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หนังสือชุด “แนวทางเจริญวิปัสสนา” รวบรวมและเรียบเรียงจาก
คำ�บรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ณ ตำ�หนักสมเด็จ
วัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฏิ์ (๒๕๑๐ - ๒๕๑๙) ณ ห้องประชุมสภา
การศึกษา มหามกุฎราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร (๒๕๑๙ - ๒๕๔๓)
คำ�บรรยาย “แนวทางเจริญวิปัสสนา” ได้ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุต่างๆ
จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนามีวัตถุประสงค์ที่
จะจัดพิมพ์ “แนวทางเจริญวิปสั สนา” เพือ่ เป็นประโยชน์แก่ผศู้ กึ ษาได้เข้าใจ
พระธรรมยิง่ ขึน้
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ไม่ทราบว่าท่านเคยน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณบ้างไหม และ
ระลึกถึงในลักษณะใด เพราะการที่จะน้อมระลึกถึงพระคุณของ
พระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านัน้ สามารถทีจ่ ะน้อมระลึก
ได้ทกุ เหตุการณ์ คือ เมือ่ พระองค์ทรงตรัสรูพ้ ระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ-ญาณแล้ว จะน้อมระลึกถึงพระคุณตัง้ แต่พระองค์ทรงแสดงปฐม-เทศนาตลอดมาจนถึงใกล้จะปรินพิ พานก็จะเห็นพระคุณได้ หรือว่าจะ
น้อมระลึกถึงก่อนทีพ่ ระองค์ทรงตรัสรูพ้ ระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
คือระลึกถึงเมือ่ ครัง้ พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีสอ่ี สงไขยแสนกัป ก็
ย่อมจะเห็นความพากเพียร และพระมหากรุณาทีท่ รงปรารถนาทีจ่ ะได้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพือ่ ทีจ่ ะเกือ้ กูลแก่สตั ว์โลก ขณะนัน้ ก็
ระลึกถึงพระคุณได้ หรือเมือ่ ระลึกถึงการดำเนินชีวติ ของพระองค์ใน
พระชาติสุดท้ายที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะเห็น
พระคุณได้ เพราะว่าข้อความในพระไตรปิฎกแสดงไว้ทง้ั หมดโดย
ครบถ้วน ซึง่ ผูท้ ม่ี ศี รัทธา มีวริ ยิ ะ ก็จะศึกษา ฟังหรืออ่านด้วยความ
ปีตโิ สมนัสทีไ่ ด้รเู้ รือ่ งของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ขณะทีอ่ า่ น
หรือฟังนัน้ เมือ่ เข้าใจพระธรรมก็เกิดศรัทธา เกิดหิริ เกิดโอตตัปปะ
เกิดวิรยิ ะ เกิดสติ และปีตโิ สมนัส หรืออาจจะระลึกรูล้ กั ษณะของ
สภาพธรรมทีก่ ำลังปรากฏในขณะทีก่ ำลังอ่านหรือกำลังฟังนัน่ เอง
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ชีวิตของพระผู้มีพระภาคในพระชาติสุดท้ายที่จะได้ตรัสรู้เป็น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านัน้
พิเศษวิจติ รน่าอัศจรรย์ตา่ งจาก
บุคคลอืน่ เพราะถ้าได้เห็นชีวติ ทีแ่ ตกต่างกันไปของแต่ละบุคคลมาก
เพียงใดก็ยง่ิ เห็นกรรมซึง่ จำแนกกำเนิด จำแนกตระกูล จำแนกลาภ
ยศ สติปญ
ั ญาต่างๆกันออกไป แต่สำหรับผูท้ อ่ี บรมบารมีสอ่ี สงไขย
แสนกัป เพือ่ ทีจ่ ะได้ตรัสรูเ้ ป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านัน้ การ
บังเกิดของพระองค์ก็ต้องพิเศษกว่าบุคคลธรรมดา
ขอย้อนไปถึงก่อนทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคจะทรงบังเกิดในโลกนี้ เมือ่
ยังเป็นพระโพธิสัตว์
มธุรตั ถวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย พุทธวงศ์ มีขอ้ ความ
ว่า
ก่อนนัน้ เมือ่ พระโพธิสตั ว์ทรงบำเพ็ญทานบารมีในพระชาติท่ี
เป็นพระเวสสันดร จุติแล้วก็ปฏิสนธิในสวรรค์ชั้นดุสิต เทพ
ทั้งหลายพากันไปทูลว่า ถึงเวลาที่ควรประสูติ เพื่อตรัสรู้เป็น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยพระบารมีทไ่ี ด้ทรงบำเพ็ญแล้ว
พระโพธิสตั ว์ทรงพิจารณามหาวิโลกนะ (ความเหมาะสม) ๕ คือ
กาล ๑ ทวีป ๑ ประเทศ (คือสถานทีท่ จ่ี ะประสูต)ิ ๑ ตระกูล ๑
กำหนดพระชนมายุพระชนนี ๑
บรรดามหาวิโลกนะ ๕ นัน้ พระโพธิสตั ว์ทรงพิจารณากาล
เป็นอันดับแรกว่าเป็นกาลสมควรหรือยัง คือ ถึงแม้ว่าจะได้ทรง
บำเพ็ญบารมีพร้อมแล้ว แต่ถา้ ไม่ใช่กาลทีส่ มควรบังเกิดก็จะไม่เป็น
ô
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ประโยชน์เลย เมือ่ สัตว์โลกในกาลนัน้ ไม่พร้อมหรือไม่สมควรแก่การ
ทีจ่ ะได้รบั ฟังพระธรรมเทศนา เพราะถ้าเป็นกาลทีค่ นอายุเกินแสนปี
ก็ไม่ใช่กาลทีส่ มควร เพราะชาติ ชรา มรณะจะไม่ปรากฏแก่สตั ว์
ทั้งหลาย พระธรรมเทศนาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทัง้ หลาย ไม่พน้ ไปจากไตรลักษณ์ คือ อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา
ฉะนั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา
สัตว์ทง้ั หลายย่อมไม่สำคัญพระพุทธดำรัสทีค่ วรฟังทีค่ วรเชือ่ แต่นน้ั
อภิสมัยคือการตรัสรู้ของสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่มี เมื่ออภิสมัยไม่มี
คำสอนก็จะไม่นำออกจากทุกข์ กาลนัน้ จึงไม่ใช่กาลทีส่ มควร แม้ใน
กาลทีอ่ ายุคนต่ำกว่า ๑๐๐ ปี ก็ยงั ไม่ใช่กาลทีส่ มควร เพราะว่าในกาล
นัน้ สัตว์ทง้ั หลายมีกเิ ลสหนาแน่น และโอวาททีป่ ระทานแก่สตั ว์
ทีม่ กี เิ ลสหนาแน่นก็จะไม่คงอยูใ่ นฐานะควรเป็นโอวาท จะขาดหาย
ไปเร็วเหมือนรอยไม้ทข่ี ดี ในน้ำ ฉะนัน้ จึงไม่ใช่กาลทีส่ มควร
ถอยหลังไป ๒๕๐๐ กว่าปี เป็นกาลสมควรที่พระโพธิสัตว์
จะพึงบังเกิดในมนุษย์โลกนี้ กาลที่พระโพธิสัตว์ทรงพิจารณานั้น
เป็นกาลที่คนมีอายุ ๑๐๐ ปี ดังนั้นพระโพธิสัตว์จึงทรงเห็นว่า
เป็นกาลทีค่ วรบังเกิด
จากนัน้ เมือ่ ทรงพิจารณาถึงทวีปทีจ่ ะทรงบังเกิด ก็ทรงเห็นว่า
พระพุทธเจ้าทัง้ หลายไม่ทรงบังเกิดในทวีปทัง้ ๓ ทรงบังเกิดแต่ใน
ชมพูทวีปเท่านัน้
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โลกนี้ก็คือชมพูทวีป โลกอื่นก็มี แต่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ไม่ทรงบังเกิดในทวีปอืน่ คือโลกอืน่ นอกจากชมพูทวีปนี้ เพราะฉะนัน้
ผู้ที่เกิดในชมพูทวีปนี้ก็เป็นผู้ที่ได้สะสมบุญมาในอดีต โดยเฉพาะ
ที่จะได้เกิดในกาลที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรม
หรือในกาลที่แม้จะทรงปรินิพพานไปแล้ว แต่พระธรรมก็ยังมีอยู่
ทีจ่ ะให้ได้ฟงั ได้พจิ ารณา ได้เข้าใจ
แม้แต่ทวีปที่พระโพธิสัตว์จะทรงบังเกิด ก็เพื่อประโยชน์ของ
สัตว์โลก จึงต้องทรงพิจารณาว่าควรจะบังเกิดในทวีปไหน สำหรับ
โลกมนุษย์นน้ั มี ๔ โลก(ทวีป) คือ ปุพพวิเทหทวีปอยูท่ ศิ ตะวันออก
ของภูเขาสิเนรุ อปรโคยานทวีปอยู่ทิศตะวันตกของภูเขาสิเนรุ
ชมพูทวีปอยู่ทิศใต้ของภูเขาสิเนรุ อุตตรกุรุทวีปอยู่ทิศเหนือของ
ภูเขาสิเนรุ
มองไม่เห็นภูเขาสิเนรุ มองออกไปไกลเท่าไรก็เห็นแต่อากาศ
ท้องฟ้า ดวงดาว จักรวาล ถ้ามีโลกได้ จะมีภูเขาสิเนรุได้ไหม
โลกมนุษย์ไม่มีรูปร่างสัณฐานอย่างภูเขา หากจะมีสถานที่อย่าง
โลกนี้แต่สัณฐานเป็นภูเขาได้ไหม ซึ่งเมื่อกล่าวถึงทวีป(โลก)
ทัง้ ๔ ก็พอทีจ่ ะกล่าวได้วา่ แต่ละทวีป(โลก) นัน้ อยูท่ างทิศไหน
ของภูเขาสิเนรุนน้ั
เรื่องของคนที่ไม่เห็นก็มี ๒ พวก คือพวกหนึ่งไม่เห็นและ
ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ แต่อีกพวกหนึ่งเมื่อไม่เห็นแล้วจะไม่เชื่อ
เพราะตนเองไม่เห็นเท่านัน้ หรือ หรือว่ามีบคุ คลอืน่ ซึง่ สามารถจะเห็น
ได้ เหมือนคนตาบอดไม่เห็นแต่คนตาดีเห็น ทีค่ นตาบอดบอกว่า
ö
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ทุกอย่างมืด ไม่มอี ะไรเลยนัน้ ถูกต้องไหม ในเมือ่ คนตาดีเห็นสีสนั
วรรณะต่างๆ ได้ ฉันใดก็ฉนั นัน้
ฉะนัน้ แม้จะไม่เห็นภูเขาสิเนรุ ไม่เห็นโลกอืน่ ไม่เห็นจักรวาล
ทัง้ หลาย แต่บคุ คลทีเ่ ห็นได้ รูไ้ ด้ จะมีไหม เมือ่ เปรียบกับบุคคล
ทีม่ คี ณ
ุ ธรรมต่างกัน คือ บุคคลทีเ่ ป็นปุถชุ น บุคคลทีเ่ ป็นพระอริยบุคคล จนกระทัง่ ถึงบุคคลทีเ่ ป็นถึงพระอรหันต์ แล้วเหนือจาก
นั้นอีก คือ บุคคลที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะเห็นได้
จริงๆว่าปัญญาไม่เท่ากัน
ฉะนั้น จึงไม่ใช่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะคิดเรื่องโลกขึ้นมา
เองได้ แต่พระผูม้ พี ระภาคได้ทรงแสดงเรือ่ งของ “โอกาสโลก” คือ
โลกตลอดจักรวาลไว้โดยละเอียด ผู้ที่ไม่เห็นก็ควรที่จะพิจารณาว่า
จะรับฟังและรูว้ า่ ตัวเองไม่สามารถเห็นได้ แต่วา่ มีบคุ คลอืน่ ทีจ่ ะรูจ้ ะ
เห็นได้ไหม โดยเฉพาะเมือ่ บุคคลนัน้ เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
จากนัน้ เมือ่ พระโพธิสตั ว์ทรงสำรวจดูโอกาส คือ ประเทศ
หรือสถานที่ที่จะทรงบังเกิด ก็ทรงดำริว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ทรงบังเกิดทีม่ ชั ฌิมประเทศ จึงตกลงพระหฤทัยว่าจะพึงบังเกิด ณ
นครกบิลพัสดุ์
จากนัน้ เมือ่ ทรงพิจารณาดู ตระกูล ก็ทรงเห็นว่า ธรรมดา
พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงบังเกิดในตระกูลแพศย์หรือตระกูลศูทร
แต่ทรงบังเกิดในตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลพราหมณ์ที่โลกสมมุติ
(คือแล้วแต่ว่าในกาลนั้นจะสมมุติว่ากษัตริย์เป็นใหญ่กว่าพราหมณ์
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หรือว่าพราหมณ์เป็นใหญ่กว่ากษัตริย์) ซึ่งในกาลนั้นตระกูลกษัตริย์
เป็นตระกูลทีโ่ ลกสมมุตคิ อื เป็นใหญ่ พระโพธิสตั ว์จงึ ตกลงพระหฤทัย
ว่า จะทรงบังเกิดในตระกูลทีพ่ ระเจ้าสุทโธทนะจักเป็นพระชนกของ
พระองค์
จากนัน้ เมือ่ ทรงพิจารณาดู พระชนนี ก็ทรงเห็นว่า ธรรมดา
พระพุทธมารดามิใช่เป็นสตรีโลเล นักเลงสุรา แต่บำเพ็ญบารมี
แสนกัป มีศลี ไม่ขาดมาแต่เกิด ก็พระเทวีพระนามว่ามหามายา
พระองค์นเ้ี ป็นเช่นนี้ พระนางจักเป็นพระชนนีของพระองค์ และ
พระชนมายุของพระนางจะดำรงอยูอ่ กี ๑๐ เดือน กับ ๗ วัน
พระมหาสัตว์ทรงจุตจิ ากสวรรค์ชน้ั ดุสติ และทรงปฏิสนธิใน
พระครรภ์ของพระนางมหามายา โดยดาวนักษัตรอุตตราสาฬหา
การประทับในพระครรภ์พระมารดาของพระโพธิสตั ว์ ก็ยอ่ ม
ต่างกับบุคคลทัว่ ไป คือมีเทพอารักขาเพือ่ ป้องกันภัยแก่พระโพธิสตั ว์
และพระชนนี ความพึงใจด้วยอำนาจกิเลสในบุรษุ ทัง้ หลายไม่มแี ก่
มารดาของพระโพธิสตั ว์ พระชนนีทรงประสบลาภอย่างเลิศ ยศ
อย่างเลิศ มีสขุ พระวรกายไม่ลำบาก พระชนนีทรงเห็นพระโพธิสตั ว์
ซึ่งอยู่ในพระครรภ์ของพระนางเอง เหมือนด้ายขาวร้อยแก้วมณี
อันใส ฉะนัน้ และเพราะเหตุทพ่ี ระครรภ์ทพ่ี ระโพธิสตั ว์อยูก่ ็เป็น
เสมือนห้องพระเจดีย์ สัตว์อน่ื ไม่อาจอยูแ่ ละใช้สอยได้ ฉะนัน้
เมือ่ พระโพธิสตั ว์ประสูตไิ ด้ ๗ วัน พระมารดาของพระโพธิสตั ว์จงึ
ทรงทำกาละ คือ สิน้ พระชนม์แล้วบังเกิดในสวรรค์ชน้ั ดุสติ ก็สตรี
อืน่ ๆ มีครรภ์ถงึ ๑๐ เดือนก็มี เกินก็มี นัง่ คลอดบ้าง นอนคลอดบ้าง
ø
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ฉันใด พระมารดาของพระโพธิสตั ว์หาเป็นฉันนัน้ ไม่ แต่พระมารดา
ของพระโพธิสัตว์บริห.ารพระโพธิสัตว์ด้วยพระครรภ์ ๑๐ เดือน
แล้วทรงยืนประสูติ นีเ้ ป็นธรรมดาของพระมารดาของพระโพธิสตั ว์
.
ทีก่ ล่าวถึงพระผูม้ พี ระภาคตัง้ แต่ครัง้ เป็นพระโพธิสตั ว์ ก็เพือ่
จะให้เห็นว่าผูท้ ท่ี รงบำเพ็ญพระบารมีมาสีอ่ สงไขยแสนกัป ย่อมเป็น
ผูท้ เ่ี ป็นเลิศกว่าบุคคลทัง้ ปวง ผูท้ เ่ี ป็นพุทธศาสนิกชนทีเ่ คารพเลือ่ มใส
ในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ควรจะได้รเู้ หตุทท่ี ำให้พระองค์
ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูป้ ระเสริฐกว่าบุรษุ ทัง้ หลาย
โดยทุกสถาน แม้ในกาลทีป่ ระสูตจิ ากพระครรภ์พระมารดา
ข้อความต่อไปมีว่า
เมื่อพระนางมหามายาเทวีทรงบริหารพระโพธิสัตว์ด้วยพระครรภ์ ๑๐ เดือนแล้ว มีพระครรภ์บริบรู ณ์ มีพระประสงค์จะเสด็จไป
เรือนพระญาติจึงกราบทูลแด่พระเจ้าสุทโธทนะมหาราช พระราชา
ทรงอนุญาต แล้วโปรดให้ทำทางตัง้ แต่กรุงกบิลพัสดุจ์ นถึงเทวทหนคร
ให้เรียบ และให้ประดับด้วยธงผ้าเป็นต้น โปรดให้พระนางประทับนัง่
ในวอทองใหม่ เสด็จไปด้วยสิรยิ ศและบริวารกลุม่ ใหญ่ ระหว่าง
พระนครทั้งสองมีมงคลสาลวัน ชื่อลุมพินี ที่ควรใช้สอยของชาว
นครทัง้ สอง มงคลสาลวันนัน้ สมัยนัน้ ออกดอกบานสะพรัง่ ไปหมด
ตั้งแต่โคนไปถึงยอด เพราะทรงเห็นป่างามเหมือนสวนนันทวัน
อันเป็นทีส่ ำราญแห่งเทพ พระนางทรงดำริจะเทีย่ วชมสวนสาลวันนัน้
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จึงเสด็จเข้าไปยังลุมพินีวัน แล้วเสด็จไปยังโคนต้นมงคลสาละ
มีพระประสงค์จะจับกิ่งใดของมงคลสาละนั้น ซึ่งมีลำต้นกลมเรียบ
และตรง ประดับด้วยดอกผลและใบอ่อน กิ่งมงคลสาละนั้นก็
น้อมลงเองถึงฝ่าพระหัตถ์ของพระนาง ลำดับนัน้ พระนางก็ทรงจับ
กิง่ สาละนัน้ ด้วยพระหัตถ์ขวา ซึง่ ประดับด้วยทองพระกรใหม่ ใน
ทันทีนน้ั เองเมือ่ ทรงมีพระอาการจะประสูติ ข้าราชบริพารก็กน้ั ม่าน
เป็นกำแพงแล้วหลีกไป พระนางเมือ่ ประทับยืนจับกิง่ สาละอยูน่ น้ั เอง
พระโพธิสัตว์ก็ประสูติจากพระครรภ์ของพระนาง
ในทันใดนั้น ท้าวมหาพรหมผู้มีจิตบริสุทธิ์ ๔ พระองค์
ก็ถอื ข่ายทองมารองรับพระโพธิสตั ว์ วางไว้เบือ้ งพระพักตร์พระชนนี
ตรัสว่า “ดูกร พระเทวี ขอจงทรงดีพระทัยเถิด พระโอรสของ
พระองค์มศี กั ดิม์ าก ประสูตแิ ล้ว” ก็สตั ว์อน่ื ๆ เมือ่ ออกจากครรภ์
มารดาก็เปรอะเปือ้ นด้วยของปฏิกลู ไม่สะอาด ฉันใด พระโพธิสตั ว์
หาเป็นฉันนัน้ ไม่ ทรงเหยียดพระหัตถ์ทง้ั สอง พระบาททัง้ สองยืน
ไม่เปรอะเปื้อนด้วยของไม่สะอาดไรๆจากสมภพในพระครรภ์ของ
พระชนนี หมดจดสดใส รุง่ เรืองเหมือนมณีรตั นะอันเขาวางไว้บน
ผ้ากาสี ออกจากพระครรภ์พระชนนี เมือ่ เป็นเช่นนัน้ เพือ่ สักการะ
แด่พระโพธิสตั ว์และพระชนนีของพระโพธิสตั ว์ ท่อธารน้ำสองท่อ
ก็ออกมาจากอากาศ โสรจสรงที่พระสรีระของพระโพธิสัตว์และ
พระชนนีของพระโพธิสัตว์
แม้ในยุคนี้สมัยนี้ก็มีบางสิ่งซึ่งอัศจรรย์เกิดขึ้น
ñð
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แต่สิ่งที่น่า

อัศจรรย์ทเ่ี กิดกับคนในสมัยนี้ เมือ่ เทียบกับสิง่ อัศจรรย์ตา่ งๆ ทีเ่ กิด
กับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะเห็นได้วา่ เปรียบกันไม่ได้เลย
เช่นเดียวกับสติปัญญาของบุคคลใดๆ ก็ย่อมเปรียบไม่ได้เลยกับ
พระปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนัน้ สิง่ อัศจรรย์
ที่เกิดกับพระโพธิสัตว์ในพระชาติสุดท้าย ที่จะทรงตรัสรู้เป็นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทีบ่ างท่านอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้นน้ั ก็ควร
พิจารณาว่า เมือ่ ปัญญาและบารมีทง้ั หลายซึง่ ได้สะสมอบรมสมบูรณ์
ถึงขัน้ ทีจ่ ะตรัสรูธ้ รรมบรรลุความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
แล้วสิง่ อัศจรรย์ตา่ งๆเหล่านี้ จะเกิดขึน้ ได้หรือไม่
ลำดับนัน้ ท้าวมหาราชทัง้ ๔ พระองค์ ก็เอาผ้าขนสัตว์ทม่ี ี
สัมผัสอันสบายซึ่งสมมุติกันว่าเป็นมงคลรับจากพระหัตถ์ของท้าว
มหาพรหมซึ่งยืนรับพระโพธิสัตว์นั้นไว้ด้วยข่ายทอง พวกมนุษย์
ก็เอาเบาะผ้าเนื้อดีรับจากพระหัตถ์ของท้าวมหาราชทั้ง ๔ นั้น
พระโพธิสตั ว์พน้ จากมือของมนุษย์ ก็ยนื ทีแ่ ผ่นดิน มองดูทศิ บูรพา
เทวดาและมนุษย์ในทีน่ น้ั ก็ทลู ว่า ข้าแต่มหาบุรษุ ผูท้ เ่ี สมือนกับ
พระองค์ในที่นี้ไม่มี ผู้ที่ยิ่งกว่าจะมีแต่ที่ไหน พระโพธิสัตว์ทรง
เหลียวดูทศิ ทัง้ ๑๐ ทิศ ไม่เห็นผูท้ เ่ี สมือนกับพระองค์ จึงบ่าย
พระพักตร์สทู่ ศิ อุดร ทรงดำเนินไป ๗ ก้าว และเมือ่ ดำเนินไป
ก็ดำเนินไปบนแผ่นดินนัน่ แหละ มิใช่ดำเนินไปในอากาศ (ข้อความ
ใน อรรถกถาขุททกนิกาย พุทธวงศ์ วงศ์พระโคตมพุทธเจ้า)
แต่ปรากฏแก่มหาชนเหมือนดำเนินไปทางอากาศ เหมือนประดับ
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ตกแต่งพระองค์ และเหมือนมีอายุ ๑๖ ขวบ แต่นน้ั ย่างก้าวที่ ๗
ก็ทรงหยุด ทรงบรรลือสีหนาทเปล่งอาสภิวาจาว่า “อคฺโคหมสฺมิ
โลกสฺส” ดังนีเ้ ป็นต้น
ในสมัยที่พระโพธิสัตว์ประสูติ ณ ลุมพินีวันนั้น พระเทวี
มารดาพระราหุล คือ พระนางยโสธราพิมพา ท่านพระอานนท์
ท่านพระฉันนะ ท่านกาฬุทายีอำมาตย์ พญาม้ากัณฐกะ ต้นมหา
โพธิพฤกษ์ และหม้อขุมทรัพย์ทง้ั ๔ ก็เกิด เหล่านีช้ อ่ื ว่า สหชาติ
ทัง้ ๗
ครัง้ นัน้ ในวันที่ ๕ พระประยูรญาติจงึ เฉลิมพระนามพระ
โพธิสตั ว์วา่ “สิทธัตถะ” เพราะทรงทำความสำเร็จประโยชน์แก่
โลกทัง้ ปวง พระราชาพระราชทานพระพีเ่ ลีย้ งนางนม ๖๔ นาง ซึ่ง
ปราศจากโรคทุกอย่าง ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัตอิ ย่างยิง่ แด่พระมหา-บุรษุ พระโพธิสตั ว์ทรงเจริญวัยด้วยบริวารไม่มที ส่ี ดุ ด้วยพระอิสริยยศ
ใหญ่ยิ่ง ต่อมา ครั้งนั้นพระมหาบุรุษมีพระชนมายุ ๑๖ พรรษา
พระราชาโปรดให้สร้างปราสาท ๓ หลัง ชือ่ สุจนั ทะ โกกนุทะ และ
โกญจะ (ชือ่ ปราสาททัง้ ๓ หลังนี้ กล่าวตาม ทีป่ รากฏในพระบาลี ซึง่
ในอรรถกถาแสดงชือ่ ว่า รัมมะ สุรมั มะ และสุภะ) ๙ ชัน้ หลังหนึง่
๗ ชัน้ หลังหนึง่ ๕ ชัน้ หลังหนึง่ อันเหมาะแก่ ๓ ฤดู แก่พระโพธิ-สัตว์ ปราสาทแม้ทง้ั ๓ หลัง ส่วนสูงมีขนาดเท่ากัน แต่ชน้ั ต่างกัน
(ตามความเหมาะสมของฤดูกาล ปราสาทสำหรับฤดูรอ้ นชัน้ ก็นอ้ ย
แต่ส่วนสูงมีเท่ากับปราสาทหลังอื่น)
เมือ่ พระโพธิสตั ว์ทรงเจริญวัยสมควรทีจ่ ะอภิเษก พระราชา
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ทรงพระราชดำริให้พระโพธิสตั ว์แสดงศิลปะความสามารถให้ปรากฏ
แก่่เจ้าศากยะทั้งหลาย เพราะเหตุว่าพวกเจ้าศากยะคิดว่าพระ
โพธิสตั ว์นน้ั ไร้ความสามารถ คือมีชวี ติ ทีส่ ขุ สำราญทุกประการ จึง
ไม่มีใครเห็นความสามารถของพระโพธิสัตว์ ด้วยเหตุนี้ พระเจ้า
สุทโธทนะจึงโปรดให้พระโพธิสัตว์แสดงความสามารถให้ปรากฏแก่
เจ้าศากยะ โดยโปรดให้นำธนูมาพระราชทาน ธนูนพ้ี เิ ศษ คือ
บุรษุ พันหนึง่ ยกธนูนน้ั ขึน้ ถ้าน้อยกว่านัน้ ยกไม่ขน้ึ บุรษุ พันหนึง่ ยกลง
พระมหาบุรษุ ให้นำธนูนน้ั มา แล้วประทับนัง่ ขัดสมาธิ ทรงคล้อง
หัวสายธนูทน่ี ว้ิ แม่พระบาท โน้มขึน้ ธนูดว้ ยนิว้ แม่พระบาทนัน่ แหละ
ทรงถือคันธนูดว้ ยพระหัตถ์ซา้ ย แล้วขึน้ สายธนูดว้ ยพระหัตถ์ขวา
ทรงดีดสายธนูเสียงกึกก้องไปทัว่ พระนคร เจ้าศากยะทัง้ หลายต่าง
ก็พากันมีจิตโสมนัสยินดี
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ต่อจากนั้น พระราชาทรงให้พระโพธิสัตว์เอาลูกธนูยิงทะลุ
แผ่นเหล็กหนา ๘ นิว้
ต่อจากนัน้ ทรงให้พระโพธิสตั ว์ยงิ ทะลุ
กระดานไม้ประดู่หนา ๔ นิ้ว แล้วทรงให้พระโพธิสัตว์ยิงทะลุ
แผ่นกระดานไม้มะเดือ่ หนาคืบหนึง่ ส่วนเจ้าศากยะทัง้ หลายก็ตรัส
ให้พระโพธิสตั ว์ยงิ เกวียนบรรทุกทราย เกวียนบรรทุกฟาง เกวียน
บรรทุกไม้เลียบ ยิงลูกธนูไปในน้ำอุสภะหนึง่ บนบกได้ประมาณ ๘
อุสภะ
นีไ่ ม่นา่ อัศจรรย์เท่ากับการดับกิเลส แต่วา่ ก่อนจะถึงกาลทีจ่ ะ
ดับกิเลสได้ ก็จะเห็นได้วา่ พระกำลังของพระองค์ ความสามารถ
ของพระองค์เป็นเลิศกว่าบุคคลอืน่
ครัง้ นัน้ เจ้าศากยะทัง้ หลายตรัสกับพระโพธิสตั ว์วา่ ควร
ยิงขนทรายทีห่ มายไว้ทผ่ี ลมะอึก พระโพธิสตั ว์ตรัสว่า ถ้าอย่างนัน้
พวกท่านจงผูกผลมะอึกไกลประมาณโยชน์หนึง่ แล้วให้ผกู ขนทราย
ที่หมายไว้ที่ผลมะอึกไกลประมาณโยชน์หนึ่ง ทรงยิงธนูไปในทิศที่
ปิดด้วยแผ่นเมฆ ในความมืดแห่งราตรี ลูกธนูนน้ั ไปผ่าขนทรายไกล
ประมาณโยชน์หนึง่ แล้วเข้าไปสูแ่ ผ่นดิน
มิใช่เพียงเท่านั้น วันนั้นพระมหาบุรุษทรงแสดงศิลปะที่ใช้
กันอยูใ่ นโลกทุกอย่าง (ความละเอียดมีในพระไตรปิฎกและอรรถกถา)
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ครัง้ นัน้ เจ้าศากยะทัง้ หลาย ประดับธิดาของตนส่งไปถวาย
พระโพธิสตั ว์ สตรีสห่ี มืน่ นางได้เป็นพระสนม ส่วนพระเทวีมารดา
พระราหุลได้เป็นอัครมเหสี พระมหาบุรุษทรงแวดล้อมด้วยสตรี
วัยรุน่ เหมือนเทวกุมารอันเทพธิดาวัยรุน่ แวดล้อม ทรงประกอบด้วย
ดนตรีทไ่ี ร้บรุ ษุ บำเรออยู่ เสวยมหาสมบัติ ประทับอยู่ ณ ปราสาท
๓ หลังนัน้ เปลีย่ นไปตามฤดู
วันคืนล่วงไป จากทีเ่ ป็นพระราชกุมารจนทรงอภิเษก ก่อนทีจ่ ะ
ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อใกล้เวลาตรัสรู้ของพระโพธิสัตว์ ขณะพระองค์เสด็จ
ประพาสอุทยาน เทพบุตรองค์หนึง่ แสดงตนเป็นคนชรา ฟันหัก
ผมหงอก ตัวค้อมลง สัน่ เทา พระโพธิสตั ว์ทอดพระเนตรแล้ว
สังเวชพระหฤหัยว่า น่าตำหนิชาติการเกิดจริงหนอ ทีค่ นเกิดมา
แล้วต้องแก่ พระองค์เสด็จกลับจากทีน่ น้ั แล้วเสด็จขึน้ ปราสาท
ความแก่มปี รากฏตลอดเวลา แต่ใครบ้างทีเ่ ห็นความแก่แล้ว
จะเห็นโทษของความเกิดว่าทีแ่ ก่นน้ั ก็เพราะเกิด ถ้าไม่เกิดก็ไม่ตอ้ งแก่
คนทีเ่ กิดแล้วทีจ่ ะไม่แก่นน้ั ไม่มี ยิง่ มีวยั สูงมากจนถึงกับฟันหัก ตัว
ค้อมลง สัน่ เทา ก็ยง่ิ เห็นโทษภัยมาก ด้วยเหตุน้ี พระโพธิสตั ว์จงึ
สังเวชพระหฤทัย และปัญญาทีไ่ ด้ทรงสะสมมาก็ทำให้ทรงเห็นโทษ
ของการเกิด ซึง่ ทุกคนในขณะนีก้ เ็ ห็นความแก่ แต่วา่ จะเห็นโทษ
ของความเกิดหรือไม่ ถ้าปัญญาไม่พอ เห็นแล้วก็ผ่านไป แต่ถา้ มี
ปัญญาย่อมสามารถทีจ่ ะเห็นความน่าสังเวชสลดใจว่า ความแก่นน้ั
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มาจากความเกิด
วันรุง่ ขึน้ พระโพธิสตั ว์เสด็จประพาสอุทยานอีก ทรงเห็นเทพ
ซึง่ แสดงตนเป็นคนเจ็บ ก็สงั เวชพระหฤทัย เสด็จกลับขึน้ ปราสาท
คนเจ็บเป็นคนที่น่าสงสาร มีความทุกข์ซึ่งก่อนเจ็บนั้นไม่มี
ทุกข์อย่างนัน้ ไม่วา่ จะเจ็บส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกาย จะเห็นได้
ว่าเป็นทุกข์อย่างยิง่ จะไม่มคี วามเป็นปกติสขุ ไม่วา่ ในเรือ่ งของ
การจะลุก จะนัง่ จะยืน จะเดิน หรือแม้แต่จะนอน ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินต่างๆ ความสะดวกสบายต่างๆก็ไม่มี แล้วยังจะต้องมี
ความเจ็บปวดของร่างกายด้วย ซึง่ ทัง้ หมดนีก้ ต็ อ้ งมาจากการเกิด
นัน่ เอง
วันรุง่ ขึน้ พระโพธิสตั ว์เสด็จประพาสอุทยาน ทรงเห็นเทพซึง่
แสดงตนเป็นคนตาย ก็สงั เวชพระหฤทัยแล้วเสด็จกลับ ขึน้ ปราสาท
แม้วนั รุง่ ขึน้ พระโพธิสตั ว์กเ็ สด็จประพาสอุทยาน ทรงเห็นเทพ
ซึง่ แสดงตนเป็นนักบวช พระบารมีทไ่ี ด้ทรงบำเพ็ญมา ทำให้พระ
โพธิสตั ว์ทรงพอพระทัยในการบวช (ซึง่ ใกล้ทจ่ี ะบรรลุถงึ การตรัสรู้
อริยสัจจธรรม)
สมัยนัน้ พระเจ้าสุทโธทนะมหาราชทรงสดับข่าวว่า พระมารดา
ของพระราหุลประสูติพระโอรส ก็ทรงส่งข่าวให้พระโพธิสัตว์ทรง
ทราบ พระโพธิสตั ว์ทรงทราบแล้วตรัสว่า “ห่วงเกิดแล้ว เครือ่ งผูก
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เกิดแล้ว” พระราชาทรงสดับคำนัน้ จึงตรัสว่า “ตัง้ แต่นเ้ี ป็นต้นไป
หลานเรา พึงชือ่ ว่า ราหุลกุมาร”
แม้พระโพธิสตั ว์กเ็ สด็จขึน้ รถนัน้
เสด็จเข้าสูพ่ ระนครพร้อม
ด้วยข้าราชบริพารหมู่ใหญ่
สมัยนัน้ นางกษัตริยพ์ ระนามว่ากีสาโคตมี ทรงเห็นพระรูปสิริ
ของพระโพธิสตั ว์กำลังเสด็จเข้าสูพ่ ระนคร ทรงเกิดปีตโิ สมนัสขึน้
ทรงเปล่งอุทานนีว้ า่
“บุรษุ เช่นนีเ้ ป็นบุตรของมารดาผูใ้ ด มารดาผูน้ น้ั ก็เย็นใจแน่
เป็นบุตรของบิดาผูใ้ ด บิดาผูน้ น้ั ก็เย็นใจแน่
เป็นสามีของนารีผใู้ ด นารีผนู้ น้ั ก็เย็นใจแน่”
(คือไม่นำความทุกข์ ความเดือดร้อนมาให้ใครทั้งนั้น)
พระโพธิสตั ว์ทรงสดับอุทานนัน้ แล้วทรงดำริวา่ สตรีผนู้ ใ้ี ห้เรา
ได้ยนิ ถ้อยคำทีน่ า่ ฟังอย่างดี ด้วยว่าเราก็กำลังเทีย่ วแสวงหานิพพาน
วันนีน้ แ่ี หละ ควรทีเ่ ราจะละทิง้ ฆราวาสวิสยั แล้วออกบวชแสวงหา
นิพพาน ทรงเปลื้องแก้วมุกดาหารที่มีค่านับแสนออกจากพระศอ
ประทานแก่เจ้าหญิงกีสาโคตมี ด้วยหมายพระทัยว่า แก้วมุกดาหาร
นี้จงเป็นสักการะส่วนบูชาอาจารย์สำหรับเจ้าหญิงพระองค์นี้
ฝ่ายพระโพธิสตั ว์เสด็จขึน้ ปราสาททีน่ า่ รืน่ รมย์อย่างยิง่ (ถึงแม้
จะเป็นปราสาทที่น่ารื่นรมย์ แต่ความรู้สึกของคนที่เริ่มหน่าย
ความรืน่ รมย์ตา่ งๆ ก็จะเห็นว่าไม่นา่ รืน่ รมย์จริง เพราะแต่กอ่ นนัน้
เมื่อยังเพียบพร้อมด้วยกิเลส ย่อมเห็นสิ่งต่างๆเป็นสิ่งที่น่ารื่นรมย์
แต่เมื่อปัญญาเริ่มเจริญขึ้นย่อมเห็นว่าสิ่งที่เคยรื่นรมย์นั้น แท้ที่จริง
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แล้วหาเป็นสิ่งที่น่ารื่นรมย์ไม่)
พระโพธิสัตว์บรรทมเหนือพระที่
บรรทม ในทันใดนัน้ เอง เหล่าสตรีรนุ่ ๆทัง้ หลาย ผูม้ ดี วงหน้างาม
เหมือนดวงจันทร์เต็มดวง ฉลาดในการฟ้อนรำ ขับร้อง และบรรเลง
มีรปู โฉมงามเช่นเทพธิดา ถือดนตรีทม่ี เี สียงไพเราะพากันมาห้อมล้อม
พระมหาบุรษุ นัน้ ให้ทรงรืน่ รมย์ ประกอบการฟ้อน การขับร้องและ
การบรรเลง แต่พระโพธิสตั ว์ไม่ทรงยินดีในการฟ้อน การขับร้อง
เป็นต้น เพราะทรงมีจติ หน่ายในกิเลสทัง้ หลาย บรรทมหลับไป
ครูห่ นึง่ สตรีเหล่านัน้ เห็นพระโพธิสตั ว์บรรทม คิดว่าพวกเราประกอบ
การฟ้อนเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใด ท่านผู้นั้นก็บรรทมหลับไป
แล้ว บัดนีพ้ วกเราจะลำบากเพือ่ ประโยชน์อะไรเล่า แล้วก็นอนทับ
ดนตรีทถ่ี อื กันอยูห่ ลับไป ประทีปน้ำมันหอมก็ยงั ติดโพลงอยู่ พระ
โพธิสตั ว์ตน่ื บรรทม ประทับนัง่ สมาธิอยูเ่ หนือหลังพระแท่นบรรทม
ทรงเห็นสตรีเหล่านัน้ นอนทับเครือ่ งดนตรี มีนำ้ ลายไหล มีแก้มและ
เนือ้ ตัวสกปรก บางพวกกัดฟัน บางพวกกรน บางพวกละเมอ
บางพวกอ้าปาก บางพวกผ้าผ่อนหลุดลุย่ บางพวกมีผมปล่อยยุง่
นอนทรงรูปเหมาะแก่ปา่ ช้า
พระมหาสัตว์ทรงเห็นอาการแปลกๆของสตรีเหล่านัน้ ก็ทรงมี
จิตหน่ายในกามทัง้ หลายสุดประมาณ พืน้ ปราสาททีป่ ระดับตกแต่ง
แม้งดงามเหมือนสวรรค์ ก็ปรากฏแก่พระมหาสัตว์นน้ั ปฏิกลู อย่างยิง่
เหมือนป่าช้าผีดิบที่เต็มด้วยซากศพสรีระของคนตายที่เขาทอดทิ้งไว้
แม้ภพทัง้ สามก็ปรากฏเสมือนภพทีไ่ ฟไหม้ ทรงดำริวา่ วุน่ วายจริง
หนอ ขัดข้องจริงหนอ พระหฤทัยก็นอ้ มไปเพือ่ บรรพชาอย่างยิง่
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แล้วในคืนนัน้ เองก็ได้เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ โดยประทับม้าทรง
ชื่อกัณฐกะ
ใกล้ทจ่ี ะได้ตรัสรูเ้ ป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว เพียงอีก
๖ ปีตอ่ จากนีเ้ ท่านัน้ แต่ชาติสดุ ท้ายนัน้ ก็ตอ้ งดำเนินชีวติ ไปตามวัย
ต่างๆ จนกว่าจะถึงกาลทีส่ มควรแก่การตรัสรู้
บางท่านอาจจะเคยได้ทราบพระพุทธประวัตมิ าแล้ว แต่ทจ่ี ะ
ขอกล่าวถึงก็เพราะเหตุวา่ เมือ่ ได้ฟงั พระพุทธประวัตแิ ล้ว ย่อม
เกิดกุศลจิต ระลึกถึงความเป็นมหาบุรุษผู้เลิศของพระโพธิสัตว์
เป็นพุทธานุสติ ก่อนทีจ่ ะถึงการอันตรธานของพระพุทธศาสนา
ม้ากัณฐกะนัน้ โดยส่วนยาวนับตัง้ แต่คอ ๑๘ ศอก ประกอบ
ด้วยส่วนสูงพอเหมาะกับส่วนยาวนัน้ ถึงพร้อมด้วยรูป ฝีเท้าและ
กำลังอันเลิศ ขาวปลอด สีสนั น่าดูเหมือนสังข์ขดั พระโพธิสตั ว์
โปรดให้นายฉันนะจับหางม้าไปด้วย ถึงประตูใหญ่แห่งพระนคร
ตอนครึ่งคืน
เมื่อพระชนมายุ ๒๙ พรรษา พระมหาสัตว์ทรงละทิ้ง
จักรวรรดิราชย์ ไม่ทรงเยือ่ ใยเหมือนทิง้ ก้อนเขฬะ เสด็จออกจาก
พระราชนิเวศน์ เมือ่ ดาวนักษัตรอุตตราสาฬหา เพ็ญเดือนอาสาฬหะ
เสด็จออกจากพระนคร มีพระประสงค์จะทอดพระเนตรพระนคร
เมื่อทอดพระเนตรกรุงกบิลพัสดุ์แล้ว จึงทรงกระตุ้นม้ากัณฐกะให้
บ่ายหน้าไปตามทางทีพ่ งึ ไป แสดงเจติยสถานชือ่ “กัณฐกนิวตั ตนะ”
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ทีม่ า้ กัณฐกะหันหน้ากลับ ณ ภูมปิ ระเทศนัน้
วันอาสาฬหบูชา ทุกท่านก็คดิ ถึงวันปฐมเทศนา แต่ควรที่
จะได้ทราบด้วยว่า ในวันนัน้ เป็นวันทีพ่ ระโพธิสตั ว์เสด็จออกมหา-ภิเนษกรมณ์
พระโพธิสตั ว์เสด็จหนทาง ๓๐ โยชน์ ผ่าน ๓ ราชอาณาจักร
ราตรีเดียวเท่านัน้ ก็ถงึ ริมฝัง่ แม่นำ้ อโนมา ทรงกระแทกม้า ให้สญ
ั ญาณ
แก่มา้ ม้าก็กระโดดไปยืนอยูอ่ กี ฝัง่ หนึง่ ของแม่นำ้ พระโพธิสตั ว์
เสด็จลงจากหลังม้า ประทับยืนทีห่ าดทราย ตรัสสัง่ ให้นายฉันนะ
นำอาภรณ์ของพระองค์และม้ากัณฐกะกลับไป แล้วพระองค์จัก
ทรงผนวช
นายฉันนะทูลขอบวชถึง ๓ ครัง้ แต่พระโพธิสตั ว์กร็ บั สัง่ ให้
นายฉันนะกลับไป พระโพธิสัตว์ทรงดำริว่า ผมของเราอย่างนี้
ไม่เหมาะแก่สมณะ ทรงจับพระขรรค์อนั คมกริบด้วยพระหัตถ์ขวา
รวบพระจุฬาพร้อมพระเมาลีด้วยพระหัตถ์ซ้ายแล้วตัด เหลือ
พระเกศาสององคุลเี วียนขวาติดพระเศียร พระเกศาเหล่านัน้ ก็มี
ประมาณเท่านัน้ จนตลอดพระชนม์ชพี
ส่วนพระมัสสุกเ็ หมาะแก่
ประมาณพระเกศานัน้ แต่พระองค์ไม่มกี จิ ทีจ่ ะต้องปลงพระเกศา
และพระมัสสุอกี เลย
คนช่างคิดก็คดิ สงสัยว่า
òð
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พระผูม้ พี ระภาคทรงมีหนวดเครา

