ตามรอยพระอรหันต

2
อักษรยอ
(เพื่อความสะดวกแกผูที่ยังไมเขาใจเรื่องอักษรยอที่ใชหมายแทนชือ่ คัมภีร ซึ่งมีอยูโดยมาก)

มหา. วิ มหาวิภังค วินัยปฎก
ภิกฺขุณี. วิ. ภิกขุณวี ิภังค วินัยปฎก
มหาวคฺ. วิ. มหาวัคค
”
จุลวฺ คฺ. วิ. จุลลวัคค
”
ปริวาร. วิ ปริวารวัคค ”
สีล. ที. สีลักขันธวัคค ทีฆนิกาย
มหา. ที. มหาวัคค
”
ปา. ที. ปกฏิกวัคค
”
มู. ม.
มูลปณณาสก มัชฌิมนิกาย
ม. ม.
มัชฌิมปณณาสก ”
อุปริ. ม. อุปริปณณาสก ”
สคาถ. ส. สคาถวัคค สยุตตนิกาย
นิทาน. ส. นิทานวัคค
”
ขนฺธ. ส. ขันธวารวัคค
”
สฬ. ส. สฬายตนวัคค ”
มหาวาร. ส. มหาวารวัคค
”
เอก. อ.
เอกนิบาต อังคุตตรนิกาย
ทุก. อ
ทุกนิบาต
”
ติก. อ.
ติกกนิบาต
”
จตุกฺ. อ.
จตุกกนิบาต
”
ปฺจ. อ. ปญจกนิบาต
”

ล. = เลม,

น. = หนา,

บ. = บรรพ,

ฉกฺ. อ. ฉักกนิบาต อังคุตตรนิกาย
สตฺตก. อ. สัตตกนิบาต ”
อฏ. อ. อัฏฐกนิบาต ”
นว. อ. นวกนิบาต
”
ทส. อ
ทสกนิบาต
”
เอกทส. อ. เอกาทสกนิ. เอกาทสกนิบาต ”
ขุ. ขุ.
ขุททกบาฐ ขุททกนิกาย
ธ. ขุ.
ธัมมบท
”
อุ. ขุ.
อุทาน
”
อิติ. ขุ.
อิติวุตตก
”
สุตฺต. ขุ. สุตตนิบาต
”
วิมาน. ขุ. วิมานวัตถุ
”
เปต. ขุ. เปตวัตถุ
”
เถร. ขุ.
เถรคาถา
”
เถรี. ขุ.
เถรีคาถา
”
ชา. ขุ.
ชาดก
”
นิท. ขุ.
นิทเทส
”
ปฏิสมฺ ขุ. ปฏิสัมภิทา
”
อปทาน. ขุ. อปทาน
”
พุทธว. ขุ. พุทธวงส
”
จริยา. ขุ. จริยาปฎก
”

ท. = ทั้งหลาย,

! = ดูกอน

3
ลําดับเรื่อง
ในเรื่องการตามรอยพระอรหันต
ตอนบุพภาค
หนา
๙
๑๐
๒๓
๒๔
๒๙
๓๗
๔๗
๔๗
๔๘
๔๘
๔๙

ประณมพจน
คําปรารภเรื่องการตามรอยพระอรหันต
พระบาลี ๓ สูตรที่ใชเปนหลัก
บาลีฉวิโสธนสูตร
บาลีมหาอัสสปุรสูตร
บาลีสามัญญผลสูตร
หัวขอที่ไดจากบาลี ๓ สูตรแตละสูตร
บาลีพระสูตรอื่นที่ควรตรวจดูดว ย(๑๖สูตร)
หลัก ๒๓ ขั้น
หลัก ๒๓ ขั้น กับมรรคมีองคแปด
หลัก ๒๓ ขั้น กับไตรสิกขา

บทนํา
บทนําการตามรอยพระอรหันต
พระตถาคต
เกิดขึ้นในโลก
อรห-เปนพระอรหันต
สมฺมาสมฺพุทฺโธ-ตรัสรูชอบเอง
วิชชาจรณสมฺปนฺโน-สมบูรณดว ยวิชชาและจรณะ
สุคโต
โลกวิทู
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ-เปนผูฝ กคนควรฝกไมมใี ครยิ่งกวา

๕๐
๕๓
๕๕
๕๕
๕๗
๕๘
๖๓
๖๔
๖๘

4
สตฺถา เทวามนุสฺสาน-เปนครูของเทวดาและมนุษย
พุทโธ-ผูเบิกบาน
ภควา-ผูจําแนกธรรม
แสดงธรรมไพเราะในเบื้องตน, ทามกลาง, ที่สุด
ประกาศพรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณ

๖๙
๗๒
๗๓
๗๕
๗๖

บทที่ ๑
ฟงเทศนเกิดปญญาอยากบวช
ผูที่จะบรรลุมรรคผล
การฟง
ใครจะรูสึกเชนกุลบุตรนี้
อยากบวชเพราะอะไร
อะไรทําใหเบือ่ โลก
กามคืออะไร
ตัวอยางในปวัตติกาล
บัดนีโ้ ลกรูสึกอยางไรบางในเรื่องนี้?

๗๗
๗๙
๗๙
๘๑
๘๑
๘๒
๘๓
๘๕
๘๗

บทที่ ๒
การสละทรัพยและญาติออกบวช
การบวชคืออะไร
ทําไมจึงบวช
คาของการบวช
ชนิดของนักบวช
บวชกันหมดเปนไปไดหรือไม
ประโยชนโดยแทจริงของการบวช
ประโยชนพิเศษของการบวช
การสึก
ถาไมบวชจะไดหรือไม

๙๐
๙๑
๙๔
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๑
๑๐๓
๑๐๓
๑๐๗
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บทที่ ๓
ปาติโมกขสังวร-สํารวมในพระปาติโมกข
๑. ปาติโมกข
ปาติโมกขจําเปนแกการตามรอยพระอรหันตอยางไร
ปาติโมกขคืออะไร
ปาติโมกขอนั มาในบาลีวินยั
ปาติโมกขอนั มาในบาลีสุตตันตปฎก
จุลศีล มัชฌิมศีล
มหาศีล
ปาติโมกขกับวินัยตางกันอยางไร
ปาติโมกขสังวรเนื่องกับมรรยาทและโคจร
อภิสมาจาร
โคจร
การเปดประชุมทําปาติโมกข
๒. สังวรคืออะไร
การสํารวมทัว่ ไป
การสํารวมเฉพาะปาติโมกข
๓. ศีลคืออะไร
อะไรเปนตัวศีล
ที่เรียกวาศีล เพราะเนื้อความวากระไร?
อะไรเปนลักษณะเครื่องใหสงั เกตของศีล
อะไรเปนรสของศีล
อะไรเปนเครื่องปรากฏหรือเครื่องหมายของศีล
อะไรเปนฐานที่ตั้งอาศัยของศีล
ศีลมีอะไรเปนอานิสงส?
ศีลมีกี่อยาง
อะไรเปนเครื่องเศราหมองของศีล
อะไรเปนความสะอาดหมดจดของศีล
ศีลวิบัติมโี ทษอยางไรบาง

