปฏิบตั ติ ามได้ การ
ระลึกรู้ลมหายใจเป็นการสร้างอานิสงส์ ผลคือไม่ไปสู่อบายภูมิ จิตจะ
ก้าวเข้าสู่สติปัฏฐาน ๔ ได้ง่ายและเข้าสู่วิปัสสนาสืบไป
ขออนุโมทนาแด่ผู้สนใจทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันให้เกิดการพิมพ์
หนังสือเรือ่ งนีอ้ กี ครัง้ ขอให้ทา่ นผูอ้ า่ นทุกท่านทีห่ มัน่ ศึกษาพระพุทธศาสนา
และปฏิบตั ติ าม ได้พบความจริงจากการเจริญอานาปานสติตลอดอายุขยั
บรรลุเป้าหมายของการเป็นพุทธศาสนิกชนสืบไปดังปรารถนา
นาวาอากาศเอก ถนอม อินทรฤทธิ์
(พุทฺธสาวโกภิกฺขุ)
มิถุนายน ๒๕๕๔
โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๙-๑๑๑๐

ค�ำนิยม

พระพุทธองค์ทรงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพุทธศาสนิกชน ค� ำ
สั่งสอนของพระองค์ทรงประกอบด้วยศีลและธรรม ทรงสอนด้าน
ปฏิบตั มิ ากกว่าปริยตั ิ พระองค์ทรงรอบรูด้ ว้ ยพระสัพพัญญุตญานว่า
การเกิดเป็นการเวียนวนอยูก่ บั ความหลงใหลในกองทุกข์และสุข ซึง่
ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ และทรงเน้นการสอนให้มนุษย์พ้นทุกข์
ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกทางด้านฟิสิกส์ได้
ยกย่องพระพุทธศาสนาว่าเป็นดั่ง “มาลัยทองแห่งพระอริยกะ” ที่
สามารถคล้องเวไนยชนไว้ไม่ให้จมลงในห้วงกิเลส ในท้องทะเลแห่ง
ความกระหาย แห่งความทะยานอยากของปุถชุ น ท่านยังกล่าวอีกว่า
พระพุทธศาสนาจะเป็นศาสนาของท่าน หากท่านจะต้องยอมรับนับถือ
ศาสนาใดๆ พระพุทธเจ้าทรงใช้คำ� ปรมาณูมาก่อนทีน่ กั วิทยาศาสตร์
คนส�ำคัญทั้งหลายในยุคปรมาณูจะท�ำการทดลองค้นคว้าขนาดของ
แร่ธาตุต่างชนิดกัน และได้ผลเป็น ๑ ปรมาณู เท่ากับ ๑ อังสตรอม
ซึง่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บญ
ั ญัตขิ นาดความยาวด้วยเมล็ดข้าวเปลือก
จนถึงหน่วยเล็กที่สุด คือปรมาณู ได้ขนาดเท่ากับการทดลองของ
นักวิทยาศาสตร์ดังกล่าว

นาวาอากาศเอก ถนอม อินทรฤทธิ์ ผูเ้ ขียนหนังสือเรือ่ งนีเ้ ป็น
นักฟิสิกส์ ได้พิสูจน์ความเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกที่มีอยู่ใน
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยได้ท�ำการค�ำนวณเปรียบเทียบขนาด
๑ ปรมาณูของพระพุทธเจ้า กับ ๑ ปรมาณูของไอน์สไตน์ ซึง่ เป็นการ
มองพระพุทธศาสนาเชิงเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์ทขี่ า้ พเจ้าไม่คอ่ ย
ได้พบมาก่อน และได้ถ่ายทอดรายละเอียดที่น่าศึกษาอย่างยิ่งไว้
ให้แผ่ขยายไปในกลุม่ ผูส้ นใจกว้างขวางออกไปอีกในหนังสือนี้ นับเป็น
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแง่มุมใหม่ด้วยความศรัทธาให้ผู้อ่าน
ได้เข้าใจถึงพระสัพพัญญุญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดความ
ซาบซึง้ จนถึงการปฏิบตั ิ ให้เกิดผลคือการอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข
ด้วยการเจริญอานาปานสติ ควรแก่การอนุโมทนาเป็นที่สุด
การที่ได้มีโอกาสศึกษาหนังสือเรื่องพระพุทธองค์ทรงเป็น
นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกและสาระส�ำคัญในพระพุทธศาสนา
เปรียบเสมือนการคบบัณฑิตโดยทางอ้อม ซึ่งการคบบัณฑิตเป็น
มงคลประเภทหนึง่ ในคาถาแรกของ ๓๘ ประการ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรง
ตรัสไว้ซึ่งพุทธศาสนิกชนควรเข้าถึง
ขอขอบคุณทีผ่ เู้ ขียนหนังสือให้โอกาสข้าพเจ้าเขียนค�ำนิยม ซึง่
ข้าพเจ้ารับด้วยความเต็มใจ
พลอากาศโท บุญทรง สุภานันท์

สารบัญ

บทน�ำ

๑๓

ภาคแรก พระพุทธองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก
พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก
ปรมาณูและอนุภาคที่เล็กกว่าปรมาณูในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
ปรมาณูและอนุภาคที่เล็กกว่าปรมาณู
ในวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
จักรวาลหรือเอกภพในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
จักรวาลหรือเอกภพในวิชาดาราศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

๒๗
๓๑
๓๔
๓๗
๔๑
๔๕

ภาคที่สอง สาระส�ำคัญในพระพุทธศาสนา
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
ทุกข์และการดับทุกข์
ธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้และทางสายกลาง
อริยสัจ ๔
กิจในอริยสัจ ๔
ญาณในอริยสัจ ๔
ทางสายกลาง-มัชฌิมาปฏิปทา

๖๕
๘๗
๙๙
๑๐๑
๑๐๕
๑๐๗
๑๐๙

พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร
การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
หลักของการปฏิบัติธรรม
หลักของการวางจิตในการปฏิบัติธรรม
หลักการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจ�ำวัน
  จากประสบการณ์และปริยัติ

๑๒๑
๑๔๕
๑๖๓
๑๖๗
๑๗๕

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
สรุปภาคแรก
สรุปภาคที่สอง
ข้อเสนอแนะ
- ก. ส�ำหรับยุวพุทธิกะ
- ข. ส�ำหรับบุคคลทั่วๆ ไป
- ค. ส�ำหรับสถาบันที่เกี่ยวข้อง

๑๘๑
๑๘๔
๑๙๓
๑๙๓
๑๙๘
๒๐๓

ภาคผนวก
ผนวก ก. จิต-รัฐบาลของกายนคร
ผนวก ข. กฎแห่งปฏิจจสมุปบาทสังเขป

๒๑๑
๒๑๗

บันทึกถึงท่านผู้อ่าน
ที่มาของหนังสือเล่มนี้ในการพิมพ์ครั้งแรก
หนังสือประกอบการเขียน

๒๒๘
๒๓๒
๒๓๕

บทน�ำ

คนเราทุกวันนี้ให้ความสนใจและกระตือรือร้นกันเป็น
อย่างยิง่ ในความเจริญทางด้านวัตถุเนือ้ หนัง อันเป็นผลจากการ
ศึกษาพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความ
สมบูรณ์พนู สุขของปัจจัย ๔ และเครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกสบาย
ของการด�ำเนินชีวติ ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาให้มขี นึ้ อย่างน่าตืน่ ตาตืน่ ใจ
จากมันสมองอันชาญฉลาดของมนุษย์ ท�ำให้การพัฒนาขยายตัว
กว้างไกลจากยุคปรมาณูสู่ยุคคอมพิวเตอร์และยุคพิชิตอวกาศ
ได้อย่างรวดเร็วน่าพิศวง
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จากวิวฒ
ั นาการทีเ่ ป็นไปอย่างรวดเร็วยิง่ เช่นนี้ หากมองกัน
แต่เพียงผิวเผิน ความฟูเฟื่องทางวัตถุอย่างเต็มที่อย่างนี้ น่าจะ
ยังผลเกื้อกูลให้ประชากรของโลกมีความสุขกายสบายใจเป็น
ผลพวงติดตามมาด้วย แต่การณ์หาได้เป็นเช่นนัน้ ไม่ เพราะเมือ่
ได้พจิ ารณากันให้ถถี่ ว้ นลงไปลึกๆ แล้ว คนในยุคปัจจุบนั นีก้ ลับต้อง
ทนทุกข์ทั้งทางร่างกายและจิตใจกันมากขึ้นจากมลภาวะต่างๆ
โรคภัยไข้เจ็บที่แปลกใหม่ โรคจิตที่เกิดจากความเครียด ความ
หวาดระแวง ความเห็นแก่ตวั จัด ความไม่ละอายต่อบาป ความ
ไม่เกรงกลัวต่อบาป ปรารถนาลามก การเบียดเบียนทั้งตนเอง
และผูอ้ นื่ (ทัง้ ทีเ่ ป็นมนุษย์ดว้ ยกันและสัตว์อนื่ ) กอบโกยทรัพยากร
ที่เป็นเงินและวัสดุอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกเข้าหาตัวเอง
อย่างไม่รู้จักค�ำว่า สันโดษ (ความยินดีพอใจเฉพาะในสิ่งที่ตน
ได้มาโดยชอบธรรม ซึ่งกระท�ำอย่างเต็มสติปัญญาและก�ำลัง
ความสามารถ) ในสังคมมีความสลับซับซ้อน หน้าไหว้หลังหลอก
ไม่ซื่อตรงและเรียบง่าย สภาวะอันน่าห่วงใย ยังผลให้เกิดแต่
ความทุกข์ร้อนแผ่กระจายอยู่ทั่วไปในหมู่สัตว์และมนุษยชาติ
หากเราเจาะเฉพาะมาที่สังคมไทย บุคคลในครอบครัว
ญาติ มิตร และเพือ่ นร่วมส�ำนักงานในทุกวันนี้ จะมีความสัมพันธ์
ไม่กระชับแนบแน่นและอบอุ่นใจเหมือนสมัยเมื่อ ๕๐-๖๐ ปี
ก่อนโน้น คนไทยเราในสมัยนั้น มีชีวิตที่เรียบง่าย เปิดเผย
อ่อนโยน และอ่อนน้อม เปี่ยมด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ สามารถ
มองเห็นได้ชัด จากหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เนืองนิตย์ เป็นที่
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ติดตาตรึงใจแก่ชาวต่างประเทศและผูท้ มี่ โี อกาสได้เข้ามาพบเห็น
จนเป็นที่เล่าขานกันไปทั่วโลกว่า “สยามเมืองยิ้ม” มาบัดนี้
คนไทยเราหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ มีความสัมพันธ์ระหว่างคนไทย
ด้วยกันเองและกับชาวต่างประเทศอย่างเย็นชา ต่างคนต่างอยู่
ขาดความเป็นมิตรไมตรี และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่มีศีลและ
สัจ ปรากฏริว้ รอยของความกังวลบนใบหน้าของคนทัว่ ๆ ไป และ
เป็นคนมักโกรธอันเนื่องมาจากการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
ประกอบกับภาระหน้าทีท่ หี่ นัก ทัง้ กายและใจ ในกิจการงานทีท่ ำ�
เพือ่ ให้ได้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ี ควรแก่ฐานะของคนในยุคเทคโนโลยี
ฟูเฟื่องเต็มที่อย่างเช่นในปัจจุบันนี้
ค�ำถามจึงมีว่า ท�ำไมหรือ ในขณะที่โลกเจริญก้าวไกล
และแผ่กว้างทางด้านวัตถุ แต่กลับปรากฏว่าความเจริญเติบโต
ทางด้านจิตใจและศีลธรรมจรรยา ซึ่งเป็นส่วนที่ส�ำคัญท�ำให้
เกิดความสุขอย่างแท้จริงนั้น กลับคับแคบลง ความสุขกาย
สบายใจของคนทั่วๆ ไปน้อยลง หากจะด่วนสรุปเอาเสียเลย
ทีเดียวว่า เพราะความเจริญทางวัตถุเพิม่ มากขึน้ เป็นเหตุท�ำให้
ความเจริญทางด้านจิตใจน้อยลง และเป็นการเปลีย่ นแปรผกผันกัน
ระหว่างความเจริญทั้งสองอย่างนี้เสมอไป มันก็ยังไม่ค่อยจะ
ถูกต้องทีเดียวมิใช่หรือ เพราะหากเราได้หันมาสนใจการพัฒนา
ทางจิตใจของผู้คนด้วยกันอย่างถูกต้องจริงจังและสม�่ำเสมอ
เคียงคู่กันไปกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีแล้ว น่าจะมีผลท�ำให้
มลภาวะทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมที่มีอยู่ในโลกอย่าง
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ในขณะนี้น้อยลงได้
ในปัจจุบนั มักจะคิดกันแต่เพียงสัน้ ๆ ว่า “ขอให้ฉนั มีเงินมากๆ
แล้วจะมีความสุขได้เต็มที่ อยากจะมีจะเป็นอะไร เงินจะแผ้วทาง
ให้เรียบร้อย” จึงเป็นเหตุให้เห็น “เงินคือพระเจ้า” จุดยืนของคน
อยูท่ ี่ “เงิน” จึงแข่งกันหาเงินโดยไม่คำ� นึงถึง “ความถูกต้อง” เข้า
ลักษณะ “มือใครยาวสาวได้สาวเอา” ท�ำให้เกิดมีการเบียดเบียน
แก่งแย่งกันท�ำมาหากินด้วยวิธีการอันสกปรกไร้มนุษยธรรม
ความเดือดร้อนจึงเป็นเรือ่ งทีห่ นีไม่พน้ ความสงบสุขหาได้ยากเย็น
ทั้งๆ ที่ทรัพยากรและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำรงชีวิตมี
ความสมบูรณ์และพร้อมมูลกว่าสมัยก่อนโน้นมาก เพราะอะไรหรือ
หากมิใช่เพราะการขาดการให้การศึกษาและอบรมทางจิตใจ โดย
มีการปฏิบตั พิ ทุ ธธรรมทีถ่ กู ต้องประกอบ ให้ทกุ คนได้ตาสว่างมอง
เห็นความจริงที่มีอยู่เฉพาะหน้าอย่างแจ่มแจ้งว่า “ทุกชีวติ คือ
เพื่อนทุกข์” และ “ฝึกฝนอบรมสัมมาสติ” กันให้มากพอที่จะ
เกิดมีสติเป็นกัลยาณมิตรภายในจิต คอยเตือนให้มี “ความยัง้ คิด
ในความประพฤติตน” ตามรูปแบบของ “มนุษย์” ผู้มีใจสูงและ
งดงามได้อย่างแน่นอนมากยิ่งขึ้น ตามระดับของสติที่เจริญขึ้น
จากการฝึกฝนอบรมนั้น
พระพุทธศาสนาเป็นองค์กรที่ส�ำคัญสูงสุดในการพัฒนา
ฟืน้ ฟูระดับจิตใจของคนในสังคมไทยให้สงู ขึน้ คนไทยทีไ่ ด้รบั การ
ศึกษาสูง สติปัญญาเฉลียวฉลาด ระดับปัญญาชนของประเทศ
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มีส่วนหนึ่งซึ่งจ�ำนวนไม่น้อยเลย ที่มองสถาบันพุทธศาสนาว่า
เป็นเรื่องของความล้าสมัย งมงาย ไม่ทันโลก บุคลากรในวัด
พระภิกษุ สามเณร ชี เป็นบุคคลด้อยการศึกษา น่ารังเกียจ
เป็นกาฝากสังคม ฯลฯ การทีเ่ ขามีความคิดเห็นอย่างนัน้ ก็เป็นเรือ่ ง
น่าเห็นใจและเป็นการถูกต้องอยู่ไม่น้อยเลย เพราะถ้ามองในแง่
ของบุคลากร ทุกสถาบันจะต้องมีบคุ คลมากหลายคละปนกันอยู่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพุทธศาสนาของเรานัน้ ยังไม่มกี ารควบคุม
คุ ณ ภาพของบุคคลผู้จะเข้ามาบวชกันอย่างเข้มงวดกวดขัน
ถูกต้องและทัว่ ถึง เป็นเหตุให้องค์ประกอบบุคคลในพระพุทธศาสนา
โดยการเปรียบเทียบบางประการ ด้อยกว่าของคริสต์ศาสนามาก
หากเราเพิกเรื่องของบุคคลกันเสียและพิจารณาสัจธรรมกัน
จริงๆ แล้ว พระพุทธศาสนา “จะไม่เป็นรอง” ศาสนาใดๆ ในโลก
หากองค์บุคคลที่มีคุณภาพดีของพุทธศาสนามีจ�ำนวนเพียง
ครึ่งหนึ่งของคริสต์ศาสนา ท่านจะเห็นความรุ่งเรืองของพุทธ
ศาสนาเป็น ๒ เท่าของคริสต์ศาสนาเป็นอย่างน้อยอย่างแน่นอน
นี่คือสิ่งที่น่าคิดและควรแก่การท�ำความเห็นให้ถูกต้อง เมื่อ
มีโอกาสจะได้ช่วยกันแก้ไขปรับปรุงองค์บุคคลของพุทธศาสนา
ให้ดีขึ้น
พื้นฐานค�ำสอนของพระพุทธองค์เพื่อดับทุกข์ในระดับ
ต่างๆ นั้น พระองค์ท่านชี้ไปที่การพัฒนาจิตของตนเองด้วยการ
ประพฤติปฏิบตั ธิ รรมอย่างมีเหตุผลของค�ำสอนรองรับ เช่นเดียว
กั บ การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง ก็ ต ้ อ งการการปฏิ บั ติ ท ดลอง
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โดยมีเหตุผลทางทฤษฎีสนับสนุน ฉันใดก็ฉันนั้น ผลของการ
ปฏิบตั ิ ไม่จำ� กัดด้วยเวลา เชือ้ ชาติ ชัน้ วรรณะ ฐานะ เพศ และ
วัย หากได้ปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรมแล้ว (ท�ำเหตุปจั จัยให้ถกู
ผลก็จะเกิดถูกต้องตามมาเอง โดยที่ไม่ต้องมี “ความอยาก”
จะให้มีให้เป็น) ผลจะเกิดตามล�ำดับขั้นตอน คือความทุกข์จะ
น้อยลง จนถึงความสิ้นไปของทุกข์ทั้งหมดได้ในที่สุด พระองค์
ยกย่องสรรเสริญการปฏิบัติบูชา ยิ่งกว่าการบูชาพระองค์ด้วย
อามิสและการกราบไหว้อ้อนวอนใดๆ จะเห็นได้จากสัจธรรม
ค�ำสอนที่ส�ำคัญยิ่งของพระองค์ กล่าวถึงความส�ำคัญของกรรม
คือการกระท�ำ ว่าจะต้องมีผลไว้ดังนี้ “เรามีกรรมเป็นของตน
มีกรรมที่ต้องรับผลเป็นมรดกตกทอด มีกรรมเป็นที่ก�ำเนิด
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นทีพ่ งึ่ อาศัย เราท�ำกรรมใดไว้
ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจะเป็นผู้รับผลตกทอดแห่งกรรมนั้น”
(ท่านที่เคยเรียนกฎการเคลื่อนที่ข้อ ๓ ของนิวตันในวิชาวิทยาศาสตร์ จะเห็นได้ว่าคล้อยตามกันได้เป็นอย่างดี) ดังนั้น ท่าน
คงทราบ ณ บัดนี้ว่า ค�ำสอนขององค์พระพุทธเจ้านั้น จะต้อง
ไม่มีพระพรหมหรือเทพเจ้าองค์ใดสามารถจะบันดาลหรือลิขิต
ชีวิตของเราได้ เราเองนั้นแหละเป็นผู้ลิขิตชีวิตของเราเองด้วย
กรรมคือการกระท�ำ และผลของการกระท�ำคือวิบาก
เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ แม้จะได้ชี้ให้เห็นถึงความ
เป็นอัจฉริยะทีห่ ยิบยกมาเฉพาะส่วนเพียงน้อยนิดของพระพุทธองค์ซึ่งอาตมาได้พบและน�ำมาบอกกล่าวให้ท่านได้ทราบ หาก
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ท่านทัง้ หลายทีม่ สี ติปญ
ั ญาได้เข้ามาศึกษาธรรมวินยั ของพระองค์
แล้ว ความเป็น สัพพัญญู และ โลกวิทู ของพระองค์ ก็คงจะ
ปรากฏแก่ท่านอีกในแง่มุมต่างๆ ซึ่งท่านอาจเข้าถึงและช่วย
น�ำออกมาเปิดเผยให้เราชาวพุทธและชาวโลกได้ทราบความรู้
ในสรรพวิ ท ยาการแขนงต่ า งๆ ที่ มี ซ ่ อ นอยู ่ ใ นธรรมวิ นั ย ของ
พระพุทธองค์นนั้ อาตมาคิดว่าคงจะยังมีอกี มากเหลือเกิน ธรรม
เหล่านี้ต้องการผู้มีสติปัญญาอย่างท่านทั้งหลายนั่นแหละ ได้
เข้ามาศึกษาและเล่าขานให้กนั ฟังในหลายๆ แง่ หลายๆ มุม แล้ว
ค�ำกล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์ในบท “พระพุทธคุณ” ที่เรา
ชาวพุทธสวดกันอยูท่ กุ ค�ำ่ และเช้านัน้ คงจะน้อยไป เมือ่ เทียบกับ
คุณสมบัติตามความเป็นจริงของพระองค์ ซึ่งมีชีวิตอยู่จริงๆ ใน
ประเทศอินเดียตอนเหนือเมื่อกว่า ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว
ส�ำหรับแง่มมุ ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ เพียงสาขาฟิสกิ ส์
อย่างเดียว ซึง่ อาตมาพอมีความรูอ้ ยูบ่ า้ ง ความรูข้ องพระพุทธองค์ ซึง่ มีปรากฏในคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนาเล็กๆ น้อยๆ นัน้ ก็เป็น
เรื่องเพียงพอที่จะท�ำให้รัศมีของนักวิทยาศาสตร์ชั้นน�ำของโลก
อับแสงลงไปทันที ธรรมของพระพุทธองค์ไม่ได้เน้นทีว่ ทิ ยาศาสตร์
กายภาพ แต่เป็นวิทยาศาสตร์ของนามธรรม ซึ่งละเอียด สุขุม
และลึกซึง้ ทีส่ ดุ เครือ่ งวัดต่างๆ ในการเฝ้าสังเกตธรรมะ (สิง่ มีอยู่
เป็นอยูใ่ นธรรมชาติ) เป็นนามธรรมทัง้ สิน้ (เป็นคุณสมบัตบิ างอย่าง
ของจิต) มีความแตกต่างจากเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์ในวิทยาศาสตร์กายภาพ ซึ่งวัดได้แต่ของหยาบๆ (รูปหยาบ) เท่านั้น
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ในภาคแรกของหนังสือเล่มนี้ ท่านจะแจ่มแจ้งแก่ใจของ
ท่านเองว่า พระพุทธองค์มีความรู้ในเรื่องของปรมาณูซึ่งถือว่า
เป็นอนุภาคเล็กที่สุด และเอกภพซึ่งเป็นกลุ่มมวลที่ใหญ่โตที่สุด
ได้ดยี งิ่ กว่านักวิทยาศาสตร์ปรมาณูและนักดาราศาสตร์ชนั้ เยีย่ ม
ทั้งหมดของโลกรวมกันเสียอีก เพราะเมื่อพิจารณากันทั้งทาง
คุณภาพและปริมาณวิเคราะห์แล้ว ความรู้ในเรื่องทั้งสองของ
พระองค์ทา่ นละเอียด ลึกซึง้ มีความถูกต้อง และมีความเป็นไป
ได้สมเหตุสมผลมากกว่า ทัง้ ๆ ทีเ่ รือ่ งวิทยาศาสตร์กายภาพ คือ
เรื่องรูป (สสาร-พลังงาน) นี้ พระพุทธองค์มิได้เน้นในการสอน
ของพระองค์เลย แต่มเี พียงเพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการเข้าถึงเนือ้ หาสาระ
ทีพ่ ระองค์จะต้องสอนเกีย่ วกับนาม-ธรรมซึง่ เป็นวิชาสูค่ วามพ้น
ทุกข์โดยสิน้ เชิงทีเ่ ป็นอุดมการณ์สงู สุดในศาสนานี้ และควรจะเป็น
อุดมการณ์สงู สุดของสรรพสัตว์ทงั้ มวลด้วย เพราะจิตของสรรพ
สัตว์ทุกชีวิตนั้นมีความลาดเทเข้าสู่นิพพานซึ่งเป็นบรมสุข
ท่านทั้งหลาย การที่ท่านเรียกตัวของท่านเองว่าพุทธศาสนิกชนนั้น ท่านคงจะไม่ปฏิเสธว่า การนับถือพุทธศาสนา
ของท่านนั้นเริ่มต้นเพียงการนับถือตามๆ กันมาตามประเพณี
แบบเดียวกันกับบรรพชนของท่านประพฤติตามกันมาเท่านัน้ เอง
ก็นบั ว่าเป็นสิง่ ทีด่ ี แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงสรรเสริญ โดยแท้จริง
แล้วท่านเป็น คนสมัยใหม่ การทีท่ า่ นจะมีจะเป็นอะไรควรจะได้มี
การตัดสินใจโดยอาศัยพื้นฐานของ เหตุและผล ซึ่งจะได้มา
หลังจากการศึกษาปฏิบตั แิ ละใคร่ครวญอย่างละเอียดถีถ่ ว้ นแล้ว
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จึงจะได้ชื่อว่า บัณฑิต การที่ท่านเพียงแต่ท�ำตามประเพณีและ
ไม่ได้ศกึ ษาหลักการและสาระส�ำคัญของพุทธศาสนาตามสมควร
เสียก่อนนั้น ท�ำให้ท่านมีศรัทธานับถือพุทธศาสนาเพียงหมิ่นๆ
และผิวเผิน เป็นเพียงไม่ให้เป็นผูถ้ กู ตราหน้าว่าเป็นคนไม่มศี าสนา
เท่านั้นเอง เมื่อท่านไม่ได้ศึกษาสาระอันส� ำคัญของพระพุทธ
ศาสนา ความเชื่อมั่นแม้แต่ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เองก็ยังคงจะต้องสั่นคลอน เพราะภายในจิตของท่านไม่มีฐาน
รองรับทีม่ นั่ คง เมือ่ มีเหตุการณ์ประกอบเกีย่ วกับบุคลากรในวัด
มีคุณภาพด้อย ทั้งธรรมและวินัยที่มีความบกพร่องในข้อปฏิบัติ
เข้าด้วยแล้ว บางท่านก็ถงึ กับหันหลังให้พระพุทธศาสนาเสียเลย
ปล่อยให้ผู้มีศรัทธาจริตน�ำหน้าและมีความรู้น้อยด้อยปัญญา
เข้าวัด และเป็นบุคลากรที่ไม่มีสมรรถภาพในวัดกันต่อไป ท�ำให้
สภาวะของความเป็นไปในพระพุทธศาสนายอบแยบไม่มั่นคง
และท่านที่มีสติปัญญาสูงต้องพลอยพลาดโอกาสที่จะได้เข้ามา
สัมผัสกับอมฤตธรรมที่มีอยู่จริงๆ ในพระพุทธศาสนา
ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นวิทยาศาสตร์นามธรรมทีม่ เี นือ้ หา
สุขมุ ลุม่ ลึก และมีคณ
ุ ค่าสูงอย่างยิง่ ต้องการผูม้ สี ติปญ
ั ญาสูงส่ง
จ�ำนวนมากได้เข้ามาช่วยกันศึกษาและปฏิบัติ เพื่อแยกแยะและ
หยิบยกสิ่งที่เป็นสาระและไม่เป็นสาระออกมาตีแผ่ให้ได้รู้และ
เข้าใจกัน เป็นการช่วยกันถางทางเดินทีถ่ กู ต้อง ซึง่ พระพุทธองค์
ทรงชี้ไว้แล้วนั้นให้ชัดเจน เผื่อว่าผู้มีปัญญาน้อยจะสามารถ
เดินได้ ไม่หลงเข้ารกเข้าพงไปเพราะเดินผิดทาง ภาษิต “ตาบอด
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คล�ำช้าง” นั้นมีผลเสียมากเพียงใด ในเมื่อเป็นเรื่องของการ
ศึกษาธรรมซึง่ เป็นนามธรรมทีล่ กึ ซึง้ เช่น ธรรมสูค่ วามพ้นทุกข์
ในพระพุทธศาสนานั้น ท่านน่าจะคาดคิดเอาได้ เพราะความผิด
ของคนตาบอด ได้ แ ก่ ผู ้ มี ป ั ญ ญาน้ อ ยมองธรรมะลึ ก ซึ้ ง ของ
พระพุทธองค์ไม่เห็นอย่างทั่วถึงถูกต้องชัดเจน ผลก็คือท�ำให้
หลงทาง และการเสียเวลาในวัฏฏะนัน้ มันนานแสนนานสุดทีจ่ ะ
ประมาณได้ ด้วยเหตุนี้ อาตมาจึงชักชวนให้ทา่ นได้เข้ามาช่วยกัน
“ปะติดปะต่อรูปช้างที่แท้จริง” จากวิธีการ “ใจเปิดรับความ
ถูกต้อง” แล้วบอกกล่าวกันในฐานะ เพื่อนร่วมทุกข์
ท่านผูม้ ปี ญ
ั ญาทัง้ หลาย หากท่านได้มโี อกาสเข้ามาศึกษา
ปฏิบัติในธรรมวินัยของพระพุทธองค์ ท่านจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ช่วย
แผ้วถางทางที่ถูกต้องเพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนา และท่านจะ
ไม่ได้ชอื่ ว่า “ใกล้เกลือกินด่าง” อีกด้วย ดังนัน้ เมือ่ จบภาคแรกซึง่
อาตมาได้ชใี้ ห้เห็นชัดพอสมควรว่า พระพุทธองค์นนั้ มีอดุ มการณ์
ทัง้ พูด ท�ำ และคิดเป็นแบบนักวิทยาศาสตร์ จึงไม่ไกลเกินความ
จริงทีเ่ ราจะอนุมานได้วา่ ธรรมะของพระองค์ซงึ่ เป็นวิทยาศาสตร์
นามธรรม ก็จะต้องเป็นเหตุเป็นผลแบบวิทยาศาสตร์กายภาพ
ซึ่งโลกปัจจุบันยอมรับนั้น เป็นสิ่งที่ไม่อยู่นอกเหตุเหนือผล แต่
สุขุม ลึกซึ้ง เพราะว่าเกี่ยวข้องกับนามธรรมซึ่งไม่มีรูปไม่มีร่าง
แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จริงๆ ในธรรมชาติ
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ดังนั้น ในภาคที่สองของหนังสือเล่มนี้ อาตมาจึงน�ำเอา
สาระส�ำคัญของค�ำสอนในพระพุทธศาสนาที่อาตมาพอจะเข้าใจ
และรวบรวมไว้ ทั้งจากการศึกษาและประสบการณ์จากการ
ปฏิบตั นิ ำ� มาให้ทา่ นได้ศกึ ษา เผือ่ ว่าหากท่านพิจารณาเห็นคุณค่า
จะได้สามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการศึกษาค้นคว้า
ต่อไปในเรื่องชีวิตคืออะไร อะไรเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็น
อุดมการณ์สงู สุดของชีวติ และจะสามารถไปสูจ่ ดุ หมายปลายทาง
นัน้ ได้อย่างไร พุทธศาสตร์เป็นวิชาเพียงวิชาเดียวเท่านัน้ ซึง่ เป็น
วิทยาศาสตร์นามธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ และสั่งสอน
แนะแนวทางตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เรายอมรับกัน
ในปัจจุบันนี้ เพื่อน�ำท่านสู่จุดหมายปลายทางนั้น และอาตมา
ให้ความมั่นใจกับท่านได้ว่า การศึกษาและปฏิบัติพุทธธรรม
เป็นการแสวงหาผลประโยชน์อันสูงสุด ที่อาจหาได้จากความ
เป็นมนุษย์ของท่าน และให้แก่ตวั ของท่านเองโดยตรง ยิง่ กว่า
นั้น การปฏิบัติพุทธธรรมคือการแก้ทุกข์ด้วยการเจริญสติสัมปชัญญะนัน้ ให้แต่คณ
ุ ประโยชน์แก่ทา่ นอย่างเดียว ไม่มโี ทษ
แม้แต่นอ้ ย และจะไม่มสี ารประโยชน์อนื่ ใดทีม่ คี า่ สูงยิง่ ไปกว่านี้
อีกแล้วในชีวิตนี้

ภาคแรก
พระพุทธองค์ทรงเป็น
นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

พระพุทธเจ้าทรงเป็น
นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

เมือ่ ๔๕ ปีกอ่ นพุทธศักราช เจ้าชายสิทธัตถะ โคตมโคตร
แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็น
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากทีเ่ สด็จออกบรรพชา
เพือ่ แสวงหาโมกขธรรมเป็นเวลา ๖ ปี การรูแ้ จ้งโลกซึง่ เรียกว่า
โลกวิทู และความรอบรูใ้ นสรรพสิง่ ทีเ่ รียกว่าพระสัพพัญญุตญาณ
ของพระองค์มีมากมายเพียงใดนั้น พอจะอนุมานเอาได้จาก
พระด�ำรัสของพระองค์ขณะพักผ่อนอิรยิ าบถอยู่ ณ ป่าประดูล่ าย
ใกล้กรุงโกสัมพี พร้อมภิกษุกลุม่ หนึง่ จ�ำนวนหลายร้อยรูป ความว่า
“ดูก่อนเธอทั้งหลาย อันวิชชาความรู้ที่ตถาคตมีจากการตรัสรู้
นัน้ มีมากมายเหมือนใบไม้ทงั้ หมดในป่า แต่ความรูท้ สี่ อนให้เธอ
ทัง้ หลายสูค่ วามพ้นทุกข์นนั้ เป็นเพียงส่วนน้อย เหมือนใบประดู่
ร่วง ๒-๓ ใบในฝ่ามือของตถาคตนี้” นั่นหมายความว่าความรู้
ทีพ่ ระองค์ทรงสอนเวไนยสัตว์เพือ่ พ้นทุกข์ตลอดเวลา ๔๕ ปีนนั้
เป็นความรูเ้ พียงน้อยนิดเมือ่ เทียบกับความรอบรูท้ พี่ ระองค์รแู้ จ้ง
จากการตรัสรู้ทั้งหมด เหตุที่พระองค์ไม่สอนวิชาอื่นๆ ก็เพราะ
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สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ อาจมีความรู้บางส่วนที่
ปรากฏอยู่ในค�ำสอนนอกจากวิชาที่น�ำสู่ความพ้นทุกข์ ก็เพียง
เพื่อเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้น
จากพุทธประวัติปรากฏว่า คนในสมัยพุทธกาลเขาสนใจ
กันมากและต้องการแสวงหาวิมตุ ติธรรมหรือนิพพาน เพราะเขา
ต้องการความพ้นทุกข์ ศาสนาพราหมณ์เกิดก่อนพุทธศาสนา
นับพันๆ ปี และในสมัยพุทธกาล การบ�ำเพ็ญวิชาโยคะซึง่ อาศัย
หลักของศาสนาพราหมณ์นั้น เขาได้ถึงญาณและอภิญญาซึ่ง
เป็นโลกียะกันมาก เรื่องการ รู้อดีต (อตีตังสญาณ) รู้อนาคต
(อนาคตังสญาณ) การแสดงฤทธิ์ ต่างท�ำกันได้ เว้นอย่างเดียว
คือ อาสวักขยญาณ คือ ญาณความหยั่งรู้การท�ำให้กิเลสและ
อาสวะหมดไปโดยเด็ดขาด เท่านั้นที่เขากระท�ำกันไม่ได้ ดังนั้น
เมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ (ผู้ไกลจากกิเลส)
จริงๆ เป็นองค์แรกของโลก พระองค์จึงมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่
ที่จะสั่งสอนผู้ที่เป็นเวไนยบุคคลให้พ้นทุกข์ กล่าวคือบรรลุถึง
ความสุขชัว่ นิรนั ดร์ คือ พระนิพพาน ส่วนความรูอ้ นื่ ๆ ทีเ่ ป็นไป
แบบชาวโลก ซึง่ ขวางต่อมรรคผลนิพพาน เป็นความรูเ้ พียงเพือ่
สนองตั ณ หาของคนในโลกทั่ ว ๆ ไป เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ลาภ ยศ
สรรเสริญ และสุขนั้น พระองค์เรียกว่า เดรัจฉานวิชา เสียด้วย
ซ�้ำไป พระองค์จึงไม่ทรงสอน แต่เพราะเหตุที่การสอนในการ
ศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์นั้น มีส่วนเข้าไปเกี่ยวกัน
กับรูป (กายซึ่งเป็นสสารและพลังงาน) และนาม (จิตใจ) จึงมี
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ส่วนหนึ่งของค�ำสอนเกี่ยวเนื่องเข้าไปถึงวิทยาศาสตร์ภายภาพ
(เป็นความรูเ้ กีย่ วกับสสารและพลังงาน ซึง่ เป็นพืน้ ฐานของวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ และเทคโนโลยีมากหลายในปัจจุบันนี้) และ
จากการสอนที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้นี่เอง จึงท�ำให้เราได้มีโอกาส
ได้ทราบถึงความเป็นสัพพัญญูของพระพุทธองค์ ท่านจะได้
พิจารณาและทราบต่อไปว่า การที่อาตมากล่าวว่า “พระพุทธองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก” นัน้ จะเกินความจริง
หรือไม่ เพียงใด
สาระส� ำ คั ญ ที่ อ าตมาจะน� ำ มาแสดงให้ ท ่ า นทราบเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาจะแยกเป็น ๒ ตอน ตอนแรกเป็นเรือ่ งของ
รูป (สสาร) ขนาดเล็กอย่างยิง่ ทีเ่ รียกว่า ปรมาณู ซึง่ เป็นอนุภาค
ส�ำคัญของยุคปรมาณู และอนุภาคทีเ่ ล็กกว่าปรมาณู ส่วนในตอน
ที่ ๒ จะกล่าวถึงเรือ่ งของรูป (สสาร) ขนาดใหญ่โตมโหฬารของ
จักรวาล หรือ เอกภพ ซึง่ เป็นวิชาการทีส่ ำ� คัญในยุคพิชติ อวกาศ
ในแต่ละตอนอาตมาจะแสดงให้ทา่ นได้ทราบทัง้ ทีม่ มี าในพระพุทธ
ศาสนาและจากวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ส�ำหรับวิทยาการทีม่ า
จากวิทยาศาสตร์กายภาพนัน้ ท่านอาจทราบอย่างดีอยูก่ อ่ นแล้ว
อาตมาเพียงทบทวนความจ�ำให้ทา่ น หรือเผือ่ ว่าบางท่านทีม่ ฐี าน
ความรูเ้ ดิมทางวิทยาศาสตร์นอ้ ยไป ด้วยวัตถุประสงค์จะให้ทา่ น
ได้ทราบข้อมูลประกอบเพื่อให้สามารถพิจารณาตัดสินได้อย่าง
ถูกต้องแจ่มแจ้งและชัดเจนโดยทันทีว่า พระพุทธองค์นั้นมีแนว
ความคิดและการกระท�ำเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือไม่

ตอนที่ ๑
ปรมาณูและอนุภาคที่เล็กกว่าปรมาณู
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

ค�ำว่าปรมาณูนมี้ ปี รากฏอยูใ่ นส่วนของการศึกษาเรือ่ ง รูป
ปรมัตถ์ ในคัมภีร์พระอภิธัมมัตถสังคหะของพระอภิธรรมปิฎก
การจะทราบขนาดของปรมาณูนั้นว่ามีขนาดเล็กมากเพียงใด
พระพุทธองค์ให้เริ่มต้นจาก ธัญญมาศ หรือ เมล็ดข้าวเปลือก
ความยาวของเมล็ดข้าวเปลือก ไม่ว่าในสมัยใดๆ ถือได้ว่าเป็น
พืชผลทีม่ คี วามยาวมาตรฐานใกล้เคียงกันมากทีส่ ดุ ไม่วา่ จะเป็น
เมล็ดทีล่ บี หรือเต็มเต่ง จึงใช้เป็นมาตรฐานของความยาวในสมัย
พุทธกาลได้อย่างยอดเยีย่ ม (คล้ายมาตรฐานความยาวในระบบ
อังกฤษทีใ่ ช้ ๑ ฟุตเป็นมาตรฐาน โดยใช้ความยาวของฝ่าพระบาท
ของพระเจ้าเฮนรี่แห่งอังกฤษ) และแบ่งลงไปเพื่อสู่ขนาดของ
ปรมาณู ดังนี้
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๑ ธัญญมาศ แบ่งเป็น ๗ ส่วน แต่ละส่วนเรียกว่า ๑ อูกา
๑ อูกา
แบ่งเป็น  ๗ ส่วน แต่ละส่วนเรียกว่า ๑ ลิกขา
๑ ลิกขา แบ่งเป็น ๓๖ ส่วน แต่ละส่วนเรียกว่า ๑ รถเรณู
๑ รถเรณู แบ่งเป็น ๓๖ ส่วน แต่ละส่วนเรียกว่า ๑ ตัชชาลี
๑ ตัชชาลี แบ่งเป็น ๓๖ ส่วน แต่ละส่วนเรียกว่า ๑ อณู
๑ อณู
แบ่งเป็น ๓๖ ส่วน แต่ละส่วนเรียกว่า ๑ ปรมาณู
๑ ธัญญมาศ = ๗x๗x๓๖x๓๖x๓๖x๓๖ = ๘๒,๓๐๑,๑๘๔ ปรมาณู

พูดเป็นภาษาธรรมดาๆ ว่า “หากเอาปรมาณูมาเข้าแถว
ตรงหน้ากระดานเรียงหนึง่ จ�ำนวน ๘๒,๓๐๑,๑๘๔ ปรมาณู จะ
มีความยาวเท่ากับเมล็ดข้าวเปลือก ๑ เมล็ด”
ข้อมูลนีไ้ ด้มาจากคัมภีรอ์ ภิธานปฺปทิปกิ าและอภิธานปฺปทิปิกาสูจิ คาถาที่ ๑๙๔ และ ๑๙๕ ความว่า
ฉตฺตึส ปรมาณูน เมโก ณุจ ฉตึส เตฯ
ตชฺชารี ตาปิ ฉตฺตึส รถเรณุจ ฉตึส เตฯ
ลิกฺขา ตา สตฺต อูกา ตา ธญฺญามาโสติ สตฺต เตฯ
ในเรื่องรูปปรมัตถ์ของพุทธศาสนานั้น อนุภาคซึ่งเป็นรูป
หยาบ (สสาร) ทีไ่ ม่สามารถจะแยกให้เล็กลงไปได้อกี คือแยกออก
ไม่ได้อกี แล้ว มีชอื่ ว่า อวินพิ โภครูป ซึง่ เราอาจเรียกว่า “อนุภาค
อวินิพโภคะ” แปลว่า “อนุภาคที่แยกส่วนออกจากกันไม่ได้”
อนุภาคที่มีขนาดโตกว่าอนุภาคอวินิพโภคะมีอยู่มากมาย และ
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ล้วนแต่เล็กกว่าปรมาณู อนุภาคอวินพิ โภคะมีตา่ งกันอย่างน้อย
๘ ชนิด อนุภาคทีม่ ขี นาดระหว่างปรมาณู และอนุภาคอวินพิ โภคะ
ในปรมัตถที่ปนิฎีกาได้แสดงไว้ว่ามีอนุภาคที่เล็กกว่าปรมาณู
คือ กลาปะ (อ่าน กะลาปะ) ปรมาณูเม็ดหนึ่งมีขนาดเท่ากับ
กลาปะชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า สุทธัฏฐกลาปะ จ�ำนวน ๔๙
กลาปะ (จากหนังสือ ปกิณณกปัญหา ซึ่งเป็นหนังสือประกอบ
การเรียนการสอนชัน้ อภิธมั มกถิกโท ของพระมหาถวัลย์ ญาณจารี
ป.ธ. ๙, อ.ภ.บ. วัดระฆังโฆสิตาราม) กลาปะมีจ�ำนวนมากมาย
หลายชนิดมีขนาดต่างๆ กัน เมือ่ น�ำอนุภาคอวินพิ โภคะและกลาปะ
มารวมกันเป็นแบบต่างๆ คงจะมีอนุภาคได้นับจ�ำนวนพันๆ ซึ่ง
เล็กกว่าปรมาณู (อาตมาจะไม่เข้าไปในรายละเอียดของเรื่องนี้)
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ปรมาณูและอนุภาคที่เล็กกว่าปรมาณู
ในวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

เรื่องของสสารในวิทยาศาสตร์กายภาพนั้น มีธาตุแต่ละ
ชนิด ประกอบด้วยส่วนทีเ่ ล็กทีส่ ดุ เหมือนๆ กัน เรียกว่า ปรมาณู
ปรมาณูแต่ละปรมาณูมีขนาดเกือบเท่าๆ กัน คือประมาณ 1
อังสตรอม (1A) ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีในบรรดาผู้ที่ได้เคยศึกษา
วิทยาศาสตร์กายภาพมาพอสมควร เพื่อเป็นหลักอ้างอิง มี
ปรากฏข้อความในหน้า ๓๓๑ ของ The New Encyclopaedia
Britannica เล่ม ๒ ในจ�ำนวน ๓๐ เล่ม เขียนไว้ดังนี้ “It is
remarkable fact that all atoms have about the same
diameter, roughly one angstrom (1A).” แปลความว่า
“เป็นความจริงที่น่าสังเกตว่า ปรมาณูของธาตุทุกชนิดมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 อังสตรอม เท่ากัน”
1
ซม.
ความยาว 1 อังสตรอม (1A) = 10-8 ซม. = 100,000,000
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หากเราจะกล่าวเป็นภาษาธรรมดาถึงขนาดของปรมาณู
ทีไ่ ด้จากการพิสจู น์ดว้ ยการทดลองวัดและตรวจสอบด้วยวิธกี าร
ของนักวิทยาศาสตร์ปรมาณูแห่งยุคแล้วจนแน่นอนจะเป็นดังนี้
“ถ้าเอาเม็ดปรมาณู ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (ร้อยล้าน) ปรมาณู มา
เข้าแถวตรงหน้ากระดานเรียงหนึง่ จะได้ความยาวประมาณ ๑
เซนติเมตร”
ส�ำหรับอนุภาคทีเ่ ล็กกว่าปรมาณูในวิทยาศาสตร์กายภาพ
มีจำ� นวนมากมายเช่นเดียวกัน เช่น อนุภาคโปรตรอน นิวตรอน
อิเล็กตรอน โพซิตรอน มีซอน ทริยอน และอนุภาคที่เล็กที่สุด
ทีโ่ ลกรูจ้ กั คือ คว้าก* (Quark) และ แอนตีค้ ว้าก (Antiquark)
อนุภาคคว้ากนีม้ อี ยูอ่ ย่างน้อย ๖ ชนิด แต่เป็นอนุภาคทีไ่ ม่เสถียร
อย่างมาก เกิดมีขนึ้ เพียงชัว่ ขณะแล้วหายไป (การทดลองเพือ่ ท�ำให้
เกิดอนุภาคคว้ากนี้ ต้องใช้เครือ่ งเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ ตัวอย่าง
เช่นทีส่ ถาบันไซโครตรอน ณ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เอ แอนด์ เอม
ในมลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา และการค้นหาอนุภาคคว้ากนี้
เพิ่งท�ำส�ำเร็จจริงๆ เมือ่ ประมาณไม่เกิน ๑๐ ปีทแี่ ล้วมานี้ ท�ำให้
นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในการ
เสนอผลงานชิ้นนี้แก่ชาวโลก)

ตอนที่ ๒
จักรวาลหรือเอกภพ
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

ส่วนประกอบของจักรวาลนั้น ประกอบด้วยดวงอาทิตย์
หรือดาวฤกษ์แบบดวงอาทิตย์ของเรานี้ (คือดาวฤกษ์นนั่ เอง) มี
ขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์บ้าง เล็กกว่าบ้าง มีจำ� นวนมากมาย
ในพระสูตรใช้ค�ำว่า แสนโกฏิ (คือนับไม่ถ้วน ไม่ต้องนับ เพราะ
มันมีจำ� นวนมาก) การผันผวนแปรปรวนของดวงอาทิตย์เหล่านี้
มีอยูต่ ลอดเวลา และปรากฏเป็นค�ำพูดทีม่ อี ยูท่ วั่ ๆ ไปว่า “ทุกอย่าง
เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ ก�ำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่
เนืองนิตย์” ในภาษาบาลีกล่าวไว้ดังนี้ “ยถาปจฺจยํ ปวตฺตมานํ
ธาตุมตฺตเมเวตํ” การเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของดวงอาทิตย์
นับไม่ถ้วนเหล่านี้ เป็นเวลายาวนานจนเหลือจะคณานับ แต่ก็มี
เวลาสิ้นสุด คือมีการเกิดและมีการสิ้นสุด และกล่าวถึงการเกิด
และการสิ้นไปของจักรวาลพร้อมด้วยดวงอาทิตย์จ� ำนวนนับ
ไม่ถ้วนในจักรวาลไว้ดังนี้
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การเกิดขึน้ และการท�ำลายของจักรวาลนัน้ เรียกว่า “การ
เริม่ ต้นกัป (การก่อเกิดจักรวาล) และการสิน้ สุดกัป (การท�ำลาย
สิน้ ไปของจักรวาล)” ขณะทีส่ ว่ นที่ ๔ ซึง่ เป็นส่วนสุดท้าย (จักรวาล
ทั้งหมดแบ่งเป็น ๔ ส่วน) ถูกท�ำลายโดยสิ้นเชิงด้วยไฟบรรลัย
กัลป์ = “ไฟทีท่ ำ� ลายกัป” แล้วจักรวาลทัง้ หมดจะถูกท�ำลายทัง้ หมด
โดยท�ำลายไปทีละ ๑ ส่วน ๒ ส่วน ๓ ส่วน และ ๔ ส่วน แล้ว
จักรวาลจะเริ่มเกิดใหม่ การเกิดจักรวาลใหม่ ก็เป็นทีละส่วน
เช่นกัน คือ ๑ ส่วน ๒ ส่วน ๓ ส่วน และ ๔ ส่วน แล้วจักรวาล
ก็ววิ ฒ
ั นาการไปตามเหตุปจั จัย (มิใช่มผี ใู้ ดสร้าง) และเมือ่ ถึงกาล
ก็ท�ำลายตัวเองลงอีก และกลับไปกลับมาอย่างนี้ไม่มีวันสิ้น
สุดและที่ส�ำคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่งคือ พระองค์ตรัสว่า ที่ว่างใน
ธรรมชาตินี้ไม่มีที่สุด (อนันตัง) ดังนั้น จักรวาลจึงมีจ�ำนวน
นับไม่ถ้วน โดยที่ใช้ค�ำว่าแสนโกฏิจักรวาลอีกเช่นกัน
การเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ และดับไป (ท�ำลายตัวเอง) ของจักรวาล
ทีก่ ลับไปกลับมาไม่มวี นั ทีจ่ ะสิน้ สุดนี้ ท่านเรียกว่า “วัฏฏะ” หรือ
“สังสารวัฏ”
ช่วงเวลานับแต่เริ่มเกิดจักรวาลจนถึงจักรวาลสลายตัว
โดยสิ้นเชิง หรือคาบของการเกิด-ดับ (ท�ำลาย) ของจักรวาล
เรียกว่า ๑ กัป หรือ มหากัป ระยะเวลาของ ๑ กัป หรือคาบของ
การเกิดและการท�ำลายของจักรวาล พระพุทธองค์ทรงเปรียบ
เทียบความยาวนานของเวลาไว้เป็น ๓ นัย ดังนี้
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นัยที่ มีภูเขาหินกว้าง ๑ โยชน์ ยาว ๑ โยชน์ และสูง
๑ โยชน์ ทุกๆ ร้อยปีจะมีเทวดาเอาผ้าขาวสะอาดกวาด ๑ ครั้ง
เมือ่ ใดภูเขาหินนัน้ สึกไปเพราะการกวาด จนมีความสูงราบเรียบ
เสมอพื้นดิน นั่นแหละเวลา ๑ กัป โดยประมาณ
นัยที่ มีบอ่ กว้าง ๑ โยชน์ ยาว ๑ โยชน์ และลึก ๑ โยชน์
ทุกๆ ร้อยปีหย่อนเมล็ดพันธุผ์ กั กาดลงไป ๑ เมล็ด บ่อนีเ้ ต็มเมือ่ ใด
จะเป็นเวลาเท่ากับประมาณ ๑ กัป
นัยที่ มีกองทรายกว้าง ๑ โยชน์ ยาว ๑ โยชน์ สูง ๑
โยชน์ ทุกๆ ร้อยปีหยิบเมล็ดทรายออก ๑ เม็ด จนกว่าทรายจะ
หมดกอง จะเป็นเวลา ๑ กัป โดยประมาณ
การหาระยะเวลา ๑ มหากัป หรือ กัป คือ อายุของจักรวาลตามที่ปรากฏในพระพุทธศาสนานั้น สามารถจะท�ำได้โดย
พิจารณาจากข้อมูลทีไ่ ด้จากนัยที่ ๒ และ ๓ ของ ๑ กัป คือ เรา
อนุมานเอาว่าทราย ๑ เม็ด หรือเมล็ดพันธุ์ผักกาด ๑ เมล็ด มี
ขนาดพอๆ กัน คือประมาณ ๑ ลูกบาศก์ มม. (เม็ดทรายหรือ
เมล็ดพันธุ์ผักกาดเรียงแถวกัน ๑๐ เม็ด จะยาว ๑ ซม. โดย
ประมาณ-ผู้เขียนอนุมานเอง) ใน ๑ ลูกบาศก์ ซม. หรือใน ๑
ซีซี. จะมีเม็ดทรายหรือเมล็ดพันธุ์ผักกาดจ�ำนวน ๑๐x๑๐x๑๐
= ๑,๐๐๐ ฉะนั้น เวลา ๑ มหากัป จะเท่ากับเวลาประมาณ
๑,๐๐๐x๑๐๐x (๑๖x๑๐๐,๐๐๐) ๓ = ๔,๐๙๖x๑๐ ๒๐ ปี
= ๔x๑๐๒๓ ปี
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ความกว้างใหญ่ไพศาลของจักรวาลนั้น ในสมัยพุทธกาล
สิง่ ทีม่ คี วามเร็วสูงสุดทีอ่ าจจินตนาการได้คอื ความเร็วของลูกธนู
ที่ออกจากแล่ง จากการยิงของนักยิงธนูเยี่ยมที่สุดในเวลานั้น
(จากส�ำนักตักกสิลา) และเวลาทีค่ นจะคอยได้นานทีส่ ดุ ก็คอื แค่
ตาย ในสมัยพุทธกาล อายุกปั ของคน (อายุเฉลีย่ ของคน)=๑๐๐ ปี
พระพุทธองค์เปรียบความมโหฬารของจักรวาลไว้วา่ ยิงธนูจาก
ที่เดียวกันแยกเป็น ๔ ทิศ เหนือ ตะวัน ออก ใต้ และตะวันตก
แล้วให้ฤๅษีที่มีอภิญญาจิต เหาะตามลูกธนูไปทั้ง ๔ ทิศ ฤๅษี
ตายแล้ว ก็ยังไม่ถึงขอบจักรวาล นั่นหมายความว่าจักรวาลนี้
ใหญ่โตมโหฬาร มากเกินกว่าทีค่ นในสมัยนัน้ จะคาดคิดได้ถึง ว่า
มันมีความกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหน เพราะไม่มอี ะไรเทียบได้
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จักรวาลหรือเอกภพ
ในวิชาดาราศาสตร์

ส่วนประกอบของเอกภพ เอกภพประกอบด้วยกาแล็กซี
แบบกาแล็กซีของเรา (our galaxy) เป็นหมื่นๆ ล้านกาแล็กซี
แต่ละกาแล็กซีจะมีขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่ากาแล็กซีของเรา
และมีรูปร่างแตกต่างกันมากมายหลายชนิด กาแล็กซีของเรา
เป็นกาแล็กซีที่มีรูปลักษณะคล้ายล้อเกวียน มีขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลางประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ปีแสง* มีดาวฤกษ์แบบดวงอาทิตย์
ที่มีขนาดเล็กกว่าบ้าง ใหญ่กว่าบ้าง ประมาณแสนล้านดวง มี
ความหนาของวงล้อกาแล็กซีประมาณ ๑,๕๐๐ ปีแสง ดวงอาทิตย์
อยู่ห่างจากศูนย์กลางของกาแล็กซี ๓๓,๐๐๐ ปีแสง และหมุน
รอบกาแล็กซี ๑ รอบ ใช้เวลาประมาณ ๒๐๐ ล้านปี
*ปีแสง = หน่วยวัดระยะทางในดาราศาสตร์ = ระยะทางที่แสงเดินทางไป ๑ ปี
= ๓๖๕x๒๔x๖๐x๖๐x๓๐๐,๐๐๐ = ๙๔๖,๐๘๐x๑๐๗ กิโลเมตร
= ๙๔๖,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร
	  (แสงเดินทางได้วินาทีละ ๓๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร)
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การก่อก�ำเนิดเอกภพ ต้องพิจารณาการก่อเกิดกาแล็กซี
และดาวฤกษ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกาแล็กซี ประกอบการ
พิจารณาด้วย ดังนี้

แหล่งพลังงานมหาศาล
สาดออกรอบตัวสู่อวกาศ
ขณะเอกภพท�ำลายตัวเอง
เมื่อการเกิดระเบิดมหาวินาศ

ช่วงที่ ๑

ช่วงที่ ๒

ช่วงที่ ๖
เอกภพยุบตัวด้วย
แรงดึงดูดนิวตัน
เทห์ฟากฟ้าจะวิ่งเข้าหากัน
และชนกันระเบิด

