บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจยั เรื อง “จิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ” นี มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั
ทีเกียวข้อง ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการสร้างสุ ขภาวะตามหลักพุทธศาสนา การสร้างสุ ขภาวะ
ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพีย ง หลัก การพัฒนาสุ ข ภาวะตามหลัก วิท ยาศาสตร์ สุขภาพแผนปั จจุบนั
การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลื อก และการแพทย์พืนบ้าน แนวคิดสุ ขภาพบุญนิ ยม แนวคิ ด
ทฤษฎี เกียวกับสสารกับพลังงาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขัวตรงกันข้าม และแนวคิดความสัมพันธ์กนั
เป็ นองค์รวม ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี

แนวคิดพุทธธรรมะ
พุทธธรรมะ เป็ นธรรมที พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ คื อ ไตรสิ กขา โพธิ ปักขิ ย ธรรม 37
เป็ นต้น
ปัจจัยทีเกียวกับการมีโรคมาก โรคน้ อย อายุส! ั น และอายุยนื
ใน องฺ .ทสก.24/60 พระพุทธเจ้าตรัสถึงการสร้างสุ ขภาวะดังนี “สมัยหนึ งพระผูม้ ีพระภาค
ประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยนันแล
ท่านพระคิริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็ นไข้หนักครังนันแล ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้ าพระผูม้ ีพระภาค
ถึงทีประทับถวายบังคมพระผูม้ ีพระภาคแล้วนัง ณ ทีควรส่ วนข้างหนึ งครันแล้วได้กราบทูลพระผู ้
มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผูเ้ จริ ญ ท่านพระคิริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็ นไข้หนัก ขอประทาน
พระวโรกาส ขอพระผูม้ ีพระภาค ได้โปรดอนุ เคราะห์เสด็จเยียมท่านพระคิ ริมานนท์ยงั ทีอยู่เถิ ด
พระเจ้าข้าฯ
พระผูม้ ี พระภาคตรั สว่า ดู กรอานนท์ถ้าเธอพึ งเข้าไปหาแล้วกล่ าวสั ญญา 10 ประการ
แก่คิริมานันทภิกษุไซร้ ข้อทีอาพาธของคิริมานันทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญา
10 ประการนันเป็ นฐานะทีจะมีได้สัญญา 10 ประการเป็ นไฉนคืออนิ จจสัญญา 1 อนัตตสัญญา 1
อสุ ภสัญญา 1 อาทีนวสัญญา 1 ปหานสัญญา 1 วิราคสัญญา 1 นิ โรธสัญญา 1 สัพพโลเกอนภิรต
สัญญา 1 สัพพสังขาเรสุ อนิจจสัญญา 1 อนาปานัสสติ 1ฯ
ดูกรอานนท์ ก็อนิ จจสัญญาเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยั นี อยูใ่ นป่ าก็ดี อยู่ที
โคนไม้ก็ดี อยูใ่ นเรื อนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนีว่า รู ปไม่เทียง เวทนาไม่เทียง สัญญาไม่เทียง
สังขารทังหลายไม่เทียง วิญญาณไม่เทียง ย่อมพิจารณาเห็ นโดยความเป็ นของไม่เทียงในอุปาทาน
ขันธ์ 5 เหล่านีด้วยประการอย่างนี ดูกรอานนท์ นีเรี ยกว่า อนิจจสัญญาฯ
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ดูกรอานนท์ ก็อนัตตสัญญาเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยั นี อยูใ่ นป่ าก็ดี อยูท่ ี
โคนไม้ก็ดี อยูใ่ นเรื อนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี ว่า จักษุเป็ นอนัตตา รู ปเป็ นอนัตตา หู เป็ น
อนัตตา เสี ยงเป็ นอนัตตา จมูกเป็ นอนัตตา กลินเป็ นอนัตตา ลินเป็ นอนัตตา รสเป็ นอนัตตา กายเป็ น
อนัตตา โผฏฐัพพะเป็ นอนัตตา ใจเป็ นอนัตตา ธรรมารมณ์เป็ นอนัตตา ย่อมพิจารณาเห็นโดยความ
เป็ นอนัตตาในอายตนะทังหลายทังภายในและภายนอก 6 ประการเหล่านี ด้วยประการอย่างนี ดูกร
อานนท์ นีเรี ยกว่า อนัตตสัญญาฯ
ดูกรอานนท์ ก็อสุ ภสัญญาเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยั นี ย่อมพิจารณาเห็ น
กายนี นันแล เบืองบนแต่พืนเท้าขึนไป เบืองตําแต่ปลายผมลงมา มีหนังหุ ้มอยูโ่ ดยรอบเต็มด้วยของ
ไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ ว่า ในกายนี มีผม ขน เล็บ ฟั น หนัง เนื อ เอ็น กระดูก เยือในกระดูก ม้าม
เนื อ หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ไส้ น้อยอาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื อ
มันข้น นําตา เปลวมัน นําลาย นํามูก ไขข้อ มูตร ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็ นของไม่งามในกายนี
ด้วยประการดังนี ดูกรอานนท์ นีเรี ยกว่า อสุ ภสัญญาฯ
ดูกรอานนท์ ก็อาทีนวสัญญาเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยั นี อยูใ่ นป่ าก็ดี อยูท่ ี
โคนไม้ก็ดี อยู ่ใ นเรื อ นว่า งเปล่ า ก็ดี ย่อ มพิจ ารณาเห็ น ดัง นี ว่า กายนี มี ทุ ก ข์ม ากมี โ ทษมาก
เพราะฉะนันอาพาธต่าง ๆ จึงเกิดขึนในกายนี คือ โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิน โรคกาย โรคศีรษะ
โรคทีใบหู โรคปาก โรคฟั น โรคไอ โรคหื ด โรคไข้หวัด โรคไข้พิษ โรคไข้เซื องซึ ม โรคในท้อง
โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสี ยด โรคลงราก โรคเรื อน โรคฝี โรคกลาก โรคมองคร่ อ โรคลมบ้าหมู
โรคหิ ดเปื อย โรคหิ ดด้าน โรคคุ ดทะราดหู ด โรคละอองบวม โรคอาเจี ยนโลหิ ต โรคดี เดื อด
โรคเบาหวาน โรคเริ มโรคพุพอง โรคริ ดสี ดวง อาพาธมีดีเป็ นสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเป็ นสมุฏฐาน
อาพาธมีลมเป็ นสมุฏฐาน อาพาธมีไข้สันนิบาต อาพาธอันเกิดแต่ฤดูแปรปรวน อาพาธอันเกิดแต่การ
บริ หารไม่สมําเสมอ อาพาธอันเกิดแต่ความเพียรเกินกําลัง อาพาธอันเกิดแต่วิบากของกรรม
ความหนาว ความร้ อน ความหิ วความกระหาย ปวดอุจจาระปวดปั สสาวะ ย่อมพิจารณาเห็ นโดย
ความเป็ นโทษในกายนีด้วยประการดังนี ดูกรอานนท์ นีเรี ยกว่า อาทีนวสัญญาฯ
ดู ก รอานนท์ ก็ ป หานสั ญญาเป็ นไฉน ดู ก รอานนท์ ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นัย นี ย่อมไม่ ยิ น ดี
ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทําให้หมดสิ นไป ย่อมทําให้ถึ ง ความไม่มี ซึ งกามวิตกอันเกิ ดขึ นแล้ว
ย่อมไม่ยนิ ดี ย่อมละย่อมบรรเทา ย่อมทําให้หมดสิ นไป ย่อมทําให้ถึงความไม่มี ซึ งพยาบาทวิตกอัน
เกิดขึนแล้ว ย่อมไม่ยนิ ดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทําให้หมดสิ นไป ย่อมให้ถึงความไม่มี ซึ งวิหิงสา
วิตกอันเกิ ดขึนแล้ว ย่อมไม่ยินดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทําให้หมดสิ นไป ย่อมให้ถึงความไม่มี
ซึ งอกุศลธรรมทังหลายอันชัวช้าอันเกิดขึนแล้ว ดูกรอานนท์นีเรี ยกว่าปหานสัญญาฯ
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ดูกรอานนท์ ก็วิราคสัญญาเป็ นไฉน ดู กรอานนท์ ภิ กษุ ในธรรมวินัยนี อยู่ในป่ าก็ดี อยู่ที
โคนไม้ก็ดี อยูใ่ นเรื อนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี ว่า ธรรมชาตินนสงบธรรมชาติ
ั
นนประณี
ั
ต
คือธรรมเป็ นที ระงับสังขารทังปวง ธรรมเป็ นทีสละคืนอุปธิ ทงปวง
ั
ธรรมเป็ นทีสิ นไปแห่ งตัณหา
ธรรมเป็ นทีสํารอกกิเลส ธรรมชาติเป็ นทีดับกิเลสและกองทุกข์ ดูกรอานนท์นีเรี ยกว่าวิราคสัญญาฯ
ดูกรอานนท์ นิ โรธสัญญาเป็ นไฉน ดู กรอานนท์ ภิ กษุ ในธรรมวินยั นี อยู่ในป่ าก็ดี อยู่ที
โคนไม้ก็ดี อยูใ่ นเรื อนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี ว่า ธรรมชาตินนสงบธรรมชาติ
ั
นนประณี
ั
ต
คือธรรมเป็ นที ระงับสังขารทังปวง ธรรมเป็ นทีสละคืนอุปธิ ทงปวง
ั
ธรรมเป็ นทีสิ นไปแห่ งตัณหา
ธรรมเป็ นที ดับโดยไม่เหลื อ ธรรมชาติ เป็ นที ดับกิ เลสและกองทุ กข์ ดู กรอานนท์นีเรี ยกว่า นิ โรธ
สัญญาฯ
ดู ก รอานนท์ สั พ พโลเกอนภิ ร ตสั ญ ญาเป็ นไฉน ดู ก รอานนท์ ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นัย นี
ละอุบายและอุปาทานในโลกอันเป็ นเหตุตงมั
ั นถื อมันและเป็ นอนุ สัยแห่ งจิต ย่อมงดเว้นไม่ถือมัน
ดูกรอานนท์ นีเรี ยกว่า สัพพโลเกอนภิรตสัญญาฯ
ดู ก รอานนท์ สั พ พสั ง ขาเรสุ อ นิ จ จสั ญ ญาเป็ นไฉน ดู ก รอานนท์ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นัย นี
ย่อมอึดอัด ย่อมระอา ย่อมเกลียดชัง แต่สังขารทังปวง ดูกรอานนท์ นี เรี ยกว่า สัพพสังขาเรสุ อนิ จจ
สัญญาฯ
ดูกรอานนท์ อานาปานัสสติ เป็ นไฉน ดู กรอานนท์ภิกษุ ในธรรมวินัยนี อยู่ในป่ าก็ดีอยู่ที
โคนไม้ก็ดีอยูใ่ นเรื อนว่างเปล่าก็ดี นังคูบ้ ลั ลังก์ตงกายให้
ั
ตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าเธอ เป็ นผูม้ ีสติ
หายใจออกเป็ นผูม้ ีสติหายใจเข้า เมือหายใจออกยาวก็รู้ชดั ว่าหายใจออกยาวหรื อเมือหายใจเข้ายาวก็
รู ้ ชัดว่าหายใจเข้ายาว เมื อหายใจออกสั นก็ รู้ชัดว่าหายใจออกสั นหรื อเมื อหายใจเข้า สันก็รู้ชัดว่า
หายใจเข้าสัน ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูก้ าํ หนดรู ้กายทังปวงหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูก้ าํ หนดรู ้
กายทังปวงหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักระงับกายสังขารหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักระงับกายสังขาร
หายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักกําหนดรู ้ปีติหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักกําหนดรู ้ปีติหายใจเข้าย่อมศึกษา
ว่าจักกําหนดรู ้จิตตสังขารหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักกําหนดรู ้จิตตสังขารหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่า
จักระงับจิตตสังขารหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักระงับจิตตสังขารหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักกําหนดรู ้
จิตหายใจออก ย่อมศึ กษาว่าจักกําหนดรู ้ จิตหายใจเข้า ย่อมศึ กษาว่าจักยังจิ ตให้บนั เทิ งหายใจเข้า
ย่อมศึกษาว่าจักยังจิตให้บนั เทิงหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักตังจิตให้มนหายใจเข้
ั
า ย่อมศึกษาว่าจักตัง
จิ ตให้ม นหายใจออก
ั
ย่อมศึ ก ษาว่าจักเปลื องจิ ตหายใจเข้า ย่อมศึ กษาว่าจัก เปลื องจิ ตหายใจออก
ย่อมศึกษาว่าจักเปลื องจิตหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็ นโดยความเป็ นของไม่เทียง
หายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็นโดยความเป็ นของไม่เทียงหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจัก
เป็ นผูพ้ ิจารณาเห็ นโดยความคลายกําหนัดหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็นโดยความ
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คลายกําหนัดหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็นโดยความดับสนิ ทหายใจออก ย่อมศึกษา
ว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็ นโดยความดับสนิ ทหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็ นโดยความ
สลัดคืนหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็ นโดยความสลัดคืนหายใจเข้า ดูกรอานนท์นี
เรี ยกว่า อานาปานัสสติฯ
ดูกรอานนท์ ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่ าวสัญญา 10 ประการนี แก่ คิริมานนทภิ กษุ ไซร้
ข้อ ที อาพาธของคิ ริ ม านนทภิ ก ษุ จ ะพึ ง สงบระงับ โดยพลัน เพราะได้ฟั ง สั ญ ญา 10 ประการนี
เป็ นฐานะทีจะมีได้ฯ ลําดับนันแล ท่านพระอานนท์ได้เรี ยนสัญญา 10 ประการนี ในสํานักของพระผู ้
มี พ ระภาคแล้ว ได้เ ข้า ไปหาท่ า นพระคิ ริม านนท์ย งั ที อยู่ ครั นแล้ว ได้ก ล่ า วสั ญญา 10 ประการ
แก่ท่านพระคิริมานนท์ ครังนันแล อาพาธนันของท่านพระคิริมานนท์สงบระงับโดยพลัน เพราะได้
ฟังสัญญา 10 ประการนี ท่านพระคิริมานนท์หายจากอาพาธนัน ก็แลอาพาธนันเป็ นโรคอันท่านพระ
คิริมานนท์ละได้แล้ว ด้วยประการนันแลฯ”
พระพุทธเจ้าตรัสข้อความสําคัญทีเกียวกับสาเหตุของการมีโรคน้อยว่า “เป็ นผูม้ ีอาพาธน้อย
มีทุกข์น้อย ประกอบด้วยเตโชธาตุ อันมี วิบากเสมอกัน ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เป็ นอย่า งกลาง ๆ
ควรแก่ความเพียรฯ”(ที.ปา.11/293)
“สุ ข ทุกข์ หรื ออทุกขมสุ ขเวทนา เกิดจาก เรื องดี (ไฟ) 1 เสมหะ (นํา) 1 ลม (ลม) 1
ดี เสมหะ ลม รวมกัน (ดิน) 1 ฤดู 1 รักษาตัวไม่สมําเสมอ 1 ถูกทําร้าย 1 ผลของกรรม 1 เป็ นที 8ฯ”
(สํ.สฬา.18/427-429)
หลักปฏิบตั ิทีเป็ นต้นเหตุให้อายุยนื 7 ประการ ในพุทธธรรมได้แก่ 1) เป็ นผูท้ าํ ความสบาย
แก่ ต นเอง 2) รู ้ จ ัก ประมาณในสิ งที สบาย 3) บริ โ ภคสิ งที ย่อ ยง่ า ย 4) เที ยวในกาละอัน สมควร
5) ประพฤติ เพียงดังพรหม (เมตตา กรุ ณา มุ ทิตา อุ เบกขา) 6) เป็ นผูม้ ี ศีล 7) มี มิตรดี งาม สําหรั บ
เหตุให้อายุสัน ก็ตรงกันข้าม (องฺ .ปSฺ จก.22/125-126)
พระพุ ท ธเจ้ า ยัง ตรั ส ถึ ง ประโยชน์ ห รื อตั ว ชี วัด ของการมี สุ ขภาพที ดี 5 ข้ อ ดั ง นี
1) ความเจ็บป่ วยน้อย 2) ความลําบากกายน้อย 3) เบากาย 4) มีกาํ ลัง 5) เป็ นอยูผ่ าสุ ก (ม.มู.12/265)
พระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื อง สาเหตุของการมีอายุสัน อายุยืน โรคมาก โรคน้อย รวมถึงการ
ได้รับสิ งทีเลวร้ายหรื อประณี ตดีงามต่าง ๆ ในพระไตรปิ ฎก มัชฌิมนิกาย อุปริ ปัณณาสก์ดงั นี
สุ ภมาณพ โตเทยยบุ ตร พอนังเรี ยบร้ อยแล้ว ได้ทู ลถามพระผูม้ ี พ ระภาคดัง นี ว่า ข้าแต่
พระโคดมผูเ้ จริ ญ อะไรหนอแล เป็ นเหตุ เป็ นปั จจัย ให้พวกมนุ ษย์ทีเกิดเป็ นมนุ ษย์อยู่ ปรากฏความ
เลวและความประณี ต คื อ มนุ ษย์ท งหลายย่
ั
อมปรากฏมี อายุสั น มี อายุยืน มี โรคมาก มี โรคน้อย
มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณงาม มีศกั ดาน้อย มีศกั ดามาก มีโภคะน้อย มีโภคะมาก เกิ ดในสกุลตํา
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เกิดในสกุลสู ง ไร้ปัญญา มีปัญญา ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริ ญอะไรหนอแล เป็ นเหตุ เป็ นปั จจัย ให้พวก
มนุษย์ ทีเกิดเป็ นมนุษย์อยู่ ปรากฏความเลวและความประณี ตฯ
พระผูม้ ี พระภาคตรั สว่า ดู ก รมาณพ สัตว์ทงหลายมี
ั
กรรมเป็ นของตน เป็ นทายาทแห่ ง
กรรม มีกรรมเป็ นกําเนิ ด มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็ นทีพึงอาศัย กรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้เลว
และประณี ตได้ฯ
พระผูม้ ีพระภาคจึงได้ตรั สดังนี ว่า ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี จะเป็ นสตรี ก็ตาม
บุ รุ ษ ก็ ต าม เป็ นผูม้ ัก ทํา ชี วิต สั ต ว์ใ ห้ ตกล่ ว ง เป็ นคนเหี ยมโหด มี มื อเปื อนเลื อดหมกมุ่ น ในการ
ประหัตประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวติ ... จะเป็ นคนมีอายุสัน ...
ดูกรมาณพ ส่ วนบุคคลบางคนในโลกนี จะเป็ นสตรี ก็ตาม บุรุษก็ตาม ละปาณาติบาตแล้ว
เป็ นผูเ้ ว้นขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาตราได้ มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุ เคราะห์ดว้ ย
ความเกือกูลในสรรพสัตว์และภูตอยู่ ... จะเป็ นคนมีอายุยนื ...
ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี จะเป็ นสตรี ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็ นผูม้ ีปรกติเบียดเบียน
สัตว์ดว้ ยฝ่ ามือ หรื อก้อนดิน หรื อท่อนไม้ หรื อศาสตรา ... จะเป็ นคนมีโรคมาก ...
ดู ก รมาณพ บุ ค คลบางคนในโลกนี จะเป็ นสตรี ก ็ต าม บุ รุ ษ ก็ต าม เป็ นผู ้มี ป รกติ
ไม่เบี ยดเบี ยนสัตว์ด้วยฝ่ ามือ หรื อก้อนดิ น หรื อท่อนไม้ หรื อศาสตรา ... จะเป็ นคนมีโรคน้อย ...
(ม.อุ.14/580-585)
พระพุท ธเจ้า ได้ต รั ส ถึ ง การผิด ศี ล ธรรมจะทํา ให้เ กิ ด ทุ ก ข์ภ ยั มี โ รคมากและอายุสั น
การปฏิบตั ิศีลธรรมจะทําให้เกิดความผาสุ ก แข็งแรงและอายุยืน ใน “จักกวัตติสูตร” ดังนี “ดูกรภิกษุ
ทังหลาย ... เมือความขัดสนถึงความแพร่ หลาย อทินนาทานก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมืออทินนาทาน
ถึงความแพร่ หลาย ศัสตราก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมือศัสตราถึงความแพร่ หลาย ปาณาติบาตก็ได้ถึง
ความแพร่ หลาย เมือปาณาติบาตถึงความแพร่ หลาย มุสาวาทก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมือมุสาวาทถึง
ความแพร่ หลาย แม้อายุของสัตว์เหล่านันก็เสื อมถอย แม้วรรณะก็เสื อมถอย เมือพวกเขาเสื อมถอย
จากอายุบา้ ง เสื อมถอยจากวรรณบ้าง บุตรของมนุ ษย์ทีมีอายุ 80,000 ปี ก็มีอายุถอยลง เหลือ 40,000 ปี
ดู ก รภิ ก ษุ ท ังหลายในเมื อมนุ ษ ย์มี อ ายุ 40,000 ปี บุ รุ ษคนหนึ งขโมยเอาทรั พ ย์ข องคนอื นไป
เขาช่วยกันจับบุรุษนันได้แล้ว จึงแสดงแก่พระราชาผูก้ ษัตริ ย ์ ซึ งได้มูรธาภิเษกพร้อมด้วยกราบทูลว่า
พระพุทธเจ้าข้า บุ รุษผูน้ ี ขโมยเอาทรั พย์ของคนอื นไป ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
เมื อเขาพากันกราบทู ล
อย่างนีแล้ว ท้าวเธอจึงตรัสคํานีกะบุรุษนันว่า พ่อบุรุษ ได้ยนิ ว่า เธอขโมยเอาทรัพย์ของคนอืนไปจริ งหรื อ
บุรุษนันได้กราบทูลคําเท็จทังรู ้อยูว่ า่ ไม่จริ งเลยพระพุทธเจ้าข้าฯ” (ที.ปา.11/42)
“ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ด้วยประการดังพรรณนามานี ... ความขัดสนก็ได้ถึงความแพร่ หลาย
เมือความขัดสนถึงความแพร่ หลาย อทินนาทานก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมืออทินนาทานถึ งความ
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แพร่ หลาย ศัสตราก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมือศัสตราถึงความแพร่ หลาย ปาณาติบาตก็ได้ถึงความ
แพร่ หลาย เมือปาณาติบาตถึงความแพร่ หลาย มุสาวาทก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมือมุสาวาทถึงความ
แพร่ หลาย แม้อายุของสัตว์เหล่านันก็เสื อมถอย แม้วรรณะก็เสื อมถอย เมือพวกเขาเสื อมถอยจาก
อายุบา้ ง เสื อมถอยจากวรรณะบ้าง บุตรของมนุ ษย์ทีมีอายุ 40,000 ปี ก็มีอายุ 20,000 ปี ฯ ดูกรภิกษุ
ทังหลาย ในเมือมนุษย์มีอายุ 20,000 ปี บุรุษคนหนึงขโมยเอาทรัพย์ของคนอืนไป บุรุษอีกคนหนึ งจึง
กราบทูลแก่พระราชาผูก้ ษัตริ ย ์ ซึ งได้มูรธาภิเษก เป็ นการส่ อเสี ยดว่า พระพุทธเจ้าข้าบุรุษชื อนี ขโมย
เอาทรัพย์ของคนอืนไปฯ ” (ที.ปา.11/43)
“ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ด้วยประการดังพรรณนามานี ... ความขัดสนก็ได้ถึงความแพร่ หลาย
เมื อความขัดสนถึ งความแพร่ หลาย ปิ สุ ณ าวาจาก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมื อปิ สุ ณาวาจาถึ งความ
แพร่ หลาย แม้อายุข องสัตว์เหล่ านันก็เสื อมถอย แม้วรรณก็ เสื อมถอย เมื อพวกเขาเสื อมถอยจาก
อายุบา้ ง เสื อมถอยจากวรรณะบ้าง บุตรของมนุ ษย์ทีมีอายุ 20,000 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 10,000 ปี ฯ
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ในเมือมนุ ษย์มีอายุ 10,000 ปี สัตว์บางพวกมีวรรณะดีสัตว์บางพวกมีวรรณะไม่ดี
ในสัตว์ทงสองพวกนั
ั
น สัตว์พวกทีมีวรรณะไม่ดีก็เพ่งเล็งสัตว์พวกทีมีวรรณะดี ถึ งความประพฤติ
ล่วงในภรรยาของคนอืนฯ ” (ที.ปา.11/44)
“ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลาย
ั
... ความขัดสนก็ ไ ด้ถึ ง ความแพร่ หลาย เมื อความขัดสนถึ ง ความ
แพร่ หลาย อทินนาทานก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมืออทินนาทานถึงความแพร่ หลาย กาเมสุ มิจฉาจาร
ก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมือกาเมสุ มิจฉาจารถึงความแพร่ หลาย แม้อายุของสัตว์เหล่านันก็เสื อมถอย
แม้วรรณะก็เสื อมถอย เมือพวกเขาเสื อมถอยจากอายุบา้ ง เสื อมถอยจากวรรณะบ้าง บุตรของมนุ ษย์ที
มี อายุ 10,000 ปี ก็ มี อายุถ อยลงเหลื อ 5,000 ปี ฯ ดู ก รภิ กษุ ท งหลาย
ั
ในเมื อมนุ ษย์มี อายุ 5,000 ปี
ธรรม 2 ประการคือผรุ สวาจาและสัมผัปปลาปะก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมือธรรม 2 ประการถึงความ
แพร่ หลาย แม้อายุของสัตว์เหล่านันก็เสื อมถอย แม้วรรณะก็เสื อมถอย เมือพวกเขาเสื อมถอยจาก
อายุบา้ ง เสื อมถอยจากวรรณะบ้าง บุตรของมนุ ษย์ทีมีอายุ 5,000 ปี บางพวกมีอายุ 2,500 ปี บางพวก
มีอายุ 2,000 ปี ฯ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ในเมือมนุ ษย์มีอายุ 2,500 ปี อภิชฌาและพยาบาท ก็ได้ถึงความ
แพร่ ห ลาย เมื ออภิ ช ฌาและพยาบาทถึ ง ความแพร่ ห ลาย แม้อ ายุ ข องสั ต ว์เ หล่ า นันก็ เ สื อมถอย
แม้วรรณะก็เสื อมถอย เมือพวกเขาเสื อมถอยจากอายุบา้ ง เสื อมถอยจากวรรณะบ้าง บุตรของมนุ ษย์ที
มี อ ายุ 2,500 ปี ก็ มี อายุ ถ อยลงเหลื อ 1,000 ปี ฯ ดู ก รภิ ก ษุ ท ังหลายในเมื อมนุ ษ ย์มี อ ายุ 1,000 ปี
มิ จ ฉาทิ ฐิ ก็ ไ ด้ถึ ง ความแพร่ ห ลาย เมื อมิ จ ฉาทิ ฐิ ถึ ง ความแพร่ ห ลาย แม้อ ายุ ข องสั ต ว์เ หล่ า นันก็
เสื อมถอย แม้วรรณะก็ เสื อมถอย เมื อพวกเขาเสื อมถอยจากอายุบ ้า ง เสื อมถอยจากวรรณะบ้า ง
บุตรของมนุ ษย์ทีมีอายุ 1,000 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 500 ปี ฯ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ในเมือมนุ ษย์มีอายุ
500 ปี ธรรม 3 ประการคือ อธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม ก็ได้ถึงแก่ความแพร่ หลาย เมือธรรม
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3 ประการถึ งความแพร่ หลาย แม้อายุของสัตว์เหล่านันก็เสื อมถอย แม้วรรณะก็เสื อมถอย เมือพวก
เขาเสื อมถอยจากอายุบา้ ง เสื อมถอยจากวรรณะบ้าง บุตรของมนุ ษย์ทีมีอายุ 500 ปี บางพวกมีอายุ
250 ปี บางพวกมีอายุ 200 ปี ฯ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ในเมือมนุษย์มีอายุ 250 ปี ธรรมเหล่านี คือ ความไม่
ปฏิ บตั ิชอบในมารดา ความไม่ปฏิ บตั ิชอบในบิดา ความไม่ปฏิ บตั ิ ชอบในสมณะ ความไม่ปฏิ บตั ิ
ชอบในพราหมณ์ ความไม่อ่อนน้อมต่อท่านผูใ้ หญ่ในตระกูล ก็ได้ถึงความแพร่ หลายฯ ... ความขัด
สนก็ ไ ด้ถึ ง แก่ ค วามแพร่ ห ลาย เมื อความขัด สนถึ ง ความแพร่ ห ลาย อทิ น นาทานก็ ไ ด้ถึ ง ความ
แพร่ หลาย เมืออทินนาทานถึ งความแพร่ หลาย ศัสตราก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมือศัสตราถึ งความ
แพร่ หลาย ปาณาติบาตถึงความแพร่ หลาย เมือปาณาติบาตถึงความแพร่ หลาย มุสาวาทก็ได้ถึงความ
แพร่ หลาย เมือมุ สาวาทถึ งความแพร่ หลาย ปิ สุ ณาวาจาก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมือปิ สุ ณาวาจาถึ ง
ความแพร่ หลาย กาเมสุ มิจฉาจารก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมือกาเมสุ มิจฉาจารถึ งความแพร่ หลาย
ธรรม 2 ประการคือ ผรุ สวาจา และ สัมผัปปลาปะก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมือธรรม 2 ประการถึ ง
ความแพร่ หลาย อภิ ชฌาและพยาบาทก็ไ ด้ถึงความแพร่ หลาย เมื ออภิ ชฌาและพยาบาทถึ งความ
แพร่ หลาย มิจฉาทิฐิก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมื อมิจฉาทิฐิถึงความแพร่ หลาย ธรรม 3 ประการคื อ
อธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม ก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมือธรรม 3 ประการถึงความแพร่ หลาย
ธรรมเหล่านี คือ ความไม่ปฏิบตั ิชอบในมารดา ความไม่ปฏิ บตั ิชอบในบิดา ความไม่ปฏิบตั ิชอบใน
สมณะ ความไม่ ป ฏิ บ ัติช อบในพราหมณ์ ความไม่ อ่ อ นน้อมต่ อ ผูใ้ หญ่ ใ นตระกู ล ก็ ไ ด้ถึ ง ความ
แพร่ หลาย เมื อธรรมเหล่านี ถึ งความแพร่ หลาย แม้อายุของสัตว์เหล่ านันก็เสื อมถอย แม้วรรณะก็
เสื อมถอย เมือสัตว์เหล่านันเสื อมถอยจากอายุบา้ ง เสื อมถอยจากวรรณะบ้าง บุตรของมนุ ษย์ทีมีอายุ
250 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 100 ปี ฯ” (ที.ปา.11/45)
“ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
จักมี สมัยที มนุ ษย์เหล่ านี มี บุตรอายุ 10 ปี ในเมื อมนุ ษย์มีอายุ 10 ปี
เด็กหญิงมีอายุ 5 ปี จักสมควรมี สามี ได้ ดูกรภิกษุ ทงหลาย
ั
ในเมื อมนุ ษย์มีอายุ 10 ปี รสเหล่านี คื อ
เนยใส เนยข้น นํามัน นําผึงนําอ้อย และเกลือ จักอันตรธานไปสิ น ดูกรภิกษุทงหลายในเมื
ั
อมนุ ษย์
มีอายุ 10 ปี หญ้ากับแก้จกั เป็ นอาหารอย่างดี ... ดูกรภิกษุ ทงหลาย
ั
ในเมื อมนุ ษย์มีอายุ 10 ปี กุศล
กรรมบถ 10 จักอันตรธานไปหมดสิ น อกุศลกรรมบถ 10 จักรุ่ งเรื องเหลื อเกิ น ดู กรภิกษุทงหลาย
ั
ในเมือมนุษย์มีอายุ 10 ปี แม้แต่ชือว่ากุศลก็จกั ไม่มี และคนทํากุศลจักมีแต่ไหน ... ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ในเมือมนุ ษย์มีอายุ 10 ปี เขาจักไม่มีจิตคิดเคารพยําเกรงว่านี แม่ นี น้า นี พ่อ นี อา นี ป้ า นี ภรรยาของ
อาจารย์ หรื อ ว่า นี ภรรยาของท่ า นที เคารพทังหลาย สั ต ว์โ ลกจัก ถึ ง ความสมสู่ ป ะปนกัน หมด
เปรี ยบเหมือน แพะ ไก่ สุ นขั บ้าน สุ นขั จิงจอก ฉะนัน ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ในเมือมนุ ษย์มีอายุ 10 ปี
สัตว์เหล่านันต่างก็จกั เกิดความอาฆาต ความพยาบาทความคิดร้ายความคิดจะฆ่าอย่างแรงกล้าในกัน
และกัน มารดากับบุตรก็ดี บุตรกับมารดาก็ดี บิดากับบุตรก็ดี บุตรกับบิดาก็ดี พีชายกับน้องหญิงก็ดี
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น้องหญิงกับพีชายก็ดี จักเกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่ากันอย่างแรงกล้า
นายพรานเนือเห็นเนือเข้าเกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่า อย่างแรงกล้า
ฉันใด ฉันนันเหมือนกันฯ” (ที.ปา.11/46)
“ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ในเมือมนุษย์มีอายุ 10 ปี จักมีสัตถันตรกัปสิ น 7 วัน มนุ ษย์เหล่านันจัก
กลับได้ความสําคัญกันเองว่าเป็ นเนื อ ศัสตราทังหลายอันคมจักปรากฏมีในมือของพวกเขา พวกเขา
จะฆ่า กันเองด้วยศัส ตราอันคมนันโดยสํา คัญว่า นี เนื อ ดู ก รภิ กษุ ทงหลาย
ั
ครั งนัน สั ตว์เหล่ า นัน
บางพวกมีความคิดอย่างนี ว่า พวกเราอย่าฆ่าใคร ๆ และใคร ๆ ก็อย่าฆ่าเรา อย่ากระนันเลย เราควร
เข้าไปตามป่ าหญ้าสุ มทุมป่ าไม้ ระหว่างเกาะ หรื อซอกเขา มีรากไม้และผลไม้ในป่ าเป็ นอาหารเลียง
ชี วิตอยู่ เขาพากันเข้าไปตามป่ าหญ้าสุ มทุ มป่ าไม้ ระหว่างเกาะหรื อซอกเขา มี รากไม้และผลไม้
ในป่ าเป็ นอาหารเลี ยงชี วิตอยูต่ ลอด 7 วัน เมือล่วง 7 วันไป เขาพากันออกจากป่ าหญ้าสุ มทุมป่ าไม้
ระหว่างเกาะ ซอกเขา แล้วต่างสวมกอดกันและกัน จักขับร้ องดี ใจอย่างเหลื อเกิ นในที ประชุ มว่า
สัตว์ผเู ้ จริ ญ เราพบเห็นกันแล้ว ท่านยังมีชีวิตอยูห่ รื อ ๆ ฯ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ลําดับนัน สัตว์เหล่านัน
จักมี ความคิดอย่างนี ว่า เราถึ งความสิ นญาติ อย่างใหญ่เห็ นปานนี เหตุ เพราะสมาทานธรรมที เป็ น
อกุศล อย่ากระนันเลยเราควรทํากุศล ควรทํากุศลอะไร เราควรงดเว้นปาณาติบาต ควรสมาทานกุศล
ธรรมนีแล้วประพฤติ เขาจักงดเว้นจากปาณาติบาตจักสมาทานกุศลธรรมนี แล้วประพฤติเพราะเหตุ
ทีสมาทานกุศลธรรม เขาจักเจริ ญด้วยอายุบา้ ง จักเจริ ญด้วยวรรณะบ้าง เมือเขาเจริ ญด้วยอายุบา้ ง
เจริ ญด้วยวรรณะบ้าง บุตรของมนุ ษย์ทงหลายที
ั
มีอายุ 10 ปี จักมีอายุเจริ ญขึ นถึ ง 20 ปี ฯ ดูกรภิกษุ
ทังหลาย ลําดับนันสัตว์เหล่านันจักมีความคิดอย่างนี ว่า เราเจริ ญด้วยอายุบา้ ง เจริ ญด้วยวรรณะบ้าง
เพราะเหตุทีสมาทานกุศลธรรม อย่ากระนันเลย เราควรทํากุศลยิง ๆ ขึนไป ควรทํากุศลอะไร เราควร
งดเว้นจากอทินนาทาน ควรงดเว้นจากกาเมสุ มิจฉาจาร ควรงดเว้นจากปิ สุ ณาวาจา ควรงดเว้นจาก
ผรุ สวาจา ควรงดเว้นจากสัมผัปปลาปะ ควรละอภิ ชฌา ควรละพยาบาท ควรละมิ จฉาทิ ฐิ ควรละ
ธรรม 3 ประการ คื อ อธรรมราคะ วิส มโลภ มิ จฉาธรรม อย่า กระนันเลย เราควรปฏิ บ ตั ิ ชอบใน
มารดา ควรปฏิบตั ิชอบในบิดา ควรปฏิบตั ิชอบในสมณะ ควรปฏิบตั ิชอบในพราหมณ์ ควรประพฤติ
อ่อนน้อมต่อท่านผูใ้ หญ่ในตระกูล ควรสมาทานกุศลธรรมนี แล้วประพฤติ เขาเหล่ านันจักปฏิ บตั ิ
ชอบในมารดา ปฏิ บ ัติ ช อบในบิ ด า ปฏิ บ ัติ ช อบในสมณะ ปฏิ บ ัติ ช อบในพราหมณ์ ประพฤติ
อ่อนน้อมต่อท่านผูใ้ หญ่ในตระกูล จักสมาทานกุศลธรรมนี แล้วประพฤติ เพราะเหตุทีสมาทานกุศล
ธรรมเหล่านันเขาเหล่านันจักเจริ ญด้วยอายุบา้ ง จักเจริ ญด้วยวรรณะบ้าง เมือเขาเหล่านันเจริ ญด้วย
อายุบา้ ง เจริ ญด้วยวรรณะบ้าง บุตรของคนผูม้ ีอายุ 20 ปี จักมีอายุเจริ ญขึนถึ ง 40 ปี บุตรของคนผูม้ ี
อายุ 40 ปี จักมีอายุเจริ ญขึนถึง 80 ปี บุตรของคนผูม้ ีอายุ 80 ปี จักมีอายุเจริ ญขึนถึง 160 ปี บุตรของ
คนผูม้ ีอายุ 160 ปี จักมีอายุเจริ ญขึนถึง 320 ปี บุตรของคนผูม้ ีอายุ 320 ปี จักมีอายุเจริ ญขึนถึง 640 ปี
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บุตรของคนผูม้ ีอายุ 640 ปี จักมีอายุเจริ ญขึนถึง 2,000 ปี บุตรของคนผูม้ ีอายุ 2,000 ปี จักมีอายุเจริ ญ
ขึนถึง 4,000 ปี บุตรของคนผูม้ ีอายุ 4,000 ปี จักมีอายุเจริ ญขึนถึง 8,000 ปี บุตรของคนมีอายุ 8,000 ปี
จักมีอายุเจริ ญขึนถึง 20,000 ปี บุตรของคนผูม้ ีอายุ 20,000 ปี จักมีอายุเจริ ญขึนถึง 40,000 ปี บุตรของ
คนผูม้ ีอายุ 40,000 ปี จักมีอายุเจริ ญขึนถึง 80,000 ปี ฯ” (ที.ปา.11/47)
“ดูกรภิ กษุ ทงหลาย
ั
ในเมือมนุ ษย์มีอายุ 80,000 ปี เด็กหญิงมีอายุ 500 ปี จึงจักสมควรมี
สามีได้ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ในเมือมนุษย์มีอายุ 80,000 ปี จักเกิดมีอาพาธ 3 อย่าง คือ ความอยากกิน 1
ความไม่อยากกิน 1 ความแก่ 1 ...” (ที.ปา.11/48)
“ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี จะเป็ นสตรี ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็ นผูม้ กั ทําชี วิตสัตว์
ให้ตกล่วง เป็ นคนเหี ยมโหด มีมือเปื อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิต
… จะเป็ นคนมีอายุสัน ... ดูกรมาณพ ส่ วนบุ คคลบางคนในโลกนี จะเป็ นสตรี ก็ตาม บุ รุษก็ตาม
ละปาณาติ บ าตแล้ว เป็ นผูเ้ ว้น ขาดจากปาณาติ บ าตวางอาชญาวางศาตรา (อาวุ ธ หรื อ วิ ช าหรื อ
วิธีทีเบียดเบียน) ได้มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุ เคราะห์ดว้ ยความเกือกูลในสรรพสัตว์และภูตอยู่
... จะเป็ นคนมี อายุยืน ... บุ ค คลบางคนในโลกนี จะเป็ นสตรี ก ็ต าม บุ รุ ษ ก็ต าม เป็ นผูม้ ี ป รกติ
เบียดเบียนสัตว์ (ทําให้ตนเอง คนอืน หรื อสัตว์อืน ได้รับความทุกข์ ทรมาน เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บ
ล้มตาย) ด้ว ยฝ่ ามื อ หรื อก้อ นดิ น หรื อ ท่ อนไม้ห รื อ ศาตรา (อาวุธ หรื อวิ ช าหรื อ วิธี ก ารต่ า ง ๆ) ...
จะเป็ นคนมี โรคมาก ... ดูกรมาณพ บุ คคลบางคนในโลกนี จะเป็ นสตรี ก็ตาม บุ รุษก็ตาม เป็ นผูม้ ี
ปรกติไม่เบียดเบียนสัตว์ (ไม่ทาํ ให้ตนเอง คนอืน หรื อสัตว์อืน ได้รับความทุกข์ ทรมาน เดือดร้ อน
ไม่สบาย บาดเจ็บ ล้มตาย) ด้วยฝ่ ามือ หรื อก้อนดิ น หรื อท่อนไม้ หรื อศาตรา (อาวุธหรื อวิชาหรื อ
วิธีการต่าง ๆ) ... จะเป็ นคนมี โรคน้อย ...” (ม.อุ .14/582-585),“ผูใ้ ดแสวงหาความสุ ขเพือตนย่อม
ไม่ เบี ย ดเบี ย นสัตว์ทงหลาย
ั
(การไม่ ทาํ ให้ตนเอง คนอื น หรื อสัตว์อืน ได้รับ ความทุ ก ข์ ทรมาน
เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บ ล้มตาย)” (ขุ.ขุ.25/20)
“ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ตถาคตเคยเป็ นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กําเนิดก่อน ละปาณาติบาตแล้ว
เว้นขาดจากปาณาติบาตแล้ว วางทัณฑะ วางศาตราแล้วมีความละอาย มีความกรุ ณา หวังประโยชน์
่ ตถาคตย่อมเข้าถึงสุ คติโลกสวรรค์เบืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนัน
แก่สัตว์ทงปวงอยู
ั
อันตนทําสังสมพอกพูนไพบูลย์ ... เมือเป็ นพระราชาได้ผลข้อนี คือ มีพระชนมายุยืนดํารงอยู่นาน
อภิบาลพระชนมายุยืนยาว ไม่มีใคร ๆ ทีเป็ นมนุ ษย์ซึงเป็ นข้าศึกศัตรู สามารถปลงพระชนม์ชีพใน
ระหว่างได้ ... เมื อเป็ นพระพุทธเจ้าจึ งได้ผลข้อนี คื อ มี พระชนมายุยืนดํารงอยู่นาน ทรงอภิ บาล
พระชนมายุยืนยาว ไม่ มี ข ้า ศึ ก ศัตรู จะเป็ นสมณะ พราหมณ์ เทวดา พรหม มาร ใคร ๆ ในโลก
สามารถปลงพระชนม์ชีพในระหว่างได้” (ที.ปา.11/136)
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“ดู ก รภิ ก ษุ ท ังหลาย ตถาคตเคยเป็ นมนุ ษ ย์ใ นชาติ ก่ อ น ภพก่ อ นกํา เนิ ด ก่ อ น เป็ นผู ้
ไม่เ บี ย ดเบี ย นสัต ว์ท ังหลายด้ว ยฝ่ ามื อ ก้อ นดิ น ท่อ นไม้ หรื อ ศาตรา ตถาคตย่อ มเข้า ถึ ง สุ ค ติ
โลกสวรรค์เบืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนันอันตนทําสังสมพอกพูนไพบูลย์ ฯลฯ ...
เมื อเป็ นพระพุทธเจ้าได้จึงรั บผลข้อนี คื อ มี พระโรคาพาธน้อย มี ความลําบากน้อย สมบูรณ์ ด้วย
พระเตโชธาตุ อันยังอาหารให้ย่อยดี ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก อันควรแก่ พระปธานเป็ นปานกลาง”
(ที.ปา.11/156)
พระพุทธเจ้าตรัส ใน องฺ .เอกาทสก.24/88,213 “พยสนสู ตร” ว่า
[88] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุใดด่าบริ ภาษเพือนพรหมจรรย์ทงหลาย
ั
กล่าวโทษพระอริ ยะ
ภิกษุนนจะไม่
ั
พึงถึงความฉิ บหาย 10 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ งข้อนี มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส ความฉิ บหาย
10 อย่างเป็ นไฉน คือ ภิกษุนนไม่
ั บรรลุธรรมทียังไม่บรรลุ 1 เสื อมจากธรรมทีบรรลุแล้ว 1 สัทธรรม
ของภิกษุนนย่
ั อมไม่ผ่องแผ้ว 1 เป็ นผูเ้ ข้าใจว่าตนได้บรรลุในสัทธรรมทังหลาย 1 เป็ นผูไ้ ม่ยินดี
ประพฤติพรหมจรรย์ 1 ต้องอาบัติเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ ง 1 ย่อมถูกโรคอย่างหนัก 1 ถึงความ
เป็ นบ้า มีจิตฟุ้ งซ่าน 1 เป็ นผูห้ ลงใหลกระทํากาละ 1 เมือตายไปย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 1
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุใดด่าบริ ภาษเพือนพรหมจรรย์ทงหลาย
ั
กล่าวโทษพระอริ ยะ ภิกษุนนจะ
ั
ไม่พึงถึงความฉิ บหาย 10 อย่างนี อย่างใดอย่างหนึงข้อนี มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาสฯ
[213] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุใดด่าบริ ภาษเพือนพรหมจรรย์ทงหลาย
ั
ติเตียนพระอริ ยเจ้า
ข้อนี มิ ใช่ ฐานะ มิ ใช่ โอกาส ที ภิกษุ นนจะไม่
ั
พึงถึ งความฉิ บหาย 11 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ ง
ความฉิ บหาย 11 อย่างเป็ นไฉน คือ ไม่บรรลุธรรมทียังไม่ได้บรรลุ 1 เสื อมจากธรรมทีบรรลุแล้ว 1
สัทธรรมของภิ กษุนนย่
ั อมไม่ผ่องแผ้ว 1 เป็ นผูเ้ ข้าใจว่าได้บรรลุ ในสัทธรรม 1 เป็ นผูไ้ ม่ยินดี
ประพฤติพรหมจรรย์ 1 ต้องอาบัติเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึง 1 บอกลาสิ กขาเวียนมาเพือหิ นภาพ 1
ถูกต้องโรคอย่างหนัก 1 ย่อมถึงความเป็ นบ้า คือ ความฟุ้ งซ่ านแห่ งจิต 1 เป็ นผูห้ ลงใหลทํากาละ 1
เมือตายไป ย่อมเข้าถึ งอบาย ทุคติวินิบาต นรก 1 ดูกรภิกษุ ทงหลายภิ
ั
กษุใดด่าบริ ภาษเพือน
พรหมจรรย์ทงหลาย
ั
ติเตียนพระอริ ยเจ้า ข้อนี มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส ทีภิกษุนนจะไม่
ั
พึงถึงความ
ฉิ บหาย 11 อย่าง อย่างใดอย่างหนึงนีฯ
ความสั มพันธ์ ของนามรู ป
นิยาม 5 อย่าง คือ อุตุนิยาม พีชนิ ยาม จิตนิ ยาม กรรมนิ ยาม และธรรมนิ ยาม (อรรถกถา
แปล เล่ม 76 หน้า 81)
หลักปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11 “มหาขันธกะ” ถึง “โพธิ กถาปฏิจจสมุปบาทมนสิ การ”
(วิ.ม.4/1-3) คือ การอาศัยกันและกันเกิดขึน (ความเป็ นเหตุปัจจัยสื บเนืองกันเป็ นไปตามลําดับ) ดังนี
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1] โดยสมัยนัน พระผูม้ ี พระภาคพุทธเจ้าแรกตรั ส รู ้ ประทับอยู่ ณ ควงไม้โพธิ พฤกษ์
ใกล้ฝั งแม่ นําเนรั ญชรา ในอุ รุ เวลาประเทศ ครั งนัน พระผูม้ ี พระภาคประทับนังด้วยบัลลังก์ เดี ยว
เสวยวิมุตติสุข ณ ควงไม้โพธิ พฤกษ์ตลอด 7 วัน และทรงมนสิ การ (การพิจารณาทําใจในใจโดยแยบคาย)
ปฏิจจสมุปบาท (การอาศัยกันและกันเกิดขึน หรื อความเป็ นเหตุปัจจัยสื บเนื องกันเป็ นไปตามลําดับ)
เป็ นอนุ โลมและปฏิ โลมตลอดปฐมยามแห่ งราตรี ว่าดังนี : หลักปฎิจจสมุปบาท (อนุ โลม) 11 คือ
การอาศัยกันและกันเกิดขึน (ความเป็ นเหตุปัจจัยสื บเนื องกันเป็ นไปตามลําดับ) ดังนี เพราะอวิชชา
เป็ นปั จจัย (เหตุ ) จึ ง มี สัง ขาร สัง ขารจึ ง มี วิญญาณ วิญญาณจึ ง มี นามรู ป นามรู ป จึ ง มี ส ฬายตนะ
สฬายตนะจึ งมี ผ สั สะ ผัส สะจึ งมี เวทนา เวทนาจึ งมี ตณ
ั หา ตัณหาจึ งมี อุปาทาน อุ ปาทานจึ งมี ภพ
ภพจึงมีชาติ ชาติจึงมี ชรา มรณะ โสกะ ปริ เทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส กองทุกข์ทงมวลนั
ั
นย่อมเกิด
ด้วยประการฉะนี
ปฏิจจสมุปบาทปฏิโลม อนึ งเพราะอวิชชานันแหละดับโดยไม่เหลือ ด้วยมรรคคือวิราคะ
สั งขารจึ งดับ เพราะสั งขารดับวิ ญญาณจึ งดับ เพราะวิ ญญาณดับนามรู ปจึ งดับ เพราะนามรู ปดับ
สฬายตนะจึ งดับ เพราะสฬายตนะดับผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับเวทนาจึ งดับ เพราะเวทนาดับ
ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับอุ ปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ เพราะภพดับชาติจึงดับ
เพราะชาติดบั ชรา มรณะ โสกะ ปริ เทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส จึงดับ เป็ นอันว่ากองทุกข์ทงมวล
ั
นันย่อมดับ ด้วยประการฉะนี
ลําดับนัน พระผูม้ ี พระภาคทรงทราบเนื อความนันแล้ว จึงทรงเปล่งอุ ทานนี ในเวลานัน
ว่าดังนี ... เมือใดแล ธรรมทังหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ผมู ้ ีเพียรเพ่งอยู่ เมือนัน ความสงสัยทังปวง
ของพราหมณ์นนั ย่อมสิ นไป เพราะมารู ้ธรรมพร้อมทังเหตุ
[2] ลําดับนัน พระผูม้ ี พ ระภาคทรงมนสิ ก ารปฏิ จจสมุ ปบาท เป็ นอนุ โลมและปฏิ โลม
ตลอดมัช ฌิ ม ยามแห่ ง ราตรี ... จึ ง ทรงเปล่ ง อุ ท านนี ในเวลานั นว่า ดัง นี ... เมื อใดแล ธรรม
ทังหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ผมู ้ ีเพียรเพ่งอยู่ เมือนัน ความสงสัยทังปวงของพราหมณ์นนั ย่อมสิ นไป
เพราะได้รู้ความสิ นแห่งปั จจัยทังหลาย
[3] ลําดับนัน พระผูม้ ีพระภาคทรงมนสิ การปฏิ จจสมุ ปบาท เป็ นอนุ โลมและปฏิ โลม
ตลอดปั จฉิ มยามแห่งราตรี ... จึ งทรงเปล่ งอุ ทานนี ในเวลานันว่า ดัง นี ... เมื อใดแล ธรรมทังหลาย
ปรากฏแก่ พ ราหมณ์ ผู ม้ ี เ พีย รเพ่ง อยู ่ เมื อนั น พราหมณ์ นั นย่อ มกํา จัด มารและเสนาเสี ย ได้
ดุจพระอาทิตย์อุทยั ทําอากาศให้สว่างฉะนัน”
จรณะ 15 คือ ข้อประพฤติเพือบรรลุธรรม อันปลอดโปร่ งจากกิ เลสสังวรศีล (ถึ งพร้ อม
ด้วยศีล) สํารวมอินทรี ย ์ (ระวังตา หู จมูก ลิน กาย ใจ) โภชเนมัตตัญSุตา (รู ้ประมาณในการบริ โภค)
ชาคริ ยานุ โยคะ (ทําความเพียรตื นอยู่) ศรัทธา (เชื อมัน) หิ ริ (ละอายต่อการทําทุ จริ ตกายวาจาใจ)
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โอตตัป ปะ (สะดุ ้ง กลัว ต่อ การทํา ทุ จ ริ ต กายวาจาใจ) พหู สู ต (ฟั งธรรมรู ้ ธรรมมาก) วิริยารั มภะ
(ปรารภความเพียรละอกุศล) สติ (ระลึ กรู ้ ตวั ไม่เผลอใจ) ปั ญญา (รู ้ แจ้งชําแรกกิ เลสได้) ปฐมฌาน
(ฌานที 1) ทุติยฌาน (ฌานที 2) ตติยฌาน (ฌานที 3) จตุตถฌาน (ฌานที 4) (ม.ม.13/27-32 ในเสข
ปฏิปทาสู ตร)
โสฬสญาณ 16 คือ ความรู ้ แจ้งเห็ นจริ งตามลําดับของการวิปัสสนา นามรู ปปริ จเฉทญาณ
(รู ้ แจ้งแยกรู ปแยกนามได้) ปั จจัยปริ คคหญาณ (รู ้ แจ้งเหตุ ปัจจัยแก่ กนั ของนามรู ป) สัมมสนญาณ
(รู ้ แ จ้ง นามรู ป เป็ นไปตามไตรลัก ษณ์ ) อุ ท ยัพ พยานุ ปั ส สนาญาณ (รู ้ แ จ้ง ความเกิ ด และดับ )
ภังคานุ ปัสสนาญาณ (รู ้ แจ้งว่าทุกสิ งต้องเสื อมสลาย) ภยตูปัฏฏฐานญาณ (รู ้ แจ้งภัยอันน่ ากลัวของ
กิ เลส) อาที นวานุ ปัสสนาญาณ (รู ้ แจ้งโทษชัวของกิ เลส) นิ พพิทานุ ปัสสนาญาณ (รู ้ แจ้งในความ
เบือหน่ ายกิ เลส) มุญจิตุกมั ยตาญาณ (รู ้ แจ้งการปลดเปลื องกิ เลสออกไป) ปฏิ สังขานุ ปัสสนาญาณ
(รู ้ แจ้งทบทวนว่ากิ เลสออกจริ งไหม) สัง ขารุ เ ปกขาญาณ (รู ้ แจ้งความเป็ นกลางปราศจากกิ เลส)
สัจจานุ โลมิ กญาณ (รู ้ แจ้งในอาริ ยสัจ 4 ทังอนุ โลม ปฏิ โลม) โคตรภูญาณ (รู ้ แจ้งรอยต่อระหว่า ง
ปุ ถุ ช นกับ อาริ ย ชน) มัค คญาณ (รู ้ แ จ้ง ในข้อปฏิ บ ตั ิ สู่ ค วามเป็ นอาริ ย บุ ค คล) ผลญาณ (รู ้ แ จ้ง ใน
อาริ ยผลทีทําได้) ปั จจเวกขณญาณ (รู ้แจ้งตรวจสอบชัดว่าวิมุตไหม) (พระวิสุทธิ มคั ค์“ปั ญญานิ เทศ”
หน้า 540-656)
อุปกิเลส 16 คือ เหตุแห่งทุกข์ อันเป็ นเครื องเศร้าหมองของจิต 16 ประการ
อภิชฌาวิสมโลภะ (ละโมบไม่สมําเสมอ คือความเพ่งเล็ง) พยาบาท (ปองร้ ายเขา) โกธะ
(โกรธ) อุ ปนาหะ (ผูกโกรธไว้) มักขะ (ลบหลู่คุณท่าน) ปลาสะ (ยกตนเทียบเท่า) อิ สสา (ริ ษยา)
มัจฉริ ยะ (ตระหนี) มายา (มารยา) สาเฐยยะ (โอ้อวด) ถัมถะ (หัวดือ) สารัมภะ (แข่งดี) มานะ (ถือตัว)
อติมานะ (ดูหมินท่าน) มทะ (มัวเมา) ปมาทะ (เลินเล่อ) (ม.มู.12/93)
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โพธิ ปักขิยธรรม หมายถึง ธรรมอันเป็ นแนวทางแห่งการตรัสรู ้
พระพุทธเจ้าตรั ส ไว้ว ่า “พรหมจรรย์นั นจะพึ ง เป็ นไป เพื อเกื อกูลแก่ ชนเป็ นอันมาก
เพือความสุ ขแก่ชนเป็ นอันมาก เพืออนุ เคราะห์แก่ชาวโลก เพือประโยชน์ เพือเกือกูล เพือความสุ ข
แก่เทพดาและมนุ ษย์ทงหลาย
ั
คืออะไรบ้าง คือ สติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิ บาท 4 อินทรี ย ์ 5
พละ 5 โพชฌงค์ 7 อริ ย มรรคมี อ งค์ 8 ดู ก รจุ น ทะ ธรรมทังหลายเหล่ า นี แล อัน เราแสดงแล้ว
ด้วยความรู ้ ยิง ซึ งเป็ นธรรมที บริ ษ ทั ทังหมดเที ย ว พึงพร้ อมเพรี ยงกันประชุ ม รวบรวมตรวจตรา
อรรถด้ว ยอรรถ พยัญ ชนะด้ว ยพยัญ ชนะ โดยวิ ธี ที พรหมจรรย์นี จะพึ ง ตังอยู่ต ลอดกาลยื ด ยาว
ตังมันอยูส่ ิ นกาลนาน พรหมจรรย์นนจะพึ
ั
งเป็ นไป เพือเกือกูลแก่ชนเป็ นอันมาก เพือความสุ ขแก่ชน
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เป็ นอันมาก เพืออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพือประโยชน์ เพือเกือกูล เพือความสุ ขแก่เทพดาและมนุ ษย์
ทังหลายฯ” (ที.ปา.11/108)
ในมหาสติปัฏฐานสู ตร 4 “สมัยหนึ ง พระผูม้ ีพระภาคประทับอยูใ่ นกุรุชนบทมีนิคมของ
ชาวกุรุชือว่ากัมมาสทัมมะ ณ ทีนัน พระผูม้ ีพระภาคตรัสเรี ยกภิกษุ ทงหลายว่
ั
า ดู กรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุเหล่านัน ทูลรับพระผูม้ ีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า พระผูม้ ีพระภาคได้ตรัสพระพุทธภาษิตนี ว่า
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
หนทางนี เป็ นทีไปอันเอกเพือความบริ สุทธิ[ ของเหล่าสัตว์ เพือล่วงความโศกและ
ปริ เ ทวะ เพื อความดับ สู ญ แห่ ง ทุ ก ข์แ ละโทมนัส เพื อบรรลุ ธ รรมที ถู ก ต้อ ง เพื อทํา ให้แจ้งซึ ง
พระนิ พพาน หนทางนี คือสติปัฏฐาน 4 ประการ 4 ประการเป็ นไฉน ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุใน
ธรรมวินยั นี พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกาํ จัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสี ยได้ 1 พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกาํ จัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสี ยได้ 1 พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกาํ จัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสี ยได้ 1 พิจารณาเห็ นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มี สติกาํ จัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสี ยได้ 1ฯ” (ที.ม.10/273)
ในปธานสู ตรพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
สัมมัปปธาน 4 ประการนี 4 ประการ
เป็ นไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี ย่อมยังฉันทะให้เกิด ย่อมพยายามปรารภความเพียร ประคองจิ ต
ตังจิ ต มัน เพื อไม่ใ ห้อ กุศ ลธรรมอัน ลามกที ยัง ไม่เ กิ ด เกิ ด ขึ น 1 ย่อมยัง ฉันทะให้เกิ ด พยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิตตังจิตมัน เพือละอกุศลธรรมอันลามกทีเกิดขึนแล้ว 1 ย่อมยังฉันทะให้เกิด
พยายามปรารภความเพียร ประคองจิตตังจิตมัน เพือให้กุศลธรรมทียังไม่เกิดเกิดขึน 1 ย่อมยังฉันทะ
ให้เกิด พยายามปรารภความเพียร ประคองจิตตังจิตมัน เพือความตังมัน เพือความไม่หลงลืม เพือให้
มียงขึ
ิ น เพือความไพบูลย์ เพือเจริ ญ เพือให้บริ บูรณ์ แห่งกุศลธรรมทีเกิดขึนแล้ว 1 ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
สัมมัปปธาน 4 ประการ นีแลฯ”
พระขี ณ าสพเหล่ า นัน มี ค วามเพีย รอันชอบ ครอบงํา เตภูมิ ก วัฏ อันเป็ นบ่ว งแห่ ง มาร
เป็ นผูอ้ นั กิ เลสไม่อาศัยแล้ว ถึ งฝังแห่ งภัย คือ ชาติและมรณะ ท่านเหล่านันชนะมารพร้อมทังเสนา
ชื นชมแล้ว เป็ นผูไ้ ม่หวันไหว ก้าวล่วงกําลังพระยามารเสี ยทังหมด (ถึงความสุ ขแล้ว)ฯ (องฺ .จตุกฺก.
21/13)
อิทธิ บาท 4 หมายถึ ง ธรรมอันเป็ นที ตังแห่ งความสําเร็ จ อิ ทธิ บาท 4 เหล่ านี อันพระผูม้ ี
พระภาค ผูร้ ู ้ ผูเ้ ห็ น เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นนั ทรงบัญญัติไว้แล้ว เพือความ
ทําฤทธิ[ ให้มาก เพือความทําฤทธิ[ ให้วิเศษ เพือแสดงฤทธิ[ ได้อิทธิ บาท 4 เป็ นไฉน ท่านผูเ้ จริ ญ
ทังหลาย ภิ ก ษุ ใ นพระธรรมวินัยนี เจริ ญ อิ ท ธิ บ าทประกอบด้ว ยฉัน ทสมาธิ แ ละปธานสัง ขาร
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เจริ ญอิทธิ บาทประกอบด้วยวิริยสมาธิ และปธานสังขาร เจริ ญอิทธิ บาทประกอบด้วยจิตตสมาธิ และ
ปธานสังขาร เจริ ญอิทธิ บาทประกอบด้วยวิมงั สาสมาธิ (ที.ม.10/200)
อินทรีย์ 5 ในสัทธาสู ตร พระพุทธเจ้าตรัสเกียวกับอินทรี ย ์ 5 ไว้ ดังนี
“สมัยหนึง พระผูม้ ีพระภาคประทับอยู่ ณ นิคมของชาวอังคะชืออาปณะ ในแคว้นอังคะ ณ
ที นันแล พระผูม้ ี พระภาคตรั ส เรี ยกท่ านพระสารี บุตรมาแล้วตรั สว่า ดู กรสารี บุตรอริ ยสาวกผูใ้ ด
มีศรัทธามันเลื อมใสยิงในพระตถาคต อริ ยสาวกนัน ไม่พึงเคลื อบแคลงหรื อสงสัยในตถาคตหรื อ
ในศาสนาของตถาคต
พระสารี บุ ต รกราบทู ล ว่า ข้า แต่ พ ระองค์ผูเ้ จริ ญ อริ ย สาวกใด มี ศ รั ท ธามันเลื อมใสยิ ง
ในพระตถาคต อริ ย สาวกนั นไม่พึง เคลื อบแคลงหรื อสงสัย ในพระตถาคต หรื อในศาสนาของ
พระตถาคต ด้วยว่าอริ ยสาวกผูม้ ีศรัทธาพึงหวังข้อนี ได้วา่ จักเป็ นผูป้ รารภความเพียร เพือละอกุศลธรรม
เพือยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม มีกาํ ลัง มีความบากบันมันคง ไม่ทอดธุ ระในกุศลธรรมทังหลาย
ข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญ ก็วริ ิ ยะของอริ ยสาวกนัน เป็ นวิริยินทรี ย ์ ด้วยว่าอริ ยสาวกผูม้ ีศรัทธา
ปรารภความเพียรแล้ว พึงหวังข้อนี ได้ว่า จักเป็ นผูม้ ีสติประกอบด้วยสติเป็ นเครื องรักษาตนอย่างยิง
จักระลึกถึง ตามระลึกถึงกิจทีทําและคําพูดแม้นานได้
ข้าแต่พระองค์ผูเ้ จริ ญ ก็สติของอริ ยสาวกนันเป็ นสตินทรี ย ์ ด้วยว่าอริ ยสาวกผูม้ ีศรัทธา
ปรารภความเพีย ร เข้า ไปตังสติ ไ ว้แ ล้ว พึง หวัง ข้อ นี ได้ว่า จัก ยึดหน่ วงนิ พ พานให้เ ป็ นอารมณ์
ได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต
ข้าแต่พระองค์ผูเ้ จริ ญ ก็ส มาธิ ของอริ ยสาวกนัน เป็ นสมาธิ นทรี ย ์ ด้วยว่าอริ ย สาวกผูม้ ี
ศรัทธา ปรารภความเพียร เข้าไปตังสติไว้ มีจิตตังมันโดยชอบ พึงหวังข้อนี ได้วา่ จักรู ้ชดั อย่างนี ว่า
สงสารมีทีสุ ดและเบืองต้นอันบุคคลรู ้ ไม่ได้แล้ว เบื องต้นทีสุ ดไม่ปรากฏแก่ เหล่ าสัตว์ ผูม้ ี อวิชชา
เครื องกัน มีตณ
ั หาเป็ นเครื องผูกไว้ ผูแ้ ล่นไปแล้ว ท่องเทียวไปแล้ว ก็ความดับด้วยการสํารอกโดย
ไม่เหลื อแห่ งกองมืดคืออวิชชา นันเป็ นบทอันสงบนันเป็ นบทอันประณี ตคือ ความระงับสังขารทังปวง
ความสละคืนอุปธิ ทงปวง
ั
ความสิ นตัณหา ความสิ นกําหนัด ความดับ นิพพาน
ข้า แต่พ ระองค์ผู เ้ จริ ญ ก็ปั ญ ญาของอริ ย สาวกนัน เป็ นปั ญ ญิ น ทรี ย ์ อริ ย สาวกนันแล
พยายามอย่างนี ครันพยายามแล้ว ระลึ กอย่างนี ครันระลึ กแล้ว ตังมันอย่างนี ครันตังมันแล้ว รู ้ ชัด
อย่างนี ครันรู ้ ชดั แล้ว ย่อมเชื อมันอย่างนี ว่า ธรรมเหล่ านี ก็คือธรรมที เราเคยได้ฟังมาแล้วนันเอง
เหตุนนั บัดนี เราถูกต้องด้วยนามกายอยู่ และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปั ญญา” (สํ.ม.19/1011-1015)
พละ 5 ในวิตถตสู ตร อังคุตตรนิ กาย พระพุทธเจ้าตรัสเกียวกับพละ 5 ไว้ ดังนี “ดูกรภิกษุ
ทังหลายกําลัง 5 ประการนี 5 ประการเป็ นไฉนคือกําลังคือศรัทธา 1 กําลังคือวิริยะ 1 กําลังคือสติ 1
กําลังคือสมาธิ 1 กําลังคือปั ญญา 1 ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
กําลังคือศรัทธาเป็ นไฉน อริ ยสาวกในธรรม
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วินัยนี เป็ นผูม้ ี ศรั ทธา ย่อ มเชื อพระปั ญ ญาตรั ส รู ้ ข องพระตถาคตว่า แม้เพราะเหตุ นี ๆ พระผูม้ ี
พระภาคพระองค์นนเป็
ั นพระอรหันต์ ... เป็ นผูเ้ บิกบานแล้วเป็ นผูจ้ าํ แนกธรรมนี เรี ยกว่ากําลังคือ
ศรัทธา ก็กาํ ลังคือวิริยะเป็ นไฉน ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อริ ยสาวกในธรรมวินยั นี เป็ นผูป้ รารภความเพียร
เพือละอกุศลธรรม ... ไม่ทอดธุ ระในกุศลธรรมทังหลาย นี เรี ยกว่ากําลังคือวิริยะ ก็กาํ ลังคือสติเป็ นไฉน
ดู กรภิ ก ษุ ทงหลาย
ั
อริ ยสาวกในธรรมวินัย นี เป็ นผูม้ ี ส ติ ประกอบด้วยสติ เครื องรั กษาตัวชันเยียม
ระลึกตามแม้สิงทีทําแม้คาํ ทีพูดไว้นานได้ นี เรี ยกว่ากําลังคือสติ ก็กาํ ลังคือสมาธิ เป็ นไฉน ดูกรภิกษุ
ทังหลาย อริ ยสาวกในธรรมวินยั นี สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ ปฐมฌาน มีวิตกวิจาร
มีปีติและสุ ข เกิดแต่วิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบไป บรรลุทุติยฌาน อันเป็ นความผ่องใสแห่ งจิตใน
ภายใน เป็ นธรรมเอกผุดขึ น ไม่มี วิตกวิจาร มี ปี ติ และสุ ข เกิ ดแต่ สมาธิ อยู่ เพราะปี ติ สินไปเป็ นผูม้ ี
อุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุ ขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌาน ทีพระอริ ยะทังหลายสรรเสริ ญว่า
ผูไ้ ด้ฌานนี เป็ นผูม้ ีอุเบกขา มีสติอยู่ เป็ นสุ ข บรรลุจตุตถฌาน อันไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุ ขละทุกข์
และดับโสมนัสโทมนัสก่ อน ๆ ได้ มี อุเบกขา เป็ นเหตุ ให้สติ บริ สุทธิ[ อยู่ นี เรี ยกว่ากําลังคื อสมาธิ
ก็กาํ ลังคือปั ญญาเป็ นไฉน ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อริ ยสาวกในธรรมวินยั นี เป็ นผูม้ ีปัญญาประกอบด้วย
ปั ญญาทีหยังถึงความเกิดและความดับ เป็ นอริ ยะชําแรกกิเลส เป็ นเครื องให้ถึงความสิ นไปแห่ งทุกข์
โดยชอบ นีเรี ยกว่ากําลังคือปั ญญา ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
กําลัง 5 ประการ นีแลฯ” (องฺ .ปSฺ จก.22/14)
โพชฌงค์ 7 ในจักกวัตติสูตร พระพุทธเจ้าตรัสเปรี ยบโพชฌงค์ 7 กับรัตนะ 7 อย่างคือ
องค์แห่ งการตรั สรู ้ คื อ เครื องยํายีม าร (กิ เ ลส) พระพุท ธเจ้า ปรากฏ โพชฌงค์ 7 จึงปรากฏได้
สติ สัมโพชฌงค์ (การระลึ กรู ้ แจ้ง กิ เลส) เปรี ยบเสมื อนจักรแก้ว ธัมมวิจยสั มโพชฌงค์ (พิจารณา
แยกแยะกิเลส) เปรี ยบเสมือนช้างแก้ว วิริยสัมโพชฌงค์ (พากเพียรลดละกิเลส) เปรี ยบเสมือนม้าแก้ว
ปี ติ สัมโพชฌงค์ (อิ มใจกําจัดกิ เลสได้) เปรี ยบเสมื อนแก้วมณี ปั สสัทธิ สัมโพชฌงค์ (สงบใจจาก
กิ เลส) เปรี ยบเสมือนนางแก้ว สมาธิ สัมโพชฌงค์ (ได้สภาวะจิตตังมัน) เปรี ยบเสมือนคหบดี แก้ว
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ (จิตเทียงธรรม เป็ นกลาง) เปรี ยบเสมือนปริ นายกแก้ว (สํ.ม.19/505-507)
อริยมรรคมีองค์ 8 ประกอบด้วยองค์ 8 ประการ “ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ก็ทุกขอริ ยสัจนี แล คือ
ความเกิ ดก็เป็ นทุกข์ ความแก่ก็เป็ นทุกข์ ความเจ็บก็เป็ นทุ กข์ ความตายก็เป็ นทุกข์ ความประจวบ
ด้วยสิ งอันไม่เป็ นที รั กก็เป็ นทุ กข์ ความพลัดพรากจากสิ งอันเป็ นที รักก็เป็ นทุ กข์ ปรารถนาสิ งใด
ไม่ได้แม้ขอ้ นันก็เป็ นทุ กข์ โดยย่อ อุปาทานขันธ์ 5 เป็ นทุกข์ ก็ทุกขสมุทยั อริ ยสัจนี แล คือ ตัณหา
อัน ทํา ให้มี ภพใหม่ ประกอบด้วยความกํา หนัดด้วยอํา นาจความพอใจ ความเพลิ ดเพลิ น ยิงนัก
ในอารมณ์ นนั ๆ ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ก็ทุกขนิ โรธอริ ยสัจนี แล คือ ความดับด้วย
การสํารอกโดยไม่เหลื อแห่ งตัณ หานันแหละ ความสละ ความวาง ความปล่ อ ย ความไม่อาลัย
ก็ ทุ ก ขนิ โ รธคามิ นี ป ฏิ ป ทาอริ ย สั จ นี แล คื อ อริ ย มรรคประกอบด้ว ยองค์ 8 ประการ ซึ งได้แ ก่
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สัม มาทิ ฏ ฐิ สั ม มาสั ง กัป ปะ สั ม มาวาจา สั ม มากัม มันตะ สั ม มาอาชี วะ สั ม มาวายามะ สั ม มาสติ
สัมมาสมาธิ ” (สํ.ม. 19/1665)
สมัยหนึ ง พระผูม้ ี พระภาคประทับอยู่ ณ ป่ าอิ สิ ปตนมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสี
ณ ทีนันแล พระผูม้ ีพระภาคตรัสเรี ยกภิกษุปัญจวัคคียม์ าแล้วตรัสว่า ดูกรภิกษุทงหลายส่
ั
วนสุ ด 2 อย่างนี
อันบรรพชิ ตไม่ควรเสพ ส่ วนสุ ด 2 อย่างนันเป็ นไฉน? คือการประกอบตนให้พวั พันด้วยกามสุ ข
ในกามทังหลาย เป็ นของเลวเป็ นของชาวบ้า น เป็ นของปุ ถุ ช น ไม่ ป ระเสริ ฐ ไม่ ป ระกอบด้ว ย
ประโยชน์ 1 การประกอบความลําบากแก่ตน เป็ นทุกข์ ไม่ประเสริ ฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 1
ข้อปฏิบตั ิอนั เป็ นสายกลาง ไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุ ด 2 อย่างเหล่านีอันตถาคต ได้ตรัสรู ้แล้ว กระทําจักษุ
กระทําญาณ ย่อมเป็ นไปเพือความสงบ เพือความรู ้ยิง เพือความตรัสรู ้ เพือนิ พพาน ก็ขอ้ ปฏิ บตั ิอ นั
เป็ นสายกลางนัน เป็ นไฉน? คื อ อริ ย มรรคอัน ประกอบด้ว ยองค์ 8 นี แหละ ซึ งได้แ ก่ ความ
เห็ นชอบ ความดําริ ชอบ วาจาชอบ การงานชอบ เลี ยงชี พชอบ เพี ยรชอบ ระลึ กชอบ ตังใจชอบ
ข้อปฏิ บตั ิอนั เป็ นสายกลางนี แล อันตถาคตได้ตรัสรู ้แล้ว กระทําจักษุ กระทําญาณ ย่อมเป็ นไปเพือ
ความสงบ เพือความรู ้ยงิ เพือความตรัสรู ้ เพือนิพพาน (สํ.ม.19/1664)
ทางมีองค์ 8 ประเสริ ฐกว่าทางทังหลาย ทางนี เท่านัน เพือความหมดจดแห่ งการเห็นด้วย
ปั ญญา ทางอื นไม่มี ท่า นทังหลายจงดํา เนิ น ไปตามทางนี แหละ เพราะทางนี เป็ นที ทํามารและ
เสนามารให้หลงทาง หากท่านเดินไปตามทางนีแล้ว จะทําทีสุ ดแห่งทุกข์ได้ (ขุ.สุ .25/30)
สนังกุมารพรหมได้กล่าวเนื อความนี แล้ว เรี ยกเทวดาชันดาวดึ งส์ มากล่าวว่า ดูกรท่านผู ้
เจริ ญทังหลาย เทวดาชันดาวดึ ง ส์ จะสําคัญความข้อนันเป็ นไฉนบริ ข ารแห่ ง สมาธิ 7 ประการนี
อันพระผูม้ ีพระภาค ผูร้ ู ้ ผูเ้ ห็น เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นนั ทรงบัญญัติดีแล้วเพือ
ความเจริ ญ เพือความบริ บูรณ์แห่งสัมมาสมาธิ บริ ขารแห่งสมาธิ 7 ประการ เป็ นไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชี วะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ ดูกรท่านผูเ้ จริ ญ
ทังหลาย ความที จิตตังมัน แวดล้อมด้วยองค์ 7 นี แล พระผูม้ ี พระภาคตรั สว่า สัมมาสมาธิ อนั เป็ น
อริ ยะ มีอุปนิสัย ดังนีบ้าง มีบริ ขารดังนีบ้างฯ (ที.ม.10/206)
มงคล 38
คือความดี ความเจริ ญอันสู งสุ ด 38 ประการได้แก่ ไม่คบคนพาล (อเสวนา จ พาลานัง) คบหา
บัณฑิ ต (บัณฑิ ตานัญจ เสวนา) บู ชาบุ คคลที ควรบูช า (ปูชา จ ปูช นิ ยานัง) อยู่ในที อันสมควรอยู่
(ปฏิรูปเทสวาโส จ) ... (ขุ.ขุ.25/318)
ปัญญา
ปั ญญา ในพุทธธรรม หมายถึง ความรู ้ทวั ปรี ชาหยังรู ้เหตุผล ความรู ้เข้าใจชัดเจน ความรู ้
เข้าใจหยังแยกได้ในเหตุ ผล ดี ชัว คุ ณโทษ ประโยชน์ มิ ใช่ ประโยชน์ เป็ นต้น และรู ้ ที จะจัดแจง
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จัดสรร จัดการ ดํา เนิ นการให้ลุ ผ ล ล่ วงพ้นปั ญ หา ความรอบรู ้ ใ นสัง ขาร มองเห็ นตามเป็ นจริ ง
ดังคําตรัสของพระพุทธเจ้าในหลายที ได้แก่
แสงสว่างเสมอด้วยปั ญญา ไม่มี (สํ.ส.15/29)
ไม่พึงละเลยการใช้ปัญญา (ม.อุ.14/683)
คนย่อมบริ สุทธิ[ ดว้ ยปั ญญา (ขุ.ธ.25/311)
ปั ญญา เป็ นแสงสว่างในโลก (สํ.ส.15/61)
ปั ญญา เป็ นดวงแก้วของคน (สํ.ส.15/159)
คนมีปัญญา แม้ตกทุกข์ ก็ยงั หาสุ ขพบ (ขุ.ชา.27/2444)
คนฉลาดกล่าวว่า ปั ญญาแลประเสริ ฐสู งสุ ด (ขุ.ชา.27/2468)
ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
ภพ 3 นี ควรละ ควรศึ กษาในไตรสิ กขา ภพ 3 เป็ นไฉน คื อ กามภพ
รู ปภพ อรู ปภพภพ 3 นี ควรละ ไตรสิ ก ขาเป็ นไฉน คื อ อธิ ศีลสิ กขา อธิ จิตสิ กขา อธิ ปัญญาสิ กขา
ควรศึ ก ษาในไตรสิ ก ขานี ดู ก รภิ ก ษุ ท ังหลาย เมื อใดแล ภพ 3 นี เป็ นสภาพอันภิ กษุ ล ะได้แล้ว
และเธอเป็ นผูม้ ีสิกขาอันได้ศึกษาแล้วในไตรสิ กขานี เมือนันภิกษุนีเรากล่าวว่า ได้ตดั ตัณหาขาดแล้ว
คลายสังโยชน์ได้แล้ว ได้ทาํ ทีสุ ดทุกข์ เพราะละมานะได้โดยชอบฯ (องฺ .ปSฺ จก. 22/376)
ดูกรวัจฉะ ธรรมทังสอง คือ สมถะ และวิปัสสนานี เธอเจริ ญให้ยิงขึนไปแล้ว จักเป็ นไป
เพื อแทงตลอดธาตุ หลายประการ” (ม.ม. 13/260) โดยที สมถะเป็ นอุ บายทางใจเป็ นวิธี ฝึ กอบรม
จิ ต ให้ส งบ และวิปั ส สนาเป็ นอุ บ ายทางปั ญ ญาเพื อให้จิ ต สงบ อุ บ ายทางปั ญ ญาให้เ กิ ด ความรู ้
เข้าใจตามความเป็ นจริ ง (พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโต). 2531)
ไตรลักษณ์
ไตรลักษณ์ หมายถึ ง ลักษณะสามอาการทีเป็ นเครื องกําหนดหมายให้รู้ถึงความจริ งของ
สภาวธรรมทังหลาย ทีเป็ นอย่างนัน ๆ 3 ประการ ดังคําตรัสของพระพุทธเจ้า ได้แก่
ในอนุ ธัมมสู ตรที 2 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุ ทงหลาย
ั
ภิกษุ ผูป้ ฏิ บตั ิธรรมสมควร
แก่ธรรมย่อมมีธรรมอันเหมาะสม คือ พึงเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็นความไม่เทียงในรู ป ในเวทนา ในสัญญา
ในสังขาร ในวิญญาณอยู่ เมือเธอพิจารณาเห็ นความไม่เทียงในรู ป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร
ในวิญญาณอยู่ ย่อมกําหนดรู ้ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมือเธอกําหนดรู ้รูปเวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ย่อมหลุดพ้นจากรู ป ย่อมหลุดพ้นจากเวทนา ย่อมหลุดพ้น จากสัญญา ย่อมหลุดพ้น
จากสังขาร ย่อมหลุดพ้นจากวิญญาณ ย่อมหลุดพ้นจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริ เทวะ ทุกข์ โทมนัส
อุปายาส เรากล่าวว่า ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์” (สํ.ข.17/84)
ในอนุ ธัมมสู ตรที 3 พระผูม้ ี พระภาคได้ตรั สว่า “ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
ภิ กษุ ผูป้ ฏิ บตั ิ ธรรม
สมควรแก่ธรรม ย่อมมีธรรมอันเหมาะสม คือ พึงเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็นทุกข์ในรู ป ในเวทนา ในสัญญา
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ในสังขาร ในวิญญาณอยู่ เมือเธอพิจารณาเห็ นทุกข์ในรู ป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู่
ย่อมกําหนดรู ้ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมือกําหนดรู ้ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ย่อมหลุ ดพ้นจากรู ป ย่อ มหลุ ด พ้น จากเวทนา ย่อ มหลุ ด พ้น จากสัญ ญา ย่อมหลุ ดพ้นจากสังขาร
ย่อมหลุดพ้นจากวิญญาณ ย่อมหลุ ดพ้นจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริ เทวะ ทุกข์ โทมนัสอุปายาส
เรากล่าวว่า ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์” (สํ.ข.17/85)
ในอนุ ธัมมสู ตรที 4 พระผูม้ ี พระภาคได้ตรั สว่า “ดู กรภิ กษุทงหลาย
ั
ภิ กษุ ผูป้ ฏิ บตั ิ ธรรม
สมควรแก่ ธ รรม ย่อ มมี ธ รรมอัน เหมาะสม คื อ พึง เป็ นผู พ้ ิจ ารณาเห็ น อนัต ตาในรู ป ในเวทนา
ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู่ เมือเธอพิจารณาเห็นอนัตตาในรู ป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร
ในวิญญาณอยู่ ย่อมกําหนดรู ้ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมือเธอกําหนดรู ้ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ย่อมหลุดพ้นจากรู ป ย่อมหลุดพ้นจากเวทนา ย่อมหลุดพ้นจากสัญญา ย่อมหลุดพ้น
จากสังขาร ย่อมหลุดพ้นจากวิญญาณ ย่อมหลุดพ้นจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริ เทวะ ทุกข์ โทมนัส
อุปายาส เรากล่าวว่า ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์” (สํ.ข.17/84-86)
บาปบุญ กุศลและอกุศล
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหลักกาลามสู ตร “เมือใดพึงรู ้ ดว้ ยตนเอง ว่าธรรมเหล่าใดนันเป็ น
อกุศล เป็ นกุศล มีโทษ ไม่มีโทษ เป็ นต้นแล้ว จึงควรละหรื อเข้าถึงธรรมตามนัน” (องฺ .ติก.20/505)
บัณฑิตย่อมเว้นสิ งทีไม่เป็ นประโยชน์ ถึงเอาแต่สิงทีเป็ นประโยชน์ (องฺ .จตุกฺก.21/42)
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
หมู่มหาชน 84,000 คนเหล่านัน ได้บรรพชาได้อุปสมบทในสํานักของ
พระผูม้ ี พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี แล้ว พระผูม้ ี พระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ได้ทรงยังภิกษุเหล่านันให้เห็นแจ้งให้สมาทาน ให้อาจหาญให้รืนเริ ง
ด้วยธรรมี กถาแล้ว ทรงประกาศโทษของสังขารที ตําช้าเศร้ าหมองและอานิ สงส์ ในพระนิ พพาน
จิ ต ของภิ ก ษุ เ หล่ า นั น ผู ้อ นั พระผู ม้ ี พ ระภาคอรหัน ตสัม มาสัม พุท ธเจ้า พระนามว่ า วิ ปั ส สี
ทรงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหาญให้รืนเริ ง ด้วยธรรมี ก ถา ไม่นานนัก ก็หลุ ดพ้นจากอาสวะ
เพราะไม่ยึดมันฯ (ที .ม.10/49)
ผูท้ าํ บาป ย่อมเศร้ า โศกในโลกนี ละไปแล้วก็เศร้ า โศก ชื อว่า เศร้ า โศกในโลกทังสอง
เขาเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตนจึงเศร้าโศกและเดือดร้อน (ขุ.ธ. 25/11)
ความสังสมบาป นําทุกข์มาให้ (ขุ.ธ.25/19)
การไม่ทาํ บาป นําสุ ขมาให้ (ขุ.ธ.25/25)
ความสังสมบุญ นําสุ ขมาให้ (ขุ.ธ.25/19)
อกุศลธรรมเจริ ญขึน กุศลธรรมเสื อม อกุศลธรรมเสื อม กุศลธรรมเจริ ญขึน (ที.ม.10/258)
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เมื อเขาเสพศี ล พรต ชี วิตพรหมจรรย์ซึ งมี ก ารบํา รุ ง ดี อกุศ ลธรรมเสื อมไป กุศ ลธรรม
เจริ ญมากยิงขึนศีลพรตชีวติ พรหมจรรย์ซึงมีการบํารุ งดี เห็นปานนันมีผล (องฺ .ทุก.20/518)
พระพุทธเจ้าตรัส ในคาถาธรรมบทปาปวรรคที 9ว่า “บุคคลพึงรี บทําความดี พึงห้ามจิ ต
จากบาป เพราะเมือทําบุญช้าไป ใจย่อมยินดี ในบาป หากบุรุษพึงทําบาปไซร้ ไม่พึงทําบาปนันบ่อย ๆ
ไม่พึงทําความพอใจในบาปนัน เพราะการสั งสมบาปนํา ทุ ก ข์ม าให้ หากว่าบุ รุษพึงทําบุ ญไซร้
พึง ทํา บุ ญนันบ่อย ๆ พึง ทําความพอใจในบุ ญนัน เพราะการสั งสมบุ ญนําสุ ข มาให้ แม้ค นลามก
ย่อมเห็ นความเจริ ญ ตราบเท่าทีบาปยังไม่ให้ผล แต่เมือใดบาปย่อมให้ผลคนลามกจึงเห็ นบาปเมื อนัน
แม้คนเจริ ญ ก็ย่อมเห็ นบาป ตราบเท่าที ความเจริ ญยังไม่ให้ผล บุคคลอย่าพึงดู หมินบาปว่า บาปมี
ประมาณน้อย [พอประมาณ] จักไม่มาถึ ง แม้หม้อนําย่อมเต็ม ได้ด ้วยหยาดนําที ตกที ล ะหยาด ๆ
[ฉันใด] คนพาลสังสมบาปแม้ทีละน้อย ๆ ย่อมเต็มด้วยบาป [ฉันนัน] บุคคลอย่าพึงดูหมินบุญว่า
บุญมีประมาณน้อย จักไม่มาถึง แม้หม้อนําย่อมเต็มได้ด้ว ยหยาดนําที ตกที ล ะหยาด ๆ นักปราชญ์
สังสมบุญแม้ทีละน้อย ๆ ย่อมเต็มด้วยบุญ ภิกษุพึงเว้นบาป ดุจพ่อค้ามีพวกน้อยมีทรัพย์มาก เว้นทาง
ทีควรกลัว ดุ จบุรุษผูใ้ คร่ ต่อชี วิต เว้นยาพิษฉะนัน ถ้าทีฝ่ ามือไม่พึงมีแผลไซร้ บุคคลพึงนํายาพิษไป
ด้วยฝ่ ามื อได้ เพราะยาพิษ ย่อมไม่ซึ ม ซาบฝ่ ามื อที ไม่มี แผล บาปย่อมไม่มี แก่ ค นไม่ทาํ ผูใ้ ดย่อม
ประทุ ษร้ ายต่อคนผูไ้ ม่ประทุ ษร้ าย ผูเ้ ป็ นบุ รุษหมดจด ไม่มีกิเลสเครื องยัวยวน บาปย่อมกลับ ถึ ง
ผูน้ ันแหละ ผูเ้ ป็ นพาลดุ จธุ ลีละเอี ยดที บุ คคลซัดทวนลมไปฉะนัน คนบางพวกย่อมเข้า ถึ ง ครรภ์
บางพวกมีกรรมอันลามก ย่อมเข้าถึงนรก ผูท้ ีมีคติดียอ่ มไปสู่ สวรรค์ ผูท้ ีไม่มีอาสวะย่อมปริ นิพพาน
อากาศท่ามกลางสมุทร ช่องภูเขาอันเป็ นทีเข้าไปส่ วนแห่ งแผ่นดิน ทีบุคคลสถิ ตอยูแ่ ล้ว พึงพ้นจาก
กรรมอันลามกได้ ไม่มี เลย อากาศท่า มกลางสมุ ท ร ช่ องภูเขาอันเป็ นที เข้า ไปส่ วนแห่ ง แผ่นดิ น
ทีบุคคลสถิตอยูแ่ ล้ว มัจจุพึงครอบงําไม่ได้ ไม่มีเลยฯ” (ขุ.ธ.25/19)
พระพุทธเจ้าตรัส ในคาถาธรรมบทนิ รยวรรคที 22 ว่า “บุคคลผูก้ ล่าวคําไม่จริ งย่อมเข้าถึงนรก
หรื อแม้ผูใ้ ดทําบาปกรรมแล้ว กล่าวว่ามิได้ทาํ ผูน้ นย่
ั อมเข้าถึ งนรกเช่ นเดี ยวกัน แม้คนทังสองนัน
เป็ นมนุ ษย์ผูม้ ี กรรมเลวทรามละไปแล้ว ย่อมเป็ นผูเ้ สมอกันในโลกหน้า คนเป็ นอันมาก ผูอ้ นั ผ้า
กาสาวะพันคอแล้ว มีธรรมอันลามกไม่สํารวม เป็ นคนชัวช้าย่อมเข้าถึ งนรก เพราะกรรมอันลามก
ทังหลาย ก้อ นเหล็ก แดงเปรี ย บด้ว ยเปลวไฟ อันบุ ค คลบริ โ ภคแล้ว ประเสริ ฐกว่า บุ ค คลผูท้ ุ ศี ล
ไม่สาํ รวมพึงบริ โภคก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้น จะประเสริ ฐอะไร นรชนผูป้ ระมาทแล้ว ทําชูภ้ ริ ยา
ของผูอ้ ืนย่อมถึ งฐานะ 4 อย่างคือ ไม่ได้บุญ 1 ไม่ได้นอนตามความใคร่ 2 นิ นทาเป็ นที 3 นรกเป็ นที 4
การไม่ได้บุญและคติอนั ลามก ย่อมมีแก่นรชนนัน ความยินดี ของบุรุษผูก้ ลัวกับหญิงผูก้ ลัวน้อยนัก
และพระราชาทรงลงอาชญาอย่างหนัก เพราะฉะนัน นรชนไม่ควรทําชูภ้ ริ ยาของผูอ้ ืน หญ้าคาบุคคล
จับ ไม่ดี ย่อ มบาดมื อ ฉัน ใด ความเป็ นสมณะที บุ ค คลปฏิ บ ตั ิ ไ ม่ดี ย่อ มคร่ า เข้า ไปในนรกฉัน นัน
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การงานอย่างใดอย่างหนึ งทีย่อหย่อน วัตรทีเศร้ าหมอง และพรหมจรรย์ทีระลึ กด้วยความรังเกี ยจ
ย่อมไม่มีผลมาก ถ้าจะทําพึงทํากิ จนันจริ ง ๆ พึงบากบันให้มนก็
ั สมณธรรมทีย่อหย่อน ย่อมเรี ยราย
กิเลสดุจธุ ลีโดยยิง ความชัวไม่ทาํ เสี ยเลยดีกว่า เพราะความชัวทําให้เดือดร้อนในภายหลัง ส่ วนความดีทาํ
นันแลเป็ นดี เพราะทําแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง ท่านทังหลายจงคุม้ ครองตน เหมือนปั จจันตนครที
มนุ ษย์ท งหลายคุ
ั
้มครองไว้พร้ อม ทังภายในและภายนอกฉะนัน ขณะอย่าล่ วงท่ านทังหลายไปเสี ย
เพราะว่าผูท้ ีล่วงขณะเสี ยแล้ว เป็ นผูย้ ดั เยียดกันในนรก ย่อมเศร้ าโศกสัตว์ทงหลาย
ั
ผูถ้ ื อมันมิจฉาทิฐิ
ย่อมละอายเพราะวัตถุอนั บุคคลไม่พึงละอาย ย่อมไม่ละอายเพราะวัตถุอนั บุคคลพึงละอาย ย่อมไปสู่
ทุคติ สัตว์ทงหลายผู
ั
ถ้ ื อมันมิจฉาทิฐิ ผูม้ ีปกติเห็ นในสิ งทีไม่ควรกลัวว่าควรกลัว และมีปกติเห็นใน
สิ งทีควรกลัวว่าไม่ควรกลัว ย่อมไปสู่ ทุคติ สัตว์ทงหลายผู
ั
ถ้ ือมันมิจฉาทิฐิ มีปกติรู้ในสิ งทีไม่มีโทษ
ว่ามีโทษ และมีปกติเห็ นในสิ งทีมีโทษว่าไม่มีโทษ ย่อมไปสู่ ทุคติ สัตว์ทงหลายผู
ั
ถ้ ื อมันสัมมาทิ ฐิ
รู ้ ธรรมทีมีโทษโดยความเป็ นธรรมทีมี โทษ และรู ้ ธรรมที หาโทษมิได้โดยความเป็ นธรรมหาโทษ
มิได้ ย่อมไปสู่ สุคติฯ (ขุ.ธ.25/32)
กรรมและผลของกรรม
พระผูม้ ีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราไม่กล่าวความทีกรรมอันเป็ นไปด้วย
สัญเจตนา ที บุคคลทําแล้ว สะสมแล้วจะสิ นสุ ดไป เพราะมิ ได้เสวยผล แต่กรรมนันแล จะให้ผล
ในทิฏฐธรรมเทียว (ปั จจุบนั ) หรื อในภพถัดไป หรื อในภพอืนสื บ ๆ ไป (อภิ.ก.37/1698)
กรรมชัวอันบุคคลทําด้วยตนเองแล้ว จักเศร้ าหมองด้วยตนเอง กรรมชัวอันบุคคลไม่ทาํ
ด้วยตนเองแล้ว ย่อมบริ สุทธิ[ ด้วยตนเอง ความบริ สุทธิ[ ความไม่บริ สุทธิ[ เฉพาะตน ผูอ้ ืนจะช่วยชําระ
ผูอ้ ืนให้บริ สุทธิ[ หาได้ไม่ (ขุ.จู.30/219)
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ฐานะ 5 ประการนี อันสตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรื อ บรรพชิ ตควรพิจารณา
เนือง ๆ 5 ประการเป็ นไฉน คือ สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรื อบรรพชิต ควรพิจารณาเนื อง ๆ ว่า เรามีความ
แก่เป็ นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ 1 เรามีความเจ็บไข้เป็ นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ 1
เรามี ความตายเป็ นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ 1 เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
ทังสิ น 1 เรามี ก รรมเป็ นของตน เป็ นทายาทแห่ ง กรรม มี ก รรมเป็ นกํา เนิ ด มี ก รรมเป็ นเผ่าพันธุ์
มีกรรมเป็ นทีพึง จักทํากรรมใด ดี ก็ตาม ชัวก็ตาม เราจะเป็ นผูร้ ับผลของกรรมนัน 1ฯ (องฺ .ปSฺ จก.
22/57)
“ผลวิบากของกรรมทีทําดีทําชั วแล้ ว มีอยู่ (อัตถิ สุ กตทุกกฏานัง กัมมานัง ผลัง วิปาโก)”
(ม.อุ.14/257)

