บทที 9
กระบวนการสร้ างจิตอาสาแพทย์ วถิ ีพทุ ธเพือมวลมนุษยชาติ
โลกจะมีสันติสุขอยูไ่ ด้ดว้ ยความเสี ยสละ ในโลกถ้ามีคนเสี ยสละมีนาใจเอื
ํ
อเฟื อเกือกูลกัน
มากเท่าไหร่ ความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขก็จะมีต่อมวลมนุ ษยชาติมากเท่านัน ๆ ดังที พระพุทธเจ้าตรัสความสําคัญ
ของการแบ่งปั นเอือเฟื อเกือกูลกันว่า “ทีพึงของสัตว์ทงปวงยิ
ั
งไปกว่าทานไม่มี” (ขุ.ชา.28/1,073) ทานคือ
การให้หรื อการแบ่งปั นนัน มีหลากหลายลักษณะ เช่น ให้วตั ถุขา้ วของ ให้แรงกาย ให้แรงใจ ให้แรง
ปั ญญา เป็ นต้น
การให้หรื อการแบ่งปั นนัน นอกจากจะทําให้ผรู ้ ับได้รับความผาสุ กแล้ว ยังมีผลย้อนกลับ
มาทําให้ผูใ้ ห้หรื อผูแ้ บ่งปั นนันได้รับความผาสุ กด้วย ดังใน “มนาปทายีสูตร” พระผูม้ ีพระภาคได้
ตรัสกะอุคคเทพบุตร ด้วยพระคาถาความว่า ผูใ้ ห้ของทีพอใจย่อมได้ของทีพอใจ ผูใ้ ห้ของทีเลิศย่อมได้
ของทีเลิศ ผูใ้ ห้ของทีดียอ่ มได้ของทีดีและผูใ้ ห้ของทีประเสริ ฐย่อมเข้าถึงสถานทีประเสริ ฐ นรชนใด
ให้ของทีเลิ ศให้ของทีดี และให้ของทีประเสริ ฐ นรชนนันจะบังเกิ ด ณ ทีใด ๆ ย่อมมีอายุยืนมียศดังนี ฯ
(องฺ .ปFฺ จก. 22/44)
จิตอาสา คือผูท้ ีเห็นคุณค่าของการให้หรื อการแบ่งปั นสิ งทีมีคุณค่าประโยชน์ และพยายาม
ฝึ กฝนตนให้เป็ นผูใ้ ห้หรื อผูแ้ บ่งปั นสิ งทีมีคุณค่าประโยชน์ให้กบั มวลมนุ ษยชาติ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ
จิตอาสาจึงเป็ นบุคคลสําคัญทีสุ ดในการนําสันติภาพหรื อความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขมาสู่ มวลมนุ ษยชาติ ซึ งสุ ดยอด
แห่งต้นแบบของจิตอาสาทีมีคุณค่าประเสริ ฐทีสุ ดในโลก คือพระพุทธเจ้า พระองค์เป็ นบุคคลทีสามารถ
ทําคุณสมบัติแห่งความผาสุ กทีแท้จริ งในตนได้ ดํารงชีวติ ด้วยการบริ โภคอุปโภคของกิ นของใช้เพื อ
ดํารงชีพส่ วนตัวน้อยทีสุ ดเท่า ที จะไม่ท รมานตนเอง แต่พ ากเพีย รอุ ตสาหะทําประโยชน์สุขให้กบั
มวลมนุษยชาติและสัตว์โลกทังปวงให้มากที สุ ด เท่าที พระองค์จะพึงทําได้ เสี ยสละทุกสิ งทุกอย่าง
ให้กบั มวลมนุษยชาติและสัตว์โลกทังปวง ด้วยความเต็มใจสุ ขใจและบริ สุทธิJ ใจ จากความโลภโกรธหลง
หรื อความเห็นแก่ตวั ทังปวง เป็ นผูท้ ีค้นพบองค์ความรู ้หรื อกระบวนการสร้างจิตอาสาแนวพุทธ อย่าง
ไม่มีใครเทียมเท่า สัมพันธ์กบั ทีพระพุทธเจ้าตรัสใน ที.สี .9/235 “... ดูกรพราหมณ์ พระตถาคตเสด็จ
อุบตั ิในโลกนี เป็ นพระอรหันต์ตรัสรู ้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีแล้ว ทรงรู ้แจ้ง
โลกเป็ นสารถี ฝึกบุ รุษที ควรฝึ ก ไม่มีผูอ้ ื นยิงกว่าเป็ นศาสดาของเทวดาและมนุ ษย์ทงหลาย
ั
เป็ นผู ้
เบิกบานแล้ว เป็ นผูจ้ าํ แนกพระธรรม พระตถาคตพระองค์นนทรงทํ
ั
าโลกนี พร้อมทัง เทวโลก มารโลก
พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วยพระปั ญญาอันยิงของพระองค์เอง แล้วทรงสอนหมู่สัต ว์พ ร้ อมทังสมณ
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พราหมณ์ เทวดาและมนุ ษย์ให้รู้ตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบืองต้นงามในท่ามกลางงามในทีสุ ด
ทรงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทังอรรถพร้อมทังพยัญชนะ บริ สุทธิJ บริ บูรณ์สินเชิ ง ...” สอดคล้อง
กับเนื อหาใน ขุ.วิ. 26/385 เถรคาถาวีสตินิบาต 1. อธิ มุตตเถรคาถา คาถาสุ ภาษิตของพระอธิ มุตตเถระ
“พระอธิ มุตตเถระถูกพวกโจรจับไว้ มิได้มีความกลัวหวาดเสี ยว มีหน้าผ่องใสเมือหัวหน้าโจรเห็ น
ดังนัน เกิดความอัศจรรย์ใจจึงได้กล่าวคาถาสรรเสริ ญ 2. คาถาว่า เมือก่อนเราจะฆ่าสัตว์เหล่าใดเพือ
บูชายัญหรื อเพือทรัพย์ ความกลัวก็ยอ่ มเกิดแก่สัตว์เหล่านันทังสิ น สัตว์เหล่านันย่อมพากันหวาดหวัน
และบ่นเพ้อ แต่ความกลัวมิได้มีแก่ท่านเลย สี หน้าของท่านผ่องใสยิงนัก เมือภัยใหญ่เห็ นปานนี
ปรากฏ แล้วเหตุไรท่านจึงไม่ครําครวญเล่า พระเถระเมือจะแสดงธรรม โดยมุ่งการตอบคําถามของ
นายโจรนัน จึงได้กล่าวคาถาเหล่านี ความว่า ดูกรนายโจรทุกข์ทางใจย่อมไม่มีแก่ผไู ้ ม่ห่วงใยในชี วิต
ความกลัวทังปวงอันเราผูส้ ิ นสังโยชน์ล่วงพ้นได้แล้ว เมือตัณหาเครื องนําไปสู่ ภพสิ นไปแล้ว ความกลัวตาย
ในปั จจุบนั มิได้มีดว้ ยประการใดประการหนึ งเลย ดุจบุรุษไม่กลัวความหนัก เพราะวางภาระแล้วฉะนัน
พรหมจรรย์เราประพฤติ ดีแล้ว แม้ม รรคเราก็อบรมดี แล้ว เราไม่มี ค วามกลัวตายเหมื อนบุ ค คล
ไม่กลัวโรค เพราะโรคสิ นไปแล้วฉะนัน พรหมจรรย์เราประพฤติดีแล้ว แม้มรรคเราก็อบรมดีแล้ว
ภพทังหลายอันไม่น่ายินดีเราได้เห็นแล้ว เหมือนบุคคลดืมยาพิษแล้วคายทิงฉะนัน บุคคลผูถ้ ึงฝังแห่ งภพ
ไม่มีความถือมันเสร็ จกิจแล้ว หมดอาสวะ ย่อมยินดีต่อความสิ นอายุ เหมื อนบุ ค คลพ้นแล้วจากการ
ถู ก ประหารฉะนัน บุ ค คลผูบ้ รรลุ ธ รรมอันสู ง สุ ดแล้ว ไม่มี ค วามต้องการอะไรในโลกทังหมด
ย่อมไม่เศร้าโศกในเวลาตาย ดุจบุคคลออกจากเรื อนทีถูกไฟไหม้ฉะนัน สิ งใดสิ งหนึ งซึ งมีอยูใ่ นโลกนี
ก็ดี ภพทีสัตว์ยอ่ มได้ในโลกนีก็ดี พระพุทธเจ้าแสวงหาคุณอันใหญ่ยิงได้ตรัสไว้วา่ สิ งทังหมดนี ไม่เป็ นอิสระ
ผูใ้ ดรู ้แจ้งธรรมข้อนัน เหมือนดังทีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ผูน้ นย่
ั อมไม่ยึดถือภพอะไร ดังบุคคลผู ้
ไม่จบั ก้อนเหล็กแดงอันร้ อนโชนฉะนัน เราไม่มีความคิดว่า ได้เป็ นมาแล้วจักเป็ นต่อไป จะไม่เป็ น
หรื อสังขารจักฉิ บหายไป จะครําครวญไปทําไมในเพราะสังขารนันเล่า ดูกรนายโจร ความกลัวย่อม
ไม่มีแก่ผพู ้ ิจารณาเห็นตามความเป็ นจริ ง ซึ งความเกิดขึนแห่ งธรรมอันบริ สุทธิJ และความสื บต่อแห่ ง
สังขารอันบริ สุทธิJ เมือใด บุคคลพิจารณาเห็นโลกเสมอด้วยหญ้าและไม้ดว้ ยปั ญญา เมือนัน บุคคลนัน
ย่อมไม่ยดึ ถือว่าเป็ นของเรา ย่อมไม่เศร้าโศกว่าของเรา ไม่มีเรากลัดกลุม้ ด้วยสรี ระ ไม่ตอ้ งการด้วยภพ
ร่ างกายนี จักแตกไปและจักไม่มีร่างกายอืน ถ้าท่านทังหลายปรารถนาจะทํากิจใดด้วยร่ างกายของเรา
ก็จงทํากิจนันเถิด ความขัดเคืองและความรักใคร่ ในสรี ระนัน จักไม่มีแก่เรา เพราะเหตุทีท่านทังหลาย
ทํากิจตามปรารถนาด้วยร่ างกายของเรานัน โจรทังหลายได้ฟังคําของท่านอันอัศจรรย์อนั ทําให้ขนลุก
ชูชนั ดังนันแล้ว จึงพากันวางศาตราวุธแล้วกล่าวดังนีว่า ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ ความไม่เศร้าโศกทีท่านได้นี
เพราะท่านได้ทาํ กรรมอะไรไว้ หรื อใครเป็ นอาจารย์ของท่านหรื อ เพราะอาศัยคําสังสอนของใคร ?
พระเถระได้ฟังดังนันแล้ว จึ ง ได้ก ล่ า วตอบว่า พระศาสดาผู เ้ ป็ นสัพ พัญ Fู รู ้ เ ห็ น ธรรมทังปวง
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ชนะหมู่มาร มี พระกรุ ณาใหญ่ ผูร้ ักษาพยาบาลชาวโลกทังปวงเป็ นอาจารย์ข องเรา ธรรมเครื อง
ให้ถึงความสิ นอาสวะอันยอดเยียมนี พระองค์ทรงแสดงไว้แล้ว ความไม่เศร้ าโศกเราได้เพราะอาศัย
คําสังสอนของพระองค์ พวกโจรฟั ง ถ้อยคํา อันเป็ นสุ ภาษิตของพระเถระผูเ้ ป็ นฤาษี แล้วพากันวาง
ศาตราและอาวุธ บางพวกก็งดเว้นจากโจรกรรม บางพวกก็ขอบรรพชา โจรเหล่านันครันได้บรรพชา
ในศาสนาของพระสุ คตแล้ว ได้เจริ ญโพชฌงค์และพลธรรม เป็ นบัณฑิตมีจิตเฟื องฟูเบิกบาน มีอินทรี ย ์
อันอบรมดีแล้ว ได้บรรลุสันตบท คือนิพพานอันหาปั จจัยปรุ งแต่งมิได้.”
จิ ตอาสาแพทย์วิถีพุทธ เป็ นผูท้ ี อาสาช่ วยเหลื อเกื อกูลมนุ ษยชาติ ให้มีสุขภาวะที ดี โดย
ไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ ซึ งกระทําไปพร้ อม ๆ กับการเรี ยนรู ้ ฝึกฝนตนให้มีสภาพแห่ งความเป็ น
พุทธะตามลําดับ โดยใช้ก ระบวนการสร้ า งจิ ตอาสาแพทย์วิถี พุท ธเพื อมวลมนุ ษ ยชาติ ซึ งผูว้ ิจยั
จะได้นาํ เสนอรายละเอียดดังต่อไปนี

การปฏิบัติสู่ ความเป็ นพุทธะต้ องเรียนรู้ ฝึกฝนจากผู้รู้ แท้
พระพุทธเจ้าได้ตรั ส ข้อปฏิ บ ตั ิ และสภาพแห่ งความเป็ นพุทธะ คื อ ผูร้ ู ้ ผูต้ ื น ผูเ้ บิ ก บาน
ด้วยธรรม ใน ที .ปา.11/146 ว่า “ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลาย
ั
ตถาคตเคยเป็ นมนุ ษ ย์ใ นชาติ ก่ อน ภพก่ อน
กําเนิ ดก่อน เป็ นผูเ้ ข้าหาสมณะหรื อพราหมณ์ แล้วซักถามว่า ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ กรรมส่ วนกุศลเป็ น
อย่างไร กรรมส่ วนอกุศลเป็ นอย่างไร กรรมส่ วนทีมีโทษเป็ นอย่างไร กรรมส่ วนทีไม่มีโทษเป็ นอย่างไร
กรรมทีควรเสพเป็ นอย่างไร กรรมทีไม่ควรเสพเป็ นอย่างไร กรรมอะไรข้าพเจ้าทําอยูพ่ ึงเป็ นไปเพือ
ไม่เป็ นประโยชน์ เพือทุกข์ตลอดกาลนาน อนึ ง กรรมอะไรข้าพเจ้าทําอยู่ พึงเป็ นไปเพือเป็ นประโยชน์
เพื อสุ ข ตลอดกาลนาน ตถาคตย่อ มเข้า ถึ ง สุ ค ติ โ ลกสวรรค์ เบื องหน้า แต่ ต าย เพราะกายแตก
เพราะกรรมนัน อันตนทํา สังสม พอกพูน ไพบูลย์ ฯลฯ ครันจุติจากสวรรค์นนแล้
ั วมาสู่ ความเป็ น
อย่างนีย่อมได้เฉพาะซึ งมหาปุริสลักษณะนีคือ มีพระฉวีสุขมุ ละเอียดเพราะพระฉวีสุขุมและละเอียด
ธุ ลีละอองมิติดพระกายได้ พระมหาบุรุษสมบูรณ์ดว้ ยลักษณะนัน ถ้าอยูค่ รองเรื อนจะได้เป็ นพระเจ้า
จักรพรรดิ ฯลฯ เมือเป็ นพระราชาจะได้อะไร เมือเป็ นพระราชาจะได้รับผลข้อนี คือ มีปัญญามาก
ไม่มีบรรดากามโภคี ชนผูใ้ ดผูห้ นึ ง มีปัญญาเสมอหรื อมีปัญญาประเสริ ฐกว่าพระองค์ ถ้าพระมหา
บุรุษนัน ออกจากเรื อนผนวชเป็ นบรรพชิ ต จะได้เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลส
อันเปิ ดแล้วในโลก เมือเป็ นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมือเป็ นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี คือ มีพระ
ปรี ชามาก มี พระปรี ชากว้างขวาง มี พระปรี ชาร่ าเริ ง มี พระปรี ชาว่องไว มี พระปรี ชาเฉี ยบแหลม
มีพระปรี ชาทําลายกิเลส ไม่มีบรรดาสรรพสัตว์ผใู ้ ดผูห้ นึ งมีปัญญาเสมอ หรื อมีปัญญาประเสริ ฐกว่า
พระองค์ ...”
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จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้านัน พระองค์ได้ปฏิบตั ิบาํ เพ็ญอย่างต่อเนื องหลายชาติ จนถึงชาติ
ทีเป็ นพระพุทธเจ้า จึงมีสภาพแห่ งพุทธะมากทีสุ ดในโลก อย่างไม่มีใครเทียมเท่า สําหรับบุคคลใด
ก็ตามทีบําเพ็ญอย่างถูกตรง ตามทีพระพุทธเจ้าตรัสนัน ก็จะสะสมความเป็ นพุทธะมากขึนเป็ นลําดับ
คือ มีความสามารถมากขึน มีความสามารถทีมีความกว้างขวางหลากหลายมากขึน มีความสามารถ
ในการสร้างความร่ าเริ งเบิกบานมากขึน มีความสามารถทีว่องไวมากขึน ในหลากหลายมิติ รวมทัง
การรับรู ้ ผลดี ในการทําสิ งทีดี และผลเสี ยในการทําสิ งทีไม่ดี มีความสามารถทีเฉี ยบแหลมมากขึน
มีความสามารถในการทําลายทุกข์ได้มากขึน และมีปัญญามากขึน ซึ งพระพุทธเจ้าตรัสว่า จะต้องเรี ยนรู ้
และปฏิบตั ิตามสมณะหรื อพราหมณ์ได้บอกกล่าวเอาไว้
ซึ งสมณะหรื อพราหมณ์นนหมายถึ
ั
ง พระพุทธเจ้าหรื อผูร้ ู ้วิธีในการดับทุกข์ และสามารถ
ปฏิ บตั ิดบั ทุกข์ได้จริ ง ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสในขุ.ขุ.25/29 ว่า “... บุคคลไม่ชือว่าเป็ นสมณะเพราะ
ศีรษะโล้น บุคคลผูไ้ ม่มีวตั รพูดเหลาะแหละมากด้วยความอิจฉาและความโลภจักเป็ นสมณะอย่างไรได้
ส่ วนผูใ้ ดสงบบาป (กิเลสเหตุแห่งทุกข์) น้อยใหญ่ได้โดยประการทังปวงผูน้ นเรากล่
ั
าวว่าเป็ นสมณะ
เพราะสงบบาปได้แล้ว บุคคลไม่ชือว่าเป็ นภิกษุดว้ ยเหตุเพียงทีขอคนอืน บุคคลสมาทานธรรมอันเป็ นพิษ
ไม่ชือว่าเป็ นภิกษุดว้ ยเหตุนนั ผูใ้ ดในโลกนี ลอยบุญและบาปแล้ว (ผูส้ ามารถทําลายบาปคือกิเลสเหตุ
แห่ งทุกข์ในตนจนหมดเกลียงแล้ว โดยใช้บุญ คือธรรมะทีใช้ทาํ ลายกิเลส เมือทําลายกิเลสได้แล้ว
จึงไม่ตอ้ งใช้บุญทําลายบาปอีกต่อไป จึงเป็ นผูล้ อยบุญและบาปแล้ว ชีวติ ทีเหลือของท่านจึงไม่ทาํ บาป
(กิ เลส) ทังปวง แต่ทาํ กุศล (ความดี งามช่ วยเหลื อเกื อกูลผูอ้ ื น และทําให้คนในโลกได้ประโยชน์)
ให้ถึงพร้ อม ซึ งสังสมเป็ นวิบากดี ให้ท่านได้อาศัยตราบปริ นิพพาน จิตใจท่านจึงบริ สุทธิJ ผ่องใส) ประพฤติ
พรหมจรรย์รู้ธรรมทังปวงแล้ว เทียวไปในโลกผูน้ นแล
ั เราเรี ยกว่าเป็ นภิกษุ บุคคลไม่ชือว่าเป็ นมุนี
เพราะความนิง บุคคลผูห้ ลงลืม ไม่รู้แจ้ง ไม่ชือว่าเป็ นมุนี ส่ วนผูใ้ ดเป็ นบัณฑิตถือธรรมอันประเสริ ฐ
เป็ นดุจบุคคลประคองตราชัง เว้นบาปทังหลาย ผูน้ นชื
ั อว่าเป็ นมุนี เพราะเหตุนนผู
ั น้ นชื
ั อว่ามุนี ผูใ้ ด
รู ้จกั โลกทังสอง (โลกโลกียะและโลกโลกุตตระ) ผูน้ นเราเรี
ั
ยกว่าเป็ นมุนีเพราะเหตุนนั บุคคลไม่ชือ
ว่าเป็ นอริ ยะเพราะเหตุทีเบียดเบียนสัตว์ทงปวง
ั
บุคคลทีเราเรี ยกว่าเป็ นอริ ยะ เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์
ทังปวง ...”
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ผูท้ าํ บาป ย่อมเศร้าโศกในโลกนี ละไปแล้วก็เศร้าโศก ชื อว่าเศร้าโศกใน
โลกทังสอง เขาเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตนจึงเศร้าโศกและเดือดร้อน” (ขุ.ธ.25/11), “ความสังสมบาป
นําทุกข์มาให้” (ขุ.ธ.25/19) และ “การไม่ทาํ บาป นําสุ ขมาให้” (ขุ.ธ.25/25)
ดังนัน สมณะหรื อพราหมณ์ จึงหมายถึงผูท้ ีรู ้วิธีดบั บาป คือ อุปกิเลส 16 ซึ งเป็ นเหตุแห่ ง
ทุกข์ อันเป็ นเครื องเศร้ าหมองของจิต 16 ประการ ได้แก่ อภิชฌาวิสมโลภะ (ละโมบไม่สมําเสมอ
คือความเพ่งเล็ง) พยาบาท (ปองร้ ายเขา) โกธะ (โกรธ) อุปนาหะ (ผูกโกรธไว้) มักขะ (ลบหลู่คุณท่าน)
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ปลาสะ (ยกตนเที ยบเท่า) อิ สสา (ริ ษยา) มัจฉริ ย ะ (ตระหนี ) มายา (มารยา) สาเฐยยะ (โอ้อวด)
ถัม ภะ (หัวดื อ) สารั ม ภะ (แข่ง ดี ) มานะ (ถื อตัว) อติ ม านะ (ดู หมิ นท่ า น) มทะ (มัวเมา) ปมาทะ
(เลิ น เล่ อ ) (ม.มู. 12/93) และสามารถทํา ลายบาป (กิ เ ลส) เหตุ แ ห่ ง ความทุ ก ข์ ความเดื อ ดร้ อ น
ความเศร้าหมองทังปวงในตนได้จริ ง จึงจะสามารถบอกวิธีการดับเหตุแห่ งทุกข์ ซึ งจะทําให้ทุกข์ดบั
ได้จริ ง ดังทีพระพุทธเจ้ายืนยันว่า การปฏิบตั ิสู่ความดับทุกข์ทีแท้จริ งอย่างยังยืนนัน คาดคะเนด้นเดา
เอาไม่ได้ (อตักกาวจรา) (ที.สี .9/26) ต้องเรี ยนรู ้จากผูท้ ีรู ้จริ งและปฏิบตั ิได้จริ งเท่านัน จึงจะปฏิบตั ิได้
ถูกต้องจนพ้นทุกข์ได้จริ ง (องฺ .ทสก.24/61)
พระพุทธเจ้ าสมณโคดมได้ ตรัสประเด็นสํ าคัญทีเกียวข้ องกับสุ ขภาพ ดังต่ อไปนี3
ใน “อาพาธสู ตร” พระพุทธเจ้าตรัสถึ งการสร้างสุ ขภาพ ด้วยสัญญา 10 ประการ ได้แก่
อนิ จจสัญญา 1 อนัตตสัญญา 1 อสุ ภสัญญา 1 อาทีนวสัญญา 1 ปหานสัญญา 1 วิราคสัญญา 1 นิ โรธ
สัญญา 1 สัพพโลเกอนภิรตสัญญา 1 สัพพสังขาเรสุ อนิ จจสัญญา 1 อนาปานัสสติ 1ฯ” (องฺ .เอกา
ทสก. 24/60)
พระพุทธเจ้าตรัสข้อความสําคัญทีเกียวกับสาเหตุของการมีโรคน้อยว่า “เป็ นผูม้ ีอาพาธน้อย
มีทุกข์นอ้ ย ประกอบด้วยเตโชธาตุ (พลังความร้อนในร่ างกาย) อันมีวิบาก (พลังทีสร้างผล) เสมอกัน
ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เป็ นอย่างกลาง ๆ ควรแก่ความเพียรฯ” (ที.ปา.11/293)
“สุ ข ทุกข์ หรื ออทุกขมสุ ขเวทนา เกิดจาก เรื องดี (ไฟ) 1 เสมหะ (นํา) 1 ลม (ลม) 1 ดี
เสมหะ ลม รวมกัน (ดิน) 1 ฤดู 1 รักษาตัวไม่สมําเสมอ 1 ถูกทําร้าย 1 ผลของกรรม 1 เป็ นที 8ฯ”
(สํ.สฬา.18/427-429)
หลักปฏิบตั ิทีเป็ นต้นเหตุให้อายุยนื 7 ประการ ในพุทธธรรมได้แก่ 1) เป็ นผูท้ าํ ความสบาย
แก่ ต นเอง 2) รู ้ จกั ประมาณในสิ งที สบาย 3) บริ โภคสิ งที ย่อ ยง่ า ย 4) เที ยวในกาละอัน สมควร
5) ประพฤติเพียงดังพรหม (เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา) 6) เป็ นผูม้ ีศีล 7) มีมิตรดีงาม สําหรับเหตุ
ให้อายุสัน ก็ตรงกันข้าม (องฺ .สตฺ ตก.22/125-126)
พระพุ ท ธเจ้า ยัง ได้ต รั ส ถึ ง ปั จ จัย ซึ งเป็ นตัว ชี วัด ของการมี สุ ข ภาพที ดี 5 ข้อ ดัง นี
1) ความเจ็บป่ วยน้อย 2) ความลําบากกายน้อย 3) เบากาย 4) มีกาํ ลัง 5) เป็ นอยูผ่ าสุ ก (ม.มู.12/265)
พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึง การผิดศีลธรรมจะทําให้เกิดทุกข์ภยั ต่าง ๆ รวมทังมีโรคมากและ
อายุสัน การปฏิบตั ิศีลธรรมจะทําให้เกิดความผาสุ ก แข็งแรงและอายุยืน ใน “จักกวัตติสูตร” (ที.ปา.
11/42-48)
พระพุ ท ธเจ้ า ได้ ต รั ส เรื อง สาเหตุ ข องการมี อ ายุ สั น อายุ ยื น โรคมาก โรคน้ อ ย
ในพระไตรปิ ฎก มัชฌิ มนิ ก าย อุ ป ริ ปั ณ ณาสก์ “จูฬ กัม มวิภงั คสู ตร” ว่า “... ผูม้ กั ทํา ชี วิตสัตว์ใ ห้
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ตกล่วง เป็ นคนเหี ยมโหด มีมือเปื อนเลื อดหมกมุ่นในการประหัตประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มี
ชี วิต ... จะเป็ นคนมีอายุสัน ... ส่ วนผูล้ ะปาณาติบาตแล้ว เป็ นผูเ้ ว้นขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา
วางศาตรา (อาวุธหรื อวิชาหรื อความรู ้หรื อวิธีทีเบียดเบียน) ได้ มีความละอาย ถึ งความเอ็นดู อนุ เคราะห์
ด้วยความเกือกูลในสรรพสัตว์และภูตอยู่ ... จะเป็ นคนมีอายุยืน ... ผูม้ ีปรกติเบียดเบียนสัตว์ (ทําให้
ตนเอง หรื อคนอืน หรื อสัตว์อืน ได้รับความทุกข์ทรมาน เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บ หรื อล้มตาย)
ด้วยฝ่ ามือ หรื อก้อนดิน หรื อท่อนไม้ หรื อศาสตรา (อาวุธหรื อวิชาหรื อความรู ้หรื อวิธีทีเบียดเบียน)
... จะเป็ นคนมีโรคมาก ... ผูม้ ีปรกติไม่เบียดเบียนสัตว์ (ไม่ทาํ ให้ตนเอง หรื อคนอืน หรื อสัตว์อืน
ได้รับความทุ กข์ทรมาน เดื อดร้ อน ไม่สบาย บาดเจ็บ หรื อล้มตาย) ด้วยฝ่ ามือ หรื อก้อนดิ น หรื อ
ท่อนไม้ หรื อศาสตรา (อาวุธหรื อวิชาหรื อความรู ้หรื อวิธีทีเบียดเบียน) ... จะเป็ นคนมีโรคน้อย ... (ม.อุ.
14/580-585)
ใน “คาถาธรรมบททัณฑวรรคที 10” พระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุทีทําให้ได้มาซึ งความผาสุ ก
ว่า “ผูใ้ ดแสวงหาความสุ ขเพือตนย่อมไม่เบียดเบียนสัตว์ทงหลาย
ั
(การไม่ทาํ ให้ตนเอง คนอืน หรื อ
สัตว์อืน ได้รับความทุกข์ทรมาน เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บ หรื อล้มตาย) ” (ขุ.ขุ.25/20)
ใน “ลักขณสู ตร” พระพุทธเจ้าตรัสเหตุทีทําให้อายุยืน สมดุลร้อนเย็น เจ็บป่ วยน้อย ไว้ว่า
“ดู กรภิ ก ษุ ท งหลาย
ั
ตถาคตเคยเป็ นมนุ ษ ย์ใ นชาติ ก่อน ภพก่ อน กํา เนิ ดก่ อน ละปาณาติ บาตแล้ว
เว้นขาดจากปาณาติบาตแล้ววางทัณฑะ วางศาตราแล้ว มีความละอาย มีความกรุ ณา หวังประโยชน์
่ ตถาคตย่อมเข้าถึงสุ คติโลกสวรรค์เบืองหน้า แต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนัน
แก่สัตว์ทงปวงอยู
ั
อันตนทําสังสมพอกพูนไพบูลย์ ... เมือเป็ นพระราชาได้ผลข้อนี คือ มีพระชนมายุยืนดํารงอยู่นาน
อภิบาลพระชนมายุยืนยาว ไม่มีใคร ๆ ทีเป็ นมนุ ษย์ซึงเป็ นข้าศึกศัตรู สามารถปลงพระชนม์ชีพใน
ระหว่างได้ ... เมื อเป็ นพระพุทธเจ้าจึ งได้ผลข้อนี คื อ มี พระชนมายุยืนดํารงอยู่นาน ทรงอภิ บาล
พระชนมายุยืนยาว ไม่ มี ข ้า ศึ ก ศัตรู จะเป็ นสมณะ พราหมณ์ เทวดา พรหม มาร ใคร ๆ ในโลก
สามารถปลงพระชนมชีพในระหว่างได้” (ที.ปา.11/136)
“ดู ก รภิ ก ษุ ท ังหลาย ตถาคตเคยเป็ นมนุ ษ ย์ใ นชาติ ก่ อ น ภพก่ อ นกํา เนิ ด ก่ อ น เป็ นผู ้
ไม่เบี ย ดเบี ย นสั ตว์ทงหลายด้
ั
วยฝ่ ามื อ ก้อนดิ น ท่อนไม้ หรื อศาตรา ตถาคตย่อมเข้าถึ งสุ คติ โลก
สวรรค์เบืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนัน อันตนทําสังสมพอกพูนไพบูลย์ ฯลฯ ... เมือ
เป็ นพระพุ ท ธเจ้า จึ ง ได้รั บ ผลข้อ นี คื อ มี พ ระโรคาพาธน้อ ย มี ค วามลํา บากน้อ ย สมบู ร ณ์ ด้ว ย
พระเตโชธาตุ อันยังอาหาร ให้ยอ่ ยดี ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก อันควรแก่พระปธานเป็ นปานกลาง” (ที.
ปา.11/156)
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ในจัตตาริ สูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึง การดํารงชี วิตด้วยปั จจัยน้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ
เป็ นองค์ประกอบหลักของการปฏิบตั ิสู่ ความพ้นทุกข์ (ขุ.สุ .25/281) ซึ งสอดคล้องกับทีพระพุทธเจ้า
ตรัสถึงสมุนไพรทีประหยัดเรี ยบง่ายในการดูแลสุ ขภาพใน วิ.ม.5/25-44
ในธรรมบทอัตตวรรค พระพุทธเจ้าตรัสเกี ยวกับ การพึงตนเองและช่วยเหลื อผูอ้ ืนไว้ว่า
“หากว่าบุคคลพึงรู ้ วา่ ตนเป็ นทีรักไซร้ พึงรักษาตนนันไว้ ให้เป็ นอัตภาพอันตนรักษาดีแล้ว บัณฑิ ต
พึงประคับประคองตนไว้ตลอดยามทังสาม ยามใดยามหนึง บุคคลพึงยังตนนันแลให้ตงอยู
ั ใ่ นคุณอัน
สมควรเสี ยก่อน พึงพรําสอนผูอ้ ืนในภายหลัง บัณฑิตไม่พึงเศร้าหมอง หากว่าภิกษุพึงทําตนเหมือน
อย่างที ตนพรําสอนคนอื นไซร้ ภิ ก ษุ นันมี ตนอันฝึ กดี แล้วหนอ พึง ฝึ ก ได้ยินว่า ตนแลฝึ กได้ย าก
ตนแลเป็ นทีพึงของตน บุคคลอืนใครเล่าพึงเป็ นทีพึงได้ เพราะว่าบุคคลมีตนฝึ กฝนดีแล้ว ย่อมได้ที
พึงอันได้โดยยาก ความชัวทีตนทําไว้เองเกิดแต่ตน มีตนเป็ นแดนเกิด ย่อมยํายีคนมีปัญญาทรามดุ จ
เพชรยํายีแก้วมณี ทีเกิดแต่หิน ฉะนัน ความเป็ นผูท้ ุศีล ล่วงส่ วน ย่อมรวบรัดอัตภาพของบุคคลใด ทําให้
เป็ นอัตภาพอันตนรัดลงแล้ว เหมือนเถาย่านทรายรวบรัดไม้สาละให้เป็ นอันท่วมทับแล้ว บุคคลนัน
ย่อมทําตนเหมือนโจรผูเ้ ป็ นโจกปรารถนาโจร ผูเ้ ป็ นโจก ฉะนัน กรรมไม่ดีและไม่เป็ นประโยชน์แก่ตน
ทําได้ง่าย ส่ วนกรรมใดแล เป็ นประโยชน์ด้วย ดี ดว้ ย กรรมนันแลทําได้ยากอย่างยิง ผูใ้ ดมี ปัญญา
ทราม อาศัยทิฐิอนั ลามก ย่อมคัดค้านคําสังสอนของพระพุทธเจ้า ผูอ้ รหันต์ เป็ นพระอริ ยเจ้า มีปกติ
เป็ นอยู่โดยธรรม การคัดค้านและทิฐิอนั ลามกของผูน้ นั ย่อมเผ็ดเพือฆ่าตน เหมือนขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่
ฉะนัน ทําชัวด้วยตนเอง ย่อมเศร้ าหมองด้วยตนเอง ไม่ทาํ ชัวด้วยตนเอง ย่อมหมดจดด้วยตนเอง
ความบริ สุทธิJ ความไม่บริ สุทธิJ เป็ นของเฉพาะตัว คนอืนพึงชําระคนอืนให้หมดจดหาได้ไม่ บุคคล
ไม่พึงยังประโยชน์ของตนให้เสื อม เพราะประโยชน์ของผูอ้ ืนแม้มาก บุคคลรู ้จกั ประโยชน์ของตน
แล้ว พึงขวนขวายในประโยชน์ของตนฯ” (ขุ.ธ.25/22)
นอกจากสมดุ ลร้ อนเย็นกายใจแล้ว มิตรสหาย สังคมและสิ งแวดล้อมก็มีผลต่อสุ ขภาวะ
ดังคํากล่าว “สัปปายะ คือสิ งทีเหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลสได้แก่ อาวาสสัปปายะ (ทีอยูซ่ ึ งเหมาะ
ควร) โคจรสัปปายะ (ทีไปซึ งเหมาะควร) ภัสสสัปปายะ (การพูดคุยทีเหมาะควร) ปุคคลสัปปายะ
(บุคคลทีเหมาะควรเกียวข้อง) โภชนสัปปายะ (อาหารทีเหมาะควร) อุตุสัปปายะ (สภาพแวดล้อมที
เหมาะควร) อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถทีเหมาะควร)” (อรรถกถาแปลเล่ม 2 “ตติยปาราชิ กวรรณนา”
ข้อ 368)
“อสัปปายะ คือสิ งทีไม่เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลส ได้แก่ อาวาสอสัปปายะ (ทีอยูซ่ ึ ง
ไม่เหมาะควร) โคจรอสัปปายะ (ทีไปซึ งไม่เหมาะควร) ภัสสอสัปปายะ (การพูดคุยทีไม่เหมาะควร)
ปุ ค คลอสัป ปายะ (บุ ค คลที ไม่เหมาะควรเกี ยวข้อง) โภชนอสัป ปายะ (อาหารที ไม่เ หมาะควร)
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อุ ตุอสัปปายะ (สภาพแวดล้อมที ไม่เหมาะควร) อิ ริย าปถสัป ปายะ (อิ ริย าบถที ไม่เหมาะควร)”
(อรรถกถาแปลเล่ม 2 “ตติยปาราชิกวรรณนา” ข้อ 368)
พระพุทธเจ้าตรัสใน “มงคลสู ตร” ถึงหนึงในข้อปฏิบตั ิทีจะทําให้เกิดความเกษมผาสุ ก คือ
“อยูใ่ นทีอันสมควรอยู่ (ปฏิรูปเทสวาโส จ)” (ขุ.ขุ.25/318)
และพระพุทธเจ้าตรัสถึ งความเป็ นผูม้ ีมิตรดี สหายดี เป็ นทังหมดทังสิ นของพรหมจรรย์
(ความพ้นทุกข์) ในสํ.ส.15/381-384 ดังนี
[381] พระผูม้ ีพระภาคประทับ ... เขตพระนครสาวัตถี ... พระเจ้าปเสนทิโกศลประทับนัง
ณ ทีควรส่ วนข้างหนึ ง แล้วได้กราบทูลพระผูม้ ีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้ จริ ญ ขอประทานพระ
โอกาสความปริ วิตกแห่ งใจบังเกิดขึนแก่ขา้ พระองค์ผูเ้ ข้าทีลับพักผ่อนอยู่อย่างนี ว่า ธรรมทีพระผูม้ ี
พระภาคตรัสดีแล้วนันแหละสําหรับผูม้ ีมิตรดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนทีดี ไม่ใช่สําหรับผูม้ ีมิตร
ชัวมีสหายชัวมีจิตน้อมไปในคนทีชัวฯ
พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า ดูกรมหาบพิตรข้อนี เป็ นอย่างนัน ดูกรมหาบพิตรธรรมทีอาตมภาพ
กล่ า วดี แ ล้ว นันแหละสํา หรั บ ผูม้ ี มิ ต รดี มี ส หายดี มี จิ ต น้อ มไปในคนดี ไม่ ใ ช่ สํา หรั บ ผูม้ ี มิ ต รชัว
มีสหายชัว มีจิตน้อมไปในคนทีชัวฯ
[382] ดูกรมหาบพิตร สมัยหนึ งอาตมภาพอยูท่ ีนิ คมของหมู่เจ้าศากยะ ชื อว่านครกะในสักก
ชนบท ดูกรมหาบพิตร ครังนันภิกษุอานนท์เข้าไปหาอาตมภาพถึงทีอยู่ ครันแล้วก็อภิวาทอาตมภาพ
แล้วนังอยู่ ณ ทีควรส่ วนข้างหนึ ง ดูกรมหาบพิตรภิกษุอานนท์นงอยู
ั ่ ณ ทีควรส่ วนข้างหนึ งแล้วได้
กล่ าวกะอาตมภาพว่า ข้าแต่พระองค์ผูเ้ จริ ญ ความเป็ นผูม้ ีมิตรดี มี สหายดี มี จิตน้อมไปในคนที ดี
เป็ นคุณกึงหนึงแห่งพรหมจรรย์ ดูกรมหาบพิตรเมือภิกษุอานนท์กล่าวอย่างนี แล้วอาตมภาพได้กล่าว
กะภิกษุอานนท์วา่ ดูกรอานนท์เธออย่ากล่าวอย่างนัน ดูกรอานนท์ความเป็ นผูม้ ีมิตรดี มีสหายดี มีจิต
น้อมไปในคนทีดีนี เป็ นพรหมจรรย์ทงสิ
ั นทีเดียว ดูกรอานนท์นีภิกษุผมู ้ ีมิตรดี พึงปรารถนาภิกษุผมู ้ ี
มิ ต รดี มี ส หายดี มี จิ ต น้อ มไปในคนที ดี จัก เจริ ญ อริ ย มรรคมี อ งค์แ ปด จัก กระทํา ซึ งอริ ย มรรค
มีองค์แปดให้มากได้ฯ
[383] ดู ก รอานนท์ก ็ภิ ก ษุ ผู ม้ ี มิ ต รดี มี ส หายดี มี จิ ต น้อ มไปในคนที ดี ย่อ มเจริ ญ
อริ ยมรรคมีองค์แปด ย่อมกระทําซึ งอริ ยมรรคมีองค์แปดให้มากได้อย่างไรฯ
ดูกรอานนท์ ภิกษุในศาสนานี ย่อมเจริ ญสัมมาทิฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิ โรธ
น้อ มไปเพื อความสละคื น ... ย่อ มเจริ ญ สัม มาสัง กัป ปะ ... ย่อ มเจริ ญ สัม มาวาจา ... ย่อ มเจริ ญ
สัมมากัมมันตะ ... ย่อมเจริ ญสัมมาอาชี วะ ... ย่อมเจริ ญสัมมาวายามะ ... ย่อมเจริ ญสัม มาสติ ...
ย่อมเจริ ญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพือความสละคืนฯ

647
ดูกรอานนท์ภิกษุผมู ้ ีมิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนทีดี ย่อมเจริ ญอริ ยมรรคมีองค์แปด
ย่อมกระทําซึ งอริ ยมรรคมีองค์แปดให้มากได้อย่างนีแลฯ
ดูกรอานนท์โดยปริ ยายแม้นี พึงทราบว่า ความเป็ นผูม้ ีมิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคน
ทีดี นีเป็ นพรหมจรรย์ทงสิ
ั นทีเดียวฯ
ดูกรอานนท์ดว้ ยว่าอาศัยเราเป็ นมิตรดี สัตว์ทงหลาย
ั
ผูม้ ีความเกิ ดเป็ นธรรมดา ย่อมหลุ ดพ้น
จากความเกิดได้ สัตว์ทงหลายผู
ั
ม้ ีความแก่เป็ นธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความแก่ได้ สัตว์ทงหลายผู
ั
้
มี ความเจ็บป่ วยเป็ นธรรมดา ย่อมหลุ ดพ้นจากความเจ็บ ป่ วยได้ สัตว์ท งหลายผู
ั
ม้ ี ค วามตายเป็ น
ธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความตายได้ สัตว์ทงหลายผู
ั
ม้ ีความโศก ความรําไร ความทุกข์ ความเสี ยใจ
และความคับแค้นใจเป็ นธรรมดา ย่อมหลุ ดพ้นจากความโศก ความรําไร ความทุกข์ ความเสี ยใจ
และความคับแค้นใจได้ฯ
ดูกรอานนท์โดยปริ ยายนีแล พึงทราบว่า ความเป็ นผูม้ ีมิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคน
ทีดี นีเป็ นพรหมจรรย์ทงสิ
ั นทีเดียวฯ
[384] ดูกรมหาบพิตร เพราะเหตุนนแหละ
ั
พระองค์พึงทรงสําเหนี ยกอย่างนี ว่า เราจักเป็ น
ผูม้ ีมิตรดีมีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนทีดี ดูกรมหาบพิตร พระองค์พึงทรงสําเหนียกอย่างนีแลฯ
ดูกรมหาบพิตร ธรรมอย่างหนึงนี คือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทังหลาย พระองค์ผมู ้ ี
มิตรดีมีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนทีดี พึงทรงอาศัยอยูเ่ ถิดฯ
พระพุทธเจ้าตรัสเกียวกับ การแก้ปัญหาทีต้นเหตุไว้วา่ “ละเหตุทุกข์ได้เป็ นสุ ขในทีทังปวง”
(ขุ.ธ.25/59), “ละทุกข์ทงปวงได้
ั
เป็ นความสุ ข” (ขุ.ธ.25/33)
พุทธธรรมกับสุ ขภาวะ
จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็ นได้วา่ พระพุทธเจ้าพบว่า การจะมีสุขภาพทีดีได้นนั มีประเด็น
หลักทีจะต้องปฏิ บตั ิ คือ การแก้ปัญหาทีต้นเหตุ โดยใช้สิงทีประหยัดเรี ยบง่าย พึงตนเอง ด้วยการ
ปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป บําเพ็ญกุศล ทําจิตใจให้บริ สุทธิJ จากกิเลส เมือลดกิเลสได้เป็ นลําดับ ก็จะ
เกิดสภาพอิมเอิบเบิกบานผ่องใสเป็ นลํา ดับ โดยปฏิ บ ตั ิ ค วบคู่ไปกับองค์ประกอบของการคบมิตรดี
การสร้างสังคมและสิ งแวดล้อมทีดี ซึ งสัมพันธ์กบั ข้อมูลทีผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์พ่อครู สมณะโพธิ รักษ์
โพธิ รัก ขิ โต (ใช้น ามว่า “พ่ อครู ” ) ผูน้ ํา ชาวบุ ญนิ ย ม ณ สวนป่ านาบุ ญ อํา เภอดอนตาล จัง หวัด
มุกดาหาร เมื อวันที 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในหัวข้อ “พุทธธรรมกับสุ ขภาวะ” เป็ นส่ วนหนึ งของ
ข้อมูลทีผูว้ จิ ยั นํามาบูรณาการเป็ นองค์ความรู ้ ในการสร้างความเป็ นพุทธะ ของจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
เพือมวลมนุษยชาติ ดังนี
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ผู้วจิ ัย: วันนีเป็ นวันมหามงคล คือ วันปิ ยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรง
ประกาศเลิกทาส
พ่ อครู : พระพุทธเจ้าทรงปลดปล่ อยทาสทางโลกี ย ์ ทังด้า นวัตถุ และจิ ตวิญญาณ ทรง
ปลดปล่ อยชนชันวรรณะด้วย
ผู้ วิจั ย : วัน นี เป็ นโอกาสดี ที พ่อครู ไ ด้ม าที นี และท่า นจะแสดงธรรมเนื อหาหลัก คื อ
พุทธธรรมกับสุ ขภาวะ ขอเรี ยนถามพ่อครู วา่ ตอนนีอายุเท่าไรครับ
พ่ อครู : 80 ปี 4 เดือน สุ ขภาพดีดว้ ย อาตมาไม่รู้สึกว่าตนเองแก่ ก็งง ๆ ว่าตัวเลย 80 ปี มา
อย่างไรอาตมาไม่เปลียโหยโรยแรงทีทําให้รู้สึกว่าอายุ 80 ปี ตังแต่เด็ก อาตมารู ้สึกว่าคนอายุ 70 ปี
ถึง 80 ปี คือคนแก่เพราะคุณตาคุณยายคุณปู่ คุณย่าก็หนังเหี ยวงก ๆ เงิน ๆ แต่ท่าทีเราไม่เป็ นเช่นนัน
เลยประมาณเอาเองว่า 18 ปี ได้มีการตรวจสุ ขภาพทางวิทยาศาสตร์ บนั ทึกไว้เสมอ หมอตรวจทาง
หัวใจบอกว่าหัวใจเหมือนคนอายุ 30 ปี ส่ วนสมองก็วา่ เหมือนคนอายุ 40 ปี ส่ วนปอดว่าเหมือนคน
อายุ 45 ปี ไปสแกนสมอง หัวใจก็ได้ผลออกมา ตรวจปอดต้องมาเป่ า ตรวจหัวใจก็มาเดินสายพาน
ได้ผลออกมาเท่ากับอายุไม่ถึง 50 ปี กําลังหนุ่มแน่นเลยนะ กําลังวังชาเต็มทีเลย
ผู้วจิ ัย: พ่อครู มีเทคนิคอย่างไรในการดู แลสุ ขภาพ และใช้พุทธธรรมในการดูแลสุ ขภาพ
อย่างไร
พ่ อครู : ใช้ 8 อ. มีอิทธิบาท คือต้องมีฉันทะ คนทังหลายต้องการให้มีอายุยืนยาว แต่วิริยะ
นีขยันไหมแล้วก็เอาจริ ง จิตตะ อาตมาว่ามีจิตเท่าไหร่ ก็ทุ่มลงไปเลย แค่แปลว่ามีจิตเอาใจใส่ จะไม่มี
แรงอะไร แต่วา่ ถ้าถีบใส่ เข้าไปเลยมีจิตเท่าไหร่ โถมใส่ เข้าไปเต็มที แล้วเราจะได้คดั เอาเนื อยิง ๆ เป็ น
วิมังสา ปฏิบตั ิจริ งก็เกิดผล เลือกเฟ้ นเองอิทธิบาทนันสําคัญ
และมาสรุ ปทีอารมณ์ เป็ นการรักษาอารมณ์ เอาไว้พูดตอนหลัง เพราะอารมณ์หรื อเวทนา
ถึงขันอุเบกขาสุ ดยอดเป็ นฐานนิ พพานก็ตอ้ งรู ้เวทนา 108 ใน สํ.ส.18/431-437 (ธรรมพุทธสุ ดลึก.