กลายเป็นกลุ่มย่อยๆ
เรียกว่าดาวก่อนเกิด

ช่วงที่ ๓

ช่วงที่ ๕
การเปลี่ยนแปลง
ตามเหตุปัจจัย
เอกภพ (ทรงกลม)
ขยายตัวจนป่องที่สุด

จากพลังงานเปลี่ยนเป็นมวล
ในรูปของก๊าซและธุลีคอสมิก
เรียกว่า Nebula
หรือหมอกเพลิง

ช่วงที่ ๔

= ๑๐๑๐ ปี

หดตัวเป็นดาวฤกษ์
และอยู่ในระดับต่างๆ
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เวลาของช่วง ๑ ๒ ๔ ๕ และ ๖ ไม่มขี อ้ มูลพอจะค�ำนวณ
ได้ เกินวิสัยปุถุชนและเทคโนโลยีปัจจุบันก้าวไปยังไม่ถึง
ขณะเอกภพป่องทีส่ ดุ นัน้ รัศมีของเอกภพจะมีคา่ มหาศาล
มวลรวมของเอกภพก็จะมีคา่ มหาศาลด้วย ณ จุดนีเ้ องทีก่ าแล็กซี
ทั้งหลายจะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าหาจุดศูนย์กลางของเอกภพ ด้วย
แรงดึ ง ดู ด ระหว่ า งมวล และท้ า ยที่ สุ ด จะระเบิ ด มหาวิ น าศที่
ศูนย์กลางเอกภพ เกิดเป็นพลังงานมหาศาล แล้วเริม่ ต้นก่อเกิด
จักรวาลหรือเอกภพใหม่ดังแผนผังการเกิดและท�ำลายดังกล่าว
มาแล้วอีกและเป็นไปอย่างนี้ไม่มีวันสิ้นสุดการก่อเกิดและการ
ท�ำลายตัวเองแบบนีเ้ รียกว่า ทฤษฎีระเบิดมหาวินาศ (Big Bang
Theory) ซึง่ Edwin Hubble นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกนั เสนอ
ทฤษฎีนี้ตามแนวความคิดของ Georges Lemaitre นักดารา
ศาสตร์ชาวเบลเยียม ตามทฤษฎีระเบิดมหาวินาศ เมือ่ ใช้คา่ คงที่
ของ Hubble อะตอมตัวแรกในจักรวาลเกิดขึ้นเมื่อประมาณ
๒x๑๐๑๐ ปี แต่ก่อนจะเกิดเป็นอะตอมตัวแรก นานเท่าใดไม่มี
ใครประมาณเวลาได้
การก่อเกิดเอกภพและการสิ้นไปยังมีทฤษฎีการออสซิลเลตของเอกภพ (Oscillating Universe Theory) ซึ่งอธิบาย
โดยใช้ทฤษฎีของท่านไอน์สไตน์ ทฤษฎีของนิวตัน และทฤษฎี
ทรงมวลและพลังงาน ก็สรุปผลออกมาเช่นเดียวกับทฤษฎีระเบิด
มหาวินาศ และมีคาบของการเกิดดับไม่ตำ�่ กว่า ๑๐๒๐ ปี นอกจากนี้
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ยังมีทฤษฎีสถานะคงที่ (Steady State Theory) ซึ่งเสนอโดย
นักดาราศาสตร์อังกฤษ ๓ ท่าน คือ Thomas Gold, Herman
Bondi และ Fred Hoyle ทัง้ สามท่านได้รว่ มกันรายงานสรุปผล
จากการเฝ้าดูการเคลือ่ นทีข่ องกาแล็กซีทขี่ อบเอกภพ (กาแล็กซี
ไกลสุดทีก่ ล้องส่องไปถึง) พวกเขาสังเกตไม่เห็นการเปลีย่ นแปลง
ของความเร็วของกาแล็กซีเ่ หล่านัน้ จึงสรุปความเห็นว่าจักรวาล
จะขยายตั ว ไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด คื อ จั ก รวาลไม่ มี จุ ด เริ่ ม ต้ น และจุ ด
ท�ำลายตัวเอง คือเป็นอย่างนี้อนันตกาล

การวิเคราะห์
ข้อมูล
และสรุปผล
ส า ร ะ สํ า คั ญ ใ น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า

ตอนที่ ๑
ปรมาณูและอนุภาคที่เล็กกว่าปรมาณู
ปรมาณู
ก. ข้อมูลจากพระพุทธศาสนา
“หากเอาเม็ดปรมาณูมาเข้าแถวตรงหน้ากระดานเรียง
หนึ่งจ�ำนวน ๘๒,๓๐๑,๑๘๔ (แปดสิบสองล้านสามแสนเศษ)
ปรมาณู จะมีความยาวเท่ากับข้าวเปลือก ๑ เมล็ด”
อาตมาได้ทดลองเอาข้าวเปลือกพันธุก์ ลางๆ คือไม่สนั้ และ
ยาวผิดปกติ มาลองวัดความยาวดู ปรากฏว่าได้ความยาวประมาณ
๘ มิลลิเมตรเศษๆ (๘-๙ มิลลิเมตร)
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ข. ข้อมูลจากวิทยาศาสตร์
“หากเอาปรมาณูมาเข้าแถวตรงหน้ากระดานเรียงหนึ่ง
จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (หนึง่ ร้อยล้าน) ปรมาณู จะมีความยาว
เท่ากับ ๑ เซนติเมตร (๑๐ มิลลิเมตร)”
จากข้ อ มู ล ก และ ข จะเห็ น ได้ ว ่ า ปรมาณู ที่ ม าจาก
พระพุ ท ธศาสนานั้ น มี ข นาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางประมาณ 1
อั ง สตรอม (1A) เช่ น เดี ย วกั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวั ด ของ
นักวิทยาศาสตร์ยุคปรมาณู ดังนั้น ปรมาณูในความหมายทาง
พุทธศาสนาและทางวิทยาศาสตร์เป็นอันเดียวกัน และมีขนาด
เท่ากันด้วย เพียงแต่ขนาดของปรมาณูทางวิทยาศาสตร์วัด
ด้วยการค�ำนวณ ประกอบการวัดด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งเป็นเครื่องวัดทางกายภาพ (Physical measuring instruments) ของนักวิทยาศาสตร์ปรมาณู
ส่วนขนาดของปรมาณูที่ได้มาจากทางพุทธศาสนานั้น
ได้มาจากผลของการวัดด้วยอภิญญาจิต ซึ่งเป็นเครื่องวัดพิเศษ
ของนักปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์นามธรรม (Metaphysical measuring instruments) เมือ่ กว่า ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว คือพุทธวิสยั
ของพระพุทธองค์
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อนุภาคที่เล็กกว่าปรมาณู
ก. ข้อมูลจากพระพุทธศาสนา
อนุภาคทีเ่ ล็กทีส่ ดุ คือแยกไม่ได้อกี ต่อไป เรียกว่า อวินพิ โภครูป หรือ อนุภาคอวินิพโภคะ มีอย่างน้อยที่สุด ๘ ชนิด
กลาปะ อนุภาคที่เล็กกว่าปรมาณู มีจ�ำนวนนับร้อย มี
ตัวอย่าง สุทธัฏฐกลาปะ จ�ำนวน ๔๙ อนุภาค มีขนาดเท่ากับ
๑ เม็ดปรมาณู
ดังนัน้ อนุภาคทีม่ ขี นาดเล็กกว่าปรมาณู จึงมีจำ� นวนมาก
จากการรวมของอนุภาคอวินิพโภคะและกลาปะ
ข. ข้อมูลจากวิทยาศาสตร์
อนุภาคเล็กที่สุดในปัจจุบันที่โลกรู้จัก คือ คว้าก และ
แอนตี้คว้าก ซึ่งมีอยู่ ๖ ชนิด
นอกจากนั้ น ก็ มี โ ปรตอน นิ ว ตรอน มี ซ อน บาริ ย อน
อิเล็กตรอน โพซิตรอน ฯลฯ
ส�ำหรับอนุภาคทีเ่ ล็กกว่าปรมาณูทมี่ มี าทัง้ ทางพุทธศาสนา
และทางวิทยาศาสตร์ ไม่มีมิติที่แน่นอน จึงไม่สามารถจะน�ำมา
เปรียบเทียบกันได้วา่ อนุภาคใดเทียบได้กบั อนุภาคใดในระหว่าง
อนุภาคที่มีชื่อแตกต่างกันจากทั้งสองทาง ไม่เหมือนกับปรมาณู
ซึง่ จากทัง้ สองทางได้ระบุถงึ มิตทิ แี่ น่นอน เราจึงเปรียบเทียบกัน
ได้ดังที่ได้ท�ำและสรุปผลมาแล้ว เมื่อเราท�ำปริมาณวิเคราะห์

พุ ทฺ ธ ส า ว โ ก ภิ กฺ ขุ

48

ไม่ได้ เราก็ใช้คณ
ุ ภาพวิเคราะห์ และสรุปผลดังนีว้ า่ ในพระพุทธศาสนามีอนุภาคทีเ่ ล็กกว่าปรมาณู เช่นเดียวกับทางวิทยาศาสตร์
แต่ในทางวิทยาศาสตร์ยังคงต้องศึกษากันต่อไปอีก ไม่มีท่าทีว่า
จะสิน้ สุดเพือ่ หาอนุภาคพืน้ ฐานเบือ้ งต้น (Fundamental elementary particles) ก็คือ อวินิพโภครูป ในพุทธศาสนานั่นเอง ซึ่ง
อาจเป็น คว้ากและแอนตี้คว้าก หรืออนุภาคอื่นๆ ที่มีมากกว่า
นัน้ หรือเล็กยิง่ ไปกว่านัน้ ยังไม่มขี อ้ ยุติ ส่วนในทางพุทธศาสนานัน้
ยุ ติ ล งแล้ ว และมี เ รื่ อ งราวรายละเอี ย ดการท� ำ หน้ า ที่ ใ นการ
ประกอบเป็นรูปต่างๆ ในรูปกายของสัตว์รปู หยาบ (มนุษย์ สัตว์
เดรัจฉาน) ไว้อย่างละเอียดพิสดารในรูปปรมัตถ์ อภิธรรมปิฎก
เฉพาะเรื่องรูปนี้ ทางพระพุทธศาสนายังมีรูปละเอียด
เรียกว่า สุขุมรูป ซึ่งทางวิทยาศาสตร์กายภาพยังศึกษากันไป
ยังไม่ถึง สุขุมรูปนี้เป็นรูปที่ประกอบเป็นกายของสิ่งมีชีวิตที่
ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเนื้อ (มนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน เรามองเห็น
ได้ด้วยตาเนื้อ เพราะเป็นกายที่ประกอบขึ้นมาจากรูปหยาบ)
ส�ำหรับสุขุมรูปนี้ อโลกะ (แสง) มันจะผ่านไปโดยไม่สะท้อน
เพราะมันละเอียดมากจนแสงไม่สะท้อน รูปกายละเอียดนีไ้ ด้แก่
พวกเทวดา พรหม อสุรกาย เปรต สัตว์นรก การเห็นพวก
กายละเอียดเหล่านีต้ อ้ งใช้จติ ซึง่ ฝึกดีแล้ว หรือจิตซึง่ อยูใ่ นสภาวะ
ทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะเกิดผัสสะทางจิตขณะนัน้ ๆ ได้ ดังนัน้ จะเห็นได้วา่
ทางพระพุทธศาสนาได้ศกึ ษาล่วงรูล้ กึ เกินไปไกลกว่าวิทยาศาสตร์
กายภาพ แม้เฉพาะเรื่องรูป (สสารและพลังงาน) อย่างเดียว
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ท่านทั้งหลาย หากท่านยังคงหลงเชื่อแต่เฉพาะที่ท่าน
อาจเห็นได้ด้วยตาเนือ้ ของท่านอย่างเดียว ท่านก็เป็นคนล้าหลัง
เสี ย แล้ ว เพราะเพี ย งแค่ ป รมาณู ซึ่ ง ท่ า นไม่ มี ท างมองเห็ น
นักวิทยาศาสตร์ยงั ใช้ตาปัญญาของเขาวัดขนาดได้ แก่นปรมาณู
ซึ่งเล็กกว่าปรมาณูอีกมาก (ถ้าขยายปรมาณูเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ ๑๐ กม. แก่นปรมาณูมขี นาดเพียง ๑ เมตร นักวิทยาศาสตร์ก็วัดได้ สิ่งเหล่านี้ตาเนื้อของท่านยิ่งไม่มีทางจะเห็น
ได้เลย พวกอนุภาคคว้ากและแอนตี้คว้ากยิ่งเล็กลงไปอีก ก็ยัง
เป็นรูปหยาบ แล้วท่านจะเห็นรูปละเอียดหรือสุขมุ รูปได้อย่างไร
การฝึกจิตเท่านั้นซึ่งท่านอาจสามารถจะรู้เห็นสิ่งต่างๆ ได้อีก
มากมาย ท่านคงเคยได้ทราบเรือ่ งการอ่านหนังสือหรือมองเห็น
สิ่งต่างๆ ด้วยส่วนอื่นของร่างกายนอกจากตาเนื้อ นั่นแหละ
เป็นการที่ท่านจะเห็นโดยการผัสสะด้วยจิตวิธีหยาบๆ วิธีหนึ่ง
ดังนั้น ศาสตร์หรือวิชาการทั้งหลายที่ท่านสงสัยจะศึกษามีมาก
เหลือเกิน แต่มนั เป็นไปเพียงเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ลาภ ยศ สรรเสริญ
สุข สิง่ เหล่านีพ้ ระพุทธองค์กล่าวว่าไม่เป็นไปเพือ่ ความพ้นจาก
ทุกข์
พุทธศาสนาเปิดกว้างและเปิดเสมอส�ำหรับบุคคลผู้มี
วิญญาณเป็นนักวิทยาศาสตร์เพื่อเข้ามาศึกษาและปฏิบัติ มีแต่
ทางได้ไม่มเี สียเลย กล่าวคือจะเป็นผูม้ คี วามทุกข์นอ้ ยลง ความ
เศร้าหมองทางจิตน้อยลง ท่านจะเป็นผูม้ จี ติ สะอาด สว่าง สงบ
มากยิ่งขึ้น ท่านที่เข้าใจว่าผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามพุทธธรรม
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จะเป็นผู้หมดอาลัยตายอยาก เงียบเหงาเศร้าซึม นั่นเข้าใจผิด
อย่างเห็นขาวเป็นด�ำ ผู้ปฏิบัติพุทธธรรมที่ถูกต้องนั้น ตรงกัน
ข้าม จะเป็นคนมีจิตใจกัมมะนิโย คือพร้อมที่จะท�ำการท�ำงาน
คือ active เสมอ และท�ำได้อย่างฉลาด ถูกต้อง มีสติสมบูรณ์
อีกด้วย วิทยาศาสตร์ตดั สินกันทีต่ อ้ งท�ำการทดลอง พุทธศาสนา
ก็เช่นเดียวกัน พระพุทธองค์เน้นค�ำสอนลงไปที่การปฏิบัติ
หากท่ า นคิ ด แม้ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ย ไม่ ต ้ อ งคิ ด ให้ ม ากลึ ก ซึ้ ง อะไร
นักหนา เมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปีที่แล้วมา พระพุทธองค์บอกขนาด
ของปรมาณูเอาไว้ และนักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะมาบอกว่าท�ำการ
ทดลองแล้วปรากฏว่าเป็นจริงตามนัน้ เรือ่ งบางอย่างนักวิทยาศาสตร์กายภาพหมดสิทธิที่จะรู้-เห็นได้ ถ้ายังคงใช้เครื่องวัด
ทีเ่ ป็นรูป (physical measuring instruments) ให้พฒ
ั นากันไป
อีกเป็นพันๆ ปี เพราะมันเป็นเรือ่ งทีท่ �ำไม่ได้ เหมือนพยายามเอา
ทรายมาควั่นท�ำเส้นเชือกฉันนั้น เช่นเดียวกับให้วัดขนาดของ
เส้นผมด้วยสายเทปวัดความยาวของถนน ย่อมท�ำไม่ได้ ฉันใด
ก็ฉันนั้น
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ตอนที่ ๒
จักรวาลหรือเอกภพ

ก. ข้อมูลจากพระพุทธศาสนา
ส่วนประกอบ ประกอบด้วยดวงอาทิตย์ (ดาวฤกษ์)
แบบดวงอาทิตย์ของเรานี้มีจ�ำนวนนับไม่ถ้วน (แสนโกฏิ) และ
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอยู่เนืองนิตย์ ยังมีโลกแบบ
โลกมนุษย์ในที่อื่นๆ อีก นอกจากที่โลกมนุษย์ของเรานี้
ขนาด มีความกว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าที่มนุษย์จะ
ไปได้ถึงขอบของจักรวาล โดยเปรียบเทียบลูกธนูซึ่งมีความเร็ว
สูงสุดในขณะนั้น และฤๅษีผู้มีอภิญญาจิตเหาะตาม ถ้ายิงธนู
ออกจากกัน ๔ ทิศ ฤๅษีมอี ภิญญาเหาะตามไปด้วยความเร็วเท่า
ลูกธนูออกจากแล่ง ตัง้ แต่หนุม่ จนแก่ตาย (อายุกปั ขณะนัน้ ๑๐๐
ปี) ก็ยังไม่ถึงขอบจักรวาล
การก่อเกิดและการท�ำลาย จะก่อเกิดดวงอาทิตย์ (ดาว
ฤกษ์) เป็นองค์ประกอบของจักรวาลทีละ ๑ ส่วน จนครบ ๔ ส่วน
แล้ววิวฒ
ั นาการเป็นโลกและดาวเคราะห์ตา่ งๆ และเปลีย่ นแปลง
ไปตามเหตุปจั จัย ท้ายทีส่ ดุ จะท�ำลายตัวเองทีละส่วน จนท�ำลาย
หมด ๔ ส่วน แล้วเกิดขึ้นมาใหม่อีก กลับไปกลับมาอยู่เช่นนี้
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หาวันที่สิ้นสุดมิได้ การเกิด-ท�ำลาย สลับกันไปอย่างนี้ เรียกว่า
วัฏฏะ หรือ สังสารวัฏ
ระยะเวลา ๑ กัป หรือมหากัป คือระยะเวลาตัง้ แต่เริม่
ก่อก�ำเนิดจักรวาล จนถึงเวลาทีจ่ กั วาลท�ำลายสิน้ เชิง และพร้อม
จะเกิดจักรวาลใหม่ เปรียบเทียบไว้เป็น ๓ นัย ตามนัยที่ ๒
และ ๓ อาตมาอนุมานเองเพื่อให้เป็นเวลาที่ค�ำนวณได้ และจะ
ได้ประมาณ ๔x๑๐๒๓ ปี
จ�ำนวนจักรวาลที่มีอยู่ในธรรมชาติ เนื่องจากที่ว่างมี
ไม่สนิ้ สุด ดังนัน้ จักรวาลจึงมีจำ� นวนนับไม่ถว้ น ในสังขยาคุณศัพท์
ว่ามีแสนโกฏิจักรวาล และทรงกล่าวไว้ว่า ผู้ใดที่พยายามคิดถึง
การเกิดและความเป็นไปของโลกและจักรวาลให้ได้ มีผลคือ
เป็นบ้า เพราะเป็น ๑ ใน ๔ ของอจินไตย (คือเรื่องที่คิดแล้ว
ผลคือเป็นบ้าอย่างเดียว มี ๔ อย่างคือ ๑. เรื่องการเกิดและ
ความเป็นไปของโลกและจักรวาล ๒. เรือ่ งของผลกรรมคือวิบาก
๓. พุทธวิสัย-ความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้า ๔. ฌาน
วิสัย-ความรู้ ความสามารถของผู้ได้ฌาน)
ข. ข้อมูลจากวิทยาศาสตร์
ส่วนประกอบ ประกอบด้วยกาแล็กซีนับหมื่นล้าน
กาแล็กซี ในแต่ละกาแล็กซีประกอบด้วยดาวฤกษ์แบบดวงอาทิตย์
นับหมื่นล้านดวง เช่นเดียวกัน กาแล็กซีที่ดวงอาทิตย์ของเรา
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อยูน่ ี้ เชือ่ ว่ากาแล็กซีของเรามีรปู ร่างเหมือนวงล้อเกวียน เส้นผ่า
ศูนย์กลางประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ปีแสง
ขนาด มี ข นาดมโหฬาร แม้ แ ต่ ก าแล็ ก ซี ข องเรา
ก็ มี ข นาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง ๑๐๐,๐๐๐ ปี แ สง ๑ ปี แ สง =
๙๔,๖๐๘ x ๑๐๘ กม. และทั้งเอกภพมีจำ� นวนกาแล็กซีถึงหมื่นๆ
ล้านกาแล็กซี
การก่อเกิดและการท�ำลาย มี ๓ ทฤษฎี
๓.๑ ทฤษฎี Big Bang และ Oscillating Universe
ลงกันได้คือ เมื่อขณะท�ำลายโดยสิ้นเชิงจะเกิดระเบิดมหาวินาศ
มวลจะเปลี่ยนเป็นพลังงานตามสมการของท่านไอน์สไตน์ แล้ว
เกิดเป็นเอกภพ โดยพลังงานจะค่อยๆ เปลีย่ นเป็นสสาร เกิดเป็น
ธุลคี อสมิก เป็นดาวฤกษ์ โลก ดาวเคราะห์ตา่ งๆ และวิวฒ
ั นาการ
ไปพร้อมกับการขยายตัวออกของจักรวาล เมือ่ จักรวาลป่องสุด
มวลทัง้ หลาย (ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ และกาแล็กซี) จะวิง่ กลับมา
ที่ตรงกลางเอกภพอีกครั้งด้วยแรงดึงดูดระหว่างมวลของท่าน
นิวตัน และระเบิดมหาวินาศกลับไปกลับมาอย่างนี้ ไม่มวี นั สิน้ สุด
โดยอาศัยกฎทรงมวลและพลังงานเป็นทฤษฎีหลักอ้างอิง
๓.๒ ทฤษฎี Steady State เชื่อว่าจักรวาลจะขยายตัว
ไปอย่างนี้ไม่มีวันที่จะสิ้นสุด (ไม่มีเบื้องต้น ไม่มีเบื้องปลาย)
ส�ำหรับทฤษฎีนี้อาตมาขอแทรกความคิดเห็นส่วนตัวไว้ว่าเป็น
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ทฤษฎีด่วนสรุป โดยเอาผลจากการตรวจสอบทางดาราศาสตร์
ซึ่ ง ห่ า งกั น เพี ย งไม่ กี่ สิ บ ปี ม าเปรี ย บเที ย บ โดยวั ด จากการ
เลื่อนในเส้นสเปกตรัมของแสงสีแดง (Red Shift) จากแสง
ที่มาจากกาแล็กซีไกลสุด ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วของ
กาแล็กซี การศึกษาวิจยั ระบบทีม่ คี าบระดับ ๑๐ (ยกก�ำลัง ๒๐)
ปีนี้ การจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากความเร็ว ควรจะมีการ
วัดห่างกันอย่างน้อยๆ ๑๐ (ยกก�ำลัง ๑๐) ปี ซึ่งก็ไม่ทราบว่า
เครื่องมือจะละเอียดพอที่จะเห็นความแตกต่างหรือไม่ และ
ใครเล่าทีจ่ ะรอจนถึงเวลานัน้ (๑๐ ยกก�ำลัง ๑๐ ปี คือ ๑ หมืน่ ล้าน
ปี) ดังนั้น ทฤษฎีนี้น่าจะตัดทิ้งเสียได้
ระยะเวลา หรื อ คาบของการเกิ ด และการท� ำ ลาย
ของจั ก รวาล ตามทฤษฎี ข อง Big Bang และ Oscillating
Universe นั้น ได้พยายามค�ำนวณมาจากกฎของ Hubble ซึ่ง
ตามความเห็นของอาตมา มันก็เป็นเพียงกฎแบบมีข้อมูลเพียง
บางส่วน การเปลี่ยนแปลงของวัตถุฟากฟ้าคือพวกดาวฤกษ์นั้น
มีเหตุปัจจัยมากเหลือเกิน แม้แต่ภายในดวงอาทิตย์ที่อยู่ใกล้ๆ
เรามากที่สุดนี้ การศึกษาก็ยังเป็นไปได้โดยยาก และระยะเวลา
บางอย่างไม่สามารถจะค�ำนวณได้ เช่น การเปลีย่ นจากพลังงาน
เป็นมวล การศึกษายังท�ำได้ไม่ละเอียด โดยเฉพาะในห้วงอวกาศ
แต่กส็ รุปได้วา่ ทัง้ สองทฤษฎีนี้ คาบควรจะมากกว่า ๑๐ ยกก�ำลัง
๒๐ ปี
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ส่วนทฤษฎีของ Steady State ซึ่งพยายามจะกล่าวว่า
มีคาบอนันต์นั้น น่าจะตัดทิ้งได้ ควรเปลี่ยนเสียใหม่ว่ามีคาบ
ของการท�ำลายและการเกิดนานเหลือเกิน จนไม่อยากจะคิด
(ท่านทัง้ หลายคิดไว้ได้ในใจเสมอว่า พวกนักวิทยาศาสตร์พวกนี้
ท�ำงานเพือ่ หวังลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ดังนัน้ ถ้าเฝ้าศึกษาสังเกต
นานเกินไป แล้วไม่มีผลงานออกมาทางเอกสารวิทยาศาสตร์
ท่านลองคิดดูปุถุชนจะมีความรู้สึกอย่างไร นานๆ ช้าๆ ก็จะ
ปรากฏทฤษฎีเกีย่ วกับดาราศาสตร์ขนึ้ มาสัก ๑ ครัง้ และก็แน่ละ
ถ้ามันเป็นของเดิม มันก็คงไม่ตนื่ เต้น การทดลองทางดาราศาสตร์
เป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง เพราะอุปสรรคเรื่องเวลาที่ยาวนานมาก
เมื่อเทียบกับชีวิตมนุษย์นั่นเอง)
จ�ำนวนจักรวาล
๕.๑ ทัง้ ทฤษฎี Big Bang และ Oscillating เชือ่ ว่าจ�ำนวน
เอกภพนั้นมีอยู่มากมาย เพราะในธรรมชาติมีที่ว่างไม่มีที่สิ้นสุด
และก็เป็นเพียงแนวความคิด ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เพราะแม้แต่
กาแล็กซีที่ขอบจักรวาลจริงๆ กล้องโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ขณะนีก้ ย็ งั ส่องไม่ถงึ ไม่ตอ้ งคิดถึงว่าจะส่องออกไปนอกเอกภพ
เพื่อหาดูเอกภพใหม่
๕.๒ ทฤษฎี Steady State นัน้ เมือ่ มีแนวความคิดว่าการ
ขยายตัวของจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ความคิดที่คิดว่าจะมี
จักรวาลหรือเอกภพอื่นอีกคงไม่มี (ความเห็นของอาตมาเอง)
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จากข้อมูลทัง้ สองทาง จะเห็นได้โดยสรุปว่า ทัง้ ส่วนประกอบ
ของจักรวาลหรือเอกภพ การก่อก�ำเนิดและการท�ำลาย ขนาด
คาบการเกิดและการท�ำลาย และจ�ำนวนเอกภพหรือจักรวาล
ทั้งในทางปริมาณและคุณภาพวิเคราะห์เข้ากันได้เป็นอย่างดี
ส�ำหรับอาตมา เห็นใจนักดาราศาสตร์ผู้เสนอทฤษฎี Steady
State ที่ ไ ปพบอุ ป สรรคเรื่ อ งเวลาอั น ยาวนานเหลื อ จะเชื่ อ
ในธรรมชาติ ท�ำให้เขาซึ่งยังเป็นปุถุชนเช่นเราท่าน เกิดความ
ลังเลสงสัยว่า ความจริงมันน่าจะเป็นอย่างไร จึงลงมติไปตาม
ความคิดของตนเอง เมือ่ ใดทีใ่ ช้ความคิด เมือ่ นัน้ มันจะเป็นไปตาม
ฐานเดิมของสัญญาทีม่ อี ยูใ่ นจิตออกมาเป็นข้อสรุป ทีน่ า่ สังเกต
และถือว่าเป็นข้อมูลล้าหลัง เพราะเป็นการเห็นในอดีตดาวฤกษ์
หรือกาแล็กซีที่อยู่ไกลๆ ออกไป ข้อมูลที่ได้จากกล้องโทรทัศน์
ต้องใช้แสง ดังนัน้ ข้อมูลทีไ่ ด้จงึ ล้าหลังไปเป็นจ�ำนวนปีๆ เท่ากับ
ปีแสงที่เทห์ฟากฟ้านั้นอยู่ห่างจากโลก เช่น ข้อมูลที่อยู่ขอบๆ
ของกาแล็กซีของเราที่มองจากกล้องขณะนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดมีอยู่
เมื่อเป็นหมื่นๆ ปีที่ผ่านมาแล้ว ไม่ใช่ข้อมูลสดในปัจจุบัน
แต่สำ� หรับพระพุทธองค์นนั้ อาตมาเชือ่ ว่าท่านใช้ ยถาภูตญาณทั ส สนะ ญาณหยั่ ง รู ้ เ ห็ น ตามความเป็ น จริ ง ในขณะนั้ น
แต่เป็นอภิญญาจิตเพราะการเห็นโดยอภิญญาจิตจะไม่อาศัย
แสงสว่างเช่นกล้องโทรทัศน์ ความเร็วของจิตนั้นปรากฏใน
อัฏฐสาลินอี รรถกถา ธัมมสังคีปกรณ์ จิตตุปปาทกัณฑ์ นัน้ กล่าวว่า
มีความเร็วผ่านแสนจักรวาล (เอกภพ) ไปได้ชวั่ เวลาเพียงเท่าที่
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ลูกศรทีเ่ ร็วมากของนายขมังธนูผมู้ กี ำ� ลังแข็งแรงวิง่ ผ่านเงาต้นตาล
ด้านขวาง จึงกล่าวได้ว่าเป็นการเห็นข้อมูลสดในขณะนั้นจริงๆ
ซึ่งอยู่ในขั้นของพุทธวิสัย สามารถรู้แจ้งในขณะนั้นๆ เองว่า
จักรวาลอืน่ ๆ ทีม่ อี ยูข่ ณะเดีย๋ วนัน้ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างไรบ้าง
บางจักรวาลก�ำลังเกิด ๑ ส่วนบ้าง ๒ ส่วนบ้าง ๓ ส่วนบ้าง
ครบทัง้ ๔ ส่วนบ้าง บางจักรวาลอาจจะก�ำลังท�ำลายตัวเองทีละ
๑ ส่วนบ้าง ๒ ส่วนบ้าง ๓ ส่วนบ้าง หมดทั้ง ๔ ส่วน และบาง
จักรวาลก�ำลังพัฒนาไปตามล�ำดับๆ เพราะในทีว่ า่ งมันมีจกั รวาล
อยูถ่ งึ แสนโกฏิ (คือนับไม่ถว้ น) มันก็เป็นเรือ่ งธรรมดาทีจ่ ะปรากฏ
หลากหลาย จะมีแต่ที่ก�ำลังอยู่ลักษณะเดียวกันทุกๆ จักรวาล
ทัง้ แสนโกฏินนั้ มันเป็นไปไม่ได้ เมือ่ พระองค์รแู้ จ้งด้วยญาณ จึง
สามารถสรุปผลโดยเอาคุณภาพเป็นข้อสรุป ตามที่ปรากฏเรื่อง
ของจักรวาลที่มาจากทางพระพุทธศาสนาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
นอกจากความรูว้ ทิ ยาศาสตร์กายภาพทีพ่ ระองค์ทรงรอบรู้
ดังที่ได้ทราบมาแล้วนั้น พระพุทธองค์ทรงรอบรู้อย่างยิ่งในเรื่อง
ของวิทยาศาสตร์นามธรรม ซึง่ เกีย่ วข้องกับเรือ่ งของจิตโดยเฉพาะ
ทรงเน้นเรื่องของจิตใจ เพราะเหตุผลที่ว่าการพ้นทุกข์นั้นอยู่ที่
การฝึกฝนอบรมจิตใจตามแนวทางทีถ่ กู ต้อง การจะท�ำตามแนว
ทางที่ถูกต้องได้ จ�ำเป็นต้องรู้ธรรมชาติของจิตอย่างดี ในวิชา
จิตวิทยาซึ่งเป็นวิชาเกี่ยวกับจิตใจของชาวโลก เป็นเพียงแต่การ
เฝ้าดูและสังเกตพฤติกรรมของจิต แล้วน�ำความรู้ที่ได้จากการ
ศึกษาพฤติกรรมนัน้ มารวบรวมเป็นหลักเกณฑ์การฝึกอบรม เพือ่
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ประโยชน์ในสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติของมนุษยชาติ แต่ไม่เคยมีนักจิตวิทยาคนใดให้ค�ำจ�ำกัด
ความค�ำว่า จิตคืออะไร มีคุณสมบัติอย่างไร เรื่องของวิทยา
ศาสตร์ ท างนามธรรมหรื อ ของจิ ต นี้ มี ล ะเอี ย ดอย่ า งยิ่ ง ในจิ ต
ปรมัตถ์ อภิธัมมัตถสังคหะ เช่น กล่าวคุณลักษณะของจิตไว้ว่า
ที่ชื่อว่าจิต เพราะ
๑. เป็นสภาพธรรมที่รู้แจ้งอารมณ์ (รู้อารมณ์ต่างๆ)
๒. สัง่ สมสันดานตนด้วยสามารถแห่งชวนวิถี (สะสมสืบต่อ
สันดาน อาจดีหรือชั่วก็ได้)
๓. เป็นสภาพธรรมอันกรรมกิเลสสั่งสมวิบาก (สะสมผล
ของกรรมวิบากไว้ในจิต)
๔. เป็นธรรมชาติวิจิตรตามสัมปยุตตธรรม (เป็นได้หลาก
หลายเพราะธรรมปรุงแต่ง)
๕. เป็นธรรมชาติทที่ ำ� ให้วจิ ติ ร (ความวิจติ รพิสดารทัง้ หลาย
เกิดแต่จิต)
และจิตแยกเป็น ๘๙ ประเภท (ดวง) หรือโดยพิสดาร ๑๒๑
ประเภท (ดวง) ดังนี้
กามาวจรจิต ๕๔ ดวง กามาวจรจิต
รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง รูปาวจรจิต
อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง อรูปาวจรจิต
โลกุตตรจิต ๘ ดวง โลกุตตรจิต
ฯลฯ

๕๔
๑๕
๑๓
๔๐

ดวง
ดวง
ดวง
ดวง (ฌานลาภีบุคคล)
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ยิ่งกว่านั้น พระพุทธองค์ยังแสดงถึงความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีหลักการและหลักเกณฑ์ที่นักวิทยาศาสตร์ซึ่งเรียก
ตัวเองว่านักวิทยาศาสตร์ต้องได้อายที่ว่า พระพุทธองค์ทรง
ย�้ำที่สุดว่า “อย่าได้ตกเป็นทาสความคิดของบุคคลอื่น” นั้น
หมายความว่า “อย่าเชื่อคนอื่นโดยที่ตนเองไม่ได้ทดสอบตาม
ที่เขาบอกมา เป็นความคิดของคนอื่นถ่ายทอดมา ถ้าจะให้
แน่ น อน จะต้ อ งทดลองท� ำ ดู เมื่ อ แจ้ ง โดย ‘ยถาภู ต ญาณทัสสนะ’ จึงจะปลงใจเชือ่ ” นัน่ หมายความว่า ตนเองจะต้องได้
ทดสอบว่าจริงแล้ว จึงเชือ่ ถือได้ พระองค์สอนหลักการทีจ่ ะต้อง
ทดสอบก่อนทุกครัง้ ด้วยตนเองนี้ โดยตรัสแก่ชนเผ่ากาลามะแห่ง
วรรณะกษัตริย์ เป็นชาวเกสปุตตนิคม จึงมีชื่อเรียกว่า กาลามสูตร หรือ เกสปุตติยสูตร ไว้ดังนี้
อย่าปลงใจเชื่อในสิ่งใดๆ ด้วย
๑. การฟังตามๆ กันมา
๒. การนับถือสืบต่อๆ กันมา
๓. การเล่าลือ
๔. การอ้างต�ำราหรือคัมภีร์
๕. เพราะตรรก (logic)
๖. การอนุมาน
๗. การคิดตรองตามแนวเหตุผล
๘. เพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจ (พิจารณา, ใคร่ครวญ)
   ไว้แล้ว
๙. เพราะมองเห็นรูปการณ์น่าจะเป็นไปได้
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๑๐. เพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา
ท่านจะเห็นได้ว่า แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ในสมัยนี้ก็ท� ำ
ไม่ได้ตามหลักของกาลามสูตรข้างบนนี้ เพราะนักวิทยาศาสตร์
ต้องอ้างอิงผลงานของคนทีท่ ำ� การวิจยั ก่อนเสมอ เพือ่ ตนเองจะ
ศึกษาค้นคว้าและวิจัยต่อ
พระพุทธองค์ทรงแนะน�ำให้ไว้เป็นข้อสังเกตว่า “ธรรมวินยั ”
ของพระองค์มีลักษณะใดก่อนที่จะปลงใจเชื่อและปฏิบัติ เพื่อ
ไม่ต้องเสียเวลาอันมีค่า ทั้งนี้พระองค์ทรงเข้าใจอย่างดีว่าเมื่อ
เวลาล่วงเลยนานมากๆ เข้า ธรรมวินัยอาจเพี้ยน จึงได้แนะน�ำ
ข้อสังเกตไว้ดังนี้
ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อ
๑. ความคลายก�ำหนัด ความไม่ตดิ พัน มีความเป็นอิสระ
ไม่ย้อมใจ ไม่เสริมให้ติด
๒. หมดเครื่องผูกรัด ไม่ประกอบด้วยทุกข์ ไม่ผูกรัด
๓. ความไม่พอกพูนกิเลส มิใช่เพื่อพอกพูนกิเลส
๔. ความอยากน้อย ความมักน้อย ไม่มักมากอยากใหญ่
๕. สันโดษ มิใช่เพือ่ ความไม่สนั โดษ (ยินดีพอใจเฉพาะของ
ที่ตนได้มาโดยชอบ)
๖. เพื่อความสงัด ไม่คลุกคลีกับหมู่คณะ
๗. มุ่งประกอบความเพียร ไม่ใช่เพื่อความเกียจคร้าน
๘. ความเลี้ยงง่าย มิใช่เพื่อความเลี้ยงยาก
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ธรรมเหล่านีพ้ งึ รูว้ า่ เป็นธรรม เป็นวินยั เป็นค�ำสัง่ สอนของ
พระศาสดา คือเป็นพุทธพจน์ แต่ต้องทดสอบด้วยการปฏิบัติ
เสมอ
ธรรมหมวดนี้ตรัสแก่พระนางมหาปชาบดีโคตรมี ซึ่งเป็น
พระน้านางของพระพุทธองค์
แม้ธรรมเหล่าใดไม่ขดั ต่อกาลามสูตรและโคตรมีสตู รข้างต้น
นี้ พระพุทธองค์ก็เน้นต้องให้ปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่ง รู้จริง ด้วย
ยถาภูตญาณทัสสนะแล้ว จึงจะใช้ได้ จึงเห็นได้ว่าพระองค์เป็น
ยอดของนักวิทยาศาสตร์ ทั้งส่วนที่เป็นการค้นพบและรอบรู้
ความจริงต่างๆ ในวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์นามธรรม
และหลักเกณฑ์การพิจารณาธรรม จึงเห็นได้ว่า พระองค์ท่าน
มีความเหมาะสมที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกเพียงใด
ท่านคงจะตอบได้แล้ว ณ บัดนี้

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ภาคสอง
สาระส�ำคัญ
ในพระพุทธศาสนา

หลักธรรม
ในพระพุทธศาสนา

ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วในค�ำปรารภเบือ้ งต้นว่า พระพุทธองค์
ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ ฉะนั้น หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
จึงมีลักษณะเดียวกันกับหลักการในทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ
การศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์นนั้ ประกอบด้วยทฤษฎีการปฏิบตั ิ
การทดลอง และผลของการทดลอง ซึง่ จะน�ำไปใช้ประโยชน์ตอ่ ไป
ในเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ดังนั้น หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
จึงมี ๓ ขั้นตอน คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และ ปฏิเวธ เช่นเดียวกัน
ดังนี้
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ปริยตั ิ เปรียบเทียบได้กบั ขัน้ ทฤษฎีในทางวิทยาศาสตร์
เป็นขั้นที่ต้องศึกษาหาความรู้ด้วยการฟัง การอ่าน และการคิด
ใคร่ครวญ พิจารณาค�ำสั่งสอนของพระพุทธองค์และพุทธสาวก
ทีม่ ใี นพระไตรปิฎกและนอกพระไตรปิฎก เช่น ในอรรถกถา ฎีกา
และคัมภีร์ เป็นส่วนที่อธิบายเพิ่มเติม แยกแยะหลักธรรมซึ่ง
มีมาแต่เดิมให้กว้างขวางและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นของสาวก
และคณาจารย์ในกาลภายหลัง ได้แสดงหรือให้คำ� อรรถาธิบายไว้
พระไตรปิฎก หมายถึง ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ๓ กอง
จาก ไตร=๓ ปิฎก=กอง หรือตะกร้า คือ พระวินยั ปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก
๑.๑ พระวินัยปิฎก เป็นกองที่รวบรวมเอาค�ำสอนที่เป็น
ระเบียบข้อประพฤติปฏิบตั ขิ องพุทธบริษทั ทีเ่ ป็นพระภิกษุ (ภิกษุ
=ผู้มองเห็ น ภั ย ในวั ฏฏะ) และนางภิกษุณี กล่าวถึงที่มาของ
สิกขาบทต่างๆ ของพุทธบัญญัติ เนือ่ งด้วยความประพฤติ ความ
เป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และการด�ำเนินกิจการต่างๆ ในเรือ่ งนัน้ ๆ
จัดไว้โดยย่อมี ๓ หมวด คือ
๑.๑.๑ วิภงั ค์ ว่าด้วยสิกขาบทในปาฏิโมกข์ ทัง้ ทีเ่ ป็น
ของภิกษุและภิกษุณี
๑.๑.๒ ขันธกะ ว่าด้วยสิกขาบททีไ่ ม่มมี าในพระปาฏิโมกข์ และ
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๑.๑.๓ ปริวาส ซึ่งเป็นคัมภีร์ประกอบหรือคู่มือแบบ
ค�ำถาม-ค�ำตอบ ส�ำหรับซักซ้อมความรู้ในพระวินัย
๑.๒ พระสุตตันตปิฎก เป็นกองทีป่ ระมวลพุทธพจน์หมวด
พระสูตร คือพระธรรมเทศนาหรือการบรรยายธรรมที่ได้ตรัส
สอนให้เหมาะควรแก่บคุ คลในโอกาสและกาลเวลาของการแสดง
ธรรมนัน้ ๆ รวมทัง้ บทประพันธ์ เรือ่ งเล่า และเรือ่ งราวทีเ่ ป็นของ
ชั้นเดิมในพระพุทธศาสนา แบ่งเป็น ๕ นิกาย (ที, ม, สํ, อํ, ขุ)
ได้แก่
๑.๒.๑ ที ฆ นิ ก าย เป็ น ชุ ม นุ ม พระสู ต รขนาดยาว
(ทีฆะ=ยาว)
๑.๒.๒ มัชฌิมนิกาย ชุมนุมพระสูตรที่มีความยาว
ขนาดปานกลาง (มัชฌิม=ปานกลาง)
๑.๒.๓ สังยุตตนิกาย ชุมนุมพระสูตรที่รวมกันได้
เป็นกลุ่มๆ เรียกว่า สังยุตต์หนึ่งๆ ตามความเนื่องกันของ
หัวข้อหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๑.๒.๔ อังคุตตรนิกาย ชุมนุมพระสูตรที่รวมกันเป็น
หมวดๆ เรียกว่า นิบาต ตามล�ำดับจ�ำนวนหัวข้อธรรม และ
๑.๒.๕ ขุททกนิกาย ชุมนุมพระสูตรทีเ่ ป็น คาถาภาษิต
และเรื่องราวเบ็ดเตล็ดที่จัดเข้าใน ๔ นิกายแรกไม่ได้
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๑.๓ พระอภิธรรมปิฎก เป็นกองที่ประมวลเอาพุทธพจน์
ทีเ่ ป็นหลักธรรม และค�ำอธิบายทีเ่ ป็นหลักวิชาล้วนๆ ไม่เกีย่ วกับ
บุคคลหรือเหตุการณ์ แบ่งเป็น ๗ คัมภีร์ เรียกว่า พระธรรม ๗
คัมภีร์ (สํ, วิ, ธา, ปุ, ก, ย, ป) ดังนี้
๑.๓.๑ สังคณี หรือธัมมสังคณี จัดธรรมเป็นหมวดหมู่
แล้วอธิบายทีละประเภท
๑.๓.๒ วิภังค์ ยกหมวดธรรมส�ำคัญๆ ขึ้นเป็นหัวข้อ
เรื่องแล้วแยกแยะออกอธิบายชี้แจงวินิจฉัยโดยละเอียด
๑.๓.๓ ธาตุคาถา สงเคราะห์หัวข้อธรรมเข้าในขันธ์,
อายตนะ, ธาตุ
๑.๓.๔ ปุคคลบัญญัติ บัญญัตคิ วามหมายของบุคคล
ประเภทต่างๆ ตามคุณธรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในบุคคลนั้นๆ
๑.๓.๕ กถาวัตถุ แถลงและวินิจฉัยทัศนะของนิกาย
ต่างๆ สมัยสังคายนาครัง้ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๓๔ ในรัชสมัยพระเจ้า
อโศก ค�ำว่า สังคายนา แปลว่า สวดพร้อมกัน การจารึก
พุทธวจนะเป็นอักษรสิงหลลงบนใบลานได้กระท�ำตั้งแต่
การท�ำสังคายนาครัง้ ที่ ๕ พ.ศ. ๔๕๐ ในลังกาทวีป ในสมัย
พระเจ้าวัฏฏะคามณีอภัย มีพระอรหันต์ร่วมกัน ๕๐๐ รูป
ประชุมสวดพร้อมกันแล้วจารึก
๑.๓.๖ ยมก เป็นคัมภีร์ที่ยกหัวข้อธรรมขึ้นวินิจฉัย
ด้วยวิธีถามตอบ โดยตั้งค�ำถามย้อนกันไปเป็นคู่ๆ
๑.๓.๗ ปัฏฐาน หรือ มายาปกรณ์ เป็นคัมภีรท์ อี่ ธิบาย
เรื่องเกี่ยวกับปัจจัย ๒๔ โดยพิสดาร
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ปฏิบัติ เป็นหลักที่ส�ำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนา
เป็นขัน้ ตอนของการศึกษาเพือ่ ฝึกฝนอบรมจิตให้รอบรูส้ งิ่ ทัง้ ปวง
ตามความเป็นจริง เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ ๓ ดังนี้ มีความสุขสบาย
ในปัจจุบนั เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน์ ๑ มีความสมบูรณ์
พูนสุขในภายหน้า รวมถึงชาติหน้า เรียกว่า สัมปรายิกัตถประโยชน์ ๑ และการสู่ความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นประโยชน์
อย่างยิง่ เรียกว่า ปรมัตถประโยชน์ อีก ๑ ในทางปฏิบตั จิ ะแบ่ง
การปฏิบัตินี้ออกเป็น ๓ ขั้นตอน
๒.๑ สีลสิกขา เป็นขั้นของการศึกษาอบรมจิตด้วยการ
เจริญสติและสัมปชัญญะเป็นเบื้องต้น เพื่อให้มีความปกติกาย
และวาจา คือความเป็นผู้มีศีล อันเป็นหลักส�ำคัญที่จะให้ได้เกิด
มีผลขึ้นในชั้นนี้ โดยเริ่มต้นจากพื้นฐานของจิตที่เป็นกุศลจาก
การศึกษาในขัน้ ปริยตั ิ หากผูศ้ กึ ษาปฏิบตั ธิ รรมได้รบั การปูฐานจิต
ของมนุษย์ดแี ล้ว ด้วยการพิจารณาเห็นแจ้งอยูเ่ นืองๆ ว่า “ทุกชีวติ
มีความทุกข์ยากในการยังอัตภาพของตนให้เป็นไปอย่างมีความ
เป็นปกติอยูท่ กุ ๆ วัน” ด้วยการระลึกอย่างนี้ จะเกิดความส�ำนึก
ในการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นขึ้นในจิต ผลคือศีล ๕ ข้อ
จะเกิดมีเอง โดยไม่จำ� เป็นต้องไปขอศีลจากพระ ยิง่ กว่านัน้ จะมี
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไมตรีจิต อ่อนโยนทั้งกายและวาจาจิตขึ้น
ในกมลสันดาน ไม่จำ� เป็นต้องมีการอบรมสัง่ สอนกันมาก หากขัน้
ปริยตั สิ มบูรณ์ดแี ล้ว แต่ ต้องมีการเจริญสติอยูเ่ สมอประกอบกัน
การเจริญสติคอื ความตามระลึกรูท้ เี่ จริญขึน้ มานัน้ จะเป็นเสมือน
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มีกัลยาณมิตรภายในตนเอง ที่คอยเตือนตัวของตัวเองให้ท�ำ
ในสิ่งที่มนุษย์ควรท�ำได้ดีที่สุด
เมือ่ การเจริญสติและสัมปชัญญะอย่างถูกต้องดีแล้ว ความ
เป็นผูม้ สี ติสมบูรณ์จะปรากฏขึน้ แก่จติ ผูป้ ฏิบตั ิ ซึง่ อาจจะสังเกต
ได้จาก “เกิดความรู้สึกระลึกรู้ได้เสมอๆ ว่า ขณะนี้เราก�ำลัง
ท�ำอะไรอยู่ และรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เกือบจะตลอดเวลา” ใน
ระหว่างนี้ความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติจะรู้ตัวอยู่กับเรื่องของตน
ทีท่ ำ� ในปัจจุบนั ” การครุน่ คิดเรือ่ งอดีตจะมีนอ้ ยลง ความกังวล
ถึงอนาคตไม่ค่อยมี” ผลที่เกิดในสภาวะจิตของผู้ปฏิบัติก็คือ
“ความพร่องของจิต” จะค่อยๆ ลดน้อยลง หากเกิดความพร่อง
ขึ้น เช่น โลภะ (จิตดึงรั้งเข้ามา อยากได้ อยากมี อยากเป็น)
หรือโทสะ (จิตดันออก ไม่ชอบใจ ไม่อยากมี ไม่อยากเป็น) จะ
หมดไปได้อย่างรวดเร็ว นั่นหมายความว่าเมื่อมีความโกรธ
หรือความโลภเกิดขึ้น จากการที่สติเจริญขึ้นจากการเจริญสติ
อย่างสม�่ำเสมอ สติก็จะเกิดขึ้นตามระลึกรู้ความโลภและความ
โกรธที่เกิดมีขึ้น และความโลภและความโกรธนั้นก็จะหมดไป
หายไปโดยอั ต โนมั ติ ผลคื อ ความพร่ อ งของจิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะ
หายไป-หมดไปโดยรวดเร็ว ไม่ทันที่โลภะ หรือโทสะจะมีอ�ำนาจ
บังคับกาย (รูป) ให้ท�ำตามอ�ำนาจของมัน ความปกติกายจึง
เกิดขึ้นในบุคคลนั้น เมื่อกายปกติ อาการทางกายและวาจาจึง
ปกติเรียบร้อย และการทีผ่ ใู้ ดรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อยเป็น
ปกติได้ ผูน้ นั้ ก็ได้ชอื่ ว่าเป็นผูม้ ศี ลี และเป็นผูท้ ไี่ ม่ชอื่ ว่าเบียดเบียน
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ตนเองและผูอ้ นื่ (ไม่ทำ� บาปทัง้ ปวง ทางกายวาจา) นอกจากนัน้
จากพื้นฐานเดิมของจิตที่มีดังได้กล่าวมาแล้ว เขาจึงเกื้อกูล
เอื้อประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น (ท�ำกุศลให้ถึงพร้อมตาม
อัตภาพของตน) เขาก็จะสูส่ ภาพคนปกติในขัน้ มนุษย์ (ผูม้ ใี จสูง)
หรือผู้มีจิตใจงดงาม
การฝึกปฏิบัติในขั้นนี้ ผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
จะมองข้ามเสียมิได้เลย เพราะหากส่วนนี้ไม่มี มีไม่พอ หรือมี
ไม่ถกู ต้องแล้ว การเข้าสูก่ ารฝึกอบรมในขัน้ ที่ ๒ ก็อย่าได้หวังว่า
จะถูกต้องเลย ท่านอาจจะกลายเป็นมิจฉาทิฐิในธรรมวินัยนี้
โดยทีท่ า่ นไม่รู้ และเป็นโจรปล้นศาสนาไปโดยทีท่ า่ นมิได้ตงั้ ใจ แค่
เพราะโมหะหรือความไม่รขู้ องท่านเอง เฉพาะอย่างยิง่ ท่านทีม่ แี ต่
ศรัทธาจริตอย่างเดียว ยึดมัน่ ในครูอาจารย์ทตี่ งั้ ตัวเป็นเจ้าส�ำนัก
โดยทีท่ งั้ ศิษย์และอาจารย์ขาดขัน้ ปริยตั ทิ ถี่ กู ต้องและลึกซึง้ (แม้
ผูท้ เี่ ป็นมหาเปรียญก็อย่าได้ดว่ นสรุปเอาว่าเป็นสัมมาทิฐทิ กุ ท่าน)
จะต้องคิดไว้เสมอถึงกาลามสูตรหรือเกสปุตติยสูตรที่พระพุทธองค์สอนไว้วา่ อย่าได้เชือ่ ง่ายๆ จงใคร่ครวญก่อนด้วยโคตรมีสตู ร
แล้วจึงลองปฏิบัติดู แล้วพิจารณาผลที่เกิดจากการปฏิบัติ โดย
เทียบเคียงกับธรรมวินยั ของพระองค์ หากท่านไม่มปี ริยตั ซิ งึ่ เป็น
หลักธรรมข้อแรกของพระพุทธศาสนาแล้ว ท่านจะท�ำอย่างไร
นอกจากท� ำ ตามผู ้ ที่ ท ่ า นเรี ย กว่ า อาจารย์ อ ย่ า งคนตาบอด
พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ใน “สัมโมหวิโนทนี อรรถกถาพระวิภงั ค์ปกรณ์ ขุททกวัตถุ วิภงั คนินทิ เทส วรรณนาเอกนิทเทส ปาปิจ-
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ฉตานิทเทส” อธิบายความปรารถนาลามกมีขอ้ ความว่า “แม้ผมู้ ี
ปัญญาทรามก็จะนัง่ ท่ามกลางแห่งอุปฏฐากทัง้ หลาย กล่าวอยู่
ว่าเราย่อมสละปริยตั ิ ก็เมือ่ ภิกษุนนั้ กล่าวอยูอ่ ย่างนีช้ อื่ ว่าย่อม
ท�ำลายพระศาสนา ชือ่ ว่ามหาโจรเช่นกับบุคคลนีย้ อ่ มไม่มี (แม้
มหาโจรยังมีความร้ายกาจน้อยกว่า) เพราะว่าบุคคลผูท้ รงพระ
ปริยัติ ย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์หามีไม่”
ท่านทัง้ หลายทีม่ สี ติปญ
ั ญา ควรจะได้ใคร่ครวญความข้างบน
ทีก่ ล่าวมาแล้วนัน้ เพือ่ พิจารณาโดยรอบคอบในการเข้ามาศึกษา
ปฏิบตั ธิ รรมในพระพุทธศาสนา แม้อาตมาจะได้ชใี้ ห้ทา่ นเห็นถึง
ความเป็นอัจฉริยะของพระพุทธองค์ซึ่งหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้
ธรรมะทีแ่ ท้จริงของพระองค์ยอ่ มจะต้องวิเศษสุดเช่นเดียวกัน แต่
ณ กาลบัดนี้ เวลาล่วงเลยมาแล้วกว่า ๒,๕๐๐ ปี ค�ำสอนของ
พระองค์ได้ท่องจ�ำกันมาจนถึง พ.ศ. ๔๕๐ ในการท�ำสังคายนา
ครัง้ ที่ ๕ จึงมีการจารึกค�ำสอนเหล่านัน้ ลงบนใบลานเป็นครัง้ แรก
และท�ำสังคายนากันมาเรื่อยๆ มีทั้งอรรถกถา ฎีกา และคัมภีร์
เป็นค�ำสอนและค�ำอธิบายค�ำอรรถในเรือ่ งต่างๆ ซึง่ เป็นความเห็น
ของอาจารย์รุ่นหลังๆ ซึ่งก็ไม่ใช่พุทธวินิจฉัยโดยตรง จริงอยู่
ค�ำสอนหลักเป็นของพระพุทธองค์ แต่การอธิบายในเรื่องรายละเอียดไม่ใช่ของพระองค์ หากเป็นความเห็นของอรรถกถาจารย์
และอาจารย์ในรุน่ หลังๆ เมือ่ เป็นดังนีก้ ไ็ ม่แปลกอะไร แม้สงฆ์ไทย
ยังแยกเป็น ๒ นิกาย ทัง้ ๆ ทีพ่ ระไตรปิฎกฉบับเดียวกัน การตีความ
ยังไม่เหมือนกัน และท่านคงจะไม่แปลกใจทีเ่ ห็นการปฏิบตั ธิ รรม
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ในประเทศนีแ้ ตกต่างกันเป็นร้อยๆ แม้แต่ออกมาจากส�ำนักเดียว
กัน มันก็น่าจะถูกทั้งหมด แต่เพราะเข้าท�ำนอง “ตาบอดคล�ำ
ช้าง”
การทีไ่ ด้กล่าวยืดยาวในเรือ่ งนี้ เพียงเพือ่ ให้ทา่ นได้ใช้ปญ
ั ญา
ของท่านเองให้มากๆ และสิ่งที่ท่านควรจะยึดถือเป็นหลักส�ำคัญ
ไว้กับท่าน คือ “พระไตรปิฎก” นั้นหมายถึงว่าท่านจะทิ้งหลัก
ปริยัติที่มีในพระไตรปิฎกไม่ได้เลยหลักปริยัติจะเป็นเครื่องชี้ทาง
หรือธรรมวินัยนี้จะเป็นศาสดาแทนพระองค์ แม้จะถูกพอกและ
พรางตาท่าน จนมองเห็นแก่นได้ยากมากก็ตาม แต่ก็ใกล้เคียง
มากที่สุด แม้ว่า ณ ที่นั้นแก่นจะถูกพอกพรางเอาไว้ แต่ที่นั้นก็
ยังมีแก่นแน่ๆ ท่านยังมีโอกาสค้นพบแก่น ถ้าท่านมีปญ
ั ญา ดีกว่า
ท่านจะไปค้นหาที่อื่น ซึ่งอาจเป็นแก่นแท้ๆ ไม่มีอะไรปน ก็โชคดี
ของท่าน แต่ถา้ เป็นเปลือก ใบ กระพีแ้ ล้ว และเขาบอกว่านีแ่ หละ
คือแก่น หากท่านเชือ่ โดยไม่พจิ ารณาหรือพิจารณาไม่ได้ เพราะ
ไม่มสี งิ่ เปรียบเทียบ ก็โชคร้ายของท่าน ทีต่ อ้ งสูญเสียโอกาสจาก
ประโยชน์ที่จะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์ เพียงเพราะท่านไม่ให้
เวลาส�ำหรับการศึกษาปริยัติตามขั้นตอนที่ควรจะต้องท�ำ และ
ขอย�้ำว่าค�ำสอนของพระพุทธองค์นั้น เนื่องจากพระองค์เป็น
นักวิทยาศาสตร์ ธรรมและวินัยของพระองค์จะต้องตั้งอยู่บน
รากฐานของความสมเหตุสมผล ของความจริง ความถูกต้อง
เพื่อความสงบ จางคลายกิเลส สันโดษ ไม่เกียจคร้าน มักน้อย
ตื่นและเบิกบานอยู่เสมอ
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๒.๒ สมาธิสิกขา เป็นขั้นตอนของการฝึกอบรมจิต ด้วย
การมี อาตาปี คือธรรมซึ่งเป็นความเพียรเครื่องเผากิเลส มี
สัมปชัญญะ มีสติ ถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้
จนจิตเข้าสู่สภาวะเป็นปกติเกือบตลอดเวลา (มีความเต็มรอบ)
เมื่อจิตถูกฝึกมาถึงขั้นนี้ จิตจะอยู่ในลักษณะนิ่มนวล ควรแก่
การงานเรียกว่า “กัมมนิโย” ผูป้ ฏิบตั จิ ะรูส้ กึ “โปร่งเบา ทัง้ กาย
และจิต” เกิดความรูส้ กึ ตัวทัว่ พร้อม และมีสภาวะจิตพร้อมทีจ่ ะ
ท�ำงานทางจิตได้อย่างดี เรียกได้อกี อย่างหนึง่ ว่า “กัมมัญญตา”
เทียบได้กบั “วัวควายทีถ่ กู ท�ำให้เชือ่ งดีแล้ว และพร้อมจะฝึกหัด
ให้ไถนา หรือลากเกวียนต่อไป” บางครัง้ เขาจะเรียกการฝึกจิต
ในขัน้ นีว้ า่ “จิตตสิกขา” เพราะเป็นการเรียนรูเ้ รือ่ งฝึกจิตให้เชือ่ ง
บังคับได้ ว่าง่าย พร้อมจะรับใช้ทำ� งานทางด้านจิตต่อไปได้ตาม
ปรารถนา ส�ำหรับคุณภาพและความสามารถในการท�ำงานของ
จิตใจระดับนี้ มีแตกต่างกัน แล้วแต่อนิ ทรียแ์ ละพละของผูป้ ฏิบตั ิ
แต่ละคน อินทรีย์ ๕ และพละ ๕ มีดังนี้
สัทธา	
วิริยะ
สติ
สมาธิ
ปัญญา	