45
พระพุทธเจ้ าตรัสให้ ทุกข์ แก่ ท่านทุกข์ น! ันถึงตัว ในขุ.ชา.27/783-787, 797
[783] ผูใ้ ดลวงให้เราจับงูเห่ าว่านี ลูกนกสาลิ กา ผูน้ นตามพรํ
ั
าสอนสิ งทีลามก ถู กงู นัน
กัดตายแล้ว
[784] คนใดปรารถนาจะฆ่า บุ ค คลผูไ้ ม่ฆ่า เอง และผู ไ้ ม่ใ ช้ค นอื นให้ฆ่า ตน คนนัน
ถูกฆ่าแล้ว นอนตายอยูเ่ หมือนกับบุรุษผูถ้ ูกงูกดั ตายแล้วฉะนัน
[785] คนใดปรารถนาจะฆ่าบุคคลผูไ้ ม่เบี ยดเบียนตน และไม่ฆ่าตน คนนันถูกฆ่าแล้ว
นอนตายอยูเ่ หมือนกับบุรุษถูกงูกดั ตายแล้วฉะนัน
[786] บุ รุษผูก้ าํ ฝุ่ นไว้ในมือ พึงซัดฝุ่ นไปในทีทวนลม ละอองฝุ่ นนัน ย่อมหวนกลับมา
กระทบบุรุษนันเอง เหมือนบุรุษถูกงูกดั ตายแล้วฉะนัน
[787] ผู ใ้ ดประทุ ษ ร้ า ยคนผู ไ้ ม่ป ระทุ ษ ร้ า ยตน เป็ นคนบริ สุ ท ธิ[ ไม่มี ค วามผิด เลย
บาปย่อมกลับมาถึงคนพาลผูน้ นเอง
ั เหมือนกับละอองละเอียดทีบุคคลซัดไปทวนลมฉะนัน
[797] อันธรรมดาตัณหาเป็ นสิ งที กว้างขวางอยู่ ณ เบื องบน ให้เต็มได้ยากมักเป็ นไป
ตามอํานาจของความปรารถนา เพราะฉะนัน ชนเหล่าใด มากําหนัด ยินดี ตัณหานัน ชนเหล่ านัน
จึงต้องเป็ นผูท้ ูนจักรกรดไว้
พระพุท ธเจ้า ตรั ส ในธรรมบทยมกวรรคที 1 ว่า “ธรรมทังหลายมี ใ จเป็ นหัว หน้า
มีใจประเสริ ฐทีสุ ด สําเร็ จแล้วแต่ใจ ถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้ว กล่าวอยูก่ ็ตามทําอยูก่ ็ตาม
ทุกข์ยอ่ มไปตามบุคคลนัน เพราะทุจริ ต 3 อย่างนัน เหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผูล้ ากเกวียนไป
อยูฉ่ ะนัน ธรรมทังหลายมีใจเป็ นหัวหน้า มีใจประเสริ ฐทีสุ ด สําเร็ จแล้วแต่ใจ ถ้าบุคคลมีใจผ่องใส กล่าว
อยูก่ ็ตาม ทําอยูก่ ็ตาม สุ ขย่อมไปตามบุคคลนัน เพราะสุ จริ ต 3 อย่าง เหมือนเงามีปรกติไปตามฉะนัน
ก็ ชนเหล่ าใดเข้าไปผูกเวรไว้ว่า คนโน้นด่ าเราคนโน้นได้ตี เรา คนโน้นได้ชนะเรา คนโน้นได้ล ัก
สิ งของ ๆ เรา ดัง นี เวรของชนเหล่ า นันย่อ มไม่ร ะงับ ส่ ว นชนเหล่ า ใด ไม่เ ข้า ไปผูก เวรไว้ว ่า
คนโน้นด่าเรา คนโน้นได้ตีเรา คนโน้นได้ชนะเรา คนโน้นได้ลกั สิ งของ ๆ เรา ดังนี เวรของชนเหล่านัน
ย่อมระงับ ในกาลไหน ๆ เวรในโลกนี ย่อมไม่ระงับ เพราะเวรเลย แต่ย่อมระงับเพราะความไม่จองเวร
ธรรมนีเป็ นของเก่า ก็ชนเหล่าอืน ไม่รู้สึกว่า พวกเราย่อมยุบยับในท่ามกลางสงฆ์นี ส่ วนชนเหล่าใด
ในท่ามกลางสงฆ์นนั ย่อมรู ้สึกความหมายมัน ย่อมระงับจากชนเหล่านัน มารย่อมรังควาญบุคคล ผูม้ ี
ปรกติเห็ นอารมณ์ ว่างาม ผูไ้ ม่สํารวมแล้วในอินทรี ยท์ งหลาย
ั
ไม่รู้ประมาณในโภชนะ เกี ยจคร้ าน
มีความเพียรเลว เหมือนลมระรานต้นไม้ทีทุรพลฉะนัน มารย่อมรังควาญไม่ได้ ซึ งบุคคลผูม้ ีปรกติ
เห็ นอารมณ์ ว่าไม่งาม อยู่สํารวมดี แล้วในอิ นทรี ยท์ งหลาย
ั
รู ้ ประมาณในโภชนะ มีศรั ทธา ปรารภ
ความเพียร เหมือนลมระรานภูเขาหิ นไม่ได้ฉะนัน ผูใ้ ดยังไม่หมดกิเลสดุจนําฝาดปราศจากทมะ และ
สัจจะ จักนุ่งห่มผ้ากาสายะ ผูน้ นไม่
ั ควรเพือจะนุ่งห่ มผ้ากาสายะ ส่ วนผูใ้ ดมีกิเลสดุจนําฝาดอันคายแล้ว
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ตังมันแล้วในศีล ประกอบด้วยทมะและสัจจะ ผูน้ นแลย่
ั
อมควรเพือจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะ ชนเหล่าใดมี
ความรู ้ในธรรม อันหาสาระมิได้ว่าเป็ นสาระ และมีปกติเห็ นในธรรมอันเป็ นสาระว่าไม่เป็ นสาระ
ชนเหล่ านันมี ความดําริ ผิดเป็ นโคจร ย่อมไม่บรรลุ ธรรมอันเป็ นสาระชน เหล่ าใดรู ้ ธรรมอันเป็ น
สาระโดยความเป็ นสาระ และรู ้ ธ รรมอัน หาสาระมิ ไ ด้โ ดยความเป็ นธรรมอัน หาสาระมิ ไ ด้
ชนเหล่ านันมี ความดํา ริ ชอบเป็ นโคจร ย่อมบรรลุ ธรรมอันเป็ นสาระ ฝนย่อมรั วรดเรื อนที บุ คคล
มุงไม่ดีฉันใด ราคะย่อมรัวรดจิตทีบุคคลไม่อบรมแล้วฉันนัน ฝนย่อมไม่รัวรดเรื อนทีบุคคลมุงดีฉันใด
ราคะย่อมไม่รัวรดจิตทีบุคคลอบรมดี แล้วฉันนัน บุคคลผูท้ าํ บาปย่อมเศร้ าโศกในโลกนี ย่อมเศร้ า
โศกในโลกหน้า ย่อมเศร้ าโศกในโลกทังสอง บุ คคลผูท้ าํ บาปนัน ย่อมเศร้ าโศก บุ คคลผูท้ าํ บาปนัน
เห็นกรรมทีเศร้าหมองของตนแล้ว ย่อมเดือดร้อน ผูท้ าํ บุญไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี ย่อมบันเทิง
ในโลกหน้ า ย่ อ มบัน เทิ ง ในโลกทังสอง ผู ้ท ํา บุ ญ ไว้แ ล้ว นัน ย่ อ มบัน เทิ ง ผู ้ท ํา บุ ญ ไว้แ ล้ว นัน
เห็ น ความบริ สุ ท ธิ[ แห่ ง กรรมของตนแล้ว ย่ อ มบัน เทิ ง อย่ า งยิ ง บุ ค คลผูท้ ํา บาปย่ อ มเดื อ ดร้ อ น
ในโลกนี ย่อมเดือดร้อนในโลกหน้า ย่อมเดือดร้อนในโลกทังสอง บุคคลผูท้ าํ บาปนันย่อมเดือดร้อนว่า
บาปเราทํา แล้ ว บุ ค คลผู ้ท ํา บาปนั น ไปสู่ ทุ ค ติ แ ล้ ว ย่ อ มเดื อ ดร้ อ นโดยยิ ง ผู ้ท ํา บุ ญ ไว้แ ล้ ว
ย่อมเพลิดเพลินในโลกนี ย่อมเพลิดเพลินในโลกหน้า ย่อมเพลิดเพลินในโลกทังสอง ผูท้ าํ บุญไว้แล้ว
ย่อ มเพลิ ดเพลิ น ว่า บุ ญ อัน เราทํา ไว้แล้ว ผูท้ าํ บุ ญ ไว้แ ล้วนัน ไปสู่ สุ ค ติ ย่อ มเพลิ ด เพลิ น โดยยิ ง
หากว่ า นรชนกล่ า วคํา อัน มี ป ระโยชน์ แ ม้ม าก แต่ เ ป็ นผูไ้ ม่ ท ํา กรรมอัน การกบุ ค คลพึ ง กระทํา
เป็ นผูป้ ระมาทแล้วไซร้ นรชนนัน ย่อมไม่เป็ นผูม้ ี ส่ วนแห่ งคุ ณ เครื องความเป็ นสมณะ ประดุ จ
นายโคบาลนับ โคของชนเหล่ า อื น ย่อ มไม่ มี ส่ วนแห่ ง ปั ญจโครสฉะนัน หากว่า นรชนกล่ า วคํา
อันมีประโยชน์แม้นอ้ ย ย่อมประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ละราคะโทสะและโมหะแล้ว รู ้ทวโดยชอบ
ั
มี จิตหลุ ดพ้นด้วยดี แล้ว ไม่ ถื อมันในโลกนี หรื อในโลกหน้า นรชนนันย่อมเป็ นผูม้ ี ส่ วนแห่ งคุ ณ
เครื องความเป็ นสมณะฯ” (ขุ.ธ. 25/11)
พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงวิบากของการกล่าวว่าพระพุทธเจ้าองค์กสั สปะว่า “เราชื อว่าโชติปาละ
ได้กล่าวกะพระสุ คตเจ้าพระนามว่า กัสสปะ ในกาลนันว่า จักมีโพธิ มณฑลแต่ทีไหน โพธิ ญาณท่าน
ได้ยากอย่างยิง ด้วยวิบากแห่ งกรรมนัน เราได้ประพฤติกรรมทีทําได้ยากมาก (ทุกกรกิริยา) ทีตําบล
อุรุเวลาเสนานิคมตลอด 6 ปี แต่นนั จึงได้บรรลุ โพธิ ญาณ แต่เราก็มิได้บรรลุโพธิ ญาณอันสู งสุ ดด้วย
หนทางนี เราอันบุรพกรรมตักเตือนแล้ว จึงแสวงหาโพธิ ญาณโดยทางทีผิด (บัดนี ) เราเป็ นผูส้ ิ นบาป
และบุญ เว้นจากความเร่ าร้อนทังปวง ไม่มีความเศร้าโศก ไม่คบั แค้น เป็ นผูไ้ ม่มีอาสวะ จักนิ พพาน
พระชิ นเจ้าทรงบรรลุ กาํ ลังแห่ งอภิญญาทังปวงแล้ว ทรงพยากรณ์โดยทรงหวังประโยชน์แก่ภิกษุสงฆ์
ทีสระใหญ่อโนดาต ด้วยประการฉะนีแล” (ขุ.อป.32/392)

