
 

 

บทที� 9 

กระบวนการสร้างจิตอาสาแพทย์วถิีพทุธเพื�อมวลมนุษยชาติ 

 

โลกจะมีสันติสุขอยูไ่ดด้ว้ยความเสียสละ ในโลกถา้มีคนเสียสละมีนํ�าใจเอื อเฟื� อเกื�อกูลกนั
มากเท่าไหร่ ความอยูเ่ยน็เป็นสุขก็จะมีต่อมวลมนุษยชาติมากเท่านั�น ๆ ดงัที  พระพุทธเจา้ตรัสความสําคญั
ของการแบ่งปันเอื�อเฟื� อเกื�อกลูกนัวา่ “ที พึ งของสัตวท์ั�งปวงยิ งไปกวา่ทานไม่มี” (ขุ.ชา.28/1,073) ทานคือ
การใหห้รือการแบ่งปันนั�น มีหลากหลายลกัษณะ เช่น ใหว้ตัถุขา้วของ ให้แรงกาย ให้แรงใจ ให้แรง
ปัญญา เป็นตน้  

การใหห้รือการแบ่งปันนั�น นอกจากจะทาํให้ผูรั้บไดรั้บความผาสุกแลว้ ยงัมีผลยอ้นกลบั
มาทาํให้ผูใ้ห้หรือผูแ้บ่งปันนั�นไดรั้บความผาสุกดว้ย ดงัใน “มนาปทายีสูตร” พระผูมี้พระภาคได้
ตรัสกะอุคคเทพบุตร ดว้ยพระคาถาความวา่ ผูใ้ห้ของที พอใจยอ่มไดข้องที พอใจ ผูใ้ห้ของที เลิศยอ่มได้
ของที เลิศ ผูใ้หข้องที ดียอ่มไดข้องที ดีและผูใ้หข้องที ประเสริฐยอ่มเขา้ถึงสถานที ประเสริฐ นรชนใด
ให้ของที เลิศให้ของที ดีและให้ของที ประเสริฐ นรชนนั�นจะบงัเกิด ณ ที ใด ๆ ยอ่มมีอายุยืนมียศดงันี� ฯ 
(องฺ.ปFฺจก. 22/44)  

จิตอาสา คือผูที้ เห็นคุณค่าของการใหห้รือการแบ่งปันสิ งที มีคุณค่าประโยชน์ และพยายาม
ฝึกฝนตนใหเ้ป็นผูใ้หห้รือผูแ้บ่งปันสิ งที มีคุณค่าประโยชน์ให้กบัมวลมนุษยชาติ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ  
จิตอาสาจึงเป็นบุคคลสาํคญัที สุดในการนาํสันติภาพหรือความอยูเ่ยน็เป็นสุขมาสู่มวลมนุษยชาติ ซึ งสุดยอด
แห่งตน้แบบของจิตอาสาที มีคุณค่าประเสริฐที สุดในโลก คือพระพุทธเจา้ พระองคเ์ป็นบุคคลที สามารถ
ทาํคุณสมบติัแห่งความผาสุกที แทจ้ริงในตนได ้ดาํรงชีวติดว้ยการบริโภคอุปโภคของกินของใช้เพื อ
ดาํรงชีพส่วนตวันอ้ยที สุดเท่าที จะไม่ทรมานตนเอง แต่พากเพียรอุตสาหะทาํประโยชน์สุขให้กบั
มวลมนุษยชาติและสัตวโ์ลกทั�งปวงให้มากที สุด เท่าที พระองค์จะพึงทาํได้ เสียสละทุกสิ งทุกอยา่ง
ใหก้บัมวลมนุษยชาติและสัตวโ์ลกทั�งปวง ดว้ยความเต็มใจสุขใจและบริสุทธิJ ใจ จากความโลภโกรธหลง
หรือความเห็นแก่ตวัทั�งปวง เป็นผูที้ คน้พบองคค์วามรู้หรือกระบวนการสร้างจิตอาสาแนวพุทธ อยา่ง
ไม่มีใครเทียมเท่า สัมพนัธ์กบัที พระพุทธเจา้ตรัสใน  ที.สี.9/235 “... ดูกรพราหมณ์ พระตถาคตเสด็จ
อุบติัในโลกนี� เป็นพระอรหนัตต์รัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมดว้ยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีแลว้ ทรงรู้แจง้
โลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที ควรฝึก ไม่มีผูอื้ นยิ งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ั�งหลาย เป็นผู ้
เบิกบานแลว้ เป็นผูจ้าํแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคน์ั�นทรงทาํโลกนี�พร้อมทั�ง เทวโลก มารโลก 
พรหมโลก ให้แจง้ชดัดว้ยพระปัญญาอนัยิ งของพระองคเ์อง แล้วทรงสอนหมู่สัตวพ์ร้อมทั�งสมณ
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พราหมณ์เทวดาและมนุษยใ์ห้รู้ตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื�องตน้งามในท่ามกลางงามในที สุด 
ทรงประกาศพรหมจรรย ์พร้อมทั�งอรรถพร้อมทั�งพยญัชนะ บริสุทธิJ บริบูรณ์สิ�นเชิง ...” สอดคลอ้ง
กบัเนื�อหาใน ขุ.วิ. 26/385 เถรคาถาวีสตินิบาต 1. อธิมุตตเถรคาถา คาถาสุภาษิตของพระอธิมุตตเถระ 
“พระอธิมุตตเถระถูกพวกโจรจบัไว ้มิไดมี้ความกลวัหวาดเสียว มีหนา้ผ่องใสเมื อหวัหน้าโจรเห็น
ดงันั�น เกิดความอศัจรรยใ์จจึงไดก้ล่าวคาถาสรรเสริญ 2. คาถาวา่ เมื อก่อนเราจะฆ่าสัตวเ์หล่าใดเพื อ
บูชายญัหรือเพื อทรัพย ์ ความกลวัก็ยอ่มเกิดแก่สัตวเ์หล่านั�นทั�งสิ�น สัตวเ์หล่านั�นยอ่มพากนัหวาดหวั น
และบ่นเพอ้ แต่ความกลวัมิไดมี้แก่ท่านเลย สีหน้าของท่านผ่องใสยิ งนกั เมื อภยัใหญ่เห็นปานนี�
ปรากฏ แลว้เหตุไรท่านจึงไม่ครํ าครวญเล่า พระเถระเมื อจะแสดงธรรม โดยมุ่งการตอบคาํถามของ
นายโจรนั�น จึงไดก้ล่าวคาถาเหล่านี�ความวา่ ดูกรนายโจรทุกขท์างใจยอ่มไม่มีแก่ผูไ้ม่ห่วงใยในชีวิต 
ความกลวัทั�งปวงอนัเราผูสิ้�นสังโยชน์ล่วงพน้ไดแ้ลว้ เมื อตณัหาเครื องนาํไปสู่ภพสิ�นไปแลว้ ความกลวัตาย
ในปัจจุบนั มิไดมี้ดว้ยประการใดประการหนึ งเลย ดุจบุรุษไม่กลวัความหนกั เพราะวางภาระแลว้ฉะนั�น 
พรหมจรรยเ์ราประพฤติดีแล้ว แมม้รรคเราก็อบรมดีแล้ว เราไม่มีความกลวัตายเหมือนบุคคล 
ไม่กลวัโรค เพราะโรคสิ�นไปแล้วฉะนั�น พรหมจรรยเ์ราประพฤติดีแลว้ แมม้รรคเราก็อบรมดีแลว้ 
ภพทั�งหลายอนัไม่น่ายนิดีเราไดเ้ห็นแลว้ เหมือนบุคคลดื มยาพิษแลว้คายทิ�งฉะนั�น บุคคลผูถึ้งฝั งแห่งภพ
ไม่มีความถือมั นเสร็จกิจแลว้ หมดอาสวะ ยอ่มยินดีต่อความสิ�นอายุ เหมือนบุคคลพน้แล้วจากการ 
ถูกประหารฉะนั�น บุคคลผูบ้รรลุธรรมอนัสูงสุดแล้ว ไม่มีความตอ้งการอะไรในโลกทั�งหมด 
ยอ่มไม่เศร้าโศกในเวลาตาย ดุจบุคคลออกจากเรือนที ถูกไฟไหมฉ้ะนั�น สิ งใดสิ งหนึ งซึ งมีอยูใ่นโลกนี�
ก็ดี ภพที สัตวย์อ่มไดใ้นโลกนี�ก็ดี พระพุทธเจา้แสวงหาคุณอนัใหญ่ยิ งไดต้รัสไวว้า่สิ งทั�งหมดนี� ไม่เป็นอิสระ 
ผูใ้ดรู้แจง้ธรรมขอ้นั�น เหมือนดงัที พระพุทธเจา้ทรงแสดงไว ้ ผูน้ั�นยอ่มไม่ยึดถือภพอะไร ดงับุคคลผู ้
ไม่จบักอ้นเหล็กแดงอนัร้อนโชนฉะนั�น เราไม่มีความคิดว่า ได้เป็นมาแล้วจกัเป็นต่อไป จะไม่เป็น 
หรือสังขารจกัฉิบหายไป จะครํ าครวญไปทาํไมในเพราะสังขารนั�นเล่า ดูกรนายโจร ความกลวัยอ่ม
ไม่มีแก่ผูพ้ิจารณาเห็นตามความเป็นจริง ซึ งความเกิดขึ�นแห่งธรรมอนับริสุทธิJ  และความสืบต่อแห่ง
สังขารอนับริสุทธิJ เมื อใด บุคคลพิจารณาเห็นโลกเสมอดว้ยหญา้และไมด้ว้ยปัญญา เมื อนั�น บุคคลนั�น
ยอ่มไม่ยดึถือวา่เป็นของเรา ยอ่มไม่เศร้าโศกวา่ของเรา ไม่มีเรากลดักลุม้ดว้ยสรีระ ไม่ตอ้งการดว้ยภพ 
ร่างกายนี� จกัแตกไปและจกัไม่มีร่างกายอื น ถา้ท่านทั�งหลายปรารถนาจะทาํกิจใดดว้ยร่างกายของเรา 
ก็จงทาํกิจนั�นเถิด ความขดัเคืองและความรักใคร่ในสรีระนั�น จกัไม่มีแก่เรา เพราะเหตุที ท่านทั�งหลาย
ทาํกิจตามปรารถนาดว้ยร่างกายของเรานั�น โจรทั�งหลายไดฟั้งคาํของท่านอนัอศัจรรยอ์นัทาํให้ขนลุก
ชูชนัดงันั�นแลว้ จึงพากนัวางศาตราวธุแลว้กล่าวดงันี�วา่ ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ ความไม่เศร้าโศกที ท่านไดนี้�
เพราะท่านไดท้าํกรรมอะไรไว ้หรือใครเป็นอาจารยข์องท่านหรือ เพราะอาศยัคาํสั งสอนของใคร ? 
พระเถระได้ฟังดงันั�นแล้ว จึงได้กล่าวตอบว่า พระศาสดาผูเ้ป็นสัพพญัFู รู้เห็นธรรมทั�งปวง  
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ชนะหมู่มาร มีพระกรุณาใหญ่ ผูรั้กษาพยาบาลชาวโลกทั�งปวงเป็นอาจารยข์องเรา ธรรมเครื อง
ให้ถึงความสิ�นอาสวะอนัยอดเยี ยมนี�  พระองค์ทรงแสดงไวแ้ลว้ ความไม่เศร้าโศกเราไดเ้พราะอาศยั
คาํสั งสอนของพระองค์ พวกโจรฟังถ้อยคาํอนัเป็นสุภาษิตของพระเถระผูเ้ป็นฤาษี แลว้พากนัวาง
ศาตราและอาวธุ บางพวกก็งดเวน้จากโจรกรรม บางพวกก็ขอบรรพชา โจรเหล่านั�นครั� นไดบ้รรพชา
ในศาสนาของพระสุคตแลว้ ไดเ้จริญโพชฌงคแ์ละพลธรรม เป็นบณัฑิตมีจิตเฟื องฟูเบิกบาน มีอินทรีย์
อนัอบรมดีแลว้ ไดบ้รรลุสันตบท คือนิพพานอนัหาปัจจยัปรุงแต่งมิได.้” 

จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ เป็นผูที้ อาสาช่วยเหลือเกื�อกูลมนุษยชาติให้มีสุขภาวะที ดี โดย
ไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ ซึ งกระทาํไปพร้อม ๆ กบัการเรียนรู้ฝึกฝนตนให้มีสภาพแห่งความเป็น
พุทธะตามลาํดบั โดยใช้กระบวนการสร้างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื อมวลมนุษยชาติ ซึ งผูว้ิจยั
จะได้นาํเสนอรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
 

การปฏบัิติสู่ความเป็นพทุธะต้องเรียนรู้ฝึกฝนจากผู้รู้แท้ 
พระพุทธเจ้าได้ตรัสขอ้ปฏิบติัและสภาพแห่งความเป็นพุทธะ คือ ผูรู้้ ผูตื้ น ผูเ้บิกบาน  

ด้วยธรรม ใน ที.ปา.11/146 ว่า “ดูกรภิกษุทั�งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน 
กาํเนิดก่อน เป็นผูเ้ขา้หาสมณะหรือพราหมณ์แลว้ซักถามว่า ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ กรรมส่วนกุศลเป็น
อยา่งไร กรรมส่วนอกุศลเป็นอย่างไร กรรมส่วนที มีโทษเป็นอยา่งไร กรรมส่วนที ไม่มีโทษเป็นอย่างไร 
กรรมที ควรเสพเป็นอยา่งไร กรรมที ไม่ควรเสพเป็นอยา่งไร กรรมอะไรขา้พเจา้ทาํอยูพ่ึงเป็นไปเพื อ
ไม่เป็นประโยชน์ เพื อทุกข์ตลอดกาลนาน อนึ ง กรรมอะไรขา้พเจา้ทาํอยู่ พึงเป็นไปเพื อเป็นประโยชน์ 
เพื อสุขตลอดกาลนาน ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื�องหน้าแต่ตาย เพราะกายแตก 
เพราะกรรมนั�น อนัตนทาํ สั งสม พอกพูน ไพบูลย ์ฯลฯ ครั� นจุติจากสวรรค์นั�นแลว้มาสู่ความเป็น
อยา่งนี�ยอ่มไดเ้ฉพาะซึ งมหาปุริสลกัษณะนี� คือ มีพระฉวสุีขมุละเอียดเพราะพระฉวีสุขุมและละเอียด
ธุลีละอองมิติดพระกายได ้พระมหาบุรุษสมบูรณ์ดว้ยลกัษณะนั�น ถา้อยูค่รองเรือนจะไดเ้ป็นพระเจา้
จกัรพรรดิ ฯลฯ เมื อเป็นพระราชาจะไดอ้ะไร เมื อเป็นพระราชาจะไดรั้บผลขอ้นี� คือ มีปัญญามาก 
ไม่มีบรรดากามโภคี ชนผูใ้ดผูห้นึ ง มีปัญญาเสมอหรือมีปัญญาประเสริฐกวา่พระองค ์ ถา้พระมหา
บุรุษนั�น ออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะไดเ้ป็นพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้ มีหลงัคาคือกิเลส 
อนัเปิดแลว้ในโลก เมื อเป็นพระพุทธเจา้จะไดอ้ะไร เมื อเป็นพระพุทธเจา้จะไดรั้บผลขอ้นี�  คือ มีพระ
ปรีชามาก มีพระปรีชากวา้งขวาง มีพระปรีชาร่าเริง มีพระปรีชาว่องไว มีพระปรีชาเฉียบแหลม  
มีพระปรีชาทาํลายกิเลส ไม่มีบรรดาสรรพสัตวผ์ูใ้ดผูห้นึ งมีปัญญาเสมอ หรือมีปัญญาประเสริฐกวา่
พระองค ์...” 
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จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้นั�น พระองคไ์ดป้ฏิบติับาํเพญ็อยา่งต่อเนื องหลายชาติ จนถึงชาติ
ที เป็นพระพุทธเจา้ จึงมีสภาพแห่งพุทธะมากที สุดในโลก อยา่งไม่มีใครเทียมเท่า สําหรับบุคคลใด 
ก็ตามที บาํเพญ็อยา่งถูกตรง ตามที พระพุทธเจา้ตรัสนั�น ก็จะสะสมความเป็นพุทธะมากขึ�นเป็นลาํดบั 
คือ มีความสามารถมากขึ�น มีความสามารถที มีความกวา้งขวางหลากหลายมากขึ�น มีความสามารถ
ในการสร้างความร่าเริงเบิกบานมากขึ�น มีความสามารถที วอ่งไวมากขึ�น ในหลากหลายมิติ รวมทั�ง
การรับรู้ผลดีในการทาํสิ งที ดี และผลเสียในการทาํสิ งที ไม่ดี มีความสามารถที เฉียบแหลมมากขึ�น 
มีความสามารถในการทาํลายทุกขไ์ดม้ากขึ�น และมีปัญญามากขึ�น ซึ งพระพุทธเจา้ตรัสวา่ จะตอ้งเรียนรู้
และปฏิบติัตามสมณะหรือพราหมณ์ไดบ้อกกล่าวเอาไว ้ 

ซึ งสมณะหรือพราหมณ์นั�นหมายถึง พระพุทธเจา้หรือผูรู้้วิธีในการดบัทุกข ์และสามารถ
ปฏิบติัดบัทุกข์ไดจ้ริง ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสในขุ.ขุ.25/29 ว่า “... บุคคลไม่ชื อว่าเป็นสมณะเพราะ
ศีรษะโลน้ บุคคลผูไ้ม่มีวตัรพดูเหลาะแหละมากดว้ยความอิจฉาและความโลภจกัเป็นสมณะอยา่งไรได ้
ส่วนผูใ้ดสงบบาป (กิเลสเหตุแห่งทุกข)์ นอ้ยใหญ่ไดโ้ดยประการทั�งปวงผูน้ั�นเรากล่าววา่เป็นสมณะ
เพราะสงบบาปไดแ้ลว้ บุคคลไม่ชื อวา่เป็นภิกษุดว้ยเหตุเพียงที ขอคนอื น บุคคลสมาทานธรรมอนัเป็นพิษ 
ไม่ชื อวา่เป็นภิกษุดว้ยเหตุนั�น ผูใ้ดในโลกนี�ลอยบุญและบาปแลว้ (ผูส้ามารถทาํลายบาปคือกิเลสเหตุ
แห่งทุกขใ์นตนจนหมดเกลี�ยงแลว้ โดยใชบุ้ญ คือธรรมะที ใชท้าํลายกิเลส เมื อทาํลายกิเลสไดแ้ลว้ 
จึงไม่ตอ้งใชบุ้ญทาํลายบาปอีกต่อไป จึงเป็นผูล้อยบุญและบาปแลว้ ชีวติที เหลือของท่านจึงไม่ทาํบาป 
(กิเลส) ทั�งปวง แต่ทาํกุศล (ความดีงามช่วยเหลือเกื�อกูลผูอื้ น และทาํให้คนในโลกไดป้ระโยชน์) 
ให้ถึงพร้อม ซึ งสั งสมเป็นวิบากดีให้ท่านไดอ้าศยัตราบปรินิพพาน จิตใจท่านจึงบริสุทธิJ ผ่องใส) ประพฤติ
พรหมจรรยรู้์ธรรมทั�งปวงแลว้ เที ยวไปในโลกผูน้ั�นแล เราเรียกวา่เป็นภิกษุ บุคคลไม่ชื อวา่เป็นมุนี
เพราะความนิ ง บุคคลผูห้ลงลืม ไม่รู้แจง้ ไม่ชื อวา่เป็นมุนี ส่วนผูใ้ดเป็นบณัฑิตถือธรรมอนัประเสริฐ 
เป็นดุจบุคคลประคองตราชั ง เวน้บาปทั�งหลาย ผูน้ั�นชื อวา่เป็นมุนี เพราะเหตุนั�นผูน้ั�นชื อวา่มุนี ผูใ้ด
รู้จกัโลกทั�งสอง (โลกโลกียะและโลกโลกุตตระ) ผูน้ั�นเราเรียกวา่เป็นมุนีเพราะเหตุนั�น บุคคลไม่ชื อ
วา่เป็นอริยะเพราะเหตุที เบียดเบียนสัตวท์ั�งปวง บุคคลที เราเรียกวา่เป็นอริยะ เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์
ทั�งปวง ...” 

พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ผูท้าํบาป ยอ่มเศร้าโศกในโลกนี�  ละไปแลว้ก็เศร้าโศก ชื อวา่เศร้าโศกใน
โลกทั�งสอง เขาเห็นกรรมอนัเศร้าหมองของตนจึงเศร้าโศกและเดือดร้อน” (ขุ.ธ.25/11), “ความสั งสมบาป 
นาํทุกขม์าให”้ (ข.ุธ.25/19) และ “การไม่ทาํบาป นาํสุขมาให”้ (ข.ุธ.25/25)  

ดงันั�น สมณะหรือพราหมณ์จึงหมายถึงผูที้ รู้วิธีดบับาป คือ อุปกิเลส 16 ซึ งเป็นเหตุแห่ง
ทุกข์ อนัเป็นเครื องเศร้าหมองของจิต 16 ประการ ไดแ้ก่ อภิชฌาวิสมโลภะ (ละโมบไม่สมํ าเสมอ 
คือความเพ่งเล็ง) พยาบาท (ปองร้ายเขา) โกธะ (โกรธ) อุปนาหะ (ผกูโกรธไว)้ มกัขะ (ลบหลู่คุณท่าน) 
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ปลาสะ (ยกตนเทียบเท่า) อิสสา (ริษยา) มจัฉริยะ (ตระหนี ) มายา (มารยา) สาเฐยยะ (โออ้วด) 
ถมัภะ (หัวดื�อ) สารัมภะ (แข่งดี) มานะ (ถือตวั) อติมานะ (ดูหมิ นท่าน) มทะ (มวัเมา) ปมาทะ 
(เลินเล่อ) (ม.มู.12/93) และสามารถทาํลายบาป (กิเลส) เหตุแห่งความทุกข์ ความเดือดร้อน 
ความเศร้าหมองทั�งปวงในตนไดจ้ริง จึงจะสามารถบอกวิธีการดบัเหตุแห่งทุกข ์ซึ งจะทาํให้ทุกขด์บั
ไดจ้ริง ดงัที พระพุทธเจา้ยนืยนัวา่ การปฏิบติัสู่ความดบัทุกขที์ แทจ้ริงอยา่งย ั งยืนนั�น คาดคะเนดน้เดา
เอาไม่ได ้(อตกักาวจรา) (ที.สี.9/26) ตอ้งเรียนรู้จากผูที้ รู้จริงและปฏิบติัไดจ้ริงเท่านั�น จึงจะปฏิบติัได้
ถูกตอ้งจนพน้ทุกขไ์ดจ้ริง (องฺ.ทสก.24/61)  

 
พระพุทธเจ้าสมณโคดมได้ตรัสประเด็นสําคัญที�เกี�ยวข้องกบัสุขภาพ ดังต่อไปนี3  
ใน “อาพาธสูตร” พระพุทธเจา้ตรัสถึงการสร้างสุขภาพ ดว้ยสัญญา 10 ประการ ไดแ้ก่ 

อนิจจสัญญา 1 อนตัตสัญญา 1 อสุภสัญญา 1 อาทีนวสัญญา 1 ปหานสัญญา 1 วิราคสัญญา 1 นิโรธ
สัญญา 1 สัพพโลเกอนภิรตสัญญา 1 สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา 1 อนาปานสัสติ 1ฯ” (องฺ.เอกา
ทสก. 24/60)  

พระพุทธเจา้ตรัสขอ้ความสาํคญัที เกี ยวกบัสาเหตุของการมีโรคนอ้ยวา่ “เป็นผูมี้อาพาธนอ้ย 
มีทุกขน์อ้ย ประกอบดว้ยเตโชธาตุ (พลงัความร้อนในร่างกาย) อนัมีวิบาก (พลงัที สร้างผล) เสมอกนั
ไม่เยน็นกั ไม่ร้อนนกั เป็นอยา่งกลาง ๆ ควรแก่ความเพียรฯ” (ที.ปา.11/293)  

“สุข ทุกข ์หรืออทุกขมสุขเวทนา เกิดจาก เรื องดี (ไฟ) 1 เสมหะ (นํ� า) 1 ลม (ลม) 1 ดี 
เสมหะ ลม รวมกนั (ดิน) 1 ฤดู 1 รักษาตวัไม่สมํ าเสมอ 1 ถูกทาํร้าย 1 ผลของกรรม 1 เป็นที  8ฯ” 
(ส.ํสฬา.18/427-429)  

หลกัปฏิบติัที เป็นตน้เหตุใหอ้ายยุนื 7 ประการ ในพุทธธรรมไดแ้ก่ 1) เป็นผูท้าํความสบาย
แก่ตนเอง 2) รู้จกัประมาณในสิ งที สบาย 3) บริโภคสิ งที ย่อยง่าย 4) เที ยวในกาละอนัสมควร 
5) ประพฤติเพียงดงัพรหม (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) 6) เป็นผูมี้ศีล 7) มีมิตรดีงาม สําหรับเหตุ
ใหอ้ายสุั�น ก็ตรงกนัขา้ม (องฺ.สตฺตก.22/125-126)  

พระพุทธเจ้ายงัได้ตรัสถึง ปัจจ ัยซึ งเป็นตัวชี� วดัของการมีสุขภาพที ดี  5 ข ้อ ดังนี�  
1) ความเจบ็ป่วยนอ้ย 2) ความลาํบากกายนอ้ย 3) เบากาย 4) มีกาํลงั 5) เป็นอยูผ่าสุก (ม.มู.12/265)  

พระพุทธเจา้ไดต้รัสถึง การผิดศีลธรรมจะทาํให้เกิดทุกขภ์ยัต่าง ๆ รวมทั�งมีโรคมากและ
อายสุั�น การปฏิบติัศีลธรรมจะทาํให้เกิดความผาสุก แข็งแรงและอายุยืน ใน “จกักวตัติสูตร” (ที.ปา.
11/42-48)  

พระพุทธเจ้าได้ตรัสเ รื อง  สาเหตุของการมีอายุสั� น  อายุยืน โรคมาก โรคน้อย 
ในพระไตรปิฎก มชัฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ “จูฬกมัมวิภงัคสูตร” ว่า “... ผูม้กัทาํชีวิตสัตวใ์ห้
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ตกล่วง เป็นคนเหี� ยมโหด มีมือเปื� อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตวมี์
ชีวิต ... จะเป็นคนมีอายุสั�น ... ส่วนผูล้ะปาณาติบาตแลว้ เป็นผูเ้วน้ขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา 
วางศาตรา (อาวุธหรือวิชาหรือความรู้หรือวิธีที เบียดเบียน) ได ้มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะห์
ดว้ยความเกื�อกูลในสรรพสัตวแ์ละภูตอยู ่... จะเป็นคนมีอายุยืน ... ผูมี้ปรกติเบียดเบียนสัตว ์ (ทาํให้
ตนเอง หรือคนอื น หรือสัตวอื์ น ไดรั้บความทุกขท์รมาน เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บ หรือลม้ตาย) 
ดว้ยฝ่ามือ หรือกอ้นดิน หรือท่อนไม ้หรือศาสตรา (อาวุธหรือวิชาหรือความรู้หรือวิธีที เบียดเบียน) 
... จะเป็นคนมีโรคมาก ... ผูมี้ปรกติไม่เบียดเบียนสัตว ์ (ไม่ทาํให้ตนเอง หรือคนอื น หรือสัตวอื์ น 
ได้รับความทุกข์ทรมาน เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บ หรือล้มตาย) ด้วยฝ่ามือ หรือก้อนดิน หรือ
ท่อนไม ้หรือศาสตรา (อาวุธหรือวิชาหรือความรู้หรือวิธีที เบียดเบียน) ... จะเป็นคนมีโรคนอ้ย ... (ม.อุ.
14/580-585)  

ใน “คาถาธรรมบททณัฑวรรคที  10” พระพุทธเจา้ตรัสถึงเหตุที ทาํให้ไดม้าซึ งความผาสุก
วา่ “ผูใ้ดแสวงหาความสุขเพื อตนยอ่มไม่เบียดเบียนสัตวท์ั�งหลาย (การไม่ทาํให้ตนเอง คนอื น หรือ
สัตวอื์ น ไดรั้บความทุกขท์รมาน เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจบ็ หรือลม้ตาย) ” (ข.ุข.ุ25/20)  

ใน “ลกัขณสูตร” พระพุทธเจา้ตรัสเหตุที ทาํให้อายุยืน สมดุลร้อนเยน็ เจ็บป่วยนอ้ย ไวว้่า 
“ดูกรภิกษุทั�งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน กาํเนิดก่อน ละปาณาติบาตแล้ว  
เวน้ขาดจากปาณาติบาตแลว้วางทณัฑะ วางศาตราแลว้ มีความละอาย มีความกรุณา หวงัประโยชน์
แก่สัตวท์ั�งปวงอยู ่ตถาคตยอ่มเขา้ถึงสุคติโลกสวรรคเ์บื�องหนา้ แต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั�น 
อนัตนทาํสั งสมพอกพูนไพบูลย ์... เมื อเป็นพระราชาไดผ้ลขอ้นี�  คือ มีพระชนมายุยืนดาํรงอยู่นาน 
อภิบาลพระชนมายุยืนยาว ไม่มีใคร ๆ ที เป็นมนุษยซึ์ งเป็นขา้ศึกศตัรู สามารถปลงพระชนม์ชีพใน
ระหว่างได้ ... เมื อเป็นพระพุทธเจา้จึงได้ผลขอ้นี�  คือ มีพระชนมายุยืนดาํรงอยู่นาน ทรงอภิบาล
พระชนมายุยืนยาว ไม่มีข้าศึกศตัรู จะเป็นสมณะ พราหมณ์ เทวดา พรหม มาร ใคร ๆ ในโลก 
สามารถปลงพระชนมชีพในระหวา่งได”้ (ที.ปา.11/136)  

“ดูกรภิกษุทั� งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อนกาํเนิดก่อน เป็นผู ้
ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั�งหลายด้วยฝ่ามือ ก้อนดิน ท่อนไม ้หรือศาตรา ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลก
สวรรคเ์บื�องหนา้แต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั�น อนัตนทาํสั งสมพอกพูนไพบูลย ์ฯลฯ ... เมื อ
เป็นพระพุทธเจ้า จึงได้รับผลข้อนี�  คือ มีพระโรคาพาธน้อย มีความลําบากน้อย สมบูรณ์ด้วย 
พระเตโชธาตุ อนัยงัอาหาร ใหย้อ่ยดี ไม่เยน็นกั ไม่ร้อนนกั อนัควรแก่พระปธานเป็นปานกลาง” (ที.
ปา.11/156)  
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ในจตัตาริสูตร พระพุทธเจา้ตรัสถึง การดาํรงชีวิตดว้ยปัจจยัน้อย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ 
เป็นองคป์ระกอบหลกัของการปฏิบติัสู่ความพน้ทุกข ์(ขุ.สุ.25/281) ซึ งสอดคลอ้งกบัที พระพุทธเจา้
ตรัสถึงสมุนไพรที ประหยดัเรียบง่ายในการดูแลสุขภาพใน ว.ิม.5/25-44 

ในธรรมบทอตัตวรรค พระพุทธเจา้ตรัสเกี ยวกบั การพึ งตนเองและช่วยเหลือผูอื้ นไวว้่า 
“หากวา่บุคคลพึงรู้วา่ตนเป็นที รักไซร้ พึงรักษาตนนั�นไว ้ให้เป็นอตัภาพอนัตนรักษาดีแลว้ บณัฑิต
พึงประคบัประคองตนไวต้ลอดยามทั�งสาม ยามใดยามหนึ ง บุคคลพึงยงัตนนั�นแลใหต้ั�งอยูใ่นคุณอนั
สมควรเสียก่อน พึงพรํ าสอนผูอื้ นในภายหลงั บณัฑิตไม่พึงเศร้าหมอง หากวา่ภิกษุพึงทาํตนเหมือน
อย่างที ตนพรํ าสอนคนอื นไซร้ ภิกษุนั�นมีตนอนัฝึกดีแล้วหนอ พึงฝึก ได้ยินว่าตนแลฝึกได้ยาก 
ตนแลเป็นที พึ งของตน บุคคลอื นใครเล่าพึงเป็นที พึ งได ้เพราะวา่บุคคลมีตนฝึกฝนดีแลว้ ยอ่มไดที้ 
พึ งอนัไดโ้ดยยาก ความชั วที ตนทาํไวเ้องเกิดแต่ตน มีตนเป็นแดนเกิด ยอ่มย ํ ายีคนมีปัญญาทรามดุจ
เพชรย ํ ายแีกว้มณีที เกิดแต่หิน ฉะนั�น ความเป็นผูทุ้ศีล ล่วงส่วน ยอ่มรวบรัดอตัภาพของบุคคลใด ทาํให้
เป็นอตัภาพอนัตนรัดลงแลว้ เหมือนเถายา่นทรายรวบรัดไมส้าละให้เป็นอนัท่วมทบัแลว้ บุคคลนั�น
ยอ่มทาํตนเหมือนโจรผูเ้ป็นโจกปรารถนาโจร ผูเ้ป็นโจก ฉะนั�น กรรมไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตน 
ทาํได้ง่าย ส่วนกรรมใดแล เป็นประโยชน์ด้วย ดีดว้ย กรรมนั�นแลทาํได้ยากอย่างยิ ง ผูใ้ดมีปัญญา
ทราม อาศยัทิฐิอนัลามก ย่อมคดัคา้นคาํสั งสอนของพระพุทธเจา้ ผูอ้รหนัต ์เป็นพระอริยเจา้ มีปกติ
เป็นอยู่โดยธรรม การคดัคา้นและทิฐิอนัลามกของผูน้ั�น ย่อมเผด็เพื อฆ่าตน เหมือนขุยไผ่ฆ่าตน้ไผ่
ฉะนั�น ทาํชั วด้วยตนเอง ย่อมเศร้าหมองด้วยตนเอง ไม่ทาํชั วด้วยตนเอง ย่อมหมดจดดว้ยตนเอง 
ความบริสุทธิJ  ความไม่บริสุทธิJ  เป็นของเฉพาะตวั คนอื นพึงชาํระคนอื นให้หมดจดหาไดไ้ม่ บุคคล
ไม่พึงยงัประโยชน์ของตนให้เสื อม เพราะประโยชน์ของผูอื้ นแมม้าก บุคคลรู้จกัประโยชน์ของตน
แลว้ พึงขวนขวายในประโยชน์ของตนฯ” (ข.ุธ.25/22)  

นอกจากสมดุลร้อนเยน็กายใจแลว้ มิตรสหาย สังคมและสิ งแวดลอ้มก็มีผลต่อสุขภาวะ 
ดงัคาํกล่าว “สัปปายะ คือสิ งที เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลสไดแ้ก่ อาวาสสัปปายะ (ที อยูซึ่ งเหมาะ
ควร) โคจรสัปปายะ (ที ไปซึ งเหมาะควร) ภสัสสัปปายะ (การพูดคุยที เหมาะควร) ปุคคลสัปปายะ 
(บุคคลที เหมาะควรเกี ยวขอ้ง) โภชนสัปปายะ (อาหารที เหมาะควร) อุตุสัปปายะ (สภาพแวดลอ้มที 
เหมาะควร) อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที เหมาะควร)” (อรรถกถาแปลเล่ม 2 “ตติยปาราชิกวรรณนา” 
ขอ้ 368)  

“อสัปปายะ คือสิ งที ไม่เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลส ไดแ้ก่ อาวาสอสัปปายะ (ที อยูซึ่ ง
ไม่เหมาะควร) โคจรอสัปปายะ (ที ไปซึ งไม่เหมาะควร) ภสัสอสัปปายะ (การพูดคุยที ไม่เหมาะควร) 
ปุคคลอสัปปายะ (บุคคลที ไม่เหมาะควรเกี ยวขอ้ง) โภชนอสัปปายะ (อาหารที ไม่เหมาะควร) 
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อุตุอสัปปายะ (สภาพแวดล้อมที ไม่เหมาะควร) อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที  ไม่เหมาะควร)” 
(อรรถกถาแปลเล่ม 2 “ตติยปาราชิกวรรณนา” ขอ้ 368)  

พระพุทธเจา้ตรัสใน “มงคลสูตร” ถึงหนึ งในขอ้ปฏิบติัที จะทาํให้เกิดความเกษมผาสุก คือ 
“อยูใ่นที อนัสมควรอยู ่(ปฏิรูปเทสวาโส จ)” (ข.ุข.ุ25/318)  

และพระพุทธเจา้ตรัสถึงความเป็นผูมี้มิตรดี สหายดี เป็นทั�งหมดทั�งสิ�นของพรหมจรรย ์
(ความพน้ทุกข)์ ในส.ํส.15/381-384 ดงันี�  

[381] พระผูมี้พระภาคประทบั ... เขตพระนครสาวตัถี ... พระเจา้ปเสนทิโกศลประทบันั ง 
ณ ที ควรส่วนขา้งหนึ ง แลว้ไดก้ราบทูลพระผูมี้พระภาคว่าขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ขอประทานพระ
โอกาสความปริวิตกแห่งใจบงัเกิดขึ�นแก่ขา้พระองคผ์ูเ้ขา้ที ลบัพกัผ่อนอยู่อย่างนี� วา่ ธรรมที พระผูมี้
พระภาคตรัสดีแลว้นั นแหละสําหรับผูมี้มิตรดีมีสหายดีมีจิตนอ้มไปในคนที ดี ไม่ใช่สําหรับผูมี้มิตร
ชั วมีสหายชั วมีจิตนอ้มไปในคนที ชั วฯ 

พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ดูกรมหาบพิตรขอ้นี� เป็นอย่างนั�น ดูกรมหาบพิตรธรรมที อาตมภาพ
กล่าวดีแล้วนั นแหละสําหรับผูม้ีมิตรดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนดี ไม่ใช่สําหรับผูม้ีมิตรชั ว 
มีสหายชั ว มีจิตนอ้มไปในคนที ชั วฯ 

[382] ดูกรมหาบพิตร สมยัหนึ งอาตมภาพอยูที่ นิคมของหมู่เจา้ศากยะ ชื อวา่นครกะในสักก 
ชนบท ดูกรมหาบพิตร ครั� งนั�นภิกษุอานนทเ์ขา้ไปหาอาตมภาพถึงที อยู ่ครั� นแลว้ก็อภิวาทอาตมภาพ
แลว้นั งอยู ่ณ ที ควรส่วนขา้งหนึ ง ดูกรมหาบพิตรภิกษุอานนทน์ั งอยู ่ณ ที ควรส่วนขา้งหนึ งแลว้ได้
กล่าวกะอาตมภาพว่า ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ ความเป็นผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนที ดี  
เป็นคุณกึ งหนึ งแห่งพรหมจรรย ์ดูกรมหาบพิตรเมื อภิกษุอานนทก์ล่าวอยา่งนี�แลว้อาตมภาพไดก้ล่าว
กะภิกษุอานนทว์า่ ดูกรอานนทเ์ธออยา่กล่าวอยา่งนั�น ดูกรอานนทค์วามเป็นผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิต
นอ้มไปในคนที ดีนี�  เป็นพรหมจรรยท์ั�งสิ�นทีเดียว ดูกรอานนทนี์ ภิกษุผูมี้มิตรดี พึงปรารถนาภิกษุผูมี้
มิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนที ดี จกัเจริญอริยมรรคมีองค์แปด จกักระทาํซึ งอริยมรรค 
มีองคแ์ปดใหม้ากไดฯ้ 

[383] ดูกรอานนท์ก็ภิกษุผูม้ีมิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนที ดี ย ่อมเจริญ
อริยมรรคมีองคแ์ปด ยอ่มกระทาํซึ งอริยมรรคมีองคแ์ปดใหม้ากไดอ้ยา่งไรฯ 

ดูกรอานนท ์ภิกษุในศาสนานี� ย่อมเจริญสัมมาทิฐิ อนัอาศยัวิเวก อาศยัวิราคะ อาศยันิโรธ
น้อมไปเพื อความสละคืน ... ย่อมเจริญสัมมาสังกปัปะ ... ย่อมเจริญสัมมาวาจา ... ย่อมเจริญ
สัมมากมัมนัตะ ... ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ ... ย่อมเจริญสัมมาวายามะ ... ย่อมเจริญสัมมาสติ ... 
ยอ่มเจริญสัมมาสมาธิ อนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันิโรธ นอ้มไปเพื อความสละคืนฯ 
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ดูกรอานนท์ภิกษุผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตนอ้มไปในคนที ดี ยอ่มเจริญอริยมรรคมีองคแ์ปด 
ยอ่มกระทาํซึ งอริยมรรคมีองคแ์ปดใหม้ากไดอ้ยา่งนี�แลฯ 

ดูกรอานนทโ์ดยปริยายแมนี้�  พึงทราบวา่ ความเป็นผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตนอ้มไปในคน
ที ดี นี� เป็นพรหมจรรยท์ั�งสิ�นทีเดียวฯ 

ดูกรอานนท์ดว้ยวา่อาศยัเราเป็นมิตรดี สัตวท์ั�งหลาย ผูมี้ความเกิดเป็นธรรมดา ยอ่มหลุดพน้
จากความเกิดได ้สัตวท์ั�งหลายผูมี้ความแก่เป็นธรรมดา ยอ่มหลุดพน้จากความแก่ได ้สัตวท์ั�งหลายผู ้
มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา ย่อมหลุดพน้จากความเจ็บป่วยได้ สัตวท์ั�งหลายผูม้ีความตายเป็น
ธรรมดา ยอ่มหลุดพน้จากความตายได ้สัตวท์ั�งหลายผูมี้ความโศก ความรํ าไร ความทุกข ์ความเสียใจ
และความคบัแคน้ใจเป็นธรรมดา ย่อมหลุดพน้จากความโศก ความรํ าไร ความทุกข์ ความเสียใจ 
และความคบัแคน้ใจไดฯ้ 

ดูกรอานนทโ์ดยปริยายนี�แล พึงทราบวา่ ความเป็นผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตนอ้มไปในคน
ที ดี นี� เป็นพรหมจรรยท์ั�งสิ�นทีเดียวฯ 

[384] ดูกรมหาบพิตร เพราะเหตุนั�นแหละ พระองคพ์ึงทรงสําเหนียกอยา่งนี� วา่ เราจกัเป็น
ผูมี้มิตรดีมีสหายดี มีจิตนอ้มไปในคนที ดี ดูกรมหาบพิตร พระองคพ์ึงทรงสาํเหนียกอยา่งนี�แลฯ 

ดูกรมหาบพิตร ธรรมอยา่งหนึ งนี�  คือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั�งหลาย พระองคผ์ูมี้
มิตรดีมีสหายดี มีจิตนอ้มไปในคนที ดี พึงทรงอาศยัอยูเ่ถิดฯ 

พระพุทธเจา้ตรัสเกี ยวกบั การแกปั้ญหาที ตน้เหตุไวว้า่ “ละเหตุทุกขไ์ดเ้ป็นสุขในที ทั�งปวง” 
(ข.ุธ.25/59), “ละทุกขท์ั�งปวงได ้เป็นความสุข” (ข.ุธ.25/33)  

 

พุทธธรรมกบัสุขภาวะ 
จากขอ้มูลดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้พบว่า การจะมีสุขภาพที ดีไดน้ั�น มีประเด็น

หลกัที จะตอ้งปฏิบติั คือ การแกปั้ญหาที ตน้เหตุ โดยใช้สิ งที ประหยดัเรียบง่าย พึ งตนเอง ดว้ยการ
ปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพญ็กุศล ทาํจิตใจใหบ้ริสุทธิJ จากกิเลส เมื อลดกิเลสไดเ้ป็นลาํดบั ก็จะ
เกิดสภาพอิ มเอิบเบิกบานผ่องใสเป็นลาํดบั โดยปฏิบติัควบคู่ไปกบัองคป์ระกอบของการคบมิตรดี 
การสร้างสังคมและสิ งแวดลอ้มที ดี ซึ งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลที ผูว้ิจยั ไดส้ัมภาษณ์พ่อครูสมณะโพธิรักษ ์
โพธิรักขิโต (ใช้นามว่า “พ่อครู”) ผูน้ ําชาวบุญนิยม ณ สวนป่านาบุญ อาํเภอดอนตาล จงัหวดั
มุกดาหาร เมื อวนัที  23 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในหัวขอ้ “พุทธธรรมกับสุขภาวะ” เป็นส่วนหนึ งของ
ขอ้มูลที ผูว้จิยันาํมาบูรณาการเป็นองคค์วามรู้ ในการสร้างความเป็นพุทธะ ของจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ
เพื อมวลมนุษยชาติ ดงันี�  
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ผู้วจัิย: วนันี� เป็นวนัมหามงคล คือ วนัปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ฯ ทรง
ประกาศเลิกทาส 

พ่อครู: พระพุทธเจา้ทรงปลดปล่อยทาสทางโลกีย ์ทั�งด้านวตัถุและจิตวิญญาณ ทรง
ปลดปล่อยชนชั�นวรรณะดว้ย 

ผู้วิจัย: วนันี� เป็นโอกาสดีที พ่อครูได้มาที นี  และท่านจะแสดงธรรมเนื�อหาหลกั คือ 
พุทธธรรมกบัสุขภาวะ ขอเรียนถามพอ่ครูวา่ ตอนนี�อายเุท่าไรครับ 

พ่อครู: 80 ปี 4 เดือน สุขภาพดีดว้ย อาตมาไม่รู้สึกวา่ตนเองแก่ ก็งง ๆ วา่ตวัเลย 80 ปีมา
อยา่งไรอาตมาไม่เปลี�ยโหยโรยแรงที ทาํให้รู้สึกวา่อายุ 80 ปี ตั�งแต่เด็ก อาตมารู้สึกวา่คนอายุ 70 ปี 
ถึง 80 ปี คือคนแก่เพราะคุณตาคุณยายคุณปู่ คุณยา่ก็หนงัเหี ยวงก ๆ เงิ น ๆ แต่ท่าทีเราไม่เป็นเช่นนั�น
เลยประมาณเอาเองวา่ 18 ปี ไดมี้การตรวจสุขภาพทางวิทยาศาสตร์บนัทึกไวเ้สมอ หมอตรวจทาง
หวัใจบอกวา่หวัใจเหมือนคนอายุ 30 ปี ส่วนสมองก็วา่เหมือนคนอายุ 40 ปี ส่วนปอดวา่เหมือนคน
อายุ 45 ปี ไปสแกนสมอง หวัใจก็ไดผ้ลออกมา ตรวจปอดตอ้งมาเป่า ตรวจหวัใจก็มาเดินสายพาน 
ไดผ้ลออกมาเท่ากบัอายไุม่ถึง 50 ปี กาํลงัหนุ่มแน่นเลยนะ กาํลงัวงัชาเตม็ที เลย 

ผู้วจัิย:  พอ่ครูมีเทคนิคอยา่งไรในการดูแลสุขภาพ และใช้พุทธธรรมในการดูแลสุขภาพ
อยา่งไร 

พ่อครู:  ใช ้8 อ. มีอิทธิบาท คือตอ้งมีฉันทะ คนทั�งหลายตอ้งการให้มีอายุยืนยาว แต่วิริยะ

นี ขยนัไหมแลว้ก็เอาจริง จิตตะ อาตมาวา่มีจิตเท่าไหร่ก็ทุ่มลงไปเลย แค่แปลวา่มีจิตเอาใจใส่จะไม่มี
แรงอะไร แต่วา่ถา้ถีบใส่เขา้ไปเลยมีจิตเท่าไหร่โถมใส่เขา้ไปเต็มที  แลว้เราจะไดค้ดัเอาเนื�อยิ ง ๆ เป็น
วมิังสา ปฏิบติัจริงก็เกิดผล เลือกเฟ้นเองอทิธิบาทนั�นสาํคญั 

และมาสรุปที อารมณ์ เป็นการรักษาอารมณ์ เอาไวพู้ดตอนหลงั เพราะอารมณ์หรือเวทนา
ถึงขั�นอุเบกขาสุดยอดเป็นฐานนิพพานก็ตอ้งรู้เวทนา 108 ใน สํ.ส.18/431-437  (ธรรมพุทธสุดลึก. 
2555 : 196-200) ตอ้งทาํใหดี้เสมอ 

อาหาร ก็ตอ้งเขา้ใจอาหารธรรมชาติ อาหารเป็นประโยชน์ตามโภชนาการ แต่ละคนก็ 
ไม่เท่ากนั จะไปเอาสูตรตายตวัทุกคนเหมือนกนัหมดไม่ได ้แต่ละคนก็ตอ้งต่างกนัไปบา้ง คนนี� ร้อนมาก 
คนนี� เยน็มาก ตามธาตุของคน ตอ้งใหเ้หมาะสม 

อากาศ จะตอ้งมีสิ งแวดล้อม มีตน้ไมเ้ป็นเครื องปรับอากาศแบบธรรมชาติ ตน้ไม ้ภูเขา 
ลาํธาร แม่นํ� า จะให้อากาศที ได้สัดส่วน ก็ตอ้งมีความเย็นความร้อนในสถานที ได้สัดส่วนพอเหมาะ  
แต่ทุกวนันี� เขาไม่เขา้ใจ กลายเป็นป่าคอนกรีต ป่าเหล็กไปหมดแลว้ จนลมพดัเขา้มาก็หลงทาง นํ� าตก
เขา้มาไม่รู้จะไหลไปทางไหน ดิน นํ�า ลม ไฟ ไหลมาในป่าคอนกรีตก็หลงทางหมดแลว้ อาตมาไดพ้า
ทาํสร้างธรรมชาติตั�งแต่ปฐมอโศก จนตอนนี� ที ราชธานีอโศกก็พยายามทาํ แต่ไม่ใช่ป่าดงดิบเพราะ
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แบคทีเรียของป่าดงดิบ คนอยู่ดว้ยไม่ได ้ก็ตอ้งทาํให้ไดส้ัดส่วน สรุปคือ มีอากาศทั�งกนัเชื�อโรค  
ทั�งสัดส่วนที ดี 

ออกกําลังกาย คนมนัขี� เกียจจริง ๆ บางคนไฟแรงจดัออกกาํลงักายเกิน มีคนไดข้่าวว่า 
นายยกัษ์ตวัโตออกกาํลงักายเกินอมัพฤกษ์กินแล้ว ส่วนมากจะทาํขาด ไม่ค่อยทาํทนสักหน่อย  
การออกกาํลงักายตอ้งใหพ้อเหมาะ  

เอนกาย คือตอ้งให้พกัผ่อนรู้พกัรู้เพียร พกัไม่มากหรอก แต่เพียรให้มาก ชีวิตคนสมควร
พกัก็พกั มนัเกินก็ทรุดเสื อม แต่ตอ้งเขา้ใจตนเองและเข็นตวัเองในเรื องออกกาํลงักาย อาตมาออก
กาํลงักายสามอยา่งวนเวยีนกนัไป หนึ�งเดินเร็ว ใชเ้วลา 1 ชั วโมง เดินเร็ว 45 นาที แลว้ cool down 15
นาที สองปั นจกัรยาน (เครื องออกกาํลงักาย) สามโยคะ และมีแถมมาคือคนมานวด คนไหนนวดดี 
ก็ต่อเนื อง คนไหนนวดไม่ไดค้วามก็ทีเดียวพอ 

เอาพิษออก พวกคุณรู้ดีกว่าอาตมางานเยอะ ทาํอะไรบา้งมากมาย ทาํให้เหงื อออกก็ออก
กาํลงักายแลว้ ดีทอ็กซ์ ดูดเลือดออกมา (ป๋ากว้น) สารพดัก็ไม่ตอ้งอธิบายมาก เพราะเอามะพร้าวห้าว
มาขายสวน  

อาชีพ ตวันี�สําคญั เรื องอาชีพเป็นพฤติกรรม เป็นงานของมนุษย ์ที ไม่ค่อยคิดวา่เป็นโทษ
หรือประโยชน์ อาชีพเดีbยวนี� เป็นโทษเยอะ อาชีพนกัธุรกิจนี เป็นโทษเยอะ ไม่ตอ้งพูดถึงคา้ยาบา้คา้พิษ 
คา้อาวธุ ก็เป็นมิจฉาวณิชชา เป็นอาชีพร้ายแรง ทาํใหต้นและคนอื นอายุสั�นแมแ้ต่อาชีพที ล่อแหลมที 
ตายไวก็มีมากตอ้งรู้วา่ อาชีพที จะให้เรามีอายุยาวยืนคืออยา่งไร ยาเคมีทาํให้ตน้ไมง้าม แต่ตนเอง
ไดรั้บพิษ ตนเองก็ตายก่อน ลูกเตา้ก็กาํพร้าไปหลงวา่ตอ้งไดเ้งินทองมาก และอาชีพที เป็นอบายมุข
ทาํร้ายทาํลายคนอื น เช่นเศรษฐีทาํนํ� าเหลา้ ตวัเขาเองไม่ดื มเหลา้นะ อนันี�อาํมหิต รู้อยู่ว่าเหลา้ไม่ดี
ตนเองไม่ดื ม แต่ก็ทาํมาขายมอมเมาคนอื นเป็นพิษภยั คนแบบนี�คบไม่ได ้คนหนา้เนื�อใจเสือ ตนเอง
รู้วา่ไม่ดีตนเองยงัไม่ดื ม แต่ฆ่าคนอื นทาํร้ายคนอื น เขาก็รํ ารวยอยา่งบาป อยา่ไปทาํอาชีพแบบนี� เด็ดขาด 
ชาตินี� คุณอาจมีเงินรักษาชีวติไปได ้เป็นมนุษยพ์ืชก็ไดเ้ลย มีเทคโนโลยมีีอวยัวะเทียม มีเงินทองก็ไม่ตายง่าย 
แต่ชาติต่อไป คุณไม่ไดห้อบหวัใจเทียมไปดว้ย ก็ไดห้วัใจอ่อนแอ จะหนีวิบากตามฤทธิJ เดชวตัถุ ชาตินี�
อาจทาํได ้แต่ชาติหน้าทาํไม่ไดแ้น่ เราอยา่ทาํอาชีพล่อแหลมต่ออุปัทวเหตุตายโหง อาชีพที เป็นภยัต่อ
ตนและผูอื้ น ตอ้งเรียนรู้สัมมาอาชีพใหดี้ ไม่ทาํบาปทาํวบิากใส่ตวั รู้จกัวธีิทาํบุญกุศลใหแ้ก่ตนเอง 

ทาํ 8 อ.มาทาํให้รู้สึกวา่ 80 ปี คือ 18 ปีพูดตีเขา้เป้าเลย แต่เขา้โกล แลว้อาตมาจะไม่ดีใจ
เหมือนพวกนกับอลที เตะเขา้โกล ดีใจตีลงักาคอหกัตายเลย อีกหน่อยก็คงมีดีใจช็อคตายเลย 

ผู้วจัิย:  พุทธธรรมหรือธรรมะจะช่วยเสริมใหมี้สุขภาพดีอยา่งไร 

พ่อครู: อาตมาตอบได้เลยว่า ธรรมะนี แหละเป็นสิ งที จะทาํให้อายุยืน เป็นโอสถทิพย์
ที สุดยอดยิ งกวา่ยาอะไรเลย เพราะธรรมะนั�น มีทั�งอารมณ์ดีเป็นจิตวิญญาณโดยตรง และมีปัญญา
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รู้สัปปุริสธรรม (องฺ.สตฺตก.23/65) รู้จกัอะไรเป็นพิษหรือคุณ อนัไหนจะเสริมหรือถ่วง จะเขา้ใจมี
ปัญญารู้ จะเลือกเฟ้นใหร่้างกายอยา่งไดส้ัดส่วนพอเหมาะ ธรรมะจึงมีทั�งปัญญาและเจโต ทาํให้ชีวิต
ยืนยาวไดจ้ริง ๆ  ที เขาพูดกนัวา่ถา้ใครท่อง โพชฌงค์ 7  (สํ.ม.19/505-507)  เมื อมีสติแลว้  มีสติ

สัมโพชฌงค์ ตอ้งเรียนรู้ขณะมีผสัสะ ให้มีสติ เป็นพลงังานที ชื อว่าสติ (สตแปลว่าร้อย) ครบเหตุ
ปัจจยัเมื อมีสติแลว้ก็ใชธ้าตุรู้ ให้รู้ทั�งนอกและใน อ่านให้รวมหมดเรียกวา่ กายรู้สัมผสัแตะตอ้ง เมื อ
มีสัมผสัก็เกิดองคร์วมเป็นธรรมชาติ เรียกวา่ สังขาร คือการปรุงแต่ง ปรุงแลว้เกิดสังขาร เป็นเวทนา 
ถา้ไม่ไดศึ้กษาก็ไม่ไดต้ามรู้เวทนาองคร์วมก็เป็นสังขารผี มีกิเลสเป็นหวัหนา้ใหญ่ เราจึงตอ้งทาํสติ
ให้เขา้ไปรู้ เขา้ไปจากนอกเขา้หาใจ ตามรู้ว่ามีอะไรเป็นเหตุ คือ สราคะ สโทสะ สโมหะ ใน
หัวขอ้ เจโตปริยญาณ 16 คือความรู้รอบถว้นในสภาวะของจิต (ที.สี.9/163) อ่านให้ออกวา่อะไรคือ
เหตุ องคร์วมนี เรียกวา่ กาย มีสติรู้ควบคุมกายไดทุ้กอิริยาบถก็เป็นกายคตาสติ แลว้รู้เขา้ไปจากนอก
เขา้หาใน ทั�งรูปและอรูป เขา้ไปถึงภายในเลยอยู่ในวิโมกข์ 8 (ที.ม.10/66) รู้อานาปานสติ (อยู่ใน
หวัขอ้ สติปัฏฐาน 4 (ที.ม.10/273-299) คือสติมีตลอดเท่าที คุณมีลมหายใจเขา้ออก ตอ้งมีสติกาํกบัตลอด 
อยา่แยกกายคตาสติกบัอานาปานสติออกจากกนั ตอ้งทาํงานร่วมกนัเสมอตอ้งอ่านจากนอกเขา้หาใจ 

ให้รู้มุมเหลี ยมทุกแง่ทุกเชิงของลมหายใจคือกายนั�นเอง คุณทิ�งกองลมไม่ได้ คือทิ�ง
ภายนอกไม่ได ้เขาเขา้ใจไม่ไดก้็เลยไปมโนมยอัตตา (อยูใ่นหวัขอ้ อัตตา 3 (ที.สี.9/302) ไปปรุงแต่ง
สร้างลมต่าง ๆ เคลื อนไปมา ออกนอกรีตพระพุทธเจา้เลยแลว้นิยมชมชื นกนัวา่เก่ง พวกเก่งทางวาโย 
เก่งทางกองลม มนัเป็นพลงัจิตที ใชน้อกรีต เป็นอิทธิวธีิ 

เราสามารถทาํตามพระพุทธเจา้สอนรู้องคป์ระกอบทั�งนอกและใน กายปฏิสังเวที (รู้แจ้ง

กาย (กองลม) ในหัวขอ้ อานาปานสติ 16 (ม.อุ.14/288) แล้วทาํให้ระงับปัสสังภยัง ระงบัอะไร 
ไม่ใช่วา่กายคือร่าง ไม่ให้กระดุกกระดิก แมห้นกัเขา้ลมหายใจก็ให้หยุด ก็ตายสิ กายไม่ไดห้มายถึง
วตัถุ แต่กายนี หมายถึงจิต กายนี แหละคือองคป์ระกอบของรูปนามที รับรู้มา แลว้กายตอ้งใชจิ้ตรับรู้ 
กายนี�แหละคือจิต คือองคร์วมของเวทนา สัญญา สังขาร หรือตวัวิญญาณนั นแหละคือกาย ตอ้งรู้เขา้
ไปในเวทนาคือ ราคะโทสะโมหะ ที เป็นสมุทยั กาํจดัไดก้็ระงบักาย หมายเอาองคร์วมทั�งนอกและ
ในเมื อทาํได้ก็รู้จกัจิตสังขาร คือเอาเฉพาะตวัจิตเน้นเขา้ในจิต เน้นรูปและอรูปแต่ไม่ทิ�งขา้งนอก 
เนน้สัญญากาํหนดรู้ อธิจิตสิกขา อธิปัญญาสิกขา จิตแยกเป็นเจตสิกต่าง ๆ มากมาย ที เขาแยกกนั 

เมื อเราสามารถสงบระงบักิเลสได้ในจิต ก็มาระงบัในรูปและอรูป สุดทา้ยทาํจิตให้ 
อภิปปโมทยงั มีสมาทหัง สมาทหงั คือสดชื นแข็งแรงแกลว้กลา้อาจหาญแข็งแรง นี คืออานาปานสติ 
16 ขั�น (ม.อุ.14/288) แลว้เหลืออีก 4 คือตอ้งรู้อนิจจานุปัสสี (พิจารณาตามเห็นความไม่เที ยงของ
กิเลส) วิราคานุปัสสี (พิจารณาตามเห็นความคลายกาํหนดั) นิโรธานุปัสสี (พิจารณาตามเห็นความ
ดบักิเลส) ปฏินิสสัคคานุปัสสี (พิจารญาตามเห็นความสละคืน (สลดัทิ�ง) กิเลส) ไม่ใช่รู้แค่ตอน
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หลบัตาว่ามนัไม่เที ยง แมว้ตัถุก็ไม่เที ยง อารมณ์เราก็ไม่เที ยง เกิดขึ�นตั�งอยู่ดบัไปนานนับชาติ 
เห็นอนิจจานุปัสสี แล้วเราสามารถทาํกิเลสสงบระงบัได้ ก็รู้ว่าทาํได้ ก็รู้ว่าสามารถสาํรอกกิเลส 
ตามเห็นได้ว่า กิเลสถูกชาํระ ก็อ่านออกว่าทาํจิตวิมุตินิโรธ ก็ทาํทวนทาํซํ� าต่อไป ให้แข็งแรงเป็น
สุขอยา่ง วูปสโมสุขเป็นเนกขัมมสิต ไม่ใช่สุขไดบ้าํเรอกิเลสเป็นเคหสิตโสมนสัเวทนา แลว้ก็รักษาผล 
เป็นอนุรักขนาปธาน (คือ เพียรรักษาบุญที เกิดแล้ว ในหัวขอ้ สัมมัปปธาน 4 (องฺ.จตุกฺก.21/13) 
แลว้ทาํซํ� าทาํบ่อยให้มาก ๆ มาก ๆ จนมนัล้นเกินก็ไม่เป็นไร ส่วนมากจะขาด แลว้ตดัสินตนเป็น
อรหนัตเ์ร็วไป 