หรือเปล่า แต่ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่าเหลือพระเกศาสององคุลี
เวียนขวาติดพระเศียรจนตลอดพระชนม์ชพี ส่วนพระมัสสุกเ็ หมาะ
แก่ประมาณพระเกศานัน้ และพระองค์ไม่มกี จิ ทีจ่ ะต้องปลงพระเกศา
และพระมัสสุอกี เลย
พระโพธิสตั ว์ทรงรวบพระจุฬาพร้อมด้วยพระเมาลี อธิษฐานว่า
“ถ้าเราจักเป็นพระพุทธเจ้าไซร้
ขมวดเมาลีนี้จงตั้งอยู่ในอากาศ
ถ้าไม่เป็นไซร้ ก็จงหล่นลงเหนือพืน้ ดิน” แล้วทรงเหวีย่ งไปในอากาศ
พระจุฬามณีพร้อมขมวดพระเมาลีนน้ั ไประยะประมาณโยชน์หนึง่ แล้ว
ก็ตง้ั อยูใ่ นอากาศ ลำดับนัน้ ท้าวสักกเทวราช (คือ พระอินทร์ จอม
เทพของสวรรค์ชน้ั ดาวดึงส์) ทรงตรวจดูดว้ ยจักษุทพิ ย์ พระองค์
ทรงรับพระจุฬามณีพร้อมขมวดพระเมาลีนน้ั ด้วยผอบรัตนะประมาณ
โยชน์หนึง่ แล้วทรงประดิษฐานพระจุฬามณีเจดียส์ ำเร็จด้วยรัตนะ
๗ ประการ ขนาด ๓ โยชน์ไว้ในภพดาวดึงส์
พระโพธิสตั ว์ทรงดำริอกี ว่า ผ้ากาสีของเราเหล่านีม้ คี า่ มาก
ไม่เหมาะแก่สมณะ ลำดับนัน้ ฆฏิการมหาพรหมสหายเก่าครัง้ พระ
กัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำริโดยมิตรภาพทีไ่ ม่ถงึ ความพินาศตลอด
พุทธันดรหนึง่ ว่า “วันนีส้ หายเราออกภิเนษกรมณ์ จำเราจะถือ
สมณบริขารไปเพือ่ สหายนัน้ ” จึงนำบริขาร ๘ เหล่านี้ ไปถวาย คือ
ไตรจีวร บาตร มีด เข็ม รัดประคดและผ้ากรองน้ำ พระโพธิสตั ว์
ทรงเหวีย่ งผ้าทีท่ รงนุง่ ห่มไปในอากาศ ท้าวมหาพรหมรับผ้าคูน่ น้ั
แล้วสร้างเจดีย์สำเร็จด้วยรัตนะขนาด ๑๒ โยชน์ ในพรหมโลก
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บรรจุคผู่ า้ นัน้ ไว้ขา้ งใน
แต่นน้ั นายฉันนะก็ถวายบังคมพระมหาบุรษุ ทำประทักษิณ
แล้วหลีกไป ส่วนม้ากัณฐกะยืนฟังคำของพระโพธิสตั ว์ตรัสกับนาย
ฉันนะ รูว้ า่ บัดนีเ้ ราจะไม่เห็นนายของเราอีก พอละสายตาของ
พระมหาบุรษุ นัน้ ไม่อาจทนวิปโยคทุกข์ได้กห็ วั ใจแตกตาย ไปเกิด
เป็นเทพบุตรชื่อกัณฐกะในภพดาวดึงส์ (ขณะนี้ท่านก็ยังอยู่ที่นั่น
เพราะว่าสวรรค์แต่ละภพภูมิมีอายุยืนยาวมาก)
ความโศกได้มแี ก่นายฉันนะอยูแ่ ล้ว แต่เพราะการตายของ
ม้ากัณฐกะ นายฉันนะก็ถกู ความโศกครัง้ ทีส่ องเบียดเบียน ร้องไห้
คร่ำครวญเดินทางไปด้วยความทุกข์

ชีวิตของพระโพธิสัตว์ก่อนการตรัสรู้
เมือ่ พระมหาบุรษุ ทรงผนวชแล้ว ก็ประทับ ณ สถานทีน่ น้ั คือ
ทีส่ วนมะม่วงชือ่ อนุปยิ อัมพวัน ๗ วัน ด้วยความสุขในบรรพชา
จากปราสาท ๓ หลัง จากข้าราชบริพารแวดล้อม จากความ
สะดวกสบายทุกอย่าง แต่พระโพธิสัตว์ก็ประทับที่สวนมะม่วงชื่อ
อนุปยิ อัมพวันด้วยความสุขในบรรพชา อย่างไหนจะมีความสุขกว่า
กัน ไม่วนุ่ วาย ไม่ลำบาก ไม่เดือดร้อน ไม่มเี รือ่ งกังวล แต่เป็น
ชีวิตที่อิสระซึ่งจะค่อยๆเริ่มพ้นจากความผูกพันด้วยวัตถุกามต่างๆ
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หลังจากนัน้ พระองค์ผทู้ รงเป็นนรสีหะ (นรชนผูป้ ระเสริฐ)
ทรงเทีย่ วไปพระองค์เดียวเหมือนราชสีห์ เหมือนควาญผูร้ จู้ กั ลีลา
ของช้างตกมันยังแผ่นดินให้เบาสบาย เสด็จเดินทาง ๓๐ โยชน์ดว้ ย
พระบาทวันเดียวเท่านัน้ ทรงข้ามแม่นำ้ คงคา เสด็จเข้าสูพ่ ระนคร
ราชคฤห์ เมือ่ พระมหาบุรษุ เสด็จเทีย่ วแสวงหาภิกษา พวกมนุษย์
ชาวพระนครทีเ่ ห็นพระรูปของพระมหาสัตว์ ก็เกิดปีตโิ สมนัส พระ
มหาบุรุษนั้นไม่มีใครงามเท่า แล้วก็ยังบรรพชาด้วยจิตใจสงบ
ปลอดโปร่งจากสิง่ รบกวนทางโลก ความสง่างามของพระองค์จงึ
เป็นทีป่ ระทับใจของผูท้ ไ่ี ด้พบเห็น
ความสง่างามของพระรูปสมบัติของพระมหาบุรุษ ทำให้
ชาวเมืองราชคฤห์เปรียบความสง่างามของพระองค์ต่าง ๆ นานา
เช่น บางคนก็กล่าวว่า “เหตุไรหนอ จันทร์เพ็ญอันมีรศั มีทถ่ี กู ภัย
คือราหูกำบังแล้ว ยังมาสู่มนุษย์โลกได้” (คือเปรียบพระองค์ว่า
เหมือนพระจันทร์เพ็ญซึ่งมาสู่โลกมนุษย์) บางคนก็ยิ้มและพูดว่า
“พูดอะไรอย่างนั้น เคยเห็นจันทร์เพ็ญมาสู่โลกมนุษย์กันเมื่อไร
นัน่ กามเทพมีดอกไม้เป็นธงมิใช่หรือ ท่านถือเพศอืน่ เห็นความ
เจริญด้วยลีลาอย่างยิ่งของมหาราชของเราและชาวเมืองจึงเสด็จมา
เล่นด้วย” คนอื่นนอกจากนั้นก็ยิ้มและพูดว่า “ท่านเป็นบ้ากัน
แล้วหรือ นัน่ พระอินทร์ผเู้ ป็นท้าวสหัสสนัยน์ เป็นเจ้าแห่งเทวดา
มาในทีน่ ด้ี ว้ ยความสำคัญว่าเป็นอมรปุระ” (คือเข้าใจว่าเป็นเมืองเทพ)
คนอืน่ นอกจากนัน้ ก็หวั เราะเบาๆ แล้วกล่าวว่า “ท่านพูดอะไรกัน
ท่านผิดทัง้ คำต้นคำหลัง ท่านผูน้ น้ั มีพนั ตาทีไ่ หน มีวชิราวุธทีไ่ หน
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มีชา้ งเอราวัณทีไ่ หน ทีแ่ ท้ทา่ นผูน้ น้ั เป็นพรหม ท่านรูว้ า่ คนทีเ่ ป็น
พราหมณ์ประมาทกัน จึงมาเพือ่ ประกอบไว้ในพระเวทและเวทางค์
เป็นต้นต่างหากเล่า” (พวกพราหมณ์เสื่อมจากลัทธิพระเวทต่างๆ
จึงมาตักเตือนให้ประกอบพระเวทต่อไป) ส่วนคนอื่นที่เป็นบัณฑิต
ก็ปรามคนเหล่านัน้ ทัง้ หมดแล้วพูดว่า “ท่านผูน้ ไ้ี ม่ใช่พระจันทร์เพ็ญ
ไม่ใช่กามเทพ ไม่ใช่ทา้ วสหัสสนัยน์ ไม่ใช่พรหมทัง้ นัน้ แต่ทา่ น
ผูน้ เ้ี ป็นอัจฉริยมนุษย์จะเป็นศาสดาผูน้ ำโลกทัง้ ปวง”
นีต่ าสว่างขึน้ มาแล้ว จากการทีห่ ลงมองเห็นเป็นสิง่ ต่างๆนานา
ก็มผี ทู้ ร่ี วู้ า่ ไม่ใช่ทก่ี ล่าวมาแล้วทัง้ หมด แต่เป็นอัจฉริยมนุษย์และจะ
เป็นศาสดาผูน้ ำโลกทัง้ ปวง
เมือ่ ชาวพระนครเจรจากันอยูอ่ ย่างนี้ พวกราชบุรษุ ก็กราบทูล
เรือ่ งนัน้ แด่พระเจ้าพิมพิสาร พระราชาทรงสดับเรือ่ งนัน้ แล้วประทับ
ยืน ณ ปราสาทชั้นบน ทอดพระเนตรพระมหาบุรุษ เกิดจิต
อัศจรรย์ไม่เคยมี มีพระราชกระแสรับสัง่ ให้พวกราชบุรษุ ไป (ตรวจ
สอบ)ว่า “พวกท่านจงไปทดสอบท่านผูน้ น้ั ถ้าเป็นอมนุษย์กจ็ กั ออก
จากนครหายไป ถ้าเป็นเทวดาก็จะไปทางอากาศ ถ้าเป็นนาคราช
ก็จกั ลงไปในดิน ถ้าเป็นมนุษย์กจ็ ะบริโภคภิกษาตามทีไ่ ด้มา”
ฝ่ายพระมหาบุรุษมีอินทรีย์สงบ มีพระหฤทัยสงบ เป็น
ประหนึ่งดึงดูดสายตามหาชนเพราะความงามแห่งพระรูป ทรง
แลดูชว่ั แอก ทรงรวบรวมอาหารระคนกันพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้
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เสด็จออกจากพระนครทางประตูที่เสด็จเข้ามา บ่ายพระพักตร์ไป
ทางทิศตะวันออกแห่งร่มเงาภูเขาปัณฑวะ ประทับนั่งพิจารณา
อาหาร ไม่มอี าการผิดปกติเสวย แต่นน้ั พวกราชบุรษุ ก็ไปกราบทูล
เรื่องนั้นแด่พระราชา
ลำดับนั้น พระเจ้าพิมพิสารทรงรีบเสด็จออกจากพระนคร
บ่ายพระพักตร์มุ่งตรงสู่ภูเขาปัณฑวะแล้วเสด็จลงจากพระราชยาน
เสด็จไปยังสำนักพระโพธิสตั ว์ อันพระโพธิสตั ว์ทรงอนุญาตแล้ว
ประทับนัง่ เหนือพืน้ ศิลา เมือ่ ทรงได้รบั ปฏิสนั ถารแล้วทรงถามถึง
นามและโคตร ทรงมอบความเป็นใหญ่ทุกอย่างแด่พระโพธิสัตว์
พระโพธิสตั ว์ตรัสว่า “ข้าแต่มหาราช หม่อมฉันไม่ประสงค์ดว้ ย
วัตถุกามหรือกิเลสกาม หม่อมฉันปรารถนาแต่สมั โพธิญาณ จึง
ออกบวช”
พระราชาแม้ทรงอ้อนวอนหลายประการ ก็ไม่ได้นำ้ พระหฤทัย
ของพระโพธิสตั ว์ จึงตรัสว่า “จักเป็นพระพุทธเจ้าแน่” แล้วทูลว่า
“ก็เมื่อใดพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว โปรดเสด็จมาแคว้นของ
หม่อมฉันก่อน” แล้วเสด็จกลับเข้าสูพ่ ระนคร
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ครัง้ นัน้ พระโพธิสตั ว์เสด็จจาริกไปตามลำดับ เสด็จเข้าไปหา
อาฬารดาบส กาลามโคตร และอุทกดาบส รามบุตร ยังสมาบัติ
๘ ให้เกิดขึน้ แล้วทรงดำริวา่ “ทางนี้ ไม่ใช่ทางแห่งพระโพธิญาณ”
ไม่ทรงใส่พระทัยถึงสมาบัตภิ าวนานัน้
มีพระประสงค์จะตัง้ ความ
เพียร จึงเสด็จไปยังตำบลอุรเุ วลา ทรงดำริวา่ “ภูมภิ าคนีน้ า่ รืน่ รมย์
จริงหนอ” พระองค์ประทับอยู่ ณ ตำบลนัน้ ทรงตัง้ ความเพียร
ยิง่ ใหญ่ ชน ๕ คนเหล่านีค้ อื บุตรของพราหมณ์ผทู้ ำนายพระมหา-ปุรสิ ลักษณะ ๔ คน และพราหมณ์ชอ่ื โกณฑัญญะบวชคอยอยูก่ อ่ นแล้ว
เมือ่ ครัง้ ทีท่ ำนายพระมหาปุรสิ ลักษณะนัน้ พราหมณ์โกณ-ฑัญญะยังเป็นหนุม่ พราหมณ์อน่ื สิน้ ชีวติ ไปแล้ว แต่ได้สง่ั ให้บตุ ร
ของตนบวชเพือ่ ทีจ่ ะได้ตดิ ตามพระโพธิสตั ว์ เพราะพระองค์จะทรง
ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ท่านทัง้ ๕ นัน้ เทีย่ วภิกษาจารไปในคามนิคมราชธานีทง้ั หลาย
บำรุงพระโพธิสตั ว์ ณ ทีน่ น้ั ปัญจวัคคีย์ คือ ชน ๕ คนนีบ้ ำรุงพระ
โพธิสตั ว์ผตู้ ง้ั ความเพียรยิง่ ใหญ่อยูถ่ งึ ๖ ปี ด้วยวัตรปฏิบตั มิ กี วาด
บริเวณเป็นต้น ด้วยหวังอยู่ว่าพระโพธิสัตว์จักเป็นพระพุทธเจ้า
แม้พระโพธิสตั ว์กท็ รงยับยัง้ อยูด่ ว้ ยงาและข้าวสารเมล็ดเดียว ด้วย
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ทรงหวังจะทำทุกกรกิรยิ าให้ถงึ ทีส่ ดุ ได้ทรงตัดอาหารด้วยประการ
ทั้งปวง แม้เทวดาทั้งหลายก็นำทิพโอชาใส่ลงตามขุมพระโลมา
ทัง้ หลาย
ครั้งนั้น พระวรกายที่มีสีทองของพระองค์ผู้มีพระวรกายถึง
ความซูบผอมอย่างยิง่ เพราะไม่มอี าหารนัน้ ก็มสี ดี ำ (ผิวสีทองเปลีย่ น
เป็นสีดำ) พระมหาปุรสิ ลักษณะ ๓๒ ก็ถกู ปกปิด พระโพธิสตั ว์
ทรงถึงทีส่ ดุ แห่งทุกกรกิรยิ า ทรงดำริวา่ ทางนีม้ ใิ ช่ทางแห่งพระโพธิ-ญาณ มีพระประสงค์จะเสวยอาหารหยาบ จึงเสด็จเข้าไปบิณฑบาต
ณ คามนิคมทัง้ หลาย ลำดับนัน้ พระมหาปุรสิ ลักษณะ ๓๒ ก็กลับ
เป็นปกติ พระวรกายมีสดี จุ สีทอง
ขณะนัน้ ภิกษุปญ
ั จวัคคียเ์ ห็นพระองค์กค็ ดิ ว่า ท่านผูน้ แ้ี ม้ทำ
ทุกกรกิรยิ ามา ๖ ปี ก็ไม่อาจแทงตลอดสัพพัญญุตญาณได้ มาบัดนี้
ยังเทีย่ วบิณฑบาตไปตามคามนิคมราชธานีทง้ั หลาย บริโภคอาหาร
หยาบ จักอาจได้อย่างไร ท่านผูน้ ม้ี กั มาก คลายความเพียร ประโยชน์
อะไรของเราด้วยท่านผู้นี้ แล้วก็ละพระมหาบุรุษพากันไปยังป่า
อิสปิ ตนะ กรุงพาราณสี
ข้อความต่อไปโดยย่อมีว่า
พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์สมัยที่พระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้ว่า
เรามีปราสาท ๓ หลัง ชือ่ สุจนั ทะ โกกนุทะ และโกญจะ มี ๙ ชัน้
๗ ชัน้ และ ๕ ชัน้ มีสนมฟ้อนรำสีห่ มืน่ นาง มีอคั รมเหสีพระนาม
ว่า ยโสธรา เรานัน้ เห็นนิมติ ๔ ออกมหาภิเนษกรมณ์ดว้ ยยาน
แนวทางเจริญวิปัสสนา
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คือม้า แต่นน้ั ก็ตง้ั ความเพียร ๖ ปี ในวันวิสาขปุรณมีได้บริโภค
ข้าวมธุปายาสทีน่ างสุชาดาธิดาของเสนานีกฎมพี
ุ ผเู้ กิดความเลือ่ มใส
ถวายแล้ว ณ อุรเุ วลาเสนานิคม พักกลางวัน ณ สาลวัน เวลา
เย็นรับหญ้า ๘ กำทีค่ นหาบหญ้าชือ่ “โสตถิยะ” ถวายแล้ว เข้าไปยัง
โคนโพธิพฤกษ์ชอ่ื ต้น “อัสสัตถะ” กำจัดกองกำลังของมาร ณ ทีน่ น้ั
บรรลุสัมโพธิญาณ
มธุรตั ถวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เรือ่ งสถานที่
ทีพ่ ระพุทธเจ้าไม่ทรงละ มีขอ้ ความว่า
ก็พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ไม่ทรงละเจติยสถาน ๔ แห่ง
(ในกัปนีซ้ ง่ึ เป็นภัทรกัป มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๕ พระองค์
และ สถานทีซ่ ง่ึ เป็นสถานทีเ่ ดิมเป็นสถานทีเ่ ดียวกันมี ๔ แห่ง) คือ
๑. โพธิบลั ลังก์ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละ คือเป็น
สถานทีแ่ ห่งเดียวกันนัน่ เอง
๒. ไม่ทรงละการประกาศพระธรรมจักร ณ ป่าอิสปิ ตนมิคทาย-วัน (ในระหว่างพุทธันดร คือ สมัยทีว่ า่ งพระศาสนา พระปัจเจก-พุทธเจ้าทัง้ หลายลงจากภูเขาคันธมาทน์ และมาแวะพักทีป่ า่ อิสปิ ตนะ
ด้วยเหตุนน้ั ป่านัน้ จึงชือ่ ว่า “อิส”ิ คือ “ฤๅษี” ซึง่ หมายถึงพระปัจเจก-พุทธเจ้า นัน่ เอง)
๓. ไม่ทรงละสถานทีท่ ท่ี รงเหยียบพระบาทครัง้ แรก ใกล้ประตู
สังกัสสนคร ครัง้ เสด็จลงจากเทวโลก
๔. ไม่ทรงละสถานทีว่ างเท้าเตียง ๔ เท้าแห่งพระคันธกุฎี ใน
พระวิหารเชตวัน
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ปปัญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ อรรถ-กถาปาสราสิสตู ร มีขอ้ ความทีก่ ล่าวถึงอีกสถานทีห่ นึง่ คือ สถานที่
ตัง้ พระแท่นปรินพิ พาน
เมือ่ กล่าวโดยนักษัตร คือ โดยดาวฤกษ์ตา่ งๆ
โดยนักษัตร คือ ดาวฤกษ์อตุ ตราสาฬหา (ซึง่ พระจันทร์เสวย
ฤกษ์ในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ คือ เดือน ๘) พระมหาบุรษุ ทรงบังเกิด
ในพระครรภ์พระชนนี ๑ เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ๑ ทรง
ประกาศพระธรรมจักร ๑ ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ ๑
โดยนักษัตร คือ ดาวฤกษ์วสิ าขา (ซึง่ พระจันทร์เสวยฤกษ์ใน
วันเพ็ญเดือนเวสาขะ คือ เดือน ๖) ประสูติ ๑ ทรงตรัสรู้ ๑ และ
ทรงดับขันธปรินพิ พาน ๑
โดยนักษัตร คือ ดาวฤกษ์มฆา (ซึ่งพระจันทร์เสวยฤกษ์
ในวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือ เดือน ๓) พระผูม้ พี ระภาคทรงประชุม
พระสาวก ๑ ทรงปลงพระชนมายุสงั ขาร ๑
โดยนักษัตร คือ ดาวฤกษ์อสั สยุชะ (ซึง่ พระจันทร์เสวยฤกษ์
ในวันเพ็ญเดือนอัสสยุชะคือ เดือน ๑๑) พระผูม้ พี ระภาคเสด็จลง
จากเทวโลก
นีช้ อ่ื ว่า กำหนดนักษัตร
ขอให้ท่านทั้งหลายผู้อยู่ในยุคนี้ คือในสมัยพระพุทธเจ้าพระ
สมณโคดม ไม่ใช่ในสมัยของพระผูม้ พี ระภาคพระอรหันตสัมมา-แนวทางเจริญวิปัสสนา
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สัมพุทธเจ้าพระองค์กอ่ นๆ ในภัทรกัป ย้อนคิดถึงความอดทนของ
บุคคลในสมัยของพระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระนามว่าทีปงั กร ซึง่ ใน มธุรตั ถวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย พุทธ-วงศ์ พรรณนาเรือ่ งความปรารถนาของท่านสุเมธะ มีขอ้ ความว่า
ถอยไปสีอ่ สงไขยแสนกัป เมือ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า
ทีปงั กร ทรงพยากรณ์ทา่ นสุเมธดาบสว่า ต่อแต่นไ้ี ปอีกสีอ่ สงไขย
แสนกัป จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสมณโคดม มหาชน
ครัง้ นัน้ ทีไ่ ด้ฟงั พระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าทีปงั กร
พากันร่าเริงยินดีและได้ทำความปรารถนาว่า
“บุรษุ กำลังจะข้ามแม่นำ้
เมือ่ ไม่อาจข้ามโดยท่าตรงหน้าได้
ก็ยอ่ มข้ามโดยท่าหลัง ฉันใด พวกเราเมือ่ ไม่ได้มรรคผลในศาสนา
ของพระทีปงั กรสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตกาลก็พงึ สามารถทำให้
แจ้งมรรคผลต่อหน้าท่านในสมัยทีท่ า่ นจักเป็นพระพุทธเจ้า ก็ฉนั นัน้
เหมือนกัน”
สีอ่ สงไขยแสนกัป คนในสมัยโน้นกล่าวว่าถ้าไม่บรรลุมรรคผล ใน
สมัยของพระทีปงั กรสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็คงจะได้บรรลุในสมัยของ
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณโคดมพระองค์น้ี สีอ่ สงไขย
แสนกัปที่เป็นความอดทนของคนสมัยนั้น เขาร่าเริงยินดีเพราะ
เหตุว่าจะมีพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งข้างหน้า อดทนรอได้สี่
อสงไขยแสนกัป ไม่เร่งผลโดยทีไ่ ม่มเี หตุอนั สมควร อย่างบางคน
óð
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อยากจะปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลภายใน ๓ เดือน หรือว่า ๑ ปี ๒ ปี แต่วา่
คนทีส่ ามารถเข้าใจพระธรรม ก็รไู้ ด้วา่ จะต้องอาศัยกาลเวลาทีย่ าวนาน
จริงๆ ในการอบรมปัญญา
ข้อความทีว่ า่ “บุรษุ กำลังจะข้ามแม่นำ้ เมือ่ ไม่อาจข้ามโดย
ท่าตรงหน้าได้ ก็ยอ่ มข้ามโดยท่าหลัง”
เมื่อไม่สามารถจะรู้แจ้งสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ ในสมัย
ของพระพุทธเจ้าพระองค์น้ี ก็บำเพ็ญเหตุทจ่ี ะให้รแู้ จ้งสภาพธรรม
ทีก่ ำลังปรากฏในสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ตอ่ ไป ฉะนัน้ ทุก
ท่านจึงต้องมีความอดทนอย่างนัน้ ต้องเป็นผูท้ อ่ี ดทนจริงๆ ทีจ่ ะฟัง
พระธรรม ศึกษาพระธรรม พิจารณาพระธรรม แล้วค่อยๆเข้าใจ
ขึ้นตามความเป็นจริงในขณะนี้ตามปกติ
ท่านผูห้ นึง่ บอกว่า เมือ่ ท่านได้ฟงั พระธรรมและระลึกได้กร็ วู้ า่
มีโลภะทัง้ วัน ซึง่ ก็เป็นความจริงเพราะเหตุวา่ สังสารวัฏฏ์ทกุ ๆ ขณะ
ถูกลากจูงไปด้วยโลภะเป็นเหตุ เป็นสมุทยั ซึง่ พระผูม้ พี ระภาคทรง
เกือ้ กูลพุทธบริษทั โดยทรงแสดงโทษของโลภะ ให้เห็นความจริงว่า
โลภะนัน้ เป็นสมุทยั เป็นเหตุของทุกข์ ซึง่ เป็นสังสารวัฏฏ์ ทัง้ ๆที่
วันนีท้ กุ คนมีโลภะมากมาย แต่ระลึกได้ไหมว่าโลภะแต่ละขณะทีเ่ กิด
ขึน้ นัน้ เป็นสมุทยั เป็นเหตุทจ่ี ะให้เกิดทุกข์ คือ การเกิดขึน้ ของนาม-ธรรมและรูปธรรม ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย
ทางใจ จากชาติหนึง่ สืบไปอีกชาติหนึง่ ไปสูอ่ กี ชาติหนึง่ ทัง้ ๆทีม่ โี ลภะ
ก็ไม่เคยพิจารณารูว้ า่ โลภะเป็นสมุทยั พระธรรมทีพ่ ระผูม้ พี ระภาค
ทรงแสดงทีแ่ ต่ละท่านได้สะสมมาแล้ว ทำให้แต่ละท่านระลึกได้ใน
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ชีวติ ประจำวัน ดังเช่นปัญญาของท่านสุเมธบัณฑิตก่อนทีท่ า่ นจะ
บวชเป็นดาบส ในชาติทไ่ี ด้รบั พยากรณ์จากพระทีปงั กรพุทธเจ้าว่า
อีกสี่อสงไขยแสนกัปจะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ปัญญาในชีวิตประจำวันของแต่ละคนนั้นควรจะมีและอบรม
เจริญขึน้ เช่นปัญญาของท่านสุเมธบัณฑิตเมือ่ สีอ่ สงไขยแสนกัปเป็น
ปัญญาทีเ่ กิดจากชีวติ ประจำวัน ตามทีท่ า่ นกล่าวถึงโทษของโลภะ
ซึง่ เป็นสมุทยั ในกาลทีท่ า่ นยังไม่ได้บวชเป็นดาบส
มธุรตั ถวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เรือ่ งความ
ปรารถนาของท่านสุเมธะ มีขอ้ ความว่า
วันหนึง่ สุเมธบัณฑิตนัง่ ขัดสมาธิ ณ ปราสาทชัน้ บน ดำริวา่
ขึน้ ชือ่ ว่าการถือปฏิสนธิในภพใหม่เป็นทุกข์
สีอ่ สงไขยแสนกัปมาแล้ว ทีพ่ ระโพธิสตั ว์ระลึกอย่างนี้ ควร
พิจารณาตนเองว่าคิดบ้างหรือยังว่า ขึน้ ชือ่ ว่าการเกิดในภพใหม่
เป็นทุกข์ เป็นปัญญาในชีวติ ประจำวันจริงๆ วันนีย้ งั ไม่ระลึก แต่
ว่าคงจะมีบ้างบางกาลที่เกิดระลึกได้ว่า ความทุกข์ทั้งหมดมาจาก
การเกิด
การแตกดับแห่งสรีระในสถานที่เกิดแล้วเกิดเล่าก็เป็นทุกข์ ก็
เรามีชาติ ชรา พยาธิ มรณะเป็นธรรมดา เราเป็นอยูอ่ ย่างนีก้ ค็ วร
แสวงหาพระนิพพานอันไม่มชี าติ ชรา พยาธิ มรณะ อันเป็นสุข
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(ซึง่ เป็นสภาพทีพ่ น้ จากทุกข์ทง้ั ปวง) พ้นจากการท่องเทีย่ วไปในภพ
ทั้งหลาย ซึ่งจะพึงถึงได้ก็ด้วยมรรค(คือหนทาง)อย่างหนึ่งซึ่งจะให้
ถึงพระนิพพานแน่แท้ ด้วยเหตุนน้ั จึงตรัส(ในพระบาลี)ว่า ...ฯลฯ...
“ถ้ากระไรเราผูไ้ ม่เยือ่ ใย ไม่ตอ้ งการ จะพึงละกายอันเน่านี้ ซึง่
เต็มไปด้วยซากศพต่างๆไปเสีย มรรคใดมีอยู่ จักมี มรรคนัน้
ไม่เป็นเหตุหามิได้ จำเราจักแสวงหามรรคนัน้ เพือ่ หลุดพ้นจากภพ”
ไม่อยูเ่ ฉยๆ แต่วา่ จะแสวงหาทางทีจ่ ะดับกิเลส ดับการเกิด
ถ้าทุกท่านรู้ว่า ขณะนี้เป็นสภาพธรรมที่ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน
ไม่ใช่เรา เมือ่ มีเหตุปจั จัยก็เกิดขึน้ แล้วก็ดบั ไป เกิดขึน้ แล้วก็ดบั ไป
ไม่รู้จักจบ จะเบื่อหน่ายละคลายความติดข้องที่ต้องการเห็นอีก
ได้ยินอีกไหม แล้วจะแสวงหาหนทางที่จะทำให้ดับชาติการเกิด
หรือไม่นน้ั ก็อยูท่ ป่ี ญ
ั ญาของแต่ละท่าน
ธรรมดาสุขอันเป็นข้าศึกของทุกข์มอี ยู่ ฉันใด เมือ่ ความเกิด
มีอยู่ ความไม่เกิดอันเป็นข้าศึกของความเกิดนัน้ ก็พงึ มี ฉันนัน้
อนึง่ เมือ่ ความร้อนมีอยู่ แม้ความเย็นอันระงับความร้อนนัน้
ก็มอี ยู่ ฉันใด นิพพานอันเป็นเครือ่ งระงับไฟคือกิเลสมีราคะเป็นต้น
ก็พงึ มี ฉันนัน้
อนึ่ง แม้ธรรมอันไม่มีโทษเป็นความดีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อธรรม
อันเป็นความชัว่ ลามกก็มอี ยู่ ฉันใด เมือ่ ความเกิดอันเป็นฝ่ายชัว่
มีอยู่ แม้นิพพานที่นับได้ว่าความไม่เกิดเพราะห้ามความเกิดได้
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ก็พงึ มี ฉันนัน้ เหมือนกัน
ความคิดนัน้ คิดสัน้ ๆ ก็ได้ คิดยาวๆ ไกลๆ ก็ได้ และถ้าเป็น
เรือ่ งทีม่ ปี ระโยชน์ ความคิดทีเ่ ป็นฝ่ายกุศลก็จะพิจารณาไตร่ตรอง
เห็นธรรมตามความเป็นจริงเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามกับความคิดที่
ไร้สาระ เป็นอกุศล คิดเรือ่ งยาวก็ได้ แต่วา่ ล้วนเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่มี
ประโยชน์ทง้ั สิน้
ท่านสุเมธบัณฑิตคิดแม้ประการอืน่ อีกว่า บุรษุ ผูจ้ มลงในกอง
อุจจาระแลเห็นหนองน้ำทีม่ นี ำ้ ใส ประดับด้วยบัวหลวง บัวสาย
และบัวขาว ก็ควรแสวงหาหนองน้ำนัน้ ด้วยความคำนึงว่า ควรจะ
ไปทีห่ นองน้ำนัน้ โดยทางไหนหนอ การไม่แสวงหาหนองน้ำนัน้ ไม่ใช่
ความผิดของหนองน้ำ เป็นความผิดของบุรษุ ผูน้ น้ั ผูเ้ ดียว ฉันใด
เมือ่ หนองน้ำใหญ่คอื อมตธรรม ซึง่ เป็นเครือ่ งชำระมลทิน คือกิเลส
มีอยู่ การไม่แสวงหาหนองน้ำใหญ่คอื อมตธรรมนัน้ นัน่ ไม่ใช่ความ
ผิดของหนองน้ำใหญ่คอื อมตธรรม เป็นความผิดของบุรษุ ผูน้ น้ั ผูเ้ ดียว
ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน
ผูม้ ปี ญ
ั ญา คือท่านสุเมธบัณฑิต เห็นความน่ารังเกียจของ
อกุศลเหมือนความน่ารังเกียจของอุจจาระ และมีความรู้สึกว่า
กำลังจมลงในกองอุจจาระด้วย เพราะว่าวันหนึง่ ๆ กิเลสมาก และ
ถ้าเห็นกิเลสอกุศลดุจกองอุจจาระ วันนีจ้ มลงไปเท่าไรในกองอุจจาระ
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และมีหนองน้ำซึง่ จะชำระมลทินคือกิเลสด้วย ฉะนัน้ ผูท้ ต่ี อ้ งการ
จะพ้นจากการจมลงในกองอุจจาระจึงหาทางทีจ่ ะไปสูห่ นองน้ำนัน้
ถ้าระลึกได้อย่างนีบ้ อ่ ยๆ และพิจารณาจริงๆ ก็จะไม่ขาด
การฟังพระธรรม การพิจารณาพระธรรม การระลึกรูล้ กั ษณะ
ของสภาพธรรมทีก่ ำลังปรากฏ แต่กต็ อ้ งอาศัยพระธรรมทีพ่ ระองค์
ทรงแสดงไว้ แม้ในครัง้ ทีพ่ ระโพธิสตั ว์เป็นสุเมธบัณฑิตและคิดถึง
โทษของอกุศลและสังสารวัฏฏ์
ท่านสุเมธบัณฑิตคิดแม้ประการอืน่ อีกว่า อนึง่ บุรษุ ผูถ้ กู โจร
ล้อมไว้ เมือ่ ทางหนีแม้มอี ยู่ ถ้าบุรษุ นัน้ ไม่หนีไปเสีย นัน่ ก็ไม่ใช่
ความผิดของทางนัน้ เป็นความผิดของบุรษุ นัน้ ผูเ้ ดียว ฉันใด บุรษุ
ทีถ่ กู พวกโจรคือกิเลสล้อมจับไว้ เมือ่ ทางใหญ่อนั รุง่ เรืองทีจ่ ะไปยัง
มหานครคือพระนิพพานแม้มอี ยู่ ก็ไม่แสวงหาทางนัน้ นัน่ ไม่ใช่
ความผิดของทาง เป็นความผิดของบุรุษนั้นผู้เดียว ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมเพื่อให้เห็นโทษของอกุศล
โดยประการอืน่ อีก คือ นอกจากจมลงในกองอุจจาระ ก็ยงั เหมือน
กับถูกกิเลส คือโจรล้อมไว้อย่างหนาแน่น ฉะนัน้ จึงขึน้ อยูก่ บั ว่า
จะหนีโจร หรือว่ายังคงให้โจรคือกิเลสรุมล้อมอย่างหนาแน่นต่อไป
บุรุษถูกความเจ็บป่วยบีบคั้น เมื่อหมอที่จะเยียวยาความเจ็บ
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ป่วยมีอยู่ ถ้าไม่แสวงหาหมอนัน้ ไม่ยอมให้หมอนัน้ เยียวยาความ
เจ็บป่วย นัน่ ไม่ใช่ความผิดของหมอ เป็นความผิดของบุรษุ นัน้
แต่ผเู้ ดียว ฉันใด ก็ผใู้ ดถูกความเจ็บป่วยคือกิเลสบีบคัน้ หนัก ไม่
แสวงหาอาจารย์ผฉู้ ลาดในทางระงับกิเลสซึง่ มีอยู่ ก็เป็นความผิด
ของบุรษุ ผูน้ น้ั ผูเ้ ดียว ไม่ใช่ความผิดของอาจารย์ผขู้ จัดความเจ็บป่วย
คือกิเลส ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน
กำลังเจ็บป่วยทางจิตแต่ก็ไม่รู้
อาจารย์