47
จิต
ใจเป็ นประธานของสิ งทังปวง ใจเป็ นใหญ่ ใจประเสริ ฐที สุ ด ทุ ก สิ งสํา เร็ จได้ด ้วยใจ
(มโนปุพพังคมา ธัมมามโนเสฏฐา มโนมยา) (ขุ.ธ. 25/11)
เมือจิตไม่เศร้าหมองแล้ว สุ คติเป็ นอันหวังได้ (ม.มู.12/64)
เมือจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติเป็ นอันต้องหวัง (ม.มู.12/64)
ทุกข์ยอ่ มไม่ตกถึงผูห้ มดกังวล (สํ.ส.15/122)
ผูถ้ ึงธรรม ไม่เศร้าโศกถึงสิ งทีล่วงไปแล้ว ไม่ฝันเพ้อถึงสิ งทียังมาไม่ถึง ดํารงอยูด่ ว้ ยสิ งที
เป็ นปั จจุบนั ฉะนันผิวพรรณจึงผ่องใส (สํ.ส.15/122)
กิเลส กาม
กิเลส หมายถึง สิ งทีทําให้ใจเศร้าหมอง ความชัวทีแฝงอยูใ่ นความรู ้สึกนึ กคิดทําให้จิตใจ
ขุ่นมัวไม่บริ สุทธิ[ และเป็ นเครื องปรุ งแต่งความคิดให้ทาํ กรรม ซึ งนําไปสู่ ปัญหาความยุง่ ยากเดือดร้อน
และความทุกข์
กาม หมายถึ ง ความใคร่ ความอยาก ความปรารถนา น่ าใคร่ กามมี 2 คื อ 1) กิ เลสกาม
กิ เลสที ทําให้ใคร่ 2) วัตถุ กาม วัตถุ อนั น่ าใคร่ ได้แก่ กามคุ ณ 5 คื อ รู ป เสี ยง กลิ น รส โผฏฐัพพะ
(สัมผัสทางกาย) ทีน่าใคร่ น่าพอใจ
ดัง ที พระพุท ธเจ้า ตรั ส ว่า โลภะ โทสะ โมหะ เกิ ดจากตัว เอง ย่อ มเบี ย ดเบี ย นผูม้ ีใจชัว
ดุจขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ฉะนัน (ขุ.ม.29/18)
ในชาดกพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงกาม ด้วยการอุปมาไว้ ดังนี
กามทังหลายมีความพอใจน้อย ทุกข์อืนยิงกว่ากามไม่มี ชนเหล่าใด ส้องเสพกามทังหลาย
ชนเหล่านันย่อมเข้าถึงนรก
เหมื อนดาบที ลับ คมดี แล้วเชื อด เหมื อนกระบี ที ขัดดี แล้วแทง เหมื อนหอกที พุ่ง ปั ก อก
(เจ็บปานใด) กามทังหลายเป็ นทุกข์ยงกว่
ิ านัน
หลุ มถ่านเพลิงลุกโพลงแล้ว ลึกกว่าชัวบุรุษ ผาลทีเขาเผาร้อนอยูต่ ลอดวัน (ร้ อนปานใด)
กามทังหลายเป็ นทุกข์ยงกว่
ิ านัน
เหมือนยาพิษชนิดร้ายแรง นํามันทีเดือดพล่าน ทองแดงทีกําลังละลายคว้าง (ร้อนปานใด)
กามทังหลายเป็ นทุกข์ยงกว่
ิ านัน (ขุ.ชา.27/1549-1552)
ถ้าว่าปราชญ์พึงหาความสุ ขอันไพบูลย์ เพราะสละความสุ ขพอประมาณไซร้ (สละสุ ขจาก
กามสุ ขขัลิกะและอัตตกิ ลมถะ) เมือปราชญ์เห็ นความสุ ขอันไพบูลย์ พึงสละความสุ ขพอประมาณเสี ย
(สละสุ ขจากกามสุ ขขัลิกะและอัตตกิลมถะ) (ขุ.สุ .25/8)
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ความสุ ข
ความสุ ข หมายถึง ความสบาย ความสําราญ ความฉําชื นรื นกายรื นใจ มี 2 คือ 1) กายิกสุ ข
สุ ขทางกาย 2) เจตสิ กสุ ข สุ ขทางใจ ดังคําตรัสของพระพุทธเจ้า ดังนี
ละเหตุทุกข์ได้เป็ นสุ ขในทีทังปวง (ขุ.ธ.25/59)
ละทุกข์ทงปวงได้
ั
เป็ นความสุ ข (ขุ.ธ.25/33)
ความไม่เบียดเบียนกันเป็ นสุ ขในโลก (วิ.ม. 4/6)
ผูเ้ จริ ญเมตตาดีแล้ว หลับและตืนย่อมเป็ นสุ ข (ธรรมสภา. 2540)
พอใจเท่าทีมี เป็ นความสุ ข (ขุ.ธ.25/33)
ได้สิงใด พึงพอใจในสิ งนัน (วิ.ภิกฺขนุ ี.3/96)
นิพพานเป็ นสุ ขอย่างยิง (ขุ.ธ.25/59)
ความสุ ข (อืน) ยิงกว่าความสงบไม่มี (ขุ.ธ. 25/42)
การแสดงสัทธรรม นําความสุ ขมาให้ (ขุ.ธ. 25/41)
ผูป้ ระพฤติธรรม อยูเ่ ป็ นสุ ข (ขุ.ธ.25/37)
คาถาธรรมบท ปกิณณกวรรคที 21 “ถ้าว่าปราชญ์พึงเห็นความสุ ขอันไพบูลย์ เพราะสละ
ความสุ ขพอประมาณไซร้ เมือปราชญ์เห็นความสุ ขอันไพบูลย์ พึงสละความสุ ขพอประมาณเสี ย ผูใ้ ด
ปรารถนาความสุ ขเพือตนด้วยการเข้าไปตังความทุกข์ไว้ในผูอ้ ืน ผูน้ นระคนแล้
ั
วด้วยความเกียวข้อง
ด้วยเวร ย่อมไม่พน้ ไปจากเวร ก็กรรมทีควรทําภิกษุเหล่านี ละทิงเสี ยแล้ว ส่ วนภิกษุเหล่าใดย่อมทํา
กรรมทีไม่ควรทํา อาสวะทังหลายย่อมเจริ ญแก่ภิกษุเหล่านันผูม้ ีมานะดังไม้ออ้ ยกขึนแล้ว ประมาท
แล้ว ก็กายคตาสติอนั ภิกษุเหล่าใดปรารภด้วยดีเป็ นนิ ตย์ ภิกษุเหล่านันผูท้ าํ ความเพียรเป็ นไปติดต่อ
ในกรรมที ควรทํา ย่อมไม่ส้องเสพกรรมที ไม่ควรทํา อาสวะทังหลายของภิกษุ เหล่ านัน ผูม้ ี
สติสัมปชัญญะ ย่อมถึ งความสิ นไป พราหมณ์ ฆ่ามารดาบิดาเสี ยได้ ฆ่าพระราชาผูเ้ ป็ นกษัตริ ย ์
ทังสองเสี ยได้ และฆ่าแว่นแคว้นพร้อมกับนายเสมียนเสี ยได้ ย่อมเป็ นผูไ้ ม่มีทุกข์ไป พราหมณ์ฆ่า
มารดาบิดาเสี ยได้ ฆ่าพระราชาผูเ้ ป็ นพราหมณ์ทงสองเสี
ั
ยได้ และฆ่านิ วรณ์มีวิจิกิจฉานิ วรณ์ดุจเสื อ
โคร่ งเป็ นที 5 เสี ยได้ ย่อมเป็ นผูไ้ ม่มีทุกข์ไป สติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระพุทธเจ้าเป็ นนิ ตย์
ทังกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านันชื อว่าเป็ นสาวกของพระโคดม ตืนอยู่ ตืนดีแล้วในกาลทุกเมือ
สติของชนเหล่ าใดไปแล้วในพระธรรมเป็ นนิ ตย์ทงกลางวั
ั
นและกลางคืน ชนเหล่ านันชื อว่าเป็ น
สาวกของพระโคดม ตืนอยู่ ตืนดีแล้วในกาลทุกเมือ สติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระสงฆ์เป็ นนิ ตย์
ทังกลางวันและกลางคืนชนเหล่านันชื อว่าเป็ นสาวกของพระโคดม ตืนอยู่ ตืนดีแล้วในกาลทุกเมือ
สติของชนเหล่าใดไปแล้วในกายเป็ นนิ ตย์ทงกลางวั
ั
นและกลางคืน ชนหล่านันชื อว่าเป็ นสาวกของ
พระโคดม ตื นอยู่ ตื นดี แล้วในกาลทุ ก เมื อ ใจของชนเหล่ า ใดยินดี แล้วในความไม่เบี ย ดเบี ย น
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ทังกลางวันและกลางคืนชนเหล่านันชื อว่าเป็ นสาวกของพระโคดม ตืนอยู่ ตืนดีแล้วในกาลทุกเมือ
ใจของชนเหล่าใดยินดีแล้วในภาวนา ทังกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านันชื อว่าเป็ นสาวกของพระ
โคดม ตืนอยูต่ ืนดีแล้วในกาลทุกเมือ บวชได้ยาก ยินดีได้ยาก เรื อนมีการอยูค่ รองไม่ดี นําความทุกข์
มาให้ การอยูร่ ่ วมกับบุคคลผูไ้ ม่เสมอกัน นําความทุกข์มาให้ ชนผูเ้ ดินทางไกลอันทุกข์ตกตามแล้ว
เพราะเหตุนัน บุ คคลไม่พึงเดิ นทางไกลและไม่พึงเป็ นผูอ้ นั ทุกข์ตกตามแล้ว กุลบุ ตรผูม้ ี ศรัทธา
ถึ งพร้ อมแล้วด้วยศีล เพรี ยบพร้ อมแล้วด้วยยศและโภคะ ไปถึ งประเทศใด ๆ เป็ นผูอ้ นั คนบูชาแล้ว
ในประเทศนัน ๆ แล สัตบุรุษย่อมปรากฏได้ในทีไกล เหมือนภูเขาหิ มวันต์ อสัตบุรุษแม้นงแล้
ั วในทีนี
ก็ยอ่ มไม่ปรากฏเหมือนลูกศรทีบุคคลยิงไปแล้วในเวลากลางคืน ฉะนัน ภิกษุพึงเสพการนังผูเ้ ดียว
(ผูเ้ ดียวหมายถึงมีจิตบริ สุทธิ[ ทีไม่มีกิเลสอยูด่ ว้ ยในจิตตน) การนอนผูเ้ ดียว ไม่เกียจคร้าน เทียวไป
ผูเ้ ดียว ฝึ กหัดตนผูเ้ ดียว พึงเป็ นผูย้ นิ ดีแล้วในทีสุ ดป่ าฯ (ป่ าหมายถึงจิตทีสงบจากกิเลส) (ขุ.ธ.25/31)
ความไม่ ประมาท
พระพุทธเจ้าตรัส ในคาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที 2 ว่า “ความไม่ประมาท เป็ นทาง
เครื องถึงอมตนิพพาน ความประมาทเป็ นทางแห่งความตาย ชนผูไ้ ม่ประมาทย่อมไม่ตาย ชนเหล่าใด
ประมาทแล้ว ย่อมเป็ นเหมือนคนตายแล้ว บัณฑิตทังหลายตังอยูใ่ นความไม่ประมาท ทราบเหตุนนั
โดยความแปลกกันแล้ว ย่อมบันเทิงในความไม่ประมาท ยินดีแล้วในธรรมอันเป็ นโคจรของพระ
อริ ยเจ้าทังหลาย ท่านเหล่านันเป็ นนักปราชญ์ เพ่งพินิจ มีความเพียรเป็ นไปติดต่อมีความบากบันมัน
เป็ นนิ ตย์ ย่อมถูกต้องนิ พพานอันเกษมจากโยคะ หาธรรมอืนยิงกว่ามิได้ ยศย่อมเจริ ญแก่บุคคล
ผูม้ ีความหมัน มีสติ มีการงานอันสะอาด ผูใ้ คร่ ครวญแล้วจึงทําผูส้ ํารวมระวัง ผูเ้ ป็ นอยู่โดยธรรม
และผูไ้ ม่ประมาท ผูม้ ีปัญญาพึงทําทีพึงทีห้วงนําท่วมทับไม่ได้ ด้วยความหมันความไม่ประมาท
ความสํา รวมระวัง และความฝึ กตน ชนทังหลายผูเ้ ป็ นพาลมี ปั ญญาทราม ย่อมประกอบตาม
ความประมาท ส่ ว นนัก ปราชญ์ย ่อ มรั ก ษาความไม่ ป ระมาท เหมื อ นทรั พ ย์อ นั ประเสริ ฐ สุ ด
ท่านทังหลายอย่าประกอบตามความประมาท อย่าประกอบการชมเชยด้วยสามารถความยินดีในกาม
เพราะว่าคนผูไ้ ม่ประมาทแล้ว เพ่งอยู่ ย่อมถึ งสุ ขอันไพบูลย์เมื อใด บัณฑิ ตย่อมบรรเทาความ
ประมาทด้วยความไม่ประมาท เมือนันบัณฑิตผูม้ ีความประมาทอันบรรเทาแล้วนัน ขึนสู่ ปัญญาดุจ
ปราสาท ไม่มีความโศก ย่อมพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ผมู ้ ีความโศก นักปราชญ์ยอ่ มพิจารณาเห็นคนพาล
เหมือนบุคคลอยูบ่ นภูเขามองเห็นคนผูอ้ ยูท่ ีภาคพืน ฉะนัน ผูม้ ีปัญญาดี เมือสัตว์ทงหลายประมาทแล้
ั
ว
ย่อมไม่ประมาท เมือสัตว์ทงหลายหลั
ั
บ ย่อมตืนอยูโ่ ดยมาก ย่อมละบุคคลเห็นปานนันไป ประดุจม้า
มีกาํ ลังเร็ วละม้าไม่มีกาํ ลังไป ฉะนันท้าวมัฆวาฬถึงความเป็ นผูป้ ระเสริ ฐทีสุ ดกว่าเทวดาทังหลายด้วย
ความไม่ประมาท บัณฑิ ตทังหลายย่อมสรรเสริ ญความไม่ประมาท ความประมาทบัณฑิ ตติเตียน
ทุกเมือ ภิกษุยินดีแล้วในความไม่ประมาท หรื อเห็นภัยในความประมาท เผาสังโยชน์นอ้ ยใหญ่ไป
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ดังไฟไหม้เชือน้อยใหญ่ไป ฉะนัน ภิกษุผยู ้ นิ ดีแล้วในความไม่ประมาทหรื อเห็นภัยในความประมาท
เป็ นผูไ้ ม่ควรเพือจะเสื อมรอบ ย่อมมีในทีใกล้นิพพานทีเดียวฯ (ขุ.ธ.25/12)
โอวาทปาฏิโมกข์
โอวาทปาฏิโมกข์เป็ นหลักคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนา หรื อคําสอนอันเป็ นหัวใจ
สําคัญของพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธพจน์ 3 คาถากึงทีพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์ 1,250 รู ป
ผูไ้ ปประชุมกันโดยมิได้นดั หมาย ณ พระเวฬุวนาราม ในวันมาฆบูชา ได้แก่
การไม่ทาํ บาปทังปวง
การทํากุศลให้ถึงพร้อม
การชําระจิตของตนให้ผอ่ งแผ้ว
ธรรมทัง 3 อย่างนี เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้าทังหลาย (ที.ม.10/54)
อัตตวรรคที 12 การพึงตนเองและช่ วยเหลือผู้อนื
ในธรรมบทอัตตวรรค พระพุทธเจ้าตรัสว่า หากว่าบุคคลพึงรู ้วา่ ตนเป็ นทีรักไซร้ พึงรักษาตน
นั นไว้ ให้เ ป็ นอัต ภาพอัน ตนรั ก ษาดี แ ล้ว บัณ ฑิ ตพึ ง ประคับ ประคองตนไว้ตลอดยามทังสาม
ยามใดยามหนึ ง บุ ค คลพึง ยัง ตนนันแลให้ต ังอยู่ใ นคุ ณ อัน สมควรเสี ย ก่ อ น พึง พรําสอนผู อ้ ื น
ในภายหลัง บัณฑิ ตไม่พึงเศร้ าหมอง หากว่าภิ กษุ พึงทําตนเหมื อนอย่างทีตนพรําสอนคนอื นไซร้
ภิ ก ษุ นั นมี ต นอัน ฝึ กดี แ ล้ว หนอ พึ ง ฝึ ก ได้ย ิน ว่า ตนแลฝึ กได้ย าก ตนแลเป็ นที พึ งของตน
บุ ค คลอื นใครเล่ า พึง เป็ นที พึ งได้ เพราะว่า บุ ค คลมี ต นฝึ กฝนดี แล้ว ย่อ มได้ที พึ งอัน ได้โดยยาก
ความชัวทีตนทําไว้เองเกิ ดแต่ตน มีตนเป็ นแดนเกิ ด ย่อมยํายีคนมีปัญญาทรามดุจเพชรยํายีแก้วมณี
ที เกิ ดแต่หิน ฉะนัน ความเป็ นผูท้ ุ ศีล ล่ วงส่ วนย่อมรวบรั ดอัตภาพของบุ คคลใด ทําให้เป็ นอัตภาพ
อันตนรั ดลงแล้วเหมื อนเถาย่านทรายรวบรั ดไม้สาละให้เป็ นอันท่วมทับแล้ว บุ คคลนันย่อมทําตน
เหมือนโจรผูเ้ ป็ นโจกปรารถนาโจรผูเ้ ป็ นโจก ฉะนัน กรรมไม่ดีและไม่เป็ นประโยชน์แก่ตน ทําได้ง่าย
ส่ ว นกรรมใดแล เป็ นประโยชน์ด ้ว ยดี ด ้ว ย กรรมนันแลทํา ได้ย ากอย่า งยิ ง ผูใ้ ดมี ปั ญ ญาทราม
อาศัย ทิ ฐิ อ ัน ลามก ย่อ มคัด ค้า นคํา สั งสอนของพระพุ ท ธเจ้า ผูอ้ รหัน ต์ เป็ นพระอริ ย เจ้า มี ป กติ
เป็ นอยูโ่ ดยธรรม การคัดค้านและทิฐิอนั ลามกของผูน้ นั ย่อมเผล็ดเพือฆ่าตน เหมือนขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่
ฉะนัน ทําชัวด้วยตนเอง ย่อมเศร้ าหมองด้วยตนเอง ไม่ทาํ ชัวด้วยตนเอง ย่อมหมดจดด้วยตนเอง
ความบริ สุ ทธิ[ ความไม่บริ สุ ทธิ[ เป็ นของเฉพาะตัวคนอื นพึ งชําระคนอื นให้หมดจดหาได้ไม่ บุ คคล
ไม่พึงยังประโยชน์ของตนให้เสื อม เพราะประโยชน์ของผูอ้ ื นแม้ม าก บุ ค คลรู ้ จกั ประโยชน์ข อง
ตนแล้วพึงขวนขวายในประโยชน์ของตนฯ” (ขุ.ธ.25/22)
พรหมวิหาร 4
พรหมวิหาร 4 ประกอบไปด้วย 1) เมตตา 2) กรุ ณา 3) มุทิตา 4) อุเบกขา (ที.ปา.11/ 234)
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เราไม่พกั เราไม่เพียร เราข้ามโอฆะสงสารได้ (สํ.ส.15/2)
สัตว์ทงปวงดํ
ั
ารงอยูไ่ ด้ เพราะอาหาร (ขุ.ขุ.25/4)
พูดอย่างใด พึงทําอย่างนัน (ที.ม. 10/255)
ผูใ้ ดไม่พดู เป็ นธรรม ผูน้ นไม่
ั ใช่สัตบุรุษ (สํ.ส.15/270)
ความเป็ นผูม้ ีมิตรดี มีสหายดี มีเพือนดี นีเป็ นพรหมจรรย์ (สํ.ม.19/5)
เหตุแห่ งการวิมุตติ 5
ในวิมุตติสูตรพระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุแห่ งการวิมุตติ 5 เหตุทีทําให้บรรลุ หลุ ดพ้นกิ เลส
(วิมุตติ) ได้หลุ ดพ้นด้วยการฟั งธรรม หลุดพ้นด้วยการแสดงธรรมหรื อสนทนาธรรม หลุดพ้นด้วย
การท่องทบทวนธรรม หลุดพ้นด้วยการตรึ กตรองใคร่ ครวญธรรม หลุดพ้นด้วยการตังจิตมันในนิ มิต
(สมาธิ นิมิต) (องฺ .ปSฺ จก.22/26)
องค์ คุณอุเบกขา 5
องค์คุณอุเบกขา 5 ปริ สุทธา (จิตบริ สุทธิ หมดจด) ปริ โยทาตา (จิตสะอาดผุดผ่อง) มุ ทุ
(จิตแววไว หัวอ่อนดัดง่าย) กัมมัญญา (จิตควรแก่การงาน) ปภัสสรา (จิตผ่องใสแวววาว) (ม.อุ.14/690)
สาราณียธรรม 6
ในสาราณี ยสู ตรพระพุ ทธเจ้าตรั สเกี ยวกับ สาราณี ยธรรม 6 เป็ นหลักการอยู่ร่วมกันคื อ
ให้ร ะลึ ก ถึ ง กัน ด้ว ย เมตตากายกรรม (เมตตัง กายกัม มัง ) เมตตาวจี ก รรม (เมตตัง วจี กมั มัง )
เมตตามโนกรรม (เมตตัง มโนกัมมัง) แบ่งปั นลาภแก่กนั เป็ นสาธารณโภคี (ลาภธัมมิกา) ศีลบริ บูรณ์
เสมอกัน (สี ลสามัญญตา) ความเห็นอย่างอาริ ยะเสมอกัน (ทิฏฐิสามัญญตา) (องฺ .ฉกฺก.22/282)
พุทธพจน์ 7
ในสาราณี ยสู ตร พระพุทธเจ้าตรัสถึงการปฏิบตั ิสาราณี ยธรรม 6 อันเป็ นทีตังแห่ งการเกิด
ธรรมตามลํา ดับ คื อ พุ ท ธพจน์ 7 ดังนี ระลึ ก ถึ ง กัน (สาราณี ย ะ) รั กกัน (ปิ ยกรณะ) เคารพกัน
(ครุ กรณะ) เกื อกูล ช่ วยเหลื อกัน (สัง คหะ) ไม่วิวาทกัน (อวิวาทะ) พร้ อมเพรี ยงกัน (สามัคคี ยะ)
เป็ นนําหนึงใจเดียวกัน (เอกีภาวะ) (องฺ .สตฺ ตก.22/283)
สมาธิปริขาร 7
พระพุทธเจ้าตรัสเกียวกับสมาธิ ปริ ขาร ดังข้อความสนทนากับภิกษุ ดังนี “ข้าแต่พระองค์
ผูเ้ จริ ญ สนังกุมารพรหมได้กล่าวเนือความนีแล้ว เรี ยกเทวดาชัน ดาวดึงส์ มากล่าวว่า ดูกรท่านผูเ้ จริ ญ
ทังหลาย เทวดาชั นดาวดึ ง ส์ จะสํา คัญ ความข้อ นั นเป็ นไฉน ปริ ข ารแห่ ง สมาธิ 7 ประการนี
อันพระผูม้ ีพระภาค ผูร้ ู ้ ผูเ้ ห็น เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นนั ทรงบัญญัติดีแล้วเพือ
ความเจริ ญ เพือความบริ บูรณ์แห่งสัมมาสมาธิ ปริ ขารแห่ งสมาธิ 7 ประการ เป็ นไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชี วะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ ดูกรท่านผูเ้ จริ ญ
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ทังหลาย ความทีจิ ตตังมัน แวดล้อมด้วยองค์ 7 นี แล พระผูม้ ี พระภาคตรั สว่า สัมมาสมาธิ อนั เป็ น
อริ ยะ มีอุปนิสัย ดังนีบ้าง มีปริ ขารดังนีบ้างฯ (ที.ม.10/206)
อปริหานิยธรรม 7
มหาปริ นิพพานสู ตรพระพุทธเจ้าตรัสอปริ หานิ ยธรรม 7 คือ ธรรมทีพาเจริ ญอย่างเดี ยว
ไม่มีเสื อมเลย หมันประชุ มกันเนื องนิ ตย์ พร้อมเพรี ยงกันประชุ ม พร้อมเพรี ยงกันเลิก พร้อมเพรี ยง
กันช่วยทํากิจ ไม่บญั ญัติสิงทีพระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ ไม่เพิกถอนสิ งทีทรงบัญญัติแล้ว สักการะ
เคารพ นับถือ บูชาภิกษุผูเ้ ป็ นเถระ (ผูใ้ หญ่) เป็ นสังฆปริ ณายก (ผูน้ าํ ในการปฏิ บตั ิทีถูกตรง จะเป็ น
นักบวชหรื อฆราวาสก็ได้) และเชื อฟั งถ้อยคําของท่าน ไม่ตกอยูใ่ นอํานาจตัณหาอันจะก่อเกิดภพใหม่
ยินดีในเสนาสนะป่ า (คือทีอยูอ่ นั สงัดจากกิ เลส) ตังสติไว้วา่ ทําไฉนหนอ เพือนพรหมจรรย์ ผูม้ ีศีล
เป็ นทีรัก ทียังไม่มา ขอจงมาเถิดและผูท้ ีมาแล้ว ขอจงอยูเ่ ป็ นสุ ข (ที.ม.10/71)
สั ปปุริสธรรม 7
สัปปุริสธรรม 7 คือ ธรรมของสัตบุรุษ (คนทีมีความเห็นถูกต้อง) ธัมมัญSู (เป็ นผูร้ ู ้ธรรม)
อัตถัญSู (เป็ นผูร้ ู ้ ส าระประโยชน์) อัตตัญSู (เป็ นผูร้ ู ้ ตน) มัตตัญ Sู (เป็ นผูร้ ู ้ ป ระมาณ) กาลัญ Sู
(เป็ นผูร้ ู ้ เวลาอันควร) ปริ สัญSู (เป็ นผูร้ ู ้ หมู่คนและสิ งรอบตัว) ปุคคลปโรปรั ญSู (เป็ นผูร้ ู ้ บุคคล)
(องฺ .สตฺ ตก.23/65)
สั ปปายะ และอสั ปปายะ 7
สัปปายะ คือสิ งทีเหมาะควรแก่การเพิกถอนกิ เลสได้แก่ อาวาสสัปปายะ (ทีอยู่ซึงเหมาะควร)
โคจรสัปปายะ (ทีไปซึ งเหมาะควร) ภัสสสัปปายะ (การพูดคุยทีเหมาะควร) ปุคคลสัปปายะ (บุคคลที
เหมาะควรเกียวข้อง) โภชนสัปปายะ (อาหารทีเหมาะควร) อุตุสัปปายะ (สภาพแวดล้อมทีเหมาะควร)
อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถทีเหมาะควร)
อสัปปายะ คือสิ งทีไม่เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิ เลสได้แก่ อาวาสอสัปปายะ (ทีอยู่ซึง
ไม่เหมาะควร) โคจรอสัปปายะ (ทีไปซึ งไม่เหมาะควร) ภัสสอสัปปายะ (การพูดคุยทีไม่เหมาะควร)
ปุ ค คลอสัป ปายะ (บุ ค คลที ไม่เ หมาะควรเกี ยวข้อง) โภชนอสัป ปายะ (อาหารที ไม่เหมาะควร)
อุ ตุ อ สัป ปายะ (สภาพแวดล้อ มที ไม่เ หมาะควร) อิ ริ ย าปถสัป ปายะ (อิ ริ ย าบถที ไม่เ หมาะควร)
(วิ.อ.2/368)
ความเป็ นผู้มีมิตรดี สหายดี เป็ นทั!งหมดทั!งสิ!นของพรหมจรรย์ (ความพ้ นทุกข์ )
พระพุท ธเจ้า ตรั ส ถึ ง ความเป็ นผูม้ ี มิ ตรดี สหายดี เป็ นทังหมดทังสิ นของพรหมจรรย์
(ความพ้นทุกข์) ใน สํ.ส.15/381-384 ดังนี
[381] พระผูม้ ีพระภาคประทับ ... เขตพระนครสาวัตถี ... พระเจ้าปเสนทิโกศลประทับนัง
ณ ทีควรส่ วนข้างหนึง แล้วได้กราบทูลพระผูม้ ีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญ ขอประทานพระโอกาส
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ความปริ วติ กแห่งใจบังเกิดขึนแก่ขา้ พระองค์ผเู ้ ข้าทีลับพักผ่อนอยูอ่ ย่างนี ว่า ธรรมทีพระผูม้ ีพระภาค
ตรั สดี แล้วนันแหละ สําหรั บผูม้ ี มิตรดี มี สหายดี มี จิตน้อมไปในคนที ดี ไม่ใ ช่ สํา หรั บ ผูม้ ี มิ ตรชัว
มีสหายชัว มีจิตน้อมไปในคนทีชัวฯ
พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า ดูกรมหาบพิตร ข้อนี เป็ นอย่างนัน ดูกรมหาบพิตร ธรรมทีอาตมภาพ
กล่ าวดี แล้วนันแหละ สําหรับผูม้ ี มิตรดี มี สหายดี มี จิตน้อมไปในคนดี ไม่ใช่ สาํ หรั บผูม้ ี มิตรชัว
มีสหายชัว มีจิตน้อมไปในคนทีชัวฯ
[382] ดูกรมหาบพิตร สมัยหนึ งอาตมภาพอยูท่ ีนิ คมของหมู่เจ้าศากยะ ชื อว่านครกะในสักกชนบท
ดูกรมหาบพิตร ครังนันภิกษุอานนท์เข้าไปหาอาตมภาพถึงทีอยู่ ครันแล้วก็อภิวาทอาตมภาพ แล้วนัง
อยู่ ณ ทีควรส่ วนข้างหนึ ง ดูกรมหาบพิตรภิกษุอานนท์นงอยู
ั ่ ณ ทีควรส่ วนข้างหนึ งแล้วได้กล่าวกะ
อาตมภาพว่า ข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญ ความเป็ นผูม้ ีมิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนทีดี เป็ นคุณกึงหนึ ง
แห่งพรหมจรรย์ ดูกรมหาบพิตรเมือภิกษุอานนท์กล่าวอย่างนีแล้ว อาตมภาพได้กล่าวกะภิกษุอานนท์วา่ ดูกร
อานนท์เธออย่ากล่าวอย่างนัน ดูกรอานนท์ความเป็ นผูม้ ีมิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนที ดี นี
เป็ นพรหมจรรย์ทงสิ
ั นที เดี ยว ดู กรอานนท์นีภิ กษุ ผูม้ ี มิตรดี พึงปรารถนาภิ กษุ ผูม้ ี มิตรดี มี สหายดี
มีจิตน้อมไปในคนทีดี จักเจริ ญอริ ยมรรคมีองค์แปด จักกระทําซึ งอริ ยมรรคมีองค์แปดให้มากได้ฯ
[383] ดูกรอานนท์ก็ภิกษุผูม้ ีมิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนทีดี ย่อมเจริ ญอริ ย มรรคมี
องค์แปด ย่อมกระทําซึ งอริ ยมรรคมีองค์แปดให้มากได้อย่างไรฯ
ดูกรอานนท์ ภิกษุในศาสนานี ย่อมเจริ ญสัมมาทิฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิ โรธ
น้อ มไปเพื อความสละคื น ... ย่อ มเจริ ญ สัม มาสัง กัป ปะ ... ย่อ มเจริ ญ สัม มาวาจา ... ย่อ มเจริ ญ
สัมมากัมมันตะ ... ย่อมเจริ ญสัมมาอาชี วะ ... ย่อมเจริ ญสัมมาวายามะ ... ย่อมเจริ ญสัม มาสติ ...
ย่อมเจริ ญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพือความสละคืนฯ
ดูกรอานนท์ภิกษุผมู ้ ีมิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนทีดี ย่อมเจริ ญอริ ยมรรคมีองค์แปด
ย่อมกระทําซึ งอริ ยมรรคมีองค์แปดให้มากได้อย่างนีแลฯ
ดูกรอานนท์โดยปริ ยายแม้นี พึงทราบว่า ความเป็ นผูม้ ีมิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคน
ทีดี นีเป็ นพรหมจรรย์ทงสิ
ั นทีเดียวฯ
ดูกรอานนท์ดว้ ยว่าอาศัยเราเป็ นมิตรดี สัตว์ทงหลาย
ั
ผูม้ ีความเกิ ดเป็ นธรรมดา ย่อมหลุ ดพ้น
จากความเกิดได้ สัตว์ทงหลายผู
ั
ม้ ีความแก่เป็ นธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความแก่ได้ สัตว์ทงหลายผู
ั
้
มี ความเจ็บป่ วยเป็ นธรรมดา ย่อมหลุ ดพ้นจากความเจ็บ ป่ วยได้ สัตว์ท งหลายผู
ั
ม้ ี ค วามตายเป็ น
ธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความตายได้ สัตว์ทงหลายผู
ั
ม้ ีความโศก ความรําไร ความทุกข์ ความเสี ยใจ
และความคับแค้นใจเป็ นธรรมดา ย่อมหลุ ดพ้นจากความโศก ความรําไร ความทุกข์ ความเสี ยใจ
และความคับแค้นใจได้ฯ
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ดูกรอานนท์โดยปริ ยายนีแล พึงทราบว่า ความเป็ นผูม้ ีมิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคน
ทีดี นีเป็ นพรหมจรรย์ทงสิ
ั นทีเดียวฯ
[384] ดูกรมหาบพิตร เพราะเหตุนนแหละ
ั
พระองค์พึงทรงสําเหนี ยกอย่างนี ว่า เราจักเป็ น
ผูม้ ีมิตรดีมีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนทีดี ดูกรมหาบพิตร พระองค์พึงทรงสําเหนียกอย่างนีแลฯ
ดูกรมหาบพิตร ธรรมอย่างหนึงนี คือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทังหลาย พระองค์ผมู ้ ี
มิตรดีมีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนทีดี พึงทรงอาศัยอยูเ่ ถิดฯ
พุทธธรรม มีลกั ษณะของ 8 ประการ
ได้แก่ ลึ กซึ ง (คัมภี รา) เห็ นตามได้ยาก (ทุ ททสา) รู ้ ตามได้ยาก (ทุ รนุ โพธา) สงบ (สันตา)
ประณี ต (ปณี ต า) คาดคะเนเดาไม่ ไ ด้ (อตัก กาวจรา) ละเอี ย ด (นิ ปุ ณ า) รู ้ ไ ด้ เ ฉพาะบัณ ฑิ ต
(ปั ณฑิตเวทนียา) (ที.สี .9/26)
อวิชชาสู ตร
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ด้วยประการดังนี การไม่คบสัปบุรุษทีบริ บูรณ์ ย่อมยังการไม่ฟังสัทธรรม
ให้บริ บูรณ์ การไม่ฟังสัทธรรมทีบริ บูรณ์ยอ่ มยังความไม่มีศรัทธาให้บริ บูรณ์ ความไม่มีศรัทธาทีบริ บูรณ์
ย่อมยังการทําไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้บริ บูรณ์ การทําไว้ในใจโดยไม่แยบคายทีบริ บูรณ์ย่อมยัง
ความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริ บูรณ์ ความไม่มีสติสัมปชัญญะทีบริ บูรณ์ยอ่ มยังการไม่สํารวมอินทรี ยใ์ ห้
บริ บูรณ์ การไม่สาํ รวมอินทรี ยท์ ีบริ บูรณ์ ย่อมยังทุจริ ต 3 ให้บริ บูรณ์ทุจริ ต 3 ทีบริ บูรณ์ยอ่ มยังนิ วรณ์
5 ให้บริ บูรณ์นิวรณ์ 5 ทีบริ บูรณ์ยอ่ มยังอวิชชาให้บริ บูรณ์อวิชชานีมีอาหารอย่างนี และบริ บูรณ์อย่างนีฯ
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ด้วยประการดังนี การคบสัปบุรุษทีบริ บูรณ์ย่อมยังการฟั งสัทธรรมให้
บริ บูรณ์ การฟังสัทธรรมทีบริ บูรณ์ยอ่ มยังศรัทธาให้บริ บูรณ์ ศรัทธาทีบริ บูรณ์ยอ่ มยังการทําไว้ใ นใจ
โดยแยบคายให้บริ บูรณ์ การทําไว้ในใจโดยแยบคายที บริ บูรณ์ ย่อมยังสติ สัมปชัญญะให้บริ บูรณ์
สติสัมปชัญญะทีบริ บูรณ์ย่อมยังการสํารวมอินทรี ยใ์ ห้บริ บูรณ์ การสํารวมอินทรี ยท์ ีบริ บูรณ์ยอ่ มยัง
สุ จริ ต 3 ให้บริ บูรณ์ สุ จริ ต 3 ที บริ บูรณ์ ย่อมยังสติ ปัฏฐาน 4 (กาย เวทนา จิต ธรรม) ให้บริ บูรณ์
สติปัฏฐาน 4 ทีบริ บูรณ์ยอ่ มยังโพชฌงค์ 7 (สติ ธัมมวิจยั วิริยะ ปี ติ ปั สสัทธิ สมาธิ อุเบกขา) ให้บริ บูรณ์
โพชฌงค์ 7 ที บริ บูรณ์ ย่อมยังวิชชาและวิมุตติให้บริ บูรณ์ วิชชาและวิมุตติ นีมี อาหารอย่างนี และ
บริ บูรณ์อย่างนีฯ (องฺ .ทสก.24/61)
จัตตาริสูตร
ในจัตตาริ สูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกรภิกษุทงหลายปั
ั
จจัยน้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ 4
อย่า งนี 4 อย่า งเป็ นไฉน ดู ก รภิ ก ษุ ทงหลายบรรดาจี
ั
วร ผ้า บัง สุ กุ ล น้อย หาได้ง่ า ยและไม่ มี โทษ
บรรดาโภชนะ คําข้าวทีได้ดว้ ยปลีแข้ง น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษบรรดาเสนาสนะ โคนไม้ น้อย
หาได้ง่ายและไม่มีโทษบรรดาเภสัช มูตรเน่ า น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ ... ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
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เรากล่าวธรรมอย่างใดอย่างหนึง ของภิกษุซึงเป็ นผูส้ ันโดษด้วยปั จจัยทีน้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ
ว่าเป็ นองค์แห่ งความเป็ นสมณะฯ ความคับแค้นแห่ งจิต ย่อมไม่มีแก่ภิกษุผูส้ ันโดษ ด้วยปั จจัยน้อย
หาได้ง ่ า ยและไม่มี โ ทษ เพราะปรารภเสนาสนะ จี ว รปานะและโภชนะ ทิ ศ ของเธอชื อว่า
ไม่กระทบกระเทื อน ภิ กษุ ผูส้ ันโดษ ไม่ประมาทยึดเหนี ยวเอาไว้ได้ซึงธรรมอันสมควรแก่ ธรรม
ทีพระตถาคตตรัสบอกแล้วแก่เธอ (ขุ.สุ . 25/281)
การใช้ สิ งทีประหยัดเรี ยบง่ า ยอยู่ ใกล้ ตัว หรื ออยู่ ใ นตัว ในจั ตตาริ สูต รนั! น สั มพันธ์ กับ
ทีพระพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใน วิ.ม.5/25-44 ดังนี!
ภิกษุอาพาธในฤดูสารท
[25] โดยสมัยนันแล พระผูม้ ีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของอนาถ
บิณฑิ กคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครังนัน ภิกษุทงหลายอั
ั
นอาพาธซึ งเกิ ดชุ มในฤดูสารท ถูกต้อง
แล้ว ยาคูทีดืมเข้าไปก็พุ่งออก แม้ขา้ วสวยทีฉันแล้วก็พุ่งออก เพราะอาพาธนัน พวกเธอจึงซู บผอม
เศร้าหมอง มีผวิ พรรณไม่ดี มีผวิ เหลืองขึน ๆ มีเนื อตัวสะพรังด้วยเอ็น พระผูม้ ีพระภาคได้ทอดพระเนตร
เห็นภิกษุเหล่านัน ซู บผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึน ๆ มีเนื อตัวสะพรังด้วยเอ็น
ครันแล้วจึงตรัสเรี ยกท่านพระอานนท์มารับสังถามว่า ดูกรอานนท์ ทําไมหนอเดี]ยวนี ภิกษุทงหลาย
ั
จึงซู บผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึน ๆ มีเนื อตัวสะพรังด้วยเอ็น ท่านพระอานนท์
กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า เดี]ยวนี ภิกษุทงหลาย
ั
อันอาพาธซึ งเกิดชุ มในฤดูสารทถูกต้องแล้ว ยาคูที
ดืมเข้าไปก็พุง่ ออก แม้ขา้ วสวยทีฉันแล้วก็พุง่ ออก เพราะอาพาธนัน พวกเธอจึงซู บผอม เศร้าหมองมี
ผิวพรรณไม่ดี มีผวิ เหลืองขึน ๆ มีเนือตัวสะพรังด้วยเอ็น
พระพุทธานุญาตเภสัช 5 ในกาล
ครังนัน พระผูม้ ีพระภาคประทับในทีสงัดทรงหลีกเร้นอยู่ ได้มีพระปริ วิตกแห่ งพระทัย
เกิดขึนอย่างนีว่า เดี]ยวนีภิกษุทงหลายอั
ั
นอาพาธซึ งเกิดชุ มในฤดูสารท ถูกต้องแล้ว ยาคูทีดืมเข้าไปก็
พุ่งออก แม้ขา้ วสวยทีฉันแล้วก็พุ่งออก เพราะอาพาธนัน พวกเธอจึงซู บผอม เศร้าหมองมีผิวพรรณ
ไม่ดี มีผิวพรรณเหลืองขึน ๆ มีเนื อตัวสะพรังด้วยเอ็น เราจะพึงอนุ ญาตอะไรหนอเป็ นเภสัชแก่ภิกษุ
ทังหลาย ซึ งเป็ นเภสัชอยูใ่ นตัว และเขาสมมติวา่ เป็ นเภสัช ทังจะพึงสําเร็ จประโยชน์ในอาหารกิจแก่
สัตว์โลก และจะไม่พึงปรากฏเป็ นอาหารหยาบ ทีนันพระองค์ได้มีพระปริ วิตกสื บต่อไปว่า เภสัช 5
นีแล คือ เนยใส เนยข้น นํามัน นําผึง นําอ้อย เป็ นเภสัชอยูใ่ นตัว และเขาสมมติวา่ เป็ นเภสัช ทังสําเร็ จ
ประโยชน์ในอาหารกิจแก่สัตวโลก และไม่ปรากฏเป็ นอาหารหยาบ ผิฉะนัน เราพึงอนุ ญาตเภสัช 5
นีแก่ภิกษุทงหลาย
ั
ให้รับประเคนในกาลแล้วบริ โภคในกาล ครันเวลาสายัณห์พระองค์เสด็จออกจาก
ทีหลีกเร้น ทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็ นเค้ามูลนัน ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน แล้วรับสังกะภิกษุ
ทังหลายว่า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราไปในทีสงัดหลีกเร้นอยู่ ณ ตําบลนี ได้มีความปริ วิตกแห่ งจิต
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เกิดขึนอย่างนีว่า เดี]ยวนีภิกษุทงหลายอั
ั
นอาพาธซึ งเกิดชุ มในฤดูสารท ถูกต้องแล้ว ยาคูทีดืมเข้าไปก็
พุ่งออก แม้ขา้ วสวยทีฉันแล้วก็พุ่งออก เพราะอาพาธนัน พวกเธอจึงซู บผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณ
ไม่ดี มีผิวเหลืองขึน ๆ มีเนื อตัวสะพรังด้วยเอ็น เราจะพึงอนุ ญาตอะไรหนอเป็ นเภสัชแก่ภิกษุทงหลาย
ั
ซึ งเป็ นเภสัชอยูใ่ นตัวและเขาสมมติวา่ เป็ นเภสัช ทังจะพึงสําเร็ จประโยชน์ในอาหารกิจแก่สัตว์โลก
และไม่ปรากฏเป็ นอาหารหยาบ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เรานันได้มีความปริ วิตกสื บต่อไปว่า เภสัช 5 นี
แล คือ เนยใส เนยข้น นํามัน นําผึง นําอ้อย เป็ นเภสัชอยูใ่ นตัว และเขาสมมติวา่ เป็ นเภสัชทังสําเร็ จ
ประโยชน์ในอาหารกิจแก่สัตว์โลก และไม่ปรากฏเป็ นอาหารหยาบ ผิฉะนัน เราพึงอนุ ญาตเภสัช 5
นี แก่ภิกษุทงหลาย
ั
ให้รับประเคนในกาลแล้วบริ โภคในกาล ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตให้รับ
ประเคนเภสัช 5 นันในกาล แล้วบริ โภคในกาล
พระพุทธานุญาตเภสัช 5 นอกกาล
[26] ก็โดยสมัยนันแล ภิกษุทงหลายรั
ั
บประเคนเภสัช 5 นันในกาล แล้วบริ โภคในกาล
โภชนาหารของพวกเธอชนิดธรรมดา ชนิดเลว ไม่ยอ่ ย ไม่จาํ ต้องกล่าวถึงโภชนาหารทีดี พวกเธออัน
อาพาธซึ งเกิดชุ มในฤดูสารทนัน และอันความเบือภัตตาหารนี ถูกต้องแล้วเพราะเหตุ 2 ประการนัน
ยิงเป็ นผูซ้ ูบผอม เศร้าหมอง มีผวิ พรรณไม่ดี มีผวิ เหลืองขึน ๆ มีเนือตัวสะพรังด้วยเอ็นมากขึน พระผู ้
มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านันซึ งซูบผอมเศร้าหมองมีผวิ พรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึน ๆ
มีเนือตัวสะพรังด้วยเอ็นมากขึน ครันแล้วจึงตรัสเรี ยกท่านพระอานนท์ มารับสังถามว่า ดูกรอานนท์
ทําไมหนอ เดี]ยวนี ภิกษุทงหลายยิ
ั
งซู บผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึน ๆ มีเนื อตัว
สะพรังด้วยเอ็นมากขึน? ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า เดี] ยวนี ภิกษุทงหลายรั
ั
บ
ประเคนเภสัช 5 นัน
ในกาลแล้วบริ โภคในกาล โภชนาหารของพวกเธอชนิ ดธรรมดา ชนิ ด เลว ไม่ย่อ ย
ไม่จาํ ต้องกล่าวถึ งโภชนาหารทีดี พวกเธออันอาพาธซึ งเกิ ดชุ มในฤดูสารทนัน และอันความเบือ
ภัตตาหารนี ถูกต้องแล้ว เพราะเหตุ 2 ประการนัน ยิงเป็ นผูซ้ ู บผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณไม่ดี มีผิว
เหลืองขึน ๆ มีเนื อตัวสะพรังด้วยเอ็นมากขึน ลําดับนันพระผูม้ ีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะ
เหตุเป็ นเค้ามูลนัน ในเพราะเหตุแรกเกิ ดนัน แล้วตรัสเรี ยกภิกษุทงหลายมารั
ั
บสังว่า ดูกรภิกษุ
ทังหลาย เราอนุญาตให้รับประเคนเภสัช 5 นัน แล้วบริ โภคได้ทงในกาลทั
ั
งนอกกาล
พระพุทธานุญาตนํามันเปลว
[27] ก็โดยสมัยนันแล ภิกษุทงหลายที
ั
อาพาธมีความต้องการด้วยนํามันเปลวเป็ นเภสัช
จึงกราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุ
ทังหลาย เราอนุญาตนํามันเปลวเป็ นเภสัช คือ นํามันเปลวหมี นํามันเปลวปลา นํามันเปลวปลาฉลาม
นํามันเปลวหมู นํามันเปลวลา ทีรับประเคนในกาล เจียวในกาล กรองในกาล บริ โภคอย่างนํามัน
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ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ถ้าภิกษุรับประเคนในวิกาล เจียวในวิกาล กรองในวิกาล หากจะพึง
บริ โภคนํามันเปลวนัน ต้องอาบัติทุกกฏ 3 ตัว ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ถ้าภิกษุรับประเคนในกาล เจียวใน
วิกาล กรองในวิกาล หากจะพึงบริ โภคนํามันเปลวนัน ต้องอาบัติทุกกฏ 2 ตัว ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ถ้าภิกษุรับประเคนในกาล เจียวในกาล กรองในวิกาล หากจะพึงบริ โภคนํามันเปลวนัน ต้องอาบัติ
ทุกกฏ 1 ตัว
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ถ้าภิกษุรับประเคนในกาล เจียวในกาล กรองในกาล หากจะพึงบริ โภค
นํามันเปลวนัน ไม่ตอ้ งอาบัติ
พระพุทธานุญาตมูลเภสัช
[28] ก็โดยสมัยนันแล ภิ กษุ ทงหลายที
ั
อาพาธมี ความต้องการด้วยรากไม้เป็ นเภสั ช
จึงกราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุ
ทังหลาย เราอนุ ญาตรากไม้ทีเป็ นเภสัช คือ ขมิน ขิง ว่านนํา ว่านเปราะ อุตพิด ข่า แฝก แห้วหมู
ก็หรื อมูลเภสัช แม้ชนิ ดอืนใดบรรดามี ทีไม่สําเร็ จประโยชน์แก่ของควรเคียวทีไม่สําเร็ จประโยชน์
แก่ของควรบริ โภคในของควรบริ โภค รับประเคนมูลเภสัชเหล่านันแล้วเก็บไว้ได้จนตลอดชี พ ต่อมี
เหตุ จึงให้บริ โภคได้ เมือเหตุไม่มี ภิกษุบริ โภค ต้องอาบัติทุกกฏ
พระพุทธานุญาตเครื องบดยา
สมัยต่อมา ภิ กษุ ทงหลายที
ั
อาพาธมีความต้องการด้วยรากไม้ทีเป็ นเภสัชชนิ ดละเอี ยด
จึงกราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค.พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุ
ทังหลาย เราอนุญาตตัวหิ นบด ลูกหิ นบด
พระพุทธานุญาตกสาวเภสัช
[29] ก็โดยสมัยนันแล ภิ กษุ ทงหลายที
ั
อาพาธมี ความต้องการด้วยนําฝาดเป็ นเภสั ช
จึงกราบทูลเรื องแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุ
ทังหลาย เราอนุ ญาตนําฝาดทีเป็ นเภสัช คือ นําฝาดสะเดาะ นําฝาดมูกมัน นําฝาดกระดอมหรื อขีกา
นําฝาดบรเพ็ด หรื อพญามือเหล็ก นําฝาดกถิ นพิมาน ก็หรื อกสาวเภสัช แม้ชนิ ดอืนใดบรรดามี
ทีไม่สําเร็ จประโยชน์แก่ของควรเคียว ในของควรเคียว ทีไม่สําเร็ จประโยชน์แก่ของควรบริ โภคใน
ของควรบริ โภค รับประเคนกสาวเภสัชเหล่านัน แล้วเก็บไว้ได้จนตลอดชี พต่อมีเหตุ จึงให้บริ โภคได้
เมือเหตุไม่มี ภิกษุบริ โภค ต้องอาบัติทุกกฏ
พระพุทธานุญาตปั ณณเภสัช
[30] ก็โดยสมัยนันแล ภิกษุทงหลายที
ั
อาพาธมีความต้องการด้วยใบไม้เภสัช จึงกราบทูล
เรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตใบไม้ทีเป็ นเภสัช คือ ใบสะเดา ใบมูกมัน ใบกระดอม หรื อขีกา ใบกะเพรา หรื อแมงลัก
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ใบฝ้ าย ก็หรื อปั ณณเภสัช แม้ชนิ ดอืนใดบรรดามี ทีไม่สําเร็ จประโยชน์แก่ของควรเคียว ในของ
ควรเคี ยว ที ไม่ สําเร็ จประโยชน์แก่ ข องควรบริ โภคในของควรบริ โภครั บประเคนปั ณ ณเภสั ช
เหล่านัน แล้วเก็บไว้ได้จนตลอดชี พ ต่อมีเหตุ จึงให้บริ โภคได้ เมือเหตุไม่มีภิกษุบริ โภค ต้องอาบัติ
ทุกกฏ
พระพุทธานุญาตผลเภสัช
[31] ก็โดยสมัยนันแล ภิกษุทงหลายที
ั
อาพาธมีความต้องการด้วยผลไม้เป็ นเภสัชจึงกราบ
ทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตผลไม้ทีเป็ นเภสัช คือ ลูกพิลงั กาสา ดีปลี พริ ก สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้ อม ผลแห่ ง
โกฐ ก็หรื อผลเภสัช แม้ชนิ ดอืนใดบรรดามี ทีไม่สําเร็ จประโยชน์แก่ของควรเคียวในของควรเคียว
ทีไม่สาํ เร็ จประโยชน์แก่ของควรบริ โภคในของควรบริ โภค รับประเคนผลเภสัชเหล่านันแล้วเก็บไว้
ได้จนตลอดชีพ ต่อมีเหตุ จึงให้บริ โภคได้ เมือเหตุไม่มี ภิกษุบริ โภค ต้องอาบัติทุกกฏ
พระพุทธานุญาตชตุเภสัช
[32] ก็โดยสมัยนันแล ภิกษุทงหลายที
ั
อาพาธมีความต้องการด้วยยางไม้เป็ นเภสัช จึงกราบ
ทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตยางไม้ทีเป็ นเภสัช คือ ยางอันไหลออกจากต้นหิ งคุ ยางอันเขาเคียวจากก้านและใบแห่ ง
ต้นหิ งคุ ยางอันเขาเคียวจากใบแห่ งต้นหิ งคุ หรื อเจือของอืนด้วย ยางอันไหลออกจากยอดไม้ตกะ
ยางอันไหลออกจากใบแห่งต้นตกะ ยางอันเขาเคียวจากใบหรื อไหลออกจากก้านแห่ งต้นตกะ กํายาน
ก็หรื อชตุเภสัชชนิดอืนใดบรรดามีทีไม่สาํ เร็ จประโยชน์แก่ของควรเคียวในของควรเคียว ทีไม่สําเร็ จ
ประโยชน์แก่ ของควรบริ โภคในของควรบริ โภค รั บประเคนชตุ เภสัชเหล่ านัน แล้วเก็บไว้ได้จน
ตลอดชีพ ต่อมีเหตุ จึงให้บริ โภคได้ เมือเหตุไม่มี ภิกษุบริ โภคต้องอาบัติทุกกฏ
พระพุทธานุญาตโลณเภสัช
[33] ก็โดยสมัยนันแล ภิกษุทงหลายที
ั
อาพาธมีความต้องการด้วยเกลือเป็ นเภสัช จึงกราบ
ทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตเกลื อทีเป็ นเภสัช คื อ เกลื อสมุ ทร เกลื อดํา เกลื อสิ นเธาว์ เกลื อดิ นโป่ ง เกลื อหุ ง ก็หรื อ
โลณเภสัชชนิ ดอื นใดบรรดามี ทีไม่สําเร็ จประโยชน์แก่ ของควรเคียวในของควรเคี ยว ที ไม่สําเร็ จ
ประโยชน์แก่ของควรบริ โภคในของควรบริ โภค รับประเคนโลณเภสัชเหล่านัน แล้วเก็บไว้ได้จน
ตลอดชีพ ต่อมีเหตุ จึงให้บริ โภคได้ เมือเหตุไม่มี ภิกษุบริ โภคต้องอาบัติทุกกฏ
พระพุทธานุญาตจุณเภสัช
[34] โดยสมัยนันแล ท่านพระเวลัฏฐสี สะ อุปัชฌาย์ของท่านพระอานนท์ อาพาธเป็ นโรค
ฝี ดาษ หรื ออีสุกอีใส ผ้านุ่งผ้าห่ มกรังอยูท่ ีตัวเพราะนําเหลืองของโรคนัน ภิกษุทงหลายเอานํ
ั
าชุ บ ๆ
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ผ้าเหล่านันแล้วค่อย ๆ ดึงออกมา พระผูม้ ีพระภาคเสด็จพระพุทธดําเนิ นตามเสนาสนะ ได้ทอดพระเนตร
เห็นภิกษุพวกนันกําลังเอานําชุ บ ๆ ผ้านันแล้วค่อย ๆ ดึงออกมา ครันแล้วเสด็จพระพุทธดําเนิ นเข้า
ไปทางภิกษุเหล่านัน ได้ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุรูปนี อาพาธโรคอะไร? ภิกษุทงหลาย
ั
กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ท่านรู ปนีอาพาธโรคฝี ดาษ หรื ออีสุกอีใส ผ้ากรังอยูท่ ีตัว เพราะนําเหลือง
พวกข้าพระพุทธเจ้าเอานําชุ บ ๆ ผ้าเหล่านันแล้วค่อย ๆ ดึงออกมา ครังนันพระผูม้ ีพระภาค ทรงทํา
ธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็ นเค้ามูลนัน ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน แล้วรับสังกะภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกร
ภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตเภสัชชนิ ดผง สําหรับภิกษุผเู ้ ป็ นฝี ก็ดี พุพองก็ดี สิ วก็ดี โรคฝี ดาษ หรื อ
อีสุกอีใสก็ดี มีกลินตัวแรงก็ดี เราอนุ ญาตโคมัย ดินเหนี ยว กากนําย้อม สําหรับภิกษุไม่อาพาธ ดูกร
ภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุญาตครก สาก
พระพุทธานุญาตเครื องกรอง
[35] ก็โดยสมัยนันแล ภิ กษุ ทงหลายที
ั
อาพาธมี ความต้องการด้วยยาผงที กรองแล้ว
จึงกราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุ
ทังหลาย เราอนุ ญาตวัตถุเครื องกรองยาผง ภิกษุอาพาธมีความต้องการด้วยยาผงทีละเอียด พระผูม้ ี
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุญาตผ้ากรองยา
พระพุทธานุญาตเนือดิบและเลือดสด
[36] ก็โดยสมัยนันแล ภิกษุรูปหนึงอาพาธเพราะผีเข้า พระอาจารย์ พระอุปัชฌายะช่วยกัน
รักษาเธอ ก็ไม่สามารถแก้ไขให้หายโรคได้ เธอเดินไปทีเขียงแล่หมู แล้วเคียวกินเนื อดิบ ดืมกินเลือด
สด อาพาธเพราะผีเข้าของเธอนัน หายดังปลิดทิง ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนัน แด่พระผูม้ ีพระภาค
พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตเนื อดิ บ เลื อดสด
ในเพราะอาพาธเกิดแต่ผเี ข้า.
พระพุทธานุญาตยาตา
[37] ก็โดยสมัยนันแล ภิกษุรูปหนึ งอาพาธเป็ นโรคนัยน์ตา ภิกษุทงหลายจู
ั
งเธอไปให้ถ่าย
อุจจาระบ้าง ปั สสาวะบ้าง พระผูม้ ีพระภาคเสด็จพระพุทธดําเนิ นตามเสนาสนะ ได้ทอดพระเนตร
เห็นพวกภิกษุนนกํ
ั าลังจูงภิกษุรูปนันไปให้ถ่ายอุจจาระบ้าง ปั สสาวะบ้าง จึงเสด็จพระพุทธดําเนิ น
เข้าไปทางภิกษุพวกนันแล้วได้ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุรูปนี อาพาธเป็ นอะไร ? ภิกษุ
ทังหลายกราบทูลว่า ท่านรู ปนีอาพาธเป็ นโรคนัยน์ตา พวกข้าพระพุทธเจ้าคอยจูงท่านรู ปนี ไปให้ถ่าย
อุจจาระบ้าง ปั สสาวะบ้าง พระพุทธเจ้าข้า ลําดับนัน พระผูม้ ีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุ
เป็ นเค้ามูลนัน ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน แล้วรับสังกะภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาต
ยาตา คือ ยาตาทีปรุ งด้วยเครื องปรุ งหลายอย่าง ยาตาทีทําด้วยเครื องปรุ งต่าง ๆ ยาตาทีเกิ ดใน
กระแสนําเป็ นต้น หรดาลกลีบทอง เขม่าไฟ พวกภิกษุอาพาธมีความต้องการด้วยเครื องยาทีจะบด
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ผสมกับยาตา จึงกราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลาย
ั
ว่า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตไม้จนั ทร์ กฤษณา กะลัมพัก ใบเฉี ยง แห้วหมู สมัยต่อมา ภิกษุ
ทังหลายเก็บยาตาชนิ ดผงไว้ในโอบ้าง ในขันบ้าง ผงหญ้าบ้าง ฝุ่ นบ้าง ปลิวลง จึงกราบทูลเรื องนัน
แด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาต
กลักยาตา สมัยต่อมา พระฉัพพัคคียใ์ ช้กลักยาตาชนิ ดต่าง ๆ คือ ชนิ ดทีทําด้วยทองคําบ้าง ชนิ ดทีทํา
ด้วยเงินบ้าง คนทังหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือนเหล่าคฤหัสถ์ผบู ้ ริ โภคกาม ภิกษุ
ทังหลายจึงกราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสห้ามแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกร
ภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุไม่พึงใช้กลักยาตาชนิ ดต่าง ๆ รู ปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตกลักยาตาทีทําด้วยกระดูก ทําด้วยงา ทําด้วยเขา ทําด้วยไม้ออ้ ทําด้วยไม้ไผ่ ทําด้วยยาง
ทําด้วยผลไม้ ทําด้วยโลหะ ทําด้วยเปลือกสังข์ สมัยต่อมา กลักยาตาไม่มีฝาปิ ด ผงหญ้าบ้าง ฝุ่ นบ้าง
ปลิวตกลง ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุ
ทังหลายว่า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุญาตฝาปิ ด ฝาปิ ดยังตกได้ พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุ
ทังหลายว่า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตให้ผกู ด้าย แล้วพันกับกลักยาตา กลักยาตาแตก พระผูม้ ี
พระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตให้ถกั ด้วยด้าย สมัยต่อมา
ภิกษุทงหลาย
ั
ป้ ายยาตาด้วยนิ วมือ นัยน์ตาชํา จึงกราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ี
พระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตไม้ป้ายยาตา สมัยต่อมา
พระฉัพพัคคียใ์ ช้ไม้ป้ายตาชนิ ดต่าง ๆ คือ ทีทําด้วยทองคําบ้าง ทีทําด้วยเงิ นบ้าง คนทังหลายจึง
เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือนเหล่าคฤหัสถ์ผบู ้ ริ โภคกาม
ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสห้ามภิกษุทงหลาย
ั
ว่า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุไม่พึงใช้ไม้ป้ายยาตาชนิ ดต่าง ๆ รู ปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุ
ทังหลาย เราอนุญาตไม้ป้ายยาตาทีทําด้วยกระดูก ทําด้วยงา ทําด้วยเขาทําด้วยเปลือกสังข์ สมัยต่อมา
ไม้ป้ายยาตาตกลงทีพืนเปื อน ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาค
ตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตภาชนะสําหรับเก็บไม้ป้ายยาตา สมัยต่อมา ภิกษุทงหลาย
ั
บริ หารกลักยาตาบ้าง ไม้ป้ายยาตาบ้าง ด้วยมือ จึงกราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ี
พระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตถุงกลักยาตา หู ถุงสําหรับ
สะพายไม่มี ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุ
ทังหลายว่า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุญาตเชือกผูกเป็ นสายสะพาย
พระพุทธานุญาตนํามัน
[38] ก็โดยสมัยนันแล ท่านพระปิ ลินทวัจฉะปวดศีรษะ ภิกษุทงหลายจึ
ั
งกราบทูลเรื องนัน
แด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาต
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นํามันทาศีรษะ โรคปวดศีรษะยังไม่หาย ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ี
พระภาคตรั สอนุ ญาตแก่ ภิกษุ ทงหลายว่
ั
า ดูกรภิ กษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตการนัตถุ์นามั
ํ นที นัตถุ์
ไหลออก ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุ
ทังหลายว่า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตกล้องสําหรับนัตถุ์ สมัยต่อมา พระฉัพพัคคียใ์ ช้กล้อง
สําหรับนัตถุช์ นิดต่าง ๆ คือ ทําด้วยทองคําบ้าง ชนิ ดทีทําด้วยเงินบ้าง คนทังหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน
โพนทะนาว่า เหมือนเหล่าคฤหัสถ์ผบู ้ ริ โภคกาม ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค
พระผูม้ ีพระภาคตรัสห้ามภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุไม่พึงใช้กล้องสําหรับนัตถุ์ชนิ ด
ต่าง ๆ รู ปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุญาตกล้องสําหรับนัตถุ์ทีทําด้วยกระดูก ...
ทําด้วยเปลือกสังข์ ท่านพระปิ ลินทวัจฉะนัตถุไ์ ม่เท่ากัน ภิกษุทงหลายจึ
ั
งกราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ี
พระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตกล้อง
สําหรับนัตถุ์ประกอบด้วยหลอดคู่ โรคปวดศีรษะยังไม่หาย ภิกษุทงหลายจึ
ั
งกราบทูลเรื องนันแด่
พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาค ตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตให้
สู ดควันภิกษุทงหลายจุ
ั
ดเกลียวผ้าแล้วสู ดควันนันนันแหละ คอแสบร้อน จึงกราบทูลเรื องนันแด่พระ
ผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตกล้องสู ด
ควัน สมัยต่อมา ฉัพพัคคียใ์ ช้กล้องสู ดควันชนิ ดต่าง ๆ คือ ชนิ ดทีทําด้วยทองคําบ้าง ชนิ ดทีทําด้วย
เงิ นบ้าง คนทังหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือนเหล่าคฤหัสถ์ผูบ้ ริ โภคกาม ภิกษุ
ทังหลายกราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสห้ามภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุ
ทังหลาย ภิกษุไม่พึงใช้กล้องสู ดควันชนิ ดต่าง ๆ รู ปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตกล้องสู ดควันทีทําด้วยกระดูก ... ทําด้วยเปลือกสังข์ สมัยต่อมา กล้องสู ดควันไม่มีฝาปิ ด
ตัวสัตว์เข้าไปได้ ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาค ตรัสอนุ ญาต
แก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตฝาปิ ด สมัยต่อมา ภิกษุทงหลายบริ
ั
หารกล้องสู ด
ควันด้วยมือ จึงกราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตถุงกล้องสู ดควัน กล้องสู ดควันเหล่านันอยูร่ ่ วมกันย่อมกระทบกันได้
ภิกษุทงหลายจึ
ั
งกราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลาย
ั
ว่า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตถุงคู่ หู สําหรับสะพายไม่มี ภิกษุทงหลายจึ
ั
งกราบทูลเรื องนันแด่
พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาต
เชือกผูกเป็ นสายสะพาย
พระปิ ลินทวัจฉเถระอาพาธเป็ นโรคลม
[39] ก็โดยสมัยนันแล ท่านพระปิ ลินทวัจฉะอาพาธเป็ นโรคลม พวกแพทย์ปรึ กษาตกลง
กันอย่างนีว่า ต้องหุ งนํามันถวาย ภิกษุทงหลายจึ
ั
งกราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาค
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ตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตนํามันทีหุ งในนํามันที หุ งนันแล
แพทย์ตอ้ งเจือนําเมาด้วย ภิกษุทงหลายจึ
ั
งกราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัส
อนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตให้เจือนําเมาลงในนํามันทีหุ ง สมัยต่อมา
พระฉัพพัคคียห์ ุ งนํามันเจือนําเมาลงไปเกินขนาด ดืมนํามันนันแล้วเมาภิกษุทงหลายจึ
ั
งกราบทูลเรื อง
นันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสห้ามภิกษุทงหลายว่
ั
าดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุไม่พึงดืม
นํามันทีเจือนําเมาลงไปเกินขนาด รู ปใดดืม พึงปรับอาบัติตามธรรม ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาต
ให้ดืมนํามันเจือนําเมา ชนิ ดทีเขาหุ งไม่ปรากฏสี กลิน และรสของนําเมา สมัยต่อมา นํามันทีพวก
ภิกษุหุงเจือนําเมาลงไปเกินขนาดมีมาก ครังนัน ภิกษุทงหลาย
ั
ได้มีความปริ วิตกว่า จะพึงปฏิ บตั ิในนํามันทีเจือนําเมาลงไปเกิ นขนาด อย่างไรหนอ ?
แล้วกราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุ
ทังหลายเราอนุ ญาตให้ตงเอาไว้
ั
เป็ นยาทา สมัยต่อมา ท่านพระปิ ลินทวัจฉะหุ งนํามันไว้มาก ภาชนะ
สําหรับบรรจุนามั
ํ นไม่มี ภิกษุทงหลายจึ
ั
งกราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัส
อนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
าดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตลักจัน 3 ชนิ ด คือ ลักจันทําด้วยโลหะ 1
ลักจันทําด้วยไม้ 1 ลักจันด้วยผลไม้ 1 สมัยต่อมา ท่านพระปิ ลินทวัจฉะอาพาธเป็ นโรคลมตามอวัยวะ
ภิกษุทงหลายจึ
ั
งกราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลาย
ั
ว่า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตการเข้ากระโจม โรคลมยังไม่หาย ภิกษุทงหลายจึ
ั
งกราบทูลเรื องนัน
แด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาต
การรมใบไม้ต่าง ๆ โรคลมยังไม่หาย พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตการรมใหญ่ โรคลมยังไม่หาย
พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตนําทีต้มเดื อดด้วย
ใบไม้ต่างชนิดโรคลมยังไม่หาย พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุญาตอ่างนํา
อาพาธโรคลมเสี ยดยอกตามข้อ
[40] ก็โดยสมัยนันแล ท่านพระปิ ลินทวัจฉะ อาพาธเป็ นโรคลมเสี ยดยอกตามข้อ ภิกษุ
ทังหลายกราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
าดูกร
ภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตให้ระบายโลหิ ตออก โรคลมเสี ยดยอกตามข้อยังไม่หาย ภิกษุทงหลาย
ั
กราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุ
ทังหลาย เราอนุญาตให้ระบายโลหิ ตออกแล้วกรอกด้วยเขา
อาพาธเท้าแตก
[41] ก็โดยสมัยนันแล เท้าของท่านปิ ลินทวัจฉะแตก ภิกษุทงหลายจึ
ั
งกราบทูลเรื องนันแด่
พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตยาทาเท้า
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โรคยังไม่หาย ภิกษุนวกะทังหลายจึงกราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุญาตให้ปรุ งนํามันทาเท้า
อาพาธเป็ นโรคฝี
[42] ก็โดยสมัยนันแล ภิกษุรูปหนึ งอาพาธเป็ นโรคฝี ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนันแด่
พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตการ
ผ่าตัด ภิกษุนนต้
ั องการนําฝาด ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาค
ตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตนําฝาด ภิกษุนนต้
ั องการงาทีบดแล้ว
ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุญาตงาทีบดแล้ว ภิกษุนนต้
ั องการยาพอก ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนันแด่
พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุญาตภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตยาพอก
ภิกษุนนต้
ั องการผ้าพันแผล ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตผ้าพันแผล แผลคัน ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ล
เรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตให้ชะด้วยนําแป้ งเมล็ดพรรณผักกาดแผลชื นหรื อเป็ นฝ้ า ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนัน
แด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาต
ให้รมควัน เนื องอกยืนออกมา ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาค
ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุญาตให้ตดั ด้วยก้อนเกลือ แผลไม่งอก ภิกษุ
ทังหลายกราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกร
ภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตนํามันทาแผล นํามันไหลเยิม ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนันแด่พระผูม้ ี
พระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตผ้าเก่า
สําหรับซับนํามันและการรักษาบาดแผลทุกชนิด
พระพุทธานุญาตยามหาวิกฏั 4 อย่าง
[43] ก็โดยสมัยนันแล ภิกษุรูปหนึงถูกงูกดั ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค
พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตให้ใช้ยามหาวิกฏั 4 อย่าง คือ คูถ มูตร
เถ้า ดิน ต่อมา ภิกษุทงหลายคิ
ั
ดสงสัยว่า ยามหาวิกฏั ไม่ตอ้ งรับประเคนหรื อต้องรับประเคน จึงกราบ
ทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุญาตให้ภิกษุรับประเคน ในเมือมีกปั ปิ ยการก เมือกัปปิ ยการกไม่มี ให้ภิกษุหยิบบริ โภคเองได้
สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ งดืมยาพิษเข้าไป ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนันแด่ พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ี
พระภาคตรัสอนุ ญาตแด่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตให้ดืมนําเจือคูถต่อมา ภิกษุ
ทังหลายคิดสงสัยว่า นําเจือคูถนัน จะไม่ตอ้ งรับประเคน หรื อต้องรับประเคน จึงกราบทูลเรื องนัน
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แด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาต
คูถทีภิกษุหยิบไว้ตอนกําลังถ่าย นันแหละเป็ นอันประเคนแล้ว ไม่ตอ้ งรับประเคนอีก
ภิกษุอาพาธด้วยโรคต่าง ๆ
[44] ก็โดยสมัยนันแล ภิกษุรูปหนึ งอาพาธถูกยาแฝด ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนันแด่
พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตให้
ดืมนําทีเขาละลายจากดินรอยไถซึ งติดผาล สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ งอาพาธเป็ นพรรดึก ภิกษุทงหลาย
ั
กราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุ
ทังหลาย เราอนุ ญาตให้ดืมนําด่างอามิส สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ งอาพาธเป็ นโรคผอมเหลือง ภิกษุ
ทังหลายกราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกร
ภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตให้ดืมยาผลสมอดองนํามูตรโค สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ งอาพาธเป็ นโรค
ผิวหนัง ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุ
ทังหลายว่า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตให้ทาํ การลูบไล้ดว้ ยของหอม สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ งมี
กายกอปรด้วยโทษมาก ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุญาตให้ดืมยาประจุถ่าย ภิกษุนนมี
ั ความต้องการ
นําข้าวใส ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุ
ทังหลายว่า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตนําข้าวใส มีความต้องการด้วยนําถัวเขียวต้มทีไม่ขน้ ภิกษุ
ทังหลายกราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกร
ภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตนําถัวเขียวต้มทีไม่ขน้ มีความต้องการด้วยนําถัวเขียวต้มทีข้นนิ ดหน่อย
ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตนําถัวเขียวต้มทีข้นนิ ดหน่ อย มีความต้องการด้วยนําเนื อต้ม ภิกษุ
ทังหลายกราบทูลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกร
ภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุญาตนําเนือต้ม
มนาปทายีสูตร
ในมนาปทายีสูตร พระผูม้ ีพระภาค ได้ตรัสกะอุคคเทพบุตรด้วยพระคาถาความว่า ผูใ้ ห้
ของทีพอใจ ย่อมได้ของทีพอใจ ผูใ้ ห้ของทีเลิศ ย่อมได้ของทีเลิศ ผูใ้ ห้ของทีดี ย่อมได้ของทีดี และ
ผูใ้ ห้ของทีประเสริ ฐ ย่อมเข้าถึงสถานทีประเสริ ฐ นรชนใดให้ของทีเลิศ ให้ของทีดี และให้ของที
ประเสริ ฐ นรชนนันจะบังเกิด ณ ทีใด ๆ ย่อมมีอายุยนื มียศ ดังนีฯ (องฺ .ปSฺ จก. 22/44)
พระพุทธเจ้าตรัสความสําคัญของการแบ่งปั น “ทีพึงของสัตว์ทงปวงยิ
ั
งไปกว่าทานไม่มี”
(ขุ.ชา. 28/1, 073)
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ใน ที.ปา.11/51-54 พระพุทธเจ้ าตรัส ถึงธรรมดํา มีวบิ ากดํา ธรรมขาว มีวบิ ากขาว
[51] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี สมัยหนึ ง พระผูม้ ีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารบุพพาราม
เป็ นปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดา เขตพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนันแล วาเสฏฐสามเณรกับ
ภารทวาชสามเณร เมือจํานงความเป็ นภิกษุอยู่ อยูอ่ บรมในสํานักภิกษุทงหลาย
ั
เย็นวันหนึ ง พระผูม้ ี
พระภาคเสด็จออกจากทีหลีกเร้น เสด็จลงจากปราสาทแล้วทรงจงกรมอยู่ ณ ทีแจ้งในร่ มเงาปราสาท
วาเสฏฐสามเณรได้เห็ นพระผูม้ ีพระภาคเสด็จออกจากทีหลีกเร้ น เสด็จลงจากปราสาทกําลังเสด็จ
จงกรม อยูใ่ นทีแจ้ง ในร่ มเงาปราสาทในเวลาเย็น ครันแล้วจึงเรี ยกภารทวาชสามเณรมาพูดว่า ดูกร
ภารทวาชะผูม้ ีอายุ นี พระผูม้ ีพระภาคเสด็จออกจากทีหลีกเร้นในเวลาเย็น เสด็จลงจากปราสาททรง
จงกรมอยู่ ณ ทีแจ้งในร่ มเงาปราสาท เรามาไปกันเถิด พากันเข้าไปเฝ้ าพระผูม้ ีพระภาคถึงทีประทับ
บางทีเราจะได้ฟังธรรมมีกถา เฉพาะพระพักตร์ ของพระองค์บา้ งเป็ นแม่นมัน ส่ วนภารทวาชสามเณร
รับคําของวาเสฏฐสามเณรแล้ว ทันใดนัน วาเสฏฐสามเณรกับภารทวาชสามเณร พากันเข้าไปเฝ้ า
พระผูม้ ีพระภาคถึ งทีประทับ ครั นแล้วถวายบังคมพระผูม้ ีพระภาคแล้ว ชวนกันเดิ นตามเสด็จ
พระองค์ผกู ้ าํ ลังเสด็จจงกรมอยู่ ครังนันแล พระผูม้ ีพระภาคตรัสเรี ยกวาเสฏฐสามเณรมาแล้วตรัสว่า
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เธอทังสอง มีชาติเป็ นพราหมณ์ มีตระกูลเป็ นพราหมณ์ ออกบวชจาก
ตระกูลพราหมณ์ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะพวกพราหมณ์ไม่ด่าว่าเธอทังสองบ้างดอกหรื อฯ
สามเณรทังสองนันจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผูเ้ จริ ญ พวกพราหมณ์ พากันด่าว่าข้า
พระองค์ทงั 2 ด้วยคําเหยียดหยามอย่างสมใจ อย่างเต็มที ไม่มีลดหย่อนเลย พระผูม้ ีพระภาคจึงตรัส
ถามต่อ ไปว่า ก็พ วกพราหมณ์ พ ากัน ด่ า ว่า เธอทังสองด้ว ยถ้อ ยคํา อัน เหยีย ดหยามอย่า งสมใจ
อย่างเต็มที ไม่มีลดหย่อนอย่างไรเล่า สามเณรทังสองกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผูเ้ จริ ญ พวก
พราหมณ์ พากันว่าอย่างนี ว่า พราหมณ์พวกเดี ยวเป็ นวรรณะทีประเสริ ฐทีสุ ด วรรณะอืนเลวทราม
พราหมณ์พวกเดียวเป็ นวรรณะขาว พวกอืนเป็ นวรรณะดํา พราหมณ์พวกเดียว
บริ สุทธิ[ พวกอืนนอกจากพราหมณ์ หาบริ สุทธิ[ ไม่ พวกพราหมณ์ เป็ นบุตรเกิ ดจากอุระ
เกิดจากปากของพรหม มีกาํ เนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึน เป็ นทายาทของพรหม เจ้าทังสองคน
มาละวรรณะทีประเสริ ฐทีสุ ดเสี ยแล้ว ไปเข้ารี ดวรรณะทีเลวทราม คือ พวกสมณะทีมีศีรษะโล้น
เป็ นพวกคฤหบดี เป็ นพวกดํา เป็ นพวกเกิดจากเท้าของพรหม เจ้าทังสองคนมาละพวกทีประเสริ ฐ
ทีสุ ดใดเสี ยไป เข้ารี ดวรรณะเลวทราม คือพวกสมณะทีมีศีรษะโล้น เป็ นพวกคฤหบดี เป็ นพวกดํา
เป็ นพวกเกิดจากเท้าของพรหม ข้อนันไม่ดี ไม่สมควรเลย ข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญ พวกพราหมณ์พา
กันด่าว่าข้าพระองค์ทงสองด้
ั
วยถ้อยคําทีเหยียดหยาม อย่างสมใจอย่างเต็มที ไม่มีลดหย่อนเลยอย่างนี
แล พระองค์จึงตรัสว่า ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พวกพราหมณ์ระลึกถึ งเรื องเก่าของพวกเขา
ไม่ได้ จึงพากันพูดอย่างนี พราหมณ์ พวกเดี ยวเป็ นวรรณะทีประเสริ ฐทีสุ ด วรรณะอืนเลวทราม
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พราหมณ์ พวกเดี ยวเป็ นวรรณะขาว พวกอืนเป็ นวรรณะดํา พราหมณ์ พวกเดี ยวบริ สุทธิ[ พวกอืน
นอกจากพราหมณ์ หาบริ สุ ท ธิ[ ไม่ พวกพราหมณ์ เป็ นบุ ตรเกิ ด จากอุ ร ะ เกิ ดจากปากของพรหม
มีกาํ เนิ ดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึน เป็ นทายาทของพรหม ดังนี ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ
ก็ตามทีปรากฎอยูแ่ ล คือ นางพราหมณี ทงหลายของพวกพราหมณ์
ั
มีระดูบา้ ง มีครรภ์บา้ ง คลอดอยูบ่ า้ ง
ให้ลูกกินนมอยูบ่ า้ ง อันทีจริ ง พวกพราหมณ์เหล่านันก็ลว้ นแต่เกิดจากช่องคลอดของนางพราหมณี
ทังนัน พากันอวดอ้างอย่างนีว่า พราหมณ์พวกเดียวเป็ นวรรณะทีประเสริ ฐทีสุ ด วรรณะอืนเลวทราม
พราหมณ์ พวกเดี ยวเป็ นวรรณะขาว พวกอืนเป็ นวรรณะดํา พราหมณ์ พวกเดี ยวบริ สุทธิ[ พวกอืน
นอกจากพราหมณ์ หาบริ สุ ท ธิ[ ไม่ พวกพราหมณ์ เป็ นบุ ตรเกิ ดจากอุ ระ เกิ ดจากปากของพรหม
มีกาํ เนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึนเป็ นทายาทของพรหม เขาเหล่านันกล่าวตู่พรหม และพูดเท็จ
ก็จะประสบแต่บาปเป็ นอันมากฯ
[52] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ วรรณะเหล่านี มีอยูส่ ี คือ กษัตริ ย ์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร
ก็กษัตริ ยบ์ างพระองค์ในโลกนี มีปรกติฆ่าสัตว์ มีปรกติลกั ทรั พย์ มีปรกติประพฤติผิดในกาม
ทังหลาย มีปรกติพูดเท็จ พูดส่ อเสี ยด พูดคําหยาบ พูดเพ้อเจ้อ ละโมบมาก คิดปองร้ ายผูอ้ ืน
มีความเห็นผิด ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ด้วยประการดังทีกล่าวมานี แล ธรรมเหล่าใดเป็ นอกุศล
นับว่าเป็ นอกุศล เป็ นธรรมมี โทษนับว่าเป็ นธรรมมี โทษ เป็ นธรรมไม่ควรเสพนับว่าเป็ นธรรม
ไม่ควรเสพ ไม่ควรเป็ นอริ ยธรรมนับว่าไม่ควรเป็ นอริ ยธรรม เป็ นธรรมดํา มีวิบากดํา วิญSูชน
ติเตียน อกุศลธรรมเหล่านัน มีปรากฏอยูแ่ ม้ในกษัตริ ยบ์ างพระองค์ในโลกนี ดูกรวาเสฏฐะและภาร
ทวาชะ แม้พราหมณ์บางคนในโลกนี ฯลฯ แม้แพศย์บางคนในโลกนี ฯลฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แม้ศูทรบางคนในโลกนี มีปรกติฆ่าสัตว์ มีปรกติลกั ทรัพย์
มีปรกติประพฤติผิดในกามทังหลาย มีปรกติพูดเท็จ พูดส่ อเสี ยด พูดคําหยาบ พูดเพ้อเจ้อ ละโมภ
มาก คิดปองร้ายผูอ้ ืน มีความเห็นผิด ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ด้วยประการดังทีกล่าวมานี แล
ธรรมเหล่าใดเป็ นอกุศลนับว่าเป็ นอกุศล เป็ นธรรมมีโทษนับว่าเป็ นธรรมมีโทษ เป็ นธรรมไม่ควรเสพ
นับว่าเป็ นธรรมไม่ควรเสพ ไม่ควรเป็ นอริ ยธรรมนับว่าไม่ควรเป็ นอริ ยธรรม เป็ นธรรมดํา มีวิบากดํา
วิญSูชนติเตียน ธรรมเหล่านันมีปรากฎอยูแ่ ม้ในศูทรบางคนในโลกนีฯ
[53] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ฝ่ ายกษัตริ ยบ์ างพระองค์ในโลกนี เป็ นผูเ้ ว้นขาดจาก
การฆ่าสัตว์ เป็ นผูเ้ ว้นขาดจากการลักทรัพย์ เป็ นผูเ้ ว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม เป็ นผูเ้ ว้นขาด
จากการพูดเท็จ เป็ นผูเ้ ว้นขาดจากการพูดส่ อเสี ยด เป็ นผูเ้ ว้นขาดจากการพูดคําหยาบ เป็ นผูเ้ ว้นขาด
จากการพูดเพ้อเจ้อ ไม่ละโมบมาก ไม่คิดปองร้ายผูอ้ ืน มีความเห็นชอบ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ
ด้วยประการดังทีกล่าวมานี แล ธรรมเหล่าใดเป็ นกุศลนับว่าเป็ นกุศลเป็ นธรรม ไม่มีโทษนับว่าเป็ น
ธรรมไม่มีโทษ เป็ นธรรมที ควรเสพนับว่าเป็ นธรรมทีควรเสพ ควรเป็ นอริ ยธรรมควรนับว่าเป็ น
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อริ ยธรรม เป็ นธรรมขาวมีวิบากขาว วิญSูชนสรรเสริ ญธรรมเหล่านันมีปรากฏอยูแ่ ม้ในกษัตริ ยบ์ าง
พระองค์ในโลกนี ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แม้พราหมณ์บางคนในโลกนี ฯลฯ แม้แพศย์บางคน
ในโลกนี ฯลฯ แม้ศูท รบางคนในโลกนี เป็ นผูเ้ ว้น ขาดจากการฆ่า สัต ว์ ฯลฯ ไม่ล ะโมภมาก
ไม่คิดปองร้ายผูอ้ ืน มีความเห็นชอบ ด้วยประการดังทีกล่าวมานี แล ธรรมเหล่าใดทีเป็ นกุศลนับว่า
เป็ นกุศล เป็ นธรรมไม่มีโทษนับว่าเป็ นธรรมไม่มีโทษ เป็ นธรรมทีควรเสพนับว่าเป็ นธรรมทีควร
เสพ ควรเป็ นอริ ยธรรม นับว่าควรเป็ นอริ ยธรรม เป็ นธรรมขาว มีวิบากขาว วิญSูชนสรรเสริ ญ
ธรรมเหล่านัน มีปรากฏอยูแ่ ม้ในศูทรบางคนในโลกนี ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็เมือวรรณะทัง
สี เหล่ า นี แล รวมเป็ นบุ ค คลสองจํา พวกคื อพวกที ตังอยู่ใ นธรรมดํา วิญSู ช นติ เตี ย นจํา พวกหนึ ง
พวกทีตังอยูใ่ นธรรมขาว วิญSูชนสรรเสริ ญจําพวกหนึ ง เช่นนี ไฉนพวกพราหมณ์จึงพากันอวดอ้าง
อยูอ่ ย่างนีว่า พราหมณ์พวกเดียวเป็ นวรรณะทีประเสริ ฐทีสุ ด วรรณะอืนเลวทราม พวกพราหมณ์เป็ น
วรรณะขาว พวกอืนเป็ นวรรณะดํา พราหมณ์พวกเดียวบริ สุทธิ[ พวกอืนนอกจากพราหมณ์หาบริ สุทธิ[ ไม่
พราหมณ์พวกเดียวเป็ นบุตรเกิดจากอุระ เกิดจากปากของพรหม มีกาํ เนิ ดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึน
เป็ นทายาทของพรหม ดังนี เล่า ท่านผูร้ ู ้ทงหลายย่
ั
อมไม่รับรองถ้อยคําของพวกเขา ข้อนันเพราะเหตุไร
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะว่า บรรดาวรรณะทังสี เหล่านัน ผูใ้ ดเป็ นภิกษุสินกิ เลสและ
อาสวะแล้ว อยูจ่ บพรหมจรรย์แล้ว มีกิจทีควรทํา ทําเสร็ จแล้ว ได้วางภาระเสี ยแล้ว ลุถึงประโยชน์
ของตนแล้ว สิ นเครื องเกาะเกียวในภพแล้ว หลุดพ้นไปแล้วเพราะรู ้โดยชอบผูน้ นปรากฏว่
ั
าเป็ นผูเ้ ลิศ
กว่าคนทังหลายโดยชอบธรรมแท้ มิได้ปรากฎโดยไม่ชอบธรรมเลย ด้วยว่าธรรมเป็ นของประเสริ ฐ
ทีสุ ดในหมู่ชน ทังในเวลาทีเห็นอยู่ ทังในเวลาภายหน้า ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ โดยบรรยายนี แล
เธอทังสองพึงทราบเถิดว่า ธรรมเท่านันเป็ นของประเสริ ฐทีสุ ดในหมู่ชนทังในเวลาทีเห็ นอยูท่ งใน
ั
เวลาภายหน้าฯ
[54] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พระเจ้าปั สเสนทิโกศล ทรงทราบ แน่ชดั ว่าพระสมณ
โคดมผูย้ อดเยียมได้ทรงผนวชจากศากยตระกูล ดังนี ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็พวกศากย
ตระกูลยังต้องเป็ นผูโ้ ดยเสด็จพระเจ้าปั สเสนทิโกศลอยู่ ทุก ๆ ขณะและพวกเจ้าศากยะต้องทําการ
นอบน้อม กราบไหว้ ต้อนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรมในพระเจ้าปั สเสนทิโกศลอยู่ ดูกรวาเสฏฐะ
และภารทวาชะ ด้วยประการดังทีกล่าวมานีแล พวกเจ้าศากยะยังต้องกระทําการนอบน้อม กราบไหว้
ต้อนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรมอันใดอยูใ่ นพระเจ้าปั สเสนทิโกศล แต่ถึงกระนัน กิริยาทีนอบน้อม
กราบไหว้ ต้อนรับ อัญชลีกรรม และสามีจิกรรมอันนัน พระเจ้าปั สเสนทิโกศลก็ยงั ทรงกระทําอยูใ่ น
ตถาคต ด้วยทรงถือว่า พระสมณโคดมเป็ นผูม้ ีพระชาติสูง เรามีชาติตากว่
ํ า พระสมณโคดมเป็ นผูม้ ี
พระกําลัง เรามีกาํ ลังน้อยกว่า พระสมณโคดมเป็ นผูม้ ีคุณน่าเลือมใส เรามีคุณน่าเลือมใสน้อยกว่า
พระสมณโคดมเป็ นผูส้ ู งศักดิ[ เราเป็ นผูต้ าศั
ํ กดิ[กว่า ดังนี แต่ทีแท้ พระเจ้าปั สเสนทิโกศลทรงสักการะ
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เคารพ นับถือ บูชา ไหว้ ต้อนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม ในตถาคตอยูด่ ว้ ยอาการอย่างนี ดูกร
วาเสฏฐะและภารทวาชะ โดยปริ ยายนีแล เธอทังสองพึงทราบเถิดว่า ธรรมเท่านันเป็ นของประเสริ ฐ
ทีสุ ดในหมู่ชน ทังในเวลาทีเห็นอยู่ ทังในเวลาภายหน้าฯ”
“โลกพร่ องอยูเ่ ป็ นนิตย์ ไม่รู้จกั อิม เป็ นทาสแห่งตัณหา ...” (ม.ม.13/450)
มหาปเทส 4 คือ หลักการใหญ่ทีใช้อา้ งอิงตรวจสอบแล้วตัดสิ น
สิ งใดไม่หา้ มว่า ไม่ควร แต่สิงนันเข้ากับสิ งไม่ควร ขัดกับสิ งควร สิ งนันจึงไม่ควร
สิ งใดไม่หา้ มว่า ไม่ควร แต่สิงนันเข้ากับสิ งควร ขัดกับสิ งไม่ควร สิ งนันจึงควร
สิ งใดไม่อนุญาตว่า ควร แต่สิงนันเข้ากับสิ งไม่ควร ขัดกับสิ งควร สิ งนันจึงไม่ควร
สิ งใดไม่อนุญาตว่า ควร แต่สิงนันเข้ากับสิ งควร ขัดกับสิ งไม่ควร สิ งนันจึงควร
(วิ.ม.5/92)
ปัจจัยเกิดสั มมาทิฏฐิ 2
ปั จจัย 2 อย่างทีทําให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึน
1) ปรโตโฆสะ (การตังใจรับฟังผูอ้ ืน)
2) โยนิ โสมนสิ การ (การทําในใจโดยแยบคายพิจารณาลงไปถึงทีเกิด) (ม.มู.12/497)
พระพุทธเจ้ าได้ ตรัสข้ อปฏิบัติและสภาพแห่ งความเป็ นพุทธะ คือ ผูร้ ู ้ ผูต้ ืน ผูเ้ บิกบานด้วย
ธรรม ว่า “ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ตถาคตเคยเป็ นมนุ ษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กําเนิ ดก่ อน เป็ นผูเ้ ข้าหา
สมณะหรื อพราหมณ์แล้วซักถามว่า ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญกรรมส่ วนกุศลเป็ นอย่างไร กรรมส่ วนอกุศล
เป็ นอย่างไร กรรมส่ วนทีมีโทษเป็ นอย่างไร กรรมส่ วนทีไม่มีโทษเป็ นอย่างไร กรรมทีควรเสพเป็ น
อย่า งไร กรรมที ไม่ค วรเสพเป็ นอย่า งไร กรรมอะไรข้า พเจ้า ทํา อยู ่พ ึง เป็ นไปเพื อไม่เ ป็ น
ประโยชน์ เพื อทุ กข์ตลอดกาลนาน อนึ ง กรรมอะไรข้า พเจ้าทํา อยู่พึ งเป็ นไปเพื อเป็ นประโยชน์
เพือสุ ขตลอดกาลนาน ตถาคตย่อมเข้าถึ งสุ คติโลกสวรรค์ เบืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะ
กรรมนัน อันตนทํา สังสม พอกพูน ไพบูลย์ ฯลฯ ครันจุติ จากสวรรค์นนแล้
ั ว มาสู่ ความเป็ นอย่างนี
ย่อมได้เฉพาะซึ งมหาปุริสลักษณะนี คือ มีพระฉวีสุขุมละเอียด เพราะพระฉวีสุขุมและละเอียด ธุ ลี
ละอองมิติดพระกายได้ พระมหาบุรุษสมบูรณ์ดว้ ยลักษณะนัน ถ้าอยู่ครองเรื อนจะได้เป็ นพระเจ้า
จัก รพรรดิ เมื อเป็ นพระราชาจะได้อะไร เมื อเป็ นพระราชาจะได้รับ ผลข้อนี คื อ มี ปั ญญามาก
ไม่มีบรรดากามโภคีชนผูใ้ ดผูห้ นึ งมีปัญญาเสมอ หรื อมีปัญญาประเสริ ฐกว่าพระองค์ ถ้าพระมหา
บุรุษนันออกจากเรื อนผนวชเป็ นบรรพชิต จะได้เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลส
อันเปิ ดแล้วในโลก เมือเป็ นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมือเป็ นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี คือ มีพระ
ปรี ชามาก มี พระปรี ชากว้างขวาง มี พระปรี ชาร่ าเริ ง มี พระปรี ชาว่องไว มี พระปรี ชาเฉี ยบแหลม
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มีพระปรี ชาทําลายกิเลส ไม่มีบรรดาสรรพสัตว์ผใู ้ ดผูห้ นึ งมีปัญญาเสมอ หรื อมีปัญญาประเสริ ฐกว่า
พระองค์ ...” (ที.ปา.11/146)
พระพุทธเจ้ าได้ ตรั สคุ ณสมบัติ ของสมณะ ภิก ษุ มุ นี ว่า “... บุ ค คลไม่ชื อว่าเป็ นสมณะ
เพราะศีรษะโล้น บุคคลผูไ้ ม่มีวตั ร พูดเหลาะแหละ มากด้วยความอิจฉาและความโลภจักเป็ นสมณะ
อย่างไรได้ ส่ วนผูใ้ ดสงบบาป (กิเลสเหตุแห่ งทุกข์) น้อยใหญ่ได้โดยประการทังปวง ผูน้ นเรากล่
ั
าว
ว่า เป็ นสมณะเพราะสงบบาปได้แล้ว บุ ค คลไม่ชื อว่า เป็ นภิ ก ษุ ด้วยเหตุ เพีย งที ขอคนอื น บุ ค คล
สมาทานธรรมอันเป็ นพิษ ไม่ ชื อว่ า เป็ นภิ ก ษุ ด้ ว ยเหตุ นั น ผู ้ใ ดในโลกนี ลอยบุ ญ และบาปแล้ ว
(ผูส้ ามารถทําลายบาปคื อกิ เลสเหตุ แห่ งทุ กข์ในตนจนหมดเกลี ยงแล้ว โดยใช้บุญคื อธรรมะที ใช้
ทําลายกิเลส เมือทําลายกิเลสได้แล้วจึงไม่ตอ้ งใช้บุญทําลายบาปอีกต่อไป จึงเป็ นผูล้ อยบุญและบาป
แล้ว ชีวติ ทีเหลือของท่านจึงไม่ทาํ บาป (กิเลส) ทังปวง แต่ทาํ กุศล (ความดีงามช่วยเหลือเกือกูลผูอ้ ืน
ทําให้คนในโลกได้ประโยชน์ ให้ถึงพร้ อมซึ งสังสมเป็ นวิบากดี ให้ท่านได้อาศัยตราบปริ นิพพาน
จิตใจท่านจึงบริ สุทธิ[ ผ่องใส) ประพฤติพรหมจรรย์รู้ธรรมทังปวงแล้ว เทียวไปในโลก ผูน้ นแล
ั
เราเรี ยกว่าเป็ นภิกษุ บุคคลไม่ชือว่าเป็ นมุนีเพราะความนิ ง บุคคลผูห้ ลงลืมไม่รู้แจ้ง ไม่ชือว่าเป็ นมุนี
ส่ วนผูใ้ ดเป็ นบัณฑิตถือธรรมอันประเสริ ฐเป็ นดุจบุคคลประคองตราชัง เว้นบาปทังหลายผูน้ นชื
ั อว่า
เป็ นมุนี เพราะเหตุนนผู
ั น้ นชื
ั อว่ามุนี ผูใ้ ดรู ้จกั โลกทังสอง (โลกโลกียะและโลกโลกุตตระ) ผูน้ นเรา
ั
เรี ยกว่าเป็ นมุนีเพราะเหตุนนั บุคคลไม่ชือว่าเป็ นอริ ยะเพราะเหตุทีเบียดเบียนสัตว์ทงปวง
ั
บุคคลทีเรา
เรี ยกว่าเป็ นอริ ยะ เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทงปวง
ั
...” (ขุ.ขุ.25/29)
พระพุทธเจ้ าตรั สถึงญาณที 5 ของพระโสดาบันว่ า “... ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึ ง
อริ ยสาวกย่อ มพิจารณาเห็ น ดัง นี ว่า บุ ค คลผูถ้ ึ ง พร้ อมด้วยทิ ฏ ฐิ (ความรู ้ ค วามเห็ นความเข้า ใจ)
ประกอบด้วยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนัน ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ก็บุคคลผูถ้ ึง
พร้อมด้วยทิฏฐิ ประกอบด้วยธรรมดาอย่างไร ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ธรรมดานี ของบุคคลผูถ้ ึงพร้อม
ด้วยทิฏฐิ คือ อริ ยสาวกถึ งความขวนขวายในกิจใหญ่น้อยทีควรทําอย่างไรของเพือนสพรหมจารี
โดยแท้ ถึงอย่างนัน ความเพ่งเล็งกล้าในอธิ ศีลสิ กขา อธิ จิตตสิ กขา และอธิ ปัญญาสิ กขา ของอริ ย
สาวกนันก็มีอยู่ เปรี ยบเหมือนแม่โคลูกอ่อน ย่อมเล็มหญ้ากินด้วยชําเลืองดูลูกด้วยฉะนัน อริ ยสาวกนัน
ย่อมรู ้ชดั อยูอ่ ย่างนี ว่า บุคคลผูถ้ ึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ประกอบด้วยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วย
ธรรมดาเช่นนัน นี ญาณที 5 เป็ นอริ ยะ เป็ นโลกุตระไม่ทวไปกั
ั
บพวกปุถุชน อันอริ ยสาวกนันบรรลุ
แล้ว ...” (ม.มู.12/547)
พระพุทธเจ้ า ตรั สถึ งประโยชน์ ต นว่ า “ผูใ้ ดเป็ นภิ ก ษุ สินกิ เลสและอาสวะแล้ว อยู่จบ
พรหมจรรย์แล้ว มี กิ จที ควรทํา ทํา เสร็ จแล้ว ได้วางภาระเสี ย แล้ว ลุ ถึ ง ประโยชน์ข องตนแล้ว
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สิ นเครื องเกาะเกี ยวในภพแล้ว หลุ ดพ้นไปแล้วเพราะรู ้ โดยชอบ ผูน้ นปรากฏว่
ั
าเป็ นผูเ้ ลิ ศกว่าคน
ทังหลายโดยชอบธรรมแท้” (ที.ปา.11/53)
พระพุทธเจ้ าตรั สถึงอธิศีลสิ กขา อธิจิตสิ กขา อธิปัญญาสิ กขา ว่ า “ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภพ
3 นี ควรละ ควรศึ ก ษาในไตรสิ กขา ภพ 3 เป็ นไฉน คื อ กามภพ รู ป ภพ อรู ปภพ ภพ 3 นี ควรละ
ไตรสิ กขาเป็ นไฉน คือ อธิ ศีลสิ กขา อธิ จิตสิ กขา อธิ ปัญญาสิ กขา ควรศึกษาในไตรสิ กขานี ดูกรภิกษุ
ทังหลาย เมือใดแล ภพ 3 นี เป็ นสภาพอันภิกษุละได้แล้ว และเธอเป็ นผูม้ ีสิกขาอันได้ศึกษาแล้วใน
ไตรสิ กขานี เมือนันภิกษุนีเรากล่าวว่า ได้ตดั ตัณหาขาดแล้ว คลายสังโยชน์ได้แล้ว ได้ทาํ ทีสุ ดทุกข์
เพราะละมานะได้โดยชอบฯ” (องฺ .สตฺ ตก.22/376)
พระพุทธเจ้ าตรัสถึงต้ นเหตุของทุกข์ ว่า “กามสุ ขขัลลิกะ (การเสพสุ ขลวง ในรู ป รส กลิน
เสี ยง สัมผัส ลาภ ยศ สรรเสริ ญ ทีเป็ นภัย) และอัตตกิ ลมถะ (การประกอบความลําบากแก่ตนด้วย
ความยึดมันถือมัน) เป็ นต้นเหตุแห่งทุกข์” (สํ.ม.19/1664)
พระพุทธเจ้ าตรัสถึงความเพียรทีพอเหมาะว่ า “ดูกรโสณะ เหมือนกันนันแล ความเพียรที
ปรารภเกินไปนัก ย่อมเป็ นไปเพือความฟุ้ งซ่ าน ความเพียรทีย่อหย่อนนัก ก็เป็ นไปเพือเกียจคร้าน
เพราะเหตุนนแล
ั เธอจงตังความเพียรแต่พอเหมาะ จงทราบข้อทีอินทรี ย ์ (กําลังจิต) ทังหลายเสมอกัน
(ไม่ตึงไม่หย่อนเกินไป) และจงถือนิ มิต (เครื องหมาย หรื อการกําหนดหมาย) ในความสมําเสมอนัน”
(วิ.ม.5/2)
พระพุทธเจ้ าตรัสถึงการตั!งตนอยู่บนความลําบากว่ า “ตังตนอยูบ่ นความลําบาก กุศลธรรม
เจริ ญยิง ตังตนอยูบ่ นความสบาย อกุศลธรรมเจริ ญยิง” (ม.อุ.14/15)
พระพุทธเจ้ าตรัสถึงเทคนิคการทําลายกิเลสทีแน่ นหนาว่ า “พรากไม้ทีชุ่มด้วยยางออกจาก
นําก่อนแล้วค่อยเผาทําลาย” (ม.อุ.14/312)
พระพุทธเจ้ าตรั ส ถึงการพิจารณาเพือดับทุกข์ “พิจารณาความไม่เที ยง ความเป็ นทุ ก ข์
ความไม่มีตวั ตนของกิเลส ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์” (สํ.ข.17/84-86)
พระพุทธเจ้ าตรั สถึงสิ งควรละและสิ งควรเข้ าถึงว่ า “... เมือใดพึงรู ้ดว้ ยตนเอง ว่าธรรม
เหล่าใดนันเป็ นอกุศล เป็ นกุศล มีโทษ ไม่มีโทษ เป็ นต้นแล้ว จึงควรละหรื อเข้าถึ งธรรมตามนัน”
(องฺ .เอกก.20/505)
พระพุท ธเจ้ า ตรั ส ถึง สิ งควรละและสิ งควรเข้ า ถึง ว่ า “บัณ ฑิ ต ย่อ มเว้น สิ งที ไม่เ ป็ น
ประโยชน์ ถึงเอาแต่สิงทีเป็ นประโยชน์” (องฺ .จตุกฺก.21/42)
พระพุทธเจ้ าตรั สถึงวิธีหลุดพ้ นจากอาสวะ (กิเลส) ว่ า “ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
... พระผูม้ ีพระ
ภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ... ทรงประกาศโทษของสังขารทีตําช้าเศร้าหมอง (โทษของการปรุ ง
แต่งหรื อสร้ างกิ เลสความโลภโกรธหลงสุ ขลวงอันเป็ นเหตุ แห่ งทุกข์ทงปวงตามหลั
ั
กปฏิ จจสมุ ป
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บาทด้านเกิดทุกข์ทงปวง)
ั
และอานิสงส์ (ประโยชน์) ในพระนิพพาน (ประโยชน์ของการไม่มีกิเลส
ความโลภ โกรธ หลงสุ ขลวง ตามหลักปฏิ จจสมุปบาท ด้านการดับทุกข์ทีต้นเหตุ ทุกข์ทงปวงก็
ั
จะดับ)
จิ ต ของภิ ก ษุ เ หล่ า นั น ผู ้อ ัน พระผู ้มี พ ระภาคอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า … ทรงให้ เ ห็ น แจ้ ง
ให้สมาทาน ให้อ าจหาญ ให้รื นเริ ง ด้ว ยธรรมมี ก ถา ไม่น านนัก ก็ห ลุ ด พ้น จากอาสวะ เพราะ
ไม่ยึดมันฯ” (ที.ม.10/49)
พระพุทธเจ้ าตรัสถึงการต่ อสู้ กบั มารว่ า
“[458] ข้า พเจ้า ได้ส ดับ มาแล้ว อย่า งนี สมัย หนึ งพระผู ม้ ี พ ระภาคประทับ อยู ่ ณ
พระวิหารเชตะวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีฯ
[459] ครังนันแล มารผูม้ ีบาป ได้เข้าไปเฝ้ าพระผูม้ ีพระภาคถึงทีประทับ ครันแล้วได้กล่าวกะ
พระผูม้ ีพระภาคด้วยคาถาว่า บ่วงใดมีใจไปได้ในอากาศกําลังเทียวไป ข้าพระองค์จกั คล้องพระองค์
ไว้ดว้ ยบ่วงนัน สมณะท่านไม่พน้ เราฯ
[460] พระผูม้ ีพระภาคตรัสตอบว่า เราหมดความพอใจ ในรู ป เสี ยง กลิน รส โผฏฐัพพะ
อันเป็ นของรื นรมย์ใจแล้ว แน่ะมาร เรากําจัดท่านได้แล้วฯ ลําดับนัน มารผูม้ ีบาป เป็ นทุกข์ เสี ยใจว่า
พระผูม้ ีพระภาคทรงรู ้จกั เรา พระสุ คตทรงรู ้จกั เรา ดังนี จึงได้หายไปในทีนันนันเองฯ” (สํ.ส.15/458-460)
พระพุทธเจ้ าตรั สถึงความลึกซึ!งแห่ งธรรมว่ า “... ธรรมทีเราบรรลุแล้วนี เป็ นธรรมลึกซึ ง
เห็ นได้ยากรู ้ ตามได้ยาก สงบประณี ต จะคาดคะเนเอาไม่ได้ ละเอียดรู ้ ได้เฉพาะบัณฑิ ตส่ วนหมู่สัตว์นี
มีอาลัย (ความห่ วงหาอาลัยอาวรณ์ ในสุ ขลวง) เป็ นทียินดี ยินดี แล้วในอาลัย เบิกบานแล้วในอาลัย
ก็อนั หมู่สัตว์ผมู ้ ีอาลัยเป็ นทียินดี ยินดีแล้วในอาลัย เบิกบานแล้วในอาลัย ยากทีจะเห็นได้ซึงฐานะนี
คือ ปั จจัยแห่งสภาวะธรรมอันเป็ นทีอาศัยกันเกิดขึน (ปฏิจจสมุปบาท) ยากทีจะเห็นได้ซึงฐานะแม้นี
คือ พระนิ พพาน ซึ งเป็ นทีระงับแห่ งสังขารทังปวง (การปรุ งแต่งหรื อสร้างสุ ขลวงอันเป็ นเหตุแห่ ง
ทุ กข์จริ ง) เป็ นที สลัดอุ ปธิ (กิ เลส) ทังปวง เป็ นที สิ นไปแห่ งตัณหา คลายความกําหนัดดับ ทุ กข์”
(ที.ม.10/44)
พระพุทธเจ้ าตรัส ใน “มหาขันธกะ” ถึง “โพธิกถาปฏิจจสมุปบาทมนสิ การ”
[1] โดยสมัยนันพระผูม้ ีพระภาคพุทธเจ้าแรกตรัสรู ้ประทับอยู่ ณ ควงไม้โพธิ พฤกษ์ใกล้
ฝั งแม่ นาเนรั
ํ ญ ชราในอุ รุ เ วลาประเทศ ครั งนัน พระผู ม้ ี พ ระภาคประทับ นังด้ว ยบัล ลัง ก์เ ดี ย ว
เสวยวิมุตติสุข ณ ควงไม้โพธิ พฤกษ์ตลอด 7 วันและทรงมนสิ การ (การพิจารณาทําใจในใจโดยแยบคาย)
ปฏิจจสมุปบาท (การอาศัยกันและกันเกิดขึน หรื อความเป็ นเหตุปัจจัยสื บเนื องกันเป็ นไปตามลําดับ)
เป็ นอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยามแห่งราตรี วา่ ดังนี
ปฏิ จจสมุปบาทอนุ โลม เพราะอวิชชาเป็ นปั จจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็ นปั จจัยจึงมี
วิญญาณ เพราะวิญญาณเป็ นปั จจัยจึงมีนามรู ป เพราะนามรู ปเป็ นปั จจัยจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะ
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เป็ นปั จจัยจึงมีผสั สะ เพราะผัสสะเป็ นปั จจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเป็ นปั จจัยจึงมีตณ
ั หา เพราะ
ตัณหาเป็ นปั จจัยจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็ นปั จจัยจึงมีภพ เพราะภพเป็ นปั จจัยจึงมีชาติ เพราะ
ชาติเป็ นปั จจัยจึงมีชรามรณะ โสกะปริ เทวะทุกข์โทมนัสอุปายาส เป็ นอันว่ากองทุกข์ทงมวลนั
ั
นย่อม
เกิดด้วยประการฉะนี
ปฏิจจสมุปบาทปฏิโลม อนึ งเพราะอวิชชานันแหละดับโดยไม่เหลือ ด้วยมรรคคือวิราคะ
สัง ขารจึ ง ดับ เพราะสัง ขารดับ วิญ ญาณจึ ง ดับ เพราะวิญ ญาณดับ นามรู ป จึ ง ดับ เพราะนามรู ป
ดับสฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ
ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับอุ ปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ เพราะภพดับชาติจึงดับ
เพราะชาติดบั ชรา มรณะ โสกะ ปริ เทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส จึงดับ เป็ นอันว่ากองทุกข์ทงมวล
ั
นันย่อมดับด้วยประการฉะนี
ลําดับนัน พระผูม้ ีพระภาคทรงทราบเนื อความนันแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี ในเวลานันว่า
ดังนี เมือใดแล ธรรมทังหลายปรากฏแก่พราหมณ์ ผูม้ ีเพียรเพ่งอยู่ เมือนัน ความสงสัยทังปวงของ
พราหมณ์นนย่
ั อมสิ นไป เพราะมารู ้ธรรมพร้อมทังเหตุ
[2] ลํา ดับ นัน พระผูม้ ี พ ระภาคทรงมนสิ ก ารปฏิ จจสมุ ป บาท เป็ นอนุ โลมและปฏิ โลม
ตลอดมัชฌิ มยามแห่ งราตรี ... จึ งทรงเปล่งอุทานนี ในเวลานันว่าดังนี ... เมื อใดแลธรรมทังหลาย
ปรากฏแก่พราหมณ์ ผูม้ ีเพียรเพ่งอยู่เมือนัน ความสงสัยทังปวงของพราหมณ์นนย่
ั อมสิ นไป เพราะ
ได้รู้ความสิ นแห่งปั จจัยทังหลาย
[3] ลําดับนัน พระผูม้ ีพระภาคทรงมนสิ การปฏิจจสมุปบาทเป็ นอนุ โลมและปฏิโลมตลอด
ปั จฉิ มยามแห่งราตรี ... จึงทรงเปล่งอุทานนี ในเวลานันว่าดังนี ... เมือใดแลธรรมทังหลายปรากฏแก่
พราหมณ์ ผูม้ ีเพียรเพ่งอยู่ เมือนัน พราหมณ์นนั ย่อมกําจัดมารและเสนาเสี ยได้ ดุ จพระอาทิตย์อุทยั
ทําอากาศให้สว่างฉะนัน (วิ.ม.4/1-3)
พระพุทธเจ้ า ตรั ส ถึงความไม่ เทียง ไม่ มีตั ว ตนแท้ ของกิเลสว่ า “... รู ป เวทนา สั ญญา
สังขาร วิญญาณของกิ เลสนัน เหมื อนกลุ่ มฟองนํา ฟองนํา พยับแดด ต้นกล้วย มายากล” (สํ.ข.
17/242-246)
พระพุทธเจ้ าตรัสถึงโทษของกามว่ า
“[1549] กามทังหลายมีความพอใจ (ความสุ ข) น้อย ทุกข์อืนยิงกว่ากามไม่มี ชนเหล่าใด
ส้องเสพกามทังหลาย ชนเหล่านันย่อมเข้าถึงนรก
[1550] เหมือนดาบทีลับคมดีแล้วเชือด เหมือนกระบีทีขัดดีแล้วแทง เหมือนหอกทีพุ่งปั กอก
(เจ็บปานใด) กามทังหลายเป็ นทุกยิงกว่านัน
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[1551] หลุ ม ถ่ า นเพลิ ง ลุ ก โพลงแล้ว ลึ ก กว่า ชัวบุ รุ ษ ผาลที เขาเผาร้ อ นอยู่ ต ลอดวัน
(ร้อนปานใด) กามทังหลายเป็ นทุกข์ยงกว่
ิ านัน
[1552] เหมื อ นยาพิ ษ ชนิ ดร้ า ยแรง นํามัน ที เดื อ ดพล่ า น ทองแดงที กํา ลัง ละลายคว้า ง
(ร้อนปานใด) กามทังหลายเป็ นทุกข์ยงกว่
ิ านัน” (ขุ.ชา.27/1549-1552)
พระพุทธเจ้ าตรัสในคุมพิยชาดกเปรียบวัตถุกามเหมือนยาพิษ
[778] ยักษ์ชือคุ มพิยะเที ยวหาเหยือของตนอยู่ ได้วางยาพิษอันมีสีกลิ นและรสเหมือน
นําผึงไว้ในป่ า
[779] สัตว์เหล่าใดมาสําคัญว่านําผึง กินยาพิษนันเข้าไป ยาพิษนันเป็ นของร้ ายแรงกว่า
สัตว์เหล่านันสัตว์เหล่านันต้องพากันเข้าถึงความตายเพราะยาพิษนัน” (ขุ.ชา.27/778-779)
พระพุทธเจ้ าตรั สถึง“ลักษณะจิ ตวิญญาณ 7 ประการว่ า ทูรังคมัง (ไปได้ไกล) เอกจรั ง
(ไปแต่ผเู ้ ดียว) อสรี รัง (ไม่มีรูปร่ าง) คุหาสยัง (มีกายเป็ นทีอาศัย ถ้าไม่มีกายก็อาศัยอยูใ่ นจิตตนเอง)
อนิ ท ัส สนัง (มองไม่ เ ห็ น ) อนัน ตัง (ไม่ มี ที สุ ด ) สั พ พโต ปภัง (แจ่ ม ใสโดยประการทังปวง)”
(ที.สี .9/350, ขุ.ขุ.25/13)
พระพุ ท ธเจ้ า ตรั ส ถึ ง ลั ก ษณะและอานิ ส งส์ ของวิ มุ ติ ว่ า “วิ มุ ติ (หลุ ด พ้น จากกิ เ ลส)
เป็ นกําลัง” (ที.ปา.11/50 )
พระพุทธเจ้ าตรั สถึงเหตุ ทีทําให้ มีความสามารถว่ า “ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
... เป็ นผูเ้ ข้าหา
สมณะหรื อพราหมณ์ แล้วซักถามว่า ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญกรรมส่ วนกุศลเป็ นอย่างไรกรรมส่ วนอกุศล
เป็ นอย่างไร กรรมส่ วนทีมีโทษเป็ นอย่างไร กรรมส่ วนทีไม่มีโทษเป็ นอย่างไร กรรมทีควรเสพเป็ น
อย่างไร กรรมทีไม่ควรเสพเป็ นอย่างไร กรรมอะไรข้าพเจ้าทําอยู่พึงเป็ นไปเพือไม่เป็ นประโยชน์
เพื อทุ ก ข์ ต ลอดกาลนาน อนึ ง กรรมอะไรข้ า พเจ้ า ทํ า อยู่ พึ ง เป็ นไปเพื อเป็ นประโยชน์
เพือสุ ขตลอดกาลนาน ... เพราะกรรมนัน อันตนทํา สังสม พอกพูน ไพบูลย์ ฯลฯ จะได้รับผลข้อนี
คือ .. .มีความสามารถว่องไว ...” (ที.ปา.11/146 )
พระพุทธเจ้ าตรั สถึงความไม่ ประมาทว่ า “ความไม่ประมาท เป็ นทางเครื องถึ งอมต
นิพพาน ความประมาทเป็ นทางแห่งความตาย ชนผูไ้ ม่ประมาทย่อมไม่ตาย ชนเหล่าใดประมาทแล้ว
ย่อมเป็ นเหมือนคนตายแล้ว บัณฑิ ตทังหลายตังอยู่ในความไม่ประมาท ทราบเหตุนนโดยความ
ั
แปลกกันแล้ว ย่อมบันเทิงในความไม่ประมาท ยินดี แล้วในธรรมอันเป็ นโคจรของพระอริ ยเจ้า
ทังหลาย ท่านเหล่านัน เป็ นนักปราชญ์ เพ่งพินิจ มีความเพียรเป็ นไปติดต่อมีความบากบันมัน
เป็ นนิ ตย์ ย่อมถูกต้องนิ พพานอันเกษมจากโยคะ หาธรรมอืนยิงกว่ามิได้ ยศย่อมเจริ ญแก่บุคคลผูม้ ี
ความหมัน มีสติ มีการงานอันสะอาด ผูใ้ คร่ ครวญแล้วจึงทําผูส้ ํารวมระวัง ผูเ้ ป็ นอยูโ่ ดยธรรม และผู ้
ไม่ประมาท ผูม้ ีปัญญาพึงทําทีพึงทีห้วงนําท่วมทับไม่ได้ ด้วยความหมันความไม่ประมาท ความ
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สํารวมระวัง และความฝึ กตน ชนทังหลายผูเ้ ป็ นพาล มีปัญญาทราม ย่อมประกอบตามความประมาท
ส่ วนนักปราชญ์ย่อมรั กษาความไม่ประมาท เหมื อนทรั พย์อนั ประเสริ ฐสุ ด ท่านทังหลายอย่า
ประกอบตามความประมาท อย่าประกอบการชมเชยด้วยสามารถความยินดี ในกาม เพราะว่าคน
ผูไ้ ม่ประมาทแล้ว เพ่งอยู่ ย่อมถึงสุ ขอันไพบูลย์ เมือใด บัณฑิตย่อมบรรเทาความประมาทด้วยความ
ไม่ประมาท เมือนันบัณฑิตผูม้ ีความประมาทอันบรรเทาแล้วนัน ขึนสู่ ปัญญาดุจปราสาท ไม่มีความโศก
ย่อมพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ผมู ้ ีความโศก นักปราชญ์ย่อมพิจารณาเห็ นคนพาล เหมือนบุคคลอยูบ่ น
ภูเขามองเห็นคนผูอ้ ยูท่ ีภาคพืนฉะนัน ผูม้ ีปัญญาดี เมือสัตว์ทงหลายประมาทแล้
ั
ว ย่อมไม่ประมาท
เมือสัตว์ทงหลายหลั
ั
บ ย่อมตืนอยูโ่ ดยมาก ย่อมละบุคคลเห็นปานนันไป ประดุจม้ามีกาํ ลังเร็ วละม้า
ไม่ มี ก าํ ลัง ไปฉะนัน ท้า วมัฆ วาฬถึ ง ความเป็ นผูป้ ระเสริ ฐ ที สุ ดกว่า เทวดาทังหลายด้วยความ
ไม่ประมาท บัณฑิตทังหลายย่อมสรรเสริ ญความไม่ประมาท ความประมาทบัณฑิ ตติเตียนทุกเมือ
ภิกษุยินดีแล้วในความไม่ประมาท หรื อเห็นภัยในความประมาท เผาสังโยชน์นอ้ ยใหญ่ไป ดังไฟ
ไหม้เชื อน้อยใหญ่ไป ฉะนัน ภิกษุผูย้ ินดี แล้วในความไม่ประมาทหรื อเห็ นภัยในความประมาท
เป็ นผูไ้ ม่ควรเพือจะเสื อมรอบ ย่อมมีในทีใกล้นิพพานทีเดียวฯ” (ขุ.ขุ.25/12)
พระพุทธเจ้ าตรั สเรื องการเพียรการพักว่ า “เราไม่พกั เราไม่เพียร เราข้ามโอฆะได้แล้ว”
(สํ.ส.15/2)
พระพุ ทธเจ้ าตรั ส สภาวะนิ พพาน 7 เป็ นสภาวะจิ ต ทีกิเลสทั!งปวงสิ! นเกลี!ยงแล้ ว คื อ
ไม่มีอะไรเปรี ยบได้ (นัตถิ อุ ป มา) ไม่มี อะไรหักล้างได้ (อสังหิ รัง) ไม่กาํ เริ บ (อสังกุป ปั ง) เที ยง
(นิ จจัง) ยังยืน (ธุ วงั ) ตลอดกาล (สัสสตัง) ไม่แปรปรวนเป็ นธรรมดา (อวิปริ ณามธัมมัง) (ขุ.จู.
30/659)
พระพุทธเจ้ าตรัสธรรมของพรหมว่ า “พรหมวิหารสี ได้แก่ เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา”
(ที.ปา.11/234)
พระพุทธเจ้ าตรัสถึง “องค์ คุณอุเบกขา 5”
1. ปริ สุทธา คือ จิตบริ สุทธิ หมดจดจากกิเลส
2. ปริ โยทาตา คื อ แม้จะมี ผ สั สะคื อเหตุ การณ์ ต่าง ๆ มากระทบกระแทก จิ ตยังสะอาด
ผุดผ่องจากกิเลสอยู่ ไม่ออกอาการของกิเลส
3. มุทุ คือ จิตแววไว หัวอ่อนดัดง่าย ไม่ยึดมันถือมัน พร้อมปรับเปลียนไปสู่ จุดทีเป็ นกุศล
สู งสุ ดทีเป็ นไปได้จริ ง ณ องค์ประกอบนัน
4. กัมมัญญา คือ จิตควรแก่การงาน มีปัญญากระทําอย่างเหมาะควรในการดําเนิ นกิจกรรม
การงาน
5. ปภัสสรา คือ จิตผ่องใส แวววาว งดงาม ดีงาม
(ม.อุ.14/690)
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พระพุทธเจ้ าตรั สถึงความยินดีทีถูกต้ องว่ า “ยินดี ในธรรมชนะความยินดี ทงปวง”
ั
(ขุ.ขุ.
25/34)
พระพุทธเจ้ าตรัสถึงความพร่ องในโลกว่ า “โลกพร่ องอยูเ่ ป็ นนิตย์ ไม่รู้จกั อิม เป็ นทาสแห่ ง
ตัณหา ...” (ม.ม.13/450)
พระพุทธเจ้ าตรัสถึงความสอดคล้ องลงตัวกันทุกสู ตรของธรรมะทีท่ านตรัสไว้ ว่า
“...ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
พระตถาคตย่อมตรัสรู ้ อนุ ตตรสัมมาสัมโพธิ ญาณในราตรี ใดและ
ย่อมปริ นิพพานด้วยอนุ ปาทิ เสสนิ พพานธาตุในราตรี ใด ย่อมตรั สบอกแสดงซึ งพุทธพจน์อนั ใด
ในระหว่างนี พุทธพจน์นนทั
ั งหมด ย่อมเป็ นอย่างนันนันแล ไม่เป็ นอย่างอืน ...” (ขุ.ขุ.25/293)
พระพุทธเจ้ าตรัสถึงวรรณะ 9 คือ การทําตัวเป็ นคนน่ ายกย่ องสรรเสริญ 9 อย่ าง
“เป็ นคนเลี ยงง่ า ย (สุ ภ ระ) บํา รุ ง ง่ า ย (สุ โ ปสะ) มัก น้อ ย (อัป ปิ จฉะ) สั น โดษ ใจพอ
(สั นตุ ฏ ฐิ ) ขัดเกลา (สั ล เลขะ) กํา จัดกิ เลส มี ศี ลเคร่ ง (ธู ตะ) มี อาการที น่ าเสื อมใส (ปาสาทิ ก ะ)
ไม่สะสม (อปจยะ) ปรารภความเพียร ยอดขยัน (วิริยารัมภะ)” (วิ.มหา.1/20)
พระพุทธเจ้ าตรั สถึงการปฏิบัติได้ ถูกต้ องตามลําดับ อนุ ปุพพวิหาร 9 คือ ธรรมอันเป็ น
เครืองอยู่ตามลําดับ
1. สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลกรรม บรรลุ ป ฐมฌาน (ฌานที 1) มี วิตก วิจาร ปี ติ สุ ข
เกิดจากวิเวกอยู่
2. บรรลุทุติยฌาน (ฌานที 2) มีความผ่องใสแห่งจิตภายใน เป็ นธรรมเอกผุดขึน ไม่มีวิตก
วิจาร มีแต่ปีติ สุ ข เกิดจากสมาธิ อยู่
3. บรรลุ ตติ ยฌาน (ฌานที 3) เพราะปี ติ สินไป ได้รับสุ ขด้วยนามกาย มี สติ อยู่เป็ นสุ ข
มีอุเบกขาอยู่
4. บรรลุจตุตถฌาน (ฌานที 4) ละสุ ข ละทุกข์ ดับโสมนัส โทมนัสก่อน ๆ ได้ มีอุเบกขา
เป็ นเหตุให้สติบริ สุทธิ[ อยู่
5. บรรลุอากาสานัญจายตนะ
6. บรรลุวญ
ิ ญาณัญจายตนะ
7. บรรลุอากิญจัญญายตนะ
8. บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ
9. บรรลุสัญญาเวทยิตนิ โรธ (กําหนดรู ้แจ้งอารมณ์วา่ กิเลสดับสนิ ทเด็ดขาดแล้ว) เพราะ
ล่วงพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ
(ที.ปา.11/355)
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พระพุทธเจ้ าตรัสคุณสมบัติของพระโสดาบัน ใน ม.มู.12/543-550
[543] ดูกรภิกษุทงหลายก็
ั
ทิฏฐิอนั ไกลจากกิ เลสเป็ นข้าศึกเป็ นนิ ยยานิ กธรรมนําออกซึ ง
บุ คคลผูท้ าํ ตามนันเพือความสิ นทุ ก ข์โดยชอบเป็ นไฉน? ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลายภิ
ั
ก ษุ ใ นธรรมวินัย นี
ไปสู่ ป่าก็ดี ไปสู่ โคนต้นก็ดี ไปสู่ เรื อนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็ นดังนี ว่าเรามีจิตอันปริ ยุฏฐาน
กิเลสใดกลุม้ รุ มแล้วไม่พึงรู ้เห็นตามความเป็ นจริ ง ปริ ยุฏฐานกิเลสในภายในนันทีเรายังละไม่ได้มีอยูห่ รื อ
หนอ? ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ถ้าภิกษุมีจิตอันกามราคะกลุม้ รุ มก็ชือว่ามีจิตอันปริ ยฏุ ฐานกิเลสกลุม้ รุ มแล้ว
เที ยว มีจิตอันพยาบาทกลุม้ รุ มก็ชือว่ามีจิตอันปริ ยฏุ ฐานกิเลสกลุม้ รุ มแล้วเทียว มีจิตอันถีนมิทธะกลุม้
รุ มก็ชือว่ามี จิตอันปริ ยุฏฐานกิ เลสกลุ ้มรุ มแล้วเที ยว มี จิตอันอุ ททัจจกุกกุจจะกลุ ้มรุ ม ก็ชื อว่า มีจิต
อันปริ ยุฏฐานกิ เลสกลุ ม้ รุ มแล้วเทียว มีจิตอันวิจิกิจฉากลุ ม้ รุ มก็ชือว่ามีจิตอันปริ ยุฏฐานกิ เลสกลุม้
รุ มแล้วเทียว เป็ นผูข้ วนขวายในการคิ ดเรื องโลกนี ก็ชือว่ามี จิตอันปริ ยุฏฐานกิ เลสกลุ ม้ รุ มแล้วเทียว
เป็ นผูข้ วนขวายในการคิดเรื องโลกหน้าก็ชือว่ามีจิตอันปริ ยุฏฐานกิเลสกลุม้ รุ มแล้วเทียว และเกิดขัดใจ
ทะเลาะวิวาททิ มแทงกันและกันด้วยหอกคื อปากอยู่ก็ชือว่ามี จิตอันปริ ยุฏ ฐานกิ เลสกลุ ้ม รุ ม แล้ว
เทียว ภิกษุนนย่
ั อมรู ้ ชดั อย่างนี ว่าเรามีจิตอันปริ ยุฏฐานกิ เลสใดกลุ ม้ รุ มแล้ว ไม่พึงรู ้ เห็ นตามความ
เป็ นจริ ง ปริ ยุฏ ฐานกิ เ ลสในภายในนันที เรายัง ละไม่ไ ด้แล้ว มิ ไ ด้มี เ ลย จิ ตเราตังไว้ดี แล้ว เพือ
ตรัสรู ้สัจจะทังหลาย นีญาณที 1 เป็ นอริ ยะเป็ นโลกุตระไม่ทวไปกั
ั บพวกปุถุชน อันภิกษุนนบรรลุ
ั
แล้ว
[544] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึ งอริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี ว่า เราเสพเจริ ญทําให้มาก
ซึ งทิฏฐินี ย่อมได้ความระงับเฉพาะตน ย่อมได้ความดับกิเลสเฉพาะตนหรื อหนอ? อริ ยสาวกนันย่อม
รู ้ ชดั อย่างนี ว่าเราเสพเจริ ญทําให้มากซึ งทิฏฐิ นี ย่อมได้ความระงับเฉพาะตน ย่อมได้ความดับกิ เลส
เฉพาะตน นีญาณที 2 เป็ นอริ ยะเป็ นโลกุตระไม่ทวไปกั
ั บพวกปุถุชน อันอริ ยสาวกนันบรรลุแล้ว
[545] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึ งอริ ยสาวก ย่อมพิจารณาเห็นดังนี ว่าเราประกอบด้วย
ทิ ฏฐิ เช่ นใดสมณะหรื อพราหมณ์ อืนนอกธรรมวินัยนี ประกอบด้วยทิ ฏ ฐิ เช่ นนันมี อยู่หรื อหนอ?
อริ ยสาวกนันย่อมรู ้ชดั อย่างนีว่าเราประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใด สมณะหรื อพราหมณ์อืนนอกธรรมวินยั
นี ประกอบด้วยทิฏฐิ เช่ นนันมิได้มี นี ญาณที 3 เป็ นอริ ยะเป็ นโลกุตระไม่ทวไปกั
ั
บพวกปุ ถุชน
อันอริ ยสาวกนันบรรลุแล้ว
[546] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึ งอริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็ นดังนี ว่า บุคคลผูถ้ ึงพร้อม
ด้วยทิ ฏฐิ ประกอบด้วยธรรมดาเช่ นใด ถึ งเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่ นนัน ดู กรภิ กษุ ทงหลายก็
ั
บุ คคลผูถ้ ึ งพร้ อมด้วยทิ ฏฐิ ประกอบด้วยธรรมดาอย่างไร ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
ธรรมดานี ของบุ คคล
ผูถ้ ึ งพร้อมด้วยทิฏฐิคือความออกจากอาบัติเช่ นใด ย่อมปรากฏอริ ยสาวกย่อมต้องอาบัติเช่ นนันบ้าง
โดยแท้ ถึ ง อย่า งนัน อริ ย สาวกนันรี บ แสดงเปิ ดเผยทํา ให้ตืนซึ งอาบัตินัน ในสํา นัก พระศาสดา
หรื อเพือนสพรหมจารี ทีเป็ นวิญSูชนทังหลาย ครั นแสดงเปิ ดเผยทําให้ตืนแล้วก็ถึงความสํารวม
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ต่อไป เปรี ยบเหมือนกุมารทีอ่อนนอนหงาย ถูกถ่านไฟด้วยมือหรื อด้วยเท้าเข้าแล้ว ก็ชกั หนี เร็ วพลัน
ฉะนัน อริ ยสาวกนันย่อมรู ้ชดั อย่างนีว่า บุคคลผูถ้ ึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใด ถึงเรา
ก็ประกอบ ด้วยธรรมดาเช่นนัน นี ญาณที 4 เป็ นอริ ยะเป็ นโลกุตระไม่ทวไปกั
ั
บพวกปุถุชน อันอริ ย
สาวกนันบรรลุแล้ว
[547] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึ งอริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็ นดังนี ว่า บุคคลผูถ้ ึงพร้อม
ด้วยทิ ฏ ฐิ ป ระกอบด้วยธรรมดาเช่ นใดถึ ง เราก็ป ระกอบด้วยธรรมดาเช่ นนัน ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลาย
ั
ก็บุคคลผูถ้ ึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาอย่างไร ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลายธรรมดานี
ั
ของบุ ค คล
ผูถ้ ึ ง พร้ อ มด้ว ยทิ ฏ ฐิ คื อ อริ ย สาวกถึ ง ความขวนขวายในกิ จ ใหญ่น ้อ ยที ควรทํา อย่า งไร ของ
เพือนสพรหมจารี โดยแท้ถึงอย่างนัน ความเพ่งเล็งกล้าในอธิ ศีลสิ กขา อธิ จิตตสิ กขา และอธิ ปัญญา
สิ ก ขา ของอริ ย สาวกนันก็มี อ ยู่ เปรี ย บเหมื อ นแม่โ คลู ก อ่อ นย่อมเล็ม หญ้า กิ น ด้ว ยชํา เลื อ งดู ลู ก
ด้ว ยฉะนัน อริ ยสาวกนันย่อมรู ้ชดั อยูอ่ ย่างนี ว่า บุคคลผูถ้ ึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ประกอบด้วยธรรมดา
เช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนัน นี ญาณที 5 เป็ นอริ ยะเป็ นโลกุตระไม่ทวไปกั
ั
บพวก
ปุถุชน อันอริ ยสาวกนันบรรลุแล้ว
[548] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึ งอริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็ นดังนี ว่า บุคคลผูถ้ ึงพร้อม
ด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนัน ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ก็บุคคลผูถ้ ึง
พร้ อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละอย่างไร ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
พละนี ของบุคคลผูถ้ ึ งพร้ อมด้วยทิฏฐิ
คืออริ ยสาวกนันเมือธรรมวินยั ทีตถาคตประกาศแล้ว อันบัณฑิตแสดงอยูท่ าํ ให้มีประโยชน์ทาํ ไว้ใน
ใจกําหนดด้วยจิตทังปวงเงี ยโสตฟั งธรรม อริ ยสาวกนันรู ้ ชดั อย่างนี ว่า บุคคลผูถ้ ึ งพร้ อมด้ว ยทิ ฏ ฐิ
ประกอบด้วยพละเช่ นใดถึ ง เราก็ป ระกอบด้วยพละเช่ นนัน นี ญาณที 6 เป็ นอริ ย ะเป็ นโลกุตระ
ไม่ทวไปกั
ั
บพวกปุ ถุชน อันอริ ยสาวกนันบรรลุ แล้ว
[549] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึ งอริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็ นดังนี ว่า บุคคลผูถ้ ึงพร้อม
ด้วยทิ ฏฐิ ประกอบด้วยพละเช่ นใด ถึ งเราก็ประกอบด้วยพละเช่ นนัน ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลายก็
ั
บุ ค คล
ผูถ้ ึ ง พร้ อ มด้วยทิ ฏ ฐิ ป ระกอบด้ว ยพละอย่า งไร ดู ก รภิ ก ษุ ท ังหลาย พละนี ของบุ ค คลผูถ้ ึ ง พร้ อ ม
ด้ว ยทิ ฏ ฐิ คื อ อริ ย สาวกนั น เมื อธรรมวิน ัย ที ตถาคตประกาศแล้ว อัน บัณ ฑิ ต แสดงอยู ่ย ่อ มได้
ความรู ้อ รรถ ย่อมได้ค วามรู ้ ธ รรม ย่อมได้ป ราโมทย์อนั ประกอบด้ว ยธรรม อริ ย สาวกนันรู ้ ช ัด
อย่างนี ว่า บุ คคลผูถ้ ึ งพร้ อมด้วยทิ ฏฐิ ประกอบด้วยพละเช่ นใด ถึ งเราก็ ประกอบด้วยพละเช่ นนัน
นี ญาณที 7 เป็ นอริ ยะเป็ นโลกุตระไม่ทวไปกั
ั
บพวกปุ ถุชน อันอริ ยสาวกนันบรรลุ แล้ว
[550] ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลาย
ั
ธรรมดาอันอริ ย สาวกผูป้ ระกอบด้วยองค์ 7 ประการอย่า งนี
ตรวจดู ดี แล้ว ด้วยการทํา ให้แจ้ง ซึ งโสดาปั ต ติ ผ ล ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลาย
ั
อริ ย สาวกผูป้ ระกอบด้ว ย
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องค์ 7 ประการนี แล ย่อมเป็ นผูเ้ พรี ยบพร้ อมด้วยโสดาปั ตติ ผ ลฉะนี แล พระผูม้ ี พ ระภาคได้ตรั ส
พระพุทธพจน์นีแล้ว ภิกษุเหล่านันชืนชมยินดี พระภาษิตของพระผูม้ ีพระภาค ฉะนีแล
พระพุ ท ธเจ้ า ตรั ส ลั ก ษณะของสั จ จะว่ า “สั จ จะมี อ ย่ า งเดี ย วเท่ า นัน มิ ไ ด้มี ส อง”
(ขุ.ขุ.29/549)
พระพุทธเจ้ าตรัสถึงอานิสงส์ ของศีลทีเป็ นกุศลว่ า“... ดูกรอานนท์ศีลทีเป็ นกุศลมีอวิปปฏิสาร
เป็ นผลมีอวิปปฏิ สารเป็ นอานิ สงส์ อวิปปฏิ สารมีปราโมทย์เป็ นผลมีความปราโมทย์เป็ นอานิ สงส์
ความปราโมทย์มีปีติเป็ นผลมีปีติเป็ นอานิ สงส์ ปี ติมีปัสสัทธิ เป็ นผลมีปัสสัทธิ เป็ นอานิ สงส์ ปั สสัทธิ
มีสุขเป็ นผลมีสุขเป็ นอานิ สงส์ สุ ขมีสมาธิ เป็ นผลมีสมาธิ เป็ นอานิ สงส์ สมาธิ มียถาภูตญาณทัสสนะ
เป็ นผลมียถาภูตญาณทัสสนะเป็ นอานิ สงส์ ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาวิราคะเป็ นผลมีนิพพิทา
วิราคะเป็ นอานิ สงส์ นิ พพิทาวิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะเป็ นผลมีวิมุตติญาณทัสสนะเป็ นอานิ สงส์
ด้ว ยประการดัง นี ดู ก รอานนท์ศี ล ที เป็ นกุ ศ ล ย่อ มถึ ง อรหัต โดยลํา ดับ ด้ว ยประการดัง นี แลฯ”
(องฺ .ทสก.24/1)
พระพุทธเจ้ าตรัสถึงคุณสมบัติของพระโสดาบัน
“ครังนันแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีเข้าไปเฝ้ าพระผูม้ ีพระภาคยังทีประทับถวายบังคมพระผู ้
มีพระภาคแล้วนัง ณ ทีควรส่ วนข้างหนึ ง ครันแล้ว พระผูม้ ีพระภาคได้ตรัสกะอนาถบิณฑิกคฤหบดี
ว่า ดูกรคฤหบดีเพราะเหตุทีอริ ยสาวกเข้าไประงับภัยเวร 5 ประการเสี ยได้แล้ว เป็ นผูป้ ระกอบด้วยองค์เครื อง
บรรลุ กระแสนิ พพาน 4 ประการ และเป็ นผูเ้ ห็ นแจ้งแทงตลอดญายธรรม อันเป็ นอริ ยะด้วยปั ญญาอริ ย
สาวกนัน เมือหวังอยูพ่ ึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่าเรามีนรกสิ นแล้ว มีกาํ เนิ ดดิรัจฉานสิ นแล้ว มีปิตติ
วิสัยสิ นแล้ว มี อบายทุ คติ และวินิบาตสิ นแล้ว เราเป็ นพระโสดาบันมี ค วามไม่ตกตําเป็ นธรรมดา
เป็ นผูเ้ ที ยงที จะตรัสรู ้ในภายหน้า ดังนี
ภัยเวร 5 ประการทีอริ ยสาวกเข้าไประงับแล้ว เป็ นไฉนคือบุคคลผูฆ้ ่าสัตว์ยอ่ มประสบภัยเวร
ทังทีเป็ นไปในปั จจุบนั ทังทีเป็ นไปในสัมปรายภพ ต้องเสวยทุกขโทมนัสแม้ทีเป็ นไปทางใจเพราะ
ปาณาติ บ าตเป็ นปั จ จัย บุ ค คลผู ง้ ดเว้น จากปาณาติ บ าต ย่อ มไม่ป ระสบภัย เวรทังที เป็ นไป
ในปั จจุ บนั ทังที เป็ นไปในสัมปรายภพไม่ตอ้ งเสวยทุ ก ขโทมนัส แม้ที เป็ นไปทางใจ บุ ค คลผูง้ ด
เว้น จากปาณาติบาตแล้ว เป็ นอันระงับภัยเวรด้วยประการฉะนี บุคคลผูถ้ ื อเอาสิ งของทีเจ้าของเขา
ไม่ให้ ... บุคคลผูป้ ระพฤติผดิ ในกามทังหลาย ... บุคคลผูก้ ล่าวคําเท็จ ... บุคคลผู.้ ..เมา...สุ ราและเมรัย
อันเป็ นฐานแห่ งความประมาทย่อมประสบภัยเวร ทังทีเป็ นไปในปั จจุบนั ทังทีเป็ นไปในสัมปรายภพ
ต้องเสวยทุกขโทมนัสแม้ทีเป็ นไปในทางใจ บุคคลผูง้ ดเว้นจากการ...เมา...สุ ราและเมรัยอันเป็ นฐาน
แห่งความประมาท ย่อมไม่ประสบภัยเวรทังทีเป็ นไปในปั จจุบนั ทังทีเป็ นไปในสัมปรายภพไม่ตอ้ ง
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เสวยทุ ก ขโทมนัส แม้ที เป็ นไปทางใจ บุ ค คลผูง้ ดเว้นจากการ...เมา...สุ ราและเมรั ย อันเป็ นฐาน
แห่งความประมาทแล้ว เป็ นอันระงับภัยเวรนันด้วยประการฉะนี ภัยเวร 5 ประการนีย่อมสงบระงับไปฯ
อริ ย สาวกผูป้ ระกอบด้ว ยองค์เ ครื องบรรลุ ก ระแสนิ พ พาน 4 ประการเป็ นไฉน ดู ก ร
คฤหบดี อริ ยสาวกในธรรมวินยั นี เป็ นผูป้ ระกอบด้วยความเลือมใสอันไม่หวันไหว ในพระพุทธเจ้า
ว่า แม้เ พราะเหตุ นี พระผูม้ ี พ ระภาคพระองค์นันเป็ นพระอรหัน ต์ ... เป็ นผูเ้ บิ ก บานแล้ว เป็ นผู ้
จําแนกธรรม 1 เป็ นผูป้ ระกอบด้วยความเลื อมใสอันไม่หวันไหว ในพระธรรมว่า พระธรรมอัน
พระผูม้ ีพระภาคตรัสดี แล้ว ... อันวิญSูชนพึงรู ้ เฉพาะตน 1 เป็ นผูป้ ระกอบด้วยความเลื อมใสอัน
ไม่หวันไหว ในพระสงฆ์วา่ พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาคเป็ นผูป้ ฏิบตั ิดีแล้ว ... เป็ นนาบุญ
ของโลกไม่มี น าบุ ญ อื นยิ งกว่า 1 เป็ นผู ป้ ระกอบด้ว ยศี ล ที พระอริ ย ะใคร่ แ ล้ว ไม่ข าดไม่ท ะลุ
ไม่ด่างไม่พร้อยเป็ นไทย วิญSูชนสรรเสริ ญอันตัณหาและทิฐิลูบคลําไม่ได้ เป็ นไปเพือสมาธิ 1 อริ ย
สาวกเป็ นผูป้ ระกอบด้วยองค์เครื องบรรลุกระแสนิพพาน 4 ประการนีฯ
ก็ญายธรรมที เป็ นอริ ยะอันอริ ยสาวกนัน เห็ นแจ้ง แทงตลอดด้วยปั ญญาเป็ นไฉน ดู ก ร
คฤหบดี อริ ยสาวกในธรรมวินยั นี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี ว่า เมือสิ งนี มีสิงนี จึงมีเพราะสิ งนี เกิ ดสิ งนี
จึ ง เกิ ด เมื อสิ งนี ไม่มี สิ งนี จึ ง ไม่มี เพราะสิ งนี ดับ สิ งนี จึ ง ดับ คื อ เพราะอวิช ชาเป็ นปั จ จัย จึ ง มี
สังขาร เพราะสังขารเป็ นปั จจัยจึงมีวญ
ิ ญาณ เพราะวิญญาณเป็ นปั จจัยจึงมีนามรู ป เพราะนามรู ปเป็ น
ปั จจัยจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเป็ นปั จจัยจึงมีผสั สะ เพราะผัสสะเป็ นปั จจัยจึงมีเวทนา เพราะ
เวทนาเป็ นปั จจัยจึงมีตณ
ั หา เพราะตัณหาเป็ นปั จจัยจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็ นปั จจัยจึงมีภพ
เพราะภพเป็ นปั จจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเป็ นปั จจัยจึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริ เทวะ ทุกข์ โทมนัส และ
อุปายาส ความเกิ ดขึ นแห่ ง กองทุ ก ข์ท งมวลนี
ั
ย่อ มมี ด้วยอาการอย่า งนี ก็เพราะอวิช ชาดับ โดย
สํารอกหาส่ วนเหลือมิได้สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับนามรู ปจึงดับ
เพราะนามรู ปดับสฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ
เพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ เพราะภพ
ดับชาติจึงดับเพราะชาติดบั ชรา มรณะ โสกะ ปริ เทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแห่ ง
กองทุกข์ทงมวลนี
ั
ย่อมมีดว้ ยอาการอย่างนี ญายธรรมทีเป็ นอริ ยะนี อันอริ ยสาวกนันเห็ น แจ้ง แทง
ตลอดด้วยปั ญญาฯ
ดูกรคฤหบดีเพราะเหตุทีอริ ยสาวกระงับภัยเวร 5 ประการนี เป็ นผูป้ ระกอบด้วยองค์เครื อง
บรรลุ กระแสนิ พพาน 4 ประการนี และเป็ นผูเ้ ห็ นแจ้งแทงตลอดญายธรรมทีเป็ นอริ ยะด้วยปั ญญา
อริ ยสาวกนันเมือหวังอยู่พึงพยากรณ์ ตนด้วยตนได้ว่า เรามีนรกสิ นแล้ว มีกาํ เนิ ดดิ รัจฉานสิ นแล้ว
มีปิตติวสิ ัยสิ นแล้ว มีอบายทุคติและวินิบาตสิ นแล้ว เราเป็ นพระโสดาบัน มีอนั ไม่ตกตําเป็ นธรรมดา
เป็ นผูเ้ ทียงทีจะตรัสรู ้ในภายหน้าฯ” (องฺ .ทสก.24/92)
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พระพุทธเจ้ าตรัสคุณสมบัติของพระโสดาบัน ใน สํ .ม.19/1452-1467
[1452] ดู ก รช่ า งไม้ท ังหลายอริ ย สาวกผูป้ ระกอบด้ว ยธรรม 4 ประการ ย่อมเป็ น
พระโสดาบัน มี ค วามไม่ตกตําเป็ นธรรมดา เป็ นผูเ้ ที ยงจะตรั ส รู ้ ใ นเบื องหน้า ธรรม 4 ประการ
เป็ นไฉน ? อริ ยสาวกในธรรมวินยั นี ประกอบด้วยความเลือมใสอันไม่หวันไหวในพระพุทธเจ้าว่า
แม้เพราะเหตุนี ๆ พระผูม้ ีพระภาคพระองค์นนั ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ์ ฯลฯ มีใจ
ปราศจากความตระหนี อันเป็ นมลทิน มีจาคะอันปล่อยแล้ว มีฝ่ามืออันชุ่ มยินดี ในการสละควรแก่
การขอ ยินดีในการจําแนกทานอยูค่ รองเรื อน ดูกรช่ างไม้ทงหลาย
ั
อริ ยสาวกผูป้ ระกอบด้วยธรรม
4 ประการเหล่านี แล ย่อมเป็ นพระโสดาบัน มีความไม่ตกตําเป็ นธรรมดา เป็ นผูเ้ ทียงทีจะตรัสรู ้ใน
เบืองหน้า
[1459] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทงหลาย
ั
ธรรมปริ ยายทีควรน้อมเข้ามาในตนเป็ นไฉน ?
อริ ยสาวกในธรรมวินยั นี ย่อมพิจารณาเห็ นดังนี ว่า เราอยากเป็ นอยู่ ไม่อยากตาย รักสุ ขเกลียดทุกข์
ผูใ้ ดจะปลงเรา ผูอ้ ยากเป็ นอยู่ ไม่อยากตาย รั ก สุ ข เกลี ย ดทุ ก ข์ เสี ย จากชี วิต ข้อนัน ไม่เป็ นที รั ก
ที ชอบใจของเรา อนึ งเราพึง ปลงคนอื น ผูอ้ ยากเป็ นอยู่ไ ม่อยาก ตายรั ก สุ ข เกลี ย ดทุ ก ข์ เสี ย จาก
ชี วิต ข้อนัน ก็ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจ แม้ของคนอืน ธรรมข้อใด ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจของเรา ธรรม
ข้อนัน ก็ไ ม่ เป็ นที รั ก ที ชอบใจ แม้ของผูอ้ ื น ธรรมข้อใด ไม่เป็ นที รั ก ที ชอบใจของเรา เราจะพึ ง
ประกอบผูอ้ ืนไว้ดว้ ยธรรมข้อนันอย่างไร ? อริ ยสาวกนัน พิจารณาเห็นดังนันแล้ว ตนเองย่อมงดเว้น
จากปาณาติบาตด้วย ชักชวนผูอ้ ืนเพืองดเว้นจากปาณาติบาตด้วย กล่าวสรรเสริ ญคุณแห่ งการงดเว้น
ปาณาติบาตด้วย กายสมาจารของอริ ยสาวกนัน ย่อมบริ สุทธิ[ โดยส่ วนสามอย่างนี
[1460] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดี ทงหลาย
ั
อีกประการหนึ ง อริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็ น
ดังนี ว่า ผูใ้ ดพึงถื อเอาสิ งของทีเรามิได้ให้ ด้วยอาการขโมย ข้อนัน ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบของเรา อนึ ง
เราพึงถื อเอาสิ งของที ผูอ้ ื นมิ ได้ใ ห้ ด้วยอาการขโมย ข้อนัน ก็ไ ม่เป็ นที รั ก ที ชอบใจ แม้ของผูอ้ ื น
ธรรมข้อใด ไม่เป็ นที รั ก ที รักที ชอบใจของเรา ธรรมข้อนัน ก็ไม่เป็ นที รั ก ที ชอบใจ แม้ของผูอ้ ื น
ธรรมข้อใด ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอ้ ืนไว้ดว้ ยธรรมข้อนันอย่างไร? อริ ย
สาวกนันพิจารณาเห็นดังนี แล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจากอทินนาทานด้วย ชักชวนผูอ้ ืนเพือให้งดเว้น
จากอทินนาทาน ด้วยกล่าวสรรเสริ ญ คุ ณ แห่ ง การงดเว้น จากอทิ นนาทานด้ว ย กายสมาจารของ
อริ ยสาวกนัน ย่อมบริ สุทธิ[ โดยส่ วนสามอย่างนี
[1461] ดูกรพราหมณ์ และคฤหบดี ทงหลาย
ั
อีกประการหนึ ง อริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็ น
ดังนี ว่า ผูใ้ ดพึงถึ งความประพฤติ (ผิด) ในภริ ยาของเรา ข้อนัน ไม่เป็ นทีรั ก ทีชอบใจของเรา อนึ ง
เราพึงถึ งความประพฤติ (ผิด) ในภริ ยาของคนอื น ข้อนัน ก็ไม่ เป็ นที รั ก ที ชอบใจ แม้ของคนอื น
ธรรมข้อใด ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจของเรา ธรรมข้อนัน ก็ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจแม้ของผูอ้ ืน ธรรมข้อใด
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ไม่เป็ นที รั ก ที ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอ้ ื นไว้ด้วยธรรมข้อนันอย่างไร ? อริ ยสาวกนัน
พิจารณาเห็ นดังนี แล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจากกาเมสุ มิจฉาจารด้วย ชักชวนผูอ้ ื นเพือให้งดเว้นจาก
กาเมสุ มิจฉาจารด้วย กล่าวสรรเสริ ญคุณแห่งการงดเว้นจากกาเมสุ มิจฉาจารด้วย กายสมาจารของอริ ยสาวก
นัน ย่อมบริ สุทธิ[ โดยส่ วนสามอย่างนี
[1462] ดูกรพราหมณ์ และคฤหบดี ทงหลาย
ั
อีกประการหนึ ง อริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็ น
ดังนีว่า ผูใ้ ดพึงทําลายประโยชน์ของเราด้วยการกล่าวเท็จ ข้อนันไม่เป็ นทีรักใคร่ ชอบใจของเรา อนึ ง
เราพึงทําลายประโยชน์ของคนอื นด้วยการกล่ าวเท็จ ข้อนันก็ไม่เป็ นที รั กที ชอบใจแม้ของคนอืน
ธรรมข้อใด ไม่เป็ นทีรักทีชอบใจของเรา ธรรมข้อนัน ก็ไม่เป็ นทีรักทีชอบใจแม้ของผูอ้ ืน ธรรมข้อใด
ไม่เป็ นที รั กที ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอ้ ื นไว้ด้วยธรรมข้อนันอย่า งไร? อริ ย สาวกนัน
พิจารณาเห็นดังนีแล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจากมุสาวาทด้วย ชักชวนผูอ้ ืนเพือให้งดเว้นจากมุสาวาทด้วย
กล่ าวสรรเสริ ญคุ ณแห่ งการงดเว้นจากมุ ส าวาทด้วย วจี ส มาจารของอริ ย สาวกนัน ย่อมบริ สุ ท ธิ[
โดยส่ วนสามอย่างนี
[1463] ดูกรพราหมณ์ และคฤหบดี ทงหลาย
ั
อีกประการหนึ ง อริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็ น
ดังนีว่า ผูใ้ ดพึงยุยงให้เราแตกจากมิตรด้วยคําส่ อเสี ยด ข้อนัน ไม่เป็ นทีรักที ชอบใจของเรา อนึ ง เรา
พึงยุยงคนอืนให้แตกจากมิตรด้วยคําส่ อเสี ยด ข้อนัน ก็ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจแม้ของคนอืน ธรรมข้อใด
ไม่เ ป็ นที รั ก ที ชอบใจของเรา ธรรมข้อ นัน ก็ไ ม่เป็ นที รั ก ที ชอบใจแม้ข องคนอื น ธรรมข้อ ใด
ไม่เป็ นที รั ก ที ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอ้ ื นไว้ด้วยธรรมข้อนันอย่างไร? อริ ยสาวกนัน
พิจารณาเห็นดังนีแล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจากปิ สุ ณาวาจาด้วย ชักชวนผูอ้ ืนเพือให้เว้นจากปิ สุ ณาวาจาด้วย
กล่าวสรรเสริ ญคุณแห่ งการงดเว้นจากปิ สุ ณาวาจาด้วย วจีสมาจารของอริ ยสาวกนัน ย่อมบริ สุทธิ[ โดย
ส่ วนสามอย่างนี
[1464] ดูกรพราหมณ์ และคฤหบดี ทงหลาย
ั
อีกประการหนึ ง อริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็ น
ดังนี ว่า ผูใ้ ดพึงพูดกะเราด้วยคําหยาบ ข้อนัน ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจของเรา อนึ ง เราพึงพูดกะคนอืน
ด้วยคําหยาบ ข้อนัน ก็ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจ แม้ของคนอืน ธรรมข้อใด ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจของเรา
ธรรมข้อนัน ก็ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจแม้ของผูอ้ ืน ธรรมข้อใด ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจของเรา เราจะพึง
ประกอบผูอ้ ื นไว้ด ้วยธรรมข้อ นันอย่า งไร ? อริ ย สาวกนันพิจ ารณาเห็ น ดัง นี แล้ว ตนเองย่อ ม
งดเว้นจากผรุ ส วาจาด้วย ชัก ชวนผูอ้ ื นเพื อให้ง ดเว้นจากผรุ ส วาจาด้วย กล่ า วสรรเสริ ญคุ ณ แห่ ง
การงดเว้นจากผรุ สวาจาด้วย วจีสมาจารของอริ ยสาวกนัน ย่อมบริ สุทธิ[ โดยส่ วนสามอย่างนี
[1465] ดู ก รพราหมณ์ และคฤหบดี ท งหลาย
ั
อี ก ประการหนึ งอริ ย สาวกย่อ มพิจารณา
เห็ นดังนีว่า ผูใ้ ดพึงพูดกะเราด้วยถ้อยคําเพ้อเจ้อ ข้อนัน ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจของเรา อนึ งเราพึงพูด
กะคนอืนด้วยถ้อยคําเพ้อเจ้อ ข้อนัน ก็ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจ แม้ของคนอืน ธรรมข้อใด ไม่เป็ นทีรัก
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ทีชอบใจของเรา ธรรมข้อนัน ก็ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจแม้ของผูอ้ ืน ธรรมข้อใด ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจ
ของเรา เราจะพึง ประกอบผูอ้ ื นไว้ด้ว ยธรรมข้อ นันอย่า งไร ? อริ ย สาวกนันพิจ ารณาเห็ น ดัง นี
แล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจากสัมผัปปลาปะด้วย ชักชวนผูอ้ ื นเพือให้ง ดเว้นจากสัม ผัป ปลาปะด้วย
กล่าวสรรเสริ ญคุณแห่ งการงดเว้นจากสัมผัปปลาปะด้วย วจีสมาจารของอริ ยสาวกนัน ย่อมบริ สุทธิ[
โดยส่ วนสามอย่างนี
[1466] อริ ยสาวกนันประกอบด้วยความเลือมใสอันไม่หวันไหว ในพระพุทธเจ้า ... ใน
พระธรรม ... ในพระสงฆ์ ... ประกอบด้วยศีลทีพระอริ ยเจ้าใคร่ แล้ว ... เป็ นไปเพือสมาธิ
[1467] ดู กรพราหมณ์ และคฤหบดี ทงหลาย
ั
เมื อใดอริ ย สาวกประกอบด้วยสัท ธธรรม
7 ประการนี เมือนันอริ ยสาวกนัน หวังอยูด่ ว้ ยฐานะเป็ นทีตังแห่งความหวัง 4 ประการนี พึงพยากรณ์
ตนด้วยตนเองได้ว่า เรามี นรกกําเนิ ด สัตว์ดิรัจฉาน ปิ ตติ วิสัย อบายทุ คติ วินิบาต สิ นแล้ว เราเป็ น
พระโสดาบัน มีความไม่ตกตําเป็ นธรรมดา เป็ นผูเ้ ทียงทีจะตรัสรู ้ในเบืองหน้า
คุณสมบัติของพระโสดาบันว่ าด้ วยสาราณิยธรรม 6
[542] ครั งนันแล พระผูม้ ี พระภาคตรั สบอกภิ กษุ ทงหลายว่
ั
า ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลาย
ั
ธรรม
6 ประการนีเป็ นเหตุให้ระลึกถึงกัน ทําความรักกัน ทําความเคารพกัน เป็ นไปเพือความสงเคราะห์กนั
เพือความไม่ววิ าทกัน เพือความพร้อมเพรี ยงกัน เพือความเป็ นพวกเดียวกัน 6 ประการเป็ นไฉน ?
ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
ภิ กษุ ในธรรมวินัยนี เข้าไปตังกายกรรม อันประกอบด้วยเมตตาใน
เพือนสพรหมจารี ทงหลาย
ั
ทังในทีแจ้งและทีลับ ธรรมแม้นีเป็ นเหตุให้ระลึ กถึ งกัน ทําความรักกัน
ทําความเคารพกัน เป็ นไปเพือความสงเคราะห์กนั เพือความไม่วิวาทกัน เพือความพร้อมเพรี ยงกัน
เพือความเป็ นพวกเดี ยวกัน
ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
อี กข้อหนึ งภิ กษุ เข้าไปตังวจี กรรม อันประกอบด้วยเมตตาในเพื อน
สพรหมจารี ทงหลาย
ั
ทังในที แจ้งและในที ลับธรรม แม้นีเป็ นเหตุ ให้ระลึ กถึ งกัน ทําความรั กกัน
ทําความเคารพกัน เป็ นไปเพือความสงเคราะห์กนั เพือความไม่วิวาทกัน เพือความพร้ อมเพรี ยงกัน
เพือความเป็ นพวกเดี ยวกัน
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึ งภิกษุเข้าไปตังมโนกรรม อันประกอบด้วยเมตตาในเพือน
สพรหมจารี ท ังหลาย ทังในที แจ้ง และที ลับ ธรรม แม้นีเป็ นเหตุ ใ ห้ระลึ ก ถึ ง กัน ทํา ความรั ก กัน
ทําความเคารพกัน เป็ นไปเพือความสงเคราะห์ กนั เพือความไม่วิวาทกัน เพือความพร้ อมเพรี ยงกัน
เพือความเป็ นพวกเดี ยวกัน
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึ งภิกษุมีลาภเกิดขึนโดยธรรม ได้มาโดยธรรมทีสุ ดเป็ นลาภสักว่า
อาหารทีเนืองในบาตร ก็บริ โภคโดยไม่เกียดกันไว้เพือตน บริ โภคเป็ นสาธารณะกับเพือนสพรหมจารี ผู ้
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มี ศี ล ธรรม แม้นีเป็ นเหตุ ใ ห้ระลึ ก ถึ ง กัน ทํา ความรั ก กัน ทํา ความเคารพกัน เป็ นไปเพื อความ
สงเคราะห์กนั เพือความไม่ววิ าทกัน เพือความพร้อมเพรี ยงกัน เพือความเป็ นพวกเดียวกัน
ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
อี กข้อหนึ งภิ กษุ มี ศี ล ไม่ข าด ไม่เป็ นช่ อง ไม่ด่า ง ไม่พ ร้ อย เป็ นไท
อันท่านผูร้ ู ้ สรรเสริ ญ อันตัณหาทิธรรมไม่ครอบงํา เป็ นไปเพือสมาธิ ถึ งความเป็ นผูม้ ีศีลเสมอกัน
ในศีลเช่นนันกับเพือนสพรหมจารี ทงหลาย
ั
ทังในทีแจ้งและในทีลับอยู่ ธรรมแม้นีเป็ นเหตุให้ระลึก
ถึ ง กัน ทําความรักกัน ทํา ความเคารพกัน เป็ นไปเพื อความสงเคราะห์กนั เพือความไม่วิวาทกัน
เพือความพร้อมเพรี ยงกัน เพือความเป็ นพวกเดียวกัน
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึง ภิกษุมีทิฏฐิอนั ไกลจากข้าศึก เป็ นนิ ยยานิ กธรรมอันนําออก
ซึ งบุ ค คลผู ท้ าํ ตามนัน เพื อความสิ นทุ ก ข์โ ดยชอบ ถึ ง ความเป็ นผู เ้ สมอกัน ด้ว ยทิ ฏ ฐิ ใ นทิ ฏ ฐิ
เช่ นนัน กับเพือนสพรหมจารี ท งหลาย
ั
ทังในที แจ้ง และในที ลับ อยู่ ธรรมแม้นีเป็ นเหตุ ใ ห้ระลึ ก
ถึ ง กัน ทํา ความรั ก กัน ทําความเคารพกัน เป็ นไปเพือความสงเคราะห์ กนั เพื อความไม่วิวาทกัน
เพือความพร้อมเพรี ยงกัน เพือความเป็ นพวกเดียวกัน
ดูกรภิกษุทงหลายธรรม
ั
6 ประการนี แล เป็ นเหตุให้ระลึ กถึ งกัน ทําความรักกัน ทําความ
เคารพกัน เป็ นไปเพื อความสงเคราะห์ ก นั เพื อความไม่วิว าทกัน เพื อความพร้ อ มเพรี ย งกัน
เพือความเป็ นพวกเดี ยวกัน
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ทิฏฐิ อนั ไกลจากกิ เลสเป็ นข้าศึก เป็ นนิ ยยานิ กธรรม นําออกซึ งบุคคล
ผูท้ าํ ตามนัน เพือความสิ นทุกข์โดยชอบนี เป็ นยอดยึดคุ มธรรม 6 ประการนี ทีเป็ นเหตุให้ระลึ กถึ ง
กันไว้
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เปรี ยบเหมือนยอดเป็ นทีสู งสุ ด เป็ นทียึดคุ มของเรื อนยอดฉันใด ทิฏฐิ
อันไกลจากกิเลสเป็ นข้าศึก เป็ นนิ ยยานิ กธรรม นําออกซึ งบุคคลผูท้ าํ ตามนันเพือความสิ นทุกข์โดย
ชอบนี ก็ฉนั นันเหมือนกัน เป็ นยอดยึดคุมธรรม 6 ประการนี ทีเป็ นเหตุให้ระลึกถึงกัน
พระพุทธเจ้ าตรัสถึงสั งโยชน์ (กิเลสทีผูกมัดใจสัตว์, ธรรมทีมัดสัตว์ไว้กบั ทุกข์ หรื อกิเลส
เครื องร้อยรัดจิตใจให้จมอยูใ่ นวัฏฏะ 10 อย่าง)
“[284] โอรั ม ภาคิ ย สั ง โยชน์ (สั ง โยชน์ เ บื องตํา) 5 อย่า ง 1. สั ก กายทิ ฏ ฐิ 2. วิ จิ กิ จ ฉา
3. สี ลพั ตปรามาส 4. กามฉันทะ 5. พยาบาท
[285] อุทธัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบืองบน) 5 อย่าง 1. รู ปราคะ 2. อรู ปราคะ 3. มานะ
4. อุทธัจจะ 5. อวิชชา”
(ที.ปา.11/284-285)
ใน องฺ .เอกก.20/524-525 และ 527-530 พระพุทธเจ้าตรัสถึงอธิ ศีล อธิ จิต อธิ ปัญญา ว่า
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[524] สมัยหนึ ง พระผูม้ ีพระภาคประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลาป่ ามหาวันใกล้เมืองเวสาลี
ครังนันแล ภิกษุวชั ชีบุตรรู ปหนึง เข้าไปเฝ้ าพระผูม้ ีพระภาคถึงทีประทับถวายบังคมพระผูม้ ีพระภาค
แล้วนัง ณ ทีควรส่ วนข้างหนึ งครันแล้วทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผูเ้ จริ ญสิ กขาบท 150 ถ้วนนี ย่อมมาสู่
อุเทศทุกกึงเดือน ข้าพระองค์ไม่สามารถทีจะศึกษาในสิ กขาบทนี พระเจ้าข้า พระผูม้ ีพระภาคตรัสถามว่า
ดูกรภิกษุ ก็ท่านสามารถจะศึกษาในสิ กขา 3 คือ อธิ ศีลสิ กขา 1 อธิ จิตตสิ กขา 1 อธิ ปัญญาสิ กขา 1 หรื อฯ
ว. ข้าแต่พระองค์ผูเ้ จริ ญข้าพระองค์สามารถจะศึกษาได้ในสิ กขา 3 คื อ อธิ ศีลสิ กขา 1
อธิ จิตตสิ กขา 1 อธิ ปัญญาสิ กขา 1 พระเจ้าข้าฯ
พ. ดูกรภิกษุ เพราะฉะนันแลท่านจงศึกษาในสิ กขา 3 คือ อธิ ศีลสิ กขา 1 อธิ จิตตสิ กขา 1
อธิ ปัญญาสิ กขา 1 เมือใดท่านจักศึกษาอธิ ศีลสิ กขาก็ดี จักศึกษาอธิ จิตตสิ กขาก็ดี จักศึกษาอธิ ปัญญา
สิ กขาก็ดี เมือนัน เมือท่านนัน ศึกษาอธิ ศีลสิ กขาอยูก่ ็ดี ศึกษาอธิ จิตตสิ กขาอยู่ก็ดี ศึกษาอธิ ปัญญา
สิ กขาอยูก่ ็ดี จักละราคะโทสะโมหะเสี ยได้ เพราะละราคะโทสะโมหะเสี ยได้ ท่านนันจักไม่กระทํา
กรรมเป็ นอกุศล จักไม่เสพกรรมทีเป็ นบาป ครันสมัยต่อมา ภิกษุนนศึ
ั กษาแล้ว ทังอธิ ศีลสิ กขา
ทังอธิ จิตตสิ กขา ทังอธิ ปัญญาสิ กขา เมือภิกษุนนั ศึกษาอธิ ศีลสิ กขาก็ดี ศึกษาอธิ จิตตสิ กขาก็ดี ศึกษา
อธิ ปัญญาสิ กขาก็ดี ละราคะโทสะโมหะได้แล้ว เพราะละราคะโทสะโมหะเสี ยได้ เธอมิได้ทาํ กรรม
ทีเป็ นอกุศล มิได้เสพกรรมทีเป็ นบาปฯ
[525] ครั งนัน ภิ ก ษุ รูป หนึ ง เข้า ไปเฝ้ าพระผูม้ ี พ ระภาคถึ ง ที ประทับ ถวายบัง คมพระ
ผูม้ ีพระภาคแล้วนัง ณ ทีควรส่ วนข้างหนึ ง ครันแล้วได้ทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญ พระองค์
ตรัสว่าเสขะ ๆ ดังนี ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรหนอ บุคคลจึงชือว่าเป็ นเสขะ
พระผูม้ ีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรภิกษุ ทีเรี ยกชื อว่าเสขะด้วยเหตุวา่ ยังต้องศึกษา ศึกษา
อะไร ศึกษาอธิ ศีลสิ กขา ศึกษาอธิ จิตตสิ กขา และศึกษาอธิ ปัญญาสิ กขา ดูกรภิกษุ ทีเรี ยกชื อว่าเสขะ
ด้วยเหตุวา่ ยังต้องศึกษาแลฯ สําหรับพระเสขะผูศ้ ึกษาอยู่ ปฏิบตั ิตามทางตรงเกิดญาณในความสิ นไป
ก่อนแต่นนั คือแต่มรรคญาณที 4 อรหัตผลจึงเกิดในลําดับต่อไป ต่อจากนัน ท่านผูพ้ น้ ด้วยอรหัตผล
ผูค้ งที มีญาณเกิดขึนในความสิ นภวสังโยชน์วา่ วิมุตติของเรา ไม่กาํ เริ บดังนีฯ
[527] ดู กรภิกษุ ทงหลาย
ั
สิ กขาบท150 ถ้วนนี ย่อมมาสู่ อุเทศทุกกึ งเดื อนซึ งกุลบุ ตร
ทังหลายผูป้ รารถนาประโยชน์ศึกษากันอยู่ ดูกรภิกษุทงหลายสิ
ั
กขา 3 นี ทีสิ กขาบท 150 นันรวมอยู่
ด้วยทังหมดสิ กขา 3 เป็ นไฉน คืออธิ ศีลสิ กขา 1 อธิ จิตตสิ กขา 1 อธิ ปัญญาสิ กขา 1 ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
สิ กขา 3 นีแล ทีสิ กขาบท 150 นันรวมอยูด่ ว้ ยทังหมด
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุในธรรมวินยั นี เป็ นผูท้ าํ ให้บริ บูรณ์ในศีล เป็ นผูท้ าํ พอประมาณ
ในสมาธิ เป็ นผูท้ าํ พอประมาณในปั ญญา เธอย่อมล่วงสิ กขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อมออกจากอาบัติบา้ ง
ข้อนันเพราะเหตุ ไ ร เพราะไม่มี ใ ครกล่ า วความเป็ นคนอาภัพ เพราะเหตุ ล่ วงสิ ก ขาบทนี แต่ว่า
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สิ กขาบทเหล่าใดเป็ นเบืองต้นแห่ งพรหมจรรย์ สมควรแก่พรหมจรรย์ เธอเป็ นผูม้ ีศีลยังยืน และมีศีล
มันคงในสิ กขาบทเหล่านัน สมาทานศึกษาอยูใ่ นสิ กขาบททังหลาย
เธอเป็ นพระสัตตักขัตตุปรมโสดาบัน เพราะสังโยชน์ 3 หมดสิ นไป ท่องเทียวไปในเทวดา
และมนุษย์อย่างมากเจ็ดครัง แล้วจักทําทีสุ ดแห่งทุกข์ได้
เธอเป็ นพระโกลังโกละโสดาบัน เพราะสังโยชน์ 3 หมดสิ นไป ท่องเทียวไปสู่ 2 หรื อ 3
ตระกูล (ภพ) แล้วจักทําทีสุ ดแห่งทุกข์ได้ เธอเป็ นพระเอกพิชีโสดาบัน เพราะสังโยชน์ 3 หมดสิ นไป
มาเกิดยังภพนีภพเดียวเท่านัน แล้วจักทําทีสุ ดแห่งทุกข์ได้
เธอเป็ นพระสกทาคามีเพราะสังโยชน์ 3 หมดสิ นไป และเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบาง
มาสู่ โลกนีอีกครังเดียว แล้วจักทําทีสุ ดแห่งทุกข์ได้
ดูกรภิกษุทงหลายก็
ั
ภิกษุในธรรมวินยั นี เป็ นผูท้ าํ ให้บริ บูรณ์ ในศีล เป็ นผูท้ าํ ให้บริ บูรณ์
ในสมาธิ เป็ นผูท้ าํ พอประมาณในปั ญญา เธอย่อมล่วงสิ กขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อมออกจากอาบัติบา้ ง
ข้อนันเพราะเหตุไร เพราะไม่มีใครกล่าวความเป็ นคนอาภัพ เพราะเหตุล่วงสิ กขาบทนี แต่ว่าสิ กขาบท
เหล่าใดเป็ นเบื องต้นแห่ งพรหมจรรย์สมควรแก่ พรหมจรรย์ เธอเป็ นผูม้ ีศีลยังยืน และมีศีลมันคง
ในสิ กขาบทเหล่านัน สมาทานศึกษาอยูใ่ นสิ กขาบททังหลาย เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 (สังโยชน์
เบืองตํา) หมดสิ นไป เธอเป็ นพระอนาคามีผอู ้ ุทธังโสโตอกนิ ฏฐคามี เป็ นพระอนาคามีผสู ้ สังขารปริ
นิ พพายี เป็ นพระอนาคามี ผูอ้ สังขารปริ นิพพายี เป็ นพระอนาคามี ผูอ้ ุ ป หัจจปริ นิพ พายี เป็ นพระ
อนาคามีผอู ้ นั ตราปริ นิพพายี
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี เป็ นผูท้ าํ ให้บริ บูรณ์ในศีล เป็ นผูท้ าํ ให้บริ บูรณ์ใน
สมาธิ เป็ นผูท้ าํ ให้บริ บูรณ์ในปั ญญา เธอย่อมล่วงสิ กขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อมออกจากอาบัติบา้ ง ข้อนัน
เพราะเหตุไร เพราะไม่มีใครกล่าวความเป็ นคนอาภัพ เพราะเหตุล่วงสิ กขาบทนี แต่วา่ สิ กขาบทเหล่าใด
เป็ นเบืองต้นแห่ งพรหมจรรย์ สมควรแก่พรหมจรรย์ เธอเป็ นผูม้ ีศีลยังยืน และมีศีลมันคง ในสิ กขาบท
เหล่านัน สมาทานศึกษาอยู่ในสิ กขาบททังหลาย เธอทําให้แจ้งซึ งเจโตวิมุติ ปั ญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิ ไ ด้ เพราะอาสวะทังหลายสิ นไปด้วยปั ญ ญาอัน ยิงเองในปั จจุ บ นั เข้า ถึ ง อยู่ ดู ก รภิ ก ษุ
ทังหลาย ภิ ก ษุ ผูท้ าํ ได้เพีย งบางส่ วนย่อมให้สํา เร็ จได้บ างส่ วน ผูท้ าํ ให้บ ริ บูรณ์ ย่อมให้สํา เร็ จได้
บริ บูรณ์อย่างนีแล ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เรากล่าวสิ กขาบททังหลายว่า ไม่เป็ นหมันเลยฯ
[529] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
สิ กขา 3 นี 3 เป็ นไฉน คืออธิ ศีลสิ กขา 1 อธิ จิตตสิ กขา 1
อธิ ปัญญาสิ กขา 1
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ก็อธิ ศีลสิ กขาเป็ นไฉน ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุในธรรมวินยั นี เป็ นผูม้ ี
ศีล ฯลฯ สมาทานศึ ก ษาอยู่ใ นสิ ก ขาบททังหลาย ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลาย
ั
นี เรี ย กว่า อธิ ศี ล สิ ก ขา ดู ก ร
ภิ ก ษุ ทงหลาย
ั
ก็อธิ จิตตสิ กขาเป็ นไฉน ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุในธรรมวินยั นี สงัดจากกาม ฯลฯ
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บรรลุ จ ตุ ต ถฌาน ดู ก รภิ ก ษุ ท ังหลาย นี เรี ย กว่า อธิ จิ ต ตสิ ก ขา ดู ก รภิ ก ษุ ท ังหลาย ก็อ ธิ ปั ญ ญา
สิ กขาเป็ นไฉน ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุในธรรมวินยั นี ย่อมรู ้ชดั ตามความเป็ นจริ งว่านี ทุกข์ ฯลฯ นี
ข้อปฏิบตั ิให้ถึงความดับทุกข์ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
นีเรี ยกว่าอธิ ปัญญาสิ กขา ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
สิ กขา 3
นีแลฯ
[530] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
สิ กขา 3 นี 3 เป็ นไฉน คืออธิ ศีลสิ กขา 1 อธิ จิตตสิ กขา 1
อธิ ปัญญาสิ กขา 1 ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ก็อธิ ศีลสิ กขาเป็ นไฉน ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุในธรรมวินยั นี
เป็ นผูม้ ีศีล ฯลฯ สมาทานศึ กษาอยู่ในสิ กขาบททังหลาย ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
นี เรี ยกว่า อธิ ศี ล สิ ก ขา
ดู ก รภิ ก ษุ ทงหลาย
ั
ก็อธิ จิตตสิ กขาเป็ นไฉน ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุในธรรมวินยั นี สงัดจากกาม
ฯลฯ บรรลุ จตุตถฌาน ดูก รภิกษุทงหลายนี
ั
เรี ยกว่าอธิ จิตตสิ กขา ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ก็อธิ ปัญญา
สิ กขาเป็ นไฉน ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
ภิ กษุ ในธรรมวินัยนี ทําให้แจ้งซึ งเจโตวิมุติ ปั ญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิ ไ ด้ เพราะอาสวะทังหลายสิ นไป ด้วยปั ญญาอันยิงเองในปั จจุ บ นั เข้า ถึ ง อยู่ ดู ก รภิ ก ษุ
ทังหลาย นีเรี ยกว่าอธิ ปัญญาสิ กขา ดูกรภิกษุทงหลายสิ
ั
กขา 3 นีแลฯ
ภิกษุผมู ้ ีความเพียร มีเรี ยวแรงมีปัญญา เพ่งพินิจมีสติคุม้ ครองอินทรี ย ์ พึงครอบงําทัวทุกทิศ
ด้วยอัป ปมาณสมาธิ ประพฤติ ท งอธิ
ั ศี ล อธิ จิต และอธิ ปั ญญา เมื อก่ อนฉันใด ภายหลัง ก็ ฉันนัน
ภายหลังฉันใด เมือก่อนก็ฉนั นัน เบืองตําฉันใด เบืองบนก็ฉันนัน เบืองบนฉันใด เบืองตําก็ฉันนัน
ในกลางวันฉันใด ในกลางคืนก็ฉนั นัน ในกลางคืนฉันใด ในกลางวันก็ฉนั นัน ภิกษุเช่นนันบัณฑิต
กล่ าวว่าเป็ นนักศึ กษา เป็ นนักปฏิ บตั ิ และเป็ นผูม้ ี ความประพฤติ เรี ยบร้ อยดี ภิ กษุ เช่ นนัน บัณฑิ ต
กล่ าวว่า เป็ นผูต้ รั สรู ้ ชอบ เป็ นนักปราชญ์ เป็ นผูถ้ ึ งที สุ ดของการปฏิ บตั ิ ในโลก ท่านผูป้ ระกอบด้วย
วิมุ ตติ อนั เป็ นที สิ นตัณหา ย่อมมีจิตหลุดพ้นจากสังขารธรรม เพราะวิญญาณดับสนิ ท เหมือนความดับ
ของประทีป ฉะนันฯ
พระพุทธเจ้ าตรั สถึงการกําเนิดของโลกและชี วิต รวมถึงเหตุแห่ งความเสื อม ความทุกข์
หรือความเจริญความผาสุ ก ใน ที.ปา.11/56-71 ดังนี
[56] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยบางครังบางคราว โดยล่วงระยะกาลยืดยาว
ช้านานทีโลกนี จะพินาศ เมือโลกกําลังพินาศอยู่ โดยมากเหล่า สัตว์ยอ่ มเกิดในชันอาภัสสรพรหม
สัตว์เหล่านันได้สําเร็ จทางใจ มีปีติเป็ นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศ
อยูใ่ นวิมานอันงามสถิตอยูใ่ นภพนันสิ นกาลยืดยาวช้านาน
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยบางครัง บางคราว โดยระยะกาลยืดยาวช้านาน ทีโลก
นี จะกลับเจริ ญ เมือโลกกําลังเจริ ญ อยูโ่ ดยมาก เหล่าสัตว์พากันจุติจากชันอาภัสสรพรหมลงมาเป็ น
อย่างนี และสัตว์นนั ได้สาํ เร็ จทางใจ มีปีติเป็ นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้ใน
อากาศอยูใ่ นวิมานอันงาม สถิตอยูใ่ นภพนันสิ นกาลยืดยาวช้านาน ก็แหละ สมัยนันจักรวาลทังสิ น
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นีแลเป็ นนําทังนัน มืดมนแลไม่เห็นอะไร ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ก็ยงั ไม่ปรากฎ ดวงดาวนักษัตร
ทังหลายก็ยงั ไม่ปรากฎ กลางวันกลางคืนก็ยงั ไม่ปรากฎ เดื อนหนึ งและกึ งเดื อนก็ยงั ไม่ปรากฎ
ฤดูและปี ก็ยงั ไม่ปรากฎ เพศชายและเพศหญิงก็ยงั ไม่ปรากฎ สัตว์ทงหลาย
ั
ถึงซึ งอันนับเพียงว่าสัตว์
เท่านัน
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครันต่อมา โดยล่วงระยะกาลยืดยาวช้านาน เกิดง้วนดินลอย
อยูบ่ นนําทัวไป ได้ปรากฎแก่สัตว์เหล่านันเหมือนนมสดทีบุคคลเคียวให้งวด แล้วตังไว้ให้เย็นจับ
เป็ นฝาอยู่ขา้ งบน ฉะนันง้วนดินนันถึงพร้ อมด้วยสี กลิน รส มีสีคล้ายเนยใสหรื อเนยข้นอย่างดี
ฉะนัน มีรสอร่ อยดุจรวงผึงเล็กอันหาโทษมิได้ ฉะนันฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อมามีสัตว์ผหู ้ นึ งเป็ นคนโลนพูดว่า ท่านผูเ้ จริ ญทังหลายนี
จักเป็ นอะไร แล้วเอานิ วช้อนง้ วนดินขึนลองลิมดู เมือเขาเอานิ วช้อนง้วนดินขึนลองลิมดูอยู่ ง้วนดิน
ได้ซาบซ่านไปแล้ว เขาจึงเกิดความอยากขึน
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แม้สัตว์พวกอืนก็พากันกระทําตามอย่างสัตว์นนั เอานิ ว
ช้อนง้วนดิ นขึนลองลิ มดู เมือสัตว์เหล่ านันพากันเอานิ วช้อนง้วนดิ นขึนลองลิ มดูอยู่ ง้วนดิ นได้
ซาบซ่ านไปแล้ว สัตว์เหล่านันจึงเกิดความอยากขึน ต่อมาสัตว์ เหล่านันพยายามเพือจะปั นง้วนดิน
ให้เป็ นคํา ๆ ด้วยมือแล้วบริ โภค
ดูกรเสฏฐะและภารทวาชะ ในคราวทีพวกสัตว์ พยายามเพือจะปั นง้วนดิ นให้เป็ นคํา ๆ
ด้วยมือแล้วบริ โภคอยูน่ นั เมือรัศมีกายของสัตว์เหล่านันก็หายไปแล้ว ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ก็
ปรากฏ เมือดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ปรากฏแล้ว ดวงดาวนักษัตรทังหลายก็ปรากฏ เมือดวงดาว
นักษัตรปรากฏแล้ว กลางคืนและกลางวันก็ปรากฏ เมือกลางคืนและกลางวันปรากฏแล้ว เดือนหนึ ง
และกึงเดือนก็ปรากฏ เมือเดือนหนึงและกึงเดือนปรากฏอยู่ ฤดูและปี ก็ปรากฏ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ด้วยเหตุเพียงเท่านีแล โลกนีจึงกลับเจริ ญขึนมาอีกฯ
[57] ดู ก รวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั นต่อ มาสัต ว์เ หล่ า นันพากัน บริ โ ภคง้ว นดิ น
รับประทานง้วนดิน มีงว้ นดินเป็ นอาหาร ดํารงอยูไ่ ด้สินกาลช้านาน ด้วยเหตุทีสัตว์เหล่านันมัวเพลิน
บริ โภคง้วนดินอยู่ รับประทานง้วนดิน มีงว้ นดินเป็ นอาหาร ดํารงอยูไ่ ด้สินกาลช้านาน สัตว์เหล่านัน
จึงมีร่างกายแข็งกล้าขึนทุกที ทังผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่างกันไป สัตว์บางพวกมีผิวพรรณงาม
สัตว์บางพวกมีผิวพรรณไม่งาม ในสัตว์ทงสองพวกนั
ั
น สัตว์พวกทีมีผิวพรรณงามนันพากันดูหมิน
สัตว์พวกทีมีผิวพรรณไม่งามว่า พวกเรามีผิวพรรณดี กว่าพวกท่าน พวกท่านมีผิวพรรณเลวกว่า
พวกเรา ดังนี เมือสัตว์ทงสองพวกนั
ั
นเกิดมีการไว้ตวั ดูหมินกันขึน เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณ
เป็ นปั จจัย ง้วนดินก็หายไป เมือง้วนดินหายไปแล้ว สัตว์เหล่านันจึงพากันจับกลุ่ม ครันแล้ว ต่างก็
บ่นถึงกันว่า รสดีจริ ง รสดีจริ ง ดังนี ถึงทุกวันนี ก็เหมือนกัน คนเป็ นอันมากได้ของทีมีรสดีอย่างใด
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อย่างหนึ ง มักพูดกันอย่างนี ว่า รสอร่ อยแท้ ๆ รสอร่ อยแท้ ๆ ดังนี พวกพราหมณ์ระลึกได้ถึงอักขระ
ทีรู ้กนั ว่าเป็ นของดี เป็ นของโบราณนันเท่านัน แต่ไม่รู้ชดั ถึงเนือความแห่งอักขระนันเลยฯ
[58] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครันต่อมา เมือง้วนดินของสัตว์ เหล่านันหายไปแล้ว
ก็เกิดมีกระบิดินขึน กระบิดินนันปรากฏลักษณะคล้ายเห็ด กระบิดินนันถึงพร้อมด้วยสี กลิน รส มีสี
เหมือนเนยใส หรื อเนยข้นอย่างดีฉะนัน ได้มีรสอร่ อยดุจรวงผึงเล็กอันหาโทษมิได้ฉะนัน
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครังนัน สัตว์เหล่านันพยายามจะบริ โภคกระบิดิน สัตว์
เหล่านันบริ โภคกระบิดินอยู่ รับประทานกระบิดิน มีกระบิดินเป็ นอาหาร ดํารงอยูไ่ ด้สินกาลนาน
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะโดยประการทีสัตว์เหล่านันบริ โภคกระบิดินอยู่ รับประทาน
กระบิดิน มีกระบิดินเป็ นอาหาร ดํารงอยูไ่ ด้สินกาลช้านาน สัตว์เหล่านันจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึน
ทุกที ทังผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่างกันไป สัตว์บางพวกมีผิวพรรณงาม สัตว์บางพวกมีผิวพรรณ
ไม่งาม ในสัตว์ทงสองจํ
ั
าพวกนัน สัตว์พวกทีมีผิวพรรณงาม พากันดูหมินสัตว์พวกทีมีผิวพรรณ
ไม่งามว่า พวกเรามีผิวพรรณดีกว่าพวกท่าน พวกท่านมีผิวพรรณเลวกว่าพวกเรา ดังนี เมือสัตว์ทงั
สองพวกนัน เกิดมีการไว้ตวั ดูหมินกันขึน เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเป็ นปั จจัย กระบิดินก็
หายไป เมือกระบิดินหายไปแล้ว ก็เกิดมีเครื อดินขึน เครื อดินนันปรากฏคล้ายผลมะพร้าวทีเดียว
เครื อดินนัน ถึงพร้อมด้วยสี รส กลิน มีสีคล้ายเนยใส หรื อเนยข้นอย่างดี ฉะนัน ได้มีรสอร่ อยดุจ
รวงผึงเล็กอันหาโทษมิได้ฉะนันฯ
ดู ก รวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั งนัน สั ต ว์เ หล่ า นันพยายามจะบริ โ ภคเครื อ ดิ น
สัตว์เหล่านันบริ โภคเครื อดิ นอยู่ รับประทานเครื อดิ น มีเครื อดิ นเป็ นอาหาร ดํารงมาได้สินกาล
ช้านาน โดยประการทีสัตว์เหล่านันบริ โภคเครื อดิ นอยู่ รับประทานเครื อดิ น มีเครื อดิ นนันเป็ น
อาหาร ดํารงมาได้สินกาลช้านาน สัตว์เหล่านันจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึนทุกที ทังผิวพรรณก็ปรากฏว่า
แตกต่างกันไป สัตว์บางพวกมีผวิ พรรณงาม สัตว์บางพวกมีผิวพรรณไม่งาม ในสัตว์ทงสองพวกนั
ั
น
สัต ว์พ วกที มี ผิว พรรณงาม พากันดู หมิ นพวกที มี ผิวพรรณไม่ง ามว่า พวกเรามี ผิว พรรณดี ก ว่า
พวกท่าน พวกท่านมีผวิ พรรณเลวกว่าพวกเรา ดังนี เมือสัตว์ทงสองพวกนั
ั
น เกิดมีการไว้ตวั ดูหมินกัน
เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเป็ นปั จจัย เครื อดินก็หายไป เมือเครื อดินหายไปแล้ว สัตว์เหล่านันก็
พากันจับกลุ่ม ครันแล้วต่างก็บ่นถึ งกันว่า เครื อดิ นได้เคยมีแก่พวกเราหนอ เดี] ยวนี เครื อดิ นของ
พวกเราได้สูญหายเสี ยแล้วหนอ ดังนี ถึงทุกวันนี ก็เหมือนกัน คนเป็ นอันมากพอถูกความระทมทุกข์
อย่างใดอย่างหนึ งมากระทบ ก็มกั บ่นกันอย่างนี ว่า สิ งของของเราทังหลายได้เคยมี แล้วหนอ
แต่เดี]ยวนี สิ งของของเราทังหลายได้มาสู ญหายเสี ยแล้วหนอ ดังนี พวกพราหมณ์ระลึกได้ถึงอักขระ
ทีรู ้กนั ว่าเป็ นของดีเป็ นของโบราณนันเท่านัน แต่ไม่รู้ชดั ถึงเนือความแห่งอักขระนันเลยฯ
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[59] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครันต่อมา เมือเครื อดิ นของสัตว์เหล่านันหายไปแล้ว
ก็เกิดมีขา้ วสาลีขึนเองในทีทีไม่ตอ้ งไถ เป็ นข้าวไม่มีรํา ไม่มีแกลบ ขาวสะอาด กลินหอม มีเมล็ดเป็ น
ข้าวสาร ตอนเย็นสัตว์เหล่ านันนําเอาข้าวสาลี ชนิ ดใดมาเพือบริ โภคในเวลาเย็น ตอนเช้าข้าวสาลี
ชนิดนันทีมีเมล็ดสุ กก็งอกขึนแทนที ตอนเช้าเขาพากันไปนําเอาข้าวสาลีใดมาเพือบริ โภคในเวลาเช้า
ตอนเย็นข้าวสาลีชนิดนันทีมีเมล็ดสุ กแล้วก็งอกขึนแทนที ไม่ปรากฏว่าบกพร่ องไปเลย
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครังนัน พวกสัตว์บริ โภคข้าวสาลีทีเกิดขึนเอง ในทีทีไม่ตอ้ งไถ
พากันรับประทานข้าวสาลีนนั มีขา้ วสาลี นนเป็
ั นอาหารดํารงมาได้สินกาลช้านาน ก็โดยประการที
สัตว์เหล่านันบริ โภคข้าวสาลี อนั เกิ ดขึนเองอยู่ รั บประทานข้าวสาลี นัน มี ขา้ วสาลี นนเป็
ั นอาหาร
ดํา รงมาได้สิ นการช้า นาน สั ต ว์เ หล่ า นันจึ ง มี ร่ า งกายแข็ ง กล้า ขึ นทุ ก ที ทังผิว พรรณก็ ป รากฏว่า
แตกต่างกันออกไป สตรี ก็มีเพศหญิงปรากฏ และบุรุษก็มีเพศชายปรากฏนัยว่า สตรี ก็เพ่งดูบุรุษอยูเ่ สมอ
และบุ รุษ ก็ เพ่ง ดู สตรี อยู่เสมอ เมื อคนทังสองเพศ ต่ า งก็เพ่ง ดู ก ันอยู่เสมอ ก็ เกิ ดความกํา หนัดขึ น
เกิดความเร่ าร้อนขึนในกาย เพราะความเร่ าร้อนเป็ นปั จจัยเขาทังสองจึงเสพเมถุนธรรมกันฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็โดยสมัยนันแล สัตว์พวกใดเห็ นพวกอืนเสพเมถุ นธรรม
กันอยู่ ย่อมโปรยฝุ่ นใส่ บา้ ง โปรยเถ้าใส่ บา้ ง โยนมูลโคใส่ บา้ ง พร้อมกับพูดว่าคนชาติชวั จงฉิ บหาย
คนชาติชวั จงฉิ บหาย ดังนี แล้วพูดต่อไปว่า ก็ทาํ ไมขึนชื อว่าสัตว์ จึงทําแก่สัตว์เช่นนี เล่า ข้อทีว่ามานัน
จึงได้เป็ นธรรมเนี ยมมาจนถึ งทุ กวันนี ในชนบทบางแห่ ง คนทังหลาย โปรยฝุ่ นใส่ บา้ ง โปรยเถ้า
ใส่ บา้ ง โยนมูลโคใส่ บา้ ง ในเมือเขาจะนําสัตว์ทีประพฤติชวร้
ั ายไปสู่ ตะแลงแกง พวกพราหมณ์มา
ระลึ กถึ งอักขระทีรู ้ กนั ว่าเป็ นของดี อันเป็ นของโบราณนันเท่านัน แต่พวกเขาไม่รู้ชดั ถึ งเนื อความ
แห่งอักขระนันเลยฯ
[60] ดูกรวาเสฏฐะและภารวาชะ ก็สมัยนันการโปรยฝุ่ นใส่ กนั เป็ นต้น นันแล สมมติกนั ว่า
ไม่เป็ นธรรม มาในบัดนี สมมติกนั ว่าเป็ นธรรมขึน ก็สมัยนัน สัตว์พวกใด เสพเมถุ นกัน สัตว์พวก
นันเข้าบ้านหรื อนิคมไม่ได้ สิ นสองเดือนบ้าง สามเดือนบ้าง
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เมือใดแล สัตว์ทงหลายพากั
ั
นเสพอสัทธรรมนันอยู่เสมอ
เมือนัน จึงพยายามสร้ างเรื อนกันขึ น เพือเป็ นที กําบังอสัทธรรมนัน ครังนัน สัตว์ผูห้ นึ ง เกิ ดความ
เกียจคร้านขึน จึงได้มีความเห็นอย่างนี ว่า ดูกรท่านผูเ้ จริ ญ เราช่างลําบากเสี ยนี กระไร ทีต้องไปเก็บ
ข้า วสาลี ม า ทังในเวลาเย็นสํา หรั บ อาหารเย็น ทังในเวลาเช้า สํา หรั บ อาหารเช้า อย่า กระนันเลย
เราควรไปเก็บเอาข้าวสาลีมาไว้เพือบริ โภคทังเย็นทังเช้าเสี ยคราวเดียวเถิด
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อแต่นนมาสั
ั
ตว์ผนู ้ นก็
ั ไปเก็บเอาข้าวสาลีมาไว้ เพือบริ โภค
ทังเย็นทังเช้าเสี ยคราวเดียวกัน ฉะนี แล ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครังนัน สัตว์ผหู ้ นึ งเข้าไปหา
สัตว์ผนู ้ นแล้
ั วชวนว่า ดูกรสัตว์ผเู ้ จริ ญ มาเถิดเราจักไปเก็บข้าวสาลีกนั สัตว์ผนู ้ นตอบว่
ั
า ดูกรสัตว์
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ผูเ้ จริ ญ ฉันไปเก็บเอาข้าวสาลีมาไว้เพือบริ โภคพอทังเย็นทังเช้าเสี ยคราวเดียว แล้วต่อมาสัตว์ผนู ้ นถื
ั อ
ตามแบบอย่างของสัตว์ผนู ้ นั จึงไปเก็บเอาข้าวสาลีมาไว้คราวเดียวเพือสองวัน แล้วพูดว่า ได้ยินว่า
แม้อย่างนีก็ดีเหมือนกันท่านผูเ้ จริ ญ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อมาสัตว์อีกผูห้ นึ ง เข้าไปหาสัตว์ผนู ้ นั แล้วชวนว่า ดูกร
สัตว์ผเู ้ จริ ญ มาเถิด เราจักไปเก็บข้าวสาลีกนั สัตว์ผนู ้ นตอบว่
ั
า ดูกรสัตว์ผเู ้ จริ ญ ฉันไปเก็บเอาข้าว
สาลีมาไว้เพือบริ โภคพอทังเย็นทังเช้าเสี ยคราวเดียวแล้วฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครังนันแล สัตว์ผนู ้ นถื
ั อตามแบบอย่างของ สัตว์นนจึ
ั งไป
เก็บเอาข้าวสาลีมาไว้คราวเดียว เพือสี วัน แล้วพูดว่า แม้อย่างนีก็ดีเหมือนกัน ท่านผูเ้ จริ ญ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อมาสัตว์อีกผูห้ นึ งเข้าไปหาสัตว์ผูน้ นั แล้วชวนว่า ดูกร
สัตว์ผเู ้ จริ ญ มาเถิด เราจักไปเก็บข้าวสาลีกนั สัตว์ผนู ้ นตอบว่
ั
า ดูกรสัตว์ผเู ้ จริ ญ ข้าพเจ้าได้ไปเก็บข้าว
สาลีมาไว้คราวเดียว เพือสี วันแล้ว ครังนันแล สัตว์ผนู ้ นั ถือตามแบบอย่างของสัตว์นนั จึงไปเก็บข้าว
สาลีมาไว้คราวเดียว เพือแปดวัน แล้วพูดว่า แม้อย่างนี ก็ดีเหมือนกันท่านผูเ้ จริ ญ เมือใดสัตว์ทงหลาย
ั
เหล่านันพยายามเก็บข้าวสาลีสะสมไว้เพือบริ โภคกันขึน เมือนันแล ข้าวสาลีนนจึ
ั งกลายเป็ นข้าวมีรํา
ห่ อเมล็ดบ้าง มีแกลบหุ ้มเมล็ดบ้าง ต้นทีถูกเกียวแล้วก็ไม่กลับงอกแทน ปรากฏว่าขาดเป็ นตอน ๆ
(ตังแต่นนมา)
ั
จึงได้มีขา้ วสาลีเป็ นกลุ่ม ๆ ฯ
[61] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ในครังนัน สัตว์เหล่านันพากันมาจับกลุ่ม ครันแล้ว
ต่างก็มาปรับทุกข์กนั ว่า ดูกรท่านผูเ้ จริ ญ เดี]ยวนี เกิดมีธรรมทังหลายอันเลวทรามปรากฏขึนในสัตว์
ทังหลายแล้ว ด้วยว่าเมือก่อนพวกเราได้เป็ นผูส้ ําเร็ จทางใจ มีปีติเป็ นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกาย
ตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศ อยูใ่ นวิมานอันงาม สถิตอยูใ่ นวิมานนันสิ นกาลยืดยาวช้านาน บางครัง
บางคราวโดยระยะยืดยาวช้านาน เกิดง้วนดินลอยขึนบนนําทัวไปแก่เราทุกคน ง้วนดินนันถึงพร้อม
ด้วยสี กลิน รส พวกเราทุกคนพยายามปั นง้วนดินกระทําให้เป็ นคํา ๆ ด้วยมือทังสองเพือจะบริ โภค
เมือพวกเราทุกคน พยายามปั นง้วนดินกระทําให้เป็ นคํา ๆ ด้วยมือทังสองเพือจะบริ โภคอยู่ รัศมีกาย
ก็หายไป เมือรัศมีกายหายไปแล้ว ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ก็ปรากฏขึน เมือดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
ปรากฏขึ นแล้ว ดาวนักษัตรทังหลายก็ปรากฏขึน เมื อดวงดาวนักษัตรทังหลายปรากฏขึ นแล้ว
กลางคืนและกลางวันก็ปรากฏขึน เมือกลางคืนและกลางวันปรากฎขึนแล้ว เดือนหนึ งและกึงเดือนก็
ปรากฏขึน เมือเดือนหนึ งและกึงเดือนปรากฏขึนแล้ว ฤดูและปี ก็ปรากฏ พวกเราทุกคนบริ โภคง้วน
ดินอยู่ รับประทานง้วนดิน มีงว้ นดินเป็ นอาหารดํารงชีพอยูไ่ ด้สินกาลช้านาน
เพราะมีธรรมทังหลายทีเป็ นอกุศลชัวช้าปรากฏขึนแก่พวกเรา ง้วนดินจึงหายไป เมือง้วนดิน
หายไปแล้ว จึงมีกระบิดินปรากฏขึน ระบิดินนันถึงพร้อมด้วยสี กลิน รส พวกเราทุกคนบริ โภค
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ระบิดิน เมือพวกเราทุกคนบริ โภคระบิดินนันอยู่ รับประทานระบิดิน มีระบิดินเป็ นอาหาร ดํารงอยู่
ได้สินกาลช้านาน
เพราะมี ธ รรมทังหลายที เป็ นอกุ ศ ลชัวช้า ปรากฏขึ นแก่ พ วกเรา กระบิ ดินจึ ง หายไป
เมือกระบิดินหายไปแล้ว จึงมีเครื อดินปรากฏขึน เครื อดินนัน ถึงพร้อมด้วยสี กลิน รส พวกเราทุก
คนพยายามบริ โภคเครื อดิน เมือพวกเราทุกคนบริ โภคเครื อดินนันอยู่ รับประทานเครื อดิน มีเครื อดิน
เป็ นอาหาร ดํารงอยูไ่ ด้สินกาลช้านาน
เพราะมีธรรมทังหลายทีเป็ นอกุศลชัวช้าปรากฏขึนแก่พวกเรา เครื อดินจึงหายไป เมือเครื อดิน
หายไปแล้ว จึงมีขา้ วสาลีปรากฏขึนเองในทีไม่ตอ้ งไถ เป็ นข้าวทีไม่มีรํา ไม่มีแกลบ ขาวสะอาด
กลิ นหอม มีเมล็ดเป็ นข้าวสาร ตอนเย็นพวกเราทุกคนไปนําเอาข้าวสาลีชนิ ดใดมาเพือบริ โภคใน
เวลาเย็น ตอนเช้าข้าวสาลีชนิ ดนันทีมีเมล็ดสุ กก็งอกขึนแทนที ตอนเช้าพวกเราทุกคนไปนําเอาข้าว
สาลี ช นิ ดใดมาเพื อบริ โภคในเวลาเช้า ตอนเย็นข้า วสาลี ช นิ ดนันที มี เมล็ ดสุ ก ก็ ง อกขึ นแทนที
ไม่ปรากฏว่าบกพร่ องไปเลย เมือพวกเราทุกคนบริ โภคข้าวสาลี ซึ งเกิดขึนเองในทีไม่ตอ้ งไถอยู่
รับประทานข้าวสาลีนนั มีขา้ วสาลีนนเป็
ั นอาหาร ดํารงอยูไ่ ด้สินกาลช้านาน
เพราะมีธรรมทังหลายทีเป็ นอกุศลชัวช้าปรากฏขึนแก่พวกเรา ข้าวสาลี นนจึ
ั งกลายเป็ น
ข้าวมี รําหุ ้มเมล็ดบ้าง มีแกลบห่ อเมล็ดไว้บา้ ง แม้ตน้ ทีเกี ยวแล้วก็ไม่งอกขึนแทนที ปรากฏว่า
ขาดเป็ นตอน ๆ จึงได้มีขา้ วสาลี เป็ นกลุ่ม ๆ อย่ากระนันเลย พวกเราควรมาแบ่งข้าวสาลีและปั กปั น
เขตแดนกันเสี ยเถิด
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครันแล้ว สัตว์ทงหลาย
ั
จึงแบ่งข้าวสาลี ปั กปั นเขตแดนกันฯ
[62] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครังนันแล สัตว์ผหู ้ นึ งเป็ นคนโลภ สงวนส่ วนของตนไว้
ไปเก็บ เอาส่ ว นอื นที เขาไม่ไ ด้ใ ห้ม าบริ โ ภค สัต ว์ท ังหลายจึ ง ช่ ว ยกัน จับ สัต ว์ผู น้ ัน ครั นแล้ว
ได้ตกั เตือนอย่างนี ว่า แน่ะสัตว์ผเู ้ จริ ญ ก็ท่านกระทํากรรมชัวช้านัก ทีสงวนส่ วนของตนไว้ ไปเก็บ
เอาส่ วนอืนทีเขาไม่ได้ให้มาบริ โภค ท่านอย่าได้กระทํากรรมชัวช้าเห็นปานนีอีกเลย
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตว์ผนู ้ นแล
ั รับคําของสัตว์เหล่านันแล้ว แม้ครังที 2 ... แม้
ครังที 3 สัตว์นนสงวนส่
ั
วนของตนไว้ ไปเก็บเอาส่ วนอืนทีเขาไม่ได้ให้มาบริ โภค สัตว์เหล่านันจึง
ช่ วยกันจับสัตว์ผูน้ นั ครันแล้ว ได้ตกั เตือนว่า แน่ ะ สัตว์ผูเ้ จริ ญ ท่านทํากรรมอันชัวช้านัก ทีสงวน
ส่ วนของตนไว้ ไปเอาส่ วนทีเขาไม่ได้ให้มาบริ โภค ท่านอย่าได้กระทํากรรมอันชัวช้าเห็นปานนี อีกเลย
สัตว์พวกหนึงประหารด้วยฝ่ ามือ พวกหนึงประหารด้วยก้อนดินบ้าง พวกหนึงประหารด้วยท่อนไม้
ดู ก รวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็นัยเพราะมี เหตุ เช่ นนันเป็ นต้นมา การถื อเอาสิ งของที
เจ้าของไม่ได้ให้จึงปรากฏ การติเตียนจึงปรากฏ การกล่าวเท็จ จึงปรากฏ การถื อท่อนไม้จึงปรากฏ
ครังนันแล พวกสัตว์ทีเป็ นผูใ้ หญ่จึงประชุ มกัน ครันแล้ว ต่างก็ปรับทุกข์กนั ว่า พ่อเอ๋ ย ก็การถื อเอา
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สิ งของทีเจ้าของไม่ได้ให้จกั ปรากฏ การติเตียนจักปรากฏ การพูดเท็จจักปรากฏ การถือท่อนไม้จกั
ปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหล่าใด บาปธรรมเหล่านันเกิดปรากฏแล้วในสัตว์ทงหลาย
ั
อย่ากระนันเลย
พวกเราจักสมมติสัตว์ผหู ้ นึ งให้เป็ นผูว้ า่ กล่าวผูท้ ีควรว่ากล่าวได้โดยชอบ ให้เป็ นผูต้ ิเตียนผูท้ ีควรติ
เตียนได้โดยชอบ ให้เป็ นผูข้ บั ไล่ผทู ้ ีควรขับไล่ได้โดยชอบ ส่ วนพวกเราจักแบ่งส่ วนข้าวสาลีให้แก่
ผูน้ นั ดังนี
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครันแล้ว สัตว์เหล่านัน พากันเข้าไปหาสัตว์ทีสวยงามกว่า
น่าดูน่าชมกว่า น่าเลื อมใสกว่า และน่าเกรงขามมากกว่าสัตว์ทุกคนแล้ว จึงแจ้งเรื องนี ว่า ข้าแต่สัตว์
ผูเ้ จริ ญ มาเถิดพ่อ ขอพ่อจงว่ากล่าวผูท้ ีควรว่ากล่าวได้โดยชอบ จงติเตียนผูท้ ีควรติเตียนได้โดยชอบ
จงขับไล่ผทู ้ ีควรขับไล่ได้โดยชอบเถิด ส่ วนพวกข้าพเจ้าจักแบ่งส่ วนข้าวสาลีให้แก่พอ่
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตว์ผนู ้ นแลรั
ั
บคําของสัตว์เหล่านันแล้ว จึงว่ากล่าวผูท้ ีควร
ว่ากล่าวได้โดยชอบ ติ เตี ยนผูท้ ีควรติ เตี ยนได้โดยชอบ ขับไล่ผูท้ ีควรขับไล่ได้โดยชอบ ส่ วนสัตว์
เหล่านันก็แบ่งส่ วนข้าวสาลีให้แก่สัตว์ทีเป็ นหัวหน้านันฯ
[63] ดู กรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุผูท้ ี เป็ นหัวหน้าอันมหาชนสมมติ ดังนี แล
อักขระว่า มหาชนสมมติ จึงอุบตั ิขึนเป็ นอันดับแรก เพราะเหตุผทู ้ ีเป็ นหัวหน้า เป็ นใหญ่ยิงแห่ งเขต
ทังหลาย ดังนีแล อักขระว่ากษัตริ ย ์ กษัตริ ย ์ จึงอุบตั ิขึนเป็ นอันดับทีสอง เพราะเหตุทีผูเ้ ป็ นหัวหน้ายัง
ชนเหล่าอืนให้สุขใจได้โดยธรรม ดังนีแล อักขระว่า ราชา ราชา จึงอุบตั ิขึนเป็ นอันดับทีสาม
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ด้วยประการดังนี แล การบังเกิ ดขึน แห่ งพวกกษัตริ ยน์ ัน
มี ขึ นได้ เพราะอัก ขระที รู ้ ก ัน ว่า เป็ นของดี เป็ นของโบราณ อย่า งนี แล เรื องของสั ต ว์เ หล่ า นัน
จะต่างกันหรื อเหมือนกัน จะไม่ต่างกันหรื อไม่เหมือนกัน ก็ดว้ ยธรรมเท่านัน ไม่ใช่นอกไปจากธรรม
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริ ง ธรรมเท่านัน เป็ นของประเสริ ฐสุ ดในประชุ มชน
ทังในเวลาทีเห็นอยู่ ทังในเวลาภายหน้าฯ
[64] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครังนันแล สัตว์บางจําพวกได้มีความคิดขึนอย่างนี ว่า
พ่อเอ๋ ย การถือเอาสิ งของทีเจ้าของไม่ได้ให้จกั ปรากฏ การติเตียนจักปรากฏ การกล่าวเท็จจักปรากฏ
การถือท่อนไม้จกั ปรากฏ การขับไล่ จักปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหล่าใด บาปธรรมเหล่านันเกิด
ปรากฏแล้วในสัตว์ท งหลาย
ั
อย่า กระนันเลย พวกเราควรไปลอยอกุศ ลธรรมที ชัวช้า กัน เถิ ด
สัตว์เหล่านันพากันลอยอกุศลธรรมทีชัวช้าแล้ว
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุทีสัตว์เหล่านันพากันลอยอกุศลธรรมทีชัวช้าอยู่
ดัง นี แล อัก ขระว่า พวกพราหมณ์ ๆ จึ ง อุ บ ตั ิ ขึ นเป็ นอันดับ แรก พราหมณ์ เหล่ า นันพากันสร้ า ง
กระท่อมซึ งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่ า เพ่งอยู่ในกระท่อมซึ งมุ งและบังด้วยใบไม้ พวกเขา
ไม่มีการหุ งต้ม และไม่มีการตําข้าวเวลาเย็น เวลาเช้า ก็พากันเทียวแสวงหา อาหารตามคามนิ คมและ
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ราชธานี เพือบริ โภคในเวลาเย็นเวลาเช้า เขาเหล่านัน ครันได้อาหารแล้ว จึงพากันกลับไปเพ่งอยูใ่ น
กระท่อมซึ งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่ าอีก คนทังหลายเห็นพฤติการณ์ของพวกพราหมณ์นนแล้
ั ว
พากันพูดอย่างนี ว่าพ่อเอ๋ ย สัตว์พวกนี แลพากันมาสร้ างกระท่อมซึ งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่ า
แล้วเพ่งอยูใ่ นกระท่อมซึ งมุงและบังด้วยใบไม้ ไม่มีการหุ งต้ม ไม่มีการตําข้าว เวลาเย็นเวลาเช้า ก็พา
กันเทียวแสวงหาอาหารตามคามนิ คมและราชธานี เพือบริ โภคในเวลาเย็นเวลาเช้า เขาเหล่านัน
ครันได้อาหารแล้วจึงพากันกลับไปเพ่งอยูใ่ นกระท่อมซึ งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่ าอีกฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุนนแล
ั อักขระว่า พวกเจริ ญฌาน ดังนี จึงอุบตั ิขึน
เป็ นอันดับทีสอง บรรดาสัตว์เหล่านันแล สัตว์บางพวกเมือไม่อาจสําเร็ จฌานได้ ทีกระท่อมซึ งมุง
และบังด้วยใบไม้ใ นราวป่ า จึ ง เที ยวไปยัง คามและนิ ค มที ใกล้เคี ย งแล้วก็จดั ทํา พระคัม ภี ร์ม าอยู่
คนทังหลายเห็นพฤติการณ์ของพวกพราหมณ์นีนันแล้ว จึงพูดอย่างนี ว่า พ่อเอ๋ ย ก็สัตว์เหล่านี ไม่อาจ
สําเร็ จฌานได้ทีกระท่อมซึ งมุ งและบังด้วยใบไม้ในทวาชะราวป่ า เทียวไปยังบ้านและนิ คมที ใกล้เคียง
จัดทําพระคัมภีร์ไปอยู่
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ บัดนี พวกชนเหล่านี ไม่เพ่งอยู่ บัดนี พวกชนเหล่านี ไม่เพ่งอยู่
ดังนีแล อักขระว่าอชฺ ฌายิกา อชฺ ฌายิกา จึงอุบตั ิขึนเป็ นอันดับทีสาม
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็สมัยนันการทรงจํา การสอน การบอกมนต์ ถูกสมมติวา่ เลว
มาในบัดนี สมมติวา่ ประเสริ ฐ ด้วยประการดังกล่าวมานี แล การอุบตั ิขึนแห่ งพวกพราหมณ์ นันมีขึนได้
เพราะอักขระทีรู ้ กนั ว่าเป็ นของดี เป็ นของโบราณอย่างนี แล เรื องของสัตว์เหล่านันจะต่างกันหรื อ
เหมือนกันจะไม่ต่างกันหรื อไม่เหมือนกัน ก็ดว้ ยธรรมเท่านัน ไม่ใช่นอกไปจากธรรม
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริ งธรรมเท่านันเป็ นของประเสริ ฐสุ ดในประชุ มชน
ทังในเวลาทีเห็นอยู่ ทังในเวลาภายหน้าฯ
[65] ดู ก รวาเสฏฐะและภารทวาชะ บรรดาสัตว์เ หล่ า นันแล สัตว์บ างจํา พวกยึดมัน
เมถุ นธรรม แล้ว ประกอบการงานเป็ นแผนก ๆ เพราะเหตุ ที สัตว์เ หล่ า นันยึด มันเมถุ นธรรม
แล้วประกอบการงานเป็ นแผนก ๆ นันแล อักขระว่า เวสฺ สา เวสฺ สา ดังนี จึงอุบตั ิขึน
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ด้วยประการดังทีกล่าวมานี การอุบตั ิขึนแห่ งพวกแพศย์นนั
มีขึนได้เพราะอักขระทีรู ้กนั ว่าเป็ นของดี เป็ นของโบราณอย่างนี แล เรื องของสัตว์เหล่านันจะต่างกัน
หรื อเหมือนกัน จะไม่ต่างกันหรื อไม่เหมือนกัน ก็ดว้ ยธรรมเท่านัน ไม่ใช่นอกไปจากธรรม ฯลฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ด้วยประการดังทีกล่าวมานี แล การอุบตั ิขึนแห่ งพวกศูทรนัน
มีขึนได้ เพราะอักขระทีรู ้กนั ว่าเป็ นของดี เป็ นของโบราณอย่างนีแล เรื องของสัตว์เหล่านันจะต่างกัน
หรื อเหมือนกัน จะไม่ต่างกันหรื อไม่เหมือนกัน ก็ดว้ ยธรรมเท่านัน ไม่ใช่นอกไปจากธรรม
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ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริ งธรรมเท่านันเป็ นของประเสริ ฐสุ ดในประชุ มชน
ทังในเวลาทีเห็นอยู่ ทังในเวลาภายหน้าฯ
[66] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยอยู่ ทีกษัตริ ยบ์ า้ ง พราหมณ์บา้ ง แพศย์บา้ ง ศูทรบ้าง
ตําหนิธรรมของตน จึงได้ออกจากเรื อนบวชเป็ นบรรพชิต ด้วยประสงค์วา่ เราจักเป็ นสมณะ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พวกสมณะจะเกิดมีขึนได้ จากวรรณะทังสี นี แล เรื องของ
สัต ว์เ หล่ า นันจะต่า งกันหรื อ เหมื อ นกัน จะไม่ต่า งกัน หรื อไม่เ หมื อ นกัน ก็ด้ว ยธรรมเท่า นัน
ไม่ใช่นอกไปจากธรรม ความจริ งธรรมเท่านันเป็ นของประเสริ ฐทีสุ ดในประชุ มชน ทังในเวลาที
เห็นอยูท่ งในเวลาภายหน้
ั
าฯ
[67] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริ ยก์ ็ดี ... พราหมณ์ก็ดี ... แพศย์ก็ดี ... ศูทรก็ดี ...
สมณะก็ดี ... ประพฤติกายทุจริ ต วจีทุจริ ต มโนทุจริ ต เป็ นมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําด้วยอํานาจ
มิจฉาทิฐิ เพราะยึดถือการกระทําด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิ เป็ นเหตุ เบืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อม
เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ทังสิ นฯ
[68] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริ ยก์ ็ดี ... พราหมณ์ ก็ดี ... แพศย์ก็ดี ... ศูทรก็ดี ...
สมณะก็ดี ... ประพฤติกายสุ จริ ต วจี สุจริ ต มโนสุ จริ ต เป็ นสัมมาทิฐิ ยึดถื อการกระทําด้วยอํานาจ
สัมมาทิ ฐิ เพราะยึดถื อการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิ ฐิ เป็ นเหตุ เบื องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
ย่อมเข้าถึงสุ คติโลกสวรรค์ฯ
[69] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริ ยก์ ็ดี ... พราหมณ์ก็ดี ... แพศย์ก็ดี ... ศูทรก็ดี ...
สมณะก็ดี ... มีปรกติกระทํากรรมทังสอง [คือสุ จริ ตและทุจริ ต] ด้วยกาย มีปรกติกระทํากรรมทังสอง
ด้วยวาจา มี ป รกติ ก ระทํา กรรมทังสองด้วยใจ มี ค วามเห็ น ปนกัน ยึ ดถื อการกระทํา ด้ว ยอํา นาจ
ความเห็นปนกัน เพราะยึดถือการกระทําด้วยอํานาจความเห็นปนกันเป็ นเหตุ เบืองหน้าแต่ตายเพราะ
กายแตก ย่อมเสวยสุ ขบ้าง ทุกข์บา้ งฯ
[70] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริ ยก์ ็ดี ... พราหมณ์ก็ดี ... แพศย์ก็ดี ... ศูทรก็ดี ...
สํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ อาศัยการเจริ ญโพธิ ปักขิยธรรมทัง 37 แล้ว ย่อมปริ นิพพานใน
ปั จจุบนั นีทีเดียวฯ
[71] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็บรรดาวรรณะทังสี นี วรรณะใด เป็ นภิกษุ สิ นอาสวะแล้ว
มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว มีกิจทีควรทํา ทําเสร็ จแล้ววางภาระเสี ยได้แล้ว ลุถึงประโยชน์ของตนแล้ว
หมดเครื องเกาะเกียวในภพแล้ว หลุ ดพ้นแล้ว เพราะรู ้ โดยชอบ วรรณะนันปรากฏว่า เป็ นผูเ้ ลิศกว่า
คนทังหลาย โดยธรรมแท้จริ ง มิใช่นอกไปจากธรรมเลย
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริ งธรรมเท่านันเป็ นของประเสริ ฐทีสุ ดในประชุ มชน
ทังในเวลาเห็นอยู่ ทังในเวลาภายหน้าฯ
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พระพุทธเจ้าตรัสใน ที.สี .9/235 “... ดูกรพราหมณ์ พระตถาคตเสด็จอุบตั ิในโลกนี เป็ นพระ
อรหันต์ตรัสรู ้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู ้แจ้งโลก เป็ นสารถีฝึก
บุรุษทีควรฝึ กไม่มีผอู ้ ืนยิงกว่า เป็ นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทงหลาย
ั
เป็ นผูเ้ บิกบานแล้ว เป็ นผู ้
จําแนกพระธรรม พระตถาคตพระองค์นนั ทรงทําโลกนีพร้อมทังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัด
ด้วยพระปั ญญาอันยิงของพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู่สัตว์พร้ อมทังสมณพราหมณ์ เทวดาและ
มนุษย์ให้รู้ตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบืองต้น งามในท่ามกลาง งามในทีสุ ด ทรงประกาศพรหมจรรย์
พร้อมทังอรรถ พร้อมทังพยัญชนะ บริ สุทธิ[ บริ บูรณ์สินเชิง ...”
เนื อหาอานิ สงส์ ของการปฏิ บตั ิ ธรรมทีถู กตรง ตามพระพุทธเจ้าซึ งเป็ นผูร้ ั กษาพยาบาล
ชาวโลกทังปวง ในขุ.วิ. 26/385 เถรคาถา วีสตินิบาต 1. อธิ มุตตเถรคาถา คาถาสุ ภาษิตของพระอธิ มุต
ตเถระ “พระอธิ มุตตเถระถูกพวกโจรจับไว้ มิได้มีความกลัวหวาดเสี ยว มีหน้าผ่องใส เมือหัวหน้า
โจรเห็นดังนัน เกิดความอัศจรรย์ใจ จึงได้กล่าวคาถาสรรเสริ ญ 2 คาถาว่า เมือก่อน เราจะฆ่าสัตว์
เหล่าใดเพือบูชายัญ หรื อเพือทรัพย์ ความกลัวก็ยอ่ มเกิดแก่สัตว์เหล่านันทังสิ น สัตว์เหล่านันย่อมพา
กันหวาดหวันและบ่นเพ้อ แต่ความกลัวมิได้มีแก่ท่านเลย สี หน้าของท่านผ่องใสยิงนัก เมือภัยใหญ่
เห็นปานนี ปรากฏแล้ว เหตุไรท่านจึงไม่ครําครวญเล่า พระเถระเมือจะแสดงธรรม โดยมุ่งการตอบ
คําถามของนายโจรนัน จึงได้กล่าวคาถาเหล่านี ความว่า ดูกรนายโจร ทุกข์ทางใจย่อมไม่มีแก่ผู ้
ไม่ห่วงใยในชี วิต ความกลัวทังปวงอันเราผูส้ ิ นสังโยชน์ล่วงพ้นได้แล้ว เมือตัณหาเครื องนําไปสู่ ภพ
สิ นไปแล้ว ความกลัวตายในปั จจุบนั มิได้มีดว้ ยประการใดประการหนึ งเลย ดุจบุรุษไม่กลัวความหนัก
เพราะวางภาระแล้วฉะนัน พรหมจรรย์เรา ประพฤติดีแล้ว แม้มรรคเราก็อบรมดีแล้ว เราไม่มีความ
กลัวตายเหมื อนบุ ค คลไม่ก ลัวโรคเพราะโรคสิ นไปแล้วฉะนัน พรหมจรรย์เราประพฤติ ดีแล้ว
แม้มรรคเราก็อบรมดีแล้ว ภพทังหลายอันไม่น่ายินดีเราได้เห็นแล้ว เหมือนบุคคลดืมยาพิษแล้วคาย
ทิงฉะนัน บุคคลผูถ้ ึงฝังแห่งภพ ไม่มีความถือมัน เสร็ จกิจแล้ว หมดอาสวะ ย่อมยินดีต่อความสิ นอายุ
เหมื อ นบุ ค คลพ้นแล้วจากการถู ก ประหารฉะนัน บุ ค คลผูบ้ รรลุ ธ รรมอันสู ง สุ ดแล้ว ไม่ มี ค วาม
ต้องการอะไรในโลกทังหมด ย่อมไม่เศร้ าโศกในเวลาตาย ดุ จบุคคลออกจากเรื อนทีถูกไฟไหม้
ฉะนัน สิ งใดสิ งหนึ งซึ งมีอยู่ในโลกนี ก็ดี ภพทีสัตว์ยอ่ มได้ในโลกนี ก็ดี พระพุทธเจ้าแสวงหาคุ ณ
อันใหญ่ยิงได้ตรัสไว้วา่ สิ งทังหมดนี ไม่เป็ นอิสระ ผูใ้ ดรู ้แจ้งธรรมข้อนัน เหมือนดังทีพระพุทธเจ้า
ทรงแสดงไว้ ผูน้ ันย่อมไม่ยึดถื อภพอะไร ดัง บุ ค คลผูไ้ ม่จบั ก้อนเหล็ก แดงอันร้ อนโชน ฉะนัน
เราไม่มีความคิดว่าได้เป็ นมาแล้ว จักเป็ นต่อไป จะไม่เป็ น หรื อสังขารจักฉิ บหายไป จะครําครวญไป
ทําไมในเพราะสังขารนันเล่า ดูกรนายโจร ความกลัวย่อมไม่มีแก่ผพู ้ ิจารณาเห็นตามความเป็ นจริ ง
ซึ งความเกิดขึนแห่งธรรมอันบริ สุทธิ[ และความสื บต่อแห่ งสังขารอันบริ สุทธิ[ เมือใดบุคคลพิจารณา
เห็นโลกเสมอด้วยหญ้าและไม้ดว้ ยปั ญญา เมือนัน บุคคลนันย่อมไม่ยดึ ถือว่าเป็ นของเรา ย่อมไม่เศร้า
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โศกว่า ของเราไม่มี เรากลัดกลุ ้ม ด้วยสรี ระ ไม่ตอ้ งการด้วยภพ ร่ า งกายนี จัก แตกไป และจัก
ไม่มีร่างกายอืน ถ้าท่านทังหลายปรารถนาจะทํากิจใดด้วยร่ างกายของเรา ก็จงทํากิจนันเถิด ความขัดเคือง
และความรักใคร่ ในสรี ระนัน จักไม่มีแก่เรา เพราะเหตุทีท่านทังหลาย ทํากิ จตามปรารถนาด้วย
ร่ างกายของเรานัน โจรทังหลายได้ฟังคําของท่าน อันอัศจรรย์อนั ทําให้ขนลุกชูชนั ดังนันแล้ว จึงพา
กันวางศาตราวุธ แล้วกล่าวดังนี ว่า ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ ความไม่เศร้าโศกทีท่านได้นี เพราะท่านได้ทาํ
กรรมอะไรไว้ หรื อใครเป็ นอาจารย์ของท่าน หรื อเพราะอาศัยคําสังสอนของใคร? พระเถระได้ฟัง
ดังนันแล้ว จึงได้กล่าวตอบว่า พระศาสดาผูเ้ ป็ นสัพพัญSู รู ้เห็นธรรมทังปวง ชนะหมู่มาร มีพระ
กรุ ณาใหญ่ ผูร้ ักษาพยาบาลชาวโลกทังปวง เป็ นอาจารย์ของเรา ธรรมเครื องให้ถึงความสิ นอาสวะ
อันยอดเยียมนี พระองค์ทรงแสดงไว้แล้ว ความไม่เศร้ าโศก เราได้เพราะอาศัยคําสังสอนของ
พระองค์ พวกโจรฟั งถ้อยคําอันเป็ นสุ ภาษิตของพระเถระผูเ้ ป็ นฤาษีแล้ว พากันวางศาตราและอาวุธ
บางพวกก็งดเว้นจากโจรกรรม บางพวกก็ขอบรรพชา โจรเหล่านันครันได้บรรพชาในศาสนาของ
พระสุ คตแล้ว ได้เจริ ญโพชฌงค์และพลธรรมเป็ นบัณฑิต มีจิตเฟื องฟูเบิกบาน มีอินทรี ยอ์ นั อบรม
ดีแล้ว ได้บรรลุสันตบท คือ นิพพานอันหาปั จจัยปรุ งแต่งมิได้”