๑๑๐
๑๑๒
๑๑๒
๑๑๔
๑๑๘
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๑
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๒
๑๓๒
๑๓๒
๑๓๒
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๗
๑๓๗
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๑๓๙
๑๔๐

ศีลสมบัติมีอานิสงสอยางไร?

๔. ความเบ็ดเตล็ด
ความหมายของคําวาปาติโมกขสังวร
การนิยมในหลักแหงอริยวินัย
การสํารวมปาติโมกขเนื่องกับการบริโภคของภิกษุ
ปาติโมกขสังวรศีลในฐานะเปนธรรมผูปกครองสงฆ
การตองอาบัตคิ ืออะไร
ประโยชนแหงปาติโมกขสังวรที่สะอาดหมดจด
พระพุทธประสงคที่ทรงฝากไวแกภกิ ษุสงฆ

๑๔๑
๑๔๑
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๖

บทที่ ๔
อินทรียสังวร-การสํารวมอินทรีย
๑. อินทรียสังวรศีล
อินทรียสังวรจําเปนในการตามรอยพระอรหันต
อินทรียคืออะไร
ทวารคืออะไร
คุมครองอินทรียคือทําอยางไร
การไมถือเอาโดยนิมิตและโดยพยัญชนะ
อภิชฌาและโทมนัสคืออะไร?
๒. เบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับอินทรียสังวร
การสํารวมอินทรียชนิดยอดเยี่ยม
ปฏิปทาของพระเสขะ
อินทรียชนิดทีฝ่ กอยูในอํานาจแลว
ความเขาใจผิดของบางคน
ธรรมอืน่ ที่ชวยเหลือแกการสํารวมอินทรีย
อานิสงสของการสํารวมอินทรีย
โทษของการไมสํารวมอินทรีย
การทรงกําชับในเรื่องการสํารวมอินทรีย

๑๔๘
๑๕๐
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๔
๑๕๘
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๑
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๔
๑๗๘
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บทที่ ๕
อาชีวปาริสุทธิ-ความบริสุทธิแ์ หงอาชีวะ
๑. อาชีวปาริสุทธิศีล คืออะไร?
ศัพทวาอาชีวปาริสุทธิศลี
อาชีวะที่ไมบริสุทธิ์เปนอยางไร?
การแสวงหาดวยการลอหลอก
กุหนา-การหลอกลวง
ลปนา-พูดพิรพี้ ิไร
เนมิตติกตา-พูดหวานลอม
นิปเปสิกตา-พูดทาใหเจ็บใจ
นิชิคึสนตา-แลกเปลี่ยนหากําไร
การแสวงลวงละเมิดพระพุทธบัญญัติ
เดรัจฉานวิชา
เวชกรรม
วิญญัติ
การรับใชตระกูล
อาชีวะที่บริสทุ ธิ์เปนอยางไร?
๒. เบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับอาชีวปาริสุทธิศลี
อาชีวปาริสุทธิศีลภายในปาติโมกขสังวรศีล
อาบัติเกี่ยวกับอาชีวะโดยตรง
สามเณรกับอาชีวปาริสุทธิศลี
ความเครงครัดของพระมหาเถระ
ความเครงครัดในเรื่องนี้ของบัณฑิตในกาลกอน
อาชีวะทีถ่ ือตึงเกินไป
สรุปหลักของเรื่องนี้จากตัวอยางทั่วไป
อานิสงสแหงอาชีวปาริสุทธิศีล

๑๘๓
๑๘๔
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๕
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๘
๑๙๐
๑๙๒
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๘
๑๙๘
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๒
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
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บุพภาค
แหงการ
ตามรอยพระอรหันต

“
พุทฺธสฺสาห นิยนฺ าเทมิ สรีรฺชีวิตฺจิท
พุทฺธสฺสาหสฺมิ ทาโส ว พุทฺโธ เม สามิกิสฺสโร-อิติ

พุทฺธทาโส
ขาพเจามอบชีวิตและรางกายนี้ ถวายแดพระพุทธเจา,
ขาพเจาเปนทาสของพระพุทธเจา, พระพุทธเจาเปนนายของ
ขาพเจา เพราะเหตุดังวามานี้ ขาพเจาจึงชื่อวา “พุทธทาส”

”

9

ประณมพจน
พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ, ยังอิงอาศัยกันตั้งอยูเพื่อความสุขของ
มหาชน, ขาพเจาขอมอบชีวติ พรอมทั้งรางกาย แดพระรัตนตรัยนั้น เพื่อปราศจากอันตรายทั้งทางกาย
และทางใจ อันหากจะเกิดมีแกขาพเจา ผูต ั้งใจรวบรวมรอยกรองของปฏิบัติ ที่พระผูเปนโลกนาถตรัส
ไวเปนรอยทางแหงพระอรหันตทั้งหลาย, จนกวาจะสําเร็จเรียบรอยลงดวยดี. ขอใหขาพเจาไดกลาว
คําจริงทุกประการ โดยไมมอี ุปสรรค. ขอกุศลจิตอันนี้ จงมีวิบากสมดังมโนรถครบถวน นับแตเวลาที่
ขาพเจาจะเริ่มรอยกรองเนื้อความในปกรณนั้น ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป เทอญ.