ความเชื่อ
ความเพียร
ความระลึกได้
ความตั้งใจมั่น
ความรู้ทั่วชัดของจิต

สัทธินทรีย์
วิริยินทรีย์
สตินทรีย์
สมาธินทรีย์
ปัญญินทรีย์

สัทธาพละ
วิริยพละ
สติพละ
สมาธิพละ
ปัญญาพละ
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ส�ำหรับอินทรีย์ ๕ คือ ธรรมทีเ่ ป็นใหญ่ในการท�ำหน้าทีข่ อง
จิต เป็นตัวครอบง�ำการไร้ศรัทธา ความเกียจคร้าน ความประมาท
ความฟุ้งซ่าน และความหลง ไม่ให้เกิดมีขึ้นในจิต อินทรีย์ก็แบ่ง
ได้เป็นหลายระดับ อินทรีย์อ่อน ปานกลาง แก่กล้า ฯลฯ
ส่วนพละ ๕ คือ ธรรมที่เป็นพลังให้เกิดความมั่นคงของ
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา ที่ปรากฏขึ้นกับจิต และ
พละนี้เป็นหลักการปฏิบัติเพื่อฝึกอบรมจิตให้มีพลังบรรลุถึง
ความหลุดพ้นโดยตรง
ธรรมทัง้ คู่ คือ ทัง้ อินทรีย์ ๕ และพละ ๕ นี้ จะเป็นธรรมที่
เกิดขึน้ ควบคูก่ นั ไปเสมอ เปรียบเทียบได้กบั วัวควายทีม่ รี า่ งกาย
(อินทรีย)์ ใหญ่และอ้วนพี ก็ยอ่ มจะมีก�ำลัง (พละ) ในการท�ำงาน
ได้ดีมากฉันใด จิตซึ่งมีอินทรีย์แก่กล้า (จากการฝึกอบรมมา
อย่างดี) ก็สามารถท�ำงานทางด้านจิตได้ผลออกมามากและ
มีพละมากฉันนั้น
ข้อสังเกตในเรือ่ งนี้ อินทรียแ์ ละพละมีความส�ำคัญอย่างยิง่
ในการปฏิบตั ธิ รรม อินทรียแ์ ละพละนี้ มิใช่จะได้มาลอยๆ ทุกอย่าง
เกิดจากเหตุปัจจัย จากชาดก ๑๐ ชาติในพระไตรปิฎก แสดง
ให้เห็นถึงการอบรมอินทรียแ์ ละพละของพระพุทธองค์ในอดีตชาติ
ก่อนทีจ่ ะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการบ�ำเพ็ญบารมี
๑๐ ทัศ (คือ ๑๐ ประการ) มี เนกขัมบารมี (การออกบวช)
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พระเตมีย์, วิริยบารมี (ความเพียร) พระชนก, เมตตาบารมี
พระสุวรรณสาม, อธิษฐานบารมี (ตั้งใจท�ำอะไรท�ำจริง) พระ
เนมิราช, ปัญญาบารมี (ความรูท้ วั่ ชัด) พระมโหสถ, ศีลบารมี
(ความปกติจิต) พระภูริทัต, ขันติบารมี (ความอดกลั้น) พระ
จันทกุมาร, อุเบกขาบารมี (การวางเฉย) พระพรหมนารถ,
สัจจบารมี (ถือความสัตย์) พระวิทรู บัณฑิต, ทานบารมี (การ
สละออก) พระเวสสันดร บารมี ๑๐ อย่างนีเ้ ป็นพืน้ เดิมของจิต
ส่วนธรรมที่ต้องอบรมในปัจจุบันขณะปฏิบัติธรรมในชาตินี้เพื่อ
ความพ้นทุกข์ คือ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔,
สัมมัปปธาน ๔, อิทธิบาท ๔, อินทรีย์ ๕, พละ ๕, โพชฌงค์ ๗
และมรรคมีองค์ ๘
หากท่านอ่านมาถึงตรงนีอ้ าจเกิดความท้อใจที่ “ความพ้น
ทุกข์” เมือ่ พิจารณาดูแล้ว ท�ำไมมันเป็นไปด้วยความยากล�ำบาก
เสียจริงๆ ท่านเกิดมาอดีตอนันตรชาติ บารมีท่านอาจถึงขั้น
และพร้อมแล้วก็ได้ ใครจะรูว้ าระจิตของท่าน ถ้าท่านบารมีถงึ พร้อม
ท่ า นเข้ า มาศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละหลั ก การที่
ถูกต้อง ท่านจะรู้ด้วยตัวของท่านเอง การจะรู้ถูกต้องหรือไม่
เพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณภาพที่มีอยู่ในตัวของท่าน และอย่าลืมว่า
“ธรรมของพระพุทธองค์ละเอียดสุขมุ คัมภีรภาพและลึกซึง้ ทีส่ ดุ ”
ท่านผู้มีปัญญาจงพิจารณาใคร่ครวญด้วยตัวของท่านเอง แต่
อย่างไรก็ตาม หากผู้มีอินทรีย์-พละ ถึงระดับแล้ว หากได้เดิน
ตามแนวทางที่ถูกต้อง ก็คงไม่นานเกินไป มิฉะนั้นแล้วในสมัย
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พุทธกาลคงจะไม่มพี ระสาวกบางองค์บรรลุพระอรหันต์กอ่ นจะบวช
เป็นภิกษุเสียด้วยซ�ำ้ ไป และอย่าไปหลงอิทธิฤทธิห์ รือวิชชาพิเศษ
ที่เป็นโลกียะของพระบางองค์ ให้ดูตัวอย่างในพุทธกาล ขนาด
บวชเป็นภิกษุเหาะเหินเดินอากาศได้ แต่หากเป็นมิจฉาทิฐกิ ม็ โี อกาส
ลงอบาย ลดหลั่นลงไปถึงอเวจี เช่น พระเทวทัต เป็นต้น
๒.๓ ปัญญาสิกขา เป็นขั้นตอนของการฝึกอบรมจิต ซึ่ง
ต่อเนือ่ งจากตอนที่ ๑ และ ๒ คือ สีลสิกขาและสมาธิสกิ ขา หรือ
จิตตสิกขา ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จากสภาวะจิตในขั้นจิตตสิกขา
นีเ้ อง ซึง่ อยูใ่ นลักษณะ “กัมมนิโย” และมีอนิ ทรีย-์ พละแก่กล้าพอ
ที่จะให้เข้าไปเฝ้าตามสังเกตพิจารณาธรรมะคือรูปและนามที่มี
อยู่ในอัตภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติเอง การที่จิตของผู้ปฏิบัติ
จะท�ำได้ละเอียดลึกซึ้งและถูกต้องเพียงใดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ
สภาวะจิตของท่าน และท่านผู้ปฏิบัติจะหยั่งรู้ข้อมูลต่างๆ ของ
รูปและนามภายในด้วย “ยถาภูตญาณทัสสนะ” ซึ่งจะเห็นตาม
ความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะนั้นเอง
ขอย�้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่า ค�ำสอนของพระพุทธองค์เป็น
ของจริง เป็นวิทยาศาสตร์ (ทัง้ รูปและนาม) ดังนัน้ การเห็นหรือ
การรูแ้ จ้งนี้ จะต้อง “เห็นและรูแ้ จ้งตามความเป็นจริง” จากการ
ปฏิบตั จิ ริงๆ เท่านัน้ เช่นเดียวกับผลของการทดลองทีไ่ ด้จากทาง
วิทยาศาสตร์กายภาพของนักวิทยาศาสตร์ฉันใดก็ฉันนั้น และ
ทางเดินสู่พระนิพพานนั้น จิตของผู้ปฏิบัติจะอยู่กับอารมณ์ที่
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เป็นปัจจุบนั และเป็นของจริง ไม่ใช่นมิ ติ ซึง่ เป็นสิง่ ทีจ่ ติ สร้างขึน้
คล้ายกับความฝัน
ความเห็นแจ้งในขัน้ ปัญญาสิกขานีส้ ำ� คัญมาก เพราะผูป้ ฏิบตั ิ
จะเข้าไปสังเกตเห็นสามัญลักษณะของรูปและนามทีเ่ ป็นรูปารมณ์
และธรรมารมณ์ ปรากฏเฉพาะหน้าขณะนัน้ ๆ เป็นธรรมปัจจุบนั ว่า
มีความเป็น
๒.๓.๑ อนิจจัง ความไม่เทีย่ ง มีการเกิดขึน้ และการ
ดับไป เป็นธรรมดา
๒.๓.๒ ทุกขัง ความเป็นทุกข์ ไม่สามารถคงทนอยู่
ในสภาพเดิมได้
๒.๓.๓ อนัตตา ความไม่มตี วั มีตน เป็นเพียงธาตุตาม
ธรรมชาติ ปรุงแต่งขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัย และแปรเปลี่ยน
ไปตามเหตุปจั จัยอยูเ่ นืองนิตย์ ไม่สามารถจะคงทีอ่ ยูอ่ ย่าง
เดิมคือสภาพเดิมได้ (ทุกขัง) และดับไป เมือ่ เหตุปจั จัยดับ
(อนิจจัง)
เมือ่ ผูป้ ฏิบตั ไิ ด้รแู้ จ้งเห็นด้วยตัวเองตามความเป็นจริงเช่นนี้
ก็จะรู้ว่า “อะไรเป็นอะไรอย่างแจ่มแจ้งและชัดเจน” ความเบื่อ
หน่ายคลายก�ำหนัด (วิราคะ) ในสิ่งที่ตัวเองเคยรักใคร่หวงแหน
ทะนุถนอมจะเกิดขึ้นกับจิตทันที ความอยากมีอยากเป็นก็จะ
ลดลง กิเลสตัณหาก็จะลดลงมากน้อยตามก�ำลังปัญญาทีเ่ กิดขึน้
และได้เห็นสามัญลักษณะของนามรูป ซึ่งก็เป็นผลเนื่องมาจาก
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อินทรีย์-พละที่แก่กล้าพอ และเมื่อถึงขั้นนี้ ผู้ปฏิบัติจะรู้ด้วย
ตัวเอง (สันทิฏฐิโก) ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิต ความจางคลายและ
ความสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหามากน้อยเด็ดขาดเพียงใดแค่ไหน
ไม่ต้องมีใครต้องบอกท่าน และแม้เมื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็เช่น
เดียวกัน
ปฏิเวธ เป็นผลที่ปรากฏแก่จิตของผู้ปฏิบัติได้กระท�ำ
แล้วในตอนที่ ๒ เทียบได้กับผลที่ได้จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ หากเราพิจารณาให้ละเอียด ปฏิเวธธรรมนี้จะเกิดมีขึ้น
แก่จติ ของผูป้ ฏิบตั ติ งั้ แต่ขนั้ ศึกษาปริยตั แิ ล้ว การปฏิบตั ธิ รรมใน
พระพุทธศาสนาจะมีผลเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอน เพราะปฏิเวธที่
เกิดขึน้ เนือ่ งจากผลของปัญญา (เกิด) เมือ่ ได้ศกึ ษาปริยตั ิ สุตมยปัญญาและจินตามยปัญญาย่อมเกิด ความสว่างใจมันจะเกิดขึน้
ระดับหนึ่ง นั่นก็เป็นผลคือปฏิเวธลักษณะหนึ่ง แต่ในทางการ
ปฏิบตั ธิ รรมชัน้ สูงในพระพุทธศาสนา เรามุง่ เอาผลคือปฏิเวธทีไ่ ด้
จากภาวนามยปัญญา และถือว่าญาณที่ได้จากการหยั่งรู้ด้วย
ภาวนามยปัญญาเท่านัน้ เป็น “ยถาภูตญาณทัสสนะ” และมีผล
ในการหน่ายคลายกิเลส และตัดได้เป็นสมุจเฉทปหาน ส่วน
สุตมยปัญญาและจินตามยปัญญาอาจหน่ายและฆ่ากิเลสได้เพียง
ชั่วครู่ยามเท่านั้น นี้เป็นเหตุผลอันหนึ่งว่า ท�ำไมพระพุทธองค์
จึงสรรเสริญการปฏิบตั บิ ชู าไว้เหนือการบูชาใดๆ เพราะพระองค์
ต้องการให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์โดยเด็ดขาดสิ้นเชิงจริงๆ
สิง่ นีจ้ ะชีใ้ ห้เห็นถึงน�ำ้ พระทัยของพระองค์ทมี่ เี มตตากรุณาต่อสัตว์
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ไม่มผี ใู้ ดเสมอเหมือน ดังนัน้ ปฏิเวธคือผลของการปฏิบตั จิ งึ ชีล้ ง
ไปที่ มรรค ๔* ผล ๔** และนิพพาน ๒*** ดังนี้
๓.๑ โสดาปัตติมรรค เป็นทางขณะทีจ่ ติ เข้าสูส่ ภาวะมัคคสมังคี เกิดมัคคจิต ขึ้นตัดสังโยชน์ ๓ ได้เด็ดขาด ถึงกระแส
พระนิพพานเป็นครัง้ แรก สภาวะจิตในขณะนีเ้ ปรียบเทียบได้ดงั
คนที่ก�ำลังว่ายน�้ำอยู่กลางทะเล ได้มองเห็นฝั่งว่าอยู่ในทิศใด
จากนั้นเขาจะมุ่งว่ายน�้ำเข้าหาฝั่ง ไม่ยอมไปทางทิศอื่น ได้ทาง
ที่ถูกต้องแล้ว สังโยชน์ทั้ง ๓ นั้นคือ
๓.๑.๑ สักกายทิฏฐิ ความเห็นทีเ่ ป็นตัวของตน อันเป็น
เหตุให้ถอื ตัวถือตน เป็นตัวเราของเรา เป็นสังโยชน์ทที่ �ำให้
สัตว์เห็นแก่ตวั และต้องท�ำบุญบ้างท�ำบาปบ้างก็เพราะตัวตน
นี้เอง
๓.๑.๒ วิจกิ จิ ฉา ความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ ว่าจะมีจริงหรือไม่ และสงสัยในผล
ของบุญบาปทั้งหลาย ว่ามีจริงหรือไม่

*มรรค : ทางเข้าถึงความเป็นอริยบุคคล, ทางที่ก�ำลังก�ำจัดกิเลสท�ำให้เกิดญาณละ
สังโยชน์ได้
**ผล : เป็นผลทีเ่ กิดกับจิตต่อเนือ่ งจากการก�ำจัดกิเลสและละสังโยชน์ได้ดว้ ยมรรค เป็น
อารมณ์ทพี่ ระอริยเจ้าพึงเสวยขณะทันทีทกี่ เิ ลสถูกประหารด้วยอ�ำนาจของมรรคญาณ
***นิพพาน : สภาวะจิตใจเมือ่ หมดทุกข์โดยสิน้ เชิง ภาวะจากการขาดกิเลส อาจเป็น
อิสระได้สมบูรณ์
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๓.๑.๓ สีลพั พตปรามาส การถือศีลและข้อวัตรอย่าง
งมงายตามๆ กันมา, การถือเครื่องลางหรือของขลังสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ความยึดถือว่าบุคคลอาจหลุดพ้นได้ด้วยการ
ประพฤติตามศีลและวัตรบางอย่าง โดยไม่ตอ้ งอาศัยสมาธิ
และปัญญา หรือไม่ต้องเดินทางตามมรรค ๘ เป็นการ
ประพฤติปฏิบัติด้วยโมหะ ปราศจากเหตุผล
๓.๒ สกทาคามิมรรค ทางอันน�ำให้เข้าถึงความเป็นพระ
สกทาคามี ละสังโยชน์ ๓ ข้อต้นได้ เช่นเดียวกันกับพระโสดาบัน
บุคคล แต่สามารถท�ำให้ราคะ โทสะ และโมหะ เบาบางลงไป
มากกว่าพระโสดาบันบุคคลอีกระดับหนึ่ง
๓.๓ อนาคามิมรรค ทางหรือมรรคอันท�ำให้ถึงความเป็น
พระอนาคามีบคุ คล ละสังโยชน์ได้เพิม่ อีก ๒ จากเดิม ๓ รวมเป็น
๕ ข้อ คือเพิ่ม
๓.๓.๑ กามราคะ ความก�ำหนัดในกามและความติดใจ
ในกามคุณด้วยอ�ำนาจของกามกิเลส และ
๓.๓.๒ ปฏิฆะ ความขุน่ และกระทบใจ ความหงุดหงิด
ขัดเคืองด้วยอ�ำนาจโทสะ ซึง่ จางลงมากแล้วจากสกทาคามิมรรค
อนาคามิมรรคจิต สามารถตัดสังโยชน์ทั้ง ๒ นี้ได้เด็ดขาด
เป็นสมุจเฉทปหาน
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๓.๔ อรหัตตมรรค มรรคหรือทางอันท�ำให้ถึงความเป็น
พระอรหันต์ เป็นเหตุให้เกิดอรหัตตมัคคจิต และสามารถตัด
สังโยชน์ได้ครบ ๑๐ คือ เพิ่มจากเดิมอีก ๕ ดังนี้
๓.๔.๑ รูปราคะ ความยินดีพอใจในรูปฌาน หรือรูป
ธรรมอันประณีต
๓.๔.๒ อรูปราคะ ความยินดีพอใจในอรูปฌาน หรือ
อรูปธรรม (สิ่งเป็นนามธรรม) หรือในอรูปภพ
๓.๔.๓ มานะ ความถือตัวว่าเป็นนัน่ เป็นนี่ ดีกว่าหรือ
เลวกว่าผู้นั้นผู้นี้
๓.๔.๔ อุทธัจจะ ความฟุง้ ซ่านร�ำคาญใจ อันเกิดจาก
อารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบจิต จิตจะไม่ขุ่นเลย
๓.๔.๕ อวิชชา ความหลง, ความไม่รู้จริงในกอง
สังขารที่ประกอบเป็นอัตภาพของตัวเอง ยังผลให้เป็นผู้รู้
ตื่นและเบิกบานอยู่ในโลกทั้ง ๖ (จากโลกทาง ตา หู จมูก
ลิ้น กาย และใจ)
๓.๕ โสดาปัตติผล เป็นผลเกิดขึน้ ในจิตของพระโสดาบุคคล
ที่เข้าถึงกระแสของพระนิพพานเมื่อละสังโยชน์ได้ ๓
๓.๖ สกทาคามิผล เป็นผลปรากฏแก่จติ ของพระสกทาคามีบุคคล เมื่อจิตผ่านพ้นสกทาคามิมรรค
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๓.๗ อนาคามิผล ผลที่พระอนาคามีพึงเสวย
๓.๘ อรหัตตผล ผลที่พระอรหันต์พึงเสวย หลังอรหัตตมัคคจิตตัดสังโยชน์ทั้ง ๑๐ ขาดเป็นสมุจเฉทปหานแล้ว สภาวะ
จิตจะใสสะอาด ปราศจากมลพิษใดๆ เสมือนน�้ำบริสุทธิ์ที่กลิ้ง
อยู่บนใบบัวฉะนั้น
ผล ๔ นี้ บางทีเรียกรวมๆ ว่า สามัญญผล (ผลของการเป็น
สมณะ ผลของการบ�ำเพ็ญสมณธรรม)
๓.๙ สอุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสเป็นสมุจเฉท แต่ยังมี
เบญจขันธ์เหลือ (ยังไม่ตาย)
๓.๑๐ อนุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสเป็นสมุจเฉท และ
ไม่มีเบญจขันธ์เหลือ (พระอรหันต์เมื่อตาย)
ท่านทั้งหลายอย่าได้เข้าใจผิด ด้วยคิดว่าพระอรหันต์ที่ถึง
สอุปาทิเสสนิพพาน--ยังมีเบญจขันธ์ (ยังไม่ตาย) นัน้ จะไม่รรู้ อ้ นหนาว เจ็บ-ปวด เมือ่ ย หิว ฯลฯ อย่าได้มองพระอรหันต์เหมือน
ซูเปอร์แมนในภาพยนตร์ ท่านจะมีสภาวะทางร่างกายเหมือน
คนเราธรรมดา เพียงแต่ว่าจิตท่านไม่มีทุกข์-ปกติ-ไม่มีความ
พร่อง-อิ่ม เต็ม ใสสะอาด สว่าง สงบ อยู่เป็นนิจเท่านั้น ท่าน
เทียบจิตของพระอรหันต์เหมือนแผ่นดิน--คือเกษมและเบิกบาน
แม้ขณะรับอุจจาระปัสสาวะหรือสวนดอกไม้อันสวยสดงดงาม
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โดยถอนทั้งความพอใจและความไม่พอใจในโลกธรรมทั้งหลาย
เสียได้ ดังปรากฏในมงคล ๓๘ ประการตอนสุดท้ายว่า

ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง
จิตใดที่กระทบกับโลกธรรมแล้วไม่เศร้าโศก
ไร้ธุลีกิเลส
ถึงซึ่งความ “เกษม”
...นั่นแหละคือจิตของพระอรหันต์
ผู้ถึงอนุปาทิเสสนิพพาน

ทุกข์และการดับทุกข์

จากภาคแรกที่ผ่านมาแล้วนั้น ท่านคงจะพอมองเห็น
ความเป็นอัจฉริยะของพระพุทธองค์ และเป็นส่วนหนึ่งที่ยืนยัน
ได้ว่า พระองค์เป็นผู้รู้แจ้งโลก (โลกวิทู) และรอบรู้ในสรรพสิ่ง
(สัพพัญญู) ซึง่ รวมเรียกว่า พระปัญญาคุณ มนุษย์ทมี่ คี วามรอบรู้
เฉลียวฉลาด สะอาดทัง้ กายและจิต ไม่เห็นแก่ตวั มีชวี ติ ทีเ่ รียบง่าย
คือ มี พระบริสุทธิคุณ มุ่งมั่น ไม่ท้อถอยในการสอนเวไนยสัตว์
แม้กระทั่งก�ำลังจะปรินิพพาน มี พระมหากรุณาธิคุณ อย่างนี้
ท่านเคยได้รู้เห็นว่ามีที่ใดบ้างในโลกนี้
ณ บัดนีเ้ อง ท่านอาจจะมีความเห็นคล้อยตามความในพุทธประวัติที่กล่าวว่า พระพุทธองค์เป็นผู้มี มหาปุริสลักษณะ หรือ
โหงวเฮ้ง ที่ยอดเยี่ยมที่สุด และมีค�ำท�ำนายพระองค์ไว้ว่า หาก
พระองค์ครองราชย์ในฆราวาสวิสยั จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิ มี

พุ ทฺ ธ ส า ว โ ก ภิ กฺ ขุ

88

มหาสมุทรทัง้ สีเ่ ป็นขอบเขต ถ้าออกบรรพชา จะเป็นศาสดาเอก
ของโลกนัน้ ความข้อนีน้ า่ จะพอเป็นไปได้ อาจจะลองคิดเล่นๆ ดู
ก็ได้ ขณะทรงออกบวชมีพระชนมายุ ๒๙ พรรษา พร้อมจะเป็น
กษัตริย์ หากเมือ่ พระองค์เป็นกษัตริยก์ ส็ ามารถรวมอินเดียเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน อินเดียเป็นประเทศใหญ่ เป็นรองก็แต่จีน
และจีนสมัยโน้นก็แบ่งแยกกัน จึงไม่ยากเลยที่พระองค์จะขยาย
อ�ำนาจของอินเดียไปตลอดจีน เกาหลี สุวรรณภูมิ ยุโรปตะวันตก
และตะวันออกทั้งหมด ตลอดทั้งแอฟริกา ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น
อาณาจั ก รของพระองค์ จ ะมี ม หาสมุ ท รอาร์ ก ติ ก แปซิ ฟ ิ ก
อินเดีย และแอตแลนติก เป็นขอบเขตทางทิศเหนือ ตะวันออก
ใต้ และตะวันตกตามล�ำดับ และก็จะไม่มีกษัตริย์พระองค์ใด
ในประวัติศาสตร์โลกที่ท�ำได้ พระองค์ก็จะเป็นมหาจักรพรรดิ
ตามนัยทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว แต่พระองค์ไม่ตดั สินพระทัยเป็นกษัตริย์
ซึ่งพร้อมจะเป็นได้ และเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสุทโธทนะ
พระราชบิดาอยู่แล้ว “ชนะคนทั้งโลก สู้ชนะตัวเอง และชนะ
ความตายไม่ได้”  พระองค์จงึ ตัดสินพระทัยออกบรรพชาเมือ่ ๕๑
ปีก่อนพุทธศักราช และใช้เวลาในการแสวงหา “โมกขธรรม”
อยู่ ๖ ปี จึงสามารถบรรลุถึงพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พ้นจากทุกข์ทั้งมวล และชนะความตายเสียได้ และพ้นจากการ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึง่ เป็นความทุกข์ทมี่ นุษย์และสัตว์หนีไม่พน้ นี้
เสียได้ สัจธรรมทีพ่ ระองค์ทรงกล่าวไว้หลังการตรัสรู้ และเป็นเรือ่ ง
ส�ำคัญยิง่ คือ “ทุกข์เท่านัน้ ทีเ่ กิดขึน้ และทุกข์เท่านัน้ ทีด่ บั ไป นอกจาก
ทุกข์ไม่มอี ะไรเกิด และนอกจากทุกข์ไม่มอี ะไรดับ” ดังนัน้ เรือ่ งทุกข์
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และการดับไปของทุกข์ จึงเป็นเรื่องส�ำคัญของมวลสรรพสัตว์
และเป็ น เป้ า หมายสู ง สุ ด ของพระพุ ท ธศาสนา ซึ่ ง เราจะท� ำ
ความเข้าใจกันต่อไป
ท่านทั้งหลายเมื่อพูดกันถึงเรื่องทุกข์แล้ว ทุกชีวิตไม่ว่า
มนุษย์หรือสัตว์ ไม่มีใครที่ปรารถนาจะมี จะเป็น แต่ก็หนีกัน
ไม่พน้ ทุกข์ เหตุกแ็ จ่มแจ้งตามสัจธรรมทีก่ ล่าวแล้วนัน้ ทุกข์คอื
อะไรกันเล่า การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ความโศก ความร�ำ่ ไรร�ำพัน
ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ความ
ประสบกับสิง่ ไม่เป็นทีร่ กั ทีพ่ อใจ ความพลัดพรากจากสิง่ เป็นทีร่ กั
ทีพ่ อใจ มีความปรารถนาสิง่ ใดไม่ได้สงิ่ นัน้ ฯลฯ จะเห็นได้วา่ เรา
ก�ำลังลอยคอจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้น และก็มีสิ่งเหล่านี้เช่นกัน
คอยพบเราอยูข่ า้ งหน้าตราบเท่าทีเ่ รามีชวี ติ อยู่ ทุกชีวติ มีหน้าที่
หลักคือการแก้ทกุ ข์ และหากท่านสังเกตเพียงเล็กน้อย ท่านจะ
มองเห็นได้โดยไม่ยากเลยว่า เราแก้ทุกข์กันไม่มีวันสิ้นสุดในทุก
ขณะของการมีชีวิต หรือทุกลมหายใจเข้า-ออก ตราบเท่าที่ยัง
เวียนตายเวียนเกิดกันอยู่
ค�ำที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้เมื่อตอนต้นเกี่ยวกับความ
ทุกข์ มีความหมายว่า สรรพสิง่ ทีเ่ กิดมีขนึ้ ในสากลจักรวาล เป็น
สิง่ ทีเ่ รียกว่า ทุกข์ ทัง้ หมด คนแลสัตว์เป็นก้อนทุกข์ มีลกั ษณะ
แตกต่างกันไปตามเหตุปจั จัยทีป่ รุงแต่ง ขณะมีชวี ติ อยู่ ก็เปลีย่ น
แปลงไปตามเหตุตามปัจจัย จะดับหรือตายลง ด้วยเมือ่ สิน้ (ดับ)
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ไปของเหตุปัจจัย ดังนั้น การเกิดการตายของสรรพสัตว์ หรือ
การดับสลายไปของสรรพสิ่ง จึงเป็นเรื่องอันเป็นปกติวิสัยที่มีใน
ธรรมชาติ ดังค�ำกล่าวของท่านอัญญาโกณฑัญญะ พระอริยสงฆ์
องค์แรกในวันอาสาฬหบูชา คือวันขึน้ ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๘ ภายหลัง
การตรัสรู้ของพระพุทธองค์เพียง ๒ เดือน และถือเป็นวันที่เกิด
สังฆรัตนะขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก ความว่า
“ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ”
“ธรรมเหล่าใดทีม่ กี ารเกิดขึน้ ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา”
ธรรมเหล่าใดหมายถึงทุกข์ ทุกข์ทเี่ กิดขึน้ มาด้วยเหตุปจั จัย
จะดับลงเมือ่ เหตุปจั จัยนัน้ หมดไป ความปรารถนาอันสูงสุดของ
มนุษย์และสัตว์คือความสุขชั่วนิรันดร์ หรือพ้นจากทุกข์โดย
สิน้ เชิง ตราบใดทีย่ งั มีทกุ ข์ ก็ยอ่ มจะต้องมีการแก้ทกุ ข์กนั อยูร่ ำ�่ ไป
สรรพสัตว์อดิ หนาระอาใจ เหนือ่ ยหน่ายต่อการทีจ่ ะต้องแก้ทกุ ข์
เป็นทีส่ ดุ ด้วยกันทุกๆ ชีวติ และวิธแี ก้ทดี่ ที สี่ ดุ คือไม่ตอ้ งให้ทกุ ข์
มันเกิดขึ้น ดับมันเสียเลย พระพุทธองค์ชี้ไปที่เหตุให้เกิดทุกข์
ถ้าดับเหตุให้เกิดทุกข์เสียได้ ทุกข์ก็จะไม่เกิด ดังนั้น จึงจ�ำเป็น
ต้องหาให้พบเหตุแห่งทุกข์ แล้วดับเหตุเสีย ก็จะพ้นทุกข์ จะเห็น
ได้ว่านี้เป็นวิธีแก้ทุกข์ที่ลัดตรงและได้ผลชะงัดที่สุด
ปัญหาขั้นต่อไปคือเมื่อการดับทุกข์ต้องดับที่เหตุให้เกิด
ทุกข์ หากเราไม่รู้จักทุกข์ดี เราก็จะไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์นั้นๆ
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เช่นเดียวกันกับ ถ้าเราไม่รจู้ กั นาย ก. ดี เราก็จะรูจ้ กั พ่อแม่นาย ก.
ได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องท�ำความรูจ้ กั ทุกข์ให้ดเี สียก่อน
แล้วเราถึงจะสามารถรูจ้ กั เหตุให้เกิดทุกข์คอื สมุทยั ได้ตอ่ ไป นีเ่ ป็น
ขั้นตอนของการดับทุกข์
ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาไปถึงหลักของการปฏิบตั ิ การประพฤติ
ธรรมในพระพุทธศาสนาจึงเน้นให้ผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นค�ำพูดที่ฟังกัน
จนชินหูวา่ “ทุกข์ตอ้ งก�ำหนดรู”้ และการก�ำหนดรูใ้ นทุกข์นี้ เรา
เรียกว่า กิจในอริยสัจ ๔ นัน่ หมายถึงผูป้ ฏิบตั ธิ รรมจะต้องเฝ้าตาม
สังเกต-พิจารณาให้รจู้ กั ทุกข์และพฤติกรรมของทุกข์ เพือ่ ให้รจู้ กั
ทุกข์และรายละเอียดของมัน เพือ่ จะได้รถู้ งึ เหตุให้เกิดทุกข์ตอ่ ไป
ตามล�ำดับ
เรือ่ งทีเ่ ราจะพิจารณากันต่อไปอีกก็คอื การทีเ่ ราจะสังเกตเฝ้าดูทกุ ข์นนั้ ทุกข์อยู่ ณ ทีใ่ ด เพราะจากความจริงจากพุทธพจน์
ที่ว่า ทุกข์เกิดมีขึ้นทั่วไปในสากลจักรวาล เราจะมิต้องก�ำหนดรู้
และเฝ้าสังเกตทุกข์ไปทัว่ ทัง้ จักรวาลหรือ (ต้องท�ำเหมือนนักวิทยาศาสตร์ ทีพ่ ยายามจะส�ำรวจจักรวาลอย่างในปัจจุบนั ) คงท�ำไม่ได้
เราก็มาถามตัวเราเองว่าการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และอืน่ ๆ ทีก่ ล่าว
ไว้ตั้งแต่ตอนต้นๆ นั้น มันเกิดที่ไหน ค�ำตอบคือที่ตัวเราเอง ใน
อัตภาพที่กว้างศอก ยาววา หนาคืบ ซึ่งมีสัญญาและใจครอง
นี่เอง
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ค�ำถามต่อไปก็คือว่า ในอัตภาพของเรานี้ ทุกข์มันอยู่ตรง
ไหน ที่เราจะก�ำหนดรู้ ที่แขน ขา นัยน์ตา จมูก หน้าอก เหนือ
สะดือ ๒ นิ้ว หัวใจ ปอด สมอง ฯลฯ มันมีหลายแห่งด้วยกัน
ทุกข์มนั เกิดทีต่ รงไหน มันมีตงั้ หลายแห่งทัว่ ตัว พระพุทธองค์ชี้
ให้เห็นว่า อัตภาพร่างกายเรานี้ประกอบด้วย ๒ ส่วน
กาย รูปกายทัง้ หมด เป็นรูปธรรม ประกอบด้วยสสาร
และพลังงาน เรียกว่า รูป
จิตใจ เป็นส่วนของนาม ธรรมที่ปรากฏ เป็นความ
รูส้ กึ เห็น ได้ยนิ ได้กลิน่ รูร้ ส เย็น-ร้อน อ่อน-แข็ง และความคิด
เรียกว่านาม ซึ่งเป็นธัมมารมณ์
ฉะนั้น ทุกข์จะเกิดขึ้นได้ที่ ๒ ส่วน คือ ที่กายและที่จิตใจ
หรือทีเ่ รียกว่ารูปและนามนีเ่ อง ดังนัน้ เราจะแจ่มแจ้งในโอกาส
ต่อไป เมื่อถึงตอนที่เราจะกล่าวถึงการปฏิบัติพุทธธรรม เจริญ
สติปัฏฐาน หรือวิปัสสนากรรมฐาน นั้นก็คือการเอาจิต-สติเข้า
ไปตามดูกาย (รูป) นาม (จิต) ในอัตภาพที่กว้างศอก ยาววา
หนาคืบนี่เอง เพื่อให้รู้แจ้งในทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ต่อไป
ทุกข์ที่กาย จะเกิดมีขึ้นได้จากความบกพร่องของ
ร่างกาย ร่างกายประกอบด้วยอวัยวะมากมาย ต่างก็ทำ� หน้าที่
ต่างๆ กัน แต่มีจุดหมายร่วมกัน คือความตั้งอยู่ได้ของกายนี้
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ในการท�ำหน้าที่เพื่อให้กายนี้อยู่ได้อย่างปกติ กายจ�ำเป็นต้อง
อาศัยวัสดุ แร่ธาตุ ความร้อน แสง (สสาร-พลังงาน) ที่พอดีๆ
เป็นปัจจัยเกือ้ กูลให้เกิดความเป็นปกติอยูต่ ลอดเวลา เมือ่ ใดทีข่ าด
สสารพลังงานที่จ�ำเป็น ร่างกายก็จะเกิดความพร่อง ยังผลให้
เกิดความทุกข์ทางกายขึ้นทันที เช่น ขาดอาหาร เครื่องนุ่งห่ม
ทีอ่ ยูอ่ าศัย ยารักษาโรค อากาศบริสทุ ธิ์ หากเราสามารถปรับแก้
ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความพร่องเหล่านี้ได้ เราก็แก้ทุกข์ทางกายได้
หากเราได้พจิ ารณากันอย่างละเอียดแล้ว ความทุกข์กาย
หรือความพร่องของกาย จะไม่ใช่ตวั ทุกข์แท้ ความทุกข์จริงๆ นัน้
จะเกิดขึน้ กับจิตเท่านัน้ แต่ทกุ ข์กายเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ทางจิต
ขึ้นได้อีกต่อหนึ่ง ดังนั้น เรื่องของความทุกข์นั้นจะเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับทุกข์ทางจิต หรือจิตพร่องโดยตรงเพียงอย่างเดียว
ถ้าเราแก้ทกุ ข์ทเี่ กิดขึน้ กับจิตได้อย่างเดียว เราก็สามารถจะดับ
ทุกข์ได้ทั้งหมดอย่างเด็ดขาดและโดยสิ้นเชิงตลอดกาล
ทุกข์ทจี่ ติ ทุกข์จติ หรือความพร่องทางจิต เป็นความ
พร่องทางนามธรรมทีม่ คี วามส�ำคัญทีส่ ดุ ความทุกข์ทงั้ หมดเกิดขึน้
เพราะจิตพร่อง การท�ำให้จิตปกติคือไม่พร่อง เป็นเรื่องพูดง่าย
แต่ทำ� ยากทีส่ ดุ ยิง่ กว่าสิง่ ใดๆ ในโลก ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่ตอ้ งออกแรง (กาย)
ใดๆ และไม่ตอ้ งใช้ทรัพยากรแม้แต่สตางค์แดงเดียว ตรงข้ามแม้
ใครมีเงินเป็นแสนโกฏิ จะซื้อเอาความปกติทางจิตก็ซื้อเอาไม่ได้
เพราะบุคคลที่มีจิตใจไม่พร่อง คือปกติตลอดกาลนั้นมีแต่พระ
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อรหันต์เท่านั้น
ปัญหาต่อไปคือ อะไรเป็นเหตุให้จติ พร่อง จากการพิจารณา
ใคร่ครวญตามความเป็นจริงแล้ว จะเห็นได้วา่ ความทุกข์ใจหรือ
สภาวะจิตพร่องนัน้ เกิดจากการทีจ่ ติ เข้าไป (เกีย่ ว) ข้องกับสิง่ ใด
(ภายนอกกายหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ณ ที่ใดที่หนึ่ง แม้จะอยู่ภายใน
กาย) ก็ตาม ท�ำให้จิตพลาดไปจากการรับรู้อารมณ์อันเป็นขณะ
ปัจจุบนั ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจ เพราะจิตมัวแต่ไปข้อง
อยูก่ บั สิง่ อืน่ (จิตส่งออก) และเมือ่ จิตส่งออกไปข้องสิง่ ภายนอก
แล้ว มันจะมีอารมณ์ต่อสิ่งนั้นในลักษณะ
ก. พยายามดึงเข้ามา เพราะยินดี พอใจ อยากได้ อยากมี
อยากเป็น อันเนื่องจากอภิชฌา (ยินดีอยากจะได้ของเขาอื่น)
กามตัณหา (ความใคร่ในกามารมณ์นั้น) และภวตัณหา (ความ
อยากมีอยากเป็นในโลกธรรมฝ่ายดี คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข)
ข. พยายามดันออกไป เพราะไม่ชอบใจ ไม่สบายใจ คับแค้น
ใจ ขัดเคือง โกรธ ความไม่อยากมีไม่อยากเป็น เนื่องจากโทสะ
กามตัณหา และวิภวตัณหา
ดังนัน้ เมือ่ กล่าวโดยสรุปแล้ว ทุกข์หรือความพร่องของจิต
เกิดจากความพร่องของกายและตัณหา (กามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา) ส�ำหรับความพร่องทางกาย ซึ่งมีผลสืบเนื่อง
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ท�ำให้เกิดความพร่องทางจิตนัน้ หากจิตทีฝ่ กึ ดีแล้ว จะสามารถ
ป้องกันความพร่องทางจิตทีเ่ กิดจากความพร่องทางกายนีเ้ สียได้
แม้ถึงร่างกายจะต้องแตกดับ ก็ไม่สามารถท�ำให้จิตที่ฝึกดีแล้ว
เกิดความพร่องได้ ดังนัน้ หากเราสามารถฝึกจิตจน “ตัณหา”
ไม่สามารถเข้าไปเป็นอารมณ์ของจิตได้ หรือปรุงจิตไม่ได้อีก
ต่อไป ความพร่องของจิตก็จะไม่มี สภาวะของจิตทีพ่ น้ ทุกข์กจ็ ะ
เกิดกับบุคคลผู้นั้น ถ้าเป็นได้ตลอดกาลก็เป็นการพ้นทุกข์โดย
สิน้ เชิง คือดับทุกข์ได้ตลอดกาล พระพุทธองค์ทรงยืนยันค�ำกล่าว
นี้ในพุทธพจน์ที่เรียกว่า ปฐมพุทธภาษิต ซึ่งตรัสเมื่อพระองค์
ทรงตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใหม่ๆ ดังนี้
วิสงฺขารคตํ จิตฺตํ ตณฺหานํ ขยมชฺฌคา
จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป
มันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหา
บัดนีเ้ ราท่านทัง้ หลายคงจะแจ่มแจ้งแก่ใจตัวเอง หลังจาก
ทีไ่ ด้ศกึ ษาท�ำความเข้าใจเรือ่ งธรรมชาติของทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์
และความดับแห่งทุกข์ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วนัน้ ก็เมือ่ อุดมการณ์
สูงสุดของมนุษย์คอื ดับทุกข์ เพือ่ สุขชัว่ นิรนั ดร์แล้ว แม้การส�ำรวจ
อวกาศในโครงการของอเมริกนั หรือนานาชาติ ก็เป็นความพยายาม
ของมนุษย์ที่จะหาความรู้ ทั้งในและโพ้นระบบสุริยะ และหาก
เป็นไปได้ ทั่วจักรวาลยิ่งดี อาจกล่าวได้ว่าทุกคนท�ำไปเพื่อลาภ
ยศ สรรเสริญ และสุข เป็นแรงกระตุ้นอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น หาก
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มองไกลสุดก็เพื่อต้องการจะพ้นทุกข์-สุขนิรันดร์ ไม่มีนอกเหนือ
ไปจากนี้ และค�ำสอนของพระพุทธองค์ก็เพื่อสนองตอบความ
ต้องการอันนี้
ดังนัน้ การปฏิบตั ธิ รรมในพระพุทธศาสนาหรือการปฏิบตั ิ
สมถวิปสั สนากรรมฐาน คือการปฏิบตั ดิ ว้ ยการก�ำหนดรู้ (ศึกษา
เฝ้าดู สังเกต พิจารณา) ทุกข์หรือความพร่องทางจิต และพยายาม
ปรับให้กายและจิตเข้าสูส่ ภาวะปกติ (ไม่พร่อง) หากท่านได้ศกึ ษา
เข้าใจธรรมชาติของทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ การปรับแก้ทุกข์ ได้
อย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วน ด้วยวิธีการที่ถูกต้องและอย่าง
สมเหตุสมผลแล้ว ความพร่องทางจิตหรือความทุกข์ของท่านจะ
ค่อยๆ ลดน้อยลง รูส้ กึ โปร่งเบาทัง้ ทางกายและจิต ขณะปฏิบตั ิ
สภาพของกายและจิตจะมีความปกติเป็นช่วงๆ และต่อเนือ่ งกัน
มากยิง่ ขึน้ เพียงใด ท่านก็จะรูส้ กึ ด้วยตัวของท่านเองว่ามีความสุข
มากยิ่งขึ้น จากการที่จิตไม่เข้าไป (เกี่ยว) ข้องกับสิ่งนอกกาย
การละ การวาง การปล่อย การยอม จะค่อยๆ เกิดขึน้ ภายในจิต
ท่ า นจะเข้ า ใจค� ำ ว่ า “วางแล้ ว ว่ า ง” และวางตั ว นี้ คื อ ตั ว ที่
นักปฏิบัติเรียกกันว่า “สุญญตา” และสภาวะจิตเต็มเป็นปกติ
จะเกิดขึ้นเต็มที่ เมื่อจิตของท่านอยู่กับธรรมปัจจุบันตลอดเวลา
วิปัสสนาจะเกิดขึ้นนับแต่นี้เป็นต้นไป ตามระดับของอินทรีย์
และพละของแต่ละท่าน ซึ่งแตกต่างกัน คือในสภาวะของจิตที่
เรียกว่า “เต็มรอบ” สิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ --รูเ้ ป็นอารมณ์ในจิตของ
ท่านๆ จะรู้เอง--เป็นสันทิฏฐิโก เมื่อสามารถท�ำให้จิตของท่าน
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เข้าสู่สภาวะปกติ คือไม่พร่องได้ตลอดกาล ท่านจะจบการเรียน
การฝึกศึกษาทัง้ หมดในโลกนี้ และได้ชอื่ ว่า “อเสขบุคคล” หรือ “ผู้
ไม่ตอ้ งศึกษาเพือ่ การแก้ทกุ ข์กนั อีกต่อไป คือ “พระอรหันต์” และ
เป็น โครงการอบรมปฏิบัติทางจิตเฉพาะตน ที่ไม่ต้องยุ่งยาก
วุ่นวาย สิ้นค่าใช้จ่ายและทรัพยากรจ�ำนวนมหาศาล เหมือนใน
โครงการอวกาศนัน้ แทนทีจ่ ะน�ำมาเกือ้ กูลกันในหมูม่ วลสรรพสัตว์
แต่กลับสูญหายไปในอวกาศ เพื่อสนองความอยากของมนุษย์
ที่ “โมหะ” ยังเต็มล้นปรี่อยู่ในจิตด้วยความไม่รู้ คืออวิชชา

ธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้
และทางสายกลาง

ดังที่เราได้ทราบมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่า “ในโลกนี้ นอก
จากทุกข์แล้ว ไม่มอี ะไรเกิด และไม่มอี ะไรดับ” และความทุกข์นี้
คือความรู้สึกที่เผาลนและเสียบแทงเหลือจะอดที่เกิดขึ้นกับจิต
เมือ่ เกิดสภาวะ “จิตพร่อง” ความพร่องทางกายและความพร่อง
ทางจิ ต ท�ำให้เกิดสภาวะของจิตพร่องขึ้น กายและจิตเป็น
องค์ประกอบเพียง ๒ อย่างเท่านัน้ ของอัตภาพร่างกายของเรานี้
ทุกชีวิตเบื่อหน่ายในความทุกข์ แต่เมื่อเกิดขึ้นก็ต้องดิ้นรนเพื่อ
ต้องการจะพ้นทุกข์ การทีเ่ ราทัง้ หลายท�ำงานตามหน้าทีก่ ด็ ี หรือ
ปฏิบตั ธิ รรมกันอยูใ่ นขณะนีก้ ด็ ี มีจดุ มุง่ หมายก็เพือ่ จะผ่อนคลาย
ความทุกข์ ซึ่งต่างคนต่างก็มีต่างๆ กันไป แล้วแต่สภาวะคือเหตุ
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ปัจจัยปรุงแต่งของแต่ละคนในขณะนั้น หากเป็นอย่างชาวโลก
การคลายออกจากทุกข์เสียได้ เขาเรียกกันว่า ความสุข โลกียสุข
ทีช่ าวโลกมีกย็ งั นับเนือ่ งเข้าเป็นความทุกข์ในทุกขอริยสัจ เพราะ
ความสุขมันเป็นเพียงมายาที่เกิดขึ้นแก่จิตขณะที่จิตพร่อง แล้ว
ถูกท�ำให้เต็มจากการตอบสนองตัณหาที่เกิดขึ้นในจิตขณะนั้นๆ
ได้เท่านัน้ เอง และสภาพของจิตทีท่ ำ� ให้เต็มนีเ้ ป็นได้เพียงชัว่ ขณะ
แล้วมันก็พร่องอีก เพราะอุปาทานที่มีในจิตท�ำให้เกิดตัณหาขึ้น
และตัณหาก็ทำ� ให้จติ เกิดความพร่องขึน้ อีก วนไปมาอย่างนีม้ ริ จู้ บ
ทุกขอริยสัจเป็น ๑ ใน ๔ ของอริยสัจหรือความจริงอันประเสริฐ ๔
คือ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ และมรรค ซึง่ เป็นธรรมทีเ่ จ้าชายสิทธัตถะ
ทรงตรัสรูด้ ว้ ย ยถาภูตญาณทัสสนะ (รูต้ ามสภาพความเป็นจริง)
แล้วจึงปฏิญาณพระองค์ได้ว่าทรงบรรลุ พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตัง้ แต่บดั นัน้ เป็นต้นมา
เมื่อ ๔๕ ปีก่อนพุทธศักราช เราจะได้ท�ำความเข้าใจเรื่องของ
อริยสัจ ๔ นี้ ในแนวทางปฏิบตั ใิ ห้มคี วามใกล้เคียงกับสภาวะจิต
ของการปฏิบัติจริงให้มากที่สุดเป็นเบื้องแรก แล้วจะกล่าวถึง
ทางสายกลางมีองค์ ๘ ที่เรียกว่า อัฏฐังคิกมรรค ซึ่งเป็นทาง
สายเอกสายเดียว ทีจ่ ะสามารถน�ำเวไนยสัตว์และมนุษย์สคู่ วาม
พ้นทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงและเด็ดขาดในล�ำดับต่อไป
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อริยสัจ ๔

อริยสัจ หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ, ความจริงของ
พระอริยเจ้า, ความจริงทีท่ ำ� ให้ผเู้ ข้าถึงกลายเป็นพระอริยบุคคล,
ความจริงทีท่ ำ� ให้จติ ของบุคคลไกลจากข้าศึกคือกิเลส มี ๔ อย่าง
คือ
ทุกข์ คือ ความทุกข์, สภาพที่ทนได้ยาก, สภาวะที่
บีบคั้นเผาลน เสียดแทง ขัดแย้ง บกพร่อง ขาดแก่นสารและ
ความเที่ยงแท้ ไม่ให้ความพึงพอใจอย่างแท้จริง โดยสรุป ทุกข์
เป็นสภาวะความพร่องของจิต เนื่องมาจาก
๑.๑ สภาวทุกข์ คือ ทุกข์ประจ�ำสังขาร ได้แก่ ชาติ ชรา
และมรณะ
๑.๒ ปกิณณกทุกข์ คือ ทุกข์จร ได้แก่
โสกะ ความแห้งใจ ความโศก
ปริเทวะ ความพิไรร�ำพัน ความระทมใจ
ทุกข์ ความไม่สบายกาย (พยาธิ ร่วมด้วยความเจ็บ
ปวด เมื่อย)
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โทมนัส ความไม่สบายใจ
อุปายาส ความคับแค้นใจ
อัปปิเยหิ สัมปโยคะ ความประสบกับสิง่ ไม่เป็นทีร่ กั
ปิเยหิ วิปปโยคะ ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็น
ที่รัก
อิจฉาวิฆาตะ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น
๑.๓ ทุกข์รวบยอด ได้แก่ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ คือ รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งมนุษย์ยึดถือว่าเป็นตัวตน
และของตนนั่นแหละ เป็นเสมือนรากเหง้า-ต้นตอที่ส�ำคัญ อัน
ท�ำให้เกิดทุกข์ในจิต
ทุกขสมุทัย คือเหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุให้ทุกข์
เกิด หรือเหตุที่ท�ำให้เกิดความพร่องทางจิต ได้แก่
๒.๑ ความไม่สบายกาย คือความพร่องทางกาย ซึ่งเกิด
จากการขาดแคลนในเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยา
รักษาโรค มีมลภาวะ ความแก่ชรา การเจ็บไข้ ความตาย ฯลฯ
๒.๒ ความไม่สบายใจ คือความพร่องของจิต อันเป็นผล
จากตัณหาทั้ง ๓ คือ
๒.๒.๑ กามตัณหา การทีจ่ ติ เข้าไป (ติด) ข้อง (เกีย่ ว)
เพลิดเพลิน พอใจ ไม่พอใจในกามารมณ์ คือ รูป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะ (เย็นร้อน อ่อนแข็งทีป่ รากฏต่อกาย)
และธัมมารมณ์ (สุนทรีย์หรือเน่าบูดที่เกิดขึ้นกับจิต)
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๒.๒.๒ ภวตัณหา ความอยากมี ความอยากเป็น
ในโลกธรรมฝ่ายดีทั้ง ๔ คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข (ใน
อารมณ์ของกามทั้ง ๖ ชนิด)
๒.๒.๓ วิภวตัณหา ความไม่อยากมี ความไม่อยาก
เป็นต่อโลกธรรมฝ่ายไม่ดที งั้ ๔ คือ ความเสือ่ มลาภ เสือ่ ม
ยศ ถูกต�ำหนิ และความทุกข์ทั้งหลาย
๒.๓ อุปาทานในขันธ์ ๕ คือการทีจ่ ติ เข้าไปยึดขันธ์ ๕ คือ
รูป (กาย) และนาม (เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ) ว่า
เป็นตัวเราและของเรา ดังที่กล่าวแล้วในข้อ ๑.๓
โดยสรุปแล้ว เราจะเห็นได้ว่าทุกขสมุทัยหรือสาเหตุให้
เกิดทุกข์ คือตัณหาทัง้ ๓ และอุปาทานในขันธ์ทงั้ ๕ เป็นตัวท�ำให้
จิตพร่อง ดังนัน้ หากเราดับเหตุปจั จัยทีท่ ำ� ให้เกิดทุกข์ คือตัณหา
และอุปาทานจากจิตหรือไม่ให้เกิดขึ้นกับจิตได้ ทุกข์ก็จะไม่เกิด
ความพ้นทุกข์หรือความสุข (สภาวะปกติของจิต) ก็จะเกิดมีขนึ้
กับจิต
ทุกขนิโรธ ความดับไปแห่งทุกข์ ได้แก่ภาวะทีต่ ณ
ั หาดับ
เป็นภาวะทีเ่ ข้าถึงจากการทีก่ �ำจัดอวิชชา ส�ำรอกตัณหาหมดสิน้
แล้ว ไม่ถูกย้อม ไม่ติดข้อง หลุดพ้น ไม่มีสิ่งร้อยรัดเสียบแทง
เป็นอิสระ คือสภาวะของจิตเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเอง
สภาวะจิตขณะนีจ้ ะสงบ นิง่ ผ่องใส แววไวอยูภ่ ายใน ไม่สง่ ออกมา
ข้องเกี่ยวกับอายตนะภายนอก มีสติสมบูรณ์เต็มที่ จิตจะไม่มี
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ความพร่อง มีความอิม่ เต็ม เป็นสภาวะของจิตทีป่ กติ ทุกข์จงึ ถูก
ดับไปไม่เหลือ และการดับทุกข์ได้เป็นสมุจเฉทปหานนัน้ ผูป้ ฏิบตั ิ
จะต้องใช้สติปัฏฐาน เฝ้าติดตามพิจารณาปัจจุบันธรรมซึ่งเป็น
รูปนาม (จากวิปัสสนาภูมิ) ให้เห็นสามัญลักษณะ คือ อนิจจัง
ทุกขัง และอนัตตา ด้วยยถาภูตญาณทัสสนะ เกิดญาณเป็น
ขัน้ ตอนจนถึงมรรคญาณในข้อ ๕.๓.๑๔ ในตอนทีจ่ ะกล่าวถึงการ
ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือปฏิปทาหรือหนทางที่
ปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ หรือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่
อริยอัฏฐังคิกมรรค หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัชฌิมาปฏิปทา
คือ ทางสายกลาง (เป็นทางปฏิบัติที่ไม่ตึงเกินไป คือทรมาน
ตัวเองให้เกิดทุกขเวทนามากเกินไป ซึง่ เรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค
ไม่หย่อนเกินไป คือหมกมุน่ จมอยูใ่ นกามสุข เรียกว่า กามสุขลั ลิกานุโยค) เป็นทางทีเ่ ริม่ ด้วยปัญญา ด�ำเนินด้วยปัญญา และน�ำ
ไปสู่ปัญญา จุดมุ่งหมายคือความหลุดพ้น (จากทุกข์) เป็นที่สุด
ของทาง เป็นภาคของการปฏิบตั พิ ทุ ธธรรม-เป็นขัน้ ตอนทีพ่ ระพุทธองค์ทรงย�ำ้ ก�ำชับว่าเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ซึง่ เป็นอุดมการณ์
สูงสุดของพระพุทธศาสนา
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กิจในอริยสัจ ๔