เพราะฉะนั้นจึงไม่แสวงหา

ครัน้ ท่านสุเมธบัณฑิตคิดดังกล่าวมานีแ้ ล้ว จึงคิดยิง่ ๆ ขึน้ ไป
อย่างนีว้ า่ บุรษุ ผูช้ อบแต่งตัวสวยๆ ทิง้ ซากศพทีค่ ล้องคอเสีย ก็พงึ
เป็นสุขไป แม้ฉนั ใด แม้เราก็ทง้ิ กายอันเน่านีเ้ สีย ไม่อาลัย พึงเข้า
ไปยังมหานครคือนิพพาน ก็ฉนั นัน้
อนึง่ บุรษุ สตรีถา่ ยอุจจาระปัสสาวะลงทีพ่ น้ื ดินแล้ว ก็หา
เอาใส่ชายพกหรือเอาชายผ้าห่ออุจจาระปัสสาวะนัน้ พาไปไม่ ทีแ่ ท้
ก็พากันเกลียด ไม่อยากแม้แต่จะดู ไม่อาลัย ทิง้ ไปเลย ฉันใด แม้
เราก็ไม่อาลัยกายอันเน่านี้ ควรที่จะละทิ้งเข้าไปยังอมตนครคือ
นิพพาน ก็ฉนั นัน้