แนวคิดทางศาสนากับสุ ขภาพ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที เกี ยวข้องนัน มี ง านวิจยั ที ทํา การศึ ก ษาในด้า น
แนวคิดทางศาสนากับสุ ขภาพดังนี
พระมหาอุ ดร ทําการวิจยั เอกสารร่ วมกับการวิจยั เชิ งพรรณนาเรื องสุ ขภาพองค์รวมใน
พระไตรปิ ฎกนันประกอบไปด้วย 4 มิ ติคือ ด้านกาย ด้านสังคม ด้านจิ ต และด้านปั ญญา ผลของ
สุ ขภาพองค์รวมวิถีพุทธเน้นทีความสุ ข ภาวะสุ ขภาพทีเป็ นภาวะทีเป็ นความดีของชีวติ ประกอบด้วย
วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ และสันติ แนวทางการได้มาซึ งสุ ขภาพองค์รวมนัน ใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ตามหลักอริ ยสัจ 4 โดยรู ปแบบและกระบวนการสร้ างสุ ขภาพองค์รวม 4 มิ ติ คื อ 1) ด้านร่ างกาย
ประกอบไปด้วย 3 รู ปแบบ คือ 1.1 รู ปแบบดูแลร่ างกาย ด้วยเรื องเกียวกับอาหาร การใช้ยาสมุนไพร
(เภสั ช) การออกกําลัง กาย และการบริ หารร่ างกาย และอื น ๆ 1.2 รู ป แบบการพัก ผ่อนอิ ริย าบถ
1.3 รู ปแบบการผ่าตัด 2) รู ปแบบด้านสังคมหรื อสิ งแวดล้อม ประกอบด้วยคนและกลุ่ มคน และ
ธรรมชาติ 3) รู ปแบบด้านจิตใจ และ 4) รู ปแบบด้านปั ญญา ธรรมะ เช่ น โพชฌงค์ 7 สัญญา 10
สติปัฎฐาน 4 ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์ 3 พรหมวิหาร 4 อิทธิ บาท 4 และทิฎฐิอุชุกรรม การปรับทิฐิให้ตรง
(พระมหาอุดร สุ ทฺธิาโณ (เกตุทอง). 2554 : 79)
อุ่ น เอื อ สิ ง ห์ ค ํา ได้ศึ ก ษากระบวนการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะองค์ ร วมวิ ถี พุ ท ธ พบว่ า
จิตวิญญาณเป็ นต้นเหตุ ของความเจ็บป่ วย ความจ็บป่ วยของผูม้ ีภาวะเสี ยงทางด้านสุ ขภาพเป็ นผล
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ของจิตวิญญาณทีมีการสะสมกิ เลสความโลภ โกรธ หลง ในระดับทีเพิมขึน โดยความโลภจะเป็ น
ตัว แสดงที เด่ น ชัด ที เป็ นแรงผลัก ดันให้เ กิ ดปั ญหาความอยาก จึ ง เกิ ดการทํา งานอย่า งหนัก เพื อ
แสวงหาทรั พ ย์สิ น เงิ น ทองมาสะสมโดยมี ค วามเข้า ใจว่า เป็ นความสุ ข ผลจากความสํ า เร็ จ ใน
การหาเงิ น ทําให้เกิ ดอัตตา (ตัวตน) ทีสู งขึน มีความยึดมันถื อมันในตนเอง จนไม่สนใจความรู ้ สึก
ของคนรอบข้า ง เมื อมี เ งิ น แล้ว ก็ แ สวงหาความสุ ข ด้ว ยการบํา เรอตนเองด้ว ยการ กิ น สู บ ดื ม
ตามใจอยากของตนเอง พฤติกรรมดังกล่าวส่ งผลให้ร่างกายสะสมพิษจากการบริ โภค และพิษจาก
ภาวะกดดันทางอารมณ์ จากการทํางาน เมือสะสมถึ งจุดหนึ งจะเกิดภาวะความเจ็บป่ วย นอกจากนี
ยังพบว่า การทีผูป้ ่ วยยอมรับวิธีการทีแตกต่างจากแนวทางการรักษาเดิ มนัน เกิ ดจากผูใ้ ดเห็ นทุกข์
ผูน้ นเห็
ั นธรรม ความเจ็บป่ วยจะทําให้มนุษย์เกิดความทุกข์ทรมาน ถึงทีสุ ดถึงขันท้อแท้สินหวัง และ
เมื อทุ ก ข์ถึ ง ที สุ ด (จุ ดวิก ฤต) ซึ งขึ นอยู่ก ับ แต่ ล ะบุ ค คล จิ ตจะปล่ อยวางสิ งที เคยยึ ดมันถื อมันลง
ยอมรับการหาทางดับทุกข์ในกระบวนทัศน์ใหม่ (อุ่นเอือ สิ งห์คาํ .2555 : 183-184)
อุ่นเอือยังพบว่า แกนกลางของการบูรณาการทีเชื อมโยงสุ ขภาวะทางกาย จิตใจ สังคม
และจิ ต วิญ ญาณ คื อ ธรรมะวิถี พุ ท ธ ซึ งเป็ นกระบวนการปฎิ บ ัติที ทํา ให้กิ เลส ตัณ หา อุ ป าทาน
ทีแสดงออกในรู ปของความโลภ โกรธ หลง ทีอยูใ่ นจิตวิญญาณลดลงจากภาวะของปั จจุบนั ส่ งผล
ให้กายกรรม วจีกรรม ทีเกิ ดจากแรงขับภายในคือจิ ตวิญญาณ ลดการดิ นรนแสวงหาเพือให้สมใจ
ในโลภ โกรธ หลง ผลทีเกิดขึน คือเกิดจิตวิญญาณดวงใหม่ทีมีสภาวะตรงข้างคือ ทาน เมตตา กรุ ณา
ปั ญญาโตขึนเรื อย ๆ โดยวิถีพุทธนัน เมือกิเลสตายลงจิตวิญญาณดวงใหม่จะโตขึน ส่ งผลให้จิตใจ
(อารมณ์ ) ลดภาวะความตึงเครี ยด เป็ นสดชื นแจ่มใส ร่ าเริ ง เบิกบานเป็ นสภาวะของความสุ ข และ
พบว่ า จิ ต วิ ญ ญาณที เป็ น “บุ ญ ” มี ผ ลกระทบให้ เ กิ ด “พลัง ” แห่ ง การเสี ย สละช่ ว ยเหลื อ ผู ้อื น
บนพืนฐานของความจริ งจากผลทีบุคคลนันได้รับ เช่น มีสุขภาพกายทีดีขึน ก็อยากช่วยเหลือให้ผอู ้ ืน
มี สุ ขภาพกายที ดี ขึ นด้วยเช่ นกัน โดยอาศัยความรู ้ (ปั ญญา) ที บุ คคลนันค้นพบในการปฎิ บตั ิ ตน
มี ผ ลกระทบให้ สุ ข ภาพของสั ง คมดี ขึ น เป็ นองค์ร วมของสุ ข ภาวะที เกิ ด ผลได้จ ริ ง ในเชิ ง ของ
การปฎิบตั ิ โดยการบูรณาการ “ธรรมะ” เข้าไปต่อยอดกับทฤษฎีสุขภาวะองค์รวมหรื อทฤษฎีสุขภาพ
อืน ๆ (อุ่นเอือ สิ งห์คาํ .2555 : 187)
งานของ Harold G.Koenig เป็ นการศึกษาเกียวกับเรื องของศาสนา จิตวิญญาณและสุ ขภาพ
ย้อ นหลัง ปี ค.ศ.1872-2010 พบว่ า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งศาสนา จิ ต วิ ญ ญาณและสุ ข ภาพ
ผลเชิ ง บวกประกอบด้วยความเป็ นอยู่ทีดี ความสุ ข ความหวัง การมองโลกในแง่ ดีค วามกตัญSู
เมตตาต่อกันรวมถึ งผลทางด้านกายภาพและอุปนิ สัย เช่ น การออกกําลังกาย การสู บบุหรี อาหาร
สุ ขภาพ เป็ นต้ น ส่ ง ผลดี ต่ อ โรคหั ว ใจ ความดั น โลหิ ต สู ง อัม พฤกษ์ -อัม พาต สมองเสื อม
(Alzheimer’s discease) ภูมิคุม้ กัน endocrine function มะเร็ งต่าง ๆ ความเจ็บป่ วยจากโรคภัยต่าง ๆ
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รวมถึ ง การเตรี ย มตัวรั บ วาระสุ ด ท้า ยของการสิ นสุ ดชี วิต ซึ งต้อ งอาศัย ผูเ้ ชี ยวชาญด้า นสุ ข ภาพ
และผูด้ ูแลด้านจิตวิญญาณ (Keonig H.G.Religion. 2010)
สัมพันธ์กบั งานศึกษาของ David R.Williams และ Michelle J.Sternthal ซึ งพบว่า ใน
ประเทศออสเตรเลี ย พบความเชื อมโยงสํ า คัญ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องความเชื อทางศาสนาและ
จิตวิญญาณ ข้อบ่งชี ทางสุ ขภาพหลายประการ การยอมรั บการสิ นสุ ดของชี วิต การลดอัตราเสี ยง
รุ นแรงด้านสุ ขภาพต่าง ๆ และการอาศัยความเชื อทางสังคมทีนับถือเป็ นสิ งเดียวกัน ช่วยให้กาํ ลังใจ
ได้อย่างมาก ส่ งผลต่อสุ ขภาพโดยรวมดีขึน (David R.W. and Michelle J.S. 2007 : 47-50)
เฉกเช่ น เดี ย วกั บ Christin M.Puchalski ซึ งพบว่ า การแพทย์ ใ นปั จ จุ บ ัน มุ่ ง เน้ น
ด้านเทคโนโลยีการแพทย์ เป็ นหลักในการยืดอายุของผูป้ ่ วย ซึ งต่างกับการแพทย์เมือหลายสิ บปี ก่อน
ซึ งมุ่งการรักษาผสมผสานทังทางด้านกายภาพ จิตวิญญาณ อารมณ์ และสังคม (George Washington
Institute for Spirituality and Health) โดยงานวิจยั มุ่งเน้นในเรื องของ 1) การมี ชี วิตยืนยาว
2) การรั บมื อความเจ็บป่ วยความเจ็บปวดหรื อทุ กข์ทรมานจากโรค และ 3) การฟื นตัวจากความ
เจ็บป่ วย (Christina M.P. 2001 : 352-357)
ในเรื องของการมีชีวิตยืนยาว พบว่ากลุ่มผูท้ ีเชื อมันทางศาสนามีอายุยืนนานกว่าในเรื อง
ของการรับมือกับความเจ็บป่ วย พบว่า มีคุณภาพชีวติ ดีกว่า และฟื นตัวจากความเจ็บป่ วยได้เร็ วกว่า
Jade Dyer, BSc อธิ บายการศึกษาถึง จิตวิญญาณ ความเชือทางศาสนาส่ งผลดีอย่างมากต่อ
สุ ขภาพโดยรวม ความยืนยาวของชี วิตและคุณภาพชี วิต แม้จะไม่สามารถอธิ บายเหตุผลได้ทงหมด
ั
ถึงกลไกการหายและการฟื นตัวจากโรคต่าง ๆ โดยพบว่า อัตราตายลดลงกว่า 30 % จากกว่าแสนราย
ในกลุ่มทีเข้าโบสถ์ศึกษาธรรมะ กิ นมังสวิรัติ (พืชผักผลไม้, ลดเนื อสัตว์) งดเครื องดื มแอลกอฮอล์
งดบุหรี และออกกําลังกายสมําเสมอ (ส่ วนใหญ่อายุ >40 ปี ) สวดมนต์เป็ นประจํา (Jade Dyer. 2007 :
324-328)
Gowri Anandarajah และ Ellen Hight ทําการศึกษา พบว่าความเชื อมันในจิตวิญญาณและ
ศาสนามีความสําคัญต่อสุ ขภาพอย่างยิง และได้ทาํ เครื องมือในการศึกษาเป็ นแบบสอบถาม (H, O, P, E)
เป็ นเครื องมือในการปรับเปลียนทางจิตวิญญาณผูป้ ่ วย โดยสรุ ป คือ จิตวิญญาณเป็ นสิ งสําคัญหลากหลาย
มิติ การจะเข้าใจลึกซึ ง จําเป็ นต้องศึกษาอย่างกว้างขวาง จะได้ประโยชน์ต่อสุ ขภาพและความเป็ นอยู่
แต่หลักการ คือ ต้องเคารพต่อสิ ทธิ[ ผปู ้ ่ วย ความเป็ นส่ วนตัว และอิสระในด้านความคิดและความเชื อ
ของผูป้ ่ วย การเชื อมโยงระหว่างจิ ตใจ และวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จําเป็ นต้องพัฒนาการดู แลให้
ครอบคลุมเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด (Gowri A. and Ellen H. 2001 : 81-88)
Kenneth I. Pargament และคณะ พบว่า ผูป้ ่ วยสู งอายุ 268 ราย ทีนอนโรงพยาบาล ศึกษา
ทางความเชื อทางศาสนาและจิ ตวิญญาณ สภาพทางจิตใจ พบว่า 2 ปี ต่อมา ตรวจสอบซํา สุ ขภาพ
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โดยรวมดีขึน (ความเชื อทางศาสนา การสวดมนต์ การสนทนาธรรม การลงโทษ) (Kenneth I.P. et
al. 2004 : 713-710)
Jacqneline Ruth Mickley และ Karen Soeken ศึกษาจิตวิญญาณและสุ ขภาพในผูป้ ่ วยหญิง
175 รายทีเป็ นมะเร็ งเต้านม พบว่า Spiritual well-being (SWB) เป็ นส่ วนสําคัญทีทําให้เกิดความหวัง
ส่ วน Prognostic Factor จากระยะของโรค จํานวน Lymph node positive ไม่สามารถใช้ในการ
พยากรณ์ใน SWB ได้ (Jacqueline RM, Karen S. and Anne B. 1992 : 267-272)
การศึกษาของ Lindsey Mc Dougle และคณะ พบว่ามีความสัมพันธ์ทีเป็ นประโยชน์ต่อ
สุ ขภาพของอาสาสมัคร 1,805 ราย ทียึดถื อเชื อมันทางศาสนาต่าง ๆ โดยการเข้าร่ วมกิ จกรรมทาง
ศาสนาต่าง ๆ ทีส่ งผลต่อสุ ขภาพทังด้านกายภาพและจิตใจ ในช่วงอายุวยั กลางคนขึนไป (Lindsey
Mc.D. et al. 2014 : 337-351)