เนื�อแทข้องจิตพุทธ จะมีมุทุภูตธาตุ (ธาตุแห่งการรู้อย่างไว อย่างอ่อนโยน อย่างฉลาด 
และสามารถปรับได)้ ในหวัขอ้ องค์คุณอุเบกขา 5 (ม.อุ.14/690) อยา่งมีชวนจิต (จิตที แววไว เร็วไว) 
มีมุทุปรับไดเ้ร็วไว มีกัมมัญญา เหมาะควรแก่การงาน ถา้มีเหตุปัจจยัเขา้มากระทบเราก็ขาวสะอาด
ไดเ้ช่นเดิม จิตก็ดีขึ�น ทั�งขนัธ์ 5 ก็สะอาดขึ�น เป็นกายปัสสัทธิ แลว้ก็เอาประกอบการงานโดยมีญาณ
ปัญญาเลือกเฟ้น ก็จะไปควบคุมกรรม เป็นกัมมัญญตา ความควรแก่การงานเหมาะสมเหมาะควร  
ก็จะรู้สัปปุริสธรรม ไดเ้หมาะควรไดล้งตวัไดส้ัดส่วนทุกเวลาที ตดักิเลสไดคื้อบุญ คนไทยเอาคาํว่า
บุญ ไปเพี�ยนกลายเป็นกุศล บุญกลายเป็นคุณงามความดีแบบโลกีย ์แค่ขดัส้วมก็เป็นคุณงามความดี 
แต่บุญไม่ใช่แค่กายกรรม วจีกรรม แต่บุญ คือ การชําระจิตสันดานให้หมดจด ภาษาบาลีกาํกบัว่า 
“บุญ” คือ “สัตตานงั ปุณาติวโิสเทติ” คือตอ้งชาํระกิเลสในจิตสันดานหมดจด 

 โพธิปักขิยธรรม 37 (คือธรรมอนัเป็นแนวทางแห่งการตรัสรู้, ที.ปา.11/108) ตั�งแต่กายใน
กาย ไปจนถึง อุเบกขา เราจะเกิดสัมมาสมาธิ สัมมาวิมุติ ทุกวนันี� ไม่เขา้หลกัเกณฑ์แลว้แมแ้ต่คาํว่า
กายก็ไม่เขา้ใจ ไปคิดวา่คือ ร่าง เท่านั�น แต่ที�จริงกายก็คือจิต กายคือองค์ประชุมของ เวทนา สัญญา 

สังขาร เราตอ้งอ่านรู้กาย โดยเฉพาะ กายสังขาร วจีสังขาร จิตสังขาร 
อ่านรู้ถึงธาตุของความเพียรทั�ง 7 คือ อารัพภธาตุ (ริเริ มคิด) อารัมภธาตุ (ตั�งตน้เพียร) 

นิกกมธาตุ (เพียรไม่หยุดย ั�ง) ปรักกมัมธาตุ (บากบั นมุ่งมั นเพียร) ถามธาตุ (เรี ยวแรงเพียรแข็งแกร่ง) 
ธิติธาตุ (ความเพียรตั�งมั น) อุปักกมธาตุ (ความเพียรในจิตสําเร็จผลบริบูรณ์) (อรรถกถาแปลเล่ม 30 
“กายสูตร” หนา้ 194, อรรถกถาแปลเล่ม 75 “จิตตุปปาทกณัฑ”์ หนา้ 385) จะเกิดพลงังานแบบนี�จาก
ภายในออกมาขา้งนอก เริ มแต่ตกักะ ก็ตอ้งจดัการเหตุคือ กามกบัพยาบาท กาํจดัโดยมีวิตกักะ (ความ
ตริตรึก: Applied thought) วิจยัวิจาร (ความตรอง หรือพิจารณา: Sustained thought) ให้เกิดกิเลสลด 
กาํจดัมนัได ้วิ คือการทาํอะไรที ไม่ควรมีให้ออกไปไดว้ิเศษ วิ มีความหมายทั3งเจริญและกําจัดออก

ปหานกิเลสออก เป็นสังกปัปะ แลว้มาที อัปปนา (ความแน่วแน่)  เป็นองคธ์รรมใหม่ที จดัสรร ก็มา
คุมกบัอปัปนา ถา้กิเลสมากก็คุมกนัมากหน่อยกบัพยัปปนา (ความแนบเนียน) ถา้กิเลสนอ้ยก็คุมกนั
นอ้ยหน่อยจนกิเลสหมด แลว้ผา่นมาเป็นวจีสังขาร (เตรียมพดู) ในหวัขอ้ สัมมาสังกัปปะที�เป็นอนาสวะ 7 
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คือ ความดาํริถูกตอ้งที ไม่มีกิเลสแล้ว 1. ความตรึก (ตกัโก) 2. ความวิตก (วิตกัโก) 3. ความดาํริ 
(สังกปัโป) 4. ความแน่วแน่ (อปัปนา) 5. ความแนบเนียน (พยปัปนา) 6. ความปักใจมั น (เจตโส อภิ
นิโรปน) 7. เตรียมพูด (วจีสังขาโร) (ม.อุ.14/263) ไดเ้ป็นผลลพัธ์ ที ไม่มีกิเลสเขา้ร่วมแลว้ก็รอแต่วา่
จะสั งออกมาเป็น กายกรรม วจีกรรม หรือกมัมนัตะหรือเป็นอาชีวะเลย ก็อนุโลมปฏิโลมไดโ้ดย
ตนเองบริสุทธิJ อยู่ แต่อนุโลมเขาเป็นกายกรรมวจีกรรมที ให้แก่เขา ทาํงานกบัสังคมไดอ้ย่างจดัสรร
ได ้คุณตอ้งมีพลงัที จะจดัสรรได ้ถา้ขา้งนอกอ่อนแอมากแลว้คุณก็อ่อนแอต่อโลกธรรม คุณก็แยสิ่แต่
ถา้คุณไม่หว ั นไหวต่อนางตณัหาราคะอรตี คุณก็ทาํงานได ้อนุโลมไดเ้รามีสติสัมปชญัญะ จึงเจริญ
เป็น สัมปชานะ : ความรู้สึกตวัในการปฏิบติัอยู่  สัมปาเทติ : เหตุไปสู่การละเลงเพื อสัมปัชชติ 
สัมปัชชติ : ความรู้จากการแยกแยะขจดั สัมปาเปติ : การสังเคราะห์กนัขึ�นอยา่งอวจร สัมปฏิสังขา : 
ญาณรู้จกัการทบทวนกระทาํซํ� า สัมปัชชลติ : เขา้สู่การโหมไหม ้สวา่ง เรืองรอง สัมปัตตะ,สัมปันนะ 

: การเขา้บรรลุผล  สัมปฏิเวธ : ความรู้ที รู้แจง้แทงตลอด สัมปชัญญะ : ความระลึกรู้ตวัต่อจากสติ 
สามารถเรียนรู้ถึงกามภพรูปภพ อรูปภพ ก็ละลา้งไปตามลาํดบั งามในเบื�องตน้ ท่ามกลาง บั�นปลาย 
ลาดลุ่มเหมือนฝั งทะเลไม่ตอ้งวกวนเก็บตามหลงัทาํให้ละเอียดไปตามลาํดบั ตั�งแต่โลกอบาย รู้จกั
วธีิการทาํ ทาํให้มนัลดไดอ้ยา่งนี� กิเลสตวัไหนก็แลว้แต่ อนันี� เป็นอบายมุข หรือกิเลสกามเรามนัแรง 
เราก็ทาํอนันี�หรือโทสะเรามนัแรงอนันี�  ยิ งมีคู่อาฆาตเลยเราก็ตอ้งปฏิบติัให้สําคญั นายคนนี� มีวิบาก
กนัมาหลายชาติ เจอหน้ากนัก็ทุกที เราก็ตอ้งจดัการที จิตเราเจอหน้าก็ตอ้งอ่านให้ทนั อย่างน้อย
วิกขมัภนปหาน กดข่มมนัก่อน (Extinction by suppression) จะให้ดีก็มีวิปัสสนาญาณ มนัไม่เที ยง 
ตอ้งอ่านอาการจิตวา่ อภัยเป็นเช่นนี�  เลิกอยา่จองเวรถือสา อยา่ไปต่ออีก สร้างเวรกรรมอีก เอาให้วา่ง
วางปล่อยให้ได ้ลดละไปหรือไปปฏิพทัธ์ส้มสุกลูกไม ้อ่านจิตเรา ทั�งกระทบ วตัถุ บุคคลดินนํ� าไฟ
ลมก็ตาม 

ใครเคยโกรธตะหลิวไหม เคาะมนัจนหกั หาใหม่ก็ค่อยยงัชั ว หรือแยก่วา่เก่าก็จองเวรอนั
ใหม่อีก จะเอาให้ไดด้งัใจกู ตะหลิวมนัรู้เรื องกบัเราที ไหน นี คือสิ งต่าง ๆ ที กระทบสัมผสัแลว้เกิด
ราคะโทสะ โสดาบนัทาํกิเลสลดไดแ้ลว้ก็มาสกิทาคามี อบายมุขเราหมดก็ทาํไปตามสูตรโครงสร้าง
ที เราทาํเป็นแล้ว ทาํตั�งแต่กามภพ สมมุติว่าลดได้แล้วเป็นอนาคามี ก็ไม่ได้ไปนั งหลับตา แต่ว่า
กระทบสัมผสัแลว้ขา้งนอกเราไม่แลว้ จิตเรารู้ดี หิริเต็มโอตตปัปะเต็ม เหลือแต่ระริกระรี� ในจิตมีรูป
ราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ อวิชชา ที เหลืออยูก่็ไปตามลาํดบั ทาํให้ชดัเจนให้พน้เนวสัญญานา
สัญญายตนะ (เขา้ถึงสภาวะหมายรู้ก็ไม่ใช่ ไม่รู้ก็ไม่ใช่  ในหวัขอ้ อรูปฌาน 4 (สํ.สฬา.18/519) ก็พน้
สังโยชน์สุดทา้ย อวิชชาสังโยชน์ (คือความเขลา ไม่รู้แจง้ในอาริยสัจสี  ในหัวขอ้อุทธัมภาคิยสังโยชน์ 5 

สังโยชน์เบื3องสูง 5 (ที.ปา.11/285) จึงบริบูรณ์ไปตามลาํดบัจากองคป์ระชุมภายนอกสู่รูปจิตและอรูป
จิตตามลาํดบั คุณก็ทาํใหกิ้เลสลดไดห้มดได ้แต่ก็ยงัเหลือกายอยู ่กเิลสหมดกเ็ป็นพระอรหันต์ 
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โพธิปักขิยธรรม (ธรรมอนัเป็นแนวทางแห่งการตรัสรู้ (ที.ปา.11/108) จึงยืนบนฐาน
โพชฌงค์ 7 (ปุริสภาวะ) และมรรคองค์ 8 (อิตถีภาวะ) มรรค เป็นตวัสร้างเรื องเป็นอิตถีภาวะทั�ง 
อาชีพ การงาน วาจา ความคิด เราก็ทาํไปตามลาํดบั ไม่ใช่ว่าไปดบัอิตถีภาวะหมด ก็ทาํไปให้
วิจยั รู้เหตุดบัเหตุ โพชฌงค์ 7 องค์แห่งการตรัสรู้ (สํ.ม.19/505-507) เป็นตวัจดัการ ทาํดีไดมี้ปีติ เราก็
ลดปีติจิต ก็ปัสสัทธิ มีสมาธิตั�งมั น อุเบกขาเป็นสุดทา้ย เป็นฐานนิพพาน คุณก็รักษาผลไปก็สามารถ
ทาํไดถู้กตอ้งตามลาํดบัโดยไม่ทิ�งกาย มีประสิทธิภาพของสติปัฏฐาน 4 ที จะไปจดัการในกายคตาสติ
และอานาปานสติ ก็จะบรรลุธรรม สัมผสัวโิมกข ์8 ดว้ยกาย ไดฌ้าน 4 คือสภาวะจิตแน่วแน่สงบจาก
กิเลส โดยอาศยัรูปธรรมเป็นอารมณ์ (ที.สี.9/127-130)  

สภาพว่างคือรูป เป็นอากาสานญัจายตนะ (เขา้ถึงสภาวะอากาศหาที สุดมิได)้ และสภาพ
วิญญาณัญจายตนะ (เขา้ถึงสภาวะวิญญาณหาที สุดมิได้) คือ นามเป็นการตรวจสอบนามธรรม
วา่สะอาดไหมจากกิเลสตณัหา แลว้ตรวจเศษเหลือไม่ให้มีอากิญจญัญายตนะ (เขา้ถึงสภาวะไม่มีอะไร 
นอ้ยหนึ งก็ไม่มี) ก็เอาเศษเหลือออกให้ได ้แมมี้สัมผสัแตะตอ้งมีฐานรูปฌานแลว้ เก็บรายละเอียด 
ใหห้มด อากาศก็วา่ง วญิญาณก็ใสไม่มีเศษกิเลสเหลือเลย แลว้ตอ้งรู้ทุกสัญญา ทุกอตัตา เป็นเนวสัญญา
นาสัญญายตนะ (เขา้ถึงสภาวะหมายรู้ก็ไม่ใช่ ไม่รู้ก็ไม่ใช่) ทาํซํ� าทาํซากทาํอีกทุกกาละทาํปัจจุบนั 
สั งสมเป็นอดีต มีจิตอยู่เหนือโลกทั�งที อยู่กบัโลก แต่เรามีอาํนาจมีวสีอยู่เหนือมนั ทาํซํ� า ตรวจสอบ
ซํ� าให้เกิดสะสมตั�งมั น อเนญชาภิสังขาร ทุกลีลาบทบาท ทั�งทีเผลอและไม่เผลอ ก็ทาํทุกปัจจุบนั 
สั งสมเป็นอดีต จนพยากรณ์ไดเ้ลยวา่อนาคตก็สูญทั�งเวทนาในส่วนอดีตส่วนอนาคต และส่วนอดีต
และอนาคตก็สูญ เป็นการเรียนรู้เวทนา 108 

เมื อสามารถทาํใหอ้ดีตสูญโดยทาํทุกปัจจุบนั เรามีปริสุทธา (บริสุทธิปราศจากกิเลส นิวรณ์ 5) 
ปริโยทาตา (ผุดผ่อง ขาวรอบ แข็งแรง แมผ้สัสะมากระแทก) มุทุ (รู้ แววไว อ่อน ง่ายต่อการดดั 
ปรับปรุงให้เจริญ) กมัมญัญา (สละสลวย ควรการงานอนัไร้อคติ) ปภสัสรา (จิตผ่องแผว้ แจ่มใส
ถาวรอยู ่แมมี้ผสัสะ) เก่งเป็นจอมยุทธ พอศัตรูมายิ3มเท่านั3นศัตรูก็ตาย เก่งอีก แค่มองศัตรูศัตรูก็ตาย 

หรือศัตรูมาสัมผัสเราศัตรูก็ตายหรือยอมสยบทันที คือสุดยอดแห่งวรยุทธ นี�สุดยอด ผู้ใดสามารถ 

ทาํได้ ใครว่าไม่เป็นอรหันต์กช่็าง จบ 
ผู้วจัิย:  พอ่ครูมีเทคนิคธรรมะยทุธศาสตร์ในการสร้างคนใหเ้ป็นจิตอาสาอยา่งไร 
พ่อครู: อาตมาไม่ตอ้งออกแบบอาตมาทาํตามพระพุทธเจา้ ดูตาํราที มีของพระพุทธเจา้

ก็เอามาจดัการอาตมาเรียบเรียงไม่ได ้มนัมากมายเยอะแยะ ก็ดูตามองคป์ระกอบเหมาะสมจดัการให้
ได้สัดส่วน พยายามใช้สัปปุริสธรรม รู้จกันิรุตติปฏิสัมภิทา (รู้แตกฉานในภาษา) ในหัวขอ้ 
ปฏิสัมภิทา 4 คือความรู้แตกฉาน 4 ดา้น อีก 3 ดา้น คือ อตัถปฏิสัมภิทา (รู้แตกฉานในเนื�อหาสาระ) 
ธมัมปฏิสัมภิทา (รู้แตกฉานในธรรมะ) และปฏิภาณปฏิสัมภิทา (รู้แตกฉานในไหวพริบ) (องฺ.เอกก.21/172) 
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สอบจากพระไตรปิฎก อาตมาไม่อ่านอรรถกถาจารย ์แต่ดี ๆ ก็มี อะไรใชไ้ดก้็เอามาทาํใช ้ภูมิตนเป็น
เครื องตดัสินทาํมา 44 ปีแลว้ ทาํมาแต่เป็นฆราวาสแต่คนไม่ยอมรับ ถามวา่มีเหตุปัจจยัอยา่งไรก็ตอบ
ไม่หมด แต่โครงสร้างอะไรเป็นศีลสมาธิปัญญา ก็ให้จดัการไปตามเหมาะ ก็มีศีลขอ้ 1 จดัการโทสะ
มูล ศีลขอ้ 2 จดัการโลภะมูล ศีลขอ้ 3 จดัการราคะมูล ศีลขอ้ 5 กาํจดัโมหะโลภะที ตอ้งการมาให้ตน 
ราคะเอาให้ได้มาเสพรส มีนัยต่างกนัแค่นี�  ส่วนโทสะคือความไม่ปรารถนาดี ทาํร้ายฆ่าแกง
โกรธเคืองกนั ไม่สบายใจ ก็อ่านใจรู้ใจ คนนี� เหมาะสมกบัศีล 5 ก็จดัการ ฉนัจะลดโทสะราคะของ
ฉันอย่างนี�  ก็กาํหนดเอา ส่วนศีลขอ้ 4 คุณตอ้งไม่โกหกก่อนแลว้ค่อยละโดยละเอียดเพิ มขึ�น ก็ใช้
โครงสร้าง ศีล สมาธิ ปัญญาและมีจรณะ 15 อีก 

คุณตอ้งมีศีลเป็นตวัหลกัและตวัปฏิบติัคือ สํารวมอินทรีย ์(ระวงั ตาหู จมูก ลิ�น กาย ใจ) 
โภชเนมตัตญัFุตา (รู้ประมาณในการบริโภค) ชาคริยานุโยคะ (การหมั นทาํความตื นอยู่เสมอ) 
ในหัวขอ้ อปัณณกปฏิปทา 3 คือขอ้ปฏิบติัไม่ผิด เป็นไปเพื อความสิ�นอาสวะ (องฺ.เอกก.20/455) 
ตอ้งสํารวมให้ดีเพราะคุณเสพนิวรณ์เป็นอาหารตลอดเวลา หากไม่ไดส้ังวรสํารวม ตอ้งไม่ให้กิเลส
เขา้ไปบงการเราใหท้าํกรรมเลว จะควบคุมไม่ใหมี้ทุจริต 3 ให้ได ้(กายทุจริต ประพฤติชั วดว้ยกาย มี 
3 คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน และ กาเมสุมิจฉาจาร วจีทุจริต ประพฤติชั วด้วยวาจา มี 4 คือ 
มุสาวาท ปิสุณาวาจา ผรุสวาจา และสัมผพัปลาปะ มโนทุจริต ประพฤติชั วดว้ยใจ มี 3 คือ อภิชฌา 
พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ คือ อกุศลกรรมบท 10) ก็ตอ้งมีสาํรวมอินทรีย ์มีสติสัมปชญัญะ ทาํใจในใจ 
โยนิโสมนสิการเป็นทาํใจให้ลดกิเลสเป็น ใครทาํใจเป็นก็ได้ ใครทาํใจในใจเป็นคนนั3นมีโอกาส

ได้นิพพานแน่นอน ใครทาํใจเป็นก็มีสัมมาทิฏฐิ ซึ งมีองคป์ระกอบคือ ปรโตโฆสะ (การตั�งใจรับฟัง
ผูอื้ น) และโยนิโสมนสิการ (การทาํในใจโดยแยบคายพิจารณาลงไปถึงที เกิด ในหัวขอ้ ปัจจัยเกิด

สัมมาทฏิฐิ 2 (ม.มู.12/497)  
ผู้วจัิย:  เมื อมีความขดัแยง้เกิดขึ�นจะทาํอยา่งไร 
พ่อครู: หนึ�ง เอายาเม็ดแรกเลยทุกคนพอเกิดการขดัแยง้ขึ�นมาทุกคน หยุด แลว้ยอม นี 

คือยาเมด็แรก มนัไม่ไดก้็ตอ้งกดข่มมนัไป สอง เอามาวจิยัวจิารตกลงกนัสัมมนากนั สุดทา้ยตกลงกนั
ไม่ไดก้็ตอ้งโหวต เยภุยยสิกา (การระงบัขอ้ขดัแยง้ดว้ยเสียงขา้งมาก) เมื อคะแนนเสียงชดัเจนก็เอา
ตวันั�น อย่ามีตวัตนเอาตวัตนเป็นหลกั ตอ้งเคารพหมู่ให้เกียรติทุกคน เพราะเราเลือกแลว้ว่าหมู่นี� ดี 
ไม่ใช่วา่คุณไปโหวตที อื น คนมาจากทุกทิศจากนรกขุมไหน แลว้มาโหวตร่วมกนั อยา่งนั�นอาตมาไม่เอา 
มนัตอ้งคดัเลือกคนเขา้มาเป็นสภาที รวมกนั ที ใดไม่มีบณัฑิตที นั นไม่ใช่สภา ใครจะเขา้มาเราตอ้งคดั
เฟ้นกนัถา้สรุปมติไดเ้ป็นเอกฉนัทก์็ไม่ตอ้งโหวต หรือวา่สุดทา้ยตอ้งโหวตก็ทาํ ประธานตอ้งอยา่อคติ 
ไม่บงัคบัใคร ถา้บงัคบัก็เผด็จการตลอดเวลาไม่ไดเ้รื องตอ้งพยายาม ตอ้งหมั นพร้อมเพรียงกนัประชุม 
พร้อมเพรียงกันเลิก เมื อประชุมกัน เอาออกมาเทกันให้หมด แล้วมีมติ จะต้องโหวตก็โหวต
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ไม่ตอ้งโหวตตกลงกนัได้ก็จบ ออกจากห้องประชุมแล้ว ทาํตามมติ เก็บความคิดของตนไป  
ไม่เอาตามความคิดตน เอาตามหมู่ สังคมทุกสังคมตอ้งมีความขดัแยง้ สังคมใดไม่มีการขดัแยง้เลย  
อนันั�นเป็นสังคมควาย มนัตอ้งมีความขดัแยง้อนัพอเหมาะ แมจ้ะเป็นทิศทางเดียวกนั แต่อินทรีย์
ไม่เท่ากนั จึงมีความขดัแยง้อนัพอเหมาะ ความสามัคคีคือความขัดแย้งอนัพอเหมาะ เอาตามมติหมู่ 

ผู้วจัิย: เกี ยวกบันํ�าปัสสาวะบาํบดัพอ่ครูมีความเห็นอยา่งไร 
พ่อครู: นํ�าปัสสาวะเป็นนํ�าที สังเคราะห์ออกมาจากตวัคน ในทางแพทยส์มยัใหม่บอกวา่

เป็นสิ งสกปรก แต่พระพุทธเจา้วา่ เป็นสิ งที เป็นยาเรา เชื อหมอพระพุทธเจา้ อาตมาก็ทดสอบมานานปีแลว้ 
อาตมาก็ดื มนํ� าปัสสาวะ แต่อาตมาไม่มีโรค ก็เลยไม่ได้พิสูจน์อะไร ว่ามนัช่วยโรคอะไรบ้าง 
แต่ตั�งขอ้สังเกตวา่ ยงัไม่มีใครเลย ที ดื มแลว้บอกว่า นํ� าปัสสาวะเป็นเหตุให้เกิดโรคอะไร มีแต่อว้ก
เพราะมีอุปาทาน ทุกวนันี�ก็เลยไม่ค่อยไดดื้ ม แต่สปา ปัสสาวะใส่ขวดไว ้แลว้ก็เอาไปสปา คือใชอ้าบ 
สปาหลายทีต่อวนั แลว้จะออกนอกสถานที พบแขกก็หยุด อาบนํ� าเสร็จก็หยุดสปาในวนันั�นแลว้ก็ทาํ
อีกในวนัต่อไป ถา้ทิ�งคา้งไวห้มกัไวก้็มีกลิ น มนัก็กลิ นของเราแบคทีเรียมาร่วมก็เรื องของมนั สปา
มาแลว้ก็ดูดีบางคนก็สังเกตวา่กระที�ผวิหายไป 

เรื องไอนี อาตมาก็ไปพบมาหลายหมอแลว้หลายปีเขา้ หมอพจน์ก็บอกว่าเป็น aging อายุมาก 
อาตมาก็ตอ้งยอมรับวา่เป็นวิบาก เพราะไปพบแพทยเ์ฉพาะทางมาที ยอดที สุดแลว้ก็ไม่รู้ หาเหตุไม่ได ้ 
ก็เลยรักษามาตามเรื อง รักษาตามอาการมาเรื อย ก็ไม่รู้เหตุ ก็คาราคาซังมาเรื อย อาตมาก็ไอเป็นกิจ
ประจาํของอาตมาเอง คนัคอมาจากอะไรก็ไม่รู้ไปโทษอาหารเครื องดื มก็ไม่น่าใช่ สรุปแลว้ let it be 

ผู้วจัิย:  คนเราส่วนใหญ่ก็มีโรคภยัไขเ้จบ็บางคนเป็นหนกั พอเป็นหนกัแลว้ใจเสีย 
พ่อครู: จิตใจไม่ดีก็จะทรุด ยกตวัอยา่งโยมปราณีหมอบอกเป็นมะเร็งปอด อีก 6 เดือน

จะตาย แต่โยมเขาคบหาชาวอโศกก็ทาํใหใ้จเบิกบานอารมณ์ดี กินนํ�าฉี  กินอาหารธรรมชาติ ทาํไปได้
ตลอดจนเดีbยวนี� หมอบอกว่าจะตายแต่แกก็ยงัอยู่ ตั�งแต่หมอบอกตอนอายุ 60 ปี จนอายุ 82 ปี ก็
ไม่ตาย ไปตรวจก็ไม่เจอเนื�องอก แกก็ปักใจว่าหายเพราะปัสสาวะ แต่อาตมาว่าเพราะหลายประการ  
มีจิตใจดี อาหารดี ออกกาํลงักายดี ผมีะเร็งก็หายไป 

ผู้วจัิย:  หลายครั� งพอ่ครูโปรดคนใกลต้ายบอกวา่ใหป้ล่อยวาง ๆ คืออยา่งไร 

พ่อครู: คาํวา่ “ปล่อยวาง” กค็ือรักษาพลังงาน การมีจิตตา้นก็เสียพลงังาน ให้เอาพลงังานที 
เสียคืนมา ปล่อยใหจิ้ตปรุงแต่งโดยไม่มีอะไรจะทาํให้เสียพลงังาน กายก็ปรุงตามธรรมชาติ ตวัคนนี 
เป็นพลงังานในชีวติ คนนี รักษาตวัเองเก่งที สุด มนัมีหนา้ที ทาํให้สมดุลอยา่งดีที สุด ถา้ไม่มีอะไรกวน 
มนัทาํงานไปตามยถากรรม 

ผู้วจัิย:  จิตดีนี จะมีฤทธิJ เร็วที สุด 
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พ่อครู: พระพุทธเจา้วา่มโนปุพพงัคมาธมัมา ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน หมอปัจจุบนัก็
ยอมรับวา่ ถา้ใจดี กวา่ 60 % ก็หายไดแ้ลว้ ใจนี เหนือกวา่อวยัวะ 32 ใจเป็นใหญ่ หากทาํใจไดแ้ละทาํ
องค์ประชุมดินนํ� าไฟลมดว้ย คุณพยายามเรียนรู้ แลว้ช่วยมนัอีกก็หายดีได ้เรียนทั�งนอกและในทั�ง
กายและใจ 

ทางโลกเขาเรียนรู้ร่างไดเ้ล็กละเอียด แต่ใจไม่ค่อยรู้ ทั�งที ยอมรับวา่ใจเป็นเหตุกว่า 60 % 
เราก็ยอมรับหมอทางกายดว้ย แต่ใจเราก็จะทาํไดเ้ก่งกวา่ดว้ย จะช่วยไดดี้มาก หมอที เขาใชพ้ลงั เช่น
โยเร พลงัจกัรวาล ก็ทาํที ใจเป็นตวัหลกั คนที ยอมรับให้รักษาก็คือใจเขายอมรับให้รักษาแล้ว 
แต่ภาวะที ตา้นบางทีก็ทาํงานไดเ้ร็วอีกนะ อาตมาเคยทาํสะกดจิตบางคนตา้น แต่ก็สะกดไดง่้ายมาก 
มนัโผล่มาเลย ถา้แรงไม่มาก หากแรงมากก็ยาก แต่ถา้ไม่ตา้นเลยบางทีหาไม่เจอ มนัไม่มีแรงให้สัมผสั
เลย 

การรักษาทางสายพลงังานก็มี ค่อยสะสมความรู้ไป อาตมาไม่เก่งพอจะอธิบายได ้ก็ค่อย
เรียนรู้ไป ชาตินี� อาตมาแสดงเป็นตวัละครของโลก คือ ตวัละครแสดงความรู้ธรรมะ ไม่ไดแ้สดง
ความรู้ทางโลก ความรู้ทางโลกอาตมาจะน้อย แต่เพื อพิสูจน์ความรู้ทางธรรม ก็พยายามรวบรวม
เท่าที สื อได้ คุณเรียนมาทางนี� ดีแล้วให้ได้ปริญาโท ปริญญาเอกก็จะได้ใช้ประโยชน์ ขอ้สําคญั 
ละกิเลสใหไ้ด ้ละกเิลสได้กจ็ะทาํประโยชน์แก่โลกได้มหาศาล 

พวกเรารวมตวักนัก็ดี อยา่งหมอเขียวทาํมีรูปธรรมมากกวา่ที อาตมาทาํ โดยตั�งตวัแกนเป็น
โรคภยัไขเ้จ็บเป็นฐานนาํพา ก็เลยมากนัมาก เพราะทุกคนกลวัโรคกนั ก็เลยเป็นแพทยที์ สังเคราะห์
ร่วมกนัทั�งกายและจิต เขาหาวา่ศาสนาพุทธไม่เป็นศาสนาเพราะไม่เอาวญิญาณ แต่ที จริงศาสนาพุทธ
นั�นเรียนรู้จิตเจตสิกมากที สุด 

ศาสนาไหนจะจาํแนกจิตเจตสิกไดล้ะเอียดเท่าศาสนาพุทธ มีถึงแยกเป็น 121 จะบอกว่า
ศาสนาพุทธไม่มีเรื องจิตวญิญาณนั�นผดิแลว้ แต่ศาสนาเขามีแต่จิตที ไม่รู้จกัจิต แต่ของพุทธรู้วา่จะเอา
จิตวิญญาณมาใช้เมื อไหร่ ก็เมื อกระทบสัมผสัทางทวารทั�ง 6 ก็เกิดวิญญาณ แลว้ทาํวิญญาณให้เป็น
ปรมาตมนั คือจิตสะอาดที สุด มีปัญญาธิคุณ กรุณาธิคุณ วิสุทธิคุณ คือตรีมูรติ 3 มีปัญญารู้รอบถว้น 
รู้กาํจดัอกุศล จนหมดแทเ้ป็นกุศลจิตลว้น ๆ กุศลจิตที ศึกษาอยา่งไม่หนีสังคมไม่หนีกรรมกิริยา รู้จกั
องคป์ระกอบ จดัการได ้ทุกกรรมเป็นอภิสังขาร กาํจดักิเลสหมดจากจิตก็เป็นผูรู้้แจง้จิตวิญญาณจริง 
ทาํจิตเป็นจิตพระเจา้ได ้มีตรีมูรติ ไดใ้นตวัเราเลย จะบอกว่าตวัเราเป็นอนัหนึ งอนัเดียวกบัพระเจา้ 
พระเจา้คือเรา เราคือพระเจา้ ศาสนาพุทธทาํได ้แต่ศาสนาอื นเขาวา่ไม่ได ้ตวัเราเป็นแค่ส่วนหนึ งของ
พระเจา้ที เขาก็ไม่รู้จกัพระเจา้อย่างแทจ้ริง คนไหนไม่เชื อก็ไม่เป็นไรคนไหนเชื อก็มา เชื อแลว้ก็ทาํ
ให้ได้  มีประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน เป็นอุภยตัถะ (ประโยชน์ทั�งสองฝ่าย) คือมีทั�งปรัตถะ 
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(ประโยชน์ท่าน) และอตัตตัถะ (ประโยชน์ตน) (ในหวัขอ้ อัตถะ 3 คือ ประโยชน์ของการปฏิบติัธรรม 3 
อยา่ง, ข.ุจู.30/673) พอจบแลว้มีแต่ปรมตัถะ (คือ ประโยชน์สูงสุด พระนิพพาน : Final goal)  

ผู้วิจัย: วนันี� เป็นวนัมหามงคลที สวนป่านาบุญได้รับธรรมะจากพ่อครูทั�งกายและใจ 
ทาํควบคู่กับสังคมสิ งแวดล้อม เป็นความครบสมบูรณ์แบบให้ชีวิตตน มีค่าทั� งตนและสังคม 
ทางเครือข่ายแพทยว์ิถีธรรม ก็จะพยายามพากเพียรทาํให้ไดม้ากที สุด กราบนมสัการขอบพระคุณ 
ในความเมตตากรุณาของพ่อครูครับ 

และเนื�องในวาระการประชุมเครือข่ายจิตอาสาบุคคลากรสาธารณสุขและจิตอาสาแพทย์
วิถีพุทธทั วประเทศ ครั� งที  1 ที ได้ประชุมพร้อมเพรียงกนั ณ พุทธสถานสันติอโศก เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพฯ  เมื อวนัที  1 กุมภาพนัธ์ 2558 ในรายการ “วิถีอาริยธรรม” พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ และ
สมณะเดินดิน ไดใ้ห้ความรู้เรื อง 8 อ . แบบพิสดารเพื�อก้าวสู่ความเป็นพุทธะ อนัเป็นส่วนหนึ งที 
ผูว้จิยันาํมาบูรณาการเป็นองคค์วามรู้ในการสร้างความเป็นพุทธะของจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ดงันี�  

สมณะเดินดิน: ในพระไตรปิฎก มีกล่าวถึงวา่ คนจะมีอายุยืนตอ้งเป็นผูท้าํความสบายแก่
ตนเอง คือ 1. รู้จกัประมาณในสิ งที สบาย 2. บริโภคสิ งที ยอ่ยง่าย 3. เป็นผูไ้ม่เที ยวในกาลไม่สมควร 
4. ประพฤติเพียงดั งพรหม 

พ่อครู: การที จะทาํใหเ้กิดความสบาย ตอ้งพดูใหช้ดัเจนวา่ความสบาย ในภาษาไทยเพี�ยน
ไปจากคาํวา่สัปปายะ ซึ งแปลวา่เจริญ อปายะแปลวา่เสื อม สับปายะนี เอาชดั ๆ คือ หมดกเิลส 

สถานที สัปปายะของชาวธรรมะ คือที ลาํบากไม่ใช่ที สบาย ใครเขา้ใจว่ารีสอร์ทสบาย
บาํเรออารมณ์ คือสัปปายะ ไม่ใช่เลย สถานที นั� นคืออปายะ และกาํลังใจนี ม ันแข็งแรงนะ 
แต่ถ้าไม่พอใจอ่อนเปลี� ยเลย มนุษยอ์อเซาะจะเป็นเช่นนี�  พอเจอสิ งพอใจมีพลงัวงัชาเกินสามญั 
แต่พอเจอสิ งไม่พอใจก็ทอ้แท ้เหมือนเป็นลมไปเลย นี คือเรื องจริงของจิตวิญญาณ ถา้ชอบก็มีแรง 
ถา้ไม่ชอบก็อ่อนแรงเกินกวา่ควรจะเป็น เคยเห็นไหม ?   

สมณะเดินดิน: อารมณ์ชอบหรือชงัเป็นปัจจยัใหเ้กิดโรคภยัไดม้าก 
พ่อครู: เพราะฉันทะเป็นมูล ถา้ไม่มีฉนัทะ อิทธิบาทไม่เกิด ไม่มีวิริยะ จิตตะ วิมงัสาเลย

ไม่สาํเร็จ 
สมณะเดินดิน: เราพยายามหาคนตน้แบบที มีอายยุนืและแขง็แรง แต่พอ่ครูอยูก่บัพวกเราตลอด 
พ่อครู: อาตมาอายุตั�ง 80 กวา่แลว้ จะทาํเหมือนอายุ 20 ไดอ้ย่างไร แต่ที จริงอาตมาทาํไดน้ะ 

แต่ทาํแลว้มนัไม่เหมาะ ที จริงอาตมารู้วา่อาย ุ18 ไม่ใช่ 80 หมายถึงสรีระร่างกายของอาตมา 
สมณะเดินดิน: ผมมองวา่ที พวกเรามองขา้มพอ่ครู เพราะวา่ขอ้ 8 อ .นี แต่ละขอ้ทาํไดย้าก 
พ่อครู: วนันี�  เขาจะให้เทศน์เกี ยวกับนโยบายสุขภาพ ซึ งอาตมาก็มีหลกัเดิมคือ 8 อ. 

อาตมาเอามาจากหลกัของเขา มีอาหาร อากาศ ออกกาํลงักาย เอนกาย ที เขามีก่อนอาตมาก็ว่า
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ไม่สมบูรณ์  จึงมาขยายจนเป็น 7 อ. แลว้มาเก็บตกอาชีพเป็น 8 อ. คิดวา่ครบแลว้จริง อาตมาจะยกไว ้
2 อ. แรก คือ อทิธิบาทกบัอารมณ์ ขอยกไวก่้อนเพราะลึกซึ� งมาก อารมณ์ คือจิตใจ เมื อจิตใจสมบูรณ์
แบบแล้ว อารมณ์จะสมบูรณ์ คือปราศจากกิเลส สิ�นเกลี� ยงจากกิเลส เป็นอุเบกขา ซึ งอุเบกขาที 
พระพุทธเจา้ตรัสไม่ใช่อยูเ่ฉย ๆ ไม่รู้เรื อง แต่ฉลาดประกอบดว้ยปัญญาสมบูรณ์แบบ และประกอบ 
ด้วยการงาน เป็นอัญญา (ปัญญาสุดยอด) เป็นปัญญาโลกุตระ อย่างโกณทญัญะ เริ มมีปัญญาก็
คืออญัญาสิ เป็นสาวกคนแรกที เกิดญาณปัญญาโลกุตระเช่นนี�  ใครทาํการงานด้วยอัญญา (กมัมญัญา) 
เป็นตวัขบัเคลื อน นั นคือ ผูมี้อารมณ์สุดยอด ปริสุทธา ปริโยทาตา มุทุกมัมญัญา ประภสัสรา นี�คือ

อารมณ์ของพระอรหันต์ 
หลกั 8 อ. เพื�อสุขภาพดี อายุยนืยาว  
1.อิทธิบาท 2.อารมณ์ 3.อาหาร 4.อากาศ 5.ออกกาํลงักาย 6.เอนกาย 7.เอาพิษออก 8.อาชีพ  
ในเรื อง อทิธิบาทกบัอารมณ์ จะไม่สาธยายมากวนันี�  
3. อาหาร คือเครื องอาศยั ในชีวติเราเมื อมีเครื องอาศยัที ดีสุขภาพก็จะดี อนัแรกที สําคญัคือ 

อาหารที กินเขา้ไปเลี� ยงขนัธ์เป็นคาํขา้ว คือกวฬิงการาหาร ขอไม่พูดขยายเรื องนี� มาก ทางพุทธ
ไม่ไดส้อนเรื องธาตุอาหารที เป็นคาํขา้ว แต่สอนสิ งที แฝงในคาํขา้วผสมในอารมณ์ ในรสของอาหาร 
วา่อะไรเป็นพิษเป็นภยั เป็นผสัสะ ท่านให้ศึกษาจิตมโนวิญญาณ ให้ตีแตกอาการนามธรรมของคน 
ศึกษาตวันี�แลว้แยกสภาพจริงของธรรมชาติ ส้มมนัเปรี� ยว สะเดามนัขม ไอนี้ กลิ นนี�  รสฝาด ขม กลิ น
อย่างนี� เป็นธรรมชาติ รูปเช่นนี� เป็นธรรมชาติ สีเหลือง ๆ เขียว ๆ รู้เท่ากันหมดทุกคนไม่เพี� ยน  
แต่ผดิเพี�ยนกนัที อารมณ์ ชอบหรือไม่ชอบ อาจคลา้ยกนัมากแต่ไม่เหมือนกนั เพราะจิตวิญญาณเป็น
ธาตุเล็กละเอียดยิ งกวา่ธาตุใด ๆ ที เขาศึกษากนัมา ไม่ใช่จะเดาไดง่้าย ๆ ในอาการอารมณ์ที จะอ่านได้
อาการอารมณ์มนัผลกัหรือดูด มนัชอบหรือชงั นี คือภาวะไม่เป็นกลางไม่ใช่มชัฌิมา คาํว่ามัชฌิมา
ของพระพุทธเจา้ ไม่ใช่วา่จิตไม่ไหวติงไม่เคลื อนเลย แต่จิตมีสภาพสองอยา่ง สภาพนิ งและสภาพเคลื อน 
บวกกบัลบ จิตมีเจโต คือ static ปัญญา คือ dynamic 

ทุกอยา่งที มีนั�นมีการเคลื อนไหวหมด แมจ้ะหยุดนิ งเป็นพลงังานศกัย ์แต่ก็เคลื อนมีสภาพ 
potential มนันิ ง static แต่มนัก็มีนยัสภาพจริงที มนัเคลื อนมนัแตกตวัอยู่ สิ งที มีอยู่ไม่สลายออกจาก
กนั มีภาวะสองทั�งนั�น ผสัสะและเจตนา ผัสสาหารกบัมโนสัญเจตนาหาร ก็อยู่กับกวฬิงการาหาร 

วญิญาณาหาร นั นแหละ (อาหาร 4. อาหารคือเครื องคํ�าจุนชีวิต 1. กวฬิงการาหาร คาํขา้วเป็นเครื อง
คํ�าจุนชีวติ พึงกาํหนดรู้ความยินดีในกามคุณ 5, 2. ผัสสาหาร ผสัสะเป็นเครื องคํ�าจุนชีวิต พึงกาํหนด
รู้ในเวทนา 3, 3. มโนสัญเจตนาหาร จิตเจตนาเป็นเครื องคํ�าจุนชีวิต พึงกาํหนดรู้ในตณัหา 3, 4. 
วญิญาณาหาร ความรู้แจง้อารมณ์เป็นเครื องคํ�าจุนชีวติ พึงกาํหนดรู้ในนามรูป (ส.ํนิ.16/240)  



659 
 

ในจิตวญิญาณคือธาตุพลงังานพิเศษที เรียกวา่ จิตนิยาม ตั�งแต่ สัตวเ์ซลล์เดียวมาจนพฒันา
เป็นมนุษย์ มีจิตนิยามแล้วจิตมันมีสภาพหยุดกับการเคลื อนเป็น static และ dynamic ในภาษา
พระพุทธเจา้เรียกว่า มีสิ งที  “มี” กบั “ไม่มี” หรือมีสิ งที  “ว่าง” กบั “เคลื�อน” ถา้สิ งที มีจริง ๆ จะมี
สองอยา่ง แมว้ทิยาศาสตร์ก็บอกวา่ทุกอยา่งมีสองอยา่ง คือ สสารกบัพลังงาน พอมีการสัมผสัผสัสะ 
ก็มีสามแลว้ สองลกัษณะ คือ 1.นิ ง กบั 2. เคลื อน หรือ จดัแบ่งเป็น 1. ปสาทรูป กบั 2. โคจรรูป มา
ผสัสะกนัก็เกิดภาวะใหม่ เป็นวิญญาณ เป็นธาตุรู้ ที เกิดจากปฏิกริยาสองสิ งสัมผสักนั ธาตุรู้นี แหละ
ไปเรียกใน  รูป 28 ท่านเรียกวา่ ภาวรูป 

อนัที  3 นี แหละเป็นตวัการที จะตอ้งศึกษา พอเกิดผสัสะแลว้เกิดอาการที  3 เป็นวิญญาณ 
เป็นนามธรรมแตกตวัออก พระพุทธเจา้แยกเป็น 5 อยา่ง คือ เวทนา (Feeling) สัญญา (Perception) 
เจตนา (Volition) ผสัสะ (Contact, Sense-impression) มนสิการ (Attention) การศึกษาทั�งเรียนรู้และ
ปฏิบติั เรียกวา่ มนสิการ จึงเกิดผล ใครมนสิการไม่เป็น ไม่มีปริยติัที สัมมาทิฏฐิแลว้ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง
ก็ไม่เกิดผล สัญญา เจตนา ผสัสะ มนสิการ 

สัญญา คือตวัหลกัของอตัภาพที ทาํงานตั�งแต่เกิดจนตาย ตั�งแต่ปุถุชนจนถึงพระพุทธเจา้
ในปัจจุบนัที เป็นธาตุรู้ ที สอดรู้สอดเห็น แมเ้บื�องตน้การศึกษาก็ตอ้งใช ้ 

สมณะเดินดิน:  ในศาสนาพุทธไม่เนน้ธาตุอาหาร แต่จะเนน้ตวั ชอบหรือไม่ชอบ ที มากบัธาตุ
อาหาร ชึ งเป็นตวันาํเราไปสู่การมีสุขภาพดี หรือไม่ดี แมเ้ราจะเขา้คอร์สสุขภาพมา แต่ไม่ไดศึ้กษาตวั 
ชอบหรือไม่ชอบ พอออกจากคอร์สตวั ชอบหรือไม่ชอบ ก็จะลากเราไปทาํใหสุ้ขภาพเสีย 

พ่อครู: ตวัเวทนาชอบหรือไม่ชอบ นี แหละ มนัเกิดเพราะไดส้มกบัเจตนาหรือไม่ จะตอ้ง
สัญญา กาํหนดเลยวา่เกิดอารมณ์ ชอบหรือชังเกิดจากอะไร เกิดจากเจตนาหรือตัณหา (กามตัณหา 

ภวตัณหา วภิวตัณหา) เราตอ้งใชว้ิภวตัณหาเรียนรู้ กามตัณหา ภวตัณหา เรียนรู้กามตณัหาที มนัใคร่ 
อยากได ้หรืออยากทาํลายทาํร้าย  มนัมีสองนยัเท่านั�นแหละ ถา้มนัแรงจนวา่มีขา้ตอ้งไม่มีเอ็ง บางที
มนัร้ายแรงขนาดนั�น มีแค่ดูดกับผลัก แต่ลึกซึ� งซบัซ้อนก็มีสองจุด ชอบกับชัง เมื อใชสั้ญญากาํหนด
หมายวา่เป็นตณัหา ใครทาํร้ายนี คือชัง ใครมาดีกบัตนหรือเสพกบัตนนี คือชอบ 

คนเราแมไ้ม่ศึกษาธรรมก็เป็นกลางได ้มนัพกัยกเฉย ๆ เป็นธรรมชาติ แต่ของพระพุทธเจา้
ตอ้งลา้งธรรมชาติ มีแต่ธรรมะลว้น ๆ อย่าไปบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติ แต่ธรรมะของพระพุทธเจา้
ไม่มีชาตินะ สัญญาตอ้งกาํหนดรู้เหตุ จบัไดว้่าชอบหรือชัง นี  เป็นตวัสําคญัตอ้งลา้งทั�งอาการชอบ

หรือชังให้สิ�นเกลี� ยง ให้เป็นไม่ชอบไม่ชัง เป็นอุเบกขาที คุณตอ้งไปเรียนรู้ให้เกิดสภาวะนี� ในตน 
ไม่ผลกัไม่ดูด ไม่เอนไปทางกามไม่เอนไปทางอตัตา เป็นกลาง ๆ สูญ พูดไดเ้ป็นภาษาแต่คุณตอ้งไป
รู้ไดด้ว้ยปัญญาญาณของตนเอง ถา้ไดจุ้ดนี�  นี แหละคือตวัสัปปายะ คุณมี ผัสสะมีเจตนาก็ตอ้งทาํให้
เกิดจุดนี� ใหไ้ด ้นี คือเครื องอาศยั คืออาหาร 4 ที กินใชเ้ป็นองคป์ระกอบหยาบ มาเป็นวตัถุรูป แลว้เกิด
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เจตนา ตอ้งทาํใหไ้ม่ชอบไม่ชัง เป็นวญิญาณสะอาด นามรูปก็สะอาด ผูที้ อ่านนามรูปออก จบ ชดัเจน
ก็มีเท่านี�  เจตนาก็มี กามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา (องฺ.ปFฺจก.22/377) เวทนาก็มี 3 (สุขเวทนา 
(Pleasant feeling) ทุกขเวทนา (Painful feeling) อทุกขมสุขเวทนา หรือ อุเบกขาเวทนา (Indifferent 
feeling) นี คืออาหาร 4 ที ตอ้งเรียนรู้ หากมีอาการไม่สุขไม่ทุกข ์เป็นเครื องอาศยัอาหารดี สุขภาพคุณ
ดีแน่  

สมณะเดินดิน: พวกที ไม่มีความรู้เรื องสารอาหาร แต่กินขา้วกบัผกันํ�าพริกนี อายยุนืยาว 
พ่อครู: พวกรู้สารอาหารมากนี ตายไว  
สมณะเดินดิน: ตอนไปฉลองหนาว พวกชาวเขากินขนมที เป็นขา้วเหนียวตากกบังา

กบัเกลือ ถามเขาวา่กินแลว้ไดอ้ะไร เขาก็วา่กินแลว้อิ ม เขาไม่มีอุปาทานวา่ ตอ้งกินเพื ออร่อยเหมือน
ชาวเมือง เขาจึงมีสุขภาพดี 

พ่อครู: 4. อากาศ แปลว่าช่องว่าง เมื อเราหายใจ เราอนุมานว่าเราหายใจเอาธาตุลมไป
สังเคราะห์ร่างกาย แต่ถา้ลมนี� มีแก๊สอะไรมากมายหลายอย่างผสมอยู่ คุณก็สูดเขา้ไปสิ มีทั�งเป็น
ชิ�นเล็ก มีทั�งอากาศที เป็นความวา่ง (ทางวิทยาศาสตร์ก็แยกแยะเป็นธาตุไดอ้ีก) ลมคือมหาภูตรูป 
แต่อากาศนี�ละเอยีดกว่าลม แปลว่าว่าง ธาตุอากาศเรียกมันว่า ว่าง 

ทีนี�  อาการทางจิตมนัวา่ง นี คืออยา่งไร คือมีสองนยั วา่งอยา่งโลกียะ กบัวา่งอยา่งโลกุตระ

วา่งอยา่งโลกยีะคือวา่งโล่งเฉย ๆ เหมือนกบัไม่มีอะไรแลว้ไม่มีปฏิกริยาอะไร ยิ งวา่งก็ยิ งนิ ง ยิ งสงบ 
นี คือนยัที สัมผสัได ้ยิ งว่างยิ งไม่มีอะไร แต่ทางปรมัตถธรรมความว่างคือว่างจากกิเลส นะว่างจาก
กิเลสหยาบกลาง ละเอียด จนไม่เหลือแมนิ้ดนึงนอ้ยหนึ งก็ไม่มีในสิ งที จะให้ไม่มี อากิญจญัญายตนะ 
(Sphere of Nothingness) นั นคือวา่ง แบบตอ้งการให้กิเลสออกไป คุณตอ้งจบักิเลส แลว้ทาํให้มนั
เล็ก ๆ เล็กลงยิ งกว่าธุลี ละออง จนไม่มีเลย อากิญจญัญายตนะคือนิดนึงนอ้ยหนึ งก็ไม่มี เนวสัญญา
นาสัญญายตนะ (Sphere of Neither Perception Nor Non- Perception) คือมนัยงัขอ้งอยู ่จะวา่รู้ก็
ไม่ใช่ ยงัเหลือเศษนิด ๆ นิดจะตอ้งรู้ให้ครบถว้น เมื อรู้หมดครบก็จะเรียกว่า สัญญาเวทยิตนิโรธังโหติ 
(Extinction of Perception and Feeling) คือสัญญาเคลา้เคลียอารมณ์ ตรวจสอบแลว้ตรวจสอบอีก 
ในเวทนา 108 ทุกปัจจุบัน 36 เมื อกิเลสสูญตลอด ๆ จนอดีตสูญ อนาคตสูญ อาการวา่งสูงสุด นี คือ
สภาวะทางธรรมของพระพุทธเจา้  

ถา้ไดต้วันี� แก่จิตแลว้จะเป็นผูอ้มตะ จะสั งให้ตวัเองเกิดหรือตายได ้พระอรหันตบ์างองค์
บอกเลยวา่เราจะตายในกา้วที  3 เดินไปสามกา้วก็ตายไดเ้ลย สั งตายสั งเกิดได ้ทั�งร่างกายและชีวิตมา
จากจิตเป็นเหตุ จะทาํใหทุ้กอยา่งสาํเร็จไดสู้งสุดได ้สั งตายหรือเกิดใหแ้ก่อตัภาพได ้

อากาสธาตุ คือทาํจิตวา่งไดแ้ลว้ อารมณ์ที เกิดอาการสมบูรณ์แบบได ้เป็นอารมณ์สัปปายะ 
แลว้ทาํอากาศใหเ้ป็นความวา่งได ้อารมณ์จะเป็นสิ งประเสริฐให้สุขภาพดี ทาํให้เกิด มโนสัญเจตนา
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หาร วญิญาณาหารที ดีได ้แมพ้ระพุทธเจา้ก็ไม่กาํหนดวา่จะตายในก่อนสร้างศาสนา มารมาอาราธนา
ท่านก็ไม่ยอมตาย แต่พอสร้างศาสนาเสร็จท่านก็กาํหนดวา่อีก 3 เดือน จะตาย 

อากาสธาตุ คือตวัวา่ง ตอ้งรู้อาการวา่งของจิต แลว้โลกียะก็วา่งได ้วา่งพกัยก จิตวา่งไม่ดูด
ไม่ผลกัไม่ทุกขไ์ม่สุข แต่มนัไม่รู้ กาํหนดมนัไม่ได ้เพราะไม่มีความรู้ไปกาํหนดมนัได ้แต่ผูส้ามารถ
กาํหนดใหจิ้ตวา่งจากกิเลสได ้ทาํจนเป็นอตัโนมติั ก็มีสุขภาพดีแน่ 

5. ออกกาํลังกาย คือให้เคลื อนไหวสรีระได้สมดุล เพียงพอ น้อยไปหรือมากไปก็ไม่ดี 
แต่จะไปกาํหนดความพอดีเป๊ะนั�นยาก ตอ้งเผื อพอไว ้เด็กตามสัญชาตญาณ ดิ�นมากกว่าเฉย 
แต่ผูใ้หญ่ หนุ่มสาวก็ดิ�นไป บาํเรอแสวงหาโลกีย ์พอชักชินชาเบื อบา้งกาํลงัวงัชาไม่ดี ก็จะหยุด
เคลื อน ตอ้งออกกาํลงักายเสริมใหม้นัสมดุล 

อาตมาตอ้งขยายหน่อย คือเริ มตน้เอากนัที ธุดงค์ก่อน  
1. ธุดงค์ไม่ได้แปลว่าเดิน ถ ้าเขา้ใจธุดงค์ว่า คือเดินนี   ผิดตั�งแต่ตน้ทางเลย ในยุค

พระพุทธเจา้ เป็นยุคการคมนาคมสัญจร ไม่ได้สะดวกอย่างนี�  จึงตอ้งเอาแต่ เดิน คาํว่า “เดิน”  
ไม่ไดมี้ความหมายกบัคาํวา่ธุดงคเ์ลย แต่ท่านตอ้งเดินกนั  

2.  บริบทของนกัปฏิบติัธรรมยุคนั�นเขา้ใจวา่ ปฏิบติัธรรมคือเดินออกป่าหรือดง แต่คาํว่า 
“ดงค์” ในธุดงค์ คือภาษาเพี�ยนมาจากคาํว่า “ธุตงัคะ” หรือ ธูตะ+องค คาํว่า “องค” แปลว่าหน่วย
หนึ ง องคห์นึ งของธุดงค์ คือองค์หนึ งของธูตะ ชึ งหมายถึงผูท้าํศีลเคร่งไดแ้ลว้ เมื อผูป้ฏิบติัศีลขอ้นี�
แลว้ ไม่ใช่ศีลพื�น ๆ เช่นศีล 5 ศีล 8 ซึ งศีล 8 ก็ถือว่าเคร่งกว่าศีล 5 คุณทาํธูตะเรื องใดได ้ก็ไดอ้งค์
หนึ งของธูตะแลว้ เช่น พระมหากสัสปะมีธุดงควตัร 13 ขอ้ เช่น อยูป่่าตลอดชีวติ ซึ งไม่ง่ายเลย  

ในการเดินออกกาํลงักาย ในศาสนาพุทธยุคก่อน จึงไม่ตอ้งออกกาํลงักาย เดินก็ไดแ้ล้ว 
สมยัพระพุทธเจา้ ก็มียาน มีรถ แต่ตลอดพระชนมชีพท่านไม่ใช้ ในยุคนี�  ไม่ใช่ยุคพระพุทธเจ้า 
โดยเฉพาะมาปฏิบติัมรรคองค์  8 ซึ งมีหลกัทาํการงานอาชีพ กัมมันตะ การพูด ความนึกคิด นี คือ
หลกั 4 องคข์องมรรคมีองค ์8 ปฏิบติั 4 อยา่งนี� ใหส้ัมมาตามประธานคือทฏิฐิแลว้มีสติกบัความเพียร

ช่วยให้มีสติมันโต รู้ควบคุม ตา หู  จมูก ลิ�น กาย ใจ ให้แข็งแรง แล้วทาํให้เกิดอาชีพที สัมมา 
มีสัมมากัมมันตะ สัมมาวาจา สัมมาสังกัปปะ ทาํให้ตกผลึกตกในจิต ให้ตั�งมั นแข็งแรงแน่นเหนียว 
มั นคงย ั งยนื โดยปฏิบติัมรรค 7 องคต์ามมหาจัตตารีสกสูตร 

การออกกาํลงักายในยุคพระพุทธเจา้ท่านเดินเอาก็พอแลว้ แต่อยา่งอาตมานี  อยูก่บัที มาก 
ก็ตอ้งเดิน  

สมณะเดินดิน: ทุกวนันี� เราตอ้งตั�งหลกัยามอ่านพยญัชนะ แมค้าํว่า “ธุดงค์” ก็ตอ้งเอามา
อธิบาย 
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พ่อครู: เริ มตน้แค่คาํวา่ “ดงค”์ นี  ก็ไม่ใช่ดง ไม่ใช่ป่าแลว้ สมยัพระพุทธเจา้ หลงผิดวา่การ
ปฏิบติัธรรมตอ้งเขา้ป่า พระพุทธเจา้ถึงบอกว่า บรรลุธรรมแลว้ตอ้งเขา้เมือง แมแ้ต่ในอัมพัฏฐสูตร 
ท่านก็วา่ สมยัต่อไปคนจะไปแสวงหาอาจารยใ์นป่า นี คือความหลงผดิ พระพุทธเจา้พยากรณ์ไวก่้อน
เลยว่า อนาคตจะหลงผิดออกป่ากนั ในความเสื อมของผูแ้สวงหาอนัผิด ๆ ทางเสื�อมของนักบวช 4 
(ที.สี.9/163) คือ 

1. ผูย้งัไม่มีวชิชา (ความรู้แจง้) และจรณะ (ความประพฤติ) แต่ไปแสวงหาอาจารยใ์นป่า 
โดยเก็บผลไมห้ล่นกินบาํรุงชีพอยา่งมกันอ้ยมาก ๆ  

2. ไม่เก็บผลไม ้แต่ถือเสียม ตะกร้า หาขุดเหง้าไม ้หาผลไมกิ้นระหว่างออกแสวงหา
อาจารยใ์นป่า  

3.  สร้างเรือนไฟไวใ้กลห้มู่บา้น แลว้บาํเรอไฟรออาจารย ์ 
4.  สร้างเรือนมีประตูสี ด้านไวที้ หนทางใหญ่สี แพร่ง แล้วพาํนักรอท่านผูม้ีวิชชาและ

จรณะอยู ่
อาตมาขอสรุปว่า ธุดงค์ไม่ใช่การเดิน ธุดงค์คือหน่วยแห่งศีลเคร่งที คุณปฏิบติัได ้ธุดงค์

คือองคคุ์ณเครื องกาํจดักิเลส หรือชื อขอ้วตัรปฏิบติั ท่านขยายวา่ ธุดงค์ คือขอ้ปฏิบติัที ผูส้มาทานจะ
เต็มใจกาํหนดประพฤติ เพื อเป็นอุบายขดัเกลากิเลส เขารวบรวมมามี 13 ขอ้ พระพุทธเจา้ทรงสอน
เกี ยวกบั ธุดงควตัร 13 ประการคือ 

1. ถือการนุ่งห่มผา้บงัสุกุลเป็นวตัร 2. ถือการนุ่งห่มผา้สามผืนเป็นวตัร 3. ถือการบิณฑบาต
เป็นวตัร 4. ถือการบิณฑบาตไปโดยลาํดับแถวเป็นวตัร 5. ถือการฉันจงัหันมื�อเดียวเป็นวตัร 
6. ถือการฉันในภาชนะเดียวคือฉันในบาตรเป็นวตัร 7. ถือการห้ามภตัตาหารที เขานาํมาถวาย
ภายหลงัเป็นวตัร 8. ถือการอยู ่ป่าเป็นวตัร 9. ถือการอยู ่โคนตน้ไมเ้ป็นวตัร 10. ถือการอยู่ 
อพัโภกาสที แจง้เป็นวตัร 11. ถือการอยูป่่าชา้เป็นวตัร 12. ถือการอยูใ่นเสนาสนะตามมีตามไดเ้ป็นวตัร 
13. ถือเนสัชชิกงัคธุดงค ์คือ การไม่นอนเป็นวตัร (ว.ิป. 8/1192)  

คือเป็นขอ้ปฏิบติัที พระมหากสัสปะทาํจนชินแล้ว ท่านทาํมาไม่รู้กี ร้อยกี พนัชาติ สั งสม
สัญชาตญาณนี� ให้ตนเอง พระพุทธเจา้ก็ต้องยกให้ท่าน และท่านก็ตดักิเลสได้แล้ว นี เป็นวาสนา
บารมีของท่านติดมา มนัก็ไม่ไดล้า้งง่าย ๆ ตอ้งยกใหท้่าน วา่ท่านไม่มีเวลาแลว้  