พุทธทาสภิกขุ
๒๘ สิงหาคม ๒๔๗๕

10
คําปรารภ
ชีวิตแหงบุคคลผูด ําเนินตามรอยพระอรหันต ไมไดมหี ลักวาจะตองนั่งหลับตาภาวนาอยู
ดายไป แตมีหลักสําคัญอยูวา จะตองหมุนใจตนใหตรงตอแนวทางแหงความสุขที่แทจริงตามลําดับ
ตามคําสั่งสอนของพระองค เทานั้น.
ชีวิตแหงความเปนพระอรหันตในพระพุทธสาสนา นับวาเปนชิน้ เอกในบรรดาธรรมที่
โลกควรตองการ, เพราะเปนสิ่งเดียว ที่อาจนําสุขแทจริงมาใหแกโลกได. การกระทําเพื่อใหจิตมี
อํานาจเหนือโลก - เพื่อไมตอ งหมุนเวียนไปในกระแสแหงความทุกขทรมานของโลก และเพื่อถึงที่สุด
แหงความสุขอันจะไมกลับไปเปนทุกขอกี ตอไป, นี้เปนวิธีการแหงการกระทําตามรอยพระอรหันต ซึ่ง
พระพุทธเจาไดทรงกระทําสําเร็จเปนคนแรก แลวสอนใหผูอื่นทําตามบาง จนมีพระอรหันต คือผูที่
หลุดจากทุกขเปนจํานวนมาก. ในครั้งนั้น มนุษยทมี่ ีปญญาลวนแตเปนผูทไี่ ดรบั ความสุขอยางสูงไป
ตามกันจนตลอดชีวิต. เพียงแตไดเห็นคนเชนนั้นก็เปนการดี เพราะเปนการไดเห็นตัวอยางผูที่พนทุกข
มีใจเปนอิสระจากธรรมชาติฝายขางต่ํา ไมติดขัดดุจทองฟาในกลางหาว และสดชื่นไดถึงที่สดุ ที่
ธรรมชาติของใจจะสดชื่นได, คงที่และแนนอน เพราะอยูนอกอํานาจของความชั่วในโลกดังกลาวแลว.
นี่เปนวิฝก ารอยางเดียว ทีจ่ ะนําความสุขมาสูโลกไดแทจริง. โลกมีความจริงเปนเชนนี้ แตมนุษย
สวนมากในโลก ไมยดึ เอาความจริงนี้เปนหลัก จึงดําเนินชีวิตขัดขวางตอความจริงของโลก ไดรับทุกข
ทรมานใจ โดยไมรูสึกอยูเสมอ
มนุษยสว นมาก สอนกันใหหมุนตัวเองตามความอยากอยางวิสัยโลก. เขาไมทราบวา
ลําพังโลกแลว ยอมหมุนไปสูความยุงเหยิง, แมจะมีการศึกษาอยางใหมเจริญขึ้นกวาบัดนีเ้ พียงใด ถา
ไมอาจบังคับความอยากของโลกไดแลว ก็จําตองแลนไปไมมีกําหนดหยุด แมวาโลกจะมีอายุยนื ไป
อีกเทาไรก็ตาม. ระหวางที่สัตวโลกหมุนไปตามอํานาจบันดาล ของความอยากนานาชนิดของมนุษย
นั่นเอง
มนุษยยอมไดรับความระหกระเหินมากนอยเทากับความชาและเร็วแหงกําลังหมุนของโลก
เพราะมนุษยเปนผูทําโลกใหหมุนไป และตนเองก็แลนติดไปดวย,
นี่คือการหมุนแหงลอของ
สังสารวัฏฏ อันเปนทุกขทรมาน !
ชีวิตแหงความเปนอรหันต จะหักกงลอใหหยุดเฉพาะตน. ถามีมากคน ก็อาจหักกงลอ
ของโลกได. โลกจะสงบ ! มนุษยจะไมตองเหนื่อยบอบดวยการหมุนติดตามโลก ซึ่งหมุนไปดวย
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อํานาจความอยาก. สิ่งทั้งหลายจักเยือกเย็น ! แตมนุษยผูไมเปนไทยแกตัว ที่ไหนจะทําเชนนัน้ ได.
มนุษยไมเปนไทยแกตัวเพราะตกอยูใตอํานาจความยั่วยวนของโลก : มนุษยอยากไดก็แลนตาม จนกวา
จะมีพระอรหันตมาเรียกใหเขาหยุดฟงคําชี้แจง จนทราบถึงเหตุผลของการทีไ่ มควรวิง่ เขาจึงจะไมออก
วิ่งตอไป; พระอรหันตจึงเปนบุคคลจําพวกเดียวเทานัน้ ทีโ่ ลกตองการเพื่อประสาสนความสุขสงบ.
นอกนั้นก็คือพวกที่จะวิ่งตามโลก และชวยกําลังใหโลกหมุนเร็วยิ่งขึ้น. จึงเปนโชคดีแกโลกอยางยิ่ง
เมื่อพระพุทธเจาหรือพระอรหันตเกิดขึ้นในโลก !
ทําไมจึงมีคนกลาววา พระอรหันตไมมใี นโลก และจะไมมีอกี ตอไป. ทําไมเขาจึง
พยายามยกเหตุผลมากลาวอยางจริงจัง จนคลายกับวาเขาจะไดรับผลดีอะไรสักอยางหนึ่ง ในเมื่อไมมี
ใครพยายามเพือ่ เปนพระอรหันต, และคลายกับวาพุทธสาสนาอันสูงสุดนั้นเปนคําพูดที่เหลวใหลไม
เปนชิ้น ไมใชคนที่เรียนพุทธสาสนาเหลวใหล. ทําไมจึงไมมีใครพยายามยกเหตุผลฝายขางที่วา พระ
อรหันตอาจมีได เหมือนอยางนั้นบาง. ธรรมดาฝายต่ําของโลกอันยั่วยวนที่สิงอยูใ นหัวใจของมนุษย
ไดชนะธรรมดาฝายสูงของโลกอันสงบเสียแลวกระมัง ? พระธรรม เปนของจํากัดเวลา (กาลิโก) คือมี
ประโยชนไดแตครั่งกระโนนเทานั้นเองดอกหรือ ? จิตศึกษาไมใชวิชาที่จะสําเร็จไดผลเกินคาด เหมือน
พลศึกษาในสมัยนี้บางเทียวหรือ ? หรือวาคําพูดนัน้ เปนเพียงคําพูดของผูไมสนใจในจิตศึกษาเทานั้น,