เมื่อได้ศึกษาอริยสัจ ๔ ซึ่งเป็นขั้นตอนปริยัติ จนเข้าใจ
ถ่องแท้ ด้วยสุตและจินตามยปัญญาแล้ว ขัน้ ต่อไปก็ถงึ ขัน้ ปฏิบตั ิ
ผู้ศึกษาต้องรู้ในกิจญาณ คือหยั่งรู้ว่าสิ่งใดบ้างที่เป็นกิจ หรือ
หน้าทีท่ จี่ ะต้องท�ำในเรือ่ งของอริยสัจ ๔ ในขัน้ ของการปฏิบตั มิ อี ยู่
๔ ประการ คือ
ปริญญา การก�ำหนดรอบรูใ้ นรูปและนาม คือตัวทุกข์
ซึ่ ง มี อ ยู ่ ใ นอั ต ภาพของผู ้ ป ฏิ บั ติ เ อง ด้ ว ยการศึ ก ษาติ ด ตาม
เฝ้าดูให้รู้จัก ให้เข้าใจรู้ชัดตามความเป็นจริง และให้เข้าใจว่า
ขอบเขตของปั ญ หาอยู ่ เ พี ย งรู ป -นามในอั ต ภาพที่ ก ว้ า งศอก
ยาววา หนาคืบ ของเราเองนี้เท่านั้น ไม่ต้องไปยุ่งกับภายนอก
ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ให้เกิดมีขึ้น แล้ววิปัสสนาญาณ
ปัญญาจะเกิดตามมา
ปหานะ เป็นการละ จะเกิดขึ้นในขั้นของทุกขสมุทัย
จากการก�ำหนดรู้ทุกข์ เราจะเห็นว่าอะไรท�ำให้เกิดทุกข์ เราละ
ปัจจัยอันท�ำให้เกิดทุกข์เสีย ในทางปฏิบตั ิ จะอยูข่ นั้ ของมรรค ๔
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คือการละหรือตัดสังโยชน์ ๑๐ เป็นขัน้ ตอน ๔ ขัน้ ก็เป็นมรรคจิต
ทั้ง ๔ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
สัจฉิกริ ยิ า การท�ำให้แจ้ง เป็นกิจในทุกขนิโรธ กล่าวคือ
การท�ำให้แจ้งถึงสภาวะของจิตที่ทุกข์ดับไม่เหลือ และจิตนั้นก็มี
สภาพสงบนิ่งอยู่ภายใน แววไว ใสสะอาด ปราศจากปัญหาใดๆ
สภาวะภายในจิตจะสะอาด สว่าง สงบ อาการทีป่ รากฏเป็นขัน้ ตอน
คือ รูส้ กึ ตัวทัว่ พร้อม ตืน่ เบิกบาน และเบาสบายทัง้ กายและจิต
จนถึงขั้นสติปัฏฐาน
ภาวนา เป็นการเจริญขององค์มรรค ๘ เป็นกรรมวิธี
ที่จะน�ำไปบรรลุจุดหมาย อีกนัยหนึ่ง ภาวนาคือการเริ่มลงมือ
แก้ทกุ ข์ทเี่ หตุให้เกิดทุกข์ หรือการเดินทางตามทางสายกลางเพือ่
สู่ความพ้นทุกข์
การศึกษาอริยสัจ จากการฟัง หรือการอ่าน หรือการ
บรรยายก็ตาม ในการปฏิบตั ธิ รรมตามหลักของอริยสัจก็ตาม จะ
ต้องให้เกิดความสัมพันธ์อย่างถูกต้อง ระหว่างอริยสัจแต่ละข้อ
กับกิจแต่ละอย่าง จึงจะกล่าวได้ว่า “เป็นผู้ปฏิบัติตรง”
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ญาณในอริยสัจ ๔

ญาณ คือ ความหยัง่ รู,้ ปรีชาหยัง่ รู้ ญาณในอริยสัจ ๔ มี
๓ เรียกว่า ญาณ ๓ หรือญาณทัสสนะอันมีปริวฏั ฏ์ ๓ คือ ญาณ
ทัสสนะมี ๓ รอบ หรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า ปริวัฏฏ์ ๓ แห่ง
ญาณทัสสนะ
ปริวฏั ฏ์ ๓ หรือการวนรอบ ๓ นี้ เป็นไปในอริยสัจ ๔ รวม
เป็น ๑๒ ญาณทัสสนะ พระผูม้ พี ระภาคทรงมียถาภูตญาณทัสสนะ
ในอริยสัจ ๔ วนรอบครบ ๓ มีอาการ ๑๒ อย่างนีแ้ ล้วจึงปฏิญาณ
พระองค์ได้ว่าบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ญาณ ๓
มีดังนี้
สัจจญาณ การหยั่งรู้สัจจะ คือความหยั่งรู้อริยสัจ ๔
แต่ละอย่างตามที่เป็นจริงว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นญาณที่เกิดจากจินตามยปัญญา
เทียบได้กบั ชัน้ ของการศึกษาปริยตั ิ ซึง่ ผูศ้ กึ ษาปฏิบตั พิ ทุ ธธรรม
ทุกท่านจะต้องอ่าน ฟัง คิด ตามค�ำสั่งสอนของพระพุทธองค์
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เพื่อให้เกิดโยนิโสมนสิการในการปฏิบัติส�ำหรับผู้เป็นสาวก แต่
ส�ำหรับพระพุทธองค์เป็นยถาภูตญาณทัสสนะ
กิจจญาณ การหยั่งรู้กิจที่จะต้องกระท�ำในอริยสัจ ๔
แต่ละอย่าง ทุกข์ตอ้ งก�ำหนดรู้ สมุทยั ต้องละ นิโรธต้องท�ำให้แจ้ง
และมรรคต้องเจริญหรือท�ำให้มาก เทียบได้กบั ปฏิบตั จิ ริงๆ เป็น
ญาณทีไ่ ด้จากภาวนามยปัญญา ซึง่ เกิดสืบต่อจากยถาภูตญาณทัสสนะในชั้นการเจริญวิปัสสนาภาวนา เพื่อให้รู้แจ้งแทงตลอด
ในธรรมที่ปรากฏใน ๖ ทวาร
กตญาณ การหยั่งรู้การอันท�ำเรียบร้อยแล้ว คือกิจ
ทีท่ ำ� ในข้อ ๒ นัน้ ว่า แต่ละอย่างได้ทำ� เสร็จแล้ว เทียบได้กบั ปฏิเวธ
คื อ เป็ น ผลที่ ไ ด้ จ ากการภาวนา กล่ า วคื อ เฝ้ า ติ ด ตามศึ ก ษา
พิจารณาสภาพธรรมด้วย “สติปฏั ฐาน” และรูแ้ จ้งด้วย “ยถาภูต
ญาณทัสสนะ” ตามสภาพความเป็นจริงในขณะปัจจุบนั นัน้ ๆ แล้ว
จะเกิดปีติ สุข ปราโมทย์ เพราะการมีญาณหยัง่ รูน้ นั้ จะเห็นการ
ปล่อย จางคลาย ดับไม่เหลือ การสลัดคืน และการหลุดพ้นคือ
วิมุตติ อันเป็นผลท�ำให้เกิดการละหรือตัดสังโยชน์ทั้ง ๑๐ ด้วย
มรรคจิต อาจจะเป็นขั้นตอนหรือรวดเดียว แล้วแต่อินทรีย์และ
พละของผู้ปฏิบัตินั้นๆ ว่าจะอยู่ในระดับใด ก็จะมีความคมกล้า
ในการตัดสังโยชน์ได้ ตามระดับความคมกล้าของสติปญ
ั ญานัน้ ๆ
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ทางสายกลาง
มัชฌิมาปฏิปทา

ทางสายกลาง ซึ่งเรียกว่า อัฏฐังคิกมรรค หรือหนทางมี
องค์ ๘ นั้น มีดังนี้
๑. สัมมาทิฏฐิ
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวาจา	
๔. สัมมากัมมันตะ
๕. สัมมาอาชีวะ
๖. สัมมาวายามะ
๗. สัมมาสติ
๘. สัมมาสมาธิ

ความเห็นชอบ
ความด�ำริชอบ
การเจรจาชอบ
การกระท�ำชอบ
การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ
การระลึกชอบ
ความตั้งจิตมั่นชอบ

ปัญญาขันธ์-เป็นตัวน�ำ
(ปัญญาสิกขา)
สีลขันธ์
(สีลสิกขา)
สมาธิขันธ์
(สมาธิสิกขา หรือ
จิตตสิกขา)

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ คือความเข้าใจอันถูกต้อง
จะเกิดมีขนึ้ ได้จากการอ่าน ฟัง คิดใคร่ครวญ ประกอบกับผลจาก
การฝึกฝนอบรมจิต ในระดับต่างๆ เกี่ยวกับ
๑.๑ อริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ดังที่
ได้กล่าวมาแล้ว
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๑.๒ ไตรลักษณ์ คือสามัญลักษณะของธรรม (ทุกข์) ทั้ง
หลายที่ผู้ฝึกอบรมจิตต้องก�ำหนดรู้และเฝ้าสังเกต พิจารณา
สภาพธรรมนัน้ ๆ จะมีลกั ษณะปรากฏโดยทัว่ ไปเป็นอนิจจัง ทุกขัง
และอนัตตา
๑.๓ อกุศลและอกุศลมูล
อกุศล : สภาพธรรมที่เป็นโทษ เป็นเหตุให้เกิดผลเป็น
ความทุกข์ หรือไม่นา่ พอใจ หากเกิดขึน้ กับจิตขณะจุติ (ตาย) จะ
มีผลท�ำให้เกิดในอบายภูมิ หรือทุคติ
อกุศลมูล : คือต้นตอหรือเหตุทำ� ให้เกิดอกุศลขึน้ ในจิต คือ
โลภะ-ความอยากได้ โทสะ-ความคิดประทุษร้าย โมหะ-ความ
หลง ความไม่รสู้ ภาวธรรมตามความเป็นจริง หรือความโง่นนั่ เอง
๑.๔ กุศลและกุศลมูล
กุศล : คือสภาพธรรมทีด่ งี าม ไม่เป็นโทษเป็นภัย และเป็นไป
เพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่ตนเองและผู้อื่น
กุศลมูล : เหตุที่ท�ำให้เกิดกุศล คือ
๑.๔.๑ อโลภะ ความไม่โลภ-ทาน จาคะ-การสละ
ออก ความคิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
๑.๔.๒ อโทสะ ความไม่ประทุษร้าย เมตตากรุณา
๑.๔.๓ อโมหะ ความไม่หลง ไม่โง่ มีปญ
ั ญา มีความ
ฉลาดรอบรู้ เพราะเกิดจากการที่สามารถรู้ชัดมองเห็น
สภาพธรรมตามความเป็นจริงได้
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๑.๕ ปฏิจจสมุปบาท เป็นกฎทีส่ ำ� คัญยิง่ ของธรรมชาติ แสดง
ถึงสายโซ่ของการเกิดของสังขารธรรมทัง้ หลาย ซึง่ เป็นเหตุปจั จัย
กันจึงเกิด เป็นการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัย
กัน ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นพร้อม การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกัน
และกันจึงเกิดมีขึ้น เนื่องจากในสากลจักรวาลนี้ ทุกข์เท่านั้น
ที่เกิด กฎของปฏิจจสมุปบาทจึงกล่าวถึงสายโซ่ของการเกิด
ทุกข์ไว้ดังนี้
อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา 	 เพราะอวิชชา เป็นปัจจัย
สงฺขารา ปจฺจยา วิญฺญาณํ 	 เพราะสังขาร		 „
วิญฺญาณ ปจฺจยา นามรูปํ เพราะวิญญาณ		 „
นามรูป ปจฺจยา สฬายตนํ เพราะนามรูป		 „
สฬายตน ปจฺจยา ผสฺโส เพราะสฬายตนะ		 „
ผสฺโส ปจฺจยา เวทนา 	 เพราะผัสสะ		 „
เวทนา ปจฺจยา ตณฺหา
เพราะเวทนา		 „
ตณฺหา ปจฺจยา อุปาทานํ เพราะตัณหา		 „
อุปาทาน ปจฺจยา ภโว
เพราะอุปาทาน		 „
ภโว ปจฺจยา ชาติ
เพราะภพ		 „
ชาติ ปจฺจยา ชรามรณํ
เพราะชาติ		 „

“สังขาร” จึงมี
“วิญญาณ” „
“นามรูป” „
“สฬายตนะ” „
“ผัสสะ”
„
“เวทนา” „
“ตัณหา”
„
“อุปาทาน” „
“ภพ”
„
“ชาติ”
„
“ชรา-มรณะ” „

ตั้งแต่ ชาติ (เกิด) จนถึง มรณะ (ตาย) จะเกิดมีโสกะความเศร้าโศกเสียใจ ปริเทวะ-ความร�่ำไรร�ำพัน ทุกข์-ความ
ไม่สบายกาย โทมนัส-ความไม่สบายใจ อุปายาส-ความคับแค้นใจ
อย่างพร้อมมูล กองของความทุกข์หรือในทุกขสัจ จึงเกิดขึ้น
อย่างนี้
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สัมมาสังกัปโป ความด�ำริชอบ คือด�ำริดังนี้
๒.๑ เนกขัมมสังกัปโป การด�ำริออกจากกาม (เนกขัมมะ
= การออกบวช) กามนั้นเปรียบได้กับน�ำ้ หรือความชื้น บุคคล
ทีย่ งั เสพกามอยู่ เปรียบดังไม้เปียกชืน้ หรือแช่อยูใ่ นน�ำ้ ยากแก่การ
จะน�ำมาสีกันแล้วเกิดไฟ คือ มรรค ผล นิพพานขึ้นได้
๒.๒ อพยาปาทสังกัปโป ความด�ำริในการจะไม่พยาบาท
ไม่มุ่งร้าย
๒.๓ อวิหงิ สาสังกัปโป ด�ำริในการไม่เบียดเบียน (ทัง้ ตนเอง
และผู้อื่น)
สัมมาวาจา การพูดจาชอบ คือเว้นจากการพูดปด พูด
ค�ำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ พูดแต่วาจาที่เป็นสุภาษิต
อันเป็นวาจาที่สบายหู เอื้อประโยชน์แก่ทั้งผู้ฟังและตนเอง
สัมมากัมมันตะ การกระท�ำชอบ คือเว้นจาก
๔.๑ ปาณาติบาต การฆ่าหรือท�ำชีวิตสัตว์ทุกชนิดให้ตาย
ลงด้วยเจตนาฆ่า
๔.๒ อทินนาทาน การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของยังไม่ได้ให้
คือการขโมย การมีเถยยจิตในการเอาทรัพย์ผู้อื่นมาเป็นของตน
๔.๓ กาเมสุมิจฉาจาร การประพฤติผิด เบียดเบียนผู้อื่น
ในกามารมณ์ทั้งหลาย ไม่เฉพาะแต่ในเรื่องของเพศสัมพันธ์
อย่างเดียว เรื่องรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธัมมารมณ์
ล่วงเกินหรือเบียดเบียนสิ่งของที่เขารักและหวงห้ามก็ไม่ได้
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สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีวิตชอบ ให้ละการเลี้ยงชีวิต
ที่ผิดเสีย ส�ำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ชอบ นั่นคือ
การเลีย้ งชีวติ นัน้ ต้องไม่เป็นการเบียดเบียนตนเองหรือผูอ้ นื่ (ไม่วา่
คนหรือสัตว์)
สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ คือการท�ำความพอใจ
ให้เกิดขึ้น มีความพยายามปรารภความเพียร ประคองตั้งจิตไว้
ในธรรม ๔ อย่างนี้
๖.๑ จะยังอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น คือเว้นการ
ท�ำชั่วทั้งหมดที่ยังไม่เคยท�ำ
๖.๒ งดอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว กล่าวคือการงดไม่ท�ำ
ความชั่วที่เคยท�ำ
๖.๓ ยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น คือท�ำความดีที่
ยังไม่เคยท�ำ
๖.๔ ยังกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งอยู่ไม่เลอะเลือน
งอกงามยิ่งขึ้น มีความไพบูลย์ มีความเจริญ มีความเต็มรอบ
(จะเกิดขึน้ เมือ่ สติเต็มรอบเป็นมหาสติ มีความรูส้ กึ ตัวทัว่ พร้อม
อยูท่ กุ ขณะ แม้ขณะท�ำกิจวัตรส่วนตัว หรือในกิจการงานตัง้ แต่ตนื่
จนหลับ หรือตลอดเวลา ในขณะปฏิบตั ธิ รรมตามวิธเี ทคนิคของ
แต่ละส�ำนัก คือการมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกขณะไม่ขาดหาย)
สัมมาสติ การระลึกชอบ คือการเจริญสติสมั ปชัญญะ
ให้เป็นสติปัฏฐาน ๔ เริ่มต้นจากการมีสติ ระลึกรู้ถึงลักษณะ
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และสภาพธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงในขณะนั้น และมี
สัมปชัญญะ อันได้แก่ มีความรู้สึกทั่วพร้อม กล่าวคือ ตา-เห็น
หู-ได้ยิน จมูก-ได้กลิ่น ลิ้น-รู้รส กาย-รู้สึกเย็น ร้อน อ่อน แข็ง
ใจ-รู้ธัมมารมณ์ คือสิ่งที่มากระทบใจ แต่การรู้สึกทั้งหมดนั้น
เป็นสักแต่วา่ ทัง้ หมด ความรูส้ กึ จากอารมณ์ภายนอกทัง้ หมดจะ
เป็นข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบตัวของ
ผูป้ ฏิบตั ทิ งั้ หมด จึงท�ำให้เกิด “ปัญญา” ทีจ่ ะท�ำให้เกิดการระลึกรู้
คือ “สติ” ว่าตัวเรานี้ (กายและจิต) จะท�ำหรือก�ำลังท�ำอะไร
อย่างไรจึงจะเหมาะสมดี (ปกติ) ทีส่ ดุ แล้วหรือไม่ในสภาพแวดล้อม
นั้นๆ ด้วยเหตุผลนี้ สัมปชัญญะจึงเป็นปัญญาเจตสิก และเป็น
ตัวธรรมทีท่ ำ� ให้เกิดสัมมาสติในการเจริญพุทธธรรม จากสภาวการณ์เช่นนี้ จิตของผู้ปฏิบัติจะไม่ส่งออกไป (เกี่ยว) ข้องหรือ
ใส่ใจต่อความรูส้ กึ เฉพาะอย่างของอารมณ์เหล่านัน้ เลย ผูป้ ฏิบตั ิ
จะต้องก�ำหนดให้มนสิการเจตสิกอยู่ที่กายตลอดเวลา ไม่ออก
นอกกาย เทคนิคในการปฏิบตั จิ ริงอาจท�ำได้หลายวิธี เช่น ให้มี
สติระลึกรูอ้ ยูก่ บั “การสร้างจังหวะ” ของหลวงพ่อเทียน หรือกับ
ลมหายใจเข้า-ออก แต่ไม่ยึดติดกับลมหายใจ หากแต่มีความ
รู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเวลา
การเจริญสติปัฏฐาน หมายถึงการท�ำให้เกิดมี-งอกงามไพบูลย์ ของสติปฏั ฐาน* ทีผ่ ปู้ ฏิบตั กิ ารในวิทยาศาสตร์นามธรรม
คือผูป้ ฏิบตั ธิ รรม จะต้องใช้เป็น “เครือ่ งวัด” เพือ่ วัด (เฝ้าติดตาม
สังเกต พิจารณา) ตรวจสอบสภาวะของธรรม ซึ่งมีทั้งรูปธรรม
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(กายซึ่งเป็นปรมัตถ์) และนามธรรม (อารมณ์ของจิตซึ่งเป็น
ปรมัตถ์) ว่ามีสามัญเป็นอย่างไร และจะสามารถรูไ้ ด้วา่ มัน “อะไร
เป็นอะไร” และเครื่องวัดตัวนี้จะอ่าน (Reading) ออกมาในรูป
ของการเห็น ด้วยการหยัง่ รูต้ ามความเป็นจริง คือ “ยถาภูตญาณทัสสนะ” ดังนัน้ หากท่านไม่มี “สติปฏั ฐาน” หรือมี แต่มนั ไม่ใช่
ของแท้ ก็เปรียบได้เสมือนกับว่าท่านมีเครือ่ งวัดประเภท “รวน”
อ่านผิดๆ ถูกๆ ผลของการปฏิบตั จิ ะออกมาเป็นอย่างไร จึงจ�ำเป็น
ที่สุดที่ท่านจะต้องท�ำความเข้าใจเรื่องนี้ให้อย่างถูกต้อง “สติ
ปัฏฐาน” ที่ท่านเจริญจึงจะเป็นของถูกต้อง ใช้วัดได้ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง เช่นเดียวกับ “เครือ่ งวัด” ทีว่ ดั ค่าทางวิทยาศาสตร์
กายภาพที่ เ ที่ ย งตรงทั้ ง หลายฉั น นั้ น และแล้ ว ท่ า นจึ ง จะได้
ปฏิเวธธรรมที่ถูกต้อง การจางคลายและหมดสิ้นไปของกิเลส
จึงจะเกิดมีขึ้นจากการปฏิบัติธรรมของท่าน ตามที่มุ่งประสงค์
ไว้ในเบื้องต้น
การเจริญสติปฏั ฐานนัน้ ท�ำอย่างไร ก็ทำ� ดังต่อไปนี้ : - ภิกษุ
ในธรรมวินยั นีม้ คี วามเพียรเครือ่ งเผากิเลส (คือ อาตาปี มีทงั้ วิรยิ ะ
และขันติ) มีสัมปชัญญะ มีสติ ในพระบาลีว่า “อาตาปี สติมา
สัมปชาโน”

*สติปฏั ฐาน : สติเจตสิก เพือ่ ระลึกรูส้ ภาพธรรมทีเ่ ป็นปรมัตถ์อารมณ์ซงึ่ ปรากฏทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เป็นสภาพเหมือน “ตาใน” ที่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาใช้เฝ้า
สังเกตพิจารณาธัมมะเพื่อให้เห็นตามสภาพความเป็นจริง
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๗.๑ พิจารณาตามเห็นกายในกาย คือระลึกรู้ลักษณะและ
สภาพของรูปกายและการเคลือ่ นไหวของกายย่อยในกายทัง้ ก้อน
และจ�ำแนกวิธีปฏิบัติไว้หลายอย่าง เช่น อานาปานสติ-ก�ำหนด
ระลึกรู้ ลมหายใจ, อิรยิ าบถ-ก�ำหนดระลึกรูท้ นั อิรยิ าบถ ยืน เดิน
นั่ง นอน และอิริยาบถย่อย คู้ เหยียด กะพริบตา อ้าปาก ฯลฯ
เรียกว่า กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
๗.๒ พิจารณาตามเห็นเวทนาในเวทนา คือมีสติระลึก
รู้ลักษณะและสภาพของความรู้สึก สุข ทุกข์ หรือเฉยๆ เมื่อ
เวทนาหนึ่งใดในเวทนาทั้งหลายเกิดขึ้นเนื่องด้วยกาย-เข้าสู่จิต
เช่น เจ็บ ปวด เมื่อย ฯลฯ อีก เรียกว่า เวทนานุปัสสนาสติ
ปัฏฐาน--การติดตามดูเวทนาหนึ่งใดด้วยสติปัฏฐาน
๗.๓ พิจารณาตามเห็นจิตในจิต ขณะใดที่สติเกิดขึ้นระลึก
รู้ลักษณะและสภาพของจิตประเภทต่างๆ เช่น เป็นบุญ (กุศล),
บาป (อกุศล) ตัง้ มัน่ ฟุง้ ง่วงเหงาหาวนอน ฯลฯ ขณะนัน้ จะเป็น
จิตตานุปสั สนาสติปฏั ฐาน--การติดตามดูอารมณ์ของจิตหนึง่ ใด
ด้วยสติปัฏฐาน
๗.๔ พิจารณาตามเห็นธรรมในธรรม ขณะใดที่สติเกิดขึ้น
ระลึกรูล้ กั ษณะและสภาพของรูปธรรมนามธรรม เช่น นิวรณ์ ๕,
ขันธ์ ๕, อายตนะ ๑๒, โพชฌงค์ ๗ ฯลฯ มีเกิดขึน้ เจริญบริบรู ณ์
และดับไปได้อย่างไร เรียกว่า ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน--การ

ส า ร ะ สํ า คั ญ ใ น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า

117

ติดตามดูธัมมารมณ์ธรรมที่เกิดมีในจิตด้วยสติปัฏฐาน
การเจริญสติปฏั ฐาน ๔ เมือ่ มีสติระลึกรูล้ กั ษณะของสภาพ
ธรรม (รูปและนาม) ในอัตภาพกว้างศอก ยาววา หนาคืบ ทีก่ ำ� ลัง
ปรากฏทางตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจของผูป้ ฏิบตั อิ ยูต่ ามปกติ
ตามความเป็นจริงและเป็นปรมัตถอารมณ์ จะปรากฏความไม่มี
ตัวตน เป็นเพียงธรรมชาติที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ไม่ใช่สัตว์
บุคคลตัวตนเราเขาแต่อย่างไร สภาวะของการเห็นด้วยสติปฏั ฐาน
๔ นีจ้ ะแตกต่างจากการเห็นธรรมดาของคนทีย่ งั เห็นเป็นสมมุตทิ ี่
ยังมีสตั ว์ บุคคล ตัวตน เราเขาอยู่ ดังนัน้ สภาวะเช่นนีจ้ งึ “ต่าง
เก่าล่วงภาวะเดิม” ซึ่งผู้ปฏิบัติจะรู้ด้วยตัวเอง (เป็นสันทิฏฐิโก)
และเห็นภัยของสังสารวัฏ การเพียรเจริญสติปฏั ฐานหรือเจริญ
วิปัสสนานี้ ย่อมเกิดปัญญาและญาณประจักษ์แจ้งลักษณะของ
สภาพธรรมที่ก�ำลังปรากฏตามความเป็นจริง จะเกิดความเบื่อ
หน่ายคลายก�ำหนัด จนสามารถดับกิเลสลงได้จริงในที่สุด
สัมมาสมาธิ ความตัง้ ใจมัน่ ชอบ ภิกษุ (ผูม้ องเห็นภัย
ในวัฏฏะ) ในธรรมวินยั นี้ สงัด--หลีกออกแล้วจากกามทัง้ หลาย
เจริญสติเข้าถึงปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุข
อันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ เพราะละวิตกวิจารเสีย เข้าถึงทุตยิ ฌานเป็นเครือ่ งผ่องใสแห่งใจในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอก
ผุดมีขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิ
แล้วแลอยู่ อนึง่ เพราะความจางคลายไปแห่งปีติ ย่อมเป็นผูอ้ ยู่
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อุเบกขา มีสติ-สัมปชัญญะ และย่อมเสวยสุขด้วยนามกาย ชนิด
ที่พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่า “เป็นผู้อยู่
อุเบกขา มีสติอยูเ่ ป็นปกติสขุ ” เข้าถึงตติยฌาน เพราะละสุขเสียได้
และละทุกข์เสียได้ เพราะความดับไปของโสมนัสและโทมนัสทั้ง
สองในกาลก่อน เข้าถึงจตุตถฌาน ไม่มที กุ ข์ ไม่มสี ขุ มีแต่ความที่
สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่
ข้อสังเกต สัมมาสมาธิซึ่งกล่าวถึงฌาน ๔ นั้น จะมีความ
แตกต่างจากฌาน ๔ ในสมถภาวนา “เพราะมีสติสัมปชัญญะ
บริบรู ณ์” รับรูท้ งั้ ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจ มีความรูส้ กึ ตัว
ทัว่ พร้อมทีส่ มบูรณ์ทสี่ ดุ จิตขณะนีจ้ ะเป็น “กัมมัญญตา” คืออ่อน
ควรแก่การใช้ท�ำการงานทางจิต มีผู้เรียกฌาน ๔ ลักษณะนี้ว่า
“ฌาน ๔ ปฏิบตั งิ าน” และเมือ่ ปรับใช้ให้ท�ำงาน และจะสามารถ
ตามรูร้ ปู และนามเพือ่ สังเกตดูธรรมชาติทเี่ ป็นปรมัตถ์และสามัญ
ลักษณะของรูป-นาม อย่างใดอย่างหนึง่ ได้ตามจริตของตน และ
สามารถมนสิการ--ใส่ใจอยูท่ สี่ งิ่ เดียว ทัง้ ๆ ขณะรูส้ กึ ตัวทัว่ พร้อม
ดังนัน้ สมาธิแบบนีจ้ งึ เป็น “สมาธิลมื ตา” รับรูอ้ ารมณ์อนื่ แต่เป็น
เพียง “สักแต่วา่ ”* แต่จะมีอารมณ์เดียวเท่านัน้ ที่ “สติปฏั ฐาน” จะเฝ้า
ติดตามรู้และสังเกตพิจารณาเห็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา
*จะมีความหมายคล้องกับ “อุเบกขาแล้วแลอยู่” การ “แลอยู่” กับ “ดูอยู่” จะไม่
เหมือนกัน แลอยู่ หมายถึง มองแล้วปล่อยเมิน จิตจึงไม่พลาดจากอารมณ์ปจั จุบนั
แต่ถ้าดูอยู่จะเป็นการจดจ้อง จิตจะส่งออกไปจ้องอยู่กับสิ่งที่ดูนั้น ท�ำให้พลาดธรรม
ปัจจุบันที่เข้ามาสู่จิตอย่างไม่ขาดสายทุกขณะ
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เพราะความทีส่ ติเป็นธรรมชาติบริสทุ ธิด์ ว้ ยอุเบกขา จึงสามารถ
ท�ำได้อย่างนี้ กล่าวคือจิตจะรับรูอ้ ารมณ์เฉพาะทีเ่ ป็นปัจจุบนั ธรรม
และความสามารถที่จะเกิด “ยถาภูตญาณทัสสนะ” ที่คมชัด
เพราะจิตได้อบรมจนถึงสภาวะของ “ฌาน ๔ ปฏิบัติงาน” นี้
จากนั้นจะเกิดญาณ อาจเป็นขั้นตอนหรือไม่ แต่ละญาณนาน
เพียงใด จนถึงมรรค-ผล เป็นเรือ่ งของอินทรียแ์ ละพละของแต่ละ
บุคคลที่มีพลังอ�ำนาจท�ำให้ โลภะ โทสะ และโมหะจางคลาย
ลงได้มากน้อยเพียงใด และมีความคมกล้าตัดสังโยชน์ทั้ง ๑๐
ให้ขาดได้จำ� นวนเท่าใด สิง่ เหล่านีผ้ ปู้ ฏิบตั จิ ะแจ่มแจ้งแก่จติ ของ
ตนเอง ไม่ ต ้ อ งมี ใ ครต้ อ งบอกหรื อ พยากรณ์ ใ ห้ หากแต่ เ ป็ น
“สันทิฏฐิโก” “ผูศ้ กึ ษาและปฏิบตั พิ งึ รูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง” โพธิปกั ขิยธรรม ๓๗ เป็นองค์ธรรมทีจ่ ะต้องเจริญและพิจารณาปรับให้พอดี
เพือ่ จะเกิด “ปัญญา” ทีท่ งั้ แหลมและคมเป็น “มรรคจิต” ตัดราก
ของกิเลสคือสังโยชน์ทงั้ ๑๐ แล้วตรัสรูอ้ ริยสัจตามพระพุทธองค์
เป็น “อนุพุทธ” คืออรหันตสาวกต่อไป

พระพุทธเจ้า
ทรงสอนอะไร

จากหัวข้อข้างต้นนั้น หากเราจะแยกและท�ำความเข้าใจ
ค�ำว่าพระพุทธเจ้าให้ดี เราก็สามารถตอบปัญหาข้างต้นนี้ได้
โดยง่าย
พระพุทธเจ้า=พระ+พุทธ+เจ้า
พระ=วร--ประเสริฐ
พุทธะ=รู้ ตื่น เบิกบาน
เจ้า=เหนือผู้อื่นทั้งหมด ยอดคน
พระพุทธเจ้า=ผู้ประเสริฐที่เป็นยอดของบรรดาผู้รู้ ผู้ตื่น
ผู้เบิกบานทั้งหลาย
พระพุทธเจ้าสอนอะไร เมือ่ ท่านเป็นยอดของกลุม่ ทีเ่ ป็นผูร้ ู้
ผูต้ นื่ ผูเ้ บิกบาน ท่านก็ควรจะต้องสอนให้ผคู้ นทีเ่ ข้ามาเป็นสาวก
ให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น และผู้เบิกบาน-สอนพุทธศาสนิกชน

พุ ทฺ ธ ส า ว โ ก ภิ กฺ ขุ

122

พุทธศาสนิก = คือผู้คนที่ได้รับค�ำสั่งสอนจากผู้รู้ให้เป็น
ผู้รู้ ผู้ตื่น และผู้เบิกบาน เพราะ
ศาสนา = ค�ำสั่งสอนของท่านผู้รู้-รู้อะไรก็สอนอันนั้น
(ศาสนาจึงมีความหมายอย่างนี้ทั่วไปในทุกศาสนา)
เมื่อพระพุทธเจ้าสอนพุทธศาสนิกชนให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น
ผู้เบิกบาน ปัญหาที่เราจะต้องท�ำความเข้าใจกันในเรื่องนี้ก็คือ
พระพุทธองค์สอนอะไรเล่า จึงท�ำให้พุทธศาสนิกเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น
และผูเ้ บิกบาน และการสอนของพระพุทธองค์สอนอะไรบ้างนัน้
ก็จะแยกออกเป็น ๓ ส่วน คือให้เป็น (๑) ผู้รู้ (๒) ผู้ตื่น และ
(๓) ผู้เบิกบาน* และควรจะให้เข้าใจว่า รู้ ตื่น และเบิกบาน
อย่างไรด้วย
สอนให้รู้อะไร
๑.๑ ให้รู้และเข้าใจโดยถ่องแท้ว่า ในบรรดาสิ่งที่เกิดมี
ในธรรมชาตินั้น ล้วนเป็นแต่สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ แม้แต่ตัวเราเอง
หรือสรรพสัตว์ทกุ ชีวติ ล้วนเป็นก้อนทุกข์ เจ้าของก้อนทุกข์นนั้
มีภาระที่จะต้องท�ำคือแก้ทุกข์ให้แก่ก้อนทุกข์นั้นให้คลายลงอยู่
ทุกขณะ ดังนั้น ในส่วนนี้พระพุทธองค์จะสอนให้รู้จักอริยสัจ ๔
คือ ทุกข์ สมุทยั -เหตุให้เกิดทุกข์ นิโรธ-ความดับสิน้ เชิงของทุกข์
และมรรค-หนทางปฏิบตั เิ พือ่ สูค่ วามพ้นทุกข์ หรือท�ำอย่างไรจึง
*เบิกบาน = สภาวะของจิตที่เกษม คือเหนือสุข เหนือทุกข์ มีความอิ่ม เต็ม สะอาด
สว่าง สงบ เนื่องจากพ้นจากกิเลสหรือถึงนิพพานนั่นเอง
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จะเกิดนิโรธขึ้นมาดับทุกข์เสียได้
อริยสัจ ๔ นี้ เราได้ทราบมาแล้วว่าเป็นสัจธรรมทีพ่ ระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และเป็นธรรมที่พระองค์สอนเวไนยสัตว์ให้ได้
เข้าถึงความพ้นทุกข์ นอกจากนี้ พระองค์ยงั สอนสัจธรรมอย่าง
อื่นๆ ประกอบความเข้าใจต่อไป คือธรรมที่ต้องมีประกอบเพื่อ
ท�ำให้เกิดสัมมาทิฐิ ในทางสายกลางที่เราก็เคยได้กล่าวมาบ้าง
แล้ว คือ
๑.๒ สามัญลักษณะ หรือไตรลักษณ์ อนิจจัง--ไม่เที่ยง,
ทุกขัง--เป็นทุกข์ และอนัตตา--ความไม่ใช่ตัวตน ในข้อนี้ พระ
พุทธองค์สอนว่า “ยถา ปจฺจยํ ปวตฺตมานํ ธาตุมตฺตเมเวตํ” ...ธรรม
ทัง้ หลายทัง้ ปวงเหล่านีล้ ว้ นเป็นสักแต่วา่ ธาตุธรรมชาติ ก�ำลังเป็น
ไปตามเหตุตามปัจจัย (เปลี่ยนแปรไป) อยู่เนืองนิจ...” ทั้งนี้
ไม่วา่ รูป (กาย) หรือ นาม* (จิต) ส�ำหรับรูป (กาย) นัน้ เราเห็น
ได้ชัดว่าเป็นธาตุและมีการถ่ายเทธาตุเข้าออกอยู่เนืองนิจ จึงมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากทารก-เด็ก-หนุ่มสาวผู้ใหญ่-ชรา-มรณะ ส่วนนาม (จิต) นั้นก็เช่นกัน อารมณ์ที่เกิด
ขึน้ ในจิตจะเปลีย่ นแปรไม่นอ้ ยไปกว่ากายเลย เห็น ได้ยนิ ได้กลิน่
ลิ้มรส เย็นร้อน อ่อนแข็ง สุข ทุกข์ ดีใจ-เสียใจ ง่วง ฯลฯ และก็
ขึน้ อยูก่ บั เหตุปจั จัยทีเ่ ข้ามาปรุงแต่งจิตเช่นกัน สามัญลักษณะนี้
*นาม (จิต) วิญญาณ ก็เรียกว่า ธาตุรู้
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เป็นลักษณะที่เป็นของทั่วไปที่ปรากฏให้เห็นอยู่เฉพาะหน้าของ
สภาพธรรมทั้งหลายคือทุกข์ทั้งมวล
๑.๓ กุศลและอกุศล พระพุทธองค์ทรงสอนให้ได้ทราบ
ว่า กรรมคือการกระท�ำทุกอย่าง มีผลเสมอกุศลกรรม-มีผลคือ
วิบากเป็นความสุข อกุศลกรรม-มีผลคือวิบากที่เป็นทุกข์ ไม่มี
การยกเว้น ผลของกรรมคือวิบากทั้งหลาย ไม่มีใครห้ามไม่ให้
เกิดหรือบันดาลให้เกิดมีได้ เพราะเป็นกฎของธรรมชาติ ฉะนั้น
พิธกี รรมใดๆ ทีว่ า่ ตัดกรรมคือไม่ให้กรรมมีผลได้นนั้ กล่าวได้เลย
ว่าไม่ใช่ค�ำสอนในพระพุทธศาสนา แต่เรื่องการให้ผลของกรรม
วิบากนีเ้ ป็นเรือ่ งลึกซึง้ สุขมุ พ้นวิสยั ของผูท้ ไี่ ม่ใช่พทุ ธะจะเข้าใจ
ได้ตลอด เพราะเราเกิดมาอดีตอนันตรชาติ และเหตุปัจจัยที่เข้า
มาเกีย่ วข้องมันมากมาย เกินปัญญาของเราจะล่วงรูแ้ ละเข้าใจได้
๑.๔ กุศลมูลและอกุศลมูล กุศลมูลคือเหตุที่ท�ำให้เกิด
กุศล คือ อโลภะ--ความไม่โลภ อโทสะ--ความไม่โกรธ และ
อโมหะ--ความไม่หลงหรือมัวเมา--วิชา (ความรูแ้ จ้งความจริงของ
ธรรมชาติ) และปัญญา (ความรูแ้ จ้งทัว่ ) อกุศลมูล คือมูลเหตุที่
ให้ทำ� กรรมทีเ่ ป็นอกุศล คือโลภะ--ความโลภ โทสะ--ความโกรธ
และโมหะ--ความหลง มืดบอด--ไม่มีปัญญา คือโง่ ไม่รู้ความ
จริงของธรรมชาติตามสภาพความเป็นจริง
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๑.๕ ปฏิจจสมุปบาท กฎส�ำคัญยิ่งของธรรมชาติที่แสดง
ให้เห็นถึงสายโซ่ของการเกิดธรรม--ในธรรมชาติคือทุกข์ (ใน
ธรรมชาติไม่มีอะไรเกิด ไม่มีอะไรตั้งอยู่ และไม่มีอะไรดับไป
นอกจากทุกข์) ได้แก่ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส
อุปายาส ต่างพร้อมมูล เนื่องมาจากมูลเหตุต้นตอที่สำ� คัญ คือ
อวิชชา ความไม่รู้ หรือโมหะ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ตัง้ แต่ ๑.๑ ถึง ๑.๕ นีเ้ ป็นการสอนให้รเู้ พือ่ เป็นผูร้ ใู้ นระดับ
หนึง่ คือรูด้ ว้ ยปัญญาระดับทีเ่ รียกว่า สุต-จินตามยปัญญา ด้วย
การอ่าน ฟัง คิด ใคร่ครวญตามด้วยเหตุและผล และท�ำให้เกิด
ผลคือผู้รู้ระดับนี้จะมีสัมมาทิฏฐิและเป็นความรอบรู้ขั้นปริยัติ
ผูร้ ตู้ ามความหมายของพุทธะจริงๆ จะต้องรูอ้ กี ขัน้ หนึง่ ด้วย คือ
ภาวนามยปัญญา ซึง่ จะเกิดมีขนึ้ ได้จากการภาวนาหรือขัน้ ปฏิบตั ิ
จริงเท่านัน้ และจะเป็นผูร้ ชู้ ดั ทีส่ มบูรณ์ ไม่ใช่ผรู้ แู้ บบ “พระโปฐิละ”
ซึ่งพระพุทธองค์ทรงเรียกว่า “โมฆบุรุษ ผู้ที่ความรู้ท่วมหัวแต่
เอาตัวไม่รอด”
สอนให้เป็นผู้ตื่น สอนให้ตื่นขึ้นอย่าหลับ-หลงใหลเชื่ อ ถื อ สิ่ ง ที่ ไ ร้ เ หตุ ผ ล เช่ น ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ มายา
ศาสตร์ ฯลฯ วิชาการดังกล่าวอาจมีความจริงโดยอาศัยอ�ำนาจจิต
หรื อ ความศรั ท ธา แต่ ไ ม่ เ ป็ น ไปเพื่ อ ความจริ ง อั น ยิ่ ง ถึ ง ที่ สุ ด
หากแต่เป็นไปเพื่อลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ซึ่งยังเป็นโลกธรรม
ที่เปลี่ยนแปรได้ ไม่ใช่เพื่อความสุขอันเกษมและเป็นนิจนิรันดร์
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และการจะเป็นผู้ตื่นนั้นจะต้องผ่านขั้นตอนของความเป็นผู้รู้ขั้น
สุต-และจินตามยปัญญาของปริยัติมาก่อน แล้วเริ่มเข้าสู่การ
อบรมจิตในขั้นภาวนาด้วยการวางพื้นฐานตามขั้นตอนของการ
ปฏิบตั ิ ซึง่ จะต้องมี ๓ ขัน้ ตอนเช่นกัน คือ สีลสิกขา สมาธิสกิ ขา
จิตตสิกขา และปัญญาสิกขา ดังได้กล่าวมาแล้ว ขัน้ นีใ้ ห้เป็นผูต้ นื่
ขึ้นมาวางฐานของจิตในการภาวนา
๒.๑ ให้วางพืน้ จิตด้วยเมตตาธรรม ซึง่ จะได้มาจากความ
เข้าใจโดยถ่องแท้แล้วว่า “ทุกชีวิตคือก้อนทุกข์ ต่างมีภาระอัน
หนักด้วยการแก้ทุกข์ ที่แต่ละชีวิตมีอยู่ทุกขณะ” พระพุทธองค์
สอนใน “เมตตานิสังสสุตตปาโฐ” ความว่า “เมตตายะ ภิกขเว
เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานี
กะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปริจติ ายะ สุสะมารัทธายะ...
อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พรัหมมะโลกูปะโค โหติ” ความว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่ง
จิตนี้อันบุคคลบ�ำเพ็ญจนคุ้นแล้ว ท�ำให้มากแล้ว ท�ำให้ช�ำนาญ
จะเป็นยานพาหนะทางใจ เป็นที่อยู่ของใจ สั่งสมอบรมแล้ว
บ�ำเพ็ญดีแล้ว... เมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษอันยิ่ง ย่อมเข้าได้ถึง
พรหมโลก”
อีกตอนหนึง่ ในกรณียเมตตสูตรว่า “... มาตา ยะถา นิยงั
ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมนุรักเข มารดาผู้ถนอมลูกคนเดียว
ผูเ้ กิดในตนด้วยยอมพร่าชีวติ ได้ฉนั ใด เอวัมปิ สัพพะภูเตส มานะ-