ยุคนี�  บริบทต่างกนั ออกกาํลงักาย นี ตอ้งทาํให้พอดี อาตมาเดินออกกาํลงักาย ไม่วิ ง 
เดินหลายแบบดว้ย ตอ้งใหพ้อดี 

6. เอนกายคือการพกั พระพุทธเจา้ตรัสว่า ให้รู้จกัพกั รู้จกัเพียร ผูใ้ดจดัสัดส่วนพกัและ
เพียรได ้พระพุทธเจา้วา่ เราไม่พักเราไม่เพียร เราข้ามโอฆะสงสารได้ ธรรมชาติของชีวิตตอ้งมีเพียร 
คือ เพียรจนไม่ตอ้งเพียรแลว้เป็นอตัโนมติั แต่ถา้ถึงเวลาควรพกัก็ตอ้งพกั หรือป่วยก็ตอ้งพกั ผูใ้ดจดั
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สัดส่วนไดจ้ะสุขภาพดี หากไม่พอก็ตอ้งออกกาํลงักาย คนใดที ออกกาํลงักายเกินแลว้ก็ไม่ตอ้งเพิ ม 
ส่วนอาตมารู้ตวัวา่ไม่ไดไ้ปออกกาํลงัสรีระมาก ออกกาํลงัทางสมองเยอะ ก็ตอ้งใหส้มองไดพ้กับา้ง 

7.  เอาพิษออก อาตมาไม่เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน พวกคุณเรียนรู้มากกวา่อาตมาเยอะ 
อาตมาก็ทาํพอสมควร อาตมาเขา้ใจเอาเองว่า อาตมาไม่ได้เป็นคนไปแสวงหาสิ งเป็นพิษใส่ตน 
แมค้นเขาทาํอาหารก็เอาสิ งไม่เป็นพิษมาใหอ้าตมาฉนั  

พระพุทธเจา้ตรัสใน องฺ.ปFฺจก.22/125 ดงันี�  
[125] ดูกรภิกษุทั�งหลาย ธรรม 5 ประการนี� เป็นเหตุให้อายุสั� น 5 ประการเป็นไฉน คือ 

บุคคลไม่เป็นผูท้าํความสบายแก่ตนเอง 1 ไม่รู้จกัประมาณในสิ งที สบาย 1 บริโภคสิ งที ย่อยยาก 1 
เป็นผูเ้ที ยวในกาลไม่สมควร 1 ไม่ประพฤติเพียงดั งพรหม 1 ดูกรภิกษุทั�งหลาย ธรรม 5 ประการนี�แล 
เป็นเหตุใหอ้ายสุั�นฯ 

1. บุคคลไม่เป็นผูท้าํความสบายแก่ตนเอง อนันี�อาตมาก็พยายามทาํอยู ่
2. ไม่รู้จกัประมาณในสิ งที สบาย อาตมาแปลความสบายวา่ไม่ไดบ้าํเรอกิเลสนะ สบายคือ 

สิ งเจริญ ตรงขา้มกบัอบาย สิ งเจริญถา้ไม่รู้จกัประมาณก็เสียประโยชน์ อยา่งอาตมาถา้ตั�งหน้าตั�งตา
จะยาํคนอื นไปหมด อาตมาก็คือคนไม่รู้จกัประมาณการสบาย เพราะวา่ยาํเขานี มนัร้อน เพราะตอ้ง
ตั�งใจนะ จิตใจอาตมาไม่ไดอ้ยากทาํ ตอ้งฝืนตอ้งเป็นเลือดศิลปิน 

3. บริโภคสิ งที ยอ่ยยาก อาตมาไม่ค่อยรู้สึกวา่จะยอ่ยยาก สิ งที เขาทาํมาให้ เขาก็เลือกเฟ้น
แลว้ อาตมาถือวา่มีบารมี หรือกุศลเก่าที ไดส้ั งสมมาแลว้ 

4. เป็นผูเ้ที ยวในกาละไม่สมควร ไม่รู้จกัที ที ควรไป แลว้ไปเที ยวในที ไม่สมควรดว้ย  
5. ไม่ประพฤติพรหมจรรย ์ 
ใน องฺ.ปFฺจก.22/125 ชดัเจนมากเลย เอาพิษออกแลว้ก็อยา่เอาพิษเขา้ล่ะ 
8. อาชีพ อย่างนักบวชนี มีชีวิตเนื องด้วยผูอื้ น (ปรปฏิภทัทา เม ชีวิกา) ศาสนาพุทธ

ไม่ไดใ้ห้ไปพึ งป่าพึ งสัตวไ์ปอาศยัผลหมากรากไม ้แต่เราจะพึ งคน เราจะเป็นประโยชน์แก่กนัและ
กนัอยา่เป็นโทษแก่กนัและกนั ผูที้ มาช่วยเหลืออาตมาก็คือคนที เขา้ใจศรัทธาตอ้งการใหอ้าตมามีชีวิต
ยนืยาว ทั�งอุปโภค บริโภค อาตมาไม่อยากเอ่ยปากเท่าไหร่ เดีbยวมาเยอะเลย บางทียงัไม่พูดก็มาเป็น
ถุง ๆ เลยนะ อยา่งอาตมามีชีวิตเนื องดว้ยผูอื้ น อาตมาก็พึ งญาติโยม อาตมาเอาตวัเองมาเป็นธรรมะ 
อยา่งไปชุมนุมนี ก็เอาตวัไปเลย ทาํตามเหตุปัจจยัไม่ไดเ้พื ออวดอา้ง ทาํเต็มที เลยในอาชีพที เราจะทาํ 
พวกคุณไม่มีหน้าที รับโดยตรง ว่าจะมาเผยแพร่ธรรม ผูที้ จะเป็นธรรมทูต ตอ้งเป็นธรรมกถึก 
ตอ้งมีศีล มีศรัทธา คาํว่า “ศรัทธา” มาจาก สัททะคือสิ�งดี ถ้าคุณไม่มีสิ งทรงไวที้ เป็นธรรมะ 
อยา่งนอ้ยโสดาบนั ที เป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผล คุณจะไปอธิบายมรรค ให้เขาปฏิบติัไดผ้ล 
เลิกอบายมุข เลิกโกงกิน (กุหนา) ผูจ้ะแสดงธรรมเป็นธรรมกถึก ตอ้งเป็นผูบ้รรลุธรรมก่อน 
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ตอ้งมีคุณอนัสมควรก่อน แล้วสอนผูอื้ นจึงไม่มวัหมอง ถ้าตนเองไม่มีธรรมะ ก็ไม่ควรเผยแพร่ 
แลว้เมื อตนไม่มี ก็ตอ้งคน้หาผูที้ มีธรรมะ ผูเ้ป็นสยงัอภิญญา เพื อเอาธรรมะมาให้แก่ตนให้ไดก่้อน ผูจ้ะ
มีอาชีพแสดงธรรมมั นใจว่าเราจะทาํสิ งดีเป็นอาชีพ มั นใจเลยวา่ เขาจะเลี� ยงคุณไว ้ขอให้เป็นคนมี
วรรณะ 9 คือการทาํตวัเป็นคนน่ายกยอ่งสรรเสริญ 9 อยา่ง 1. เป็นคนเลี�ยงง่าย (สุภระ) 2. บาํรุงง่าย 
(สุโปสะ) 3. มกันอ้ย กลา้จน (อปัปิจฉะ) 4. สันโดษ ใจพอ (สันตุฏฐี) 5. ขดัเกลา (สัลเลขะ) 6. กาํจดักิเลส 
มีศีลเคร่ง (ธูตะ) 7. มีอาการที น่าเลื อมใส (ปาสาทิกะ) 8. ไม่สะสม (อปจยะ) 9. ปรารภความเพียร 
ยอดขยนั (วริิยารัมภะ) (ว.ิมหา.1/20)  

ธรรมกถึก ผูจ้ะเป็นธรรมทูตตอ้ง มีศรัทธา 10 คือ 1. มีศรัทธา (เชื อถือเลื อมใสในอริยสัจ
เป็นตน้) 2. มีศีล (ในบริบทที สูงไปสู่สีลสัมปทาแห่งจรณะ15) 3. เป็นพหูสูตหรือพาหุสัจจะ (รู้สัจจะ
บรรลุจริงจนรู้มากขึ�น) 4. เป็นพระธรรมกถิกะ (อธิบายสัจธรรม สอนความจริง) 5. เขา้สู่บริษทั 
(สู่หมู่ชน) 6. แกลว้กลา้แสดงธรรมแก่บริษทั 7. ทรงวนิยั 8. อยูป่่าเป็นวตัร ยินดีในเสนาสนะอนัสงดั 
(คืออุเบกขา) 9. ไดต้ามความปรารถนาโดยไม่ยาก ไม่ลาํบากซึ งฌาน 4 10. ไดท้าํให้แจง้ซึ งเจโตวิมุติ 
ปัญญาวมุิติ อนัหาอาสวะมิได ้ภิกษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม 10 ประการนี�แล ยอ่มเป็นผูก่้อให้เกิดความ
เลื อมใสโดยรอบ และเป็นผูบ้ริบูรณ์ดว้ยอาการทั�งปวง (สัทธา 10 จาก “สัทธาสูตร”) (องฺ.เอกาทสก. 
24/8)  

พระพุทธเจา้ตรัสวา่ให้เลิกมิจฉาอาชีวะ 5 ไปตามลาํดบั ที ตอ้งเลิกเลย กุหนา คือการโกง
กินทุจริต  

1. การโกง ทุจริต คอร์รัปชั น (กุหนา) มีมากในงานการเมืองหรือขา้ราชการทุกระดบั 
2. การล่อลวง หลอกลวง (ลปนา) มีมากในนกัธุรกิจ และการเมือง รวมถึงขา้ราชการ 
3. การตลบตะแลง (เนมิตตกตา) ยงัเสี ยงทายไม่ตรงแท ้ 
4. การยอมมอบตนในทางผดิ อยูค่ณะผดิ (นิปเปสิกตา)  
5. การเอาลาภแลกลาภ (ลาเภน ลาภงั นิชิคิงสนตา)  
 (ม.อุ.14/275)  
รายละเอียดเกี ยวกบัสุขภาพที พระพุทธเจา้ตรัสในพระไตรปิฎก และหลกั 8 อ. แนวบุญ

นิยม โดยพอ่ครูสมณะโพธิรักษ ์โพธิรักขิโต ดงัที นาํเสนอมา เป็นส่วนสําคญัที ผูว้ิจยันาํมาบูรณาการ
มาเป็นการแพทยว์ถีิพุทธและสร้างความเป็นพุทธะของจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื อมวลมนุษยชาติ 
 

การปฏิบัติเทคนิค 9 ข้อ สู่ความเป็นพุทธะ 
การแพทยว์ิถีพุทธ มีเทคนิคการปฏิบติั 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ดงัที ไดก้ล่าวมาแลว้ ในบทที  1 

หนา้ 4 ซึ งการปฏิบติัดูแลสุขภาพในแต่ละขอ้นั�น อาจปฏิบติัขอ้ใดขอ้หนึ งหรือหลายขอ้ร่วมกนัตาม
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ความเหมาะสมของสภาพร่างกายของผูน้ั�น โดยการปฏิบติัเทคนิค 9 ขอ้ สู่ความเป็นพุทธะนั�น 
ตอ้งปฏิบตัิอย่างสัมพนัธ์กนัทั�งรูปและนาม จนเกิดสภาวะจิตแห่งพุทธะ หมายถึง สภาพรู้ ตื น 
เบิกบานในการปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพญ็กุศล จนไดส้ภาพจิตวิญญาณบริสุทธิJ ผอ่งใสคือ
สภาพที พน้ทุกขใ์นจิตวญิญาณอยา่งถาวรย ั งยนืเป็นลาํดบั ๆ  เริ มตน้จากการที บุคคลนั�นสามารถกาํจดัทุกข์
ในจิตชนิดหยาบไปสู่ทุกขล์ะเอียดเป็นลาํดบั ๆ ตามแนวทางที พระพุทธเจา้ไดต้รัสไว ้ไดแ้ก่  

1. การปฏิบตัิเทคนิคแต่ละขอ้ของแพทยว์ิถีพุทธ ด้วยจิตพุทธะ คือใช้จิตอิทธิบาท 
(ความพอใจ ความเพียร ความจดจ่อทุ่มโถมเอาใจใส่ การตรวจสอบใคร่ครวญเอาส่วนที เป็นประโยชน์  
ตดัส่วนที เป็นโทษ ปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันาให้ดีขึ�น) เพื อลา้งจิตที ขี� เกียจในปฏิบติัสิ งที เป็นประโยชน์ 
โดยปฏิบติัอยา่งพอเหมาะพอดีไม่มากเกินจนเกิดผลเสีย และไม่น้อยเกินจนไม่ไดป้ระโยชน์ที ควรได ้
เป็นการฝึกจิตใหเ้ขา้ถึงสิ งที เป็นประโยชน์ ดว้ยจิตที รู้สึกที เป็นสุขเบิกบานแจ่มใส 

2. เมื อไดส้ัมผสัประโยชน์นั�น ๆ ดว้ยตน ก็จะเกิดสภาพพุทธะ รู้ประโยชน์ของสิ งนั�น
จากการปฏิบติัจนสัมผสัสภาวะนั�นจริงดว้ยตน 

3. ปฏิบติัจิตพุทธะ ในการตดัสิ งที เป็นพิษดว้ยจิตที เป็นสุข 
4. การประมาณ (สัปปุริสธรรม) ในการปฏิบติั ทางกาย วาจา และใจให้เหมาะสม ตาม

สถานการณ์ต่าง ๆ คุณสมบติัของจิตพุทธะนั�น จะพร้อมปรับเปลี ยนไปสู่จุดสมดุลใหม่ (ไม่ยึดมั นถือมั น) 
เมื อองคป์ระกอบเปลี ยนไปจากเดิม ดว้ยจิตผาสุกผอ่งใส 

5. ช่วยเหลือเกื�อกลูมนุษยชาติดว้ยจิตพุทธะ คือ ใชห้ลกัพรหมวหิารสี  อยา่งรู้เพียรรู้พกั 
 

รายละเอยีดของการปฏิบัติสู่ความเป็นพุทธะ มีดังต่อไปนี3 
การปฏิบติัสู่ความเป็นพุทธะนั�น จะสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไปพร้อม ๆ กนั 

ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “... ดูกรภิกษุทั�งหลายอีกขอ้หนึ งอริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่บุคคลผู ้
ถึงพร้อมดว้ยทิฏฐิ (ความรู้ความเห็นความเขา้ใจ) ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบดว้ย
ธรรมดาเช่นนั�น. ดูกรภิกษุทั�งหลายก็บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาอยา่งไร ดูกร
ภิกษุทั�งหลาย ธรรมดานี� ของบุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิ คืออริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจใหญ่
น้อยที ควรทาํอย่างไรของเพื อนสพรหมจารีโดยแท ้ถึงอย่างนั�นความเพ่งเล็งกล้าในอธิศีลสิกขา 
อธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาของอริยสาวกนั�นก็มีอยู ่เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนยอ่มเล็มหญา้
กินดว้ยชาํเลืองดูลูกดว้ยฉะนั�น. อริยสาวกนั�นยอ่มรู้ชดัอยูอ่ยา่งนี� วา่บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบ 
ดว้ยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นนั�น. นี�ญาณที  5 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั วไป
กบัพวกปุถุชนอนัอริยสาวกนั�นบรรลุแลว้ ...” (ม.มู.12/547)  
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ประโยชน์ตน คือการปฏิบัติอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา (เปรียบเหมือน
แม่โคลูกอ่อนยอ่มเล็มหญา้กินดว้ย) เป็นหลกัธรรมที ชาํระกิเลสโลภโกรธหลงทาํให้ชีวิตพน้ทุกขไ์ป
เป็นลาํดบั ๆ ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสใน ที.ปา.11/53 ถึงประโยชน์ตนว่า “ผู้ใดเป็นภิกษุสิ3นกิเลส

และอาสวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกจิที�ควรทาํทาํเสร็จแล้ว ได้วางภาระเสียแล้ว ลุถึงประโยชน์

ของตนแล้ว สิ3นเครื�องเกาะเกี�ยวในภพแล้ว หลุดพ้นไปแล้วเพราะรู้โดยชอบ ผู้นั3นปรากฏว่าเป็นผู้

เลศิกว่าคนทั3งหลายโดยชอบธรรมแท้” ซึ งผูว้ิจยัจะได้นาํเสนอรายละเอียดในการปฏิบติัและผล
จากการปฏิบติัในลาํดบัต่อไป ส่วนประโยชน์ท่านคือขวนขวายในกิจใหญ่น้อยที�ควรทําอย่างไรของ

เพื�อน สพรหมจารี (ชาํเลืองดูลูกดว้ย) ซึ งก็คือการช่วยเหลือเกื�อกูลผูอื้ น เป็นสภาพที พระพุทธเจา้
ตรัสวา่ “พรหมจรรยน์ั�นจะพึงเป็นไป เพื อเกื�อกูลแก่ชนเป็นอนัมาก เพื อความสุขแก่ชนเป็นอนัมาก 
เพื ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก ...” (ที.ปา.11/108) สภาพจิตแห่งพุทธะจึงเป็นสภาพที ตนเองพน้ทุกขด์ว้ย
และเกื�อกูลสร้างประโยชน์สุขให้กบัมวลมนุษยชาติไปพร้อม ๆ กนั ซึ งเป็นคุณค่าประโยชน์สูงสุด
ต่อตนเองและมวลมนุษยชาติ 

การก้าวสู่ความเป็นพุทธะ เพื อสุขภาวะของตนและมวลมนุษยชาตินั�น เป็นการปฏิบติั
อธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภพ 3 นี�
ควรละ ควรศึกษาในไตรสิกขา ภพ 3 เป็นไฉน คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ภพ 3 นี�  ควรละ 
ไตรสิกขาเป็นไฉน คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา ควรศึกษาในไตรสิกขานี�  ดูกร
ภิกษุทั�งหลาย เมื อใดแล ภพ 3 นี�  เป็นสภาพอนัภิกษุละไดแ้ลว้ และเธอเป็นผูมี้สิกขาอนัไดศึ้กษาแลว้
ในไตรสิกขานี�  เมื อนั�นภิกษุนี� เรากล่าววา่ ไดต้ดัตณัหาขาดแลว้ คลายสังโยชน์ไดแ้ลว้ ไดท้าํที สุดทุกข ์
เพราะละมานะไดโ้ดยชอบฯ (องฺ.ปFฺจก.22/376.)  

แสดงวา่ ไตรสิกขา ไดแ้ก่ อธิศีล อธิจิต (สมาธิ) อธิปัญญา เป็นการปฏิบติัเพื อพน้ทุกข ์อนั
คือสุขภาวะที แทจ้ริงของชีวิต เพราะสามารถกาํจดัเหตุแห่งทุกข์ได้ ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสว่า 
“ละเหตุทุกข์ได ้เป็นสุขในที ทั�งปวง” (ขุ.ธ.25/59) “ละทุกข์ทั�งปวงได ้เป็นความสุข” (ขุ.ธ.25/33) 
จะเห็นได้ว่าความสุขที แทจ้ริงตามที พระพุทธเจา้ตรัสรู้ เกิดจากการละหรือดบัทุกข์ได ้การจะละ
หรือดบัทุกขไ์ดน้ั�น เกิดจากการละหรือดบัเหตุของทุกขน์ั�นได ้ซึ งเหตุแห่งทุกขที์ พระพุทธเจา้ตรัสรู้ 
ไดแ้ก่ 

กามภพ เป็นสภาพของการหลงเสพกิเลสกามสุขขลัลิกะ คือ การหลงเสพสุขลวง 
สุขไม่จริง สุขชั วคราว สุขไม่ย ั งยืน ในรูปรสกลิ นเสียงสัมผสัลาภยศสรรเสริญ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์
ทั�งปวงซึ งสัมพนัธ์กบัที พระพุทธเจา้ตรัสใน “หลกัปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11” (ว.ิม.4/1)  

รูปภพ คือการพฒันาจิตวญิาณที สูงกวา่กามภพ ถึงสภาพไม่เสพกามภายนอกแลว้แต่เหลือ
ความรู้สึกอยากเสพอยูใ่นใจเพียงเล็กนอ้ยที พอรับรู้รูปลกัษณะของอาการอยากเสพไดช้ดั   
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อรูปภพ คือการพฒันาจิตวญิาณที สูงกวา่รูปภพ ถึงสภาพไม่เสพกามภายนอกแลว้แต่เหลือ
ความอยากเสพอยูใ่นใจที นอ้ยกวา่รูปภพ เป็นสภาพที พอรับรู้รูปลกัษณะของอาการอยากเสพได ้แต่
ไม่ชดั จะรู้สึกว่าเหมือนจะมี แต่ก็เหมือนจะไม่มีอาการอยากเสพกาม จึงเป็นสภาพอรูปคือไม่มีรูป
ของอาการอยากเสพที ชดัเจน 

และมานะ เป็นสภาพการหลงเสพกิเลสอตัตกิลมถะ คือ การหลงเสพความยึดมั นถือมั นวา่
ตอ้งไดด้งัใจหมาย การอยากไดม้ากหรือน้อยกว่าความจริงที เป็นไปไดจ้ริง เมื อไม่ไดด้งัใจหมายก็
ทรมานตนเองและผูอื้ น เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั�งปวง ซึ งสัมพนัธ์กบัที พระพุทธเจา้ตรัส ใน
“หลกัปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11” (ว.ิม.4/1)  

ซึ งเป็นตน้เหตุแห่งทุกข์ดงักล่าวนั�นสัมพนัธ์กบัที พระพุทธเจา้ตรัสว่า “กามสุขขลัลิกะ 
(การเสพสุขลวง ในรูป รส กลิ น เสียง สัมผสั ลาภ ยศ สรรเสริญ ที เป็นภัย) และอัตตกิลมถะ  
(การประกอบความลาํบากแก่ตนดว้ยความยดึมั นถือมั น) เป็นตน้เหตุแห่งทุกข”์ (ส.ํม.19/1664)  

“อธิ” แปลวา่ ยิ งขึ�น ๆ  
“สิกขา” แปลวา่ ศึกษา  
“ศีล” คือ การละเวน้กายวาจาใจที เสพหรือปฏิบติัสิ งที เป็นโทษภยัหรือเกินความจาํเป็น  
“สมาธิ” คือ ความตั�งมั นในการละเวน้กายวาจาใจที เสพหรือปฏิบติัสิ งที เป็นโทษภยัหรือ

เกินความจาํเป็น  
“ปัญญา” คือ การตรวจสอบว่าอะไรเป็นกายวาจาใจที เสพหรือปฏิบติัสิ งที เป็นโทษภยั

หรือเกินความจาํเป็น ตวัหยาบตวัร้ายสุดหรือตวัที ติดน้อยที สุด ที เหลือในชีวิตตนในขณะนั�น 
แล้วกาํจดัดว้ยปัญญาแห่งธรรม เมื อกาํจดัตวัหยาบร้ายหรือตวัที ติดน้อยที สุดไดแ้ลว้ ก็กาํจดัพิษภยั
ตวัละเอียดหรือตวัที ติดมากขึ�นไปตามลาํดบั ลดละเลิกไปตามลาํดบั  

ขั�นตอนการปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา คือ 
1. สิ งเป็นพิษที ผูน้ั�นชอบมาก ๆ ติดมาก ๆ ไม่สามารถลดได ้ก็ให้เสพไปก่อน เพราะถา้

ลดก็จะเครียดมาก ทุกขม์าก ลาํบากมาก และทรมานมากเกินไป  
2. สิ งเป็นพิษที ผูน้ั�นชอบมากติดมากแต่ก็พอลดไดโ้ดยไม่ทรมานเกินไป ก็ใหล้ด  
3. สิ งเป็นพิษที ผูน้ั�นชอบปานกลางติดปานกลางละไดเ้ป็นบางวนับางช่วงโดยไม่ทรมาน

เกินไป ก็ใหล้ะบางวนับางช่วง  
4. สิ งเป็นพิษที ผูน้ั�นชอบน้อยติดน้อยเลิกไดโ้ดยไม่ทรมานเกินไปก็ให้เลิกสิ งที เป็นภยั

หรือเกินความจาํเป็นนั�น 
การปฏิบติัเพื อบรรลุธรรมตอ้งไม่ตึงเครียดไม่ทรมานจนเกินไป ไม่หยอ่นจนเกินไป ดงัที 

พระพุทธเจา้ตรัสว่า “ดูกรโสณะเหมือนกนันั นแล ความเพียรที ปรารภเกินไปนกั ย่อมเป็นไปเพื อ
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ความฟุ้งซ่าน ความเพียรที ย่อหย่อนนกั ก็เป็นไปเพื อเกียจคร้าน เพราะเหตุนั�นแล เธอจงตั�งความ
เพียรแต่พอเหมาะ จงทราบขอ้ที อินทรีย ์(กาํลงัจิต) ทั�งหลายเสมอกนั (ไม่ตึงไม่หยอ่นเกินไป) และ
จงถือนิมิต (เครื องหมายหรือการกาํหนดหมาย) ในความสมํ าเสมอนั�น” (วิ.ม.5/2) โดยใช้ปัญญา
ปฏิบติัลดละเลิกกิเลส ดว้ยหลกัที พระพุทธเจา้ตรัสว่า “ตั�งตนอยูบ่นความลาํบากกุศลธรรมเจริญยิ ง 
ตั�งตนอยูบ่นความสบายอกุศลธรรมเจริญยิ ง” (ม.อุ.14/15) และ “การย่อหย่อนดว้ยการเสพกามสุข 
(รูป รส กลิ น เสียง สัมผสั ลาภ ยศ สรรเสริญ ที เป็นภยั) ตามใจมากเกินหรือเคร่งครัดตดัการ
เสพจนตึงเครียดทรมานตนเองเกินไป เป็นเหตุแห่งทุกข์” (สํ.ม.19/1664) คือการปฏิบติัฝืนลดละ
เลิกกิเลสตามฐานกาํลงัใจกาํลงัปัญญาของแต่ละคนนั�น ให้อยู่ในสภาพตั�งตนอยู่ในความลาํบาก 
แต่อย่าให้ทรมานตนเองเกินไป (ไม่ตึงเครียดเกินไปไม่หย่อนเกินไป) เพราะโดยสัจจะแห่ง
ธรรมชาติของกิเลส ในขณะที มีผสัสะ (สิ งกระทบ) ที ทาํใหกิ้เลสออกอาการอยากเสพ เมื อเราใชศี้ล
สมาธิปัญญาฝืนขดัใจลดละเลิกกิเลสนั�น กิเลสนั�น ก็จะดิ�นสร้างความรู้สึกทุกขไ์ม่โปร่งไม่โล่งไม่
สบายอึดอดักดดนัใหเ้ราไดรั้บรู้ และพยายามใชปั้ญญาสะกดจิตมอมเมาเราให้ทาํตามกิเลส ถา้กิเลส
นั�นดิ�นแรงทุกขแ์รงจนเรารู้สึกทนไดย้ากลาํบาก เราก็พรากห่างจากผสัสะ (สิ งกระทบ) ที ทาํให้กิเลส
ออกอาการนั�นก่อน แลว้ค่อยทาํลาย ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “พรากไมที้ ชุ่มดว้ยยางออกจากนํ� าก่อน
แลว้ค่อยเผาทาํลาย” (ม.อุ.14/312)  

ถา้พอทนไดโ้ดยไม่ทุกขเ์กินไป ก็ทาํลายกิเลสในใจตน ขณะที มีผสัสะกระทบสิ งที ทาํให้
กิเลสนั�นออกอาการและพยายามใชพ้ลงัและปัญญาของกิเลสสะกดจิตเหนี ยวนาํครอบงาํมอมเมาเรา
ให้ทาํตามกิเลสพลงัปัญญาที เราจะทาํลายกิเลสได้คือ “พิจารณาความไม่เที ยง ความเป็นทุกข์ 
ความไม่มีตวัตนของกิเลส ยอ่มหลุดพน้จากทุกข”์  (สํ.ข.17/84-86) โดยพิจารณาในขณะที เรารับรู้วา่
กิเลสกาํลงัออกอาการ เมื อเราพิจารณาความไม่เที ยง ความไม่มีตวัตนแท ้ในสุขลวงของการเสพตาม
กิเลสสั ง และความรู้สึกทุกขที์ เกิดขึ�นเมื อไม่เสพตามกิเลสสั ง วา่ความรู้สึกสุขหรือทุกขด์งักล่าวเมื อ
เกิดขึ�นแลว้ตั�งอยูไ่ม่นานก็จะดบัไป เหมือนกลุ่มฟองนํ� า ฟองนํ� า พยบัแดด ตน้กลว้ย มายากล (สํ.ข.
17/242-246) รวมทั�งการพิจารณาว่าพลงัชีวิตของกิเลสจะใช้พลงัและปัญญาของกิเลส สะกดจิต
เหนี ยวนาํครอบงาํมอมเมาเรา ให้ทาํความทุกข์โทษภยัผลเสีย หรือทาํความชั วต่อตนเองและ
ผูอื้ นอยา่งไร โดยพิจารณาเท่าที เรามีปัญญา ณ เวลานั�น พลงัปัญญาดงักล่าวจะสามารถทาํลายกิเลสได ้
และพิจารณาประโยชน์ของการไม่มีหรือไม่เสพกิเลสนั�น พลงัปัญญาดงักล่าว ก็จะสามารถทาํลาย
กิเลสได ้ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “... เมื อใดพึงรู้ดว้ยตนเอง วา่ธรรมเหล่าใดนั�นเป็นอกุศล เป็นกุศล 
มีโทษ ไม่มีโทษ เป็นตน้แลว้ จึงควรละหรือเขา้ถึงธรรมตามนั�น (องฺ.เอกก.20/505) , “บณัฑิตย่อม
เวน้สิ งที ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเอาแต่สิ งที เป็นประโยชน์” (องฺ.จตุกฺก.21/42) และ “ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
... พระผูมี้พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้ ... ทรงประกาศโทษของสังขารที ต ํ าชา้เศร้าหมอง (โทษของ
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การปรุงแต่ง หรือสร้างกิเลสความโลภ โกรธ หลงสุขลวง อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั� งปวง ตาม
หลกัปฏิจจสมุปบาทดา้นเกิดทุกข์ทั�งปวง) และอานิสงส์ (ประโยชน์) ในพระนิพพาน (ประโยชน์
ของการไม่มีกิเลสความโลภ โกรธ หลงสุขลวง ตามหลกัปฏิจจสมุปบาทดา้นการดบัทุกขที์ ตน้เหตุ 
ทุกขท์ั�งปวงก็จะดบั) จิตของภิกษุเหล่านั�น ผูอ้นัพระผูมี้พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้ ... ทรงให้
เห็นแจง้ ให้สมาทาน ให้อาจหาญให้รื นเริงดว้ยธรรมมีกถา ไม่นานนกัก็หลุดพน้จากอาสวะ เพราะ
ไม่ยึดมั นฯ (สํ.ข.10/49) และในวิมุตติสูตร พระพุทธเจา้ตรัสถึงเหตุแห่งการวิมุตติ 5 เหตุที ทาํให้
บรรลุหลุดพน้กิเลส (วิมุตติ) ไดห้ลุดพน้ดว้ยการฟังธรรม หลุดพน้ดว้ยการแสดงธรรมหรือสนทนา
ธรรม หลุดพน้ดว้ยการท่องทบทวนธรรม หลุดพน้ดว้ยการตรึกตรองใคร่ครวญธรรม หลุดพน้ดว้ย
สมาธินิมิต (การปฏิบติัมรรคทั�ง 7 องคอ์ยา่งตั�งมั น) (องฺ.ปFฺจก.22/26)  

จะเห็นไดว้า่พระพุทธเจา้พบวา่ ในขณะที มีสติรับรู้วา่กิเลสกาํลงัออกอาการ การพิจารณา
โทษของการมีกิเลสหรือการเสพตามกิเลส และประโยชน์ของการไม่มีหรือไม่เสพกิเลส จะทาํให้
กิเลสตาย ดงันั�นการพิจารณาทบทวนซํ� า ๆ อยา่งตั�งมั น จนถึงขั�นกิเลสนั�นสลายตายไป ผูน้ั�นก็จะได้
ความผาสุกเพราะพน้ทุกขจ์ากกิเลสไดซึ้ งสัมพนัธ์กบัที พระพุทธเจา้ตรัสถึงเหตุที ทาํให้กิเลสพ่ายแพ้
สูญสลายตายไป อนัจะทาํใหเ้กิดสภาพแห่งพุทธะ ใน ส.ํส./458-460 ดงันี�   

[458] ขา้พเจา้ไดส้ดบัมาแลว้อยา่งนี�สมยัหนึ งพระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่ณ พระวิหารเชตวนั
อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวตัถีฯ  

[459] ครั� งนั�นแลมารผูมี้บาปไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคถึงที ประทบั ครั� นแลว้ไดก้ล่าว
กะพระผูมี้พระภาคด้วยคาถาว่าบ่วงใดมีใจไปได้ในอากาศกําลังเที ยวไปข้าพระองค์จักคล้อง
พระองคไ์วด้ว้ยบ่วงนั�นสมณะท่านไม่พน้เราฯ  

[460] พระผูมี้พระภาคตรัสตอบวา่ เราหมดความพอใจในรูปเสียงกลิ นรสโผฏฐพัพะอนั
เป็นของรื นรมยใ์จแลว้ แน่ะมาร เรากาํจดัท่านไดแ้ลว้ฯ ลาํดบันั�น มารผูมี้บาปเป็นทุกขเ์สียใจวา่ พระ
ผูมี้พระภาคทรงรู้จกัเรา พระสุคตทรงรู้จกัเรา ดงันี�  จึงไดห้ายไปในที นั�นนั นเองฯ 

ผูว้จิยัพบวา่ เมื อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ในวถีิชีวติปกติมากระทบกบัชีวิตเราแลว้ทาํให้กิเลสเรา
ออกอาการ ในขณะที เรามีสติรับรู้วา่กิเลสกาํลงัออกอาการ การรู้และพิจารณาโทษภยัของกิเลส ทาํให้
สามารถทาํลายกิเลสได ้เนื องจากแต่เดิมของชีวิตนั�น พลงักิเลสของทั�งตนเองและผูอื้ นไดสื้ อสารให้
ขอ้มูลอย่างต่อเนื องซํ� า ๆ กบัจิตวิญญาณแท ้ๆ ของเราว่ากิเลสเป็นผูน้าํความสุขอนัเลิศยอดมาให ้
เมื อจิตวิญาณแท ้ๆ ของเราหลงเชื อจึงเทพลงัให้กิเลสนาํไปเสพไปเลี� ยงกิเลส กิเลสจึงโตหนาแน่น
ขึ�นไปเรื อย ๆ เมื อจิตวิญญาณแท ้ๆ ไดพ้บสัจธรรมแห่งพุทธที แทจ้ริง และไดด้าํเนินการพิจารณา
โทษของการมีหรือการเสพกิเลส และประโยชน์ของการไม่มีหรือไม่เสพกิเลส สุขลวงจากกิเลสนั�น
เกิดขึ�นชั วคราวสั�น ๆ แลว้ดบัไปไม่เที ยงไม่มีตวัตนแท ้สุขลวงจึงมีค่าเท่ากบัไม่มี โดยพิจารณาทบทวน
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ซํ� า ๆ อยา่งตั�งมั นในขณะที มีอาการอยากเสพกิเลส เมื อพิจารณาสัจธรรมมากเท่าไหร่ พลงังานคลื น
แม่เหล็กของปัญญาแห่งธรรมก็จะเกิดมากเท่านั�น ๆ เป็นพลงัครอบงาํทาํลายกิเลสและไม่ส่งพลงัให้
กิเลส เมื อกิเลสเชื อมั นอย่างชดัเจนว่าจิตแท ้ๆ ไดรู้้จกักิเลสอย่างชดัเจนแจ่มแจง้แลว้และจิตไม่ส่ง
พลงัใหกิ้เลสแลว้ กิเลสตวันั�น ๆ ก็จะยอมสลายตายไป อนัทาํใหเ้กิดสภาพแห่งพุทธะขึ�น 

ผูว้ิจยัพบว่า การพิจารณาโทษหรือผลเสียของสิ งใด ซํ� าแล้วซํ� าอีกหลายครั� ง จนเชื อมั น
อย่างชดัเจนแจ่มแจง้ ว่าสิ งนั�นมีโทษมีผลเสีย จะทาํให้ตดัสิ งนั�นไดด้ว้ยใจที เป็นสุข ไม่วา่ในความ
เป็นจริงสิ งนั�นจะมีโทษหรือมีประโยชน์ก็ตาม ส่วนการพิจารณาประโยชน์ของสิ งใด ซํ� าแลว้ซํ� าอีก
หลายครั� ง จนเชื อมั นอยา่งชดัเจนแจ่มแจง้ วา่สิ งนั�นมีประโยชน์ จะทาํให้เขา้ถึงสิ งนั�นไดด้ว้ยใจที เป็นสุข 
ไม่วา่ในความเป็นจริงสิ งนั�นจะมีโทษหรือมีประโยชน์ก็ตาม ตวัอยา่งเช่น  

กรณีที  1 เมื อเรารู้สึกเชื อมั นชดัเจนวา่ใครเป็นคนดี เราจะอยากคบ เพราะคบคนดีไม่มีโทษ
มีแต่ประโยชน์ เวลาคบคนดีจะรู้สึกเป็นสุข แต่วนัหนึ ง คน ๆ เดียวกนัที เราเคยรู้สึกวา่เป็นคนดีนั�น 
ไม่ไดเ้ป็นคนดีอยา่งที เราคิด เราไดมี้ขอ้มูลชดัเจนแลว้ว่าเขาเป็นคนไม่ดี เราก็จะไม่อยากคบ เพราะ
คบคนที ไม่ดี จะมีแต่โทษ ไม่มีประโยชน์ เราจะตดัการคบคนที ไม่ดี หรือตดัการสนบัสนุนคนไม่ดี
ดว้ยความเตม็ใจสุขใจ 

กรณีที  2 คนส่วนใหญ่จะรู้สึกเป็นสุข สดชื น อร่อย (รู้สึกรสดี) กบัการรับประทานอาหาร
รสจดั ซึ งในปัจจุบนัการแพทยทุ์กแผนยืนยนัตรงกนัว่าอาหารรสจดัเป็นโทษต่อสุขภาพ เพราะแต่
เดิมคนส่วนใหญ่ได้รับขอ้มูลอย่างต่อเนื องซํ� า ๆ จากครอบครัวญาติพี น้องเพื อนหรือสื อต่าง ๆ ว่า
การรับประทานอาหารรสจดัมีประโยชน์ มีสารอาหารมาก มีแรง อร่อย สดชื น เป็นตน้ และคนส่วน
ใหญ่จะรู้สึกไม่เป็นสุข ไม่สดชื น ไม่อร่อย (รู้สึกรสไม่ดี) กบัการรับประทานอาหารรสจืด ซึ งใน
ปัจจุบนัการแพทยทุ์กแผนยืนยนัตรงกนัวา่อาหารรสจืดเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ งแต่เดิมคนส่วน
ใหญ่ไดรั้บขอ้มูลอยา่งต่อเนื องซํ� า ๆ  จากครอบครัวญาติพี นอ้งเพื อนหรือสื อต่าง ๆ  วา่การรับประทานอาหาร
รสจืดเป็นโทษ คือมีสารอาหารน้อย ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย ไม่สดชื น ไม่มีแรง 
ไม่อร่อย เป็นตน้ ดงันั�น เมื อมาเขา้ค่ายสุขภาพ ในวนัแรก ๆ นั�น ยงัไม่ไดข้อ้มูลใหม่ คนส่วนใหญ่จึง
รับประทานดว้ยความรู้สึกที รสไม่ดี ไม่อร่อย ไม่สดชื น แต่เมื อไดข้อ้มูลอยา่งต่อเนื องจากคณะจิตอาสา
แพทยว์ิถีพุทธว่า อาหารรสจดัเป็นโทษต่อสุขภาพ อาหารรสจืดที สมดุลร้อนเยน็เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพ และไดล้งมือฝึกรับประทานอาหารรสจืดที สมดุลร้อนเยน็ จนเกิดสภาพสบายเบากายมีกาํลงั
ขึ�นกบัตนเอง ทาํให้คนส่วนใหญ่ที มาเขา้ค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรม เริ มรับประทานอาหารรสจืดที 
สมดุลร้อนเยน็ ดว้ยความรู้สึกที เป็นสุข สดชื น อร่อย (รู้สึกรสดี)  

กรณีที  3 ถา้รู้สึกว่าการปรุงรสแบบใดอร่อย ก็รับประทานอาหารแบบนั�นซํ� า ๆ หลายมื�อ 
ก็จะรู้สึกไม่อร่อย แสดงวา่ความอร่อยไม่ไดอ้ยูที่ การปรุงรส เพราะถา้การปรุงรสทาํให้อร่อยไดจ้ริง 
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การปรุงรสแบบเดิมซํ� า ๆ  ก็ตอ้งรู้สึกอร่อยแบบเดิมทุกวนั เมื อคนพิจารณาซํ� า ๆ  จนเชื อมั นวา่การรับประทาน
อาหารแบบเดิมซํ� า ๆ หลายมื�อนั�นไม่สดชื น เวลารับประทานจึงรู้สึกไม่อร่อย ดงันั�น ความไม่อร่อย
เกิดจากการพิจารณาโทษหรือผลเสียของสิ งนั�น จนเชื อมั นอย่างชัดเจนแจ่มแจง้ว่าสิ งนั�นมีโทษ 
ส่วนความอร่อยเกิดขึ�นจากการพิจารณาประโยชน์ จนเชื อมั นอยา่งชดัเจนแจ่มแจง้วา่สิ งนั�นมีประโยชน์ 

กรณีที  4 ถา้รู้สึกว่าการปรุงเครื องแบบใดอร่อย ก็ใส่เครื องปรุงนั�นมาก ๆ กลบัไม่อร่อย 
แสดงวา่เครื องปรุงชนิดนั�น ไม่ไดท้าํให้เกิดความอร่อยที แทจ้ริง เพราะถา้เครื องปรุงชนิดนั�นทาํให้
อร่อยไดจ้ริง เมื อใส่เครื องปรุงมากขึ�นไปเรื อย ๆ ก็ตอ้งรู้สึกอร่อยมากยิ งขึ�นไปเรื อย ๆ แต่ตรงกนัขา้มกลบั
ไม่อร่อย เพราะเครื องปรุงที มากเกินไป เป็นโทษต่อชีวิต ที ชีวิตสามารถรับรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน ชีวิตจึง
สร้างความรู้สึก ไม่เป็นสุข ไม่สดชื น ไม่อร่อย (รู้สึกรสไม่ดี) ขึ�นมา 

กรณีที  5 ถา้รู้สึกวา่การปรุงรสแบบใดอร่อยเมื อปรุงรสแบบนั�นมารับประทานในวนัที 
เศร้าโศกเสียใจมาก ๆ กลบัไม่อร่อย ถา้การปรุงแบบใดทาํให้อร่อยจริง เมื อรับประทานก็ตอ้งรู้สึก
อร่อยในทุกสถานการณ์ แต่สถานการณ์ดงักล่าว ชีวิตไดรั้บความเศร้าโศกซึ งเป็นโทษเป็นผลเสีย 
เวลาสัมผสัอะไรก็จะรู้สึกทุกข์ ในทางตรงกนัขา้มในวนัที สุขสบายใจ เช่น ในวนัหยุดสําคญั 
ญาติพี นอ้งไม่ไดไ้ปเที ยวใหเ้กิดความกงัวลวา่จะเสี ยงต่อการเกิดอนัตรายอะไรหรือไม่ แต่มารวมกนั
ในบา้นอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาไม่เสี ยงอนัตราย ช่วยกนัปรุงอาหารแต่ไม่ไดถู้กสูตร กลบัรู้สึกอร่อย
รสดี สดชื น เป็นสุข เพราะการเกิดสภาพที เป็นประโยชน์ในชีวิต จึงทาํให้สัมผสัสิ งต่าง ๆ ดว้ย
ความรู้สึกที เป็นสุข 

จะเห็นไดว้า่ ผูใ้ดพิจารณาประโยชน์ในสิ งที เป็นโทษ จนเชื อมั นวา่สิ งที เป็นโทษนั�นเป็น
ประโยชน์ จะทาํใหผู้น้ั�นเขา้ถึงหรือสัมผสัสิ งที เป็นโทษดว้ยความรู้สึกที เป็นสุข แต่เมื อสิ งที เป็นโทษ
ออกฤทธิJ ก็จะเกิดโทษทุกขขึ์�น ตรงกนัขา้ม ผูใ้ดพิจารณาประโยชน์ในสิ งที เป็นประโยชน์จนเชื อมั น
วา่สิ งที เป็นประโยชน์นั�นเป็นประโยชน์ จะทาํให้ผูน้ั�นเขา้ถึงหรือสัมผสัสิ งที เป็นประโยชน์นั�น ดว้ย
ความรู้สึกที เป็นสุข แต่เมื อสิ งที เป็นประโยชน์ออกฤทธิJ ก็จะเกิดประโยชน์สุขขึ�น  

ดงันั�น ผูมี้ปัญญาก้าวสู่พุทธะแท ้จะพิจารณาโทษในสิ งที เป็นโทษ โดยพิจารณาซํ� า ๆ 
จนเชื อมั นว่า สิ งที เป็นโทษนั�นเป็นโทษ ถึงขั�นที ทาํให้เกิดสภาพตดัสิ งที เป็นโทษ (ตดักิเลส) 
ด้วยความรู้สึกที เป็นสุขอิ มเอิบเบิกบานแจ่มใส อย่างไม่ห่วงหาอาลยัอาวรณ์ในสิ งที เป็นโทษนั�น 
และพิจารณาประโยชน์ในสิ งที เป็นประโยชน์ โดยพิจารณาซํ� า ๆ จนเชื อมั นวา่สิ งที เป็นประโยชน์
นั�นเป็นประโยชน์ ถึงขั�นทาํให้เกิดสภาพเขา้ถึงหรือสัมผสัสิ งที เป็นประโยชน์นั�น ดว้ยความรู้สึกที 
เป็นสุข อิ มเอิบเบิกบานแจ่มใส อยา่งไม่ห่วงหาอาลยัอาวรณ์ในสิ งที เป็นโทษที เคยติดเคยยึด เมื อผูใ้ด
เขา้ถึงสภาพรู้ (รู้บาปและโทษ รู้กุศลและประโยชน์) ตื น (ตื นรู้ออกมาจากบาปและโทษ ตื นรู้เขา้ถึง
กุศลและประโยชน์) เบิกบาน (จิตบริสุทธิJ ผ่องใส เพราะความไม่ติดยึดในกิเลสนั� น ๆ) เพราะ
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สามารถตดัสิ งที เป็นโทษ (ละบาป) เขา้ถึงสิ งที เป็นประโยชน์ (บาํเพ็ญกุศล) ด้วยใจที เป็นสุข 
(ทาํจิตใจให้บริสุทธิJ ผอ่งใส เพราะความไม่ติดยึดในกิเลสนั�น ๆ) ไดม้ากขึ�นเท่าไหร่ ๆ นั นคือสภาพ
แห่งพุทธะ ไดเ้กิดมากขึ�นเป็นลาํดบั ๆ  

 

การรู้และพจิารณาโทษภัยของกเิลสในระดับปฏิจจสมุปบาท มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ทาํลายกเิลส 
ผูว้จิยัพบวา่ ถา้ผูใ้ดติดกิเลสชนิดใดนอ้ย การพิจารณาโทษของกิเลสเพียงไม่กี ขอ้ไม่กี ครั� ง

ก็สามารถทาํลายกิเลสชนิดนั�นได ้แต่ถา้ผูใ้ดติดกิเลสชนิดใดมาก การพิจารณาโทษของกิเลสเพียง
ไม่กี ขอ้ไม่กี ครั� งนั�น จะไม่สามารถทาํลายกิเลสได ้แต่พอพิจารณาโทษของกิเลสและประโยชน์ของ
การไม่มีกิเลสในระดบัปฏิจจสมุปบาท จะสามารถทาํลายกิเลสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงัที 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “... ธรรมที เราบรรลุแล้วนี�  เป็นธรรมลึกซึ� ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ 
ประณีต จะคาดคะเนเอาไม่ได้ ละเอียด รู้ได้เฉพาะบณัฑิต ส่วนหมู่สัตวนี์�  มีอาลยั (ความห่วงหา
อาลยัอาวรณ์ในสุขลวง) เป็นที ยินดี ยินดีแลว้ในอาลยั เบิกบานแลว้ในอาลยั ก็อนัหมู่สัตวผ์ูมี้อาลยั
เป็นที ยินดี ยินดีแล้วในอาลัย เบิกบานแล้วในอาลัย ยากที จะเห็นได้ซึ งฐานะนี�  คือ ปัจจัยแห่ง
สภาวะธรรมอันเป็นที อาศัยกันเกิดขึ� น (ปฏิจจสมุปบาท) ยากที จะเห็นได้ ซึ งฐานะแม้นี� คือ 
พระนิพพาน ซึ งเป็นที ระงบัแห่งสังขารทั�งปวง (การปรุงแต่งหรือสร้างสุขลวงอนัเป็นเหตุแห่งทุกขจ์ริง) 
เป็นที สลดัอุปธิ (กิเลส) ทั�งปวง เป็นที สิ�นไปแห่งตณัหา คลายความกาํหนดัดบัทุกข”์ (ที.ม.10/44)  

พระพุทธเจา้ตรัส ใน “มหาขนัธกะ” ถึง “โพธิกถาปฏิจจสมุปบาทมนสิการ” (วิ.ม.4/1-3) 
ดงันี�  

[1] โดยสมยันั�นพระผูมี้พระภาคพุทธเจา้แรกตรัสรู้ประทบัอยู ่ณ ควงไมโ้พธิพฤกษใ์กล้
ฝั งแม่นํ� าเนรัญชราในอุรุเวลาประเทศ ครั� งนั�น พระผูม้ีพระภาคประทบันั งด้วยบลัลังก์เดียว 
เสวยวมุิตติสุข ณ ควงไมโ้พธิพฤกษต์ลอด 7 วนัและทรงมนสิการ (การพิจารณาทาํใจในใจโดยแยบคาย) 
ปฏิจจสมุปบาท (การอาศยักนัและกนัเกิดขึ�น หรือความเป็นเหตุปัจจยัสืบเนื องกนัเป็นไปตามลาํดบั) 
เป็นอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยามแห่งราตรีวา่ดงันี�  

ปฏิจจสมุปบาทอนุโลม เพราะอวิชชาเป็นปัจจยัจึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจยัจึงมี
วญิญาณ เพราะวญิญาณเป็นปัจจยัจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเป็นปัจจยัจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะ
เป็นปัจจยัจึงมีผสัสะ เพราะผสัสะเป็นปัจจยัจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจยัจึงมีตณัหา เพราะ
ตณัหาเป็นปัจจยัจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจยัจึงมีภพ เพราะภพเป็นปัจจยัจึงมีชาติ เพราะ
ชาติเป็นปัจจยัจึงมีชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขโ์ทมนสัอุปายาส เป็นอนัวา่กองทุกขท์ั�งมวลนั นยอ่ม
เกิดดว้ยประการฉะนี�   
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ปฏิจจสมุปบาทปฏิโลม อนึ งเพราะอวิชชานั นแหละดบัโดยไม่เหลือ ดว้ยมรรคคือวิราคะ
สังขารจึงดบั เพราะสังขารดบัวิญญาณจึงดบั เพราะวิญญาณดบันามรูปจึงดบั เพราะนามรูป
ดบัสฬายตนะจึงดบั เพราะสฬายตนะดบัผสัสะจึงดบั เพราะผสัสะดบัเวทนาจึงดบั เพราะเวทนาดบั
ตณัหาจึงดบั เพราะตณัหาดบัอุปาทานจึงดบั เพราะอุปาทานดบัภพจึงดบั เพราะภพดบัชาติจึงดบั
เพราะชาติดบั ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั อุปายาส จึงดบั เป็นอนัวา่กองทุกขท์ั�งมวล
นั นยอ่มดบัดว้ยประการฉะนี�  

ลาํดบันั�น พระผูมี้พระภาคทรงทราบเนื�อความนั�นแลว้ จึงทรงเปล่งอุทานนี� ในเวลานั�นว่า
ดงันี�  เมื อใดแล ธรรมทั�งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ ผูมี้เพียรเพ่งอยู ่เมื อนั�น ความสงสัยทั�งปวงของ
พราหมณ์นั�นยอ่มสิ�นไป เพราะมารู้ธรรมพร้อมทั�งเหตุ 

[2] ลาํดับนั�น พระผูมี้พระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท เป็นอนุโลมและปฏิโลม 
ตลอดมชัฌิมยามแห่งราตรี ... จึงทรงเปล่งอุทานนี� ในเวลานั�นว่าดงันี�  ... เมื อใดแลธรรมทั�งหลาย
ปรากฏแก่พราหมณ์ ผูมี้เพียรเพ่งอยู่เมื อนั�น ความสงสัยทั�งปวงของพราหมณ์นั�นย่อมสิ�นไป เพราะ
ไดรู้้ความสิ�นแห่งปัจจยัทั�งหลาย 

[3] ลาํดบันั�น พระผูมี้พระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทเป็นอนุโลมและปฏิโลมตลอด
ปัจฉิมยามแห่งราตรี ... จึงทรงเปล่งอุทานนี� ในเวลานั�นวา่ดงันี�  ... เมื อใดแลธรรมทั�งหลายปรากฏแก่
พราหมณ์ ผูมี้เพียรเพ่งอยู ่เมื อนั�น พราหมณ์นั�น ย่อมกาํจดัมารและเสนาเสียได ้ดุจพระอาทิตยอุ์ทยั
ทาํอากาศใหส้วา่งฉะนั�น. 