มาชวยกันพิจารณาดูเถิด !
พระอรหันต ไมมีเครื่องหมายภายนอกแสดงใหรู เหมือนแถบ, ดาว, หรือพัดยศ ดัง
เรื่องวาพระอรหันต ลกุณฑกะ ครั้งกระโนนถูกพระบุถุชนคลําศีรษ ะเลน เพราะสําคัญวาทานเปน
สามเณรนอย ๆ รูปหนึ่ง, เพราะฉะนัน้ เรายากที่จะรูจดั พระอรหันตดวยรูปรางภายนอก. คนที่เรียน
เรื่องพระอรหันตรแู ลว แตไมทําจริง ๆ ตามนั้นดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง พระองคทรงเรียกเขาวาโมฆ
บุรุษ หรือคนวางเปลา, หรือคนกํามือเปลา. การเรียนจบพระไตรปฎกไมไดทําใหเขาพนจากการติขอ
นี้เลย ! จงดูเถิด. เพียงแตการเรียนอยางเดียวไมอาจทําตนใหเปนประโยชนอยางสูแกโลกได, สวนผู
ที่เรียนเพียงนอย ๆ แตทําจริง ๆ ไดรับความสุขยังไมถงึ ชั้นอรหันต พระองคกลับสรรเสริญวากํามือไม
เปลา. นาจะเปนพวกโมฆบุรุษกระมัง ทีพ่ ยายามยกเหตุผลมากลาววา พระอรหันตจะไมไดอีก เพื่อ
ปกปดขอที่เขาเคยถูกตําหนิมาแลวและจะไมตองเกอเขินกระดากตั้วเองออหรือผูอื่นซึง่ อาจถามเขาวา
“ทําไมทานจึงไมปฏิบัติดบู างตามที่เรียนมา อยางนอยสักคราวหนึ่ง”
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ตัวพระพุทธสาสนาที่แทจริง ไมรูจกั คร่ําคราหรือตายคือสาปสูญ เพราะเปนกฎที่แทจริง
ประจําอยูใ นโลก จึงไมเคยเหลวใหล. สวนผูเขาไปเกี่ยวของกับพุทธสาสนานั้นไมแนนอน, เขาอาจ
อาศัยประโยชนสวนตัวอยางใดอยางหนึ่ง แลวกลาววากระไรก็ได. และเพราะเปนการกลาวชั้นหลัง ๆ
จึงขัดกับกฎดัง้ เดิม ที่วาพระธรรมเปนอกาลิโก, คือใหผลไมจํากัดเวลาดังกลาว.
ในวงการแหงพุทธสาสนาทัง้ หมด แบงกิจการของพุทธบริษัทออกไดเปน ๓ ขั้น คือ (๑)
การเรียนรู ใหเรียกวา ปริยตั ธิ รรม, (๒) การทําจริง ๆ ตามที่เรียนมานัน้ เรียกวา ปฏิบตั ิธรรม, (๓) การ
เก็บเกีย่ วผลอันเกิดจากการทําจริง ๆ นั้น เรียกวา ปฏิเวธธรรม, เราบากบั่นกันอยางเต็มที่มาแลวขัน้ หนึ่ง
ยังมีอีกขั้นหนึง่ ที่จะตองพยายามกันตอไป ขั้นนั้น คือ ปฏิบัติธรรม. สวนการเก็บเกีย่ วผลอันเปน
ขั้นสุดทายนัน้ ไมตองบากบัน่ อะไร เพราะเมื่อมีการทําจริง ๆ แลว ก็หวังไดแนนอนวาจะตองไดรับ.
ผูที่เกิดสุดทายภายหลัง มีใจไมกลาแข็ง ไมอาจ สละความสุขและการบําเรอดวยวัตถุ
กาม ซึ่งตนกําลังไดรับอยู, ไมอาจ ทนความลําบากอันเกิดจากความพากเพียรคนหาความจริง อยาง
พระอรหันตทงั้ หลาย ไมอาจ ทนตอการหัวเราะเยาะ ของผูที่ไมมีความรูเรื่องพระอรหันต, ไมอาจ ทน
ตอความยัว่ ยวนของเหยื่อในโลก หรือตอคําชี้แจงใหเขากลับทางเดินของเพื่อนฝูงที่ไมไดตั้งใจเหมือน
เขา. เจาถูกอบรม โดยทํานองใหหางจากรอยทางแหงพระอรหันต ! เพราะไมคอยมีใครจะสมัครเปน
ผูเดินตามรอยพระอรหันต ดวยหัวใจอันแทจริง การยกเหตุผลฝายขางที่วา พระอรหันตอาจมีได จึง
ไมคอยมีใครสนับสนุน. อาศัยความมีพวกมาก มีการยัว่ ยวนมาก, และธรรมดาฝายต่ําของโลกอาจ
ชนะฝายสูงไดงาย ตามกฎธรรมชาติในโลก ซึ่งเปนเชนนั้นอยูแลว เขาจึงเพียงแตพูดสงเสริมเทานั้น
ก็ชนะโดยโวหารไดงายดาย. สวนฝายทีจ่ ะตองอางเหตุผลตานทานกฎของธรรมชาติ ยอมชนะไดยาก,
ยิ่งพระธรรมเปนปจจัตตลักษณะ คือคนฉลาด จะเห็นไดเฉพาะตนดวยแลว โลกซึง่ มีความฉลาดนอย
จะชนะดวยอาการนิยมภายนอกไดอยางไร. การที่โลกถูกพวกมากฝายขางโนนลากไป จึงเปนของไม
แปลก. สวนความจริงทุก ๆ อยางคงเปนอยูอยางเดิม ซึ่งคนฉลาดยังคงเก็บเกีย่ วผลไดตามที่เขาหวาน
ลงไว. ภายนอกเราตองยอมใหโลกชนะ แตภายในแหงความจริงธรรมยอมชนะเสมอ.
พระธรรมหรือกฎที่แทจริงในโลก ยอมไมจํากัดเวลาจริง, จะจริงเสมอไป เชนเดียวกับ
ทานบริโภคไดโดยสะดวกแลว จะตองอิม่ อันเปนความจริงเสมอคงที่ ทั้งในสมัยนี้และสมัยโนน.
ก็เมื่อทานทําความชั่ว ทานจะตองไดรับทุกขทั้งในสมัยโนนและสมัยนี้; แตถาทานทําความดีถึงที่สุด
ทานอาจไดรับผลถึงที่สุดเพียงแตสมัยโนน, ในสมัยนี้ไมไดรับ เชนนี้แลว อะไรจะเปนตัวพระธรรม,