ส า ร ะ สํ า คั ญ ใ น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า

127

สัมภาวะเย อะปะริมาณัง จงพึงเจริญเมตตาให้เกิดขึน้ ในจิตโดย
ไม่มปี ระมาณ ในหมูส่ ตั ว์ทงั้ ปวงแม้ฉนั นัน้ ... พรัหมเมตัง วิหารัง
อิธะมาหุ บัณฑิตทั้งหลายกล่าวการกระท�ำอันนี้ว่า เป็นพรหม
วิหารในศาสนานี้ ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา บุคคลผูเ้ จริญ
เมตตา จะเป็นผูไ้ ม่มี (มิจฉา) ทิฏฐิ เป็นผูม้ ศี ลี งดงาม ทัสสะเน
นะ สัมปันโน ถึงพร้อมด้วยความเห็นอันชอบ กาเมสุ วิเนยยะ
เคธัง น�ำความหมกมุน่ ในกามทัง้ หลายออก นะ หิ ชาตุ คัพพะ
เสยยัง ปุนะเรตีติ ย่อมจะเป็นผู้ไม่เข้านอน (เกิด) ในครรภ์ (ไม่
กลับมาเกิดอีก--นิพพาน) อีก โดยแท้ทีเดียว
๒.๒ สอนให้เป็นผูต้ นื่ ทัง้ กายและจิต ด้วยการอบรมจิตให้
เกิดสภาวะ “รู้สึกกาย-ตื่นกาย รู้สึกจิต-ตื่นจิต” (เป็นจุดหมาย
เบือ้ งต้นของผูป้ ฏิบตั ธิ รรมสายของหลวงพ่อเทียน) หรือทีก่ ล่าวกัน
โดยทั่วไปของนักปฏิบัติว่า “ความรู้สึกตัวทั่วพร้อม” พระพุทธ
องค์ได้สอนต่อไปจากการวางพื้นจิตตาม ๒.๑ เพื่อให้เกิดสีล
สิกขา แล้วให้เข้าสูส่ มาธิสกิ ขา หรือจิตตสิกขา ด้วยการเจริญสติ
ให้เกิดสติปัฏฐาน ซึ่งจะเป็นผู้เฝ้าตามดู สังเกต พิจารณา รูป
(กาย) นาม (จิต) คือแหล่งเกิดทุกข์ เมื่อดูทุกข์ต่อไปในขั้น
“วิปสั สนา” จริงๆ เพือ่ ให้เห็นสามัญลักษณะ และเกิดปัญญาญาณ
สูค่ วามพ้นทุกข์ ซึง่ จะเป็นขัน้ “เสวยผล” ของสภาวะพ้นทุกข์ คือ
ตอนที่เรียกว่า “ปฏิเวธ” ต่อไป
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พระพุทธองค์ทรงให้ความส�ำคัญของการปฏิบัติไว้สูงสุด
พระองค์ มี พ ระประสงค์ ใ ห้ พุ ท ธสาวกทั้ ง หลายบู ช าพระองค์
ด้วย “ปฏิบตั บิ ชู า” ยิง่ กว่า “อามิสบูชาชนิดอืน่ ใด” ในพุทธกาล
มีพระโปฐิละ ซึง่ มีความสามารถมาก สามารถฝึกสอนอบรมศิษย์
ที่ มี ทั้ ง พระและสามเณรส� ำ เร็ จ พระอรหั น ต์ จ� ำ นวนมาก แต่
พระพุทธองค์มิได้สรรเสริญ กล่าวต�ำหนิว่าเป็น “โมฆบุรุษ”
หมายถึง “บุรษุ เปล่า” หรือ “ผูท้ คี่ วามรูท้ ว่ มหัวแต่เอาตัวไม่รอด”
การเจริญสติซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิบัติพุทธธรรมนี้ ก็
คือ “การฝึกให้ตงั้ อยูใ่ นความไม่ประมาทคือรอบรูธ้ รรมะปัจจุบนั
โดยรอบตัวอยู่ทุกขณะ--ไม่มีพลั้งเผลอ”
ในปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์ ทรงกล่าวก่อนทีพ่ ระองค์
จะเข้าสูป่ รินพิ พาน เป็นการสอนค�ำสุดท้ายแก่พระภิกษุคอื ผูเ้ ห็น
ภัยในวัฏฏะและก�ำลังมุ่งหนีจากวัฏฏะว่า
“วะยะธัมมา สังขารา, อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ, อะยังตะถาคะตัสสะ ปัจฉิมาวาจา” สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไป
เป็นธรรมดา ท่านทัง้ หลายจงยังความไม่ประมาทให้ถงึ พร้อมเถิด
นี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้า
เมื่อสิ้นพระสุรเสียงก็เสด็จสู่ปรินิพพาน นี่เป็นการแสดง
ให้เห็นว่า การปฏิบัตินั้น “การเจริญสติ” คือ “การท� ำความ
ไม่ประมาทให้ถงึ พร้อม” เป็นธรรมเรือ่ งทีส่ �ำคัญสูงสุด เพราะเป็น
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ค�ำสอนสุดท้าย และเมือ่ เวลาหลังจากปรินพิ พาน ก็มพี ระธรรม
คือค�ำสั่งสอนเป็นองค์ศาสดาแทนพระพุทธองค์ หากเราได้
พิจารณากันอย่างแท้จริงแล้ว จะเห็นชัดเจนว่า “การเจริญสติ”
เป็นหลักการปฏิบตั ทิ มี่ คี วามส�ำคัญสูงสุดจริง เพราะถ้าไม่มกี าร
เจริญสติ สติปัฏฐานจะไม่เกิด เครื่องวัดเพื่อตามดูรูป (กาย)
และนาม (จิต) คือทุกข์ (สังขารธรรมทุกชนิดที่เกิดมีในธรรมชาติ) ก็ไม่มี วิปัสสนาก็ไม่เกิด ความรอบรู้ความเป็นไปของ
สังขารคือปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้ จึงไม่มีแสงสว่างส่องให้รู้แจ้งแทง
ตลอดธรรมที่เป็นไตรลักษณ์-สามัญลักษณะ อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา การที่จิตจะถอนออกจากอุปาทาน ความเป็นตัวตนก็
ท�ำไม่ได้ ความโง่ โมหะ หรืออวิชชาก็ไม่ถอดถอนตัดขาดจากจิต
สันดาน เมื่อนั้นต้นตอของการเกิดทุกข์ตามสายโซ่ของกฎแห่ง
ปฏิจจสมุปบาทไม่ถูกท�ำลาย ก็ยังต้องเกิดทุกข์อยู่ร�่ำไปดังนี้
ปัญหาต่อไปก็จะเกิดมีอยูว่ า่ “การเจริญสติ” จะต้องเจริญ
ให้เกิดมีและมากยิง่ ขึน้ อย่างถูกต้องนัน้ จะต้องวางใจในการปฏิบตั ิ
ที่เรียกว่า “โยนิโสมนสิการ” อย่างไร จึงจะท�ำให้เกิดมี “สติปัฏฐาน” ท่านก็จ�ำเป็นต้องรูแ้ ละเข้าใจถึงคุณลักษณะของ “สติปัฏฐาน” ให้มากพอและแจ่มแจ้งพอ เพราะมันจะเป็นพื้นฐาน
ทางจินตามยปัญญา เพื่อให้เกิดสติปัฏฐานจริงจากการปฏิบัติ
คือขั้นภาวนาได้อย่างถูกต้องต่อไป
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ขั้นแรกเราต้องทราบว่า “สติปัฏฐาน” นั้น เป็นสติเจตสิก
ที่เกิดขึ้นระลึกรู้อารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์ ไม่ใช่สมมุติ เช่น อารมณ์
ทางตาก็เห็นเพียงสี-สัณฐาน ยังไม่ออกมาเป็น คน สัตว์ ต้นไม้
ถ้วยชาม เสื้อผ้า ฯลฯ ทางหูก็มีสภาพเป็นเสียง แต่ยังไม่เป็น
เสียงนก-สุนัข-แมว-หริ่งเรไร ฯลฯ การที่จะมีอารมณ์ที่เป็น
ปรมัตถ์ทางหู ฯลฯ ได้ จะต้องไม่มกี ารสังขารคือปรุงแต่งกับสัญญา
เก่าๆ ของเรา คือการจ�ำได้หมายรูส้ งิ่ ทีม่ อี ยูใ่ นจิต แต่เป็นเพียง
รู้อารมณ์-สักแต่ว่ารู้แล้วทิ้งเลย และจิตจะมีสภาวะที่เป็น
“กัมมัญญตา” คือมีอสิ ระคล่องแคล่ว แววไว แต่สงบนิง่ พร้อม
รับรู้ปัจจุบันธรรมต่อๆ ไป หากถามว่าจิตอยู่ ณ ที่ใด ค�ำตอบ
ควรจะเป็น “ณ คูหา” ในต�ำแหน่งเฉพาะทีเ่ กิดจากการฝึกอบรม
ให้พร้อมรับอารมณ์ทั้ง ๖ ได้จากทุกทวาร และเลือกมนสิการ
(ใส่ใจ) เพื่อระลึกรู้ทีละอารมณ์ เกิดสภาพที่เราเรียกว่า “ความ
รูส้ กึ ตัวทัว่ พร้อม” ด้วยลักษณาการนี้ หากผูป้ ฏิบตั มิ อี นิ ทรียแ์ ละ
พละแก่กล้าพอ ก็จะเกิดมีสติปฏั ฐานขึน้ สามารถจะรูแ้ จ้งสามัญ
ลักษณะของรูปนามทีป่ รากฏในขณะนัน้ ได้ดว้ ยการตามพิจารณา
เฉพาะ จึงเห็นได้วา่ การที่จะเข้าถึง “สติปัฏฐาน” จะต้องผ่าน
เข้าทาง “ความรู้สึกตัวทั่วพร้อม” และผู้ปฏิบัติก็จะต้องเจริญ
สติ-สัมปชัญญะ-ตามวิธกี ารและลักษณะทีจ่ ะท�ำให้เกิด “ความ
รูส้ กึ ตัวทัว่ พร้อม” กล่าวคือ ต้องฝึกให้ชนิ -คุน้ เคยกับการพร้อม
รับรูอ้ ารมณ์ทงั้ ๖ โดยรอบ ผ่านทาง ๖ ทวาร และจิตจะคุน้ เคย
กับต�ำแหน่งทีอ่ ยูใ่ น “คูหา” ซึง่ เป็นต�ำแหน่งของ “ความรูส้ กึ ตัว
ทั่วพร้อม” อย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยอัตโนมัติ แต่การฝึกฝน
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อบรมเรือ่ งนีจ้ ะต้องเจริญอยูท่ กุ ขณะ ในการมีชวี ติ เป็นประจ�ำวัน
ตัง้ แต่ตนื่ จนหลับ หากท่านท�ำให้มากจริงๆ แม้ในฝันขณะหลับก็
ควรจะเกิดเช่นกัน การเกิดมี “สติปกั ฐาน” จะเกิดสภาวะทีไ่ ม่มี
ตัวตนของผูร้ ู้ แต่จะมีตวั ระลึกรู-้ -คือตัวสติ (จิต) และสิง่ ทีถ่ กู รู-้ คือธรรมหรืออารมณ์ภายนอกที่เข้ามากระทบเกิดเป็นอารมณ์
ของจิต สภาวะของความไม่มตี วั ตนจะเกิดตรงนี้ เป็นสภาวะที่
ไม่มที กุ ข์ เบากาย เบาจิต และสิง่ ทีเ่ รียกว่า “วิปสั สนา” ก็จะเริม่
ขึ้นตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม หากท�ำเหตุปจั จัยไม่เพียงพอเหมาะสม คือ
การฝึกอบรมน้อยและไม่มีโยนิโสมนสิการที่ดีพอ ให้ท่านเพียร
พยายามและอยากจนใจขาด สภาพนีก้ จ็ ะไม่มวี นั เกิดขึน้ ปรากฏ
กับจิตของท่านเลย ฉะนัน้ ผลของการปฏิบตั ธิ รรมจึงเป็น “สันทิฏฐิโก” ดังที่ท่านเคยได้ทราบมานั่นแหละ ไม่ต้องมีใครต้องมา
บอกท่าน และมันจะรู้ก่อนที่เกิดขึ้นจริงๆ กับจิตของท่านก็ไม่ได้
เช่นกัน ดังนัน้ พระพุทธองค์จงึ สอนให้ทา่ นเป็น “ธัมมานุธมั มะ
ปฏิปนั โน” ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม แล้วท่านจะรูธ้ รรมเห็น
ธรรม เห็นพระพุทธองค์ แต่เหตุปัจจัยต้องพร้อม ไม่อยากรู้มัน
ก็รู้ ไม่อยากเป็นมันก็เป็น ไม่อยากเห็นมันก็เห็น เพราะ “มันเป็น
อย่างนั้นเอง” ตถาคต
“การประจักษ์แจ้งสัจจะ” ทีว่ า่ ๆ กันนัน้ เป็นเพียงการเริม่ ต้น
ของวิปัสสนาเท่านั้น และการประจักษ์แจ้งสัจจะมีอยู่มากมาย
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หลายแบบ แล้วแต่จริต อินทรีย์ และพละของท่าน หากท่าน
ไม่มี “ปริยัติ” หรือ “อาจารย์ชั้นเยี่ยม” เป็นกัลยาณมิตร ท่านก็
อาจ “หลง” ได้เช่นกัน พระพุทธองค์ทรงสอนย�้ำ “กาลามสูตร”
และเตือนด้วยคติ “อัตตา หิ อัตตโน นาโถ” อยูเ่ สมอ ท่านต้อง
ใคร่ครวญพิจารณาด้วยตัวของท่านเองประกอบด้วยโดยตลอด
และกรณีแบบนี้ ถ้าท่าน “ไม่มปี ริยตั ”ิ เป็นฐานทีด่ ี ก็เสมือนท่าน
ไม่มกี ลั ยาณมิตรภายในทีส่ ำ� คัญสูงสุด เพราะหลังพุทธกาลไม่มี
พระพุทธองค์ซึ่งเป็น “กัลยาณมิตร” ที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน
แต่ก็ยังมีพระธรรมวินัยคือปริยัติที่ถูกต้องเป็นศาสดา หรือ
กัลยาณมิตรแทนได้ดีที่สุดตามพุทธพจน์
การที่ท่านหลับตา-ตาบอด ตามเกาะผู้อื่น-แม้จะเป็น
อาจารย์เจ้าส�ำนัก ถ้าท่านเดินทางผิด เพราะท่านหลงตาม ท่าน
จะต้องเสียใจ แต่จะรู้เมื่อสายเกินแก้ และต้องเสียเวลาวนอยู่
ในวัฏฏะนานจนนับเวลาไม่ถ้วน ดังนั้น สมควรอย่างยิ่งที่ท่าน
ควรจะต้องมี “ปริยัติ” ที่ถูกต้อง เป็น “กัลยาณมิตร” อยู่ด้วย
กับท่านเสมอ
จากการที่เราได้ทราบสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอน ท�ำให้
เราได้รู้ “อะไรเป็นอะไร” ได้มากยิง่ ขึน้ เพียงแต่เราทราบว่า “ทุก
ชีวิต-ทั้งมนุษย์และสรรพสัตว์ ต่างเป็นเพียง “ก้อนทุกข์” ต้อง
ขวนขวายกระเสือกกระสนเพื่อการมีชีวิตอยู่ด้วยการแก้ทุกข์ที่
เกิดมีขึ้นกับทุกชีวิตทุกขณะ มีการแสวงหาปัจจัย ๔ และความ
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สะดวกสบายอืน่ ๆ ตามความอยาก-ตัณหา เป็นตัวคอยผลักไสบังคับ เพื่อให้กับตนเอง และผู้ที่เนื่องกับตนด้วยอุปาทาน เป็น
ภาระที่หนักและน่าเวทนาอย่างยิ่ง” เพียงรู้เท่านี้ หากเป็นคนมนุษย์ ที่มีสติ-สัมปชัญญะปกติ (ต้องท�ำให้เกิดมีขึ้นหรือมีมาก
ขึ้นด้วยการเจริญสติ) ไม่เห็นแก่ตัวจนเกินไป ผลที่ได้จากการ
“รู้อะไร เป็นอะไร” เพียงเท่านี้จะท�ำให้
๑. เขาจะไม่เบียดเบียน พยาบาทปองร้ายในชีวิตของกัน
และกัน ทั้งมนุษย์และสัตว์และท�ำแต่สิ่งที่จะเอื้อประโยชน์สุขให้
แก่กันและกัน--ปาณาติปาต
๒. เขาจะไม่เบียดเบียน ฉ้อโกง ลักสิ่งของ และทรัพย์สิน
ของผู้อื่น--อทินนาทาน
๓. เขาจะไม่ลว่ งละเมิด ของรักของชอบใจของผูอ้ นื่ ไม่ท�ำ
ตามอ�ำเภอใจ มีความสันโดษเฉพาะในของซึ่งเป็นของตนที่มีอยู่
และได้มาโดยชอบ--กาเมสุมิจฉาจาร
๔. เขาจะไม่กล่าวเท็จทางกาย วาจา หรือตัวอักษร มี
ความซือ่ สัตย์ เทีย่ งธรรม ไม่ทำ� มายาสาไถยอันเป็นการเบียดเบียน
ผู้อื่น--มุสาวาทะ
๕. เขาจะไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขทุกชนิด เช่น เสพ
ของมึนเมา ยาเสพติด ซึง่ เป็นการเบียดเบียนตนเอง เพราะเกิด
ความประมาทและขาดสติ สั ม ปชั ญ ญะ และอาจน�ำ ไปสู ่ ก าร
เบียดเบียนผู้อื่นได้โดยง่าย เหตุเพราะเป็นผลจากการมึนเมา
ไม่มีความรู้แจ้งชัดในสิ่งที่เกิดอยู่เฉพาะหน้า คือมีโมหะหรือ
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ความโง่นั่นเอง--สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา
จะเห็นได้ว่า ข้อ ๑-๕ คือ ศีล ๕ คือสภาวะจิตปกติของ
มนุษย์นั่นเอง และการรู้ “อะไรเป็นอะไร” เพียงรู้ว่า “ทุกชีวิต
คือเพื่อนร่วมทุกข์” เท่านั้น สิ่งที่ได้มาโดยสรุป คือการไม่เบียด
เบียนตนเองและผู้อื่น มีการเอื้อประโยชน์สุขและความเมตตา
กรุณาต่อสรรพสัตว์ ด้วยเหตุผลสั้นๆ ว่า “เมื่อทุกชีวิตมีทุกข์
ท�ำไมจะต้องเพิ่มทุกข์ให้แก่กันด้วยการเบียดเบียนกัน ควรจะ
ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ในการบรรเทาความทุ ก ข์ ด ้ ว ยการ
สงเคราะห์กัน จึงจะชื่อว่ามนุษย์” ผลที่ได้คือ ชีวิตในสังคม
มนุษย์มีความปกติสุข และจากการสงเคราะห์เอื้อประโยชน์สุข
ให้แก่กนั และกัน ด้วยสิง่ ของเช่นปัจจัย ๔ ก็ดี ด้วยการอภัย ด้วย
การแนะน�ำสิ่งที่ดีงาม (ธรรม) ก็ดี คือ ทาน อันจะมีผลแก่ตน
ทัง้ ในปัจจุบนั และในภายหน้า ซึง่ เป็นทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน์และ
สัมปรายิกัตถประโยชน์
เมื่อได้ฟัง อ่าน และติดตาม ค�ำสอนของพระพุทธองค์
มากขึ้น สติปัญญาจากการรอบรู้ว่า “อะไรเป็นอะไร” จะลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น เข้าถึงตัวแก่นของศาสนาได้มากยิ่งขึ้น กล่าวคือจะมอง
เห็นด้วยจินตามยปัญญาต่อไปว่า อัตภาพของเรานีค้ อื ก้อนทุกข์
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่หมดไป และเข้ามา
ปรุงแต่งใหม่ และมีการเปลีย่ นไปอยูเ่ ป็นนิจ ควรจะสังเวช น่าเบือ่
หน่าย และเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวเราของเรา บังคับบัญชาตัวเองให้
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เป็นไปตามต้องการไม่ได้ และมีอาการปรากฏอย่างเป็นปกติ
ที่ เ รี ย กว่ า สามั ญ ลั ก ษณะ คื อ อนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง และอนั ต ตา
เนื่องจากอัตภาพของเรานี้ประกอบด้วยส่วนที่เป็นกาย (รูป)
และส่วนทีเ่ ป็นจิต (นาม) พระพุทธองค์ทรงสอนให้พจิ ารณาให้
เห็นสามัญลักษณะของทั้งกายและจิต เพื่อให้เกิดความหน่าย
คลายก�ำหนัด เพราะรู้แจ้งเห็นจริง แต่ต้องเห็นด้วย “ยถาภูต
ญาณทัสสนะ” ซึ่งจะเกิดมีขึ้นได้จากการเจริญสติปัฏฐานในการ
ปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้น และเมื่อนั้น “ตัณหา”
ตัวการทีท่ ำ� ให้ “จิตพร่อง” คือ ตัว “ทุกข์” ก็จะน้อยลง ค�ำสอน
เพื่อความพ้นทุกข์ของพระพุทธองค์แสดงไว้ว่า หากไม่เห็น
“สามัญลักษณะ” ของธรรมะ (รูป-นาม) ความทุกข์จะจางคลาย
จนถึงทีส่ ดุ ไม่ได้ อาจจะจางคลายไปเพียงชัว่ ขณะเท่านัน้ ดังนัน้
เราจึงควรจะได้ทำ� ความเข้าใจถึง “สามัญลักษณะ” นีต้ ามสมควร
เพื่อผลในการปฏิบัติ
อนิจจลักษณะ คืออาการปรากฏของความไม่เที่ยง
ของธรรมะทั้งหลายที่เป็นสังขารธรรมซึ่งจะเกิดมีขึ้น เปลี่ยน
แปลงไป และดับลง ด้วยเหตุปจั จัยทีเ่ ข้ามาปรุงแต่ง ตัวอย่างของ
สังขารธรรม คือ อัตภาพร่างกายที่มีสัญญาและใจครองของเรา
นี้ ในส่วนทีเ่ ป็นรูปกายจะมีการหมุนเวียนเข้าออกของแร่ธาตุอยู่
ตลอดเวลา จึงมีการเปลีย่ นแปลงทุกขณะ ความเป็นอนิจจังจึงมี
เป็นปกติ จะเห็นได้งา่ ยๆ ว่า ถ้าเราขาดอากาศหายใจประมาณ
๑๕ นาที ชีวติ ก็สนิ้ แล้ว ยิง่ ในส่วนทีเ่ ป็นนามธรรม ยิง่ เปลีย่ นแปลง
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ไปตามเหตุปจั จัยต่างๆ ทีเ่ ข้ามาปรุงแต่งจิตอย่างรวดเร็ว ความ
รูส้ กึ นึกคิด รัก เกลียด โกรธ สุข ปีติ ฯลฯ เกิดแล้วหายไปตลอด
เวลา และเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยที่เข้ามาปรุงแต่งจิตอยู่
เนืองนิตย์ ท่านคงเคยสังเกตว่า คนนี้เราเคยรักชอบพออยู่ แต่
ตอนหลังกลับเกลียดขี้หน้า เพราะเหตุปัจจัยปรุงแต่งจิตมัน
เปลี่ยนไป แสดงให้เห็นความเป็นอนิจจัง คืออนิจจลักษณะ
ทุ ก ขลั ก ษณะ เป็ น ลั ก ษณะอาการปรากฏที่ น ่ า
เบื่อหน่าย น่าสังเวช ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ ในร่างกายของเรา
ประกอบด้วยธรรมทั้งหลาย เป็นธรรมที่เราต้องบ�ำรุงเลี้ยงให้
คงอยู่ ถ้าหมดเหตุปัจจัยมันก็จะดับ ความพร่องทางกายหรือ
จิตก็เกิดขึน้ ผลคือความทุกข์ ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ เมือ่ ธรรมทัง้
หลายเกิดจากเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยดับ ธรรมนั้นก็ดับไปด้วย
คือไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ ธรรมนั้นคือทุกข์ และก็มี
ทุกขลักษณะดังกล่าวแล้วนัน้ พิจารณาแล้วน่าจะเบือ่ หน่าย ต้อง
บ�ำรุงเลี้ยงและบริหารกันไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อรู้ชัดแจ้งกับจิต จะ
เกิดความรู้สึกไม่อยากมี ไม่อยากเป็น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ
ของชีวติ เพราะเมือ่ เกิดมีขนึ้ ก็เป็น “ก้อนทุกข์” ทีจ่ ะต้องแก้หรือ
คลายทุกข์กันอยู่ร�่ำไป
อนัตตลักษณะ คือสภาพความไม่ใช่ตวั ตนและไม่เป็น
ตัวตนของธรรมทั้งหลาย หมายความว่า ถ้าสิ่งใดเป็นตัวตน
สิ่งนั้นก็จะต้องเป็นตัวตนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา ความจริงหา
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เป็นเช่นนั้นไม่ เช่นตัวเรานี่ เมื่อแรกเกิดเป็นทารก เด็กเล็ก
เด็กโต หนุ่ม-สาว กลางคน คนแก่และคนตาย มันเปลี่ยนไป
ตลอดเวลาจึ ง ไม่ อ ยู ่ ใ นสภาพที่ เ ป็ น ตั ว ตนที่ ค งที่ เ หมื อ นเดิ ม
และขณะทีเ่ ป็นอยูข่ ณะนีก้ ไ็ ม่ใช่ตวั ตนอีก เพราะมันแยกเป็นส่วน
ย่อยๆ ได้เป็น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง อุจจาระ โลหิต น�้ำเหลือง
ฯลฯ และในแต่ละส่วนนั้นยังแยกเล็กลงไปได้ เป็นถึงโมเลกุล
และปรมาณูของธาตุต่างๆ เช่น คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน
ฯลฯ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ คือองค์ประกอบของก้อนทุกข์คอื อัตภาพ
ร่างกายนี้ และก็มกี ารเปลีย่ นแปลงอยูท่ กุ ขณะไม่ใช่กอ้ นเดิมเลย
เมื่อพิจารณาส่วนย่อยเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ด้วย
การแปรเปลีย่ น แล้วดับไปตลอดเวลาตามเหตุตามปัจจัย จะถือ
ว่าเป็นตัวตนได้อย่างไร
สุญญตา เป็นค�ำหนึ่งในพระพุทธศาสนา เป็นค�ำที่มี
ความหมายรวมของอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ของธรรมทัง้ ปวง
หมายถึง “ความว่างเปล่าจากความหมายแห่งการเป็นตัวตน”
เมือ่ มันไม่มตี วั ตน มันก็เป็นอนัตตา อนิจจัง และทุกขัง ส�ำหรับ
ท่านที่มีความรู้วิทยาศาสตร์กายภาพพอสมควร จะเข้าใจความ
เป็ น “สุ ญ ญตา” ของสรรพสิ่ ง ได้ อ ย่ า งดี กล่ า วคื อ สรรพสิ่ ง
ประกอบด้วยส่วนเล็กทีส่ ดุ คือปรมาณู ปรมาณูมโี ครงสร้างเป็นแก่น
ปรมาณูหรือนิวเคลียสอยูต่ รงกลาง (เป็นโปรตอนและนิวตรอน)
มีอนุภาคอิเล็กตรอนวิ่งวนรอบๆ นิวเคลียส เป็นวงกลมบ้าง
วงรีบา้ ง คล้ายโลกและดาวนพเคราะห์เคลือ่ นทีร่ อบดวงอาทิตย์
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ถ้าขยายแก่นปรมาณูนี้ให้โต ๑ เมตร อิเล็กตรอนจะมีขนาดลูก
ทุม่ น�ำ้ หนัก วิง่ รอบๆ รัศมีอย่างน้อยทีส่ ดุ ๑๐ กิโลเมตร นอกนัน้
เป็นที่ว่าง ท่านจึงเห็นแล้วมิใช่หรือว่า สรรพสิ่งนั้นที่แท้เต็มไป
ด้วย “ความว่างอย่างยิ่ง” และสิ่งที่เรารู้เห็น รู้สึกด้วย ตา หู
จมูก ลิ้น กาย แม้กระทั่งใจ ล้วนเป็น “มายา” หาใช่ของจริงไม่
วิทยาศาสตร์ปรมาณูได้ยนื ยันความเป็น “โลกวิท”ู และ “สัพพัญญู” ของพระพุทธองค์อีกครั้งหนึ่ง เพราะพระพุทธองค์ตรัส
ว่า “สรรพสิ่งล้วนเป็นสุญญตา” และเป็นเหตุผลที่ให้ละถอน
“อุปาทาน” หรือ “ความยึดมัน่ ถือมัน่ ” ในสรรพสิง่ ซึง่ จะกล่าว
ในตอนต่อไปนั้น ให้หมดหายไปจากจิตของผู้มีปัญญาทั้งหลาย
ในขั้น “จินตามยปัญญา” อีกด้วย
จากค�ำสอนของพระพุทธองค์ท�ำให้เราได้รู้ว่า “อะไรเป็น
อะไร” ทีล่ กึ ลงไปพอสมควรแล้วนัน้ ท�ำให้เราทัง้ หลายได้ทราบด้วย
จินตามยปัญญาว่า ธรรมทั้งหลายล้วนเป็น อนิจจัง ทุกขัง และ
อนัตตา ใครก็ตามทีเ่ ข้าไปยึดเอาสรรพสิง่ นีว้ า่ เป็นตัวตนเป็นของ
ตน ไปหลงรักหลงชังมันเข้า ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องพบกับ “ทุกข์”
แน่นอน ปัญหาก็เกิดมีขึ้นมาว่า อะไรหรือที่เป็นตัวการส�ำคัญ
ท�ำให้เราอยากเข้าไปเกี่ยวข้อง ยึด ดัน ดึง จนจิตเพลินไปใน
อารมณ์ รัก ชัง ทุกข์ สุข ฯลฯ ท�ำให้สรรพสัตว์ต้องเวียนเกิด
เวี ย นตายอยู ่ ใ นสั ง สารวั ฏ ที่ น ่ า สะพรึ ง กลั ว นี้ อ ย่ า งน่ า สงสาร
น่าเวทนา และน่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่ง ค�ำตอบ คือ “อุปาทาน”
ซึง่ มีความหมายว่าการเข้าไปยึดมัน่ ถือมัน่ ในสรรพสิง่ อุปาทาน
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มี ๔ อย่างคือ กามุปาทาน ทิฏฐุปาทาน สีลัพพตุปาทาน และ
อัตตวาทุปาทาน เราจะได้เข้าไปในรายละเอียดของอุปาทานทัง้
๔ ตามค�ำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนกันต่อไป เพื่อให้เข้าใจ
อย่างแจ่มแจ้งด้วยจินตามยปัญญา และจะเป็นพื้นฐานอย่างดี
ของภาวนามยปัญญาในขั้นของการปฏิบัติ
กามุปาทาน การยึดมั่นในกาม การที่คนเรา (สัตว์
ทั้งหมดในกามภูมิ) ได้สัมผัสกับกามารมณ์ เช่น ได้ผัสสะกับ
รู ป สวย เสี ย งไพเราะ กลิ่ น หอม รสอร่ อ ย กายสั ม ผั ส กั บ สิ่ ง
นิม่ นวลไม่รอ้ นไม่หนาวเกินไป และธัมมารมณ์ทสี่ นุ ทรียท์ งั้ หลาย
จะท�ำให้เกิดความรูส้ กึ (อารมณ์ของจิต) มีความสุข สนุกสนาน
เอร็ดอร่อย ซาบซ่าน และเพลินเพลินในอารมณ์เหล่านี้ และ
จะฝังลึกลงในจิต ท�ำให้มผี ลในการผลักดันให้คนท�ำดี ขยันขันแข็ง
ในการงานเพือ่ ร�ำ่ รวย สุขสบายกายและใจในชาตินี้ ท�ำบุญให้ทาน
เพื่ออยากจะได้เกิดในสวรรค์ (หวังได้รับกามารมณ์ที่ดี) หรือ
ตรงข้าม ท�ำชั่วเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งกามารมณ์ที่ตนต้องการ
ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเดื อ ดร้ อ นและความยุ ่ ง ยากขึ้ น ในโลก หาก
สัมผัสกับกามารมณ์ที่ไม่พึงพอใจ ก็จะฝังไว้ในจิตเช่นกัน แต่มี
ปฏิกิริยาต่อจิตในลักษณะตรงกันข้าม เมื่อได้พิจารณาโดยสรุป
แล้ว กามุปาทานเป็นตัวการอันส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดกามตัณหา
ภวตัณหา และวิภวตัณหา ซึง่ เป็นตัวธัมมะท�ำให้จติ พร่อง และ
เมือ่ จิตพร่องก็เกิดทุกข์ขนึ้ ในจิต  ดังนัน้ ผูห้ วังปรมัตถประโยชน์
พระพุทธศาสนาสอนให้ท่านละกามุปาทานนี้เสีย และปรากฏ
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ในมรรค ๘ ข้อ สัมมาสังกัปปะ ความด�ำริชอบ ซึ่งกล่าวไว้ว่า
ต้องมี เนกขัมมะสังกัปโป--ด�ำริออกบวช การบวชเป็นการออก
จากกาม และในบรรดาเหยื่อล่อกามารมณ์ที่ท�ำให้สัตว์โลก
ติดบ่วงของมาร และต้องท่องเที่ยวในสังสารวัฏจนนับเวลา
ไม่ได้นี้ที่ส�ำคัญที่สุดคือ เพศรสของกามารมณ์
ทิฏฐุปาทาน การติดยึดในความคิดเห็น คนเราเกิดมา
ย่อมได้รบั การศึกษา ฝึกฝน อบรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
ภูมิประเทศ ความสนใจ ตามเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งอย่างอื่นๆ
แตกต่างกัน สิง่ ดังกล่าวแล้วนัน้ ท�ำให้เกิดแนวความคิด ความเชือ่
และความติดยึดในจิตว่าถูกต้อง และไม่ยอมใครง่ายๆ ความคิด
เห็นลักษณะนีจ้ ะฝังลึกติดแน่นในสันดาน ห้ามกันไม่ได้ แม้จะเป็น
เรือ่ งทีเ่ ราไม่ตำ� หนิกนั ในสังคมโลกทัว่ ๆ ไป แต่มนั ก็เป็นผลต่อการ
เดินตามมรรค ๘ เป็นอย่างมาก เพราะหากทิฏฐิมนั ไม่ใช่สมั มาทิฏฐิเสียอย่างเดียว ทุกอย่างมันจะออกนอกทางมัชฌิมาปฏิปทา
หมด การแก้ความดือ้ รัน้ ทีเ่ กิดจากการสัง่ สมอบรมจากสิง่ เหล่า
นัน้ เป็นเรือ่ งยากมากหากเป็นคนใจไม่เปิดกว้าง โดยเฉพาะการ
ติดยึดในสิ่งผิดๆ และถ้าหากเป็นเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี
และศาสนาทีน่ บั ถือสืบต่อกันมาจากบรรพบุรษุ ด้วยแล้ว จะเป็น
เรือ่ งยากยิง่ ขึน้ ไปอีก เพราะมันผูกพันกันอย่างลึกซึง้ กับตัวอวิชชา
คือความไม่รู้ และเข้าใจเอาเองตามกิเลสพื้นฐานว่าสิ่งนี้ถูกต้อง
สิง่ นีง้ าม น่ารัก เป็นความสุข เป็นตัวตนก็เห็นอยู่ แทนทีจ่ ะเห็น
ว่ามันเป็นของปฏิกูล เป็นมายา และว่างเปล่าจากความหมาย
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แห่งความเป็นตัวตน หากประกอบกับความที่เป็นคนดื้อรั้น
ดันทุรัง บางครั้งเห็นแล้วว่ามันไม่ถูก แต่ก็ยอมไม่ได้ จึงนับว่า
เป็นอุปาทานที่อันตรายและร้ายกาจอีกอย่างหนึ่ง
สีลัพพตุปาทาน ความยึดติดในการประพฤติข้อวัตร
ปฏิบัติเกี่ยวกับเวทมนต์คาถา ของขลังของศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรม
ต่างๆ เคล็ดลับที่เป็นข้อวัตรปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งเป็นสิ่ง
ทีท่ ำ� ต่อๆ กันมาจากบรรพชน โดยทีท่ ำ� ไปแบบไม่มเี หตุผลรองรับ
สีลพั พตุปาทานมีอยูท่ วั่ ไป แม้ในหมูข่ องพุทธบริษทั ทีย่ งั เป็นปุถชุ น
ก็ยงั ติดกันอยูค่ นละอย่างสองอย่าง แต่เป็นไปอย่างเบาๆ ไม่รนุ แรง
โดยมีความคิดที่เป็นพื้นฐานเชื่อว่าสิ่งนี้เมื่อประพฤติปฏิบัติหรือ
สาธยายเป็นประจ�ำแล้ว จะน�ำความสุขหรือผลดีมาสู่ตน หาก
เป็นศาสนาอื่นที่เชื่อถือพระผู้เป็นเจ้า เทวดา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ด้วยแล้ว อุปาทานชนิดนี้จะเป็นไปอย่างรุนแรง งมงาย ยาก
อย่างยิ่งแก่การที่จะถอดถอน
แม้แต่การประพฤติปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา หาก
แม้ไม่ทำ� ไปอย่างรูเ้ หตุรผู้ ล ไม่ทราบจุดหมายทีแ่ ท้จริงแล้ว ก็เป็น
การกระท�ำไปด้วยอ�ำนาจของสีลพั พตุปาทาน ไม่ตอ้ งไปพิจารณา
ข้อวัตรปฏิบตั แิ ปลกๆ ของพวกลัทธินอกพุทธศาสนาเลย ข้อวัตร
ใดๆ ก็ตามทีม่ ใี นพุทธศาสนานีท้ มี่ คี วามเห็นชอบอยูล่ กึ ๆ ในจิต
ว่าเมื่อปฏิบัติแล้วมันจะให้ผลได้อย่างเหนือเหตุผลที่จะพิสูจน์
ข้อวัตรปฏิบัตินั้นๆ ก็เข้าข่ายของอุปาทานชนิดนี้
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อัตตวาทุปาทาน การติดยึดว่าเป็นตัวตน เป็นสัญชาตญาณที่ปรากฏติดอยู่ในจิตของสิ่งที่มีชีวิตทั้งมวลตั้งแต่เริ่มรู้
เดียงสา คือจะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่า นี้คือตัวเรา และนั่นคือ
ของเรา เป็นสัญชาตญาณพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของสัตว์ และเป็น
ที่มาของสัญชาตญาณอื่นๆ ในการด�ำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ทั้งมวล
และเป็นเหตุปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุด ที่ท�ำให้สัตว์ต้องวนเวียนอยู่ใน
วัฏฏะนานจนนับชาติไม่ถว้ น อุปาทานตัวนีน้ บั เป็นตัวส�ำคัญทีส่ ดุ
และเราจะต้องพยายามรู้จักให้ดีที่สุด แต่ก็เข้าใจยากที่สุด มัน
เป็นความรูส้ กึ ทีฝ่ งั ลึกอยูภ่ ายในจิต จนกระทัง่ กลายเป็นสิง่ ทีอ่ ยู่
นอกเหตุเหนือผล ตราบใดทีย่ งั เห็นว่ามีตวั ตน สัตว์กม็ คี วามเห็น
แก่ตวั อยูต่ ราบนัน้ ความมีตวั ตนจะเกิดขึน้ เห็นได้ในสายโซ่ของ
ปฏิจจสมุปบาท* ความไม่มีตัวตนจะปรากฏมีขึ้นเมื่อการฝึกฝน
อบรมจิ ต จนถึ ง สภาวะจิ ต ที่ ส ติ สั ม ปชั ญ ญะถึ ง ขั้ น สติ ป ั ฏ ฐาน
ผู้ปฏิบัติถึงจะรู้เองเป็นสันทิฏฐิโก
จากทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วทัง้ หมดนัน้ จะเป็นการรวบรวมความรู้
ความเข้าใจเรื่องของความจริงตามธรรมชาติ เพื่อเป็นข้อมูล
พืน้ ฐานทางจิตให้มคี วามสว่างและรอบรูว้ า่ “อะไรเป็นอะไร” ทีม่ ี
อยูใ่ นก้อนทุกข์ทกี่ ว้างศอก ยาววา หนาคืบ ทีเ่ ราคิดจนขึน้ สมอง
ว่าเป็นตัวตนของเรานี้ ด้วยจินตามยปัญญาที่เกิดมีขึ้นอย่าง
*ปฏิจจสมุปบาท เป็นสายโซ่ของการเกิด “ทุกข์” (สิง่ ทีเ่ กิดมีขนึ้ ทุกอย่างในธรรมชาติ)
ซึง่ เริม่ ต้นจากอวิชชา (ความโง่-ความไม่รสู้ ภาพธรรมชาติตามความเป็นจริง) ความ
เป็นตัวตนจะเกิดขึ้นห่วงโซ่ที่ ภโว ปัจจยา ชาติ เป็นผู้ครอง “ก้อนทุกข์” ที่เกิดขึ้น
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แจ่มแจ้งนี่เอง หากท่านที่อ่านพระสูตร จะพบเป็นประจ�ำจน
ชินตาชินหูวา่ บุคคลทีถ่ งึ อรหัตตผลนัน้ จิตของท่านจะยกหลุดพ้น
จากอุปาทาน และรู้แจ้งว่าความเกิดอีกสิ้นแล้ว การประพฤติ
พรหมจรรย์ถงึ ความบริบรู ณ์บริสทุ ธิแ์ ล้ว คือการเข้าสูส่ ภาวะของ
ความเป็นพระอรหันต์ขณ
ี าสพโดยสมบูรณ์นนั่ เอง และคล้อยตาม
กฎทีย่ งิ่ ใหญ่ของธรรมชาติซงึ่ เรียกว่า “ปฏิจจสมุปบาท” ทีก่ ล่าวว่า
เมื่อ “อุปาทาน” ดับ “ภพ” ก็จะดับ เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย
ให้เกิดภพ เมื่อ “ภพ” ดับ ชาติคือการเกิดก็ดับ เพราะภพเป็น
ปัจจัยให้เกิดชาติ และเมื่อไม่มีการเกิดคือชาติ กองทุกข์ทั้งปวง
คือ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส ก็ไม่เกิด
สภาวะที่เรียกว่านิพพานก็เกิดมีขึ้น ความสะอาด สว่าง สงบ
จะเกิดมีขนึ้ ในจิต จิตจะมีอารมณ์ รู้ ตืน่ เบิกบาน และอิม่ เต็มอยู่
ตลอดกาล หากยังมีขนั ธ์ ๕ อยู่ (ยังไม่ตาย) ก็เรียกว่าถึง สอุปาทิเสสนิพพาน เมือ่ ตายขันธ์ ๕ จะดับ และสลายตัวเป็นนิพพาน
ธาตุ เรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพาน ถึงสภาพทีม่ คี วามสุขอย่างยิง่
ดังค�ำกล่าวทีว่ า่ “นิพพานัง ปรมัง สุขงั ” และถึงอุดมการณ์สงู สุด
ในพระพุทธศาสนา และสิ่งนี้ไม่มีในศาสนาใดๆ ในโลก
เมือ่ การฝึกฝนอบรมจิตจนถึงทีส่ ดุ คือสภาวะนิพพานแล้ว
ความเป็นพุทธะที่สมบูรณ์ก็จะเกิดมีขึ้นในจิต คือสภาวะของ
ผูร้ ู้ ผูต้ นื่ และผูเ้ บิกบาน ตามเจตนารมณ์ของพระพุทธองค์ทที่ รง
สอนดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ตอนต้น

การปฏิบัติธรรม
ในพระพุทธศาสนา
ดังทีไ่ ด้ทราบมาแล้วคือว่า สิง่ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์อย่างยิง่ ของ
มนุษย์เรา คือ “ความทุกข์” และมีมนุษย์จำ� นวนมากที่ไม่เข้าใจ
เรื่องของความทุกข์อย่างแท้จริง และแน่นอน เมื่อเข้าใจความ
ทุกข์และเหตุทเี่ กิดทุกข์ไม่ถกู เสียแล้ว การด�ำเนินการเพือ่ หนีทกุ ข์
หรือให้พน้ จากทุกข์ จึงท�ำกันอย่างไม่ถกู ต้องไปด้วย การปฏิบตั ิ
ธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นวิธกี ารทีล่ ดั ตรงเป้าหมายทีส่ ดุ ท่าน
จะพิจารณาได้จากค�ำสอนของพระพุทธองค์ข้างล่างนี้
(๑) ทุกข์ เป็นที่สิ่งที่ต้องก�ำหนดรู้ เพื่อสาวหาสาเหตุที่
ท�ำให้เกิดทุกข์
(๒) เหตุให้เกิดทุกข์ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งละหรือต้องดับ เมือ่ เหตุ
ให้เกิดทุกข์ดับ ทุกข์ซึ่งเป็นผลจะเกิดมีขึ้นไม่ได้
(๓) ความดับของทุกข์ ต้องท�ำให้แจ้งด้วยการปฏิบตั ิ เพือ่
ละหรือดับเหตุให้เกิดทุกข์
(๔) ทางปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ ต้องท�ำให้มาก เจริญให้
เกิดมีขนึ้ และด�ำเนินต่อไปจนถึงทีส่ ดุ ของทุกข์ คือ ถึงจุดทีส่ ามารถ
ดับเหตุให้เกิดทุกข์เสียได้โดยสิ้นเชิง
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ทั้ง ๔ ข้อนั้น คือ อริยสัจ ๔ และกิจในอริยสัจ ๔ นั่นเอง
ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วแต่ตอนต้น
ทุกข์ คือ ความพร่องทางกาย (ทุกข์ทางกาย) และ
ความพร่องทางจิต (ทุกข์ใจ)
เหตุให้เกิดทุกข์
่ งนุง่ ห่ม ทีอ่ ยู่
· ทางกาย เพราะขาดปัจจัย ๔ (อาหาร เครือ
อาศัย ยารักษาโรค) คือกายพร่อง
· ทางใจ เพราะตัณหา ๓ (กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา) คือจิตพร่อง
ความดับไปแห่งทุกข์ คือ สภาวะของกาย และจิต
ไม่พร่อง คือ ปกติกาย-ปกติจิต
่ มีปจั จัย ๔
· ทางกาย ประกอบอาชีพในการท�ำมาหากินเพือ
ให้สมบูรณ์ ไม่ขาดตกบกพร่อง
่ รักษาจิตให้อยูใ่ นสภาวะปกติ-ดับ
· ทางจิต เจริญสติ เพือ
ตัณหา ๓ หรือดับกิเลส-โลภะ โทสะ และโมหะ
ทางปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์ ด�ำเนินตามมรรค ๘
หรือตามทางสายกลาง
ความทุกข์ที่ส�ำคัญยิ่งคือความทุกข์ทางจิต เพราะความ
พร่องทางกายนั้นจะปรากฏเป็นความทุกข์ก็ด้วยการท�ำให้
จิตพร่อง หากสามารถเจริญสติจนจิตไม่พร่อง ความพร่องทาง
กายก็ไม่มผี ลท�ำให้เกิดความทุกข์ ฉะนัน้ ความพร่องทางจิตจึง
เป็นสาเหตุอนั ส�ำคัญทีส่ ดุ ทีท่ ำ� ให้เกิดทุกข์ ดังนัน้ การปฏิบตั ธิ รรม
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ในพระพุทธศาสนาจึงมุ่งไปที่วิธีการท�ำให้จิตไม่มีความพร่อง
ด้วยการเจริญสติ จนเกิดสติปฏั ฐาน แล้ววิปสั สนา--การเห็นแจ้ง
ธรรมชาติตามสภาพความเป็นจริงเกิดขึ้น ความเบื่อหน่าย
คลายก�ำหนัดจะเป็นผลตามมาปรากฏแก่จติ ของผูป้ ฏิบตั ิ ตัณหา
จะลดน้อยลง ท�ำให้จติ มีความพร่องน้อยลง ความทุกข์กจ็ ะน้อยลง
ตามส่วน ตัณหาหมดเมือ่ ใด ความพร่องในจิตก็จะหายไปเมือ่ นัน้
สภาวะความดับไปของทุกข์คอื นิโรธ ก็จะเกิดมีแก่จติ และเมือ่ ถึง
จุดนี้ ผู้ปฏิบัติจะได้สัมผัสหรือลิ้มรสพระนิพพานว่าคืออย่างไร
ด้วยตนเอง ผลทีเ่ กิดขึน้ นีจ้ ะไม่จำ� กัดด้วยกาล เป็นอกาลิโก เมือ่
ท�ำเหตุปจั จัยให้สมควร ท่านจะได้เห็นนิพพานเป็นผลปรากฏจริงๆ
เป็นอารมณ์เกิดมีขึ้นในจิตของท่านในชาตินี้ ไม่ต้องคอยถึงชาติ
หน้า เป็นสภาวะของจิตเมื่อกิเลสตัณหาดับโดยรอบ
เนือ่ งจากการปฏิบตั ธิ รรมในพระพุทธศาสนาเป็นการปฏิบตั ิ
ทางวิทยาศาสตร์นามธรรม ดังนัน้ จึงมีหลักเกณฑ์คล้ายการปฏิบตั ิ
การทางวิทยาศาสตร์กายภาพมาก เพราะผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจ
ทฤษฎีคือปริยัติให้ดีและมากพอ เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการ
วางใจขณะปฏิบตั ิ คือโยนิโสมนสิการ วิธกี ารปฏิบตั กิ ารทดลอง
ในวิทยาศาสตร์กายภาพ หากจัดเครื่องอุปกรณ์การทดลอง
ไม่ถูกต้อง จะท�ำให้ได้รับผลของการทดลองไม่ถูกต้องหรือ
ไม่เกิดผลใดๆ เลยฉันใด การปฏิบัติธรรมที่ไม่มีโยนิโสมนสิการ
ก็จะมีผลท�ำนองเดียวกัน พระพุทธองค์ทรงแสดงหนทางปฏิบตั ิ
เพือ่ การรูแ้ จ้งอริยสัจไว้โดยละเอียดตลอด ๔๕ พรรษา หากผูใ้ ด
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ไม่ศึกษาให้เข้าใจอย่างแยบคายและถูกต้องแล้ว การเจริญสติที่
จะสามารถระลึกรูส้ ภาพธรรมตามความเป็นจริงและเป็นปรมัตถ์
การดับกิเลสตัณหาได้อย่างถูกต้องหมดจดเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะ
เป็นไปได้ เพราะการศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับนามธรรมนั้น
ต้องการความเข้าใจอย่างถูกต้องแท้จริงตั้งแต่การเริ่มต้น
ข้อความในอัฏฐสาลินี นิกเขปกัณฑ์ มีขอ้ ความว่า “อธิวจนธรรม คือธรรมที่เป็นชื่อนั้น เกิดแต่สภาพธรรมที่เป็นเหตุของ
ชือ่ ถ้าไม่มชี อื่ ก็ไม่สะดวกทีจ่ ะสือ่ ท�ำให้เข้าใจกันได้ ปรมัตถธรรม
ซึง่ เป็นสภาพธรรม แต่กย็ งั ไม่พน้ จากชือ่ ซึง่ พระผูม้ พี ระภาคทรง
บัญญัติตามลักษณะของสภาพธรรมนั้นๆ” ข้อความนี้อาตมา
ถือเป็นสิ่งส�ำคัญสูงสุดในการที่จะท�ำให้เห็นความส�ำคัญของการ
สื่อใจถึงใจของผู้จะท�ำการสื่อสารสภาพธรรมจริงๆ ให้เข้าสู่จิต
ของผูป้ ฏิบตั โิ ดยผ่าน นิรตุ ติ (การพูดคือการกล่าวอรรถออกทาง
อักขระ) จึงไม่แปลกอะไรที่ค�ำศัพท์ค�ำเดียวกัน แปลเป็นไทย
เหมือนๆ กัน แต่อาจารย์แต่ละท่านให้อรรถาธิบายแตกต่างกัน
และศิษย์หรือผู้ฟังผู้อ่านแต่ละท่านก็เข้าใจไม่เหมือนกัน การที่
จะให้บุคคลชั้นหลังๆ ได้เข้าใจสภาพธรรมใกล้เคียงหรือห่างไกล
กับสภาพความเป็นจริงนัน้ ขึน้ อยูก่ บั อรรถกถาจารย์ ดังนัน้ ผล
ของการปฏิบตั ธิ รรมและวิธกี ารจึงแตกต่างกันเหลือคณานับ เพือ่
ให้พทุ ธศาสนิกชนผูใ้ คร่ในการปฏิบตั ธิ รรมตามธรรมวินยั นี้ ได้ถงึ
ผลอันพึงปรารถนาเป็นชัน้ และขัน้ ตอนตามสมควรแก่การปฏิบตั ิ
อาตมาเห็นว่าควรจะท�ำความเข้าใจค�ำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้กันอยู่ใน
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สายการปฏิบตั ิ เพือ่ จะสามารถวางใจให้ตรงตาม “สภาวะของจิต
ที่ควรจะต้องมีต้องเป็นขณะปฏิบัติ” เพื่อว่าความทุกข์ที่มีอยู่จะ
ได้ค่อยจางคลายลง ตามความปรารถนาที่ตั้งเอาไว้ ดังนี้
สติ คือ ความระลึกรู้ ก่อนจะท�ำ พูด คิด และขณะท�ำ
พูด คิด (ความรู้สึกตัว) ตลอดจนควบคุมพฤติกรรมทางกาย
วาจา และใจ ให้เป็นไปตามที่จิตสั่ง คือเจตนาที่เป็นกุศล
สัมปชัญญะ คือ ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดมีขนึ้ ในจิต เมือ่ จิตมี
อารมณ์ในการรูส้ กึ เห็น ได้ยนิ ได้กลิน่ รูร้ ส เย็น ร้อน อ่อน แข็ง
และธัมมารมณ์ที่ปรากฏทางจิต ทุกขณะเป็นการรับรู้ข้อมูลของ
สภาวะโดยรอบทั้ง ๖ โลก (ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ) เพื่อ
เกิดปัญญาว่า อัตภาพนี้จะท�ำ พูด-คิด อย่างไรจึงสมควรที่สุด
ในสภาวะแวดล้อมนั้นๆ ส่งให้สติระลึกรู้และควบคุมพฤติกรรม
ทั้งกาย วาจา จิต ต่อไป
ผู้ใดที่มีสัมปชัญญะ มีสติ (สติสัมปชัญญะ) คือผู้ที่มีการ
เฝ้าสังเกต พิจารณา และระลึกรูค้ วามเป็นไปของอัตภาพร่างกายนี้
ซึ่งประกอบด้วยทั้งรูป (กาย) และนาม (ความรู้สึกปรากฏกับ
จิตทั้ง ๖ ทวาร)
วิธีการเฝ้าสังเกตรูป (กาย) นั้น คือ ให้รู้อยู่ทุกขณะว่า
“ก�ำลังท�ำอะไรอยู”่ เดินก็รชู้ ดั ว่าเราเดิน เมือ่ ยืนก็รชู้ ดั ว่าเรายืน
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เมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่ง เมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอน ผู้ปฏิบัติจะ
สังเกตระลึกรู้เห็นอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน และอิริยาบถ
ย่อย คู้เหยียด กะพริบตา อ้าปาก ฯลฯ หากเป็นการนั่ง ไม่มี
อิรยิ าบถย่อย ผูป้ ฏิบตั พิ งึ มนสิการทีล่ มหายใจเข้าและออก จะ
สามารถระลึกรูอ้ ริ ยิ าบถทัง้ ๔ อิรยิ าบถได้อย่างชัดแจ้งแก่จติ ว่า
ขณะนัน้ ปัญจสาขาของร่างกาย คือ หัว ๑ แขน ๒ ขา ๒ อยูใ่ น
ลักษณะอาการเช่นใด
การเฝ้าสังเกตนาม (ความรูส้ กึ ในอารมณ์ ๖) ในกาย จะ
ต้องไม่สนใจ (ข้องเกี่ยว) ความรู้สึกใดโดยเฉพาะ แต่เป็นการ
รู้สึก แล้วทิ้งเลย คือเป็นสักแต่ว่าทั้งหมด เห็นก็สักแต่ว่าเห็น
ได้ยนิ ก็สกั แต่วา่ ได้ยนิ ได้กลิน่ ก็สกั แต่วา่ ได้กลิน่ ฯลฯ การเฝ้า
สังเกตนาม คือการมีสมั ปชัญญะนี้ เป็นการรอบรูข้ อ้ มูลสิง่ แวด
ล้อมรอบๆ ตัวจะปรากฏแก่จติ ได้ทงั้ หมด ท�ำให้ผเู้ ฝ้าสังเกตคือ
ผูป้ ฏิบตั มิ คี วามรอบรูแ้ ละฉลาด (มีปญ
ั ญา) กระท�ำในสิง่ ทีค่ วร
ในการด�ำเนินชีวติ ของเขาในขณะนัน้ ได้อย่างถูกต้อง และระลึกรู้
(มีสติ) ว่าควรจะท�ำอะไร อย่างไร ทัง้ กาย วาจา และใจ เพือ่ ให้
เกิดความปกติทั้งทางกายและจิตแก่ผู้ปฏิบัติเองตามสภาพที่ดี
ทีส่ ดุ ในขณะนัน้ ๆ และผลของการปฏิบตั ดิ ว้ ยความรอบรูม้ ปี ญ
ั ญา
เฉลียวฉลาด ตลอดจนระลึกรู้และควบคุมพฤติกรรมด้วยสติ
สัมปชัญญะอย่างนี้จะประเมินค่าได้สูงสุด และก็แก้ทุกข์ได้ดี
ทีส่ ดุ ด้วย ทัง้ นีเ้ พราะทุกๆ พฤติกรรม ล้วนคือการแก้ทกุ ข์ทงั้ สิน้
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จากความหมายของสติสัมปชัญญะที่กล่าวมาแล้วนั้น
จะเห็ น ได้ ว ่ า เมื่ อ เริ่ ม เจริ ญ สติ (ท� ำ ให้ เ กิ ด มี ห รื อ มี ม ากขึ้ น )
สัมปชัญญะ ความปกติกาย และปกติจิตจะค่อยเกิดมีขึ้นในจิต
ของท่านทีละน้อยๆ นั่นหมายถึงความพร่องของกายและจิตจะ
ลดน้อยลง ผลก็คือท�ำให้ท่านมีความทุกข์ลดลงทันที ถ้าท�ำให้
มากและติดต่อกัน และด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้เอง จึงกล่าว
ได้อย่างไม่ผิดว่า สติและสัมปชัญญะเป็นธรรมะ ๒ อย่างที่มี
อุปการะมากต่อการปฏิบตั ธิ รรมในพระพุทธศาสนา เพราะเมือ่
สติสมั ปชัญญะของผูป้ ฏิบตั มิ มี ากขึน้ ความพร่องของจิตจะลดลง
มากตามส่วน ความเจริญขึน้ ของสติและสัมปชัญญะ และความ
ทุกข์กจ็ ะลดลงมากตามสัดส่วนเช่นกัน และเมือ่ ใดสติสมั ปชัญญะ
เจริญขึ้นถึงขั้นสติปัฏฐานจริงๆ เมื่อนั้นความพร่องของจิตก็จะ
หมดไป ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมจะพบกับสภาพไม่มที กุ ข์ และวิปสั สนาก็
จะปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติ ปัญญาญาณจะเกิดขึ้นเป็นขั้นตอน แล้ว
แต่อินทรีย์และพละของผู้ปฏิบัติในขณะนั้นจะประจักษ์แก่จิตว่า
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นเครือ่ งก�ำจัดทุกข์ และการถึง
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะนั้นคืออย่างไร และ
ท�ำให้ผู้ปฏิบัติมุ่งเดินหน้าในการปฏิบัติธรรมลักษณะนี้ต่อไป
ไม่ถอยหลัง จากความมั่นใจที่ได้จากการหยั่งรู้ที่เกิดขึ้นกับจิต
อย่างชัดเจนในขณะนั้น จนถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลส
ตัณหาอย่างเด็ดขาด คือความพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง โดย
สิ้นเชิงและตลอดไป
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สติปัฏฐาน หมายถึง สติเจตสิกขณะที่ (สามารถ)
ระลึกรู้ปรมัตถอารมณ์ของรูปธรรมหรือนามธรรมที่เกิดเป็น
อารมณ์ของจิตทีป่ รากฏทางตา (รูปารมณ์) ทางหู (สัททารมณ์)
ทางจมูก (คันธารมณ์) ทางลิน้ (รสารมณ์) ทางกาย (โผฏฐัพพารมณ์ เย็น ร้อน อ่อน แข็ง) และทางใจ (ธัมมารมณ์)
สติปัฏฐาน หมายถึง ธรรมอันเป็นที่ตั้งของสติ เป็นการ
ตัง้ สติเพือ่ ติดตามพิจารณาธรรม (รูปและนาม) ให้รเู้ ท่าทันตาม
ความเป็นจริง เป็นการเฝ้าสังเกตติดตามดูธรรมชาติของธรรม
ตามสภาวะของมันโดยไม่ถูกครอบง�ำด้วยกิเลส หากมีกิเลสซึ่ง
อาจท�ำให้การเฝ้าสังเกตดูธรรมนัน้ เพีย้ นไป ฉะนัน้ การเห็นด้วย
สติปัฏฐานจึงเป็นการเห็นและหยั่งรู้ได้ด้วยยถาภูตญาณทัสสนะ
จะรู้แจ้งชัดปัจจุบันธรรมตามสภาพความเป็นจริงที่สะอาดและ
ปราศจากกิเลสตัณหาใดๆ ในปัจจุบันขณะนั้น
สติปัฏฐาน ความหมายเป็นทั้งผู้เพ่งพิจารณาอารมณ์
(สัมปชัญญะและสติเจตสิก) และอารมณ์ (ทั้ง ๖ ที่ถูกเพ่ง) ที่
เป็นปรมัตถอารมณ์เกิดกับจิต
องค์ธรรมของสติปัฏฐาน ในฐานะผู้ระลึกรู้ (สติเจตสิก)
ปรมัตถอารมณ์ เพื่อท�ำลายอภิชฌาและโทมนัสในโลกให้พินาศ
ไปนั้น มี ๓ คือ
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๓.๑ อาตาปี ความเพียรเพื่อเผากิเลส องค์ธรรม ได้แก่
ขันติ และวิริยะในสัมมัปปธาน ๔ ดังนี้
๓.๑.๑ สังวรปธาน เพียรระวัง หรือเพียรปิดกั้น
คือการเพียรระวัง ยับยั้งบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น
๓.๑.๒ ปหานปธาน เพียรละหรือเพียรก�ำจัด คือ
เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
๓.๑.๓ ภาวนาปธาน เพียรเจริญ หรือเพียรก่อให้
เกิดกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีขึ้น
๓.๑.๔ อนุรกั ขนาปธาน เพียรรักษา คือเพียรรักษา
กุศลธรรมทีเ่ กิดขึน้ แล้วให้ตงั้ มัน่ ให้เจริญยิง่ ขึน้ ไปจนไพบูลย์
และเต็มรอบ
๓.๒ สัมปชาโน มีปัญญาในสัมปชัญญะ ๔
๓.๒.๑ รูจ้ กั เลือกท�ำในสิง่ ทีจ่ ะพึงได้ผลตามประสงค์
๓.๒.๒ รู้จักเลือกท�ำในสิ่งที่จะเอื้อผลเหมาะกับตน
๓.๒.๓ ตระหนักในการคุมกายและจิตให้คงอยู่ใน
หน้าที่หลักของตน
๓.๒.๔ ส�ำนึกอยูเ่ สมอถึงสภาพความเป็นจริงทีม่ อี ยู่
เป็นอยู่ในขณะเดี๋ยวนั้น ไม่หลอกตัวเอง เป็นการรวมเอา
ข้อมูลทัง้ หมดทีร่ บั เข้าจาก ๖ ทวาร เป็นธรรมปัจจุบนั ของจิต
ประมวลเข้าด้วยกันแล้ว เกิดปัญญาในการปรับกายและจิต
ให้ปกติที่เหมาะที่สุดในสภาพการณ์เช่นนั้น
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๓.๓ สติมา มีสติระลึกรู้รูปนามในสติปัฏฐาน ๔ (กาย
เวทนา จิต และธรรม) ว่าจะเคลือ่ นไหวรูป (กาย) และปรับนาม
(จิต) ให้เป็นปกตินนั้ ควรจะท�ำอย่างไรจึงจะดีทสี่ ดุ และสามารถ
ติดตามสังเกตระลึกรู้รูปและนามได้ต่อเนื่องตลอดเวลา
วิปลาสธรรม ธรรมที่ท�ำให้เกิดความรู้สึกไม่ตรงต่อ
ความเป็นจริง เสมือนเป็นมายาเกิดขึน้ ในจิต ท�ำให้จติ รู้ แต่สำ� คัญ
ผิดไปจากความเป็นจริง ซึง่ จะเป็นอุปสรรคของการปฏิบตั ธิ รรม
เป็นธรรมทีเ่ ป็นเครือ่ งปิดบังสามัญญลักษณะ คือ ไตรลักษณ์ของ
รูปและนามทีผ่ ปู้ ฏิบตั เิ ฝ้าสังเกตดูในสติปฏั ฐาน มี ๓ อย่าง คือ
๔.๑ สันตติ การเกิดขึน้ และดับไปอย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ ง
ของทั้งรูปและนาม จะเป็นธรรมชาติที่ปิดบังความเป็นอนิจจัง
ของรูปและนามนั่นเอง เพราะจะท�ำให้เห็นเสมือนหนึ่งว่านาม
และรูปนัน้ มีอยูค่ งที่ ไม่มกี ารเกิดและการดับอยูต่ ลอดเวลา เห็น
เป็นของเทีย่ ง จึงเกิดส�ำคัญผิดทีเ่ รียกว่า “นิจจวิปลาส” เช่นเดียว
กับที่เราเห็นแสงไฟฟ้าที่ออกมาจากหลอดไฟนีออนสว่างตลอด
ไม่กะพริบ (เกิด-ดับ) ซึง่ ความจริงแล้ว หลอดชนิดนีจ้ ะดับและ
สว่างสลับกันไปประมาณ ๕๐-๖๐ ครั้งใน ๑ วินาที (ผู้ศึกษา
วิทยาศาสตร์จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีจากการทดลองเรื่องสโตรบอสโคป) การข้ามพ้นอุปสรรคของสันตติวปิ ลาสนี้ จะเนือ่ งกับ
อินทรีย์และพละ รวมทั้งธรรมชาติของรูป-นามนั้นๆ ด้วย
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๔.๒ อิริยาบถ การที่ไม่ได้พิจารณาอิริยาบถทั้ง ๔ ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติจะต้องเปลี่ยนตลอดเวลาของการมีชีวิตและปฏิบัติ
ธรรมอยู่ จึงไม่เห็นทุกข์ของรูป-นามที่เราเฝ้าสังเกตอยู่นี้ เข้าใจ
ว่ารูปนามเป็นสุข เป็นของดี ท�ำให้สำ� คัญผิดไปจากความเป็นจริง
เรียก “สุขวิปลาส” เหตุเพราะจริงๆ แล้ว ทุกอิรยิ าบถในทุกขณะ
ที่มีชีวิตอยู่นั้นจะต้องใช้สสาร-พลังงานในการด�ำรงชีวิต ซ่อม
สร้าง เคลื่อนไหว จึงมีการเปลี่ยนแปลง-มีทุกข์อยู่ทุกขณะ แต่
การเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการปิดบังทุกข์ซึ่งเกิดมีขึ้นทางกายอยู่
ทุกๆ ขณะ
๔.๓ ฆนสัญญา การทีส่ ภาวธรรมรวมกันอยูเ่ ป็นกลุม่ ก้อน
ของรูปขันธ์ทำ� ให้เห็นเป็นตัวเป็นตน คนสัตว์จงึ ส�ำคัญสิง่ เหล่านัน้
ผิดว่าเป็นตัวตน มีแก่นสาร หากไม่สามารถแยกกระจายความ
เป็นกลุ่มก้อนนี้ออกจากกัน โอกาสที่จะเห็นอนัตตาคือความที่
ไม่ใช่ตวั ตนก็ไม่มี เรียกวิปลาสอย่างนีว้ า่ “อัตตวิปลาส” ผูศ้ กึ ษา
สรีรวิทยาจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดี แม้คนธรรมดาหากหยุดคิดเพียง
เล็กน้อยก็จะเข้าใจได้โดยง่าย แต่มนั เป็นเพียงขัน้ จินตามยปัญญา
เท่านัน้ การท�ำลายฆนสัญญาต้องท�ำด้วยภาวนามยปัญญา คือ
เข้าไปรู้เห็นปรมัตถธรรมจริงๆ
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ธรรมที่อุปการะต่อการปฏิบัติ มี ๔ อย่าง คือ
๕.๑ วิสุทธิ ๗
๕.๑.๑ สีลวิสุทธิ รักษาศีลตามภูมิชั้นของตนให้
บริสุทธิ์และให้เป็นไปเพื่อเป็นฐานสมาธิ
๕.๑.๒ จิตตวิสทุ ธิ ฝึกอบรมจิตจนเกิดสมาธิ พอจะ
เป็นบาทของวิปัสสนา คือการเจริญสัมมาสติและสัมมาสมาธิให้เกิด “สติปัฏฐาน” เกิดเป็นอธิจิตในระดับต่างๆ
๕.๑.๓ ทิ ฏ ฐิ วิ สุ ท ธิ มองเห็ น รู ป นามตามสภาพ
ความจริง มองเห็นความไม่เป็นตัวตน เริม่ เข้าภูมทิ ไี่ ม่หลง
ผิดว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเสียได้
๕.๑.๔ กังขาวิตรณวิสทุ ธิ การหยัง่ รูป้ จั จัยแห่งนาม
รูปได้ ก�ำหนดรูธ้ รรมปัจจุบนั ตรงกับยถาภูตญาณ จัดเป็น
ขั้นสมุทัยสัจ
๕.๑.๕ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ การหยั่งรู้ว่า
เป็นทางหรือไม่ เริ่มพิจารณาถึงกลาปะ เห็นความเสื่อม
ไปและเกิดขึน้ ของสังขาร เป็นตรุณของวิปสั สนา จะมีวปิ สั สนูปกิเลสเกิดขึน้ เพราะจิตส่ายออกนอก เนือ่ งจากมีนมิ ติ
และกิเลสเข้าสังขาร จะแก้ได้ด้วยการประคองจิตไว้ในวิถี
แห่งธัมมะปัจจุบัน ซึ่งเป็นรูปนามที่เป็นปรมัตถอารมณ์
ต่อไป
๕.๑.๖ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ การรู้เห็นทาง
ด�ำเนินและประกอบความเพียรในวิปัสสนาก้าวพ้นจาก
อุปกิเลส (วิปัสสนูปกิเลส) ลึกเข้าไปในวิปัสสนาญาณ
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ก�ำลังจะเข้าสูโ่ คตรภูญาณ โคตรภูญาณจะคัน่ ระหว่างวิสทุ ธิ
ข้อนี้กับข้อสุดท้าย ซึ่งเป็นข้อต่อระหว่างปุถุชนและอริย
บุคคล
๕.๑.๗ ญาณทัสสนวิสทุ ธิ ความหยัง่ รูใ้ นอริยมรรค
ทั้ ง ๔ หรื อ มรรคญาณที่ เ กิ ด มี ขึ้ น ถั ด จากโคตรภู ญ าณ
ถัดจากวิสุทธินี้ ผลจิตก็จะเกิดตามมา ความเป็นพระอริย
บุคคลชั้นต่างๆ ก็จะเกิดขึ้น เป็นการบรรลุผลสูงสุดแห่ง
วิสุทธิหรือไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ในการปฏิบัติ
ธรรมในพระพุทธศาสนา
๕.๒ วิปัสสนาภูมิ ๖ ได้แก่ อารมณ์ของวิปัสสนา ซึ่งเป็น
ปรมัตถอารมณ์ ๖ อย่าง คือ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘
อินทรีย์ ๒๒ อริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาทมีองค์ ๑๒ ซึ่งเมื่อ
ย่อวิปัสสนาภูมิ ๖ ลงแล้วก็ได้แก่ รูปและนาม
๕.๓ ญาณ ๑๖ ซึ่งเรียกว่า โสฬสญาณ (โสฬส=๑๖)
๕.๓.๑ นามรูปปริจเฉทญาณ ก�ำหนดสิง่ ทีเ่ ฝ้าสังเกต
นั้น รู้ได้ชัดว่าอะไรเป็นรูป อะไรเป็นนาม รู้ว่าสิ่งทั้งหลาย
มีแต่รูปธรรมและนามธรรม และเกิดมีขึ้น ณ ทวารทั้ง ๖
๕.๓.๒ ปัจจยปริคคหญาณ รูช้ ดั ว่ารูปนามเกิดจาก
เหตุปัจจัย และเป็นปัจจัยแก่กันตามแนวปฏิจจสมุปบาท
กฎแห่งกรรมและวัฏฏะ ๓ ก็ดี คือ วิบาก กิเลส และกรรม
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๕.๓.๓ สัมมสนญาณ รูช้ ดั สามัญลักษณะ คือความ
เป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตาของรูปนาม
๕.๓.๔ อุทยัพพยญาณ เห็นชัดการเกิดขึน้ และการ
ดับไปของนามรูปทั้งหมด คือสังขารธรรม เรียกสั้นๆ ว่า
สังขาร
๕.๓.๕ ภังคญาณ เห็นชัดในส่วนของความดับสิน้ ไป
ของสังขารธรรมทั้งปวงเป็นธรรมดา
๕.๓.๖ ภยตู ป ั ฏ ฐานญาณ พิ จ ารณาเห็ น สั ง ขาร
ธรรมทัง้ ปวงน่ากลัว เพราะล้วนต้องสลายไป ไม่ปลอดภัย
ทั้งสิ้น
๕.๓.๗ อาทีนวญาณ เห็นสังขารธรรมเป็นโทษ มี
แต่ความบกพร่อง จะต้องระคนอยู่ด้วยทุกข์เสมอ
๕.๓.๘ นิ พ พิ ท าญาณ เกิ ด ความรู ้ สึ ก เบื่ อ หน่ า ย
คลายก�ำหนัด ไม่ตดิ ใจในสังขารธรรม ไม่เพลิดเพลินติดใจ
๕.๓.๙ มุญจิตุกัมยตาญาณ มีความรู้สึกอยากจะ
พ้นจากสังขารธรรมคือรูปนามเหล่านัน้ เพราะความหน่าย
เนื่องด้วยมีแต่ทุกข์
๕.๓.๑๐ ปฏิสงั ขาญาณ ความรูท้ กี่ ลับหันเอาสังขาร
ธรรมทั้งหลายมาพิจารณามาก�ำหนดด้วยไตรลักษณ์ใหม่
เพื่อหาอุบายปลดเปลื้องออกจากสังขารธรรมอันน่าเบื่อ
หน่ายนี้
๕.๓.๑๑ สังขารุเปกขาญาณ พิจารณาเห็นไตรลักษณ์
ของสังขารธรรมแล้วเห็นเป็นของปกติธรรมดาจึงวางใจ
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เสียได้ เห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง “ตถตา” มองเห็นด้วย
จินตามยปัญญาลึกๆ ว่านิพพานเป็นของสงบระงับ จึงละ
สังขารธรรม มุ่งไปยังนิพพาน
๕.๓.๑๒ สัจจานุโลมมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ
ญาณที่หน่วงคล้อยไปเพื่อการตรัสรู้อริยสัจ
๕.๓.๑๓ โคตรภูญาณ ความหยัง่ รู้ว่าข้ามโคตรของ
ปุถุชนเข้าสู่สภาวะของพระอริยบุคคล มีนิพพานที่ชัดเจน
เกิดขึ้นในญาณนี้ ถึงจุดที่รู้ชัดว่า โลกีย และโลกุตตรมี
สภาวะเป็นอย่างไร คือเห็นชัดว่าสภาวะของการอยูบ่ นฝัง่ นิพพาน กับการว่ายวนอยูใ่ นโอฆะ--ห้วงน�้ำของสังสารวัฏ
นั้นเป็นอย่างไร
๕.๓.๑๔ มรรคญาณ ความหยั่งรู้ที่พระอริยเจ้าตัด
สังโยชน์สู่ภาวะโลกุตตรจิตในแต่ละชั้นด้วยมรรคจิต
๕.๓.๑๕ ผลญาณ ความหยั่ ง รู ้ ใ นผลส� ำ เร็ จ ของ
บุคคลในชัน้ นัน้ ๆ ว่ามีความสะอาด สว่าง สงบ และสภาวะ
พุทธ รู้ ตื่น เบิกบานจากผลที่ยังให้เกิดสภาวะของจิตที่มี
ที่เป็นของพระอริยเจ้าชั้นนั้นๆ
๕.๓.๑๖ ปัจจเวกขณญาณ ญาณหยั่งรู้ด้วยการ
พิจารณาทบทวนมรรค ผล และกิเลสที่ละได้แล้ว กิเลสที่
ยังเหลือ และนิพพาน
ญาณ ๑-๑๓ และ ๑๖ เป็นโลกียญาณ ญาณ ๑๔ และ
๑๕ เป็นโลกุตตรญาณ ทั้งหมดนี้มิได้มาในพระบาลีโดยตรง
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พระอาจารย์ในสายวงการวิปัสสนาธุระได้สอนสืบต่อกันมา โดย
ประมวลจากคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคในกาลต่อมา
๕.๔ โลกุตตรธรรม ๙ ธรรมเหนือโลก เป็นธรรมอันมิใช่
วิสัยโลก เป็นสภาวะที่อยู่เหนือโลกหรือพ้นโลก ได้แก่ มรรค ๔
ผล ๔ และนิพพาน ๑ ซึ่งได้เคยกล่าวมาแล้ว
๖. วิปสั สนา (วิ+ปัสสนา) คือการเห็นอย่างแจ่มแจ้ง เห็น
อย่างวิเศษ เห็นอย่างไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อน จะเป็นการ
รูเ้ ห็น (ด้วยจิต) ทีต่ า่ งจากทีเ่ คยเป็นมาก่อน (ต่างเก่าล่วงภาวะ
เดิม) ซึ่งการรู้การเห็นนี้ เกิดขึ้นจากการที่ผู้ปฏิบัติธรรมมีการ
เจริญสติ และเฝ้าสังเกต ระลึกรู้ความเป็นไปของกาย (รูป)
และจิต (นาม=เวทนา สุข ทุกข์ เห็น ได้ยิน ฯลฯ) ซึ่งประกอบ
กันเป็นอัตภาพตัวตนของผู้ปฏิบัติเองอยู่บ่อยๆ เนืองๆ จนสติ
ไม่ขาดสาย (เต็มรอบ)
ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าวิปัสสนา จะเกิดขึ้นเมื่อสติเจริญ
มากขึ้น ประกอบกับการมีอินทรีย์และพละแก่กล้า จนถึงระดับ
ที่เรียกว่า สติปัฏฐาน อารมณ์ที่เกิดรู้เห็นในจิตขณะนั้นจะเป็น
ปรมัตถอารมณ์ เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติแท้ๆ ยังไม่มี
การปรุงแต่ง (สังขาร) ใดๆ จึงแตกต่างจากอารมณ์ตามปกติเดิม
ซึ่งจะรู้เห็นในลักษณะของสมมุติ คือการปรุงแต่งสังขารแล้ว
ทั้งสิ้น สภาวะที่รู้เห็นขณะที่เป็นสติปัฏฐานนี้จึงไม่มี คน สัตว์
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ตัวตน เราเขา ดังนั้น จึงเรียกว่า ต่างเก่าล่วงภาวะเดิมที่เคย
เป็นไทย จีน ฝรั่ง สุนัข แมว ไพเราะ สวย สะอาด ฯลฯ จะไม่มี
จิตของผู้ปฏิบัติจะสงบนิ่ง สดใส อิสระ แววไว อยู่ ณ
ต�ำแหน่งเฉพาะในคูหาซึง่ อยูภ่ ายในกายของผูป้ ฏิบตั ิ สภาวะเช่นนี้
เป็นสภาวะของจิตเข้าสูค่ หู า (เป็นลักษณะ ๑ ใน ๔ ของจิตทีว่ า่
อสรีรัง=ไม่มีรูป ไม่มีร่าง ทูระคมัง=ท่องเที่ยวไปไกล เอกะจะรัง
=ไปไหนต่อไหนโดดเดี่ยว และ คูหาสะยัง=มีกายเป็นคูหาที่พัก
อาศัย) ธรรมชาติของจิตทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ คือต้องกินอารมณ์
อยู่ทุกขณะจิต คือจะอยู่โดยปราศจากอารมณ์ไม่ได้ (อารมณ์
ที่ จิ ต กิ น หรื อ เสวยอยู ่ เ ป็ น ประจ� ำ มี ๖ อย่ า ง คื อ รู ป ารมณ์
สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ และธัมมารมณ์) และอารมณ์ที่จะเข้าไปให้จิตเสวยนั้นเข้าทางประตูหรือ
ทวารทั้ง ๖ (จักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กาย
ทวาร และมโนทวาร) และสถานที่รับอารมณ์มีแห่งเดียว คือ
ณ คูหา ซึง่ อยูใ่ นกายนีเ้ ท่านัน้ ดังนัน้ การรับอารมณ์เข้าของจิต
จึงท�ำได้เมื่อจิตอยู่ในคูหา สัมผัสใดที่จิตไม่อยู่ในคูหา สัมผัสนั้น
จะไม่เกิดเป็นอารมณ์ขนึ้ ในจิต และจิตรับอารมณ์ได้ครัง้ ละหนึง่ เดียว
ซ�้ำซ้อนกันก็ไม่ได้
การเจริญสติจนถึงระดับวิปัสสนานี้ จิตจะเป็น กัมมนิโย
คือควรแก่การทีจ่ ะใช้ทำ� งานทางจิต ส�ำหรับในแง่ของการปฏิบตั ิ
พุทธธรรมหรือการเจริญวิปสั สนา ก็คอื การให้จติ ทีม่ อี นิ ทรียแ์ ละ
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พละแก่กล้าพอในสภาพกัมมนิโยหรือกัมมัญญตานี้ ท�ำงานเฝ้า
สังเกตพิจารณาธรรมชาติของกาย (รูป) และจิต (นาม) ซึง่ มีอยู่
เป็นอยู่ในอัตภาพนี้ ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ การที่จะสังเกตได้
ชัดเจน ถูกต้อง เพียงใด แค่ไหน ก็จะขึ้นอยู่กับอินทรีย์และพละ
ของผู้ปฏิบัติว่าอยู่ในระดับใด ก็ท�ำได้ในขอบเขตของการงานใน
ระดับนั้นๆ เปรียบเทียบได้กับการใช้วัวควายที่ฝึกเชื่องดีแล้ว
ให้ท�ำงาน ตัวใดที่พ่วงพี (อินทรีย์กล้า) ก�ำลัง (พละ) มากก็
สามารถลากเกวียน ไถนา ถอนต้นไม้ ฯลฯ ขนาดแตกต่างกัน
ได้ตามก�ำลังและความอ้วนพีฉนั ใด การท�ำงานของจิตจะได้ผลถึง
ระดับใด (โสดา สกทาคา อนาคา และอรหันต์) ก็แล้วแต่กรณี
ฉันนั้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นเหตุเป็นผลตอบข้อสงสัยของบางท่าน
ที่ว่า ท�ำไมพระอริยบุคคลบางองค์ได้ส�ำเร็จเพียงพระโสดาบัน
พระสกทาคามี พระอนาคามี ไม่ถึงพระอรหันต์ อินทรีย์และ
พละของท่านที่สะสมและปฏิบัติอบรมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้
เพียงระดับใด ก็ได้ผลถึงระดับนัน้ เท่านัน้ เอง ท่านจึงจ�ำเป็นต้อง
อบรมในชาติต่อๆ ไปจึงจะจบพรหมจรรย์ คือบรรลุถึงอรหัตตผลเป็นที่สุด
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หลักของ
การปฏิบัติธรรม

การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาคือ การฝึกอบรมจิต
ให้เกิดความรอบรู้จนถึงที่สุดว่าอัตภาพของตนเองซึ่งประกอบ
ด้วยรูปและนามนีน้ นั้ คืออะไร ท�ำอย่างไรเราจึงจะสามารถปรับ
ท�ำให้รปู และนามคือกายและจิตนีอ้ ยูใ่ นสภาพปกติได้ ไม่มคี วาม
บกพร่องทั้งทางกายและทางจิต และที่ส� ำคัญที่สุดคือไม่ให้
มีความพร่องทางจิตเกิดขึ้น ในขณะมีความพร่องทางกายหรือ
แม้ขณะกายจะต้องแตกดับไปก็ตามที เนือ่ งจากความพร่องทาง
จิต คือความทุกข์ดงั ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว ฉะนัน้ การปฏิบตั ธิ รรมใน
พระพุทธศาสนามีจุดประสงค์ในการปฏิบัติเพื่อความจางคลาย
ของทุกข์ แล้วดับทุกข์ให้หมดโดยสิน้ เชิงได้ในทีส่ ดุ หากพิจารณา
กันแล้ว การปฏิบตั พิ ทุ ธธรรมเป็นความประสงค์และจ�ำเป็นอย่าง
แท้จริงของคนทุกคน โดยไม่เลือกเชื้อชาติ อาชีพ เพศ และวัย
เพียงแต่ให้เขาเหล่านัน้ ได้เข้าใจอย่างแท้จริง เพราะทุกคนต้องการ
ความสุขและรังเกียจทุกข์
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การปฏิบัติพุทธธรรมโดยทั่วไปมักจะเข้าใจกันว่า จะต้อง
ปฏิบัติที่วัด หรือที่ส�ำนักที่จัดขึ้นไว้เพื่อการปฏิบัติโดยเฉพาะ
เป็นความเข้าใจทีไ่ ม่ตรงกับความเป็นจริงเลย เมือ่ ความทุกข์นนั้
สามารถท�ำให้ลดจางคลายและหมดไปได้ ไม่แต่เฉพาะในวัดและ
ส�ำนักปฏิบัติเท่านั้น ดังนั้น จ�ำเป็นอย่างไรเล่าจึงต้องรอคอยไว้
ปฏิบตั ธิ รรมตอนทีอ่ ยูใ่ นวัดหรือส�ำนักปฏิบตั ิ ท่านทัง้ หลายจงใช้
ความพยายามท�ำความเข้าใจในหลักการปฏิบัติพุทธธรรมให้
แจ่มแจ้ง แล้วท่านจะสามารถหาความสุข (คลายทุกข์) ได้ แม้
ขณะท่านก�ำลังท�ำงานการตามหน้าที่ประจ�ำวันของท่านนั่นเอง
ความสุขและแม้นพิ พานก็มอี ยูต่ รงหน้าท่านเองนัน้ แหละ เพียง
ท่านท�ำเหตุ (การปฏิบตั )ิ ให้ถกู ต้องและเพียงพอ ผลทีท่ า่ นต้องการ
ก็จะเกิดมีขึ้นปรากฏแก่จิตของท่านตามขั้นตอน เมื่อท่านได้
ปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม โดยไม่จำ� กัดกาลและสถานที่ และ
ท่านนั่นแหละจะเป็นผู้รู้ด้วยตัวของท่านเอง ไม่ต้องให้ใครบอก
หรือพยากรณ์ให้อย่างใดทั้งสิ้น
หลักการปฏิบัติพุทธธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ทำ� ได้ไม่ยาก ทั้งวิธี
ปฏิบตั แิ ละความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง เพียงแต่ทา่ นเป็นคนมีเหตุมผี ล
ใจเปิดรับสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผล ไม่ยอมท�ำหรือปฏิบัติตนในสิ่ง
นอกเหตุเหนือผล มีขันติ วิริยะ และความตั้งใจจริงพอสมควร
เท่านัน้ หลักการปฏิบตั พิ ทุ ธธรรมทีอ่ าตมาจะแนะน�ำเพือ่ ใช้เป็น
หลักในการปฏิบัติพุทธธรรมนั้นมีอยู่เพียง ๒ ข้อเท่านั้น คือ
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ข้อ ท่านต้องพิจารณาให้เห็นความจริงซึง่ ปรากฏมีอยู่
เฉพาะหน้าของท่านตลอดเวลาว่า “ทุกชีวิต ไม่ว่าคน หรือสัตว์
ต่างก็มีความทุกข์ และทุกชีวิตต้องมีภาระในการแก้ทุกข์ตลอด
เวลา ตัง้ แต่ตนื่ จนหลับ เหมือนๆ กับตัวท่านเอง และท�ำอยูอ่ ย่างนี้
จนตาย” ดังนัน้ การกระท�ำใดๆ ก็ตามทีเ่ ป็นไปเพือ่ การเบียดเบียน
ตนเองและชีวติ อืน่ ท่านต้องหยุดการกระท�ำนัน้ ด้วยเหตุทที่ า่ นเอง
จะมีความส�ำนึกอยูใ่ นจิตส่วนลึกว่า มนุษย์คอื ผูม้ ใี จสูงและงดงาม
นั้น จะต้องมีการกระท�ำทั้งทางกาย วาจา และใจควรแก่การ
ที่จะได้ชื่อว่า “เป็นมนุษย์” ด้วยการไม่เบียดเบียนและมีเมตตา
กรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชีวิตอื่น ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ตาม
ข้อ ขณะที่ท่านยังไม่หลับ ให้ระลึกรู้และรู้สึกตัวอยู่
ทุกขณะว่า ท่านก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ยืน เดิน นั่ง นอน คู้ เหยียด
กะพริบตา อ้าปาก ฯลฯ หรือก�ำลังคิดนึกอะไร ดีใจ เสียใจ ง่วง
เจ็บปวดอะไร ฯลฯ และมีอะไรเกิดขึ้นกับท่าน ซึ่งปรากฏทางตา
หู จมูก ลิ้น กาย และใจ จากรอบๆ ตัว การปฏิบัติในข้อนี้คือ
การเจริญสติสัมปชัญญะและเข้าสู่สติปัฏฐานได้ในที่สุด
หากท่านท�ำได้เพียงเท่านี้อย่างสม�่ำเสมอ ก็ได้ชื่อว่าท่าน
ปฏิบตั พิ ทุ ธธรรมในเบือ้ งต้นแล้ว ความทุกข์ทที่ า่ นไม่พงึ ปรารถนา
แต่มกั มาอยูก่ บั ท่านเป็นประจ�ำนัน้ มันจะคลายลง ความเป็นคน
ปกติ (ที่เขาเรียกว่าคนดี มีศีล และสุข) จะเกิดมีในตัวท่านมาก
ยิง่ ขึน้ รูจ้ กั ตัวเองดีขนึ้ และท่านไม่ตอ้ งไปถามใครหรือต้องให้ใคร
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มาบอกว่า ท่านเป็นคนดีขึ้นแล้ว มีความสุขมากขึ้นแล้ว ความ
ปีติ ยินดี และอิม่ ใจจะเกิดมีขนึ้ กับตัวของท่านเอง ท่านไม่ตอ้ งการ
แม้ค�ำสรรเสริญใดๆ จากคนอื่น ความอิ่มเต็มของจิตท�ำให้ท่าน
ไหว้ตัวท่านเองก็ได้ เพราะว่าท่านรู้ตัวของท่านเองดีกว่าคนอื่น
ทั้งหมดว่าท่านท�ำดีแล้วและเป็นคนดี ความสุข และปีติได้เกิด
มีแก่ท่าน โดยไม่ต้องให้มีคนชม และก็เพียงพอแล้วส�ำหรับท่าน
จากทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว ท่านจะเห็นได้วา่ หลักการปฏิบตั ทิ งั้
สองข้อนัน้ ไม่จำ� เป็นเลยทีจ่ ะต้องท�ำเฉพาะในวัดหรือส�ำนักปฏิบตั ิ
เท่านัน้ ดังนัน้ อาตมาจึงกล้าทีจ่ ะกล่าวได้วา่ ท่านสามารถปฏิบตั ิ
พุทธธรรมได้ทกุ กาล ทุกเวลา และในทุกสถานที่ ผูท้ อี่ ยูใ่ นวัดหรือ
ในส�ำนัก หากไม่มีหลักธรรมในการปฏิบัติทั้งสองข้อนั้น เขาก็
ไม่ชอื่ ว่าเป็นผูป้ ฏิบตั ธิ รรมในพระพุทธศาสนา แม้เขาจะอยูใ่ นวัด
หรือส�ำนักทีม่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ ในประเทศนี้ แม้นานถึง ๑๐๐ ปี และ
สามารถสาธยายพระไตรปิฎกได้จนคล่อง เขาก็ยังเป็นโมฆบุรุษ
(เป็นคนไม่มีค่า) ในศาสนาของพระพุทธองค์อยู่นั่นเอง ไม่อาจ
เทียบได้กบั คนทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อ ๑ และ ๒ แล้วสภาวะจิตของเขา
สะอาด สว่าง สงบ แม้เพียงชั่วขณะช้างกระดิกหูหรืองูแลบลิ้น
แม้เขาผู้นั้นเป็นเพียงขอทานอยู่ตามข้างถนน ก็ยังน่าสรรเสริญ
และน่านับถือมากกว่าโมฆบุรุษแบบนั้น ที่อยู่แม้ในรูปแบบของ
ผ้ากาสาวพัสตร์ เพราะเหตุที่จิตของเขานั้น สะอาด สว่าง สงบ
เป็นสภาวะจิตที่เข้าถึงพุทธะ เขาจะมีจิตตรง ปฏิบัติสู่นิพพาน
ถ่ายเดียวโดยไม่ถอยหลัง
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หลักของการวางจิต
ในการปฏิบัติธรรม

การปฏิบัติตามข้อ ๒ นั้น เราเรียกตามภาษาเทคนิคของ
การปฏิบัติธรรมว่า การเจริญสติ การที่จะให้การเจริญสติเกิด
ผลดี นั้ น การวางจิ ต ให้ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมเป็ น เรื่ อ งที่ จ� ำ เป็ น
ซึ่งมีชื่อเรียกว่า โยนิโสมนสิการ คือต้องมีการวางไว้ในใจด้วย
อุบายอันแยบคาย การเจริญสติจึงจะเจริญ--เกิดมีสติขึ้น และ
โยนิโสมนสิการนี้จะได้มาจากการ อ่าน ฟัง ถกแถลง และคิด
(สุตและจินตามยปัญญา) ในภาคปริยตั ิ (ภาคทฤษฎี ซึง่ มีอยูใ่ น
พระไตรปิฎก-ครูอาจารย์ที่ได้ศึกษาสรุปไว้ให้แล้ว) ดังนั้น ผู้ใด
ก็ตามที่มีกัลยาณมิตรคือครูอาจารย์และเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรม
ที่มีความรอบรู้และเข้าใจปริยัติที่ถูกต้องแจ่มแจ้ง จึงถือว่าเป็น
โชคอันมหาศาลของผู้นั้น เปรียบได้กับการเดินทางที่มีแผนที่
และเพื่อนร่วมทางที่ดี การเดินทางนั้นก็มีโอกาสท� ำได้ส�ำเร็จ
และถึงจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องฉันใด ในการปฏิบัติธรรมก็
มีนัยอันเดียวกัน
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ความหมายทีแ่ ท้จริงของการปฏิบตั ธิ รรมนัน้ คือการปฏิบตั ิ
ตนตามธรรมชาติ ธรรมชาติของคนจะมีการท�ำหน้าที่ที่ตนเอง
มีอยู่เป็นอยู่ เพื่อการคลายทุกข์ด้วยความไม่ประมาทคืออย่าง
มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลานั่นเอง เมื่อใดเราประมาท เมื่อนั้น
เราก็จะไม่รู้ว่าตนเองก�ำลังท�ำอะไรอยู่ในขณะนั้น บางคนที่ยัง
ไม่เคยเจริญสติ อาจจะแย้งว่าจะท�ำสิ่งใดโดยที่ไม่รู้ว่าก�ำลังท�ำ
อะไรอยู่ได้อย่างไร เรื่องนี้ท่านจะรู้สึกก็ต่อเมื่อมีอุปัทวเหตุหรือ
ผลเสียอันเกิดจากการใจลอยของตน นั่นแหละจึงจะรู้ว่าเรา
ประมาทแล้ว และไม่มีสติระลึกรู้ว่าขณะนั้นเราก�ำลังท�ำอะไรอยู่
การปฏิบตั ติ ามข้อ ๒ นัน้ เป็นการเจริญสมาธิสกิ ขา หรือ
จิตตสิกขาในสิกขา ๓ (สีลสิกขา สมาธิสกิ ขา และปัญญาสิกขา
สิกขาทั้ง ๓ นี้จะวนเป็นวงกลม ไม่มีก่อนหลัง หากแต่จะเป็น
เหตุปัจจัยของกันและกัน) หากจะนับในองค์มรรค ๘ สมาธิ
สิกขา หรือจิตตสิกขา คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ
การปฏิบัติตามข้อ ๑ ท�ำให้ท่านเป็นคนปกติ หรือมนุษย์
เมือ่ ท่านไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ นื่ ท่านก็เป็นคนปกติ กล่าวคือ
ศีลทั้ง ๕ ข้อของท่านไม่จ�ำเป็นต้องไปขอรับหรือสมาทานจาก
พระ ท่านจะเป็นผู้มีศีล ๕ บริสุทธิ์โดยไม่ต้องวิรัติ จึงเป็นการ
เจริญสีลสิกขานับเนื่องในมรรค ๘ ก็คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ นั่นเอง
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การศึกษาปริยตั ขิ องท่านจนเข้าใจ ท�ำให้ทา่ นเกิดจินตามยปัญญา ตามแนวทางที่ถูกต้องเป็นปัญญาสิกขาเบื้องต้น หาก
สงเคราะห์เป็นมรรค ๘ ก็จะได้แก่การทีท่ า่ นได้เริม่ เจริญสัมมาทิฐิ
และสัมมาสังกัปปะ ซึ่งจะเป็นแนวทางเบื้องต้นที่ถูกต้องเพื่อ
เจริญสีลสิกขาและสมาธิสิกขาต่อไป
สมาธิสิกขาหรือจิตตสิกขา เมื่อท่านได้เจริญถึงระดับใด
ก็จะเกิดยถาภูตญาณทัสสนะ มองเห็น (ด้วยจิต) สภาพของ
ธรรมะตามความเป็นจริง ท�ำให้เกิดปัญญาสิกขาในขัน้ ของภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาเปรียบได้กับการที่ท่านเกิดมีแสง
สว่างส่องท�ำลายความมืดคือโมหะ เมื่อโมหะซึ่งเปรียบได้กับ
ความมืดนั้นลดลง ความรู้สึกเห็นแจ้งหรือการหยั่งรู้ความจริง
ตามธรรมชาติ จ ะเกิ ด มี ขึ้ น แก่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ คื อ ญาณ=การหยั่ ง รู ้
การทีจ่ ะหยัง่ รูไ้ ด้มากน้อยเพียงใดก็ขนึ้ อยูก่ บั แสงสว่างคือปัญญา
และปัญญาจะมากน้อยขึ้นอยู่กับอินทรีย์และพละ อินทรีย์และ
พละจะแก่กล้ามากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนอบรมจิต
คือการเจริญสติจากระดับต�่ำๆ จนก้าวหน้าถึงขั้นสติปัฏฐานใน
วิปัสสนา ดังได้กล่าวมาแล้ว
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้น
จะสงเคราะห์ได้คล้องจองตามสิกขา ๓ และมรรค ๘ ตรงตาม
ทางสายกลางเข้าสูส่ ติปฏั ฐาน ๔ คือการเจริญวิปสั สนา เพือ่ เห็น
สภาพธรรม (รูป-นาม) ในอัตภาพที่กว้างศอก ยาววา หนาคืบ
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ซึ่งมีสัญญาและใจครองของตัวเรานี้ตามความเป็นจริงนั่นเอง
เมื่อรู้เห็นธรรมตามสภาพความเป็นจริงซึ่งมีสามัญลักษณะของ
ธรรมนัน้ ๆ ปรากฏอย่างแจ่มแจ้ง ความเบือ่ หน่ายคลายก�ำหนัด
คือ นิพพิทาและวิราคะ จะเกิดขึ้นแก่จิตของผู้ปฏิบัติ เมื่อองค์
มรรคทั้ง ๘ ครบ อินทรีย์และพละแก่กล้า และปรับพอดีใน
องค์ธรรมทั้ง ๕ จะท�ำให้เกิดมัคคสมังคี คือการสามัคคีของ
องค์มรรคทั้ง ๘ ลงในมรรคจิตหนึ่งเดียวในมัคควิถี เป็นตัวตัด
กิเลสในสังโยชน์ ๑๐ มากน้อยตามขั้นของอินทรีย์และพละ ถึง
วิมุตติตามขั้นนั้นๆ เป็นพระอริยเจ้าชั้นต่างๆ เนื่องมาจากการ
ที่ปัญญาอันเกิดแต่การฝึกฝนอบรมมีความสมบูรณ์ พร้อมจะ
รู้แจ้งอริยสัจธรรมประกอบด้วยองค์ของการตรัสรู้ คือ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ซึง่ ได้แก่สติปฏั ฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท
๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ มรรคเจตสิก
ทั้ง ๘ ประชุมพร้อม เกิดมัคคสมังคีขึ้นประจักษ์แจ้งสภาพของ
นิพพานเป็นมัคควิถี (ตัดสังโยชน์ด้วยมรรคจิตและเกิดผลจิต
ซึ่งเป็นโลกุตตรกุศลจิตในมรรควิถี) ทางมโนทวาร
การวางจิตเริ่มต้นของการเจริญสติในข้อที่ ๒ จะเริ่มต้น
จากการมี ค วามเพี ย รเครื่ อ งเผากิ เ ลส มี สั ม ปชั ญ ญะ มี ส ติ
(อาตาปี สติมา สัมปชาโน) ปัญหาก็มอี ยูว่ า่ จะวางใจหรือกระท�ำ
ไว้ ใ นใจด้ ว ยอุ บ ายอั น แยบคาย คื อ มี โ ยนิ โ สมนสิ ก ารอย่ า งไร
จึงจะมีสภาวะจิตถูกต้องตรงตามสภาวะจิตที่ควรจะมีจะเป็น
ตามนัยทีจ่ ะท�ำให้เข้าถึงพระอริยมรรคทีพ่ ระศาสดาทรงสอนพุทธ
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สาวก ตัวอย่างของการท�ำจิตหรือวางจิตทีถ่ กู ต้องใกล้เคียงทีส่ ดุ
มีดังนี้
ตัวอย่างที่ ๑ ผู้ปฏิบัติควรท�ำจิตระลึกรู้สึกตัวอยู่ทุกขณะ
เช่นเดียวกันกับวัวแม่ลกู อ่อนทีก่ �ำลังกินหญ้าอยู่ ซึง่ ในขณะเดียว
กันนั้น ต้องระแวดระวังลูก แม่วัวจะต้องรู้สึกตัว ๒ อย่างใน
ขณะเดียวกัน คือ ๑. รู้สึกตัวในการกินหญ้า ว่าอยู่ในลักษณะ
อาการใด และ ๒. รูส้ กึ ทัว่ พร้อมโดยรอบตัว (หูไว ตาไว จมูกไว
คือว่องไว และรับรู้อายตนะภายนอกทั้ง ๖) เพื่อพร้อมปฏิบัติ
การอันสมควร ในการป้องกันอันตรายทีจ่ ะเกิดแก่ลกู น้อยของมัน
และสามารถกินหญ้าได้ตามปกติพร้อมกันไปด้วย
รู้ตามลักษณะที่ ๑ ของแม่วัว เป็นการรู้ว่าตัวเองก�ำลัง
ท�ำหน้าที่คือกินหญ้าอยู่ เช่นเดียวกับผู้ที่ปฏิบัติธรรม ท�ำหน้าที่
ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ด้ ว ยอิ ริ ย าบถ ๔ คื อ ยื น เดิ น นั่ ง นอน คู ้
เหยียด ฯลฯ การระลึกตามลักษณะนี้ เป็นเรื่องของการมีสติ
ระลึกรู้และควบคุมพฤติกรรมทั้งทางกาย วาจา ใจ
รู้ตามลักษณะที่ ๒ ของแม่วัว เป็นการรู้สถานการณ์โดย
รอบตัวของแม่วัว แม่วัวจะเห็น ได้ยิน รู้กลิ่น รู้รส ร้อนหนาว
โดยตลอดทุกขณะ เพื่อเกิดผลดีทั้งการกินหญ้าและการระแวด
ระวังลูกให้ปลอดภัย จากการรูร้ อบตัวของแม่ววั ในลักษณะที่ ๒
นี้ ท�ำให้แม่ววั เกิดมีความฉลาดในการท�ำหน้าทีท่ งั้ สองอย่างได้ดี
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และเหมาะสมที่สุด เช่น ถ้ามีสัตว์อื่นเข้ามา และมันเห็นว่าเป็น
อันตรายต่อลูก มันจะหยุดกินหญ้าและวิ่งไล่สัตว์นั้นก่อน เพื่อ
ความปลอดภัยของลูก แล้วจึงท�ำหน้าทีห่ ลักคือกินหญ้าของมัน
ต่อไป การรูต้ ามลักษณะที่ ๒ นี้ คือ การมีสมั ปชัญญะของแม่ววั
ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมก็เช่นเดียวกัน การรูล้ กั ษณะทีส่ องท�ำให้เกิดปัญญา
ในการท�ำหน้าที่ได้ถูกต้องสมควรต่อเหตุการณ์และสถานการณ์
โดยรอบ เราเรียกว่ามีสัมปชัญญะมีความรอบรู้และรู้ชัดโลกทั้ง
๖ ที่อยู่รอบตัว
เราอาจพิจารณาได้ว่ารู้ลักษณะที่ ๑ และ ๒ นั้น คือการ
เฝ้าสังเกตดูรูปและนามก็ได้ รู้ลักษณะที่ ๑ เป็นการเฝ้าสังเกต
รู้รูป รู้ลักษณะที่ ๒ เรียกว่าเป็นการรู้และเฝ้าสังเกตนามใน
ตัวของเราเอง
ตัวอย่างที่ ๒ ผู้ปฏิบัติธรรมควรจะได้วางจิตเช่นเดียวกับ
ไก่ป่าที่ก�ำลังลงจิกกินอาหารตามปกติในป่า รู้อย่างแรกคือรู้
ในเรือ่ งการกินอาหาร รูอ้ ย่างทีส่ องของไก่ปา่ คือรูอ้ ย่างมีประสาท
ระแวดระวังภัยทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เพราะไก่ป่า
ต้องมีความระวังภัยซึง่ มีอยูร่ อบตัว มันจึงมีความรูส้ กึ ตัวทัว่ พร้อม
ตลอดเวลา คือการมีสติสัมปชัญญะที่ดีพอสมควร แต่ส�ำหรับ
ไก่ป่า มันเป็นไปในลักษณะสัญชาตญาณสัตว์เท่านั้น ความ
รูส้ กึ ตัวทัว่ พร้อมของไก่ปา่ ก็เป็น ๒ รูเ้ ช่นเดียวกัน คือมันรูว้ า่ มัน
ก�ำลังยืน เดิน นัง่ หรือนอน จิกหาอาหารอยู่ ๑ และรูส้ กึ ต่อสภาพ
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แวดล้อมด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจอีก ๑ มันจะไม่สนใจ
สิง่ ใดสิง่ หนึง่ โดยเฉพาะ แต่รอบรูใ้ นทวารทัง้ ๖ ของมัน แบบรูแ้ ล้ว
ทิ้งเลย เพื่อคอยรู้สภาวะรอบๆ เป็นธัมมะปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่ง
อันจะก่อให้เกิดอันตราย หรือเกือ้ กูลประโยชน์แก่มนั ๆ ก็จะตัดสินใจ
ท�ำสิ่งที่สมควรในสถานการณ์ปัจจุบันขณะนั้นๆ ให้ดีที่สุด เพื่อ
การมีชีวิตอยู่รอดอย่างปกติสุข (ปกติกายและปกติใจอย่างสัตว์
ประเภทมันจะพึงมีพึงเป็น)
ตัวอย่างของการวางจิตของวัวแม่ลูกอ่อนก�ำลังกินหญ้า
และไก่ปา่ ก�ำลังจิกหาอาหารทัง้ สองตัวอย่างนัน้ จะเห็นได้วา่ การ
แนะน�ำให้วางจิตท�ำใจให้มีสภาพใกล้เคียงอย่างนั้นในการปฏิบัติ
พุทธธรรม เป็นการชีใ้ ห้เห็นถึงการท�ำโยนิโสมนสิการในการปฏิบตั ิ
มุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อม ความรู้สึกตัวตื่นตัว และให้มี
ความรูส้ กึ ใจตืน่ ใจ เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั ริ ทู้ งั้ กาย (รูป) และจิต (นาม)
เพราะทัง้ แม่ววั และไก่ปา่ จะง่วงเหงาเซาซึมขณะท�ำหน้าทีข่ องมัน
ไม่ได้แน่นอน ทัง้ นีเ้ พราะอันตรายมีอยูร่ อบตัว ดังนัน้ การปฏิบตั ิ
ธรรมจึงนิยมท�ำกันในสถานที่ซึ่งหมิ่นเหม่ต่ออันตราย มีความ
น่ากลัว เช่น ป่าช้า ป่าชัฏ ที่สงบสงัดยามค�่ ำคืน ในสถานที่
เหล่านี้ไม่เป็นที่ที่จะมาเดินเล่น นั่งเล่นแบบใจลอยได้ ผู้เคย
ปฏิบตั ใิ นสถานทีเ่ หล่านี้ จะมีความเข้าใจได้ดวี า่ สถานทีอ่ ย่างนัน้
เป็นอย่างไร ท�ำไมจึงเหมาะกับการเจริญสมณธรรมของทุกคน
เป็นอย่างยิง่ จะไม่มผี ปู้ ฏิบตั คิ นใดใจลอยประมาทในการเคลือ่ น
การไหวร่างกาย ไม่ว่าในลักษณะใด นอกจากจะรู้สึกหวาดกลัว
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ต่อพวกอมนุษย์ทั้งหลายแล้ว สัตว์ร้ายต่างๆ ก็มีอยู่มากมาย
อีกด้วย บุคคลที่ฉลาดในการปฏิบัติมักจะชอบเลือกสถานที่
อย่างนี้ในการฝึกอบรมจิต เพราะความเจริญของสติจะงอกงาม
ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
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หลักการปฏิบัติธรรม
ในชีวิตประจ�ำวัน
จากประสบการณ์และปริยัติ

จากประสบการณ์และหลักปริยัติที่ได้ศึกษามา อาจสรุป
การปฏิบตั พิ ทุ ธธรรม เพือ่ ให้ได้ผลดีออกได้เป็น ๓ ข้ออย่างง่ายๆ
ดังต่อไปนี้
พิจารณาบ่อยๆ เนืองๆ ว่า “ทุกชีวิตทั้งมนุษย์และ
สัตว์คือเพื่อนร่วมทุกข์ เพราะต่างก็เป็นก้อนทุกข์ และต้องแก้
ทุกข์อยูท่ กุ ขณะเช่นเดียวกับตัวท่านเอง” เพือ่ ให้เกิดความคิดที่
จะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น แต่เอื้ออ�ำนวยประโยชน์สุขให้
แก่กนั และกัน ท�ำให้เกิดทานและศีลขึน้ ภายในจิต ซึง่ เป็นฐานทีด่ ี
และจ�ำเป็นอย่างยิง่ ในเบือ้ งต้นของการฝึกฝนอบรมจิตในขัน้ ต่อไป
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เจริญสติด้วยการระลึกรู้ได้อยู่เสมอว่า “ขณะนี้เรา
ก�ำลังท�ำอะไรอยู่” (รู้ในอิริยาบถของตนว่าก�ำลังยืน เดิน นั่ง
หรือนอน และอิริยาบถย่อยตลอดเวลาที่ตื่น) ท�ำใจให้ตื่นและ
รับรู้สถานการณ์รอบตัวด้วยการมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส
กายรู้สึก เย็น ร้อน อ่อนแข็ง มีเวทนา อารมณ์ ความคิดอะไร
เกิดขึ้นในจิต ร่วมเป็นข้อมูลละเอียดเพื่อพิจารณาและรู้ชัดด้วย
ปัญญาพร้อมกระท�ำสิ่งอันควรทุกขณะ และท�ำให้เกิดสภาพ
“รู้สึกตัวทั่วพร้อม” คือ “รู้สึกกายตื่นกาย-รู้สึกใจตื่นใจ” และ
สติปัฏฐานต่อไป
เพื่อความรวดเร็วของการเจริญสติ ผู้ปฏิบัติธรรม
ควรมีข้อวัตรอีกเล็กน้อยดังนี้
๓.๑ ก่อนเข้านอนทุกคืน ควรท�ำสมถภาวนาด้วยการ
ก�ำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก ๑๕-๓๐ นาที เป็นอย่างน้อย ด้วย
การนั่งสมาธิ จะลืมตาหรือหลับตาก็ได้ และท� ำอย่างเดียวกัน
เมื่อนอนจนกว่าจะหลับไป
๓.๒ เมือ่ ใดทีว่ า่ งจากหน้าที่ และร่างกายไม่มกี ารเคลือ่ นไหว
หรือรูส้ กึ เหนือ่ ยอ่อน ต้องการจะพักผ่อน จงอยูก่ บั ลมหายใจของ
ท่าน โดยระลึกอยูเ่ สมอ เมือ่ ยามว่างหรือเหน็ดเหนือ่ ยว่า “ชีวติ
เรามีอยูไ่ ด้เพียงชัว่ ลมหายใจเข้าและออกเท่านัน้ ” จงหยุดคิดถึง
อดีตและอนาคตเด็ดขาดได้จะดียงิ่ ปัจจุบนั ธรรมเป็นสิง่ มีคา่ และ
ให้ผลประโยชน์แก่ทา่ นสูงสุด ทางเข้าถึงพระนิพพานนัน้ มีธรรม
ปัจจุบันเป็นอารมณ์เท่านั้น
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หากท่านท�ำได้เป็นประจ�ำ ท่านจะเป็นผูม้ ที กุ ข์นอ้ ยลงๆ เริม่
รูจ้ กั ตนเองมากยิง่ ขึน้ จะเป็นคน “ท�ำใจได้” ต่อเหตุการณ์ทกุ อย่าง
ทีเ่ กิดกับตนเอง มีความรูส้ กึ เบากายและเบาจิต จิตใจจะมีความ
สะอาด สว่าง สงบ แต่แคล่วคล่อง ว่องไวทัง้ กายและจิต เป็นคน
แคล่วคล่องว่องไว active แต่จะไม่ sensitive คือ วู่วามใจร้อน
กลับเป็นคนมีความอดทนต่อความคับแค้นใจทัง้ หลายได้ดยี งิ่ ขึน้
ความเป็นคนเจ้าความคิด ขี้กังวล และความอาลัยอาวรณ์ใน
สิ่งทั้งปวงจะน้อยลง เห็นความส�ำคัญของธรรมปัจจุบัน และ
พยายามท�ำกรรมปัจจุบันให้ดีที่สุด เพื่ออดีตและอนาคตจะ
งดงามตามไปด้วย จงจ�ำไว้เสมอว่า ทางเดินสู่ความส�ำเร็จ
ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรม แม้ถึงที่สุดทุกข์คือนิพพาน
นั้น ท่านจะต้องเดินไปบนทางของ “อารมณ์ที่ระลึกรู้โลกทั้ง ๖
ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจ ทีม่ อี ยูจ่ ริงๆ ในปัจจุบนั ” และ
ปรับกายและจิตให้ปกติในสภาวะแวดล้อมนั้นๆ
ท่านทั้งหลาย ด้ามมีดที่สึกไปเพราะการจับใช้งานนั้น
เป็นไปอย่างช้าๆ จนเราสังเกตไม่ได้ฉนั ใด การฝึกฝนอบรมและ
การเจริญสติ ซึง่ เป็นการปฏิบตั ธิ รรมในพระพุทธศาสนา ก็มผี ล
ท�ำให้ความพร่องของจิตคือความทุกข์ของผูป้ ฏิบตั ิ ลดน้อยถอย
ลงทีละน้อยๆ ฉันนัน้ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ก็คอื ความต่อเนือ่ งและความ
สม�ำ่ เสมอของการปฏิบตั จิ ะท�ำให้เกิดมีผลมาก ดังนัน้ เมือ่ ท่าน
พิจารณาใคร่ครวญความหมายของการเจริญมรรค ๘ ให้เข้าใจ
อย่างดีแล้ว จงปฏิบัติตามอย่างผู้มีโยนิโสมนสิการที่ถูกต้อง
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อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยความอุตสาหะวิริยะแล้ว ท่าน
จะไม่ผิดหวังในการเข้าถึงการเป็นผู้มีทุกข์น้อยลงๆ ผลที่ได้จะ
เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ท�ำเสมอ การเจริญสมณธรรมนั้น
จะเป็นไปตามขั้นตอน หยาบสู่ละเอียด สมมุติสู่ปรมัตถ์ จาก
รูปแบบทีก่ ำ� หนดให้สสู่ ภาพจริงตามธรรมชาติ จากปรุงแต่งสูก่ าร
ไม่ปรุงแต่ง จากการมีตัวตนสู่ความไม่มีตัวตน จากสภาพความ
มีความเป็นสูส่ ญ
ุ ญตา จากมีอปุ าทานสูส่ ภาวะถอนจากอุปาทาน
จนกว่าจะถึงความสุขอย่างยิ่งคือพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงตามอุดม
การณ์ของท่านทั้งหลายและของธรรมวินัยนี้ในที่สุดได้อย่าง
แน่นอน

บ ท ส รุ ป
และข้อเสนอแนะ

บทสรุป

สรุปภาคแรก
ในภาคแรกเป็นการกล่าวถึงข้อมูลที่ได้มาจากคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับปรมาณู-อนุภาคที่เล็กกว่าปรมาณู
และกลุ่มของสสารที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารที่มีในธรรมชาติ
คือจักรวาลหรือเอกภพที่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันได้ท�ำการ
ศึกษาค้นคว้ากันอย่างที่เขาเชื่อว่ารัดกุม มีหลักเกณฑ์ ละเอียด
ลออ ฯลฯ ได้เรียกตนเองว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้รอบรู้ จาก
การศึกษาเปรียบเทียบทัง้ ผลงานทีเ่ ป็นทัง้ ปริมาณ วิเคราะห์และ
คุณภาพวิเคราะห์ของความถูกต้องและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการ
ศึกษาวิจัย จะพอมองเห็นได้ว่าเทียบเคียงกับของพระพุทธองค์
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ได้ยาก โดยเฉพาะหลักของการอ้างอิงข้อมูลความจริงต่างๆ
นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยังคงต้องอาศัยความรู้ของผู้อื่นที่
ศึกษามาก่อนมาป็นหลักฐานอ้างอิง แต่พระพุทธองค์หาได้เป็น
เช่นนั้นไม่ ข้อมูลทุกอย่างต้องตรวจสอบด้วยตัวเองทั้งหมด
ดังปรากฏข้อความใน “กาลามสูตร” ความรอบรู้ของพระพุทธองค์นนั้ ชัดเจน แจ่มแจ้ง ถูกต้องถึงทีส่ ดุ แล้วด้วย “อภิญญาจิต”
ทีเ่ ป็น “พุทธวิสยั ” และเป็น “ยถาภูตญาณทัสสนะ” ทีม่ ลี กั ษณะ
เป็น “ข้อมูลสดที่ได้ตามสภาพความเป็นจริงในขณะนั้น-เป็น
ข้อมูลปัจจุบนั ” ส�ำหรับความรูข้ องนักวิทยาศาสตร์ปจั จุบนั -อดีตหรือในอนาคต ต้องอาศัยการเฝ้าติดตามข้อมูลบางส่วนก็เป็น
ปัจจุบนั ขณะ เช่นกรณีของปรมาณูและอนุภาคทีเ่ ล็กกว่า แต่บาง
ข้อมูลจะล้าหลังเป็นข้อมูลเก่าในอดีตนับร้อย พัน หมื่น แสน
ล้าน หรือล้านล้านปีล่วงมาแล้ว เพราะการรู้ข้อมูลหรือค้นคว้า
ต่างๆ นั้นอาศัยแสง โดยเฉพาะข้อมูลในทางดาราศาสตร์ หาก
เปรียบเทียบกันแล้ว นักดาราศาสตร์ของโลกทัง้ หมด ยังเป็นคน
ตาบอดหรือสายตาสัน้ เทียบกับคนตาดีเช่นพระพุทธองค์ยอ่ ม
ไม่ได้ฉนั ใดก็ฉนั นัน้ ดังนัน้ ความรูห้ รือข้อมูลทีไ่ ด้จะเชือ่ ถือได้วา่
ถูกต้อง-แน่นอนได้อย่างไร แม้จะมองดาวฤกษ์ทขี่ อบๆ เอกภพ
ก็ยงั ไม่เห็นเสียแล้ว ถึงแม้จะเห็น แต่เป็นเหตุการณ์หรือข้อมูล
ทีล่ ว่ งมาแล้วนับล้านๆ ปี เปรียบเทียบกับข้อมูลสด และเห็นได้
ไกลแสนไกลเป็นแสนๆ โกฏิจกั รวาล (เอกภพ) และแจ่มแจ้งด้วย
“ยถาภูตญาณทัสสนะ” ย่อมไม่ได้เลย หากนักดาราศาสตร์
ต้องการทราบข้อมูลสด ขณะนี้จากกล้องโทรทัศน์ เขาจะต้อง
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คอยไปอีก ๑ ล้านปี ส�ำหรับข้อมูลจากเทห์ฟากฟ้าที่อยู่ห่าง
ออกไป ๑ ล้านปีแสง และอย่างนีใ้ ครคอยได้ นีแ่ หละทีเ่ ราเรียก
ว่ามันเกินวิสัยของมนุษย์ปุถุชนจะพึงท�ำได้อย่างถูกต้องแน่นอน
ทั้งกล่าวได้โดยไม่ผิดเลยว่า นักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดศึกษาวิจัย
ด้วยกิเลส-ตัณหา เพื่อลาภ ยศ สรรเสริญ และสุขในแบบของ
ปุถุชนเท่านั้นเอง และเหมือนๆ กันทั้งหมด ไม่มีข้อยกเว้น
อาตมาจึงขอย�้ำสรุปอีกครั้งหนึ่งว่า พระพุทธองค์นั้นทรง
เป็นยอดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถอย่างแท้จริง
สะอาดหมดจด จิตเปิดเพราะสะอาด สว่าง สงบ และทีย่ งิ่ กว่านัน้
คือทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์นามธรรมที่ไม่มีนักวิทยาศาสตร์
คนใดในโลกนีเ้ ป็น หรือเพียงแม้แต่คดิ จะเป็นก็ยงั คงไม่มี ทัง้ เป็น
ผู้ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์นามธรรมที่สุขุมลุ่มลึกอย่างยิ่งนี้
ชี้ทางเดินให้เวไนยสัตว์ผู้มีปัญญาได้ปฏิบัติอบรมจิตสู่ความพ้น
ทุกข์ มีความสุขชั่วนิจนิรันดร ซึ่งเป็นความปรารถนาอย่างยิ่ง
ส�ำหรับสัตว์ที่มีปัญญาทั้งมวล และแล้วท่านทั้งหลายที่ “มี
ปัญญา” จะยังมีความคิดเป็นอย่างอื่นว่าจะมีมนุษย์ผู้ใดที่เป็น
“นักวิทยาศาสตร์ของโลก” ทีม่ สี ติปญ
ั ญาจิตสะอาดบริสทุ ธิ์ และ
ความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งมวลพอจะเทียบเคียงได้กับ
พระพุทธองค์อีกบ้างในโลกนี้
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สรุปภาคที่สอง