ดงันั�นจะเห็นไดว้า่ หลกัปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11 คือ การอาศยักนัและกนัเกิดขึ�นหรือ
ความเป็นเหตุปัจจยัสืบเนื องกนัเป็นไปตามลาํดบั เพราะอวิชชา (ความหลงความไม่รู้อยา่งแจ่มแจง้
วา่ กิเลสสุขลวงในกามและอตัตา (ความยึดมั นถือมั น) จะนาํทุกขม์หาศาลทั�งปวงมาให้ เป็นปัจจยั 
(เหตุ) จึงมี สังขาร (การปรุงแต่ง ผสมผสาน สร้าง และสังเคราะห์) สังขาร จึงมี วิญญาณ (พลงังาน
แห่งความรู้สึกนึกคิด) วญิญาณ จึงมี นามรูป (ตวัรู้และตวัถูกรู้) นามรูป จึงมี สฬายตนะ (สื อติดต่อ 6 
อยา่ง คือ ตา หู จมูก ลิ�น กาย ใจ) สฬายตนะ จึงมี ผสัสะ (สิ งที มาสัมผสัหรือกระทบ) ผสัสะ จึงมี 
เวทนา (ความรู้สึก) เวทนา จึงมี ตณัหา (ความอยาก) ตณัหา จึงมี อุปาทาน (ความยึดมั นถือมั น) 
อุปาทาน จึงมี ภพ (สภาพกามภพ รูปภพ อรูปภพ และอตัตามานะที อาศยัอยู่) ภพ จึงมี ชาติ 
(การเกิด) ชาติ จึงมี ชรา (ความแก่ความเสื อม) มรณะ (ความตาย) โสกะ (ความเศร้าโศก) ปริเทวะ 
(ครํ าครวญรําพนัห่วงหาอาลยัอาวรณ์) ทุกข ์(ไม่สบาย) โทมนสั (เสียใจ) อุปายาส (ความลาํบากใจ 
คบัแคน้ใจ อึดอดั กดดนั หดหู่ รําคาญ ขุ่นมวั ไม่โปร่ง ไม่โล่ง ไม่เบิกบาน ไม่ผอ่งใส) กองทุกขท์ั�ง
มวลนั�นยอ่มเกิด ดว้ยประการฉะนี�  การดบัเหตุแห่งทุกขคื์ออวชิชา จะทาํใหทุ้กขด์บัไป 
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อวิชชา คือ ความหลงความไม่รู้อย่างแจ่มแจ้งว่ากิเลสสุขลวง (โลกียสุข) ในกามสุข
และอตัตกิลมถะจะนาํทุกข์มหาศาลทั�งปวงมาให้ หมายความว่า เมื อชีวิตใดหลงว่ากิเลสสุขลวง 
สุขไม่จริง สุขชั วคราว สุขไม่ย ั งยืน ในกาม คือ รูป รส กลิ น เสียง สัมผสั ลาภ ยศ สรรเสริญ และ
ความยดึมั นถือมั นให้ไดด้งัใจหมาย วา่เป็นสิ งที ควรเสพ เป็นเหตุให้จิตวิญญาณของผูน้ั�นสังขาร คือ
การปรุงแต่งผสมผสาน สร้าง และสังเคราะห์ พลงังานความรู้สึกสุขลวงที ไดเ้สพสิ งนั�นดงัใจหมาย 
ซึ งเป็นวญิญาณของกิเลสที ถูกสร้างขึ�นใหม่ในจิตวญิญาณของผูน้ั�น  

วญิญาณของกิเลสก็จะพฒันาต่อเนื องให้มีสภาพนามรูป นามคือสภาพรู้ และรูปคือสภาพ
ที ถูกรู้วา่อะไรมากระทบแลว้รู้สึกอยา่งไร วิญญาณที มีคุณภาพถึงขั�นนามรูป จะมีความสามารถใน
การดูดวตัถุและพลงังานมาเป็นสฬายตนะ คือ สื อติดต่อ 6 อยา่ง ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ลิ�น กาย ใจ เพื อจะ
เสพสิ งนั�นตามตอ้งการ รวมทั�งพลงังานที เชื อมต่อระหว่างวตัถุกบัวิญญาณ ให้รู้ว่าสิ งนั�นคือ
อะไร เรียกวา่สฬายตนะภายนอก เมื อเกิดสภาพรู้ว่าสิ งนั�นคืออะไร (รูปในจิตวิญญาณ เช่น เปรี� ยว 
หวาน มนั เคม็ ขม เผด็ เยน็ ร้อน อ่อน แขง็ สูง ตํ า ดาํ ขาว สุข ทุกข ์เป็นตน้) ก็มีพลงังานเชื อมต่อให้
นามในจิตวญิญาณรับรู้วา่เป็นสิ งนั�น เรียกวา่สฬายตนะภายใน   

สฬายตนะ จึงมี ผสัสะ (สิ งที มาสัมผสัหรือกระทบ) ผสัสะ จึงมี เวทนา (ความรู้สึกสุข 
ทุกข ์เฉย ๆ) เวทนา จึงมี ตณัหา (ความอยาก อยากไดสิ้ งที รู้สึกสุข อยากเอาสิ งที รู้สึกทุกขอ์อกไป) 
ตณัหา จึงมี อุปาทาน (ความยึดมั นถือมั นว่าความรู้สึกสุขลวงจากได้เสพสมตามที กิเลสกามและ
อตัตาตอ้งการ และความรู้สึกทุกขจ์ากการไม่ไดเ้สพตามที กิเลสกามและอตัตาตอ้งการนั�น เป็นตวัเรา
ของเรา) อุปาทาน จึงมี ภพ (สภาพสุขลวงจากกิเลสกามและอตัตาที อาศยัอยู)่ ภพ จึงมี ชาติ (ภพอนั
คือสุขลวงจากกิเลสกามและอตัตานั�นเกิดขึ�นและตั�งอยูน่านเท่าไหร่ ก็มีชาติเกิดของสุขลวงจากกิเลส
กามและอตัตาอยู่เท่านั�น) ชาติ จึงมี ชรา (ความแก่หรือความเสื อมของสุขลวงจากกิเลสกามและ
อตัตา) มรณะ (ความตายหรือความดบัของสุขลวงจากกิเลสกามและอตัตา)  

ซึ งสุขลวงจากกิเลสกามและอตัตานั�นเกิดขึ�นตั�งอยูแ่ละดบัไปในระยะเวลาเพียงสั�น ๆ ดงัที 
พระพุทธเจา้ตรัสว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณของกิเลสนั�น เหมือนกลุ่มฟองนํ� า ฟองนํ� า 
พยบัแดด ตน้กลว้ย มายากล (ส.ํข.17/242-246)  

จากนั�นเมื อยงัไม่ไดเ้สพสุขลวงจากกิเลสกามและอตัตานั�น กิเลสจะดูดพลงัผูน้ั�นไปสร้าง
ความรู้สึก โสกะ (ความเศร้าโศก) ปริเทวะ (ครํ าครวญรําพนัห่วงหาอาลยัอาวรณ์ในสุขลวงนั�น) 
ทุกข ์(ไม่สบาย) โทมนสั (เสียใจ) อุปายาส (ความลาํบากใจ คบัแคน้ใจ อึดอดั กดดนั หดหู่ รําคาญ 
ขุ่นมวั ไม่โปร่ง ไม่โล่ง ไม่เบิกบาน ไม่ผอ่งใส) เพื อต่อรองกดดนัให้ผูน้ั�นทาํตามสิ งที กิเลสกามและ
อตัตาตอ้งการเสพ 
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จากนั�นก็จะพฒันาต่อเนื อง เกิดเป็นกองทุกขท์ั�งมวล ซึ งสัมพนัธ์กบัที พระพุทธเจา้ตรัสไว ้
ใน ข.ุชา.27/1549-1552 

[1549] กามทั3งหลายมีความพอใจ (ความสุข) น้อย ทุกข์อื�นยิ�งกว่ากามไม่มี ชนเหล่าใด

ส้องเสพกามทั3งหลาย ชนเหล่านั3นย่อมเข้าถึงนรก 

[1550] เหมือนดาบที�ลับคมดีแล้วเชือด เหมือนกระบี�ที�ขัดดีแล้วแทง เหมือนหอกที�พุ่ง

ปักอก (เจ็บปานใด) กามทั3งหลายเป็นทุกยิ�งกว่านั3น 
[1551] หลุมถ่านเพลิงลุกโพลงแล้ว ลึกกว่าชั�วบุรุษ ผาลที�เขาเผาร้อนอยู่ตลอดวัน 

(ร้อนปานใด) กามทั3งหลายเป็นทุกข์ยิ�งกว่านั3น 

[1552] เหมือนยาพิษชนิดร้ายแรง นํ3ามันที�เดือดพล่าน ทองแดงที�กําลังละลายคว้าง 

(ร้อนปานใด) กามทั3งหลายเป็นทุกข์ยิ�งกว่านั3น 
เนื�อหาเรื องกามดงักล่าวสัมพนัธ์กบัที พระพุทธเจา้ตรัสใน ขุ.ชา.27/778-779 เปรียบวตัถุกาม

เหมือนยาพิษ 
[778] ยักษ์ชื�อคุมพิยะเที�ยวหาเหยื�อของตนอยู่ ได้วางยาพิษอันมีสีกลิ�น และรสเหมือน

นํ3าผึ3งไว้ในป่า 

[779]  สัตว์เหล่าใดมาสําคัญว่านํ3าผึ3ง กินยาพิษนั3นเข้าไป ยาพิษนั3นเป็นของร้ายแรงกว่า

สัตว์เหล่านั3น สัตว์เหล่านั3นต้องพากนัเข้าถึงความตายเพราะยาพษินั3น 
มีรายละเอียด คือ เมื อจิตวิญญาณแทห้ลงวา่วิญญาณกิเลสที ชีวิตหลงสร้างขึ�นมานั�นเป็น

ตวัเราของเรา หลงวา่กิเลสคือชีวิตเรา เราคือชีวิตกิเลส กิเลสสุขเราสุข กิเลสทุกขเ์ราทุกข ์ชีวิตผูน้ั�น
จะยอมผลิตพลงังานส่งใหกิ้เลสเพื อให้กิเลสสร้างความรู้สึกสุขลวงให้กิเลสเสพ ซึ งเป็นการเลี�ยงให้
กิเลสโตขึ�น โดยกลไกอนัเป็นโทษภยั คือกิเลสจะดูดพลงัเราไปสร้างความรู้สึกว่าถา้ไดเ้สพจะเป็น
สุขและอยากเสพ จากนั�นเมื อยงัไม่ไดเ้สพสุขลวงนั�น กิเลสจะดูดพลงัผูน้ั�นไปสร้างความรู้สึกโสกะ 
(ความเศร้าหมอง เศร้าโศก หดหู่ ไม่ผ่องใส ไม่เบิกบาน) ปริเทวะ (ครํ าครวญรําพนัห่วงหาอาลยั
อาวรณ์ในสุขลวงนั�น) ทุกข์ (ไม่สบายใจ ทรมานใจ) โทมนสั (เสียใจ) อุปายาส (ความลาํบากใจ 
ไดแ้ก่ คบัแคน้ใจ ดีดดิ�น เร่าร้อน อึดอดั กดดนั รําคาญ ขุ่นมวั ไม่โปร่ง ไม่โล่ง เป็นตน้) เพื อต่อรอง
กดดนัให้ผูน้ั�น ทาํตามสิ งที กิเลสตอ้งการเสพ ซึ งชีวิตนั�นจะไม่ตอ้งการสภาพทุกข์ทรมานดงักล่าว 
จึงสั งใหเ้ซลลเ์นื�อเยื อของร่างกายผลิตพลงังานขึ�นมา เพื อผลกัดนัและเกร็งตวับีบความรู้สึกทุกขใ์นใจ
และพิษของเสียในกายนั�นออกไป 

ดงัที นกัวทิยาศาสตร์พบวา่ การทาํงานของระบบประสาทซิมพาเธติก เพื อต่อสู้ภาวะตึงเครียด 
ดงันี�  เพิ มความดนัเลือดจากการทาํให้หลอดเลือดหดตวั (Alpha receptor) และทาํให้หัวใจเตน้เร็ว
และแรง เพิ มปริมาณเลือดไปที กลา้มเนื�อที กาํลงัทาํงาน คือ กลา้มเนื�อลายที ทาํใหห้ลอดเลือดขยายตวั 
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(Beta two receptor และ Cholinergic sympathetic) เพิ มอตัราการเกิดเมทตาโบลิซึมของเซลล์ทั ว
ร่างกายจากผลรวมนี�ทาํใหเ้ราสามารถใชก้าํลงักายไดม้ากกวา่ที ควรจะเป็น เนื องจากความเครียดทาง
ร่างกาย (Physical stress) จะกระตุน้ระบบประสาทซิมพาเธติกให้ร่างกายทาํงานมากขึ�น เรียก 
sympathetic stress reaction และยงัช่วยเพิ มการทาํงานในสภาวะตึงเครียดเกี ยวกบัอารมณ์ 
(Emotional stress) เช่น ในขณะที มีความโกรธ ไฮโปธาลามสัถูกกระตุน้ ส่งสัญญาณสู่ Reticular 
formation และไขสันหลงั ทาํให้มีการกระตุน้ต่อระบบประสาทซิมพาเธติกอย่างรุนแรง เรียก 
Sympathetic alarm reaction หรือบางทีเรียก fight or flight reaction คือตดัสินใจว่าจะสู้หรือหนี 
(ราตรี สุดทรวง และวีระชยั สิงหนิยม. 2550 : 153) แต่กลไกดงักล่าวนั�นไม่สามารถผลกัความทุกข์
ออกจากจิตได ้(ความทุกขใ์นจิตตอ้งลา้งดว้ยปัญญาแห่งธรรม) ประกอบกบัการผลกัดนัและเกร็งตวั
บีบพิษของเสียในเซลล์เนื�อเยื อของร่างกายออก เซลล์เนื�อเยื อจึงผิดรูปหรือพงั ซึ งจะทาํให้เซลล์
เนื�อเยื อเสียหน้าที  คือ ทาํหน้าที เพี�ยนหรือไม่ทาํหน้าที  จึงทาํให้เกิดโรคและอาการไม่สบายต่าง ๆ 
ขึ�น ดงัขอ้ความ “ ... ขอ้ที น่าสังเกตในที นี� คือชีวโมเลกุลประเภทต่าง ๆ ทาํงานไดต้ามหนา้ที เหมือน
เครื องจกัรกลต่าง ๆ ความสามารถในการทาํงานไดโ้ดยมีหนา้ที จาํเพาะอยา่งจึงเป็นสมบติัสําคญัของ
ชีวโมเลกุล นกัวทิยาศาสตร์ไดพ้ยายามศึกษาหาสาเหตุต่าง ๆ ที ทาํใหชี้วโมเลกุลต่าง ๆ มีคุณสมบติัที 
สําคญัประการนี�  และไดพ้บว่าความสามารถในการทาํงานของชีวโมเลกุลต่าง ๆ นั�น เนื องมาจาก
ลกัษณะโครงสร้าง (Structure) และโครงรูป (Conformation) ของชีวโมเลกุล (พิชิต โตสุโขวงศ์. 
2535 : 25)   

และเมื อชีวิตผลิตพลงังานแลว้คิด พูด และทาํเพื อสนองกิเลสจนกิเลสไดส้มใจ กิเลสก็จะ
ดูดพลงังานจากชีวิตไปสร้างความรู้สึกสุขลวง ซึ งจะใชพ้ลงังานอยา่งมาก เมื อชีวิตผลิตพลงังานอยา่งมาก
ส่งให้กิเลส จะเกิดของเสียที เป็นพิษอย่างมากในเซลล์เนื�อเยื  อของร่างกาย ชีวิตจึงเกิดสภาพ
หมดพลงังานที จะมาเลี� ยงร่างกายและมีสารและพลงังานที เป็นพิษของเสียเต็มร่างกาย พลงัชีวิต
จะพยายามผลิตพลงังานมาผลกัดนัและเกร็งตวับีบเอาพิษของเสียนั�นออกจากเซลล์เนื�อเยื อ ส่งผลให้
โครงสร้างโครงรูปของเซลลเ์นื�อเยื อผดิรูปและเสียหนา้ที ซํ� าเขา้ไปอีก ทาํใหเ้กิดโรคอาการอ่อนเพลีย 
และอาการไม่สบายต่าง ๆ รวมทั�งจิตใจหดหู่เศร้าหมองตามมา (สุขลวงนั�นเกิดขึ�นแลว้ก็หมดไป
อยา่งรวดเร็ว สุขลวงจึงเท่ากบัไม่มี ที เหลืออยูก่็คือความเสียหายและทุกข)์ ซึ งเป็นสภาพเดียวกนักบั
ผูที้ ถูกหวยรางวลัที หนึ งแลว้ดีใจมากสุขใจมากจนหมดแรง สลบ หรือหัวใจวายตาย สําหรับกลไก
อนัเกิดจากการสร้างความรู้สึกสุขลวงอื น ๆ ที ไม่ไดดี้ใจมากสุขใจมากขนาดนั�น พิษก็รองลงมาตาม
ความมากนอ้ยของสุขลวง กลไกอนัเกิดจากการหลงเสพสุขลวงดงักล่าว จึงทาํให้มีโรคมากและอายุสั� น 
สุขลวงมากก็พิษมาก สุขลวงน้อยก็พิษน้อย ไม่มีสุขลวงก็ไม่มีพิษจากสุขลวงจากการหลงเสพสุข
ลวงนั�น นอกจากจะเป็นการสูญเสียพลงัสร้างทุกข์ใส่ตน ตามกลไกที ทาํให้มีโรคมากและอายุสั� น
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ดงักล่าวแลว้ ยงัทาํใหกิ้เลสโตขึ�นไปเรื อย ๆ ซึ งกิเลสก็จะมีความสามารถในการดูดพลงังานจากชีวิต
เราไปสร้างกลไกแห่งความเสียหายและทุกขท์รมานไดม้ากยิ งขึ�น ๆ และผลสืบเนื องจากการสูญเสีย
สมรรถนะของตนนั�น ยงัทาํให้ตนและผูอื้ นขาดโอกาสที จะไดป้ระโยชน์ที ควรได ้ทาํให้ปัญหาที 
ควรจะแกไ้ดย้งัคงอยูแ่ละขยายผลร้ายสืบเนื องต่อไป ซึ งจะสั งสมเป็นวิบากร้ายที รอสร้างผลร้ายให้
ชีวติสืบไป 

ตรงกนัขา้มกบัการใชพ้ลงังานในการทาํกุศลอยา่งรู้เพียรรู้พกักลบัทาํให้เกิดสุขภาพดีและ
เกิดประโยชน์สุขในชีวิต (แมจ้ะเกิดของเสียจากการใชท้าํกุศล พลงัชีวิตและพลงักุศลก็สามารถขบั
ของเสียออกได้) สัมพนัธ์กบังานวิจยัที ยืนยนัว่าความเชื อและการปฏิบติัตามคุณธรรมในศาสนา
ส่งผลดีต่อพฤติกรรมสุขภาพและสร้างสุขภาวะที ดี ดงันี�  

พระมหาอุดร ทาํการวิจยัเอกสารร่วมกบัการวิจยัเชิงพรรณนา เรื องสุขภาพองค์รวมใน
พระไตรปิฎก นั�นประกอบไปด้วย 4 มิติคือ ด้านกาย ด้านสังคม ด้านจิต และด้านปัญญา ผลของ
สุขภาพองคร์วมวถีิพุทธเนน้ที ความสุข ภาวะสุขภาพที เป็นภาวะที เป็นความดีของชีวติ ประกอบดว้ย
วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ และสันติ แนวทางการไดม้าซึ งสุขภาพองคร์วมนั�น ใช้กระบวนการแกปั้ญหา
ตามหลกัอริยสัจ 4 โดยรูปแบบและกระบวนการสร้างสุขภาพองค์รวม 4 มิติ คือ 1) ดา้นร่างกาย 
ประกอบไปดว้ย 3 รูปแบบ คือ 1.1 รูปแบบดูแลร่างกาย ดว้ยเรื องเกี ยวกบัอาหาร การใชย้าสมุนไพร 
(เภสัช) การออกกาํลงักาย และการบริหารร่างกาย และอื น ๆ 1.2 รูปแบบการพกัผ่อนอิริยาบถ 
1.3 รูปแบบการผ่าตดั 2) รูปแบบดา้นสังคมหรือสิ งแวดลอ้ม ประกอบดว้ย คนและกลุ่มคน และ
ธรรมชาติ 3) รูปแบบดา้นจิตใจ และ 4) รูปแบบดา้นปัญญา ธรรมะ เช่น โพชฌงค์ 7 สัญญา 10 
สติปัฎฐาน 4 ขนัธ์ 5 ไตรลกัษณ์ 3 พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 และทิฎฐิอุชุกรรม การปรับทิฐิให้ตรง 
(พระมหาอุดร สุทฺธิาโณ (เกตุทอง) . 2554 : 79)  

อุ่นเอื�อ สิงห์คาํ ได้ศึกษากระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธ พบว่า จิต
วญิญาณเป็นตน้เหตุของความเจ็บป่วยของผูมี้ภาวะเสี ยงทางดา้นสุขภาพ เป็นผลของจิตวิญญาณที มี
การสะสมกิเลส ความโลภ โกรธ หลง ในระดบัที เพิ มขึ�น โดยความโลภจะเป็นตวัแสดงที เด่นชดัที 
เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดปัญหาความอยาก จึงเกิดการทาํงานอยา่งหนกัเพื อแสวงหาทรัพยสิ์นเงินทอง
มาสะสมโดยมีความเขา้ใจวา่เป็นความสุข ผลจากความสําเร็จในการหาเงิน ทาํให้เกิดอตัตา (ตวัตน) 
ที สูงขึ�น มีความยึดมั นถือมั นในตนเองจนไม่สนใจความรู้สึกของคนรอบขา้ง เมื อมีเงินแล้วก็
แสวงหาความสุข ด้วยการบาํเรอตนเองด้วยการ กิน สูบ ดื ม ตามใจอยากของตนเอง พฤติกรรม
ดงักล่าวส่งผลให้ร่างกายสะสมพิษจากการบริโภค และพิษจากภาวะกดดนัทางอารมณ์จากการ
ทาํงาน เมื อสะสมถึงจุดหนึ งจะเกิดภาวะความเจ็บป่วย นอกจากนี�  ยงัพบว่าการที ผูป่้วยยอมรับ
วิธีการที แตกต่างจากแนวทางการรักษาเดิมนั�น เกิดจากผูใ้ดเห็นทุกข์ผูน้ั�นเห็นธรรม ความเจ็บป่วย
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จะทาํให้มนุษยเ์กิดความทุกขท์รมาน ถึงที สุดถึงขั�นทอ้แทสิ้�นหวงั และเมื อทุกข์ถึงที สุด (จุดวิกฤต) 
ซึ งขึ�นอยู่กบัแต่ละบุคคล จิตจะปล่อยว่างสิ งที เคยยึดมั นถือมั นลง ยอมรับการหาทางดบัทุกข์ใน
กระบวนทศัน์ใหม่ (อุ่นเอื�อ สิงห์คาํ. 2555 : 183-184)  

อุ่นเอื�อยงัพบว่า แกนกลางของการบูรณาการที เชื อมโยงสุขภาวะทางกาย จิตใจ สังคม 
และจิตวิญญาณ คือ ธรรมะวิถีพุทธ ซึ งเป็นกระบวนการปฎิบติัที ทาํให้กิเลส ตณัหา อุปาทาน 
ที แสดงออกในรูปของความโลภ โกรธ หลง ที อยูใ่นจิตวิญญาณลดลงจากภาวะของปัจจุบนั ส่งผล
ใหก้ายกรรม วจีกรรม ที เกิดจากแรงขบัภายในคือจิตวิญญาณ ลดการดิ�นรนแสวงหาเพื อให้สมใจใน
โลภ โกรธ หลง ผลที เกิดขึ�น คือเกิดจิตวิญญาณดวงใหม่ที มีสภาวะตรงขา้ม คือ ทาน เมตตา กรุณา 
ปัญญาโตขึ�นเรื อย ๆ โดยวิถีพุทธนั�นเมื อกิเลสตายลงจิตวิญญาณดวงใหม่จะโตขึ�น ส่งผลให้จิตใจ 
(อารมณ์) ลดภาวะความตึงเครียด เป็นสดชื นแจ่มใส ร่าเริง เบิกบานเป็นสภาวะของความสุข และ
พบว่าจิตวิญญาณที เป็น “บุญ” มีผลกระทบให้เกิด “พลัง” แห่งการเสียสละช่วยเหลือผูอื้ นบน
พื�นฐานของความจริงจากผลที บุคคลนั�นไดรั้บ เช่นมีสุขภาพกายที ดีขึ�น ก็อยากช่วยเหลือให้ผูอื้ นมี
สุขภาพกายที ดีขึ�นด้วยเช่นกนั โดยอาศยัความรู้ (ปัญญา) ที บุคคลนั�นคน้พบในการปฎิบตัิตน 
มีผลกระทบให้สุขภาพของสังคมดีขึ�น เป็นองคร์วมของสุขภาวะที เกิดผลไดจ้ริงในเชิงของการปฎิบติั 
โดยการบูรณาการ “ธรรมะ” เขา้ไปต่อยอดกบัทฤษฎีสุขภาวะองค์รวมหรือทฤษฎีสุขภาพอื น ๆ 
(อุ่นเอื�อ สิงห์คาํ. 2555 : 187)  

งานของ Harold G. Koenig เป็นการศึกษาเกี ยวกับเรื องของศาสนา จิตวิญญาณและ
สุขภาพยอ้นหลงั ปี ค.ศ.1872-2010 พบว่ามีความสัมพนัธ์ระหว่างศาสนา จิตวิญญาณและสุขภาพ 
ผลเชิงบวก  ประกอบดว้ยความเป็นอยู่ที ดี, ความสุข, ความหวงั, การมองโลกในแง่ดี ความกตญัFู 
เมตตาต่อกนั รวมถึงผลทางดา้นกายภาพและอุปนิสัย เช่น การออกกาํลงักาย, การสูบบุหรี , อาหาร
สุขภาพ เป็นต้น ส่งผลดีต่อโรคหัวใจ, ความดันโลหิตสูง, อัมพฤกษ์-อัมพาต, สมองเสื อม 
(Alzheimer’s discease), ภูมิคุม้กนั, Eendocrine function, มะเร็งต่าง ๆ ความเจ็บป่วยจากโรคภยัต่าง ๆ 
รวมถึงการเตรียมตวัรับวาระสุดทา้ยของการสิ�นสุดชีวิต ซึ งตอ้งอาศยัผูเ้ชี ยวชาญด้านสุขภาพ
และผูดู้แลดา้นจิตวญิญาณ (Keonig H. G.Religion. 2010)  

สัมพนัธ์กบังานศึกษาของ David R. Williams และ Michelle J. Sternthal ซึ งพบว่า 
ในประเทศออสเตรเลีย พบความเชื อมโยงสาํคญัทางวิทยาศาสตร์ของความเชื อทางศาสนาและ
จิตวิญญาณ ขอ้บ่งชี� ทางสุขภาพหลายประการ การยอมรับการสิ�นสุดของชีวิต การลดอตัราเสี ยง
รุนแรงดา้นสุขภาพต่าง ๆ และการอาศยัความเชื อทางสังคมที นบัถือเป็นสิ งเดียวกนั ช่วยให้กาํลงัใจได้
อยา่งมาก ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมดีขึ�น (David R.W. and Michelle J. S. 2007 : 47-50)  
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เฉกเช่นเดียวกบั Christin M. Puchalski ซึ งพบว่าการแพทยใ์นปัจจุบนัมุ่งเน้นด้าน
เทคโนโลยีการแพทยเ์ป็นหลกัในการยืดอายุของผูป่้วย ซึ งต่างกบัการแพทยเ์มื อหลายสิบปีก่อน 
ซึ งมุ่งการรักษาผสมผสานทั�งทางดา้นกายภาพ, จิตวิญญาณ อารมณ์และสังคม (George Washington 
Institute for Spirituality and Health) โดยงานวิจยัมุ่งเนน้ในเรื องของ 1) การมีชีวิตยืนยาว 2) การรับมือ
ความเจบ็ป่วย ความเจบ็ปวดหรือ ทุกขท์รมานจากโรค และ 3) การฟื� นตวัจากความเจ็บป่วย ในเรื อง
ของการมีชีวิตยืนยาว พบวา่กลุ่มผูที้ เชื อมั นทางศาสนามีอายุยืนนานกวา่ ในเรื องของการรับมือกบั
ความเจ็บป่วย พบว่ามีคุณภาพชีวิตดีกว่า และฟื� นตวัจากความเจ็บป่วยได้เร็วกว่า (Christina 
M.P. 2001 : 352-357)  

Jade Dyer, BSc อธิบายการศึกษาถึง จิตวิญญาณ ความเชื อทางศาสนา ส่งผลดีอยา่งมาก
ต่อสุขภาพโดยรวม ความยืนยาวของชีวิตและคุณภาพชีวิต แมจ้ะไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้
ทั�งหมดถึงกลไกการหายและการฟื� นตวัจากโรคต่าง ๆ โดยพบวา่อตัราตายลดลงกวา่ 30% จากกว่า
แสนราย ในกลุ่มที เขา้โบสถ์ศึกษาธรรมะ กินมงัสวิรัติ (พืชผกัผลไม,้ ลดเนื�อสัตว)์ งดเครื องดื ม
แอลกอฮอล ์งดบุหรี  และออกกาํลงักายสมํ าเสมอ (ส่วนใหญ่อาย ุ> 40 ปี) สวดมนตเ์ป็นประจาํ (Jade 
Dyer. 2007: 324-328)  

Gowri Anandarajah และ Ellen Hight ทาํการศึกษาพบวา่ ความเชื อมั นในจิตวิญญาณและ
ศาสนา มีความสําคญัต่อสุขภาพอยา่งยิ ง และไดท้าํเครื องมือในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม (H, O, 
P, E) เป็นเครื องมือในการปรับเปลี ยนทางจิตวิญญาณผูป่้วยโดยสรุป คือ จิตวิญญาณเป็นสิ งสําคญั
หลากหลายมิติ การจะเขา้ใจลึกซึ� ง จาํเป็นตอ้งศึกษาอยา่งกวา้งขวาง จะไดป้ระโยชน์ต่อสุขภาพและ
ความเป็นอยู ่แต่หลกัการ คือ ตอ้งเคารพต่อสิทธิJ ผูป่้วย ความเป็นส่วนตวั และอิสระในดา้นความคิด
และความเชื อของผูป่้วย การเชื อมโยงระหว่างจิตใจและวิทยาศาสตร์การแพทย ์จาํเป็นตอ้งพฒันา 
การดูแลใหค้รอบคลุมเพื อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด (Gowri A. and Ellen H. 2001 : 81-88)  

Kenneth I. Pargament และคณะ พบวา่ผูป่้วยสูงอายุ 268 รายที นอนโรงพยาบาล ศึกษา
ทางความเชื อทางศาสนาและจิตวิญญาณ สภาพทางจิตใจ พบว่า 2 ปีต่อมา ตรวจสอบซํ� า สุขภาพ
โดยรวมดีขึ�น (ความเชื อทางศาสนา การสวดมนต ์การสนทนาธรรม การลงโทษ) (Kenneth I.P. et 
al. 2004 : 713-710)  

Jacqneline Ruth Mickley และ Karen Soeken ศึกษาจิตวญิญาณและสุขภาพในผูป่้วยหญิง 
175 รายที เป็นมะเร็งเตา้นมพบวา่ Spiritual well-being (SWB) เป็นส่วนสําคญัที ทาํให้เกิดความหวงั 
ส่วน Prognostic Factor จากระยะของโรคจาํนวน Lymph node positive ไม่สามารถใช้ในการ
พยากรณ์ใน SWB ได ้(Jacqueline RM, Karen S. and Anne B. 1992 : 267-272)  
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การศึกษาของ Lindsey McDougle และคณะ พบวา่มีความสัมพนัธ์ที เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพของอาสาสมคัร 1,805 ราย ที ยึดถือเชื อมั นทางศาสนาต่าง ๆ โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาต่าง ๆ ที ส่งผลต่อสุขภาพทั�งดา้นกายภาพและจิตใจในช่วงอายุวยักลางคนขึ�นไป (Lindsey 
Mc. D. et al. 2014 : 337-351)  

นักวิทยาศาสตร์พบว่า ในมหาจกัรวาลมีแต่วตัถุและพลงังานคลื นแม่เหล็กที หมุนวน
กนัไปมาเท่านั�น เมื อวตัถุแตกสลายจะกลายเป็นพลงังานคลื นแม่เหล็ก เมื อพลงังานคลื นแม่เหล็กมา
รวมกนัก็จะเป็นวตัถุ ทุกสิ งทุกอยา่งในมหาจกัรวาลลว้นคือพลงังานคลื นแม่เหล็กทั�งสิ�น ดงัคาํกล่าว 
“วธีิการใหม่ในการศึกษาตีความการแผรั่งสีแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ งไดก้ลายมาเป็นส่วนสําคญัของทฤษฎี
ควอนตมั (ทฤษฎีที วา่ดว้ยปรากฏการณ์ของอะตอม) ซึ งทาํให้เกิดความเขา้ใจวา่มวลสารมิใช่อะไร
อื นนอกจากพลงังานรูปหนึ งเท่านั�น แมก้ระทั งวตัถุในสภาพสถิตยก์็มีพลงังานสะสมอยูใ่นมวลสาร
ของมนัและความสัมพนัธ์ระหวา่งสสารและพลงังานได ้โดยสมการคือ E = mc² ” (Capra Fritjof. 
2000 : 50-51, 61-63) และคาํกล่าว “เนื องจากสสารและพลงังานนั�นโดยเนื�อแทแ้ลว้เป็นสิ งเดียวกนั 
เพียงแต่แสดงออกมาในรูปแบบที แตกต่างกนัเท่านั�น มวลของร่างกายนั�นไม่ใช่สิ งที หยุดนิ งสามารถ
ผนัแปรตามการเปลี ยนแปลงของพลงังานในตวัมนัเอง ณ จุดนี� เองจึงนาํมาสู่ความเขา้ใจในอีกมิติวา่
แทที้ จริงแลว้ร่างกายของมนุษย ์ ณ ระดบัใตอ้ะตอมก็คือพลงังานซบัซ้อนที มีการสั นสะเทือนและ
แกวง่ในอตัราที แตกต่างกนัไปเราจะพบวา่แทที้ จริงแลว้ร่างกายมนุษยก์็มีการใชพ้ลงังานในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตลอดเวลา” (Einstein A. 1970 : 14-31)  

ดงันั�น ในมหาจกัรวาลจึงมีเพียงคลื นแม่เหล็กที อยูใ่นรูปพลงังานและอยูใ่นรูปวตัถุเท่านั�น 
จิตวิญญาณนั�นเป็นสิ งที มองไม่เห็นจึงอยูใ่นลกัษณะพลงังานคลื นแม่เหล็กแห่งชีวิต ที พระพุทธเจา้
ตรัสวา่มีลกัษณะ 7 ประการ ดงันี�  

1. ทูรังคมงั (ไปไดไ้กล)  
2. เอกจรัง (ไปแต่ผูเ้ดียว)  
3. อสรีรัง (ไม่มีรูปร่าง)  
4. คุหาสยงั (มีกายเป็นที อาศยั ถา้ไม่มีกายก็อาศยัอยูใ่นจิตตนเอง)  
5. อนิทสัสนงั (มองไม่เห็น)  
6. อนนัตงั (ไม่มีที สุด)  
7. สัพพโต ปภงั (แจ่มใสโดยประการทั�งปวง)  
 (ที.สี.9/350) (ข.ุข.ุ25/13)  
จิตวิญญาณคือพลงังานคลื นแม่เหล็กแห่งชีวิตชนิดหนึ ง จึงสามารถสัมพนัธ์กบัสิ งต่าง ๆ 

ในมหาจกัวาลได้ เพราะทุกสิ งทุกอย่างในมหาจกัรวาล ล้วนคือพลงังานคลื นแม่เหล็กทั�งสิ�น 
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ซึ งธรรมชาติของแม่เหล็ก จะเหนี ยวนาํให้เหล็กปรับสภาพคลื นในเหล็กนั�น ให้มีคุณสมบติัเป็น
แม่เหล็กตาม นยัยะเดียวกนัจิตวิญญาณซึ งคือคลื นแม่เหล็กแห่งชีวิตที ทูรังคมงั (ไปไดไ้กล) อนนัตงั 
(ไม่มีที สุด) ก็จะมีพลงัเหนี ยวนาํให้ชีวิตอื น ๆ ปรับคลื นให้มีคุณสมบติัเช่นเดียวกนั ตวัอย่างเช่น 
อยูใ่กลค้นดีจะมีแรงเหนี ยวนาํให้ทาํดี อยูใ่กลค้นชั วจะมีแรงเหนี ยวนาํให้ทาํชั ว ยิ งอยูใ่นหมู่กลุ่มคน
ดีจะยิ งมีแรงเหนี ยวนาํให้ทาํดีได้มาก (แมค้นชั วที แฝงเขา้มาทาํชั วอยู่ในกลุ่มคนดี บางคนจะ
เปลี ยนใจไม่ทาํชั ว บางคนหยุดชั วแล้วหันมาทาํดี แมบ้างคนจะทาํชั วอยู่แต่ถ้าไม่มีพลงัดีของ 
คนดีคนชั วจะทาํชั วหนกักวา่นั�นอีก แต่โดยสัจจะแลว้ การทาํชั วในกลุ่มคนดีจะบาปแรงกวา่การทาํ
ชั วในกลุ่มคนชั ว) อยู่ในหมู่กลุ่มคนชั วก็จะยิ งมีแรงเหนี ยวนาํให้ทาํชั วไดม้าก (ยกเวน้ ผูที้ หลุดพน้
จากกิเลสเรื องนั�น ๆ แลว้เท่านั�นที ความชั วจากกิเลสตวันั�น ๆ จะเหนี ยวนาํให้ทาํความชั วชนิดนั�น
ไม่ได)้  

อีกตวัอย่างหนึ ง เวลาเราไปในวดัวนัที คนส่วนใหญ่ถือศีลแปด ไม่กินอาหารมื�อเยน็ เราก็
จะไม่กินมื�อเย็นได้โดยไม่ยากไม่ลาํบาก เพราะมีพลงัคลื นแม่เหล็กแห่งชีวิตของผูไ้ม่กินอาหาร
มื�อเยน็เหนี ยวนาํเรา แต่พอเราออกนอกวดั กิเลสก็จะมารอตั�งแต่อยู่หน้าวดัว่า เยน็นี� จะกินอะไรดี 
เพราะมีคลื นแม่เหล็กแห่งชีวิตของผูเ้สพอาหารมื�อเยน็ เหนี ยวนาํเรา หรือเมื อเราไปพบใครหรือหมู่
กลุ่มใดที กาํลงักินอะไรอร่อย ๆ อยา่งมีความสุข เราก็มกัจะมีความรู้สึกอยากกินตามไปดว้ย เป็นตน้ 
ยิ งหูไดย้ินเสียง ตากระทบรูป จมูกไดก้ลิ น ลิ�นไดร้ส กายไดส้ัมผสั ยิ งเหนี ยวนาํไดแ้รงมาก ยิ งอยู่
ใกลแ้รงเหนี ยวนาํยิ งมาก แมไ้ม่ไดส้ัมผสัทางตาหูจมูกลิ�นกายก็มีแรงเหนี ยวนาํ แต่มีแรงนอ้ยกวา่การ
ไดส้ัมผสั  

ดงันั�น ทนัทีที ใครเสพสุขลวง ก็จะเหนี ยวนาํให้คนอื น อยากเสพสุขลวงตามไปด้วย 
โดยเฉพาะคนที อยูใ่กลก้็จะถูกเหนี ยวนาํแรงที สุด เมื อเหนี ยวนาํใครได ้สนามแม่เหล็กแห่งการเสพ
สุขลวงก็จะรวมกนั และมีพลงัเหนี ยวนาํแรงมากยิ งขึ�น แลว้เหนี ยวนาํคนอื นต่อเนื องกนัเป็นลูกโซ่ 
และผูที้ หลงสุขลวงก็จะเสพสุขลวงซํ� า ๆ เรื อย ๆ ไม่มีที สิ�นสุด จึงเพิ มพลงัเหนี ยวนาํให้แรงมาก
ยิ งขึ�น ๆ กวา้งขึ�น ๆ เป็นลาํดบั ๆ อยา่งไม่มีที สิ�นสุด  

เมื อแต่ละคนที ถูกพลงัเหนี ยวนาํเอาพลงัของชีวติไปสร้างความรู้สึกสุขลวง จึงเกิดกลไกที 
ทาํใหมี้โรคมากและอายสุั�น เกิดผลสืบเนื องจากการสูญเสียสมรรถนะของตน ทาํใหต้นและผูอื้ นขาด
โอกาสไดป้ระโยชน์ที ควรได ้ทาํให้ปัญหาที ควรจะแกไ้ดย้งัคงอยูแ่ละขยายผลร้ายสืบเนื องต่อไปดงัที กล่าว
มาแลว้ ซึ งจะสั งสมเป็นวบิากร้ายที รอสร้างผลร้ายใหชี้วติสืบไป 

ประกอบกบัโดยสัจจะสุขลวงในสิ งใด ๆ ทุกตวัคือพลงัที เติมกนัทั�งหมด เช่น การไดล้าภ
ยศก็จะกระตุน้ให้อยากไดก้ารยกยอ่งสรรเสริญ การไดก้ารยกยอ่งสรรเสริญก็จะกระตุน้ให้อยากได้
ลาภยศ เมื อไดล้าภยศสรรเสริญก็อยากไดอ้าํนาจ เมื อมีอาํนาจก็อยากไดล้าภยศสรรเสริญ มีอาํนาจก็
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อยากเบ่งข่มอยากอวดใหญ่อวดโต เมื อได้เบ่งข่มอวดใหญ่อวดโตก็อยากมีอาํนาจ การไดล้าภยศ
สรรเสริญต่าง ๆ ก็ทาํให้อยากโชวอ์ยากฉลองดว้ยอาหารอร่อย ๆ เพลงไพเราะ ๆ รูปรสกลิ นเสียง
สัมผสัต่าง ๆ การมีอาหารอร่อย ๆ เพลงไพเราะ ๆ รูปรสกลิ นเสียงสัมผสัต่าง ๆ ก็ทาํให้อยากโชว ์
อยากไดล้าภยศสรรเสริญ ฟังเพลงไพเราะทาํให้กินอาหารอร่อยเป็นสุขยิ งขึ�น การกินอาหารอร่อยก็
ทาํใหมี้ความสุขในการฟังเพลงมากขึ�น ฟังเพลงมนั ๆ จะกระตุน้ให้อยากเตน้เขา้จงัหวะ การเตน้เขา้
จงัหวะจะกระตุน้ให้อยากฟังเพลงมนั ๆ เมื อแต่งตวัสวยหล่อหรือมีความเด่นบางอย่างก็อยาก
โชว ์อยากได้รับการชื นชม เมื ออยากโชวอ์ยากได้รับการชื นชมก็กระตุน้ให้แต่งตวัสวยหล่อ
หรือสร้างความเด่นบางอย่าง การอยากเด่นอยากโชวม์าก ๆ ทาํให้หน้าดา้น อยากหน้าดา้นมาก ๆ 
วิธีการหนึ งที ทาํให้หนา้ดา้นมาก ๆ ไดคื้อการดื มเหลา้ การดื มเหลา้จะกระตุน้ให้อยากกินกบัแกลม้ 
การกินกบัแกลม้จะกระตุน้ใหอ้ยากดื มเหลา้ การดื มเหลา้ก็ทาํใหอ้ยากเสพอยา่งอื น ๆ ตามมาอีก เป็น
ตน้ ดงันั�น เมื อเสพสุขลวงอยา่งหนึ ง ก็จะเติมพลงัให้อยากเสพสุขลวงในรูปรสกลิ นเสียงสัมผสัลาภ
ยศสรรเสริญ การไดส้มใจอยา่งอื น ๆ ทุกอยา่งที คนนั�นติดดว้ย การเสพแต่ละครั� งก็จะเพิ มความติด
ยดึมากยิ งขึ�น ๆ เพิ มความอยากเสพเขม้ขน้และหลากหลายมากยิ งขึ�น ๆ  

เมื ออยากเสพมาก ๆ แต่ไม่สามารถหามาเสพไดด้ว้ยวิธีสุจริต ก็จะลกัขโมยฉ้อโกงแยง่ชิง
เข่นฆ่าเบียดเบียนทาํร้ายสารพดัรูปแบบ เพราะการหลงเสพสุขลวงมาก ๆ ทาํให้เกิดความโลภอยาก
เสพอยากครอบครองสิ งที ทาํให้ไดเ้สพสุขลวงนั�นให้มาก ๆ เมื อความโลภรุนแรงมากยิ งขึ�น ๆ ก็จะ
ทาํความชั วไดทุ้กเรื อง เช่น อยากกินเนื�อสัตวม์ากก็เป็นเหตุให้สัตวถู์กฆ่าตาย อยากข่มขืนคนมากก็
เป็นเหตุให้คนถูกข่มขืนรวมทั�งถูกฆ่าปิดปาก อยากได้สิ งนั�นสิ งนี� ไดม้าก ๆ ก็เกิดปัญหาลกัขโมย
ฉ้อโกงแก่งแยง่แข่งขนัเข่นฆ่าเบียดเบียนทาํร้ายคน สัตว ์และผลาญทรัพยากรโลก เกิดขายเนื�อขาย
ตวั ประพฤติผิดในกาม ใช้วาจาโกหกและวาจาที เป็นบาปต่าง ๆ สร้างความเดือดร้อนทุกขท์รมาน
ทุกรูปแบบใหก้บัตนเอง และผูอื้ น รวมถึงสัตวต่์าง ๆ ในโลก  

เมื อหลงติดสุขลวงมาก ๆ ก็จะทาํให้เอามาเสพมาก ๆ เอามากกัตุนมาก ๆ และผลาญ
ทรัพยากรโลกมาแปลเป็นทรัพยสิ์นมากยิ งขึ�น ๆ เพื อเอาไวซื้�อหรือแลกเปลี ยนเอาสิ งที ติดมาเสพสุขลวง
ให้ไดม้ากยิ งขึ�น ๆ ทาํให้เกิดความขาดแคลนในโลก ทาํให้เกิดการลกัขโมยฉ้อโกงแยง่ชิง เข่นฆ่า
เบียดเบียนทาํร้ายสารพดัรูปแบบ เมื อทรัพยากรโลกถูกนาํมาใชม้ากเกินความสมดุลก็จะเกิดภยัพิบติั
ธรรมชาติสารพดัรูปแบบ  ความเดือดร้อนใด ๆ ที เกิดขึ�นกบัใคร ๆ ที คลื นแม่เหล็กแห่งชีวิตของผูใ้ด 
มีส่วนในการเต็มเติมเสริมหนุนให้เกิดสภาพนั�นอยูเ่ท่าใด คลื นแม่เหล็กแห่งชีวิตของผูน้ั�น ก็จะดูด
ดึงเอาพลงัแห่งความเดือดร้อนอนัไม่มีที สิ�นสุดตามกลไกของสัจจะดงักล่าว มาเป็นพลงัสร้างผลร้าย 
(วบิากร้าย) ใหก้บัชีวติของผูน้ั�นในชาตินี�  ชาติต่อไปและชาติอื นสืบ ๆ ไป เพราะจิตวิญญาณนั�นเป็น
พลงังานคลื นแม่เหล็กแห่งชีวิต ที มีคุณสมบติัพิเศษ ในการบนัทึกพลงังานคลื นแม่เหล็กของผลอนั
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เกิดจากการกระทาํสิ งดีหรือไม่ดีที ผูน้ั�นกระทาํ เป็นสมบติัของผูน้ั�น (กมัมสโกมหิ) พลงัที สร้างผลดี
หรือร้ายใหก้บัผูน้ั�น (กมัมปฏิสรโณ) ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าวความ
ที กรรม (การกระทาํทางกายวาจาใจ) อนัเป็นไปดว้ยสัญเจตนา (ความจงใจ) ที บุคคลทาํแลว้ สะสม
แลว้จะสิ�นสุดไป โดยมิไดเ้สวยผล (รับผล) แต่กรรม (การกระทาํ) นั�นแล จะให้ผลในภพนี�  หรือใน
ภพถดัไป หรือในภพอื นสืบ ๆ ไป” (อภิ.ก.37/1698) , “ผล (สิ งที เกิดขึ�น) วิบาก (พลงัสร้างผล) ของ
กรรม (การกระทาํทางกายวาจาใจ) ที ทาํดีทาํชั วแลว้ มีอยู ่(อตัถิ สุกตทุกกฏานงั กมัมานงั ผลงั วิปาโก)” 
(ม.อุ.14/257) , “ธรรมทั�งหลายมีใจเป็นหวัหนา้ มีใจประเสริฐที สุด สาํเร็จแลว้แต่ใจ ถา้บุคคลมีใจอนั
โทษประทุษร้ายแลว้ กล่าวอยูก่็ตามทาํอยูก่็ตาม ทุกขย์อ่มไปตามบุคคลนั�น เพราะทุจริต 3 อยา่งนั�น 
เหมือนลอ้หมุนไปตามรอยเทา้โคผูล้ากเกวียนไปอยู่ ฉะนั�น ธรรมทั�งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจ
ประเสริฐที สุด สาํเร็จแลว้แต่ใจ ถา้บุคคลมีใจผอ่งใสกล่าวอยูก่็ตามทาํอยูก่็ตามสุขยอ่มไปตามบุคคล
นั�น เพราะสุจริต 3 อยา่ง เหมือนเงามีปรกติไปตาม” (ขุ.ธ. 25/11) , “สุภมาณพ โตเทยยบุตร พอนั ง
เรียบร้อยแล้ว ได้ทูลถามพระผูมี้พระภาคดงันี� ว่า ขา้แต่พระโคดมผูเ้จริญ อะไรหนอแล เป็นเหตุ 
เป็นปัจจยัให้พวกมนุษยที์ เกิดเป็นมนุษยอ์ยู่ ปรากฏความเลวและความประณีต คือ มนุษยท์ั�งหลาย
ยอ่มปรากฏมีอายุสั�น มีอายุยืน มีโรคมาก มีโรคนอ้ย มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณงาม มีศกัดานอ้ย 
มีศกัดามาก มีโภคะน้อย มีโภคะมาก เกิดในสกุลตํ า เกิดในสกุลสูง ไร้ปัญญา มีปัญญา ขา้แต่
พระโคดมผูเ้จริญอะไรหนอแล เป็นเหตุ เป็นปัจจยั ให้พวกมนุษยที์ เกิดเป็นมนุษยอ์ยู่ ปรากฏ
ความเลวและความประณีตฯ พระผูมี้พระภาคตรัสวา่ “ดูกรมาณพ สัตวท์ั�งหลายมีกรรมเป็นของตน 
เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกาํเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพนัธ์ุ มีกรรมเป็นที พึ งอาศยั กรรมย่อม
จาํแนกสัตวใ์หเ้ลวและประณีตไดฯ้ ...” (ม.อุ.14/580-585) ซึ งสัมพนัธ์กบัขอ้ความที พระพุทธเจา้ตรัส
ใน ข.ุชา.27/783-787, 797) ใหทุ้กขแ์ก่ท่านทุกขน์ั�นถึงตวั 

[783] ผูใ้ดลวงให้เราจบังูเห่าวา่นี ลูกนกสาลิกา ผูน้ั�นตามพรํ าสอนสิ งที ลามกถูกงูนั�นกดั
ตายแลว้ 

[784] คนใดปรารถนาจะฆ่าบุคคลผูไ้ม่ฆ่าเองและผูไ้ม่ใชค้นอื นให้ฆ่าตน คนนั�นถูกฆ่าแลว้ 
นอนตายอยู ่เหมือนกบับุรุษผูถู้กงูกดัตายแลว้ฉะนั�น 

[785] คนใดปรารถนาจะฆ่าบุคคลผูไ้ม่เบียดเบียนตนและไม่ฆ่าตน คนนั�นถูกฆ่าแล้ว 
นอนตายอยูเ่หมือนกบับุรุษถูกงูกดัตายแลว้ฉะนั�น 

[786] บุรุษผูก้าํฝุ่ นไวใ้นมือพึงซัดฝุ่ นไปในที ทวนลมละอองฝุ่ นนั�น ย่อมหวนกลบัมา
กระทบบุรุษนั�นเองเหมือนบุรุษถูกงูกดัตายแลว้ฉะนั�น 

[787] ผูใ้ดประทุษร้าย คนผูไ้ม่ประทุษร้ายตน เป็นคนบริสุทธิJ  ไม่มีความผิดเลย บาปยอ่ม
กลบัมาถึงคนพาลผูน้ั�นเอง เหมือนกบัละอองละเอียดที บุคคลซดัไปทวนลมฉะนั�น   
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[797] อนัธรรมดาตณัหาเป็นสิ งที กวา้งขวางอยู ่ณ เบื�องบนให้เต็มไดย้าก มกัเป็นไปตาม
อาํนาจของความปรารถนา เพราะฉะนั�น ชนเหล่าใดมากาํหนดัยินดีตณัหานั�น ชนเหล่านั�น จึงตอ้ง
เป็นผูทู้นจกัรกรดไว ้

จะเห็นได้ว่า สาเหตุจากการหลงเสพกิเลสสุขลวง จึงทาํให้เกิดกิเลสความโลภ เมื อ
ไม่ได้เสพกิเลสสุขลวงตามที หลง จึงทาํให้เกิดกิเลสความโกรธ รากเหง้าของกิเลสความโลภ
ความโกรธก็คือกิเลสความหลง อนัเป็นตน้เหตุที ทาํให้เกิดความทุกข์ทั�งปวง ต่อเนื องเป็นลาํดบั ๆ 
ดงัที กล่าวมาขา้งตน้ ดงันั�น พระพุทธเจา้จึงตรัสว่า “กองทุกข์ทั�งมวลย่อมเกิดด้วยประการฉะนี� ” 
(ว.ิม.4/1) มีขอ้สังเกตที น่าสนใจวา่ พระพุทธเจา้ตรัสไวถู้กตอ้ง คือ ช่วงชีวิตที แต่ละคนเป็นเด็ก จะมี
สุขลวงจากเงินทองขา้วของทรัพยส์มบติัรูปรสกลิ นเสียงสัมผสัลาภยศสรรเสริญ การไดด้งัใจหมายมา
เสพประมาณหนึ ง แต่พอเราโตขึ�นเป็นผูใ้หญ่ จะมีสุขลวงจากสิ งดงักล่าวมาเสพมากขึ�นกวา่ตอน
เป็นเด็ก จะเห็นได้ว่า ปัญหาภาระความทุกข์ความกงัวลต่าง ๆ ก็จะมากกว่าตอนเป็นเด็ก และมี
แนวโน้มที มากขึ�นอย่างไม่มีที สิ�นสุด แสดงให้เห็นชัดว่า เสพสุขลวงมากก็จะมีวิบากกรรมร้ายที 
ปริมาณมาก เสพสุขลวงนอ้ยก็จะมีวบิากกรรมร้ายที ปริมาณนอ้ย ซึ งสัจจะดงักล่าวสามารถพิสูจน์ได้
ในปัจจุบนั โดยทดลองด้วยตนเองจะพบว่า ช่วงไหนที เสพสุขลวงมากก็จะมีวิบากกรรมร้ายที 
ปริมาณมาก ช่วงไหนที เสพสุขลวงนอ้ยก็จะมีวบิากกรรมร้ายที ปริมาณนอ้ย  

เมื�อดับอวิชชา (ความหลงเสพกิเลสสุขลวง) อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ ทุกข์ก็จะดับ สุขก็จะ

เกดิขึ3น 
พระพุทธเจา้ตรัสว่า ละเหตุทุกข์ไดเ้ป็นสุขในที ทั�งปวง (ขุ.ธ.25/59) , ละทุกข์ทั�งปวงได ้

เป็นความสุข (ขุ.ธ.25/33) จะเห็นได้ว่า ความสุขที แทจ้ริงตามที พระพุทธเจา้ตรัสรู้ เกิดจากการละ
หรือดบัทุกขไ์ด ้การจะละหรือดบัทุกขไ์ดน้ั�น เกิดจากการละหรือดบัเหตุของทุกขน์ั�นได ้

ประโยชน์ที จะเกิดขึ�น เมื อกิเลสสุขลวงตายก็คือ มหันตภยัทั�งปวงที เกิดขึ�นอย่าง
ต่อเนื องอนัเกิดจากกิเลสสุขลวงดงัที กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ อนัเกิดจากการเสพสุขลวงครั� งใหม่ก็จะไม่
เกิดขึ�นใหม่อีกต่อไปตลอดกาลนาน ยิ งไปกว่านั�น อาหาร อากาศ และพลงังาน ที ชีวิตดูดเขา้ไป
สังเคราะห์เป็นพลงังานหล่อเลี�ยงชีวิต ซึ งแต่เดิมตอ้งสูญเสียให้กิเลสสุขลวง เอาไปเลี�ยงกิเลสให้โตขึ�น 
ซึ งทาํความเสียหายและความทุกขใ์หชี้วติเรา เมื อเราไม่มีกิเลสสุขลวงตวันั�น ๆ แลว้ พลงังานดงักล่าวก็
จะเลี� ยงชีวิตเราอย่างเดียว โดยไม่ตอ้งเลี� ยงกิเลสสุขลวงอีกต่อไป ทาํให้ชีวิตมีพลงัเต็มยิ งขึ�น ดงัที 
พระพุทธเจา้ตรัสวา่ วิมุติ (หลุดพน้จากกิเลส) เป็นกาํลงั (ที.ปา.11/50) จึงสามารถขบัโรคภยัไขเ้จ็บ
ออกไปจากร่างกาย สร้างร่างกายให้แข็งแรงยิ งขึ�น จิตใจเป็นสุขเบิกบานแจ่มใส ไร้ทุกข์ไร้กงัวล
ยิ งขึ�น  
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ชีวิตที ไม่ตอ้งเสพสุขลวง ก็จะกินน้อยใช้น้อย แต่มีศกัยภาพในการทาํผลิตผลกิจกรรม 
การงานไดม้ากขึ�น ประกอบกบัการสละคืนสิ งที ไม่ตอ้งเสพให้คนในโลก คนในโลกก็จะไดอ้าศยั
ผลิตผลดงักล่าว เป็นตน้ทุนของชีวติสืบเนื องไป ยิ งไปกวา่นั�นพลงัแม่เหล็กแห่งความผาสุกของชีวิต
อนัเกิดจากวิมุติหลุดพน้จากอาํนาจของกิเลส ก็จะส่งคลื นแม่เหล็กเหนี ยวนาํผูที้ บาํเพ็ญบุญกุศลเต็ม
รอบที จะไดรั้บพลงังานคลื นแม่เหล็กแห่งประโยชน์สุขดงักล่าว ให้ไดรั้บพลงังานคลื นแม่เหล็กดงักล่าว 
ทาํให้เกิดพลงัแม่เหล็กดงักล่าวที แรงขึ�น และแผ่ไพศาลให้ผูอื้ น ที มีคุณสมบติัดงักล่าวต่อเนื องมาก
ยิ งขึ�นไปเรื อย ๆ อย่างไม่มีวนัสิ�นสุด นอกจากนี� พลงัดงักล่าวก็จะแผ่ไพศาลไปช่วยเสริมความสุข
จากการไม่เสพสุขลวง และตา้น คาน ลด หรือชะลอพลงัแห่งการอยากเสพสุขลวงของคนในโลก 
เท่าที พลงัดงักล่าวจะมีฤทธิJ แรง แมค้นในโลกจะยงัไม่ไดบ้าํเพญ็บุญกุศลถึงรอบก็ตาม ถา้ไม่มีพลงั
ดงักล่าวตา้น คาน ลด หรือชะลอพลงัแห่งการอยากเสพสุขลวงของคนในโลก คนในโลกก็จะเสพ
สุขลวงรุนแรงกว่าการมีพลังดังกล่าวต้าน คาน ลด หรือชะลอ และจิตวิญญาณนั�นมีสภาพเป็น
เครื องมือบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ที เขาได้พบเห็นหรือสัมผสั เขาจะดึงออกมาใช้เมื อถึงเวลาอนัควร 
ส่วนใหญ่มกัจะเป็นช่วงที ชีวิตทุกขม์ากหรือทุกขเ์กินทน ซึ งเป็นสภาพที ไดรั้บชดใชว้ิบากกรรมร้าย
ชุดใหญ่ วิบากกรรมร้ายชุดใหญ่ก็จะหมดไปอย่างมาก ขอ้มูลที ดีงามอนัเป็นกุศลที บนัทึกไวใ้นจิต
วญิญาณก็จะออกฤทธิJ  ปรากฏตวัใหเ้ขาเอาขอ้มูลที ดีนั�นมาใชใ้นการดบัทุกขห์รือสร้างประโยชน์สุข
ต่าง ๆ ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “เห็นทุกขจึ์งเห็นธรรม” การทาํลายกิเลสสุขลวง จึงเป็นสุดยอดแห่ง
คุณค่าประโยชน์มหากุศลสูงสุดต่อตนเองและมวลมนุษยชาติ 

ดงันั�น ผูมี้ปัญญาแทแ้ห่งธรรม จะหยดุความคิดที ไม่ดีแมเ้พียงเล็กนอ้ย เพราะจะสั งสมเป็น
วิบากร้ายที นาํผลร้ายอย่างใดอย่างหนึ ง มาให้ชีวิตอย่างแน่นอน โดยผูที้ พากเพียรลดกิเลสและ
ทาํความดีมาก ๆ เมื อทาํสิ งดีหรือไม่ดี ก็มกัจะได้รับผลดีหรือไม่ดีบางส่วนได้เร็ว ส่วนคนทั วไป
ที ไม่ไดพ้ากเพียรลดกิเลส ไม่ไดพ้ากเพียรทาํความดีใหม้าก ๆ หรือซํ� าร้ายบางคนกลบัทาํสิ งไม่ดีดว้ยซํ� า 
เมื อทาํสิ งดีหรือไม่ดี ก็มกัจะไดรั้บผลดีหรือไม่ดีบางส่วนไดช้า้ โดยเฉพาะการทาํสิ งที ไม่ดีส่วนใหญ่
มกัจะไดรั้บสิ งที ไม่ดีชา้แต่หนกั ทุกขห์รือปัญหาหลายอย่าง จะกระหนํ าซํ� าเติมอยา่งต่อเนื องเพราะ
พลงัวบิากร้ายรอสะสมมากแลว้ จึงออกฤทธิJ  

การพฒันาความสามารถของพลงัชีวิตให้สร้างผลดีหรือร้ายอยา่งรวดเร็ว เมื อกระทาํสิ งดี
หรือร้าย ดว้ยการปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา เป็นการพากเพียรลดกิเลสและทาํความดีมาก ๆ 
ไปพร้อม ๆ กนั คือ ปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพ็ญกุศล ทาํจิตใจให้บริสุทธิJ ผอ่งใส คบมิตรดี 
สร้างสังคมและสิ งแวดลอ้มที ดี เมื อปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งถูกตรงไดม้ากพอ จะทาํให้เกิดพลงัชีวิตที มี
คุณสมบติัพิเศษต่างจากคนทั วไป คือพลงัชีวิตชนิดพิเศษดงักล่าว จะทาํให้คลื นแม่เหล็กแห่งวิบากดี
และร้ายของผูที้ ปฏิบติัไดน้ั�น สร้างผลจากการคิด พูด และทาํในทุกขณะปัจจุบนัอย่างรวดเร็วให้ผู ้
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ปฏิบติันั�นได้รับรู้ ไม่ว่าจะทาํในสิ งที ดีหรือไม่ดี แมแ้ค่คิดยงัไม่ได้พูดหรือไม่ได้ทาํทางกาย ก็จะ
ส่งผลดีหรือร้ายบางส่วน ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ ง เช่น ความรู้สึกสุขทุกข์ในจิต ความรู้สึกสุข
ทุกขใ์นกาย ความเจริญหรือเสื อมของปัญญาในการแกปั้ญหาหรือพฒันา ความเคารพนบัถือเชื อถือ
จากคนอื นที มีต่อตนหรือเกิดผลตรงกนัขา้ม ร่างกายมีกาํลงัมากขึ�นหรือนอ้ยลง เกิดสิ งดีหรือไม่ดีแง่
เชิงอื น ๆ เป็นตน้ ซึ งผูว้ิจยัพบวา่ส่วนใหญ่มกัจะส่งผลภายใน 1-3 วนั ญาณปัญญาพิเศษดงักล่าว จะ
ทาํให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงไดอ้ย่างรวดเร็วว่า ทาํดีหรือไม่ดีอะไร ทาํให้เกิดผลดีหรือไม่ดี
อยา่งไร แต่จะออกผลไม่แรงมาก ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “การปฏิบติัศีลอนัเป็นกุศล ... ทาํให้รู้แจง้
เห็นจริงตามความเป็นจริง ...” (องฺ.ทสก.24/1) และ “ดูกรภิกษุทั�งหลาย ... เป็นผูเ้ขา้หาสมณะหรือ
พราหมณ์แลว้ซกัถามวา่ ขา้แต่ท่านผูเ้จริญกรรมส่วนกุศลเป็นอยา่งไร กรรมส่วนอกุศลเป็นอยา่งไร 
กรรมส่วนที มีโทษเป็นอยา่งไร กรรมส่วนที ไม่มีโทษเป็นอยา่งไร กรรมที ควรเสพเป็นอยา่งไร กรรม
ที ไม่ควรเสพเป็นอยา่งไร กรรมอะไรขา้พเจา้ทาํอยูพ่ึงเป็นไปเพื อไม่เป็นประโยชน์ เพื อทุกข์ตลอด
กาลนาน อนึ ง กรรมอะไรขา้พเจา้ทาํอยู่พึงเป็นไป เพื อเป็นประโยชน์ เพื อสุขตลอดกาลนาน ... 
เพราะกรรมนั�นอนัตนทาํสั งสมพอกพนูไพบูลย ์ฯลฯ จะไดรั้บผลขอ้นี�  คือ ... มีความ สามารถวอ่งไว
...” (องฺ.เอกาทสก.11/146) ดงันั�น การเรียนรู้และพากเพียรปฏิบติัศีลอนัเป็นกุศลจะเกิดพลงัพิเศษที 
เมื อทาํดีหรือไม่ดีจะทาํให้ส่งผลบางส่วนไดเ้ร็ว จึงทาํให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงไดเ้ร็ว เหตุปัจจยั
ดงักล่าวทาํให้มั นใจวา่ การกระทาํไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือวาจาหรือใจที ดีหรือไม่ดีนั�น จะสั งสม
เป็นพลงัคลื นแม่เหล็กแห่งวิบากดีหรือไม่ดี ที จะสร้างผลที ดีหรือไม่ดีให้กบัชีวิตอยา่งแน่นอน ในชาติ
ที กระทาํนั�น หรือชาติต่อไป หรือชาติอื นสืบ ๆ ไป (อภิ.ก.37/1698) ส่วนผูที้ ไม่ได้ฝึกฝนศีลอนัเป็น
กุศลอย่างถูกตอ้งถูกตรงสู่ความพน้ทุกข์ตามที พระพุทธเจา้ตรัสไว ้ผลจากการกระทาํทางกายหรือ
วาจาหรือใจ มกัจะเกิดขึ�นชา้ ทาํให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงไดช้้า ว่าทาํดีหรือไม่ดีอะไรทาํให้
เกิดผลดีหรือไม่ดีอยา่งไร 

พระพุทธเจา้จึงตรัสว่า “ความไม่ประมาทเป็นทางเครื องถึงอมตนิพพาน ความประมาท
เป็นทางแห่งความตาย ชนผูไ้ม่ประมาทยอ่มไม่ตาย ชนเหล่าใดประมาทแลว้ ยอ่มเป็นเหมือนคนตายแลว้ 
บณัฑิตทั�งหลายตั�งอยู่ในความไม่ประมาท ทราบเหตุนั นโดยความแปลกกนัแล้ว ย่อมบนัเทิงใน
ความไม่ประมาท ยินดีแลว้ในธรรมอนัเป็นโคจรของพระอริยเจา้ทั�งหลาย ท่านเหล่านั�นเป็นนกัปราชญ์
เพ่งพินิจมีความเพียรเป็นไปติดต่อ มีความบากบั นมั นเป็นนิตย ์ยอ่มถูกตอ้งนิพพานอนัเกษมจากโยคะ
หาธรรมอื นยิ งกวา่มิได ้ยศยอ่มเจริญแก่บุคคลผูมี้ความหมั น มีสติมีการงานอนัสะอาด ผูใ้คร่ครวญ
แล้วจึงทาํผูส้าํรวมระวงัผูเ้ป็นอยู่โดยธรรม และผูไ้ม่ประมาทผูม้ีปัญญาพึงทาํที พึงที ห้วงนํ� าท่วม
ทบัไม่ได ้ดว้ยความหมั นความไม่ประมาทความสาํรวมระวงัและความฝึกตน ชนทั�งหลายผูเ้ป็นพาล
มีปัญญาทรามยอ่มประกอบตามความประมาท ส่วนนกัปราชญย์อ่มรักษาความไม่ประมาทเหมือน



687 
 

ทรัพยอ์นัประเสริฐสุด ท่านทั�งหลายอย่าประกอบตามความประมาท อยา่ประกอบการชมเชย
ดว้ยสามารถ ความยินดีในกาม เพราะวา่คนผูไ้ม่ประมาทแลว้ เพ่งอยูย่อ่มถึงสุขอนัไพบูลยเ์มื อใด 
บณัฑิตยอ่มบรรเทาความประมาทดว้ยความไม่ประมาท เมื อนั�นบณัฑิตผูมี้ความประมาทอนับรรเทา
แลว้นั�นขึ�นสู่ปัญญาดุจปราสาทไม่มีความโศก ยอ่มพิจารณาเห็นหมู่สัตวผ์ูมี้ความโศก นกัปราชญย์อ่ม
พิจารณาเห็นคนพาล เหมือนบุคคลอยูบ่นภูเขา มองเห็นคนผูอ้ยูที่ ภาคพื�นฉะนั�น ผูมี้ปัญญาดีเมื อสัตว์
ทั�งหลายประมาทแลว้ ยอ่มไม่ประมาท เมื อสัตวท์ั�งหลายหลบั ยอ่มตื นอยูโ่ดยมาก ยอ่มละบุคคลเห็น
ปานนั�นไป ประดุจมา้มีกาํลงัเร็วละมา้ไม่มีกาํลงัไป ฉะนั�นทา้วมฆัวาฬถึงความเป็นผูป้ระเสริฐที สุด
กว่าเทวดาทั�งหลายด้วยความไม่ประมาท บณัฑิตทั�งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท ความ
ประมาทบณัฑิตติเตียนทุกเมื อ ภิกษุยินดีแลว้ในความไม่ประมาท หรือเห็นภยัในความประมาทเผา
สังโยชน์นอ้ยใหญ่ไป ดงัไฟไหมเ้ชื�อนอ้ยใหญ่ไป ฉะนั�น ภิกษุผูย้ินดีแลว้ในความไม่ประมาทหรือ
เห็นภยัในความประมาท เป็นผูไ้ม่ควรเพื อจะเสื อมรอบยอ่มมีในที ใกลนิ้พพานทีเดียวฯ” (ข.ุข.ุ 25/12)  