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พระธรรมอยูทไี่ หน ? ทําไมจิตศึกษาทีเ่ ขาฝกดีแลวจะไมสําเร็จผลไดดกี ับพลศึกษาที่เขาฝกกันไดแปลก
ๆ ในสมัยนี้บา ง. ถากายศึกษาเปนสิ่งที่มนุษยอาจทําใหดียิ่งขึ้นไดเปนลําดับ สวนจิตศึกษานัน้ ไม
สามารถแกไขใหดียิ่งขึ้นได หรือแมจะรักษาใหคงอยูอยางเดิมก็ไมไดแลว ในโลกนี้ไมมีก็ไมมีพระ
ธรรมเลย, พุทธสาสนาทีส่ อนไวกผ็ ิดหมด จริงอยูแ ตคําพูดของคนพวกมากเทานั้น ทานทั้งหลายจะ
ไดรับความยุตธิ รรมจากอะไรเลา. สิ่งที่เปนความจริงตองยังคงเปนความจริง, เวนไวแตความจริง มัก
ไมมีโอกาสโผลเขาไปในโลกที่เปนเท็จ และเต็มไปดวยมายาเทานัน้ . การที่พวกเราผูเปนพุทธบริษัท
ยังเชื่อวาพระอรหันตอาจมีไดนั้น ไมเปนการงมงายเลย. เราเชื่อกันอยางมีเหตุผล และจะไมชวนกัน
กลบความจริงขอนี้ เพื่อเห็นแกประโยชนสวนตนดวย.
ตมธรรมดา พวกมดปลวกมีประสาทก็จริง แตมันไมอาจมีความรูวา ในโลกนี้มนุษยมี
อากาศยานซึ่งแลนไปไดเร็วกวาพวกมันตัง้ หลายพันเทา หรือมีดนตรีที่ไพเราะกวาเสียงจิ้งหรีดเพื่อน
ของมันตั้งหลายรอยเทาดวย. ถามดหรือปลวกตัวไหน เผอิญมีประสาทเปนพิเศษรูไ ดเหมือนที่คนเรารู
กันแลว และมันขืนขยายแกพวกมันขึ้น ก็จะถูกพวกมันแยกคัดใหอยูตางหาก เชนเดียวกับทีเ่ ราคัด
พวกวิกลจริตใหอยูตางหากในสมัยนี้. นัน่ ทําไมความจริงของมดหรือปลวกตัวนั้นจึงไมมีเพื่อนเชือ่ ถือ,
นั่นไมใชเปนเพราะความจริงบางอยาง เปนความจริงที่คนบางพวกไมอาจรู หรือไมอาจคะเนเอาไดดอก
หรือ. อยาวาถึงเชนนั้นเลย ถาเราจะไปบอกคนปาเถื่อนจริงๆ ถึงความเจริญอยางใหม, ก็ยากที่จะให
เขาเชื่อไดทุกคําพูด. เมื่อวิสัยแหงพระอรหันต เปนความจริงทีล่ ะเอียดและลึกซึ้งยิ่งกวา ความแปลก
ปลาดในระหวางสิ่งที่อาจรูไดดวยหูดวยตา อยางวามาแลวนั้น เราจะพูดใหเชื่อกันดวยปากงาย ๆ ได
อยางไรเลา, นอกจากจะใหเขาทําดู แลวเห็นเอง. นีเ่ ปน หลักสันทิฏฐโก หรือ ปจจัตตลักษณะ ที่มี
ประจําอยูใ นพระธรรมชั้นสูง อันลึกละเอียด ; จึงเปนอันวานักกายศึกษาจําเปนจะตองกลาวไปอยาง
หนึ่ง, และนักจิตศึกษา อาจฟงคําพูดของนักกายศึกษาเขาใจไดงา ยกวาการที่จะใหนักกายศึกษาฟง
คําพูดของเขาเขาใจ, เพราะฉะนัน้ ในวงการนักจิตศึกษา จักตองเรียนรูธ รรม ที่ลึกละเอียดดวยใจ
ตนเองโดยเฉพาะ, แลวพยายามทําจริง ๆ ตามลําดับที่เราสามารถ จึงเปนการถูกตองและมีคาอยางสูงสุด
ในชีวิต เพราะเปนวิชาที่ประณีตทํายาก และไดรับผลคุมกัน เปนสุขอยางแทจริง ซึ่งไมมีวิธีการอยาง
อื่นบันดาลใหได.
วิธกี ารแหงความเปนพระอรหันต ไมใชสาสนาชนิดเปนยาเสพติดทําใหขี้เกียจ ถวง
ความเจริญของประเทศ อยางที่บางคนเขาใจ, เวนไวแตเปนการกระทําที่เท็จปลอมอันคนทุจริตกระทํา
หรือสั่งสอนเพื่อประโยชนสวนตนบางอยาง หรือที่พวกขาดการศึกษา มีความรูอ ยางงมงายเพราะทํา
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ตาม ๆ สืบ ๆ กันมาดวยอํานาจยึดมัน่ สําคัญผิด อันแปลกจากคําสั่งสอนของพระองค, มีขอพิสูจนได
ตรงที่เขาจะไมไดรับความสุขอันสูงสุดสมจริงดังทีก่ ลาวไว : เราจะเห็นพวกนีด้ ิ้นรนตามลาภสักการะ
จนปรากฏแกตามนุษยธรรมดา เพราะเขาอาจลืมภาวะหรืออาการของพระอรหันตทเี่ ขาฉาบไวภายนอก
ในไมนานนั่นเอง.
เมื่อผูที่ไมรู ไมอาจจับความเท็จเทียมหลงเชื่อดายไป ก็อาจเกิดสาสนาชนิด
ยาเสพติดขึ้นได. บัดนี้เรามีการศึกษาปริยัติมากพอแลว ไมตอกลัวในขอนี้. ผูทอี่ ยากทําตนใหเปน
ประโยชนแกตนและผูอื่นอยางสูง ควรพิจารณา และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกโลก ดวยการชวย
คนหา รื้อฟน ความสุขอยางสูงสุดอันมีอยูใ นพุทธสาสนาเทานั้น ขึ้นมาแสดงแกโลกเถิด จะเปนความดี
อยางเดียวกันกับที่พระอรหันตในกาลกอนไดเคยกระทํามาแลว
ไมจํากัดวาจะเปนบรรพชิตหรือ