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาหรื อแนวคิดทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชทรงมีพระราชดํารัสให้ดาํ รงชี วิตตามหลักทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุม้ กัน
ด้วยเงือนไขความรู ้ (รอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง) และเงือนไขคุณธรรม (ซื อสัตย์สุจริ ต ขยันอดทน
สติปัญญา แบ่งปั น) เพือให้เกิดสภาพชีวติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ งแวดล้อม สมดุล มันคง และยังยืน
ดังตัวอย่าง ข้อความต่าง ๆ จากพระราชดํารัส ดังต่อไปนี
“ความเจริ ญ นันมัก จํา แนกกัน เป็ นสองอย่า ง คื อ ความเจริ ญ ทางวัต ถุ อ ย่า งหนึ งและ
ความเจริ ญทางจิ ตใจอี ก อย่า งหนึ ง ยิงกว่า นัน ยัง เห็ นกันว่า ความเจริ ญอย่า งแรกอาศัย หลัก การ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็ นปั จจัยสร้ างสรรค์ ส่ วนความเจริ ญอย่างหลังอาศัยศิลปะศี ลธรรมจรรยา
เป็ นปั จ จัย แท้จ ริ ง แล้ว ความเจริ ญ ทางวัต ถุ ก ับ ความเจริ ญทางจิ ต ใจก็ ดี หรื อ ความรู ้ ท างด้า น
วิทยาศาสตร์ กบั ทางด้านศิลปะศีลธรรมจรรยาก็ดี มิใช่ สิงทีจะแยกออกจากกันให้เด็ดขาดได้ ทังนี
เพราะสิ งที เราพยายามจะแยกออกจากกัน นันมี มู ล ฐานที เกิ ด อัน เดี ย วกัน คื อ “ความจริ ง แท้”
ซึ งเป็ นวิ ท ยาศาสตร์ ถึ ง จะพยายามแยกกั น อย่ า งไร ๆ ที สุ ดก็ จ ะรวมลงสู่ กํา เนิ ด จุ ด เดี ย วกั น
แม้แต่ จุดประสงค์ก็ จะลงสู่ จุดเดี ยวกัน คื อ ความสุ ข ความพอใจของทุ ก คน” (พระบรมราโชวาท
วันที 12 กรกฎาคม 2520)
“แม้ปั จจุ บ ันโลกเราจะวิ ว ฒ
ั นาการก้า วหน้ า ไปเพี ย งใดก็ ตาม แต่ ปั ญหาต่ า ง ๆ ก็ มิ ไ ด้
เปลียนแปลงไป เพียงแต่มีตวั อย่างทังดีและไม่ดีปรากฏให้เห็นเด่นชัดมากกว่าแต่ก่อน ดังนันบุคคลผู ้
สามารถประคับประคองตนให้อยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข จึงต้องมีความเข้มแข็งยิงขึนทีจะยึดมัน
ปฏิบตั ิมนตามแบบอย่
ั
างทีพิจารณารู ้ชดั ด้วยปั ญญาแล้วว่า เป็ นทางแห่ งความดี ความเจริ ญ ไม่ปล่อยตัว
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ปล่ อยใจให้มวั เมา หลงผิดไปในทางเสื อมเสี ย พร้ อมกันนันก็ตอ้ งมี สติ กาํ กับอยู่ตลอดเวลาที จะ
ไม่ให้ประพฤติปฏิบตั ิผดิ พลาด ด้วยความประมาทพลังเผลอ เหตุนีการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาสังคม
นอกจากจะมุ่งสงเคราะห์ ทางด้านฐานะความเป็ นอยู่แล้ว จึ งควรได้พฒั นาบุ คคลเป็ นข้อใหญ่ดว้ ย
เพราะถ้าบุคคลซึ งเป็ นองค์ประกอบสําคัญของสังคม มีความเข้มแข็งและมีสติปัญญาทีจะพิจารณา
เลื อกเฟ้ นสิ งทีควรและไม่ควรปฏิ บตั ิ ปั ญหาต่าง ๆ ในสังคม ก็จะบรรเทาลง และสังคมส่ วนรวม
ย่อมจะมีโอกาสพัฒนาให้กา้ วหน้าได้โดยไม่ยากนัก” (พระราชดํารัส วันที 25 เมษายน 2539)
“ความสุ ข ความเจริ ญ อัน แท้จ ริ ง อัน ควรหวัง นัน เกิ ด ขึ นได้จ ากการกระทํา และการ
ประพฤติทีเป็ นธรรม มีลกั ษณะสร้างสรรค์ คืออํานวยผลทีเป็ นประโยชน์ทงแก่
ั ตวั แก่ผอู ้ ืน ตลอดถึง
ประเทศชาติโดยส่ วนรวมด้วย” (พระบรมราโชวาท วันที 12 กรกฎาคม 2518)
“สรรพสิ งทังหลายดํา รงอยู่พ ร้ อมกับ เจริ ญยังยืนไปได้ เพราะมี ค วามสมดุ ล ในตัวเอง
อย่างชี วิตมนุ ษย์เรานี ดํารงอยูไ่ ด้เพราะมีออกซิ เจน ไฮโดรเจน และคาร์ บอน อันเป็ นส่ วนประกอบ
สํา คัญของชี วิตได้สัดส่ วนกัน เมื อใดส่ วนประกอบอันเป็ นแก่ นแกนของชี วิต ส่ วนใดส่ วนหนึ ง
บกพร่ องขาดหายไป ไม่อาจแก้ไขให้คงคืนสมดุลได้ เมือนันชี วิตก็เสื อมโทรมแตกดับ ธรรมชาติอืน ๆ
ตลอดจน สิ งทีมนุ ษย์ปรุ งแต่งสรรค์สร้างขึน เช่ น เครื องจักร โรงงาน อาคาร บ้านเรื อน แม้กระทัง
เศรษฐกิจ กฎหมายและทฤษฎีต่าง ๆ ก็เหมือนกัน ล้วนต้องมีส่วนประกอบทีสมดุลทังสิ น” (พระราช
ดํารัส วันที 8 สิ งหาคม 2534)
“เราเลยบอกว่า ถ้าจะแนะนําก็แนะนําได้ ต้องทําแบบ “คนจน” เราไม่เป็ นประเทศรํารวย
เรามีพอสมควร พออยูไ่ ด้ แต่ไม่เป็ นประเทศทีก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็ นประเทศก้าวหน้า
อย่างมาก ก็จะมีแต่ถอยหลัง ประเทศเหล่านันทีเป็ นประเทศทีมีอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลัง
และถอยหลังอย่างน่ากลัว แต่ถา้ เรามีการบริ หารแบบเรี ยกว่าแบบ “คนจน” แบบไม่ติดกับตํารามาก
เกินไป ทําอย่างมีสามัคคีนีแหละ คือ เมตตากันก็จะอยูไ่ ด้ตลอดไป คนทีทํางานตามวิชาการ จะต้องดู
ตํารา เมือพลิกไปถึงหน้าสุ ดท้ายแล้ว ในหน้าสุ ดท้ายนัน เขาบอก “อนาคตยังมี” แต่ไม่บอกว่าให้ทาํ
อย่า งไร ก็ ต้องปิ ดเล่ ม คื อปิ ดตํา รา ปิ ดตํา ราแล้ว ไม่ รู้จะทํา อะไร ลงท้า ยก็ ตอ้ งเปิ ดหน้า แรกใหม่
เปิ ดหน้าแรกก็เริ มต้นใหม่ ถอยหลังเข้าคลอง แต่ถา้ เราใช้ ตําราแบบ “คนจน” ใช้ความอะลุ่มอล่วยกัน
ตํารานันไม่จบ เราจะก้าวหน้าเรื อย ๆ” (พระราชดํารัส วันที 4 ธันวาคม 2534)
“อันนี ก็ ค วามหมายอี กอย่า งของเศรษฐกิ จ หรื อระบบพอเพี ย ง เมื อปี ที แล้ว ตอนที พูด
พอเพียง แปลในใจ แล้วก็ได้พูดออกมาด้วย ว่าจะแปลเป็ น Self-sufficiency (พึงตนเอง) ถึงได้บอก
ว่าพอเพียงแก่ตนเอง แต่ความจริ งเศรษฐกิจพอเพียงนี กว้างกว่า Self-sufficiency คือ Self-sufficiency
ผลิตอะไร มีพอทีจะใช้ ไม่ตอ้ งไปขอซื อคนอืน อยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง (พึงตนเอง)” (พระราชดํารัส วันที
4 ธันวาคม 2541)
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“สมมุติวา่ เดี]ยวนี ไฟดับ ถ้าไม่มีเศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับ ไฟฟ้ านครหลวงหรื อไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิตเขาดับหมด จะพังหมด ทําอย่างไร ทีทีต้องใช้ไฟฟ้ าก็ตอ้ งแย่ไป บางคนในต่างประเทศเวลา
ไฟดับ เขาฆ่าตัวตาย แต่ของเรา ไฟดับจนเคยชิ น เราไม่เป็ นไรเมือไฟดับ หากมีเศรษฐกิ จพอเพียง
ไม่เต็มที ถ้าเรามีเครื องปั นไฟ ก็ใช้เครื องปั นไฟหรื อ ถ้าขันโบราณกว่า มืดก็จุดเทียน คือ มีทางทีจะ
แก้ปัญหาเสมอ ฉะนันเศรษฐกิจพอเพียงนี มีเป็ นขัน ๆ แต่จะบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี ให้พอเพียง
เฉพาะตัวเองร้อยเปอร์ เซ็นต์นีเป็ นสิ งทีทําไม่ได้ จะต้องมีการแลกเปลียน ต้องมีการช่วยกัน ถ้ามีการ
ช่วยกัน แลกเปลียนกัน ก็ไม่ใช่พอเพียงแล้ว พอเพียงในทฤษฎีหลวงนี คือให้สามารถทีจะดําเนิ นงานได้”
(พระราชดํารัส วันที 23 ธันวาคม 2542)