ผูว้จิยัพบวา่ เมื อมีสติรับรู้อาการจิตในขณะที จิตคิดไม่ดี ตอ้งรีบลา้งออกทนัทีเท่านั�น จึงจะ
ไม่สั งสมเป็นวบิากร้าย วธีิลา้งก็คือ ในขณะที คิดไม่ดีให้พิจารณาวา่ต่อให้เสพดงัใจหมายก็จะเกิดสุขลวง
แค่ชั วคราวแป๊บเดียวหมดไปไม่เที ยงความไม่มีตวัตนแท ้พิจารณาโทษของการคิด พูด และทาํในสิ ง
ที ไม่ดีนั�น ว่าจะสั งสมเป็นวิบากที สร้างผลร้ายอย่างใดอย่างหนึ งกบัตนอย่างแน่นอน ไม่เร็วก็ช้า 
เสียพลงัสร้างทุกขใ์ส่ตน เสียสมรรถนะของตน ทาํใหต้นและผูอื้ นขาดโอกาสไดป้ระโยชน์ที ควรได ้
ทาํใหปั้ญหาที ควรจะแกไ้ดย้งัคงอยู ่และขยายผลร้ายต่อไป นอกจากนี� ยงัเป็นแรงเหนี ยวนาํให้คนอื น
เป็นเช่นนั�นตาม ตอ้งไดรั้บสิ งร้ายตามเรา และสิ งนั�นจะเวียนกลบัมาเป็นวิบากร้ายของเรา พิจารณา
ซํ� าไปซํ� ามาจนหมดความคิดร้ายนั�น อย่างเต็มใจอิ มเอิบเบิกบานใจ จึงจะไม่สั งสมเป็นวิบากร้าย 
แต่จะสั งสมเป็นวบิากดีแทน 

เทคนิคสําคญัอีกอยา่งหนึ งคือ ในกรณีที กิเลสตวันั�นไม่หนาแน่นมาก เราสามารถทาํลาย
ใหสิ้�นเกลี�ยงไดใ้นคราวเดียวไดเ้ลย แต่ในกรณีที กิเลสหนาแน่นมาก เราไม่สามารถทาํลายให้สิ�นเกลี�ยง
ทั�งหมดไดใ้นคราวเดียว ใหใ้ชว้ธีิลดละเลิกโดยไม่หยอ่นเกินไปไม่ตึงเครียดเกินไป อยา่งรู้เพียรรู้พกั 
(ส.ํส.15/2) คือ พากเพียรลดละเลิกกิเลส (กามสุขลัลิกะ) ตวันั�นดว้ยศีลสมาธิปัญญาดงัรายละเอียดที 
กล่าวมาแลว้ เมื อต่อสู้ไปไดร้ะยะหนึ งก็จะสามารถกาํจดักิเลสไดส่้วนหนึ ง แลว้เราก็จะหมดพลงัใน
การฆ่ากิเลส กิเลสก็จะออกอาการอยากเสพทุกข์ทรมานดีดดิ�นตึงเครียดมากขึ�น ๆ จนทนไดย้าก
ไดล้าํบากเกินไป (อตัตกิลมถะ) เมื อถึงสภาพดงักล่าวให้เราวางดีที ไม่เสพกิเลสนั�น แลว้กลบัมาเสพ
ตามที กิเลสตอ้งการ เพื อลดความตึงเครียด ลดความทรมานที มากเกินไปลง ให้เรารู้สึกผ่อนคลาย
สบายใจบา้ง พอตั�งหลกัไดก้็ลงมือลา้งกามสุขลัลิกะอีกครั� ง ถา้ถึงขีดตึงเครียดเกินไปก็ผอ่นบา้ง (ลา้ง
อตัตกิลมถะ) ทาํสลบัไปมาเรื อย ๆ สุดทา้ยก็จะหมดทั�งกามสุขลัลิกะและอตัตกิลมถะอนัเป็นทางโต่ง
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สองดา้นที เป็นรากเหงา้แห่งทุกข์ทั�งปวง (สํ.ม.19/1664) เมื อเราดบัเหตุแห่งทุกข์ได ้ทุกข์ก็จะดบั 
แลว้เกิดความสุขขึ�น ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ละเหตุทุกขไ์ดเ้ป็นสุขในที ทั�งปวง” (ขุ.ธ.25/59), “ละ
ทุกขท์ั�งปวงไดเ้ป็นความสุข” (ข.ุธ.25/33)  

ดงันั�น จะเห็นไดว้า่ การพิจารณาวา่สิ งใดเป็นโทษ สิ งใดเป็นประโยชน์ซํ� าเขา้ไปหลาย ๆ 
ครั� ง ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “การทบทวนธรรมการตรึกตรองใคร่ครวญธรรมเป็นเหตุแห่งการหลุด
พน้จากกิเลส” (องฺ.ปFฺจก.22/26) พิจารณาดว้ยอิทธิบาท (ความยินดีเต็มใจพอใจ) (ที.ปา.11/108) 
พิจารณาต่อเนื องไปเรื อย ๆ โดยไม่ตอ้งยึดมั นถือมั นวา่กิเลสจะสลายไปตอนไหน เมื อพลงัแห่งการ
พิจารณาดงักล่าวมีมากพอ ถึงขั�นเป็นพลงัเผาทาํลายกิเลสได ้กิเลสก็จะสลายตายไปดว้ยความเต็มใจ 
เมื อสามารถทาํลายกิเลสได ้ก็จะเกิดความรู้สึกหมดความอยากเสพในกิเลสตวันั�น อย่างยินดีเต็มใจ
พอใจสุขใจโปร่งโล่งสบายใจอิ มใจเบิกบานแจ่มใสที ไม่มีพลงักิเลสมาทาํใหเ้ป็นทุกข ์และจะไดพ้ลงั
เพราะอาหาร อากาศ และพลงังาน ที ชีวิตดูดเขา้ไปสังเคราะห์เป็นพลงังานหล่อเลี�ยงชีวิต ซึ งแต่เดิม
ตอ้งสูญเสียใหกิ้เลสสุขลวงเอาไปทาํทุกขใ์หชี้วติเรา เมื อเราไม่มีกิเลสสุขลวงตวันั�น ๆ แลว้ พลงังาน
ดงักล่าวก็จะเลี� ยงชีวิตเราอย่างเดียว โดยไม่ตอ้งเลี� ยงกิเลสสุขลวงอีกต่อไป ทาํให้ชีวิตมีพลงัเต็ม 
ขบัโรคภยัไขเ้จ็บออกไป สร้างร่างกายให้แข็งแรงขึ�น จิตใจมีพลงัแห่งความสุขเบิกบานแจ่มใส
ไร้ทุกข์ไร้กงัวล ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสว่า “การวิมุติหลุดพน้จากกิเลสเป็นกาํลงั” (ที.ปา.11/50) 
พระพุทธเจา้ยืนยนัว่า การทาํลายกิเลสได้เป็นประโยชน์สุขที สุดที มนุษยค์วรได้ อย่างไม่มีสุขใด
เปรียบได ้(ข.ุจู.30/659)  

เมื อลา้งกิเลสดงักล่าวไดแ้ลว้ ก็จะเหลืออัตตกิลมถะ (สํ.ม.19/1664) คือกิเลสอัตตามานะ 

การยดึดีถือดีหลงดีที�เป็นทุกข์ทรมานตนที�ต้องล้าง การหลงเสพกิเลสอัตตกิลมถะ เป็นการหลงเสพ

ความยึดมั�นถือมั�นดังใจหมาย เมื�อไม่ได้ดังใจหมายก็ทุกข์ทรมานเบียดเบียนตนเองและผู้อื�น ทําให้

เกดิทุกข์ทั3งปวงต่อเนื�องตามหลกัปฎจิจสมุปบาท 11   
การล้างอตัตกลิมถะ ตัวอตัตามานะ ด้วยธรรมะหมวดพรหมวหิารสี� 
พรหมวหิารสี  ไดแ้ก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา (ส.ํม.11/234)  ไดแ้ก่  
1)  เมตตา คือ ปรารถนาใหต้นเองและผูอื้ นผาสุก พน้ทุกข ์ไดป้ระโยชน์ และไดสิ้ งที ดี  
2) กรุณา คือ ลงมือกระทาํตามที เราปรารถนาให้เกิดสิ งที ดีนั�น ๆ ตามเหตุปัจจยัที ทาํได ้

โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้ น ใช้หลกัทาํความผาสุกที�ตน ช่วยคนที�ศรัทธา  

“ทาํความผาสุกที�ตน/ทาํตัวอย่างที�ตน” เพราะเรากาํหนดเราได ้เราเปลี ยนแปลงเราได ้แต่
เรากาํหนดคนอื น หรือเปลี ยนแปลงคนอื นไม่ได ้สอดคลอ้งกบัคาํตรัสของพระพุทธเจา้ที เนน้ให้ทาํ
ความผาสุกที ตนเป็นหลกั ในธรรมบทอตัตวรรค วา่ “หากวา่บุคคลพึงรู้วา่ตนเป็นที รักไซร้ พึงรักษา
ตนนั�นไว ้ใหเ้ป็นอตัภาพอนัตนรักษาดีแลว้ บณัฑิตพึงประคบัประคองตนไวต้ลอดยามทั�งสาม ยามใด
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ยามหนึ ง บุคคลพึงยงัตนนั�นแลให้ตั�งอยู่ในคุณอนัสมควรเสียก่อน พึงพรํ าสอนผูอื้ นในภายหลงั 
บณัฑิตไม่พึงเศร้าหมอง หากวา่ภิกษุพึงทาํตนเหมือนอยา่งที ตนพรํ าสอนคนอื นไซร้ ภิกษุนั�นมีตน
อนัฝึกดีแลว้หนอ พึงฝึก ไดย้นิวา่ตนแลฝึกไดย้าก ตนแลเป็นที พึ งของตน บุคคลอื นใครเล่าพึงเป็นที 
พึ งได ้เพราะวา่บุคคลมีตนฝึกฝนดีแลว้ ยอ่มไดที้ พึ งอนัไดโ้ดยยาก ความชั วที ตนทาํไวเ้องเกิดแต่ตน 
มีตนเป็นแดนเกิด ยอ่มย ํ ายคีนมีปัญญาทรามดุจเพชรย ํ ายแีกว้มณีที เกิดแต่หิน ฉะนั�น ความเป็นผูทุ้ศีล 
ล่วงส่วน ยอ่มรวบรัดอตัภาพของบุคคลใด ทาํให้เป็นอตัภาพอนัตนรัดลงแลว้ เหมือนเถายา่นทราย
รวบรัดไมส้าละให้เป็นอนัท่วมทบัแลว้ บุคคลนั�นย่อมทาํตนเหมือนโจรผูเ้ป็นโจก ปรารถนาโจรผู ้
เป็นโจก ฉะนั�น กรรมไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทาํไดง่้าย ส่วนกรรมใดแล เป็นประโยชน์
ดว้ย ดีดว้ย กรรมนั�นแลทาํไดย้ากอย่างยิ ง ผูใ้ดมีปัญญาทราม อาศยัทิฐิอนัลามก ย่อมคดัคา้นคาํสั ง
สอนของพระพุทธเจา้ ผูอ้รหันต์ เป็นพระอริยเจา้ มีปกติเป็นอยู่โดยธรรม การคดัคา้นและทิฐิอนั
ลามกของผูน้ั�น ยอ่มเผด็เพื อฆ่าตน เหมือนขุยไผ่ฆ่าตน้ไผ่ฉะนั�น ทาํชั วดว้ยตนเอง ย่อมเศร้าหมอง
ดว้ยตนเอง ไม่ทาํชั วด้วยตนเอง ย่อมหมดจดด้วยตนเอง ความบริสุทธิJ  ความไม่บริสุทธิJ  เป็นของ
เฉพาะตวัคนอื นพึงชาํระคนอื นใหห้มดจดหาไดไ้ม่ บุคคลไม่พึงยงัประโยชน์ของตนให้เสื อม เพราะ
ประโยชน์ของผูอื้ นแมม้าก บุคคลรู้จกัประโยชน์ของตนแลว้ พึงขวนขวายในประโยชน์ของตนฯ” 
(ข.ุธ.25/22)  

การปฏิบติัสู่ความเป็นพุทธะนั�น จะสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไปพร้อม ๆ กนั 
ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “... ดูกรภิกษุทั�งหลายอีกขอ้หนึ งอริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่บุคคลผู ้
ถึงพร้อมดว้ยทิฏฐิ (ความรู้ความเห็นความเขา้ใจ) ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบดว้ย
ธรรมดาเช่นนั�น ดูกรภิกษุทั�งหลายก็บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาอยา่งไร ดูกร
ภิกษุทั�งหลาย ธรรมดานี�ของบุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิ คืออริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจใหญ่
น้อยที ควรทาํอย่างไรของเพื อนสพรหมจารีโดยแทถึ้งอย่างนั�น ความเพ่งเล็งกล้าในอธิศีลสิกขา
อธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาของอริยสาวกนั�น ก็มีอยูเ่ปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนยอ่มเล็มหญา้
กินด้วยชาํเลืองดูลูกด้วยฉะนั�น อริยสาวกนั�นย่อมรู้ชัดอยู่อย่างนี� ว่า บุคคลผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิ
ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นนั�น นี� ญาณที  5 เป็นอริยะเป็น
โลกุตระ ไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชนอนัอริยสาวกนั�นบรรลุแลว้ ...” (ม.มู.12/547)  

ประโยชน์ตน คือการปฏิบติัอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา (เปรียบเหมือน
แม่โคลูกอ่อนยอ่มเล็มหญา้กินดว้ย) เป็นหลกัธรรมที ชาํระกิเลสโลภโกรธหลงทาํให้ชีวิตพน้ทุกขไ์ป
เป็นลาํดบั ๆ ส่วนประโยชน์ท่านคือขวนขวายในกิจใหญ่นอ้ยที ควรทาํอยา่งไรของเพื อนสพรหมจารี 
(ชาํเลืองดูลูกดว้ย) ซึ งก็คือการช่วยเหลือเกื�อกูลผูอื้ น เป็นสภาพที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “พรหมจรรย์
นั�นจะพึงเป็นไป เพื อเกื�อกูลแก่ชนเป็นอนัมาก เพื อความสุขแก่ชนเป็นอนัมาก เพื ออนุเคราะห์แก่
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ชาวโลก ...” (ที.ปา.11/108) สภาพจิตแห่งพุทธะจึงเป็นสภาพที ตนเองพน้ทุกขด์ว้ยและเกื�อกูลสร้าง
ประโยชน์สุขใหก้บัมวลมนุษยชาติไปพร้อม ๆ กนั ซึ งเป็นคุณค่าประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและมวล
มนุษยชาติ 

“ช่วยคนที�ศรัทธา” เพราะการช่วยคนที พร้อมเต็มใจศรัทธา จะสบายใจทั�งผูใ้ห้และผูรั้บ 
ผูรั้บจะทาํใจในใจอย่างแยบคาย ในสิ งนั�น ๆ เป็นผลสืบเนื องให้รู้คุณค่าประโยชน์และพากเพียร
ปฏิบติัสิ งที เป็นประโยชน์ จนไดสิ้ งที เป็นประโยชน์นั�น ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสใน องฺ.เอกาทสก.
24/61 “... การคบสัปบุรุษที บริบูรณ์ย่อมยงัการฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ การฟังสัทธรรมที บริบูรณ์ 
ยอ่มยงัศรัทธาใหบ้ริบูรณ์ ศรัทธาที�บริบูรณ์ ย่อมยังการทําไว้ในใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์ การทาํไว้
ในใจโดยแยบคายที บริบูรณ์ ยอ่มยงัสติสัมปชญัญะใหบ้ริบูรณ์ สติสัมปชญัญะที บริบูรณ์ ยอ่มยงัการ
สํารวมอินทรียใ์ห้บริบูรณ์ การสํารวมอินทรีย์ที บริบูรณ์ ย่อมยงัสุจริต 3 ให้บริบูรณ์ สุจริต 3 ที 
บริบูรณ์ ย่อมยงัสติปัฏฐาน 4 (กาย เวทนา จิต ธรรม) ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐาน 4 ที บริบูรณ์ ย่อมยงั
โพชฌงค ์7 (สติ ธมัมวจิยั วริิยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา) ให้บริบูรณ์ โพชฌงค ์7 ที บริบูรณ์ยอ่ม
ยงัวชิชาและวมุิตติใหบ้ริบูรณ์ วชิชาและวมุิตตินี� มีอาหารอยา่งนี�  และบริบูรณ์อยา่งนี�ฯ” 

ซึ งเมื อวิบากดี ในชาตินี� หรืออดีตชาติออกฤทธิJ  ก็จะทาํให้มีศรัทธาและเชื อมั นในสิ งที มี
ประโยชน์ ทาํให้ทาํใจในใจโดยแยบคาย จึงเห็นคุณค่าประโยชน์ พากเพียรปฏิบติัในสิ งที มีคุณค่า
ประโยชน์นั�น จึงไดป้ระโยชน์นั�น ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าวความที 
กรรมอนัเป็นไปดว้ยสัญเจตนา ที บุคคลทาํแลว้ สะสมแลว้จะสิ�นสุดไป เพราะมิไดเ้สวยผล แต่กรรม
นั�นแล จะให้ผลในทิฏฐธรรมเทียว (ภพชาติปัจจุบนั) หรือในภพถดัไป หรือในภพอื นสืบ ๆ ไป” 
(อภิ.ก.37/1698) , “ผลวิบากของกรรมที ทาํดีทาํชั วแลว้ มีอยู”่ (ม.อุ.14/257) , “การไม่ทาํบาป นาํสุข
มาให”้ (ขุ.ธ.25/25) , “ความสั งสมบุญ นาํสุขมาให้” (ขุ.ธ.25/19) , “อกุศลธรรมเจริญขึ�น กุศลธรรม
เสื อม อกุศลธรรมเสื อม กุศลธรรมเจริญขึ�น” (ที.ม.10/258) และเมื อเขาเสพศีลพรต ชีวิตพรหมจรรย ์
ซึ งมีการบาํรุงดี อกุศลธรรมเสื อมไป กุศลธรรมเจริญมากยิ งขึ�น ศีล พรต ชีวิตพรหมจรรย ์ซึ งมีการ
บาํรุงดี เห็นปานนั�นมีผล (องฺ.ทุก.20 /518)  

ส่วนการช่วยคนที ไม่ศรัทธา ไม่เชื อมั น ไม่พร้อม ไม่เต็มใจ จะทาํให้เกิดความไม่สบายใจ
ทั�งผูใ้ห้และผูรั้บ ผูรั้บจะทาํใจในใจโดยไม่แยบคาย ในสิ งนั�น ๆ เป็นผลสืบเนื องให้ ไม่รู้คุณค่า
ประโยชน์และไม่พากเพียรปฏิบติัสิ งที เป็นประโยชน์นั�น จึงไม่ไดสิ้ งที เป็นประโยชน์นั�นซึ งคนที ไม่
เชื อมั นหรือไม่ศรัทธาในสิ งที เป็นประโยชน์ แต่กลบัเชื อมั นหรือศรัทธาในสิ งที เป็นโทษ แสดงว่า 
ในขณะนั�น มีวิบากร้ายที เคยทาํมาในชาตินี�หรือชาติก่อนออกฤทธิJ อยู่ จนกว่าวิบากร้ายนั�นจะหมด
ฤทธิJ หรือวบิากดีชิงออกฤทธิJ แทน ชีวติจึงจะเปิดรับเอาสิ งที ดี 
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ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าวความที กรรมอนัเป็นไปดว้ยสัญเจตนา 
ที บุคคลทาํแลว้ สะสมแลว้จะสิ�นสุดไป เพราะมิไดเ้สวยผล แต่กรรมนั�นแล จะให้ผลในทิฏฐธรรมเทียว 
(ภพชาติปัจจุบนั) หรือในภพถดัไป หรือในภพอื นสืบ ๆ ไป” (อภิ.ก.37/1698), “ผลวิบากของกรรมที 
ทาํดีทาํชั วแลว้ มีอยู”่ (ม.อุ.14/257), “ผูท้าํบาป ยอ่มเศร้าโศกในโลกนี�  ละไปแลว้ก็เศร้าโศก ชื อวา่เศร้า
โศกในโลกทั�งสอง เขาเห็นกรรมอนัเศร้าหมองของตนจึงเศร้าโศกและเดือดร้อน” (ขุ.ธ. 25/11), ความ
สั งสมบาป นาํทุกข์มาให้ (ขุ.ธ.25/19) และอกุศลธรรมเจริญขึ�น กุศลธรรมเสื อม อกุศลธรรมเสื อม 
กุศลธรรมเจริญขึ�น (ที.ม.10/258)  

แมแ้ต่พระพุทธเจา้องคส์มณโคดมผูบ้าํเพญ็บุญกุศลอยา่งมากมายมหาศาลนบัชาติไม่ถว้น 
ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ไดป้ฏิบติัผดิทางทรมานตนเองอยู ่6 ปี ท่านตรัสวา่เกิดจากวิบากร้ายที 
ท่านไปกล่าวหาวา่ พระพุทธเจา้องคก์สัสปะไม่ใช่พระพุทธเจา้ ในครั� งอดีตชาติที พระพุทธเจา้องค์
สมณโคดมยงัไม่บาํเพญ็ เมื อชดใชว้บิากร้ายนั�นหมดแลว้จึงไดพ้บทางบรรลุธรรม ดงัที พระพุทธเจา้
ตรัสว่า “เราชื อว่าโชติปาละ ไดก้ล่าวกะพระสุคตเจา้พระนามว่ากสัสปะ ในกาลนั�นว่าจกัมีโพธิมณฑล
แต่ที ไหน โพธิญาณท่านไดย้ากอย่างยิ ง ดว้ยวิบากแห่งกรรมนั�น เราได้ประพฤติกรรมที ทาํไดย้ากมาก 
(ทุกกรกิริยา) ที ตาํบลอุรุเวลาเสนานิคมตลอด 6 ปี  แต่นั� น จึงได้บรรลุโพธิญาณ แต่เราก็
มิไดบ้รรลุโพธิญาณอนัสูงสุดดว้ยหนทางนี�  เราอนับุรพกรรมตกัเตือนแลว้ จึงแสวงหาโพธิญาณโดย
ทางที ผิด (บดันี� ) เราเป็นผูสิ้�นบาปและบุญ เวน้จากความเร่าร้อนทั�งปวง ไม่มีความเศร้าโศก 
ไม่คบัแคน้ เป็นผูไ้ม่มีอาสวะ จกันิพพาน พระชินเจา้ทรงบรรลุกาํลงัแห่งอภิญญาทั�งปวงแล้ว 
ทรงพยากรณ์โดยทรงหวงัประโยชน์แก่ภิกษุสงฆ์ ที สระใหญ่อโนดาต ด้วยประการฉะนี� แล” 
(ข.ุอป.32/392)  

ดงันั�น เมื อมีวิบากร้ายออกฤทธิJ จะส่งผลให้ไม่ศรัทธาหรือไม่เชื อมั นในสิ งที มีประโยชน์ 
ทาํให้ทาํใจในใจโดยไม่แยบคาย จึงไม่เห็นคุณค่าประโยชน์ ไม่ไดป้ฏิบติัในสิ งที มีคุณค่าประโยชน์
นั�น จึงไม่ได้ประโยชน์นั�นดงั องฺ.เอกาทสก.24/61 “... การไม่คบสัปบุรุษที บริบูรณ์ย่อมยงัการ 
ไม่ฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ การไม่ฟังสัทธรรมที บริบูรณ์ ย่อมยงัความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์  
ความไม่มีศรัทธาที�บริบูรณ์ ย่อมยังการทําไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์ การทาํไวใ้นใจโดย 
ไม่แยบคายที บริบูรณ์ ย่อมยงัความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ ความไม่มีสติสัมปชัญญะ 
ที บริบูรณ์ ยอ่มยงัการไม่สํารวมอินทรียใ์ห้บริบูรณ์ การไม่สํารวมอินทรียที์ บริบูรณ์ ยอ่มยงัทุจริต 3 
ให้บริบูรณ์ ทุจริต 3 ที บริบูรณ์ ย่อมยงันิวรณ์ 5 ให้บริบูรณ์ นิวรณ์ 5 ที บริบูรณ์ย่อมยงัอวิชชาให้
บริบูรณ์ อวชิชานี� มีอาหารอยา่งนี�  และบริบูรณ์อยา่งนี�ฯ” 

3) มุทิตา คือ ยินดีที คนอื นไดดี้หรือเมื อเกิดสิ งดีนั�น หรืออยา่งน้อยก็ยินดีที ดีเกิดในใจเรา 
เราไม่ไดดู้ดาย ไม่ไดเ้พิกเฉย นี� คือมุทิตาที ถูกตอ้ง ส่วนมุทิตาที ผิด (โรคพรหมสามหน้าหรืออตัตา
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มานะหรือนรกของคนดี) คือ ยินดีที ตนเองหรือผูอื้ นไดดี้หรือเกิดดี แต่ถา้ไม่ไดดี้ไม่เกิดดีต่อตนเอง
หรือผูอื้ นแลว้ยนิร้าย ไม่พอใจ ไม่สุขใจ หรือเกิดทุกขใ์จ  

4) อุเบกขา คือ จิตปล่อยวางเหตุแห่งทุกขท์ั�งปวง จึงเกิดสภาพสงบสบายไร้กงัวล 
องค์คุณอุเบกขา 5 
1. ปริสุทธา คือ จิตบริสุทธิJ หมดจดจากกิเลส 
2. ปริโยทาตา คือ แมจ้ะมีผสัสะคือเหตุการณ์ต่าง ๆ มากระทบกระแทก จิตยงัสะอาด 

ผดุผอ่งจากกิเลสอยู ่ไม่ออกอาการของกิเลส 
3. มุทุ คือ จิตแววไว หวัอ่อนดดัง่าย ไม่ยึดมั นถือมั น พร้อมปรับเปลี ยนไปสู่จุดที เป็นกุศล

สูงสุดที เป็นไปไดจ้ริง ณ องคป์ระกอบนั�น 
4. กมัมญัญา คือ จิตควรแก่การงาน มีปัญญากระทาํอยา่งเหมาะควรในการดาํเนินกิจกรรม

การงาน 
5. ปภสัสรา คือ จิตผอ่งใส แวววาว งดงาม ดีงาม 
 (ม.อุ.14/690)  
การปฏิบัติกาํจัดอตัตกลิมถะ (ส.ํม.19/1664) คือกเิลสอัตตามานะ การยึดดีถือดีหลงดี เพื�อ

ก้าวสู่อุเบกขา มีรายละเอยีดดังต่อไปนี3 
เมื อไดพ้ากเพียรพยายามทาํดีเต็มที แลว้ ไม่วา่ผลดีจะเกิดขึ�นมาก เกิดขึ�นนอ้ยหรือไม่เกิดขึ�น 

ก็ปล่อยวางผลนั�นใหโ้ลก ฝึกสลายเงื อนไขที ทาํใหใ้จเป็นทุกข ์ซึ งเงื อนไขที ทาํใหใ้จเป็นทุกข ์คือการ
ยดึมั นถือมั นปักมั นในจิต เช่น ยึดวา่ถา้งานหรือเป้าหมายสําเร็จฉนัจะเป็นสุขใจ ไม่สําเร็จฉนัจะเป็น
ทุกขใ์จ ถา้คนนั�นคนนี�สังคมนั�นสังคมนี� ดี เป็น หรือได ้หรือสมบูรณ์อยา่งนั�นอยา่งนี�ดงัใจฉนัหมาย
ฉนัก็จะเป็นสุขใจ แต่ถา้ไม่ดี ไม่ได ้ไม่เป็น หรือไม่สมบูรณ์อย่างนั�นอย่างนี� ดงัใจฉันหมายฉันก็จะ
ทุกข์ใจ ได้สิ งนั�นมากฉันก็จะสุขใจ ได้น้อยหรือไม่ได้ก็จะทุกข์ใจ และอีกสารพดัเรื องทุกเรื อง 
ทุกประเด็นที ยึดว่า ถ้าเกิดหรือเป็นอย่างนั�นอย่างนี� ดงัใจฉันหมายฉันก็จะสุขใจ แต่ถ้าไม่เกิด
หรือเป็นอยา่งนั�นอยา่งนี�ดงัใจฉนัหมายฉนัก็จะทุกขใ์จ ลว้นเป็นเหตุให้หลงวนเวียนอยูใ่นสุขลวงหรือ
สุขนอ้ยทุกขจ์ริงหรือทุกขม์ากไม่รู้จบไม่รู้แลว้  

ใช้ปัญญาพิจารณาว่า สิ งใดเป็นสิ งที ดี แล้วพากเพียรพยายามที จะให้เกิดสิ งที ดีนั�น
อย่างเตม็ที  ตามเหตุปัจจยัที ทาํได ้โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้ น แลว้ไม่ยึดมั นถือมั นวา่ตอ้งเป็น
อยา่งนั�นอยา่งนี�ดงัใจเราหมาย แต่ปล่อยวางผลให้เป็นไปอยา่งถูกตรงกบัสัจจะคือความจริงแทว้า่เรา
หรือใคร ๆ จะไดรั้บผลอะไรแค่ไหนเท่าไหร่อย่างไร ก็ลว้นเกิดจากการสังเคราะห์ของกรรม (การ
กระทาํที เป็นกุศลหรืออกุศล) ในปัจจุบนักบักรรม (การกระทาํที เป็นกุศลหรืออกุศล) ในอดีตของเรา
หรือผูน้ั�น ๆ จะเกิดดีหรือร้ายกบัเราหรือผูน้ั�น ๆ มากหรือนอ้ยไปกวา่นั�นไม่ได ้รับผลแลว้ผลนั�นอนั
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คือพลงัวบิากดีหรือร้ายนั�นก็จบดบัไปเท่าที รับ ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าว
ความที กรรม (การกระทาํทางกายวาจาใจ) อนัเป็นไปดว้ยสัญเจตนา (ความจงใจ) ที บุคคลทาํแลว้ 
สะสมแลว้จะสิ�นสุดไป โดยมิไดเ้สวยผล (รับผล) แต่กรรม (การกระทาํ) นั�นแล จะให้ผลในภพนี�  
หรือในภพถดัไป หรือในภพอื นสืบ ๆ ไป” (อภิ.ก.37/1698)  

พิจารณาโทษหรือผลเสียของการไม่ปล่อยวาง ให้เป็นไปตามสัจจะหรือความจริงแท ้
พิจารณาประโยชน์หรือผลดีของการปล่อยวางใหเ้ป็นไปตามสัจจะหรือความจริงแท ้เมื อพิจารณา ซํ� า ๆ 
เรียกวา่วปัิสสนาญาณ จนเกิดฌาน (พลงัปัญญาที สามารถสลายทาํลายความยึดมั นถือมั นในกามและ
ในอตัตาซึ งเป็นกิเลสเหตุแห่งทุกข์) ก็จะสามารถสลายพลงัของอตัตา คือ การยึดมั นถือมั นให้ไดด้งัใจ
มุ่งหมาย ว่าตอ้งเกิดสิ งที ดีหรือร้ายกบัเราหรือกบัใคร ๆ มากหรือน้อยกว่าความจริงที เป็นไปได้
จริง (ความอยติุธรรม) เมื อสลายอตัตาหรือความอยติุธรรมไดด้ว้ยปัญญาแห่งธรรมที รู้ความจริงตาม
ความเป็นจริง (องฺ.เอกาทสก.24/1) ก็จะเกิดความสุขในการยอมรับและเขา้ถึงความจริงตาม
ความเป็นจริงตามสัจธรรมแห่งกรรม (การกระทาํ) ในอดีตและปัจจุบนั ของแต่ละชีวิตสังเคราะห์กนั 
(ความยติุธรรม) ดงันั�น หลกัการทาํดีอยา่งมีความสุข คือ “มุ่งหมายที จะให้เกิดสิ งที ดีที สุด แลว้ทาํให้
ดีที สุด โดยไม่ติดไม่ยดึมั นถือมั นในสิ งที ดีที สุดที ตนมุ่งหมายหรือคาดหวงั นั นคือสิ งที ดีที สุด”  

พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ยนิดีในธรรม ชนะความยนิดีทั�งปวง” (ข.ุข.ุ25/34) คือ จงยินดีในการ
หยุดชั ว ยินดีในการทาํดี ยินดีในการทาํจิตใจให้ผ่องใส ด้วยการยินดีในการไม่ยึดมั นถือมั นว่า 
การกระทาํดงักล่าวตอ้งราบเรียบหรือไม่ราบเรียบ สําเร็จหรือไม่สําเร็จ ผ่านหรือไม่ผ่านถูกกดดนั
หรือไม่ถูกกดดัน ถูกแกล้งหรือไม่ถูกแกล้ง ถูกข่มเหงหรือไม่ถูกข่มเหง ถูกดูถูกหรือไม่ถูกดูถูก 
มีอุปสรรคหรือไม่มีอุปสรรค ตอ้งเกิดสิ งดีหรือสิ งร้ายในชีวิตเราหรือชีวิตใด ๆ เพราะชีวิตเราหรือ
ชีวิตใด ๆ ในชาตินี�หรือชาติก่อน ๆ ลว้นแต่เคยทาํดีและทาํชั วมาทั�งนั�น สั งสมเป็นวิบากดีและชั วที 
ทุกชีวิตจะตอ้งไดรั้บทั�งสิ งดีและสิ งร้ายเป็นธรรมดาตราบที ยงัมีชีวิตอยู่ ไม่มีชีวิตใดหนีพน้ รับผล
จากวบิากดีและชั วนั�นแลว้ผลนั�นก็หมดไป ซึ งไม่วา่สิ งดีหรือสิ งร้ายที แต่ละคนไดรั้บ ลว้นไดรั้บนอ้ย
กวา่ที เคยทาํมา เพราะพระพุทธเจา้ตรัสวา่การกระทาํในชาติใดจะส่งผลในภพชาตินั�น หรือภพชาติ
ต่อไป หรือภพชาติอื นสืบ ๆ ไป (อภิ.ก.37/1698) ดงันั�น เมื อทาํสิ งดีหรือร้าย ผูน้ั�นจะรับผลในภพ
ชาตินั�นส่วนหนึ ง ภพชาติต่อมาอีกส่วนหนึ ง และภพชาติต่อ ๆ ไปอีกส่วนหนึ ง 

ขณะที ได้รับสิ งดี พึงระลึกรู้ว่าเกิดจากดีที ทาํมา ดงันั�น จงทาํดียิ ง ๆ ขึ�นไปสืบเนื องไป
อยา่งรู้เพียรรู้พกั จะไดมี้ดีอาศยัสืบเนื องไป ขณะที ไดรั้บสิ งเลวร้าย พึงระลึกรู้วา่เกิดจากชั วร้ายที เคย
ทาํมา ไม่มีอะไรบงัเอิญ ทุกอยา่งยติุธรรมเสมอ เพราะเราเคยทาํเช่นนั�นมามากกวา่นั�น ทีเราทาํชั วร้าย
กบัใคร ๆ ในชาตินี�หรือชาติก่อนไม่เห็นโวยเลย พอโดนเองบา้งทาํเป็นโวย เมื อไดรั้บแลว้ก็หมดไป 
เราก็จะโชคดีขึ�น แลว้รีบทาํดีมาก ๆ เพื อใหดี้ชิงออกฤทธิJ แทนร้าย 
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ใน ข.ุอป.32/392 ไดก้ล่าวถึงทุกครั� งเมื อเกิดสิ งเลวร้ายขึ�นกบัพระพุทธเจา้ พระองคไ์ม่เคย
โทษคนหรือสิ งแวดล้อมที ทาํให้เกิดสิ งเลวร้ายกบัพระองค์เลย แต่พระองค์กลบัโทษตวัเองและ
ยอมรับผิดด้วยใจเบิกบานทุกครั� งทุกกรณี ว่าท่านเคยทาํสิ งที ไม่ดีมามากกว่านั�น ในชาตินั�น 
ชาตินี�  แล้วพระองค์ก็ช่วยให้คนที ทาํไม่ดีนั�น ลดหรือหยุดการทาํสิ งที ไม่ดีหันกลบัมาทาํดี เท่าที 
พระองคจ์ะพึงทาํได ้เพื อใหเ้ขาไม่ตอ้งมีวิบากร้ายเพิ มไปกวา่นั�น เพราะสิ งที พระองคไ์ดรั้บคือวิบาก
ร้ายที พระองค์ทาํมา ส่วนคนที ทาํไม่ดีกบัพระองค์ จะสั งสมเป็นวิบากร้ายของเขาที เขาตอ้งรับผล 
ช่วยไดก้็วาง ช่วยไม่ไดก้็วาง ใหเ้ป็นไปตามวบิากดีร้ายของเขานี� คือ มนุษยที์ ฉลาดที สุดในการไม่ก่อเวร
แต่สร้างความดีงามอยา่งผาสุกที สุดในโลก ตลอดพระชนมชี์พของพระองค ์ซึ งสัมพนัธ์กบัคาํกล่าว
ของพระพุทธเจา้ใน ขุ.ขุ.25/11 วา่ “ธรรมทั�งหลายมีใจเป็นหวัหนา้มีใจประเสริฐที สุดสําเร็จแลว้แต่
ใจ ถา้บุคคลมีใจอนัโทษประทุษร้ายแลว้ กล่าวอยูก่็ตามทาํอยู่ก็ตามทุกขย์อ่มไปตามบุคคลนั�น เพราะ
ทุจริต 3 อยา่งนั�น เหมือนลอ้หมุนไปตามรอยเทา้โคผูล้ากเกวียนไปอยูฉ่ะนั�น ธรรมทั�งหลายมีใจเป็น
หวัหนา้มีใจประเสริฐที สุดสําเร็จแลว้แต่ใจ ถา้บุคคลมีใจผอ่งใสกล่าวอยู่ก็ตาม ทาํอยู่ก็ตามสุขยอ่ม
ไปตามบุคคลนั�นเพราะสุจริต 3 อยา่งเหมือนเงามีปรกติไปตามฉะนั�น ก็ชนเหล่าใดเขา้ไปผกูเวรไว้
วา่คนโนน้ด่าเรา คนโนน้ไดตี้เรา คนโนน้ไดช้นะเรา คนโนน้ไดล้กัสิ งของ ๆ เรา ดงันี� เวรของชน
เหล่านั�นยอ่มไม่ระงบั ส่วนชนเหล่าใดไม่เขา้ไปผกูเวรไวว้า่คนโนน้ด่าเรา คนโนน้ไดตี้เรา คนโนน้
ไดช้นะเรา คนโนน้ไดล้กัสิ งของ ๆ เรา ดงันี�  เวรของชนเหล่านั�นยอ่มระงบัในกาลไหน ๆ เวรในโลก
นี�ยอ่มไม่ระงบัเพราะเวรเลย แต่ยอ่มระงบัเพราะความไม่จองเวร” 

ดงันั�น เมื อเกิดสิ งเลวร้ายกบัเรา จงโทษตวัเองและยอมรับผิดด้วยใจเบิกบานทุกครั� ง 
ทุกกรณี โลกนี� ไม่มีใครผิดต่อเรา เราเท่านั�นที ผิดต่อเรา คนอื นที ทาํไม่ดีนั�น เขาผิดต่อตวัเขาเอง
เท่านั�น และเขาก็ตอ้งไดรั้บวิบากร้ายนั�นเอง เขาจึงไม่ไดผ้ิดต่อเรา แต่เขานั�นผิดต่อตวัเขาเอง  ถา้เรา
ยงัเห็นว่าคนที ทาํไม่ดีกบัเราเป็นคนผิดต่อเรา แสดงว่าเรานั นแหล่ะผิด อย่าโทษใครในโลกใบนี�
ผูใ้ดที โทษผูอื้ นว่าผิดต่อตวัเรา จะไม่มีทางบรรลุธรรม นี คือ คนที ไม่ยอมรับความจริง เพราะ 
ไม่เขา้ใจเรื อง “กรรม” อยา่งแจ่มแจง้วา่ “ทุกสิ�งทุกอย่างที�ทุกคนได้รับ ล้วนเกิดจากการกระทําของ

ตนเองเท่านั3น เมื�อรับผลดีร้ายจากการกระทําแล้วผลนั3นก็จบดับไป และสุดท้ายเมื�อปรินิพพาน 

ทุกคนกต้็องสูญจากทั3งดีและร้ายไป ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร เพราะสุดท้ายทุกสิ�งทุกอย่างก็ต้อง

ดับไป จึงไม่ต้องยึด ไม่ต้องทุกข์กับอะไร” แล้วเราก็ทาํดีดว้ยการช่วยไม่ให้คนอื นทาํ “ผิด”ได ้“ก็
ช่วย” แลว้วางให้เป็นไปตามวิบากดีของเขา “ช่วยไม่ได”้ ก็ “วาง” ให้เป็นไปตามวิบากร้ายของเขา 
เมื อเขาเห็นทุกข์จนเกินทนจึงจะเห็นธรรม แล้วจะปฏิบตัิธรรมสู่ความพน้ทุกข์ (สํ.ข.17/85) 
ซึ งวิธีการที ช่วยให้เขาลดหรือหยุดสิ งที ไม่ดี แต่ให้หันกลบัมาทาํดีนั�น สามารถใช้วิธีการต่าง ๆ 
โดยประมาณใหเ้หมาะสมที จะใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดตามองคป์ระกอบในหลกัสัปปุริสธรรม 7 คือ 
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ธรรมของสัตบุรุษ (คนที มีความเห็นถูกตอ้ง) ธ ัมมญัFู ( เป็นผู รู้้ธรรม) อตัถญัFู ( เป็นผู รู้้
สาระประโยชน์) อตัตญัFู (เป็นผูรู้้ตน) มตัตญัFู (เป็นผูรู้้ประมาณ) กาลญัFู (เป็นผูรู้้เวลาอนัควร) 
ปริสัญFู (เป็นผูรู้้หมู่คน องค์ประกอบและสิ งแวดลอ้มรอบ ๆ) ปุคคลปโรปรัญFู (เป็นผูรู้้บุคคล) 
(องฺ.สตฺตก.23/65) เช่น สื อสารพูดคุยกบัเขาอยา่งอ่อนโยน ถา้เขาชอบรับฟังแบบนั�น อาจพูดแรง ๆ 
ถา้เขาชอบใหพ้ดูแรง ๆ จึงจะหยดุสิ งไม่ดีได ้อาจใชก้ฎหมาย อาจใชก้ฎสังคม อาจใชค้นที เขาศรัทธา 
อาจหาวิธีให้เขาได้ซึมซับสิ งดีกบัหมู่มิตรดีสหายดีสังคมและสิ งแวดล้อมที ดี อาจให้เขาได้ซึม
ซับขอ้มูลที ดีดว้ยวธีิการต่าง ๆ ทั�งทางตรงและทางออ้ม เป็นตน้ เพราะพลงัชีวติของคนเป็นเครื องมือ
บนัทึกขอ้มูลที ไดพ้บไดเ้ห็นไดย้ินไดส้ัมผสัไวใ้นความจาํ วนัที ทุกขเ์กินทนหรือเห็นทุกขจึ์งเห็นธรรม
วิบากร้ายชุดหนึ งถูกชดใช้ไป วิบากดีที ได้ทาํมาในชาติใดชาติหนึ งจะออกฤทธิJ ไปดึงขอ้มูลดี ๆ 
ออกมาใช ้เขาจะปฏิบติัในสิ งที ดีงามที เป็นประโยชน์ ไม่เร็วก็ชา้ ไม่ชาตินี�ก็ชาติหน้า หรือไม่ก็ชาติ
อื น ๆ สืบไป พลงัความดีที มากพอจะทาํให้เขาไดพ้บสัตบุรุษ ไดฟั้งสัทธรรม จนเกิดความเชื อมั น
และปฏิบติัสู่ความพน้ทุกขใ์นที สุด (องฺ.เอกาทสก.24/61)  

เรามีหนา้ที ทาํแต่ละสิ งแต่ละอยา่งใหอ้ยูใ่นสภาพที ดีที สุดเท่าที จะพึงทาํได ้ให้โลกและเรา
ไดอ้าศยั ก่อนที ทุกสิ งทุกอยา่งจะดบัไปเท่านั�น ทาํดีให้มาก ๆ เพื อจะให้ดีชิงออกฤทธิJ แทนร้ายที เรา
เคยพลาดทาํมาในชาตินี�หรือชาติก่อน ๆ จะไดมี้ดีไวใ้ชใ้นปัจจุบนัและอนาคต ในชาตินี� และชาติอื น 
ๆ สืบไปโดยใชห้ลกัยึดอาศยั “ดีที สามารถทาํให้เกิดขึ�นไดจ้ริง” นั�น “ดี” แต่ยึดมั นถือมั นวา่ “ตอ้ง
เกิดดีดั งใจหมายทั�ง ๆ ที องค์ประกอบเหตุปัจจยั ณ เวลานั�น ไม่สามารถทาํให้ดีนั�นเกิดขึ�นไดจ้ริง” 
นั�น “ไม่ดี” และใชห้ลกัการทาํดีอยา่งมีสุข 6 ขอ้ 1) รู้วา่อะไรดีที สุด 2) ปรารถนาให้เกิดสิ งที ดีที สุด 
3) ลงมือทาํให้ดีที สุด 4) ยินดีเมื อไดท้าํให้ดีที สุดแลว้ 5) ไม่ติดไม่ยึดมั นถือมั นในสิ งที ดีที สุด 6)  
นั นแหล่ะคือสิ งที ดีที สุด ดังนั3น จงทําดีเต็มที� เหนื�อยเต็มที� สุขเต็มที� ไม่มีอะไรคาใจ ไม่เอาอะไร คือ

สุดยอดแห่ง “ความอิ�มเอบิเบิกบานแจ่มใส” 
ถา้ผูใ้ดพยายามทาํดีอยา่งเต็มที แลว้ แต่ถูกกดดนับงัคบัให้แพช้นิดเลี ยงไม่ออก จงยอมแพ้

ดว้ยความเต็มใจ เพราะชาติใดชาติหนึ งผูน้ั�นเคยใชอ้าํนาจองค์ประกอบต่าง ๆ กดดนับงัคบัเอาชนะ
คนอื นมา จึงเป็นวิบากให้ตอ้งรับความพ่ายแพช้ดใช้ในชาตินี�  รับแลว้สิ งเลวร้ายก็หมดไปเท่าที รับ
และสิ งดีก็จะส่งผลดีไดม้ากยิ งขึ�น แพไ้ดจึ้งชนะวบิากร้ายและชนะทุกขใ์นใจได ้เพราะวิบากร้ายนั�น
หมดไปโดยที ผูน้ั�นไม่ไดส้ร้างวบิากร้ายคือความอาฆาตพยาบาทเอาชนะคะคานหรือวิบากร้ายอื น ๆ 
เพิ มใหม่ ดงันั�น เมื อผูใ้ดยินดีเต็มใจในการพากเพียรทาํดียิ ง ๆ ขึ�นไปสืบเนื องไปอย่างรู้เพียรรู้พกั 
พลังแห่งความดีนั�นก็จะสร้างประโยชน์สุขให้กับตวัเองและผูอื้ น ผูน้ั�นก็จะได้มีวิบากดีอาศยั
สืบเนื องไปในการชิงออกฤทธิJ แทนวิบากชั วร้าย ผลกัดนัวิบากร้ายออกไป ทาํให้วิบากร้าย 
ออกฤทธิJ เบาบาง  
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ยุคนี� เป็นยุคที ค่ารวมแล้วคนทาํสิ งเลวร้ายเป็นส่วนใหญ่ ดงันั�น แมท้าํดีเต็มที ก็มกัจะ
เกิดผลสําเร็จไม่ไดม้ากเท่าที ควร เพราะคนส่วนใหญ่ในยุคนี� เกิดมาเพื อทาํสิ งที เลวร้าย และชดใช้
วิบากเลวร้าย ดงันั�น เมื อทาํดีเต็มที แลว้จงอยา่ยึดมั นถือมั นวา่ตอ้งไดผ้ลอย่างนั�นอยา่งนี�  เพราะโดย
สัจจะแล้วมนัจะเป็นหรือไม่เป็นดงัที ใจเราหมายก็ได้ จงปล่อยวางผลที เกิดกบัเราหรือใคร ๆ ให้
เป็นไปตามบาปบุญกุศลอกุศลของเราหรือของใคร ๆ และสุดทา้ยทุกอย่างที เกิดขึ�นก็ดบัไปเป็น
ธรรมดา เรามีหนา้ที ทาํแต่ละสิ งแต่ละอยา่งใหอ้ยูใ่นสภาพที ดีที สุดเท่าที จะทาํได ้เท่าที เป็นไปไดจ้ริง 
เพื อใหเ้ราและโลกไดอ้าศยัก่อนที ทุกอยา่งจะดบัไปเท่านั�น  

จงทาํดีให้เต็มที หรือทาํให้ดีที สุดเท่าที จะทาํได้อย่างรู้เพียรรู้พกั (เพียรให้หนักพกัให้พอ)  
ได้เท่าไหร่ก็เท่านั�น เมื อเราทาํดีอย่างเต็มที แล้ว กุศลย่อมเกิดสูงสุดแลว้ที เป็นไปได้จริง ไม่ว่าจะ 
จบเร็วหรือจบช้าหรือไม่จบ รวมทั�งประสบกบัสิ งดีหรือสิ งร้ายใด ๆ พระพุทธเจา้บางพระองค์
บาํเพญ็จนตรัสรู้และสร้างศาสนาในยคุที มีคนดีมากก็ช่วยคนไดม้าก บางพระองคบ์าํเพญ็จนตรัสรู้และ
สร้างศาสนาในยคุที มีคนดีนอ้ยก็ช่วยคนไดน้อ้ยกวา่ แต่พระพุทธเจา้ทุกพระองคมี์กุศลบารมีเท่าเทียมกนั 
เพราะท่านบาํเพ็ญเต็มที เหมือนกนัแต่ภายใตส้ถานการณ์ที แตกต่างกนั เนื องจากกุศลสูงสุดอยู่ที 
การบาํเพ็ญเต็มที ของแต่ละชีวิต เราเป็นลูกหลานของพระพุทธเจา้ เมื อได้พากเพียรบาํเพญ็อยา่ง
เต็มที แล้ว กุศลสูงสุดที เป็นไปได้จริงก็เกิดในชีวิตของเราแล้ว ไม่ว่าผลที เกิดขึ�นจากการทาํดีนั�น  
จะไดม้ากหรือนอ้ยหรือลม้เหลวก็ตาม 

เมื อได้พยายามทาํดีอย่างเต็มที แล้วไม่ยึดมั นถือมั นว่าการกระทาํดงักล่าวตอ้งราบเรียบ
หรือไม่ราบเรียบ สําเร็จหรือไม่สําเร็จ ผ่านหรือไม่ผ่านถูกกดดนัหรือไม่ถูกกดดนั ถูกแกล้งหรือ 
ไม่ถูกแกล้ง ถูกข่มเหงหรือไม่ถูกข่มเหง ถูกดูถูกหรือไม่ถูกดูถูก มีอุปสรรคหรือไม่มีอุปสรรค  
ตอ้งเกิดสิ งดีหรือสิ งร้ายในชีวิตเราหรือชีวิตใด ๆ เพราะชีวิตเราหรือชีวิตใด ๆ ในชาตินี� หรือชาติ
ก่อน ๆ ลว้นแต่เคยทาํดีหรือทาํชั วมาทั�งนั�น สั งสมเป็นวิบากดีหรือชั วที ทุกชีวิตจะตอ้งไดรั้บทั�งสิ งดี
หรือสิ งร้ายเป็นธรรมดา ตราบที ยงัมีชีวิตอยูจ่ะไม่มีชีวิตใดหนีพน้ รับผลจากวิบากดีหรือชั วนั�นแลว้
ผลนั�นก็หมดไป และเมื อเราทาํดีเตม็ที แลว้กุศลสูงสุดก็ไดเ้กิดแลว้ในชีวติเรา 

จงพยายามทาํสิ งที ดีให้ดีที สุด ตามความคิดของเราที เห็นว่าถูกตอ้ง ในขีดที ไม่วิวาทกนั 
แล้วจงยึดความถูกตอ้งยุติธรรมตามกรรมใหม่และเก่าของแต่ละคน แต่อย่ายึดความถูกตอ้งตาม
ความคิดของเราวา่ควรจะเป็นอยา่งนั�นอยา่งนี�  เพราะสิ งที เกิดขึ�นกบัชีวิตของเราหรือกบัใคร ๆ แต่ละ
เสี� ยววนิาทีนั�นไม่เที ยง บางเวลาเกิดสิ งที ดี บางเวลาเกิดสิ งที ร้าย อนัเกิดจากทุกชีวิตลว้นเคยทาํทั�งสิ ง
ที ดีและสิ งที ร้ายในชาตินี� หรือชาติก่อนทั�งนั�น ซึ งจากกิเลสและวิบากร้ายของแต่ละคน สิ งที 
เกิดขึ�นจึงมกัเด่นไปทาง ที พระพุทธเจา้ตรัสว่า “โลกพร่องอยู่เป็นนิตยไ์ม่รู้จกัอิ มเป็นทาสแห่ง
ตณัหา ...” (ม.ม.13/450)  
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สิ งที แต่ละคนรับอยู่เป็นอยู่แต่ละเสี� ยววินาทีนั�น ล้วนเกิดจากวิบากกรรมใหม่บางส่วน
สังเคราะห์ร่วมกบัวบิากกรรมเก่าบางส่วน ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าว
ความที กรรม (การกระทาํทางกายวาจาใจ) อนัเป็นไปดว้ยสัญเจตนา (ความจงใจ) ที บุคคลทาํแลว้ 
สะสมแลว้จะสิ�นสุดไป โดยมิไดเ้สวยผล (รับผล) แต่กรรม (การกระทาํ) นั�นแล จะให้ผลในภพนี�  
หรือในภพถดัไป หรือในภพอื นสืบ ๆ ไป” (อภิ.ก.37/698) ในส่วนที รับผล รับเท่าไหร่ก็หมดไป
เท่านั�น แลว้วบิากกรรมใหม่บางส่วนก็จะสังเคราะห์ร่วมกบัวบิากกรรมเก่าบางส่วน เป็นผลที เกิดขึ�น 
ณ ปัจจุบนันั�น ๆ เกิดและดบัอยูอ่ยา่งนี� สืบต่อไป 

ดงันั�น เมื อไดพ้ยายามทาํสิ งที ดีให้ดีที สุดแลว้ ถา้เกิดสิ งดีก็เป็นเพราะกุศลของทุกฝ่าย ซึ ง
จะเกิดจากกุศลมากหรือน้อยก็ตามที แต่ละฝ่ายไดรั้บจริง ถา้เกิดสิ งที ไม่ดีดงัใจหมาย แสดงว่าเป็น
วบิากไม่ดีของผูที้ ไดรั้บสิ งที ไม่ดีนั�น กรณีในชาตินี�หรือชาติก่อนในขณะที เรายงัเป็นคนไม่ดีนั�นไดมี้
คนดีช่วยเสนอสิ งดีที เหมาะควรให้แก่เรา แต่เราก็ไม่เอาสิ งดีที เหมาะควรนั�น ดงันั�น ในชาตินี� ที 
เราพฒันาตนเป็นคนดี วิบากของเราก็จะดูดดึงหรือสร้างผลให้เราได้พบเหตุการณ์ที คนไม่เอาดี
ตามที เรามุ่งหมาย คนที ทาํให้เราไม่ไดด้งัใจมุ่งหมายนั�น จึงเป็นคนช่วยให้เราไดรั้บและหมดวิบาก
นั�น เมื อวิบากที ไม่ดีหมดไป วิบากดีก็จะส่งผลไดม้าก เราจะโชคดียิ งขึ�น เพราะเราทาํแต่กุศลอย่าง
เตม็ที แลว้ ตามเหตุปัจจยัที เป็นไปไดจ้ริง โดยไม่โกรธไม่เกลียดไม่อึดอดัไม่ขดัเคืองไม่วิวาทกบัใคร 
ไม่ว่าจะเกิดสิ งที ดีมากหรือน้อยหรือล้มเหลวแค่ไหนก็ตาม จิตวิญญาณของเราก็จะบนัทึกเป็น
กุศลเต็มที ตามแรงของกายวาจาใจที เราทุ่มเท เราจึงควรสุขสบายใจเต็มที ได้แล้วดงันั�น การยึด
มั นถือมั นในสิ งที ไม่จริงตามสัจจะแห่งกรรม เป็นความอยุติธรรม ยอ่มเป็นทุกข ์ส่วนการยึดมั นถือ
มั นในสิ งที เป็นจริงตามสัจจะแห่งกรรม เป็นความยติุธรรม ยอ่มเป็นสุข 

จงเป็นผูไ้ม่ติดไม่หลงยดึมั นถือมั นปักมั นในการกระทาํและผลของการกระทาํ วา่เป็นตวัเราของ
เราอยา่งย ั งยนืถาวร แต่มีปัญญารู้วา่เราทาํสิ งใดก็เป็นสมบติัวบิากของเรา เมื อใหผ้ลแลว้ก็จบดบัไป สุดทา้ย
ก็ไม่มีใครไดอ้ะไร เพราะสมบติัแทชิ้�นสุดทา้ยของคนทุกคน คือ ความไม่ไดไ้ม่เป็นไม่มีอะไร เป็นผู ้
ไม่อยากไดไ้ม่อยากเป็นไม่อยากมีอะไรตอบแทนจากใคร เพราะรู้วา่ในขณะที ยงัมีชีวิตอยูว่ิบาก (ผล) 
แห่งกรรม (การกระทาํ) ของเรา ก็จะจดัสรรให้เราไดรั้บสิ งนั�นสิ งนี� เองตามธรรม จึงสงบสบายไม่มี
ทุกขใ์นใจใด ๆ เป็นเหตุใหจิ้ตใจผาสุก ร่างกายแขง็แรงอายยุนื 

กรณีปกติธรรมดาทั วไป ที ไม่ใช่เรื องเลวร้ายดื�อดา้นจนเกิดผลเสียรุนแรง อย่าใช้อาํนาจ
บงัคบัคน ถา้ใครทาํก็เป็นบาปของผูน้ั�นใชอ้าํนาจบงัคบัโดยที เขาไม่เต็มใจคือบาป เขาไม่พร้อมแต่
ตอ้งพยายามทาํตามที ผูม้ีอาํนาจสั งจิตวิญญาณเขาก็ทุกข์ ผูใ้ช้อาํนาจสั งก็ตอ้งรับบาปนั�น อย่าไป
ใช้อาํนาจบงัคบัการอยา่คิดวา่จะไดด้ั งใจตลอด ไดเ้สพดั งใจคือนรก (กิเลส) ที โตขึ�น ทาํให้คนอื น
เดือดร้อน คลื นแม่เหล็กแห่งการหลงเสพสุขลวงจากการไดส้มใจ จะไปเหนี ยวนาํวิญญาณของแต่ละคน
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ให้อยากเสพตาม พอไดเ้สพสมใจคือกิเลสอตัตาชั ว ก็จะอยากเสพสภาพดงักล่าวซํ� าแลว้ซํ� าอีกต่อเนื อง
ไม่มีที สิ�นสุด เป็นคลื นแม่เหล็กแห่งการหลงเสพสุขลวงในชีวิตของผูน้ั�น ที เพิ มพลงัแรงยิ งขึ�น ๆ  
ไม่มีที สิ�นสุด เหนี ยวนาํผูอื้ นคนแลว้คนเล่า ๆ ให้อยากเสพตามและอยากเสพหรือกระทาํการเสพ
สภาพดงักล่าวซํ� าแล้วซํ� าอีกต่อเนื องไม่มีที สิ�นสุด คลื นแม่เหล็กแห่งการอยากเสพสภาพดงักล่าว
ของหลายคนก็จะรวมกนั เป็นสนามแม่เหล็กที มีพลงัเหนี ยวนาํตนเองและผูอื้ นต่อเนื อง ๆ อยา่ง
รุนแรงมหาศาลยิ งขึ�น ๆ ไม่มีที สิ�นสุดเมื ออยากเสพดีอย่างใจหมายมาก ๆ ก็จะใช้การบงัคบักดดนั
ดว้ยวิธีการต่าง ๆ โดยที คนถูกบงัคบัเขาไม่เต็มใจ เขาไม่พร้อมแต่พยายามทาํตามที คนมีอาํนาจสั งจิต
วิญญาณคนถูกสั งเขาก็ทุกข์ ในส่วนผูที้ ทาํการบงัคบัผูอื้ นก็ตอ้งรับบาปนั�นตรง ๆ อยู่แลว้ ใน
ส่วนที เหนี ยวนาํคนอื นให้เป็นสภาพนั�นตาม และเกิดพลงัเหนี ยวนาํคนอื นและพลงัเสพซํ� าแลว้ซํ� าอีก
ต่อเนื อง พลงัของผูใ้ช้อาํนาจเริ มตน้มีส่วนอยู่เท่าไหร่ ผูเ้ริ มตน้นั�นก็ตอ้งรับส่วนบาปอนัต่อเนื อง
ไม่มีที สิ�นสุดเท่านั�น ๆ ซึ งจะตอ้งรับผลบาปนั�นในชาตินี� และชาติอื น ๆ สืบไป (อภิ.ก.37/1698)  

จะเห็นไดว้า่ แมผู้ที้ บงัคบัผูอื้ นนั�นไดเ้สพสุขจากไดส้มอตัตา คือ การไดด้ั งใจหมาย ก็จะมี
วบิากบาปที ตอ้งรับอนัไม่มีที สิ�นสุด และถา้เกิดเหตุการณ์ที ไม่ไดด้ั งใจมุ่งหมาย กิเลสอตัตาดงักล่าว 
ก็จะสร้างความรู้สึกทุกข์ใจ โกรธ เกลียด ชิงชัง ไม่ชอบใจ อาฆาต พยาบาท อึดอดั หดหู่ รําคาญ 
ซึมเศร้า ไม่โปร่ง ไม่โล่ง ไม่สบายใจ ไม่เบิกบานใจ เสียสุขภาพตามมา เมื อรุนแรงยิ งขึ�น ๆ ก็จะ
ทะเลาะวิวาท แตกความสามคัคี ไม่เป็นนํ� าหนึ งใจเดียวกนั ทาํร้ายคนอื นได ้ทาํร้ายตนเองได ้คลื น
แม่เหล็กดงักล่าวก็จะเหนี ยวนาํคนอื นใหมี้สภาพดงักล่าวต่อเนื องไม่มีที สิ�นสุด  คือรู้สึกเป็นทุกข ์ไม่
พอใจ เมื อไม่ไดด้ั งใจ สั งสมเป็นวบิากบาปต่อตนเองและผูอื้ นต่อเนื องอนัไม่มีที สิ�นสุด ซึ งจะตอ้งรับ
ผลบาปนั�นในชาตินี�และชาติอื น ๆ สืบไป (อภิ.ก.37/1698)  