ฆราวาส, ทั้งในสมัยนี้หรือสมัยโนน ก็อาจทําไดดวยกัน เพียงแตสําหรับฆราวาสมีขีดจํากัดอยูบาง
บางอยางเทานัน้ พระองคทรงรับรองวาฆราวาสก็อาจบรรลุมรรคผล คือความสุขทางใจอยางสูงขึน้ ไป
ตามลําดับได.
การตามรอยพระอรหันต หรือการเดินตามทางพระอริยเจา คือการปฏิบัติกาย วาจา ใจ
ตามอยางพระอรหันตทั้งหลาย มีพระพุทธเจา เปนตน ไดเคยกระทํามาแลว เพื่อใหบรรลุสุขเต็มที่ ที่
มนุษยจะสามารถทําไดไมเหลือวิสัย และเปนการกระทําเพื่อบรรลุสุขอยางประเสริฐในชีวิต ไมใช
เปนการงมงายอยางที่บางทานเขาใจและคอยแตหัวเราะเยาะผูอื่น. เราจงมาชวยกันคิด ชวยกันรื้อฟน
ชวยกันทํา ใหสําเร็จลุลวงเปนลําดับ จะพบความสุขที่เราเคยคาดเอาวา ไมอาจมีไดเปนไดตามสวน
แหงกําลังสติปญญาของเรา
พระพุทธสาสนาชั้นสูงก็ไมไดมีไวสําหรับหลอกคนเลน เพราะหลักในพุทธสาสนาสอน
ใหคิดจนเห็นจริงดวยตนเองเสียกอน แลวจึงเชื่อ ไมตองเชื่อสิ่งที่ไมมีตัวตามผูอื่นบอก. พระพุทธ
สาสนาสอนใหเก็บเกี่ยวผลอันเกิดจากการกระทําของตนเอง ซึ่งเปนการกระทําที่สจุ ริตถูกตองตอภาวะ
ของตนๆ ไมใชใหรอคอยรับผลจากผูศักดิ์สิทธิ์วเิ ศษ, เพราะฉะนั้นคําสั่งสอนในพุทธสาสนาทุกคําจึง
มีบทพิสูจนกํากับอยูดว ยในตัว เพื่อใหผนู ั้นเห็นไดเองแลวเต็มใจทําตามดวยตนเอง ทําไปตามลําดับ ๆ
ก็จะไดรับผลแหงความดีนั้นโดยลําดับ ๆ, ถึงที่สุดแหงความดีเมื่อใด เมื่อนั้นเรียกวา เปนพระอรหันต
คือผูที่หมดความชั่วและหมดทุกขอันเปนผลเกิดจากความชั่ว มีอวิชชาเปนตน, เปนผูมีความดีเต็มที่
เสวยผลอันเกิดจากความดี คือสุขชนิดที่ไมมีอื่นยิ่งไปกวา จัดเปนคนหนึ่งในจําพวกคนดีที่สุดของโลก
หรือเปนคนธรรมดาคนหนึง่ ในโลกพระอรหันต
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แมจะไมเปนการแนนอนวา เราจะเปนอรหันตกันไดในบัดนี้ทุกคนก็จริง แตเปนการ
แนนอนที่สดุ วา เราทุกคนควรพยายามเปนพระอรหันตเทาที่สามารถ หรืออยางนอยที่สุด ก็ตองเดิน
ตามรอยทาน, มิฉะนั้นชีวติ จะไมราบรื่น ตามธรรมดาของสัตวโลกที่เต็มไปดวยความชั่ว และไมได
รับความสุขในพุทธสาสนาที่มีอยูเปนพิเศษจากสาสนาอืน่ ๆ. สุขพิเศษนั้นไมจํากัดวา จะตองไดรับ
หลังจากการเปนพระอรหันตแลว เพราะแมเพียงแมนเพียงยางเขารอยของทาน ก็ไดรับผลคุมเหนื่อย
ทันที
และไดรับมากขึน้ ตามลําดับแหงการพยายาม,
เปนสุขชนิดที่การศึกษาอยางใหม เชน
วิทยาศาสตร เปนตน ก็ไมอาจใหไดเลย. คําสอนในโลกสมัยใหม เขาสอนกันใหกลบทุกข หรือ แก
ทุกขที่มีอยูประจําชีวิตมนุษย ทั้งที่ไมตองรูวาทุกขนั้นเกิดจากอะไร; ดวยการเอาของลอมาลอใหเพลิน
ไปคราวหนึ่ง ๆ ไมมีที่สิ้นสุด. สวนวิธีการแหงความเปนอรหันตสอนใหรูจักทุกข และรื้อรากของ
ทุกขขึ้นทําลายเสียใหหมดเชื้อสิ้นเชิง
ไมตองมัวแกทุกขหรือกลบทุกข อันเปนการกระทําที่ไม
แนนอนยั่งยืน, ในที่สุดก็ไมมีอะไรมาทําใหทุกขอีกไดจนตลอดชีวิต.
วิทยาศาสตรใหม ๆ เกิดขึ้นในโลก เจริญขึ้นในโลกเพียงใด, เหตุแหงความทุกขทางใจ
ก็ยิ่งลี้ลับลงไปเพียงนัน้ . เพราะวิทยาศาสตรใหมเอาหลักแหงธรรมชาติมาเรียนรู เพื่อดําเนินกิจการฝน
ความสงบแหงนามธรรมของโลก, ยัว่ ยวนพอกพูนกิเลสอันเปนสาเชื้อของความทุกข เชนเดียวกับเอา
เหยื่อเลีย้ งเสือผอม ดวยหวังวามันจะไมกดั เพราะความฉลาดของตน แลวก็เลี้ยงกันเรื่อยไปไมมีกําหนด
เลิก. การกระทํานั้น ๆ มีผลเพียงกลบทุกขไดชั่วคราว โผลขึ้นใหมยิ่งกวาเกา จะตองหาวิธีปราบให
ยิ่งขึ้นไป. มันเจริญมาโดยทํานองนี้ อันเปนทํานองที่ทาํ โลกใหยุงเหยิงจนสางยาก, ทุกขของโลกจึงยิ่ง
ลึกซึ้งซับซอนเปลี่ยนแปลง และกาวหนาลวงพนความสามารถของวิทยาศาสตรซงึ่ ที่แทกลับเปนสิ่งที่
เพิ่มกําลังใหแกมัน มันเอานักวิทยาศาสตรไวคอยแกตามหลังเสมอไป. เมื่อไหรจะทัน ! เมื่อไหรโลก