ส�ำหรับในภาค ๒ ที่เป็นเนื้อหาสาระส�ำคัญในพระพุทธ
ศาสนา อาตมาก็ จ ะสรุ ป ตามหลั ก ธรรมวิ นั ย ที่ มี ใ นพระพุ ท ธ
ศาสนาเป็ น ตอนๆ คื อ ปริ ยั ติ - -ทฤษฎี ปฏิ บั ติ - -การทดสอบ
ทดลอง วิจัย และปฏิเวธ--ผลที่ได้จากการปฏิบัติเพื่อน�ำมาใช้
ก่อประโยชน์สุข ดังนี้
ปริยตั -ิ -ทฤษฎี ในพระพุทธศาสนา ก็จะมีพระไตรปิฎก
ซึ่งประกอบด้วย “พระวินัยปิฎก” ระเบียบค�ำสั่งของพระพุทธองค์ที่เป็นแนวทางให้พุทธบริษัทคือ ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร
อุบาสกอุบาสิกา และประชาชนทั่วๆ ไป ซึ่งได้แก่ ศีล ๒๒๗๓๑๑-๑๐-๘ และ ๕ ข้อตามล�ำดับ ได้เป็นกรอบรักษากาย วาจา
ให้อยู่ในสภาพปกติ ลดหลั่นกันตามล�ำดับ เพื่อเป็นพื้นฐานของ
จิตให้พร้อมในการจะฝึกฝนอบรมจิตในขั้นของการปฏิบัติพุทธธรรมตามค�ำสอนต่อไป
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พระสุตตันตปิฎก ได้รวบรวมเอาค�ำสอนของพระพุทธองค์
และสาวกที่ได้เคยสอนพุทธบริษัทในครั้งพุทธกาล มีขนาดยาว
บ้าง สั้นบ้าง เพื่อให้เหมาะสมกับจริต กาล เวลา และสถานที่
โดยหวังผลคือความจางคลายไปแห่งความทุกข์เป็นขั้นตอน
จนถึงความพ้นทุกข์ได้ในทีส่ ดุ ด้วยความเป็นพระผูม้ พี ระภาคของ
พระพุ ท ธองค์ ที่ ท รงเป็ น ทั้ ง ผู ้ ฝ ึ ก บุ รุ ษ ที่ ส ามารถฝึ ก ได้ อ ย่ า ง
ไม่มีใครยิ่งกว่า และเป็นผู้มีความจ�ำเริญจ�ำแนกธรรมสั่งสอน
สัตว์ คือสามารถอย่างยิ่งในการจ�ำแนกธรรมเพื่อน�ำมาสั่งสอน
(เวไนย) สัตว์ที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
พระอภิธรรมปิฎก เป็นธรรมที่มีแต่หลักวิชาล้วนๆ ไม่มี
บุคคลเข้ามาเกีย่ วข้อง พระพุทธองค์ทรงเทศนาโปรด “พุทธมารดา”
๑ พรรษาเต็ม เป็นธรรมทีม่ เี นือ้ หาเป็นปรมัตถ์ลว้ นๆ แบ่งเป็น ๗
คัมภีร์ สรุปเป็นปรมัตถธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน
พระอภิธรรมจะเป็นหลักธรรมที่ส�ำคัญยิ่งในการตอบปัญหา
ข้อข้องใจต่างๆ เกีย่ วกับการเวียนเกิด-เวียนตายของสรรพสัตว์ที่
ยังเป็นปุถชุ นใน “สังสารวัฏ” ผลของกรรมหรือวิบาก การสัง่ สม
สันดานทั้งดีและชั่ว เหตุผลของการอบรมจิตที่กระท�ำได้อย่าง
ต่อเนื่อง และผลที่ได้สัมพันธ์กับการกระท�ำให้จิตตรงด้วยการ
ศึกษาอบรมที่ถูกต้อง เพื่อลัดตรงสู่ความพ้นทุกข์อย่างต่อเนื่อง
ด้วยการสะสมจากขณะจิตสู่อีกขณะจิต และจากชาติหนึ่งสู่อีก
ชาติหนึง่ จนเข้าถึง “พระนิพพาน” ในทีส่ ดุ ทีเ่ รียกการกระท�ำกรรม
อันส�ำคัญยิ่งนี้ว่า “ทิฏฐุชุกรรม” ซึ่งเป็นกุศลกรรมบถ ๑๐ ข้อ
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สุดท้าย แต่มีความส�ำคัญสูงสุด ฯลฯ เป็นต้น
ปฏิบตั ิ--การทดสอบทดลอง วิจัย คือการปฏิบัตติ น
จริงๆ ตามสภาพการณ์ในโลก การปฏิบตั ธิ รรมเป็นการปฏิบตั หิ น้าที่
ของสรรพสัตว์ทั้งมวลในการแก้ทุกข์ อาจกล่าวได้ว่าทุกชีวิตมี
การปฏิบตั ธิ รรม ปฏิบตั หิ น้าที่ แต่ทว่าแต่ละชีวติ นัน้ ปฏิบตั หิ น้าที่
ผิดแผกแตกต่างกัน ด้วยจุดมุ่งประสงค์อันเดียวกันคือ “การ
จางคลายไปของทุกข์” ทีเ่ กิดมีขนึ้ อยูท่ กุ ขณะของทุกชีวติ เพราะ
พระพุทธองค์สอนอยูแ่ ล้วว่า “ชีวติ คือก้อนทุกข์” “ผูใ้ ดเป็นเจ้าของ
ชีวิต ผู้นั้นก็มีหน้าที่ต้องแก้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั้น ให้คลายหรือ
หายไป” เราจะเห็นได้วา่ การแก้ทกุ ข์ของแต่ละชีวติ แตกต่างกัน
แล้วแต่สติปญ
ั ญา การปฏิบตั พิ ทุ ธธรรมนัน้ มุง่ หมายเอาการปฏิบตั ิ
และฝึกอบรมจิตเพือ่ ความจางคลายของทุกข์ และมีจดุ มุง่ หมาย
สูงสุดคือต้องการพ้นทุกข์โดยสิน้ เชิงและตลอดไป ในบรรดาสัตว์
ทั้งหลาย “มนุษย์เท่านั้นที่ท�ำได้” และหนทางปฏิบัติสู่ความ
พ้นทุกข์ตลอดกาลนี้ ก็จะมีปรากฏรู้กันก็ต่อเมื่อถึงกาลเวลาที่มี
ผู้รู้คือ “องค์พุทธะ” เกิดขึ้นในโลกเท่านั้น เมื่อนอกพุทธกาล
สรรพสัตว์นั้นมีแต่ “โมหะ--ความมืดบอด” อันเป็นต้นตอของ
กิเลส-ตัณหา และไม่มีโอกาสจะพ้นทุกข์ได้เลย นอกจาก “ปัจเจกพุทธะ” เท่านั้น
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“ท่านทั้งหลาย อาตมาขอย�้ำเตือนท่านผู้มีปัญญาด้วย
ความหวังดี ในฐานะเพื่อนร่วมทุกข์ในวัฏฏะว่า การเกิดเป็น
มนุษย์ ๑ และอยู่ในกาลเวลาที่มีค�ำสอนขององค์พุทธะยังมี
ปรากฏอยู่ ๑ (แม้พระพุทธองค์จะนิพพานไปแล้ว) เป็นเรื่อง
ที่ ท ่ า นหาโอกาสอย่ า งนี้ ไ ด้ ย ากนั ก หนาในวั ฏ ฏะที่ ย าวนาน
อันหาทีส่ ดุ มิได้นี้ หากท่านไม่ถอื โอกาสศึกษาและปฏิบตั ธิ รรม
ของพระพุทธองค์ ท่านจะต้องสูญเสียประโยชน์อนั ยิง่ นีไ้ ปอย่าง
น่าเสียดาย แต่กย็ งั ไม่สายเกินไปทีท่ า่ นจะตัดสินใจ และควรจะ
ต้องเป็นเดี๋ยวนี้แล้วนะท่าน”
ปฏิเวธ--ผลของการปฏิบัติที่อ�ำนวยความผาสุกมา
ให้ตามขั้นตอน ในพุทธศาสนาก็หมายเอามรรค ๔ ผล ๔ และ
นิพพาน ๑-๒ (แล้วแต่กรณี) เราหมายเอาความเบิกบานความเกษม-ความสะอาด สว่าง สงบ-ความผ่องใสเป็นอิสระและ
อิ่มเต็มของจิตที่จะเกิดขึ้นจากโลกุตตรธรรมทั้ง ๙ ที่เกิดมีขึ้น
ในจิตนั้นจากผลของการปฏิบัติพุทธธรรม
พระพุทธองค์ไม่ทรงเน้นที่ปฏิเวธเพราะมันเป็นผล หาก
เราได้กระท�ำเหตุปัจจัยให้เพียงพอและเหมาะสมในขั้นปริยัติ
และปฏิบัติดีแล้ว ปฏิเวธ--ผล มันก็จะไหลออกมาเอง ฉะนั้น
พระพุทธองค์จงึ ก�ำชับนักหนาในเรือ่ งของ “การปฏิบตั ”ิ --เจริญสติ
จงท�ำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมตามแนวของ “ปริยัติ” ที่
ถูกต้อง ตามพุทธพจน์พร�่ำสอนเตือนจนกระทั่งวินาทีสุดท้าย
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ก่อนที่จะปรินิพพานดังได้กล่าวมาแล้วในเรื่องพระพุทธเจ้าทรง
สอนอะไร หากเราจะสรุปอย่างย่อๆ ถึงใจความทั้งหมดใน
พระพุทธศาสนาก็จะได้ดังนี้
(๑) ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมีในธรรมชาติ (สังขารธรรม)
ล้วนเป็นสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ทั้งสิ้น และเรียกว่าธาตุ--สภาพของ
สิ่งที่เกิดมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้น และก�ำลังแปรเปลี่ยนไปตามเหตุ
ปัจจัยที่เข้ามาปรุงแต่งอยู่เนืองนิตย์ ไม่มีวันหยุดนิ่ง ตามภาษา
บาลีที่ว่า
“ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมตั ตะเมเวตัง... ธาตุ
มัตตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ - สิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุ
ตามธรรมชาติเท่านั้น ก�ำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนือง
นิจ... เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ มิใช่เป็นสัตวะอันยัง่ ยืน มิใช่
เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล และว่างเปล่าจากความหมายแห่ง
ความเป็นตัวตน”
(๒) การสอนของพระพุทธองค์จะสอนตามแนวอริยสัจ ๔
อันเป็นธรรมทีพ่ ระพุทธองค์ตรัสรู้ ปรากฏในคาถาของพระอัสสชิ
ตอบพระสารีบุตร-ขณะยังเป็นอุปติสสปริพาชก ความว่า
“เย ธัมมา เหตุปปะภะวา, เตสัง เหตุง ตะถาคโต, เตสัญจะโย นิโรโธจะ, เอวัง วาที มะหาสะมะโณ. - ธรรมทั้งหลาย
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เหล่าใดย่อมเกิดแต่เหตุ พระตถาคตเจ้าทรงชี้เหตุของธรรม
เหล่านั้น พร้อมทั้งแสดงความดับสิ้นเชิงของสิ่งเหล่า นั้นเพราะ
หมดเหตุ พระมหาสมณเจ้ามีปกติตรัสสอนอย่างนี้”
(๓) สภาพของธรรม สิ่งที่เกิดมีอยู่เป็นอยู่ในธรรมชาติ
เนือ่ งจากจะแปรเปลีย่ นไปตามเหตุปจั จัยอยูเ่ นืองนิจ จึงปรากฏ
เป็นสามัญลักษณะ คือ อนิจจัง ความไม่เที่ยง ทุกขัง เป็นทุกข์
อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ และอนัตตา ความไม่มีตัวตน (แน่นอนอัตตา) หากแต่เป็นสิง่ เกิดจากการปรุงแต่ง--สังขารทัง้ สิน้ และ
แปรเปลี่ ย นไปตามเหตุ - ปั จ จั ย ที่ เ ข้ า มาปรุ ง แต่ ง อยู ่ เ นื อ งนิ จ
ฉะนั้น เราจะไปยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งหลายทั้งปวงประดามี
ในธรรมชาติไม่ได้ทั้งสิ้น พระพุทธองค์กล่าวสอนสั้นๆ ว่า
“สัพเพ ธัมมา นาลัง อะนิเวสายะ - สิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวง
เราไม่ควรจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่น”
เราอาจกล่าวได้วา่ ข้อความทัง้ ๓ ตอนทีก่ ล่าวมาแล้วนัน้
เป็นสาระส�ำคัญที่ได้รวบรวมเอาใจความที่เป็นหัวใจของค�ำสอน
ภาคปริยตั ใิ นพระพุทธศาสนาไว้ทงั้ หมดทีเดียว คือเป็นหัวใจของ
ปริยัติทั้งหมด
ส่วนการปฏิบัติพุทธธรรมนั้น กล่าวโดยย่อที่สุดคือ ให้
เจริญสติหรือจงท�ำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ปรากฏใน
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ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์ “วะยะธัมมา สังขารา อัปปะมา
เทนะ สั ม ปาเทถะ อะยั ง ตะถาคะ ตั ส สะ ปั จ ฉิ ม า วาจา สังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงท�ำความ
ไม่ประมาทให้ถงึ พร้อมเถิด นีเ้ ป็นพระวาจามีในครัง้ สุดท้ายของ
พระตถาคตเจ้า” ค�ำสอนนีเ้ ป็น “ค�ำสอนภาคปฏิบตั ทิ สี่ ำ� คัญทีส่ ดุ
ในพระพุทธศาสนา” ซึ่งพระองค์กล่าวสอนเป็นประโยคสุดท้าย
ก่อนจะปิดพระเนตร พระโอษฐ์ แล้วเข้าสูป่ รินพิ พานด้วยอนุปาทิเสสนิพพาน
พระพุทธองค์ทรงใช้เวลา ๔๕ พรรษาในการพร�ำ่ สอนพุทธ
บริษัทอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย จวบจนแม้ก�ำลังจะ
ปรินิพพาน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีในพระทัยของพระองค์
ต่อเวไนยสัตว์ เพือ่ ให้บรรลุถงึ คุณลักษณะตรงตามพุทธประสงค์
ดังนี้
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่
เพือ่ หลอกลวง เพือ่ ให้คนบ่นเพ้อถึง หรือเพือ่ ลาภสักการะและ
ชื่อเสียง เพื่อเป็นเจ้าส�ำนัก เจ้าลัทธิหรือแก้ลัทธิ เพื่อให้คน
ทั้งหลายรู้จักเรา แต่ที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อความ
ส�ำรวมระวังจิต เพื่อละ-คลาย-ดับกิเลสเสียได้ในที่สุด”
แสดงให้เห็นว่า วัตถุประสงค์ทแี่ ท้จริงของการบวช หาได้
มุ่งที่จะให้ได้รับความเคารพนับถือหรือกราบไหว้จากพุทธ-
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ศาสนิกชนทัว่ ไปเป็นต้นนัน้ เป็นหลักไม่ หากแต่เพือ่ ศึกษาปฏิบตั ิ
และประพฤติธรรมให้เกิดความจางคลายแห่งกิเลสตัณหา
ยอมสละ ละ วาง และถอนความพอใจและความไม่พอใจใน
โลกธรรมทัง้ ๘ เสียได้ในทีส่ ดุ ซึง่ จะท�ำให้พรหมจรรย์ทปี่ ระพฤติ
ปฏิบัติอยู่นั้น ปรากฏผลแจ่มแจ้งบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง
“คนที่เลื่อมใสอยู่แล้ว ได้เกิดความเลื่อมใสยิ่งขึ้น
คนที่ยังไม่เกิดความเลื่อมใส ได้เกิดความเลื่อมใส”
ซึ่งสิ่งนี้เป็นเพียงผลพวงพลอยได้ โดยที่เราไม่ควรจะต้อง
ไปพะวงว่าจะมีหรือไม่ ส�ำหรับนักบวชที่เป็นภิกษุ-ผู้เห็นภัยใน
วัฏฏะทั้งหลาย จงยึดมั่นในอุดมการณ์ของการบรรพชาในธรรม
วินัยนี้ ดังที่ท่านสวดอยู่ทุกเช้าว่า
“ภิกขูนงั สิกขาสาชีวะสมาปันนา - เราถึงพร้อมด้วยสิกขา
และธรรม เป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลาย...”
อย่าได้คิดอ่านหาสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตเพราะเรา
เป็นลูกพระตถาคต ไม่ควรจะห่วงแม้ชวี ติ จะต้องสิน้ ลง เหตุเพราะ
การปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ และค�ำสอนอันได้แก่พระวินยั และพระธรรม
ที่ทรงบัญญัติและแสดงไว้โดยชอบแล้ว เพื่อชี้เป็นแนวทางให้
เราเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ด้วย “ธัมมานุธัมมะ
ปฏิปันโน - เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม”
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กล่าวคือ แต่ละคนทีเ่ ป็นพุทธบริษทั ย่อมแตกต่างกันด้วย
เพศ วัย ฐานะ อาชีพ จริต สิ่งแวดล้อมอื่นๆ จงปฏิบัติธรรมให้
สอดคล้องกับหน้าที่และเหตุปัจจัยประกอบให้เหมาะแก่สภาวะ
ของตนๆ ด้วยความไม่ประมาท-มีสติอยู่เสมอทุกขณะ ตามวิธี
การปฏิบัติที่อาตมาได้กล่าวมาแล้วโดยละเอียดทั้ง ๓ ข้อ สิ่งที่
ส�ำคัญทีส่ ดุ ทีอ่ าตมาจะต้องขอสะกิดเตือนท่านด้วยความห่วงใย
เป็นตอนสุดท้ายว่า
“อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง โกชัญญา มรณัง สุเว - ความ
เพียร (เจริญสติ) เป็นกิจทีจ่ ะต้องท�ำวันนี้ (ขณะเดีย๋ วนี)้ ใครจะรู้
ความตายแม้พรุ่งนี้”
“นะ หิ โน สังคะรันเตนะ มะหาเสเนนะ มัจจุนา - เพราะ
การผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามาก ย่อมไม่มีส�ำหรับเรา
(ไม่มีใครขอผัดเวลาตายได้)”
“เอวัง วิหาริมาตาปิง อะโหรัตตะมะตันทิตงั ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ สันโต อาจิกขะเตมุนิ - มุนีผู้สงบ (ผู้รู้คือพุทธะ)
กล่าวเรียกผูม้ คี วามเพียร (เจริญสติ) อยูเ่ ช่นนัน้ โดยไม่เกียจคร้าน
ทั้งกลางวันและกลางคืนว่า ‘ผู้มีชีวิตอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็
น่าชม’ ”

ข้อเสนอแนะ

ก.
ส�ำหรับ
ยุวพุทธิกะ
การพัฒนาทางกายและจิตของเยาวชนให้เป็นมนุษย์ปกติ
ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา นับเป็นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะเป็นรากฐานอันมั่นคง เพื่อการพัฒนาประเทศชาติ
ในล�ำดับต่อไป หากพื้นฐานขั้นนี้ล้มเหลว ก็อย่าได้หวังเลยว่า
การพัฒนาในระดับสูงนั้นจะบรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่ตั้งแผน
และโครงการเอาไว้ แม้จะสวยหรูเพียงใด มันก็จะเป็นเพียง
ความเพ้อฝันอย่างลมๆ แล้งๆ เท่านั้นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แบบอย่างทีด่ เี ป็นเรือ่ งทีจ่ ำ� เป็นจะขาดเสียมิได้เลย ดังนัน้ อาตมา
ใคร่ขอเสนอข้อคิดเห็นบางประการเพื่อกรุยทางการอบรมและ
พัฒนาเยาวชนของชาติ ให้เป็นยุวพุทธิกะที่มีคุณลักษณะคล้อย
ตามพุทธธรรมและเอกลักษณ์ที่งดงามของชาติไทยดังต่อไปนี้
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สถาบันที่เกี่ยวข้องจะต้องส่งเสริมให้มีและงดเว้น
การใช้สื่อสารมวลชนทุกรูปแบบเพื่ออบรมให้เยาวชนเกิดความ
ส�ำนึกฝังลึกอยูใ่ นจิตตัง้ แต่เยาว์วยั ว่า “ทุกชีวติ ไม่วา่ จะเป็นมนุษย์
หรือสัตว์ลว้ นมีชวี ติ อยูด่ ว้ ยความทุกข์ ต่างก็รกั และหวงแหนใน
ชีวติ ของตน ทุกขณะเขาอยูด่ ว้ ยการกระเสือกกระสนท�ำการงาน
ตามหน้าที่อาจแตกต่างกัน แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือความ
ผ่อนคลายของทุกข์ที่เกิดมีกับทุกชีวิตอยู่ทุกขณะ ทุกชีวิตต้อง
เผชิญกับความหิว ความร้อนหนาว และเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนๆ
กัน ยิ่งพวกสัตว์ทั้งหลายเขาก็มีความทุกข์เช่นเดียวกับเรา แต่
เขาโง่กว่าและช่วยตัวเองไม่ได้ดีเท่ามนุษย์อย่างเรา เขาต้องการ
ความเอื้ออารีจากมนุษย์ตามควร” หากเยาวชนได้เข้าใจเรื่อง
ที่เกิด-มีและเห็น เข้าใจความจริงที่ปรากฏตรงหน้าเขานี้ ความ
เมตตาต่อสรรพสัตว์ทงั้ หลายจะเกิดมีขนึ้ อย่างลึกซึง้ ในจิต นอก
เหนือจากที่มีต่อมนุษย์ด้วยกัน จะเป็นรอยประทับอยู่ในใจที่
ฝังลึกและแน่นอย่างมิรลู้ มื และจะเป็นผลดีอย่างยิง่ ในการอบรม
ศีลธรรมจรรยาและความเป็นพลเมืองดี ตลอดจนการฝีกฝน
อบรมจิตในขัน้ ต่อไป ตามแนวพุทธธรรมเมือ่ เจริญเติบโตขึน้ เป็น
ผู้ใหญ่
จะต้องหาวิธีการ สอน-แนะน�ำ-ชี้แจง ให้เยาวชน
ของชาติ ให้ ค วามเคารพ-นั บ ถื อ -ให้ เ กี ย รติ บุ ค คลที่ ฉ ลาดรอบรู ้ - เพี ย บพร้ อ มด้ ว ยความดี ไม่ บู ช าคนฉลาดและเก่ ง ที่
ขีโ้ กง อย่าเห็นเงินเป็นพระเจ้า คนมีเงินไม่ใช่คนดีเสมอไป บาง
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คนน่ า ขยะแขยงอย่ า งยิ่ ง เหมื อ นพวก “แดร็ ก คู ล า” ที่ ไ ด้ เ งิ น
และทรัพย์สินมาจากการเอาเปรียบเบียดเบียน แม้จากหยาด
เหงื่อ-หยดเลือดของคนที่ยากไร้ ครูจะต้องได้มาตรฐานทั้งทาง
วิชาการ-ความประพฤติ-เป็นแม่พมิ พ์ทดี่ ี และรัฐควรจะส่งเสริม
บุคคลในอาชีพนีใ้ ห้สงู เด่นยิง่ กว่าอาชีพใดๆ แต่ทสี่ ำ� คัญอย่างยิง่
คือ“ความได้มาตรฐานของครู” จะบกพร่องไม่ได้ ด้วยการก�ำหนด
มาตรฐานการศึกษาแต่ละขัน้ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครือ่ งช่วย
เมื่อสอนถึงพระพุทธองค์ จงเน้นให้ชัดอย่างไม่มีข้อที่
เด็กต้องมาสงสัยว่าพระพุทธองค์นั้น “ทั้งในโลกนี้หรือบนสรวง
สวรรค์ จะไม่มีเทวดา-เทพเจ้า-หรือมนุษย์คนใด กลุ่มใด ไม่ว่า
จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่างๆ นักปรัชญาเมธี บรรดามีมาใน
โลกนีจ้ นถึงปัจจุบนั ไม่มใี ครเปรียบเทียบได้กบั พระพุทธองค์เลย
ในด้านความรอบรู้ คือวิชชาความรู้ที่มีอยู่ และถึงพร้อมด้วย
จรณะ คือปฏิบัติได้ตามที่รู้อีกด้วย ยิ่งกว่านั้นยังเป็นผู้ที่มีจิตใจ
สะอาดบริสุทธิ์ เมตตากรุณาต่อมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งมวล
อย่ า งไม่ มี ผู ้ ใ ดเสมอเหมื อ น มี ชี วิ ต เรี ย บง่ า ยตามธรรมชาติ
ท้ายทีส่ ดุ ยังเสียสละเวลาทุกขณะของชีวติ ทีม่ อี ยู่ สัง่ สอนให้ผคู้ น
ได้ประพฤติปฏิบัติ เพื่อความจางคลายของทุกข์ตามแนวทางที่
ถูกต้อง-ลัดตรงตามขั้นตอนและสติปัญญาเจริญขึ้น จนถึงที่สุด
ของทุกข์ คือมีความสุขชั่วนิจนิรันดรอีกด้วย
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ฉะนั้น การที่พวกเยาวชนและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
กราบไหว้พระพุทธองค์ทุกค�่ำเช้านั้น สมควรแล้วเป็นอย่างยิ่ง
แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงโปรดการบูชาพระองค์ด้วยการสวดมนต์
อ้อนวอนและกราบไหว้บชู าด้วยธูป-เทียน-ดอกไม้ หากแต่การ
“ปฏิ บั ติ บู ช า” ต่ อ พระองค์ ๆ จะทรงสรรเสริ ญ ยิ่ ง กล่ า วคื อ
“ปฏิบัติตามค�ำสอนของพระองค์” ด้วยการประพฤติพุทธธรรม
และฝึกฝนอบรมจิตด้วยวิธีเจริญสติ
ให้ เ ยาวชนผู ้ มี อ ายุ ส มองเจริ ญ เติ บ โตพอสมควร
ได้รจู้ กั “การพักกายและจิตเมือ่ เหน็ดเหนือ่ ยหรือยามว่าง” ด้วย
การให้จิตอยู่กับลมหายใจเข้า-ออกของเขาในแบบ-รู้สึกตัวทั่ว
พร้อม ไม่ใช่แบบนิง่ เงียบอยูใ่ นถ�ำ้ ลักษณะสมถะ “จะหลับตาหรือ
ลืมตาก็ได้” พยายามให้เด็กคุ้นเคยและให้ความส�ำคัญแก่เรื่อง
ที่เขาต้องท�ำในปัจจุบันสูงที่สุด ให้เป็นคนไม่อาลัยอาวรณ์เรื่อง
ในอดีตที่ผ่านไปแล้ว เก็บไว้เพียงเป็นบทเรียน ไม่เป็นคนคิด
เฟื่องเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึง วางแผนงานได้แต่ต้องไม่กังวล
และจง “ท�ำปัจจุบันกรรมให้ดีที่สุดด้วยความมีสติสัมปชัญญะ
ที่ ส มบู ร ณ์ และมี อ ารมณ์ แ ละหน้ า ตาที่ ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใสเสมอ
ในการแก้ปัญหาทุกระดับและทุกขณะ”
เมือ่ ล้มตัวลงจะนอนหลับในทุกคืน หลังจากสวดมนต์
ไหว้พระแล้ว เมื่อหัวถึงหมอน ให้มีสติระลึกรู้ลักษณะการนอน
ว่าหัว ๑ แขน ๒ เท้า ๒ อยู่ในลักษณะใด ลืมอดีต ไม่กังวล
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อนาคต แล้วจงเริ่มนับลมหายใจเข้า-ออก จนกว่าจะหลับไป
เพือ่ เป็นการฝึกสมาธิเบือ้ งต้น จะเป็นการพักกายและจิตทีใ่ ห้ผล
สมบูรณ์ที่สุด
ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงไปโรงเรียน และ
กลับจากโรงเรียนจนถึงเวลาเข้านอน พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะ
ต้องให้ความสนใจในช่วงเวลาทั้งสองนี้ ด้วยการพยายามหาวิธี
การให้ลกู หรือเด็กในปกครองได้ “ยิม้ แย้มอย่างจริงใจและบริสทุ ธิ์
ใจ” อย่างน้อยๆ สักวันละ ๔-๕ ครัง้ โดยเฉพาะตอนเช้า-ออกจาก
โรงเรียน และตอนตื่น-เข้านอน พร้อมกล่าววาจาที่สุภาพและ
อ่อนหวาน ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อให้ลูกหรือเด็กใน
ความดูแลเกิดความชุ่มชื่น-อบอุ่น-และปลอดภัย รวมทั้งการ
แสดงออกด้วยสายตาและอากัปกิริยา เสมือนเป็นการบอกเป็น
นัยๆ ว่า พ่อ-แม่-พี-่ ป้า-น้า-อา อยูใ่ กล้ชดิ กับเขาด้วยความรักห่วงใยเสมอ ดีกว่าจะพยายามยัดเยียดเงินทองให้ลูกหลานไป
มากๆ คิดว่าเขาจะได้มแี ละใช้เงินเหล่านัน้ แล้ว เขาจะมีความสุข
เปล่าเลย นั่นเป็นการสร้างปมปัญหาที่จะเกิดมีและแก้ไขอย่าง
ยากยิ่งในอนาคต
ฝึกสอนให้เด็กแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทีเ่ กิดมีขึ้นทุกกรณี
ด้วยใบหน้าทีย่ มิ้ แย้มแจ่มใสเข้าหากัน ประณามการใช้พละก�ำลัง
เป็นการตัดสิน เพราะเป็นวิสยั ของสัตว์เดรัจฉานหรือบุคคลทีย่ งั
เป็นอนารยชน
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ขอให้ท่านยึดมั่นในหลักการปฏิบัติพุทธธรรมทั้ง ๓ ข้อ
ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ซึ่งท่านจะท�ำได้ทุกขณะตั้งแต่ตื่นจนหลับ
แม้ขณะท�ำการงานตามหน้าที่ ไม่ว่าเวลา สถานที่ และโอกาส
ใดๆ ท่านจะได้รบั แต่ประโยชน์อย่างเดียวทัง้ ๓ ประโยชน์ ตามที่
พระพุทธองค์ทรงแนะน�ำไว้ คือ ทัง้ ในชาตินี้ (ลาภ ยศ สรรเสริญ
สุข) ในชาติหน้า (ด้วยการเป็นผูไ้ ม่เบียดเบียน และบ�ำเพ็ญบุญกุศล ซึง่ เป็นทรัพย์ภายใน) และประโยชน์อย่างยิง่ (เป็นการเจริญ
สติให้มีมากยิ่งขึ้น เป็นฐานส�ำคัญที่จะเข้าถึงสติปัฏฐาน ซึ่งน�ำ
ท่านสู่ความดับสิ้นไปของทุกข์ในอนาคต เมื่อท่านท�ำเหตุให้
เพียงพอ ผลมันจะเกิดขึ้นได้ โดยไม่มีใครจะยับยั้งหรือห้ามไว้ได้
มิฉะนัน้ ในสมัยพุทธกาล นางวิสาขามหาอุบาสิกาและอนาถบิณฑิก
เศรษฐีคงจะไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นผูค้ รองเรือนเหมือน
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กับท่านทั้งหลายส่วนมากที่อ่านหนังสือเล่มนี้) และอาตมา
รับประกันได้ “ไม่มโี ทษแก่ทา่ นแม้แต่นอ้ ย” แต่ “ให้คณ
ุ ประโยชน์
คือคลายความเครียดและความทุกข์ของท่านทัง้ ทางกายและจิต
ได้ ม ากน้ อ ยตามความต่ อ เนื่ อ งไม่ ข าดสายของการเจริ ญ สติ
ของท่านตามข้อ ๒ และข้อ ๓” กายและจิตของท่านจะมีความ
โปร่งเบาสบายเพิ่มขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ปัจจุบันของท่านได้ดียิ่งขึ้น โดยไม่มีข้อยกเว้น
นอกจากนัน้ จากประสบการณ์และศึกษาพิจารณาเรือ่ งที่
น่าประทับใจในอดีตของเมืองไทย เมืองศูนย์กลางของพระพุทธ
ศาสนาในปัจจุบัน สิ่งงดงามที่จางหายไปจากสังคมไทยเราไป
ทุกขณะ ควรที่เราท่านทั้งหลายจะได้ช่วยกันปลุกให้ฟูเฟื่องขึ้น
อีกครั้งหนึ่ง ก็คือวิญญาณของพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงที่เราเคย
มี คือ “สยามเมืองยิ้ม” การจะปลุกคุณลักษณะอันงดงามนี้ให้
มีขนึ้ มาอีก เป็นเรือ่ งไม่งา่ ยและก็ไม่ยาก ขึน้ อยูก่ บั ว่าเรามีความ
ศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจ หรือสักแต่วา่ นับถือ
กันไปอย่างนัน้ เอง ถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนจริง ไม่หลอกลวง
เพียงไม่ให้คนเขาตราหน้าว่า “เจ้าคนไม่มีศาสนา” เราก็ต้องท�ำ
กันได้ และวิญญาณของ “สยามเมืองยิ้ม” จะฟื้นคืนสู่สังคมไทย
ได้โดยมิชา้ เพราะธาตุแท้ของคนไทยน่ารักอยูแ่ ล้ว และภาพพจน์
ของเมืองไทย ไม่วา่ ในสายตาของชนชาติใด จะมองเห็นภาพของ
คนไทยงดงามด้วยความชื่นชมและติดตาตรึงใจมิรู้ลืมด้วย การ
ที่เราทั้งหลาย :
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“ท�ำหน้าทีข่ องตนและแก้ปญ
ั หาตลอดจนข้อขัดแย้งทุกกรณี
ที่เกิดมีขึ้นแก่ตน ไม่ว่าจะร้ายแรงเพียงใด ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
แจ่มใสให้ได้อยู่เสมอ”
ไม่สมควรจะใส่หน้ายักษ์เข้าหากัน แล้วต่างพยายามหา
เหตุผลว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกต้อง อีกฝ่ายเป็นผู้ผิดเสมอไป
ท่านผูม้ ปี ญ
ั ญาทัง้ หลาย ทุกกรณีทเี่ กิดขึน้ ยากนักหนาทีจ่ ะเป็น
ฝ่ายหนึง่ ฝ่ายเดียวผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ ผลย่อมมาจากเหตุเสมอ
และถ้าคิดง่ายๆ ผลใดที่เกิดจากเหตุของสิ่งสองสิ่ง เป็นไปได้
ไหมทีเ่ ราจะสรุปว่าผลนีเ้ กิดจากเหตุเพราะสิง่ ๆ เดียว ไม่มใี ครถูก
หรือผิดทัง้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ในทุกกรณีทเี่ กิดการขัดแย้ง จงส�ำนึก
ไว้เสมอว่า “ไม่มใี ครอยากให้มนั เกิดความขัดแย้ง” และ “ทุกคน
คือเพื่อน-ผู้ต่างก็มีทุกข์จะต้องแก้อยู่ทุกขณะอยู่แล้ว” จง “ยิ้ม
แย้มเข้าเจรจากันเพื่อหาข้อยุติที่เป็นธรรม พยายามอย่ามอง
เข้าข้างตัวเองจนเกินไป จงใช้ขันติและการรอมชอม ตลอดจน
มีสติส�ำนึกในความเป็นมนุษย์ให้มาก แล้วท่านจะแก้สภาวะ
ขัดแย้งได้ผลดีทสี่ ดุ ตามสภาพนัน้ ๆ” และแทนทีท่ า่ นจะเพิม่ ศัตรู
ท่านอาจจะได้มิตรที่ดีในความขัดแย้งนั้น เพราะโดยแท้จริงแล้ว
ทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กัน
ท่านทั้งหลายคงเคยเห็นภาพการทะเลาะวิวาทกันตาม
สถานทีต่ า่ งๆ แม้กลางถนนหลวง การท�ำร้ายกันด้วยก�ำลังกาย
และอาวุธ เพือ่ เป็นการตัดสินกันเองแบบ “ศาลเตีย้ ” นัน้ มันไม่ใช่
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“วิสยั ของมนุษย์” ตามหลักพุทธศาสนา  หากแต่เป็น “จิตทีก่ ำ� ลัง
อยูใ่ นภพภูมขิ องสัตว์ตงั้ แต่เดรัจฉานลงไปถึงสัตว์นรก” แม้กาย
หยาบของเขานั้นมีรูปเป็น “คอหยักๆ สักแต่ว่าเป็นคน” อยู่
ก็ตาม
หากชาวพุทธศาสนิกชนไทยเราพยายาม “ท�ำงานและแก้
ปัญหาการขัดแย้งทุกกรณี ด้วยใบหน้าทีย่ มิ้ แย้มแจ่มใสอยูเ่ สมอ”
แล้ว ความ “เป็นคนยิม้ ง่าย” จะเกิดมีเป็นนิสยั ทีละน้อยๆ ตอน
แรกๆ อาจจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างยาก แต่หากฝึกไม่เกินปี ท่าน
จะท�ำได้อย่างสบาย และมองเห็นผูค้ นทัง้ หลายคล้ายคนในครัวเรือน
เดียวกันมากขึ้น มันจะท�ำให้ภาระหน้าที่ของต�ำรวจและศาล
เบาบางลงไปมาก และที่ส�ำคัญที่สุด ท่านจะเป็นพุทธบริษัทที่
พระพุทธองค์ทรงยกย่อง เพราะท่านได้บูชาพระพุทธองค์ด้วย
“ปฏิบตั บิ ชู า” ท่านจงจ�ำไว้เถิด “การยิม้ แย้มแจ่มใส เป็นกุศโลบาย
อันยอดเยีย่ มของการเจริญสติ” พระพุทธองค์ไม่เคยสรรเสริญ
การปฏิบัติธรรมข้อใดๆ ยิ่งไปกว่า “การเจริญสติ” คือ “ความ
ไม่ประมาท” ความจริงข้อนีป้ รากฏในพระปรินพิ พานสูตร ขณะ
พระพุทธองค์ก�ำลังจะปรินิพพาน ก็ยังสอนสั่งเป็นค�ำสุดท้ายว่า
“อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ ท่านทั้งหลาย จงท�ำความ
ไม่ประมาทให้ถงึ พร้อมเถิด” คือสัง่ ให้พทุ ธบริษทั เจริญสติให้มอี ยู่
อย่างไม่ขาดสายทุกขณะเป็นนิจ และก็สามารถเริ่มต้นจากการ
ฝึกได้จากการเป็นคนยิม้ ง่ายอยูเ่ สมอในทุกกรณี และเอือ้ อ�ำนวย
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ประโยชน์ในปัจจุบันให้แก่ผู้ปฏิบัติอย่างยอดเยี่ยมที่สุด
อีกประการหนึ่งเราชาวพุทธลืมของดีที่เรามีอยู่กับตัวคือ
“ดอกบัว” อันเกิดจากมือทั้งสองประนมที่เหนืออก เมื่อเกิด
“ปัญหาขัดแย้ง” เรายืน่ ดอกบัวให้แก่กนั แล้วค่อยเจรจา เช่นเดียว
กับการ “โค้งค�ำนับ” ของชาวญี่ปุ่น สิ่งนี้จะประทับใจยิ่งกว่า
“ประเพณีญปี่ นุ่ ” ทีก่ ล่าวแล้วนัน้ ถ้าเราท�ำได้จะเป็น “ประเพณี
ของชาวพุทธ” ที่ประทับใจและมีคุณประโยชน์สูงสุด
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ส�ำหรับ
สถาบัน
ที่เกี่ยวข้อง

ท่านทั้งหลายผู้มีสติปัญญาระดับชนชั้นน�ำของประเทศนี้
อาตมาไม่สงสัยเลยแม้แต่น้อยว่า ท่านจะไม่ทราบและซึ้งอยู่ใน
ส่วนลึกของจิตส�ำนึกอันชอบธรรมของท่านว่า “อบายมุข” เป็น
ธรรมอันพึง “น่ารังเกียจ” ของชาวเรา ผู้ใดก็ตามที่ไม่รังเกียจ
อบายมุข หรือท�ำท่าว่ารังเกียจ แต่หาผลประโยชน์จากอบายมุข
ให้ได้มาซึง่ “ลาภ” คือ “ทรัพย์สนิ เงินทอง” เข้าท�ำนอง “เกลียดตัว
กินไข่ เกลียดปลาไหลกินน�ำ้ แกง” บุคคลผูน้ นั้ จะชือ่ ว่าเป็น “คนดี
จริงๆ” หาได้ไม่ แม้เขาจะมียศ-ต�ำแหน่งสูงส่งเพียงใดก็ตาม เขา
คงเป็นเพียง “ทรชน” ในคราบของ “คนศักดินาสูง” เท่านั้นเอง
ขอให้ทา่ นทัง้ หลายได้ชายตามอง-พิจารณาในเรือ่ งต่อไปนี้
เป็นตัวอย่าง
๑. สุรา บุหรี่ ยาเสพติดประเภทต่างๆ
๒. การพนันทุกประเภท รวมทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาล
๓. สถานเริงรมย์ยามค�่ำคืนบางประเภท
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คนดีจะไม่ปฏิเสธเลยว่า สิ่งที่กล่าวข้างบนนั้นเป็นเรื่อง
“น่ารังเกียจ” ทัง้ ทีร่ วู้ า่ “มันไม่ดแี ละน่ารังเกียจ” แต่มใี ครปฏิเสธ
บ้างว่า สิ่งต่างๆ เหล่านี้น�ำมาซึ่ง “เงิน” ที่เป็นผลประโยชน์อัน
ไม่สมควรทัง้ ส่วนบุคคลและสถาบัน หากท่านผูม้ สี ติปญ
ั ญาได้ใช้
ความคิดทีส่ มเหตุสมผล ไม่ตอ้ งอ้างถึงค�ำสอนของพระพุทธองค์
ให้มันสูงเกินไป ถึงผลที่ได้และผลที่เสียจากสิ่งเหล่านี้ จะเห็นได้
โดยง่ายว่า “เทียบกันไม่ได้เลย” ผลเสียแพร่กระจายไปทั่วทุก
หัวระแหง เป็นภาระผูกพันต่อรัฐประมาณค่ามหาศาล เป็นผล
ท�ำให้เกิดความหย่อนสมรรถภาพทั้งทางกาย-จิตของประชากร
กระทบกระเทื อ นต่ อ ความมั่ น คงและความรุ ด หน้ า ก้ า วไป
ในการพัฒนาประเทศ คุณภาพทางจิตของประชากรตกต�ำ่ เป็น
ส่วนรวมสถานะของผูค้ นในปัจจุบนั เกือบจะกล่าวได้วา่ “ประชาชน
ทุกคนต้องมีภาระเป็นหนี้” ไม่รู้จักค�ำว่า “สันโดษ” ตกเป็นทาส
ของอบายมุ ข มากประเภทยิ่ ง ขึ้ น เพราะรั ฐ ไม่ รู ้ จั ก ยอมตั ด
“ผลประโยชน์” ที่น่ารังเกียจนี้ทิ้งเสีย เพื่ออบรมฟื้นฟูและรักษา
ไว้ซึ่งคุณภาพที่ดีทางจิต และเศรษฐกิจของบุคคลส่วนใหญ่ของ
ประเทศเอาไว้ พระพุทธองค์ไม่เคยสอนว่าความสุขจริงๆ ของ
มนุษย์จะมีมากขึ้นอยู่ที่ “รายได้เฉลี่ยต่อคนภายในประเทศสูง
ขึ้น” หากแต่จะมีความผาสุกเพิ่มขึ้น หากอยู่ที่ “ความพร่อง
ทางจิตของเขามีนอ้ ยลงต่างหาก ความสุขจึงจะมีมากขึน้ ” แม้
ให้มีเงินส่วนบุคคลเป็นร้อยๆ ล้าน หากจิตของเขายังพร่องอยู่
เป็นนิจ เขาจะไม่พบกับความผาสุกเลย มิหน�ำซ�ำ้ บางรายอาจ
เป็นโรคจิตประสาทและฆ่าตัวตาย ก็มีอยู่เป็นอันมาก ทั้งๆ ที่
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มีทรัพย์สมบัติจ�ำนวนมหาศาล มนุษย์ในปัจจุบันได้มองข้าม
สัจธรรมในพุทธศาสนา มองเห็นแต่ความส�ำคัญและคุณค่าของ
วัตถุธาตุเนือ้ หนังทีม่ องเห็นได้ดว้ ยตา สัมผัสได้ดว้ ยกายมากกว่า
นามคุณธรรม อันเป็นสัจธรรมทีม่ คี วามสัมพันธ์โดยตรงกับความ
สุขและทุกข์ของมนุษย์โดยตรง “เราก�ำลังแก้ปัญหาทุกข์ไม่ถูก
จุดแล้วมันจะพ้นจากความทุกข์กันได้อย่างไร!”
ชาวเราท่านทั้งหลายที่มีสติปัญญา ตั้งแต่ราษฎรเต็มขั้น
จนถึงระดับผู้นำ� ประเทศ ไม่ว่าจะสังกัดในศาสนาหรือพรรคการ
เมืองใดๆ ต่างก็ย่อมจะต้องรังเกียจ “อบายมุข” และก็ถึงเวลา
อันควรหรือยังทีจ่ ะพร้อมใจกันลบรอยสกปรกบนผืนผ้าขาวสะอาด
ของ “แดนสยาม ศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาอันส�ำคัญยิ่ง
ของโลกขณะนี”้ ออกให้หมดสิน้ เสียที ด้วยการยอมสละทิง้ “เงิน”
ทีข่ อกล่าวว่าเป็น “เงินสกปรก” ทีไ่ ด้มาจากการมอมเมาประชากร
ที่น่าสงสารของตนเอง และเกิดเป็นมลภาวะทางนามธรรมที่
แก้ไขได้ยากมากยิง่ ขึน้ ทุกที นอกจากนี้ มลภาวะลักษณะนีท้ แี่ ผ่
กระจายไปทัว่ ทุกตารางนิว้ ของประเทศนีน้ นั้ ได้กลายเป็นอุปสรรค
อันส�ำคัญยิง่ ในนโยบาย “ฟืน้ ฟูพระพุทธศาสนาเนือ้ แท้เข้าสูช่ วี ติ
จิตใจของชนในชาติทกุ เพศทุกวัย” เพือ่ ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่าง
แท้จริง ท่านผูม้ ปี ญ
ั ญาทัง้ หลายจะส�ำนึกได้อย่างแน่แท้จากการ
พิจารณาให้ลกึ ซึง้ และด้วยจิตใจทีเ่ ปิดกว้างและมีความเป็นธรรม
ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ควรจะต้องท�ำในสิ่งต่อไปนี้
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(๑) พยายามตัดทอน-ล้มเลิกในทีส่ ดุ อบายมุขทัง้ ๓ ข้อ
ทีก่ ล่าวแล้วและอืน่ ๆ จากกลไกของรัฐทีห่ วังเพียง “เงินไม่สะอาด”
มาบริหารประเทศและประโยชน์ตน เพือ่ ก�ำจัดมลภาวะทางนาม
ธรรมและรูปธรรม ที่มีอยู่ในกลุ่มประชากรเกือบจะทั้งหมดของ
ประเทศ
(๒) ให้โอกาสคนดีได้บริหารหน่วยงาน แน่ละ “อาวุโส”
เป็นเรื่องส�ำคัญ แต่ความดีหรือคุณภาพในบุคคลนั้นๆ ส�ำคัญ
ว่าในทางพุทธศาสนานั้น พระปุถุชนแม้บวชมา ๑๐๐ พรรษา
ไม่สามารถเทียบได้กบั พระอริยเจ้าแม้บวชได้เพียงวันเดียว มิฉะนัน้
พระพุทธองค์จะไม่ทรงกล่าวเชิงต�ำหนิพระโปฐิละว่าเป็น “โมฆบุรุษ” “บุรุษเปล่า” หรือ “ผู้มีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด”
ทัง้ ๆ ทีพ่ ระโปฐิละบวชมานานและสอนศิษย์ปฏิบตั ธิ รรมเป็นพระ
อรหันต์จำ� นวนมาก แม้แต่ศษิ ย์ทเี่ ป็นสามเณร คนดีนนั้ ยิง่ บริหาร
งานได้นานเท่าใดก็ยงิ่ ดี หากรักษาความดีของตนไว้ คนคุณภาพ
ไม่ถึงขนาด แม้อายุจะมากและอาวุโสสูงสักเพียงใดก็ไม่สมควร
ซ�ำ้ ร้ายจะท�ำให้เกิดความล่าช้า ถ่วงความเจริญในด้านการพัฒนา
เสียด้วยซ�้ำไป ต้องเสียทั้งเวลาและทรัพยากรของชาติมาก�ำจัด
มลภาวะที่คนเหล่านี้ฝากรอยสกปรกเอาไว้
(๓) ฝึกอบรมชนทุกเพศและวัยด้วยการปฏิบัติบูชาตาม
แนวทางทีไ่ ด้พจิ ารณาอย่างดีแล้ว ไม่ใช่ให้มงุ่ แต่เรียนแบบจ�ำเอาไว้
สอบเพื่อคะแนน อย่างนี้แม้สาธยายพระไตรปิฎกคล่องทุกตัว
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อักษรก็ไม่มคี วามหมาย พูดสอนเขาได้ แต่ตวั เองท�ำไม่ได้ ก็เข้า
ลักษณะพระโปฐิละอีกนัน่ แหละ มนุษย์ไม่ใช่สตั ว์ทจี่ ะให้ท�ำอะไร
ด้วยการไล่ตอ้ นเฆีย่ นตี แต่การสอนมนุษย์นนั้ ผูน้ ำ� จะต้องท�ำให้
ดูเป็นตัวอย่าง “leadership by example” ดังนัน้ ท่านทัง้ หลาย
ที่ยิ่งมีต�ำแหน่งหน้าที่สูงเพียงใด จะต้องเป็น “แบบอย่างที่ดี
ให้ยอดเยี่ยม” ยิ่งขึ้นเพียงนั้น เพื่อเป็น “ผู้น�ำที่ถูกต้องในหมู่
มนุษย์”
เพียงเพื่อเป็นการเริ่มต้น โครงการพัฒนาพุทธศาสนา
สู ่ เ ยาวชนหรื อ อะไรก็ แ ล้ ว แต่ ท� ำ นองนี้ คงจะมี ท างบรรลุ ถึ ง
เป้าหมายตามประสงค์จริงๆ ได้ มิฉะนั้นแล้ว แม้ท่านจะอยาก
จะให้มใี ห้เป็นจนขาดใจ “เพราะทุกอย่างจะเกิดผลได้ จะต้องมา
แต่เหตุ ถ้าไม่มีเหตุให้ควรแก่ผลที่จะได้ ผลมันจะเกิดขึ้นมาได้
อย่างไร พระมหาสมณเจ้ามีปกติสอนอย่างนี้” จากคาถาพระ
อัสสชิที่เคยได้กล่าวไว้แล้วแต่ตอนต้น “การสอนด้วยการท�ำให้
เห็นเป็นแบบอย่าง” เป็นเรื่องจ�ำเป็นล�ำดับสูงสุด และจ�ำเป็น
อย่างยิง่ ส�ำหรับการปกครองมนุษย์ในสภาวการณ์ทกุ ยุคทุกสมัย
พระที่ดังๆ ทั้งหลายในยุคปัจจุบัน มักจะพยายามก่อสร้างสิ่งซึ่ง
เป็นรูปธรรม-ศาลา-โบสถ์-วิหาร-เจดีย์ ฯลฯ เพราะมองเห็นผล
ได้รวดเร็ว อาจจะเพียงให้ได้มาซึง่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข กันแบบ
ที่โลกๆ เขาชอบท�ำกัน ท�ำไมจึงไม่กระท�ำในสิ่งที่จะฟื้นฟูอบรม
ธรรมจริยาของพุทธศาสนิกชนที่อยู่รอบๆ วัด และโดยทั่วๆ ไป
ให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น และผู้เบิกบานตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรง
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สรรเสริญ ทั้งยังเป็นรากฐานอันส�ำคัญในการพัฒนากลุ่มชนใน
ระดับต่างๆ ทุกรูปแบบได้เป็นอย่างดีอกี ด้วย การสร้างถาวรวัตถุ
ทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วนั้น เป็นสิ่งดีควรแก่การอนุโมทนา
แต่ ณ บัดเดีย๋ วนี้ จ�ำนวนปูชนียสถานลักษณะนีม้ อี ยูม่ ากจนเกิน
พอแล้ว นอกจากเป็นการท�ำที่ไม่ใช่พุทธอุดมการณ์ แล้วยัง
สูญเสียทรัพย์ ไม่คุ้มค่าและเป็นภาระอันหนักในการปฏิสังขรณ์
ในอนาคตอีกด้วย ชาวเราทัง้ หลายจะต้องหันเหมาช่วยกันสร้าง
คุณภาพของคนทุกเพศวัย และที่ส�ำคัญคือเยาวชน ให้มีจิตใจ
และสันดานให้เป็น กัลยานุชน ตามแนวทางของพุทธศาสนา
ไม่ใช่การสร้าง “เนือ้ งอก” ให้เกิดมีขนึ้ มากมายใน “กลุม่ มหาชน”
อย่าให้เป็นการท�ำไปเพียงเพื่อลาภ ยศ สรรเสริญ และสุขแบบ
ชาวโลกๆ เมือ่ ประเมินผลการพัฒนาทางด้านจิตใจก็ไม่คมุ้ ค่าแก่
การเป็นสาธุชนชาวพุทธ อาตมาใคร่ขอให้ทา่ นทัง้ หลายทีม่ หี น้า
ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณายอมเสียสละ “เงินไม่สะอาด” เหล่านี้
ทิ้งเสียและช่วยกันฟื้นฟูการฝึกฝนอบรมจิตเพื่อปูรากฐานของ
ชีวิตของคนไทยเสียใหม่ ให้เป็นไปในแนวทางพุทธศาสนาอย่าง
แท้จริง
ระเบียบการปฏิบัติราชการประจ�ำของแต่ละสถาบัน เพื่อ
ประโยชน์เกือ้ กูลต่อรัฐ โดยอาศัยตัวบทกฎหมายหลักเป็นเครือ่ ง
ช่วย หากผูป้ ฏิบตั งิ านถือโอกาสใช้อำ� นาจตามกฎหมายโดยมิชอบ
เว้นสิง่ ไม่ควรเว้น กระท�ำในสิง่ ไม่สมควรกระท�ำ เพือ่ แสวงประโยชน์
ใส่ตน โดยมีเจตนาเบียดเบียนผูอ้ นื่ ด้วยวิธกี ารต่างๆ บางสถาบัน
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ทั้งหน่วยเล็ก-ใหญ่ มีบุคลากรที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะแขยง
แต่ประชาชนก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความจ�ำใจและจ�ำเป็น
เพราะเขามีอำ� นาจตามกฎหมาย บุคลากรของหน่วยเหล่านีจ้ ะ
ต้องได้รับการเหลียวแล และให้ได้รับการอบรมให้มากเกี่ยวกับ
เรื่องกฎของกรรม ผลของกรรมนั้นมิได้เห็นทันตาในชาตินี้ ทุก
การกระท�ำด้วยเจตนา อย่าได้คดิ ว่ากรรมนีไ้ ม่มผี ล ธรรมชาติมี
ความเป็นธรรมเสมอ เขายังจะต้องเกิดต่อๆ ไปอีก เพราะยังมี
กิเลสตัณหา เขาไม่มที างหนีกรรมพ้น แม้แต่พระพุทธองค์ เป็น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า กรรมยังตามถึงและให้ผลแม้กำ� ลัง
จะปรินพิ พาน ฉะนัน้ ถ้าเขาเห็นแก่ตวั เบียดเบียนผูอ้ นื่ (รวมทัง้
สัตว์อื่น) เขาจะต้องได้รับผลกรรมของการเบียดเบียนนั้นอย่าง
แน่นอน หนีไม่มที างพ้น นอกจากปรินพิ พานเมือ่ ใด เมือ่ นัน้ แหละ
จึงจะสามารถหนี “พ้นจากกรรม” ได้

ผนวก ก.
จิต-รัฐบาลของกายนคร

ท่านทั้งหลายคงจะพอเข้าใจค�ำว่า “รัฐบาล” ซึ่งเกิดจาก
กลุ่มของบุคคลที่เรียกว่ารัฐมนตรี ประกอบกันขึ้นเป็นคณะ
รัฐมนตรี ท�ำหน้าทีร่ ฐั บาลในการบริหารนครหรือประเทศใดๆ ไป
ตามนโยบายทีแ่ ตกต่างกัน แล้วแต่รฐั บาลชุดนัน้ ๆ จิต-นามธรรม
ก็มีคุณลักษณะคล้ายๆ กันกับรัฐบาล กล่าวคือ ในเรื่องของจิต
ปรมัตถ์ อภิธรรมปิฎก จิตแต่ละดวงที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป
ทุกขณะนัน้ ประกอบด้วย “เจตสิก” ซึง่ อาจเทียบได้กบั “รัฐมนตรี”
เนื่องจากในธรรมชาติมีเจตสิกอยู่ทั้งหมด ๕๒ ดวง ประกอบ
เป็นจิตได้ ๘๙ ดวง ซึง่ จะเทียบได้กบั การมีรฐั มนตรีอยู่ ๕๒ ท่าน
ประกอบกันเป็นคณะรัฐบาลได้ ๘๙ คณะ แต่ละคณะของรัฐบาล
หรือจิตแต่ละดวงจะมีจำ� นวนรัฐมนตรีหรือจ�ำนวนเจตสิก ซึง่ อาจ
จะไม่เท่ากัน เจตสิกบางดวงหรือรัฐมนตรีบางท่านต้องเข้าร่วม
เป็นจิตหรือรัฐบาลทุกครั้งไปที่เกิดมีจิตหรือรัฐบาลขึ้น เจตสิก
แบบนีเ้ รียกว่า “สรรพสาธารณเจตสิก” มีอยู่ ๗ ดวง เทียบได้กบั
การทีร่ ฐั บาลทุกรัฐบาลจะต้องมี “กลุม่ รัฐมนตรีทที่ �ำงานประจ�ำ”
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ซึง่ ต้องเข้าร่วมเป็นคณะรัฐมนตรีทกุ ครัง้ ไปทีเ่ กิดมีรฐั บาล และกลุม่
รัฐมนตรีพวกนี้จะไม่ใช่ผู้ “กุมนโยบาย” ในการบริหารประเทศ
เจตสิกนอกนัน้ จะเข้ามาประกอบเป็นจิตคือรัฐบาลของกายนคร
ตามเหตุ-ปัจจัย จ�ำนวนสูงสุด ๘๙ คณะ หรือ ๑๒๑ คณะ (ตาม
ฌานที่ เ ป็ น ปั ญ จกนั ย โดยพิ ส ดาร) และแต่ ล ะคณะ มี ค วาม
แตกต่ า งของนโยบายในการบริ ห าร-ปกครอง-บั ง คั บ บั ญ ชา
กายนคร
เนื่องจากความจริงในธรรมชาตินั้น พฤติกรรมของกาย
จะเป็นไปตามที่จิตสั่ง ท่านจะคงเคยได้ยินได้ฟังค�ำนี้อยู่เสมอๆ
ที่ว่า “จิตเหมือนนาย กายเหมือนบ่าว” นั่นก็หมายความว่า
อัตภาพตัวตนของเรานี้จะท�ำสิ่งใดนอกเหนือจากสิ่งที่จิตซึ่งเป็น
นายออกเป็นค�ำสั่ง (เจตนา) ไม่ได้ ซึ่งเป็นหลักการที่ส� ำคัญ
ในระบบการบริหารของรัฐบาล-จิตในกายนคร ซึง่ ก็เป็นเช่นเดียว
กั น กั บ การบริ ห ารประเทศซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไป
ตามเจตนารมณ์ คื อนโยบายของรั ฐบาลที่ได้เข้ ามาปกครอง
ประเทศนั้น
เพื่อท�ำให้เกิดความเข้าใจง่ายในพฤติกรรม ตลอดจน
เหตุผลในการฝึกฝนอบรมจิต เราจะพิจารณาแบ่งรัฐบาล-จิต ทัง้
๘๙ หรือ ๑๒๑ คณะนีอ้ อกเป็น ๒ พวกใหญ่ๆ คือ รัฐบาลตงฉิน
กับรัฐบาลกังฉิน คือรัฐบาลดีกับรัฐบาลไม่ดี ซึ่งจะได้แก่จิตที่
เป็นฝ่ายกุศลและจิตที่เป็นฝ่ายอกุศล หรือจิตที่เป็นบุญกับจิต
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ที่เป็นบาป เมื่อใดที่รัฐบาลตงฉินหรือจิตที่เป็นกุศลได้ปกครอง
ประเทศคือกายนคร ก็จะบริหารงานก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เป็น
บุญกุศล อ�ำนวยผลเป็นประโยชน์สุข มีแต่คุณความดี คือเป็น
เครดิตให้แก่ชวี ติ นัน้ กายนครก็มคี วามไพบูลย์งอกงามไปในทางดี
ตรงข้าม เมือ่ ใดทีร่ ฐั บาลไม่ดี มีกลุม่ รัฐมนตรีกงั ฉินหรือกลุม่ ของ
อกุศลเจตสิกเข้ามาร่วมเป็นคณะรัฐบาล-จิต ก็จะบริหารประเทศ
คือกายนครนั้นไปในทางบาปอกุศล มีผลเป็นความทุกข์ ถ้าเป็น
ประเทศชาติก็มีแต่ความล้าหลังและหนี้สิน สรุปแล้ว :
กุศลจิต--รัฐบาลตงฉินของกายนคร คือ จิตที่มี สติ และ
กลุ่มของโสภณเจตสิกได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีร่วมในคณะรัฐบาล
ของกายนคร
อกุศลจิต--รัฐบาลกังฉินของกายนคร คือ จิตที่มี กิเลส
ตัณหา และกลุม่ ของอโสภณเจตสิกได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีรว่ มใน
คณะรัฐบาลในกายนคร
ดังนัน้ จิต-รัฐบาลในการปกครองกายนคร จึงมีการแข่งขัน
กันเป็นรัฐบาลระหว่างกุศลซึ่งมีสติน�ำ และอกุศลซึ่งมีกิเลสตัณหาน�ำ ฝ่ายใดจะได้นงั่ เก้าอีร้ ฐั บาล คือเป็นจิตควบคุมบังคับ
บัญชากายนคร จะขึ้นอยู่กับเหตุ-ปัจจัย คือ การสั่งสมอบรมที่
สืบต่อเนือ่ งอยูใ่ นสันดาน (สันตติ) ของชีวติ คือก้อนทุกข์-คนๆ นัน้
ว่าสัง่ สมอะไรไว้มาก สติหรือกิเลส ถ้าฝึกกิเลสให้แข็งแรง กิเลส
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ก็มโี อกาสเป็นรัฐบาล-จิตได้บอ่ ยครัง้ การปกครองของกายนคร
ก็ท�ำให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เป็นความทุกข์ มีหนี้สินมาก ด้วย
เหตุที่ก่ออกุศลกรรมตามนโยบายของกิเลสเพราะอกุศลกรรม
มีผลเป็นความทุกข์ ในทางตรงกันข้าม ถ้าการฝึกฝนอบรมให้
เกิดมีสติ (คือความไม่ประมาท) ให้เกิดมีและเจริญงอกงามมาก
ยิง่ ขึน้ ในจิต สติกจ็ ะแข็งแรงและมีโอกาสน�ำกลุม่ โสภณเจตสิกซึง่
เป็นบุญกุศลได้เข้านั่งเก้าอี้รัฐบาล-จิตของกายนคร และบริหาร
บังคับบัญชากายนครให้ท�ำแต่สิ่งที่ดีงาม เป็นบุญเป็นกุศล มีผล
เป็นความสุข หากแม้สามารถเจริญสติให้สมบูรณ์ถึงขีดสูงสุด
ดังในกรณีที่เรียกว่ามี อินทรีย์-พละ (ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ
ปัญญา เจตสิก) แก่กล้า กิเลส-ตัณหา คือกลุม่ ของอโสภณเจตสิก
ก็ยอ่ มไม่มโี อกาสเข้ามาเป็นจิต-รัฐบาลของกายนคร จิตก็จะขาว
รอบเพราะปราศจากกิเลส เมือ่ นัน้ แหละทุกข์กจ็ ะจางคลายและ
หมดสิน้ ไปในทีส่ ดุ ถ้าในรัฐบาล-จิต ปราศจากรัฐมนตรีกงั ฉินคือ
กิเลส-ตัณหาตลอดกาล จิตก็จะถึงสภาวะทีม่ คี วามสุขตลอดกาล
คือ “พระนิพพาน” ได้ในที่สุด
ด้วยเหตุผล-ข้อมูลเปรียบเทียบดังที่กล่าวมาแล้วนี้ การ
ปฏิ บั ติ ธ รรมสู ่ ค วามพ้ น ทุ ก ข์ ใ นทุ ก ระดั บ ขั้ น จะบ่ ง ชี้ ต รงไปที่
“การเจริญสติ” เมื่อสติเจริญท�ำให้เกิดมีเพิ่มมากและแข็งแรง
ยิง่ ขึน้ ในจิต และหากยิง่ เจริญให้เพิม่ พูนงอกงามมากยิง่ ขึน้ เพียงใด
ความจางคลายของทุกข์ ซึ่งเป็นภาวะที่ไม่เป็นที่ปรารถนาก็จะ
เกิดมีมากยิ่งขึ้นเพียงนั้น จนถึงขั้นที่จิตเข้าสู่ “พระอริยบุคคล”
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เมื่อถึงระยะนี้ จิตจะพัฒนาถึงระดับที่ห่างไกลจากกิเลสออกไป
เรื่อยๆ ทุกขณะ กิเลสมีโอกาสเข้าประกอบกับจิตน้อยลงทุกทีๆ
จนไม่มีโอกาสปรุงจิตได้อีกต่อไปในที่สุด ค�ำว่า อริ (ศัตรู) + ย
(ไกล, พ้น, ห่างไปทุกที) และศัตรูที่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเกลียด
กลัวมากที่สุดคือความทุกข์ ดังนั้น อริยะจึงมีความหมายว่า
ห่างไกลจากความทุกข์หรือกิเลสตัณหา
การท� ำให้จางคลายทุกข์ด้วยวิธีเจริญสติ (ทั้งสติและ
สัมปชัญญะ) เป็นแนวทางสู่ความพ้นทุกข์ด้วยวิธีที่เรียกว่า
“วิปสั สนากัมมัฏฐาน” หรือ “วิปสั สนาภาวนา” ท�ำนองทีค่ ล้ายๆ
กันนี้ เราสามารถอธิบายได้เช่นเดียวกันว่า การท�ำ “สมถภาวนา”
หรือ “การทีท่ ำ� จิตให้มอี ารมณ์นงิ่ อยูก่ บั “กัมมัฏฐาน ๔๐” กองใด
กองหนึ่งก็จะถึงสภาวะ “พ้นจากทุกข์” ได้เช่นเดียวกัน แต่มัน
เป็นเพียงชัว่ คราวด้วยการกดข่มเอาไว้เรียกว่า “วิกขัมภนปหาน”
ไม่ใช่ “สมุจเฉทปหาน” เช่นการประหารด้วยปัญญาอันเกิด
แต่ “วิปสั สนา” เป็นเพียงอบรมจิตให้มสี ติแข็งแรง พอจะไม่ยอมให้
กิเลสมีโอกาสเข้าไปนัง่ ใน ครม. ของรัฐบาลจิตได้ กล่าวคือพวก
อโสภณเจตสิกไม่มที างได้นงั่ เก้าอีจ้ ติ ตลอดเวลาทีจ่ ติ อยูใ่ นสมาธิฌานนั้น แต่เมื่อออกจากฌานแล้ว กิเลสก็ยังมีโอกาสขึ้นไปนั่ง
บนเก้าอี้จิตได้อีก เพราะสติอ่อนก�ำลังเมื่ออยู่ภายนอก “ฌาน”
ฉะนั้น การท�ำ “ฌาน-กุศล” กิเลส-ตัณหาจึงยังมีโอกาสฟื้น
คืนชีพได้ เพราะยังมิได้ตดั รากของกิเลสอันได้แก่ สังโยชน์ทงั้ ๑๐
อย่างให้ขาดเป็นการเด็ดขาด หรือเป็น “สมุจเฉท”
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การปฏิบัติพุทธธรรมด้วยการเจริญวิปัสสนา กระท�ำเพื่อ
ให้เกิดปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในธรรม--คือธรรมชาติแล้ว เกิด
ญาณปัญญาเป็นขั้นตอน จนเกิดมรรคจิตในมรรคญาณ ตัดราก
แก้วทั้ง ๑๐ ครั้งละ ๓, ๒, และ ๕ ราก ให้ขาดเป็นส่วนๆ หรือ
หากอินทรีย์-พละแก่กล้าพอ ก็อาจสามารถตัดรวดเดียวให้ขาด
ทัง้ ๑๐ ราก สูอ่ รหัตตมรรคและอรหัตตผลเลยก็ได้ เมือ่ รากของ
กิเลสถูกตัดทัง้ หมด กิเลสก็ไม่มที างได้อาหารเพือ่ ฟืน้ คืนชีพได้อกี
ต่อไป อาหารของกิเลสจะถูกดูดผ่านจากผัสสะทางตา หู จมูก
ลิน้ กาย และใจ เพราะเหตุยงั มีโมหะคืออวิชชา เมือ่ อวิชชาถูก
ตัดขาด กิเลส-ตัณหา ขาดอาหาร ก็จะหมดแรงและเฉาตาย
(ถูกประหาร) ไปจากจิตนั้นโดยเด็ดขาดได้ในที่สุด ชีวิตนั้นก็จะ
ถึงสภาวะของการพ้นทุกข์ มีความสุขตลอดไปชั่วนิจนิรันดร์
คือ ถึง “สภาวะของสอุปาทิเสสนิพพาน” ซึง่ เป็นอุดมการณ์สงู สุด
ของทุกชีวติ และเป็นจุดหมายปลายทางของการประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนา
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ผนวก ข.
กฎแห่งปฏิจจสมุปบาทสังเขป