อตัตานั�น จึงมีทั�งนรกทั�งขึ�นทั�งล่อง เพราะไดเ้สพสมใจก็สั งสมวบิากบาป ไม่ไดส้มใจก็สั ง
สมวบิากบาป ดงันั�นชีวติที ตอ้งการความผาสุกที แทจ้ริง จึงตอ้งเอาจริงเอาจงักบัการเรียนรู้อตัตาและ
การสลายอตัตาเสพดีที เกิดดั งใจนั�น เกิดนรกแล้วไม่มีใครได้ดั งใจตลอดเวลา อตัตาจะทาํให้
มองไม่เห็นความดีของคนอื นเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื น เราถูกคนอื นผิด นั นแหละอตัตา  
ในความเป็นจริงสิ งไม่ดีที เกิดขึ�น ทุกคนมีส่วนผิดด้วยกนัทั�งนั�น คือได้ทาํสิ งที ไม่ดีมาในชาตินี�
หรือชาติก่อน ดงัที พระพุทธเจา้ยืนยนัว่า ไม่มีอะไรที ใคร ๆ ไดรั้บโดยที ผูน้ั�นไม่เคยทาํสิ งนั�นมา  
ทุกสิ งทุกอยา่งที แต่ละคนไดรั้บไดส้ัมผสัไดพ้บเจอคือสิ งที ผูน้ั�นไดท้าํสิ งนั�นในชาตินี�หรือในชาติก่อนมา
ทั�งนั�น (อภิ.ก.37/1698)  

อตัตา คือ อยากไดสิ้ งดี อยากใหเ้กิดสิ งดีต่อตนเองหรือผูอื้ น มากกวา่ความจริงที เป็นไปได้
จริงของกุศลอกุศลของตนเองหรือของใคร ๆ ที ส่งผล (ออกฤทธิJ ) ณ เวลานั�น เพราะไม่เขา้ใจสัจธรรมว่า 
กุศลหรืออกุศลที แต่ละคนเคยทาํมาในอดีตชาติหรือปัจจุบนันั�น จะส่งผล (ออกฤทธิJ ) แต่ละเสี� ยว
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วนิาทีของแต่ละชีวิต ทีละชุด ๆ อยา่งไม่เที ยง เอาแน่เอานอนไม่ได ้แต่เกิดจากที ผูที้ ไดรั้บผลนั�นเคย
ทาํมาก่อนอย่างแน่นอนไม่ชาตินี� ก็ชาติก่อน รวมทั�งการกระทาํ ณ ปัจจุบนัขณะนั�นด้วย ดงัที 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าวความที กรรม (การกระทาํทางกายวาจาใจ)  
อนัเป็นไปด้วยสัญเจตนา (ความจงใจ) ที บุคคลทาํแล้ว สะสมแล้วจะสิ�นสุดไป โดยมิไดเ้สวยผล  
(รับผล) แต่กรรม (การกระทาํ) นั�นแล จะให้ผลในภพนี�  หรือในภพถดัไป หรือในภพอื นสืบ ๆ ไป 
(อภิ.ก.37/1698)  

โดยสัจจะแลว้ กุศลของแต่ละคนที ส่งผลออกฤทธิJ แต่ละขณะนั�น มกัจะมีไม่มากพอที จะ
สนองความอยากของอตัตาได ้เพราะอตัตาจะอยากไดม้ากกวา่ความจริงที เป็นไปไดจ้ริงเสมอ อยากไดม้าก
เกินบุญบาปหรือกุศลอกุศลของตนเองหรือผูอื้ นเสมอ คนที ไม่อยูก่บัความจริงคือคนโง่ ผลคือทุกข ์
เมื อคิดผิดทาํผิดจากความจริงที เป็นจริงของสัจจะแห่งกรรม จะทาํให้ความหมองในจิตเกิดทนัที  
แต่ถา้รู้ความจริงตามความเป็นจริง คิดพูดทาํบุญกุศลตามความจริงที เป็นไปไดจ้ริง เป็นความเจริญแท้
แห่งสัจธรรม จิตวญิญาณก็จะเป็นสุขอยา่งย ั งยนื 

ความไม่ชอบใจใด ๆ ที เกิดขึ�นกบัเรา คือกระจกส่องอตัตาและวิบากร้ายที เราเคยทาํมา 
เมื อเราเกิดความไม่สบายใจกบัสิ งใด ๆ ลว้นคือสิ งที เราเคยทาํมาในชาตินี�หรือชาติก่อนหรือกาํลงัทาํ
อยู่ ณ ปัจจุบนัขณะนั�น ตอ้งยอมรับความจริงดว้ยปัญญาที แจ่มแจง้ถ่องแท ้จึงจะพน้ทุกข ์ส่วนการ
ท่องจาํอยา่งไม่เขา้ใจไม่มีปัญญาแจ่มแจง้ถ่องแท ้จะไม่พน้ทุกข ์

คนที ดีมากหรือเก่งมาก แลว้ติดดีหรือติดเก่งมาก ๆ มกัจะมีอตัตาที หนาที ใหญ่ ทาํให้ทุกข์
ไดม้ากที สุด ทาํให้แตกความสามคัคีไดม้ากที สุด ทาํดีเต็มที อย่างไม่ติดดีหรือไม่ติดเก่ง นั�นคือดีแท้
หรือเก่งแท ้ไม่มีทุกข์มีแต่สุขในจิตวิญญาณ แต่ติดดีติดเก่งนั�นตีกลบัเป็นชั วซ้อนอย่างน่าสงสาร 
ชีวิตที ตามไม่ทนัอตัตาจึงทุกข์จึงแตกความสามคัคี ดงันั�น เมื อทาํดีเต็มที ด้วยความยินดี อย่าง 
ไม่วิวาทกนั มีสามคัคีร่วมไมร่้วมมือกนั และเป็นนํ� าหนึ งใจเดียวกนั (พุทธพจน์ 7) แลว้ ตอ้งปล่อย
ใหทุ้กอย่างสังเคราะห์เป็นผลต่าง ๆ ตามกุศลหรืออกุศลของเราและของคนในโลก (เป็นการพกั
อย่างเป็นสุข) เมื อมีกาํลงัก็พากเพียรทาํบุญกุศลใหม่ตามองค์ประกอบเหตุปัจจยัที เป็นไปได้จริง 
ณ ปัจจุบนั ตามกุศลหรืออกุศลของเราและคนในโลกด้วยอิทธิบาท คือ พากเพียรทาํสิ งที ดีด้วย
ความยินดีเต็มใจพอใจสุขใจ ทาํเต็มที แล้วพกัอย่างเป็นสุข ทาํสลบัไปมา เป็นการเพียรพกัด้วย
ความสุขที แทจ้ริงตลอดกาลนานตราบปรินิพพาน 

เราบงัคบัใครได ้เขาไม่เต็มใจเราก็บาป ต่อให้เขาเต็มใจถา้เรามีอตัตาเราก็บาป ถา้เขามี
อตัตาเขาก็บาป จิตวิญาณของคน คือเชื�อดีและเชื�อร้ายที ติดต่อกนัได้ เป็นคลื นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ที กระจายเชื�อดีและร้ายออกไปให้คนอื นไดเ้ป็นสภาพนั�นตาม 
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อตัตา เป็นความชั วของคนดีคือเมื อทาํสิ งดีอย่างเต็มที แลว้ สิ งดีไม่เกิดดงัใจมุ่งหมาย ก็ยงั
ทุกข์ใจกบัความยึดมั นถือมั นในสิ งที ตอ้งการ ถา้ยึดดีหลงดี ความดีจะตีกลบัเป็นไม่ดี ความสุขจะ 
ตีกลบัเป็นทุกข ์

เวรกรรมจากการที เราเคยเสพกิเลสนั�น เราไม่มีวนัชดใชท้ั�งหมดได ้เพราะเป็นวิบากกรรม
ที ต่อเนื องยาวนานอย่างมหาศาล แต่เราสามารถทาํให้วิบากร้ายออกฤทธิJ ทุเลาเบาบางมากที สุดได ้ 
ดว้ยการละความชั วทาํความดี ลดกิเลสกามและอตัตา จิตใจก็จะมีพลงัยินดีพอใจเบิกบานแจ่มใส 
วบิากดีก็จะชิงออกฤทธิJ แทนร้าย ส่งผลใหร่้างกายแขง็แรงและเกิดสิ งดี ๆ ในชีวติดว้ย   

การพิจารณาว่ากิเลสนั�นไม่ใช่กุศล แต่เป็นบาปหรืออกุศล เป็นทุกข์ทั�งปวงในโลก 
เป็นการไม่ให้อาหารกิเลส และส่งพลงัไปทาํลายกิเลส ภารกิจของเราคือสอนกิเลสและสอนตวัเรา 
สันติอหิงสาที เป็นสงบไม่เบียดเบียนที แทจ้ริง คือ การสอนกิเลส จนกิเลสยอมสลายตายไปอย่าง 
เตม็ใจ นั นคือ สันติภาพที แทจ้ริง 

การตดัอะไรได ้ก็ยงัไม่ใช่ตวัชี� วดัว่าลดกิเลสได ้(อาจลดไดห้รือลดไม่ไดก้็ได)้ การลดกิเลส
ได้จริงนั�น ตอ้งเกิดจากการพิจารณาความไม่เที ยงไม่มีตวัตนแทแ้ละโทษของกิเลส ประโยชน์
ของการไม่มีกิเลส ถา้เราพากเพียรให้ปัญญาดงักล่าว กบัตนเองและกบักิเลสของเราดว้ยอิทธิบาท 
(ความยินดีเต็มใจพอใจสุขใจ) หมั นสอนกิเลส กิเลสเขาจะยอมสลายและตายดบัสูญไปต่อหน้าต่อ
ตาของเราเองอยา่งเต็มใจ เราก็จะมีพลงัเบิกบานแจ่มใส เมื อมีผสัสะ (สิ งกระทบ) หรือระลึกถึงสิ งที 
ทาํให้เกิดกิเลส แลว้มีสติจบัอาการกิเลสได ้เราก็พิจารณาความไม่เที ยงไม่มีตวัตนแทแ้ละโทษของ
กิเลส ประโยชน์ของการไม่มีกิเลสทุกครั� ง ทาํไปเรื อย ๆ จนกิเลสตวันั�น ๆ สลายตายไปชนิดไม่กลบัมา
อีกเลยไม่วา่จะมีผสัสะ (สิ งกระทบ) หรือระลึกถึงสิ งที ทาํใหเ้กิดกิเลสกี ครั� ง ๆ ก็ไม่มีอาการของกิเลส
ปรากฏในจิต จึงเรียกวา่ “บรรลุธรรม” ชีวติผูน้ั�นลดกิเลสตวันั�นไดจ้ริงจนหมดจากกิเลสตวันั�นจริง 

การหลงติดข้อที� 3 ของพรหมแบบมิจฉา มักเป็นสาเหตุให้เกิดความเจ็บป่วย ส่วนการทํา

พรหมครบ 4 ข้ออย่างสัมมา ทาํให้ความเจ็บป่วยทุเลาได้เร็ว เกดิสุขภาพดีทั3งร่างกายและจิตใจ 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการหลงติดข้อที� 3 ของพรหม (วรรคบน-พรหม  

3 หน้า-กเิลสอตัตามานะ (ตัวตนของทุกข์)-นรกของคนดี) และการทําพรหมครบ 4 หน้า (วรรคล่าง-

พรหม 4 หน้า-อนัตตา (ไม่มีตัวตนของทุกข์)-สวรรค์-นิพพานของคนดี)  
1)  พรหม 3 หน้า ทาํดีมีทุกขใ์จ มีจิตไม่โปร่ง ไม่โล่ง ไม่สบายปะปน 
 พรหม 4 หน้า ทาํดีไม่มีทุกขใ์จ จิตโปร่ง โล่ง สบายตลอด 
2)  พรหม 3 หน้า เป็นผูจ้ดัการ หรือเผด็จการชีวติผูอื้ น 
 พรหม 4 หน้า เป็นที ปรึกษาคอยช่วยเหลือเกื�อกลูผูอื้ น 
3)  พรหม 3 หน้า เป็นเสือกชน ล่วงละเมิด จุน้จา้น วุน่วาย กดดนับีบคั�น บีบบงัคบัให้
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ผูอื้ นคิด พูด ทาํ ในสิ งที ถูกตอ้งเหมาะสมดีงาม ดงัที ใจตนคิดและตอ้งการ แมผู้อื้ นจะไม่พร้อมและ
ไม่เตม็ใจ 

 พรหม 4 หน้า  เป็นสุภาพชน ไม่ล่วงละเมิด ไม่จุ ้นจ้าน ไม่วุ่นวาย ให้อิสระเสรี  
ให้สิทธิเสรีภาพผูอื้ นในการคิด พูด ทาํ ตามความเห็นความตอ้งการของเขา เขาจะดีจะชั ว มนัก็เป็น
สิทธิเสรีภาพของเขา  

เรามีหน้าที เชื�อเชิญ ชวนเชิญ ชกัชวนให้มาพิสูจน์ประโยชน์ของการหยุดชั ว หยุดสิ งที  
ไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม ไม่ดีงาม หนัมาทาํในสิ งที ถูกตอ้งเหมาะสมดีงามตามความเห็นของเราหรือ
ของหมู่ ดว้ยความเต็มใจ สมคัรใจของเขา โดยไม่บีบบงัคบัจิตใจ จะช่วยเหลือเกื�อกูล หรือรับใช้
ผูอื้ นเมื อเขาพร้อมและเตม็ใจใหเ้ราช่วย  

วธีิการดงักล่าวนั�น ใชใ้นกรณีที บุคลนั�น ไม่ไดก่้อความเดือดร้อนเลวร้ายต่อผูอื้ นมากจนเกินไป  
แต่กรณีที บุคคลนั�นไร้เดียงสา แลว้กาํลงัสร้างอนัตรายสร้างความเดือดร้อน ให้กบัตนเองและ

ผูอื้ นอยา่งมาก ถา้เรามีเรี ยวแรงกาํลงัความสามารถ เราควรลงมือช่วยเหลือขดัขวางพฤติกรรมนั�น ๆ 
แมเ้ขาจะไม่เตม็ใจ  

หรือกรณีที บุคลที รู้เดียงสา แต่กิเลสหรือซาตานในใจเขามีมาก จนถึงขั�นบีบบงัคบัให้เขา
สร้างความเลวร้ายเดือดร้อนอนัตรายให้กบัผูอื้ นมากเกินไป เมื อเราได้บอกดี ๆ แล้วเขาไม่หยุด
พฤติกรรมนั�น ถ้าเรามีเรี ยวแรงกาํลงัความสามารถ เราควรใช้ศิลปะในการกดดนับีบคั�นบีบ
บงัคบัขดัขวางพฤติกรรมนั�น ดว้ยจิตเมตตาช่วยเหลือไม่ใหเ้ขาสะสมบาปเวรภยัความเลวร้ายให้กบั
ตวัเองและผูอื้ นมากไปกวา่นั�น เป็นการช่วยไม่ให้ผูอื้ นตอ้งเดือดร้อนเพราะเขามากเกินไป และช่วยลด 
ช่วยตา้นตวัอยา่งที ไม่ดีให้กบัสังคม เพื อไม่ให้สังคมเอาเป็นเยี ยงอยา่ง และช่วยให้เขาไม่ตอ้งไดรั้บ
ความทุกขท์รมานจากบาปที มากไปกวา่ที ไดท้าํมาแลว้ เพราะเขาตอ้งไดรั้บความทุกขท์รมานจากผล
บาปที ไดท้าํมาแลว้นั�นในชาตินี�และชาติอื น ๆ สืบไปอยูแ่ลว้ 

แต่ถา้เราไม่มีเรี ยวแรงกาํลงัความสามารถ เราก็ตอ้งปล่อยให้เขาทาํพฤติกรรมนั�น ให้เขา
เรียนรู้ผลเสียของพฤติกรรมนั�น โดยที เราไม่ไปยุ่งเกี ยวอะไรหรือเราก็แยกตวัแยกกลุ่มออกมา
ใช้ชีวติต่างหาก จนกวา่เขาจะทุกขเ์กินทน ซึ งการไดรั้บทุกขคื์อการชดใชบ้าปที เคยทาํมา วิบากบาป
จะหมดไปเท่าที ได้รับ เมื อวิบากบาปอนัคืออกุศลหมดไป กุศลก็จะออกฤทธิJ ได ้มาก ดงัที 
พระพุทธเจา้ตรัสว่า “... อกุศลธรรมเสื อม กุศลธรรมเจริญขึ�น ...” (ที.ม.10/258) จะเกิดสภาพที 
พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “เห็นทุกขจึ์งเห็นธรรม” (สํ.ข.17/85) วนันั�นเขาจะอยากและพร้อมปรับเปลี ยน
พฤติกรรมให้ดีขึ�น เขาจะปฏิบตัิสิ งดีที เขาเคยสัมผสัพบเห็น ซึ งจะปรากฏขึ�นในจิตวิญญาณ
ของเขา เพราะจิตวญิญาณของแต่ละคน คือเครื องมือบนัทึกขอ้มูลทุกอยา่งที ไดส้ัมผสัพบเห็น เมื อถึง
เวลาอนัควร (บาปถูกชดใชห้รือกุศลออกฤทธิJ ) ขอ้มูลที ดีดงักล่าวจะถูกนาํออกมาใช้ ณ วนันั�น 
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ถ้าเรามีเรี ยวแรงกาํลงัความสามารถ เราก็จะช่วยเหลือเขาเพิ มเติมอยา่งเต็มที  เท่าที เราจะช่วยเขาได้
โดยไม่เบียดเบียนตวัเราเอง และเท่าที เขาจะรับได ้(เป็นการช่วยเหลือเขาโดยที ไม่เบียดเบียนเขา)  

4)  พรหม 3 หน้า น่ารําคาญที สุด น่ารังเกียจที สุด น่าเบื อหน่ายที สุด น่าไกลห่างที สุด 
 พรหม 4 หน้า เมื อคบหามีความสบายใจอบอุ่น สงบเยน็ผาสุก น่าเขา้ใกลน่้าระลึกถึง 
5)  พรหม 3 หน้า คนดีที โลกเกลียดชงั เบื อระอา รําคาญ ไม่ตอ้งการ และเป็นคนดีที มี

แต่ความทุกข ์
 พรหม 4 หน้า คนดีที โลกรัก รอ ตอ้งการ และเป็นคนดีที มีแต่ความผาสุก 
6)  พรหม 3 หน้า อยากใหเ้กิดสิ งที ถูกตอ้งเหมาะสมดีงาม แบบมุ่งหมายและปักมั น เมื อ

ไม่ได้ดั งใจตนตอ้งการ ก็จะทุกข์กายทุกข์ใจ หงุดหงิด โมโห พยาบาท น้อยใจ ไม่โปร่ง ไม่โล่ง  
ไม่สบายใจ ไม่ชอบใจ อึดอดัขดัเคือง หาเรื อง เอาเรื อง กดดนั ผลกัดนั ดีดดิ�น ซดัส่าย  

 พรหม 4 หน้า อยากให้เกิดสิ งที ถูกตอ้งเหมาะสมดีงาม แบบมุ่งหมายแต่ไม่ปักมั น 
แมจ้ะไม่ไดด้งัใจ ดงัความคิดที ตนตอ้งการ ก็ไม่ทุกข์กาย ไม่ทุกข์ใจ ยงัมีความสุขสบายใจอยู่ได ้ 

7)  พรหม 3 หน้า หลงติดดี คือ ยินดีในการทาํความดีดว้ยความวิตกกงัวล กลวัว่าดีจะ
ไม่เกิด ถา้ดีเกิดจะรู้สึกเป็นสุข แต่ถา้ดีไม่เกิดจะรู้สึกเป็นทุกข ์ยึดมั นถือมั นวา่การกระทาํและผลของ
การกระทาํดีนั�น วา่เป็นตวัเราของเราย ั งยนืไม่แปรเปลี ยนตลอดกาลนาน  

 พรหม 4 หน้า รู้จกัอาศยัดีโดยไม่หลงติดดี คือ รู้จกัอาศยัดี ด้วยการยินดี เต็มใจ 
พอใจ สุขใจในการทาํดี เพราะรู้ว่าดีเป็นประโยชน์ เป็นคุณค่า เป็นความประเสริฐ เป็นสิ งที ควร
อาศยั เมื อดีเกิดก็รู้วา่เกิดได ้เพราะทั�งผูใ้หแ้ละผูรั้บไดท้าํเหตุปัจจยัทั�งอดีตและปัจจุบนัสังเคราะห์กนั
พอเหมาะครบเหตุปัจจยัที ทาํให้ผลดีเกิดได ้ไม่หลงติดดีวา่ตอ้งเกิดไดด้งัใจมุ่งหมาย ผลดีจะเกิดดงั
ใจมุ่งหมายก็ได้ หรือไม่เกิดดงัใจมุ่งหมายก็ได้ เพราะมีปัญญารู้ว่าผลดีจะเกิดขึ�นมากหรือน้อย
หรือไม่เกิดดีหรือเกิดสิ งร้าย ก็ล้วนเป็นไปตามสัจจะแห่งกรรมดีและชั วในอดีตส่วนหนึ ง และ
ปัจจุบนัส่วนหนึ งของผูรั้บผลนั�น ๆ สังเคราะห์กนั (อภิ.ก.37/1698) และมีปัญญารู้วา่การกระทาํนั�น 
กระทาํแล้ว การกระทาํนั�นก็จบดบัไปแล้ว เหลือเพียงพลงัแห่งวิบากของการกระทาํเท่านั�นที รอ
ส่งผลให้กบัชีวิตของผูน้ั�นในชาตินี� และชาติอื น ๆ สืบไป ผลดีหรือร้ายใดที เกิดแล้ว ก็จะตั�งอยู่
ตามฤทธิJ แรงที  กอร์ปก่อ เมื อหมดฤทธิJ แรงของการกอร์ปก่อแลว้ก็จะดบัไป หรือไม่เราก็ดบัขนัธ์
ปรินิพพานก่อนดีหรือร้ายที ยงัไม่ให้ผลจะให้ผล ทิ�งพลงังานดีหรือร้ายที ยงัไม่ให้ผลนั�นเป็นสมบติั
ของโลก จึงไม่ยึดมั นถือมั นว่าการกระทาํและผลของการกระทาํนั�น เป็นตวัเราของเราอย่าง
เที ยงแทถ้าวรตลอดกาลนาน  

จึงเป็นผูที้ มีความสุขในการทาํดีเมื อมีเหตุปัจจยัที เหมาะสม แต่ถา้เหตุปัจจยัไม่เหมาะสม 
เช่นถา้ทาํสิ งที เราเห็นวา่ดีนั�น ในเวลานั�น สถานการณ์อยา่งนั�น จะทาํใหเ้กิดการเบียดเบียนจิตใจและ
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ร่างกายของตนเองและผูอื้ น ก็จะมีความสุขมีความพอใจในการไม่ทาํ เพราะนอกจากจะไม่เสียหาย
แลว้ ยงัไม่เปลืองแรง ไม่เปลืองตวัดว้ย  

มีความยนิดีพอใจสุขใจในการทาํดี และมีความยินดีพอใจสุขใจในการวางดี ทิ�งดีให้โลก 
สมบติัแท ้ๆ ชิ�นสุดทา้ยของทุกชีวิตคือก็คือความไม่ได้ไม่เป็นไม่มีอะไร เรามีหน้าที ทาํสิ งต่าง ๆ  
ใหอ้ยูใ่นสภาพที ดีที สุดและเป็นประโยชน์ที สุดเท่าที เราจะทาํได ้เพื อให้เราและโลกไดอ้าศยัก่อนที 
ทุกอย่างจะดบัไปเท่านั�น มีความยินดีพอใจสุขใจ ในการไม่อยากไดไ้ม่อยากเป็นไม่อยากมีอะไร
มาเสพเพื อตวัเราของเรา แต่มีความยนิดีพอใจสุขใจกบัการมีอาศยัสิ งต่างตามมีตามไดต้ามธรรมเพื อ
สร้างประโยชน์สุขให้โลกเท่าที จะทาํไดเ้ท่านั�น เพราะรู้ว่าสมบติัที มนุษยค์วรอาศยั ในขณะที ยงัมี
ชีวติอยูก่็คือกรรมดี (กุศลธรรม) และความไม่ทุกขเ์ท่านั�น  

8)  พรหม 3 หน้า คิดหวงัวา่โลกนี�ตอ้งสมบูรณ์แบบ 
 พรหม 4 หน้า รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าโลกนี� พร่องอยู่เป็นนิจ ส่วนหนึ ง

เป็นไปตามธรรมชาติของโลก และปัจจยัหลกัที มีผลต่อความพร่องมากที สุดคือ วิบากอกุศล
ของแต่ละคนในอดีตและปัจจุบนัสังเคราะห์กนั 

9)  พรหม 3 หน้า เป็นการให้เพื อจะเอา เป็นผูจ้ะเอาจะเสพติดพฤติกรรมดี ๆ จากผูอื้ น  
ดูเผิน ๆ เหมือนจะให้ผูอื้ นได้ดี หรือมีพฤติกรรมดี ๆ แต่ซ้อนลึกตนเองก็เอาการเสพติดสิ งดีนั�น 
ตอบแทนใหส้มใจตน จิตที คิดจะเอาจะเร่าร้อนทุกขร์ะทม 

 พรหม 4 หน้า เป็นการให้เพื อให้ เป็นผูใ้ห้ผูอื้ นได้สิ งดีหรือมีพฤติกรรมดี ๆ โดย
ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากมีอะไรตอบแทน แมแ้ต่รอยยิ�มและคาํขอบคุณ รวมทั�งการให้ผูอื้ น
มีพฤติกรรมดี ๆ ตอบแทน จิตที คิดจะใหส้บายกวา่จิตที คิดจะเอา 

10)  พรหม 3 หน้า ไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่า ใครจะไดรั้บอะไร เท่าไหร่
เวลาใด ก็ตามเหตุปัจจยัของการกระทาํ (กรรม) ของคน ๆ นั�นทาํมาในอดีตส่วนหนึ งและปัจจุบนั
ส่วนหนึ งสังเคราะห์กนั (อภิ.ก.37/1698) จะไดดี้มากไปกวา่ที ตนทาํมาไม่ได ้

 พรหม 4 หน้า รู้ความจริงตามความเป็นจริงวา่ใครจะไดรั้บอะไร เท่าไหร่ เวลาใด 
ก็ตามเหตุปัจจยัของการกระทาํ (กรรม) ของคน ๆ นั�นทาํมาในอดีตส่วนหนึ งและปัจจุบนัส่วนหนึ ง
สังเคราะห์กนั (อภิ.ก.37/1698) จะไดดี้มากไปกวา่ที ตนทาํมาไม่ได ้

11)  พรหม 3 หน้า เป็นผูห้ลงผลของการกระทาํ ผลออกมาดี สมใจ ก็จะฟูใจ สุขใจ 
ผลออกมาไม่ดีหรือไดน้อ้ยก็จะทุกขใ์จ ไม่พอใจ 

 พรหม 4 หน้า เป็นผูอ้ยู่เหนือผลของการกระทาํ ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร  
ก็ไม่ทุกขใ์จ มีแต่ความยินดีพอใจสุขใจ เพราะรู้ว่าเมื อเราได้ยินดีเต็มใจพอใจสุขใจในการเพียร
พยายามอย่างเต็มที ในขีดที พอดีแลว้ ผลที เกิดขึ�นก็ดีที สุดแลว้ที เป็นไปไดจ้ริง จึงยินดีพอใจสุขใจ 



704 
 

ในผลนั�น และยินดีพอใจสุขใจในการวางผลนั�นให้โลกได้อาศยั ส่วนตนเองเอาความยินดีเต็มใจ
พอใจสุขใจสงบสบายกบัความไม่ติดยึดอะไรมาเพื อตวัเราของเรา 

 พรหม 4 หน้า เป็นผูที้ เขา้ใจสัจจะว่า ความสําเร็จในการทาํงานหรือความสําเร็จใน
การช่วยคน หรือความสําเร็จในการรักษาโรคทางกายของเรา ก็ไม่ใช่ความสําเร็จหรือไม่ใช่ประโยชน์ที แทจ้ริง
ของเรา ความสําเร็จหรือประโยชน์ที แทจ้ริงของเรา คือเราไม่ทุกข ์ไม่วา่มนัจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จ 
เมื อเราไดล้งมือทาํอย่างเต็มที แลว้ อุเบกขาแทน้ั�น เมื อเราไดย้ินดีเต็มใจพากเพียรพยายามทาํสิ งที ดี
ให้กบัตนเองหรือผูอื้ นอย่างเต็มที แลว้ เราก็ยินดีเต็มใจปล่อยวางทั�งการกระทาํและผลของการกระทาํ
ใหโ้ลกไป ตามบาปบุญหรือกุศลอกุศลของเราและโลก เพราะไม่วา่มนัจะเป็นอยา่งไร สุดทา้ยมนัก็ดบัไป 

เรายินดีเต็มใจพอใจสุขใจกบัการรู้ความจริงตามความเป็นจริงวา่ ดีเป็นประโยชน์ เป็นคุณค่า 
เป็นสิ งที ควรส่งเสริม เป็นสิ งที ควรกระทาํและควรอาศยั แต่ยึดมั นถือมั นให้ผลดีเกิดขึ�นดงัใจเรา
หมายตลอดไม่ได ้เพราะขึ�นอยู่กบัวิบากเก่าและใหม่ของแต่ละคนที รับผลนั�น สังเคราะห์กนั ส่วนชั ว
เป็นความเดือดร้อน เป็นความเสื อมตํ า เป็นสิ งที ไม่ดี ไม่ควรทาํ ไม่ควรส่งเสริม (ควรต่อตา้น) 
และไม่ควรอาศยั เมื อเราเลิกจากชั วใดด้วยความรังเกียจชั วได้แล้ว ก็ล้างความรังเกียจชั วออกไป 
เพราะความรังเกียจชั วทาํใหใ้จเป็นทุกข ์ดว้ยการเปลี ยนจากความรังเกียจเป็นเมตตาและอุเบกขา คือ
ปรารถนาให้เขาพน้ชั วพน้บาปพน้ทุกขน์ั�น เราช่วยเขาไดก้็ช่วย ช่วยเขาไม่ไดก้็ไม่ช่วย เราช่วยเขา
ให้เขาพน้ชั วพน้บาปพน้ทุกข์นั�นเท่าที เราช่วยได้ ถ้าช่วยได้เท่าไหร่ก็ปล่อยวางให้เป็นกุศลของ
เขาตามจริงนั�น ช่วยไม่ไดก้็ปล่อยวางให้เป็นอกุศลของเขา วนัที เขาทุกข์เกินทนเขาจะเลิกทาํชั ว  
(ไม่วนัใดก็วนัหนึ งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ ง) แลว้เขาจะหนัมาทาํดี (เห็นทุกขจึ์งเห็นธรรม) พลงัความดี
ของเขาจะทาํให้เขาได้พบสัตบุรุษ ได้ฟังสัทธรรม เกิดการปฏิบตัิจนพน้ทุกข์ในที สุด ส่วนเรา
นั�นไดท้าํดีอย่างเต็มที แลว้ จิตวิญญาณของเราก็จะบนัทึกเป็นกุศลของเราอยา่งเต็มที เช่นกนั ซึ งจะ
คอยใหผ้ลในชาตินี�และชาติอื น ๆ สืบไป ใหผ้ลแลว้ก็จบดบัไป สุดทา้ยเมื อถึงเวลาอนัควรไม่ชาติใด
ก็ชาติหนึ งเราก็ปรินิพานจบดบัสูญ 

มนุษยผ์ูมี้ปัญญาและมีความประเสริฐแท ้จึงเป็นผูย้ินดีเต็มใจพอใจสุขใจในการไม่ทาํชั ว 
ยนิดีเต็มใจพอใจสุขใจในการทาํแต่ความดีอยา่งเต็มที  โดยไม่เบียดเบียนไม่ทรมานตนเองและผูอื้ น 
ตามองค์ประกอบเหตุปัจจยัที จะทาํได ้ณ เวลานั�น แลว้ทาํจิตใจให้ยินดีเต็มใจพอใจสุขใจผ่องใส
สงบสบาย ด้วยการปล่อยวางทั�งการกระทาํให้จบดบัไปและผลของการกระทาํนั�น ให้ส่งผล
ตามวิบากของเราและของคนในโลกในอดีตส่วนหนึ งและปัจจุบนัส่วนหนึ งสังเคราะห์กนั รับ
ผลแล้วเมื อหมดฤทธิJ ของวิบากนั�น ผลนั�นก็จะจบดบัไป  

12)  พรหม 3 หน้า  ทาํดีดว้ยความกงัวลใจและเปลืองพลงัในการลุน้ผล 
 พรหม 4 หน้า  ทาํดีด้วยความยินดี เต็มใจ สบายใจ ไม่กงัวลกบัผล แต่มีความสุข 
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ในการตรวจผล วา่ ทาํเหตุอยา่งนี�  มีองคป์ระกอบอยา่งนี�  เกิดผลอยา่งนี�  ถา้คราวต่อไปสามารถทาํให้
ดีกวา่ไดก้็ทาํ ถา้ทาํไม่ไดก้็วางใจ ทาํใหเ้กิดสภาพที ดีที สุดที เป็นไปไดจ้ริงทุกครั� งก็พอ 

13)  พรหม 3 หน้า  ขยนัเกินอย่างไม่ดูตามา้ตาเรือ ไม่ดูวิบากดีหรือร้ายที ออกฤทธิJ  ณ 
เวลานั�น (สถานการณ์และความพร้อมของตวัเองและผูอื้ น) ขยนัเกินจนตวัเองตอ้งเสียสุขภาพ
เป็นประจาํ กินใชไ้ม่พอดี สละผลที ไดอ้อกไปอยา่งไม่พอดี เช่น มากไปหรือนอ้ยไป จนเบียดเบียนตน 

 พรหม 4 หน้า  ขยนัพอดีอยา่งดูตามา้ตาเรือ ดูวบิากดีหรือร้ายที ออกฤทธิJ  ณ เวลานั�น 
(สถานการณ์และความพร้อมของตวัเองและผูอื้ น) ขยนัเตม็ที ใหเ้หนื อยหนกัพอดีเท่าที จะมีสุขภาพดี 
เพราะรู้ความจริงตามความเป็นจริงวา่ ขยนัเกินร่างกายก็เสื อมเร็ว ขี� เกียจเกินร่างกายก็เสื อมเร็ว ขยนั
เต็มที ให้เหนื อยหนักอย่างพอดีแข็งแรงที สุด (ขยนัอย่างพอดีก็คือ การตั�งตนอยู่บนความลาํบาก 
ให้เหนื อยหนักในขีดที ทนได้โดยไม่ยากไม่ลาํบาก ไม่ทรมานตนเองจนถึงขั�นทนได้ยากได้ลาํบาก 
ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสว่า ตั�งตนอยูบ่นความลาํบาก กุศลธรรมเจริญยิ ง) จึงจะแข็งแกร่งที สุด สบาย
ที สุด เสื อมช้าที สุด เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสูงสุด สละผลที ไดอ้อกไปอยา่งพอดี เพราะรู้
ความจริงตามความเป็นจริงวา่ ถา้สละมากไปก็ขาดแคลนไม่มีทุนขยายกิจการบุญกุศลนั�น ๆ ต่อไป 
หรือถา้กกัไวม้ากเกินหรือสละออกนอ้ยไป ก็จะเป็นภาระและวิตกกงัวลในการดูแลเปล่า ๆ แทนที 
จะเป็นประโยชน์ต่อผูอื้ นและเป็นกุศลต่อตนเอง กลบักลายเป็นปัญหาต่อตวัเอง  

รู้ความจริงตามความเป็นจริงวา่เราสละออกก็เป็นกุศลของเรานั�นแหละ เช่น เราช่วยเหลือ
เกื�อกูลผูอื้ นไวม้าก ๆ ถึงเวลาอนัควรพลงังานสนามแม่เหล็กแห่งกรรมดีของเรา ที เราไดก้ระทาํมา 
ซึ งไดส้ั งสมไวใ้นจิตวญิญาณของเรา ก็จะวจิยับท (กรรมลิขิต) ดลบนัดาล แสดงฤทธิJ  แสดงบทบาท 
จดัสรร ให้มีผูค้น (อาจเป็นคนที เราเคยช่วยเหลือหรือคนอื น ๆ) สสาร พลงังาน เหตุการณ์ 
องคป์ระกอบ เหตุปัจจยั สิ งแวดลอ้ม ช่วยเหลือเกื�อกูลให้เราเอง แมเ้ราจะไม่อยากไดต้อบแทนคืนก็
ตาม เพราะมนัเป็นสัจจะ เป็นสมบติัแท้ของเรา ความจริงในชีวิตการกินใช้แค่พอดีที จะมีความ
เป็นอยูผ่าสุก มีสุขภาพที ดี ไม่มีภาระมากนั�น กินใชเ้พียงเล็กนอ้ยเท่านั�นเอง ไม่จาํเป็นตอ้งสะสมไว้
มากเกินจนเป็นภาระเป็นภยัต่อตน (สิ งที เกินความจาํเป็น ถา้เราเก็บเอาไวจ้ะเป็นภาระเป็นภยั ถ้า
สละออกไปจะเป็นบุญกุศลเป็นประโยชน์ต่อตวัเองและผูอื้ น) สละออกไปดว้ยปัญญาวา่ จะให้ขา้ว
ของหรือกิจกรรมอะไร กบัใคร ที ไหน เมื อไหร่ อยา่งไร จึงจะไม่ส่งเสริมความโลภโกรธหลงให้เขา 
ใหเ้ขาไดพ้ึ งตนและมีนํ�าใจเกื�อกลูแบ่งปันคนอื นต่อไป 

ดงัตวัอยา่งของพระพุทธเจา้ แมพ้ระองคจ์ะมีสมบติั มีกุศลมากมายก็ไม่หลงหอบหวงมา
เป็นภาระเป็นภยัต่อตน ส่วนผูที้ ไม่รู้สัจจะก็ตอ้งทุกข์ เป็นภาระ เป็นความวิตกกงัวล เป็นภยักับ
สมบติัและกุศลโลกียะของตน ทุกขย์ากลาํบากในการแสวงหา ยงัตอ้งทุกขย์ากลาํบากในการรักษา 
ทุกขย์ากลาํบากในการขยายกิจการต่อ ทุกขจ์ากทรัพยส์มบติัจะดึงดูดคนที มีความโลภความเห็นแก่ตวั



706 
 

มาอยูใ่กลต้วัเรา ซึ งเสี ยงต่อการทาํอนัตรายต่อเราได ้ยิ งไปกวา่นั�นการกกัเก็บไวม้ากเกินความจาํเป็น
นั�นเป็นวบิากอกุศลซอ้นเพราะทาํใหค้นอื นลาํบากขาดแคลน ซึ งวิบากอกุศลจะดูดดึงสิ งเลวร้ายมาสู่
ชีวิตตน ตามความโง่ ไม่รู้ทุกข์โทษภยัของการมีมากเกินของตนเอง นี� คือความซวยของคนรวย  
คนรวยจึงซวยกวา่คนจน (คนจนที มีปัญญารู้สัจธรรม)  

ผูที้ มีปัญญาฉลาดในสัจธรรม จะฝากสมบติัไวก้บัผูค้นต่าง ๆ (เกื�อกูลผูอื้ นไว)้ ซึ งก็คือ
ธนาคารบุญกุศลที สั งสมไวใ้นจิตวิญญาณของตนเอง ย่อมสบายใจกว่า ไม่ตอ้งปวดหัววิตกกงัวล 
กบัสมบติั และสมบติัก็ไม่ก่อภยั ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ สมบติับุญกุศลจะถูกจดัสรรมาให้เรา 
ใชต้ามความเหมาะสมตามธรรมเอง  

ผูที้ ถึงสัจจะวา่ชีวติจะมั นคงผาสุกไดอ้ยา่งไร จึงเลือกที จะจนอยา่งขยนั ทาํภาระหนา้ที การ
งานที มีคุณค่าประโยชน์สุดฝีมือ โดยทาํในขีดที หนกัเหนื อยอยา่งพอดี ที จะไม่เบียดเบียนไม่ทรมานตน 
ไดเ้ท่าไหร่ฝึกกินนอ้ยใช้นอ้ยแค่พอดีแข็งแรง ไม่ใชใ้นสิ งที เป็นภยัและไม่จาํเป็น แต่ใชใ้นสิ งที เป็น
ประโยชน์และจาํเป็นเท่านั�น อะไรที จาํเป็นที เราพึ งตนเองได ้ทาํเองไดก้็ทาํเอง ส่วนที ตอ้งเก็บไวก้็
เก็บไวแ้ต่นอ้ยที สุด เท่าที พอดีที จะดาํเนินกิจกรรมการงานไปได ้โดยไม่ลาํบากไม่ฝืดเคืองเกินไป
ไม่เบียดเบียนไม่ทรมานตน คือไม่ขาดแคลนและไม่มากจนเป็นภาระเป็นภยั ที เหลือสละออกไป
ฝากไวเ้ป็นธนาคารบุญกุศล ชีวติก็จะพบกบัความผาสุกที แทจ้ริงอยา่งย ั งยนื 

ดังนั� น ผูมี้ปัญญาแท้จึงฝึกลดละเลิกพรหม 3 หน้า เลือกปฏิบัติพรหมที ครบ 4 หน้า 
(พรหมวหิาร 4) ซึ งเป็นการทาํดีอยา่งมีความสุขตลอดกาลนาน 

 

ก้าว สู่พุทธะด้วยการปฏิบัต ิอธิศีล อธิจิต  อธิปัญญา สอดร้อยกับทุกพระสูตรที�

พระพุทธเจ้าตรัส 
พระพุทธเจา้ยืนยนัว่า ธรรมของท่านนั�น สัมพนัธ์สอดคล้องลงตวักนัทุกสูตร โดย 

ไม่ขดัแยง้กนัดงัคาํตรัสในโลกสูตร ข.ุข.ุ25/293 วา่ “ดูกรภิกษุทั�งหลายพระตถาคตยอ่มตรัสรู้อนุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใด และยอ่มปรินิพพานดว้ยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในราตรีใด ยอ่มตรัส
บอกแสดงซึ งพุทธพจน์อนัใดในระหวา่งนี�  พุทธพจน์นั�นทั�งหมดยอ่มเป็นอยา่งนั�นนั นแล ไม่เป็นอยา่งอื น ...” 
ดงันั�น การปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา เพื อเขา้สู่ความเป็นพุทธะนั�น ปฏิบติัสอดร้อยอยูใ่นทุกสูตร
ที พระพุทธเจา้ตรัสเพื อความพน้ทุกข์ ซึ งการสร้างความเป็นพุทธะในจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนั�น ผูว้ิจยั
ไดส้อดร้อยการปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ในสูตรที พระพุทธเจา้ตรัสดงันี�  

จัตตาริสูตร  
ดูกรภิกษุทั�งหลาย ปัจจยันอ้ยหาไดง่้ายและไม่มีโทษ 4 อยา่งนี�  4 อยา่งเป็นไฉน ดูกรภิกษุ

ทั�งหลาย บรรดาจีวร ผา้บงัสุกุล นอ้ย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ บรรดาโภชนะ คาํขา้วที ไดด้ว้ยปลีแขง้ 
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นอ้ย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ บรรดาเสนาสนะ โคนไม ้น้อย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ บรรดาเภสัช 
มูตรเน่า น้อย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ ... ดูกรภิกษุทั�งหลาย เรากล่าวธรรมอย่างใดอย่างหนึ ง ของ
ภิกษุซึ งเป็นผูส้ันโดษด้วยปัจจยัที น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ ว่าเป็นองค์แห่งความเป็นสมณะฯ 
ความคบัแค้นแห่งจิต ย่อมไม่มีแก่ภิกษุผูส้ันโดษด้วยปัจจยัน้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ เพราะ
ปรารภเสนาสนะ จีวรปานะและโภชนะ ทิศของเธอชื อว่าไม่กระทบกระเทือน ภิกษุผูส้ันโดษ  
ไม่ประมาทยึดเหนี ยวเอาไวไ้ด ้ซึ งธรรมอนัสมควรแก่ธรรม เครื องความเป็นสมณะที พระตถาคต
ตรัสบอกแลว้แก่เธอ (ข.ุข.ุ25/281)   

วรรณะ 9 คือ การทาํตัวเป็นคนน่ายกย่องสรรเสริญ 9 อย่าง 
เป็นคนเลี�ยงง่าย (สุภระ) บาํรุงง่าย (สุโปสะ) มกันอ้ย (อปัปิจฉะ) สันโดษ ใจพอ (สันตุฏฐิ) 

ขดัเกลา (สัลเลขะ) กําจัดกิเลส มีศีลเคร่ง (ธูตะ) มีอาการที น่าเสื อมใส (ปาสาทิกะ) ไม่สะสม  
(อปจยะ) ปรารภความเพียร ยอดขยนั (วริิยารัมภะ) (ว.ิมหา.1/20)  

จรณะ 15 คือ ข้อประพฤติเพื�อบรรลุธรรม อนัปลอดโปร่งจากกเิลส 
1. สังวรศีล คือ ถึงพร้อมด้วยศีล ตั� งแต่ศีล 5, 8, 10, จุลศีล, มัชฌิมศีล และมหาศีล 

ตามลาํดบั 
2. สํารวมอินทรีย ์คือ ระวงัตา หู จมูก ลิ�น กาย ใจไม่ทาํตามกิเลสสั งการ แต่ทาํในสิ งที 

เป็นบุญ (ชาํระกิเลสตน) และกุศล (ความดีงามในการเกื�อกลูผูอื้ น)  
3. โภชเนมตัตญัFุตา คือ รู้ประมาณในการบริโภค ในอาหาร 4 ไดแ้ก่  กวฬิงการาหาร 

(คาํขา้วเป็นเครื องคํ�าจุนชีวติ) พึงกาํหนดรู้ความยนิดีในกามคุณ 5, ผสัสาหาร (ผสัสะเป็นเครื องคํ�าจุน
ชีวิต) พึงกาํหนดรู้ในเวทนา 3, มโนสัญเจตนาหาร (จิตเจตนาเป็นเครื องคํ�าจุนชีวิต) พึงกาํหนดรู้ใน
ตณัหา 3 และวิญญาณาหาร (ความรู้แจ้งอารมณ์เป็นเครื องคํ� าจุนชีวิต) พึงกาํหนดรู้ในนามรูป  
(ส.ํนิ.16/240)  

4. ชาคริยานุโยคะ คือ ทาํความเพียรตื นออกจากโลกียะสู่โลกุตระ 
5. ศรัทธา คือ เชื อมั นความตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ 
6. หิริ คือ ละอายต่อการทาํทุจริตกายวาจาใจ 
7. โอตตปัปะ คือ สะดุง้กลวัต่อการทาํทุจริตกายวาจาใจ เพราะ เชื อมั นชดัเจนในผลของ

กรรมดีและกรรมร้าย 
8. พหูสูต คือ ฟังธรรมมาก ปฏิบัติธรรมมาก จนทําลายกิเลสตัวนั� นได้มาก ถึงขั�น

เดินหนา้ไม่ถอยหลงั  
9. วริิยารัมภะ คือ พากเพียรละกิเลสในส่วนที เหลือ 
10. สติ คือ ไม่เผลอใจระลึกรู้ตวัในกิเลสแมส่้วนเล็กนอ้ยที เหลือ 
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11. ปัญญา คือ มีปัญญาในการกาํจดักิเลสแมส่้วนเล็กนอ้ยที เหลือ และรู้สภาพที กิเลสนั�น
ถูกกาํจดั  

12. ปฐมฌาน (ฌานที  1) วติกวจิาร 
13. ทุติยฌาน (ฌานที  2) ปีติ 
14. ตติยฌาน (ฌานที  3) สุข 
15. จตุตถฌาน (ฌานที  4) อุเบกขา 
  (ม.ม.13/27-32)  
สภาพจตุตถฌาน (ฌานที� 4) มีลกัษณะ 5 ประการ องค์คุณอุเบกขา 5 
1. ปริสุทธา คือ จิตบริสุทธิหมดจดจากกิเลส 
2. ปริโยทาตาคือ แม้จะมีผสัสะคือเหตุการณ์ต่าง ๆ มากระทบกระแทก จิตยงัสะอาด 

ผดุผอ่งจากกิเลสอยู ่ไม่ออกอาการของกิเลส 
3. มุทุ คือ จิตแววไว หวัอ่อนดดัง่าย ไม่ยึดมั นถือมั น พร้อมปรับเปลี ยนไปสู่จุดที เป็นกุศล

สูงสุดที เป็นไปไดจ้ริง ณ องคป์ระกอบนั�น 
4. กมัมญัญา คือ จิตควรแก่การงาน มีปัญญากระทําอย ่าง เหมาะควรตามหลกั 

สัปปุริสธรรม 7 และมหาปเทส 4 ในการดาํเนินกิจกรรมการงาน 
5. ปภสัสรา คือ จิตผอ่งใส แวววาว งดงาม ดีงาม 
 (ม.อุ.14/690)  
เมื�อปฏิบัติได้รูปฌานในระดับอุเบกขาแล้วตรวจสอบด้วย อรูปฌาน 4 
1. อากาสานญัจายตนฌาน คือ ตรวจสอบว่าจิตวิญาณว่างโล่งจากกิเลส เหมือนสภาวะ

อากาศหาที สุดมิได ้จริงหรือไม่ ถา้พบว่ามีเศษกิเลสเหลืออยู่ก็ลา้งกิเลสซํ� าแลว้ซํ� าอีก จนจิตวิญาณ
วา่งโล่งจากกิเลส 

2. วญิญาณญัจายตนฌาน คือ ตรวจสอบซํ� าวา่จิตวิญญาณไม่มีกิเลส จริงหรือไม่ ถา้พบวา่
มีเศษกิเลสเหลืออยูก่็ลา้งกิเลสซํ� าแลว้ซํ� าอีก จนจิตวญิาณไม่มีกิเลส ซึ งเป็นสภาพจิตวิญญาณที ดีที สุด
หาที เปรียบมิได ้

3. อากิญจญัญายตนฌาน คือ ตรวจสอบซํ� าวา่กิเลสดบัสูญในระดบันอ้ยหนึ งก็ไม่มี ถา้พบวา่
มีเศษกิเลสเหลืออยูก่็ลา้งกิเลสซํ� าแลว้ซํ� าอีก จนจิตวญิาณไม่มีกิเลสในระดบันอ้ยหนึ งก็ไม่มี 

4. เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน คือ ตรวจสอบซํ� าเพื อให้มั นใจวา่กิเลสแมใ้นระดบัที เบา
บางอยู ่ก็ไดสิ้�นเกลี�ยงหมดแลว้ อยา่งหมดความลงัเลสงสัย หรือหมดความไม่มั นใจวา่เหมือนจะไม่มีกิเลส
แต่ก็ดูเหมือนจะมีความไม่สะอาดจากกิเลสชนิดที เบาบางอยู่ ถา้พบว่ามีเศษกิเลสชนิดที เบาบางที 
เหลืออยู่ ก็ลา้งกิเลสซํ� าแลว้ซํ� าอีกครั� งแลว้ครั� งเล่า จนมั นใจว่าจิตวิญาณไม่มีกิเลสแมใ้นระดบัเบาบาง 
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จึงจะผา่นพน้เนวสัญญานาสัญญายตนฌานอนัเป็นสภาพรู้ก็ไม่ใช่ ไม่รู้ก็ไม่ใช่ (ส.ํสฬา.18/519) เขา้สู่
สภาพสัญญาเวทยิตนิโรธ คือ สภาพการหมายรู้อยา่งแจ่มแจง้ในอารมณ์เวทนา 108 วา่กิเลสดบัสิ�น
เกลี�ยงแลว้ 

การปฏิบัติได้ถูกต้องตามลาํดับ อนุปุพพวหิาร 9 คือธรรมอนัเป็นเครื�องอยู่ตามลาํดับ 
1. สงดัจากกาม สงดัจากอกุศลกรรม บรรลุปฐมฌาน (ฌานที  1) มีวิตก วิจาร ปีติ สุข  

เกิดจากวเิวกอยู ่
2. บรรลุทุติยฌาน (ฌานที  2) มีความผอ่งใสแห่งจิตภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ�น ไม่มีวิตก 

วจิาร มีแต่ปีติ สุข เกิดจากสมาธิอยู ่
3. บรรลุตติยฌาน (ฌานที  3) เพราะปีติสิ�นไป ได้รับสุขด้วยนามกาย มีสติอยู่เป็นสุข  

มีอุเบกขาอยู ่
4. บรรลุจตุตถฌาน (ฌานที  4) ละสุข ละทุกข ์ดบัโสมนสั โทมนสัก่อน ๆ ได ้มีอุเบกขา

เป็นเหตุใหส้ติบริสุทธิJ อยู ่
5. บรรลุอากาสานญัจายตนะ  
6. บรรลุวญิญาณญัจายตนะ  
7. บรรลุอากิญจญัญายตนะ  
8. บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ  
บรรลุสัญญาเวทยตินิโรธ (กาํหนดรู้แจง้อารมณ์วา่ กิเลสดบัสนิทเด็ดขาดแลว้) เพราะล่วง

พน้เนวสัญญานาสัญญายตนะ (ที.ปา.11/355)  
โสฬสญาณ 16 คือ ความรู้แจง้เห็นจริงตามลาํดบัของการวิปัสสนา นามรูปปริจเฉทญาณ 

(รู้แจง้แยกรูปแยกนามได้) ปัจจยัปริคคหญาณ (รู้แจง้เหตุปัจจยัแก่กนัของนามรูป) สัมมสนญาณ  
(รู้แจ้งนามรูปเป็นไปตามไตรลักษณ์) อุทยพัพยานุปัสสนาญาณ (รู้แจ้งความเกิดและดับ) ภงัคา
นุปัสสนาญาณ (รู้แจง้วา่ทุกสิ งตอ้งเสื อมสลาย) ภยตูปัฏฏฐานญาณ (รู้แจง้ภยัอนัน่ากลวัของกิเลส) 
อาทีนวานุปัสสนาญาณ (รู้แจง้โทษชั วของกิเลส) นิพพิทานุปัสสนาญาณ (รู้แจง้ในความเบื อหน่าย
กิเลส) มุญจิตุกัมยตาญาณ (รู้แจ้งการปลดเปลื�องกิเลสออกไป) ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ (รู้แจ้ง
ทบทวนว่ากิเลสออกจริงไหม) สังขารุเปกขาญาณ (รู้แจง้ความปรุงแต่งที เป็นกลางปราศจากกิเลส) 
สัจจานุโลมิกญาณ (รู้แจง้ในอาริยสัจ 4 ทั�งอนุโลม ปฏิโลม) โคตรภูญาณ (รู้แจง้รอยต่อระหว่าง
ปุถุชนกบัอาริยชน) มคัคญาณ (รู้แจง้ในขอ้ปฏิบติัสู่ความเป็นอาริยบุคคล) ผลญาณ (รู้แจง้ในอาริย
ผลที ทาํได)้ ปัจจเวกขณญาณ (รู้แจง้ตรวจสอบชดัวา่วิมุตไหม) (พระวิสุทธิมคัค ์“ปัญญานิเทศ” หนา้ 
540-656)  

 



710 
 

โพธิปักขิยธรรม 37 หมายถึง ธรรมอนัเป็นแนวทางแห่งการตรัสรู้ 
พระพุทธเจา้ตรัสไวว้่าพรหมจรรยน์ั�นจะพึงเป็นไป เพื อเกื�อกูลแก่ชนเป็นอนัมาก เพื อ

ความสุขแก่ชนเป็นอนัมาก เพื ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื อประโยชน์ เพื อเกื�อกูล เพื อความสุขแก่
เทพดาและมนุษยท์ั�งหลาย คืออะไรบา้ง คือ สติปัฏฐาน 4 สัมมปัปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย ์5  
พละ 5 โพชฌงค์ 7 อริยมรรคมีองค์ 8 ดูกรจุนทะ ธรรมทั� งหลายเหล่านี� แล อันเราแสดงแล้ว 
ดว้ยความรู้ยิ ง ซึ งเป็นธรรมที บริษทัทั�งหมดเทียว พึงพร้อมเพรียงกนัประชุม รวบรวมตรวจตราอรรถ
ดว้ยอรรถ พยญัชนะดว้ยพยญัชนะ โดยวิธีที พรหมจรรยนี์� จะพึงตั�งอยูต่ลอดกาลยืดยาว ตั�งมั นอยูสิ่�น
กาลนาน พรหมจรรยน์ั�นจะพึงเป็นไป เพื อเกื�อกูลแก่ชนเป็นอนัมาก เพื อความสุขแก่ชนเป็นอนัมาก 
เพื ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื อประโยชน์ เพื อเกื�อกูล เพื อความสุข แก่เทพดาและมนุษยท์ั�งหลายฯ 
(ที.ปา.11/108)  

ในมหาสติปัฏฐานสูตร 4 สมยัหนึ งพระผูมี้พระภาคประทบัอยู่ในกุรุชนบทมีนิคมของ 
ชาวกุรุชื อวา่กมัมาสทมัมะณที นั�น พระผูมี้พระภาคตรัสเรียกภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุ
เหล่านั�นทูลรับพระผูมี้พระภาควา่พระพุทธเจา้ขา้ พระผูมี้พระภาคไดต้รัสพระพุทธภาษิตนี� วา่ ดูกร
ภิกษุทั�งหลาย หนทางนี� เป็นที ไปอนัเอกเพื อความบริสุทธิJ ของเหล่าสัตวเ์พื อล่วงความโศกและ
ปริเทวะเพื อความดบัสูญแห่งทุกข์และโทมนัส เพื  อบรรลุธรรมที ถูกตอ้ง เพื  อทาํให้แจง้ซึ ง 
พระนิพพาน หนทางนี� คือสติปัฏฐาน 4 ประการ 4 ประการเป็นไฉนดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุในธรรม
วินยันี�  พิจารณาเห็นกายในกายอยู ่มีความเพียรมีสัมปชญัญะมีสติกาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลก
เสียได ้ 1 พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยูมี่ความเพียรมีสัมปชญัญะมีสติกาํจดัอภิชฌาและโทมนสั
ในโลกเสียได ้1 พิจารณาเห็นจิตในจิตอยูมี่ความเพียรมีสัมปชญัญะ มีสติกาํจดัอภิชฌาและโทมนสั
ในโลกเสียได ้ 1 พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียร มีสัมปชญัญะมีสติกาํจดัอภิชฌาและ
โทมนสัในโลกเสียได ้1ฯ (ที.ม.10/273)  

ในปธานสูตร พระพุทธเจา้ตรัสวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายสัมมปัปธาน 4 ประการนี�  4 ประการ
เป็นไฉนคือภิกษุในธรรมวนิยันี�ยอ่มยงัฉนัทะใหเ้กิดยอ่มพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั�งจิต
มั นเพื อไม่ให้อกุศลธรรมอนัลามกที ยงัไม่เกิดเกิดขึ�น 1 ยอ่มยงัฉนัทะให้เกิดพยายาม ปรารภความ
เพียรประคองจิตตั�งจิตมั นเพื อละอกุศลธรรมอนัลามกที เกิดขึ�นแลว้ 1 ยอ่มยงัฉนัทะให้เกิดพยายาม
ปรารภความเพียรประคองจิตตั�งจิตมั นเพื อให้กุศลธรรมที ยงัไม่เกิดเกิดขึ�น 1 ย่อมยงัฉนัทะให้เกิด
พยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั�งจิตมั น เพื อความตั�งมั นเพื อความไม่หลงลืมเพื อให้มียิ งขึ�น
เพื อความไพบูลยเ์พื อเจริญเพื อใหบ้ริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที เกิดขึ�นแลว้ 1 ดูกรภิกษุทั�งหลายสัมมปัปธาน 4 
ประการนี�แลฯ  
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พระขีณาสพเหล่านั�น มีความเพียรอนัชอบ ครอบงาํเตภูมิกวฏัอนัเป็นบ่วงแห่งมาร เป็นผู ้
อนักิเลสไม่อาศยัแลว้ ถึงฝั งแห่งภยัคือ ชาติและมรณะ ท่านเหล่านั�น ชนะมารพร้อมทั�งเสนาชื นชม
แลว้ เป็นผูไ้ม่หว ั นไหวกา้วล่วงกาํลงัพระยามารเสียทั�งหมด (ถึงความสุขแลว้)ฯ (องฺ.จตุกฺก.21/13)  

อิทธิบาท 4 หมายถึง ธรรมอนัเป็นที ตั�งแห่งความสําเร็จอิทธิบาท 4 เหล่านี� อนัพระผูมี้ 
พระภาค ผูรู้้ ผูเ้ห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้พระองคน์ั�น ทรงบญัญติัไวแ้ลว้ เพื อความทาํ
ฤทธิJ ให้มาก เพื อความทาํฤทธิJ ให้วิเศษ เพื อแสดงฤทธิJ ไดอิ้ทธิบาท 4 เป็นไฉนท่านผูเ้จริญทั�งหลาย 
ภิกษุในพระธรรมวินยันี�  เจริญอิทธิบาท ประกอบดว้ยฉันทสมาธิและปธานสังขารเจริญอิทธิบาท 
ประกอบ ด้วยวิริยสมาธิและปธานสังขารเจริญอิทธิบาท ประกอบด้วยจิตตสมาธิและปธานสังขาร
เจริญอิทธิบาท ประกอบดว้ยวมิงัสาสมาธิ (ที.ม.10/200)  

อนิทรีย์ 5 ในสัทธาสูตร  พระพุทธเจา้ตรัสเกี ยวกบัอินทรีย ์5ไวด้งันี�    
สมยัหนึ งพระผูมี้พระภาคประทบัอยู่ณนิคมของชาวองัคะชื ออาปณะในแควน้ องัคะ  

ณ ที นั�นแลพระผูมี้พระภาคตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรมาแลว้ตรัสวา่ดูกรสารีบุตร อริยสาวกผูใ้ดมี
ศรัทธามั นเลื อมใสยิ งในพระตถาคตอริยสาวกนั�น ไม่พึงเคลือบแคลงหรือสงสัยในตถาคตหรือ
ในศาสนาของตถาคต 