จะเลิกวิ่งดวยอํานาจวิทยาศาสตรชนิดทีพ่ อกพูนกิเลส อันเปนเชื้อของความทุกข แลวหมุนมาขาง
วิทยาศาสตร ที่ถอนรากกิเลส กลาวคือวิธกี ารแหงความเปนพระอรหันตนี้บาง.
แมวารูปธรรมภายนอกไดเจริญเปลีย่ นแปลงไปมาก มีตึกรามใหญโต มีรถยนต มี
อากาศยาน วิทยุ ฯลฯ เกิดขึ้นในโลก, มนุษยดื่มกินนุง หม ใชสอยวัตถุ ที่ใหความสะดวกสบาย จน
เกือบเรียกไดวา ของทิพยก็จริง, สวนนามธรรมคือใจของเขา ไมไดรบั ความตรากตรํา เพราะไมรูสึก
อิ่ม ไมรูสึกพอยิ่งขึ้น เทากับความเจริญแหงรูปธรรมอันยัว่ ยวนนัน้ ดอกหรือ ?
จริงอยูที่วิทยาศาสตรสมัยใหม อาจบําบัดโรคบํารุงอนามัย ทําใหมนุษยตายกอนกําหนด
นอยก็จริง แตถาเปนการทําใหมนุษยมีชวี ิตอยูเพื่อตรากตรําทรมานใจ เพราะนามธรรมภายในของเขา
ถูกแผดเผาแลว, การมีวิทยาศาสตรหรือไมมีวิทยาศาสตร ก็คงมีผลไมดีกวากันมิใชหรือ ? ถาใครเลี้ยง
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เราใหมีชวี ิตอยูเพื่อรับความทรมานแลว จะเปนประโยชนอะไรหรือ ? วิทยาศาสตรนี้เสียอีก จะพา
โลกไปสูความยุงเหยิง มัวแตฟูขึ้นแลวแฟบลงเหนื่อยบอบเชนเดียวกับสุนัขที่หอบจัด. วิทยาศาสตรนี้
สรางเครื่องมือมหาพินาศขึ้น เพื่อปองกันประเทศของตนหรือทําลายชีวิตเฉพาะผูท ี่เปนศัตรูไดกจ็ ริง
แตวิทยาศาสตรมิอาจปองกันมนุษยไมใหเปนศัตรูกันได, มิหนํากลับจะเปนสิ่งสงเสริมความแตกราว
เสียอีก,
เพราะวิทยาศาสตรนนั่ เองยัว่ ใหเกิดความอยากแผอํานาจ
และอยากเปนเจาโลก
นักวิทยาศาสตรพวกที่กาวหนา ก็ใหความอยุติธรรมแกพวกทีล่ าหลังอยูเปนประจําอันเปนการกอความ
ระแวงและเกิดเปนศัตรูกนั ขึ้นตลอดกาล.
เมื่อเปนเชนนี้
อะไรเลาเปนความสุขสงบที่ไดจาก
วิทยาศาสตรสมัยใหม หรือการศึกษาอยางใหมชนิดที่ขาดหลักธรรมของพระอรหันต
โลกพรองอยูเปนนิจ ! หิวอยูเปนนิจ ! กระหายเลือดอยูเปนนิจ ! ก็ไมเพราะอํานาจ
ความยัว่ ที่นกั วิทยาศาสตรคอยปรุงแตงขึน้ ใหม ๆ อยูเสมอดอกหรือ ?
นักวิทยาศาสตรชนิดอริยะ, คือนักวิทยาศาสตรฝายนามธรรม ครัง้ สองพันปมาแลว
สอนใหมนุษยเปนมิตรกัน ไมจํากัดฐานะ, ใหเสรีภาพและสมภาพ ในชีวติ รางกายเสมอกันทั้งมนุษย
และดิรัจฉาน ดวยการอบรมนามธรรมมาเชนนั้นตั้งแตกําเนิด คือ ตั้งแตชนั้ บิดามารดาของเขาเปน
เบื้องตน, และอบรมนามธรรมใหเปนสุขสงบทั้งคนมั่งมีและคนยาก ทั้งคนที่จะคงมี่ชีวิตอยู และคนที่
จะตองตายไปในเดีย๋ วนั้น. ผูที่ไดรสอบรมแกกลาถึงทีส่ ุด ยอมไดรับความสุขสงบเยือกเย็นตลอดชีวิต
มีความรูสึกเปนสุขในระดับเสมอกัน ระหวางผูร ูตวั วาจะตองตาย หรือยังไมตองตาย, ความสุขที่
สุขุมเชนนี้ จะดับหายตอเมื่อรูปธรรมดับสนิท; ตางจากวิทยาศาสตรสมัยใหม ซึ่งทํามนุษยใหตรากตรํา
ใจทุกชนิดบุคคล, และทุกเวลา, เพราะมันลอใหยิ่งอยากไมรูจักจบ เชนเดียวกับคนที่รับประทานอิ่ม
แลว แตยังมีสิ่งที่เขาชอบยิ่งขึ้นไปกวานัน้ มาอีกมาลออยู. มันเขาแผดเผาภายในใหเรารอน ทั้งคนมี
และคนยากเสมอกันตลอดเวลา จนกวาเขาจะไดดื่มรสแหงอริยวิทยาศาสตร กลาวคือ แบบแหงการ
ครองชีวิตของพระอรหันตเทานั้น, ทําไมเขาจึงไมกนิ ยาขนานนี้กนั เลา ! ยาวิเศษสําหรับบําบัดโรค
อันเกิดเฉพาะนามธรรม ! ไมใชแกรูปธรรมอันเปนหนาที่ของยาที่ไดมาจากวิทยาศาสตรใหม ๆ, - เรา
แบงกันดังนี้เถิด, จะชวยใหเขาถึงความจริงเร็วขึ้น.
ทุกขแหงนามธรรมเปนตัวโรค, ความอยากไมรูจกั อิ่มจักพอเปนเชื้อโรค, พระนิพพาน
เปนยาแกโรคอยางเด็ดขาด, ผูดําเนินตามวิธกี ารแหงความเปนพระอรหันต เปนผูประกอบยานั้น, เรา
จงมาเปนหมอผูประกอบยากันเถิด, เพื่อรักษาตนเองแลวชวยเหลือผูอื่น : เราจงเรียนอริยวิทยาศาสตร
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แหงความจริงขอนี้ แลวชวยกันทําประโยชนสุขอยางสูงสุดใหแกโลกซึ่งรวมทั้งตัวเรา ดวยการดําเนิน
ชีพตามหมอ กลาวคือเหลาพระอรหันตทลี่ วงลับไปแลว และใหเปนตัวอยางแกมหาชนภายหลัง.