ปฏิจจสมุปบาท เป็นกฎสายโซ่ทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของธรรมชาติ
ทีช่ แี้ สดงให้ทราบถึงการก่อก�ำเนิดทุกข์ในธรรมชาตินนั้ ว่ามีความ
เป็นมาและเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ที่เกิดมีขึ้น
ในแต่ละชีวิตซึ่งเป็นก้อนทุกข์ และการเกิดตัวก้อนทุกข์นั้นเอง
ว่ามีต้นก�ำเนิดมาจาก “อวิชชา” นั้น มีสายของความเป็นมาได้
อย่างไร จากกฎนีจ้ ะแสดงให้เห็นว่า ตราบใดทีภ่ ายในจิตสันดาน
ของสัตว์ยังมีอวิชชาอยู่ ตราบนั้นการเกิดทุกข์ก็ยังคงมีอยู่ต่อไป
หากเมื่อใดสามารถตัดอวิชชาออกจากขันธสันดานเสียได้ เมื่อ
นัน้ ความพ้นทุกข์โดยสิน้ เชิงหรือพระนิพพานจะเกิดเป็นอารมณ์
ปรากฏมีขนึ้ ในจิตทันที เราจะท�ำความเข้าใจโดยสังเขปถึงกฎนีว้ า่
สามารถอธิบายการเกิดของ :
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ช่วงสัน้ ยาวของอารมณ์ทเี่ กิดขึน้ ในจิต ซึง่ เป็นเสมือน
หนึง่ ชีวติ หรือภพชาติชว่ งสัน้ ๆ จ�ำนวนมากมายในวันหนึง่ ๆ เมือ่
มีผัสสะ
ชีวติ สัตว์คอื ตัวก้อนทุกข์ทเี่ กิดมีขนึ้ ในภพภูมติ า่ งๆ ทัง้
๓๑ ภูมิ (อบายภูมิ ๔ มนุษย์ ๑ เทวดา ๖ และพรหม ๒๐) จาก
การจุติ (ตาย) จากภพภูมหิ นึง่ แล้วปฏิสนธิ (เกิด) ขึน้ ในอีกภพ
ภูมิหนึ่งได้นั้น มีกระบวนการและความเป็นมาอย่างไร
ขัน้ แรกทีส่ ดุ เราควรจะต้องทราบว่า การจุติ คือการตาย
หรือมรณะนั้น มีอยู่ ๓ ชนิด คือ
ขณิกมรณะ เป็นมรณะ--การตายทีเ่ กิดมีขนึ้ เป็นขณะๆ
ในชีวิตของเราเป็นช่วงสั้นๆ ในแต่ละวัน เราจะสังเกตเห็นได้
โดยง่ายว่าในวันหนึง่ ๆ นัน้ ชีวติ หรือภพชาติชว่ งสัน้ ๆ ทีเ่ กิดมีขนึ้
ในลั ก ษณะของอารมณ์ แ ตกต่ า งหลากหลายของจิ ต นั้ น มี อ ยู ่
มากมายเป็นภพชาติของความดีใจ เสียใจ สนุก ฟุง้ ซ่าน จิตเป็น
บุญกุศลหรือบาปอกุศล ง่วงเหงา สุข ทุกข์ ฯลฯ อารมณ์เหล่านี้
เกิดมีขนึ้ ตัง้ อยูร่ วดเร็ว-ยาวนาน แตกต่างกันแล้วก็ดบั ไป ท�ำให้
เกิดชีวิต ภพชาติเป็นช่วงๆ ของอารมณ์ การดับไปของอารมณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจิตลักษณะนี้แหละที่เราเรียกว่า ขณิกมรณะ

ส า ร ะ สํ า คั ญ ใ น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า

219

สมมุติมรณะ คือการตายอย่างสมมุติ ไม่ใช่การตาย
อย่างแท้จริง ซึง่ ก็ได้แก่การตายทีเ่ ราทัง้ หลายเข้าใจและเห็นๆ กัน
อยูท่ กุ เมือ่ เชือ่ วันนัน่ เอง เป็นการตายของปุถชุ นและพระอริยเจ้า
๓ ชั้นแรก ซึ่งเมื่อตายแล้วจะต้องเกิดอีก เหตุเพราะยังตัด
อวิชชาไม่ได้โดยเด็ดขาด
สมุจเฉทมรณะ เป็นการตายเด็ดขาด ตายแล้วไม่เกิด
อีก ได้แก่ การตายของพระอรหันต์ทที่ า่ นถึงอนุปาทิเสสนิพพาน
หรือปรินพิ พาน ตายกรณีนี้ รูปขันธ์และนามขันธ์ดบั สลายเข้าสู่
นิพพานธาตุ เป็นสภาวะที่มีสุขอย่างยิ่งตลอดกาล

สายโซ่ของกฎแห่งปฏิจจสมุปบาท
อวิชชา    สังขาร    วิญญาณ    นาม-รูป    สฬายตนะ
ชาติ-มรณะ    ภโว    อุปาทาน    ตัณหา    เวทนา    ผัสสะ

ชาติ-มรณะ จะเกิด ชรา โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัสสะ
อุปายาส และปกิณณกทุกข์ทั้งหลายอีกมากมาย เกิดมีขึ้นใน
ช่วงภพชาติที่มีในภพภูมินั้นๆ
จากมรณะทัง้ ๓ ประเภททีไ่ ด้กล่าวมาแล้วนัน้ จะเห็นได้วา่
มีมรณะ ๒ มรณะ ที่สามารถมีการเกิดใหม่ได้อีก คือหลังจาก
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ขณิกมรณะและหลังจากสมมุติมรณะ เราจะท�ำความเข้าใจ
กันต่อไปว่า กฎสายโซ่แห่งปฏิจจสมุปบาทที่กล่าวมาแล้วนั้น
สามารถใช้อธิบายการเกิดของอารมณ์หรือชีวิตช่วงสั้นๆ ในชีวิต
ประจ�ำวันของเรานี้ และของก้อนทุกข์คือชีวิตสัตว์ ในลักษณะ
ข้ามภพข้ามชาติได้อย่างไร ดังต่อไปนี้
การเกิดขึน้ ของอารมณ์ในจิต ซึง่ เป็นชีวติ และภพชาติ
เป็นช่วงๆ ยาวบ้างสั้นบ้าง ตามเหตุ-ปัจจัย เป็นขณะๆ
เนือ่ งจากชีวติ หรือภพชาติทเี่ กิดเป็นอารมณ์ขนึ้ ในจิต และ
ปรากฏผลเป็นวัฏฏะ ๓ คือ
กิเลส
วิบาก

วัฏฏะ ๓

กรรม

ส�ำเร็จเป็นกรรม สั่งสมวิบากไว้ในจิต เพื่อครบเหตุปัจจัยที่

จะท�ำให้วิบากเกิดขึ้นปรากฏแก่ขันธ์ (ทั้งรูปและนาม) ผ่านทาง
ทวารทั้ง ๖ ในอนาคตนั้น เริ่มต้นจากการมีผัสสะ (ที่ ๖ ทวาร)
เนื่องจากผลของกรรมคือวิบากปรากฏ ฉะนัน้ เราจะตัดสายโซ่
ของกฎปฏิจจสมุปบาททีผ่ สั สะมาใช้อธิบาย
ผัสสะ    เวทนา    ตัณหา    อุปาทาน    ภโว    ชาติ-ชรา-มรณะ

ผัสสะ เป็นปัจจัยให้เกิด เวทนา
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เมือ่ เกิดผัสสะขึน้ ทาง ตา หู จมูก ลิน้ กายและใจ อันเป็น
ผลมาจากวิบากนัน้ ท�ำให้เราเกิดสุขเวทนาบ้าง ทุกขเวทนาบ้าง
ไม่สุขไม่ทุกข์ คืออุเบกขาเวทนาบ้าง แล้วแต่สภาพธรรมที่มา
กระทบ (ผัสสะ) นั้น (เป็นผลของวิบาก จึงจัดเป็นวิบากใน
วัฏฏะ ๓)
เวทนา เป็นปัจจัยให้เกิด ตัณหา
หากเป็ น สุ ข เวทนา ก็ เ กิ ด ความยิ น ดี พ อใจ อยากได้ อยากมี-อยากเป็น คือภวตัณหา จิตพยายามดึงเข้ามาก็เป็น
โลภะ (กิเลส--เป็นกิเลสในวัฏฏะ ๓) ถ้าเป็นทุกขเวทนา ก็เกิด
ความไม่ยินดี ไม่พอใจ ไม่อยากได้ ไม่อยากมี ไม่อยากเป็น คือ
วิภวตัณหา จิตจะพยายามผลักออกไปหรือต่อต้าน สภาวธรรม
ที่เกิดขึ้นในจิตคือโทสะ (กิเลส)
การเกิ ด กิ เ ลส-ตั ณ หาขึ้ น มาในจิ ต ตอนนี้ แ หละที่ มี ร าก
เหง้ามาจากอวิชชา คือโมหะ ความไม่รู้ ความมืดบอด หรือ
ความโง่ที่ไม่รู้ความเป็นจริงที่ว่า สิ่งที่ปรากฏทาง ตา หู จมูก
ลิ้น กายและใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าพอใจหรือไม่พอใจ ล้วน
แล้วแต่เป็นวิบาก ซึ่งเป็นผลจาก “กรรม” ที่มีเหตุปัจจัยพร้อม
ให้มีโอกาสแสดงผล เราโง่คือมีอวิชชาหรือโมหะเอง ที่ตะเกียก
ตะกายดึงมันเข้ามา-โลภอยากจะได้ ถ้ามันให้สุขเวทนาและ
ดั น มั น ออกไป-โทสะ ไม่ อ ยากมี ไม่ อ ยากเป็ น ไม่ อ ยากพบ

พุ ทฺ ธ ส า ว โ ก ภิ กฺ ขุ

222

ไม่อยากเห็น ถ้ามันท�ำให้เกิดทุกขเวทนา ความจริงแล้วทุกอย่าง
เกิดมีขึ้นตามเหตุปัจจัยที่เราได้ทำ� เป็นกรรมไว้แล้วในอดีต ไม่มี
สิง่ ใดๆ ในโลกจะบันดาลให้เกิดหรือขัดขวางไม่ให้เกิดขึน้ ได้ และ
เมือ่ เกิดมีขนึ้ ตัง้ อยูเ่ ป็นช่วงยาวสัน้ เมือ่ สิน้ เหตุปจั จัย แล้วก็ดบั
ไป ไม่มีสิ่งใด ไม่ว่าดี-ชั่ว สุข-ทุกข์ ฯลฯ สามารถคงมีอยู่อย่าง
คงที่ตลอดไป
และจุดนี้ จากการพยายามดึงเข้ามาคือโลภะ และดันออก
ไปคือโทสะนี้ เพื่อจะให้ส�ำเร็จผลดังใจปรารถนา เป็นตอนที่เกิด
กิเลสขึ้นในวัฏฏะ ๓
ตัณหา เป็นปัจจัยให้เกิด อุปาทาน
อุปาทาน เป็นปัจจัยให้เกิด ภโวคือภพ
เมื่อมีตัณหาเกิดขึ้น อุปาทานความยึดมั่นถือมั่น เกิด
ความเป็นตัวกูของกูขึ้นมา เป็นภพ (ภโว) ของตัวตน--คือก้อน
ทุกข์หรือชีวิตนั้น
ณ จุดนีเ้ อง เพือ่ สนองตอบความปรารถนา--ทัง้ โลภะและ
โทสะของตัวกู ก็ท�ำให้สัตว์เกิดมีเจตนาที่จะท�ำ “กรรม” เพื่อท�ำ
ให้จติ ของเขาปกติ เพราะขณะทีม่ ตี ณ
ั หา จิตของเขาพร่องจึงเกิด
ความทุกข์ เขาต้องแก้ทกุ ข์ดว้ ยพฤติกรรมทัง้ ทางกาย วาจา และ
จิต ซึ่งอาจเป็นกุศลกรรม อกุศลกรรม ตามเหตุปัจจัยประกอบ
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กับจิตของสัตว์นั้น และเป็นตามการสั่งสม และก็เกิดเป็นกรรม
ขึ้นในวัฏฏะ ๓ และสั่งสมวิบากไว้ในจิตเพื่อคอยเหตุ-ปัจจัย
ปรากฏผลกรรมในทวารทั้ง ๖ ต่อไปในอนาคต หรืออาจจะเป็น
ในชาติต่อๆ ไป
นี้เป็นการสั่งสมวิบากไว้ในจิต ซึ่งเป็นความเป็นไปในชีวิต
หรือภพชาติมีลักษณะเป็นขณะๆ ในช่วงอารมณ์ของจิตที่เกิดมี
เป็นช่วงๆ และในชีวิตของสัตว์จะสะสมวิบาก จากการประกอบ
กรรมในลักษณะอย่างนีอ้ ยูท่ กุ ขณะของการท่องเทีย่ วในสังสารวัฏ
ที่ยาวนานเหลือที่จะคณานับนี้ และขันธ์ในแต่ละภพชาติก็ต้อง
ท�ำหน้าทีร่ บั วิบากซึง่ สัง่ สมไว้เป็นขณะๆ นับจ�ำนวนไม่ถว้ นในแต่ละ
ชาติ และจ�ำนวนชาติกน็ บั ไม่ถว้ นอีกด้วย ดังนัน้ วิบากทีป่ รากฏ
ทางทวารทัง้ ๖ ของมนุษย์และสัตว์อนั เป็นผลกรรมมีทงั้ สุข ทุกข์
จึงมากมายและสลับซับซ้อน เป็น ๑ ในอจินไตย ๔ ดังที่ได้
กล่าวมาแล้ว
เมื่อภพชาติซึ่งเป็นอารมณ์ช่วงสั้นเกิดมีขึ้น ตั้งอยู่ เกิด
กิเลส กรรมวิบาก ขึ้นในช่วงนั้นแล้วก็สิ้นสุดลง การสิ้นลงของ
ช่วงชีวติ -ภพชาติสนั้ ๆ นีแ้ หละคือขณิกมรณะ และในช่วงนี้ มูลเหตุ
ที่ส�ำคัญของการเกิดเป็นวัฏฏะ ๓ คือ กิเลส-กรรม-วิบาก ก็คือ
ตัวอวิชชา ซึ่งเป็นตัวการให้เกิดกิเลสแล้ว วัฏฏะ ๓ จึงวนรอบ
เป็นชีวิตในช่วงนั้น
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การเกิด (มีชวี ติ ) ขึน้ ภพภูมทิ งั้ ๓๑ (ในลักษณะข้าม
ชาติ) เราจะตัดเอาสายโซ่ของปฏิจจสมุปบาทตอนต้นมาใช้ คือ
อวิชชา    สังขาร    วิญญาณ    นาม-รูป    สฬายตนะ
อวิชชา เป็นปัจจัยให้เกิด สังขาร
เนื่องจากภายในจิตของมนุษย์-สัตว์มีอวิชชาเป็นพื้นฐาน
ท�ำให้เกิดกิเลส-ตัณหาเกิดขึ้น ภายหลังผัสสะผลักดันท�ำให้เกิด
การกระท�ำกรรมทีเ่ ป็นกุศลกรรมบ้าง-ปุญญาภิสงั ขาร อกุศลบ้างอปุญญาภิสงั ขาร และมหากุศลในการเจริญฌาน-อเนญชาภิสงั ขาร
ท�ำให้เกิดการสั่งสมวิบาก พร้อมจะให้ผลเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อม
สังขาร เป็นปัจจัยให้เกิด วิญญาณ
สังขารทัง้ ๓ ดังกล่าวแล้วนัน้ จะเป็นเหตุปจั จัยท�ำให้เกิด
เป็นผลกรรม เมื่อสัตว์นั้นจุติ (ตายในแบบที่เป็นสมมุติมรณะ)
เกิดการปรุงแต่งเป็นปฏิสนธิวิญญาณ บังเกิดขึ้นในภพภูมิใด
ภพภูมิหนึ่งใน ๓๑ ภูมิ แล้วแต่ว่าจะเป็นผลของสังขารใดใน ๓
สังขารนั้น ถ้าเป็นเหตุปัจจัยจาก :
ปุญญาภิสังขาร ก็จะปรุงแต่งให้เป็นปฏิสนธิวิญญาณ น�ำ
เกิดในกามสุคติภูมิ คือ มนุษย์ ๑ และสวรรค์ ๖
อปุญญาภิสงั ขาร จะเป็นเหตุปจั จัยให้เกิดปฏิสนธิวญ
ิ ญาณ
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น�ำเกิดในอบายภูมิ ๔
อเนญชาภิสังขาร จะเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณ
น�ำเกิดในพรหมโลก
วิญญาณ เป็นปัจจัยให้เกิด นาม-รูป
ปฏิสนธิวิญญาณทั้ง ๓ ข้างบนนั้น ก็จะเป็นปัจจัยให้เกิด
นาม-รูป ของสัตว์ในกามสุคติภมู ิ กามทุคติภมู ิ และรูปภูม-ิ อรูป
ภูมิ ตามล�ำดับ
ฉะนัน้ ตราบใดทีภ่ ายในจิตสันดานของสัตว์ยงั มีอวิชชาอยู่
สัตว์กย็ งั จะต้องวนเวียนเกิดอยูใ่ น ๓๑ ภูมนิ เี้ ป็นสังสารวัฏทีย่ าว
นานเหลือจะคณานับ ตราบใดทีย่ งั มีการเกิด เมือ่ นัน้ ก็ตอ้ งประสบ
แต่ความทุกข์อยูต่ ลอดไป การเกิดขึน้ มาสูภ่ พภูมติ า่ งๆ ของสัตว์
ตราบใดที่ยังมีอวิชชา ก็สามารถอธิบายได้ด้วยกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทดังกล่าวมาแล้วนี้
นาม-รูปที่มีท�ำให้เกิดสฬายตนะ คืออวัยวะที่ใช้ในการรับ
ผัสสะจากโลกภายนอกทั้ง ๖ และเกิดวัฏฏะ ๓ ขึ้นในชีวิตช่วง
สั้นๆ สั่งสมวิบากไว้ในจิตเพื่อจะเกิดวิบากปรากฏทางทวาร ๖
มากมายเหลือจะประมาณได้ และสลับซับซ้อนในสังสารวัฏใหญ่
จากผลของการสั่งสมวิบากลักษณะนี้เอง จึงท�ำให้มีการเวียน
เกิด-เวียนตาย ทั้งที่เป็นขณิกและสมมุติมรณะ วนเวียนอยู่ใน
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สังสารวัฏชนิดมิรู้จบ ตราบใดที่ยังมีอวิชชา
ทีก่ ล่าวมาแล้วทัง้ หมดนีเ้ ป็นการอธิบายโดยสังเขปถึงสายโซ่
ของการเกิดทุกข์ ซึ่งเป็นสังขารธรรมทั้งหมดที่มีอยู่ในธรรมชาติ
โดยใช้สายโซ่ของกฎปฏิจจสมุปบาท ซึง่ เราพยายามตัดเอาเพียง
แต่ละส่วนของสายโซ่ของกฎนี้มาใช้ตามความเหมาะสมและ
จ�ำเป็นมาอธิบาย และจะเห็นได้วา่ กฎนีส้ ามารถอธิบายการเกิด
ขึน้ ของสังขารธรรมทัง้ หลาย คือทุกข์ทมี่ อี ยูใ่ นธรรมชาติได้ทงั้ หมด
จึงนับเป็นกฎที่ส�ำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ถึง
กับตรัสว่า “ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นเห็นเราตถาคต” เช่น
เดียวกับ “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา” เมื่อพิจารณาดูแล้วก็
น่าจะเป็นไปได้หาก “คิดพิจารณาตาม” เพราะเหตุว่า (สังขาร)
ธรรมทัง้ หลายล้วนคือทุกข์ เมือ่ กฎแห่งปฏิจจสมุปบาทเป็นการ
แสดงให้เห็นการเกิดขึน้ ของสังขารธรรมทัง้ หลายในธรรมชาติคอื
ทุกข์ ดังนัน้ ผูใ้ ดเห็น (สังขาร) ธรรม ผูน้ นั้ ก็เห็นปฏิจจสมุปบาท
เมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาท ก็จะเห็นพระพุทธองค์ด้วย ดังนี้
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บันทึกถึงท่านผู้อ่าน

เอกสารพุทธธรรมเล่มนี้ เป็นผลที่ได้จากการเยี่ยมเยือน
และสนทนากันระหว่างอาตมากับ พล.อ.ท. มรกต ชาญส�ำรวจ
ผูซ้ งึ่ ครัง้ หนึง่ ประมาณเกือบ ๔๐ ปีมาแล้ว เคยเป็นศิษย์ของอาตมา
ขณะที่ท่านเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ สาระของเรื่องในส่วน
ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กายภาพนั้น อาตมาเคยได้รับฟังข้อมูล
เบือ้ งต้นมาจากคณาจารย์หลายท่าน อาทิ อาจารย์บญ
ุ มี เมธางกูร อาจารย์วรรณสิทธิ์ ไวทยเสวี เป็นต้น ณ ศาลาโพธิล์ งั กา ข้าง
วิหารพระนอน ในวัดพระเชตุพนฯ ท่าเตียน เมือ่ ประมาณ ๒๐ ปี
มาแล้ว เมือ่ ออกบวชคราวนี้ เคยคิดว่าจะเขียนเรือ่ งนี้ เพราะนับ
เป็นเหตุผลที่ส�ำคัญยิ่งประการหนึ่ง ที่ประกอบการตัดสินใจของ
การบวชเมือ่ อายุมากอย่างนี้ และนับเป็นส่วนประกอบของอจลศรัทธาที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ไม่มีความ
รีบด่วนที่จะต้องเขียนทันที และตั้งใจว่าจะใช้เวลาศึกษาและ
ปฏิบัติพุทธธรรมตามแนวที่ได้รวบรวมความรู้จากบุคคล และ

ส า ร ะ สํ า คั ญ ใ น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า

229

เอกสาร ซึง่ อยูใ่ นวงการปฏิบตั สิ มาธิ และวิปสั สนากรรมฐาน ให้
เกิดความรู้และความเข้าใจ เพื่อเป็นแบบการปฏิบัติของตนเอง
ตามแนวทางที่คาดว่าน่าจะเป็นทางสายกลางของพระพุทธองค์
ที่ ลั ด สั้ น และถู ก ต้ อ งเหมาะสมกั บ จริ ต ของตั ว เองมากที่ สุ ด
สักช่วงเวลาหนึ่งก่อน เพื่อทดสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับ “การเจริญ
สติปัฏฐาน” ซึ่งจะต้องใช้เป็นเสมือนเครื่องวัดในการน� ำเข้าสู่
“วิปัสสนา”
แต่เมือ่ พล.อ.ท. มรกต เกิดมีศรัทธาและเจตนารมณ์อย่าง
แรงกล้า ที่จะเผยแพร่ความจริงเหล่านี้ออกไปให้พวกเราชาว
พุทธทัง้ หลายได้ทราบถึงความรอบรูใ้ นสรรพสิง่ หรือ “สัพพัญญู”
ของพระพุทธองค์ในทางวิทยาศาสตร์เมือ่ กว่า ๒,๕๐๐ ปีลว่ งมา
แล้ว เฉพาะเรือ่ งอนุภาคทีเ่ ล็กทีส่ ดุ และสิง่ ซึง่ ใหญ่โตมโหฬารทีส่ ดุ
ในธรรมชาตินนั้ ว่าน่าอัศจรรย์อย่างยิง่ เพียงใด อาตมาจึงตกลงใจ
เขียนเรื่องนี้ก่อนเวลาที่ได้เคยก�ำหนดหมายไว้ในใจ โดยใช้เวลา
เขียนสัน้ มากเพียง ๒ เดือนเศษเท่านัน้ ในครัง้ แรก ฉะนัน้ การหา
เอกสารประกอบและอ้างอิง ในสาระของข้อเท็จจริงจึงค่อนข้าง
จะขลุกขลักอยู่บ้าง และประกอบกับอยู่ห่างไกลแหล่งวิทยาการ
ดังนั้น ข้อบกพร่องต่างๆ จึงต้องมีอยู่เป็นอันมากแน่นอน และ
แม้จะได้ปรับปรุงแก้ไขก่อนหน้านีอ้ กี บ้างแล้วก็ตาม ขอรับไว้เป็น
ของตนเองทั้งหมด ส�ำหรับการพิมพ์ครั้งที่ ๒ โดยมีชื่อเรื่องว่า
“พระพุทธองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก” และ “สาระ
ส�ำคัญในพระพุทธศาสนา” นั้น ก็เป็นชื่อเดิมที่อาตมาเคยคิดไว้
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ก็ตรงตามเนื้อหาสาระดี เป็นการเริ่มต้นจาก น.ท. วรสินธุ วรเสียงสุขและครอบครัว ขออนุญาตพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ
งานฌาปนกิจ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม และผูม้ จี ติ ศรัทธาอีกจ�ำนวน
หนึ่งพิมพ์สมทบเพื่อเป็นธรรมบรรณาการโดยทั่วไปอีก ๖,๐๐๐
เล่ม เป็น ๗,๐๐๐ เล่ม อาตมาขออนุโมทนาในธรรมทานซึง่ เป็น
กุศลเจตนาของทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย
อาตมาหวังว่าจะได้รับการ “ชี้ขุมทรัพย์” คือข้อบกพร่อง
ของหนังสือนี้ให้แก่อาตมาจากท่านผู้อ่าน และอาตมาจะขอ
น้อมรับข้อบกพร่องเหล่านั้น เพื่อการแก้ไขด้วยความยินดีและ
ขอบพระคุณ นอกจากนัน้ ให้ทา่ นได้ทราบว่า “เป็นความปรารถนา
อย่างยิ่งของอาตมาที่จะให้เอกสารแต่ละเล่มที่ท่านได้รับไปนี้
ได้มีอย่างน้อย ๑๐ ท่านมีโอกาสได้อ่านในช่วงเวลา ๑ ปี นับแต่
ท่านได้รับเอกสารนี้ไป” เพื่อว่าอาตมาจะได้มีข้อมูลจากการ
“ชี้แนะของท่านผู้อ่าน” ส�ำหรับใช้ในการปรับปรุงทั้งเนื้อหาและ
ความถูกต้องต่อไปให้สมบูรณ์ดียิ่งขึ้น อนึ่ง อาตมาได้รับความ
กรุณาจากท่านจิรวโสภิกขฺ ุ ซึง่ เป็นพระกัมมัฏฐาน สายหลวงปูม่ นั่
ภูริทัตโต ขณะที่พ�ำนักอยู่ ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน ได้
ช่วยตรวจแก้และเสนอแนะสิ่งอันควรบางประการ ซึ่งผู้เขียนขอ
น้อมรับด้วยความขอบพระคุณยิ่งไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ความมีคณ
ุ ค่าของเอกสารพุทธธรรมทัง้ หมดนี้ อาตมาขอ
อุทิศให้แก่มารดา-บิดา ครูอุปัชฌาอาจารย์ ผู้มีอุปการคุณและ
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สรรพสัตว์ผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในสังสารวัฏนี้ทั้งมวล และขอ
น้อมเศียรเกล้าถวายเป็นส่วนหนึ่งของพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้เสด็จสูป่ รินพิ พานนานแล้วพระองค์นนั้
ด้วยอจลศรัทธาและความเคารพสักการบูชาสูงสุด ขอเพียงเพือ่
ประกอบเป็นเหตุและปัจจัย ได้นำ� เข้าสูแ่ นวทางของการประพฤติ
ปฏิบัติที่ถูกต้องลัดตรง สู่จุดหมายปลายทางคือความบริสุทธิ์
บริบูรณ์ของการประพฤติพรหมจรรย์โดยรวดเร็วที่สุดเท่านั้น

					
					

พุทฺธสาวโกภิกฺขุ
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
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ที่มาของหนังสือเล่มนี้
ในการพิมพ์ครั้งแรก
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นทั้งนักปราชญ์ นัก
วิทยาศาสตร์ และนักสังคมศาสตร์ ทรงเป็นผู้รอบรู้อย่างดีเลิศ
ในศาสตร์ตา่ งๆ ทุกแขนง แต่คนรุน่ ใหม่ไม่เข้าใจว่าพระพุทธองค์
ทรงเป็นเอกอัครอัจฉริยะของโลกอย่างไรบ้าง มักจะมองผู้
ประพฤติปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาว่าเป็นคนครึ งมงาย และ
ล้าหลัง
ท่านพุทฺธสาวโกภิกฺขุ (นาวาอากาศ ถนอม อินทรฤทธิ์)
เดิมท่านเคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ อัตราพลอากาศตรี
ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ท่านจบปริญญาตรีทางฟิสิกส์จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไปศึกษาต่อจบปริญญาโททาง
ฟิสิกส์จาก Texas A&M University ของรัฐเท็กซัส โดยทุน
กองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศสหรัฐ ณ สหรัฐอเมริกา
ผมเคยเป็นลูกศิษย์ของท่าน ต่อมาในปีพทุ ธศักราช ๒๕๓๕ ท่าน
ได้สละทุกสิง่ ทุกอย่างทางโลก อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระบวร
พุทธศาสนา เมือ่ ผมได้สนทนาธรรมกับท่านแล้ว ท�ำให้ผมแน่ใจ
และมัน่ ใจว่าคนไทยเราส่วนมากทีน่ บั ถือพุทธศาสนานัน้ ถูกต้องแล้ว
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ไม่ผิดทาง ในแง่มุมของคนยุคใหม่ หากท่านได้ฟังท่านพุทธฺสาวโกภิกขุพดู ถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว จะรูส้ กึ อย่างที่
ผมรู้สึกคือมีความปลาบปลื้มและปีติที่พระองค์ท่านทรงเป็น
ศาสดาเอกและนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกอย่างแน่แท้ ส่วนพุทธ
ธรรมของพระองค์นนั้ เป็นอมฤตธรรมส�ำหรับผูม้ ปี ญ
ั ญา สมเหตุ
สมผลมีหลักเกณฑ์-เป็นวิทยาศาสตร์นามธรรม และเอือ้ อ�ำนวย
ความสุขให้ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติโดยส่วนเดียวตามขั้นตอนจนถึง
พ้นทุกข์สิ้นเชิงได้ในที่สุด
ผมจึงขอให้ท่านพุทธฺสาวโกภิกขุเขียนหนังสือเหมือน
อย่างทีผ่ มได้สนทนากับท่าน และรับมาพิมพ์เป็นครัง้ แรกจ�ำนวน
๑,๐๐๐ เล่ม เพื่อเป็นธรรมบรรณาการแก่ท่านพุทธศาสนิกชน
ทัง้ หลายเมือ่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๗ ส�ำหรับในการพิมพ์ครัง้ นี้ ก็
ร่วมสมทบพิมพ์ด้วยอีกจ�ำนวนหนึ่ง
อนึง่ จากประสบการณ์ของชีวติ ประกอบการศึกษาปฏิบตั ิ
ธรรมของพระพุทธองค์ ผมมีความเห็นว่าเรือ่ งของผลของกรรม
คือวิบากนัน้ เราจะต้องใช้การพิจารณาใคร่ครวญแล้ว จึงปฏิบตั ติ น
ให้เหมาะสมกับการที่เราเป็นชาวพุทธ แน่ละ เราคงจะต้องท�ำ
ทัง้ กุศลกรรมและอกุศลกรรม เหตุเพราะเรายังมีกเิ ลส กุศลกรรมมี
ผลเป็นความสุข อกุศลกรรมมีผลเป็นความทุกข์ มีบคุ คลจ�ำนวน
มากรายที่ผลของกรรมทั้งดีและชั่วยังไม่ปรากฏให้เห็นได้ทันตา
ในปัจจุบันชาติ ท�ำให้เกิดความท้อแท้และประมาทแล้วแต่กรณี
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เหตุเพราะเรือ่ งผลของกรรมเป็นเรือ่ งลึกซึง้ และซับซ้อน เนือ่ งจาก
เราเกิดและได้ทำ� กรรมทั้งดีและชั่วมานับไม่ถ้วนในอดีตอนันตรชาติ แต่อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติจะทรงไว้ซงึ่ ความเป็นธรรมเสมอ
ในขณะเดียวกันท่านคงต้องเคยได้ยนิ ได้ฟงั เกีย่ วกับผลของกรรม
ได้ปรากฏให้เห็นทันตาจริงๆ ในชาตินี้ ทัง้ ในประเทศของเราและ
ต่างประเทศ โดยไม่จำ� กัดว่าบุคคลนั้นจะนับถือลัทธิหรือศาสนา
ใดๆ พิธีตัดกรรมหรือล้างบาปไม่ว่าจะมีในศาสนาใด จัดได้ว่า
เป็นเรือ่ งของความงมงาย ไร้เหตุผล และไม่เป็นไปตามหลักของ
วิทยาศาสตร์ พระพุทธองค์ทรงสอนว่า “ปลูกพืชเช่นใด จะได้
รับผลของพืชเช่นนัน้ ” ฉะนัน้ จึงขอให้เราชาวพุทธทัง้ หลาย เร่ง
ปลูกกันเฉพาะแต่ตน้ พืชของ “การไม่เบียดเบียน” คือการมีศลี
ปลูกต้น “เมตตาและเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่” ทัง้ ในหมูม่ นุษย์และสรรพ
สัตว์คอื การท�ำบุญให้ทาน และหมัน่ ปลูก “ต้นสติให้เกิดมีขนึ้ ”
คือการฝึกฝนอบรมจิตให้ขาวรอบเพื่อขัดเกลากิเลส-ตัณหาให้
เบาบางจนหมดสิ้นไป ขอให้ท่านทั้งหลายเริ่มท�ำตามโอวาท
ปาฏิโมกข์ของพระพุทธองค์ ๓ ข้อ ดังกล่าว ณ บัดเดี๋ยวนี้ เพื่อ
ลดเวรกรรมและความทุกข์ร้อนของท่านให้น้อยลงๆ จนกว่าจะ
ถึงที่สุดทุกข์ อาจจะบรรลุผลในชาติต่อๆ ไป หรือปัจจุบันชาติ
ก็ได้หากท่านสามารถท�ำเหตุปัจจัยให้เพียงพอ และเป็นผู้ถึง
ความสุขที่เป็นนิรันดรตามอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา
พลอากาศโท มรกต ชาญส�ำรวจ
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
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คุณปราณีต จันทร
พ.ต.อ. บุญเสริม-คุณยุพดี ศรีชมภู
คุณศราวุธ ลีสวัสดิ์
คุณสุภาวดี เหลืองอมรศิริ
คุณสุริยาวดี เดชส่งจรัส
พระมาโนช ปัญญาวุฑโฒ
คุณแคทลียา พึ่งอุดม
คุณชัยชาญ เลาหะพฤฒิสาร
คุณสมยศ กิติสุภรณ์พันธ์
คุณวิเนต เลิศวีระศิริกุล
คุณเสน่ห์ ชอบสะอาด
คุณวิชัย-คุณนิตยา วงศ์แพทย์
และครอบครัว
คุณธราพงษ์ มงกุฏกุล
คุณนวลจันทร์ ตริยานันทกุล
คุณพิชัย พิทยาอัจฉริยกุล
คุณวรอร ศิลาวิภาพร

จ�ำนวนเงิน

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๕๑๐
๒,๕๐๐
๒,๒๙๐
๒,๒๔๐
๒,๒๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๗๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๔๐๐
๑,๒๔๐
๑,๒๐๐
๑,๐๕๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

ส า ร ะ สํ า คั ญ ใ น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า

ล�ำดับ ชื่อ-สกุล

๕๑
๕๒

๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

คุณสาวิภา แซ่อึ้ง
คุณเมธี-คุณยุวดี-คุณวชิรพันคุณขวัญชนก ฉันท์สมฤทธิ์กุล,
คุณอดุลย์-คุณจินตนาคุณนภดล-คุณอรรถนนท์คุณอ�ำพนนาฏ ดวงสุวรรณ,
คุณเพ็ญแข พรหมสาขา ณ สกลนคร
คุณอ�ำไพ สุแก้ว
คุณเอนก สุวรรณกุล
คุณพัชนี ฉายานนท์เกียนวัฒนา
คุณจ�ำเรียง เรืองรุ่ง
คุณดวงพร จิรอภิวัฒนา (รพ. ไทรโยค)
คุณวิไลรัตน์ หวานกิจเจริญ
คุณส�ำรวย พลอยแสงงาม
คุณสุวรรณา นิลสุวรรณ
คุณสุกัญญา การงานอันวิจิตร
คุณสวัสดิ์ ลิมนภาวัลย์
คุณกิตติพงษ์ ปิ่นคง
คุณบพิตร พูพิพิธ
คุณปิ่นทอง ประสงค์สุข
คุณอริสา แซ่อึ้ง
คุณบุปผา เบ็ญจชัยพร
และครอบครัว
คุณนภาพร มยุรนาคิน
คุณภคกรณ์ รุจาธนนันท์
คุณรัตน์-คุณวัจนา สันติอวรรณพ
คุณเบญจวรรณ จึงเกษมศักดิ์
คุณอัจฉรา ตันติเฉลิม
คุณเสน่ห์ ชอบสอาด
คุณสุรพล สินธวารยัน,
คุณภาณี สมุทรรัตนกุล,
คุณณัฐพงศ์ สินธวารยัน
บ้านปันสุข
คุณประเสริฐ วะโนปะ

จ�ำนวนเงิน

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๙๐๐
๘๙๐

ล�ำดับ ชื่อ-สกุล

๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗

คุณยุพา-คุณภาณพงศ์ พงศะบุตร
พญ. เต็มสิริ หิญชีระนันท์
คุณสุทธิ มโนกิจจรูญมั่น และครอบครัว
คุณพรศรี ดิลกรัตนตระกูล
คุณสมภพ จรัสสุทธิธรรม
คุณเอฏิตา มหินทรเทพ
พ.ต.อ. บุญเสริม-คุณยุพดี ศรีชมภู
คุณสุภี พงศ์สุทธินันท์
คุณสมภพ จรัสสุทธิธรรม
คุณวิเนต เลิศวีระศิริกุล
พ.ต.อ. บุญเสริม ศรีชมภู
คุณชญานี รุ่งพิริยะเดช
คุณธัญพร ภู่บังบอน
คุณไตรภพ เจริญจิตต์
คุณสุชาติ-คุณมาลี ศิริเลิศพรรณา
คุณผ่องศรี ชัชวรัตน์
คุณสมศักดิ์ ปัทมวรกุลชัย
จ.อ. ปุณยวีร์ คร่อมกระโทก
พญ. สุชาลินี ไชยวงค์
พ.จ.อ. หญิง จิตตรี บ�ำรุงจิตร
คุณเติมวิทย์ ศักดิ์สินธุ์ชัย
คุณธัญญ์ลักษณ์ วงศ์ศาโรจน์
คุณจิรพันธุ์ พิมพ์พันธ์ดี
คุณพิชัย-คุณมาลี-คุณฐานิตาคุณพิสุทธิ์ จันทร์วัฒรังกูล
คุณชนิกา โรจน์สกุลพานิช
คุณวรอร ศิลาวิภาพร
คุณญาณภัค อาวรณ์
คุณวาสนา บุญศีลพร้อม
คุณภาณวิทย์ เกียรติธนวัชร์
คุณสุพัตรา ติรกานันท์
คุณจันทนา ภัยสูญสิ้น

จ�ำนวนเงิน

๗๘๐
๗๐๗
๖๘๕.๕
๖๖๐
๖๕๐
๖๕๐
๖๓๐
๖๒๐
๖๐๐
๖๐๐
๖๐๐
๕๗๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

พุ ทฺ ธ ส า ว โ ก ภิ กฺ ขุ

ล�ำดับ ชื่อ-สกุล

๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘

คุณลาวัณย์-คุณนรีทิพย์ นิสสัยสุข
คุณรุ่งโรจน์ ปล้องทอง
คุณญาณภัค อาวรณ์
พ.ต.ท. ศักดา ทองพิทักษ์
คุณชาณ บุญมาก
คุณวันชัย สมบูรณ์ผล
คุณวรรณา หงส์พรรคมนูล
คุณวิภา อัฑฒวินท์
คุณอั้งฮุ้น แซ่จึง
คุณอรวรรณ บูชาบุพพาจารย์
คุณอัมพวัน โชติพิมพ์
คุณมณีนุช ทรงแสงธรรม
คุณวันเพ็ญ
คุณมาลีวรรณ บุญวงศ์
คุณปราณี มหาร�ำลึก
พ.ต.อ. ประจักษ์-คุณดวงกมล นาคศรีสขุ
คุณฉลองชัย คงบันเทิง
คุณชัญญา ภัทรจิราวุธ
คุณยุพา พงศะบุตร
คุณทิวาพร หลวงบ�ำรุง
คุณสุขสันต์ พชรพัชร์
คุณปัณฑรีย์ พรัมรัตนพงศ์
คุณสุภี พงศ์สุทธินันท์
คุณมนชิตา จึงจ�ำเริญกุล
คุณอรุณี ห้างชัยเจริญ
คุณอรินทรา วิศรียา
ร.ต.ท. หญิงวริษฐพร กลึงวิจิตร
คุณปราณี ชวนปกรณ์
คุณบุผา ศรีเจริญ
คุณศุจีราภรณ์ ชูศรีเพริศ
คุณจินต์ศุลี โค้งสูงเนิน, คุณรจธินารถคุณนารถอนงค์ ทรงบรรพต

จ�ำนวนเงิน

๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๔๗๐
๔๕๐
๔๔๐
๔๔๐
๔๓๕
๔๑๐
๔๐๐
๔๐๐
๔๐๐
๓๗๐
๓๗๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๕๐
๓๔๐
๓๓๐
๓๑๐
๓๐๐

ล�ำดับ ชื่อ-สกุล

๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙

คุณกัญจนณัฏฐ์ เทอญชูชีพ
คุณศุภนิมิต ยศประยูรศักดิ์
คุณอ�ำนาจ ปลอดโปร่ง
คุณเสรีภาพ ชาธิพา
คุณจ�ำนง แจ้งอักษร
พ.อ. ถนอม สุวรรณธรรม
คุณชัยสิทธิ์ บุญมี
คุณชนเธียร ภู่ทอง
คุณจินต์ศุจิ โค้งสูงเนิน, คุณรจชินารถคุณนาถนองค์ ทรงบรรพต
คุณศุภนิมิต ยศประยูรศักดิ์
คุณเบญจวรรณ อุดมจิตพิทยา
คุณพัชรนันท์ เจริญธรรมวัฒน์
คุณอุดมพร สายเพ็ชร
คุณอุรัตน์ คลังทอง
คุณมาลีวรรณ แจ้งแสดง
คุณจินตนา บุญวงศ์
คุณอานนท์ น้อยพรม
คุณจ�ำนง แจ้งอักษร
คุณสมสุข สว่างฟ้า
คุณศิริพร ศิริกันยา
คุณอาภาวดี ฐิติอนันท์
คุณชไมพร คูวัฒนา
คุณอรอนงค์ อมาตยกุล
ร.ต.ท. หญิง วริษฐพร กลึงวิจิตร
คุณบุญสม ทัดละมัย
คุณนงเยาว์ เสือโต
คุณนิยม จิราพงษ์
คุณสาลินี จันทรภัทร
คุณวิไลวรรณ ศากรวิมล
คุณปุณณพัฒน์ สัมฤทธิโกศล
คุณนาถลดา มีฤกษ์งาม

จ�ำนวนเงิน

๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๒๗๕
๒๗๐
๒๗๐
๒๕๐
๒๖๐
๒๔๐
๒๒๐
๒๒๐
๒๒๐
๒๑๐
๒๑๐
๒๑๐
๒๑๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
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๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๙
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐

คุณศรันยา สุภาษา
คุณดวงกมล นาคศรีสุข
คุณบุผา ศรีเจริญ
คุณสุจิต พัฒนานิธิ
คุณวันไชย-คุณวันเพ็ญคุณวรรณธน-คุณวรรณทัต เพชรรักษ์
คุณวรรณี มาศวัฒนกิจ
คุณทิวาพร หลวงบ�ำรุง
คุณพรรณนิฎา โรจน์ฐิติกุล
พ.ญ. ปิยะพร อรุณอาศิรกุล
คุณสุวิทย์ แซ่จิว
คุณปัณฑรีย์ พรัมรัตนพงศ์
คุณจ�ำนง แจ้งอักษร
คุณสุขสันต์ พชรพัชร์ และครอบครัว
คุณบ�ำเพ็ญ-คุณสุวารี ไชยเพชร
คุณพิมพิไล แพงโสม
คุณจ�ำเรียง เรืองรุ่ง
คุณปาป้า วาสนาดี
คุณละเอียด ศิริวิริยะสมบูรณ์
คุณณัฐภัส-คุณเปรมชัย เอมเจริญ
คุณมาลีวรรณ บุญวงศ์
คุณอารีย์ หนองเทา
คุณเพิ่มพงษ์ นาคจู
คุณสกาวลักษณ์ พวงเพ็ชร
คุณมาลีวรรณ บุญวงศ์
คุณประมวล สมณะ และเพื่อน
คุณกนกพันธ์ มีมานัส
คุณอรุณี สังข์มณีรักษ์
คุณศรีผ่อง ชาญณรงค์เกียรติ
น.ท. สมุห์ แก้วจินดา
คุณแตง รพ. สมุทรปราการ
คุณพร้อมศิริ วรสิษฐ์ดรุณเวทย์

จ�ำนวนเงิน

๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๙๐
๑๙๐
๑๗๐
๑๖๐
๑๕๐
๑๓๐
๑๓๐
๑๒๒
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ล�ำดับ ชื่อ-สกุล

๒๐๑ คุณสุชาดา ทินกรศรีสุภาพ
๒๐๒ จ.ส.อ. บุญสม-คุณชนกพร ขีดส�ำโรง
และครอบครัว
๒๐๓ คุณศิริพรรณี นักร้อง
๒๐๔ พ.ต.อ. ประเทือง นาคบัว
๒๐๕ คุณปภานันท์ ชุมพรหม
๒๐๖ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
จากสาธารณสุข จ. กาญจนบุรี
๒๐๗ คุณอรัญญา จิตราการ
๒๐๘ คุณแม่ล�ำใย เสือโต
๒๐๙ คุณรุ่งนภา เดชไพบูลย์ยศ
๒๑๐ คุณบุญนาม ศรีบุญเอก และครอบครัว
๒๑๑ ครอบครัวสุวรรณชุมพร
๒๑๒ คุณบุญจริง-คุณระเบียง วงษ์สุวรรณ
และครอบครัว
๒๑๓ คุณสิทธิ์นิชา วงศ์วิลาศ
๒๑๔ คุณวลัยเศรษฐ์ รุจิราธาดากุล
๒๑๕ น.ต. ทศพล ฉายานนท์
๒๑๖ คุณอารีวรรณ งามโรจน์สวัสดิ์
๒๑๗ คุณทัศนีย์ โชติสถิตย์ชัย
๒๑๘ คุณเชาวริน ภัทรโชคช่วย
๒๑๙ คุณลิลลี่ ภัทรโชคช่วย
๒๒๐ พ.ต.อ. ประเทือง นาคบัว
๒๒๑ คุณค�ำพล-ด.ญ. พรไพลิน หนองยาง
และคุณเสาวนีย์ กองดิน
๒๒๒ คุณแสวง-คุณสมบุญ โค้งสูงเนิน
๒๒๓ คุณจันทรา ทองเคียน
๒๒๔ ด.ญ. กฤตพร ปิ่นอาสา
๒๒๕ คุณสุชาดา ทินกรศรีสุภาพ
๒๒๖ คุณศิริรัตน์ สรีระเทวิน และครอบครัว
๒๒๗ คุณจิรภัทร วรงค์พรกุล และครอบครัว
๒๒๘ คุณปราณี ชวนปกรณ์
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๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘

คุณภรภัสสรณ์ เจริญจิตต์กุล
คุณธวัช ศักดาทิวากร
คุณชุติมา ทิศทอง
คุณวิชัย-คุณชุติมา มีทรัพย์วัฒนา
และครอบครัว
คุณสุพิชฌาย์ พันธ์ชนะชัย
คุณสุภารัตน์ วังจินดา
คุณนงนุช ยังพระเดช
คุณณธีนนท์ ศรีเกตุ
คุณอัญชสา พรชอุ่มศรี
น.ท. สมุห์ แก้วจินดา
คุณเล็ก เถาสุวรรณ
คุณวินัย อมฤตรส
คุณเยาวเรศ จรัญวรรณ
คุณผกามาศ ตันประเสริฐ
คุณก�ำพล-ด.ญ. พรไพลิน หนองยาง
และคุณเสาวนีย์ กองดิน
คุณปราณี ชวนปกรณ์
คุณศิริพร เนตรงามวงศ์
คุณดรุณี ค�ำดี
คุณอ�ำพล ลิ้มทองค�ำ
คุณสวา หมอรัตน์
คุณอาภรณ์ อนุรักษ์ธนากร
คุณอาณัษชา โออ่อน
คุณกนกวรรณ เจียรมั่งคั่ง
คุณทิพจุฑา นาคจู
คุณนภดล กตญาณยุทธ์
คุณสุบรรณ โพธิ์ชัย
คุณกิตติศักดิ์ นันทศิริรัตน์
พล.ต.หญิง จินตนา อัตนวานิช
คุณสุคนธรัตน์ เถาสุวรรณ์
คุณดวงเดือน แพงน้อย
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๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘

จ�ำนวนเงิน

คุณอ�ำไพ กลิ่นก�ำธรกุล
๕๐
คุณจันทิมา
๕๐
คุณจารุวรรณ
๔๐
คุณเกสร ภูน�้ำใส
๔๐
คุณจินดา วัชรากร
๔๐
คุณสัภยา นามสว่าง
๔๐
คุณจีรศักดิ์ ส�ำราญอยู่
๓๐
คุณอุทิม สิงห์ศรี
๓๐
คุณโรจนันทร์ ชาวิชเวียงวิเศษ
๓๐
คุณศิริพร เนตรงามวงศ์
๓๐
คุณสุณีย์ แสงสุรียรังสี
๓๐
คุณสมบัติ จันฮวด
๓๐
คุณอภิชาต สมุทรพุทธา
๒๐
คุณอาภรณ์ อนุรักษ์ธนากร
๒๐
คุณฉลวย ชื่นทรัพย์
๒๐
คุณเล็ก เถาสุวรรณ์
๒๐
คุณนลินรัตน์ กิตติมูลทองชุน
๒๐
คุณนงนุช วรรณสุข
๑๐
คุณมะลิ เล็กชื่น
๑๐
คุณเพิ่มพงศ์-ด.ช. เอกสหัส
๑๐
ธนพิพัฒน์สัจจา
รวม                             ๒๙๕,๐๓๔.๕๐

ชมรมกัลยาณธรรมขอกราบอนุโมทนา
ในกุศลจิตของทุกท่านมา ณ ที่นี้
ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรม
ยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ

สาระสํ า คั ญ ในพระพุทธศาสนา

เนือ้ หาสาระของหนังสือเล่มนี้ ชีใ้ ห้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะ
ของพระพุทธองค์ซงึ่ หยิบยกมาเพียงส่วนน้อยนิด หากท่านทัง้ หลาย
ทีม่ สี ติปญ
ั ญา เมือ่ ได้เข้ามาศึกษาธรรมวินยั แล้ว จะเข้าใจถึงความ
เป็น สัพพัญญู และ โลกวิทู ของพระพุทธองค์
.......................
ค�ำกล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์ในบท “พระพุทธคุณ” ทีเ่ รา
ชาวพุทธสวดกันอยู่ทุกค�่ำและเช้านั้น คงจะน้อยไปเมื่อเทียบกับ
คุณสมบัติตามความเป็นจริงของพระองค์ ซึ่งมีชีวิตอยู่จริงๆ ใน
ประเทศอินเดียตอนเหนือเมื่อกว่า ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว

พระพุทธองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก
และ

พุทฺธสาวโกภิกฺขุ

www.kanlayanatam.com

สาระสํ า คั ญ
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