พระสารีบุตรกราบทูลว่า ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญอริยสาวกใดมีศรัทธามั นเลื อมใสยิ งใน 
พระตถาคตอริยสาวกนั�น ไม่พึงเคลือบแคลงหรือสงสัยในพระตถาคต หรือในศาสนาของพระ
ตถาคตด้วยว่า อริยสาวกผูม้ีศรัทธาพึงหวงัขอ้นี� ได้ว่า จกัเป็นผูป้รารภความเพียรเพื อละอกุศล
ธรรมเพื อยงักุศลธรรมใหถึ้งพร้อม มีกาํลงัมีความบากบั นมั นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั�งหลาย 

ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ก็วริิยะของอริยสาวกนั�น เป็นวิริยินทรีย ์ดว้ยวา่อริยสาวกผูมี้ศรัทธา 
ปรารภความเพียรแลว้ พึงหวงัขอ้นี� ไดว้่า จกัเป็นผูมี้สติประกอบดว้ยสติเป็นเครื องรักษาตนอยา่งยิ ง 
จกัระลึกถึง ตามระลึกถึง กิจที ทาํและคาํพดูแมน้านได ้

ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ ก็สติของอริยสาวกนั�น เป็นสตินทรีย ์ดว้ยว่าอริยสาวกผูมี้ศรัทธา 
ปรารภความเพียร เขา้ไปตั�งสติไวแ้ลว้ พึงหวงัขอ้นี� ไดว้า่ จกัยึดหน่วงนิพพานให้เป็นอารมณ์ ไดส้มาธิ 
ไดเ้อกคัคตาจิต 

ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ก็สมาธิของอริยสาวกนั�น เป็นสมาธินทรีย ์ดว้ยวา่อริยสาวกผูมี้ศรัทธา 
ปรารภความเพียร เขา้ไปตั�งสติไว ้มีจิตตั�งมั นโดยชอบ พึงหวงัขอ้นี� ไดว้่าจกัรู้ชดัอย่างนี� ว่า สงสาร 
มีที สุดและเบื�องตน้อนับุคคลรู้ไม่ไดแ้ลว้ เบื�องตน้ที สุดไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว ์ผูมี้อวิชชาเครื องกั�น 
มีตณัหาเป็นเครื องผกูไว ้ผูแ้ล่นไปแลว้ ท่องเที ยวไปแลว้ ก็ความดบัดว้ยการสํารอกโดยไม่เหลือแห่ง
กองมืดคืออวิชชา นั�นเป็นบทอนัสงบ นั นเป็นบทอนัประณีตคือ ความระงบัสังขารทั�งปวง  
ความสละคืนอุปธิทั�งปวง ความสิ�นตณัหา ความสิ�นกาํหนดัความดบั นิพพาน 
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ขา้แต่พระองค์ผู เ้จริญ ก็ปัญญาของอริยสาวกนั�น เป็นปัญญินทรีย  ์อริยสาวกนั�น 
แล พยายามอยา่งนี�  ครั�นพยายามแลว้ ระลึกอยา่งนี�  ครั�นระลึกแลว้ ตั�งมั นอยา่งนี�  ครั� นตั�งมั นแลว้ รู้ชดั
อย่างนี�  ครั� นรู้ชัดแล้ว ย่อมเชื อมั นอย่างนี� ว่า ธรรมเหล่านี�  ก็คือธรรมที เราเคยได้ฟังมาแล้วนั นเอง 
 เหตุนั�น บดันี�  เราถูกตอ้งดว้ยนามกายอยู ่และเห็นแจง้แทงตลอดดว้ยปัญญา (ส.ํม.19/1011-1015)  

พละ 5 ในวิตถตสูตร องัคุตตรนิกาย พระพุทธเจา้ตรัสเกี ยวกบัพละ 5 ไวด้งันี�   ดูกรภิกษุ
ทั�งหลายกาํลงั 5 ประการนี�  5 ประการเป็นไฉนคือกาํลงัคือศรัทธา 1 กาํลงัคือวิริยะ 1 กาํลงัคือสติ 1  
กาํลงัคือสมาธิ 1 กาํลงัคือปัญญา 1 ดูกรภิกษุทั�งหลายกาํลงัคือศรัทธาเป็นไฉนอริยสาวกในธรรมวินยั
นี� เป็นผูมี้ศรัทธา ย่อมเชื อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแมเ้พราะเหตุนี�  ๆ พระผูมี้พระภาค
พระองค์นั�นเป็นพระอรหนัต์ ... เป็นผูเ้บิกบานแลว้ เป็นผูจ้าํแนกธรรม นี� เรียกว่ากาํลงัคือศรัทธา  
ก็กาํลงัคือวิริยะเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลาย อริยสาวกในธรรมวินยันี� เป็นผูป้รารภความเพียรเพื อละ
อกุศลธรรม ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั�งหลายนี� เรียกว่ากาํลงัคือวิริยะ ก็กาํลงัคือสติเป็นไฉน  
ดูกรภิกษุทั�งหลายอริยสาวกในธรรมวนิยันี�  เป็นผูมี้สติประกอบดว้ยสติเครื องรักษาตวัชั�นเยี ยม ระลึก
ตามแมสิ้ งที ทาํแมค้าํที พูดไวน้านได้นี� เรียกว่า กาํลงัคือสติ ก็กาํลงัคือสมาธิเป็นไฉน ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี�  สงดัจากกามสงดัจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจาร 
มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบไป บรรลุทุติยฌานอนัเป็นความผ่องใสแห่ง
จิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ�น ไม่มีวิตกวิจาร มีปีติและสุข เกิดแต่สมาธิอยู่เพราะปีติสิ�นไป 
เป็นผูม้ีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที พระอริยะทั�งหลาย
สรรเสริญว่า ผูไ้ดฌ้านนี�  เป็นผูมี้อุเบกขามีสติอยูเ่ป็นสุข บรรลุจตุตถฌานอนัไม่มีทุกขไ์ม่มีสุขเพราะ
ละสุขละทุกขแ์ละดบัโสมนสัโทมนสัก่อน ๆ ได ้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิJ อยูนี่�  เรียกวา่กาํลงั
คือสมาธิ ก็กาํลงัคือปัญญา เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี�  เป็นผูมี้ปัญญา
ประกอบดว้ยปัญญาที หย ั งถึงความเกิดและความดบัเป็นอริยะ ชาํแรกกิเลสเป็นเครื องให้ถึงความ
สิ�นไปแห่งทุกข์โดยชอบ นี� เรียกว่ากาํลังคือปัญญาดูกรภิกษุทั� งหลาย กาํลัง 5 ประการนี� แลฯ 
(องฺ.ปFฺจก.22/14)  

โพชฌงค์ 7 ในจกักวตัติสูตร พระพุทธเจา้ตรัสเปรียบโพชฌงค ์7 กบัรัตนะ 7 อยา่งคือองค์
แห่งการตรัสรู้ คือเครื องย ํ ายีมาร (กิเลส) พระพุทธเจ้าปรากฏ โพชฌงค์ 7 จึงปรากฏได้ สติ
สัมโพชฌงค ์(การระลึกรู้แจง้กิเลส) เปรียบเสมือนจกัรแกว้ ธมัมวิจยสัมโพชฌงค ์(พิจารณาแยกแยะ
กิเลส) เปรียบเสมือนชา้งแกว้วิริยสัมโพชฌงค ์(พากเพียรลดละกิเลส) เปรียบเสมือนมา้แกว้ ปีติสัม
โพชฌงค์ (อิ มใจกาํจดักิเลสได้) เปรียบเสมือนแก้วมณี ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ (สงบใจจากกิเลส) 
เปรียบเสมือนนางแกว้ สมาธิสัมโพชฌงค ์(ไดส้ภาวะจิตตั�งมั น) เปรียบเสมือนคหบดีแกว้ อุเบกขา 
สัมโพชฌงค ์(จิตเที ยงธรรม เป็นกลาง) เปรียบเสมือนปรินายกแกว้ (ส.ํม.19/505 - 507)  
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อริยมรรคมีองค์ 8  ประกอบดว้ยองค ์8 ประการ ดูกรภิกษุทั�งหลาย ก็ทุกขอริยสัจนี� แล คือ 
ความเกิดก็เป็นทุกข์ ความแก่ ก็เป็นทุกข์ ความเจ็บก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ ความประจวบ
ดว้ยสิ งอนัไม่เป็นที รักก็เป็นทุกข์ ความพลดัพรากจากสิ งอนัเป็นที รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ งใด
ไม่ได ้แมข้อ้นั�นก็เป็นทุกข์ โดยย่อ อุปาทานขนัธ์ 5 เป็นทุกข์ ก็ทุกขสมุทยัอริยสัจนี� แล คือ ตณัหา 
อนัทาํให้มีภพใหม่ ประกอบด้วยความกาํหนัดด้วยอาํนาจความพอใจ ความเพลิดเพลินยิ งนัก 
ในอารมณ์นั�น ๆ ไดแ้ก่ กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ก็ ทุกขนิโรธอริยสัจนี� แล คือ ความดบัดว้ย
การสํารอกโดยไม่เหลือแห่งตณัหานั�นแหละ ความสละ ความวาง ความปล่อย ความไม่อาลยั  
ก็ทุกขนิโรธคามินี ปฏิปทาอริยสัจนี� แล คือ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 ประการ ซึ งได้แก่
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปัปะ สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ (สํ.ม. 19/1665)  

สมยัหนึ ง พระผูมี้พระภาคประทบัอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั ใกล้พระนครพาราณสี  
ณ ที นั�นแล พระผูมี้พระภาคตรัสเรียกภิกษุปัญจวคัคีย์มาแล้วตรัสว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย ส่วนสุด  
2 อยา่งนี�  อนับรรพชิตไม่ควรเสพ ส่วนสุด 2 อยา่งนั�นเป็นไฉน ? คือ การประกอบตนให้พวัพนัดว้ย
กามสุขในกามทั�งหลาย เป็นของเลวเป็นของชาวบา้น เป็นของปุถุชน ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบดว้ย
ประโยชน์ 1 การประกอบความลาํบากแก่ตน เป็นทุกข์ ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบดว้ยประโยชน์  
1 ขอ้ปฏิบติัอนัเป็นสายกลาง ไม่เขา้ไปใกลส่้วนสุด 2 อยา่งเหล่านี�  อนัตถาคต ไดต้รัสรู้แลว้ กระทาํ
จกัษุ กระทาํญาณ ยอ่มเป็นไปเพื อความสงบ เพื อความรู้ยิ ง เพื อความตรัสรู้ เพื อนิพพาน ก็ขอ้ปฏิบตั
อนัเป็นสายกลางนั�น เป็นไฉน? คือ อริยมรรคอนัประกอบดว้ยองค ์8 นี� แหละ ซึ งไดแ้ก่ ความเห็นชอบ 
ความดํา ริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ เ ลี� ยงชีพชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ ตั�งใจชอบ  
ขอ้ปฏิบติัอนัเป็นสายกลางนี� แล อนัตถาคตไดต้รัสรู้แลว้ กระทาํจกัษุ กระทาํญาณ ย่อมเป็นไปเพื อ
ความสงบ เพื อความรู้ยิ ง เพื อความตรัสรู้ เพื อนิพพาน (ส.ํม.19/1664)  

ทางมีองค์ 8 ประเสริฐกว่าทางทั�งหลาย ทางนี� เท่านั�น เพื อความหมดจดแห่งการเห็นดว้ย
ปัญญา ทางอื นไม่มี ท่านทั�งหลายจงดาํเนินไปตามทางนี� แหละ เพราะทางนี� เป็นที ทาํมารและเสนา
มารใหห้ลงทาง หากท่านเดินไปตามทางนี�แลว้ จะทาํที สุดแห่งทุกขไ์ด ้(ข.ุสุ.25/30)  

สนังกุมารพรหมได้กล่าวเนื�อความนี� แล้ว เรียกเทวดาชั�นดาวดึงส์มากล่าวว่า ดูกรท่าน 
ผูเ้จริญทั�งหลาย เทวดาชั�นดาวดึงส์ จะสําคญัความขอ้นั�นเป็นไฉนบริขารแห่งสมาธิ 7 ประการนี�   
อนัพระผูมี้พระภาค ผูรู้้ ผูเ้ห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้พระองค์นั�น ทรงบญัญติัดีแล้ว 
เพื  อความเจริญ เพื อความบริบูรณ์แห่งสัมมาสมาธิ  บริขารแห่งสมาธิ  7 ประการ เป็นไฉน  
คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปัปะ สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 
ดูกรท่านผูเ้จริญทั� งหลาย ความที จิตตั� งมั น แวดล้อมด้วยองค์ 7 นี� แล พระผูมี้พระภาคตรัสว่า 
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สัมมาสมาธิอนัเป็นอริยะ มีอุปนิสัย ดงันี�บา้ง มีบริขารดงันี�บา้งฯ แสดงวา่ พระพุทธเจา้ทรงยืนยนัวา่ 
สัมมาสมาธิอนัเป็นอริยะ เกิดจากการปฏิบติั 7 ประการของมรรคมีองคแ์ปด (ที.ม.10/206)  

การปฏิบตัิมรรคทั�ง 7 อย่างตั�งมั นเป็นหนึ ง ดงัที พระพุทธเจา้ตรัส สัมมาสมาธิของ 
พระอริยะใน “มหาจตัตารีสกสูตร”ไวว้่า “ดูกรภิกษุทั�งหลายก็สัมมาสมาธิของพระอริยะ อนัมีเหตุ 
มีองค ์ประกอบ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกปัปะ สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลายความที จิตมีอารมณ์เป็นหนึ งประกอบแลว้ ดว้ย
องค ์7 เหล่านี�แลเรียกวา่ สัมมาสมาธิของพระอริยะ อนัมีเหตุบา้งมีองคป์ระกอบบา้งฯ (ม.อุ.14/253)  

 

กระบวนการสร้างจิตอาสาแพทย์วถิีพทุธเพื�อมวลมนุษยชาติ 
กระบวนการสร้างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนั�น ขบัเคลื อนเกื�อกูลมนุษยชาติไปพร้อม ๆ  

กบัการสร้างความเป็นพุทธะในตน ดว้ยการปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพ็ญกุศล ทาํจิตใจให ้
ผอ่งใส คบมิตรดีสหายดี สร้างสังคมและสิ งแวดลอ้มที ดี ตามที ไดน้าํเสนอมาแลว้ ในกระบวนการที 
พระพุทธเจา้ตรัส ดงันี�  

อปริหานิยธรรม 7 
มหาปรินิพพานสูตร พระพุทธเจา้ตรัสอปริหานิยธรรม 7 คือ ธรรมที พาเจริญอย่างเดียว 

ไม่มีเสื อมเลยหมั นประชุมกนัเนืองนิตย ์พร้อมเพรียงกนัประชุม พร้อมเพรียงกนัเลิก พร้อมเพรียง
กนัช่วยทาํกิจ ไม่บญัญติัสิ งที พระพุทธเจา้ไม่ทรงบญัญติั ไม่เพิกถอนสิ งที ทรงบญัญติัแลว้ สักการะ 
เคารพ นบัถือ บูชาภิกษุผูเ้ป็นเถระ (ผูใ้หญ่) เป็นสังฆปริณายก และเชื อฟังถอ้ยคาํของท่านไม่ตกอยู่
ในอาํนาจตณัหา อนัจะก่อเกิดภพใหม่ยินดีในเสนาสนะป่า (คือที อยู่อนัสงดัจากกิเลส) ตั�งสติไวว้่า 
ทาํไฉนหนอ เพื อนพรหมจรรย ์ผูมี้ศีลเป็นที รัก ที ยงัไม่มา ขอจงมาเถิดและผูที้ มาแลว้ ขอจงอยู่เป็น
สุข (ที.ม.10/71)  

เห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้ พบวา่ ความเจริญอยา่งย ั งยนืที แทจ้ริงของชีวติมนุษย ์คือ กลุ่มคนดี
มาประชุมกนัเป็นเนืองนิตย ์และรวมพลงักนัทาํสิ งที เป็นประโยชน์ดีงามให้กบัผองชน โดย
ชาํระกิเลสตณัหาอนัเป็นรากเหงา้ของทุกขใ์นตนไปพร้อม ๆ กนั ดว้ยอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ตามที 
พระพุทธเจา้ตรัส โดยเชื อฟังผูน้าํที มีความสามารถในการปฏิบตัิสู่ความพน้ทุกข์ได้ และมี
ประสบการณ์ในการบริหารหมู่กลุ่มให้สามารถปฏิบติัประโยชน์ตน (ดบัทุกข์อนัเกิดจากกิเลส
ของตน) และประโยชน์ท่าน (ประโยชน์ของมนุษยชาติ) ไปพร้อมกนั เพราะพระพุทธเจา้พบว่า 
การที คนจะพน้ทุกขไ์ดน้ั�น ดน้เดาเอาไม่ได ้จะตอ้งเรียนจากผูรู้้แทเ้ท่านั�น แลว้นอ้มนาํมาปฏิบติัดว้ย
ตนเอง จึงจะเกิดสภาพพุทธะพน้ทุกข์อย่างรู้ตื นเบิกบานได้ ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสถึงการได้พบ
ผูรู้้หรือผูไ้ม่รู้ในอวิชชาสูตรวา่ “ดูกรภิกษุทั�งหลาย ดว้ยประการดงันี�  การไม่คบสัปบุรุษที บริบูรณ์ 
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ย่อมยงัการไม่ฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ การไม่ฟังสัทธรรมที บริบูรณ์ ย่อมยงัความไม่มีศรัทธา 
ใหบ้ริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธาที บริบูรณ์ ยอ่มยงัการทาํไวใ้นใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์ การทาํไว้
ในใจโดยไม่แยบคายที บริบูรณ์ ยอ่มยงัความไม่มีสติสัมปชญัญะให้บริบูรณ์ ความไม่มีสติสัมปชัญญะ
ที บริบูรณ์ ยอ่มยงัการไม่สํารวมอินทรียใ์ห้บริบูรณ์ การไม่สํารวมอินทรียที์ บริบูรณ์ ยอ่มยงัทุจริต 3 
ให้บริบูรณ์ ทุจริต 3 ที บริบูรณ์ ย่อมยงันิวรณ์ 5 ให้บริบูรณ์ นิวรณ์ 5 ที บริบูรณ์ ย่อมยงัอวิชชา  
ให้บริบูรณ์ อวิชชานี� มีอาหารอย่างนี�  และบริบูรณ์อย่างนี� ฯ ดูกรภิกษุทั�งหลาย ด้วยประการดงันี�   
การคบสัปบุรุษที บริบูรณ์ ย่อมยงัการฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ การฟังสัทธรรมที บริบูรณ์ ย่อมยงั
ศรัทธาให้บริบูรณ์ ศรัทธาที บริบูรณ์ ยอ่มยงัการทาํไวใ้นใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์ การทาํไวใ้นใจ
โดยแยบคายที บริบูรณ์ ย่อมยงัสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ สติสัมปชัญญะที บริบูรณ์ ย่อมยงัการ
สํารวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ การสํารวมอินทรีย์ที บริบูรณ์ ย่อมยงัสุจริต 3 ให้บริบูรณ์สุจริต 3 ที 
บริบูรณ์ ย่อมยงัสติปัฏฐาน 4 (กาย เวทนา จิต ธรรม) ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐาน 4 ที บริบูรณ์ ย่อมยงั
โพชฌงค์ 7 (สติ ธัมมวิจยั วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา) ให้บริบูรณ์ โพชฌงค์ 7 ที บริบูรณ์ 
ย่อมยงัวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ วิชชาและวิมุตตินี� มีอาหารอย่างนี�  และบริบูรณ์อย่างนี� ฯ” (องฺ.ทสก.
24/61) ซึ งสัมพนัธ์กบัที พระพุทธเจา้ตรัสถึงลกัษณะของพุทธธรรม 8 ประการ ดงันี�  ลึกซึ� ง (คมัภีรา) 
เห็นตามไดย้าก (ทุททสา) รู้ตามไดย้าก (ทุรนุโพธา) สงบ (สันตา) ประณีต (ปณีตา) คาดคะเนเดาไม่ได ้
(อตกักาวจรา) ละเอียด (นิปุณา) รู้ไดเ้ฉพาะบณัฑิต (ปัณฑิตเวทนียา) (ที.สี./26)  

ปฏิบัติกระบวนการอปริหานิยธรรม 7 ด้วยระบบสาราณยีธรรม 6  
ในสาราณียสูตร พระพุทธเจา้ตรัสเกี ยวกบัสาราณียธรรม 6 เป็นหลกัการอยู่ร่วมกนั คือ  

ให้ระลึกถึงกนัดว้ย เมตตากายกรรม (เมตตงั กายกมัมงั) เมตตาวจีกรรม (เมตตงั วจีกมัมงั) เมตตา
มโนกรรม (เมตตงั มโนกมัมงั) แบ่งปันลาภแก่กนัเป็นสาธารณโภคี (ลาภธัมมิกา) ศีลบริบูรณ์เสมอกนั 
(สีลสามญัญตา) ความเห็นอยา่งอาริยะที เป็นนิยยานิกธรรมเสมอกนั (ทิฏฐิอริยนิยยานิกธรรม ทิฏฐิ
สามญัญตา) (องฺ.ฉกฺก.22/282)  

จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเสียสละทาํงานฟรีโดยใชก้องบุญส่วนกลางร่วมกนั (สาธารณโภคี) 
พฒันากายวาจาใจใหป้รารถนาดีต่อกนั โดยมีศีล 5 เสมอกนัเป็นขั�นตํ า และสมานกบัศีลที ต่างระดบั 
โดยผูม้ีศีลน้อยเคารพผูม้ีศีลสูงกว่า และผูม้ีศีลสูงกว่าเมตตาผูม้ีศีลน้อยกว่า พยายามเกื�อกูลกนั
ไปสู่สภาพที มีศีลสูงขึ�นเจริญขึ�น ด้วยการปฏิบตัิความรู้ความเห็นอย่างอาริยะเสมอกนั คือ 
นิยยานิกธรรม 7 ดงันี�  ม.มู.12/543-550 

[543] ดูกรภิกษุทั�งหลายก็ทิฏฐิอนัไกลจากกิเลสเป็นขา้ศึกเป็นนิยยานิกธรรมนาํออกซึ ง
บุคคลผูท้าํตามนั�นเพื อความสิ�นทุกข์โดยชอบเป็นไฉน? ดูกรภิกษุทั�งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี�
ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนตน้ก็ดี ไปสู่เรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่เรามีจิตอนัปริยุฏฐาน
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กิเลสใดกลุม้รุมแลว้ไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริง ปริยุฏฐานกิเลสในภายในนั�นที เรายงัละไม่ไดมี้อยูห่รือ
หนอ? ดูกรภิกษุทั�งหลาย ถา้ภิกษุมีจิตอนักามราคะกลุม้รุมก็ชื อวา่มีจิตอนัปริยฏุฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้
เทียว มีจิตอนัพยาบาทกลุม้รุมก็ชื อวา่มีจิตอนัปริยฏุฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้เทียว มีจิตอนัถีนมิทธะกลุม้
รุมก็ชื อว่ามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุ้มรุมแล้วเทียว มีจิตอนัอุททจัจกุกกุจจะกลุ้มรุมก็ชื อว่ามีจิต
อนัปริยุฏฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้เทียว มีจิตอนัวิจิกิจฉากลุม้รุมก็ชื อว่ามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุม้
รุมแลว้เทียว เป็นผูข้วนขวายในการคิดเรื องโลกนี� ก็ชื อว่ามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้เทียว 
เป็นผูข้วนขวายในการคิดเรื องโลกหนา้ก็ชื อวา่มีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้เทียว และเกิดขดั
ใจทะเลาะวิวาททิ มแทงกนัและกนัด้วยหอกคือปากอยู่ก็ชื อว่ามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุ้มรุม
แล้วเทียว ภิกษุนั�นย่อมรู้ชดัอย่างนี� ว่าเรามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสใดกลุม้รุมแลว้ ไม่พึงรู้เห็นตาม
ความเป็นจริง ปริยุฏฐานกิเลสในภายในนั�นที เรายงัละไม่ได้แล้ว มิได้มีเลย จิตเราตั�งไวดี้แล้ว 
เพื อตรัสรู้สัจจะทั�งหลาย นี�ญาณที  1 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชน อนัภิกษุนั�นบรรลุแลว้ 

 [544] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดงันี� ว่า เราเสพเจริญทาํให้
มากซึ งทิฏฐินี�  ยอ่มไดค้วามระงบัเฉพาะตน ยอ่มไดค้วามดบักิเลสเฉพาะตนหรือหนอ? อริยสาวกนั�น
ยอ่มรู้ชดัอยา่งนี�วา่เราเสพเจริญทาํให้มากซึ งทิฏฐินี�  ยอ่มไดค้วามระงบัเฉพาะตน ยอ่มไดค้วามดบักิเลส
เฉพาะตน นี� ญาณที  2 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั�นบรรลุแล้ว 
 [545] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ งอริยสาวก ย่อมพิจารณาเห็นดงันี� ว่าเราประกอบดว้ย
ทิฏฐิเช่นใดสมณะหรือพราหมณ์อื นนอกธรรมวินัยนี�  ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั�นมีอยู่หรือหนอ ?  
อริยสาวกนั�นยอ่มรู้ชดัอยา่งนี�วา่เราประกอบดว้ยทิฏฐิเช่นใด สมณะหรือพราหมณ์อื นนอกธรรมวินยั
นี�ประกอบดว้ยทิฏฐิเช่นนั�นมิไดมี้ นี� ญาณที  3 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชนอนั 
อริยสาวกนั�นบรรลุแลว้ 

[546] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ งอริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อม
ด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั�น. ดูกรภิกษุทั�งหลาย
ก็บุคคลผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาอย่างไร ดูกรภิกษุทั�งหลาย ธรรมดานี� ของบุคคล 
ผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิคือความออกจากอาบติัเช่นใด ยอ่มปรากฏอริยสาวกยอ่มตอ้งอาบติัเช่นนั�นบา้ง
โดยแท ้ถึงอย่างนั�น อริยสาวกนั�นรีบแสดงเปิดเผยทาํให้ตื�นซึ งอาบติันั�น ในสํานักพระศาสดา 
หรือเพื อน สพรหมจารีที เป็นวิญFูชนทั�งหลาย ครั� นแสดงเปิดเผยทาํให้ตื�นแลว้ก็ถึงความสํารวม
ต่อไป เปรียบเหมือนกุมารที อ่อนนอนหงาย ถูกถ่านไฟดว้ยมือหรือดว้ยเทา้เขา้แลว้ ก็ชกัหนีเร็วพลนั
ฉะนั�น อริยสาวกนั�นยอ่มรู้ชดัอยา่งนี�วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใด ถึงเรา
ก็ประกอบ ดว้ยธรรมดาเช่นนั�น นี�ญาณที  4 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชน อนัอริย
สาวกนั�นบรรลุแลว้   
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[547] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ งอริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อม
ด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั�น. ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
ก็บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาอยา่งไร ดูกรภิกษุทั�งหลายธรรมดานี� ของบุคคล 
ผูถ้ึงพร้อมด้วยทิฏฐิ คืออริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจใหญ่น้อยที ควรทาํอย่างไร ของ
เพื อนสพรหมจารีโดยแทถึ้งอย่างนั�น ความเพ่งเล็งกลา้ในอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญา
สิกขาของอริยสาวกนั�นก็มีอยู่ เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนย่อมเล็มหญา้กินด้วยชาํเลืองดูลูกดว้ย
ฉะนั�น อริยสาวกนั�นยอ่มรู้ชดัอยูอ่ยา่งนี�วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใดถึง
เราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั�น นี� ญาณที  5 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชน  
อนัอริยสาวกนั�นบรรลุแลว้   

[548] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ งอริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อม
ดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยพละเช่นใด ถึงเราก็ประกอบดว้ยพละเช่นนั�น ดูกรภิกษุทั�งหลาย ก็บุคคลผูถึ้ง
พร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยพละอยา่งไร ดูกรภิกษุทั�งหลายพละนี�ของบุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิคือ
อริยสาวกนั�นเมื อธรรมวินยัที ตถาคตประกาศแลว้ อนับณัฑิตแสดงอยูท่าํให้มีประโยชน์ทาํไวใ้นใจ
กาํหนดด้วยจิตทั�งปวงเงี ยโสตฟังธรรม อริยสาวกนั�นรู้ชัดอย่างนี� ว่า บุคคลผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิ
ประกอบด้วยพละเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั�น นี� ญาณที  6 เป็นอริยะเป็นโลกุตระ 
ไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั�นบรรลุแล้ว 

[549] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ งอริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อม
ด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั�น. ดูกรภิกษุทั�งหลายก็บุคคล
ผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละอย่างไร ดูกรภิกษุทั�งหลาย พละนี� ของบุคคลผูถึ้งพร้อม
ด้วยทิฏฐิคืออริยสาวกนั�น เมื อธรรมวินัยที ตถาคตประกาศแล้ว อนับณัฑิตแสดงอยู ่ย ่อมได้ 
ความรู้อรรถ ย่อมได้ความรู้ธรรม ย่อมได้ปราโมทยอ์นัประกอบด้วยธรรม อริยสาวกนั�นรู้ชัด
อย่างนี� ว่า บุคคลผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั� น  
นี� ญาณที  7 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั�นบรรลุแล้ว 

[550] ดูกรภิกษุทั�งหลาย ธรรมดาอนัอริยสาวกผูป้ระกอบด้วยองค์ 7 ประการอย่างนี�
ตรวจดูดีแล้วด้วยการทาํให้แจง้ซึ งโสดาปัตติผล ดูกรภิกษุทั�งหลาย อริยสาวกผูป้ระกอบด้วย
องค์ 7 ประการนี� แล ย่อมเป็นผูเ้พรียบพร้อมด้วยโสดาปัตติผลฉะนี� แล พระผูม้ีพระภาคได้ตรัส
พระพุทธพจน์นี�แลว้ ภิกษุเหล่านั�นชื นชมยนิดี พระภาษิตของพระผูมี้พระภาคฉะนี�แล 

เมื�อปฏิบัติกระบวนการอปริหานิยธรรม 7 ด้วยระบบสาราณียธรรม 6 ก็จะพัฒนาความ

เป็นพุทธะในระดับพุทธพจน์ 7 ในสาราณียสูตร พระพุทธเจา้ตรัสถึงการปฏิบติัสาราณียธรรม 6 
อนัเป็นที ตั�งแห่งการเกิดธรรมตามลาํดบั คือ พุทธพจน์ 7 ดงันี�  ระลึกถึงกนั (สาราณียะ) รักกนั (ปิยกรณะ) 
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เคารพกัน (ครุกรณะ) เกื�อกูลช่วยเหลือกัน (สังคหะ) ไม่วิวาทกัน (อวิวาทะ) พร้อมเพรียงกัน 
(สามคัคียะ) เป็นนํ�าหนึ งใจเดียวกนั (เอกีภาวะ) (องฺ.สตฺตก.22/283)  

จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจา้พบว่า เมื อปฏิบติักระบวนการอปริหานิยธรรม 7 ดว้ยระบบ 
สาราณียธรรม 6 ก็จะพฒันาความเป็นพุทธะในระดบัพุทธพจน์ 7 ซึ ง เป็นสภาพการหลอมรวมพลงั
แห่งความดีงาม อนัเป็นสภาพแห่งความสันติสุขที มีคุณค่าประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผูอื้ น  

สัปปุริสธรรม 7 
สัปปุริสธรรม 7 คือ ธรรมของสัตบุรุษ (คนที มีความเห็นถูกตอ้ง) ธมัมญัFู (เป็นผูรู้้ธรรม) 

อตัถัญFู (เป็นผูรู้้สาระประโยชน์) อตัตญัFู (เป็นผูรู้้ตน) มตัตญัFู (เป็นผูรู้้ประมาณ) กาลัญFู  
(เป็นผูรู้้เวลาอนัควร) ปริสัญFู (เป็นผูรู้้หมู่คน) ปุคคลปโรปรัญFู (เป็นผูรู้้บุคคล) (องฺ.สตฺตก.23/65)  

การปฏิบติักระบวนการอปริหานิยธรรม 7 ดว้ยระบบสาราณียธรรม 6 ที จะสามารถพฒันา
ความเป็นพุทธะในระดบัพุทธพจน์ 7 ให้มีคุณค่าประโยชน์สูงสุดนั�น จะตอ้งเรียนรู้ฝึกฝน 
การประมาณในการกระทาํใหพ้อเหมาะกบัสถานการณ์ ณ เวลานั�น ๆ โดยพิจารณาทุกองคป์ระกอบ
เหตุปัจจยัต่าง ๆ ที เกี ยวขอ้ง ณ ปัจจุบนันั�นอย่างเป็นองค์รวมแลว้ประมาณการปฏิบติัโดยให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อตนเองและผูอื้ นให้ได้มากที สุดเท่าที จะเป็นไปได้ และให้เสียหายน้อยที สุด 
และพร้อมที จะปรับเปลี ยน (ไม่ยึดมั นถือมั น) ไปสู่จุดที เป็นประโยชน์มากที สุดและเสียหาย
น้อยที สุด เมื อสถานการณ์องค์ประกอบเหตุปัจจยัต่าง ๆ ที เกี ยวขอ้งเปลี ยนไปจากเดิม 

เหตุแห่งการวมุิตติ 5  
ในวิมุตติสูตร พระพุทธเจา้ตรัสถึงเหตุแห่งการวิมุตติ 5 เหตุที ทาํให้บรรลุหลุดพน้กิเลส 

(วิมุตติ) ไดห้ลุดพน้ดว้ยการฟังธรรม หลุดพน้ดว้ยการแสดงธรรมหรือสนทนาธรรม หลุดพน้ดว้ย
การท่องทบทวนธรรม หลุดพน้ดว้ยการตรึกตรองใคร่ครวญธรรม หลุดพน้ดว้ยการตั�งจิตมั นในนิมิต 
(สมาธินิมิต) (องฺ.ปFฺจก.22/26)  

เหตุแห่งการวิมุตติ 5 เป็นกิจกรรมสําคญัที จะตอ้งจดัสรรให้มีปฏิบตัิควบคู่ไปกบั
กระบวนการอปริหานิยธรรม 7 ด้วยระบบสาราณียธรรม 6 โดยจดัสรรให้เหมาะสมตามหลกั 
สัปปุริสธรรม 7 จึงจะสามารถพฒันาบุคลากรสู่ความพน้ทุกขแ์ละไดห้มู่กลุ่มที มีสภาพพุทธพจน์ได ้
เพราะสภาพพุทธะอนัเกิดจากการพน้ทุกข์จากกิเลสได้ นั�นพระพุทธเจา้ตรัสว่า จะตอ้งปฏิบติั
ฟังธรรม แสดงธรรมหรือสนทนาธรรม ทบทวนธรรม ตรึกตรองใคร่ครวญธรรม ตั�งจิตมั นในนิมิต 
(เครื องหมาย) ที ถูกตรงสู่ความพน้ทุกข ์(สมาธินิมิต) คือ การปฏิบติัมรรคทั�ง 7 อยา่งตั�งมั นเป็นหนึ ง 
ดงัที พระพุทธเจา้ตรัส สัมมาสมาธิของพระอริยะใน “มหาจตัตารีสกสูตร”ไวว้า่ “ดูกรภิกษุทั�งหลายก็
สัมมาสมาธิของพระอริยะอนัมีเหตุมีองค์ประกอบ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกปัปะ สัมมาวาจา
สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลายความที จิต 
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มีอารมณ์เป็นหนึ งประกอบแลว้ดว้ยองค ์ 7 เหล่านี� แล เรียกวา่สัมมาสมาธิของพระอริยะ อนัมีเหตุ
บา้งมีองค์ประกอบบา้งฯ (ม.อุ.14/253) สนังกุมารพรหมได้กล่าวเนื�อความนี� แล้ว เรียกเทวดา 
ชั�นดาวดึงส์มากล่าวว่า ดูกรท่านผูเ้จริญทั�งหลาย เทวดาชั�นดาวดึงส์ จะสําคญัความขอ้นั�นเป็นไฉน
บริขารแห่งสมาธิ 7 ประการนี�  อนัพระผูมี้พระภาค ผูรู้้ ผูเ้ห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้
พระองคน์ั�น ทรงบญัญติัดีแลว้เพื อ ความเจริญ เพื อความบริบูรณ์แห่งสัมมาสมาธิ บริขารแห่งสมาธิ 7 
ประการ เป็นไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปัปะ สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ ดูกรท่านผูเ้จริญทั�งหลาย ความที จิตตั�งมั น แวดลอ้มดว้ยองค ์7 นี� แล พระผูมี้
พระภาคตรัสวา่ สัมมาสมาธิอนัเป็นอริยะ มีอุปนิสัย ดงันี�บา้ง มีบริขารดงันี�บา้งฯ (ที.ม.10/206)  

จะเห็นไดว้่า สัมมาสมาธิ คือ การปฏิบติัมรรคทั�ง 7 องค์ดว้ยจิตที ตั�งมั น ซึ งก็คือ มรรคมี
องค ์8 อนัเป็นทางเอกสายเดียวที พาพน้ทุกขน์ั นเอง ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ทางมีองค ์8 ประเสริฐ
กวา่ทางทั�งหลาย ทางนี� เท่านั�น เพื อความหมดจดแห่งการเห็นดว้ยปัญญา ทางอื นไม่มี ท่านทั�งหลาย
จงดาํเนินไปตามทางนี� แหละ เพราะทางนี� เป็นที ทาํมารและเสนามารให้หลงทาง หากท่านเดิน
ไปตามทางนี� แล้ว จะทาํที สุดแห่งทุกข์ได้ (พน้ทุกข์ได้) ” (ขุ.ขุ.25/30)  

ในการปฏิบติัพึ งตนและช่วยคนให้พน้ทุกข์ในทุกกระบวนการนั�นใช้หลักพรหมวิหาร 4 
ประกอบไปดว้ย 1) เมตตา 2) กรุณา 3) มุทิตา 4) อุเบกขา (ที.ปา.11/234) ควบคู่ไปดว้ยตลอดเวลา 
ซึ งผสานพลงักบัหมู่มิตรดีสหายดีอยู่ในสังคมสิ งแวดล้อมที ดี ดงัที  พระพุทธเจา้ตรัสถึงความ
เป็นผูมี้มิตรดี สหายดี เป็นทั�งหมดทั�งสิ�นของพรหมจรรย ์(ความพน้ทุกข)์ ใน ส.ํส.15/381-384 ดงันี�  

[381] พระผูมี้พระภาคประทบั ... เขตพระนครสาวตัถี ...  พระเจา้ปเสนทิโกศลประทบันั ง 
ณ ที ควรส่วนขา้งหนึ งแล้วได้กราบทูลพระผูมี้พระภาคว่า ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญขอประทานพระ
โอกาสความปริวิตกแห่งใจบงัเกิดขึ�นแก่ขา้พระองค ์ผูเ้ขา้ที ลบัพกัผอ่นอยู่อยา่งนี� วา่ ธรรมที พระผูมี้
พระภาคตรัสดีแลว้นั นแหละสําหรับผูมี้มิตรดีมีสหายดีมีจิตนอ้มไปในคนที ดี ไม่ใช่สําหรับผูมี้มิตร
ชั วมีสหายชั วมีจิตน้อมไปในคนที ชั วฯ พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ดูกรมหาบพิตรขอ้นี� เป็นอย่างนั�น
ดูกรมหาบพิตรขอ้นี� เป็นอยา่งนั�น ดูกรมหาบพิตร ธรรมที อาตมภาพกล่าวดีแลว้นั นแหละสําหรับผูมี้
มิตรดีมีสหายดีมีจิตนอ้มไปในคนดี ไม่ใช่สาํหรับผูมี้มิตรชั วมีสหายชั วมีจิตนอ้มไปในคนที ชั วฯ 

[382] ดูกรมหาบพิตร สมยัหนึ งอาตมภาพอยู่ที นิคมของหมู่เจา้ศากยะชื อว่านครกะ 
ในสักกชนบท ดูกรมหาบพิตร ครั� งนั�นภิกษุอานนท์เขา้ไปหาอาตมภาพถึงที อยู ่ ครั� นแล้วก็
อภิวาทอาตมภาพแลว้ นั งอยู่ณที ควรส่วนขา้งหนึ ง ดูกรมหาบพิตร ภิกษุอานนท์นั งอยู่ ณ ที ควรส่วน
ขา้งหนึ งแลว้ ได้กล่าวกะอาตมภาพว่า ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญความเป็นผูม้ีมิตรดี มีสหายดี มีจิต
นอ้มไปในคนที ดี เป็นคุณกึ งหนึ งแห่งพรหมจรรย ์ดูกรมหาบพิตร เมื อภิกษุอานนทก์ล่าวอยา่งนี�แล้ว 
อาตมภาพได้กล่าวกะภิกษุอานนท์ว่า ดูกรอานนท์เธออย่ากล่าวอย่างนั�น ดูกรอานนท์ความเป็น
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ผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนที ดี นี� เป็นพรหมจรรยท์ั�งสิ�นทีเดียว ดูกรอานนท์นี ภิกษุผูมี้
มิตรดี พึงปรารถนาภิกษุผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนที ดี จักเจริญอริยมรรคมีองค์แปด  
จกักระทาํซึ งอริยมรรคมีองคแ์ปดใหม้ากไดฯ้ 

[383] ดูกรอานนท ์ก็ภิกษุผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนที ดี ยอ่มเจริญอริยมรรค 
มีองคแ์ปด ยอ่มกระทาํซึ งอริยมรรคมีองคแ์ปดใหม้ากไดอ้ยา่งไรฯ ดูกรอานนทภิ์กษุในศาสนานี� ยอ่ม
เจริญสัมมาทิฐิ อนัอาศยัวิเวก อาศยัวิราคะ อาศยันิโรธ น้อมไปเพื อความสละคืนย่อมเจริญสัมมา
สังกปัปะ ... ยอ่มเจริญสัมมาวาจา ... ยอ่มเจริญสัมมากมัมนัตะ ... ยอ่มเจริญสัมมาอาชีวะ ... ยอ่ม
เจริญสัมมาวายามะ ... ยอ่มเจริญสัมมาสติ ... ยอ่มเจริญสัมมาสมาธิ อนัอาศยัวิเวก อาศยัวิราคะ อาศยั
นิโรธ น้อมไปเพื อความสละคืนฯ ดูกรอานนท์ภิกษุผูมี้มิตรดีมีสหายดี มีจิตนอ้มไปในคนที ดีย่อม
เจริญอริยมรรคมีองค์แปด ยอ่มกระทาํซึ งอริยมรรคมีองค์แปด ให้มากไดอ้ย่างนี� แลฯ ดูกรอานนท์
โดยปริยายแมนี้� พึงทราบว่า ความเป็นผูมี้มิตรดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนที ดีนี�  เป็นพรหมจรรย์
ทั�งสิ�นทีเดียวฯ ดูกรอานนท ์ดว้ยวา่อาศยัเราเป็นมิตรดี สัตวท์ั�งหลายผูมี้ความเกิดเป็นธรรมดา ยอ่ม
หลุดพน้จากความเกิดได ้สัตวท์ั�งหลายผูมี้ความแก่เป็นธรรมดา ย่อมหลุดพน้จากความแก่ได ้สัตว์
ทั�งหลายผูมี้ความเจบ็ป่วยเป็นธรรมดา ยอ่มหลุดพน้จากความเจ็บป่วยได ้สัตวท์ั�งหลายผูมี้ความตาย
เป็นธรรมดา ย่อมหลุดพน้จากความตายได้ สัตวท์ั�งหลายผูม้ีความโศกความรํ าไรความทุกข์
ความเสียใจและความคบัแคน้ใจเป็นธรรมดา ยอ่มหลุดพน้จากความโศกความรํ าไรความทุกขค์วาม
เสียใจและความคบัแคน้ใจไดฯ้ ดูกรอานนทโ์ดยปริยายนี�แล พึงทราบวา่ความเป็นผูมี้มิตรดี มีสหายดี 
มีจิตนอ้มไปในคนที ดี นี� เป็นพรหมจรรยท์ั�งสิ�นทีเดียวฯ 

[384] ดูกรมหาบพิตร เพราะเหตุนั�นแหละ พระองคพ์ึงทรงสําเหนียกอยา่งนี� วา่ เราจกัเป็น 
ผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนที ดี ดูกรมหาบพิตร พระองค์พึงทรงสําเหนียกอย่างนี� แลฯ 
ดูกรมหาบพิตรธรรม อยา่งหนึ งนี� คือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั�งหลาย พระองคผ์ูมี้มิตรดี มีสหายดี 
มีจิตนอ้มไปในคนที ดี พึงทรงอาศยัอยูเ่ถิดฯ 

สัปปายะ และ อสัปปายะ 7  
สัปปายะ คือสิ งที เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลสไดแ้ก่ อาวาสสัปปายะ (ที อยูซึ่ งเหมาะควร) 

โคจรสัปปายะ (ที ไปซึ งเหมาะควร) ภสัสสัปปายะ (การพูดคุยที เหมาะควร) ปุคคลสัปปายะ (บุคคล
ที เหมาะควรเกี ยวขอ้ง) โภชนสัปปายะ (อาหารที เหมาะควร) อุตุสัปปายะ (สภาพแวดลอ้มที เหมาะควร) 
อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที เหมาะควร)  

อสัปปายะ คือสิ งที ไม่เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลส ไดแ้ก่ อาวาสอสัปปายะ (ที อยู่ซึ ง
ไม่เหมาะควร) โคจรอสัปปายะ (ที ไปซึ งไม่เหมาะควร) ภสัสอสัปปายะ (การพูดคุยที  ไม่เหมาะควร) 
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ปุคคลอสัปปายะ (บุคคลที ไม่เหมาะควรเกี ยวขอ้ง) โภชนอสัปปายะ (อาหารที ไม่เหมาะควร) 
อุตุอสัปปายะ (สภาพแวดลอ้มที ไม่เหมาะควร) อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที ไม่เหมาะควร) (ว.ิอ.2/368)  

 
ลกัษณะสุขภาวะแห่งพุทธะ 
เมื อผูใ้ดสามารถปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ไดอ้ยา่งถูกตรงในการปรับสมดุลร้อนเยน็ 

ละบาป บําเพ็ญกุศล ทําจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดีสหายดี สร้างสังคมและสิ งแวดล้อมที ดี  
ดว้ยกระบวนการสร้างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื อมวลมนุษยชาติ ตามที ไดน้าํเสนอมาแลว้ขา้งตน้  
ก็จะเกิดสภาพสุขภาวะแห่งพุทธะ ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสถึงอานิสงส์ของศีล 9 ประการวา่ ศีลที เป็น
กุศล คือ อธิศีลที ประกอบด้วยอธิจิต (สมาธิ) และอธิปัญญาที ทาํลายกิเลสได้ “สัจจะมีอย่างเดียว
เท่านั�น มิไดมี้สอง” (ขุ.ขุ.29/549) ยอ่มถึงอรหัตผล (การไม่มีตวัตนของทุกข์อนัเกิดจากกิเลสในจิต
วิญญาณ) โดยลาํดบั ดงันี�  “... ดูกรอานนท์ศีลที เป็นกุศลมีอวิปปฏิสารเป็นผลมีอวิปปฏิสารเป็น
อานิสงส์ อวปิปฏิสารมีปราโมทยเ์ป็นผลมีความปราโมทยเ์ป็นอานิสงส์ ความปราโมทยมี์ปีติเป็นผล
มีปีติเป็นอานิสงส์ ปีติมีปัสสัทธิเป็นผลมีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์ ปัสสัทธิมีสุขเป็นผลมีสุขเป็น
อานิสงส์ สุขมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอานิสงส์ สมาธิมียถาภูตญาณทสัสนะเป็นผลมียถาภูตญาณทสั
สนะเป็นอานิสงส์ ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาวิราคะเป็นผลมีนิพพิทาวิราคะเป็นอานิสงส์ 
นิพพิทาวิราคะมีวิมุตติญาณทสัสนะเป็นผลมีวิมุตติญาณทสัสนะเป็นอานิสงส์ ด้วยประการดงันี�  
ดูกรอานนทศี์ลที เป็นกุศลยอ่มถึงอรหตัผลโดยลาํดบัดว้ยประการดงันี� แลฯ (องฺ.เอกาทสก.24/1) จะ
เห็นไดว้่า เมื อปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญาไดถู้กตรง ก็จะเกิดผลแห่งพุทธะ 9 ประการตามลาํดบั
ดงันี�  

1. อวปิปฏิสาร คือ ไม่เดือดเนื�อร้อนใจจากกิเลสตวันั�น ๆ อีกต่อไปแลว้ 
2. ปามุชชะ คือ เบิกบานยินดีที ไม่มีกิเลสตวันั�น ๆ มาสร้างทุกข์ภยัให้กบัชีวิตตนและ

ผูอื้ นอีกต่อไป 
3. ปีติ คือ อิ มใจ เพราะไม่ตอ้งสร้างทุกขภ์ยัใหก้บัตนเองและผูอื้ น และเป็นประโยชน์สุข

ที แทจ้ริงสูงสุดต่อตนเองละผูอื้ นเนื องจากกิเลสตวันั�น ๆ ที เคยมีในตนไดห้มดไปแลว้ 
4. ปัสสัทธิ คือ สงบจากกิเลส อนัเกิดจากกิเลสตวันั�น ๆ ไดต้ายไปอยา่งถาวร  
5. สุข คือ ความสุขอนัเกิดจากกิเลสตวันั�น ๆ ตายไปอย่างถาวร เป็นสภาพมีพลงัยินดี 

เตม็ใจเบิกบานผอ่งใสสุขสบายใจไร้ทุกขไ์ร้กงัวล ที ไม่ตอ้งสร้างทุกขภ์ยัให้กบัตนเองและผูอื้ น และเป็น
ประโยชน์สุขที แทจ้ริงสูงสุดต่อตนเองละผูอื้ น เป็นมงคลกุศลสูงสุดในชีวติ ในขณะที เรายงัมีชีวิตอยู่
พลงัอรหัตผลดงักล่าว จะเป็นพลงัที สามารถทาํให้วิบากอกุศลเบาบางได้มากที สุด และดูดดึง
สร้างสรรสิ งที ดีงาม หรือสิ งที เป็นประโยชน์ต่าง ๆ ให้ชีวิตได้มากที สุดตามธรรม 
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6. สมาธิ คือ จิตตั�งมั นในการปฏิบติัมรรคทั�ง 7 องค ์(ที.ม.1/206) สมาธิปริขาร 7) จึงเกิด
ความตั�งมั นในความผาสุกดงักล่าว 

7. ยถาภูตญาณทสัสนะ คือ รู้แจง้เห็นจริงตามความเป็นจริงว่า กระทาํดีหรือร้าย สั งสม
เป็นวิบากดีหรือร้ายอยา่งไร ส่งผลอย่างไร โลกียสุขหรือสุขลวงนั�นให้ความสุขที นอ้ย และสุขนั�น
ดบัไปอย่างรวดเร็ว แต่นาํทุกข์ทั�งปวงมาให้อย่างไม่มีวนัสิ�นสุด เมื อดบัโลกียสุขหรือสุขลวงได ้ 
จะเกิดโลกตระสุข ซึ งเป็นความสุขที ไม่มีทุกข์เจือ (ยกเวน้ ทุกข์อนัเกิดจากวิบากอกุศลที ไดท้าํมา
ก่อนแล้วก็ตอ้งรับผล แต่จะไดรั้บน้อยกว่าที ทาํมา ถา้ทาํกุศลใหม่มาก ๆ เพื อให้ชิงออกฤทธิJ แทน
อกุศล ซึ งจะทาํให้อกุศลเก่าถูกผลกัดนัไปไกลจนออกฤทธิJ เบาบางหรือไม่ออกฤทธิJ ) เป็นสุขอนั
ไพบูลย ์เป็นสุขที ดีที สุดในโลก (วิ.ม.4/1, สํ.ข.17/242-246, ขุ.ชา.27/778, 779, 1549-1552, ที.ม.
10/258, ข.ุข.ุ25 /8 และ ข.ุจู.30/659)  

8. นิพพิทาวริาคะ คือ เบื อหน่ายคลายกาํหนดั เกิดสภาพคลายจากการอยากเสพโลกียสุข
หรือสุขลวง อยา่งเตม็ใจพอใจสุขใจอิ มเอิบเบิกบานแจ่มใส 

9. วิมุตติญาณทสัสนะ คือ รู้แจง้เห็นจริงในความหลุดพน้ ไม่ว่าผสัสะ (สิ งที มากระทบ
แลว้ทาํให้เกิดอาการอยากเสพกิเลสสุขลวงนั�น ๆ) จะมากระทบกี ครั� งต่อกี ครั� ง หรือระลึกถึงเหตุการณ์ที 
เคยเสพหรือทาํใหอ้ยากเสพกิเลสสุขลวงนั�น ๆ กี ครั� งต่อกี ครั� ง ก็ไม่เกิดอาการอยากเสพกิเลสสุขลวง
นั�น ๆ ดว้ยความเตม็ใจพอใจสุขใจอิ มเอิบเบิกบานแจ่มใส 

คุณสมบัติแห่งความเป็นพุทธะระดับต่าง ๆ  
การปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ได้อย่างถูกตรงในการปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป 

บาํเพ็ญกุศล ทาํจิตใจให้ผอ่งใส คบมิตรดีสหายดี สร้างสังคมและสิ งแวดลอ้มที ดี ดว้ยกระบวนการ
สร้างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื อมวลมนุษยชาติ ตามที ไดน้าํเสนอมาแลว้ขา้งตน้ ก็จะเกิดสภาพแห่ง
ความเป็นพุทธะ โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี และอรหนัต ์ตามลาํดบัดงันี�  

คุณสมบัติของพระโสดาบัน 
พระพุทธเจา้กล่าวถึงคุณสมบติัของพระโสดาบนัใน องฺ.เอกาทสก./24 เวรสูตร ขอ้ 92 วา่ 

“ครั� งนั�นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีเขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคยงัที ประทบัถวายบงัคมพระผูมี้พระภาค
แลว้นั ง ณ ที ควรส่วนขา้งหนึ ง ครั� นแล้ว พระผูมี้พระภาคได้ตรัสกะอนาถบิณฑิกคฤหบดีว่า ดูกร
คฤหบดีเพราะเหตุที อริยสาวกเขา้ไประงบัภยัเวร 5 ประการเสียไดแ้ลว้ เป็นผูป้ระกอบดว้ยองคเ์ครื องบรรลุ
กระแสนิพพาน 4 ประการ และเป็นผูเ้ห็นแจง้แทงตลอดญายธรรม อนัเป็นอริยะดว้ยปัญญาอริยสาวกนั�น 
เมื อหวงัอยูพ่ึงพยากรณ์ตนดว้ยตนเองไดว้า่เรามีนรกสิ�นแลว้ มีกาํเนิดดิรัจฉานสิ�นแลว้ มีปิตติวสิัยสิ�นแลว้ 
มีอบายทุคติและวินิบาตสิ�นแล้ว เราเป็นพระโสดาบนัมีความไม่ตกตํ าเป็นธรรมดา เป็นผูเ้ที ยงที 
จะตรัสรู้ในภายหนา้ดงันี�  
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ภยัเวร 5 ประการที อริยสาวกเขา้ไประงบัแลว้ เป็นไฉนคือบุคคลผูฆ่้าสัตวย์อ่มประสบภยัเวร
ทั�งที เป็นไปในปัจจุบนั ทั�งที เป็นไปในสัมปรายภพ ตอ้งเสวยทุกขโทมนสัแมที้ เป็นไปทางใจเพราะ
ปาณาติบาตเป็นปัจจยั บุคคลผูง้ดเวน้จากปาณาติบาต ย่อมไม่ประสบภยัเวรทั�งที เป็นไปใน
ปัจจุบนั ทั�งที เป็นไปในสัมปรายภพไม่ตอ้งเสวยทุกขโทมนัสแมที้ เป็นไปทางใจ บุคคลผูง้ดเวน้
จากปาณาติบาตแลว้ เป็นอนัระงบัภยัเวรดว้ยประการฉะนี�  บุคคลผูถื้อเอาสิ งของที เจา้ของเขาไม่ให ้
... บุคคลผูป้ระพฤติผดิในกามทั�งหลาย ... บุคคลผูก้ล่าวคาํเท็จ...บุคคลผู.้..เมา...สุราและเมรัยอนัเป็น
ฐานแห่งความประมาทยอ่มประสบภยัเวร ทั�งที เป็นไปในปัจจุบนั ทั�งที เป็นไปในสัมปรายภพ ตอ้งเสวย
ทุกขโทมนสัแมที้ เป็นไปในทางใจ บุคคลผูง้ดเวน้จากการ...เมา...สุราและเมรัยอนัเป็นฐานแห่งความ
ประมาท ยอ่มไม่ประสบภยัเวรทั�งที เป็นไปในปัจจุบนั ทั�งที เป็นไปในสัมปรายภพไม่ตอ้งเสวยทุกข
โทมนัสแมที้ เป็นไปทางใจ บุคคลผูง้ดเวน้จากการ...เมา...สุราและเมรัยอนัเป็นฐานแห่งความ
ประมาทแลว้ เป็นอนัระงบัภยัเวรนั�นดว้ยประการฉะนี�  ภยัเวร 5 ประการนี�ยอ่มสงบระงบัไปฯ 

อริยสาวกผูป้ระกอบด้วยองค์เครื องบรรลุกระแสนิพพาน 4 ประการเป็นไฉน ดูกร
คฤหบดีอริยสาวกในธรรมวินยันี�  เป็นผูป้ระกอบดว้ยความเลื อมใสอนัไม่หว ั นไหว ในพระพุทธเจา้ 
ว่าแมเ้พราะเหตุนี�  พระผูม้ีพระภาคพระองค์นั�นเป็นพระอรหันต์ ... เป็นผูเ้บิกบานแล้ว เป็นผู ้
จาํแนกธรรม 1 เป็นผูป้ระกอบด้วยความเลื อมใสอนัไม่หว ั นไหว ในพระธรรมว่า พระธรรมอนั
พระผูมี้พระภาคตรัสดีแลว้ ... อนัวิญFูชนพึงรู้เฉพาะตน 1 เป็นผูป้ระกอบดว้ยความเลื อมใสอนั 
ไม่หว ั นไหว ในพระสงฆว์า่ พระสงฆส์าวกของพระผูมี้พระภาคเป็นผูป้ฏิบติัดีแลว้ ... เป็นนาบุญ
ของโลกไม่มีนาบุญอื นยิ งกว่า 1 เป็นผูป้ระกอบด้วยศีลที พระอริยะใคร่แล้ว ไม่ขาดไม่ทะลุ 
ไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทย วญิFูชนสรรเสริญอนัตณัหาและทิฐิลูบคลาํไม่ได ้เป็นไปเพื อสมาธิ 1 อริย
สาวกเป็นผูป้ระกอบดว้ยองคเ์ครื องบรรลุกระแสนิพพาน 4 ประการนี�ฯ 

ก็ญายธรรมที เป็นอริยะอนัอริยสาวกนั�น เห็นแจง้แทงตลอดด้วยปัญญาเป็นไฉน ดูกร
คฤหบดีอริยสาวกในธรรมวินยันี�  ย่อมพิจารณาเห็นดงันี� ว่า เมื อสิ งนี� มีสิ งนี� จึงมีเพราะสิ งนี� เกิดสิ งนี�  
จึงเกิด เมื อสิ งนี� ไม่มีสิ งนี� จึงไม่มี เพราะสิ งนี� ดบัสิ งนี� จึงดบั คือเพราะอวิชชาเป็นปัจจยัจึงมี
สังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจยัจึงมีวญิญาณ เพราะวิญญาณเป็นปัจจยัจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเป็น
ปัจจยัจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเป็นปัจจยัจึงมีผสัสะ เพราะผสัสะเป็นปัจจยัจึงมีเวทนา เพราะ
เวทนาเป็นปัจจยัจึงมีตณัหา เพราะตณัหาเป็นปัจจยัจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจยัจึงมีภพ 
เพราะภพเป็นปัจจยัจึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจยัจึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั และ
อุปายาส ความเกิดขึ�นแห่งกองทุกข์ทั�งมวลนี�  ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี�  ก็เพราะอวิชชาดบัโดย
สาํรอกหาส่วนเหลือมิไดส้ังขารจึงดบั เพราะสังขารดบัวิญญาณจึงดบั เพราะวิญญาณดบันามรูปจึง
ดบั เพราะนามรูปดบัสฬายตนะจึงดบั เพราะสฬายตนะดบัผสัสะจึงดบั เพราะผสัสะดบัเวทนาจึงดบั 
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เพราะเวทนาดบัตณัหาจึงดบั เพราะตณัหาดบัอุปาทานจึงดบั เพราะอุปาทานดบัภพจึงดบั เพราะภพ
ดบัชาติจึงดบัเพราะชาติดบัชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาสจึงดบั ความ
ดบัแห่งกองทุกข์ทั�งมวลนี�  ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี�  ญายธรรมที เป็นอริยะนี� อนัอริยสาวกนั�น
เห็นแจง้แทงตลอดด้วยปัญญาฯ 

ดูกรคฤหบดีเพราะเหตุที อริยสาวกระงบัภยัเวร 5 ประการนี�  เป็นผูป้ระกอบดว้ยองคเ์ครื อง
บรรลุกระแสนิพพาน 4 ประการนี�  และเป็นผูเ้ห็นแจง้แทงตลอดญายธรรมที เป็นอริยะดว้ยปัญญา 
อริยสาวกนั�นเมื อหวงัอยู่พึงพยากรณ์ตนดว้ยตนไดว้่า เรามีนรกสิ�นแลว้ มีกาํเนิดดิรัจฉานสิ�นแลว้ 
มีปิตติวสิัยสิ�นแลว้ มีอบายทุคติและวนิิบาตสิ�นแลว้ เราเป็นพระโสดาบนั มีอนัไม่ตกตํ าเป็นธรรมดา 
เป็นผูเ้ที ยงที จะตรัสรู้ในภายหนา้ฯ  

พระพุทธเจา้กล่าวถึงคุณสมบติัของพระโสดาบนัใน ส.ํม.19/1452-1467 ดงันี�  
[1452] ดูกรช่างไมท้ั�งหลายอริยสาวกผูป้ระกอบด้วยธรรม 4 ประการ ย่อมเป็น 