วิทยาศาสตร์ สุขภาพแผนปัจจุบัน
เสริมสร้ างสุ ขภาพด้ วย สุ ขบัญญัติ 10 ประการ
สุ ข บัญญัติ 10 ประการ คื อ ข้อกํา หนดที เด็ก และเยาวชน รวมทังประชาชนทัวไป
ควรปฏิ บตั ิอย่างสมําเสมอจนเป็ นนิ สัย เพราะผูท้ ีปฏิ บตั ิตาม สุ ขบัญญัติ 10 ประการ จะเป็ นคนมี
สุ ขภาพดี ทังร่ างกาย จิตใจ และสังคม ซึ งจะส่ งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพในการเรี ยน
การทํางาน และ สุ ขบัญญัติ 10 ประการ ยังช่วยให้มีภูมิตา้ นทานโรค ไม่เจ็บป่ วยง่าย ๆ ด้วย โดย
สุ ขบัญญัติ 10 ประการหรื อสุ ขบัญญัติแห่ งชาตินี รัฐบาลได้ประกาศให้ดาํ เนิ นการและเผยแพร่ ใน
วันที 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ดังนัน จึงได้กาํ หนดให้ทุกวันที 28 พฤษภาคม เป็ น "วันสุ ขบัญญัติ
แห่งชาติ" อีกด้วย
สุ ขบัญญัติ 10 ประการ ประกอบด้วย 1) ดูแลรักษาร่ างกายและของใช้ให้สะอาด 2) รักษา
ฟั นให้แข็งแรงและแปรงฟั นทุ กวันอย่างถูกวิธี 3) ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและ
หลังการขับถ่าย 4) กินอาหารสุ ก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลียงอาหารรสจัดสี ฉูดฉาด
5) งดสู บ บุ ห รี สุ รา สารเสพติ ด การพนัน และการสํา ส่ อนทางเพศ 6) สร้ า งความสัม พันธ์ ใ น
ครอบครัวให้อบอุ่น 7) ป้ องกันอุบตั ิภยั ด้วยการไม่ประมาท ทําได้โดย 8) ออกกําลังกายสมําเสมอ
และตรวจสุ ขภาพประจําปี 9) ทําจิตใจให้ร่าเริ งแจ่มใสอยู่เสมอ 10) มี สํานึ กต่อส่ วนรวมร่ วม
สร้างสรรค์สังคม (กระปุกดอทคอม. 2552)
สภาพจิตใจกับสุ ขภาพทางกาย
สภาพอารมณ์มีผลต่อสุ ขภาพด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์ ดังนี
ความเครี ยดที เพิมขึ นสู งในร่ างกายจะทําให้ภูมิตา้ นทานไม่ดี เวลาคนเราเครี ยด จะเกิ ด
อะไรขึ น ระบบประสาทในร่ า งกายจะส่ ง คํา สั งจากต่ อมใต้ส มองไปถึ ง ต่ อมหมวกไต ให้ส ร้ า ง
ฮอร์ โมน ขึ นมา 2 ตัว ตัวหนึ ง คือ คอร์ ติซอล (Cortisols) อีกตัวหนึ ง คื อ อะดรี นาลี น (Adrenalin)
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อะดรี นาลีน จะทําให้ความดันโลหิ ตสู ง หัวใจเต้นแรง ขณะเดียวกันคอร์ ติซอลจะทําให้เซลล์อึดแล้ว
เซลล์จะเหี ยวลง คือ หมดเรี ยวหมดแรง เพราะฉะนันเด็กทีใกล้สอบจะป่ วยง่ายเพราะว่าร่ างกายเมือ
เกิดความเครี ยด ภูมิตา้ นทานจะลดลง แต่ในผูใ้ หญ่จะเป็ นความเครี ยดแบบเรื อรัง เพราะฉะนัน เมือมี
ความเครี ยดตลอด ภูมิตา้ นทานจะลดลง เพราะฮอร์ โมนคอร์ ติซอลตัวนี ดังนัน ถ้าเราสามารถลด
ความเครี ยดได้ จะเพิมภูมิตา้ นทานให้ร่างกาย (บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. 2551 : 24)
การทํางานของระบบประสาทซิ มพาเธติกเพือต่อสู ้ภาวะตึงเครี ยด ดังนี เพิมความดันเลือด
จากการทําให้หลอดเลือดหดตัว (Alpha receptor) และทําให้หวั ใจเต้นเร็ วและแรง เพิมปริ มาณเลือด
ไปทีกล้ามเนื อทีกําลังทํางาน คือ กล้ามเนื อลายทีทําให้หลอดเลือดขยายตัว (Beta two receptor และ
Cholinergic sympathetic) เพิมอัตราการเกิดเมทตาโบลิซึมของเซลล์ทวร่
ั างกาย
จากผลรวมนี ทําให้เราสามารถใช้กาํ ลังกายได้มากกว่าทีควรจะเป็ น เนื องจากความเครี ยด
ทางร่ างกาย (Physical stress) จะกระตุน้ ระบบประสาทซิ มพาเธติกให้ร่างกายทํางานมากขึน เรี ยก
sympathetic stress reaction และยัง ช่ วยเพิ มการทํางานในสภาวะตึ ง เครี ยดเกี ยวกับอารมณ์
(Emotional stress) เช่ น ในขณะทีมีความโกรธ ไฮโปธาลามัสถูกกระตุน้ ส่ งสัญญาณสู่ Reticular
formation และไขสันหลัง ทําให้มีการกระตุ น้ ต่ อระบบประสาทซิ ม พาเธติ ก อย่างรุ นแรง เรี ย ก
Sympathetic alarm reaction หรื อบางทีเรี ยก fight or flight reaction คือตัดสิ นใจว่าจะสู ้หรื อหนี
(ราตรี สุ ดทรวง และวีระชัย สิ งหนิยม. 2550 : 153)
สารเอ็นโดฟิ น Endorphin เป็ นสารเคมีจาํ พวกเดี ยวกับฝิ น (Opioid) ซึ งผลิ ตขึนภายใน
ร่ า งกายโดยสมองส่ วนไฮโปธาลามัส (Hypothalamus) และต่อมใต้ส มอง (Pituitary gland)
อันเนื องมาจากเป็ นสารเคมีจาํ พวกเดียวกับฝิ นจึงมีฤทธิ[ บรรเทาอาการปวด (Analgesia) และทําให้
รู ้สึกสุ ขสบาย หรื ออีกนัยหนึ ง สารเอ็นโดฟิ นก็คือ ยาแก้ปวดแบบธรรมชาติ เอ็นโดฟิ น มาจากคําว่า
Endogenous Morphine ซึ งหมายถึงสารมอร์ ฟีนทีถูกผลิตขึนภายในร่ างกายโดยธรรมชาติ ซึ งไม่ก่อผลเสี ย
ต่อร่ างกาย เมืออยูใ่ นสภาวะทีสุ ขสบายมีการกระตุน้ ให้สมองเกิดการหลังสารเอ็นโดฟิ นขึน เมือสาร
เอ็นโดฟิ นส์ ทีหลังออกมานี จะไปจับกับตัวรับ (Receptor) ชนิ ด Opioid ในสมอง ก็จะมีผลโดยรวม
ทําให้เกิดการหลังของสารโดปามีน (Dopamine) มากขึน ซึ งก่อให้เกิ ดผลดี ต่อร่ างกายต่าง ๆ เช่ น
บรรเทาความเจ็บปวด เกี ยวข้องกับสมดุ ล ความหิ ว การนอนหลับ ระบบไหลเวียนโลหิ ต ระบบ
หายใจ ระบบควบคุ มอุณหภูมิของร่ างกาย นอกจากนี ยังมีผลต่อการควบคุมการสร้างฮอร์ โมนเพศ
และทีสําคัญสารเอ็นโดฟิ น สามารถส่ งเสริ มการทํางานของระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกาย โดยผลของ
การหัวเราะว่าทําให้เกิดการหลังสารเอ็นโดฟิ นในสมองมากขึน จะเกิดการกดการทํางานของ Stress
hormone หรื อฮอร์ โมนทีหลังเมื อร่ างกายเผชิ ญกับสภาวะที เครี ยด เช่ น Adrenaline มี ผลทําให้
เนือเยือต่าง ๆ ผ่อนคลายมากขึน ทําให้อาการปวดบรรเทาลง และมีผลทําให้หลอดเลือดขยายตัวได้ดี
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ขึน ทําให้เม็ดเลือดขาวเดินทางเข้าไปฆ่าเชื อโรคหรื อสิ งแปลกปลอมได้ดีขึน โอกาสเจ็บป่ วยก็จะ
ลดลง คือทําให้สุขภาพแข็งแรงขึนนันเอง ดังนันการทีมีกิจกรรมใดก็ตามทีทําให้เรารู ้ สึกเป็ นสุ ข
มีการหลังสารเอ็นโดฟิ นย่อมมีส่วนเสริ มความแข็งแรงให้กบั ร่ างกายได้เสมอ
ร่ างกายกับจิตใจมีความเชื อมประสานกันอย่างแยกไม่ได้ ในบางครังเวลาไม่สบายกาย
จิตใจก็มกั หงุดหงิดหรื อหดหู่ไปด้วย หรื อเวลาทีไม่สบายใจ ร่ างกายก็พลอยเบืออาหาร นอนไม่หลับ
ไปด้วย ดังนันเวลาทีคนเราไม่สบาย นอกจากการรับประทานยาตามแพทย์สังแล้ว การอยูใ่ นสภาวะ
ทีมีความสบายกาย และสบายใจ หรื อมีความสุ ขใจ ก็มีผลดีต่ออาการเจ็บป่ วยทางร่ างกาย (หมอเด่น.
2552)
อาหารกับสมดุลของสุ ขภาพ
อาหารเป็ นหนึ งในปั จจัยที จํา เป็ นต่อสิ งมี ชีวิตทุ ก ชนิ ด ไม่ว่าคน สัตว์ หรื อพืช ร่ างกาย
คนเราประกอบขึนจากอาหารที บริ โภค สุ ขภาพของร่ างกายจะแข็งแรงดี หรื อไม่ขึนอยู่กบั ปริ มาณ
และคุ ณภาพของอาหาร ถ้าคนขาดอาหารจะเสี ยชี วิตภายในเวลาประมาณร้ อยวัน แต่จะสิ นชี วิต
ภายในไม่กีวันถ้าขาดนํา ดังนันอาหารจึงสําคัญยิงต่อชีวติ คนเรา (ดุษณี สุ ทธปรี ยาศรี . 2535 : 6)
การวิจยั เรื อง “การกินเพือสุ ขภาพด้วยหลัก 9 ประการ” พบว่า หากคนขาดอาหารจะทําให้
ไม่มีสารอาหารไปสร้างและหล่อเลียงร่ างกายให้เจริ ญเติบโต ไม่สามารถสร้างภูมิตา้ นทาน ร่ างกาย
จะอ่อนแออันเป็ นบ่อเกิ ดของโรค การกิ นที ดี ควรได้ทงปริ
ั มาณและคุ ณภาพของประเภทอาหาร
ไม่ควรกิ นตามสมัยนิ ยมหรื อตามแฟชัน กิ นตามแบบตะวันตก เพือความรวดเร็ ว สะดวก เช่ น
ประเภทขนมปั ง สเต็ก ซึ งจะขาดอาหารบางหมู่ไป หากรับประทานแบบไทย ๆ จะได้อาหารครบหมู่
แต่ตอ้ งกินให้เป็ น อาหารทีครบหมวดหมู่ คือ หมวดข้าว แป้ ง นม หมวดเนื อต่าง ๆ รวมทังถัวเมล็ด
แห้ง หมวดผัก หมวดผลไม้ หมวดไขมัน การกินแต่ละวันไม่ควรมากเกินความต้องการของร่ างกาย
ดังนันเวลากินอาหารควรมีสติไม่ควรตามใจปาก ดังคํากล่าวทีว่า “ตามใจปากจะยากนาน” หากการ
กินอาหารไม่เป็ น กินมากเกินความต้องการจะทําให้เกิดโรคอ้วน ดังนันควรกินพอดีและหยุดเมืออิม
ห้ามกิ นของจุบจิบ หากกิ นมากเกินความต้องการของร่ างกายจะนําไปเก็บสะสมเป็ นไขมัน ซึ งจะ
แอบแฝงในอวัยวะต่าง ๆ ของร่ างกาย มีโอกาสเสี ยงต่อการเกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิ ตสู ง โรคหัวใจขาดเลือด กินน้อยเกิ นไปเป็ นโรคขาดสารอาหารภูมิตา้ นทานลดลง (สมบูรณ์
จัยวัฒน์. 2552)
ดร. ลิน เอ็ม สเทฟเฟน และคณะ จากมหาวิทยาลัยมินนิ โซทา มินนี อาโพลิส รายงานว่า
การกินผัก ผลไม้ และผลิ ตภัณฑ์จากพืชมีส่วนช่วยลดความเสี ยงจากโรคความดันเลือดสู ง ขณะที
การกิ นเนื อเพิมความเสี ยงต่อโรค โดยได้ศึกษาอุบตั ิการณ์ ของโรคความดันเลื อดสู งตังแต่ 130/85
ขึนไป หรื อคนทีใช้ยาลดความดันเลือด 4,300 คน ซึ งมีคนผิวขาวเท่ากับผิวดํา ผูช้ ายเท่ากับผูห้ ญิง
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อายุ 18-30 ปี ติ ดตามอาหารการกิ นเป็ นเวลา 15 ปี พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที กิ นอาหารจากพืช
ค่อนข้างมาก ความเสี ยงโรคความดันเลือดสู งลดลง 27-36 % เมือเทียบกับกลุ่มทีกินอาหารจากพืชน้อย
ตรงกันข้ามการกินเนื อมากทําให้เสี ยงต่อโรคความดันเลื อดสู งเพิมขึน ส่ วนการกิ นผลิตภัณฑ์นม
ไม่มีผลต่อความดันเลือด และแนะนําให้กินผลิตภัณฑ์จากพืช (ข้าวกล้อง ถัว งา ผัก ผลไม้) ให้มากขึน
กินเนือให้นอ้ ยลง เพือลดความเสี ยงจากโรคความดันเลือดสู ง ซึ งเป็ นปั จจัยเสี ยงตัวหลักทีทําให้เกิด
โรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันหัวใจ (วัลลภ พรเรื องวงศ์. 2552)
นายแพทย์ฮีนนี หัวหน้างานวิจยั เรื องกระดูกเสื อมและการดูดซึ มแคลเซี ยม ซึ งทําการวิจยั
ทีใหญ่ทีสุ ดและนานทีสุ ดทีมหาวิทยาลัยเครตันกล่าวว่า “เราได้พบว่าแคลเซี ยมในบร็ อกโคลี ผักกาด
ใบเขียว และผักกาดขาวปลี ดูดซึ มเข้าร่ างกายได้ดีกว่าแคลเซี ยมจากนม ผักใบเขียว ส่ วนมากทีเราได้
ทดลองสามารถปล่อยแคลเซี ยมออกมาได้ดี ๆ ทังนัน” (คณะกรรมการสุ ขภาพบุญนิยม. 2552)
อาหารไทยส่ วนมากนอกจากจะมีคุณประโยชน์แล้ว ยังเป็ นอาหารทีช่วยส่ งเสริ มสุ ขภาพ
สามารถบริ โภคเพือการลดความอ้วน ควบคุ มนําหนักตัว ช่ วยป้ องกันโรค และสามารถจัดเตรี ยม
อาหารให้กบั ผูป้ ่ วยเพือช่วยในการรักษาโรค (ปรี ดา ตังตรงจิต และคณะ. 2547 : 2)
มลพิษกับสมดุลของสุ ขภาพ
เมือกล่าวถึงสิ งแวดล้อมเสี ยหรื อเป็ นพิษ หมายความว่า สภาพของสิ งแวดล้อมเกิ ดการ
เปลียนแปลงไปจนเกิดผลกระทบต่อการดํารงชีพของมนุ ษย์ ในปั จจุบนั เรามักจะได้ยินทีกล่าวกันว่า
ดินเสี ย นําเสี ย อากาศเป็ นพิษ และแสง เสี ยงเป็ นพิษ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกระทําของมนุ ษย์
นันเอง (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน. 2553)
ทฤษฎีกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา
ส่ วนประกอบและการทํางานอย่างอัตโนมัติของชีวโมเลกุล
องค์ป ระกอบของเซลล์ ได้แก่ นิ วเคลี ย ส นิ วคลี โอลัส โครมาทิ น ไซโทพลาสซึ ม
เอนโดพลาสมิกเรติคูลมั ไรโบโซม กอลจิคอมเพล็กซ์ ไลโซโซม แวคิวโอล ไมโทคอนเดรี ย พลาสติด
เซนทริ โอล ไซโทสเกเลตอน ไซโทซอล ผนังเซลล์ และเยือหุ ้มเซลล์ ส่ วนประกอบของเซลล์
แต่ละอย่างก็จะมีรูปร่ างและหน้าทีแตกต่างกันไป เช่น ไมโทคอนเดรี ย (Mitochondria) คือ แหล่ง
สร้ างพลังงานของเซลล์ เป็ นแหล่ งสร้ างพลังงานของเซลล์ โดยการหายใจระดับเซลล์ในวัฏจักร
เครบส์ทีเมทริ กซ์และการถ่ายทอดอิเล็กตรอนทีคริ สตี (พิเชษฐ์ บุญทวี และคณะ. 2553)
เพอรอกซิ โซม (Peroxisome) หรื อ ไมโครบอดี (Microbodies) เป็ นออร์ แกเนลล์ขนาดเล็ก
ภายในประกอบด้วย เอนไซม์ห ลายชนิ ด ที มี หน้า ที สํา คัญ ในกระบวนการเมตาบอลิ ส ม์ข อง
กรดไขมัน เพอรอกซิ โซมจะหลังเอนไซม์ชือ คะตะเลส (Catalase) มาย่อยไฮโดรเจนเพอรอกไซด์
(hydrogen peroxide) ซึ งเป็ นพิษต่อเซลล์ ให้กลายเป็ นโมเลกุลนํา เพอรอกซิ โซม จะทํางานได้ดี
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ในขบวนการเมตาโบลิซึมของไขมัน และเกียวกับการกําจัดสารพิษ เช่น เอทานอล (Ethanol) (วิกิพีเดี ย
สารานุกรมเสรี . 2553)
โมเลกุลในสิ งมีชีวิตเรี ยกว่า ชี วโมเลกุล (Biomolecule) มีสมบัติพิเศษประการหนึ ง คือ
ทํางานได้ตามหน้าทีเหมือนเครื องจักรกล โดยมีหน้าทีจําเพาะอย่าง และพบว่าความสามารถในการ
ทํา งานของชี ว โมเลกุล ต่า ง ๆ นัน เนื องมาจากลัก ษณะโครงสร้ า ง (Structure) และโครงรู ป
(Conformation) ของชีวโมเลกุล (พิชิต โตสุ โขวงศ์. 2535 : 25)
ปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่ อโครงสร้ างและโครงรู ปของโมเลกุล
เนื องจากโครงสร้ างระดับสอง ระดับสาม และระดับสี ของชี วโมเลกุล มีแรงยึดเหยียวที
สําคัญ 3 ชนิด คือ พันธะไฮโดรเจน พันธะไฮโดรโฟบิก และพันธะไอออนิ ก ดังนันปั จจัยต่าง ๆ ทีมี
อิทธิ พลต่อพันธะเหล่านี ย่อมมีผลต่อการเปลี ยนแปลงของโครงสร้ างโมเลกุล และในทีสุ ดทําให้
โครงรู ปเปลียนแปลงไปด้วย ปั จจัยทีสําคัญเหล่านัน ได้แก่ ความเป็ นกรดด่าง ปริ มาณเกลือแร่ ในนํา
และอุณหภูมิ
1. ความเป็ นกรดด่างของนํา ชี วโมเลกุลต่าง ๆ มีนาเป็
ํ นสิ งแวดล้อม โดยปกติสิงมีชีวิตจะ
ควบคุมความเป็ นกรดด่างของนําให้เป็ นกลาง คือ มี pH อยู่ประมาณ 7.0-7.2 ประจุของหมู่ต่าง ๆ
ขึนอยูก่ บั ความเป็ นกรดด่างของนํา โดยทัวไปแล้วถ้านํามี pH สู งขึนประจุบวกจะลดลง และถ้ามี pH
ลดลงประจุจะลดลงเช่นกัน
2. ปริ มาณเกลือแร่ ในนํา ปริ มาณสารละลายเกลือแร่ ในนําวัดได้จาก กําลังไอออนิ ก (Ionic
strength) กําลังไอออนิกของเกลือทีมีประจุมากกว่าหนึง จะสู งกว่ากําลังไอออนิ กของเกลือทีมีประจุ
เป็ นหนึ ง ถ้ากําลังไอออนิ กสู งก็จะมีอิทธิ พลมาก ดังนัน สิ งมีชีวิตจึงมีการควบคุมชนิ ดของเกลื อแร่
และความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์ จากการทดลองใช้นาที
ํ ไม่มีเกลือแร่ ละลายโปรตีน เช่น
เอนไซม์ หรื อ DNA พบว่า เอนไซม์ หรื อ DNA จะเสี ยโครงสร้ าง กล่าวคือ เอนไซม์จะไม่มีโครงสร้ าง
ระดับสองและระดับสาม กลายเป็ นโพลีเปปไทด์ทีมีโครงสร้างไร้รูป และทําหน้าทีเป็ นตัวเร่ งไม่ได้
ในกรณี ของ DNA โครงสร้างเกลียวคู่จะแยกตัวออกจากกัน กลายเป็ นโครงสร้างไร้รูปเช่นเดียวกัน
3. อุณหภูมิ อุณหภูมิมีอิทธิ พลต่อโครงสร้างของชี วโมเลกุลอย่างมาก เพราะการเคลือนไหวใน
รู ปของการหมุนหรื อในรู ปของการสันสะเทือนของพันธะจะเพิมขึน ดังนันแรงยึดเหนี ยวต่าง ๆ เช่น
พัน ธะไฮโดรเจน พัน ธะไฮโดรโฟบิ ก ที ยึด ส่ ว นต่า ง ๆ ของโมเลกุล อาจไม่ส ามารถต้า นทาน
การเปลี ยนแปลงจากการสันสะเทื อนและการหมุนได้ จึงเป็ นผลให้โครงสร้ างต่าง ๆ สลายตัวลง
กลายเป็ นโครงสร้างไร้รูป
จากการศึกษาพบว่าโมเลกุลใหญ่ส่วนมากจะเสี ยสภาพโครงสร้ าง เมืออุณหภูมิสูงกว่า
50 องศาเซลเซี ยส และโมเลกุลน้อยชนิ ดทีคงสภาพอยู่ได้ทีจุดเดื อดของนํา กระบวนการต่าง ๆ
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ในสิ งมีชีวิตจึงมักเกิ ดขึ นได้ดีทีสุ ดที อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเหตุ ให้อุณหภูมิของร่ างกาย
ได้รับการควบคุมให้อยูใ่ นช่วงนี
ปั จจัยทัง 3 ชนิ ดทีกล่าวมามีอิทธิ พลต่อโครงสร้างและโครงรู ปของชี วโมเลกุล ซึ งเท่ากับ
ว่ามีผลต่อหน้าทีและการทํางานของชี วโมเลกุลเหล่านัน ถ้าปั จจัยเหล่านี เปลี ยนแปลงทําให้โครงรู ป
และโครงสร้างเปลียนแปลงไป ชีวโมเลกุลก็จะทํางานในหน้าทีของตนเองไม่ได้ เราเรี ยกสภาพนี ว่า
สภาพเสี ยธรรมชาติ (Denatured state) และสภาพเดิ มของโมเลกุลทีทํางานได้ เราเรี ยกว่าสภาพ
ธรรมชาติ (Native state) สรุ ปแล้วคือสภาพธรรมชาติของชี วโมเลกุลจะมีโครงสร้ างระดับต่าง ๆ
ซึ งทําให้มีโครงรู ปจํานวนจํากัดและโดยทัวไปมีโครงรู ปจําเพาะ ในกรณี สภาพเสี ยธรรมชาติ จะมี
โครงสร้างไร้รูป มีโครงรู ปไม่แน่นอนทํางานตามหน้าทีไม่ได้ (พิชิต โตสุ โขวงศ์. 2535 : 38-41)
ระบบประสาทอัตโนมัติ
ระบบประสาทอัตโนมัติ ได้ถูกค้นพบโดย นักกายวิภาคศาสตร์ และนักสรี รวิทยาในช่วง
คริ สตกาลที 130-200 ชื อ กาเลน ซึ งโดยการผ่าศพของหมูและพบเส้นประสาทสมอง 6 เส้น และ
ในปี 1664 โทมัส วิลลิส ได้ศึกษาเกียวกับระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบและประสาทซิ มพาเทติค
ซึ งทําให้เกิ ดความก้าวหน้าและความเข้าใจครั งใหญ่เกี ยวกับระบบประสาทอัตโนมัติ การศึ กษา
เกียวกับระบบประสาทอัตโนมัติเกือบทังหมดในปั จจุบนั มีขอ้ มูลพืนฐานจากการศึกษาของ ดับเบิลยู.
เอช แกสเคล (ปี 1847-1914) และ จอห์น นิ วพอร์ ท แลงเลย์ (ปี 1852-1925) แห่ งมหาวิทยาลัยเคมบริ ด
ซึ งศึกษาวิจยั ระบบประสาทอัตโนมัติ และค้นพบการทํางานทีตรงข้ามกัน ระหว่างระบบประสาท
ซิ มพาเทติค และระบบประสาทพาราซิ มพาเทติค (Ackerknecht. 1974 : 623-624)
รี เฟล็กซ์ คือ การตอบสนองทีเกิดซําแบบเดิม (Stereotype) ทุกครังทีมีการกระตุน้ เกิดแบบ
ไม่รู้ตวั (Subconscious) และควบคุมไม่ได้ (Involuntaly) บริ เวณตอบสนองจะอยูท่ ีเดียวกับบริ เวณ
ถูกกระตุ น้ (Local response) ขนาดการตอบสนองขึนอยู่กบั ความแรงของตัวกระตุน้ รี เฟล็กซ์
ตอบสนองเร็ วมากก่อนทีสมองจะมีการรับรู ้วา่ มีการกระตุน้ เกิดขึน เพราะสัญญาณกระตุน้ ยังไปไม่ถึง
สมองระดับรู ้สึกตัวไปถึงเพียงศูนย์สังการในระดับไขสันหลังหรื อก้านสมอง หรื อ Cerebral cortex
รี เฟล็กซ์แต่ละชนิ ดมีวงจรประสาทรี เฟล็กซ์ (Reflex arc) ทีมีทางเดินประสาททีแน่นอน Reflex arc
หรื อวงจรประสาทรี เฟล็กซ์ คือทางเดิ นประสาทระหว่างจุดกระตุน้ กับอวัยวะทีตอบสนอง ได้แก่
กล้ามเนือ Flexor (Withdrawal) reflex เป็ นรี เฟล็กซ์ทีเกิดเมือมีตวั กระตุน้ อันตรายมากระตุน้ ทีผิวกาย
ทําให้เกิดรี เฟล็กซ์ถอยส่ วนของร่ างกายหนี ออกจากตัวกระตุน้ อันตรายนัน เรี ยก Withdrawal reflex
รี เฟล็กซ์เป็ นการทํางานเหมื อนเครื องจักร และการตอบสนองรี เฟล็กซ์ ยงั คงอยู่ แม้มีการตัดแยก
ไขสันหลังออกจากก้านสมอง การรับรู ้ความรู ้สึกปวด (Pain) เป็ นกลวิธีเตือนร่ างกายว่ามีอนั ตราย
มาถึงและถือว่าเป็ นกลวิธีป้องกันร่ างกายทีสําคัญอย่างหนึ ง ตัวกระตุน้ ให้เกิดความเจ็บปวด เรี ยกว่า
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Nociceptive stimuli ซึ งอาจเป็ นการกระตุ น้ เชิ งกล ความร้ อน หรื อสารเคมี ก็ได้ การรับรู ้ ความ
เจ็บปวดต้องอาศัย Sensory receptor ทีเป็ น Naked nerve ending ซึ งอาจเรี ยกอีกอย่างหนึ งว่า
Nociceptor ก็ได้
เมือกล้ามเนื อหดตัวมากเกินไปจากการออกกําลังกายเกินขนาด หรื อกล้ามเนื อขาดเลื อด
มาเลียงจะเกิดอาการปวดกล้ามเนือ เรี ยกว่า Muscle pain เชือว่าเกิดจากมีการคังของสารเคมีทีเรี ยกว่า
“P factor” ซึ งอาจเป็ น K ประจุบวก เป็ นสาเหตุให้เกิดอาการเจ็บปวดได้ อาการเจ็บปวดจะทําให้เกิด
การเกร็ ง (Spasm) ของกล้ามเนื อ มีผลให้กล้ามเนื อขาดเลือดมาเลียงมากยิงขึน ทําให้รู้สึกปวดมาก
ขึนไปอีก (กนกวรรณ ติลกสกุลชัย และชัยเลิศ พิชิตพรชัย. 2552 : 882-884)
ความผิดปกติของรี เฟล็กซ์ของระบบประสาทร่ างกาย
(1) รี เฟล็กซ์ของไขสันหลังทีทําให้เกิดการหดเกร็ งของกล้ามเนือ (Muscle spasm)
(2) ตะคริ ว (Cramp) เป็ นการหดเกร็ งของกล้ามเนือเฉพาะที ซึ งสมัยก่อนเข้าใจว่าเกิดจาก
การมีการหดตัวของกล้ามเนื อจากการมี Metabolic end product ผิดปกติไป แต่การศึกษาโดย EMG
พบว่าเกิดเนืองจากมีการระคายเคืองต่อกล้ามเนื อ เช่น ความเย็นจัด ขาดเลือดไปเลียง หรื อกล้ามเนื อ
ทํางานมากเกิ นไปทําให้เกิ ดความเจ็บปวด หรื อมีกระแสประสาทรับความรู ้ สึกอย่างอืน ส่ งจาก
กล้ามเนื อไปยังไขสันหลัง ทําให้เกิ ดรี เฟล็กซ์การหดตัวของกล้ามเนื อ ซึ งการหดตัวนี จะกระตุน้
ตัวรับความรู ้สึกอันเดิมนันมากขึนไปอีก มี Positive feedback เกิดขึนทําให้เพิมการหดตัวรุ นแรงขึน
จนกระทังเกิดตะคริ วของกล้ามเนือขึน
รี เฟล็กซ์ของระบบประสาทออโตโนมิก (Spinal autonomic reflex)
มีประสาทออโตโนมิกเป็ น Motor pathway และ Effector organs เป็ นกล้ามเนื อเรี ยบ
กล้ามเนือหัวใจและต่อมต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
1. มีการเปลียนแปลงความตึงของผนังหลอดเลือด (Vascular tone) ซึ งเป็ นผลจากความ
ร้อนหรื อความเย็น
2. การหลังเหงื อ (Sweating) จากการมีการเพิมความร้ อนทีผิวหนังบริ เวณใดบริ เวณหนึ ง
ของร่ างกาย
3. รี เฟล็กซ์ทีเกี ยวข้องลําไส้และระบบลําไส้ (Intestino-intestinal reflex) ที ควบคุ ม
หน้าทีทางมอเตอร์ ของกระเพาะลําไส้
4. รี เฟล็กซ์ทางเพศ
5. รี เฟล็กซ์ ทีเกี ยวกับการขับออก (Evacuation reflex) เพือการขับถ่ ายอุ จจาระและ
ปั สสาวะ)
(ราตรี สุ ดทรวง และวีระชัย สิ งหนิยม. 2550 : 118-119)
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ในกรณี ทีเนือเยือขาดเลือดไปเลียงจะรู ้สึกปวดทีเนือเยืออย่างรวดเร็ ว ยิงกรณี ทีมีอตั ราของ
เมตาบอลิซึมมากก็จะปวดได้เร็ วมาก
ในกรณี ทีมีการหดเกร็ งของกล้ามเนื อ (Muscle spasm) อาจทําให้มีการเจ็บปวดได้รุนแรง
เนืองจากมีการหดตัวของกล้ามเนื อไปกดหลอดเลือดในกล้ามเนื อ ทําให้ปริ มาณเลือดไปเลียงกล้าม
เนื อลดลงมากและการหดตัวเพิมอัตราของเมตาบอลิ ซึมของกล้ามเนื อ ทําให้เกิ ดการขาดเลื อดมา
เลี ยง (Ischemia) ขาดออกซิ เจน มีการสะสม Acid metabolites ต่าง ๆ เช่ น กรดแลกติก อยู่เป็ น
จํานวนมาก นอกจากนี ยังมี Bradykinin และ Polypeptides อืน ๆ เกิ ดขึนจากมีการทําลายเซลล์
กล้ามเนือทําให้ปวดได้มาก (ราตรี สุ ดทรวง และวีระชัย สิ งหนิยม. 2550 : 209)
ระบบภูมิค้ ุมกัน
ระบบภูมิคุม้ กัน หมายถึ ง สภาพทีร่ างกายมีความต้านทานโดยกลไกต่าง ๆ ทีเกิดขึนใน
ร่ างกาย ซึ งได้จดั ให้อยู่ในวิชาทีเรี ยกว่าอิมมูโนวิทยา (Immunology) ซึ งได้ถูกคิดค้นเป็ นครังแรก
โดย เอ็ดเวิร์ด เจนเนอร์ ในปี 1796 ซึ งทดลองและคิดค้นวัคซี นป้ องกันไข้ทรพิษ ซึ งการค้นพบนี เป็ น
จุดเริ มต้นในการค้นคว้า ศึกษาและวิจยั เกียวกับระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกาย และวัคซี นอีกมากมาย
(Edward Jenner Museum. 2010)
ระบบภูมิคุม้ กัน แบ่งกลไกออกเป็ น 2 แบบ คื อ กลไกการต่อสู ้ แบบที ไม่จาํ เพาะ (Nonspecific defensive mechanism) และกลไกการต่อสู ้แบบจําเพาะ (Specific defensive mechanism)
เม็ ด โลหิ ต ขาวที สํ า คัญ ในระบบภู มิ คุ ้ม กัน ประกอบด้ว ย ลิ ม โฟไซต์ พลาสมาเซลล์
นิ วโตรฟิ ล อี โอซิ โนฟิ ล เบโซฟิ ล โมโนไซต์ มาโครฟาจ เซลล์มาสต์ (พรชัย มาตังคสมบัติ และ
จินดา นัยเนตร. 2527 : 261-270)
คอมพลีเมนต์ทีถูกกระตุน้ จะมีการแตกตัวเป็ นชิ นเล็กชิ นน้อย ซึ งมีคุณสมบัติต่าง ๆ กัน
บางชินจะไปกระตุน้ เซลล์เม็ดโลหิ ตขาว ทีชือเซลล์มาสต์ (Mast cell) ซึ งจะอยูท่ ีแถวเนื อเยือเกียวพัน
ทําให้เซลล์มาสต์หลังสารทีเรี ยกฮิสตามีน (Histamine) ออกมามีผลทําให้เกิดการขยายตัวของเส้น
โลหิ ต ฝอย (Capillary vessel) จึงมีช่องว่างให้ของเหลวทีอยูใ่ นเส้นโลหิ ตฝอยเล็ดลอดออกมานอก
เส้นโลหิ ต ทําให้เกิดการบวมแดงเรี ยกว่าเกิดการอักเสบ (Inflammation) การขยายตัวของเส้นโลหิ ต
ทําให้สารผ่านเข้าออกได้มากขึน มีผลทําให้ช่องว่างบนผนังโลหิ ตทีใหญ่โตพอให้นิวโตรฟิ ลออกมา
ตรงบริ เวณทีมีจุลินทรี ยเ์ ข้ามา (Diapedesis) นอกจากนี ตอนทีคอมพลีเมนต์แตกตัวนัน ชิ นเล็ก ๆ
ของคอมพลีเมนต์ทีแตกตัวบางชิน มีคุณสมบัติในการดึงดูดให้นิวโตรฟิ ล ลิมโฟไซต์ (Lymphocyte)
และโมโนไซต์ (Monocyte) ซึ งเป็ นเม็ดโลหิ ตขาวที เดิ นทางมาชุ ม นุ ม กันที ที เกิ ดเหตุ ในที สุ ด
จุลินทรี ยน์ ี จะถูกกลืนกินโดยนิ วโตรฟิ ลบางชนิ ดจะถูกกลื นได้โดยง่าย ตัวอย่างเช่น เชื อจุลินทรี ยท์ ี
ทําให้เกิดปอดบวม (Streptococcus pneumoniae) ทีไม่มีเกราะ (Capsule) หุ ้มจะถูกทําลายได้ง่าย แต่
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ถ้าเป็ นชนิดทีมีเกราะหุ ม้ จะมีฤทธิ[ ตา้ นการกลืนกิน นอกจากนี จุลินทรี ยบ์ างชนิ ดทีสามารถเจริ ญและ
แบ่งตัวในเม็ดโลหิ ตขาวได้ เช่น เชือวัณโรค จึงรอดจากการทําลายโดยวิธีนี
ในกรณี ทีได้รับ เชื อไวรั ส ซึ งตัวไวรั สเองจะมี โมเลกุลของโปรตี นซึ งสามารถจับกับ
โมเลกุล บริ เวณเยือหุ ้ม เซลล์ข องร่ า งกายและส่ วนของแอนติ บ อดี ก็ จะเข้า มาจับ กับ ตัวไวรั ส เพื อ
ขัดขวางการจับ กันของตัวไวรั ส และร่ างกาย ซึ งทํา ให้เชื อไวรั ส ไม่ส ามารถแพร่ กระจายได้โดย
แอนติบอดี IgA แอนติบอดีจะทําหน้าทีขัดขวางการจับกันของไวรัสและร่ างกาย ส่ วน IgG และ IgM
แอนติบอดี ช่วยส่ งเสริ มขบวนการฟาโกไซโตซี ส (Phagocytosis) ยิงไปกว่านัน IgM แอนติบอดี ยงั
ทําให้เศษชิ นส่ วนของไวรัสมารวมกัน อี กทัง IgG และ IgM ยังกระตุน้ คอมพลี เมนต์ เพือให้ Cb3
สามารถเริ มขบวนการฟาโกไซโตซี สได้ดียิงขึน (Mediate opsonisation) และย่อยสลายเปลือกของ
ไวรัสโดยขบวนการ เมมเบรน แอทแท็ค คอมเพล็ก (Membrane-attack complex) (Rao. 2006)
มี ก ารแบ่ง หน้า ที ที แสดงออกระหว่า งเซลล์ต่า ง ๆ และมี ก ารติ ดต่อ ประสานงานใน
การควบคุ มการแบ่งตัวและการปรับสภาพเซลล์ของแต่ละตระกูลของเซลล์ ความผิดพลาดย่อมเกิ ดขึน
ได้หลายขันตอน ดังต่อไปนี (พรชัย มาตังคสมบัติ และมาลี จึงเจริ ญ. 2527 : 338-341)
1. ความผิดปกติทางพันธุ ศาสตร์ หรื อการพัฒนาเนื อเยือระบบภูมิคุม้ กัน ทําให้ขาดข้อมูล
พันธุ ศาสตร์ สําหรั บสร้ างภู มิคุม้ กันทังหมดหรื อบางส่ วน หรื อขาดข้อมู ลพันธุ ศาสตร์ สําหรั บติ ดต่ อ
ประสานงาน ย่อมทําให้การตอบสนองขาดสมรรถภาพไป หรื อขาดกลไกการควบคุมทีเหมาะสม
2. อาจมีปัจจัยภายนอก เช่น ไวรัสบางชนิ ด หรื อกัมมันตภาพรังสี หรื อสารเคมีบางอย่าง
ทําให้เซลล์ของระบบภูมิคุม้ กันหรื อเซลล์อืนหลุดพ้นจากกลไกการควบคุมระหว่างเซลล์ ทําให้แบ่ง
เซลล์มากเกินไป จนก่อพยาธิ สภาพเป็ นมะเร็ ง
3. อาจมีสารแปลกปลอมเข้ามา ในลักษณะก่อให้เกิดความเปลียนแปลง ในโครงรู ปสารเดิม
ของร่ างกาย ให้ร่างกายสร้างภูมิคุม้ กันต่อสาร
4. อาจมีปัจจัยทําให้สารของร่ างกาย ซึ งธรรมดาอยูใ่ นตําแหน่งทีไม่พบมาโครฟาจ หรื อ
ที หรื อ บี ลิมโฟไซต์ เช่น สารทีธรรมดาอยูใ่ นเซลล์กลับออกมานอกเซลล์ มีโอกาสพบปะกับเซลล์
เหล่านี ซึ งไม่รู้วา่ เป็ นสารของตนเอง ทําให้สร้างภูมิคุม้ กันและนําไปสู่ พยาธิ สภาพได้
การปรับเปลียนพฤติกรรม
โอเร็ ม กล่าวว่า การดูแลสุ ขภาพของตนเอง เป็ นการปฏิ บตั ิกิจกรรมทีบุคคลริ เริ มและ
กระทําด้วยตนเอง เพือรักษาไว้ซึงชี วิต สุ ขภาพและสวัสดิ ภาพของตน และเมือกระทําอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพจะมีส่วนช่ วยให้โครงสร้างหน้าที และพัฒนาการดําเนิ นไปได้ถึงขีดสู งสุ ด การที
บุคคลจะสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมนัน ต้องริ เริ มและปฏิบตั ิกิจกรรมการดูแลตนเองอย่าง
ต่อเนือง ซึ งประกอบด้วยปั จจัยต่อไปนี คือ
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1. มีความรู ้ ความชํานาญ และความรับผิดชอบในการดูแลตนเอง
2. มีแรงจูงใจทีจะกระทํา และมีความพยายามอย่างต่อเนืองจนได้รับผลสําเร็ จ
3. ให้ความสําคัญกับการมีสุขภาพดี
4. รับรู ้พฤติกรรมการดูแลตนเอง สามารถลดอัตราเสี ยงต่อการเกิดโรคได้
5. ให้กระทํากิจกรรมอย่างสมําเสมอ โดยมีขอ้ บกพร่ องหรื อการลืมน้อยทีสุ ด จนบรรลุผล
สําเร็ จตามต้องการ
6. มีกาํ ลังใจ และความตังใจสู ง ตังแต่เริ มปฏิบตั ิจนสิ นสุ ด
(Orem. 1985 : 38-41)
พลังความสามารถในการดูแลตนเอง (Power components: enabling capabilities for
self-care)
โอเร็ ม มองพลังความสามารถทัง 10 ประการ ในลักษณะของตัวกลางซึ งเชื อมการรับรู ้
และการกระทํา ของมนุ ษ ย์ แต่ เฉพาะเจาะจงสํ า หรั บ การกระทํา อย่า งจงใจเพื อการดู แลตนเอง
ไม่ใช่การกระทําโดยทัวไป พลังความสามารถ 10 ประการนี ได้แก่
1. ความสนใจและเอาใจใส่ ในตนเอง ในฐานะทีตนเป็ นผูร้ ับผิดชอบในตนเอง รวมทัง
สนใจและเอาใจใส่ ในตนเอง ภาวะแวดล้อมในภายนอกตนเอง ตลอดจนปั จจัยทีสําคัญสําหรับการ
ดูแลตนเอง
2. ความสามารถทีจะควบคุมพลังงานทางด้านร่ างกายของตนเองให้เพียงพอ สําหรับการ
ริ เริ ม และการปฏิบตั ิการดูแลตนเองอย่างต่อเนือง
3. ความสามารถทีจะควบคุมส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายเพือการเคลือนไหวทีจําเป็ นในการ
ริ เริ ม หรื อปฏิบตั ิการเพือดูแลตนเองให้เสร็ จสมบูรณ์ และต่อเนือง
4. ความสามารถทีจะใช้เหตุใช้ผลเพือการดูแลตนเอง
5. มีแรงจูงใจทีจะกระทําการดูแลตนเอง เช่น มีเป้ าหมายของการดูแลตนเองทีสอดคล้องกับ
คุณลักษณะและความหมายของชีวติ สุ ขภาพ และสวัสดิภาพ
6. มีทกั ษะในการตัดสิ นใจเกียวกับการดูแลตนเองและปฏิบตั ิตามทีได้ตดั สิ นใจ
7. มีความสามารถในการเสาะแสวงหาความรู ้ เกียวกับการดูแลตนเองจากผูท้ ีเหมาะสม
และเชือถือได้ สามารถจะจดจําและนําความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิได้
8. มีทกั ษะในการใช้กระบวนการทางความคิดและสติปัญญา การรับรู ้ การจัดกระทํา การ
ติดต่อ และการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอืน เพือปรับการปฏิบตั ิการดูแลตนเอง
9. มีความสามารถในการจัดระบบการดูแลตนเอง

111
10. มีความสามารถทีจะปฏิบตั ิการดูแลตนเองอย่างต่อเนื อง และสอดแทรกการดูแลตนเอง
เข้าไปเป็ นส่ วนหนึ งในแบบแผนการดําเนิ นชี วิตในฐานะบุคคล ซึ งมีบทบาทเป็ นส่ วนหนึ งของ
ครอบครัวและชุมชน (Orem. 2001 : 264-265)
ความสามารถและคุณสมบัติข! ันพืน! ฐาน (Foundational capabilities and disposition)
ความสามารถขันพืนฐานของมนุ ษย์ทีจําเป็ นสําหรับการกระทําอย่างจงใจ (Deliberate
action) โดยทัว ๆ ไป แบ่งออกเป็ น
1. ความสามารถทีจะรู ้ (Knowing) กับความสามารถทีจะกระทํา (Doing) (ทางสรี ระและ
จิตวิทยาแบ่งเป็ นการรับความรู ้สึก การรับรู ้ ความจํา และการวางตนให้เหมาะสม เป็ นต้น)
2. คุ ณสมบัติหรื อปั จจัยที มีผลต่อการแสวงหาเป้ าหมายของการกระทํา ความสามารถและ
คุณสมบัติขนพื
ั นฐาน ประกอบด้วย
2.1 ความสามารถและทักษะในการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ความจํา ความสามารถในการอ่าน
เขียนนับเลข รวมทังความสามารถในการหาเหตุผลและการใช้เหตุผล
2.2 หน้าทีของประสาทรับความรู ้สึก (Sensation) ทังการสัมผัส การมองเห็น การได้ยิน
การได้กลิน และการรับรส
2.3 การรับรู ้ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ทังภายในและภายนอกตนเอง
2.4 การเห็นคุณค่าในตนเอง
2.5 นิสัยประจําตัว
2.6 ความตังใจ
2.7 ความเข้าใจในตนเอง
2.8 ความห่วงใยในตนเอง
2.9 การยอมรับตนเอง
2.10 ระบบการจัดลําดับความสําคัญ รู ้จกั จัดแบ่งเวลาในการกระทํากิจกรรมต่าง ๆ
2.11 ความสามารถทีจะจัดการเกียวกับตนเอง เป็ นต้น
จะเห็ นว่า หากบุ ค คลขาดความสามารถและคุ ณ สมบัติ ข นพื
ั นฐานเหล่ า นี เช่ น ผูป้ ่ วย
ไม่รู้สึกตัว ย่อมขาดความสามารถในการกระทํากิ จกรรมที จงใจ และมี เป้ าหมายโดยทัวไป และ
ไม่สามารถจะพัฒนาความสามารถเพือสนองตอบต่อความต้องการดูแลตนเองได้ นันคือขาดทังพลัง
ความสามารถเพือสนองตอบต่อความต้องการการดูแลตนเองได้ นันคือขาดทังพลังความสามารถ
10 ประการและความสามารถในการปฏิบตั ิการเพือดูแลตนเอง การประเมินความสามารถในการ
ดูแลตนเอง โดยประเมินว่าบุคคลสามารถจะกระทําการดูแลตนเอง เพือสนองตอบต่อความต้องการ
การดูแลตนเองที จําเป็ นในแต่ละข้อทีใช้แจกแจงไว้นอกจากโครงสร้ างของความสามารถในการ
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ดูแลตนเองของบุคคล ยังต้องคํานึงถึงปั จจัย พืนฐานซึ งมีอิทธิ พลต่อความสามารถในการดูแลตนเอง
(Orem. 2001 : 264-265)
หลักความยืนหยัดและสิ งเย้ ายวน (Self-Efficacy & Temptation)
ความยืนหยัด (Self-Efficacy) หมายถึงความมันคงในทิศทางทีตังใจไว้แม้ในสถานการณ์
ทีสันคลอน ซึ งต้องต่อสู ้ กบั สิ งเย้ายวน (Temptation) ซึ งหมายถึ งความแรงของสิ งที มาชักจูงให้
ใจอ่อน หันเหกลับไปสู่ วิถีเดิ ม ๆ ก่อนการเปลี ยนแปลง การจะเปลี ยนแปลงให้สําเร็ จต้องคอย
เสริ มสร้ า งความยื น หยัด ให้ ห นั ก แน่ น ขึ นทุ ก วัน และลดทอนสิ งเย้า ยวนให้ เ หลื อ น้ อ ยที สุ ด
(สันต์ ใจยอดศิลป์ . 2556)

การแพทย์ แผนไทยและแผนพืน! บ้ าน
การแพทย์แผนไทย มีวิธีการพิจารณาปั จจัยทีเกียวข้องกับความเจ็บป่ วยในรู ปแบบต่าง ๆ
ได้แก่ ปั จจัยซึ งเป็ นสิ งทีเป็ นธรรมชาติกาํ หนด ได้แก่ ธาตุเจ้าเรื อน ฤดูกาล ภูมิประเทศ สุ ริยจักรวาล
มนุ ษย์ตอ้ งพยายามปรับตัวให้เข้ากับปั จจัยหรื อสมุฏฐานต่าง ๆ ด้วยอาหารสมุนไพร ยาสมุนไพร
และการปรั บ พฤติ ก รรมที เป็ นมู ล เหตุ เ กิ ด โรค การปฏิ บ ัติ ต นในชี วิ ต ประจํา วัน ที ไม่ ถู ก ต้อ ง
อาจก่อให้เกิ ดการเสี ยสมดุลของธาตุจนทําให้เกิ ดโรคภัยไข้เจ็บได้เช่ นกัน พฤติกรรมทีเป็ นมูลเหตุ
ของการเกิ ดโรค ได้แก่ 1) การบริ โภคอาหารมากหรื อน้อยเกิ นไป อาหารบูด อาหารไม่ถูกกับธาตุ
ไม่ถูกกับโรค 2) การฝื นอิริยาบถ ได้แก่ การนัง ยืน เดิน นอนทีไม่สมดุลกัน ทําให้โครงสร้างร่ างกาย
เสี ยสมดุ ลและอวัยวะเสื อมเสี ยหน้าทีไป 3) มลภาวะของอากาศ อยู่ในทีอากาศร้ อนหรื อเย็นเกิ นไป
ฝุ่ นละอองมากเกินไป 4) การอด ได้แก่ การอดอาหาร อดนํา อดนอน พักผ่อนไม่เพียงพอ 5) การกลัน
อุจจาระ กลันปั สสาวะเป็ นประจํา 6) การทํางานเกินกําลังมากไป หรื อมีกิจกรรมทางเพศมากเกินไป
7) มีความเศร้าโศกเสี ยใจ หรื อดีใจจนเกินไป ขาดพรหมวิหาร ตัดอาลัยไม่ขาด 8) การมีโทสะมาก
เกินไป ขาดสติ (มาลี อาณากุล และบุษกร เมธางกูร. 2547 : 20)
การแพทย์แผนไทยมีการตรวจวินิจฉัยโรค และ การบําบัดโรคด้วยแนวคิดพืนฐานเรื อง
ธาตุทงั 4 คือ ดิน (เย็น) นํา (เย็น) ลม (เย็น) และไฟ (ร้อน) ทีประกอบกันขึนเป็ นร่ างกายของคน
การเสี ยสมดุลของธาตุทงั 4 จากอิทธิ พลการเปลียนแปลงตามวัย กาลเวลา ฤดูกาล ภูมิประเทศ และ
พฤติกรรมของคน ต่างเป็ นสาเหตุของการเกิดโรค (เฉลิมพล เกิดมณี . 2547 : 2)
ภูมิปัญญาแห่ งการเยียวยาว่า “เราพบว่าภูมิปัญญาท้องถินด้านสุ ขภาพจะมีประโยชน์มาก
กับบรรดาโรคเรื อรัง การแพทย์ตะวันตก ซึ งเก่งเรื องยา เรื องการผ่าตัด แบบเทคโนโลยีจะเก่งเรื อง
โรคปั จจุบนั ทันด่วน เช่น เป็ นไข้ติดเชือก็สามารถรักษาได้แล้วก็หาย แต่โรคเรื อรังมักจะไม่ค่อยหาย
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ปรากฏว่า พอคนเราอายุยืนขึ น โรคเรื อรั งมันกลับ เยอะ โรคไม่ ติดเชื อ โรคที เกิ ดจากพฤติ ก รรม
กลับเยอะขึ น ศาสตร์ และศิ ล ป์ ด้านการแพทย์พื นบ้านก็เลยมี ป ระโยชน์ เข้ามาช่ วยแก้ไขได้เยอะ
แม้กระทังโรคมะเร็ ง ถ้าเราเรี ยนมาในแบบตะวันตก เราจะรู ้วา่ เซลล์มะเร็ งทีมันเกิดขึนปกติในแต่ละวัน
ร่ างกายคนเราจะมี เซลล์ผิดปกติ ทีเกิ ดขึ น แต่ถา้ ร่ างกายมี ภูมิตา้ นทานแข็งแรง ก็จะสามารถกําจัด
เซลล์มะเร็ งทีมันผิดปกติได้ แต่คนเป็ นมะเร็ ง คือร่ างกายไม่สามารถกําจัดเซลล์มะเร็ งทีเกิ ดขึนเอง
ด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ ทังเรื องการงาน การกิ นอยู่ นี แหละ แล้วในทีสุ ดก็เป็ นมะเร็ ง ถ้าเป็ น
แบบแผนตะวันตก คือ ผ่าตัด เอาเคมีไปบําบัด ไปทําลายเซลล์มะเร็ งหรื อเอากํามันตรังสี ไปฝังทําลาย
ไปจัดการกับมัน แล้วมันก็จะบอกว่าชนิดไหนเป็ นมากแค่ไหน เราก็จะมีการเรี ยนการสอนแบบนี”
“แต่ค นไข้ที เป็ นมะเร็ ง จํา นวนไม่น้อ ย ที เมื อก่ อ นนี คิ ด ว่า จะต้อ งตายภายในไม่น าน
3 เดื อ น 6 เดื อน หนึ งปี ปรากฏว่าเขาอยู่ได้นาน เกิ ดจากอะไร ก็เกิ ดจากที เขาได้ไปใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิน การแพทย์การดูแลสุ ขภาพแบบทีไม่ใช่ตะวันตก เช่น เขาไปปรับสมดุลชี วิตใหม่ แทนทีจะ
อยูใ่ นภาวะทํางานอย่างเคร่ งเครี ยด ไปอยูท่ ีการปรับสมดุลการมีชีวิตอยู่ คือ เราไม่ทาํ งานจนร่ างกาย
เราเครี ยดกระทังผิดปกติอยูเ่ สมอ กินอยูอ่ ย่างพอเหมาะ อาหารการกินก็ควรจะเป็ นธรรมชาติเพราะ
ขณะนีเรากินอาหารผิดธรรมชาติ ทังเรื องทีมาของอาหารก็ผดิ ธรรมชาติ มีทงสารเคมี
ั
มีทงสารเร่
ั
งให้
มันเติ บโตมา ผิดธรรมชาติและปริ มาณ การผิดธรรมชาติ เหล่ านี ยิงทําให้เกิ ดโรคภัยไข้เจ็บ โรคอืน ๆ
อีกมากมาย ยังไม่รวมโรคทางสุ ขภาพจิตจากความเครี ยด จากพฤติกรรมทีมันเปลียนไป และเรื องของ
การดํา เนิ นชี วิตอยู่ บางครั งเราไม่ ไ ด้ออกกํา ลัง กาย เวลาเหนื อยก็ ก ลับ ไปกิ นอี ก แทนที จะได้ใ ช้
พลังงานออกไป”
“ผักอย่างนัน อย่างนี กินแล้วเขาหาย สุ ขภาพก็ดีขึน สิ งเหล่านี เรี ยกได้วา่ เป็ นคุณงามความ
ดีทีอยูใ่ นภูมิปัญญาท้องถิน เป็ นแพทย์ทางเลือก ผมก็เห็นด้วยกับแพทย์ทางเลื อกว่ามันมีหลักแล้วก็
มาเลื อก แต่จริ ง ๆ มันเป็ นการแพทย์แนวทางธรรมชาติ แนวทางทีให้ความเคารพและสัมพันธ์กบั
ธรรมชาติ ความเป็ นปกติธรรมดาซึ งตอนนี มนุ ษย์ละเลยไป จึงทําให้มีปัญหา แต่ถา้ เผือว่าได้กลับมา
ใช้ภูมิปัญญาได้เรี ยนรู ้ และเอามาใช้ให้ถูกต้อง ก็ไม่ตอ้ งเสี ยเงินให้ทีไหน และทุกคนทําได้ ไม่ตอ้ งไปรอ
ให้มีแพทย์ มีโรงพยาบาล มีพยาบาลเยอะ ๆ ทําได้ทุกทีแล้วสุ ขภาพก็กลับดี เพียงแต่เราต้องเปิ ด
ทัศนะในการมองใหม่” (สุ รพล ธรรมร่ มดี และมิรา ชัยมหาวงศ์. 2552 : 31-33)
การปรุ งยาตามแบบแผนไทย มี 28 วิธี เช่น ยาสับเป็ นชิ นเป็ นท่อนใส่ ลงในหม้อเติมนําต้ม
แล้วริ นแต่นากิ
ํ น ต้มแล้วเอานําอาบ ต้มเอานําแช่ ต้มเอานําสวน ใช้เป็ นลูกประคบ ทําเป็ นยาพอก
ต้มเอาไอรมหรื ออบ กวนเป็ นยาขีผึงปิ ดแผล เป็ นต้น (วุฒิ วุฒิธรมเวช. 2547 : 186)
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นําสมุนไพรนอกจากดืมเพือดับกระหายแล้วยังช่วยปรับธาตุ บํารุ งสุ ขภาพ และป้ องกันโรค
หรื ออาการเจ็บป่ วยบางอย่างได้ เนื องจากมีวิตามินหลายชนิ ด สกัดจากใบ ดอก ผล เกสร เปลื อก
หรื อรากของพืช (มาลี อาณากุล และบุษกร เมธางกูร. 2547 : 24)
การนวดเป็ นศาสตร์ และศิลปะในการรักษาความเจ็บป่ วยของมนุ ษย์ทีเก่าแก่มากวิธีหนึ ง
ทังนี โดยใช้มือกระทําต่อเนื อเยือของร่ างกายอย่างเป็ นระบบ การนวดมี หลายประเภทและหลาย
รู ปแบบ แต่ไม่ว่าจะนวดโดยใช้รูปแบบใดก็มกั จะมี ผลต่อระบบการไหลเวียนโลหิ ตและนําเหลื อง
ระบบประสาท ระบบกระดูกและกล้ามเนื อ ส่ งผลให้การรักษาโรคต่าง ๆ ได้ผลดีโดยไม่ตอ้ งใช้ยา
การนวดตามเส้ นสิ บของไทย เป็ นการนวดตามแนวทางเดิ นของเส้ นเอ็นประธาน 10 เส้ น ที มี
จุดเริ มต้นบริ เวณเดี ยวกันรอบสะดื อ พาดผ่านร่ างกายบริ เวณต่าง ๆ ทีสัมพันธ์กนั ไปยังจุดสุ ดท้าย
เพือทําหน้าทีควบคุ มการทํางานของระบบร่ างกายเฉพาะแห่ งของเส้นประธานแต่ละเส้น ทังระบบ
ไหลเวียนเลือด ระบบประสาท สมอง และไขสันหลัง ระบบสื บพันธุ์ ระบบขับถ่าย และกําจัดของเสี ย
การนวดตามเส้นสิ บกระตุน้ การทํางานของระบบร่ างกาย และแก้ไขโรคทีเกิดจากลมประจํา เส้นสิ บ
(มุ ก ดา ต้น ชัย . 2547 : 146) เส้ นสิ บ ได้แก่ เส้ น อิ ท า เส้ นปิ งคลา เส้ น สุ ม นา เส้ น กาลทารี
เส้นสหัสรังสี เส้นทวารี เส้นจันทภูสัง เส้นรุ ชาํ เส้นนันทกะหวัด เส้นสิ กขิณี เส้นเอ็นประธานและ
แขนงเส้นบริ วารทัวร่ างกายมีมากถึง 72,000 เส้น (อภิชาติ ลิมติยะโยธิ น. 2547 : 185)

การแพทย์ ทางเลือก
ศาสตร์ ของการแพทย์ทางเลือกนันพบในวัฒนธรรมตะวันออกมากกว่า 5,000 ปี โดยเริ ม
พบในยุคทองของอิสลามในดินแดนของเมโสโปเตเมีย วัฒนธรรมอียิปต์ และตามมาด้วยศาสตร์
ของอายุรเวทและแพทย์แผนจีน และในส่ วนของประเทศทางตะวันตกนัน เริ มมี ศาตร์ ของแพทย์
ทางเลื อกเมื อ 3,000 ปี โดยมี พืนฐานมาจากปรั ชญาในธรรมชาติทีอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรม
ตะวันตก (Wikipedia. 2010)
จําแนกกลุ่มของการแพทย์ ทางเลือก
หน่ วยงานของ National Center of Complementary And Alternative Medicine
(NCCAM) ของสหรัฐอเมริ กา ปี พ.ศ. 2005 ได้จาํ แนกกลุ่มของการแพทย์ ทางเลือก ออกเป็ น 5 กลุ่ม
ดังนี
1. ระบบการแพทย์ทางเลือก (Alternative Medical Systems)
คือ การแพทย์ทางเลือกทีมีวิธีการตรวจรักษาวินิจฉัยและการบําบัดรักษาทีมีหลากหลาย
วิธีการ ทังด้านการให้ยา การใช้เครื องมือมาช่วยในการบําบัดรักษาและหัตถการต่าง ๆ เป็ นต้น คือ
ระบบการแพทย์ท างเลื อกที มี ค วามสมบรู ณ์ท งในเชิ
ั
งทฤษฎี และภาคปฏิ บ ตั ิ ซึ งเป็ นศาสตร์ ท าง
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การแพทย์ทีพัฒนามาก่อนการแพทย์แผนปั จจุบนั เช่ น การแพทย์แผนโบราณของจีน การแพทย์
แบบอายุรเวทของอินเดีย (Ayurveda) และ การบําบัดแบบโฮมีโอพาธี (Homeopathy)
2.กลุ่มศาสตร์ ทีมีความเกียวข้องกับความสัมพันธ์ของกาย-จิต (Mind-Body Interventions)
คือ การบํา บัด ที มี เ น้ น การรั ก ษากาย-จิ ต นั นมี ห ลากหลายวิ ธี ซึ งเน้ น การส่ ง เสริ ม
ความสามารถของการทํางานของจิตใจเพือส่ งผลไปยังการทํางานและอาการทางร่ างกาย เช่น การใช้
สมาธิ บาํ บัด (Meditation) และโยคะ (Yoga)
3. การบําบัดด้วยวิธีการใช้สารชีวภาพ (Biologically Based Therapies)
คือ วิธีการบําบัดรักษาโดยการใช้ สารชี วภาพ สารเคมีต่าง ๆ หรื อแม้กระทังอาหารสุ ขภาพ
การบํา บัดด้วยวิธี ทางชี วภาพนี ใช้ส ารที พบได้ใ นธรรมชาติ รวมทังผลิ ตภัณ ฑ์เสริ ม อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์จากพืช รวมไปถึงการใช้วตั ถุอืน ๆ ทียังไม่มีการพิสูจน์ผลการรักษาทางวิทยาสาสตร์ เช่น
การใช้กระดูกปลาฉลามเพือรักษามะเร็ ง
4. การบําบัดโดยใช้หตั ถการต่าง ๆ (Manipulative and Body-Based Methods)
คื อ วิธี ก ารบํา บัดรั ก ษาโดยการใช้หัตถการต่า ง ๆ เช่ น การจัดกระดู ก (Chiropractic)
การนวด (Massage therapy) การฝังเข็ม (Acupuncture) เป็ นต้น
5. การบําบัดด้วยพลังงาน (Energy Therapies)
คือ วิธีการบําบัดรักษาทีใช้พลังงานในการบําบัดรักษา ทีสามารถวัดได้และไม่สามารถวัด
ได้ในการบําบัดรักษา เช่น การสวดมนต์บาํ บัด พลังกายทิพย์ พลังจักรวาล เรกิ โยเร เป็ นต้น (Wong
Cathy. 2010)
ประเด็นสํ าคัญเกียวกับการแพทย์ ทางเลือกแนวต่ าง ๆ
ไฮโปธาลามัส (Hypothalamus) เป็ นส่ วนของสมองที เกี ยวข้องกับ อารมณ์ ม ากที สุ ด
เมื อคนเราได้รับแรงกดดัน ทําให้เกิ ดความเครี ยด ความคับข้องใจจะมี ผลต่อการส่ งฮอร์ โมนจาก
ไฮโปธาลามัสไปยังต่อมไร้ท่อ (Endocrine system) และระบบภูมิคุม้ กัน (Immune system : T-cell
ซึ งสามารถเกาะติ ดกับเซลล์มะเร็ ง และฆ่าเซลล์มะเร็ งได้) ทําให้เซลล์อ่อนแอลง การบําบัดทาง
การแพทย์ทางเลือก เป็ นการแพทย์สาขาหนึงทีมุ่งเน้นการรักษาทีผสมผสานกับการแพทย์แผนปั จจุบนั
เพือให้ผปู ้ ่ วยโรคมะเร็ งรู ้จกั ดูแลตนเอง ทําให้เกิดความเข้มแข็งทังด้านร่ างกายและจิตใจ ซึ งจะช่วย
ส่ งผลดี ไม่เพียงทางจิตใจเท่านัน แต่ร่างกายของผูป้ ่ วยจะดี ตามไปด้วย (สํานักการแพทย์ทางเลื อก
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุ ข. 2551)
การวิจยั เรื อง “หลอมรวมการเรี ยนรู ้เพือความเป็ นไท” พบว่า บ่อยครังทีชี วิตประจําวันทํา
ให้เราละเลยและมองข้ามอาการทีร่ างกายบ่งบอกถึงการใช้ชีวิต ทีไม่อาจสอดคล้องกับธรรมชาติใน
ร่ างกาย ซึ งมักก่อให่เกิดการลุกลามจากความเจ็บป่ วยเล็กน้อยไปเป็ นโรคหรื อความเจ็บป่ วยทีจําเป็ น
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ต้องพึงพาผูเ้ ชียวชาญ และยิงนานวันเข้าการพึงพาเหล่านี ดูเหมือนจะมีมากขึน แม้เป็ นไข้ ปวดหัวตัว
ร้อนเพียงเล็กน้อย แล้วทุกวันนี เราก็พบกับความจริ งทีว่า เงินไม่สามารถซื อสุ ขภาพได้ โรคร้ายต่าง ๆ มี
มากขึน สุ ขภาพของคนในสังคมกลับยําแย่ลงทุกวัน ด้วยปั จจัยต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นสภาพแวดล้อม
อากาศ นําและอาหารทีเต็มไปด้วยมลภาวะ พฤติกรรมและการใช้ชีวิตทีมีส่วนในการทําลายสุ ขภาพ
(สุ รพล ธรรมร่ มดี และมิรา ชัยมหาวงศ์. 2552)
วิถีชีวติ ของคนไทยเราโดยเฉพาะการกินอยูเ่ ปลียนแปลงไปอย่างมากอุตสาหกรรมอาหาร
มีการแปรรู ปอย่างมากมาย จากวิถีชีวติ ทีเคยอยูอ่ ย่างเรี ยบง่ายพอเพียงหาได้ในท้องถิน กลายเป็ นการ
บริ โภคนิ ยม เน้นความสะดวกสบาย สะดวกซื อ จนลื มให้ความสําคัญว่า “อาหารสร้ างชี วิตและ
สุ ขภาพ” คนไทยจึงเริ มมีปัญหาสุ ขภาพเปลียนแปลงไปจากอดีตอย่างเห็นได้ชดั ดังแสดงอัตราการ
ตายด้วยสาเหตุการตายต่อประชากร 100,000 คน พ.ศ. 2544-2548 แบ่งตามกลุ่มโรคสําคัญ
ตารางที 1 อัตราการตายด้วยสาเหตุการตายแบ่งตามกลุ่มโรคสําคัญต่อประชากร 100,000 คน
พ.ศ. 2544-2548 (สถิติสาธารณสุ ข พ.ศ. 2548)
สาเหตุการตาย
มะเร็ งและเนืองอกทุกชนิด*
อุบตั ิเหตุและการเป็ นพิษ*
ความดันโลหิ ตสู ง และหลอดเลือดในสมอง*
โรคหัวใจ*
ปอดอักเสบและโรคอืน ๆ ของปอด
ไตอักเสบ ไตพิการ*