2555 : 196-200) ต้องทําให้ดีเสมอ
อาหาร ก็ตอ้ งเข้าใจอาหารธรรมชาติ อาหารเป็ นประโยชน์ตามโภชนาการ แต่ละคนก็
ไม่เท่ากัน จะไปเอาสู ตรตายตัวทุกคนเหมือนกันหมดไม่ได้ แต่ละคนก็ตอ้ งต่างกันไปบ้าง คนนี ร้อนมาก
คนนีเย็นมาก ตามธาตุของคน ต้องให้เหมาะสม
อากาศ จะต้องมี สิงแวดล้อม มี ตน้ ไม้เป็ นเครื องปรั บอากาศแบบธรรมชาติ ต้นไม้ ภูเขา
ลําธาร แม่ นาํ จะให้อากาศที ได้สั ดส่ วน ก็ตอ้ งมี ความเย็นความร้ อนในสถานที ได้สั ดส่ วนพอเหมาะ
แต่ทุกวันนีเขาไม่เข้าใจ กลายเป็ นป่ าคอนกรี ต ป่ าเหล็กไปหมดแล้ว จนลมพัดเข้ามาก็หลงทาง นําตก
เข้ามาไม่รู้จะไหลไปทางไหน ดิน นํา ลม ไฟ ไหลมาในป่ าคอนกรี ตก็หลงทางหมดแล้ว อาตมาได้พา
ทําสร้ างธรรมชาติตงแต่
ั ปฐมอโศก จนตอนนี ที ราชธานี อโศกก็พยายามทํา แต่ไม่ใช่ ป่าดงดิ บเพราะ
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แบคทีเรี ย ของป่ าดงดิ บ คนอยู่ดว้ ยไม่ได้ ก็ตอ้ งทําให้ได้สัดส่ วน สรุ ปคือ มีอากาศทังกันเชื อโรค
ทังสัดส่ วนทีดี
ออกกําลังกาย คนมันขี เกี ยจจริ ง ๆ บางคนไฟแรงจัดออกกําลังกายเกิ น มีคนได้ข่าวว่า
นายยักษ์ตวั โตออกกําลังกายเกิ น อัม พฤกษ์กิ น แล้ว ส่ ว นมากจะทํา ขาด ไม่ค่อ ยทํา ทนสักหน่ อย
การออกกําลังกายต้องให้พอเหมาะ
เอนกาย คือต้องให้พกั ผ่อนรู ้พกั รู ้เพียร พักไม่มากหรอก แต่เพียรให้มาก ชี วิตคนสมควร
พักก็พกั มันเกิ นก็ทรุ ดเสื อม แต่ตอ้ งเข้าใจตนเองและเข็นตัวเองในเรื องออกกําลังกาย อาตมาออก
กําลังกายสามอย่างวนเวียนกันไป หนึงเดินเร็ ว ใช้เวลา 1 ชัวโมง เดินเร็ ว 45 นาที แล้ว cool down 15
นาที สองปั นจักรยาน (เครื องออกกําลังกาย) สามโยคะ และมีแถมมาคือคนมานวด คนไหนนวดดี
ก็ต่อเนือง คนไหนนวดไม่ได้ความก็ทีเดียวพอ
เอาพิษออก พวกคุ ณรู ้ ดีกว่าอาตมางานเยอะ ทําอะไรบ้างมากมาย ทําให้เหงื อออกก็ออก
กําลังกายแล้ว ดีทอ็ กซ์ ดูดเลือดออกมา (ป๋ าก้วน) สารพัดก็ไม่ตอ้ งอธิ บายมาก เพราะเอามะพร้าวห้าว
มาขายสวน
อาชี พ ตัวนี สําคัญ เรื องอาชี พเป็ นพฤติกรรม เป็ นงานของมนุ ษย์ ทีไม่ค่อยคิดว่าเป็ นโทษ
หรื อประโยชน์ อาชีพเดีbยวนีเป็ นโทษเยอะ อาชีพนักธุ รกิจนีเป็ นโทษเยอะ ไม่ตอ้ งพูดถึงค้ายาบ้าค้าพิษ
ค้าอาวุธ ก็เป็ นมิจฉาวณิ ชชา เป็ นอาชีพร้ายแรง ทําให้ตนและคนอืนอายุสันแม้แต่อาชี พทีล่อแหลมที
ตายไวก็มีมากต้องรู ้วา่ อาชี พทีจะให้เรามีอายุยาวยืนคืออย่างไร ยาเคมีทาํ ให้ตน้ ไม้งาม แต่ตนเอง
ได้รับพิษ ตนเองก็ตายก่อน ลูกเต้าก็กาํ พร้าไปหลงว่าต้องได้เงินทองมาก และอาชี พทีเป็ นอบายมุข
ทําร้ ายทําลายคนอืน เช่ นเศรษฐี ทาํ นําเหล้า ตัวเขาเองไม่ดืมเหล้านะ อันนี อํามหิ ต รู ้ อยู่ว่าเหล้าไม่ดี
ตนเองไม่ดืม แต่ก็ทาํ มาขายมอมเมาคนอืนเป็ นพิษภัย คนแบบนี คบไม่ได้ คนหน้าเนื อใจเสื อ ตนเอง
รู ้วา่ ไม่ดีตนเองยังไม่ดืม แต่ฆ่าคนอืนทําร้ายคนอืน เขาก็รํารวยอย่างบาป อย่าไปทําอาชี พแบบนี เด็ดขาด
ชาตินีคุณอาจมีเงินรักษาชีวติ ไปได้ เป็ นมนุษย์พืชก็ได้เลย มีเทคโนโลยีมีอวัยวะเทียม มีเงินทองก็ไม่ตายง่าย
แต่ชาติต่อไป คุณไม่ได้หอบหัวใจเทียมไปด้วย ก็ได้หวั ใจอ่อนแอ จะหนี วิบากตามฤทธิJ เดชวัตถุ ชาตินี
อาจทําได้ แต่ชาติหน้าทําไม่ได้แน่ เราอย่าทําอาชี พล่อแหลมต่ออุปัทวเหตุตายโหง อาชี พทีเป็ นภัยต่อ
ตนและผูอ้ ืน ต้องเรี ยนรู ้สัมมาอาชีพให้ดี ไม่ทาํ บาปทําวิบากใส่ ตวั รู ้จกั วิธีทาํ บุญกุศลให้แก่ตนเอง
ทํา 8 อ.มาทําให้รู้สึกว่า 80 ปี คือ 18 ปี พูดตีเข้าเป้ าเลย แต่เข้าโกล แล้วอาตมาจะไม่ดีใจ
เหมือนพวกนักบอลทีเตะเข้าโกล ดีใจตีลงั กาคอหักตายเลย อีกหน่อยก็คงมีดีใจช็อคตายเลย
ผู้วจิ ัย: พุทธธรรมหรื อธรรมะจะช่วยเสริ มให้มีสุขภาพดีอย่างไร
พ่ อครู : อาตมาตอบได้เลยว่า ธรรมะนี แหละเป็ นสิ งที จะทําให้อายุยืน เป็ นโอสถทิ พย์
ทีสุ ดยอดยิงกว่ายาอะไรเลย เพราะธรรมะนัน มีทงอารมณ์
ั
ดีเป็ นจิตวิญญาณโดยตรง และมีปัญญา
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รู ้สัปปุริสธรรม (องฺ .สตฺ ตก.23/65) รู ้ จกั อะไรเป็ นพิษหรื อคุ ณ อันไหนจะเสริ มหรื อถ่วง จะเข้าใจมี
ปั ญญารู ้ จะเลือกเฟ้ นให้ร่างกายอย่างได้สัดส่ วนพอเหมาะ ธรรมะจึงมีทงปั
ั ญญาและเจโต ทําให้ชีวิต
ยืนยาวได้จริ ง ๆ ทีเขาพูดกันว่าถ้าใครท่อง โพชฌงค์ 7 (สํ.ม.19/505-507) เมือมีสติแล้ว มีสติ
สั มโพชฌงค์ ต้องเรี ยนรู ้ ขณะมีผสั สะ ให้มีสติ เป็ นพลังงานทีชื อว่าสติ (สตแปลว่าร้ อย) ครบเหตุ
ปั จจัยเมือมีสติแล้วก็ใช้ธาตุรู้ ให้รู้ทงนอกและใน
ั
อ่านให้รวมหมดเรี ยกว่า กายรู ้สัมผัสแตะต้อง เมือ
มีสัมผัสก็เกิดองค์รวมเป็ นธรรมชาติ เรี ยกว่า สั งขาร คือการปรุ งแต่ง ปรุ งแล้วเกิดสังขาร เป็ นเวทนา
ถ้าไม่ได้ศึกษาก็ไม่ได้ตามรู ้เวทนาองค์รวมก็เป็ นสังขารผี มีกิเลสเป็ นหัวหน้าใหญ่ เราจึงต้องทําสติ
ให้เข้า ไปรู ้ เข้า ไปจากนอกเข้า หาใจ ตามรู ้ ว่า มี อะไรเป็ นเหตุ คื อ สราคะ สโทสะ สโมหะ ใน
หัวข้อ เจโตปริ ยญาณ 16 คือความรู ้รอบถ้วนในสภาวะของจิต (ที.สี .9/163) อ่านให้ออกว่าอะไรคือ
เหตุ องค์รวมนีเรี ยกว่า กาย มีสติรู้ควบคุมกายได้ทุกอิริยาบถก็เป็ นกายคตาสติ แล้วรู ้เข้าไปจากนอก
เข้าหาใน ทังรู ปและอรู ป เข้าไปถึ งภายในเลยอยู่ในวิโมกข์ 8 (ที .ม.10/66) รู ้ อานาปานสติ (อยู่ใน
หัวข้อ สติปัฏฐาน 4 (ที.ม.10/273-299) คือสติมีตลอดเท่าทีคุณมีลมหายใจเข้าออก ต้องมีสติกาํ กับตลอด
อย่าแยกกายคตาสติกบั อานาปานสติออกจากกัน ต้องทํางานร่ วมกันเสมอต้องอ่านจากนอกเข้าหาใจ
ให้รู้มุ ม เหลี ยมทุ ก แง่ ทุ ก เชิ ง ของลมหายใจคื อกายนันเอง คุ ณ ทิ งกองลมไม่ไ ด้ คื อ ทิ ง
ภายนอกไม่ได้ เขาเข้าใจไม่ได้ก็เลยไปมโนมยอัตตา (อยูใ่ นหัวข้อ อัตตา 3 (ที.สี .9/302) ไปปรุ งแต่ง
สร้างลมต่าง ๆ เคลือนไปมา ออกนอกรี ตพระพุทธเจ้าเลยแล้วนิยมชมชื นกันว่าเก่ง พวกเก่งทางวาโย
เก่งทางกองลม มันเป็ นพลังจิตทีใช้นอกรี ต เป็ นอิทธิ วธิ ี
เราสามารถทําตามพระพุทธเจ้าสอนรู ้องค์ประกอบทังนอกและใน กายปฏิสังเวที (รู้ แจ้ ง
กาย (กองลม) ในหัวข้อ อานาปานสติ 16 (ม.อุ .14/288) แล้วทํา ให้ระงับ ปั ส สั งภยัง ระงับ อะไร
ไม่ใช่วา่ กายคือร่ าง ไม่ให้กระดุกกระดิก แม้หนักเข้าลมหายใจก็ให้หยุด ก็ตายสิ กายไม่ได้หมายถึ ง
วัตถุ แต่กายนี หมายถึงจิต กายนี แหละคือองค์ประกอบของรู ปนามทีรับรู ้มา แล้วกายต้องใช้จิตรับรู ้
กายนีแหละคือจิต คือองค์รวมของเวทนา สัญญา สังขาร หรื อตัววิญญาณนันแหละคือกาย ต้องรู ้เข้า
ไปในเวทนาคือ ราคะโทสะโมหะ ทีเป็ นสมุทยั กําจัดได้ก็ระงับกาย หมายเอาองค์รวมทังนอกและ
ในเมื อทําได้ก็รู้จกั จิ ตสังขาร คื อเอาเฉพาะตัวจิ ตเน้นเข้าในจิ ต เน้นรู ปและอรู ปแต่ไม่ทิงข้างนอก
เน้นสัญญากําหนดรู ้ อธิ จิตสิ กขา อธิ ปัญญาสิ กขา จิตแยกเป็ นเจตสิ กต่าง ๆ มากมาย ทีเขาแยกกัน
เมื อเราสามารถสงบระงับ กิ เ ลสได้ใ นจิ ต ก็ม าระงับ ในรู ป และอรู ป สุ ด ท้า ยทํา จิ ต ให้
อภิปปโมทยัง มีสมาทหัง สมาทหัง คือสดชื นแข็งแรงแกล้วกล้าอาจหาญแข็งแรง นี คืออานาปานสติ
16 ขัน (ม.อุ.14/288) แล้วเหลื ออี ก 4 คือต้องรู ้ อนิ จจานุ ปัสสี (พิจารณาตามเห็ นความไม่เที ยงของ
กิเลส) วิราคานุปัสสี (พิจารณาตามเห็นความคลายกําหนัด) นิโรธานุ ปัสสี (พิจารณาตามเห็ นความ
ดับกิ เลส) ปฏินิสสั คคานุ ปัส สี (พิจารญาตามเห็ นความสละคื น (สลัดทิ ง) กิ เลส) ไม่ใ ช่ รู้แค่ตอน
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หลับ ตาว่า มันไม่เที ยง แม้ว ตั ถุ ก็ไ ม่เที ยง อารมณ์ เ ราก็ไ ม่เที ยง เกิ ดขึ นตังอยู่ด บั ไปนานนับ ชาติ
เห็ นอนิ จจานุ ปัสสี แล้วเราสามารถทํากิ เลสสงบระงับได้ ก็รู้ว่าทําได้ ก็รู้ว่าสามารถสํารอกกิ เลส
ตามเห็นได้ว่า กิ เลสถู กชําระ ก็อ่านออกว่าทําจิ ตวิมุตินิโรธ ก็ทาํ ทวนทําซําต่อไป ให้แข็งแรงเป็ น
สุ ขอย่าง วูปสโมสุ ขเป็ นเนกขัมมสิ ต ไม่ใช่สุขได้บาํ เรอกิเลสเป็ นเคหสิ ตโสมนัสเวทนา แล้วก็รักษาผล
เป็ นอนุ รักขนาปธาน (คื อ เพียรรั กษาบุ ญที เกิ ดแล้ว ในหัวข้อ สั ม มัปปธาน 4 (องฺ .จตุ กฺ ก .21/13)
แล้วทําซําทําบ่อยให้มาก ๆ มาก ๆ จนมันล้นเกิ นก็ไม่เป็ นไร ส่ วนมากจะขาด แล้วตัดสิ นตนเป็ น
อรหันต์เร็ วไป
เนื อแท้ของจิ ตพุทธ จะมี มุทุภูตธาตุ (ธาตุแห่ งการรู ้ อย่างไว อย่างอ่อนโยน อย่างฉลาด
และสามารถปรับได้) ในหัวข้อ องค์ คุณอุเบกขา 5 (ม.อุ.14/690) อย่างมีชวนจิต (จิตทีแววไว เร็ วไว)
มีมุทุปรับได้เร็ วไว มีกัมมัญญา เหมาะควรแก่การงาน ถ้ามีเหตุปัจจัยเข้ามากระทบเราก็ขาวสะอาด
ได้เช่นเดิม จิตก็ดีขึน ทังขันธ์ 5 ก็สะอาดขึน เป็ นกายปั สสั ทธิ แล้วก็เอาประกอบการงานโดยมีญาณ
ปั ญญาเลื อกเฟ้ น ก็จะไปควบคุ มกรรม เป็ นกัมมัญญตา ความควรแก่การงานเหมาะสมเหมาะควร
ก็จะรู ้ สัปปุริสธรรม ได้เหมาะควรได้ลงตัวได้สัดส่ วนทุกเวลาทีตัดกิ เลสได้คือบุญ คนไทยเอาคําว่า
บุญ ไปเพียนกลายเป็ นกุศล บุญกลายเป็ นคุณงามความดีแบบโลกีย ์ แค่ขดั ส้วมก็เป็ นคุณงามความดี
แต่บุญไม่ใช่ แค่กายกรรม วจี กรรม แต่บุญ คือ การชํ าระจิตสั นดานให้ หมดจด ภาษาบาลี กาํ กับว่า
“บุญ” คือ “สัตตานัง ปุณาติวโิ สเทติ” คือต้องชําระกิเลสในจิตสันดานหมดจด
โพธิปักขิยธรรม 37 (คือธรรมอันเป็ นแนวทางแห่งการตรัสรู ้, ที.ปา.11/108) ตังแต่กายใน
กาย ไปจนถึง อุเบกขา เราจะเกิ ดสั มมาสมาธิ สั มมาวิมุติ ทุกวันนี ไม่เข้าหลักเกณฑ์แล้วแม้แต่คาํ ว่า
กายก็ไม่เข้าใจ ไปคิดว่าคือ ร่ าง เท่านัน แต่ ทีจริ งกายก็คือจิต กายคือองค์ ประชุ มของ เวทนา สั ญญา
สั งขาร เราต้องอ่านรู ้กาย โดยเฉพาะ กายสังขาร วจีสังขาร จิตสังขาร
อ่านรู ้ ถึงธาตุ ของความเพียรทัง 7 คื อ อารั พภธาตุ (ริ เริ มคิ ด) อารั ม ภธาตุ (ตังต้นเพีย ร)
นิกกมธาตุ (เพียรไม่หยุดยัง) ปรักกัมมธาตุ (บากบันมุ่งมันเพียร) ถามธาตุ (เรี ยวแรงเพียรแข็งแกร่ ง)
ธิ ติธาตุ (ความเพียรตังมัน) อุปักกมธาตุ (ความเพียรในจิตสําเร็ จผลบริ บูรณ์) (อรรถกถาแปลเล่ม 30
“กายสู ตร” หน้า 194, อรรถกถาแปลเล่ม 75 “จิตตุปปาทกัณฑ์” หน้า 385) จะเกิดพลังงานแบบนี จาก
ภายในออกมาข้างนอก เริ มแต่ตกั กะ ก็ตอ้ งจัดการเหตุคือ กามกับพยาบาท กําจัดโดยมีวิตกั กะ (ความ
ตริ ตรึ ก: Applied thought) วิจยั วิจาร (ความตรอง หรื อพิจารณา: Sustained thought) ให้เกิดกิเลสลด
กําจัดมันได้ วิ คือการทําอะไรทีไม่ควรมีให้ออกไปได้วิเศษ วิ มีความหมายทั3งเจริ ญและกําจัดออก
ปหานกิเลสออก เป็ นสังกัปปะ แล้วมาทีอัปปนา (ความแน่ วแน่) เป็ นองค์ธรรมใหม่ทีจัดสรร ก็มา
คุมกับอัปปนา ถ้ากิเลสมากก็คุมกันมากหน่อยกับพยัปปนา (ความแนบเนี ยน) ถ้ากิเลสน้อยก็คุมกัน
น้อยหน่อยจนกิเลสหมด แล้วผ่านมาเป็ นวจีสังขาร (เตรี ยมพูด) ในหัวข้อ สั มมาสั งกัปปะทีเป็ นอนาสวะ 7
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คื อ ความดําริ ถูกต้องที ไม่มีกิเลสแล้ว 1. ความตรึ ก (ตักโก) 2. ความวิตก (วิตกั โก) 3. ความดํา ริ
(สังกัปโป) 4. ความแน่วแน่ (อัปปนา) 5. ความแนบเนี ยน (พยัปปนา) 6. ความปั กใจมัน (เจตโส อภิ
นิโรปน) 7. เตรี ยมพูด (วจีสังขาโร) (ม.อุ.14/263) ได้เป็ นผลลัพธ์ ทีไม่มีกิเลสเข้าร่ วมแล้วก็รอแต่วา่
จะสังออกมาเป็ น กายกรรม วจี กรรม หรื อกัมมันตะหรื อเป็ นอาชี วะเลย ก็อนุ โลมปฏิ โลมได้โดย
ตนเองบริ สุทธิJ อยู่ แต่อนุ โลมเขาเป็ นกายกรรมวจีกรรมทีให้แก่เขา ทํางานกับสังคมได้อย่างจัดสรร
ได้ คุณต้องมีพลังทีจะจัดสรรได้ ถ้าข้างนอกอ่อนแอมากแล้วคุณก็อ่อนแอต่อโลกธรรม คุณก็แย่สิแต่
ถ้าคุณไม่หวันไหวต่อนางตัณหาราคะอรตี คุ ณก็ทาํ งานได้ อนุ โลมได้เรามีสติสัมปชัญญะ จึงเจริ ญ
เป็ น สั ม ปชานะ : ความรู ้ สึ ก ตัวในการปฏิ บ ตั ิ อยู่ สั ม ปาเทติ : เหตุ ไ ปสู่ ก ารละเลงเพื อสัม ปั ช ชติ
สั มปัชชติ : ความรู ้จากการแยกแยะขจัด สั มปาเปติ : การสังเคราะห์กนั ขึนอย่างอวจร สั มปฏิสังขา :
ญาณรู ้จกั การทบทวนกระทําซํา สั มปัชชลติ : เข้าสู่ การโหมไหม้ สว่าง เรื องรอง สั มปั ตตะ,สั มปั นนะ
: การเข้าบรรลุ ผล สั มปฏิเวธ : ความรู ้ ทีรู ้ แจ้งแทงตลอด สั มปชั ญญะ : ความระลึ กรู ้ ตวั ต่อจากสติ
สามารถเรี ยนรู ้ถึงกามภพรู ปภพ อรู ปภพ ก็ละล้างไปตามลําดับ งามในเบืองต้น ท่ามกลาง บันปลาย
ลาดลุ่มเหมือนฝังทะเลไม่ตอ้ งวกวนเก็บตามหลังทําให้ละเอียดไปตามลําดับ ตังแต่โลกอบาย รู ้ จกั
วิธีการทํา ทําให้มนั ลดได้อย่างนี กิเลสตัวไหนก็แล้วแต่ อันนี เป็ นอบายมุข หรื อกิเลสกามเรามันแรง
เราก็ทาํ อันนี หรื อโทสะเรามันแรงอันนี ยิงมีคู่อาฆาตเลยเราก็ตอ้ งปฏิ บตั ิให้สําคัญ นายคนนี มีวิบาก
กันมาหลายชาติ เจอหน้ากันก็ทุกที เราก็ตอ้ งจัดการที จิ ตเราเจอหน้าก็ตอ้ งอ่า นให้ท นั อย่า งน้อย
วิกขัมภนปหาน กดข่มมันก่อน (Extinction by suppression) จะให้ดีก็มีวิปัสสนาญาณ มันไม่เทียง
ต้องอ่านอาการจิตว่า อภัยเป็ นเช่นนี เลิกอย่าจองเวรถือสา อย่าไปต่ออีก สร้างเวรกรรมอีก เอาให้วา่ ง
วางปล่อยให้ได้ ลดละไปหรื อไปปฏิพทั ธ์ส้มสุ กลูกไม้ อ่านจิตเรา ทังกระทบ วัตถุ บุคคลดินนําไฟ
ลมก็ตาม
ใครเคยโกรธตะหลิวไหม เคาะมันจนหัก หาใหม่ก็ค่อยยังชัว หรื อแย่กว่าเก่าก็จองเวรอัน
ใหม่อีก จะเอาให้ได้ดงั ใจกู ตะหลิ วมันรู ้ เรื องกับเราทีไหน นี คือสิ งต่าง ๆ ทีกระทบสัมผัสแล้วเกิ ด
ราคะโทสะ โสดาบันทํากิเลสลดได้แล้วก็มาสกิทาคามี อบายมุขเราหมดก็ทาํ ไปตามสู ตรโครงสร้าง
ที เราทํา เป็ นแล้ว ทํา ตังแต่ก ามภพ สมมุ ติว่า ลดได้แล้วเป็ นอนาคามี ก็ ไ ม่ไ ด้ไ ปนังหลับตา แต่ ว่า
กระทบสัมผัสแล้วข้างนอกเราไม่แล้ว จิตเรารู ้ดี หิ ริเต็มโอตตัปปะเต็ม เหลือแต่ระริ กระรี ในจิตมีรูป
ราคะ อรู ปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ทีเหลืออยูก่ ็ไปตามลําดับ ทําให้ชดั เจนให้พน้ เนวสัญญานา
สัญญายตนะ (เข้าถึงสภาวะหมายรู ้ก็ไม่ใช่ ไม่รู้ก็ไม่ใช่ ในหัวข้อ อรู ปฌาน 4 (สํ.สฬา.18/519) ก็พน้
สังโยชน์สุดท้าย อวิชชาสังโยชน์ (คือความเขลา ไม่รู้แจ้งในอาริ ยสัจสี ในหัวข้ออุทธัมภาคิยสั งโยชน์ 5
สั งโยชน์ เบือ3 งสู ง 5 (ที.ปา.11/285) จึงบริ บูรณ์ไปตามลําดับจากองค์ประชุ มภายนอกสู่ รูปจิตและอรู ป
จิตตามลําดับ คุณก็ทาํ ให้กิเลสลดได้หมดได้ แต่ก็ยงั เหลือกายอยู่ กิเลสหมดก็เป็ นพระอรหันต์

653
โพธิ ปักขิ ยธรรม (ธรรมอันเป็ นแนวทางแห่ ง การตรั ส รู ้ (ที .ปา.11/108) จึ ง ยืนบนฐาน
โพชฌงค์ 7 (ปุ ริสภาวะ) และมรรคองค์ 8 (อิ ตถี ภาวะ) มรรค เป็ นตัวสร้ างเรื องเป็ นอิ ตถี ภาวะทัง
อาชี พ การงาน วาจา ความคิ ด เราก็ทาํ ไปตามลํา ดับ ไม่ใ ช่ ว่า ไปดับ อิ ตถี ภาวะหมด ก็ทาํ ไปให้
วิจยั รู ้ เหตุดบั เหตุ โพชฌงค์ 7 องค์แห่ งการตรัสรู ้ (สํ.ม.19/505-507) เป็ นตัวจัดการ ทําดี ได้มีปีติ เราก็
ลดปี ติจิต ก็ปัสสัทธิ มีสมาธิ ตงมั
ั น อุเบกขาเป็ นสุ ดท้าย เป็ นฐานนิ พพาน คุณก็รักษาผลไปก็สามารถ
ทําได้ถูกต้องตามลําดับโดยไม่ทิงกาย มีประสิ ทธิ ภาพของสติปัฏฐาน 4 ทีจะไปจัดการในกายคตาสติ
และอานาปานสติ ก็จะบรรลุธรรม สัมผัสวิโมกข์ 8 ด้วยกาย ได้ฌาน 4 คือสภาวะจิตแน่วแน่สงบจาก
กิเลส โดยอาศัยรู ปธรรมเป็ นอารมณ์ (ที.สี .9/127-130)
สภาพว่างคือรู ป เป็ นอากาสานัญจายตนะ (เข้าถึ งสภาวะอากาศหาทีสุ ดมิได้) และสภาพ
วิญญาณัญจายตนะ (เข้า ถึ ง สภาวะวิญญาณหาที สุ ดมิ ไ ด้) คื อ นามเป็ นการตรวจสอบนามธรรม
ว่าสะอาดไหมจากกิเลสตัณหา แล้วตรวจเศษเหลือไม่ให้มีอากิ ญจัญญายตนะ (เข้าถึงสภาวะไม่มีอะไร
น้อยหนึ งก็ไม่มี) ก็เอาเศษเหลื อออกให้ได้ แม้มีสัมผัสแตะต้องมีฐานรู ปฌานแล้ว เก็บรายละเอียด
ให้หมด อากาศก็วา่ ง วิญญาณก็ใสไม่มีเศษกิเลสเหลือเลย แล้วต้องรู ้ทุกสัญญา ทุกอัตตา เป็ นเนวสัญญา
นาสัญญายตนะ (เข้าถึ งสภาวะหมายรู ้ ก็ไม่ใช่ ไม่รู้ก็ไม่ใช่ ) ทําซําทําซากทําอีกทุกกาละทําปั จจุบนั
สังสมเป็ นอดีต มีจิตอยู่เหนื อโลกทังทีอยู่กบั โลก แต่เรามีอาํ นาจมีวสี อยู่เหนื อมัน ทําซํา ตรวจสอบ
ซําให้เกิ ดสะสมตังมัน อเนญชาภิ สังขาร ทุ กลี ลาบทบาท ทังทีเผลอและไม่เผลอ ก็ทาํ ทุกปั จจุ บนั
สังสมเป็ นอดีต จนพยากรณ์ได้เลยว่าอนาคตก็สูญทังเวทนาในส่ วนอดี ตส่ วนอนาคต และส่ วนอดี ต
และอนาคตก็สูญ เป็ นการเรี ยนรู ้เวทนา 108
เมือสามารถทําให้อดีตสู ญโดยทําทุกปั จจุบนั เรามีปริ สุทธา (บริ สุทธิ ปราศจากกิเลส นิ วรณ์ 5)
ปริ โยทาตา (ผุดผ่อง ขาวรอบ แข็งแรง แม้ผสั สะมากระแทก) มุ ทุ (รู ้ แววไว อ่อน ง่ ายต่อการดัด
ปรับปรุ งให้เจริ ญ) กัมมัญญา (สละสลวย ควรการงานอันไร้ อคติ) ปภัสสรา (จิ ตผ่องแผ้ว แจ่มใส
ถาวรอยู่ แม้มีผสั สะ) เก่ งเป็ นจอมยุทธ พอศัตรู มายิม3 เท่ านั3นศัตรู ก็ตาย เก่ งอีก แค่ มองศัตรู ศัตรู ก็ตาย
หรื อศัตรู มาสั มผัสเราศัตรู ก็ตายหรื อยอมสยบทันที คือสุ ดยอดแห่ งวรยุทธ นีสุ ดยอด ผู้ใดสามารถ
ทําได้ ใครว่ าไม่ เป็ นอรหันต์ กช็ ่ าง จบ
ผู้วจิ ัย: พ่อครู มีเทคนิคธรรมะยุทธศาสตร์ ในการสร้างคนให้เป็ นจิตอาสาอย่างไร
พ่ อครู : อาตมาไม่ตอ้ งออกแบบอาตมาทําตามพระพุทธเจ้า ดูตาํ ราทีมีของพระพุทธเจ้า
ก็เอามาจัดการอาตมาเรี ยบเรี ยงไม่ได้ มันมากมายเยอะแยะ ก็ดูตามองค์ประกอบเหมาะสมจัดการให้
ได้สัด ส่ ว น พยายามใช้สั ป ปุริ ส ธรรม รู ้ จ กั นิ รุ ต ติ ป ฏิ สัม ภิ ท า (รู ้ แ ตกฉานในภาษา) ในหัว ข้อ
ปฏิสัมภิทา 4 คือความรู ้แตกฉาน 4 ด้าน อีก 3 ด้าน คือ อัตถปฏิสัมภิทา (รู ้แตกฉานในเนื อหาสาระ)
ธัมมปฏิสัมภิทา (รู ้แตกฉานในธรรมะ) และปฏิภาณปฏิสัมภิทา (รู ้แตกฉานในไหวพริ บ) (องฺ .เอกก.21/172)
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สอบจากพระไตรปิ ฎก อาตมาไม่อ่านอรรถกถาจารย์ แต่ดี ๆ ก็มี อะไรใช้ได้ก็เอามาทําใช้ ภูมิตนเป็ น
เครื องตัดสิ นทํามา 44 ปี แล้ว ทํามาแต่เป็ นฆราวาสแต่คนไม่ยอมรับ ถามว่ามีเหตุปัจจัยอย่างไรก็ตอบ
ไม่หมด แต่โครงสร้างอะไรเป็ นศีลสมาธิ ปัญญา ก็ให้จดั การไปตามเหมาะ ก็มีศีลข้อ 1 จัดการโทสะ
มูล ศีลข้อ 2 จัดการโลภะมูล ศีลข้อ 3 จัดการราคะมูล ศีลข้อ 5 กําจัดโมหะโลภะทีต้องการมาให้ตน
ราคะเอาให้ไ ด้ม าเสพรส มี น ัย ต่า งกัน แค่นี ส่ ว นโทสะคื อ ความไม่ป รารถนาดี ทําร้ ายฆ่าแกง
โกรธเคืองกัน ไม่สบายใจ ก็อ่านใจรู ้ใจ คนนี เหมาะสมกับศีล 5 ก็จดั การ ฉันจะลดโทสะราคะของ
ฉันอย่างนี ก็กาํ หนดเอา ส่ วนศีลข้อ 4 คุ ณต้องไม่โกหกก่อนแล้วค่อยละโดยละเอี ยดเพิมขึ น ก็ใช้
โครงสร้าง ศีล สมาธิ ปั ญญาและมีจรณะ 15 อีก
คุณต้องมีศีลเป็ นตัวหลักและตัวปฏิ บตั ิคือ สํารวมอินทรี ย ์ (ระวัง ตาหู จมูก ลิ น กาย ใจ)
โภชเนมัตตัญFุ ตา (รู ้ ป ระมาณในการบริ โภค) ชาคริ ย านุ โยคะ (การหมันทํา ความตื นอยู่เสมอ)
ในหัวข้อ อปั ณณกปฏิปทา 3 คื อข้อปฏิ บตั ิ ไม่ผิด เป็ นไปเพือความสิ นอาสวะ (องฺ .เอกก.20/455)
ต้องสํารวมให้ดีเพราะคุณเสพนิ วรณ์ เป็ นอาหารตลอดเวลา หากไม่ได้สังวรสํารวม ต้องไม่ให้กิเลส
เข้าไปบงการเราให้ทาํ กรรมเลว จะควบคุมไม่ให้มีทุจริ ต 3 ให้ได้ (กายทุจริ ต ประพฤติชวด้
ั วยกาย มี
3 คื อ ปาณาติ บ าต อทิ นนาทาน และ กาเมสุ มิ จฉาจาร วจี ทุจ ริ ต ประพฤติ ชัวด้วยวาจา มี 4 คื อ
มุสาวาท ปิ สุ ณาวาจา ผรุ สวาจา และสัมผัพปลาปะ มโนทุจริ ต ประพฤติชวด้
ั วยใจ มี 3 คือ อภิชฌา
พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ คือ อกุศลกรรมบท 10) ก็ตอ้ งมีสาํ รวมอินทรี ย ์ มีสติสัมปชัญญะ ทําใจในใจ
โยนิ โสมนสิ การเป็ นทําใจให้ลดกิ เลสเป็ น ใครทําใจเป็ นก็ได้ ใครทําใจในใจเป็ นคนนั3 นมีโอกาส
ได้ นิพพานแน่ นอน ใครทําใจเป็ นก็มีสัมมาทิฏฐิ ซึ งมีองค์ประกอบคือ ปรโตโฆสะ (การตังใจรับฟั ง
ผูอ้ ืน) และโยนิ โสมนสิ การ (การทําในใจโดยแยบคายพิจารณาลงไปถึ งทีเกิ ด ในหัวข้อ ปั จจัยเกิด
สั มมาทิฏฐิ 2 (ม.มู.12/497)
ผู้วจิ ัย: เมือมีความขัดแย้งเกิดขึนจะทําอย่างไร
พ่ อครู : หนึง เอายาเม็ดแรกเลยทุกคนพอเกิ ดการขัดแย้งขึนมาทุกคน หยุด แล้วยอม นี
คือยาเม็ดแรก มันไม่ได้ก็ตอ้ งกดข่มมันไป สอง เอามาวิจยั วิจารตกลงกันสัมมนากัน สุ ดท้ายตกลงกัน
ไม่ได้ก็ตอ้ งโหวต เยภุยยสิ กา (การระงับข้อขัดแย้งด้วยเสี ยงข้างมาก) เมือคะแนนเสี ยงชัดเจนก็เอา
ตัวนัน อย่ามีตวั ตนเอาตัวตนเป็ นหลัก ต้องเคารพหมู่ให้เกี ยรติทุกคน เพราะเราเลื อกแล้วว่าหมู่นีดี
ไม่ใช่วา่ คุณไปโหวตทีอืน คนมาจากทุกทิศจากนรกขุมไหน แล้วมาโหวตร่ วมกัน อย่างนันอาตมาไม่เอา
มันต้องคัดเลือกคนเข้ามาเป็ นสภาทีรวมกัน ทีใดไม่มีบณ
ั ฑิตทีนันไม่ใช่สภา ใครจะเข้ามาเราต้องคัด
เฟ้ นกันถ้าสรุ ปมติได้เป็ นเอกฉันท์ก็ไม่ตอ้ งโหวต หรื อว่าสุ ดท้ายต้องโหวตก็ทาํ ประธานต้องอย่าอคติ
ไม่บงั คับใคร ถ้าบังคับก็เผด็จการตลอดเวลาไม่ได้เรื องต้องพยายาม ต้องหมันพร้อมเพรี ยงกันประชุ ม
พร้ อ มเพรี ย งกัน เลิ ก เมื อประชุ ม กัน เอาออกมาเทกัน ให้ห มด แล้ว มี ม ติ จะต้อ งโหวตก็ โ หวต
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ไม่ต อ้ งโหวตตกลงกัน ได้ก็จ บ ออกจากห้อ งประชุ ม แล้ว ทํา ตามมติ เก็บ ความคิ ด ของตนไป
ไม่เอาตามความคิดตน เอาตามหมู่ สังคมทุกสังคมต้องมีความขัดแย้ง สังคมใดไม่มีการขัดแย้งเลย
อันนันเป็ นสังคมควาย มันต้องมีความขัดแย้งอันพอเหมาะ แม้จะเป็ นทิศทางเดี ยวกัน แต่อินทรี ย ์
ไม่เท่ากัน จึงมีความขัดแย้งอันพอเหมาะ ความสามัคคีคือความขัดแย้ งอันพอเหมาะ เอาตามมติหมู่
ผู้วจิ ัย: เกียวกับนําปั สสาวะบําบัดพ่อครู มีความเห็นอย่างไร
พ่ อครู : นําปั สสาวะเป็ นนําทีสังเคราะห์ออกมาจากตัวคน ในทางแพทย์สมัยใหม่บอกว่า
เป็ นสิ งสกปรก แต่พระพุทธเจ้าว่า เป็ นสิ งทีเป็ นยาเรา เชือหมอพระพุทธเจ้า อาตมาก็ทดสอบมานานปี แล้ว
อาตมาก็ ดื มนําปั ส สาวะ แต่ อ าตมาไม่ มี โ รค ก็ เ ลยไม่ ไ ด้พิ สู จ น์ อ ะไร ว่า มัน ช่ ว ยโรคอะไรบ้า ง
แต่ตงข้
ั อสังเกตว่า ยังไม่มีใครเลย ทีดื มแล้วบอกว่า นําปั สสาวะเป็ นเหตุให้เกิ ดโรคอะไร มีแต่อว้ ก
เพราะมีอุปาทาน ทุกวันนีก็เลยไม่ค่อยได้ดืม แต่สปา ปั สสาวะใส่ ขวดไว้ แล้วก็เอาไปสปา คือใช้อาบ
สปาหลายทีต่อวัน แล้วจะออกนอกสถานทีพบแขกก็หยุด อาบนําเสร็ จก็หยุดสปาในวันนันแล้วก็ทาํ
อีกในวันต่อไป ถ้าทิงค้างไว้หมักไว้ก็มีกลิ น มันก็กลิ นของเราแบคทีเรี ยมาร่ วมก็เรื องของมัน สปา
มาแล้วก็ดูดีบางคนก็สังเกตว่ากระทีผิวหายไป
เรื องไอนี อาตมาก็ไปพบมาหลายหมอแล้วหลายปี เข้า หมอพจน์ก็บอกว่าเป็ น aging อายุมาก
อาตมาก็ตอ้ งยอมรับว่าเป็ นวิบาก เพราะไปพบแพทย์เฉพาะทางมาทียอดทีสุ ดแล้วก็ไม่รู้ หาเหตุไม่ได้
ก็เลยรักษามาตามเรื อง รักษาตามอาการมาเรื อย ก็ไม่รู้เหตุ ก็คาราคาซังมาเรื อย อาตมาก็ไอเป็ นกิ จ
ประจําของอาตมาเอง คันคอมาจากอะไรก็ไม่รู้ไปโทษอาหารเครื องดืมก็ไม่น่าใช่ สรุ ปแล้ว let it be
ผู้วจิ ัย: คนเราส่ วนใหญ่ก็มีโรคภัยไข้เจ็บบางคนเป็ นหนัก พอเป็ นหนักแล้วใจเสี ย
พ่ อครู : จิตใจไม่ดีก็จะทรุ ด ยกตัวอย่างโยมปราณี หมอบอกเป็ นมะเร็ งปอด อีก 6 เดือน
จะตาย แต่โยมเขาคบหาชาวอโศกก็ทาํ ให้ใจเบิกบานอารมณ์ดี กินนําฉี กินอาหารธรรมชาติ ทําไปได้
ตลอดจนเดีb ยวนี หมอบอกว่าจะตายแต่แกก็ยงั อยู่ ตังแต่หมอบอกตอนอายุ 60 ปี จนอายุ 82 ปี ก็
ไม่ตาย ไปตรวจก็ไม่เจอเนื องอก แกก็ปักใจว่าหายเพราะปั สสาวะ แต่อาตมาว่าเพราะหลายประการ
มีจิตใจดี อาหารดี ออกกําลังกายดี ผีมะเร็ งก็หายไป
ผู้วจิ ัย: หลายครังพ่อครู โปรดคนใกล้ตายบอกว่าให้ปล่อยวาง ๆ คืออย่างไร
พ่ อครู : คําว่า “ปล่ อยวาง” ก็คือรั กษาพลังงาน การมีจิตต้านก็เสี ยพลังงาน ให้เอาพลังงานที
เสี ยคืนมา ปล่อยให้จิตปรุ งแต่งโดยไม่มีอะไรจะทําให้เสี ยพลังงาน กายก็ปรุ งตามธรรมชาติ ตัวคนนี
เป็ นพลังงานในชีวติ คนนีรักษาตัวเองเก่งทีสุ ด มันมีหน้าทีทําให้สมดุลอย่างดีทีสุ ด ถ้าไม่มีอะไรกวน
มันทํางานไปตามยถากรรม
ผู้วจิ ัย: จิตดีนีจะมีฤทธิJ เร็ วทีสุ ด
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พ่ อครู : พระพุทธเจ้าว่ามโนปุพพังคมาธัมมา ใจเป็ นใหญ่ใจเป็ นประธาน หมอปั จจุบนั ก็
ยอมรับว่า ถ้าใจดี กว่า 60 % ก็หายได้แล้ว ใจนีเหนื อกว่าอวัยวะ 32 ใจเป็ นใหญ่ หากทําใจได้และทํา
องค์ประชุ มดิ นนําไฟลมด้วย คุ ณพยายามเรี ยนรู ้ แล้วช่ วยมันอีกก็หายดี ได้ เรี ยนทังนอกและในทัง
กายและใจ
ทางโลกเขาเรี ยนรู ้ร่างได้เล็กละเอียด แต่ใจไม่ค่อยรู ้ ทังทียอมรับว่าใจเป็ นเหตุกว่า 60 %
เราก็ยอมรับหมอทางกายด้วย แต่ใจเราก็จะทําได้เก่งกว่าด้วย จะช่วยได้ดีมาก หมอทีเขาใช้พลัง เช่น
โยเร พลัง จัก รวาล ก็ทาํ ที ใจเป็ นตัว หลัก คนที ยอมรั บ ให้รัก ษาก็คื อใจเขายอมรั บ ให้รัก ษาแล้ว
แต่ภาวะทีต้านบางทีก็ทาํ งานได้เร็ วอีกนะ อาตมาเคยทําสะกดจิตบางคนต้าน แต่ก็สะกดได้ง่ายมาก
มันโผล่มาเลย ถ้าแรงไม่มาก หากแรงมากก็ยาก แต่ถา้ ไม่ตา้ นเลยบางทีหาไม่เจอ มันไม่มีแรงให้สัมผัส
เลย
การรักษาทางสายพลังงานก็มี ค่อยสะสมความรู ้ไป อาตมาไม่เก่งพอจะอธิ บายได้ ก็ค่อย
เรี ยนรู ้ ไป ชาตินีอาตมาแสดงเป็ นตัวละครของโลก คือ ตัวละครแสดงความรู ้ ธรรมะ ไม่ได้แสดง
ความรู ้ ทางโลก ความรู ้ ทางโลกอาตมาจะน้อย แต่เพือพิสูจน์ความรู ้ ทางธรรม ก็พยายามรวบรวม
เท่า ที สื อได้ คุ ณ เรี ย นมาทางนี ดี แล้วให้ไ ด้ป ริ ญาโท ปริ ญญาเอกก็จะได้ใ ช้ป ระโยชน์ ข้อสํา คัญ
ละกิเลสให้ได้ ละกิเลสได้ กจ็ ะทําประโยชน์ แก่ โลกได้ มหาศาล
พวกเรารวมตัวกันก็ดี อย่างหมอเขียวทํามีรูปธรรมมากกว่าทีอาตมาทํา โดยตังตัวแกนเป็ น
โรคภัยไข้เจ็บเป็ นฐานนําพา ก็เลยมากันมาก เพราะทุกคนกลัวโรคกัน ก็เลยเป็ นแพทย์ทีสังเคราะห์
ร่ วมกันทังกายและจิต เขาหาว่าศาสนาพุทธไม่เป็ นศาสนาเพราะไม่เอาวิญญาณ แต่ทีจริ งศาสนาพุทธ
นันเรี ยนรู ้จิตเจตสิ กมากทีสุ ด
ศาสนาไหนจะจําแนกจิตเจตสิ กได้ละเอียดเท่าศาสนาพุทธ มีถึงแยกเป็ น 121 จะบอกว่า
ศาสนาพุทธไม่มีเรื องจิตวิญญาณนันผิดแล้ว แต่ศาสนาเขามีแต่จิตทีไม่รู้จกั จิต แต่ของพุทธรู ้วา่ จะเอา
จิตวิญญาณมาใช้เมือไหร่ ก็เมือกระทบสัมผัสทางทวารทัง 6 ก็เกิดวิญญาณ แล้วทําวิญญาณให้เป็ น
ปรมาตมัน คือจิตสะอาดทีสุ ด มีปัญญาธิ คุณ กรุ ณาธิ คุณ วิสุทธิ คุณ คือตรี มูรติ 3 มีปัญญารู ้รอบถ้วน
รู ้กาํ จัดอกุศล จนหมดแท้เป็ นกุศลจิตล้วน ๆ กุศลจิตทีศึกษาอย่างไม่หนี สังคมไม่หนี กรรมกิริยา รู ้จกั
องค์ประกอบ จัดการได้ ทุกกรรมเป็ นอภิสังขาร กําจัดกิเลสหมดจากจิตก็เป็ นผูร้ ู ้แจ้งจิตวิญญาณจริ ง
ทําจิตเป็ นจิตพระเจ้าได้ มีตรี มูรติ ได้ในตัวเราเลย จะบอกว่าตัวเราเป็ นอันหนึ งอันเดี ยวกับพระเจ้า
พระเจ้าคือเรา เราคือพระเจ้า ศาสนาพุทธทําได้ แต่ศาสนาอืนเขาว่าไม่ได้ ตัวเราเป็ นแค่ส่วนหนึ งของ
พระเจ้าทีเขาก็ไม่รู้จกั พระเจ้าอย่างแท้จริ ง คนไหนไม่เชื อก็ไม่เป็ นไรคนไหนเชื อก็มา เชื อแล้วก็ทาํ
ให้ไ ด้ มี ป ระโยชน์ต น ประโยชน์ท่า น เป็ นอุ ภยัตถะ (ประโยชน์ท งสองฝ่
ั
าย) คื อ มี ท ังปรั ต ถะ
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(ประโยชน์ท่าน) และอัตตัตถะ (ประโยชน์ตน) (ในหัวข้อ อัตถะ 3 คือ ประโยชน์ของการปฏิบตั ิธรรม 3
อย่าง, ขุ.จู.30/673) พอจบแล้วมีแต่ปรมัตถะ (คือ ประโยชน์สูงสุ ด พระนิพพาน : Final goal)
ผู้ วิจั ย : วัน นี เป็ นวันมหามงคลที สวนป่ านาบุ ญได้รับ ธรรมะจากพ่อครู ท งกายและใจ
ั
ทํา ควบคู่ ก ับ สั ง คมสิ งแวดล้อ ม เป็ นความครบสมบู ร ณ์ แ บบให้ ชี วิ ต ตน มี ค่ า ทังตนและสั ง คม
ทางเครื อข่ายแพทย์วิถีธรรม ก็จะพยายามพากเพียรทําให้ได้มากทีสุ ด กราบนมัสการขอบพระคุณ
ในความเมตตากรุ ณาของพ่ อ ครู ครั บ
และเนืองในวาระการประชุ มเครื อข่ายจิตอาสาบุคคลากรสาธารณสุ ขและจิตอาสาแพทย์
วิถีพุ ทธทัวประเทศ ครั งที 1 ที ได้ประชุ มพร้ อมเพรี ยงกัน ณ พุ ทธสถานสันติ อโศก เขตบึ งกุ่ ม
กรุ งเทพฯ เมือวันที 1 กุมภาพันธ์ 2558 ในรายการ “วิถีอาริ ยธรรม” พ่อครู สมณะโพธิ รักษ์ และ
สมณะเดิ นดิ น ได้ให้ความรู ้ เรื อง 8 อ . แบบพิสดารเพือก้ าวสู่ ความเป็ นพุทธะ อันเป็ นส่ วนหนึ งที
ผูว้ จิ ยั นํามาบูรณาการเป็ นองค์ความรู ้ในการสร้างความเป็ นพุทธะของจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธ ดังนี
สมณะเดินดิน: ในพระไตรปิ ฎก มีกล่าวถึงว่า คนจะมีอายุยืนต้องเป็ นผูท้ าํ ความสบายแก่
ตนเอง คือ 1. รู ้จกั ประมาณในสิ งทีสบาย 2. บริ โภคสิ งทีย่อยง่าย 3. เป็ นผูไ้ ม่เทียวในกาลไม่สมควร
4. ประพฤติเพียงดังพรหม
พ่ อครู : การทีจะทําให้เกิดความสบาย ต้องพูดให้ชดั เจนว่าความสบาย ในภาษาไทยเพียน
ไปจากคําว่าสัปปายะ ซึ งแปลว่าเจริ ญ อปายะแปลว่าเสื อม สับปายะนีเอาชัด ๆ คือ หมดกิเลส
สถานที สัปปายะของชาวธรรมะ คื อที ลําบากไม่ใช่ ทีสบาย ใครเข้าใจว่า รี ส อร์ ท สบาย
บํา เรออารมณ์ คื อ สั ป ปายะ ไม่ ใ ช่ เ ลย สถานที นั นคื อ อปายะ และกํา ลัง ใจนี มัน แข็ ง แรงนะ
แต่ถ้าไม่พอใจอ่อนเปลี ยเลย มนุ ษย์ออเซาะจะเป็ นเช่ นนี พอเจอสิ งพอใจมี พ ลัง วัง ชาเกิ นสามัญ
แต่พอเจอสิ งไม่พอใจก็ทอ้ แท้ เหมือนเป็ นลมไปเลย นี คือเรื องจริ งของจิตวิญญาณ ถ้าชอบก็มีแรง
ถ้าไม่ชอบก็อ่อนแรงเกินกว่าควรจะเป็ น เคยเห็นไหม ?
สมณะเดินดิน: อารมณ์ชอบหรื อชังเป็ นปั จจัยให้เกิดโรคภัยได้มาก
พ่ อครู : เพราะฉันทะเป็ นมูล ถ้าไม่มีฉนั ทะ อิทธิ บาทไม่เกิด ไม่มีวิริยะ จิตตะ วิมงั สาเลย
ไม่สาํ เร็ จ
สมณะเดินดิน: เราพยายามหาคนต้นแบบทีมีอายุยนื และแข็งแรง แต่พอ่ ครู อยูก่ บั พวกเราตลอด
พ่ อครู : อาตมาอายุตงั 80 กว่าแล้ว จะทําเหมือนอายุ 20 ได้อย่างไร แต่ทีจริ งอาตมาทําได้นะ
แต่ทาํ แล้วมันไม่เหมาะ ทีจริ งอาตมารู ้วา่ อายุ 18 ไม่ใช่ 80 หมายถึงสรี ระร่ างกายของอาตมา
สมณะเดินดิน: ผมมองว่าทีพวกเรามองข้ามพ่อครู เพราะว่าข้อ 8 อ .นีแต่ละข้อทําได้ยาก
พ่ อครู : วันนี เขาจะให้เทศน์ เกี ยวกับ นโยบายสุ ข ภาพ ซึ งอาตมาก็ มี หลัก เดิ ม คื อ 8 อ.
อาตมาเอามาจากหลัก ของเขา มี อ าหาร อากาศ ออกกํา ลัง กาย เอนกาย ที เขามี ก่ อนอาตมาก็ว่า

658
ไม่สมบูรณ์ จึงมาขยายจนเป็ น 7 อ. แล้วมาเก็บตกอาชีพเป็ น 8 อ. คิดว่าครบแล้วจริ ง อาตมาจะยกไว้
2 อ. แรก คือ อิทธิบาทกับอารมณ์ ขอยกไว้ก่อนเพราะลึกซึ งมาก อารมณ์ คือจิตใจ เมือจิตใจสมบูรณ์
แบบแล้ว อารมณ์ จะสมบู รณ์ คื อปราศจากกิ เลส สิ นเกลี ยงจากกิ เลส เป็ นอุ เบกขา ซึ งอุ เบกขาที
พระพุทธเจ้าตรัสไม่ใช่อยูเ่ ฉย ๆ ไม่รู้เรื อง แต่ฉลาดประกอบด้วยปั ญญาสมบูรณ์แบบ และประกอบ
ด้วยการงาน เป็ นอัญญา (ปั ญญาสุ ดยอด) เป็ นปั ญญาโลกุ ตระ อย่า งโกณทัญญะ เริ มมี ปั ญญาก็
คืออัญญาสิ เป็ นสาวกคนแรกทีเกิ ดญาณปั ญญาโลกุตระเช่ นนี ใครทําการงานด้วยอัญญา (กัมมัญญา)
เป็ นตัวขับเคลือน นันคือ ผูม้ ีอารมณ์ สุดยอด ปริ สุทธา ปริ โยทาตา มุทุกมั มัญญา ประภัสสรา นีคือ
อารมณ์ ของพระอรหันต์
หลัก 8 อ. เพือสุ ขภาพดี อายุยนื ยาว
1.อิทธิ บาท 2.อารมณ์ 3.อาหาร 4.อากาศ 5.ออกกําลังกาย 6.เอนกาย 7.เอาพิษออก 8.อาชีพ
ในเรื อง อิทธิบาทกับอารมณ์ จะไม่สาธยายมากวันนี
3. อาหาร คือเครื องอาศัย ในชีวติ เราเมือมีเครื องอาศัยทีดีสุขภาพก็จะดี อันแรกทีสําคัญคือ
อาหารที กิ นเข้าไปเลี ยงขันธ์ เป็ นคําข้าว คื อกวฬิ งการาหาร ขอไม่พูดขยายเรื องนี มาก ทางพุท ธ
ไม่ได้สอนเรื องธาตุอาหารทีเป็ นคําข้าว แต่สอนสิ งทีแฝงในคําข้าวผสมในอารมณ์ ในรสของอาหาร
ว่าอะไรเป็ นพิษเป็ นภัย เป็ นผัสสะ ท่านให้ศึกษาจิตมโนวิญญาณ ให้ตีแตกอาการนามธรรมของคน
ศึกษาตัวนีแล้วแยกสภาพจริ งของธรรมชาติ ส้มมันเปรี ยว สะเดามันขม ไอ้นีกลินนี รสฝาด ขม กลิน
อย่า งนี เป็ นธรรมชาติ รู ป เช่ นนี เป็ นธรรมชาติ สี เหลื อง ๆ เขี ย ว ๆ รู ้ เท่ า กันหมดทุ ก คนไม่ เพี ยน
แต่ผดิ เพียนกันทีอารมณ์ ชอบหรื อไม่ชอบ อาจคล้ายกันมากแต่ไม่เหมือนกัน เพราะจิตวิญญาณเป็ น
ธาตุเล็กละเอียดยิงกว่าธาตุใด ๆ ทีเขาศึกษากันมา ไม่ใช่จะเดาได้ง่าย ๆ ในอาการอารมณ์ทีจะอ่านได้
อาการอารมณ์ มนั ผลักหรื อดูด มันชอบหรื อชัง นี คือภาวะไม่เป็ นกลางไม่ใช่ มชั ฌิมา คําว่ามัชฌิมา
ของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่วา่ จิตไม่ไหวติงไม่เคลือนเลย แต่จิตมีสภาพสองอย่าง สภาพนิ งและสภาพเคลือน
บวกกับลบ จิตมีเจโต คือ static ปั ญญา คือ dynamic
ทุกอย่างทีมีนนมี
ั การเคลือนไหวหมด แม้จะหยุดนิ งเป็ นพลังงานศักย์ แต่ก็เคลือนมีสภาพ
potential มันนิ ง static แต่มนั ก็มีนยั สภาพจริ งทีมันเคลื อนมันแตกตัวอยู่ สิ งทีมีอยู่ไม่สลายออกจาก
กัน มีภาวะสองทังนัน ผัสสะและเจตนา ผัสสาหารกับมโนสั ญเจตนาหาร ก็อยู่กับกวฬิ งการาหาร
วิญญาณาหาร นันแหละ (อาหาร 4. อาหารคือเครื องคําจุนชี วิต 1. กวฬิ งการาหาร คําข้าวเป็ นเครื อง
คําจุนชีวติ พึงกําหนดรู ้ความยินดีในกามคุณ 5, 2. ผัสสาหาร ผัสสะเป็ นเครื องคําจุนชี วิต พึงกําหนด
รู ้ในเวทนา 3, 3. มโนสั ญเจตนาหาร จิตเจตนาเป็ นเครื องคําจุนชี วิต พึงกําหนดรู ้ ในตัณหา 3, 4.
วิญญาณาหาร ความรู ้แจ้งอารมณ์เป็ นเครื องคําจุนชีวติ พึงกําหนดรู ้ในนามรู ป (สํ.นิ.16/240)
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ในจิตวิญญาณคือธาตุพลังงานพิเศษทีเรี ยกว่า จิตนิยาม ตังแต่ สัตว์เซลล์เดียวมาจนพัฒนา
เป็ นมนุ ษ ย์ มี จิต นิ ย ามแล้ว จิ ต มัน มี ส ภาพหยุ ด กับ การเคลื อนเป็ น static และ dynamic ในภาษา
พระพุทธเจ้าเรี ยกว่า มีสิงที “มี” กับ “ไม่ มี” หรื อมีสิงที “ว่ าง” กับ “เคลือน” ถ้าสิ งทีมีจริ ง ๆ จะมี
สองอย่าง แม้วทิ ยาศาสตร์ ก็บอกว่าทุกอย่างมีสองอย่าง คือ สสารกับพลังงาน พอมีการสัมผัสผัสสะ
ก็มีสามแล้ว สองลักษณะ คือ 1.นิ ง กับ 2. เคลือน หรื อ จัดแบ่งเป็ น 1. ปสาทรู ป กับ 2. โคจรรู ป มา
ผัสสะกันก็เกิดภาวะใหม่ เป็ นวิญญาณ เป็ นธาตุรู้ ทีเกิดจากปฏิกริ ยาสองสิ งสัมผัสกัน ธาตุรู้นีแหละ
ไปเรี ยกใน รู ป 28 ท่านเรี ยกว่า ภาวรู ป
อันที 3 นี แหละเป็ นตัวการทีจะต้องศึกษา พอเกิ ดผัสสะแล้วเกิ ดอาการที 3 เป็ นวิญญาณ
เป็ นนามธรรมแตกตัวออก พระพุทธเจ้าแยกเป็ น 5 อย่าง คือ เวทนา (Feeling) สัญญา (Perception)
เจตนา (Volition) ผัสสะ (Contact, Sense-impression) มนสิ การ (Attention) การศึกษาทังเรี ยนรู ้และ
ปฏิบตั ิ เรี ยกว่า มนสิ การ จึงเกิดผล ใครมนสิ การไม่เป็ น ไม่มีปริ ยตั ิทีสัมมาทิฏฐิแล้วปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง
ก็ไม่เกิดผล สั ญญา เจตนา ผัสสะ มนสิ การ
สั ญญา คือตัวหลักของอัตภาพทีทํางานตังแต่เกิดจนตาย ตังแต่ปุถุชนจนถึงพระพุทธเจ้า
ในปั จจุบนั ทีเป็ นธาตุรู้ ทีสอดรู ้สอดเห็น แม้เบืองต้นการศึกษาก็ตอ้ งใช้
สมณะเดินดิน: ในศาสนาพุทธไม่เน้นธาตุอาหาร แต่จะเน้นตัว ชอบหรื อไม่ ชอบ ทีมากับธาตุ
อาหาร ชึงเป็ นตัวนําเราไปสู่ การมีสุขภาพดี หรื อไม่ดี แม้เราจะเข้าคอร์ สสุ ขภาพมา แต่ไม่ได้ศึกษาตัว
ชอบหรือไม่ ชอบ พอออกจากคอร์ สตัว ชอบหรือไม่ ชอบ ก็จะลากเราไปทําให้สุขภาพเสี ย
พ่ อครู : ตัวเวทนาชอบหรือไม่ ชอบ นีแหละ มันเกิดเพราะได้สมกับเจตนาหรื อไม่ จะต้อง
สั ญญา กําหนดเลยว่าเกิดอารมณ์ ชอบหรื อชั งเกิดจากอะไร เกิดจากเจตนาหรื อตัณหา (กามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา) เราต้องใช้วิภวตัณหาเรี ยนรู ้ กามตัณหา ภวตัณหา เรี ยนรู ้กามตัณหาทีมันใคร่
อยากได้ หรื ออยากทําลายทําร้าย มันมีสองนัยเท่านันแหละ ถ้ามันแรงจนว่ามีขา้ ต้องไม่มีเอ็ง บางที
มันร้ายแรงขนาดนัน มีแค่ดูดกับผลัก แต่ลึกซึ งซับซ้อนก็มีสองจุด ชอบกับชั ง เมือใช้สัญญากําหนด
หมายว่าเป็ นตัณหา ใครทําร้ายนีคือชั ง ใครมาดีกบั ตนหรื อเสพกับตนนีคือชอบ
คนเราแม้ไม่ศึกษาธรรมก็เป็ นกลางได้ มันพักยกเฉย ๆ เป็ นธรรมชาติ แต่ของพระพุทธเจ้า
ต้องล้างธรรมชาติ มีแต่ธรรมะล้วน ๆ อย่ าไปบอกว่ าธรรมะคือธรรมชาติ แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้า
ไม่มีชาตินะ สั ญญาต้องกําหนดรู ้ เหตุ จับได้ว่าชอบหรื อชั ง นี เป็ นตัวสําคัญต้องล้างทังอาการชอบ
หรื อชั งให้สินเกลี ยง ให้เป็ นไม่ ชอบไม่ ชัง เป็ นอุเบกขาที คุ ณต้องไปเรี ยนรู ้ ให้เกิ ดสภาวะนี ในตน
ไม่ผลักไม่ดูด ไม่เอนไปทางกามไม่เอนไปทางอัตตา เป็ นกลาง ๆ สู ญ พูดได้เป็ นภาษาแต่คุณต้องไป
รู ้ได้ดว้ ยปั ญญาญาณของตนเอง ถ้าได้จุดนี นี แหละคือตัวสั ปปายะ คุณมี ผัสสะมีเจตนาก็ตอ้ งทําให้
เกิดจุดนีให้ได้ นีคือเครื องอาศัย คืออาหาร 4 ทีกินใช้เป็ นองค์ประกอบหยาบ มาเป็ นวัตถุรูป แล้วเกิด
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เจตนา ต้องทําให้ไม่ ชอบไม่ ชัง เป็ นวิญญาณสะอาด นามรู ปก็สะอาด ผูท้ ีอ่านนามรู ปออก จบ ชัดเจน
ก็มีเท่านี เจตนาก็มี กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา (องฺ .ปFฺ จก.22/377) เวทนาก็มี 3 (สุ ขเวทนา
(Pleasant feeling) ทุกขเวทนา (Painful feeling) อทุกขมสุ ขเวทนา หรื อ อุเบกขาเวทนา (Indifferent
feeling) นีคืออาหาร 4 ทีต้องเรี ยนรู ้ หากมีอาการไม่สุขไม่ทุกข์ เป็ นเครื องอาศัยอาหารดี สุ ขภาพคุณ
ดีแน่
สมณะเดินดิน: พวกทีไม่มีความรู ้เรื องสารอาหาร แต่กินข้าวกับผักนําพริ กนีอายุยนื ยาว
พ่ อครู : พวกรู ้สารอาหารมากนีตายไว
สมณะเดินดิน: ตอนไปฉลองหนาว พวกชาวเขากิ นขนมที เป็ นข้า วเหนี ย วตากกับ งา
กับเกลื อ ถามเขาว่ากินแล้วได้อะไร เขาก็วา่ กินแล้วอิม เขาไม่มีอุปาทานว่า ต้องกินเพืออร่ อยเหมือน
ชาวเมือง เขาจึงมีสุขภาพดี
พ่ อครู : 4. อากาศ แปลว่าช่ องว่าง เมื อเราหายใจ เราอนุ มานว่าเราหายใจเอาธาตุลมไป
สังเคราะห์ร่างกาย แต่ถา้ ลมนี มีแก๊สอะไรมากมายหลายอย่างผสมอยู่ คุ ณก็สูดเข้าไปสิ มีทงเป็
ั น
ชิ นเล็ก มีทงอากาศที
ั
เป็ นความว่าง (ทางวิทยาศาสตร์ ก็แยกแยะเป็ นธาตุได้อีก) ลมคือมหาภูตรู ป
แต่อากาศนีละเอียดกว่ าลม แปลว่ าว่ าง ธาตุอากาศเรียกมันว่ า ว่ าง
ทีนี อาการทางจิตมันว่าง นี คืออย่างไร คือมีสองนัย ว่างอย่างโลกียะ กับว่างอย่างโลกุตระ
ว่างอย่างโลกียะคือว่างโล่งเฉย ๆ เหมือนกับไม่มีอะไรแล้วไม่มีปฏิกริ ยาอะไร ยิงว่างก็ยิงนิ ง ยิงสงบ
นี คือนัยทีสัมผัสได้ ยิงว่างยิงไม่มีอะไร แต่ทางปรมัตถธรรมความว่ างคือว่ างจากกิเลส นะว่างจาก
กิเลสหยาบกลาง ละเอียด จนไม่เหลือแม้นิดนึงน้อยหนึงก็ไม่มีในสิ งทีจะให้ไม่มี อากิญจัญญายตนะ
(Sphere of Nothingness) นันคือว่าง แบบต้องการให้กิเลสออกไป คุณต้องจับกิเลส แล้วทําให้มนั
เล็ก ๆ เล็กลงยิงกว่าธุ ลี ละออง จนไม่มีเลย อากิญจัญญายตนะคือนิ ดนึ งน้อยหนึ งก็ไม่มี เนวสัญญา
นาสัญญายตนะ (Sphere of Neither Perception Nor Non- Perception) คือมันยังข้องอยู่ จะว่ารู ้ก็
ไม่ใช่ ยังเหลื อเศษนิ ด ๆ นิ ดจะต้องรู ้ ให้ครบถ้วน เมือรู ้ หมดครบก็จะเรี ยกว่า สัญญาเวทยิตนิ โรธังโหติ
(Extinction of Perception and Feeling) คือสัญญาเคล้าเคลียอารมณ์ ตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีก
ในเวทนา 108 ทุกปั จจุบัน 36 เมือกิเลสสู ญตลอด ๆ จนอดีตสู ญ อนาคตสู ญ อาการว่างสู งสุ ด นี คือ
สภาวะทางธรรมของพระพุทธเจ้า
ถ้าได้ตวั นี แก่จิตแล้วจะเป็ นผูอ้ มตะ จะสังให้ตวั เองเกิดหรื อตายได้ พระอรหันต์บางองค์
บอกเลยว่าเราจะตายในก้าวที 3 เดินไปสามก้าวก็ตายได้เลย สังตายสังเกิดได้ ทังร่ างกายและชี วิตมา
จากจิตเป็ นเหตุ จะทําให้ทุกอย่างสําเร็ จได้สูงสุ ดได้ สังตายหรื อเกิดให้แก่อตั ภาพได้
อากาสธาตุ คือทําจิตว่างได้แล้ว อารมณ์ทีเกิดอาการสมบูรณ์แบบได้ เป็ นอารมณ์ สัปปายะ
แล้วทําอากาศให้เป็ นความว่างได้ อารมณ์จะเป็ นสิ งประเสริ ฐให้สุขภาพดี ทําให้เกิด มโนสั ญเจตนา
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หาร วิญญาณาหารทีดีได้ แม้พระพุทธเจ้าก็ไม่กาํ หนดว่าจะตายในก่อนสร้างศาสนา มารมาอาราธนา
ท่านก็ไม่ยอมตาย แต่พอสร้างศาสนาเสร็ จท่านก็กาํ หนดว่าอีก 3 เดือน จะตาย
อากาสธาตุ คือตัวว่าง ต้องรู ้อาการว่างของจิต แล้วโลกียะก็วา่ งได้ ว่างพักยก จิตว่างไม่ดูด
ไม่ผลักไม่ทุกข์ไม่สุข แต่มนั ไม่รู้ กําหนดมันไม่ได้ เพราะไม่มีความรู ้ไปกําหนดมันได้ แต่ผสู ้ ามารถ
กําหนดให้จิตว่างจากกิเลสได้ ทําจนเป็ นอัตโนมัติ ก็มีสุขภาพดีแน่
5. ออกกําลังกาย คื อให้เคลื อนไหวสรี ระได้สมดุ ล เพียงพอ น้อยไปหรื อมากไปก็ไม่ดี
แต่จ ะไปกํา หนดความพอดี เ ป๊ ะนันยาก ต้อ งเผื อพอไว้ เด็ก ตามสัญ ชาตญาณ ดิ นมากกว่า เฉย
แต่ผูใ้ หญ่ หนุ่ ม สาวก็ดินไป บําเรอแสวงหาโลกี ย ์ พอชักชิ นชาเบื อบ้า งกําลังวังชาไม่ดี ก็จะหยุด
เคลือน ต้องออกกําลังกายเสริ มให้มนั สมดุล
อาตมาต้องขยายหน่อย คือเริ มต้นเอากันทีธุดงค์ ก่อน
1. ธุ ด งค์ไ ม่ไ ด้แ ปลว่า เดิ น ถ้า เข้า ใจธุ ด งค์ว ่า คื อ เดิ น นี ผิด ตังแต่ต น้ ทางเลย ในยุค
พระพุท ธเจ้า เป็ นยุค การคมนาคมสัญจร ไม่ไ ด้ส ะดวกอย่า งนี จึ ง ต้อ งเอาแต่ เดิ น คํา ว่า “เดิ น ”
ไม่ได้มีความหมายกับคําว่าธุ ดงค์เลย แต่ท่านต้องเดินกัน
2. บริ บทของนักปฏิบตั ิธรรมยุคนันเข้าใจว่า ปฏิ บตั ิธรรมคือเดินออกป่ าหรื อดง แต่คาํ ว่า
“ดงค์” ในธุ ดงค์ คื อภาษาเพียนมาจากคําว่า “ธุ ตงั คะ” หรื อ ธู ตะ+องค คําว่า “องค” แปลว่าหน่ วย
หนึ ง องค์หนึ งของธุ ดงค์ คือองค์หนึ งของธู ตะ ชึ งหมายถึ งผูท้ าํ ศีลเคร่ งได้แล้ว เมือผูป้ ฏิบตั ิศีลข้อนี
แล้ว ไม่ใช่ ศีลพืน ๆ เช่ นศีล 5 ศีล 8 ซึ งศีล 8 ก็ถือว่าเคร่ งกว่าศีล 5 คุ ณทําธู ตะเรื องใดได้ ก็ได้องค์
หนึงของธูตะแล้ว เช่น พระมหากัสสปะมีธุดงควัตร 13 ข้อ เช่น อยูป่ ่ าตลอดชีวติ ซึ งไม่ง่ายเลย
ในการเดิ นออกกําลังกาย ในศาสนาพุทธยุคก่อน จึงไม่ตอ้ งออกกําลังกาย เดิ นก็ได้แล้ว
สมัย พระพุ ทธเจ้า ก็ มีย าน มี รถ แต่ ตลอดพระชนมชี พท่ า นไม่ ใ ช้ ในยุค นี ไม่ ใ ช่ ยุค พระพุ ทธเจ้า
โดยเฉพาะมาปฏิ บตั ิมรรคองค์ 8 ซึ งมีหลักทําการงานอาชี พ กัมมันตะ การพูด ความนึ กคิด นี คื อ
หลัก 4 องค์ของมรรคมีองค์ 8 ปฏิบตั ิ 4 อย่างนีให้สัมมาตามประธานคือทิฏฐิ แล้วมีสติกบั ความเพียร
ช่ วยให้มี ส ติ มั นโต รู ้ ค วบคุ ม ตา หู จมู ก ลิ น กาย ใจ ให้แ ข็ง แรง แล้ว ทํา ให้เ กิ ด อาชี พ ที สั ม มา
มีสัมมากัมมันตะ สั มมาวาจา สั มมาสั งกัปปะ ทําให้ตกผลึกตกในจิต ให้ตงมั
ั นแข็งแรงแน่นเหนี ยว
มันคงยังยืน โดยปฏิบตั ิมรรค 7 องค์ตามมหาจัตตารีสกสู ตร
การออกกําลังกายในยุคพระพุทธเจ้าท่านเดินเอาก็พอแล้ว แต่อย่างอาตมานี อยูก่ บั ทีมาก
ก็ตอ้ งเดิน
สมณะเดินดิน: ทุกวันนี เราต้องตังหลักยามอ่านพยัญชนะ แม้คาํ ว่า “ธุ ดงค์ ” ก็ตอ้ งเอามา
อธิ บาย
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พ่ อครู : เริ มต้นแค่คาํ ว่า “ดงค์” นี ก็ไม่ใช่ดง ไม่ใช่ป่าแล้ว สมัยพระพุทธเจ้า หลงผิดว่าการ
ปฏิบตั ิธรรมต้องเข้าป่ า พระพุทธเจ้าถึงบอกว่า บรรลุ ธรรมแล้วต้องเข้าเมือง แม้แต่ในอัมพัฏฐสู ตร
ท่านก็วา่ สมัยต่อไปคนจะไปแสวงหาอาจารย์ในป่ า นีคือความหลงผิด พระพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้ก่อน
เลยว่า อนาคตจะหลงผิดออกป่ ากัน ในความเสื อมของผูแ้ สวงหาอันผิด ๆ ทางเสื อมของนักบวช 4
(ที.สี .9/163) คือ
1. ผูย้ งั ไม่มีวชิ ชา (ความรู ้แจ้ง) และจรณะ (ความประพฤติ) แต่ไปแสวงหาอาจารย์ในป่ า
โดยเก็บผลไม้หล่นกินบํารุ งชีพอย่างมักน้อยมาก ๆ
2. ไม่เก็บผลไม้ แต่ถื อเสี ยม ตะกร้ า หาขุดเหง้า ไม้ หาผลไม้กินระหว่างออกแสวงหา
อาจารย์ในป่ า
3. สร้างเรื อนไฟไว้ใกล้หมู่บา้ น แล้วบําเรอไฟรออาจารย์
4. สร้ างเรื อนมี ประตูสีด้านไว้ทีหนทางใหญ่สี แพร่ ง แล้วพํา นัก รอท่า นผูม้ ี วิช ชาและ
จรณะอยู่
อาตมาขอสรุ ปว่า ธุดงค์ ไม่ใช่การเดิ น ธุ ดงค์ คือหน่ วยแห่ งศีลเคร่ งทีคุ ณปฏิ บตั ิได้ ธุ ดงค์
คือองค์คุณเครื องกําจัดกิเลส หรื อชื อข้อวัตรปฏิบตั ิ ท่านขยายว่า ธุดงค์ คือข้อปฏิบตั ิทีผูส้ มาทานจะ
เต็มใจกําหนดประพฤติ เพือเป็ นอุบายขัดเกลากิเลส เขารวบรวมมามี 13 ข้อ พระพุทธเจ้าทรงสอน
เกียวกับ ธุดงควัตร 13 ประการคือ
1. ถื อการนุ่ งห่ มผ้าบังสุ กุลเป็ นวัตร 2. ถื อการนุ่ งห่ มผ้าสามผืนเป็ นวัตร 3. ถื อการบิณฑบาต
เป็ นวัต ร 4. ถื อ การบิ ณ ฑบาตไปโดยลํา ดับ แถวเป็ นวัต ร 5. ถื อ การฉัน จัง หัน มื อเดี ย วเป็ นวัต ร
6. ถื อการฉันในภาชนะเดี ย วคื อฉันในบาตรเป็ นวัตร 7. ถื อการห้า มภัตตาหารที เขานํา มาถวาย
ภายหลัง เป็ นวัต ร 8. ถื อ การอยู ่ป่ าเป็ นวัต ร 9. ถื อ การอยู ่โ คนต้น ไม้เ ป็ นวัต ร 10. ถื อ การอยู่
อัพโภกาสที แจ้งเป็ นวัตร 11. ถือการอยูป่ ่ าช้าเป็ นวัตร 12. ถือการอยูใ่ นเสนาสนะตามมีตามได้เป็ นวัตร
13. ถือเนสัชชิกงั คธุ ดงค์ คือ การไม่นอนเป็ นวัตร (วิ.ป. 8/1192)
คือเป็ นข้อปฏิ บตั ิ ทีพระมหากัสสปะทําจนชิ นแล้ว ท่านทํามาไม่รู้กีร้ อยกี พันชาติ สังสม
สัญชาตญาณนี ให้ตนเอง พระพุทธเจ้าก็ต้องยกให้ท่าน และท่านก็ตดั กิ เลสได้แล้ว นี เป็ นวาสนา
บารมีของท่านติดมา มันก็ไม่ได้ลา้ งง่าย ๆ ต้องยกให้ท่าน ว่าท่านไม่มีเวลาแล้ว
ยุค นี บริ บ ทต่า งกัน ออกกํา ลัง กาย นี ต้องทํา ให้พ อดี อาตมาเดิ น ออกกํา ลัง กาย ไม่วิ ง
เดินหลายแบบด้วย ต้องให้พอดี
6. เอนกายคือการพัก พระพุทธเจ้าตรัสว่า ให้รู้จกั พัก รู ้ จกั เพียร ผูใ้ ดจัดสัดส่ วนพักและ
เพียรได้ พระพุทธเจ้าว่า เราไม่ พักเราไม่ เพียร เราข้ ามโอฆะสงสารได้ ธรรมชาติของชี วิตต้องมีเพียร
คือ เพียรจนไม่ตอ้ งเพียรแล้วเป็ นอัตโนมัติ แต่ถา้ ถึงเวลาควรพักก็ตอ้ งพัก หรื อป่ วยก็ตอ้ งพัก ผูใ้ ดจัด
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สัดส่ วนได้จะสุ ขภาพดี หากไม่พอก็ตอ้ งออกกําลังกาย คนใดทีออกกําลังกายเกิ นแล้วก็ไม่ตอ้ งเพิม
ส่ วนอาตมารู ้ตวั ว่าไม่ได้ไปออกกําลังสรี ระมาก ออกกําลังทางสมองเยอะ ก็ตอ้ งให้สมองได้พกั บ้าง
7. เอาพิษออก อาตมาไม่เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน พวกคุณเรี ยนรู ้มากกว่าอาตมาเยอะ
อาตมาก็ทาํ พอสมควร อาตมาเข้าใจเอาเองว่า อาตมาไม่ได้เป็ นคนไปแสวงหาสิ งเป็ นพิษ ใส่ ตน
แม้คนเขาทําอาหารก็เอาสิ งไม่เป็ นพิษมาให้อาตมาฉัน
พระพุทธเจ้าตรัสใน องฺ .ปFฺ จก.22/125 ดังนี
[125] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ธรรม 5 ประการนี เป็ นเหตุให้อายุสัน 5 ประการเป็ นไฉน คื อ
บุคคลไม่เป็ นผูท้ าํ ความสบายแก่ตนเอง 1 ไม่รู้จกั ประมาณในสิ งทีสบาย 1 บริ โภคสิ งทีย่อยยาก 1
เป็ นผูเ้ ทียวในกาลไม่สมควร 1 ไม่ประพฤติเพียงดังพรหม 1 ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ธรรม 5 ประการนี แล
เป็ นเหตุให้อายุสันฯ
1. บุคคลไม่เป็ นผูท้ าํ ความสบายแก่ตนเอง อันนีอาตมาก็พยายามทําอยู่
2. ไม่รู้จกั ประมาณในสิ งทีสบาย อาตมาแปลความสบายว่าไม่ได้บาํ เรอกิเลสนะ สบายคือ
สิ งเจริ ญ ตรงข้ามกับอบาย สิ งเจริ ญถ้าไม่รู้จกั ประมาณก็เสี ยประโยชน์ อย่างอาตมาถ้าตังหน้าตังตา
จะยําคนอืนไปหมด อาตมาก็คือคนไม่รู้จกั ประมาณการสบาย เพราะว่ายําเขานี มันร้อน เพราะต้อง
ตังใจนะ จิตใจอาตมาไม่ได้อยากทํา ต้องฝื นต้องเป็ นเลือดศิลปิ น
3. บริ โภคสิ งทีย่อยยาก อาตมาไม่ค่อยรู ้สึกว่าจะย่อยยาก สิ งทีเขาทํามาให้ เขาก็เลื อกเฟ้ น
แล้ว อาตมาถือว่ามีบารมี หรื อกุศลเก่าทีได้สังสมมาแล้ว
4. เป็ นผูเ้ ทียวในกาละไม่สมควร ไม่รู้จกั ทีทีควรไป แล้วไปเทียวในทีไม่สมควรด้วย
5. ไม่ประพฤติพรหมจรรย์
ใน องฺ .ปFฺ จก.22/125 ชัดเจนมากเลย เอาพิษออกแล้วก็อย่าเอาพิษเข้าล่ะ
8. อาชี พ อย่า งนัก บวชนี มี ชี วิต เนื องด้ว ยผูอ้ ื น (ปรปฏิ ภ ทั ทา เม ชี วิก า) ศาสนาพุท ธ
ไม่ได้ให้ไปพึงป่ าพึงสัตว์ไปอาศัยผลหมากรากไม้ แต่เราจะพึงคน เราจะเป็ นประโยชน์แก่กนั และ
กันอย่าเป็ นโทษแก่กนั และกัน ผูท้ ีมาช่วยเหลืออาตมาก็คือคนทีเข้าใจศรัทธาต้องการให้อาตมามีชีวิต
ยืนยาว ทังอุปโภค บริ โภค อาตมาไม่อยากเอ่ยปากเท่าไหร่ เดีbยวมาเยอะเลย บางทียงั ไม่พูดก็มาเป็ น
ถุง ๆ เลยนะ อย่างอาตมามีชีวิตเนื องด้วยผูอ้ ืน อาตมาก็พึงญาติโยม อาตมาเอาตัวเองมาเป็ นธรรมะ
อย่างไปชุ มนุ มนี ก็เอาตัวไปเลย ทําตามเหตุปัจจัยไม่ได้เพืออวดอ้าง ทําเต็มทีเลยในอาชี พทีเราจะทํา
พวกคุ ณ ไม่มี หน้า ที รั บ โดยตรง ว่า จะมาเผยแพร่ ธ รรม ผูท้ ี จะเป็ นธรรมทูต ต้องเป็ นธรรมกถึ ก
ต้อ งมี ศี ล มี ศ รั ท ธา คํา ว่า “ศรั ท ธา” มาจาก สั ท ทะคือ สิ งดี ถ้า คุ ณ ไม่มี สิ งทรงไว้ที เป็ นธรรมะ
อย่างน้อยโสดาบัน ทีเป็ นโสดาปั ตติมรรคโสดาปั ตติผล คุณจะไปอธิ บายมรรค ให้เขาปฏิ บตั ิได้ผล
เลิ ก อบายมุ ข เลิ ก โกงกิ น (กุห นา) ผูจ้ ะแสดงธรรมเป็ นธรรมกถึ ก ต้อ งเป็ นผูบ้ รรลุ ธ รรมก่ อ น
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ต้องมี คุณอันสมควรก่ อน แล้วสอนผูอ้ ื นจึ ง ไม่ม วั หมอง ถ้า ตนเองไม่มี ธ รรมะ ก็ไ ม่ค วรเผยแพร่
แล้วเมือตนไม่มี ก็ตอ้ งค้นหาผูท้ ีมีธรรมะ ผูเ้ ป็ นสยังอภิญญา เพือเอาธรรมะมาให้แก่ตนให้ได้ก่อน ผูจ้ ะ
มีอาชี พแสดงธรรมมันใจว่าเราจะทําสิ งดี เป็ นอาชี พ มันใจเลยว่า เขาจะเลี ยงคุ ณไว้ ขอให้เป็ นคนมี
วรรณะ 9 คือการทําตัวเป็ นคนน่ายกย่องสรรเสริ ญ 9 อย่าง 1. เป็ นคนเลียงง่าย (สุ ภระ) 2. บํารุ งง่าย
(สุ โปสะ) 3. มักน้อย กล้าจน (อัปปิ จฉะ) 4. สันโดษ ใจพอ (สันตุฏฐี) 5. ขัดเกลา (สัลเลขะ) 6. กําจัดกิเลส
มีศีลเคร่ ง (ธู ตะ) 7. มีอาการทีน่ าเลื อมใส (ปาสาทิกะ) 8. ไม่สะสม (อปจยะ) 9. ปรารภความเพียร
ยอดขยัน (วิริยารัมภะ) (วิ.มหา.1/20)
ธรรมกถึก ผูจ้ ะเป็ นธรรมทูตต้อง มีศรั ทธา 10 คือ 1. มีศรัทธา (เชื อถือเลือมใสในอริ ยสัจ
เป็ นต้น) 2. มีศีล (ในบริ บททีสู งไปสู่ สีลสัมปทาแห่งจรณะ15) 3. เป็ นพหู สูตหรื อพาหุ สัจจะ (รู ้สัจจะ
บรรลุ จริ งจนรู ้ มากขึ น) 4. เป็ นพระธรรมกถิ กะ (อธิ บายสัจธรรม สอนความจริ ง) 5. เข้าสู่ บริ ษทั
(สู่ หมู่ชน) 6. แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริ ษทั 7. ทรงวินยั 8. อยูป่ ่ าเป็ นวัตร ยินดีในเสนาสนะอันสงัด
(คืออุเบกขา) 9. ได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยาก ไม่ลาํ บากซึ งฌาน 4 10. ได้ทาํ ให้แจ้งซึ งเจโตวิมุติ
ปั ญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได้ ภิกษุผปู ้ ระกอบด้วยธรรม 10 ประการนี แล ย่อมเป็ นผูก้ ่อให้เกิดความ
เลือมใสโดยรอบ และเป็ นผูบ้ ริ บูรณ์ดว้ ยอาการทังปวง (สัทธา 10 จาก “สัทธาสู ตร”) (องฺ .เอกาทสก.