พระโสดาบนั มีความไม่ตกตํ าเป็นธรรมดา เป็นผูเ้ที ยงจะตรัสรู้ในเบื�องหน้าธรรม 4 ประการ
เป็นไฉน ? อริยสาวกในธรรมวินยันี�ประกอบดว้ยความเลื อมใสอนัไม่หว ั นไหวในพระพุทธเจา้ว่า
แมเ้พราะเหตุนี�  ๆ พระผูมี้พระภาคพระองค์นั�น ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ์ฯลฯ มีใจ
ปราศจากความตระหนี อนัเป็นมลทิน มีจาคะอนัปล่อยแลว้ มีฝ่ามืออนัชุ่มยินดีในการสละควรแก่
การขอ ยินดีในการจาํแนกทานอยูค่รองเรือน ดูกรช่างไมท้ั�งหลาย อริยสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม  
4 ประการเหล่านี�แล ยอ่มเป็นพระโสดาบนั มีความไม่ตกตํ าเป็นธรรมดา เป็นผูเ้ที ยงที จะตรัสรู้ใน
เบื�องหนา้ 

[1459] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั�งหลาย ธรรมปริยายที ควรนอ้มเขา้มาในตนเป็นไฉน ?
อริยสาวกในธรรมวินยันี�  ย่อมพิจารณาเห็นดงันี� ว่า เราอยากเป็นอยู ่ไม่อยากตาย รักสุขเกลียดทุกข ์
ผูใ้ดจะปลงเรา ผูอ้ยากเป็นอยู่ ไม่อยากตาย รักสุขเกลียดทุกข์ เสียจากชีวิต ขอ้นั�น ไม่เป็นที รัก 
ที ชอบใจของเรา อนึ งเราพึงปลงคนอื น ผูอ้ยากเป็นอยู่ไม่อยาก ตายรักสุข เกลียดทุกข์ เสียจาก
ชีวิต ขอ้นั�น ก็ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจ แมข้องคนอื น ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจของเรา ธรรม
ขอ้นั�น ก็ไม่เป็นที รักที ชอบใจ แม้ของผูอื้ น ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจของเรา เราจะพึง
ประกอบผูอื้ นไวด้ว้ยธรรมขอ้นั�นอยา่งไร ? อริยสาวกนั�น พิจารณาเห็นดงันั�นแลว้ ตนเองยอ่มงดเวน้
จากปาณาติบาตดว้ย ชกัชวนผูอื้ นเพื องดเวน้จากปาณาติบาตดว้ย กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเวน้
ปาณาติบาตดว้ย กายสมาจารของอริยสาวกนั�น ยอ่มบริสุทธิJ โดยส่วนสามอยา่งนี�  

[1460] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั�งหลาย อีกประการหนึ ง อริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็น
ดงันี� ว่า ผูใ้ดพึงถือเอาสิ งของที เรามิไดใ้ห้ ดว้ยอาการขโมย ขอ้นั�น ไม่เป็นที รัก ที ชอบของเรา อนึ ง 
เราพึงถือเอาสิ งของที ผูอื้ นมิได้ให้ ด้วยอาการขโมย ขอ้นั�น ก็ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจ แมข้องผูอื้ น
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ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นที รัก ที รักที ชอบใจของเรา ธรรมขอ้นั�น ก็ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจ แมข้องผูอื้ น 
ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอื้ นไวด้ว้ยธรรมขอ้นั�นอย่างไร? อริย
สาวกนั�นพิจารณาเห็นดงันี� แลว้ ตนเองย่อมงดเวน้จากอทินนาทานดว้ย ชกัชวนผูอื้ นเพื อให้งดเวน้
จากอทินนาทาน ดว้ยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเวน้จากอทินนาทานด้วย กายสมาจารของ
อริยสาวกนั�น ย่อมบริสุทธิJ โดยส่วนสามอย่างนี�  

[1461] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั�งหลาย อีกประการหนึ ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็น
ดงันี� ว่า ผูใ้ดพึงถึงความประพฤติ (ผิด) ในภริยาของเรา ขอ้นั�น ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจของเรา อนึ ง  
เราพึงถึงความประพฤติ (ผิด) ในภริยาของคนอื น ข้อนั�น ก็ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจ แมข้องคนอื น 
ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจของเรา ธรรมขอ้นั�น ก็ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจแมข้องผูอื้ น ธรรมขอ้ใด 
ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอื้ นไวด้้วยธรรมขอ้นั�นอย่างไร? อริยสาวกนั�น
พิจารณาเห็นดงันี� แล้ว ตนเองย่อมงดเวน้จากกาเมสุมิจฉาจารด้วย ชักชวนผูอื้ นเพื อให้งดเวน้จาก
กาเมสุมิจฉาจารดว้ย กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเวน้จากกาเมสุมิจฉาจารดว้ย กายสมาจารของอริยสาวก
นั�น ยอ่มบริสุทธิJ โดยส่วนสามอยา่งนี�  

[1462] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั�งหลาย อีกประการหนึ ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็น
ดงันี�วา่ ผูใ้ดพึงทาํลายประโยชน์ของเราดว้ยการกล่าวเทจ็ ขอ้นั�นไม่เป็นที รักใคร่ชอบใจของเรา อนึ ง 
เราพึงทาํลายประโยชน์ของคนอื นด้วยการกล่าวเท็จ ขอ้นั�นก็ไม่เป็นที รักที ชอบใจแมข้องคนอื น 
ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นที รักที ชอบใจของเรา ธรรมขอ้นั�น ก็ไม่เป็นที รักที ชอบใจแมข้องผูอื้ น ธรรมขอ้ใด 
ไม่เป็นที รักที ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอื้ นไวด้้วยธรรมขอ้นั�นอย่างไร? อริยสาวกนั�น
พิจารณาเห็นดงันี�แลว้ ตนเองยอ่มงดเวน้จากมุสาวาทดว้ย ชกัชวนผูอื้ นเพื อให้งดเวน้จากมุสาวาทดว้ย 
กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเวน้จากมุสาวาทด้วย วจีสมาจารของอริยสาวกนั�น ย่อมบริสุทธิJ
โดยส่วนสามอยา่งนี�  

[1463] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั�งหลาย อีกประการหนึ ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็น
ดงันี�วา่ ผูใ้ดพึงยุยงให้เราแตกจากมิตรดว้ยคาํส่อเสียด ขอ้นั�น ไม่เป็นที รักที  ชอบใจของเรา อนึ ง เรา
พึงยยุงคนอื นใหแ้ตกจากมิตรดว้ยคาํส่อเสียด ขอ้นั�น ก็ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจแมข้องคนอื น ธรรมขอ้ใด 
ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจของเรา ธรรมขอ้นั�น ก็ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจแมข้องคนอื น ธรรมขอ้ใด 
ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอื้ นไวด้้วยธรรมขอ้นั�นอย่างไร? อริยสาวกนั�น
พิจารณาเห็นดงันี�แลว้ ตนเองยอ่มงดเวน้จากปิสุณาวาจาดว้ย ชกัชวนผูอื้ นเพื อให้เวน้จากปิสุณาวาจาดว้ย 
กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเวน้จากปิสุณาวาจาดว้ย วจีสมาจารของอริยสาวกนั�น ย่อมบริสุทธิJ โดย
ส่วนสามอย่างนี�  
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[1464] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั�งหลาย อีกประการหนึ ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็น
ดงันี� วา่ ผูใ้ดพึงพูดกะเราดว้ยคาํหยาบ ขอ้นั�น ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจของเรา อนึ ง เราพึงพูดกะคนอื น
ดว้ยคาํหยาบ ขอ้นั�น ก็ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจ แมข้องคนอื น ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจของเรา 
ธรรมขอ้นั�น ก็ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจแมข้องผูอื้ น ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจของเรา เราจะพึง
ประกอบผูอื้ นไวด้้วยธรรมขอ้นั�นอย่างไร ? อริยสาวกนั�นพิจารณาเห็นดงันี� แล้ว ตนเองย่อม 
งดเวน้จากผรุสวาจาด้วย ชักชวนผูอื้ นเพื อให้งดเวน้จากผรุสวาจาด้วย กล่าวสรรเสริญคุณแห่ง
การงดเวน้จากผรุสวาจาดว้ย วจีสมาจารของอริยสาวกนั�น ยอ่มบริสุทธิJ โดยส่วนสามอยา่งนี�  

[1465] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั�งหลาย อีกประการหนึ งอริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็นดงันี�วา่ ผูใ้ดพึงพูดกะเราดว้ยถอ้ยคาํเพอ้เจอ้ ขอ้นั�น ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจของเรา อนึ งเราพึงพูด
กะคนอื นดว้ยถอ้ยคาํเพอ้เจอ้ ขอ้นั�น ก็ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจ แมข้องคนอื น ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นที รัก 
ที ชอบใจของเรา ธรรมขอ้นั�น ก็ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจแมข้องผูอื้ น ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจ
ของเรา เราจะพึงประกอบผูอื้ นไวด้้วยธรรมขอ้นั�นอย่างไร ? อริยสาวกนั�นพิจารณาเห็นดงันี�
แล้ว ตนเองย่อมงดเวน้จากสัมผปัปลาปะด้วย ชักชวนผูอื้ นเพื อให้งดเวน้จากสัมผปัปลาปะด้วย 
กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเวน้จากสัมผปัปลาปะดว้ย วจีสมาจารของอริยสาวกนั�น ยอ่มบริสุทธิJ
โดยส่วนสามอยา่งนี�  

[1466] อริยสาวกนั�นประกอบดว้ยความเลื อมใสอนัไม่หว ั นไหว ในพระพุทธเจา้ ... ใน
พระธรรม ... ในพระสงฆ ์... ประกอบดว้ยศีลที พระอริยเจา้ใคร่แลว้ ... เป็นไปเพื อสมาธิ 

[1467] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั�งหลาย เมื อใดอริยสาวกประกอบด้วยสัทธธรรม 
7 ประการนี�  เมื อนั�นอริยสาวกนั�น หวงัอยูด่ว้ยฐานะเป็นที ตั�งแห่งความหวงั 4 ประการนี�  พึงพยากรณ์
ตนด้วยตนเองได้ว่า เรามีนรกกาํเนิด สัตวดิ์รัจฉาน ปิตติวิสัย อบายทุคติวินิบาต สิ�นแล้ว เราเป็น
พระโสดาบนั มีความไม่ตกตํ าเป็นธรรมดา เป็นผูเ้ที ยงที จะตรัสรู้ในเบื�องหนา้ 

พระพุทธเจา้กล่าวถึงคุณสมบติัของพระโสดาบนัใน ม.มู.12/542-550 ดงันี�  
วา่ดว้ยสาราณิยธรรม 6 (ขอ้ 542-552)  
[542] ครั� งนั�นแล พระผูมี้พระภาคตรัสบอกภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย ธรรม 

6 ประการนี� เป็นเหตุใหร้ะลึกถึงกนั ทาํความรักกนั ทาํความเคารพกนั เป็นไปเพื อความสงเคราะห์กนั 
เพื อความไม่ววิาทกนั เพื อความพร้อมเพรียงกนั เพื อความเป็นพวกเดียวกนั 6 ประการเป็นไฉน ? 

ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี�  เขา้ไปตั�งกายกรรม อนัประกอบด้วยเมตตาใน
เพื อนสพรหมจารีทั�งหลาย ทั�งในที แจง้และที ลบั ธรรมแมนี้� เป็นเหตุให้ระลึกถึงกนั ทาํความรักกนั
ทาํความเคารพกนั เป็นไปเพื อความสงเคราะห์กนั เพื อความไม่วิวาทกนั เพื อความพร้อมเพรียงกนั 
เพื อความเป็นพวกเดียวกนั 
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ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ งภิกษุเขา้ไปตั�งวจีกรรม อนัประกอบด้วยเมตตาในเพื อน 
สพรหมจารีทั�งหลาย ทั�งในที แจง้และในที ลบัธรรม แมนี้� เป็นเหตุให้ระลึกถึงกนั ทาํความรักกนั 
ทาํความเคารพกนั เป็นไปเพื อความสงเคราะห์กนั เพื อความไม่วิวาทกนั เพื อความพร้อมเพรียง
กนั เพื อความเป็นพวกเดียวกนั 

ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ งภิกษุเขา้ไปตั�งมโนกรรม อนัประกอบดว้ยเมตตาในเพื อน 
สพรหมจารีทั�งหลาย ทั�งในที แจง้และที ลบัธรรม แมนี้� เป็นเหตุให้ระลึกถึงกนั ทาํความรักกนั 
ทาํความเคารพกนั เป็นไปเพื อความสงเคราะห์กนั เพื อความไม่วิวาทกนั เพื อความพร้อมเพรียง
กนั เพื อความเป็นพวกเดียวกนั 

ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ งภิกษุมีลาภเกิดขึ�นโดยธรรม ไดม้าโดยธรรมที สุดเป็นลาภสักวา่
อาหารที เนื องในบาตร ก็บริโภคโดยไม่เกียดกนัไวเ้พื อตน บริโภคเป็นสาธารณะกบัเพื อนสพรหมจารีผู ้
มีศีลธรรม แมนี้� เป็นเหตุให้ระลึกถึงกนั ทาํความรักกนั ทาํความเคารพกนั เป็นไปเพื อความ
สงเคราะห์กนั เพื อความไม่ววิาทกนั เพื อความพร้อมเพรียงกนั เพื อความเป็นพวกเดียวกนั  

ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ งภิกษุมีศีล ไม่ขาด ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท 
อนัท่านผูรู้้สรรเสริญ อนัตณัหาทิธรรมไม่ครอบงาํ เป็นไปเพื อสมาธิ ถึงความเป็นผูม้ีศีลเสมอกนั 
ในศีลเช่นนั�นกบัเพื อนสพรหมจารีทั�งหลาย ทั�งในที แจง้และในที ลบัอยู ่ธรรมแมนี้� เป็นเหตุให้ระลึก
ถึงกนั ทาํความรักกนั ทาํความเคารพกนั เป็นไปเพื อความสงเคราะห์กนั เพื อความไม่วิวาทกนั 
เพื อความพร้อมเพรียงกนั เพื อความเป็นพวกเดียวกนั 

ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ ง ภิกษุมีทิฏฐิอนัไกลจากขา้ศึก เป็นนิยยานิกธรรมอนันาํออก
ซึ งบุคคลผูท้าํตามนั�น เพื อความสิ�นทุกข์โดยชอบ ถึงความเป็นผูเ้สมอกนั ด้วยทิฏฐิในทิฏฐิ
เช่นนั�น กบัเพื อนสพรหมจารีทั�งหลาย ทั�งในที แจง้และในที ลบัอยู่ ธรรมแมนี้� เป็นเหตุให้ระลึก
ถึงกนั ทาํความรักกนั ทาํความเคารพกนั เป็นไปเพื อความสงเคราะห์กนั เพื อความไม่วิวาทกนั เพื อ
ความพร้อมเพรียงกนั เพื อความเป็นพวกเดียวกนั 

ดูกรภิกษุทั�งหลายธรรม 6 ประการนี� แล เป็นเหตุให้ระลึกถึงกนั ทาํความรักกนั ทาํความ
เคารพกนั เป็นไปเพื อความสงเคราะห์กนั เพื อความไม่วิวาทกนั เพื อความพร้อมเพรียงกนั เพื อ
ความเป็นพวกเดียวกนั  

ดูกรภิกษุทั�งหลาย ทิฏฐิอนัไกลจากกิเลสเป็นขา้ศึก เป็นนิยยานิกธรรม นาํออกซึ งบุคคล
ผูท้าํตามนั�น เพื อความสิ�นทุกข์โดยชอบนี�  เป็นยอดยึดคุมธรรม 6 ประการนี�  ที เป็นเหตุให้ระลึกถึง
กนัไว ้ 



728 
 

ดูกรภิกษุทั�งหลาย เปรียบเหมือนยอดเป็นที สูงสุด เป็นที ยึดคุมของเรือนยอดฉันใด ทิฏฐิ
อนัไกลจากกิเลสเป็นขา้ศึก เป็นนิยยานิกธรรม นาํออกซึ งบุคคลผูท้าํตามนั�นเพื อความสิ�นทุกขโ์ดย
ชอบนี�  ก็ฉนันั�นเหมือนกนั เป็นยอดยดึคุมธรรม 6 ประการนี�  ที เป็นเหตุใหร้ะลึกถึงกนั   

ทฏิฐิที�เป็นนิยยานิกธรรม 
[543] ดูกรภิกษุทั�งหลาย ก็ทิฏฐิอนัไกลจากกิเลสเป็นขา้ศึก เป็นนิยยานิกธรรม นาํออกซึ ง

บุคคลผูท้าํตามนั�น เพื อความสิ�นทุกข์โดยชอบเป็นไฉน? ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี�  
ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนตน้ก็ดี ไปสู่เรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี�วา่  

เรามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสใดกลุ้มรุมแล้ว ไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริง ปริยุฏฐาน
กิเลสในภายในนั�น ที เรายงัละไม่ไดม้ีอยูห่รือหนอ? ดูกรภิกษุทั�งหลาย ถา้ภิกษุมีจิตอนักามราคะ
กลุม้รุม ก็ชื อว่ามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุ้มรุมแล้วเทียว มีจิตอนัพยาบาทกลุ้มรุม ก็ชื อว่ามีจิต
อนัปริยุฏฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้เทียว มีจิตอนัถีนมิทธะกลุม้รุม ก็ชื อว่ามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุม้รุม
แลว้เทียว มีจิตอนัอุททจัจกุกกุจจะกลุม้รุม ก็ชื อว่ามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้เทียว มีจิตอนั
วจิิกิจฉากลุม้รุม ก็ชื อวา่มีจิตอนัปริยฏุฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้เทียว เป็นผูข้วนขวายในการคิดเรื องโลก
นี�  ก็ชื อวา่มีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุ้มรุมแล้วเทียว เป็นผูข้วนขวายในการคิดเรื องโลกหน้า ก็ชื อ
ว่ามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุ้มรุมแล้วเทียว และเกิดขดัใจทะเลาะวิวาททิ มแทงกนัและกนัด้วย
หอกคือปากอยู ่ก็ชื อวา่มีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้เทียว ภิกษุนั�นยอ่มรู้ชดัอยา่งนี� วา่เรามีจิต
อนัปริยฏุฐานกิเลสใดกลุม้รุมแลว้ ไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงปริยุฏฐานกิเลสในภายในนั�น ที เรา
ยงัละไม่ได้แล้ว มิไดมี้เลย จิตเราตั�งไวดี้แล้วเพื อตรัสรู้สัจจะทั�งหลาย นี� ญาณที  1 เป็นอริยะเป็น
โลกุตระไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชน อนัภิกษุนั�นบรรลุแลว้ 

[544] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ ง อริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ เราเสพเจริญทาํให้มาก
ซึ งทิฏฐินี�  ย่อมไดค้วามระงบัเฉพาะตน ย่อมได้ความดบักิเลสเฉพาะตนหรือหนอ? อริยสาวกนั�น 
ยอ่มรู้ชดัอยา่งนี�วา่ เราเสพเจริญทาํใหม้ากซึ งทิฏฐินี�  ยอ่มไดค้วามระงบัเฉพาะตน ยอ่มไดค้วามดบักิเลส
เฉพาะตน นี�ญาณที  2 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั�นบรรลุแลว้ 

[545] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดงันี� ว่า เราประกอบดว้ย
ทิฏฐิเช่นใด สมณะหรือพราหมณ์อื นนอกธรรมวินยันี�  ประกอบดว้ยทิฏฐิเช่นนั�นมีอยูห่รือหนอ? อริย
สาวกนั�น ย่อมรู้ชัดอย่างนี� ว่าเราประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใด สมณะหรือพราหมณ์อื นนอกธรรม
วินัยนี�  ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั�นมิได้มี นี� ญาณที  3 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั วไปกบัพวก
ปุถุชน อนัอริยสาวกนั�นบรรลุแลว้ 

[546] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ ง อริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อม
ด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั�น ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
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ก็บุคคลผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาอย่างไร ดูกรภิกษุทั�งหลาย ธรรมดานี�ของบุคคล
ผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิ คือ ความออกจากอาบติัเช่นใดย่อมปรากฏอริยสาวก ย่อมตอ้งอาบติัเช่นนั�น
บา้งโดยแท ้ถึงอย่างนั�น อริยสาวกนั�น รีบแสดงเปิดเผยทาํให้ตื�นซึ งอาบตัินั�น ในสํานักพระ
ศาสดาหรือเพื อนสพรหมจารีที เป็นวิญFูชนทั�งหลาย ครั� นแสดงเปิดเผยทาํให้ตื�นแล้ว ก็ถึงความ
สํารวมต่อไป เปรียบเหมือนกุมารที อ่อนนอนหงาย ถูกถ่านไฟดว้ยมือหรือดว้ยเทา้เขา้แลว้ ก็ชกัหนีเร็ว
พลนัฉะนั�น อริยสาวกนั�น ย่อมรู้ชัดอย่างนี� ว่า บุคคลผูถ้ึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดา
เช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั�น นี� ญาณที  4 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั วไปกบั
พวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั�นบรรลุแลว้ 

[547] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ ง อริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อม
ดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นนั�น ดูกรภิกษุทั�งหลาย ก็บุคคลผู ้
ถึงพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาอยา่งไร ดูกรภิกษุทั�งหลาย ธรรมดานี�ของบุคคลผูถึ้งพร้อม
ดว้ยทิฏฐิ คือ อริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจใหญ่นอ้ยที ควรทาํอยา่งไรของเพื อนสพรหมจารีโดยแท ้
ถึงอยา่งนั�น ความเพ่งเล็งกลา้ใน อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขาของอริยสาวกนั�น 
ก็มีอยู่ เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนย่อมเล็มหญา้กินด้วย ชาํเลืองดูลูกดว้ยฉะนั�น อริยสาวกนั�น
ย่อมรู้ชดัอยู่อย่างนี� ว่า บุคคลผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็ประกอบดว้ย
ธรรมดาเช่นนั�น นี�ญาณที  5 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั�นบรรลุแลว้ 

[548] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ ง อริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อม
ดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยพละเช่นใด ถึงเราก็ประกอบดว้ยพละเช่นนั�น ดูกรภิกษุทั�งหลายก็บุคคลผูถึ้ง
พร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยพละอย่างไร ดูกรภิกษุทั�งหลาย พละนี� ของบุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิ 
คือ อริยสาวกนั�น เมื อธรรมวินยัที ตถาคตประกาศแลว้ อนับณัฑิตแสดงอยู ่ทาํให้มีประโยชน์ ทาํไว้
ในใจ กาํหนดด้วยจิตทั�งปวง เงี ยโสตฟังธรรม อริยสาวกนั�น รู้ชัดอย่างนี� ว่า บุคคลผูถ้ึงพร้อม
ด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั�น นี� ญาณที  6 เป็นอริยะเป็น
โลกุตระไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั�นบรรลุแลว้ 

[549] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ ง อริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อม
ด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั�น ดูกรภิกษุทั�งหลายก็บุคคล
ผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยพละอย่างไร ดูกรภิกษุทั�งหลาย พละนี� ของบุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิ 
คือ อริยสาวกนั�น เมื อธรรมวนิยัที ตถาคตประกาศแลว้ อนับณัฑิตแสดงอยู ่ยอ่มไดค้วามรู้อรรถ ยอ่ม
ไดค้วามรู้ธรรม ย่อมไดป้ราโมทยอ์นัประกอบดว้ยธรรม อริยสาวกนั�น รู้ชัดอย่างนี� ว่า บุคคลผูถ้ึง
พร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็ประกอบดว้ยพละเช่นนั�น นี�ญาณที  7 เป็นอริยะ
เป็นโลกุตระไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั�นบรรลุแลว้ 
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[550] ดูกรภิกษุทั�งหลาย ธรรมดาอนัอริยสาวกผูป้ระกอบด้วยองค์ 7 ประการอย่างนี�
ตรวจดูดีแล้ว ด้วยการทาํให้แจง้ซึ งโสดาปัตติผล ดูกรภิกษุทั�งหลายอริยสาวกผูป้ระกอบด้วย
องค์ 7 ประการนี�แล ย่อมเป็นผูเ้พียบพร้อมดว้ยโสดาปัตติผล ฉะนี� แล พระผูมี้พระภาคไดต้รัสพระ
พุทธพจน์นี�แลว้ ภิกษุเหล่านั�นชื นชมยนิดีพระภาษิตของพระผูมี้พระภาค ฉะนี�แล 

จะเห็นไดว้า่ คุณสมบติัของพระโสดาบนั คือ 1. สามารถระงบัภยัเวร 5 ประการ (องฺ.เอกา
ทสก.24/92) 2. เป็นผูป้ระกอบดว้ยองคเ์ครื องบรรลุกระแสนิพพาน 4 ประการ (องฺ.เอกาทสก.24/92) 
3. เป็นผูเ้ห็นแจง้แทงตลอดญายธรรมอนัเป็นอริยะดว้ยปัญญา (องฺ.เอกาทสก.24/92) 4.มีใจปราศจาก
ความตระหนี  อนัเป็นมลทินมีจาคะอนัปล่อยแล้ว มีฝ่ามืออนัชุ่มยินดีในการสละ (สํ.ม.19/1452)  
5. ประกอบดว้ยสัทธธรรม 7 ประการ (สํ.ม.19/1452-1467) 6. ประกอบดว้ยทิฏฐิที เป็นนิยยานิกธรรม 
(ม.มู.12/542-550) 7. ประกอบดว้ยสาราณิยธรรม 6 (ม.มู.12/542-550) 8. ประกอบดว้ยพุทธพจน์ 7 
(ม.มู.12/542-550) 9. ละสังโยชน์เบื�องตํ า 3 อยา่งได ้(องฺ.เอกก.20/527)  

ผูที้ กา้วสู่ความเป็นพุทธะ คือผูที้ สามารถละสังโยชน์ (กิเลสที ผูกมดัใจสัตว,์ ธรรมที มดั
สัตวไ์วก้บัทุกข ์หรือกิเลสเครื องร้อยรัดจิตใจใหจ้มอยูใ่นวฏัฏะ 10 อยา่ง) ไดเ้ป็นลาํดบั ดงัที พระพุทธเจา้
ตรัส ใน ที.ปา.11/284-285 

[284] โอรัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบื�องตํ า) 5 อย่าง 1. สักกายทิฏฐิ 2. วิจิกิจฉา  
3. สีลพัตปรามาส 4. กามฉนัทะ 5. พยาบาท   

[285] อุทธมัภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบื�องบน) 5 อยา่ง 1. รูปราคะ 2. อรูปราคะ 3. มานะ 
4. อุทธจัจะ 5. อวชิชา  

ใน องฺ.เอกก.20/524-525 พระพุทธเจา้ตรัสถึงอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา วา่ 
[524] สมยัหนึ ง พระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่ณ กูฏาคารศาลาป่ามหาวนัใกลเ้มืองเวสาลี 

ครั� งนั�นแล ภิกษุวชัชีบุตรรูปหนึ ง เขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคถึงที ประทบัถวายบงัคมพระผูมี้พระภาค 
แลว้นั ง ณ ที ควรส่วนขา้งหนึ งครั� นแลว้ทูลว่า ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญสิกขาบท 150 ถว้นนี� ย่อมมาสู่
อุเทศทุกกึ งเดือน ขา้พระองคไ์ม่สามารถที จะศึกษาในสิกขาบทนี�พระเจา้ขา้ พระผูมี้พระภาคตรัสถามวา่ 
ดูกรภิกษุ ก็ท่านสามารถจะศึกษาในสิกขา 3 คือ อธิศีลสิกขา 1 อธิจิตตสิกขา 1 อธิปัญญาสิกขา 1 หรือฯ 

ว. ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญขา้พระองค์สามารถจะศึกษาได้ในสิกขา 3 คือ อธิศีลสิกขา 1  
อธิจิตตสิกขา 1 อธิปัญญาสิกขา 1 พระเจา้ขา้ฯ 

พ. ดูกรภิกษุ เพราะฉะนั�นแลท่านจงศึกษาในสิกขา 3 คือ อธิศีลสิกขา 1 อธิจิตตสิกขา 1 
อธิปัญญาสิกขา 1 เมื อใดท่านจกัศึกษาอธิศีลสิกขาก็ดี จกัศึกษาอธิจิตตสิกขาก็ดี จกัศึกษาอธิปัญญา
สิกขาก็ดี เมื อนั�น เมื อท่านนั�น ศึกษาอธิศีลสิกขาอยูก่็ดี ศึกษาอธิจิตตสิกขาอยู่ก็ดี ศึกษาอธิปัญญา
สิกขาอยูก่็ดี จกัละราคะโทสะโมหะเสียได ้เพราะละราคะโทสะโมหะเสียได ้ท่านนั�นจกัไม่กระทาํ
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กรรมเป็นอกุศล จกัไม่เสพกรรมที เป็นบาป ครั� นสมยัต่อมา ภิกษุนั�นศึกษาแลว้ ทั�งอธิศีลสิกขา  
ทั�งอธิจิตตสิกขา ทั�งอธิปัญญาสิกขา เมื อภิกษุนั�น ศึกษาอธิศีลสิกขาก็ดี ศึกษาอธิจิตตสิกขาก็ดี ศึกษา
อธิปัญญาสิกขาก็ดี ละราคะโทสะโมหะไดแ้ลว้ เพราะละราคะโทสะโมหะเสียได ้เธอมิไดท้าํกรรม
ที เป็นอกุศล มิไดเ้สพกรรมที เป็นบาปฯ 

[525] ครั� งนั�น ภิกษุรูปหนึ ง เขา้ไปเฝ้าพระผูม้ีพระภาคถึงที ประทบั ถวายบงัคมพระ 
ผูมี้พระภาคแลว้นั ง ณ ที ควรส่วนขา้งหนึ ง ครั� นแลว้ไดทู้ลถามวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ พระองค์
ตรัสวา่เสขะ ๆ ดงันี�  ดว้ยเหตุมีประมาณเท่าไรหนอ บุคคลจึงชื อวา่เป็นเสขะ 

พระผูมี้พระภาคตรัสตอบวา่ ดูกรภิกษุ ที เรียกชื อวา่เสขะดว้ยเหตุวา่ยงัตอ้งศึกษา ศึกษา
อะไร ศึกษาอธิศีลสิกขา ศึกษาอธิจิตตสิกขา และศึกษาอธิปัญญาสิกขา ดูกรภิกษุ ที เรียกชื อวา่เสขะ
ดว้ยเหตุวา่ยงัตอ้งศึกษาแลฯ สาํหรับพระเสขะผูศึ้กษาอยู ่ปฏิบติัตามทางตรงเกิดญาณในความสิ�นไป
ก่อนแต่นั�น คือแต่มรรคญาณที  4 อรหตัผลจึงเกิดในลาํดบัต่อไป ต่อจากนั�น ท่านผูพ้น้ดว้ยอรหตัผล 
ผูค้งที  มีญาณเกิดขึ�นในความสิ�นภวสังโยชน์วา่ วมุิตติของเรา ไม่กาํเริบดงันี�ฯ  

จะเห็นไดว้่า พระพุทธเจา้ยืนยนัว่า การศึกษาและปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา จนสิ�น
สังโยชน์ทั�งหมดในจิต (กิเลสที ผูกมดัใจสัตว,์ ธรรมที มดัสัตวไ์วก้บัทุกข์ หรือกิเลสเครื องร้อยรัด
จิตใจให้จมอยู่ในวฏัฏะ 10 อย่าง) คือ ละราคะโทสะโมหะทั�งหมดได ้ จะไม่ทาํกรรมที เป็นอกุศล  
ไม่เสพกรรมที เป็นบาป (กิเลส) เป็นผูเ้ขา้ถึงพุทธะในระดบัอรหตัผล  

ใน องฺ.เอกก.20/527,529-530 พระพุทธเจา้ตรัสถึงมรรคผลกบัสังโยชน์วา่ 
[527] ดูกรภิกษุทั�งหลาย สิกขาบท150 ถ้วนนี�  ย่อมมาสู่อุเทศทุกกึ งเดือนซึ งกุลบุตร

ทั�งหลายผูป้รารถนาประโยชน์ศึกษากนัอยู ่ดูกรภิกษุทั�งหลายสิกขา 3 นี�  ที สิกขาบท 150 นั�นรวมอยู่
ดว้ยทั�งหมดสิกขา 3 เป็นไฉน คืออธิศีลสิกขา 1 อธิจิตตสิกขา 1 อธิปัญญาสิกขา 1 ดูกรภิกษุทั�งหลาย
สิกขา 3 นี�แล ที สิกขาบท 150 นั�นรวมอยูด่ว้ยทั�งหมด 

ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี�  เป็นผูท้าํให้บริบูรณ์ในศีล เป็นผูท้าํพอประมาณ 
ในสมาธิ เป็นผูท้าํพอประมาณในปัญญา เธอยอ่มล่วงสิกขาบทเล็กนอ้ยบา้ง ยอ่มออกจากอาบติับา้ง  
ขอ้นั�นเพราะเหตุไร เพราะไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภพัเพราะเหตุล่วงสิกขาบทนี�  แต่ว่า
สิกขาบทเหล่าใดเป็นเบื�องตน้แห่งพรหมจรรย ์สมควรแก่พรหมจรรย ์เธอเป็นผูมี้ศีลย ั งยืน และมีศีล
มั นคงในสิกขาบทเหล่านั�น สมาทานศึกษาอยูใ่นสิกขาบททั�งหลาย 

เธอเป็นพระสัตตกัขตัตุปรมโสดาบนั เพราะสังโยชน์ 3 หมดสิ�นไป ท่องเที ยวไปในเทวดา
และมนุษยอ์ยา่งมากเจด็ครั� ง แลว้จกัทาํที สุดแห่งทุกขไ์ด ้ 



732 
 

เธอเป็นพระโกลงัโกละโสดาบนั เพราะสังโยชน์ 3 หมดสิ�นไป ท่องเที ยวไปสู่ 2 หรือ 3
ตระกลู (ภพ) แลว้จกัทาํที สุดแห่งทุกขไ์ด ้เธอเป็นพระเอกพิชีโสดาบนั เพราะสังโยชน์ 3 หมดสิ�นไป 
มาเกิดยงัภพนี�ภพเดียวเท่านั�น แลว้จกัทาํที สุดแห่งทุกขไ์ด ้

เธอเป็นพระสกทาคามีเพราะสังโยชน์ 3 หมดสิ�นไป และเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบาง 
มาสู่โลกนี� อีกครั� งเดียว แลว้จกัทาํที สุดแห่งทุกขไ์ด ้

ดูกรภิกษุทั�งหลายก็ภิกษุในธรรมวินยันี�  เป็นผูท้าํให้บริบูรณ์ในศีล เป็นผูท้าํให้บริบูรณ์ 
ในสมาธิเป็นผูท้าํพอประมาณในปัญญา เธอยอ่มล่วงสิกขาบทเล็กนอ้ยบา้ง ยอ่มออกจากอาบติับา้ง 
ขอ้นั�นเพราะเหตุไร เพราะไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภพั เพราะเหตุล่วงสิกขาบทนี�  แต่ว่าสิกขาบท
เหล่าใดเป็นเบื�องตน้แห่งพรหมจรรยส์มควรแก่พรหมจรรย ์เธอเป็นผูมี้ศีลย ั งยืน และมีศีลมั นคง ใน
สิกขาบทเหล่านั�น สมาทานศึกษาอยูใ่นสิกขาบททั�งหลาย เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 (สังโยชน์
เบื�องตํ า) หมดสิ�นไป เธอเป็นพระอนาคามีผูอุ้ทธงัโสโตอกนิฏฐคามี เป็นพระอนาคามีผูส้สังขารปริ
นิพพายี เป็นพระอนาคามีผูอ้สังขารปรินิพพายี เป็นพระอนาคามีผูอุ้ปหัจจปรินิพพายี เป็นพระ
อนาคามีผูอ้นัตราปรินิพพาย ี

ดูกรภิกษุทั�งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวนิยันี�  เป็นผูท้าํใหบ้ริบูรณ์ในศีล เป็นผูท้าํให้บริบูรณ์ใน
สมาธิ เป็นผูท้าํให้บริบูรณ์ในปัญญา เธอยอ่มล่วงสิกขาบทเล็กนอ้ยบา้ง ยอ่มออกจากอาบติับา้ง ขอ้นั�น
เพราะเหตุไร เพราะไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภพั เพราะเหตุล่วงสิกขาบทนี�  แต่วา่สิกขาบทเหล่าใด
เป็นเบื�องตน้แห่งพรหมจรรย ์สมควรแก่พรหมจรรย ์ เธอเป็นผูมี้ศีลย ั งยืน และมีศีลมั นคง ในสิกขาบท
เหล่านั�น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั�งหลาย เธอทาํให้แจง้ซึ งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อนัหา 
อาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั�งหลายสิ�นไปด้วยปัญญาอนัยิ งเองในปัจจุบนัเขา้ถึงอยู่ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย ภิกษุผูท้าํได้เพียงบางส่วนย่อมให้สําเร็จได้บางส่วน ผูท้าํให้บริบูรณ์ย่อมให้สําเร็จได้
บริบูรณ์อยา่งนี�แล ดูกรภิกษุทั�งหลาย เรากล่าวสิกขาบททั�งหลายวา่ ไม่เป็นหมนัเลยฯ 

[529] ดูกรภิกษุทั�งหลาย สิกขา 3 นี�  3 เป็นไฉน คืออธิศีลสิกขา 1 อธิจิตตสิกขา 1 อธิ
ปัญญาสิกขา 1 

ดูกรภิกษุทั�งหลาย ก็อธิศีลสิกขาเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี�  เป็นผูมี้
ศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั�งหลาย ดูกรภิกษุทั�งหลาย นี� เรียกว่าอธิศีลสิกขา ดูกร
ภิกษุทั�งหลาย ก็อธิจิตตสิกขาเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี�  สงดัจากกาม ฯลฯ 
บรรลุจตุตถฌาน ดูกรภิกษุทั�งหลาย นี� เรียกว่าอธิจิตตสิกขา ดูกรภิกษุทั�งหลาย ก็อธิปัญญา
สิกขาเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี�  ยอ่มรู้ชดัตามความเป็นจริงวา่นี� ทุกข ์ฯลฯ นี�
ขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข ์ดูกรภิกษุทั�งหลาย นี� เรียกวา่อธิปัญญาสิกขา ดูกรภิกษุทั�งหลาย สิกขา 3 
นี�แลฯ 
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[530] ดูกรภิกษุทั�งหลาย สิกขา 3 นี�  3 เป็นไฉน คืออธิศีลสิกขา 1 อธิจิตตสิกขา 1 อธิ
ปัญญาสิกขา 1 ดูกรภิกษุทั�งหลาย ก็อธิศีลสิกขาเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี�  เป็น
ผูมี้ศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั�งหลาย ดูกรภิกษุทั�งหลาย นี� เรียกว่าอธิศีลสิกขา 
ดูกรภิกษุทั�งหลาย ก็อธิจิตตสิกขาเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี�  สงดัจากกาม 
ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ดูกรภิกษุทั�งหลายนี� เรียกวา่อธิจิตตสิกขา ดูกรภิกษุทั�งหลาย ก็อธิปัญญา
สิกขาเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี�  ทาํให้แจง้ซึ งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อนัหา
อาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั�งหลายสิ�นไป ด้วยปัญญาอนัยิ งเองในปัจจุบนัเขา้ถึงอยู่ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย นี� เรียกวา่อธิปัญญาสิกขา ดูกรภิกษุทั�งหลายสิกขา 3 นี�แลฯ 

ภิกษุผูมี้ความเพียร มีเรี ยวแรงมีปัญญา เพง่พินิจมีสติคุม้ครองอินทรีย ์พึงครอบงาํทั วทุกทิศ 
ด้วยอปัปมาณสมาธิ ประพฤติทั�งอธิศีล อธิจิต และอธิปัญญา เมื อก่อนฉันใด ภายหลังก็ฉันนั�น 
ภายหลงัฉันใด เมื อก่อนก็ฉนันั�น เบื�องตํ าฉนัใด เบื�องบนก็ฉันนั�น เบื�องบนฉนัใด เบื�องตํ าก็ฉันนั�น 
ในกลางวนัฉนัใด ในกลางคืนก็ฉนันั�น ในกลางคืนฉนัใด ในกลางวนัก็ฉนันั�น ภิกษุเช่นนั�นบณัฑิต
กล่าวว่าเป็นนักศึกษา เป็นนกัปฏิบติั และเป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยดี ภิกษุเช่นนั�น บณัฑิต
กล่าวว่า เป็นผูต้รัสรู้ชอบ เป็นนักปราชญ์ เป็นผูถึ้งที สุดของการปฏิบติัในโลก ท่านผูป้ระกอบด้วย
วิมุตติอนัเป็นที สิ�นตณัหา ยอ่มมีจิตหลุดพน้จากสังขารธรรม เพราะวิญญาณดบัสนิท เหมือนความดบั
ของประทีป ฉะนั�นฯ 

พระพุทธเจา้ตรัสถึง ศีลธรรมที เป็นอกุศล มีโทษ ไม่ควรเสพ ไม่เป็นอริยธรรม เป็นธรรม
ดาํ มีวิบากดาํ วิญFูชนติเตียน ธรรมที เป็นกุศล ไม่มีโทษ ควรเสพ เป็นอริยธรรม เป็นธรรมขาว มี
วบิากขาว วญิFูชนสรรเสริญ ในที.ปา.11/52-54 

[52] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ วรรณะเหล่านี�  มีอยูสี่ คือกษตัริย ์พราหมณ์ แพศย ์ศูทร 
ก็กษตัริยบ์างพระองค์ในโลกนี�  มีปรกติฆ่าสัตว์มีปรกติลักทรัพย์ มีปรกติประพฤติผิดในกามทั3งหลาย  

มีปรกติพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคําหยาบ พูดเพ้อเจ้อ ละโมบมาก คิดปองร้ายผู้อื�น มีความเห็นผิด 
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยประการดงัที กล่าวมานี�แล ธรรมเหล่าใดเป็นอกุศลนบัวา่เป็นอกุศล 
เป็นธรรมมีโทษนบัวา่เป็นธรรมมีโทษ เป็นธรรมไม่ควรเสพนบัวา่เป็นธรรมไม่ควรเสพ ไม่ควรเป็น
อริยธรรมนบัวา่ไม่ควรเป็นอริยธรรม เป็นธรรมดาํมีวิบากดาํ วิญFูชนติเตียน อกุศลธรรมเหล่านั�นมี
ปรากฏอยูแ่มใ้นกษตัริยบ์างพระองคใ์นโลกนี�  ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมพ้ราหมณ์บางคนใน
โลกนี�  ฯลฯ แมแ้พศยบ์างคนในโลกนี�  ฯลฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมศู้ทรบางคนในโลกนี�  มีปรกติฆ่าสัตว์ มีปรกติลักทรัพย์ 

มีปรกติประพฤติผิดในกามทั3งหลาย มีปรกติพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคําหยาบ พูดเพ้อเจ้อ ละโมภ

มาก คิดปองร้ายผู้อื�น มีความเห็นผิด ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยประการดงัที กล่าวมานี�แล 
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ธรรมเหล่าใดเป็นอกุศลนบัวา่เป็นอกุศล เป็นธรรมมีโทษนบัวา่เป็นธรรมมีโทษ เป็นธรรมไม่ควรเสพ
นบัวา่เป็นธรรมไม่ควรเสพ ไม่ควรเป็นอริยธรรมนบัวา่ไม่ควรเป็นอริยธรรม เป็นธรรมดาํมีวิบากดาํ 
วญิFูชนติเตียน ธรรมเหล่านั�น มีปรากฎอยูแ่มใ้นศูทรบางคนในโลกนี�ฯ 

[53] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ฝ่ายกษตัริยบ์างพระองคใ์นโลกนี�  เป็นผู้เว้นขาดจาก

การฆ่าสัตว์ เป็นผู้เว้นขาดจากการลกัทรัพย์ เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผดิในกาม เป็นผู้เว้นขาด

จากการพูดเทจ็ เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคําหยาบ เป็นผู้เว้นขาด

จากการพูดเพ้อเจ้อ ไม่ละโมบมาก ไม่คิดปองร้ายผู้อื�น มีความเห็นชอบ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ 
ดว้ยประการดงัที กล่าวมานี�แล ธรรมเหล่าใดเป็นกุศลนบัวา่เป็นกุศล เป็นธรรมไม่มีโทษนบัวา่เป็น
ธรรมไม่มีโทษ เป็นธรรมที ควรเสพนบัวา่เป็นธรรมที ควรเสพ ควรเป็นอริยธรรมควรนบัวา่เป็นอริย
ธรรม เป็นธรรมขาวมีวิบากขาว วิญFูชนสรรเสริญ ธรรมเหล่านั�นมีปรากฏอยู ่ แมใ้นกษตัริยบ์าง
พระองคใ์นโลกนี�  ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมพ้ราหมณ์บางคนในโลกนี�  ฯลฯ แมแ้พศยบ์างคน
ในโลกนี�  ฯลฯ แมศู้ทรบางคนในโลกนี�  เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ฯลฯ ไม่ละโมบมาก  

ไม่คิดปองร้ายผู้อื�น มีความเห็นชอบ ดว้ยประการดงัที กล่าวมานี�แล ธรรมเหล่าใดที เป็นกุศลนบัวา่
เป็นกุศล เป็นธรรมไม่มีโทษนบัวา่เป็นธรรมไม่มีโทษ เป็นธรรมที ควรเสพนบัวา่เป็นธรรมที ควรเสพ 
ควรเป็นอริยธรรมนบัวา่ควรเป็นอริยธรรม เป็นธรรมขาวมีวิบากขาว วิญFูชนสรรเสริญ ธรรมเหล่านั�นมี
ปรากฏอยูแ่มใ้นศูทรบางคนในโลกนี�  ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็เมื อวรรณะทั�งสี เหล่านี� แล รวม
เป็นบุคคลสองจาํพวก คือพวกที ตั�งอยูใ่นธรรมดาํ วิญFูชนติเตียนจาํพวกหนึ ง พวกที ตั�งอยูใ่นธรรม
ขาววญิFูชนสรรเสริญจาํพวกหนึ งเช่นนี�  ไฉนพวกพราหมณ์จึงพากนัอวดอา้งอยูอ่ยา่งนี� วา่ พราหมณ์
พวกเดียวเป็นวรรณะที ประเสริฐที สุด วรรณะอื นเลวทราม พวกพราหมณ์เป็นวรรณะขาว พวกอื น
เป็นวรรณะดาํ พราหมณ์พวกเดียวบริสุทธิJ  พวกอื นนอกจากพราหมณ์หาบริสุทธิJ ไม่ พราหมณ์พวก
เดียวเป็นบุตรเกิดจากอุระเกิดจากปากของพรหม มีกาํเนิดมาจากพรหมพรหมเนรมิตขึ�นเป็นทายาท
ของพรหมดงันี� เล่า ท่านผูรู้้ทั�งหลาย ยอ่มไม่รับรองถอ้ยคาํของพวกเขาขอ้นั�นเพราะเหตุไร ดูกรวาเสฏฐะ
และภารทวาชะ เพราะวา่บรรดาวรรณะทั�งสี เหล่านั�น ผูใ้ดเป็นภิกษุสิ�นกิเลสและอาสวะแลว้ อยูจ่บ
พรหมจรรยแ์ลว้ มีกิจที ควรทาํทาํเสร็จแลว้ ไดว้างภาระเสียแลว้ ลุถึงประโยชน์ของตนแลว้ สิ�นเครื อง
เกาะเกี ยวในภพแลว้ หลุดพน้ไปแลว้ เพราะรู้โดยชอบ ผูน้ั�นปรากฏวา่เป็นผูเ้ลิศกวา่คนทั�งหลายโดย
ชอบธรรมแท ้มิไดป้รากฎโดยไม่ชอบธรรมเลย ดว้ยวา่ธรรมเป็นของประเสริฐที สุดในหมู่ชนทั�งใน
เวลาที เห็นอยู ่ทั�งในเวลาภายหนา้ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ โดยบรรยายนี� แล เธอทั�งสองพึง
ทราบเถิดวา่ ธรรมเท่านั�นเป็นของประเสริฐที สุดในหมู่ชน ทั�งในเวลาที เห็นอยู ่ทั�งในเวลาภายหนา้ฯ 

[54] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พระเจา้ปัสเสนทิโกศลทรงทราบแน่ชดัวา่ พระสมณ
โคดมผูย้อดเยี ยม ไดท้รงผนวชจากศากยตระกลูดงันี�  ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็พวกศากยตระกูล
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ยงัตอ้งเป็นผูโ้ดยเสด็จพระเจา้ปัสเสนทิโกศลอยูทุ่ก ๆ ขณะ และพวกเจา้ศากยะตอ้งทาํการนอบนอ้ม 
กราบไหว ้ตอ้นรับ อญัชลีกรรม สามีจิกรรม ในพระเจา้ปัสเสนทิโกศลอยู ่ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ 
ดว้ยประการดงัที กล่าวมานี�แล พวกเจา้ศากยะยงัตอ้งกระทาํการนอบนอ้ม กราบไหว ้ตอ้นรับอญัชลี
กรรม สามีจิกรรม อนัใดอยู่ในพระเจา้ปัสเสนทิโกศล แต่ถึงกระนั�นกิริยาที นอบน้อม กราบไหว้
ตอ้นรับ อญัชลีกรรม และสามีจิกรรมอนันั�น พระเจา้ปัสเสนทิโกศลก็ยงัทรงกระทาํอยู่ในตถาคต 
ดว้ยทรงถือวา่ พระสมณโคดมเป็นผูมี้พระชาติสูง เรามีชาติตํ ากวา่ พระสมณโคดมเป็นผูมี้พระกาํลงั 
เรามีกาํลงันอ้ยกวา่ พระสมณโคดมเป็นผูมี้คุณน่าเลื อมใส เรามีคุณน่าเลื อมใสนอ้ยกวา่ พระสมณโคดม
เป็นผูสู้งศกัดิJ  เราเป็นผูต้ ํ าศกัดิJ กวา่ ดงันี�  แต่ที แทพ้ระเจา้ปัสเสนทิโกศลทรงสักการะ เคารพ นบัถือ 
บูชาไหว ้ตอ้นรับ อญัชลีกรรม สามีจิกรรม ในตถาคตอยูด่ว้ยอาการอยา่งนี�  ดูกรวาเสฏฐะและภาร
ทวาชะ โดยปริยายนี�แล เธอทั�งสองพึงทราบเถิดวา่ ธรรมเท่านั�นเป็นของประเสริฐที สุด ในหมู่ชนทั�ง
ในเวลาที เห็นอยู ่ทั�งในเวลาภายหนา้ฯ 

จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้ไดร้ะบุผลของการปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา จนสามารถละ
สังโยชน์ไดต้ามลาํดบั เป็นคุณสมบติัแห่งความเป็นอริยะหรือพุทธะ ตามลาํดบัดงันี�  

ละสังโยชน์ 3 ได้ เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบัน สังโยชน์ 3 ได้แก่  
1.1 สักกายทิฏฐิ คือ ความเห็นเป็นเหตุถือตวัถือตนที แรง ความติดยึดในสิ งที เป็นโทษภยั

หยาบร้ายแรง ส่งผลเสียหายทางดา้นร่างกาย เวลา และทรัพยสิ์นไดม้าก ไดแ้รง ในเวลาไม่นานนกั 
เช่น การผิดศีล 5 การเสพอบายมุข รวมถึงการเสพรูป รส กลิ น เสียง สัมผสั ลาภ ยศ สรรเสริญ ที มี
โทษภยัแรง หรือการหลงติดยดึสิ งดงักล่าว จนทาํใหต้อ้งทาํความชั วร้ายแรง เป็นตน้ 

1.2 วจิิกิจฉา คือ ความลงัเลสงสัยไม่มั นใจวา่ตนไดล้ะสักกายทิฏฐิไดสิ้�นเกลี�ยงหรือยงั 
1.3 สีลพัตปรามาส คือ การปฏิบติัศีลพรตเพียงแค่จบัตองลูบคลาํ ยงัไม่จริงจงัถึงขั�นละ

กิเลสสักกายทิฏฐิได ้
ละสังโยชน์ 3 จนหมดสิ�นไป และราคะโทสะและโมหะเบาบาง เป็นคุณสมบติัของพระ

สกทาคามี 
2.1 สักกายทิฏฐิ พระสกทาคามีละไดแ้ลว้ 
2.2 วจิิกิจฉา พระสกทาคามีละไดแ้ลว้ 
2.3 สีลพัตปรามาส พระสกทาคามี ละไดแ้ลว้ 
2.4 กามฉนัทะ ในระดบันี� คือ ความพอใจดว้ยอาํนาจแห่งกาม ไดแ้ก่ การเสพรูป รส กลิ น 

เสียง สัมผสั ลาภ ยศ สรรเสริญ ที ยงัเป็นโทษอยู่ แต่ไม่รุนแรงจนถึงขั�นต้องผิดศีล 5 แล้ว พระ
สกทาคามีสามารถลดการเสพกามฉนัทะใหเ้บาบางลงไปไดอี้ก  
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2.5 พยาบาท ในระดบันี� คือ ไม่โกรธแรงแลว้ ไม่ดูถูกเหยียดหยามแรงแลว้ หรืออาการ
อุปกิเลสอื น ๆ ไม่แรงแล้ว แต่ยงัรู้สึกคิดขุ่นเคือง อึดอดั ไม่พอใจ ไม่ถูกใจตนเองหรือผูอื้ น  
เมื อไม่เกิดดีดงัใจหมาย หรือเมื อเผชิญกบัสิ งที รู้สึกวา่ดอ้ย หรือสิ งที ไม่ดี ก็มีอาการดูถูกเหยียดหยาม 
หรืออาการอุปกิเลสอื น ๆ โดยอาการในจิตดงักล่าวเด่นชัดพอสมควร พระสกทาคามียงัลด
สภาพพยาบาทดงักล่าวให้เบาบางลงไปได้อีก แต่ยงัลดได้ไม่ถึงขั�นที เหลือความไม่พอใจ หรือ 
ความไม่สบายใจ หรืออาการดูถูกเหยียดหยาม หรืออาการอุปกิเลสอื น ๆ เพียงเล็กน้อยในระดบั
มานะ 

ดงันั�น พระสกทาคามีจึงมีโมหะคือความหลงเสพโลกียสุขที เบาบาง 
โอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 (สังโยชน์เบื�องตํ า) หมดสิ�นไปยงัเหลือ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ 5 

(สังโยชน์เบื�องบน) เป็นคุณสมบติัของพระอนาคามี อนัประกอบดว้ย  
3.1 รูปราคะ (ความติดใจอยูใ่นรูปธรรม) คือการพฒันาจิตวิญาณที สูงถึงสภาพไม่เสพกาม

ภายนอกแลว้ (ไม่เสพรูป รส กลิ น เสียง สัมผสั ลาภ ยศ สรรเสริญ ที เป็นโทษ) แต่เหลือความรู้สึก
อยากเสพอยูใ่นใจเพียงเล็กนอ้ยที พอรับรู้รูปลกัษณะ (รูปธรรม) ของอาการอยากเสพไดช้ดั  

3.2 อรูปราคะ (ความติดใจอยูใ่นอรูปธรรม) คือ การพฒันาจิตวิญาณที สูงถึงสภาพไม่เสพ
กามภายนอกแลว้ (ไม่เสพรูป รส กลิ น เสียง สัมผสั ลาภ ยศ สรรเสริญ ที เป็นโทษ) แต่เหลือความ
อยากเสพอยูใ่นใจที นอ้ยกวา่รูปราคะ เป็นสภาพที พอรับรู้รูปลกัษณะของอาการอยากเสพได ้แต่ไม่ชดั 
(อรูปธรรม) จะรู้สึกว่าเหมือนจะมี แต่ก็เหมือนจะไม่มีอาการอยากเสพกาม จึงเป็นสภาพอรูปคือ 
ไม่มีรูปของอาการอยากเสพที ชดัเจน 

3.3 มานะ (ความสําคญัมั นหมายให้เป็นสิ งนั�นสิ งนี�ดงัใจหมาย) คือ การหลงเสพความยึด
มั นถือมั นวา่ตอ้งไดดี้หรือเกิดดีดงัใจหมาย เมื อไม่ไดดี้ดงัใจหมายก็มีอาการไม่พอใจ หรือไม่สบายใจ
เล็กน้อย หรือเมื อเผชิญกบัสิ งที รู้สึกว่าดอ้ย หรือสิ งที ไม่ดี ก็มีอาการดูถูกเหยียดหยาม หรืออาการ
อุปกิเลสอื น ๆ เล็กนอ้ย 

3.4 อุทธ ัจจะ (ความคิดพล่าน) คือ เศษของกิเลสที เหลืออยู ่ เ ป็นความรู้สึกยงัมี 
ความไม่สะอาดจากกิเลสในระดบัที เล็กกว่าอรูปราคะและมานะ ที มีเป็นบางคราว 

3.5 อวชิชา คือ ความยงัไม่แน่ใจวา่กิเลสระดบัอุทธจัจะหมดเกลี�ยงหรือยงั 
โอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 (สังโยชน์เบื�องตํ า) และอุทธมัภาคิยสังโยชน์ 5 (สังโยชน์เบื�องบน) 

หมดสิ�นไปคือ พระอรหนัต ์
ผูที้ กาํลงัปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ในการละสังโยชน์แต่ละขอ้ เรียกวา่ มรรค เมื อละ

สังโยชน์ไดแ้ล้ว เรียกว่าผลคือคู่แห่งบุรุษ 4 คู่ นับเป็นบุรุษบุคคล 8 ไดแ้ก่ โสดาปัตติมรรค โสดา
ปัตติผล สกทาคามีมรรค สกทาคามีผล อนาคามีมรรค อนาคามีผล อรหตัมรรค อรหตัผล 
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การแพทย์วถิีพทุธ ความรู้คู่คุณธรรม 
ผูที้ จะมีสภาพแห่งพุทธะนั�น จะตอ้งเรียนรู้และกระทาํกุศล ละอกุศล ละการกระทาํส่วนที 

มีโทษ กระทาํส่วนที ไม่มีโทษ เสพในสิ งที ควรเสพ ไม่เสพในสิ งที ไม่ควรเสพ ละการกระทาํที  
ไม่เป็นประโยชน์ แต่เป็นทุกข์ตลอดกาลนาน กระทาํในสิ งที เป็นประโยชน์ เป็นสุขตลอดกาล
นาน (ที.ปา.11/146) ซึ งเนื�อหาหลกัที ผูว้ิจยัคน้พบตามที พระพุทธเจา้ตรัสไว ้ที ไดน้าํมาบูรณาการ
เป็นองค์ความรู้ในการสร้างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื อมวลมนุษยชาติ สู่ความเป็นพุทธะ คือ การ
ปฏิบติัการปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา (ม.มู.12/547) โดยสอดร้อยอยู่ในทุกสูตรที พระพุทธเจา้
ตรัสเพื อความพน้ทุกข ์ไดแ้ก่ การปรับสมดุลร้อนเยน็ของชีวิต ทาํให้มีโรคนอ้ยมีทุกข์นอ้ย ควรแก่
ความเพียร (สังคีติสูตร, สิวกสูตร, อาพาธสูตร), ปฏิบติัสู่การดบัทุกข์ดว้ยสิ งที ประหยดัหาไดง่้าย
และไม่มีโทษเป็นหลกั (จตัตาริสูตร, เภสัชชขนัธกะสูตร) , ละบาป บาํเพญ็กุศล ทาํจิตใจให้บริสุทธิJ
ผ่องใส (โอวาทปาติโมกข์), วรรณะ 9 คือ การทาํตวัเป็นคนน่ายกย่องสรรเสริญ 9 อย่าง (วิ.มหา.
1/20) , จรณะ 15 คือ ขอ้ประพฤติเพื อบรรลุธรรม อนัปลอดโปร่งจากกิเลส (ม.ม.13/27-32) , ปฏิบติั
จนถึงสภาพจตุตถฌาน (ฌานที  4) มีลกัษณะ 5 ประการ องคคุ์ณอุเบกขา 5 (ม.อุ.14/690) , เมื อปฏิบติั
ไดรู้ปฌานในระดบัอุเบกขาแล้วตรวจสอบด้วย อรูปฌาน 4 (สํ.สฬา.18/519) , การปฏิบตัิให้
ถูกตอ้งตามลาํดบั อนุปุพพวิหาร 9 คือ ธรรมอนัเป็นเครื องอยู่ตามลาํดบั (ที.ปา.11/355) , โสฬส
ญาณ 16 คือ ความรู้แจง้เห็นจริงตามลาํดบัของการวิปัสสนา (พระวิสุทธิมคัค ์ “ปัญญานิเทศ” หนา้ 
540 - 656) , โพธิปักขิยธรรม 37 หมายถึง ธรรมอนัเป็นแนวทางแห่งการตรัสรู้ (ที.ปา.11/108) ไดแ้ก่ 
มหาสติปัฏฐานสูตร 4 (ที.ม.10/273) ปธานสูตร (องฺ.จตุกฺก.21/13) อิทธิบาท 4 (ที.ม.10/200) อินทรีย ์
5 (ส.ํม.19/1,011-1,015) พละ 5 (องฺ.ปFฺจก.22/14) โพชฌงค ์7 (ส.ํม.19/505 - 507) อริยมรรคมีองค ์8 
(ส.ํม. 19/1665), สัมมาสมาธิของพระอริยะ (ที.ม.10/ 206, ม.อุ.14/253) และพรหมวิหาร 4 (ที.ปา.11/ 
234) โดยใชก้ระบวนการเหตุแห่งการวิมุติ 5 (องฺ.ปFฺจก.22/26) , สาราณียธรรม 6 (องฺ.ฉกฺก.22/282) 
, พุทธพจน์ 7 (องฺ.ฉกฺก.22/283) , อปริหานิยธรรม 7 (ที.ม.10/71) และสัปปุริสธรรม 7 (องฺ.สตฺตก.
23/65) โดยฝึกปฏิบติัด้วยตนเอง (อตัตวรรคที  12) ผสานพลงักบัหมู่มิตรดีสหายดี อยู่ในสังคม
สิ งแวดลอ้มที ดี (ทุติยอปัปมาทสูตร, อุปัฑฒสูตร, สารีปุตตสูตร, และ สัปปายะ 7)  

ผูว้ิจยัพบว่า เมื อมีปฏิบตัิตามพุทธธรรมดงักล่าวอย่างถูกตรง สภาพแห่งความเป็น
พุทธะ คือ โสดาบนั สกทาคามี อนาคามี และอรหนัต ์ก็จะเกิดมากขึ�นเป็นลาํดบั อนัเป็นคุณค่าและ
ความผาสุกที แทจ้ริงอยา่งย ั งยนืที มนุษยค์วรได ้
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