2544
68.4
50.9
24.5
30.3
18.0
16.3

2545
73.3
55.3
26.6
24.6
21.1
16.9

2546
78.9
56.9
34.5
27.7
23.9
19.2

2547
81.3
58.9
34.8
26.8
26.3
18.6

2548
81.4
57.6
29.2
28.2
22.4
20.2

* มีส่วนเกียวข้องกับภัยจากอาหารทังจากการติดเชือและสารเคมีปนเปื อนรวมทังสารก่อมะเร็ ง
ปั ญหาสุ ขภาพของคนไทยในปั จจุบนั ส่ วนสําคัญเกิดจากปั ญหาสารพิษในอาหาร ซึ งมีถึง
9 ชนิดอันตราย และมีถึง 6 ชนิดร้ายแรงทีก่อให้เกิดมะเร็ งแฝงตัวอยูใ่ นอาหารนับร้อยชนิ ดทีคนไทย
บริ โภคอยู่ทุกวัน วงการแพทย์มีการพิสูจน์แล้วพบว่า ผูบ้ ริ โภคอาหารประเภทเนื อสัตว์เป็ นประจํา
จะทําให้เกิ ดมะเร็ งทีบริ เวณลําไส้ ใหญ่ เต้านม ตับ และต่อมลู กหมาก การศึกษาทางระบาดวิทยา
พบว่า การบริ โภคนําตาลทรายมากมี ค วามสัมพันธ์ ก ับมะเร็ ง ต่อไปนี มะเร็ งช่ องปาก กล่ องเสี ย ง
กระเพาะอาหาร ตับอ่อน ปอด ลําไส้ใหญ่และทวารหนัก เต้านม นอกจากนี ยังพบอีกว่ามีผลเสี ยต่อ
สุ ขภาพอีกมากมาย เช่ น กดระบบภูมิตา้ นทาน มีงานศึกษาวิจยั แสดงให้เห็นถึ งความสัมพันธ์ระหว่าง
มะเร็ ง และปั ญหาสุ ขภาพอืน ๆ กับการบริ โภคผลิตภัณฑ์จากนม การเตรี ยมอาหารแมคโครไบโอติกส์ นนั
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เน้นการใช้วสั ดุอุปกรณ์ครัว พลังงานต้องมาจากธรรมชาติ โดยเฉพาะเครื องใช้ไฟฟ้ าควรหลีกเลียง
ให้มากทีสุ ด อาหารแมคโครไบโอติกส์ เป็ นอาหารทีเน้นการบริ โภคคาร์ โบไฮเดรตเชิ งซ้อน สรุ ปได้วา่
อาหารทีได้จากขบวนการอินทรี ยน์ นั มี คุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการมากกว่าอาหารทีได้จาก
เกษตรสมัย ใหม่ แนวคิ ดของแมคโครไบโอติ ก ส์ แนะนํา ให้ บ ริ โภคธัญพื ช ถัวและผัก เป็ นหลัก
(โอภาส ภูชิสสะ และคณะ. 2550 : 12-23)
การเคลื อนไหวร่ างกายเป็ นการใช้พลังงานเพือการเคลื อนไหวส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย
ซึ งมี วิ วฒั นาการมาโดยตลอด การเคลื อนไหวร่ า งกายมี ผ ลต่ อ ร่ า งกายและมี ก ารตอบสนองใน
ลัก ษณะต่ า ง ๆ ของระบบภายในร่ า งกาย การเคลื อนไหวที เหมาะสมจะมี ผ ลที ดี ต่ อ สุ ข ภาพ
การเคลือนไหวร่ างกายแบบตะวันออกจะยึดหลักการทีเป็ นไปตามทฤษฎี หยิน-หยาง ซึ งเป็ นการฝึ ก
กายไปพร้ อม ๆ กับ การฝึ กจิ ตและควบคุ มลมหายใจ มี ล ักษณะเป็ นองค์รวม (สมชาย ลี ทองอิ น.
2547 : 224)
“กดจุด” เป็ นวิธีการบําบัดรักษา และบรรเทาอาการเจ็บป่ วยภายในร่ างกาย ซึ งเป็ นสิ งที
ชาวจี นยอมรั บเชื อถื อ และปฏิ บตั ิ กนั มาหลายพันปี และยังแพร่ หลายไปทัวโลกทังในยุโรปและ
อเมริ กา (ลลิดา อาชานานุภาพ และสุ รเกียรติ อาชานานุภาพ. 2538 : 1)
เส้ นลมปราณจะเป็ นสิ งเชื อมโยงอวัยวะภายในทังห้า อวัยวะกลวงทังหก แขนขาและ
ทุกส่ วนของร่ างกายเข้าด้วยกัน เป็ นเส้นลําเลียงพลังเลือดและของเหลวไปสู่ ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย
เส้ นลมปราณทํา หน้า ที ควบคุ ม การไหลเวีย นและสมดุ ลของพลัง รวมทังควบคุ ม การไหลเวีย น
ของเลื อด บํารุ งรักษากระดูก หล่อลื นเอ็น และไขข้อต่าง ๆ ทัวร่ างกายให้สามารถเคลื อนไหวได้
คล่องและเป็ นปกติ เนื องจากเส้นลมปราณต่าง ๆ ของร่ างกายต่อเนื องเชื อมโยงและมีความสัมพันธ์
กันอยู่ จึงทําให้อวัยวะต่าง ๆ ทังภายในและภายนอกเชื อมโยงเป็ นอันหนึ งอันเดียวกัน (สันนิ ษฐานว่า
สัมพันธ์ กบั ระบบประสาท ระบบไหลเวีย น และเส้ นเอ็นต่าง ๆ ของร่ า งกาย) การจําแนกเส้ น
ลมปราณ เส้นลมปราณแบ่งออกได้เป็ นเส้นลมปราณปกติ 12 เส้น และเส้นลมปราณพิเศษ 8 เส้น
(โครงการพัฒ นาเทคนิ ค การทํา ยาสมุ น ไพร โครงการศึ ก ษาการแพทย์ต ะวันออก และ มู ล นิ ธิ
สาธารณสุ ขกับการพัฒนา. 2551 : 49-50)
การวิจยั เรื อง “กดจุดหยุดปวดแบบรวดเร็ ว” เก็บข้อมูลทุกคนทีมารับบริ การ รายงานว่า
ในผูป้ ่ วยทังหมด 118 ราย มีเพียง 2 รายเท่านันทีการกดจุ ดไม่ได้ผลเลย นอกนันตอบสนองหมด
สามารถสรุ ปว่าการกดจุดแนวใหม่มีประสิ ทธิ ภาพในการบรรเทาอาการปวดได้ ร้อยละ 98.7 และ
พบว่าร้อยละ 78.4 ของผูป้ ่ วยทีได้รับการกดจุดสามารถลดความรุ นแรงของอาการปวดได้มากกว่า
ร้อยละ 50 ภายใน 5 นาที (คําแก้ว สมบูรณ์. 2551)
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การวิจยั เรื อง “ผลของการฝึ กโยคะต่ อความสุ ข และภาวะซึ ม เศร้ า ในผูป้ ่ วยที มี อาการ
ซึ มเศร้ า” พบว่า การฝึ กโยคะส่ งผลให้ผูป้ ่ วยซึ มเศร้ ามี ความสุ ขเพิมขึ น และอาการซึ มเศร้ าลดลง
แต่ความต่อเนื องในการทําโยคะเมือผูป้ ่ วยกลับบ้านแล้ว ยังมีแค่ร้อยละ 40 และเสนอว่า ควรหาวิธี
อืน ๆ ในการกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยทําอย่างต่อเนืองต่อไป ควรจัดกิจกรรมการฝึ กโยคะอย่างต่อเนื อง และ
ควรขยายผลการฝึ กโยคะกับผูป้ ่ วยโรคอืน ๆ ได้แก่ ยําคิดยําทํา ออทิสติก หรื อ จิตเภทเรื อรัง (อัมพร
กุลเวชกิจ และคณะ. 2552)
“กัวซาบํา บัด” ศาสตร์ แพทย์แผนจี นโบราณยุคราชวงศ์ถ ัง หมิ ง สื บทอดยาวนานกว่า
5,000 ปี เป็ นการบํา บัดรั ก ษาโรคของชาวจี นโบราณ เป็ นศาสตร์ ชันสู งที ใช้เฉพาะในราชสํานัก
เท่านันและเริ มเป็ นที นิ ยมมากขึ น มีถ่ายทอดและเผยแพร่ ออกไปสู่ ประชาชนจนถึ งประเทศเพือน
บ้าน อาทิ เวียดนาม เขมร พม่า ไทย โดยเฉพาะชาวล้านนา โดยเป็ นทีนิ ยมและรุ่ งเรื องสู งสุ ดในยุค
ราชวงศ์ถงั และหมิง สื บทอดยาวนานมากว่า 5,000 ปี และเกื อบสู ญหายไป 30 ปี ทีผ่านมา มี กลุ่ ม
แพทย์จีน นักวิชาการ นักธุ รกิ จ ร่ วมกับมหาวิท ยาลัยปั กกิ ง เพือฟื นฟูศาสตร์ กวั ซาบําบัดกลับมา
อีกครัง โดยปั จจุบนั วิชากัวซาบําบัดได้รับการบรรจุเป็ นวิชาเอกอยูใ่ นหลักสู ตรคณะแพทย์ทางเลือก
ของมหาวิทยาลัยปั กกิ ง และได้มีชาวมาเลเซี ยนําไปเผยแพร่ ในประเทศ มาเลเซี ย สิ งคโปร์ บรู ไน
อินเดีย ฮ่องกง ไทย และอีกหลายประเทศในเอเชีย
ข้อดี ของการทํากัวซาบําบัด คือ เป็ นศาสตร์ ทีเรี ยนรู ้ ง่าย ปฏิ บตั ิง่าย ทุกคนสามารถเรี ยน
และฝึ กทํา ให้ ต นเองและผู ้อื นได้ โดยไม่ มี ผ ลเสี ย ถ้า ทํา ถู ก วิ ธี จ ะเห็ น ผลทัน ที แต่ ถ้า ผิ ด วิ ธี ก็
ไม่มีผลเสี ยหรื อผลข้างเคียงใด เพียงแต่ไม่หายจากอาการเจ็บป่ วยนัน “กัวซา” นัน ความหมายก็คือ
“กัว” แปลว่าขูด “ซา” แปลว่าสารพิษ หรื ออาจหมายถึงเชือโรค หรื อสิ งปนเปื อนผิดปรกติในกระแส
การไหลเวียนของร่ างกาย ซึ งเป็ นสาเหตุของการเจ็บป่ วย
ประโยชน์ของการทํากัวซาบําบัด กระตุน้ ระบบเมตาบอลิ ซึมของร่ างกาย ช่ วยให้ระบบ
หมุ น เวี ย นของเลื อ ดดี ขึ น กระตุ ้น เซลล์ โ ดยการเพิ มออกซิ เ จนและระบายของเสี ย ในเซลล์
เพิมประสิ ทธิ ภาพของระบบภูมิคุม้ กันในร่ างกาย เสริ มความงาม ชะลอความชรา ใช้แทนการออก
กําลังกายได้ ทําให้ร่างการแข็งแรง ป้ องกันการเกิดโรคต่าง ๆ สามารถและตรวจเช็คโรคเบืองต้นได้
วิธี ก ารทํา กัวซาบํา บัด ทํา ได้ 3 วัตถุ ป ระสงค์ คื อ 1) เพื อการตรวจเช็ ค สุ ข ภาพ และ
บําบัดรักษาโรค บรรเทาอากาเจ็บป่ วย 2) เพือผ่อนคลายหรื อเพือสุ ขภาพ แทนการออกกําลังกายทํา
ให้ร่างกายแข็งแรง ระบบการไหลเวียนดีขึน และ 3) เพือความงาม (Scoreboards Company. 2010)
วิธีการรั กษาแต่โบราณของการแพทย์แผนจีนนัน ในตําราโบราณได้มีการบันทึ กไว้ว่า
มีอยูส่ ี วิธีคือ ขูด ฝัง รม ยา
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การขูด หมายถึง วิธีการนวดและการขูดผิวให้ออกผืนแดง ถูกจัดให้อยูอ่ นั ดับทีหนึ งของ
สี วิ ธี ก ารรั ก ษา จึ ง เห็ น ได้ว่า เป็ นวิ ธี ที มี ค วามสํ า คัญ ที สุ ด ในสี วิ ธี ก ารรั ก ษา การขู ด นอกจากจะ
มีประสิ ทธิ ภาพการรั กษาทีดี เป็ นพิเศษแล้ว เนื องจากการขูดไม่จาํ เป็ นต้องใช้วสั ดุ หรื อเครื องมือที
พิเศษอันใด หากจะใช้เพียงมือหนึ งคู่ แผ่นขูดหนึ งอัน หรื อช้อนกระเบืองเซรามิคแบบธรรมดาเพียง
หนึงคันก็พอ หรื อบางทีอาจจะใช้เพียงหิ นเรี ยบแค่หนึ งก้อนก็ใช้ได้แล้ว ขอเพียงแต่มีความเข้าใจใน
หลักการทางการแพทย์ เท่านีก็จะสามารถรักษาผูค้ นได้ทุกทีทุกเวลา วิธีการขูดจึงเป็ นวิธีการรักษาที
สะดวกทีสุ ด ดังนันจึงถูกคนโบราณจัดให้เป็ นอันดับหนึงของวิธีการรักษาทังหลาย
ส่ วนการใช้ยาจะเป็ นอันดับสุ ดท้ายของสี วิธีการรักษา สาเหตุอาจเป็ นเพราะวิธีการนี ต้อง
ใช้ตวั ยาหลายขนาน ไม่สามารถเตรี ยมพร้อมได้ทุกทีทุกเวลา ดังนัน จึงถูกจัดให้อยูใ่ นอันดับท้าย
ของสี วิธีการรักษา แพทย์ทีดี จะต้องมีความรอบรู ้ วิธีการเหล่านี จากนันพิจารณาดูความเหมาะสม
ตามสถานการณ์ แล้วเลื อกเฟ้ นวิธีทีดี ทีสุ ดในการรั กษาให้กบั ผูป้ ่ วย แต่เนื องจากวิธีรักษาแบบขูด
จะทําให้แพทย์ตอ้ งเสี ยพละกําลังมากทีสุ ด ต้องเสี ยเวลามากทีสุ ด และได้เงิ นน้อยทีสุ ด อีกทังเวลา
รักษาจะดูเหมือนกับกรรมกรทีกําลังทํางานหนัก ภาพลักษณ์ของแพทย์จึงดูไม่ค่อยสวยงาม ส่ วนการ
รักษาโดยการใช้ยาไม่เพียงแต่จะใช้เวลาและพละกําลังในการรักษาผูป้ ่ วยน้อยเท่านัน หากยังสามารถ
รักษาความน่าเชือถือทางวิชาการของแพทย์ได้อีกด้วย ทังนี ในด้านของตัวยาก็ยงั ง่ายต่อการเพิมราคา
ให้สูงขึนอีกต่างหาก ทําให้แพทย์ได้รับผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจทีค่อนข้างมากกว่า
หลังจากได้มีการพัฒนามาเป็ นเวลานาน การรักษาโดยใช้ตวั ยาจึงกลายเป็ นกระแสหลัก
ของการรักษาในการแพทย์จีน หากแต่วธิ ี การรักษาแบบขูดกลับกลายเป็ นวิธีการรักษาแบบชาวบ้าน
แพทย์ทีทรงกิ ตติ ศพั ท์จึงไม่ให้ความสําคัญกับการรักษาประเภทนี ด้วยเช่ นนี ประสิ ทธิ ภาพของการ
รักษาของการแพทย์แผนจีนจึงลดตําลงไปมากมาย โรคบางโรคทีต้องใช้วิธีการรักษาแบบขูดเป็ นหลัก
ในปั จจุบนั ได้กลายเป็ นโรคทีมิอาจรักษาให้หายได้ (อมร ทองสุ ก. 2553 : 118-119)
การสวนล้างลําไส้ใหญ่นนไม่
ั ใช่เทคนิ คหรื อวิธีการใหม่ หากแต่พบว่าได้มีการทํามาแล้ว
ตังแต่ 1,500 ปี ก่ อนคริ ส ตกาลโดยชาวอี ยิป ต์ แม้ใ นคํา ภี ร์ไ บเบิ ล ก็ ระบุ ถึ ง การสวนล้า งลํา ไส้
การแพทย์กรี กยุคฮิปโปเครติสถื อเอาการสวนล้างลําไส้เป็ นกรรมวิธีหนึ งในการรักษาโรค ปั จจุบนั
ในยุโรปและสหรัฐอเมริ กา การสวนล้างลําไส้ใหญ่เป็ นแขนงหนึ งของวิชาวารี บาํ บัด ในการแพทย์
แผนธรรมชาติ ถึ ง มี ก ารจัด ตังสมาคม เช่ น The Colon International Association และ The
International Colon Therapy Foundation ในสหราชอาณาจักร แพทย์ทีใช้การสวนล้างลําไส้ในการ
รักษามะเร็ งอย่างจริ งจังคือ นายแพทย์แม็กซ์เกอร์ สัน และ ทันตแพทย์วิลเลี ยม เคลลี นอกจากนี
ดร.เบอร์ หนาด เจนเซน และ ดร.นอร์ แมน วอร์ กเกอร์ สองนักธรรมชาติบาํ บัดทีมีชือเสี ยงก็ใช้การ
สวนลําไส้ใหญ่เป็ นส่ วนหนึ งในการรักษาของเขา การแพทย์ตะวันตกเองได้กาํ หนดการสวนล้าง
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ลําไส้ไว้เป็ นการรักษาวิธีหนึ งในคู่มือ Merck Medical Manual ตังแต่ ค.ศ. 1899 ถึง 1977 แพทย์ชาวไทย
รุ่ นแรก ๆ ทีศึกษาแพทย์แผนตะวันตกก็เคยใช้การสวนล้างลําไส้กบั ผูป้ ่ วยอยู่บ่อย ๆ และได้ถูก
นํามาใช้ทีประเทศสหรัฐอเมริ กา โดย Dr. Elmer Lee ในปลายปี 1800 ซึ งการสวนล้างลําไส้ใหญ่นี
ช่วยกําจัดสารพิษทีตกค้างอยู่ในลําไส้มานานนับปี ตลอดจนช่ วยเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานของ
ลําไส้ใหญ่ การสวนลําไส้ แท้จริ งนอกจากทําให้ลาํ ไส้สะอาดแล้ว อาจถื อเป็ นวิธีการหนึ งในการใส่ ยา
บางอย่า งให้ ก ับ ผูป้ ่ วย ไม่ ว่า จะเป็ นยาสมุ น ไพรหรื อ ยาแผนปั จ จุ บ ัน (บรรจบ ชุ ณ หสวัส ดิ กุ ล .
2547 : 184)
ทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ได้มีการใช้การสวนล้างลําไส้ใหญ่ในผูป้ ่ วยโรคต่าง ๆ เช่น ผูป้ ่ วย
ทีไม่สามารถควบคุ มการขับถ่ายได้และทําการผ่าตัดแล้วไม่ประสบผลสําเร็ จ (Dynamic graciloplasty DGP) นัน พบว่าการสวนล้างสําไส้นนเป็
ั นวิธีทีมีประสิ ทธิ ภาพในการรักษาผูป้ ่ วยทีทําการรักษาด้วย
การผ่าตัด DGP แล้วไม่ประสบผลสําเร็ จ (Koch et al. 2008 : 195-200) และในผูป้ ่ วยทีการขับถ่าย
อุจจาระผิดปกติก็พบว่าการสวนล้างลําไส้ใหญ่นนเป็
ั นทางเลื อกทีมีประสิ ทธิ ภาพ และช่ วยพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยทีมีการขับถ่ายอุจจาระผิดปกติได้
สารพิ ษ ก็ คื อ สารที ทํา ลายสุ ข ภาพ ในทางอายุรเวทได้อธิ บ ายว่า ร่ า งกายของเรา
ประกอบด้วยธาตุ ทัง 5 หากส่ วนใดส่ วนหนึ งถูกรบกวนจะเกิดสารพิษ “อามะ” อุดตันในร่ างกาย
และการไหลเวียนของพลังงาน ทําให้เกิดอาการเจ็บป่ วยขึน (ศูนย์ธรรมชาติบาํ บัดบัลวี. 2553)
วิธีการทําความสะอาดลําไส้มี 2 วิธี คือ
1. การสวนลําไส้ใหญ่ระดับบน เน้นการสวนด้วยนําอุ่น
2. การสวนล้างลําไส้ใหญ่ระดับกลางด้วยสารบางอย่าง เช่น กาแฟ หรื อสมุนไพร
ปั สสาวะบําบัด (Urine Therapy) คือ การใช้ปัสสาวะของตัวเองเพือวัตถุประสงค์ในการ
รักษาโรค โดยไม่ใช้ยาและยังช่วยส่ งเสริ มสุ ขภาพด้วย
ในคัม ภี ร์พ ระไตรปิ ฎก พระผูม้ ี พ ระภาคได้ตรั สกล่ า วถึ ง การใช้มู ตรเน่ า (ปั ส สาวะ)
ในหลาย ๆ พระสู ตร ดังนี ในจัตตาริ สูตร พระผูม้ ีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ปั จจัย น้อย
หาได้ง่าย และไม่มีโทษ 4 อย่างนี 4 อย่าง เป็ นไฉน ดู กรภิ กษุทงหลาย
ั
... บรรดาเภสัชมูตรเน่ า
(ปั สสาวะ) น้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ ... (ขุ.ธ.25/281) ในพระพุทธานุ ญาตให้บอกนิ สสัย 4 ...
พึงบอกนิ สสัย 4 ว่าดังนี ... บรรพชาอาศัยมูตรเน่ า (ปั สสาวะ) เป็ นยา เธอพึงทําอุตสาหะในข้อนัน
จนตลอดชี วิต (วิ.ม.4/143) และในพระพุทธานุ ญาตยามหาวิกฏั 4 อย่าง ... ก็โดยสมัยนันแลภิกษุรูป
หนึงถูกงูกดั ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตว่า ดูกร
ภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุญาตให้ใช้ยามหาวิกฏั 4 อย่าง คือ คูถ มูตร (ปั สสาวะ) เถ้า ดิน ... (วิ.ม.5/43)
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ตําราไทยโบราณหลายเล่ม จึงได้กล่าวอ้างถึงการใช้ปัสสาวะรักษาโรค ตามทีพระพุทธเจ้า
ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิ ฎก โดยพระวินยั ปิ ฎกเขียนไว้วา่ พระภิกษุปฏิบตั ินิสสัยสี ให้ฉนั นํามูตรแช่
ผลสมอเพือแก้โรคต่าง ๆ เมือพันปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช ในคัมภีร์พระเวทย์ของฮินดู ถือว่านําปั สสาวะ
เป็ นของศักดิ[สิทธิ[ ดืมแล้วจะเป็ นนําอมฤต (บรรจบ ชุณสวัสดิกุล. 2546)
ในตําราการแพทย์จีน เขี ยนขึ นช่ วง พ.ศ. 586-754 อ้างว่าปั สสาวะเป็ นตัวละลายยา
สมุนไพร ช่วยทําให้สมุนไพรมีสรรพคุณดียงขึ
ิ น
พ.ศ. 600 ปริ นุส นักปราชญ์ชาวโรมัน แต่งตําราว่าด้วยปั สสาวะเป็ นยารักษาพิษต่าง ๆ
และใช้ประโยชน์ในการฟอกหนัง ย้อมสี ผา้
พ.ศ. 1782-1832 ญีปุ่ นยุคอิมเป็ ง ดืมนําปั สสาวะในการรักษาโรค
จากการวิจยั ของ ดร.ฟารอน นักชีวเคมี พบสารต่าง ๆ ในปั สสาวะ 95% เป็ นนํา 2.5% เป็ น
urea และ 2.5% เป็ นสารอืน ๆ เป็ นส่ วนผสมของเกลือแร่ เกลือ ฮอร์ โมน เอ็นไซม์ และภูมิคุม้ กัน
ที น่ า สนใจในปั ส สาวะมี ส ารอื น ๆ ได้แ ก่ เอนไซม์ : Amylase (diastase), Lactic
dehydrogenase (LDH), Leucine amino-peptidase (LAP) และ Urokinase (ใช้ละลายลิมเลือดใน
ผูป้ ่ วยหลอดเลื อดหัวใจตันเฉี ยบพลัน) ฮอร์ โมน : Catecholamines, 17-Catecholamine, Hydroxysteroids, Erythropoietin, Adenylate cyclase, Prostaglandins, Growth hormones, ฮอร์ โมนเพศ และ
อินซูลิน ฯลฯ แต่นกั วิจยั เชือว่ายังมีสารทีเรายังไม่รู้จกั อีกมากในปั สสาวะการรักษาโรค
ดร.อัลเบิร์ต เซนต์ กี ออร์ กี นักวิทยาศาสตร์ รางวัลโนเบลทดลองใช้สาร Methyl gloxal
ซึ งพบในปั สสาวะรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งและได้ผลเป็ นทีน่าพอใจในหลายราย สารต่าง ๆ เหล่านี แม้
จะมีปริ มาณน้อยในปั สสาวะแต่พบว่าอยู่ในรู ปแบบทีมี ศกั ยภาพสู ง เมือดื มเข้าไป จะซึ มผ่านเยือบุ
กระเพาะอย่างรวดเร็ วและเกิดผลต่อร่ างกาย
งานวิจยั ชิ นใหญ่ของนายแพทย์ธรรมาธิ กรี รัฐมหาราษฎร์ ประเทศอินเดี ยได้ทดลอง
ให้ผูป้ ่ วยจํานวน 200 คน ดื มนําปั สสาวะของตนเองและติดตามผลทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด
ได้ขอ้ สรุ ปดังนี
1. เมื อดื มนําปั สสาวะช่ วยให้ร่างกายสร้ างเม็ดเลื อดแดงมากขึ น และอัตราเผาผลาญ
ในร่ างกายสู งขึน
2. การดืมนําปั สสาวะจะช่วยให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงมากขึน ในผูป้ ่ วยทุกราย และ
ปริ มาณฮีโมโกลบินในเลือดก็สูงขีนด้วย
เขาเชื อว่าข้อสรุ ป 2 ประการนี สําคัญมาก ช่ วยให้เกิ ดการบําบัดรักษาโรคและอาการ
เจ็บป่ วยได้หลายกรณี ด้วยกลไกของเอนไซม์ ฮอร์ โมนและเกลือแร่ และช่วยให้ภูมิตา้ นทานดีขึนอีก
ด้วย
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การวิจยั ของนักวิทยาศาสตร์ ชาวออสเตรเลีย 2 คน พบว่า เมือดืมปั สสาวะจะทําให้มีสมาธิ
จิตใจสดชื น อารมณ์ ดีขึน แจ่มใสเพราะในปั สสาวะมีฮอร์ โมน ชื อ Melatonin ซึ งพบในปั สสาวะ
ตอนเช้า
ในงานวิจยั ค้นพบว่าปั สสาวะของแต่ละคนจะมีผลต่อการทํางานในร่ างกายของแต่ละคน
โดยจะทําหน้าทีเป็ นวัคซี นธรรมชาติ เป็ นตัวต่อต้านแบคทีเรี ยและไวรัส ต่อต้านสารก่อมะเร็ ง ทําให้
เกิ ด ความสมดุ ล กับ ฮอร์ โ มนและช่ ว ยเรื องภูมิ แ พ้ (ปั ส สาวะทํา หน้า ที เป็ น Natural vaccine,
Antibacterial, Antiviral, Anti-cancer agents, Hormone balance, Allergy relievers)
วิธีการใช้ปัสสาวะบําบัด มี 2 แบบ คือ
1. แบบใช้ภายใน
ดืม ดื มปั สสาวะตอนเช้า ช่วงกลางของปั สสาวะ โดยเริ มต้นจาก 5-10 หยด ก่อนแล้วค่อย ๆ
เพิมจนถึง 1 แก้ว ประมาณ 100 cc. มีประโยชน์ในการรักษาโรคทัวไป
ล้างพิษ ดืมปั สสาวะตลอดทังวัน (ยกเว้นตอนเย็น) และดืมนําสะอาดด้วย เป็ นการล้างพิษ
ออกจากร่ างกาย โดยทําให้เลือดสะอาดขึน พิษจะถูกกําจัดออกจากร่ างกายทางอุจจาระ เหงือ และ
ทางหายใจ
กลัวคอ เมือมีอาการเจ็บคอ ปวดฟัน และเมือมีอาการไอเป็ นหวัด
สวนทวาร (Detoxification) โดยการสวนปั สสาวะเข้าไปในทวารเพือล้างลําไส้และเป็ น
การกระตุน้ ภูมิคุม้ กันของร่ างกาย หยอดหู ตา เมือมีอาการหู และตาอักเสบ โดยการใช้ปัสสาวะผสม
กับนําสุ กทีสะอาดหยอดหูและตา
สู ดเข้าจมูก สู ดเอาปั สสาวะสด ๆ ตอนเช้าเข้าจมูกทังสองข้าง เพือล้างโพรงจมูก สําหรับ
คนทีเป็ นไซนัส เป็ นหวัด ภูมิแพ้ (นํามูกไหลเป็ นประจํา)
2. แบบใช้ภายนอก
ทาและนวดผิวหนัง โดยการนวดร่ างกายทังหมดหรื อบางส่ วนทิงไว้ประมาณ 1 ชัวโมง
แล้วล้างออก จะช่วยรักษาโรคผิวหนังได้หรื อผิวหนังทีโดนแดดเผา
ล้างเท้า กรณี มีปัญหาทีผิวหนังและเล็บเท้า
สระผม ช่วยทําให้ผมสะอาด นุ่มสลวย และทําให้ผมดกขึน ปั สสาวะสามารถรักษาอาการ
ปวดหลัง แผล แผลไฟไหม้ ภูมิแพ้ หื ดหอบ ไมเกรน มะเร็ ง ผิวหนังผืนแพ้ กามโรค ปวดตามข้อ
โรคเก๊าต์ ท้องผูก มาลาเรี ย หวัด ตับอักเสบ ปั ญหาเกียวกับผิวหนัง ความดันโลหิ ตสู ง ฯลฯ
การประเมินผลการใช้ปัสสาวะ
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1. ด้านความปลอดภัย (Safety) นักวิจยั เชื อว่า ปั สสาวะโดยธรรมชาติ เป็ นนําสะอาด
ปราศจากเชื อ และมีสารประกอบพิเศษมากมายทีมีประโยชน์ทางการแพทย์ ไม่เคยมีรายงานว่าคน
ดืมนําปั สสาวะแล้วตาย และการดืมนําปั สสาวะไม่มีผลข้างเคียง
2. ด้านประสิ ทธิ ผล (Efficacy) โรคทีได้ผลดีจากปั สสาวะบําบัด ได้แก่ โรคหอบหื ดและ
ภูมิแพ้ ท้องผูกเรื อรัง ซึ งมักพบในผูส้ ู งอายุ พวกบิดเรื อรังจากเชื ออะมีบา โรคมะเร็ งบางรายขึนกับ
ระยะของโรค และโรคทัวไป เช่น โรคผิวหนัง โรคหวัด ไอเรื อรัง หลอดลมอักเสบ ไข้จากเชื อไวรัส
และแเบคทีเรี ย (จุฑา ลิมสุ วฒั น์. 2552)
ถ่านไม้ ถ่านไม้มีสรรพคุณสามารถใช้ในการดูแลสุ ขภาพได้หลากหลาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิงถ่ า นไม้ไ ผ่ที เผาด้วยความร้ อ นสู ง ได้มี ก ารพัฒ นาเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ข จัด สารตกค้า งในร่ า งกาย
นอกเหนื อจากการใช้เป็ นเชื อเพลิงประกอบอาหารตังแต่โบราณแล้ว คนอาจจะคุน้ เคย กับก้อนถ่าน
ไม้ดาํ ช่ วยดูดกลิน แต่ถ่านยังสามารถใช้ในประโยชน์อืน ๆ อย่าง เครื องสําอาง สารขจัดพิษ หรื อ
วัสดุเพือการผ่อนคลาย (Stickycorn. 2010)
การรับประทานอาหารตามหมู่เลือดของแต่ละคนนันกําลังเป็ นวิธีการหนึ งทีนิ ยม (Peter J
D’ Adamoand and Whitney. 1998)
การแพทย์ทีรักษากายและจิตใจไปด้วยกัน ได้ประมวลเอาความฉลาดของศาสตร์ การแพทย์
ทางเลือกต่าง ๆ เข้ามาไว้ในการรักษา ไม่วา่ จะเป็ นอายุรเวท โฮมีโอพาที การแพทย์แผนจีน การใช้
พืชและสมุนไพรของชนอเมริ กนั พืนเมือง หลักโภชนาการ และการบําบัดจิตใจร่ วม ๆ ไปด้วยกับ
การรักษา การรักษาและการจัดระบบของร่ างกายใหม่นนั สามารถเร่ งผลการรักษาให้สําเร็ จและ
ครอบคลุมไปถึงผลทางกายภาพ อารมณ์และจิตวิญญาณ (Rudolph Ballentine. 2011 : 6)
การมีเนือเยือทีเก็บกักสารพิษไว้ในร่ างกายนันเป็ นแหล่งแพร่ กระจายของโรค ยกตัวอย่าง
เช่น ระบบลําไส้ของคนทีกําจัดของเสี ยนัน เป็ นสิ งทีต้องดูแลรักษาให้เหมาะสมเพือให้เกิดสุ ขภาพ
ทีดี การเรี ยนรู ้โปรแกรมจัดการดูแลลําไส้นนทํ
ั าให้เราค้นพบความสําคัญของสวนล้างลําไส้วา่ ทําให้
เกิ ดพลัง เกิ ดการสร้ า งเนื อเยือใหม่ และระบบร่ า งกายได้ใ ช้ป ระโยชน์จากสารอาหารได้เต็ม ที
(Bernard Jensen. 1998 : 9-10, 14, 17)
การพัฒนาเทคนิ คการผ่อนคลายเป็ นการรั กษาความเจ็บป่ วย โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์
หลักพันธุ กรรมและการรั กษากาย-จิ ตไปพร้ อม ๆ กัน ซึ งมี งานวิจยั ที เกี ยวข้องที ทําการศึ กษาที
โรงเรี ย นแพทย์ม หาวิ ท ยาลัย ฮาร์ ว าร์ ด และโรงพยาบาลแมสซาชู เ ซท และแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ของการแสดงออกของยีนทีสัมพันธ์กบั โรคและสุ ขภาพ ซึ งช่วยในการรักษาโรคหลาย
ชนิด
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จุดตัดการดูแลสุ ขภาพและเสนอมุมมองใหม่ ๆ ทีจะดูแลให้เกิดสุ ขภาพ ซึ งสามารถผสาน
ความรู ้ นีเข้ากับการรักษาทางการแพทย์แผนปั จจุบนั และยังเป็ นการช่ วยป้ องกันโรคและความเจ็บป่ วย
อีกหลายโรค (Benson and Stuart. 1993 : 3-5)
พลังงานของมนุษย์สัมพันธ์กบั สุ ขภาพ ความสุ ข และศักยภาพของมนุ ษย์ และการเยียวยา
กระบวนทัศน์ใหม่ทางสุ ขภาพ และความสัมพันธ์กบั โรคทีเกิดขึน “การแพทย์ทางเลือก” ทีรวมภูมิ
ปั ญ ญาและรู ป แบบการปฏิ บ ัติข องแพทย์ท างเลื อ กเข้า กับ เทคโนโลยีก ารแพทย์แ ผนปั จจุ บ ัน ที
ทันสมัย พลังและความชัดเจนของชีกงนันเหมาะกับทุกคนสามารถทําให้เกิดความส่ องสว่าง ทําให้มี
ชีวติ ชีวาและความสุ ขความปิ ติทีเกิดขึนได้กบั ทุกคน (Kenneth S. Cohen. 1999 : 8)
หนทางในการเอาชนะความตาย คือตายโดยไม่ทุกข์ และไม่สินไร้ไม้ตอกเมือเผชิ ญกับ
ความตาย และเรายังสามารถใช้ความตายให้เป็ นประโยชน์ในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวติ ไม่จาํ เพาะ
“โลกนี” เท่านัน หากรวมถึง “โลกหน้า” ด้วย ยิงกว่านันหากเรารู ้จกั ความตายดีพอ มันยังเป็ นโอกาส
แห่งการหลุดพ้นจากอํานาจของความตายอย่างแท้จริ ง นันคือไม่มี “การเกิด” อีกต่อไปด้วย (โซเกียล
ริ นโปเช. 2543)
การเดิ นทางของการค้นพบ ผ่า นหลายพืนที ของฟิ สิ กส์ ร่วมสมัยจากอุ ณ หพลศาสตร์ ที
ไม่สมดุล และเลนส์ควอนตัมไปยังผลึกเหลว และ Fractals เป็ นต้น มุมมองทีหายากและงดงามของ
สิ งมี ชีวิต สู่ ความเข้าใจใหม่ทีไม่เพียงแต่เป็ นฟิ สิ กส์ แต่ยงั เป็ น “บทกวีและความหมายของการมี
ชีวติ ” (Mae-wan Ho. 2008 : 5)
บําบัดจากใจรวมที ดี ทีสุ ดของรอยต่อของแพทย์แผนตะวันตก และวิธีโบราณของการ
บําบัดด้วยตนเอง องค์รวมทังหมดทีครอบคลุมถึ งการรักษา และความลึ กลับของอวัยวะทีซับซ้อน
อย่างน่ าทึงนี ขยายไกลเกิ นกว่าทางร่ างกาย เป็ นการเชื อมโยงโดยตรงกับอารมณ์ การปรุ งแต่งทาง
จิตใจของเรา และจิตวิญญาณของเรา (Mehmet C et al. 1999 : 3,31-32)

แนวคิดบุญนิยม
กลุ่ มสุ ดฝั งฝั น (2556) ได้รวบรวมแนวคิ ดบุ ญนิ ย ม เกี ยวกับสุ ขภาพ การพึ งตน และ
ยุทธศาสตร์ การขับเคลือนสิ งทีเป็ นประโยชน์สุขสู่ สังคม ดังนี
การมีสุขภาพดีดว้ ยหลัก 8 อ. 1) อิทธิ บาท 4 2) อารมณ์ 3) อาหาร 4) อากาศ 5) ออกกําลัง
กายหรื ออิริยาบถ 6) เอนกาย 7) เอาพิษภัยออก 8) อาชี พ (ทีไม่บนทอนชี
ั
วิต) (กลุ่มสุ ดฝังฝัน. 2556 :
66) ดังที พ่อครู สมณะโพธิ รักษ์ มี เทคนิ คในการดู แลสุ ขภาพ และใช้หลักพุทธธรรมในการดู แล
สุ ขภาพ ก็ใช้ 8 อ. มี
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1. อิทธิ บาท คือต้องมีฉันทะ คนทังหลายก็ตอ้ งการให้มีอายุยืนยาว แต่วิริยะนี ขยันไหม
แล้วก็เอาจริ ง จิตตะ อาตมาว่า มีจิตเท่าไหร่ ก็ทุ่มลงไปเลย แค่แปลว่ามีจิตเอาใจใส่ จะไม่มีแรงอะไร
แต่ว่าถ้าทุ่มโถมใส่ เข้าไปเลย มีจิตเท่าไหร่ โถมใส่ เข้าไปเต็มที แล้วเราจะได้คดั เอาเนื อยิง ๆ เป็ น
วิมงั สา ปฏิบตั ิจริ งก็เกิดผล ก็เลือกเฟ้ นเอง
2. อารมณ์ เป็ นการรั ก ษาอารมณ์ อารมณ์ หรื อเวทนา ถึ ง ขันอุ เบกขา สุ ดยอดเป็ นฐาน
นิพพานก็ตอ้ งรู ้เวทนา 108 ต้องทําให้ดีเสมอ
3. อาหาร ก็ตอ้ งเข้าใจอาหารธรรมชาติ อาหารเป็ นประโยชน์ตามโภชนาการ แต่ละคนก็
ไม่เท่ากัน จะไปเอาสู ตรตายตัวทุ กคนเหมื อนกันหมดไม่ไ ด้ แต่ละคนก็ตอ้ งต่างกันไปบ้าง คนนี
ร้อนมาก คนนีเย็นมาก ตามธาตุของคน ต้องให้เหมาะสม
4. อากาศ จะต้องมี สิงแวดล้อม มี ตน้ ไม้ เป็ นแอร์ ธรรมชาติ ต้นไม้ ภูเขา ลําธาร แม่นํา
จะให้อากาศทีได้สัดส่ วน ก็ตอ้ งมีความเย็นความร้ อนในสถานทีได้สัดส่ วนเหมาะ แต่ทุกวันนี เขา
ไม่เข้าใจ กลายเป็ นป่ าคอนกรี ต ป่ าเหล็กไปหมดแล้ว จนลมพัดเข้ามาก็หลงทาง นําตกเข้ามาไม่รู้จะ
ไหลไปทางไหน ดิน นํา ลม ไฟ ไหลมาในป่ าคอนกรี ตก็หลงทางหมดแล้ว แต่ไม่ใช่ป่าดงดิบ เพราะ
แบคที เรี ย ของป่ าดงดิ บ คนอยู่ด้วยไม่ ไ ด้ ก็ ตอ้ งทํา ให้ไ ด้สั ดส่ วน สรุ ปคื อมี อากาศทังกันเชื อโรค
ทังสัดส่ วนทีดี
5. ออกกําลังกาย คนมันขีเกี ยจจริ ง ๆ บางคนไฟแรงจัดออกกําลังกายเกิ น มีคนได้ข่าวว่า
นายยักษ์ตวั โตออกกําลังกายเกิน อัมพฤกต์กินแล้ว ส่ วนมากจะทําขาด ไม่ค่อยทําทน การออกกําลัง
กายต้องออกกําลังกายให้พอเหมาะ
6. เอนกาย คื อต้องให้พกั ผ่อนรู ้ พกั รู ้ เพียร พักไม่มากหรอก แต่เพียรให้มากน่ ะชี วิตคน
แต่สมควรพักก็พกั มันเกินก็ทรุ ดเสื อม แต่ทีมากก็คือต้องเข้าใจเองและเข็นตัวเองในเรื องออกกําลังกาย
7. เอาพิษออก ทําให้เหงือออกก็ออกกําลังกายแล้ว ดีทอ็ กซ์
8. อาชีพ ตัวนีสําคัญ เรื องอาชี พเป็ นพฤติกรรมเป็ นงานของมนุ ษย์ทีไม่ค่อยคิดว่าเป็ นโทษ
หรื อประโยชน์ อาชี พเดี]ยวนี เป็ นโทษเยอะ อาชี พนักธุ รกิจนี เป็ นโทษเยอะ ไม่ตอ้ งพูดถึงค้ายาบ้า ค้า
พิษ ค้า อาวุธ ก็เป็ นมิ จฉาวณิ ช ชา เป็ นอาชี พ ร้ ายแรง ทํา ให้ตนและคนอื นอายุสัน แม้แต่ อาชี พ ที
ล่อแหลม ทีตายไว ก็มีมาก ต้องรู ้ ว่าอาชี พทีจะให้เรามีอายุยาวยืนคืออย่างไร แม้มนั จะอายุยาวยืน
อย่างไร ทําให้ยาเคมีตน้ ไม้งาม แต่ตนเองได้รับพิษ ตนเองก็ตายก่อน ลูกเต้าก็กาํ พร้าสิ ไปหลงว่าต้อง
ได้เงิ นทองมาก และอาชี พที เป็ นอบายมุ ข ทําร้ า ยทํา ลายคนอื น เช่ น เศรษฐี ท าํ นําเหล้า ตัวเขาเอง
ไม่ดืมเหล้านะอันนี อํามหิ ต รู ้ อยู่วา่ เหล้าไม่ดีตนเองไม่ดืม แต่ก็ทาํ มาขายมอมเมาคนอืนเป็ นพิษภัย
คนแบบนีคบไม่ได้คนหน้าเนือใจเสื อ ตนเองรู ้วา่ ไม่ดีตนเองยังไม่ดืมแต่ฆ่าคนอืนทําร้ายคนอืน เขาก็
รํารวยอย่างบาป อย่าไปทําอาชีพแบบนีเด็ดขาด ชาตินีคุณอาจมีเงินรักษาชี วิตไปได้ เป็ นมนุ ษย์พืช ก็
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ได้เลย มีเทคโนโลยี มีอวัยวะเทียม มีเงิ นทองก็ไม่ตายง่าย แต่ชาติต่อไปคุ ณไม่ได้หอบหัวใจเทียม
ไปด้วย ก็ได้หัวใจอ่อนแอ จะหนี วิบากตามฤทธิ[ เดชวัตถุ ชาตินีอาจทําได้แต่ชาติหน้าทําไม่ได้แน่
เราอย่าทําอาชี พล่อแหลมต่ออุปัทวเหตุ ตายโหง อาชี พทีเป็ นภัยต่อตนและผูอ้ ืน ก็ตอ้ งเรี ยนรู ้ สัมมา
อาชีพให้ดี ไม่ทาํ บาปทําวิบากใส่ ตวั รู ้จกั วิธีทาํ บุญกุศลให้แก่ตนเอง”
(สมณะโพธิ รักษ์ โพธิ รักขิโต. สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 23)
การสร้างสุ ขภาพของชาวอโศก 1) เน้นการพึงตนเอง 2) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิน 3) ปลูกฝัง
วัฒนธรรมในการกินอยูห่ ลับนอน 4) นิ ยมความประหยัด เรี ยบง่าย ปลอดภัย ใช้ทรัพยากรในพืนที
5) เน้นกิจกรรมการป้ องกันก่อนการรักษา (กลุ่มสุ ดฝังฝัน. 2556 : 66)
สุ ขภาพดีตามวิถีไทยไท ในเครื อแหชุ มชนอโศก (ลักษณะคนมีสุขภาพดีในชุ มชนอโศก)
1) รู ปร่ างสันทัด ไม่อว้ น ไม่ผอม แลดูแข็งแกร่ ง กระปรี กระเปร่ า 2) เบากาย พร้อมทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้
ทันที แม้เข้าวัยสู งอายุ 3) มี ลกั ษณะที เห็ นหรื อยามอยู่ใกล้ชิดแล้วเย็นอกเย็นใจ คื อ เข้ากับคนง่ าย
ประสานงานดี คิดริ เริ มดี รับคําสังเป็ นคนอืนสังงานก็รับได้ ไม่ถือตัว ไม่โกรธง่าย ทําให้คนรอบข้าง
มีความสุ ข 4) ใฝ่ ในการศึกษาเรี ยนรู ้อยูเ่ สมอ 5) กินง่าย เลียงง่าย นอนหลับ ขับถ่ายสะดวก เบิกบานง่าย
ขยัน มาก ใจดี แบ่ ง ปั น ง่ า ย เป็ นพี เป็ นน้ อ ง อบอุ่ น 6) จะแก่ จะป่ วย จะตาย ก็ เ ย็ น อกเย็ น ใจ
มีสติสัมปชัญญะ ไม่โวยวาย ไม่ทุกข์ร้อน ไม่เรี ยกร้อง 7) มีอิสรเสรี ภาพในหัวใจ เคลือนตัวว่องไว
ไป-มาง่าย รวดเร็ ว เรี ยบง่าย สัมภาระน้อย ช่วยตนเองได้มาก (กลุ่มสุ ดฝังฝัน. 2556 : 67)
บุญญาวุธ อาวุธอันเป็ นบุญของชาวอโศก 7 อันดับ 1) อาหารมังสวิรัติ 2) ตลาดอาริ ยะ
3) กสิ กรรมไร้สารพิษ 4) สุ ขภาพบุญนิ ยม 5) การศึกษาบุญนิ ยม 6) การสื อสารบุญนิ ยม 7) การเมือง
บุญนิยม (กลุ่มสุ ดฝังฝัน. 2556 : 9)
สารลักษณ์ สําคัญ 3 อย่างของคนบุญนิ ยม 1) ต้องศึกษาฝึ กฝนจนบรรลุ อุภโตภาควิมุติ
2) ต้องศึกษาฝึ กฝนจนมีความรู ้ และความสามารถในการสร้ างสรรค์ (มีสมรรถนะ) 3) ต้องศึกษา
ฝึ กฝนจนมีสัปปุริสธรรม 7 (กลุ่มสุ ดฝังฝัน. 2556 : 21)
หลัก ประกันของชี วิ ต 1) พึ งตนเองได้ มี คุ ณ ภาพคุ ณ ธรรม มี ส มรรถภาพ มี ค วามรู ้
ความสามารถ 2) มีภราดรภาพ มีทีพึง พึงพีพึงน้อง พึงญาติได้ เป็ นญาติทีมิใช่เพียงแต่พีน้องคลอด
ตามออกมาจากสายเลือด 3) มีบุญเก่า ปุพเพกตปุญญตา (กลุ่มสุ ดฝังฝัน. 2556 : 39)
คุ ณ ค่า แห่ งความเป็ นมนุ ษย์ ประโยชน์สู ง-ประหยัดสุ ด ประโยชน์ ตน-ประโยชน์ท่ า น
โดยเฉพาะคําว่า “ประโยชน์ตน” ทีมี ค่าสู งสุ ดนัน คื อ การได้ตดั กิ เลสลงไปได้เรื อย ๆ หรื อการ
ละความเห็นแก่ตวั ได้จริ ง ๆ แท้เมือใด ขณะใดเสมอ นันคือ “คุณค่า” แห่ งความเป็ นมนุ ษย์เพิมขึน
ทุกขณะ ทุกเมือทีได้ ทีมี ทีเป็ น
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การทํางานมีคุณค่า 1) ทําให้มนุษย์มีโอกาสเป็ นคนทีมีประโยชน์และพัฒนาความสามารถ
ของตน 2) ทําให้มนุ ษย์สามารถล้างความเห็ นแก่ ตวั (ล้างอัตตา) ด้วยการต้องทํางานร่ วมมื อร่ วม
ประสานกับคนอื น ๆ 3) ทําให้มนุ ษย์ได้มาซึ งผลผลิ ตและก็ ได้อาศัย ผลผลิ ตของตนนันแหละ
ตอบแทนหรื อแลกเปลียน เลียงชีวติ อยู่ (กลุ่มสุ ดฝังฝัน. 2556 : 70)
ทําประโยชน์แก่สังคม 1) ไม่ผลาญ กินน้อยใช้นอ้ ย ไม่ฟุ่มเฟื อย เป็ นการสงวนทรัพยากร
ให้สังคมซึ งนับเป็ น “ทุนทางสังคม” 2) ไม่เอาเปรี ยบ ฝึ กฝนในทางไม่เอาเปรี ยบ มีแต่สละคืนให้
สังคม 3) ขยัน สร้ างสรร ทํางานให้เกิ ดผลผลิ ต ไม่กอบโกย สะพัดออกไป 4) เป็ นบุญนิ ยม ยืนยัน
“บุญนิยม” และมุ่งสู่ นิพพาน (กลุ่มสุ ดฝังฝัน. 2556 : 59)
ลางบรรลัยสื อเตือนชุมชนชาวอโศก (ทีรับงานนอกมากเกินไป) 1) เด็กและคนแก่งอแง 2)
มีคนป่ วยเพิมขึน 3) คนในชุมชนน้อยลง 4) บ้านรก 5) ผักไม่มีกิน (กลุ่มสุ ดฝังฝัน. 2556 : 60)
ให้ทานอย่างเป็ นบุญมาก 1) ให้ในสิ งทีขาดแคลน 2) จําเป็ น 3) ต้องการ 4) เป็ นประโยชน์
5) เป็ นคุณค่า (กลุ่มสุ ดฝังฝัน. 2556 : 74)
อุดมการณ์สูงสุ ด มี 7 ส. 1) ส.สุ ข สุ ขทีกิเลสลดลง 2) ส.สู ง ได้รับการยอมรับคุณค่าความ
ดีงามทีจริ งจากผูอ้ ืน 3) ส.สร้างสรร สร้างอย่างเลือกเฟ้ นด้วยความมีปัญญา 4) ส.เสี ยสละ พยายาม
เสี ยสละให้มากเสมอ เพราะเห็นเป็ นคุณค่าของชี วิต แม้ทีสุ ดเสี ยเปรี ยบ ก็จาํ ยอมเมือถึงคราว 5) ส.สมบัติ
เป็ นโลกุ ต รสมบัติ หรื อ อาริ ย สมบัติ 6). ส.สู ญ สู ญ สิ นกิ เ ลส ตัณ หา อุ ป าทาน 7) ส.สั ม บู ร ณ์
มีทุกอย่างครบทัง 6 ส. (กลุ่มสุ ดฝังฝัน. 2556 : 78)
ทฤษฎีงานบุญนิ ยม 19 ข้อ 1) มีคนทีดี 2) มีงานทีดี 3) มีความรู ้ความสามารถ 4) มีเวลา
หรื อโอกาส 5) มีทุนทีเหมาะควร 6) มี สุขภาพและกําลังทีดี 7) มี ความขยัน อุตสาหะ บากบัน
8) มีหลัก มีระเบียบ มีเป้ าหมาย 9) มีการจัดสรรและจัดโครงการ 10) มีการแบ่งงานและประสาน
เนื องหนุ น 11) มีกะจิตกะใจ มีความใส่ ใจ ขวนขวาย ไม่ดูดาย 12) มีการปรับความเข้าใจกัน ให้เกิด
ความสามัคคีอยูเ่ สมอ 13) มีการขัดเกลา ปฏิบตั ิละกิเลสเสมอ 14) มีความเห็นดี ยินดี 15) มีความ
เห็นจริ ง ซาบซึ ง เชือมัน 16) มีสติ ปฏิภาณ ปั ญญา 17) มีสมาธิ ฌาน อุเบกขา 18) มีความเสี ยสละแท้
19) มีพลังเป็ นนําหนึงใจเดียวกัน (กลุ่มสุ ดฝังฝัน. 2556 : 6)
นโยบายการค้าของชาวอโศก 1) ขายถูก 2) ไม่ฉวยโอกาส 3) ขยันอุตสาหะ 4) ประณี ต
ประหยัด 5) ซื อสัตย์ เสี ยสละ (กลุ่มสุ ดฝังฝัน. 2556 : 13)
หลักการตลาดบุญนิ ยม 1) ของดี 2) ราคาถูก 3) ซื อสัตย์ 4) มีนาใจ
ํ 5) ขายสด งดเชื อ
(เครดิตเหนือเครดิต) (กลุ่มสุ ดฝังฝัน. 2556 : 13)
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อุดมการณ์ 4 ระดับของบุญนิ ยม 1) กําหนดค่าตํากว่าราคาตลาด (ยังเป็ นบาปเป็ นหนี โดย
ธรรม) 2) กําหนดค่าเท่าทุน (ไม่เป็ นบุญ ไม่เป็ นบาป เสมอตัว) 3) กําหนดค่าตํากว่าทุน (เป็ นบุญ
ยิงตําได้มากยิงบุญมาก) 4) ให้ฟรี (เป็ นบุญแน่แท้ เมือเต็มใจ ไม่มีเล่ห์) (กลุ่มสุ ดฝังฝัน. 2556 : 14)
ยุทธศาสตร์ บุญนิ ยม 1) คารโว (ความเคารพ) 2) นิ วาโต (ถ่อมตน) 3) อหิ งสา (ไม่เบียดเบียน)
4) อโหสิ (ให้อภัย) (กลุ่มสุ ดฝังฝัน. 2556 : 18)
ลักษณะของผูบ้ รรลุ บุญนิ ยม 1) จะเป็ นคนประหยัด มี ชีวิตทีเรี ยบง่ ายสมถะ ไม่เป็ นคนเผา
ผลาญทําลาย ไม่ทาํ ตัวหรู หราฟุ้ งเฟ้ อสุ รุ่ยสุ ร่าย 2) เป็ นคนมักน้อยกล้าจน เสี ยสละอยูเ่ สมอ ๆ ไม่เอาเปรี ยบ
ใคร ๆ 3) เป็ นคนใฝ่ ศึกษา สร้างสรรค์ สร้างสมรรถนะและขยัน แต่กินน้อยใช้นอ้ ย ไม่สะสม มีแต่
สะพัดออก 4) เป็ นคนทํางานอย่างตังใจ กล้าขาดทุนให้แก่ผอู ้ ืนและสังคม ด้วยความเห็นแจ้งความ
จริ ง ว่า ผูข้ าดทุ นคื อผูม้ ี ก าํ ไรแก่ ชีวิตตนเอง หรื อคื อผูม้ ี ป ระโยชน์ มี คุณ ค่า แก่ ผูอ้ ื นอย่างถู กสั จจะ
5) เมือปฏิ บตั ิธรรมได้สูง ยิงจะเป็ นผูส้ ร้ างสรร ขยัน อดทน เสี ยสละ สะพัดออก ไม่สะสม ถึ งขัน
สู งสุ ดก็คือ อนัตตา คื อไม่มีตวั ตนที เห็ นแก่ ตวั เหลื ออยู่เลยอย่างสัมบูรณ์ อนั ติ มะ (กลุ่ มสุ ดฝั งฝั น.
2556 : 22)
บรมภาวะสุ ดประเสริ ฐ 5 ประการ ของมนุ ษย์และสังคม 1) อิสรเสรี ภาพ (Independence)
2) ภราดรภาพ (Fraternity) 3) สันติภาพ (Peace) 4) สมรรถภาพ (Efficiency) 5) บูรณภาพ (Integrity)
(กลุ่มสุ ดฝังฝัน. 2556 : 79)

แนวคิดทฤษฎีเกียวกับสสารกับพลังงาน และปัจจัยทีเกียวข้ อง
การศึกษาค้นคว้าระหว่างความสัมพันธ์ของธรรมชาติกบั สสารและพลังงาน เริ มต้นจาก
การศึกษาของ เดโมคริ ตสั ในกรี กยุคโบราณ และพัฒนามาสู่ วชิ าฟิ สิ กส์ ของนิ วตัน และในศตวรรษที
20 นักฟิ สิ กส์ สามารถทีจะศึกษาสู่ “องค์ประกอบพืนฐาน” ของสสาร ซึ งพิสูจน์ได้วา่ มีอะตอม และ
ต่อมาก็พบองค์ประกอบของอะตอมได้แก่ นิวเคลียสและอิเล็กตรอน และในทีสุ ดก็พบองค์ประกอบ
ของนิวเคลียส คือโปรตอนและนิวตรอน รวมทังอาจจะมีอนุภาคทีเล็กกว่าอะตอมชนิดอืน ๆ อีกด้วย
ในทัศนะของนิ วตัน ธาตุต่าง ๆ ซึ งเคลื อนทีอยู่ในเวลาและอวกาศทีสัมบูรณ์ นี ก็คืออนุ ภาค
ทางวัต ถุ ในสมการทางคณิ ตศาสตร์ ม นั ถู ก กระทํา เหมื อนกับ เป็ น “จุ ด ที มี ม วลสาร” และใน
แบบจําลองทังสองแบบ อนุภาคของวัตถุจะคงทีมีมวลและรู ปร่ างอยูใ่ นสภาพเดิมเสมอ ดังนันสสาร
วัตถุจึงเป็ นสิ งคงทีเสมอ และโดยเนือแท้แล้วไม่มีพลังกระทําการในตนเอง ภายหลังในปี พ.ศ. 2448
ซึ งเป็ นจุดเริ มต้นของวิชาฟิ สิ กส์ สมัยใหม่ โดย อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้เริ มแนวคิดสองกระแสซึ ง
เป็ นการปฎิ วตั ิแนวความคิดเดิ ม แนวคิดแรกก็คือทฤษฎี สัมพันธภาพพิเศษ (Special Theory of
Relativity) อีกแนวคิดหนึงคือวิธีการใหม่ในการศึกษาตีความการแผ่รังสี แม่เหล็กไฟฟ้ า ซึ งได้กลาย
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มาเป็ นส่ วนสําคัญของทฤษฎีควอนตัม (ทฤษฎีทีว่าด้วยปรากฏการณ์ของอะตอม) ซึ งทําให้เกิดความ
เข้าใจว่ามวลสารมิใช่ อะไรอืนนอกจากพลังงานรู ปหนึ งเท่านัน แม้กระทังวัตถุ ในสภาพสถิ ตย์ก็มี
พลังงานสะสมอยูใ่ นมวลสารของมันและความสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงานได้ โดยสมการ
คือ E = mc² (Capra Fritjof. 2000 : 50-51, 61-63)
เนื องจากสสารและพลังงานนันโดยเนื อแท้แล้วเป็ นสิ งเดี ยวกันเพียงแต่แสดงออกมาใน
รู ป แบบที แตกต่ า งกัน เท่ า นัน มวลของร่ า งกายนันไม่ ใ ช่ สิ งที หยุ ด นิ งสามารถผัน แปรตามการ
เปลี ยนแปลงของพลังงานในตัวมันเอง ณ จุดนี เองจึงนํามาสู่ ความเข้าใจในอีกมิติวา่ แท้ทีจริ งแล้ว
ร่ างกายของมนุษย์ ณ ระดับใต้อะตอม ก็คือ พลังงานซับซ้อนทีมีการสันสะเทือน และแกว่งในอัตรา
ทีแตกต่างกันไป เราจะพบว่าแท้ทีจริ งแล้วร่ างกายมนุ ษย์ก็มีการใช้พลังงานในรู ปแบบต่าง ๆ
ตลอดเวลา (Einstein A. 1970 : 14-31)
ปริ มาณต่าง ๆ ในธรรมชาติ สามารถจัดกลุ่มได้เป็ น 2 แบบ คือ สสารและพลังงาน สสาร
ทุกสถานะประกอบด้วยอนุ ภาคต่าง ๆ และมีโครงสร้ างทีเป็ นระเบียบ แรงเป็ นสาเหตุให้สสารเคลือนที
ด้วยรู ปแบบต่าง ๆ กันไปในทิศทางต่าง ๆ กัน พลังงานเป็ นสิ งสําคัญในการดําเนิ นชี วิตบนโลก
พลังงานมีหลายรู ปแบบและพลังงานในรู ปแบบต่าง ๆ สามารถเปลียนแปลงรู ปแบบได้
ถ้า อุ ณ หภู มิ ข องของเหลวลดลงมากพอ โมเลกุ ล ของของเหลวจะเบี ย ดตัวแน่ นขึ นอี ก
โดยแรงดึ ง ดู ดระหว่า งโมเลกุลมี อิทธิ พ ลสู ง ขึ น จนถึ งจุ ดที เรี ยกว่าจุ ดเยือกแข็ง โมเลกุลของธาตุ
จะแยกตัวออกเป็ นอะตอมและเรี ยงตัวกันใหม่ ในรู ปแบบที แน่ นอนและยึดเหนี ยวกันแน่ นหนา
โดยแรงไฟฟ้ าทีเรี ยกว่า อิเลคโตรเวเลนต์ (Electrovalent force) หรื อแรงโควาเลนต์ (Covalent force)
ที อุ ณหภูมิ ณ จุ ดนี ของเหลวก็ได้เปลี ยนสถานะเป็ นของแข็งโดยสมบูรณ์ ของแข็งเกื อบทุ กชนิ ด
เป็ นผลึ ก เมืออุณหภูมิสูงขึนถึงจุดทีเรี ยกว่าจุดหลอมเหลวเมือใดของแข็งทัวทังก้อนจะแปรสภาพ
พร้อมกันเป็ นของเหลวทันที ทีอุณหภูมิเดียวกันนีจะเรี ยกว่า จุดเยือกแข็ง ถ้าของเหลวแปรสภาพเป็ น
ของแข็ง
พลัง งานเคมี เมื อเกิ ดปฏิ กิ ริย าเคมี ขึ น หมายถึ ง มี ก ารแลกเปลี ยนและการจัด ที อยู่ข อง
อิเลคตรอนทีวิงวนรอบนิ วเคลียสเสี ยใหม่นนั จะมีการเปลียนแปลงปริ มาณในการเกิดโมเลกุลใหม่
ด้วย หลังจากเกิ ดปฏิ กิริย าแล้วจะพบว่าเหลื อพลัง งานอยู่จาํ นวนหนึ ง ปฏิ กิริย าแบบนี เรี ย กว่า
ปฏิ กิริยาคายความร้ อน (Exothermic reaction) หากปฏิ กิริยาที เกิ ดต้องการพลังงานจํานวนหนึ ง
เพื อให้เกิ ดโมเลกุ ล ใหม่ เรี ย กว่า ปฏิ กิ ริย าดู ด กลื นความร้ อน (Endothermic reaction) พลัง งาน
ทุกรู ปแบบมีความสัมพันธ์กนั ทังทางตรงและทางอ้อม พลังงานสามารถเปลียนรู ปแบบได้โดยผ่าน
กระบวนการทีถูกต้อง (ฉันทนา อิศรางกูร ณ อยุธยา และทวีศกั ดิ[ จินดานุรักษ์. 2540 : 168)
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สุ ขภาพนอกกรอบทีไปพ้นกรอบทางเวชศาสตร์ ชีวภาพ เชื อคล้ายคลึงกันว่าความเจ็บป่ วย
เป็ นผลจากการเปลี ยนแปลงของพลังงานจึงเรี ยกรวมว่า “เวชศาสตร์ พลังงาน” แนวโฮมี โอพาธี
พูดถึง “พลังชีวติ ” แนวไรค์พดู ถึง “พลังชีวภาพ” ซึ งทังสองคํามีความหมายใกล้เคียงกับ “ชี ” ของจีน
คําเหล่านี มีขึนเพืออธิ บายการไหลและผันแปรขึ นลงในหน่ วยชี วิตของมนุ ษย์ ยังเชื อด้วยว่ามีการ
แลกเปลียน “พลังชี วิต” ระหว่างหน่วยชี วิตกับสิ งแวดล้อม และหลายสายเชื อว่าพลังงานนี สามารถ
ส่ งกลับไปกลับมาระหว่างมนุ ษย์โดยการทาบมือและการรักษาทางจิตแบบอืน ๆ รากฐานปรัชญา
โฮมีโอพาธี สามารถย้อนไปถึงคําสอนของพาราเซลล์และฮิปโปเครตีส แต่ระบบการบําบัดมีขึนใน
ปลายศตวรรษที 18 โดยแพทย์เยอรมันชื อแซมวล ฮาเนมานน์ เป้ าหมายของการบําบัดคือกระตุน้
ระดับพลังงานในตัวคน ยอร์ จ วิทูลคัส ผูน้ าํ ทีโดดเด่นในวงการนี ในยุคปั จจุบนั มีสมมุติฐานว่าพลัง
ชี วิตของฮาเนมานน์คือสนามพลังแม่เหล็กไฟฟ้ าในร่ างกาย และเรี ยกระดับพืนฐานทีความเจ็บป่ วย
ก่อตัวขึ นว่า “ระนาบพลวัต” ซึ งมี ลกั ษณะสันไหว เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะคน สิ งเร้ าภายนอกหรื อ
ภายในมี ผ ลต่ ออัตราการสันไหวของหน่ วยชี วิต และการเปลี ยนแปลงดัง กล่ าวก่ อให้เกิ ดอาการ
ทางกาย อารมณ์ หรื อจิตใจ (ฟริ ตจ๊อฟ คาปร้า. 2550 : 120-123)
มาซารุ เอะโมโตะ (Masaru Emoto) ผูเ้ ชี ยวชาญและผูท้ าํ วิจยั ด้านผลึ กนํา ได้ทาํ การวิจยั
โดยการเก็บตัวอย่างนําจากสถานทีและสิ งแวดล้อมทีต่างกัน มาทดสอบด้วยการถ่ายภาพผลึกของนํา
แต่ละชนิ ดเมืออยูใ่ นลักษณะเป็ นนําแข็ง ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิ ดพิเศษ มีกาํ ลังขยายสู ง และได้ทาํ
การทดสอบถ่ายภาพผลึกนําในลักษณะทีแตกต่างกัน เช่น การให้นาฟั
ํ งเสี ยงบทเพลงทีมีท่วงทํานอง
จังหวะลี ลาทีแตกต่างกัน เช่ น บทเพลงคลาสสิ คและเพลงร็ อค ฟั งเสี ยงบทสวดมนต์ เขี ยนติดข้าง
ขวดหรื อพูดใส่ ให้นาํ ด้วยคําพูดที ดี และไม่ดี เช่ น คํา “ขอบคุ ณ” หรื อ “ไอ้โง่ ” หรื อวางหรื อติ ด
รู ปภาพต่าง ๆ ใต้หรื อข้างขวดนํา ซึ งได้ผลการทดสอบว่า นําแต่ละชนิ ดให้ผลึกทีแตกต่างกัน สถานที
และสภาพแวดล้อมทีเก็บตัวอย่างนําทีแตกต่างกัน จะมีผลต่อการก่อตัวของผลึ กนําทีแตกต่างกัน
โดยนําทีมาจากสถานทีตามธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ จะก่อตัวเป็ นผลึ กนําทีสวยงามกว่านําทีเก็บ
ตัวอย่างใกล้ ๆ กับโรงงานอุ ตสาหกรรม แหล่ งนําทีมี มลพิษ นําจากในเมือง เป็ นต้น และจิ ตของ
มนุษย์ (หรื ออารมณ์) และสภาพแวดล้อมรอบตัวนัน มีผลต่อการก่อตัวของผลึกนํา เช่น บทเพลงทีมี
ความไพเราะต่างกัน ก็จะก่อผลึ กเป็ นรู ปร่ างสวยงามไม่เหมือนกัน ผลึ กของนําทีก่อตัวด้วยการให้
หรื อติดคําพูดทีดี นําทีได้รับการอวยพร นําทีได้รับฟั งเสี ยงสวดมนต์ นําทีได้รับความรู ้สึกด้านบวก
จะมีการก่อตัวของผลึกนําทีสวยงามกว่า เมือเทียบกับนําทีให้หรื อติดคําพูดทีไม่ดี หรื อไม่ได้รับการ
อวยพร นําทีได้รับความรู ้สึกด้านลบ พบว่านําเหล่านัน จะไม่ก่อตัวเป็ นผลึกนํา (มาซารุ เอะโมโตะ.
2005)
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การทดลองเหล่านี เป็ นการสื อได้ถึงว่า นําสามารถรับรู ้ สัญลักษณ์ หรื อรหัสทีแตกต่างกัน
จากรอบ ๆ ตัวได้ (Wanutwira, 2013) นําเป็ นสื อทีสามารถถ่ายทอดสิ งทีเป็ นพลังงานได้อย่างน่ า
อัศจรรย์ อารมณ์ทีแสดงออก ขอบคุณ ความสุ ข ความรักการเอาใจใส่ ลว้ นส่ งผลกระทบต่ออนุ ภาค
ของนําทังสิ น การทําให้ทุกอณู ของนําเต็มไปด้วยอารมณ์ ความรักในเเชิ งบวก ผลึ กนําทีปรากฏให้
เห็ นเป็ นที วิจิตรงดงามตระการตา ส่ วนอารมณ์ ขีอิ จฉาริ ษ ยา โกรธแค้นชิ งชัง ความเครี ย ดความ
กดดัน จะทําให้ผลึ กของนําทีถ่ายได้ เป็ นรู ปร่ างน่ าเกลี ยดไม่สมบูรณ์ (จุมพล พูลภัทรชี วิน. 2549)
นําจึงมีความสามารถในการรับรู ้ จํา และสื อสารได้ แทบจะไม่แตกต่างจากชี วิตมนุ ษย์ ภาพผลึกนํา
ตอบสนองต่ อ สารเคมี ที มี อ ยู่ ใ นนํา คลื นแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ความสะอาดของสิ งแวดล้อ ม คํา พู ด
เสี ยงเพลง บทสวดมนต์ กระทังตัวหนังสื อและรู ปภาพทีติดไว้บนขวดนํา ทําให้ภาพผลึกนําแตกต่าง
กันได้มากมาย (กิเลน ประลองเชิ ง. 2550) ดังนัน เมือใจของเราคิดกระทําการใด ๆ ก็จะส่ งผลต่อนํา
ด้ว ยเช่ น กัน สิ งเหล่ า นี สื อแสดงให้ เ ห็ น ว่า "นํา" ที คนเราเข้า ใจว่า เป็ นสิ งไม่ มี ชี วิ ต ไม่ มี จิ ต ใจ
แต่สามารถสัมผัสได้ถึงพลังแห่ งความรักและศรัทธาทีส่ งไปให้ พลังด้านบวก พลังแห่ งความดีงาม
จึงสามารถส่ งต่อไปยังทุกสรรพสิ งบนโลกนีทังทีมีและไม่มีชีวติ (จุมพล พูลภัทรชีวนิ . 2549)
มาซารุ เอะโมโตะ ได้กล่าวไว้ใน “The Message from Water” ว่า “เขาได้ภาพถ่ายผลึกนํา
นับไม่ถว้ น แต่เขาไม่เคยเห็นภาพผลึกนําอันไหนทีสวยเท่าภาพผลึกนําทีแสดงความรู ้สึกอย่างมันคง
ของ “ความรักและความขอบคุณ” (love and thanks) ให้ท่านทังหลายลองนึกถึงความมหัศจรรย์ทีจะ
เกิ ดเป็ นไปได้ ถ้าหากนําในร่ างกายของคนเรามี ผลึ กที สวยงามเฉกเช่ นเดี ยวกันนี ด้วยการแสดง
“ความรักและความขอบคุณ” ต่อตัวเราและผูอ้ ืนให้มาก ๆ” (มาซารุ เอะโมโตะ. 2005)
เนืองจากมนุษย์มีส่วนประกอบของนําในร่ างกายมากกว่า 70 เปอร์ เซนต์ คุณภาพชี วิตของ
คนเราจึ ง มี ส่วนเกี ยวข้องจากนําในร่ างกาย จะเห็ นว่าจิ ตของมนุ ษ ย์นันนอกจากจะมี อิท ธิ พลต่ อ
ร่ างกายตัวเองแล้ว ยังสามารถมีอิทธิ พลต่อสภาพแวดล้อม และคนทีอยูร่ อบข้างด้วย ถ้าเราคิดในสิ ง
ทีดี และทําความดี ผูท้ ีอยู่รอบข้างจะรู ้ สึกด้วยเช่ นกัน และจะทําให้เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกได้อย่างมี
ความสุ ข ซึ งเชือว่าผลึกนําในร่ างกายเราก็จะเรี ยงตัวกันสวยงาม เมือนําในตัวเราเปลียนไปในทิศทาง
ทีดีขึน ชีวติ ของเราก็จะเปลียนไปในทางทีดีขึน ร่ างกายก็สามารถดูดซึ มอาหารทีรับประทานเข้าไป
ได้ดี หรื อแม้แต่ยาทีเราทานก็จะได้รับการดูดซึ มทีดีดว้ ย และส่ งผลให้เรามีสุขภาพร่ างกายทีสมบูรณ์
แข็งแรงและมีจิตใจงดงาม (Wanutwira, 2013)
พ่อครู สมณะโพธิ รักษ์ ได้แสดงธรรมถึ งนิ ยามคําว่ารั กของ “อัล เบิ ร์ต ไอน์ สไตน์ ” ใน
รายการวิถีอาริ ยธรรม พุทธสถานราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี เมือวันที 21 มิถุนายน 2558 ถึง
สิ งทีอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้คน้ พบว่า
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“พลังจักรวาลนี มีพลังทียิงใหญ่มาก คือ ความรัก เมือนักวิทยาศาสตร์ มองหาทฤษฎี รวม
ของจักรวาล เขาลืมพลังทีมองไม่เห็นซึ งมีอานุ ภาพสู งสุ ดนี ไปเสี ย ความรักคือแสงซึ งให้ความสว่าง
แก่ผใู ้ ห้และผูร้ ับ ความรักคือแรงโน้มถ่วง เพราะมันดึงดูดคนบางคนเข้าหาคนอืน ความรักคืออํานาจ
เพราะมันทวีคูณสิ งทีดีทีสุ ดทีเรามี และช่ วยให้มนุ ษยชาติไม่ดบั สู ญไปในความเห็ นแก่ตวั อย่างมืด
บอดของตนเอง ความรั ก คลี คลายเผยตัวออกมา เรามี ชี วิตอยู่และตายเพื อความรั ก ความรั ก คื อ
พระเจ้า และพระเจ้าคือความรัก พลังนีอธิ บายทุกสิ งทุกอย่างและให้ความหมายแก่ชีวิต นี คือตัวแปร
ทีเรามองข้ามมาเนินนานจนเกินไป ทีเรากลัวความรัก อาจเป็ นเพราะมันเป็ นพลังงานเพียงอย่างเดียว
ในจักรวาล ทีมนุ ษย์ยงั ไม่รู้จกั ขับเคลือนได้ตามใจปรารถนา เพือให้มองเห็นภาพความรักได้ พ่อจึง
ขอแทนค่ า สมการที ขึ นชื อที สุ ดของพ่ออย่างง่ า ย ๆ แทนที จะเป็ น E (พลังงาน) = mc2 (มวล x
ความเร็ วแสง)2 ถ้าเรายอมรับว่าพลังงานทีจะเยียวยาโลกได้ สามารถได้มาโดยผ่านความรักคูณด้วย
ความเร็ วแสงยกกําลัง 2 เราก็จะได้ขอ้ สรุ ปว่า ความรักเป็ นพลังทีทรงอานุ ภาพทีสุ ดทีมีอยู่ เพราะมัน
ไม่มีขีดจํากัด หลังจากทีมนุ ษยชาติประสบความล้มเหลวในการใช้และควบคุมพลังงานอืน ๆ ใน
จักรวาลทีขัดขวางเราแล้ว จึงเป็ นเรื องเร่ งด่วนทีเราจะหล่อเลียงตัวเองด้วยพลังงานอีกประเภทหนึ ง
หากเราต้องการให้ Species ของเราอยู่รอด หากเราต้องการค้นหาความหมายของชี วิต หากเรา
ต้องการช่วยโลกและสิ งมีชีวติ ทีมี Sense รับรู ้ซึงอาศัยอยูใ่ นโลกแล้วละก็ ความรัก คือคําตอบเดียวที
มี เราอาจจะยังไม่พร้ อมที จะผลิ ตระเบิ ดรัก ซึ งเป็ นอุ ปกรณ์ ทีมี แสนยานุ ภาพพอที จะทําลายความ
เกลี ยดชัง ความเห็ นแก่ ตวั และความโลภ ซึ งยํายีโลกได้อย่างราบคาบ แต่ทุกคนก็มีเครื องกําเนิ ด
ความรักเล็ก ๆ อันทรงพลังอยูใ่ นตัว ซึ งรอคอยการปลดปล่อยพลังงานออกมา เมือเราเรี ยนรู ้ทีจะให้
และรั บ พลัง งานจัก รวาลนี เราก็ จ ะพิ สู จ น์ ไ ด้ว่า ความรั ก พิ ชิ ตทุ ก สิ งทุ ก อย่า ง สามารถก้า วข้า ม
ทุกอย่าง ไม่วา่ สิ งใด ทังนี เพราะความรัก คือแก่นแท้แห่งชีวติ (Einstein A. 1980)

ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั!วตรงกันข้ าม
หลักการปรั บสมดุ ลร้ อนเย็นในแพทย์แผนจี น คื อ พิษ ความแห้ง ถื อเป็ นเหตุ ก่อโรคที
เป็ นหยาง การแพทย์แ ผนจี น เชื อว่า คนกับ สิ งแวดล้อ มจะมี ป ฏิ สัม พันธ์ ก นั ตลอดเวลา ฉะนัน
หยิน หยางคือความสมดุลของคนกับสิ งแวดล้อมทุก ๆ อย่าง หยิน คือ สิ งทีเป็ นลักษณะความเย็น
ความสงบนิง อยูใ่ นส่ วนทีเป็ นมืด หรื อว่าสิ งทีตกลงมา ส่ วนหยาง คือ ความว่องไว (Active) เป็ นสิ ง
ทีเป็ นความร้ อน สิ งทีลอยขึนข้างบน คุณลักษณะของพิษความเย็น จัดเป็ นพิษก่อโรคประเภทหยิน
(ธวัช บูรณถาวรสม. 2551: 101-109)
หยิน-หยาง เป็ นทฤษฎี พืนฐานทางการแพทย์ของจี นที อาศัยคุ ณสมบัติของหยิน-หยาง
มาอธิ บายร่ างกายมนุษย์ โดยอักขระ “หยิน” หมายถึงเย็นหรื อทีร่ ม ส่ วน “หยาง” หมายถึง ร้อนหรื อ
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ทีแจ้ง “หยิน-หยาง เป็ นด้านของสรรพสิ งทีตรงกันข้าม ด้านทังสองนี จะต่อต้านกัน ขณะเดียวกันก็
ควบคุมและเป็ นเอกภาพแก่กนั ” สรรพสิ งทีปรากฏอยู่ในจักรวาลนี ประกอบด้วยหยิน-หยางทังสิ น
หยิ น -หยางเหล่า นี มีก ารเปลี ยนแปลงเกี ยวเนื องสัม พัน ธ์ซึ งกัน และกัน ตลอดเวลา และการ
เปลี ยนแปลงนี เองที เป็ นตัวกําหนดปรากฏการณ์ ธรรมชาติทงปวง
ั
รวมถึงการเจริ ญเติบโตและการ
เปลียนแปลงของชี วิตมนุ ษย์ โดยทัวไป “หยาง” หมายถึ ง ดวงอาทิตย์ ฟ้ า กลางวัน ไฟ ความร้ อน
ความแห้ง แสงสว่าง บวก ฯลฯ “หยิน” หมายถึ ง ดวงจันทร์ ดิ น กลางคืน นํา ความเย็น ความชื น
ความมืด ลบ ฯลฯ
ตารางที 2 ความหมายของหยิน-หยาง ในลักษณะทีเป็ นคู่ตรงกันข้าม โดยโครงการพัฒนาเทคนิ ค
การทํายาสมุ นไพร โครงการศึกษาการแพทย์ตะวันออก และ มูลนิ ธิสาธารณสุ ขกับการ
พัฒนา

ชนิด อวกาศ เวลา

หยิน ดิน

หยาง ฟ้ า

ฤดู
กาล

เพศ

ใบไม้
กลาง
ร่ วง หญิง
คืน
หนาว

ใบไม้
กลาง
ผลิ
ชาย
วัน
ร้อน

อุณห นํา!
ภูมิ หนัก

เย็น

ร้อน

หนัก

เบา

ระดับ
ความ
สว่ าง

มืด

สว่าง

ลักษณะการเคลือนไหว

ลง

หดเข้า
หาภาย
ใน

ความ
สงบ
นิงที
เป็ น
สัม
พัทธ์

ขึน

กระ
จาย
ออกสู่
ภาย
นอก

การ
ความ
เคลือน
มี
ทีชัด
ชีวติ
เจน

ความ
ตาย

เมือใดก็ตามทีสภาวะหนึ งสภาวะใดเกิดขึนแล้ว ทําให้การเกิดและการสลายของหยิน-หยาง
ผิดปกติหยิน-หยางจะเสี ยสมดุ ล เป็ นเหตุให้เกิ ดโรคภัยไข้เจ็บขึน และในสภาวะเจ็บไข้นนั ย่อมมี
การเกิ ดและการสลายของหยิน-หยางเข้ามาเกี ยวข้อง หากหยางมีปริ มาณมากเกิ นไปจะทําให้หยิน
อ่อนกําลังลง และในทํานองกลับกัน ถ้าหยินมากเกินไป ก็จะเป็ นอุปสรรคขวางกันหยาง
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ในเงือนไขทีแน่นอนหยิน-หยาง สามารถแปรกลับกันได้ เช่น หยางทีมากเกินไปสามารถ
แปรเป็ นหยินได้ หรื อหยินทีมากเกินไปสามารถแปรเป็ นหยางได้
สภาพเช่ นนี พบได้บ่ อยในทางปฏิ บ ตั ิ เช่ น โรคบางโรคเกิ ดจากร้ อนมากเกิ นไปอย่า ง
เฉี ยบพลัน เช่น ปอดอักเสบจากการติดเชื อตามทัศนะแพทย์ตะวันตก ทําให้มีอาการไข้สูง หงุดหงิด
หน้าแดง เหงือออกมาก ปากแห้ง คอแห้ง กระหายนํา ไอมีเสมหะปนเลือด ท้องผูก เบาขัดและสี เข้ม
เป็ นต้น
ภาวะของพิษไข้และความร้ อนสู งในร่ างกาย เป็ นสาเหตุให้ร่างกายใช้พลังงานมากเกิ น
ปกติจนเกิดอาการตัวเย็น (อุณหภูมิของร่ างกายลดลง) อย่างกะทันหันได้ มีอาการกระสับกระส่ าย
หน้าขาวซี ด แขนขาเย็น หายใจขัด ชี พจรเต้นเบา อาการดัง กล่ าวนี เป็ นอาการของความเย็นมาก
เกินไป นันคือ ร่ างกายเปลียนจากสภาพหยาง (ร้อน) สู่ สภาพหยิน (เย็น)
เมือร่ างกายมีการเปลี ยนแปลงมาถึงขึนนี แล้ว หากได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องสามารถ
กลับคืนสู่ ภาวะปกติ คือ แขนขาค่อยอุ่นขึน หน้าไม่ซีด ชี พจรเต้นแรงขึน สภาพหยางของร่ างกาย
ค่อย ๆ กลับคืนสู่ สมดุล นีคือตัวอย่างทีสภาพร่ างกายเปลียนจากหยินเป็ นหยาง
ความสมดุ ลของหยิน-หยาง หยินและหยางในร่ างกายมนุ ษย์ไม่ ตายตัวแน่ นอน แต่ มี การ
เปลี ยนแปลงตลอดเวลา เมื อใดก็ตามที สมดุ ลของมันถูกทําลาย หรื อมี การเปลี ยนแปลงผูน้ ันจะมี
อาการป่ วย หากไม่สามารถแก้ไขสมดุลนันให้กลับสู่ สภาวะปกติได้ ในทีสุ ดก็จะตาย ดังนันจึงต้อง
รักษาสมดุลหยิน-หยางในร่ างกายให้ปกติ ขณะเดียวกันต้องปรับสมดุลร่ างกายกับสิ งแวดล้อมด้วย
สภาพสมดุ ล หยิ น -หยาง หมายถึ ง ร่ า งกายของคนทังภายในและภายนอก ตลอดจน
ความสัมพันธ์ของอวัยวะภายในอยูใ่ นภาวะสมดุลคงที
ถ้าหยิน-หยางเกิ ดผิดปกติ ขึนไม่ว่าทางใดทางหนึ ง จะทําให้ฝ่ายหนึ งเพิมหรื อขณะทีอี ก
ฝ่ ายหนึงอ่อนแอลง เช่น ถ้าหยางมากเกิน จะเกิดโรคร้อน ถ้าหยินมากเกิน จะเกิดโรคเย็น
สภาพหยางมากเกิ นในทีนี หมายถึ ง การทีร่ างกายของคนสนองตอบอย่างแรงต่อโรคภัย
ไข้เจ็บ ทําให้เกิดอาการร้อน เช่น มีไข้ ปากแห้ง คอแห้ง กระหายนํา ท้องผูก เบาขัดและสี เข้ม ลิ นแดง
ชีพจรเต้นเร็ ว
สภาพหยินมากเกิน หมายถึง สภาพทีร่ างกายบางส่ วนอ่อนแอลงกว่าปกติ ทําให้เกิดอาการ
เย็น เช่น มือท้าเย็น ตัวเย็น หนาวสัน ไม่กระหายนํา ลินขาวซี ด
การรักษาโรคจากสภาพหยางมากเกิน (ร้อน) เราก็ให้ยาเย็น ถ้าโรคเกิดจากสภาพหยินมาก
เกิ น (เย็น) ก็ให้ยาร้ อนหรื อยาขับเย็น เพือปรับหยิน-หยางให้เข้าสู่ สภาวะสมดุ ล (โครงการพัฒนา
เทคนิ คการทํายาสมุนไพร โครงการศึกษาการแพทย์ตะวันออก และมูลนิ ธิสาธารณสุ ขกับการพัฒนา.
2541 : 1-12)
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หลักพืนฐานในการรักษาโรคของแพทย์แผนจีนโดยทัวไป ได้แก่
1. การรั ก ษาเมื อยัง ไม่ เ ป็ นโรค (มี ค วามหมายทํา นองเดี ย วกับ การป้ องกัน โรคของ
การแพทย์แผนปั จจุบนั )
2. การพยุงปั จจัยภายในขจัดปั จจัยภายนอก
3. การรั ก ษาทัวร่ า งกาย : ทัศ นะองค์รวม ในการรั ก ษาโรค ไม่ เพี ย งแต่ ต้องดู เฉพาะ
ตําแหน่งทีเป็ นโรคยังต้องสังเกตทังร่ างกายด้วย ทํานองเดียวกันก็ไม่สามารถดูทงร่
ั างกาย (ส่ วนรวม)
แล้วละเลยเฉพาะตําแหน่งไป
4. การรั กษาทังเปลื อกและแก่ น “เปลื อก” กับ “แก่ น” เป็ นสิ งที ตรงกันข้าม ใช้อธิ บาย
ความสัมพันธ์หลัก-รองของโรค
ตารางที 3 ความสัมพันธ์ของเปลือก-แก่น
สิ งทีพิจารณา
- พิ จ ารณาจากปั จจั ย
ภายในและปั จจัยภายนอก
- พิจารณาจากโรค
- ในกรณี ทีมีหลายโรค
- ตําแหน่งของโรค
- สาเหตุของโรค