óö

แนวทางเจริญวิปัสสนา

๔
อนึ่ง ธรรมดานายเรือทั้งหลายละทิ้งเรือชำรุดอันน้ำรั่วเข้า
ไม่เยือ่ ใยไปเลย ฉันใด แม้เราก็ละทิง้ กายทีข่ องโสโครกไหลออกจาก
ปากแผลทัง้ ๙ แผลนี้ ไม่เยือ่ ใย จักเข้าไปยังมหานครคือ นิพพาน
ก็ฉนั นัน้
อนึง่ บุรษุ บางคนพกพารัตนะมากอย่าง มีแก้วมุกดา แก้ว
มณีและแก้วไพฑูรย์ เป็นต้น เดินทางไปกับหมูโ่ จร จำต้องละทิง้
โจรเหล่านั้นเพราะกลัวสูญเสียรัตนะ เลือกถือเอาแต่ทางที่เกษม
ปลอดภัย ฉันใด ความติดในกายอันเน่านีก้ เ็ สมือนโจรปล้นรัตนะ
ถ้าเราจักทำความอยากในกายนี้ รัตนะ คืออริยมรรคและกุศลธรรม
ของเราก็จกั สูญเสียไป เพราะฉะนัน้ จึงควรทีเ่ ราจำต้องละทิง้ กรัชกาย
ทีเ่ สมือนมหาโจรนีแ้ ล้วเข้าไปยังมหานคร คือ นิพพาน ก็ฉนั นัน้ ด้วย
เหตุนั้นจึงตรัสว่า
“บุรษุ เกลียดซากศพทีผ่ กู คออยู่ ปลดออกไปเสีย ก็มสี ขุ มีเสรี
มีอสิ ระ ฉันใด เราทิง้ กายอันเน่านีท้ ส่ี ะสมซากต่างๆไว้ไปเสีย ไม่
อาลัย ไม่ตอ้ งการ ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน
บุรษุ สตรีทง้ิ อุจจาระไว้ในทีถ่ า่ ยอุจจาระไปเสีย ไม่อาลัย ไม่
ต้องการ ฉันใด เราทอดทิง้ กายนีท้ เ่ี ต็มไปด้วยซากศพต่างๆ เหมือน
ทิง้ ทีถ่ า่ ยอุจจาระไป ก็ฉนั นัน้
เจ้าของเรือทิง้ เรือลำเก่าทีร่ ว่ั ชำรุดไป ไม่เยือ่ ใย ไม่ตอ้ งการ
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ฉันใด เราก็ทอดทิง้ กายนีท้ ม่ี ี ๙ ช่อง เป็นทีไ่ หลออกของสิง่ โสโครก
อยูเ่ ป็นนิตย์ไป เหมือนเจ้าของเรือละทิง้ เรือลำเก่า ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน
บุรษุ พกพาของมีคา่ ไปกับพวกโจร แลเห็นภัยจากการเสียหาย
ของของมีคา่ จึงละทิง้ โจรไป ฉันใด กายนีก้ เ็ ปรียบเสมอด้วยมหา
โจร เพราะกลัวการเสียหายของกุศล เราจึงจำต้องละทิง้ กายนีไ้ ป
ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน”
พระผูม้ พี ระภาคได้ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียด ไม่วา่ โดย
นัยของพระอภิธรรม พระสูตร เช่น พุทธวงศ์ เพือ่ ทีจ่ ะให้เห็นว่า
แม้ในครัง้ โน้น พระองค์กจ็ ะต้องทรงมีปญ
ั ญาทีจ่ ะแสวงหาหนทาง
ฉะนัน้ พุทธบริษทั ซึง่ ได้ฟงั พระธรรมและพิจารณารูว้ า่ โลภะเป็นสมุทยั
ก็ควรเห็นความน่ารังเกียจของโลภะ ซึง่ เป็นสมุทยั โดยประการต่างๆ
เพื่อจะได้แสวงหาทางที่จะดับชาติความเกิด
เพียงระลึกว่า โลภะทุกขณะทีเ่ กิดขึน้ กับแต่ละบุคคล ทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย ทางใจ เป็นสมุทยั รูเ้ ท่านี้
ก็มปี ระโยชน์ แล้วก็รอู้ กี บ่อยๆ ไม่วา่ จะกำลังสนุกสนาน รืน่ เริง
ดูหนัง ดูละคร ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ กำลังเพลิดเพลินขณะใด
รูว้ า่ เป็นสมุทยั ในขณะนัน้ ก็ยงั มีประโยชน์เพราะเห็นโทษ แม้วา่ จะ
เพียงเล็กน้อยก็ตาม เพราะว่าปัญญาของปุถชุ นนัน้ ไม่ใช่ปญ
ั ญาของ
พระอริยบุคคล จึงไม่สามารถจะดับกิเลสใดๆทัง้ สิน้ ต่อเมือ่ ใดรูแ้ จ้ง
อริยสัจจธรรมเป็นพระโสดาบัน ก็ดับความเห็นผิดซึ่งยึดถือสภาพ
ธรรม ว่าเป็นตัวตน สัตว์ บุคคล ดับความสงสัยในลักษณะของ
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นามธรรม และรูปธรรม แต่กย็ งั มีความยินดีพอใจในรูป เสียง กลิน่
รส โผฏฐัพพะ
ฉะนัน้ จึงเห็นได้วา่ ผูท้ จ่ี ะดับกิเลสได้นน้ั ต้องเป็นผูท้ อ่ี ดทน และ
มีปญ
ั ญารูว้ า่ การดับกิเลสนัน้ คือ ดับกิเลสในชีวติ ประจำวัน ขณะที่
เห็น ได้ยนิ ได้กลิน่ ลิม้ รส รูส้ ง่ิ ทีก่ ระทบสัมผัสกาย และคิดนึก
เพราะว่าวันหนึง่ ๆ ทีจ่ ะไม่คดิ นึกนัน้ เป็นไปไม่ได้
เห็นสิง่ ใดก็คดิ เรือ่ งสิง่ ทีเ่ ห็น จากโทรทัศน์บา้ ง จากหนังสือ
บ้าง จากทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั บ้าง สิง่ ทีป่ รากฏทางตาเงียบ ไม่มเี สียง
ก็ยงั ไม่พอ ต้องฟังทางหูประกอบกับสิง่ ทีไ่ ด้เห็นทางตาให้รเู้ รือ่ งนัน้ ๆ
มากขึน้ ไปอีก
นี่ก็เห็นได้แล้วว่า กิเลสทั้งหลายกลุ้มรุมเหมือนโจรที่ล้อมไว้
อย่างหนาแน่นเพียงไร อย่างนักประวัติศาสตร์ไปสู่สถานที่หนึ่ง
สถานทีใ่ ด เห็นวัตถุโบราณต่างๆ เพียงเห็นเท่านัน้ ก็ไม่สามารถรู้
ถึงประวัติความเป็นมาของสิ่งนั้นได้ ต้องอาศัยการฟังเรื่องราว
ของสิ่งนั้นอีก เพราะฉะนั้น ทั้งที่เห็นทางตาและที่ได้ยินทางหู
ก็ประกอบกันเป็นเรื่องราว ซึ่งทำให้จิตใจหมกมุ่นครุ่นคิดในแต่
ละเรือ่ งด้วยโลภะซึง่ เป็นสมุทยั แล้วเมือ่ ไรจะดับได้ ถ้าไม่เข้าใจ
สภาพธรรมตามปกติตามความเป็นจริงว่า “ชีวติ ดำรงอยูเ่ พียงชัว่
ขณะจิตหนึง่ ๆ”
จิตทีเ่ ห็นทางตาเพียงเห็น ไม่ได้คดิ แต่เมือ่ เห็นแล้วจิตก็คดิ
ต่อทางใจ ฉะนัน้ ทุกครัง้ ทีค่ ดิ ให้ทราบว่าเป็นจิตขณะหนึง่ ๆ เรือ่ งราว
ทัง้ หลายทีย่ าวมาก เพราะจิตคิดเป็นเรือ่ งราว การวิพากษ์วจิ ารณ์
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ต่างๆ ก็เกิดจากจิตที่คิดเรื่องนั้นๆทีละคำ จิตผูกพันในเรื่องที่คิด
จนไม่รวู้ า่ ขณะนัน้ เป็นแต่เพียงนามธรรมทีเ่ กิดขึน้ แล้วก็ดบั ไป และ
ขณะนัน้ ก็เป็นโลภมูลจิตซึง่ เป็นสมุทยั ด้วย
เมือ่ รูค้ วามจริงอย่างนี้ ก็จะอดทนทีจ่ ะอบรมเจริญปัญญา รู้
ลักษณะของสภาพธรรมในชีวิตประจำวันจริงๆ และเจริญกุศล
ทุกประการเพือ่ ทีจ่ ะให้กเิ ลสเบาบางลง มิฉะนัน้ ไม่มหี นทางเลย
ที่จะดับกิเลสเป็นสมุจเฉทได้ เพราะเหตุว่าเป็นหนทางที่ยาวนาน
และไกลมาก เมือ่ มีสติกจ็ ะรูส้ ภาพของจิตละเอียดขึน้ ว่าเต็มไปด้วย
โลภะในวันหนึง่ ๆ มากมายเพียงใด
มธุรตั ถวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย พุทธวงศ์ กถาปรารภ
คัมภีร์ มีขอ้ ความว่า
ขอท่านทัง้ หลายจงเป็นผูป้ ระกอบอยูใ่ นสมาธิโดยเคารพ ละ
ความฟุง้ ซ่าน ไม่มจี ติ เป็นอืน่ จงตัง้ โสตปสาทดังภาชนะทองรองรับ
สดับมธุรส (คือพระธรรม) คนทีต่ อ้ งตายเป็นธรรมดา ผูเ้ ป็นบัณฑิต
จะต้องละกิจอืน่ เสียให้หมดแล้วฟังก็ดี กล่าวก็ดี ในทีน่ ไ้ี ด้ตลอดกาล
เป็นนิจโดยเคารพ ด้วยว่ากถานีเ้ รียบเรียงได้แสนยากแล
พระธรรมทั้งหมดที่ท่านพระเถระได้รับฟังสืบๆต่อกันมา จาก
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จนกระทัง่ รวบรวมเป็นพระไตรปิฎก
และอรรถกถา ไม่ใช่เป็นสิง่ ทีจ่ ะกระทำได้โดยง่ายเลย เมือ่ อ่าน
พระสูตรๆหนึง่ ตัง้ แต่ตน้ จนจบ แล้วให้กล่าวทวนทัง้ หมดตัง้ แต่ตน้
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จนจบได้ไหม แต่คนสมัยนัน้ ทำได้ เพราะปัญญาของท่านละความ
ฟุง้ ซ่าน ไม่มจี ติ เป็นอย่างอืน่ ฟังก็ดี กล่าวก็ดี ในทีน่ ไ้ี ด้ตลอดกาล
เป็นนิจโดยเคารพ ทำให้พระไตรปิฎกและอรรถกถาสืบทอดมาจน
ถึงยุคนีส้ มัยนี้ เพราะฉะนัน้ ทุกท่านก็คงจะเห็นคุณของพระธรรม
ทัง้ ๓ ปิฎกและอรรถกถา (ข้อความต่อไปมีวา่ )
ด้วยว่าพุทธวงศ์นั้นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้น
ไม่ใช่วิสัยของพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย
การฟังพระธรรมด้วยความอดทน ด้วยความเคารพ ย่อม
นำมาซึง่ ความเลือ่ มใส ไม่วา่ จะเป็นส่วนใดในพระไตรปิฎก แม้ใน
ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ ซึง่ บางท่านอาจจะเห็นว่าไม่เหมือนส่วนอืน่
เช่นพระอภิธรรม หรือพระสูตรนิกายอืน่ ๆ (ข้อความต่อไปมีวา่ )
พุทธวงศ์นี้ใครแสดง
พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงแสดง
ใครนำมาเล่า
อาจารย์นำสืบ ๆ กันมา จริงอยูพ่ ทุ ธวงศ์น้ี มีทา่ นพระเถระทัง้
หลาย คือ ท่านพระสารีบตุ รเถระ ท่านพระภัททชิ ท่านพระติสสะ
ท่านพระสิคควะ ท่านพระโมคคัลลีบตุ ร ท่านพระสุทตั ตะ ท่าน
พระธัมมิกะ ท่านพระทาสกะ ท่านพระโสณกะ ท่านพระเรวตะ
นำสืบกันมาถึงสังคายนาครัง้ ที่ ๓ แม้ตอ่ แต่นน้ั ไป ศิษย์ทง้ั หลาย
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ของพระเถระเหล่านัน้ นัน่ แหละก็ชว่ ยกันนำมา เหตุนน้ั จึงควรทราบ
ว่าอาจารย์นำสืบ ๆ กันมาตราบเท่าทุกวันนี้
เป็นพระคุณมหาศาลของท่านพระเถระตลอดมาทุกยุคทุกสมัย
ซึง่ ทุกคนก็ควรทีจ่ ะอดทนฟัง ศึกษา พิจารณา และอดทนทีจ่ ะ
ประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคทรงอดทน ทรง
บำเพ็ญพระบารมีสอ่ี สงไขยแสนกัปด้วยพระมหากรุณา เพือ่ ทีจ่ ะ
อนุเคราะห์ชาวโลกตลอดพระชนม์ชพี เมือ่ ประทับอยู่ ณ ทีใ่ ด และ
เมือ่ จาริกไปสูท่ ใ่ี ด
ขอกล่าวถึงการประทับและการเสด็จจาริกของพระผูม้ พี ระภาค
ซึง่ เป็นการเกือ้ กูลพุทธบริษทั ตลอดพระชนม์ชพี
ปปัญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ อรรถกถา
รถวินตี สูตร มีขอ้ ความว่า
บทว่า ยถาภิรนฺตํ ได้แก่ประทับอยูต่ ามพระอัธยาศัย จริงอยู่
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อประทับอยู่ในที่แห่งหนึ่ง
ชื่อว่า ไม่มีความไม่ยินดีเพราะอาศัยความวิบัติแห่งร่มเงาและน้ำ
เป็นต้น หรือเพราะเสนาสนะอันไม่ผาสุก หรือเพราะความไม่ศรัทธา
เป็นต้นของเหล่าผูค้ น ไม่มแี ม้ความยินดีวา่ เราจะอยูเ่ ป็นผาสุกในทีน่ ้ี
แล้วอยูน่ านๆเพราะเหตุมสี ง่ิ เหล่านัน้ พรัง่ พร้อม แต่เมือ่ พระตถาคต
ประทับอยู่ ณ ทีใ่ ด สัตว์ทง้ั หลายตัง้ อยูใ่ นสรณะ สมาทานศีล หรือ
บรรพชา ก็หรือว่าแต่นน้ั สัตว์เหล่านัน้ มีอปุ นิสยั แห่งโสดาปัตติมรรค
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เป็นต้น พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อม
ประทับอยู่ในที่นั้นตามพระอัธยาศัยที่จะทรงให้สัตว์เหล่านั้นดำรง
อยูใ่ นคุณสมบัตเิ หล่านัน้ เพราะไม่มสี ตั ว์เหล่านัน้ จึงเสด็จหลีกไป
เป็นพระมหากรุณาซึง่ ไม่วา่ จะประทับหรือเสด็จจาริกไป ก็มิ
ใช่เพือ่ ความสุขส่วนพระองค์ แต่เพือ่ ทรงอนุเคราะห์ผทู้ ส่ี ามารถ
จะตัง้ อยูใ่ นสรณะ หรือว่าจะสมาทานศีล จะบรรพชา หรือว่ามี
อุปนิสยั แห่งโสดาปัตติมรรค เป็นต้น
ปปัญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ อรรถกถา
รถวินตี สูตร มีขอ้ ความทีแ่ สดงให้เห็นพระมหากรุณาในการเสด็จ
จาริกไปเพือ่ ประโยชน์ทง้ั สิน้ ว่า
ก็ถา้ ภายในพรรษา ภิกษุทง้ั หลายมีสมถะและวิปสั สนายังอ่อน
ก็ไม่ทรงปวารณาในวันมหาปวารณา แต่จะทรงเลือ่ นปวารณาออก
ไป ปวารณาในวันปวารณากลางเดือนกัตติกะ (เดือน ๑๒) แล้วเสด็จ
จาริกไปตลอดมัชฌิมมณฑล พร้อมด้วยภิกษุหมูใ่ หญ่เป็นบริวาร ใน
วันแรกของเดือนมิคสิระ (เดือน ๑)
นี่ก็เป็นเรื่องของการออกพรรษาและการปวารณา ที่พระ-ผูม้ พี ระภาคทรงพระกรุณาเห็นว่า ถ้าภิกษุทง้ั หลายยังมีสมถะและ
วิปสั สนายังอ่อน ก็ไม่ทรงปวารณาในวันมหาปวารณา แต่ทรง
เลือ่ นปวารณาออกไป
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หรือเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับประจำอยู่ ๔ เดือน แล้ว
เหล่าเวไนยสัตว์มีอินทรีย์ยังไม่แก่กล้า ก็จะทรงคอยอินทรีย์ของ
เวไนยสัตว์เหล่านัน้ จนแก่กล้า จะประทับอยูใ่ นทีน่ น้ั ๑ เดือนบ้าง
๒ - ๓ เดือนบ้าง แล้วทรงมีภกิ ษุหมูใ่ หญ่เป็นบริวารเสด็จจาริกไป
เมื่อทรงจาริกไปที่ใดนั้น มิใช่เสด็จจาริกไปเพราะเหตุแห่งปัจจัย
มีจวี ร เป็นต้น โดยทีแ่ ท้เสด็จจาริกไปเพือ่ ทรงอนุเคราะห์
อนึง่ พระพุทธเจ้าทัง้ หลายย่อมเสด็จจาริกด้วยเหตุ ๔ ประการ
คือ เพือ่ ประโยชน์แก่ความสุขของสรีระ ๑ เพือ่ ประโยชน์ คือรอ
การเกิดอัตถุปปัตติ (คือเกิดเรือ่ งอันเป็นเหตุให้ตรัสธรรมเทศนา) ๑
เพือ่ ประโยชน์แก่การทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทสำหรับภิกษุทง้ั หลาย ๑
เพือ่ ประโยชน์โปรดสัตว์ทค่ี วรตรัสรู้ ผูม้ อี นิ ทรียแ์ ก่กล้าแล้วในทีน่ น้ั ๆ
ให้ได้ตรัสรู้ ๑
พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเสด็จจาริกด้วยเหตุ ๔ ประการ
อย่างอืน่ อีก คือ สัตว์ทง้ั หลายจักถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะบ้าง จัก
ถึงพระธรรมเป็นสรณะบ้าง จักถึงพระสงฆ์เป็นสรณะบ้าง แล้ว
พระองค์จกั ทรงทำบริษทั ๔ ให้เอิบอิม่ ด้วยการฟังธรรมครัง้ ใหญ่บา้ ง
พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเสด็จจาริกด้วยเหตุ ๕ ประการ
อย่างอื่นอีก คือ เหล่าสัตว์ทั้งหลายจักเว้นจากปาณาติบาตบ้าง
เหล่าสัตว์ทง้ั หลายจักเว้นจากอทินนาทานบ้าง เหล่าสัตว์ทง้ั หลาย
จักเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารบ้าง เหล่าสัตว์ทั้งหลายจักเว้นจาก
มุสาวาทบ้าง เหล่าสัตว์ทง้ั หลายจักเว้นจากสุราเมรัยบ้าง
พระพุทธเจ้าทัง้ หลายย่อมเสด็จจาริกไปด้วยเหตุ ๘ ประการ
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อย่างอืน่ อีก คือ เขาจะได้ปฐมฌานบ้าง ทุตยิ ฌานบ้าง ตติยฌาน
บ้าง จตุตถฌานบ้าง อากาสานัญจายตนฌานบ้าง วิญญาณัญ-จายตนฌานบ้าง อากิญจัญญายตนฌานบ้าง เนวสัญญานา-สัญญายตนฌานบ้าง
พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเสด็จจาริกไปด้วยเหตุ ๘ ประการ
อย่างอืน่ อีก คือ เขาจะบรรลุโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผลบ้าง
เขาจะบรรลุสกทาคามิมรรค สกทาคามิผลบ้าง เขาจะบรรลุอนาคา-มิมรรค อนาคามิผลบ้าง เขาจะบรรลุอรหัตตมรรค กระทำให้
แจ้งอรหัตตผลบ้าง
การจาริกมี ๒ คือ นิพนั ธจาริก (การจาริกโดยมีเหตุผกู พัน) ๑
อนิพนั ธจาริก (การจาริกโดยไม่มเี หตุผกู พัน) ๑ ในจาริก ๒ อย่างนี้
การที่พระผู้มีพระภาคเสด็จไปโปรดสัตว์ ผู้ควรตรัสรู้ผู้เดียวเท่านั้น
ชือ่ ว่า นิพนั ธจาริก การทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเสด็จจาริกไปตามลำดับ
คามนิคมนคร ชือ่ ว่า อนิพนั ธจาริก
แสดงให้เห็นพระมหากรุณาของพระผู้มีพระภาคซึ่งสำเร็จเป็น
สัตตูปการสัมปทา ในการทีพ่ ระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสอ่ี สงไขย
แสนกัป ฉะนัน้ ชีวติ ของผูท้ เ่ี ป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อม
ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตของบุคคลอืน่
ปปัญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ อรรถกถา
ปาสราสิสตู ร มีขอ้ ความทีแ่ สดงว่า
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ท่านพระอานนท์ ผูเ้ ป็นพระพุทธอุปฏั ฐากย่อมทราบการประทับ
การเสด็จ และการเสด็จจาริกของพระผูม้ พี ระภาคโดยกิรยิ าอาการ
ของพระองค์ ท่านพระเถระทราบว่า วันนีพ้ ระศาสดาประทับอยู่
ที่พระเชตวัน ทรงพักผ่อนกลางวันในบุพพาราม วันนี้เสด็จ
บิณฑบาตลำพังพระองค์ วันนีแ้ วดล้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ เวลานี้
เสด็จจาริกไปในชนบท โดยถือนัยตามกิรยิ าทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคทรง
กระทำ คือ วันทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน มีพระ
ประสงค์จะทรงพักผ่อนกลางวันในบุพพารามในเวลาใด ในเวลานัน้
ก็ทรงเก็บเสนาสนะและเครื่องบริขาร และท่านพระอานนท์เถระ
ก็เก็บไม้กวาด และสักการะทีบ่ คุ คลนำมาบูชา เป็นต้น แม้ในเวลา
ที่ประทับอยู่ในบุพพาราม แล้วเสด็จมาพักกลางวันที่พระเชตวัน
ก็นยั นีเ้ หมือนกัน
ก็คราวใดมีพระพุทธประสงค์จะเสด็จไปบิณฑบาตตามลำพัง
คราวนัน้ ก็จะทรงปฏิบตั พิ ระสรีรกิจแต่เช้า เสด็จเข้าพระคันธกุฎี ทรง
ปิดพระทวาร ทรงเข้าผลสมาบัติ ท่านพระอานนท์เถระก็ทราบด้วย
สัญญาณนัน้ ว่า วันนีพ้ ระผูม้ พี ระภาคประทับนัง่ ตรวจเหล่าสัตว์ทค่ี วร
ตรัสรู้ (มีพระประสงค์จะเสด็จไปทรงอนุเคราะห์ผู้ควรตรัสรู้ตาม
ลำพังพระองค์เดียว) ท่านพระอานนท์ก็ให้สัญญาณแก่ภิกษุทั้ง-หลายเตรียมภิกขาจาร (ไปบิณฑบาตโดยไม่ตามเสด็จพระผู้มี-พระภาค) ก็คราวใดมีพระประสงค์จะมีภิกษุเป็นบริวารตามเสด็จ
เข้าไป (บิณฑบาต) คราวนัน้ ก็จะทรงแง้มพระทวารพระคันธกุฎี
ประทับนัง่ เข้าผลสมาบัติ พระเถระทราบด้วยสัญญาณนัน้ จึงให้
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สัญญาณแก่ภกิ ษุทง้ั หลายเพือ่ รับบาตร จีวร แต่คราวใดมีพระพุทธ-ประสงค์จะเสด็จจาริกไปในชนบท คราวนัน้ จะเสวยเกินคำ สองคำ
และเสด็จจงกรมไปๆ มาๆ ทุกเวลา พระเถระทราบด้วยสัญญาณ
นัน้ จึงให้สญ
ั ญาณแก่ภกิ ษุทง้ั หลายว่า พระผูม้ พี ระภาคมีพระพุทธ-ประสงค์จะเสด็จจาริกไปในชนบท พวกท่านจงทำกิจทีค่ วรทำของ
ท่านเสีย
กิจของพุทธบริษัทที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัย คือ ศึกษาพระ
ธรรม และประพฤติปฏิบัติตาม พระผู้มีพระภาคทรงเห็นความ
สำคัญของพุทธบริษทั ทัง้ ๔ พระองค์มไิ ด้ทรงมอบหมายพระธรรม
ไว้กบั พุทธบริษทั ส่วนหนึง่ ส่วนใด หรือเพศหนึง่ เพศใดโดยเฉพาะ
ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินพิ พานสูตร มีขอ้ ความว่า
พระผูม้ พี ระภาคเสด็จเข้าไปยังปาวาลเจดีย์ ครัน้ แล้วประทับ
นัง่ บนอาสนะทีท่ า่ นพระอานนท์ปลู าดถวาย ฝ่ายท่านพระอานนท์
ถวายบังคมพระผูม้ พี ระภาคแล้ว นัง่ ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ พระ-ผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอานนท์เรื่องอิทธิบาท ๔ อันผู้ใด
ผูห้ นึง่ เจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว เมือ่ จำนงอยูพ่ งึ ดำรงอยูไ่ ด้
ตลอด(อายุ)กัป หรือเกินกว่า(อายุ)กัป
อายุกปั ในสมัยนัน้ คือ ๑๐๐ ปี
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ท่านพระอานนท์มิได้ทูลขอให้พระผู้มีพระภาคทรงดำรงพระ-ชนม์อยู่ตลอดกัป พระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับท่านพระอานนท์ว่า
“เธอจงไปเถิดอานนท์ เธอรูก้ าลอันควรในบัดนี”้ ท่านพระอานนท์
ทูลรับพระดำรัสของพระผูม้ พี ระภาคแล้วลุกจากอาสนะ ถวายบังคม
พระผูม้ พี ระภาค กระทำประทักษิณ แล้วไปนัง่ ณ โคนไม้แห่งหนึง่
ในทีไ่ ม่ไกล
ครัง้ นัน้ มารผูม้ บี าป เมือ่ ท่านพระอานนท์หลีกไปแล้วไม่นาน
เข้าไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ยืน ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่
ได้กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคจง
ปรินพิ พานในบัดนีเ้ ถิด ขอพระสุคตจงปรินพิ พานในบัดนีเ้ ถิด บัดนี้
เป็นเวลาปรินพิ พานของพระผูม้ พี ระภาค”
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ว่า “ดูกรมารผู้มีบาป
ภิกษุผเู้ ป็นสาวกของเราจักยังไม่เฉียบแหลม ไม่ได้รบั แนะนำ ยังไม่
แกล้วกล้า ไม่เป็นพหูสตู ไม่ทรงธรรม ไม่ปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่
ธรรม ไม่ปฏิบตั ชิ อบ ไม่ปฏิบตั ติ ามธรรม เรียนกับอาจารย์ของ
ตนแล้วยังบอก แสดง บัญญัติ แต่งตัง้ เปิดเผย จำแนก กระทำ
ให้งา่ ยไม่ได้ ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริยข์ ม่ ขีป่ รัปวาททีบ่ งั เกิดขึน้ ให้
เรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้เพียงใด เราจักยังไม่ปรินพิ พานเพียงนัน้ ”
มารกราบทูลว่า “ก็บดั นี้ ภิกษุผเู้ ป็นสาวกของพระผูม้ พี ระภาค
เป็นผูฉ้ ลาดเฉียบแหลมแล้ว ได้รบั แนะนำแล้ว แกล้วกล้า เป็น
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พหูสตู
ทรงธรรม ปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบตั ชิ อบ
ประพฤติตามธรรม เรียนกับอาจารย์ของตนแล้วบอก แสดง
บัญญัติ แต่งตัง้ เปิดเผย จำแนก กระทำให้งา่ ยได้ แสดงธรรม
มีปาฏิหาริยข์ ม่ ขีป่ รัปวาททีบ่ งั เกิดขึน้ ให้เรียบร้อยโดยสหธรรมได้”
ต่อจากนัน้ มารก็ได้กล่าวถึงภิกษุณผี เู้ ป็นสาวิกา อุบาสกผู้
เป็นสาวก อุบาสิกาผูเ้ ป็นสาวิกา เป็นผูเ้ ฉียบแหลมแล้ว ฯลฯ และ
ได้ขอให้พระผู้มีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้เป็นเวลา
ปรินิพพานของพระผู้มีพระภาค
เมือ่ มารกราบทูลอย่างนีแ้ ล้ว พระผูม้ พี ระภาคได้ตรัสตอบว่า
“ดูกรมารผูม้ บี าป ท่านจงมีความขวนขวายน้อยเถิด ความปรินพิ พาน
แห่งตถาคตจักมีไม่ชา้ โดยล่วงไปอีก ๓ เดือนแต่น้ี ตถาคตก็จกั
ปรินพิ พาน”
ลำดับนัน้ พระผูม้ พี ระภาคทรงมีสติสมั ปชัญญะ ทรงปลง
อายุสงั ขาร ณ ปาวาลเจดีย์
พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงเพียงให้ภิกษุผู้เป็นสาวกเป็นผู้เฉียบ-แหลมเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงภิกษุณผี เู้ ป็นสาวิกา อุบาสกผูเ้ ป็นสาวก
อุบาสิกาผูเ้ ป็นสาวิกาด้วย ว่าต้องเป็นผูเ้ ฉียบแหลม ได้รบั แนะนำ
แกล้วกล้า เป็นพหูสตู ทรงธรรม ปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม
ปฏิบตั ชิ อบ ประพฤติตามธรรม เรียนกับอาจารย์ของตนแล้วบอก
แสดง บัญญัติ แต่งตัง้ เปิดเผย จำแนก กระทำให้งา่ ยได้
ฉะนัน้ ก็เป็นหน้าทีข่ องอุบาสิกาด้วย ไม่ใช่วา่ จะมอบหมาย
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ภาระให้ฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่ เท่านัน้ เพราะว่าพุทธบริษทั ทัง้ หมดจะต้อง
ศึกษาธรรม และปฏิบตั ติ ามธรรม ถ้าในครัง้ นัน้ ภิกษุเป็นผูท้ ่ี
เฉียบแหลมแล้ว แกล้วกล้าแล้ว แต่ภกิ ษุณสี าวิกา หรืออุบาสก
ผูเ้ ป็นสาวก อุบาสิกาผูเ้ ป็นสาวิกานัน้ ยังไม่เฉียบแหลม ยังไม่
แกล้วกล้าแล้ว พระผูม้ พี ระภาคก็จกั ยังไม่ปรินพิ พาน แต่เพราะว่า
พรหมจรรย์ของพระองค์นน้ั สมบูรณ์แล้ว เป็นประโยชน์แล้วแก่เทวดา
และแก่มนุษย์ทั้งปวง ฉะนั้น ก็เป็นกาลสมัยที่พระผู้มีพระภาค
จะปรินพิ พาน
อีกพระสูตรหนึง่ ใน ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ปาสาทิกสูตร
กล่าวด้วยเรื่องบริษัท
สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคประทับ ณ ปราสาทในสวนอัมพวัน
ของเจ้าศากยะ มีนามว่าเวธัญญา ในแคว้นสักกะ เมือ่ นิครนถ-นาฏบุตรสิน้ ชีวติ แล้วไม่นาน พวกสาวกนิครนถ์กแ็ ตกแยกกัน แม้
สาวกทีเ่ ป็นคฤหัสถ์กเ็ บือ่ หน่าย ท้อถอย ในความแตกแยกแก่งแย่ง
ของพวกสาวกนิครนถ์ โดยเหตุทธ่ี รรมวินยั ทีน่ คิ รนถนาฏบุตรกล่าว
ไว้ไม่ดี ประกาศไว้ไม่ดี ไม่ใช่ธรรมวินยั ทีจ่ ะนำผูป้ ฏิบตั ใิ ห้ออกจาก
ทุกข์ได้ ไม่เป็นไปเพือ่ ความสงบ ไม่ใช่ธรรมวินยั อันพระสัมมา-สัมพุทธะประกาศไว้...
ครัง้ นัน้ สามเณรจุนทะอยูจ่ ำพรรษาในเมืองปาวา ได้เข้าไปหา
ท่านพระอานนท์ซง่ึ อยูใ่ นสามคาม กราบไหว้ทา่ นพระอานนท์แล้ว
พูดเรือ่ งสาวกนิครนถ์ทแ่ี ตกแยกกัน ท่านพระอานนท์ชวนสามเณร
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จุนทะไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาค กราบทูลเรือ่ งนีใ้ ห้ทรงทราบ พระผูม้ -ี พระภาคตรัสกับท่านพระอานนท์และท่านสามเณรจุนทะว่า ข้อนี้
ย่อมมีได้อย่างนัน้ (ตามข้อความในข้อ ๙๖ - ข้อ ๑๐๑ พระผูม้ -ี พระภาคทรงแสดงศาสดา ธรรมของศาสดา สาวกของศาสดา
ต่างๆ กันคือ)
ประการที่ ๑ ศาสดาไม่เป็นสัมมาสัมพุทธะ ธรรมก็เป็นธรรม
ทีศ่ าสดานัน้ กล่าวไว้ไม่ดี ไม่เป็นธรรมทีจ่ ะนำผูป้ ฏิบตั ใิ ห้ออกไปจาก
ทุกข์ได้ สาวกไม่ปฏิบตั ติ ามธรรมของศาสดานัน้ ประพฤติหลีกเลีย่ ง
จากธรรมนัน้
ด้วยเหตุนี้ ศาสดาและธรรมนั้นควรถูกติเตียน แต่สาวก
ควรได้รบั การสรรเสริญ ผูท้ ช่ี กั ชวน ผูท้ ถ่ี กู ชักชวน และผูท้ ถ่ี กู เขา
ชักชวนแล้วปฏิบตั เิ พือ่ ความเป็นอย่างนัน้ คนทัง้ หมดนัน้ จะประสบ
สิง่ ทีไ่ ม่ใช่บญ
ุ เป็นอันมาก
ประการที่ ๒ ศาสดาไม่เป็นสัมมาสัมพุทธะ ธรรมก็เป็นธรรม
ทีศ่ าสดานัน้ กล่าวไว้ไม่ดี ไม่เป็นธรรมทีจ่ ะนำผูป้ ฏิบตั ใิ ห้ออกไปจาก
ทุกข์ได้ สาวกปฏิบตั ติ ามธรรมของศาสดานัน้
ด้วยเหตุน้ี ศาสดาและธรรมและสาวกของศาสดานัน้ ควรถูก
ติเตียน แม้ผทู้ ส่ี รรเสริญธรรมนัน้ และผูท้ ร่ี บั สรรเสริญ และผูท้ ร่ี บั
สรรเสริญแล้วเพียรปฏิบตั ติ ามธรรมนัน้ โดยประมาณยิง่ คนทัง้ หมด
นัน้ จะประสบสิง่ ทีไ่ ม่ใช่บญ
ุ เป็นอันมาก
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ประการที่ ๓ ศาสดาเป็นสัมมาสัมพุทธะ ธรรมก็เป็นธรรม
อันศาสดานัน้ กล่าวไว้ดแี ล้ว เป็นธรรมทีจ่ ะนำผูป้ ฏิบตั ใิ ห้ออกไปจาก
ทุกข์ได้ แต่สาวกไม่เป็นผูป้ ฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรมในธรรมนัน้ อยู่
ด้วยเหตุนี้ ศาสดาและธรรมควรได้รับการสรรเสริญ แต่
สาวกควรได้รบั การติเตียน ผูท้ ช่ี กั ชวน ผูท้ ถ่ี กู ชักชวน ผูท้ ถ่ี กู ชักชวน
แล้วย่อมปฏิบตั เิ พือ่ ความเป็นอย่างนัน้ คนทัง้ หมดนัน้ จะประสบบุญ
เป็นอันมาก
ประการที่ ๔ ศาสดาเป็นสัมมาสัมพุทธะ ธรรมก็เป็นธรรมที่
ศาสดานั้นกล่าวไว้ดีแล้ว เป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออกไปจาก
ทุกข์ได้ ทัง้ สาวกก็เป็นผูป้ ฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรมในธรรมนัน้ อยู่
ด้วยเหตุน้ี แม้ทง้ั ศาสดา ธรรม และสาวกควรได้รบั การ
สรรเสริญ ผูท้ ส่ี รรเสริญ ผูท้ ไ่ี ด้รบั สรรเสริญ ผูท้ ไ่ี ด้รบั สรรเสริญ
แล้วย่อมปรารภความเพียรโดยประมาณยิง่ คนทัง้ หมดนัน้ จะประสบ
บุญเป็นอันมาก
ประการที่ ๕ ศาสดาเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ และธรรม
อันศาสดานั้นกล่าวไว้ดีแล้ว เป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออกไป
จากทุกข์ได้ แต่สาวกทัง้ หลายไม่รแู้ จ้งเนือ้ ความในสัทธรรม ครัน้
ศาสดาอันตรธานไป สาวกเหล่านัน้ ก็เดือดร้อน
ประการที่ ๖ ศาสดาเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ และธรรม
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ก็เป็นธรรมทีศ่ าสดานัน้ กล่าวไว้ดแี ล้ว เป็นธรรมทีจ่ ะนำผูป้ ฏิบตั ใิ ห้
ออกไปจากทุกข์ได้ และสาวกทัง้ หลายเป็นผูร้ แู้ จ้งเนือ้ ความในสัทธรรม
ครัน้ ศาสดาอันตรธานไป สาวกเหล่านัน้ ก็ไม่เดือดร้อน
ประการที่ ๗ ศาสดาไม่เป็นเถระ ไม่เป็นผูบ้ วชนาน พรหม-จรรย์นน้ั ย่อมไม่บริบรู ณ์ดว้ ยองค์นน้ั
แต่เมือ่ ใด แม้หากว่าศาสดาเป็นเถระ เป็นผูบ้ วชนาน พรหม-จรรย์ย่อมบริบูรณ์ด้วยองค์นั้น
ประการที่ ๘ ศาสดาเป็นเถระ เป็นผูบ้ วชนาน แต่ภกิ ษุสาวก
ของศาสดานัน้ ไม่เป็นเถระ ไม่บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ไม่
สามารถกล่าวพระสัทธรรมได้ ไม่สามารถแสดงธรรมให้มปี าฏิหาริย์
ข่มขีป่ รัปวาทโดยชอบธรรม พรหมจรรย์นน้ั ย่อมไม่บริบรู ณ์ดว้ ยองค์
นัน้
แต่เมือ่ ใด แม้หากว่าศาสดาเป็นเถระ เป็นผูบ้ วชนาน และ
ภิกษุสาวกของศาสดานั้นเป็นเถระ บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
สามารถกล่าวพระสัทธรรมได้ สามารถแสดงธรรมให้มปี าฏิหาริย์
ข่มขีป่ รัปวาทโดยชอบธรรม พรหมจรรย์นน้ั ย่อมบริบรู ณ์ดว้ ยองค์นน้ั
ประการที่ ๙ ศาสดาเป็นเถระ เป็นผูบ้ วชนาน และภิกษุ
สาวกของศาสดานัน้ ก็เป็นเถระ บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ...ฯลฯ
ภิกษุสาวกผูป้ านกลางก็มอี ยู่ ทีเ่ ป็นผูใ้ หม่กม็ อี ยู่ ภิกษุณสี าวิกาทีเ่ ป็น
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เถรีกม็ อี ยู่ ทีเ่ ป็นผูป้ านกลางก็มอี ยู่ ทีเ่ ป็นผูใ้ หม่กม็ อี ยู่ อุบาสกสาวก
และอุบาสิกาสาวิกาทีเ่ ป็นคฤหัสถ์ประพฤติพรหมจรรย์กม็ อี ยู่ ทีบ่ ริโภค
กามก็มีอยู่ และพรหมจรรย์ของศาสดานั้นก็เป็นคำสอนสำเร็จผล
แพร่หลาย ฯลฯ เมือ่ นัน้ พรหมจรรย์นน้ั ย่อมบริบรู ณ์ดว้ ยองค์นน้ั
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
เพราะเหตุดงั นีน้ น่ั แหละ จุนทะ ธรรมทัง้ หลายเหล่านัน้ ใด
อันเราแสดงแล้วเพือ่ ความรูย้ ง่ิ บริษทั ทัง้ หมดเทียวพึงพร้อมเพรียง
กันประชุม รวบรวมตรวจตราอรรถด้วยอรรถ พยัญชนะด้วย
พยัญชนะในธรรมเหล่านัน้ โดยวิธที พ่ี รหมจรรย์นจ้ี ะพึงเป็นไปตลอด
กาลนาน ตัง้ มัน่ อยูส่ น้ิ กาลนาน พรหมจรรย์นน้ั จะพึงเป็นไปเพือ่
เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อ
อนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพือ่ ประโยชน์ เพือ่ เกือ้ กูล เพือ่ ความสุขแก่
เทวดาและมนุษย์ทง้ั หลาย ดูกรจุนทะ ก็ธรรมทัง้ หลายเหล่านัน้ อัน
เราแสดงแล้วเพือ่ ความรูย้ ง่ิ เป็นไฉน ทีบ่ ริษทั ทัง้ หมดเทียวพึงพร้อม-เพรียงกันประชุม รวบรวมตรวจตราอรรถด้วยอรรถ พยัญชนะ
ด้วยพยัญชนะในธรรมเหล่านัน้ โดยวิธที พ่ี รหมจรรย์นจ้ี ะพึงเป็นไป
ตลอดกาลนาน ตัง้ มัน่ อยูส่ น้ิ กาลนาน พรหมจรรย์นน้ั จะพึงเป็นไป
เพือ่ เกือ้ กูลแก่ชนเป็นอันมาก เพือ่ ความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพือ่
อนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพือ่ ประโยชน์ เพือ่ เกือ้ กูล เพือ่ ความสุข
แก่เทวดาและมนุษย์ทง้ั หลาย ก็ธรรมทัง้ หลายเหล่านัน้ คืออะไรบ้าง
คือ สติปฏั ฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕
โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ (รวมเป็นโพธิปกั ขิยธรรม ๓๗)
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ดูกรจุนทะ ธรรมทัง้ หลายเหล่านีแ้ ล อันเราแสดงแล้ว เพือ่
ความรูย้ ง่ิ ซึง่ เป็นธรรมทีบ่ ริษทั ทัง้ หมดเทียว พึงพร้อมเพรียงกัน
ประชุม รวบรวมตรวจตราอรรถด้วยอรรถ พยัญชนะด้วยพยัญชนะ
ในธรรมเหล่านัน้ (คือ ธรรมทีเ่ ป็นสติปฏั ฐานเป็นต้น ซึง่ จะทำให้รู้
แจ้งอริยสัจจธรรม)...
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
ถ้าอรรถพยัญชนะแตกแยกกัน ก็ไม่พงึ ยินดี ไม่พงึ คัดค้าน
พึงกล่าวอย่างนีว้ า่ พยัญชนะเหล่านีห้ รือพยัญชนะเหล่านัน้ ของอรรถ
นี้ อย่างไหนจะสมควรกว่ากัน อรรถนีห้ รืออรรถนัน้ ของพยัญชนะ
เหล่านี้ อย่างไหนจะสมควรกว่ากัน ถ้ากล่าวอย่างนัน้ แล้ว อรรถ
พยัญชนะก็ยงั คงแตกกันอยู่ ก็ไม่พงึ ยินดี ไม่พงึ รุกราน พึงให้รู้
ด้วยดี เพื่อไตร่ตรองอรรถและพยัญชนะเหล่านั้น ถ้ากล่าวผิด
ไม่พงึ ยกย่อง ไม่พงึ รุกราน พึงให้รดู้ ว้ ยดี เพือ่ ไตร่ตรองอรรถและ
พยัญชนะเหล่านัน้ ถ้ากล่าวชอบ พึงชืน่ ชม พึงอนุโมทนา
อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต กถาวัตถุสตู ร พระผูม้ พี ระภาค
ตรัสว่า
ดูกรภิกษุทง้ั หลาย จะพึงทราบบุคคลว่าควรสนทนาหรือไม่ควร
สนทนา ก็ดว้ ยประชุมสนทนากัน ถ้าบุคคลถูกถามปัญหาแล้วพูด
กลบเกลือ่ น พูดนอกเรือ่ งนอกทาง แสดงความโกรธ ความขัด
เคืองและความเสียใจให้ปรากฏ เมือ่ เป็นเช่นนี้ บุคคลผูน้ ช้ี อ่ื ว่าเป็น
บุคคลผู้ไม่ควรสนทนา
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(สำหรับบุคคลทีค่ วรสนทนานัน้ ก็โดยนัยตรงกันข้าม)
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
จะพึงทราบบุคคลว่าควรสนทนาหรือไม่ควรสนทนา ก็ดว้ ย
ประชุมสนทนากัน ถ้าบุคคลถูกถามปัญหาแล้ว พูดพล่าม พูด
เหยียบย่ำ หัวเราะเยาะ คอยจับคำผิดพลาด เมือ่ เป็นเช่นนี้
บุคคลนีช้ อ่ื ว่าเป็นผูไ้ ม่ควรสนทนา
(สำหรับบุคคลทีค่ วรสนทนานัน้ ก็โดยนัยตรงกันข้าม)
การพูดเป็นชีวติ ประจำวัน บางท่านพิจารณาคำพูดของผูอ้ น่ื
แต่ไม่ได้พจิ ารณาคำพูดของตนเอง แต่พระธรรมทีพ่ ระผูม้ พี ระภาค
ทรงแสดงนัน้ มีประโยชน์สำหรับผูท้ พ่ี จิ ารณา แล้วน้อมประพฤติ
ปฏิบตั ติ ามธรรม ขัดเกลาตัวเองยิง่ ขึน้
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
ดูกรภิกษุทง้ั หลาย พึงทราบว่าบุคคลมีอปุ นิสยั หรือว่าไม่มี
อุปนิสยั ก็ดว้ ยประชุมสนทนากัน ผูท้ ไ่ี ม่ได้เงีย่ โสตลงฟัง ชือ่ ว่า
เป็นผูไ้ ม่มอี ปุ นิสยั ผูเ้ งีย่ โสตลงฟังเป็นผูม้ อี ปุ นิสยั เขาย่อมจะรูย้ ง่ิ
ด้วยปัญญาซึ่งธรรมอย่างหนึ่ง ย่อมจะกำหนดรู้ธรรมอย่างหนึ่ง
ย่อมจะละธรรมอย่างหนึ่ง ย่อมจะทำให้แจ้งซึ่งธรรมอย่างหนึ่ง
เมือ่ เขารูย้ ง่ิ ด้วยปัญญาซึง่ ธรรมอย่างหนึง่ กำหนดรูธ้ รรมอย่างหนึง่
ละธรรมอย่างหนึง่ ทำให้แจ้งซึง่ ธรรมอย่างหนึง่
ย่อมจะสัมผัส
วิมตุ ติโดยชอบ ดูกรภิกษุทง้ั หลาย การสนทนามีข้อนีเ้ ป็นประโยชน์
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การปรึกษาหารือมีขอ้ นีเ้ ป็นประโยชน์ อุปนิสยั มีขอ้ นีเ้ ป็นประโยชน์
การเงีย่ โสตลงฟังมีขอ้ นีเ้ ป็นประโยชน์ คือจิตหลุดพ้นเพราะไม่ถอื มัน่
ชนเหล่าใดพูดกันอยู่ ผิดใจกัน มัน่ มุง่ ไปคนละทาง เจรจา
โอ้อวด ชนเหล่านัน้ มาถึงคุณทีม่ ใิ ช่ของพระอริยเจ้า ต่างหาโทษ
ของกันและกัน ชืน่ ชมยินดีคำทุภาษิต ความพลาดพลัง้ ความ
หลงลืม และความปราชัยของกันและกัน ก็ถา้ บัณฑิตรูจ้ กั กาลแล้ว
พึงประสงค์จะพูด ควรเป็นคนมีปญ
ั ญา ไม่ควรผิดใจกัน ไม่โอ้อวด
มีใจไม่ฟงุ้ ซ่าน ไม่ตเี สมอ ไม่หนุ หันพลันแล่น ไม่เพ่งโทษ รูช้ อบ
แล้วจึงกล่าว
บุคคลควรอนุโมทนาคำทีเ่ ป็นสุภาษิต ไม่ควรรุกรานในถ้อย
คำทีก่ ล่าวชัว่ ไม่ควรใฝ่ใจความแข่งดี และไม่ควรยึดถือความพลัง้ -พลาด ไม่ควรทับถม ไม่ควรข่มขี่ ไม่ควรพูดถ้อยคำเหลาะแหละ
เพือ่ รู้ เพือ่ เลือ่ มใส สัตบุรษุ ทัง้ หลายจึงมีการปรึกษาหารือกัน พระอริยเจ้าทัง้ หลายย่อมปรึกษาหารือกันเช่นนัน้ แล นีก้ ารปรึกษาหารือ
ของพระอริยเจ้าทัง้ หลาย เมธาวีบคุ คลรูค้ วามข้อนีแ้ ล้ว ไม่ควร
ถือตัว ควรปรึกษาหารือกัน
อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต อุตตรสูตร มีขอ้ ความว่า
สมัยหนึง่ ท่านพระอุตตระอยูท่ ว่ี หิ ารชือ่ วัฏฏชาลิกา ใกล้
ภูเขาสังเขยยกะ ณ มหิสพัสดุชนบท ท่านพระอุตตระกล่าวกะภิกษุ
ทัง้ หลายว่า ดูกรท่านผูม้ อี ายุทง้ั หลาย เป็นความดีแล้วทีภ่ กิ ษุพจิ ารณา
เห็นความวิบัติของตนโดยกาลอันควร
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ดูกรท่านผูม้ อี ายุทง้ั หลาย เป็นความดีแล้วทีภ่ กิ ษุพจิ ารณาเห็น
ความวิบตั ขิ องคนอืน่ โดยกาลอันควร ดูกรท่านผูม้ อี ายุทง้ั หลาย เป็น
ความดีแล้วทีภ่ กิ ษุพจิ ารณาเห็นสมบัตขิ องตนโดยกาลอันควร ดูกร
ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เป็นความดีแล้วที่ภิกษุพิจารณาเห็นสมบัติ
ของผูอ้ น่ื โดยกาลอันควร
เคยพิจารณาเห็นความวิบตั ขิ องตนเองบ้างไหม เช่นเคยเห็น
ผิด เคยเข้าใจผิด เคยปฏิบตั ผิ ดิ เป็นต้น
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ข้อความต่อไปมีว่า
สมัยนัน้ ท้าวเวสสวัณมหาราชออกจากทิศเหนือผ่านไปทาง
ทิศใต้ดว้ ยกรณียกิจบางอย่าง ได้ฟงั คำทีท่ า่ นพระอุตตระแสดงธรรม
แก่ภ่ กิ ษุทง้ั หลาย ก็ไปปรากฏในเทวดาชัน้ ดาวดึงส์ และได้เข้าไป
เฝ้า กราบทูลท้าวสักกะว่าท่านพระอุตตระแสดงธรรมแก่ภิกษุใน
วัฏฏชาลิกาวิหารอย่างไร
ท้าวสักกะจึงไปปรากฏต่อหน้าท่านพระอุตตระ แล้วถามว่า
“เป็นจริงหรือ ทีแ่ สดงธรรมแก่ภกิ ษุทง้ั หลายเช่นนัน้ ”
ท่านพระอุตตระกล่าวว่า “จริง”
ท้าวสักกะถามว่า “คำนีเ้ ป็นปฏิภาณของพระคุณเจ้าเอง หรือ
เป็นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า”
ท่านพระอุตตระตอบคำถามท้าวสักกะด้วยข้ออุปมา (เพราะ
เหตุวา่ บางคนก็เข้าใจถ้อยคำด้วยอุปมา) ว่า “เปรียบเหมือนข้าว
เปลือกกองใหญ่ ซึง่ มีอยูไ่ ม่ไกลบ้านหรือนิคมนัก ชนหมูม่ ากขนข้าว
เปลือกออกจากกองนั้นด้วยกระเช้าบ้าง ด้วยตะกร้าบ้าง ด้วยห่อ
พกบ้าง ด้วยกอบมือบ้าง บุรษุ ผูห้ นึง่ เข้าไปถามชนหมูใ่ หญ่นน้ั ว่า
ท่านทัง้ หลายขนข้าวเปลือกนีม้ าจากไหน ชนเหล่านัน้ จะตอบอย่างไร
จึงจะตอบได้อย่างถูกต้อง”
ท้าวสักกะตอบว่า “ชนหมูใ่ หญ่นน้ั พึงตอบว่า พวกเราขนมา
จากกองข้าวเปลือกกองใหญ่โน้นจึงจะถูก”
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ท่านพระอุตตระกล่าวว่า “ฉันนัน้ เหมือนกัน คำอันเป็นสุภาษิต
ทั้งหมดล้วนเป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัม-พุทธเจ้าพระองค์นั้น”
ท้าวสักกะอนุโมทนาแล้วกล่าวว่า
“สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคประทับ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกล้
เมืองราชคฤห์ เมือ่ พระเทวทัตหลีกไปแล้วไม่นาน พระผูม้ พี ระภาค
ทรงปรารภพระเทวทัต ตรัสกับภิกษุทง้ั หลายว่า ดูกรภิกษุทง้ั หลาย
เป็นความดีแล้ว ที่ภิกษุพิจารณาเห็นความวิบัติของตนโดยกาลอัน
ควร ฯลฯ..... (ข้อความต่อไปเหมือนทีท่ า่ นพระอุตตระแสดงแล้ว)
เทวทัตมีจติ อันอสัทธรรม ๘ ประการครอบงำย่ำยีแล้ว ต้องไปเกิด
ในอบาย ในนรกอยูช่ ว่ั กัป แก้ไขไม่ได้
อสัทธรรม ๘ ประการเป็นไฉน คือ ลาภ ความเสือ่ มลาภ
ยศ ความเสือ่ มยศ สักการะ ความเสือ่ มสักการะ ความเป็นผู้
ปรารถนาลามก และความเป็นผู้มมี ติ รชัว่ ...
เป็นความดีแล้วที่ภิกษุครอบงำย่ำยีลาภที่เกิดขึ้นแล้ว เป็น
ความดีแล้วทีภ่ กิ ษุครอบงำย่ำยีความเสือ่ มลาภ เป็นความดีแล้วที่
ภิกษุครอบงำย่ำยียศ เป็นความดีแล้วทีภ่ กิ ษุครอบงำย่ำยีความเสือ่ ม
ยศ เป็นความดีแล้วทีภ่ กิ ษุพงึ ครอบงำย่ำยีสกั การะ เป็นความดี
แล้วทีภ่ กิ ษุพงึ ครอบงำย่ำยีความเสือ่ มสักการะ เป็นความดีแล้วที่
ภิกษุพงึ ครอบงำย่ำยีความเป็นผูป้ รารถนาลามก เป็นความดีแล้วที่
ภิกษุพึงครอบงำย่ำยีความเป็นผู้มีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแล้ว...”
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ครอบงำย่ำยีคือไม่หวั่นไหว แม้จะได้ลาภหรือเสื่อมลาภก็ไม่
หวัน่ ไหว ถึงมียศก็ไม่หวัน่ ไหว เมือ่ มียศแล้วเสือ่ มยศก็ไม่หวัน่ ไหว
ถึงมีสกั การะก็ไม่หวัน่ ไหว ขณะใดทีเ่ สือ่ มสักการะก็รวู้ า่ เป็นโลกธรรม
เป็นอนิจจัง แม้ในขณะนัน้ ก็ไม่หวัน่ ไหว
สำหรับความเป็นผูป้ รารถนาลามก มีคำอธิบายว่า เป็นผูม้ ี
ความประพฤติชว่ั แต่ไม่ปรารถนาให้คนอืน่ รู้ จึงเป็นผูท้ ม่ี คี วาม
ปรารถนาลามกทีจ่ ะปกปิดความประพฤติชว่ั นัน้ ต้องการให้คนอืน่
เห็นว่าตนเป็นผูป้ ระพฤติดี
ส่วนความเป็นผูม้ มี ติ รชัว่ นัน้ ถ้าเป็นมิตรก็ยากทีจ่ ะเลิกคบกัน
ได้ และถ้ามิตรนัน้ เป็นมิตรชัว่ จะเลิกง่ายหรือเลิกยากก็อยูท่ แ่ี ต่ละ
ท่าน
ข้อความในพระสูตรนี้ไม่ใช่สำหรับภิกษุเท่านั้น แม้อุบาสก
อุบาสิกาก็เช่นเดียวกัน ถ้ามีความคุน้ เคยสนิทสนมกับมิตรชัว่ แล้ว
จะเห็นได้วา่ ยากหรือง่ายทีจ่ ะครอบงำความเป็นผูม้ มี ติ รชัว่
คือไม่่
เป็นไปกับผูท้ เ่ี ป็นมิตรชัว่ นัน้
เพราะการคบมิตรชัว่ มีแต่จะนำทุกข์
โทษมาให้ ต่อไปพระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงประโยชน์วา่
“เมือ่ ครอบงำอสัทธรรม ๘ ประการนัน้ ได้แล้ว อาสวะทีท่ ำให้
เกิดความคับแค้นเดือดร้อนย่อมไม่เกิด เพราะฉะนัน้ ภิกษุทง้ั หลาย
พึงศึกษาอย่างนีว้ า่ เราทัง้ หลายจะครอบงำย่ำยีลาภ ความเสือ่ ม
ลาภ ยศ ความเสือ่ มยศ สักการะ ความเสือ่ มสักการะ ความ
เป็นผูป้ รารถนาลามก และความเป็นผูม้ มี ติ รชัว่ ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว”
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ท้าวสักกะได้กล่าวว่า “ข้าแต่ทา่ นพระอุตตระผูเ้ จริญ ด้วย
เหตุมปี ระมาณเท่านี้ ในหมูม่ นุษย์มบี ริษทั ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา ธรรมบรรยายนีก้ ห็ าได้ตง้ั อยูใ่ นบริษทั หมูไ่ หนไม่
ท่านผูเ้ จริญ ขอพระคุณเจ้าอุตตระจงเล่าเรียนธรรมบรรยายนี้ จงทรง
จำธรรมบรรยายนีไ้ ว้ ด้วยว่าธรรมบรรยายนีป้ ระกอบด้วยประโยชน์
เป็นเบือ้ งต้นแห่งพรหมจรรย์”
แม้ทา้ วสักกะก็ได้กล่าวว่า ในหมูม่ นุษย์มบี ริษทั ๔ คือ ภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ธรรมบรรยายนีก้ ห็ าได้ตง้ั อยูใ่ นบริษทั
ไหนไม่ ฉะนัน้ ไม่วา่ ใครจะกล่าวธรรม ก็ลว้ นเอามาจากข้าวเปลือก
กองใหญ่นน้ั ทัง้ นัน้ แล้วแต่จะเอามาด้วยตะกร้า ด้วยกอบมือ หรือ
ว่าด้วยภาชนะใด
(ตอบปัญหาธรรมที่สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ)

(ผูด้ ำเนินรายการ) ... วันนีท้ า่ นอาจารย์จะไม่บรรยาย แต่จะ
ตอบปัญหา กรุณาถาม ซักไซ้ไล่เลียงได้ เพือ่ ให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ให้เกิดปัญญา ฉะนัน้ วันนีไ้ ม่เหมือนกับวันก่อนๆ ซึง่ ฟัง
อย่างเดียวแล้วไปถามตอนท้าย วันนีก้ รุณาถามให้มาก มีปญ
ั หา
สงสัยอะไรเกีย่ วกับพุทธศาสนาถามได้ทนั ที แม้แต่เรือ่ งทำบุญ ทำ
ทาน ใส่บาตร หรือเรือ่ งในพระไตรปิฎก อันใดทีส่ งสัยเก็บไว้
ในใจตัง้ นาน วันนีก้ รุณาถามเลย ถามตรงไหนก็ได้ ขอเชิญเลยครับ
öò

แนวทางเจริญวิปัสสนา

สุ. ถ้ามีอะไรสงสัย ก็ควรพิจารณากันให้ถกู ต้องว่า ความ
จริงควรเป็นอย่างไร ธรรมมีมาก และบางท่านก็เข้าใจว่าธรรม
แยกออกจากชีวติ ประจำวัน แต่เมือ่ ศึกษาพระธรรมแล้วจะรูไ้ ด้วา่
ธรรมก็คอื ชีวติ ประจำวันนีเ่ อง พระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงเรือ่ งโลภะ
ความติดข้องต้องการซึง่ เป็นชีวติ ประจำวัน พระผูม้ พี ระภาคทรง
แสดงเรือ่ งโทสะ ความขุน่ เคือง ความไม่พอใจซึง่ ก็เป็นชีวติ ประจำวัน
พระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงเรือ่ งเมตตา กรุณา การเห็น การได้ยนิ
ความสุข ความทุกข์ตา่ งๆ พระธรรมทีท่ รงแสดงเป็นชีวติ ประจำวัน
พระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงว่า ตัง้ แต่เกิดจนตายเป็นธรรมทัง้ หมด
ขณะกำลังเห็น เคยเข้าใจว่าเป็นเรา เป็นตัวตน เป็นคนนัน้ คนนี้
แต่ความจริงแล้วเป็นสภาพธรรมชนิดหนึง่ ซึง่ มีจริง สิง่ ทีม่ จี ริงนัน้
ไม่ตอ้ งเรียกชือ่ ก็ได้ อย่างเช่นการเห็น ภาษาไทยจะเรียกว่าเห็น
ภาษาอังกฤษ ภาษาแขก ภาษาญีป่ นุ่ ภาษาจีน ภาษามอญ พม่า
ก็เปลีย่ นชือ่ ไปต่างๆกัน แต่เห็นก็ยงั เป็นสภาพธรรมทีม่ จี ริง และ
สภาพธรรมทีม่ จี ริงนัน้ เรียกอีกชือ่ หนึง่ ก็คอื สัจจธรรม เป็นธรรม
ทีพ่ สิ จู น์ได้ พระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงความละเอียดของธรรมทุก
อย่าง เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้องจนกระทัง่ ความเข้าใจนัน้ เพิม่
ขึน้ เป็นปัญญาแต่ละขัน้
แต่ถา้ ไม่ฟงั พระธรรมก็อาจจะคิดว่ารูจ้ กั
ตัวเองพอสมควร แต่เมือ่ ศึกษาพระธรรมแล้ว ก็จะรูว้ า่ สิง่ ทีเ่ คยคิด
เคยเข้าใจนัน้ ยังไม่ถกู ต้องทัง้ หมด ยังไม่ตรงตามทีพ่ ระผูม้ พี ระภาค
ทรงตรัสรู้ เช่น ทีเ่ ข้าใจว่ากำลังเห็นขณะนีเ้ ป็นเรา กำลังคิดนึก
ขณะนีเ้ ป็นเรา ก่อนทีจ่ ะได้ฟงั พระธรรมก็เป็นเราทัง้ เห็นและคิด แต่
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ถ้ารูว้ า่ ธรรมคือทุกสิง่ ทีม่ จี ริง ก็เริม่ เข้าใจว่าแม้ความคิดก็เป็น
ธรรมชนิดหนึง่ การเห็นเป็นธรรมชนิดหนึง่ ไม่ใช่เรา
ขณะที่กำลังได้ยินขณะนี้ ยากที่จะคล้อยตามพระธรรมว่า
ไม่ใช่เรา เป็นสภาพธรรมทีม่ จี ริงอย่างหนึง่ ยากแสนยากทีจ่ ะเห็น
ถูกต้องอย่างนัน้ ได้ แต่เมือ่ พิจารณาว่า ถ้าไม่มเี สียงกระทบหู จะ
ได้ยนิ ไหม ทำอย่างไรจึงจะให้ได้ยนิ เกิดขึน้ ได้ถา้ เสียงไม่กระทบหู
ฉะนัน้ เสียงเป็นธรรมชนิดหนึง่ ซึง่ กระทบรูปอืน่ ไม่ได้เลย
นอกจากโสตปสาทซึง่ เป็นรูปชนิดหนึง่ เป็นรูปซึง่ มีลกั ษณะพิเศษใน
ร่างกาย ทีส่ ามารถจะกระทบเฉพาะเสียง รูปอืน่ ซึง่ ไม่ใช่โสตปสาท
กระทบเสียงไม่ได้เลย ค่อยๆเข้าใจขึน้ ทีละน้อยว่า เสียงก็เป็นธรรม
อย่างหนึง่ ซึง่ มีจริงๆ โสตปสาทก็เป็นรูป เป็นธรรมชนิดหนึง่ ซึง่ มี
จริงๆ ฉะนัน้ ได้ยนิ ในขณะนีม้ แี น่ๆ เมือ่ เสียงหมดไปแล้ว ได้ยนิ
จะเกิดขึ้นได้ยินอีกต่อไปไม่ได้ เสียงเมื่อกี้นี้ใครจะเก็บห่อเอาไว้เอา
กลับมาได้ยินอีกก็ไม่ได้ จิตที่ได้ยินเสียงเกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วก็
ดับไป สิง่ ทีเ่ กิดแล้วดับแล้ว จะเป็นของเราได้ไหม จะเป็นตัวตน
ได้ไหม
นีค่ อื พระธรรมทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคทรงแสวงหาสีอ่ สงไขยแสนกัป
ระหว่างทีเ่ ป็นพระโพธิสตั ว์ กว่าจะได้ประจักษ์แจ้งจริงๆ ว่าเป็นสภาพ
ธรรมซึง่ ไม่ใช่ตวั ตน ทุกอย่างเกิดขึน้ เพราะเหตุปจั จัยแล้วก็ดบั หมด
ไปอย่างรวดเร็ว เสียงดับแล้ว ได้ยนิ ดับแล้ว คิดนึกทีละคำ ทีละ
ขณะก็ดบั หมดแล้ว รูปตัง้ แต่เกิดมาตอนเป็นเด็กก็ดบั หมดแล้ว สุข
ทุกข์ ป่วยไข้ ความเสียใจ ความดีใจ ตอนเป็นเด็กก็ดบั หมดแล้ว
öô

แนวทางเจริญวิปัสสนา

หรือแม้แต่เมือ่ วานนีเ้ องก็ไม่เหลือแล้ว หรือเมือ่ ชัว่ ครู่ เพียงขณะ
เมือ่ กีน้ เ้ี องก็ดบั หมดแล้ว
นี่แสดงให้เห็นว่าเราไม่เข้าใจธรรมตรงตามที่พระผู้มีพระภาค
ทรงแสดง จนกว่าจะได้ศกึ ษาพระธรรมจริงๆ และเมือ่ ศึกษาพระ
ธรรมแล้ว ยังต้องเป็นผูท้ เ่ี ห็นประโยชน์ของการทีจ่ ะรูส้ ภาพธรรม
ตามความจริงด้วย มิฉะนั้นแล้วก็จะมีชีวิตอยู่โดยไม่รู้ว่าเกิดมา
ได้อย่างไร ตายไปแล้วจะเป็นอย่างไร เต็มไปด้วยความไม่รู้
โดยตลอด แต่ก่อนที่พระโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้อริยสัจจธรรมเป็น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านัน้ ชีวติ ของพระโพธิสตั ว์กเ็ ป็นชีวติ
ของผู้ที่ยังไม่ได้ดับกิเลส ผู้ที่ยังไม่ได้ดับกิเลสนั้นย่อมมีกิเลสมาก
ทัง้ โลภะ โทสะ ริษยา ความสำคัญตน ความถือตน ความลบหลู่
และกิเลสอืน่ ๆนานาประการ แต่ทำไมพระองค์จงึ เป็นพระโพธิสตั ว์
ในเมือ่ คนอืน่ ไม่เป็น เพราะพระองค์พจิ ารณาสิง่ ทีม่ ใี นขณะนัน้ ด้วย
ความแยบคายว่าคืออะไร มาจากไหนและเกิดขึน้ ได้อย่างไร
เมื่อเกิดมา ก็ยึดถือร่างกายตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าเสมือนกับ
เป็นสมบัตขิ องตน ซึง่ ได้มาโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยอะไรเลย แต่
พระโพธิสตั ว์คดิ พิจารณาสภาพธรรมเหล่านีว้ า่ เกิดขึน้ มาได้อย่างไร
แล้วก็เปลีย่ นแปลงไปอย่างไร ไม่เทีย่ ง คือทุกคนทีเ่ กิดมาแล้วก็แก่
เจ็บ ตาย สุขบ้าง ทุกข์บา้ ง เป็นธรรมดา และก็จะต้องมีเหตุ
ปัจจัยทีท่ ำให้สภาพธรรมต่างๆ เหล่านีเ้ กิดขึน้
นีค่ อื ผูท้ เ่ี ป็นพระโพธิสตั ว์ผพู้ จิ ารณาค้นคว้าสัจจธรรม ซึง่ กว่า
ทีจ่ ะได้ตรัสรู้ ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็น
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จริงว่าสภาพธรรมเกิดขึน้ แล้วดับไปอย่างรวดเร็วทีส่ ดุ ก็ตอ้ งอาศัย
การบำเพ็ญพระบารมีจนครบถ้วนถึงสีอ่ สงไขยแสนกัป สำหรับผูท้ ่ี
ยิง่ ด้วยปัญญา แต่ถา้ เป็นพระโพธิสตั ว์ผยู้ ง่ิ ด้วยศรัทธาก็ตอ้ งบำเพ็ญ
บารมีถงึ แปดอสงไขยแสนกัป ถ้าเป็นพระโพธิสตั ว์ผยู้ ง่ิ ด้วยวิรยิ ะ
ต้องบำเพ็ญบารมีถงึ สิบหกอสงไขยแสนกัป ชาวพุทธทีเ่ กิดในสมัยที่
พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่เสือ่ ม ยังไม่ลบ-เลือน ยังไม่สญ
ู ไปนัน้ แม้วา่ ยังมีพระไตรปิฎกและอรรถกถาครบ
บริบรู ณ์ แต่ถา้ ไม่ศกึ ษาพระไตรปิฎกและอรรถกถา ก็จะไม่เข้าใจ
พระธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกได้เลย
ฉะนัน้ เมือ่ ยังมีพระธรรมคำสอนของพระผูม้ พี ระภาคครบถ้วน
สมบูรณ์ พุทธบริษัทก็ควรที่จะศึกษาให้เข้าใจว่า พระธรรมที่
พระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงไว้ตลอด ๔๕ พรรษานัน้ มีอะไรบ้าง
พระธรรมทีท่ รงแสดงไว้มี ๓ ปิฎก คือ พระวินยั ปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก
พระวินยั ปิฎก ส่วนใหญ่เกีย่ วกับข้อประพฤติปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะควร
แก่เพศบรรพชิต เพราะอัธยาศัยของคนในโลกนีต้ า่ งกัน พุทธบริษทั
จึงมี ๒ พวก คือ บรรพชิต ๑ และคฤหัสถ์ ๑
บรรพชิตเป็นผู้ที่สะสมอุปนิสัยที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมอบรม
เจริญปัญญาเพือ่ รูแ้ จ้งอริยสัจจธรรมโดยละอาคารบ้านเรือน แต่ผทู้ ่ี
เลือ่ มใสในพระพุทธศาสนาทีส่ ะสมอุปนิสยั เป็นผูค้ รองเรือน ก็อบรม
เจริญปัญญาเพือ่ รูแ้ จ้งอริยสัจจธรรมในเพศคฤหัสถ์
พระวินัยส่วนใหญ่จึงเกี่ยวกับข้อประพฤติปฏิบัติของบรรพชิต
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แต่คฤหัสถ์ก็ควรศึกษา เพื่อให้รู้ว่าควรปฏิบัติต่อบรรพชิตอย่างไร
จึงจะอนุเคราะห์แก่บรรพชิตได้ถกู ต้องตามพระวินยั ซึง่ จะเป็นการ
ดำรงพระพุทธศาสนาด้วย เมือ่ รูว้ า่ การประพฤติอย่างไรเป็นบรรพ-ชิต ประพฤติอย่างไรไม่ใช่บรรพชิต ก็จะรู้ว่ากิจของภิกษุในพระ
พุทธศาสนาต่างกับกิจของคฤหัสถ์อย่างไร แต่ถา้ ไม่รเู้ รือ่ งพระวินยั
คฤหัสถ์บางคนอาจจะมีความเลือ่ มใสในภิกษุ ซึง่ ไม่ได้ทำกิจของพระ
ภิกษุตามพระวินยั นอกจากนัน้ คฤหัสถ์ทร่ี พู้ ระวินยั ก็ยงั ประพฤติ
สิ่งที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย เช่น กิริยาอาการของกายวาจาที่
เหมาะควรแก่เพศบรรพชิตอย่างไร คฤหัสถ์กก็ ระทำตามได้แม้วา่
จะไม่ใช่เพศบรรพชิต เพราะเป็นมารยาททีด่ งี ามของสังคมทัว่ ๆไป
มารยาทที่เหมาะที่ควรนั้น ไม่จำกัดเชื้อชาติ สิ่งใดที่ดีก็ควรจะ
ประพฤติปฏิบตั ติ ามได้ ซึง่ ในพระไตรปิฎกนัน้ พระผูม้ พี ระภาคทรง
บัญญัติความประพฤติทางกายทางวาจาที่เหมาะที่ควรไว้
สำหรับ พระสุตตันตปิฎก บางท่านก็อาจเคยฟังมาบ้างจาก
รายการธรรมต่างๆ ทีว่ ดั วาอารามหรือสถานีวทิ ยุ ซึง่ เป็นพระธรรม
ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงที่พระวิหารเชตวัน พระวิหารเวฬุวัน
พระวิหารนิโครธาราม เป็นต้น และเมือ่ เสด็จไปสูท่ ต่ี า่ งๆ ทรง
สนทนาธรรมกับบุคคลต่างๆ ตามอุปนิสยั ของผูฟ้ งั
ปิฎกที่ ๓ คือ พระอภิธรรมปิฎก บางคนอาจจะกลัวว่า พระ
อภิธรรมปิฎกยากมาก และไม่มโี อกาสได้ฟงั บ่อย แต่เมือ่ เข้าใจ
ความหมายของธรรมว่า ธรรมคือทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ จี ริงๆ และการ
ที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆได้ถูกต้องนั้นมีหนทางเดียว คือ ศึกษาพระ
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อภิธรรม เพราะอีกนัยหนึง่ นัน้ อภิธรรมเป็นธรรมส่วนละเอียด
จริงๆ ทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงจากการตรัสรู้ คือ ประจักษ์แจ้ง
สัจจธรรม ความจริงของสภาพธรรมนัน้ ๆ
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÷
ผูท้ ไ่ี ม่ศกึ ษาพระอภิธรรมนัน้ อาจจะเพราะคิดว่าพระอภิธรรม
ละเอียดมากเกินไป แต่ถา้ เข้าใจว่าอภิธรรมคือเดีย๋ วนี้ ขณะนีก้ ำลัง
เห็น กำลังได้ยนิ กำลังได้กลิน่ กำลังลิม้ รส กำลังคิดนึก กำลัง
ได้ลาภ กำลังเสือ่ มลาภ ได้ยศ เสือ่ มยศ การเจ็บ การตาย ไม่พน้ ไป
จากตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ โลกทัง้ หมดจะกีโ่ ลกก็ตาม
โลกพระจันทร์หรือพรหมโลก ก็ไม่พน้ ไปจากตา หู จมูก ลิน้ กาย
ใจ ไม่วา่ จะเกิดทีไ่ หน เกิดเป็นสัตว์ เป็นเทพ ก็มตี า มีหู ฯลฯ
ไม่พน้ ไปจาก ๖ โลกนีเ้ ลย
ฉะนัน้ ๖ โลกนี้ คือ พระอภิธรรมทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคทรงแสดง
ไว้โดยละเอียด การศึกษาพระอภิธรรมจึงเป็นการศึกษาทีท่ ำให้คอ่ ยๆ
รูจ้ กั ตัวเอง รูจ้ กั โลกตามความเป็นจริง เป็นสัจจธรรม
ถ. ทีก่ ล่าวว่า ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ คืออภิธรรม
ขอให้อาจารย์ขยายความการระลึกรูท้ ต่ี า หู จมูก ลิน้ กาย ใจ
ในชีวติ ประจำวันซึง่ เป็นการปฏิบตั ธิ รรมว่า จะต้องทำอย่างไร มี
การระลึกรูอ้ ย่างไร
สุ. ถ้ายังไม่เข้าใจสภาพธรรมทีป่ รากฏทางตา หู จมูก ลิน้
กาย ใจ ในขณะนีอ้ ย่างถูกต้องจริงๆก็ปฏิบตั ธิ รรมไม่ได้ ไม่มใี คร
ปฏิบัติธรรมได้โดยไม่มีความรู้ความเข้าใจ ถ้ามีใครชวนไปดูหนัง
ก็ไปดูได้ ใครชวนไปซือ้ ของก็ไปด้วยได้ ใครชวนไปเทีย่ วก็ไปได้
ใครชวนไปปฏิบัติแต่ยังไม่รู้อะไรเลยจะปฏิบัติได้ไหม
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ฉะนั้น ก่อนอื่นต้องเข้าใจให้ถูกต้องไม่ว่าจะทำอะไรทั้งหมด
จะต้องเข้าใจถูกก่อนว่า ปฏิบตั คิ อื อะไร อย่าเข้าใจว่าปฏิบตั ิ คือ
ทำก็จะทำ การอบรมเจริญปัญญาไม่ใช่อย่างนัน้ เลย กำลังเห็น
ขณะนีม้ สี ภาพธรรมปรากฏทางตา ขณะทีไ่ ด้ยนิ มีเสียง และมีได้ยนิ
ด้วย ขณะทีร่ บั ประทานอาหารก็ลม้ิ รส ขณะทีก่ ระทบสัมผัสทางกาย
ก็รสู้ กึ เย็นบ้าง ร้อนบ้าง แข็งบ้าง ไหวบ้าง ถ้าไม่รคู้ วามจริงของ
สภาพธรรมต่างๆเหล่านีก้ ป็ ฏิบตั ไิ ม่ได้ เพราะไม่ใช่เราหรือตัวตน
ทีจ่ ะปฏิบตั ิ ปริยตั ิ คือศึกษาให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมทีม่ ี
จริงๆ ทีก่ ำลังปรากฏในขณะนี้ ไม่ตอ้ งไปแสวงหาทีอ่ น่ื เลย ขณะนี้
ก็มสี ภาพธรรมทีก่ ำลังปรากฏ มีทา่ นผูห้ นึง่ ท่านเทีย่ วไปเสาะแสวง
หาธรรมหลายจังหวัด แต่เมือ่ ท่านเข้าใจธรรมแล้ว ก็รวู้ า่ ทันทีทล่ี มื
ตาตืน่ ก็มธี รรมปรากฏจนกระทัง่ หลับไป ขณะหลับโลกไม่ปรากฏ
ไม่มอี ะไรๆปรากฏเลยทัง้ สิน้ เวลาหลับสนิทไม่เห็น ไม่ได้ยนิ ไม่
ได้กลิน่ ไม่ลม้ิ รส ไม่รวู้ า่ ตัวเองเป็นใคร อยูท่ ไ่ี หน ไม่รอู้ ะไรเลย
ทั้งสิ้น แต่จิตก็เกิดดับดำรงภพชาติให้เป็นบุคคลนี้ไว้จนกว่าตื่นอีก
เห็นอีก ได้ยนิ อีก จนกว่าจะตายไป
เมือ่ ยังไม่รไู้ ม่เข้าใจว่าโลกทีป่ รากฏทางตานัน้ เป็นโลกหนึง่ โลก
เสียงสูงต่ำทีป่ รากฏทางหูกเ็ ป็นโลกหนึง่ โลกทีป่ รากฏทางจมูก ทาง
ลิน้ ทางกาย ทางใจก็เป็นแต่ละโลก เมือ่ ยังไม่รอู้ ย่างนีก้ ป็ ฏิบตั ไิ ม่ได้
เพราะ การปฏิบตั ใิ นพระพุทธศาสนานัน้ คือ เมือ่ มีความเข้าใจถูก
ต้องในลักษณะของสภาพธรรมก็เป็นสังขารขันธ์ (ขันธ์ ๑ ในขันธ์ ๕)
ทีป่ รุงแต่งให้สติเกิดระลึกได้ และเริม่ พิจารณารูล้ กั ษณะของสภาพ
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ธรรมทีป่ รากฏและเข้าใจแล้วจากการฟัง เพือ่ ให้รชู้ ดั และประจักษ์
แจ้งว่า ธรรมทีป่ รากฏนัน้ เป็นอย่างนัน้ จริงๆ ตรงกับพระธรรมทีไ่ ด้
ยินได้ฟงั ทุกประการ
ฉะนัน้ ก่อนอืน่ อย่าเพิง่ ปฏิบตั ิ ต้องเข้าใจลักษณะของสภาพ
ธรรมทีป่ รากฏทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจก่อน เพราะขณะ
ปฏิบตั นิ น้ั ไม่ใช่เรา แต่เป็นสภาพธรรมแต่ละชนิด เช่น สติเป็น
ธรรมอย่างหนึง่ ปัญญาเป็นธรรมอย่างหนึง่ วิรยิ ะเป็นธรรมอีกอย่าง
หนึง่ ในขณะนัน้ สภาพธรรมหลายอย่างเกิดพร้อมกัน เมือ่ ไม่รู้
ก็คดิ ว่าเราปฏิบตั ิ แต่ความจริงแล้วเป็นสภาพธรรมประเภทนัน้ ๆ
เกิดขึ้นปฏิบัติกิจของธรรมนั้นๆ ขณะนี้จิตกำลังปฏิบัติกิจของจิต
คือเห็น ขณะทีเ่ ห็นนีแ้ หละเป็นจิตทีเ่ กิดขึน้ ทำกิจเห็น จะเรียกจิต
เห็นว่าจักขุวญ
ิ ญาณ จะเรียกจิตว่าวิญญาณก็ได้ แต่เพราะจิตมี
มากมายหลายชนิด จิตเห็นต้องอาศัยตาเป็นปัจจัยจึงเกิดขึน้ เห็นได้
ฉะนัน้ จึงเรียกจิตทีท่ ำกิจเห็นนีว้ า่ จักขุวญ
ิ ญาณ คือเป็นจิตที่
อาศัยตาเกิดขึน้ เห็นสิง่ ทีก่ ำลังปรากฏทางตาในขณะนี้
ต้องเข้าใจสภาพธรรมเหล่านีก้ อ่ น จึงจะรูว้ า่ สภาพธรรมทีก่ ำลัง
เข้าใจนีเ้ ป็นสังขารขันธ์ทจ่ี ะทำให้เกิดสภาพธรรมทีเ่ ข้าใจขึน้ อีก เมือ่
ฟังและพิจารณาสภาพธรรมมากขึ้น จนกระทั่งเมื่อเห็นก็ระลึกรู้ว่า
สภาพเห็นเป็นสภาพรู้ เป็นจิต ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวั ตน นีค่ อื ธรรม
ทีเ่ กิดขึน้ ขณะนัน้ ทำกิจปฏิบตั อิ บรมเจริญปัญญา
ถ. ผมขอถามต่ออีกนิด ทีย่ กตัวอย่างทางตา อย่างผมเห็น
อาจารย์ คือเห็นเป็นรูปอาจารย์ หรือเห็นเป็นสีเป็นแสง หรือเห็น
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เป็นตัวบุคคล หรือว่าเห็นเป็นไมโครโฟน เห็นเป็นโต๊ะ อย่างไรครับ
ทีว่ า่ เห็นถูก
สุ. นี่คือความละเอียดของสภาพธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรง
แสดง แม้แต่เรือ่ งเห็นซึง่ ก็เห็นกันอยูท่ ง้ั นัน้ แต่สว่ นมากก็ไม่เคย
พิจารณาให้รคู้ วามจริงของสภาพเห็น ปัญญาจึงไม่เกิดขึน้ รูค้ วามจริง
ของสภาพเห็นและธรรมอืน่ ๆ ทีป่ รากฏในชีวติ ประจำวัน ในเรือ่ ง
ของสภาพเห็นนีค้ วรเริม่ พิจารณาให้เข้าใจจริงๆว่า เห็นมีจริง และ
สิง่ ทีถ่ กู เห็นก็มดี ว้ ย สิง่ ทีถ่ กู เห็นนัน้ เป็นอารมณ์ของจิตเห็น ทาง
ธรรมใช้คำภาษาบาลีวา่ อารมฺมณ หรือ อารมณ์ อารมณ์ คือ
สิ่งที่จิตกำลังรู้
จิตได้ยนิ เสียง คือ จิตทีร่ เู้ สียงทีก่ ำลังได้ยนิ ในขณะนัน้ ฉะนัน้
เสียงก็เป็นอารมณ์ของจิตทีก่ ำลังรูเ้ สียงนัน้ อารมณ์ทง้ั หมดจำแนก
เป็น ๖ คือ อารมณ์ทร่ี ไู้ ด้ทางตา ๑ ทางหู ๑ ทางจมูก ๑ ทาง
ลิน้ ๑ ทางกาย ๑ ทางใจ ๑ อารมณ์ทก่ี ำลังปรากฏทางตา ภาษา
บาลีเรียกว่า รูปารมฺมณ (รูป + อารมฺมณ) หรือ รูปารมณ์
เสียง คือ สัททะ เมือ่ กำลังปรากฏทางหูกเ็ ป็นสัททารมณ์
เมือ่ มีเหตุปจั จัยให้เกิดเสียง เสียงก็เกิด แต่เสียงใดก็ตามทีจ่ ติ ไม่ได้
ยิน เสียงนัน้ ก็ไม่ใช่อารมณ์ของจิตในขณะนัน้ เสียงใดก็ตามทีจ่ ติ
ได้ยนิ เสียงนัน้ คือสัททารมณ์ (สทฺท + อารมฺมณ รวมเป็น
สทฺทารมฺมณ) กลิน่ ทีจ่ ติ รูท้ างจมูกเป็นคันธารมณ์ รสทีจ่ ติ รูท้ าง
ลิน้ เป็นรสารมณ์ เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ตึง ไหว ทีจ่ ติ รูไ้ ด้
ทางกายเป็นโผฏฐัพพารมณ์ สภาพธรรมเหล่านีม้ จี ริง จะเรียกเป็น
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ภาษาอะไรก็ได้ แต่พระธรรมทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงไว้นน้ั เป็น
ภาษาบาลี สภาพธรรมทีก่ ำลังปรากฏในขณะนีน้ น้ั ยากทีจ่ ะรูค้ วาม
จริงว่าไม่ใช่สตั ว์บคุ คลตัวตน เพราะเคยชินกับความคิดนึกว่า สิง่
ทีเ่ ห็นเป็นคน เป็นสัตว์ เป็นวัตถุตา่ งๆ จริงๆ แต่ขอเปรียบเทียบ
กับการส่องกระจกว่าเวลาส่องกระจกนัน้ เห็นใครในกระจก ทุกคน
ก็จะบอกว่าเห็นตัวเองในกระจก แต่มใี ครจริงๆ ในกระจกบ้างไหม
ไม่มีอะไรในกระจกเลย แต่ขณะใดที่เห็นเงาในกระจกก็คิดว่าเป็น
ตัวเราจริงๆ ในกระจก ลืมคิดถึงตัวนอกกระจกด้วยซ้ำไป ขณะทีค่ ดิ
ว่ามีตวั เราและมีอะไรๆ อยูใ่ นกระจกนัน้ ลองกระทบสัมผัสกระจก
ก็จะรูส้ กึ ว่าเพียงแข็ง หามีอย่างอืน่ ใดในกระจกนัน้ ไม่ ฉันใด สิง่ ที่
เพียงปรากฏทางตาก็เป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่งที่มีจริง ซึ่งจะต้อง
ฟังและพิจารณา จนกว่าจะเข้าใจว่าสภาพธรรมนีเ้ ป็นของจริงอย่าง
หนึง่ เท่านัน้ เอง ไม่ใช่สตั ว์ บุคคล ตัวตน วัตถุสง่ิ หนึง่ สิง่ ใดเลย ต้อง
แยกสิง่ ทีป่ รากฏออกจากคิดนึก เพราะว่าทันทีทไ่ี ด้ยนิ เสียง ก็คดิ นึก
ถึงเสียงสูงต่ำที่ได้ยินและจำความหมายเป็นคำๆ รู้เรื่องราวไปเลย
เหมือนกับว่าแยกออกจากกันไม่ได้เลยระหว่างได้ยินเสียงกับรู้เรื่อง
ไม่วา่ ใครจะพูดภาษาอะไร ถ้ารูภ้ าษานัน้ ก็สามารถทีจ่ ะเข้าใจความ-หมายของคำนั้นๆได้
นีแ่ สดงให้เห็นว่า เรายังไม่ได้แยกโลกทางตาออกจากทางใจ
ยังไม่ได้แยกโลกทางหูออกจากทางใจ ยังไม่ได้แยกโลกทางจมูกออก
จากทางใจ ยังไม่ได้แยกโลกทางลิน้ ออกจากทางใจ ยังไม่ได้แยก
โลกทางกายออกจากทางใจ เพราะเหตุวา่ โลกมี ๖ โลก คือ โลก
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ทางตา โลกทางหู โลกทางจมูก โลกทางลิน้ โลกทางกาย
และโลกทางใจ
โลกทางตา
เห็นแสงสีต่างๆ
โลกทางหู
ได้ยนิ แต่เสียงเท่านัน้ ไม่ได้คดิ นึกอะไรทัง้ สิน้
โลกทางจมูก รูไ้ ด้เฉพาะกลิน่
โลกทางลิน้
ลิม้ รสต่างๆ กำลังปอกมะม่วง ไม่ได้ลม้ิ รส
อะไรเลย จนกว่ารสนัน้ จะกระทบชิวหาปสาทรูปทีอ่ ยูก่ ลางลิน้ จิต
ลิม้ รสจึงเกิดขึน้ โดยอาศัยลิน้ จิตลิม้ รสต่างๆซึง่ วิจติ รมาก รสผลไม้
รสข้าว รสปลาต่างๆ เหล่านี้ จิตลิม้ รสเป็นสภาพทีร่ รู้ สต่างๆเท่า
นัน้ แยกออกไปจากโลกของความนึกคิด ขณะทีจ่ ติ กำลังลิม้ รสก็มี
รสเท่านัน้ ปรากฏ ไม่มปี ลา ไม่มเี นือ้ ไม่มชี อ่ื อะไรเลย แล้วหลัง
จากนัน้ ก็เป็นโลกของความคิดนึกเรือ่ งปลา เรือ่ งผัก เรือ่ งอะไรต่างๆ
โลกทางกาย รูเ้ ย็น ร้อน อ่อน แข็ง ตึง หรือ ไหว
ขณะทีก่ ระทบสัมผัสสิง่ หนึง่ สิง่ ใด หลังจากนัน้ ก็คดิ นึกเป็นเรือ่ งของ
เสือ้ ผ้าแพรพรรณต่างๆเป็นต้น ซึง่ จะเห็นได้วา่ แม้ตาจะไม่ได้เห็น
สิง่ ต่างๆ หูกไ็ ม่ได้ยนิ เสียง จมูกก็ไม่ได้กลิน่
ลิน้ ก็ไม่ได้ลม้ิ รส
กายก็ไม่ได้กระทบสัมผัส แต่โลกทางใจก็คดิ นึกได้ทกุ เรือ่ งตามทีเ่ คย
จำไว้
การจะรูส้ ภาพธรรมตามความเป็นจริงได้นน้ั ต้องแยกธรรม
แต่ละลักษณะออกจากกัน โดยพิจารณาให้เห็นความจริงว่า ขณะ
คิดถึงเรือ่ งเมือ่ วานนี้ จะเห็นไฟทีป่ ระดับตามถนนหรือจะเห็นอะไร
ก็แล้วแต่ คิดนึกถึงสิง่ ทีเ่ คยเห็น เคยได้ยนิ เป็นต้นได้ แต่ถา้ ไม่เคย
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เห็นเลยจะคิดนึกเรือ่ งนัน้ ๆได้ไหม ก็คดิ ไม่ได้ ฉะนัน้ เมือ่ เห็นแล้ว
ก็จำ แล้วคิดต่อทันที ซึง่ ความจริงเป็นสภาพธรรมทีเ่ กิดดับแต่ละ
ขณะ
ฉะนัน้ ก่อนอืน่ อย่าเพิง่ ปฏิบตั อิ ะไรเลย อย่าเข้าใจว่าปฏิบตั ิ
ธรรม คือ ต้องทำอะไร แต่การปฏิบตั ธิ รรมเป็นการอบรมเจริญ
ปัญญาเพือ่ รูแ้ จ้งลักษณะของสภาพธรรมซึง่ มีจริงๆกำลังปรากฏให้รู้
ให้เข้าใจตามความเป็นจริงได้ แต่เมือ่ ไม่เคยฟังก็ไม่รไู้ ม่เข้าใจ ฉะนัน้
ก็ตอ้ งฟัง ศึกษา พิจารณาจนกว่าจะค่อยๆรู้ ค่อยๆเข้าใจขึน้
ถ้าเสียงไม่กระทบหู ได้ยนิ ก็เกิดไม่ได้เลยฉันใด ถ้าความเข้าใจ
สภาพธรรมไม่มี สติจะเกิดขึน้ ปฏิบตั กิ จิ ของสติ ปัญญาจะเกิดขึน้
ปฏิบตั กิ จิ ของปัญญาก็ไม่ได้ฉนั นัน้ ถ้าเสียงไม่กระทบหู จิตได้ยนิ
เกิดไม่ได้ ถ้าความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งสภาพธรรมไม่มี ก็จะไม่ระลึก
รูล้ กั ษณะของสภาพธรรมทีก่ ำลังปรากฏขณะนีเ้ ลย
คนทีอ่ ยากมีความสุขก็จะต้องพิจารณาก่อน รูก้ อ่ นว่าความทุกข์
ของชีวติ เกิดจากอะไร ถ้ายังไม่รแู้ หล่งจริงๆ ว่าเกิดจากอกุศล ก็แก้
ไม่ได้ และทัง้ ๆทีร่ วู้ า่ กิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ แต่กไ็ ม่เคยคิดทีจ่ ะ
ให้กเิ ลสค่อยๆบางลงไป หรือลดน้อยลงไป หรือไม่คดิ ทีจ่ ะมีกศุ ล
เพิม่ ขึน้ ถ้าไม่คดิ ทีจ่ ะมีกศุ ลเพิม่ ขึน้ แล้วจะไปแก้ตรงอืน่ ก็แก้ไม่ตรง
จุด ฉะนัน้ เมือ่ รูว้ า่ อกุศลเป็นทุกข์และเป็นเหตุของความทุกข์ทง้ั
หลาย ก็ควรศึกษาธรรม ฟัง พิจารณาให้รจู้ ริงๆว่าบังคับบัญชา
สภาพธรรมทัง้ หลายไม่ได้ เพราะสภาพธรรมทัง้ หลายเกิดจากเหตุ
ปัจจัยทัง้ สิน้ ไม่คดิ ว่าจะถึงนิพพานโดยเร็ว เพราะเพียงความรูข้ น้ั
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ฟังเท่านัน้ ไม่ทำให้ใครถึงนิพพานได้ แต่อย่างน้อยทีส่ ดุ การฟังก็ทำให้
เกิดความเข้าใจสภาพธรรมที่ไม่เคยรู้ ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยว่า
พระธรรมทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงเป็นเรือ่ งสภาพธรรมตามความ
เป็นจริง ผูท้ ฟ่ี งั พระธรรมยังดับกิเลสไม่ได้ แต่กจ็ ะเข้าใจพระธรรม
มากขึน้ และอกุศลก็จะค่อยๆลดลง เมือ่ ไม่มปี ญ
ั ญาแล้วพยายาม
จะดับอกุศลก็เป็นไปไม่ได้ และไม่วา่ วิชาการใดๆทัง้ สิน้ ระหว่าง
ความรูก้ บั ความไม่รู้ อะไรจะเป็นประโยชน์กว่ากันตามทีว่ า่ “รูไ้ ว้
ใช่วา่ ใส่บา่ แบกหาม” แม้ในเรือ่ งพระธรรม พุทธบริษทั ก็ควรรูว้ า่ มี
พระไตรปิฎก และแต่ละปิฎกกล่าวด้วยเรือ่ งอะไร พระธรรมเป็น
เรือ่ งสภาพธรรมในชีวติ ประจำวัน ซึง่ จะต้องฟังและพิจารณาให้
เข้าใจมากขึน้ จนปัญญาเกิดขึน้ ทำหน้าทีข่ องปัญญาได้
ขณะทีเ่ ห็นดอกไม้สวย โลภะเกิดขึน้ ทำกิจของโลภะ ไม่มเี รา
ไม่มตี วั ตนเลย ขณะทีโ่ ทสะเกิดไม่ชอบสิง่ ใด โทสะก็ทำกิจของโทสะ
ก็ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวั ตน แสดงให้เห็นว่าเราไม่รเู้ ลยว่าสภาพธรรม
มีลกั ษณะอย่างไร ทำกิจการงานอย่างไร ไม่รวู้ า่ มานะ ความสำคัญ
ตนเกิดขึน้ เมือ่ ไร อย่างไร แต่เมือ่ ได้ฟงั พระธรรมบ่อยๆ เวลาเกิด
ความสำคัญตนขึน้ สติกย็ งั ระลึกได้วา่ เป็นสภาพธรรมอย่างหนึง่ เป็น
อกุศล เมื่อรู้ว่าอกุศลไม่ดีก็เริ่มเห็นโทษของอกุศลทีละเล็กละน้อย
แต่ถา้ ไม่รวู้ า่ อกุศลไม่ดี ไม่รวู้ า่ โกรธก็ไม่ดี ก็คดิ ว่าต้องโกรธ เพราะ
ถ้าโกรธแล้ว คนอืน่ จะได้เชือ่ ฟังหรือทำอะไรให้ นีแ่ สดงว่ายังไม่
เข้าใจในเหตุในผลจริงๆว่าแท้ทจ่ี ริงนัน้ ความทุกข์เกิดกับใคร คนที่
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กำลังโกรธนัน้ เองเป็นทุกข์ พระธรรมทัง้ หมดแม้พระสูตรก็ตอ้ งสอด-คล้องกับพระอภิธรรมด้วย แต่พระอภิธรรมนัน้ พระผูม้ พี ระภาค
ทรงแสดงละเอียดขึน้ เพือ่ เป็นเหตุให้ปญ
ั ญาของสาวกคือผูฟ้ งั เกิด
ขึน้ พิจารณาตนเอง
สิง่ หนึง่ ซึง่ สังคมแก้ไม่ได้กค็ อื สังคมพยายามแก้คนอืน่ โดยไม่
แก้ตวั เอง เช่น ทีม่ กั จะได้ยนิ ได้ฟงั บ่อยๆว่า ปัญหาชีวติ ปัญหา
บ้านเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ปัญหาของโลก สารพัน
ปัญหานัน้ มีทางเดียวทีจ่ ะแก้ได้กค็ อื พระพุทธศาสนา แต่โดยมาก
นัน้ ชาวพุทธพยายามให้คนอืน่ ศึกษา เพราะเห็นว่ามีประโยชน์มาก
จำเป็นมากทีจ่ ะต้องศึกษา แต่คนทีอ่ ยากจะให้คนอืน่ ศึกษานัน้ ตนเอง
ศึกษาหรือเปล่า ถ้าคนทีพ่ ดู ไม่ศกึ ษาก็จะไม่มปี ระโยชน์เลย เพราะ
ว่าต้องการให้คนอื่นศึกษา เท่ากับต้องการแก้คนอื่นให้ดีอย่างนั้น
ดีอย่างนี้ แต่ไม่แก้ตวั เอง
เมือ่ ได้ฟงั พระธรรมส่วนละเอียดมากขึน้ ก็จะรูว้ า่ อกุศลธรรม
มีหลายขัน้ อกุศลอย่างหยาบเป็นเหตุให้เกิดกายทุจริต วจีทจุ ริต
ทางกายมีการประหัตประหารเบียดเบียน ยึดถือทรัพย์ของคนอืน่
ทีเ่ จ้าของไม่ได้ให้เอามาเป็นของตน ทางวาจาก็มกี เิ ลสขัน้ หยาบที่
ทำให้พดู เท็จ คำพูดทีน่ า่ ฟังกับคำพูดทีไ่ ม่นา่ ฟังเกิดจากจิตทีต่ า่ งกัน
คำพูดหยาบต้องเกิดจากอกุศลจิตที่มีกำลังมาก คำพูดที่แสดงถึง
ความสำคัญตนก็เกิดจากอกุศล ซึ่งตรงกันข้ามกับสภาพจิตใจที่
อ่อนโยน มีเมตตา มีความเป็นเพือ่ นอย่างจริงใจ
ทัง้ หมดนีเ้ ป็นธรรม ซึง่ เมือ่ ศึกษาแล้ว ก็จะรูว้ า่ อกุศลมีมาก
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แค่ไหน และจะเห็นโทษภัยของอกุศล เริม่ คิดทีจ่ ะขัดเกลากิเลส
นีค่ อื คุณประโยชน์ของพระธรรม ซึง่ เปรียบเสมือนแสงสว่างทีท่ ำให้
เห็นสภาพธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริง และจะรู้พระคุณของ
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ทรงพระมหากรุณา
แสดงพระธรรมถึง ๔๕ พรรษา สำหรับพวกเราสมัยนีด้ ว้ ย
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ถ้าเป็นท่านพระสารีบตุ ร เพียงฟังท่านพระอัสสชิแสดงธรรม
ปัญญาทีท่ า่ นสะสมมาแล้วมาก ก็ทำให้ทา่ นรูแ้ จ้งอริยสัจจธรรมเป็น
พระโสดาบันได้ แต่คนในสมัยนีอ้ า่ นอนัตตลักขณสูตร ซึง่ เป็นพระ
สูตรทีท่ า่ นปัญจวัคคียไ์ ด้ฟงั แล้วบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทง้ั ๕ รูป
อ่านไปกีค่ รัง้ ก็ยงั เหมือนเดิม เพราะเหตุวา่ สะสมปัญญาไม่พอทีจ่ ะ
ละคลายและดับกิเลสตามลำดับ ไม่ใช่จากปุถชุ นข้ามไปเป็นพระ
อรหันต์ทันที พระโสดาบันที่เป็นคฤหัสถ์มีชีวิตประจำวันอย่าง
คฤหัสถ์ ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกเ็ ป็นพ่อค้า วิสาขามิคารมาตา
มีธรุ กิจการงาน มีลกู หลานมาก พระอริยบุคคลขัน้ พระโสดาบัน
อย่างท่านวิสาขามิคารมาตายังมีโลภะ โทสะ แต่ไม่มคี วามเห็นผิด
ไม่เข้าใจผิดในสภาพธรรม เพราะรูแ้ จ้งอริยสัจจธรรมจากการฟัง
พระธรรมทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคทรงแสดง แต่ตราบใดทีย่ งั ไม่ใช่พระ
อรหันต์ ก็มชี วี ติ อย่างคฤหัสถ์แต่เป็นอริยคฤหัสถ์ ไม่ใช่วา่ ทุกคนมี
ปัญญาอยูแ่ ล้ว แต่ปญ
ั ญาจะเกิดมีขน้ึ ได้โดยอาศัยการฟังพระธรรม
แล้วพิจารณาไตร่ตรอง สนทนาธรรมเพือ่ เข้าใจสภาพธรรมเพิม่ ขึน้
เมือ่ ความเข้าใจเพิม่ ขึน้ ปัญญาก็จะเจริญขึน้
ทีพ่ ดู ว่า “ใช้สติ” “ใช้ปญ
ั ญา” นัน้ ไม่ถกู ต้อง เพราะสติ
และปัญญาเกิดขึน้ เมือ่ มีเหตุปจั จัย เมือ่ ไม่มเี หตุปจั จัยทีจ่ ะให้สติและ
ปัญญาเกิด สติและปัญญาก็เกิดไม่ได้ เมือ่ อบรมให้สติปญ
ั ญาเกิดขึน้
สติปญ
ั ญาจึงจะเกิดขึน้ ได้ ไม่มใี ครไปใช้สติปญ
ั ญาได้ เมือ่ ไม่ได้
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อบรมให้สติปญ
ั ญาเกิดก็ไม่มสี ติปญ
ั ญา แล้วจะไปใช้สติปญ
ั ญาได้
อย่างไร แต่เมือ่ อบรมเจริญเหตุให้เกิดปัญญา ปัญญาก็เกิดได้แม้
ในขณะนี้
ถ. เมือ่ กีอ้ าจารย์พดู ถึงเรือ่ งปัญญา ปัญญามีลกั ษณะอย่างไร
กรุณาให้คำจำกัดความสำหรับปัญญาด้วย อะไรเป็นเหตุให้ปญ
ั ญา
เกิดได้ แล้วปัญญาเกิดได้เร็วเหมือนดอกไม้บานไหม
สุ. ไม่เหมือนเลย
ถ. เราจะทำเหตุอย่างไร สติจงึ จะเจริญ
สุ. เรือ่ งจะทำเหตุหรือใช้วธิ กี ารต่างๆ เพือ่ ให้ปญ
ั ญาเกิดนัน้
ไม่ถกู ต้อง แทนทีจ่ ะทำอย่างหนึง่ อย่างใด ควรพิจารณาให้เข้าใจให้
ถูกต้องเสียก่อน อย่างทีถ่ ามว่าปัญญามีลกั ษณะอย่างไร ปัญญามี
จริงแน่นอน และใช้คำนีก้ นั บ่อยๆ แต่เวลาพูดถึงปัญญานัน้ เหมือน
กับเข้าใจแล้วว่าปัญญาคืออะไร แต่ความจริงยังไม่รู้ ยังไม่เข้าใจ
จริงๆเลย ภาษาไทยเราใช้คำภาษาบาลีตามใจชอบ ต่อเมื่อได้
ศึกษาพระพุทธศาสนาจึงจะรูว้ า่ สภาพธรรมทีเ่ ป็นปัญญานัน้ คือ
สภาพทีร่ แู้ ละเข้าใจธรรมทัง้ หลายถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของ
ลักษณะสภาพธรรมนัน้ ๆ เช่น ปัญญารูว้ า่ ไม่วา่ จะมีสภาพธรรม
มากสักเท่าไรก็ตาม ทัง้ ในโลกนอกโลก ก็เป็นสภาพธรรมทีต่ า่ งกัน
เป็น ๒ ประเภท คือ สภาพทีไ่ ม่ใช่สภาพรูอ้ ย่างหนึง่ ภาษาบาลีใช้
คำว่า รูป หรือ รูปธรรม เป็นสภาพทีร่ อู้ ะไรไม่ได้เลย เช่น สิง่ ทีแ่ ข็ง
ไม่วา่ จะถูกกระทบสัมผัสอย่างไร ลักษณะทีแ่ ข็งนัน้ ก็ไม่รเู้ ลยว่ากำลัง
ถูกกระทบ สี เสียง กลิน่ รส เป็นต้นนัน้ ก็เป็นรูปธรรม
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ไม่ใช่สภาพรู้
ส่วนสภาพธรรมอีกอย่างหนึง่ เป็นสภาพรู้ เป็นธาตุรู้ เป็น
อาการรู้ เช่นขณะทีก่ ระทบสัมผัสสิง่ หนึง่ สิง่ ใด ก็รลู้ กั ษณะแข็ง
ทีป่ รากฏเมือ่ กระทบ อาการรูล้ กั ษณะทีแ่ ข็งนัน้ เป็นสภาพรูซ้ ง่ึ
ภาษาบาลีใช้คำว่า นาม หรือ นามธรรม ฉะนัน้ ธรรมทัง้ หลายทีม่ ี
จริงนัน้ จึงต่างกันเป็น ๒ อย่าง คือ นามธรรม ๑ รูปธรรม ๑
ไม่ยากเกินไปทีจ่ ะค่อยๆฟัง ศึกษา พิจารณาให้เข้าใจขึน้ เพราะ
สภาพธรรมเป็นสิง่ ทีม่ จี ริงและพิสจู น์ได้ทนั ที ไม่ตอ้ งรอหรือไม่ตอ้ ง
ไปแสวงหาทีไ่ หนเลย เมือ่ เข้าใจแล้วว่า รูปธรรมเป็นสภาพทีม่ จี ริง
แต่ไม่รอู้ ะไรเลย นามธรรมก็มจี ริงและเป็นสภาพรู้ ก็พจิ ารณารูไ้ ด้
ด้วยตัวเองว่าอะไรเป็นรูปธรรม อะไรเป็นนามธรรม
เสียง กลิน่ รส แข็ง เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
เป็น รูปธรรม
ง่วง เป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรม
ง่วง เป็นนามธรรม รูปธรรมไม่งว่ ง ไม่อม่ิ ไม่หวิ ไม่เจ็บ
ไม่ปวด
สภาพทีจ่ ำ เป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
เป็นนามธรรม
สิง่ ใดก็ตามทีไ่ ม่ใช่สภาพรู้ ไม่รอู้ ะไรทัง้ สิน้ เป็นรูปธรรม
สภาพอืน่ นอกจากนัน้ ทัง้ หมดเป็นนามธรรม เช่น ความรูส้ กึ เป็นสุข
เป็นนามธรรม ความรูส้ กึ เป็นทุกข์เป็นนามธรรม ความจำก็เป็น
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นามธรรมทีต่ า่ งจากความรูส้ กึ ความรูส้ กึ จำอะไรไม่ได้เลย เป็นแต่
รูส้ กึ เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เท่านัน้ ความจำก็จำเท่านัน้ เห็นอะไรก็จำ
ได้ยนิ อะไรก็จำ ได้กลิน่ อะไรก็จำ มีหน้าทีจ่ ำอย่างเดียวเท่านัน้
สภาพธรรมซึง่ เป็นสภาพจำนัน้ ภาษาบาลีใช้คำว่า สญฺญาฺ เจตสิก
สภาพธรรมใดก็ตามที่เกิดร่วมกับจิต มีลักษณะและมีกิจ
หน้าทีเ่ ฉพาะตนๆ ต่างๆ กันไปแต่ละประเภท สภาพนัน้ เป็นเจตสิก
ไม่ใช่จิต
ฉะนัน้ ปัญญาจึงเป็นเจตสิกชนิดหนึง่ ทีเ่ ข้าใจและรูค้ วามจริง
ของสภาพธรรมต่างๆ ได้ถกู ต้อง
จิตได้ยนิ รูเ้ สียง แต่ปญ
ั ญารูว้ า่ ได้ยนิ เป็นสภาพธรรมซึง่ เป็น
สภาพรู้ เป็นอาการรู้ เป็นธาตุรเู้ สียง การรูส้ ภาพธรรมแต่ละอย่าง
ถูกต้องเป็นปัญญา แต่ปญ
ั ญาขัน้ ฟังและขัน้ พิจารณาเข้าใจสภาพธรรม
นัน้ เป็นปัญญาทีอ่ อ่ นมากยังดับกิเลสไม่ได้ เพราะเป็นปัญญาขัน้ ละ
ความไม่รู้ ละความสงสัยจากการที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเท่านั้นเอง
สภาพธรรมแต่ละอย่างมีหลายระดับขัน้ ปัญญาก็มตี ง้ั แต่ขน้ั ฟัง ขัน้
พิจารณาไตร่ตรอง และขัน้ คมกล้าประจักษ์ชดั ในลักษณะของสภาพ
ธรรมทีก่ ำลังปรากฏได้จริงๆ อย่างเวลาทีฟ่ งั และเข้าใจว่า รูปธรรม
ไม่ใช่สภาพรู้ ก็พจิ ารณารูว้ า่ สิง่ ทีย่ ดึ ถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา
ก่อนฟังพระธรรมนัน้ เมือ่ ฟังพระธรรมก็รวู้ า่ ทุกอย่างเป็นธรรม ไม่ใช่
เรา ไม่ใช่ของเราจริงๆ และธรรมทีเ่ คยยึดถือว่าเป็นเรานัน้ ได้แก่
อะไรบ้าง ทัง้ นามธรรมและรูปธรรมตัง้ แต่ศรี ษะตลอดเท้า แขนเรา
ขาเรา เท้าเรา มือเรา หูเรา ตาเรา จมูกเรา ปากเรา ยึดถือรูป
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ทีเ่ กิดขึน้ ว่าเป็นของเรา รูปนีจ้ ะเกิดมาได้อย่างไร ก็ไม่สนใจ ไม่คดิ
ไม่พจิ ารณา เมือ่ เกิดขึน้ มีแล้วก็ยดึ ถือว่าเป็นของเราเลย
นีค่ อื การรวบรัดยึดถือโดยความไม่รู้ ไม่คดิ
ไม่พจิ ารณา
ไตร่ตรองว่า รูปเกิดขึน้ ได้อย่างไร วันนีร้ ปู แข็งแรง รุง่ ขึน้ หรือ
หลายปีตอ่ มาเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ พระผูม้ พี ระภาคทรงแสดง
ว่ารูปตัง้ แต่ศรี ษะจรดเท้านัน้ รูปบางกลุม่ เกิดจากกรรม รูปบาง
กลุม่ เกิดจากจิต รูปบางกลุม่ เกิดจากอุตุ (ความเย็นหรือความร้อน
ทีเ่ หมาะควร) รูปบางกลุม่ เกิดจากอาหาร
ฉะนัน้ รูปจึงไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวั ตน เพราะรูปเกิดจากสมุฏฐาน
คือ กรรมบ้าง จิตบ้าง อุตบุ า้ ง อาหารบ้าง แล้วก็ดบั ไปเรือ่ ยๆ
ระหว่างทีย่ งั ไม่ตาย และก็จะถึงวันตายซึง่ สิน้ สุดกรรมทีท่ ำให้เป็น
บุคคลนีต้ อ่ ไป กรรมทีท่ ำให้นามธรรมและรูปธรรมเกิดเป็นบุคคลนี้
ในชาตินี้ก็ไม่เป็นปัจจัยให้นามธรรมและรูปธรรมเกิดขึ้นเป็นบุคคลนี้
อีกต่อไป ฉะนัน้ จึงยังเหลืออยูแ่ ต่ซากศพเท่านัน้ เอง ฟังพระธรรม
และพิจารณาให้รคู้ วามจริงว่าไม่มอี ะไรเลยทีเ่ ป็นเราหรือของเราจริงๆ
ทุกสิง่ เกิดขึน้ ชัว่ ขณะจิตแล้วก็ดบั หมด เหมือนกับไฟทีด่ บั ไป ไฟทีด่ บั
ไปแล้วนัน้ ใครจะไปตามหาว่าไฟทีด่ บั ไปแล้วนัน้ อยูท่ ไ่ี หน ก็หาไม่ได้
ฉันใด สภาพของนามธรรมและรูปธรรมซึง่ เกิดขึน้ เพราะเหตุปจั จัย
ก็ดับหมดไปอย่างรวดเร็วฉันนั้น แต่เมื่อไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นเรา
เมือ่ มีเราเป็นตัวตนแล้ว ก็ทำทุกอย่างเพือ่ ตัวตน เพราะคิดว่าเป็น
ตัวตนของเรา
ทีโ่ ลกยังวุน่ วาย เป็นทุกข์ ก็เพราะอกุศล เพราะอวิชชา คือ
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ความไม่รู้ ปัญญาทีร่ สู้ ภาพธรรมตามความเป็นจริงนัน้ เกิดจาก การ
ฟัง การพิจารณา การระลึกรูล้ กั ษณะของสภาพธรรม ซึง่ เป็น
การปฏิบตั อิ บรมเจริญปัญญาให้เกิดขึน้ เป็นลำดับ ไม่ใช่เราทำ
ถ. การฟังก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่จะให้ปัญญาเกิด ทีนี้
ในการฟังคงมีอีกหลายอย่างเหมือนกัน ผมอยากจะยกตัวอย่าง
อาจารย์พดู ไป เราก็ฟงั เสียงไป เข้าใจในความหมายของเสียงที่
อาจารย์พดู แต่เราระลึกรูอ้ ย่างเดียวว่านัน่ คือเสียง อันไหนฟังแล้ว
จะเกิดปัญญาได้ดีกว่ากัน
สุ. ถ้าทราบว่ากว่าจะละคลายความสงสัย ความไม่รสู้ ภาพ
ธรรมจนกระทั่งดับกิเลสได้นั้น ต้องอบรมเจริญปัญญานานมาก
กว่าจะบรรลุถงึ ความเป็นพระโสดาบัน ฉะนัน้ ก็ไม่ตอ้ งห่วงกังวล
อะไรทัง้ สิน้
การปฏิบตั นิ น้ั คือ อบรมเจริญปัญญา จนถึงขัน้ ประจักษ์แจ้ง
ลักษณะของสภาพธรรมพร้อมด้วยสติ ขณะนีก้ ำลังพูดเรือ่ งการเห็น
แต่สติยงั ไม่ได้ระลึกทีเ่ ห็น กำลังพูดเรือ่ งการได้ยนิ แต่สติกย็ งั ไม่ได้
ระลึกลักษณะของสภาพธรรมทีไ่ ด้ยนิ อาจจะระลึกรูท้ เ่ี สียงบ้าง ที่
แข็งบ้าง แต่ยงั ไม่ทว่ั
ฉะนัน้ การฟังจะเกือ้ กูลให้เข้าใจถูกต้องว่า สติจะเริม่ ระลึก
รูส้ ภาพธรรมเมือ่ เข้าใจสภาพธรรมมากขึน้ อย่างทางตา บางคน
บอกว่าฟังธรรมมาหลายปีหรือหลายสิบปีแต่ยังไม่ได้ระลึกทางตา
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเข้าใจในเรื่องสภาพธรรมทางตายังไม่มั่นคง
พอที่จะทำให้สติระลึกได้ว่า ขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเหมือน
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เงาในกระจก แล้วก็นกึ คิดว่าเป็นคนเป็นสัตว์
ฉะนัน้ จึงต้องฟังเรือ่ งสภาพธรรมทัว่ ๆไปทัง้ ๖ ทวารมากขึน้
เพราะเป็นสังขารขันธ์ที่จะปรุงแต่งให้สติระลึกได้ เมื่อเข้าใจ
ความหมายของคำว่า “อนัตตา” ดีแล้วก็จะไม่มีการทำอะไรขึ้น
แต่จะอบรมปัญญา ระลึกรูส้ ภาพธรรมทีเ่ กิดขึน้ ปรากฏแล้วในขณะนี้
ไม่มีใครทำเห็นให้เกิดขึ้นได้เลย ไม่มีใครทำได้ยินให้เกิดขึ้น
ได้เลย เมื่อมีปัจจัยให้เกิดเห็น สภาพเห็นก็เกิดขึ้น ไม่มีใครทำให้
โกรธเกิดขึ้น โกรธเกิดขึน้ เมือ่ มีปจั จัยให้ความโกรธเกิด ไม่มใี คร
ทำให้เกิดความติดข้องพอใจ เมือ่ มีปจั จัยให้เกิดความติดข้องพอใจ
ความพอใจติดข้องก็เกิดขึ้น ทุกอย่างเป็นสภาพธรรมที่มีปัจจัยเกิด
ขึน้ แล้วตามปกติไม่ตอ้ งมีการทำอะไรอีก แต่อบรมเจริญปัญญาให้
ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมทีเ่ กิดขึน้ แล้วตามความเป็นจริง นีค่ อื การ
อบรมเจริญมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิ สัมมาสติ
และมรรคองค์อื่นๆ ซึ่งเป็นเจตสิกแต่ละประเภทปฏิบัติกิจของ
สภาพธรรมนัน้ ๆ ไม่ใช่เรา แล้วรูต้ ามความเป็นจริงด้วยว่าไม่ใช่เรา
ทำ ปัญญาทีเ่ กิดขึน้ ก็ไม่ใช่เราทำให้เกิด แต่เมือ่ ฟังพิจารณามากขึน้
สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมเพิ่มขึ้น ปัญญาก็เจริญขึ้นเป็น
ลำดับตามเหตุปจั จัย ซึง่ ไม่ใช่ตวั ตนทีท่ ำ
ผล หรือ ความสำเร็จทั้งหลายนั้น จะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อมีจุด
ประสงค์ ถ้าไม่มจี ดุ ประสงค์หรือจุดประสงค์ผดิ ผลก็ตอ้ งผิดหรือ
คลาดเคลือ่ น ผูท้ ศ่ี กึ ษาพระอภิธรรมหรือฟังธรรมก็ตอ้ งมีจดุ ประสงค์
ทีถ่ กู ต้อง ซึง่ พระผูม้ พี ระภาคตรัสว่า ตัง้ จิตไว้ชอบ ซึง่ ถ้าจะเหมือน
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วิชาการอืน่ คือเพือ่ การสอบได้ประกาศนียบัตร ก็ไม่ใช่จดุ ประสงค์
ที่ถูกต้อง หรือจะศึกษาเพื่อเก่งกว่าคนอื่นที่ไม่ได้ศึกษา ก็ไม่ใช่
จุดประสงค์ทถ่ี กู ต้องอีกเหมือนกัน เพราะจุดประสงค์ทถ่ี กู ต้องของ
การฟังพระธรรม ไม่วา่ จะเป็นส่วนหนึง่ ส่วนใดในพระไตรปิฎกนัน้
ก็เพือ่ เข้าใจ ไม่ใช่เพือ่ ลาภ ไม่ใช่เพือ่ ยศ ไม่ใช่เพือ่ สรรเสริญ
ไม่ใช่เพือ่ สักการะ หรือไม่ใช่เพือ่ สิง่ อืน่ ใดเลย
เห็นขณะนี้ไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี้ ได้ยินขณะนี้ไม่ใช่ได้ยินเมื่อกี้นี้
คิดนึกแต่ละขณะในขณะนีก้ ไ็ ม่ใช่เมือ่ กีน้ ้ี แสดงให้เห็นว่าสภาพธรรม
ทุกขณะเกิดดับอย่างรวดเร็ว เป็นชีวติ จริงๆ ฉะนัน้ การทีจ่ ะเร่งรัด
ปฏิบัติให้ประจักษ์การเกิดดับของนามรูป ให้เป็นพระโสดาบันโดย
เร็วนัน้ จะเป็นไปได้อย่างไร ถ้าไม่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมที่
กำลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริง
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรม เพื่ออนุเคราะห์ให้สาวก
อบรมเจริญปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมได้ถูกต้อง และ
ตรวจสอบตัวเองได้วา่ พระธรรมแสดงว่า “เห็น” เป็นสภาพธรรม
เป็นอนัตตา เป็นธาตุชนิดหนึง่ เป็นสภาพรู้ เข้าใจจริงๆ อย่างนี้
แล้วหรือยัง ไม่ตอ้ งให้คนอืน่ บอกเลย ตัวเองเท่านัน้ ทีร่ ไู้ ด้วา่ ขณะนี้
หลงลืมสติหรือสติเกิด ปัญญาขณะนีร้ ตู้ รงตามทีไ่ ด้ฟงั หรือยัง จะ
ต้องฟังต่อไปอีกจนกว่าจะรู้จริงๆอย่างนี้ได้
ส่วนนิพพานนั้นก็ยังอีกไกล ถ้ายังไม่เข้าใจลักษณะของ
สภาพธรรมในขณะนี้ ก็ไม่มที างถึงนิพพาน เพราะเหตุวา่ ไม่ใช่
เราถึงนิพพาน แต่เป็นปัญญาทีเ่ จริญจนกระทัง่ ถึงขัน้ ทีแ่ ทงตลอด
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การเกิดดับของสภาพธรรมในขณะนี้ แล้วละคลายความติดข้องที่
ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นเรา จนกระทัง่ ดับความยึดถือว่าสภาพธรรม
เป็นเราได้จริงๆ ด้วยการประจักษ์แจ้งพระนิพพาน ฉะนัน้ ก่อนจะไป
ถึงขั้นนั้นก็ต้องตั้งต้นตั้งแต่ขั้นนี้
วันก่อนไปสนทนาธรรมที่สำนักแห่งหนึ่ง ท่านขอให้พูดถึง
ขัน้ เริม่ ต้นของการปฏิบตั ิ ดิฉนั ก็ได้เรียนให้ทราบว่า ขัน้ เริม่ ต้นของ
การปฏิบตั นิ น้ั คือ ฟังให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมทีก่ ำลังปรากฏ
ให้เข้าใจก่อน แล้วสติและปัญญาจึงจะอบรมให้เจริญขึน้ จนสามารถ
ประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมในขณะนี้ซึ่งกำลังเกิดดับอยู่
ฉะนั้น ขั้นฟังก็ต้องพิจารณาว่า ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้
ว่าสภาพธรรมในขณะนีก้ ำลังเกิดดับนัน้ เป็นความจริงหรือไม่ เป็น
ความจริงเพราะพระองค์ทรงตรัสรู้ คือ ประจักษ์แจ้ง แล้วทรงแสดง
ธรรมตามทีท่ รงประจักษ์แจ้ง ไม่ใช่เพียงอนุมานแบบนักจิตวิทยา
หรือนักปรัชญา แต่เป็นปัญญาขัน้ โลกุตตระ ซึง่ เมือ่ โลกียปัญญา
สามารถแทงตลอดสภาพธรรมทีเ่ กิดดับในขณะนีไ้ ด้แล้ว โลกุตตร-ปัญญาจึงจะเกิดขึน้ ประจักษ์นพิ พานธาตุ และดับกิเลสได้ ปัญญา
เริม่ ตัง้ แต่พจิ ารณารูว้ า่ จิตทีเ่ ห็นไม่ใช่จติ ทีไ่ ด้ยนิ จิตขณะหนึง่ ต้อง
ดับเสียก่อนแล้วจิตอีกขณะหนึง่ จึงจะเกิดขึน้ ได้ นีค่ อื ความรูค้ วาม
เข้าใจขัน้ ฟัง แต่กจ็ ะต้องมีความเข้าใจเพิม่ ขึน้ ๆอีกมากทีเดียว ค่อยๆ
เป็นค่อยๆไป จะกระโดดทีเดียวให้เป็นผูช้ นะเลิศในทางกระโดดสูง
ก็ไม่ได้ จะต้องค่อยๆฝึกไปอบรมไป
ข. เมือ่ กีอ้ าจารย์พดู ถึงเรือ่ งการฟัง เหมือนกับว่าการฟังธรรม
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นีส้ ำคัญสูงสุด บางคนอาจจะไม่มโี อกาสทีจ่ ะไปฟังธรรม ถ้าจะอ่าน
หนังสือของอาจารย์ทา่ นใดท่านหนึง่ หรือหนังสือของหลวงพ่อองค์ใด
องค์หนึง่ แล้วสามารถจะละกิเลสได้ ดิฉนั คิดว่าก็เป็นวิธกี ารทีจ่ ะ
ปฏิบตั ธิ รรมเหมือนกัน
ทีด่ ฉิ นั ฟังจากอาจารย์พดู นี้ ดิฉนั รูส้ กึ ว่าทีท่ า่ นอาจารย์อธิบาย
มาทัง้ หมดนี้ ก็คอื การทีว่ า่ ถ้าเมือ่ ไรเราไม่มตี วั ตน เราไม่ยดึ ถือ
ว่าเป็นตัวตน ขณะที่พูดนี้ก็คิดว่าเป็นจิตของเรามาประกอบกัน
เนือ้ หนังมังสาเอ็นกระดูกมาประกอบกันเป็นตัว ก็มจี ติ ไม่ยดึ ถือ
ว่าเป็นตัวเรา แล้วเมือ่ ไรก็ตามทีเ่ ราละตัวของเราได้ อันนัน้ เรา
ก็เข้าถึงธรรม อันนีไ้ ม่ทราบว่าจะถูกไหม ดิฉนั คิดว่าทุกคนมีปญ
ั ญา
ทัง้ นัน้ เด็กเกิดมาปัญญาเขาก็เกิดมาแล้ว เพราะว่าเมือ่ เขาเกิดหิว
เขาก็รอ้ งออกมา นัน่ คือปัญญาในระดับเด็กระดับหนึง่ เมือ่ โตขึน้
มาเรียนหนังสือระดับประถม ๔ ก็มีปัญญาระดับประถม ๔ จบ
ปริญญาตรี ก็มปี ญ
ั ญาระดับทีจ่ ะวิเคราะห์ปญ
ั หาในระดับปริญญาตรี
หรือจะเป็นชาวบ้านเขาก็มปี ญ
ั ญาเหมือนกัน เป็นต้นว่าเขาอาจจะ
เป็นแม่คา้ เขาก็มปี ญ
ั ญาในระดับของเขาอย่างนัน้
ดิฉนั คิดว่า
ปัญญาคืออย่างไร มีความหมายอย่างไร ลึกซึง้ ขนาดไหน ไม่จำเป็น
จะต้องไปนัง่ ฟังพระแล้วปัญญาเกิด ปัญญาคืออะไรก็ตามทีม่ นุษย์รู้
รับรูส้ ง่ิ เหล่านัน้ แล้วเกิดวิเคราะห์พจิ ารณา แล้วเกิดความรูส้ กึ รูข้ น้ึ
ดิฉนั คิดว่าเป็นบุญข้อหนึง่ ในบุญกิรยิ า ๑๐ ประการ คือพิจารณาเห็น
ความเป็นจริงตามสภาวธรรม หรือว่าเห็นธรรมชาติของสิ่งนั้น
ดิฉนั อยากจะอธิบายเหมือนกับว่า สมมุตวิ า่ เงินเดือนออกมา ดิฉนั
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ใช้หมด ใช้ไม่เป็น สิน้ เดือนก็เดือดร้อน คือ อันนัน้ เราก็รวู้ า่
ธรรมชาติมนั เป็นอย่างนัน้ เพราะเราไม่สามารถจัดการกับเงินของ
เราได้ ความทุกข์มนั ก็ตอ้ งเกิด นีก่ เ็ ป็นปัญญาระดับหนึง่ แต่ว่า
ปัญญาคงไม่ได้หมายถึงว่า เราต้องมานัง่ เรียนธรรม แล้วรูว้ า่ เมือ่
เสียงมากระทบหูแล้วนี้คือปัญญา ถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้ไม่มี
ปัญญา ดิฉนั คิดว่าไม่ถกู ปัญญาก็ตอ้ งว่าปัญญา
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(ถาม - ตอบปัญหาต่อจากตอนที่ ๘)
อีกอย่างที่ดิฉันอยากจะติง คือ ดิฉันเองยึดมั่นในพระพุทธ-ศาสนามากๆเลย แต่อาจจะทำผิด ทำไม่ถกู แต่ดฉิ นั ได้ยนิ อยูเ่ สมอ
บ่อยๆ ทีไ่ ม่วา่ จะเป็นใครก็แล้วแต่ทก่ี ล่าวว่า พุทธศาสนานีเ้ ป็นศาสนา
ทีด่ ที ส่ี ดุ ในโลก พระบางท่านก็สอนว่าธรรมก็คอื ธรรมชาติ ไม่วา่ จะ
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ถ้าปฏิบตั อิ ะไรไปใน
ลักษณะของธรรมชาติ อันนั้นก็คือธรรม แล้วก็ไม่จำเป็นที่พุทธ-ศาสนาจะต้องดีทส่ี ดุ ในโลก เพราะฉะนัน้ ดิฉนั คิดว่าทุกศาสนาก็ดี
เท่ากัน ดีอย่างไร ดีในแง่วา่ แก้ปญ
ั หาได้หรือไม่ ต้องพิจารณาเป็น
เรื่องๆ
สุ. นีเ้ ป็นเรือ่ งของภาษา คือการใช้คำ ภาษาไทยเราใช้คำ
ภาษาบาลีมาก ชือ่ ของเราส่วนมากก็มาจากภาษาบาลี แม้แต่คำ
ว่า สติ ปัญญา มานะ ก็เป็นภาษาบาลีทง้ั นัน้ พระผูม้ พี ระภาค
ทรงแสดงธรรมเป็นภาษาบาลี เพื่อส่องถึงสภาพธรรมที่มีจริงๆ
เช่น มานะ เป็นสภาพธรรมที่สำคัญตน เหมือนลักษณะของธง
ซึง่ เป็นสภาพทีส่ งู เด่นนัน้ ผูท้ ไ่ี ม่ใช่พระอรหันต์ยงั มีความสำคัญตน
คือเราจะดี จะต่ำ จะสูง ก็คอื เรา นีค่ อื มานะ แต่ในภาษาไทยคำว่า
มานะ ดูคล้ายกับจะเป็นสิง่ ทีด่ ี เราเอาภาษาบาลีมาใช้เป็นภาษา
ไทยในความหมายของภาษาไทยไปเลย ฉะนัน้ จึงต้องรูว้ า่ เรากำลัง
พูดถึงคำว่า ปัญญา ในภาษาไทย หรือ กำลังพูดถึงสภาพของปัญญา
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ในพระพุทธศาสนา การพิจารณาทัว่ ๆไปนี้ ไม่ใช่ลกั ษณะของปัญญา
แต่เป็นสภาพธรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงใช้ภาษาบาลี
ว่า มนสิการ เป็นสภาพธรรมทีส่ นใจ ใส่ใจ พิจารณา ฉะนัน้
เราต้องเข้าใจกันก่อนว่า ขณะนีเ้ รากำลังพูดในความหมายภาษาไทย
หรือว่าเรากำลังพยายามเข้าใจพระธรรมทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคทรงแสดง
เป็นภาษาบาลี อีกประการหนึง่ ทีว่ า่ ไม่นา่ จะกล่าวว่าพระพุทธ-ศาสนาเป็นศาสนาทีด่ ที ส่ี ดุ เพราะดูเสมือนว่าชาวพุทธเราจะเป็นผู้
ทีย่ ดึ มัน่ ในความเชือ่ ของเราว่าเราต้องถูกหรือดีทส่ี ดุ แต่พระผูม้ พี ระ-ภาคทรงแสดงธรรมซึง่ ไม่จำกัดเชือ้ ชาติศาสนาใดๆ ทัง้ สิน้ “เห็น”
เป็นศาสนาอิสลาม หรือศาสนาคริสต์ “ได้ยนิ ” เป็นศาสนาพุทธ
หรือศาสนาอะไร
“เห็น” คือ “เห็น” เป็นสภาพธรรมทีม่ จี ริงๆ ไม่ใช่ศาสนาอะไร
เลย และชาติในพระธรรมทีพ่ ระองค์ทรงแสดงมี ๔ ชาติ ไม่ใช่ชาติ
ไทย ไม่ใช่ชาติฝรัง่ ไม่ใช่ชาติจนี ไม่ใช่ชาติญป่ี นุ่ แต่เป็นชาติ
กุศล ๑ อกุศล ๑ วิบาก ๑ กิรยิ า ๑
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า จิตที่เป็นกุศลไม่ใช่จิตที่เป็น
อกุศล ไม่ได้เป็นชาติไทย ชาติฝรัง่ อะไรเลยทัง้ สิน้
ฉะนัน้ ถ้าไม่ได้ศกึ ษาจริงๆ ก็จะคิดเอาเองว่าพระพุทธศาสนา
หมายความว่าอย่างนีอ้ ย่างนัน้ ควรศึกษาเสียก่อน แล้วจะได้เปรียบ-เทียบว่า ก่อนศึกษาและหลังศึกษานัน้ ความเข้าใจพระธรรมเพิม่
ขึน้ ถูกต้องขึน้ หรือว่าเมือ่ ก่อนศึกษานัน้ เรารูด้ กี ว่า เราไม่ตอ้ ง
ศึกษาพระพุทธศาสนาก็ได้
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อีกอย่างหนึง่ จะเปลีย่ นคำก็ได้ คือแทนการฟังพระธรรม
ก็เปลีย่ นเป็นศึกษาพระธรรม ซึง่ จะอ่านก็ได้ ฟังก็ได้ ตรึกตรอง
พิจารณาให้ถกู ต้องตามความเป็นจริง ตามเหตุ ตามผล ก็เป็น
การศึกษา
ในพระพุทธศาสนามี ๒ คำ คือ เสกขบุคคล และ อเสกข-บุคคล อเสกขบุคคล หมายถึงผูท้ ไ่ี ม่ตอ้ งศึกษาอีก ซึง่ ได้แก่ บุคคล
ประเภทเดียว คือ พระอรหันต์ พระอรหันต์กระทำกิจ “ดับกิเลส”
เสร็จแล้ว ไม่ตอ้ งทำกิจดับกิเลสใดๆอีกเลย มีศาสนาอืน่ ไหมทีส่ อน
ให้ดบั กิเลสหมด การเปรียบเทียบศาสนาต่างๆนัน้ ศาสนาทีส่ อนให้
เข้าใจและประจักษ์แจ้งสภาพธรรมตามความเป็นจริงจนดับกิเลสได้
จนหมดสิน้ นัน้ ไม่เรียกว่าศาสนาพุทธก็ได้ กิเลสมีจริงเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ดี
มีหนทางอื่นใดไหม ที่จะอบรมเจริญปัญญาถึงขั้นที่จะดับกิเลสหมด
นอกจากความรู้ความเข้าใจสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ จนกว่าจะ
ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมถึงขั้นดับกิเลสได้จริง นี่ไม่ใช่การยึดถือ
แต่สภาพธรรมเป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนัน้
พระผูม้ พี ระภาคตรัสว่า ความเห็นมี ๒ อย่าง คือ สัมมาทิฏฐิ
ความเห็นถูก ๑ มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด ๑ ความเห็นถูก คือ เห็น
ถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธรรมนั้น ไม่คลาดเคลื่อน
ไม่เข้าใจผิด เห็นว่าสภาพธรรมเกิดขึน้ แล้วดับไป เห็นถูกหรือเห็น
ผิด แต่ถา้ เห็นว่าสภาพธรรมไม่มปี จั จัย เกิดขึน้ มาลอยๆนัน้ เห็น
ถูก หรือเห็นผิด
ผู้ที่ไม่พิจารณาย่อมไม่รู้ไม่เข้าใจเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาพ
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ธรรมต่างๆ จึงคิดว่าทุกอย่างเกิดขึน้ มาเอง เกิดขึน้ มาลอยๆ แต่
ผู้ที่รู้นั้นสามารถหยั่งรู้และแทงตลอดในเหตุในผลของสภาพธรรม
ฉะนัน้ การจะดับทุกข์จงึ ต้องรูเ้ หตุของทุกข์ การจะดับกิเลสก็ตอ้ ง
รูเ้ หตุของกิเลสจึงจะดับได้ เมือ่ เหตุของอกุศลทัง้ หลายคือ “อวิชชา”
ธรรมทีต่ รงกันข้ามคือ “วิชชา” หรือปัญญานัน่ เอง เมือ่ เข้าใจ
สภาพธรรมถูกต้องก็พจิ ารณาได้วา่ ศาสนาทุกศาสนาเหมือนกัน หรือ
ต่างกันอย่างไร ถ้าเหมือนกันก็ไม่จำเป็นต้องมีหลายศาสนา แต่
เมือ่ มีความคิดเห็นหลายอย่าง จึงต่างกันเป็นหลายศาสนา ฉะนัน้
จึงควรวิเคราะห์แต่ละศาสนาว่าสอนเรือ่ งอะไร และข้อไหนถูก ข้อ
ไหนผิดจากสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง
สภาพธรรมเป็นความจริงทีไ่ ม่มศี าสนา ถูกคือถูก ผิดคือผิด
จากสภาพธรรมนัน้ ๆ ไม่วา่ ในศาสนาไหนความกตัญญูยอ่ มเป็นกุศล
เป็นสิง่ ทีด่ ี เอาชือ่ ศาสนาออก สภาพธรรมนัน้ ก็คงเป็นอย่างนัน้
คือเป็นกุศลธรรม ความลบหลูห่ รือความอกตัญญู ถ้าใครบอกว่าดี
ก็ตอ้ งเป็นความเห็นผิดแน่ ในเมือ่ เป็นอกุศลจะดีได้อย่างไร
พระพุทธศาสนาแสดงว่า ธรรมทัง้ หลายเป็นอนัตตา บังคับ
บัญชาไม่ได้ สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมที่
ประเทศอินเดียมีศาสนาอืน่ มากมายหลายศาสนา มีครูทม่ี ชี อ่ื เสียง
เช่น สัญชัยเป็นต้น เอาคำสัง่ สอนของท่านเหล่านัน้ มาตรวจเทียบ
ดูวา่ มีเหตุมผี ลไหม และไม่ใช่แต่ในยุคนัน้ สมัยนัน้ แม้สมัยนีก้ ต็ าม
เราก็สามารถศึกษาศาสนาอืน่ ๆ และไม่ตดิ ทีศ่ าสนา แต่พจิ ารณาว่า
คำสอนนัน้ ถูกหรือผิดอย่างไร เหตุผลก็ตอ้ งเป็นเหตุผล สภาพธรรม
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เป็นจริงอย่างไร ก็ตอ้ งเป็นจริงอย่างนัน้
ถ. ถ้าจะบอกว่า ให้ศกึ ษาตามสภาพเป็นจริง ก็ดยู าวนาน
เหลือเกิน ถ้าจะว่าไปแล้ว ผมว่าปัจจุบนั เทคนิคทีจ่ ะฟังหรือจะอ่าน
อะไรก็ตามเจริญขึน้ เรือ่ ยๆ ถ้าปรากฏคล้ายๆกับทำนองว่าคงอีกนาน
ซึง่ ดูแล้วก็คอ่ นข้างจะท้อแท้ ไม่ทราบว่าจะต้องรอไปอีกกีห่ มืน่ ชาติ
ต่างกับอีกหลายๆ คนทีเ่ ขาเริม่ ดีขน้ึ
อีกประการหนึง่ ทีบ่ อกว่าบางครัง้ ถูกวัว หรือ ควายชน ก็มี
ดวงตาเห็นธรรมวูบขึน้ มาทันที ในขณะทีเ่ ราเองก็คอ่ ยๆพิจารณา
ไปว่า จิตเกิดดับอย่างโน้นอย่างนี้ จุติ ปฏิสนธิมาเรือ่ ยๆอย่างนี้
ก็ไม่งา่ ยเลยทีจ่ ะทำ แล้วทำไมเขาถึงทำง่ายๆอย่างนัน้
สุ. ได้ยนิ มาอย่างโน้นบ้าง อย่างนีบ้ า้ ง ก็เป็นแนวทางทีจ่ ะให้
คิดไปต่างๆ เรือ่ งทีว่ า่ อีกนานนัน้ เพราะว่าคนทีไ่ ม่รกู้ อ็ ยากจะรูเ้ ร็ว
แต่วา่ ยิง่ อยากก็ยง่ิ นาน เพราะว่าความอยากนัน้ เป็นอกุศล แต่ถา้
ปัญญาเกิดแทนความอยาก จะเร็วหรือจะช้า
วันนี้ความอยากของเรามากเท่าไรแล้ว ตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้น
โลภะก็ไม่ได้หา่ งไปเลย จะแปรงฟัน ล้างหน้า รับประทานอาหาร
ใส่เกลือ พริกไทย ปรุงรสต่างๆ ทำงาน ดูโน่น ดูน่ี ความอยาก
ของเรามีมากขนาดนี้ ถ้าปัญญาของเราเกิดขึ้นแทนความอยาก
เหล่านัน้ ได้ ก็จะไม่ชา้ เลย แต่เมือ่ ความอยากของเรามีทกุ วันตัง้ แต่
เช้าจนถึงเย็น ตัง้ แต่เกิดจนถึงเดีย๋ วนี้ แล้วเราก็ยงั บอกว่าปัญญา
นีด้ ชู า่ งแสนไกลและช้ามากเสียเหลือเกิน ก็ปญ
ั ญาไม่ได้เกิดอย่าง
โลภะ แล้วจะให้เร็วได้อย่างไร และก็ไม่ได้มแี ต่เพียงชาตินช้ี าติ
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เดียวเท่านัน้ ผูฟ้ งั พระธรรมในอดีตกาล มีโลภะ มีโทสะ มีโมหะ
อย่างเรา บางคนไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความโกรธ แต่
เมือ่ ได้ฟงั พระธรรมก็รวู้ า่ ตัวเองผิด และผูท้ ไ่ี ปเฝ้าพระอรหันตสัมมา-สัมพุทธเจ้าและฟังพระธรรมก็เป็นปุถชุ น แต่เมือ่ ไปเฝ้าบ่อยๆ ได้ฟงั
พระธรรมบ่อยๆ ในที่สุดก็ได้เป็นพระอริยบุคคลในชาตินั้นเอง
หรือในชาติหลังๆจากนัน้ อีกหลายกัปก็ได้ ผูม้ ปี ญ
ั ญาย่อมไม่อยากเป็น
พระอริยบุคคลโดยไม่รสู้ ภาพธรรมตามความเป็นจริง ทางตา ทาง
หู ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย ทางใจ และถ้าจะให้ไปปฏิบตั ิ
อะไรโดยปัญญาไม่รลู้ กั ษณะของสภาพธรรมในขณะนี้ จะปฏิบตั ไิ หม
หรือถ้าใครจะให้เป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี โดยไม่รู้
อะไรเลย จะเชือ่ ไหม หรือใครบอกว่าทำอย่างนีแ้ ล้วเร็วดี จะปฏิบตั ิ
ไหม ในเมือ่ ปัญญาไม่เกิดเลย แม้ปญ
ั ญาในขัน้ ฟังก็ไม่มี ไม่รวู้ า่
ปัญญารูอ้ ะไร ไม่รวู้ า่ จะอบรมให้ปญ
ั ญาเกิดขึน้ ได้อย่างไร เลยบอก
ว่าพระไตรปิฎกคลาดเคลื่อน แต่เมื่อศึกษาแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีใคร
เขียนพระไตรปิฎกได้เลย ถ้าท่านพระอานนท์ไม่ทรงจำไว้ และถ้า
ไม่มกี ารสังคายนา สืบต่อกันมา คนในยุคนีส้ มัยนีจ้ ะเขียนพระไตรปิฎก
เป็นสิง่ ทีเ่ ป็นไปไม่ได้
ถ. ถ้าพระไตรปิฎกมีความสำคัญจริง ทำไมพระผูม้ พี ระภาค
ไม่ทรงสัง่ สอนให้บรรดาสาวกท่องพระไตรปิฎกไว้เลย ก่อนทีพ่ ระองค์
จะดับขันธปรินพิ พาน เพราะว่าในสมัยพระพุทธองค์ ก็ไม่ได้คดิ ที่
จะทำพระไตรปิฎกไว้เพื่อสอนให้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด
สุ. ก่อนอื่นต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่า พระไตรปิฎกคืออะไร
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มาจากไหน เมือ่ ศึกษาพิจารณาแหล่งทีม่ าของพระไตรปิฎกแล้ว ก็จะ
รูว้ า่ พระไตรปิฎกคือ ธรรมทีป่ ระมวลคำสอนของพระผูม้ พี ระภาคใน
๔๕ พรรษา และแยกออกเป็นพระวินยั ส่วนหนึง่ พระธรรมส่วนหนึง่
และพระธรรมนั้นก็แยกเป็นพระสุตตันตปิฎกส่วนหนึ่ง เป็นพระ
อภิธรรมปิฎกส่วนหนึง่ ท่านพระอานนท์และท่านพระเถระทรงจำ
พระธรรมวินยั สืบทอดต่อๆกันมา จนกระทัง่ จารึกไว้เป็นพระไตรปิฎก
นัน่ เอง
ความจำของแต่ละคนนัน้ ไม่เท่ากัน ลองอ่านพระสูตรสักสูตร
หนึง่ ตัง้ แต่ตน้ เริม่ ตัง้ แต่ขา้ พเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ (ข้าพเจ้า คือ
ท่านพระอานนท์) สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคประทับ ณ พระวิหาร
เชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี
ต่อจากนัน้ ก็ดำเนินเรือ่ งไปโดยละเอียดมาก เริม่ ตัง้ แต่ในเวลาเช้า
ทีย่ งั ไม่ถงึ เวลาเสด็จบิณฑบาต พระผูม้ พี ระภาคทรงดำริวา่ ควรทีจ่ ะ
ได้สนทนากับพราหมณ์ชอ่ื นัน้ ณ สถานทีน่ น้ั จึงเสด็จไปยังสำนัก
ของพราหมณ์นน้ั ทรงปราศรัย ทรงสนทนาโต้ตอบ เมือ่ อ่าน
พระสูตรนั้นจบแล้ว มีใครบ้างที่จำพระสูตรนั้นได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
แต่ทา่ นพระอานนท์เถระเป็นเอตทัคคะในทางทรงจำ ขณะทีท่ า่ นฟัง
พระธรรมนัน้
คติ คือ ทางของปัญญาของท่านนัน้ พร้อมด้วยสติ
สัมปชัญญะ สามารถทีจ่ ะไตร่ตรองธรรมนัน้ เกีย่ วเนือ่ งกันไปถึงหก
หมืน่ บท ฉะนัน้ จะเห็นได้วา่ ความสามารถของบุคคลในครัง้ โน้น
กับบุคคลในครัง้ นีท้ ผ่ี ดิ กันมาก สองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วกับสมัย
ปัจจุบนั ซึง่ เมือ่ จะเทียบเคียงสติปญ
ั ญากัน ก็ควรเทียบเคียงในเรือ่ ง
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ความเข้าใจในลักษณะของสภาพธรรม
ขณะทีส่ ภาพธรรมกำลังเกิดดับนี้ ไม่ประจักษ์แจ้งเลย แล้ว
ทำอย่างไรจึงจะประจักษ์แจ้งได้จริงๆ คำว่า อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา
จริงหรือไม่จริง ถ้าไม่จริงก็ไม่ใช่สจั จธรรม แต่เมือ่ เป็นสัจจธรรมก็
ย่อมมีหนทางที่ปัญญาสามารถประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรม
ทีเ่ ป็นสังขตธรรม ซึง่ มีเหตุปจั จัยปรุงแต่ง เกิดขึน้ แล้วก็ดบั ไป
นี่คือความเห็นถูกขั้นต้นซึ่งยังดับกิเลสไม่ได้ ถ้าใครบอกว่า
ปัญญาดับกิเลสได้เร็วให้ทำอย่างนี้อย่างนั้น ก็ไม่ใช่ปัญญา เพราะ
เป็นความไม่รอู้ ยูน่ น่ั เอง และเป็นความไม่รซู้ ง่ึ ทำไปด้วยความต้องการ
คือโลภะด้วย ขณะใดที่ต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใด ขณะนั้นเป็นโลภะ
ทัง้ นัน้ โลภะไม่ได้ตอ้ งการเพียงรูปสวย เสียงเพราะ กลิน่ หอม
รสอร่อย การสัมผัสทีส่ บาย แต่โลภะต้องการทุกสิง่ ทุกอย่าง ลักษณะ
ของโลภะเป็นลักษณะทีต่ ดิ ข้อง ฉะนัน้ โลภะจึงเป็นสมุทยั และเมือ่
พระผูม้ พี ระภาคทรงตรัสรู้ ก็ตรัสอุทานว่า ได้ทำลายนายช่างผู้
สร้างเรือน คือโลภะได้แล้ว
ถึงมีโลภะ แต่เมือ่ ปัญญาไม่เกิด ก็ไม่รวู้ า่ มีโลภะเมือ่ ไร คนหนึง่
ต้องการจะบรรลุนพิ พานเร็วๆ แต่ไม่รสู้ ภาพธรรมทีก่ ำลังปรากฏเลย
อีกคนหนึง่ ไม่ตอ้ งการถึงเร็ว แต่ตอ้ งการอบรมปัญญาทีร่ สู้ ภาพธรรม
จริงๆทีก่ ำลังปรากฏ อย่างไหนจะถูกต้องกว่ากัน เร็วหรือช้าไม่สำคัญ
เพราะต้องเป็นความรูจ้ ริงๆในลักษณะของสภาพธรรม และผูท้ อ่ี บรม
ปัญญามามากแล้วก็รไู้ ด้เร็ว ไม่ชา้ เลย เช่นท่านพระสารีบตุ รรูแ้ จ้ง
อริยสัจจธรรมเป็นพระโสดาบัน เมือ่ ได้ฟงั ธรรมจากท่านพระอัสสชิ
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เพียงสัน้ ๆ และหลังจากนัน้ อีก ๑๕ วัน ท่านก็ดบั กิเลสได้หมดสิน้ เป็น
พระอรหันต์ เพราะท่านได้สะสมเหตุมาสมควรที่ผลเช่นนั้นจะ
เกิดขึ้นได้ แต่คนที่ยังไม่ได้สะสมเหตุที่จะให้เป็นพระโสดาบัน แม้
อยากจะเป็นก็เป็นไม่ได้ ฉะนัน้ แทนทีจ่ ะอยากเป็น ก็อบรมสติ
ปัญญา ระลึกรูพ้ จิ ารณาสภาพธรรมทีก่ ำลังปรากฏทันที แทนที่
จะเป็นโลภะก็อบรมเจริญปัญญาได้ ทัง้ ทางตา ทางหู ทางจมูก
ทางลิน้ ทางกาย และทางใจ เมือ่ ปัญญาเจริญขึน้ ก็ประจักษ์แจ้ง
ลักษณะของสภาพธรรมได้ ขณะนีส้ ภาพธรรมกำลังเกิดดับ “เห็น”
กำลังเกิดดับ เมือ่ ประจักษ์แจ้งการเกิดดับและปัญญาคมกล้าขึน้ ก็รู้
แจ้งอริยสัจจธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้ “คิดนึก” กำลังเกิดขึน้ แล้ว
ดับไป เมือ่ ไม่รคู้ วามจริงของสภาพธรรมทีก่ ำลังปรากฏในขณะนีเ้ ลย
ก็เป็นพระอริยบุคคลไม่ได้
ข. อาจารย์พดู ถึงการอบรมปัญญา สมมุตวิ า่ ตอนนีเ้ รานิยม
พระป่าทีอ่ อกธุดงค์ เรามักจะได้ยนิ ว่าพระป่าท่านไปธุดงค์ในป่าเขา
ลำเนาไพรที่ไม่มีมนุษย์อยู่ อาจจะไปเผชิญกับสิงสาราสัตว์หรือ
ความทุกข์ยาก ก็จะทำให้เห็นทุกข์ เพือ่ ได้บรรลุธรรม ไม่ทราบว่า
วิธีนี้จะตรงกับที่อาจารย์สอนไหม คือถ้าเป็นแบบนี้จะบรรลุธรรม
ได้ไหม โดยไม่ตอ้ งอบรมปัญญา
สุ. ไม่ได้เลย ไม่ตรง และบรรลุธรรมไม่ได้เลย เพราะปัญญา
เท่านัน้ ทีจ่ ะบรรลุธรรม คือ รูแ้ จ้งอริยสัจจธรรมได้
ข. ทีนส้ี มมุตวิ า่ เข้าไปอยูใ่ นป่า อย่างทีเ่ ราอ่านหนังสือบ่อยๆ
อาจจะมีเทวดามาพูดโต้ตอบกัน พูดคุยกันทางธรรมแล้วปัญญาเกิด
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ความทุกข์ทม่ี มี ากๆ อาจจะสอนตามธรรมชาติ แล้วทำให้รธู้ รรม
ไม่ทราบว่าอย่างนีจ้ ะได้หรือเปล่า
สุ. บรรลุธรรมนัน้ บรรลุอย่างไร
ข. ก็อย่างทีเ่ ราอ่านหนังสือกันบ่อยๆ พระป่าท่านก็บอกว่า
ท่านบรรลุธรรม ท่านมองเห็นสัจจธรรม
สุ. สัจจธรรม คือเดีย๋ วนีห้ รือเปล่า
ข. ก็ไม่รู้ซีคะ
สุ. ไม่รกู้ ค็ อื ไม่รู้ ใครปฏิบตั อิ ย่างไร เราก็ไม่รู้ ใครคิดว่า
ตัวเองบรรลุ เราก็ไม่รู้ คนอืน่ ว่าคนนัน้ คนนีบ้ รรลุ เราก็ไม่รู้ แทน
ที่จะเป็นไม่รู้ก็ขอให้เป็นปัญญาของเราเองที่รู้หนทางว่า การที่จะ
รูแ้ จ้งอริยสัจจธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้นน้ั เพราะปัญญารูอ้ ะไร
และอบรมปัญญาให้เจริญขึน้ ได้อย่างไร
ข. คือพระส่วนใหญ่พอบวชเสร็จ ท่านก็ต้องเรียนในวัด
บ้างเล็กน้อย
สุ. นั่นเป็นเรื่องของท่าน แต่เรื่องของเราก็คือจะต้องรู้ว่า
ปัญญารูอ้ ะไรจึงจะเป็นพระอริยบุคคลได้ มิฉะนัน้ ก็จะเป็นผูต้ น่ื เต้น
ง่าย ใครบอกว่าอะไรก็เชื่อ พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงมอบให้
บุคคลหนึง่ บุคคลใดเป็นศาสดาแทนพระองค์ พระธรรมทีพ่ ระองค์
ทรงแสดงไว้แล้วเป็นศาสดาแทนพระองค์ ผู้ที่ศึกษาพระธรรม
เข้าใจแล้ว รูว้ า่ การปฏิบตั ถิ กู คืออย่างไร การปฏิบตั ผิ ดิ คืออย่างไร
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(ถาม - ตอบปัญหาต่อจากตอนที่ ๙)
ข. ดิฉนั ก็เคยได้ยนิ อย่างนัน้ แต่ความจริงแล้ว เป็นคนทีไ่ ม่
สนใจพระไตรปิฎกเลย เพราะคิดว่ายากเกินกว่าทีส่ ติปญ
ั ญาจะไปถึง
เพราะฉะนัน้ ดิฉนั ก็ชอบไปฟังทีโ่ น่นทีน่ ่ี หรือหนังสืออะไรดีทถ่ี กู จริต
นิสยั ก็จะเอามาอ่าน โดยส่วนตัวแล้วไม่เคยอ่านพระไตรปิฎก แต่
เคยได้ยนิ เป็นลักษณะนิทานทีบ่ อกว่า ในครัง้ พุทธกาล บางคนบรรลุ
ธรรมโดยไม่เคยได้เฝ้าพระพุทธเจ้า ไม่เคยฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า
แต่อาจจะโดยบังเอิญพบอะไรทำให้ปญ
ั ญาเกิด แล้วได้บรรลุเป็นพระ
อรหันต์กม็ อี ยูบ่ อ่ ยๆ ไม่ทราบว่าอันนีเ้ ป็นนิทานทีถ่ กู หรือเปล่า ดิฉนั
จะเป็นคนทีไ่ ม่ชอบจำรายละเอียด คือฟังแล้วเกิดความเข้าใจแล้ว
ก็ทง้ิ เอาไว้ตรงนัน้ แต่จะรูว้ า่ เป็นลักษณะแบบนัน้ แบบนี้ แล้วจะไม่
จำ จำแต่เนือ้ เรือ่ งคร่าวๆ แต่เคยได้ฟงั บ่อยๆว่าบรรลุโดยไม่เคยฟัง
ธรรมของพระพุทธเจ้าเลย ไม่เคยไปนัง่ ปฏิบตั ธิ รรมหรือไม่เคยอ่าน
พระไตรปิฎก
สุ. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผูท้ เ่ี ลิศสูงสุด หาบุคคล
ใดเปรียบไม่ได้ในทุกสถาน พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีถงึ พร้อม
ด้วยพระสัมมาสัมโพธิญาณและพระพลญาณอื่นๆ ในพระชาติ
ทีท่ รงตรัสรูเ้ ป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านัน้ ทรงตรัสรูอ้ ริย-สัจจธรรมด้วยพระองค์เอง แต่มไิ ด้หมายความว่าในชาติกอ่ นๆไม่เคย
เป็นพหูสตู ไม่เคยฟังธรรม ไม่เคยพบพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
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พระองค์กอ่ นๆ ในสมัยทีท่ รงบำเพ็ญพระบารมีเป็นพระโพธิสตั ว์
หลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า
จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระองค์กไ็ ด้พบพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อๆมาอีก ๒๓ พระองค์ ใน
พระชาติที่ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น จะไม่มี
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันกับพระองค์เลย
ฉะนั้น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ประเสริฐสุด
และในสมัยที่พระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าลบเลือน
เสื่อมสูญไปแล้วนั้น บุคคลใดที่ได้สะสมปัญญามาสมบูรณ์แล้ว
เมือ่ ถึงกาลก็รแู้ จ้งอริยสัจจธรรมด้วยตนเอง เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า
เพราะไม่ได้อบรมบารมีถึงขั้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้ที่ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยการฟังจากผู้อื่นมี ๒ บุคคล
คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑ และพระปัจเจกพุทธเจ้า ๑
พระปัจเจกพุทธเจ้ามีมากมายหลายพระองค์ เพราะเหตุวา่
แต่ละพระองค์ได้ฟงั ธรรมและได้สะสมปัญญามาแล้วในอดีต เมือ่
ถึงกาลสมัยทีจ่ ะรูแ้ จ้งอริยสัจจธรรมก็รแู้ จ้งอริยสัจจธรรมได้ แต่ไม่
ถึงพร้อมด้วยพระทศพลญาณอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
นอกจากพระพุทธเจ้า ๒ ประเภท คือ พระอรหันตสัมมา-สัมพุทธเจ้า และพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว ผูอ้ น่ื ทีร่ แู้ จ้งอริยสัจจ์เป็น
พุทธสาวก เช่น ท่านพระสารีบตุ ร และพระสาวกรูปอืน่ ๆ แม้ทา่ น
พระสารีบตุ รผูเ้ ป็นอัครสาวกผูเ้ ลิศทางปัญญา ก็ยงั ต้องฟังธรรมจึง
รูแ้ จ้งอริยสัจจธรรมได้ ผูท้ ไ่ี ม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและ
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พระปัจเจกพุทธเจ้า จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรมด้วยตนเองโดยไม่ฟัง
พระธรรมไม่ได้เลย
ข. อันนีไ้ ม่ใช่พทุ ธศาสนา แต่ดฉิ นั เพียงแต่คดิ ว่าปัจจุบนั นี้
สมมุตวิ า่ จะไปเชียงใหม่กค็ งจะไม่ใช่มหี นทางเดียวทีจ่ ะไปถึงเชียงใหม่
เราจะบินไปก็ได้ เดินก็ได้ ขึน้ รถไฟก็ได้ หรืออาจจะขึน้ รถทัวร์
หรืออาจจะขึน้ รถปิคอัพ หรืออะไรก็ได้ เพราะฉะนัน้ ในความเห็น
ของดิฉนั ก็อยากจะเรียนอาจารย์วา่ ดิฉนั ยังไม่เชือ่ ว่าการฟังธรรม
อย่างอาจารย์อธิบายนี้ จะเป็นวิธเี ดียวทีท่ ำให้บรรลุเป็นพระอรหันต์
มันน่าจะมีหลายๆทาง สำหรับคนหลายๆประเภททีจ่ ะเดิน มิฉะนัน้
พระพุทธเจ้าคงจะไม่ตรัสถึงจริต คือการฟังธรรมจะต้องเป็นไป
ตามจริต ดิฉนั เคยได้ยนิ ว่า พระพุทธเจ้าพอตืน่ บรรทมตอนเช้าก่อน
จะเสด็จบิณฑบาต หรือว่าเสด็จออกไปไหนไม่ทราบ พระองค์จะต้อง
ทรงตรวจดูก่อนด้วยพระญาณพิเศษว่า มีบุคคลใดบ้างที่พระองค์
สมควรจะไปโปรด ถึงเวลาทีบ่ คุ คลนัน้ ควรจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์
สุ. ก็แสดงว่าท่านผู้นั้นได้ฟังพระธรรม
ข. วิธีการที่จะฟังคงจะไม่มีวิธีเดียว วิธีที่จะบรรลุคงไม่ผูก
ขาด น่าจะมีหลายๆวิธี
สุ. คนทีจ่ ะไปเชียงใหม่ ก็ตอ้ งรูว้ า่ เชียงใหม่อยูท่ ไ่ี หน ถ้าเรา
จะเปลีย่ นคำพูดแทนการฟังว่า การทีจ่ ะถึงต้องถึงด้วยปัญญา จะยอม
รับข้อนีไ้ หม หรือไม่ใช่ปญ
ั ญาก็ถงึ ได้
ข. ถ้าไม่ใช่ปัญญา สมมุติว่าดิฉันจะเรียนถามว่า มีพระ
บางองค์นง่ั สมาธิ และด้วยสมาธินซ้ี ง่ึ ตัวดิฉนั เองก็ยงั ไม่เคยได้ แต่
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จากที่เคยได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่าน ท่านทำสมาธิวิปัสสนาจนท่าน
ได้รเู้ ห็นธรรม เมือ่ ปัญญาเกิด มันก็ใช่ปญ
ั ญา ปัญญาเกิดก็คอื
ได้รเู้ ห็นธรรม
สุ. คือเราต้องยอมรับเป็นข้อๆ ก่อนว่า การทีจ่ ะรูแ้ จ้งอริย-สัจจธรรมได้นน้ั ต้องรูแ้ จ้งด้วยปัญญา
ข. อันนีใ้ ช่ แต่ดฉิ นั หมายความว่า ดิฉนั ไม่เชือ่ ว่าการเรียน
จากอภิธรรมอย่างเดียวจะทำให้เกิดปัญญา แน่นอนคนเราต้องใช้
ปัญญา ต้องกินอาหารจึงจะทำให้อม่ิ ทีนค้ี นมีปญ
ั ญาไม่จำเป็น
จะต้องมาจากการอ่านอภิธรรม
สุ. ดิฉนั เข้าใจว่า ทีพ่ ดู นีจ้ ะตามคำทีพ่ ดู ว่า จะไปกรุงโรมนัน้
ไปได้หลายทาง แทนไปกรุงโรมก็ไปเชียงใหม่ ซึง่ ไปได้หลายทาง
เหมือนกัน การรูแ้ จ้งอริยสัจจธรรมต้องเป็นปัญญาทีป่ ระจักษ์แจ้ง
สภาพธรรมทีไ่ ม่เทีย่ ง เกิดขึน้ แล้วดับไปในขณะนี้ ขณะนีส้ ภาพ
ธรรมกำลังเกิดดับ ปัญญาทีร่ แู้ จ้งสภาพธรรมทีเ่ กิดดับในขณะนีจ้ งึ
เป็นปัญญาที่รู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้
ผูท้ จ่ี ะดับกิเลสได้นน้ั ปัญญาต้องเจริญขึน้ คมกล้าขึน้ เมือ่
รูว้ า่ ขณะนีเ้ ป็นสภาพธรรมซึง่ เกิดแล้วดับ แต่ขน้ั ต้นนัน้ ปัญญายัง
ประจักษ์การเกิดดับไม่ได้ ปัญญาจะต้องสมบูรณ์ขน้ึ เป็นขัน้ ๆ จนถึง
ขัน้ วิปสั สนาญาณทีเ่ ป็นนามรูปปริจเฉทญาณ คือเป็นปัญญาทีถ่ งึ ความ
สมบูรณ์ถึงขั้นประจักษ์แจ้งลักษณะที่แยกขาดกันของนามธรรม
และรูปธรรม โดยสภาพทีไ่ ม่ใช่ตวั ตนทางมโนทวาร
ในขณะที่กำลังเห็น ถ้าปัญญาไม่เกิดก็ไม่รู้ความต่างกันของ
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นามธรรมและรูปธรรม ไม่รู้ว่าเห็นเป็นสภาพธรรมที่ต่างกับสิ่งที่
ปรากฏทางตา ขณะทีไ่ ด้ยนิ ก็ไม่รวู้ า่ สภาพทีไ่ ด้ยนิ ไม่ใช่สภาพเดียว
กับเสียง ถ้าสติไม่เกิดไม่ระลึก ก็จะไม่รู้ว่าได้ยินเป็นสภาพรู้
ไม่ใช่เสียง
ถ้าปัญญาขัน้ นีย้ งั ไม่เกิด ปัญญาขัน้ ประจักษ์แจ้งการเกิดดับก็
เกิดไม่ได้ ฉะนัน้ จะกล่าวว่าหนทางเดียวหรือหลายหนทาง ในเมือ่
พระผูม้ พี ระภาคตรัสว่า มหาสติปฏั ฐานเป็น เอกายโน มคฺโค เป็น
หนทางเดียว คือเป็นการอบรมเจริญสติปญ
ั ญา โดยเป็นผูท้ ม่ี ปี กติระลึก
ได้ เมือ่ ได้ฟงั พระธรรมและพิจารณาเข้าใจแล้วว่าเป็นสภาพธรรม
ไม่ใช่ตวั ตน เมือ่ สติเกิดก็ระลึกได้ แล้วค่อยๆรูข้ น้ึ จนกว่าจะถึง
ความสมบูรณ์ทป่ี ระจักษ์แจ้งการเกิดดับจริงๆ ฉะนัน้ ใครจะระลึก
รูส้ ภาพธรรมอะไร ขณะไหน ก็แล้วแต่ เหมือนทางไปโรม หรือ
ไปเชียงใหม่ แต่ปญ
ั ญาจะต้องรูค้ วามจริงของสภาพซึง่ เป็นสัจจธรรม
และสภาพธรรมในขณะนี้ก็กำลังปรากฏด้วย
ข. คราวนีด้ ฉิ นั เห็นด้วยทีอ่ าจารย์พดู ว่า ทุกอย่างจะต้องมี
ปัญญาจึงจะสำเร็จ ไม่วา่ แม้ในธรรมหรือในชีวติ ประจำวัน ถ้าไม่
มีปญ
ั ญาก็คงจะทำอะไรไม่ได้ แต่ทพ่ี ดู นีห้ มายถึงดิฉนั ไม่เห็นด้วยว่า
คนจะต้องเรียนอภิธรรมเพื่อให้เกิดปัญญา อาจจะเกิดปัญญา
โดยธรรมชาติในขณะนั้นจากสิ่งที่อ่านในขณะนั้น โดยไม่ต้องไป
อ่านอภิธรรม
สุ. เข้าใจหรือยังว่าอภิธรรมคืออะไร ขณะนีท้ เ่ี รากำลังพูดนี้
เป็นอภิธรรมทัง้ นัน้
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ข. อภิธรรมอย่างอาจารย์
อาจารย์ก็พยายามจะอธิบาย
ให้เห็นว่า เมือ่ เห็นทางตาเป็นอย่างไร มีรปู มีนามอย่างไร สิง่ เหล่านี้
ดิฉนั เห็นว่าไม่จำเป็น
สุ. ถ้าไม่จำเป็น จะไม่รวู้ า่ รูปคืออะไร และนามคืออะไร
ข. และไม่จำเป็นต้องรูด้ ว้ ยว่า รูป นาม คืออะไร เพราะเรา
ไม่ยึดถือไงคะ
สุ. เป็นไปไม่ได้เลย ถ้าปัญญาไม่รวู้ า่ เป็นนามธรรมเป็นรูปธรรม
ตราบใด ตราบนัน้ ก็จะยึดถือเพราะยังรวมกันอยู่ ขณะนีย้ งั รวมกัน
เป็นแจกันดอกไม้ เป็นแก้วน้ำส้ม ยังไม่ได้แยกออกเป็นสภาพธรรม
แต่ละอย่าง เพราะฉะนัน้ จะเป็นอนัตตาไม่ได้เลย
ข. ขอบคุณค่ะ
ถ. ขอแทรกสักหน่อย คือขอถามว่า ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมทำไปเพือ่
อะไร เพือ่ ใคร ทำไปแล้วจะได้อะไร อาจารย์ให้คำตอบได้ไหม
สุ. ก่อนอืน่ ต้องเข้าใจว่า ปฏิบตั ธิ รรมคืออะไร ถ้ายังไม่เข้าใจ
ว่าปฏิบตั ธิ รรมคืออะไร สิง่ ต่างๆทีป่ ฏิบตั ไิ ปก็ไม่มปี ระโยชน์ ฉะนัน้
ก็ตอ้ งขอถามเป็นข้อๆ คือ ปฏิบตั ธิ รรมในทีน่ ห้ี มายความว่าอย่างไร
ทีใ่ ช้คำว่า “ปฏิบตั ธิ รรม” นัน้ ทำอย่างไร ทุกอย่างจะเลือ่ นลอยไม่
ได้ ทุกอย่างต้องมีความเข้าใจชัดเจนถูกต้อง แม้แต่คำว่า “ปฏิบตั ิ
ธรรม”
ถ้ามีคนนัง่ หลับตาแล้วบอกว่า เขานัง่ ปฏิบตั ธิ รรม เชือ่ ไหม
พอเขาว่าปฏิบตั กิ ว็ า่ ปฏิบตั ไิ ปด้วย นัน่ ไม่มเี หตุผลเลย เห็นเขานัง่
จ้องดินสีอรุณ แล้วเขาบอกว่าเขาปฏิบตั ธิ รรม จะเชือ่ หรือว่า นัน่ คือ
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การปฏิบัติธรรม
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้แล้ว
ทรงแสดง ทรงพระมหากรุณาให้ผฟู้ งั เกิดปัญญาด้วยตนเอง นีค่ อื
พระคุณทีส่ งู สุด คือ ทำให้ผมู้ อี วิชชาความไม่รู้ เกิดมีวชิ ชาความรูข้ น้ึ
ไม่หลง ไม่งมงาย ไม่ตน่ื เต้นในข่าวต่างๆ ฉะนัน้ แม้คำว่า
“ปฏิบตั ธิ รรม” ก็ตอ้ งเข้าใจให้ถกู ต้องด้วย ถ้ามีคนนัง่ หลับตาแล้ว
บอกว่าปฏิบตั ธิ รรม แล้วเราก็บอกว่าเขาปฏิบตั ธิ รรม ใครๆก็บอก
ว่าเขาปฏิบตั ธิ รรม นัน่ เป็นสิง่ ทีเ่ หลวไหล เพราะเหตุวา่ ยังไม่เข้าใจ
เลยว่าปฏิบตั ธิ รรมจริงๆนัน้ เป็นอย่างไร ต่อเมือ่ ใดเข้าใจแล้ว จึงจะ
รู้ว่าปฏิบัติธรรม หรือไม่ใช่ปฏิบัติธรรม ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับความ
เข้าใจที่ถกู ต้อง
ขณะทีท่ า่ นพระสารีบตุ รฟังธรรมจากท่านพระอัสสชิ ปฏิบตั ิ
ธรรมหรือเปล่า ท่านพระอัสสชิท่านเดินบิณฑบาต และท่าน
พระสารีบตุ รท่านก็รสู้ กึ ว่า ภิกษุรปู นีม้ กี ริ ยิ าทีเ่ ป็นสมณะจริงๆ ฉะนัน้
ธรรมของท่านก็จะต้องเป็นธรรมทีน่ า่ เลือ่ มใส ด้วยเหตุนท้ี า่ นจึงได้
ติดตามท่านพระอัสสชิไป และขอให้ทา่ นพระอัสสชิแสดงธรรม ใน
ขณะทีท่ า่ นพระสารีบตุ รฟังธรรมจากท่านพระอัสสชิ ท่านพระสารี-บุตรปฏิบตั ธิ รรมหรือเปล่า เพราะว่าเมือ่ จบธรรมสัน้ ๆทีท่ า่ นพระ
อัสสชิกล่าวแล้ว ท่านพระสารีบุตรก็รู้แจ้งอริยสัจจธรรมเป็นพระ
โสดาบัน ฉะนัน้ ในขณะทีก่ ำลังฟังนัน้ ท่านพระสารีบตุ รปฏิบตั ธิ รรม
หรือเปล่า ขณะนัน้ ท่านพระสารีบตุ รปฏิบตั ธิ รรมแน่นอน
ฉะนัน้ ปฏิบตั ธิ รรมนัน้ ไม่ใช่นง่ั หลับตา ไม่ใช่เดินผิดปกติ
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แต่ขณะใดที่ปัญญาเกิดพร้อมสติที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรม
ด้วยความเข้าใจ ขณะนัน้ สติปญ
ั ญาปฏิบตั กิ จิ ของสติปญ
ั ญา คือ
ระลึกรูล้ กั ษณะของสภาพธรรมหนึง่ สภาพธรรมใดทีก่ ำลังปรากฏ แล้ว
ค่อยๆเข้าใจ สะสมความรูค้ วามเข้าใจไปจนกว่าจะถึงกาลทีร่ แู้ จ้ง
อริยสัจจธรรม ซึง่ จะเป็นขณะไหนก็ได้ ขณะทีถ่ กู วัวขวิดก็ได้ ขณะ
ไหนก็ได้ทง้ั นัน้ เพราะเหตุวา่ ขณะนีส้ ภาพธรรมเป็นของจริงซึง่
กำลังเกิดดับเป็นอริยสัจจธรรม เมือ่ บุคคลใดประจักษ์แจ้งลักษณะ
ความจริงของสภาพธรรมขณะนี้ ก็จะเป็นพระอริยบุคคลได้ เป็นผู้
เจริญจริงๆ เพราะว่าเจริญจากอวิชชาสู่วิชชา จนสามารถรู้สภาพ
ธรรมตามความเป็นจริงได้ ฉะนัน้ อย่าเข้าใจผิดเรือ่ งปฏิบตั ธิ รรม
ว่าจะเป็นอย่างอืน่
(ตอบปัญหาธรรมพระสังฆาธิการที่วัดบวรนิเวศวิหารและสนทนาธรรมที่ต่างๆ)

ในประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ นับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายาน ขณะนี้
มีชาวญีป่ นุ่ ท่านหนึง่ ซึง่ ได้ศกึ ษาพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทจาก
พระไตรปิฎกภาษาญีป่ นุ่ ซึง่ แปลจากภาษาบาลี เขาศึกษามาประมาณ
๑๐ ปี แล้วได้มาเมืองไทย เป็นผูท้ ม่ี คี วามสนใจในการทีจ่ ะประพฤติ
ปฏิบตั ธิ รรมมาก แต่วา่ เมือ่ ศึกษาคนเดียว ก็เป็นธรรมดาทีย่ าก
จะเข้าใจข้อความในพระไตรปิฎกและในอรรถกถาได้ละเอียดถีถ่ ว้ น
เขามีความวิรยิ อุตสาหะ ขนาดทีพ่ ดู ภาษาไทยไม่ได้เลย แต่
สามารถทีจ่ ะเขียนภาษาไทยได้ โดยคัดลอกจากตัวหนังสือภาษาไทย
และตำราพระธรรมภาษาไทย โดยเฉพาะคือพระอภิธรรม เขา
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สามารถที่จะเขียนวิถีจิตและเรียบเรียงได้ ตัวหนังสือก็อ่านง่าย
สวยงาม แสดงให้เห็นว่าเป็นผูม้ วี ริ ยิ อุตสาหะมาก แต่กน็ า่ เสียดาย
ทีก่ ารศึกษาธรรมลำพังตนเอง ไม่มกี ลั ยาณมิตรหรือสหายธรรมที่
จะให้คำชีแ้ จง ร่วมปรึกษา แลกเปลีย่ นเพิม่ เติมความคิดความเห็น
ทีจ่ ะช่วยกันทำให้เข้าใจพระธรรมได้ถกู ต้อง ละเอียด ชัดเจนยิง่ ขึน้
จึงทำให้เขาประพฤติปฏิบตั ติ งึ ไปสำหรับคฤหัสถ์ ท่านผูน้ ไ้ี ม่ได้บวช
เป็นบรรพชิต แต่เป็นผูท้ ไ่ี ม่นอน รับประทานอาหารวันละมือ้ เดียว
และก็นอ้ ยมากด้วย กลางคืนก็นง่ั แล้วก็ลกุ ขึน้ เดิน แล้วก็นง่ั แล้ว
ก็ลกุ ขึน้ เดิน เขาตัง้ ใจจะเป็นผูท้ ร่ี กั ษาศีล ๕ ตลอดชีวติ เป็นผูท้ ม่ี ี
ศรัทธามาก แต่ว่าปัญญานัน้ เป็นอีกเรือ่ งหนึง่ ซึง่ ไม่ใช่แต่เพียงอ่าน
แล้วคิดแล้วเข้าใจเอาเอง ท่านผูน้ พ้ี ยายามทุกอย่างทีจ่ ะศึกษาและ
ปฏิบตั ติ ามวิสทุ ธิมรรค เขาเคยมาเมืองไทย ๓ ครัง้ และได้มโี อกาส
พบดิฉนั ซึง่ เขาก็ยงั คงมีความเชือ่ มัน่ ในการประพฤติปฏิบตั ขิ องเขา
ว่าเป็นหนทางทีจ่ ะขัดเกลากิเลส แต่เขายังไม่รวู้ า่ กิเลสละเอียดมาก
ทันทีทเ่ี ห็นแล้วกุศลไม่เกิด ขณะนัน้ ถ้าไม่ศกึ ษาพระธรรมจะไม่รเู้ ลย
ว่าอกุศลเกิดแล้วอย่างรวดเร็ว เพราะเมือ่ เห็นแล้วก็ยอ่ มมีความยินดี
พอใจในสิง่ ทีเ่ ห็นบ้าง หรือว่าสิง่ ทีเ่ ห็นนัน้ ไม่นา่ พอใจก็เกิดความไม่
แช่มชืน่ ฉะนัน้ ก็เป็นโลภะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง โดยทีไ่ ม่รู้
เลย ซึง่ ผูท้ ศ่ี กึ ษาธรรมย่อมรูว้ า่ พระอรหันต์เห็น แต่ไม่มโี ลภะ
โทสะ โมหะ ไม่มกี เิ ลสใดๆทัง้ สิน้ แต่ปถุ ชุ นเห็นแล้วเต็มไปด้วย
กิเลส ท่านผูน้ พ้ี ยายามทีจ่ ะทำสมาธิ แล้วก็เข้าใจว่าตนเองได้บรรลุ
สมาธิสูงพอสมควร เพราะเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าเขาต้องหลับตา
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จิตของเขาจึงจะเป็นสมาธิ แต่เดีย๋ วนีเ้ ขาบอกว่า เชือ่ เขาเถอะเขา
ลืมตาเขาก็สามารถทีจ่ ะเป็นสมาธิได้ แต่ถา้ ถามเรือ่ งปัญญาและ
หนทางทีจ่ ะอบรมเจริญปัญญารูล้ กั ษณะของสภาพธรรมทีป่ รากฏตาม
ปกติตามความเป็นจริงในขณะนี้ ท่านผูน้ จ้ี ะตอบไม่ได้เลย
ฉะนัน้ ความต่างกันทีท่ ำให้จากปุถชุ นสูค่ วามเป็นพระอรหันต์
ก็คอื การสามารถทีจ่ ะอบรมเจริญปัญญา รูล้ กั ษณะของสภาพธรรม
ทีก่ ำลังปรากฏในขณะนีต้ ามความเป็นจริง ขณะใดทีเ่ ห็นแล้วปัญญา
ไม่เกิด กุศลไม่เกิด กิเลสก็เกิด ถ้าได้ยนิ แล้วปัญญาไม่เกิด กุศล
ไม่เกิด กิเลสก็เกิด
ฉะนัน้ ทำอย่างไร เข้าใจอย่างไร จึงจะสามารถรูค้ วามจริงว่า
ขณะที่เห็นแล้วปัญญาเกิดแทนกิเลสนั้นเป็นไปได้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้เลย แต่จะต้องเริม่ จากการฟังและเข้าใจธรรมตามลำดับ
ขัน้ รูว้ า่ ขณะนีส้ ง่ิ ทีก่ ำลังปรากฏเป็นสภาพธรรมทีไ่ ม่ใช่สตั ว์ บุคคล
ตัวตน เป็นอนัตตาซึง่ เป็นนามธรรม รูปธรรม จนกระทัง่ สติเกิด
ระลึกได้ในขณะทีเ่ ห็น ในขณะทีไ่ ด้ยนิ เมือ่ มีปญ
ั ญาเกิดและเจริญขึน้
ก็สามารถละคลายการยึดถือการเห็นว่าเป็นเราเห็น การได้ยิน
ว่าเป็นเราได้ยนิ เมือ่ หมดความยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นสัตว์ บุคคล
ตัวตน สามารถดับกิเลส คือ ความเห็นผิดและความสงสัยใน
ลักษณะของสภาพธรรมทีก่ ำลังปรากฏ รูแ้ จ้งอริยสัจจธรรมเป็นพระ-โสดาบันบุคคล ก็ยงั มีกเิ ลสเหลืออยูอ่ กี ทีจ่ ะต้องอบรมเจริญปัญญารู้
ลักษณะของสภาพธรรมทีป่ รากฏต่อไป จนกว่าจะเห็นสภาพธรรมที่
เกิดและดับว่าเป็นทุกข์ เมือ่ รูแ้ จ้งอริยสัจจธรรมอีกครัง้ หนึง่ ก็เป็น
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พระสกทาคามีบคุ คล ต่อจากนัน้ ก็จะต้องอบรมเจริญปัญญาจนกระทัง่
เป็นพระอนาคามีบคุ คล และเมือ่ ดับกิเลสหมดก็เป็นพระอรหันต์ ซึง่
เป็นสิง่ ทีเ่ ป็นไปได้ แต่วา่ เป็นได้ยาก แต่ไม่ถงึ กับสุดวิสยั
ถ้าสนใจแต่เรือ่ งของสมาธิ ก็ไม่มที างทีจ่ ะเข้าใจว่าปัญญานัน้
ไม่ใช่สมาธิ เพราะว่าถ้าเป็นสมาธิแล้ว จิตจดจ้องอยูท่ อ่ี ารมณ์เดียว
แต่ถ้าเป็นสติปัฏฐาน สติก็ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลัง
ปรากฏตามปกติ แล้วปัญญาเจริญขึน้
ที่จริงแล้ว น่าจะพูดถึงเรื่องมิจฉาสมาธิ หรือมิจฉามรรค
มิจฉาปฏิปทา เพราะว่าคนส่วนใหญ่มกั นิยมปฏิบตั ิ แต่ถา้ ไม่ทราบ
ว่าการปฏิบตั มิ ี ๒ อย่าง คือ สัมมามรรคและมิจฉามรรค ถ้าไม่รู้
ความต่างกันก็จะปฏิบัติมิจฉามรรค ไม่ใช่สัมมามรรค สมาธิ
ก็เช่นเดียวกัน ไม่ใช่มแี ต่สมั มาสมาธิเท่านัน้ มิจฉาสมาธิกม็ ี ฉะนัน้
ถ้าไม่รู้ว่าสัมมาสมาธิประกอบด้วยปัญญาอย่างไร ขณะนั้นก็เป็น
มิจฉาสมาธิ ไม่ใช่สมั มาสมาธิ
ในพระพุทธศาสนา ปัญญาเป็นสิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ เพราะเหตุวา่
พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
ปัญญา และทรงแสดงพระธรรมทั้งหมดเพื่อเกื้อกูลพุทธบริษัท
ให้เกิดปัญญาของตัวเองด้วย
ถ. จะทราบได้อย่างไรว่าปัญญาเกิด
สุ. ต้องทราบว่า ปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลัง
ปรากฏในขณะนี้ จึงจะเป็นปัญญาทีส่ ามารถจะดับกิเลสได้ เพราะ
ว่า ขณะนีท้ ก่ี ำลังเห็น ก็ยดึ ถือว่าเป็นเราเห็น แต่พระผูม้ พี ระภาค
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ทรงแสดงว่า ธรรมทัง้ หลายเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตวั ตน สัตว์ บุคคล
ฉะนัน้ ทีก่ ำลังเห็นเดีย๋ วนี้ ต้องไม่ใช่เราและก็ไม่ใช่ตวั ตนด้วย เป็น
จิตประเภทหนึง่ ซึง่ เกิดขึน้ เพราะเหตุปจั จัย
ชีวติ แต่ละคนดำรงอยูไ่ ด้กเ็ พียงชัว่ ขณะจิตเดียว ฉะนัน้ ใน
ขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่ได้ยิน ต้องมีความรู้ซึ่งเกิดจากการฟัง
จนกระทัง่ สามารถทีจ่ ะเป็นปัจจัยให้สติเกิดระลึกได้ในขณะทีก่ ำลังเห็น
ในขณะนีต้ ามปกติตามความเป็นจริง มิฉะนัน้ แล้ว ก็จะมีแต่สมาธิ
และไม่รู้ว่าปัญญานั้นรู้อะไร แต่ก่อนอื่นก็ต้องรู้ว่าปัญญารู้สภาพ
ธรรมตามความเป็นจริงในชีวติ ประจำวันทุกขณะ ตัง้ แต่ตน่ื จนหลับ
ไม่วา่ จะเป็นเห็น ได้ยนิ ได้กลิน่ ลิม้ รส รูส้ ง่ิ กระทบสัมผัส
คิดนึก ฯลฯ
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มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
วัตถุประสงค์โดยย่อของมูลนิธิฯ คือ ศึกษาและปฏิบัติธรรม
เผยแพร่พระธรรมตามแนวพระไตรปิฎก
จัดพิมพ์เอกสารประกอบการศึกษาพระไตรปิฎก เผยแพร่เป็นสาธารณกุศล
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นาวาอากาศตรี เกื้อกูล แสนทอง
หม่อมบงกชปริยา ยุคล
นางสาวประภัสสร เหตระกูล
พลตรี ดร. วีระ พลวัฒน์

ท่านที่ประสงค์จะพิมพ์หนังสือของมูลนิธิฯ
เพื่อเป็นธรรมบรรณาการในการกุศล หรือมีศรัทธาจะสมทบทุนมูลนิธิฯ
และสนใจเป็นสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ.
โปรดติดต่อมูลนิธิฯ หรือกรรมการของมูลนิธิฯ
สำ�นักงาน: ๑๗๔/๑ เจริญนคร ๗๘ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
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http://www.dhammahome.com
E-mail: info@dhammahome.com
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