24/8)
พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้เลิ กมิจฉาอาชี วะ 5 ไปตามลําดับ ทีต้องเลิ กเลย กุหนา คือการโกง
กินทุจริ ต
1. การโกง ทุจริ ต คอร์ รัปชัน (กุหนา) มีมากในงานการเมืองหรื อข้าราชการทุกระดับ
2. การล่อลวง หลอกลวง (ลปนา) มีมากในนักธุ รกิจ และการเมือง รวมถึงข้าราชการ
3. การตลบตะแลง (เนมิตตกตา) ยังเสี ยงทายไม่ตรงแท้
4. การยอมมอบตนในทางผิด อยูค่ ณะผิด (นิปเปสิ กตา)
5. การเอาลาภแลกลาภ (ลาเภน ลาภัง นิชิคิงสนตา)
(ม.อุ.14/275)
รายละเอียดเกียวกับสุ ขภาพทีพระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิ ฎก และหลัก 8 อ. แนวบุญ
นิยม โดยพ่อครู สมณะโพธิ รักษ์ โพธิ รักขิโต ดังทีนําเสนอมา เป็ นส่ วนสําคัญทีผูว้ ิจยั นํามาบูรณาการ
มาเป็ นการแพทย์วถิ ีพุทธและสร้างความเป็ นพุทธะของจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ
การปฏิบัติเทคนิค 9 ข้ อ สู่ ความเป็ นพุทธะ
การแพทย์วิถีพุทธ มีเทคนิ คการปฏิบตั ิ 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ดังทีได้กล่าวมาแล้ว ในบทที 1
หน้า 4 ซึ งการปฏิบตั ิดูแลสุ ขภาพในแต่ละข้อนัน อาจปฏิบตั ิขอ้ ใดข้อหนึ งหรื อหลายข้อร่ วมกันตาม
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ความเหมาะสมของสภาพร่ า งกายของผูน้ ัน โดยการปฏิ บ ตั ิ เทคนิ ค 9 ข้อ สู่ ค วามเป็ นพุท ธะนัน
ต้องปฏิ บ ตั ิ อย่า งสัม พันธ์ ก นั ทังรู ป และนาม จนเกิ ด สภาวะจิ ตแห่ ง พุท ธะ หมายถึ ง สภาพรู ้ ตื น
เบิกบานในการปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป บําเพ็ญกุศล จนได้สภาพจิตวิญญาณบริ สุทธิJ ผ่องใสคือ
สภาพทีพ้นทุกข์ในจิตวิญญาณอย่างถาวรยังยืนเป็ นลําดับ ๆ เริ มต้นจากการทีบุคคลนันสามารถกําจัดทุกข์
ในจิตชนิดหยาบไปสู่ ทุกข์ละเอียดเป็ นลําดับ ๆ ตามแนวทางทีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ได้แก่
1. การปฏิ บ ตั ิ เทคนิ ค แต่ล ะข้อของแพทย์วิถี พุท ธ ด้วยจิ ต พุท ธะ คื อใช้จิ ต อิ ท ธิ บ าท
(ความพอใจ ความเพียร ความจดจ่อทุ่มโถมเอาใจใส่ การตรวจสอบใคร่ ครวญเอาส่ วนทีเป็ นประโยชน์
ตัดส่ วนทีเป็ นโทษ ปรับปรุ งแก้ไขหรื อพัฒนาให้ดีขึน) เพือล้างจิตทีขีเกียจในปฏิบตั ิสิงทีเป็ นประโยชน์
โดยปฏิ บตั ิอย่างพอเหมาะพอดี ไม่มากเกินจนเกิ ดผลเสี ย และไม่น้อยเกินจนไม่ได้ประโยชน์ทีควรได้
เป็ นการฝึ กจิตให้เข้าถึงสิ งทีเป็ นประโยชน์ ด้วยจิตทีรู ้สึกทีเป็ นสุ ขเบิกบานแจ่มใส
2. เมือได้สัมผัสประโยชน์นนั ๆ ด้วยตน ก็จะเกิ ดสภาพพุทธะ รู ้ ประโยชน์ของสิ งนัน
จากการปฏิบตั ิจนสัมผัสสภาวะนันจริ งด้วยตน
3. ปฏิบตั ิจิตพุทธะ ในการตัดสิ งทีเป็ นพิษด้วยจิตทีเป็ นสุ ข
4. การประมาณ (สัปปุ ริสธรรม) ในการปฏิ บ ตั ิ ทางกาย วาจา และใจให้เหมาะสม ตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ คุณสมบัติของจิตพุทธะนัน จะพร้อมปรับเปลียนไปสู่ จุดสมดุลใหม่ (ไม่ยึดมันถือมัน)
เมือองค์ประกอบเปลียนไปจากเดิม ด้วยจิตผาสุ กผ่องใส
5. ช่วยเหลือเกือกูลมนุษยชาติดว้ ยจิตพุทธะ คือ ใช้หลักพรหมวิหารสี อย่างรู ้เพียรรู ้พกั
รายละเอียดของการปฏิบัติส่ ู ความเป็ นพุทธะ มีดังต่ อไปนี3
การปฏิบตั ิสู่ความเป็ นพุทธะนัน จะสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไปพร้อม ๆ กัน
ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “... ดูกรภิกษุทงหลายอี
ั
กข้อหนึ งอริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี ว่าบุคคลผู ้
ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (ความรู ้ความเห็นความเข้าใจ) ประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วย
ธรรมดาเช่ นนัน. ดูกรภิกษุทงหลายก็
ั
บุคคลผูถ้ ึงพร้ อมด้วยทิฏฐิ ประกอบด้วยธรรมดาอย่างไร ดูกร
ภิกษุทงหลาย
ั
ธรรมดานี ของบุคคลผูถ้ ึงพร้ อมด้วยทิฏฐิ คืออริ ยสาวกถึ งความขวนขวายในกิ จใหญ่
น้อยที ควรทําอย่างไรของเพือนสพรหมจารี โดยแท้ ถึ งอย่างนันความเพ่งเล็งกล้าในอธิ ศี ล สิ ก ขา
อธิ จิตตสิ กขาและอธิ ปัญญาสิ กขาของอริ ยสาวกนันก็มีอยู่ เปรี ยบเหมือนแม่โคลูกอ่อนย่อมเล็มหญ้า
กินด้วยชําเลืองดูลูกด้วยฉะนัน. อริ ยสาวกนันย่อมรู ้ชดั อยูอ่ ย่างนี ว่าบุคคลผูถ้ ึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบ
ด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนัน. นีญาณที 5 เป็ นอริ ยะเป็ นโลกุตระไม่ทวไป
ั
กับพวกปุถุชนอันอริ ยสาวกนันบรรลุแล้ว ...” (ม.มู.12/547)
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ประโยชน์ ตน คือการปฏิบัติอธิศีลสิ กขาอธิจิตสิ กขาและอธิปัญญาสิ กขา (เปรี ยบเหมือน
แม่โคลูกอ่อนย่อมเล็มหญ้ากินด้วย) เป็ นหลักธรรมทีชําระกิเลสโลภโกรธหลงทําให้ชีวิตพ้นทุกข์ไป
เป็ นลําดับ ๆ ดังที พระพุท ธเจ้า ตรั ส ใน ที .ปา.11/53 ถึ ง ประโยชน์ ต นว่า “ผู้ ใ ดเป็ นภิก ษุ สิ3 นกิเลส
และอาสวะแล้ วอยู่จบพรหมจรรย์ แล้ วมีกจิ ทีควรทําทําเสร็ จแล้ ว ได้ วางภาระเสี ยแล้ ว ลุถึงประโยชน์
ของตนแล้ ว สิ3 นเครื องเกาะเกียวในภพแล้ ว หลุดพ้ นไปแล้ วเพราะรู้ โดยชอบ ผู้น3 ันปรากฏว่ าเป็ นผู้
เลิศกว่ าคนทั3งหลายโดยชอบธรรมแท้ ” ซึ งผูว้ ิจยั จะได้นาํ เสนอรายละเอี ย ดในการปฏิ บ ตั ิ และผล
จากการปฏิบตั ิในลําดับต่อไป ส่ วนประโยชน์ ท่านคือขวนขวายในกิจใหญ่ น้อยทีควรทําอย่ างไรของ
เพือน สพรหมจารี (ชําเลื องดูลูกด้วย) ซึ งก็คือการช่ วยเหลื อเกื อกูลผูอ้ ืน เป็ นสภาพทีพระพุทธเจ้า
ตรัสว่า “พรหมจรรย์นนจะพึ
ั
งเป็ นไป เพือเกื อกูลแก่ชนเป็ นอันมาก เพือความสุ ขแก่ชนเป็ นอันมาก
เพืออนุเคราะห์แก่ชาวโลก ...” (ที.ปา.11/108) สภาพจิตแห่งพุทธะจึงเป็ นสภาพทีตนเองพ้นทุกข์ดว้ ย
และเกื อกูลสร้ างประโยชน์สุขให้กบั มวลมนุ ษยชาติไปพร้อม ๆ กัน ซึ งเป็ นคุณค่าประโยชน์สูงสุ ด
ต่อตนเองและมวลมนุษยชาติ
การก้าวสู่ ความเป็ นพุทธะ เพือสุ ขภาวะของตนและมวลมนุ ษยชาติ นัน เป็ นการปฏิ บตั ิ
อธิ ศีลสิ กขาอธิ จิตตสิ กขาและอธิ ปัญญาสิ กขา ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภพ 3 นี
ควรละ ควรศึ ก ษาในไตรสิ ก ขา ภพ 3 เป็ นไฉน คื อ กามภพ รู ป ภพ อรู ป ภพ ภพ 3 นี ควรละ
ไตรสิ กขาเป็ นไฉน คือ อธิ ศีลสิ กขา อธิ จิตตสิ กขา อธิ ปัญญาสิ กขา ควรศึ กษาในไตรสิ กขานี ดูกร
ภิกษุทงหลาย
ั
เมือใดแล ภพ 3 นี เป็ นสภาพอันภิกษุละได้แล้ว และเธอเป็ นผูม้ ีสิกขาอันได้ศึกษาแล้ว
ในไตรสิ กขานี เมือนันภิกษุนีเรากล่าวว่า ได้ตดั ตัณหาขาดแล้ว คลายสังโยชน์ได้แล้ว ได้ทาํ ทีสุ ดทุกข์
เพราะละมานะได้โดยชอบฯ (องฺ .ปFฺ จก.22/376.)
แสดงว่า ไตรสิ กขา ได้แก่ อธิ ศีล อธิ จิต (สมาธิ ) อธิ ปัญญา เป็ นการปฏิบตั ิเพือพ้นทุกข์ อัน
คื อ สุ ข ภาวะที แท้จ ริ ง ของชี วิต เพราะสามารถกํา จัด เหตุ แ ห่ ง ทุ ก ข์ไ ด้ ดัง ที พระพุท ธเจ้า ตรั ส ว่า
“ละเหตุทุกข์ได้ เป็ นสุ ขในทีทังปวง” (ขุ.ธ.25/59) “ละทุกข์ทงปวงได้
ั
เป็ นความสุ ข” (ขุ.ธ.25/33)
จะเห็ นได้ว่าความสุ ขทีแท้จริ งตามที พระพุทธเจ้าตรัสรู ้ เกิ ดจากการละหรื อดับทุกข์ได้ การจะละ
หรื อดับทุกข์ได้นนั เกิดจากการละหรื อดับเหตุของทุกข์นนได้
ั ซึ งเหตุแห่ งทุกข์ทีพระพุทธเจ้าตรัสรู ้
ได้แก่
กามภพ เป็ นสภาพของการหลงเสพกิ เ ลสกามสุ ข ขัล ลิ ก ะ คื อ การหลงเสพสุ ข ลวง
สุ ขไม่จริ ง สุ ขชัวคราว สุ ขไม่ยงยื
ั น ในรู ปรสกลินเสี ยงสัมผัสลาภยศสรรเสริ ญ เป็ นเหตุให้เกิดทุกข์
ทังปวงซึ งสัมพันธ์กบั ทีพระพุทธเจ้าตรัสใน “หลักปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11” (วิ.ม.4/1)
รู ปภพ คือการพัฒนาจิตวิญาณทีสู งกว่ากามภพ ถึงสภาพไม่เสพกามภายนอกแล้วแต่เหลือ
ความรู ้สึกอยากเสพอยูใ่ นใจเพียงเล็กน้อยทีพอรับรู ้รูปลักษณะของอาการอยากเสพได้ชดั
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อรู ปภพ คือการพัฒนาจิตวิญาณทีสู งกว่ารู ปภพ ถึงสภาพไม่เสพกามภายนอกแล้วแต่เหลือ
ความอยากเสพอยูใ่ นใจทีน้อยกว่ารู ปภพ เป็ นสภาพทีพอรับรู ้รูปลักษณะของอาการอยากเสพได้ แต่
ไม่ชดั จะรู ้สึกว่าเหมือนจะมี แต่ก็เหมือนจะไม่มีอาการอยากเสพกาม จึงเป็ นสภาพอรู ปคือไม่มีรูป
ของอาการอยากเสพทีชัดเจน
และมานะ เป็ นสภาพการหลงเสพกิเลสอัตตกิลมถะ คือ การหลงเสพความยึดมันถือมันว่า
ต้องได้ดงั ใจหมาย การอยากได้มากหรื อน้อยกว่าความจริ งทีเป็ นไปได้จริ ง เมือไม่ได้ดงั ใจหมายก็
ทรมานตนเองและผู อ้ ื น เป็ นเหตุ ใ ห้เ กิ ด ทุ ก ข์ท ังปวง ซึ งสัม พัน ธ์ ก บั ที พระพุท ธเจ้า ตรั ส ใน
“หลักปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11” (วิ.ม.4/1)
ซึ งเป็ นต้นเหตุ แห่ งทุ กข์ดงั กล่ าวนันสัมพันธ์ กบั ที พระพุทธเจ้าตรั สว่า “กามสุ ขขัลลิ กะ
(การเสพสุ ข ลวง ในรู ป รส กลิ น เสี ย ง สั ม ผัส ลาภ ยศ สรรเสริ ญ ที เป็ นภัย ) และอัตตกิ ล มถะ
(การประกอบความลําบากแก่ตนด้วยความยึดมันถือมัน) เป็ นต้นเหตุแห่งทุกข์” (สํ.ม.19/1664)
“อธิ ” แปลว่า ยิงขึน ๆ
“สิ กขา” แปลว่า ศึกษา
“ศีล” คือ การละเว้นกายวาจาใจทีเสพหรื อปฏิบตั ิสิงทีเป็ นโทษภัยหรื อเกินความจําเป็ น
“สมาธิ ” คือ ความตังมันในการละเว้นกายวาจาใจทีเสพหรื อปฏิบตั ิสิงทีเป็ นโทษภัยหรื อ
เกินความจําเป็ น
“ปั ญญา” คื อ การตรวจสอบว่าอะไรเป็ นกายวาจาใจที เสพหรื อปฏิ บตั ิ สิงที เป็ นโทษภัย
หรื อเกิ น ความจํา เป็ น ตัวหยาบตัว ร้ า ยสุ ดหรื อตัวที ติ ด น้อ ยที สุ ด ที เหลื อในชี วิตตนในขณะนัน
แล้วกําจัดด้วยปั ญญาแห่ งธรรม เมือกําจัดตัวหยาบร้ ายหรื อตัวทีติดน้อยทีสุ ดได้แล้ว ก็กาํ จัดพิษภัย
ตัวละเอียดหรื อตัวทีติดมากขึนไปตามลําดับ ลดละเลิกไปตามลําดับ
ขันตอนการปฏิบตั ิอธิ ศีล อธิ จิต อธิ ปัญญา คือ
1. สิ งเป็ นพิษทีผูน้ นชอบมาก
ั
ๆ ติดมาก ๆ ไม่สามารถลดได้ ก็ให้เสพไปก่อน เพราะถ้า
ลดก็จะเครี ยดมาก ทุกข์มาก ลําบากมาก และทรมานมากเกินไป
2. สิ งเป็ นพิษทีผูน้ นชอบมากติ
ั
ดมากแต่ก็พอลดได้โดยไม่ทรมานเกินไป ก็ให้ลด
3. สิ งเป็ นพิษทีผูน้ นชอบปานกลางติ
ั
ดปานกลางละได้เป็ นบางวันบางช่วงโดยไม่ทรมาน
เกินไป ก็ให้ละบางวันบางช่วง
4. สิ งเป็ นพิษทีผูน้ นชอบน้
ั
อยติดน้อยเลิ กได้โดยไม่ทรมานเกิ นไปก็ให้เลิ กสิ งทีเป็ นภัย
หรื อเกินความจําเป็ นนัน
การปฏิบตั ิเพือบรรลุธรรมต้องไม่ตึงเครี ยดไม่ทรมานจนเกินไป ไม่หย่อนจนเกินไป ดังที
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดู กรโสณะเหมือนกันนันแล ความเพียรทีปรารภเกิ นไปนัก ย่อมเป็ นไปเพือ
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ความฟุ้ งซ่ าน ความเพียรที ย่อหย่อนนัก ก็เป็ นไปเพือเกี ยจคร้ าน เพราะเหตุนันแล เธอจงตังความ
เพียรแต่พอเหมาะ จงทราบข้อทีอินทรี ย ์ (กําลังจิต) ทังหลายเสมอกัน (ไม่ตึงไม่หย่อนเกินไป) และ
จงถื อนิ มิต (เครื องหมายหรื อการกําหนดหมาย) ในความสมําเสมอนัน” (วิ.ม.5/2) โดยใช้ปัญญา
ปฏิบตั ิลดละเลิกกิ เลส ด้วยหลักทีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ตังตนอยูบ่ นความลําบากกุศลธรรมเจริ ญยิง
ตังตนอยูบ่ นความสบายอกุศลธรรมเจริ ญยิง” (ม.อุ.14/15) และ “การย่อหย่อนด้วยการเสพกามสุ ข
(รู ป รส กลิ น เสี ย ง สัม ผัส ลาภ ยศ สรรเสริ ญ ที เป็ นภัย ) ตามใจมากเกิ นหรื อ เคร่ ง ครั ด ตัด การ
เสพจนตึ ง เครี ย ดทรมานตนเองเกิ นไป เป็ นเหตุแห่ งทุกข์” (สํ.ม.19/1664) คือการปฏิบตั ิฝืนลดละ
เลิกกิเลสตามฐานกําลังใจกําลังปั ญญาของแต่ละคนนัน ให้อยู่ใ นสภาพตังตนอยู่ใ นความลํา บาก
แต่อ ย่า ให้ท รมานตนเองเกิ น ไป (ไม่ตึ ง เครี ย ดเกิ น ไปไม่ห ย่อ นเกิ น ไป) เพราะโดยสัจ จะแห่ ง
ธรรมชาติ ของกิ เลส ในขณะทีมีผสั สะ (สิ งกระทบ) ทีทําให้กิเลสออกอาการอยากเสพ เมือเราใช้ศีล
สมาธิ ปัญญาฝื นขัดใจลดละเลิ กกิ เลสนัน กิเลสนัน ก็จะดิ นสร้างความรู ้ สึกทุกข์ไม่โปร่ งไม่โล่งไม่
สบายอึดอัดกดดันให้เราได้รับรู ้ และพยายามใช้ปัญญาสะกดจิตมอมเมาเราให้ทาํ ตามกิเลส ถ้ากิเลส
นันดินแรงทุกข์แรงจนเรารู ้สึกทนได้ยากลําบาก เราก็พรากห่างจากผัสสะ (สิ งกระทบ) ทีทําให้กิเลส
ออกอาการนันก่อน แล้วค่อยทําลาย ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “พรากไม้ทีชุ่มด้วยยางออกจากนําก่อน
แล้วค่อยเผาทําลาย” (ม.อุ.14/312)
ถ้าพอทนได้โดยไม่ทุกข์เกินไป ก็ทาํ ลายกิเลสในใจตน ขณะทีมีผสั สะกระทบสิ งทีทําให้
กิเลสนันออกอาการและพยายามใช้พลังและปั ญญาของกิเลสสะกดจิตเหนี ยวนําครอบงํามอมเมาเรา
ให้ทาํ ตามกิ เ ลสพลัง ปั ญ ญาที เราจะทํา ลายกิ เลสได้คื อ “พิจ ารณาความไม่เที ยง ความเป็ นทุ ก ข์
ความไม่มีตวั ตนของกิเลส ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์” (สํ.ข.17/84-86) โดยพิจารณาในขณะทีเรารับรู ้วา่
กิเลสกําลังออกอาการ เมือเราพิจารณาความไม่เทียง ความไม่มีตวั ตนแท้ ในสุ ขลวงของการเสพตาม
กิเลสสัง และความรู ้สึกทุกข์ทีเกิดขึนเมือไม่เสพตามกิเลสสัง ว่าความรู ้สึกสุ ขหรื อทุกข์ดงั กล่าวเมือ
เกิดขึนแล้วตังอยูไ่ ม่นานก็จะดับไป เหมือนกลุ่มฟองนํา ฟองนํา พยับแดด ต้นกล้วย มายากล (สํ.ข.
17/242-246) รวมทังการพิจารณาว่าพลังชี วิตของกิ เลสจะใช้พลังและปั ญญาของกิ เลส สะกดจิ ต
เหนี ยวนํา ครอบงํา มอมเมาเรา ให้ทาํ ความทุ ก ข์โ ทษภัย ผลเสี ย หรื อ ทํา ความชัวต่อ ตนเองและ
ผูอ้ ืนอย่างไร โดยพิจารณาเท่าทีเรามีปัญญา ณ เวลานัน พลังปั ญญาดังกล่าวจะสามารถทําลายกิเลสได้
และพิจารณาประโยชน์ของการไม่มีหรื อไม่เสพกิ เลสนัน พลังปั ญญาดังกล่าว ก็จะสามารถทําลาย
กิเลสได้ ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “... เมือใดพึงรู ้ดว้ ยตนเอง ว่าธรรมเหล่าใดนันเป็ นอกุศล เป็ นกุศล
มีโทษ ไม่มีโทษ เป็ นต้นแล้ว จึงควรละหรื อเข้าถึ งธรรมตามนัน (องฺ .เอกก.20/505) , “บัณฑิ ตย่อม
เว้นสิ งทีไม่เป็ นประโยชน์ ถึงเอาแต่สิงทีเป็ นประโยชน์” (องฺ .จตุกฺก.21/42) และ “ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
... พระผูม้ ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ... ทรงประกาศโทษของสังขารทีตําช้าเศร้าหมอง (โทษของ
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การปรุ ง แต่ ง หรื อ สร้ า งกิ เ ลสความโลภ โกรธ หลงสุ ข ลวง อัน เป็ นเหตุ แ ห่ ง ทุ ก ข์ท ังปวง ตาม
หลักปฏิ จจสมุปบาทด้านเกิ ดทุกข์ทงปวง)
ั
และอานิ สงส์ (ประโยชน์) ในพระนิ พพาน (ประโยชน์
ของการไม่มีกิเลสความโลภ โกรธ หลงสุ ขลวง ตามหลักปฏิ จจสมุปบาทด้านการดับทุกข์ทีต้นเหตุ
ทุกข์ทงปวงก็
ั
จะดับ) จิตของภิกษุเหล่านัน ผูอ้ นั พระผูม้ ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ... ทรงให้
เห็นแจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญให้รืนเริ งด้วยธรรมมีกถา ไม่นานนักก็หลุดพ้นจากอาสวะ เพราะ
ไม่ยึดมันฯ (สํ.ข.10/49) และในวิมุตติสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึ งเหตุแห่ งการวิมุตติ 5 เหตุทีทําให้
บรรลุหลุดพ้นกิเลส (วิมุตติ) ได้หลุดพ้นด้วยการฟั งธรรม หลุดพ้นด้วยการแสดงธรรมหรื อสนทนา
ธรรม หลุดพ้นด้วยการท่องทบทวนธรรม หลุดพ้นด้วยการตรึ กตรองใคร่ ครวญธรรม หลุดพ้นด้วย
สมาธิ นิมิต (การปฏิบตั ิมรรคทัง 7 องค์อย่างตังมัน) (องฺ .ปFฺ จก.22/26)
จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้าพบว่า ในขณะทีมีสติรับรู ้วา่ กิเลสกําลังออกอาการ การพิจารณา
โทษของการมีกิเลสหรื อการเสพตามกิ เลส และประโยชน์ของการไม่มีหรื อไม่เสพกิ เลส จะทําให้
กิเลสตาย ดังนันการพิจารณาทบทวนซํา ๆ อย่างตังมัน จนถึงขันกิเลสนันสลายตายไป ผูน้ นก็
ั จะได้
ความผาสุ กเพราะพ้นทุกข์จากกิเลสได้ซึงสัมพันธ์กบั ทีพระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุทีทําให้กิเลสพ่ายแพ้
สู ญสลายตายไป อันจะทําให้เกิดสภาพแห่งพุทธะ ใน สํ.ส./458-460 ดังนี
[458] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี สมัยหนึ งพระผูม้ ีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีฯ
[459] ครังนันแลมารผูม้ ีบาปได้เข้าไปเฝ้ าพระผูม้ ีพระภาคถึงทีประทับ ครันแล้วได้กล่าว
กะพระผูม้ ี พ ระภาคด้ว ยคาถาว่า บ่ ว งใดมี ใ จไปได้ใ นอากาศกํา ลัง เที ยวไปข้า พระองค์จ ัก คล้อ ง
พระองค์ไว้ดว้ ยบ่วงนันสมณะท่านไม่พน้ เราฯ
[460] พระผูม้ ีพระภาคตรัสตอบว่า เราหมดความพอใจในรู ปเสี ยงกลินรสโผฏฐัพพะอัน
เป็ นของรื นรมย์ใจแล้ว แน่ะมาร เรากําจัดท่านได้แล้วฯ ลําดับนัน มารผูม้ ีบาปเป็ นทุกข์เสี ยใจว่า พระ
ผูม้ ีพระภาคทรงรู ้จกั เรา พระสุ คตทรงรู ้จกั เรา ดังนี จึงได้หายไปในทีนันนันเองฯ
ผูว้ จิ ยั พบว่า เมือมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ในวิถีชีวติ ปกติมากระทบกับชีวิตเราแล้วทําให้กิเลสเรา
ออกอาการ ในขณะทีเรามีสติรับรู ้วา่ กิเลสกําลังออกอาการ การรู ้และพิจารณาโทษภัยของกิเลส ทําให้
สามารถทําลายกิเลสได้ เนืองจากแต่เดิมของชี วิตนัน พลังกิเลสของทังตนเองและผูอ้ ืนได้สือสารให้
ข้อมูลอย่างต่อเนื องซํา ๆ กับจิตวิญญาณแท้ ๆ ของเราว่ากิ เลสเป็ นผูน้ าํ ความสุ ขอันเลิ ศยอดมาให้
เมือจิตวิญาณแท้ ๆ ของเราหลงเชื อจึงเทพลังให้กิเลสนําไปเสพไปเลี ยงกิ เลส กิเลสจึงโตหนาแน่ น
ขึนไปเรื อย ๆ เมือจิตวิญญาณแท้ ๆ ได้พบสัจธรรมแห่ งพุทธทีแท้จริ ง และได้ดาํ เนิ นการพิจารณา
โทษของการมีหรื อการเสพกิเลส และประโยชน์ของการไม่มีหรื อไม่เสพกิเลส สุ ขลวงจากกิเลสนัน
เกิดขึนชัวคราวสัน ๆ แล้วดับไปไม่เทียงไม่มีตวั ตนแท้ สุ ขลวงจึงมีค่าเท่ากับไม่มี โดยพิจารณาทบทวน
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ซํา ๆ อย่างตังมันในขณะทีมีอาการอยากเสพกิเลส เมือพิจารณาสัจธรรมมากเท่าไหร่ พลังงานคลื น
แม่เหล็กของปั ญญาแห่งธรรมก็จะเกิดมากเท่านัน ๆ เป็ นพลังครอบงําทําลายกิเลสและไม่ส่งพลังให้
กิเลส เมือกิ เลสเชื อมันอย่างชัดเจนว่าจิตแท้ ๆ ได้รู้จกั กิ เลสอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วและจิตไม่ส่ง
พลังให้กิเลสแล้ว กิเลสตัวนัน ๆ ก็จะยอมสลายตายไป อันทําให้เกิดสภาพแห่งพุทธะขึน
ผูว้ ิจยั พบว่า การพิจารณาโทษหรื อผลเสี ยของสิ งใด ซําแล้วซําอีกหลายครั ง จนเชื อมัน
อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง ว่าสิ งนันมีโทษมีผลเสี ย จะทําให้ตดั สิ งนันได้ดว้ ยใจทีเป็ นสุ ข ไม่วา่ ในความ
เป็ นจริ งสิ งนันจะมีโทษหรื อมีประโยชน์ก็ตาม ส่ วนการพิจารณาประโยชน์ของสิ งใด ซําแล้วซําอีก
หลายครัง จนเชือมันอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง ว่าสิ งนันมีประโยชน์ จะทําให้เข้าถึงสิ งนันได้ดว้ ยใจทีเป็ นสุ ข
ไม่วา่ ในความเป็ นจริ งสิ งนันจะมีโทษหรื อมีประโยชน์ก็ตาม ตัวอย่างเช่น
กรณี ที 1 เมือเรารู ้สึกเชือมันชัดเจนว่าใครเป็ นคนดี เราจะอยากคบ เพราะคบคนดีไม่มีโทษ
มีแต่ประโยชน์ เวลาคบคนดี จะรู ้ สึกเป็ นสุ ข แต่วนั หนึ ง คน ๆ เดียวกันทีเราเคยรู ้สึกว่าเป็ นคนดีนนั
ไม่ได้เป็ นคนดีอย่างทีเราคิด เราได้มีขอ้ มูลชัดเจนแล้วว่าเขาเป็ นคนไม่ดี เราก็จะไม่อยากคบ เพราะ
คบคนทีไม่ดี จะมีแต่โทษ ไม่มีประโยชน์ เราจะตัดการคบคนทีไม่ดี หรื อตัดการสนับสนุ นคนไม่ดี
ด้วยความเต็มใจสุ ขใจ
กรณี ที 2 คนส่ วนใหญ่จะรู ้สึกเป็ นสุ ข สดชื น อร่ อย (รู ้สึกรสดี) กับการรับประทานอาหาร
รสจัด ซึ งในปั จจุบนั การแพทย์ทุกแผนยืนยันตรงกันว่าอาหารรสจัดเป็ นโทษต่อสุ ขภาพ เพราะแต่
เดิ มคนส่ วนใหญ่ได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื องซํา ๆ จากครอบครั วญาติพีน้องเพือนหรื อสื อต่าง ๆ ว่า
การรับประทานอาหารรสจัดมีประโยชน์ มีสารอาหารมาก มีแรง อร่ อย สดชื น เป็ นต้น และคนส่ วน
ใหญ่จะรู ้ สึกไม่เป็ นสุ ข ไม่สดชื น ไม่อร่ อย (รู ้ สึกรสไม่ดี) กับการรับประทานอาหารรสจืด ซึ งใน
ปั จจุบนั การแพทย์ทุกแผนยืนยันตรงกันว่าอาหารรสจืดเป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภาพ ซึ งแต่เดิมคนส่ วน
ใหญ่ได้รับข้อมูลอย่างต่อเนืองซํา ๆ จากครอบครัวญาติพีน้องเพือนหรื อสื อต่าง ๆ ว่าการรับประทานอาหาร
รสจืดเป็ นโทษ คือมีสารอาหารน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย ไม่สดชื น ไม่มีแรง
ไม่อร่ อย เป็ นต้น ดังนัน เมือมาเข้าค่ายสุ ขภาพ ในวันแรก ๆ นัน ยังไม่ได้ขอ้ มูลใหม่ คนส่ วนใหญ่จึง
รับประทานด้วยความรู ้สึกทีรสไม่ดี ไม่อร่ อย ไม่สดชื น แต่เมือได้ขอ้ มูลอย่างต่อเนื องจากคณะจิตอาสา
แพทย์วิถีพุทธว่า อาหารรสจัดเป็ นโทษต่อสุ ขภาพ อาหารรสจืดทีสมดุ ลร้ อนเย็นเป็ นประโยชน์ต่อ
สุ ขภาพ และได้ลงมือฝึ กรับประทานอาหารรสจืดทีสมดุลร้อนเย็น จนเกิดสภาพสบายเบากายมีกาํ ลัง
ขึนกับตนเอง ทําให้คนส่ วนใหญ่ทีมาเข้าค่ายสุ ขภาพแพทย์วิถีธรรม เริ มรับประทานอาหารรสจืดที
สมดุลร้อนเย็น ด้วยความรู ้สึกทีเป็ นสุ ข สดชืน อร่ อย (รู ้สึกรสดี)
กรณี ที 3 ถ้ารู ้ สึกว่าการปรุ งรสแบบใดอร่ อย ก็รับประทานอาหารแบบนันซํา ๆ หลายมือ
ก็จะรู ้สึกไม่อร่ อย แสดงว่าความอร่ อยไม่ได้อยูท่ ีการปรุ งรส เพราะถ้าการปรุ งรสทําให้อร่ อยได้จริ ง
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การปรุ งรสแบบเดิมซํา ๆ ก็ตอ้ งรู ้ สึกอร่ อยแบบเดิมทุกวัน เมือคนพิจารณาซํา ๆ จนเชื อมันว่าการรับประทาน
อาหารแบบเดิมซํา ๆ หลายมือนันไม่สดชื น เวลารับประทานจึงรู ้ สึกไม่อร่ อย ดังนัน ความไม่อร่ อย
เกิ ดจากการพิจารณาโทษหรื อผลเสี ยของสิ งนัน จนเชื อมันอย่า งชัดเจนแจ่ม แจ้ง ว่า สิ งนันมี โทษ
ส่ วนความอร่ อยเกิดขึนจากการพิจารณาประโยชน์ จนเชือมันอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งว่าสิ งนันมีประโยชน์
กรณี ที 4 ถ้ารู ้ สึกว่าการปรุ งเครื องแบบใดอร่ อย ก็ใส่ เครื องปรุ งนันมาก ๆ กลับไม่อร่ อย
แสดงว่าเครื องปรุ งชนิ ดนัน ไม่ได้ทาํ ให้เกิดความอร่ อยทีแท้จริ ง เพราะถ้าเครื องปรุ งชนิ ดนันทําให้
อร่ อยได้จริ ง เมือใส่ เครื องปรุ งมากขึนไปเรื อย ๆ ก็ตอ้ งรู ้สึกอร่ อยมากยิงขึนไปเรื อย ๆ แต่ตรงกันข้ามกลับ
ไม่อร่ อย เพราะเครื องปรุ งทีมากเกินไป เป็ นโทษต่อชี วิต ทีชี วิตสามารถรับรู ้ได้อย่างชัดเจน ชี วิตจึง
สร้างความรู ้สึก ไม่เป็ นสุ ข ไม่สดชืน ไม่อร่ อย (รู ้สึกรสไม่ดี) ขึนมา
กรณี ที 5 ถ้ารู ้ สึกว่าการปรุ งรสแบบใดอร่ อยเมือปรุ งรสแบบนันมารับประทานในวันที
เศร้าโศกเสี ยใจมาก ๆ กลับไม่อร่ อย ถ้าการปรุ งแบบใดทําให้อร่ อยจริ ง เมือรับประทานก็ตอ้ งรู ้ สึก
อร่ อยในทุกสถานการณ์ แต่สถานการณ์ ดงั กล่าว ชี วิตได้รับความเศร้ าโศกซึ งเป็ นโทษเป็ นผลเสี ย
เวลาสัม ผัส อะไรก็จ ะรู ้ สึ ก ทุ ก ข์ ในทางตรงกัน ข้า มในวัน ที สุ ข สบายใจ เช่ น ในวัน หยุด สํา คัญ
ญาติ พีน้องไม่ได้ไปเทียวให้เกิดความกังวลว่าจะเสี ยงต่อการเกิดอันตรายอะไรหรื อไม่ แต่มารวมกัน
ในบ้านอย่างพร้ อมหน้าพร้อมตาไม่เสี ยงอันตราย ช่ วยกันปรุ งอาหารแต่ไม่ได้ถูกสู ตร กลับรู ้สึกอร่ อย
รสดี สดชื น เป็ นสุ ข เพราะการเกิ ดสภาพที เป็ นประโยชน์ใ นชี วิต จึ ง ทํา ให้สัม ผัส สิ งต่า ง ๆ ด้วย
ความรู ้สึกทีเป็ นสุ ข
จะเห็นได้วา่ ผูใ้ ดพิจารณาประโยชน์ในสิ งทีเป็ นโทษ จนเชื อมันว่าสิ งทีเป็ นโทษนันเป็ น
ประโยชน์ จะทําให้ผนู ้ นเข้
ั าถึงหรื อสัมผัสสิ งทีเป็ นโทษด้วยความรู ้สึกทีเป็ นสุ ข แต่เมือสิ งทีเป็ นโทษ
ออกฤทธิJ ก็จะเกิดโทษทุกข์ขึน ตรงกันข้าม ผูใ้ ดพิจารณาประโยชน์ในสิ งทีเป็ นประโยชน์จนเชื อมัน
ว่าสิ งทีเป็ นประโยชน์นนเป็
ั นประโยชน์ จะทําให้ผนู ้ นเข้
ั าถึงหรื อสัมผัสสิ งทีเป็ นประโยชน์นนั ด้วย
ความรู ้สึกทีเป็ นสุ ข แต่เมือสิ งทีเป็ นประโยชน์ออกฤทธิJ ก็จะเกิดประโยชน์สุขขึน
ดังนัน ผูม้ ี ปัญญาก้าวสู่ พุทธะแท้ จะพิจารณาโทษในสิ งที เป็ นโทษ โดยพิจารณาซํา ๆ
จนเชื อมันว่า สิ งที เป็ นโทษนันเป็ นโทษ ถึ ง ขันที ทํา ให้เ กิ ด สภาพตัด สิ งที เป็ นโทษ (ตัด กิ เ ลส)
ด้วยความรู ้ สึกที เป็ นสุ ขอิ มเอิ บเบิ กบานแจ่มใส อย่างไม่ห่วงหาอาลัยอาวรณ์ ในสิ งทีเป็ นโทษนัน
และพิจารณาประโยชน์ในสิ งทีเป็ นประโยชน์ โดยพิจารณาซํา ๆ จนเชื อมันว่าสิ งทีเป็ นประโยชน์
นันเป็ นประโยชน์ ถึ งขันทําให้เกิ ดสภาพเข้าถึ งหรื อสัมผัสสิ งทีเป็ นประโยชน์นนั ด้วยความรู ้ สึกที
เป็ นสุ ข อิมเอิบเบิกบานแจ่มใส อย่างไม่ห่วงหาอาลัยอาวรณ์ในสิ งทีเป็ นโทษทีเคยติดเคยยึด เมือผูใ้ ด
เข้าถึงสภาพรู ้ (รู ้บาปและโทษ รู ้กุศลและประโยชน์) ตืน (ตืนรู ้ออกมาจากบาปและโทษ ตืนรู ้เข้าถึง
กุ ศ ลและประโยชน์ ) เบิ ก บาน (จิ ตบริ สุ ท ธิJ ผ่องใส เพราะความไม่ ติ ดยึดในกิ เลสนัน ๆ) เพราะ
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สามารถตัด สิ งที เป็ นโทษ (ละบาป) เข้า ถึ ง สิ งที เป็ นประโยชน์ (บํา เพ็ญ กุศ ล) ด้วยใจที เป็ นสุ ข
(ทําจิตใจให้บริ สุทธิJ ผ่องใส เพราะความไม่ติดยึดในกิเลสนัน ๆ) ได้มากขึนเท่าไหร่ ๆ นันคือสภาพ
แห่งพุทธะ ได้เกิดมากขึนเป็ นลําดับ ๆ
การรู้ และพิจารณาโทษภัยของกิเลสในระดับปฏิจจสมุปบาท มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดในการ
ทําลายกิเลส
ผูว้ จิ ยั พบว่า ถ้าผูใ้ ดติดกิเลสชนิ ดใดน้อย การพิจารณาโทษของกิเลสเพียงไม่กีข้อไม่กีครัง
ก็สามารถทําลายกิเลสชนิ ดนันได้ แต่ถา้ ผูใ้ ดติดกิ เลสชนิ ดใดมาก การพิจารณาโทษของกิเลสเพียง
ไม่กีข้อไม่กีครังนัน จะไม่สามารถทําลายกิเลสได้ แต่พอพิจารณาโทษของกิเลสและประโยชน์ของ
การไม่มี กิ เ ลสในระดับ ปฏิ จ จสมุ ป บาท จะสามารถทํา ลายกิ เ ลสได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดัง ที
พระพุ ท ธเจ้าตรั ส ว่า “... ธรรมที เราบรรลุ แล้วนี เป็ นธรรมลึ กซึ ง เห็ นได้ย าก รู ้ ตามได้ยาก สงบ
ประณี ต จะคาดคะเนเอาไม่ได้ ละเอี ยด รู ้ ได้เฉพาะบัณฑิ ต ส่ วนหมู่สัตว์นี มี อาลัย (ความห่ วงหา
อาลัยอาวรณ์ ในสุ ขลวง) เป็ นทียินดี ยินดีแล้วในอาลัย เบิกบานแล้วในอาลัย ก็อนั หมู่สัตว์ผมู ้ ีอาลัย
เป็ นที ยิน ดี ยิ นดี แ ล้ว ในอาลัย เบิ ก บานแล้ว ในอาลัย ยากที จะเห็ นได้ซึ งฐานะนี คื อ ปั จจัย แห่ ง
สภาวะธรรมอัน เป็ นที อาศัย กัน เกิ ด ขึ น (ปฏิ จ จสมุ ป บาท) ยากที จะเห็ น ได้ ซึ งฐานะแม้นี คื อ
พระนิพพาน ซึ งเป็ นทีระงับแห่ งสังขารทังปวง (การปรุ งแต่งหรื อสร้างสุ ขลวงอันเป็ นเหตุแห่ งทุกข์จริ ง)
เป็ นทีสลัดอุปธิ (กิเลส) ทังปวง เป็ นทีสิ นไปแห่งตัณหา คลายความกําหนัดดับทุกข์” (ที.ม.10/44)
พระพุทธเจ้าตรัส ใน “มหาขันธกะ” ถึง “โพธิ กถาปฏิจจสมุปบาทมนสิ การ” (วิ.ม.4/1-3)
ดังนี
[1] โดยสมัยนันพระผูม้ ีพระภาคพุทธเจ้าแรกตรัสรู ้ประทับอยู่ ณ ควงไม้โพธิ พฤกษ์ใกล้
ฝั งแม่ นาเนรั
ํ ญ ชราในอุ รุ เ วลาประเทศ ครั งนัน พระผู ม้ ี พ ระภาคประทับ นังด้ว ยบัล ลัง ก์เ ดี ย ว
เสวยวิมุตติสุข ณ ควงไม้โพธิ พฤกษ์ตลอด 7 วันและทรงมนสิ การ (การพิจารณาทําใจในใจโดยแยบคาย)
ปฏิจจสมุปบาท (การอาศัยกันและกันเกิดขึน หรื อความเป็ นเหตุปัจจัยสื บเนื องกันเป็ นไปตามลําดับ)
เป็ นอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยามแห่งราตรี วา่ ดังนี
ปฏิ จจสมุปบาทอนุ โลม เพราะอวิชชาเป็ นปั จจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็ นปั จจัยจึงมี
วิญญาณ เพราะวิญญาณเป็ นปั จจัยจึงมีนามรู ป เพราะนามรู ปเป็ นปั จจัยจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะ
เป็ นปั จจัยจึงมีผสั สะ เพราะผัสสะเป็ นปั จจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเป็ นปั จจัยจึงมีตณ
ั หา เพราะ
ตัณหาเป็ นปั จจัยจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็ นปั จจัยจึงมีภพ เพราะภพเป็ นปั จจัยจึงมีชาติ เพราะ
ชาติเป็ นปั จจัยจึงมีชรามรณะ โสกะปริ เทวะทุกข์โทมนัสอุปายาส เป็ นอันว่ากองทุกข์ทงมวลนั
ั
นย่อม
เกิดด้วยประการฉะนี
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ปฏิจจสมุปบาทปฏิโลม อนึ งเพราะอวิชชานันแหละดับโดยไม่เหลือ ด้วยมรรคคือวิราคะ
สัง ขารจึ ง ดับ เพราะสัง ขารดับ วิญ ญาณจึ ง ดับ เพราะวิญ ญาณดับ นามรู ป จึ ง ดับ เพราะนามรู ป
ดับสฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ
ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับอุ ปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ เพราะภพดับชาติจึงดับ
เพราะชาติดบั ชรา มรณะ โสกะ ปริ เทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส จึงดับ เป็ นอันว่ากองทุกข์ทงมวล
ั
นันย่อมดับด้วยประการฉะนี
ลําดับนัน พระผูม้ ีพระภาคทรงทราบเนื อความนันแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี ในเวลานันว่า
ดังนี เมือใดแล ธรรมทังหลายปรากฏแก่พราหมณ์ ผูม้ ีเพียรเพ่งอยู่ เมือนัน ความสงสัยทังปวงของ
พราหมณ์นนย่
ั อมสิ นไป เพราะมารู ้ธรรมพร้อมทังเหตุ
[2] ลํา ดับ นัน พระผูม้ ี พ ระภาคทรงมนสิ ก ารปฏิ จจสมุ ป บาท เป็ นอนุ โลมและปฏิ โลม
ตลอดมัชฌิ มยามแห่ งราตรี ... จึ งทรงเปล่งอุทานนี ในเวลานันว่าดังนี ... เมื อใดแลธรรมทังหลาย
ปรากฏแก่พราหมณ์ ผูม้ ีเพียรเพ่งอยู่เมือนัน ความสงสัยทังปวงของพราหมณ์นนย่
ั อมสิ นไป เพราะ
ได้รู้ความสิ นแห่งปั จจัยทังหลาย
[3] ลําดับนัน พระผูม้ ีพระภาคทรงมนสิ การปฏิจจสมุปบาทเป็ นอนุ โลมและปฏิโลมตลอด
ปั จฉิ มยามแห่งราตรี ... จึงทรงเปล่งอุทานนี ในเวลานันว่าดังนี ... เมือใดแลธรรมทังหลายปรากฏแก่
พราหมณ์ ผูม้ ีเพียรเพ่งอยู่ เมือนัน พราหมณ์นนั ย่อมกําจัดมารและเสนาเสี ยได้ ดุ จพระอาทิตย์อุทยั
ทําอากาศให้สว่างฉะนัน.
ดังนันจะเห็นได้วา่ หลักปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11 คือ การอาศัยกันและกันเกิดขึนหรื อ
ความเป็ นเหตุปัจจัยสื บเนื องกันเป็ นไปตามลําดับ เพราะอวิชชา (ความหลงความไม่รู้อย่างแจ่มแจ้ง
ว่า กิ เลสสุ ขลวงในกามและอัตตา (ความยึดมันถื อมัน) จะนําทุกข์มหาศาลทังปวงมาให้ เป็ นปั จจัย
(เหตุ) จึงมี สังขาร (การปรุ งแต่ง ผสมผสาน สร้าง และสังเคราะห์) สังขาร จึงมี วิญญาณ (พลังงาน
แห่งความรู ้สึกนึกคิด) วิญญาณ จึงมี นามรู ป (ตัวรู ้และตัวถูกรู ้) นามรู ป จึงมี สฬายตนะ (สื อติดต่อ 6
อย่าง คือ ตา หู จมูก ลิน กาย ใจ) สฬายตนะ จึงมี ผัสสะ (สิ งทีมาสัมผัสหรื อกระทบ) ผัสสะ จึงมี
เวทนา (ความรู ้ สึก) เวทนา จึงมี ตัณหา (ความอยาก) ตัณหา จึงมี อุปาทาน (ความยึดมันถื อมัน)
อุ ป าทาน จึ ง มี ภพ (สภาพกามภพ รู ป ภพ อรู ป ภพ และอัต ตามานะที อาศัย อยู่) ภพ จึ ง มี ชาติ
(การเกิด) ชาติ จึงมี ชรา (ความแก่ความเสื อม) มรณะ (ความตาย) โสกะ (ความเศร้าโศก) ปริ เทวะ
(ครําครวญรําพันห่ วงหาอาลัยอาวรณ์) ทุกข์ (ไม่สบาย) โทมนัส (เสี ยใจ) อุปายาส (ความลําบากใจ
คับแค้นใจ อึดอัด กดดัน หดหู่ รําคาญ ขุ่นมัว ไม่โปร่ ง ไม่โล่ง ไม่เบิกบาน ไม่ผอ่ งใส) กองทุกข์ทงั
มวลนันย่อมเกิด ด้วยประการฉะนี การดับเหตุแห่งทุกข์คืออวิชชา จะทําให้ทุกข์ดบั ไป
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อวิช ชา คื อ ความหลงความไม่ รู้อย่า งแจ่ ม แจ้ง ว่า กิ เลสสุ ข ลวง (โลกี ย สุ ข ) ในกามสุ ข
และอัตตกิ ลมถะจะนําทุ กข์มหาศาลทังปวงมาให้ หมายความว่า เมื อชี วิตใดหลงว่ากิ เลสสุ ขลวง
สุ ขไม่จริ ง สุ ขชัวคราว สุ ขไม่ยงยื
ั น ในกาม คือ รู ป รส กลิ น เสี ยง สัมผัส ลาภ ยศ สรรเสริ ญ และ
ความยึดมันถือมันให้ได้ดงั ใจหมาย ว่าเป็ นสิ งทีควรเสพ เป็ นเหตุให้จิตวิญญาณของผูน้ นสั
ั งขาร คือ
การปรุ งแต่งผสมผสาน สร้าง และสังเคราะห์ พลังงานความรู ้สึกสุ ขลวงทีได้เสพสิ งนันดังใจหมาย
ซึ งเป็ นวิญญาณของกิเลสทีถูกสร้างขึนใหม่ในจิตวิญญาณของผูน้ นั
วิญญาณของกิเลสก็จะพัฒนาต่อเนื องให้มีสภาพนามรู ป นามคือสภาพรู ้ และรู ปคือสภาพ
ทีถูกรู ้ วา่ อะไรมากระทบแล้วรู ้สึกอย่างไร วิญญาณทีมีคุณภาพถึ งขันนามรู ป จะมีความสามารถใน
การดูดวัตถุและพลังงานมาเป็ นสฬายตนะ คือ สื อติดต่อ 6 อย่าง ได้แก่ ตา หู จมูก ลิน กาย ใจ เพือจะ
เสพสิ งนันตามต้อ งการ รวมทังพลัง งานที เชื อมต่อ ระหว่า งวัต ถุ ก บั วิญ ญาณ ให้รู้ ว่า สิ งนันคื อ
อะไร เรี ยกว่าสฬายตนะภายนอก เมือเกิ ดสภาพรู ้ว่าสิ งนันคืออะไร (รู ปในจิตวิญญาณ เช่น เปรี ยว
หวาน มัน เค็ม ขม เผ็ด เย็น ร้อน อ่อน แข็ง สู ง ตํา ดํา ขาว สุ ข ทุกข์ เป็ นต้น) ก็มีพลังงานเชื อมต่อให้
นามในจิตวิญญาณรับรู ้วา่ เป็ นสิ งนัน เรี ยกว่าสฬายตนะภายใน
สฬายตนะ จึ งมี ผัสสะ (สิ งทีมาสัมผัสหรื อกระทบ) ผัสสะ จึ งมี เวทนา (ความรู ้ สึกสุ ข
ทุกข์ เฉย ๆ) เวทนา จึงมี ตัณหา (ความอยาก อยากได้สิงทีรู ้สึกสุ ข อยากเอาสิ งทีรู ้สึกทุกข์ออกไป)
ตัณหา จึ งมี อุ ปาทาน (ความยึดมันถื อมันว่าความรู ้ สึกสุ ขลวงจากได้เสพสมตามที กิ เลสกามและ
อัตตาต้องการ และความรู ้สึกทุกข์จากการไม่ได้เสพตามทีกิเลสกามและอัตตาต้องการนัน เป็ นตัวเรา
ของเรา) อุปาทาน จึงมี ภพ (สภาพสุ ขลวงจากกิเลสกามและอัตตาทีอาศัยอยู)่ ภพ จึงมี ชาติ (ภพอัน
คือสุ ขลวงจากกิเลสกามและอัตตานันเกิดขึนและตังอยูน่ านเท่าไหร่ ก็มีชาติเกิดของสุ ขลวงจากกิเลส
กามและอัตตาอยู่เท่านัน) ชาติ จึงมี ชรา (ความแก่หรื อความเสื อมของสุ ขลวงจากกิ เลสกามและ
อัตตา) มรณะ (ความตายหรื อความดับของสุ ขลวงจากกิเลสกามและอัตตา)
ซึ งสุ ขลวงจากกิเลสกามและอัตตานันเกิดขึนตังอยูแ่ ละดับไปในระยะเวลาเพียงสัน ๆ ดังที
พระพุทธเจ้าตรัสว่า รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณของกิ เลสนัน เหมือนกลุ่มฟองนํา ฟองนํา
พยับแดด ต้นกล้วย มายากล (สํ.ข.17/242-246)
จากนันเมือยังไม่ได้เสพสุ ขลวงจากกิเลสกามและอัตตานัน กิเลสจะดูดพลังผูน้ นไปสร้
ั
าง
ความรู ้ สึก โสกะ (ความเศร้ าโศก) ปริ เทวะ (ครําครวญรําพันห่ วงหาอาลัยอาวรณ์ ในสุ ขลวงนัน)
ทุกข์ (ไม่สบาย) โทมนัส (เสี ยใจ) อุปายาส (ความลําบากใจ คับแค้นใจ อึดอัด กดดัน หดหู่ รําคาญ
ขุ่นมัว ไม่โปร่ ง ไม่โล่ง ไม่เบิกบาน ไม่ผอ่ งใส) เพือต่อรองกดดันให้ผนู ้ นทํ
ั าตามสิ งทีกิเลสกามและ
อัตตาต้องการเสพ
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จากนันก็จะพัฒนาต่อเนื อง เกิดเป็ นกองทุกข์ทงมวล
ั
ซึ งสัมพันธ์กบั ทีพระพุทธเจ้าตรัสไว้
ใน ขุ.ชา.27/1549-1552
[1549] กามทั3งหลายมีความพอใจ (ความสุ ข) น้ อย ทุกข์ อืนยิงกว่ ากามไม่ มี ชนเหล่ าใด
ส้ องเสพกามทั3งหลาย ชนเหล่ านั3นย่ อมเข้ าถึงนรก
[1550] เหมือนดาบทีลับคมดีแล้ วเชื อด เหมือนกระบีทีขัดดีแล้ วแทง เหมือนหอกทีพุ่ง
ปักอก (เจ็บปานใด) กามทั3งหลายเป็ นทุกยิงกว่ านั3น
[1551] หลุม ถ่ า นเพลิง ลุก โพลงแล้ ว ลึก กว่ า ชั วบุ รุ ษ ผาลที เขาเผาร้ อ นอยู่ ต ลอดวัน
(ร้ อนปานใด) กามทั3งหลายเป็ นทุกข์ ยงกว่
ิ านั3น
[1552] เหมือ นยาพิษ ชนิ ด ร้ า ยแรง นํ3า มันที เดือ ดพล่ า น ทองแดงทีกํา ลัง ละลายคว้ า ง
(ร้ อนปานใด) กามทั3งหลายเป็ นทุกข์ ยงกว่
ิ านั3น
เนื อหาเรื องกามดังกล่าวสัมพันธ์กบั ทีพระพุทธเจ้าตรัสใน ขุ.ชา.27/778-779 เปรี ยบวัตถุ กาม
เหมือนยาพิษ
[778] ยักษ์ ชือคุ มพิยะเทียวหาเหยือของตนอยู่ ได้ วางยาพิษอันมีสีกลิน และรสเหมือน
นํา3 ผึง3 ไว้ ในป่ า
[779] สั ตว์ เหล่ าใดมาสํ าคัญว่ านํ3าผึง3 กินยาพิษนั3นเข้ าไป ยาพิษนั3นเป็ นของร้ ายแรงกว่ า
สั ตว์ เหล่ านั3น สั ตว์ เหล่ านั3นต้ องพากันเข้ าถึงความตายเพราะยาพิษนั3น
มีรายละเอียด คือ เมือจิตวิญญาณแท้หลงว่าวิญญาณกิ เลสทีชี วิตหลงสร้ างขึนมานันเป็ น
ตัวเราของเรา หลงว่ากิเลสคือชี วิตเรา เราคือชี วิตกิเลส กิเลสสุ ขเราสุ ข กิ เลสทุกข์เราทุกข์ ชี วิตผูน้ นั
จะยอมผลิตพลังงานส่ งให้กิเลสเพือให้กิเลสสร้างความรู ้สึกสุ ขลวงให้กิเลสเสพ ซึ งเป็ นการเลียงให้
กิเลสโตขึน โดยกลไกอันเป็ นโทษภัย คือกิเลสจะดูดพลังเราไปสร้างความรู ้ สึกว่าถ้าได้เสพจะเป็ น
สุ ขและอยากเสพ จากนันเมือยังไม่ได้เสพสุ ขลวงนัน กิเลสจะดูดพลังผูน้ นไปสร้
ั
างความรู ้สึกโสกะ
(ความเศร้ าหมอง เศร้ าโศก หดหู่ ไม่ผ่องใส ไม่เบิกบาน) ปริ เทวะ (ครําครวญรําพันห่ วงหาอาลัย
อาวรณ์ในสุ ขลวงนัน) ทุกข์ (ไม่สบายใจ ทรมานใจ) โทมนัส (เสี ยใจ) อุปายาส (ความลําบากใจ
ได้แก่ คับแค้นใจ ดีดดิน เร่ าร้อน อึดอัด กดดัน รําคาญ ขุ่นมัว ไม่โปร่ ง ไม่โล่ง เป็ นต้น) เพือต่อรอง
กดดันให้ผูน้ นั ทําตามสิ งทีกิ เลสต้องการเสพ ซึ งชี วิตนันจะไม่ตอ้ งการสภาพทุกข์ทรมานดังกล่าว
จึงสังให้เซลล์เนือเยือของร่ างกายผลิตพลังงานขึนมา เพือผลักดันและเกร็ งตัวบีบความรู ้สึกทุกข์ในใจ
และพิษของเสี ยในกายนันออกไป
ดังทีนักวิทยาศาสตร์ พบว่า การทํางานของระบบประสาทซิ มพาเธติก เพือต่อสู ้ภาวะตึงเครี ยด
ดังนี เพิมความดันเลื อดจากการทําให้หลอดเลื อดหดตัว (Alpha receptor) และทําให้หัวใจเต้นเร็ ว
และแรง เพิมปริ มาณเลือดไปทีกล้ามเนือทีกําลังทํางาน คือ กล้ามเนือลายทีทําให้หลอดเลือดขยายตัว
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(Beta two receptor และ Cholinergic sympathetic) เพิมอัตราการเกิดเมทตาโบลิซึมของเซลล์ทวั
ร่ างกายจากผลรวมนีทําให้เราสามารถใช้กาํ ลังกายได้มากกว่าทีควรจะเป็ น เนืองจากความเครี ยดทาง
ร่ างกาย (Physical stress) จะกระตุ น้ ระบบประสาทซิ ม พาเธติ กให้ร่างกายทํางานมากขึ น เรี ย ก
sympathetic stress reaction และยัง ช่ ว ยเพิ มการทํา งานในสภาวะตึ ง เครี ย ดเกี ยวกับ อารมณ์
(Emotional stress) เช่ น ในขณะทีมีความโกรธ ไฮโปธาลามัสถูกกระตุน้ ส่ งสัญญาณสู่ Reticular
formation และไขสันหลัง ทํา ให้มี ก ารกระตุ น้ ต่อระบบประสาทซิ ม พาเธติ ก อย่า งรุ นแรง เรี ย ก
Sympathetic alarm reaction หรื อบางทีเรี ยก fight or flight reaction คือตัดสิ นใจว่าจะสู ้หรื อหนี
(ราตรี สุ ดทรวง และวีระชัย สิ งหนิ ยม. 2550 : 153) แต่กลไกดังกล่าวนันไม่สามารถผลักความทุกข์
ออกจากจิตได้ (ความทุกข์ในจิตต้องล้างด้วยปั ญญาแห่ งธรรม) ประกอบกับการผลักดันและเกร็ งตัว
บี บพิษของเสี ยในเซลล์เนื อเยือของร่ างกายออก เซลล์เนื อเยือจึ งผิดรู ปหรื อพัง ซึ งจะทําให้เซลล์
เนื อเยือเสี ยหน้าที คือ ทําหน้าทีเพียนหรื อไม่ทาํ หน้าที จึงทําให้เกิ ดโรคและอาการไม่สบายต่าง ๆ
ขึน ดังข้อความ “ ... ข้อทีน่าสังเกตในทีนี คือชี วโมเลกุลประเภทต่าง ๆ ทํางานได้ตามหน้าทีเหมือน
เครื องจักรกลต่าง ๆ ความสามารถในการทํางานได้โดยมีหน้าทีจําเพาะอย่างจึงเป็ นสมบัติสําคัญของ
ชีวโมเลกุล นักวิทยาศาสตร์ ได้พยายามศึกษาหาสาเหตุต่าง ๆ ทีทําให้ชีวโมเลกุลต่าง ๆ มีคุณสมบัติที
สําคัญประการนี และได้พบว่าความสามารถในการทํางานของชี วโมเลกุลต่าง ๆ นัน เนื องมาจาก
ลักษณะโครงสร้ าง (Structure) และโครงรู ป (Conformation) ของชี วโมเลกุล (พิชิต โตสุ โขวงศ์.
2535 : 25)
และเมือชี วิตผลิตพลังงานแล้วคิด พูด และทําเพือสนองกิเลสจนกิเลสได้สมใจ กิเลสก็จะ
ดูดพลังงานจากชี วิตไปสร้างความรู ้สึกสุ ขลวง ซึ งจะใช้พลังงานอย่างมาก เมือชี วิตผลิตพลังงานอย่างมาก
ส่ ง ให้กิ เ ลส จะเกิ ด ของเสี ย ที เป็ นพิษ อย่า งมากในเซลล์เ นื อเยื อของร่ า งกาย ชี วิต จึ ง เกิ ด สภาพ
หมดพลังงานที จะมาเลี ยงร่ างกายและมี สารและพลังงานที เป็ นพิษของเสี ยเต็มร่ างกาย พลังชี วิต
จะพยายามผลิตพลังงานมาผลักดันและเกร็ งตัวบีบเอาพิษของเสี ยนันออกจากเซลล์เนื อเยือ ส่ งผลให้
โครงสร้างโครงรู ปของเซลล์เนือเยือผิดรู ปและเสี ยหน้าทีซําเข้าไปอีก ทําให้เกิดโรคอาการอ่อนเพลีย
และอาการไม่สบายต่าง ๆ รวมทังจิ ตใจหดหู่ เศร้ าหมองตามมา (สุ ขลวงนันเกิ ดขึ นแล้วก็หมดไป
อย่างรวดเร็ ว สุ ขลวงจึงเท่ากับไม่มี ทีเหลืออยูก่ ็คือความเสี ยหายและทุกข์) ซึ งเป็ นสภาพเดียวกันกับ
ผูท้ ีถูกหวยรางวัลทีหนึ งแล้วดีใจมากสุ ขใจมากจนหมดแรง สลบ หรื อหัวใจวายตาย สําหรับกลไก
อันเกิดจากการสร้างความรู ้สึกสุ ขลวงอืน ๆ ทีไม่ได้ดีใจมากสุ ขใจมากขนาดนัน พิษก็รองลงมาตาม
ความมากน้อยของสุ ขลวง กลไกอันเกิดจากการหลงเสพสุ ขลวงดังกล่าว จึงทําให้มีโรคมากและอายุสัน
สุ ขลวงมากก็พิษมาก สุ ขลวงน้อยก็พิษน้อย ไม่มีสุขลวงก็ไม่มีพิษจากสุ ขลวงจากการหลงเสพสุ ข
ลวงนัน นอกจากจะเป็ นการสู ญเสี ยพลังสร้ างทุกข์ใส่ ตน ตามกลไกทีทําให้มีโรคมากและอายุสัน
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ดังกล่าวแล้ว ยังทําให้กิเลสโตขึนไปเรื อย ๆ ซึ งกิเลสก็จะมีความสามารถในการดูดพลังงานจากชี วิต
เราไปสร้างกลไกแห่งความเสี ยหายและทุกข์ทรมานได้มากยิงขึน ๆ และผลสื บเนื องจากการสู ญเสี ย
สมรรถนะของตนนัน ยังทําให้ตนและผูอ้ ืนขาดโอกาสที จะได้ประโยชน์ทีควรได้ ทําให้ปัญหาที
ควรจะแก้ได้ยงั คงอยูแ่ ละขยายผลร้ายสื บเนื องต่อไป ซึ งจะสังสมเป็ นวิบากร้ายทีรอสร้างผลร้ายให้
ชีวติ สื บไป
ตรงกันข้ามกับการใช้พลังงานในการทํากุศลอย่างรู ้เพียรรู ้พกั กลับทําให้เกิดสุ ขภาพดีและ
เกิดประโยชน์สุขในชี วิต (แม้จะเกิดของเสี ยจากการใช้ทาํ กุศล พลังชี วิตและพลังกุศลก็สามารถขับ
ของเสี ยออกได้) สัมพันธ์ กบั งานวิจยั ที ยืนยันว่าความเชื อและการปฏิ บตั ิ ตามคุ ณธรรมในศาสนา
ส่ งผลดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพและสร้างสุ ขภาวะทีดี ดังนี
พระมหาอุ ดร ทําการวิจยั เอกสารร่ วมกับการวิจยั เชิ งพรรณนา เรื องสุ ขภาพองค์รวมใน
พระไตรปิ ฎก นันประกอบไปด้วย 4 มิ ติคือ ด้านกาย ด้านสังคม ด้านจิ ต และด้านปั ญญา ผลของ
สุ ขภาพองค์รวมวิถีพุทธเน้นทีความสุ ข ภาวะสุ ขภาพทีเป็ นภาวะทีเป็ นความดีของชีวติ ประกอบด้วย
วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ และสันติ แนวทางการได้มาซึ งสุ ขภาพองค์รวมนัน ใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ตามหลักอริ ยสัจ 4 โดยรู ปแบบและกระบวนการสร้ างสุ ขภาพองค์รวม 4 มิติ คื อ 1) ด้านร่ างกาย
ประกอบไปด้วย 3 รู ปแบบ คือ 1.1 รู ปแบบดูแลร่ างกาย ด้วยเรื องเกียวกับอาหาร การใช้ยาสมุนไพร
(เภสัช) การออกกําลังกาย และการบริ หารร่ า งกาย และอื น ๆ 1.2 รู ป แบบการพัก ผ่อนอิ ริย าบถ
1.3 รู ปแบบการผ่าตัด 2) รู ปแบบด้านสังคมหรื อสิ งแวดล้อม ประกอบด้วย คนและกลุ่มคน และ
ธรรมชาติ 3) รู ปแบบด้านจิตใจ และ 4) รู ปแบบด้านปั ญญา ธรรมะ เช่ น โพชฌงค์ 7 สัญญา 10
สติปัฎฐาน 4 ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์ 3 พรหมวิหาร 4 อิทธิ บาท 4 และทิฎฐิอุชุกรรม การปรับทิฐิให้ตรง
(พระมหาอุดร สุ ทฺธิาโณ (เกตุทอง) . 2554 : 79)
อุ่นเอื อ สิ งห์ ค าํ ได้ศึก ษากระบวนการสร้ างเสริ ม สุ ขภาวะองค์รวมวิถี พุ ท ธ พบว่า จิ ต
วิญญาณเป็ นต้นเหตุของความเจ็บป่ วยของผูม้ ีภาวะเสี ยงทางด้านสุ ขภาพ เป็ นผลของจิตวิญญาณทีมี
การสะสมกิเลส ความโลภ โกรธ หลง ในระดับทีเพิมขึน โดยความโลภจะเป็ นตัวแสดงทีเด่นชัดที
เป็ นแรงผลักดันให้เกิดปั ญหาความอยาก จึงเกิดการทํางานอย่างหนักเพือแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง
มาสะสมโดยมีความเข้าใจว่าเป็ นความสุ ข ผลจากความสําเร็ จในการหาเงิน ทําให้เกิดอัตตา (ตัวตน)
ที สู ง ขึ น มี ค วามยึดมันถื อมันในตนเองจนไม่ส นใจความรู ้ สึ ก ของคนรอบข้า ง เมื อมี เ งิ น แล้ว ก็
แสวงหาความสุ ข ด้วยการบําเรอตนเองด้วยการ กิ น สู บ ดื ม ตามใจอยากของตนเอง พฤติ กรรม
ดังกล่ าวส่ งผลให้ร่างกายสะสมพิษจากการบริ โภค และพิษจากภาวะกดดันทางอารมณ์ จากการ
ทํางาน เมือสะสมถึ งจุ ดหนึ งจะเกิ ดภาวะความเจ็บป่ วย นอกจากนี ยังพบว่าการที ผูป้ ่ วยยอมรั บ
วิธีการทีแตกต่างจากแนวทางการรักษาเดิ มนัน เกิดจากผูใ้ ดเห็นทุกข์ผนู ้ นเห็
ั นธรรม ความเจ็บป่ วย
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จะทําให้มนุ ษย์เกิดความทุกข์ทรมาน ถึ งทีสุ ดถึ งขันท้อแท้สินหวัง และเมือทุกข์ถึงทีสุ ด (จุดวิกฤต)
ซึ งขึ นอยู่กบั แต่ละบุ คคล จิ ตจะปล่ อยว่างสิ งที เคยยึดมันถื อมันลง ยอมรั บการหาทางดับ ทุ ก ข์ใ น
กระบวนทัศน์ใหม่ (อุ่นเอือ สิ งห์คาํ . 2555 : 183-184)
อุ่นเอือยังพบว่า แกนกลางของการบูรณาการทีเชื อมโยงสุ ขภาวะทางกาย จิตใจ สังคม
และจิ ต วิญ ญาณ คื อ ธรรมะวิถี พุท ธ ซึ งเป็ นกระบวนการปฎิ บ ตั ิ ที ทํา ให้กิ เลส ตัณ หา อุ ป าทาน
ทีแสดงออกในรู ปของความโลภ โกรธ หลง ทีอยูใ่ นจิตวิญญาณลดลงจากภาวะของปั จจุบนั ส่ งผล
ให้กายกรรม วจีกรรม ทีเกิดจากแรงขับภายในคือจิตวิญญาณ ลดการดินรนแสวงหาเพือให้สมใจใน
โลภ โกรธ หลง ผลทีเกิดขึน คือเกิ ดจิตวิญญาณดวงใหม่ทีมีสภาวะตรงข้าม คือ ทาน เมตตา กรุ ณา
ปั ญญาโตขึนเรื อย ๆ โดยวิถีพุทธนันเมือกิ เลสตายลงจิตวิญญาณดวงใหม่จะโตขึ น ส่ งผลให้จิตใจ
(อารมณ์ ) ลดภาวะความตึงเครี ยด เป็ นสดชื นแจ่มใส ร่ าเริ ง เบิกบานเป็ นสภาวะของความสุ ข และ
พบว่า จิ ตวิญญาณที เป็ น “บุ ญ ” มี ผ ลกระทบให้เ กิ ด “พลัง ” แห่ ง การเสี ย สละช่ ว ยเหลื อ ผูอ้ ื นบน
พืนฐานของความจริ งจากผลทีบุคคลนันได้รับ เช่นมีสุขภาพกายทีดีขึน ก็อยากช่ วยเหลื อให้ผูอ้ ืนมี
สุ ข ภาพกายที ดี ขึ นด้ว ยเช่ นกัน โดยอาศัย ความรู ้ (ปั ญญา) ที บุ ค คลนันค้นพบในการปฎิ บ ตั ิ ต น
มีผลกระทบให้สุขภาพของสังคมดี ขึน เป็ นองค์รวมของสุ ขภาวะทีเกิดผลได้จริ งในเชิ งของการปฎิบตั ิ
โดยการบูรณาการ “ธรรมะ” เข้าไปต่อยอดกับทฤษฎี สุขภาวะองค์รวมหรื อทฤษฎี สุ ข ภาพอื น ๆ
(อุ่นเอือ สิ งห์คาํ . 2555 : 187)
งานของ Harold G. Koenig เป็ นการศึ ก ษาเกี ยวกับ เรื องของศาสนา จิ ตวิญญาณและ
สุ ขภาพย้อนหลัง ปี ค.ศ.1872-2010 พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา จิตวิญญาณและสุ ขภาพ
ผลเชิ งบวก ประกอบด้วยความเป็ นอยู่ทีดี, ความสุ ข, ความหวัง, การมองโลกในแง่ดี ความกตัญFู
เมตตาต่อกัน รวมถึงผลทางด้านกายภาพและอุปนิ สัย เช่น การออกกําลังกาย, การสู บบุหรี , อาหาร
สุ ข ภาพ เป็ นต้น ส่ ง ผลดี ต่ อ โรคหั ว ใจ, ความดัน โลหิ ต สู ง , อัม พฤกษ์ -อัม พาต, สมองเสื อม
(Alzheimer’s discease), ภูมิคุม้ กัน, Eendocrine function, มะเร็ งต่าง ๆ ความเจ็บป่ วยจากโรคภัยต่าง ๆ
รวมถึ ง การเตรี ย มตัวรั บ วาระสุ ด ท้า ยของการสิ นสุ ด ชี วิต ซึ งต้อ งอาศัย ผูเ้ ชี ยวชาญด้า นสุ ข ภาพ
และผูด้ ูแลด้านจิตวิญญาณ (Keonig H. G.Religion. 2010)
สัม พันธ์ ก บั งานศึ ก ษาของ David R. Williams และ Michelle J. Sternthal ซึ งพบว่า
ในประเทศออสเตรเลี ย พบความเชื อมโยงสําคัญทางวิทยาศาสตร์ ของความเชื อทางศาสนาและ
จิ ต วิญ ญาณ ข้อบ่งชี ทางสุ ขภาพหลายประการ การยอมรั บการสิ นสุ ดของชี วิต การลดอัตราเสี ยง
รุ นแรงด้านสุ ขภาพต่าง ๆ และการอาศัยความเชื อทางสังคมทีนับถือเป็ นสิ งเดียวกัน ช่วยให้กาํ ลังใจได้
อย่างมาก ส่ งผลต่อสุ ขภาพโดยรวมดีขึน (David R.W. and Michelle J. S. 2007 : 47-50)

679
เฉกเช่ นเดี ย วกับ Christin M. Puchalski ซึ งพบว่า การแพทย์ใ นปั จจุ บ นั มุ่ง เน้นด้า น
เทคโนโลยีการแพทย์เป็ นหลักในการยืดอายุของผูป้ ่ วย ซึ งต่างกับการแพทย์เมื อหลายสิ บปี ก่อน
ซึ งมุ่งการรักษาผสมผสานทังทางด้านกายภาพ, จิตวิญญาณ อารมณ์และสังคม (George Washington
Institute for Spirituality and Health) โดยงานวิจยั มุ่งเน้นในเรื องของ 1) การมีชีวิตยืนยาว 2) การรับมือ
ความเจ็บป่ วย ความเจ็บปวดหรื อ ทุกข์ทรมานจากโรค และ 3) การฟื นตัวจากความเจ็บป่ วย ในเรื อง
ของการมีชีวิตยืนยาว พบว่ากลุ่มผูท้ ีเชื อมันทางศาสนามีอายุยืนนานกว่า ในเรื องของการรั บ มื อกับ
ความเจ็บ ป่ วย พบว่า มี คุ ณ ภาพชี วิต ดี ก ว่า และฟื นตัว จากความเจ็บ ป่ วยได้เ ร็ ว กว่า (Christina
M.P. 2001 : 352-357)
Jade Dyer, BSc อธิ บายการศึกษาถึง จิตวิญญาณ ความเชื อทางศาสนา ส่ งผลดีอย่างมาก
ต่อสุ ขภาพโดยรวม ความยืนยาวของชี วิตและคุ ณ ภาพชี วิต แม้จะไม่ส ามารถอธิ บ ายเหตุ ผ ลได้
ทังหมดถึงกลไกการหายและการฟื นตัวจากโรคต่าง ๆ โดยพบว่าอัตราตายลดลงกว่า 30% จากกว่า
แสนราย ในกลุ่ มที เข้าโบสถ์ศึกษาธรรมะ กิ นมังสวิรัติ (พื ชผักผลไม้, ลดเนื อสัตว์) งดเครื องดื ม
แอลกอฮอล์ งดบุหรี และออกกําลังกายสมําเสมอ (ส่ วนใหญ่อายุ > 40 ปี ) สวดมนต์เป็ นประจํา (Jade
Dyer. 2007: 324-328)
Gowri Anandarajah และ Ellen Hight ทําการศึกษาพบว่า ความเชื อมันในจิตวิญญาณและ
ศาสนา มีความสําคัญต่อสุ ขภาพอย่างยิง และได้ทาํ เครื องมือในการศึกษาเป็ นแบบสอบถาม (H, O,
P, E) เป็ นเครื องมือในการปรับเปลียนทางจิตวิญญาณผูป้ ่ วยโดยสรุ ป คือ จิตวิญญาณเป็ นสิ งสําคัญ
หลากหลายมิติ การจะเข้าใจลึกซึ ง จําเป็ นต้องศึกษาอย่างกว้างขวาง จะได้ประโยชน์ต่อสุ ขภาพและ
ความเป็ นอยู่ แต่หลักการ คือ ต้องเคารพต่อสิ ทธิJ ผูป้ ่ วย ความเป็ นส่ วนตัว และอิสระในด้านความคิด
และความเชื อของผูป้ ่ วย การเชื อมโยงระหว่างจิตใจและวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จําเป็ นต้องพัฒนา
การดูแลให้ครอบคลุมเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด (Gowri A. and Ellen H. 2001 : 81-88)
Kenneth I. Pargament และคณะ พบว่าผูป้ ่ วยสู งอายุ 268 รายทีนอนโรงพยาบาล ศึกษา
ทางความเชื อทางศาสนาและจิ ตวิญญาณ สภาพทางจิตใจ พบว่า 2 ปี ต่อมา ตรวจสอบซํา สุ ขภาพ
โดยรวมดีขึน (ความเชื อทางศาสนา การสวดมนต์ การสนทนาธรรม การลงโทษ) (Kenneth I.P. et
al. 2004 : 713-710)
Jacqneline Ruth Mickley และ Karen Soeken ศึกษาจิตวิญญาณและสุ ขภาพในผูป้ ่ วยหญิง
175 รายทีเป็ นมะเร็ งเต้านมพบว่า Spiritual well-being (SWB) เป็ นส่ วนสําคัญทีทําให้เกิดความหวัง
ส่ วน Prognostic Factor จากระยะของโรคจํานวน Lymph node positive ไม่สามารถใช้ในการ
พยากรณ์ใน SWB ได้ (Jacqueline RM, Karen S. and Anne B. 1992 : 267-272)
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การศึกษาของ Lindsey McDougle และคณะ พบว่ามีความสัมพันธ์ทีเป็ นประโยชน์ต่อ
สุ ขภาพของอาสาสมัคร 1,805 ราย ทียึดถื อเชื อมันทางศาสนาต่าง ๆ โดยการเข้าร่ วมกิ จกรรมทาง
ศาสนาต่าง ๆ ทีส่ งผลต่อสุ ขภาพทังด้านกายภาพและจิตใจในช่วงอายุวยั กลางคนขึนไป (Lindsey
Mc. D. et al. 2014 : 337-351)
นักวิทยาศาสตร์ พบว่า ในมหาจัก รวาลมี แต่วตั ถุ และพลัง งานคลื นแม่เหล็ก ที หมุ นวน
กันไปมาเท่านัน เมือวัตถุแตกสลายจะกลายเป็ นพลังงานคลืนแม่เหล็ก เมือพลังงานคลืนแม่เหล็กมา
รวมกันก็จะเป็ นวัตถุ ทุกสิ งทุกอย่างในมหาจักรวาลล้วนคือพลังงานคลืนแม่เหล็กทังสิ น ดังคํากล่าว
“วิธีการใหม่ในการศึกษาตีความการแผ่รังสี แม่เหล็กไฟฟ้ า ซึ งได้กลายมาเป็ นส่ วนสําคัญของทฤษฎี
ควอนตัม (ทฤษฎีทีว่าด้วยปรากฏการณ์ของอะตอม) ซึ งทําให้เกิ ดความเข้าใจว่ามวลสารมิใช่อะไร
อืนนอกจากพลังงานรู ปหนึ งเท่านัน แม้กระทังวัตถุในสภาพสถิตย์ก็มีพลังงานสะสมอยูใ่ นมวลสาร
ของมันและความสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงานได้ โดยสมการคือ E = mc² ” (Capra Fritjof.
2000 : 50-51, 61-63) และคํากล่าว “เนื องจากสสารและพลังงานนันโดยเนื อแท้แล้วเป็ นสิ งเดียวกัน
เพียงแต่แสดงออกมาในรู ปแบบทีแตกต่างกันเท่านัน มวลของร่ างกายนันไม่ใช่สิงทีหยุดนิ งสามารถ
ผันแปรตามการเปลียนแปลงของพลังงานในตัวมันเอง ณ จุดนี เองจึงนํามาสู่ ความเข้าใจในอีกมิติวา่
แท้ทีจริ งแล้วร่ างกายของมนุ ษย์ ณ ระดับใต้อะตอมก็คือพลังงานซับซ้อนทีมีการสันสะเทือนและ
แกว่งในอัตราทีแตกต่างกันไปเราจะพบว่าแท้ทีจริ งแล้วร่ างกายมนุ ษย์ก็มีการใช้พลังงานในรู ปแบบ
ต่าง ๆ ตลอดเวลา” (Einstein A. 1970 : 14-31)
ดังนัน ในมหาจักรวาลจึงมีเพียงคลืนแม่เหล็กทีอยูใ่ นรู ปพลังงานและอยูใ่ นรู ปวัตถุเท่านัน
จิตวิญญาณนันเป็ นสิ งทีมองไม่เห็นจึงอยูใ่ นลักษณะพลังงานคลืนแม่เหล็กแห่ งชี วิต ทีพระพุทธเจ้า
ตรัสว่ามีลกั ษณะ 7 ประการ ดังนี
1. ทูรังคมัง (ไปได้ไกล)
2. เอกจรัง (ไปแต่ผเู ้ ดียว)
3. อสรี รัง (ไม่มีรูปร่ าง)
4. คุหาสยัง (มีกายเป็ นทีอาศัย ถ้าไม่มีกายก็อาศัยอยูใ่ นจิตตนเอง)
5. อนิทสั สนัง (มองไม่เห็น)
6. อนันตัง (ไม่มีทีสุ ด)
7. สัพพโต ปภัง (แจ่มใสโดยประการทังปวง)
(ที.สี .9/350) (ขุ.ขุ.25/13)
จิตวิญญาณคือพลังงานคลืนแม่เหล็กแห่ งชี วิตชนิ ดหนึ ง จึงสามารถสัมพันธ์กบั สิ งต่าง ๆ
ในมหาจัก วาลได้ เพราะทุ ก สิ งทุ ก อย่า งในมหาจัก รวาล ล้ว นคื อ พลัง งานคลื นแม่เ หล็ก ทังสิ น

681
ซึ งธรรมชาติ ของแม่เหล็ก จะเหนี ยวนําให้เหล็กปรั บสภาพคลื นในเหล็กนัน ให้มีคุณสมบัติเป็ น
แม่เหล็กตาม นัยยะเดียวกันจิตวิญญาณซึ งคือคลืนแม่เหล็กแห่ งชี วิตทีทูรังคมัง (ไปได้ไกล) อนันตัง
(ไม่มีทีสุ ด) ก็จะมี พลังเหนี ยวนําให้ชีวิตอื น ๆ ปรั บคลื นให้มีคุณสมบัติเช่ นเดี ยวกัน ตัวอย่างเช่ น
อยูใ่ กล้คนดีจะมีแรงเหนี ยวนําให้ทาํ ดี อยูใ่ กล้คนชัวจะมีแรงเหนี ยวนําให้ทาํ ชัว ยิงอยูใ่ นหมู่กลุ่มคน
ดี จ ะยิ งมี แ รงเหนี ยวนํา ให้ทาํ ดี ไ ด้ม าก (แม้ค นชัวที แฝงเข้า มาทํา ชัวอยู่ใ นกลุ่ ม คนดี บางคนจะ
เปลี ยนใจไม่ทาํ ชัว บางคนหยุดชัวแล้ว หันมาทํา ดี แม้บ างคนจะทํา ชัวอยู่แ ต่ถ ้า ไม่มี พ ลัง ดี ข อง
คนดี คนชัวจะทําชัวหนักกว่านันอีก แต่โดยสัจจะแล้ว การทําชัวในกลุ่มคนดีจะบาปแรงกว่าการทํา
ชัวในกลุ่มคนชัว) อยู่ในหมู่กลุ่มคนชัวก็จะยิงมีแรงเหนี ยวนําให้ทาํ ชัวได้มาก (ยกเว้น ผูท้ ีหลุดพ้น
จากกิ เลสเรื องนัน ๆ แล้วเท่านันทีความชัวจากกิ เลสตัวนัน ๆ จะเหนี ยวนําให้ทาํ ความชัวชนิ ดนัน
ไม่ได้)
อีกตัวอย่างหนึ ง เวลาเราไปในวัดวันทีคนส่ วนใหญ่ถือศีลแปด ไม่กินอาหารมือเย็น เราก็
จะไม่กินมื อเย็นได้โดยไม่ยากไม่ลาํ บาก เพราะมี พลังคลื นแม่เหล็ก แห่ ง ชี วิตของผูไ้ ม่กิ นอาหาร
มื อเย็นเหนี ยวนําเรา แต่พอเราออกนอกวัด กิ เลสก็จะมารอตังแต่อยู่หน้าวัดว่า เย็นนี จะกิ นอะไรดี
เพราะมีคลืนแม่เหล็กแห่ งชี วิตของผูเ้ สพอาหารมือเย็น เหนี ยวนําเรา หรื อเมือเราไปพบใครหรื อหมู่
กลุ่มใดทีกําลังกินอะไรอร่ อย ๆ อย่างมีความสุ ข เราก็มกั จะมีความรู ้สึกอยากกินตามไปด้วย เป็ นต้น
ยิงหู ได้ยินเสี ยง ตากระทบรู ป จมูกได้กลิ น ลิ นได้รส กายได้สัมผัส ยิงเหนี ยวนําได้แรงมาก ยิงอยู่
ใกล้แรงเหนียวนํายิงมาก แม้ไม่ได้สัมผัสทางตาหูจมูกลินกายก็มีแรงเหนียวนํา แต่มีแรงน้อยกว่าการ
ได้สัมผัส
ดัง นัน ทันที ที ใครเสพสุ ข ลวง ก็จะเหนี ยวนํา ให้ค นอื น อยากเสพสุ ข ลวงตามไปด้ว ย
โดยเฉพาะคนทีอยูใ่ กล้ก็จะถูกเหนี ยวนําแรงทีสุ ด เมือเหนี ยวนําใครได้ สนามแม่เหล็กแห่ งการเสพ
สุ ขลวงก็จะรวมกัน และมีพลังเหนี ยวนําแรงมากยิงขึน แล้วเหนี ยวนําคนอืนต่อเนื องกันเป็ นลูกโซ่
และผูท้ ี หลงสุ ขลวงก็จะเสพสุ ขลวงซํา ๆ เรื อย ๆ ไม่มีทีสิ นสุ ด จึ งเพิมพลังเหนี ยวนําให้แรงมาก
ยิงขึน ๆ กว้างขึน ๆ เป็ นลําดับ ๆ อย่างไม่มีทีสิ นสุ ด
เมือแต่ละคนทีถูกพลังเหนียวนําเอาพลังของชีวติ ไปสร้างความรู ้สึกสุ ขลวง จึงเกิดกลไกที
ทําให้มีโรคมากและอายุสัน เกิดผลสื บเนืองจากการสู ญเสี ยสมรรถนะของตน ทําให้ตนและผูอ้ ืนขาด
โอกาสได้ประโยชน์ทีควรได้ ทําให้ปัญหาทีควรจะแก้ได้ยงั คงอยูแ่ ละขยายผลร้ายสื บเนื องต่อไปดังทีกล่าว
มาแล้ว ซึ งจะสังสมเป็ นวิบากร้ายทีรอสร้างผลร้ายให้ชีวติ สื บไป
ประกอบกับโดยสัจจะสุ ขลวงในสิ งใด ๆ ทุกตัวคือพลังทีเติมกันทังหมด เช่น การได้ลาภ
ยศก็จะกระตุน้ ให้อยากได้การยกย่องสรรเสริ ญ การได้การยกย่องสรรเสริ ญก็จะกระตุน้ ให้อยากได้
ลาภยศ เมือได้ลาภยศสรรเสริ ญก็อยากได้อาํ นาจ เมือมีอาํ นาจก็อยากได้ลาภยศสรรเสริ ญ มีอาํ นาจก็
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อยากเบ่งข่มอยากอวดใหญ่อวดโต เมื อได้เบ่งข่มอวดใหญ่อวดโตก็อยากมี อาํ นาจ การได้ลาภยศ
สรรเสริ ญต่าง ๆ ก็ทาํ ให้อยากโชว์อยากฉลองด้วยอาหารอร่ อย ๆ เพลงไพเราะ ๆ รู ปรสกลิ นเสี ยง
สัมผัสต่าง ๆ การมีอาหารอร่ อย ๆ เพลงไพเราะ ๆ รู ปรสกลิ นเสี ยงสัมผัสต่าง ๆ ก็ทาํ ให้อยากโชว์
อยากได้ลาภยศสรรเสริ ญ ฟั งเพลงไพเราะทําให้กินอาหารอร่ อยเป็ นสุ ขยิงขึน การกินอาหารอร่ อยก็
ทําให้มีความสุ ขในการฟังเพลงมากขึน ฟังเพลงมัน ๆ จะกระตุน้ ให้อยากเต้นเข้าจังหวะ การเต้นเข้า
จัง หวะจะกระตุ น้ ให้อยากฟั ง เพลงมัน ๆ เมื อแต่ง ตัวสวยหล่ อหรื อมี ค วามเด่ นบางอย่า งก็อยาก
โชว์ อยากได้รั บ การชื นชม เมื ออยากโชว์อ ยากได้รั บ การชื นชมก็ก ระตุ น้ ให้แ ต่ง ตัว สวยหล่ อ
หรื อ สร้ างความเด่นบางอย่าง การอยากเด่นอยากโชว์มาก ๆ ทําให้หน้าด้าน อยากหน้าด้านมาก ๆ
วิธีการหนึ งทีทําให้หน้าด้านมาก ๆ ได้คือการดืมเหล้า การดืมเหล้าจะกระตุน้ ให้อยากกิ นกับแกล้ม
การกินกับแกล้มจะกระตุน้ ให้อยากดืมเหล้า การดืมเหล้าก็ทาํ ให้อยากเสพอย่างอืน ๆ ตามมาอีก เป็ น
ต้น ดังนัน เมือเสพสุ ขลวงอย่างหนึ ง ก็จะเติมพลังให้อยากเสพสุ ขลวงในรู ปรสกลินเสี ยงสัมผัสลาภ
ยศสรรเสริ ญ การได้สมใจอย่างอืน ๆ ทุกอย่างทีคนนันติดด้วย การเสพแต่ละครังก็จะเพิมความติด
ยึดมากยิงขึน ๆ เพิมความอยากเสพเข้มข้นและหลากหลายมากยิงขึน ๆ
เมืออยากเสพมาก ๆ แต่ไม่สามารถหามาเสพได้ดว้ ยวิธีสุจริ ต ก็จะลักขโมยฉ้อโกงแย่งชิ ง
เข่นฆ่าเบียดเบียนทําร้ายสารพัดรู ปแบบ เพราะการหลงเสพสุ ขลวงมาก ๆ ทําให้เกิดความโลภอยาก
เสพอยากครอบครองสิ งทีทําให้ได้เสพสุ ขลวงนันให้มาก ๆ เมือความโลภรุ นแรงมากยิงขึน ๆ ก็จะ
ทําความชัวได้ทุกเรื อง เช่น อยากกินเนื อสัตว์มากก็เป็ นเหตุให้สัตว์ถูกฆ่าตาย อยากข่มขืนคนมากก็
เป็ นเหตุ ให้คนถู กข่มขืนรวมทังถูกฆ่าปิ ดปาก อยากได้สิงนันสิ งนี ได้มาก ๆ ก็เกิ ดปั ญหาลักขโมย
ฉ้อโกงแก่งแย่งแข่งขันเข่นฆ่าเบียดเบียนทําร้ายคน สัตว์ และผลาญทรัพยากรโลก เกิดขายเนื อขาย
ตัว ประพฤติผิดในกาม ใช้วาจาโกหกและวาจาทีเป็ นบาปต่าง ๆ สร้ างความเดือดร้ อนทุกข์ทรมาน
ทุกรู ปแบบให้กบั ตนเอง และผูอ้ ืน รวมถึงสัตว์ต่าง ๆ ในโลก
เมื อหลงติ ดสุ ขลวงมาก ๆ ก็จะทํา ให้เอามาเสพมาก ๆ เอามากัก ตุ นมาก ๆ และผลาญ
ทรัพยากรโลกมาแปลเป็ นทรัพย์สินมากยิงขึน ๆ เพือเอาไว้ซือหรื อแลกเปลียนเอาสิ งทีติดมาเสพสุ ขลวง
ให้ได้มากยิงขึน ๆ ทําให้เกิดความขาดแคลนในโลก ทําให้เกิดการลักขโมยฉ้อโกงแย่งชิ ง เข่นฆ่า
เบียดเบียนทําร้ายสารพัดรู ปแบบ เมือทรัพยากรโลกถูกนํามาใช้มากเกินความสมดุลก็จะเกิดภัยพิบตั ิ
ธรรมชาติสารพัดรู ปแบบ ความเดือดร้อนใด ๆ ทีเกิดขึนกับใคร ๆ ทีคลืนแม่เหล็กแห่ งชี วิตของผูใ้ ด
มีส่วนในการเต็มเติมเสริ มหนุ นให้เกิดสภาพนันอยูเ่ ท่าใด คลื นแม่เหล็กแห่ งชี วิตของผูน้ นั ก็จะดูด
ดึงเอาพลังแห่งความเดือดร้อนอันไม่มีทีสิ นสุ ดตามกลไกของสัจจะดังกล่าว มาเป็ นพลังสร้างผลร้าย
(วิบากร้าย) ให้กบั ชีวติ ของผูน้ นในชาติ
ั
นี ชาติต่อไปและชาติอืนสื บ ๆ ไป เพราะจิตวิญญาณนันเป็ น
พลังงานคลืนแม่เหล็กแห่ งชี วิต ทีมีคุณสมบัติพิเศษ ในการบันทึกพลังงานคลืนแม่เหล็กของผลอัน
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เกิดจากการกระทําสิ งดีหรื อไม่ดีทีผูน้ นกระทํ
ั
า เป็ นสมบัติของผูน้ นั (กัมมสโกมหิ ) พลังทีสร้างผลดี
หรื อร้ายให้กบั ผูน้ นั (กัมมปฏิสรโณ) ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราไม่กล่าวความ
ทีกรรม (การกระทําทางกายวาจาใจ) อันเป็ นไปด้วยสัญเจตนา (ความจงใจ) ทีบุคคลทําแล้ว สะสม
แล้วจะสิ นสุ ดไป โดยมิได้เสวยผล (รับผล) แต่กรรม (การกระทํา) นันแล จะให้ผลในภพนี หรื อใน
ภพถัดไป หรื อในภพอืนสื บ ๆ ไป” (อภิ.ก.37/1698) , “ผล (สิ งทีเกิดขึน) วิบาก (พลังสร้างผล) ของ
กรรม (การกระทําทางกายวาจาใจ) ทีทําดีทาํ ชัวแล้ว มีอยู่ (อัตถิ สุ กตทุกกฏานัง กัมมานัง ผลัง วิปาโก)”
(ม.อุ.14/257) , “ธรรมทังหลายมีใจเป็ นหัวหน้า มีใจประเสริ ฐทีสุ ด สําเร็ จแล้วแต่ใจ ถ้าบุคคลมีใจอัน
โทษประทุษร้ายแล้ว กล่าวอยูก่ ็ตามทําอยูก่ ็ตาม ทุกข์ยอ่ มไปตามบุคคลนัน เพราะทุจริ ต 3 อย่างนัน
เหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผูล้ ากเกวียนไปอยู่ ฉะนัน ธรรมทังหลายมีใจเป็ นหัวหน้า มีใจ
ประเสริ ฐทีสุ ด สําเร็ จแล้วแต่ใจ ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสกล่าวอยูก่ ็ตามทําอยูก่ ็ตามสุ ขย่อมไปตามบุคคล
นัน เพราะสุ จริ ต 3 อย่าง เหมือนเงามีปรกติไปตาม” (ขุ.ธ. 25/11) , “สุ ภมาณพ โตเทยยบุตร พอนัง
เรี ยบร้ อยแล้ว ได้ทูลถามพระผูม้ ี พระภาคดังนี ว่า ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริ ญ อะไรหนอแล เป็ นเหตุ
เป็ นปั จจัยให้พวกมนุ ษย์ทีเกิดเป็ นมนุ ษย์อยู่ ปรากฏความเลวและความประณี ต คือ มนุ ษย์ทงหลาย
ั
ย่อมปรากฏมีอายุสัน มีอายุยืน มีโรคมาก มีโรคน้อย มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณงาม มีศกั ดาน้อย
มี ศ กั ดามาก มี โภคะน้อ ย มี โ ภคะมาก เกิ ด ในสกุล ตํา เกิ ดในสกุล สู ง ไร้ ปั ญญา มี ปั ญญา ข้า แต่
พระโคดมผูเ้ จริ ญ อะไรหนอแล เป็ นเหตุ เป็ นปั จ จัย ให้พ วกมนุ ษ ย์ที เกิ ดเป็ นมนุ ษ ย์อยู่ ปรากฏ
ความเลวและความประณี ตฯ พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า “ดูกรมาณพ สัตว์ทงหลายมี
ั
กรรมเป็ นของตน
เป็ นทายาทแห่ งกรรม มี กรรมเป็ นกําเนิ ด มี กรรมเป็ นเผ่าพันธุ์ มี กรรมเป็ นที พึ งอาศัย กรรมย่อม
จําแนกสัตว์ให้เลวและประณี ตได้ฯ ...” (ม.อุ.14/580-585) ซึ งสัมพันธ์กบั ข้อความทีพระพุทธเจ้าตรัส
ใน ขุ.ชา.27/783-787, 797) ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นนถึ
ั งตัว
[783] ผูใ้ ดลวงให้เราจับงูเห่ าว่านี ลูกนกสาลิกา ผูน้ นตามพรํ
ั
าสอนสิ งทีลามกถูกงูนนกั
ั ด
ตายแล้ว
[784] คนใดปรารถนาจะฆ่าบุคคลผูไ้ ม่ฆ่าเองและผูไ้ ม่ใช้คนอืนให้ฆ่าตน คนนันถูกฆ่าแล้ว
นอนตายอยู่ เหมือนกับบุรุษผูถ้ ูกงูกดั ตายแล้วฉะนัน
[785] คนใดปรารถนาจะฆ่าบุ คคลผูไ้ ม่เบี ยดเบี ย นตนและไม่ฆ่า ตน คนนันถู ก ฆ่า แล้ว
นอนตายอยูเ่ หมือนกับบุรุษถูกงูกดั ตายแล้วฉะนัน
[786] บุ รุษผูก้ าํ ฝุ่ นไว้ในมื อพึงซัดฝุ่ นไปในที ทวนลมละอองฝุ่ นนัน ย่อมหวนกลับ มา
กระทบบุรุษนันเองเหมือนบุรุษถูกงูกดั ตายแล้วฉะนัน
[787] ผูใ้ ดประทุษร้าย คนผูไ้ ม่ประทุษร้ายตน เป็ นคนบริ สุทธิJ ไม่มีความผิดเลย บาปย่อม
กลับมาถึงคนพาลผูน้ นเอง
ั เหมือนกับละอองละเอียดทีบุคคลซัดไปทวนลมฉะนัน
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[797] อันธรรมดาตัณหาเป็ นสิ งทีกว้างขวางอยู่ ณ เบืองบนให้เต็มได้ยาก มักเป็ นไปตาม
อํานาจของความปรารถนา เพราะฉะนัน ชนเหล่าใดมากําหนัดยินดี ตณ
ั หานัน ชนเหล่านัน จึงต้อง
เป็ นผูท้ ูนจักรกรดไว้
จะเห็ น ได้ว่า สาเหตุ จากการหลงเสพกิ เ ลสสุ ข ลวง จึ ง ทํา ให้เ กิ ดกิ เ ลสความโลภ เมือ
ไม่ไ ด้เ สพกิ เ ลสสุ ข ลวงตามที หลง จึ ง ทํา ให้เ กิ ด กิ เลสความโกรธ รากเหง้า ของกิ เ ลสความโลภ
ความโกรธก็คือกิ เลสความหลง อันเป็ นต้นเหตุทีทําให้เกิ ดความทุกข์ทงปวง
ั
ต่อเนื องเป็ นลําดับ ๆ
ดังที กล่ าวมาข้างต้น ดังนัน พระพุทธเจ้าจึ งตรั สว่า “กองทุ กข์ทงมวลย่
ั
อมเกิ ดด้วยประการฉะนี ”
(วิ.ม.4/1) มีขอ้ สังเกตทีน่าสนใจว่า พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถูกต้อง คือ ช่วงชี วิตทีแต่ละคนเป็ นเด็ก จะมี
สุ ขลวงจากเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติรูปรสกลินเสี ยงสัมผัสลาภยศสรรเสริ ญ การได้ดงั ใจหมายมา
เสพประมาณหนึ ง แต่พอเราโตขึนเป็ นผูใ้ หญ่ จะมีสุขลวงจากสิ งดังกล่าวมาเสพมากขึนกว่าตอน
เป็ นเด็ก จะเห็ นได้ว่า ปั ญหาภาระความทุ กข์ค วามกังวลต่าง ๆ ก็จะมากกว่าตอนเป็ นเด็ก และมี
แนวโน้มที มากขึ นอย่างไม่มีทีสิ นสุ ด แสดงให้เห็ นชัดว่า เสพสุ ขลวงมากก็จะมีวิบากกรรมร้ ายที
ปริ มาณมาก เสพสุ ขลวงน้อยก็จะมีวบิ ากกรรมร้ายทีปริ มาณน้อย ซึ งสัจจะดังกล่าวสามารถพิสูจน์ได้
ในปั จจุ บนั โดยทดลองด้วยตนเองจะพบว่า ช่ วงไหนที เสพสุ ข ลวงมากก็จะมี วิบ ากกรรมร้ า ยที
ปริ มาณมาก ช่วงไหนทีเสพสุ ขลวงน้อยก็จะมีวบิ ากกรรมร้ายทีปริ มาณน้อย
เมือดับอวิชชา (ความหลงเสพกิเลสสุ ขลวง) อันเป็ นเหตุแห่ งทุกข์ ทุกข์ ก็จะดับ สุ ขก็จะ
เกิดขึน3
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ละเหตุทุกข์ได้เป็ นสุ ขในทีทังปวง (ขุ.ธ.25/59) , ละทุกข์ทงปวงได้
ั
เป็ นความสุ ข (ขุ.ธ.25/33) จะเห็นได้ ว่า ความสุ ขทีแท้จริ งตามทีพระพุทธเจ้าตรัสรู ้ เกิ ดจากการละ
หรื อดับทุกข์ได้ การจะละหรื อดับทุกข์ได้นนั เกิดจากการละหรื อดับเหตุของทุกข์นนได้
ั
ประโยชน์ที จะเกิ ด ขึ น เมื อกิ เ ลสสุ ข ลวงตายก็คื อ มหัน ตภัย ทังปวงที เกิ ด ขึ นอย่า ง
ต่อเนื องอันเกิดจากกิเลสสุ ขลวงดังทีกล่าวมาแล้วข้างต้น อันเกิดจากการเสพสุ ขลวงครังใหม่ก็จะไม่
เกิ ดขึ นใหม่อีกต่อไปตลอดกาลนาน ยิงไปกว่านัน อาหาร อากาศ และพลังงาน ที ชี วิตดู ดเข้าไป
สังเคราะห์เป็ นพลังงานหล่อเลียงชี วิต ซึ งแต่เดิมต้องสู ญเสี ยให้กิเลสสุ ขลวง เอาไปเลียงกิเลสให้โตขึน
ซึ งทําความเสี ยหายและความทุกข์ให้ชีวติ เรา เมือเราไม่มีกิเลสสุ ขลวงตัวนัน ๆ แล้ว พลังงานดังกล่าวก็
จะเลี ยงชี วิตเราอย่างเดี ยว โดยไม่ตอ้ งเลี ยงกิ เลสสุ ขลวงอี กต่อไป ทําให้ชีวิตมีพลังเต็มยิงขึน ดังที
พระพุทธเจ้าตรัสว่า วิมุติ (หลุ ดพ้นจากกิ เลส) เป็ นกําลัง (ที.ปา.11/50) จึงสามารถขับโรคภัยไข้เจ็บ
ออกไปจากร่ างกาย สร้ างร่ างกายให้แข็งแรงยิงขึน จิตใจเป็ นสุ ขเบิกบานแจ่มใส ไร้ ทุกข์ไร้ กงั วล
ยิงขึน
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ชี วิตทีไม่ตอ้ งเสพสุ ขลวง ก็จะกิ นน้อยใช้น้อย แต่มีศกั ยภาพในการทําผลิ ตผลกิ จกรรม
การงานได้มากขึน ประกอบกับการสละคืนสิ งทีไม่ตอ้ งเสพให้คนในโลก คนในโลกก็จะได้อาศัย
ผลิตผลดังกล่าว เป็ นต้นทุนของชีวติ สื บเนืองไป ยิงไปกว่านันพลังแม่เหล็กแห่ งความผาสุ กของชี วิต
อันเกิ ดจากวิมุติหลุ ดพ้นจากอํานาจของกิ เลส ก็จะส่ งคลื นแม่เหล็กเหนี ยวนําผูท้ ี บําเพ็ญบุ ญกุศลเต็ม
รอบทีจะได้รับพลังงานคลืนแม่เหล็กแห่งประโยชน์สุขดังกล่าว ให้ได้รับพลังงานคลืนแม่เหล็กดังกล่าว
ทําให้เกิดพลังแม่เหล็กดังกล่าวทีแรงขึน และแผ่ไพศาลให้ผูอ้ ืน ทีมีคุณสมบัติดงั กล่าวต่อเนื องมาก
ยิงขึนไปเรื อย ๆ อย่างไม่มีวนั สิ นสุ ด นอกจากนี พลังดังกล่ าวก็จะแผ่ไพศาลไปช่ วยเสริ มความสุ ข
จากการไม่เสพสุ ขลวง และต้าน คาน ลด หรื อชะลอพลังแห่ งการอยากเสพสุ ขลวงของคนในโลก
เท่าทีพลังดังกล่าวจะมีฤทธิJ แรง แม้คนในโลกจะยังไม่ได้บาํ เพ็ญบุญกุศลถึงรอบก็ตาม ถ้าไม่มีพลัง
ดังกล่าวต้าน คาน ลด หรื อชะลอพลังแห่ งการอยากเสพสุ ขลวงของคนในโลก คนในโลกก็จะเสพ
สุ ข ลวงรุ นแรงกว่า การมี พ ลัง ดังกล่ า วต้า น คาน ลด หรื อชะลอ และจิ ตวิญญาณนันมี ส ภาพเป็ น
เครื องมื อบันทึ กข้อมูลต่าง ๆ ที เขาได้พบเห็ นหรื อสัมผัส เขาจะดึ งออกมาใช้เมื อถึ ง เวลาอันควร
ส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นช่วงทีชี วิตทุกข์มากหรื อทุกข์เกินทน ซึ งเป็ นสภาพทีได้รับชดใช้วิบากกรรมร้าย
ชุ ดใหญ่ วิบากกรรมร้ ายชุ ดใหญ่ก็จะหมดไปอย่างมาก ข้อมูลทีดี งามอันเป็ นกุศลทีบันทึกไว้ในจิต
วิญญาณก็จะออกฤทธิJ ปรากฏตัวให้เขาเอาข้อมูลทีดีนนมาใช้
ั
ในการดับทุกข์หรื อสร้างประโยชน์สุข
ต่าง ๆ ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม” การทําลายกิเลสสุ ขลวง จึงเป็ นสุ ดยอดแห่ ง
คุณค่าประโยชน์มหากุศลสู งสุ ดต่อตนเองและมวลมนุษยชาติ
ดังนัน ผูม้ ีปัญญาแท้แห่งธรรม จะหยุดความคิดทีไม่ดีแม้เพียงเล็กน้อย เพราะจะสังสมเป็ น
วิบากร้ ายที นําผลร้ ายอย่างใดอย่างหนึ ง มาให้ชี วิตอย่า งแน่ นอน โดยผูท้ ี พากเพีย รลดกิ เลสและ
ทําความดี มาก ๆ เมื อทําสิ งดี หรื อไม่ดี ก็มกั จะได้รับผลดี หรื อไม่ดีบางส่ วนได้เร็ ว ส่ วนคนทัวไป
ที ไม่ได้พากเพียรลดกิเลส ไม่ได้พากเพียรทําความดีให้มาก ๆ หรื อซําร้ายบางคนกลับทําสิ งไม่ดีดว้ ยซํา
เมือทําสิ งดีหรื อไม่ดี ก็มกั จะได้รับผลดีหรื อไม่ดีบางส่ วนได้ชา้ โดยเฉพาะการทําสิ งทีไม่ดีส่วนใหญ่
มักจะได้รับสิ งทีไม่ดีชา้ แต่หนัก ทุกข์หรื อปั ญหาหลายอย่าง จะกระหนําซําเติมอย่างต่อเนื องเพราะ
พลังวิบากร้ายรอสะสมมากแล้ว จึงออกฤทธิJ
การพัฒนาความสามารถของพลังชี วิตให้สร้างผลดีหรื อร้ายอย่างรวดเร็ ว เมือกระทําสิ งดี
หรื อร้ าย ด้วยการปฏิ บตั ิอธิ ศีล อธิ จิต อธิ ปัญญา เป็ นการพากเพียรลดกิ เลสและทําความดี มาก ๆ
ไปพร้อม ๆ กัน คือ ปรับสมดุ ลร้ อนเย็น ละบาป บําเพ็ญกุศล ทําจิตใจให้บริ สุทธิJ ผ่องใส คบมิตรดี
สร้างสังคมและสิ งแวดล้อมทีดี เมือปฏิบตั ิอย่างถูกต้องถูกตรงได้มากพอ จะทําให้เกิ ดพลังชี วิตทีมี
คุณสมบัติพิเศษต่างจากคนทัวไป คือพลังชี วิตชนิ ดพิเศษดังกล่าว จะทําให้คลืนแม่เหล็กแห่ งวิบากดี
และร้ ายของผูท้ ีปฏิบตั ิได้นนั สร้ างผลจากการคิด พูด และทําในทุกขณะปั จจุบนั อย่างรวดเร็ วให้ผู ้
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ปฏิ บตั ิ นันได้รับรู ้ ไม่ว่าจะทําในสิ งที ดี หรื อไม่ดี แม้แค่คิดยังไม่ได้พูดหรื อไม่ได้ทาํ ทางกาย ก็จะ
ส่ งผลดี หรื อร้ ายบางส่ วน ในลักษณะใดลักษณะหนึ ง เช่ น ความรู ้ สึกสุ ขทุ กข์ในจิต ความรู ้ สึกสุ ข
ทุกข์ในกาย ความเจริ ญหรื อเสื อมของปั ญญาในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนา ความเคารพนับถือเชื อถื อ
จากคนอืนทีมีต่อตนหรื อเกิดผลตรงกันข้าม ร่ างกายมีกาํ ลังมากขึนหรื อน้อยลง เกิดสิ งดีหรื อไม่ดีแง่
เชิงอืน ๆ เป็ นต้น ซึ งผูว้ ิจยั พบว่าส่ วนใหญ่มกั จะส่ งผลภายใน 1-3 วัน ญาณปั ญญาพิเศษดังกล่าว จะ
ทําให้รู้ความจริ งตามความเป็ นจริ งได้อย่างรวดเร็ วว่า ทําดี หรื อไม่ดีอะไร ทําให้เกิ ดผลดี หรื อไม่ดี
อย่างไร แต่จะออกผลไม่แรงมาก ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “การปฏิบตั ิศีลอันเป็ นกุศล ... ทําให้รู้แจ้ง
เห็ นจริ งตามความเป็ นจริ ง ...” (องฺ .ทสก.24/1) และ “ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
... เป็ นผูเ้ ข้าหาสมณะหรื อ
พราหมณ์แล้วซักถามว่า ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญกรรมส่ วนกุศลเป็ นอย่างไร กรรมส่ วนอกุศลเป็ นอย่างไร
กรรมส่ วนทีมีโทษเป็ นอย่างไร กรรมส่ วนทีไม่มีโทษเป็ นอย่างไร กรรมทีควรเสพเป็ นอย่างไร กรรม
ทีไม่ควรเสพเป็ นอย่างไร กรรมอะไรข้าพเจ้าทําอยูพ่ ึงเป็ นไปเพือไม่เป็ นประโยชน์ เพื อทุ ก ข์ตลอด
กาลนาน อนึ ง กรรมอะไรข้า พเจ้า ทํา อยู่พึง เป็ นไป เพือเป็ นประโยชน์ เพือสุ ขตลอดกาลนาน ...
เพราะกรรมนันอันตนทําสังสมพอกพูนไพบูลย์ ฯลฯ จะได้รับผลข้อนี คือ ... มีความ สามารถว่องไว
...” (องฺ .เอกาทสก.11/146) ดังนัน การเรี ยนรู ้ และพากเพียรปฏิบตั ิศีลอันเป็ นกุศลจะเกิดพลังพิเศษที
เมือทําดีหรื อไม่ดีจะทําให้ส่งผลบางส่ วนได้เร็ ว จึงทําให้รู้ความจริ งตามความเป็ นจริ งได้เร็ ว เหตุปัจจัย
ดังกล่าวทําให้มนใจว่
ั
า การกระทําไม่ว่าจะเป็ นทางกายหรื อวาจาหรื อใจทีดีหรื อไม่ดีนนั จะสังสม
เป็ นพลังคลืนแม่เหล็กแห่ งวิบากดีหรื อไม่ดี ทีจะสร้างผลทีดีหรื อไม่ดีให้กบั ชี วิตอย่างแน่นอน ในชาติ
ทีกระทํานัน หรื อชาติต่อไป หรื อชาติอืนสื บ ๆ ไป (อภิ .ก.37/1698) ส่ วนผูท้ ี ไม่ไ ด้ฝึ กฝนศี ล อันเป็ น
กุศลอย่างถู กต้องถู กตรงสู่ ความพ้นทุ กข์ตามที พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ผลจากการกระทําทางกายหรื อ
วาจาหรื อใจ มักจะเกิ ดขึนช้า ทําให้รู้ความจริ งตามความเป็ นจริ งได้ช้า ว่าทําดีหรื อไม่ดีอะไรทําให้
เกิดผลดีหรื อไม่ดีอย่างไร
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “ความไม่ประมาทเป็ นทางเครื องถึงอมตนิ พพาน ความประมาท
เป็ นทางแห่งความตาย ชนผูไ้ ม่ประมาทย่อมไม่ตาย ชนเหล่าใดประมาทแล้ว ย่อมเป็ นเหมือนคนตายแล้ว
บัณฑิ ตทังหลายตังอยู่ในความไม่ประมาท ทราบเหตุ นันโดยความแปลกกันแล้ว ย่อมบันเทิ งใน
ความไม่ประมาท ยินดีแล้วในธรรมอันเป็ นโคจรของพระอริ ยเจ้าทังหลาย ท่านเหล่านันเป็ นนักปราชญ์
เพ่งพินิจมีความเพียรเป็ นไปติดต่อ มีความบากบันมันเป็ นนิ ตย์ ย่อมถูกต้องนิ พพานอันเกษมจากโยคะ
หาธรรมอืนยิงกว่ามิได้ ยศย่อมเจริ ญแก่บุคคลผูม้ ีความหมัน มีสติมีการงานอันสะอาด ผูใ้ คร่ ค รวญ
แล้วจึ งทําผูส้ าํ รวมระวังผูเ้ ป็ นอยู่โดยธรรม และผูไ้ ม่ป ระมาทผูม้ ี ปั ญญาพึง ทํา ทีพึงทีห้วงนําท่วม
ทับไม่ได้ ด้วยความหมันความไม่ประมาทความสํารวมระวังและความฝึ กตน ชนทังหลายผูเ้ ป็ นพาล
มีปัญญาทรามย่อมประกอบตามความประมาท ส่ วนนักปราชญ์ยอ่ มรักษาความไม่ป ระมาทเหมื อน
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ทรั พ ย์อนั ประเสริ ฐสุ ด ท่า นทังหลายอย่า ประกอบตามความประมาท อย่าประกอบการชมเชย
ด้วยสามารถ ความยินดีในกาม เพราะว่าคนผูไ้ ม่ประมาทแล้ว เพ่งอยูย่ อ่ มถึงสุ ขอันไพบูลย์เมือใด
บัณฑิตย่อมบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาท เมือนันบัณฑิตผูม้ ีความประมาทอันบรรเทา
แล้วนันขึนสู่ ปัญญาดุจปราสาทไม่มีความโศก ย่อมพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ผมู ้ ีความโศก นักปราชญ์ยอ่ ม
พิจารณาเห็นคนพาล เหมือนบุคคลอยูบ่ นภูเขา มองเห็นคนผูอ้ ยูท่ ีภาคพืนฉะนัน ผูม้ ีปัญญาดีเมือสัตว์
ทังหลายประมาทแล้ว ย่อมไม่ประมาท เมือสัตว์ทงหลายหลั
ั
บ ย่อมตืนอยูโ่ ดยมาก ย่อมละบุคคลเห็น
ปานนันไป ประดุจม้ามีกาํ ลังเร็ วละม้าไม่มีกาํ ลังไป ฉะนันท้าวมัฆวาฬถึ งความเป็ นผูป้ ระเสริ ฐที สุ ด
กว่าเทวดาทังหลายด้วยความไม่ประมาท บัณฑิ ตทังหลายย่อมสรรเสริ ญความไม่ประมาท ความ
ประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมือ ภิกษุยินดีแล้วในความไม่ประมาท หรื อเห็นภัยในความประมาทเผา
สังโยชน์นอ้ ยใหญ่ไป ดังไฟไหม้เชื อน้อยใหญ่ไป ฉะนัน ภิกษุผยู ้ ินดีแล้วในความไม่ประมาทหรื อ
เห็นภัยในความประมาท เป็ นผูไ้ ม่ควรเพือจะเสื อมรอบย่อมมีในทีใกล้นิพพานทีเดียวฯ” (ขุ.ขุ. 25/12)
ผูว้ จิ ยั พบว่า เมือมีสติรับรู ้อาการจิตในขณะทีจิตคิดไม่ดี ต้องรี บล้างออกทันทีเท่านัน จึงจะ
ไม่สังสมเป็ นวิบากร้าย วิธีลา้ งก็คือ ในขณะทีคิดไม่ดีให้พิจารณาว่าต่อให้เสพดังใจหมายก็จะเกิดสุ ขลวง
แค่ชวคราวแป๊
ั
บเดียวหมดไปไม่เทียงความไม่มีตวั ตนแท้ พิจารณาโทษของการคิด พูด และทําในสิ ง
ที ไม่ดีนัน ว่าจะสังสมเป็ นวิบากที สร้ างผลร้ ายอย่างใดอย่างหนึ งกับตนอย่างแน่ นอน ไม่เร็ วก็ช้า
เสี ยพลังสร้างทุกข์ใส่ ตน เสี ยสมรรถนะของตน ทําให้ตนและผูอ้ ืนขาดโอกาสได้ประโยชน์ทีควรได้
ทําให้ปัญหาทีควรจะแก้ได้ยงั คงอยู่ และขยายผลร้ายต่อไป นอกจากนี ยังเป็ นแรงเหนี ยวนําให้คนอืน
เป็ นเช่นนันตาม ต้องได้รับสิ งร้ายตามเรา และสิ งนันจะเวียนกลับมาเป็ นวิบากร้ายของเรา พิจารณา
ซําไปซํามาจนหมดความคิ ดร้ ายนัน อย่างเต็มใจอิ มเอิ บเบิ กบานใจ จึ งจะไม่สังสมเป็ นวิบากร้ า ย
แต่จะสังสมเป็ นวิบากดีแทน
เทคนิ คสําคัญอีกอย่างหนึ งคือ ในกรณี ทีกิเลสตัวนันไม่หนาแน่นมาก เราสามารถทําลาย
ให้สินเกลียงได้ในคราวเดียวได้เลย แต่ในกรณี ทีกิเลสหนาแน่นมาก เราไม่สามารถทําลายให้สินเกลียง
ทังหมดได้ในคราวเดียว ให้ใช้วธิ ี ลดละเลิกโดยไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเครี ยดเกินไป อย่างรู ้เพียรรู ้พกั
(สํ.ส.15/2) คือ พากเพียรลดละเลิกกิเลส (กามสุ ขลั ลิกะ) ตัวนันด้วยศีลสมาธิ ปัญญาดังรายละเอียดที
กล่าวมาแล้ว เมือต่อสู ้ไปได้ระยะหนึงก็จะสามารถกําจัดกิเลสได้ส่วนหนึ ง แล้วเราก็จะหมดพลัง ใน
การฆ่ากิ เลส กิ เลสก็จะออกอาการอยากเสพทุ กข์ทรมานดี ดดิ นตึ งเครี ยดมากขึ น ๆ จนทนได้ยาก
ได้ลาํ บากเกินไป (อัตตกิลมถะ) เมือถึงสภาพดังกล่าวให้เราวางดีทีไม่เสพกิเลสนัน แล้วกลับมาเสพ
ตามทีกิ เลสต้องการ เพือลดความตึงเครี ยด ลดความทรมานทีมากเกิ นไปลง ให้เรารู ้ สึกผ่อนคลาย
สบายใจบ้าง พอตังหลักได้ก็ลงมือล้างกามสุ ขลั ลิกะอีกครัง ถ้าถึงขีดตึงเครี ยดเกินไปก็ผอ่ นบ้าง (ล้าง
อัตตกิลมถะ) ทําสลับไปมาเรื อย ๆ สุ ดท้ายก็จะหมดทังกามสุ ขลั ลิกะและอัตตกิลมถะอันเป็ นทางโต่ง
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สองด้านทีเป็ นรากเหง้าแห่ งทุกข์ทงปวง
ั
(สํ.ม.19/1664) เมือเราดับเหตุแห่ งทุกข์ได้ ทุกข์ก็จะดับ
แล้วเกิดความสุ ขขึน ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ละเหตุทุกข์ได้เป็ นสุ ขในทีทังปวง” (ขุ.ธ.25/59), “ละ
ทุกข์ทงปวงได้
ั
เป็ นความสุ ข” (ขุ.ธ.25/33)
ดังนัน จะเห็นได้วา่ การพิจารณาว่าสิ งใดเป็ นโทษ สิ งใดเป็ นประโยชน์ซาเข้
ํ าไปหลาย ๆ
ครัง ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “การทบทวนธรรมการตรึ กตรองใคร่ ครวญธรรมเป็ นเหตุแห่ งการหลุด
พ้นจากกิเลส” (องฺ .ปFฺ จก.22/26) พิจารณาด้วยอิทธิ บาท (ความยินดี เต็มใจพอใจ) (ที.ปา.11/108)
พิจารณาต่อเนื องไปเรื อย ๆ โดยไม่ตอ้ งยึดมันถือมันว่ากิเลสจะสลายไปตอนไหน เมือพลังแห่ งการ
พิจารณาดังกล่าวมีมากพอ ถึงขันเป็ นพลังเผาทําลายกิเลสได้ กิเลสก็จะสลายตายไปด้วยความเต็มใจ
เมือสามารถทําลายกิเลสได้ ก็จะเกิดความรู ้สึกหมดความอยากเสพในกิเลสตัวนัน อย่างยินดี เต็มใจ
พอใจสุ ขใจโปร่ งโล่งสบายใจอิมใจเบิกบานแจ่มใสทีไม่มีพลังกิเลสมาทําให้เป็ นทุกข์ และจะได้พลัง
เพราะอาหาร อากาศ และพลังงาน ทีชี วิตดูดเข้าไปสังเคราะห์เป็ นพลังงานหล่อเลียงชี วิต ซึ งแต่เดิ ม
ต้องสู ญเสี ยให้กิเลสสุ ขลวงเอาไปทําทุกข์ให้ชีวติ เรา เมือเราไม่มีกิเลสสุ ขลวงตัวนัน ๆ แล้ว พลังงาน
ดังกล่ าวก็จะเลี ยงชี วิตเราอย่างเดี ยว โดยไม่ตอ้ งเลี ยงกิ เลสสุ ขลวงอี กต่อไป ทําให้ชีวิตมี พลังเต็ม
ขับโรคภัยไข้เจ็บออกไป สร้ างร่ างกายให้แข็งแรงขึ น จิ ตใจมี พลังแห่ งความสุ ข เบิ ก บานแจ่ม ใส
ไร้ ทุกข์ไร้ กงั วล ดังที พระพุทธเจ้าตรั สว่า “การวิมุ ติหลุ ดพ้นจากกิ เลสเป็ นกํา ลัง ” (ที .ปา.11/50)
พระพุทธเจ้ายืนยันว่า การทําลายกิ เลสได้เป็ นประโยชน์สุขที สุ ดที มนุ ษย์ควรได้ อย่างไม่มีสุขใด
เปรี ยบได้ (ขุ.จู.30/659)
เมือล้างกิเลสดังกล่าวได้แล้ว ก็จะเหลืออัตตกิลมถะ (สํ.ม.19/1664) คือกิเลสอัตตามานะ
การยึดดีถือดีหลงดีทเป็ี นทุกข์ ทรมานตนทีต้ องล้ าง การหลงเสพกิเลสอัตตกิลมถะ เป็ นการหลงเสพ
ความยึดมันถือมันดังใจหมาย เมือไม่ ได้ ดังใจหมายก็ทุกข์ ทรมานเบียดเบียนตนเองและผู้อืน ทําให้
เกิดทุกข์ ท3งั ปวงต่ อเนืองตามหลักปฎิจจสมุปบาท 11
การล้ างอัตตกิลมถะ ตัวอัตตามานะ ด้ วยธรรมะหมวดพรหมวิหารสี
พรหมวิหารสี ได้แก่ เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา (สํ.ม.11/234) ได้แก่
1) เมตตา คือ ปรารถนาให้ตนเองและผูอ้ ืนผาสุ ก พ้นทุกข์ ได้ประโยชน์ และได้สิงทีดี
2) กรุ ณา คือ ลงมื อกระทําตามทีเราปรารถนาให้เกิ ดสิ งที ดี นนั ๆ ตามเหตุปัจจัยที ทําได้
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ืน ใช้ หลักทําความผาสุ กทีตน ช่ วยคนทีศรัทธา
“ทําความผาสุ กทีตน/ทําตัวอย่ างทีตน” เพราะเรากําหนดเราได้ เราเปลียนแปลงเราได้ แต่
เรากําหนดคนอืน หรื อเปลียนแปลงคนอืนไม่ได้ สอดคล้องกับคําตรัสของพระพุทธเจ้าทีเน้นให้ทาํ
ความผาสุ กทีตนเป็ นหลัก ในธรรมบทอัตตวรรค ว่า “หากว่าบุคคลพึงรู ้วา่ ตนเป็ นทีรักไซร้ พึงรักษา
ตนนันไว้ ให้เป็ นอัตภาพอันตนรักษาดีแล้ว บัณฑิตพึงประคับประคองตนไว้ตลอดยามทังสาม ยามใด
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ยามหนึ ง บุ คคลพึงยังตนนันแลให้ตงอยู
ั ่ในคุ ณอันสมควรเสี ยก่ อน พึงพรําสอนผูอ้ ื นในภายหลัง
บัณฑิ ตไม่พึงเศร้าหมอง หากว่าภิกษุพึงทําตนเหมือนอย่างทีตนพรําสอนคนอืนไซร้ ภิกษุนนมี
ั ตน
อันฝึ กดีแล้วหนอ พึงฝึ ก ได้ยนิ ว่าตนแลฝึ กได้ยาก ตนแลเป็ นทีพึงของตน บุคคลอืนใครเล่าพึงเป็ นที
พึงได้ เพราะว่าบุคคลมีตนฝึ กฝนดีแล้ว ย่อมได้ทีพึงอันได้โดยยาก ความชัวทีตนทําไว้เองเกิดแต่ตน
มีตนเป็ นแดนเกิด ย่อมยํายีคนมีปัญญาทรามดุจเพชรยํายีแก้วมณี ทีเกิดแต่หิน ฉะนัน ความเป็ นผูท้ ุศีล
ล่วงส่ วน ย่อมรวบรัดอัตภาพของบุคคลใด ทําให้เป็ นอัตภาพอันตนรัดลงแล้ว เหมือนเถาย่านทราย
รวบรัดไม้สาละให้เป็ นอันท่วมทับแล้ว บุคคลนันย่อมทําตนเหมือนโจรผูเ้ ป็ นโจก ปรารถนาโจรผู ้
เป็ นโจก ฉะนัน กรรมไม่ดีและไม่เป็ นประโยชน์แก่ตน ทําได้ง่าย ส่ วนกรรมใดแล เป็ นประโยชน์
ด้วย ดี ดว้ ย กรรมนันแลทําได้ยากอย่างยิง ผูใ้ ดมีปัญญาทราม อาศัยทิฐิอนั ลามก ย่อมคัดค้านคําสัง
สอนของพระพุทธเจ้า ผูอ้ รหันต์ เป็ นพระอริ ยเจ้า มี ปกติเป็ นอยู่โดยธรรม การคัดค้านและทิฐิอนั
ลามกของผูน้ นั ย่อมเผ็ดเพือฆ่าตน เหมือนขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ฉะนัน ทําชัวด้วยตนเอง ย่อมเศร้ าหมอง
ด้วยตนเอง ไม่ทาํ ชัวด้วยตนเอง ย่อมหมดจดด้วยตนเอง ความบริ สุทธิJ ความไม่บริ สุทธิJ เป็ นของ
เฉพาะตัวคนอืนพึงชําระคนอืนให้หมดจดหาได้ไม่ บุคคลไม่พึงยังประโยชน์ของตนให้เสื อม เพราะ
ประโยชน์ของผูอ้ ืนแม้มาก บุคคลรู ้จกั ประโยชน์ของตนแล้ว พึงขวนขวายในประโยชน์ของตนฯ”
(ขุ.ธ.25/22)
การปฏิบตั ิสู่ความเป็ นพุทธะนัน จะสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไปพร้อม ๆ กัน
ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “... ดูกรภิกษุทงหลายอี
ั
กข้อหนึ งอริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี ว่าบุคคลผู ้
ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (ความรู ้ความเห็นความเข้าใจ) ประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วย
ธรรมดาเช่นนัน ดูกรภิกษุทงหลายก็
ั
บุคคลผูถ้ ึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ประกอบด้วยธรรมดาอย่างไร ดูกร
ภิกษุทงหลาย
ั
ธรรมดานี ของบุคคลผูถ้ ึงพร้อมด้วยทิฏฐิ คืออริ ยสาวกถึงความขวนขวายในกิจใหญ่
น้อยที ควรทําอย่างไรของเพือนสพรหมจารี โดยแท้ถึงอย่างนัน ความเพ่งเล็งกล้าในอธิ ศี ล สิ ก ขา
อธิ จิตตสิ กขาและอธิ ปัญญาสิ กขาของอริ ยสาวกนัน ก็มีอยูเ่ ปรี ยบเหมือนแม่โคลูกอ่อนย่อมเล็มหญ้า
กิ นด้วยชํา เลื องดู ลู ก ด้วยฉะนัน อริ ย สาวกนันย่อมรู ้ ช ัดอยู่อย่า งนี ว่า บุ ค คลผูถ้ ึ ง พร้ อมด้วยทิ ฏ ฐิ
ประกอบด้วยธรรมดาเช่ นใด ถึ งเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่ นนัน นี ญาณที 5 เป็ นอริ ยะเป็ น
โลกุตระ ไม่ทวไปกั
ั
บพวกปุถุชนอันอริ ยสาวกนันบรรลุแล้ว ...” (ม.มู.12/547)
ประโยชน์ตน คือการปฏิบตั ิอธิ ศีลสิ กขาอธิ จิตตสิ กขาและอธิ ปัญญาสิ กขา (เปรี ยบเหมือน
แม่โคลูกอ่อนย่อมเล็มหญ้ากินด้วย) เป็ นหลักธรรมทีชําระกิเลสโลภโกรธหลงทําให้ชีวิตพ้นทุกข์ไป
เป็ นลําดับ ๆ ส่ วนประโยชน์ท่านคือขวนขวายในกิจใหญ่นอ้ ยทีควรทําอย่างไรของเพือนสพรหมจารี
(ชําเลื องดูลูกด้วย) ซึ งก็คือการช่วยเหลือเกื อกูลผูอ้ ืน เป็ นสภาพทีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “พรหมจรรย์
นันจะพึงเป็ นไป เพือเกื อกูลแก่ชนเป็ นอันมาก เพือความสุ ขแก่ชนเป็ นอันมาก เพืออนุ เคราะห์แก่
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ชาวโลก ...” (ที.ปา.11/108) สภาพจิตแห่ งพุทธะจึงเป็ นสภาพทีตนเองพ้นทุกข์ดว้ ยและเกือกูลสร้าง
ประโยชน์สุขให้กบั มวลมนุษยชาติไปพร้อม ๆ กัน ซึ งเป็ นคุณค่าประโยชน์สูงสุ ดต่อตนเองและมวล
มนุษยชาติ
“ช่ วยคนทีศรั ทธา” เพราะการช่วยคนทีพร้ อมเต็มใจศรัทธา จะสบายใจทังผูใ้ ห้และผูร้ ับ
ผูร้ ั บจะทําใจในใจอย่างแยบคาย ในสิ งนัน ๆ เป็ นผลสื บเนื องให้รู้คุณค่าประโยชน์และพากเพียร
ปฏิ บตั ิสิงที เป็ นประโยชน์ จนได้สิงที เป็ นประโยชน์นนั ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสใน องฺ .เอกาทสก.
24/61 “... การคบสัปบุรุษทีบริ บูรณ์ ย่อมยังการฟั งสัทธรรมให้บริ บูรณ์ การฟั งสัทธรรมทีบริ บูรณ์
ย่อมยังศรัทธาให้บริ บูรณ์ ศรั ทธาทีบริ บูรณ์ ย่ อมยังการทําไว้ ในใจโดยแยบคายให้ บริ บูรณ์ การทําไว้
ในใจโดยแยบคายทีบริ บูรณ์ ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริ บูรณ์ สติสัมปชัญญะทีบริ บูรณ์ ย่อมยังการ
สํา รวมอิ นทรี ยใ์ ห้บ ริ บู รณ์ การสํา รวมอิ นทรี ย ์ที บริ บู รณ์ ย่อมยัง สุ จริ ต 3 ให้บ ริ บู รณ์ สุ จริ ต 3 ที
บริ บูรณ์ ย่อมยังสติปัฏฐาน 4 (กาย เวทนา จิต ธรรม) ให้บริ บูรณ์ สติ ปัฏฐาน 4 ทีบริ บูรณ์ ย่อมยัง
โพชฌงค์ 7 (สติ ธัมมวิจยั วิริยะ ปี ติ ปั สสัทธิ สมาธิ อุเบกขา) ให้บริ บูรณ์ โพชฌงค์ 7 ทีบริ บูรณ์ยอ่ ม
ยังวิชชาและวิมุตติให้บริ บูรณ์ วิชชาและวิมุตตินีมีอาหารอย่างนี และบริ บูรณ์อย่างนีฯ”
ซึ งเมือวิบากดี ในชาตินีหรื ออดี ตชาติออกฤทธิJ ก็จะทําให้มีศรัทธาและเชื อมันในสิ งทีมี
ประโยชน์ ทําให้ทาํ ใจในใจโดยแยบคาย จึงเห็นคุ ณค่าประโยชน์ พากเพียรปฏิบตั ิในสิ งทีมีคุณค่า
ประโยชน์นนั จึงได้ประโยชน์นนั ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราไม่กล่าวความที
กรรมอันเป็ นไปด้วยสัญเจตนา ทีบุคคลทําแล้ว สะสมแล้วจะสิ นสุ ดไป เพราะมิได้เสวยผล แต่กรรม
นันแล จะให้ผลในทิฏฐธรรมเที ยว (ภพชาติปัจจุบนั ) หรื อในภพถัดไป หรื อในภพอื นสื บ ๆ ไป”
(อภิ.ก.37/1698) , “ผลวิบากของกรรมทีทําดี ทาํ ชัวแล้ว มีอยู”่ (ม.อุ.14/257) , “การไม่ทาํ บาป นําสุ ข
มาให้” (ขุ.ธ.25/25) , “ความสังสมบุญ นําสุ ขมาให้” (ขุ.ธ.25/19) , “อกุศลธรรมเจริ ญขึน กุศลธรรม
เสื อม อกุศลธรรมเสื อม กุศลธรรมเจริ ญขึน” (ที.ม.10/258) และเมือเขาเสพศีลพรต ชี วิตพรหมจรรย์
ซึ งมีการบํารุ งดี อกุศลธรรมเสื อมไป กุศลธรรมเจริ ญมากยิงขึน ศีล พรต ชี วิตพรหมจรรย์ ซึ งมีการ
บํารุ งดี เห็นปานนันมีผล (องฺ .ทุก.20 /518)
ส่ วนการช่วยคนทีไม่ศรัทธา ไม่เชื อมัน ไม่พร้อม ไม่เต็มใจ จะทําให้เกิดความไม่สบายใจ
ทังผูใ้ ห้และผูร้ ั บ ผูร้ ั บจะทําใจในใจโดยไม่แยบคาย ในสิ งนัน ๆ เป็ นผลสื บ เนื องให้ ไม่ รู้คุ ณค่ า
ประโยชน์และไม่พากเพียรปฏิบตั ิสิงทีเป็ นประโยชน์นนั จึงไม่ได้สิงทีเป็ นประโยชน์นนซึ
ั งคนทีไม่
เชื อมันหรื อไม่ศรัทธาในสิ งทีเป็ นประโยชน์ แต่กลับเชื อมันหรื อศรัทธาในสิ งทีเป็ นโทษ แสดงว่า
ในขณะนัน มีวิบากร้ายทีเคยทํามาในชาตินีหรื อชาติก่อนออกฤทธิJ อยู่ จนกว่าวิบากร้ ายนันจะหมด
ฤทธิJ หรื อวิบากดีชิงออกฤทธิJ แทน ชีวติ จึงจะเปิ ดรับเอาสิ งทีดี
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ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราไม่กล่าวความทีกรรมอันเป็ นไปด้วยสัญเจตนา
ทีบุคคลทําแล้ว สะสมแล้วจะสิ นสุ ดไป เพราะมิได้เสวยผล แต่กรรมนันแล จะให้ผลในทิฏฐธรรมเทียว
(ภพชาติปัจจุบนั ) หรื อในภพถัดไป หรื อในภพอืนสื บ ๆ ไป” (อภิ.ก.37/1698), “ผลวิบากของกรรมที
ทําดีทาํ ชัวแล้ว มีอยู”่ (ม.อุ.14/257), “ผูท้ าํ บาป ย่อมเศร้าโศกในโลกนี ละไปแล้วก็เศร้าโศก ชื อว่าเศร้า
โศกในโลกทังสอง เขาเห็ นกรรมอันเศร้ าหมองของตนจึงเศร้าโศกและเดื อดร้ อน” (ขุ.ธ. 25/11), ความ
สังสมบาป นําทุกข์มาให้ (ขุ.ธ.25/19) และอกุศลธรรมเจริ ญขึน กุศลธรรมเสื อม อกุศลธรรมเสื อม
กุศลธรรมเจริ ญขึน (ที.ม.10/258)
แม้แต่พระพุทธเจ้าองค์สมณโคดมผูบ้ าํ เพ็ญบุญกุศลอย่างมากมายมหาศาลนับชาติไม่ถว้ น
ก่อนจะตรัสรู ้เป็ นพระพุทธเจ้าได้ปฏิบตั ิผดิ ทางทรมานตนเองอยู่ 6 ปี ท่านตรัสว่าเกิดจากวิบากร้ายที
ท่านไปกล่าวหาว่า พระพุทธเจ้าองค์กสั สปะไม่ใช่พระพุทธเจ้า ในครังอดีตชาติทีพระพุทธเจ้าองค์
สมณโคดมยังไม่บาํ เพ็ญ เมือชดใช้วบิ ากร้ายนันหมดแล้วจึงได้พบทางบรรลุธรรม ดังทีพระพุทธเจ้า
ตรัสว่า “เราชื อว่าโชติปาละ ได้กล่าวกะพระสุ คตเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ในกาลนันว่าจักมีโพธิ มณฑล
แต่ทีไหน โพธิ ญาณท่านได้ยากอย่างยิง ด้วยวิบากแห่ งกรรมนัน เราได้ประพฤติกรรมทีทําได้ยากมาก
(ทุ ก กรกิ ริ ย า) ที ตํา บลอุ รุ เ วลาเสนานิ ค มตลอด 6 ปี แต่ นั น จึ ง ได้บ รรลุ โ พธิ ญ าณ แต่ เ ราก็
มิได้บรรลุโพธิ ญาณอันสู งสุ ดด้วยหนทางนี เราอันบุรพกรรมตักเตือนแล้ว จึงแสวงหาโพธิ ญาณโดย
ทางที ผิด (บัด นี ) เราเป็ นผู ส้ ิ นบาปและบุ ญ เว้น จากความเร่ า ร้ อ นทังปวง ไม่มี ค วามเศร้ า โศก
ไม่ค บั แค้น เป็ นผูไ้ ม่มี อ าสวะ จัก นิ พ พาน พระชิ น เจ้า ทรงบรรลุ กาํ ลัง แห่ ง อภิ ญ ญาทังปวงแล้ว
ทรงพยากรณ์ โ ดยทรงหวัง ประโยชน์แ ก่ ภิ ก ษุ ส งฆ์ ที สระใหญ่อ โนดาต ด้ว ยประการฉะนี แล”
(ขุ.อป.32/392)
ดังนัน เมือมีวิบากร้ายออกฤทธิJ จะส่ งผลให้ไม่ศรัทธาหรื อไม่เชื อมันในสิ งทีมีประโยชน์
ทําให้ทาํ ใจในใจโดยไม่แยบคาย จึงไม่เห็นคุณค่าประโยชน์ ไม่ได้ปฏิบตั ิในสิ งทีมีคุณค่าประโยชน์
นัน จึ งไม่ได้ประโยชน์นันดัง องฺ .เอกาทสก.24/61 “... การไม่คบสัปบุ รุษที บริ บูรณ์ ย่อมยังการ
ไม่ ฟั ง สั ท ธรรมให้ บ ริ บู ร ณ์ การไม่ ฟั ง สั ท ธรรมที บริ บู รณ์ ย่อมยัง ความไม่ มี ศ รั ท ธาให้ บ ริ บู ร ณ์
ความไม่ มีศรั ทธาทีบริ บูรณ์ ย่ อมยังการทําไว้ ในใจโดยไม่ แยบคายให้ บริ บูรณ์ การทําไว้ในใจโดย
ไม่ แ ยบคายที บริ บู ร ณ์ ย่อ มยัง ความไม่ มี ส ติ สั ม ปชัญ ญะให้ บ ริ บู ร ณ์ ความไม่ มี ส ติ สั ม ปชัญ ญะ
ทีบริ บูรณ์ ย่อมยังการไม่สํารวมอินทรี ยใ์ ห้บริ บูรณ์ การไม่สํารวมอินทรี ยท์ ีบริ บูรณ์ ย่อมยังทุจริ ต 3
ให้บริ บูรณ์ ทุ จริ ต 3 ที บริ บูรณ์ ย่อมยังนิ วรณ์ 5 ให้บริ บูรณ์ นิ วรณ์ 5 ที บริ บูรณ์ ย่อมยังอวิชชาให้
บริ บูรณ์ อวิชชานีมีอาหารอย่างนี และบริ บูรณ์อย่างนีฯ”
3) มุทิตา คือ ยินดีทีคนอืนได้ดีหรื อเมือเกิ ดสิ งดีนนั หรื ออย่างน้อยก็ยินดีทีดีเกิดในใจเรา
เราไม่ได้ดูดาย ไม่ได้เพิกเฉย นี คือมุทิตาทีถูกต้อง ส่ วนมุทิตาทีผิด (โรคพรหมสามหน้าหรื ออัตตา
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มานะหรื อนรกของคนดี ) คือ ยินดี ทีตนเองหรื อผูอ้ ืนได้ดีหรื อเกิดดี แต่ถา้ ไม่ได้ดีไม่เกิดดีต่อตนเอง
หรื อผูอ้ ืนแล้วยินร้าย ไม่พอใจ ไม่สุขใจ หรื อเกิดทุกข์ใจ
4) อุเบกขา คือ จิตปล่อยวางเหตุแห่งทุกข์ทงปวง
ั
จึงเกิดสภาพสงบสบายไร้กงั วล
องค์ คุณอุเบกขา 5
1. ปริ สุทธา คือ จิตบริ สุทธิJ หมดจดจากกิเลส
2. ปริ โยทาตา คื อ แม้จะมี ผสั สะคื อเหตุ การณ์ ต่าง ๆ มากระทบกระแทก จิ ตยังสะอาด
ผุดผ่องจากกิเลสอยู่ ไม่ออกอาการของกิเลส
3. มุทุ คือ จิตแววไว หัวอ่อนดัดง่าย ไม่ยึดมันถือมัน พร้อมปรับเปลียนไปสู่ จุดทีเป็ นกุศล
สู งสุ ดทีเป็ นไปได้จริ ง ณ องค์ประกอบนัน
4. กัมมัญญา คือ จิตควรแก่การงาน มีปัญญากระทําอย่างเหมาะควรในการดําเนิ นกิจกรรม
การงาน
5. ปภัสสรา คือ จิตผ่องใส แวววาว งดงาม ดีงาม
(ม.อุ.14/690)
การปฏิบัติกาํ จัดอัตตกิลมถะ (สํ.ม.19/1664) คือกิเลสอัตตามานะ การยึดดีถือดีหลงดี เพือ
ก้ าวสู่ อุเบกขา มีรายละเอียดดังต่ อไปนี3
เมือได้พากเพียรพยายามทําดีเต็มทีแล้ว ไม่วา่ ผลดีจะเกิดขึนมาก เกิดขึนน้อยหรื อไม่เกิดขึน
ก็ปล่อยวางผลนันให้โลก ฝึ กสลายเงือนไขทีทําให้ใจเป็ นทุกข์ ซึ งเงือนไขทีทําให้ใจเป็ นทุกข์ คือการ
ยึดมันถือมันปั กมันในจิต เช่น ยึดว่าถ้างานหรื อเป้ าหมายสําเร็ จฉันจะเป็ นสุ ขใจ ไม่สําเร็ จฉันจะเป็ น
ทุกข์ใจ ถ้าคนนันคนนี สังคมนันสังคมนี ดี เป็ น หรื อได้ หรื อสมบูรณ์อย่างนันอย่างนี ดังใจฉันหมาย
ฉันก็จะเป็ นสุ ขใจ แต่ถา้ ไม่ดี ไม่ได้ ไม่เป็ น หรื อไม่สมบูรณ์ อย่างนันอย่างนี ดังใจฉันหมายฉันก็จะ
ทุ กข์ใจ ได้สิงนันมากฉันก็จะสุ ขใจ ได้น้อยหรื อไม่ไ ด้ก็จะทุ ก ข์ใ จ และอี ก สารพัดเรื องทุ ก เรื อง
ทุ ก ประเด็น ที ยึด ว่า ถ้า เกิ ด หรื อ เป็ นอย่า งนันอย่า งนี ดัง ใจฉัน หมายฉัน ก็จ ะสุ ข ใจ แต่ถ ้า ไม่เ กิ ด
หรื อเป็ นอย่างนันอย่างนีดังใจฉันหมายฉันก็จะทุกข์ใจ ล้วนเป็ นเหตุให้หลงวนเวียนอยูใ่ นสุ ขลวงหรื อ
สุ ขน้อยทุกข์จริ งหรื อทุกข์มากไม่รู้จบไม่รู้แล้ว
ใช้ปั ญ ญาพิจ ารณาว่า สิ งใดเป็ นสิ งที ดี แล้ว พากเพีย รพยายามที จะให้เ กิ ด สิ งที ดี นัน
อย่างเต็มที ตามเหตุปัจจัยทีทําได้ โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ืน แล้วไม่ยึดมันถือมันว่าต้องเป็ น
อย่างนันอย่างนีดังใจเราหมาย แต่ปล่อยวางผลให้เป็ นไปอย่างถูกตรงกับสัจจะคือความจริ งแท้วา่ เรา
หรื อใคร ๆ จะได้รับผลอะไรแค่ไหนเท่าไหร่ อย่างไร ก็ลว้ นเกิดจากการสังเคราะห์ของกรรม (การ
กระทําทีเป็ นกุศลหรื ออกุศล) ในปั จจุบนั กับกรรม (การกระทําทีเป็ นกุศลหรื ออกุศล) ในอดีตของเรา
หรื อผูน้ นั ๆ จะเกิดดีหรื อร้ายกับเราหรื อผูน้ นั ๆ มากหรื อน้อยไปกว่านันไม่ได้ รับผลแล้วผลนันอัน
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คือพลังวิบากดีหรื อร้ายนันก็จบดับไปเท่าทีรับ ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราไม่กล่าว
ความทีกรรม (การกระทําทางกายวาจาใจ) อันเป็ นไปด้วยสัญเจตนา (ความจงใจ) ทีบุคคลทําแล้ว
สะสมแล้วจะสิ นสุ ดไป โดยมิได้เสวยผล (รับผล) แต่กรรม (การกระทํา) นันแล จะให้ผลในภพนี
หรื อในภพถัดไป หรื อในภพอืนสื บ ๆ ไป” (อภิ.ก.37/1698)
พิจารณาโทษหรื อผลเสี ยของการไม่ปล่ อยวาง ให้เป็ นไปตามสัจจะหรื อความจริ ง แท้
พิจารณาประโยชน์หรื อผลดีของการปล่อยวางให้เป็ นไปตามสัจจะหรื อความจริ งแท้ เมือพิจารณา ซํา ๆ
เรี ยกว่าวิปัสสนาญาณ จนเกิดฌาน (พลังปั ญญาทีสามารถสลายทําลายความยึดมันถือมันในกามและ
ในอัตตาซึ งเป็ นกิเลสเหตุแห่ งทุกข์) ก็จะสามารถสลายพลังของอัตตา คือ การยึดมันถื อมันให้ได้ดงั ใจ
มุ่งหมาย ว่าต้องเกิ ดสิ งที ดี หรื อร้ ายกับเราหรื อกับใคร ๆ มากหรื อน้อยกว่าความจริ งที เป็ นไปได้
จริ ง (ความอยุติธรรม) เมือสลายอัตตาหรื อความอยุติธรรมได้ดว้ ยปั ญญาแห่ งธรรมทีรู ้ความจริ งตาม
ความเป็ นจริ ง (องฺ .เอกาทสก.24/1) ก็จ ะเกิ ด ความสุ ข ในการยอมรั บ และเข้า ถึ ง ความจริ ง ตาม
ความเป็ นจริ งตามสัจธรรมแห่ งกรรม (การกระทํา) ในอดี ตและปั จจุ บนั ของแต่ละชี วิตสังเคราะห์ กนั
(ความยุติธรรม) ดังนัน หลักการทําดีอย่างมีความสุ ข คือ “มุ่งหมายทีจะให้เกิดสิ งทีดีทีสุ ด แล้วทําให้
ดีทีสุ ด โดยไม่ติดไม่ยดึ มันถือมันในสิ งทีดีทีสุ ดทีตนมุ่งหมายหรื อคาดหวัง นันคือสิ งทีดีทีสุ ด”
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ยินดีในธรรม ชนะความยินดีทงปวง”
ั
(ขุ.ขุ.25/34) คือ จงยินดีในการ
หยุดชัว ยินดี ในการทํา ดี ยินดี ใ นการทําจิ ตใจให้ผ่องใส ด้วยการยินดี ใ นการไม่ยึดมันถื อมันว่า
การกระทําดังกล่าวต้องราบเรี ยบหรื อไม่ราบเรี ยบ สําเร็ จหรื อไม่สําเร็ จ ผ่านหรื อไม่ผ่านถูกกดดัน
หรื อไม่ ถูกกดดัน ถู กแกล้งหรื อไม่ถูก แกล้ง ถู กข่มเหงหรื อไม่ถูกข่ มเหง ถู กดู ถูก หรื อไม่ ถูกดู ถู ก
มีอุปสรรคหรื อไม่มีอุปสรรค ต้องเกิดสิ งดี หรื อสิ งร้ายในชี วิตเราหรื อชี วิตใด ๆ เพราะชี วิตเราหรื อ
ชี วิตใด ๆ ในชาตินีหรื อชาติก่อน ๆ ล้วนแต่เคยทําดีและทําชัวมาทังนัน สังสมเป็ นวิบากดีและชัวที
ทุกชี วิตจะต้องได้รับทังสิ งดี และสิ งร้ ายเป็ นธรรมดาตราบทียังมีชีวิตอยู่ ไม่มีชีวิตใดหนี พน้ รับผล
จากวิบากดีและชัวนันแล้วผลนันก็หมดไป ซึ งไม่วา่ สิ งดีหรื อสิ งร้ายทีแต่ละคนได้รับ ล้วนได้รับน้อย
กว่าทีเคยทํามา เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าการกระทําในชาติใดจะส่ งผลในภพชาตินนั หรื อภพชาติ
ต่อไป หรื อภพชาติอืนสื บ ๆ ไป (อภิ.ก.37/1698) ดังนัน เมือทําสิ งดี หรื อร้ าย ผูน้ นจะรั
ั
บผลในภพ
ชาตินนส่
ั วนหนึง ภพชาติต่อมาอีกส่ วนหนึง และภพชาติต่อ ๆ ไปอีกส่ วนหนึง
ขณะที ได้รับสิ งดี พึงระลึ กรู ้ ว่าเกิ ดจากดี ทีทํามา ดังนัน จงทําดี ยิง ๆ ขึ นไปสื บเนื องไป
อย่างรู ้เพียรรู ้พกั จะได้มีดีอาศัยสื บเนืองไป ขณะทีได้รับสิ งเลวร้าย พึงระลึกรู ้วา่ เกิดจากชัวร้ายทีเคย
ทํามา ไม่มีอะไรบังเอิญ ทุกอย่างยุติธรรมเสมอ เพราะเราเคยทําเช่นนันมามากกว่านัน ทีเราทําชัวร้าย
กับใคร ๆ ในชาตินีหรื อชาติก่อนไม่เห็นโวยเลย พอโดนเองบ้างทําเป็ นโวย เมือได้รับแล้วก็หมดไป
เราก็จะโชคดีขึน แล้วรี บทําดีมาก ๆ เพือให้ดีชิงออกฤทธิJ แทนร้าย
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ใน ขุ.อป.32/392 ได้กล่าวถึงทุกครังเมือเกิดสิ งเลวร้ายขึนกับพระพุทธเจ้า พระองค์ไม่เคย
โทษคนหรื อสิ งแวดล้อมที ทําให้เกิ ดสิ งเลวร้ ายกับพระองค์เลย แต่พระองค์ก ลับ โทษตัวเองและ
ยอมรั บ ผิด ด้ว ยใจเบิ ก บานทุ ก ครั งทุ ก กรณี ว่า ท่า นเคยทํา สิ งที ไม่ดี ม ามากกว่า นัน ในชาติ นัน
ชาติ นี แล้วพระองค์ก็ช่วยให้คนที ทําไม่ดีนนั ลดหรื อหยุดการทําสิ งที ไม่ดีหันกลับมาทําดี เท่าที
พระองค์จะพึงทําได้ เพือให้เขาไม่ตอ้ งมีวิบากร้ายเพิมไปกว่านัน เพราะสิ งทีพระองค์ได้รับคือวิบาก
ร้ ายที พระองค์ทาํ มา ส่ วนคนที ทําไม่ดีกบั พระองค์ จะสังสมเป็ นวิบากร้ ายของเขาทีเขาต้องรับผล
ช่วยได้ก็วาง ช่วยไม่ได้ก็วาง ให้เป็ นไปตามวิบากดีร้ายของเขานี คือ มนุ ษย์ทีฉลาดทีสุ ดในการไม่ก่อเวร
แต่สร้างความดีงามอย่างผาสุ กทีสุ ดในโลก ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ซึ งสัมพันธ์กบั คํากล่าว
ของพระพุทธเจ้าใน ขุ.ขุ.25/11 ว่า “ธรรมทังหลายมีใจเป็ นหัวหน้ามีใจประเสริ ฐทีสุ ดสําเร็ จแล้วแต่
ใจ ถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้ว กล่าวอยูก่ ็ตามทําอยู่ก็ตามทุกข์ยอ่ มไปตามบุคคลนัน เพราะ
ทุจริ ต 3 อย่างนัน เหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผูล้ ากเกวียนไปอยูฉ่ ะนัน ธรรมทังหลายมีใจเป็ น
หัวหน้ามีใจประเสริ ฐทีสุ ดสําเร็ จแล้วแต่ใจ ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสกล่าวอยู่ก็ตาม ทําอยู่ก็ตามสุ ขย่อม
ไปตามบุคคลนันเพราะสุ จริ ต 3 อย่างเหมือนเงามีปรกติไปตามฉะนัน ก็ชนเหล่าใดเข้าไปผูกเวรไว้
ว่าคนโน้นด่าเรา คนโน้นได้ตีเรา คนโน้นได้ชนะเรา คนโน้นได้ลกั สิ งของ ๆ เรา ดังนี เวรของชน
เหล่านันย่อมไม่ระงับ ส่ วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกเวรไว้วา่ คนโน้นด่าเรา คนโน้นได้ตีเรา คนโน้น
ได้ชนะเรา คนโน้นได้ลกั สิ งของ ๆ เรา ดังนี เวรของชนเหล่านันย่อมระงับในกาลไหน ๆ เวรในโลก
นีย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลย แต่ยอ่ มระงับเพราะความไม่จองเวร”
ดัง นัน เมื อเกิ ดสิ งเลวร้ า ยกับ เรา จงโทษตัวเองและยอมรั บ ผิด ด้วยใจเบิ ก บานทุ ก ครั ง
ทุ กกรณี โลกนี ไม่มีใครผิดต่อเรา เราเท่านันที ผิดต่อเรา คนอื นที ทํา ไม่ดีนัน เขาผิดต่อตัวเขาเอง
เท่านัน และเขาก็ตอ้ งได้รับวิบากร้ายนันเอง เขาจึงไม่ได้ผิดต่อเรา แต่เขานันผิดต่อตัวเขาเอง ถ้าเรา
ยังเห็ นว่าคนที ทําไม่ดีกบั เราเป็ นคนผิดต่อเรา แสดงว่าเรานันแหล่ ะผิด อย่าโทษใครในโลกใบนี
ผูใ้ ดที โทษผูอ้ ื นว่า ผิ ดต่ อ ตัว เรา จะไม่ มี ท างบรรลุ ธ รรม นี คื อ คนที ไม่ ย อมรั บ ความจริ ง เพราะ
ไม่เข้าใจเรื อง “กรรม” อย่างแจ่มแจ้งว่า “ทุกสิ งทุกอย่ างทีทุกคนได้ รับ ล้ วนเกิดจากการกระทําของ
ตนเองเท่ านั3 น เมื อรั บ ผลดี ร้ายจากการกระทําแล้ วผลนั3 นก็จบดั บไป และสุ ด ท้ ายเมือปริ นิพพาน
ทุกคนก็ต้องสู ญจากทั3งดีและร้ ายไป ไม่ มีอะไรเป็ นสมบัติของใคร เพราะสุ ดท้ ายทุกสิ งทุกอย่ างก็ต้อง
ดับไป จึ งไม่ ต้องยึด ไม่ ต้องทุกข์ กับอะไร” แล้วเราก็ทาํ ดี ดว้ ยการช่ วยไม่ให้คนอืนทํา “ผิด”ได้ “ก็
ช่วย” แล้ววางให้เป็ นไปตามวิบากดีของเขา “ช่วยไม่ได้” ก็ “วาง” ให้เป็ นไปตามวิบากร้ายของเขา
เมื อเขาเห็ น ทุ ก ข์จ นเกิ น ทนจึ ง จะเห็ น ธรรม แล้ว จะปฏิ บ ตั ิ ธ รรมสู่ ค วามพ้น ทุ ก ข์ (สํ.ข.17/85)
ซึ งวิธีการที ช่ วยให้เขาลดหรื อหยุดสิ งที ไม่ดี แต่ให้หันกลับ มาทํา ดี นัน สามารถใช้วิธี ก ารต่า ง ๆ
โดยประมาณให้เหมาะสมทีจะให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดตามองค์ประกอบในหลักสัปปุริสธรรม 7 คือ
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ธรรมของสัต บุ รุ ษ (คนที มี ค วามเห็ น ถู ก ต้อ ง) ธัม มัญ Fู (เป็ นผู ร้ ู ้ ธ รรม) อัต ถัญ Fู (เป็ นผู ร้ ู ้
สาระประโยชน์) อัตตัญFู (เป็ นผูร้ ู ้ตน) มัตตัญFู (เป็ นผูร้ ู ้ประมาณ) กาลัญFู (เป็ นผูร้ ู ้ เวลาอันควร)
ปริ สัญFู (เป็ นผูร้ ู ้ หมู่คน องค์ประกอบและสิ งแวดล้อมรอบ ๆ) ปุคคลปโรปรัญFู (เป็ นผูร้ ู ้ บุคคล)
(องฺ .สตฺ ตก.23/65) เช่น สื อสารพูดคุยกับเขาอย่างอ่อนโยน ถ้าเขาชอบรับฟั งแบบนัน อาจพูดแรง ๆ
ถ้าเขาชอบให้พดู แรง ๆ จึงจะหยุดสิ งไม่ดีได้ อาจใช้กฎหมาย อาจใช้กฎสังคม อาจใช้คนทีเขาศรัทธา
อาจหาวิธี ใ ห้เขาได้ซึ ม ซับ สิ งดี ก บั หมู่มิ ตรดี ส หายดี สัง คมและสิ งแวดล้อมที ดี อาจให้เขาได้ซึ ม
ซับข้อมูลทีดีดว้ ยวิธีการต่าง ๆ ทังทางตรงและทางอ้อม เป็ นต้น เพราะพลังชีวติ ของคนเป็ นเครื องมือ
บันทึกข้อมูลทีได้พบได้เห็นได้ยินได้สัมผัสไว้ในความจํา วันทีทุกข์เกินทนหรื อเห็นทุกข์จึงเห็นธรรม
วิบากร้ ายชุ ดหนึ งถู กชดใช้ไป วิบากดี ทีได้ทาํ มาในชาติ ใดชาติ หนึ งจะออกฤทธิJ ไปดึ ง ข้อมูล ดี ๆ
ออกมาใช้ เขาจะปฏิ บตั ิในสิ งทีดีงามทีเป็ นประโยชน์ ไม่เร็ วก็ชา้ ไม่ชาตินีก็ชาติหน้า หรื อไม่ก็ชาติ
อืน ๆ สื บไป พลังความดี ทีมากพอจะทําให้เขาได้พบสัตบุรุษ ได้ฟังสัทธรรม จนเกิ ดความเชื อมัน
และปฏิบตั ิสู่ ความพ้นทุกข์ในทีสุ ด (องฺ .เอกาทสก.24/61)
เรามีหน้าทีทําแต่ละสิ งแต่ละอย่างให้อยูใ่ นสภาพทีดีทีสุ ดเท่าทีจะพึงทําได้ ให้โลกและเรา
ได้อาศัย ก่อนทีทุกสิ งทุกอย่างจะดับไปเท่านัน ทําดีให้มาก ๆ เพือจะให้ดีชิงออกฤทธิJ แทนร้ายทีเรา
เคยพลาดทํามาในชาตินีหรื อชาติก่อน ๆ จะได้มีดีไว้ใช้ในปั จจุบนั และอนาคต ในชาตินีและชาติอืน
ๆ สื บไปโดยใช้หลักยึดอาศัย “ดีทีสามารถทําให้เกิดขึนได้จริ ง” นัน “ดี” แต่ยึดมันถือมันว่า “ต้อง
เกิ ดดี ดงใจหมายทั
ั
ง ๆ ทีองค์ประกอบเหตุปัจจัย ณ เวลานัน ไม่สามารถทําให้ดีนนเกิ
ั ดขึนได้จริ ง”
นัน “ไม่ดี” และใช้หลักการทําดีอย่างมีสุข 6 ข้อ 1) รู ้วา่ อะไรดีทีสุ ด 2) ปรารถนาให้เกิดสิ งทีดีทีสุ ด
3) ลงมือทําให้ดีทีสุ ด 4) ยินดีเมือได้ทาํ ให้ดีทีสุ ดแล้ว 5) ไม่ติดไม่ยึดมันถือมันในสิ งทีดีทีสุ ด 6)
นันแหล่ะคือสิ งทีดีทีสุ ด ดังนั3น จงทําดีเต็มที เหนือยเต็มที สุ ขเต็มที ไม่ มีอะไรคาใจ ไม่ เอาอะไร คือ
สุ ดยอดแห่ ง “ความอิมเอิบเบิกบานแจ่ มใส”
ถ้าผูใ้ ดพยายามทําดีอย่างเต็มทีแล้ว แต่ถูกกดดันบังคับให้แพ้ชนิ ดเลียงไม่ออก จงยอมแพ้
ด้วยความเต็มใจ เพราะชาติใดชาติหนึ งผูน้ นเคยใช้
ั
อาํ นาจองค์ประกอบต่าง ๆ กดดันบังคับเอาชนะ
คนอืนมา จึงเป็ นวิบากให้ตอ้ งรับความพ่ายแพ้ชดใช้ในชาตินี รับแล้วสิ งเลวร้ ายก็หมดไปเท่าทีรับ
และสิ งดีก็จะส่ งผลดีได้มากยิงขึน แพ้ได้จึงชนะวิบากร้ายและชนะทุกข์ในใจได้ เพราะวิบากร้ายนัน
หมดไปโดยทีผูน้ นไม่
ั ได้สร้างวิบากร้ายคือความอาฆาตพยาบาทเอาชนะคะคานหรื อวิบากร้ายอืน ๆ
เพิมใหม่ ดังนัน เมือผูใ้ ดยินดี เต็มใจในการพากเพียรทําดี ยิง ๆ ขึนไปสื บเนื องไปอย่างรู ้ เพียรรู ้ พกั
พลัง แห่ ง ความดี นันก็ จะสร้ า งประโยชน์ สุ ข ให้ก ับ ตัว เองและผูอ้ ื น ผูน้ ันก็ จ ะได้มี วิบ ากดี อ าศัย
สื บ เนื องไปในการชิ ง ออกฤทธิJ แทนวิบ ากชัวร้ า ย ผลัก ดัน วิบ ากร้ า ยออกไป ทํา ให้วิบ ากร้ า ย
ออกฤทธิJ เบาบาง
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ยุค นี เป็ นยุค ที ค่า รวมแล้วคนทํา สิ งเลวร้ า ยเป็ นส่ วนใหญ่ ดัง นัน แม้ทาํ ดี เต็ม ที ก็ม กั จะ
เกิ ด ผลสํา เร็ จ ไม่ได้มากเท่าทีควร เพราะคนส่ วนใหญ่ในยุคนี เกิ ดมาเพือทําสิ งทีเลวร้ าย และชดใช้
วิบากเลวร้าย ดังนัน เมือทําดีเต็มทีแล้วจงอย่ายึดมันถื อมันว่าต้องได้ผลอย่างนันอย่างนี เพราะโดย
สัจจะแล้วมันจะเป็ นหรื อไม่เป็ นดังที ใจเราหมายก็ได้ จงปล่ อยวางผลที เกิ ดกับเราหรื อใคร ๆ ให้
เป็ นไปตามบาปบุ ญกุศลอกุศลของเราหรื อของใคร ๆ และสุ ดท้ายทุ กอย่างที เกิ ดขึ นก็ดบั ไปเป็ น
ธรรมดา เรามีหน้าทีทําแต่ละสิ งแต่ละอย่างให้อยูใ่ นสภาพทีดีทีสุ ดเท่าทีจะทําได้ เท่าทีเป็ นไปได้จริ ง
เพือให้เราและโลกได้อาศัยก่อนทีทุกอย่างจะดับไปเท่านัน
จงทําดี ให้เต็มที หรื อทําให้ดีทีสุ ดเท่าที จะทําได้อย่างรู ้ เพียรรู ้ พกั (เพียรให้หนักพักให้พ อ)
ได้เท่าไหร่ ก็เท่านัน เมื อเราทําดี อย่างเต็มทีแล้ว กุศลย่อมเกิ ดสู งสุ ดแล้วที เป็ นไปได้จริ ง ไม่ว่าจะ
จบเร็ วหรื อจบช้าหรื อไม่จบ รวมทังประสบกับ สิ งดี หรื อสิ งร้ า ยใด ๆ พระพุท ธเจ้า บางพระองค์
บําเพ็ญจนตรัสรู ้และสร้างศาสนาในยุคทีมีคนดีมากก็ช่วยคนได้มาก บางพระองค์บาํ เพ็ญจนตรัสรู ้และ
สร้างศาสนาในยุคทีมีคนดีนอ้ ยก็ช่วยคนได้นอ้ ยกว่า แต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีกุศลบารมีเท่าเทียมกัน
เพราะท่านบําเพ็ญเต็มที เหมื อนกันแต่ภายใต้สถานการณ์ ทีแตกต่างกัน เนื องจากกุศลสู งสุ ดอยู่ที
การบําเพ็ญเต็มที ของแต่ละชี วิต เราเป็ นลู ก หลานของพระพุท ธเจ้า เมื อได้พากเพียรบําเพ็ญอย่าง
เต็มที แล้ว กุศลสู งสุ ดที เป็ นไปได้จริ งก็เกิ ดในชี วิตของเราแล้ว ไม่ว่าผลที เกิ ดขึ นจากการทําดี นนั
จะได้มากหรื อน้อยหรื อล้มเหลวก็ตาม
เมื อได้พยายามทําดี อย่างเต็มที แล้วไม่ยึดมันถื อมันว่าการกระทําดังกล่าวต้องราบเรี ยบ
หรื อ ไม่ราบเรี ยบ สําเร็ จหรื อไม่สําเร็ จ ผ่านหรื อไม่ผ่านถู กกดดันหรื อไม่ถูกกดดัน ถู กแกล้งหรื อ
ไม่ ถู ก แกล้ง ถู ก ข่ ม เหงหรื อไม่ ถู ก ข่ ม เหง ถู ก ดู ถู ก หรื อไม่ ถู ก ดู ถู ก มี อุป สรรคหรื อไม่ มี อุป สรรค
ต้องเกิ ดสิ งดี หรื อสิ งร้ ายในชี วิตเราหรื อชี วิตใด ๆ เพราะชี วิตเราหรื อชี วิตใด ๆ ในชาติ นีหรื อชาติ
ก่อน ๆ ล้วนแต่เคยทําดีหรื อทําชัวมาทังนัน สังสมเป็ นวิบากดีหรื อชัวทีทุกชี วิตจะต้องได้รับทังสิ งดี
หรื อสิ งร้ายเป็ นธรรมดา ตราบทียังมีชีวิตอยูจ่ ะไม่มีชีวิตใดหนี พน้ รับผลจากวิบากดีหรื อชัวนันแล้ว
ผลนันก็หมดไป และเมือเราทําดีเต็มทีแล้วกุศลสู งสุ ดก็ได้เกิดแล้วในชีวติ เรา
จงพยายามทําสิ งทีดี ให้ดีทีสุ ด ตามความคิ ดของเราที เห็ นว่าถูกต้อง ในขี ดที ไม่วิวาทกัน
แล้วจงยึดความถู กต้องยุติธรรมตามกรรมใหม่และเก่ าของแต่ละคน แต่อย่ายึดความถู กต้องตาม
ความคิดของเราว่าควรจะเป็ นอย่างนันอย่างนี เพราะสิ งทีเกิดขึนกับชี วิตของเราหรื อกับใคร ๆ แต่ละ
เสี ยววินาทีนนไม่
ั เทียง บางเวลาเกิดสิ งทีดี บางเวลาเกิดสิ งทีร้าย อันเกิดจากทุกชี วิตล้วนเคยทําทังสิ ง
ที ดี แ ละสิ งที ร้ า ยในชาติ นี หรื อ ชาติ ก่ อ นทังนัน ซึ งจากกิ เ ลสและวิบ ากร้ า ยของแต่ล ะคน สิ งที
เกิ ดขึ นจึ งมัก เด่ นไปทาง ที พระพุท ธเจ้า ตรั ส ว่า “โลกพร่ องอยู่เป็ นนิ ตย์ไ ม่รู้จกั อิ มเป็ นทาสแห่ ง
ตัณหา ...” (ม.ม.13/450)
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สิ งที แต่ละคนรั บอยู่เป็ นอยู่แต่ละเสี ยววินาที นัน ล้วนเกิ ดจากวิบากกรรมใหม่บางส่ วน
สังเคราะห์ ร่วมกับวิบากกรรมเก่าบางส่ วน ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราไม่กล่าว
ความทีกรรม (การกระทําทางกายวาจาใจ) อันเป็ นไปด้วยสัญเจตนา (ความจงใจ) ทีบุคคลทําแล้ว
สะสมแล้วจะสิ นสุ ดไป โดยมิได้เสวยผล (รับผล) แต่กรรม (การกระทํา) นันแล จะให้ผลในภพนี
หรื อในภพถัดไป หรื อในภพอืนสื บ ๆ ไป” (อภิ .ก.37/698) ในส่ วนที รั บผล รั บเท่าไหร่ ก็หมดไป
เท่านัน แล้ววิบากกรรมใหม่บางส่ วนก็จะสังเคราะห์ร่วมกับวิบากกรรมเก่าบางส่ วน เป็ นผลทีเกิดขึน
ณ ปั จจุบนั นัน ๆ เกิดและดับอยูอ่ ย่างนีสื บต่อไป
ดังนัน เมือได้พยายามทําสิ งทีดีให้ดีทีสุ ดแล้ว ถ้าเกิดสิ งดีก็เป็ นเพราะกุศลของทุกฝ่ าย ซึ ง
จะเกิ ดจากกุศลมากหรื อน้อยก็ตามทีแต่ละฝ่ ายได้รับจริ ง ถ้าเกิ ดสิ งทีไม่ดีดงั ใจหมาย แสดงว่าเป็ น
วิบากไม่ดีของผูท้ ีได้รับสิ งทีไม่ดีนนั กรณี ในชาตินีหรื อชาติก่อนในขณะทีเรายังเป็ นคนไม่ดีนนได้
ั มี
คนดี ช่วยเสนอสิ งดี ทีเหมาะควรให้แก่ เรา แต่เราก็ไม่เอาสิ งดี ทีเหมาะควรนัน ดัง นัน ในชาติ นีที
เราพัฒนาตนเป็ นคนดี วิบากของเราก็จะดู ดดึ งหรื อสร้ างผลให้เราได้พ บเหตุ ก ารณ์ ที คนไม่เอาดี
ตามที เรามุ่งหมาย คนทีทําให้เราไม่ได้ดงั ใจมุ่งหมายนัน จึงเป็ นคนช่วยให้เราได้รับและหมดวิบาก
นัน เมือวิบากทีไม่ดีหมดไป วิบากดี ก็จะส่ งผลได้มาก เราจะโชคดียิงขึน เพราะเราทําแต่กุศลอย่าง
เต็มทีแล้ว ตามเหตุปัจจัยทีเป็ นไปได้จริ ง โดยไม่โกรธไม่เกลียดไม่อึดอัดไม่ขดั เคืองไม่วิวาทกับใคร
ไม่ว่า จะเกิ ดสิ งที ดี ม ากหรื อน้อยหรื อล้ม เหลวแค่ไ หนก็ตาม จิ ตวิญญาณของเราก็จะบันทึ ก เป็ น
กุศลเต็มที ตามแรงของกายวาจาใจที เราทุ่มเท เราจึ ง ควรสุ ข สบายใจเต็ม ที ได้แล้วดัง นัน การยึด
มันถื อมันในสิ งทีไม่จริ งตามสัจจะแห่ งกรรม เป็ นความอยุติธรรม ย่อมเป็ นทุกข์ ส่ วนการยึดมันถื อ
มันในสิ งทีเป็ นจริ งตามสัจจะแห่งกรรม เป็ นความยุติธรรม ย่อมเป็ นสุ ข
จงเป็ นผูไ้ ม่ติดไม่หลงยึดมันถือมันปั กมันในการกระทําและผลของการกระทํา ว่าเป็ นตัวเราของ
เราอย่างยังยืนถาวร แต่มีปัญญารู ้วา่ เราทําสิ งใดก็เป็ นสมบัติวบิ ากของเรา เมือให้ผลแล้วก็จบดับไป สุ ดท้าย
ก็ไม่มีใครได้อะไร เพราะสมบัติแท้ชินสุ ดท้ายของคนทุกคน คือ ความไม่ได้ไม่เป็ นไม่มีอะไร เป็ นผู ้
ไม่อยากได้ไม่อยากเป็ นไม่อยากมีอะไรตอบแทนจากใคร เพราะรู ้วา่ ในขณะทียังมีชีวิตอยูว่ ิบาก (ผล)
แห่ งกรรม (การกระทํา) ของเรา ก็จะจัดสรรให้เราได้รับสิ งนันสิ งนี เองตามธรรม จึงสงบสบายไม่มี
ทุกข์ในใจใด ๆ เป็ นเหตุให้จิตใจผาสุ ก ร่ างกายแข็งแรงอายุยนื
กรณี ปกติธรรมดาทัวไป ทีไม่ใช่ เรื องเลวร้ ายดื อด้านจนเกิ ดผลเสี ยรุ นแรง อย่าใช้อาํ นาจ
บังคับคน ถ้าใครทําก็เป็ นบาปของผูน้ นใช้
ั อาํ นาจบังคับโดยทีเขาไม่เต็มใจคือบาป เขาไม่พร้ อมแต่
ต้องพยายามทํา ตามที ผูม้ ีอาํ นาจสังจิตวิญญาณเขาก็ทุกข์ ผูใ้ ช้อาํ นาจสังก็ตอ้ งรับ บาปนัน อย่าไป
ใช้อาํ นาจบังคับการอย่าคิดว่าจะได้ดงใจตลอด
ั
ได้เสพดังใจคือนรก (กิเลส) ทีโตขึน ทําให้คนอืน
เดือดร้อน คลืนแม่เหล็กแห่ งการหลงเสพสุ ขลวงจากการได้สมใจ จะไปเหนี ยวนําวิญญาณของแต่ละคน
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ให้อยากเสพตาม พอได้เสพสมใจคือกิเลสอัตตาชัว ก็จะอยากเสพสภาพดังกล่าวซําแล้วซําอีกต่อเนื อง
ไม่มีทีสิ นสุ ด เป็ นคลื นแม่ เหล็กแห่ งการหลงเสพสุ ขลวงในชี วิตของผูน้ ัน ที เพิ มพลังแรงยิงขึ น ๆ
ไม่มีทีสิ นสุ ด เหนี ยวนําผูอ้ ืนคนแล้วคนเล่า ๆ ให้อยากเสพตามและอยากเสพหรื อกระทําการเสพ
สภาพดังกล่ าวซําแล้วซําอี กต่อเนื องไม่มีทีสิ นสุ ด คลื นแม่เหล็กแห่ งการอยากเสพสภาพดังกล่าว
ของหลายคนก็จะรวมกัน เป็ นสนามแม่เหล็ก ที มี พ ลัง เหนี ยวนํา ตนเองและผูอ้ ื นต่อเนื อง ๆ อย่าง
รุ นแรงมหาศาลยิงขึน ๆ ไม่มีทีสิ นสุ ดเมืออยากเสพดี อย่างใจหมายมาก ๆ ก็จะใช้การบังคับกดดัน
ด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยทีคนถูกบังคับเขาไม่เต็มใจ เขาไม่พร้ อมแต่พยายามทําตามที คนมี อาํ นาจสั งจิ ต
วิญ ญาณคนถู ก สั งเขาก็ทุ ก ข์ ในส่ ว นผูท้ ี ทํา การบัง คับ ผู อ้ ื นก็ต อ้ งรั บ บาปนันตรง ๆ อยู่แล้ว ใน
ส่ วนทีเหนี ยวนําคนอืนให้เป็ นสภาพนันตาม และเกิดพลังเหนี ยวนําคนอืนและพลังเสพซําแล้วซําอีก
ต่อเนื อง พลังของผูใ้ ช้อาํ นาจเริ มต้นมี ส่วนอยู่เท่าไหร่ ผูเ้ ริ มต้นนันก็ตอ้ งรั บส่ วนบาปอันต่อเนื อง
ไม่มีทีสิ นสุ ดเท่านัน ๆ ซึ งจะต้องรั บผลบาปนันในชาติ นีและชาติ อืน ๆ สื บไป (อภิ .ก.37/1698)
จะเห็นได้วา่ แม้ผทู ้ ีบังคับผูอ้ ืนนันได้เสพสุ ขจากได้สมอัตตา คือ การได้ดงใจหมาย
ั
ก็จะมี
วิบากบาปทีต้องรับอันไม่มีทีสิ นสุ ด และถ้าเกิดเหตุการณ์ทีไม่ได้ดงใจมุ
ั ่งหมาย กิเลสอัตตาดังกล่าว
ก็จะสร้ างความรู ้ สึกทุ กข์ใจ โกรธ เกลี ยด ชิ งชัง ไม่ชอบใจ อาฆาต พยาบาท อึ ดอัด หดหู่ รําคาญ
ซึ มเศร้ า ไม่โปร่ ง ไม่โล่ง ไม่สบายใจ ไม่เบิกบานใจ เสี ยสุ ขภาพตามมา เมือรุ นแรงยิงขึ น ๆ ก็จะ
ทะเลาะวิวาท แตกความสามัคคี ไม่เป็ นนําหนึ งใจเดี ยวกัน ทําร้ายคนอืนได้ ทําร้ ายตนเองได้ คลื น
แม่เหล็กดังกล่าวก็จะเหนียวนําคนอืนให้มีสภาพดังกล่าวต่อเนื องไม่มีทีสิ นสุ ด คือรู ้สึกเป็ นทุกข์ ไม่
พอใจ เมือไม่ได้ดงใจ
ั สังสมเป็ นวิบากบาปต่อตนเองและผูอ้ ืนต่อเนืองอันไม่มีทีสิ นสุ ด ซึ งจะต้องรับ
ผลบาปนันในชาตินีและชาติอืน ๆ สื บไป (อภิ.ก.37/1698)
อัตตานัน จึงมีทงนรกทั
ั
งขึนทังล่อง เพราะได้เสพสมใจก็สังสมวิบากบาป ไม่ได้สมใจก็สัง
สมวิบากบาป ดังนันชีวติ ทีต้องการความผาสุ กทีแท้จริ ง จึงต้องเอาจริ งเอาจังกับการเรี ยนรู ้อตั ตาและ
การสลายอัต ตาเสพดี ที เกิ ด ดังใจนัน เกิ ด นรกแล้ว ไม่มี ใ ครได้ดังใจตลอดเวลา อัต ตาจะทํา ให้
มองไม่เ ห็ น ความดี ข องคนอื นเห็ น แต่ค วามไม่ดี ข องคนอื น เราถู ก คนอื นผิด นันแหละอัต ตา
ในความเป็ นจริ งสิ งไม่ดีทีเกิ ดขึ น ทุ กคนมี ส่ วนผิดด้วยกันทังนัน คื อได้ทาํ สิ งที ไม่ดีม าในชาติ นี
หรื อ ชาติ ก่ อ น ดังทีพระพุทธเจ้ายืนยันว่า ไม่มีอะไรทีใคร ๆ ได้รับโดยที ผูน้ ันไม่เคยทําสิ งนันมา
ทุกสิ งทุกอย่างทีแต่ละคนได้รับได้สัมผัสได้พบเจอคือสิ งทีผูน้ นได้
ั ทาํ สิ งนันในชาตินีหรื อในชาติก่อนมา
ทังนัน (อภิ.ก.37/1698)
อัตตา คือ อยากได้สิงดี อยากให้เกิดสิ งดีต่อตนเองหรื อผูอ้ ืน มากกว่าความจริ งทีเป็ นไปได้
จริ งของกุศลอกุศลของตนเองหรื อของใคร ๆ ทีส่ งผล (ออกฤทธิJ ) ณ เวลานัน เพราะไม่เข้าใจสัจธรรมว่า
กุศลหรื ออกุศลที แต่ละคนเคยทํามาในอดี ตชาติหรื อปั จจุบนั นัน จะส่ งผล (ออกฤทธิJ ) แต่ละเสี ยว
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วินาทีของแต่ละชี วิต ทีละชุ ด ๆ อย่างไม่เทียง เอาแน่เอานอนไม่ได้ แต่เกิดจากทีผูท้ ีได้รับผลนันเคย
ทํา มาก่ อ นอย่า งแน่ น อนไม่ช าติ นี ก็ช าติ ก่ อ น รวมทังการกระทํา ณ ปั จ จุ บ นั ขณะนันด้ว ย ดัง ที
พระพุท ธเจ้าตรั ส ว่า “ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
เราไม่ กล่ าวความที กรรม (การกระทําทางกายวาจาใจ)
อันเป็ นไปด้วยสัญเจตนา (ความจงใจ) ที บุคคลทําแล้ว สะสมแล้วจะสิ นสุ ดไป โดยมิ ได้เสวยผล
(รับผล) แต่กรรม (การกระทํา) นันแล จะให้ผลในภพนี หรื อในภพถัดไป หรื อในภพอืนสื บ ๆ ไป
(อภิ.ก.37/1698)
โดยสัจจะแล้ว กุศลของแต่ละคนทีส่ งผลออกฤทธิJ แต่ละขณะนัน มักจะมีไม่มากพอทีจะ
สนองความอยากของอัตตาได้ เพราะอัตตาจะอยากได้มากกว่าความจริ งทีเป็ นไปได้จริ งเสมอ อยากได้มาก
เกินบุญบาปหรื อกุศลอกุศลของตนเองหรื อผูอ้ ืนเสมอ คนทีไม่อยูก่ บั ความจริ งคือคนโง่ ผลคือทุกข์
เมื อคิดผิดทําผิดจากความจริ งที เป็ นจริ งของสัจจะแห่ งกรรม จะทําให้ความหมองในจิตเกิ ดทันที
แต่ถา้ รู ้ความจริ งตามความเป็ นจริ ง คิดพูดทําบุญกุศลตามความจริ งทีเป็ นไปได้จริ ง เป็ นความเจริ ญแท้
แห่งสัจธรรม จิตวิญญาณก็จะเป็ นสุ ขอย่างยังยืน
ความไม่ชอบใจใด ๆ ที เกิ ดขึ นกับเรา คือกระจกส่ องอัตตาและวิบากร้ ายที เราเคยทํามา
เมือเราเกิดความไม่สบายใจกับสิ งใด ๆ ล้วนคือสิ งทีเราเคยทํามาในชาตินีหรื อชาติก่อนหรื อกําลังทํา
อยู่ ณ ปั จจุบนั ขณะนัน ต้องยอมรับความจริ งด้วยปั ญญาทีแจ่มแจ้งถ่องแท้ จึงจะพ้นทุกข์ ส่ วนการ
ท่องจําอย่างไม่เข้าใจไม่มีปัญญาแจ่มแจ้งถ่องแท้ จะไม่พน้ ทุกข์
คนทีดีมากหรื อเก่งมาก แล้วติดดีหรื อติดเก่งมาก ๆ มักจะมีอตั ตาทีหนาทีใหญ่ ทําให้ทุกข์
ได้มากทีสุ ด ทําให้แตกความสามัคคีได้มากทีสุ ด ทําดีเต็มทีอย่างไม่ติดดี หรื อไม่ติดเก่ง นันคือดีแท้
หรื อเก่ งแท้ ไม่มีทุกข์มีแต่สุขในจิ ตวิญญาณ แต่ติดดี ติดเก่ งนันตี กลับเป็ นชัวซ้อนอย่างน่ าสงสาร
ชี วิตที ตามไม่ท นั อัตตาจึ ง ทุ ก ข์จึง แตกความสามัค คี ดัง นัน เมื อทํา ดี เต็ม ที ด้วยความยินดี อย่า ง
ไม่วิวาทกัน มีสามัคคีร่วมไม้ร่วมมือกัน และเป็ นนําหนึ งใจเดียวกัน (พุทธพจน์ 7) แล้ว ต้องปล่อย
ให้ทุกอย่างสังเคราะห์ เป็ นผลต่าง ๆ ตามกุศลหรื ออกุศลของเราและของคนในโลก (เป็ นการพัก
อย่างเป็ นสุ ข) เมื อมี กาํ ลังก็พากเพียรทําบุ ญกุศลใหม่ตามองค์ประกอบเหตุ ปัจจัยที เป็ นไปได้จริ ง
ณ ปั จจุ บนั ตามกุศลหรื ออกุศลของเราและคนในโลกด้วยอิ ท ธิ บ าท คื อ พากเพีย รทํา สิ งที ดี ด้วย
ความยินดี เต็มใจพอใจสุ ข ใจ ทํา เต็ม ที แล้วพัก อย่า งเป็ นสุ ข ทํา สลับ ไปมา เป็ นการเพีย รพัก ด้วย
ความสุ ขที แท้จริ งตลอดกาลนานตราบปริ นิพพาน
เราบังคับใครได้ เขาไม่เต็มใจเราก็บาป ต่อให้เขาเต็มใจถ้าเรามีอตั ตาเราก็บาป ถ้าเขามี
อัต ตาเขาก็บ าป จิ ต วิญ าณของคน คื อ เชื อดี แ ละเชื อร้ า ยที ติ ดต่อ กัน ได้ เป็ นคลื นแม่เ หล็ก ไฟฟ้ า
ทีกระจายเชื อดี และร้ ายออกไปให้คนอืนได้เป็ นสภาพนันตาม
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อัตตา เป็ นความชัวของคนดีคือเมือทําสิ งดีอย่างเต็มทีแล้ว สิ งดี ไม่เกิดดังใจมุ่งหมาย ก็ยงั
ทุกข์ใจกับความยึดมันถื อมันในสิ งทีต้องการ ถ้ายึดดี หลงดี ความดี จะตีกลับเป็ นไม่ดี ความสุ ขจะ
ตีกลับเป็ นทุกข์
เวรกรรมจากการทีเราเคยเสพกิเลสนัน เราไม่มีวนั ชดใช้ทงหมดได้
ั
เพราะเป็ นวิบากกรรม
ที ต่ อเนื องยาวนานอย่างมหาศาล แต่เราสามารถทําให้วิบากร้ ายออกฤทธิJ ทุ เลาเบาบางมากที สุ ดได้
ด้วยการละความชัวทําความดี ลดกิ เลสกามและอัตตา จิตใจก็จะมีพลังยินดี พอใจเบิกบานแจ่มใส
วิบากดีก็จะชิงออกฤทธิJ แทนร้าย ส่ งผลให้ร่างกายแข็งแรงและเกิดสิ งดี ๆ ในชีวติ ด้วย
การพิจ ารณาว่า กิ เ ลสนันไม่ใ ช่ กุศ ล แต่เ ป็ นบาปหรื อ อกุศ ล เป็ นทุ ก ข์ท ังปวงในโลก
เป็ นการไม่ให้อาหารกิ เลส และส่ งพลังไปทําลายกิเลส ภารกิจของเราคือสอนกิเลสและสอนตัวเรา
สันติ อหิ งสาทีเป็ นสงบไม่เบี ยดเบียนที แท้จริ ง คื อ การสอนกิ เลส จนกิ เลสยอมสลายตายไปอย่าง
เต็มใจ นันคือ สันติภาพทีแท้จริ ง
การตัดอะไรได้ ก็ยงั ไม่ใช่ ตวั ชี วัดว่าลดกิ เลสได้ (อาจลดได้หรื อลดไม่ได้ก็ได้) การลดกิ เลส
ได้จริ งนัน ต้องเกิ ดจากการพิจารณาความไม่เที ยงไม่มี ตวั ตนแท้และโทษของกิ เลส ประโยชน์
ของการไม่มีกิเลส ถ้าเราพากเพียรให้ปัญญาดังกล่าว กับตนเองและกับกิ เลสของเราด้วยอิทธิ บาท
(ความยินดี เต็มใจพอใจสุ ขใจ) หมันสอนกิเลส กิเลสเขาจะยอมสลายและตายดับสู ญไปต่อหน้าต่อ
ตาของเราเองอย่างเต็มใจ เราก็จะมีพลังเบิกบานแจ่มใส เมือมีผสั สะ (สิ งกระทบ) หรื อระลึกถึงสิ งที
ทําให้เกิ ดกิ เลส แล้วมีสติจบั อาการกิเลสได้ เราก็พิจารณาความไม่เทียงไม่มีตวั ตนแท้และโทษของ
กิเลส ประโยชน์ของการไม่มีกิเลสทุกครัง ทําไปเรื อย ๆ จนกิเลสตัวนัน ๆ สลายตายไปชนิ ดไม่กลับมา
อีกเลยไม่วา่ จะมีผสั สะ (สิ งกระทบ) หรื อระลึกถึงสิ งทีทําให้เกิดกิเลสกีครัง ๆ ก็ไม่มีอาการของกิเลส
ปรากฏในจิต จึงเรี ยกว่า “บรรลุธรรม” ชีวติ ผูน้ นลดกิ
ั
เลสตัวนันได้จริ งจนหมดจากกิเลสตัวนันจริ ง
การหลงติดข้ อที 3 ของพรหมแบบมิจฉา มักเป็ นสาเหตุให้ เกิดความเจ็บป่ วย ส่ วนการทํา
พรหมครบ 4 ข้ ออย่ างสั มมา ทําให้ ความเจ็บป่ วยทุเลาได้ เร็ว เกิดสุ ขภาพดีท3งั ร่ างกายและจิตใจ
การเปรี ยบเทียบความแตกต่ างระหว่ างการหลงติดข้ อที 3 ของพรหม (วรรคบน-พรหม
3 หน้ า-กิเลสอัตตามานะ (ตัวตนของทุกข์ )-นรกของคนดี) และการทําพรหมครบ 4 หน้ า (วรรคล่ างพรหม 4 หน้ า-อนัตตา (ไม่ มีตัวตนของทุกข์ )-สวรรค์ -นิพพานของคนดี)
1) พรหม 3 หน้ า ทําดีมีทุกข์ใจ มีจิตไม่โปร่ ง ไม่โล่ง ไม่สบายปะปน
พรหม 4 หน้ า ทําดีไม่มีทุกข์ใจ จิตโปร่ ง โล่ง สบายตลอด
2) พรหม 3 หน้ า เป็ นผูจ้ ดั การ หรื อเผด็จการชีวติ ผูอ้ ืน
พรหม 4 หน้ า เป็ นทีปรึ กษาคอยช่วยเหลือเกือกูลผูอ้ ืน
3) พรหม 3 หน้ า เป็ นเสื อกชน ล่วงละเมิด จุน้ จ้าน วุน่ วาย กดดันบีบคัน บีบบังคับให้
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ผูอ้ ืนคิด พูด ทํา ในสิ งทีถูกต้องเหมาะสมดีงาม ดังทีใจตนคิดและต้องการ แม้ผูอ้ ืนจะไม่พร้อมและ
ไม่เต็มใจ
พรหม 4 หน้ า เป็ นสุ ภาพชน ไม่ ล่ วงละเมิ ด ไม่ จุ้นจ้า น ไม่ วุ่นวาย ให้อิ ส ระเสรี
ให้สิทธิ เสรี ภาพผูอ้ ืนในการคิด พูด ทํา ตามความเห็นความต้องการของเขา เขาจะดีจะชัว มันก็เป็ น
สิ ทธิ เสรี ภาพของเขา
เรามีหน้าที เชื อเชิ ญ ชวนเชิ ญ ชักชวนให้มาพิสูจน์ประโยชน์ของการหยุดชัว หยุดสิ งที
ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ไม่ดีงาม หันมาทําในสิ งทีถูกต้องเหมาะสมดีงามตามความเห็นของเราหรื อ
ของหมู่ ด้วยความเต็มใจ สมัครใจของเขา โดยไม่บีบบังคับจิตใจ จะช่ วยเหลื อเกื อกูล หรื อรั บใช้
ผูอ้ ืนเมือเขาพร้อมและเต็มใจให้เราช่วย
วิธีการดังกล่าวนัน ใช้ในกรณี ทีบุคลนัน ไม่ได้ก่อความเดือดร้อนเลวร้ายต่อผูอ้ ืนมากจนเกินไป
แต่กรณี ทีบุคคลนันไร้เดียงสา แล้วกําลังสร้างอันตรายสร้างความเดือดร้อน ให้กบั ตนเองและ
ผูอ้ ืนอย่างมาก ถ้าเรามีเรี ยวแรงกําลังความสามารถ เราควรลงมือช่วยเหลือขัดขวางพฤติกรรมนัน ๆ
แม้เขาจะไม่เต็มใจ
หรื อกรณี ทีบุคลทีรู ้เดียงสา แต่กิเลสหรื อซาตานในใจเขามีมาก จนถึงขันบีบบังคับให้เขา
สร้ างความเลวร้ ายเดื อดร้ อนอันตรายให้กบั ผูอ้ ื นมากเกิ นไป เมื อเราได้บอกดี ๆ แล้วเขาไม่หยุด
พฤติ ก รรมนัน ถ้า เรามี เ รี ยวแรงกํา ลัง ความสามารถ เราควรใช้ศิ ล ปะในการกดดัน บี บ คันบี บ
บังคับขัดขวางพฤติ กรรมนัน ด้วยจิตเมตตาช่วยเหลือไม่ให้เขาสะสมบาปเวรภัยความเลวร้ายให้กบั
ตัวเองและผูอ้ ืนมากไปกว่านัน เป็ นการช่วยไม่ให้ผอู ้ ืนต้องเดือดร้อนเพราะเขามากเกินไป และช่วยลด
ช่วยต้านตัวอย่างทีไม่ดีให้กบั สังคม เพือไม่ให้สังคมเอาเป็ นเยียงอย่าง และช่วยให้เขาไม่ตอ้ งได้รับ
ความทุกข์ทรมานจากบาปทีมากไปกว่าทีได้ทาํ มาแล้ว เพราะเขาต้องได้รับความทุกข์ทรมานจากผล
บาปทีได้ทาํ มาแล้วนันในชาตินีและชาติอืน ๆ สื บไปอยูแ่ ล้ว
แต่ถา้ เราไม่มีเรี ยวแรงกําลังความสามารถ เราก็ตอ้ งปล่อยให้เขาทําพฤติกรรมนัน ให้เขา
เรี ยนรู ้ ผลเสี ยของพฤติ กรรมนัน โดยที เราไม่ไ ปยุ่ง เกี ยวอะไรหรื อเราก็แยกตัวแยกกลุ่ ม ออกมา
ใช้ชีวติ ต่างหาก จนกว่าเขาจะทุกข์เกินทน ซึ งการได้รับทุกข์คือการชดใช้บาปทีเคยทํามา วิบากบาป
จะหมดไปเท่า ที ได้รั บ เมื อวิบ ากบาปอัน คื อ อกุศ ลหมดไป กุศ ลก็จ ะออกฤทธิJ ได้ม าก ดัง ที
พระพุทธเจ้าตรั สว่า “... อกุศลธรรมเสื อม กุศลธรรมเจริ ญขึ น ...” (ที .ม.10/258) จะเกิ ดสภาพที
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม” (สํ.ข.17/85) วันนันเขาจะอยากและพร้อมปรับเปลียน
พฤติ ก รรมให้ดี ขึ น เขาจะปฏิ บ ตั ิ สิ งดี ที เขาเคยสัม ผัส พบเห็ น ซึ งจะปรากฏขึ นในจิ ต วิญ ญาณ
ของเขา เพราะจิตวิญญาณของแต่ละคน คือเครื องมือบันทึกข้อมูลทุกอย่างทีได้สัมผัสพบเห็น เมือถึง
เวลาอันควร (บาปถูกชดใช้ห รื อกุศ ลออกฤทธิJ ) ข้อ มูล ที ดี ดงั กล่ า วจะถู ก นํา ออกมาใช้ ณ วันนัน
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ถ้าเรามี เรี ยวแรงกําลังความสามารถ เราก็จะช่วยเหลือเขาเพิมเติมอย่างเต็มที เท่าทีเราจะช่วยเขาได้
โดยไม่เบียดเบียนตัวเราเอง และเท่าทีเขาจะรับได้ (เป็ นการช่วยเหลือเขาโดยทีไม่เบียดเบียนเขา)
4) พรหม 3 หน้ า น่ารําคาญทีสุ ด น่ารังเกียจทีสุ ด น่าเบือหน่ายทีสุ ด น่าไกลห่างทีสุ ด
พรหม 4 หน้ า เมือคบหามีความสบายใจอบอุ่น สงบเย็นผาสุ ก น่าเข้าใกล้น่าระลึกถึง
5) พรหม 3 หน้ า คนดี ทีโลกเกลี ยดชัง เบือระอา รําคาญ ไม่ตอ้ งการ และเป็ นคนดี ทีมี
แต่ความทุกข์
พรหม 4 หน้ า คนดีทีโลกรัก รอ ต้องการ และเป็ นคนดีทีมีแต่ความผาสุ ก
6) พรหม 3 หน้ า อยากให้เกิดสิ งทีถูกต้องเหมาะสมดีงาม แบบมุ่งหมายและปั กมัน เมือ
ไม่ได้ดงใจตนต้
ั
องการ ก็จะทุ กข์กายทุ กข์ใจ หงุ ดหงิ ด โมโห พยาบาท น้อยใจ ไม่โปร่ ง ไม่โล่ ง
ไม่สบายใจ ไม่ชอบใจ อึดอัดขัดเคือง หาเรื อง เอาเรื อง กดดัน ผลักดัน ดีดดิน ซัดส่ าย
พรหม 4 หน้ า อยากให้เกิ ดสิ งทีถูกต้องเหมาะสมดี งาม แบบมุ่งหมายแต่ไม่ปักมัน
แม้จะไม่ได้ดงั ใจ ดังความคิดทีตนต้องการ ก็ไม่ทุกข์กาย ไม่ทุกข์ใจ ยังมีความสุ ขสบายใจอยู่ได้
7) พรหม 3 หน้ า หลงติดดี คือ ยินดี ในการทําความดี ดว้ ยความวิตกกังวล กลัวว่าดี จะ
ไม่เกิด ถ้าดีเกิดจะรู ้สึกเป็ นสุ ข แต่ถา้ ดีไม่เกิดจะรู ้สึกเป็ นทุกข์ ยึดมันถือมันว่าการกระทําและผลของ
การกระทําดีนนั ว่าเป็ นตัวเราของเรายังยืนไม่แปรเปลียนตลอดกาลนาน
พรหม 4 หน้ า รู ้ จ กั อาศัย ดี โดยไม่หลงติ ดดี คื อ รู ้ จกั อาศัย ดี ด้ว ยการยินดี เต็ม ใจ
พอใจ สุ ขใจในการทําดี เพราะรู ้ ว่าดี เป็ นประโยชน์ เป็ นคุ ณค่า เป็ นความประเสริ ฐ เป็ นสิ งทีควร
อาศัย เมือดีเกิดก็รู้วา่ เกิดได้ เพราะทังผูใ้ ห้และผูร้ ับได้ทาํ เหตุปัจจัยทังอดีตและปั จจุบนั สังเคราะห์กนั
พอเหมาะครบเหตุปัจจัยทีทําให้ผลดี เกิดได้ ไม่หลงติดดีวา่ ต้องเกิดได้ดงั ใจมุ่งหมาย ผลดี จะเกิดดัง
ใจมุ่งหมายก็ได้ หรื อไม่เกิ ดดัง ใจมุ่ง หมายก็ไ ด้ เพราะมี ปั ญญารู ้ ว่า ผลดี จะเกิ ดขึ นมากหรื อน้อย
หรื อไม่เกิ ดดี หรื อเกิ ดสิ งร้ าย ก็ล้วนเป็ นไปตามสัจจะแห่ ง กรรมดี และชัวในอดี ตส่ วนหนึ ง และ
ปั จจุ บนั ส่ วนหนึงของผูร้ ับผลนัน ๆ สังเคราะห์กนั (อภิ.ก.37/1698) และมีปัญญารู ้วา่ การกระทํานัน
กระทําแล้ว การกระทํานันก็จบดับไปแล้ว เหลื อเพียงพลังแห่ งวิบากของการกระทําเท่านันที รอ
ส่ งผลให้กบั ชี วิตของผูน้ ันในชาติ นีและชาติ อืน ๆ สื บ ไป ผลดี หรื อร้ า ยใดที เกิ ดแล้ว ก็จะตังอยู่
ตามฤทธิJ แรงที กอร์ ปก่อ เมือหมดฤทธิJ แรงของการกอร์ ปก่อแล้วก็จะดับไป หรื อไม่เราก็ดบั ขันธ์
ปริ นิพพานก่ อนดี หรื อร้ ายที ยังไม่ให้ผลจะให้ผล ทิ งพลังงานดี หรื อร้ ายทียังไม่ให้ผลนันเป็ นสมบัติ
ของโลก จึ ง ไม่ยึด มันถื อ มันว่า การกระทํา และผลของการกระทํา นัน เป็ นตัว เราของเราอย่า ง
เที ยงแท้ถาวรตลอดกาลนาน
จึงเป็ นผูท้ ีมีความสุ ขในการทําดี เมือมีเหตุปัจจัยทีเหมาะสม แต่ถา้ เหตุปัจจัยไม่เหมาะสม
เช่นถ้าทําสิ งทีเราเห็นว่าดีนนั ในเวลานัน สถานการณ์อย่างนัน จะทําให้เกิดการเบียดเบียนจิตใจและ
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ร่ างกายของตนเองและผูอ้ ืน ก็จะมีความสุ ขมีความพอใจในการไม่ทาํ เพราะนอกจากจะไม่เสี ยหาย
แล้ว ยังไม่เปลืองแรง ไม่เปลืองตัวด้วย
มีความยินดีพอใจสุ ขใจในการทําดี และมีความยินดีพอใจสุ ขใจในการวางดี ทิงดีให้โลก
สมบัติแท้ ๆ ชิ นสุ ดท้ายของทุ กชี วิตคื อก็คือความไม่ได้ไม่เป็ นไม่มีอะไร เรามี หน้าทีทําสิ งต่าง ๆ
ให้อยูใ่ นสภาพทีดีทีสุ ดและเป็ นประโยชน์ทีสุ ดเท่าทีเราจะทําได้ เพือให้เราและโลกได้อาศัยก่อนที
ทุกอย่างจะดับไปเท่านัน มีความยินดี พอใจสุ ขใจ ในการไม่อยากได้ไม่อยากเป็ นไม่อยากมีอะไร
มาเสพเพือตัวเราของเรา แต่มีความยินดีพอใจสุ ขใจกับการมีอาศัยสิ งต่างตามมีตามได้ตามธรรมเพือ
สร้ างประโยชน์สุขให้โลกเท่าทีจะทําได้เท่านัน เพราะรู ้ว่าสมบัติทีมนุ ษย์ควรอาศัย ในขณะทียังมี
ชีวติ อยูก่ ็คือกรรมดี (กุศลธรรม) และความไม่ทุกข์เท่านัน
8) พรหม 3 หน้ า คิดหวังว่าโลกนีต้องสมบูรณ์แบบ
พรหม 4 หน้ า รู ้ ค วามจริ ง ตามความเป็ นจริ ง ว่า โลกนี พร่ องอยู่เ ป็ นนิ จ ส่ ว นหนึ ง
เป็ นไปตามธรรมชาติ ข องโลก และปั จ จัย หลัก ที มี ผ ลต่อความพร่ อ งมากที สุ ด คื อ วิบ ากอกุศ ล
ของแต่ละคนในอดี ตและปั จจุ บนั สังเคราะห์ กนั
9) พรหม 3 หน้ า เป็ นการให้เพือจะเอา เป็ นผูจ้ ะเอาจะเสพติดพฤติกรรมดี ๆ จากผูอ้ ืน
ดู เผิน ๆ เหมื อนจะให้ผูอ้ ื นได้ดี หรื อมี พฤติ กรรมดี ๆ แต่ซ้อนลึ กตนเองก็เอาการเสพติ ดสิ งดี นัน
ตอบแทนให้สมใจตน จิตทีคิดจะเอาจะเร่ าร้อนทุกข์ระทม
พรหม 4 หน้ า เป็ นการให้เพือให้ เป็ นผูใ้ ห้ผูอ้ ื นได้สิ งดี หรื อมี พ ฤติ ก รรมดี ๆ โดย
ไม่อยากได้ไม่อยากเป็ นไม่อยากมีอะไรตอบแทน แม้แต่รอยยิมและคําขอบคุณ รวมทังการให้ผอู ้ ืน
มีพฤติกรรมดี ๆ ตอบแทน จิตทีคิดจะให้สบายกว่าจิตทีคิดจะเอา
10) พรหม 3 หน้ า
ไม่รู้ความจริ งตามความเป็ นจริ งว่า ใครจะได้รับอะไร เท่าไหร่
เวลาใด ก็ตามเหตุปัจจัยของการกระทํา (กรรม) ของคน ๆ นันทํามาในอดีตส่ วนหนึ งและปั จจุบนั
ส่ วนหนึงสังเคราะห์กนั (อภิ.ก.37/1698) จะได้ดีมากไปกว่าทีตนทํามาไม่ได้
พรหม 4 หน้ า
รู ้ความจริ งตามความเป็ นจริ งว่าใครจะได้รับอะไร เท่าไหร่ เวลาใด
ก็ตามเหตุปัจจัยของการกระทํา (กรรม) ของคน ๆ นันทํามาในอดีตส่ วนหนึ งและปั จจุบนั ส่ วนหนึ ง
สังเคราะห์กนั (อภิ.ก.37/1698) จะได้ดีมากไปกว่าทีตนทํามาไม่ได้
11) พรหม 3 หน้ า
เป็ นผูห้ ลงผลของการกระทํา ผลออกมาดี สมใจ ก็จะฟูใจ สุ ขใจ
ผลออกมาไม่ดีหรื อได้นอ้ ยก็จะทุกข์ใจ ไม่พอใจ
พรหม 4 หน้ า
เป็ นผูอ้ ยู่เ หนื อ ผลของการกระทํา ไม่ว่า ผลจะออกมาอย่า งไร
ก็ไม่ทุกข์ใจ มี แต่ความยินดี พอใจสุ ขใจ เพราะรู ้ ว่าเมื อเราได้ยินดี เต็ม ใจพอใจสุ ข ใจในการเพีย ร
พยายามอย่างเต็มทีในขีดทีพอดี แล้ว ผลทีเกิ ดขึ นก็ดีทีสุ ดแล้วทีเป็ นไปได้จริ ง จึ งยินดี พอใจสุ ขใจ
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ในผลนัน และยินดี พอใจสุ ขใจในการวางผลนันให้โลกได้อาศัย ส่ วนตนเองเอาความยินดี เต็มใจ
พอใจสุ ขใจสงบสบายกับความไม่ติดยึดอะไรมาเพือตัวเราของเรา
พรหม 4 หน้ า เป็ นผูท้ ีเข้าใจสัจจะว่า ความสําเร็ จในการทํางานหรื อความสําเร็ จใน
การช่วยคน หรื อความสําเร็ จในการรักษาโรคทางกายของเรา ก็ไม่ใช่ ความสําเร็ จหรื อไม่ใช่ประโยชน์ทีแท้จริ ง
ของเรา ความสําเร็ จหรื อประโยชน์ทีแท้จริ งของเรา คือเราไม่ทุกข์ ไม่วา่ มันจะสําเร็ จหรื อไม่สําเร็ จ
เมือเราได้ลงมือทําอย่างเต็มทีแล้ว อุเบกขาแท้นนั เมือเราได้ยินดีเต็มใจพากเพียรพยายามทําสิ งทีดี
ให้กบั ตนเองหรื อผูอ้ ืนอย่างเต็มทีแล้ว เราก็ยินดี เต็มใจปล่อยวางทังการกระทําและผลของการกระทํา
ให้โลกไป ตามบาปบุญหรื อกุศลอกุศลของเราและโลก เพราะไม่วา่ มันจะเป็ นอย่างไร สุ ดท้ายมันก็ดบั ไป
เรายินดีเต็มใจพอใจสุ ขใจกับการรู ้ความจริ งตามความเป็ นจริ งว่า ดีเป็ นประโยชน์ เป็ นคุณค่า
เป็ นสิ งที ควรส่ งเสริ ม เป็ นสิ งที ควรกระทําและควรอาศัย แต่ยึดมันถื อมันให้ผลดี เกิ ดขึ นดังใจเรา
หมายตลอดไม่ได้ เพราะขึนอยู่กบั วิบากเก่าและใหม่ของแต่ละคนทีรับผลนัน สังเคราะห์กนั ส่ วนชัว
เป็ นความเดื อดร้ อน เป็ นความเสื อมตํา เป็ นสิ งที ไม่ดี ไม่ค วรทํา ไม่ค วรส่ ง เสริ ม (ควรต่อต้า น)
และไม่ควรอาศัย เมื อเราเลิ กจากชัวใดด้วยความรั งเกี ยจชัวได้แล้ว ก็ล้างความรั งเกี ยจชัวออกไป
เพราะความรังเกียจชัวทําให้ใจเป็ นทุกข์ ด้วยการเปลียนจากความรังเกียจเป็ นเมตตาและอุเบกขา คือ
ปรารถนาให้เขาพ้นชัวพ้นบาปพ้นทุกข์นนั เราช่วยเขาได้ก็ช่วย ช่ วยเขาไม่ได้ก็ไม่ช่วย เราช่ ว ยเขา
ให้เขาพ้นชัวพ้นบาปพ้นทุ กข์นันเท่าที เราช่ วยได้ ถ้าช่ วยได้เท่าไหร่ ก็ปล่ อยวางให้เป็ นกุศ ลของ
เขาตามจริ ง นัน ช่ วยไม่ได้ก็ปล่อยวางให้เป็ นอกุศลของเขา วันที เขาทุกข์เกิ นทนเขาจะเลิ กทําชัว
(ไม่วนั ใดก็วนั หนึงไม่ชาติใดก็ชาติหนึง) แล้วเขาจะหันมาทําดี (เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม) พลัง ความดี
ของเขาจะทํา ให้เขาได้พ บสัตบุ รุษ ได้ฟั ง สัท ธรรม เกิ ดการปฏิ บ ตั ิ จนพ้นทุ ก ข์ใ นที สุ ด ส่ วนเรา
นันได้ทาํ ดี อย่างเต็มทีแล้ว จิตวิญญาณของเราก็จะบันทึกเป็ นกุศลของเราอย่างเต็มทีเช่นกัน ซึ งจะ
คอยให้ผลในชาตินีและชาติอืน ๆ สื บไป ให้ผลแล้วก็จบดับไป สุ ดท้ายเมือถึงเวลาอันควรไม่ชาติใด
ก็ชาติหนึงเราก็ปริ นิพานจบดับสู ญ
มนุษย์ผมู ้ ีปัญญาและมีความประเสริ ฐแท้ จึงเป็ นผูย้ ินดีเต็มใจพอใจสุ ขใจในการไม่ทาํ ชัว
ยินดีเต็มใจพอใจสุ ขใจในการทําแต่ความดีอย่างเต็มที โดยไม่เบียดเบียนไม่ทรมานตนเองและผูอ้ ืน
ตามองค์ประกอบเหตุปัจจัยทีจะทําได้ ณ เวลานัน แล้วทําจิตใจให้ยินดี เต็มใจพอใจสุ ขใจผ่องใส
สงบสบาย ด้ว ยการปล่ อยวางทังการกระทํา ให้จบดับ ไปและผลของการกระทํา นัน ให้ส่ ง ผล
ตามวิบากของเราและของคนในโลกในอดี ตส่ วนหนึ งและปั จจุ บ นั ส่ วนหนึ งสัง เคราะห์ ก นั รั บ
ผลแล้วเมื อหมดฤทธิJ ของวิบากนัน ผลนันก็จะจบดับไป
12) พรหม 3 หน้ า ทําดีดว้ ยความกังวลใจและเปลืองพลังในการลุน้ ผล
พรหม 4 หน้ า ทําดี ด้วยความยินดี เต็มใจ สบายใจ ไม่กงั วลกับผล แต่มีความสุ ข
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ในการตรวจผล ว่า ทําเหตุอย่างนี มีองค์ประกอบอย่างนี เกิดผลอย่างนี ถ้าคราวต่อไปสามารถทําให้
ดีกว่าได้ก็ทาํ ถ้าทําไม่ได้ก็วางใจ ทําให้เกิดสภาพทีดีทีสุ ดทีเป็ นไปได้จริ งทุกครังก็พอ
13) พรหม 3 หน้ า ขยันเกิ นอย่างไม่ดูตาม้าตาเรื อ ไม่ดูวิบากดี หรื อร้ า ยที ออกฤทธิJ ณ
เวลานัน (สถานการณ์ แ ละความพร้ อ มของตัว เองและผูอ้ ื น) ขยันเกิ นจนตัวเองต้องเสี ยสุ ขภาพ
เป็ นประจํา กินใช้ไม่พอดี สละผลทีได้ออกไปอย่างไม่พอดี เช่น มากไปหรื อน้อยไป จนเบียดเบียนตน
พรหม 4 หน้ า ขยันพอดีอย่างดูตาม้าตาเรื อ ดูวบิ ากดีหรื อร้ายทีออกฤทธิJ ณ เวลานัน
(สถานการณ์และความพร้อมของตัวเองและผูอ้ ืน) ขยันเต็มทีให้เหนื อยหนักพอดีเท่าทีจะมีสุขภาพดี
เพราะรู ้ความจริ งตามความเป็ นจริ งว่า ขยันเกินร่ างกายก็เสื อมเร็ ว ขีเกียจเกินร่ างกายก็เสื อมเร็ ว ขยัน
เต็มที ให้เหนื อยหนักอย่างพอดี แข็งแรงที สุ ด (ขยันอย่างพอดี ก็คือ การตังตนอยู่บนความลํา บาก
ให้เหนื อยหนักในขี ดที ทนได้โดยไม่ยากไม่ลาํ บาก ไม่ทรมานตนเองจนถึ งขันทนได้ยากได้ลาํ บาก
ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสว่า ตังตนอยูบ่ นความลําบาก กุศลธรรมเจริ ญยิง) จึงจะแข็งแกร่ งทีสุ ด สบาย
ทีสุ ด เสื อมช้าทีสุ ด เป็ นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสู งสุ ด สละผลทีได้ออกไปอย่างพอดี เพราะรู ้
ความจริ งตามความเป็ นจริ งว่า ถ้าสละมากไปก็ขาดแคลนไม่มีทุนขยายกิจการบุญกุศลนัน ๆ ต่อไป
หรื อถ้ากักไว้มากเกินหรื อสละออกน้อยไป ก็จะเป็ นภาระและวิตกกังวลในการดูแลเปล่า ๆ แทนที
จะเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ืนและเป็ นกุศลต่อตนเอง กลับกลายเป็ นปั ญหาต่อตัวเอง
รู ้ความจริ งตามความเป็ นจริ งว่าเราสละออกก็เป็ นกุศลของเรานันแหละ เช่น เราช่วยเหลือ
เกื อกูลผูอ้ ืนไว้มาก ๆ ถึ งเวลาอันควรพลังงานสนามแม่เหล็กแห่ งกรรมดีของเรา ทีเราได้กระทํามา
ซึ งได้สังสมไว้ในจิตวิญญาณของเรา ก็จะวิจยั บท (กรรมลิขิต) ดลบันดาล แสดงฤทธิJ แสดงบทบาท
จัด สรร ให้มี ผูค้ น (อาจเป็ นคนที เราเคยช่ ว ยเหลื อ หรื อ คนอื น ๆ) สสาร พลัง งาน เหตุ ก ารณ์
องค์ประกอบ เหตุปัจจัย สิ งแวดล้อม ช่วยเหลือเกือกูลให้เราเอง แม้เราจะไม่อยากได้ตอบแทนคืนก็
ตาม เพราะมันเป็ นสัจจะ เป็ นสมบัติแท้ของเรา ความจริ งในชี วิตการกิ นใช้แค่ พอดี ทีจะมี ค วาม
เป็ นอยูผ่ าสุ ก มีสุขภาพทีดี ไม่มีภาระมากนัน กินใช้เพียงเล็กน้อยเท่านันเอง ไม่จาํ เป็ นต้องสะสมไว้
มากเกิ นจนเป็ นภาระเป็ นภัยต่อตน (สิ งทีเกิ นความจําเป็ น ถ้าเราเก็บเอาไว้จะเป็ นภาระเป็ นภัย ถ้า
สละออกไปจะเป็ นบุญกุศลเป็ นประโยชน์ต่อตัวเองและผูอ้ ืน) สละออกไปด้วยปั ญญาว่า จะให้ขา้ ว
ของหรื อกิจกรรมอะไร กับใคร ทีไหน เมือไหร่ อย่างไร จึงจะไม่ส่งเสริ มความโลภโกรธหลงให้เขา
ให้เขาได้พึงตนและมีนาใจเกื
ํ อกูลแบ่งปั นคนอืนต่อไป
ดังตัวอย่างของพระพุทธเจ้า แม้พระองค์จะมีสมบัติ มีกุศลมากมายก็ไม่หลงหอบหวงมา
เป็ นภาระเป็ นภัยต่อตน ส่ วนผูท้ ี ไม่รู้สัจจะก็ตอ้ งทุ กข์ เป็ นภาระ เป็ นความวิตกกังวล เป็ นภัยกับ
สมบัติและกุศลโลกียะของตน ทุกข์ยากลําบากในการแสวงหา ยังต้องทุกข์ยากลําบากในการรักษา
ทุกข์ยากลําบากในการขยายกิจการต่อ ทุกข์จากทรัพย์สมบัติจะดึงดูดคนทีมีความโลภความเห็นแก่ตวั
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มาอยูใ่ กล้ตวั เรา ซึ งเสี ยงต่อการทําอันตรายต่อเราได้ ยิงไปกว่านันการกักเก็บไว้มากเกินความจําเป็ น
นันเป็ นวิบากอกุศลซ้อนเพราะทําให้คนอืนลําบากขาดแคลน ซึ งวิบากอกุศลจะดูดดึงสิ งเลวร้ายมาสู่
ชี วิตตน ตามความโง่ ไม่รู้ทุกข์โทษภัยของการมี มากเกิ นของตนเอง นี คื อความซวยของคนรวย
คนรวยจึงซวยกว่าคนจน (คนจนทีมีปัญญารู ้สัจธรรม)
ผูท้ ี มีปัญญาฉลาดในสัจธรรม จะฝากสมบัติไว้กบั ผูค้ นต่าง ๆ (เกื อกูลผูอ้ ื นไว้) ซึ งก็คือ
ธนาคารบุญกุศลทีสังสมไว้ในจิตวิญญาณของตนเอง ย่อมสบายใจกว่า ไม่ตอ้ งปวดหัววิตกกังวล
กับสมบัติ และสมบัติก็ไม่ก่อภัย ไม่ก่อความเดื อดร้ อนให้ สมบัติบุญกุศลจะถู กจัดสรรมาให้เรา
ใช้ตามความเหมาะสมตามธรรมเอง
ผูท้ ีถึงสัจจะว่าชีวติ จะมันคงผาสุ กได้อย่างไร จึงเลือกทีจะจนอย่างขยัน ทําภาระหน้าทีการ
งานทีมีคุณค่าประโยชน์สุดฝี มือ โดยทําในขีดทีหนักเหนื อยอย่างพอดี ทีจะไม่เบียดเบียนไม่ทรมานตน
ได้เท่าไหร่ ฝึกกินน้อยใช้นอ้ ยแค่พอดีแข็งแรง ไม่ใช้ในสิ งทีเป็ นภัยและไม่จาํ เป็ น แต่ใช้ในสิ งทีเป็ น
ประโยชน์และจําเป็ นเท่านัน อะไรทีจําเป็ นทีเราพึงตนเองได้ ทําเองได้ก็ทาํ เอง ส่ วนทีต้องเก็บไว้ก็
เก็บไว้แต่นอ้ ยทีสุ ด เท่าทีพอดีทีจะดําเนิ นกิจกรรมการงานไปได้ โดยไม่ลาํ บากไม่ฝืดเคืองเกินไป
ไม่เบียดเบียนไม่ทรมานตน คื อไม่ขาดแคลนและไม่มากจนเป็ นภาระเป็ นภัย ทีเหลื อสละออกไป
ฝากไว้เป็ นธนาคารบุญกุศล ชีวติ ก็จะพบกับความผาสุ กทีแท้จริ งอย่างยังยืน
ดัง นัน ผูม้ ี ปั ญ ญาแท้จึ ง ฝึ กลดละเลิ ก พรหม 3 หน้า เลื อ กปฏิ บ ัติ พ รหมที ครบ 4 หน้ า
(พรหมวิหาร 4) ซึ งเป็ นการทําดีอย่างมีความสุ ขตลอดกาลนาน
ก้ า วสู่ พ ุท ธะด้ ว ยการปฏิบ ัต ิอ ธิ ศี ล อธิ จ ิ ต อธิ ปั ญ ญา สอดร้ อ ยกับ ทุก พระสู ต รที
พระพุทธเจ้ าตรั ส
พระพุท ธเจ้า ยืน ยัน ว่า ธรรมของท่า นนัน สัม พัน ธ์ ส อดคล้อ งลงตัว กัน ทุ ก สู ต ร โดย
ไม่ขดั แย้งกันดังคําตรัสในโลกสู ตร ขุ.ขุ.25/293 ว่า “ดูกรภิกษุทงหลายพระตถาคตย่
ั
อมตรัสรู ้อนุ ตตร
สัมมาสัมโพธิ ญาณในราตรี ใด และย่อมปริ นิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในราตรี ใด ย่อมตรัส
บอกแสดงซึ งพุทธพจน์อนั ใดในระหว่างนี พุทธพจน์นนทั
ั งหมดย่อมเป็ นอย่างนันนันแล ไม่เป็ นอย่างอืน ...”
ดังนัน การปฏิบตั ิอธิ ศีล อธิ จิต อธิ ปัญญา เพือเข้าสู่ ความเป็ นพุทธะนัน ปฏิบตั ิสอดร้อยอยูใ่ นทุกสู ตร
ทีพระพุทธเจ้าตรัสเพือความพ้นทุกข์ ซึ งการสร้ างความเป็ นพุทธะในจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนัน ผูว้ ิจยั
ได้สอดร้อยการปฏิบตั ิอธิ ศีล อธิ จิต อธิ ปัญญา ในสู ตรทีพระพุทธเจ้าตรัสดังนี
จัตตาริสูตร
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ปั จจัยน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ 4 อย่างนี 4 อย่างเป็ นไฉน ดูกรภิกษุ
ทังหลาย บรรดาจีวร ผ้าบังสุ กุล น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ บรรดาโภชนะ คําข้าวทีได้ดว้ ยปลีแข้ง
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น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ บรรดาเสนาสนะ โคนไม้ น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ บรรดาเภสัช
มูตรเน่ า น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ ... ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เรากล่ าวธรรมอย่างใดอย่างหนึ ง ของ
ภิกษุ ซึงเป็ นผูส้ ันโดษด้วยปั จจัยทีน้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ ว่าเป็ นองค์แห่ งความเป็ นสมณะฯ
ความคับ แค้นแห่ ง จิ ต ย่อมไม่ มี แก่ ภิก ษุ ผูส้ ั นโดษด้วยปั จจัยน้อย หาได้ง่ า ยและไม่ มีโทษ เพราะ
ปรารภเสนาสนะ จี วรปานะและโภชนะ ทิ ศ ของเธอชื อว่า ไม่ ก ระทบกระเทื อน ภิ ก ษุ ผูส้ ั นโดษ
ไม่ประมาทยึดเหนี ยวเอาไว้ได้ ซึ งธรรมอันสมควรแก่ธรรม เครื องความเป็ นสมณะทีพระตถาคต
ตรัสบอกแล้วแก่เธอ (ขุ.ขุ.25/281)
วรรณะ 9 คือ การทําตัวเป็ นคนน่ ายกย่ องสรรเสริญ 9 อย่ าง
เป็ นคนเลียงง่าย (สุ ภระ) บํารุ งง่าย (สุ โปสะ) มักน้อย (อัปปิ จฉะ) สันโดษ ใจพอ (สันตุฏฐิ)
ขัดเกลา (สั ล เลขะ) กํา จัดกิ เลส มี ศี ล เคร่ ง (ธู ตะ) มี อาการที น่ า เสื อมใส (ปาสาทิ ก ะ) ไม่ ส ะสม
(อปจยะ) ปรารภความเพียร ยอดขยัน (วิริยารัมภะ) (วิ.มหา.1/20)
จรณะ 15 คือ ข้ อประพฤติเพือบรรลุธรรม อันปลอดโปร่ งจากกิเลส
1. สั ง วรศี ล คื อ ถึ ง พร้ อ มด้ว ยศี ล ตังแต่ ศี ล 5, 8, 10, จุ ล ศี ล , มัช ฌิ ม ศี ล และมหาศี ล
ตามลําดับ
2. สํารวมอินทรี ย ์ คือ ระวังตา หู จมูก ลิ น กาย ใจไม่ทาํ ตามกิ เลสสังการ แต่ทาํ ในสิ งที
เป็ นบุญ (ชําระกิเลสตน) และกุศล (ความดีงามในการเกือกูลผูอ้ ืน)
3. โภชเนมัตตัญFุ ตา คือ รู ้ ประมาณในการบริ โภค ในอาหาร 4 ได้แก่ กวฬิ งการาหาร
(คําข้าวเป็ นเครื องคําจุนชีวติ ) พึงกําหนดรู ้ความยินดีในกามคุณ 5, ผัสสาหาร (ผัสสะเป็ นเครื องคําจุน
ชี วิต) พึงกําหนดรู ้ในเวทนา 3, มโนสัญเจตนาหาร (จิตเจตนาเป็ นเครื องคําจุนชี วิต) พึงกําหนดรู ้ใน
ตัณ หา 3 และวิ ญญาณาหาร (ความรู ้ แจ้ง อารมณ์ เป็ นเครื องคําจุ นชี วิต ) พึ ง กํา หนดรู ้ ใ นนามรู ป
(สํ.นิ.16/240)
4. ชาคริ ยานุโยคะ คือ ทําความเพียรตืนออกจากโลกียะสู่ โลกุตระ
5. ศรัทธา คือ เชือมันความตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้า
6. หิ ริ คือ ละอายต่อการทําทุจริ ตกายวาจาใจ
7. โอตตัปปะ คือ สะดุง้ กลัวต่อการทําทุจริ ตกายวาจาใจ เพราะ เชื อมันชัดเจนในผลของ
กรรมดีและกรรมร้าย
8. พหู สู ต คื อ ฟั ง ธรรมมาก ปฏิ บ ัติ ธ รรมมาก จนทํา ลายกิ เ ลสตัว นันได้ม าก ถึ ง ขัน
เดินหน้าไม่ถอยหลัง
9. วิริยารัมภะ คือ พากเพียรละกิเลสในส่ วนทีเหลือ
10. สติ คือ ไม่เผลอใจระลึกรู ้ตวั ในกิเลสแม้ส่วนเล็กน้อยทีเหลือ
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11. ปั ญญา คือ มีปัญญาในการกําจัดกิเลสแม้ส่วนเล็กน้อยทีเหลือ และรู ้สภาพทีกิเลสนัน
ถูกกําจัด
12.
13.
14.
15.

ปฐมฌาน (ฌานที 1) วิตกวิจาร
ทุติยฌาน (ฌานที 2) ปี ติ
ตติยฌาน (ฌานที 3) สุ ข
จตุตถฌาน (ฌานที 4) อุเบกขา
(ม.ม.13/27-32)
สภาพจตุตถฌาน (ฌานที 4) มีลกั ษณะ 5 ประการ องค์ คุณอุเบกขา 5
1. ปริ สุทธา คือ จิตบริ สุทธิ หมดจดจากกิเลส
2. ปริ โยทาตาคื อ แม้จะมี ผ สั สะคื อเหตุ ก ารณ์ ต่า ง ๆ มากระทบกระแทก จิ ตยังสะอาด
ผุดผ่องจากกิเลสอยู่ ไม่ออกอาการของกิเลส
3. มุทุ คือ จิตแววไว หัวอ่อนดัดง่าย ไม่ยึดมันถือมัน พร้อมปรับเปลียนไปสู่ จุดทีเป็ นกุศล
สู งสุ ดทีเป็ นไปได้จริ ง ณ องค์ประกอบนัน
4. กัม มัญ ญา คื อ จิ ต ควรแก่ ก ารงาน มี ปั ญ ญากระทํา อย่า งเหมาะควรตามหลัก
สัปปุ ริสธรรม 7 และมหาปเทส 4 ในการดําเนินกิจกรรมการงาน
5. ปภัสสรา คือ จิตผ่องใส แวววาว งดงาม ดีงาม
(ม.อุ.14/690)
เมือปฏิบัติได้ รูปฌานในระดับอุเบกขาแล้ วตรวจสอบด้ วย อรู ปฌาน 4
1. อากาสานัญจายตนฌาน คือ ตรวจสอบว่าจิตวิญาณว่างโล่งจากกิ เลส เหมือนสภาวะ
อากาศหาทีสุ ดมิได้ จริ งหรื อไม่ ถ้าพบว่ามีเศษกิ เลสเหลืออยู่ก็ลา้ งกิ เลสซําแล้วซําอีก จนจิตวิญาณ
ว่างโล่งจากกิเลส
2. วิญญาณัญจายตนฌาน คือ ตรวจสอบซําว่าจิตวิญญาณไม่มีกิเลส จริ งหรื อไม่ ถ้าพบว่า
มีเศษกิเลสเหลืออยูก่ ็ลา้ งกิเลสซําแล้วซําอีก จนจิตวิญาณไม่มีกิเลส ซึ งเป็ นสภาพจิตวิญญาณทีดีทีสุ ด
หาทีเปรี ยบมิได้
3. อากิญจัญญายตนฌาน คือ ตรวจสอบซําว่ากิเลสดับสู ญในระดับน้อยหนึ งก็ไม่มี ถ้าพบว่า
มีเศษกิเลสเหลืออยูก่ ็ลา้ งกิเลสซําแล้วซําอีก จนจิตวิญาณไม่มีกิเลสในระดับน้อยหนึงก็ไม่มี
4. เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน คือ ตรวจสอบซําเพือให้มนใจว่
ั ากิเลสแม้ในระดับทีเบา
บางอยู่ ก็ได้สินเกลียงหมดแล้ว อย่างหมดความลังเลสงสัย หรื อหมดความไม่มนใจว่
ั าเหมือนจะไม่มีกิเลส
แต่ก็ดูเหมือนจะมีความไม่สะอาดจากกิ เลสชนิ ดทีเบาบางอยู่ ถ้าพบว่ามีเศษกิ เลสชนิ ดทีเบาบางที
เหลื ออยู่ ก็ลา้ งกิเลสซําแล้วซําอีกครังแล้วครังเล่า จนมันใจว่าจิตวิญาณไม่มีกิเลสแม้ในระดับเบาบาง
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จึงจะผ่านพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอันเป็ นสภาพรู ้ก็ไม่ใช่ ไม่รู้ก็ไม่ใช่ (สํ.สฬา.18/519) เข้าสู่
สภาพสัญญาเวทยิตนิ โรธ คือ สภาพการหมายรู ้อย่างแจ่มแจ้งในอารมณ์เวทนา 108 ว่ากิเลสดับสิ น
เกลียงแล้ว
การปฏิบัติได้ ถูกต้ องตามลําดับ อนุปุพพวิหาร 9 คือธรรมอันเป็ นเครืองอยู่ตามลําดับ
1. สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลกรรม บรรลุ ป ฐมฌาน (ฌานที 1) มี วิตก วิจาร ปี ติ สุ ข
เกิดจากวิเวกอยู่
2. บรรลุทุติยฌาน (ฌานที 2) มีความผ่องใสแห่งจิตภายใน เป็ นธรรมเอกผุดขึน ไม่มีวิตก
วิจาร มีแต่ปีติ สุ ข เกิดจากสมาธิ อยู่
3. บรรลุ ตติ ยฌาน (ฌานที 3) เพราะปี ติ สินไป ได้รับสุ ขด้วยนามกาย มี สติ อยู่เป็ นสุ ข
มีอุเบกขาอยู่
4. บรรลุจตุตถฌาน (ฌานที 4) ละสุ ข ละทุกข์ ดับโสมนัส โทมนัสก่อน ๆ ได้ มีอุเบกขา
เป็ นเหตุให้สติบริ สุทธิJ อยู่
5. บรรลุอากาสานัญจายตนะ
6. บรรลุวญ
ิ ญาณัญจายตนะ
7. บรรลุอากิญจัญญายตนะ
8. บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ
บรรลุสัญญาเวทยิตนิ โรธ (กําหนดรู ้แจ้งอารมณ์วา่ กิเลสดับสนิ ทเด็ดขาดแล้ว) เพราะล่วง
พ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ (ที.ปา.11/355)
โสฬสญาณ 16 คือ ความรู ้แจ้งเห็นจริ งตามลําดับของการวิปัสสนา นามรู ปปริ จเฉทญาณ
(รู ้ แจ้งแยกรู ปแยกนามได้) ปั จจัยปริ คคหญาณ (รู ้ แจ้งเหตุ ปัจจัยแก่ กนั ของนามรู ป) สัมมสนญาณ
(รู ้ แจ้งนามรู ป เป็ นไปตามไตรลักษณ์ ) อุ ท ยัพพยานุ ปัสสนาญาณ (รู ้ แจ้งความเกิ ดและดับ) ภังคา
นุ ปัสสนาญาณ (รู ้ แจ้งว่าทุกสิ งต้องเสื อมสลาย) ภยตูปัฏฏฐานญาณ (รู ้ แจ้งภัยอันน่ ากลัวของกิ เลส)
อาทีนวานุ ปัสสนาญาณ (รู ้แจ้งโทษชัวของกิเลส) นิ พพิทานุ ปัสสนาญาณ (รู ้ แจ้งในความเบือหน่าย
กิ เลส) มุ ญจิ ตุก ัมยตาญาณ (รู ้ แจ้งการปลดเปลื องกิ เลสออกไป) ปฏิ สั ง ขานุ ปั สสนาญาณ (รู ้ แจ้ง
ทบทวนว่ากิเลสออกจริ งไหม) สังขารุ เปกขาญาณ (รู ้แจ้งความปรุ งแต่งทีเป็ นกลางปราศจากกิเลส)
สัจจานุ โลมิ กญาณ (รู ้ แจ้งในอาริ ยสัจ 4 ทังอนุ โลม ปฏิ โลม) โคตรภูญาณ (รู ้ แจ้งรอยต่อระหว่า ง
ปุถุชนกับอาริ ยชน) มัคคญาณ (รู ้ แจ้งในข้อปฏิ บตั ิสู่ ความเป็ นอาริ ยบุคคล) ผลญาณ (รู ้แจ้งในอาริ ย
ผลทีทําได้) ปั จจเวกขณญาณ (รู ้แจ้งตรวจสอบชัดว่าวิมุตไหม) (พระวิสุทธิ มคั ค์ “ปั ญญานิ เทศ” หน้า
540-656)
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โพธิปักขิยธรรม 37 หมายถึง ธรรมอันเป็ นแนวทางแห่ งการตรัสรู้
พระพุทธเจ้าตรั สไว้ว่าพรหมจรรย์นันจะพึงเป็ นไป เพือเกื อกูลแก่ ชนเป็ นอันมาก เพื อ
ความสุ ข แก่ ช นเป็ นอันมาก เพืออนุ เคราะห์แก่ชาวโลก เพือประโยชน์ เพือเกือกูล เพือความสุ ขแก่
เทพดาและมนุ ษย์ทงหลาย
ั
คื ออะไรบ้าง คื อ สติ ปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิ ทธิ บาท 4 อิ นทรี ย ์ 5
พละ 5 โพชฌงค์ 7 อริ ย มรรคมี อ งค์ 8 ดู ก รจุ น ทะ ธรรมทังหลายเหล่ า นี แล อัน เราแสดงแล้ว
ด้วยความรู ้ยงิ ซึ งเป็ นธรรมทีบริ ษทั ทังหมดเทียว พึงพร้อมเพรี ยงกันประชุม รวบรวมตรวจตราอรรถ
ด้วยอรรถ พยัญชนะด้วยพยัญชนะ โดยวิธีทีพรหมจรรย์นีจะพึงตังอยูต่ ลอดกาลยืดยาว ตังมันอยูส่ ิ น
กาลนาน พรหมจรรย์นนจะพึ
ั
งเป็ นไป เพือเกือกูลแก่ชนเป็ นอันมาก เพือความสุ ขแก่ชนเป็ นอันมาก
เพืออนุ เคราะห์แก่ชาวโลก เพือประโยชน์ เพือเกือกูล เพือความสุ ข แก่เทพดาและมนุ ษย์ทงหลายฯ
ั
(ที.ปา.11/108)
ในมหาสติปัฏฐานสู ตร 4 สมัยหนึ งพระผูม้ ี พระภาคประทับอยู่ในกุรุชนบทมี นิคมของ
ชาวกุรุชือว่ากัมมาสทัมมะณทีนัน พระผูม้ ีพระภาคตรัสเรี ยกภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุ
เหล่านันทูลรับพระผูม้ ีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้า พระผูม้ ีพระภาคได้ตรัสพระพุทธภาษิตนี ว่า ดูกร
ภิ กษุ ทงหลาย
ั
หนทางนี เป็ นที ไปอันเอกเพื อความบริ สุ ท ธิJ ของเหล่ า สัตว์เพื อล่ วงความโศกและ
ปริ เ ทวะเพื อความดับ สู ญ แห่ ง ทุ ก ข์แ ละโทมนัส เพื อบรรลุ ธ รรมที ถู ก ต้อ ง เพื อทํา ให้แ จ้ง ซึ ง
พระนิพพาน หนทางนีคือสติปัฏฐาน 4 ประการ 4 ประการเป็ นไฉนดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุในธรรม
วินยั นี พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาํ จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
เสี ยได้ 1 พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยูม่ ีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาํ จัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสี ยได้ 1 พิจารณาเห็นจิตในจิตอยูม่ ีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติกาํ จัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสี ยได้ 1 พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติกาํ จัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสี ยได้ 1ฯ (ที.ม.10/273)
ในปธานสู ตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ดูกรภิกษุทงหลายสั
ั
มมัปปธาน 4 ประการนี 4 ประการ
เป็ นไฉนคือภิกษุในธรรมวินยั นีย่อมยังฉันทะให้เกิดย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตังจิต
มันเพือไม่ให้อกุศลธรรมอันลามกทียังไม่เกิ ดเกิดขึน 1 ย่อมยังฉันทะให้เกิดพยายาม ปรารภความ
เพียรประคองจิตตังจิตมันเพือละอกุศลธรรมอันลามกทีเกิดขึนแล้ว 1 ย่อมยังฉันทะให้เกิดพยายาม
ปรารภความเพียรประคองจิตตังจิตมันเพือให้กุศลธรรมทียังไม่เกิดเกิ ดขึน 1 ย่อมยังฉันทะให้เกิ ด
พยายามปรารภความเพียรประคองจิตตังจิตมัน เพือความตังมันเพือความไม่หลงลืมเพือให้มียิงขึน
เพือความไพบูลย์เพือเจริ ญเพือให้บริ บูรณ์แห่งกุศลธรรมทีเกิดขึนแล้ว 1 ดูกรภิกษุทงหลายสั
ั
มมัปปธาน 4
ประการนีแลฯ
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พระขีณาสพเหล่านัน มีความเพียรอันชอบ ครอบงําเตภูมิกวัฏอันเป็ นบ่วงแห่ งมาร เป็ นผู ้
อันกิเลสไม่อาศัยแล้ว ถึ งฝังแห่ งภัยคือ ชาติและมรณะ ท่านเหล่านัน ชนะมารพร้อมทังเสนาชื นชม
แล้ว เป็ นผูไ้ ม่หวันไหวก้าวล่วงกําลังพระยามารเสี ยทังหมด (ถึงความสุ ขแล้ว)ฯ (องฺ .จตุกฺก.21/13)
อิทธิบาท 4 หมายถึ ง ธรรมอันเป็ นทีตังแห่ งความสําเร็ จอิทธิ บาท 4 เหล่านี อันพระผูม้ ี
พระภาค ผูร้ ู ้ ผูเ้ ห็น เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นนั ทรงบัญญัติไว้แล้ว เพือความทํา
ฤทธิJ ให้มาก เพือความทําฤทธิJ ให้วิเศษ เพือแสดงฤทธิJ ได้อิทธิ บาท 4 เป็ นไฉนท่านผูเ้ จริ ญทังหลาย
ภิกษุในพระธรรมวินยั นี เจริ ญอิทธิ บาท ประกอบด้วยฉันทสมาธิ และปธานสังขารเจริ ญอิทธิ บาท
ประกอบ ด้วยวิริยสมาธิ และปธานสังขารเจริ ญอิ ทธิ บาท ประกอบด้วยจิ ตตสมาธิ และปธานสังขาร
เจริ ญอิ ทธิ บาท ประกอบด้วยวิมงั สาสมาธิ (ที.ม.10/200)
อินทรีย์ 5 ในสัทธาสู ตร พระพุทธเจ้าตรัสเกียวกับอินทรี ย ์ 5ไว้ดงั นี
สมัยหนึ งพระผูม้ ี พ ระภาคประทับ อยู่ณ นิ ค มของชาวอัง คะชื ออาปณะในแคว้น อัง คะ
ณ ทีนันแลพระผูม้ ีพระภาคตรัสเรี ยกท่านพระสารี บุตรมาแล้วตรัสว่าดูกรสารี บุตร อริ ยสาวกผูใ้ ดมี
ศรั ทธามันเลื อมใสยิงในพระตถาคตอริ ยสาวกนัน ไม่พึงเคลื อบแคลงหรื อสงสัย ในตถาคตหรื อ
ในศาสนาของตถาคต
พระสารี บุตรกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผูเ้ จริ ญอริ ยสาวกใดมี ศรั ทธามันเลื อมใสยิงใน
พระตถาคตอริ ยสาวกนัน ไม่พึงเคลื อบแคลงหรื อสงสัย ในพระตถาคต หรื อในศาสนาของพระ
ตถาคตด้ว ยว่า อริ ย สาวกผูม้ ี ศ รั ท ธาพึง หวัง ข้อนี ได้ว่า จัก เป็ นผูป้ รารภความเพีย รเพื อละอกุศ ล
ธรรมเพือยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม มีกาํ ลังมีความบากบันมันคง ไม่ทอดธุ ระในกุศลธรรมทังหลาย
ข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญ ก็วริ ิ ยะของอริ ยสาวกนัน เป็ นวิริยินทรี ย ์ ด้วยว่าอริ ยสาวกผูม้ ีศรัทธา
ปรารภความเพียรแล้ว พึงหวังข้อนี ได้ว่า จักเป็ นผูม้ ีสติประกอบด้วยสติเป็ นเครื องรักษาตนอย่างยิง
จักระลึกถึง ตามระลึกถึง กิจทีทําและคําพูดแม้นานได้
ข้าแต่พระองค์ผูเ้ จริ ญ ก็สติของอริ ยสาวกนัน เป็ นสติ นทรี ย ์ ด้วยว่าอริ ยสาวกผูม้ ีศรัทธา
ปรารภความเพียร เข้าไปตังสติไว้แล้ว พึงหวังข้อนี ได้วา่ จักยึดหน่ วงนิ พพานให้เป็ นอารมณ์ ได้สมาธิ
ได้เอกัคคตาจิต
ข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญ ก็สมาธิ ของอริ ยสาวกนัน เป็ นสมาธิ นทรี ย ์ ด้วยว่าอริ ยสาวกผูม้ ีศรัทธา
ปรารภความเพียร เข้าไปตังสติไว้ มีจิตตังมันโดยชอบ พึงหวังข้อนี ได้ว่าจักรู ้ ชดั อย่างนี ว่า สงสาร
มีทีสุ ดและเบืองต้นอันบุคคลรู ้ไม่ได้แล้ว เบืองต้นทีสุ ดไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ ผูม้ ีอวิชชาเครื องกัน
มีตณั หาเป็ นเครื องผูกไว้ ผูแ้ ล่นไปแล้ว ท่องเทียวไปแล้ว ก็ความดับด้วยการสํารอกโดยไม่เหลือแห่ ง
กองมื ด คื อ อวิช ชา นันเป็ นบทอัน สงบ นันเป็ นบทอัน ประณี ต คื อ ความระงับ สัง ขารทังปวง
ความสละคืนอุปธิ ทงปวง
ั
ความสิ นตัณหา ความสิ นกําหนัดความดับ นิพพาน
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ข้า แต่พ ระองค์ผู เ้ จริ ญ ก็ปั ญ ญาของอริ ย สาวกนั น เป็ นปั ญ ญิ น ทรี ย ์ อริ ย สาวกนั น
แล พยายามอย่างนี ครันพยายามแล้ว ระลึกอย่างนี ครันระลึกแล้ว ตังมันอย่างนี ครันตังมันแล้ว รู ้ชดั
อย่างนี ครั นรู ้ ชัดแล้ว ย่อมเชื อมันอย่างนี ว่า ธรรมเหล่านี ก็คือธรรมที เราเคยได้ฟังมาแล้วนันเอง
เหตุนนั บัดนี เราถูกต้องด้วยนามกายอยู่ และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปั ญญา (สํ.ม.19/1011-1015)
พละ 5 ในวิตถตสู ตร อังคุตตรนิ กาย พระพุทธเจ้าตรัสเกี ยวกับพละ 5 ไว้ดงั นี ดูกรภิกษุ
ทังหลายกําลัง 5 ประการนี 5 ประการเป็ นไฉนคือกําลังคือศรัทธา 1 กําลังคือวิริยะ 1 กําลังคือสติ 1
กําลังคือสมาธิ 1 กําลังคือปั ญญา 1 ดูกรภิกษุทงหลายกํ
ั
าลังคือศรัทธาเป็ นไฉนอริ ยสาวกในธรรมวินยั
นี เป็ นผูม้ ีศรั ทธา ย่อมเชื อพระปั ญญาตรั สรู ้ ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุ นี ๆ พระผูม้ ีพระภาค
พระองค์นนเป็
ั นพระอรหันต์ ... เป็ นผูเ้ บิกบานแล้ว เป็ นผูจ้ าํ แนกธรรม นี เรี ยกว่ากําลังคือศรัทธา
ก็กาํ ลังคือวิริยะเป็ นไฉน ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อริ ยสาวกในธรรมวินยั นี เป็ นผูป้ รารภความเพียรเพือละ
อกุศ ลธรรม ไม่ท อดธุ ระในกุศ ลธรรมทังหลายนี เรี ย กว่า กํา ลัง คื อวิริย ะ ก็กาํ ลัง คื อ สติ เป็ นไฉน
ดูกรภิกษุทงหลายอริ
ั
ยสาวกในธรรมวินยั นี เป็ นผูม้ ีสติประกอบด้วยสติเครื องรักษาตัวชันเยียม ระลึก
ตามแม้สิ งที ทํา แม้คาํ ที พูดไว้นานได้นีเรี ย กว่า กํา ลัง คื อ สติ ก็กาํ ลัง คื อ สมาธิ เป็ นไฉน ดู ก รภิ ก ษุ
ทังหลาย อริ ยสาวกในธรรมวินัยนี สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ ปฐมฌานมี วิตกวิจาร
มีปี ติ แ ละสุ ข เกิ ด แต่วิเ วกอยู่ เพราะวิต กวิจ ารสงบไป บรรลุ ทุ ติ ย ฌานอัน เป็ นความผ่องใสแห่ ง
จิ ตในภายในเป็ นธรรมเอกผุดขึ น ไม่มี วิตกวิจาร มี ปี ติ และสุ ข เกิ ดแต่ส มาธิ อยู่เพราะปี ติ สิ นไป
เป็ นผูม้ ี อุ เ บกขามี ส ติ มี สัม ปชัญ ญะเสวยสุ ข ด้ว ยนามกาย บรรลุ ต ติ ย ฌานที พระอริ ย ะทังหลาย
สรรเสริ ญว่า ผูไ้ ด้ฌานนี เป็ นผูม้ ีอุเบกขามีสติอยูเ่ ป็ นสุ ข บรรลุจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะ
ละสุ ขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อน ๆ ได้ มีอุเบกขาเป็ นเหตุให้สติบริ สุทธิJ อยูน่ ี เรี ยกว่ากําลัง
คื อสมาธิ ก็กาํ ลังคื อปั ญญา เป็ นไฉน ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
อริ ยสาวกในธรรมวินัยนี เป็ นผูม้ ี ปัญญา
ประกอบด้วยปั ญญาทีหยังถึงความเกิ ดและความดับเป็ นอริ ยะ ชําแรกกิ เลสเป็ นเครื องให้ถึงความ
สิ นไปแห่ ง ทุ ก ข์โ ดยชอบ นี เรี ย กว่า กํา ลัง คื อ ปั ญญาดู ก รภิ ก ษุ ท ังหลาย กํา ลัง 5 ประการนี แลฯ
(องฺ .ปFฺ จก.22/14)
โพชฌงค์ 7 ในจักกวัตติสูตร พระพุทธเจ้าตรัสเปรี ยบโพชฌงค์ 7 กับรัตนะ 7 อย่างคือองค์
แห่ ง การตรั ส รู ้ คื อ เครื องยํายี ม าร (กิ เ ลส) พระพุ ท ธเจ้า ปรากฏ โพชฌงค์ 7 จึ ง ปรากฏได้ สติ
สัมโพชฌงค์ (การระลึกรู ้แจ้งกิเลส) เปรี ยบเสมือนจักรแก้ว ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ (พิจารณาแยกแยะ
กิเลส) เปรี ยบเสมือนช้างแก้ววิริยสัมโพชฌงค์ (พากเพียรลดละกิเลส) เปรี ยบเสมือนม้าแก้ว ปี ติสัม
โพชฌงค์ (อิ มใจกําจัดกิ เลสได้) เปรี ยบเสมื อนแก้วมณี ปั สสัทธิ สัมโพชฌงค์ (สงบใจจากกิ เลส)
เปรี ยบเสมือนนางแก้ว สมาธิ สัมโพชฌงค์ (ได้สภาวะจิตตังมัน) เปรี ยบเสมือนคหบดีแก้ว อุเบกขา
สัมโพชฌงค์ (จิตเทียงธรรม เป็ นกลาง) เปรี ยบเสมือนปริ นายกแก้ว (สํ.ม.19/505 - 507)
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อริยมรรคมีองค์ 8 ประกอบด้วยองค์ 8 ประการ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ก็ทุกขอริ ยสัจนี แล คือ
ความเกิ ดก็เป็ นทุกข์ ความแก่ ก็เป็ นทุกข์ ความเจ็บก็เป็ นทุกข์ ความตายก็เป็ นทุกข์ ความประจวบ
ด้วยสิ งอันไม่เป็ นที รั กก็เป็ นทุ กข์ ความพลัดพรากจากสิ งอันเป็ นที รักก็เป็ นทุ กข์ ปรารถนาสิ งใด
ไม่ได้ แม้ขอ้ นันก็เป็ นทุกข์ โดยย่อ อุปาทานขันธ์ 5 เป็ นทุกข์ ก็ทุกขสมุทยั อริ ยสัจนี แล คือ ตัณหา
อัน ทํา ให้มี ภพใหม่ ประกอบด้วยความกํา หนัดด้วยอํา นาจความพอใจ ความเพลิ ดเพลิ น ยิงนัก
ในอารมณ์ นัน ๆ ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ก็ ทุกขนิโรธอริ ยสัจนี แล คือ ความดับด้วย
การสํา รอกโดยไม่เหลื อแห่ ง ตัณ หานันแหละ ความสละ ความวาง ความปล่ อ ย ความไม่อาลัย
ก็ทุ ก ขนิ โ รธคามิ นี ปฏิ ป ทาอริ ย สัจ นี แล คื อ อริ ย มรรคประกอบด้ว ยองค์ 8 ประการ ซึ งได้แ ก่
สัมมาทิ ฏฐิ สัม มาสัง กัป ปะ สัม มาวาจา สัม มากัม มันตะ สัม มาอาชี วะ สัม มาวายามะ สัม มาสติ
สัมมาสมาธิ (สํ.ม. 19/1665)
สมัยหนึ ง พระผูม้ ี พระภาคประทับอยู่ ณ ป่ าอิ สิปตนมฤคทายวัน ใกล้พระนครพาราณสี
ณ ที นันแล พระผูม้ ี พระภาคตรั ส เรี ย กภิ กษุ ปัญจวัคคี ย ์มาแล้วตรั สว่า ดู กรภิ กษุ ท งหลาย
ั
ส่ วนสุ ด
2 อย่างนี อันบรรพชิ ตไม่ควรเสพ ส่ วนสุ ด 2 อย่างนันเป็ นไฉน ? คือ การประกอบตนให้พวั พันด้วย
กามสุ ขในกามทังหลาย เป็ นของเลวเป็ นของชาวบ้าน เป็ นของปุถุชน ไม่ประเสริ ฐ ไม่ประกอบด้วย
ประโยชน์ 1 การประกอบความลําบากแก่ตน เป็ นทุ กข์ ไม่ประเสริ ฐ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
1 ข้อปฏิบตั ิอนั เป็ นสายกลาง ไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุ ด 2 อย่างเหล่านี อันตถาคต ได้ตรัสรู ้แล้ว กระทํา
จักษุ กระทําญาณ ย่อมเป็ นไปเพือความสงบ เพือความรู ้ยิง เพือความตรัสรู ้ เพือนิ พพาน ก็ขอ้ ปฏิบตั
อันเป็ นสายกลางนัน เป็ นไฉน? คือ อริ ยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 นี แหละ ซึ งได้แก่ ความเห็นชอบ
ความดํา ริ ช อบ วาจาชอบ การงานชอบ เลี ยงชี พ ชอบ เพีย รชอบ ระลึ ก ชอบ ตั งใจชอบ
ข้อปฏิ บตั ิอนั เป็ นสายกลางนี แล อันตถาคตได้ตรัสรู ้แล้ว กระทําจักษุ กระทําญาณ ย่อมเป็ นไปเพือ
ความสงบ เพือความรู ้ยงิ เพือความตรัสรู ้ เพือนิพพาน (สํ.ม.19/1664)
ทางมีองค์ 8 ประเสริ ฐกว่าทางทังหลาย ทางนี เท่านัน เพือความหมดจดแห่ งการเห็นด้วย
ปั ญญา ทางอืนไม่มี ท่านทังหลายจงดําเนิ นไปตามทางนี แหละ เพราะทางนี เป็ นทีทํามารและเสนา
มารให้หลงทาง หากท่านเดินไปตามทางนีแล้ว จะทําทีสุ ดแห่งทุกข์ได้ (ขุ.สุ .25/30)
สนังกุมารพรหมได้กล่ าวเนื อความนี แล้ว เรี ยกเทวดาชันดาวดึ งส์ มากล่ าวว่า ดู กรท่าน
ผูเ้ จริ ญทังหลาย เทวดาชันดาวดึ งส์ จะสําคัญความข้อนันเป็ นไฉนบริ ขารแห่ งสมาธิ 7 ประการนี
อันพระผูม้ ี พระภาค ผูร้ ู ้ ผูเ้ ห็ น เป็ นพระอรหันตสัมมาสัม พุทธเจ้า พระองค์นัน ทรงบัญญัติดีแล้ว
เพื อความเจริ ญ เพื อความบริ บูร ณ์ แ ห่ ง สัม มาสมาธิ บริ ข ารแห่ ง สมาธิ 7 ประการ เป็ นไฉน
คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชี วะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ
ดู ก รท่ า นผูเ้ จริ ญ ทังหลาย ความที จิ ต ตังมัน แวดล้อ มด้ว ยองค์ 7 นี แล พระผูม้ ี พ ระภาคตรั ส ว่ า
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สัมมาสมาธิ อนั เป็ นอริ ยะ มีอุปนิสัย ดังนี บ้าง มีบริ ขารดังนี บ้างฯ แสดงว่า พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่า
สัมมาสมาธิ อนั เป็ นอริ ยะ เกิดจากการปฏิบตั ิ 7 ประการของมรรคมีองค์แปด (ที.ม.10/206)
การปฏิ บ ตั ิ ม รรคทัง 7 อย่า งตังมันเป็ นหนึ ง ดัง ที พระพุท ธเจ้า ตรั ส สัม มาสมาธิ ข อง
พระอริ ยะใน “มหาจัตตารี สกสู ตร”ไว้ว่า “ดูกรภิกษุทงหลายก็
ั
สัมมาสมาธิ ของพระอริ ยะ อันมีเหตุ
มี อ งค์ป ระกอบ คื อ สัม มาทิ ฐิ สัม มาสัง กัป ปะ สัม มาวาจา สัม มากัม มัน ตะ สัม มาอาชี ว ะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ เป็ นไฉน ดูกรภิกษุทงหลายความที
ั
จิตมีอารมณ์เป็ นหนึ งประกอบแล้ว ด้วย
องค์ 7 เหล่านีแลเรี ยกว่า สัมมาสมาธิ ของพระอริ ยะ อันมีเหตุบา้ งมีองค์ประกอบบ้างฯ (ม.อุ.14/253)

กระบวนการสร้ างจิตอาสาแพทย์ วถิ ีพทุ ธเพือมวลมนุษยชาติ
กระบวนการสร้ างจิ ตอาสาแพทย์วิถีพุทธนัน ขับเคลื อนเกื อกูล มนุ ษ ยชาติ ไ ปพร้ อม ๆ
กับการสร้ างความเป็ นพุทธะในตน ด้วยการปรับสมดุ ลร้ อนเย็น ละบาป บําเพ็ญกุศล ทําจิตใจให้
ผ่องใส คบมิตรดีสหายดี สร้างสังคมและสิ งแวดล้อมทีดี ตามทีได้นาํ เสนอมาแล้ว ในกระบวนการที
พระพุทธเจ้าตรัส ดังนี
อปริหานิยธรรม 7
มหาปริ นิพพานสู ตร พระพุทธเจ้าตรัสอปริ หานิ ยธรรม 7 คือ ธรรมทีพาเจริ ญอย่างเดี ยว
ไม่มีเสื อมเลยหมันประชุ มกันเนื องนิ ตย์ พร้ อมเพรี ยงกันประชุ ม พร้ อมเพรี ยงกันเลิ ก พร้ อมเพรี ยง
กันช่วยทํากิจ ไม่บญั ญัติสิงทีพระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ ไม่เพิกถอนสิ งทีทรงบัญญัติแล้ว สักการะ
เคารพ นับถือ บูชาภิกษุผเู ้ ป็ นเถระ (ผูใ้ หญ่) เป็ นสังฆปริ ณายก และเชื อฟั งถ้อยคําของท่านไม่ตกอยู่
ในอํานาจตัณหา อันจะก่อเกิ ดภพใหม่ยินดีในเสนาสนะป่ า (คือทีอยู่อนั สงัดจากกิ เลส) ตังสติไว้ว่า
ทําไฉนหนอ เพือนพรหมจรรย์ ผูม้ ีศีลเป็ นทีรัก ทียังไม่มา ขอจงมาเถิ ดและผูท้ ีมาแล้ว ขอจงอยู่เป็ น
สุ ข (ที.ม.10/71)
เห็นได้วา่ พระพุทธเจ้า พบว่า ความเจริ ญอย่างยังยืนทีแท้จริ งของชีวติ มนุษย์ คือ กลุ่มคนดี
มาประชุ ม กัน เป็ นเนื อ งนิ ต ย์ และรวมพลัง กัน ทํา สิ งที เป็ นประโยชน์ดี ง ามให้ก บั ผองชน โดย
ชําระกิ เลสตัณหาอันเป็ นรากเหง้าของทุกข์ในตนไปพร้อม ๆ กัน ด้วยอธิ ศีล อธิ จิต อธิ ปัญญา ตามที
พระพุท ธเจ้า ตรั ส โดยเชื อฟั ง ผู น้ าํ ที มี ค วามสามารถในการปฏิ บ ตั ิ สู่ ค วามพ้น ทุ ก ข์ไ ด้ และมี
ประสบการณ์ ในการบริ หารหมู่กลุ่ มให้สามารถปฏิ บ ตั ิ ป ระโยชน์ตน (ดับ ทุ ก ข์อนั เกิ ดจากกิ เลส
ของตน) และประโยชน์ท่า น (ประโยชน์ข องมนุ ษ ยชาติ ) ไปพร้อมกัน เพราะพระพุทธเจ้าพบว่า
การทีคนจะพ้นทุกข์ได้นนั ด้นเดาเอาไม่ได้ จะต้องเรี ยนจากผูร้ ู ้แท้เท่านัน แล้วน้อมนํามาปฏิบตั ิดว้ ย
ตนเอง จึงจะเกิดสภาพพุท ธะพ้นทุ ก ข์อย่า งรู ้ ตืนเบิ ก บานได้ ดัง ที พระพุท ธเจ้า ตรั ส ถึ ง การได้พ บ
ผูร้ ู ้ ห รื อ ผูไ้ ม่รู้ใ นอวิชชาสู ตรว่า “ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ด้วยประการดังนี การไม่คบสัปบุรุษทีบริ บูรณ์
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ย่อ มยัง การไม่ฟั ง สัท ธรรมให้บ ริ บูร ณ์ การไม่ฟั ง สัท ธรรมที บริ บูร ณ์ ย่อ มยัง ความไม่มี ศ รั ท ธา
ให้บริ บูรณ์ ความไม่มีศรัทธาทีบริ บูรณ์ ย่อมยังการทําไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้บริ บูรณ์ การทําไว้
ในใจโดยไม่แยบคายทีบริ บูรณ์ ย่อมยังความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริ บูรณ์ ความไม่มีสติสัม ปชัญญะ
ที บริ บูรณ์ ย่อมยังการไม่สํารวมอินทรี ยใ์ ห้บริ บูรณ์ การไม่สํารวมอินทรี ยท์ ีบริ บูรณ์ ย่อมยังทุจริ ต 3
ให้บ ริ บู รณ์ ทุ จริ ต 3 ที บริ บู รณ์ ย่อมยัง นิ ว รณ์ 5 ให้บ ริ บู รณ์ นิ วรณ์ 5 ที บริ บู รณ์ ย่อมยัง อวิ ช ชา
ให้บ ริ บูรณ์ อวิช ชานี มี อาหารอย่างนี และบริ บูรณ์ อย่างนี ฯ ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
ด้วยประการดัง นี
การคบสั ปบุ รุษที บริ บูรณ์ ย่อมยังการฟั ง สัทธรรมให้บริ บูรณ์ การฟั งสัท ธรรมที บริ บูรณ์ ย่อมยัง
ศรัทธาให้บริ บูรณ์ ศรัทธาทีบริ บูรณ์ ย่อมยังการทําไว้ในใจโดยแยบคายให้บริ บูรณ์ การทําไว้ในใจ
โดยแยบคายที บริ บู รณ์ ย่อมยัง สติ สัม ปชัญญะให้บริ บู รณ์ สติ สั ม ปชัญญะที บริ บู รณ์ ย่อมยังการ
สํา รวมอิ น ทรี ย ์ใ ห้บ ริ บู ร ณ์ การสํ า รวมอิ น ทรี ย ์ที บริ บู รณ์ ย่อมยัง สุ จริ ต 3 ให้บ ริ บู รณ์ สุ จริ ต 3 ที
บริ บูรณ์ ย่อมยังสติปัฏฐาน 4 (กาย เวทนา จิต ธรรม) ให้บริ บูรณ์ สติปัฏฐาน 4 ทีบริ บูรณ์ ย่อมยัง
โพชฌงค์ 7 (สติ ธัมมวิจยั วิริยะ ปี ติ ปั สสัทธิ สมาธิ อุ เบกขา) ให้บริ บูรณ์ โพชฌงค์ 7 ทีบริ บูรณ์
ย่อมยังวิชชาและวิมุตติ ให้บริ บูรณ์ วิชชาและวิมุตตินีมีอาหารอย่างนี และบริ บูรณ์ อย่างนี ฯ” (องฺ .ทสก.
24/61) ซึ งสัมพันธ์ กบั ที พระพุทธเจ้าตรัสถึ งลักษณะของพุทธธรรม 8 ประการ ดังนี ลึ กซึ ง (คัมภีรา)
เห็ นตามได้ยาก (ทุททสา) รู ้ ตามได้ยาก (ทุรนุ โพธา) สงบ (สันตา) ประณี ต (ปณี ตา) คาดคะเนเดาไม่ได้
(อตักกาวจรา) ละเอียด (นิปุณา) รู ้ได้เฉพาะบัณฑิต (ปัณฑิตเวทนียา) (ที.สี ./26)
ปฏิบัติกระบวนการอปริหานิยธรรม 7 ด้ วยระบบสาราณียธรรม 6
ในสาราณี ยสู ตร พระพุทธเจ้าตรัสเกี ยวกับสาราณี ยธรรม 6 เป็ นหลักการอยู่ร่วมกัน คื อ
ให้ระลึ กถึ งกันด้วย เมตตากายกรรม (เมตตัง กายกัมมัง) เมตตาวจีกรรม (เมตตัง วจีกมั มัง) เมตตา
มโนกรรม (เมตตัง มโนกัมมัง) แบ่งปั นลาภแก่กนั เป็ นสาธารณโภคี (ลาภธัมมิกา) ศีลบริ บูรณ์ เสมอกัน
(สี ลสามัญญตา) ความเห็ นอย่างอาริ ยะทีเป็ นนิ ยยานิ กธรรมเสมอกัน (ทิฏฐิอริ ยนิ ยยานิ กธรรม ทิฏฐิ
สามัญญตา) (องฺ .ฉกฺก.22/282)
จิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเสี ยสละทํางานฟรี โดยใช้กองบุญส่ วนกลางร่ วมกัน (สาธารณโภคี)
พัฒนากายวาจาใจให้ปรารถนาดีต่อกัน โดยมีศีล 5 เสมอกันเป็ นขันตํา และสมานกับศีลทีต่างระดับ
โดยผูม้ ี ศี ล น้อยเคารพผูม้ ี ศี ล สู ง กว่า และผูม้ ี ศี ล สู ง กว่า เมตตาผูม้ ี ศี ล น้อยกว่า พยายามเกื อกูล กัน
ไปสู่ ส ภาพที มี ศี ล สู ง ขึ นเจริ ญ ขึ น ด้ว ยการปฏิ บ ตั ิ ค วามรู ้ ค วามเห็ น อย่า งอาริ ย ะเสมอกัน คื อ
นิ ยยานิ กธรรม 7 ดังนี ม.มู.12/543-550
[543] ดูกรภิกษุทงหลายก็
ั
ทิฏฐิอนั ไกลจากกิ เลสเป็ นข้าศึกเป็ นนิ ยยานิ กธรรมนําออกซึ ง
บุ คคลผูท้ าํ ตามนันเพือความสิ นทุ ก ข์โดยชอบเป็ นไฉน? ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลายภิ
ั
ก ษุ ใ นธรรมวินัย นี
ไปสู่ ป่าก็ดี ไปสู่ โคนต้นก็ดี ไปสู่ เรื อนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็ นดังนี ว่าเรามีจิตอันปริ ยุฏฐาน
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กิเลสใดกลุม้ รุ มแล้วไม่พึงรู ้เห็นตามความเป็ นจริ ง ปริ ยุฏฐานกิเลสในภายในนันทีเรายังละไม่ได้มีอยูห่ รื อ
หนอ? ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ถ้าภิกษุมีจิตอันกามราคะกลุม้ รุ มก็ชือว่ามีจิตอันปริ ยฏุ ฐานกิเลสกลุม้ รุ มแล้ว
เที ยว มีจิตอันพยาบาทกลุม้ รุ มก็ชือว่ามีจิตอันปริ ยฏุ ฐานกิเลสกลุม้ รุ มแล้วเทียว มีจิตอันถีนมิทธะกลุม้
รุ มก็ชือว่ามี จิตอันปริ ยุฏฐานกิ เลสกลุ ้มรุ มแล้วเที ยว มี จิตอันอุ ททัจจกุกกุจจะกลุ ้มรุ ม ก็ชื อว่า มีจิต
อันปริ ยุฏฐานกิ เลสกลุ ม้ รุ มแล้วเทียว มีจิตอันวิจิกิจฉากลุ ม้ รุ มก็ชือว่ามีจิตอันปริ ยุฏฐานกิ เลสกลุม้
รุ มแล้วเทียว เป็ นผูข้ วนขวายในการคิ ดเรื องโลกนี ก็ชือว่ามี จิตอันปริ ยุฏฐานกิ เลสกลุ ม้ รุ มแล้วเทียว
เป็ นผูข้ วนขวายในการคิดเรื องโลกหน้าก็ชือว่ามีจิตอันปริ ยุฏฐานกิเลสกลุม้ รุ มแล้วเทียว และเกิดขัด
ใจทะเลาะวิว าททิ มแทงกัน และกันด้ว ยหอกคื อปากอยู่ก็ชื อว่า มี จิ ตอันปริ ยุฏ ฐานกิ เ ลสกลุ ้ม รุ ม
แล้ว เทียว ภิกษุนันย่อมรู ้ ชดั อย่างนี ว่าเรามีจิตอันปริ ยุฏฐานกิ เลสใดกลุ ม้ รุ มแล้ว ไม่พึงรู ้ เห็ นตาม
ความเป็ นจริ ง ปริ ยุฏ ฐานกิ เลสในภายในนันที เรายัง ละไม่ไ ด้แล้ว มิ ไ ด้มี เลย จิ ตเราตังไว้ดีแล้ว
เพือตรัสรู ้สัจจะทังหลาย นีญาณที 1 เป็ นอริ ยะเป็ นโลกุตระไม่ทวไปกั
ั บพวกปุถุชน อันภิกษุนนบรรลุ
ั
แล้ว
[544] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึ งอริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็ นดังนี ว่า เราเสพเจริ ญทําให้
มากซึ งทิฏฐินี ย่อมได้ความระงับเฉพาะตน ย่อมได้ความดับกิเลสเฉพาะตนหรื อหนอ? อริ ยสาวกนัน
ย่อมรู ้ชดั อย่างนีว่าเราเสพเจริ ญทําให้มากซึ งทิฏฐินี ย่อมได้ความระงับเฉพาะตน ย่อมได้ความดับกิเลส
เฉพาะตน นี ญาณที 2 เป็ นอริ ยะเป็ นโลกุตระไม่ทวไปกั
ั
บพวกปุ ถุชน อันอริ ยสาวกนันบรรลุ แล้ว
[545] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึ งอริ ยสาวก ย่อมพิจารณาเห็ นดังนี ว่าเราประกอบด้วย
ทิ ฏฐิ เช่ นใดสมณะหรื อพราหมณ์ อืนนอกธรรมวินัยนี ประกอบด้วยทิ ฏฐิ เช่ นนันมี อยู่หรื อหนอ ?
อริ ยสาวกนันย่อมรู ้ชดั อย่างนีว่าเราประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใด สมณะหรื อพราหมณ์อืนนอกธรรมวินยั
นี ประกอบด้วยทิฏฐิ เช่ นนันมิได้มี นี ญาณที 3 เป็ นอริ ยะเป็ นโลกุตระไม่ทวไปกั
ั
บพวกปุถุชนอัน
อริ ยสาวกนันบรรลุแล้ว
[546] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึ งอริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็ นดังนี ว่า บุคคลผูถ้ ึงพร้อม
ด้วยทิ ฏฐิ ประกอบด้วยธรรมดาเช่ นใด ถึ งเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่ นนัน. ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลาย
ั
ก็บุคคลผูถ้ ึ งพร้ อมด้วยทิฏฐิ ประกอบด้วยธรรมดาอย่างไร ดู กรภิกษุทงหลาย
ั
ธรรมดานี ของบุคคล
ผูถ้ ึ งพร้อมด้วยทิฏฐิคือความออกจากอาบัติเช่ นใด ย่อมปรากฏอริ ยสาวกย่อมต้องอาบัติเช่ นนันบ้าง
โดยแท้ ถึ ง อย่า งนัน อริ ย สาวกนันรี บ แสดงเปิ ดเผยทํา ให้ตืนซึ งอาบัตินัน ในสํา นัก พระศาสดา
หรื อเพือน สพรหมจารี ทีเป็ นวิญFูชนทังหลาย ครั นแสดงเปิ ดเผยทําให้ตืนแล้วก็ถึงความสํารวม
ต่อไป เปรี ยบเหมือนกุมารทีอ่อนนอนหงาย ถูกถ่านไฟด้วยมือหรื อด้วยเท้าเข้าแล้ว ก็ชกั หนี เร็ วพลัน
ฉะนัน อริ ยสาวกนันย่อมรู ้ชดั อย่างนีว่า บุคคลผูถ้ ึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใด ถึงเรา
ก็ประกอบ ด้วยธรรมดาเช่นนัน นี ญาณที 4 เป็ นอริ ยะเป็ นโลกุตระไม่ทวไปกั
ั
บพวกปุถุชน อันอริ ย
สาวกนันบรรลุแล้ว
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[547] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึ งอริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็ นดังนี ว่า บุคคลผูถ้ ึงพร้อม
ด้วยทิ ฏฐิ ประกอบด้วยธรรมดาเช่ นใดถึ ง เราก็ป ระกอบด้วยธรรมดาเช่ นนัน. ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลาย
ั
ก็บุคคลผูถ้ ึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาอย่างไร ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลายธรรมดานี
ั
ของบุ ค คล
ผูถ้ ึ ง พร้ อ มด้ว ยทิ ฏ ฐิ คื อ อริ ย สาวกถึ ง ความขวนขวายในกิ จ ใหญ่น ้อ ยที ควรทํา อย่า งไร ของ
เพือนสพรหมจารี โดยแท้ถึ ง อย่า งนัน ความเพ่งเล็งกล้าในอธิ ศีลสิ กขาอธิ จิตตสิ กขาและอธิ ปัญญา
สิ กขาของอริ ยสาวกนันก็มีอยู่ เปรี ยบเหมื อนแม่โคลู กอ่อนย่อมเล็มหญ้ากิ นด้วยชําเลื องดูลูกด้วย
ฉะนัน อริ ยสาวกนันย่อมรู ้ชดั อยูอ่ ย่างนีว่า บุคคลผูถ้ ึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึง
เราก็ป ระกอบด้วยธรรมดาเช่ นนัน นี ญาณที 5 เป็ นอริ ย ะเป็ นโลกุตระไม่ท วไปกั
ั
บ พวกปุ ถุ ช น
อันอริ ยสาวกนันบรรลุแล้ว
[548] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึ งอริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็ นดังนี ว่า บุคคลผูถ้ ึงพร้อม
ด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนัน ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ก็บุคคลผูถ้ ึง
พร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละอย่างไร ดูกรภิกษุทงหลายพละนี
ั
ของบุคคลผูถ้ ึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือ
อริ ยสาวกนันเมือธรรมวินยั ทีตถาคตประกาศแล้ว อันบัณฑิตแสดงอยูท่ าํ ให้มีประโยชน์ทาํ ไว้ในใจ
กําหนดด้วยจิ ตทังปวงเงี ยโสตฟั ง ธรรม อริ ย สาวกนันรู ้ ช ัดอย่า งนี ว่า บุ ค คลผูถ้ ึ ง พร้ อมด้วยทิ ฏ ฐิ
ประกอบด้วยพละเช่ นใดถึ ง เราก็ป ระกอบด้วยพละเช่ นนัน นี ญาณที 6 เป็ นอริ ย ะเป็ นโลกุตระ
ไม่ทวไปกั
ั
บพวกปุ ถุชน อันอริ ยสาวกนันบรรลุ แล้ว
[549] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึ งอริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็ นดังนี ว่า บุคคลผูถ้ ึงพร้อม
ด้วยทิ ฏฐิ ประกอบด้วยพละเช่ นใด ถึ งเราก็ประกอบด้วยพละเช่ นนัน. ดู กรภิ กษุ ทงหลายก็
ั
บุคคล
ผูถ้ ึ ง พร้ อ มด้วยทิ ฏ ฐิ ป ระกอบด้ว ยพละอย่า งไร ดู ก รภิ ก ษุ ท ังหลาย พละนี ของบุ ค คลผูถ้ ึ ง พร้ อ ม
ด้ว ยทิ ฏ ฐิ คื อ อริ ย สาวกนั น เมื อธรรมวิน ัย ที ตถาคตประกาศแล้ว อัน บัณ ฑิ ต แสดงอยู ่ย ่อ มได้
ความรู ้อ รรถ ย่อมได้ค วามรู ้ ธ รรม ย่อมได้ป ราโมทย์อนั ประกอบด้ว ยธรรม อริ ย สาวกนันรู ้ ช ัด
อย่างนี ว่า บุ คคลผูถ้ ึ งพร้ อมด้วยทิ ฏฐิ ประกอบด้วยพละเช่ นใด ถึ งเราก็ ประกอบด้วยพละเช่ นนัน
นี ญาณที 7 เป็ นอริ ยะเป็ นโลกุตระไม่ทวไปกั
ั
บพวกปุ ถุชน อันอริ ยสาวกนันบรรลุ แล้ว
[550] ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลาย
ั
ธรรมดาอันอริ ย สาวกผูป้ ระกอบด้วยองค์ 7 ประการอย่า งนี
ตรวจดู ดี แล้ว ด้วยการทํา ให้แจ้ง ซึ งโสดาปั ต ติ ผ ล ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลาย
ั
อริ ย สาวกผูป้ ระกอบด้ว ย
องค์ 7 ประการนี แล ย่อมเป็ นผูเ้ พรี ยบพร้ อมด้วยโสดาปั ตติ ผ ลฉะนี แล พระผูม้ ี พ ระภาคได้ตรั ส
พระพุทธพจน์นีแล้ว ภิกษุเหล่านันชืนชมยินดี พระภาษิตของพระผูม้ ีพระภาคฉะนีแล
เมือปฏิบัติกระบวนการอปริ หานิยธรรม 7 ด้ วยระบบสาราณียธรรม 6 ก็จะพัฒนาความ
เป็ นพุทธะในระดับพุทธพจน์ 7 ในสาราณี ยสู ตร พระพุทธเจ้าตรัสถึงการปฏิ บตั ิสาราณี ยธรรม 6
อันเป็ นทีตังแห่งการเกิดธรรมตามลําดับ คือ พุทธพจน์ 7 ดังนี ระลึกถึงกัน (สาราณี ยะ) รักกัน (ปิ ยกรณะ)
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เคารพกัน (ครุ ก รณะ) เกื อกูล ช่ ว ยเหลื อ กัน (สั ง คหะ) ไม่ วิว าทกัน (อวิ วาทะ) พร้ อมเพรี ย งกัน
(สามัคคียะ) เป็ นนําหนึงใจเดียวกัน (เอกีภาวะ) (องฺ .สตฺ ตก.22/283)
จะเห็ นได้ว่า พระพุทธเจ้าพบว่า เมือปฏิ บตั ิ กระบวนการอปริ หานิ ยธรรม 7 ด้วยระบบ
สาราณี ยธรรม 6 ก็จะพัฒนาความเป็ นพุทธะในระดับพุทธพจน์ 7 ซึ ง เป็ นสภาพการหลอมรวมพลัง
แห่งความดีงาม อันเป็ นสภาพแห่งความสันติสุขทีมีคุณค่าประโยชน์สูงสุ ดต่อตนเองและผูอ้ ืน
สั ปปุริสธรรม 7
สัปปุริสธรรม 7 คือ ธรรมของสัตบุรุษ (คนทีมีความเห็นถูกต้อง) ธัมมัญFู (เป็ นผูร้ ู ้ธรรม)
อัตถัญFู (เป็ นผูร้ ู ้ ส าระประโยชน์ ) อัตตัญ Fู (เป็ นผูร้ ู ้ ตน) มัตตัญ Fู (เป็ นผูร้ ู ้ ป ระมาณ) กาลัญ Fู
(เป็ นผูร้ ู ้เวลาอันควร) ปริ สัญFู (เป็ นผูร้ ู ้หมู่คน) ปุคคลปโรปรัญFู (เป็ นผูร้ ู ้บุคคล) (องฺ .สตฺ ตก.23/65)
การปฏิบตั ิกระบวนการอปริ หานิยธรรม 7 ด้วยระบบสาราณี ยธรรม 6 ทีจะสามารถพัฒนา
ความเป็ นพุท ธะในระดับ พุท ธพจน์ 7 ให้มี คุ ณ ค่า ประโยชน์สู ง สุ ด นัน จะต้อ งเรี ย นรู ้ ฝึ กฝน
การประมาณในการกระทําให้พอเหมาะกับสถานการณ์ ณ เวลานัน ๆ โดยพิจารณาทุกองค์ประกอบ
เหตุปัจจัยต่าง ๆ ทีเกี ยวข้อง ณ ปั จจุบนั นันอย่างเป็ นองค์รวมแล้วประมาณการปฏิ บตั ิโดยให้เกิ ด
ประโยชน์สุ ข ต่อ ตนเองและผูอ้ ื นให้ไ ด้ม ากที สุ ด เท่า ที จะเป็ นไปได้ และให้เ สี ย หายน้อ ยที สุ ด
และพร้ อ มที จะปรั บ เปลี ยน (ไม่ยึด มันถื อ มัน) ไปสู่ จุ ด ที เป็ นประโยชน์ม ากที สุ ด และเสี ย หาย
น้อยที สุ ด เมื อสถานการณ์ องค์ประกอบเหตุ ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้องเปลี ยนไปจากเดิ ม
เหตุแห่ งการวิมุตติ 5
ในวิมุตติสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุแห่ งการวิมุตติ 5 เหตุทีทําให้บรรลุหลุดพ้นกิเลส
(วิมุตติ) ได้หลุ ดพ้นด้วยการฟั งธรรม หลุดพ้นด้วยการแสดงธรรมหรื อสนทนาธรรม หลุดพ้นด้วย
การท่องทบทวนธรรม หลุดพ้นด้วยการตรึ กตรองใคร่ ครวญธรรม หลุดพ้นด้วยการตังจิตมันในนิ มิต
(สมาธิ นิมิต) (องฺ .ปFฺ จก.22/26)
เหตุ แ ห่ ง การวิมุ ต ติ 5 เป็ นกิ จ กรรมสํา คัญ ที จะต้อ งจัด สรรให้มี ป ฏิ บ ตั ิ ค วบคู่ไ ปกับ
กระบวนการอปริ หานิ ย ธรรม 7 ด้วยระบบสาราณี ย ธรรม 6 โดยจัดสรรให้เหมาะสมตามหลัก
สัปปุริสธรรม 7 จึงจะสามารถพัฒนาบุคลากรสู่ ความพ้นทุกข์และได้หมู่กลุ่มทีมีสภาพพุทธพจน์ได้
เพราะสภาพพุท ธะอัน เกิ ดจากการพ้นทุ ก ข์จากกิ เลสได้ นันพระพุท ธเจ้า ตรั ส ว่า จะต้องปฏิ บ ตั ิ
ฟั งธรรม แสดงธรรมหรื อสนทนาธรรม ทบทวนธรรม ตรึ กตรองใคร่ ครวญธรรม ตังจิตมันในนิ มิต
(เครื องหมาย) ทีถูกตรงสู่ ความพ้นทุกข์ (สมาธิ นิมิต) คือ การปฏิบตั ิมรรคทัง 7 อย่างตังมันเป็ นหนึ ง
ดังทีพระพุทธเจ้าตรัส สัมมาสมาธิ ของพระอริ ยะใน “มหาจัตตารี สกสู ตร”ไว้วา่ “ดูกรภิกษุทงหลายก็
ั
สัมมาสมาธิ ของพระอริ ยะอันมีเหตุมีองค์ประกอบ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชี วะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ เป็ นไฉน ดูกรภิกษุทงหลายความที
ั
จิต
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มีอารมณ์เป็ นหนึ งประกอบแล้วด้วยองค์ 7 เหล่านี แล เรี ยกว่าสัมมาสมาธิ ของพระอริ ยะ อันมีเหตุ
บ้างมีองค์ประกอบบ้างฯ (ม.อุ .14/253) สนัง กุม ารพรหมได้ก ล่ า วเนื อความนี แล้ว เรี ย กเทวดา
ชันดาวดึ งส์ มากล่ าวว่า ดู กรท่านผูเ้ จริ ญทังหลาย เทวดาชันดาวดึงส์ จะสําคัญความข้อนันเป็ นไฉน
บริ ขารแห่ งสมาธิ 7 ประการนี อันพระผูม้ ี พระภาค ผูร้ ู ้ ผูเ้ ห็ น เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์นนั ทรงบัญญัติดีแล้วเพือ ความเจริ ญ เพือความบริ บูรณ์แห่ งสัมมาสมาธิ บริ ขารแห่ งสมาธิ 7
ประการ เป็ นไฉน คื อ สัม มาทิ ฏ ฐิ สัม มาสัง กัป ปะ สัม มาวาจา สัม มากัม มัน ตะ สัม มาอาชี ว ะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ ดูกรท่านผูเ้ จริ ญทังหลาย ความทีจิตตังมัน แวดล้อมด้วยองค์ 7 นี แล พระผูม้ ี
พระภาคตรัสว่า สัมมาสมาธิ อนั เป็ นอริ ยะ มีอุปนิสัย ดังนีบ้าง มีบริ ขารดังนีบ้างฯ (ที.ม.10/206)
จะเห็ นได้ว่า สัมมาสมาธิ คือ การปฏิ บตั ิมรรคทัง 7 องค์ดว้ ยจิตทีตังมัน ซึ งก็คือ มรรคมี
องค์ 8 อันเป็ นทางเอกสายเดียวทีพาพ้นทุกข์นนเอง
ั ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ทางมีองค์ 8 ประเสริ ฐ
กว่าทางทังหลาย ทางนีเท่านัน เพือความหมดจดแห่ งการเห็นด้วยปั ญญา ทางอืนไม่มี ท่า นทังหลาย
จงดําเนิ นไปตามทางนี แหละ เพราะทางนี เป็ นที ทํา มารและเสนามารให้หลงทาง หากท่า นเดิ น
ไปตามทางนี แล้ว จะทําที สุ ดแห่ งทุ กข์ได้ (พ้นทุ กข์ได้) ” (ขุ.ขุ.25/30)
ในการปฏิบตั ิพึงตนและช่วยคนให้พน้ ทุกข์ในทุกกระบวนการนันใช้ หลักพรหมวิหาร 4
ประกอบไปด้วย 1) เมตตา 2) กรุ ณา 3) มุทิตา 4) อุเบกขา (ที.ปา.11/234) ควบคู่ไปด้วยตลอดเวลา
ซึ งผสานพลัง กับ หมู่มิ ตรดี ส หายดี อยู่ใ นสัง คมสิ งแวดล้อมที ดี ดัง ที พระพุท ธเจ้า ตรั ส ถึ ง ความ
เป็ นผูม้ ีมิตรดี สหายดี เป็ นทังหมดทังสิ นของพรหมจรรย์ (ความพ้นทุกข์) ใน สํ.ส.15/381-384 ดังนี
[381] พระผูม้ ีพระภาคประทับ ... เขตพระนครสาวัตถี ... พระเจ้าปเสนทิโกศลประทับนัง
ณ ทีควรส่ วนข้างหนึ งแล้วได้กราบทูลพระผูม้ ี พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผูเ้ จริ ญขอประทานพระ
โอกาสความปริ วิตกแห่ งใจบังเกิดขึนแก่ขา้ พระองค์ ผูเ้ ข้าทีลับพักผ่อนอยู่อย่างนี ว่า ธรรมทีพระผูม้ ี
พระภาคตรัสดีแล้วนันแหละสําหรับผูม้ ีมิตรดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนทีดี ไม่ใช่สําหรับผูม้ ีมิตร
ชัวมี สหายชัวมีจิตน้อมไปในคนทีชัวฯ พระผูม้ ี พระภาคตรั สว่า ดูกรมหาบพิตรข้อนี เป็ นอย่างนัน
ดูกรมหาบพิตรข้อนีเป็ นอย่างนัน ดูกรมหาบพิตร ธรรมทีอาตมภาพกล่าวดีแล้วนันแหละสําหรับผูม้ ี
มิตรดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนดี ไม่ใช่สาํ หรับผูม้ ีมิตรชัวมีสหายชัวมีจิตน้อมไปในคนทีชัวฯ
[382] ดู ก รมหาบพิตร สมัย หนึ งอาตมภาพอยู่ที นิ ค มของหมู่เจ้า ศากยะชื อว่า นครกะ
ในสัก กชนบท ดู ก รมหาบพิต ร ครั งนันภิ ก ษุ อ านนท์เ ข้า ไปหาอาตมภาพถึ ง ที อยู่ ครั นแล้ว ก็
อภิ ว าทอาตมภาพแล้ว นังอยู่ณทีควรส่ วนข้างหนึ ง ดูกรมหาบพิตร ภิกษุอานนท์นงอยู
ั ่ ณ ทีควรส่ วน
ข้างหนึ งแล้ว ได้ก ล่ า วกะอาตมภาพว่า ข้า แต่พ ระองค์ผูเ้ จริ ญความเป็ นผูม้ ี มิ ตรดี มี ส หายดี มี จิต
น้อมไปในคนทีดี เป็ นคุ ณกึงหนึ งแห่ งพรหมจรรย์ ดูกรมหาบพิตร เมือภิกษุอานนท์กล่าวอย่างนี แล้ว
อาตมภาพได้กล่ าวกะภิ กษุ อานนท์ว่า ดู กรอานนท์เธออย่ากล่ าวอย่างนัน ดู ก รอานนท์ค วามเป็ น
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ผูม้ ี มิตรดี มี สหายดี มี จิตน้อมไปในคนที ดี นี เป็ นพรหมจรรย์ทงสิ
ั นที เดี ยว ดู กรอานนท์นีภิกษุผมู ้ ี
มิ ตรดี พึ งปรารถนาภิ กษุ ผูม้ ี มิ ตรดี มี สหายดี มี จิ ตน้อมไปในคนที ดี จักเจริ ญอริ ยมรรคมี องค์แปด
จักกระทําซึ งอริ ยมรรคมีองค์แปดให้มากได้ฯ
[383] ดูกรอานนท์ ก็ภิกษุผมู ้ ีมิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนทีดี ย่อมเจริ ญอริ ยมรรค
มีองค์แปด ย่อมกระทําซึ งอริ ยมรรคมีองค์แปดให้มากได้อย่างไรฯ ดูกรอานนท์ภิกษุในศาสนานี ย่อม
เจริ ญสัมมาทิ ฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิ โรธ น้อมไปเพือความสละคืนย่อมเจริ ญสัมมา
สังกัปปะ ... ย่อมเจริ ญสัมมาวาจา ... ย่อมเจริ ญสัมมากัมมันตะ ... ย่อมเจริ ญสัมมาอาชี วะ ... ย่อม
เจริ ญสัมมาวายามะ ... ย่อมเจริ ญสัมมาสติ ... ย่อมเจริ ญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิ โรธ น้อมไปเพือความสละคืนฯ ดูกรอานนท์ภิกษุผูม้ ีมิตรดีมีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนทีดีย่อม
เจริ ญอริ ยมรรคมีองค์แปด ย่อมกระทําซึ งอริ ยมรรคมีองค์แปด ให้มากได้อย่างนี แลฯ ดูกรอานนท์
โดยปริ ยายแม้นีพึงทราบว่า ความเป็ นผูม้ ีมิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนทีดี นี เป็ นพรหมจรรย์
ทังสิ นทีเดียวฯ ดูกรอานนท์ ด้วยว่าอาศัยเราเป็ นมิตรดี สัตว์ทงหลายผู
ั
ม้ ีความเกิดเป็ นธรรมดา ย่อม
หลุ ดพ้นจากความเกิ ดได้ สัตว์ทงหลายผู
ั
ม้ ีความแก่เป็ นธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความแก่ได้ สัตว์
ทังหลายผูม้ ีความเจ็บป่ วยเป็ นธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความเจ็บป่ วยได้ สัตว์ทงหลายผู
ั
ม้ ีความตาย
เป็ นธรรมดา ย่อ มหลุ ด พ้น จากความตายได้ สัต ว์ท ังหลายผูม้ ี ค วามโศกความรําไรความทุ ก ข์
ความเสี ยใจและความคับแค้นใจเป็ นธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความโศกความรําไรความทุกข์ความ
เสี ยใจและความคับแค้นใจได้ฯ ดูกรอานนท์โดยปริ ยายนี แล พึงทราบว่าความเป็ นผูม้ ีมิตรดี มีสหายดี
มีจิตน้อมไปในคนทีดี นีเป็ นพรหมจรรย์ทงสิ
ั นทีเดียวฯ
[384] ดูกรมหาบพิตร เพราะเหตุนนแหละ
ั
พระองค์พึงทรงสําเหนี ยกอย่างนี ว่า เราจักเป็ น
ผูม้ ีมิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนทีดี ดูกรมหาบพิตร พระองค์พึงทรงสําเหนี ยกอย่างนี แลฯ
ดูกรมหาบพิตรธรรม อย่างหนึงนีคือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทังหลาย พระองค์ผมู ้ ีมิตรดี มีสหายดี
มีจิตน้อมไปในคนทีดี พึงทรงอาศัยอยูเ่ ถิดฯ
สั ปปายะ และ อสั ปปายะ 7
สัปปายะ คือสิ งทีเหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลสได้แก่ อาวาสสัปปายะ (ทีอยูซ่ ึ งเหมาะควร)
โคจรสัปปายะ (ทีไปซึ งเหมาะควร) ภัสสสัปปายะ (การพูดคุยทีเหมาะควร) ปุคคลสัปปายะ (บุคคล
ทีเหมาะควรเกี ยวข้อง) โภชนสัปปายะ (อาหารทีเหมาะควร) อุตุสัปปายะ (สภาพแวดล้อมทีเหมาะควร)
อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถทีเหมาะควร)
อสัปปายะ คือสิ งทีไม่เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลส ได้แก่ อาวาสอสัปปายะ (ทีอยู่ซึง
ไม่เหมาะควร) โคจรอสัปปายะ (ทีไปซึ งไม่เหมาะควร) ภัสสอสัปปายะ (การพูดคุยที ไม่เหมาะควร)
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ปุ ค คลอสัป ปายะ (บุ ค คลที ไม่เหมาะควรเกี ยวข้อง) โภชนอสัป ปายะ (อาหารที ไม่เ หมาะควร)
อุตุอสัปปายะ (สภาพแวดล้อมทีไม่เหมาะควร) อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถทีไม่เหมาะควร) (วิ.อ.2/368)
ลักษณะสุ ขภาวะแห่ งพุทธะ
เมือผูใ้ ดสามารถปฏิบตั ิอธิ ศีล อธิ จิต อธิ ปัญญา ได้อย่างถูกตรงในการปรับสมดุลร้อนเย็น
ละบาป บํา เพ็ ญ กุ ศ ล ทํา จิ ต ใจให้ ผ่ อ งใส คบมิ ต รดี ส หายดี สร้ า งสั ง คมและสิ งแวดล้ อ มที ดี
ด้วยกระบวนการสร้ างจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพือมวลมนุ ษยชาติ ตามทีได้นาํ เสนอมาแล้วข้างต้น
ก็จะเกิดสภาพสุ ขภาวะแห่ งพุทธะ ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสถึงอานิ สงส์ ของศีล 9 ประการว่า ศีลทีเป็ น
กุศล คื อ อธิ ศีลทีประกอบด้วยอธิ จิต (สมาธิ ) และอธิ ปัญญาที ทําลายกิ เลสได้ “สัจจะมี อย่างเดี ยว
เท่านัน มิได้มีสอง” (ขุ.ขุ.29/549) ย่อมถึงอรหัตผล (การไม่มีตวั ตนของทุกข์อนั เกิดจากกิ เลสในจิต
วิญญาณ) โดยลําดับ ดังนี “... ดู กรอานนท์ศีลที เป็ นกุศ ลมี อวิปปฏิ สารเป็ นผลมี อวิปปฏิ ส ารเป็ น
อานิสงส์ อวิปปฏิสารมีปราโมทย์เป็ นผลมีความปราโมทย์เป็ นอานิสงส์ ความปราโมทย์มีปีติเป็ นผล
มี ปี ติ เ ป็ นอานิ ส งส์ ปี ติ มี ปั ส สั ท ธิ เ ป็ นผลมี ปั ส สั ท ธิ เ ป็ นอานิ ส งส์ ปั ส สั ท ธิ มี สุ ข เป็ นผลมี สุ ข เป็ น
อานิ สงส์ สุ ขมีสมาธิ เป็ นผลมีสมาธิ เป็ นอานิ สงส์ สมาธิ มียถาภูตญาณทัสสนะเป็ นผลมียถาภูตญาณทัส
สนะเป็ นอานิ สงส์ ยถาภู ต ญาณทัส สนะมี นิ พ พิ ท าวิร าคะเป็ นผลมี นิ พ พิ ท าวิ ร าคะเป็ นอานิ ส งส์
นิ พพิทาวิราคะมี วิมุตติ ญาณทัสสนะเป็ นผลมี วิมุตติ ญาณทัสสนะเป็ นอานิ สงส์ ด้วยประการดังนี
ดูกรอานนท์ศีลทีเป็ นกุศลย่อมถึงอรหัตผลโดยลําดับด้วยประการดังนี แลฯ (องฺ .เอกาทสก.24/1) จะ
เห็ นได้ว่า เมือปฏิบตั ิอธิ ศีล อธิ จิต อธิ ปัญญาได้ถูกตรง ก็จะเกิดผลแห่ งพุทธะ 9 ประการตามลําดับ
ดังนี
1. อวิปปฏิสาร คือ ไม่เดือดเนือร้อนใจจากกิเลสตัวนัน ๆ อีกต่อไปแล้ว
2. ปามุ ชชะ คือ เบิ กบานยินดี ทีไม่มีกิเลสตัวนัน ๆ มาสร้ างทุ กข์ภยั ให้กบั ชี วิตตนและ
ผูอ้ ืนอีกต่อไป
3. ปี ติ คือ อิมใจ เพราะไม่ตอ้ งสร้างทุกข์ภยั ให้กบั ตนเองและผูอ้ ืน และเป็ นประโยชน์สุข
ทีแท้จริ งสู งสุ ดต่อตนเองละผูอ้ ืนเนืองจากกิเลสตัวนัน ๆ ทีเคยมีในตนได้หมดไปแล้ว
4. ปั สสัทธิ คือ สงบจากกิเลส อันเกิดจากกิเลสตัวนัน ๆ ได้ตายไปอย่างถาวร
5. สุ ข คื อ ความสุ ขอันเกิ ดจากกิ เลสตัวนัน ๆ ตายไปอย่างถาวร เป็ นสภาพมี พลังยินดี
เต็มใจเบิกบานผ่องใสสุ ขสบายใจไร้ทุกข์ไร้กงั วล ทีไม่ตอ้ งสร้างทุกข์ภยั ให้กบั ตนเองและผูอ้ ืน และเป็ น
ประโยชน์สุขทีแท้จริ งสู งสุ ดต่อตนเองละผูอ้ ืน เป็ นมงคลกุศลสู งสุ ดในชีวติ ในขณะทีเรายังมีชีวิตอยู่
พลัง อรหัตผลดัง กล่ า ว จะเป็ นพลัง ที สามารถทํา ให้วิบ ากอกุศ ลเบาบางได้ม ากที สุ ด และดู ดดึ ง
สร้ างสรรสิ งที ดี งาม หรื อสิ งที เป็ นประโยชน์ต่าง ๆ ให้ชีวิตได้มากที สุ ดตามธรรม
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6. สมาธิ คือ จิตตังมันในการปฏิบตั ิมรรคทัง 7 องค์ (ที.ม.1/206) สมาธิ ปริ ขาร 7) จึงเกิด
ความตังมันในความผาสุ กดังกล่าว
7. ยถาภูตญาณทัสสนะ คือ รู ้ แจ้งเห็ นจริ งตามความเป็ นจริ งว่า กระทําดี หรื อร้ าย สังสม
เป็ นวิบากดี หรื อร้ ายอย่างไร ส่ งผลอย่างไร โลกี ยสุ ขหรื อสุ ขลวงนันให้ความสุ ขทีน้อย และสุ ขนัน
ดับไปอย่า งรวดเร็ ว แต่นาํ ทุ กข์ทงปวงมาให้
ั
อย่างไม่มีวนั สิ นสุ ด เมื อดับโลกี ยสุ ขหรื อสุ ขลวงได้
จะเกิ ดโลกตระสุ ข ซึ งเป็ นความสุ ขทีไม่มีทุกข์เจื อ (ยกเว้น ทุกข์อนั เกิ ดจากวิบากอกุศลทีได้ทาํ มา
ก่อนแล้วก็ตอ้ งรับผล แต่จะได้รับน้อยกว่าที ทํามา ถ้าทํากุศลใหม่มาก ๆ เพือให้ชิงออกฤทธิJ แทน
อกุศล ซึ งจะทําให้อกุศลเก่ าถู กผลักดันไปไกลจนออกฤทธิJ เบาบางหรื อไม่ออกฤทธิJ ) เป็ นสุ ขอัน
ไพบูลย์ เป็ นสุ ขทีดี ทีสุ ดในโลก (วิ.ม.4/1, สํ.ข.17/242-246, ขุ.ชา.27/778, 779, 1549-1552, ที .ม.
10/258, ขุ.ขุ.25 /8 และ ขุ.จู.30/659)
8. นิพพิทาวิราคะ คือ เบือหน่ายคลายกําหนัด เกิดสภาพคลายจากการอยากเสพโลกียสุ ข
หรื อสุ ขลวง อย่างเต็มใจพอใจสุ ขใจอิมเอิบเบิกบานแจ่มใส
9. วิมุตติญาณทัสสนะ คือ รู ้ แจ้งเห็นจริ งในความหลุ ดพ้น ไม่ว่าผัสสะ (สิ งทีมากระทบ
แล้วทําให้เกิดอาการอยากเสพกิเลสสุ ขลวงนัน ๆ) จะมากระทบกีครังต่อกีครัง หรื อระลึกถึงเหตุการณ์ ที
เคยเสพหรื อทําให้อยากเสพกิเลสสุ ขลวงนัน ๆ กีครังต่อกีครัง ก็ไม่เกิดอาการอยากเสพกิเลสสุ ขลวง
นัน ๆ ด้วยความเต็มใจพอใจสุ ขใจอิมเอิบเบิกบานแจ่มใส
คุณสมบัติแห่ งความเป็ นพุทธะระดับต่ าง ๆ
การปฏิ บ ตั ิ อธิ ศี ล อธิ จิต อธิ ปั ญญา ได้อย่า งถู กตรงในการปรั บ สมดุ ล ร้ อนเย็น ละบาป
บําเพ็ญกุศล ทําจิตใจให้ผอ่ งใส คบมิตรดีสหายดี สร้างสังคมและสิ งแวดล้อมทีดี ด้วยกระบวนการ
สร้างจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพือมวลมนุ ษยชาติ ตามทีได้นาํ เสนอมาแล้วข้างต้น ก็จะเกิดสภาพแห่ ง
ความเป็ นพุทธะ โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี และอรหันต์ ตามลําดับดังนี
คุณสมบัติของพระโสดาบัน
พระพุทธเจ้ากล่าวถึงคุณสมบัติของพระโสดาบันใน องฺ .เอกาทสก./24 เวรสู ตร ข้อ 92 ว่า
“ครังนันแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีเข้าไปเฝ้ าพระผูม้ ีพระภาคยังทีประทับถวายบังคมพระผูม้ ีพระภาค
แล้วนัง ณ ที ควรส่ วนข้างหนึ ง ครั นแล้ว พระผูม้ ีพระภาคได้ตรัสกะอนาถบิณฑิ กคฤหบดี ว่า ดูกร
คฤหบดี เพราะเหตุทีอริ ยสาวกเข้าไประงับภัยเวร 5 ประการเสี ยได้แล้ว เป็ นผูป้ ระกอบด้วยองค์เครื องบรรลุ
กระแสนิพพาน 4 ประการ และเป็ นผูเ้ ห็นแจ้งแทงตลอดญายธรรม อันเป็ นอริ ยะด้วยปั ญญาอริ ยสาวกนัน
เมือหวังอยูพ่ ึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้วา่ เรามีนรกสิ นแล้ว มีกาํ เนิดดิรัจฉานสิ นแล้ว มีปิตติวสิ ัยสิ นแล้ว
มี อบายทุ คติ และวินิบาตสิ นแล้ว เราเป็ นพระโสดาบันมี ความไม่ตกตําเป็ นธรรมดา เป็ นผูเ้ ที ยงที
จะตรัสรู ้ในภายหน้าดังนี
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ภัยเวร 5 ประการทีอริ ยสาวกเข้าไประงับแล้ว เป็ นไฉนคือบุคคลผูฆ้ ่าสัตว์ยอ่ มประสบภัยเวร
ทังทีเป็ นไปในปั จจุบนั ทังทีเป็ นไปในสัมปรายภพ ต้องเสวยทุกขโทมนัสแม้ทีเป็ นไปทางใจเพราะ
ปาณาติ บ าตเป็ นปั จ จัย บุ ค คลผู ง้ ดเว้น จากปาณาติ บ าต ย่อ มไม่ป ระสบภัย เวรทังที เป็ นไปใน
ปั จจุ บนั ทังที เป็ นไปในสัมปรายภพไม่ตอ้ งเสวยทุ กขโทมนัสแม้ทีเป็ นไปทางใจ บุ คคลผูง้ ดเว้น
จากปาณาติบาตแล้ว เป็ นอันระงับภัยเวรด้วยประการฉะนี บุคคลผูถ้ ือเอาสิ งของทีเจ้าของเขาไม่ให้
... บุคคลผูป้ ระพฤติผดิ ในกามทังหลาย ... บุคคลผูก้ ล่าวคําเท็จ...บุคคลผู.้ ..เมา...สุ ราและเมรัยอันเป็ น
ฐานแห่งความประมาทย่อมประสบภัยเวร ทังทีเป็ นไปในปั จจุบนั ทังทีเป็ นไปในสัมปรายภพ ต้องเสวย
ทุกขโทมนัสแม้ทีเป็ นไปในทางใจ บุคคลผูง้ ดเว้นจากการ...เมา...สุ ราและเมรัยอันเป็ นฐานแห่ งความ
ประมาท ย่อมไม่ประสบภัยเวรทังทีเป็ นไปในปั จจุบนั ทังทีเป็ นไปในสัมปรายภพไม่ตอ้ งเสวยทุ ก ข
โทมนัส แม้ที เป็ นไปทางใจ บุ ค คลผูง้ ดเว้นจากการ...เมา...สุ ราและเมรั ย อันเป็ นฐานแห่ ง ความ
ประมาทแล้ว เป็ นอันระงับภัยเวรนันด้วยประการฉะนี ภัยเวร 5 ประการนีย่อมสงบระงับไปฯ
อริ ย สาวกผูป้ ระกอบด้ว ยองค์เ ครื องบรรลุ ก ระแสนิ พ พาน 4 ประการเป็ นไฉน ดู ก ร
คฤหบดี อริ ยสาวกในธรรมวินยั นี เป็ นผูป้ ระกอบด้วยความเลือมใสอันไม่หวันไหว ในพระพุทธเจ้า
ว่า แม้เ พราะเหตุ นี พระผูม้ ี พ ระภาคพระองค์นันเป็ นพระอรหัน ต์ ... เป็ นผูเ้ บิ ก บานแล้ว เป็ นผู ้
จําแนกธรรม 1 เป็ นผูป้ ระกอบด้วยความเลื อมใสอันไม่หวันไหว ในพระธรรมว่า พระธรรมอัน
พระผูม้ ีพระภาคตรัสดี แล้ว ... อันวิญFูชนพึงรู ้ เฉพาะตน 1 เป็ นผูป้ ระกอบด้วยความเลื อมใสอัน
ไม่หวันไหว ในพระสงฆ์วา่ พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาคเป็ นผูป้ ฏิบตั ิดีแล้ว ... เป็ นนาบุญ
ของโลกไม่มี น าบุ ญ อื นยิ งกว่า 1 เป็ นผู ป้ ระกอบด้ว ยศี ล ที พระอริ ย ะใคร่ แ ล้ว ไม่ข าดไม่ท ะลุ
ไม่ด่างไม่พร้อยเป็ นไทย วิญFูชนสรรเสริ ญอันตัณหาและทิฐิลูบคลําไม่ได้ เป็ นไปเพือสมาธิ 1 อริ ย
สาวกเป็ นผูป้ ระกอบด้วยองค์เครื องบรรลุกระแสนิพพาน 4 ประการนีฯ
ก็ญายธรรมที เป็ นอริ ยะอันอริ ยสาวกนัน เห็ นแจ้ง แทงตลอดด้วยปั ญญาเป็ นไฉน ดู ก ร
คฤหบดี อริ ยสาวกในธรรมวินยั นี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี ว่า เมือสิ งนี มีสิงนี จึงมีเพราะสิ งนี เกิ ดสิ งนี
จึ ง เกิ ด เมื อสิ งนี ไม่มี สิ งนี จึ ง ไม่มี เพราะสิ งนี ดับ สิ งนี จึ ง ดับ คื อ เพราะอวิช ชาเป็ นปั จ จัย จึ ง มี
สังขาร เพราะสังขารเป็ นปั จจัยจึงมีวญ
ิ ญาณ เพราะวิญญาณเป็ นปั จจัยจึงมีนามรู ป เพราะนามรู ปเป็ น
ปั จจัยจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเป็ นปั จจัยจึงมีผสั สะ เพราะผัสสะเป็ นปั จจัยจึงมีเวทนา เพราะ
เวทนาเป็ นปั จจัยจึงมีตณ
ั หา เพราะตัณหาเป็ นปั จจัยจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็ นปั จจัยจึงมีภพ
เพราะภพเป็ นปั จจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเป็ นปั จจัยจึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริ เทวะ ทุกข์ โทมนัส และ
อุปายาส ความเกิ ดขึ นแห่ ง กองทุ ก ข์ท งมวลนี
ั
ย่อ มมี ด้วยอาการอย่า งนี ก็เพราะอวิช ชาดับ โดย
สํารอกหาส่ วนเหลือมิได้สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับนามรู ปจึง
ดับ เพราะนามรู ปดับสฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ
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เพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ เพราะภพ
ดับชาติจึ ง ดับ เพราะชาติ ดบั ชรา มรณะ โสกะ ปริ เ ทวะ ทุ ก ข์ โทมนัส และอุ ป ายาสจึ ง ดับ ความ
ดับ แห่ ง กองทุ ก ข์ท ังมวลนี ย่อ มมี ด ้ว ยอาการอย่า งนี ญายธรรมที เป็ นอริ ย ะนี อัน อริ ย สาวกนัน
เห็ นแจ้งแทงตลอดด้วยปั ญญาฯ
ดูกรคฤหบดีเพราะเหตุทีอริ ยสาวกระงับภัยเวร 5 ประการนี เป็ นผูป้ ระกอบด้วยองค์เครื อง
บรรลุ กระแสนิ พพาน 4 ประการนี และเป็ นผูเ้ ห็ นแจ้งแทงตลอดญายธรรมทีเป็ นอริ ยะด้วยปั ญญา
อริ ยสาวกนันเมือหวังอยู่พึงพยากรณ์ ตนด้วยตนได้ว่า เรามีนรกสิ นแล้ว มีกาํ เนิ ดดิ รัจฉานสิ นแล้ว
มีปิตติวสิ ัยสิ นแล้ว มีอบายทุคติและวินิบาตสิ นแล้ว เราเป็ นพระโสดาบัน มีอนั ไม่ตกตําเป็ นธรรมดา
เป็ นผูเ้ ทียงทีจะตรัสรู ้ในภายหน้าฯ
พระพุทธเจ้ากล่าวถึงคุณสมบัติของพระโสดาบันใน สํ.ม.19/1452-1467 ดังนี
[1452] ดู ก รช่ า งไม้ท ังหลายอริ ย สาวกผูป้ ระกอบด้ว ยธรรม 4 ประการ ย่อมเป็ น
พระโสดาบัน มี ค วามไม่ตกตําเป็ นธรรมดา เป็ นผูเ้ ที ยงจะตรั ส รู ้ ใ นเบื องหน้า ธรรม 4 ประการ
เป็ นไฉน ? อริ ยสาวกในธรรมวินยั นี ประกอบด้วยความเลือมใสอันไม่หวันไหวในพระพุทธเจ้าว่า
แม้เพราะเหตุนี ๆ พระผูม้ ีพระภาคพระองค์นนั ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ์ ฯลฯ มีใจ
ปราศจากความตระหนี อันเป็ นมลทิน มีจาคะอันปล่อยแล้ว มีฝ่ามืออันชุ่ มยินดี ในการสละควรแก่
การขอ ยินดีในการจําแนกทานอยูค่ รองเรื อน ดูกรช่ างไม้ทงหลาย
ั
อริ ยสาวกผูป้ ระกอบด้วยธรรม
4 ประการเหล่านี แล ย่อมเป็ นพระโสดาบัน มีความไม่ตกตําเป็ นธรรมดา เป็ นผูเ้ ทียงทีจะตรัสรู ้ใน
เบืองหน้า
[1459] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทงหลาย
ั
ธรรมปริ ยายทีควรน้อมเข้ามาในตนเป็ นไฉน ?
อริ ยสาวกในธรรมวินยั นี ย่อมพิจารณาเห็ นดังนี ว่า เราอยากเป็ นอยู่ ไม่อยากตาย รักสุ ขเกลียดทุกข์
ผูใ้ ดจะปลงเรา ผูอ้ ยากเป็ นอยู่ ไม่อยากตาย รั ก สุ ข เกลี ย ดทุ ก ข์ เสี ย จากชี วิต ข้อนัน ไม่เป็ นที รั ก
ที ชอบใจของเรา อนึ งเราพึง ปลงคนอื น ผูอ้ ยากเป็ นอยู่ไ ม่อยาก ตายรั ก สุ ข เกลี ย ดทุ ก ข์ เสี ย จาก
ชี วิต ข้อนัน ก็ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจ แม้ของคนอืน ธรรมข้อใด ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจของเรา ธรรม
ข้อนัน ก็ไ ม่ เป็ นที รั ก ที ชอบใจ แม้ของผูอ้ ื น ธรรมข้อใด ไม่เป็ นที รั ก ที ชอบใจของเรา เราจะพึ ง
ประกอบผูอ้ ืนไว้ดว้ ยธรรมข้อนันอย่างไร ? อริ ยสาวกนัน พิจารณาเห็นดังนันแล้ว ตนเองย่อมงดเว้น
จากปาณาติบาตด้วย ชักชวนผูอ้ ืนเพืองดเว้นจากปาณาติบาตด้วย กล่าวสรรเสริ ญคุณแห่ งการงดเว้น
ปาณาติบาตด้วย กายสมาจารของอริ ยสาวกนัน ย่อมบริ สุทธิJ โดยส่ วนสามอย่างนี
[1460] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดี ทงหลาย
ั
อีกประการหนึ ง อริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็ น
ดังนี ว่า ผูใ้ ดพึงถื อเอาสิ งของทีเรามิได้ให้ ด้วยอาการขโมย ข้อนัน ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบของเรา อนึ ง
เราพึงถื อเอาสิ งของที ผูอ้ ื นมิ ได้ใ ห้ ด้วยอาการขโมย ข้อนัน ก็ไ ม่เป็ นที รั ก ที ชอบใจ แม้ของผูอ้ ื น
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ธรรมข้อใด ไม่เป็ นที รั ก ที รักที ชอบใจของเรา ธรรมข้อนัน ก็ไม่เป็ นที รั ก ที ชอบใจ แม้ของผูอ้ ื น
ธรรมข้อใด ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอ้ ืนไว้ดว้ ยธรรมข้อนันอย่างไร? อริ ย
สาวกนันพิจารณาเห็นดังนี แล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจากอทินนาทานด้วย ชักชวนผูอ้ ืนเพือให้งดเว้น
จากอทินนาทาน ด้วยกล่าวสรรเสริ ญ คุ ณ แห่ ง การงดเว้น จากอทิ นนาทานด้ว ย กายสมาจารของ
อริ ยสาวกนัน ย่อมบริ สุทธิJ โดยส่ วนสามอย่างนี
[1461] ดูกรพราหมณ์ และคฤหบดี ทงหลาย
ั
อีกประการหนึ ง อริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็ น
ดังนี ว่า ผูใ้ ดพึงถึ งความประพฤติ (ผิด) ในภริ ยาของเรา ข้อนัน ไม่เป็ นทีรั ก ทีชอบใจของเรา อนึ ง
เราพึงถึ งความประพฤติ (ผิด) ในภริ ยาของคนอื น ข้อนัน ก็ไม่ เป็ นที รั ก ที ชอบใจ แม้ของคนอื น
ธรรมข้อใด ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจของเรา ธรรมข้อนัน ก็ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจแม้ของผูอ้ ืน ธรรมข้อใด
ไม่เป็ นที รั ก ที ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอ้ ื นไว้ด้วยธรรมข้อนันอย่างไร? อริ ยสาวกนัน
พิจารณาเห็ นดังนี แล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจากกาเมสุ มิจฉาจารด้วย ชักชวนผูอ้ ื นเพือให้งดเว้นจาก
กาเมสุ มิจฉาจารด้วย กล่าวสรรเสริ ญคุณแห่งการงดเว้นจากกาเมสุ มิจฉาจารด้วย กายสมาจารของอริ ยสาวก
นัน ย่อมบริ สุทธิJ โดยส่ วนสามอย่างนี
[1462] ดูกรพราหมณ์ และคฤหบดี ทงหลาย
ั
อีกประการหนึ ง อริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็ น
ดังนีว่า ผูใ้ ดพึงทําลายประโยชน์ของเราด้วยการกล่าวเท็จ ข้อนันไม่เป็ นทีรักใคร่ ชอบใจของเรา อนึ ง
เราพึงทําลายประโยชน์ของคนอื นด้วยการกล่ าวเท็จ ข้อนันก็ไม่เป็ นที รั กที ชอบใจแม้ของคนอืน
ธรรมข้อใด ไม่เป็ นทีรักทีชอบใจของเรา ธรรมข้อนัน ก็ไม่เป็ นทีรักทีชอบใจแม้ของผูอ้ ืน ธรรมข้อใด
ไม่เป็ นที รั กที ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอ้ ื นไว้ด้วยธรรมข้อนันอย่า งไร? อริ ย สาวกนัน
พิจารณาเห็นดังนีแล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจากมุสาวาทด้วย ชักชวนผูอ้ ืนเพือให้งดเว้นจากมุสาวาทด้วย
กล่ าวสรรเสริ ญคุ ณแห่ งการงดเว้นจากมุ ส าวาทด้วย วจี ส มาจารของอริ ย สาวกนัน ย่อมบริ สุ ท ธิJ
โดยส่ วนสามอย่างนี
[1463] ดูกรพราหมณ์ และคฤหบดี ทงหลาย
ั
อีกประการหนึ ง อริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็ น
ดังนีว่า ผูใ้ ดพึงยุยงให้เราแตกจากมิตรด้วยคําส่ อเสี ยด ข้อนัน ไม่เป็ นทีรักที ชอบใจของเรา อนึ ง เรา
พึงยุยงคนอืนให้แตกจากมิตรด้วยคําส่ อเสี ยด ข้อนัน ก็ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจแม้ของคนอืน ธรรมข้อใด
ไม่เ ป็ นที รั ก ที ชอบใจของเรา ธรรมข้อ นัน ก็ไ ม่เป็ นที รั ก ที ชอบใจแม้ข องคนอื น ธรรมข้อ ใด
ไม่เป็ นที รั ก ที ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอ้ ื นไว้ด้วยธรรมข้อนันอย่างไร? อริ ยสาวกนัน
พิจารณาเห็นดังนีแล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจากปิ สุ ณาวาจาด้วย ชักชวนผูอ้ ืนเพือให้เว้นจากปิ สุ ณาวาจาด้วย
กล่าวสรรเสริ ญคุณแห่ งการงดเว้นจากปิ สุ ณาวาจาด้วย วจีสมาจารของอริ ยสาวกนัน ย่อมบริ สุทธิJ โดย
ส่ วนสามอย่างนี
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[1464] ดูกรพราหมณ์ และคฤหบดี ทงหลาย
ั
อีกประการหนึ ง อริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็ น
ดังนี ว่า ผูใ้ ดพึงพูดกะเราด้วยคําหยาบ ข้อนัน ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจของเรา อนึ ง เราพึงพูดกะคนอืน
ด้วยคําหยาบ ข้อนัน ก็ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจ แม้ของคนอืน ธรรมข้อใด ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจของเรา
ธรรมข้อนัน ก็ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจแม้ของผูอ้ ืน ธรรมข้อใด ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจของเรา เราจะพึง
ประกอบผูอ้ ื นไว้ด ้วยธรรมข้อ นันอย่า งไร ? อริ ย สาวกนันพิจ ารณาเห็ น ดัง นี แล้ว ตนเองย่อ ม
งดเว้นจากผรุ ส วาจาด้วย ชัก ชวนผูอ้ ื นเพื อให้ง ดเว้นจากผรุ ส วาจาด้วย กล่ า วสรรเสริ ญคุ ณ แห่ ง
การงดเว้นจากผรุ สวาจาด้วย วจีสมาจารของอริ ยสาวกนัน ย่อมบริ สุทธิJ โดยส่ วนสามอย่างนี
[1465] ดู ก รพราหมณ์ และคฤหบดี ท งหลาย
ั
อี ก ประการหนึ งอริ ย สาวกย่อ มพิจารณา
เห็ นดังนีว่า ผูใ้ ดพึงพูดกะเราด้วยถ้อยคําเพ้อเจ้อ ข้อนัน ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจของเรา อนึ งเราพึงพูด
กะคนอืนด้วยถ้อยคําเพ้อเจ้อ ข้อนัน ก็ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจ แม้ของคนอืน ธรรมข้อใด ไม่เป็ นทีรัก
ทีชอบใจของเรา ธรรมข้อนัน ก็ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจแม้ของผูอ้ ืน ธรรมข้อใด ไม่เป็ นทีรัก ทีชอบใจ
ของเรา เราจะพึง ประกอบผูอ้ ื นไว้ด้ว ยธรรมข้อ นันอย่า งไร ? อริ ย สาวกนันพิจ ารณาเห็ น ดัง นี
แล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจากสัมผัปปลาปะด้วย ชักชวนผูอ้ ื นเพือให้ง ดเว้นจากสัม ผัป ปลาปะด้วย
กล่าวสรรเสริ ญคุณแห่ งการงดเว้นจากสัมผัปปลาปะด้วย วจีสมาจารของอริ ยสาวกนัน ย่อมบริ สุทธิJ
โดยส่ วนสามอย่างนี
[1466] อริ ยสาวกนันประกอบด้วยความเลือมใสอันไม่หวันไหว ในพระพุทธเจ้า ... ใน
พระธรรม ... ในพระสงฆ์ ... ประกอบด้วยศีลทีพระอริ ยเจ้าใคร่ แล้ว ... เป็ นไปเพือสมาธิ
[1467] ดู กรพราหมณ์ และคฤหบดี ทงหลาย
ั
เมื อใดอริ ย สาวกประกอบด้วยสัท ธธรรม
7 ประการนี เมือนันอริ ยสาวกนัน หวังอยูด่ ว้ ยฐานะเป็ นทีตังแห่งความหวัง 4 ประการนี พึงพยากรณ์
ตนด้วยตนเองได้ว่า เรามี นรกกําเนิ ด สัตว์ดิรัจฉาน ปิ ตติ วิสัย อบายทุ คติ วินิบาต สิ นแล้ว เราเป็ น
พระโสดาบัน มีความไม่ตกตําเป็ นธรรมดา เป็ นผูเ้ ทียงทีจะตรัสรู ้ในเบืองหน้า
พระพุทธเจ้ากล่าวถึงคุณสมบัติของพระโสดาบันใน ม.มู.12/542-550 ดังนี
ว่าด้วยสาราณิ ยธรรม 6 (ข้อ 542-552)
[542] ครั งนันแล พระผูม้ ี พระภาคตรั สบอกภิ กษุ ทงหลายว่
ั
า ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลาย
ั
ธรรม
6 ประการนีเป็ นเหตุให้ระลึกถึงกัน ทําความรักกัน ทําความเคารพกัน เป็ นไปเพือความสงเคราะห์กนั
เพือความไม่ววิ าทกัน เพือความพร้อมเพรี ยงกัน เพือความเป็ นพวกเดียวกัน 6 ประการเป็ นไฉน ?
ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
ภิ กษุ ในธรรมวินัยนี เข้าไปตังกายกรรม อันประกอบด้วยเมตตาใน
เพือนสพรหมจารี ทงหลาย
ั
ทังในทีแจ้งและทีลับ ธรรมแม้นีเป็ นเหตุให้ระลึ กถึ งกัน ทําความรักกัน
ทําความเคารพกัน เป็ นไปเพือความสงเคราะห์กนั เพือความไม่วิวาทกัน เพือความพร้อมเพรี ยงกัน
เพือความเป็ นพวกเดี ยวกัน
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ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
อี กข้อหนึ งภิ กษุ เข้าไปตังวจี กรรม อันประกอบด้วยเมตตาในเพื อน
สพรหมจารี ทงหลาย
ั
ทังในที แจ้งและในที ลับธรรม แม้นีเป็ นเหตุ ให้ระลึ กถึ งกัน ทําความรั กกัน
ทําความเคารพกัน เป็ นไปเพือความสงเคราะห์ กนั เพือความไม่วิวาทกัน เพือความพร้ อมเพรี ย ง
กัน เพือความเป็ นพวกเดี ยวกัน
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึ งภิกษุเข้าไปตังมโนกรรม อันประกอบด้วยเมตตาในเพือน
สพรหมจารี ท ังหลาย ทังในที แจ้ง และที ลับ ธรรม แม้นีเป็ นเหตุ ใ ห้ระลึ ก ถึ ง กัน ทํา ความรั ก กัน
ทําความเคารพกัน เป็ นไปเพือความสงเคราะห์ กนั เพือความไม่วิวาทกัน เพือความพร้ อมเพรี ย ง
กัน เพือความเป็ นพวกเดี ยวกัน
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึ งภิกษุมีลาภเกิดขึนโดยธรรม ได้มาโดยธรรมทีสุ ดเป็ นลาภสักว่า
อาหารทีเนืองในบาตร ก็บริ โภคโดยไม่เกียดกันไว้เพือตน บริ โภคเป็ นสาธารณะกับเพือนสพรหมจารี ผู ้
มี ศี ล ธรรม แม้นีเป็ นเหตุ ใ ห้ระลึ ก ถึ ง กัน ทํา ความรั ก กัน ทํา ความเคารพกัน เป็ นไปเพื อความ
สงเคราะห์กนั เพือความไม่ววิ าทกัน เพือความพร้อมเพรี ยงกัน เพือความเป็ นพวกเดียวกัน
ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
อี กข้อหนึ งภิ กษุ มี ศี ล ไม่ข าด ไม่เป็ นช่ อง ไม่ด่า ง ไม่พ ร้ อย เป็ นไท
อันท่านผูร้ ู ้ สรรเสริ ญ อันตัณหาทิธรรมไม่ครอบงํา เป็ นไปเพือสมาธิ ถึ งความเป็ นผูม้ ีศีลเสมอกัน
ในศีลเช่นนันกับเพือนสพรหมจารี ทงหลาย
ั
ทังในทีแจ้งและในทีลับอยู่ ธรรมแม้นีเป็ นเหตุให้ระลึก
ถึ ง กัน ทําความรักกัน ทํา ความเคารพกัน เป็ นไปเพื อความสงเคราะห์กนั เพือความไม่วิวาทกัน
เพือความพร้อมเพรี ยงกัน เพือความเป็ นพวกเดียวกัน
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึง ภิกษุมีทิฏฐิอนั ไกลจากข้าศึก เป็ นนิ ยยานิ กธรรมอันนําออก
ซึ งบุ ค คลผู ท้ าํ ตามนัน เพื อความสิ นทุ ก ข์โ ดยชอบ ถึ ง ความเป็ นผู เ้ สมอกัน ด้ว ยทิ ฏ ฐิ ใ นทิ ฏ ฐิ
เช่ นนัน กับเพือนสพรหมจารี ท งหลาย
ั
ทังในที แจ้ง และในที ลับ อยู่ ธรรมแม้นีเป็ นเหตุ ใ ห้ระลึ ก
ถึ งกัน ทําความรักกัน ทําความเคารพกัน เป็ นไปเพือความสงเคราะห์กนั เพือความไม่วิวาทกัน เพือ
ความพร้อมเพรี ยงกัน เพือความเป็ นพวกเดียวกัน
ดูกรภิกษุทงหลายธรรม
ั
6 ประการนี แล เป็ นเหตุให้ระลึ กถึ งกัน ทําความรักกัน ทําความ
เคารพกัน เป็ นไปเพือความสงเคราะห์ กนั เพือความไม่วิวาทกัน เพือความพร้ อมเพรี ย งกัน เพื อ
ความเป็ นพวกเดี ยวกัน
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ทิฏฐิ อนั ไกลจากกิ เลสเป็ นข้าศึก เป็ นนิ ยยานิ กธรรม นําออกซึ งบุคคล
ผูท้ าํ ตามนัน เพือความสิ นทุกข์โดยชอบนี เป็ นยอดยึดคุ มธรรม 6 ประการนี ทีเป็ นเหตุให้ระลึ กถึ ง
กันไว้
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ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เปรี ยบเหมือนยอดเป็ นทีสู งสุ ด เป็ นทียึดคุ มของเรื อนยอดฉันใด ทิฏฐิ
อันไกลจากกิเลสเป็ นข้าศึก เป็ นนิ ยยานิ กธรรม นําออกซึ งบุคคลผูท้ าํ ตามนันเพือความสิ นทุกข์โดย
ชอบนี ก็ฉนั นันเหมือนกัน เป็ นยอดยึดคุมธรรม 6 ประการนี ทีเป็ นเหตุให้ระลึกถึงกัน
ทิฏฐิ ทเป็ี นนิยยานิกธรรม
[543] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ก็ทิฏฐิอนั ไกลจากกิเลสเป็ นข้าศึก เป็ นนิ ยยานิ กธรรม นําออกซึ ง
บุคคลผูท้ าํ ตามนัน เพือความสิ นทุ กข์โดยชอบเป็ นไฉน? ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
ภิ กษุ ในธรรมวินัยนี
ไปสู่ ป่าก็ดี ไปสู่ โคนต้นก็ดี ไปสู่ เรื อนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนีว่า
เรามี จิ ตอันปริ ยุฏ ฐานกิ เ ลสใดกลุ ้ม รุ ม แล้ว ไม่พึง รู ้ เห็ นตามความเป็ นจริ ง ปริ ยุฏ ฐาน
กิ เลสในภายในนัน ทีเรายังละไม่ได้มีอยูห่ รื อหนอ? ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ถ้าภิกษุมีจิตอันกามราคะ
กลุ ม้ รุ ม ก็ชือว่ามี จิ ตอัน ปริ ยุฏ ฐานกิ เลสกลุ ้ม รุ ม แล้วเที ย ว มี จิ ตอัน พยาบาทกลุ ้ม รุ ม ก็ชื อว่า มี จิ ต
อันปริ ยุฏ ฐานกิเลสกลุม้ รุ มแล้วเทียว มีจิตอันถีนมิทธะกลุ ม้ รุ ม ก็ชือว่ามีจิตอันปริ ยุฏฐานกิเลสกลุ ม้ รุ ม
แล้วเทียว มีจิตอันอุททัจจกุกกุจจะกลุ ม้ รุ ม ก็ชือว่ามีจิตอันปริ ยุฏฐานกิ เลสกลุ ม้ รุ มแล้วเทียว มีจิตอัน
วิจิกิจฉากลุม้ รุ ม ก็ชือว่ามีจิตอันปริ ยฏุ ฐานกิเลสกลุม้ รุ มแล้วเทียว เป็ นผูข้ วนขวายในการคิดเรื องโลก
นี ก็ชือว่ามีจิตอันปริ ยุฏฐานกิ เลสกลุ ้มรุ มแล้วเที ยว เป็ นผูข้ วนขวายในการคิ ดเรื องโลกหน้า ก็ชือ
ว่ามี จิตอันปริ ยุฏฐานกิ เลสกลุ ้มรุ มแล้วเที ยว และเกิ ดขัดใจทะเลาะวิวาททิ มแทงกันและกันด้วย
หอกคือปากอยู่ ก็ชือว่ามีจิตอันปริ ยุฏฐานกิเลสกลุม้ รุ มแล้วเทียว ภิกษุนนย่
ั อมรู ้ชดั อย่างนี ว่าเรามีจิต
อันปริ ยฏุ ฐานกิเลสใดกลุม้ รุ มแล้ว ไม่พึงรู ้เห็นตามความเป็ นจริ งปริ ยุฏฐานกิเลสในภายในนัน ทีเรา
ยังละไม่ได้แล้ว มิได้มีเลย จิตเราตังไว้ดีแล้วเพือตรั สรู ้ สัจจะทังหลาย นี ญาณที 1 เป็ นอริ ยะเป็ น
โลกุตระไม่ทวไปกั
ั
บพวกปุถุชน อันภิกษุนนบรรลุ
ั
แล้ว
[544] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึง อริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี ว่า เราเสพเจริ ญทําให้มาก
ซึ งทิ ฏฐิ นี ย่อมได้ความระงับเฉพาะตน ย่อมได้ความดับกิ เลสเฉพาะตนหรื อหนอ? อริ ยสาวกนัน
ย่อมรู ้ชดั อย่างนีว่า เราเสพเจริ ญทําให้มากซึ งทิฏฐินี ย่อมได้ความระงับเฉพาะตน ย่อมได้ความดับกิเลส
เฉพาะตน นีญาณที 2 เป็ นอริ ยะเป็ นโลกุตระไม่ทวไปกั
ั
บพวกปุถุชน อันอริ ยสาวกนันบรรลุแล้ว
[545] ดู กรภิกษุ ทงหลาย
ั
อีกข้อหนึ ง อริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็ นดังนี ว่า เราประกอบด้วย
ทิฏฐิ เช่ นใด สมณะหรื อพราหมณ์ อืนนอกธรรมวินยั นี ประกอบด้วยทิฏฐิ เช่ นนันมีอยูห่ รื อหนอ? อริ ย
สาวกนัน ย่อ มรู ้ ช ัด อย่า งนี ว่า เราประกอบด้ว ยทิ ฏ ฐิ เ ช่ น ใด สมณะหรื อ พราหมณ์ อื นนอกธรรม
วิน ัย นี ประกอบด้ว ยทิ ฏ ฐิ เ ช่ น นันมิ ไ ด้มี นี ญาณที 3 เป็ นอริ ย ะเป็ นโลกุต ระไม่ท ัวไปกับ พวก
ปุ ถุชน อันอริ ยสาวกนันบรรลุแล้ว
[546] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึ ง อริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี ว่า บุคคลผูถ้ ึงพร้อม
ด้วยทิ ฏฐิ ประกอบด้วยธรรมดาเช่ นใด ถึ ง เราก็ป ระกอบด้วยธรรมดาเช่ นนัน ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลาย
ั
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ก็บุคคลผูถ้ ึ งพร้ อมด้วยทิ ฏฐิ ประกอบด้วยธรรมดาอย่างไร ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ธรรมดานีของบุคคล
ผูถ้ ึ งพร้ อมด้วยทิ ฏฐิ คื อ ความออกจากอาบัติเช่ นใดย่อมปรากฏอริ ยสาวก ย่อมต้องอาบัติเช่ นนัน
บ้า งโดยแท้ ถึ ง อย่า งนัน อริ ย สาวกนัน รี บ แสดงเปิ ดเผยทํา ให้ตื นซึ งอาบัติ นัน ในสํา นัก พระ
ศาสดาหรื อเพือนสพรหมจารี ทีเป็ นวิญFู ชนทังหลาย ครั นแสดงเปิ ดเผยทําให้ตืนแล้ว ก็ถึงความ
สํา รวมต่อ ไป เปรี ยบเหมือนกุมารทีอ่อนนอนหงาย ถูกถ่านไฟด้วยมือหรื อด้วยเท้าเข้าแล้ว ก็ชกั หนี เร็ ว
พลันฉะนัน อริ ยสาวกนัน ย่อ มรู ้ ช ัด อย่า งนี ว่า บุ ค คลผูถ้ ึ ง พร้ อ มด้ว ยทิ ฏ ฐิ ป ระกอบด้ว ยธรรมดา
เช่ นใด ถึ ง เราก็ป ระกอบด้ว ยธรรมดาเช่ น นัน นี ญาณที 4 เป็ นอริ ย ะเป็ นโลกุตระไม่ท วไปกั
ั
บ
พวกปุ ถุชน อันอริ ยสาวกนันบรรลุแล้ว
[547] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึ ง อริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี ว่า บุคคลผูถ้ ึงพร้อม
ด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนัน ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ก็บุคคลผู ้
ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาอย่างไร ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ธรรมดานี ของบุคคลผูถ้ ึ ง พร้ อม
ด้วยทิฏฐิ คือ อริ ยสาวกถึ งความขวนขวายในกิจใหญ่นอ้ ยทีควรทําอย่างไรของเพือนสพรหมจารี โดยแท้
ถึงอย่างนัน ความเพ่งเล็งกล้าใน อธิ ศีลสิ กขา อธิ จิตตสิ กขา และอธิ ปัญญาสิ ก ขาของอริ ย สาวกนัน
ก็มี อ ยู่ เปรี ย บเหมื อ นแม่โ คลู ก อ่อ นย่อมเล็ม หญ้า กิ น ด้วย ชํา เลื องดู ลู ก ด้วยฉะนัน อริ ยสาวกนัน
ย่อมรู ้ ชดั อยู่อย่างนี ว่า บุ คคลผูถ้ ึ งพร้ อมด้วยทิฏฐิ ประกอบด้วยธรรมดาเช่ นใด ถึ งเราก็ประกอบด้วย
ธรรมดาเช่นนัน นีญาณที 5 เป็ นอริ ยะเป็ นโลกุตระไม่ทวไปกั
ั บพวกปุถุชน อันอริ ยสาวกนันบรรลุแล้ว
[548] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึ ง อริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี ว่า บุคคลผูถ้ ึงพร้อม
ด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนัน ดูกรภิกษุทงหลายก็
ั
บุคคลผูถ้ ึ ง
พร้ อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละอย่างไร ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
พละนี ของบุคคลผูถ้ ึ งพร้ อมด้วยทิฏฐิ
คือ อริ ยสาวกนัน เมือธรรมวินยั ทีตถาคตประกาศแล้ว อันบัณฑิตแสดงอยู่ ทําให้มีประโยชน์ ทําไว้
ในใจ กํา หนดด้วยจิ ตทังปวง เงี ยโสตฟั ง ธรรม อริ ย สาวกนัน รู ้ ช ัดอย่า งนี ว่า บุ ค คลผูถ้ ึ ง พร้ อ ม
ด้วยทิ ฏฐิ ประกอบด้วยพละเช่ นใด ถึ ง เราก็ป ระกอบด้วยพละเช่ นนัน นี ญาณที 6 เป็ นอริ ย ะเป็ น
โลกุตระไม่ทวไปกั
ั
บพวกปุถุชน อันอริ ยสาวกนันบรรลุแล้ว
[549] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึ ง อริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี ว่า บุคคลผูถ้ ึงพร้อม
ด้วยทิ ฏฐิ ประกอบด้วยพละเช่ นใด ถึ งเราก็ประกอบด้วยพละเช่ นนัน ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลายก็
ั
บุ ค คล
ผูถ้ ึ งพร้ อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละอย่างไร ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
พละนี ของบุคคลผูถ้ ึงพร้อมด้วยทิฏฐิ
คือ อริ ยสาวกนัน เมือธรรมวินยั ทีตถาคตประกาศแล้ว อันบัณฑิตแสดงอยู่ ย่อมได้ความรู ้อรรถ ย่อม
ได้ความรู ้ธรรม ย่อมได้ปราโมทย์อนั ประกอบด้วยธรรม อริ ยสาวกนัน รู ้ ช ัด อย่า งนี ว่า บุ ค คลผูถ้ ึ ง
พร้ อมด้วยทิ ฏ ฐิ ป ระกอบด้วยพละเช่ นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนัน นี ญาณที 7 เป็ นอริ ยะ
เป็ นโลกุตระไม่ทวไปกั
ั
บพวกปุถุชน อันอริ ยสาวกนันบรรลุแล้ว
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[550] ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลาย
ั
ธรรมดาอันอริ ย สาวกผูป้ ระกอบด้วยองค์ 7 ประการอย่า งนี
ตรวจดู ดี แล้ว ด้ว ยการทํา ให้แ จ้ง ซึ งโสดาปั ต ติ ผ ล ดู ก รภิ ก ษุ ท ังหลายอริ ย สาวกผูป้ ระกอบด้ว ย
องค์ 7 ประการนี แล ย่อมเป็ นผูเ้ พียบพร้ อมด้วยโสดาปั ตติผล ฉะนี แล พระผูม้ ีพระภาคได้ตรัสพระ
พุทธพจน์นีแล้ว ภิกษุเหล่านันชืนชมยินดีพระภาษิตของพระผูม้ ีพระภาค ฉะนีแล
จะเห็นได้วา่ คุณสมบัติของพระโสดาบัน คือ 1. สามารถระงับภัยเวร 5 ประการ (องฺ .เอกา
ทสก.24/92) 2. เป็ นผูป้ ระกอบด้วยองค์เครื องบรรลุกระแสนิ พพาน 4 ประการ (องฺ .เอกาทสก.24/92)
3. เป็ นผูเ้ ห็นแจ้งแทงตลอดญายธรรมอันเป็ นอริ ยะด้วยปั ญญา (องฺ .เอกาทสก.24/92) 4.มีใจปราศจาก
ความตระหนี อันเป็ นมลทิ นมี จาคะอันปล่ อยแล้ว มี ฝ่ามื ออันชุ่ มยินดี ในการสละ (สํ.ม.19/1452)
5. ประกอบด้วยสัทธธรรม 7 ประการ (สํ.ม.19/1452-1467) 6. ประกอบด้วยทิ ฏฐิ ทีเป็ นนิ ยยานิ กธรรม
(ม.มู.12/542-550) 7. ประกอบด้วยสาราณิ ยธรรม 6 (ม.มู.12/542-550) 8. ประกอบด้วยพุทธพจน์ 7
(ม.มู.12/542-550) 9. ละสังโยชน์เบืองตํา 3 อย่างได้ (องฺ .เอกก.20/527)
ผูท้ ีก้าวสู่ ความเป็ นพุทธะ คือผูท้ ีสามารถละสังโยชน์ (กิ เลสทีผูกมัดใจสัตว์, ธรรมทีมัด
สัตว์ไว้กบั ทุกข์ หรื อกิเลสเครื องร้อยรัดจิตใจให้จมอยูใ่ นวัฏฏะ 10 อย่าง) ได้เป็ นลําดับ ดังทีพระพุทธเจ้า
ตรัส ใน ที.ปา.11/284-285
[284] โอรั ม ภาคิ ย สัง โยชน์ (สัง โยชน์เ บื องตํา) 5 อย่า ง 1. สัก กายทิ ฏ ฐิ 2. วิจิ กิ จ ฉา
3. สี ลพั ตปรามาส 4. กามฉันทะ 5. พยาบาท
[285] อุทธัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบืองบน) 5 อย่าง 1. รู ปราคะ 2. อรู ปราคะ 3. มานะ
4. อุทธัจจะ 5. อวิชชา
ใน องฺ .เอกก.20/524-525 พระพุทธเจ้าตรัสถึงอธิ ศีล อธิ จิต อธิ ปัญญา ว่า
[524] สมัยหนึ ง พระผูม้ ีพระภาคประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลาป่ ามหาวันใกล้เมืองเวสาลี
ครังนันแล ภิกษุวชั ชีบุตรรู ปหนึง เข้าไปเฝ้ าพระผูม้ ีพระภาคถึงทีประทับถวายบังคมพระผูม้ ีพระภาค
แล้วนัง ณ ทีควรส่ วนข้างหนึ งครันแล้วทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผูเ้ จริ ญสิ กขาบท 150 ถ้วนนี ย่อมมาสู่
อุเทศทุกกึงเดือน ข้าพระองค์ไม่สามารถทีจะศึกษาในสิ กขาบทนี พระเจ้าข้า พระผูม้ ีพระภาคตรัสถามว่า
ดูกรภิกษุ ก็ท่านสามารถจะศึกษาในสิ กขา 3 คือ อธิ ศีลสิ กขา 1 อธิ จิตตสิ กขา 1 อธิ ปัญญาสิ กขา 1 หรื อฯ
ว. ข้าแต่พระองค์ผูเ้ จริ ญข้าพระองค์สามารถจะศึกษาได้ในสิ กขา 3 คื อ อธิ ศีลสิ กขา 1
อธิ จิตตสิ กขา 1 อธิ ปัญญาสิ กขา 1 พระเจ้าข้าฯ
พ. ดูกรภิกษุ เพราะฉะนันแลท่านจงศึกษาในสิ กขา 3 คือ อธิ ศีลสิ กขา 1 อธิ จิตตสิ กขา 1
อธิ ปัญญาสิ กขา 1 เมือใดท่านจักศึกษาอธิ ศีลสิ กขาก็ดี จักศึกษาอธิ จิตตสิ กขาก็ดี จักศึกษาอธิ ปัญญา
สิ กขาก็ดี เมือนัน เมือท่านนัน ศึกษาอธิ ศีลสิ กขาอยูก่ ็ดี ศึกษาอธิ จิตตสิ กขาอยู่ก็ดี ศึกษาอธิ ปัญญา
สิ กขาอยูก่ ็ดี จักละราคะโทสะโมหะเสี ยได้ เพราะละราคะโทสะโมหะเสี ยได้ ท่านนันจักไม่กระทํา
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กรรมเป็ นอกุศล จักไม่เสพกรรมทีเป็ นบาป ครันสมัยต่อมา ภิกษุนนศึ
ั กษาแล้ว ทังอธิ ศีลสิ กขา
ทังอธิ จิตตสิ กขา ทังอธิ ปัญญาสิ กขา เมือภิกษุนนั ศึกษาอธิ ศีลสิ กขาก็ดี ศึกษาอธิ จิตตสิ กขาก็ดี ศึกษา
อธิ ปัญญาสิ กขาก็ดี ละราคะโทสะโมหะได้แล้ว เพราะละราคะโทสะโมหะเสี ยได้ เธอมิได้ทาํ กรรม
ทีเป็ นอกุศล มิได้เสพกรรมทีเป็ นบาปฯ
[525] ครั งนัน ภิ ก ษุ รูป หนึ ง เข้า ไปเฝ้ าพระผูม้ ี พ ระภาคถึ ง ที ประทับ ถวายบัง คมพระ
ผูม้ ีพระภาคแล้วนัง ณ ทีควรส่ วนข้างหนึ ง ครันแล้วได้ทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญ พระองค์
ตรัสว่าเสขะ ๆ ดังนี ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรหนอ บุคคลจึงชือว่าเป็ นเสขะ
พระผูม้ ีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรภิกษุ ทีเรี ยกชื อว่าเสขะด้วยเหตุวา่ ยังต้องศึกษา ศึกษา
อะไร ศึกษาอธิ ศีลสิ กขา ศึกษาอธิ จิตตสิ กขา และศึกษาอธิ ปัญญาสิ กขา ดูกรภิกษุ ทีเรี ยกชื อว่าเสขะ
ด้วยเหตุวา่ ยังต้องศึกษาแลฯ สําหรับพระเสขะผูศ้ ึกษาอยู่ ปฏิบตั ิตามทางตรงเกิดญาณในความสิ นไป
ก่อนแต่นนั คือแต่มรรคญาณที 4 อรหัตผลจึงเกิดในลําดับต่อไป ต่อจากนัน ท่านผูพ้ น้ ด้วยอรหัตผล
ผูค้ งที มีญาณเกิดขึนในความสิ นภวสังโยชน์วา่ วิมุตติของเรา ไม่กาํ เริ บดังนีฯ
จะเห็ นได้ว่า พระพุทธเจ้ายืนยันว่า การศึ กษาและปฏิ บตั ิอธิ ศีล อธิ จิต อธิ ปัญญา จนสิ น
สังโยชน์ทงหมดในจิ
ั
ต (กิ เลสที ผูกมัดใจสัตว์, ธรรมทีมัดสัตว์ไว้กบั ทุกข์ หรื อกิ เลสเครื องร้ อยรั ด
จิตใจให้จมอยู่ในวัฏฏะ 10 อย่าง) คือ ละราคะโทสะโมหะทังหมดได้ จะไม่ทาํ กรรมทีเป็ นอกุศล
ไม่เสพกรรมทีเป็ นบาป (กิเลส) เป็ นผูเ้ ข้าถึงพุทธะในระดับอรหัตผล
ใน องฺ .เอกก.20/527,529-530 พระพุทธเจ้าตรัสถึงมรรคผลกับสังโยชน์วา่
[527] ดู กรภิกษุ ทงหลาย
ั
สิ กขาบท150 ถ้วนนี ย่อมมาสู่ อุเทศทุกกึ งเดื อนซึ งกุลบุ ตร
ทังหลายผูป้ รารถนาประโยชน์ศึกษากันอยู่ ดูกรภิกษุทงหลายสิ
ั
กขา 3 นี ทีสิ กขาบท 150 นันรวมอยู่
ด้วยทังหมดสิ กขา 3 เป็ นไฉน คืออธิ ศีลสิ กขา 1 อธิ จิตตสิ กขา 1 อธิ ปัญญาสิ กขา 1 ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
สิ กขา 3 นีแล ทีสิ กขาบท 150 นันรวมอยูด่ ว้ ยทังหมด
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุในธรรมวินยั นี เป็ นผูท้ าํ ให้บริ บูรณ์ในศีล เป็ นผูท้ าํ พอประมาณ
ในสมาธิ เป็ นผูท้ าํ พอประมาณในปั ญญา เธอย่อมล่วงสิ กขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อมออกจากอาบัติบา้ ง
ข้อนันเพราะเหตุ ไ ร เพราะไม่มี ใ ครกล่ า วความเป็ นคนอาภัพ เพราะเหตุ ล่ วงสิ ก ขาบทนี แต่ว่า
สิ กขาบทเหล่าใดเป็ นเบืองต้นแห่ งพรหมจรรย์ สมควรแก่พรหมจรรย์ เธอเป็ นผูม้ ีศีลยังยืน และมีศีล
มันคงในสิ กขาบทเหล่านัน สมาทานศึกษาอยูใ่ นสิ กขาบททังหลาย
เธอเป็ นพระสัตตักขัตตุปรมโสดาบัน เพราะสังโยชน์ 3 หมดสิ นไป ท่องเทียวไปในเทวดา
และมนุษย์อย่างมากเจ็ดครัง แล้วจักทําทีสุ ดแห่งทุกข์ได้
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เธอเป็ นพระโกลังโกละโสดาบัน เพราะสังโยชน์ 3 หมดสิ นไป ท่องเทียวไปสู่ 2 หรื อ 3
ตระกูล (ภพ) แล้วจักทําทีสุ ดแห่งทุกข์ได้ เธอเป็ นพระเอกพิชีโสดาบัน เพราะสังโยชน์ 3 หมดสิ นไป
มาเกิดยังภพนีภพเดียวเท่านัน แล้วจักทําทีสุ ดแห่งทุกข์ได้
เธอเป็ นพระสกทาคามีเพราะสังโยชน์ 3 หมดสิ นไป และเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบาง
มาสู่ โลกนีอีกครังเดียว แล้วจักทําทีสุ ดแห่งทุกข์ได้
ดูกรภิกษุทงหลายก็
ั
ภิกษุในธรรมวินยั นี เป็ นผูท้ าํ ให้บริ บูรณ์ ในศีล เป็ นผูท้ าํ ให้บริ บูรณ์
ในสมาธิ เป็ นผูท้ าํ พอประมาณในปั ญญา เธอย่อมล่วงสิ กขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อมออกจากอาบัติบา้ ง
ข้อนันเพราะเหตุไร เพราะไม่มีใครกล่าวความเป็ นคนอาภัพ เพราะเหตุล่วงสิ กขาบทนี แต่ว่าสิ กขาบท
เหล่าใดเป็ นเบืองต้นแห่ งพรหมจรรย์สมควรแก่พรหมจรรย์ เธอเป็ นผูม้ ีศีลยังยืน และมีศีลมันคง ใน
สิ กขาบทเหล่านัน สมาทานศึกษาอยูใ่ นสิ กขาบททังหลาย เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 (สังโยชน์
เบืองตํา) หมดสิ นไป เธอเป็ นพระอนาคามีผอู ้ ุทธังโสโตอกนิ ฏฐคามี เป็ นพระอนาคามีผสู ้ สังขารปริ
นิ พพายี เป็ นพระอนาคามี ผูอ้ สังขารปริ นิพพายี เป็ นพระอนาคามี ผูอ้ ุ ป หัจจปริ นิพ พายี เป็ นพระ
อนาคามีผอู ้ นั ตราปริ นิพพายี
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี เป็ นผูท้ าํ ให้บริ บูรณ์ในศีล เป็ นผูท้ าํ ให้บริ บูรณ์ใน
สมาธิ เป็ นผูท้ าํ ให้บริ บูรณ์ในปั ญญา เธอย่อมล่วงสิ กขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อมออกจากอาบัติบา้ ง ข้อนัน
เพราะเหตุไร เพราะไม่มีใครกล่าวความเป็ นคนอาภัพ เพราะเหตุล่วงสิ กขาบทนี แต่วา่ สิ กขาบทเหล่าใด
เป็ นเบืองต้นแห่ งพรหมจรรย์ สมควรแก่พรหมจรรย์ เธอเป็ นผูม้ ีศีลยังยืน และมีศีลมันคง ในสิ กขาบท
เหล่านัน สมาทานศึกษาอยู่ในสิ กขาบททังหลาย เธอทําให้แจ้งซึ งเจโตวิมุติ ปั ญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิ ไ ด้ เพราะอาสวะทังหลายสิ นไปด้วยปั ญ ญาอัน ยิงเองในปั จจุ บ นั เข้า ถึ ง อยู่ ดู ก รภิ ก ษุ
ทังหลาย ภิ ก ษุ ผูท้ าํ ได้เพีย งบางส่ วนย่อมให้สํา เร็ จได้บ างส่ วน ผูท้ าํ ให้บ ริ บูรณ์ ย่อมให้สํา เร็ จได้
บริ บูรณ์อย่างนีแล ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เรากล่าวสิ กขาบททังหลายว่า ไม่เป็ นหมันเลยฯ
[529] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
สิ กขา 3 นี 3 เป็ นไฉน คืออธิ ศีลสิ กขา 1 อธิ จิตตสิ กขา 1 อธิ
ปั ญญาสิ กขา 1
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ก็อธิ ศีลสิ กขาเป็ นไฉน ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุในธรรมวินยั นี เป็ นผูม้ ี
ศีล ฯลฯ สมาทานศึ ก ษาอยู่ใ นสิ ก ขาบททังหลาย ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลาย
ั
นี เรี ย กว่า อธิ ศี ล สิ ก ขา ดู ก ร
ภิ ก ษุ ทงหลาย
ั
ก็อธิ จิตตสิ กขาเป็ นไฉน ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุในธรรมวินยั นี สงัดจากกาม ฯลฯ
บรรลุ จ ตุ ต ถฌาน ดู ก รภิ ก ษุ ท ังหลาย นี เรี ย กว่า อธิ จิ ต ตสิ ก ขา ดู ก รภิ ก ษุ ท ังหลาย ก็อ ธิ ปั ญ ญา
สิ กขาเป็ นไฉน ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุในธรรมวินยั นี ย่อมรู ้ชดั ตามความเป็ นจริ งว่านี ทุกข์ ฯลฯ นี
ข้อปฏิบตั ิให้ถึงความดับทุกข์ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
นีเรี ยกว่าอธิ ปัญญาสิ กขา ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
สิ กขา 3
นีแลฯ
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[530] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
สิ กขา 3 นี 3 เป็ นไฉน คืออธิ ศีลสิ กขา 1 อธิ จิตตสิ กขา 1 อธิ
ปั ญญาสิ กขา 1 ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ก็อธิ ศีลสิ กขาเป็ นไฉน ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุในธรรมวินยั นี เป็ น
ผูม้ ีศีล ฯลฯ สมาทานศึ ก ษาอยู่ใ นสิ ก ขาบททังหลาย ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลาย
ั
นี เรี ย กว่า อธิ ศี ล สิ ก ขา
ดู ก รภิ ก ษุ ทงหลาย
ั
ก็อธิ จิตตสิ กขาเป็ นไฉน ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุในธรรมวินยั นี สงัดจากกาม
ฯลฯ บรรลุ จตุตถฌาน ดูก รภิกษุทงหลายนี
ั
เรี ยกว่าอธิ จิตตสิ กขา ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ก็อธิ ปัญญา
สิ กขาเป็ นไฉน ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
ภิ กษุ ในธรรมวินัยนี ทําให้แจ้งซึ งเจโตวิมุติ ปั ญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิ ไ ด้ เพราะอาสวะทังหลายสิ นไป ด้วยปั ญญาอันยิงเองในปั จจุ บ นั เข้า ถึ ง อยู่ ดู ก รภิ ก ษุ
ทังหลาย นีเรี ยกว่าอธิ ปัญญาสิ กขา ดูกรภิกษุทงหลายสิ
ั
กขา 3 นีแลฯ
ภิกษุผมู ้ ีความเพียร มีเรี ยวแรงมีปัญญา เพ่งพินิจมีสติคุม้ ครองอินทรี ย ์ พึงครอบงําทัวทุกทิศ
ด้วยอัป ปมาณสมาธิ ประพฤติ ท งอธิ
ั ศี ล อธิ จิต และอธิ ปั ญญา เมื อก่ อนฉันใด ภายหลัง ก็ ฉันนัน
ภายหลังฉันใด เมือก่อนก็ฉนั นัน เบืองตําฉันใด เบืองบนก็ฉันนัน เบืองบนฉันใด เบืองตําก็ฉันนัน
ในกลางวันฉันใด ในกลางคืนก็ฉนั นัน ในกลางคืนฉันใด ในกลางวันก็ฉนั นัน ภิกษุเช่นนันบัณฑิต
กล่ าวว่าเป็ นนักศึ กษา เป็ นนักปฏิ บตั ิ และเป็ นผูม้ ี ความประพฤติ เรี ยบร้ อยดี ภิ กษุ เช่ นนัน บัณฑิ ต
กล่ าวว่า เป็ นผูต้ รั สรู ้ ชอบ เป็ นนักปราชญ์ เป็ นผูถ้ ึ งที สุ ดของการปฏิ บตั ิ ในโลก ท่านผูป้ ระกอบด้วย
วิมุ ตติ อนั เป็ นที สิ นตัณหา ย่อมมีจิตหลุดพ้นจากสังขารธรรม เพราะวิญญาณดับสนิ ท เหมือนความดับ
ของประทีป ฉะนันฯ
พระพุทธเจ้าตรัสถึง ศีลธรรมทีเป็ นอกุศล มีโทษ ไม่ควรเสพ ไม่เป็ นอริ ยธรรม เป็ นธรรม
ดํา มีวิบากดํา วิญFูชนติเตียน ธรรมทีเป็ นกุศล ไม่มีโทษ ควรเสพ เป็ นอริ ยธรรม เป็ นธรรมขาว มี
วิบากขาว วิญFูชนสรรเสริ ญ ในที.ปา.11/52-54
[52] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ วรรณะเหล่านี มีอยูส่ ี คือกษัตริ ย ์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร
ก็กษัตริ ยบ์ างพระองค์ในโลกนี มีปรกติฆ่าสั ตว์ มีปรกติลักทรั พย์ มีปรกติประพฤติผิดในกามทั3งหลาย
มีปรกติพูดเท็จ พูดส่ อเสี ยด พูดคําหยาบ พูดเพ้ อเจ้ อ ละโมบมาก คิดปองร้ ายผู้อืน มีความเห็นผิด
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ด้วยประการดังทีกล่าวมานี แล ธรรมเหล่าใดเป็ นอกุศลนับว่าเป็ นอกุศล
เป็ นธรรมมีโทษนับว่าเป็ นธรรมมีโทษ เป็ นธรรมไม่ควรเสพนับว่าเป็ นธรรมไม่ควรเสพ ไม่ควรเป็ น
อริ ยธรรมนับว่าไม่ควรเป็ นอริ ยธรรม เป็ นธรรมดํามีวิบากดํา วิญFูชนติเตียน อกุศลธรรมเหล่านันมี
ปรากฏอยูแ่ ม้ในกษัตริ ยบ์ างพระองค์ในโลกนี ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แม้พราหมณ์บางคนใน
โลกนี ฯลฯ แม้แพศย์บางคนในโลกนี ฯลฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แม้ศูทรบางคนในโลกนี มีปรกติฆ่าสั ตว์ มีปรกติลักทรั พย์
มีปรกติประพฤติผิดในกามทั3งหลาย มีปรกติพูดเท็จ พูดส่ อเสี ยด พูดคําหยาบ พูดเพ้ อเจ้ อ ละโมภ
มาก คิดปองร้ ายผู้อืน มีความเห็นผิด ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ด้วยประการดังทีกล่าวมานี แล
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ธรรมเหล่าใดเป็ นอกุศลนับว่าเป็ นอกุศล เป็ นธรรมมีโทษนับว่าเป็ นธรรมมีโทษ เป็ นธรรมไม่ควรเสพ
นับว่าเป็ นธรรมไม่ควรเสพ ไม่ควรเป็ นอริ ยธรรมนับว่าไม่ควรเป็ นอริ ยธรรม เป็ นธรรมดํามีวิบากดํา
วิญFูชนติเตียน ธรรมเหล่านัน มีปรากฎอยูแ่ ม้ในศูทรบางคนในโลกนีฯ
[53] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ฝ่ ายกษัตริ ยบ์ างพระองค์ในโลกนี เป็ นผู้เว้ นขาดจาก
การฆ่ าสั ตว์ เป็ นผู้เว้ นขาดจากการลักทรัพย์ เป็ นผู้เว้ นขาดจากการประพฤติผดิ ในกาม เป็ นผู้เว้ นขาด
จากการพูดเท็จ เป็ นผู้เว้ นขาดจากการพูดส่ อเสี ยด เป็ นผู้เว้ นขาดจากการพูดคําหยาบ เป็ นผู้เว้ นขาด
จากการพูดเพ้ อเจ้ อ ไม่ ละโมบมาก ไม่ คิดปองร้ ายผู้อืน มีความเห็นชอบ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ
ด้วยประการดังทีกล่าวมานี แล ธรรมเหล่าใดเป็ นกุศลนับว่าเป็ นกุศล เป็ นธรรมไม่มีโทษนับว่าเป็ น
ธรรมไม่มีโทษ เป็ นธรรมทีควรเสพนับว่าเป็ นธรรมทีควรเสพ ควรเป็ นอริ ยธรรมควรนับว่าเป็ นอริ ย
ธรรม เป็ นธรรมขาวมีวิบากขาว วิญFูชนสรรเสริ ญ ธรรมเหล่านันมีปรากฏอยู่ แม้ในกษัตริ ยบ์ าง
พระองค์ในโลกนี ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แม้พราหมณ์บางคนในโลกนี ฯลฯ แม้แพศย์บางคน
ในโลกนี ฯลฯ แม้ศูทรบางคนในโลกนี เป็ นผู้เว้ นขาดจากการฆ่ าสั ตว์ ฯลฯ ไม่ ละโมบมาก
ไม่ คิดปองร้ ายผู้อืน มีความเห็นชอบ ด้วยประการดังทีกล่าวมานี แล ธรรมเหล่าใดทีเป็ นกุศลนับว่า
เป็ นกุศล เป็ นธรรมไม่มีโทษนับว่าเป็ นธรรมไม่มีโทษ เป็ นธรรมทีควรเสพนับว่าเป็ นธรรมทีควรเสพ
ควรเป็ นอริ ยธรรมนับว่าควรเป็ นอริ ยธรรม เป็ นธรรมขาวมีวิบากขาว วิญFูชนสรรเสริ ญ ธรรมเหล่านันมี
ปรากฏอยูแ่ ม้ในศูทรบางคนในโลกนี ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็เมือวรรณะทังสี เหล่านี แล รวม
เป็ นบุคคลสองจําพวก คือพวกทีตังอยูใ่ นธรรมดํา วิญFูชนติเตียนจําพวกหนึ ง พวกทีตังอยูใ่ นธรรม
ขาววิญFูชนสรรเสริ ญจําพวกหนึงเช่นนี ไฉนพวกพราหมณ์จึงพากันอวดอ้างอยูอ่ ย่างนี ว่า พราหมณ์
พวกเดียวเป็ นวรรณะทีประเสริ ฐทีสุ ด วรรณะอืนเลวทราม พวกพราหมณ์เป็ นวรรณะขาว พวกอืน
เป็ นวรรณะดํา พราหมณ์พวกเดียวบริ สุทธิJ พวกอืนนอกจากพราหมณ์หาบริ สุทธิJ ไม่ พราหมณ์พวก
เดียวเป็ นบุตรเกิดจากอุระเกิดจากปากของพรหม มีกาํ เนิ ดมาจากพรหมพรหมเนรมิตขึนเป็ นทายาท
ของพรหมดังนี เล่า ท่านผูร้ ู ้ทงหลาย
ั
ย่อมไม่รับรองถ้อยคําของพวกเขาข้อนันเพราะเหตุไร ดูกรวาเสฏฐะ
และภารทวาชะ เพราะว่าบรรดาวรรณะทังสี เหล่านัน ผูใ้ ดเป็ นภิกษุสินกิเลสและอาสวะแล้ว อยูจ่ บ
พรหมจรรย์แล้ว มีกิจทีควรทําทําเสร็ จแล้ว ได้วางภาระเสี ยแล้ว ลุถึงประโยชน์ของตนแล้ว สิ นเครื อง
เกาะเกียวในภพแล้ว หลุดพ้นไปแล้ว เพราะรู ้โดยชอบ ผูน้ นปรากฏว่
ั
าเป็ นผูเ้ ลิศกว่าคนทังหลายโดย
ชอบธรรมแท้ มิได้ปรากฎโดยไม่ชอบธรรมเลย ด้วยว่าธรรมเป็ นของประเสริ ฐทีสุ ดในหมู่ชนทังใน
เวลาทีเห็ นอยู่ ทังในเวลาภายหน้า ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ โดยบรรยายนี แล เธอทังสองพึง
ทราบเถิดว่า ธรรมเท่านันเป็ นของประเสริ ฐทีสุ ดในหมู่ชน ทังในเวลาทีเห็นอยู่ ทังในเวลาภายหน้าฯ
[54] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พระเจ้าปั สเสนทิโกศลทรงทราบแน่ชดั ว่า พระสมณ
โคดมผูย้ อดเยียม ได้ทรงผนวชจากศากยตระกูลดังนี ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็พวกศากยตระกูล
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ยังต้องเป็ นผูโ้ ดยเสด็จพระเจ้าปั สเสนทิโกศลอยูท่ ุก ๆ ขณะ และพวกเจ้าศากยะต้องทําการนอบน้อม
กราบไหว้ ต้อนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม ในพระเจ้าปั สเสนทิโกศลอยู่ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ
ด้วยประการดังทีกล่าวมานีแล พวกเจ้าศากยะยังต้องกระทําการนอบน้อม กราบไหว้ ต้อนรับอัญชลี
กรรม สามี จิกรรม อันใดอยู่ในพระเจ้าปั สเสนทิ โกศล แต่ถึงกระนันกิ ริยาที นอบน้อม กราบไหว้
ต้อนรับ อัญชลี กรรม และสามีจิกรรมอันนัน พระเจ้าปั สเสนทิโกศลก็ยงั ทรงกระทําอยู่ในตถาคต
ด้วยทรงถือว่า พระสมณโคดมเป็ นผูม้ ีพระชาติสูง เรามีชาติตากว่
ํ า พระสมณโคดมเป็ นผูม้ ีพระกําลัง
เรามีกาํ ลังน้อยกว่า พระสมณโคดมเป็ นผูม้ ีคุณน่าเลือมใส เรามีคุณน่าเลือมใสน้อยกว่า พระสมณโคดม
เป็ นผูส้ ู งศักดิJ เราเป็ นผูต้ าศั
ํ กดิJกว่า ดังนี แต่ทีแท้พระเจ้าปั สเสนทิโกศลทรงสักการะ เคารพ นับถื อ
บูชาไหว้ ต้อนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม ในตถาคตอยูด่ ว้ ยอาการอย่างนี ดูกรวาเสฏฐะและภาร
ทวาชะ โดยปริ ยายนีแล เธอทังสองพึงทราบเถิดว่า ธรรมเท่านันเป็ นของประเสริ ฐทีสุ ด ในหมู่ชนทัง
ในเวลาทีเห็นอยู่ ทังในเวลาภายหน้าฯ
จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้าได้ระบุผลของการปฏิบตั ิอธิ ศีล อธิ จิต อธิ ปัญญา จนสามารถละ
สังโยชน์ได้ตามลําดับ เป็ นคุณสมบัติแห่งความเป็ นอริ ยะหรื อพุทธะ ตามลําดับดังนี
ละสั งโยชน์ 3 ได้ เป็ นคุณสมบัติของพระโสดาบัน สั งโยชน์ 3 ได้ แก่
1.1 สักกายทิฏฐิ คือ ความเห็นเป็ นเหตุถือตัวถือตนทีแรง ความติดยึดในสิ งทีเป็ นโทษภัย
หยาบร้ายแรง ส่ งผลเสี ยหายทางด้านร่ างกาย เวลา และทรัพย์สินได้มาก ได้แรง ในเวลาไม่นานนัก
เช่น การผิดศีล 5 การเสพอบายมุข รวมถึงการเสพรู ป รส กลิน เสี ยง สัมผัส ลาภ ยศ สรรเสริ ญ ทีมี
โทษภัยแรง หรื อการหลงติดยึดสิ งดังกล่าว จนทําให้ตอ้ งทําความชัวร้ายแรง เป็ นต้น
1.2 วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัยไม่มนใจว่
ั าตนได้ละสักกายทิฏฐิได้สินเกลียงหรื อยัง
1.3 สี ลพั ตปรามาส คือ การปฏิ บตั ิศีลพรตเพียงแค่จบั ตองลูบคลํา ยังไม่จริ งจังถึ งขันละ
กิเลสสักกายทิฏฐิได้
ละสังโยชน์ 3 จนหมดสิ นไป และราคะโทสะและโมหะเบาบาง เป็ นคุณสมบัติของพระ
สกทาคามี
2.1 สักกายทิฏฐิ พระสกทาคามีละได้แล้ว
2.2 วิจิกิจฉา พระสกทาคามีละได้แล้ว
2.3 สี ลพั ตปรามาส พระสกทาคามี ละได้แล้ว
2.4 กามฉันทะ ในระดับนี คือ ความพอใจด้วยอํานาจแห่ งกาม ได้แก่ การเสพรู ป รส กลิน
เสี ย ง สั ม ผัส ลาภ ยศ สรรเสริ ญ ที ยัง เป็ นโทษอยู่ แต่ไ ม่ รุนแรงจนถึ ง ขันต้องผิดศี ล 5 แล้ว พระ
สกทาคามีสามารถลดการเสพกามฉันทะให้เบาบางลงไปได้อีก
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2.5 พยาบาท ในระดับนี คือ ไม่โกรธแรงแล้ว ไม่ดูถูกเหยียดหยามแรงแล้ว หรื ออาการ
อุ ป กิ เ ลสอื น ๆ ไม่แ รงแล้ว แต่ย งั รู ้ สึ ก คิ ด ขุ่น เคื อ ง อึ ด อัด ไม่พ อใจ ไม่ถู ก ใจตนเองหรื อ ผู อ้ ื น
เมือไม่เกิดดีดงั ใจหมาย หรื อเมือเผชิญกับสิ งทีรู ้สึกว่าด้อย หรื อสิ งทีไม่ดี ก็มีอาการดูถูกเหยียดหยาม
หรื อ อาการอุ ป กิ เ ลสอื น ๆ โดยอาการในจิ ต ดัง กล่ า วเด่ น ชัด พอสมควร พระสกทาคามี ย งั ลด
สภาพพยาบาทดังกล่ าวให้เบาบางลงไปได้อีก แต่ย งั ลดได้ไ ม่ถึ ง ขันที เหลื อความไม่พ อใจ หรื อ
ความไม่สบายใจ หรื ออาการดู ถูกเหยียดหยาม หรื ออาการอุ ปกิ เลสอืน ๆ เพียงเล็กน้อยในระดับ
มานะ
ดังนัน พระสกทาคามีจึงมีโมหะคือความหลงเสพโลกียสุ ขทีเบาบาง
โอรั มภาคิยสั งโยชน์ 5 (สังโยชน์เบืองตํา) หมดสิ นไปยังเหลือ อุทธัมภาคิยสั งโยชน์ 5
(สังโยชน์เบืองบน) เป็ นคุณสมบัติของพระอนาคามี อันประกอบด้วย
3.1 รู ปราคะ (ความติดใจอยูใ่ นรู ปธรรม) คือการพัฒนาจิตวิญาณทีสู งถึงสภาพไม่เสพกาม
ภายนอกแล้ว (ไม่เสพรู ป รส กลิ น เสี ยง สัมผัส ลาภ ยศ สรรเสริ ญ ทีเป็ นโทษ) แต่เหลือความรู ้ สึก
อยากเสพอยูใ่ นใจเพียงเล็กน้อยทีพอรับรู ้รูปลักษณะ (รู ปธรรม) ของอาการอยากเสพได้ชดั
3.2 อรู ปราคะ (ความติดใจอยูใ่ นอรู ปธรรม) คือ การพัฒนาจิตวิญาณทีสู งถึงสภาพไม่เสพ
กามภายนอกแล้ว (ไม่เสพรู ป รส กลิ น เสี ยง สัมผัส ลาภ ยศ สรรเสริ ญ ทีเป็ นโทษ) แต่เหลื อความ
อยากเสพอยูใ่ นใจทีน้อยกว่ารู ปราคะ เป็ นสภาพทีพอรับรู ้รูปลักษณะของอาการอยากเสพได้ แต่ไม่ชดั
(อรู ปธรรม) จะรู ้ สึกว่าเหมื อนจะมี แต่ก็เหมือนจะไม่มีอาการอยากเสพกาม จึงเป็ นสภาพอรู ปคื อ
ไม่มีรูปของอาการอยากเสพทีชัดเจน
3.3 มานะ (ความสําคัญมันหมายให้เป็ นสิ งนันสิ งนี ดังใจหมาย) คือ การหลงเสพความยึด
มันถือมันว่าต้องได้ดีหรื อเกิดดีดงั ใจหมาย เมือไม่ได้ดีดงั ใจหมายก็มีอาการไม่พอใจ หรื อไม่สบายใจ
เล็กน้อย หรื อเมื อเผชิ ญกับสิ งทีรู ้ สึกว่าด้อย หรื อสิ งทีไม่ดี ก็มีอาการดูถูกเหยียดหยาม หรื ออาการ
อุปกิเลสอืน ๆ เล็กน้อย
3.4 อุ ท ธัจ จะ (ความคิ ด พล่ า น) คื อ เศษของกิ เ ลสที เหลื อ อยู ่ เป็ นความรู ้ สึ ก ยัง มี
ความไม่สะอาดจากกิ เลสในระดับที เล็กกว่าอรู ปราคะและมานะ ที มี เป็ นบางคราว
3.5 อวิชชา คือ ความยังไม่แน่ใจว่ากิเลสระดับอุทธัจจะหมดเกลียงหรื อยัง
โอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 (สังโยชน์เบืองตํา) และอุทธัมภาคิยสังโยชน์ 5 (สังโยชน์เบืองบน)
หมดสิ นไปคือ พระอรหันต์
ผูท้ ีกําลังปฏิบตั ิอธิ ศีล อธิ จิต อธิ ปัญญา ในการละสังโยชน์แต่ละข้อ เรี ยกว่า มรรค เมือละ
สังโยชน์ได้แล้ว เรี ยกว่าผลคือคู่แห่ งบุรุษ 4 คู่ นับเป็ นบุ รุษบุคคล 8 ได้แก่ โสดาปั ตติมรรค โสดา
ปั ตติผล สกทาคามีมรรค สกทาคามีผล อนาคามีมรรค อนาคามีผล อรหัตมรรค อรหัตผล
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การแพทย์ วถิ ีพทุ ธ ความรู้ คู่คุณธรรม
ผูท้ ีจะมีสภาพแห่งพุทธะนัน จะต้องเรี ยนรู ้และกระทํากุศล ละอกุศล ละการกระทําส่ วนที
มี โทษ กระทําส่ วนที ไม่มี โทษ เสพในสิ งที ควรเสพ ไม่เสพในสิ งที ไม่ค วรเสพ ละการกระทํา ที
ไม่เป็ นประโยชน์ แต่เป็ นทุ ก ข์ตลอดกาลนาน กระทํา ในสิ งที เป็ นประโยชน์ เป็ นสุ ข ตลอดกาล
นาน (ที.ปา.11/146) ซึ งเนื อหาหลักทีผูว้ ิจยั ค้นพบตามทีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ ทีได้นาํ มาบูรณาการ
เป็ นองค์ความรู ้ ในการสร้ างจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพือมวลมนุ ษยชาติ สู่ ความเป็ นพุทธะ คื อ การ
ปฏิ บตั ิ การปฏิ บตั ิอธิ ศีล อธิ จิต อธิ ปัญญา (ม.มู.12/547) โดยสอดร้ อยอยู่ในทุกสู ตรที พระพุทธเจ้า
ตรัสเพือความพ้นทุกข์ ได้แก่ การปรับสมดุ ลร้ อนเย็นของชี วิต ทําให้มีโรคน้อยมีทุกข์นอ้ ย ควรแก่
ความเพียร (สังคีติสูตร, สิ วกสู ตร, อาพาธสู ตร), ปฏิ บตั ิสู่การดับทุกข์ดว้ ยสิ งทีประหยัดหาได้ง่าย
และไม่มีโทษเป็ นหลัก (จัตตาริ สูตร, เภสัชชขันธกะสู ตร) , ละบาป บําเพ็ญกุศล ทําจิตใจให้บริ สุทธิJ
ผ่องใส (โอวาทปาติ โมกข์), วรรณะ 9 คือ การทําตัวเป็ นคนน่ ายกย่องสรรเสริ ญ 9 อย่าง (วิ.มหา.
1/20) , จรณะ 15 คือ ข้อประพฤติเพือบรรลุธรรม อันปลอดโปร่ งจากกิเลส (ม.ม.13/27-32) , ปฏิบตั ิ
จนถึงสภาพจตุตถฌาน (ฌานที 4) มีลกั ษณะ 5 ประการ องค์คุณอุเบกขา 5 (ม.อุ.14/690) , เมือปฏิบตั ิ
ได้รูปฌานในระดับ อุ เ บกขาแล้ว ตรวจสอบด้ว ย อรู ป ฌาน 4 (สํ.สฬา.18/519) , การปฏิ บ ตั ิ ใ ห้
ถู ก ต้อ งตามลําดับ อนุ ปุพพวิหาร 9 คื อ ธรรมอันเป็ นเครื องอยู่ตามลําดับ (ที .ปา.11/355) , โสฬส
ญาณ 16 คือ ความรู ้แจ้งเห็นจริ งตามลําดับของการวิปัสสนา (พระวิสุทธิ มคั ค์ “ปั ญญานิ เทศ” หน้า
540 - 656) , โพธิ ปักขิยธรรม 37 หมายถึง ธรรมอันเป็ นแนวทางแห่งการตรัสรู ้ (ที.ปา.11/108) ได้แก่
มหาสติปัฏฐานสู ตร 4 (ที.ม.10/273) ปธานสู ตร (องฺ .จตุกฺก.21/13) อิทธิ บาท 4 (ที.ม.10/200) อินทรี ย ์
5 (สํ.ม.19/1,011-1,015) พละ 5 (องฺ .ปFฺ จก.22/14) โพชฌงค์ 7 (สํ.ม.19/505 - 507) อริ ยมรรคมีองค์ 8
(สํ.ม. 19/1665), สัมมาสมาธิ ของพระอริ ยะ (ที.ม.10/ 206, ม.อุ.14/253) และพรหมวิหาร 4 (ที.ปา.11/
234) โดยใช้กระบวนการเหตุแห่งการวิมุติ 5 (องฺ .ปFฺ จก.22/26) , สาราณี ยธรรม 6 (องฺ .ฉกฺ ก.22/282)
, พุทธพจน์ 7 (องฺ .ฉกฺ ก.22/283) , อปริ หานิ ยธรรม 7 (ที.ม.10/71) และสัปปุริสธรรม 7 (องฺ .สตฺ ตก.
23/65) โดยฝึ กปฏิ บตั ิ ด้วยตนเอง (อัตตวรรคที 12) ผสานพลัง กับ หมู่มิ ตรดี ส หายดี อยู่ใ นสัง คม
สิ งแวดล้อมทีดี (ทุติยอัปปมาทสู ตร, อุปัฑฒสู ตร, สารี ปุตตสู ตร, และ สัปปายะ 7)
ผูว้ ิจ ยั พบว่า เมื อมี ป ฏิ บ ตั ิ ต ามพุท ธธรรมดัง กล่ า วอย่า งถู ก ตรง สภาพแห่ ง ความเป็ น
พุทธะ คือ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ ก็จะเกิดมากขึนเป็ นลําดับ อันเป็ นคุณค่าและ
ความผาสุ กทีแท้จริ งอย่างยังยืนทีมนุษย์ควรได้
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