สิ งทีเป็ นแก่ น
ปั จจัยภายใน

สิ งทีเป็ นเปลือก
ปั จจัยภายนอก

สาเหตุของโรค
โรคทีเป็ นก่อน
อวัยวะภายใน
สาเหตุจากภายใน

อาการ
โรคทีเป็ นหลัง
ร่ างกายภายนอก
สาเหตุจากภายนอก

โดยทัวไปแล้วพอจะสรุ ปเป็ นหลักได้วา่ การรักษาโรคมุ่งรักษาทีแก่น โรคเฉี ยบพลันรักษา
ทีเปลื อก โรคเรื อรั งรั กษาที แก่ น รักษาทังเปลื อกและแก่ นพร้ อมกัน ถ้าอาการของโรคค่อนข้าง
ซับซ้อน อาการทังเปลือกและแก่นต่างก็เฉี ยบพลันรุ นแรง จะใช้วิธีใดวิธีหนึ งไม่ได้ ต้องใช้วิธีรักษา
ทังเปลือกและแก่นไปพร้อม ๆ กัน
การรักษาโรคของแพทย์แผนจีน 2 ลักษณะ ได้แก่
1. การรักษาแบบขัดแย้งและการรักษาแบบไม่ขดั แย้ง
การรั กษาแบบขัดแย้ง : รั กษาตามหลักพิจารณาจากอาการของโรค โดยใช้ยาที มีฤทธิ[
ตรงกันข้ามกับลักษณะอาการโรคและให้ผลทําลายโรคนัน เช่น เป็ นโรคเย็นให้ยาร้อน เป็ นโรคร้อน
ให้ย าเย็น โรคพร่ องให้ย าบํา รุ ง โรคแกร่ ง ให้ย าขับ ร้ อนหรื อ ยาถ่ า ย เป็ นการรั ก ษาโดยใช้ย าที มี
คุณภาพตรงข้ามกัน
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การรักษาแบบไม่ขดั แย้ง : รักษาตรงข้ามกับหลักตรงข้าม กับการรักษาแบบขัดแย้ง เป็ น
การรักษาโรคโดยเลือกใช้ยาทีมีคุณสมบัติเหมือนกับอาการของโรคกลับไปรักษาโรคนัน การรักษา
วิธีนีเหมาะกับโรคทีมีอาการค่อนข้างจะสลับซับซ้อน ลักษณะและอาการของโรคทีแสดงออกมา
ไม่ตรงกัน
การรักษาแบบไม่ขดั แย้งทีใช้มาก ได้แก่ อาการโรคเย็น ใช้ยาเย็น อาการโรคร้ อน ใช้ยาร้อน
อาการอุดตันไม่คล่อง ใช้วธิ ี อุดกลับรักษา อาการถ่าย ใช้ยาถ่าย
2. การพิจารณาด้านตัวผูป้ ่ วย เวลา ฤดูกาลและภูมิประเทศ
โรคเดี ย วกัน ใช้ วิ ธี ต่ า งกัน โรคต่ า งกัน ใช้วิ ธี เ ดี ย วกัน โรคมัก มี อ าการสลับ ซั บ ซ้ อ น
โรคชนิ ดเดี ยวกันเนื องจากพยาธิ สภาพและการดําเนิ นของโรคต่างกัน อาการทีปรากฏจึงแตกต่างกัน
ฉะนัน การรักษาจึงต้องกําหนดให้ถูกต้อง เรี ยกว่า “รักษาโรคเดียวกันใช้วธิ ี ต่างกัน”
โรคที ต่างกันถ้ามีสาเหตุ และการดําเนิ นของโรคของเหมื อนกัน ใช้วิธีรักษาเดี ยวกันได้
เรี ยกว่า “ใช้วิธีเดี ยวกันรั กษาโรคต่างกัน” (โครงการพัฒนาเทคนิ คการทํายาสมุ นไพร โครงการ
ศึกษาการแพทย์ตะวันออก และมูลนิธิสาธารณสุ ขกับการพัฒนา. 2541 : 163-176)
การปรับสมดุลร้อนเย็นตามหลักแมคโครไบโอติกส์ คือ การสร้างความสมดุลทุกด้านของ
ชี วิ ต และธรรมชาติ ทังด้ า นกาย อารมณ์ จิ ต ใจ สั ง คม ชี ว วิ ท ยา นิ เ วศวิ ท ยา เป็ นการดํา เนิ น
ชีวติ ประจําวัน โดยเฉพาะเรื องการดืม การกิน ให้สอดคล้องกับธรรมชาติทีอยูอ่ าศัย เพือให้มีสุขภาพ
ดีเต็มเปี ยมไปด้วยพลังแห่งชีวติ (Vitality) มีชีวิตชี วา มีความสุ ขและมีอิสรภาพ หากใครสามารถดืม
กิ นในชี วิตประจําวันตามกฎของธรรมชาติ ชี วิตย่อมประสบกับสุ ขภาพดี และมี ความสุ ข ในทาง
ตรงกันข้าม หากใครไม่ดืมกิ นในชี วิตประจําวันตามกฎของธรรมชาติ ผูน้ นย่
ั อมประสบกับทุ กข์
สุ ข ภาพ อันได้แก่ โรคภัย ความเจ็บ ปวด ภัย พิบ ตั ิ ชี วิตเต็ม ไปด้วยทุ กข์ ไร้ อิสรภาพ นี คื อ ความ
ยุติธ รรมของธรรมชาติ สิ งที เป็ นปฏิ ปั ก ษ์และส่ ง เสริ ม กัน สามารถแบ่ ง ออกเป็ นหยิ นกับ หยาง
(โอภาส ภูชิสสะ, สุ พินดา ศิริขนั ธ์ และนวนันทน์ กิจทวี. 2550 : 25-33)
การแพทย์แผนไทยมีการตรวจวินิจฉัยโรค และ การบําบัดโรคด้วยแนวคิดพืนฐานเรื อง
ธาตุทงั 4 คือ ดิ น (เย็น) นํา (เย็น) ลม (เย็น) และไฟ (ร้ อน) ที ประกอบกันขึนเป็ นร่ างกายของคน
การเสี ยสมดุลของธาตุทงั 4 จากอิทธิ พลการเปลียนแปลงตามวัย กาลเวลา ฤดูกาล ภูมิประเทศ และ
พฤติกรรมของคน ต่างเป็ นสาเหตุของการเกิดโรค (เฉลิม เกิดมณี . 2547 : 2)
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แนวคิดจิตอาสา
ความหมายจิตอาสา
วิภ าพร เกิ ด ท่า ไม้ ได้ใ ห้ค วามหมาย จิ ต อาสา (Volunteer spirit) ว่า หมายถึ ง การ
เอื อเฟื อเผื อแผ่ การเสี ย สละเวลา สิ งของ เงิ นทอง แรงกาย สติ ปั ญญา เพื อสาธารณประโยชน์
เป็ นจิตใจทีมีความสุ ขเมือได้ทาํ ความดี การช่วยเหลือผูอ้ ืนและสังคมเพือให้ผอู ้ ืนมีความสุ ขด้วยความ
สมัครใจและไม่หวังผลตอบแทน จิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง พฤติกรรมหรื อการกระทํา
ของบุ คคลที เกิ ดขึ นโดยความสมัครใจ ปรารถนาที จะช่ วยเหลื อ ช่ วยแก้ไขปั ญหาให้แก่ผูอ้ ื นหรื อ
สังคมและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเอาใจใส่ ดูแล และมีส่วนร่ วมในการอาสา
ทําประโยชน์เพือส่ วนรวม จิตสานึกสาธารณะ (Public Consciousness) หมายถึง ความตระหนักของ
บุคคลถึงปั ญหาทีเกิดขึนในสังคม คํานึ งถึงประโยชน์ของส่ วนรวม มีสํานึ กในระบบคุ ณธรรม และ
จริ ยธรรมที ดี งามรู ้ จกั เอาใจใส่ เป็ นธุ ระ ปรารถนาที จะช่ วยเหลื อสังคม ต้องการแก้ไขปั ญหาของ
สังคม ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่ วมในเรื องของส่ วนร่ วมทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคม (วิภาพร เกิดท่าไม้.
2555 : 11-12)
ณัฐณิ ชากร ศรี บริ บูรณ์ ได้สรุ ปความหมายของจิตอาสา ว่าหมายถึง ความสํานึกของบุคคล
ทีมีต่อสังคมส่ วนรวม โดยการเอาใจใส่ และการช่วยเหลือ ผูท้ ีมีจิตอาสาจะแสดงออกซึ งพฤติกรรมที
อาสาทําประโยชน์เพือส่ วนรวม เช่น การเสี ยสละเงิน สิ งของ แรงกาย และสติปัญญาเพือช่วยเหลื อ
ผูอ้ ื นและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ งมี ความหมายเหมื อน ทาน การอาสาสมัคร จิ ตสํานึ ก
สาธารณะ จิตสํานึกทางสังคม จิตสาธารณะ (ณัฐณิ ชากร ศรี บริ บูรณ์. 2550)
อาตีก๊ะ จรัลศาส์น ได้กล่าวว่า อาสาสมัคร คืออาสาสมัครทีมีอุดมคติหรื ออุดมการณ์ มีจิต
และวิญญาณของอาสาสมัครและมีคุณธรรม อาสาสมัครควรยึดถืออุดมคติของสมเด็จพระมหิ ตลาธิ เบศ
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทีว่า “ประโยชน์ของเพือนมนุษย์เป็ นกิจทีหนึ ง ประโยชน์ส่วนตัว
เป็ นกิ จที สอง” กล่ าวคื อ ถื อประโยชน์ส่วนรวมเหนื อกว่าประโยชน์ส่วนตน อาสาสมัครควรมี
ศรั ท ธาในการเป็ นอาสาสมัค รเพื อช่ ว ยเหลื อ ผูอ้ ื นตามกระแสพระราชดํา รั ส พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทีว่า “อาสาสมัครจะต้องระลึกอยูเ่ สมอว่าศรัทธาในงานอาสาสมัครเพือช่วยเหลือผูอ้ ืน
นันเกิ ดขึนด้วยตนเอง ตนมีความรู ้สึกเห็ นชอบในงานอาสาสมัคร มีศรัทธาทีจะทํางาน มีเวลาทีจะ
ปฏิบตั ิงาน และพร้อมทีจะเป็ นอาสาสมัคร” (อาตีก๊ะ จรัลศาส์น. 2550)
สกุ ณ า บัณ ฑุ รัตน์ , สุ ภาวดี อิ นนุ พ ฒ
ั น์ และอภิ รัฐ คํา วัง ได้ใ ห้ค วามหมายอาสาสมัค ร
หมายถึ งบุ คคลที มุ่งทํางานเพือบริ การ และอุ ทิศ ตนโดยไม่ตอ้ งการค่าตอบแทนเป็ นเงิ นเป็ นทอง
ไม่ตอ้ งมี การจ่ายให้กบั การทํางานนัน ๆ แต่อย่างใด อาสาสมัครเต็มใจในการอาสาเพืองานนัน
โดยตรง จิตวิญญาณอาสาสมัคร (Spirit of Voluntarism) คือการมีจิตใจทีเสี ยสละ ทํางานด้วยความ
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สมัครใจ เพือเห็ นแก่ประโยชน์ของผูอ้ ื น ประชาชนและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนทีเป็ นเงิ น
หรื อวัตถุ หรื อผลประโยชน์ส่วนตน (สกุณา บัณฑุรัตน์, สุ ภาวดี อินนุ พฒั น์ และอภิรัฐ คําวัง. 2550 :
6-9)
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์ ได้นิยามความหมายอาสาสมัครทีพึง
ประสงค์วา่ ต้องมีจิตวิญญาณของอาสาสมัคร เป็ นผูป้ ฏิ บตั ิงานด้วยความสมัครใจเพือประโยชน์แก่
ประชาชน สังคมและประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ งตอบแทน เป็ นผูม้ ี อุดมการณ์ โดยถื อประโยชน์
ส่ วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ทํางานด้วยความเสี ยสละ กระตือ รื อร้น เอืออาทร บริ สุทธิ[ ใจ
และมีศรัทธาทีจะทํางานอาสาสมัคร (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์. 2550)
ความหมายของลักษณะจิตอาสาในมิติทางศาสนา ประกอบด้วยการมีความรับผิดชอบ
มี ค วามเมตตา มี ก ารดู แ ลเอาใจใส่ ซึ งกัน และกัน การมี ใ จเป็ นกลาง และการให้โ ดยไม่ห วัง
ผลตอบแทน ซึ งองค์ป ระกอบเหล่ า นี เป็ นหลัก พื นฐานตามหลัก ศาสนาที สอนให้ ค นเป็ นคนดี
โดยกระทําด้วยความบริ สุทธิ[ ใจ ไม่วา่ จะเป็ นการให้ดา้ นใดก็ตามก่อให้เกิดการส่ งเสริ มเกือกูลซี งกัน
และให้กบั ผูท้ ีอยูร่ อบข้างให้มีความสุ ข (ดวงทิพย์ อันประสิ ทธิ . 2555 : 19)
จากการทบทวนความหมายจิ ตอาสาดัง กล่ า วข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า จิ ตอาสา เป็ นผูท้ ี มี จิต
วิญญาณหรื อจิ ตสํา นึ ก แห่ ง ความเสี ย สละ เอื อเฟื อเผือแผ่ มี ศ รั ท ธา เมตตาและปรารถนาในการ
ช่วยเหลื อผูอ้ ืนและสังคม ช่วยแก้ไขปั ญหาให้แก่ผอู ้ ืนหรื อสังคม และตระหนักถึ งความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพือให้ผอู ้ ืนหรื อสังคมมีความสุ ขด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังผลตอบ แทนใด ๆ อาสาทํา
ประโยชน์ เ พื อส่ ว นรวม โดยมี ก ารเสี ย สละทังเวลา สิ งของ เงิ น ทอง แรงกาย สติ ปั ญ ญา เพื อ
สาธารณประโยชน์ เป็ นจิตใจทีมีความสุ ขเมือได้ทาํ คุณความดี
แนวคิดทฤษฎีเกียวกับแรงจูงใจ
แรงจูงใจ (Motivation) คือ สิ งซึ งควบคุ มพฤติกรรมของมนุ ษย์ อันเกิดจากความต้องการ
(Needs) พลังกดดัน (Drives) ความปรารถนา (Desires) หรื อ ความมุ่ง หวัง (Expectency) ที จะ
พยายามดิ นรนเพือให้บรรลุ ผลสําเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ ซึ งอาจจะเกิ ดมาตามธรรมชาติหรื อจากการ
เรี ย นรู ้ ก็ไ ด้ แรงจูง ใจเกิ ดจากสิ งเร้ า ทังภายในและภายนอกตัวของบุ ค คลนัน ๆ ภายในได้ แ ก่
ความรู ้สึกต้องการหรื อขาดอะไรบางอย่าง จึงเป็ นพลังชักจูงหรื อกระตุน้ ให้มนุ ษย์ประกอบกิจกรรม
เพือทดแทนสิ งทีขาดหรื อต้องการนัน ส่ วนภายนอกได้แก่ สิ งใดก็ตามทีมาเร่ งเร้า นําช่องทาง และมา
เสริ มสร้ างความปรารถนาในการประกอบกิ จกรรมในตัวมนุ ษย์ ซึ งแรงจูงใจนี อาจเกิ ดจากสิ งเร้ า
ภายในหรื อภายนอก แต่เพียงอย่างเดียว หรื อทังสองอย่างพร้อมกันได้ โดยอาจกล่าวได้วา่ แรงจูงใจ
ทําให้เกิดพฤติกรรมซึ งเกิดจากความต้องการของมนุ ษย์ ซึ งความต้องการเป็ นสิ งเร้าภายในทีสําคัญ
กับการเกิ ดพฤติกรรม นอกจากนี ยังมีสิงเร้ าอืน ๆ เช่ น การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที
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เป็ นมิตร การบังคับขู่เข็ญ การให้รางวัลหรื อกําลังใจหรื อการทําให้เกิดความพอใจ ล้วนเป็ นเหตุจูงใจ
ให้เกิดแรงจูงใจได้ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี . 2557)
แนวคิดทฤษฎีในการสร้างแรงจูงใจกับการสร้างพลังอํานาจในตน มีดงั นี
1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral View of Motivation)
ทฤษฎี นี ให้ค วามสํา คัญกับ ประสบการณ์ ใ นอดี ต (Past Experience) ว่า มี ผ ลต่ อ
แรงจูงใจของบุคคลเป็ นอย่างมาก ดังนันทุกพฤติกรรมของมนุ ษย์ถา้ วิเคราะห์ดูแล้วจะเห็นว่าได้รับ
อิทธิ พลทีเป็ นแรงจูงใจมาจากประสบการณ์ ในอดี ตเป็ นส่ วนมาก โดยประสบการณ์ ในด้านดี และ
กลายเป็ นแรงจูงใจทางบวกทีส่ งผลเร้าให้มนุ ษย์มีความต้องการแสดงพฤติกรรมในทิศทางนันมาก
ยิงขึน ทฤษฎีนีเน้นความสําคัญของสิ งเร้าภายนอก (Extrinsic Motivation)
2. ทฤษฎีการเรียนรู้ ทางสั งคม (Social Learning View of Motivation)
ทฤษฎี นีเห็ นว่าแรงจูงใจเกิ ดจากการเรี ยนรู ้ ทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิงการสร้ าง
เอกลักษณ์และการเลียนแบบ (Identification and Imitation) จากบุคคลทีตนเองชื นชม หรื อคนทีมี
ชือเสี ยงในสังคม จะเป็ นแรงจูงใจทีสําคัญในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล
3. ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitive View of Motivation)
ทฤษฎี นีเห็ นว่าแรงจูงใจในการกระทําพฤติ กรรมของมนุ ษย์นันขึนอยู่กบั การรั บรู ้
(Perceive) สิ งต่าง ๆ ทีอยู่รอบตัว โดยอาศัยความสามารถทางปั ญญาเป็ นสําคัญ มนุ ษย์จะได้รับ
แรงผลักดันจากหลาย ๆ ทางในการแสดงพฤติกรรม ซึ งในสภาพเช่นนี มนุ ษย์จะเกิดสภาพความ
ไม่ส มดุ ล (Disequilibrium) ขึ น เมื อเกิ ด สภาพเช่ น ว่า นี มนุ ษ ย์จ ะต้อ งอาศัย ขบวนการดู ด ซึ ม
(Assimilation) และการปรับ (Accommodation) ความแตกต่างของประสบการณ์ทีได้รับใหม่ให้เข้า
กับประสบการณ์เดิมของตน ซึ งการจะทําได้จะต้องอาศัยสติปัญญาเป็ นพืนฐานทีสําคัญ ทฤษฎีนี
เน้นเรื องแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) นอกจากนันทฤษฎีนียังให้ความสําคัญกับเป้ าหมาย
วัตถุ ประสงค์ และการวางแผน ทฤษฎี นีให้ความสําคัญกับ ระดับของความคาดหวัง (Level of
Aspiration) โดยทีเขากล่าวว่าคนเรามีแนวโน้มทีจะตังความคาดหวังของตนเองให้สูงขึน เมือเขา
ทํางานหนึ งสําเร็ จ และตรงกันข้าม คือจะตังความคาดหวังของตนเองตําลง เมือเขาทํางานหนึ งแล้ว
ล้มเหลว
4. ทฤษฎีมานุษยนิยม (Humanistic View of Motivation)
แนวความคิดนี เป็ นของมาสโลว์ (Maslow) ทีได้อธิ บายถึงลําดับความต้องการของมนุ ษย์
โดยทีความต้องการจะเป็ นตัวกระตุน้ ให้มนุ ษย์แสดงพฤติ กรรมเพือไปสู่ ความต้องการนัน ดังนี
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ถ้า เข้า ใจความต้องการของมนุ ษ ย์ก็ ส ามารถอธิ บ ายถึ ง เรื องแรงจู ง ใจของมนุ ษ ย์ไ ด้เช่ น เดี ย วกัน
(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี . 2557)
ในการทํากิ จการงานต่าง ๆ การทีบุคคลจะทํางานของตนหรื อของหน่ วยงานใดก็ตาม
จะตังใจทํางานอย่างไรหรื อไม่ และจะได้ผลออกมาดีหรื อไม่ นันต้องขึนอยูก่ บั แรงจูงใจของเขาเป็ น
สําคัญ ดังนันผูท้ ีแสดงพฤติกรรมจิตอาสาหรื อเป็ นอาสาสมัครก็เช่นกัน ย่อมต้องมีแรงจูงใจในการ
ทํางานด้วย ดังนันแรงจูงใจจึงเป็ นคําสําคัญทีมี ความหมายในฐานะเป็ นตัวกําหนดพฤติ กรรม เป็ นแรง
กระตุน้ หรื อแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรม เป็ นแรงทีให้พลังงานกระตุน้ ร่ างกายให้กระทําพฤติกรรม
เป็ นแรงกระตุ น้ ทีมีการกําหนดทิศทางไว้ว่าจะทําพฤติกรรมออกไปอย่างไร แบบใด และเป็ นแรง
กระตุน้ ให้บุคคลรักษาพฤติกรรมนันเอาไว้ (Steers & Porter. 1979 : 6 อ้างถึงใน สิ ทธิ โชค วรานุ
สันติกูล. 2546 : 157) โดยทัวไปแรงจูงใจ ได้แก่ ความต้องการ (Need) ความปรารถนา (Desire)
ความมุ่ ง หวัง (Expectancy) หรื อ พลัง กดดัน (Drive) เพื อให้ไ ด้ใ นสิ งที ตนมุ่ ง หมายหรื อไปสู่
เป้ าหมายทีต้องการ
แรงจูงใจและหรือเหตุปัจจัยในการมาเป็ นจิตอาสา
ความยึดมันในอุดมการณ์
ผูท้ ีจะมาเป็ นจิตอาสา จะเป็ นผูม้ ีอุดมการณ์หรื อมีสํานึ กถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม มีความปรารถนาทีต้องการเห็นสังคมมีการปฏิบตั ิต่อกันอย่างเท่าเทียมมีการเอารัดเอาเปรี ยบกัน
น้อยทีสุ ด ซึ งสังคมจะเป็ นเช่ นนันได้จะต้องอาศัยกระบวนการจัดสรรทรัพยากรและแพร่ กระจาย
ให้กบั ทุ กคนในทุกชนชันของสังคมอย่างเป็ นธรรมให้มากทีสุ ดเท่าที จะทําได้ แต่สิงที เกิ ดขึ นใน
สั ง คมไทย เน้น การส่ ง เสริ ม การบริ โภคนิ ย มตามแผนการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ทีมุ่งเน้นการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จเป็ นสําคัญ ดังนันปั จจัยสําคัญที ทําให้มีจิตวิญญาณของจิ ต
อาสา คือ การเห็นความไม่ยุติธรรมหรื อการเอารัดเอาเปรี ยบ (สกุณา บัณฑุรัตน์, สุ ภาวดี อินนุ พฒั น์
และอภิรัฐ คําวัง. 2550 : 7)
ความยึดมันในศาสนา
ผูท้ ี จะมาเป็ นจิ ตอาสา ในบางท่านได้ยึดหลักการทําความดี ตามหลักคําสอนในศาสนา
ซึ งในประเทศไทยสามารถเห็นได้ชดั จากหลักพระธรรมคําสอนในพุทธศาสนาได้สอนให้ทุกคนทํา
ความดี และถือว่าศาสนาเป็ นรากฐานของศีลธรรมทีสร้างมนุ ษย์ขึนมาได้อย่างสมบูรณ์ แบบ ย่อมก็
ต้องมีจิตใจทีดีงาม มีความเอือเฟื อ เสี ยสละซึ งมีความหมายคล้ายกับความหมายของคําว่า จิตอาสา
ดังตัวอย่างเรื องเล่าเกี ยวกับพระจริ ยวัตรของพระพุทธเจ้าในเรื องการบําเพ็ญประโยชน์ให้กบั ผูอ้ ืน
ซึ งปรัชญาในทางพระพุทธศาสนา ทีมีความหนึ งกล่าวว่า “ผูท้ ีมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัวว่า เป็ นคนมี
จิตใจไม่สะอาดหรื อเรี ยกว่าคนสกปรก ขณะเดียวกันก็สรรเสริ ญผูท้ ีมุ่งประโยชน์แก่ผอู ้ ืนว่า เป็ นผูม้ ี
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อัธยาศัยกว้างขวาง มีจิตใจบริ สุทธิ[ สมลักษณะมหาบุรุษ” ซึ งความข้อนี เราจะดูได้ทีองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ งพระองค์เองเป็ นผูท้ รงบําเพ็ญประโยชน์เพือผูอ้ ืนอย่างแท้จริ ง โดยไม่ได้เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนพระองค์เลย พระองค์ทรงเป็ นแบบอย่างในทางเสี ยสละ โดยยึดหลักทีว่า “การใดที
จะเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม ก็พยายามทําการนันให้สําเร็ จลุล่วงไป แม้จะต้องเสี ยสละประโยชน์
ส่ วนตนไปบ้าง ก็ไม่ควรนํามาคํานึงถึง” ซึ งในทางพุทธวจนะภาษิตก็กล่าวไว้วา่ “จเช มตฺ ตาสุ ข ํ ธี โร
สมฺ ปสฺ สํ วิปุล ํ สุ ข ํ นักปราชญ์พึงสละสุ ขพอประมาณเสี ย เมือเห็ นสุ ขไพบูลย์” (ขุ.ธ.25/31) (ธรรม
ภัทรภิกขุ. 2522)
พระไพศาล วิสาโล ได้กล่าวในหนังสื อ “เมือดอกไม้บานสะพรังทังแผ่นดิน” ว่า จิตอาสา
นันมีอยู่ในทุกคนอยู่แล้ว เพราะทุกคนล้วนมีความปรารถนาทีจะทําความดี แต่บางครังความดี นนั
อาจถูกสกัดกันด้วยความกลัว เช่น กลัวว่าจะทําไม่ได้ กลัวคนหัวเราะเยาะ กลัวพ่อแม่ไม่เข้าใจ หรื อ
กลัวว่าจะทํามาหากินสู ้คนอืนไม่ได้ แต่ถา้ คนเรายอมให้ความกลัวครอบงําก็จะไม่มีวนั เติบโตหรื อ
ก้าวสู่ ชีวิตใหม่ได้ ซึ งการมีจิตอาสานันเกิดจากสาเหตุหลัก ๆ (ปิ ยะนาถ สรวิสูตร. 2552 : 37 อ้างถึง
ใน พระไพศาล วิสาโล. 2550) ดังต่อไปนี
1. เกิ ดจากความรู ้ สึกสงสาร เนื องจากพบเห็ นผูท้ ี มีความเดื อดร้ อนมากกว่าตนเองและ
อยากทีจะหาทางช่วยเหลือผูอ้ ืนในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การอยากบริ จาคเงิน หรื อสิ งของเพือช่วยเหลือ
เป็ นต้น
2. เกิดจากประสบการณ์ทีได้ช่วยเหลือผูอ้ ืนด้วยตนเอง และได้รับความสุ ขจึงอยากช่วย
เหลือผูอ้ ืนอีก
3. เป็ นความรู ้ สึกต่อเนื อง เมือบุคคลได้รับการช่ วยเหลื อและรู ้ สึกประทับใจ จึงอยากทํา
สิ งดี ๆ เพือผูอ้ ืนบ้าง (พระไพศาล วิสาโล. 2550)
จิตอาสาทีทํางานด้วยหลักการของการยึดมันในหลักศาสนา และต้องการทํางานเพือลดละ
ตัวตน หรื อเข้าถึงการปล่อยวางทางวัตถุ สิ งของ ข้าวของ เงินทอง และเครื องใช้ต่าง ๆ ทีจําเป็ นต่อ
การดํารงชีพ เพือให้สามารถเข้าถึงความสุ ขทีลึกซึ งแท้จริ งกว่านัน จิตอาสาเหล่านี จึงมุ่งอุทิศแรงกาย
แรงใจ และทรัพย์สินเพือบริ จาคเป็ นทาน มีนาใจเสี
ํ
ยสละความสุ ขส่ วนตัวเพือประโยชน์ของผูอ้ ืน
โดยจิตอาสาทีได้ศึกษาและเข้าใจในหลักธรรมคําสอนของศาสนา จะหาหลักธรรมประจําใจเพือเป็ น
เป้ าหมาย หรื อเครื องมื อในการเดิ นทางไปสู่ บนปลายของชี
ั
วิต และพยายามหาหนทางทีจะอุ ทิศตน
ถ่ายทอดความรู ้ ความสามารถให้เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ืนทีเจ็บป่ วยและยากไร้ ด้อยโอกาสกว่าตน
(สกุณา บัณฑุรัตน์, สุ ภาวดี อินนุพฒั น์ และอภิรัฐ คําวัง. 2550 : 8)
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ค่ านิยมบางประการ
การอุทิศตนมาเป็ นจิตอาสาในบางคน อาจมาจากค่านิ ยมบางประการทีมีอยูภ่ ายในความ
รู ้สึกนึ กคิดของบุคคลนัน ๆ ซึ งอาจเป็ นค่านิ ยมทีได้รับการพัฒนาหรื อหล่อหลอมมาจากครอบครัว
สถาบันการศึกษา หลักธรรมคําสอนในศาสนา การเฝ้ าสังเกตและการตังคําถามกับความเป็ นไปใน
สัง คม หรื อการได้อ่านประวัติชี วิตของนักพัฒนา หรื อบุ ค คลที เป็ นแบบอย่า งในใจ โดยค่ านิ ย ม
ดังกล่าว ได้แก่
1) การเสี ยสละ การจะเข้าถึงความเสี ยสละได้ จําต้องผ่านกระบวนการของการบังคับจิต
ให้ ล ด ละ สละ เลิ ก วิ ถี ค วามสุ ข ส่ ว นตัว การบริ จ าคทรั พ ย์สิ น เงิ น ทอง เวลา และอาจรวมถึ ง
ความสัมพันธ์กบั สมาชิกในครอบครัว เพือุทิศตนมาทํางานอาสาโดยสมัครใจ
2) ความมันคงทางจิตใจ จะต้องมีความหนักแน่น อดทน และความมันคงอย่างสู งทางใจ
ถึงจะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะการทํางานทีเปลียนเป้ าหมายจากการรับผลตอบ
แทนเป็ นตัวเงิน มาเป็ นการบํารุ งความเชือและความยึดถือในสิ งทีตนศรัทธาหรื ออุดมการณ์ของตน
3) ความสามารถในการรักษาสมดุล ต้องสามารถรักษาความสมดุลระหว่างความต้องการ
เชิ งเศรษฐกิ จที สนองรั บต่อความต้องการทางกาย และความต้องการทีจะบรรลุ อุดมการณ์ ภายใน
(สกุณา บัณฑุรัตน์, สุ ภาวดี อินนุพฒั น์ และ อภิรัฐ คําวัง. 2550 : 8)
ผูท้ ีมาอุทิศตนเป็ นจิตอาสา มีความต้องการการยอมรับจากสังคมและคนรอบข้างในระดับหนึ ง
โดยสะท้อนได้จากการได้รับรางวัลในรู ปของวัตถุ สิงของ โล่ห์ประกาศเกี ยรติคุณ หรื อการได้รับ
การยกย่องชมเชย การยอมรับในความสามารถของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามการได้รับการยอมรับนี มี
แนวคิดว่าเป็ นการสร้างตัวตนให้กบั มนุ ษย์แทนทีจะเป็ นการลดตัวลดตนอันเป็ นแนวทางการบรรลุ
ถึ ง ความสุ ข อันแตกต่ า งจากทรั พ ย์สิ นเงิ นทอง ที เป็ นความต้องการอันเป็ นแรงขับ จากภายใน
(ฉัตรวรัญ องคสิ งห์. 2550)
การทํา งานจิ ตอาสา จึ ง เป็ นการทํางานเพราะมี ความรั ก มี ค วามสุ ขในการทํางาน ได้มี
โอกาสสร้างสรรงานอย่างทีต้องการ หากจะมีการยอมรับในผลงานก็นอ้ มรับมันอย่างมีสติ แต่ถา้ ดี
ไม่มีหรื อไม่มาถึ งก็ไม่ควรคิดถึ ง ความต้องการทังหมดนันอยู่ทีตัวงาน ทุกคนที ได้ทาํ งานจะต้อง
เรี ย นรู ้ ถึง ศิ ลปะ ความรั กในงานที ทํา และมี ความสุ ขในงานโดยไม่ ตอ้ งได้รับ การยอมรั บนับถื อ
(สกุณา บัณฑุรัตน์, สุ ภาวดี อินนุพฒั น์ และอภิรัฐ คําวัง. 2550 : 9)
ความเมตตา กรุ ณา ปรารถนาให้ผอู ้ ืนพ้นทุกข์ และมีความสุ ข ความมีนาใจ
ํ การช่วยเหลือ
เกือกูลซึ งกันและกัน ของเหล่าจิตอาสาหรื ออาสาสมัครล้วนมีความเชื อมโยงกับ “จิตอาสา” ทังสิ น
งานทีเกิดจากผูท้ ีมีจิตอาสามีความหมายอย่างมากกับสังคมส่ วนรวม เพราะ เป็ นผูท้ ีเอือเฟื อ เสี ยสละ
เวลา แรงกาย แรงใจ เพือช่วยเหลือผูอ้ ืน หรื อสังคมให้เกิดประโยชน์และความสุ ขมากขึน อีกทังเป็ น
การช่ วยลด “อัตตา” หรื อความเป็ นตัวเป็ นตนของตนเองให้ลงได้บา้ ง การเป็ น “จิตอาสา” ไม่วา่ จะ
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เป็ นงานใด ๆ ก็แล้วแต่ทีทําให้เกิดประโยชน์ในทางบวก ล้วนแต่เป็ นสิ งทีเราควรทําทังสิ น คนทีจะ
เป็ นอาสาสมัครได้นนไม่
ั ได้จาํ กัดที วัย การศึกษา เพศ อาชี พ ฐานะ หรื อข้อจํากัดใด ๆ ทังสิ น
หากแต่ตอ้ งมี จิตใจเป็ น “จิตอาสา” ทีอยากจะช่ วยเหลื อผูอ้ ืนหรื อสังคมเท่านัน (ประวิตร พิสุทธิ
โสภณ. ม.ป.ป. อ้างถึงใน Lioness. 2551)

แนวคิดความสั มพันธ์ กนั เป็ นองค์ รวม
องค์การอนามัยโลก ได้นิยามคํา สุ ขภาพ ว่าหมายถึง สุ ขภาวะทีสมบูรณ์ทงทางกาย
ั
จิตใจ
สังคม และปั ญญา มิใช่ เพียงการปราศจากโรคหรื อความพิการเท่านัน (องค์การอนามัยโลก และ
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550) หรื อสุ ขภาวะทีสมบูรณ์ทุก ๆ ทางเชื อมโยงกัน สะท้อน
ถึงความเป็ นองค์รวมอย่างแท้จริ งของสุ ขภาพทีเกือหนุ นและเชื อมโยงกันทัง 4 มิติ นํามาสู่ วิสัยทัศน์
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) คือ คนไทยมีสุขภาวะยังยืนหมายถึง
คนไทยมีสุขภาวะดีครบทังสี ด้าน ได้แก่ กาย จิต สังคม และปั ญญา อันได้แก่
(1) สุ ขภาวะทางกาย หมายถึ ง การมี ร่างกายที สมบู รณ์ แข็งแรง มี เศรษฐกิ จพอเพี ยง
มีสิงแวดล้อมดี ไม่มีอุบตั ิภยั เป็ นต้น
(2) สุ ขภาวะทางจิต หมายถึ ง จิตใจทีเป็ นสุ ข ผ่อนคลาย ไม่เครี ยด คล่องแคล่ว มีความ
เมตตา กรุ ณา มีสติ มีสมาธิ เป็ นต้น
(3) สุ ขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยูร่ ่ วมกันด้วยดีในครอบครัว ในชุ มชน ในทีทํางาน
ในสังคม ในโลก ซึ งรวมถึงการมีบริ การทางสังคมทีดี และมีสันติภาพ เป็ นต้น
(4) สุ ขภาวะทางปั ญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุ ขอันประเสริ ฐทีเกิดจากมีจิตใจสู ง
เข้าถึ งความจริ งทังหมด ลดละความเห็ นแก่ ตวั มุ่งเข้าถึ งสิ งสู งสุ ด ซึ งหมายถึ งพระนิ พพาน หรื อ
พระผูเ้ ป็ นเจ้าหรื อความดีสูงสุ ด สุ ดแล้วแต่ความเชือทีแตกต่างกันของแต่ละคน (นับวรรณ เอมนุ กูลกิจ.
2552)
ประเวศ วะสี กล่ า วว่า จิ ต วิญ าณสู ง ทํา ให้มี สุ ข ภาวะ (Well-being) ทุ ก คนเคยมี
ประสบการณ์ความสุ ขนี แล้วทังสิ น ยามใดเราไม่เห็นแก่ตวั จิตใจหย่อนคลายเป็ นอิสระ มีความสุ ข
ในการทําความดี เช่น เมือช่วยเหลือผูอ้ ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน หรื อการให้รู้สึกมีความสุ ขทังเนื อ
ทังตัว ยิงเห็ นแก่ตวั น้อยยิงมีสุขความสุ ขอันเนื องด้วยมีจิตวิญญาณสู ง ในสภาวะทีมีจิตวิญญาณสู ง
ร่ างกายจะหลังสารเอ็นโดรฟิ น (Endorphin) ออกมา สารเอ็นโดรฟิ นทําให้เกิดความสุ ขทังเนื อทังตัว
ทําให้สุขภาพดี และอายุยนื การทีร่ างกายจะหลังเอ็นโดรฟิ นออกมาต้องมียีนซึ งอยูใ่ น DNA อะไรที
จํา เป็ นต่ อการอยู่ร อดของชี วิ ต ธรรมชาติ จ ะเอาไปใส่ ไ ว้ใ นดี เอ็ นเอซึ งเป็ นรหัส ทางพันธุ ก รรม
อาจกล่าวได้ว่ามิ ติทางจิตวิญญาณหรื อทางศาสนาเป็ นธรรมชาติ ทีอยู่ในดี เอ็นเอของมนุ ษย์ทีเดี ยว
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เป็ นเรื องทีขาดไม่ได้ เพราะจําเป็ นต่อสุ ขภาวะ และการมีอายุยืนยาว หรื ออีกนัยหนึ งอาจกล่าวว่า
มนุ ษย์ขาดความดีไม่ได้ ถ้าขาดความเป็ นมนุ ษย์จะไม่สมบูรณ์ขาดความเต็มอิม หรื อความสมบูรณ์
ในตัวเอง เป็ นโรคพร่ องทางจิตวิญญาณ (Spiritual deficiency) มนุ ษย์สมัยใหม่ เพราะความคิดทาง
วัตถุ ซึ งวิทยาศาสตร์ ทีเกิดขึนในยุโรป เมือประมาณ 400 ปี นํามาให้ทาํ ให้เข้าสู่ ลทั ธิ วตั ถุนิยม บริ โภค
นิ ยม มิ ติทางจิ ตวิญญาณหดหายไป ดัง ที พูดกันว่า พระเจ้าตายแล้ว หมายถึ ง มิ ติทางจิ ตวิญญาณ
หายไป ทําให้มนุ ษย์ขาดมิติทางลึก มีแต่ความแบนราบอยูก่ บั วัตถุ ไม่มีความสุ ขทีแท้จริ งทุรนทุราย
เครี ยด และมีพฤติกรรมเบียงเบน ความไม่สมบูรณ์ในตัวเองทําให้ตอ้ งหาอะไรมาเติม เช่น ยาเสพติด
ความฟุ่ มเฟื อย ความรุ นแรง ปั ญหาเหล่านี คงแก้ไขไม่ได้ตราบใดทีมนุ ษย์ยงั เป็ นโรคพร่ องทางจิต
วิญญาณอยู่ (ประเวศ วะสี . 2552)
เดวิด โบห์ม กล่าวว่า การคิดได้ร่วมกันในความหมายว่า ทุกสิ งทุกอย่างทีเกิดขึนล้วน
เชื อมโยงถึ งกันและกัน ไม่มีสิงใดทีถื อว่าแยกส่ วนออกจากกัน การได้กลับเข้ามาทีใจของเราเอง
เพือฟั งเสี ยงด้านในของตนเอง โดยผ่านวิธีการสุ นทรี ยสนทนา (Dialogue) อีกทังให้มีการเชื อมโยง
ต่อสังคมในการเข้าใจผูอ้ ืน สุ นทรี ยสนทนานัน ถือได้วา่ เป็ นเครื องมือหนึ งทีสามารถนํามาช่ วยใน
เหตุการณ์ ของโลกปั จจุบนั ทีเกิ ดขึน เพราะเมือเราได้เรี ยนรู ้ ใจตนเองได้อย่างถ่องแท้แล้ว และยัง
สามารถเข้าใจผูอ้ ืนได้ ทําให้เกิดการเข้าใจซึ งกันและกัน (David Bohm. 1996 : 11-13)
ฟริ ตจ๊อฟ คาปร้า นักฟิ สิ กส์ ชาวสหรัฐฯ กล่าวว่า มุมมองเชิ งระบบต่อชี วิต ความเป็ นองค์
รวมและสุ ขภาพ การเดิ นทางไปพ้นพืนทีและเวลาและเส้นทางสู่ ยุคแห่ งดวงอาทิตย์ สภาวการณ์ใน
ปั จจุบนั ของโลกต้องเผชิ ญกับปั ญหาด้านต่าง ๆ มากมาย อันเนื องจากกระบวนทัศน์แบบกลไกในช่วงที
ผ่านมา ถึงเวลาทีเป็ นจุดเปลียนของโลกสู่ กระบวนทัศน์ใหม่ทีเป็ นองค์รวมในทุกสาขา (Capra, 2010)
ฟริ ตจ๊อฟ คาปร้า ยังได้กล่าวว่า ขันตอนแรกและสําคัญทีสุ ดของการบําบัดแบบองค์รวม
คือ ทําให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจธรรมชาติและระดับความไม่สมดุลย์ในตัวเขา ผูด้ ูแลควรมีทกั ษะในการรักษา
ทังกายและใจ มีบทบาทดังเดิ มของหมอคือ “doctor” มาจากคําละติน docre แปลว่าสอน คือสอน
ผูป้ ่ วยให้เข้าใจธรรมชาติ ความเจ็บป่ วยและเปลี ยนแปลงแผนการดําเนิ นชี วิตอันเป็ นสาเหตุ ของ
ปั ญหา เป้ าหมายการบําบัดองค์รวมอยู่ทีคนไม่ใช่ ทีโรค คื อการฟื นฟูผูป้ ่ วยให้อยู่ในภาวะสมดุ ล
มีทศั นะว่าผูป้ ่ วยมีศกั ยภาพรักษากายใจของตัวเอง ผูบ้ าํ บัดแทรกแซงน้อยทีสุ ด ให้การบําบัดอย่าง
อ่อนที สุ ด ลดปริ มาณยาให้น้อยสุ ด ช่ วยลดความเครี ย ดที รุ นแรง หนุ นให้ผูป้ ่ วยมี ความมันใจใน
ตนเอง วางจิตในทางทีดี (ฟริ ตจ๊อฟ คาปร้า. 2550 : 114-118)
“ความเจ็บป่ วยนันเป็ นผลจากการใช้ชีวิตทีขาดความสมดุ ล การใช้ความคิดมากเกิ นไป
โดยการขาดการออกกําลังกาย กินอาหารไม่ถูกต้อง มีความกดดันทางจิตใจเนืองจากความขัดแย้งกับ
บุคคลสิ งแวดล้อม” (สุ รพล ธรรมร่ มดี และมิรา ชัยมหาวงศ์. 2552)
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ในปั จจุ บนั นี องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้คาํ นิ ยามของการดู แลสุ ขภาพแบบ
องค์รวมว่า “สภาวะทีมีความผาสุ กของร่ างกาย จิตใจและทางสังคม ซึ งกินความหมายมากกว่าคําว่า
ไม่เจ็บป่ วยทางกาย” ซึ งบางครั งอาจถูกอ้างถึ งในการรั กษาด้วยการฝั งเข็มซึ งกล่ าวถึ งทฤษฎี ของ
ความสมดุ ล หยินและหยาง หรื อการดูแลผูป้ ่ วยแบบเห็ นใจเอาใจใส่ ให้เวลาในการให้คาํ ปรึ กษา
อย่างเพียงพอและคําว่าองค์รวมนี ถูกใช้อา้ งถึงแม้แต่การรักษาทีไม่ใช่การรักษาหลัก เช่น การสวน
ล้างลําไส้ใหญ่
หลักการของการรักษาแบบองค์รวมในยุคนี นันนอกจากการให้ความสนใจทังการดูแล
รักษาทางด้านกายและจิตใจแล้ว ผูค้ นยังเฟ้ นหาสิ งทีดีทีสุ ดสําหรับตนเองซึ งการเลือกนันครอบคลุม
ไปถึงการรักษาแบบทางเลือกซึ งมีหลักการทีว่า การรักษาคือการทําให้เกิดความสมดุลของร่ างกาย
และนอกจากนันยังต้องมีความสมดุลของร่ างกายและสภาพแวดล้อม (Crellin and Fernando. 2002 :
56-57)
การเยียวยารักษาความเจ็บป่ วยมิใช่ทางกายเท่านัน หากยังได้แก่การเยียวยาความเจ็บป่ วย
ทางจิ ต รวมถึ ง การขจัดความทุ กข์ทางใจ ความเจ็บป่ วยทางกายอาจเกิ ดขึ นกับเรานาน ๆ ครั ง
แต่ความทุกข์ทางใจนันเกิดขึนกับเราเป็ นนิจ จิตทีเป็ นอกุศล โดยเฉพาะความเห็นแก่ตวั เป็ นรากเหง้า
แห่งความทุกข์ทงปวงไม่
ั
วา่ ทางกายหรื อทางใจ ดังนันการบําเพ็ญเมตตาภาวนา อาทิการแผ่เมตตาจิต
ให้แก่สรรพสัตว์ การไถ่ชีวิตสัตว์ รวมทังการน้อมรับความทุกข์ของผูอ้ ืนมาไว้ทีตัวเราและถือว่าเรา
กําลังแบกรับความทุกข์แทนสรรพสัตว์นนั จึงเป็ นวิธีการเยียวยาความทุกข์ทงกายและใจที
ั
ทรงพลา
นุภาพ การใช้ความเจ็บป่ วย (และความทุกข์ชนิ ดอืน ๆ รวมทังความตาย) มาเป็ นอุบายในการเปิ ดใจ
ให้เราลดละความเห็นแก่ตวั และนึ กถึ งประโยชน์สุขของสรรพชี วิต จนละวางความยึดติดถือมันใน
ตัวตนอันเป็ นหนทางสู่ ความพ้นทุกข์อย่างสิ นเชิง (ลามะโซปะ ริ มโปเช. 2553)
จริ ย ธรรมสํา หรั บ สหัสวรรษใหม่ ใ นเวลาเป็ นสิ งซึ งในวัฒนธรรมที วิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีได้นาํ มาจากความเชื อทางศาสนาเมือมีความเข้าใจหลักจริ ยธรรมในแง่ของทางเลื อกที
งดงามหรื อกฎหมาย กับคําถามที ว่าพวกเราจะกําหนดหลักคุ ณธรรมเพือเป็ นแนวทางให้เราใน
ชีวติ ประจําวันของเราอย่างไร? ท่านดาไลลามะ แสดงให้เห็นว่าความจริ งทีว่าการปฏิบตั ิสามารถให้
เรามี วิธีการที จะอยู่อย่างมี ความสุ ขและเติ มเต็มชี วิตที มี ความหมาย เมื อใดก็ตามที เราค้นพบแรง
บันดาลใจ ความเปิ ดกว้างและดุลยภาพภายในตัวเอง เมือนันชี วิตของเราจะมีความสุ ขและมีคุณค่า
ต่อการดํารงอยูอ่ ย่างแท้จริ ง (ตาร์ ธาง ตุลกู. 2551)
วิธีเพือการเอาชนะโรคมะเร็ งสําหรับผูป้ ่ วยและครอบครัวของผูป้ ่ วย โดยความตังใจทีจะ
มีชีวติ อยู่ เรี ยนรู ้ความเครี ยดและปั จจัยทางด้านอารมณ์อืน ๆ ทีมีผลต่อการเกิดโรคและแพร่ กระจาย
ของมะเร็ ง เรี ยนรู ้ความคาดหวังในเชิ งบวก การตระหนักรู ้ของตนเองและการดูแลตนเองว่ามีผลต่อ
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การหายจากโรค การส่ ง เสริ มการรั ก ษาพยาบาลด้ว ยเทคนิ ค สํ า หรั บ การเรี ย นรู ้ มี เ จตคติ ที ดี
การพักผ่อน การสร้างภาพในใจ การกําหนดเป้ าหมาย การจัดการความเจ็บปวด การออกกําลังกาย
และการสร้างระบบการสนับสนุนทางอารมณ์ (Oscar Carl Simonton et al. 1992 : 3-6, 10)
เวชศาสตร์ กายจิตสัมพันธ์ (Psychosomatic Medicine) เป็ นวิทยาศาสตร์ แขนงหนึ ง
มุ่งศึกษาสุ ขภาพในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับร่ างกาย ทีมีผลต่อการเกิดขึน ลุกลามและการ
บําบัดความเจ็บป่ วย การเจ็บป่ วยทางจิ ตใจขึ นอยู่กบั ความสามารถของบุ คคลในการสัมพันธ์ กบั
ครอบครัว มิตรสหายและสังคม จะเข้าใจชัดเจนก็ต่อเมือเห็นว่าหน่วยชี วิตหนึ ง ๆ อยูใ่ นสิ งแวดล้อม
ทางสั ง คมลัก ษณะใด เห็ นได้ชัด ที สุ ดกรณี โ รคหัว ใจ และปั จ จุ บ ัน เชื อว่า บุ ค ลิ ก ภาพของผูป้ ่ วย
สัมพันธ์กบั โรคมะเร็ งด้วย ความเจ็บป่ วยของเขาไม่อาจแยกจากสภาพจิตใจ อันเป็ นการสนับสนุ น
ให้มีการผสมผสานการบําบัดทางกายและทางใจเข้าด้วยกัน แม้มีการค้นคว้าและข้อเขียนจํานวนมาก
เกี ยวกับอิทธิ พลของจิตใจต่อการลุกลามและการฟื นตัวของโรค และการค้นพบปรากฏการณ์ตอบกลับ
ทางชี วภาพ (Biofeedback phenomenon) แสดงว่าบุ คคลสามารถอาศัยจิ ตใจโน้มนํา กระบวนการ
ทางกายได้มากมายหลายประเภท แต่กลับมีความพยายามหาวิธีเบียงเบนอิทธิ พลดังกล่าวน้อยมาก
การบําบัดแบบกายจิ ตสัมพันธ์ ผูป้ ่ วยต้องตระหนักว่าตนมีส่วนทําให้ความเจ็บป่ วยเกิ ดขึ น และ
ลุ กลามแล้วมี ส่ วนร่ วมในการรั กษา ซึ งความคิ ดว่า ตนเป็ นเหตุ นันมักถู กปฏิ เสธจากผูป้ ่ วยเพราะ
อิทธิ พลของความคิดแนวเดส์ คาตส์ ความคิดเรื องผูป้ ่ วยมีส่วนทําให้ป่วยนันมิได้มุ่งให้เกิดความรู ้สึกผิด
แต่เพือให้เกิ ดการเปลียนแปลงทีจําเป็ น ให้เห็ นว่าผูป้ ่ วยสามารถมีส่วนร่ วมในการบําบัดรักษาด้วย
(ฟริ ตจ๊อฟ คาปร้า. 2550 : 102-106)
กระบวนการกายจิตสัมพันธ์ ก่อทัศนะเชิ งพลวัตเกี ยวกับความเจ็บป่ วยว่า หน่ วยชี วิตมี
ความโน้มเอียงทีจะรักษาตน เมือป่ วยน้อย ๆ กิจกรรมทีเคยทําสมําเสมอสะดุดลง คือร่ างกายบังคับ
ให้มีการเปลียนแปลงจังหวะการทํางาน ไม่กีวันหายได้แม้ไม่มีการรักษา เมือเจ็บป่ วยรุ นแรงต้องใช้
ความพยายามมากขึนในการฟื นฟูดุลยภาพอาศัยหมอหรื อผูบ้ าํ บัด ผลทีตามมาขึนกับการวางจิตใจ
ของผูป้ ่ วยเป็ นอย่างมาก มี เพียงแก้ไขทางกายภาพและจิ ตวิทยา หากยังเปลี ยนแปลงวิถีชีวิตและ
โลกทัศน์ของผูป้ ่ วย การดูแลรักษาประกอบด้วยการฟื นฟูและรักษาดุลยภาพทีเคลือนไหวของบุคคล
ครอบครัว และกลุ่มสังคม แต่ผปู ้ ่ วยต้องกระทําการด้วยตนเอง ไม่อาจมีผใู ้ ดหยิบยืนหรื อจัดหาให้ได้
และต้อ งพึ งพิ ง กัน ระหว่า งสุ ข ภาพของบุ ค คลกับ ระบบสั ง คมและระบบนิ เ วศวิ ท ยาที แวดล้อ ม
การรั ก ษาบางส่ วนเป็ นเรื องส่ ว นตัว บางส่ วนเป็ นเรื องของระบบ ทังสามส่ วนต้อ งสั ม พันธ์ ก ัน
ตลอดเวลา สุ ขภาพของคนถูกกําหนดด้วยพฤติกรรม อาหารและสิ งแวดล้อมยิงกว่าอะไรอืน ปั จเจก
บุคคลมีอาํ นาจและความรับผิดชอบทีต้องรักษาหน่วยชี วิตของเราให้สมดุลด้วยหลักสุ ขลักษณะ คือ
การนอน อาหาร ออกกําลังกาย การผ่อนคลาย และใช้ยาบําบัด (ฟริ ตจ๊อฟ คาปร้า. 2550 : 106-111)

147
การเยีย วยาซี งวินิจฉัย โรคด้วยสั ญชาติ ญาณของตน โดยออกแบบโปรแกรมที เฉพาะ
แต่ละบุคคลมาเพือส่ งเสริ มการรักษาทางร่ างกายอารมณ์และจิตวิญญาณ นอกจากนี ยังพิจารณาการ
เชือมโยงระหว่างจิตวิญญาณและอารมณ์เครี ยดซึ งโรคเฉพาะเหล่านี เกิดขึนในส่ วนต่าง ๆ ของระบบ
พลัง งานของร่ า งกาย โดยนํา ความรู ้ ที ได้จ ากการสั ง เคราะห์ ข องศาสตร์ ภู มิ ปั ญ ญาโบราณของ
สามแหล่ง-จักระ Hindu, Christian ศีล และ Kabbalah-ต้นไม้แห่ งชี วิต ด้วยโมเดลนี คุ ณสามารถ
พัฒนาพลังทีซ่อนเร้นของคุณเองและสัญชาติญาณพร้อมกับพัฒนาพลังงานและจิตวิญญาณของคุณ
(Caroline Myss. 1997 : 63 -67)
อัจฉรา ภาณุ รัต น์ กล่ า วถึ ง สํา นึ ก ใหม่ข องผูน้ าํ ท่า มกลางกระแสการดึ ง รั งระหว่า ง
ภูมิ ปั ญ ญาชาติ พ นั ธุ ์ แ ละเศรษฐกิ จ แบบโลกาภิ ว ฒั น์ว่า ความก้า วหน้า ทางวิท ยาศาสตร์ ท ังโดย
การศึกษาทางชี ววิทยา เคมีและฟิ สิ กส์ ในห้วงเวลาร่ วมร้ อยปี ในศตวรรษที 20 มีผลกระทบต่อ
ศาสตร์ สาขา ต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะฟิ สิ กส์ สมัยใหม่ มีอิทธิ พลอย่างลึกซึ งต่อสังคมมนุ ษย์ในแง่มุม
ต่าง ๆ เกือบทังหมด กลายเป็ นพืนฐานสําคัญของวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ (Natural Science) รวมทัง
สามารถบู รณาการระหว่า งวิท ยาศาสตร์ ธ รรมชาติ ก ับ เทคโนโลยี ศาสตร์ ส มัย ใหม่ ดัง กล่ า วนี
มีอิทธิ พลต่อโครงสร้างทางการเมืองของโลก เพราะศาสตร์ ดงั กล่าวสามารถเข้าถึงและก้าวเลยไปถึง
ความคิดและวัฒนธรรมของมนุษย์ได้ เปลียนแปลงเงือนไขพืนฐานของการดํารงอยูข่ องชี วิตบนพืน
โลกทังในทางทีเป็ นคุณประโยชน์และเป็ นโทษอันตรายต่อชีวติ (อัจฉรา ภาณุ รัตน์. 2550 : 3)
วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยี สามารถทําให้มนุ ษย์เปลียนทัศนคติของตนต่อ
จักรวาลและต่อความสัมพันธ์ของตนต่อจักรวาลอีกด้วย ในยุคความทันสมัยหรื อยุคอุตสาหกรรมที
ผ่านมา คนทางฝังตะวันออกของโลกต่างก็พยายามปรับทัศนคติให้โน้มเอียงและเชื อถือกิจกรรมการ
กระทําตามแบบแผนของคนฝังตะวันตกของโลก เพราะชนชาติเหล่านันพาเราพบแต่ความทันสมัย
มี เทคโนโลยีทุ่นแรงมากมาย โน้ม น้า วจิ ตใจของเราให้ทุ่ม เททุ ก สิ งทุ ก อย่า งเพื อบํา รุ ง ความสุ ข
มีอิทธิ พลต่อการสื บทอดความรู ้ และอุดมการณ์ในการดําเนิ นชี วิต บรรยากาศทางการเมืองการปกครอง
ของแต่ละประเทศทางฝังตะวันออกของโลก โดยเฉพาะทวีปเอเชี ย ปรากฏเป็ นความปั นป่ วนทาง
การเมืองเกื อบทุกประเทศ มีการก่อรู ปและเติบโตของรัฐบาลให้มีอาํ นาจสู งสุ ด เพือวางกฎเกณฑ์
ควบคุ มชี วิตประชาชน ประชาชนต้องยอมสละอํานาจอธิ ปไตยของแต่ละคนบางส่ วน เพือจัดตัง
ประชาสังคมและรัฐขึนมา ปั ญหาทีตามมาก็คือประชาชนไม่สามารถควบคุมอํานาจอธิ ปไตยของ
รัฐได้ ในการดังกล่ าวนี อิทธิ พลการเมืองการปกครองได้ก้าวลําเข้าถึ งระบบการศึ กษาการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน ด้วยแนวคิดทีเน้นการพัฒนาทางวัตถุมากกว่าจิตวิญญาณ ระดมทุน
สร้างโรงเรี ยนและชันเรี ยนให้มีเครื องทุ่นแรง และเป็ นคล้ายทาสทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของ
ชาวตะวันตก ผูเ้ ป็ นแม่แบบการสร้างสังคมระบบอุตสาหกรรมหรื อความทันสมัยดังกล่าว ผูบ้ ริ หาร
การศึกษามีทศั นคติความเชื อและความลุ่มหลงตามแนวทางตะวันตก หลงประเด็นวิทยาศาสตร์
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แนวเก่าและฟิ สิ กส์ สมัยเก่า ซึ งมีอิทธิ พลและเป็ นพืนฐานงานวิจยั หรื อระเบียบวิธีวิจยั ในศตวรรษที
17 ทีเน้นความเชือมันในชุดทฤษฎีคณิ ตศาสตร์ มากกว่าความเป็ นจริ งในธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ แนว
เก่ามีอิทธิ พลล่วงลําถึ งระบบความคิดและวัฒนธรรมของมนุ ษย์ รวมถึ งความเชื อว่าสถานการณ์ต่าง ๆ
เมือถูกจัดอย่างมีระบบระเบียบและมีตรรกะแล้ว คือความสมบูรณ์ ในยุคความทันสมัยทีผ่านมา
(อัจฉรา ภาณุ รัตน์. 2550 : 3-4)
วิทยาศาสตร์ ไม่เคยคํานึ งถึ งจุดเริ มต้นของจักรวาล ต่างก็มองว่าอวกาศคือนิ รันดร์ กาล
ไม่เปลี ยนแปลง เพราะทุ กภาคส่ วนของจักรวาลถู กตรึ งด้วยแรงโน้มถ่ วงจากความเชื อดังกล่ าว
ก่อให้เกิดศาสตร์ ต่าง ๆ ในยุคความทันสมัยมากมาย เพราะกระบวนทัศน์ทางการวิจยั เป็ นแนวคิด
แบบวิทยาศาสตร์ (สมัยเก่า) นิยม (Scientism) มีฐานะคติของการวิจยั เชิงปริ มาณทีเน้นการใช้ตรรกะ
และผลลัพธ์ทางคณิ ตศาสตร์ หรื อสถิติลงสรุ ปว่า คือ สู ตรสําเร็ จ (อัจฉรา ภาณุ รัตน์. 2550 : 4)
แม้แต่วงการศึกษาก็ถูกครอบคลุมด้วยวิธีการวิจยั แนวดังกล่าวเป็ นกระแสหลัก มีผลกระทบ
ต่อกิจการและการบริ หารหรื อบริ การทางธุ รกิจและอุตสาหกรรม คนงานในโลกของธุ รกิจอุตสาหกรรม
ถูกตีค่าเป็ นแรงงาน ผูบ้ ริ หารธุ รกิจอุตสาหกรรมมุ่งสร้างผลผลิตเพือการแข่งขันและเล็งเป้ าหมายสู่
ผลกําไร ยิงได้เท่าไรยิงต้องการมากกว่านัน ในยุคแห่ งความทันสมัยทีผ่านมา สามารถเปลียนแปลง
ค่านิยมของคนทางตะวันออกได้เป็ นส่ วนใหญ่และอย่างสิ นเชิ ง “ทาสทางเศรษฐกิจ” ขยายผลให้เกิด
ปรัชญาการศึกษาใหม่ทีมุ่งสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู ้และการพัฒนาความรู ้ เพือแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ ภาวะผูน้ าํ และการบริ หารการศึกษาจึงหลงประเด็นหาทางออกค่อนข้างยาก มีปรากฏการณ์
ของความไม่ลงรอยกันระหว่างนักเรี ยนกับครู กระบวนทัศน์ขดั แย้งกันระหว่างเด็กกับผูใ้ หญ่ ฯลฯ
บุคลากรทางการศึกษาหลายฝ่ ายสับสนและยังจัดการให้กลมกลืนกันไม่ได้ ระหว่างความเชื อดังเดิม
ตามแนวทางตะวันออก กับความเชือใหม่เป็ นความเชือของวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะฟิ สิ กส์ (สมัยเก่า)
ของชาวตะวันตก เมือ 2-3 ศตวรรษทีผ่านมา (อัจฉรา ภาณุ รัตน์. 2550 : 4-5)
เมือใดทีสามารถบูรณาการหลักความรู ้ แบบอัตวิสัยด้านของการแพทย์เอเชี ยตะวันออก
และแบบฮิปโปเครตีสของตะวันตกเองมาใช้กบั ระบบการรักษาสุ ขภาพปั จจุบนั ให้มีทศั นะแบบองค์
รวมและนิ เวศวิท ยาเป็ นพื นฐานก็ จะเกิ ดประสิ ท ธิ ภ าพที ดี ขึ น สุ ข ภาพดี เจ็บ ป่ วย ปกติ จิ ตปกติ
วิกลจริ ต มีความหมายแตกต่างกันในแต่ละวัฒนธรรม ระบบรักษาสุ ขภาพจะมีประสิ ทธิ ผล ต่อเมือ
ตังอยู่บนแนวคิดทัศนะทีฝังรากลึ กในวัฒนธรรมและมีพฒั นาการทีสอดคล้องกับการเปลี ยนแปลง
ของสังคมและวัฒนธรรม เป็ นทัศนะแบบกระบวนระบบทีมองสุ ขภาพเป็ นกระบวนการทํางานและ
เปลี ยนแปลงอันต่อเนื องสอดคล้องกับนิ เวศวิทยา โดยร่ างกาย จิตใจ และสภาพสังคมต่างเป็ นเหตุ
ปั จจัย แก่ ก นั และกัน สุ ข ภาพแยกได้เป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ปั จเจกบุ ค คล สัง คม และนิ เวศวิท ยา
(ฟริ ตจ๊อฟ คาปร้า. 2550 : 89-95)
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สัมพันธ์กบั พิชญ์ สมพอง กล่าวว่า คนเป็ นทุนทางสังคมทีสําคัญยิง คนมีคุณภาพสังคมก็
จะมี คุณ ภาพ คนไม่มี คุณภาพสังคมก็ ไม่มีคุ ณภาพ ปั จจุ บ นั สังคมไทยมี ปั ญหาสุ ขภาพที บันทอน
คุ ณภาพของคนในสังคมไทยอย่างยิง อันมี สาเหตุมาจากการพัฒนาที ผิดพลาดตังแต่ปี พ.ศ. 2500
เป็ นต้นมา สังคมไทยได้มีการเอาทรัพยากร ไม่วา่ จะเป็ นด้านสิ งแวดล้อม หรื อทรัพยากรมนุ ษย์ มา
ใช้อย่างไม่นึกถึ งความเสื อมโทรมของทรั พยากร ใช้จนเกิ นกําลัง เกิ นความสมดุ ล เกิ ดความขาด
แคลนและเป็ นมลพิษ ต่อชี วิตจนเกิ ดปั ญหาความเจ็บ ป่ วยดังกล่ า ว แต่เดิ ม เราเน้นการพึ งตนด้วย
สมุนไพรและการเอือเฟื อเกือกูลกัน แต่เมือเกิดปั ญหาความเจ็บป่ วยในยุคทีเรี ยกว่าพัฒนา เราหันไป
พึงพิงทุนนิ ยม โดยเฉพาะทุนนิ ยมโลก ซึ งจะเห็นได้ว่าประเทศทุนนิ ยม มหาอํานาจเหล่านี จะเป็ นผู ้
กําหนดระเบียบ บรรทัดฐาน วิธีการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ตังแต่ทางแพทย์แผนปั จจุบนั วิธีการรักษา
สถาบันเกียวกับการรักษา เช่น โรงพยาบาล และบริ ษทั ยาต่าง ๆ เป็ นต้น (พิชญ์ สมพอง. สัมภาษณ์
2555, มีนาคม 22)
เมื อก่ อนทุ น ทางสั ง คมของไทย ค่ อ นข้า งจะมี ม าก เหนี ย วแน่ น เพราะคบหาสมาคม
สั ม พัน ธ์ ก ั น ด้ ว ยความเอื ออาทร ความช่ ว ยเหลื อ เกื อกู ล กัน แต่ พ อทุ น นิ ย มเข้า มา ก็ เ อาเงิ น
เอาผลประโยชน์ทีเป็ นความเห็นแก่ตวั เป็ นตัวตัง การจะไปช่วยเหลือใคร ๆ จึงมุ่งไปเรื องของเงินใน
การรักษา แม้แต่การรักษาแผนปั จจุบนั นี คนเจ็บป่ วยทีมีฐานะทางเศรษฐกิ จตํา ก็มีโอกาสทีจะตาย
มากกว่ากลุ่มทีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ซึ งสิ งนี ทําให้ระบบความสัมพันธ์แปรเปลียนไปผูกพันอยูก่ บั
เศรษฐกิจอยูก่ บั ผลประโยชน์ (พิชญ์ สมพอง. สัมภาษณ์ 2555, มีนาคม 22)
สังคมไทยนี เราตกอยู่ภายใต้ภาวะการพึงพิงสังคมตะวันตกวิถีการรักษาแบบตะวันตก
มาตังแต่ พ.ศ. 2500 จนถึ งปั จจุบนั ปรากฏการณ์ ทีเกิ ดขึนคือ คนไข้ไม่ได้ลดลง แต่การเจ็บป่ วย
เพิ มขึ น คนพึ งตนเองได้น้อย ระเบี ย บ บรรทัดฐานในการรั ก ษา ใช้ตามทุ นนิ ย มเกื อบทังหมด
จากปรากฏการณ์ทีเกิดโรคภัยไข้เจ็บมากขึน การพึงพิงทุนนิ ยมไม่ได้ลดลง ยิงไปกว่านันการพึงพิง
ทุนนิยมกลับมากยิงขึนไปอีก จึงเกิดการหาทางออกด้วยการทดลองแบบบุญนิยมชาติพนั ธุ์ชาวอโศก
และกลุ่มแพทย์วถิ ีธรรม (พิชญ์ สมพอง. สัมภาษณ์ 2555, มีนาคม 22)
ระบบบุญนิยมนี บางอย่างไม่มีกฎระเบียบ หรื อบรรทัดฐานทีวางไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ที แน่ นอนตายตัว แต่อาศัยความสัมพันธ์ เอาวิถีทีผูกพันกัน ความเอื ออาทรกัน ในทางด้า นพุท ธ
ศาสนาเข้ามาช่วย โดยคําว่าจิตอาสา (พิชญ์ สมพอง. สัมภาษณ์ 2555, มีนาคม 22)
ทําให้บางอย่างดูเหมือนว่าไร้ ระเบียบ เพราะมองแบบสังคมตะวันตก มองว่าโครงสร้ าง
การบริ หารจัดการ บรรทัดฐาน ระเบียบ แบบนี มันหละหลวม แต่ว่าจากการทีกลุ่มแพทย์วิถีธรรม
ทําต่อเนื องมา 18 ปี ปรากฏการณ์ทีเพิมขึนก็คือ ผูป้ ่ วยทีเคยไปรักษาตามสถาบันโรงพยาบาลแผน
ปั จจุ บนั บางส่ วนได้เริ มหันมาเข้าร่ วมในโครงการแพทย์วิถีธรรม จะเห็ นว่าตังแต่แพทย์วิถีธรรม
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เริ มเปิ ดอบรมค่ายสุ ขภาพพึงตนแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักแพทย์วิถีธรรม อย่างเป็ นทางการ
หลักสู ตร 5-7 วัน ณ สวนป่ านาบุญ 1 พ.ศ. 2550 มีผเู ้ ข้าร่ วมอบรมเฉลีย 100-200 คนต่อรุ่ นต่อเดือน
จนถึงปั จจุบนั พ.ศ. 2556 มีผเู ้ ข้าร่ วมอบรมเพิมขึนเป็ น เฉลีย 300-500 คนต่อรุ่ นต่อเดือน สอดคล้อง
กับข้อมูลจากวารสารแพทย์วิถีธรรม ฉบับ กุมภาพันธ์ 2556 หน้า 13 ระบุวา่ ตังแต่เริ มดําเนิ นการมา
พ.ศ. 2538 ถึ ง พ.ศ. 2555 เครื อข่ายแพทย์วิถีธรรม ได้แนะนําผูป้ ่ วยรายบุคคล และอบรมหลักสู ตร
(ค่ายสุ ขภาพแพทย์วิถีธรรม) 1-7 วัน ให้กบั ผูส้ นใจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จํานวน 112,854 คน
(พิชญ์ สมพอง. สัมภาษณ์ 2555, มีนาคม 22)
ที ดู เ หมื อ นว่ า เครื อ ข่ า ยแพทย์วิ ถี ธ รรมไม่ มี ร ะเบี ย บแบบแผนบรรทัด ฐานที ชัด เจน
ความเป็ นจริ งนันมีระเบียบแบบแผนบรรทัดฐานของมันอยูข่ า้ งในอยู่ อย่างเช่ นเครื อข่ายแพทย์วิถีธรรม
นัน มีการผูกโยงสายสัมพันธ์กนั โดยใช้หลักของทฤษฎี เคออส และความเสี ยสละ ความเอืออาทร
บุญกุศล ซึ ง ทฤษฎี ไร้ ระเบียบ มาจาก Chaos theory ซึ งแปลเป็ นไทยแล้วใช้ต่างกันหลายคํา อาทิ
ทฤษฎีความโกลาหล ทฤษฎีความอลวน หรื อบางทีก็เรี ยกทับศัพท์วา่ ทฤษฎีเคออส “ผีเสื อขยับปี ก
ทําให้เกิดพายุ” มาจาก “Butterfly effect” ซึ งศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ด ลอเร้ นซ์ (Edward Lorenz)
ค้นพบโดยบังเอิญ จากการเฝ้ าดูตวั เลขการจําลองทางอุตุนิยมวิทยาทีทีการปรับเปลียนทุก 0.0000001
สร้างให้เกิดความคลาดเคลือนทีคาดไม่ถึง เขาค้นพบว่าความคลาดเคลือนเพียงน้อยนิดก่อให้เกิดการ
เปลียนแปลงอย่างมหาศาลทางอุตุนิยมวิทยา และในแต่ละครังผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิมเลย เมือพล็อตกราฟ
ออกมาจะเป็ นรู ปร่ างคล้ายผีเสื อ และเขานําไปอธิ บายว่า แม้กระทังผีเสื อตัวเล็ก ๆ กระพือปี กเบา ๆ
ทีบราซิ ล อาจส่ งผลกระเทื อนถึ งเท็กซัสได้ ซึ งเป็ นที มาของวลี ก้องโลก “ผีเสื อขยับปี กทําให้เกิ ด
พายุ” และต่อมามีคนขยายความว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” ซึ งขณะนันยังไม่ได้ตงเป็
ั น
ทฤษฎี อะไร ผูท้ ีบัญญัติคาํ ว่า Chaos theory คือ เจมส์ เอ ยอร์ ค (James A.Yorke) ทฤษฎี เคออส
อธิ บายถึ งปรากฏการณ์ ในธรรมชาติทีดูเหมือนสะเปสะปะไร้ ระเบียบแต่แท้จริ งแล้วมันมีระเบียบ
ของมันอยูภ่ ายในนัน (พิชญ์ สมพอง. สัมภาษณ์ 2555, มีนาคม 22)
ซึ งสอดคล้ อ งกั บ ที กระแส ชนะวงศ์ ได้ ก ล่ า วในหั ว ข้อ เรื อง “ภาวะผู ้นํา กั บ งาน
สาธารณสุ ข ” ว่า “การสาธารณสุ ข ไม่ ใช่ เกาะเดี ย วอยู่ก ลางทะเล แต่ ม นั เกี ยวข้องกับ หลายเกาะ
หลายองค์ประกอบ เช่ น ร่ างกาย จิตใจ เศรษฐกิ จ สังคม สิ งแวดล้อม การเมืองและวัฒนธรรม เป็ นต้น
ทุกอย่างเกียวโยงสัมพันธ์กนั ทังหมด” (กระแส ชนะวงศ์. บรรยาย 2556, กันยายน 28)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดกรอบแนวคิดในการวิจยั จากแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนงานวิจยั และ
เอกสารทีเกียวข้อง ดังนี
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การศึกษาประวัติศาสตร์ การแพทย์วิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื อต่าง ๆ ทีเกี ยวข้อง
กับการแพทย์วถิ ีพุทธระหว่าง พ.ศ. 2538-พ.ศ. 2558 รวมถึงเอกสารและสื อต่าง ๆ ทีบันทึกข้อมูลที
เกียวข้องกับสุ ขภาวะของผูป้ ่ วยทีใช้การแพทย์วิถีพุทธ สถาบันบุญนิ ยม วิเคราะห์สังเคราะห์ดว้ ย
แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี ยวกับ การสร้ า งสุ ข ภาวะตามหลัก พุ ท ธศาสนา การสร้ า งสุ ข ภาวะตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการพัฒนาสุ ขภาวะตามหลักวิทยาศาสตร์ สุขภาพแผนปั จจุบนั การแพทย์
แผนไทย การแพทย์ทางเลื อก และการแพทย์พืนบ้าน แนวคิ ดสุ ขภาพบุ ญนิ ยม ทฤษฎี เกี ยวกับ
สสารกับ พลัง งาน ทฤษฎี สุ ข ภาวะแบบขัวตรงกัน ข้า ม รวมทังแนวคิ ดความสัม พันธ์ ก นั เป็ น
องค์รวม
เกิดองค์ความรู ้การแพทย์วถิ ีพุทธในการสร้างสุ ขภาวะทีดีส่วนบุคคล
เกิดองค์ความรู ้การแพทย์ในการสร้างสุ ขภาวะทีดีส่วนบุคคล เชื อมโยงมาสู่ การเกิดจิต
อาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนั ธุ์ ดําเนิ นกิ จกรรมในการพึงตน และช่ วยผูอ้ ืนให้มีสุขภาวะทีดี
ตามหลักการแพทย์วถิ ีพุทธ ทําให้จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนั ธุ์ เกิดประสบการณ์นาํ มาสู่
องค์ความรู ้ ในการจัดลําดับความสําคัญของเทคนิ คการปรับสมดุ ลร้ อนเย็นหรื อเทคนิ คการดูแล
สุ ขภาพแต่ละข้อ ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ ทราบแรงจูงใจในการมาเป็ นจิตอาสาการแพทย์วิถีพุทธ
ความสําเร็ จ ปั ญหาและอุปสรรค ในการพึงตนและช่ วยเหลือผูอ้ ืนให้มีสุขภาวะทีดี ตามหลักการ
แพทย์วถิ ีพุทธ

ได้แ นวทางในการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข และการพัฒ นารู ป แบบจิ ต อาสาแพทย์วิ ถี พุ ท ธ
นานาชาติ พนั ธุ์ เพือมวลมนุ ษยชาติ ด้วยการวิเคราะห์ สัง เคราะห์ จากการนํา เสนอของจิ ตอาสา
แพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนั ธุ์ ทีมีประสบการณ์ ในการพึงตนและช่ วยเหลือผูอ้ ืนให้มีสุขภาวะทีดี
ตามหลักการแพทย์วถิ ีพุทธ

วิเคราะห์ แบบสอบถามของจิ ตอาสาแพทย์วิถีพุ ท ธ ได้องค์ป ระกอบการพัฒนาการ
แพทย์วถิ ีพุทธ และยุทธศาสตร์ การสร้างขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ
ภาพที 6 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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การศึ กษาประวัติ ศาสตร์ การแพทย์จากจดหมายเหตุ และสื อต่ าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการแพทย์
วิถีพุทธ ระหว่าง พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2558 รวมถึงเอกสารและสื อต่าง ๆ ทีบันทึกข้อมูลทีเกียวข้องกับ
สุ ขภาวะของผูป้ ่ วยทีใช้การแพทย์วิถีพุทธ สถาบันบุญนิ ยม วิเคราะห์สังเคราะห์ดว้ ยแนวคิดทฤษฎี
เกี ยวกับ การสร้ า งสุ ข ภาวะตามหลัก พุ ท ธศาสนา การสร้ า งสุ ข ภาวะตามแนวเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
หลักการพัฒนาสุ ขภาวะตามหลักวิทยาศาสตร์ สุขภาพแผนปั จจุบนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์
ทางเลื อก และการแพทย์พืนบ้าน แนวคิดสุ ขภาพบุญนิ ยม ทฤษฎีเกียวกับสสารกับพลังงาน ทฤษฎี
สุ ขภาวะแบบขัวตรงกันข้าม รวมทังแนวคิดความสัมพันธ์กนั เป็ นองค์รวม
เกิ ด องค์ค วามรู ้ ก ารแพทย์ใ นการสร้ า งสุ ข ภาวะที ดี ส่ วนบุ ค คล เชื อมโยงมาสู่ ก ารเกิ ด
จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนั ธุ์ ดําเนิ นกิ จกรรมในการพึงตน และช่วยผูอ้ ืนให้มีสุขภาวะทีดี
ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ ทําให้จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนั ธุ์ เกิ ดประสบการณ์ นาํ มาสู่
องค์ความรู ้ ในการจัดลําดับความสําคัญของเทคนิ คการปรั บสมดุ ลร้ อนเย็น หรื อเทคนิ คการดู แล
สุ ขภาพแต่ละข้อ ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ ทราบแรงจูงใจในการมาเป็ นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
ความสําเร็ จ ปั ญหาและอุ ปสรรค ในการพึงตนและช่ วยเหลื อผูอ้ ืนให้มีสุขภาวะที ดี ตามหลักการ
แพทย์วถิ ีพุทธ
จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนั ธุ์ ทีมีประสบการณ์ในการพึงตนและช่วยเหลือผูอ้ ืน
ให้มีสุขภาวะทีดี ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ นําประสบการณ์ องค์ความรู ้ เสนอแนวทางในการ
ปรับปรุ งแก้ไข และการพัฒนารู ปแบบจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธนานาชาติพนั ธุ์เพือมวลมนุษยชาติ
นําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์สังเคราะห์เป็ นรู ปแบบจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธนานาชาติพนั ธุ์
เพือมวลมนุษยชาติ
วิเคราะห์แบบสอบถามของจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ทําให้ได้องค์ประกอบการพัฒนาการ
แพทย์วถิ ีพุทธ และยุทธศาสตร์ การสร้างขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ

