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อกัษรยอ 

(เพื่อความสะดวกแกผูที่ยังไมเขาใจเรื่องอักษรยอที่ใชหมายแทนชือ่คัมภีร ซึ่งมีอยูโดยมาก) 
 
มหา. วิ       มหาวิภังค วนิัยปฎก ฉกฺ. อ.         ฉักกนิบาต อังคตุตรนกิาย 
ภิกฺขุณี. วิ.   ภกิขุณวีิภังค  วนัิยปฎก สตฺตก. อ.    สัตตกนิบาต        ”  
มหาวคฺ. วิ.  มหาวัคค           ” อฏ. อ.         อัฏฐกนิบาต         ” 
จุลวฺคฺ. วิ.     จลุลวัคค           ” นว. อ.         นวกนิบาต           ” 
ปริวาร. วิ    ปรวิารวัคค        ” ทส. อ          ทสกนิบาต           ” 
สีล. ที.        สีลักขันธวัคค  ทีฆนกิาย เอกทส. อ.   เอกาทสกนิ.   เอกาทสกนิบาต  ” 
มหา. ที.      มหาวัคค              ” ขุ. ขุ.            ขุททกบาฐ    ขุททกนิกาย 
ปา. ที.         ปกฏิกวัคค           ” ธ. ขุ.            ธมัมบท               ” 
มู. ม.           มูลปณณาสก  มชัฌิมนกิาย อุ. ขุ.            อุทาน                   ” 
ม. ม.           มัชฌิมปณณาสก     ” อิติ. ขุ.          อิติวุตตก               ” 
อุปริ. ม.      อุปริปณณาสก         ” สุตฺต. ขุ.        สุตตนิบาต            ” 
สคาถ. ส.    สคาถวัคค       สยุตตนิกาย วิมาน. ขุ.       วิมานวัตถุ            ” 
นิทาน. ส.   นทิานวัคค             ” เปต. ขุ.         เปตวัตถุ                ” 
ขนฺธ. ส.      ขันธวารวัคค          ” เถร. ขุ.          เถรคาถา               ” 
สฬ. ส.         สฬายตนวัคค         ” เถรี. ขุ.          เถรีคาถา               ” 
มหาวาร. ส.  มหาวารวัคค          ” ชา. ขุ.            ชาดก                   ” 
เอก. อ.           เอกนิบาต     อังคุตตรนกิาย นิท. ขุ.           นิทเทส                ” 
ทุก. อ            ทุกนิบาต               ” ปฏิสมฺ ขุ.       ปฏิสัมภิทา           ” 
ติก. อ.            ติกกนิบาต             ” อปทาน. ขุ.    อปทาน                 ” 
จตุกฺ. อ.          จตุกกนิบาต           ” พุทธว. ขุ.       พุทธวงส              ” 
ปฺจ. อ.         ปญจกนิบาต          ” จรยิา. ขุ.         จรยิาปฎก             ” 
 
 
ล. = เลม,               น. = หนา,               บ. = บรรพ,             ท. = ทั้งหลาย,          ! =   ดูกอน 
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ลําดับเรื่อง 

ในเรื่องการตามรอยพระอรหันต 
 
 

ตอนบุพภาค 
 หนา 
ประณมพจน ๙ 
คําปรารภเรื่องการตามรอยพระอรหันต ๑๐ 
พระบาลี ๓ สตูรที่ใชเปนหลัก ๒๓ 
 บาลีฉวโิสธนสูตร ๒๔ 
 บาลีมหาอัสสปุรสูตร ๒๙ 
 บาลีสามัญญผลสูตร ๓๗ 
หัวขอที่ไดจากบาลี ๓ สูตรแตละสูตร ๔๗ 
บาลีพระสูตรอ่ืนที่ควรตรวจดูดวย(๑๖สูตร) ๔๗ 
หลัก ๒๓ ข้ัน ๔๘ 
หลัก ๒๓ ข้ัน กับมรรคมีองคแปด ๔๘ 
หลัก ๒๓ ข้ัน กับไตรสิกขา ๔๙ 
 
 

บทนํา 
บทนําการตามรอยพระอรหันต ๕๐ 
 พระตถาคต ๕๓ 
 เกิดขึ้นในโลก ๕๕ 
 อรห-เปนพระอรหันต ๕๕ 
 สมฺมาสมฺพุทฺโธ-ตรัสรูชอบเอง ๕๗ 
 วิชชาจรณสมปฺนฺโน-สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ ๕๘ 
 สุคโต ๖๓ 
 โลกวิท ู ๖๔ 
 อนุตฺตโร ปรุิสทมฺมสารถ-ิเปนผูฝกคนควรฝกไมมใีครยิ่งกวา ๖๘ 
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 สตฺถา เทวามนสฺุสาน-เปนครขูองเทวดาและมนุษย ๖๙ 
 พุทโธ-ผูเบิกบาน ๗๒ 
 ภควา-ผูจําแนกธรรม ๗๓ 
 แสดงธรรมไพเราะในเบื้องตน, ทามกลาง, ท่ีสุด ๗๕ 
 ประกาศพรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณ ๗๖ 
 

บทที่ ๑ 
ฟงเทศนเกดิปญญาอยากบวช ๗๗ 
 ผูที่จะบรรลุมรรคผล ๗๙ 
 การฟง ๗๙ 
 ใครจะรูสึกเชนกุลบตุรนี ้ ๘๑ 
 อยากบวชเพราะอะไร ๘๑ 
 อะไรทําใหเบือ่โลก ๘๒ 
 กามคืออะไร ๘๓ 
 ตัวอยางในปวัตติกาล ๘๕ 
 บัดนีโ้ลกรูสึกอยางไรบางในเรื่องนี้? ๘๗ 
 

บทที่ ๒ 
 การสละทรัพยและญาติออกบวช ๙๐ 
 การบวชคืออะไร ๙๑ 
 ทําไมจึงบวช ๙๔ 
 คาของการบวช ๙๗ 
 ชนิดของนักบวช ๙๘ 
 บวชกันหมดเปนไปไดหรือไม ๙๙ 
 ประโยชนโดยแทจริงของการบวช ๑๐๑ 
 ประโยชนพิเศษของการบวช ๑๐๓ 
 การสึก ๑๐๓ 
 ถาไมบวชจะไดหรือไม ๑๐๗ 
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บทท่ี ๓ 

ปาติโมกขสังวร-สํารวมในพระปาติโมกข ๑๑๐  
๑. ปาติโมกข ๑๑๒ 

ปาติโมกขจําเปนแกการตามรอยพระอรหันตอยางไร ๑๑๒ 
ปาติโมกขคืออะไร ๑๑๔ 
ปาติโมกขอันมาในบาลีวินยั ๑๑๘ 
ปาติโมกขอันมาในบาลีสุตตันตปฎก ๑๒๑ 
 จุลศลี มัชฌิมศีล ๑๒๒ 
 มหาศีล ๑๒๒ 
ปาติโมกขกับวินัยตางกันอยางไร ๑๒๓ 
ปาติโมกขสังวรเนื่องกับมรรยาทและโคจร ๑๒๔ 
 อภิสมาจาร ๑๒๔ 
 โคจร ๑๒๕ 
การเปดประชมุทําปาติโมกข ๑๒๖ 

๒. สังวรคืออะไร ๑๒๗ 
การสํารวมทัว่ไป ๑๒๘ 
การสํารวมเฉพาะปาตโิมกข ๑๓๐ 

๓. ศีลคืออะไร ๑๓๑ 
อะไรเปนตวัศลี ๑๓๑ 
ที่เรยีกวาศีล เพราะเนื้อความวากระไร? ๑๓๑ 
อะไรเปนลักษณะเครื่องใหสังเกตของศีล ๑๓๒ 
อะไรเปนรสของศีล ๑๓๒ 
อะไรเปนเครื่องปรากฏหรือเครื่องหมายของศีล ๑๓๒ 
อะไรเปนฐานที่ตั้งอาศัยของศีล ๑๓๒ 
ศีลมีอะไรเปนอานิสงส? ๑๓๒ 
ศีลมีกี่อยาง ๑๓๔ 
อะไรเปนเครื่องเศราหมองของศีล ๑๓๕ 
อะไรเปนความสะอาดหมดจดของศีล ๑๓๗ 
ศีลวิบัติมโีทษอยางไรบาง ๑๓๗ 
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ศีลสมบัติมีอานิสงสอยางไร? ๑๓๙ 

 ๔. ความเบ็ดเตล็ด ๑๔๐ 
  ความหมายของคําวาปาติโมกขสังวร ๑๔๑ 
  การนิยมในหลักแหงอริยวนัิย ๑๔๑ 
  การสํารวมปาติโมกขเนื่องกับการบรโิภคของภิกษ ุ ๑๔๑ 
  ปาติโมกขสังวรศีลในฐานะเปนธรรมผูปกครองสงฆ ๑๔๒ 
  การตองอาบัตคืิออะไร ๑๔๓ 
  ประโยชนแหงปาติโมกขสังวรที่สะอาดหมดจด ๑๔๔ 
  พระพุทธประสงคที่ทรงฝากไวแกภกิษุสงฆ ๑๔๖ 
 

บทท่ี ๔ 
อินทรยีสังวร-การสํารวมอนิทรีย ๑๔๘ 
 ๑. อินทรยีสังวรศีล ๑๕๐ 
  อินทรยีสังวรจําเปนในการตามรอยพระอรหันต ๑๕๐ 
  อินทรยีคืออะไร ๑๕๑ 
  ทวารคืออะไร ๑๕๒ 
  คุมครองอินทรียคือทําอยางไร ๑๕๔ 
  การไมถือเอาโดยนิมิตและโดยพยัญชนะ ๑๕๘ 
  อภิชฌาและโทมนัสคืออะไร? ๑๖๐ 
 ๒. เบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับอินทรยีสังวร ๑๖๑ 
  การสํารวมอนิทรียชนิดยอดเยี่ยม ๑๖๑ 
  ปฏิปทาของพระเสขะ ๑๖๓ 
  อินทรยีชนิดทีฝ่กอยูในอํานาจแลว ๑๖๔ 
  ความเขาใจผดิของบางคน ๑๖๕ 
  ธรรมอืน่ที่ชวยเหลือแกการสํารวมอินทรยี ๑๖๘ 
  อานิสงสของการสํารวมอินทรีย ๑๖๙ 
  โทษของการไมสํารวมอินทรีย ๑๗๔ 
  การทรงกําชับในเรื่องการสํารวมอนิทรีย ๑๗๘ 
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บทท่ี ๕ 

อาชีวปาริสุทธ-ิความบริสุทธิแ์หงอาชีวะ ๑๘๓ 
 ๑. อาชีวปาริสุทธิศีล คืออะไร? ๑๘๔ 
 ศัพทวาอาชีวปาริสุทธิศลี ๑๘๔ 
 อาชีวะที่ไมบรสิุทธิ์เปนอยางไร? ๑๘๕ 
  การแสวงหาดวยการลอหลอก ๑๘๕ 
  กุหนา-การหลอกลวง ๑๘๕ 
  ลปนา-พูดพริีพ้ิไร ๑๘๖ 
  เนมิตติกตา-พูดหวานลอม ๑๘๖ 
  นิปเปสิกตา-พูดทาใหเจ็บใจ ๑๘๗ 
  นิชิคึสนตา-แลกเปลี่ยนหากาํไร ๑๘๗ 
  การแสวงลวงละเมดิพระพุทธบญัญัต ิ ๑๘๘ 
  เดรจัฉานวิชา ๑๘๘ 
  เวชกรรม ๑๙๐ 
  วิญญัต ิ ๑๙๒ 
  การรับใชตระกูล ๑๙๔ 
 อาชีวะที่บริสทุธิ์เปนอยางไร? ๑๙๕ 
 ๒. เบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับอาชวีปาริสุทธิศลี ๑๙๘ 
 อาชีวปาริสุทธศิีลภายในปาตโิมกขสังวรศลี ๑๙๘ 
 อาบัติเกี่ยวกับอาชีวะโดยตรง ๑๙๘ 
 สามเณรกับอาชีวปาริสุทธิศลี ๑๙๙ 
 ความเครงครัดของพระมหาเถระ ๒๐๐ 
 ความเครงครัดในเรื่องนี้ของบัณฑิตในกาลกอน ๒๐๒ 
 อาชีวะทีถ่ือตึงเกินไป ๒๐๕ 
 สรุปหลักของเรื่องนี้จากตวัอยางท่ัวไป ๒๐๖ 
 อานิสงสแหงอาชีวปาริสุทธศิีล ๒๐๗ 
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บุพภาค 
แหงการ 

ตามรอยพระอรหันต 
 
 

“ 
พุทฺธสฺสาห  นิยนฺาเทมิ  สรีรฺชีวิตจิฺท 

พุทฺธสฺสาหสฺมิ  ทาโส  ว  พุทฺโธ เม สามิกิสฺสโร-อิติ 
 

พุทฺธทาโส 
ขาพเจามอบชีวิตและรางกายนี้ ถวายแดพระพทุธเจา, 

ขาพเจาเปนทาสของพระพุทธเจา, พระพุทธเจาเปนนายของ
ขาพเจา เพราะเหตุดังวามานี้ ขาพเจาจึงช่ือวา  “พุทธทาส” 

” 
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ประณมพจน 
 
 พระรัตนตรัย  คือ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ, ยังอิงอาศัยกนัตั้งอยูเพ่ือความสุขของ
มหาชน, ขาพเจาขอมอบชีวติพรอมท้ังรางกาย  แดพระรัตนตรัยนั้น  เพื่อปราศจากอันตรายทั้งทางกาย
และทางใจ  อันหากจะเกิดมแีกขาพเจา  ผูตั้งใจรวบรวมรอยกรองของปฏิบัติ ท่ีพระผูเปนโลกนาถตรัส
ไวเปนรอยทางแหงพระอรหันตทั้งหลาย,  จนกวาจะสําเร็จเรียบรอยลงดวยดี.     ขอใหขาพเจาไดกลาว
คําจริงทุกประการ  โดยไมมอุีปสรรค.  ขอกุศลจติอันนี้  จงมีวิบากสมดงัมโนรถครบถวน  นับแตเวลาที่
ขาพเจาจะเริ่มรอยกรองเนื้อความในปกรณน้ัน    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  เทอญ. 
 
 พุทธทาสภิกขุ 
 ๒๘ สิงหาคม ๒๔๗๕ 
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คําปรารภ 
 
 ชีวิตแหงบุคคลผูดําเนนิตามรอยพระอรหันต  ไมไดมหีลักวาจะตองนั่งหลับตาภาวนาอยู
ดายไป    แตมีหลักสําคัญอยูวา  จะตองหมุนใจตนใหตรงตอแนวทางแหงความสุขที่แทจริงตามลาํดับ  
ตามคําสั่งสอนของพระองค  เทานั้น. 
 
 ชีวิตแหงความเปนพระอรหันตในพระพุทธสาสนา  นบัวาเปนชิน้เอกในบรรดาธรรมที่
โลกควรตองการ,   เพราะเปนสิ่งเดียว   ท่ีอาจนําสุขแทจริงมาใหแกโลกได.   การกระทําเพื่อใหจิตมี
อํานาจเหนือโลก - เพ่ือไมตองหมุนเวียนไปในกระแสแหงความทุกขทรมานของโลก  และเพื่อถึงที่สุด
แหงความสุขอันจะไมกลับไปเปนทุกขอกีตอไป,  น้ีเปนวธิีการแหงการกระทําตามรอยพระอรหันต  ซึ่ง
พระพุทธเจาไดทรงกระทําสาํเร็จเปนคนแรก  แลวสอนใหผูอ่ืนทําตามบาง  จนมพีระอรหันต คือผูที่
หลุดจากทกุขเปนจํานวนมาก.    ในครั้งนั้น  มนุษยทีม่ีปญญาลวนแตเปนผูทีไ่ดรบัความสุขอยางสูงไป
ตามกันจนตลอดชีวิต.   เพียงแตไดเห็นคนเชนนั้นก็เปนการดี   เพราะเปนการไดเห็นตวัอยางผูที่พนทุกข  
มีใจเปนอิสระจากธรรมชาตฝิายขางต่ํา  ไมติดขัดดุจทองฟาในกลางหาว และสดชื่นไดถึงที่สดุ ที่
ธรรมชาติของใจจะสดชื่นได,  คงที่และแนนอน  เพราะอยูนอกอํานาจของความชั่วในโลกดังกลาวแลว.    
น่ีเปนวิฝการอยางเดยีว  ท่ีจะนําความสุขมาสูโลกไดแทจริง.   โลกมีความจริงเปนเชนนี้  แตมนษุย
สวนมากในโลก  ไมยดึเอาความจริงนี้เปนหลัก  จึงดําเนินชีวิตขดัขวางตอความจรงิของโลก  ไดรับทุกข
ทรมานใจ  โดยไมรูสึกอยูเสมอ 
  
 มนุษยสวนมาก  สอนกันใหหมุนตัวเองตามความอยากอยางวิสัยโลก.    เขาไมทราบวา
ลําพังโลกแลว  ยอมหมุนไปสูความยุงเหยงิ,  แมจะมีการศึกษาอยางใหมเจรญิขึ้นกวาบัดนีเ้พียงใด   ถา
ไมอาจบังคับความอยากของโลกไดแลว  ก็จําตองแลนไปไมมีกําหนดหยุด    แมวาโลกจะมีอายยุนืไป
อีกเทาไรก็ตาม.    ระหวางที่สัตวโลกหมนุไปตามอํานาจบันดาล  ของความอยากนานาชนิดของมนุษย
น่ันเอง    มนุษยยอมไดรับความระหกระเหินมากนอยเทากับความชาและเร็วแหงกําลังหมุนของโลก    
เพราะมนษุยเปนผูทําโลกใหหมุนไป  และตนเองก็แลนติดไปดวย,   น่ีคือการหมุนแหงลอของ
สังสารวัฏฏ อนัเปนทุกขทรมาน ! 
  
 ชีวิตแหงความเปนอรหันต  จะหักกงลอใหหยุดเฉพาะตน.   ถามีมากคน  ก็อาจหักกงลอ
ของโลกได.     โลกจะสงบ !     มนุษยจะไมตองเหนื่อยบอบดวยการหมุนติดตามโลก  ซึ่งหมุนไปดวย
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อํานาจความอยาก.   สิ่งท้ังหลายจักเยือกเย็น !   แตมนุษยผูไมเปนไทยแกตัว  ที่ไหนจะทําเชนนัน้ได.   
มนุษยไมเปนไทยแกตัวเพราะตกอยูใตอํานาจความยั่วยวนของโลก : มนุษยอยากไดก็แลนตาม  จนกวา
จะมีพระอรหันตมาเรียกใหเขาหยุดฟงคําชี้แจง  จนทราบถึงเหตุผลของการทีไ่มควรวิง่  เขาจึงจะไมออก
วิ่งตอไป;  พระอรหันตจึงเปนบุคคลจําพวกเดียวเทานัน้  ท่ีโลกตองการเพื่อประสาสนความสุขสงบ.    
นอกนั้นก็คือพวกที่จะวิ่งตามโลก  และชวยกําลังใหโลกหมุนเร็วย่ิงขึ้น.   จึงเปนโชคดีแกโลกอยางยิ่ง    
เมื่อพระพุทธเจาหรือพระอรหันตเกิดขึ้นในโลก ! 
  
 ทําไมจึงมีคนกลาววา  พระอรหันตไมมใีนโลก  และจะไมมีอีกตอไป.   ทําไมเขาจึง
พยายามยกเหตุผลมากลาวอยางจริงจัง   จนคลายกับวาเขาจะไดรับผลดีอะไรสักอยางหนึ่ง  ในเมื่อไมมี
ใครพยายามเพือ่เปนพระอรหันต,  และคลายกับวาพุทธสาสนาอันสูงสุดนั้นเปนคําพูดที่เหลวใหลไม
เปนชิ้น   ไมใชคนที่เรยีนพทุธสาสนาเหลวใหล.    ทําไมจึงไมมีใครพยายามยกเหตผุลฝายขางที่วาพระ
อรหันตอาจมไีด  เหมือนอยางนั้นบาง.    ธรรมดาฝายต่ําของโลกอันยั่วยวนท่ีสิงอยูในหัวใจของมนุษย  
ไดชนะธรรมดาฝายสูงของโลกอันสงบเสยีแลวกระมัง ?   พระธรรม  เปนของจํากัดเวลา (กาลโิก)  คือมี
ประโยชนไดแตครั่งกระโนนเทานั้นเองดอกหรือ ?  จิตศกึษาไมใชวิชาที่จะสําเร็จไดผลเกินคาด  เหมือน
พลศึกษาในสมัยนี้บางเทยีวหรือ ?   หรือวาคําพูดนัน้  เปนเพียงคําพูดของผูไมสนใจในจิตศึกษาเทานั้น,  
มาชวยกันพจิารณาดูเถิด ! 
 
 พระอรหันต  ไมมีเครื่องหมายภายนอกแสดงใหรู  เหมือนแถบ, ดาว, หรือพัดยศ    ดัง
เรื่องวาพระอรหันต ลกุณฑกะ ครั้งกระโนนถกูพระบถุุชนคลําศีรษะเลน  เพราะสําคัญวาทานเปน
สามเณรนอย ๆ รูปหนึ่ง,  เพราะฉะนัน้  เรายากที่จะรูจดัพระอรหันตดวยรูปรางภายนอก.   คนท่ีเรยีน
เรื่องพระอรหนัตรูแลว  แตไมทําจริง ๆ ตามนั้นดวยเหตอุยางใดอยางหนึ่ง  พระองคทรงเรียกเขาวาโมฆ
บุรุษ  หรือคนวางเปลา,  หรอืคนกํามือเปลา.    การเรยีนจบพระไตรปฎกไมไดทําใหเขาพนจากการติขอ
น้ีเลย !    จงดูเถิด.   เพยีงแตการเรยีนอยางเดียวไมอาจทําตนใหเปนประโยชนอยางสูแกโลกได,   สวนผู
ที่เรยีนเพียงนอย ๆ  แตทําจริง ๆ  ไดรับความสุขยังไมถงึชั้นอรหันต  พระองคกลบัสรรเสรญิวากาํมือไม
เปลา.   นาจะเปนพวกโมฆบรุุษกระมัง  ทีพ่ยายามยกเหตุผลมากลาววา   พระอรหันตจะไมไดอีก   เพื่อ
ปกปดขอท่ีเขาเคยถกูตําหนิมาแลวและจะไมตองเกอเขินกระดากตั้วเองออหรือผูอ่ืนซึง่อาจถามเขาวา  
“ทําไมทานจึงไมปฏิบัติดบูางตามท่ีเรียนมา  อยางนอยสกัคราวหนึ่ง” 
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 ตัวพระพุทธสาสนาที่แทจริง  ไมรูจกัคร่ําคราหรือตายคือสาปสูญ  เพราะเปนกฎที่แทจริง
ประจําอยูในโลก  จึงไมเคยเหลวใหล.   สวนผูเขาไปเกี่ยวของกับพุทธสาสนานั้นไมแนนอน,   เขาอาจ
อาศัยประโยชนสวนตวัอยางใดอยางหนึ่ง  แลวกลาววากระไรก็ได.    และเพราะเปนการกลาวชั้นหลัง ๆ 
จึงขัดกับกฎดัง้เดิม  ที่วาพระธรรมเปนอกาลิโก,  คือใหผลไมจํากดัเวลาดังกลาว. 
 
 ในวงการแหงพุทธสาสนาทัง้หมด  แบงกจิการของพุทธบริษัทออกไดเปน ๓ ข้ัน คือ  (๑) 
การเรยีนรู  ใหเรยีกวา ปริยัตธิรรม,  (๒) การทําจริง ๆ ตามท่ีเรยีนมานัน้  เรียกวา ปฏิบัติธรรม,  (๓) การ
เก็บเกีย่วผลอันเกิดจากการทําจริง ๆ นั้น  เรยีกวา ปฏิเวธธรรม,  เราบากบั่นกนัอยางเต็มที่มาแลวข้ันหนึ่ง  
ยังมีอีกขั้นหนึง่  ที่จะตองพยายามกันตอไป   ข้ันนั้น  คือ  ปฏิบัติธรรม.    สวนการเก็บเกีย่วผลอันเปน
ข้ันสุดทายนัน้  ไมตองบากบัน่อะไร  เพราะเมื่อมีการทําจริง ๆ แลว  กห็วังไดแนนอนวาจะตองไดรับ. 
 
 ผูที่เกดิสุดทายภายหลัง   มีใจไมกลาแข็ง  ไมอาจ สละความสุขและการบําเรอดวยวัตถุ
กาม    ซึ่งตนกําลังไดรับอยู,  ไมอาจ ทนความลําบากอนัเกิดจากความพากเพยีรคนหาความจริง  อยาง
พระอรหันตทัง้หลาย  ไมอาจ ทนตอการหัวเราะเยาะ ของผูท่ีไมมีความรูเรื่องพระอรหันต,  ไมอาจ ทน
ตอความยัว่ยวนของเหยื่อในโลก  หรือตอคําชี้แจงใหเขากลับทางเดนิของเพื่อนฝูงที่ไมไดตั้งใจเหมือน
เขา.    เจาถูกอบรม  โดยทํานองใหหางจากรอยทางแหงพระอรหันต !   เพราะไมคอยมีใครจะสมัครเปน
ผูเดนิตามรอยพระอรหันต  ดวยหัวใจอนัแทจริง    การยกเหตุผลฝายขางท่ีวา  พระอรหันตอาจมีได  จึง
ไมคอยมีใครสนับสนุน.    อาศัยความมีพวกมาก  มีการยัว่ยวนมาก,  และธรรมดาฝายต่ําของโลกอาจ
ชนะฝายสูงไดงาย    ตามกฎธรรมชาตใินโลก  ซึ่งเปนเชนนั้นอยูแลว    เขาจึงเพียงแตพูดสงเสริมเทานั้น  
ก็ชนะโดยโวหารไดงายดาย.   สวนฝายทีจ่ะตองอางเหตุผลตานทานกฎของธรรมชาติ  ยอมชนะไดยาก,  
ยิ่งพระธรรมเปนปจจัตตลักษณะ  คือคนฉลาด  จะเห็นไดเฉพาะตนดวยแลว    โลกซึง่มีความฉลาดนอย
จะชนะดวยอาการนิยมภายนอกไดอยางไร.    การท่ีโลกถูกพวกมากฝายขางโนนลากไป  จึงเปนของไม
แปลก.    สวนความจริงทุก ๆ อยางคงเปนอยูอยางเดิม   ซ่ึงคนฉลาดยังคงเก็บเกีย่วผลไดตามที่เขาหวาน
ลงไว.    ภายนอกเราตองยอมใหโลกชนะ  แตภายในแหงความจริงธรรมยอมชนะเสมอ. 
 
 พระธรรมหรอืกฎท่ีแทจริงในโลก    ยอมไมจํากัดเวลาจรงิ,  จะจริงเสมอไป  เชนเดียวกับ
ทานบรโิภคไดโดยสะดวกแลว  จะตองอ่ิม    อันเปนความจริงเสมอคงที่    ท้ังในสมัยน้ีและสมยัโนน.    
ก็เมื่อทานทําความชั่ว   ทานจะตองไดรับทกุขทั้งในสมัยโนนและสมัยนี้;   แตถาทานทําความดถีึงที่สุด  
ทานอาจไดรับผลถึงที่สุดเพียงแตสมัยโนน,   ในสมัยนี้ไมไดรับ  เชนนี้แลว   อะไรจะเปนตัวพระธรรม,  
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พระธรรมอยูทีไ่หน ?  ทําไมจิตศึกษาทีเ่ขาฝกดแีลวจะไมสําเร็จผลไดดกีับพลศกึษาที่เขาฝกกนัไดแปลก 
ๆ ในสมัยน้ีบาง.    ถากายศึกษาเปนสิ่งที่มนุษยอาจทาํใหดียิ่งขึ้นไดเปนลําดับ  สวนจิตศกึษานัน้ ไม
สามารถแกไขใหดียิ่งขึ้นได หรือแมจะรกัษาใหคงอยูอยางเดิมก็ไมไดแลว   ในโลกนี้ไมมีก็ไมมีพระ
ธรรมเลย,    พุทธสาสนาทีส่อนไวกผ็ิดหมด  จริงอยูแตคําพูดของคนพวกมากเทานั้น  ทานทั้งหลายจะ
ไดรับความยุตธิรรมจากอะไรเลา.    สิ่งที่เปนความจริงตองยังคงเปนความจริง,   เวนไวแตความจรงิ  มัก
ไมมีโอกาสโผลเขาไปในโลกที่เปนเทจ็  และเต็มไปดวยมายาเทานัน้.    การที่พวกเราผูเปนพุทธบริษัท  
ยังเชื่อวาพระอรหันตอาจมีไดนั้น  ไมเปนการงมงายเลย.    เราเชื่อกันอยางมีเหตุผล  และจะไมชวนกัน
กลบความจริงขอน้ี  เพ่ือเห็นแกประโยชนสวนตนดวย. 
 
 ตมธรรมดา  พวกมดปลวกมีประสาทก็จริง  แตมันไมอาจมีความรูวา  ในโลกนี้มนษุยมี
อากาศยานซึ่งแลนไปไดเรว็กวาพวกมนัตัง้หลายพันเทา  หรือมีดนตรีที่ไพเราะกวาเสียงจิ้งหรีดเพื่อน
ของมันตั้งหลายรอยเทาดวย.    ถามดหรือปลวกตัวไหน  เผอิญมีประสาทเปนพิเศษรูไดเหมือนท่ีคนเรารู
กันแลว  และมันขืนขยายแกพวกมันขึ้น  ก็จะถูกพวกมันแยกคัดใหอยูตางหาก    เชนเดียวกับท่ีเราคัด
พวกวิกลจริตใหอยูตางหากในสมัยนี้.    นัน่ทําไมความจริงของมดหรือปลวกตัวนั้นจงึไมมีเพื่อนเชือ่ถือ,  
น่ันไมใชเปนเพราะความจรงิบางอยาง  เปนความจริงท่ีคนบางพวกไมอาจรู หรือไมอาจคะเนเอาไดดอก
หรือ.    อยาวาถึงเชนนั้นเลย  ถาเราจะไปบอกคนปาเถื่อนจรงิๆ ถึงความเจรญิอยางใหม,  ก็ยากที่จะให
เขาเชื่อไดทุกคาํพูด.    เมื่อวสัิยแหงพระอรหันต เปนความจริงทีล่ะเอียดและลึกซึ้งยิ่งกวา   ความแปลก 
ปลาดในระหวางสิ่งที่อาจรูไดดวยหูดวยตา  อยางวามาแลวนั้น    เราจะพูดใหเชื่อกันดวยปากงาย ๆ ได
อยางไรเลา,    นอกจากจะใหเขาทําดู  แลวเห็นเอง.    น่ีเปน หลักสนัทิฏฐโก หรือ ปจจตัตลกัษณะ  ที่มี
ประจําอยูในพระธรรมชั้นสูง อันลกึละเอยีด ;  จึงเปนอันวานกักายศกึษาจําเปนจะตองกลาวไปอยาง
หนึ่ง,  และนักจิตศกึษา  อาจฟงคําพูดของนักกายศกึษาเขาใจไดงายกวาการที่จะใหนักกายศกึษาฟง
คําพูดของเขาเขาใจ,    เพราะฉะนัน้  ในวงการนกัจิตศกึษา  จักตองเรียนรูธรรม  ท่ีลึกละเอียดดวยใจ
ตนเองโดยเฉพาะ,  แลวพยายามทําจริง ๆ ตามลําดับที่เราสามารถ  จึงเปนการถกูตองและมีคาอยางสูงสุด
ในชีวิต    เพราะเปนวิชาที่ประณีตทํายาก  และไดรับผลคุมกัน  เปนสุขอยางแทจริง  ซ่ึงไมมีวิธีการอยาง
อ่ืนบันดาลใหได. 
 
 วิธกีารแหงความเปนพระอรหันต  ไมใชสาสนาชนิดเปนยาเสพตดิทําใหข้ีเกียจ  ถวง
ความเจรญิของประเทศ  อยางท่ีบางคนเขาใจ,  เวนไวแตเปนการกระทาํท่ีเท็จปลอมอนัคนทุจริตกระทํา  
หรือสั่งสอนเพื่อประโยชนสวนตนบางอยาง  หรือที่พวกขาดการศึกษา  มีความรูอยางงมงายเพราะทํา
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ตาม ๆ สืบ ๆ กันมาดวยอํานาจยึดม่ันสําคัญผิด    อันแปลกจากคําสั่งสอนของพระองค,    มีขอพิสูจนได
ตรงที่เขาจะไมไดรับความสุขอันสูงสุดสมจริงดังท่ีกลาวไว :  เราจะเห็นพวกนีด้ิ้นรนตามลาภสักการะ
จนปรากฏแกตามนุษยธรรมดา   เพราะเขาอาจลืมภาวะหรืออาการของพระอรหันตท่ีเขาฉาบไวภายนอก  
ในไมนานน่ันเอง.    เม่ือผูท่ีไมรู  ไมอาจจับความเท็จเทียมหลงเชื่อดายไป  ก็อาจเกดิสาสนาชนิด
ยาเสพติดขึ้นได.    บัดนี้เรามีการศกึษาปรยิัติมากพอแลว  ไมตอกลวัในขอนี้.    ผูท่ีอยากทําตนใหเปน
ประโยชนแกตนและผูอ่ืนอยางสูง  ควรพจิารณา  และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกโลก ดวยการชวย
คนหา รื้อฟน ความสุขอยางสูงสุดอันมีอยูในพุทธสาสนาเทานั้น  ข้ึนมาแสดงแกโลกเถิด  จะเปนความดี
อยางเดยีวกันกับที่พระอรหันตในกาลกอนไดเคยกระทาํมาแลว  ไมจํากัดวาจะเปนบรรพชิตหรือ
ฆราวาส,  ทั้งในสมัยนี้หรอืสมัยโนน  ก็อาจทําไดดวยกัน  เพียงแตสําหรับฆราวาสมีขีดจํากดัอยูบาง
บางอยางเทานัน้   พระองคทรงรับรองวาฆราวาสก็อาจบรรลุมรรคผล  คือความสุขทางใจอยางสูงขึน้ไป
ตามลําดับได. 
 
 การตามรอยพระอรหันต  หรือการเดินตามทางพระอรยิเจา  คือการปฏิบัติกาย วาจา ใจ  
ตามอยางพระอรหันตทั้งหลาย  มีพระพุทธเจา เปนตน   ไดเคยกระทํามาแลว   เพ่ือใหบรรลุสุขเต็มที่  ที่
มนุษยจะสามารถทาํไดไมเหลือวิสัย     และเปนการกระทําเพื่อบรรลสุุขอยางประเสริฐในชวีิต  ไมใช
เปนการงมงายอยางที่บางทานเขาใจและคอยแตหัวเราะเยาะผูอ่ืน.    เราจงมาชวยกนัคิด  ชวยกนัรื้อฟน  
ชวยกันทํา  ใหสําเร็จลลุวงเปนลําดับ  จะพบความสุขที่เราเคยคาดเอาวา  ไมอาจมีไดเปนไดตามสวน
แหงกําลังสตปิญญาของเรา 
 
 พระพุทธสาสนาชั้นสูงก็ไมไดมีไวสําหรบัหลอกคนเลน  เพราะหลกัในพุทธสาสนาสอน
ใหคิดจนเห็นจริงดวยตนเองเสียกอน  แลวจึงเชื่อ  ไมตองเชื่อส่ิงที่ไมมีตัวตามผูอ่ืนบอก.    พระพุทธ
สาสนาสอนใหเก็บเกี่ยวผลอันเกิดจากการกระทําของตนเอง  ซึ่งเปนการกระทําที่สจุริตถูกตองตอภาวะ
ของตนๆ   ไมใชใหรอคอยรบัผลจากผูศักดิ์สิทธิ์วเิศษ,    เพราะฉะนั้นคําสั่งสอนในพุทธสาสนาทุกคําจึง
มีบทพิสูจนกํากับอยูดวยในตัว  เพ่ือใหผูนั้นเห็นไดเองแลวเต็มใจทําตามดวยตนเอง  ทําไปตามลาํดับ ๆ 
ก็จะไดรับผลแหงความดีน้ันโดยลําดับ ๆ,    ถึงท่ีสุดแหงความดีเมื่อใด  เม่ือน้ันเรยีกวา เปนพระอรหันต  
คือผูที่หมดความชั่วและหมดทุกขอันเปนผลเกิดจากความชั่ว  มีอวิชชาเปนตน,    เปนผูมีความดีเต็มที่  
เสวยผลอนัเกดิจากความดี  คือสุขชนิดท่ีไมมีอ่ืนยิ่งไปกวา   จัดเปนคนหนึ่งในจําพวกคนด ีท่ีสุดของโลก  
หรือเปนคนธรรมดาคนหนึง่ในโลกพระอรหันต 
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 แมจะไมเปนการแนนอนวา  เราจะเปนอรหันตกันไดในบัดนี้ทุกคนก็จริง    แตเปนการ
แนนอนที่สดุวา  เราทกุคนควรพยายามเปนพระอรหันตเทาที่สามารถ  หรืออยางนอยที่สุด  ก็ตองเดิน
ตามรอยทาน,    มิฉะนั้นชวีติจะไมราบรื่น  ตามธรรมดาของสัตวโลกที่เต็มไปดวยความชั่ว  และไมได
รับความสุขในพุทธสาสนาที่มีอยูเปนพเิศษจากสาสนาอืน่ ๆ.    สุขพิเศษนั้นไมจํากดัวา  จะตองไดรับ
หลังจากการเปนพระอรหันตแลว  เพราะแมเพียงแมนเพียงยางเขารอยของทาน  กไ็ดรับผลคุมเหนื่อย
ทันที  และไดรับมากขึน้ตามลําดับแหงการพยายาม,  เปนสุขชนิดที่การศกึษาอยางใหม เชน 
วิทยาศาสตร เปนตน   กไ็มอาจใหไดเลย.    คําสอนในโลกสมัยใหม  เขาสอนกันใหกลบทกุข หรอื แก
ทุกขท่ีมีอยูประจําชวีิตมนุษย    ทั้งที่ไมตองรูวาทกุขน้ันเกดิจากอะไร;  ดวยการเอาของลอมาลอใหเพลิน
ไปคราวหนึ่ง ๆ  ไมมีที่ส้ินสุด.    สวนวิธีการแหงความเปนอรหันตสอนใหรูจักทกุข  และรื้อรากของ
ทุกขข้ึนทําลายเสียใหหมดเชื้อสิ้นเชิง    ไมตองมัวแกทุกขหรือกลบทุกข   อันเปนการกระทําท่ีไม
แนนอนยั่งยืน,  ในที่สุดกไ็มมีอะไรมาทําใหทุกขอีกไดจนตลอดชวีิต. 
 
 วิทยาศาสตรใหม ๆ เกิดขึ้นในโลก  เจรญิขึ้นในโลกเพยีงใด,  เหตุแหงความทุกขทางใจ  
ก็ย่ิงลี้ลับลงไปเพียงนัน้.   เพราะวิทยาศาสตรใหมเอาหลกัแหงธรรมชาติมาเรยีนรู   เพื่อดําเนินกิจการฝน
ความสงบแหงนามธรรมของโลก,  ยัว่ยวนพอกพูนกิเลสอันเปนสาเชื้อของความทุกข  เชนเดยีวกับเอา
เหยื่อเลีย้งเสือผอม  ดวยหวงัวามันจะไมกดัเพราะความฉลาดของตน  แลวก็เลี้ยงกันเรื่อยไปไมมีกําหนด
เลิก.    การกระทํานั้น ๆ มีผลเพียงกลบทุกขไดช่ัวคราว  โผลข้ึนใหมย่ิงกวาเกา    จะตองหาวิธีปราบให
ย่ิงขึ้นไป.    มันเจรญิมาโดยทํานองนี้  อันเปนทํานองที่ทาํโลกใหยุงเหยงิจนสางยาก,  ทุกขของโลกจึงยิ่ง
ลึกซึ้งซับซอนเปลี่ยนแปลง  และกาวหนาลวงพนความสามารถของวิทยาศาสตรซึง่ที่แทกลับเปนส่ิงที่
เพ่ิมกําลังใหแกมัน  มันเอานักวิทยาศาสตรไวคอยแกตามหลังเสมอไป.   เมื่อไหรจะทัน !  เมื่อไหรโลก
จะเลิกวิ่งดวยอํานาจวิทยาศาสตรชนิดทีพ่อกพูนกเิลส  อันเปนเชื้อของความทุกข   แลวหมุนมาขาง
วิทยาศาสตร  ที่ถอนรากกิเลส  กลาวคือวิธกีารแหงความเปนพระอรหันตน้ีบาง. 
 แมวารูปธรรมภายนอกไดเจรญิเปลีย่นแปลงไปมาก    มีตึกรามใหญโต  มีรถยนต  มี
อากาศยาน  วทิยุ ฯลฯ  เกิดขึ้นในโลก,    มนุษยดื่มกินนุงหม  ใชสอยวตัถุ  ท่ีใหความสะดวกสบาย  จน
เกือบเรียกไดวาของทิพยก็จรงิ,   สวนนามธรรมคือใจของเขา    ไมไดรบัความตรากตรํา   เพราะไมรูสึก
อ่ิม ไมรูสึกพอยิ่งขึ้น  เทากับความเจรญิแหงรูปธรรมอันยัว่ยวนนัน้ดอกหรือ ? 
 จริงอยูที่วิทยาศาสตรสมัยใหม  อาจบําบดัโรคบํารุงอนามยั  ทําใหมนุษยตายกอนกําหนด
นอยกจ็ริง    แตถาเปนการทาํใหมนุษยมีชีวิตอยูเพื่อตรากตรําทรมานใจ   เพราะนามธรรมภายในของเขา
ถูกแผดเผาแลว,    การมวีิทยาศาสตรหรือไมมีวิทยาศาสตร  ก็คงมผีลไมดีกวากันมใิชหรือ ?  ถาใครเลี้ยง
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เราใหมีชีวิตอยูเพื่อรับความทรมานแลว  จะเปนประโยชนอะไรหรือ ?   วิทยาศาสตรนี้เสยีอีก  จะพา
โลกไปสูความยุงเหยิง  มัวแตฟูข้ึนแลวแฟบลงเหนื่อยบอบเชนเดยีวกับสุนัขที่หอบจัด.    วิทยาศาสตรนี้
สรางเครื่องมือมหาพินาศขึ้น  เพ่ือปองกันประเทศของตนหรือทําลายชีวิตเฉพาะผูที่เปนศัตรูไดกจ็รงิ  
แตวิทยาศาสตรมิอาจปองกนัมนุษยไมใหเปนศัตรกูันได,  มิหนํากลบัจะเปนสิ่งสงเสริมความแตกราว
เสียอีก,    เพราะวทิยาศาสตรนัน่เองยัว่ใหเกดิความอยากแผอํานาจ  และอยากเปนเจาโลก   
นักวิทยาศาสตรพวกท่ีกาวหนา  ก็ใหความอยุติธรรมแกพวกทีล่าหลังอยูเปนประจําอันเปนการกอความ
ระแวงและเกดิเปนศัตรูกนัขึ้นตลอดกาล.   เมื่อเปนเชนนี้    อะไรเลาเปนความสุขสงบที่ไดจาก
วิทยาศาสตรสมัยใหม  หรือการศกึษาอยางใหมชนิดท่ีขาดหลักธรรมของพระอรหันต 
 
 โลกพรองอยูเปนนิจ !  หิวอยูเปนนจิ !  กระหายเลอืดอยูเปนนิจ !  ก็ไมเพราะอาํนาจ
ความยัว่  ท่ีนกัวิทยาศาสตรคอยปรุงแตงขึน้ใหม ๆ อยูเสมอดอกหรอื ? 
 
 นักวิทยาศาสตรชนิดอรยิะ,  คือนักวิทยาศาสตรฝายนามธรรม  ครัง้สองพันปมาแลว   
สอนใหมนุษยเปนมิตรกัน  ไมจํากัดฐานะ,  ใหเสรีภาพและสมภาพ    ในชีวติรางกายเสมอกันทั้งมนุษย
และดริัจฉาน    ดวยการอบรมนามธรรมมาเชนนั้นตั้งแตกําเนิด  คือ  ตั้งแตช้ันบดิามารดาของเขาเปน
เบ้ืองตน,  และอบรมนามธรรมใหเปนสุขสงบทั้งคนมั่งมีและคนยาก  ทั้งคนที่จะคงมี่ชีวิตอยู และคนที่
จะตองตายไปในเดีย๋วนั้น.  ผูที่ไดรสอบรมแกกลาถึงทีสุ่ด  ยอมไดรับความสุขสงบเยือกเย็นตลอดชีวิต  
มีความรูสึกเปนสุขในระดับเสมอกัน    ระหวางผูรูตวัวาจะตองตาย  หรือยังไมตองตาย,   ความสุขที่
สุขุมเชนนี้  จะดับหายตอเมื่อรูปธรรมดบัสนิท;  ตางจากวิทยาศาสตรสมัยใหม  ซึ่งทํามนุษยใหตรากตรํา
ใจทุกชนิดบุคคล,  และทุกเวลา,    เพราะมันลอใหยิ่งอยากไมรูจักจบ  เชนเดยีวกับคนที่รับประทานอิ่ม
แลว    แตยังมสีิ่งท่ีเขาชอบยิ่งขึ้นไปกวานัน้มาอีกมาลออยู.    มนัเขาแผดเผาภายในใหเรารอน   ท้ังคนมี
และคนยากเสมอกันตลอดเวลา  จนกวาเขาจะไดดื่มรสแหงอริยวิทยาศาสตร  กลาวคือ  แบบแหงการ
ครองชีวิตของพระอรหันตเทานั้น,    ทําไมเขาจึงไมกนิยาขนานนี้กนัเลา !    ยาวเิศษสําหรับบําบัดโรค
อันเกิดเฉพาะนามธรรม !  ไมใชแกรูปธรรมอันเปนหนาที่ของยาที่ไดมาจากวิทยาศาสตรใหม ๆ,    - เรา
แบงกันดังนี้เถดิ,  จะชวยใหเขาถึงความจรงิเรว็ข้ึน. 
 
 ทุกขแหงนามธรรมเปนตวัโรค,    ความอยากไมรูจกัอ่ิมจักพอเปนเชื้อโรค,  พระนพิพาน  
เปนยาแกโรคอยางเด็ดขาด,  ผูดําเนินตามวิธกีารแหงความเปนพระอรหันต  เปนผูประกอบยานั้น,  เรา
จงมาเปนหมอผูประกอบยากนัเถดิ,  เพื่อรักษาตนเองแลวชวยเหลือผูอ่ืน  :  เราจงเรียนอรยิวิทยาศาสตร
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แหงความจริงขอนี้  แลวชวยกันทําประโยชนสุขอยางสูงสุดใหแกโลกซึ่งรวมทั้งตวัเรา  ดวยการดาํเนิน
ชีพตามหมอ  กลาวคือเหลาพระอรหันตทีล่วงลับไปแลว  และใหเปนตวัอย างแกมหาชนภายหลัง. 
 เราจงเปนผูที่มชีีวิตอยูอยางสดชื่นแทจริงทัง้ภายนอกและภายใน,  มีแววตาสุกใสแสดง
นิมิตแหงความเยือกเย็นอยูเสมอ.    ขอนี้  จะเปนตัวอยางแกมนษุยผูมทีุกขเต็มอก  มีแววตาขุนขนเพราะ
ภายในถูกแผดเผาดวยอํานาจความโลภ  ความโกรธ  และความไมไดตามใจหวัง.    แมภายนอกแสดง
เพศแหงสมณะผูสงบ  แตภายในเต็มไปดวยความตริตรกึรานรนเชนเดียวกับเพศฆราวาสแลว   กไ็มอาจ
เปนตัวอยางแกมหาชนในโลก  และจะกลายเปนคนตาบอดชวยจูงคนตาบอดไป.    เราจะเปนตัวอยาง
การบําเพญ็ตนเพื่อประโยชนผูอ่ืนอยางสูงสดุ  โดยไมมีการตอบแทนเสมอทุกเวลา,     ดวยอํานาจเมตตา
นุภาพนี้จะทาํใหมหาชนเกิดมีความอารแีกกันและกัน.    เราจะสละสุขเพื่ออบรมโลกในคณุธรรมขอนี ้  
โดยจะเปนตวัอยางแหงผูรูจกับรโิภคใชสอยแตพอยังชีวติใหเปนไปสะดวก  รวบรวมทุนท่ีเหลือจากการ
บรโิภคฟูมฟาย  มาบําเพญ็ประโยชนสุขอยางอื่น  และแกผูอ่ืนที่กําลังไดรับทุกข 
 
 พระอรหันตครั้งกระโนน  หรือครั้งไหนก็ตาม  ไมไดมีชีวิตอยูอยางขี้เกียจโดยผูอ่ืนรูไม
ทัน  หรือเอาเปรียบมหาชนดวยการหลีกออกหาความสุขแตผูเดียว,  ทีแ่ท เปนผูท่ีคอยทําตัวอยางแหง
บุคคลท่ีมีใจเปนสุขใหมหาชนดูอยูทุก ๆ เวลาตลอดชวีิต.    มหาชนเจือจานทานเพียงแตใหอาหารพอ
ประทังชพี,  เครื่องนุงหมทานพอใจแสวงหาเอาจากทานผาท่ีพวกมนษุยทิ้ง  มาทําขึ้นใชสอย,  เสนาสนะ  
ทานพอใจตามธรรมชาติ  ซึ่งอํานวยแกความสุขทางใจ  เชน ถ้ําและโคนไมเปนตน,  ยาแกโรคกแ็สวง
เทาที่จะไดมางาย ๆ,  แตทานกลับทําประโยชนอยางสูงใหแกมหาชน   ดวยการคอยอบรมมนุษยใหมี
เมตตาอารี  ใหมีใจสงบสุข  เพราะปลงตกไมตองเดือดรอนใจ  เพราะความรกั  ความกลวั  และเหตุแหง
ทุกขอยางอื่น ๆ,  ดวยการทําตัวอยางใหดู. 
 
 สําหรับมนุษยที่มุงความเจรญิฝายโลกิยะนัน้    พระอรหันตเปนตวัอยางแหงความอดทน  
ความหนักแนน  แลความเพียร  ใหดู,    เพราะวิธกีารของความเปนพระอรหันต  ตองเริ่มกระทําดวย
อธิษฐานใจ  ตามทํานองทีพ่ระองคตรัสไววา    “ภิกษทุั้งหลาย,  พวกเธอทั้งหลายจงตั้งความเพยีรดวย
การอธิษฐานใจวา   เลอืดเนือ้จงแหงไป  เหลืออยูแตกระดูกกับเอ็นก็ตาม   หากยังไมบรรลุอันพึงไดดวย
กําลังเรีย่วแรงของมนุษยเพียงใด  จกัไมหยุดความเพยีรนัน้เสีย”     สําหรับเด็ก ๆ,  วธิีการแหงความเปน
พระอรหันตยอมอบรมใหอดทนมั่นคงสม่าํเสมอสัตยซ่ือกตัญกูตเวท ี  ใหรูจักทําใจใหเปนสุขไปตั้งแต
ตนทีเดยีว   ตัดเชื้อโรคทางใจเสียแตตนมือ     กอนแตจะกินตัวเปนผูใหญปกครองตน  แลวก็แกไขไมได
จนตาย,    ไมไดสอนใหมกันอยจนเกียจคราน    เพราะผูที่บรรลุอรหันตแลว  กยั็งบําเพญ็เพยีรเพื่อ
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ประโยชนผูอ่ืนอยูเสมอไป  และยังเปนตวัอยางหรืออบรมใหรูจักอดทนตอธรรมชาต ิ  เชน  หนาว  รอน  
เปนตน    มุงเอาประโยชนสาํเร็จเปนเกณฑ.     สําหรับคนแกชรา  กเ็ปนตัวอยางแหงคนผูดับจิตไปดวย
ความสุขสงบ  ไมกระวนกระวาย,  เพราะตามธรรมดาพระอรหันตเปนตัวอยางแหงบุคคลชนิดที่เรียกกัน
วา  อาจยนืยิ้มไดในระหวางกองเพลิง  ซ่ึงกําลังลามเขามาเผาตวัอยูแลว. 
 
 การทําใหดูจรงิ ๆ  ดีกวาการสอนดวยปาก  หรือเขียนหนงัสอืใหอาน.    ๑ เฟอง  ของการ
ทําจริง ๆ  ใหดูเทากับ ๑ หาบของการสอนดวยปาก.    เราจงเดินตามรอยพระอรหันตดวยการถือหลกั
เชนนั้นเถิด,  ประโยชนสขุจะเกิดแกพวกเรา, ประเทศของเรา, และแกโลก. 
  
 วิทยาศาสตรสมัยใหม  เปนวทิยาศาสตรเหมาะสําหรับรปูธรรมเพียงใด  อริยวิทยาศาสตร
เกาแกของพระอรหันตทั้งหลาย  กเ็หมาะสําหรับนามธรรมเพียงนั้น.    บัดนี้วทิยาศาสตรใหมไดวิ่ง
กาวหนาเจรญิรุงเรืองไปมากแลว    วิทยาศาสตรเกาจะมัวลาหลังอยูอยางเดิมทําไมกนั.    นามธรรม
สําคัญกวารูปธรรม !    เพือ่ความเอ็นดกูรุณาแกวิทยาศาสตรแหงรูปธรรม  อันแลนเขาสูปากแหงปศาจ
มืด  คืออวิชชาและตัณหาอนัเปนสาเชื้อของความทุกขมานานแลวนั้น    อริยวิทยาศาสตรแหงนามธรรม  
จงรีบแลนไปคูเคียงกับวิทยาศาสตรแหงรปูธรรมเพื่อชวยเหลือเถิด,    โลกจะสงบเปนสุข  และหมุนไป
ตามเกลยีงแหงความสุขได    ถาวิทยาศาสตรแหงรูปธรรมและนามธรรมเขาผสมกํากับกันไป.    
นามธรรมที่ฝกดีแลวยอมมอํีานาจเหนือรปูธรรมทั้งหมด,  จงึเปนอันหวังไดวาวิทยาศาสตรแหง
นามธรรมจะสามารถควบคุมวิทยาศาสตรแหงรูปธรรมของโลก   ใหเปนไปราบรืน่ปราศจากทุกขได,  
และเมื่อนัน้  กคื็อ  ศรีอารยสมัย !   สมัยแหงอริยเจาอันรุงเรือง. 
 
 มนุษยโลกไดละเลยวิทยาศาสตรเกาแกของพระพุทธเจาใหตกอยูเบ้ืองหลัง,    ตางหมุน
มาเพลนิอยูกับวิทยาศาสตรใหม.    แมสาวกบางพวกของพระองค  กก็ําลังแพอํานาจความยัว่ยวนของ
วิทยาศาสตรใหม  จนคลายทรยศตอพระองคผูเปนสังฆบิดร.    ขอนีอ้ะไรเปนเหตุ  และเปนมาตั้งแต
เมื่อไร  ถึงจะคนไดกไ็มเปนประโยชนนกั  แตอาจกลาวไดอยางถกูและงายที่สุดวา     มนัเปนไปตามกฎ
แหงอนิจฺจ ที่พระองคทรงแนะไวเชนนั้น.    ก็เมื่อสาวกของพระองค  อาจลืมตัวหมุนไปรกัวิทยาศาสตร
ใหม  เพราะกฎความไมเทีย่งไดแลว    เขาพากันหมุนกลับไปหาวิทยาศาสตรเกา   ตามกฎแหงความไม
เท่ียงนั้นอีก  ไมไดหรือ.    ถาพระธรรมยังคงเปนพระธรรมอยูกย็อมได.    จึงเปนอันหวังไดวา  อริย
วิทยาศาสตรเกาแกของพระองคอันมีการคนควาและทดลองดวยวิปสนาธรุะนั้น  จะถูกฟนฟูใหกลับสู
สถานะเดิมขึ้นมาอีก  เพื่อความสุขของมหาชนในโลกทั้งสิ้น. 
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 ทําไมจึงมีผูออกความเห็นวา   แมพุทธสาสนาก็ตองหมุนไปตามสมัยใหม.    เขาผูกลาว  
ทราบความตางกันแหงวิทยาศาสตรใหม  กับอรยิวิทยาศาสตรเกาแหงพุทธสาสนาดแีลวหรือ.   อรยิสัจจ  
แปลวากฎทีจ่รงิและคงที่แนนอนที่สุดในบรรดากฎทั้งปวง,  จะตองหมุนไปตามสมัยใหมดวยหรือ,  ถา
เชนนั้น  พระพุทธเจาพระองคใหม  มิตองตรัสอรยิสัจเปนอีกอยางไปหรือ ?     พระพุทธเจาองคใหมจะ
ยกไวก็ได  เพราะเปนอนาคตวิสัยยังมาไมถึงและยังไมมา,    แตสําหรบัพระพุทธเจาองคเกานั้น  คงไม
กลับความจริงท่ีพระองคทรงตรัสไวแลว  ซึ่งเปนที่รวบรวมความจริงทั้งสิ้นอันมีอยูในสาสนาของ
พระองค  ใหกลายเปนอ่ืนไปโดยแนนอน.    พระองคยังทรงยนืยนัวาของจริงตองเปนอยางนี้เสมอ  ถึง
หากพระพุทธเจาองคอ่ืนก็ตองตรัสอยางนี้.  และยิ่งกวานั้น  คงไมทรงอนุมัตใิหหลักความจริงของ
พระองคหมุนไปตามสมัยใหม    แมสาวกบางพวกที่ชอบการเจริญอยางใหมขอรอง.    อรยิวิทยาศาสตร
เกาแก  จงคงอยูอยางเกาใหบริสุทธิ์เถิด,  วิทยาศาสตรใหม  จะเปนผูตามไดอยางดีท่ีสุดเอง,    มฉิะนั้น
โลกจะตองไดรับของปลอมและไมแนนอนเขาไวเปนท่ีพึ่ง  เปนแน  ! 
 
 ขอบรรดาทานผูเปนสาวกของพระองคท้ังหลาย  จงชวยกันฟนฟูฐานะของ อริย
วิทยาศาสตร  ไดแกโลกซ่ึงกําลังกระหายเถิด,    จะไดช่ือวาเปนผูทําประโยชนใหแกโลก  เปนเจาหนี้
ของโลก  เปนที่เคารพของโลก    เพราะทานนําโลกไปสูความสุขที่ถูกตอง,    และจะเปนการกตัญู
กตเวทีตอพระองคผูเสด็จปรนิิพพานไปนานแลว  แตยังทรงประสงคใหเราทําตามรอยพระองคอยาง
บริสุทธิ์.    เพราะเราบวชอุทิศตอประองค  หรือตอวิทยาศาสตรอยางเกา  ไมใชอุทิศตอความรู  หรือ
ความเจรญิอยางใหม    เราจําตองรูจกัหนาที่ของเรา,  รูจกัความที่เราเปนผูซื่อตรงตอตนเอง,  ตอพระองค
,  และตอโลกท่ีพากันนับถอืเราวา  เปนผูสืบสาสนาของพระองคไว.      เราจะพยายามแสดงอรยิ
วิทยาศาสตรทางฝายนามธรรมใหแกโลก  ดวยการทําใหดูดวยตนเองจริง   ในการสละสุขเจืออามิสคือ
เหยื่อในโลก   -   เปนการกระทําที่แมวาเราจะตายเสียแตขณะลงมือ  กย็ังไดรับผลคือ    ความดลีนเหลือ
จนอิ่มอกอิ่มใจได,  นัน่คือการดําเนินชวีิตตามรอยพระอรหันตผูหมดจดนั่นเอง,     และเปน ทานบารมี 
อยางสูงสุดดวย. 
 
 รอยเทาแหงพระอรหันตจริง ๆ ไดสาบสูญไป      ยังเหลอืตําราที่เขยีนเรื่องราวไวเทานั้น.    
จะสาบสูญไปตั้งแตเมื่อไร  ก็ไมจําเปนตองคิดอีก  เพราะเปนอดตีารมณ.      ตําราที่เขาเขียนไวนัน่ก็
เหมือนกัน  ไมใชสิ่งท่ีตองเรียนใหจบ    เราจะทราบความจริงแหงนามธรรม    จากกระดาษซึ่งเปน
รูปธรรมนัน้ไมได,    เราจะรูเพยีงแตแนวทางที่จะเอาไปคิดไปตรอง.    พระพุทธเจาตรัสวา  ความเพียร
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เครื่องใหรูน้ัน  เขาจะตองทําเอง     ตถาคตเปนแตผูที่ช้ีทางเทานั้น.    ตั้งแตครั้งกระโนนมาจนถงึบัดนี ้ 
เคยมีผูเรยีนจบตําราเหลานั้นเปนอันมาก    แตเขาไมไดบรรลุคุณวเิศษอะไร    นอกจากเปนอาจารยที่มี
ช่ือเสียงและรวยลาภก็มี.    ถาเพยีงแตเรามีตําราเหลานี้ไว  หรือจําเนื้อความในตาํรานัน่ไดอยางเดียว    
เรายังคงไมอาจเห็นอรยิสัจอันเปนความจรงิของโลกไดอยูนั่นเอง,    เราจงชวนกันกาวหนาอีกกาวหนึ่ง  
คือการทําใหจริง ๆ ตามที่เราเรยีนกนัมาแลว.      สภาพแหงนามธรรมเปนสิ่งท่ีตองคนดวยใจ  และดวย
ความเพียงอันแยบคายในทีส่งัดปราศจากการรบกวนของวัตถกุามและกิเลสกาม.      พระศาสดาทรง
สอนใหเราเสพที่สงัด  คือ  ปาไม  โคนไม  และสุญญาคาร  เชน ถ้ํา เปนตน   กเ็พื่อชวยใหเราพบเราเห็น
ไดงายเขา. 
 
 พระศาสดาของเราทั้งหลาย  ประสูติ  ณ พืน้ดิน  ใตโคนไมสาละในสวนลุมพนิี    ตรสัรู  
กลางพื้นดิน  ซ่ึงมีหญาคารองแตบาง ๆ  ใตตนไมโพธทิี่พุทธคยา     และทรงปรนิพิพาน  แทบพื้นดิน  
ใตโคนไมสาละ  เพียงแตมีสังฆาฏิรองเทานั้น,    ย่ิงกวานั้นเปนสวนมาก  เมื่อพระองคทรงพระชนมอยูก็
ทรงประทับแทบพื้นดินโคนไมเสมอ ๆ    ท้ังนี้บงวาชีวติของพระองควิเวก  ไมคลุกคลีเสพเสนาสนะอัน
สงัดอยางจริงจัง  ก็ไมควรเดา  หรือคาดคะเนเอาวา    เราไมอาจบําเพ็ญความดวีิเศษใหเกิดขึน้แกตนได
ตามที่กลาวสอนไว.    เราควรจะตดับวงในใจทีผู่กมดัเรากับความคลุมคลี  สนุกสบายน่ันเสยี,   เราจัก
รักษาเกยีรติของการเสพเสนาสนะสงัดชนิดท่ีพระองคเคยทรงใชไดผลดีมาแลว  ถงึกับทรงแนะนําพวก
เราไว,    และจักรักษาเกยีรตแิหงความเปนสมณะสากยบุตรของพวกเราเอง  ดวยการตั้งใจทําจริง ๆ 
อยางสัตยซื่อตอตัวเอง  และตอมหาชนก็จะพบผลแหงอริยวิทยาศาสตรแหงนามธรรม    ซึ่งเปนความ
จริงอันไมเปลีย่นแปลงนัน้    ใจเราก็จะเปนไทยไมเปนทาสตออะไร ๆ  ในโลกมีอํานาจเหนือ
วิทยาศาสตรฝายรูปธรรม,   อาจควบคุมโลกใหสงบเยน็  เชนเดียวกนัสารถีท่ีชํานาญควบคุมมาพยศได
เรยีบรอยเหมือนกัน. 
 
 ตะวนัตกเจรญิดวยวิทยาศาสตรอยางใหม   จนเปนครตูะวนัออกในเรื่องนี้.    สวน
ตะวนัออก  กเ็คยเปนเจาของอริยวิทยาศาสตรอยางเกา    ซึ่งแมบัดนี้เหลือแตตําราเสียแลว    ไมมีการ
กระทําจริง ๆ  ในขั้นเผล็ดผล,    ถึงกระนัน้  ตะวันตกกยั็งใหเกยีรตยิศแกตะวนัออก  ในฐานที่เคยเปน
เจาของ  และตํารายังมีอยูมาก    เขาจะขอตํารานัน้ไปคดิคน.    ตะวันตกตองการวิทยาศาสตรของ
พระพุทธเจา,    ความนบัถือของตะวันตกจงึยังคงมีอยูตอตะวนัออก.    เมื่อใด ตะวันตกไดตําราเพียงพอ  
และมีการคิดคนดวยการกระทําจริง ๆ ข้ึนแลว    เมื่อนั้น ความนับถือจะคลายไป    ตะวันออกก็จะ
กลายเปนตองนับถือตะวนัตกไปทั้งสองอยาง  เพราะมวัลาหลังอยู.    การมีตําราหรอืรูเนื้อความในตํารา.   
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แตไมทําตามตาํรานัน้  จะเกบ็เกี่ยวผลตามที่กลาวไวในตาํราอยางไรได.  การเรียนรู  กับการทําจรงิ ๆ  
ยอมตางกันมาก !   การตรัสรูเกดิจากการกระทําจริง ๆ  ไมไดเกดิจากความรูในกระดาษ.    พระพุทธเจา
ไดตรัสรูเพราะการกระทําความเพยีรดวยใจจริง ๆ.     ความรูในกระดาษเปนเพยีงเครื่องชี้ทางเทานัน้    
ถายังไมไดทําอะไรลงไปก็เกือบจะไมไดผลเลย  เชนเดียวกับเรียนวชิาแพทยแลวไมไดทําอะไร  ก็ไมมี
ประโยชนแกคนเจ็บ. 
 
 เราจะนอนรออุปนิสัย  หรอืจะพยายามทาํเอาดวยกําลังของบุรุษ – ดวยความเพยีรของ
บุรุษอยางที่พระองคตรัสสอน !     ถาการเรียนในกระดาษอยางเดียวเปนการจบกิจที่ตองทําแลว    
พรหมจรรยในพุทธสาสนาก็ไมใชของลึกดังที่กลาวไว.   สําหรับการเรียนท่ีตั้งใจเรียนเพื่อหวังออกจาก
ทุกขมาเดิมกพ็อทําเนา   แตถาเปนการเรียนที่ตั้งตนดวยใจเหอตอลาภยศแลว   ก็เปนการตั้งตนที่
ผิดพลาดหรือไขวเขว.   ขางไหนจะใกลอันตรายกวากนั,  ขางไหนจะหมุนไปฝายโลกยีะ,  และขางไหน
จะหมุนไปขางโลกุตระไดงายกวา   ยอมเปนส่ิงที่พอจะมองเห็นได.   เพียงแตเรียนอยางเดยีว   เราจะ
หวังกอบกําผลของอรยิวิทยาศาสตรแหงนามธรรมไวในกํามือไดอยางไร. 
 
 ชีวิตแหงบุคคลผูครองเรือนก็คือชีวิตทีมีท่ีอยูอาศัยใหญโต   มกีารเลี้ยงดูมาก  มีกิจกงัวล
มาก  มีขาวของเปนกรรมสิทธิ์มาก    ไมจํากัดวาจะแตงกายเปนเพศบรรพชิตหรือคฤหัสถ   เพราะไมได
หมายเอาเพศ    แตหมายเอาแบบความอยูแหงชีวิต  คือรปูและนาม  ที่เปนไปดวยอาการอยางไรตางหาก. 
ชีวิตที่ไมมีเรือนก็มีนยัเดยีวกนั    ถาเขาปราศจากเรือนไมมีขาวของ  นอกจากเครื่องนุงหมท่ีปดกาย  และ
ภาชนะสําหรับใสอาหารรับประทานใบเดยีว  ปรารถนาอยูแตความไมมีทุกขแลว   เขาจะแตงกายเปน
คฤหัสถหรือบรรพชิต   ก็เรยีกวาอนาคารกิบุคคลไดทั้งนั้น,   นี่ยอมเห็นไดวา  หลกัธรรมทางใจ  ไมได
มุงหมายเอาเพศหรืออาการภายนอกเปนเกณฑ .    เราจะตองบําเพญ็ดวยใจ    ภายในหวงแหงความคิด
อ้ันละเอียดและตั้งใจทําจริง ๆ  อันไดแกการกระทําตามรอยพระอรหันต  จะพบวิทยาศาสตรแหง
นามธรรมซึ่งจะเปนประโยชนแกโลกได   และเราจะรักษาเกยีรติยศนี้ไวใหแกตะวนัออกไดอยางเดิม   
ทั้งเปนประโยชนแกโลก   ซึง่กําลังกระหายความจริงและความสุขสงบอยางมากนัน้ อีกดวย. 
 
 เราจะเรงเดินตามรอยพระอรหันตกนัเถิด !  พวกอนาคารกิบคุคล  จะตองรับหนาที่ทํา
ตนเปนตวัอยางแกอาคารกิบคุคล.   หนังสือเลมนีก้ลาวเฉพาะหลักปฏิบัติของอนาคารกิบคุคลผูจะเปน
ตวัอยางเทานัน้. 
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 ประเทศสยามเรา  เปนประเทศที่ไดรบัยกยองจากโลก   ใหเปนประเทศหนึ่ง  ในบรรดา
ประเทศที่มีพุทธสาสนารุงเรือง.   แตในสมัยที่วงการแหงพุทธสาสนาเจรญิดวยปรยิัติ   เนื่องจากเรามี
พระเจาแผนดนิเปนสาสนูปถัมภก  และมกีารศกึษาปริยตัิธรรมเจรญิมากนี้  เรายังไมมีบุคคลผูใดทีไ่ดรับ
ผลอันสูงสุดของพุทธสาสนามาแสดงใหเปนท่ีพอใจแกโลกได    เพราะเรายังไมกาวหนาใหลลุวงไป
จริง ๆ   อีกกาวหนึ่ง  คือกาวแหงการปฏิบัตธิรรมช้ันสงู    ตามรอยพระอรหันต  อยางที่เราเรียนกันมา
อยางมากมายแลวนั้น.    เรายังไมมีใครทีไ่ดผลทางใจ  จนอาจพิสูจนใหโลกเห็นไดวาวิทยาศาสตรของ
พระพุทธเจาดบัทุกขภายในหัวใจของสัตวทั้งหลายไดโดยเด็ดขาด  ทากับวิทยาศาสตรสมัยใหมดับทุกข
ทางกายภายนอกไดจริง ๆ.   เราจงพยายามเพื่อจะเดินตามรอยพระอรหันต  ยังมีชีวิตใหลวงไปวันหนึ่ง ๆ  
ดวยการเดนิเขาไปใกลผลอันสูงสุดในพุทธสาสนาตามหนาท่ีของเราดวย  การสละส่ิงที่เปนอุปสรรค  
ทุก ๆ อยางเสียเถดิ !. 
 
 ตอไปนี้   จะไดนําเอาพระบาลี ๓ สูตร  ท่ีแสดงรอยทางแหงการดําเนนิของพระอรหันต   
เริ่มตั้งแตยังเปนฆราวาส  ไดออกบวชจนถึงบรรลผุลเปนลําดับ ๆ   ที่เขาใจไดงายท้ังอยางยอและอยาง
พิสดาร   มาตั้งเปนหัวขอแลวยกเอาเนื้อความจากบาลแีละอรรถกถาอื่น ๆ  มาอธิบายประกอบเพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติสําหรับผูที่ไมประสงคจะเรียนใหจบพระไตรปฎก    แตสนใจในการทีจ่ะหยั่งเอาผล
การปฏิบัติจริง ๆ.    รวมทั้งตัวขาพเจาเองผูหนึ่ง   ซ่ึงตองการจะมีสวนในการชวยกันสงเสริมการปฏิบัติ
ธรรมของพระองคใหรุงเรือง   ตอจากปรยัิตธิรรมที่ไดรุงเรืองมาแลวในยุคอันสมมติกันวาเปนกึ่ง
พุทธกาล นี้. 
 เพ่ือ เห็นแกพระรตันตรัย  ดวยการพิสูจนใหโลกเห็นวาเปนของประเสริฐจริง,   เห็นแก
ชาติประเทศอนัเปนท่ีรักของเรา    ดวยการรักษาเกยีรตยิศแหงการกาวหนาของพุทธสาสนาประเทศไว  
ไมใหลาหลังเขา,  และ เห็นแกภาคตะวนัออกของโลก   ซึ่งเปนบานเกดิแหงอรยิวิทยาศาสตรทางใจของ
พระพุทธเจามานาน,    ขอเราจงชวยกันสงเสริมวธิีการแหงปฏิปตติสัทธรรม    คือการเดินตามรอยพระ
อรหันต   อันเปนกาวสุดทายที่จะไดบรรลถุึงการเก็บเกี่ยวผลจากสาสนาอันสุดประเสริฐ    จงเต็ม
ความสามารถทุก ๆ รูปทุกนาม  เทอญ.  
   
  พุทธทาสภิกขุ 
  ๒๗ สิงหาคม ๒๔๗๕ 
หมายเหตุ:-    ในบาลีที่ใชเปนหลักสูตรขางหนา.  มีวิถีแสดงฤทธิ์อันเปนผลของสมาธิ  ซึ่งที่จริงไมไดเปนความมุงหมายของผูที่จะเดินตาม
รอยพระอรหนัต เปนแตยกมากลาวไวดวยอยางบริบูรณก็เพื่อใหครบถวนและในเครื่องเรืองปญญาแผนกหนึ่ง ในเม่ือทานอานไปพจิารณา
ไป อยาเพิ่งเขาใจเปนอยางอืน่ กอนแตจะไดศึกษาพอสมควร. 
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พระบาลี ๓ สูตร 
 

บาลีฉวิโสธนสูตร 
บาลีมหาอัสสปุรสตูร 
บาลีสามัญญผลสูตร 

 
ที่ใชเปนหลัก 
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แนวตามรอยพระอรหันต 

 
ท่ี ๑ 

 
พระบาลีฉวิโสธนสูตร 

 
ในอนุปทวรรค  อุปริปณณาสาก  มัชฌิมนิกาย 

พระไตรปฎก  ฉบับบาลสียามรัฐ  เลม ๑๔  หนา ๑๒๗  บรรพ ๑๗๒ 
 
 
 สมัยหน่ึง,    พระผูมพีระภาคเจา  ประทับอยู ณ ปาเจาเชตอันเปนอารามที่อนาถบิณฑิก
คหบดี (ซื้อ) ถวาย  ใกลกรุงสาวิตถี,    ครัง้นั้นพระผูพระภาคเจา  ตรสัเรียกภกิษุทั้งหลาย  (เพ่ือใหตั้งใจ
ฟง)  แลวไดตรัสพระธรรมเทศนานี้  วา : 
 
 “ภิกษุ ท. !   (ถา) มภีิกษใุนสาสนานี้  กลาวพยากรณ  (คือยืนยนั)  อรหัตตผลวา   ‘ขาพเจา
น้ีรูชัดวาชาติสิน้แลว  พรหมจรรยก็ไดอยูจบแลว    กิจทีค่วรทํา  ก็ไดทําเสร็จแลว    กิจอ่ืนท่ีจะตองทํา
เพ่ือความเปนอยางนี้  มิไดมีอีก’  ดังนี้. 
 
 “ภิกษุ ท.!  พวกเธอไมควรยินดี  ไมควรคัดคานถอยคําของภิกษรุูปนัน้    แตควรถาม
ปญหากะเธอ ฯลฯ  ใหย่ิงขึน้ไปวา  ‘ทานผูมีอายุ !  ทานรูอยางไร  ทานเห็นอยางไร  ทานจึงถอนเสียได
ดวยดี  ซึ่งอหังการ  (คือความถือวาเรา),    ซ่ึงมมังการ(คือความถือวาของเรา),  และมานานุสัย  (คือกิเลส
นอนนิ่งในสันดานคือมานะ)    ในกายทีม่ีวิญญาณของทานนี้  และในสิ่งอ่ืนที่ทานเห็นอยูภายนอก ?’  
ดังนี้. 
 
 “ภิกษุ ท. !  เปนธรรมดาของภิกษผุูสิ้นอาสวะแลว    อยูจบพรหมจรรยแลว  ทํากจิทีต่อง
ทําสําเร็จแลว    มีภาระคือขันธอันปลงลงไดแลว   ตามถึงประโยชนตนแลว    มีภวสังโยชนสิ้นรอบแลว    
เปนผูรูชอบพนพิเศษแลว    ก็พึงพยากรณ  (ใหแกพวกเธอ)  ไดดังตอไปนี้วา:- 
 
 [๑]  “ดูกอนทานผูมีอายุ !   ในกาลกอน  ขาพเจานั้นเปนคฤหัสถครอบครองเรือน  เปน
คนไมรู.    ครั้นเมื่อพระตถาคตเจาบาง  พระสาวกของพระตถาคตเจาบาง  แสดงธรรมแกขาพเจาอยู,    



 25
ขาพเจาได ฟงธรรม นี้แลว    มีสัทธาในพระตถาคตเจา,    ครั้น ประกอบดวยสัทธา  เห็นแจมแจงวา
ฆราวาสเปนทีค่ับแคบ  เปนทางไหลมาแหงธุลีคือกิเลส    การบรรพชาเปนโอกาสวาง.    ก็การบรรพชา
คือพรหมจรรยนี้   อันคนผูอยูครองเรือน   จะประพฤตใิหบริสุทธิ์บรบูิรณโดยสวนเดยีว  ดจุสังขที่เขาขัด
ดีแลว  ไมอาจทําไดโดยงาย   ไฉนหนอเราพึงปลงผมและหนวด    นุงหมผากาสายะออกจากเรือน  
ถือเอาการบวชของคนไมมีเรือนเถิด. ฯ 
 
 [๒]  “ขาพเจานั้น   ไดละกองสมบัติ นอยบางมากบาง   ละวงศญาติ นอยบางใหญบาง,    
ปลงผมและหนวด  นุงผากาสายะ  ถือเอาการบวชเปนคนไมมีเหยาเรือนแลว.ฯ 
 
 [๓]  “ขาพเจานั้น    ครั้นบรรพชาแลว  ถึงพรอมดวยสิกขาและอาชพีของภิกษทุั้งหลาย,    
คือละการทําสัตวที่มีชีวิตใหตกลวงไปเปนผูงดขาดจากปาณาติบาต  วางทอนไมและสาตราเสียแลว  มี
ความละอายตอบาป  มีความเอ็นดูกรณุา  หวังประโยชนเกื้อกลูแกสัตวท้ังหลาย;  ละการถือเอาส่ิงของที่
เจาของไมไดให  งดขาดจากอทินนาทาน  ถือเอาแตของที่เจาของใหแลว    หวังอยูแตของท่ีเจาของให  
เปนคนสะอาด  ไมเปนขโมย;  ละกรรมอันมิใชพรหมจรรย  เปนผูประพฤติพรหมจรรยโดยปรกต ิ 
ประพฤติหางไกล  เวนขาดจากการเสพเมถุนอันเปนของชาวบาน;  ละการพูดเท็จ  งดขาดจากการ
มุสาวาท  พูดแตความจริง  รักษาสัตย  มัน่คงในคําพดู  ควรเชื่อได  ไมแกลงกลาวใหผิดตอโลก;  ละคํา
สอเสียด  งดขาดจากปสุณาวาท  ไดฟงจากฝายนีแ้ลว  ไมเก็บไปบอกฝายโนน  เพื่อใหฝายนี้แตกราว  
หรือไดฟงจากฝายโนนแลว  ไมนํามาบอกแกฝายนี้  เพ่ือใหฝายโนนแตกราว    แตจะสมานชนที่แตกกัน
แลว  ใหกลับมาพรอมเพรยีงกันยิ่งขึน้     เปนคนชอบในการพรอมเพรียง  กลาวแตวาจาที่ทําใหพรอม
เพรยีงกนั;  ละการกลาวคําหยาบเสีย  งดขาดจากผรุสวาท  กลาวแตวาจาที่ไมมโีทษเสนาะโสต  ใหเกิด
ความรกั  เปนคําฟูใจ  เปนคาํสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกัน    เปนทีร่ักใครของมหาชน;  ละคําพูดท่ีโปรย
ประโยชนทิ้งเสีย  งดขาดจากการพูดเพอเจอ  กลาวแตในเวลาสมควร  กลาวแตคําจริงเปนประโยชน  
เปนธรรมเปนวินัย  กลาวแตวาจามีที่ตั้งมหีลักฐาน  มีทีอ่างอิง  มีเวลาจบ   ประกอบดวยประโยชนสม
ความแกเวลา.ฯ 
 “ขาพเจานั้น    เปนผูงดขาดจากการลางผลาญพืชคามและภูตคาม,    เปนผูฉนัอาหารวนั
หนึ่งเพียงหนเดียว  เวนจากฉันในราตรีกาลและวิกาล,  เปนผูงดขาดจากการรํา  การขับ  การรอง  การ
ประโคม  และดูการเลนชนดิท่ีเปนขาศึกแกกุศล  เปนผูงดขาดจากการประดับประดา  คือทัดทรงตกแตง
ดวยมาลาและของหอม  และเครื่องลูบทา,    เปนผูงดขาดจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ,  เปนผูงดขาด
จากการรับเงินและทอง,    เปนผูงดขาดจากการรับขาวเปลือก,  งดขาดจากการรับเนื้อดิบ,  งดขาดจาก
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การรับหญิงและเด็กหญิง,  งดขาดจากการรับแพะ แกะ ไก สุนัข ชาง โค มา ทั้งผูและเมยี,  งดขาดจาก
การรับท่ีนาและที่สวน,  งดขาดจากการรบัใชทูตไปในที่ตาง ๆ (ใหคฤหัสถ),  งดขาดจากการซื้อขาย,  
งดขาดจากการโกงดวยตาชัง่  แรลวงดวยของปลอม  การฉอดวยเครือ่งนับ  (เครื่องตวงและเครื่องวัด),  
งดขาดจากการโกงดวยการรับสินบนแลลอลวง  งดขาดจาก  การตดั  การฆา  การจาํจอง  การซุมทําราย  
การปลน  และการกรรโชก.ฯ 
 
 [๔]  “ขาพเจานั้น  เปนผู สันโดษ ดวยจีวรอันเครื่องบริหารปกปดกาย  สันโดษดวย
บิณฑบาต  อันเปนเครื่องบริหารเลี้ยงทอง,  ไปสูทิศาภาคใด ๆ  กถ็ือเอาจากทิศาภาคนั้น ๆ  แลวหลีกไป,  
เมหือนอยางนกมีปก  เมื่อจะบินไปสูทิศาภาคใด  มีแตปกเปนภาระบินไปฉันใด,  ขาพเจาก็เปนผูสันโดษ
ดวยจีวรสําหรบัปกปดกาย  และบณิฑบาตสําหรับเลี้ยงทอง  ไปสูทิศาภาคใดก็ถือเอาจากทิศาภาคนั้น  
แลวหลีกไปได  (ไมตองรุงรงัดวยบริขาร)  ฉันนั้น ฯ 
 
 [๕]  “ขาพเจานั้น  ประกอบดวยกองศลีอันเปนของพระอริยเจาเชนนี้แลว  ไดเสวยสขุไม
มีโทษในภายใน,    ไดเห็นรปูดวยตา  ฟงเสียงดวยหู  ดมกลิ่นดวยจมกู  ลิ้มรสดวยลิ้น  ถูกตองโผฏฐัพพะ
ดวยกาย  รูธรรมารมณดวยใจ  ก็ไมถือมั่นเอาโดยนิมิต  และไมถือมั่นเอาโดยอนุพยัญชนะ,    อภชิฌา
และโทมนัสมกัไหลไปตามบุคคล  ผูไมสาํรวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  เพราะการไมสํารวมอินทรียเหลา
ใดเปนเหตุ    ขาพเจาก็ ปฏิบัติ  ปดกัน้อนิทรีย  เหลานัน้ไว,    ขาพเจารกัษาและสํารวม ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ.ฯ 
 
 [๖]  “ขาพเจานั้น    ครั้นประกอบดวยการรักษาและสํารวมอนิทรียที่เปนของพระอริยะ
เชนนี้    ไดเสวยสุขไมเจอืปนดวยทุกขอันมีในภายในแลว    เปนผู  ทําความรูสกึตวัท่ัวพรอม  
(สัมปชัญญะ)  ในการกาวไปขางหนา  ในการถอยกลบั  ในการแล  ในการเหลยีว  ในการคู  ในการ
เหยียด  ในการใชสังฆาฏบิาตรจวีร  ในการดื่มการเคี้ยวการลิ้ม  มีสัมปชัญญะในการถายอุจจาระ  
ปสสาวะ  การเดิน  การยืน  การนั่ง  การหลับ  การตื่น  การพูด  การนิ่ง.ฯ  
 
 [๗]  ขาพเจานั้น  ครั้นประกอบดวยศีลแหงพระอรยิะ  และประกอบดวยความสํารวม
อินทรยี  แหงพระอรยิะ  และประกอบดวยสติสัมปชัญญะ  แหงพระอริยะ    ดังนี้แลว  ยอม  เสพ
เสนาสนะอันสงัด  คือปาละเมาะ  โคนไม  ภูเขา  ลําธาร  ทองถ้ํา  ปาชา  ปาชัฏ  ท่ีแจง  ลอมฟาง.ฯ 
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 “ขาพเจานั้น    ครั้นกลับจากบิณฑบาต  ในเวลาปจฉาภัตตแลว  น่ังคูเขาซึ่งขาโดยรอบ    
ตั้งกายตรง  ดํารงสติเฉพาะหนา  ละอภิชฌาในโลก  มีจิตปราศจากอภิชฌา  คอยระวังชําระจติใหบรสิุทธิ์  
จากอภิชฌา,  ละพยาบาท  มีจิตไมพยาบาท  เปนผูกรณุาหวังประโยชนเกื้อกลูในสัตวทั้งหลาย  คอย
ระวังชําระจิตใหหมดจดจากพยาบาท,  ละถีนะมิทธะแลว  ปราศจากถนีะมิทธะ    จติมุงอยูความสวาง  มี
สติสัมปชัญญะ    คอยชําระจิตใหบริสุทธิจ์ากถนีะมิทธะ,    ละอุทธัจจะกกุกุจจะ  ไมฟุงซาน    มจีิตสงบ
อยูภายใน  คอยระวงัชําระจิตใหบริสุทธิจ์ากอุทธัจจะกุกกุจจะ,    ละวจิิกิจฉา  ขามวจิิกิจฉาไดแลว  เปน
คนไมตองกลาวดวยความสงสัยวา  ‘นี่อะไร ?  น่ีอยางไร?’    ในกุศลธรรมทั้งหลาย;  คอยระวังชําระจิต
ใหหมดจดจากวิจกิิจฉา.ฯ 
 
 [๘]   “ขาพเจานั้น  ครั้นละนิวรณทั้งหา  อันเปนอุปกิเลสเครื่องเศราหมองใจ  อันเปน
โทษทําปญญาใหออนกําลัง  ไดแลว,     เพราะสงัดจากกามทั้งหลาย  สงัดจากอกศุลธรรมทั้งหลาย  ก็ได
บรรลุ ปฐมฌาน    มีวิตกวิจาร    มีปติและสุขอันเกิดแตวเิวก.  เพราะระงับวิตกวิจารเสียได    จึงไดบรรลุ 
ทุติยฌาน   อันเปนเครื่องผองใสของจิตในภายใน    นําใหเกิดสมาธิมอีารมณเดียว  ไมมีวิตก  ไมวจิาร  มี
แตปติและสุขอันเกิดสมาธิ.    เพราะความเสื่อมหายไปแหงปติ  และขาพเจาเปนผูอยูอุเบกขา  มีสตีรูตัว
รอบคอบ  ไดเสวยสุขดวยนามกาย  ก็ไดบรรลุ ตติยฌาน   อันเปนฌานที่พระอริยะท้ังหลายกลาว
สรรเสรญิผูไดบรรลวุา  เปนผูอยูในอุเบกขา  มีสติ  อยูเปนสุข.    เพราะละทกุขและสขุเสียไดแลว    และ
เพราะความดบัหายไปแหงโทมนัสและโสมนัสในการกอน   จึงไดบรรลุ จตุตถฌาน อนัไมมีทุกขไมมี
สุขมีอยูแตสติอันบริสุทธิเ์พราะอเุบกขา.ฯ 
 
 [๙]  “ขาพเจานั้น  ครั้นจิตตัง้มั่นบริสุทธิ์ขาวผอง  ไมมีกเิลส  ปราศจากอุปกิเลส  เปนจิต
ออนโยนนิ่มนวลควรแกการงาน  เปนจิตไมหวั่นไหว  ตั้งอยูอยางนีแ้ลว  ก็ทําจิตให  นอมไปเพื่อ  อาส
วกัขยญาน. 
 “ขาพเจานั้น  รูชัดตามเปนจริงวา  นี้ทุกข  นี้เหตุใหเกิดทกุข  น้ีความดบัไมเหลือแหงทุกข    
น้ีเปนหนทางใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข,    และรูแจงชัดตามเปนจริงวา    น้ีอาสวะ.    นีเ้หตุใหเกิด
อาสวะ,    นี้ความดับไมเหลือแหงอาสวะ,    เมื่อรูอยูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้  จิตกพ็นจากกามาสวะ,  
จากภวาสวะ  จากอวิชชาสวะ,    ครั้นจิตพนแลว  กเ็กิดญาณรูวาเราพนแลว.    ขาพเจารูชัดวา    ชาติสิ้น
แลวพรหมจรรยอยูจบแลว    กิจที่ควรทําไดทําสําเรจ็แลว    กิจอ่ืนที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี ้   
มิไดอีก.ฯ 
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 ทานผูมีอายุท้ังหลาย !   ขาพเจารูอยูอยางนี้เห็นอยูอยางนี้    จึงถอนเสียไดดวยดี  ซึ่ง
อหังการ  มมังการ  และมานานุสัยในกายทีม่ีวิญญาณนี้  และในสิ่งอ่ืนท่ีเห็นอยูภายนอก.ฯ 
 
 “ภิกษ ุ  ท. !    พวกเธอควรเพลิดเพลิน  ควรบนัเทิงใจในภาษิตของภกิษุนัน้วา   สาธุ !  
สาธุ ! ,    ครั้นแลว  ควรกลาวกะภกิษุนัน้อยางนีว้า  ขาแตทานผูมีอายุ !   การที่ขาพเจาท้ังหลาย   ไดเห็น
ผูประพฤติพรหมจรรยเชนกบัทานนี้เปนลาภของพวกขาพเจา,    เปนการเห็นอยางดี  ท่ีพวกขาพเจาได
ไดแลว  ดังนี”้ ฯ 
 
 เมื่อพระผูมพีระภาค  ไดตรัสพระธรรมเทศนานี้จบลง    ภกิษทุั้งหลายมีใจยนิดี
เพลิดเพลิน    รับภาษิตของพระผูมพีระภาคเจา  ดวยประการฉะนี้.ฯ 
 

บาลฉีวิโสธนสตูร,     หลกัตามรอยพระอรหันตท่ี  1   จบ 
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แนวตามรอยพระอรหันต 

 
ที่ ๒ 

 
พระบาลีมหาอัสสปุรสูตร 

 
ในมหายมกวรรค  มูลปณณาสาก  มัชฌิมนิกาย 

พระไตรปฎก  ฉบับบาลสียามรัฐ  เลม ๑๒  หนา ๔๙๖  บรรพ ๔๕๙ 
 
 
 
 สมัยหน่ึง,    พระผูมีพระภาคประทับอยูในชนบทอันเปนที่ประทับแรมของราชกุมารชาว
ชนบท  นามวา  อังคะ,    มีนิคมของอัคราชกุมารชื่อวา   อัสสปุระ   เปนท่ีภิกขาจาร,    ครั้งนั้น  พระผูมี
พระภาคไดตรสัเรียกภกิษุท้ังหลาย  (เพื่อใหตั้งใจฟงแลว)  ไดตรัสพระพุทธวจนะ  วา :  
 
 “ภิกษ ุ  ท. !    มหาชนเขารูจกัพวกเธอวาเปนสมณะ.    ถงึแมพวกเธอเลา  ถาเขาถามวา
พวกทานเปนอะไร    ก็จะปฏิญญาตัวเองวาเราเปนสมณะฯ  เมื่อพวกเธอมีช่ืออยางนัน้    ปฏิญญาตัวเอง
อยางนั้น     ก็ตองสําเหนียกตนวาธรรมเหลาใด    อันจะทําเราเปนสมณะและเปนพราหมณ  (คือพระ
อรหันตผูลอยบุญและบาปเสียได),    เราจะประพฤตถิอืเอาดวยดี  ซึง่ธรรมเหลานี้.    การทําเชนนี้  กับ
ช่ือของพวกเรา  และกับทั้งปฏิญญาของพวกเรา  จึงจะเปนสัตยเปนจริง (คือตรงกนั).    อนึ่ง  พวกเรา
บรโิภคจวีร  บิณฑบาตเสนาสนะและคลิานเภสัช    ของทายกเหลาใด,    การกระทาํของทายกเหลานั้น
จักมีผลใหญ  มีอานิสงสใหญ,    และการบรรพชาของพวกเราก็จักไมเปนหมัน    แตจักเปนไปเพื่อผล  
เพ่ือกําไรโดยแท.    ดูกอน  ภิกษุ ท. !   พวกเธอพงึสําเหนียกตนอยางนี้แล ฯ 
 
 ภิกษุ ท. !    ธรรมเหลาไหนเลา  ท่ีจะทําใหพวกเราใหเปนสมณะทีจ่ะทําพวกเราใหเปน
พราหมณ ? 
 [๑]  ภิกษุ ท. !    จริงแท  พวกเธอตองสําเหนียก  (ตนใหไดอยางนี)้  วา  เราจกัเปนผู  ถึง
พรอมดวยหิรแิละโอตตัปปะ.    ภิกษุ ท. !    พวกเธอพึงสําเหนียกอยางนีแ้ล ฯ    ภิกษุ ท.!    เรื่องนี้คงเกิด
มีแกพวกเธอ  คือจะพากันถงึความนอนใจเสียเพียงเทานัน้วา  ‘พวกเราถึงพรอมดวยหิริและโอตตปัปะ.    
พอแลวดวยคุณเพยีงเทานี้  พวกเราไดตามถึงผลแหงสมณปฏิบัติแลว   กิจอ่ืนทีจ่ะตองทําใหยิ่งไปอีก
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มิไดมี.’    ภิกษุ ท.!   เราจักบอกแกพวกเธอ  เราจกัเตือนใหรู  เมื่อพวกเธอตองการความเปนสมณะ    ก็
อยาทําผลของความเปนสมณะใหเสื่อมไป  เพราะวา    กิจที่พวกเธอจะตองทําใหย่ิงขึ้นไปอีกยังมอียู ฯ 
 
 [๒]  “ภิกษุ ท.!   กจิที่พวกเธอตองทําใหย่ิงขึ้นไปอีกเปนลําดับนัน้  คืออะไร ?    คือการ
สําเหนียก (ตวัเองใหได)  วา  กายสมาจาร   การประพฤตชิอบ  สม่ําเสมอดวยกายของเรา    บริสุทธิแ์ลว  
หงายได  (คือจะแสดงใหใครดกู็ได) แลว    เปดเผยไดแลว    หาชองทะลุมไิด  เปนอันสํารวมดแีลว.  
อนึ่ง  เราจกัไมยกตนขมทานดวยคุณขอนีเ้ปนอันขาด.    ภิกษุ ท.!  พวกเธอตองสําเหนียกอยางนี้แล.   ...
ฯลฯ...     (คําตอไปนี้ขางทายทุก ๆ ขอ  คือมีตรัสไมใหนอนใจดวยคุณเพียงเทานั้น  และตรัสเตือนวายังมีกิจที่จะตอง
ทําใหยิ่งขึ้นไปอีก  เหมือนกับทายขอ (๑) ทุกขอไป   จงเติมเอง) 
 
 [๓]   “ภิกษุ  ท. !    กิจที่พวกเธอจะตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกนั้น  คืออะไร ?  คือการ
สําเหนียก (ตัวเองใหได) วา  วจีสมาจาร   การประพฤตชิอบสม่ําเสมอดวยวาจาของเรา  บริสุทธิแ์ลว    
หงายไดแลว  เปดเผยไดแลว  หาชองมิได  เปนอันสํารวมดีแลว  อนึ่ง ....ฯลฯ...... (คําตั้งแต อนึ่ง ไป  
เหมือนทายขอสองทั้งนั้น) 
 
 [๔]   “ภิกษุ  ท. !     กิจท่ีพวกเธอตองทําใหย่ิงขึ้นไปอกีเปนลําดับนัน้  คืออะไร ?    คือ
การสําเหนียก (ตัวเองใหได)  วา มโนสมาจาร  การประพฤติชอบ  สม่ําเสมอดวยใจของเรา  บริสุทธิแ์ลว 
หงายไดแลว  เปดเผยไดแลว  หาชองมิได  เปนอันสํารวมดีแลว.  อนึ่ง ...ฯลฯ... 
 
 [๕]  “ภิกษุ  ท. !     กิจทีพ่วกเธอตองทาํใหยิ่งขึ้นไปอกีเปนลําดับนัน้  คืออะไร ?    คือ
การสําเหนียก (ตัวเองใหได)  วา อาชวีะ  ของเรา  บริสุทธิ์แลว หงายไดแลว  เปดเผยไดแลว  หาชองมิได  
เปนอันสํารวมดีแลว.  อนึ่ง ...ฯลฯ... 
 
 [๖]  “ภิกษุ  ท. !     กิจที่พวกเธอตองทําใหย่ิงขึ้นไปอีกเปนลําดับนัน้  คืออะไร ?    คือการ
สําเหนียก (ตวัเองใหได)  วา  เราจะเปนผู  สํารวมทวารในอนิทรยี  ทั้งหลาย.  :  ไดเห็นรูปดวยตาแลว  
ไมถือเอาโดยนิมิต  ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ.    บาปอกุศลคืออภชิฌาและโทมนัส    มันมักไหลไป
ตามผูที่ไมสํารวมจักขุอินทรยีใดเปนเหตุ    เราจักปฏบัิติเพื่อปดกัน้อินทรยีน้ันไว  เปนผูรกัษาสํารวม
จักขุอินทรีย  ฯ    ไดฟงเสยีงดวยหู  ไดดมกลิ่นดวยจมกู  ไดลิ้มรสดวยลิ้น  ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย  
รูธรรมารมณดวยใจแลวไมถอืเอาโดยนิมิต  ไมถือเอาโดยอนุพยญัชนะ,    บาปอกุศลคืออภิชฌาและ
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โทมนัส  มักไหลไปตามผูที่ไมสํารวมอนิทรยีใดเปนเหตุ    เราจักปฏิบัติเพ่ือปดกั้นอินทรียเหลานั้นไว    
เปนผูรักษาสํารวมอนิทรีย.  อน่ึง...ฯลฯ... 
 
 [๗]   “ภิกษุ  ท. !     กิจที่พวกเธอตองทําใหย่ิงขึ้นไปอกีเปนลําดับนัน้  คืออะไร ?    คือ
การสําเหนียก (ตัวเองใหได)  วา  เราจะเปนผูรู  ประมาณในโภชนะอยูเสมอ,    จักพิจารณาโดยแยบคาย
แลวจึงฉัน,    ไมฉันเพื่อเลน  ไมฉันเพื่อมัวเมา  ไมฉันเพื่อประดับตกแตง,    แตฉนัเพื่อเพยีงใหกายนี้
ตั้งอยูได    เพือ่ใหชีวิตเปนไปเพื่อปองกันความลําบาก  เพ่ืออนุเคราะหพรหมจรรย.    เราจกักําจดัเวทนา
เกา (คือหิว)  เสียแลว  ไมทําเวทนาใหม (คืออ่ิมจนอึดอัด) ใหเกิดขึน้.    ความที่อายุดําเนินไปได,    ความ
ไมมีโทษเพราะอาหาร  และความอยูผาสุกสําราญจักมแีกเราดังนี้.   อนึ่ง...ฯลฯ... 
 
 [๘]   “ภิกษุ  ท. !     กิจที่พวกเธอตองทําใหย่ิงขึ้นไปอกีเปนลําดับนัน้  คืออะไร ?    คือ
การสําเหนียก (ตัวเองใหได)  วา  เราจัก  ตามประกอบในธรรมเปนเครือ่งตื่น    เราจกัชําระจิตใหหมดจด
สิ้นเชิงจากอาวรณยิธรรม  (คือกิเลสที่กัน้จิต)  ดวยการเดินจงกรม  ดวยการนั่ง  ตลอดวันยังค่ํา  ไปจน
สิ้นยามแรกแหงราตรี,    ครั้นยามกลางแหงราตรี    เราจักนอนอยางราชสีห (คือ) ตะแคงขางขวา  เทา
เหลื่อมเทา   ม ีสติสัมปชัญญะในการลกุขึ้น,    ครั้นยามสดุทายแหงราตรี  เราลุกขึ้นแลว    จักชําระจิตให
หมดจด   จากอาวรณยิธรรม  ดวยการจงกรมและการนั่งอีก.   อน่ึง...ฯลฯ... 
 
 [๙]  “ภิกษุ  ท. !     กจิที่พวกเธอตองทําใหย่ิงขึ้นไปอีกเปนลําดับนัน้  คืออะไร ?    คือการ
สําเหนียก (ตวัเองใหได)  วา   เราจักเปนผูประกอบพรอมดวย  สติสัปชญัญะ,   รูตัวรอบคอบในการกาว
ไปขางหนา  การถอยหลัง  การแลดู  การเหลียวดู  การคู  การเหยียด  การทรงสังฆาฏิจวีร  การกนิ  การ
หยุด,    กานั่ง  การนอน,    การหลับ  การต่ืน  การพูด  การนิ่ง.   อน่ึง...ฯลฯ... 
 
 [๑๐]   “ภิกษุ  ท. !     กจิที่พวกเธอตองทําใหย่ิงขึ้นไปอกีนั้นคืออะไร ?   ภกิษุ  ท. !   ภิกษุ
ในสาสนานี้  มาเสพเสนาสนะอันสงัด    คือปาละเมาะ  โคนไม  ภเูขา  ลําธาร  ทองถ้ํา  ปาชา  ท่ีแจง  
ลอมฟาง. ฯ    ในกาลเปนปจฉาภัตต    เธอกลับจากบิณฑบาตแลว  น่ังคูบัลลังกตั้งกายตรง    ดํารงสติ
เฉพาะหนา    ละอภิชฌาในโลกแลว    มีจิตปราศจากอภิชฌา  คอยชาํระจิต  จากอภิชฌา,  ละพยาบาท
แลว  มีจิตปราศจากพยาบาท  เปนผูกรุณาหวังประโยชนเกื้อกลูในสัตวทั้งหลาย    คอยชําระจติให
สะอาดจากพยาบาท,    ละถนีะมิทธะแลว  มีจิตปราศจากถีนะมิทธะ  เปนผูมุงอยูแตความสวางในใจ  มี
สติสัมปชัญญะรูสึกตัว  คอยชําระจิตจากถีนะมิทธะ,    ละอุทธจัจะกกุกุจจะไดแลว  ไมฟุงซาน  มีจิต
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สงบอยูในภายใน  คอยชําระจิตจากอุทธัจจะกุกกุจจะ,   ละวจิิกิจฉาแลว  ขามลวงวิจกิิจฉาเสียได  ไมตอง
กลาววา  ‘น่ีอะไร ?    น่ีอยางไร’    ในกุศลธรรมทั้งหลาย  คอยชําระจิตจากวจิิกิจฉา ฯ 
 
 “ภิกษุ  ท. !   เปรียบเหมือนชายผูหน่ึง  กูหนี้เขาไปทําการงานสําเร็จผล  ใชหนี้ตนทุนเดิม
หมดแลว  กําไรยังเหลือพอเลี้ยงภรรยาไดถมไป.    เขาคงคนึงถึงโชคลาภวา  ‘เมื่อกอนเรากูหนี้เขาไปทํา
การงาน  สําเร็จผล  ใชหนีต้นทุนเดิมหมดแลว  กําไรยงัเหลือพอเลีย้งภรรยาไดถมไป’  ดังนี้  เขายอม
ปราโมทยบันเทิงใจโสมนัสเพราะขอนั้นเปนเหตุ  ฉันใด,   (นี้อยางหนึ่ง) 
 “ภิกษ ุ  ท. !   เปรยีบเหมือนชาย (อกี)  ผูหนึ่ง  ปวยไขหนักทนทกุขอาหารไมตก  กําลัง
นอย,    ครั้นเวลาอืน่เขาหายจากไขน้ัน  อาหารก็ตั้ง  กําลังก็มี  เขาตองนึกถึงการเกาวา  ‘เมื่อกอน  เรา
ปวยหนัก  ทนทุกข  อาหารก็ไมตก  กําลังก็นอยลง    บัดนี้เราหายจากไขนั้น  อาหารก็ตั้ง  กําลังกมี็มา’  
ดังนี้  เขายอมปราโมทยบันเทิงใจ  โสมนสัเพราะขอนั้นเปนเหตุ  ฉันใด  (น้ีอีกอยางหนึ่ง) 
 “ภิกษ ุ  ท. !   เปรยีบเหมือนชายอีกผูหนึง่  ติดเรือนจํา     ครั้นเวลาอื่น  เขาหลุดจาก
เรือนจําโดยสะดวก  ไมมีภยั  ไมเสยีทรพัย  เขาตองนกึถึงการเกาอยางนี้วา  ‘เมื่อกอน  เราตดิเรือนจํา    
บัดนี้เราหลุดมาโดยสะดวก  ไมภัย  ไมมีเสียทรพัย’ ดังนี้  เขายอมปราโมทยบันเทิงใจ โสมนัส  เพราะ
ขอนั้นเปนเหต ุ ฉันใด  (น้ีอีกอยางหนึ่ง) 
 “ภิกษุ  ท. !   เปรียบเหมือนชาย (อีก) ผูหนึ่ง  เปนทาสเขา  พ่ึงตัวเองไมได  ตองพึ่งผูอ่ืน  
เท่ียวตามอําเภอใจไมได    ครั้นถึงสมัยอื่น  เขาพนจากการเปนทาส  พ่ึงตัวเองได  ไมตองพึ่งผูอื่น  เที่ยว
ตามอําเภอใจได,    เขาตองนึกถึงการเกาอยางนี้วา  ‘เมื่อกอนเราเปนทาสเขา  พึ่งตัวเองไมได ฯลฯ  ครั้น
สมัยอ่ืนเราพนจากการเปนทาส  ฯลฯ   เท่ียวตามอําเภอใจได’  ดังนี้,    เขายอมปราโมทยบนัเทิงใจ  
โสมนัสเพราะขอน้ีเปนเหตุ  ฉันใด,  (น้ีอีกอยางหนึ่ง) 
 “ภิกษุ  ท. !     เปรียบเหมือนชาย (อีก) ผูหนึ่ง    นําทรพัยเดนิทางไกลกันดาร    ครัน้พน
ทางกันดาร  ไมมีภัย  ไมตองเสียโภคทรัพย  เขาตองนึกถงึการเกาอยางนี้วา    ‘เมื่อกอน  เรานําทรัพยเดิน
ทางไกล ฯลฯ  ไมตองเสื่อมเสียโภคทรพัย’  ดังนี้,    เขายอมปราโมทยบันเทิงใจ  โสมนัสเพราะขอนี้เปน
เหตุ  (เหลานี้)  เปนฉันใด  : 
 “ภิกษุ  ท. !      ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการ    ที่ตนยังละไมไดวา    เปนเชนการกู
หนี้  เชนการเปนโรค  เชนกบัการตดิเรือนจํา  เชนการเปนทาส  และการนําทรัพยขามทางกันดาร,   และ
เธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการ  ทีล่ะเสียแลวในตนเองเปนเชนการหมดหนี้  การหมดโรค  การหลุด
จากเรือนจํา  การพนจากทาส  การบรรลถุึงที่พนภัย    (เธอยอมปราโมทยบันเทิงใจ  โสมนัสเพราะขอ
น้ันเปนเหตุ  ฉนันั้นเหมือนกนั) 
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 [๑๑]    “ภิกษุ  ท. !     เธอนั้นครั้นละนิวรณ ๕ประการ  อันเปนเครื่องเศราหมองจิต    
และทําปญญาใหถอยกําลังเหลานี้ไดแลว,   เพราะสงดัจากกามทั้งหลาย  สงัดจากกุศลธรรมทั้งหลาย  ได
บรรลุ  ปฐมฌาน  มีวิตกวิจาร  มีปติและสขุอันเกิดแตวเิวกแลวแลอยู,   เธอประพรมกายนีใ้หชุมท่ัวชุม
รอบเต็มรอบ    ดวยปติและสุขอันเกิดแตวเิวกนั้น,    สวนใดสวนหนึ่งของกายเธอทัว่ทั้งตัว  ท่ีปตแิละสุข
อันเกิดแตวเิวก  ไมถกูตองแลว  มไิดม ี
 ภิกษุ  ท. !     เปรียบเหมือนนายชางอาบกด็ี  หรือลูกมือของเขาก็ดี  เปนคนฉลาด  โรยผง
ที่ใชสําหรับถตูัวในเวลาอาบน้ําลงในขันสําริด  แลวพรมน้ําหมักไว,    ครั้นเวลาเย็น  กอนผงออกยางเขา
กัน  ซึมท่ัวกนัแลว    จับกันทั้งภายในภายนอก  ไมไหลหยด    ฉันใด    ภิกษุ  ท. !    ภิกษุประพรมกายนี้
ใหชุมทั่วชุมรอบ  เต็มรอบดวยปตแิละสุขอันเกิดวิเวก,    สวนในสวนหนึ่งของกายเธอ    ท่ีปติสุขอันเกิด
แตวิเวก  ไมถกูตองแลว  มิไดมี  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
  [๑๒]    “ภิกษ ุ  ท. !      อีกประการหนึ่งภกิษุบรรลุ  ทุตยิฌาน  อันเปนเครื่องผองใสใน
ภายใน     และทําจิตใหเกิดสมาธิ    ไมมีวิตกวิจาร  เพราะระงับวิตกวิจารเสียได    มีแตปติและสุขแลวแล
อยู,   เธอพรมกายนี้ทําใหชุมทั่ว  ชุมรอบเตม็รอบ  ดวยปติและสุข    อันเกิดแตสมาธ ิ   สวนใดสวนหนึ่ง
ของกายเธอทัว่ทั้งตัว  ที่ปตแิละสุขอันเกดิแตสมาธิไมถกูตองแลว  มิไดมี. 
 ภิกษุ  ท. !     เปรียบเหมือนหวงน้ําอันลึก    มีน้ําอันปวน    ไมมีปากน้ํา    ทางทิศ
ตะวนัออก  ทิศใต  ทิศตะวนัตก  ทิศเหนอื    แตฝนตกเพิ่มน้ําใหแกหวงน้ํานัน้ตลอดกาลโดยกาล    ทอ
นํ้าเย็นพลุงขึน้จากหวงน้ํา  ประพรมทําใหชุมถูกตองหวงน้ํานั้นเอง    สวนไหน ๆ ของหวงน้ํานั้น  ที่น้ํา
เย็นไมถูกตองแลวมิไดมี,    ขอนี้ฉันใด,    ภิกษ ุ ท. !  ภิกษุประพรมกายนี้  ทําใหชุมทั่วชุมรอบ  เตม็รอบ
ดวยปติและสขุอันเกิดแตสมาธิ    สวนใดสวนหนึ่งในกายเธอที่ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ  ไมถกูตอง
แลว  มิไดมี  ฉนันั้นเหมือนกนั ! 
 
 [๑๓]    “ภิกษ ุ  ท. !     อีกประการหนึ่ง    เพราะปติหนายไป  (คือจางไป)  เธอเปนผูอยู
อุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะ  เสวยสุขดวยนามกาย    บรรล ุ ตติยฌาน   อันเปนฌานทีพ่ระอรยิเจากลาววา  
‘ผูไดฌานนี้เปนผูอยูอุเบกขา  มีสติอยูเปนสุข,’     เธอประพรมกายนี้  ทําใหชุมท่ัว  ชุมรอบ  เต็มรอบ
ดวยลําพังสุข  หาปติมิได,    สวนใดสวนหนึ่งของกายเธอ  ท่ีสุขหาปติมิได  ไมถูกตองแลว  เปนไมมี. 
 ภิกษ ุ  ท. !     เปรยีบเหมือนในหนองบัวอุบล  หนองบัวปทุม  บัวบณุฑริก  มีดอกอุบล  
ดอกปทุม  ดอกบุณฑรกิ  บางเหลาที่เกิดอยูในน้ํา  เจรญิอยูใตนํ้า  ยังขึ้นไมพนน้ํา  จมอยูภายใต  อันน้ํา
เลี้ยงไว,    ดอกบัวเหลานั้น    ถูกน้ําเย็นแชชุม  ถูกตองตัง้แตยอดตลอดราก    สวนไหน ๆ  ของดอกบัว
เหลานั้นทัว่ท้ังดอก  ที่น้ําเยน็ไมไดถูกตองแลว  มิไดมี.    ขอน้ีฉันใด,  ภิกษุ  ท. !     ภิกษุนี้  ก็ประพรม
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กายนี้ทําใหชุมทั่วชุมรอบ  เตม็รอบดวยลําพังสุข  ไมมีปติ  สวนใดสวนหนึ่งในกายเธอ  ท่ีลําพังสุขไมมี
ปติ  ไมถูกตองแลว  มิไดมี  ฉันนั้นเหมือนกัน 
  
 [๑๔]     “ภิกษุ  ท. !     อีกประการหนึ่ง  เพราะละทกุขและสุขเสียได    เพราะการดับ
หายไปแหงโทมนัส  และโสมนัสในกาลกอน    ภิกษุบรรล ุ จตตุถฌาน  ไมมีทุกข  ไมมีสุข    มีแตสติที่
บริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแลวแลอยู    เธอนั้นนั่งแผไปตลอดกายนี้  ดวยใจอนับริสุทธิ์ผองใสสวนใดสวน
หนึ่งของกายเธอ    ทั่วทั้งตวัที่ใจอันบริสุทธิ์ผองใสไมถกูตองแลว  มิไดมี. 
 ภิกษ ุ ท. !     เปรียบเหมือนชายคนหนึ่ง  นั่งคลุมตวัดวยผาขาวตลอดศีรษะ    สวนไหน ๆ 
ในกายเขาทั่วท้ังตัว    ทีผ่าขาวไมถกูตองแลว  (คือไมคลุมแลว)  มิไดมี  ขอนี้เปนฉนัใด,    ภกิษุ  ท. !   
ภิกษน้ัุนนั่งแผใจอันบริสุทธิผ์องใสไปตลอดกายนี้,    สวนใดสวนหนึ่งในกายเธอทั่วทั้งตัว  ที่ใจอัน
บริสุทธิผ์องใสไมถูกตองแลว  มไิดมีฉันนั้นเหมือนกัน. 
 
 [๑๕]    “ครั้นจิตตั้งมั่น   บรสิุทธิ์ผองใส  ไมมีกิเลส   ปราศจากอุปกิเลส    เปนธรรมชาติ
ออนโยนควรแกการงาน    ตั้งอยูอยางไมหวั่นไหวเชนนี้แลว    เธอกน็อมจิตไปเฉพาะ  บุพเพนวิาสานุส
สติญาน    เธอระลึกไดถึงขนัธที่เธออยูอาศัยในภพกอนไดหลายประการ  คือ  เธอระลกึไดชาติหนึ่งบาง 
สองชาติ  สามชาติ  สี่ชาติ  หาชาติ  สิบชาติ  ย่ีสิบชาติ  สามสิบชาติ  ส่ีสิบชาติ  หาสิบชาติ  รอยชาตบิาง,    
พันชาติ   แสนชาติบาง      ตลอดหลายสังสารวัฏฏกปัปบาง    ตลอดหลายวิวฏัฏกัปปบาง    ตลอด
ทั้งหลายสังวฏัฏกัปปและหลายววิัฏฏกปัปบาง    วาเราอยูในภพโนน  มีช่ืออยางนั้น  มีโคตร  มวีรรณะ  
มีอาหาร  อยางนั้น ๆ,    เสวยสุขและทุกขเชนนั้น.    มีที่สุดอายุเทานั้น    ครั้นเราจุตจิากภพนั้นแลว  ได
เกิดในภพโนน    ครั้งเกิดแลว  มีชื่อ-โคตร-วรรณะ-อาหารอยางนั้น ๆ    ไดเสวยสุขและทุกขเชนนั้น    มี
ที่สุดอายุเทานัน้    ครั้นจุติจากภพนั้นแลว  มาเกิดในภพนี้,    เธอตามระลึกไดถึงขันธที่เคยอยูอาศยัใน
ภพกอนหลายประการ  พรอมทั้งอาการและลกัษณะฉะนี.้ 
 ภิกษุ  ท. !     เปรยีบเหมือนชายผูหนึ่ง    ออกจากบานตนไปบานอื่น  แลวออกจากบาน
น้ัน  ไปสูบานอื่นอีก  แลวออกจากาบานนัน้ ๆ  กลับมาสูบานตน    เขาจะระลึกไดอยางนี้วา    เราออก
จากบานตนไปสูบานโนน  ท่ีบานโนนนัน้      เราไดยืน  ไดนั่ง  ไดพูด  ไดนิ่งอยางนั้น ๆ,    ครั้นออกจาก
บานนั้นแลว  ไดไปสูบานโนนอีก,     แมที่บานนั้น  เราไดยืน  ไดน่ัง   ไดน่ิง  อยางนั่น ๆ,    เราออกจาก
บานนั้นแลว  กลับมาสูบานของตนเทียวแล    ดังนี้    จอน้ีเปนฉันใด,    ภิกษุ  ท. !   ภิกษกุ็ตามระลึกได
ถึงขันธท่ีเคยอาศัยในภพกอน  คือ  ระลกึไดชาติหนึ่งบาง  สอง- สาม-ฯลฯ      ตลอดท้ังหลายสังวัฏฏ
กัปปและหลายวิวัฏฏกัปปบาง  วาเราไดเปนในภพโนน    มีช่ือ  โคตร  วรรณะ  อาหาร  อยางนั้น ๆ    
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เสวยสุขทุกขอยางนั้น ๆ    มีอายุสิ้นสุดลงเทานั้น  ฯลฯ,    เธอตามระลึกไดถึงขนัธท่ีเคยอยูอาศยัในภพ
กอนไดหลายประการ  พรอมทั้งอาการและลกัษณะเชนนี้  ฉันนั้นเหมอืนกัน. 
 
 [๑๖]   “ครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผองใส    ไมมีกิเลส    ปราศจากกิเลสเปนธรรมชาติ
ออนโยนควรแกการงาน   ตัง้อยูอยางไมหวั่นไหวเชนนีแ้ลว    เธอก็นอมจิตไปเฉพาะตอ  จตุูปปาตญาน  
เธอมีจกัขุเปนทิพย (ดุจทิพย?)   บริสุทธิ์กวาจักขุของสามัญมนษุย    ยอมแลเห็นทั้งหลายจุติอยู  บังเกิด
อยู  เลวทราม  ประณีต  มีวรรณะดี  มวีรรณะเลว  มีทุกข  มีสุข    เธอรูแจงชัดหมูสัตวผูเขาถึงตามกรรม
วา     ‘ทานผูเจรญิทั้งหลายเอย,    สัตวเหลานี้หนอประกอบดวยกายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  พูดติ
เตียนพระอริยเจาทั้งหลาย    เปนมิจฉาทิฐิ  กระทําการงานดวยอํานาจมจิฉาทิฐิ    เบื้องหนาแตกายแตก
ตายไปลวนพากันเขาสูอบายทุคติวินิบาตนรก.    ทานผูเจรญิทั้งหลายเอย,    สวนวาสัตวเหลานี้หนอ  
ประกอบดวย  กายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต  ไมติเตยีนพระอรยิเจา  เปนสัมมาทิฐิ  กระทําการงาน
ดวยอํานาจสัมมาทิฐิ    เบื้องหนาแตกายแตกตายไป  ลวนพากันเขาสูสุคติโลกสวรรค.    ภิกษุมีจักขุเปน
ทิพย      บริสุทธิ์เกนิจักขุของสามัญมนุษยเห็นเหลาสัตวผู จุติ  บังเกิด  เลว  ประณีต  วรรณะดี  วรรณะ
เลว  มทุีกข  มสีุข  เธอรูชัดหมูสัตวผูเขาถึงตามกรรมไดฉะนี้.  
 “ภิกษุ  ท. !    เปรียบเหมือนเรือนสองหลัง  มีประตูตรงกัน  ณ ท่ีนั้น    ชายมีจักขุ (ไม
บอด)  ยืนอยูหวางกลาง    เขาอาจเห็นหมูมนุษยทีเ่ขาไปในเรือนบาง  ออกมาบาง เดินไปมาบาง  เดิน
ตรงบางเลี้ยวบาง,    ขอนี้เปนฉันใด,    ภิกษุ  ท. !     ภิกษุน้ีก็ฉันนั้นเหมือนกัน  เธอมีจักขุทิพย  บริสุทธิ์
เกินกวาจกัขุสามัญมนษุย  เห็นหมูสัตวผูจตุิอยู  เลว  ประณีต  วรรณะดี  วรรณะเลว  มีทุกข  มีสุข  ฯลฯ,    
เธอรูชัดหมูสัตวผูเขาถึงตามกรรมไดฉันนั้น. 
 
 [๑๗]   “ครั้นจิตตั้งมั่น  บรสิุทธิ์ผองใส  ไมมีกิเลส  ปราศจากอุปกิเลส  เปนธรรมชาติ
ออนโยน  ควรแกการงาน  ตั้งอยูอยางไมหวั่นไหวเชนนั้นแลว    เธอก็นอมจิตไปเฉพาะตอ  อาสวกัขย
ญาณ ,    เธอยอมรูชัดตามเปนจรงิวา    ‘นี่ทุกข  น่ีเหตุ  ใหเกิดทุกข  น่ีความดับทุกข  น่ีเปนขอปฏิบตัิอัน
ทําสัตวใหถึงความดับทุกข    และเหลานี้เปนอาสวะทั้งหลาย,    นีเ่ปนเหตุใหเกิดอาสวะทั้งหลาย    นี้
เปนความดับไมเหลือแหงอาสวะ    น้ีเปนขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงอาสวะ’   เม่ือเธอรูอยู
อยางนี้  เห็นอยูอยางนี้   จิตก็พนพิเศษจาก  กามาสวะ  ภวาสวะ  อวิชชาสวะ,    ครั้งจติพนพิเศษแลว  ก็
เกิดญาณหยั่งรูวา  จิตพนแลว,    เธอรูชัดวา  ชาติส้ินแลว  พรหมจรรยจบแลว  กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จ
แลว  กิจอ่ืนทีจ่ะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก  ดังนี้. 
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 “ภิกษุ  ท. !   เปรยีบเหมือนหวงน้ําใสที่ไหลเขา  ไมขุนมัว,  คนมีจักข ุ (ไมบอด)  ยนือยู
บนฝงในที่นัน้    เขาจะเห็นหอยตาง ๆ บาง  กรวดและหินบาง  ฝูงปลาบาง  อันหยุดอยูและวายไปใน
หวงน้ํานั้น    เขาจําจะสํานกึใจอยางนี้วา  ‘หวงน้ํานี้ ใสไมขุนเลย  หอย  กอนกรวด  ปลาทั้งหลายเหลานี้  
หยุดอยูบาง  เท่ียวไปบาง  ในหวงน้ํานัน้  ขอนี้เปนฉันใด,    ภกิษ ุ  ท. !    ภิกษุกร็ูชัดตามเปนจริงวา  นี้
ทุกข  ฯลฯ... นี้เปนขอปฏิบัติใหถึงความดบัไมเหลือแหงอาสวะ’    ดังนี้,   เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้  จิตก็พน
พิเศษจาก  กามาสวะ  ภวาสวะ  อวิชชาสวะ,     ครั้นจิตพนพิเศษแลว  ก็เกิดญาณหยัง่รูวา    จิตพนแลว    
เธอนัน้รูชัดวาชาติสิ้นสุดลงแลว  พรหมจรรยจบแลว  กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว  กิจอ่ืนที่ตองทําเพื่อ
ความเปนเชนนี้มิไดมีอีกฉนันั้นเหมือนกัน. 
 
 ภิกษุ  ท. !     ภิกษรุูปนี้  เราตถาคตเรียกเธอวา  เปนสมณะบาง  เปนพราหมณ  เปน นหาต
กะบาง  เวทคบูาง  โสตตยิะบาง  อรยิะบาง.    อรหันตบาง.    .....ฯลฯ.....(ทรงอธิบายคําวา...สมณะ...พราหมณ
...นหาตกะ...เวทคู...โสตติยะ...อริยะ  ไปตามลาํดับทลีะคํา ๆ เห็นวามากเกินไป  จะไมยกมาไวในที่นี้ทั้งหมด  จะยกมา
แตที่ทรงอธิบายคําวาอรหันต)... 
 
 ภิกษุ  ท. !    ภิกษจุะไดช่ือวา  พระอรหันต  เพราะไกลจากอะไร ?    ภิกษุจะไดช่ือวา  
อรหันต  เพราะไกลจากธรรมที่เปนบาปอกุศลที่เปนไปขางฝายเศราหมอง  ที่เอียงไปขางความตองเกิด
อีก  เปนไปกบัดวยความกระวนกระวาย  มีทุกขเปนผล,    เปนที่ตั้งของความเกิด  ความแก  ความตาย  
ตอ ๆ ไป.    ภกิษุ  ท. !    ภิกษุจะชื่อวา  พระอรหนัต  ดวยประการฉะนีแ้ล. 
 
 พระผูมีพระภาคเจา    ไดทรงภาษิตพุทธวจนะนี้จบลงแลว    บรรดาภิกษุมใีจยินด ี 
เพลิดเพลินตอภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาดวยประการฉะนี้แล. 
 

บาลีมหาอัสสปุรสูตร    หลกัตามรอยพระอรหันตท่ี ๒  จบ. 
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แนวตามรอยพระอรหันต 

 
ที่ ๓ 

 
พระบาลีสามัญญผลสูตร 

 
ในสีลักขันธวรรค    ทีฆนิกาย    สุตตันตปฎก 

พระไตรปฎก  ฉบับบาลสียามรัฐ  เลม ๙  หนา ๘๒  บรรพ ๑๐๒ 
 
 
 
 สมัยหน่ึง,    พระผูมภีาคพระภาคเจาประทับอยู ณ ปามะมวงของหมอชีวกโกมารภจัจ  
ใกลกรุงราชคฤห,    พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ๑๒๕๐ รูป.   ครัง้นั้นพระราชามคธ นามวา อชาตสัตต ุ 
ผูเปนบุตรแหงนางเวเทหิ    มีราชอมาตยน่ังลอม  ประทบัอยูบนประสาท  ในวันเพญ็ดถิี ๑๕ แหงเดือน 
๑๒  อันเปนฤดูดอกโกมุทบาน    มพีระจนัทรเต็มดวง,    ทาวเธอตรัสออกอุทานวา  “ราตรีเดือนหงายนา
รื่นรมยจริง,    นาชอบใจจรงิ  นาดูจริง  นาเบิกบานจรงิ  เขาลักษณะดีหนอ,    เราจะไปหาสมณะหรือ
พราหมณผูใดดี  ที่จะทําเราผูไปหาใหเกิดความเลื่อมใสได”.........ฯลฯ......... 
 
 (บาลีระหวางนี้    กลาวถึงอํามาตยบางคน  ตางแนะนําใหไปหาครูทั้งหก    ทาวเธอปฏิเสธทั้งหมด    
ในที่สุด  หมอชีวกโกมารภัจจ  ทูลเชิญไปเฝาพระผูมีพระภาค,    ทาวเธอเห็นดวย  เขาไปเฝาแลว  ไดสนทนากันดวย
เรื่องครูทั้งหก  และผลของสมณะโดยนัยตาง ๆ กัน    ในที่สุดเมื่อพระองคจะทรงแสดงผลอันเลศิของสมณะ  ไดตรัส
จอปฏิบัติของสมณะ  ในสาสนาของพระองคตั้งแตตนไป  จนถึงการบรรลุผลเปนพระอรหันต    มีเนื้อความดังจะกลาว
ตอไปขางลางนี้).......... 
 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสธรรมเทศนานีว้า:-    “ดูกอนมหาราช !   ตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้  
เปนพระอรหันต    ตรัสรูชอบเอง  สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ    ดําเนินไปดวยดี  รูแจงโลก  เปนสารถี
ฝกคนควรฝก  ไมมีใครยิ่งกวาเปนครูของเทวดาและมนษุย    เปนผูเบิกบานแลว  จําแนกธรรมออกสอน
สัตว    ตถาคตนั้น  ทําใหแจงซึ่งโลกนี้กบัทั้งเทวดา  มาร  พรหม  หมูสัตวพรอมสมณะ  พราหมณ  
เทวดา  พรอมมนุษย,    ดวยปญญายิ่งเองแลว  สอนผูอ่ืนใหรูแจงตาม.    ตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะ  
ในเบื้องตน  ทามกลาง  ทีสุ่ด,    ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถะและพยญัชนะ    บริสุทธิบ์ริบรูณ
สิ้นเชิง. 
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 [๑]    “คหบดี    หรือบุตรคหบดี    หรือผูเกิดในตระกูลใดตระกูลหนึง่    ในภายหลงัก็ด ี 
ยอมได  สดับธรรม  นั้น.    ครั้นเขาไดสดับแลว  เกดิสัทธา  ในตถาคต  เขาเปนผูประกอบดวยสัทธา  
ยอมพิจารณาเห็นวา    ‘ฆราวาสคับแคบ    เปนท่ีมาแหงธุลี,    บรรพชาเปนโอกาสวางอันยิ่ง,    การที่คน
อยูครองเรือน  จะประพฤติพรหมจรรยใหบริบรูณโดยสวนเดียว    เหมอืนสังขที่เขาขัดดีแลวนั้น    ไมทํา
ไดโดยงาย.    ถากระไรเราจงปลงผมและหนวด  แลวครองผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนคนไมเรือน
เถิด.’ 
 
 [๒]    “โดยสมัยอ่ืนอีก    เขาละกองสมบัตินอยใหญ  ละวงศญาตนิอยใหญ  ปลงผมและ
หนวด  ครองผากาสายะ  ออกจากเรอืนบวช  เปนคนไมมีเรือน  เขาผูบวชแลวอยางนี้  ยอมสํารวมในปา
ติโมกขสังวรสมบูรณดวยมรรยาทและโคจร    มีปรกติเห็นภัยในโทษแมมีประมาณนอย    สมาทาน
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย    เปนผูประกอบตนดวยกายกรรมและวจีกรรมอันเปนกุศล    มีการเลี้ยง
ชีพบริสุทธิ์สมบูรณดวยศลี  รักษาทวารในอินทรยีทั้งหลาย    ประกอบดวยสติและสัมปชัญญะเปนคน
สันโดษ. 
 
 [๓]    “ดูกอนมหาราช !    ภิกษุท่ีไดช่ือวาสมบูรณดวยศลี  เปนไฉน ?    ดูกอนมหาราช !    
ภิกษใุนสาสนานี้  ละปาณาติบาต  งดขาดจากปาณาตบิาต   วางทอนไมและสาตราเสียแลว    มีความ
ละอายเอ็นดู    หวังประโยชนเกื้อกลูในบรรดาสัตวทั้งหลาย....ฯลฯ.... (คําตอไปในขอ ๓ เหมือนกับในขอ 
(๓) แหงฉวิโสธรสูตร  ทั้งขอ  ใหพลิกดูในที่นั้น  จะไมเขียนไวในที่นี้อีก)....    งดขาดจากการตัดที่ตอแหงฝา
เรือน  งดขาดจากการฆา  การจําจอง  การคอยซุมทําราย  การปลน  และการกรรโชก.    แมน้ีก็เปนศีล
ของเธอประการหนึ่ง.ฯ (จลุศีล จบ) 
 
 [๔]    “อีกอยางหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉนัโภชนะที่ทายกถวายดวยสทัธา
แลว  ยังทําพืชคามและภูตคามใหกําเริบ.  คืออะไรบาง ?    คือพืชที่เกิดแตราก  -  เกิดแตตน  -  เกิดแตผล  
-  เกิดแตยอด  -  เกดิแตเมลด็  ใหกําเรบิ    สวนภิกษใุนธรรมวินยันี ้ เธองดขาดจากการทําพืชคาม  และ
ภูตคาม    เห็นปานนั้นใหกําเริบแลว.    แมน้ีก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
 อีกอยางหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะที่ทายกถวายดวยสัทธาแลว  ยัง
ทําการบรโิภคสะสม  คือสะสมขาวบาง  สะสมน้ําดื่มบาง  สะสมยานพาหนะ  สะสมที่นอน  สะสม
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เครื่องผัดทาของหอมและอามิสบาง,     สวนภกิษุในสาสนานี้  เธองดขาดการสะสมเห็นปานนั้นเสีย.    
แมนี้ก็เปนศลีของเธอประการหนึ่ง. 
 “อีกอยางหนึ่ง    สมณะหรอืพราหมณบางพวก   ฉันโภชนะที่ทายกถวายดวยสัทธาแลว    
ยังดูการเลนอยู  คือ  ดูฟอน  ฟงขับ  ฟงประโคม  ดไูมลอย  ฟงนิยาย  ฟงเพลงปรบมอื  ฟงตีฆอง  ฟงตี
ระนาด  ดูหุนยนต  ฟงเพลงขอทาน  ฟงแคน  ดูเลนหนาศพ  ดูชนชาง  แขงมา  ชนกระบือ  ชนโค  ชน
แพะ  ชนแกะ  ชนไก  ชนนกกระทา  ดูรําไม  รํามือ  ชกมวย  ดูเขารบกนั  ดูเขาตรวจพล  ดูเขาตั้ง
กระบวนทัพ  ดูกองทัพท่ีจดัไว.    สวนภกิษุในสาสนานี้    เธองดขาดจากการดู  การฟง  การฟง  เห็น
ปานนั้นเสยี    แมน้ีก็เปนศลีของเธอประการหนึ่ง. 
 “อีกอยางหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสทัธา
แลว    ยังเลนการพนนัหรอืการเลนอันเปนที่ตั้งแหงความประสาทอยู  คือ  เลนหมากรกุแถวละ ๘ ตา
บาง  เลน ๑๐ ตาบาง  เลนหมากเก็บ  เลนชิงนาง  หมากไหว  โยนหวง  ไมห่ึง  เลนฟาดใหเปนรูปตาง ๆ   
ทอดลุกบาต  เปาใบไม  เลนไถนอย  เลนหกคะเมน  เลนไมกางหัน  เลนตวงทราย  เลนรถนอย  ธนูนอย  
เลนเขยีนทายกัน  เลนทายใจ  เลนลอคนพิการบาง.    สวนภิกษใุนสาสนานี้เธองดขาดจากการพนนั  
หรือการเลนอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท  เห็นปานนัน้เสีย.    แมนีก้็เปนศลีของเธอประการหนึ่ง.     
 “อีกอยางหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสทัธา
แลว    ยังประกอบการนอนบนที่นอนสูงใหญอยู  คือ  นอนบนเตยีงมีเทาสูงเกินประมาณ    บนเตียงมี
เทาทําเปนรูปสัตวรายบนผาโกเชาขนยาว    บนเครื่องลาดขนแกะวิจิตรดวยลายเย็บ  เครื่องลาดขนแกะสี
ขาว  เครื่องลาดขนแกะมีสณัฐานดังพวกดอกไม  เครือ่งลาดมีนุนภายใน  เครื่องลาดวิจิตรดวยรปูสัตว
ราย  เครื่องลาดมีขาขึ้นขางบน   เครื่องลาดมีชายครยุ  เครื่องลาดทอดวย ทอง เงิน แกมไหม  เครื่องลาด
ขนแกะใหญพอนางฟอนได ๑๖ คน  เครื่องลาดบนหลังชาง  บนหลังมา  ลนรถ    เครื่องลาดที่ทาํดวย
หนังอชินะ  ทําดวยหนังชะมด  เครื่องลาดมีเพดานแดง  มีหมอนขางแดง      สวนภกิษุในสาสนานี้  เธอ
งดขาดจากการนอนบนที่นอนสูงใหญเห็นปานนั้นเสีย.    แมน้ีก็เปนศลีของเธอประการหนึ่ง.  
 “อีกอยางหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสทัธา
แลว   ยังประกอบการประดบัประดาตกแตงรายกายเห็นปานนี้อยู  คือ  การอบตวั  การเคลนตวั  การอาบ
สําอาง  การนวดเนื้อ  กานสองดูเงา  การหยอดตาใหมีแววคมขํา  การใชดอกไม  การทาของหอม  การ
ผัดหนา  การทาปาก  การผูกเครื่องประดับที่มือ  การผูกเครื่องประดับกลางกระหมอม  การถือไมถือ  
การหอยแขวนกลองกลักอันวิจิตร  การคาดดาบ  การคาดพระขรรค  การใชรมและรองเทาอันวิจิตร  
การใสกรอบหนา  การปกปน  การใชพัดสวยงาม  การใชผาขาวชายเฟอย  และอื่น ๆ.    สวนภิกษุใน
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สาสนานี้  เธอขาดจากการประดับประดาตกแตงรางกายเห็นปานนั้นเสยี   แมน้ีกเ็ปนศีลของเธอประการ
หนึ่ง.  
 “อีกอยางหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสทัธา
แลว    ยังประกอบเดรัจฉานกถาอยู  คือ  คุยกันถึงเรื่องพระราชาบาง  เรื่องโจรบาง  เรื่องอมาตย  เรื่อง
กองทัพ  เรื่องของนากลัว  เรื่องการรบพุง  เรื่องขาว  เรือ่งน้ํา  เรื่องผา  เรื่องที่นอน  เรื่องดอกไม  เรื่อง
ของหอม  เรื่องญาติ  เรื่องยานพาหนะ  เรื่องบาน – จังหวดั- เมืองหลวง – บานนอก  - เรื่องหญิง – ชาย  
เรื่องคนกลา  เรื่องตรอก   เรือ่งทาน้ํา  เรื่องคนที่ตายไปแลว  เรื่องตาง ๆ  เรื่องโลก  เรื่องสมุทร  เรื่อง
ความฉิบหายและเจริญบาง.    สวนภิกษุสาสนานี้  เธองดขาดจากการคุย  ดวยเดรจัฉานกถาเห็นปานนั้น
เสีย.    แมนีก้็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
 “อีกอยางหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสทัธา
แลว    ยังกลาวถอยคําแกงแยงกันอยู    คือ  แกงแยงกันวา  ‘ทานไมรูท่ัวถึงธรรมวนิยันี้  ขาพเจารูท่ัวถึง
ธรรมวินยันี้     ทานจะรูทั่วธรรมวินัยน้ีอยางไรได    ทานปฏิบัตผิิด  ขาพเจาปฏิบัตถิูก    ถอยคําของ
ขาพเจาเปนประโยชน    ถอยคําของทานไมเปนประโยชน    คําควรพูดกอนทานมาพูดทีหลัง  คําควรพูด
ทีหลังทานมาพูดกอน    ขอที่ทานเคยเชีย่วชาญ  เปลี่ยนแปลงไปเสียแลว,    ขาพเจายกคําพูดแกทานได
แลว  ทานถูกขาพเจาขมแลว    ทานจงถอนคําพูดของทานเสีย,    หรือถาทานสามารถก็จงคานมาเถิด.’     
สวนภกิษุในสาสนานี้    เธองดขาดจากการกลาวคําแกงแยงเห็นปานดงันั้นเสีย.    แมน้ีก็เปนศลีของเธอ
ประการหนึ่ง.  
 “อีกอยางหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสทัธา
แลว    ยังประกอบการรับเปนทูต  รับใชไปในที่นัน้ ๆ อยู.    คือรับใชพระราชา  รับใชอมาตยของ
พระราชาบาง  รับใชกษัตรยิ – พราหมณ – คฤหบดี  และรับใชเด็ก ๆ บาง   ที่ใชวา  ‘ทานจงไปที่นี ่ ทาน
จงไปที่โนน,    ทานจงนําส่ิงนี้ไป  ทานจงนําสิ่งนี้มา’    สวนภกิษุในสาสนานี้     เธองดขาดจากการการ
รับเปนทตู  รบัใชเห็นปานนั้นเสีย.    แมนี้ก็เปนศลีของเธอประการหนึ่ง.  
 “อีกอยางหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสทัธา
แลว    ยังประกอบการแสวงลาภดวยการกลาวคําลอหลอก  การกลาวคําพิรี้พิไร  การพูดแวดลอมดวย
เลส  การพูดใหทายกเกิดมานะมุทะลใุนการให    และการใชของมีคานอยตอเอาของมีคามาก.    สวน
ภิกษใุนสาสนานี้  เธองดขาดจากการแสวงลาภโดยอุบายหลอกลวงเชนนั้นเสีย.    แมน้ีก็เปนศลีของเธอ
ประการหนึ่ง.   (มัชฌิมศลี  จบ)   
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 [๕]    “อีกอยางหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะทีท่ายกเขาถวายดวย
สัทธาแลว      ยังประกอบมิจฉาอาชีวะ     เพราะทาํเดรจัฉานวิชาเห็นปานนี้อยู  คือทายลักษณะใน
รางกายบาง  ทายนิมิตลางดลีางรายบาง  ทายอุปปาตะ คือของตกบาง    ทายอสนีบาต  ทํานายฝน  ทาย
ชะตา  ทายผาหนูกัด  ทําพิธโีหมเพลิง  ทําพิธีเบกิแวนเวียนเทยีน  ทําพิธีซัดโปรยแกลบรําและขาวสาร  
ทําพิธีจองเปรยีง  ทําพิธีจดุไฟบูชา  ทําพิธีเสกเปา  ทําพิธีพลีดวยโลหิตบาง   เปนหมอดูอวัยวะรางกาย  
หมอดูภูมิที่ตั้งบานเรือน  ดลูักษณะไรนา  เปนหมอปลุกเสก  เปนหมอผี  หมอทํายันตกนับานเรือน  
หมองู  หมอดับพิษ  หมอแมลงปอง  หมอหนูกัด  หมอทายเสียงนก  เสียงกา  หมอทายอายุ  หมอกัน
ลูกศร  (กันปน)  หมอดูรอยสัตว    สวนภกิษุในสาสนานี้   เธอเวนขาดจากการประกอบมิจฉาชีพ  เพราะ
ทําเดรจัฉานวชิาเห็นปานนัน้เสีย.    แมน้ีก็เปนศลีของเธอประการหนึ่ง.  
 “อีกอยางหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสทัธา
แลว    ยังประกอบมิจฉาชีพเพราะทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู    คือทายลกัษณะแกวมณี (หมอดเูพชร)   
ทายลกัษณะไมเทา  ทายลักษณะผา  ลกัษณะสาตรา  ลกัษณะดาบ – ลูก -  ศร - อาวุธ.    ทายลกัษณะ
หญิง – ชาย – เด็กหญิง – เด็กชาย  ทาส – ทาสี.   ทายลักษณะชาง มา กระบือ โคอุสุภ โค แพะ แกะ ไก 
นกกระทา เห้ีย  สัตวช่ือกัณณกิา เตา เนื้อ บาง.    สวนภิกษใุนสาสนานี้  เธองดขาดจากมิจฉาชีพเพราะทํา
เดรจัฉานวิชาเห็นปานนั้นเสีย.    แมน้ีก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
 “อีกอยางหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสทัธา
แลว    ยังประกอบมิจฉาชีพทําเดรจัฉานวชิาเห็นปานนี้อยู  คือ  ดฤูกษยาตราทพัใหแกพระราชาวา   ‘วัน
น้ันควรยก  วนันั้นไมควรยก,    พระราชาภายในจกัรกุ  พระราชาภายนอกจักถอย,    พระราชาภายนอก
จักรุก  พระราชาภายในจกัถอย,    ราชาภายในจักชนะ  ราชาภายนอกจักแพ,    ราชาภายนอกจกัชนะ  
ราชาภายในจกัแพ,     องคน้ีจักแพ  องคนี้จักชนะบาง,’    สวนภกิษใุนสาสนานี้เธองดขาดจากมจิฉาชีพ    
เพราะทําเดรจัฉานวิชาเห็นปานนั้นเสยี    แมนี้ก็เปนศลีของเธอประการหนึ่ง.  
 “อีกอยางหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสทัธา
แลว   ยังประกอบมิจฉาชีพทําเดรจัฉานวชิาเห็นปานนี้อยู  คือ  ทํานายจันทรคราส  สุริยคราส  นักษัตร
คราส  ทํานายดวงจนัทร  ดวงอาทิตย  ดาวพระเคราะห  วาจักเดินถูกทางบาง  ผิดทางบาง,    ทํานายวา  
จักมีอุกกาบาต  ฮูมเพลิง  แผนดินไหว  ฟารองบาง,    ทํานายการขึ้น  การตก  การหมอง  การแผว  ของ
ดวงจนัทร  ดวงอาทิตย  และดาว    จะมผีลเปนอยางนั้น ๆ ดังนี้บาง,    สวนภิกษุในสาสนานี้   เธองด
ขาดจากมิจฉาชีพ  ทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสีย.    แมนี้ก็เปนศลีของเธอประการหนึ่ง.  
 “อีกอยางหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสทัธา
แลว    ยังประกอบมิจฉาชีพทําเดรจัฉานวชิาเห็นปานนี้อยู  คือ ทํานายวา  จักมีฝนดีบาง  จักมีฝนแลงบาง  
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อาหารหางาย  อาหารหายาก  จักมีความสบาย  จักมีความทุกข  จกัมโีรค  จักไมมโีรคบาง  ทํานายการ
นับคะแนน  คิดเลข  ประมวญแตงกาพยกลอน  สอนตําราวาดวยเรื่องทางโลก  ดังนีบ้าง,    สวนภกิษุใน
สาสนานี้    เธองดขาดจากมิจฉาชีพทําเดรัจฉานวิชาเหน็ปานนั้นเสีย.    แมน้ีก็เปนศีลของเธอประการ
หนึ่ง.  
 “อีกอยางหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสทัธา
แลว    ยังประกอบมิจฉาชีพทําเดรจัฉานวชิาเห็นปานนี้อยู  คือ  ดูฤกษอาวาหะ  ดูฤกษววิาหะ  ดูฤกษทํา
การผูกมิตร  ดูฤกษทําการแตกราว  ดูฤกษทําการเก็บทรัพย  ดฤูกษทาํการจายทรัพย (ลงทุน)  ดโูชคดี
โชครายบาง  ใหยาบํารุงครรภบาง  รายมนตผกูยึด  ปดอุดบาง.    รายมนตสลัด  รายมนตกัน้เสียง  เปน
หมอเชิญผถีามบาง  เชิญเจาเขาหญิงถามบาง  ถามเทวดาบาง   ทําพิธีบวงสรวงพระอาทิตย  บวงสรวง
มหาพรหม  รายมนตพนไฟ  รายมนตเรียกขวญัใหบาง.    สวนภิกษใุนสาสนานี้  เธองดขาดจาก
มิจฉาชีพทําเดรัจฉานวิชาเหน็ปานนั้นเสีย.    แมนี้ก็เปนศลีของเธอประการหนึ่ง.   
 “อีกอยางหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสทัธา
แลว    ยังประกองมิจฉาชีพทําเดรจัฉานวชิาเห็นปานนี้อยู  คือ  บนขอลาภผลตอเทวดา  ทําการบวงสรวง
แกบน  สอนมนตกันผีกนับานเรือน  ทํากะเทยใหเปนชาย  ทําชายใหเปนกะเทย  ทาํพิธีปลูกเรือน  ทํา
การบวงสรวงในที่ปลกูเรือน  พนน้ํามนตบูชาเพลิงใหบาง,    ประกอบยาสํารอกใหบาง  ประกอบยา
ประจุ  ประกอบยาถายโทษขางบน  ประกอบยาแกปวดศรีษะ  หุงน้ํามันหยอดหู  ทํายาหยอดตา  
ประกอบยานดัถุ  ประกอบยาทําใหกัด  ประกอบยาทําใหสมาน  เปนหมอปายยาตา  เปนหมอผา
บาดแผล  เปนหมอกุมาร  หมอพอกยาแกยาใหบาง.    สวนภิกษุในสาสนานี้  เธองดขาดจากมจิฉาชีพทํา
เดรจัฉานเห็นปานนั้นเสยี.    แมน้ีก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง ๆ.   (มหาศีล จบ) 
 
 “ดูกอนมหาราช !   ภิกษุน้ันสมบูรณดวยศีลอยางนี้  ยอมไมเห็นโทษแตที่ไร ๆ  เพราะ
เหตุศีลสังวรของเธอ   เชนเดียวกับกษัตรยิไดมรุธาภเิษกแลว  กําจัดขาศึกไดแลว  ยอมไมเห็นภัยแตที่ไร 
ๆ เพราะเหตุขาศึกนั้น.    เธอนั้นประกอบดวยศีลอันเปนของอริยะนีแ้ลว  ยอมไดเสวยสุขในภายใน    หา
โทษมไิด.    ดกูอนมหาราช !  ภิกษุไดช่ือวาสมบูรณดวยศีลเปนดังแลน้ี. 
 
 [๖]    ดูกอนมหาราช !   ภิกษไุดช่ือวา  สํารวมทวารในอนิทรยี    ทั้งหลายเปนไฉน ?   
ดูกอนมหาราช !   ภิกษุในสาสนานี้ไมถือเอาโดยนิมิต...(คําตอไปเหมือนขอ (๖)ในมหาอัสสปุรสตูร.)   
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    [๗]    ดูกอนมหาราช !    ภิกษุไดช่ือวาประกอบดวย  สติสัมปชญัญะ  เปนไฉน ?    
ดูกอนมหาราช !     ภิกษุในสาสนานี้  มีปรกตริูตวัรอบคอบในการกาวไปขางหนา  ในการถอยกลับขาง
หลัง... (คําตอไปนี้เหมือนในขอ (๙) ในมหาอัสสปุรสูตร).  
 
 [๘]    “ดูกอนมหาราช !    ภิกษไุดช่ือวาเปนผู  สันโดษ  เปนไฉน ?    ดูกอนมหาราช !  
ภิกษใุนสาสนานี้  เปนผูสันโดษดวยจีวร....(คําตอไปนี้เหมือนกับขอ ๔ ในฉวิโสธนสูตร) 
 
 [๙]     “ดูกอนมหาราช !    ครั้นภิกษุประกอบดวยศีล  อินทรยีสังวร.    สติสัมปชัญญะ  
สันโดษ,    อันเปนของแหงอริยะเชนนี้แลว    เธอยอม  เสพเสนาสนะอันสงัด  คือ  ปาละเมาะ  โคนไม  
ภูเขา  ลําธาร  ทองถ้ํา...(คําตอไปนี้เหมือนขอ ๑๐ ในมหาอัสสปุรสูตร) 
 
 [๑๐]    “เธอนั้น  เพราะสงดัจากกามและอกุศลท้ังหลาย  บรรลุปฐมฌาน  มีวิตกวิจาร...
(ตอไปเหมือนขอ (๑๑) มหาอัสสปุรสูตร) 
 
 [๑๑]    “อีกประการหนึ่ง,   ภิกษุน้ันบรรลุ  ทุติยฌาน  เปนเครื่องผองใสในภายใน....
ตอไปนี้เหมือนขอ (๑๒) มหาอัสสปุรสูตร) 
 
 [๑๒]    “ดูกอนมหาราช !    อีกประการหนึ่ง,    เพราะปติจางหายไป  ภิกษนุั้น เปนผูอยู
อุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะ   เสวยสุขดวยนามกาย  บรรล ุ  ตตยิฌาน...(คําตอไปนี้เหมือนขอ๑๓ ในมหาอัสส
ปุรสูตร) 
 [๑๓]    “ดูกอนมหาราช !    อีกประการหนึ่ง,  ภิกษนุั้นบรรลุ จตตุถฌาน  ไมมีทกุข ไม
สุข   เพราะละทุกขและสุขเสียได....(เหมือนขอ ๑๔ มหาอัสสปุรสูตร) 
 
 [๑๔]    “ครัน้จิตตั้งมั่นบรสิุทธิ์ผองใสไมมีกิเลส   ปราศจากอุปกิเลส    เปนธรรมชาติ
ออนโยนควรแกการงาน    ตั้งอยูอยางไมหวั่นไหวเชนนี้แลว   เธอกน็อมจิตไปเฉพาะตอ ญาณทัศนะ, 
เธอยอมรูประจักษอยางนีว้า    กายขอเรานี้แล  มีรูปโครงสําเรจ็ดวยประชุมแหงมหาภูตท้ังสี่   มีบิดา
มารดาเปนแดนเกิด  เจริญขึ้นดวยขาวสุก  และกุมมาส     ตองอบอาบนวดเฟนอยูเสมอมีความแตก
กระจายเปนของประจํา    อนึ่ง  วิญญาณแหงเรานี้  อิงอาศัยอยูท่ีกายน้ี  เนื่องในกายนี้.    เปรียบเหมือน
แกวไพฑรูยอันงามตามกําเนิด    แปดเหลี่ยม  นายชางขัดแตงดแีลว  สดใสสะอาดดวยประการทัง้ปวง   
หากจะมีดายรอยในแกวน้ัน  สีขาบ เหลือง แดง ขาว นวล บาง    ชายมีจักขุ (ไมบอด)  จับแกวนั้นวางใน
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มือ    พิจารณาเห็นวาแกวไพฑูรยน้ีงามตามกําเนิด  แปดเหลี่ยม  นายชางขัดแตงดแีลว  สดใสสะอาดดวย
ประการทั้งปวง  ดายเสนนี ้  รอยอยูในแกวนั้น   สีขาบ เหลือง แดง ขาว นวล บาง  ดังนี้เหมือนฉะนั้น   
ดูกอนมหาราช !   นี่แหละผลแหงสมณปฏบิัติที่เห็นไดประจักษ. 
 
 [๑๕]    “ครั้นจิตตั้งมั่นบรสิุทธิ์ผองใสไมมีกิเลส    ปราศจากอุปกเิลส  เปนธรรมชาติ
ออนโยนควรแกการงาน    ตั้งอยูอยางไมหวั่นไหวเชนนี้แลว    เธอกน็อมจิตไปเฉพาะตอ  การนฤมิตอนั
สําเรจ็ดวยใจ  (มโนมยํ  อภนิิมมินนาย),   เธอนฤมิตกายอื่นนอกจากกายนี้เปนรูปเกิดจากใจ   พรอมดวย
อวัยวะท้ังปวง  มีอินทรียไมเสื่อมทราม.  เปรียบเหมือนชายผูหนึ่งชักไสหญาปลอง  ออกจากหญาปลอง  
เขากําหนดไดวา  น่ีหญาปลอง  นี่ไสหญาปลอง    หญาปลองเปนอยางหนึ่ง  ไสหญาปลองเปนอีกอยาง
หนึ่ง   แตไสนั้นชักออกมาจาหญาปลองนัน้เอง,    อีกอยางหนึ่ง  เปรียบเหมือนชายอีกผูหนึ่งชักดาบออก
จากฝก  เขากําหนดไดวา  นีด่าบ  น่ีฝก  ดาบเปนอยางหนึง่  ฝกเปนอีกอยางหนึ่ง   แตดาบชักออกจากฝก
น่ันเอง,    อีกอยางหนึ่งเปรยีบเหมือนชายอีกคนหนึ่ง  ยกงูข้ึนจากของ  เขากําหนดไดวานี่งู  นี่ของ  งูเปน
อยางหนึ่ง  ของเปนอีกอยางหนึ่ง    แตงูยกออกมาจากของนั่นเอง,    ฉันนั้น  เหมือนกัน.   ดูกอน
มหาราช !   นี่แหละผลแหงสมณปฏิบัติที่เห็นประจักษ. 
 
 [๑๖]    “ครั้นจติตั้งมั่นบริสุทธิผ์องใสไมมีกิเลส  ปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติ
ออนโยนควรแกการงาน      ตั้งอยูอยางไมหวั่นไหวเชนนี้แลว    เธอกน็อมจิตไปเฉพาะตอ  อิทธวิธิี  (คือ
วิธเีครื่องแสดงฤทธิ)์    เธอไดบรรลวุิธีเครื่องแสดงฤทธิห์ลายประการ   ทําคนเดียวเปนคนมากบาง   ทํา
คนมากกลับเปนคนเดยีวบาง    ทําที่กําบังใหเปนท่ีแจง  ทําท่ีแจงใหเปนที่กําบัง  ไปไดไมขัดของทะลฝุา    
ทะลกุําแพง  ทะลภุูเขา  เหมือนไปในทีว่าง,    ผุดขึ้นและดําลงในแผนดินไดเหมือนในน้ํา  ไปไดเหนือ
นํ้าเหมือนบนแผนดิน   ลอยไปในอากาศไดทั้งท่ียังนั่งคูขาเหมือนนกมีปก,    ลูบคลําพระจันทรและพระ
อาทิตยอันมฤีทธิ์อานภุาพมากไดดวยฝามือ  แสดงอํานาจดวยกายเปนไปตลอดถึงพรหมโลก.    เปรียบ
เหมือนนายชางหมอผูฉลาด      เมื่อขยําดินไวดีแลวปรารถนาจะทําภาชนะดนิชนิดตาง ๆ กัน   กพึ็งทํา
ภาชนะชนิดตาง ๆ น้ันไดสําเร็จ,    อีกอยางหนึ่ง  เปรียบเหมือนนายชางงาหรือลูกมือของนายชางงาผู
ฉลาด    เมื่อแตงงาดีแลว  ถาปรารถนาวตัถุงาชนดิตาง ๆ  ก็ทําวตัถน้ัุนใหสําเรจ็ได.    อีกอยางหนึ่ง   
เปรยีบเหมือนนายชางทอง   หรือลูกมือของนายชางทองผูฉลาด  เมื่อแตงเนื้อทองคําดีแลว    ตน
ปรารถนาเครือ่งทองชนิดตาง ๆ ใหสําเร็จได    ฉันนั้นเหมือนกัน.   ดูกอนมหาราช !    นี่แหละ  ผลแหง
สมณปฏิบัติที่เห็นประจักษ. 
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 [๑๗]    “ครัน้จิตตั้งมั่นบรสิุทธิ์ผองใสไมมีกิเลส     ปราศจากอุปกิเลสเปนธรรมชาติ
ออนโยนควรแกการงาน    ตั้งอยูอยางไมหวั่นไหวเชนนี้แลว    เธอก็นอมจิตไปเฉพาะตอ  โสตธาตอุัน
เปนทิพย  (ทิพฺพายโสตธาตยุา),    เธอมโีสตธาตุเปนทิพย (ดุจทิพย ?)   หมดจดวิเศษลวงเกนิโสตธาตุ
ของสามัญมนษุย   อาจไดยนิเสียงทั้งสองชนิด  คือ  ทั้งเสียงทิพยและเสียงมนุษย  ท้ังใกลทั้งไกล  เปรียบ
เหมือนชายเดนิทางไกล  เขาไดยนิเสียงกลองบาง  เสียงตะโพน  เสียงสังข  เสียงบณัเฑาะว  เสียงเปงมาง
บาง    เขายอมสามารถกําหนดไดวา  น่ันเสียงกลอง  น่ันเสียงตะโพน  นั่นเสยีงสังข  เสียงบัณเฑาะว  
เสียงเปงมาง  ฉันนั้นเหมือนกัน.   ดูกอนมหาราช !   น่ีแหละผลแหงสมณปฏิบัติทีเ่ห็นประจักษ. 
 
 [๑๘]    “ครัน้จิตตั้งม่ันบรสิุทธิ์ผองใสไมมีกิเลส    ปราศจากอุปกเิลส  เปนธรรมชาติ
ออนโยนควรแกการงาน   ตั้งอยูไมหวั่นไหวเชนนี้แลว    เธอก็นอมจติไปเฉพาะตอ  ญาณเครือ่งกาํหนด
รูใจผูอืน่ (เจโตปริยญาณ),  เธอกําหนดรูชัดใจสัตวเหลาอ่ืนบุคคลเหลาอ่ืนดวยใจของตน.  จิตประกอบ 
ดวยราคะ  กร็ูชัดวาประกอบดวยราคะ    จิตปราศจากราคะ  ก็รูชัดวาปราศจากราคะ    ประกอบดวย
โทสะ  ก็รูชัดวาประกอบดวยโทสะ    ปราศจากโทสะ  ก็รูชัดวาปราศจากโทสะ    ประกอบดวยโมหะ  ก็
รูชัดวาประกอบดวยโมหะ    ปราศจากโมหะ  กร็ูชัดวาปราศจากโมหะ   จิตหดหู...จิตฟุงซาน  จติ
เปนมหรคต...จิตไมเปนมหรคต...จิตยังมีจติอ่ืนยิ่งกวา...จติไมมีจิตยิ่งกวา...จิตตั้งมั่น...จิตไมตั้งมั่น...จิต
พนพิเศษ...จิตไมพนพิเศษ...(กร็ูชัดดวยประการนั้น ๆ),    เปรยีบเหมอืนหญิงหรือชายที่กําลังสาวหรือ
หนุมรักแตงกาย    เมื่อสองดูเงาในแวนอนัหมดจดผองใสหรือน้ําอันใส    ถาหนามมีลทิน  กร็ูวามีมลทิน    
ถาหนาไมมีมลทิน  ก็รูวาหนาไมมลทนิ    ฉันนั้นเหมือนกัน.   ดูกอนมหาราช !    นีแ่หละ  ผลแหงสมณ
ปฏิบัติที่เห็นประจักษ. 
 
 [๑๙]      “ครัน้จิตตั้งมั่นบรสิุทธิ์ผองใสไมมีกิเลส    ปราศจากอุปกิเลส  เปนธรรมชาติ
ออนโยนควรแกการงาน   ตัง้อยูไมหวั่นไหวเชนนี้แลว    เธอก็นอมจิตไปเฉพาะตอ  บุพเพนิวาสานุสสติ
ญาณ.  เธอระลึกถึงขันธท่ีเคยอยูอาศยัในภพกอนไดหลายประการ...  (คําตอไปเหมือนขอ (๑๕)ในหมาอัสส
ปุรสูตรทั้งขอ)   ดูกอนมหาราช !  น่ีแหละผลแหงสมณปฏบัิติที่เห็นประจักษ. 
 
 [๒๐]    “ครั้นจิตตั้งมั่นบรสิุทธิ์ผองใสไมมีกิเลส    ปราศจากอุปกเิลส  เปนธรรมชาติ
ออนโยนควรแกการงาน   ตั้งอยูไมหวั่นไหวเชนนีแ้ลว    เธอก็นอมจิตไปเฉพาะตอ  จุตูปปาตญาณ.เธอ
มีจักขุเปนทิพย (ดจุทิพย)...  (คําตอไปเหมือนขอ (๑๖) ในมหาอัสสปรุสูตร  เปนแตตอนอุปมาแปลกกัน  ในสูตรนี ้ 
ตรัสเปรียบอีกอยางหนึ่งวา)... 
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 เปรยีบเหมือนปราสาทตั้งอยูทามกลางทาง ๓ แยก    คนมีจักขุ (ไมบอด)  อยูบนปราสาท
น้ัน    อาจเหน็หมูมนุษยท่ีเขาเรือน,   ออกเรือน,   เดินเปนแถวอยูกลางถนน,   นั่งอยูทามกลางสามแยก
บาง,   เธอยอมกําหนดไดวามนุษยหมูนัน้   เขาเรือน, หมูนั้นออกจากเรือน,  หมูน้ันเดินไปตามถนน,  
หมูนั้นนั่งกลางทางสามแยก,    ฉันนั้นเหมือนกัน.   ดูกอนมหาราช !   นี่แล  เปนผลแหงสมณปฏบิัติที่
เห็นประจักษ. 
 
 [๒๑]    “ครัน้จิตตั้งมั่นบรสิุทธิ์ผองใสไมมีกิเลส    ปราศจากอุปกเิลส  เปนธรรมชาติ
ออนโยนควรแกการงาน   ตั้งอยูไมหวั่นไหวเชนนีแ้ลว    เธอกน็อมจิตไปเฉพาะตอ  อาสวกัขยญาณ.    
เธอรูชัดตามเปนจรงิวา  น่ีทกุข,   นีเ่หตุใหเกิดทุกข,...(คําตอไปในขอนี้  เหมือนขอ (๑๗) ในมหาอัสสปุรสูตร)...    
ดูกอนมหาราช !    นี่แล  เปนผลแหงสมณปฏิบัติที่เห็นประจักษ. 
 “ดูกอนมหาราช !    ผลแหงสมณปฏิบัติที่เห็นประจักษอยางอื่น    ที่ยิ่งหรือประณีตกวา
ผลแหงสมณปฏิบัติท่ีเห็นประจักษเหลานี้  มิไดมีอีก.ฯ 
 
 เมื่อพระผูมพีระภาคตรัสเทศนานี้จบแลว    พระเจามคธราชอชาตสัตตุ    ผูเปนโอรสแหง
พระนางเวเทหิ  ไดกราบทลูแกพระผูมีพระภาคเจาวา    “ขาแตพระองคผูเจรญิ !   ธรรมเทศนาไพเราะยิง่
นัก...  (คําตอไปนี้จะไมยกมาไว  เพราะไมเกี่ยวกับการปฏิบตัิ  เพราะเปนแตคําสรรเสริญเทศนา  และคําแสดงตนเปน
อุบาสกของเจาอชาตสัตตุ   แลวพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแกพระภิกษุทั้งหลาย  ถึงเรื่องที่เจามคธผูนี้ไมอาจไดบรรลุ
มรรคผลในที่นั่งนั้น  เพราะเธอกระทําอนันตริยกรรม).... 
 
 พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระวาจานี้จบแลว    ภิกษุเปลานั้นมใีจยนิดีเพลิดเพลนิพุทธ
ภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา  ฉะนี้แล.ฯ 
 

บาลีสามัญญผลสูตร    หลกัตามรอยพระอรหันตท่ี ๓   จบ 
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หัวขอที่ไดจากพระบาลี ๓ สูตรนี้ 

 
 
 (๑)    จากบาลฉีวิโสธนสูตร   เก็บหลักธรรมได ๙ ขอ  ดงันี้,  คือ    ฆราวาสไดฟงเทศน,    
ออกบวช,    ถึงพรอมดวยศีล,    สันโดษ,    สํารวมอินทรีย,    มีสติสัมปชัญญะ,    เสพเสนาสนะสงัด,    
บรรลุรูปฌานทั้งสี่,    บรรลอุาสวักขยญาณ. 
 
 (๒)    จากบาลีมหาอัสสปรุสูตร    เก็บหลักธรรมได ๑๗ ขอ  ดังนี,้    ประกอบดวย
หิริโอตตัปปะ,    มีกายสมาจาร,   วจีสมาจาร,    มโนสมาจาร,    อาชีวปาริสุทธิ,    สํารวมอนิทรีย,    
บิณฑบาตปจจเวกขณะ,    ชาครยานุโยคธรรม,    สติสัมปชัญญะ,    เสพเสนาสนะสงัดละนวิรณ,    
ปฐมฌาน,    ทุติยฌาน,    ตติยฌาน,    จตตุถฌาน,    บุพเพนิวาสานุสสติญาณ,    จุตูปปาตญาณ,    อาส
วักขยญาณ. 
 
 (๓)    จากบาลีสามัญญผลสตูร      เก็บหลกัธรรมได ๒๑ ขอ  ดังนี้,  คือ    ฆราวาสไดฟง
เทศนเกดิสัทธาและปญญา,    ออกบวช,    จลุศีล,    มัชฌิมศลี,   มหาศีล,    สํารวมอนิทรีย,    
สติสัมปชัญญะ,    สันโดษ,    เสพเสนาสนะสงัดละนวิรณ,    ปฐมฌาน,    ทุตยิฌาน,    ตตยิฌาน,    
จตุตถฌาน,    ญาณทศันะ,    มโนมยอภนิิมมนะ,    จุตูปปาตญาณ,    อาสวักขยญาณ. 
 
 
 

พระบาลีพระสูตรอืน่   ท่ีควรตรวจดดูวย 
 
 คือบาลี  กนัทรกสูตร,    อปณณกสูตร,    จูฬสกุลุทายิสูตร,    เทวทหสูตร,    จูฬหัตถิปโท
ปมสูตร,    มหาตัณหาสังเขยยสูตร,    คณกโมคคลัานสตูร,    สันทกสูตร,    และโฆฏมุขสูตร,     แหงมิ
ชฌิมนกิาย    ทั้ง ๙ สูตรคลายฉวิโสธนสูตร. 
 
 บาลี  เกวฏัฏสูตร,    สุภสูตร,    อัมพฏัฐสตูร,    โลหิจจสูตร,    โสณฑัณฑสูตร,    ชาลิย
สูตร,    และโปฏฐปาทสูตร,    แหงทีฆนกิาย,    ๗ สูตรนี ้ คลายสามญัญผลสูตร. 
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จากบาลีทัง้ ๓ สูตร    เก็บได ๒๓ ขอ  ดังนี้ 

 
ขั้นที่ ๑ กุลบุตรไดฟงเทศน เกิดสัทธาและปญญา. 
ขั้นที่ ๒ ละสมบัติ และวงศญาติออกบวช. 
ขั้นที่ ๓ ปาฏิโมกขสงัวร หรือ  กาย-วจี-มโนสมาจาร. 
ขั้นที่ ๔ อินทรียสังวร สํารวมอินทรียทั้งหก. 
ขั้นที่ ๕ อาชีวปาริสุทธิ การหาเลี้ยงชีพบริสุทธ์ิ. 
ขั้นที่ ๖ ปจจยปจเวกขณะ พิจารณาปจจัยสี ่
ขั้นที่ ๗ หิริและโอตตัปปะ คือ  สมุฏฐานแหงศีลทั้ง ๔. 
ขั้นที่ ๘ สันโดษ ยินดีดวยสิ่งของเทาที่จะหาไดในที่นั้น ๆ. 
ขั้นที่ ๙ สติสัมปชัญญะ รูตัวรอบคอบทุกอิริยบถ. 
ขั้นที่ ๑๐ ชาครนุโยค ประกอบการตื่น  ไมเห็นแกนอน. 
ขั้นที่ ๑๑ เสพเสนาสนะอันสงัด และละนิวรณ ๕. 
ขั้นที่ ๑๒ บรรลุปฐมฌาน ที่ ๑. 
ขั้นที่ ๑๓ บรรลุทุติยฌาน ที่ ๒. 
ขั้นที่ ๑๔ บรรลุตติยฌาน ที่ ๓. 
ขั้นที่ ๑๕ บรรลุจตุตฌาน ที่ ๔. 
ขั้นที่ ๑๖ ญาณทัศนะ ปญญาเครื่องรูเห็นสภาพแหงรางกาย. 
ขั้นที่ ๑๗ มโนมยอภินิมมนะ นฤมิตรูปทางใจ. 
ขั้นที่ ๑๘ อิทธิวิธี วิธีแสดงฤทธิ์ตาง ๆ ตามปรารถนา. 
ขั้นที่ ๑๙ ทิพโสต หูทิพยไดยินทั้งเสียงทิพยและเสียงมนุษย. 
ขั้นที่  ๒๐ เจโตปริยญาณ รูใจผูอื่นตามที่เปนอยูอยางไร. 
ขั้นที่ ๒๑ บุเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติไดเปนอันมาก. 
ขั้นที่ ๒๒ จุตูปปาตญาณ ตาทิพย  เห็นการจุติและบังเกิดของสัตว. 
ขั้นที่ ๒๓ อาสวักขยญาณ เครื่องมือทําอาสวะใหสิ้น. 
 
 

เทียบหลักธรรม ๒๓ ข้ันกับอัฏฐงัคิกมรรค 
 
 การสงเคราะหหรือการเทียบ    ยอมเปนการยากที่จะใหลงคูลงเคากันทุกอยางไป    
เพราะบางหลกัธรรมเปนไดหลายอยางก็ม ี  เชน  ปาฏิโมกขสังวร  (ข้ันที่ ๔)  เปนสัมมาวาจาก็ได  
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สัมมากัมมันตะ,   อาชีวะ  ก็ได    จะเทียบตามที่เห็นควรแกเหตุผลซึ่งยกไดจากหลักธรรมนั้นเปนสวน ๆ  
ไปพอเปนแนว.    ผูปรารถนาทราบ    ละเอยีดพลิกดูบทสุดทายของเรื่องนี้.   ในที่น้ีจะเทียบยอ ๆ 
ดังตอไปนี้.   โดยตรง   และในขั้นที่ ๑๗,๑๘,๒๐ 
 
 สัมมาทิฐิ  มีในขั้นท่ี ๑,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓.   โดยตรงบาง,    โดยออมบาง   
เต็มท่ีบาง,    โดยเอกเทศบาง.    สัมมาสังกัปปะ  มีในขั้น ๒,๑๑  โดยเอกเทศ.    สัมมาวาจา  มีในขัน้ที่ ๓  
โดยเอกเทศ.    สัมมากัมมนัตะ  มีในขั้นที ่๓.    สัมมาอาชวีะ  มีในขัน้ที่ ๓,๕,๖.    สัมมาวายามะ  มใีน
ข้ันท่ี ๒,๑๐,๑๑.  โดยตรงบาง เอกเทศบาง.    สัมมาสติ  มใีนขั้นที่ ๖,๗,๙,๑๐,๑๑,๒๑.  โดยตรงบาง  โดย
เอกเทศบาง.   สัมมาสมาธิ  มีในขั้นท่ี  ๔,๘,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕.  โดยตรง   และในขั้นที่ ๑๗,๑๘,๒๐.  
โดยออมเปนสวนผล. 
 
 

สงเคราะหลงเปนไตรสิกขา  ด่ังนี้ : 
 
 พวกที่เปน สมัมาวาจา  สมัมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  เปน ศีลสกิขา.   พวกที่เปน  
สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ เปนสวน  จิตสกิขา.    พวกที่เปน สัมมาทิฐิ  สัมมาสังกัปปะ  เปน
สวน ปญญาสกิขา 
 
 (การเทียบ,  การสงเคราะห,  ในที่นี้  เพงเล็งเอากิริยาที่ทําจริง ๆ เปนเกณฑ.    ไมเอาชื่อที่เรียกกันเปน
เกณฑ  เพราะถาทําอยางนั้นจะขัดกัน  เชน  อินทรียสังวร  โดยกิริยาที่ทาํยอมเปนสวนใจแท  ถาสงเคราะหเขาในองค
มรรค  ตองเปนสัมมาสมาธิ.    แตในหลักปาริสทุธิศีลสี่   ทานจัดเปนศลี  เพราะทานเพงชื่อในความเปนปฏิปทาสวน
ตน.    แตขาพเจาประสงค  เฉพาะอาการทาํลงไปจริง ๆ จึงจัดดังนี้  ที่จัดอยางงาย  โดยเพงชื่อเปนเกณฑ  ก็มีจัดงาย ๆ 
ดังนี้  :  ขั่น ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐.  เปนสวนศีล.  ขั้น ๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕.  เปนสวนสมาธิ.    ขั้น 
๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓.  เปนสวนปญญา.    การจดัดังนี้   เพงชื่อหรือความสูงต่ําของปฏิปทานั้น ๆ  เปนหลัก   
แตไมเปนการจดัที่จะแยกออกใหเห็นชัดเจนแจมแจงได,    จึงจัดใหมตามอาการของการกระทําจริง ๆ ดังกลาวขางบน.) 
 

บุพภาคแหงการตามรอยพระอรหนัต  จบ. 
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บทนํา 
 

พระพทุธเจา 
ผูใหกําเนิด 
พระอรหันต 

 



 51
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภิกษุทั้งหลาย  !    ธรรมดามหาสมุทรยอมลุมไปเปนลําดับ,    ลกึลง
ไปโดยลําดับ,    ซึ้งลงไปโดยลําดับ,    ไมโกรกชัดทีเดียวฉันใด.    ใน
ธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกัน    มีการศึกษาโดยลําดับ,    มีการทําโดย
ลําดับ,    มีการปฏิบัตโิดยลําดับ,    การตรัสรูอรหัตตผลไมมีอาการลึก
ทีเดียว  ถึงฉันนั้น. 
[วิสุทธโุปสถสูตร.  อัตถก.  อัง.   ส. ๒๓   น. ๒๑๐] 

พระพทุธภาษิต 
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คํานํา 
เฉพาะตอนตอไปนี้ 
 
 ผูอานควรทราบรูปโครงของเรื่องพอเปนเลา ๆ เสียกอน,  คือ  เมื่อไดแสดงความปรารภและยกบาลี ๓ 
สูตร  ที่จะใชเปนหลักมาตั้งไว  และเก็บหลักจากบาลีนั้น ๆ ได ๒๓ หลกั    จัดเปนตอนบุพภาคแหงการตามรอยพระ
อรหันตแลว  ตอไปนี้ไปจะไดเร่ิมอธิบายความไปทีละหลกั. 
 
 การอธิบายความ  แบงออกเปน ๒๔ บท.    จัดเปนบทนํา  วาดวยพระตถาคต  ผูใหกําเนิดพระอรหันต
คือใครเสียบทหนึ่ง,  ตอนั้นไป  จะไดพรรณนา  การตามรอยพระอรหันตบทละขัน้  ตั้งแตบท ๑  ถึง บท ๒๓,  รวมทั้ง
บทนําดวยกันเปน ๒๔ บทพอดี. 
 
 เนื้อความที่นํามาอธิบาย  จะยกเอาบาลีที่ขึ้นสูสังคีติแลว (ที่เราเรียกกันวาพระไตรปฎก)  เปนหลกั    
ยกเปนพุทธภาษิตเปนใหญ    แลวจึงถึงสาวกภาษิตหรืออิสภิาษติเปนตน,    เมื่อตองการอธิบายออกไปอกี  จึงถึงขั้น
อรรถกถา,  ฎีกา,  เวนไวแตที่จําเปน  เชนในบาลีไมไดพรรณนาไว  มีแตอรรถกถาเปนตน. 
 
 โดยเหตุที่    เร่ืองนี้เปนแตเนื้อความซึ่งผูสนใจในการคนหารองรอยของพระอรหันต  บรรยายใหทาน
ฟงเทาที่คนมาไดจากปริยัติและการทดลองดวยตนเองบางอยาง     ไมใชเปนหนังสือที่เขียนขึ้นโดยพระอรหันตเอง  ชื่อ
เรื่องก็บอกอยูชดัเจนแลววาเรื่องตามรอย  หรือคนหารอย,    ฉะนั้นทานผูอานทั้งหลาย  ควรนําไปคิดไปตรองไป
สอบสวนอีกตอหนึ่ง  แจมแจงดวยใจแลวจึงเดินตาม,    หากมีการผดิพลาดบางเพราะความเผลอหรือรูไมถึงตรงไหน
แลว   ทานผูเปนปราชญจงชวยสงเสริมดวยการแกไขใหดีย่ิงขึ้นไป    เชื่อวาในเวลาขางหนา    เงาแหงพระอรหันตคง
จะฉายผานตาผูสนใจบางไมมากก็นอย.ฯ 
 
 

  พุทธทาสภิกขุ 
  ๓ เมษายน ๒๔๗๖ 
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ตามรอยพระอรหันต 
บทนํา 

คือบทที่จะใหรูวา 
พระพุทธเจาอันเปนผูใหกําเนิดพระอรหันต  คือใคร ? 

 
 

มีพระบาลพีุทธภาษิตที่เปนหลัก  ดังนี ้:- 
พระตถาคต    เกิดขึน้ในโลก,    เปนพระอรหันต,    ตรัสรูขอบเอง    สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ,    

เสด็จไปดี,    รูแจงโลก,    เปนผูทรมาน บรุษุควรทรมานอยางไมมใีครย่ิงกวา,    เปนครูของเทวดาและ
มนุษย.    แสดงธรรมไพเราะในเบื้องตน   -   ทามดลาง   -   ท่ีสุด,    ประกาศพรหมจรรยพรอมอรรถ

พยัญชนะบริสทุธิ์บริบูรณสิ้นเชิง.  ฯ  (รวม ๑๓ ตอน)  บาลีสามัญญผลสตูร  สีล.  ที. 
 ตอนี้จะไดยกขึ้นอธิบายทีละตอน  เริ่มดวยตอนทีว่า    ตถาคต. 
 

๑. ตถาคต 
 คํานี้    เปนคําท่ีพระผูมพีระภาคใชเรียกแทนชื่อพระองคเองเทานั้น,    แตมาในตอนหลัง    
มีผูนํามาใชเปนคําพูดของตน    สําหรับเรยีกพระผูมพีระภาคไปก็มี.    ศัพท “ตถาคต”  นี้    แปลเอาแต
เนื้อความ  ไดความวา    ผูมาอยางไร ไปอยางนั้น,    หมายความวา  เสด็จมาสูโลกนี้อยางพระพทุธเจา  
เสด็จไปจากโลกนีก้็อยางพระพุทธเจา. 
 
 ที่เรยีกวา  มาอยางพระพุทธเจา  หมายเอาการที่พระองคบังเกิดขึ้นเพื่อสอนมนุษยใหรูจัก
ทําตัวเองใหพนทุกข  มีพระกรุณาแกสัตวที่กําลังมีทุกขเต็มอก,    หากวา  ในวังพระราชาก็นิมนตฉัน
และในเวลาเดยีวกัน  มีหญิงเข็ญใจกําลังไดรับทกุขอยางแรง  เพราะลกูหรือผวัตายเปนตน  พระองคจะ
ทรงสละอติเรกลาภภายในวงั    เสด็จไปปลอบโยนหญงิเข็ญใจดวยธรรมิกถา  ใหความคับแคนหายไป
จากอกหรือไดบรรลุธรรมบางอยาง    ถาเขาจะมีอุปนิสยัอยูบาง.    และพระองคมพีระปญญาสอดสอง
หาคําพูดมาแสดงธรรม    พอท่ีจะใหคนทกุจําพวกไดรับประโยชน    เวนแตเขาจะเปนคนหนาเกนิไป
เทานั้น.    พระองคหมดความชั่วทุกชนดิ    มีใจสะอาดถึงที่สุด    ไมเห็นแกอะไรหมด    นอกจากความ
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จริง  ความถกูตองอยางเดยีวแลว ทรงประพฤติประโยชนแกผูอ่ืนคือแกโลกท้ังสิ้น จนตลอดพระชนมายุ.    
น่ีเรยีกวา  มาอยางพระพุทธเจา. ฯ 
 
 ที่เรยีกวา  ไปอยางพระพุทธเจา  คือทรงปรินิพพานดับหมดทั้งรางกายจิตใจ    รวมทั้ง
กรรมที่เปนปจจัยใหเกดิอีก    ไมตองกลบัมาเปนทุกขทรมานเหมือนสัตวโลกท้ังหลาย.    แตแมวา
พระองคจะปรนิิพพานไปแลวก็จริง    สวนความดีของพระองคยังคงเหลืออยู  ไดแกธรรมวนิัยทีท่รง
สอนไว    เราพากันยกขึ้นแทนตัวพระองค   เปนดังวาพระองคยังคงอยู,    ความสุขอันเปนผลเกดิจาก
การกระทําตามคําสั่งสอนของพระองคยังคงกําลังปกคลมุโลกอยูทัว่ไป    แมจะเปนความสุขชั้นต่ํา ๆ    
ไมสูงสุดเหมือนท่ีพระองคเองบรรลุ  ก็ยังเปนเครื่องหมายของการกระทําอันประเสรฐิที่พระองคทรงทิ้ง
ไวในโลกนี้    หลังแตพระองคไดเสด็จปรินพิพาน.    น่ีเรยีกวา  ไปอยางพระพุทธเจา.ฯ 
 
 รวมท้ังทีไ่ปและที่มาอยางพระพุทธเจา  จึงไดเรียกวา   ตถาคต. ฯ 
 
 พวกเราทั้งหลาย  เมื่อจะทําตนใหสมชื่อวาเปน  ศิษยตถาคตแลว    จงชวนกันเดินตาม
รอยพระตถาคตดวยตั้งหลักในใจวา  มาอยางไร  ไปอยางนั้นเถิด,    เราทั้งหมด  มาอยางมนุษย (คือสัตว
มีใจสูง) แลว  ก็จงไปอยางมนุษย    ที่เปนฝายโลก  กจ็งมาอยางพลเมืองดี  ไปอยางพลเมืองดี.    ฝาย
ธรรม  ถามาอยางอุบาสก  กจ็งไปอยางอุบาสก    มาอยางสมณะ  ก็ไปอยางสมณะ,    เราจะตองรูจกัตัว
เราเองและหนาที่ของเรา    จะไมทําผิดแผนของเพศที่ตนกําลังทรงอยู,    ในเรื่องนี้  ควรจําประวัตกิารณ
ตอนใกลปรินิพาน  ตอนหนึ่งเปนหลัก  คือ  พระอานนททูลถามวา    “พวกขาพระองคพึงปฏบัิติใน
สรีระของพระตถาคตเจาอยางไร ?”  ตรัสวา  “อยาเลยอานนท.    พวกเธออยางไดขวนขวายเพือ่บูชา
สรีระของตถาคตเงย  พวกเธอจงสืบตอในประโยชนของตนเถดิ,    จงอยางประมาท,    จงมีเพียร    จง
ตั้งใจไวในประโยชนของตนเถดิ,    ดูกอนอานนท !    พวกกษัตรยิ -  พราหมณ  -  คฤหบดี    ท่ีเลื่อมใส
ในตถาคต  กม็ีอยู    เขาจะทําการบูชาสรรีะตถาคตเอง...”      ในที่น้ีทรงหมายความวา  ใครปฏญิาณตน
ถือเพศอยางไหนแลว    พึงตั้งหนาทํากิจของเพศนั้น ๆ ใหบริบูรณ    ตัง้แตตนจนปลาย,    บรรพชติจักรู
กิจของบรรพชิต,  ฆราวาสจักรูกิจของฆราวาส    อยางแยงของกันและกัน  มาทําใหสับสน,    ก็จะเปนผู
ซื่อตรงทั้งภายนอกและภายใน    มีช่ือและการกระทําตรงกัน  เรียกวา  มาอยางไร  ไปอยางนั้น  ได    ไม
จํากัดวาเปนคฤหัสถ   หรือบรรพชิต  เปนศิษยตถาคตได  ดวยหลักอันนี้,    ถาผิดไปจากนั้น  ก็ไมใช. ฯ 
 
 นี่เปนการตามรอยตถาคตผูเปนอรหันต 
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๒. เกิดในโลก 
 
 เหลาโบราณาจารยกลาวตองกันวา    พระพุทธเจาเกิดขึ้นในโลกสมยัเมื่อโลกกําลงัเปน
กลยีุค  หมายความวา  เวลาท่ีโลกระส่ําระสาย  เพราะขาดผูนําไปสูความเจรญิ  หรืออารยธรรมอยาง
สูงสุดแทจริง  คือ เมื่อสองพันปเศษมาแลว  อันเปนสมัยที่มนุษยโลกกาํลังนยิมการคนหาวิชชา  สําหรับ
ชีวิตแกตนอยางจริงจัง. 
 
 เมื่อกอนพุทธศก ๘๐ ป  ผูที่ไดนามวาตถาคต  ไดประสูติจากครรภมารดา ในคระกลู 
กษัตริยอุภโตสุชาติ  แทบพื้นดินใตตนสาละในสวนลมุพินี    อันตั้งอยูระหวางเมอืงกบิลพัสดุกับเมือง
เทวทหะแหงแควนสักกะ  ในประเทศอินเดียตอนเหนือ  เรียกวาโพธิสัตว พระนามวาสิทธัตถะ  หรือ
สิทธารถ,    ครั้นเจรญิวัย  ไดละทิ้งราชสมบัติท่ีจะไดรบัชวงจากพระราชบิดา  ออกแสวงหาความรูอัน
สูงสุดกวาความรูทั้งปวงในโลกนี ้    คือความรูท่ีอาจดับทกุขทรมานไดส้ินเชิง    ไดคนพบความรูนี้ดวย
ตนเอง  เมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา    คือเมื่อกอนพทุธศก ๔๕ ป  เราเรียกกันวา  พระพุทธเจาตรัสรู.    
น่ีคืออาการทีพ่ระตถาคตเกดิขึ้นในโลก  คําวาเกดิในทีน้ี่  หมายเอาตอนที่ทรงเกิดดวยธรรมกาย  หรือ
ความรู  หรือเกิดโดยอรยิชาติ    ไดแกการตรัสรูนั่นเอง,    ไมไดหมายเอาอาการที่ประสูติจากพระครรภ
โดยตรง. ฯ 
 คําวา โลก  ในบาลีตอนนี้  จะหมายเอาเฉพาะชมพูทวีป  (เทาความเห็นของบางคนซึ่งมีวา    
คนในครั้งนั้น  รูจกัโลกแคชมพูทวีปเทานัน้เอง)  หรือหมายถึงโลกท้ังหมด?    คําวาโลก  หมายเอาโลก
ทั้งหมด,    เพราะโลกทั้งหมดลวนแตตกอยูใตกระแสธรรมดา    ควรรับคําส่ังสอนของพระองคทั่วกัน    
และยังหมายถงึเทวโลก  มารโลก    ซึ่งลวนแตตองการธรรมของพระองคเชนเดียวกนัอีกดวย.    สรุป
ความวา  แมพระองคจะไมไดเสด็จไปเอง   แตถาธรรมของพระองคแผไปถึงไหน    คําวาโลกในที่นี้ก็
หมายความถึงนั่น    เพราะพระองคเกิดขึน้เพื่อประโยชนแกเขา    สอนเขาใหรูความจริง  ซ่ึงไมมีใคร
สอนหรือคานได. 
 พระองคทรงคณุความดีเลิศในพระองคหลายประการ    ดังจะกลาวสืบไป  : 
 

๓.  อรหํ  =  เปนพระอรหนัต 
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 คําวา  อรหํ  แปลตามตวัหนังสือ  ไดความ ๔ อยาง  คือ  ผูควร,  ผูไกล,  ผูไมมีขอลีล้บั,  ผู
หัก.      จะอธบิายทีละอยางดังนี:้- 
 ก.  ผูควร.  หมายความไดหลายอยาง  คือ  (๑) ควรเพราะทรงทําเองและสอนผูอื่นดวยสิ่ง
ที่ควร,    สิ่งที่ควรคือ  อริยมรรคมีองค ๘  มีความเห็นชอบเปนตน,    (๒) ควรแกตําแหนงผูบญัญัติธรรม
วินัยข้ึนสอนโลก    เพราะเปนผูรูจริง   สอนเขาอยางไร  ทําไดเองอยางนั้น,    คนบางคนรูดวีา  สิ่งนี้ไม
ควรทํา  มโีทษหรือไมเปนประโยชน  กย็ังขืนทําอยู    เพราะขมความอยากในใจตนเองยังไมได    คน
เชนนี้ไมควรเปนอาจารยสอนเขา.    สวนพระองคเอง  ไมเปนเชนนั้นเลย  จึงสมควรแกตําแหนงอาจารย
สอนโลก.    (๓)  ควรแกการกระทบโลกธรรม    เพราะมันทําใหพระองคหวั่นมิได.      คนธรรมดามี
ควรแกการกระทบของโลกธรรม    เพราะอดทนไมหวัน่ไหวตอมันมไิด.    (๔)  ควรแกการกราบไหว
และเครื่องสักการะบูชาของมหาชน    เพราะความด ี ท่ีมอียูในพระองค    มีคาสูงกวาเครื่องสักการะบูชา
เหลานั้น    จึงเปนกําไรแกผูกราบไหวบูชา.    แมชาติตระกลูของพระองค  ก็ควรแกการบูชามาแต
กําเนิด. 
 
 ข.  ผูไกล.    แบงเปน ๒ คือ   (๑)  ไกลจากกิเลส    เพราะหมดจากกิเลส  อันเปนความชัย
ภายในใจ  ไดแก ความอยาก,  ความโกรธ,  ความโง,  แมกายและวาจากไ็กลจากความชั่วดวยประการทั้ง
ปวง.    (๒)  ไกลจากทกุข    อันเปนผลของความชั่วเกาใหม    ทั้งทางกายและทางใจ    ไมมีอะไรที่
สามารถย่ํายีขูเข็ญลอลวงพระองค  ใหรัก  โกรธ  กลวั  เกลยีด  ฯลฯ  ไดอีก    พระองคจึงไดรับความสุข
ถึงท่ีสุด. 
 
 ค.  ผูไมมีขอลี้ลับ.    คือไมมีความชั่วทจุริตอนัใด   ที่จะตองปกปดผูอ่ืนดุจคนทัง้หลาย    
ภาพแหงความเปนอยูทางกายวาจา  และภายในใจของพระองค  เปดเผยใหใครดูกไ็ด    ไมมีขอที่ใครจะ
เก็บขึ้นติเตยีนหรือรังเกียจแมแตเลก็นอย  ทั้งในที่แจงและที่ลับ.  
 
 ง.  ผูหัก.    ไดแกการหักวงลอมแหงการเวียนเกิด  เวยีนตายใหหยุดหมุน    เพราะถายัง
หมุน  ก็ยังไมเปนอิสระแกตวั   ยังไมเปนสุข.    กรรม,    กิเลส,    และวิบาก ๓ อยางนี้  ซึ่งเปนกงลอ    
ไดถกูพระองคทําลายเสยีแลว  ตั้งแตคืนวันตรัสรู  ใตไมโพธิ์  ท่ีพุทธคยา. 
 
 เราทั้งหลาย    เปนสาวกของพระองคผูเปนพระอรหันต  จงมาพยายามตามรอยพระองค
กันเถิด.    (๑)  พยายามทําตนใหมีราคาพอสมควรกับการไหวกราบของมหาชน    ดวยการตั้งใจละส่ิงที่
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รูอยูแกใจเอง    วาชั่วหรือไมเปนประโยชนนั้นเสีย    อยาเห็นแกตนแลวหมกความชัว่ไว    ดุจกองขยะ
มูลฝอย.    (๒)  พยายามหลกีใหไกลจากเหตุอันปรนปรอืความชั่วภายในใจ  ใหผลหินอตอกานออกไป.    
(๓)  พยายามสะสางใหความชั่วออกไปจากตน  จนเปดเผยใหใครดูก็ได  วาเราสะอาดทั้งภายนอกและ
ภายใน  ไมมขีอลี้ลับ  ที่ปกปดไวสําหรบัลอลวงตบตาที่ผูท่ีหลงนับถือ.    (๔)  พยายามคนควาดวย
ปญญา  จนเหน็ทุกขอันเกิดขึ้นเพราะการวายเวยีน  และเห็นสุขอันเกดิจากการสงบ  เปนการทําทกุขให
หมดสิ้นไป  ก็จะไดช่ือวา  เปนศิษยพระพทุธเจาผูองคอรหันต,    ถามิฉะนั้นตวัเองก็จะตเิตียนตัวเองได    
ไมตองกลาวถงึผูอ่ืน.  ฯ 
 

๔.  สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
 
 คําวา  “ตรัสรู”   หมายความวา  “คิดเอาจนรู”  ไมใชน่ังรอนอนรอ  ใหความรูปรากฏขึ้น
ในใจเอง,    ไมใชเพียงอานเองเฉย ๆ มาก ๆ   ก็จะตรัสรูได    ตองเปนการรวบรวมคนควาหาเหตุผล
อยางมากและนาน    ในเรื่องที่ตนตองการใหตรัสรูนั้น,    อาศัยการเทยีบเคียงเหตุผลเกาใหม    ใชความรู
เกาสาวเอาความรูใหมมาอีก   เปนทอด ๆ ไป  ในท่ีสุดกร็ูไดหมด  หรอืพอเพียงแตความตองการ.    คน
โดยมาก  เม่ือไดความรูพอท่ีจะทําใหเขาสรรเสรญิ  หรือรูสึกวากาวหนากวาเพื่อนฝูงแลว  กพ็ะวงหลง
รัก  เชิดชูความรูน้ัน  เลยนึกเอาวาเพยีงพอแกชีวติของตน    มวัใชเวลาวันหนึ่ง ๆ  ใหหมดส้ินไปดวยการ
วางทาเปนศาสดา  หรือเทีย่วตีฝปากกับผูมีความรูหยอนกวาตวั,    เขาก็เลยรูเพยีงแคนั้น  หรืออาจกลับรู
นอยลงไปอีก    เพราะระหวางที่รูสึกตวัลอย  ทําใหลืมความรูเกาไปทลีะเลก็ละนอย  ความรูจึงไมเจรญิ
ถึงท่ีสุดพอที่จะใหตรัสรูได.    หรือบางคนเปนดวยถือมานะ  ในการทีต่นมีอายุมากกวา  หรือเคยเปนครู
เขาอยู  จะมายอมเปนศิษยเดก็หนาใหมไมลงคอ  เชนเดยีวกับพราหมณผูเฒาเปนอันมาก  หรือสุกุลุทายิ
ปริพพาชก  ในสุกุลุทายิสูตร  เปนตน    ท้ังที่รูดวีาขอปฏบิัติในสาสนานี้  ดกีวาของตน  ก็สละมาบวชไม
ลง  ดวยถือมานะบาง  บริวารคานไวบาง    เขาจึงไมอาจตรัสรูตามพระพุทธเจาได.    สวนพระองคเอง
ตรงกนัขาม  เที่ยวศึกษาทดลองดูทุกลัทธทิี่อยากทราบ  เพื่อเปนเครื่องมือหาความรูท่ีสูงขึ้นไป    ในที่สุด
ก็ตรัสรูเปนพระพุทธเจาได. 
 
 คําวา  “ชอบ”  นี้    หมายความวา  รูสิ่งที่เปนประโยชน    อะไรเปนประโยชน ?    คือสิ่ง
ที่ดับทุกขได.    อะไรดับทุกขได ?    คือการรูจักตวัทุกข,    รูจักรากเงาที่เกิดของตวัทุกข,  รูจกัสิ่งที่ดับ
ทุกข.    และรูทางที่ใหไดสิ่งที่ดับทุกขน้ัน    อันเรยีกวา  รูอริยสัจสี่,    เปนสิ่งที่พระองครูทั่วถึง    เขาใจ
แตกฉานดี    และทําไดจริงตามควรแกความรูนัน้    ไมใชเปนความรู  ที่รูแลวทําไมไดตามนั้น  อันเปน
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การสรางวิมานในอากาศ  เชนเดียวกับนักกะโครงการ  อันวิจิตรตาง ๆ,    เพราะฉะนั้น  คําวา  ชอบ  ใน
ทีน้ี    จึงหมายความสั้นวา  เปนประโยชนดีดวย  และ  ทําตามท่ีรูน้ันไดดวย. 
 
 คําวา  “เอง”  หมายความวาตรัสรูเอง  ไมมีใครสอน,    แตความหมายมีวงจํากดั    ขอนี้
จะแจมแจงไดดวยการเปรียบเทียบ:    เปนกฎธรรมดาอยางหนึ่งวา    ความคิดชัน้หลัง  กค็อืสิ่งที่ผลิ
ออกมาจากคลงัแหงความรูท่ีไดสะสมไวในสมองกอนแลวน่ันเอง.   เชน  คนทีจ่ะมีความรูหรือเปนตนคิด
เรื่องวิทยุตาง ๆ ไดดี    เขาตองเคยมีความรูเรื่อง  ความรอน  แสง  เสียง  ไฟฟา  อากาศ  ฯลฯ    ตลอดจน
สิ่งอ่ืนที่เปนเบ้ืองตนของการเรยีนวทิยาศาสตรมาจากครกูอน ๆ  แลว    เขาอาจปรุงเครื่องวจิิตรใหม ๆ 
ข้ึนได  ฉันใด    การตรัสรูของพระพุทธเจา  แมจะไมตรงทํานองนีท้ีเดียว  แตก็ไมตางกันจนตรงขาม.    
พระองครอบรูศิลปวิทยาการทั้งทางราชการงานเมืองหรอืนักรบ  เปนนักกว ี  นกัอักษรศาสตร  และ
คํานวณมาแลวแตยังเยาวซํ้ายังเที่ยวสนทนาคนควากับเจาลัทธิตาง ๆ ถงึ ๖ ป  กอนแตไดตรัสรู,    ทรง
รอบรูส่ิงอันเปนเบ้ืองตน  เชน  ฌานและสมาธิจากศาสดาเหลานั้น  สวนทีถู่กหรอืมีประโยชนก็เก็บ
สะสมไว  สวนทีผ่ิดทิ้งเสยี  รวบรวมเอาแตสิ่งที่ถูกตองทั้งหมด  มาคนหาความจรงิดวยปญญาอนัลึก
ละเอยีดอีกตอหน่ึง   ในทีสุ่ด  ก็ตรัสรูไดจรงิ  อันเปนสิ่งที่ผุดโพลงขึ้นมาจากความรูเกาท่ีไดศกึษามา    
ดวยอํานาจความพิจารณาโดยละเอียดแยบคายอีกตอหนึง่  ฉันนั้นเหมอืนกัน. 
 พวกเราทั้งหลาย.    จงเปนศิษยของพระองคในขอน้ี    ดวยการคอยเพิ่มอาหารใหแก
ความรู  บํารุงใหยิ่งขึ้นไปในทางที่ตรัสสอนไว  อยาทะนงดวยมานะ  หรือทําการผิดแผนนอกรีต
พระองคไป  อันทําใหเราตองเปนผูรอนในภายหลัง.    พระองคเปนแตผูช้ีทางการบรรลถุึงที่มุงหมาย    
เปนสิ่งที่พวกเราจะตองทําเอาเอง.    สําหรับพวกเรา ๆ  ผูเปนแตเพียงจะตรัสรูตามรอยพระองค  (ไมใช
ตรัสรูเอง)  นัน้คงไมเปนการยากเกนิวิสยัของมนุษยผูพยายามตั้งใจทําจริง ๆ ดวยการรูสึกถึงคณุคาของ
ความเปนมนษุย  ดอก. ฯ 
 

๕.  วิชชาจรณสมฺปนฺโน  =  สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ 
 
 วิชชา  แปลวา  ความรู,    จรณะ  แปลวา  เครื่องมือใหไดความรู,    สมบูรณ  แปลวา  มี
เต็มท่ี,     รวมท้ังสามคําไดความวาถึงพรอมดวยความรู  และเครื่องมือใหไดความรู.    อะไรเปนความรู ?    
อะไรเปนเครื่องมือ ?    ขอน้ีตอบไดดวยบาลีพุทธภาษิตตอนหนึ่ง  ในอมัพัฏฐสูตร  สีล ที.๑  ดังตอไปนี้  

                                                  
๑ ไตรปฎกบาลัสยามรัฐ   เลม ๙  หนา  ๑๒๙  บรรพ ๑๖๓ 
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 อัมพัฏฐมาณพ    ทลูกลาววา  “พระโคดม.    จรณะนัน้เปนอยางไร ?    วิชชานั้นเปนอยาง
น้ัน ?  “    ตรสัตอบวา 
 
 “อัมพัฏฐะ”   ตถาคตเกดิขึ้นในโลกนี้  เปนพระอรหันตตรัสรูชอบเอง...ฯลฯ...    แสดง
ธรรมประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถะ พยัญชนะ    บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง...กลุบุตรไดสดับธรรม
น้ันแลว....บวชเปนผูไมมีเรอืน  เขาผูบวชแลวอยางนี้    (๑)  ยอมสังวรดวยปาตโิมกขสังวร...  (๒)  มี
ทรวารอันรกัษาแลวในอินทรยีทั้งหลาย...  (๓)  ประกอบดวยสติสัมปชญัญะ...  (๔)  สันโดษ  ยินดดีวย
จีวรและบณิฑบาตตามมีตามได...  (๕)  เสพเสนาสนะสงัดละนิวรณ...  (๖)  บรรลุปฐมฌาน...  (๗)  
บรรลุทุตยิฌาน...  (๘)  บรรลตุติยฌาน...  (๙)  บรรลุจตุตถฌาน...    แมขอนี้ ๆ  ก็เปนจรณะของเธอ
ประการหนึ่ง ๆ,    ดูกอนอัมพัฏญะ  นี้แล  จรณะนั้น. 
  “ครั้นเมื่อจติตัง้มั่นอยางนีแ้ลว  เธอกน็อมจติไปเพื่อ  (๑)  ญาณทัศนะ  คือปญญาเห็นกาย
...  (๒)  เพื่อการนริมิตรูปอันสําเร็จดวยใจ...   (๓)  เพื่อวธิีเครื่องแสดงฤทธิ์...  (๔)  เพื่อทิพพโสต...  (๕)  
เพ่ือญาณอนเปนเครื่องกําหนดรูใจผูอื่น...  (๖)  เพื่อบพุเพนิวาสานุสสติญาณ...๗)  เพ่ือจุตูปปาตญาณ...  
(๘)  เพ่ืออาสวักขยญาณ...    ญาณที่เธอไดบรรลุแลวนี้    ลวนเปนวิชชาประการหนึ่ง ๆ ของเธอ,    
อัมพัฏฐะ.  นีแ่ลวิชชาละ,    ภิกษนุี้  เราเรียกผูถึงพรอมดวยวิชชาบาง.  วาผูถึงพรอมวชิชาและจรณะบาง.  
วาผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะบาง,  วชิชาและจรณะอยางอื่นที่ย่ิงกวา  ประณีตกวาวิชชาและจรณะ
เหลานี้  มิไดมอีีก...ฯลฯ...” 
 (เนื้อความนี้  ยกเอามาแตหัวขอ  เพราะยดืยาวนัก  ผูปรารถนาจงเปดดูสามัญญผลสตูร  ที่
ไดยกมาไวในตอนบุพภาคแหงการตามรอยพระอรหันตเถิด  เหมือนกันอยางไมมผีิด,  สําหรับจรณะ  ดู
ตั้งแตขอ (๓) ถึงขอ (๑๓).  สําหรับวิชชาดตูั้งแตขอ (๑๔) ถึง ขอ(๒๑).) 
 โดยนยันี้ไดความวา    จรณะก็คือขอปฏบิัติในสาสนานี้    ตั้งแตชัน้ศีลจนถึงชัน้สมาธิ,    
วิชชาก็คือขอปฏิบัติช้ันปญญานัน่เอง.    จะอธิบายสวนที่ทานจัดและแบงแปลก ๆ  ออกไปจากบาลี
อัมพัฏฐสูตรนีอี้ก  พอควร. 
 

จรณะ 
 
 ในเสขปฏิปทาสูตร  ม.ม.    จําแนกจรณะออกไปถึง ๑๕  คือ  ๑. สํารวมในปาตโิมกข    
๒. สํารวมตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ,    ๓.  รูจักประมาณคอืความพอดี  ในการแสวง  และบริโภคอาหาร.    
๔.  กระทาํอาการของคนทีต่ื่นอยูเสมอ  เรียกวาชาครยานุโยค.  (๔ อยางนี้จัดเปนหมวดหนึ่ง),    ๕.  เชื่อ
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สิ่งที่มีเหตุผล,  ๖.  ละอายบาปคือเกลยีดบาป,  ๗.  สะดุงกลวับาป,    ๘.  มีการศึกษามาก,    ๙.  ความ
เพียร,    ๑๐.  มีสติสัมปชัญญะ,    ๑๑.  ปญญา.  (๗ อยางนี้จัดเปนหมวดที่ ๒)    ๑๒.  ปฐมฌาน,    ๑๓.  
ทุติยฌาน,    ๑๔.  ตติยฌาน,    ๑๕.จตุตถฌาน.  (๔ อยางนี้  จัดเปนหมวดที่ ๓),    เหลานี้ทั้งหมด    ก็ตรง
กับในอัมพฏัฐสูตรนั่นเอง...มีแปลกมากออกไปบาง  ก็สวนที่อุปกรณเกื้อหนนุธรรมอื่น  เชน  
หิริโอตตัปปะ  อันเปนเครื่องเกื้อหนุนศีลเปนตน.    ท้ัง ๑๕ อยางนี้  สงเคราะหเปนองคมรรค ๘ ประการ
ไดอยางบริบูรณ  หรือมรรคมีองค ๘ ก็กระจายออกเปนจรณะได,    ในสูตรนี้  เรยีกจรณะ ๑๕ อยางนี ้ 
เสขปฏิปทา  คือ  ขอปฏิบัติของผูที่ยังตองศกึษา.ฯ    
 

วิชชา 
 
 ความรู  เรยีกวาวิชชาก็ได,    ญาณ กไ็ด,    ปญญา ก็ได    แจกไปไดตาง ๆ กัน    ตามแต
จะมุงกลาวยกอะไรเปนหลกั    เมื่อรวมความก็เปนอยางเดียวกัน    มีหลักใหญใจความอยูตรงท่ีรูพนการ
พนทุกข,    สวนทีรู่เพื่อเปนเครื่องประกอบนั้น    สักกี่อยางก็ได,    ดังจะสังเกตเห็นวา  วิชชาทกุหมวด  
มีการรูอริยสัจประกอบเปนสําคัญเสมอ    และเรยีกชื่อวาอาสวักขยญาณ.     หมวดแหงวิชชาทานแจก
ตาง ๆ กนัดังนี ้
 
 วิชชา ๓     คือ    ๑.  บุพเพนิวาสานุสสตญิาณ  ไดแกความรูเปนเหตุใหระลกึไดถึงความ
เปนอยูชาตกิอน ๆ ของตน  (อานมหาอัสสปุรสูตร ขอ (๑๕))    ญาณนี้ทําใหผูบรรลุ  หายตืน่  หายงง  
หายทะเยอทะยานในการเวียนเกิดแก  -  ตาย.    สําหรับพระบรมศาสดาเอง  ไดบรรลุญาณนีใ้นตอน
ปฐมยาม  แหงคืนตรัสรู      ๒.  จุตูปปาตญาณ  ความรูเปนเหตุใหเห็นการเกิด  และการตายของสัตว
เหลาอ่ืนไดดุจตาทิพย  (อานมหาอัสสปุรสูตร ขอ (๑๖))    ญาณนี้ทําใหหายหลงติดมวัเมาในสิ่งภายนอก
ดวยความสังเวช.    บางแหงเรยีกทิพพจักขญุาณก็มี.    พระศาสดาเองไดบรรลุเมื่อตอนมัชฌิมยามแหง
คืนตรัสรู      ๓.  อาสวักขยญาณ  ความรูทําใหอาสวะหรือความชัว่อันละเอยีดลึกลับที่หมักดองอยูในใจ  
ใหหมดสิ้นไป  (อานมหาอัสสปุรสูตร ขอ (๑๗))   เปนผูตอง  อยาก   -  โกรธ  -  รัก  -  กลัว  - หลง  อีก
ตอไป  เปนสุขถึงที่สุด  คือนิพพานสุข,  พระศาสดาเองไดบรรลุเมื่อตอนปจฉิมยามแหงคืนตรัสรู.    การ
ไดบรรลุอาสวกัขยญาณนี้เองเรยีกวา  ตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธญิาณ    อันไดมีข้ึนเมื่อ ๔๕ ปกอน
พุทธศก  เมื่อวนัเพญ็กลางเดอืนหก  ภายใตไมโพธิที่พุทธคยา. 
 



 61
 พระอรหันตอ่ืน ๆ ทีเ่ปนสาวกของพระองค  ไดบรรลวุิชชา ๓ นีก้ม็ีไมนอย,    แต
สวนมาก  มักไดแตวิชชาทีส่ามอยางเดียว    เพราะทานไมอาจเจรญิสมาธิใหบริบรูณเพียงพอ  ไดแก 
พวกอรหันตสกุขวิปสสก.    วิชชาที่แบงเปนสามอยางเชนนี้    มีในบาลีตาง ๆ มากกวาวิชชาทีแ่บงอยาง
อ่ืน. 
 
 วิชชา ๔  (ตรงกันขามจากอวชิชา ๔)  คือ      ๑.  รูจักทุกขซึ่งมีประจําในสังขารทั่วไปโดย
ชัดเจนแจมแจง.      ๒.  รูจักสมุทัย  คือ  เหตุใหเกิดทุกขเหลานั้น  ไดแกความอยากทะเยอทะยาน  อัน
เกดขึ้นเพราะความโงหลง.      ๓.  รูจักนิโรธ  คือความดบัทุกข  ไดแกการดับความอยากอันเปนตนเหตุ
น้ันเสียไดดวยปญญา.      ๔.  รูจักมรรคคอืหนทางที่จะทําตนเองใหถงึความดับทุกขนั่น.    ขอใหเขาใจ
วาทั้ง ๔ ขอนี้  ก็คืออาสวักขยญาณ  อันเปนขอสุดทายในวิชชา ๓ น่ันเอง    ทานแบงออกเปน ๔  (ลอง
อานมหาอัสสปุรสูตรขอ (๑๗) ดูอีกท)ี 
 
 วิชชา  ๘  คือ      ๑.  วิปสสนาญาณ  ความรูอันนับเนื่องเขาในการเหน็แจง    ในความ
เปนไปตามธรรมดาของสิ่งตาง ๆ  เชนกายเปนตนไดชัดเจน  (ดูสามัญญผลสูตรขอ (๑๔))      ๒.  
มโนมยิทธิ  นิรมิตรูปกายอื่นดวยใจของตนได  (ดูสามญัญผลสูตรขอ (๑๕))       ๓.  อิทธิวธิี  แสดงฤทธิ์
ไดตาง ๆ  (ดสูามัญญผลสูตรขอ (๑๖)     ๔.  ทิพโสต  หูทิพย  ฟงเสียงไดทุกชนิด (สามัญญผลสตูรขอ
(๑๗))     ๕. เจโตปรยิญาณ  ลวงรูภายในใจของผูอ่ืนวากาํลังเปนอยูอยางไร  (สามญัญผลสูตร ขอ(๑๘))        
๖ – ๗ – ๘  กคื็อวิชชา ๓    ท่ีกลาวขางตนนั่นเอง.    แทจริงวิชชา ๘ น้ีไมพิเศษไปกวาวิชชา ๓ เปนแต
เพ่ิมการแสดงฤทธิทางใจ    อันจดัเปนวิชชาฝายฤทธิอีกพวกหนึ่งและไมเกีย่วกับอริยสัจ  เขาขางตน     
เพ่ือใหเปนความรูท่ีครบบรบูิรณเทานั้น.    แมจะมากไปกวาวิชชา ๓  ก็เปรียบเหมอืนชางปลูกเรอืน ๒ 
คน     เพียงแตคนหนึ่งมีฝมือในการทําเครื่องประดับกระจกุระจกิดวย.    ผลสุดทายกเ็ปนเรือนที่อาศัยได
ความสุขสบายดวยกันท้ังนั้น. 
 
 วิชชา ๘  อีกหมวดหนึ่ง    ไดแกวิชชา ๔ ขางตนท่ีกลาวมาแลว  และเพิ่มเขาอีก ๔ อยาง  
คือ      ๕.  รูจกัอดีต  ไดแกรูจักสาวหาเหตุ  เชนเหตุแหงทุกข.     ๖.  รูจักอนาคต  ไดแกรูจักผลขางหนา  
เชน มรรค๘ จะใหเกิดนโิรธได.      ๗.  รูจักทั้งอดีตและอนาคต  คือรูจักโยงเหตุและผลใหถึงกนั   เชนรู
วานโิรธเกิดมาแตมรรค  มรรคเปนเหตุใหเกิดนโิรธเปนตน.      ๘.  รูจักปฏิจจสมุปบาท,    ไดแกรูอาการ
ที่ส่ิงหนึ่งเปนปจจัยใหเกิดสิง่หนึ่ง  แลวส่ิงนั้นกลับเปนปจจัยใหเกิดส่ิงตอไปอีกหลายซอน  เชนทุกขเกิด
มาจากชาติ  ชาติเกิดมาจากภพ  ภพเกดิมาจากอุปาทาน...ฯลฯ...สังขารเกิดมาจากอวชิชา.    โดยนัยนี้
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พอจะเห็นไดวาวิชชา ๔  ขางตน  คือการรูอริยสัจ,    อีก ๔ ขางปลาย  ก็คือรูอาการของการรูอรยิสัจ  
น่ันเอง. 
 เมื่อจะกลาวใหสั้นท่ีสุดแลว    วิชชาทุกประเภทก็คือการรูอรยิสัจ ๔,  หรือสั้นที่สุดก็คือ  
รูจกัการดับทกุขใหหมดไปจากตนเทานัน้. 
 

ถึงพรอม 
 
 สัมปนโน   แปลวาถึงพรอม,    ถาเปนจรณะก็พรอมท้ัง ๙ อยาง (ตามจํานวนในอัมพัฏฐ
สูตร)   หรือพรอมทั้ง ๑๕ อยาง (ตามจํานวนในเสขปฏปิทาสูตร)    กลมเกลยีวเปนอันเดยีวกัน,    เชน
คนหมูหน่ึง  ตางชวยกันทําตามหนาที่ของตนจนงานสําเร็จ:    เมื่อจรณะหรือการทํา  ถึงพรอมแลว    
วิชชาก็เปนอันถึงพรอมอยูเอง.    พระผูมีพระภาคของเราทั้งหลายไดทรงดําเนินไปในจรณะอันเลศินี ้  
ทรงบรรลุวิชชานั้น ๆ แลว    สอนสาวกใหเดินตามจนบรรลไุด.    ในบาลีกฏูทันตสูตร  สีล.  ที่.๒  เปน
ตนก็กลาววา    พระศาสดาไดรับยศอนัใหญยิ่งจากโลกก็เพราะสมบูรณดวยวิชชาและจรณะทั้งสองนี ้    
ไมใชเพราะคุณอยางอื่น,    หมายความวา  รูจริง  ทําจริงแลว  ก็ไดผลถึงท่ีสุดจริง.    นี่เปนคณุสมบัติ
ประจําพระองค. 
 
 เราทั้งหลายเปนศิษยของพระองคในเรื่องนี้    ควรพยายามทําตนใหถึงพรอมดวยวิชชา
และจรณะนั้น    สละสิ่งอันนอกหนาที่ของสมณะเสียแลว    ดําเนินตามปฏิปทาที่จะใหตรัสรู    ยอมรูจกั
ความดับทุกขได.    จรณะนัน้เมื่อยนลงก็คือมรรคมีองค ๘ น่ันเอง    มรรคท้ัง ๘ เม่ือยนลงก็คือไตรสิกขา  
ไดแก  ศลี  สมาธิ  ปญญา,    มรรค ๘ เปนทางใหถึงความดับทุกข    พระองคทรงยนืยันรับรองไวดวย
พุทธภาษิตในมหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  วา 
 “ดูกอน  สุภัททะ,    ในธรรามวินัยที่ไมมผีูบรรลุอริยมรรคมีองค ๘ ยอมไมมีสมณะที่ ๑  
ที่ ๒  ที่ ๓  ที่ ๔  (คือ  อริยบคุคล ๔).    ดูอนสุภัททะ,    ในธรรมวนิัยทีม่ีผูบรรลุอริยมรรคมีองค ๘ ยอม
มีสมณะ  ท่ี ๑  ที่ ๒  ที่ ๓  ที่ ๔.     ดูกอนสุภัททะ,    ในธรรมวินยัน้ีแล  มผีูบรรลุอรยิมรรคมีองค ๘ 
(เพราะฉะนั้น)  สมณะที่ ๑  -  ๒  -  ๓  -  ๔  จึงมีในธรรมวินยันี้...ดกูอนสุภัททะ,    ถาภกิษุเหลานีพึ้งอยู
โดยชอบไซร  โลกกไ็มวางเปลาจากพระอรหันตทั้งหลาย.” 
 

                                                  
๒ ไตร   ล. ๙   น. ๑๖๙   บ. ๒๐๓ 
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 นี่  เปนแสงสวางจา    ซ่ึงสองทางดําเนินแหงชีวิตในอนาคตของโลกอยูแลว  ยังอยูอยาง
เดียว  แตทีเ่ราจะพากันเดนิตามเทานั้น. 
 
๖.  สุคโต  =  เสด็จไปดี 
 
 เมื่อกลาวโดยทั่วไป  คําวาไปดี  หมายความได  ๒ อยาง  คือ  โวหารโลก  และโวหาร
ธรรม.    การไปดีโดยโวหารโลก  สําหรับพระผูมีพระภาคเจานั้น  ดังตอไปนี:้- 
 
 ๑.  ในเวลาแหงพระชนมายุของพระองค  ไดทรงบากบั่นทําหนาที่มหาบุรุษของโลก  
กาวหนาเรื่อยไปไมมีถอยหลงั  ไมยอทอตอความยากลาํบากจนกระทาํหนาที่ของพระพุทธเจาไดอยาง
บริบรูณ,    ถาทรงแพตอกามสุขก็หวนกลบัคืนครองฆราวาสเสียนานแลว,    และถาชะงักตอการคนควา  
ก็จะตดิเปนศษิยดาบส  หรือเปนดาบสตนในตนหนึ่งเทานั้นเอง  ไมปรากฏเปนพระพทุธเจาขึน้ได,    แต
น่ีชีวิตของพระองคดําเนนิไปโดยลําดับจนถึงที่สุดจึงไดช่ือวา  สุคโต  -  ไปดี. 
 
 ๒.  เมื่อทรงพระชนมอยู  เสด็จไปในที่ใด  ก็ทรงทําประโยชนใหสัตวโลกในที่นั้น    
เสด็จไปถึงไหน  ความสุขก็แผไปถึงนั่น,    เสด็จพนไปแลวก็มีคนอาลัยถึงดวยความรกัและเสียดาย  
เพราะไมไดเสด็จไปเบยีดเบยีนเขาดวยการขอ และทําความรบกวนดวยประการใดเลย.  นี่ก็ช่ือวา สุคโต. 
 
 ๓.  การไปของพระองค  เปนสวัสดิภาพแกพระองคเอง  ปราศจากอันตราย     แมแตเมื่อ
เขาไปสั่งสอนคนดุรายเชนยกัษและโจรเปนตน    ไมไดรับอุปสรรคและการประทุษรายในการนั้น.    นี่
ก็ช่ือวา สุคโต. 
 
 ๔.  แมการเสด็จไปครั้งสุดทายของพระองค     ก็เปนการไปดีอยางเลิศ  คือเสด็จไป
ปรินิพพานดวยเกยีรติอันสูงสุด    ผิดจากคนธรรมดาทั้งหลาย.    มีผูระลกึถึงพระองคเปนจํานวนหลาย
รอยลานในวันที่ตรงกับวันปรินิพพานของพระองค    ชนเหลานั้นพากัน  “ทําบุญวนัตาย”  เพ่ือพระองค
ก็เพราะการเสด็จไปดีอยางสงูสุดนั่นเอง. 
 
 สวน  การไปดใีนโวหารธรรม  นั้นดังนี้  :  ไปดี  คือ  หลุดเปนอิสระพนจากอํานาจกิเลส
อันเปนความชัว่ประจําใจสัตว  ไดแก ราคะโทสะ โมหะ  ซ่ึงเปนดุจเครื่องผกูลามคนไวกับการทําความ
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ช่ัว     และหลุดพนจากความทุกข   หรือมารและเสนามาร    ไดแกความเกดิ  แก  เจ็บ  ตาย  ตลอดถึง
ความทุกขอยางอื่น    เพราะพระองคไมมัวหลงเก็บดอกไมของมาร  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผสั  อัน
ย่ัวยวนใจในโลก    เหมือนมนุษยธรรมดาซึ่งยังไมรูจกัสิ่งเหลานี้ตามเปนจริง    พระหฤทัยจึงผองใส
บริสุทธิ์  ขามขึ้นพนจากอํานาจของโลก    กลายเปนโลกุตตรสงูพเิศษไมอ่ืนยิ่งไปกวา.    นี่คือ  สุคโต 
โดยโวหารธรรม. 
 เราทั้งหลายปฏิญาณตวัเองเปนศิษยของพระองค   ควรยึดหลักวา ไปดี  นี้ใหมั่น.    ชีวิต
ของตนเองไดตั้งเข็มมุงหมายทําอะไรลงไปแลว    จงบําเพ็ญใหถึงที่สุด  อยาถอยหลัง.    รักษาความดีที่มี
อยูใหมั่นคงแนนหนาดุจเกลือรกัษาความเค็มของมัน.    พุทธบรษัิทที่ตองสึกจากสมณะเพศ  หรือคืน
กลับจากการเปนอุบาสก  อุบาสิกา  หรือคนที่ทํางานจบัจดงอนแงนอากูล    ก็เพราะไมยดึหลักนี้.    เปน
สมณะไปในทีใ่ด  อยาเบียดเบียนรบกวนมหาชนจนเขาอิดหนาระอาใจ  ดังเรื่องในวินัยปฎก ๓  เตรส
กัณฑ   เตรสกณัฑ  กลาววา  ชาวบานถูกพวกพระรุมขอจนตองคอยหลบ   เห็นวัวแดง ๆ ก็วิ่งหนี    ดวย
สําคัญวาพระมาขอ  เปนตน.    แตจะทาํประโยชนสุขใหแกเขาตามหนาที่ของผูท่ีคลุมกายดวยผากาสา
ยะไมนอกรีตนอกรอย.    ถาเปนฆราวาสก็ถือหลกัการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกผูอ่ืน.    รวมความ
วาไปในที่ใด  กลับมาจะตองใหคนในที่น้ันสรรเสรญิสง  และเสียใจในการจาก.    รูจกัทําตนใหพน
อันตรายตาง ๆ    ดวยความรูจกัระวัง    และมีคุณความดีอันจะแวดลอมเปนรัว้ใหแกตนได    ความดีที่
ทําไวนัน่เอง    เปนตวัโชคดหีรือชะตาดีพระเคราะหดี.    ชีวิตก็จะดําเนินไปดวยอาการอันราบรื่น    ผล
ที่สุด  เมื่อตายไปก็มผีูเสียดายและระลกึถงึ  ไมมีใครดใีจเพราะการตายของเรา.    เปนเชนนี้    จึงจะ
เรยีกวาศิษยพระสุคต.      ภิกษุที่ปฏิบัติในหลักนี้ไดดี    ไมเรยีกวาสุคโตอยางพระพุทธเจา     แตเรยีกวา    
สุปฏิปนโน  คือผูดําเนินไปดหีรือถึงแลวดี. 
 

๗.  โลกวิทู  =  รูแจงแลว 
 
 “สูท้ังหลาย  จงมาดูโลกนี้  ท่ีงดงามเปรียบดวยราชรถ,    ท่ีพวกคนโงพากนัจมติดอยู   
แตนกัรูท้ังหลาย  ไมเกีย่วของดวย๔” 
 

                                                  
๓   ไตร.  ล. ๑  น. ๓๒๕  บ. ๔๙๕ 
๔   ธ.  ขุ.  ไตร.  ล. ๒๕  น. ๓๗  บ. ๒๓ 
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 นี่เปนพุทธดํารัส  ที่แสดงใหรูไดวา    พระองคทรงทราบชัดลักษณะความเปนไปของ
โลกเพยีงไร.    ทรงทราบอยางไรบาง  ดงัจะไดพรรณนา : 
 
 ๑.  ทรงทราบความเปนไปตามธรรมดาของสัตว.    สัตวทุกจําพวกตองขวนขวายเลี้ยงตัว  
มีการแยงชิงอิจฉาริษยาเบยีดเบียนกันเพราะเรื่องนี้    ถากําลังนอย  ตองขวนขวายปองกันตวัอีกดวย  
ตองตอสูศัตรู,    เม่ือไมมีศัตรู  ก็อยากแผอํานาจของตนใหกวางขวางออกไป    ไมมีจํากัดเพยีงพอ  
ขวนขวายรวมกําลังไวประหัตประหารกนั    ใครดีก็ไดไมเห็นธรรมเปนใหญ    โลกจึงอาเกียรณไปดวย
ทุกข.    เพราะทรงทราบเรื่องนี้  จึงไดทรงส่ังสอนใหมีเมตตากรณุา  เวนจากเบยีดเบยีนกัน  เพื่อผูมกีําลัง
นอยกจ็ะยูเปนสุข  ผูที่มีกําลังมากก็ไมถูกเขาจองเวรคอยแกแคน. 
 
 ๒.  ทรงทราบวิปรณิามธรรมของโลก.    ประชุมแหงหมูสัตวท่ีตั้งกันอยูเปนปกแผนแนน
หนา  เปนบานเมือง  ประทศ  ก็ดี    ยอมแปรปรวนไปตามยุคสมัยและปจจยั    ผูเคยมีอํานาจมากที่สุด  
อาจตองกลายเปนคนมือส้ันเทาสั้นในภายหลัง,    อาจตายอยางไมมเีกียรติ,    ประเทศที่เคยเอิกเกรกิ
ใหญโต  อาจกลายเปนเมืองนอย  (เชนกริก๊และโรมัน),  เปนตน.    การท่ีทรงทราบความเปลีย่นแปลง
เชนนี้  ทําใหหายตื่น  หายงง  หายทะยานอยาก  ในการเปนเจาเปนใหญที่ไมแนนอนยัง่ยืน    และไมทรง
ปรารถนาที่จะเกี่ยวของกับสิง่ที่แปรปรวนเปนธรรมดา  เชนนั้น. 
 
 ๓.  ทรงทราบความที่สัตวทุกจาํพวก  ตางมีทุกขประจาํชั้นของตนเสมอกั้นไปหมด.     
คนยากจนจะตองทํางานตรากตรํา    เขาเหน็ตัวเองเปนทุกขเพราะจน  เห็นคนมีเงินวาเปนสุข,    ฝายคน
มีเงิน  ก็เห็นวาตนเต็มไปดวยทุกข  โดยตองหาเงินใหพอใชมาก ๆ  ตองแขงขันกัน  ตองปองกันอันตราย
อันจะเกิดแกชีวิต  เพราะมีเงนิ  ตองเลี้ยงบริวาร.    กลับเห็นวาคนจนเปนสุขใจยิ่งกวา.    ราษฎรเห็นตน
เปนทุกข  เห็นเจานายเปนสุข  เจานายก็เห็นตนเปนทุกข    เห็นราษฎรเปนสุข    เชนเดียวกันตางมภีาระ
หนักไปคนละทาง  เพราะทกุคนลวนมีความอยากไมรูจกัอ่ิมเสมอกันไปหมด.    การที่ทรงทราบเชนนี้  
ทําใหพระองคทรงเบื่อหนายโลกและแสวงหาทางดับทุกขในใจใหแกโลก. 
 
 ๔.  ทรงทราบกามโดยเปนสภาพเผาลนและผกูรัด.      สัตวทั้งสิ้นมีหัวใจจมลึกติอยูในบอ
เปอกตม  คือกาม  ไดแก  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส  ทีย่ั่วกําหนัดราคะดําฤษณา,    มันเผาลนใจใหเรา
รอนเมื่อยังไมได    ไดมาแลว  เผาดวยความหึงหวง.    ครั้นแตกสลายพลัดพรากไป  ก็แผดเผาดวยความ
อาลัย  เห่ียวแหงใจ    ซ้าํยังผกูมัดใหพะวงหลง  ติดแนนไมปลอดโปรง  เปนฝาหนาปดบังปญญา
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ความคิดที่จะถอนตนใหข้ึนจากบอเปอกตมนั้นได  (เชนเดียวกับคนตดิฝน)    สัตวผูโงเขลา  จึงยอม
เสียชีวิตไดเพราะกาม    ประพฤติช่ัวเพราะกาม    โลกเตม็ไปดวยกาม    มนุษยทั้งหมดชอบโลก  ก็เพราะ
มีกาม,    เนื่องจากทรงทราบความจริงขอน้ี    จึงถอนพระองคออกจากกามได   เยือกเย็นและเปนอิสระ
จากปศาจแหงกาม. 
 
 ๕.  ทรงทราบบุคคลและสถานที่เสด็จไปอยางปรุโปรง.    เมื่อออกผนวชแลวกอนตรัสรู    
พระองคเปนนกัจาริกแสวงบญุ.    ครั้นตรัสรูแลว  เปนนักทองเท่ียวโปรดสัตว  ทรงชํานาญเรื่องหนทาง,  
อาหาร, สถานที่,  ดินฟาอากาศ,  อันเปนการปลอดภัยในการทองเที่ยว.    ทรงพบเห็นเหตุการณและ
บุคคลมาก    เพราะการสมาคม    เปนเหตุใหทรงทราบจิตใจอธัยาศยัของคนทุกชั้นอยางละเอียดละออ    
อาจสั่งสอนดักใจใหเขาเชื่อและเห็นตามความจริงไดโดยงาย    เรยีกวาทรงมีขายพระญาณ.    คนเรามัก
รูจกักันแตภายนอกสวนพระองคทรงทราบคนทั้งหมดถึงภายในใจ,    ขอนี้เปนประโยชนแกการวางกฎ
บัญญตัิสั่งสอนพระธรรมใหถูกตามอุปนสิัยและกาละเทศะ. 
 
  (ที่ยิ่งไปกวานัน้    พระอรรถกถาจารยไดเกณฑใหทรงทราบโลกตามคมัภีรวาดวยโลกที่
เชื่อถือกันในสมัยนั้น    พิสดารยิ่งขึน้ไปอีก    เชน  เกณฑใหทรงทราบวา  โลกหนาเทาไร  นํ้าที่ทานโลก
หนาเทาไร  ลมที่ทานน้ําหนาเทาไร  ดวงอาทิตย  ดวงจนัทร  ตนหวาประจําทวีป  ฯลฯ เปนตน    มี
ประมาณเทาไร,    ขาพเจาจะเวนเสีย  ไมนํามากลาวในที่น้ี). 
 
 ๖.  ทรงทราบกฎแหงกรรมท่ีมีประจําอยูในโลก.    ทรงทราบผลกรรม  คือผลแหงการ
กระทํา  วาเปนเครื่องจําแนกสัตวใหเปนไปตางกัน  จะสุขทุกข  ช่ัวด ี  สูงต่ํา    ก็เพราะกรรมของผูนัน้  
ไมใชเพราะวรรณะ,    เพศพรรณ,    ชาติตระกลู,    ซึ่งทําใหมีมานะกระดางถือตัวจัด  ถือพวกพอง      
เขาเรา,   และไมใชเพราะพระเจาผูสรางหรอืสิ่งศักดิ์สิทธิท์ี่ไหน.      ทรงสอนใหยึดเอากรรมของตนเปน
หลักเกณฑเวนจากกรรมชัว่    ประกอบกรรมดี.    การทีท่รงทราบหลกัขอน้ี    ทําใหสาสนาของพระองค
ลงรากฐานไดมั่นคง    จนพระองคไดนามวาพระเจาแหงความสัจ,    ใครคดิแลวเปนตองเห็นจรงิตาม   
เวนแตจะคิดไมเปนเทานัน้.    
 
 ๗.  ทรงทราบโลกโดยปรมตัถ (คอืลึกซ้ึง).    พระปรีชาญาณอันแหลมคมสอดสองลคุวาม
เท็จเทียมลอลวงของธรรมชาติในโลก.    ทรงทราบโลกโดยความเปนสังขาร  คือสิ่งท่ีปรุงแตงกันเองให
กลายเปนส่ิงอ่ืนๆ แลวแตงกนัตอไปอีก  จนสําเร็จเปนคนบาง  สัตวบาง  สิ่งของตาง ๆ บาง.    เมื่อ
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กระจายสิ่งเหลานั้นออกเปนสวน ๆ  ดวยปญญา  จะเห็นเปนสวนเปนกองเรียกวาขันธบาง  ธาตบุาง  ทุก
สวนลวนแตเกดิขึ้นชั่วคราว  เปลี่ยนแปลงลงเรื่อย    ในทีสุ่ดก็ดับลง.    หลาย ๆ สวน  ประกอบกันเขา
กันเปนรูปกาย    รูปกายจึงเปนของไมยั่งยนื  เปลี่ยนไปเปนนิจ.    ธรรมชาติเปนผูฉาบทาความยัว่ยวน
เปนเหยื่อลอไวภายนอก  ซอนเอาความทุกข  ความไมงาม  กลิน่เหม็น  และความแวงกดัเผาลนไว
ภายใน    ลอใหหลงติดเชนเหยื่อท่ีหุมเบ็ดเหมือนฉะนั้น.    พระองคอาจแยกออกเปนสวนยอย    จนเห็น
วาเปนของหาคามิได  ไมควรหลงติดอยูในโลกนี้    ซึ่งคนเขลาเขาใจวางามแลวหมกจมอยูดวยการเขา
ยึดถือวาของฉนั ๆ.    สวนนกัรูเพราะไดพจิารณาเห็นแลวกลับเบื่อหนายทําใจไมใหเกี่ยวของดวย     ไม
เขาไปเปนทาสของสิ่งเหลานั้น  วางเฉยอยูได,    ในที่สดุก็ดับสนิทไปจากโลกอันยุงเหยิง. 
 
 แทจริง  การตรัสรูโลกุตตรธรรมหรือพระนิพพาน  อันไดแก  ความดับทุกขน่ันเอง    
เปนการรูจักโลกอยางยิ่ง.     พระนิพพานเปนที่สุดแหงโลก.    ผูรูจักทีสุ่ดแหงโลก    ก็หมายความวารูจกั
โลกจบหมด.    การทีรู่จักโลกจบหมด  ก็คือรูจักโลก,   ท่ีเกิดของโลก,    ความดับของโลก,    และทาง
ใหถึงความดับของโลกนั้น.    ก็ส่ิงทั้งสี่นี้    ปรากฏอยูในรางกายของมนุษยเรานี้เอง.    พระองคตรสัไว
ในโรหิตัสสวรรค  จตุก. อ ํ.  วา    แนะเธอ !  ในรายกายที่ยาววาหนึ่ง  มีพรอมทั้งสญัญาและใจนี่เองเรา
บัญญัติ    โลก,   เหตุเกิดของโลก,    ความดบัของโลก,     และทางใหถึงความดับของโลกไว.” 
 
 ในที่นี้    โลกหมายถึงทุกข,    ถารูจกัโลกดี  ก็ตองเห็นทุกข    เพราะทุกขคือโลก    โลก
คือทุกข.      พระองคทรงทราบความขอนี้แจมแจง    จึงไดเลยทราบไปถงึโลกุตตร  อันเปนสุข    เพราะ
พนจากโลกและเรื่องนี้  จะศึกษาทดลองไดจากรางกายมนุษยเทานั้น. ฯ 
 
 พวกเราทั้งหลายเปนศษิยของพระองคผูโลกวิทู    ควรรูแจงโลกพอสมสวน   แลวทําตน
ใหเหมาะแกโลก    ไมตองฝนโลกใหมาเหมาะกับตน    ซึ่งเปนการทําไมไดเลย.    รูจักทําใหใจสงบ  ไม
ทะเยอทะยานถึงกับกอไฟขึน้ในอก,    มองเห็นทุกขประจําชั้นของมนษุยทั้งหมดแลว  ไมนอยใจ  เสียใจ
หรือทิ้งทุกขนี ้   วิ่งไปจับเอาทุกขอ่ืนซึ่งหนักยิ่งขึน้ไป.    ควรบากบัน่ฟนฝาตามฐานะของตน    อยาเปน
ทาสกาม    แตจะสังเกตเห็นเหตุการณ  บุคคล  สถานที่  ท่ีแวดลอมตน  ใหเขาใจแจมแจงเพื่อปลอดภัย.      
เชื่อกรรมอันเปนเครื่องเย็นใจ    หาสิ่งอ่ืนเสมอมิได  เพราะไมขาใคร  เปนอิสระแกตวั  และรูจกัสภาวะ
ธรรมดา    โดยความเปนของตองเกิดขึ้นแลวแปรปรวนไปจนแตกดบั    จนหายตืน่หายหลง  หามกัน
การทํา  การแสวง  การปองกัน  ที่นอกรีตนอกรอยของตนเสียได. 
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๘. อนุตฺตโร  ปุริสทมมฺสารถิ  =  เปนผูฝกคนพอฝกได 
ไมมีใครยิง่กวา 

 
 คําวา  “สารถ”ี  แปลตามตัว  ผูใหแลนไป,    โดยความ  คือผูฝกฝนดวยการทรมาน.    คํา
วา  “ปุริสทมฺม”  คือ  คนที่พอฝกสอนได  เรยีกอีกอยางหนึ่งวา  เวไนยสัตว  หรือสตัวผูพอจะนําไปได.    
อนุตฺตโร    หมายความวาผูฝกก็ดี  อาการที่ฝกก็ดี  ไมมอียางอื่นยิ่งกวา.    อธิบายดังตอไปนี ้
 
 ควรทราบวา  การฝกหัดมา  เปนการออกหนาออกตาในอินเดยีครั้งโนน.    โวหารวา   
สารถี   จึงถูกนํามาใชเรียกพระผูมพีระภาคผูฝกคน  เพือ่ใหฟงเขาใจงาย,    แตคําวา  บุรษุท่ีพอฝกได   
บงอยูแลววา    พระองคฝกไดแตบางคนเทานั้น.    ผูท่ีฝกไมได  เพราะเขาไมรับคําสอนก็ยังคงมี  เชนกับ
มาบางตัวทีฝ่กไมไดเหมือนกนั.    ในเกสีสูตร๕  จตุก. อํ.    กลาวถึงการสนทนาของพระองคกับนาย
ควาญมาคนหนึ่ง    พอที่จะใหทราบปฏิปทาของพระองคไดดี.    นายเกสีควาญมานัน้  ฝกมาดวยอุบาย
อันละเอียด  คือปลอบโยนบาง  ดวยอุบายหยาบคือเฆีย่นตีบาง  ก็สําเร็จ,    ถาฝกถึงอยางนี้แลว  มานัน้ยัง
ใชการไมได  ก็ฆาเสีย    เพือ่รักษาชื่อเสียงของตนและอาจารย.    ฉันใดกด็ี  พระองคทรงฝกบุรษุดวย
อุบายละเอียด  คือแสดงสุคติ  สวรรค,    อุบายหยาบ  คือทุคตินรก    และอุบายทั้งละเอียดและหยาบ  คือ
ทั้งสุคติและทคุติปนกัน    สัตวฝกอยางนีแ้ลว  ยังรับเอาไมได  ก็ทรงฆาเสียดวยการไมวากลาวส่ังสอน
อีกตอไป  ฉันนั้น. 
 
 สําหรับการฝก    ควรทราบตามนัยแหง  เกวฏัฏสูตร๖   สีล. ที.   ท่ีตรัสไววา    ทรงพอ
พระทัยฝกฝนทรมานคนดวยอนุสาสนีปาฏิหาริย  คือพร่ําสอนดวยศีลสมาธิปญญา,    ไมพอใจทรมาน
เขาดวยอิทธิปาฏิหาริย    คือการแสดงฤทธใิหดู   เพราะไปพองกับวิทยาชื่อ  คันธารีของโบราณ    กลวั
จะถูกครหาวาเลนวิทยานี้.    และไมพอพระทัยทรมานดวย  อาเทศนาปฏิหาริย  คือดักใจไดทกุทา เพราะ
ไปพองกับมนตช่ือ  มณิกา  ของเกาเหมือนกัน    กลัวจะถกูครหาวาเลนมนตน้ี  หาใชญาณหรือวชิชาที่
ประเสริฐไม,    เพราะเหตุนั้น  พระองคจึงทรงสั่งสอนดวยการยกเหตุผลมาแสดงจนเขาเห็นจริง    พา

                                                  
๕   เกสีสูตร   ไตรปฎก   เลม ๒๑   หนา ๑๕๐   บรรพ ๑๑๑ 
๖  เกวัฏฏสูตร    ไตร.   เลม ๙   หนา ๒๗๓   บรรพ ๓๓๙ 
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กันอัศจรรยแลวทําตามโดยเต็มใจ    การทรมานนั้นจึงเปนผลดี  และสงบเรยีบรอยเปนการทรมานที่ไมมี
อ่ืนดีไปกวา. 
 
 ขอวา  ไมมีใครยิ่งกวา  ในสวนตัวผูฝกคอืพระองคนั้น  พอจะรูไดดวยคําสรรเสรญิของ
นายเปสสะ  ที่กราบทลูวา    การฝกสัตวเดรัจฉานนั้นงาย  เพราะมนัตื้น  คือตรงไปตรงมา  อาการ
ภายนอกกับใจตรงกนั  พอจะสังเกตรู.    สวนมนุษยน่ัน  ปากอยางใจอยาง  จึงฝกยาก  แตพระองคกลับ
ฝกไดด ี  โดยไมตองใชอาชญาเฆีย่นตีอยางใดเลย.    อีกอยางหนึ่ง  การที่ฝกสัตว  กเ็พื่อคาจางและ
ช่ือเสียง  หรือใชสอยอันลวนแตเปนประโยชนตน    สวนการฝกของพระองคไมไดประโยชนตอบแทน    
นอกจากจะเปนประโยชนสขุแกผูถกูฝกนัน้เองเทานั้น  นี่สอวา  พระองคเปนสารถีทีห่าตัวจับไมได. 
 
 ขอวา   สัตวที่พระองคฝกแลว  ไมมีอ่ืนยิ่งกวานั้น    รูตามนยัแหงสฬายตนวภิังคสูตร๗  
ม.  อุ.   กลาวไววา    สัตวธรรมดาเชนมาเปนตน    ฝกแลวก็ทําไดเทาที่เขาฝกใหเทานั้น   ถึงจะไดหลาย
อยาง  ก็ตองทลีะอยาง,    สวนคนที่พระองคฝกแลว    นั่งทีเดียวทําไดหลายอยาง    แลนไปได ๘ ทิศ  
(รูปฌานสี่และอรูปฌานสี่ ?).    และอาจแลนไปสูพระนิพพาน  อันเปนสถานทีถ่ึงไดดวยยาก   ดงัตรัส
ไวใน  ธ. ขุ.   วามนุษยทีฝ่กดีแลวประเสรฐิกวามาอัสดร  มาอาชานัย  มาสินธพ  ชางกุญชร  ชางมหา
นาคแมท่ีฝกดแีลว    เพราะมันจะไปสูสถานที่ยังไมเคยไป (คือพระนพิพาน)  เหมือนกับ  บุรษุผูฝกตน
แลวหาไดไม. ฯ 
 

๙.  สตฺถา  เทวมนุสฺสานํ  =  เปนครูของเทวดาและมนุษย 
 
 ขอนี้  หมายความวาเปนครูของโลก,    พระองคเปนนกัสอนความดับทุกข    
เพราะฉะนั้น  สัตวเหลาใดก็ตาม  ตกอยูในหวงทุกข    พระองคควรแกความเปนครูของสัตวเหลานั้น    
ทุกเพศทุกชัน้โดยไมจํากัด.    พระองคทรงมีความรูเพียงพอที่จะเปนบรมครูของโลกได    เพราะเปนผูรู
ถึงธรรมที่ควรรู  ดังกลาวแลวในบท    อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ,    ในที่น้ีจะกลาวเฉพาะอาการที่พระองค
แสดงธรรมสั่งสอนสัตวโลกอยางไร    แลวเราจงพากนัทําตามเทานัน้,    พอทีจ่ะยนเปนหัวขอได
ดังตอไปนี:้- 
 

                                                  
๗ สฬายตนวิภังคสูตร   ไตร.   ล. ๑๔   หนา ๑๕๐   บรรพ ๖๑๗ 
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 ๑.  ไมสั่งสอนเพื่อลาภ.    พระองคละทิง้ราชสมบัติอันบริบูรณดวยกามคุณ    เสด็จ
ออกมาดํารงตาํแหนงครูของโลก,    ถาทรงประสงคลาภหรืออามิสจากการแสดงธรรมแลว    คงไมละ
ราชสมบัติออกมาถือตําแหนงนี้.    ตามบาลีที่กลาวถึงครั้งกระโนน    ไมมีตรงไหนจะสอใหเห็นวา    มี
ประเพณเีครื่องกัณฑแกพระพุทธเจา  หรอืสาวกเมื่อแสดงธรรมเลย    (นอกจากอรรถกถาตอนหลัง ๆ)   
การแสดงธรรมในครั้งนั้นเปนหนาที่ของผูแสดงจะตองเขาไปแสดงในฐานที่ตนเปนผูบําเพญ็ประโยชน
แกผูอ่ืน    แมเขาจะเชื้อเชญิหรือไมก็ตาม    เมื่อเปนคราวควรแกการแสดงแลว  ตองสอนหรือแนะนาํเขา
ทันที.    มาบัดนี้ไมเปนเชนนัน้    ไมคอยมีใครสมัครแสดงธรรม  โดยไมมีการเชื้อเชญิจากเจาภาพ    ซึ่ง
มีประเพณแีนนอนตายตัววา    ตองถวายสิง่ของและเงิน    การแสดงธรรม    จึงกลายเปนหนาท่ีของคนมี
เงินอยากฟง  หรือประกอบพิธีอะไรสกัอยาง  หรือเกี่ยวแกช่ือเสียง    จะตองจดัหาผูแสดง  มาแสดงดวย
ทํานองที่ตองใชมูลคา    แตเรียกวาบําเพญ็บุญ,    ใหมาแสดงที่ที่อยูของตนก็มี  ใหแสดงที่วัดประจําทุก
วันก็ม ี    ซึ่งท่ีแทจริงแลว    ศิษยพระพุทธเจาผูตามรอยพระองคนาจะสมัคร  หรือคอยหาโอกาสเขาไป
แสดง  อยางพระองคจึงจะควร. 
 
 ใน   ลาภสักการสํยุตต  สํยุตตนิกาย,     ตรัสเรื่องลาภไวมาก,    จะกลาวพอเปนตวัอยาง  
เชน  ตรัสวา  “ภิกษุ  ท. !     หากวาลาภสักการะกระทบภกิษผุูยังตองศกึษา    ยังไมบรรลุอรหัตตผลแลว
ไซร    ยอมเปนอันตรายแกเธอ.     ภกิษุ  ท. !    ลาภสักการะเปนของหยาบชา   เผ็ดรอนหยาบคาย    เปน
อันตรายแกการบรรลุอนุตตรโยคักเขมธรรมอยางนี้,    ภิกษุ  ท. !     พวกเธอควรศกึษาอยางนี้แล.”      
เทานี้ก็พอเห็นไดวา    ลาภกบัธรรม   ควรหางกันเสียทีเดียว   ที่ไหนมีลาภ  ทีน่ั่นไมมีธรรม,    ทีไ่หนมี
ธรรม  ที่น่ันไมลาภ,    ลาภเปนผูไล  ธรรมเปนผูหนี,     จึงเปนอันมัน่ใจวา  หลักธรรมของพระศาสดา
ตองไมสั่งสอน  หรือแสดงธรรมเพื่อลาภ,    การอางวาเขาถวายแลวรบัเพ่ือฉลองสทัธานั่น  ไมเปนขอแก
ตัวที่มีเหตุผลเพียงพอเลย     แทจริงยิ่งไมรบั  นาจะเปนทีช่อบใจของทายก  และเปนธรรมแท.    ถาหาก
จะมีการถวายเพ่ือเกื้อกลู   ก็ไมควรถวายเนื่องกับการแสดงธรรม    อันจะกลายเปนเครื่องมัวหมอง  เปน
ประเพณีทีใ่หโทษตดิตอสืบไป. 
 
 ๒.  แสดงธรรมดวยเมตตา.    พระองคไดทรงฝากหลกัสําหรับธรรมกถึกไวขอหนึง่วา  
“เมื่อแสดงธรรมแกผูอ่ืน    พึงตั้งเมตตาจติเปนเบื้องหนา    ไมพึงมุงอามิส  คือ  ลาภผล,    เมตตาคือ
ความรกั  อันประกอบดวยธรรม  (ไมใชประกอบดวยความกําหนัด  เชนความรกัระหวางเพศ  แลวแสดง
ธรรมเลยีบเคียงใหเขารักตนบาง,    หรือรักเพราะเขาถวายส่ิงที่ตนตองประสงคแลวสรรเสรญิเยินยอ    
จนคําพูดนั้นเกินความเปนจริงไป.)    เมตตา   คือความรักดวยความอยากใหเขาเปนสุข    ในฐานที่เปน
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มนุษยรวมโลกดวยกนั    แตเปนผูยังมีปญญาออนตอการที่จะทําตนเองใหเปนสุขไดตามลําพัง.    เมตตา
น้ีเปนบารมีอันหนึ่ง  ที่พระโพธิสัตวไดเก็บเลก็ผสมนอยมาตั้ง ๔ อสงชัยแสนกัปป    จึงจะแกกลาถึง
ที่สุด    เปนพระพุทธเจาได.    โลกตองการเมตตาอยูเสมอ.    ผูที่มีเมตตาแทจริงแลวทําอะไรลงไปดวย
เมตตานั้น    จงึเปนเจาหนีโ้ลก.    พระศาสดาผูเปนบรมครูของเราทั้งหลาย    จึงทรงสั่งไววา  ใหแสดง
ธรรมดวยเมตตา. 
 
 ๓.  มุงธรรมเปนใหญ.    พระองคสอนวา    คําท่ีพระองคตรัสเองก็ตาม   ที่อาจารยสอน
ใหก็ตาม    ตลอดจนคําที่ไดยินไดฟงมาจากไหนก็ตาม    อยาเพอเชื่อในทันที  ตองคิดดูใหเห็นวาดีหรือ
ช่ัว    จริงหรอืไมจริง  ดวยตนเองเสียกอนแลวจึงเชื่อ,  เชนกาลามสูตรที่ตรัสแกพวกกาลามชนเปนตน  
ตลอดถึงสูตรอ่ืนที่เหมือนกนั,  นี่ก็เพราะมุงธรรมเปนใหญ ไมมุงบุคคลเปนใหญ, มีเชื่อบุคคล แตเชื่อ
ธรรม. 
 พระองคสอนใหคิดหาเหตุผล    แสดงเหตผุลใหแกผูฟง  ไมปดบังอําพราง,    ไมสอนคน
โนนอยางหนึง่  สอนคนนี้อยางหนึ่ง  ดวยความลําเอยีง,   พูดตรงไปตรงมาอยางเปนธรรม  ไมตองคิดถึง
วาจะชอบใจผูใดหรือไม.   เหลานี้  ลวนแตบงวา  มุงธรรมเปนใหญ. 
 
 ๔.  ตองทําใหไดเหมือนที่สอนเขา.     ตรสัไววา  พึงตั้งตัวเองไวในคุณที่สมควรเสยีกอน    
จึงคอยสอนผูอ่ืนภายหลัง,   และฝกตนใหดีเสียกอน   จึงคอยฝกผูอ่ืน  เพราะตนนั้นฝกยากกวาผูอ่ืน.    
จะสอนเขาใหมี  ศีล  มีหิริโอตตัปปะเปนตน   ตนเองควรทําเชนนัน้ใหไดเสียกอน    ไมใชไปอานหรือ
ฟงจากใครแลวมาสอน   ผูที่ทําไมไดเหมือนสอน  เปนผูควรตเิตียน  และพระองคทรงอนุญาตไหติ    ดัง
พุทธภาษิตที่ตรัสแกโลหิจจพราหมณ  ในโลหิจจสูตร  สีล.  ที.๘   วา   ครูที่ควรติเตยีนมีอยู ๓ พวก  คือ  
๑.  ผูที่ออกบวชแลวแตไมทําตนใหบรรลุสามัญญผลนัน้ ๆ เสียกอน  มาสอนผูอ่ืน.    คําเทศนของเขาไม
มีใครเอาใจใสเหมือนคนรักผูหญิงที่ไมรกัตน  หรือกอดผูหญิงขางหลงั.    ๒.  ผูที่เปนเชนนัน้  แตคํา
เทศนของเขามีผูเอาใจใสเขาเพลินไปในการสอน  ละทิง้หนาท่ีของตนที่ควรทํากอน  เชนเดยีวกบัผูทิ้ง
นาของตน  ไปทํานาของผูอ่ืน.     ๓.  และผูที่เปนเชนนัน้  สอนไมมีใครฟง   เขาละสิ่งที่พอจะทําได  ไป
รับภาระในสิ่งท่ีเขาทําไมไดเลย  เหมือนทีค่นที่ตัดบวงเกา  เพื่อเอาบวงอันใหมฉะนั้น.    ครูท้ังสามพวก
น้ี    ควรโจททวงติเตยีน.    การโจทนัน้   เปนของจริง  ประกอบดวยธรรม  ไมมีโทษ.    พระองคเองทรง
ยึดหลักนี้มั่น    และสอนไว   เพ่ือปองกันไมใหละเลยตอการที่จะทําเองใหไดเสียกอน   แลวจึงสอนเขา. 

                                                  
๘   โลหิจจสูตร   ไตร.  ล. ๙  หนา ๒๙ๆ   บรรพ ๒๖๐    
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 ๕.  ฉลาดในวธิีสอน.     ทรงเปนผูฉลาดในการที่จะทําใหเขาเขาใจ   และเห็นจริงตามคํา
สอนนั้น   เพราะทรงแสดงใหเหมาะสมแกอุปนิสัย  สติปญญาของผูฟง  แสดงไปตามลําดับ   งายไปหา
ยาก  ต่ําไปหาสูง,    ไพเราะตลอดเวลา   ทั้งเบื้องตน ทามกลาง ที่สดุ    พรอมเหตุผลผูที่ฟงจะเอาไป
คิดเห็นใหเห็นได    ไมตองเชื่อดวยงมงาย    เพราะโดยมากมักแสดงใหเหมาะแกเรื่องราวท่ีกําลังเกดิอยู
หรือเลาลือกันอยูในเวลานั้น     หรือเหมาะแกกจิการที่ผูน้ันกระทาํอยู.    (เห็นกองไฟ  เทศนเปรียบดวย
กองไฟ  เชนอัคคิขันโธปมสูตร,   เขาชอบไฟเทศนเรื่องของรอน  เชน  อาทิตตปริยายสูตรแกพวกชฎิล  
เปนตน)    และตลอดเวลาที่แสดง    ยอมมีอุบายใหผูฟงเกิดความสดชื่น  กลาหาญ  รื่นเริง  พอใจฟง    
ในที่สุดอยากทําตาม,   ไมมีการเบื่อหนายงวงงุน.   ทั้งหมดนี้  เปนเพราะฉลาดในการแสดงธรรม. 
 เหลานี้    เปนลักษณะของพระองค  ทีแ่สดงวา   ควรแกตําแหนงบรมครูของเทวดาและ
มนุษย   หรือครูของโลกที่แท.    เราทั้งหลาย  ผูเปนสาวก    ควรดําเนนิตามใหสมกบัที่ตรัสไวในจักกวัต
ติสูตร  ปา.  ที.๙  วา  “ภิกษุ  ท. !   พวกเธอจงเที่ยว (คือดําเนนิตน) ไปในวสิัยอันเปนของแหงบิดาของตน
เถิด...”    ก็จะสมกับที่เราทัง้หลายปฏญิญาตัวเองเปนศษิยของพระองคผูเปนครูแหงเทวดา  และมนุษย
ทั้งหลาย. ฯ 
 

๑๐.  พุทฺโธ  =  ผูเบิกบาน 
 
 คําวา   พุทโธ   แปลทับศัพทวา   พระพุทธเจา.  มีความหมายไดหลายประการ  เชน  ผูรู,  
ผูตื่น,  ผูปลุก,  ผูเบิกบาน,   มีอธิบายดังนี:้- 
 
 ๑.  ผูรู.    หมายเอารูส่ิงที่ควรรู    เรยีกเญยยธรรม   ไดแกรูความพนทุกข  ท่ีเรยีกวา  รู
อริยสัจ   รูเทาสังขารก็มี.   ดงัอธิบายแลวในบทวา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
 
 ๒.  ผูตื่น.    หมายเอาตื่นจากอวิชชาและกิเลส    อวิชชาทําสัตวใหโงเขลา    เปรียบคน
หลับ    รูเห็นอะไรไมได    พระองคประกอบดวยวิชชา  รูสิ่งท้ังปวง    จึงเปรียบดวยคนตืน่.    กิเลส
ทั้งสิ้นเปนผลเนื่องมาจากรากเงาคืออวิชชา  อันเปนกิเลสอยางละเอียดนั่นเอง. 
 

                                                  
๙ จักกวัตติสูตร   ไตร.  ล. ๑๑ หนา ๘๕  บรรพ ๕๐. 
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 ๓.  ผูปลุก.    พระองคเองทรงตื่นแลวมีพระกรุณาในสตัวผูยังหลับอยู    จึงทรงปลุกขึ้น
ดวยการแสดงธรรมชีแ้จงเหตุผลใหเขารูตามเปนจริง  เชน  ทรงอธบิายใหพวกพราหมณในอินเดียครั้ง
น้ัน    เลิกการถือวรรณะ   อันเปนเหตุใหถอืตัวจัด  ไมสามัคคีกันเขาได   เปนการทอนกําลัง.    ใหเลิก
ทาสดวยการบัญญัติไวในมจิฉาวณิชชาของอุบาสกและไมใหภิกษรุับทาสเปนอันขาด.    ใหเลิกการฆา
สัตวบูชายญัญแตใหบูชาดวยการบําเพญ็ทาน,    ใหเลิกการบูชาสิ่งศักดิส์ิทธิ์และการออนวอนบวงสรวง,    
ใหเลิกความเห็นวามีตวัมีตน    ในอัตตภาพรางกายนี้   อันเปนเหตุใหยึดมั่นจนเกิดความรอนใจ.    และ
ใหเห็นเปนอนตัตา   ใหเชื่อกรรม,    ใหเวนกามสุขัลลิกานุโยค  และอตัตกิลมถานโุยค     บําเพญ็อยูใน
มัชฌิมาปฏิปทา    ในที่สุดแสดงพระนพิพานให.    พระองคเปนผูปลุกโลกใหตื่นอยางนี้. 
 
 ๔.  ผูเบกิบาน.       เพราะพระองคเปนผูรู  ผูตืน่  จึงสามารถพระองคเองใหพนจากทุกข    
และอุปสรรคในการบําเพญ็พทุธจริยา   บําเพ็ญประโยชนแกโลก    ไมมีอะไรติดขัด    ทําพระทยัใหช่ืน
บานทุกเมื่อ    สรรพกิเลสและความชั่วไมกล้ํากลายพระองคเลย    จึงทรงอาจหาญสดชื่นอยูเปนนิจ    
สามารถเปลงพระสีหนาทประกาศธรรมจกัรดวยการทาใหนักรูท้ังหลายพิสูจนคําส่ังสอนของพระองค,    
ยอมใหจับผดิหรือคัดคานดวยเหตผุล.    เมื่อไมมีสมณะพราหมณเหลาใด    โจททวงพระองคไดโดย
ธรรม    จึงทรงปฏิญญาพระองคดวยอาสภัณฐานะ   คือตําแหนงจอมโลก.    น่ีเปนความเบกิบาน
ไพโรจนเต็มท่ีของพระองค 
 
 เราทั้งหลายผูเปนศิษยพระพุทธเจา    ควรดําเนินตามรอยพระองคในท่ีนี้ดวยหลักส้ัน ๆ 
วา   พยายามในการรู.    ชําระความโงใหหมดไป,    ชวยแนะนําผูอ่ืนเทาที่สามารถ,    และเบิกบานสด
ช่ืนอยูดวยความสุจริตของตน    เพราะไมมีการซอนเรนความชั่วอยางใดไวในใจแมแตนอย.ฯ 
 

๑๑.  ภควา   =  ผูจําแนกธรรม 
 
 คําวาภควา    มีแงหลายแง  ในเมื่อพจิารณาถึงมูลศพัท,    โบราณาจารยเคยถกถึงเรื่องนี้    
แตกย็ากที่จะยตุิ.    ในทีนี้จะประมวลคําแปลหรือความหมายของคํานี้มาใหส้ินเชิง  คือผูจําแนกธรรม,    
ผูมีภคธรรม,  ผูเสพ,  ผูควรคบ,  ผูหัก,  ผูมีโชค.    อธิบายดังตอไปนี:้- 
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 ๑.  ผูจําแนกธรรม.      ทานแบงออกเปนสองคือ    ผูกระจายธรรมทั้งหลายออกเปน
ประเภท  เชนแจกอริยสจั,    ขันธ,    ธาตุ,  ฯลฯ    ออกแสดงเปนตน.    นี่อยาง๑,   และทรงจําแนกคือ
แบงใหแกเวไนยสัตว.    หรอืแจกธรรมทานนั่นเอง    ไมเลือกวาเทวดามนุษย,  นี้อยาง๑.  
 
 ๒.  ผูมีภคธรรม.        ภคธรรมคือ  ความบังคับจิตไวไดในอํานาจ,    ความงามแหง
อวัยวะคือรูปกาย  และธรรมกาย,    สิ่งที่ปรารถนาเปนงานชิ้นใหญในชีวิต,    และความเพียร.    ภค
ธรรมเหลานี้มพีรอมในพระองคไมมีใครสู. 
 
 ๓.  ผูเสพ.      หมายเอาความที่พระองคไดเสพคือดื่มรสแหงอมตธรรมหรือนิพพาน,    
ทรงเสพอยูกับรสอันประเสรฐินี้จนตลอดพระชนมาย.ุ 
 
 ๔.  ผูควรคบ.      ในโลกนี้ไมมใีครเปนนักบําเพ็ญประโยชนแกผูอ่ืนยิ่งกวาพระองค    
จําเดิมแตเปนโพธิสัตวเท่ียวไปในสังสารวัฏฏไดสละสิ่งของก็มี  สละอวัยวะหรือชีวติก็มี    ในครั้ง
สุดทายเปนผูช้ีพระนิพพานจงึเปนผูนาคบยิง่. 
 
 ๕.  ผูหกั.      คือหักวงลอแหงการเวียนเกดิเวยีนตาย    ไมใหมีการหมนุอีกตอไป  คือการ
แสดงธรรมใหสัตวหลุดพนถงึที่สุดแหงทุกข  ไมมีจุติและอุบัติอีกตอไป,    กิเลสและบาปธรรมหมด
ฤทธิ์,    ไฟทุกขดับสนิท  โลกแหงอรยิสาวกสงบเยือกเยน็. 
 
 ๖.  ผูมีโชค.      ครั้งปฐมวยั    ไดรับความทะนุบํารุงประคับประคอง  ในฐานบุคคลผูที่
บิดามารดาหวงัใหดํารงตําแหนงจักรพรรดิ์  ตามคําทํานายของพราหมณผูรูมหาปุริสลกัขณพยากรณ,    
ตอนมัชฌิมวยัไดออกบวช  ไดตรัสรูเต็มเปยม  สมดังพระประสงค,    เสร็จแลวแสดงธรรมสอนสัตวไป
จนถึงปจฉิมวยั  ไมมีอุปสรรคกีดกั้น    ประดิษฐานพระสาสนาไดม่ันคง    มีผูนับถือยอมเปนสาสนิก,    
ไมมีใครขดัขวางหรือตอตานคิดทําลายพระองคได    แมแตผูประสงคราย  ก็พายแพภัยตวัไปเอง,  จึง
เรยีกวาคนมโีชค. 
 เราทั้งหลาย  เปนศิษยของพระองคในขอนี ้  จําดําเนินตามรอยพระบาทยุคลไดดวยหลัก
คือ    เปนนักพิจารณาแยกเหตุผลออกพิสจูน  เพื่อรูจกัและเขาใจส่ิงตาง ๆ โดยละเอยีดชัดเจน,    เจือจาน
คนขางเคียงดวยความรูนัน้ ๆ,    มีคุณสมบัติความดีเปนหลักประจําใจพอควรแกอัตตภาพ,    เสพคบแต
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กุศล,    ทําตนใหเปนที่นาสมาคมแกคนทัว่ไป    ทําลายลางความชัว่อันเปนมลทิน  อยาใหมีอยูในตนได    
ในที่สุดกจ็ะเปนผูมโีชคดีเปนแนแท. ฯ 
 

 
 

๑๒.  แสดงธรรมไพเราะในเบื้องตน, 
ทามกลาง  -  ที่สุด 

 
 การแสดงธรรมของพระองคไมมีพิธรีีตอง    เพราะที่แทก็คือการสนทนากับคน ๆ หนึ่ง
น่ันเอง,    พระองคทรงอธิบายความ,    ยอนถามเมื่อควรยอน,    ยอมใหคานเมื่อยังสงสัย,    ทรงชี้แจง
พรอมดวยตัวอยางเปรียบเทยีบและคําพดูอันจูงใจสะกิดใจใหเขาใครครวญยิ่งขึ้น,    แมผูมาฟงดวยตั้งใจ
วาจักจับผดิขมขี่ถอยคํา    ในที่สุดก็พายแพแกพระองคยอมเปนศิษย,    ในบาลท่ัีวไปเมื่อจบเทศนา    ผู
เลื่อมใสจะเปลงคําวา  ไพเราะนัก  พระโคดม,    ไพเราะนัก  พระโคดม,    เพราะเหตุน้ัน  ทานจึงกลาว
วาไพเราะในเบื้องตน  ทามกลาง  ท่ีสุด,    จะอธิบายพอเปนแนว, 
 
 ๑.  ในสูตรหนึ่ง ๆ   ข้ึนตนดวยคํานิทานบอกเวลาและสถานที่ตลอดจนผูที่มารับเทศนา,    
ตอนกลางวาดวยเรื่องท่ีแสดง,    ลงทายดวยคํานิคมคือรวบยอดเนื้อความนั่น ๆ    สูตรนั้นจึงชื่อวาเพราะ
โดยสถาน ๓  คือเบื้องตนทามกลางที่สดุ 
 ๒.  ธรรมทั้งส้ิน    ช้ันต่ํา ๆ  รวบยอดไดเปนศีล    ช้ันกลางเปนสมาธิ,    ช้ันสูงเปนปญญา    
เปนลําดับเหมาะแกแนวทางแหงใจของผูจะเดินตามจึงไพเราะ ๓ สถาน 
 ๓.  เมื่อกลาวโดยทัว่ไป,    ปริยัติคือการศกึษา  งามในเบือ้งตน,    ปฏิบัติคือการทําจรงิใน
ศีลสมาธิปญญา   งามในทามกลาง,    ปฏิเวธคือมรรคผลนิพพาน    เปนผลเกดิจากปฏิบัติ    งามในที่สุด,    
จึงไดช่ือวาไพเราะในที่ ๓ สถาน. 
 ๔.  เมื่อกลาวเฉพาะวงการปฏิบัติ,    การเวนจากกามสุขัลลกิานโุยค    งามในเบื้องตน,    
การเวนจากอัตติกลมถานุโยค    งามในทามกลาง,    การเสพมัชฌิมาปฏิปทา    คืออริยมรรคมีองค ๘  
งามในที่สุด. 
 ๕.  เมื่อกลาวโดยผล,    ธรรมท่ีเปนอุบายเครื่องพนจากอบายภมูิทุคติ    ช่ือวางามใน
เบ้ืองตน,    ธรรมท่ีเปนอุบายใหหลุดพนจากกามคุณของมนุษยหรือของทิพยอันเปนบวงรึงรดั    ช่ือวา
งามในทามกลาง,    สวนที่เปนอุบายใหพนไปจากภพจากชาติ  ไดแกโมกขธรรม    ช่ือวางามในที่สดุ. 
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 ๖.  เมื่อกลาวโดยการละเวน,    คําสอนที่เปนตทังคปหาน  คือละไดช่ัวคราว    ช่ือวางาม
ในเบื้องตน,    ท่ีเปนวิกขัมภนปหาน    ขมไวไดนานดวยกําลังฌาน    ช่ือวางามในทามกลาง,    สวนที่
เปนสมุจเฉทปหาน    ละไดเด็ดขาดไมกลบักําเริบตอไป  ช่ือวางามในที่สุด. 
 ๗.  เมื่อกลาวโดยความเจรญิ,    ธรรมท่ีทําความเจรญิในโลกนี้    ช่ือวางามในเบื้องตน,    
ที่เจรญิในโลกหนา    ช่ือวางามในทามกลาง,     ที่ใหขามขึ้นพนโลก    บรรลนุิพพาน  ช่ือวางามในที่สุด.    
งาม ๓ สถานมีแนวความดังนี้. 
 
 ธรรมเหลาใด    สงเคราะหเขาไดในพวกไหน    พึงทราบวาธรรมนัน่งามโดยสถานนัน้
เถิด. ฯ 
 

๑๓. ประกาศพรหมจรรยพรอมทัง้อรรถะ 
พยัญชนะบริสุทธิบ์ริบรูณ 

 
 คําวา  ประกาศ  คือการแสดงธรรมเผยแผ,    คํานีใ้ชเฉพาะพระศาสดา,    ถาสาวกใช   
อภิวทนตฺิ๑๐     แปลวากลาวโดยยิ่ง    โดยความก็คือประกาศเผยแผเหมอืนกัน.     คําวา  พรหมจรรย   
หมายเอาธรรมวินยัทั้งหมดนั่นเอง,    คําวา  พรอมท้ังอรรถะ    คือเนื้อความพสิดาร,    พรอมท้ัง
พยัญชนะ    คือคําสรุปความยอตอนทายเพือ่จํางาย   มักผกูเปนคาถา. 
 
 คําวา  บริสุทธิ ์ คือไมเจือดวยเท็จเทียม,    ทรงกลาวธรรมใดวาเปนทุกข  ก็ทุกขจริง,    วา
ทําอันตรายแกผูประพฤติ   กท็ําจริง,    วาสุข  ก็สุขจริงเปนตน.      คําวา  บริบูรณ   คือพรอมพอที่จะให
สําเร็จประโยชนตั้งแตตนจนถึงที่สุด    ไมครึ่ง ๆ กลาง ๆ  เชนความรูของอทกดาบสรามบุตรไปติดเสีย
แคอรูปฌานเทานั้นเปนตน. 
 
 พระพุทธคุณและพระพุทธจริยาทั้งหมดนี้  ควรเราท้ังหลายผูเปนศิษยของพระองค  จะ
กําหนดถือเอาเพื่อปฏิบัติตามควรแกเพศ  เปนแท.  ฯ 
 

จบบทนํา
                                                  
๑๐    มีท่ีมาในจตุก.   อ.       ไตร.  ล. ๒๑    น. ๒๙   บ. ๒๒. 
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๑ 
ฟงเทศน 

เกิดสทัธาและปญญา 
อยากบวช 
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บทที่ ๑ 
ฟงเทศน,   เกิดสัทธาและปญญา,   อยากบวช. 

 
 

พระบาลีท่ีเปนอุทเทสในบทนี้  ดังนี:้- 
 

“ดูกอนทานผูมีอายุท้ังหลาย !     ในกาลกอน    ขาพเจานัน้เปนคฤหัสถครอบครองเรอืน  เปน
คนไมรู,    ครัน้เม่ือพระตถาคตเจาบาง  สาวกของพระตถาคตเจาบาง    แสดงธรรมแกขาพเจา
อยู,    ขาพเจาสดับธรรมนั้นแลว    มีสัทธาในพระตถาคตเจา,    ครั้นประกอบดวยสัทธา  เห็น
แจมแจงวา  ฆราวาสคับแคบ  เปนท่ีไหลมาแหงธลุีคอืกิเลส    การบรรพชาเปนโอกาสวาง.    ก็
แตวาการบรรพชาคอืพรหมจรรยนี้    คนผูอยูครองเรอืนจะประพฤตใิหบริสุทธิ์  บริบูรณดวยดี    
ดุจสังขท่ีเขาขดัดแีลวนั้น  ไมอาจทําไดโดยงาย,    ถากระไรเราพึงปลงผมและหนวด  นุงหมผา

กาสาวะ  ออกจากเรอืน  ถือเอาการบวชของคนไมมีเรอืน  เถิด. ฯ” 
  [บาลี  ฉวิโสธนสูตร  อุปริ.  ม.] 
 

นิทเทส 
 
 ความยอในบทนี้:    การตามรอยพระอรหันต    เริม่ตนแตยังเปนฆราวาสไมรูธรรม.    
พระตถาคตผูใหกําเนิดพระอรหันตคือใคร   และทรงแสดงธรรมดวยอาการอยางไร   ไดกลาวแลวในบท
นําโนน,    คําวา  ‘ฆราวาส’   ไมจํากัดบุคคล   จะเปนผูเกิดในตระกูลใดตระกูลหน่ึงก็ตาม,    ครั้นได
สดับธรรมนั้นแลว   เกิดความรูสึกเบ่ือตอการมั่วสุมอยูดวยเรื่องรบกวนใจในชีวิตฆราวาส  ซึ่งมีธรรมดา
แออัดคับแคบเชนนั้น   มาตั้งแตหลายรอยช่ัวบรรพบรุษุ   ไมรูจกัจบ,    เกิดความอยากในบรรพชา   อัน
เปนชีวิตที่ปลอดโปรงสบาย  ไมอาเกียรณเหมือนชีวิตคนบรโิภคกาม.    เนื้อความอนัจะพงึกลาวในบท
น้ี  มีหัวขอดังนี้:- 

๑. คําวาขาพเจา  หรอืผูท่ีจะบรรลุมรรคผล  คือใครบาง. 
๒. การฟงในทีน่ี้  เปนการฟงของใคร. 
๓. ใครอาจมีความรูสกึเชนนี้. 
๔. อยากบวชเพราะอะไรจูงใจ 
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๕. อะไรทําใหเบื่อหนาย. 
๖. กามคอือะไร. 
๗. ตวัอยางแหงผูเคยรูสกึเชนนัน้มาแลว. 
๘. บัดนี้โลกท่ัวไปรูสึกอยางไรบางในเรือ่งนี้. 

จะไดพรรณนาความไปตามลําดับ  ดังนี:้- 
 
 ๑.  คําวาขาพเจาหรอืผูท่ีจะบรรลุมรรคผล      รูไดโดยบาลีสามัญญผลสูตร  และบาลีอ่ืน 
ๆ  เชน  เกวฏัฏสูตร  เปนตน    วาหมายเอากุลบุตรสุดแทแตจะเกิดในตระกลูใดตระกลูหน่ึง    โดยไม
จํากัดวรรณะ    วาจะเปนกษตัริย,    พราหมณ,    แพศย,    หรือสูทร    เพราะอาจไดบรรลุมรรคผลเสมอ
กัน    ไมมีการยิ่งหยอนกวากนัเนื่องดวยวรรณะน้ี.    สมภาพอันนี้  ปรากฏอยูในบาลมีธรุสูตร  ม.ม.  เปน
ใจความวาวรรณะสี่เหลานี้  ทําบาปอกุศล  เชน  ปาณาติบาต เปนตน  ยอมเขาถึงอบายทุคติเสมอกัน,    
ถาทํากุศล  เชน ทาน เปนตน    ยอมเขาถึงสุคติเสมอกนั,    แมแตกระทําผิดตอมหาชน เชน ทาํราย
รางกาย เปนตน    ยอมไดรบัอาชญาเสมอกัน,    พระเจามธรุาตรัสรับรองกับพระมหากัจจายนะในบาลีนี้
วา   “...จริงทีเดียวพระผูเปนเจา !    เมื่อเปนเชนนัน้  คนที่ตางกันสักวา  วรรณะสี่พวกนี้  จึงไมตางอะไร
กัน  และกระผมเห็นไดชัดวาไมตางอะไรกนั...” 
 พุทธบริษัทผูหวังตามรอยพระอรหันต    จงไมควรทอถอยในเรื่องชาติตระกลูของตน    
หากต่ําตอย  กห็าเปนเครื่องกีดกัน้การบรรลุมรรคผลนี้ไม. 
 
 ๒.  การฟงในท่ีนี้      เปนการฟงของฆราวาส    ซ่ึงไมเคยศึกษาวิชชาธรรมมาเลย    ไมใช
เปนการฟงของนักปริยัติ   ซึ่งเรียนคัมภรีจบเปนตู ๆ  แตไมไดแสวงการพนทกุข,    เปนการฟงของผูที่
ฟงแลว     กําหนดเห็นสภาพแหงชีวิต    มุงตอวิธีท่ีจะทําตนใหเปนสุข    จึงลงมือทําจริง    และทําไดจริง
ตามนั้น.    คําวา  “ธรรม”  ในที่น้ีหมายเอาบรรดาธรรมที่ทําใหมนุษยหลุดพน    อันยนเรยีกวา  จรณะ 
๑๕ บาง,    มรรค ๘ บาง,    สิกขา ๓ บาง,    อันขาพเจากลาแลวในบทนํา    ตอนวิชชาจรณสัมปนโน๑๑     
สรุปใหสั้นท่ีสุดก็คือ  วิธีทําใจใหหลุดพนจากอํานาจแหงธรรมชาติ    ที่ยํ่ายีหัวใจมนุษยผูรูเทาไมถึง
เพราะอวิชชา    ใหรูถึงจนอาจทําใจใหสดชื่นอยูไดเสมอไป  และย่ิงขึน้ไป    จนในที่สุดดับไมมอีะไร
เหลือ   ไมมีวิญญาณที่จะถอืปฏิสนธใิหมเพราะขาดปจจัย,    อันเรียกวา  ปรินิพพาน  ไมตองเกดิมา

                                                  
๑๑   ตอนวิชชาจรณสัมปนโน   หนา ๘๖. 
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ทรมานตอสูกับธรรมชาติของโลกอีกตอไป,    ถึงหากวายังเปนเชนนัน้ไมได  จกัมีการเกิดอีก  ก็เปนชีวิต
ที่สุขุมเยือกเยน็. 
 
 อรรถกถามงคลสูตร   กลาวอานิสงสของการฟงสองอยางคือไดบรรลมุรรคผลในชาตินี้   
อยางหนึ่ง   และอกีอยางหนึง่  เปนการอบรมวาสนา  เพื่อชาติขางหนา.    กุลบุตรในบทนี้  หมายเอาผูรับ
อานิสงสขอตน   คือการบรรลุมรรคผลเสียแตในปจจุบัน.   สําหรับผูท่ีเพียงแตเรียนไปมาก ๆ  อยางเดียว    
พึงรับอานิสงสตามที่ตรัสไว    ในปฐมสตูร  ปฐมวรรค  ปฐมปณณาสก  จตุก.  อํ๑๒    เปนใจความยอลง
ไดดังนีว้า   ตายแลวจะไดเกดิเปนเทวดาในเทวโลก,    ธรรมจะมาปรากฏขึ้นในใจเอง,    หรือมีภกิษผุูมี
ฤทธิ์ข้ึนไปแสดงธรรม,    หรือเมื่อมีเทวบุตรตนใดตนหนึ่ง   แสดงธรรมในที่นัน้,    หรือมเีทวดาผู
อนาคามีมาตักเตือนวา    ทานจงระลึกถึงธรรมวนิัยที่เคยเรียนในภพกอน ๆ,     เหลานี้อยางใดอยางหนึ่ง   
เธออาจบรรลมุรรคผล  ในเทวโลกไดตามควร.    แมอานิสงส  ท่ีทรงตรัสไวในบาลีโพชฌงคสังยุตต 
เปนตน    วาการฟงธรรมอาจจะระงับนวิรณทั้ง ๕ ไดกด็ี,    ที่ตรัสในติกนิบาตวาระงับความสงสยัเปน
ตนก็ดี  ไมไดหมายเอากุลบตุรในบทนี้,    เพราะฉะนั้นจึงควรทําความแนใจวา    แมคนเราเพิ่งจะไดฟง
ธรรมเปนครั้งแรก  ก็อาจไดความรูสึกทีใ่กลตอความเปนพระอรหันตไดเหมือนกัน      ขอแตใหฟงดวย
ความเอกาใจใสดังในบทวา   “ฟงดวยด ี  ยอมไดปญญา”  เถิด    ไมไดประสงคเอาการเรยีนมากจนจบ
คัมภีร.    การเรยีนมาก ๆ  สําหรับบางสมัยหรือบางคน    ย่ิงใกลตอความดับทุกข  เพราะเขาเรียนดวย
โลภจริตและโมหจริตกย็ังมี. 
 
 กลุบุตรที่ควรถือเปนตวัอยางในบทนี้:      พระยส,   อุปติส,   โกลิต,   และปปผลิมาณพ
เปนตน    เราควรเดนิตามทางทานเหลานี้.     เทวทัตตกับลาภสักการะเปนตัวอยางแหงผูท่ีฟง
เชนเดยีวกับเขาอื่น   แตกลบัไดรับสมมตวิาเปนผูที่เลวที่สุดในประวตัิแหงพุทธสาสนา.    เรายงัขาดผู
แสดงธรรมหรอืปาฐกที่มีความรูในเรื่องนี้ดวยหัวใจจริง ๆ  ไมใชรูจากหนังสือหรือจํามาพูด    โดยไมได
แทงเขาไปภายในใจแหงผูฟง,    จึงยังอาภพัตอการตรัสรูมากกวาทานเหลาโนนที่ไดฟงจากปากแหงพระ
อรหันตเอง.    แตอยางไรก็ดี  ขอเราจงพยายามเสมอเพื่อตามรอยทานใหพบ. 
 ถึงแมเราจะไดฟงจากบถุุชนธรรมดาเชนเรา ๆ   หรือมโีลภะ  โทสะ  หนาแนนมากกวา
เรา    ก็ควรฟงดวยเคารพในพระธรรมนัน้.    มีตัวอยางมาแลวมากมายที่ผูฟงไดบรรลุมรรคผลเพราะได
ฟงเทศนจากบถุุชน    เพราะการฟงยอมไดปญญา.    ในอรรถกถา   ธ.  ขุ.   เลาถึงเรื่องบุตรของอนาถปณ

                                                  
๑๒   ปฐมสูตร   ไตร.   ล. ๒๑  น. ๒๕๑  บ. ๑๙๑. 
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ฑิกคฤหบดี   ไปฟงธรรมเพราะบดิาจางใหฟง    หนักเขายังเกิดปญญาและบรรลุไดดวยความกรณุาของ
พระองค.    เพราะฉะนัน้  เราจึงควรฟง  แมเปนสมัยทีเ่ราเชื่อกนัวาไมมีพระอรหันต,    เวนแตเราจะไม
ศึกษาดวยใจอนัประกอบดวยธรรมเทานัน้.   คนเราสวนมารก   ไมไดเปนเชนนีก้บัชอนที่ไมรูรสแกง  
เวนแตจะถือตวัหรือทะนงตวัตอการเขาไปใกลแกง  คือพระธรรมนั้น. 
 
 ๓.  ใครจะมคีวามรูสกึเชนกลุบตุรนี้.       ในจตุก.  อํ.๑๓   ทรงแบงบุคคลเนื่องดวยการรูไว
สี่พวก,    พวกที่ ๑  พอไดฟงหัวขอยอ ๆ เทานั้น  เขาใจในทันที  พวกนี้เรยีกวา   อุคฆติตญัู.      พวกที ่
๒ ตอไดฟงอธิบายจึงจะเขาใจได  เรยีกวา  วิปจจิตญัู.      พวกที่ ๓ ตองพร่ําสอนไปนานถึงจึงจะรูได  
เรยีกวา เนยยะ.     พวกท่ี ๔  เปนพวกที่ไมอาจรูไดเลยแมจะถูกพร่ําสอนเพียงใด   เพราะมีฝาในดวงตา
หนาเกินกวาทีใ่ครจะพดูใหเขาใจไดในชาติน้ี   หรือบางทีหนาเกินกวาที่จะนกึอยากฟงธรรมเสยีอีก.   
เรยีกวาปทปรมะ,    ไดแกพวกท่ีพระพุทธเจาหรือใครกโ็ปรดไมได.    ใน ๔ จําพวกนี้  ๓ พวกขางตน
เปนลกัษณะของกุลบุตรท่ีกลาวถึงขางตน   คืออาจฟงธรรมของตถาคตเขาใจ  ถึงกับออกบวชบรรลุ
มรรคผลตามได. 
 
 ๔.  อยากบวชเพราะอะไรจูงใจ.       เมื่อกลาวโดยทัว่ไปในวงการบวชแลว   พึงจับหลกัที่
ตรัสไวใน  จตกุ. อํ.๑๔  วา    คนเลื่อมใสไดเพราะเหตุ ๔ อยาง   พวกท่ี ๑ เลื่อมใสในรูปหนักในรูปแหง
ศิลปะ  อันเนือ่งดวยพุทธสาสนา   ตลอดจนถึงใครในรปูอันเปนกามคุณ    ที่ตนคิดวาจะไดมาดวยการ
ประพฤตพิรหมจรรยน้ี   ในชาติน้ี   ในสวรรคก็ดี,   แลวจึงเลื่อมใสหันเขาบวช,    เรียกวา   รูปปปมาโณ 
หรือ รูปปปสนัโน.     พวกที่ ๒ มีอาการอยางเดียวกัน  แตเปลีย่นเปนชอบใจในเสยีง   เรียกวาโฆสัปป
มาโณหรือโฆปปปสันโน.      พวกที่ ๓ แปลกออกไปบาง,    พวกนี้เลื่อมใสในการประพฤติปอน  คือ  
มอมแมมในเรื่องอาหาร,   เครื่องนุงหม,   ที่พักอาศัย  และเภสัช  ตลอดถึงการทําทุกกรกริยิาตาง ๆ   ดวย
เขาใจวานั่นเปนสิ่งประเสริฐ  เรียกวา  ลูชัปปมาโณหรือลูขัปปสันโน.     สวนพวกที่ ๔  มีธรรมเปนที่
ปรารภแท  เห็นสภาพแหงชวีิตของมนุษยตามเปนจริงอยางไรแลว   จึงอยากบวช  เรยีกวา  ธัมมัปปมาโร
หรือธัมมัปปสนัโน.   พวกนี้เปนพวกที่ประสงคเอาในบาลีอันเปนอุทเทสขางตนนัน้  อันเปนผูสามารถ
ตามรอยพระอรหันตใหสําเรจ็ลลุวงไปได.    ในอรรถกถาของสูตรนี้๑๕    กลาวไวอยางนาคิดวา   สัตว

                                                  
๑๓ ตติยสูตร,    บุคคลงรรค,   ตตยิปณณาสก   จตุก.   อ ํ ล. ๒๑   น. ๑๘๓   บ. ๑๓๓ 
๑๔ ปญจมสูตร,    ปตตกัมมวรรค  ทุติยปณณาสก   จตุก.  อํ.   ล. ๒๑  น. ๙๒  บ. ๖๔. 
๑๕  อัฏฐกถาปตตกรรมวรรค    มโนรถปูรมณี   ภาค ๒  หนา ๔๑๐. 
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โลกท้ังหมด,    ๒ ใน ๓  เปนรูปปปมาณิกา,   ๔ ใน ๕ เปนโฆสัปปมาณิกา,    ๙ ใน ๑๐ เปนลูขัปปมาณิ
กา,    และ ๑ ใน ๑๐๐,๐๐๐  เปนธัมมัปปมาณิกา,   (คนเดียวอาจเปนไปไดหลายอยาง  กแ็ยกนับเอาทุก
อยาง),    นาจะลงสันนิษฐานวา  ถึงแมในครั้งโนน  กค็งมีผูตามรอยพระอรหันตไดถึงท่ีสุดนอยเต็มที.    
มาสมยัน้ี  โลกเราเปลีย่นไปมาก  ท้ังอาจมีพวกรูปปปมาณิกามากกวาพวกอื่น  ก็นาจะยิ่งหางเหินออกไป
อีก. 
 ๕.  อะไรทําใหเขาเบื่อหนาย.      สภาพแหงชีวิต  ปรากฏเปนของนาเบื่อหนายแกผูที่
พิจารณาเห็นอยูตาง ๆ กัน  ไมมีหลักอันแนนอนวาจะตองเห็นอยางนัน้อยางนี้   เสมอไปทุกคน   ตอง
แลวแตเหตุการณทีแ่วดลอมอยูโดยรอบตวัเขา  และทาํความสลดใจใหเกิดขึ้นถึงกบัจะใครดนไปเสีย  
หรือถอนตนออกจากสิ่งนัน้.    แมเราจะไดเกดิกันมาแลว  หรือจกัเกิดตอไปขางหนาอีกกี่แสนครั้งกด็ ี  
และบรรพบุรษุท่ีลวงแลวมาหรือลูกหลานที่จะมีตอไปขางหนา  กี่แสนชั่วอายุคนกด็ี    พระองคตรัสวา
เสมอกันโดยธรรมดาอันนี้    ไมมีใครเคยแกไขฐานะอันนี้ใหดีข้ึนได    นี้คือสภาพแหงความเกิดแกตาย   
ทุกขโทมนัส  ความคับแคนและตรากตรําใจ    เพื่อจะไดสิ่ง ๆ หนึ่งมาเปนของตน    ท้ังที่สิ่งนั้นจะมีการ
แตกประจําอยูเปนธรรมดารของมัน  และไมอยูในอํานาจตนก็ตาม.    นี้จะเห็นไดตามความรูสกึของ
กุลบุตรชื่อรัฐปาล๑๖    อันกลาวออกมาแกบดิาตนเองเมื่อบวชแลววา   “คฤหบดี !  ถาทานอาจเพื่อทาํตาม
คําของรูปไซร   ทานจงใหเอาเงินทองเหลานี้บรรทุกเกวียนหลายเลม   เข็นไปจมเสียกลางกระแสน้ํา  ใน
แมพระคงคา  เพราะเหตุอะไรเลา ?   เพราะเหตุวา  ความโศก  ความร่ําไร  ความทุกข  ความเสียใจ  
ความคับแคน   ไดเกดิขึ้นแกทานมาแลวเปนอันมาก  กเ็พราะทรัพยเหลานี้เองเปนตนเหตุ...” 
 
 พระองคทรงเห็นวา   มนุษยไดพยายามเอาเรีย่วแรงหรือชีวิต  เขาแลกเอาสิ่งที่เปนทุกขมา
ใสตน   เพิ่มใหเขากันทุกขเกาซึ่งมีประจําอยูตามธรรมดาแลว.    ท่ีมีอํานาจหรือพวกมาก    สัมประหาร
กันเพราะเรื่องนี้  เปนการเพิม่ทุกขใหแกกนัยิ่งขึ้นนัน่เอง,    จึงไดทรงสอนใหรูจักทุกข   ตนเหตุของ
ทุกข   พรอมทัง้ความดับทุกขนั้น,    และใชวา   จะทรงหมายความวาการประพฤติช่ัวอยางเดียวเปนทุกข
ก็หาไม    แมในสิ่งท่ีปุถุชนสมมติกันวาดีวาชอบ    ก็ยังเปนทุกขปรากฏแกผูทีม่ดีวงตาอันแหลมคม
ย่ิงขึ้นไป   จะพึงเห็นหลักอันนี้ได   ในเม่ือตรัส  อนุบุพพิกถา ๕ ข้ัน. ๑๗    ข้ันแรกคือทาน  การเผื่อแผ
ชวยเหลือกันและกัน    ขั้นทีส่องคือศีล  ไดแกการประพฤติกายวาจาอยางดีที่สุด,    ขอที่สามคือกามสุข
หรือสวรรค  อันจะไดมาเพราะทานและศลีน้ันทั้งในภพนี้และภพหนา,    ข้ันท่ีสี่คือโทษของกามและ
                                                  
๑๖ รฐัปาลสูตร    ราชวรรค    ม.ม.   ล. ๑๓   น. ๓๙๙   บ. ๔๓๘. 
๑๗   อนุบุพพิกถามีมากท่ัว ๆ ไปในบาลีทั้งหลาย.   เปนธรรมเทศนาที่ทรงแสดงมากที่สุด.   สําหรับผูที่อาจบรรลุมรรคผลในบัดนั้นแลว  ปนตอง
ทรงแสดงเทศนานี้  แลวทรงแสดงอรยิสัจจทีหลัง,    ทรงฟอกจิตใหสะอาดดวยอนุบุพพิกถา  แลวทรงยอมใหเปนฌลกุตตรดวยอริยสัจจน้ัน. 
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สวรรคนั่นเอง   อันแผดเผาใจ  หรือบางทีถึงกับบีบน้ําตาและโลหิตของสัตวโลกหลีกออกเสียจากกาม.    
ทั้งหมดนี้  ข้ันที่ ๔ เปนท่ีตั้งแหงความเบื่อหนายตอชีวิตที่ปุถุชนผูอางตัวเองวาเปนนกัรูในสมัยนี้  
ปรารถนากันนัก  คือกามนั่นเอง.    เราพากนักดัฟนมานะเพื่อใหได “กาม”  อันมีการเกดิขึ้นแลว
แปรปรวนจนแตกสลายในที่สุด.    และเรากําลังสอนเด็กเล็ก ๆ ที่เปนนอง  เปนลกูหลาน  หรือเปนศิษย
ใหแสวงหาสิ่งนั้น,     และอาจสอนกันเรื่อยไปจนกวาโลกจะทําลาย  นอกจากเราจะมาพากันรูสึกตวัตาม
คําสอนของพระองคแลวช้ีแจงเพื่อนฝูง พอแมพี่นองลูกหลานใหรูสึกบาง. 
 
 ในทุติยสูตร  โยธาชวีรรค  จ.  อํ.   ตรัสวา  ใครก็ตามไมอาจบังคับหรือเกลีย้กลอม  หรือ
สมคบกับสิ่งท่ีมีการแกเจ็บ   ตายเปนธรรมดา    วาอยาเปนเชนนัน้   หรอืบังคับผลของกรรมชนดิทีทํ่าให
ตองเวียนไปในสงสารวฏัฏวา   จงอยางเวยีนไปเฉพาะเรา.    เรื่องนี้เราพากันลืมเสียทเีดียว  ทั้งดูเหมือน
เราพอใจที่จะลืมดวย  เราตางก็เห็นแกตน  สําคัญวาเปนตน  เห็นแกความสุกท่ีคนมีฝมือศิลปะ  เขา
เคลือบหุมความทุกขไวลวงตาใหเราพากันนิยมหลงซื้อหา  หรือท่ีธรรมชาติของโลกเปนผูลวงเองก็มี.    
เราไมหวัน่ตอสงสารวัฎฎเพราะเราตีราคาชีวิตของเราเพยีงชั่วไมกี่สิบปเทานั้น  พนจากนั้นเราไมหวัง  
เราไมรับรองวาเปนของเรา   หรือมิฉะนั้นก็สมัครท่ีจะเปนเชนนัน้เรื่อยไป   จะตองสลดใจทําไม,   เรา
จะตองแสวงหาธรรมเครื่องหลุดพนทําไม,    นอกจากจะถึงเวลาหนึ่งอันเปนเวลาแหงการสลดลึกซ้ึงจริง 
ๆ วา  เราและบรรพบรุุษของเรา   ไดเปนผูหมกจมอยูกบักองทุกขเชนนี้  มาหลายแสนชั่วคนแลว.    แต
ความรูสึกเชนนี้  ชางยากที่จะเกดิแกเราเสียจริง ๆ.    แทจริงพระพุทธเจามาตรัสคราวหนึ่งเปนระยะไมกี่
รอยป  ที่สัตวบางพวก  หรอืคนบางคนไดแสงสวางจากพระองค.    แตแสงสวางนั้นไดผานไปความ
บอดไดเขามาแทนที่อยางเดมิ,    เราควาประทีปนั้นไวไมได   จึงพากันสําคัญวา  ชีวิตที่ขลกุขลกัอยูใน
ความมืดบอดที่สุดคืออวิชชา (แตเราสําคัญวาสวาง)  นัน้  เปนท่ีพอใจแหงเราแลว   เปนความพอใจที่ทํา
ใหบางคนหลงไปวา   นัน่คือความสันโดษ  หรือความกลาหาญตอการเปนอยูในโลกนี้ของเขา.  
 
 ๖.  กามคืออะไร ?       คฤหัสถผูครองเรือน  คือผูบรโิภคกาม.    นักบวช (ที่แทจริง)  คือผู
เวนจากกาม จะเปนนักบวชไดพรอมทั้งกายและใจ  คือทั้งภายนอกภายในก็เพราะหนายจากกาม  ดัง
พระองคตรัสไววา  “มุนีที่ยังไมละกาม  คือคนลวงโลก”  เพราะฉะนั้น ผูปรารถนาจะตามรอยพระ
อรหันต  ควรมีความรูในเรือ่งกาม. 
 สิ่งที่คนเราผูบถุุชนพอใจอยากไดกนันกันั้น  เรียกวากาม,    ทุก ๆ อยาง,   จะเปนรูปเสียง
กลิ่นรสสัมผัสชนิดไหนก็ตาม    แมท่ีสุดแตวัตถุเครื่องนุงหมใชสอยบรโิภค    เมื่อเปนที่ตั้งแหงความ
อยาก   ถึงกอใหเกิดความปรารถนาทะเยอทะยานแลว  ก็เรยีกวา  ทะเยอทะยานในกามทั้งสิ้น    ทัง้ทาง
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ทุจริต  และสุจริต.    พระองคทรงหามไมใหแสวงกามโดยวธิีทุจริต    ทรงอนญุาตใหแสวงไดโดย
สุจริต.    สําหรับฆราวาส.    สวนบรรพชติ  ทรงหามขาดทั้งทางสุจริต  และทจุรติ.    เปนการชอบและ
ถูกตองแลวท่ีฆราวาสบรโิภคกามโดยสุจรติ  แตเปนการเลวทรามอยางต่ําช้ํา  ถาบรรพชิตทําเชนนัน้บาง.    
ทางที่รูจกักามดีตองรูตามที่ตรัสไวในมหาทุกขักขันธสูตร.๑๘       ในสูตรนั้นทรงตรัสหลักวา   ควรรูจกั
กามโดยสถาน ๓,   คือรูจกัราที่นาเพลนิใจแหงกาม,   โทษคือความเลวทรามของกาม,   และอุบายเปน
เครื่องออกไปพนจากกาม  ดงัตอไปนี:้- 
 
 รสชาติท่ีนาเพลินใจแหงกาม     ตรัสไวในตอนหนึ่งวา  “ภิกษุ ท. !    ความสุขหรือ
โสมนัสทีอาศยักามคุณหาเกดิขึ้น   นีเ้ปนรสที่นายนิดแีหงกาม.”   ผูเคยเพลิดเพลินมาแลวยอมทราบไว   
เพราะเปนสิ่งท่ีเคยเพลิดเพลนิ  จนลืมความผิดชอบชัว่ดมีาแลวโดยมาก. 
 โทษคือความเลวทรามของกาม      ตรัสไวมากมายเหลอืท่ีจะประมวลมาใสไว  ณ  ที่นี้
โดยละเอยีด  จะยกมาเฉพาะหัวขอ  ตั้งแตตนอยางไมรายแรงขึ้นไปตามลําดับคือ     การอดอยาก
ตรากตรํากายและใจประกอบการงาน,     การโทมนัสคร่ําครวญเพราะการงานนั้นไมไดผลสมหวัง,    
การเปนหวงหมกมุนอาลยัรกัษากามทีไ่ดมาแลว,   การวิวาทรบพุงดวยการแยงชิงหรือหึงสหวง  กาม
ระหวางคนตางชั้น   แมที่สุดระหวางบิดามารดากับบุตร  ญาติกับญาต,ิ    การสงคราม,    มหาสงคราม,    
การตอตานและอารกัขา,    การเสียชีวิตมนษุย,    การตองรับราชอาชญา   ตลอดจนถงึทุกขอันรายกาจที่
จะตองไดรับในอบายภูมิ  ณ  ปรโลก,    เหลานี้ลวนเกิดมาแตกามเปนตนเหตุทั้งนั้น.   นี้ทรงเรียกวา  
ความเลวของกาม. 
 อุบายเครือ่งหลุดพนไปจากกาม.    ตรัสไววา   “ภิกษุ   ท.  !    การนําออกเสียซึ่งความ
กําหนัดดวยความเพลินในกาม,   และการสละสํารอกออกซึ่งความกําหนัดอํานาจความเพลินในกาม,  
อันนี้  เปนอุบายเครื่องออกไปพนจากกามทั้งหลาย...”   โดยความก็คือ  การพิจารณาเห็นโทษแลวเกิด
ความหนาย   ละความหลงรกั หลงพอใจเสียได. 
 คําวา  “กาม”  นอกจากจะเปนชื่อของรูปเสียงกลิน่รสสัมผัสที่ย่ัวยวนใจแลว   ยังเปนชื่อ
ของความรูสึกที่ช่ัวรายภายในใจ  เชน  ความอยาก  ความกําหนัด  ความรุมรอน  ที่เรียกวา  ตัณหาบาง  
ราคะบาง  อรติบาง  เปนตน         ในบาลทีั้งหลาย  เรยีกกามวา  ปงกะ  คือปลักหนองแหงเปอกตมอัน
สัตวจะพึงเกลอืกกลั้วหมกจมอยู  ตกแลวยากที่จะขึน้   และเปนตาขายอันแผไปครอบงําใจสัตวโลก
ทั้งหมดไว   ซานไปไดในส่ิงตาง ๆ    โดยไมมีอะไรมากดีกันได,   เปนรสในเบื้องตน  กลายเปนพษิใน

                                                  
๑๘   บาลีมหาทุกขักขันธสูตร   สีหนาทวรรค    มู.   ม.   ไตร.   ล. ๑๒   น. ๑๖๖   บ.๑๙๔. 
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เบ้ืองปลาย   ทัง้ท่ีเจาตัวไมรูสึกวาเปนเชนนั้นเพราะเปนทาสของมันดวยนํ้าใจ   และจํากลับหัวเราะเมื่อมี
ใครมาบอกวาเปนเชนนัน้ ๆ,   สัตวเหลานี้ทรงเรียกวา   “ยงัเปนทาสแหงกามคือตัณหา.” 
 
 ๗.  ตวัอยางผูเคยรูสกึเชนนี้ในปวัตตกิาล.       คนมีจํานวนเหลือที่จะรบัในครั้งโนน   เกิด
ความรูสึกหนายตอชีวิตอันยุงเหยิง   แลวแสวงหาทางรอดคือ  ความเปนพระอรหันต  จะยกมาพอเปน
ตัวอยางวา  ทานรูสึกกันอยางไรบาง. 
 ในรัฐปาลสูตร๑๙     มีสาวกภาษิตของพระรัฐปาล   กลาวตอบแกพระเจาเการพ  เปน
ใจความนาใสใจ  ดังจะไดยกมาตามตนฉบับ   ซึ่งเปนคําของพระรัฐปาลผูเปนอรหันตองคหนึ่ง   กลาว
ออกมาตามความรูสึกภายในใจแทจริง  ผกูเปนคาถา  ความวา:- 
 
 “เราเห็นแตมนุษยผูรวยทรพัย,    ไดทรพัยแลวเมาทรพัยไมเผื่อแผ,   เพราะโลภจัดจึงได
ทําการสั่งสม   ซํ้ายังปรารถนากามยิ่งขึน้ไป.    ราชาที่ชนะแวนแควนครอบครองอาณาเขตจดฝงสมุทร
ขางนี้แลว   มยิักเบื่อ,    ยังปรารถนาจะแผไปใหจดฝงสมุทรขางโนนอีก.     พระราชาหรือราษฎรเปนอัน
มากก็ดี   ยังมตีัณหา,   จนกระทั่งตาย  ตณัหานั้นยังพรองอยู,   ความเบือ่กามในโลกนี้มิไดมี. 
 
 “ประการหนึ่ง   ศพที่ญาติทิ้งผมรําพันอยูวา   ญาติของขา  อยาตายเลย   ดังนี้   ก็ยังถูก
คลุมดวยผา   นําไปสูเชิงตะกอนแลวชวนกันเผาถกูแทงดวยไมสําหรบัเขี่ยศพ.    เวลาละสมบัติตายไป  มี
แตผาพันกาย,    ญาติมิตรสหายก็ดี  ผูจะชวยตานทานได  มิไดมี.    คนที่รับมรดกก็ชักชวนกันขนทรัพย
ของศพนั้นไป    สวนสัตวนั้นไปตามกรรมที่ทําไว.    ทรัพยอันใดจะติดตามเจาของก็หาไม.    ลูกก็ด ี 
เมียกด็ี  ทรัพยก็ดี  แวนแควนกด็ี  ยอมเปนอยางเดยีวกัน,    คนเราจะอายยืุนเพราะทรพัยทีร่อมริบไวก็
มิใช   ดวยทรัพยที่เราพอใจกันนกัก็มใิช,   ทั้งเจาของทรัพยและทรพัยน้ัน   ยอมรวมเขาหาความทรุด
โทรมดวยกัน.” 
 
 “นักปราชญไดกลาวชวีิตนีว้า    เปนของนิดหนอย,   ไมคงท่ี   มีความเปลี่ยนไปเปน
ธรรมดา.    คนรวยหรือคนยากก็ตาม  นักปราชญหรือคนพาลก็ตาม   ยอมกระทบกบัผัสสะในโลก,   แต
คนพาลถูกกระทบแลวเปนผูหวั่นไหว  เสือกสนไปตามประสาพาล,    สวนนักปราชญหาสะทกสะทาน

                                                  
๑๙   ราชวรรค  ม.ม.   กตร.   ล. ๑๓   น. ๔๑๑   บ. ๔๕๑. 
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หวั่นไหวไม,    เพราะเหตุนี้เอง  ปญญาจึงประเสรฐิกวาทรพัย  และเปนปญญาทีจ่ะทําสัตวใหถงึที่สุด
แหงโลกคือทกุข ฯ 
 
 “สัตวที่หลงทําบาปในภพนอยใหญ  ก็เพราะไมมีปญญาอันใหถึงที่สุดนี้.    เม่ือยังหลงทํา
บาปอยู   ทกุตัวสัตวจกัตองเท่ียวไปเที่ยวมา  เกิดในครรภบาง,   ไปสูปรโลกบาง.๒๐     นอกจากผูมี
ปญญาแลว   แนนอนวาจะตองเกิดในครรภหรือไปสูปรโลกเสมอไป,    สัตวที่มีบาป   ละโลกนีแ้ลวไป
เดือดรอนอยูในปรโลก   เพราะกรรมของตนเหมือนโจรทําโจรกรรม   เขาจับได  ยอมเดือดรอนเพราะ
กรรมของตนฉะนั้น. ฯ 
 
 “ดูกอนมหาราช !     อาตมาภาพมองเห็นโทษในกามคุณ.   เพราะกามที่งดงามมีรสอรอย
รมยใจ    ไดรบกวนจิตโดยวธิีตาง ๆ กนั   เหตุนั้น  อาตมาภาพจงึบวชเปนบรรพชิตเสีย.    ดูกอน
มหาราช !     ผลไมจะหลนตอเมื่อสุกแลวเปนสวนใหญ,    สวนมนษุยนี้    หนุมก็ตาม   แกกต็าม   ยอม
ตายไดสิ้น.    อาตมาภาพเหน็เหตุนี้แลวจึงไดบวชเปนบรรพชิตเสยี.  ฯ 
 
 “ผลของการบวชเปนสมณะ   เปนการกระทําที่ไมผิดโดยสวนท้ังสอง,    มีแตจะนําผูนัน้ให
ออกจากทุกขโดยสวนเดยีว   เปนคุณอันประเสริฐ.    เพราะฉะนัน้   การที่มหาบพิตรไดกลาวถามรูปวา   
‘บวชเพราะไดเห็นหรือไดฟงอะไร,    ดังนี้น้ัน   มหาบพิตรจงทรงจาํอาตมาภาพไววา  เพราะไดฟง
เนื้อความดังกลาวนี้แล  จึงบวชแลว.” 
 
 สําหรับพระองคเอง   ทรงรูสึกอยางไรจึงไดออกบวช  !    เราจะรูไดโดยพระดํารัสตอนหนึ่ง   
ที่ตรัสแกภารทวาชพราหมณ๒๑   วา   “ภารทวาชะ  !    ในโลกนี้เมื่อกอนแตเราไดตรสัรู  ยังเปนโพธิสัตว
อยู   ความคิดไดเกดิแกเราอยางนีว้า  ‘ฆราวาสเปนที่คับแคบ  เปนทีไ่หลมาแหงธลุี   บรรพชาเปนโอกาส
วาง   การท่ีคนอยูครองเรือนจะประพฤตพิรหมจรรยใหบริสุทธิ์โดยสวนเดยีว  ดุจสังขที่เขาขัดดีแลวนัน้  
ไมได,   ถากระไรเราพึงปลงผมและหนวด   ออกจากเรือนบวชเปนผูไมมีเรือนเถดิ’   ดังนี้,”    นี่เปน
ความรูสึกของพระองคผูใหกําเนิดการบวชในพระพุทธสาสนา. 
 

                                                  
๒๐   เกิดในครรภคือเปนมนุษยอีก   ปรโลกคือโลกอื่นไปจากโลกมนุษย. 
๒๑   บาลีสคารวสูตร   พราหมณวรรค  ม.ม.   ไตร.   ล. ๑๓   น. ๖๖๙   บ. ๗๓๘ 
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 ๘.  บัดนี้โลกรูสึกอยางไรบางในเรื่องนี ้        ในโลกแหงชนผูมีมันสมองเพียงพอแกการคนหา
เหตุผล   ไดเกดิความรูสึกเบือ่และจืดชดืตออาการออนวอนบวงสรวงพระผูเปนเจา  ณ  เบ้ืองบน   เพราะ
ผลครั้งหลังท่ีสุดแหงการออนวอนก็คือชีวติและโลกที่ยังเต็มไปดวยความยุงยาก   นอนตาไมหลับอยู
อยางเดิมนัน่เอง.      นักปราชญในโลกทีไ่ดละจากการเมอืงหรือการโลกอันรุมรอน    พยายามหาวธิทีี่จะ
ทําชีวิตใหเปนสุขเยือกเยน็แทจริง   ไดเสาะหาดวยการศึกษาหลักสาสนาตาง ๆ  บรรดามีอยูในโลก    ได
เสาะหาดวยการศึกษาหลักสาสนาตาง ๆ  บรรดามีอยูในโลก    ทั้งฝายตะวนัตกและตะวนัออก   ท้ังยุค
เกาและใหม,    ในที่สุดไดพบวิธีอันสอนใหรบกับความยุงยากภายในใจ   ใหตัดตนเหตุแหงความยุงยาก   
ใหเกิดดวงตาชนิดที่อาจเห็นโลกตามเปนจริง   แลวจึงหมุนชีวิตของตนเอง   ใหคลอยตามธรรมชาติอัน
น้ัน    ไดแกการกระทําใจใหเปนสุข    ขามขึ้นพนจากอาํนาจของโลก.    การศึกษาหรือแบบฝกหัดอันนี้   
เรยีกวา  “การบรรพชา.”    ที่จริง  การบรรพชาเปนจิตศึกษาลวน ๆ   แตมีเครื่องแบบแหงการนุงหมกิน
อยูภายนอก  แสดงเพศแหงบุคคลชนิดนั้น   เปนเครื่องแบบแหงการนุมหมกินอยูภายนอก   แสดงเพศ
แหงบุคคลชนดินั้น   เปนเครือ่งประกอบเขาดวย    อันเปนผวินอกหรือเครื่องหุมของการบรรพชาตวัจริง   
ซึ่งอยูลึกภายในหวงแหงใจอนัละเอียด,    มันมักจะหลอนตาคนมีจํานวนไมนอย   ใหหลงสําคัญผิดวา   
ผิว ๆ ที่ดเูห็นไปจากภายนอก   เปนตัวบรรพชาแทไปก็มี. 
 
 มนุษยในโลกครั้งพุทธกาล   คงไมมีเรื่องยุงเหยิงหนักอกชนิดที่ทําใหแกและตายเร็วเหมือน
ในสมัยนี้    เชนเรื่องการเมือง  การเศรษฐกจิ  การปราบปราม  การสงคราม  ฯลฯ เปนตน,    ซึ่งลวนแต
มนุษยเปนผูกอกันขึ้นเอง   แลวก็ประชุมกันแกไขไมหยุดหยอน.   แมทานนกัการเมืองเหลานั้นจะ
ยอมรับแบงภาระอนันี้จนดับจิตไปปรโลกทุก ๆ  คน   ก็หาทําใหภาระชนิดนีใ้นโลกเบาบางลงไปไม,   
หาชวยใหโลกดีข้ึนไมแมแตนอย    กลับจะหนาแนนแกไขยากยิ่งขึ้นอีก   ไมมีเวลาจบ    เพราะโลกยัง
ไมรูจกัโลกเอง    จึงตองทนรับภาระอันนี้.    นกัปราชญที่เบื่อตอเรื่องยุงของโลกเหลานั้น   บางคนหวน
มามองดูธรรมของพระพุทธเจา   ท่ีลวงมาถึง ๒๕ ศัตพรรษเขานี่แลว   และเปนธรรมะที่ทรงวางไว
สําหรับดับทุกขของโลกจริง ๆ   พวกท่ีมองเห็นก็รีบรับเอา   แตยังมีอีกมากนกัท่ียังมองไมเห็นและรูสึก
เบ่ือ.    โลกจะสงบสุขก็ตอเพ่ือไดรับเอาวชิชาดับทุกข  ของพระองคเขาไวอยางเต็มที่แลว.     นักปราชญ
ที่มองเห็นเฉพาะตน   จึงไดรบัเอาเปนหลักสําหรับดําเนินชีวิตเฉพาะตนไปแลวก็มีมาก. 
  
 ขอใหคิดดูวา    ครั้งพุทธกาลไมมีการเมืองการโลกทียุ่ง ๆ  เหมือนบัดนี้    จะสงบเยือกเย็น
กวาบัดนี้สักเพยีงไร     แตถึงกระนั้น  กย็งัมีผูเบื่อตอความเปนอยูเชนนั้น  ถึงกับสละทุก ๆ  อยางเพื่อ
แสวงหาทางที่สงบ  และประณีตยิ่งขึ้นไปกวานัน้,       ถึงกับไดพบและใชไดผลดีมาแลว.     ผูพบคอื
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พระพุทธเจาเมื่อครั้ง ๒๕๐๐ ปมาแลว   ซ่ึงแมบัดนี้ช่ือของพระองคยังกองอยูในสมองแหงเราทัง้หลาย    
เพราะเปนผูทีค่นพบวิชชาอยางเดยีวที่สามารถสะสางความยุงเหยิงของโลกได.      นักปราชญทัว่โลก
หรือใคร ๆ  ก็ตามในบดันีย้อมเชื่อความจริงขอน้ีโดยไมมีเสียงคาน    และสวนมากเต็มใจที่จะหมุนไป
แลวคราวหนึ่ง  เพียงซีกหนึ่ง  หรือสวนหนึง่ของโลก   ครัง้พุทธกาลโนน. 
 
 โลกฝายตะวนัตก    บัดนี้พากันเชื่อวาพระพุทธเจามีตวัจริงหาใชบุคคลสมมติดังท่ีเคยเขาใจ
กันมากอนแตไดศึกษามากขึน้ไม.    เขาทุกคนอยากอยูสงบเปนสุข   จึงไดคนหาวธิีในลัทธิสาสนาตาง ๆ  
อยูเปนประจํา      ในที่สุดก็ไดพบวธิีดับทุกขในพุทธสาสนา.     เขาเลื่อมใสวธิีอบรมจิตในภายในดวย
การปลูกธรรมจักษุข้ึนเปนเครื่องควบคุมชวีติ   และไดพยายามทําตามนั้นไดผลดสีมัครเขาเปนพุทธ
บริษัทก็มี   แมยังไมพรอมบริบูรณมาถึงเพศภายนอกคอืการครองผากาสาวะ    เพราะยังใหมตอวิชชานี้   
ก็ยังไดรูรสแหงพระธรรมเปนอยางดี   เทาหรือมากกวาผูทรงเพศบรรพชาอยูบางคนก็มี.    ความรูสึก
ของชาวตางประเทศคนหนึ่งซ่ึงเขาผูกขึ้นในโคลงตามหลักธรรม   มีความวา 
 

ซองแหงความคับแคนยุงเหยงิ    คือชวีติของผูครองเรอืน 
มันเต็มไปดวยความตรากตราํ   และทะเยอทะยาน 

สวนสิ่งที่เปนอิสระ   และสูงเหมือนทองฟาในกลางหาว 
ก็คอืชวีติของผูท่ีปราศจากเหนาเรอืน  นัน่. 

 
 
  โลกแหงคนมปีญญาทั้งหมด    ลวนรูสกึตรงกันตามแนวนี้.    เม่ือมรรคผลในพุทธ
สาสนา   ไมใชเปนกรรมสิทธิ์เฉพาะผูถือเพศเปนภิกษเุทานั้นแลว    คนเราจะบรรพชาแตภายในใจ   
หรือจะบวชมาถึงภายนอกกายดวยก็อาจมีความรูสกึตรงเปนอยางเดยีวกันได.     ขอแตใหการบรรพชา
ของเขาและของเราทั้งหลายเปนผลของการบังคับออกมาจากภายในใจเถิด    อยาใหเปนการบังคับ
แวดลอมเขาไปจากภายนอก  เชน  เห็นแกอาชีพลาภยศหรือตามประเพณี  เปนตน    อันจะกอใหเกิดการ
บวชที่ปลอมเทียมขึ้นในภายหลัง. 
 
 คําวา  “เรอืน,   เรือน,”     ไมใชหมายเอาฆราวาสพวกเดียว     ในบาลีก็มีที่ตรัสไววา   
“เวทนาหรือการตรึกอาศยัเรอืน”   (เคหสิตเวทนา.  เคหสิตวิตก)  ก็อาจเกิดไดแกภิกษทุั่วไป    



 89
เพราะฉะนั้น  การท่ีเปนผูมีเรือนหรือไมมีเรือนตองหมายเอาใจเปนใหญ.    นักปราชญในโลกเขาบวช
แตหัวใจกันมาแลว   จะดีมากขึ้นอีก   ในเมือ่เขาแกกลาถึงกับบวชไดพรอมท้ังกายดวย. 
 
 ขาพเจาขอจบบทนี้ดวยพระพุทธอุทาน   ที่ทรงเปลงที่ควงไมโพธิ์ เมือ่ทรงเสวยวิมตุิสุข
วา:-   “...สัตวโลกตดิอยูในภพ   ถูกภพบบีคั้นแลว   กลับเปนอยางอืน่ไปจึงไดเพลนิในภพนัก.   เขาเพลนิ
ตอภพใดภพนัน้กลับเปนภยั,    เขากลวัตอสิ่งใด   อันนัน้ยอมเปนทุกข,     เราประพฤติพรหมจรรยนี้
เพื่อละภพนัน้เสีย.     ทุกขนี ้  เกดิขึ้นเพราะเขาไปยดึถือความเกิดแหงทุกขจะไมมีตอเมื่อไมยึดถอืในสิ่ง
ท้ังปวง.    สูจงมาดูโลกนี้ส ิ!    อวิชชาหนาแนนครอบงําแลวยังมวัปฏิพทัธในสตัวท่ีเปนอยางเดียวกนัอกี    
จึงไมหลดุพนไปได.    ภพมีทุกแหงเพราะมันแผไปท่ัวแลว   ภพทั้งหมดนั้น  ไมเท่ียง  เปนทุกข  
แปรปรวน,    เมื่อเห็นขอน้ีตามจริงดวยปญญาแลว   จะละตัณหาในภพเสียไดและไมยินดีในวิภวตัณหา.     
การดบัหมดดวยความคลายคืนเพราะสิน้ตณัหา   ชือ่วานพิพาน.     เพราะไมยึดม่ัน   การเกิดอกีจึงไมมี
แกภกิษผุูดบัแลว.      เธอปราบมารได,     ชนะสงครามแลว    ลวงพนภพท้ังหลาย,     เปนผูคงที่   (ไมมี
การแปรปรวนอกีตอไป)   ดังนี้.  ฯ”๒๒ 
 
 

บทที่  ๑  จบ 
 

                                                  
๒๒   นันทวัคค   อุทาน.   ไตร.   ล. ๒๕   น. ๑๒๒   บ. ๘๔ 
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สละทรัพย และญาติ 
ออกบวช 
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บทที่  ๒ 

สละทรัพยและญาติ   ออกบวช 
 
 

พระบาลีเปนอุทเทสในบทนี้  ดังนี้:- 
“ขาพเจา  ไดละกองสมบตัิ  นอยบาง  มากบาง,   ละวงศญาติ   นอยบาง  ใหญบาง, 

ปลงผมและหนวด   นุงหมผากาสายะ   ออกจากเรือนบวช  ไมเกีย่วของดวยเรอืนแลว.” 
  (บาลีฉวิโสธนสตูร  อุปริ.  มัช.) 
 

นิทเทส 
 
 ความยอในบทนี้:   เปนการตามรอยพระอรหันตข้ันท่ี ๒,    คือหลังแตการฟงเทศนเกิด
สัทธาและปญญา   อยากบวชแลว  ก็สละเหยาเรือนออกบวช    พรอมทั้งอธิบายถึงการสึก   และการควร
บวช  ไมควรบวช  อยางไร   จบลงดวยพระบรมราโชวาทของพระมงกุฏเกลา   ดังมหัีวขอตอไปนี:้ - 

๑. การบวชคอือะไร ? 
๒. ทําไมจึงไดบวช ? 
๓. คาของการบวช. 
๔. ชนิดของนกับวช. 
๕. ถาบวชกันหมดจะไดหรอืไม ? 
๖. ประโยชนท่ีแทจริงของการบวช. 
๗. ประโยชนพิเศษของการบวช. 
๘. การสกึ. 
๙. ถาไมบวชจะไดหรอืไม ? 
จะไดเริ่มพรรณนาความไปตามลําดับขอ  ดังนี:้ - 
 

 ๑.  การบวชคอือะไร ?     เมือ่กลาวโดยพยญัชนะคือโดยศัพทหรือโดยตัวหนังสือ,    คําวา  
บวช  มาจากคาํวา  บรรพชา    ซึ่งมาจากบาลีวา  ปพพฺชฺชา   แปลวากระไร ?    ในกัจจายนมลูปกรณ๒๓    
                                                  
๒๓   กัจจายนมลูปกรณ  (๔๘๙/๕๙๖)  แกไวดังน้ี – ปพฺพชฺชา – ป  ปุพฺพบท  วชธาต ุ คติมฺหิ  อตฺเถ   ในอัตถวาไป  วาถงึ,  ฌา  ปจจัย  สิ  วิภัตต.ิ 
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แกไววา    มาจาก  ธาตุ  วช   ซึ่งเปลวาไปหรือถึง   ไดความวาธรรมเปนเครื่องถึง.   ถึงอะไร,   มีท่ีแกไว
ในสูจิแหงคัมภีร  อภธิาปนปัทิปกา๒๔   วา   ถึงความเปนผูประเสริฐ,   เพราะฉะนั้น  บรรพชาหรือการ
บวชก็คือการถงึ  หรือการทําใหถึง  ซ่ึงความเปนผูประเสริฐ   ผูท่ีไดบรรพชาเรยีกวาเปนบรรพชิต   หรือ
นักบวช   ก็คือบุคคลผูถึงความเปนคนประเสริฐ.   และคําวาประเสริฐหมายความวาดีกวามนุษยธรรมดา   
คือเปนผูทีก่ําลงัทําความพนทุกข  หรือพนทุกขไดแกลว.    น้ีเปนการแกเชิงศัพทและเนื้อความแหงศัพท
ของคําวาบวช.    จะไดแกเชิงวิธกีาร  คือการกระทําของนกับวชสืบไป. 
 
 แมจะกลาวโดยกวางขวาง   บงถึงนักบวชทุกชาติทุกสาสนา ทุกนิกายในโลก    และตั้ง
หลักเอาวา   การบวชหมายความแตเพียงเปนภาวะแหงชีวิตที่เครงครดัอยูในศีลธรรม    มีความสนัโดษ
มักนอย   โดยถือเอาใจหรือการประพฤติเปนใหญแลว   ก็ยังเปนการยากที่จะบอกใหคนทุกชั้นทุกฐานะ 
แหงความเปนอยูในโลกเวลานี้    เขาใจไดตรงตามประสงค  และตรงกันทุกชั้นบุคคล.   คนที่มีชีวิตอยาง
ฟุงเฟอฟุมเฟอยในเมืองหลวง  ก็สมมติเอาวาชีวิตอยางงาย ๆ  สงบเสงีย่มของชาวบานนอกเปนการบวช
ไปในตวัไดอยูแลว,   ย่ิงคนที่แวดลอมอยูดวยความสนกุสนานบํารุงบําเรอ  ในประเทศที่เรียกกนัวา
กาวหนา  และร่ํารวยเชนอเมริกา   ในฐานะเปนเศรษฐี  หรือดาราภาพยนตร  นางละคร,  ก็อาจลง
ความเห็นเอาวา   ชีวิตของผูมีอันจะกิน  ในประเทศทีย่ังไมกาวหนานกั  (เชนคนชัน้กลางในประเทศเรา)  
ก็เปนการบวชอยูแลวเหมือนกัน.   เขาจะคาดไมถึงการบวชจริง ๆ ในพระพุทธสาสนาวาเปนชีวิตที่สงบ
เพียงไร ? 
 
 ถาเมื่อทุก ๆ คนถือเอาความเปนอยูในชีวิตของตนเองเปนสายกลางแลว  ก็ยากที่จะกลาว
วา  ภาวะแหงความเปนอยูเชนไร  เปนการบวชหรือควรนับรวมเขาในการบวช ?   และเชนไรเปนคน
บรโิภคกามแท ?   บวชของคนพวกนี้หรือช้ันนี้   อาจสูงหรือต่ําเกนิไป  สําหรับอีกพวกหนึ่งชั้นหนึ่ง,   
โดยนัยนี้  เราไมควรจะเรยีกรูปแบบหรือแบบพิธี   หรือการกระทําภายนอกวาเปนการบวชทีแ่ทจรงิเลย   
ควรถือเอาการละเวนดวยหัวใจจริง ๆ  วาเปนแกนของการบวช   และถือวาพิธีหรือขนบธรรมเนยีมแหง
กิรยิาภายนอกเปนเครื่องหมายหรือเครื่องแบบของการบวข   เชนนี้จึงจะเปนหนทางที่ใหเราตั้งหลกัลง
ไปวา   “การบวชคืออะไร ?”   ไดโดยถูกตอง. 
 

                                                  
๒๔   สุจิ (๖๐๑)  ปพฺพชา  สฺชาตา  อสฺสาติ  ปพฺพชิโต,  สฺชาตฺเถ  อโิต,   เสฝกฺฐตตฺํ   วชตีต ิ วา  ปพฺพชิโต,  วช  คมเน  โต. 
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 เราลองมาเฟนความจริงขอนีก้ันด:ู     สมมติวามีคนที่เราเรียกกันวานกับวชผูหน่ึง  อยูตึก
ใหญโตกวางขวาง   มีเครื่องประดับหอง ราคาพัน ๆ หมื่น ๆ มีศิษยหรือคนใชปรนนิบัติ   เอาใจใส
ประคับประคอง  ดวยการกินอยูอยางดีเลศิ   เพราะนักบวชผูน้ันฉุนเฉียวใจเร็วมาก.    การงานของเขาก็
ปรารภโลภจัดเกินไป   คือมุงทําแตตามที่มหาชนนิยมหรือโลกเขานยิม   หรือทีผู่มีอํานาจเหนือตน
ตองการ.    ทีน่ี้มีชาวนาอกีคนหนึ่งในจําพวกคนจน   คาอาหารและใชจายรวมทั้งครอบครวัเดือนหน่ึง ๆ 
ยังไมเทาคาโคมไฟและน้ําใชของนักบวชรปูที่วามาแลวเพียงวนัเดยีว,   เขามีความเปนอยูตามประสา
ชาวนา  ใจคอสงบเยือกเย็นอดทน  สันโดษมัธยัสถ   ขมใจตนเองไวในอํานาจไดไมฉุนเฉียว   ทําบุญให
ทานไปตามประสาจน    ซึ่งบางทีก็เจือจานเขามาถึงนักบวชรูปทีว่ามาแลวน้ีดวย.    เมื่อความจริงเปน
ดังนี้  และใหเราตัดสินวา   ใครควรจะถูกเรียกวานักบวช   จึงจะยุติธรรม   เราก็ตอบยากเต็มทีมิใชหรือ ?   
นอกจากเราจะตอบตามประเพณี. 
 
 แตถาเราจะประสงคการบวชเพื่อตามรอยพระอรหันตกนัจริงแลว   จะถือตามประเพณี
ไมได   เพราะผลแหงการบวชที่แทจริงไมเกิดจากประเพณีเปนอันขาด    เกดิไดจากการกระทําที่ถกูตอง
จริง ๆ เทานั้น.      สําหรับสาสนาที่ศาสดาบัญญัตกิารบวชไวดวยจดุประสงคอันต่าํ   คือนักบวชก็อยู
ครองเหยาเรือน   คลายพบเมืองดีคนหนึ่ง,   ก็ใชได  แตถาสําหรับพุทธสาสนา   ซึ่งการบวชคือการเวน
จากเรือนและแสวงหานิพพานแลว   ก็ไปอีกรูปหนึ่ง.    โดยนยันี้เม่ือจะกลาวถึงการบวชวาคืออะไร   ก็
ควรจํากัดวาบวชในทีน้ี่คือการตามรอยพระผูมพีระภาคเจา   ผูเปนศาสดาในพุทธสาสนาเสียกอน   แลว
จึงถามวาการบวชนั้น  คืออะไร  ! 
 
 ขอใหสังเกตความในบาลีอุทเทสขางตนซ่ึงมีวา  “ละกองสมบัติใหญนอย   ละวงศใหญ
นอย   ปลงผมและหนวด   นุงผายอมฝาดออกจากเรือนไป.   ยึดเอาการบวช  คือการกระทําที่ไมเกื้อกูล
แกเรือน.”   และคําของพระอรหันตช่ือรฐัปาล    ในรัฐปาลสูตรทีก่ลาววา  “...จะเอามาแตไหน,   ไมมี 
ดอกคหบดี,   เรือนของพวกรูป  ผูออกบวชจากเรือนไมเกี่ยวของดวยเรอืน...”  แลว,    ก็จะเห็นไดโดย
ชัดเจนแจมแจงวา   โดยบาลนีี้,   การบวชตรงกนัขามจากการครองเรือน,   เพราะตองละสมบัตแิละวงศ
ญาติ   สลัดส่ิงอันเปนกังวลทุกอยางเสีย    มีชีวิตอยูอยางงาย ๆ  ไมมีการประดับตกแตงยั่วยวนกวนใจ   
ทั้งนี้ก็เพ่ือใหใจสูงโปรง   เปนโอกาสใหไดใชกําลังใจและเวลาทั้งหมดแสวงหาวธิเีครื่องดับทกุข   ดวย
การฝกใจของตนใหเขมแข็งอยางยิ่งในขั้นตน ๆ    แลวแทงตลอดความโงเขลาเมาหมก    อันเปนฝาหนา
เกาะหัวใจมนษุยในขั้นกลาง,    จนถึงกบัวางใจของตนไวได   โดยวธิทีี่จะไมมีอะไรมาทําใหเปนทกุขได
อีก   อันเปนขัน้สุดทายของการบวช   หรอื เรียกวา   บรรลุมรรคผล  มอีรหัตตผลเปนที่สุด.    นี่คือ  แกน



 94
แทของการบวช.   ตอจากนัน้  จึงใชเวลาในการสอนผูอ่ืนใหพนทุกขที่เขากําลังไดรบัอยูสืบไป  เรยีกวา
โปรดสัตว,  ซึง่นับเปนหนาที่ในตอนหลังของนักบวช,  จะตองทําฐานเปนผูประพฤติประโยชนแกโลก. 
 
 เพราะฉะนั้น   การบวชในโบสถ,   ประชมุสงฆ,   เอาผาผูกคอเปนตน   เปนเพียงพิธแีหง
เพศ   เชนเดยีวกับพธิรีับคนเขาเปนสมาชิกของสมาคมหรือคณะตาง ๆ  ยังไมอาจสาํเร็จประโยชนอยาง
สูง  ตองบําเพญ็การฝกกาย  วาจา  ใจ  ใหประณตี  สูงขึ้นไปโดยลําดบัจึงจะเปนการบวชตามรอยพระ
อรหันต   และเปนแกนภายในการบวชทีแ่ทจริงถึงที่สุดได. ฯ 
 
 ๒.  ทําไมจึงไดบวช.     เหตุทําใหบวช  มีทั้งฝายทีเ่ปนธรรมและไมเปนธรรม    บวชเพื่อ
เลี้ยงชพี,    บวชเพื่อมีโอกาสเลนสนกุ  ไมตองทําการงาน  และบวชเพือ่หลงตามเขา   ซ่ึงเรียกวา  อุปชีวิ
กา   อุปกีฬิกา   อุปมุยหิกา   ๓ อยางนี้   ไมเปนธรรม,    สวนพวกที่บวชดวยมุงออกจากทุกขที่เรยีกวา   
อุปนิสสรณิกา  เปนธรรมแท. 
 
 ในรัฐปาลสูตร๒๕    มีคําของพระเจาโกรพยราช   ตรัสแกพระรฐัปาล   ตามความเห็นของ
พระองควา   คนออกบวชเพราะเหตุสี่อยางคือ   บวชเพราะชรา,   บวชเพราะปวยเลี้ยงชีวิตไมได,    บวช
เพราะสิ้นทรัพย,    บวชเพราะสิ้นญาติ.    ที่จริงเหลานี้ยงัเปนกลาง ๆ อยู,   คือถาบวชแลวขะมักเขมน
ปฏิบัติธรรมก็เปนการบวชทีถู่กตองได,  ถาบวชเพื่อความสุขสบายอยางเดียวกร็วมเขาในพวกเหตุที่ไมดี. 
 
 ในจาตุมสูตร๒๖   และบาลีอ่ืนอีกเปนอันมากตรัสไวตรงกันเปนใจความวา  “ภิกษุ  ท. !   
เพราะคิดเห็นวา  ‘เราเปนผูถูกความเกดิ -  แก – ตาย – โศก – ร่ําไร – ทุกขกาย – ทุกขใจ – และความ
รอนใจครอบงํา,   เปนผูถูกทุกขทวมทับ  หุมหอ,   ถาไฉน  เราจะทําท่ีสุดแหงทุกขใหปรากฏ’   ดังนี้แลว   
กุลบุตรบางคนในโลกนี้   จงึไดเปนผูสัทธาบวชจากเรือน  ไมเกีย่วของดวยเรือน...”   ดังนี้.    น่ีเปนเหตุ
ของการบวชทีเ่ปนธรรม. 
 แตถึงกระนัน้   การออกบวชยอมมีเรื่องราวอนัเปนเหตุแปลก ๆ กนั   เชน   พระ
เวสสันดร   ออกบวชเพราะถูกขับ,    พระภัททิยสากยะบวชเพราะเพือ่รักบวช,   พระยส,   อุปตสิ,   โก

                                                  
๒๕   รัฐปาลสูตร   ราชวรรค   ม.ม.  ล. ๑๓   น. ๔๐๒   บ.๕๔๑ 
๒๖   จาตุมสูตร   ภิกษุวรรค   ม.ม.   ล. ๑๓   น. ๑๙๘   บ. ๑๙๑ 
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ลิต,   ออกแสวงหาที่บวชเพราะเบื่อหนายกาม,   และพระรัฐปาล   บวชดวยสทัธาอันแรงกลาใน
พระพุทธเจา  เปนตน. 
 
 ในบาลีอัคคญัญสูตร๒๗   ตรัสเลาถึงยุคดกึดําบรรพ   เมื่อเกดิมีมนุษยข้ึนในโลกแลว   คน
แรกท่ีสุดของการออกบวช  ที่เรียกกันวาพราหมณ   ก็คือการออกบวช  เพราะรูสึกอึดอัดดวยความ
สกปรกเศราหมอง  ในการประพฤต ิ   และลวงเกินของเพื่อนมนษุยดวยกัน,    อยากพนไปจากความ
รังเกยีจชนิดนัน้   จึงออกอยูผูเดียวในปา   มีการอบรมใจใหโปรงเทาที่จะทําได    จนเกดิตั้งตนเปน
ศาสดาสอนผูอ่ืนในเรื่องนี้  ซ่ึงไดบัญญัตแิกไขเปลีย่นแปลงใหดีข้ึนทกุ ๆ ยุคมาจนบัดนี้    มีตาง ๆ กัน
เปนลัทธิ ๆ  ไปตามแตศาสดาจะบญัญัติ   แตความมุงหมายก็เปนจุดเดียวกัน  คือหวังนริามิสสุข  หรือ
สุขท่ีไมเกี่ยวดวยเหยื่อในโลก.  
 
 ในบาลโีลกสตูร๒๘   ตรัสไวสงูขึ้นไป   โดยเปนความรูสึกของพระองคเอง   ปรากฏเปน
อุทานที่ทรงเปลงดวยพระโสมนัส   ในวันเสวยวิมตุิสุข  ณ  ควงไมโพธิ์   เปนใจความวา   การประพฤติ
พรหมจรรยกเ็พื่อละภพเสีย.   ภพคือความมีความเปนแหงหมูสัตว   ไมวาชนิดไหน   เทวดาหรือมนษุยก็
ตาม.    ลวนแตตองทนทุกขทรมานตามยถาสภาวะของภพ คือ เกิด – แก – ตาย – โศก – ร่ําไร – เจ็บกาย 
– เจ็บใจ – แหงใจ – กระทบกับส่ิงที่ไมชอบ – พลัดพรากจากสิ่งท่ีชอบ – ปรารถนาแลว  ไมไดตามใจ
หวัง,     ซึ่งทัง้หมดนี้ลวนแตเกิดจากการยดึถือสภาวะนั้นวา   เปนตัวตนของตน.   การละภพ  กคื็อการ
ละความยดึถือ,   หมดภพ  ก็หมดทุกข,   อยากใหภพหมดจึงไดบวช.   โดยนยันี้เปนอันวา   บวชเพราะ
อยากดับภพ   ดับชาติใหหมดไป   หรือในระหวางทีย่ังไมหมด   ก็จะไมใหทุกขแหงภพครอบงําได. 
 
 ในบาลรีฐัปาลสูตร   กลาวถงึธัมมุทเทส ๔ ขอ,   เปนคําของพระรัฐปาลวา   ทานบวช
เพราะไดฟงและเขาใจในธัมมุทเทส  อันลกึ ๔ ขอ ของพระผูมีพระภาค  คือ 

๑. โลกคือหมูสัตวถูกชรานําไป ๆ. 
๒. โลกไมมตีานทาน. 
๓. โลกไมมอีะไรเปนของตน. 
๔. โลกพรองอยูเสมอ  เพราะเปนทาสแหงตัณหา. 

                                                  
๒๗ อัคคัญญสูตร   ปา.   ที.   (ไตร. ๑๑/๘๗/๔๑)  ดูภาตคไตรปฎกแปล  เลม ๓  หนา ๘๖ 
๒๘  โลกสูตร  นันทวรรค   อุทาน  (ไตร.   ล. ๒๕   น. ๑๒๒   บ. ๘๔) 
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  ขอที่วา  ชรานําไป  ก็คือจากทารก  เปนเด็กรุน  จากเดก็รุนเปนเด็กหนุม  จากหนุมเปน
กลางคน  จากกลางคนเปนชรา  จากชราก็คือตาย,   นําไปทุก ๆ วินาที   ท่ีจะหยุดนิ่งเปนไมมี   แมบางวัน
เรารูสึกวาสบายอยูนาน ๆ  นั่นเปนเพียงมายาของชราปดบังไมใหเรารูสึกเทานัน้.    เมื่อสบายดีอยู   ดู
เหมือนไมไดระลกุขอนี้.   เมื่อนอนอยูบนที่นอนขณะเจบ็ปวย   จึงจะรูสึกรอนรสในใจวา  เราจะรีบทํา
ความดีอยางนัน้อยางนี้ไวบาง,    หายแลวก็ลืมเพราะเพลินไปอยางเดมิ.    น่ีเปนการรุกเงยีบ ๆ แหงชรา    
รุกหนาไมมีหยุด.    ไมมีอานุภาพอะไรตานทานได   แมจะเปนนกัปราชญฉลาดหรือเปนสาวกของ
พระพุทธเจา  ก็ไดแตเพียงรีบทําอะไรไวสักอยางหนึ่งเพื่อประโยชนแกตนหรือแกโลกโดยเร็ว,   และ
อยามาเกดิใหอยูใตอํานาจของชราอีกเทานั้น. 
 
 ขอที่วา   ไมมีอะไรเปนท่ีพึ่งที่ตานทาน   ก็คือไมมีลกูเมียมิตรสหายหรือผูมีอํานาจมาร
พรหมผูใด   ชวยตอสูตานทานอํานาจเห้ียมโหดของโลกคือความแก – ตาย – จากกันไป  เปนตนนี้ได
เลย.    
  ขอที่วา  ไมมอีะไรเปนของตวั   คือไมมีอะไรท่ีจะบังคับเอาไดตามใจหวัง.   ทรพัยสมบัติ
ทุกชนิด   เราเขายึดถือเอามนัแตขางเดยีววา   เปนของเรา   ทีจ่ริงนัน้  ก็ยังไมเปนของใครอยูนัน่เอง,   
เพราะมันไมมจีิตใจรับรองกะเรา  หรือเอาใจเรา.    เราหามาวางไวแลวก็พอใจในมันเอาใหมาก ๆ ขาง
เดียว.    เมื่อตาย  มันไมไดตามไปในหลมุฝงศพ   บางทีทั้งที่เรายังเปนอยู   รกัมันอยู  กก็ลายเปนของ
ผูอ่ืนไป.   และขอสําคัญที่สุด  มนัก็มีการชรา  และแตกสลาย  สูญหายไป   โดยไมฟงเสียงผูที่อางตัวเอง
เปนเจาของ. 
 
 ขอที่วา  พรองอยูเปนนจิ  เพราะเปนทาสแหงตัณหา  ก็คือโลกไมมีเวลาอิ่ม.   ความอยาก
ของมนุษยเปรยีบเหมือนไฟที่ไหมเชื้อ,   ไมมีเวลาหรืออาการทีแ่สดงวา  อ่ิม  พอ,     เพราะของทีย่ังไม
ไดมายอมกอใหเกิดความอยากได,   ครั้นไดมาแลวก็จดืและเบื่อ   อยากสิ่งอ่ืนท่ียงัไมเคยไดอีกสบืไป  
โดยทํานองนีจ้นกระทั่งตาย. 
 
 ผูที่มองเห็นธรรมชาติของโลกทั้ง ๔  ขอนี้ตามเปนจรงิแลวยอมรูสึกราวกะถูกไฟไหม
ศีรษะ    อยากไดน้ํามาดับ,    น้ํานั้นก็คือการบรรพชา.    เพราะฉะนั้นเปนอันวา  อยากบวช  กเ็พราะ
อยากเปนอิสระ  ไปจากอํานาจบีบคัน้ของธรรมชาติอันมีประจําอยูภายในใจมนุษยธรรมดานั่นเอง.    
และจะเปนมนษุยพิเศษ  มีอํานาจเหนือความทุกขทั้งหลาย. 
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 รวมความวา   แตเดิมมาจะบวชได   เพราะเหตุสองสถาน  คือ  อยากหลดุพนจากทุกขใน
โลก  อยาง ๑      และเพื่อความสะดวกสบาย สําหรับผูที่หวังลาภผลเกิดแตการบวช อยาง ๑.     สวนใน
บัดนี้  มีการบวชตามประเพณีเพิ่มขึ้นอีกสถานหนึ่งดวย. 
 
 ๓.  คาของการบวช      เฉพาะการบวชทีถู่กตองเปนธรรมแทจริง   มีคาสูงสุดสําหรับผูมี
ปญญาพิจารณาเห็น,  เชน  พระภัททยิสากยราช        เมื่อเปนฆราวาส  เปนพรเจาแผนดิน,   บวชแลว
เท่ียวออกอุทานวา   สุขหนอ ๆ   ทุก ๆ วัน   เนื่องแตเมื่อยงัไมไดบวชตองตรากตรํากาย และใจ   บําเพ็ญ
หนาที่พระเจาแผนดิน    บวชแลวเบาใจ  จงึทําใหรูสึกสขุกวาการเปนพระเจาแผนดนิมาก. 
 
 ในปญจมสูตร๒๙   ตรัสแบงบุคคลไวส่ีพวก   คือพวกมามืด  ไปมืด,    มามืด  ไปสวาง,    
มาสวาง  ไปมดื,    มาสวาง  ไปสวาง.    พวกแรกไดแกผูเกิดในตระกูล  มิจฉาทิฐิ   และตายไปในตระกลู
น้ัน,    พวกที่สอง แมเกิดในตระกูลมจิฉาทิฐิ  เชนพวกพราน เปนตน  กยั็งมีโอกาสมาบวชประพฤติ
ธรรม,    พวกที่สาม  พวกเกิดในตระกูลสัมมาทิฐิ  แตกลับกลายเปนมิจฉาทิฐิในภายหลัง,    พวกที่สี ่ 
เกิดมาในตระกูลสัมมาทิฐิ  ดวย.  ประพฤติธรรมจนตายดวย    สําหรับการบวชชนดินี้เปนไปสวางแท    
แมจะเปนอยางไรเมื่อมาก็ตาม  ผูที่บวชจนตายก็คือ  ผูไปสวาง. 
 
 ในสัยหชาดก   กาลิงควรรค   จตุก  ชา.    มีคําของพระโพธิสัตวตอบแกอํามาตยผูมาเชิญ
ไปรับราชการวา    “แมจะเปนผูบวชไมมีเหยาเรือน   ถือแตบาตรดนิเที่ยวไป  ไมเบียดเบยีนใครอยู  
ความเปนอยูเชนนี้ประเสริฐกวาความเปนพระราชาเสียอีก.” 
 
 ในปญจมสูตร๓๐   ตรัสไววา   “ภิกษุ  ท. !   การบรรพชาเปนสิ่งท่ีบัณฑติบัญญัติตั้งขึน้ไว   
เปนสิ่งที่สัตบุรุษตั้งขึน้ไว.” 
 
 ในปฐมสูตร๓๑    ตรัสไววา    “ภิกษ ุ  ท. !    สุขมีสองอยาง  คือ คิหิสุขและบรรพชาสขุ.   
ภิกษ ุ  ท. !   สุขมีสองอยางเหลานี้แล.   ภกิษุ  ท. !   ในบรรดาสุขสองอยางนั้น  บรรพชาสุขเปนยอด”   
ดังนี้. 

                                                  
๒๙  ปญจมสูตร    จตุตถวรรค   ทุติยปณณาสก   จ.   อํ. (ไตร.   ๒๑/๑๐๙/๘๕) 
๓๐ ปญจมสูตร   จุลวรรค   ปฐมปณณาสก   ติก.  อํ. (๒๐/๑๙๑/๔๘๒) 
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 ในอัฏฐมสูตร๓๒     ตรัสบุคคลผูถึงที่สุดของการบวช  (คือเปนพระอรหันตแลว)   วาเปน
บุคคลพิเศษ   ตรงกนัขามกบับุคคลอื่น,    เมื่อมนุษยโลกกําลังคับแคนวุนวายอยูเนอืงนิจ   กลับเปนผูสุข
สบายที่สุด.    เรื่องในบาลนีี้  เทวดาทลูถามวา: - 
 
 “มนุษย  แมเปนกษัตรยิมีทรพัยสมบัติมาก   ครอบครองแวนแควนแลว   ยังปองหมายใน
สมบัติของกันและกัน   ไมรูสึกวาเพียงพอในกามทั้งหลาย,   ในขณะที่กษตัรยินัน้ขวนขวาย   แลนไป
ตามกระแสภพ   ลอยไปตามความโกรธและตณัหา,   คนพวกไหนเลา   ท่ีไมมีการดิน้รน  (สงบอยูได)  
ในโลกนี้.”    ตรัสวา: - 
 “มนุษยพวกใด   ทิ้งเรือน   ทิ้งบุตร  และสัตวผูเปนท่ีรกั   ออกบวชแลว,   ละราคะ  โทสะ  
และถอนอวิชชาเสียได   เปนพระอรหันตผูหมดอาสวะแลว.    มนุษยพวกนั้นแหละ   เปนผูไมมีการดิน้
รนในโลก.” ฯ  
 
 ๔.  ชนิดของการบวช     ผูที่บวชเขาแลว   ยอมเปนอยูตาง ๆ กัน   โดยไดรูธรรมสมควร
แกการบวชบางไมรูบาง.     พระองคจึงตรัสบุคคลเนือ่งดวยการบวชไว ๔ พวก   เปรยีบดวยหมอ           
๔  ชนิด,๓๓ 
(อานพุทธสาสนา  เลม ๓  ปที่ ๖  ภาคไตรปฎก  หนา ๖๒) 
 
 ในอัฎฐมสูตร๓๔    ตรัสบุคคล ๒ พวกไวอีกชนิดหนึ่ง   มหีลักวา   กายออก   แตจิตยงัไม
ออก,   กายยังไมไดออก  แตจิตออก,    กายก็ยงัไมออก  จิตกย็ังไมออก,   กายก็ออกแลว  จิตก็ออกแลว,   
พวกที ่๑  เชน  กายบวชแลว  แตสวนจติใจยังเชนเดยีวกบัจิตชาวบาน,     พวกท่ี ๒  กายยังไมไดบวช  
แตจิตประกอบดวยความขูดเกลา เชนเดียวกับจิตพระ,   พวกท่ี ๓ เปนฆราวาสแท  ทัง้กายและใจ,   พวก
ที่ ๔ เปนพระแท  ทั้งกายและใจ. 
 

                                                                                                                                                     
๓๑  ปฐมสูตร   สุขวรรค   ทุติยปณณาสก  ทุก.  อ.ํ (๒๐/๑๐๐/๓๐๙). 
๓๒  อัฏฐมสูตร   สัตตวิรรค   เทวดาสํ  ส.  สํ. (๑๕/๒๒/๗๒). 
๓๓  ตติยสูตร   ปฐมวรรค   ตติยปณณาสก   จ.   อ (๒๑/๑๓๘/๑๐๓) 
๓๔  อัฏฐมสูตร   จตตุถวรรค   ตติยปณณาสก   จ.   อํ. (๒๑/๑๘๕/๑๓๘) 
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 โดยนยันี้  ยอมไดนักบวช ๒ ชนิด  คือจริงและปลอม.   นักบวชจรงิมีหลักที่ตรัสไวใน
บาลี  ปญจมสตูรวา๓๕   “ภิกษุ  ท. !    พรหมจรรยนี้   ท่ีใคร ๆ อยูประพฤติ  ไมใชเพื่อโกหกแกมหาชน  
ไมใชเพ่ือหลอกลวงมหาชน   ไมใชเพ่ือลาภสักการะเปนอานิสงส   ไมใชเพ่ือมีการพนจากคําติเตยีนเปน
อานิสงส  ไมใชดวยหวังวามหาชนจงรูจกัเราดวยอาการอยางนี้.     ภกิษุ  ท. !     พรหมจรรยน้ี   ใคร ๆ 
อยูประพฤติ  ก็เพื่อสํารวม  เพ่ือความสละ  เพื่อคลายกําหนัด  เพื่อความดับ.”   นี้เปนนกับวชแท. 
 
 เมื่อตรัสพระโอวาทแกพระมหาโมคคัลลานะ   ไดตรัสไวตอนหนึ่งวา   บวชแลว   ตอง
ไมชูงวง,   ชูงวงคือนึกหยิ่งภายในใจวา  เราเปนสมณะแลวสูงกวาชาวบาน    เขาจะตองตอนรับ   ตอง
นอบนอม   ตองคอยปรนนบิัติ  เปนตน    ใหทันใจเรา,    เมื่อเธอคิดเชนนั้นแลว   เดนิไป  เขาไมเห็นเธอ
เปนตน  กโ็กรธนอยใจ  เกอเขินเงอะงะ,    ทั้งนี้ก็เพราะชงูวง    ซึ่งตรัสสอนไวใหละเสีย   มิฉะนัน้การ
บวชจะกลับเปนความทุกขแกผูนัน้  หาระวางมิไดทเีดียว. 
 
 ๕.  ถาบวชกนัหมดจะไดหรอืไม  !      พิจารณาดูตามพระบัญญัตใินวินยั   และพุทธ
โอวาทในบาลตีาง ๆ เห็นวาไมมีพระประสงคใหบวชกนัหมดทุกคน   หรือไมไดทรงบญัญตัิสั่งสอนวา
ใหทุกคนบวช  และทั้งไมทรงพระประสงคมุงหมายวา    ยิ่งบวชเปนจํานวนมาก ๆ ย่ิงดี.     มีเรื่อง
สําหรับพิจารณาดังนี:้ -    
 
 ในสวนวินัย     อนุญาตใหมีการเลีย้งชีวิตเนื่องดวยผูอ่ืน   ดังบทอนุสาสนวา   “...
บรรพชาอาศัยกอนขาวที่ไดมาดวยกําลังลาํแขง...”   คือออกเท่ียวบิณฑบาตไดมา,   ไมตองประกอบการ
คาขายหรือทําการแลกเปลี่ยนโดยตรงและโดยออม   ในทํานองอื่นอันนอกรตีแหงสมณะ.    โดยนยันีถ้า
บวชกันหมดทัง้หญิงและชาย   ก็ไมมีใครเลี้ยง.    นอกจากอาหารแลว   ยังไดทรงบัญญัติอยางอืน่ซึ่ง
เขมงวดพอทีจ่ะเปนเครื่องวัดเครื่องกรอง   ใหบวชไดแตผูที่สัทธา  และกลาหาญพอที่จะบวชเทานัน้. 
 ในบาลีอ่ืน ๆ  แทบทั้งส้ิน   จะรวมไดเปนใจความอันหนึ่งวาคฤหัสถก็อาจบรรลุมรรค
ผลไดเหมือนกนั   เทากับภกิษุ   คือบรรลอุรหัตตผลก็ได,   และเมื่อบรรลแุลว   จะอยูในเพศฆราวาส
สืบไปก็ไดถึง ๓ ขั้น  คือ โสดาบัน  สกทาคามี  และอนาคามี,    นอกจากอรหัตตผลเทานั้น   ถาฆราวาส
บรรลุเขาแลว    จะตองออกจากเรือนไป  (เชนพระยสเปนตน).   เม่ือมรรคผลอันเปนของสูงสุดในพุทธ
สาสนาก็สาธารณะท่ัวไปแกฆราวาสแลว   เหตุผลฝายขางวา   ควรบวชกันใหหมด  ยอมไมมีเลย,    แม

                                                  
๓๕   ปญจมสูตร   อรุุเวลวรรค   ปฐมปณณาสก   จ.   อ.ํ (๒๑/๓๓/๒๕). 
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จะวายิ่งมากยิ่งดีก็ไมมี,    พระพุทธโอวาทที่แทจริง   ไมขัดตอความเจรญิของโลกหรือบานเมือง   หรือ
ธรรมชาตแิมแตนอย. 
 
 พระพุทธประสงคที่จริงมีวา   นักบวชก็คือผูประสงคจะตัดลัดมุงไปสูความพนทุกข
โดยเร็ว   แลวสอนฆราวาสหรือทําตัวอยางใหดูในขอฝกหัดกาย – วาจา – ใจ   อันอาจทําชีวิตใหราบรื่น
เปนสุขตั้งแตต่าํ ๆ  ข้ึนไปถึงที่สุด.     ใครมีความสามารถเพยีงไหน   ก็อาจถือเอาความสุขไดเพียงนั้น,    
ขืนกันไมได   เชนเดยีวกับการปอนอาหาร.    คนโตแลวปอนแกเด็กออนแมจะทําคําขาวเทาปากของตน
เปนประมาณ    เมื่อปอนใหเด็ก   เด็กก็รับไดเพยีงขนาดปากของเด็กเองเทานั้น   เหลอืนั้นกร็วงหลนไป  
ฉันใด  การรบัผลคือความสุขจากพระพทุธโอวาทหรอืพุทธสาสนา   กร็ับไดเทาอินทรยี   คือสัทธา  
วิรยิะ สติ  สมาธิ  ปญญา   ทีเ่ราเรยีกกนัวา  “อุปนิสัย”  ทีต่ัวมีอยูเทานั้น,     ถาขืนกนั  ก็กลายเปนขนืให
ทนทุกขและเกิดการวุนวายขึ้นเปนแท. 
 การมากคุณสมบัติคุณความดี   กับการมากจํานวนคือนับตัวไดมาก ๆ  คนนั้น,    ทรง
ประสงคชนดิท่ีมากคุณสมบตัิ   แมจะมนีอยคน  ก็ดกีวามากคน  แตเปนคนเปลาหรือกลวง หรือ
หลอกลวง.    โดยเหตผุลอันนี้   จึงไมมหีลักเกณฑวาเราควรบวชกันใหหมด   ดวยอุบายชักจูง.    จง
ปลอยใหธรรมในใจเปนเครือ่งวัดเลือกคัดขึ้นบวชเทาที่ควร  และตรงตอพุทธประสงคเถิด. 
 
 อันท่ีจริง  กฎธรรมชาต ิ   ก็ทําใหเราบวชกันทุกคนไมไดอยูแลว,   เพราะเรายังมคีนที่
กําลังครรภแก,   ลูกออน,   และทารก   ซึ่งจะบวชพรอมกันไมได,   และแมวาจะมกีารอนญุาตใหบวช
ภิกษณุีกนัขึ้นอีก   ใหผูหญงิบวชไดเชนครั้งพุทธกาล   ก็ยังมธีรรมชาติอยางอื่นขัดขวาง  คือ ใจของบาง
คนท่ีไมอยากบวช หรือไมรูเรื่องการบวชในพุทธสาสนานั่นเอง   เพราะคนทั้งโลกทีน่ับถือลัทธิอยางอื่น
ก็ยังมี. 
 หากทานจะถามโดยหลักวิชา   วา  สมมติวาทางบุคคลเขาสมัครใจพรอมกันแลวทัว่โลก  
คือจะคอยบวชกันเรื่อย ๆ ไปใหจนหมด  ไมทําการสืบพันธุกะกันและกันตอไป,    สวนทางธรรมใน
พุทธสาสนาจะขัดของหรือไม   จะรับไดหรือไม ? 
 ขาพเจาก็ขอตอบโดยหลักวชิา   และอาศัยการอบรมจิตอันเปนสวนหนึ่งของพระพุทธ
สาสนาวา  ได,   และในที่สุดเราจะไมตองกินอาหาร  หรือเนื่องดวยเครื่องใชสอนประคบประหงมกาย   
เชนที่มนุษยเขาใจวาเปนของจําเปน,   แตเราจะตองอบรมตนเองในขอปฏิบัติชนิดท่ีจะทําใหอยูได.   คือ
การอบรมใจ  (ที่เรยีกวาเจรญิภาวนา)  จนสําเร็จรูปฌาน  หรืออรูปฌาน   อันอาจจะทําใหท้ังหมด
กลายเปนสัตวท่ีคลายพรหม   เชน อาภัสสรพรหมเปนตน,    สัตวชนดินี้  มีปตแิหงใจเปนอาหารอยูได
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ไมตาย,   แตเราทั้งหมดจะตองกลายเปนสตัวอีกชนดิหนึง่ไปเทานั้น,   และเปนความจริงที่เปนไปไดแท.    
อยาวาถึงกลายเปนพรหมเลย,   ในยุคที่จิตตศาสตรกําลังเจรญิในอินเดีย   มีผูบําเพ็ญตบะในวธิี  “มีลม
เปนอาหาร”  ก็ยังมี.   พวกนี้ไมตองกินอาหารอื่นนอกจากลม   และกาํลังความอิ่มใจนั่นเองเปนอาหาร   
คงมีชีวิตอยู   แมรูปรางจะเปลี่ยนผดิคนธรรมดาไปบาง  ก็เปนมนุษยเรา ๆ น่ีเอง   แปลกแตกําลังใจของ
คนพวกนี้แข็งเหลือท่ีจะเปรยีบเทานั้น. 
 
 พระอรหันตเขาสมาบัติตลอด ๗ วัน,    พระองคทรงอดอาหาร ๗ สัปดาห (๔๙ วัน)   
เปนตน   ลวนแตอยูดวยกําลงัใจ,   เพราะเปนยุคที่อบรมภาวนากันจนไมเห็นเปนของแปลก.    บดันี้เปน
ยุคออนแด  เห็นการทําเชนนั้นเปนของสูงสุดวิสัย.    พอไดยินวาจะอดอาหารสักมือ้เดียว   ก็เชือ่แน
ลวงหนาวาจะเปนลมตายเสียแลว.     ถาทานเชื่อจิตตานภุาพา   ทานจะหมดสงสัยในเรื่องนี้,     ถาอาน
บาลีอัคคัญญสตูรดจูะเห็นไดวา   มนุษยเราเคยเปนสัตวชนิดที่มีปตเิปนอาหารกนัมากอนเหมือนกัน,    
แตเปนเพราะปลอยให   โลภะ   โทสะ   โมหะ   เกดิขึน้สมทบมากเขา  จึงคอยกลาย ๆ  มานบัดวยยุค ๆ  
กัลป ๆ  จนมาเปนสัตวเชนบดันี้.   และขางหนาตอไปอีกนาน ๆ   เราจะกลายเปนสัตวชนิดไหนอีกก็ยังรู
ไมได.    ถาเราจะเชื่อเทวดาก็เปนสัตวชนดิหนึ่งเทากับที่มนุษยก็เปนสัตวชนิดหนึ่ง    ซึ่งแมมีอาหารและ
การเปนอยูตางกัน   ก็เปนสัตวเหมือนกนั  หรือเชื่อหลักวิวัฒนาการอยางใหมท่ีวา   คนเรากลายมาจาก
สัตวที่ต่ําตอย  แลว    กจ็ะหมดความสงสัยในขอนี้   เพราะการประพฤติสั่งสมอบรมนั่นเอง   ทําใหเรา
คอย ๆ กลายเปนอะไรไปกไ็ด. 
 แตในท่ีนี้ขาพเจาประสงคจะกลาวเรื่องการตามรอยพระอรหันต   ท้ังไมไดมุงหมายวา  
จะบวชกันหมด   และบวชหรือไมบวชกต็ามรอยพระอรหันตไดท้ังนัน้   การขบปญหาชนิดท่ีกลาวแลว   
จึงอยูนอกประเด็น   ซึ่งที่แทควรจะกลาวใหพิสดารในเรือ่งอ่ืนอีกเรื่องหนึ่งตางหาก. 
 
 ๖.  ประโยชนแทจริงของการบวช.      มนัเปนการงายที่จะกลาวตามที่เขาใจกนัวา  บวช
ดับทุกข  หาความสุข.    แตเม่ือถามวา  สุขเกิดแตการบวชคืออะไร   เปนการยากทีจ่ะตอบ.    บางคน
เห็นวา   บวชไมตองทําการงาน  ไมคอยมเีรื่องรบกวนใจ   จึงจะเปนสุข.    บางคนบวชหวังๆไปสวรรค,   
พรหมโลกก็ม ี   ดวยอํานาจความเขาใจผดิ   ทั้งนี้ก็เนื่องแตความสุขมีเปนชั้น ๆ  นั่นเอง.    ใครมองเห็น
ความสุขเพียงแคไหน   ก็นึกเอาวาความสุขมีแคนั้น   และผลของการบวชก็คือความสุขขั้นที่เขาเขาใจ
น้ัน.     ยุคพทุธกาล  กอนแตพระองคตรสัรู   มนุษยในมัชฌิมประเทศรูจกัความสขุอยางสูงเพียงพรหม
โลก.   เม่ือไดเบื่อลวงหนาไปถึงทียั่งไมไดเสวย    เนื่องจากไดรบัความทรมานใจเห็นความไมเที่ยง
แปรปรวนอยูเสมอ     จึงสลัดสิ่งทั้งปวงออกบวช.    ออกบวชมุงสุขที่สงบ,    ข้ันแรกเห็นวาเทวดาดี   มุง
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ความเปนเทวดา   นาน ๆ  พบวาเทวดากม็ีใจเปนอยางเดียวกับมนษุย    ถูกตัณหาและความโกรธเผาใจ
อยูเหมือนกัน    คอยปรารถนาสูงขึ้นไปถึงพรหม,    เขาใจวาพรหมเปนสภาพชีวิตท่ีประเสริฐอยู
ตลอดเวลาที่คนไมพบวา  มสีิ่งอ่ืนที่ประเสริฐกวานัน้. 
 
 ตอมาเมื่อพระพุทธเจาของเราเกิดขึ้น   ไดตรัสรู  มีปญญาแทงตลอดตามแนวความคิด
ของพวกนกับวชกอน ๆ    และเลยขึ้นไปจนทรงพิสูจนไดวา   แมพรหมโลกก็ยังไมเท่ียง   ยังเปนทุกข
เนื่องดวยการตองเกิดตองดบั.    เห็นการทีไ่มตองเกิดตองดับวาเปนสุขอยางยิ่ง   ไดแกนิพพาน.   
พระองคจึงทรงพบสุขที่แทจริง   อันสูงขึ้นไปกวาพรหม.    และทรงสอนสาวกใหมุงความสุขชนิดนี้เปน
จุดหมายปลายทาง.    มีเรื่องปรากฏในบาลทีี่ทรงสนทนาโตตอบกับปรพิพาชกอันเปนนักบวชท่ีดาษดื่น
อยูในยุคนั้น,    ในจูฬสกลุุทายิสูตร๓๖      ปริพพาชก ช่ือจูฬสกุลุทายิทูลถามวา: - 
 
 “พระองคผูเจรญิ  !     พวกภิกษุพากนัเขามาประพฤตพิรหมจรรยในสํานักพระผูมีพระ
ภาค   เพราะหวังทําใหแจงโลกซึ่งมีความสุขโดยสวนเดยีวหรือ ?” 
[โลกอันเปนสุขโดยสวนเดียวนี้   หมายเอาสุภกณิหพรหม    ซึ่งสนทนากันมาแลวกอนคําถามนี้.] 
 
 “ดูกอน    อุทายิ !   หามิไดเลย   ธรรมอืน่ที่ย่ิงกวาประณตีกวา  โดยอันเปนสุขโดยสวน
เดียวน้ันมีอยู” 
 
 “พระองคผูเจรญิ !      ธรรมที่ย่ิงกวา  ประณีตกวา  อันเปนธรรมที่ภกิษุพากันประพฤติ
พรหมจรรยเพือ่ทําใหแจงนัน้   เปนอยางไร ?” 
 
 ตอไปนี้ไดตรสัขอปฏิบัติในสาสนานี้คือจรณะและวิชชา   เริ่มตนแตกุลบุตรไดฟงเทศน    
เกิดสัทธา    ถงึพรอมดวยศีล,    สันโดษ,    สํารวมอินทรยี,    มีสติสัมปชัญญะ,    เสพท่ีสงัดละนวิรณ,   
ปฐมฌาน,   ทิติยฌาน,    ตตยิฌาน,    จตุตถฌาน,   ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ,    จุตปูปาตญาณ,    และ
อาสวักขยญาณ    อยางเดียวกับในบาลีฉวิโสธนสูตรและมหาอัสสปุรสูตร   (ซึ่งไดใชเปนหลักในเรื่องตาม
รอยพระอรหันต  ดูตอนบุพภาค  บาลี ๓ สูตร)    เปนการแสดงถึงธรรมอันเปนสุขกวาโลกเปนสุขโดยอยาง
เดียว  คือพรหมโลกนัน้. 

                                                  
๓๖   จูฬสกุลุทายิสูตร   ปริพพาชกวัคค   ม.ม.    (ไตร.   ล. ๑๓/๓๖๓/๓๘๔) 
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 ใจความแหงประโยชนแทจรงิของการบวชดังกลาวมาแลวขางตนนัน้  ไดตรัสรวมความ   
ยอใหสั้นไวใน   ทุกฺ  อํ.๓๗   วา”ภิกษุ  ท. !    การอุปสมบทอันตถรคตอนุญาตแลวแกสาวกทั้งหลาย   ก็
เพ่ือประโยชน ๒ อยาง  คือ  เพื่อการปดกัน้อาสวะในทิฏฐธรรม  (ภพนี)้,   และเพื่อการทําลายอาสวะใน
สัมปรายภพ  (ภพหนา)      ภิกษุ  ท. !    การอุปสมบทอันตถาคตอนุญาตแลวแกสาวกทั้งหลายก็เพื่อ
ประโยชน ๒ อยางนี้แล.”        ภิกษใุนสาสนานี้ทั้งหมดก็เพื่อความสุขนี้. 
น้ีคือประโยชนท่ีแทจริงหรอืจุดหมายปลายทางของการบวช. ฯ 
 

 ๗.  ประโยชนพิเศษของการบวช.      นอกจากจะเปนการหลดุพนจากทุกขเปนสวนตัว
แลว    การบวชยังเปนการสืบอายุของพรหมจรรยชนิดนี้ใหยืนยาวมาถึงคนท่ีเกิดภายหลังได,    เพราะ
เพศภิกษุ    ยอมสืบอายุสาสนาไวไดดีกวาเพศฆราวาส  ท้ังทรงประสงคใหสาวกชวยกันรักษาไว    อยา
ทําตนเปนคนสุดทายของพรหมจรรยเสีย   จึงไดตรัสไว๓๘   วา: - 

 “...อานนท  !    เรายอมกลาวกลัยาณวตัรแกเธอ   โดยประการที่วาเธอจะพึงใหเปนไป
ตามได,    เธอท้ังหลายอยางเปนบุรษุมีในท่ีสุดของเราเลย.    อานนท  !    เพราะเมื่อบุรษุใดกําลังเปนไป
อยู   การขาดไปแหงกัลยาณวัตรมีข้ึนในระหวางนั้น    บุรุษชื่อวาบุรษุมีในที่สุดของบุรุษท้ังหลาย...” ฯ  
เปนตน. 

 นี่แสดงการบวชที่ถูกตอง   เปนการตออายพุระสาสนาใหยืดยาวไปดวย. 

 

 ๘.  การสึก.     การบวชแลวสึก  ไมไดเปนการตามรอยพระอรหันตอยางแนวแนเลย   ไม
นาจะนํามากลาว.    แตก็เปนปญหาที่เนื่องถึงกันอันหนึ่งจึงนํามากลาวไวในที่น้ีดวย. 

 ครั้งพุทธกาล  ตอนแรก ๆ  ไมมีการสึก    เพราะคนที่เขาไปขอบวชเปนคนคิดตกใน
สภาวสังขารมาแลว   จึงขอบวช  และบรรลุความเปนอริยบุคคลไปหมด,    พระองคจึงไมไดทรงวางวธิี
สึกไวให.    มารุนหลัง   มคีนถลําบวชเพราะตามเพื่อนหรือตามเสียงสรรเสรญิคณุของการบวช    ตอมา

                                                  
๓๗   ปณณาสกาสังคาหิตา  สุตตันตา  ทุก.  อํ  (ไตร.   ล. ๒๐/๑๒๓/๔๓๗) 
๓๘   มฆเทวัมพสูตร   ราชวรรค   ม.ม.  (ไตร   ล. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓) 
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อยูไมไดก็ตองสึก   คือแหกการบวชออกมาดวย  การอันไมเปนมงคล   ไมมีใครนับถอื,     คําบาลีท่ีตรัส
ใช   ท่ีแปลวาสึกนั้น  ไมใชเปนคําธรรมดา    เปนคําอัปมงคล   คือคําวา   “หีนายาวตฺตติ  =  เวียนมาเพื่อ
เพศอันต่ําชา๓๙,    หรือคําวา  “วิพฺภนฺตโิก  =  หมุนไปผิดอยางนาต”ิ    ซึ่งเราเรียกในภาษาไทยวา   สึก   
และไมถือกันวาเปนอัปมงคลอะไร    บางทีก็ถือไปวา   เมื่อจะสึกก็เปนการมงคลอีกครั้งหนึ่ง  เหมือน
เมื่อเขาพิธีบวชเหมือนกัน    เปนเพราะเราเพาะพธิีสึกกนัขึ้นใหม    เนือ่งจากอยากใหไดบวชเหมือนกัน   
เปนเพราะเราเพาะพิธีสึกกนัขึ้นใหม   เนื่องจากอยากใหไดบวชกันทกุคน    แม ๗ วัน ก็ยังดีเปนตน  
เปนการบวชทีต่ามรอยพระอรหันตอยางตรงดิ่งแนวแนหามิได.   และเปนการสึกท่ีตางกับครั้งกระโนน   
ซึ่งถือกันวา  การสึกนาตเิอามาก ๆ   เพราะบัดนี้มีพธิีสึก. 

 

 ผูที่ตองสึกก็เพราะเหตุ ๒ อยาง  คือ  ถูกบังคับ,    และสึกเอง.    อยางแรกคือ   ทาํผิด
รายแรงจนเขาบังคับใหสึก   หรือความอับอายคงทนอยูไมไหวบังคับใหสึก.    อยางหลังเพราะบวชตาม
ประเพณีบางแหงท่ีถือวาบวชชั่วคราว,    ไมใชบวชตามรอยพระอรหันตจริง ๆ,   หรือบวชเพราะถลําเขา
ไปโดยเขาใจผดิวาตนจะทําหนาท่ีของการบวชได,    ภายหลังมองเห็นหนทางแนนตนั    ก็ตองลาสึก,    
หรือเมื่อไดศึกษาพระธรรมวนิัยมากเขา    ทําใหเห็นไปวา  ออกไปเปนอุบาสก  หรืออุบาสิกาที่เครงครัด
บริสุทธิ์เรยีบรอย    ก็ยังดีกวาทนอยูเปนภกิษุที่เศราหมองรังเกยีจตวัเอง,    หรืออกุศลวิตก  หรือกิเลส
เกิดขึ้นรบกวนเผาใจใหเรารอน,   จึงลาสึกสรุปไดความวา   ถาไมอาจตามรอยพระอรหันตดวยการบวช
ไดตอไป,    กค็วรสึก   มิฉะนั้นเปนการทนบวช  ซึ่งไมเปนการกระทําที่ชอบ หรือเยน็ใจไดเลย. 

 

 ภัยหรืออันตรายของนักบวช   ที่จะทําใหสึกได   ทั้งที่เปนคนบวชใหมและบวชนาน   ได
ตรัสไวใน   จาตุมสูตร๔๐   วา: - 

 ภิกษ ุ ท. !    ภยัของคนที่ลงไปสูนํ้า  มีสี่อยางคือ  ภยัเกิดแตคลื่น,    ภัยเกดิแตจระเข,    ภัย
เกิดแตน้ําวน,    ภัยเกิดแตปลาราย,     ภิกษุ  ท. !    น่ีเปนภยัสี่อยางของคนที่ลงน้ํา. 

                                                  
๓๙    เพศต่ํา  หมายถงึเพศคฤหัสถ 
๔๐    จาตุมสูตรภิกขุวรรค  ม.ม.   ไตร.    ล. ๑๓/๑๙๘/๑๙๐    ตรัสแกภิกษุ ท.   ที่ปามะขามปอม. 
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 ภิกษุ  ท. !     ภัยของนกับวชบางคนผูบวชจากเรือนไมเกี่ยวของดวยเรอืน   ในสาสนานี้ก็
มีสี่อยาง.   ฉันเดียวกัน  คือ  ภัยเกิดแตคลืน่  ภัยเกิดแตจระเข  ภยัเกดิแตน้ําวน  ภัยเกิดแตปลาราย. 

 ๑.ภิกษุ  ท. !      ภัยเกดิแตคลื่นเปนอยางไร ?    ภิกษุ  ท. !     คนบางคนสัทธาบวชใน
สาสนานี้   ไมมีการงานอันเกี่ยวของดวยเรอืนเธอบวชเพราะคดิเห็นวา   “เราถูกความ  เกิด – แก – ตาย – 
โศก – ร่ําไร – ทุกขกาย – ทุกขใจ – แหงใจ   ครอบงําเอา    เปนผูท่ีถกูความทุกขครอบงําหอหุมแลว   ทํา
ไฉน   ความสิ้นทุกขจะปรากฏได.”  ฯ    ครั้นบวชแลวเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกันยอมวากลาว
ตักเตือนเธอวา   “จงกาวไปอยางนี้ ๆ  จงถอยกลับอยางนี้ ๆ  จงแล  จงเหลียว  จงคู  จงเหยียด   อยางนี้ ๆ  
จงทรงสังฆาฏ ิ บาตร  จีวร  อยางนี้ ๆ” ฯ     เธอหวนระลึกไปวา   “เมือ่เราอยูครองเรือน   ยอมวากลาว
สั่งสอนผูอ่ืน    บัดนี้ภกิษุคราวลกูคราวหลานของเรากลบัมาคอยหาโอกาสวากลาวตกัเตือนเรา”   ดังนี้  
ฯ    เธอก็บอกคืนสิกขา   เวียนมาสูเพศอันต่ําชา  ฯ        ภิกษุ  ท. !   ผูนี้เราเรยีกวา  ผูกลัวตอภยัอันเกิดแต
คลื่น    แลวบอกคืนสิกขา  เวียนมาสูเพศอนัต่ําชา.    ภกิษุ  ท. !    คําวาภัยเกิดแตคลืน่เปนชื่อแหงความ
คับแคนใจเพราะโกรธ. 

 

 ๒.  ภิกษุ  ท. !    ภัยเกิดแตจระเขเปนอยางไร ?   ภิกษุ  ท. !   คนบางคน...๔๑     ครัน้บวช
แลว  เพ่ือนทีป่ระพฤตพิรหมจรรยดวยกนัยอมวาวากลาวสั่งสอนเธอวา   “ส่ิงนี้ทานควรเคีย้ว   สิ่งนี้ไม
ควรเคีย้ว,    สิ่งนี้ทานควรบรโิภค    สิ่งนีไ้มควรบรโิภค,     สิ่งนี้ทานควรลิ้ม   ส่ิงนีไ้มควรลิ้ม,    ส่ิงนี้
ทานควรดื่ม   สิ่งนี้ไมควรดืม่.      ทานควรเคี้ยว-กิน-ลิ้ม-ดื่ม   แตของที่ควร,      ไมควรเคีย้ว-กิน-ลิ้ม-ดื่ม  
ของท่ีไมควร.     ทานควรเคีย้ว-กิน-ลิ้ม-ดื่ม   แตในกาล (คือเวลาที่อนุญาต),   ไมควรเคี้ยว-กิน-ลิ้ม-ดื่ม   
นอกกาล.”   ดังนี้. ฯ   เธอหวนระลกึไปวา   “เมื่อกอนเราอยูครองเรือนปรารถนาสิ่งใดก็เคีย้ว-กิน-ลิ้ม-
ดื่มสิ่งนั้น,    ไมปรารถนาสิ่งใดก็ไมเคี้ยว-กนิ-ลิ้ม-ดื่ม   สิ่งนั้น,      เคี้ยว-กิน-ลิ้ม-ดื่ม   ไดท้ังสิ่งท่ี (ภกิษุนี้
วา) ควรและไมควร,    ไดท้ังในกาลและนอกกาล,    ที่คหบดีผูมีสัทธานํามาถวายนอกกาลในเวลา
กลางวัน.”   ดงันั้น  เธอก็บอกคืนสิกขา   เวียนมาสูเพศอนัต่ํา,    ภิกษ ุ ท. !   คําวาภยัเกิดแตจระเข  เปน
คําสําหรับเรียกคนเห็นแกทอง. ฯ 

 

                                                  
๔๑    ที่...เชนนี้   เตมิใหเต็มเหมือนขอ ๑. 
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 ๓.ภิกษุ  ท. !    ภัยเกิดแตน้ําวนเปนอยางไร ?     ภิกษุ  ท. !    คนบางคน...   ครั้นบวชแลว     
ตอนเชาถือบาตรครองจีวร   เขาไปบิณฑบาตในบานหรอืนิคม   ไมรกัษากายไมรักษาวาจา   ไมกําหนด
สติ   ไมสํารวมอินทรยี  (คือหูตาเปนตน)    ในที่น้ัน    เธอเห็นคหบดี  หรือบุตรของคหบดี   อ่ิมเอิบ
เพียบพรอมดวยกามคุณหา   ใหเขาบําเรออยู.   เกิดการหวนระลึกวา   “เมื่อกอน  เราเปนคฤหัสถ  ครอง
เรือนก็เปนผูอ่ิมเอิบเพียบพรอมดวยกามคณุหา   ใหเขาบําเรออยู,     ทรัพยสมบัติในตระกลูของเรา  ก็มี
อยู    และเรากอ็าจบรโิภคทรพัยสมบัติพลาง  ทําบุญพลาง”  ดังนี้ ฯ    เธอบอกคืนสิกขาเวียนมาสูเพศต่ํา.     
ภิกษ ุ ท. !    ผูนี้เราเรยีกวา   ผูกลัวตอภยัเกดิแตน้ําวน   แลวบอกคืนสิกขา   เวยีนมาสูเพศต่ํา.    ภิกษุ  ท. !    
คําวา  ภยัเกดิแตน้ําวนนี้เปนคําสําหรับเรียก  กามคุณท้ังหา. 

 

 ๔.ภิกษุ  ท. !    ภัยเกิดแตปลารายเปนอยางไร ?    ภกิษ ุ  ท. !    คนบางคน...  ครั้นบวช
แลว   ตอนเชาถือบาตร  ครองจีวร   เขาไปบิณฑบาตในบานหรือนิคม   ไมรักษากาย   ไมรกัษาวาจา   
ไมกําหนดสติ  ไมสํารวมอนิทรีย  (คือหูตาเปนตน),   ณ ที่น้ัน  เธอเห็นหญิงชาวบานที่หมผาไมดี  ท่ีนุง
ผาไมดี (คือไมมิดอวัยวะสวนที่ควรปกปด),   เมื่อเธอเห็นหญิงชาวบานผูหมผาไมดี  นุงไมดี  ความ
กําหนัดก็เสียดแทงจิตของเธอ.    เธอมีจิตถูกราคะเสียดแทงแลว   กบ็อกคืนสิกขา   เวียนมาสูเพศต่ํา.    
ภิกษุ  ท. !   ผูนี้เราเรยีกวาผูกลวัตอภยัอันเกิดแตปลาราย   แลวบอกคนืสิกขา  เวียนมาสูเพศต่ํา.    ภิกษ ุ 
ท. !    คําวาภัยเกิดแตปลารายนี้  เปนคําสําหรับเรยีกวา   มาตุคาม. 

 

 ภิกษุ  ท. !      ภัยสี่อยางนี้แล   หวังไดคือมีอยูแกคนบางคนที่ออกบวชจากเรือน  ไม
เกี่ยวของดวยเรือน  ในสาสนานี้. ฯ 

 สวนใน    นวมสูตร๔๒    ไดตรัสเหตุใหสึกไวอีกปรยิายหนึ่ง   เปนความมัวเมา   วา: -  
“ภิกษ ุ  ท. !    ภิกษุผูเมาดวยความเมาในความเปนหนุม    ยอมบอกคนืสิกขา  เวียนมาสูเพศต่ํา.    ภิกษ ุ 
ท. !    ภิกษุผูเมาในไมมโีรค  ยอมบอกคืนสิกขา   เวียนมาสูเพศต่ํา.    ภิกษุ  ท. !   ภิกษุผูเมาดวย ความเมา
ในชีวิต   ยอมบอกคืนสิกขา   เวียนมาสูเพศต่ํา”  ดังนี้.     ในบาลีน้ีมีความหมายกวางขวาง   ครอบไปได
ถึงผูสึกทุกจําพวก    เพราะความเมาเหลานี้   เปนตนเหตุทําใหเกิดภัยอันตรายตอการบวชไดทุกทางเปน
คํากวาง.ฯ 
                                                  
๔๒   นวมสูตร   เทวทูตวรรค   ปฐมปณณาสก   ติก.  อํ   (ไตร    ล. ๒๐  น. ๑๘๖   บ. ๔๗๙) 
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 โดยนยันี้กไ็ดความวา   การสึกก็คือ   การถอยหลงักลับจากการกาวเดนิตามรอยพระ
อรหันต   เนื่องดวยอุปสรรคตาง ๆ  ตามทีม่ันจะเกิดขึ้นแกผูท่ีไมสามารถดําเนินไดสืบไป.   ผูจะเดินไป
ขางหนาในทางนี้   ควรทราบไวเปนเครื่องปองกันตัว   ดุจขายเพชรปองกันอันตราย  ใหเจรญิสืบไป  
จนถึงความหลุดพนได. ฯ 

 

 ๙.  ถาไมบวชจะไดหรอืไม ?     สําหรับผูประสงคอรหัตตภูมิไมบวชไมได,    พระ
อรหัตตผลเปนคุณธรรมขั้นสูงสุดยอด   ควรแกเพศของการบวชอยางเดียว,    ไมมใีนเพศฆราวาส.    แม
จะเกิดบรรลธุรรมขุนสูงสุดนี้ในเพศฆราวาสขึ้นมาก็ตองรีบบวช  เชน  ยสกุลบุตรเปนตัวอยาง,   นัยวา  
บรรลุอรหันตแลว   ถาขืนอยูเปนฆราวาสจักตองปรินิพพานเนื่องจากความอาเกกียรณรังเกยีจดวยสภาพ
แหงเพศเดิมนัน้.    แตที่แทการเปนพระอรหันต   ยอมสูงกวาการบวชอยูแลว. 

 สําหรับผูประสงคมรรคผลอันต่ําลงมา  คือโสดา – สหทาคา – อนาคา แลว   จะบวชกไ็ด  
ไมบวชกไ็ด,    แมวาการบรรพชาจะเปนการชวยเหลือใหไดบรรลุมรรคผลเรว็และงายเขาก็จริง    แตผู
ไมบวชก็อาจบรรลุมรรคผลนั้นไดภายในเรือน   และภายในการงานของฆราวาสนัน่เอง.    ในบาล ี  คน
ช้ันสูงเปนอันมาก  เชน  พระญาตใินสากยวงศ,   หรือคนชั้นกลาง  เชนเศรษฐี  คหบดีเปนอันมากก็ได
บรรลถุึง   อนาคามิผล.         และในคนชั้นต่ําก็ยังมี   ดังทีต่รัสไวในบาลฆีฏการสูตร๔๓    ดังตอไปนี:้ - 

 

 “...ดูกอนมหาราช  !     ในนิคมชื่อเวภฬิงคะ   มีชางหมอช่ือฆฏิการะเปนอุปฐากของ
ตถาคต.    มหาราช !     ความนอยใจเสียใจวา   ‘พระผูมีพระภาคกัสสป   ไมทรงจําพรรษาทีพ่าราณสี
ของเราเสียแลว’    ดังนี้,    ยอมมีแกมหาบพิตรเทานั้น,    ความนอยใจเสียใจเชนนี้   จะมีไดแกฆฏกิาระ
น้ันหามิได    และจักไมมีแมในกาลตอไป. 

 “มหาราช !    ฆฏิการะนัน้   ถึงพระพุทธ  พระธรรม   พระสงฆ  เปนท่ีพึ่งแลว,   เวน  
ไกลจากปาณาติบาต   อทินนาทาน   กาเมสุมิจฉาจาร   มุสาวาท   และสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน.     ฆฏิ
การะนั้นมีความเลื่อมใส   ไมหวั่นไหวในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ,   ถึงพรอมดวยศีลที่พระอรยิ
เจาชอบใจ. 

                                                  
๔๓   ฆฏิการสูตร   ราชวรรค   ม.ม.  (ไตร.  ล.๑๓/๓๘๒/๔๑๗)   ตรัสแกพระอานนท  เลาเรื่องพระพุทธเจากัสสป.   ตรัสแกพระราชาองคหนึ่ง. 
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   “มหาราช  !     ฆฏิการะนั้นไมความสงสัยในทุกข   ไมมีความสงสัยในทุกขสมทัุย,   
ทุกขนิโรธ,   และในทุกขนโิรธคามนีิปฏฏิปทา.   ฆฏกิาระนั้นมีภัตตหนเดียว  (คือกินขาววันละครั้ง).   
ประพฤตพิรหมจรรย  (คือไมเสพเมถุน).   เปนผูมีศลี   มธีรรมอนังดงาม. 

 “มหาราช  !    ฆฏิการะนั้น   ไมขุดดินดวยเครื่องมือ  ไมขุดดวยมือ,   หาบเอาแตดินที่
ชาวบานทิ้งไว   หรือที่หนูและลูกหนูขุดไว   นํามาทําภาชนะ  แลวประกาศอยางนีว้า    ‘ภาชนะเหลานี้  
ผูใดอยากได   ก็จงเอาขาวสารใสในกระบงุขาวสาร,   เอาถั่วเขียวใสในกะบุงถั่วเขยีว   หรือถัว่ดําใสใน
กะบุงถั่วดํา  (ฯลฯ)  ของเราแลว   จงถือเอาภาชนะตามที่ตนปรารถนาเถิด’    ฆฏิการะนั้นเลี้ยงมารดา
บิดาผูแกและตามืด  ตลอดกาล. 

 “มหาราช  !     ฆฏิการะนัน้เพราะเขาได  บรรลุอนาคามิมรรคอันเปนเครื่องทําสังโยชน
หาอยางในเบือ้งต่ําใหสิ้นไป  (คือเปนอนาคามี),    จักเปนผูเปนอุปาติกะ  (คือลอบเกิดในชั้นสุทธาวาส),  
จักปรินิพพานในภพนั้น   ไมมีกลับมาจากภพนั้นเปนธรรมดา,...ฯ” 

 

 เหลานี้  เปนตวัอยางอันแสดงวา    มรรคผลชั้นอนาคาม ี  ก็เปนภูมธิรรมที่ฆราวาสบรรลุ
ได  โดยไมตองบวช,   บรรลไุด  โดยความเปนอยูอยางชวีติของฆราวาสตามธรรมดา   แมไมตองกนิขาว
หนเดียวเหมือนชางหมอที่กลาวถึงในบาลนีี้ก็ได.    การท่ีอางเอาเรื่องชางหมอนี้มากลาว  ก็เพ่ือใหทราบ
พิเศษออกไปวาฆราวาสชั้นต่าํก็บรรลุอนาคามิผลได. 

 

 เมื่อไดยกอาคตสถานของการบวชและเรื่องราวท่ีเกีย่วกบัการบวช   จากบาลแีละอัฏฐกถา
มาสาธกพอควรแลว    ขาพเจาขอตัดบทปญหาขอนี้ลงดวยกระแสพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลา   ตามที่ทรงกลาวไวในพระราชนิพนธเทศนาเสือปาหนา ๙๖,   และหนา 
๑๐๔ วา:  

 คนเราโดยมากที่เปนคฤหัสถ   มักอดึอัดในขอที่วาจะถือสาสนาไดจรงิอยางไร.    มัก
เขาใจกันวา   จะถือไดจริง ๆ  ก็แตไปบวชเสียเทานั้น,    เพราะฉะนั้นชานานมาแลวแตโบราณกาล   จึงมี
ความนิยมกันวาผูใดยังไมไดอุปสมบท  เรียกวาเปนคนดิบ   คือไมมคีวามรูทางพุทธสาสนา  หรือเหมือน
ไมไดแสดงตนวาเปนผูถือพทุธสาสนา.   แตถาจะวาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง    ความนิยมท่ีวาโบราณนี ้  
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โบราณสกัเพียงใด ?   แทจรงิเมื่อครั้งพุทธกาล   ปรากฏแนนอนวา   ถึงผูท่ีไมไดบวช  พระพุทธองคก็
ทรงนับถอืเปนอุบาสกได   และใชแตเทานั้น   ถึงผูท่ีไมไดบวชแตประพฤติดีประพฤติชอบ   ก็สําเรจ็เปน
โสดาบันไดเปนอริยบุคคลได   ไมเฉพาะแตผูท่ีบวชเปนพระ    แมท่ีเปนผูหญิงก็อาจสําเร็จไดเหมือนกนั  
เพราะฉะนั้นจึงแลเห็นไดวาในชั้นตน   การบวชไมใชการจําเปนเสียแลว   ความจําเปนคือใจตองถือจริง   
เส่ือมใสจริง  และเห็นใจจริงในคาํสั่งสอนของพระศาสดาของเรานัน่แหละนับวาเปนผูท่ีถือจริงไดแท.    
ตอมาคนไทยเราไดสาสนามาจากเมอืงลังกา    ความนิยมของพวกลังกามีหลายสถาน   ซ่ึงไดตกมาเปน
มรดกของเรา    สรรพสิ่งท้ังปวง  ซึ่งเปนไปเพื่อความแคบของพระสาสนา  เลยเปนมรดกที่เราไดมาจาก
ลังกาท้ังนั้น    ประการหนึ่ง  เชนขอท่ีวาคนเราอายุครบ ๒๑ ป แลวตองบวช   ถาไมบวชเปนดิบ  นีน้บัวา
เปนความคดิแคบอยางที่สุด    เพราะแทจริงเปนอยางไร ?   ก็พอจะเห็นได...   (มองดูพวกนักบวช) 

 “...ก็เมื่อเราจะบวชก็ตามไมบวชก็ตาม กถื็อพระพุทธสาสนาอยูแลวฉะนี้  จึงเปนความ
จําเปนของเราทั้งหลายที่จะตองพยายามเรียนใหรูวา  สาสนาที่เราถือน้ันคอือะไร ถาเราไมพยายามรู
สาสนาของเรา   ก็เหมือนกับเราหลอกโลกอยูเสมอ ถึงแมเราจะบวชกต็ามไมบวชก็ตาม  ไมพนจากความ
ติเตียนวาเปนคนลวงโลก    ชาติท่ีประกอบดวยอารยธรรมในเวลานี ้ ชาตไิหนที่ไมมีสาสนาตองไมมีแลว
ในโลก,    ตองมีสาสนาใดสาสนาหนึ่งแนนอน   เวลานีท้ั้งโลกเขาพูด เขานิยมวาชาติไทยเปนชาตท่ีิถือ
พุทธสาสนา    ท่ีพระพุทธสาสนายั่งยนือยูได  เพราะมีเมืองไทยเปนเหมือนปอมใหญในแนวรบ  ตามที่
ขาพเจาไดกลาวมาครั้งหนึ่งแลว กแ็ปลวา โลกนิยมแลว เพราะเชือ่กันเสียหมดวา เราถือพระพุทธสาสนา  
เพราะฉะนั้นเหมือนเราถกูโลกบังคับใหถือ พระพุทธสาสนาเหมือนกนัการที่เราบวชจิ้ม ๆ แลวบอกวา
“ฉันถือแลว  ตอไปฉันไมตองทําอะไรอกี”  ดังนี้ ไมใชจะลวงโลกไปไดนานสกัปานใด   ในไมชาเขากจ็ับ
ไดวาความประพฤตไิมสมกบัท่ีถือพุทธสาสนา    ใจไมสมกับหนทางท่ีพระศาสดาของเราสั่งสอนซึ่งเรา
เชื่อวาเปนทางดีท่ีสุด    ถาเมื่อความประพฤติไมสมกับผูถือพระพุทธสาสนาเชนนีแ้ลว   ยอมทําใหโลก
เขาดูหมิ่นเราท้ังหมดไมใชวาขาพเจาคนเดยีวจะเปนผูอาย    ทานทั้งหลายที่นั่งอยูในที่น้ีทุกคนตองรบั
ความอายเทากบัขาพเจา,    ขาพเจากค็นไทยคนหนึ่ง    ทานกค็นไทยดวยกันทั้งนั้น   ตองรับความอาย
ดวยกัน  เชนนีแ้ลว   จําเปนตองมีมานะ. 

 “การท่ีบวชนัน้   ถามีเวลาและใจมัน่คงอยู   อยากจะบวชแลว    ขาพเจาอนุโมทนา   บวช
เถิด !    ถาไมมีเวลาและใจรูสึกวาจะบวชจริงไมไดแลว   ขออยาบวชลวงโลกเลย  ขาพเจาขอเสียที   ขอนี้
เปนขอท่ีไดนึกมานานแลว....,” ฯ 

จบบทที่  ๒ 
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๓ 
ปาติโมกขสังวร 

สํารวมใน 
พระปาติโมกข 
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บทที่  ๓ 

ปาติโมกขสังวร   สํารวมในพระปาติโมกข 

 

พระบาลีทีเ่ปนอุทเทสในบทนี้  ดังนี:้ - 

“เธอนั้น   ครัน้บวชแลวอยางนี้   ยอมเปนผูสํารวมในปาติโมกขสังวร    สมบูรณดวยมรรยาทและทีเ่ปน
ท่ีเท่ียวไป   มีปรกติเห็นเปนภัยในโทษแมมีประมาณนอย,    สมาทานศึกษาอยูในสกิขาทั้งหลาย.” 

  [สามัญญผลสูตร  สีล.  ที.   ล.๙  น.๘๓   บ.๑๐๒] 

 

นิทเทส 

  ใจความของบทนี้ :    กลาวดวยปาตโิมกขสังวรอันเปนศีลหมวดตนแหงจตุปาริสุทธิศลี   
พรรณนาความดวยปาติโมกข   อันมาในบาลีวนิัยที่สงฆสวดทุกกึ่งเดอืน   และที่มาในบาลีสามัญญผล
สูตร   อันยกขึ้นเปนหลักตามรอยพระอรหันตรวมเขาดวยกัน.    เกบ็คําอธิบายจากบาลแีละอรรถกถา
แหงบาลีนั้น ๆ  และจากปกรณพิเศษอื่น ๆ  เชนวิสุทธิมรรคเปนตน   มาอธิบายเพิ่มเตมิ.    เนื้อความอัน
จะกลาวในขัน้ที่ ๓ น้ี  มีหัวขอดังตอไปนี:้ - 

 

 ๑.  ปาติโมกขคือ  อะไร ? (มี ๗ กระทู) 

 ๒.  สังวรคอื  อะไร ? (มี ๒ กระทู) 

 ๓.  ศีลคอื  อะไร ? (มี ๑๒ กระทู) 

 ๔.  ขอความเบ็ดเตล็ดเกีย่วปาติโมกขสังวรศลี (มี ๗ กระทู) 

 จะเริ่มพรรณนาความไปตามลําดับขอ   ดังนี้: - 
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๑. ปาติโมกขคือ  อะไร ? 

๑. ปาติโมกขสงัวรศลี  จําเปนแกการตามรอยพระอรหันตอยางไร ? 

 เพ่ือใหเกิดฉันทะความพอใจอยางแรงกลา   ในการเรยีนรูเรื่องปาตโิมกขสังวรศลีแกผู
ศึกษา    จึงขออธิบายปญหาวา   ปาตโิมกขสังวรจําเปนแกการตามรอยพระอรหันตอยางไร ?    

  

 ปาติโมกขหรอืที่เรียกกนัท่ัวไปวาพระวินยั   ไมไดเปนแตเพยีงขอบงัคับ   เพ่ือความ
เรยีบรอยของคณะบรรพชิต   เชนเดียวกบักฎหมายของบานเมืองที่ใชบังคับแกราษฎร.    ผูเขาใจเพยีง
เทานั้น   พากันกลาวแลวกลาวอีกถึงประโยชนอันสําคญัของวนิัยวา   เปนเครื่องควบคุมคณะสงฆให
เรยีบรอย   เชนเดียวกับดายที่รอยดอกไมไมใหกระจัดกระจายฉะนัน้.    ความเขาใจเชนนั้น   จะทําใหมัก
พากันสํารวมวนิัยแตในท่ีแจง   สวนในที่ลับเปนอีกอยางหนึ่ง    เพราะไมเกีย่วกับความสงบเรยีบรอย
ของหมูคณะ.   เพียงเทานี้   กเ็ห็นไดวาคํากลาวเชนนัน้ยังไมเพียงพอแกความตองการเสียแลว 

 แทที่จริง   ปาติโมกขหรือสิกขาที่เรยีกกนัวาพระวนัิยน้ัน   เปนของจําเปนอยางยิง่  แก
การปฏิบัติเพื่อกาวขึ้นสูโลกตุตรภูมิโดยแท.    ผูมีศีลเศราหมองอยูภายในใจตนเอง   แมไมเปนทีเ่สียหาย
แกหมูคณะก็ตาม   แตผูนั้นไมอาจกาวผานขั้นสมาธิไปไดเลย.    ความทุศีลภายในใจ  แมรูแตคนเดียว   
ก็เปนขาศึกอยางรายแรงตอการบรรลผุลของสมาธิ   กลาวคือ  ฌานชนดิเปนบาทฐานของมรรคและผล
ทั้งหลาย,    พอจิตจะเริ่มสงบ   ความรูสึกทุศีลนั้นยอมผดุขึ้นแทรกทกุครั้งไป,   ไมมทีางที่จิตจะสงบได. 

 เพราะฉะนั้น   ปาติโมกขสังวรจึงเปนบันไดขั้นแรกของการกาวขึ้นสูอรหันตภาวะ   ซึ่ง
นักปฏิบตัิจะเลี่ยงพนไปไมได   เปนบรุพกจิดุจฐานรากแหงสมณกจิทั้งปวง,    ทานกลาวไวในที่
ทั้งหลายมีเนื้อความตรงกัน  เชน  ในอฏัฐกถาแหงจิตตบุาทกัณฑ ๔๔    กลาวไวดังนีว้า: -   “ถามวา  
กุลบุตรผูใครจะบรรลุพระอรหันตพึงทําอยางไร ?  ตอบวา   กุลบุตรผูใครจะบรรลุพระอรหันต  พึงชําระ
ศีลทั้งสี่  กลาวคือปาติโมกขสังวรศีล   อนิทรยีสังวรศีล  อาชีวปาริสทุธิศีล  และปจจยสันนิสสิตศีล     
ตั้งแตตน  ใหเปนผูตั้งอยูเฉพาะในศีลอันบริสุทธิด์วยดีแลว   จึงตัดปลิโพธ (เครือ่งกังวล) ๑๐ อยางมี
อาวาสปลโิพธเปนตน,   เขาไปหากัลยาณมิตรผูใหกรรมฐานแลว   จึงใครครวญหากรรมฐานอันเกือ้กูล
แกจรยิาของตนจากบรรดากรรมฐาน  ๓๘  อันมาแลวในบาลี.     ถาปฐวีกสิณ (เปนตน)  เกื้อกลูแกจรยิา

                                                  
๔๔   อัฏฐสาลินี   อรรถกถาอภิธรรมปฎก   ตอนธัมมสังคณ ิ  หนา ๒๗๔-๕   
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ของตนแลว   ถือเอากรรมฐานนั่นแหละ  ละวิหารอันไมสมควร   อยูในวิหารอันสมควรแลวทําการตัด
ปลิโพธเลก็นอย.    ทําวธิีแหงภาวนาทั้งปวง    เชนการตามรักษาบริกรรมนิมิตแหงกสิณไมใหเสือ่ม,    -
การเวนจากอสัปปายธรรม  ๗  อยาง,    การเสพสัปปายธรรม  ๗  อยาง,    และประเภทแหงอัปปนา
โกศล  ๑๐  อยาง   ไมใหเสื่อมอยู   พึงปฏิบตัิเพ่ือการบรรลฌุาน.    น้ีกลาวแตโดยยอ  โดยพิสดาร   พึงรู
โดยนัยแหงคําที่กลาวไวในวสิุทธิมรรค...” ฯ 

 นี่ยอมแสดงวา   ปาตโิมกขสังวรเปนกิจจาํเปนในเบื้องตน   อันจะเวนขามไปเสียไมได
โดยแท   เพราะฉะนัน้  พระองคจึงตรัสไวใน  ปญจ.  อํ.๔๕   วา   ภิกษุ  ท. !   ภิกษุไมทาํศีลทั้งหลายให
บริบรูณแลว   จักทําสัมมาทิฏฐิใหบริบูรณน้ัน   ขอนัน้ไมใชฐานะที่จะเปนได.”   ผูศึกษาพึงทราบวา   
สัมมาทิฏฐิก็คือการรูอริยสัจดวยนามกาย   หรืออาสวักขยญาณนั่นเอง. 

 

 ศีลเปนการขดูเกลากายวาจาใหสะอาด.   กายวาจาที่สะอาดหนุนใหเกิดสมาธิ.    สมาธิให
เกิดญาณรูตามเปนจริง  เปนตัวปญญา  ตดักิเลสบรรลุมรรคผลได   ดังทานกลาวลาํดับไวในวิสุทธิ ๗  
คือ  ศีลวิสุทธิ  (=  ความหมดจดแหงศีล)   เปนบันไดสงขึ้นไปถึงจิตตวิสุทธิ  (=  ความหมดจดแหงจิต.)    
จิตตวิสุทธิ   สงใหถึงทิฏฐวิสิุทธิ  (=  ความหมดจดแหงความเห็นคือเห็นถูก.)    ทฏิฐิวิสุทธิสงตอกันเปน
ลําดับ ๆ  ไป  จนถึงญาณทัศนะอันไดแกตัวอริยมรรคทั้งสี่  (ดูอธิบายพิสดารในธรรมวภิาคปริเฉท ๒  
หนา ๗๗).    การสนทนาของทานพระสารีบุตรและทานพระปณุณมันตานีบุตร   บงชัดวาวิสุทธิทัง้ ๗ นี้  
เปนดุจรถ ๗ ผลดั  สงตอกนัใหถึงนพิพาน.   ผูประสงคทราบเรื่องพิสดารจงดูในรถวนิีตสูตร๔๖   นั้น
เถิด. 

 

 เพราะฉะนั้น  แทนท่ีจะกลาววา   ศลีเปนเครื่องทําหมูใหงาม   ควรกลาววา   ศีลเปน
บันไดขั้นแรกแหงพระนิพพานโดยแท.   จงึจะเปนคําที่มคีวามหมายเตม็ท่ีแหงสิกขาสวนนี้. 

 

                                                  
๔๕   ปฐมสูตร   ปญจงัคิกวัคค  ปฐมปณณาสก  ปญจ,  อํ  ล.  ๒๒/๑๖/๒๑. 
๔๖   รถวีนิตสูตร   โอปมมวรรค  มู.  ม.  ไตร.  ล. ๑๒  น. ๒๘๗  บ. ๒๙๒. 
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๒. ปาติโมกข  คืออะไร 

 เมื่อกลาวใหกวางท่ีสุด   คําวา  ‘ปาติโมกข’  เปนชื่อแหงธรรมอนัเปนประณีตแหงความ
หลุดพน   และหมายท่ัวไปทั้งสวนศีลสมาธิปญญา   ดังในโอวาทปาติโมกขทีพ่ระองคแสดงในวัน   
มาฆปรูณม ี  บรรจุขอความเต็มที่ทั้งสวนศีลสมาธิปญญา.   แตที่ใชจนเปนท่ีเขาใจกนัดื่นนัน้  คํานีห้มาย
เอาเพียงสวนศลี  คือคัดเลือกสิกขาบทที่เห็นวาสําคัญขึ้นจัดเปนพวกหนึ่ง   ใหช่ือวาปาติโมกข,   มีที่มา
ทั้งในบาลีพระสูตรและบาลวีนิัย.   สําหรับฆราวาสทัว่ไป   ปาตโิมกข  คือศีลหา,   สําหรับสามเณรคือ
ศีล ๑๐,  และสําหรับภกิษ ุ  คือศีล ๒๒๗,   และ   ๓๑๑ สําหรบัภิกษณุี.    จะกลาวเรื่องอันได
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวพันกันในเรื่องปาตโิมกขของภิกษุ  พอสมควร. 

 สิกขาบท ๒๒๗  ขอ   ซึ่งสงฆสวนทุกกึ่งเดือน  เรยีกวา  ทําอุโบสถสวดปาตโิมกขนั้น   
ในบาลวีินยัปฎกเอง   ก็ไมพบที่ระบุเรียกวาสิกขาบท ๒๒๗  น้ีวา  “ปาติโมกข”  เลย   มีแตเรยีกวา มหา
วิภังคหรือภิกขุวิภังค.     แตพุทธภาษิตทีต่รัสวา   ปาตโิมกฺเข  จ  สํวโร  =  สํารวมในปาตโิมกขเปนตน
น้ัน  มีอยูดาษดื่นในบาลีท้ังหลาย.    อะไรจะเปนตัวปาตโิมกขแท   เปนสิ่งที่ควรหยบิขึ้นวินจิฉัย   เพราะ
ผูตามรอยพระอรหันตควรรูจักปาตโิมกขท่ีแทจริงหรือตรงตอพุทธประสงค   การท่ีกระทําจึงจะไดผล   
เหตุวาการสํารวมในปาติโมกข   เปนบันไดขึ้นหนึ่งของการกระทําอันนี้,   จะสาธกเรื่องในบาลีมาเปน
แนวสันนิษฐานเปนลําดับไป. 

 

 การแสดงปาตโิมกข  ในบาลี๔๗    บงวามีมาแตครั้งพระองคยังทรงพระชนมอยู   และ
พระองคเปนผูทรงแสดงปาตโิมกขเอง,    แตเรื่องที่ทรงนาํแสดงนั้น  เปนเรื่องอะไรควรรูไว.    เขาใจวา
ครั้งแรกที่สุดก็คือการแสดงโอวาทปาติโมกขในวันมาฆปูรณม ี   ที่ทรงแสดงดวยหลกัธรรมเฉพาะที่
สําคัญและตรงกันทุก ๆ  พระองคพระพุทธเจา    เปนใจความเพียง ๓  คาถาวา 

 

 [๑]  “ขันติคือความอดกลั้น  เปนเครื่องเผาผลาญความชั่วอยางยิ่ง.   พวกผูรู  กลาวพระฯ
นิพพานวาเปนธรรมอยางยิง่.   ผูฆาสัตวหาเปนบรรพชติไม   ผูเบียดเบียนผูอ่ืนหาเปนสมณะไม.ฯ 

                                                  
๔๗  ทสมสูตร   มหาวรรค  อต.  อ ํ (ไตร.  ล. ๒๓/๒๐๗/๑๑๐) 
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 [๒]  การไมทาํบาปทุกอยาง,   การทํากุศลใหเต็มท่ี,  การชําระจิตใหผองแผว,  สามอยาง
น้ี  เปนระบบสาสนาของพระพุทธเจาทั้งหลาย.ฯ 

 [๓]  การไมกลาวราย  การไมทําราย  การสํารวมในปาตโิมกข  ความรูประมาณในอาหาร  
ที่นอนที่น่ังอันสงัด  การประกอบทั่วในอธิจิต,  หกอยางนี้  เปนระบบสาสนาของพระพุทธเจาทัง้หลาย.
ฯ” 

 

 สงฆในประชมุวันนัน้  เปนพระอรหันตลวน  ๑๒๕๐  องค  ทําใหเห็นวาปาติโมกขที่
แสดงแกพระอรหันตนั้นเปนอีกอยางหนึ่งและทั้งครั้งนัน้ยังมีแตภกิษผุูบริสุทธิ์   และสิกขาบททัง้หลาย
ก็ยังไมไดบญัญัติข้ึน.    ตอมามีภิกษเุหลวไหลมากขึ้น   จึงทรงบญัญัตสิิกขาบทตาง ๆ  ข้ึนตามลําดบัเปน
อันมาก   แมท่ีสุดแตการจีก้ันเลน  การเลนน้ํา  การแกลงซอนของของกัน  จนถงึท่ีหยาบคายเชนเกี้ยว
ผูหญิง เปนตน   ก็ตองบรรจุเขาในปาตโิมกข.    แทนท่ีจะแสดงดวยหลกัธรรมอยางแตกอน  กลับ
กลายเปนการแสดงดวยสิกขาบทเหลานี้   เพ่ือใหเธอระลกึอาบัติไปพลาง   และซอมความจําไวทุกกึ่ง
เดือน.   ถาเปนพระอรหันตแลวกยั็งตองทนนั่งฟงสิกขาบทอันหามไมใหจี้กันเปนตนนี้  จะเปนการนา
อนาถใจเพยีงใด 

 

 เพียงเทานี้ยังไมพอ   อยูมาวันหนึ่งเปนวันอุโบสถ,   ที่บุพพารามเมอืงสาวัตถี   ขณะที่
ภิกษุสงฆประชุมพรอมจะทาํอุโบสถกรรมนั่งรอคอยพระผูมีพระภาคเจาอยู   มีภิกษทุุศีลตองอาบตัิเปน
มูลเฉท  ไมเปนสมณะแลว   นั่งปนอยูในบริษัทนั้นดวย,   พระผูมีพระภาคไมทรงแสดงปาติโมกข  โดย
ตรัสวา  ภิกษสุงฆไมบริสุทธิ์.    ภิกษุสงฆนั่งรออยูจนปจฉิมยาม    ในท่ีสุดพระมหาโมคคัลลานะ
กําหนดรูจักตวัภิกษรุูปนัน้ไดดวยญาณ   ฉุดตัวออกจากบรษิัทไป,   แมกระนั้นพระองคไมทรงแสดง
และตรัสเปนคาํขาดวา   จําเดิมตั้งแตวันนีไ้ป    ใหสงฆทั้งหลายแสดงปาติโมกขเอง  พระองคไมแสดง,   
แลวตรัสพุทธภาษิตอ่ืนมใีจความกลาวเปรียบวา   ในธรรมวินัยของพระองคก็มีของดีวิเศษ  ๘  อยาง  
เชนเดยีวกับในมหาสมุทร.   ดูเรื่องพิสดารในทสมสูตร  มหาวรรค.  อัฏ.  อํ. 

 

 ในบาลนีี้ไมไดกลาววาปาตโิมกขท่ีแสดงนั้นคืออะไร   ท้ังอรรถกถาแหงบาลีกไ็มได
กลาวอธิบายไวอยางใดเลย   จึงยังไมควรถือวาปาตโิมกขที่ทรงแสดงนั้น  คือสิกขาบท  ๒๒๗  ขอ   
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หรือเปนการแสดงดวยหลักธรรม   คลายคลึงแสดงโอวาทปาติโมกข.    ขาพเจาเขาใจวาทรงแสดงดวย
สิกขาบทตาง ๆ  แตหาใชมีจาํนวนมากถึง  ๒๒๗  ขอ  เหมือนที่แสดงกนัในบดันี้ไม.   

 ในบาลีสูตรที่  ๖-๗-๘  (๓ สูตร)  แหงจตตุถวรรค  ทุตยิปณณาสก  ตกิ.  อํ๔๘     มีพุทธ
ภาษิตวา    “ภกิษุ  ท. !    สิกขาบท  ๑๕๐  ถวนนี้   ยอมมาสูอุทเทส  (คือการนําขึน้แสดงในทามกลาง
สงฆ)  ทุกกึ่งเดือน   ซึ่งกุลบุตรผูหวังประโยชนศกึษากนัอยู...”    น่ีแสดงใหเห็นวา   ครั้งพุทธกาลมีการ
แสดงปกตโิมกข  ดวยสิกขาบทเพียง ๑๕๐ สิกขาบทถวน ๆ  เทานั้น   ที่กลาวถึง  ๒๒๗  สิกขาบทไมมี
เลย,   มามีในคัมภีรวิภังคแหงวินัยปฎก   ซึ่งเรียกคําพดูของผูรวบรวมวินัยปฎกไมใชพุทธภาษิต,   บอก
เปนอุทเทสไป   นับได  ๒๒๗  สิกขาบท.    นี้ทําใหเห็นวามีการเพิ่มเขาอีกภายหลังแตพุทธปรินิพพานก็
ได     โดยเฉพาะคือเมื่อรอยกรองพระไตรปฎกครั้งทําสังคายนาครั้งใดครั้งหนึ่ง.    ทานเหลานัน้ได
นําเอาสิกขาบทอื่น ๆ  ทีไ่ดทรงบญัญัตไิว  แตไมไดนับรวมเขาไปในปาตโิมกขมานับรวมเขาไปใน
ปาติโมกขอีก  ๗๗  สิกขาบท.   จะเปนสิกขาบทใดบาง   ไมหลักฐานในบาลี,   เปนเรื่องตองสันนิษฐาน.   
สมเด็จพระมหาสมณะเจา  กรมพระยาวชิรญาณ  ทรงสันนิษฐานไววา  ไดแกเสขิยวตัร  ๗๕  สิกขาบท  
และอนยิต ก ๒ สิกขาบทนัน่เอง.   ตอมาไดสวดปาตโิมกขดวยสิกขาบท  ๒๒๗  สิกขาบทมาจนถึงทุก
วันนี้. 

 

 นี่คือลักษณาการแหงภกิขุปาติโมกขทีไ่ดกลายตวัเรื่อยมาและในบัดนี้สิกขาบท  ๒๒๗  
สิกขาบทนั้น  ไดมีสิกขาบทที่เปนหมันแท ๆ เสียแลว  ประมาณถึง ๒๗ สิกขาบท๔๙  เปนอยางนอย.   
สงฆในบดันีก้ยั็งสวดปาตโิมกขเดิมอยูน่ันเอง.   พฤติการณอันนี้คงเนือ่งมาแตครั้งยงัไมมีการเรียนภาษา
บาลี   ไมรูวาสิกขาบทที่สวดนัน้แปลวากระไรบางจนมาถึงสมัยที่เรยีนบาลีศึกษารูวินัยกันแลว   ก็ยัง
สวดปาตโิมกข   ซึ่งบรรจุสกิขาบทอันเปนหมันเสียหลายสิกขาบทไปตามเดิม.   คณะที่สวดปาตโิมกขนี้
เปนนิจ  จะไดรับยกยองมากมาย,   แตถาคณะใดตัดทอนที่เปนหมันออกเพิ่มที่จําเปนตองใชแทน   จะถูก
ประณามวา  หักลางพระพทุธบญัญัติ.   ปาติโมกขอันนี้จะเปนประโยชน  คือเปนบันไดแหงการตามรอย

                                                  
๔๘  ไตร.   ล. ๒๑   น. ๒๙๗   บ. ๕๒๖,๕๒๗,๕๒๘. 
๔๙   ที่เปนหมันอยางตายตัว  ก็คือสิกขาบทอันเก่ียวกับภิกษุณี  และของลวงกาละเทศะ เชน สันถัดท่ีใชหลอดวยขนเจียมเปนตน.  และยังมีท่ีไม
เปนตัวสิกขาบท  ปรับอาบัติอะไรเสียอีก ๙ สิกขาบท คือ อนิยต ๒ และอธิกรณสมถะ ๗, การท่ีพูดวา ทรงศีล ๒๒๗ จึงฟงดูชอบกลจนนาจะทํา
ความเขาใจกันเสียใหม 
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พระอรหันตเหมือนอยางเดมิหรือไม  มันเปนการยากทีจ่ะกลาว.    แตเราอาจกลาวไดวา  สิกขาบทใน
ปาติโมกขนั้นแตเดิมมจีํานวนไมตายตวั. 

 

 ถาถามวา   “ในบัดนี้เราควรแกไขตดัตอนเพิ่มเติมจํานวนสิกขาบทในปาติโมกขที่สวดกัน
หรือไม ?”   กอนแตจะตอบ  ควรคดิดวูาครั้งแรกที่สุดทรงแสดงปาติโมกขดวยหลักธรรมแกผูฟงซึ่งเปน
พระอรหันตลวน,   ตอมามกีารแสดงดวยสิกขาบท  ๑๕๐ ขอ,   ทั้งเชือ่วากวาจะถึง  ๑๕๐ ขอน้ัน  คงมีที่
แสดงดวย  ๕๐ ขอ   ๑๐๐ ขอ มาบางแลว   หรือที่แสดงไมมีจํานวนขอจํากัด   เชนแสดงเหมือนบาล
สามัญญผลสูตร  (ซ่ึงจะกลาวในตอนตอไป)  เปนตน  ก็คงมี,   ตอมาพระสังคีติกาจารยเพิ่มเขาอีก  ๗๗  
ขอ  เปน  ๒๒๗ ขอ  แสดงมาจนทุกวันนี้.   เห็นไดวาพระองคหรือสาวกทีรู่พุทธประสงคแทจรงิ    มุง
ประโยชนเปนใหญ.    เพราะฉะนัน้  การที่จะชักสิกขาบทอันเปนหมันออกเสียบาง    แลวเพ่ิมสิกขาบท
ที่เห็นวาสูงมีประโยชนหรือจาํเปนกวาสิกขาบทเหลานั้นอันพระองคไดบัญญัติไวแลว   เขาในสิกขาบท
อันเปนปาตโิมกขตามควร   ก็นาจะเปนการกระทําที่มุงประโยชน   ตรงตอพุทธประสงคและเหตุการณ
ที่เปนมาแลวยิง่เสียกวากระมงั ? 

 

 การถือจํานวนเปนของขลัง  นาจะตดิไปขางงมงายมากกวา  การรูจักเหตุผลกาละเทสะ  
ในฐานทีเ่ปนสาวกของพระองค  ผูประกอบดวยมตัตัญุตาธรรมอยางยิ่ง.   ขอใหคํานึงถึงพระพทุธา
นุญาตอนัประกอบดวยสัพพญัุตญาณของพระองค    ผูทรงเห็นกาลไกลทีย่อมใหสงฆถอนสิกขาบท
เล็กนอย   ในเมื่อกาลสมยัลวงไป ๆ.   แตพระสังคีติกาจารยรุนทําสังคายนา   ไดประกาศหามยกพระ
พุทธานญุาตนัน้เสียแลว   ดวยญัตติกรรมอันสําแดงอทิธิพลมาจนถงึทุกวันนี้.    ทานเองกล็วงลับไป
หมดแลวเชนนี้   ใครเลาเปนผูไดรบัความเสียหายอันเกิดขึ้น   ใครตองเปนเหมือนกับงมงาย   สวดทอง
สิกขาบทบางสิกขาบทซึ่งเปนหมัน   เพราะลวงกาลสมยัเหลานัน้.    ในที่นี้ไมไดประสงคถึงกับใหเลิก
ถอน   เปนแตสับเปลี่ยนเพื่อใหที่เปนหมันออกไป   เอาที่ตองการใชใสแทนในสวนท่ียกขึ้นเปน
ปาติโมกขเทานั้น.    ผูที่ตั้งใจจะตามรอยพระพุทธองค  หรือพระอรหนัตที่แทจริง  นาจะใครครวญตัด
ทอนเอาเองเปนสวนตวั,  และยึดถือเอาโดยนยัที่ตนเห็นวาตรงตอพุทธประสงค  มากกวาก็เปนสิ่งที่ทํา
ไดเปนภายในของตนเอง.   ถาอยากจะรกัษาประวัติศาสตร  ก็ควรใหรักษาไวดวยตํารา  คือวินัยปฎก   
สวนท่ีทําจริง ๆ  ขอใหไดประโยชนจริง ๆ.ในครั้งกระโนน   สิกขาบททั้งหมดยอมสําเร็จประโยชนแก
ภิกษุสงฆตามนั้นทุกสิกขาบท.   แตครั้งนี้ไมเปนอยางนัน้เลย. 
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 ตามที่กลาวมาแลวท้ังหมด   สรุปไดความวาปาตโิมกขในท่ีนี้คือจํานวนสิกขาบทที่ได
ยกขึ้นแสดงทามกลางสงฆทกุกึ่งเดือน   แตมีการเปลีย่นแปลงดังพรรณนามาแลว.   และยิ่งกวานั้น
สิกขาบทนั่น ๆ  ยังแตกตางกันโดยสํานวนโวหารระหวางบาลีพระสูตรและวินยั  ซึง่จะแยกกลาวเปน
อยาง ๆ  ในตอนหลัง. 

 ในบาลีสูตรอ่ืน   เชนมหาอัสสปุรสูตรเปนตน    ทรงเรยีกสิกขาบทเหลานี้วา  สมาจาร  
จัดเปนทางกาย  วาจา  ใจ   เรยีกวา  กายสมาจาร  วจีสมาจาร  มโนสมาจาร  ตามลําดับ.   ที่เปนทางใจ
เชนการยนิดีในวัตถุอันไมสมควรแกสมณะ เชน  เงิน ทอง ทาสชายหญิง เปนตน.   หลักฐานอันชีใ้หเห็น
วาทรงเรยีกสิกขาบทอันเปนปาติโมกขวาสมาจารนั้น  มีที่มาในบาลี  สักกปณหสูตร๕๐    เลาถึงเรื่องทาว
สักกะทลูถามวา  ภกิษุปฏิบัติอยางไรจึงจะไดช่ือวาปฏิบตัิในปาตโิมกขสังวร ?    ตรัสตอบวา  ผูเวนกาย
สมาจาร  วจสีมาจารที่ไมควรเสพ   และประพฤติกายสมาจาร  วจสีมาจารที่ควรเสพ   เชนนี้เรียกวา
ปฏิบัติในปาตโิมกขสังวร.    เพราะฉะนัน้ในหลัก  ๒๓  ข้ัน   ตอนบุพภาคแหงการตามรอยพระอรหันต   
ขาพเจาจึงจดัสมาจารแหงมหาอัสสปุรสูตรเขาไปในปาติโมกขสังวร  และเปนอันวามโนสมาจารแหง
บาลีน้ัน  หมายถึงความยนิดีในอกัปปยวตัถุดังกลาวแลว,   และมโนสมาจารที่เหลือจากนั้น  ไดแก
อินทรยีสังวรศีลบาง  ปจจยสันนิสสิตศีลบาง. 

 

๓.  ปาติโมกขอันมาในบาลวีนิัย. 

 

 สิกขาบทเปนปาติโมกขอันปรากฏอยูในบาลีวนัิยปฎก  เปนสิกขาบทที่ไดถกูเลือกคัดมา
รอยกรองจัดลาํดับใหเรยีบรอย   ตั้งแตหนักที่สุดไปหาเบาที่สุดเปนหมวดหมูกันดี,    เมื่อพระองคตรัส  
ตองไมไดตรัสเปนลําดับอยางนี้  เพราะปรากฏวาตรัสตามแตเรื่องจะเกดิขึ้นกอนหรือหลัง   คละปนกัน
ไปทั้งหนักและเบา.   ผูประชุมจัดการรอยกรองลําดบัสิกขาบทเหลานี้   คือท่ีประชุมสงฆครั้งทํา
สังคายนาอันเรียกกันวาพระสังคีติกาจารย.    สิกขาบททีจ่ัดแลวนี้ตางกบัสิกขาบทอันมาในบาลีพระสูตร   
ซึ่งไมไดเรียงตามลําดับหนักเบา   ตรัสตามที่เห็นสมควรทิ้งไมไดระบุช่ืออาบัติไว  และแถมมีสกิขาบท
อันเปนพวกอาชีวปาริสุทธิศลีติดเนื่องอยูดวยกัน. 

                                                  
๕๐   สักกปณหสูตร  มหา.  ที.  (ไตร.  ล. ๑๐  น. ๒๙๘). 
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 ที่จริง  ขาพเจาควรกลาวสิกขาบท  อันเปนปาตโิมกขท่ีมีอยูในวินัยอยางละเอยีดทุก
สิกขาบทไวในบทนี้   เพือ่เปนหนทางศึกษาของผูตามรอยพระอรหันต,   แตขาพเจาหาทําเชนนั้นไม  
เพราะสิกขาบทสวนมากเหลานั้นอยูนอกทางที่ผูตั้งใจเปนธรรมจริง ๆ  จะลวงไดโดยมาก   จะเปนที่นา
รําคาญแกทานพวกนี้.    กลาวไวแตหลกัพอเปนเครื่องกําหนดยอมดีกวา.    ถากลาวโดยละเอยีดกเ็ปน
เรื่องยดืยาวเกนิขนาด.   อีกประการหนึ่ง  สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณ  ไดทรงเรยีบ
เรยีงสิกขาบทตามแนวนี้ไวอยางบริบูรณ  ช่ือวา  หนังสือวินัยมุข ๑  ผูอยากทราบรายละเอียดดูเอาจาก
หนังสือน้ัน  เปนการดีกวาทีจ่ะยกมาในที่นีอี้ก   ใหเปนการเนิน่ชาแกการอธิบายขั้นตอ ๆ  ไป   และเปน
การซ้ําซากเนือ่งดวยวินยัเลมนี้มีผูศกึษากนัมาแลวแทบทุกคน. 

 

 ที่จริงสิกขาบททั้งหลาย   ถาหวังปฏิบัติอยางเดยีวก็ไมตองศึกษามากมายนัก   นอกจากจะ
ศึกษาเอาไวตอบคําถามที่เซาซี้ หรือ ไวแกตัวเมื่อทําผิดเทานั้น.    เหตุแตวาสิกขาบทแทบทั้งหมด   การ
ลวงยอมมีเจตนาเปนใหญ.    เมื่อเปนผูหวังปฏิบัติกาวหนาจริง ๆ  ก็ยากที่จะมีเจตนาในการกาวลวง
สิกขาบท  หรือทําความชัว่     ซึ่งตามธรรมดามนุษยเรายอมรูสึกตะขิดตะขวงไดเองอยูแลว   
เชนเดยีวกับฆราวาสที่ไมมใีครทําผดิกฎหมายโดยไมรูสกึ   แมจะไมไดเรยีนกฎหมายจบเปนเนติบัณฑิต   
ก็ประมาณไดเองวาเชนนัน้ตองเปนผดิกฎหมายแน   โดยความตะขิดตะขวงอยากปดบังเกดิขึ้นมา   
เพราะธรรมดาฝายสูงตักเตือนให.    พวกหมอความรูกฎหมายอยางละเอียดก็เพ่ือชวยจําเลยมากกวาอยาง
อ่ืน.   การเห็นแกความสะดวกสบายตางหาก   ทําใหคอยหาชองโหวของวินัยอยูเสมอ   แมชองเล็กนอย
ก็หาจนพบ   เพ่ือความสะดวกสบายนั้น   จึงทําใหเห็นไปวา   ตองศึกษายุบยิบหยุมหยิมไปทุกแง.    หรือ
มิฉะนั้นก็เพื่อการตอบปญหารับประกาศนยีบัตร  อันมีจดุประสงคไปอีกกทางหนึ่ง   จากการตามรอย
พระอรหันต,    พระอรหันตชุดแรก  ๖๐   องค  บรรลุพระอรหันตไดโดยไมรูจกัวนัิยเหลานี้เลยแมแตขอ
เดียว.   ทานมีหลักกวาง ๆ  ในใจ   ซ่ึงความชั่วเหลานีจ้ะเกิดขึ้นไมได   นอกจากสวนที่ไมเกี่ยวกับเจตนา  
เชน  จีวรวิปวาส  เปนตน,   เพราะฉะนัน้การรูหลกัอยางกวาง ๆ  หรอืการไมเจตนา  ก็เปนเพียงพอที่จะ
ใหผานขั้นศลี   บรรลุอันสูงขึ้นไปโดยไมตองสงสัยเลย. 
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 หลักท่ีกําหนดไดงาย ๆ  แหงสิกขาบททั้งหมด  คือ   หลักที่สมเด็จพระมหาสมณเจา  
กรมพระยาวชริญาณ๕๑   ทรงประมวลไว   มแีนวดังนี:้ - 

 

 ๑. สิกขาบทพวกที่ทรงวางไวเพื่อปองกันไมใหคนเหี้ยมโหดจนถึงรับอาชญาแผนดนิชั้น
อุกฤษฏ    เชนการลักและฆามนุษยเปนตน 

 ๒. ที่ทรงวางไวเพื่อปองกนัการหลอกลวงโลกเลี้ยงชพีเชนอวดอุตริมนสุสธรรม  คืออวด
มรรคผลเพื่อลาภหรือช่ือเสียงเปนตน. 

 ๓. เพ่ือปองกนัไมใหเปนคนดรุาย  เชนไมใหดากัน  ตกีันเปนตน. 

 ๔. เพื่อปองกนัความประพฤติช้ันเลว  เชนหามพูดปดพดูสอเสียด และหามเสพสุราเปน
ตน. 

 ๕ เพ่ือปองกันความประพฤติเสียหาย  เชนหามแอบฟงความเปนตน. 

 ๖. เพื่อปองกันซุกซน  เชน  หามจี้กัน  หามเลนน้ํา  หามซอนของ ๆ กนั  เพื่อลอเลนเปน
ตน. 

 ๗. เพื่อรกัษาความนยิมตามทีน่ิยมกนัในครัง้นั้น  เชน  หามขุดดิน  ตัดตนไม เปนตน. 

 ๘. เพื่อตรงตามธรรมเนียมของการบวช  เชนหามฉันเวลาวกิาล หรือตองไดรับประเคน
เสียกอนเปนตน. 

 

 เพียงเทานี้  กพ็อเปนหลักใหผูตั้งใจปฏิบตัิกําหนดไดเองวาถาทําเชนนี้ ๆ  จะเปนการขัด
ตอสิกขาบททั้งหลาย   ซึ่งมีหลักความมุงหมายวางไวชัดเจนดังนี้หรอืไม.    แมจะเปนการบดิอุดอยาง
กวาง ๆ  ไปทกุเหลี่ยมทกุคู  ก็ยังดีกวาเปนคนหลวม  หรือทําตนเปนคนชนิดที่เรยีกกนัวา  “นกรู”  หรือ 
“หัวหมอความ”  ซึ่งไมมีจุดประสงคตอความบริสุทธิ์แทจริง   นอกจากปรารภตนและโลกเทานั้น.   

                                                  
๕๑   วินัยมุข   เลม ๑  หนา ๑๙. 
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ความรูในเรื่องศีล  แมมีมากจนจบหมด   ก็สูการมีศลีจริง ๆ  ๔ ตัวอยางกวาง   ดังวามาแลวไมได.    สวน
ผูที่ศึกษาและปฏิบัติไดสะอาดหมดจดบรบูิรณอยางกวาง ๆ   จึงสําคัญและฉลาดทันกลยิ่งกวา,   
โดยเฉพาะในกรณีอันเรยีกดวนเกี่ยวกับการตามรอยพระอรหันต   ซึ่งไมเคยทราบถึงสิกขาบทอัน
หยุมหยิมเหลานี้เลย. 

 

๔.  ปาติโมกขอันมาในบาลีสุตตันตปฎก 

 

 ปาติโมกข หรือสิกขาบทอนัมาในบาลีพระสูตรนัน้  ลวนเปนพระพุทธภาษิตที่ตรัสเอง   
ในกระทูวาพระองคเอง   หรอืกุลบุตรผูประพฤติพรหมจรรย  ซึ่งแทนที่จะคงเปนพุทธในพระองค   ยอม
สํารวมปาตโิมกขถึงพรอมดวยศลีเชนนั้น ๆ,   จึงตางจากสิกขาบทในบาลีวนัิยปฎก   ซึ่งแทนที่จะคงเปน
พุทธภาษิตทั้งเรื่อง  กลับเปนคําของพระสังคีติกาจารยผูรอยกรองคัมภรีน้ี   เมื่อพระองคปรินิพพานแลว  
โดยเลาเรื่องท่ีเกิดจนไดทรงบัญญัติสิกขาบทวาดังนัน้ ๆ .   ทานเรียงลําดับเปนพวก ๆ  สรุปทายวาเปน
สิกขาบทที่สงฆตองสวดทุกกึ่งเดือน.    การบญัญตัิสิกขาบทตามแนวในวินยันัน้   ทรงบญัญตัิตอเมื่อเกิด
เรื่องเชนนั้นขึน้เสียกอนจึงเปนเวลานานกวาจะไดสิกขามีจํานวนเทาท่ีเห็นอยูบัดนี้.    สวนปาติโมกข
ตามแนวบาลพีระสูตรนี้    แมจะตรัสลวงหนาไปกอนเกิดเหตุใหครบทุกอยางกไ็ด   โดยตรัสเปนแนว
กวาง ๆ วา  ปาติโมกขของภกิษุสงฆในสาสนานี้ตองเปนอยางนี้   จึงไมไดระบุช่ืออาบัติไวชัด   เปนแต
บอกวาไมควรทํา   ถึงจะไมเปนตวัวนิัยที่ประกาศขึ้นใชอยางกฎหมายแตก็เปนหลกัวินยัอันกวางและ
กําหนดไดงายสวนหนึ่ง,   ทั้งอยูในรูปพุทธภาษิตเดิม   ไมมีใครไดเคยแกไข   ควรคิดอยู.    สวนความ
มุงหมายของการหาม  ยอมตรงกนัในทางบาลีวนิัยและบาลีพระสูตร. 

 สิกขาบทตามแนวบาลีพระสูตรนี้มีแนวกาํหนดไดจากบาลีสามัญญผลสูตรหรือพรหม
ชาลสูตร   ผูปรารถนาจงดโูดยพิสดารในที่น้ัน๕๒    ณ ที่นี ้  จะกลาวพอเปนเคาโครง.   ทานนยิมแบงกนั 
(เพราะพระไตรปฎกของสยาม)  ออกเปน ๓ พวก  คือ  จลุศีล  มัชฌิมศลี  มหาศีล๕๓   ดังนี้: - 

                                                  
๕๒   ดูสามัญญผลสูตร   ตอนบุพภาค. 
๕๓   การที่แบงดงันี้  ขาพเจาเห็นวายังไมเหมาะเจาะนัก  แตครัน้จะแสดงความเห็นไวในที่นี้ดวยก็ยังไมใชโอกาส,  ในที่น้ีจะคงกลาวไปตามที่
ทานแบงไวกอน. 
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จลุศีล 

 เวนจาก: -  การฆา,  การลัก,  การเสพเมถุน,  การพูดเท็จ,  พูดสอเสียด,  พูดคําหยาบ,   
การดูขับรองประโคม,  การนั่งนอนบนเสนาสนะที่ไมสมควร,   การรับของไมควรรับ,   เชน เงนิทอง  
ทาสชายหญิง  สัตวพาหนะ  ท่ีนา  ที่สวน,   การเปนทูต,   การฉอโกง  และการทําราย. 

มัชฌิมศลี 

 กลาวซ้ํากับจลุศีลโดยมาก   แตกลาวจําแนกชื่อวัตถุอยางละเอยีดเปนชนิด ๆ  ไป  เปน
จํานวนมากมาย  เชนหมวดหามการสะสมของไมสมควรสะสมทุกชนิด,   การเลนคะนองอนาจาร,   การ
คุยดวยเดรจัฉานกถาตาง ๆ,  การทุมเถยีงกีย่งแยงเรื่องลัทธิความเห็น  ทกุหมวดจําแนกชื่อเรยีงอยาง. 

มหาศีล 

 มหาศีลกลาวถงึการหามเดรัจฉานวิชาลวน  ไดแกการทํากิจใชของสมณะเปนหมวด ๆ  
ไป  เชนเปนหมอทํานายโชค,  หมอทําพิธี  หมอโรค,  หมอแผล,  หมอทํานายเสียงสัตว,  หมอดูลักษณะ
ของ,  หมอดูลักษณะสัตวเลีย้ง,  หมอทํานายสงคราม,  หมอทํานายดนิฟาอากาศ,  หมอบวงสรวง,  หมอ
ประกอบยา.  ทั้งหมดนี้  มีที่ตรงกับสิกขาบทอันจัดเปนปาติโมกขนอย    ตรงกับอภิสมาจาร  หรอือาชีว
ปาริสุทธิศลีแทบทั้งนั้น.   จาํแนกชื่ออยางละเอยีดอยางเดียวกัน. 

 

 ตามนัยนี ้    จะเห็นไดวาสิกขาบทในบาลพีระสูตรนี้  มเีฉพาะที่เปนตวัศีลอันเปนเครื่อง
อุปกรณหรือบาทฐานของการฝกใจ  คือ  สมาธิอันสูงขึ้นไปเทานัน้,    หามีสิกขาบทอันหยุมหยิมหรือ
เปนเพยีงระเบยีบ  เชนสิกขาบทบางพวกในปาติโมกขแหงวินัย  เชน  สิกขาบทเกี่ยวดวยนางภิกษุณี,   
การเก็บรักษา ใช   ของใชสอย เชน บาตรจีวร  ลงไปจนถึงอยางต่ํา  เชน  หามไมใหจี้กัน  ไมใหหลอกผี
กัน  ไมใหซอนของ ๆ  กันเพื่อลอเลน  ซึ่งตามธรรมดาของผูใครในธรรมแท  ก็ไมมอีาการชนิดนี้อยูเอง
แลว.    ผูศกึษาควรรูจักสิกขาบทอันเกี่ยวกับความประพฤติท่ีสูงขึ้นไป   และท่ีเปนเพียงระเบียบเครื่อง
ถากถางขูดเกลาอยางหยาบ ๆ  ดังที่วามานี้เถิด  จะเปนหนทางใหรูจกัแกนท่ีแทของปาติโมกขยิ่งขึ้น   ขอ
น้ันจะเปนการเบากายเบาใจ  และรูสกึวาสิกขาบททีต่องสํารวมระวังอยางตั้งอกตั้งใจนัน้  ไมมีกี่
สิกขาบทเพราะตามธรรมดา   ตนก็ไมประพฤติกริยิาเชนนั้นอยูเองแลว,   สิกขาบทพวกนั้น  มีไวสําหรับ
ภิกษุท่ีหยาบคายซุกซนเกนิประมาณดอก.  ทําไดเชนนี้จะเกิดฉันทะในการกาวหนาเพือ่การปฏิบัติข้ันสูง 
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๕. ปาติโมกขกับวินัยตางกนัอยางไร ? 

  

 เมื่อประสงคความกวาง ๆ  คําวาปาติโมกขก็หมายถึงธรรมขั้นละกิเลสทางใจ  เชน  พระ
บาลโีอวาทปาติโมกขเปนตน  น้ีฉันใด  คําวาวนิัยก็ฉันนัน้. 

 คําวา  “วินัย”   แปลวานําไปหมดไมเหลือ,   นําไปอยางวเิศษ,   นําไปทําใหพินาศ  หมาย
เอานําความชั่ว.   ตามที่รูและเขาใจกันโดยมากยอมมวีา   ปาติโมกขกบัวินยัเปนอันเดียวกัน  คือวินัยก็
ไดแกศีลของภกิษุ   โดยใจความวาสิกขาบทนั้น  เปนเครือ่งนําความชั่วทางกายและวาจาออกเสีย   หลัก
อันนี้ยอมถูกเฉพาะในชัน้ต่าํตามที่รับรูกนัโดยมาก   แตเมื่อจะกลาวใหสิ้นเชิงแลว   คําวา  “วินัย”  
หมายถึงการนาํกิเลสออกเสยีไดหมดจดสิ้นเชิงดวย   แตมิคอยพบคําทีม่คีวามหมายกวางขวางเชนนีบ้อย
นัก  ยิ่งในสมยัน้ีแลว   แทบจะไมมใีครพูดวาวินยัไดแกการละกิเลสไดหมดจดสิ้นเชิงเลย   พระองคได
ตรัสคํานี้ไวในบาลี  สัตตก.   อํ.๕๔   วา 

 

 “ภิกษุ  ท. !    ภิกษุตองประกอบดวยธรรม  ๗  อยาง  จึงจะชื่อวาผูทรงวินัย.   ธรรม  ๗  
อยางคืออะไรบาง ?    ๗ อยางคือ  รูจกัอาบัติ.  รูจกัอนาบัติ,  รูจกัอาบตัิเบา,  รูจักอาบัติหนัก,  เปนผูมีศีล
สํารวมในปาตโิมกข  ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร   เห็นภัยในโทษแมมีประมาณนอย   ศึกษาอยูใน
สิกขาบททั้งหลาย,   ไดฌานทั้งสี่ซึ่งเปนธรรมอันยิ่งสวนใจ   เปนเครื่องอยูสุขในทิฏฐธรรมโดยงาย,   ทํา
ใหแจงเจโตวมิุติ  ปญญาวิมุติไดดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้   เพราะหมดอาสวะทัง้หลาย.    
ภิกษุ  ท. !    ภิกษผุูประกอบดวยธรรม  ๗  อยางนี้แล  ชื่อวาเปนผู “ทรงวินัย” 

 ถากลาวโดยหลักนี้   วินยัยอมสูงกวาปาตโิมกขตามที่เราเขาใจกันท่ัวไป.   นํามาบรรยาย
ใหสิ้นเชิงในทีน่ี้  ก็เพื่อประดบัความรูใหกวางขวางเทานัน้. 

 

                                                  
๕๔   ปฐมสูตร  วินัยวัคค  สัต.  อํ.  (ไตร.  ล. ๒๓/๑๔๒/๓๒) 
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๖. ปาตโิมกขสังวรเนือ่งกับมรรยาทและโคจร 

 

 ในบาลทีั้งหลาย  เชนสามัญญผลสูตรเปนตน   เมื่อกลาวถึงศลีแลว  ยอมกลาวถึง
อภิสมาจารคือมรรยาทและโคจรติดตอกันไปทุกแหง  ดังนี้  “...เธอยอมสํารวมในปาตโิมกขสังวร  
สมบูรณดวยมรรยาทและโคจร  มีปรกตเิห็นภัยในโทษ  แมมีประมาณนอย  สมาทานศึกษาอยูใน
สิกขาบททั้งหลาย...”  โดยนยัน้ีเปนอันวาอภิสมาจารและโคจร  รวมตดิอยูในขั้นปาตโิมกขสังวรน้ีดวย. 

 อภิสมาจาร.      คือสิกขาเล็กนอยเปนจาํนวนมาก  อันเกี่ยวดวยมรรยาทอนัภกิษคุวร
ประพฤตใิหยิง่ขึ้นไป  เกี่ยวกับอนามยับาง  เครื่องบรขิารบาง  อาหารบาง  บุคคลบาง  เรยีกวา
อภิสมาจาร  หรืออาภิสมาจาริยกาสิกขา   มาในวินัยพวกขันธกะ  คูกบัสิกขาบทอันเปนปาตโิมกข  ซึ่ง
เรยีกวา อาทิพรหมจารยิกาสกิขา   หรือวิภงัค.   สิกขาบทพวกอภิสมาจาร  มีจํานวนมากมายเหลือจะนับ     
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณ ไดทรงรอยกรองไวเปนหมวดหมูเรียบรอยสะดวกแก
การศกึษาในวนิัยมุขเลม ๒  ผูศึกษาพึงตรวจดูจากทีน้ั่น.   ณ ที่น้ีแสดงแตหัวขอพอเปนเครื่องกําหนดคือ: 
- 

 

๑. มรรยาทอันพึงประพฤตใิหถูกตองในการบริหารรางกาย. 

๒.          ”               ”               ”              การใชและรกัษาเครื่องบริขาร. 

๓.          ”               ”               ”              การอาศัยกันระหวางผูใหญผูนอย. 

๔.          ”               ”               ”              การประพฤตวิัตรอันเปนกจิและธรรมเนยีม 

๕.          ”               ”               ”              การเคารพกนัตามลําดับชั้น. 

๖.          ”               ”               ”              การจําพรรษา. 

๗.          ”               ”               ”              การอุโบสถกรรม. 

๘.          ”               ”               ”              การตดิตอกับคฤหัสถ. 
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๙.          ”               ”               ”              การบรโิภคของตางชนิด. 

๑๐.          ”               ”               ”              การถอืสิทธิในสิ่งของ  (นานาภัณฑะ) 

๑๑.          ”               ”               ”              การทําวินัยกรรมเชนแสดงอาบัติ. 

๑๒.      ”               ”               ”               เรื่องเบด็เตลด็เชนขออารักขา. 

 

 สิกขาบทเหลานี้   ปรับอาบัติทุกกฎแทบทัง้นั้น   นอกจากบางอยางปรบัถึงถลุลัจจยั   ซึ่ง
มีนอยสิกขาบทเต็มที.     เปนสิกขาบทอันพึงประพฤต ิ    เพียงเพื่อไมใหหมูภิกษุมมีรรยาทเลวไปกวา
ชาวบาน   ในสวนที่มีการถอืตรงกนั  เชนการรักษาเครื่องใชสอยเปนตน,   และเพื่อเปนขนบธรรมเนียม
อันประณีตสําหรับสงฆเอง   จะไดเปนที่เคารพนับถือของชาวบาน   ในสวนท่ีแปลกจากที่ชาวบานทํา
กันอยู,   และเปนสิกขาบทที่หมุนใหเหมาะสมไดทุกกาล   ผิดกับสิกขาบทอันเรยีกวาปาติโมกข. 

 

 โคจร.      คือบุคคลและสถานที่อันภิกษคุวรไปมาหาสู   ไดแกสถานที่ซึ่งไมนําใหเกิด
อันตรายท้ังทางกายเชนถกูทาํราย  และทางใจ  เชนถกูกิเลสมรีาคะเปนตนครอบงํา,   ตรงกันขามกับ  
อโคจร   คือสถานที่อันภิกษไุมควรเที่ยวไป  ระบุช่ือไวในบาลี ๖ อยาง  คือ  หญิงแพศยา  หญิงหมาย  
สาวเทื้อ  ภิกษณุี  บัณเฑาะ (คนถูกตอน)  และรานสุรา.    ที่เหลานี้ภิกษไุมควรไปหรอืเกี่ยวของ    เวนไว
แตมีธรุะอันเปนกิจลักษณะ.    แตแมทานระบุช่ือไวเพียงหกอยางก็จริง   ถาบุคคลหรอืสถานที่อันใหเกิด
อันตรายไดอยางเดียวกนัแลว   ถึงจะไมไดบัญญัติหามไวตรงชื่อ   ภกิษคุวรเวนสิ้น.    พระองคทรงกลาว
เปรยีบภกิษผุูเท่ียวไปในอโคจรวา   เหมือนโคท่ีเทีย่วไปในถิน่แหงเสือและราชสีห,   แกะขนยาวเขาไปสู
เซิงหนาม,  นกบินเขาไปในขีดลมกรด (เวรัมภา),  และเตาปลาอันเทีย่วไปในเขตทีด่ักของชาวประมง
เปนตน,     แมจะเปนผูประพฤติดีอยางอืน่อยูบาง   แตถาเสพอโคจรแลวยอมรับอันตรายซ่ึงบางทีถึงกับ
ฉิบหายจากพรหมจรรยทีเดียว.   และโทษที่ตองไดรับแนนอนเสมอก็คือ  เปนท่ีเกลยีดชังของเพื่อน
พรหมจรรยดวยกัน. 
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๗.  การประชมุทําปาติโมกข 

 

 ขาพเจาเขาใจวา   การประชุมทําปาตโิมกขของสงฆในบัดนียั้งไมไดผลตรงตามความ
เปนจริงนัก    นอกจากผูฟง ฟงบาลีปาตโิมกขที่สวดไมทัน หรือบางทีกไ็มออก  (เพราะไมเคยเรยีนบาลี)  
แลว   อาการท่ีกระทําก็ตดิจะจัดไปในสวนพิธ ี เสียมากกวาจะไดผลจริง ๆ.   มักจะถือกันวา  ศึกษาวินัย
เอาดวยภาษาไทยเปนการรูไวปฏิบัตกิ็พอแลว    สวนท่ีลงอุโบสถเปนภาษาบาลีเรว็ปรอ  ก็เพียงเพื่อ
รักษาธรรมเนยีมในการลงปาติโมกขไวเทานั้น.     ตามธรรมดา  พระสงฆไมไดพูดภาษาบาลกีัน   แมพูด
ชา ๆ  ก็ยังฟงกันไมถูก   เพราะไมชินหู   ใครครวญแลว   ทําใหคิดไปวา  การสวดกเ็หมือนนกแกวพูด   
ผูนั่งฟงก็เหมือนฟงนกแกวพดู.   ไมคอยมีภิกษใุดเคยแสดงโทษเปดเผยอาบัติของตนขึ้นมา  ในขณะที่
สวดปาตโิมกข   ดังที่กลาวไวในบาลเีลย.    ทั้งนี้เปนเพราะพระสงฆในบัดนี้   สวนมากนิยมแสดงอาบัติ
เสียกอนลงปาติโมกขใหสิ้นเชิงทุก ๆ  ช่ืออาบัติ   ถึงสงฆบางพวกจะจําแนกชื่ออาบัตแิสดง  บางพวกไม
จําแนกชื่อ  ก็คงไดผลเทากัน    เพราะพวกทีจ่ําแนกชื่อ  ก็จําแนกไปจนหมดชื่ออาบัติ    ท้ังที่บางคราวตน
หกไดตองอาบัติครบทุกชื่อที่แสดงนั้นไม  เปนธรรมเนียมอยางหนึ่งวา   จะตองแสดงอาบัติกอนลง
ปาติโมกขเทานั้น 

 ที่จริง  การสวดปาตโิมกขไปทีละสิกขาบท  ก็เพื่อใหผูฟงคอยกําหนดไลตามไปในใจที
ละสิกขาบทเหมือนกัน   เม่ือถึงอาบัติที่ตนทําลวงแลว    ยังไมไดแสดงก็จะนึกได.   และมกีารแสดง
อาบัติทามกลางสงฆ,    ถาเปนอาบัติวฏุฐานคามินี  คือ  สังฆาทิเสส  ก็จะไดบอกผดัไปกระทําคนื  ตาม
โอกาสที่ควร.   เมื่อมีอาบัติก็จะไดปตใินศีลวิสุทธิของตนอยางมากมาย   ซึ่งเปนบาทฐานอยางสําคัญ
ของจิตตวิสุทธิประการหนึ่ง. 

 

 แมพุทธภาษิตในบาลี  ติก.  อํ.๕๕    จะกลาววา  ไมมีใครอาภัพตอการบรรลุโลกุตตรธรรม
เพราะการลวงสิกขาบทเล็กนอยเหลานีก้็จรงิ   แตการสะเพราตอการชําระอาบัติเชนนี้   จะทําให
กลายเปนนิสัยปดอาบัติ  หรือเฉย ๆ  ตออาบัติ   ปราศจากโอตตัปปะยิง่ขึ้นทุกที   ถึงกับปกปดอาบตัิช่ัว

                                                  
๕๕   ฉัฏฐสูตร   จตุตถวคัค   ทุติยปณณาสก  ติก.  อ.ํ   (ไตร.  ล. ๒๐  น. ๒๙๗  บ. ๕๒๖) 
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หยาบไดโดยงายดาย.    ในบัดนี้แมวามีภกิษุมากขึน้   สวนการออกจากอาบัติวฏุฐานคามินียิ่งนอยลงจน
หายาก   ระเบียบวฏุฐานคามินีเกือบเปนหมัน.   แตก็ดเูหมือนไมใครมีใครเชื่อเหมอืนกันวา   ภกิษุใน
บัดนี้   ลวงอาบัติช่ัวหยาบนอยกวาครั้งพุทธกาล.     อาบัติช่ัวหยาบที่เกีย่วตนผูเดียว   เชนสัญเจตนกิสิก
ขาบท  ปฐมสัฆาทิเสส  เปนตนนัน้   ตามบาลีเลาถึงวามีผูตองกันบอย ๆ  และประกาศตนเองอยาง
โจงแจงเปดเผยท่ัวไปในหมูสงฆ    บัดนี้ดูเหมือนไมมีใครตอง    หรืออยูกรรมเพราะสิกขาบทอัน
เกี่ยวกับตนผูเดียว   และเปนภายในเชนสกิขาบทนี้.   ถาไมใหปรับเอาการทําปาตโิมกขพอเปนพธิีแลว   
จะใหปรับเอาอะไรเลา ?    ท่ีวาทําพอเปนพิธี  ก็คือไมไดอบรมใหเกิดหิริโอตตัปปะ   ในสันดานอยาง
แทจริงนั่นเอง.    เพราะการลงปาติโมกขบัดนี้  แทบจะกลายเปนการไปทนนั่งรําคาญ   เมื่อยหลังใน
โบสถช่ัวโมงหนึ่งไปเสียแลว     วัดทีไ่มมีกฎแข็งแรงจะมีผูไมลงประชุมปาติโมกขเปนอันมาก   เพราะ
ไมมีใครอยากไป  นี่กเ็ปนโทษของการทีก่อน ๆ  มาเคยทําแตพอเปนพิธีเหมือนกนั.    ครั้งพุทธกาล  แม
ภิกษผุูอยูปากย็ังอุตสาหมาประชุมปาติโมกข  ดวยใจและการกระทําอันเปนธรรมแทจริง   ซึ่งขอใหเรา,   
ภิกษุสงฆในบดันี้  พยายามใหเปนเชนนั้นยิ่ง ๆ  ข้ึนไปกวาท่ีเปนอยูในบัดนี้ เถดิ !  จะไดผลท่ีแทจริงอัน
เปนบันไดขั้นตนของการกาวขึ้นสูรอยพระอรหันต. 

 

 บาลีส้ัน ๆ  แตแสดงหลกัของการประชุมปาติโมกขที่ไดผลจริงตามพุทธประสงคนั้น   
คือบาลี  โคปกโมคคัลลานสตูร๕๖    ตอนหนึ่งเปนภาษิตของพระอานนท  วา: - 

 “พราหมณ !    สิกขาบทเปนปาติโมกข   ที่พระผูมีพระภาค  ผูรูเห็น  เปนพระอรหันต
ตรัสรูชอบเอง   ทรงบญัญตัิแสดงแลว  แกภกิษุทั้งหลายมอียู,    พวกเรากี่คนก็ตาม,    ครั้นถึงวนัอุโบสถ,   
ก็เขาไปอาศัยเขตบานอันหนึ่ง   ทั้งหมดประชุมเปนพวกเดียวกัน.    ปาติโมกขของภกิษุเปนไปได  (คือ
แสดงได)  เราทั้งหลายก็เชญิภิกษน้ัุนใหแสดง.   เมื่อเธอกําลังสวดอยู  อาบัติหรือโทษกาวลวงของภิกษุ
ใดมีอยู   เราทัง้หลายกใ็หภิกษุน้ันทําเสยีตามธรรมตามคําสอน   เขาจะเขาใจวา   ภิกษทุั้งหมดใหทําก็หา
มิได    ธรรมตางหากที่บังคับใหเขาทํา.”   ดังนี้. 

 การปาตโิมกขเชนนี้  เปนการปกครองสงฆใหเปนไปโดยสามัคคีธรรม  ราบรืน่หมดจด
สะอาดแท,   ทั้งอบรมใหเปนผูมีปรกตเิห็นเปนภัย   แมในโทษเล็กนอยเนื่องจากเห็นแกธรรมเปนใหญ
ดวย. 

                                                  
๕๖   โคปกโมคคัลลานสูตร   เทวทหวัคค.   อุปริ.  ม. (ล ๑๔/๘๙/๑๐๕) 
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๒. สังวรคอือะไร ? 

 

 คําวาสังวร   แปลตามพยัญชนะวากั้นหมด   ถือเอาความไดแกการปด,   กั้น,   อุด,   ระวัง.    
ไมใหความชั่วเกิดขึ้นในตน   เรียกสัน้ ๆ  วา   “การสํารวม”   จะแยกอธิบายในที่นีเ้ปนสองประเภทคือ
การสํารวมโดยทั่วไป  และสํารวมเฉพาะปาติโมกขซ่ึงกลาวถึงในขั้นนี้. 

 

๑. การสํารวมทั่วไป. 

 ในบาล ี  กลาวการสํารวมไวโดยหลกัตาง ๆ กัน   สวนมากกลาวตามหลักทวารท้ังหก    
อันเปนทางนํามาและเกดิขึ้นแหงความชั่วภายในใจ  ไดแกตาหูจมูกลิน้กายและใจเอง   ทานจึงสอนให
ระวังประต ู๖ แหงนี้   เรียกวา สํารวมอินทรีย,    การสาํรวมชนิดนี้เรยีกวา   อินทรยีสังวร   จดัเปนศีล
ประเภทหนึ่งตอลําดับจากปาติโมกขสังวรศลี,    เปนอันวาไมตองพรรณนาในที่น้ี    จะไวกลาวในขั้น
ตอไปคือข้ันที่สี่อันเปนขั้นแหงศีลน้ันโดยตรง. 

 

 ในบาลีอีกบางแหง   ตรัสยนทวารอันบุคคลพึงสํารวมเพียง ๓  คือ  กาย  วาจา  ใจ  ดัง
ตัวอยางพุทธภาษิตวา: -๕๗   “การสํารวมดวยกาย   เปนการดี,    การสํารวมดวยวาจา   เปนการดี,     การ
สํารวมดวยใจ   เปนการดี,    การสํารวมไดทุกแหง  เปนการดี,    ผูมคีวามละอายตอบาปสํารวมไดทุก
แหง  เราเรยีกวาผูรกัษาตวัได.” 

 อีกชนิดหนึ่ง    ทานกลาวการสํารวมไวอยางกวางโดยอาศัยธรรมอันเปนเครื่องสํารวม
น่ันเองเปนหลกั  เรยีกวาสังวร ๕ อยาง  คือ: - 

 ๑.  ศีลสังวร   สํารวมดวยศีล.   ไดแกการสํารวมแหงปาติโมกขสังวรศีลสัน่เอง  จะไว
กลาวในประเภทหลังของตอนนี้. 

                                                  
๕๗   อัปปกสูตร   สคาถ.  สํ (ไตร,  ล. ๑๕/๑๐๖/๓๓๙). 
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 ๒.  สติสังวร   สํารวมดวยสติ.    ไดแกการมีสติคอยระวังรักษาทวารทั้งหกหรือสาม
ดังกลาวขางตน.   สติเปนเครื่องปดกั้นความชั่วไดอยางดี   ดังอนรุุทธภาษิตที่กลาววา  “นักวิปสสนา  พงึ
ทําสติปฏฐานอันสูงสุด  ใหเปนเหมือนเครื่องกั้นที่ทวารทั้งหก  แลวฆากิเลสอันเขาไปของติดอยูท่ีขาย
น้ันเสีย.”    แมพระผูมพีระภาคเอง  ก็ทรงตรัสไววา  “ภิกษุ  ท. !    ภกิษพุึงเปนผูมีสติสัมปชัญญะอยูเถดิ,    
น่ีเปนอนุสาสนีของเรา  แกพวกเธอทั้งหลาย.”   และ   “ภิกษ ุ ท. !    อริยสาวกผูมาติเปนนายประตู   ยอม
ละกุศลและทํากุศลใหเจรญิได   ยอมละสิ่งมีโทษ   และทาํส่ิงปราศจากโทษใหเจรญิได   ยอมบริหารตน
ใหหมดจดได.” ๕๘    ถากลาวสัน้ ๆ  ก็คือ  การรูสึกตัวทนัทวงที ยอมปองกันโทษหรือความชั่วได. 

 ๓.  ญาณสังวร   สํารวมดวยญาณคือความรู.   ผูรจนาคัมภีรวิสุทธิมรรคกลาววา    ปจจย
สันนิสสิตศีลหรือการเสพปจจัยส่ีโดยปราศจากโทษ   อันภกิษุจะสาํรวมไดดวยสังวรนี้,    และยง
หมายความกวางไปถึงปญญาเครื่องกําจัดเครื่องกําจดักิเลสและความชัว่เหลาอ่ืน.     พระพุทธภาษิตที่
ทรงตอบอชิตมาณพวา    “กระแส (คือกเิลส)  เหลานัน้   บุคคลจะปดเสียไดดวยปญญา.”นี้   ก็คือญาณ
สังวรนัน่เอง.     กลาวสั้น  ๆ  วา  ความฉลาดรูเทาถึงการณ  ยอมปองกนัโทษหรือความชั่วได. 

 ๔.  ขันติสังวร    สํารวมดวยขันติคือความอดทน.    การอดทนตอความเหน็ดเหนื่อย,    
ความหนาวรอน,    และวาจาอันแสลงหูได   ยอมปดกัน้ความชั่วอ้ันจะเกิดขึ้นภายใน   หรือปรากฏออก
มาถึงภายนอก   หรือบางทีถึงกับกําจดัใหหมดไป.     ขาดความอดทนเมือ่ใด  ก็เปนการเปดชองใหความ
ช่ัวเกดิขึ้นเมื่อน้ัน.    ภกิษผุูไมอดทนตอความเจ็บ  อาจฆายุงเปนตน   เมื่อใดกไ็ด,   ไมอดทนตอความ
โกรธ   อาจฆาเพื่อนฝูงกันเมือ่ใดก็ได,   ลูกอาจฆาบดิามารดาของตนเพราะความโกรธได.    ขณะเมื่อสติ
หรือความรูยังเกิดขึ้นไมทนักาล   ควรมีการอดทนไวกอน,    บางครั้งความชั่วหมดโอกาสโดยลําพังขนัติ   
ไมตองเดือดรอนถึงสติหรือญาณก็มี,   บางครั้งสติหรือญาณตองเกิดกอนขันติก็มี   จึงเปนอันวา   ขันติ
หรือการทนอดกลัน้ไวกอนใหทันทวงที  ยอมปองกันโทษหรือความชั่วได. 

 ๕.  วิรยิสังวร    สํารวมดวยความเพียร.    เปนการเหมาะที่สุด   ที่ทานจัดสังวรขอนี้ไว
เปนขอสุดทาย   เพราะเปนการสํารวมท่ียืดยาวสม่ําเสมอตลอดเวลาไมขาดระยะ   อยางที่เรียกวาตัง้หนา
ทําจนกวาจะถงึที่สุด.    ในบาลีทั้งหลายเรียกการละอกศุลวิตก  และการระวังไมใหอกุศลวิตกเกดิขึ้นวา  
“วิรยิะ”   เปนวริิยะของผูประพฤตพิรหมจรรยโดยตรง,   จะหมายมาถึงความชัว่ทางกายวาจาอันเปน
สวนศีลดวยกไ็ดโดยออม 

                                                  
๕๘   มหาวาร.   สํ  (ไตร.   ล. ๑๙/๑๙๑/๖๗๔). 



 130
 วิรยิะท่ัวไป   รูไดโดยบาลี๕๙   ที่ตรัสวา   “ภิกษ ุ  ท. !    ภิกษุในสาสนานี้   ยอมปลูก
ฉันทะยอมพยายามยอมปรารภความเพยีร  ยอมประคับประคองตั้งไวซึง่จิต  (ในการกระทํา)   - เพ่ือการ
ไมบังเกิดแหงสิ่งอันเปนอกศุลลามก  ซึ่งยังไมบังเกิดขึน้  ๑,   - เพื่อการละสิ่งอันเปนอกุศลลามก  อัน
บังเกิดขึ้นแลว  ๑,    - เพื่อการบังเกดิขึ้นแหงธรรมเปนกศุล   อันยังไมบังเกิดขึ้น  ๑,   - เพื่อความตัง้มั่น  
ความไมเลอะเลือน  ความเจรญิโดยยิ่ง  ความไพบูลย  ความงอกงาม  แหงธรรมเปนกุศล  อันบังเกดิขึ้น
แลว  ๑.    ภิกษุ  ท. !     (ธรรมส่ีอยาง)  น้ี  เราเรยีกวาความเพียรโดยชอบ.” 

 ผูศึกษาใครครวญถึงธรรมสีอ่ยางนี้ใหซาบซ้ึง  ก็ยอทราบไดเองวา  จะเปนเครื่องกดีกั้น
ความชั่วของผูปฏิบัติไดเพียงไร,   และนอกจากกดีกั้นความชั่วแลว   จะเปนการปลกูฝงความดีดวย.    ที่
จริงการสํารวมดวยความเพยีรคือการตั้งหนา  ปดอุดความชั่ว   โดยไมเปดชองใหมันเกิดขึน้แมแตนอย.    
บาลีบางแหงตรัสเรยีกอาการแหงความเพียร  วาเปนความไมประมาท  สวนหนึ่งดวย. 

 ตามที่กลาวมานี้เปนการแยกกลาวเฉพาะขอ   ซ่ึงหมายความวาเพียงขอเดียว  ก็สามารถ
ปดกั้นความชัว่สวนนั้น ๆ  โดยเฉพาะได    แตถาจะกลาวใหเนื่องกัน   คือตองใชทั้งหาขอในเรื่อง
เดียวกันเนื่องกัน  อนัอาจมไีดในบางคราวแลว   ยอมกลาวใหเนื่องกนัไดดังนี้วา   ข้ันแรกตั้งใจสํารวม
ดวยการเวน  อันเรยีกวาศลีสังวร,   แตตองอาศัยสติสังวรควบคุมใหเวนอยูเสมอ   หรือรูสึกตัวในเมื่อคิด
จะไมเวน,   แตลําพังสติอยางเดียวอาจควบคุมไมตรงทางนัก   จึงควรมีความรูจกัผดิชอบ  อันเรยีกวา
ญาณสังวรเขาประจําอยูดวย,   ถาเกดิการยากลําบากในการสํารวม   ก็เปนหนาที่ของขันติสังวรจะตอง
อดทน,   ถาจะตองตั้งหนาทําไปนาน ๆ  วิรยิสังวรยอมรับภาระอันนี้.    ถาถือตามแนวที่เนื่องกันดังนี้   
ปาติโมกขสังวรก็อาศยัสังวรครบหาอยาง.   แมขอปฏิบัตอิยางอื่น ๆ  ก็เชนเดียวกนั. 

 

๒.  การสํารวมเฉพาะปาติโมกข 

 

 ดังกลาวมาแลววา   สํารวมปาติโมกขน้ัน   คือศีลสังวร  อันเปนขอตนแหงสังวรหาอยาง.    
ในที่นี ้   ขาพเจาอยากถือเอาหลักของทานผูรจนาคัมภรีวสุิทธิมรรคที่กลาววา   “เจตนาอันเปนเครือ่งงด

                                                  
๕๙   มหาสติปฏฐานสูตร   มหา.  ที. (ไตร.  ล. ๑๐/๓๔๘/๒๙๙). 
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เวนเปนศีล.”    เพราะเมื่อถอืตามนัยนี้   ก็เปนอันวาศลีสังวรคือ   การสํารวมดวยเจตนาเปนเครื่องเวน
น่ันเอง   เปนการเขาใจไดงายไมตองการคําอธิบาย  และชัดเจนเหมือนสงัวรส่ีอยางขางปลาย. 

 เจตนาเปนเครือ่งเวน   ตามสิกขาบทอันเปนปาติโมกข   ยอมคอยตักเตือนใจภกิษไุมให
ลวงสิกขาบทนั้น ๆ.    อาการที่เธอไมกาวลวงสิกขาบทนั้น ๆ  ดํารงกาย  วาจา  ใหสะอาดหมดจดเฉยอยู
ไดดวยการคอยควบคุมนัน่แหละคือ การสํารวมในปาตโิมกข.     ซึ่งสําเร็จไดดวยศีลสังวรหรือการ
สํารวมดวยการเวน.    กลาวสั้น ๆ  วา   การละเวน นัน้เปนการสํารวมชนิดท่ีใคร ๆ  กเ็ห็นไดเองอยูแลว
วา  เปนเครื่องปดกั้นความชัว่ไดอยางไรและเพียงไร. 

 

๓.  ศีลคืออะไร ? 

  

 ภายใตกรณทีีป่าติโมกขสังวรก็เปนศีลขอหนึ่ง   เชนเดยีวกับศีลอีกสามหมวด   จงึควร
อธิบายใจความของคําวาศีลเสียในท่ีนีด้วย,    เมื่อถึงนิทเทสแหงศีลอีกสามหมวด  คือ  อินทรียสังวร   อา
ชีวปาริสุทธิ    และปจจยสันนิสสิตศีลในขอตอไป   จะไมตองอธิบายอกี  ใหถือเอาใจความในอรรถของ
คําวา  “ศีล”  อยางเดยีวกันกับในทีน่ี้.   จะอธิบายเปนขอ ๆ  ไป  ตามแนวที่ทานกลาวไวในวิสุทธมิรรค  
ตอนศีลนิทเทส. 

 

๑. อะไรเปนตวัศลี ? 

 คําตอบของทานพระสารีบุตรในคัมภรีปฏสิัมภิทามีวา   เจตนาคิดงดเวนในการลวง
สิกขาบทนั้น  เปนตัวศีล.   หรือเจตสิกอันไดแกความรูสึกภายในใจ  ในการงดเวนนั้น ๆ  เปนตวัศีล.   
หรือความรูสึกอันไมติดตอกบัวัตถุทีต่นจะลวงก็เปนตวัศลี.   และหรือการไมกาวลวงของบุคคลที่
สมาทานสิกขาบทแลวน่ันแล  เปนตวัศลี. ๖๐ 

 

                                                  
๖๐   วิสุทธมิรรค   สีลนิเทศ   ภาค ๑. 
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๒.  ท่ีเรียกวา  ศีล  เพราะเนือ้ความวากระไร ? 

 อธิบายวา๖๑    เพราะอรรถคือเนื้อความวา  ปรกติ  กลาวคือความสงบ   ไมวุนวายของกาย
และวาจานั่นเอง   จึงไดเรียกวาศลี,     อาจารยบางหมูอธิบายอรรถแหงศีลกวางออกไปอีกวา   เปนของ
สูงสุด.    เปนเงื่อนตน,   เปนของเยือกเย็น,   เปนของควรเสพ   จึงไดช่ือวา ศีล  ดังนี้ กม็ี. 

๓.  อะไรเปนลกัษณะเครื่องใหสังเกตของศีล ? 

 ตอบวา   ศลีแมจะมีหลายประเภทดวยกนั   แตมีความปรกติเปนลักษณะเสมอกันหมดทุก
ประเภท.   เปรียบเหมือนรูปตาง ๆ แมแปลกกนัโดยสีหรือสัณฐาน   ก็มีการเห็นไดดวยตาเปนลักษณะ
เสมอกันหมดฉะนั้น. 

 

๔.  อะไรเปนรสของศีล ? 

 ความรูสึกท่ีทําลายการทุศลีเสียได  และความหมดจดจากโทษเปนรสของศีล.   คําวารส
แปลวา   วิสยัเปนที่นายนิดี  เชนความหวานเปนรสของน้ําตาลเหมือนกัน. 

 

๕.  อะไรเปนเครือ่งปรากฏ  หรอืเครือ่งหมายของศีล ? 

 ความสะอาดทีท่วารคือกายวาจานั้นแหละ   เปนเครื่องหมายหรือธงชยัของศีล,   
เชนเดยีวกับควันขึ้นจากที่ใด  เปนเครื่องหมายใหรูไดวามีไฟหรือความรอนอยูที่นั่น 

 

๖.  อะไรเปนฐานที่ตั้งอาศัยของศีล ? 

                                                  
๖๑   อธิบายตอไปน้ี  กลาวตามแนวอธิบายของผูรจนาวิสุทธิมรรค. 
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 หิริ  และ  โอตตัปปะ   เปนฐานรากที่ตั้งของศีล   ดจุเดียวกับฟนแผนดินเปนท่ีตั้งอาศัย
ของหมูไมท่ัวไป.    ขาดรากฐานกลาวคือหิรโิอตตัปปะแลว  ศลีไมอาจเกิดหรือตั้งอยูได  เชนเดียวกบัปก
เสาในอากาศ. 

 

๗  .ศีลมีอะไรเปนอานิสงส ? 

 ตรัสแกพระอานนทวา   “ดูกอน   อานนท !     ศีลที่ภิกษุประพฤติดแีลว  มีการไมตอง
เดือดรอนเปนผล   เปนอานสิงส.”   และตรัสแกคหบดวีา   “คหบดี !   ผูมีสติเต็มที ่   ยอมไดโภคะกอง
ใหญ  กลาวคือความไมประมาทอันเปนของมีคุณอยางยอดเยี่ยม,    ผูมีศีลเต็มท่ียอมมีเกยีรตอัินฟุง
กระฉอนไป,   ผูมีศีลเต็มทีย่อมองอาจแกลวกลา  ในที่ประชุมกษตัรยิ  หรือพราหมณ  หรือคหบดี  หรือ
สมณะ,    ผูมศีีลเต็มทีย่อมตายมีสติไมหลงฟนเฝอ,   ผูมศีีลเต็มที่ตายแลวยอมไปสูสุคติ.”   และตรสัแก
ภิกษุท้ังหลายวา   “ภิกษุ  ท. !    ถาภกิษุปรารถนาใหตนเปนที่รกั  ท่ีชอบใจ  ท่ีเคารพยกยองนับถอื  ของ
เพ่ือนพรหมจารีดวยกันแลว   ภิกษนุั้นพึงทาํใหบริบูรณเตม็ท่ีในศลีทั้งหลายเถิด.” 

 นอกจากนี้   ยังมีที่ตรัสไวอีกเปนอันมาก   เชนคนไปสูสวรรคไดเพราะศีล,   ไปสูความ
ดับไมเหลือ  ไดเพราะศีล,    ศีลนําสุขมาตราบเทาชรา,   เปนตน.    พระพุทธโฆษาจารยผูรอยกรอง
คัมภีรวิสุทธิมรรค  ไดประมวลอานิสงสแหงศีลประพันธไวเปนกาพย  ความวา: -  

 กุลบุตรในสาสนานี้เวนศีลเสียแลวยอมไมมีที่พ่ึง.   ก็ศีลน้ันใครจะกลาว
กําหนดปริมาณแหงอานิสงสได   (วามีเทานั้นเทานี)้    นํ้าในแมนํ้าคงคา,   
ยมุนา,   สรภู,   สัสสวดี,   นินนคา,   อจิรวดี,   มหี   เหลานี้   ไมสามารถ
ฟอกมลทินสัตวในโลกได,   แมน้ําคือศีลเทานั้น   ท่ีสามารถฟอกมลทิน
ของสัตวทั้งหลาย.   พายุฝนก็ไมสามาระชะลางมลทินได,   แกนจันทนก็
ไมได,   แกวมกุดา,   แกวมณ,ี   รัศมีอันนิ่มนวลของพระจนัทร  ก็ไมได. 

 ศีลที่บุคคลรักษาดีแลว   เปนของประเสรฐิ   เย็นที่สุด นี้เทานั้น   ทีจ่ะ
ระงับความเรารอนของปวงสัตวในโลกได,   ซึ่งความเย็นอยางอืน่จะให
รํางับมิไดเลย.   กลิ่นอื่นอันเสมอดวยกล่ินศีล  หาที่ไหนได,   เพราะกลิ่น
ศีลยอมฟุงไปไดท้ังตามลมและทวนลมทุกเวลา. 
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 บันไดอันสัตวจะปนขึน้ไปสูสวรรคอยางอืน่   อันเสมอดวยศีลนัน้   หาที่

ไหนได.   ศีลเปนประตูพระนิพพาน.   พระราชาผูประดับดวยแกวมกุดา  
และแกวมณี  ก็ไมงามเสมอดวยนักพรตผูประดับดวยศีล.    

 ศีลยอมบําบดัการตเิตียนตนเองเสียได   ดวยประการทั้งปวง.   ทําชื่อเสยีง   
และความแจมใสใหเกิดแกเขาผูมีศีลไดทกุขณะ.   ศลีเปนรากฐานของคุณ
ความดีทั้งหลายอ่ืน.   ศลีเปนเครื่องทอนกําลังของความชั่ว.    ปราชญพึงรู
ถอยแถลงอานสิงสแหงศีลดังนี้เถิด.” 

 

 

๘. ศีลมีกีอ่ยาง ? 

 ตอบไดหลายชนิด.   จะวามีอยางเดยีวก็ได,  ๒อยาง,  ๓ อยาง,  ๔ อยาง,  ๕ อยางก็ได,    
จะกลาวแตใจความพอเปนแนวคิด. 

 

 ถากลาวโดยลกัษณะหรืออาการแลว   ศลีทั้งหมดมีอยางเดียวเทานัน้  คือศีลมี ปรกตภิาพ  
เปนลกัษณะ 

 

 ถาจะแบงศีลออกเปนสองอยางแลว  กย็ังไดหลายคู  คือ: -   

 ศีลอันเปนสิกขาบทสวนที่ทรงบัญญตัิวา   ตองประพฤติ  ตองทําเชนนัน้เชนนี้เรยีกวา  จา
ริตตศลี  อยาง ๑,    และศีลอันเปนสิกขาบท  ที่ทรงบญัญัตวิา  อยาทําอยางนั้นอยางนี้  เรยีกวา  วาริตตศลี  
อยาง ๑. 

 ศีลอันเปนหลกัสําคัญในเบื้องตนแหงการประพฤตพิรหมจรรย  เรียก  อาทิพรหมจริย
กศีล  ๑,    และศีลเปนเครื่องประพฤตลิะเอยีดประณีตขึ้นไปอีก  เรียกอาภิสมาจรกิศลี ๑. 
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 ศีลที่ประพฤตดิวยหวังวา  จกัไดเปนเทพผูเอิบอ่ิมดวยกาม,  หรือดวยความเห็นวา  เราจัก
เปนผูวิเศษไดดวยศีลนี้   เปนศีลท่ีตณัหาและทฏิฐิเขาไปอาศัยแลว  เรยีกวา  นิสสิตศีล  ๑,    สวนโล
กุตตรศลีหรือโลกิยศลี  แตตรงกนัขามกับที่กลาวมา  เรียกวา  อนิสสิตศีล  ๑. 

 ศีลที่ประพฤตจิํากัดเวลาเทานั้นวนั   เทานัน้เดือนแลวเลกิเรยีกกาลปรยิันตศลี  ๑,   ท่ีไม
จํากัดเวลา  รกัษาจนถึงลมหายใจครั้งสุดทาย  เรียกอาปาณโกฏกิศลี. 

 ศีลที่สมาทานแลวขาดทําลายลง   เพราะเหตุผูรักษาเห็นแกลาภ,  ยศ,  ญาติ,  อวยัวะ,  
ชีวิต,  เรียก  สปริยนัตศีล  ๑,    ที่ไมแตทําลายแมจะเสียชีวิตกย็อม  เรียกอปรยิันตศลี. 

 ศีลของบุถุชน   เรยีกโลกิยศลี  ๑,    ศลีของพระอรยิเจา  เรยีกโลกุตตรศีล  ๑. 

 ถาจะแยกศลีออกเปนสามอยาง   ก็ไดตาง ๆ  กัน  เชน: -   

ศีลเลว, ศีลพอปานกลาง, ศีลประณีต, 

ศีลทีร่ักษาปรารภตนเอง, ศีลรกัษาปรารภโลก, ศีลรกัษาปรารภธรรม, 

ศีลที่ถกูกิเลสลบูคลํา, ศีลไมถูกกเิลสลูบคลํา, ศีลที่สงบรํางับแลว, 

ศีลที่หมดจดสะอาด, ศีลที่เสราหมอง, ศีลที่ยังลังเล, 

ศีลของพระเสขะ, ศีลของพระอเสขะ, ศีลไมใชของเสขะและอเสขะ, 

 เหลานี้    เปนเครื่องแสดงใหเห็นวา   เราจะแบงศีลออกเปนกี่อยางก็ได,   ผูศกึษา
ปรารถนาจะเทียบเคียงแลวแบงออกไปอยางไรอีกกไ็ด. 

 

๙.  อะไรเปนเครือ่งเศราหมองของศีล ? 

 อิฏฐารมณมีลาภเปนตนและเมถุนสังโยค  ๗  อยาง  เปนเครื่องเศราหมองของศีล. 

 อยางแรก   อธบิายวาอิฏฐารมณมีลาภเปนตน    ครอบงําใจของภกิษุใดแลว   เธอกถ็ึงศีล
วิบัติ   ช่ือวามี  ศีลขาด  เพราะลวงสิกขาบทขอตนและขอปลาย  ขอใดขอหน่ึง,    ช่ือวามี  ศีลทะล ุ 
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เพราะลวงสิกขาบทขอกลาง ๆ,   ช่ือวาม ี  ศีลพรอย  เพราะขาดแหงละสิกขาบทหลาย ๆ แหง,   ช่ือวามี  
ศีลดาง  เพราะขาดเปนหมู ๆ  หมูละหลายสกิขาบท  และหลายหมู. 

 

 อยางหลัง   ไดแกศลีที่ผูรกัษายังมีความรักใครอาลัยในกามคุณอยู  ขอน้ี  มีบาลี๖๒   ท่ีตรัส
ไววา: -    

 (๑)  พราหมณ  สมณะหรอืพราหมณบางคนในโลกนี้   ปฏิญญาตวัเปนพรหมจารี   ไม
เสพเมถุนกับมาตุคามก็จริง   แตเธอยังมีใจยินดใีนการลูบไล  การประคบ  การชวยอาบน้ําให  และการ
นวดของมาตุคาม   เธอยินดปีลื้มใจในการบําเรอนัน้.   พราหมณ  !   ขอน้ีเรากลาววาพรหมจรรยเปน
ทอนทะลุดางพรอย.   ผูนี้ประพฤตพิรหมจรรยไมบริสุทธิ์   ประกอบดวยเมถนุสังโยค  ไมพนจากชาต ิ 
ชรา  มรณะ  ฯลฯ  ไปไดเลย. 

 (๒)  อยางอื่นอีกนะ   พราหมณ !    สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้   ปฏิญญาตัว
เปนพรหมจาร ี   ไมเสพเมถนุกับมาตุคามก็จริง   และทัง้ไมมีความยนิดีในการลูบไล  การประคบ  การ
ชวยอาบน้ําให  และการนวดของมาตุคาม,   แตเธอยังพูดซิกซี้  เลนหัว  สัพยอกกับมาตุคาม   แลวปลื้ม
ใจ  ดวยการซกิซี้นั้น.    พราหมณ !   ขอนี้เรากลาววา  พรหมจรรยเปนทอน  ทะลุ  ดาง  พรอย.    ผูนี้
ประพฤตพิรหมจรรยไมบริสุทธิ์  ประกอบดวยเมถนุสังโยค ไมพนจากชาติ  ชรา  มรณะ ฯลฯ ไปไดเลย. 

 (๓)  อยางอื่นอีกนะ  พราหมณ !    สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี ้    ปฏญิญาตวั
เปนพรหมจาร ี  ไมเสพเมถนุกับมาตุคามก็จริง   และท้ังไมยินดีในการลูบไล (เปนตน) ของมาตุคาม  
และไมพดูซิกซี้เลนหัวกับมาตุคาม,   แตยังชอบเพงจองดูตามาตุคามดวยตาตน  แลวปลื้มใจดวยการ
สบตานั้น.   พราหมณ !   ขอน้ีเรากลาววาพรหมจรรยเปนทอน  ทะลุ  ดางพรอย.   ผูน้ีประพฤติ
พรหมจรรยไมบริสุทธิ์  ไมพนจากชาติ ชรา มรณะไปได. 

 (๔)  อยางอื่นอีกนะ  พราหมณ !    สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี ้    ปฏิญญาตวั
เปนพรหมจาร ี  ไมเสพเมถนุกับมาตุคามก็จริง   และท้ังไมยินดีในการลูบไล (เปนตน) ของมาตุคาม  
และไมพดูซิกซี้เลนหัวกับมาตุคาม   และไมสบตากับมาตุคามก็จริง.    แตครั้งไดฟงเสียงมาตุคามที่
หัวเราะอยูก็ดี  พูดกด็ี  ขับรองก็ดี  รองไหก็ดี  นอกฝากต็าม  นอกกําแพงก็ตาม  เธอปลื้มใจในเสียงนั้น.   

                                                  
๖๒   สัตมสูตร   มหายัญญวรรค   ปฐมปณณาสก   สัต.   อํ  (ไตร.  ล. ๒๓/๕๖/๔๗) 
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พราหมณ !   ขอนี้เรากลาววาพรหมจรรยเปนทอน  ทะลุ  ดางพรอย.   ผูนี้ประพฤติพรหมจรรยไม
บริสุทธิ์  ไมพนจากชาติ ชรา มรณะไปได. 

 (๕)  อยางอืน่อีกนะ  พราหมณ !       .....ฯลฯ.....(ไมทําถึงอยางทีก่ลาวนั้น)  ...แตยังตาม
นึกคิดถึงความเกา   ท่ีตนเคยหัวเราะ  พดูเลนกับมาตุคามแลว  ปลื้มใจในการคิดนัน้.   พราหมณ !   ขอนี้
เรากลาววาพรหมจรรยเปนทอน  ทะล ุ  ดางพรอย.   ผูนีป้ระพฤตพิรหมจรรยไมบริสุทธิ์  ไมพนจากชาติ 
ชรา มรณะไปได. 

 (๖)  อยางอืน่อีกนะ  พราหมณ !       .....ฯลฯ.....(ไมทําถึงอยางทีก่ลาวนั้น)  ...แตครั้นได
เห็นคหบดี   หรือบุตรของคหบดีผูอ่ิมเอบิเพียงพรอมดวยกามคุณ  มีผูบําเรออยู  ก็นึกชอบใจในการ
บําเรอนัน้บาง.   พราหมณ !   ขอนี้เรากลาววาพรหมจรรยเปนทอน  ทะลุ  ดางพรอย.   ผูน้ีประพฤติ
พรหมจรรยไมบริสุทธิ์  ไมพนจากชาติ ชรา มรณะไปได. 

 (๗)  อยางอืน่อีกนะ  พราหมณ !       .....ฯลฯ.....(ไมทําถึงอยางทีก่ลาวนั้น)  ...แตเปนผู
ประพฤตพิรหมจรรย   ตั้งความปรารถนาจะเปนจอมเทวดาหรือเทวดาบางองค   โดยมั่นใจวาเราจะได
เปนดวยศีลวัตรหรือตบะพรหมจรรยอันนี้   แลวเธอก็ปลืม้ใจดวยศีลหรอืวัตรนั้น.    พราหมณ !   ขอนี้
เรากลาววาพรหมจรรยเปนทอน  ทะล ุ  ดางพรอย.   ผูนีป้ระพฤตพิรหมจรรยไมบริสุทธิ์  ไมพนจากชาติ 
ชรา มรณะไปได.” 

 ทั้งสองประเภทนี้เปนความเศราหมองของศีล. 

 

๑๐.  อะไรเปนความสะอาดหมดจดของศีล ? 

 ความไมแตกทําลาย,   การกระทําคืนอาบัติท่ีตองแลว,   ความไมมีเมถุนสังโยค  ๗  
ประการ,   และความไมมโีทษอื่น ๆ  เชน ความโกรธและความลบหลูคุณ เปนตน   ทั้ง ๔  อยางนีเ้ปน
ความสะอาดหมดจดของศลี. 

 

๑๑.  ศีลวิบัติมโีทษอยางไรบาง ? 
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 กลาวตามบาลวีิสุทธิมรรควา   “คนทศุีลยอมไมเปนที่ชอบใจของเทวดาและมนษุย.   
เพราะเปนคนทุศีล  และเพื่อนพรหมจรรยดวยกันตกัเตือนไมได   จะเปนผูถึงทุกขในเม่ือถกูติเตยีน,  แม
เมื่อผูมีศลีงดงามเขายกยองตน   ก็รูสกึเดือดรอน  (เพราะตนหามีศีลไม),   และเพราะความเปนผูทุศลีนั้น   
จะเปนผูมผีวิพรรณกระดางเหมือนแผนผานปอ.    อนึ่ง  ผูที่เอาเยี่ยงคนทุศีลกพ็ลอยรับทุกขดวยสิ้นกาล
นาน    เพราะฉะนั้นเขาจึงชือ่วาเปนผูปายทุกข (ใหแกเพ่ือนฝูง)  รับเทยยธรรมของทายกเหลาใด   ก็ไม
เปนผลใหญแกทายกเหลานัน้    เหตุน้ันจึงเปนคนมรีาคานอย   สะสางยากเหมือนหลุมคูถที่หมักหมม
แรมป   เปนผูหมดทาทั้งสองฝาย   เหมือนดุนไฟ  (ท่ีเผาศพไหมดําทั้งสองขาง   ไมมีที่สําหรับจับโดย
ไมใหเปอนมือ),    แมเธอปฏญิญาความเปนภิกษุอยู   ก็หาเปนภกิษุไม   เชนเดยีวกับฬาที่เดินตามหลงัฝูง
โค,     เปนผูสะทกสะทานเสมอ  เชนเดียวกับคนทีก่อเวรไวรอบตัว,   เปนผูทีใ่คร ๆ ไมควรอยูรวมดวย    
เหมือนซากศพของผูที่ตายแลว,    แมเธอจะประกอบดวยคุณมีความรูเปนตน    ก็ไมควรเปนที่
สักการะบูชาของเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย   เหมือนไฟเผาศพในปาชา  ไมควรเปนที่บําเรอของ
พราหมณผูบูชาไฟ,    เธอเปนผูไมควรเพื่อบรรลุคุณวเิศษ   เหมือนคนตาบอดอาภัพตอการเห็นรูปฉะนั้น
,    และเปนผูหมดหวังในพระสัทธรรม   เชนเดยีวกับลูกคนจัณฑาลหมดหวังในราชบัลลังก,   แมจะ
สําคัญวาตวัมีสุข   ก็จัดวาถงึทุกข   เพราะยังมีสวนแหงความทุกขดังภกิษุที่กลาวถึงในบาลีอัคคิขันโธปม
สูตร.” 

 

 ในบาลีอัคคิขันโธปมสูตร   พระผูมพีระภาคทรงแสดงถงึภิกษผุูทุศลี   รับเทยยธรรมของ
ทายกซึ่งไมเปนการประเสรฐิเลย   มีใจความวา   ยอมตายหรือรับทุกขเจียนตาย   เพราะนอนกอดกองไฟ
เสียดีกวาทุศลี   ยอมใหเขาเอาเชือกขนสัตวพันแขงชักไปมา  ใหมันบาดจนถึงเยื่อในกระดกู   ดกีวาทุศีล
แลวยังยินดีตอการอภิวาทของมหาชน,   ยอมใหเขาแทงดวยหอกที่หวางอก   ยังดีกวาทุศีล   แลวยงัยินดี
ตอการไหวกราบของมหาชน.   ยอมใหเขาเอาแผนเหลก็แดงโชนนาบที่ตัว    ยังดกีวาทุศลีแลวหมจีวร
แลวบริโภคกอนขาวของชาวเมือง,   ยอมนั่งนอนบนเตียงดั่งเหลก็ทีร่อนแดงโชน   ดีกวาทุศลีแลวใช
สอยเตียงตั่งทีม่หาชนถวาย,    ยอมใหเขาจับหอยหัวลงตมในหมอโลหะรอนโชน   ดีกวาทุศลี   แลวอยู
ในวิหารท่ีมีผูมีสัทธาสรางถวาย.      [บาลีอัคคิขันโธปมสูตรนี้   คณะธรรมทานเคยนําลงในหนังสือพิมพพุทธ
สาสนาเลม ๑  ปที่ ๑  ภาคไตรปฎกแปล  หนา ๙,  ผูปรารถนาทราบพิสดารจงดูในที่นั้น.] 
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 เมื่อทานผูรจนาคัมภีรวิสุทธมิรรคไดพรรณนาโทษของคนทุศีล  และอางบาลีอัคคขัินโธ
ปมสูตรมสาธกแลว  ไดยนความในบาลีพระสูตรนี้เขาเปนใจความสั้น ๆ ๑๐ ขอ  ผูกเปนคาถาสืบไปวา:- 

(๑) คนที่มีศีลแตกทําลาย   ยังละกามสุขท่ีมีผลเผ็ดรอนทนยากยิ่งกวาทุกขอันเกิดจากการ
นั่งกอดนอนกอดกองไฟไมได  มันจะมีความสุขมาแตไหน ? 

(๒)  คนมีศีลวิบัต ิ  จะตองมีสวนแหงทุกขอันเกิดจากการถูดวยเชือกขนทรายอนัเหนียว  
ดังฤาจะชื่อวามีสุขอันเกิดแตวามยนิดีในการอภวิาทของมหาชน. 

(๓)  คนไรศลีหรือจะชื่อวามีความสุขอันเกิดแตการยินดีตอการประณมมือไหวของผูมี
สัทธา  เพราะจะเปนเหตุแหงทุกข  ย่ิงกวาทุกขเกิดแตการแทงดวยหอกที่หวางอก 
เสียอีก. 

(๔)  คนไมสํารวม   หรือจะชื่อวามีสุขเกิดแตการใชจวีรอันเปนเหตุใหถูกนาบดวยแผน
เหล็กอันรอนโพลงในนรก  ซึ่งตนจะตองเสวยสิ้นกาลนาน. 

(๕)  คนไมมีศีล   แมวากอนขาวจะเปนของอรอย  ก็เปรียบเหมือนยาพิษอันแรงกลา   
เพราะมันเปนเหตุใหกลืนกอนเหล็กอันรอนแดงนั้นนานนัก. 

(๖)  คนปราศจากศีล  จะนั่งนอนบนเตยีงและตั่ง   ก็คือการนั่งนอนบนเตยีงและตั่งอันลกุ
โชน   อันเปนทุกขเบียดเบียนตน,    แมจะสาํคัญวาเปนสุข   แตมันก็เปนความทุกข
เหลือเข็ญ. 

(๗)  คนทุศีล   จะยินดีนั่งนอนในวิหารท่ีเขาถวายดวยสัทธาอยางไรได ?   เพราะทีแ่ท  
เปนเหมือนตัวเองนั่งนอนอยูภายในหมอเหล็กอันรอนโชนท่ัวแลว. 

(๘)  พระผูพระภาคอันชาวโลกนับถือทั่วแลว   ไดตรัสตําหนิคนทุศีลวามีมรรยาท
สกปรก   นึกแลวกินแหนงตัวเองไดภายในรกชฏั   เปนคนบากามลามกเนาใน.    ทดุ 
!  ทุด!!  ชีวิตของเขาผูไมมีปญญา  หุมหอรางกายดวยเครื่องหมายของสมณะ   ก็ไม
เปนสมณะ   ดแีตจะทําตัวเองใหถูกเขากําจดั   ใหถูกเขาขดุอยูเสมอ. 

(๙)  สวนบุคคลผูมีศีลในโลกนี ้   ยอมเวนหางกับคนทุศีลเชนเดียวกับคนรักสะอาดเวน
หางไกลจากคถูและซากศพฉะนั้น.    ชีวติของคนทุศีลจะมีประโยชนอะไร  เพราะ
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ไมพนจากภยัทั้งหลาย   แตพนจากการบรรลุสุข,    ปดประตูสวรรคเสียแลว   รังแต
จะจมลงสูอบาย. 

(๑๐) ใครอื่นท่ีไหนหนอ   จะเปนที่นาสงสารแกผูมีความกรณุาเทากับคนทุศีล   เพราะ
ความที่เขาเปนคนทุศีลน่ันแล.  ฯ 

 ทั้งหมดนี้  เปนโทษแหงศีลวิบัติ. 

 

๑๒.  ศีลสมบัติมีอานิสงสอยางไร ? 

 กลาวตามคําของทานรจนาบาลีวิสุทธิมรรคสืบไปวา   ผูมีศีลบริบูรณยอมไดรับอานสิงส
แหงศีล   ตรงกันขามกับโทษ ๑๐ ขอ  ทีก่ลาวมาแลว  และยังมีอานิสงสอ่ืน ๆ อีก  คือ:- 

 “ศีลของภกิษุใดหมดสนิมดีแลว   การบวชของเธอนั้นจัดวามีผล.   ภัยเชนการติเตยีนตน
เปนตน   ยอมไมกระทบกระทั่งภายในใจของเธอผูมีศีลบริสุทธิ ์   เชนเดยีวกับความมืดไมอาจ
กระทบกระทัง่แสงอาทิตย 

 ภิกษุงดงามในปาคือพรหมจรรย   ก็เพราะถึงพรอมดวยศีลเหมือนพระจันทรงามใน
ทามกลางหาว   ก็เพราะรศัมีโชติชวง.   เพียงแตกลิน่กายของผูมีศลี  กยั็งทําปราโมทยใหแกเทวดา
ทั้งหลายแลว   จะปวยกลาวไปไยถึงกลิ่นศลีแหงเลา.   กลิ่นศลียอมครอบงํากลิ่นคนัธชาติทั้งปวง   ฟุง
ตระหลบไปในทิศท้ังหลาย. 

 สักการะนอย ๆ  ที่ทายกทําแลวในผูมีศลี   กลับมผีลใหญ,   เพราะผูมศีีลยอมเปนภาชนะ
ควรรองรับสักการะ.     อาสวะในภพนีย้อมเบียดเบยีนผูมีศีลไมได   ผูมีศีลยอมขุดรากเหงาของทุกขอัน
จะมาในขางหนา. 

 สมบัติใดในมนุษยและทวยเทพ   สมบัตินั้น  ถาผูมีศลีปรารถนา   กไ็มเปนของไดดวย
ยาก.   อนึ่งสมบัติคือพระนพิพานใดอันเยอืกเย็นแสนจะเย็น,    ใจของผูมีศีลเต็มเปยม  ยอมแลนไปสู
พระนิพพานนัน้. 
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 ศีลเปนรากเหงาแหงสรรพสมบัติ,   บัณฑิตทราบชัดดวยประการดังนีแ้ลว   พึงกอบโกย
อานิสงสอันเกลื่อนกลนดวยวิธีตาง ๆ  เถิด๖๓.  ฯ  

  

๔.  ขอความเบ็ดเตล็ด 

เกี่ยวดวยปาติโมกขสังวร 

 

 เมื่อไดพรรณนาแยกอยางเปนคํา ๆ   ไปแลว   จะไดประมวลกลาวเขาดวยกันท้ังสาม
อยางเปนการสรุป,   รวมท้ังขอความเบ็ดเตล็ด  ท่ียังไมไดกลาวในตอนที่แลวมา. 

 

๑.  ความหมายแหงคํานี้. 

 คําวาปาติโมกข   เปนชื่อแหงธรรมเปนเครื่องพนจากความชั่วพวกหนึ่ง,     คําวาสังวร  
เปนชื่อแหงอาการ  อันไดแกการมีสติคอยควบคุมระวังไวในกิจอันเปนหนาที่ ๆ  ตนจะตองระวัง,   ศีล
เปนชื่อแหงขอปฏิบัติข้ันกายและวาจา   หรือใจแตบางสวนโดยออม,    รวมทั้งสามคํา  แปลไดเปน
ใจความวา    ความปรกติสขุอันเกิดแตการสํารวมตามพระปาติโมกข.    เปนบนัไดขั้นแรกทีผู่ตามรอย
พระอรหันตจะตองกาวขึ้นไป. 

 

๒.  การนิยมในหลกัพระอรยิวนิัย 

 การนิยมตามหลักแหงปาติโมกขสังวรศลีอันจัดเปนอรยิวินัยในพุทธสาสนา    ยอม
ตรงกนัขามกบัความนิยมของบุคคลผูครองเรือน   ตรงกันขามโดยหลักที่ตางกัน  หมกอยูในกาม  และ
พรากจากกาม.    พระองคจึงตรัสไวในปญจมสูตร๖๔  ติก. อํ.  วา    “ภิกษ ุ  ท.  !       ในอริยวินยันี้  ถือวา

                                                  
๖๓   วิสุทธมิรรค   ภ. ๑  น. ๗๒ 
๖๔   ปญจมสูตร   สัมโพธิวรรค   ตตยิปณณาสก   ติก.  อํ.  (ไตร.   ล. ๒๐/๓๓๕/๕๔๗) 
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การขับเพลงยอมเปนเหมือนการรองไห   การฟอนรําเปนอาการของคนบา,   การหัวเราะ (จนถึงกับ
แสดงไรฟน)  เปนอาการของเด็ก.   ภกิษุ   ท.  !      เพราะฉะนัน้  เธอท้ังหลายพึงกาํจัดตัดรากการขับ
เพลง   การฟอนรําเสยี,   ควรยิ้มแยมพอประมาณตอสตับุรุษผูบันเทงิในธรรมทั้งหลาย.”    บาลนีี้เปน
หลักอันหนึ่งอันแสดงวาอรยิวินัยตรงกันขามจากโลกนยิม.   และหลักขอนี้หมายถึงทัว่ไปในอาการอยาง
อ่ืนซ่ึงเปนไปทํานองเดียวกนั   แมพระองคไมทรงบญัญตัิเจาะจงไว. 

 

๓.  การสาํรวมปาติโมกขอนัเนื่องกับการบริโภคของภกิษุ. 

 พระองคตรัสไววา๖๕   วา  ภิกษุทุศีล  บริโภคกอนเหล็กรอนแดง  ยังดีกวาบรโิภคกอน
ขาวของชาวบาน  ซ่ึงไมเปนการประเสรฐิเสียเลย.    ในอฏัฐกถา   ตติยสูตร  เอก.  อํ๖๖   กลาวเปรยีบไว
อยางชัดเจนดงันี้วา:-   

การกินที่เปนการขโมย คือ  การบรโิภคของภิกษุทุศลี.                                               
การกินเปนหนี้สินติดตวั คือ  การบรโิภคของภิกษุที่ไมพิจารณาเสยีกอน.                    
การกินอยางมรดก คือ  การบรโิภคของพระเสขบุคคล.                                         
การกินอยางเปนเจาของแท คือ  การบรโิภคของพระอรหันต. 

 หมายความ วา   ภิกษุที่ทุศลีตองปดบังความชั่วไวรับอาหารฉัน,   ภกิษุแมมีศลี  แตไม
พิจารณากอนจนเสียความเปนผูรูประมาณและความยนิดีในรสครอบงํา  ทําใหเกิดผลแกทายกนอย   ไม
คุมกับอาหารที่ฉัน,    สวนอริยบุคคล ๗ ขางตน  คือโสดาปตติมรรคผลจนถึงอรหัตตมรรค   ทานฉัน
โดยรับมรดกจากพระพุทธเจา,    สวนพระอรหันตทรงคณุความดีเหนอืสิ่งท้ังปวง   การฉันจึงเหมอืนกับ
เจาของเอง,    ซึ่งจะเลือกฉันอยางใดก็ได   ไมเปนการขโมยไมเปนหนี้สินและไมตองอางเปนมรดก.    
การฉัน,  ศลี,  และผูฉัน  เนื่องกันอยางนี้. 

 

๔.  ปาติโมกขสังวรศีลในฐานะเปนธรรมผูปกครองสงฆ. 

                                                  
๖๕   นริยวรรค  ธ.  ขุ  (ไตร.  ล. ๒๕/๕๖/๓๒). 
๖๖   อัฏฐกถาตติยสูตร   วรรค ๖  เอกธรรมาทิ   เอก.   อํ.  มโน.  ๑,๗๔ 



 143
 ในตอนใกลปรินิพพานตรัสไววา   ธรรมวินัยที่บัญญัตแิสดงไวแลว    จักอยูเปนครูใน
กาลที่พระองคลวงลับไป.๖๗   และในบาลโีคปกโมคคลัลานสูตร๖๘   ก็มีอานันทภาษิตเปนใจความอยาง
เดียวกัน   บาลีน้ีเลาถึงวัสสการพราหมณถามทานพระอานนทถึงขอวา   ใครเปนท่ีพึ่งพํานกัของภิกษุ
สงฆ   ในเมื่อพระผูพระภาคปรินิพพานไปแลว.    ทานพระอานนทอางเอาธรรม  คือสิกขาบทอันเปน
ปาติโมกข (โดยเฉพาะ)   วาธรรมเปนเครือ่งบริหารสงฆ.   สงฆแสดงปาติโมกขทกุกึ่งเดือน.    ธรรมคือ
ปาติโมกขมีสงฆเปนผูถือ   บังคับใหผูมีโทษติดตวัทําคนืโทษนั้น ๆ เสีย   แตถือวามิใชบุคคลหรอืสงฆ
บังคับ   ธรรมตางหากบังคับและถือธรรมนี้เปนเหมือนผูปกครองสงฆ.    แงแหงอานิสงสสวนนี้กระมัง  
ที่นักวนัิยมกัจะเหมาเอาแตเพียงวา   วินยัเปนเครื่องควบคุมหมูใหเรียบรอย   เหมือนดายรอยดอกไมมิให
กระจัดกระจาย   ซึ่งทีแ่ทวินยัเปนการปกครองที่ทรงประทานใหธรรมเปนใหญแทนบุคคลเปนใหญ
มากกวา.   ปาติโมกขยอมตั้งอยูในฐานะ  เปนสังฆธรรมนูญสวนหนึ่ง  เชนเดียวกับรฐัธรรมนญูในการ
ปกครอง  แบบประชาธิปไตยเหมือนกัน. 

 

๕.  การตองอาบัติคอือะไร ? 

 การลวงปาติโมกขสังวรศลีขอใดขอหนึ่ง   เรียกวาตองอาบัติ.   ผูที่ตองอาบัติชนิดที่แกไข
ได   คืออาบัติท่ีอาจทําคืนใหหมดโทษไดดวยการอยูกรรม   และการเปดเผยความผิดของตนทีเ่รยีกวา
แสดงอาบัตินัน้   ยังมีหวังบรรลุคุณความดีในเพศภกิษุเปนลําดับไป    แมพระอริยบุคคลกยั็งตองอาบัติ   
ดังท่ีตรัสไวในบาลี  ติก.  อํ.๖๙  วา  “ภิกษุ   ท.  !      ภิกษุในสาสนานี้เปนผูทําเต็มทีใ่นสวนศีล   แตทํา
พอประมาณในสมาธิ  ทําพอประมาณในปญญา  (คือเปนโสดาและสกทาคามี) กม็ี,     ท่ีเปนผูทําเต็มที่
ในศีลและสมาธิ  แตทําพอประมาณปญญา  (คือเปนอนาคามี) ก็มี,   ท่ีทําเต็มที่ท้ังในศีล  ทั้งในสมาธิ  ทั้ง
ในปญญา  (คือเปนอรหันต) ก็มี.   เธอเหลานั้น  ยอมลวงสิกขาบทเลก็นอยบาง   ออกจากอาบัตบิาง.   
เพราะเหตุไร ?    เพราะเหตุวาไมมีใครกลาววาเปนคนอาภัพ  (คือไมอาจบรรลุโลกุตตรธรรม)  เพราะ
เหตุลวงสิกขาบทเหลานี้.   แตเธอเปนผูมศีีลยั่งยืนมัน่คง   ในสิกขาบทอันเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย   
อันสมควรแกพรหมจรรย   สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลายเหลานั้น...” 

                                                  
๖๗   มหาปรินิพพานสูตร   มหา.  ที.  ไตร.  ล. ๑๐  น. ๑๗๘  บ. ๑๔๑ 
๖๘   โคปกโมคคัลลานสูตร  เทวมหวรรค   อุปริ.  มชั.  (ไตร.  ล. ๑๔/๘๙/๑๐๕) 
๖๙   ฉัฏฐสูตร  วรรค   ปณณาสก ๒ ติก.  อ.ํ  (ไตร.  ล. ๒๐/๒๙๗/๕๒๖) 
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 เมื่อพระอรยิบคุคลก็ตองอาบตัิ  จึงเปนอันเชื่อไดวา  ภกิษุปุถุชนตองอาบัติก็มีหวังทําคืน   
ออกจากอาบัตแิลวปฏิบัติกาวหนาขึ้นไปจนถึงสุดได   นอกจากจะตองอาบัติอันเปนมูลเฉทแหงเพศเชน
ปาราชิก     ซ่ึงทานวาตองออกมาบรรลุไดดวยเพศฆราวาส   จึงเปนอันวา  อาบัติที่ภิกษุตองแลว   เธอพึง
ทําคืนเสีย  หรือถาตองอาบัติเปนมูลเฉท   ก็ปฏญิญาตนเปนฆราวาสเสีย  ทําเชนนี ้  จะพนจากโทษนั้น
และบรรลุข้ึนไปไดโดยลําดบัอีก.    หลักท่ีวาตองปาราชิกแลวสึกออกมาบรรลโุลกตุตรธรรมไดดวยเพศ
ฆราวาสอีกนัน้   ยังไมเคยพบในบาลี   เหน็มีแตอัฏฐกถา  เชน  อัฏฐกถาจูฬัจฉราสังฆาฏสูตร  เอก.  อํ.๗๐  
เปนตน. 

 อัฏฐกถาอริฏฐสิกขาบทกลาววา   “ธรรมทีทําอันตรายแกสวรรคและนิพพาน  เรียกวา  
อัตรายกิธรรม  มี ๕ อยาง  คือ  กรรม  กิเลส  วิลาก  อุปวาท  และอาณาวีติกกมะ,    .....อาบัติที่ภิกษุแกลง
ตอง  เรียกวา  อาณาวีตกิกมะ.    อาบัติน้ันจะทําอันตรายเพียงชั่วเวลาทีภ่ิกษตุองปาราชิกแลว   ยังปกปด
ปฏิญญาตนเปนภิกษุอยู   หรือช่ัวเวลาที่ภิกษุตองครุกาบัติแลว  ยังไมไดอยูกรรม,  หรือภกิษุตองอาบัติ
เบา ๆ  แลว   ยังไมไดแสดงอาบัตินั้นเสียเทานั้น,   พนจากนั้นไมทําอันตรายเลย.”   เปนอันวา  ตอง
อาบัติแลวแสดงเสียโดยระเบียบวธิีนัน้ ๆ  กพ็นโทษ   ทานจึงกลบาวไววาปาตโิมกขสังวรศลีน้ี  เปน
เทศนาสุทธิ   คือหมดจดไดดวยการแสดง,   แมการตองปาราชิกแลวบอกคืนสิกขาสึกไปเสีย  ก็ถือวา
เปนการแสดงเหมือนกัน  เปนแตจะกลับมาบวชอีกไมไดเทานั้น.   แมการอยูกรรมในอาบัติสังฆาทิเสส  
ก็รวมเรียกวาการแสดง  แตเปนการแสดงคนละอยาง,  ปาติโมกขสังวรศีลจึงเปนเทศนาสุทธิแท,   
เนื้อความตอนนี้   กลาวไวในอัฏฐกถารูปยสิกขาบท. 

 สําหรับอัฏฐกถาจูฬัจฉราสังฆาฏสูตรนั้น   กลาวา  “.....ภิกษผุูตองปาราชิกแลว  ละเพศ
ภิกษเุสีย  อยูในเพศสามเณร  รักษาศลีสิบใหบริบรูณ   ขวนขวายในภาวนา   บางพวกกยั็งเปนโสดาบัน  
สหทาคามี  อนาคามี  บางพวกเกิดในเทวโลก  ...”๗๑    ซ่ึงหมายความวา  บรรลโุลกตุตรธรรมนั่นเอง.   
โลกุตตรธรรมนั้น  บรรลุข้ันตนเชนโสดาบันแลว  ก็เปนแนนอนวาตองบรรลุข้ันสดุคืออรหันต,   จึง
เปนอันวา  อาบัตกิ็คอืโทษทียั่งไมไดแสดง เทานั้น. 

                                                  
๗๐   มโนรถปูรณี   ภาค ๑  หนา ๗๑ 
๗๑   ผูปรารถนาดูพิสดาร   จงดูอัคคิขันโธปมสูตร  ในหนังสือพิมพพุทธสาสนา  ภาคไตรปฎก  แผล  ป ๒๔๗๖  หนา ๙  และภาคความรูทั่วไปป
เดียวกัน  หนา ๑๐๑.   
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 ผูมีอาบัติติดตวั   สิ้นชีพลง  คติเขารูไดโดยพุทธภาษิต๗๒  วา  “ภิกษุ   ท.  !      เรากลาว
นรกบาง  กําเนิดเดรัจฉานบาง  วาเปนคตขิองภิกษผุูทุศลี.” 

 

๖.  ประโยชนแหงปาติโมกขสงัวรที่สะอาดหมดจด. 

 บาลีทุติยสูตร๗๓    กลาวอานิสงสของการสํารวมในปาตโิมกขโดยความเปนเหตุแหงการ
รับรูในมรรคพรหมจรรยวา    “ภิกษ ุ   ท.  !      ภกิษุเปนผูมีศลีสํารวมในปาตโิมกขสังวร  สมบรูณดวย
มรรยาทและโคจร  มีปรกติเห็นเปนภยัในโทษ  แมมปีระมาณนอย   สมาทานศึกษาอยูในสกิขาบท
ทั้งหลาย.   ภกิษุ   ท.  !       น่ีเปนเหตุเปนปจจัยประการที ่๔ ท่ีเปนไปพรอมเพื่อไดวิปสสนาปญญา   อัน
เปนเบ้ืองตนแหงมรรคพรหมจรรย   ทียั่งไมเคยได   และเพื่อความไพบูลยงอกงามเต็มรอบโดยยิ่ง  แหง
วิปสสนาปญญาที่ไดแลว.” 

 ในบาลตีติยสูตร  อัฏ.  อํ.๗๔    กลาวปาตโิมกขสังวรวาเปนธรรมอนัหนึ่ง  ในบรรดาธรรม  
๘  อยาง   ซึ่งทําใหเปนอาหุเนยยบุคคล  ปาหุเนยยบุคคล  ทกัขิเณยยบุคคล  อัญชลิกรณยีบุคคล  และ
เปนบุญเขตของโลกอยางไมอ่ืนยิ่งกวา. 

 ในบาลทีุติยสตูร  อัฏ.  อํ.๗๕   กลาวถึงภิกษุผูสํารวมในปาติโมกขวาเปนผูประกอบดวย
องคอันหนึ่งในองคแปด   ซ่ึงทําใหเปนผูควรไดรับมอบจากสงฆ  ใหเปนผูสอนนางภิกษณุีได   ซึ่งเปน
เกียรตยิศอันสงูอยางหนึ่ง. 

 ในบาลปีฐมสูตร  นว.  อํ.๗๖   ตรัสวา   การสํารวมปาตโิมกขเปนอุปนสิัยขอหน่ึง  แหง
อุปนิสัย ๙ ขอ  แหงธรรมอนัเปนฝกฝายแหงการตรัสรู.    ทรงส่ังสอนใหภิกษจุําไวตอบแกพวกเดียรถยี
อ่ืนท้ังหลาย. 

                                                  
๗๒   สัตตมสูตร   วรรค  ปณณาสก ๑  ทุก.  อํ.  ไตร.  ล. ๒๐/๗๗/๒๗๓ 
๗๓   ทุติยสูตร   ปฐมวรรค   อัฏ.  อํ.   ไตร.  ล. ๒๓/๑๕๓/๙๒. 
๗๔   ตติยสูตร  มหาวรรค   อัฏ.  อํ.  ไตร.  ล. ๒๓/๑๙๓/๑๐๓. 
๗๕   ทุติยสูตร   สันธานวรรค   อัฏ.  อ.ํ  ไตร.  ล. ๒๓/๒๘๗/๑๔๒. 
๗๖   ปฐมสูร   สัมโพธวรรค   นว.  อ.ํ  ไตร.  ล. ๒๓/๓๖๓/๒๐๕. 
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 ในบาลตีติยสูตร  นว.  อํ.๗๗   ตรัสวา   การที่ภิกษุมีศลีสํารวมในปาติโมกข  เปนธรรมขอ
หนึ่งในธรรม ๕ ขอ  อันเปนไปเพื่อความแกรอบ  แหงเจโตวมิุติที่ยังไมแก. 

 

 พระอุปเสนวังคันตบุตรกลาววา   “พระโยคี  (คือผูที่ประกอบความเพียรเพ่ือถอนตนขึ้น
จากทุกข)  ทาํศีลเปนจอมเครื่องปกปดใจเปนผูอันโทษไมเปยกเปอนได   เธอยอมพนภยั  (เหมือนตัว
ปลวกพนภัยเพราะจอมปลวก)  ฉะนั้น.” 

 เหลานี้สาธกมาพอเปนตัวอยาง,   ยังมีอานิสงสอีกหลายประเภท   แตที่สําคัญ  ก็คือเปน
บันไดแหงการบรรลโุลกุตตรธรรม  หรือนิพพาน   นอกนั้นเปนอานสิงสพิเศษ  โดยเปนความอยูสุข,   
ไปเทวโลก,   มีช่ือเสียง,   อาจหาญในสมาคม,   ไมหลงตายเปนตน   ท่ีแปลกและเปนเชิงปาฏิหารยิก็มี    
เชนในอฏัฐกถาสัพพาสวสูตร  เลาเรื่องพระปธานิยเถระไววา   ทานถกูงูพิษกดัขณะนั่งฟงเทศน   ทาน
ระลึกถึงศลีตั้งแตวนัอุปสมบทมา  เกิดปตวิาบริสุทธิ์ดี,   ดวยจิตตุบาทอันนั้นพิษงูไดถอยกลับและหาย
สนิท   ดังนี้เปนตน.    ผูท่ีทศุลีเศราหมองหลอกลวง   ยอมวางเปลาผานจากอานิสงสเหลานี้. 

 

๗.  พระพุทธประสงคท่ีทรงฝากไวแกภิกษุสงฆ. 

 พระพุทธประสงคซึ่งทรงหวังอยูเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้   อันเกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะกับปาติ
โมกขสังวรน้ี   รูไดโดยบาลีนวมสูตร  อัฏ.  อํ.๗๘   ตอนหนึ่ง  ซ่ึงตรัสแกอสุรนิทร  ช่ือปหาราทะวา  
“ดูกอน ปหาราทะ !   น้ําในมหาสมุทรยอมตั้งอยูตามธรรมดา  ไมลนฝงแหงสมุทรฉันใด  สาวกทั้งหลาย
ของเรา  แมเพราะเหตุจะตองเสียชีวิต,  ก็ไมกาวลวงสิกขาบทอันเราบญัญัติไวแลวแกสาวกทั้งหลาย  ฉัน
น้ันเหมือนกัน.”   ผูที่สนองพระพุทธประสงคสวนนี้ไดเทานั้น  จึงจะนับวาเปนพุทธบุตรท่ีแทจรงิไดผู
หนึ่ง  เพราะเมื่อคิดดูใหดีแลว  มีพรหมจรรยสวนนี้เทานั้น  ที่ทําใหภิกษุท้ังหลายมีเพศตางจากฆราวาส 
มีภูมิสูงกวาฆราวาส. 

 

                                                  
๗๗   ตติยสูตร    วรรคเดียวกัน 
๗๘   นวมสูตร  มหาวรรค   อัฏ.  อํ.  ไตร.  ล. ๒๓/๒๐๓/๑๐๙. 
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 ขาพเจาขอจบบทนี้ลงดวยภาษิตของสมเดจ็พระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชริญาณวโร
รส   ที่ทรงแสดงวา๗๙   “.....เพราะเหตุน้ัน   ภิกษุควรประพฤติตนเปนคนซื่อตรง   ใหสมเปนท่ีวางพระ
หฤทัยของพระศาสดา.    กิรยิาท่ีประพฤติใหเสียความวางใจของทาน    ยอมเลวทรามไมสมควรแก
สมณะเลย.”   ดังนี้. 

 

จบบทที่  ๓ 

                                                  
๗๙   วินัยมุข  เลม ๑   หนา ๑๘. 
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๔ 
อินทรยีสังวรศลี 
การสํารวมอินทรยี 
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ภิกษุทัง้หลาย  !      นั่นโคนไม  !      นั่นที่สงัด  !     
เธอทัง้หลายจงบําเพ็ญ !     เธอทั้งหลายอยาเปน
ผูประมาท  !     เธอทั้งหลายอยาเปนผูตองรอน
ใจในภายหลงั ! 

[สัตตก.  อํ.   และอื่น ๆ  อีกมากแหง.] 
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บทที่  ๔ 

อินทรียสงัวรศีล  -  การสํารวมอินทรีย 

 

บาลีท่ีเปนอุทเทสในบทนี้  ดังนี้ :- 

“ภิกษุ    ท. !    กจิท่ีพวกเธอตองทําใหย่ิงขึน้ไปอกีนัน่คอือะไร ?    คอืการสาํเหนียกใหได
วา   เราจกัเปนผูคุมครองทวารในอนิทรยีท้ังหลาย,    ไดเห็นรูปดวยตา...ฟงเสียงดวยห.ู..
ดมกลิ่นดวยจมูก...ลิ้มรสดวยลิน้...รบัสัมผสัดวยกาย...รูธรรมารมณดวยใจแลว     จกัไม
ถือเอาโดยนิมติ    จักไมถือเอาโดยอนุพยญัชนะ,    บาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนสั   มัก
ไหลไปตามบคุคลเพราะไมสํารวมอินทรยีใดเปนเหตุ   เราจกัปฏิบัติเพือ่ปดกั้นอินทรยี

เหลานั้นไว,   จกัทําการรักษาสํารวมอนิทรยีท้ังหลาย.” 

   [มหาอัสสปุรสูตร  มู.  ม.  ล. ๑๒  น. ๔๙๙  บ. ๔๖๕] 

นิทเทส 

 ความยอในบทนี้   :   อินทรยีสังวรศีล  เปนปาริสุทธิศีลขอท่ีสองแหงจตุปาริสทุธิศีล.    
อินทรยีสังวร  คือการสํารวมตา  หู  จูมก  ลิ้น  กาย  ใจ  หกอยางไว   ดวยหวังวา  รปู  เสียง  กลิ่น  รส  
สัมผัส และความรูสกึคิดนกึขึ้นเองในใจ    อยางทําความรกัใครพอใจยินดี  หรือความโกรธเคือง
หงุดหงิดยินราย  ใหเกิดขึ้นในใจของตนได.   ขอปฏิบัตินี ้  มีท่ีมาในบาลีทั่วไป   มากเหลือจะประมวล,   
เฉพาะในที่นี้  ยกมาจากบาลีมหาอัสสปุรสูตร  ซึ่งเปนหลักแหงการตามรอยพระอรหันต  ดังปรากฏอยู
ในตอนบุพภาคนั้นแลว. 

 ตอไปนี้จะไดบรรยายเรื่องราวการตามรอยพระอรหันตในขั้นนี้   โดยเก็บคําอธิบายจาก
บาลีและอฏัฐกถาตาง ๆ   ตลอดจนถึงปกรณพิเศษอ่ืน ๆ  เชน  วิสุทธมิรรค  เปนตน  มารวบรวมกนัเขา.   
เนื้อความในบทนี้มีหัวขอคือ:-   

๑. อินทรียสังวรศีล  คอือะไร ? (มี  ๕  กระทู) 

๒. เบ็ดเตลด็เกี่ยวกับอินทรียสังวรศลี. (มี  ๘  กระทู) 
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 การพรรณนาความตามลําดบัหัวขอกระทู  มีดังตอไปนี้:- 

 

๑. อินทรียสังวรศีลคืออะไร ? 

๑.  อนิทรยีสังวร  จําเปนแกการตามรอยพระอรหันตอยางไร ? 

 เพ่ือใหเกิดฉันทะในการตามรอยพะอรหันตย่ิงขึ้นสืบไป   จึงไดยกปญหาขอน้ีมากลาว
กอน    ทั้ง ๆ  ที่จริง  ควรกลาวตอนอานิสงส. 

 

 เมื่อจะตองตอบปญหาขอน้ี   ก็จําเปนตองยอนไปหาขอความในจิตตุปบาทกัณฑอีกแตยอ 
ๆ  วา  “กุลบุตร  ผูประสงคจะตามรอยพระอรหันต   พึงชําระศีลทั้งส่ี   กลาวคือ  ปาติโมกขสังวรศลี  
อินทรยีสังวรศีล   อาชีวปารสิุทธิศีล    และปจจยสันนิสสิตศีล  ตั้งแตตน,   ใหเปนผูตั้งอยูเฉพาะในศีล
อันบริสุทธิด์วยดีแลว   จึงตัดปลิโพธ  ๑๐  อยาง...ฯลฯ”  ดังนี้๘๐    

 ใจความขางบนนี้ยอมแสดงวา   การสํารวมอินทรยีเปนกิจจําเปนในเบื้องตนแหงการตาม
รอยพระอรหันต   ตอเนื่องจากการสํารวมในปาตโิมกข   ปาตโิมกขเปนเครื่องสํารวมกายวาจา   หรือ
มรรยาท  อันเปนสวนหยาบและภายนอกโดยตรง   สวนอินทรยีสังวรน้ีเปนศลีที่ละเอียดสูงขึ้นไปอีกขั้น
หนึ่ง   ทั้งนามธรรมคือใจ   กถ็ูกสํารวมในศลีข้ันนีด้วยแลว.   แมวานั่นควรจะเปนขั้นสมาธิก็ตาม 

 ในการปฏิบัตธิรรม,   ถาขาดอินทรยีสังวรแลว   ปาติโมกขสังวรก็ตั้งอยูไดยากนกั   ไม
ตองกลาวถึงการจะกาวไปขางหนา.   เมื่อไมมีการสํารวมอินทรยี   ปาติโมกขก็ทําลายแลวทําลายเลาอยู
น่ันเอง   กาวไปไมได   เหตน้ัุน  จึงตรัสไวใน  ทส.  อํ.  วา  “ภิกษุ   ท.  !       อะไรเปนอาหารของทุจริต 
๓ อยาง ?   คําตอบคือ  การไมสํารวมอินทรีย”๘๑   หมายความวา   ถาไมมกีารสํารวมอนิทรีย   ทุจริตทาง
กายวาจาใจก็เกิดขึ้นและเจรญิงอกงาม.   การตามรอยพระอรหันต  ตองมีการกาวหนาซึ่งเต็มไปดวย
ความบริสุทธิ์  ทุก ๆ  ฝกาว  จึงตองทําใหหมดจดสะอาดเปนลําดับไป. 

                                                  
๘๐   ถาประสงคดูรายละเอียด  ดใูนบทที่  ๓ 
๘๑   ปฐมสูตร   ยมกวรรค  ทส.  อํ.  ไตร.  ล. ๒๔/๑๒๑/๖๑. 



 152
 ผูอานจะสังเกตไดจากบาลีท่ีเปนอุทเทสขางตนวา   ในทีน่ั้นมีคําวา   “...กิจที่พวกเธอตอง
ทําใหย่ิงขึ้นไป...”   น่ีเปนพระดํารัสที่ทรงเตือนกระตุนใหกาวตอไปอีก   เพราะศีลเหลานี้เปนเพียง
ข้ันตนดังพระบาลีอีกแหงหนึ่ง๘๒   วา   “บรรดาธรรมทั้งสิ้นของภิกษผุูมีปญญาในสาสนานี้   ธรรมคือ
การสํารวมอนิทรีย  ความสันโดษ  การสํารวมในปาติโมกข,   จัดเปนเบ้ืองตน.” 

 ผูตามรอยพระอรหันต  จะตองกาวผานขั้นอินทรยีสังวรนี้ไป  โดยหลกีเลีย่งทําแตยอ ๆ  
หยอน ๆ  ไมไดเลย. 

 

๒.  อินทรีย  คอือะไร ? 

 การตามรอยพระอรหันตข้ันนี้  มีช่ือวา  อินทรยีสังวรศีล.    สังวรคืออะไร,   ศลีคืออะไร,   
สองปญหานี้ไดอธิบายแลวในบทที่ ๓   ทั้งในที่นัน้ไดกลาววา   จักไมกลาวอธิบายเฉพาะสองคาํนี้อีก.   
ในที่นี้จงึยังคงอยูแตปญหาวา  อินทรยี คืออะไร ? 

 

 คําวาอินทรีย  แปลวาอะไร ?   แปลวาวัตถหุรือเพศพรรณ,  เรื่องราวทีเ่ปนใหญ,  เปนจอม
,  เปนอิสระ.๘๓    เฉพาะในทีน่ีไ้ดแก  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  รวมหกอยาง.    สําหรับทั่วไปในท่ีอ่ืน ๆ  
ไดแกสัทธาวิรยิะเปนตน  (ในอินทรยีหา)  ก็มี,    ไดแกเพศหญิง  เพศชาย    ความเปนพระอรหันตเปน
ตน  (ในอนิทรยีสิบสอง) ก็มี.    ท้ังนี้มีหลักวา วัตถุที่สําคญัเปนจอมแหงวตัถพุวกเดยีวกัน  หรือสําคัญใน
หนาที่แผนกหนึ่ง ๆ  ไดแลว  ยอมเรียกวาอินทรยีไดทั้งนัน้,  เชน  นกอนิทรยี  เปนจอมแหงนกเปนตน. 

 

 ตา หู จมกู ลิน้ กาย ใจ เปนใหญอยางไร ?      อายตนะมีตาเปนตนเหลานี้   สวนหนึ่ง ๆ  
ลวนเปนอิสระเต็มท่ีแผนกหนึ่ง   คือในการเห็นรูป  ยอมสิทธิ์ขาดอยูทีต่า   การฟงเสียง  อยูที่หูเปนตน.    
จะเกิดผลดี  หรือความฉิบหายรายแรงขึน้ในแผนกนี้   ก็เพราะการกระทําของอวยัวะอันนี้.   หรือจะ

                                                  
๘๒   ภิกขุวรรค   ธรรมบท,   ไตร.  ล. ๒๕/๖๖/๓๕. 
๘๓   สุจิ  :  สภาพใดยอมเปนจอม  คือยอมกระทําซ่ึงความเปนอิสระอยางยิง่ยวด   สภาพนั่นชื่อวาอินทะ.  ลิงคคือเพศพรรณของอินทะนั้น  ช่ือ
อินทรียะ   อิย   ปจจยั 
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กลาวอีกปริยายหนึ่งวา   ท้ัง ๖ อยางนี้  เปนเหมือนคนสําคัญหาคนที่จะตองควบคุมระวัง   เพราะถาไม
นําผลดีท่ีสุดมา   ก็จะนําผลรายที่สุดมา   ถาไมเปนพระอรหันต  กจ็ะเปนจอมโจรทีร่ายกาจ  ดั่งนีไ้ด.    
เพราะเปนวัตถุสําคัญอันจะยกขึ้นเปนเลิศไดสวนหนึ่ง ๆ  อวัยวะเหลานี้จึงจะไดช่ือวาอินทรียหรือ  “คน
สําคัญ”. 

 

 ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  ในทีน้ี่ไดแกอะไร ?       ในท่ีนี้ประสงคเอาอวัยวะที่ไดช่ืออยางนั้น 
ๆ  พรอมทั้งประสาทและวญิญาณอนัมีหนาที่ประจําอยูกับอายตนะนัน้ ๆ.    ตา  ก็หมายเอาอวยัวะที่
เรยีกวา  ลูกตา  พรอมดวยประสาทอันเปนสายสงขาวมาตามสายนั้นดวย.   หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ก็มีอธิบาย
เชนเดยีวกัน.   สวนใจนั้นคือศูนยกลางหรือที่รวมรับอารมณตาง ๆ  ครั้นรับไวแลวก็จะปรุงเปนเรื่องใหม   
หรือความคิดนึกใหมขึ้น.    ใจในที่น้ีไดแกสมองสวนท่ีคิดนึกได   ท่ีอาจปรุงแตงเรื่องราวขึน้สําหรับ
ตนเอง   แลวยินดีหรือยินรายไดโดยไมตองอาศัยตาหูในขณะนัน้เลย.    เชนคนที่นึกปรุงแตงเรื่องที่
กําหนัดเพลินใจเอาเองวา   ถาเปนเชนนัน้ ๆ  จะมีรสอยางนั้น ๆ  แลวก็ยินดี,   หรือถาใครกระทบมา
อยางนั้นก็จะกระทบตอบอยางนี้ ๆ  แลวกห็งุดหงิดยินรายโดยไมมีใครติดตอดวยเลย  เปนตน. 

 

 ตา หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ   ทั้งหกอยางในที่นี้  ถากลาวใหเฉพาะก็ไดแก  จักขวุญิญาณ  
โสตวญิญาณ  ฆานวญิญาณ  ชิวหาวญิญาณ  กายวญิญาณ  และมโนวญิญาณนั่นเอง.    เปนธรรมดาของ
ภาษาทุกภาษายอมมีคําบัญญตัิพวกหนึ่งตตัง้ขึ้นเฉพาะเรื่องราวหนึ่ง ๆ  เปนคําสั้น ๆ  หรือเหมือนกบัคํา
อ่ืน ๆ  แตมีความหมายแตกตางกวางแคบกวากัน  อันเรียกวาคําบญัญัติเฉพาะ. 

 

 ตา  หู  เปนตนนี้   เรยีกเต็มทีอี่กอยางหนึ่งวา  จักขุนทรีย  =  อินทรีย คือ ตา.   โสตินทรีย 
=  อินทรีย คือ หู.    ฆานินทรยี  = อินทรีย คือ จมูก  ดังนี้กม็ี.    มองหยาบ ๆ  แลวนาจะเขาใจวา   ควรจัด
ใหเปนอินทรยีแตอยางเดยีว  คือใจ   ก็พอ.   นอกนั้นใหเปนผูสงขาวหรือกองแยก,  เพราะทุกอยางตอง
ไปที่ใจ.   แตการที่ทานไมจดัดังวานี้  ก็เพราะที่สําหรับรับอารมณ  หรอืท่ีเรียกวา  “ทวาร”  นั้นมีถึงหก
แหง.    ใจก็เปนทวารแหงหนึ่ง   ที่อาจรับอารมณอันใจดวยกันปรุงคิดเอาเองของคนคิดสมบัติบาหรือ
นอนฝน   อันจะเห็นไดชัดเจน,   เหตุน้ัน  จึงไดจดัเปนอนิทรยีทั้งหกสวน   ตามจํานวนแหงทวารอนัเปน
ทางเกิดของความยนิดียนิราย. 
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 ทวารคอือะไร ?     คือวัตถแุหงอวัยวะที่เรียกวา  ตา  หู  จมกู  ลิน้  กาย  ใจ  นัน่เอง.๘๔    
แตหมายเอาลวนที่เปนวัตถุ  ซึ่งเรียกวาสวนรูปธรรมเปนใหญ,   ไมนบัรวมวญิญาณที่ประจําอวยัวะนัน้   
แตเปนสวนนามธรรมเขาดวย.    คําวา   ทวาร,  แปลกันตามธรรมดาวาประตู  เปนทีร่ับเขาหรือถายออก
แหงสิ่งตาง ๆ.   ประตู คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ก็เชนเดียวกับประตูบานเรือน.   กายเปรยีบเหมือน
เรือน,   อารมณตาง ๆ  เหมือนคนเขาออก,   ใจแผนกหนึ่ง  (ไมใชทั้งหมด)  เปนเหมือนเจาบาน.    คํา
เปรยีบของเรื่องนี้  อันจะพบไดในปกรณบาลีตาง ๆ  มวีา   จอมปลวกมชีองหกชอง  สําหรับพญาเหี้ยเขา
ออก.  น่ีคือกายนี้นัน่เอง. 

 

 เราจะระวังแตหาแหงภายนอกคือ  ตา  หู  จมูก  ลิน้   กาย  นั้นยังไมพอ   ตองระวังทวาร
ภายในคือใจดวย.   ทวารหรอืประตจูึงไดมถีึงหกดวยเหตน้ีุ. 

 

 ในภาคบาลี   คําวา “ทวาร” น้ี  แปลตามศพัทวา    สถานที่อันบุคคลพึงเฝา,   พึงระวัง,   
พึงรักษา,๘๕    อธิบายวา  ที่ใดถาไมมีการระวังรกัษาแลว   ยอมเกิดอันตรายขึ้น  ทีน่ั้นชือ่วา  ทวาร  คือที่
อันบุคคลพึงเฝารักษา   ประตูเรือนตามธรรมดาของมนษุย   ตองระวงัรักษาฉันใด   ประตูคือ  ตา  หู  
จมูก  ลิน้  กาย  ใจ  อันเปนประตูแหงอัตตภาพ  หรือกายนคร  กจ็ะเปนส่ิงที่ตองระวังรักษา  ฉันนั้น.   
มิฉะนั้นจะไดรับอันตรายรายแรงยิ่งกวาการเผลอตอประตูเรือนธรรมดา.   ผูตามรอยพระอรหันตตอง
รักษาประตูน้ี   ซึ่งลึกซึ้งกวาประตูเรือน  เพ่ือใจจะไดหลุดพนปลอดภัยจากโจรกลาวคือกิเลส   และ
อนุสัยทั้งหลาย. 

 

๓.  การคุมครองอนิทรยีในทวารทั้งหลายนั้น  คอืการกระทําอยางไร ? 

                                                  
๘๔   สําหรับใจไดแกสมอง  ไมใชใจท่ีสูบฉีดโลหิต 
๘๕   ทฺวร – สํวรเณ,   ธาตุปปทีปกา 
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 พระอนรุธุมหาเถระ    กลาววา  “ผูบําเพญ็ความพนทุกข  พึงทําการกาํหนดสติอันสูงสุด  
ใหเปนเหมือนตาขายท่ีทวารทั้งหก   แลวฆาบรรดากเิลสอันเขาไปติดท่ีตาขายนั้นเสยี.”   นี่เปนรอย ๆ  
หนึ่งแหงพระอรหันตองคนี้. 

 พระมหากจัจายนเถระ   กลาววา  “ตายังดี  ก็จงเปนเหมือนตาบอด,   หูยังไดยินก็จงเปน
เหมือนหูหนวก,   ลิ้นยังดีอยูก็จงเปนเหมือนใบ,   ยังมีแรงก็จงเปนเหมือนคนส้ินแรง,   ครั้งเรื่องราวตาง 
ๆ  เกิดขึ้นก็จงนอนเสียใหเหมือนกะตายแลว.”๘๖       นี่ก็อีกรอยหนึง่แหงพระอรหันต  เปนรอยซึ่งมี
ความหมายกวางขวางที่สุด   เพราะไมเปนเพียงการสํารวม  ตา  หู  จมูก  ลิน้  กาย  อยางเดยีว   ยงัเปน
การปดตนทางของความทุกขทั้งปวงเสียอยางแนนหนาดวย. 

 พระองคเอง.   ตรัสแกพระราหุลพุทธชโินรสวา   “ราหุล  !   เจาจงเจรญิภาวนาใหเหมือน
ไฟ.   เมื่อเจาเจรญิภาวนาเหมือนไฟ   ผัสสะที่นาชอบใจหรือไมนาชอบใจเกดิขึ้นแลว   ก็ไมสามารถ
ครอบงําจิตของเจาได.”๘๗     ทรงหมายความในที่นีว้า  ไฟไมยินดียนิรายตออะไรหมด.   สิ่งที่เขานาํมา
สุมเปนเชื้อ  จะดไีมดี   สะอาดสกปรก  เหม็นหอมอยางไรก็ตาม    ยอมไหมไดสิ้นโดยอาการที่
เหมือนกัน.   เม่ือคนเรากําหนดจิตไดเชนนี้   ผัสสะทาง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ก็เปนของหมดฤทธิ์. 

 ในบาลีอ่ืนอีก   ไดตรัสแกพระพาหิยทารจุริิยะ๘๘    วา  “พาหิย !    เธอพึงสําเหนียกอยาง
น้ีวา   เมื่อเราเห็นรูป  ก็จกัสักวาเห็น    เมือ่ไดฟงเสียก็จกัสักวาฟง   เม่ือไดดมกลิ่น...ลิ้มรส...รับสมัผัส   
ก็จักสักวาดม,,,ลิ้ม,,,สัมผัส,   และเมื่อรูธรรมารมณ   ก็จกัสักวารูดังนี้.     พาหิย  !   เธอพึงสําเหนียกอยาง
น้ีแล.   ก็เมื่อใด  เธอเห็นรูปแลวสักวาเห็น  ฯลฯ  เปนตน  เมื่อน้ัน  “เธอ”  จักไมมี   เมื่อใด “เธอ” ไมมี   
เมื่อน้ันเธอก็ไมปรากฏในโลกนี้ หรือโลกอื่น   หรือในระวางแหงโลกท้ังสอง:  น่ันแหละคือท่ีสุดแหง
ทุกขละ.” 

 

 พระดํารัสขางบนนี้ไมเพยีงแตทรงแสดงการสํารวมอินทรยีอยางเดียว   ไดทรงแสดง
อานิสงสอยางสูงสุดไวดวย,   ท้ังเปนหลักชี้ใหเห็นวา   การสํารวมอนิทรียนั้น  ไมใชมีแตอยางต่ําซึ่งเปน
ข้ันศีล   อาจมีสูงขึ้นไปจนถึงขั้นบรรลุอรหัตตผล.    ถาผูใดสํารวมอนิทรยีชนิดเกิดญาณวิเศษมองเห็น
                                                  
๘๖   เถรคาถา  ขุททกนิกาย.  (ไตร.   ล. ๒๖/๓๔๒/๓๖๖) 
๘๗  มหาจุฬราหุโลกวาทสูตร  ม.ม.   ล. ๑๒/๑๓๙/๑๔๒. 
๘๘  ทสมสูตร   โพธิวรรค  อุทาน   ล. ๒๕/๘๓/๔๙. 
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เปนวิปสสนา   ถึงกับเห็นความเปนอนัตตาของสิ่งทุกอยางทั้งท่ีเปนภายนอกและภายใน   จนอนัตตานุ-
ปสนาญาณเกดิขึ้นแลว    ผูนั้นจะบรรลถุงึท่ีสุดแหงทุกข   ไดแกนพิพาน.      ขอนีห้มายความวา   ไมใช
เพียงแตการเห็นรูปแลวเฉยไดอยางเดยีว   ซ่ึงเปนเพียงอินทรยีสังวรศีล     แตในขณะที่เฉยนัน่แหละ  
หมายถึงการเพงความเปนธาตุ  ความเปนของวางเปลา  ในรูป  เสยีง  กลิน่  รส  สัมผัส  ธรรมารมณ   
ตลอดจนถึงผสัสะ  และเวทนาทุกชนดิที่อาศัยรูป เปนตน  เกิดขึ้น,    จนเกดิวิมุติข้ึนดังกลาวแลว.   คําวา  
“เธอ”  ไมมีก็เพราะเห็นส่ิงทั้งหลายเปนของไมใชสัตว   บุคคลตวัตนเราเขานั่นเอง   การเห็นเชนนี ้ 
สามารถทําลายกามตณัหา  ภวตณัหา  วภิวตัณหาใหหมดไปได  จึงไมตองเกิดในโลกไหน ๆ  อีกตอไป. 

 

 พระพุทธโฆษาจารย  แตงคมัภีรวิสุทธิมรรคไมไดกลาวอธิบายกิรยิาสาํรวมไววาเปนเชน
ไรโดยตรง  แตไดยกเอาเรื่องราวท่ีเปนตวัอยางของผูประพฤติอินทรียสังวรมากลาวไว.   เรื่องนั้นวา: - 

 พระจิตตคุตตเถระ   อาศัยอยูในถ้ํากรุณุฑกะหกสิบปมาแลว   ยังไมเคยเหลือบไปเห็น
ภาพมหาภิเนษกรมณของพระพุทธเจาเจ็ดพระองค   ท่ีเขาเขียนไวในถ้ํานั้น   จนเมื่อภิกษพุวกหน่ึง มา
เท่ียวไดเห็นแลวถามขึ้นถึงเรื่องนี้  ทานตอบวายังไมไดเห็นเลย.   ทานไมเคยเงยหนาดูอะไรเลย,   รูไดวา
เวลาลวงไปครบปหนึ่ง   ก็เพราะเห็นเกษรดอกกะถินรวงลงตามประตถู้ําคราวหนึ่ง.   มีพระราชานมินต
ไปรับอาหารในพระราชวัง  ทานปฏิเสธ  จนพระราชาตองทรงอุบายหามทารกดื่มน้ํานมโดยประจําตรา
ที่นมหญิงแมลกูออนหมดทั้งนคร.   พระเถระตองรับนิมนตและไปเพื่อเห็นแกชีวติเด็ก ๆ    เมื่อ
พระราชาและพระเทวถีวายทานแลว  สงทานกลับ   ทานกลาวอนโุมทนาแตเพยีงวา  มหาราช  จงสําราญ
เถิด,    เทานั้น   พวกภิกษุถามทานวา   ทําไมไมกลาวเพือ่พระราชนิีดวย  ทานตอบวา ไมไดทําความรูสึก
วาพระราชาหรือพระราชิน ี  เพียงแตกําหนดวาพระราชาเทานั้น  เพราะไมเคยเงยดวูาใครเปนใครในที่
น้ัน ๆ. 

 

 สวนกริิยาท่ีเรยีกวาไมสํารวมอินทรยีนั้น   พระพุทธโฆษาจารยไดกลาวบรรยายลกัษณะ
ไวอยางละเอียดและลึกซ้ึงโดยวธิีปรมัตถ.    ทานคงมุงหมายใหผูศกึษากลับใจความใหตรงกนัขาม.   
แลวทราบกริิยาที่เรยีกวาสํารวมเอาโดยตนเอง.   คําที่ทานกลาวไวโดยปรมัตถเปนใจความคอนขางยาว
ยืดนัน้  มีใจความวา: -  
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 ๘๙“การสํารวมหรือไมสํารวมนัน้   ไมใชอยูทีลู่กตาหรือหู   เปนตน  ตามธรรมดา.   แตจะ
มีไดตอเมื่อเกดิการคุมสติหรือเผลอสติในขณะทีรู่ปมากระทบตา  เปนตน ตางหาก.   เรื่องเปนลําดับ
ดังนี้คือ  เมื่อรปูมาสูคลองจกัษุภวังคจิตเปนไปสองขณะดับไปแลว   จงึเกิดจิตอันทําหนาที่ยึดเอาอารมณ
น้ัน.    ครั้นจตินั้นดับไปแลว   จึงเกิดจิตทีเ่รยีกวา  จักขุวญิญาณ,   แลวจึงเกิดจิตท่ีรับรูอารมณ,     จิตที่
พิจารณาอารมณ,   จิตที่เสวยอารมณจนรูรส,   ตางทําหนาที่ทยอยกนัจนเสร็จและดับไปแลว   กย็ังไมใช
โอกาสแหงการสํารวมหรือไมสํารวม.    แตตอนี้ไป   ในขณะแหงชวนจิตที่แลนไปเพราะไดรูรสอารมณ
แลวน่ันหละ   หากมีความคิดที่ลวงศลี,   การเผลอสต,ิ    ความไมรูเทา,   ความไมอดทน,   หรือความเกีย
คราน  เกิดขึ้นแตอยางใดอยางหนึ่ง   นั่นแหละคือ  การไมสํารวมอินทรีย.” 

 “เมื่อในขณะแหงชวนจิตไมมีการสํารวมอนิทรยีแลว   ขณะจิตอ่ืน ๆ   ที่เกิดมาแลว
ขางตนทุก ๆ  ตอน  ก็พลอยชื่อวาไมสํารวมไปดวยกันทั้งหมด   ตลอดมาถึงลูกตาก็พลอยช่ือวาไมได
สํารวมไปดวย.   เปรียบเหมือนเมื่อประตูเมือง (ครั้งโบราณ) ไมไดปด  แมชาวบานปดประตูบานเรอืนยุง
ฉาง   พวกโจรก็คงเขามาได   ช่ือวาไมปลอดภัยไปทั้งเมอืง.๙๐   แตเมื่อไดปดประตูเมืองแลว   ประตอ่ืูน 
ๆ  ภายในเมืองแมไมไดปด  ก็ยอมไมมีอันตราย.   โดยเปรียบเทยีบ  :  ในขณะแหงชวนจิตขณะเดยีว
เทานั้น  ถาเกิดความรูสึกเชนความทุศลีเปนตนขึ้นแลว  ขณะจติอ่ืนตลอดออกมาถึงทวารทกุ ๆ  อยาง  ก็
พลอยชื่อวาไมสํารวมไปดวย.    ถาเกิดความรูสึก  เชนวริตัิแหงศีลข้ึนในขณะแหงชวนจิตแลว  ทุกอยาง
ก็เปนอันวาไดสํารวมแลวดวย.    ท้ัง  ตา  หู  จมูก  ลิน้  กาย  ใจ  มีนัยอยางเดียวกนัหมด.” 

 โดยอธิบายนี ้  เราจะเห็นไดวา  ทานประสงคเอาการควบคุมอินทรยี  คือใจท่ีประจําทวาร
หนึ่ง ๆ   แตทานกลาวเปนโวหารธรรมดาวา  สํารวมตา  สํารวมหู  สํารวมจมูก  เปนตน    แทนที่จะ
กลาววาการสํารวมอนิทรีย  คือตา   หรือสํารวมอินทรยีท่ีทวารคือลูกตา.   คําในอุทเทสที่วาคุมครอง
ทวารในอินทรียทั้งหลายก็คือ  การท่ีจะไดช่ือวาคุมครองทวารแลว  ก็โดยรักษาอินทรียท้ังหลายไวได
น่ันเอง. 

 กลาวโดยอีกปริยายหนึ่ง,    ตามหลักทีข่าพเจายดึเปนเครื่องฝกฝนตวัเองเกีย่วกับการ
สํารวมอินทรยีน้ัน,   การฝกไมใชเพียงแตสํารวมตอเมื่อกระทบกับอารมณโดยเฉพาะหนาอยางเดียว   

                                                  
๘๙   คําเหลาน้ี  ทานใชศัพทอภิธรรมลวน,   เห็นวาจะไดผลนอยและทําใหผูอานบางคนเลอะเลือน   ขาพเจาจึงเปลี่ยนศัพทใหเปนคําธรรมดาเสีย,  
คงไวแตเนื้อความ. 
๙๐  ตามธรรมดา   โจรอยูนอกเมอืง. 
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ควรมีอุบายในการหลบเลีย่งไมใหพบ  “อารมณขาศกึ”  นั้น ๆ  ดวย    ถาเห็นวาควรหลบ.   และถาเมื่อ
ไดกระทบเสียแลวตองเอาชนะใหไดเสมอไป.   วธิีน้ีเปนการฝกทีไ่ดรับผลพรอมคราวเดียวกันไปในตัว. 

 วธิีแรก    ทีเ่รยีกวาหลบนัน้   ยึดหลกัท่ีตรัสสอนใหปฏิบัติตอสตรกีะพระอานนทวา  
“การไมพบเห็น  หรือไมดู  เปนการดี,   ถาจําเปนจะตองดู  ก็อยาพูดดวย,   ถาจําตองพูดดวย   ใหคุมสติ
ลวงหนาหนาไว.”    ขอน้ีคือ    ถาไมจําเปนหรือเห็นวา   จะเอาชนะอารมณน้ัน ๆ  ไมไดแลว   ให
พยายามหลบหนีอารมณนั้นเสียดีกวา.   การเขาหนากับอารมณรายทั้งท่ีอาจหลบไดน้ัน   เปนการ
ประมาทและเสี่ยงอันตรายโดยไรประโยชนสําหรับผูที่กาํลังปฏิบตัิอยู   ยังไมถึงท่ีสุดและเปนการคลุก
คลีวุนวายสําหรับผูปฏิบัตถิึงท่ีสุดแลว.    จิตเปนธรรมชาติที่กลับกลอกไดงาย   จึงไมควรปลอยใหเปน
โอกาสบอย ๆ  ควรปองกันไวกอนดีกวาการแกภายหลัง   ซ่ึงมักจะแกไมทัน   หรือเปนการสายไปเสีย
แลวเสมอ.    มีบรรพชิตเปนอันมากทั้งยคุนี้และยุคโนน    ปรากฏวาไดถึงความวบิัติเพราะความดูหมิ่น
ตอการปองกันไวกอนนี่เอง.    อารมณเหลานั้น  บางชนดิแรก ๆ  พบกัน   ไมเปนของรายแรง   แตเมื่อ
เสวนากนับอย ๆ  เขา   ก็กลายเปนแรงราย   พอไดขณะหรือชองเหมาะยั้งใจไมทันชั่วเวลาเลก็นอย
เทานั้น   กก็ลายเปนอันตรายรายแรงถึงท่ีสุดขึ้น.    เหตุนั้น  การหลบซ่ึงเปนการปองกันจึงดกีวาการแก.    
เมื่อไมจําเปน  กไ็มควรคบหากับอารมณที่อาจเปนอันตรายเลย.    ควรยึดพระพุทธภาษิตที่ตรัสวา  
“ความประมาทเปนทางแหงความตาย”  ไวใหมั่น. 

 วธิีหลัง     คือการเอาชนะอินทรียหรืออารมณนั้น  ไดแกการฝกในวธิีการขมทรมาน
อินทรยีใหเตรยีมพรอมอยูเสมอ  เชนหัดโดยนัยทีเ่รยีกกันโวหารโลกวา  “นับสิบเสียกอน”    หัดเอาชนะ
ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  อยูทุก ๆ  วันใหเคยตัวไปตั้งแตอารมณเล็กนอยไปหาอารมณใหญโต    ก็จะ
ไมรูสึกลําบากแตประการใด.   และขอสําคัญ  คือเมื่อแพแกอารมณคือยินดยีินรายลงไปแลว   ตอง
พยายามเอาชนะกลับคืนใหได.    สติเปนสิ่งสําคัญในการนี้.   ถาขาดการระลึกหรอืรูสึกตวัแลว   เปน
สําเร็จไมไดเลย.   เพราะฉะนั้น  ผูปฏิบัติควรฝกสติพรอมกันไปกับการขมขี่ทรมานอินทรยีเสมอ. 

 

 ยังมีการฝก  ตา  หู  จมูก  ลิน้  กาย  ใจ  อยางหนึ่งอยางใด  พรอมกันไปดวยกับใจ  อยาง
ตรง ๆ  งาย ๆ  อีกวิธีหนึ่ง   ซ่ึงไดผลดแีละไมตองมีการศกึษาอะไรมากมายเลย,   วิธนีีใ้คร ๆ  ก็ทําการฝก
ไดทุกเมื่อ  แลวแตอินทรียสวนไหนมักเปนผูกอเหตุในวนัหนึ่ง ๆ  ประจําทุก ๆ  วัน   สําหรับผูน้ัน 

 วิธน้ัีน  ไดแกการลงโทษทรมานใจอยางตรงไปตรงมา  เฉพาะหนาส่ิงที่มันอยาก   จนดิ้น
รนกระสับกระสาย.   เชนเมื่ออาหารชนดิที่ถูกปากมาวางอยูเฉพาะหนา   ถาความพอใจดิน้รนยังไม
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ระงับ   กย็ังไมรับประทาน   จะพิจารณาโดยความเปนธาตุเปนปฏกิูล  เชนเดียวกับอาหารอื่น ๆ  ทีต่นไม
ชอบเปนตน    จนความอยากระงับเปนปรกติเสียกอน   จึงลงมือรับประทาน.    ในสวนรูปหรือเสียงเปน
ตน  ก็ใชวิธเีดยีวกัน.   จงพยายามหาวิธีทีล่งโทษใจอันดิน้รนใหหนัก ๆ  และบอย ๆ  กจ็ะเปนปรกติไป
เอง.    ท้ังใชวาจะตองทําไปทุกอยางทุกสิ่งของก็หาไม   เมื่อฝกไดสกัอยางแลว   อยางอื่นท่ีคลายกันก็
พลอยทําไดโดยไมตองฝก. 

 เฉพาะบรรพชติ  ตัวอยางเชน  เมื่อรูสึกสวยจนพอใจในสีจีวรของตน   ก็จงนําไปยอม 
ดวยฝุนแดง  หรือยอมโดยวธิีที่ใจจะไมรูสึกวาสวยไดอีกตอไป   จนภายหลังอยางไหน ๆ  ก็ไมรูสึกวา
สวยไปเสยีหมด.   ถาเคยเปนนักเลงดนตร ี  หรือชอบดนตรี  รูวารับนิมนตไปในทีน่ั้นแลว   จะไดฟง
ดนตรีฝมือเยี่ยม   จะไดกลิ่นและรสที่เคยตดิใจ   ถาความรูสึกอันนี้ยังไมระงับ  ก็อยางรับนิมนต,    หรือ
ถาเกดิเม่ือรับเสียแลว  ก็จงใหผูอ่ืนไปแทน  และบอกความรูสึกของตน   โดยไมตองกระดากอายแต
อยางใด   ในไมชาก็จะหมดความรูสึกชนดินั้น.   รวมความวา   จะเอาชนะลวงหนาเสียกอนทุกอยาง   ถา
ไมชนะก็จะทรมานจนชนะใหได. 

 

 การที่เมื่อรูสึกวา   อาหารนีอ้รอย  ก็เอาน้าํเจือ.    รูสึกโกรธยุง  ก็ทนยุงกัดจนหายโกรธ,   
ข้ีเกียจก็ทํามันเรื่อยจนหายข้ีเกียจ  ฯลฯ   เหลานี้แมจะทําไดโดยยากและดูอกจะโลดโผนไปบาง   ก็
ไดผลดเีกินคาดหมาย.    แตวาเปนสิ่งที่ตองปรากฏแกตน  คือ  ตนไดทําลงไปดวยตนเองจริง ๆ  จึงจะ
รูจกั,  จะศกึษาความรูสึกอันนี้เอาดวยคําบอกเลาหรือหนงัสือหรือการคาดคะเนเทียบเคียงนั้นไมได. ทุก
อยางตองทําดวยมานะอดทนแรงกลายิ่งขึน้ทุกที   ในทีสุ่ดจะกลายเปนผูไมหวัน่ไหวเหมือนศิลาแทงทึบ
ไดจริง ๆ. 

 

๔.  การไมถือโดยนิมติ  และอนพุยญัชนะ  ไดแกกริิยาเชนไร ?  

 

 คํา  ๒  คํานี ้ ในปกรณทั้งหลาย  ไดอธิบายไวอยางยอ ๆ  ทุกปกรณ.     เขาใจวาคงเปนคํา
ที่เขาใจกนัไดงาย ๆ  ในยุคนั้น  หรือในภาษาครั้งนั้น.    ไดความจากอธิบายของทานแตยอ ๆ  วา  ถือ
โดยนิมิต  คือรวบถือ,   ถือโดยอนุพยัญชนะ   คือแยกถือเปนสวน ๆ.   อยางแรกทานใหคําเปรยีบวา   
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รวบถือเหมือนอาการฮุบของจระเข,   อยางหลังยังไมพบคําเปรียบ  แตคงเหมือนกับการตอดกัดเปนสวน 
ๆ  ของปลาตวัเล็ก ๆ  กระมัง.   จากหลักทีท่านอธิบายไวอยางสั้น ๆ  น้ัน  เราอาจขยายออกได  ดังนีคื้อ: -  

 ๑.  เม่ือไดเห็นรูปอันยั่วยวน   กใ็หมีสติควบคุมตนใหเพงมองไปในทางเห็นเปนของวาง,  
ประกอบดวยธาตุ,   เปนปฏิกลู,   แตฉาบทาลูบไลไวดวยผวิที่ลวงตาท่ีภายนอก.    และใหมองซึ้งถึง
ความไมเทีย่งแปรปรวน,   ความทนทรมาน,   ความไมมีแกนสารซึ่งซอนอยูในรูปนั้น.    ใหเห็นสักวา
รูป  ไมทําในใจวามนษุยหญงิชาย  เด็กผูใหญ  สาวหนุม  ฯลฯ เปนตน,   น่ีเรียกวา  ไมยึดถือโดยนิมิต.   
และไมเพงเฉพาะสวน ๆ  วา  ตา  หู  จมูก  แกม  คาง  มือเทา  ฯลฯ  งามไมงามเปนตน,   น่ีเรียกวาไม
ถือเอาโดยอนพุยญัชนะ.    ถาจะตองคบหาสมาคมติดตอกับรูปนั้น ๆ  ตามหนาท่ีของมนุษยทัว่ไป  ก็คุม
ใจใหกําหนดอยูแตธรุะหรือหนาที่   ไมใหเลยไปยดึถือเอานิมิต   หรืออนุพยัญชนะนัน้   ท้ังฝายท่ียัว่ยวน  
และฝายยั่วโทสะ.    ทําไดเชนนี้  ช่ือวาเปนผูสํารวมตาไดเปนอยางดี   เปนผูชนะรปู.   คนชนิดนี้แทนที่
จะหลงรูป   กลับพบความจริงแหงรูปทุก ๆ  ชนิดที่ประสบ. 

 ๒.  เมื่อไดฟงเสียงอันยัว่ยวนหรือย่ัวโทสะ   ก็มีวธิีอยางเดยีวกัน.   ไมถือโดยนิมิต  คือไม
ผูกใจวาเสียงหญิง,   เสยีงชาย,  ฯลฯ   เสียงป  เสียงฆอง  เปนตน.   ไมถอืโดยอนุพยัญชนะ  คือไมทําการ
กําหนดเปน  เสียงโกรธ  เสยีงรกั  เสียงชม  หรือเสียงกระทบเสียดสีแดกดัน,  ฯลฯ  เสียงทุม  เสียงเอก  
เปนตน.    ซ้าํยังพิจารณาเห็นกระทั่งอวยัวะหรือวตัถสุวนที่ใหเกดิเสียง   และธรรมชาติของเสยีงนั้น ๆ  
โดยความเปนธาตุเปนของวาง   โดยนยัเดยีวกับการเห็นรูป   มีความรูสึกแตเพยีงวา   เสียงดังขึ้น !  เสียง
ดังอยู  !    เสียงเงียบไปแลว !   เทานั้น.    เชนนี้ช่ือวาสํารวมอินทรียคือ  หู ไวได,  เปนผูชนะเสียง,   รูสึก
เสียงลกึซึ้งถึงความจริง. 

 ๓.  เมื่อไดดมกลิ่น,   ไมถือวาโดยนิมิตวา  กลิน่หอม  กลิ่นเหม็น  กลิ่นฉุน  กลิ่นเนา  
ฯลฯ  เปนตน,   และไมยึดถอืโดยอนุพยัญชนะ  คือ คิดคนสืบไปวา  เปนกลิน่ผูชาย  กลิ่นผูหญิง  กลิ่นผู
นํ้าอบ  กลิน่เนือ้  กลิ่นดอกไม  ฯลฯ  เปนตน.   แตจะเพงในใจถึงที่เกิด,   ความยัว่ยวน,   ความนาเกลยีด  
ฯลฯ  ของกลิน่นั้น ๆ  แลวเฉยได   เพราะเห็นความไมใชตัวตนอันจะพึงยึดถือของกลิ่น.   เชนนี้เรยีกวาผู
สํารวมจมูกไวได  เปนผูชนะกลิ่น.   พึงเขาใจวา   การชอบใจเพราะหอม  หรือ เกลียดเพราะเหม็นนั้น   
เปนการแพเทากัน,   ตองเฉยไดทั้งสองอยางจึงจะชื่อวาชนะ. 

 ๔.  เมื่อไดลิ้มรส   ไมถือวารสของคาว,   ของหวาน,   เปรี้ยว,  เค็ม,  ขม,  ฯลฯ.   และไม
ถือโดยอนุพยญัชนะวา  รสพริก  รสเกลือ  รสน้ําตาล  ฯลฯ  รสกลมกลอม  รสกรอยชา  รสชืด  เพราะสิ่ง
น้ันมากไป   สิ่งนี้นอยไป   หรือมีสิ่งท่ีไมตองการเจือลงไป เปนตน   ตลอดจนถึงการกําหนดวา  รสนี้
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ปรุงโดยคนนัน้คนนี้  หรือคนครวัช้ันนัน้ชัน้นี้  เปนตน,   เปนผูทําความสําคัญแตเพยีงวา รส แลวบรโิภค
พอสมควรแกประมาณเพยีงเพื่อยังอัตตภาพใหเปนไปได,   ไมมีความพอใจหรือขุนใจแตประการใดเลย  
ทําลิ้นใหเปนเหมือนไมประสาท. 

 ๕.  เมื่อไดรับสัมผัสทางกาย   ก็ไมถือโดยนิมิต  วาสัมผสันี้  ออน,  แข็ง,  นุมนวล  ฯลฯ 
เปนตน,   ไมถือโดยอนุพยญัชนะวา  เปนสัมผัสของหญิง  ของชาย  ฯลฯ  ของฟกู,  ฟาก,  เปนตน.   
กําหนดเพยีงวา  กระทบสัมผัสเทานั้น  ไมซาบซานเพราะพอใจ  หรอืเรารอนเพราะไมพอใจ,   น้ีช่ือวา
ชนะสัมผัสทางกายซึ่งเรียกวาโผฏฐพัพะ. 

 ๖.  เมื่อธรรมารมณเกิดกับใจ  :  ไมถือเอาโดยนิมิตคือไมทําความรูสึกวา   นีเ่ปนเรื่องโศก  
เรื่องรัก  เรื่องเพลิดเพลนิ  เรือ่งนากลวั  ฯลฯ  เปนตน   ไมถือโดยอนุพยัญชนะวา   เกิดแตผูนัน้ผูน้ี  สิ่ง
น้ันสิ่งนี้  ตอนนั้นดี  ตอนนี้ไมดี  อันจะทําใหเกิดความพอใจและไมพอใจ   โดยไรประโยชน,   แตจะ
พิจารณาใหเหน็ความกลับกลอกแปรปรวนเปนธรรมดาของเวทนา  สุข  ทุกข  ฯลฯ  น้ัน ๆ  อยูเสมอ.  นี่
เปนการชนะธรรมารมณ. 

 วิธีท้ังหมดนี้พงึเขาใจวา  ไมไดทําใหเฉยเปนคนวกิลจริต  หรือเสียกิจการงานไปแตอยาง
ใดเลย,    คงมีความรูสึกในการดําเนินกิจการตาง ๆ  ไดตามปรกติ   ไมมผีิดพลาดเสียหาย  เพราะทําดวย
ความสบงหนักแนนเยือกเยน็และมีสติสมบูรณ  ไมไดทาํ – พูด –คิด – ดวยใจอันกําหนัดหลงใหล  หรือ
เดือดแคนเปนฟนไฟ  อันเปนลักษณะของผูไมสํารวมอนิทรยีตางหาก. 

 

๕.  อภิชฌาและโทมนัสคอือะไร ? 

 

 “อภิชฌา”   แปลตามศัพทวา   ความเพงเฉพาะ,๙๑    ไดแก  เพงดวยความอยากไดในส่ิงที่
ตนเห็นแลวเปนตน.  เรียกสั้น ๆ  ในภาษาไทยวา  “ความพอใจ.” 

 “โทมนสฺส”    แปลตามศัพทวา   ความมใีจชั่ว,   ไดแกความโกรธแคน   เพราะเกลยีดสิ่ง
น้ัน ๆ  ที่ตนเห็นแลวเปนตน.  เรยีกสั้น ๆ  ในที่นี้วา  “ความไมพอใจ.” 

                                                  
๙๑   สภาพใดเพงสมบตัิของผูอื่นเฉพาะหนา  สภาพน้ันชื่อวา  อภิชฌา,  อภิ  บทหนา  เฌ  ธาตุในความคิด.  อ ปจจัย - - สูจิ, ๒๓๔. 
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 เมื่อรวมเขาทั้งสองอยางเปนอภิชฺฌาโทมนนสฺส   ก็แปลไดสั้น ๆ  วา  ความพอใจและไม
พอใจ  ซึ่งเรียกกันทัว่ไปวา  ความยินดียินราย. 

 ทั้งสองอยางนี ้  เปนอกุศลธรรมอันลามก  เพราะทําความชั่วทุก ๆ  ประการ  ใหเกิดแกผู
ไมสํารวมอนิทรียนั้น ๆ  เมือ่คนเราขมความอยากไวไมอยู   ก็ลุอํานาจแกความอยาก  อันเปนเหตใุหทํา
กายทุจริต  วจทีุจริต  มโนทจุริต  เพ่ือไดสิ่งท่ีตนอยากนัน้ทันทีท่ีโอกาสอํานวย,   หรอืพยายามอยูจนกวา
โอกาสจะอํานวย   สวนโทมนัส  หรือความโกรธแคน  ยินรายก็ทํานองเดียวกนั.   อาจทําใหฆาได
กระท่ังมารดาของตนเปนตน   จึงไดนามวา  อกุศลอันลามก,  เปนมลูเหตุใหทําอกศุลอันลามกอยางอื่น
ตอไป. 

 อภิชฌาและโทมนัส  หรืออกุศลอันมีมลูมาจากอภิชฌาและโทมนัส  ยอมหลั่งไหลไปสูผู
ที่ไมสํารวมอนิทรยีอยูเสมอ   ทั้งในขณะนัน้และขณะตอไป   จึงทรงสอนใหสํารวมอินทรยี   ถามฉิะนัน้  
เวลาวันหนึ่ง ๆ  ในชวีิต   จะเต็มไปดวยความยนิดียินราย  ซึ่งเปนเครื่องเผาลนใหเรารอนอยูเสมอ. 

 ตั้งแตตนมาจนถึงที่นี้   เปนการอธิบายภายในขอปญหาวา  “อินทรยีสังวรศีลคืออะไร”  
ตามแนวแหงบาลีที่ยกเปนอุทเทสโดยเฉพาะ  จดัเปนหัวขอที่ ๑  ของบทนี้.   แมวาจะมีคําท่ีตองอธิบาย
เกี่ยวกับอินทรยีสังวรอีก   กจ็ะตั้งเปนหัวขออีกหมวดหนึง่   เพื่อมิใหคละปนกับการอธิบาย   ซึ่งมลีําดับ
ตามแนวความแหงบาลีอันยกขึ้นเปนอุทเทส.   หากจะมีเนื้อความบางตอนที่อาจรวมเขาไดในหมวดนี ้  
แตขาพเจายกไวในหมวดหลงับาง   ก็ขอใหเขาใจวาเปนขอความพิเศษ.   และเปนขอความที่เห็นวา   ถา
ไดยกไปไวในตอนหลังเปนเรื่อง ๆ  ไป  จะสะดวกแกการกําหนดจดจําสําหรบัทานผูอานยิ่งกวา.   
เนื้อความเหลานั้น  รวมเรยีกวา  เรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับอินทรียสังวรศลี,   มีเปนขอ ๆ  อยางเดยีวกัน. 

 

๒.  เบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับอินทรียสังวรศีล. 

 

๑.  การสํารวมอินทรียชนดิยอดเยี่ยม  อนัเปนวินยัของพระอรยิะ 
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 ในวนัิยแหงพระอรยิะ  ยอมมีการเจริญอินทรยีใหสงบประณีตอยางยิ่ง  ดังพระพุทธ
ภาษิตท่ีตรัสแกพระอานนท  ดังนี้.๙๒ : -   

 “อานนท !    การเจรญิอินทรียอยางยอดเยี่ยมในวินัยแหงพระอริยะเปนอยางไร ?   
อานนท !     ภิกษใุนธรรมวินัยน้ี,   เพราะไดเห็นรูป,   ยอมบังเกิดความพอใจ   ความไมพอใจ  และทั้ง
ความพอใจความไมพอใจข้ึน.    เธอรูชัดวา  ความพอใจเปนตนเหลานี้   เปนของที่มีปจจัยปรุงแตง  เปน
ของหยาบ  อาศัยกันและกนัเกิดขึ้นเสมอ,    สวนความวางใจเฉย  เปนของรํางับ  เปนของประณีต.   เมื่อ
รูชัดดังนี้แลว  ความพอใจ  ความไมพอใจ  ความทั้งพอใจและไมพอใจที่เกิดขึ้นแกเธอยอมดับไปโดยไม
เหลือ    ความวางใจเฉยดํารงอยูแทนที่.    ความพอใจเปนตนของเธอดับไป,   ความใจเฉยดํารงอยู,   
โดยงายและเรว็  เหมือนกับหลับตาแลวกลับลืมตาขึ้น.๙๓ 

 อานนท !      ภิกษุในธรรมวินยันี้,   เพราะไดฟงเสยีงดวยหู,   ยอมบังเกิดความพอใจ  
ความไมพอใจ  ความทั้งพอใจและไมพอใจขึ้น.   เธอรูชัดวา  ฯลฯ๙๔    ความวางใจเฉยเปนของรํางับ  
เปนของประณีต.   เมื่อรูชัดดังนีแ้ลว ฯลฯ,   ความพอใจเปนตนของเธอดับไป.   ความวางใจเฉยเกิดขึ้น
แทน,   โดยเรว็และงาย  เหมือนการตบมอืของคนมีเรี่ยวแรง. 

 อานนท !     ภิกษใุนธรรมวินัยน้ี,   เพราะไดดมกลิ่นดวยจมูก,   ยอมบังเกิดความพอใจ  
ความไมพอใจ  ความทั้งพอใจและไมพอใจขึ้น.   เธอรูชัดวา  ฯลฯ   ความวางใจเฉยเปนของรํางับ  เปน
ของประณีต.   เมื่อเธอรูชัดดงันี้แลว  ฯลฯ,   ความพอใจของเธอเปนตนดับไป   ความวางใจเฉยเกดิขึ้น
แทน,   โดยเรว็และงายเหมือนการตกของหยาดน้ําเมือ่ใบบัวเอียงเพียงเล็กนอย. 

 อานนท !      ภิกษุในธรรมวินัยนี้,    เพราะไดลิ้มรสดวยลิน้,   ยอมบังเกิดความพอใจ  
ความไมพอใจ  ความทั้งพอใจและไมพอใจขึ้น.   เธอรูชัดวา  ฯลฯ  ความวางใจเฉยเปนของรพงับ   เปน
ของประณีต.    เมื่อเธอรูชัดดังนี้แลว  ฯลฯ,   ความพอใจเปนตนของเธอดับไป   ความวางใจเฉยเกดิขึ้น
แทน  โดยเร็วและงาย เหมือนมีเรี่ยวแรงขยับรวมน้ําลายมาท่ีปลายนิว้ไดท่ีแลวก็ถมเสีย. 

                                                  
๙๒   อินทรียภาวนาสตร   อุปร.ิ  ม.  ไตร.  ล. ๒๔/๕๔๒/๘๕๖. 
๙๓   คําแปลตอนนี้  เปนสํานวนไทยแท  เพราะสํานวนบาลีตอนน้ีเขาใจยากสําหรับผูไมคุน. 
๙๔   ที่ละ ฯลฯ  ไวเชนนี้  หมายความวา  เหมือนกับขางตน,  ใหเติมเอาเองได,  จะเขียนใหเต็มก็ไมจําเปนแลมากจนเบื่อแกผูอาน. 
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 อานนท !     ภิกษุในธรรมวนัิยนี,้   เพราะไดรับสัมผัสทางกายดวยกาย,   ยอมบังเกิดความ
พอใจ   ความไมพอใจ  ความทั้งพอใจและไมพอใจขึ้น.    เธอรูชัดวา  ฯลฯ   ความวางใจเฉยเปนของ
รํางับ   เปนของประณีต.   เมื่อเธอรูชัดดังนี้แลว  ฯลฯ,    ความพอใจเปนตนของเธอก็ดับไป   ความ
วางใจเฉยเกิดขึ้นแทน     โดยเร็วและงาย เหมือนคนมีเรีย่วแรงคูแขนเขาแลวเหยียดออก. 

 อานนท !       ภิกษใุนธรรมวินยันี้,    เพราะไดรูธรรมารมณดวยใจ,   ยอมบังเกิดความ
พอใจ  ความไมพอใจ  ความทั้งพอใจและไมพอใจขึ้น.    เธอรูชัดวา  ฯลฯ  ความวางใจเฉยเปนของรํางับ  
เปนของประณีต.    เมื่อเธอรูชัดดังนี้แลว  ฯลฯ,    ความพอใจเปนตนของเธอกด็ับไป   ความวางใจเฉย
เกิดขึ้นแทน,  โดยเร็วและงาย เหมือนหยดน้ําสองสามหยด  อันบุคคลหยอดลงไปในกะทะทีร่อนจดัอยู
ตลอดวัน,   ไดเหือดแหงไป. 

 อานนท !      น้ีแล  เปนการเจรญิอินทรยีอยางยอดเยีย่ม  ในวนิัยแหงพระอรยิะ.” 

 

 พระบาลนีี้แสดงใหเห็นไดบางอยางวา   พระอรยิเสขบุคคลผดิกับบุถุชนเพียงไร.    
ปญญาของทานเหลานีแ้หลมหรือคมกลาพอท่ีจะทําลายยินดี ยนิรายใหหายไปโดยเร็วที่สุด.    สวน
บุถุชนทียั่ง  “หนา”  มาก   กวาจะรูสึกตวัก็ลุอํานาจแกความยนิดียนิรายนั้น   แลวทําความชั่วอยางอื่น ๆ  
อีกมากมาย   โดยมาก. 

 สวนพระอรหันต  คือพระอริยะชนดิอเสขะนั้น   ไมมีการยินดยีินราย  หรือตองทําการขม
อินทรยีอีกเลย. 

 

๒.  ปฏิปทาของพระเสขะ  คือการรังเกียจตอความพอใจในรูปเปนตน 

 ปฏิปทาสวนใจ   ตามปรกติของพระเสขะนั้น   คือการสะอดิสะเอียนตอความพอใจ  
หรือไมพอใจอันเกิดขึ้นเพราะการเห็นรูปเปนตน,   ดังพระพุทธภาษติในสูตรเดยีวกันนี้  ซึ่งมีอยูสืบไป
วา  :  

 “อานนท !     ภิกษุในธรรมวินัยน้ี,   เพราะไดเห็นรูปดวยตา,   หรือฟงเสียงดวยหู,   ดม
กลิ่นดวยจมกู,   ลิ้มรสดวยลิน้,   รับสัมผัสทางกายดวยกาย,   รูธรรมารมณดวยใจ,   ยอมเกิดความพอใจ  
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ความไมพอใจ  ความทั้งพอใจและไมพอใจขึ้น.    เธอนั้นยอมรูสึกอดึอัด  เบ่ือหนาย  เกลยีดชังตอความ
พอใจเปนตน   อันบังเกิดขึน้แลวนั้น. 

 อานนท !      น้ีแล  เปนปฏปิทาของพระเสขะ.” 

 จะสังเกตไดจากบาลีน้ีอีกวา   ตามปรกติของบุถุชนเรา   เมื่อเกิดความพอใจแลวก็สบาย
ใจ  ไมเคยคิดชังตอความรูสึกพอใจในรูปเปนตนนัน้ ๆ,    แตพระอรยิเสขะ   จะรูสึกสบายไมอึดอัดใจก็
ตอเมื่อใจวางเฉย   ซึ่งมิใชความพอใจหรอืไมพอใจ.    เมื่อเห็นความแปลกกันอยางชัดเจนดังนี ้   ก็
เปนอันวาไดพบรอยแหงพระอรหันตอีกสวนหนึ่ง.   เราผูปรารถนาตามรอย   จึงควรฝกใจใหมีธรรมดา
รักความวางเฉยสงบเงียบ   ไมใชรกัความพอใจเพลินใจในเมื่อไดสิ่งที่ตนอยากนั้นเลย. 

 

๓.  อินทรียท่ีฝกจนอยูในอํานาจแลว  มลีกัษณะอยางไร ? 

 อินทรยีมีตาหูเปนตน     เมื่อฝกอยูในอํานาจของผูฝกแลว   ยอมออนโยนตามความ
ปรารถนาของบุคคลผูเปนเจาของทุก ๆ  อยาง.   เมื่อเจาของใหเฉยก็เฉย   เพ่ือความเปนสุขของเจาของ   
เมื่อเจาของตองการใหรูสึกไปอยางอื่นในฝายท่ีเปนกุศล  ก็เปนไปตามปรารถนา,    เชนจะใหรูสกึใน
อาหารที่จืดชืดที่สุด  วาอรอยท่ีสุด  เพื่อเกิดความสันโดษในอาหารนัน้ก็ได,    จะใหเกิดความรูสึกวา  จืด
ชืด  ไมเปนรส,   เปนของปฏิกูล  ในอาหารที่อรอยและเขาจัดมาอยางประณีตกไ็ด,  ฯลฯ   เห็นเสนาสนะ
กลางดนิ  เปนเสนาสนะมคีวามสุขเทาปราสาทชั้นเลิศก็ได.   เหลานี้  ถาเราสังเกตใหดีแลว   จะเห็น
ความสุขเกิดแตความสํารวมอินทรยีอยางไมนอย.     มนุษยเราตองทนทุกขทางใจ   กเ็พราะบังคับ
อินทรยีไมไดตามปรารถนา   หรือแทนทีจ่ะบังคับอินทรีย  กก็ลับเปนฝายที่ถกูอินทรียบังคับไป   เปน
บาวของอินทรียจนตลอดชวีิตของบุถุชน.    การบังคบไดน่ันแหละ   เปนเครื่องหมายแหงการชนะ
อินทรยี.   พระองคตรัสลักษณะของอินทรยีท่ีถกูอบรมแลวไวดังนี้ :  

 “อานนท !      อินทรยีท่ีอบรมเจรญิแลวอยางประเสริฐนั้นเปนอยางไร ?     อานนท !     
ภิกษใุนธรรมวินัยน้ี,   ไดเห็นรูปดวยตา  ฯลฯ  เปนตน,   ความพอใจ  ความไมพอใจ  ความทั้งพอใจและ
ไมพอใจเกิดขึน้แลวแกเธอ.  ถาเมื่อเธอปรารถนา   จะใหตนเองรูสึกในสิ่งอันปฏิกลู   วาไมปฏกิลูก็ยอม
ได.   จะใหรูสึกในสิ่งอันปฏกิูลและสิ่งไมปฏิกลู   วาไมปฏิกลู  ก็ยอมได.    จะใหรูสึกในสิ่งอันไมปฏิกลู
และส่ิงอันปฏกิูล  วาเปนสิ่งปฏิกลู  ดังนี้กย็อมได.    หากจะหวังสืบไปวา   เราพึงเวนสิ่งปฏกิูลและไม
ปฏิกูลท้ังสองอยางเสีย   แลวเปนผูมีสติสัมปชัญญะเพงอยู  ดังนี้ ก็ยอมได.   
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 อานนท !       น้ีแล  คือ  อินทรียที่อบรมเจรญิแลวอยางประเสริฐ.” 

 

 

๔.  ความเขาใจผดิของบางคนในเรือ่ง  การอบรมอินทรีย 

 

 บางคนเขาใจเอาอยางงาย ๆ  วาการไมเห็นรูป  ไมไดยนิเสียงเปนตน   ก็เปนการอบรม
อินทรยีดวย.      เรื่องนี้เคยมแีลวตั้งแตครั้งพระองคเอง 

 ที่สวนไผ  จังหวัดชังคละ,      อุตตรมาณพลูกศษิยของปาราสิรยิพราหมณ   เขาไปเฝา
พระผูมพีระภาค   ถกูพระองคตรัสถามวา  ปาราสิรยิพราหมณ  สอนการอบรมอินทรียแกสาวกของตน
เหมือนกันหรอื,   ถาสอน  สอนอยางไร. 

 “พระโคดม !     ปาราสิริยพราหมณสอนอินทรยีภาวนาแกสาวกของตนวา   บุคคลไม
เห็นรูปดวยตา  ไมฟงเสียงดวยหู  ดังนี้เปนตน.”  เขาทูลตอบ. 

 “อุตตระ !     ถาเชนนั้น   คนตาบอด  ก็ช่ือวาผูอบรมอนิทรยี   คนหหูนวกก็ช่ือวาผูอบรม
อินทรยี   ตามคําของปาราสิริยพราหมณดวยซิ,    เพราะคนตาบอดกไ็มเห็นรูปดวยตา,   คนหูหนวกก็
ไมไดฟงเสยีงดวยหู ?”   ทรงถามอีก. 

 ในที่สุดอุตตรมาณพ   ก็ซบเซากมหนา  ไมมีคําตอบ.๙๕      เราจะเห็นไดวา   การอบรม
อินทรยีคือการฝกการทรมานโดยแท  ไมใชการไมกระทบกันเลย.    แตวิธฝีกขมนั้น   คงมีทั้งการหลบ
เลี่ยงในเมื่ออาจจะแพ,   การระวังไมใหแพ,   และการเอาชนะคืนเมื่อไดแพไปแลว.    ทั้งนี้สุดแตอินทรีย
น้ันแกออนหยาบประณีตแลวเพยีงไร.     แมภาษติแหงพระมหากจัจายนะขางตนเหมือนกัน   จะได
หมายเอาวาไมรับอารมณเสียเลยก็หาไม   แตเปนการรับแลวชนะคือเฉยอยูได. 

 

                                                  
๙๕    บาลีอินทรียภาวนาสูตร   ตอนปรารภเหตึ   ไตร.  ล. ๑๓/๕๔๑/๘๕๔. 
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 มีความเขาใจผดิอีกอยางหนึ่งซ่ึงรายมาก,   ไดแกความเห็นผิดวา   ถาไมใหยินดยีินรายใน
รูปเปนตนแลว   เมื่อเห็นรูปเปนที่ตั้งแหงความเชื่อความเลื่อมใส เชนเห็นพระกายของพระพุทธเจา  หรือ
รูปเปนทีต่ั้งแหงความสงบเชน นิมิตแหงสมาธิเปนตน จะมิเปลาจากประโยชนไปหรือถามิใหยินดี, และ
เมื่อเห็นรูปอันตรายปรากฏเฉพาะ  เชนสัตวราย เปนตน    จะมิตองไดรับอันตรายหรอื  ถามิใหยินราย. 

 คําตอบ :  ขอนี้  ปรากฏอยูในบาลีอุทเทสขางตนแลววาหมายเฉพาะที่เมื่อไมสํารวมแลว   
บาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัสทวมทบัเอาตางหาก.   เราคง ดรููป  ฟงเสยีง  ดมกลิ่น  ฯลฯ  ที่เปน
ประโยชนธรรมดา.   ขอนีรู้ดวยบาลีสักกปญหสูตร.๙๖    เปนการสนทนาระหวางพระพุทธองคกับทาว
สักกะ :   

 “พระองคผูปราศจากทุกข !     ภิกษุปฏิบัตอิยางไร  จึงจะไดช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อสํารวม
อินทรยี ?”  ทาวสักกะทูถาม, 

 “ดูกอนจอมเทพ !       เรากลาววา   รูปทีเ่ห็นไดดวยตา  เสียงท่ีฟงไดดวยหู   กลิน่ที่ดมได
ดวยจมูก   รสท่ีลิ้มไดดวยลิน้   โผฏฐพัพะที่กระทบไดดวยกาย   และธรรมที่รูไดดวยใจนั้น ๆ  ควรเสพก็
มี   ไมควรเสพก็มี.”   น้ี  ตรสัตอบพอเปนแงใหทาวสักกะรูเอาเอง. 

 “ขาแตพระองค !      ถากระนั้น   ขาพระองคเขาใจเนื้อความนั้นแลว.   เขาใจอยางนี้วา   
เมื่อบุคคลเสพกับรูปอันเห็นไดดวยตาเปนตน    ชนิดใดแลว   อกุศลเจรญิขึ้น   สวนกุศลกลับเสื่อมไป,    
รูปชนดินั้น  บุคคลไมควรเสพ.    และเมื่อบุคคลเสพกับรูปอันเห็นไดดวยตา  เปนตน  ชนดิใดแลว   
อกุศลเสื่อมไป   แตกุศลเจรญิขึ้น,   รูปชนิดนั้น  บุคคลควรเสพ   ดงันี้.  ฯลฯ,    ขาพระองคทราบ
เนื้อความที่พระองคกลาวโดยพิสดาร   หมดความสงสัยเคลือบแคลงแลวอยางนี้แล.” 

 

 ในอัฏฐกถา๙๗   แหงพระบาลนีี้อธิบายสืบตอไปวา  “คําวารูปชนิดนั้นไมควรเสพ   เปน
ตนนั้น,    เปนคํากลาวโดยยอ.    คําโดยพิสดารคือ  :  เมื่อไดเห็นรูปอันใด  กิเลสนราคะ  เปนตน  ได
เกิดขึ้น   รูปนัน้ไมควรเสพ  คือไมพึงแลด.ู    แตรูปใดเมื่อบุคคลเห็นอยู   อสุภสญัญาปรากฏขึ้น  หรือ
ความเลื่อมใสเกิดขึ้น  หรือไดสัญญาอยางอื่น ๆ  เชนสญัญาวาไมเที่ยง เปนตน,    รปูนั้นควรเสพ  เสียง

                                                  
๙๖   สักกปญหสูตร   มหา.  ที.  ๑๐/๓๑๖/๒๕๙. 
๙๗   สักกปญหสูตรวํณณนา   สุมังคลวิลาสินี   ภ. ๒  น. ๔๔๕. 
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ใดแมจะวิจิตรดวยอักขระและพยญัชนะ  (คือทั้งไพเราะทั้งมีใจความถกูตอง ?)   แตเม่ือฟงอยู  ราคะเปน
ตน  เกิดขึ้น   เสียงนั้นไมควรเสพ,      เสยีงใด  อาศัยอรรถ  อาศยัธรรม  แมเปนเพลงขับของนางทาสีตัก
นํ้าเมื่อฟงอยู  ความเลื่อมใสเกิดขึ้น  หรือนพิพิทาญาณดํารงอยู   เสยีงนัน้ควรเสพ.    เมื่อเขาดมกลิน่ใด
อยู  ราคะเปนตน  เกดิขึ้น  กลิ่นชนิดนัน้ไมควรเสพ.    เมื่อเขาดมกลิน่ใดอยู  ยอมไดสัญญาเชน อสุภ
สัญญา เปนตน    กลิน่นั้นควรเสพ.    เมือ่เขาลิ้มรสใด  ราคะเปนตน  เกิดขึ้น    รสเชนนั้นไมควรเสพ.     
เมื่อเขาลิ้มรสใดอยู  ความสําคัญวาปฏิกลูในอาหารก็เกิด  และอาจเพื่อกาวลงสูอริยภูมโิดยอาศยักําลัง
กายเกิดแตการลิ้มรสนั้น   เหมือนการลิ้มของสิวสามเณรผูเปนหลานของพระมหาสิวเถระ,   หรอืเมื่อ
บรโิภคอยูนั่นเอง  กิเลสส้ินไป ๆ  รสชนิดนี้ควรเสพ.    เมื่อบุคคลสัมผสัโผฏฐัพพะอันใดอยู  ราคะเปน
ตน  เกิดขึ้น   โผฏฐพัพะชนิดนั้นไมควรเสพ.    สวนโผฏฐัพพะชนิดใด  เมื่อบุคคลสัมผัสอยู  การสิ้นไป
แหงอาสวะยอมมี  เชนการสัมผัสของพระเถระทั้งหลายมีพระสารีบตุร เปนตน,  และความเพียรก็
เปนอันวาไดประคับประคองดวยดี    และสัตวผูเกดิภายหลังก็เปนอันวาไดรับอนุเคราะหจากทานโดย
ถือเอาทานเปนตัวอยาง  :  โผฏฐัพพะชนิดนั้นควรเสพ. 

 

 ที่ไดสดับมา  :  พระสารีบุตรเถระ  ไมเหยยีดหลังบนเตียง  (ไมนอนเตยีง) ๓๐ ป,   พระ
มหาโมคคัลลานะก็ ๓๐ ผี,   พระมหากัสสปะเถระ  ๑๒๐ ป,   พระอนรุุธเถระ ๕๕ ป,   พระภัทธยิเถระ 
๓๐ ป,   พระโสณเถระ ๑๘ ป,   พระรฏัฐปาลเถระ ๑๒ ป,   พระอานนัทเถระ ๑๕ ป,   พระราหุลเถระ 
๑๒ ป,   พระพากุลเถระ ๘๐ ป,   พระนาฬกเถระ ไมเหยียดหลับบนเตียงเลยจนกระทั่งวนัปรนิิพพาน. 

 

 เมื่อบุคคลประกอบอยูซึ่งธรรมารมณอันรูไดดวยมโนวิญญาณ  ราคะเปนตน  ยอมเกิดขึ้น  
หรืออกุศลอื่น ๆ  เชนอภิชฌาเปนตนเกิดขึ้นวา   ทรัพยและอุปกรณของผูอ่ืน  พึงมาเปนทรพัยอุปกรณ
ของเรา  ดังนีเ้ปนตน,   ธรรมารมณชนิดนีไ้มควรเสพ.    สวนธรรมารมณเหลาใด  ที่เปนไปดวยอํานาจ
เมตตา  เปนตนวา  ‘ขอสัตวท้ังหลาย  จงเปนผูไมมเีวรเถิด’  ดังนี้  ของพระเถระทั้ง ๓ รูป,   ธรรมารมณ
ชนิดนั้นควรเสพ. 

 ที่ไดสดับมา  :  ในวนัจะเขาพรรษา  พระเถระ ๓ รูป  ทํากติกากันวา  จะไมตริตรกึใน
อกุศลทั้งหลายมีกามวิตกเปนตน.    ครั้นถึงวนัออกพรรษาแลว  พระเถระผูแกถามพระเถระผูหนุมวา   
ในไตรมาสนี้  เธอไดยอมใหจิตแลนไปแลวในที่มีเขตเทาไร ?     รปูท่ีหน่ึงตอบวา  ‘กระผมไมไดยอม
ใหจิตแลนออกไปนอกบริเวณรัว้เลย.’    รูปที่สอง  ตอบวา  ‘กระผมไมไดยอมใหจติแลนออกไปนอก
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กุฏีท่ีอยูอาศัยเลย.’    เมื่อพระเถระหนุมถามทานบาง  ทานตอบวา  ‘แนะเธอ,   ฉันไมไดยอมใหจิตแลน
ออกไปภายนอกขันธทั้งหาในรางกายของฉันเลย.’      เสียงแสดงความยินดดีังขึ้นพรอมกนัวา   ‘ทาน
ขอรับใตเทาทาํสิ่งใดที่ใครทาํไดยาก.’      ธรรมารมณชนดินี้ควรเสพ. 

 

 ขางบนนี้เปนอัฏฐกถา  สักกปญหสูตร.    เราจะสังเกตไดชัดเจนวา   อารมณอยางไร   
ควรหลบหนี   อยางไรควรเสพคบ.   การอบรมอินทรียในพุทธสาสนานั้น   สรุปไดวา   ถาเปนอารมณที่
เกื้อกลูแกกุศล   ควรเสพดวยอารมณนัน้,   ถาเปนไปเพือ่อกุศล  ควรหนีหรือควรสาํรวมไมใหยนิดียิน
รายอยางใดอยางหนึ่ง.    ท้ังสองวิธีนีจ้ะสําเร็จได  ดวยความมีสติรูสึกตนทันทวงทเีสมอ.  

 แตถาเราสามารถ,   จากอารมณที่เปนขาศกึนั่นเอง   เราอาจถือเอานิมิตท่ีเกื้อกลูแกกศุลได   
เนื่องจากการขมอินทรยีไวอยูในอํานาจ.   พระพุทธโฆษาจารยเลาเรื่องพระมหาติสสเถระไวในคัมภีรวิ
สุทธิมรรควา   ทานมหาตสิสะเดินทางสวนทางกับหญงิรูปงามและประดับเต็มทีแ่ลวนางหนึ่ง   ขณะ
ออกบิณฑบาต.    หญิงนัน้เห็นทานเปนของนาขัน   เลยหัวเราะรวน.     ทานสงสัยวาจะเปนเหตุสําคัญ
อะไร  เหลือบไปดู  เห็นซี่ฟนของหญิงนัน้  แตสัญญาของทานฟนตวัไปถึงอสุภนมิิต  รางหญิงนั้นจึง
ปรากฏเปนรางกระดกูไปทั้งราง,    ทานไดบรรลุพระอรหัตตผลในขณะนั้นเอง.    ทานเดินตอไปสวน
ทางกับสามีของหญิงที่ตามหา   เขาถามทานวา  เห็นผูหญิงเดินมาบางหรือ   ทานตอบตามความรูสึก
จริงใจวา  “เปลา.  เห็นแตรางกระดกูเคลื่อนไปตามทาง  ไมไดสังเกตเปนชายหรือหญิง.”    พระโบราณา
จารยผูเรื่องของทานเขาใหส้ัน ๆ  เปนคาถาปรากฏอยูวา : -   

 “เหตุท่ีเห็นกระดูกฟนของหญิงนัน้   พระเถระระลกึไดถึงอสุภนิมิต   รางกระดกูที่เคยฝก
ไวดวยอํานาจสัญญาในอดตี,   ขณะยืนอยู ณ ที่นั้นเอง  ไดบรรลุความเปนพระอรหันต แลว.” 

 เรื่องนีเ้ปนตวัอยางของเหตุผลที่ทําใหเกิดหลักขึ้นไดวา  “ดีอาจกลายเปนราย-รายอาจ
กลายเปนด”ี  ไดเทา ๆ กัน,   แลวแตผูนัน้จะมีการสํารวมอินทรยีไวไดหรือไมน่ันเอง. 

 

๕.  ธรรมอื่นทีช่วยเหลอืแกการสาํรวมอนิทรีย. 

 ในคัมภรีวิสุทธิมรรค,   พระพุทธโฆษาจารยกลาววา  “ปาติโมกขสังวร  สําเร็จไดดวย
สัทธาฉันใด   อินทรียสังวรก็สําเร็จไดดวย สติ ฉันนั้น.”   อธิบายวา   เมื่อสติเปนเหมือนนายประตู   
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ประจําอยูที่ทวารมีตาเปนตนแลว   โทษทั้งหลายมีอภิชฌาเปนตน   ยอไมไดชองที่จะเกิดเลย.   หากขาด
สติ  ก็เปนชองแหงอกุศลเหลานั้น. 

 ผูแตงคัมภรีมังคลัตถทีปนี     กลาวไวในตอนวินยกถาวา   “อินทรียสังวรศีลนี้   พระ
อรรถกถาจารยทั้งหลายกลาววา   ‘สํวรสทฺุธ’ิ    คือจะเปนปฏิปทาทีส่ะอาดหมดจดได  ก็ดวยความตั้งใจ
สํารวมมัน่คงวา  ‘เราจักไมทาํอยางนี้อีก.’      อธิบายวาการเฝาระวังอยูเสมอ  เปนเครื่องชําระศลีน้ีให
บริสุทธิ์.    แตเราจะเห็นไดวา   หลักนี้กวางเกนิไป  เพราะศีลขอไหน ๆ  ก็สะอาดหมดจดไดดวยการ
สํารวมนีท้ั้งนัน้. 

 สวนพระองคเองตรัสวา๙๘   “ภกิษุ  ท. !    เมื่อหิริและโอตตัปปะไมมีอินทรียสังวรของผู
น้ัน   ก็ช่ือวาขาดอุปนิสัย,   :   ภิกษุ  ท. ! เมื่อหิริและโอตัปปะมีอยู   อินทรยีสังวรของผูนั้น  ก็ช่ือวาถึง
พรอมดวยอุปนิสัย...”    อธบิายวา   ความเกลยีดบาปและกลัวบาป  มอียูในใจของผูใด   เมื่อผูนั้นกระทบ
อารมณมรีูปเปนตน   ก็จะเปนผูสํารวมตนได   เราะอาํนาจหิรแิละโอตตัปปะอันเปนธรรมชาตฝิายสูง
ประจําอยูในใจนั้น.    และการที่ทานกลาวไวในบางแหงวา   สํารวมอนิทรยีไดเพราะสติเปนตน  ก็ยอม
ไมขัดกันเลย   เพราะเปนคนละตอน  และชวยกันคนละหนาที่,    เชนสติระลกึไดทันทวงที   หิริและ
โอตตัปปะบังคับซํ้าใหดําเนินกิจการไปแตในทางทีถู่กตองเปฯธรรมแท  เปนตน.    หากขาด
หิริโอตตัปปะ  แมจะระลึกได  ก็อาจดําเนินไปในฝายเสีย  เพราะไมกลวับาป,    เพราะเหตุนั้น   จึงมี
พุทธภาษิตในที่อ่ืน  ซึ่งกลาวถึงธรรมอันชวยเหลือการสํารวมอนิทรียอีกวา    ภิกษุ  ท. !      เรากลาว
อินทรยีสังวรวาเปนธรรมมีอาหาร,   ไมใชไมมีอาหาร.   อะไรเปนอาหารของอินทรียสังวร ?   คําตอบ
คือ  สติ และสมัปชัญญะ๙๙.....”   อธิบายวา  :   สติ  คือ  การรําลกไดทนัทวงที   สัมปชัญญะ  คือ  การ
ควบคุมความระลกึไดนั้นไวใหเปนไปสม่ําเสมอ  คือรูสึกตัวอยูเสมอ.   เปนอาหาร  คือ  เปนเครื่องบํารุง
ใหการสํารวมอินทรยีเปนไปได.   ขาดอาหารนี้ก็ตองเลิกลมไป   เหมือนคนเราขาดอาหาร  รางกายก็
แตกดับ. 

 

๖.  อานิสงสของการสํารวมอินทรีย. 

                                                  
๙๘   บสลีปฐมสูตร  มหาวรรค   สต.  อ ํ๒๓/๑๐๐/๖๒. 
๙๙   บาลีปฐมสูตร   ยมกวรรค   ทส.  อํ.  ล. ๒๔/๑๒๓/๖๑. 
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 พระอุปเสนวังคันตบุตรกลาววา   “ผูบําเพ็ญพรต  ทําเครื่องมุงเครื่องบังใหแกใจดวยศีล
สังวร    เปนผูมีใจอันกเิลสไมเปยกไดแลว   เธอยอมหลดุพนจากภยั  กลาวคือ  ทุกข.”    อธิบาย  :  ควร
เขาใจวา  ในท่ีนี้ทานหมายถึงเมื่ออินทรียสังวรบริบูรณเต็มท่ีแลว   ก็เกิดธรรมอื่นสงตอกันเปนลําดับ  
จนถึงวิมุติ.    ถาจะไมหมายเชนนี ้  คําวา  ‘ทุกข’   ในที่น้ี  ก็จํากัดความเพยีงที่จะเกดิเพราะไมมีการ
สํารวมอินทรยี. 

 

 พระองคเองตรัสไวในที่ตาง ๆ  กนัดังนี้  :  “จิตของผูใดตั้งมั่นไมหวั่นไหวเหมือนแทง
ศิลา   ไมกําหนัดในสิ่งยั่วกําหนัด.   ไมขัดเคืองในสิ่งยัว่ความขัดเคือง,    ความทกุขจะมาถูกตองคนผู
อบรมจิตไดอยางนี้  แตไหนเลา.”๑๐๐    

 “ทวารทั้งหลาย  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิน้  กาย  ใจ  อันภกิษุใดรักษาดแีลว   เธอจะเปนผูรู
ประมาณในอาหาร  สํารวมดีแลวในอินทรียทั้งหลาย  ประสบสุขทั้งทางกายและทางใจ   เธอเปนผูที่มี
รางกายไฟทกุขและไฟกิเลสไหมไมได   อยูท้ังกลางวนัและกลางคนื  ยอมอยูเปนสุข.”๑๐๑ 

 “ภิกษุ  ท. !    เรากลาววา   วชิชาและวิมุตเิปนธรรมมีอาหาร,   ไมใชไมมีอาหาร   อะไร
เลาเปนอาหาร ?   คําตอบคือ  โพชฌงคเจ็ด. 

- เรากลาว  โพชฌงคเจด็  เปนธรรมมีอาหาร  ไมใชไมมีอาหาร  :  อะไรเลาเปนอาหาร 
?   คําตอบคือ  สติปฏฐานส่ี. 

- เรากลาว  สตปิฏฐานส่ี  เปนธรรมมีอาหาร  ไมใชไมมีอาหาร  :  อะไรเลาเปนอาหาร 
?   คําตอบคือ  สุจริตสาม. 

- เรากลาว  สุจรติสาม  เปนธรรมมีอาหาร  ไมใชไมมีอาหาร  :  อะไรเลาเปนอาหาร ?   
คําตอบคือ  อนิทรียสังวร,.......   ฯลฯ.   

 ภิกษุ  ท. !    เมื่อการคบเสพกับคนดี   บรบิูรณเต็มที่แลว  : การฟงสัทธรรมก็เต็มที่,   เมื่อ
การฟงสัทธรรมเต็มที่แลว  :  สัทธาก็เต็มท่ี,    เมื่อสัทธาเต็มทีแ่ลว  :  โยนิโสมนสิการกเ็ต็มที่,   เมื่อ

                                                  
๑๐๐  จตุตถสูตร  เมฆิยวรรค  อุ.  ขุ.  ล. ๒๕/๑๓๓/๙๖. 
๑๐๑  ทุติยสูตร  ปฐมวรรค  อิติ  ขุ.  ล. ๒๕/๒๔๘/๒๐๗. 
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โยนิโสมนสิการเต็มทีแ่ลว  :  สติสัมปชัญญะก็เต็มที่,   เมื่อสติสัมปชัญญะเตม็ที่   :   อินทรียสังวรก็เต็มที่
,    เมื่อ  อินทรียสังวร  เต็มที่แลว  :  สุจริตสามก็เต็มที่,   เมื่อสุจริตสามเต็มที่  :  สติปฏฐานส่ีกเ็ต็มที่,    
เมื่อสติสัมปชัญญะเตม็ที่  :  โพชฌงคเจ็ดกเ็ต็มที่,    เมื่อโพชฌงคเจ็ดเตม็ที่แลว  :  วิชชาและวิมุตเิตม็ที่  :  
อาหารแหงวิชชาและวิมุตน้ีิ   ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้,    เต็มรอบไดดวยอาการอยางนี้. 

 ภิกษ ุ ท. !     เปรยีบเหมือนเมื่อฝนเมด็หยาบตกหนักบนยอดเขาไมสรางซา   นํ้านั้นไหล
ลงมาตามทีลุ่ม   ทําซอกเขาและแองน้ําใหเต็ม   แลวกย็ังบึงใหญใหเต็ม  แลวยังแมน้ํานอยแมน้ําใหญให
เต็ม.    แมน้ําใหญเต็มแลว  ก็ทํามหาสมุทรสาครใหเต็ม  นี้ฉันใด  :  ธรรมท้ังหลายก ็  (สงกนัเปนลาํดับ
แลว)  ทําวิชชาและวิมุตใิหเต็มฉันนั้น.”๑๐๒       - น่ีเปนอันอับหนึ่ง   อันแสดงใหเห็นอานุภาพแหง
อินทรยีสังวร.   พระบาลีอ่ืน ๆ  ที่คลายกนัและสูงยิ่งขึ้นไปเปนลําดับกม็ีอีกหลายอยางท่ีมา  เชน : -   

 ภิกษุ  ท. !     เมื่อ  อินทรียสังวร  มีอยู   ศีลกถ็ึงพรอมดวยอุปนสิัย,   เมื่อมีศีลอยู   
สัมมาสมาธิ   ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย,    เมือ่สัมมาสมาธิมีอยู   ยถาภูตญาณทศันะก็ถงึพรอมดวยอุปนิสัย,   
เมื่อยถาภูตญาณทัศนะมีอยู   นิพพิทาวริาคะ  ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย,    เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู    วิมุติ
ญาณทศันะก็ถงึพรอม.    ภิกษุ  ท. !     เปรียบเหมือนตนไม   เมื่อสมบูรณดวยกิ่งและใบแลว   สะเกด็
เปลือกนอกกบ็ริบูรณ   เปลือกชั้นในก็บริบูรณ  กะพี้ก็บริบูรณ   แกนก็บริบูรณดวย  :  นี้ฉันใด   เมื่อ
อินทรยีสังวรมีอยู  (ก็สงใหบริบูรณกันเปนลําดับ ๆ  จนถึง)  วมิุติญาณทัศนะก็บริบรูณ  ฉันนั้น  
เหมือนกัน.”๑๐๓        น่ีเปนเครื่องแสดงอนัชัดเจนวา   อินทรยีสังวร  (ซึ่งในที่นี้ไมเรยีกชื่อรวมวา ศีล   
โดยแยกออกตางหาก   ใหคําวา ศีล คงหมายถึงปาตโิมกขอยางเดียว)     สงใหเกิดศีล   ศีลนี้   ถาของ
บรรพชิตที่เปนภิกษุ  ก็หมายเฉพาะปาติโมกข,   ของสามเณร   ก็สิกขาบทสิบ,   ของอุบาสกอุบาสิกาก็
คือ  อุโบสถศลีหรือเบญจศลี   แลวแตขัน้ของเพศ.     เมื่อศีลเตม็ท่ี  มองไมเห็นความสาปรกดางพรอย
ดวยตนเองแลว   ใจก็ปติปราโมทย   กอใหเกิดสมาธโิดยงายดาย,   สมาธิเต็มท่ีเรยีกวา   สัมมาสมาธิแลว
ก็เกิดความรูเห็นในสังขารทกุอยางตามที่เปนจริงอยางไร,    การเห็นตามเปนจรงิ   คือเห็นสภาวะ
ธรรมดาของสังขารนั้น ๆ  โดยเฉพาะคือ  ความเกิดขึน้ – แปรอยู – ดับไป   ไมมีระวางหยุด   ใน
สังสารวัฏฏน้ี   ไมมีใครบังคับใหแปลกไปไดตามที่ตนตองการ   เรียกวามันเปนอนัตตานั่นเอง.    เมื่อ
เกิดยถาภูตญาณทัศนะดังนีแ้ลว   กเ็กิดนพิพิทาวริาคะ  คือความเบื่อหนาย  และคลายความรกัความ
กําหนัดในสังขารทั้งปวง   ทั้งที่เปนวิญญาณกะและอวญิญาณกสังขาร.    เมื่อหนายและคลายกาํหนัด

                                                  
๑๐๒  ปฐมสูตร   ยมกวรรค   ทส.  อ.ํ  ไตร.  ล. ๒๔/๑๒๐/๖๑. 
๑๐๓  บาลีอัฏฐมสูตร   ธรรมิกวรรค  ฉค  อํ.   ไตร.  ล. ๒๒/๔๐๑/๓๒๑. 
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แลว   จติก็เปนอิสระ  หลดุพนไปจากความยดึมั่นถือมั่นในสังขารนั้น ๆ  และเกิดญาณความรูเห็นวา   
หลุดพนขึ้นภายในใจตน   เปนผูจบกิจในชวีิต   คือกิจที่จะตองทําเพื่อความผาสุกใจอกีตอไปนั้น ไมมีย่ิง
ไปกวานี้อีกแลว. 

 พระบาลีทีแ่สดงถึงการรูจกัอินทรยีทั้งหกนี้   อยางสูงขึ้นไปกวาการสํารวมขั้นธรรมดา
คือข้ันสูง   เชนตามที่ตรัสแกพระพาหยิทารุจริิยะ เปนตนนั้น   มีดังนี้ : -   

 “ภิกษ ุ ท. !     เหลานี้คืออินทรียหกอยาง.    หกอยางไดแก  จกัขุนทรยี   โสตินทรีย  ฆานิ
นทรยี   ชิวหินทรีย    กายินทรีย  มนินทรยี.     ภิกษุ  ท. !     เมื่อใดอริยสาวกรูจกัชัดตามเปนจริง  ซึ่งเหตุ
เปนเครื่องใหเกิด.   ซึ่งความดับไป,   ซึ่งรสอรอย    ซึ่งโทษคือความเลวทรามและซึ่งอุบายเปนเครื่อง
ออกไปพนแหงอินทรยีทั้งหกอยางเหลานีแ้ลว   เรากลาววา  อรยิสาวกผูนีเ้ปนโสดาบัน  มีอันไมตกต่ํา
เปนธรรมดา  เปนผูเท่ียงแท  มีการตรัสรูเปนเบื้องหนา. 

 “ภิกษุ  ท. !    เมื่อใดภิกษุ  รูจักชัดตามเปนจริง  ซ่ึงเหตุเปนเครื่องใหเกิด   ซึ่งความดับไป   
ซึ่งรสอรอย   ซึ่งโทษคือความเลวทรามและซึ่งอุบายเปนเครื่องออกไปใหพน  แหงอินทรยีทั้งหกอยาง
เหลานี้แลว   เปนผูหลุดพนเพราะไมยดึม่ัน,     เรากลาววา  ภกิษนุี้เปนพระอรหันตขีณาสพ  อยูจบ
พรหมจรรย   กระทํากจิที่ตองทําสําเร็จแลวปลงของหนักไดแลว   บรรลุถึงแลวโดยลาํดับซึ่งประโยชน
ของตนเอง   สิ้นสัญโญชนเครื่องนําไปสูภพ    หลุดพนพเิศษแลวเพราะรูโดยชอบ.”๑๐๔ 

 

 พระบาลนีี้   เปนพระดํารัสยอ  แตเราจะพบความพิสดารไดจากพระบาลีอ่ืนสืบไป  คือ
พระบาลวีา   “ภิกษุ  ท. !    เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู  ซึ่งตา  ซึ่งรูป  ซึ่งจกัขุวญิญาณ  ซึ่งจักขุสัมผัส  และ
เวทนาอันเกิดจากจกัขุสัมผสัอันเปนสุขทุกข    และไมใชทุกขไมใชสุข   ตามความเปนจริงแลวยอมไม
ติดใจใน  ตา  รูป  จักขุวญิญาณ  จักขุสัมผสั  และจักขุสมัผัสสชาเวทนา๑๐๕    แมแตอยางใด,  เมื่อไมตดิ
ใจ  ไมผูกใจ  ไมหลงใหลไปตามแตมีปรกติพิจารณาเห็นโทษของสิ่งนั้น ๆ  อยู,    ลําดับนัน้ความยึดถือ
ในขันธทั้งหาก็เสื่อมถอยคลายคืน   ตณัหาคือความอยาก  อันระคนดวยความเพลิดเพบินและความ
กําหนดรกั   ซึ่งมีปรกติเพลนิเฉพาะตออารมณน้ัน ๆ  ของบุคคลนั้น   ก็เสื่อมถอยคลายคืน,   ตอนั้นไป   
ความกระวนกระวายทางกายก็เส่ือมถอย   ความกระวนกระวายทางจิตก็เสื่อมถอย,    ความรอนรุมทาง
                                                  
๑๐๔  ฉฬินทริยวรรค   มหาวาร.  สํ  ไตร.  ล. ๑๙  น. ๒๗๑  บ. ๙๐๒. 
๑๐๕  ในบาลีกลาวเรียงอยางไปตามลําดับ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  หกหมวด ๆ ละ ๕ อยาง  ในที่น้ีรวมกลาว เพราะคําซ้ํากันท้ังน้ัน. 
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กายกเ็สื่อมถอย    ความรอนรุมทางจิตก็เสื่อมถอย,      ความรอนกลุมทางกายกเ็สื่อมหาย   ความรอน
กลุมทางจิตก็เส่ือมหาย.    เขาไดเสวยสุขทั้งทางกายและทางใจ.   ทิฏฐิของเขาผูเปนแลวอยางนี้   ยอม
เปนสัมมาทิฏฐิ,    ความดาํริของคนชนดินี้  ยอมเปนสัมมาสังกัปโป,     ความเพียรของบุคคลชนิดนี้   
ยอมเปนสัมมาวายาโม,     ความระลึกของบุคคลชนิดนี้   ยอมเปนสัมมาสติ,     สมาธิของบุคคลชนิดนี ้ 
ยอมเปนสัมมาสมาธิ.    กายกรรม   วจีกรรม   และอาชวีะของเขายอมบริสุทธิด์ีแลวตั้งแตแรก,    อริย
อัฏฐังคิกมรรคของเขา  ยอมถึงความเต็มที่ในการเจรญิ   ดวยอาการอยางนี้.      เมื่อเขาทําอริย
อัฏฐังคิกมรรคใหเจรญิอยูอยางนี้    สติปฏฐานสี่...สัมมปัปธานสี่...อิทธิบาทสี่...อินทรียหา...พละหา...
โพชฌงคเจ็ด ยอมบริบรูณสิ้น.   ธรรมสองอยางของเขาคืนสมถะและวิปสนา  ก็เปนคูกันแนนแฟน
...”๑๐๖  

 เมื่อโพธิปกขยิธรรมสามสิบเจ็ดประการเตม็ได   เต็มท่ีแลว   ก็เปนอันวาทุกอยางบรบิูรณ
ถึงท่ีสุด.   และนี่ก็เปนอานุภาพสวนหนึ่งของอินทรยีสังวร. 

 

 ขอสรุปอานิสงส  แหงการสํารวมอนิทรีย   ดวยพระบาลพีุทธภาษิตสั้น ๆ  วา 

 “การสํารวมทางกาย   เปนความดี,   การสํารวมทางวาจา   เปนความดี,   การสํารวมทาง
ใจ   เปนความดี,   การสํารวมทุกอยาง   เปนความดี.   ผูสํารวมไดทุกอยาง  เปนผูมีความละอายตอบาป  
เราเรยีกเขาวา  ผูรกัษาตวัรอด.”  (ธ. ขุ.) 

 ตามที่กลาวอานิสงสมาทัง้หมดนี้   อาจทําใหบางทานถามวา   บําเพญ็แตอินทรียสังวร  ก็
ดูเหมือนจะพอแลว   หรือไมเห็นจําเปนตองบําเพ็ญอะไรอีกมิใชหรือ ?     ขอตอบวา  :  ใชก็ได,   ไมใช
ก็ได.   ขอนี้หมายความวา   ถาทานเห็นตรงตามเปนจริงวา   ธรรมเชนอินทรียสังวรนี้   เมือ่ผูหวัง
ประโยชนอยางยอด   บําเพญ็ดวยความมหิีริและสัจจะก็ยอมกาวหนาขึ้นไปเองตามลําดับเพราะปณิธาน
เดิมมีอยูในใจ,   และเหมือนกันทุกขั้นธรรม.    แตถึงกระนั้นก็คงผานไปตามลําดบัและจะแบงแยกให
สังเกตและศกึษางาย ๆ  สักกี่ข้ันก็ได.   ผูบําเพ็ญคงมีความมุงหมายเบื้องปลายอยูที่  “ที่สุดแหงทุกข”  ก็
แลวกนั. 

                                                  
๑๐๖  บาลีสฬายตนวิภังคสูตร    อุปร.ิ   ไตร.   ล. ๑๔/๕๒๓/๘๒๘. 
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  แตสําหรับผูไมปรารถนาจะทําเพื่อความหลุดพนจากทกุขดวยความตั้งใจจริง    ก็ยอม
เห็นเปนอยางอื่น   คือเห็นชนิดที่ตรงกับความประสงคของตัวเฉไปแตในทางเหลวใหล  เห็นแตความ
สะดวกสบายเทานั้น  น่ันเอง. 

 

 

 

๗. โทษของการไมสํารวมอินทรีย 

 

 โทษของการไมประพฤติอินทรียสังวร   พึงรูโดยนัยอันตรงขามกับอานิสงสท่ีกลาว
มาแลวทุก ๆ  อยาง   และโดยเฉพาะสําหรบับาลีปฐมสูตร   ทส.  อํ,    บาลี  อัฏฐมสตูร  ฉกฺ  อํ.,     และ
บาลีสฬายตนวิภังคสูตร   อุปริ.  ม.  นั้น   มีโทษที่ทรงแสดงโดยนยัตรงขาม  พรอมทั้งอุปมาโดยนัยตรง
ขาม  ดวยกันอยางเต็มที่ทั้งส้ิน.    ผูศึกษาพึงกําหนดใหเห็นโทษอันชัดเจนโดยปฏปิกขนัยในท่ีนีส้วน
หนึ่งกอน   ตอนั้นจะไดกลาวเฉพาะที่ทรงแสดงไว   แปลกออกไปจากขางตนอีกคือ: -   

 จิตของผูนัน้จะไมมโีอกาสสงบสุข   จะถูกอินทรยีหนึ่ง ๆ  ตางฉุดกระชากไปในอาํนาจ
ของตน ๆ  ขางนั้นทีขางนี้ทอียูจนตลอดเวลา  :  โดยเปรียบเทียบคลายลกูบอลท่ีนักกีฬาแยงกันอยูอยาง
ไมรูหยุด และหากอินทรยีใดไดอารมณมกีําลังแรงกลากวา ก็สงไปสูอารมณนั้นมาก ดั่งพระบาลี๑๐๗ วา: 
- 
 “ภิกษุ  ท. !    ภิกษผุูไมสํารวมนั้นเปนอยางไร ?     ภิกษุ  ท. !     ภิกษุในที่น้ี  เห็นรูปดวย
ตา ๑๐๘   ...ฟงเสียงดวยห๔...ดมกลิ่นดวยจมกู...ลิ้มรสดวยลิน้...สัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย...รูธรรมารมณ
ดวยใจแลว   กส็ยบอยูในอารมณท่ีนารัก   เคียดแคนในอารมณอันไมนารัก   เปนผูไมดํารงกายคตาสติไว  
มีจิตเลื่อนลอย  ไมรูตามเปนจริงซึ่งเจโตวิมตุิ  และปญญาวิมุติ   อันอาจนําใหบาปอกศุลที่เกดิแลวแกเขา
น้ัน   ดับไปโดยสิ้นเชิง. 

                                                  
๑๐๗  ทสมสูตร  อาสีวิสวรรค  สฬา.  สํ  ไตร.  ล.  ๑๘/๒๔๖-๒๔๙/๓๔๗-๓๕๐ 
๑๐๘  ในบาลี  วาแยกทีละอยางแตซ้ํากันท้ังหกอยาง,   จึงรวมกันเสียในท่ีนี้. 
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 ภิกษุ  ท. !    เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตวหกชนิด   อันมทีี่อยูอาศัยตางกัน   มีที่เที่ยวหากิน
ตางกัน   มาผูกดวยเชือกอันมั่นคง  :  คือเขาจับงูมาผูกดวยเชือกเหนียวเสนหนึ่ง   จับจระเข,  จับนก,  จับ
สุนัขบาน,  จับสุนัขจิ้งจอก  และจับลงิมาผูกดวยเสนหนึ่ง ๆ  แลวผูเขาดวยกนัเปนปมในทามกลาง  
ปลอยแลว.   ภิกษุ  ท. !    ครั้งนั้นสัตวเหลานั้นหกชนิดมีท่ีอาศัยและที่เที่ยวตาง ๆ  กัน   กย้ื็อแยงฉุดดึง
กัน   เพื่อจะไปสูทอาศัยที่เที่ยวของตน ๆ  :  งู  จะเขาจอมปลวก,    จระเขจะลงน้ํา,   นกจะบนิขึ้นไปใน
อากาศ,   สุนัขจะเขาบาน,   สุนัขจิ้งจอกกจ็ะไปปาชา,   และลิงก็จะไปปา.     ครั้นเหนื่อยลากนัท้ังหก
สัตวแลว   สัตวใดมกีําลังกวา   สัตวนอกนัน้ก็ตองถูกลากติดตามไปตามอํานาจของสัตวนั้น  :  น้ีเปนฉัน
ใด,   ภิกษุ  ท. !    ภิกษุใดไมอบรมกายคตาสติ   ไมเจรญิใหมาก    ตา  กจ็ะฉุดลากเอาภิกษนุั้นไปในรูปที่
นาพอใจ   รูปไมนาพอใจก็เปนของปฏิกลู,   หู  ก็จะฉุดลากเอาภกิษุนัน้ไปหาเสียงท่ีนาฟง    เสยีงที่ไมนา
ฟงก็กลายเปนปฏิกลูไป,    จมูก  ก็จะฉุดภิกษุนัน้  ไปสูกลิ่นที่นาสูดดม  กลิ่นไมนาสดูดม  ก็เปนปฏิกลู
ไป,   ลิน้  ก็จะฉุดลากภกิษนุั้นไปในรสที่ชอบใจ   รสทีไ่มชอบใจ  ยอมเปนปฏกิูล,   กาย  ก็จะฉดุลาก
ภิกษน้ัุนไปในสัมผัสที่เอิบอาบใจ  สัมผัสท่ีไมเอิบอาบใจ  ก็เปนสิ่งปฏกิูล,   และใจ  กจ็ะฉุดภิกษุนั้นไป
ในธรรมารมณท่ีถูกใจ  ธรรมารมณทีไ่มถกูใจ  ก็เปนปฏกิลู,   ก็ฉันนั้น. 

 ภิกษุ  ท. !     ภิกษผุูไมมีความสํารวมเปนอยางนี้แล.” 

 ตอจากนี ้  ก็ทรงแสดงภิกษุผูสํารวมโดยนยัอันตรงกันขามและทรงเปรยีบเหมือนสัตวหก
ชนิด   ถูกมัดรวมกันแลว   นําไปผูกไวกบัเสาเขื่อน   หรือเสาหลักอกีตอหนึ่ง   สัตวตัวใดดึงจนหมด
กําลังแลว   กน็ั่งเจาอยูขางเสานั่นเอง   เชนเดียวกับอินทรียมีตา   เปนตน  นั้น ๆ  ถูกภิกษผุูสํารวมจับมัด
ไวกับหลกั  กลาวคือกายคตาสติเมื่อดิ้นรนจนหมดฤทธิ์แลว  ก็ดับหายไปในกายคตาสติ ฉะนั้น. 

 การไมสํารวมอินทรยีในบาน  ไดทรงแสดงไวในบาลตีาง ๆ  เปนอันมากเปนพิเศษ   
เพราะการเขาบานยอมมีอันตรายมากสําหรับภกิษน่ัุนเอง,   และทั้งเปนการจําเปนท่ีภิกษจุะตองเขาบาน
ทุกวัน   คือไปบิณฑบาต   จึงทรงกําชับในเรื่องนี้เปนอยางมาก.   พระบาลี๑๐๙  แหงหนึ่งวา : - 

 “ภิกษุ  ท. !      เรื่องนี้มีมาแลวแตกอน  :  แมวตวัหน่ึงซุมอยูที่ขางกองหยากเยื่อมลูฝอย   
ดวยหวังวา   หนูตัวออน ๆ  ออกมาหากินแลว   ก็จักจับกินเสียในที่น้ัน.    ลําดับนัน้  หนูหนุมตัวหนึ่ง
ออกหากิน  แมวนั้นก็เขาตะครุบเอาพลัน   แลวรีบขยอกกลนื   หนูหนุมตัวน้ันไดกดัไสและสายรดัไส
ของแมวนัน้.    แมวพวกนี้บางตัวก็ตาย   บางตัวก็เจียนตาย  :  น้ีเปนฉันใด,    ภิกษุ  ท. !    ภิกษุบางรปูใน

                                                  
๑๐๙  บาลีทสมสูตร  โอปมมสํยุตต  นิทาน.  สํ.  ไตร.  ล. ๑๖/๓๑๕/๖๘๑. 
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ที่น้ีครองจวีรถอืบาตรในเวลาเชา   เขาไปบณิฑบาตในบาน   หรือนิคมเปนผูไมรกัษากาย  ไมรกัษาวาจา  
ไมรักษาจิต,   ไมดํารงจิต  ไมสํารวมอินทรียไวดวยดี   เธอเห็นมาตุคามในที่บิณฑบาตนั้น   นุงหมหลุด 
ๆ  หลวม ๆ   เพราะเหตุที่ไดเห็นนั้น   ราคะยอมเสียดแทงจิตของเธอ.   เธอนั้นถูกราคะเสียดแทงจติแลว   
ที่ตายไปก็มี   ท่ีไดทุกขเจียนตายก็มี. 

 ภิกษุ  ท. !     ภิกษุใด   บอกคืนสิกขาเวยีนกลับมาเปนคนในเพศต่ํา   อาการนัน้  ช่ือวา 
‘ตาย’   ในวนิยัพระอริยะ,    อาบัติท่ีทําใหเศราหมอง    ตองอยูกรรมเปนอยางใด    ผูที่ตองอาบัตินั้น   
ช่ือวา  ‘รับทุกขเจียนตาย’     ภิกษุ  ท. !     เพราะฉะนั้น   พวกเธอพึงศกึษาอยางนี้วา   จักเปนผูรักษากาย
วาจาใจ  ดํารงสติไว   สํารวมอินทรยีดวยดี   แลวจึงเขาไปเพื่อบิณฑบาตในบานหรอืนิคม  ดั่งนี้. 

ภิกษุ  ท. !    พวกเธอพึงสําเหนียกอยางนีแ้ล.” 

 

 เมื่อกลาวทั่วไป   ทั้งในบาน  หรือในปา,   ในที่ไหน ๆ แลว  จะสรปุโทษแหงความไม
สํารวมไดดวยพระบาลวีา  :   

 “ทวาร  ท.   คือตา  หู  จมกู  กาย  ใจ  เหลานี้  ของภกิษุใด   ไมไดรกัษาแลว   เธอ
จะเปนผูไมรูประมาณในอาหาร   ไมสํารวมอินทรีย  ท.,   ไดประสบทุกขทั้งกายและทาง
ใจ.   ภกิษุเชนนี้   จะมกีายอันถูกไฟทกุขลนเผาอยู   อันไฟกิเลสแผดเผาอยูทั้งกลางวันและ
กลางคืน  ยอมอยูเปนทุกข.” ๑๑๐  

สวนอานิสงสในที่น้ี   ก็พึงทราบไดดวยการกลับเนื้อความใหตรงกนัขามอยางเดยีวกนั. 

 ตัวอยางความเสียหายของผูไมสํารวมอินทรีย   หรือสํารวมไมทันกาลนั้น   มีอยูปกรณ
ทั้งหลายเปนอันมาก  :  มีกลาวถึงครั้งพุทธกาลและครั้งกอนโนนมาแลว.   จะนํามากลาวไวในทีน้ี่บาง
เพ่ือเปนคติ :   

 พระวังศีสเถระ   เมื่อยังไมเปนพระอรหันต   บวชไดใหม ๆ  เที่ยวบิณฑบาตพบสตรคีน
หนึ่งเขา    ราคะเกดิขึ้นเสียดแทงจิต   ตองเขาไปขอความชวยเหลือจากพระอานนท  :   

                                                  
๑๑๐  ปฐมสูตร   ปฐมวรรค   ทุก.  อิติ.  ขุ.   ไตร.  ล. ๒๕/๒๔๗/๒๐๖. 
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“กามราคะแผดเผาภายในของขาพเจา   จติของขาพเจาถูกไฟไหมเสียแลว.    อุบายอยางใด
เปนเครื่องดับไดดี,   ขาแตทานผูโคตมโคตร! ๑๑๑      ขอทานจงบอก  เพื่อความเอน็ดูแก
ขาพเจาเถิด.”  -ทานขอรองกะทานพระอานนท.  

“เพราะยดึมั่นนิมิตนั่นไวดวยสัญญา,   จิตของทานจึงเดอืดพลาน.    ทานจงเวนนิมติที่ทาน
เห็นวางาม    และชวนกําหนัดนั่นเสียเถิด.   จงอบรมจติในอารมณทีไ่มงามใหแนวแนเปน
หนึ่ง,   จงมองใหเห็นสังขารทั้งปวง   เปนของผูอ่ืน – เปนทุกข – เปนอนัตตา.   จงดับความ
กําหนัดอันหยาบใหญเสียแลวอยาฟุงขึน้อีก.”  - นี่เปนคําเตือนสติของพระอานนท. 

 อัฏฐกถาหาริตชาดก นวกนิบาต  เลาไวเรื่องหนึ่ง  ดังนี้  :  หาริตดาบส  ฉันในพระราชวัง
แหงพระเจาพาราณสี  ๑๒  ปมาแลว.   ถึงสมัยที่พระราชาจะตองไปปราบกบฏชายแดน   จึงสั่งพระเทวี
ใหเอาใจใสบํารุงดาบสแทนพระองค.    วันหนึ่ง  พระดาบสมาชา   พระเทวีประทับนอนรออยู   พอได
ยินเสียงแผนปอกรอง  (อันเปนผานุงของดาบส)  อังมาในอากาศตามเคย   กร็บีเสดจ็ลุกขึน้เพื่อตอนรับ,   
เฉพาะวันนัน้ทรงภษูาเนื้อเกลี้ยง   เมื่อลกุโดยลุกลน   ผาทรงนุงไดหลุดลงในขณะที่พระดาบสเหาะ
มาถึง.    พระดาบสประสบวิสภาคารมณโดยกระทันหัน   ไมทันสํารวมอินทรียแตอยางใด   ตกอยูใต
อํานาจกิเลสประคองสติไวไมได    ก็เสพอสัทธรรมกับพระเทวี   หมดกําลังฌาน   ตองเดินกลับ   เพราะ
เหาะไมไดอีก.   แมกระนัน้  ก็ยงัแพอํานาจวิสภาคารมณ  กระทําอยางนั้นอีกทุกวัน   จนชาวนครรูท่ัว
และรูไปถึงพระราชาในแดนไกล. 

 เรื่องนี้   แสดงอํานาจแรงรายของวิสภาคารมณ   และโทษของการสํารวมอนิทรียไมได,   
ดูเถดิ  ฉนัอาหารของทานถึง ๑๒ ป  ก็ไมอาจรูสึกและขมไวได.   ผูไมประมาทจึงควรรูสึกตัวไวลวงหนา
เสมอ. 

  

 อัฏฐกถาโลมกสัสปชาดก  เลาเรื่องโพธิสตัวเปนดาบส  ช่ือโลมกัสสปะ   บําเพ็ญฌานมี
ตบะแกกลามาก,   พระเจาพาราณสีถูกทาวสักกะแนะนําใหเอานางจนัทวดรีาชธิดาไปลอลวงพระดาบ
สมาประกอบพิธีปสฆุาฏยญัญ   เพื่อจะไดเปนเอกราชาทัว่ชมภูทวีป.     พระราชาสงสัยหอมาตยกบัราช
ธิดาไปเพื่อทําการนี้.     พระมหาสัตวตะลึงในรูปโฉมของพระราชธดิา   ปราศจากอินทรยีสังวรและ
หิริโอตตัปปะ   มีจิตปฏพัิทธเพงดู  เสื่อมจากโนในขณะนั้นเอง.    สัยหอมาตยเห็นเปนโอกาสก็แยม
                                                  
๑๑๑  พระอานนทเปนโคตมโคตร   คือโคตรเดียวกับพระผูมีพระภาค   เรื่องนี้นํามาจาก  สีลนิเทสวิสุทธิมรรค. 
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พรายขึ้นวา   พระราชาจกัพระราชทานธดิานี้   ถาหากพระดาบสจกัไปชวยประกอบการบูชายญัญ.   
อํานาจราคะดาํฤษณา  พระดาบสก็มาสูกรุงพาราณสี ทัง้ผมเซิงอันเปนเครื่องหมายแหงดาบส พรอมกับ
อํามาตย   และปรารภลงมือการบูชายญัญ.    ชาวเมืองเห็นแลวสังเวชใจ    ปรับความสังเวชแกกันกลาว
กันวา 

“พระจันทรพระอาทิตยนับกันวาฤทธิกลา,   สมณพราหมณก็นับกนัวามีกําลังพรต,   ฝง
สมุทรก็นับกันวามีกําลังตานทานคลื่น  :  แตวาสตรยัีงมีกาํลังยิ่งกวานั้น.    ดูเถิด  นางจันทว
ดียังดึงเอาตัวพระโลมกัสสปดาบสผูมีกําลังฌานกลาแขง็   ขมอินทรียไวอยู   มาประกอบ
พิธีบูชายัญญใหแกราชบดิาของตนได.” 

  ขณะที่พระดาบสโพธิสัตวน้ัน   เงื้อดาบเพือ่เชือดคอชาง  ที่เขามัดเตรียมไวแลว   ชางเห็น
ก็รองเพราะสะดุงกลวัตอความตาย.    ชาง  มา  โค  อ่ืน ๆ  กร็องขึ้น   มหาชนก็รองขึน้   ทําความสลดใจ
ใหเกิดแกพระดาบส    ในขณะนัน้เอง.   สํานึกไดถึงชฎา   เธอสลดใจวา   กรรมเลวอยางยิ่ง,   จึง
ประมวลหิรโิอตตัปปะและกสิณนิมิตเปนตน   ทําฌานใหเกิดขึ้นในบัดนั้น   นั่งคูขาสมาธิทามกลาง
อากาศ   แสดงธรรมแกพระราชา   ใหรือ้หลุมยัญญ   ใหพระราชทานอภัยชีวิตแกชีวิตสัตวทั้งหลาย   
แลวกลับไปสูปาหิมพานต  ตามเดิม  :   

 เรื่องนีเ้ปนอุทาหรณแหงการขมอินทรยีไวไมไดทันทวงที,   จนเกือบเสียหายอยาง
รายแรง   แตอาศัยเคยฝกฝนไว   จึงระลกึไดภายหลัง,   แมกระนั้นกเ็ปนที่นาตําหนิของมหาชนทั่วไป.    
พระพุทธองคทรงทราบเหตุน้ีดี   จึงตรัสสอนใหอบรมทําใหมากใหนานในกายคตาสติเปนตน   เพ่ือผู
น้ันจักไมเพลี่ยงพล้ําลงไปไดงาย ๆ  เหมือนเรื่องตวัอยางเหลานี้. 

 

๘.  การทรงกําชับในเรือ่งนี้. 

 จากพระพุทธดํารัสตาง ๆ  ซึ่งเมื่อเราประมวลเขาดวยกนัแลวจะเห็นไดวา   พระองคทรง
หวังเปนอยางมาก   ในการที่ภิกษจุะพึงทําตนใหปลอดภัย   อันเกิดแตการไมสํารวมอินทรีย.   ตามที่
กลาวมาแลวแตตน   ก็เปนเครื่องรับรองพออยูแลว   แตเราอาจเห็นไดย่ิงขึ้นไปอีก  โดยมีพระราชดํารัส
กําชับไมให ยินราย แมแกบคุคลภายนอกแมแกบุคคลภายนอก   ผูมาติเตียนพระพทุธ – พระธรรม – 
พระสงฆ     เฉพาะหนาเราผูพุทธบรษิัทเต็มไปดวยความภักดใีนพระรัตนตรยั,   และไมให ยินดี  ในเมื่อ
เขาสรรเสรญิพระรัตนตรัยตอหนาตน,    แตจะชี้แจงใหเขาเขาใจในพระรัตนตรัย   ซ่ึงเขายังเขาใจผดิอยู    
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หรือรับสมอางในเมื่อเขากลาวดวยความเขาใจถกูตอพระรัตนตรยัก็ได.    ขอแตอยาใหยินดียินราย
เทานั้น.    พระดํารัสปรากฏอยูในบาลีพรหมชาลสูตรตอนตน ๆ.๑๑๒ 

 ในบรรดารูปเสียงกลิน่รสสมัผัสท้ังหลาย,    ที่ทรงกําชบัเปนอยางมาก  ก็คือรูปเสียงกลิ่น
รสสัมผัสของผูหญิง,  -  สําหรับผูชาย  คือภิกษเุปนตน,   และรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของผูชาย, - สําหรับ
ผูหญิง  คือภิกษุณีเปนตน.    ดังพระบาลีวา   ภกิษุ  ท. !    เราไมเห็นอารมณอะไรอื่น   ที่จะจับใจบรุษุติด
แนนเหมือน   รูป...เสียง...กลิ่น...รส...สัมผัส  ของสตรี.”   และ  “ภิกษ ุ ท. !    เราไมเห็นอารมณอะไรอื่น   
ที่จะจับใจสตรตีิดแนนเหมือน   รูป...เสยีง...กลิ่น...รส...สมัผัส  ของบุรษุ”๑๑๓   

 ทรงกําชับอีกวา  ไมมีอะไรอื่นท่ีควรสํารวมระวังยิ่งไปกวาจิตของตน ๆ  ดังพระบาลี๑๑๔

วา  “ภิกษุ  ท. !     เราไมเห็นธรรมอื่นแมอยางเดยีว   ทีถ่าไมสํารวมแลว   จะเปนไปเพื่อความฉิบหาย
อยางใหญหลวงเหมือนจิตนี.้” 

 และพุทธภาษติ๑๑๕  วา  ภิกษุ  ท. !    อินทรยีคือดวงตา  ถูกแทงดวยซี่เหล็กอันรอนจัดเปน
เปลวลกุโชนเสียยังดกีวา  :  การถือเอาโดยนิมิต และโดยอนุพยัญชนะในรูปอันเห็นดวยตา  นั้นไมดเีลย. 

 อินทรยีคือหู   ถูกกระชากดวยขอเหล็กอันรอนจดัเปนเปลวลุกโชนเสียยังดีกวา  :  การ
ถือเอาโดยนิมติและอนุพยัญชนะ  ในเสียงอันฟงดวยหู นัน้ไมดีเลย. 

 อินทรยีคือจมกู  ถูกควานภายในดวยมีดคม  อันรอนจัดเปนเปลวลุกโชนเสียยังดีกวา  :  
การถือเอาโดยนิมิตและอนพุยัญชนะ  ในกลิ่นอันดมดวยจมูก  นั้นไมดีเลย. 

 อินทรยีคือลิ้น  ถูกตัดดวยมดีโกนคมกลา  รอนจัดเปนเปลวลกุโชนเสียดีกวา  :  การ
ถือเอาโดยนิมติและอนุพยัญชนะ  ในรสอนัรูไดดวยลิ้น   นั้นไมดเีลย. 

 อินทรยีคือกาย   ถูกแทงดวยหอกอันคม   รอนจดัเปนเปลวลุกโชนเสียยังดีกวา  :  การ
ถือเอาโดยนิมติและอนุพยัญชนะ   ในโผฏฐัพพะอันรูสึกไดดวยกาย  นัน้ไมดีเลย. 

                                                  
๑๑๒  พรหมชาลสูตร  สี.  ที.  ล. ๙/๓/๑. 
๑๑๓  เอก.   อ.ํ   ไตร.   ล. ๒๐/๑/๒. 
๑๑๔  เอก.  อํ.  ไตร.  ล. ๒๐/๘/๓๘. 
๑๑๕  บาลีอาทิตตปริยายสูตร   สฬายตน.   สํ.   ไตร.   ล. ๑๙/๒๑๐/๓๐๓. 
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 ภิกษ ุ  ท. !       จิตอันกําหนัดแลว   ดวยความยนิดีในการถือโดยนมิิต  และโดยอนุ
พยญัชนะก็ดี   กําลังตั้งอยู   ถาแหละบุคคลตายลงในขณะนั้นไซร   คตท่ีิเขาจะพึงไป  มีอยูสองอยาง  คือ  
นรก  หรือกําเนิดเดรัจฉาน.    ขอน้ีเปนฐานะที่แนนอน.   เหตุน้ัน  การนอนหลับเสียยังดีกวา    แมเราจะ
กลาววา   ความหลับเปนความหมัน,   ไรผล,  หลงใหล,   สําหรับผูท่ีมีชีวิตอยู,    เพราะการตื่นแตเตม็ไป
ดวยวิตกอันเลวทราม   อาจทาํลายสงฆเสียได  (เปนตน)  นั้นไมดเีลย. 

 การสํารวมจิตหรืออินทรยีนี ้   บางคราวยอมแลวแตเพศหรือเวลา  เปนตน  บาง
เหมือนกัน  :  สําหรับบุถุชนธรรมดา  อันตรายรายแรงในเรื่องนี้ก็คืออันตรายระหวางเพศ   แมจะเปน
อันตรายท่ีเงยีบ ๆ  ก็นําความเสียหายอยางใหญหลวงมาเงียบ ๆ  เทากนั.     สวนในเพศเดียวกนั  ไมสูจะ
มีอันตรายในสวนยนิดี,  นอกจากสวนยนิราย. 

 สําหรับเวลา,   บางคราวจติใจเยือกเย็นอยู   ก็สํารวมไดงาย   แตบางคราวใจไมเปน
เชนนั้น   จึงไมควรประมาทวาเคยสํารวมไดมาครั้งหนึ่ง   ไมตองกวดขันนัก,   จะเสียที.    เปนอันวาทาง
ดีที่สุดที่จะทําตัวเองใหเยือกเย็นปราศจากไฟ   และกาวขึน้สูคุณความดใีนเบื้องสูงอันตนจะบรรลุข้ึนไป
ไดโดยลําดับแลว   ควรสํารวมเต็มท่ี   ในที่ทุกสถาน ในเวลาทุกกาล  และระลึกถึงพระพุทธดํารสัที่ทรง
กําชับอยูเสมอ   พรอมทั้งทําความเคารพตอพระดํารัสนัน้อยางหนักแนนม่ันคง. 

 ขาพเจาขอจบบทนี้ลงดวยพระบาลี๑๑๖   วา   “ภิกษุ  ท. !    เรือ่งนานมาแลวแตกอน  :  เตา
ตัวหน่ึงเที่ยวหากินตามริมแมน้ํา   ในตอนเย็น.   สุนัขจิ้งจอกตัวหน่ึง  ก็เท่ียวหากินตามริมแมน้ําในตอน
เย็น.    ภิกษุ  ท. !   เตาไดเห็นแลวซ่ึงสุนัขจิ้งจอกเทีย่วหากินอยู   เดินเขามาแตไกล   จึงหดอวัยวะ  ท.   มี
ศีรษะเปนท่ีหา   เขาในกระดองของตน   เปนผูขวนขวายนอย   นิ่งอยู.   สุนัขจิ้งจอกก็เห็นเตาที่เท่ียวหา
กินนั้นแตไกลเหมือนกั้น   ไดตรงเขาไปที่เตาแลวคอยชองอยูวา   เมื่อใดเตาจกัโผลอวัยวะสวนใดสวน
หนึ่งออก    ในบรรดาอวัยวะทั้งหลายมีศรีษะเปนที่หาแลว   จักกดัทีอ่วัยวะน้ันแลวและคราออกมากิน
เสีย.    ภิกษุ  ท. !    ตลอดเวลาทีเ่ตาไมโผลออกมา   สุนขัจิ้งจอกไมไดโอกาสเลย,   แลวก็หลกีไป  :  นี้
ฉันใด – 

 ภิกษ ุ  ท. !    มารผูลามก   ก็คอยชองตอพวกเธอทั้งหลาย  ติดตอไมขาดระยะอยู
เหมือนกันวา   ถาอยางไรเราคงไดชอง   ไมทางตา  ก็ทางหู   ทางจมูก   ทางลิ้น   ทางกาย    หรือทางใจ.    
                                                  
๑๑๖  บาลีตติยสูตร  อาสีวิสวรรค  สฬา.  สํ.  โตร.  ล. ๑๘/๒๒๒/๓๒๐. 
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ภิกษ ุ ท. !     เพราะเหตุนั้น   พวกเธอทั้งหลาย   จงเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย   : ไดเห็นรูป
ดวยตา   ไดฟงเสียงดวยหู   ดมกลิ่นดวยจมูก     ลิ้มรสดวยลิ้น   สัมผัสโผฏฐพัพะดวยกาย   หรือรู
ธรรมารมณดวยใจแลว    จงอยาถือเอาโดยนิมิต   จงอยาถือเอาโดยอนุพยญัชนะ.   อกุศลลามกคือ
อภิชฌาและโทมนัส   จะพึงไหลไปตามบคุคลผูไมสํารวมจักขุอินทรีย  (เปนตน)   เพราะอนิทรยีเหลาใด
เปนเหตุ   เธอทั้งหลายจงปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุอินทรีย  (เปนตน) น้ัน  จงรกัษาอนิทรยี  จงถึงทั่วซึ่ง
ความสํารวมในอินทรยี  ท. 

 ภิกษุ  ท. !     ในกาลใด    พวกเธอเปนผูคุมครองทวารในอินทรยี  ท.    ในกาลนัน้  มารผู
ลามก  จกัไมไดชองและหลกีไป    เหมือนสุนัขจิ้งจอกไมไดชองจากเตาเหมือนกัน.” 

“เตาหดอวัยวะไวในกระดองฉันใด    ภกิษุพึงตั้งมโนวิตกไวในกระดองกลาวคืออารมณ
แหงกัมมัฏฐานฉันนั้น,   เปนผูท่ีตณัหาและทิฏฐิไมอิงอาศัยได,   ไมเบียดเบยีนผูอื่น  ไม
กลาวรายตอใคร ๆ,  ดับสนทิแลว”  ดังนี้. 

 

จบบทที่  ๔ 
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๕ 
อาชีวปาริสุทธิ 
ความบริสุทธ์ิ 
แหงอาชีวะ 
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บทที่  ๕ 

อาชีวปาริสทุธิ   -  ความบริสุทธ์ิแหงอาชีวะ 

 

พระบาลีทีเ่ปนอุทเทสในบทนี้   ดังนี้  : - 

ภิกษุ  ท. !     กจิท่ีพวกเธอตองทําใหย่ิงขึ้นไปอีกนั้นคอือะไร ?    คอืพวกเธอจงสําเหนียกตนใหไดวา    
‘อาชวีะของเราบริสุทธิแ์ลว  หงายไดแลว  เปดเผยได  หาชองทะลุมไิด  เปนอันสํารวมดแีลว’    ดังนี้.” 

   [มหาอัสสปุรสูตร   มู.  ม.  ไตร.  ล. ๑๒  น. ๔๙๘  บ. ๔๖๔] 

 

นิทเทส 

 ใจความยอของบทนี้   :  อาชีวปาริสุทธิศลี  เปนปาริสทุธิศีลขอที่สาม  แหงปาริสทุธิศีล
ทั้งสี่.    อาชีวปาริสุทธิศลี  แปลวา   ศีลกลาวคอืความสะอาดหมดจดแหงอาชวีะ.      อาชีวะในที่นี ้  
หมายถึงวธิีที่จะไดจจนุปจจัยมาบรโิภคของภิกษุ.    สวนวธิีบริโภคดวยดอียางไรนั้น   ทานจัดเปนศีลอีก
ขอหน่ึง   เรียกวาปจจยสันนิสสิตศีล  หรือปจจยเวกขณศีล   ซ่ึงจะไดบรรยายเปนลําดับตอไปในบทที่
หก.    ปจจยัสีคื่อ  เครื่องนุงหม  อาหาร  ทีอ่ยูรวมทั้งเครือ่งใชสอยและยาแกโรค,    เปนสิ่งท่ีภิกษุจะตอง
แสวงหาใหถูกตองตามบัญญตัิ   ซึ่งสมควรแกสมณภาพ.   เมื่อแสวงหาไมควร  คือเปนการนอกรีตของ
สมณะไป   แมจะถูกตองตามวิธีที่ชาวโลกเขาแสวงกนั   ก็ช่ือวาเสียอาชีวะ  เปนอาชวีะวิบัติ  หรือไมมีอา
ชีวปาริสุทธิศลี.    สวนที่แสวงหามาได  แมโดยทางสมควร  แตบริโภคโดยวธิีท่ีไมสมควร   ถึงจะไมเสีย
อาชีวปาริสุทธศิีล   กย็ังขาดในสวนปจจยเวกขณศลี.    ขอวาการแสวงอยางไรสมควร   อยางไรไม
สมควรนัน้   จะไดเก็บเนือ้ความในพระคัมภีรตาง ๆ  มารวมกันเขาเปนคําอธิบาย   พรอมท้ังแสดง
ขอสังเกตและสันนิษฐานในที่บางแหง,   แบงเปนหัวขอใหญ ๆ  คือ  : - 

 ๑.อาชวีปาริสทุธิศีล  คืออะไร (มี  ๓  กระทู) 

 ๒.เรือ่งเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับอาชีวปาริสุทธิศีล (มี  ๘  กระทู) 
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การอธิบายก็จะไดพรรณนาไปตามลําดับหัวขอ   และกระทู  ดังตอไปนี้ 

 

๑.  อาชีวปาริสุทธิศีลคืออะไร ? 

 

๑.  ศัพทอาชวีปาริสุทธิศีล   หมายความถึงไหน ? 

 โดยตวัพยญัชนะ   :   อาชวี  =  การดํารงชวีิตใหเปนอยูได.   ปาริสุทธิ  =  การชําระอยาง
หมดจด.   ศลี  =  ภาวะแหงความเปนอยูอยางสงบ,   ปรกติ.      รวมทัง้ ๓ ศพัท  จึงไดความวา   ปรกติ
ภาพกลาวคือความชําระสะสาง   การดํารงชีวิตของตน  ใหเปนอยูไดอยางสะอาดหมดจด.  (คําวาศลีนี ้  
แมจะแปลวาปรกตภิาพ  กห็มายถึงแตทีเ่ปนไปทางกายและวาจาโดยเฉพาะ.   หมายถึงทางใจแตโดย
ปริยาย,   และคํานี้อธิบายไวแลวอยางละเอยีดในบทที่ ๓  ขางตน  จักไมกลาวซ้ําในทีน้ี่อีก.) 

 โดยเนือ้ความ   :   “การงดเวนจากการประพฤติมิจฉาชพีที่กระทําดวยวธิีอันเลวทรามตาง 
ๆ   เชนการโกหก   การพิรี้พไิร   การพูดหวานลอม   การยอมตวัใหใชสอย   การตอลาภดวยลาภ   ของ
ภิกษุทุศลีลวงสิกขาบทเพราะเห็นแกอาชพีของตน  นี้ช่ือวา  อาชีวปารสุิทธิศีล.๑๑๗”  ดังนี้. 

 โดยเครื่องสังเกตอยางอืน่   :   ความตั้งจิตสํารวม  ไมยอมบรโิภควัตถุทีไ่ดมาไมชอบ
ธรรม  เปนลักษณภาพของศลีขอน้ี.   ความที่ภิกษพุยายามเปนอยางยิ่งอยูเสมอ    ในการระวังไมใหการ
แสวงของตนนอกรตีจากความเปนสมณะ    เปนปวัตตภิาพของศีลขอนี้.    ความที่ภิกษุบรโิภคสิ่งของ
น้ัน ๆ  อยูไดอยางสนิทใจ    ไมตองรูสึกขยะแขยงวาบรโิภคของท่ีไดมาอยางสกปรก   นี่เปนคุณภาพ
ของศีลนี้.    และความสุขสงบระหวางคนทั้งสองฝาย   คือทายกก็ไมถกูลอลวงโดยภกิษโุกง  และภกิษุก็
อ่ิมใจตัวเองบรโิภควัตถนุั้น ๆ  ได   น่ีเปนปรากฏภาพ  (คือเครื่องแสดงวาสิ่งนี้มีอยูในที่น้ี)   ของศลีน้ัน.    
ความไดอาหารบํารุงกายสมประสงคและไดปติปราโมทยบํารุงใจ   อุดหนุนกําลังสมาธิของภิกษผุู
สํารวมในศลีนี้  นี่เปนอานสิงสของศีลขอนี้. 

 

                                                  
๑๑๗  วิสุทธิมรรค   ศลีนิเทส.  ภ. ๑  น. ๑๙. 
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๒.  อาชีวท่ีไมบริสุทธิ์  เปนอยางไร ? 

 เพ่ือใหชัดเจนยิ่งขึ้น,    ควรกลาวลกัษณะอันตรงขามคือมิจฉาอาชีวะเสียกอน,    ดวยวา
เมื่อการแสวงนั้น ๆ  ไมเปนมิจฉาอาชีวะไปไดแลว   ก็ยอมเปนสัมมาอาชีวะอยูน่ันเอง.    ภิกษุ  ท. !    
อริยสาวกในสาสนานี้   ละมิจฉาอาชีวะเสียแลว   กด็ํารงชวีิตอยูดวยสัมมาอาชีวะ   น่ีเราเรยีกวา   
สัมมาอาชีวะ๑๑๘”  ดังนี้.   นี่เปนพุทธภาษิตทีร่บัรอง. 

 มิจฉาอาชีวะหรืออาชีวะที่ไมบริสุทธิน้ั์น   เปนเพราะแสวงหามาดวยการลอหลอกอยาง
หนึ่ง,  และลวงละเมิดพระบัญญัตโิดยตรงอยางหนึ่ง,   ของที่ไดมานัน้เลยกลายเปนของไมควรบรโิภค
ไป.   จักกลาวประเภทแรกกอน. 

 ๑.  การแสวงหาดวยการลอหลอก  นี้  พระอรรถกถาจารย๑๑๙  แสดงไวโดยชื่อวา  กุหนา 
การหลอกลวง,   ลปนา – พูดพิรีพ้ิไร,   เนมิตติกตา – พูดหวานลอม,  นิปเปสิกตา – พูดทาทายใหเจ็บใจ,   
นิชิคึสนตา – หากําไรโดยออม.    อธิบายพอเปนขอสังเกต   ดังตอไปนี้ 

 กุหนา๑๒๐   -  การหลอกลวง,   ทานแสดงอุทาหรณ ๓ อยาง  คือ  ทายกแจงความประสงค
จะถวายจวีร   และภกิษุน้ันกต็องการ   แตแกลวปฏิเสธไมรับ   ใหทายกเขาใจวาตนมสีันโดษ   มกันอย
เปนตน,   ลอโดยประการที่ทายกหลงใหลไปวา   “แหม  ทานรูปนี้นาสรรเสรญิ  ไมยอมรับอะไร ๆ  เปน
ภิกษุมธีรรมสูง.   พวกเราจะไดบุญมากมายทีเดยีว   ถาหากวาทานจะยอมรับอะไร ๆ  ของพวกเราสักสิ่ง
หนึ่ง.”   จึงเสาะหาสิ่งของมีจีวร  เปนตน    ชนิดที่ประณีตที่สุด  ไปคะยัน้คะยอถวาย.   เธอแกลวทําเปน
เสียไมได  บอกวารับหวังอนเุคราะหใหทายกไดบุญอยางเดียวเทานัน้.    เมื่อทายกหลงใหลเต็มที่แลว   ก็
แอบรับของคนนั้นบางคนนีบ้าง  ที่แตกตืน่มาถวาย  ไดตั้งเลมเกวยีน.   ทํานองนี้อยางหนึ่ง. 

 อีกอยางหนึ่ง,   หาเลสพูดออมคอม   โดยวธิีที่จะใหเขาใจวาคุณวิเศษสูงสุดมีในตน,   จะ
พูดตรง ๆ  กลัวเขาเกลียด   และตองอาบัติปาราชิก   จึงเลี่ยงพูดโดยนัยเปนตนวา   ภิกษุที่มีทาทาง,   
ผิวพรรณ  ฯลฯ  เชนนี้เชนนัน้  เปนพระอรหันต   จนเขาถวายลาภใหเนือง ๆ. 

                                                  
๑๑๘  มหาสติปฏฐานสูตร   มหา.  ที. ๑๐/๓๔๘/๒๙๙. 
๑๑๙  จากวิสุทธิมรรค  สลีนิเทส. 
๑๒๐  กุหนา  อานวา  กุหะนา 
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 และอีกอยางหนึ่ง   ฉาบไลความเครงไวภายนอก  กินอยู  น่ัง  นอน  ยนื  เดนิ  ดู  เหลียว  
ดวยอาการที่โลกนยิมกนัวา  เครงอยางยอด.   ไมพูอะไรหมด  ก็มีทายกผูใครบญุมาถวายลาภสักการะ
เนืองแนน   ทัง้ ๓ อยางนี้  เรยีกวา  กุหนา  -  การหลอกลวง. 

 ลปนา   -   พูดพริี้พิไร.     ไดแกพดูประจบและเลียบเคยีง.   ทานแสดงตัวอยางไววา  เมื่อ
เห็นทายกมาทีว่ัด  ก็ชิงทกัเสียกอนวา   เห็นจะมานิมนตพระกระมัง   ถาเชนนั้นอาตมาจะเปนหัวหนาพา
ภิกษไุปให.   อีกอยางหนึ่ง  พยายามแนะนําตนเองวา  พระราชา  และอมาตยช่ือน้ันชือ่นี้   เลื่อมใสในตน
เชนนั้นเชนนี้.    การพูดยกยอ  เอาอกเอาใจ   ประจบคหบดี   กลัววาทายกจะเหินหางไปเสียก็นับรวมเขา
ในเรื่องนี้.   ภกิษุเห็นเขาถือออยเดินมา   ถามวาเอามาแตไหน ?    “เอามาแตไรโนน.”   เห็นจะอรอยดี ?   
“ลองดูจะรูขอรับ.”    ก็เสวา  ภิกษจุะพูดวา ‘จงใหแกฉัน’  ไมเหมาะไมใชหรือ     เขากถ็วาย. 

 ภิกษุสองรูปเขาไปใกลเรือนหญิงคนหนึ่ง   น่ังแลวแสรงคุยกันใหหญิงนั้นไดเยิน   โดย
รูปหนึ่งถามรปูหนึ่งตอบ    แมคนนัน้ลกูใคร ?   “ลูกอุปฏฐายกิาของพวกเรา.   มารดาของเธอนัน้  ไม
ถวายเปรียงเลย๑๒๑    ยอมจดัหาเนยถวายพระเสมอ   แมคนนี้คงอยางเดยีวกันเปนแน.”    นี่ก็เปนลกัษณะ
ของลปนา.    นอกจากนี้ยังหมายถึงการพดูหวานใหเขารัก   โดยไมตองคํานึงถึงความจริง   พระธรรม
และฐานานุรูป    การพูดเหมือนแกงถั่ว  (คือมีความจริงนอย,  เหมือนแกงถั่วซึ่งเขานิยมกนัวา  อยาให
ทันสุกมากอรอยดี)    และการประจบดวยการอุมทารกใหเปนที่ชอบใจของสกุล   ก็นับรวมอยูในขอนี้
ดวย,   ทัง้นี้ก็เพราะเห็นแกอาชีวะของตน. 

 เนมิตตกิตา   -   พูดหวานลอม,     หมายถึงกายกรรมวจีกรรมที่ออมคอม   เพื่อลอใจให
ทายกถวายของ   เพราะขอตรง ๆ  ยอมเกอเขิน  (สําหรับภิกษุมีศีลก็ยังผิดวินยั)   จึงแสดงนิมิตหรือ
โอกาสใหรู   ทานแสดงอุทาหรณไววา   ภิกษเุห็นเขาเลีย้งลกูโค   ซึ่งแมของมันถกูพรากไปรีดนมอยู   
แสรงถามวา  นี่ลูกโคนมหรอืลูกโคเปรียง ?   เมื่อเขาตอบวา  ลกูโคนมขอรับ,   ก็เสพูดไปอีกวา  ฉันคิด
วาไมใชโคนมดอก   ถาหากเปนโคนมจริง   พวกเราคงไดดื่มนมกันบางแลว.    ในทีสุ่ดเขาถวายน้ํานม  
เพราะนกึสนุกขึ้นมา  หรือเพื่อซื้อความรําคาญ  หรือเพื่อแสดงวาตนไมไดเปนคนใจแคบ   แตไมใชให
ดวยสัทธาแท. 

 อีกเรื่องหนึ่ง    ทานแสดงไวดวยการพูดลอมไปลอมมาจนไดของที่ตองการ   วาภกิษุรูป
หนึ่งตองการจะฉัน   เขาไปสูตระกูล ๆ  หนึ่ง   นั่งอยูในบริเวณบาน.   หญิงแมบานเห็นแลว   แตไม

                                                  
๑๒๑  เนยใสดีแพง   อรอยวาเปรียง. 
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อยากจะจัดถวาย   แกลงพูดวาขาวสารไมมี   จะไปหาขาวสาร,   แลวไถลไปเสียที่บานเพื่อนบาน,   ภิกษุ
น้ันถลันขึน้ไปบนเรือน   พบออยที่ซอกประตูพิงอยู   กอนน้ําออยอยูภาชนะ   ปลาเคม็แบอยูในกระจาด   
ขาวสารเต็มหมอ  เปรียงเต็มกระออม,   แลวก็ออกมานั่งรออยูอยางเดิม.    หญิงนัน้กะวา  ภิกษุคงไปจาก
บานตนแลวกก็ลับมา  ภิกษนุั้นรบีเอยออกไปทันทีวา   วนันี้การเทีย่วภกิขาจารเห็นจะไมสําเร็จ    เพราะ
ฉันเห็นนิมิตไมดีเสียแลว. 

 “เห็นอะไร,  เจาขา”  หญิงนั้นถาม.   ภิกษน้ัุนตอบวา   ฉันเห็นงูชูศีรษะเหมือนลําออยอยู
ที่ประตจูะกัดฉัน ๆ คิดจะประหารมัน   เหลียวไปควาหากอนหิน  ไดเปนกอนน้ําออยในภาชนะก็ขวาง
เขาไป   มันแผพังพานแบนกวางเปนแผนปลาในกระเชา   เมื่อมันฉกกอนหินนั้น   ฉันเห็นเขี้ยวมนัขาว
เหมือนเมล็ดขาวสารในหมอ  และมันพนน้ําลายพิษออกมาเหมือนเปรียงในกระออม.    หญิงแมบาน
เห็นวา  ไมอาจลวงภกิษุน้ีไดแลว   ก็จัดถวายตามตองการ.   น้ีแสดงใหเห็นวาเขาใจพูดไมใหโกรธแต
ขบขัน   และเมื่อชาวบานกลัวจะถูกหาวาตระหนีก่ับพระ  ก็จดัใหตามขัดไมได. 

 นิปเปสิกตา    -   ปลูกคําพดูทาทายใหเจบ็ใจ,     เปนคาํพูดที่ฉลาด,   เพราะพูดใหเจ็บใจ  
แตไมใชโกรธเลย,   เชนพูดวา  “ฉันพบภกิษุหลายรูปท่ีสวนทางกับฉนัไป  พูดวา  ชาวบานตําบลนี้ทั้ง
ตําบลใหญ   ไมมีใครสัทธาเลย   พระมาทัง้รอยก็ทั้งรอยกลับเปลา.”    ชาวบานบางคนเจ็บใจจะแกคํานั้น   
ก็จัดถวาย.    แมจะถวายอยางแดกดัน,   สําหรับภิกษุไมละอายเชนนี้ยอมรับเสมอ.   ทานแสดงคําพูดของ
ภิกษนิุเปสิกตาไวพอเปนตัวอยางตาง ๆ  กันวา  “นี่หรือชีวิตของผูหวานพืชในนาบุญ  ที่แทเปนคนกิน
พืช.”    “พอคนน้ีจะไดช่ือวาเปนทายกอยางไรกนัหนอ   พูดแตวา  ไมมี ๆ  กับภิกษทุุก ๆ รูปเปนนิจ,”   
“บานโนนใหเพราะกลัวถูกตเิตียน   จงใหดวยสัทธาจริง ๆ  เถิด.”    หลักของคําพูดประเภทนี้   คือขมขี่
ใหเจ็บใจ   จนเขาใหเพราะนอยใจ.   โดยตรงก็คือย่ัวโทสะอยางฉลาดนั่นเอง.   พูดแตเพียงวา  “บาน
โนนปดประตเูสมอ”   ทุกคราวทีผ่านหนาบานพอใหเขาไดยินโดยวธิีวธิีหนึ่ง   ก็อาจทําทายกใหให
เพราะเจ็บใจได.   และที่ทํานีก้็เพราะเห็นแกอาชีวะของตน. 

 นิชิคึสนตา   -   แลกเปลี่ยนหากําไร,      ไดแกขอวัตถอุยางนี้ที่นีแ่ลวนําไปใหแกอีกคน
หนึ่ง   ที่อ่ืน  เพื่อไดส่ิงอ่ืน   แลวนําส่ิงนัน้ไปใหผูอ่ืน   และไดสิ่งอ่ืนอีกตอหน่ึง  เรื่องไป   จนไดของที่
ดีกวา   แพงกวาสิ่งแรก   เปนการตอลาภดวยลาภ   ทานแสดงอุทาหรณไววา   ภิกษไุดขาวสุกในทีน่ี้แลว     
นําไปใหเดก็ในสกุลอ่ืนทีก่ําลังตองการ   และตนก็ไดขีรยาคู  (ขาวตมตมดวยนํ้านม)   ซึ่งในขณะนัน้เด็ก
ไมตองการมาเปนตน.    แมวาอาการชนดินี้ในสมัยน้ีเราอาจไมพบเห็นก็จริง   แตจะไดเห็นอาการอื่น ๆ   
ซึ่งเปนไปทํานองเดียวกันนี้อยางลับ ๆ  กระทํากันอยู   เชนขอขาวจากชาวนาไปแลกปลาจากชาวน้ํา   
ขอปลาจากชาวน้ํามาแลกขาวจากชาวนาเชนนี้   ยอมไดมากกวาที่ขายเปนเงินซ้ือ   เพราะเปฯธรรมดาที่
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ความตองการปลาของชาวนามีมากกวาตองการขาวเปนตน    และยังเห็นแกผาเหลอืงเปนพิเศษอกีสวน
หนึ่งดวย.   แมนี้ก็ทําเพราะเหตุแหงอาชีวะ. 

 นอกจากทีก่ลาวมาแลวนี้   ถาเปนการลอลวงหรือกลอุบายอยางใดอยางหนึ่ง   ซึ่งใชเปน
เครื่องแสวงลาภมาบรโิภคแลว  ก็เปนมิจฉาอาชีวะประเภทลอหลอกสิ้น. 

 

 ๒.  การแสวงลวงละเมิดพระพุทธบัญญตัิ.       นี่แลวแตพระบัญญัตมิีอยูอยางไร   การ
บัญญัติในเรื่องนี้ทรงอาศยัหลักวา   ไมนยิมทํากันในหมูนักบวชทัว่ไปบาง,   เปนโทษทางบานเมืองบาง   
เปนของต่ําทรามบาง   งมงายบาง  ฯลฯ.      อยางสูงมีโทษถึงปาราชิก  (อวดอุตตริมมนุสสธรรมเท็จ),   
เปนลําดับมาจนถึงทุกกฎ,   ดังจะไดระบใุหชัด  ในตอนวาดวยเบด็เตลด็. 

 โดยทั่ว ๆ  ไปในเรื่องนี้    ท่ีพระสาวกถือกนัอยางเครงครดัก็คือเดรัจฉานวิชา,   เวชกรรม,   
วิญญัติ,   และการรับใชฆราวาส.  อธิบายดงัตอไปนี้  :   

เดรจัฉานวิชา 

 เดรจัฉานวิชา   คือ   วิชาที่ถือกันวา  นอกรีตและต่ําเกนิกวาทีภ่ิกษุสากยบุตรจะพึงกระทํา
ลงไปได,   เปนเครื่องมือหากินของคนที่มเีลหเหลี่ยม   และควรจะเปนฆราวาสโดยเฉพาะ,    สําหรับ
บรรพชิต   ผูปฏิญญาตนเปนคนสูง – คนรู – คนหวังมรรคผลนิพพานนัน้   ไมพึงแตะตองของแวะแมแต
ประการใด   ดุจวาคนรกัสะอาด  ยอไมแตะตองคูถ  ฉันใดก็ฉันนั้น.    เดรัจฉานวชิา  มีรายละเอียด
อยางไร   ทราบไดวาพุทธภาษิต๑๒๒  ในบาลีสามัญญผลสูตร  โดยเนื้อความวา  :   

 “สมณะหรือพราหมณบางพวก   ฉันโภชนะที่ทายกถวายดวยสัทธา  แลวยังประกอบ
มิจฉาอาชีวะ   เพราะทําเดรจัฉานวิชาเห็นปานนี้อยูคือ   ทายลกัษณะในรางกายบาง   ทายนิมิตลางดลีาง
รายบาง   ทายอุปปาตะคือของตกบาง   ทายอสนีบาต   ทํานายฝน   ทายชะตา   ทายผาหนูกัด   ทําพิธี
โหมเพลิง   ทาํพิธีเบกิแวนเวียนเทียน   ทําพิธีซัดโปรยแกลบรําและขาวสาร   ทาํพธิจีองเปรยีง   ทาํพิธี
จุดไฟบูชา   ทาํพิธีเสกเปา   พิธีพลีดวยโลหิตบาง   เปนหมอดูอวัยวะรางกาย   หมอดูภูมิที่ตั้งบานเรือน   
ดูลักษณะไรนา   เปนหมอปลุกเสก   เปนหมอผี   หมอทํายันตกนับานเรือน   ดูลกัษณะไรนา   เปนหมอ

                                                  
๑๒๒  สามัญญผลสูตร   สี.   ที.   ดูละเอียดในตอนบุพภาคของเรื่องน้ี   ท่ีวาดวยบาลีที่ใชเปนหลัก  ๓  สูตร. 
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ปลุกเสก   เปนหมอผี   หมอทํายันตกนับานเรือน   หมองู   หมอดับพิษ   หมอแมลงปอง   หมอหนูกัด   
หมอทานเสียงนกเสียงกา   หมอทายอายุ   หมอกันลกูศร (กันปน)   หมอดูรอยสตัว.   สวนภกิษุใน
สาสนานี้    เธอเวนขาดจากการประกอบมจิฉาชีพ   เพราะทําเดรัจฉานเห็นปานนั้นเสยี.     แมน้ีก็เปนศีล
ของเธอประการหนึ่ง. 
 “อีกอยางหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉนัโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสทัธา
แลว    ยังประกอบมิจฉาชีพเพราะทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู    คือทายลกัษณะแกวมณี (หมอดเูพชร)   
ทายลกัษณะไมเทา  ทายลักษณะผา  ลกัษณะสาตรา  ลกัษณะดาบ – ลูก -  ศร - อาวุธ.    ทายลกัษณะ
หญิง – ชาย – เด็กหญิง – เด็กชาย  ทาส – ทาสี.   ทายลักษณะชาง มา กระบือ โคอุสุภ โค แพะ แกะ ไก 
นกกระทา เห้ีย  สัตวช่ือกัณณกิา เตา เนื้อ บาง.    สวนภิกษใุนสาสนานี้  เธองดขาดจากมิจฉาชีพเพราะทํา
เดรจัฉานวิชาเห็นปานนั้นเสีย.    แมน้ีก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
 “อีกอยางหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสทัธา
แลว    ยังประกอบมิจฉาชีพทําเดรจัฉานวชิาเห็นปานนี้อยู  คือ  ดฤูกษยาตราทพัใหแกพระราชาวา   ‘วัน
น้ันควรยก  วนันั้นไมควรยก,    พระราชาภายในจกัรกุ  พระราชาภายนอกจักถอย,    พระราชาภายนอก
จักรุก  พระราชาภายในจกัถอย,    ราชาภายในจักชนะ  ราชาภายนอกจักแพ,    ราชาภายนอกจักชนะ  
ราชาภายในจกัแพ,     องคน้ีจักแพ  องคนี้จักชนะบาง,’    สวนภกิษใุนสาสนานี้เธองดขาดจากมจิฉาชีพ    
เพราะทําเดรจัฉานวิชาเห็นปานนั้นเสยี    แมนี้ก็เปนศลีของเธอประการหนึ่ง.  
 “อีกอยางหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสทัธา
แลว   ยังประกอบมิจฉาชีพทําเดรจัฉานวชิาเห็นปานนี้อยู  คือ  ทํานายจันทรคราส  สุริยคราส  นักษัตร
คราส  ทํานายดวงจนัทร  ดวงอาทิตย  ดาวพระเคราะห  วาจักเดินถูกทางบาง  ผิดทางบาง,    ทํานายวา  
จักมีอุกกาบาต  ฮูมเพลิง  แผนดินไหว  ฟารองบาง,    ทํานายการขึ้น  การตก  การหมอง  การแผว  ของ
ดวงจนัทร  ดวงอาทิตย  และดาว    จะมผีลเปนอยางนั้น ๆ ดังนี้บาง,    สวนภิกษุในสาสนานี้   เธองด
ขาดจากมิจฉาชีพ  ทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสีย.    แมนี้ก็เปนศลีของเธอประการหนึ่ง.  
 “อีกอยางหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสทัธา
แลว    ยังประกอบมิจฉาชีพทําเดรจัฉานวชิาเห็นปานนี้อยู  คือ ทํานายวา  จักมีฝนดีบาง  จักมีฝนแลงบาง  
อาหารหางาย  อาหารหายาก  จักมีความสบาย  จักมีความทุกข  จกัมโีรค  จักไมมโีรคบาง  ทํานายการ
นับคะแนน  คิดเลข  ประมวญแตงกาพยกลอน  สอนตําราวาดวยเรื่องทางโลก  ดังนีบ้าง,    สวนภกิษุใน
สาสนานี้    เธองดขาดจากมิจฉาชีพทําเดรัจฉานวิชาเหน็ปานนั้นเสีย.    แมน้ีก็เปนศีลของเธอประการ
หนึ่ง.  
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 “อีกอยางหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสทัธา
แลว    ยังประกอบมิจฉาชีพทําเดรจัฉานวชิาเห็นปานนี้อยู  คือ  ดูฤกษอาวาหะ  ดูฤกษววิาหะ  ดูฤกษทํา
การผูกมิตร  ดูฤกษทําการแตกราว  ดูฤกษทําการเก็บทรัพย  ดฤูกษทาํการจายทรัพย (ลงทุน)  ดโูชคดี
โชครายบาง  ใหยาบํารุงครรภบาง  รายมนตผกูยึด  ปดอุดบาง.    รายมนตสลัด  รายมนตกัน้เสียง  เปน
หมอเชิญผถีามบาง  เชิญเจาเขาหญิงถามบาง  ถามเทวดาบาง   ทําพิธีบวงสรวงพระอาทิตย  บวงสรวง
มหาพรหม  รายมนตพนไฟ  รายมนตเรียกขวญัใหบาง.    สวนภิกษใุนสาสนานี้  เธองดขาดจาก
มิจฉาชีพทําเดรัจฉานวิชาเหน็ปานนั้นเสีย.    แมนี้ก็เปนศลีของเธอประการหนึ่ง.   

 “อีกอยางหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณบางพวก    ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสทัธา
แลว    ยังประกอบมิจฉาชีพทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู  คือ  บนขอลาภผลตอเทวดา  ทําการ
บวงสรวงแกบน  สอนมนตกันผกีันบานเรอืน  ทํากะเทยใหเปนชาย  ทําชายใหเปนกะเทย  ทําพธิปีลูก
เรือน  ทําการบวงสรวงในทีป่ลูกเรือน  พนน้ํามนตบูชาเพลิงใหบาง.......” 

เวชกรรม๑๒๓ 

 การเปนหมอรกัษาชาวเมือง  โดยหวังอะไรตอบแทนของภิกษนุั้น    ทั้งในบาลแีละอัฏฐก
ถาไดตเิตียนไวอยางสาดเสยีเทเสีย.   มีขอยกเวนใหทําเฉพาะแกคนที่ควรทํา  เชน  บิดามารดา   เปนตน   
ซึ่งจะกลาวในลําดับ.    ภิกษุที่เปนลัชชีนัน้  ไมยอมบรโิภคปจจัยที่ไดมาโดยเวชกรรมเปนเหตุ,   นิยม
เห็นเปนการรบัจาง.    เมื่อจะเพงถึงการบรโิภคเครื่องกัณฑเทศน   ซึ่งดู ๆ  ก็คลายกับรับจางเหมือนกัน
น้ัน   จะเห็นไดวา    การสอนธรรมเปนหนาที่โดยตรงของนักบวช  เมื่อเขาถวายดวยความเลื่อมใสก็
บรโิภคในฐานเปนเครื่องบูชา.    สวนเวชกรรมเปนเรื่องนอกทางของภกิษุ.   เมื่อไมใชหนาที่  ก็ไมมี
ความชํานาญ   อันจะเปนเหตุใหคนเปนอนัตราย   เพราะความรูอยางงู ๆ  ปลา ๆ  ของตน   ท้ังเปนเหตุ
ใหหมดเวลาและหางเหินตอการปฏิบัติไตรสิกขาและการศึกษาเลาเรียน   เปนทีดู่หมิ่นของนักบวช
ประเภทอื่นท่ีเปนคูแขงขันกนั   โดยเฉพาะ  ในสมัยพุทธกาล   เพราะนิยมกันอยูแลวทกุฝายวา   เวช
กรรมเปนกิจทีต่่ําเกินกวาที่บรรพชิตผูเปนอนาคาริกจะพึงทําได.   และอกีอยางหนึง่ซึ่งเปนเหตุสําคัญ  
คือเปนทางใหทอดตนลงเปนคนรับใชของตระกลูโดยทางเวชกรรม   รับเปนหมอประจําสกุล   คลาย
ทนายความประจําบานเสียทีเดียว.   แตเรื่องนี้ไมหมายถึงการชวยเหลือคนปวยอยางเล็ก ๆ  นอย ๆ   ตาม

                                                  
๑๒๓  เวชกรรมนี้  ในบาลีกลาวรวมอยูในพวกเดรัจฉานวิชา,   แตในบทนี้แยกออกกลาวทีละพวกเพ่ือใหเห็นชัด   อาศัยที่มีการกระทําและเลศนัย
อยางอื่นตางกัน   เชนเดรัจฉานวิชาทั่วไปน้ัน  ไมมีขอยกเวนใหทําเลย,  สวนเวชกรรมอนุญาตใหทําไดแกคนท่ีสมควรทําให. 
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วิสัยที่แมมนุษยชาวบานธรรมดาก็ชวยกนั   ในเมื่อเกดิใครเจ็บใครปวยเปนอะไรขึ้นในท่ีขางเคยีงตน,   
เชนเดินไปพบคนเปนลมลมนอนอยู   เมื่อมียาประจําตวั  ก็แบงใหและแกไขไปตามควร. 

 เรื่องเวชกรรมที่ทําไปอยางสาธารณะนี้    ครั้งพุทธกาล  แมจะเปนสิ่งที่พระสาวก
ประณามกนัอยางมาก   แตในบัดนี้ไดเพลาลง  จนมีการกระทํากันโดยมาก   โดยเพงไปในแงท่ีวาเปน
เครื่องจูงคนเขานับถือสาสนา   หรือสนิทสนมกับสาสนายิ่งขึ้น   ถาหากวาทางพุทธจักรจะหมุนเขม็มุง
หมายมาชวยเหลือทางอาณาจักรใหมากท่ีสุด   และมีความรูชวยไดจริงในสมัยท่ีประเทศชาติยังมีแพทย
ไมพอใช    ก็ดูไมมีโทษอะไร,    ในเมื่อทําไปดวยเมตตาและความบริสุทธิใ์จ.    แตสําหรับผูหวังการ
กาวหนา   ในการตามรอยพระอรหันต  กค็วรตดัเครื่องรุงรังใจอันนี้เสีย.    และเม่ือกลาวใหซึ้งภกิษุก็มี
หนาที่แพทยอยูแลวในตวั   แตเปนแพทยรกัษาโรคฝายใจ   คือโรคกิเลส,    โรคมืดมนตอการครองชีพ
อยางสงบเยือกเย็น  ฯลฯ.    แพทยธรรมดาเปนแพทยในสวนกายหรือรปูธรรม,   ภิกษุผูสําเร็จการปฏิบัติ
ธรรมมาพอสมควรแลว   เปนแพทยในสวนใจหรือนามธรรม  คูกัน   ถารวมมือแบงกันทําคงบริสุทธิ์
สะอาดไมกาวกายกนัทั้งสองฝาย.    ควรพยายามจนเราอาจวางหลกัไดวา  เมื่อใครเจ็บปวยทางนามธรรม
แลว   ควรไดรับการรักษาอยางถกูตอง  และหายไดจริงโดยพระภิกษุในพระพุทธสาสนาดุจคนปวยทาง
รูป  หรือทางกาย  ปวยลงอยางใด  สงไปยังโรงพยาบาลที่กระทําการโดยเจาหนาที่แพทยแผนปจจุบัน
ยอมหายไดแนฉันใดก็ฉนันั้นเถิด.    คงดีกวาท่ีจะสับสนกนั   และกอเรื่องอันเศราหมองโดยเปดชองทาง
ใหมีการกระทบกระทั่งแกเกียรติของคําวา  “พระพุทธสาวก”,   และท้ังอาชีพของพระภกิษุกจ็ะบรสิุทธิ์
สะอาด  จนตวัเองก็เคารพตัวเองไดยิ่งขึน้ไป. 

 ในตอไปนี้   จะไดกลาวถึงบุคคลท่ีภิกษุทาํเวชกรรมใหได  ไมมีโทษ,   ถาหากวาตนมี
ความรูในการทํา.   บุคคลนัน้มีอยู  ๒๕  ชนิด  แบงเปนสามประเภทคอื : - 

 (ก) คน  ๑๐  ชนิด.   ไดแก  เพ่ือนสหธรรมกิ  ๕  คนเตรยีมตัวบวช,   ไวยาวจัจกร,  มารดา
,   และบิดาของตน  รวมเปน ๑๐,  (สหธรรมิก ๕  คือ เพ่ือนภิกษุ  ภิกษณุ ี สิกขมานา สามเณร  สามเณร)ี.   
ประเภทนี้อนุญาตผอนผันใหมาก   คือ  ถาเครื่องยาของเขาไมมี  ภิกษุเอาของตนออกทําใหได   ถาของ
ตนไมมี   อนุญาตใหเที่ยวขอจากผูอ่ืนมาทําใหก็ได    ถายังไมได  อนุญาตใหขอกระทั่งคนทีไ่มได
ปวารณาไว. 

 (ข)  ญาติ  ๑๐  พวก.   ไดแก  พ่ีชาย,  นองชาย,  พี่หญิง,  นองหญิง,  นองหญิงของบิดา
มารดา,  พี่หญงิของบิดามารดา,   นองชายของบิดามารดา,   พี่ชายของบิดามารดา,  ลกูพี่ลกูนองทางบิดา   
ลูกพีลู่กนองทางมารดา.    ท้ัง  ๑๐  จําพวกนี้ไมผอนผนัใหมากเหมือนประเภท,   คือ  ใหเอาเครื่องยาของ



 193
เขาทําให,    ถาของเขาไมมี  พึงใหยืมของตนทําเมื่อเขาใชคืนใหพงึรับ,   แตถาไมใชก็ไมพึงทวง.    
เพราะญาติเปนผูควรสังเคราะห.    สวนเขยหรือสะใภมิใชญาติ  ทานแนะวา  พึงทําใหญาติแลวเขาใหกัน
ตอหน่ึง.     แตดูเหมือนจะตองเปนการแกลงทําอยูสักหนอย. 

 (ค)  คน  ๕  จาํพวก.    ไดแกคนปวยที่ซัดเซเขาไปถึงวัด  หรือคนเดินทางมา,   โจร,   คน
รบแพหนีมา,   อิสรชน (ผูมีอํานาจ),   และคนถูกญาตพิี่นองขับไล.   รวม   ๕  พวกนี ้  ภิกษพุึงเอาของ ๆ 
ตนทําใหได    แตอยาพึงหวังการตอบแทนแมแตประการใด.   การท่ีอนุญาตใหทําแกโจร   คนรบแพ    
อิสรชน นัน้  เพราะถาทําใหพวกเหลานีโ้กรธ   ยอมย่ํายพีระสาสนา    สวนอีกสองพวกนั้นเพราะความ
นาสงสาร  หรอืมนุษยธรรมบังคับ. 

 สวนคนนอกนี ้ ไมไดอนญุาตไว      ตองพิจารณาดใูหสมควรและไมพึงทําแกคนไมควร
ทํา  อันมีขอสังเกตวา   เมื่อทําเขาแลวเปนการทําลายเกยีรติของสมณสากยบุตตยิ.   พระพุทธภาษติใน
เรื่องเวชกรรมนี้มีดังตอไปนี้  :   

 “สมณพราหมณบางพวก   ฉันโภชนะที่ทายกถวายดวยสัทธาแลวยังประกอบมจิฉา
อาชีวะ    ทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยูคือ  เปนหมอผี  หมองู  หมอดับพิษ  หมอสัตวกัดตอย....,   หมอ
ประกอบยาใหสํารอก  ประกอบยาประจุ  ประกอบยาถายโทษ  ประกอบยาแกปวดศีรษะ  หุงน้าํมัน
หยอดหู  ทํายาหยอดตา  ประกอบยานัดถุ  ประกอบยาใหกัด  ยาใหสมาน  เปนหมอปายยาตา  หมอ
ผาตัดบาดแผล  หมอกุมาร.    สวนภิกษุในสาสนานี้  เธองดเด็ดขาดจากมิจฉาชีพ   ทําเดรจัฉานเห็นปาน
น้ันเสีย.   แมนีก้็เปนศลีของเธอประการหนึ่ง ๆ”๑๒๔    ดังนี้. 

วญิญตั ิ

 วิญญัติ    คือออกปากขอ  ตอบุคคลไมควรขอ,   เวลาทีไ่มควรขอ,   และวัตถุท่ีไมควรขอ. 

 การออกปากขอตรง ๆ  มิใชธรรมเนียมของสมณะ   นิยมใหขอดวยกายเขาไปยืนแสดง
อาการ  เชนภกิษุออกบณิฑบาต.    ถาจะบอกก็บอกไดเพียงความตองการ   หรือเลาเรื่อง   ซึ่งไมใชคําขอ
ตรง ๆ,    เหตุผลอันแทจรงิในเรื่องนี้มีเปนอยางไร    ทานมิไดแสดงไวชัดแตพอจะสังเกตไดจากหลัก
ธรรมดาเชน   การออกปากขอตรง ๆ  น้ัน    ถาเขายินดีใหก็ดีไป,   ถาเขาไมยินดใีห   ก็ตองจําใจให   
หรือแสดงาการโกรธ  หรือมิฉะนั้นทําใหเขาตองเปนคนทนละอายวาเปนคนตระหนีใ่นขณะนัน้.    นกั

                                                  
๑๒๔  สามัญญผลสูตร   ตอนมหาศีล.  สี.  ที. ๙/๙๒/๑๒๐. 
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ขอที่มีกิเลสหยาบ   รูเรื่องนีด้ี  จึงดานหนาขอ    ทายกก็จาํใจให  หรือซื้อความรําคาญ    พระอรยิเจาทาน
ทราบเรื่องนีด้ีเหมือนกัน   จึงมีขนบธรรมเนียมไมออกปากขอตรง ๆ   เพียงแตแสดงวาเปนผูมกีําลัง
ตองการความชวยเหลือเทานั้น   ใครจะชวยก็ไดไมชวยก็ได.    และสําหรับทานผูเชนนี้   จะไดฉนัหรือ
มิไดฉันกเ็ทากนัในสวนน้ําใจ,    จึงไมมีอะไรมาทําใหทานตองออกปากขอ,  ซึ่งบางคราวทําผูอ่ืนให
เดือดรอน.   

 บุคคล   ซ่ึงตามธรรมดาไมควรขอน้ันไดแกคฤหัสถทัว่ไปท่ีมิใชญาต ิ  มิใชคนปวารณา.    
ญาติหมายถึงญาติแท  ไมหมายถึงเขย,   สะใภ.     กําหนดไวเจ็ดชั้นเอาตนเองเปนศนูยกลาง   สูงขึ้นทาง
บน  ๓  ช้ัน  คือ  ช้ันบิดา –  ตา – ตาทวด.     และต่ําลงไปทางลาง  ๓  ช้ัน  คือ  ช้ันลูก – หลาน – เหลน.    
น้ีเรยีกวา  ญาติอันอยูในกรอบวงของการขอ.   สวนผูมิใชญาติตองการเปนผูที่เขาปวารณาไวจึงขอได.    
ปวารณาคือเขาอนุญาตไววาตองการอะไรใหบอก.   ถาปวารณากลาง ๆ  ไมจํากัดส่ิงของ   ขอไดทุก
อยางที่สมควรแกสมณะ,   ถาเขามิไดจํากัดระยะกาล     การปวารณานัน้หมดอายุเพยีงสี่เดือน (โดยพระ
วินัย).     เวนแตเขาบงชัดลงไปวา   ปวารณาเปนนจิ.   เพื่อนสหธรรมิกดวยกนั,   ญาติ,   คนปวารณา,  
ขอไดทุกเมื่อ 

 เวลาธรรมดา  ขอจากบุคคลธรรมดาไมได,   แตเวลาพิเศษขอได  เรียกวาเวลาที่ควรขอ
เปนพิเศษ  เชนเวลาเจ็บไข,   โจรปลนจีวร,   หรือความจําเปนอันแทจรงิอยางอื่น.   แตถึงกระนั้น  ก็นิยม
ใหขอเพียงที่จาํเปนกอนเทานั้น.   เชนถูกโจรปลนเอาจีวรไปหมดจากตัว  พึงขอเพียงผานุง (สบง)  กับผา
หม (จีวร)  เทานั้น.     สวนสงัฆาฏิ (ผาคลุมซอน)  ยังไมยอมใหขอ.   ไวขอกับญาติหรอืคนปวารณาหรือ
แสวงเอาโดยทางอื่นซึ่งสมควรกวา 

 สิ่งที่ควรขอนัน้  ไดแกวัตถทุี่สมควรแกสมณะซึ่งเปนผูตองยินดีตามมีตามได  และอาศัย
ทานผูอ่ืนเปนอยู.    เพราะฉะนั้นเมื่อขอจะตองขอสิ่งของชั้นธรรมดา  เทาท่ีพอบรโิภคใชสอยได.    จึงมี
พระบัญญัติ   หามมิใหขอโภชนะชัน้ประณีต   นอกจากจําเปนเชนปวยไข,   ปรับผูขอถึงอาบัติปาจิตตีย.   
ในของอื่นก็มแีนวอยางเดียวกัน   เพราะภกิษผุูเห็นภยัในวฏัฏสงสาร   ยอมไมมีความรูสึกวาจําเปนใน
ของประณีตสวยงาม.   ตอการของที่เพียงแตอาจยังอัตตภาพใหดํารงอยูไดเทานั้น.   ผูหวังตามรอยพระ
อรหันต   ไมควรมาฆาเวลาใหหมดเปลืองไปดวยความรูสึก   และควรพยายามในวตัถุช้ันประณีต  
สวยงามเลย. 
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การรับใชตระกลู 

 กุลทูสนะ   หรือการประทษุรายตระกลู   เปนชื่อของการรับใชตระกลู.   ตระกูลหมายถึง
ครอบครวัของฆราวาส.   รับใชดวยกจินอกเรื่องของสมณะ  เชนเปนสื่อของชายหญิง,   เลี้ยงลูก,    รับ
รักษาโรค,   รบัฝากของ,   ทําสิ่งของให,   ปลูกตนไมดอกไมใหเปนประจําเปนตน.    การทําเชนนี้ท่ีทาน
เรยีกวาเปนการประทษุรายเขานั้น   หมายความวาทําลายความเชื่อ  ความเลื่อมใส  ในพระรัตนตรัยของ
เขาเหลานั้นใหหมดไป.    เขาไมนับถือวาเปนพระ  แลวยังเหยยีดหยามใหต่ํา   อยางดีก็เปนเพียงเพื่อน  
หรือเพ่ือนอยางเลว ๆ  คนหนึ่งเทานั้น   เพราะเปนคนประจบเขาหาลาภ,   ไมใชเขาถวายในฐานเปน
ทักขิเณยยบุคคล.    ตระกลูน้ัน ๆ  เมื่อเส่ือจากสัทธาและปสาทะ   ก็วางเปลาจากบุญ,   เรียกวาไดรับ
ความเสียหายในทางธรรม   จึงเรยีกการทําอยางนี้วาการประทษุรายตระกลู.    ภกิษุทีป่ระทษุรายตระกลู
หรือเปนกลุทสุกะนั้น   แทนท่ีจะใหตระกูลกราบไหว   กลายเปนกราบไหวตระกลูเสียเอง.    การที่ทํา
ตัวเองใหต่ําถึงเพียงนี ้  เปนทีร่ังเกยีจขยะแขยงมากในหมูเพ่ือสหธรรมิกดวยกัน.    บาลีหลายแหง แสดง
วาครั้งพุทธกาลโนน  ผูที่ทําเชนนี้ถือกันวาเปนการเลวทรามอยางยิ่ง,  เพราะนอกจากอาชีวะของตนวิบัติ
แหลกลาญแลว   ยังทําใหเกยีรตยิศของภกิษุสงฆเสื่อมทราม  เปนท่ีดูหมิ่นของคนทั่วไปอยางมากดวย. 

 สวนการรับใชอันถูกธรรมและเหมาะสมกบัสมณภาพนัน้   ทานอนุญาตใหทํา  และไม
เปนมิจฉาชีพ,   เชนการจดัแจงใหคนไดบวช   การนิมนตพระให  และการชวยเหลอืรวมมือ   ในกิจทาง
พระสาสนาอยางอื่น ๆ  ซึ่งมหีลักวาการทํานั้นบริสุทธิ์สะอาดและไมเปนการประจบประแจงแตอยางใด. 

 ผูประทุษรายตระกูล  จะตามรอยพระอรหันตไปมิไดเลย  เพราะกําลังเปน  “ทาสน้ําเงิน”   
ของตระกูลอยูโดยน้ําใจ,   ไมมีอิสระของตัวเอง  และไมมีอาชีวะอันสะอาดอันเปนอุปกรณของใจอัน
สะอาด  หรือความเคารพนบัถือตัวเองได,    เนื่องจากตองอาบัติหยุมหยิมอยูทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหว  
และทุก ๆ  คําท่ีบริโภค. 

 การแสวงเครื่องเลี้ยงชพีอันไมสมควรทั้ง  ๔  ประเภทนี ้   ทานเรียกวา  อเนสนา  การ
แสวงหาไมสมแกเพศผูทรงไวซึ่งผายอมฝาดอันเปนธงชยั  (คือเครื่องหมาย)  แหงพระอรยิเจา   ผูสะอาด
หมดจดโดยประการทั้งปวง.   จัดเปนฝายมจิฉาชีพ. 
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๓.  อาชวีะท่ีบริสุทธิ์เปนอยางไร ? 

 

 เมื่อมาถึงปญหาวา   สัมมาอาชีวะคืออะไรดงันี้   เราจะไดคําตอบแตที่ตาง ๆ  กันคือ  :   

 คัมภีรวิสุทธิมรรค๑๒๕   กลาววเิคราะหศัพทไววา   “คนเราไดอาศัยพฤตกิารณอันใด  จึงมี
ชีวิตเปนอยูได,   พฤติการณอันนั้นชื่อวา  อาชีพ,    ไดแกการพยายามหาวัตถุที่ตั้งอาศัยของชีวิต.    ความ
สะอาดหมดจดชื่อวา   ความบริสุทธิ์.   ความบริสุทธิ์แหงพฤติการณหรือความพยายามนั้น ๆ  ช่ือวา  อา
ชีวปาริสุทธิ   :   ความบริสุทธิ์แหงอาชีพ.” 

 และกลาวอยางขยายเนื้อความไวอีกสวนหนึ่ง๑๒๖    โดยเฉพาะสําหรับภกิษุวา  “อินทรีย
สังวรศลี๑๒๗   น้ัน   ภิกษุอาจบําเพ็ญใหเต็มท่ีไดดวยสติ  ฉันใด,   อาชวีปาริสุทธิศลีนี้   ภิกษุอาจบําเพญ็
ใหเต็มที่ไดดวยความพยายาม  ฉันนั้น.    ภิกษุผูมีความพยายามทีต่นปรารภไวอยางถูกตอง   ยอมละ
มิจฉาชีพเสียแลวราเริงบันเทิงอยูไดแนแท.    ภิกษุพึงบําเพ็ญอาชวีปารสิุทธินี้ใหเต็มที่   ดวยการแสวงหา
อันถูกตอง  คือละเวนปจจยัอันเกิดจากการกระทําที่ไมบริสุทธิ์   ใหเดด็ขาดเหมือนละอสรพษิ  -  ละเสีย
ไดดวยการเลกิเสพเฉพาะปจจัยที่บังเกิดขึ้นบริสุทธิ์อยางเดียวซ    สําหรับภิกษผุูที่มิไดถือธุดงคน้ัน,   
ปจจัยท่ีเกิดขึ้นหรือไดมาจากสงฆหรือคณะภิกษุ  และท่ีเกิดขึ้นจากสํานักคฤหัสถผูเลื่อมใสในคุณธรรม
ของเธอ   มีการแสดงธรรม เปนตน   เหลานี้ช่ือวา  ปจจัยที่เกิดขึ้น  บริสุทธิ์.     สวนที่เกิดจากการ
ประพฤตวิัตรมีเที่ยวบณิฑบาตไดมานัน้  ช่ือวา  บรสิุทธิอ์ยางยิ่ง  ทีเดียว.     สวนสําหรับภิกษผุูถือธดุงค
น้ัน   ปจจัยที่เกิดขึ้นจากการบิณฑบาต   หรือเปนมาโดยสมควรแกปฏิปทาของธดุงคอยางอื่น ๆ ช่ือวา  
ปจจัย บริสุทธิ.์”   ดังนี้. 

 พระบาลีมหาอสัสปุรสูตร ๑๒๘    กลาววา  “อาชีวะของเราบริสุทธิแ์ลว  หงายไดแลว  
เปดเผยได  หาชองทะลุมไิด  เปนสิ่งท่ีเราสํารวมดแีลว”  ดังนี้   หมายเอาความบริสุทธิ์อยางยิ่ง   จนเมื่อ
ตนเองใครครวญคนหาเพื่อติเตียนตวัเอง  ก็ไมพบความเศราหมอง,    ไมตองกลาวถึงคนภายนอกผูอ่ืน  

                                                  
๑๒๕  วิสุทธิมรรค   สีลนเิทส  ภาค ๑/๓๗. 
๑๒๖  วิสุทธิมรรค   สีลนิทเทส.   ภาค ๑/๔๙. 
๑๒๗  บรรยายไวแลวเปนบทท่ี ๔ ของเรื่องนี้. 
๑๒๘  บาลีท่ีใชเปนอุทเทสของบทนี้.   มหาอัสสปุรสูตร  มู  ม.  ๑๒/๔๙๘. 



 197
ซึ่งเขามองเห็นได  เพยีงทางกายวาจา  ไมทราบถึงใจ.    ความบริสุทธิ ์  ทําใหมั่นใจ   กลาหาญถึงอาจ
เปดเผย  หรือหงายใหใครดูก็ได  หมายความวาทาใหผูสําเร็จเจโตปรยิญาณ  หรือมตีาทิพย   สอดสอง
ตรวจคนดูหรอืพิสูจนกันทางหลักวิชา  และเหตุผลอยางใด ๆ  กไ็มพบความเศราหมอง. 

 อัฏฐกถาของพระบาลนีี้๑๒๙     กลาวขยายออกไปอีกอยางหนึ่งวา   “ภิกษดุํารงชีพอยูดวย
เวชกรรม,   อเนสนา,   วญิญตัิ   ช่ือวามีอาชีวะไมบริสุทธิ์   กแ็ตวา    สิ่งเหลานี้  ไดทรงผูกเปนสิกขาบท
หามไวแลว.    สวนในพระสูตรนี้  (มหาอัสสปุรสูตร)  กลาวหมายเอา  การขูดเกลาอยางยิ่ง  ไมกลาว
หมายถึงสิ่งเหลานั้น.    คือวาภกิษผุูทําสันนิธิบรโิภคกต็าม,    เห็นยอดสะเดา  เปนตน  แลวกลาววา  
‘พวกสามเณร !  ฉันยอดสะเดากันซิ,’   สามเณรรูวา  พระเถระอยากฉนัก็จัดถวายดังนี้ก็ตาม,   หรือกลาว
กับภิกษุหนุมหรือสามเณรวา   ‘พวกเธอจงดื่มปานะกันซิ’    สามเณรรูใจจัดถวายกต็าม   เมื่อเธอบรโิภค
สิ่งเหลานั้น   อาชีวะก็ช่ือวาไมบริสุทธิ์.”     ตอตรงกันขามจึงบริสุทธิ์  ดังนี้.   ในเรื่องนี้  เราจะเห็นไดวา
เพ่ิงถึงความบริสุทธิ์หมดจดถึงขั้นสูงอยางแทจริง.    หมายความวาผูถือประเภทนี้  ไมยอมปริปากเนื่อง
ดวยการบริโภคเปนพิเศษแตอยางใด,   จะรับมาบรโิภคเฉพาะปจจัย  ซึ่งเปนมาเองตามธรรมดา   สุด
แลวแตอะไรจะมาถึงเขา,  หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวา   ไมเคยนึกถึงเรื่องการกนิการบริโภค   รูสึกวา
ไมใชเกดิเพ่ือบรโิภค   แตเกิดมาเพื่อพยายามศึกษาใหพบที่สุดแหงความทุกขเทานั้น,    สักวาเปนอาหาร
แลวก็บรโิภคได   ดีเลวอยางไรไมเปนประมาณ  จึงไมมกีารคิดนึกทีจ่ะบรโิภคแปลก ๆ  หรือจุบ ๆ  จิบ 
ๆ,   หรือคิดจะสะสมไว. 

 โดยนยัอันกลาวมาแลวทั้งหมดนี้   เราจะเห็นไดวา  อาชีวปาริสุทธินัน้   มีทั้งประเภท
ธรรมดา  และประเภทที่เปนการขูดเกลาอยางสูงสุดดังกลาวมาแลวในอฏัฐกถาแหงมหาอัสสปุรสูตรนั้น.   
ถาผูปฏิบัติพึงถือเอาใหเต็มท่ีที่ตนจะสามารถทําไดถึงขดีอยางยิ่งแลว   อาชีวะนั้นกถ็ึงความนับไดวา  
เปดเผยได  หงายได  ไมดาง  ไมพรอย  ไมทะลุเปนชอง  ดังกลาวในบาลีอุทเทสขางตน. 

 

 

 

 
                                                  
๑๒๙  อัฏฐกถามหาอัสสปุรสูตร   ม.ู   มู.   ปญจสูทนี   ภ. ๒   น. ๔๒๖. 
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๒.  เรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับอาชีวปาริสทุธิศีล. 

 

๑.  ขอลี้ลบัของอาชวีปาริสุทธิศีล  ซ่ึงแฝงอยูในปาฏิโมกขสังวรศีล 

 การสํารวมตามสิกขาบทในพระปาตโิมกข    เรียกวาปาติโมกขสังวรศีล   จัดเปนศีล
ประเภทหนึ่งตางหากจากอาชีวปาริสุทธิศลีก็จริง   แตวามีอาชีวปาริสุทธิศลีแฝงอยูในสิกขาบทนั้น ๆ  
บางสิกขาบท.    ตนนิทานของสิกขาบทใดสอใหเห็นวา  ผูประพฤตลิวงทําลงไป  เพราะอาศัยอาชีวะ
ของตนเปนตนเหตุสิกขาบทนั้น   ก็มีอาชีวปาริสุทธิศลีแฝงอยูแนบอยูโดยตรงก็มโีดยออมก็มี.    
เพราะฉะนั้นผูศึกษาพึงทราบและทําความเขาใจไวเสียแตตน  กันความฟนเฝอ.   เมื่อกลาววาปาตโิมกข
สังวรศลีดังนี้   ยอมหมายถึงสิกขาบททุกขอในพระปาตโิมกขและเนื่องถึงกัน,   และเม่ือกลาววา  อาชีว
ปาริสุทธิศลีน้ี  ยอมหมายถงึเรื่องอันเกี่ยวกับอาชีวะโดยเฉพาะ   ท้ังทีม่ีในพระปาติโมกขและนอกพระ
ปาติโมกข    ตลอดถึงที่เปนหลักธรรมอันมีมาในพระบาลีสูตรตาง ๆ  ดวย.      ตอไปนี้จะชี้อาชีวปาริ
สุทธิศีลท่ีแฝงอยูในปาตโิมกข  พอเปนเครือ่งสังเกตและเทียบเคียง. 

 ที่เห็นไดชัด ๆ  และงายคือ   อวดอุตตริมนสุสธรรมเพราะเห็นแกลาภ,   รับเปนนายหนา
ชักสื่อหญิงชาย,   ประทุษรายสกุล,  ฯลฯ  เปนตน   ซึ่งเราจะเห็นไดชัดจากเรื่องนั้น ๆ  แลววา  แสวงหา
เครื่องเลี้ยงชีพไมเปนธรรม. 

 สวนท่ีเห็นไดยากตองพจิารณาจึงเห็น   เชนขอวตัถสุรรภาระมากมายมาทํากฏิุใหญ ๆ  
เกินกวาประมาณ,   ขอโภชนะที่ประณีตเกินกวาสมณสารูป  จากผูท่ีไมควรขอ,   นอมลาภสงฆมาเพื่อ
ตน ฯลฯ  เหลานี้เปนตวัอยาง.   แมการทําสันนิธใินที่บางแหง  ทานกจ็ดัเปนอาชีวะท่ีเศราหมอง   ซึง่จะ
กลาวในขอหลัง ๆ. 

 ย่ิงถากลาวจะใครครวญซึ้งลงไปถึงตนนิทานท่ีเกิดขึน้  เปนเหตุใหทรงบัญญัติสิกขาบท
แลว   จะยิ่งเห็นวามีมากยิ่งขึน้ไปอีก    และเห็นวา   อาชีวะนี้ก็มีอานภุาพมากอยูเหมือนกัน   ในการที่ทํา
ใหคนพาลประพฤติกรรมอนัลามก,   เชนในขอโจทภกิษุอื่นดวยอาบตัิปาราชิกไมมมีูล   ซึ่งพระเมตติยะ
และพระภุมมชกะ   แตงนางเมตติยานภีิกษณุีใหโจททานพระทัพพมลัลบุตรกเ็นื่องจากอาชีวะเหมือนกัน   
คืออาชีวะของตนฝดเคืองกโ็กรธหาเรื่องกําจัดผูอ่ืน.        แมเรื่องสังฆเภท  ซ่ึงพระเทวทัตตทําแกพระผูมี
พระภาค  และท่ีพระโกกาลิกะ  และพระกฏโมรก  พลอยสงเสริมไปดวย   ตามเรื่องแหงสิกขาบทที่  ๑๐-
๑๑  แหงสังฆาทิเสสสิกขาบทนั้น  ก็มีมูลมาจากอาชีวะเหมือนกัน.     พอจะเห็นไดวา   อาชีวะก็เปน
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ตนเหตุที่ใหญโตอยางหนึ่ง    อันจะพึงสังวรหรือควบคมุไวใหเต็มที่   และการที่ทานแยกออกมาบัญญัติ
เปนศีลอีกประเภทหนึ่งอยางเดนชัดนัน้   นับวาเปนการกระทําทีเ่หมาะและเปนความฉลาดอยางยิ่ง  
เพราะทําใหเปนผลดแีกการศกึษา  และปฏบิัติในเรื่องที่สาํคัญอันนีไ้ดอยางทั่วถึงจนปลอดภัย. 

 

๒.  ชือ่อาบัติท่ีเกี่ยวกับอาชวีะโดยตรง  ๖  สิกขาบท. 

 สิกขาบทในและนอกพระปาติโมกข    ท้ังของภิกษแุละภกิษณุีที่บญัญัติปรารภอาชีวะ
เปนเหตุนั้น   มีอยู ๖ สิกขาบทคือ   อวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไมมีในตน   เพราะเห็นแกอาชีวะ   ตอง
อาบัติปาราชิก.    ชักสื่อใหชายหญิงเปนผัวเมีย   แมที่สุดแตชวยเปนธรุะใหหญงิแพศยากับชายผูซื้อ
ประเวณีไดสําเร็จความใครตอกัน   ตองอาบัติสังฆาทิเสสนี่ก็เพราะเห็นแกอาชีวะ  (อยากใหเขาชอบ
ตน).    ภิกษุแตเลศพดูกบัเจาของผูสรางกุฏวิา   ภิกษุรูปใดอยูในวหิารของทาน   ภิกษุน้ันเปนพระ
อรหันต   ตลอดเวลาที่กลาวยืนยันดังนี้   ตองอาบัติถุลลจัจัย  นี่กเ็พราะเหตุเห็นแกอาชีวะ.  (อาบัตช่ืิอนี้
นอกพระปาตโิมกข)    ภกิษุไมเปนไขขอโภชนะประณตีจากคนธรรมดาไมใชญาติไมใชปวารณามาฉัน
เอง  เปนอาบตัิปาจิตตีย,    ถาเปนภิกษุณตีองอาบัติปาฏเิทสนียะ.         ถาขอโภชนะไมประณีตคอืตาม
ธรรมดา  ตองทุกกฎ. (การขอหมายถึงออกปากขอตรง ๆ). 

 เหลานี้  เมื่อภกิษุกระทําลงไปแลว   แมยังไมไดบรโิภคก็เปนอาบัติ  และเสียไปในสวน
ปาติโมกขสังวรศีล      เมื่อบรโิภคแลว  ยอมเสียไปในสวนอาชีวปาริสุทธิศีลอีกสวนหนึ่ง.    เราจะเห็น
ไดวาพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติใหมิจฉาชีวะของภกิษุ   กวางไปกระทั่งถึงการขอดวยอาการไม
สมควร,   และจากบุคคลไมสมควร.    ผูใดถือได  ผูนั้นจะมีการบรโิภคที่บริสุทธิ์สะอาดสูงสุดเพียงไร,   
นาบูชาเพียงไร,   คิดดกู็เห็นได. 

 

๓.  สามเณรกบัอาชวีปาริสุทธิศีล. 

 ตามวินยันยิม   สามเณรไมตองถือสิกขาบทอยางเดยีวกับภิกษุ    แตถึงกระนั้นยังคงถือ
สิกขาบทของภิกษเุฉพาะทีเ่กี่ยวกับมรรยาทอันดีงาม  เชน  เสขยิวัตร.   และเมื่อลวง  ก็ไมเรียกวาตอง
อาบัติอยางภกิษุ.    แตสําหรบัอาชีวศีลโดยตรงเชนนั้น  สามเณรนาจะถอืไดเทาที่ภกิษถุือ   คือถือในฐาน
ชําระอาชวีะใหหมดจดเปนสวนหนึ่งของการตามรอยพระอรหันต   มิใชถือใหเปนปาฏโิมกขสงัวรซึ่ง
เปนศีลของภิกษุโดยตรง,    เพราะเหตุวาอาชีวะที่สะอาดนั้น  แมแตคฤหัสถทั่วไปกย็งัถือโดยธรรมนิยม.    
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สามเณรคือหนอออนของสมณะ   หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวา    จะเจรญิเติบโตขึ้นเปนภิกษุ   จึงควรถือ
เทาที่เพศของตนจะอํานวยใหถือไดที่สุดเพียงไร.    การทีภ่ิกษุสงฆจะมีสามเณรไวในฐานเปนคนใช   
หรือเครื่องมือปองกันมิจฉาอาชีวะ   อันจะมาถึงตนนั้น    ดูไมเปนการงดงามนัก    ท้ังเปนการเอาเปรียบ
ผูที่ตนเรยีกสหธรรมิก  (ผูประพฤตธิรรมรวมกัน)   เกินงามไปสักหนอย,   และเปดโอกาสใหสามเณร
เปนอยูอยางหละหลวมไดงายเขา. 

 เมื่อสังเกตดูจากพระบาลีสวนมาก   จะเห็นวาในยุคพุทธกาล    สามเณร  ก็มีอาชีวะ
ทํานองเดียวกบัภิกษ ุ  คือเทีย่วภิกขาจารฉนัอยางเดยีวกนั  เรรอนไปดวยกัน.    แตตกมาถึงปนูอรรถกถา   
จะเห็นวาสามเณรคอย ๆ  กลายเปนผูคอยใหความสะดวกแกภิกษุในการขบฉันไป   ย่ิงในปนูหลัง ๆ  มา
น้ี   ดูเหมือนจะกลายเปนแมครวัเอาเสียทีเดียว.     ถาจะหมุนกลบัใหสามเณรมฐีานะดีข้ึนในสวนนี ้  
เสมอในครั้งกอนโนนแลว   ก็จัดเปนความเจรญิรุงเรืองของพระสาสนาในสวนปฏบิัติธรรม  ไดอีกมุม
หนึ่ง,    และทัง้ภิกษกุ็จะงดการขบฉันอยางพิถีพิถันไดเปนสวนมากดวย. 

 จริงอยู   อาจมีเหตุผลในทํานองที่วา   การสะสมไวฉัน,   การพรากพืชคาม  ภูตคามมาฉัน
,   การปรุงอาหารฉันเอง  ฯลฯ  เหลานี้   สามเณรควรทาํเพื่อตนเองและภกิษุไดดี,    ในเมื่อถือตามพระ
ปาฏิโมกขและศีลของเณร.   แตเราอาจนึกตอไปวา   ถาสามเณรถือสูงขึ้นไปไดเลา   จะมิเปนความดีงาม  
หรือการกาวหนาของเธอดอกหรือ.    แมพระบญัญตัิจะไดเปดโอกาสใหสามเณรทําไดในสิ่งทีก่ลาว
มาแลวก็จริง   แตมิไดมีบญัญัติหามวาสามเณรอยาพึงทาํใหดีข้ึนไปกวานั้น.     เมือ่สามเณรก็อาจบรรลุ
พระอรหันตได   และท่ีเปนพระอรหันตก็มีอยู   จึงไมควรตดัสิทธิ์ทีส่ามเณรจะมโีอกาสทําใหย่ิงขึ้นไป
ในขอที่ควรทํา.    ถาจะแบงชั้นวรรณะใหสามเณรตั้งอยูในฐานเปนคนใชคนครัวแลว   ก็เทากับกัก
สามเณรไวน่ันเอง  หรือมิฉะนั้นสามเณรที่เปนพระอรหันต  อาจตองเปนแมครัวอกีตําแหนงหนึง่ดวยก็
ได.    เราจึงควรเอาใจใสในฐานะของสามเณรใหมากขึ้นกวาที่เปนอยูในบัดนี้,   ไมควรเห็นแกปากแก
ทอง  กักสามเณรไวจากการกาวหนามาเปนคนใหความสะดวกแกภกิษุมากนกั. 

 

๔.  ความเครงครดัของพระมหาเถระในเรือ่งนี้. 

 พระสารีบุตร   เปนมหาเถระที่สูงสุดในบรรดามหาเถระทั้งปวงในครั้งพุทธกาล.    ทาน
ถือเครงในเรื่องนี้   กระทั่งถึงสิ่งท่ีไดมาโดยคนอื่นไปหามาโดยอาการอันไมสูงามดวย   ดังจะทราบได
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จากเรื่องของทาน.๑๓๐    ในคราวที่ทานปวยโรคลมจุกเสียด   ซึ่งทานเคยหายดวยการฉันขาวขีรปายาส  มี
ผูบอกความนีแ้กชาวบาน๑๓๑    เขาจัดทําฝากมาถวายกับพระสารีบุตรเปนพเิศษ   ทานไมยอมฉัน   ใหเขา
ทิ้งและดวยความที่ทานปติ   ในความบริสุทธิ์เดด็ขาดของตนเอง   โรคไดสงบในทนัทีน้ัน  ทานยังได
กลาวอุทานวา  : -   

“ปายาสเกิดจากวจวีญิญัติ   หากวาเราฉันลงไป   ปราชญกจ็ะติเตียนเราได   เพราะเหตุ
แหงอาชีพ.    ถึงแมวาไสของเราจะไหลออกมากองอยู  (เพราะโรคหรือความหิว)  ก็
ตาม   เราไมยอมทําลายอาชีพแมจะตองตาย. เรายนิดีตอตวัเราเอง ในการ
เวนอเนสนา๑๓๒   เสียได.    เออ,  ก็คนอยางเราหรือจะประพฤติอเนสนาทีพ่ระพุทธองค
ทรงเกลยีด.” 

 

 พระมหากัสสปเถระ  ก็เปนพระมหาเถระตัวอยางของเรือ่งนี้   จนถึงพระผูมพีระภาคเจา   
ทรงยกยองสรรเสรญิใหปรากฏในที่ชุมนุมสงฆวา    “ภิกษุ  ท. !     กสัสปนี้  เปนผูยินดดีวยบิณฑบาต
ตามแตจะมีจะได,   และกลาวสรรเสรญิความเปนคนยินดีดวยบณิฑบาตเชนนัน้.    เธอไมทําการ
แสวงหาอันไมประเสริฐ  อันไมสมควร  เพราะความอยากไดอาหาร.    เมื่อบิณฑบาตไมไดเลย  ก็ไม
สะดุงใจ,   เมื่อบิณฑบาตไดมา  ก็ไมยินดี  ไมมัวเมา  ไมติดรส  แตเปนผูบรโิภคดวยความรูสึกตอโทษ
ของความมัวเมา   เธอมีปญญาสลดัโทษนัน้ ๆ  ออกเสยีได   แลวบรโิภคอยู.”๑๓๓      

 พระอุปเสนวังคันตบุตร   ก็อีกรูปหนึ่ง   ซ่ึงไดกลาวไวอยางนาจับใจวา. 

“แมวาไสของขาพเจาจะขาดออกมาเพนพาน   อยูภายนอก  (เพราะความหิว)  ก็ตามที   
ขาพเจาเปนไมทําการแสวงหาอันไมสมแกสมณภาพ,   ไมยอมทาํลายอาชวีะอยาง
เด็ดขาด.”๑๓๔     ดงันี้ 

                                                  
๑๓๐  วิสุทธิมรรค   สีลนทิเทส   ภ. ๒   น. ๕๒. 
๑๓๑  ตามทองเรือ่งวาเทวดาเขาไปบังคับทายกใหจัดทําถวาย. 
๑๓๒  อเนสนา  การแสวงไดมาโดยอาการอันไมควรแกเพศของตน. 
๑๓๓  กัสสปสังยุตต   นิทานฺ.  สํ.  ๑๖/๒๒๙/๔๖๒. 
๑๓๔  มลิินทปญหา   ตอนอุปมาปญหา   น. ๔๗๗ (ฉบับบาลี) 
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 และอีกเรื่องหนึ่ง  คือ  พระมหาติสสเถระ  ผูหวังรักษาอาชีวะใหบริสุทธิ์อยางยิ่ง   แมตอง
อดอาหารมานานแลว   กไ็มยอมใหใจนอมนึกไปในอเนสนา    อยาวาถึงจะทําการขอดวยวาจา  หรือ
แสวงไมสมควรอยางอื่น ๆ  เชนหยิบฉวยมาฉันเองเปนตน.    เรื่องของทานเลากันวา๑๓๕    ทานเดินทาง 
อดอาหารและเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทาง   หมดแรงลมนอนอยู  ณ  โคนมะมวงมผีลดก   หลนเกลื่อน
กลาดตนหนึ่ง    ทานไมเคยคิดจะหยิบมาฉัน   เพราะผดิวธิีของสมณะ   จนกระทั่งมีอุบาสกคนหนึ่งมา
พบเขา  ทานกยั็งไมเอยปากขอรอง.    อุบาสกไดสังเกตเห็นความอิดโรยกระวนกระวายของพระเถระเอง   
จึงขยํามะมวงทําปานะถวาย.   พอพระเถระมีความสดชืน่บาง  กย็กพระเถระขึ้นหลงั   แบกไปสงถึงที่
อยู.    พระเถระสําเนียกตนวา  “ผูน้ีเปนบิดาของเรากไ็มใช   เปนมารดาก็ไมใช   พวกพองก็ไมใช   แตที่
เขาพยายามในเราถึงเพยีงนี ้   ก็เพราะความที่เราเปนผูมีศลี.”   ทานเกิดปติปราโมทยในศีลของตน   จิต
สงบเปนสมาธ ิ เจรญิวิปสนา  เห็นแจงธรรมท้ังปวง  บรรลุคุณวิเศษชัน้สูง   บนหลังอุบาสกนั้น. 

 

๕.  ความเครงครดัในเรื่องนีข้องบัณฑิตในกาลกอน 

 นักบวชแมในครั้งพุทธกาล   นอกพระพุทธสาสนาก็ยังถือกันอยางเครงครัดในเรื่อง
มิจฉาชีพ  เกีย่วกับดวยการขอตรง ๆ  จนถึงกับพระผูมีพระภาคทรงนํามาตรัสเปนเนตติแกภกิษใุนยุค
ของพระองคกม็ี   เชน   พรหมทัตตชาดก๑๓๖   และอัฏฐิเสนชาดก๑๓๗   ดังจะสาธกมาพอเปนอุทาหรณ. 

 พรหมทัตตชาดก   :   พระดาบสโพธิสตัวรบัอาราธนาของพระเจาปญจาลราช   อยูจํา
พรรษาในพระราชอุทยาน.    ครั้นสิ้นฤดูฝนแลว   ประสงคจะกลับปาหิมพานต   คิดวาควรจะไดรองเทา
ช้ันเดียวคูหน่ึง   กับรมใบไมคันหนึ่ง   เพราะทางกันดารมาก,   ใครจะขอจากพระราชา   แตมาคิดวาถา
พระราชาจะบอกปด   ราชเสวกกจ็ะไดยินเปนท่ีอับอาย   จึงขอโอกาสเพื่อพูดในที่ลับคน,    ครั้น
พระราชาประทานโอกาสแลว   ลับคิดไปวา   ถาพระราชาไมอาจประทาน  หรือไมประทาน   ก็จะแตก
กันโดยน้ําใจ   จึงทูลวา   รอไววนัอื่น   อาตมาภาพขอตกลงใจในเรื่องนี้ใหมดังนี้ทุก ๆ  ครั้ง    จนลวง
มาถึง  ๑๒  ฤดฝูน    พระราชาประหลาดใจมาก   ทรงคะยั้นคะยอถามหนักเขา  ก็ทูลส่ิงที่ประสงค,   
และแถลงเหตุที่ขอในที่ลับวา  : -   

                                                  
๑๓๕  ฎีกาวิสุทธิมรรค   ตอนแกศีลนิทเทส. 
๑๓๖  พรหมทัตตชาดก   กุฏิทูสกวรรค   จตุก.   ชา.   ภาค ๔/๓๒๕.  
๑๓๗  อัฏฐิเสนชาดก   กกุกุวรรค   สัต.   ชา.   ภาค ๕/๑๖๓. 
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“ขาแตเจาพรหมทัตต !    ผูออกปากขอ    ยอมไดผลสองอยาง  คือไดหรือไมได.    การขอ
ยอมมีอยางนีเ้ปนธรรมดา.   นักปราชญเรยีกการขอวาการรองบอกขอ   และเรยีกการ
ปฏิเสธคําขอวาการรองบอกปด.     อาตมาคิดวา   ชาวปญจาละอยาพึงเห็นอาตมาภาพบอก
ขอ   และพระองคบอกปดเลย,   จึงขอโอกาสทูลในทีล่ับ.” 

“ขาแตทานผูลอยบาปเสียไดแลว !      ขาพเจาขอถวายโค  ๑๐๐๐  ตัวพรอมพอฝูงแกทาน.    
อารยชนไดฟงถอยคําอันประกอบดวยธรรมของทานแลว     ไฉนจะไมพึงถวายแกทานผู
อารยชนเลา”  พระราชาตอบ. 

 เมื่อพระโพธิสตัวไมยอมรับสิ่งอ่ืนนอกจากรองเทากับรมแลว    ก็ประทานใหตามความ
ปรารถนา,     และโพธิสัตวก็กลับสูปาหิมพานต. 

 เรื่องนี้   พระผูมพีระภาคนํามาตรัสเลาแกภกิษุชาวเมอืงอาฬวีผูขอจดั   จนชาวบานอิด
หนาระอาใจ   เห็นวัวแดง ๆ  มาแตไกล  ก็ซอนตัว  คิดวาพระจะมาขออะไรกะตัวอีก. 

 อัฏฐิเสนชาดก   :   พระอัฏฐิเสนโพธิสตัวเปนดาบส   อาศัยอยูในอุทยานของพระเจา
พาราณสี.    เปนผูที่พระราชาทรงปวารณาไวโดยประการทั้งปวง   กระทั่งถึงจะแบงสวนราชสมบตัิก็ได
ถาตองการ    แตทานไมเคยออกปากขอสิ่งใดเลย     ทั้งท่ียาจกวณิพกอื่น ๆ  ขอพระราชทานสิ่งนัน้ส่ิงนี้
กันอยูอยางไมขาดสาย.    พระราชาทรงสนเทหเปนอันมากมานานแลว   จึงตรัสถามถึงเหตุผลท่ีไมขอ,    
ทานทูลวา  : -   

“ผูขอยอมไมเปนที่รกัที่พอใจ  ของผูถูกขอ.       ผูถูกเขาขอแลวไมให   ก็ไมเปนที่รกัท่ี
พอใจของผูขอ.      อาตมาภาพจึงไมทูลขอ    ดวยคิดวา  อาตมาภาพอยางตองตะขิดตะขวง
มีใจเหินหางพระองคเสยีเลย   ดังนี้.” 

พระราชาทรงแยงพรอมกับขอรองวา  :   

“พระคุณเจาอฏัฐิเสนะ !     สมณพราหมณผูประพฤติธรรม  ตองอาศัยภกิขาจารเลีย้งชีวิต.     
เมื่อถึงกาลควรขอก็ไมขอดังนี้   ช่ือวาทําใหทายกเสื่อมจากบุญ  และตนเองก็ไมไดเลีย้งชีพ
โดยผาสุก.     สวนสมณพราหมณผูขอในกาลที่ควรขอ   ยอมชื่อวาทําใหทายกไดประสบ
บุญ  และตนเองก็ไดเลี้ยงชพีเปนผาสุก.     อะไรเลา  ทําใหพระคุณเจามากลาววาเราอยาง
ตองตะขิดตะขวงหางเหินกันเสียเลย ?    แทจริงผูมปีญญาเห็นผลของการบริจาคทาน   
ยอมไมโกรธเลย,   กลับยินดีเสียอีกในเมือ่ถูกขอ.    ก็ผูประพฤติพรหมจรรยเชนพระผูเปน
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เจาเชนนี้    ยอมเปนที่รกัพอใจของขาพเจายิ่งนัก,    พระคุณเจาอยางเกรงใจเลย   จงขอเถิด,   
แมราชสมบัติขาพเจาก็สละถวายได.” 

พระโพธิสัตวทูลอีกวา  :   

“บรรพชิตผูมคีวามรอบรู   ยอมไมออกปากขอ.    ทายกที่ฉลาดกย็อมทราบอยูเองแลววา   
ปฏิคาหกตองการอะไรในเวลาเจ็บไขหรือเวลาสบาย.    พระอริยเจาทั้งหลาย   ยอมไมออก
ปากขอ   นอกจากจะยนืนิ่งอยูดวยอาการของภิกขาจารเทานั้น    ไมแสดงวิการทางกายหรือ
วาจา  อยางใดอีก.    น่ีเปนอาการของพระอริยเจา  ทั้งหลาย.” 

 พระราชาทลูถวายโคนมสําหรับประจําองคโพธิสัตว ๑๐๐๐ ตัว.    ทานปฏิเสธ    และ
ดํารงชีพอยูตามวิสัยดาบส   จนลผุลสําเรจ็ตามประสงค.    แมชาดกเรื่องนี้  ท่ีพระผูพระภาคทรงนํามา
ตรัสเลา   ก็เพราะปรารภภกิษุชาวเมืองอาฬวีผูขอจัดเหมือนกัน. 

 สวนอาชีวะท่ีไมสะอาดหมดจด   เพราะทําการบรโิภคสะสมนั้น   พระผูมีพระภาคเจาก็
ไดทรงนําคันธารชาดกมาแสดงแกภิกษุทั้งหลาย   ปรารภภกิษผุูเปนบริวารของพระปลินทวัจฉะ  พากัน
สะสมเนยและน้ําออยเปนตนไวฉัน,    เพ่ือใหเห็นวา   แมแตนักบวชนอกพุทธกาล   ถอืเพียงศลีหา  เปน
ดาบส  ก็ไมทําการสะสมของกิน.    เรื่องนั้นดังตอไปนี้. 

 คันธารชาดก      เปนพระราชาที่เบื่อหนายราชสมบัติแลวสละออกผนวช.    พระเจาวิเทห
ราชไดยินขาวเพื่อนผนวช   ก็สละราชสมบัติออกผนวชตาม  ไดพบกนั   และอาศยัอยูดวยกนัเปนผาสุก  
ในปาหิมพานต.     พระคันธารดาบส    เคยเลาใหพระวิเทหดาบสฟงถึงมูลเหตุที่ทานออกผนวชวา  
เพราะไดเห็นจนัทรคราสเปนนิมิตสะกิดใจเกิดความสังเวชวา   พระจนัทรวันเพ็ญ  ยังตองมืดมวัเพราะ
ราหู (เงาโลก)   ทับฉันใด   พรองคเองกม็ีจิตเศราหมองขุนมัว   เพราะราชภาระทบัถมฉันนัน้    เบื่อ
หนายที่จะตองใหโอวาทส่ังสอนในการปกครองประชาชนตลอดทั้งแควน   จึงผนวชเสีย. 

 ในกาลตอมาพระดาบสทั้งสองเขาสูหมูบาน   ไปบิณฑบาตบางวันไดอาหารไมมเีกลอื   
บางวันมีเกลือ.   พระวิเทหดาบส  จึงเก็บเกลือในวันที่มีมาก  เหลือฉันไวใชวันท่ีไมไดเกลือโดยซอนไว.    
ครั้งถึงวันที่บิณฑบาตไมไดเกลือ   กนํ็าออกมาแบงใหพระคันธารดาบสบาง,   เมื่อพระคันธารดาบสถาม
ถึงท่ีมาแหงเกลือ   ก็ตอบตามตรง.   พระคันธารดาบสจึงตักเตือนอยางรุนแรงวา  : -   
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“ทานวิเทหะ !     ทานสูสละแวนแควนถึงหมื่นหกพันตําบลอันมั่งคั่งสมบูรณ  และสละ
คลังสมบัติ  มีคลังทอง  คลังเงิน  คลังแกวมณี  เปนตน   เปนอันมาก    ปลีกตนออกมาได
แลว,   บัดนี้ทําไมยังจะมาคิดการสะสมสิ่งของ   สักวาเม็ดเกลือ  ดวยเลา ?” 

“ขาแตอาจารย !     ทานเลา   สูสละแวนแควนคันธาระ  อันมั่งคั่งไพบูลยออกมา    เพราะ
คิดหลีกจากการที่ตองสั่งสอนประชาชนทัง้แควน,   ก็ทําไมบัดนี ้  ทานตองมาวากลาว
ตักเตือนขาพเจาผูหน่ึงอีกเลา ?” 

 ทานวิเทหดาบสทนตอคําตักเตือนอันรนุแรงมิไดกโ็กรธและกลาวตอบดัง่นี้,    แตเมื่อได
โตตอบไปกันไปมา   ก็ยอมจํานนตอเหตผุลของพระคันธารดาบส   และยอมอยูใตโอวาทอยางศษิยกับ
อาจารยกลับไปสูปาหิมพานต   บําเพญ็พรตลุถึงที่สุดแหงความมุงหมายของการออกบวชเปนดาบสได   
เชนเดยีวกับพระคนัธารดาบสผูนํา.  

 นักบวชน้ัน   ตามธรรมเนยีมถือกันวา   ตองไมทําการสั่งสมเพราะการสั่งสมเปนอาการ
ของชาวบาน   เมื่อบริโภคของที่สะสมไว   ก็เปนการดํารงชีพอยางชาวบานไป   การมีชีวิตอยูไดดวย
อาการเชนนี้   ช่ือวาอาชีวะไมบริสุทธิแ์ท   ท้ังเปนเหตุใหกังวล   ตองแบงแรงงานของจิตใจจากการ
ภาวนามาใชระวังรักษาสิ่งนีบ้าง  ทําใหหนาที่โดยตรงบกพรองไป   นักบวชหรืออนาคาริกบุคคล  จึงไม
สะสม    จนกลายเปนขนบธรรมเนยีมของนักบวชมาตั้งแตสมัยดกึดําบรรพ,    ปรากฏอยูในเรื่องราวตาง 
ๆ  เปนอันมาก. 

 ตามที่ชักมาแสดงพอเปนตวัอยางนี ้   ชักมาเฉพาะที่เปนอาชีวะชัน้ประณีต  เชน  การไม
ออกปากขอ  แมเขาปวารณา     ไมทําการสะสม  แมเกลือนดิเดยีวเปนตน.       สวนชาดกทีก่ลาวถึง
นักบวชโกงอยางจริง ๆ  จัง ๆ  เชน ชฎลิลวงเห้ียเปนตนนั้น    ทราบกนัโดยมากแลวจึงไมยกมากลาว. 

 

๖.  อาชวีะท่ีถือตึงเกนิขดีไป 

 พระบาลีมหาสีหนาทสูตร ๑๓๘    และอฏัฐกถา๑๓๙    ของพระบาลีน้ี   ไดกลาวถึงความ
เปนไปบางอยางของอัญญเดยีรถยี๑๔๐   อันเกีย่วกับอาชีวะไว    ลวนแตแสดงใหเห็นวาตึงเกินไป   จน

                                                  
๑๓๘  มหาสีหนาทสูตร   สีหนาทวรรค  มู.  ม.  ๑๒/๑๕๕/๑๗๗. 
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เปนสวนสุดฝายขางตึง.   และพระผูมีพระภาคของเรา  ก็เคยลองประพฤตวิัตรเชนกลาวนั้นมาแลว   จึง
ไมทรงบญัญัตเิปนสิกขาบทแกภกิษุท้ังหลายเพราะเกินไปนั่นเอง.    ในท่ีนีจ้ะนํามาแสดงพอเปน
อุทาหรณ,   แนวความคิด. 

 อัญญเดยีรถยีบางพวก   ไมรับอาหารที่เขาปรุงเจาะจงตนเพราะรังเกียจวา  มิใชอาหารอัน
เปนไปตามธรรมดา,   ไมรับอาหารที่เขาทําเครื่องใชภาชนะกระทบกันในเวลาถวาย  โดยรังเกียจวา
ความทุกขหรอืความกระทบกระทั่งเกดิแกภาชนะนัน้ ๆ  เพราะตนเปนเหตุ  (เนือ่งจากพวกนีถ้อืวาทุก
อยางมีชีวิตและความรูสึก  เปนแตหยาบหรือประณีตกวากันเทานัน้),    ไมรับอาหารของคนที่บรโิภคกัน
อยูสองคนลุกมาถวายคนหนึ่ง  เพราะทําใหอีกคนหนึ่งไมพอใจได  เชนตองคอยเปนตน,    ไมรับอาหาร
จากหญิงมีครรภ   หญิงทีบุ่ตรยังกําลังกนินมอยู    เพราะทําใหเดก็ในครรภลําบาก  เมื่อแมลกุเดินมา  
และเดก็ที่กินนมจะรองไห,    ไมรับอาหารที่หญิงผูกาํลังไปดวยบุรษุถวาย  เพราะไมชอบใจแกบุรุษ,    
ไมรับอาหารทีสุ่นัขคอยเฝาอยู  เพราะสุนัขก็อยากไดเหมอืนกัน  และดูเหมือนแยงสุนขั  หรือทําความไม
พอใจใหเกดิแกสุนัข,     ไมรับอาหารที่เห็นแมลงวันบินออกมากอน  เนื่องจากถูกไล  หรือรบกวน   เมื่อ
เจาของหยิบอาหารซ่ึงแมลงวันเกาะกินอยูกอนนั้นมาถวาย.    เม่ืออาการนัน้ ๆ  นารงัเกียจใจตวัเอง  กถ็ือ
วาอาชีวะนั่นไมบริสุทธิ์   แตเราจะเห็นไดวานี้ยอมตึงเกินไป. 

  

๗.  สรุปหลกัของเรือ่งนี้   จากตวัอยางทั่วไป 

 จากตัวอยางทัง้หมด   คือทั้งบาลี  อัฏฐกถา  ฎีกา   ทั้งในพุทธกาลและนอกพุทธกาล   เรา
จะสรุปเปนหลักสําหรับจําไวอยางงาย ๆ  ไดวาอาชีวปาริสุทธนิั้น  มีเปนสองประเภท  คือประเภท
ธรรมดา  และประเภทที่เปนการขูดเกลาอยางยิ่ง. 

 ประเภทธรรมดา   :   ประเภทนี้นยิมวาตองถือกันทัว่ไป   ในฐานเปนบัญญัติท่ีบังคับให
ถือโดยตรง.   แบงเปนสองพวก   คือพวกที่เปนมิจฉาชพี  เพราะเปนการลอลวงโดยออมหรือพริีพ้ิไร   
จนไดมาบรโิภค,    และไมไดบัญญัติหามไวเปนสิกขาบทโดยตรงพวกหนึ่ง,   และพวกที่พระผูพระภาค
เจาบัญญัติหาม   ตั้งเปนสิกขาบทขึ้นไวทัง้ในและนอกพระปาตโิมกขอีกพวกหนึ่ง. 

                                                                                                                                                     
๑๓๙  มหาสีหนาทสุตตวัณณนา   ปปญจสูทนี  ภ. ๒   น. ๕๘. 
๑๔๐  อญัญเดยีรถยี  คือลทัธิอื่นนอกจากลัทธิของพระองค. 
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 ประเภทที่ขดูเกลาอยางยิ่ง   :   ประเภทนี้หนักไปทางหลกัธรรมมากกวาหลักวนิัยหรอืศีล   
ดังมีตัวอยางกลาวไวแลวในอัฏฐกถาแหงพระบาลีมหาอัสสปุรสูตร   ที่ขาพเจายกมาตั้งไว   ในตอนที่มี
กระทูวา  “อาชีวะที่บริสุทธิเ์ปนอยางไร”   ขางตนนั้นแลว,   แตตองไมถือเครงเกินไป   จนเปนการถือ
อยางอัญญเดียรถยี. 

 เรื่องเชนเรื่องฉันยอดสะเดา   และดื่มน้ําปานะในอุทาหรณน้ัน    ตามธรรมดานกัศึกษา
ไมคอยไดทราบหรือคิดกันวา   ทานจัดเปนมิจฉาชีพดวย   แตถาพิเคราะหดูอยางถี่ถวนแลวจะเห็นวา
เปนได   และเปนประเภทขูดเกลาอยางยิ่งจริงดังทานกลาว   และเม่ือเปนเชนนี้   นาจะขยายกวางออกไป
อีกวา    ถึงแมการบรโิภคโภชนะทีรู่อยูวาทายกนํามาถวาย   ดวยความปอยอใหรักใครสนิทสนม,   หรือ
ดวยความหลงบุญเมาสวรรค   จนเปนญาณวิปยุตตนาสงสารสังเวช  ไมประกอบดวยธรรมแท,   ก็ควร
อยูในประเภทมิจฉาชีพ   ชนดิท่ีเปนการถืออยางขูดเกลาอยางยิ่งเหมือนกัน,  ถารับและบรโิภคลงไป. 

 

๘.  อานิสงสแหงอาชีวปาริสทุธิศีล 

 เมื่อภิกษุประพฤติเต็มท่ีในอาชีวปาริสุทธศิีล   ตามนัยอันกลาวมาแลว   ผลนาชื่นใจยอม
หลั่งไหลออกมาจากการประพฤติน้ัน   เปนคุณประโยชนแกเธอเองบาง   ผูอ่ืนบางและแกพระสาสนา
บาง. 

 สําหรับตวัเธอเอง  น้ัน     เมือ่คนหาความเศราหมองไมพบก็ปราโมทยและปติ,    เมือ่ปติ  
จิตยอมสงบตั้งมั่นเปนสมาธิ,    เมื่อเปนสมาธิ  ก็เกดิปญญารูธรรมทัง้หลายตามที่เปนจริง    ถึงที่สุดก็
บรรลุวิมุติเปนพระอรหันต   ดุจดั่งเรื่องของพระมหาติสสเถระท่ีกลาวมาแลว.    ถาหากยังไมอาจบรรลุ
ถึงท่ีสุด  ก็ยังเปนการทําตามรอยพระอริยเจาที่กาวหนาไปได   มีสัจจะตอตัวเองและผูอ่ืน   มีคุณธรรมใน
ตนพอที่จะเปนตัวอยางแกเพ่ือนสหธรรมกิ  และพอที่จะทําใหตนเองเปนผูสมกบันามอันมีเกยีรติของ
ตนวา   สมณสากยบุตติย  ดังนี้.      แมตนเองก็ติเตยีนตนไมได   ผูอ่ืนก็ไมได   เทวดา  มาร  พรหม  ก็
ไมได   จึงเปนผูมีความกลาหาญมีความเกษมราเริง   เยือกเย็นอยูอยางสงบเงียบ  และบริสุทธิแ์ท. 

 สําหรับผูอื่น       คือชาวโลกไมถูกลอลวง  ไมเบื่อหนายราํคาญ   ไดเห็นสมณะผูกลาหาญ  
ทําตนเปนตวัอยางในการอดทน   เพื่อรกัษาอาชีพใหสะอาดหมดจด    แมจะตองเสียชีวิตกย็อมได.    
ความเชื่อถือตวัเองของชาวโลก   ยอมเกดิขึ้นและนอมไปโดยนยัวา   เมื่อพระผูเปนเจาอาจสละชีวิต  
เพราะรักษาอาชีวปาริสุทธิศลีได   แลวไฉนพวกเราจะไมอาจสละไดบางเลา,    และเมื่อพระผูเปนเจา
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พยายามรกัษาอยูอยางกวดขนั   ก็ไมเคยปรากฏวาตองเสียชีวิตไปแมแตรูปเดยีว   แมเรากต็องทําไดอยาง
เดียวกันเปนแน.    เมื่อเปนเชนนี้   ชาวโลกก็อาจยกตนใหข้ึนสูงจากการประกอบกรรมอันเปนบาป   
เพราะอาชีวะเปนตนเหตุ  ไดยิ่งขึ้น. 

 สําหรับพระสาสนา  น้ัน    จะเปนทางนํามาซึ่งความเคารพนับถือจากประชาชนทัว่ไป,   
ประชาชนที่เลือ่มใสสาสนาอื่น ๆ  อยู,   และจากนักบวชในสาสนาอื่น   ถึงกับจูงมาสูสาสนานี้ได   ดุจ
ดังเรื่องของพระสารีบุตรกับนางสูจิมุขีปรพิพาชิกา    อันขาพเจาจะไดจบการพรรณนาเนื้อความของบท
น้ีลงดวยเรื่องของทาน๑๔๑   ดังตอไปนี้ : -   

 “ขาแตสมณะ !     ทําไมทานจึงนั่งกมหนาฉัน ?   - นี่เปนคําที่นางปริพพาชกิาถามทาน   
ในขณะท่ีทานนั่งฉันภัตตาหารอยู  ณ ริมผาแหงหนึ่ง. 

 “นองหญิง !     เราไมไดน่ังกมหนาฉันดอก.” 

 “ถาเชนนัน้  ทานแหงนหนาฉันหรือ ?” 

 “เราไมไดแหงนหนาฉัน” 

 “ถาเชนนัน้   ทานสายหนาฉันละกระมัง ?” 

 “เรามิไดสายหนาฉัน.” 

 “ถาเชนนัน้   ทานกลอกหนา๑๔๒  ฉันหรือ?” 

 “เรามิไดกลอกหนาฉันเลย.” 

 “ถาเชนนัน้  ทานฉันอยางไรเลา ?” 

 “ดูกอนนองหญิง    สมณพราหมณใด   เลี้ยงชวีิตดวยมิจฉาชีพ   คือเดรจัฉานวิชาทาง
หมอดูท่ีดิน    เรากลาวพวกนั้น  กมหนาฉนั.     พวกใดหมอดูดาวฤกษ  เรากลาววาพวกนั้น   แหงนหนา
ฉัน.     พวกใดยอมรับใชคฤหัสถไปในทีน่ั้น ๆ  เรากลาววาพวกนั้น   สายหนาฉัน.    และพวกใดเปน

                                                  
๑๔๑  สุจิมุขีสูตร   ขันธ.   สํ. ๑๗/๒๙๕/๕๑๗. 
๑๔๒  กลอกหนาคือ   เอียงไปเอียงมา  (หูจดบา),   สายหนาคือ   เหลียวไปมารอบ ๆ. 
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หมอดูลักษณะของอวัยวะในรางกาย  เรากลาววาพวกนั้น  กลอกหนาฉัน.         สวนเราเอง  ไมเลี้ยงชีวิต
ดวยมิจฉาชีพ  หรือเดรัจฉานวิชาเห็นปานนัน้เลย.    เรายอมแสวงหาอาหารโดยถกูธรรมแลวฉัน    จึงไม
กลาววา   กมหนาฉัน  แหงนหนาฉัน   สายหนาฉัน   กลอกหนาฉัน.” 

 “ทานทั้งหลาย !     เหลาสมณสากยบุตตยิ   ยอมฉันอาหารซึ่งไดมาโดยธรรม,   ฉัน
อาหารที่ไมมีโทษ.   ขอเชิญทานท้ังหลายถวายบณิฑบาตแกสมณสากยบุตติยท้ังหลายเถิด.    นี่เปนคําที่
นางสูจิมุขีปรพิพาชิกา    เที่ยวโฆษณาตามถนน  ตามตรอก  ในหมูบาน    ภายหลังที่ไดฟงคําตอบอยาง
นาจับใจ  ของทานพระสารบีุตรแลว. 

จบ  ตามรอยพระอรหันต 