เราจงเปนผูที่มชี ีวิตอยูอยางสดชื่นแทจริงทัง้ ภายนอกและภายใน, มีแววตาสุกใสแสดง
นิมิตแหงความเยือกเย็นอยูเสมอ. ขอนี้ จะเปนตัวอยางแกมนุษยผูมที ุกขเต็มอก มีแววตาขุนขนเพราะ
ภายในถูกแผดเผาดวยอํานาจความโลภ ความโกรธ และความไมไดตามใจหวัง. แมภายนอกแสดง
เพศแหงสมณะผูสงบ แตภายในเต็มไปดวยความตริตรึกรานรนเชนเดียวกับเพศฆราวาสแลว ก็ไมอาจ
เปนตัวอยางแกมหาชนในโลก และจะกลายเปนคนตาบอดชวยจูงคนตาบอดไป. เราจะเปนตัวอยาง
การบําเพ็ญตนเพื่อประโยชนผูอื่นอยางสูงสุด โดยไมมีการตอบแทนเสมอทุกเวลา, ดวยอํานาจเมตตา
นุภาพนี้จะทําใหมหาชนเกิดมีความอารีแกกันและกัน. เราจะสละสุขเพื่ออบรมโลกในคุณธรรมขอนี้
โดยจะเปนตัวอยางแหงผูร ูจกั บริโภคใชสอยแตพอยังชีวติ ใหเปนไปสะดวก รวบรวมทุนที่เหลือจากการ
บริโภคฟูมฟาย มาบําเพ็ญประโยชนสุขอยางอื่น และแกผูอื่นที่กําลังไดรับทุกข
พระอรหันตครั้งกระโนน หรือครั้งไหนก็ตาม ไมไดมีชีวิตอยูอยางขี้เกียจโดยผูอนื่ รูไม
ทัน หรือเอาเปรียบมหาชนดวยการหลีกออกหาความสุขแตผเู ดียว, ทีแ่ ท เปนผูที่คอยทําตัวอยางแหง
บุคคลที่มีใจเปนสุขใหมหาชนดูอยูทกุ ๆ เวลาตลอดชีวิต. มหาชนเจือจานทานเพียงแตใหอาหารพอ
ประทังชีพ, เครื่องนุงหมทานพอใจแสวงหาเอาจากทานผาที่พวกมนุษยทิ้ง มาทําขึ้นใชสอย, เสนาสนะ
ทานพอใจตามธรรมชาติ ซึ่งอํานวยแกความสุขทางใจ เชน ถ้ําและโคนไมเปนตน, ยาแกโรคก็แสวง
เทาที่จะไดมางาย ๆ, แตทานกลับทําประโยชนอยางสูงใหแกมหาชน ดวยการคอยอบรมมนุษยใหมี
เมตตาอารี ใหมีใจสงบสุข เพราะปลงตกไมตองเดือดรอนใจ เพราะความรัก ความกลัว และเหตุแหง
ทุกขอยางอื่น ๆ, ดวยการทําตัวอยางใหดู.
สําหรับมนุษยที่มุงความเจริญฝายโลกิยะนัน้ พระอรหันตเปนตัวอยางแหงความอดทน
ความหนักแนน แลความเพียร ใหดู, เพราะวิธกี ารของความเปนพระอรหันต ตองเริ่มกระทําดวย
อธิษฐานใจ ตามทํานองทีพ่ ระองคตรัสไววา “ภิกษุทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลายจงตั้งความเพียรดวย
การอธิษฐานใจวา เลือดเนือ้ จงแหงไป เหลืออยูแตกระดูกกับเอ็นก็ตาม หากยังไมบรรลุอนั พึงไดดว ย
กําลังเรีย่ วแรงของมนุษยเพียงใด จักไมหยุดความเพียรนัน้ เสีย” สําหรับเด็ก ๆ, วิธีการแหงความเปน
พระอรหันตยอ มอบรมใหอดทนมั่นคงสม่าํ เสมอสัตยซื่อกตัญูกตเวที ใหรจู ักทําใจใหเปนสุขไปตั้งแต
ตนทีเดียว ตัดเชื้อโรคทางใจเสียแตตน มือ กอนแตจะกินตัวเปนผูใหญปกครองตน แลวก็แกไขไมได
จนตาย, ไมไดสอนใหมกั นอยจนเกียจคราน เพราะผูที่บรรลุอรหันตแลว ก็ยังบําเพ็ญเพียรเพื่อ
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ประโยชนผูอนื่ อยูเสมอไป และยังเปนตัวอยางหรืออบรมใหรูจักอดทนตอธรรมชาติ เชน หนาว รอน
เปนตน มุงเอาประโยชนสาํ เร็จเปนเกณฑ. สําหรับคนแกชรา ก็เปนตัวอยางแหงคนผูดับจิตไปดวย
ความสุขสงบ ไมกระวนกระวาย, เพราะตามธรรมดาพระอรหันตเปนตัวอยางแหงบุคคลชนิดที่เรียกกัน
วา อาจยืนยิ้มไดในระหวางกองเพลิง ซึ่งกําลังลามเขามาเผาตัวอยูแ ลว.
การทําใหดูจริง ๆ ดีกวาการสอนดวยปาก หรือเขียนหนังสือใหอา น. ๑ เฟอง ของการ
ทําจริง ๆ ใหดูเทากับ ๑ หาบของการสอนดวยปาก. เราจงเดินตามรอยพระอรหันตดว ยการถือหลัก
เชนนั้นเถิด, ประโยชนสขุ จะเกิดแกพวกเรา, ประเทศของเรา, และแกโลก.
วิทยาศาสตรสมัยใหม เปนวิทยาศาสตรเหมาะสําหรับรูปธรรมเพียงใด อริยวิทยาศาสตร
เกาแกของพระอรหันตทั้งหลาย ก็เหมาะสําหรับนามธรรมเพียงนั้น.
บัดนี้วทิ ยาศาสตรใหมไดวิ่ง
กาวหนาเจริญรุงเรืองไปมากแลว วิทยาศาสตรเกาจะมัวลาหลังอยูอยางเดิมทําไมกัน. นามธรรม
สําคัญกวารูปธรรม ! เพือ่ ความเอ็นดูกรุณาแกวิทยาศาสตรแหงรูปธรรม อันแลนเขาสูปากแหงปศาจ
มืด คืออวิชชาและตัณหาอันเปนสาเชื้อของความทุกขมานานแลวนั้น อริยวิทยาศาสตรแหงนามธรรม
จงรีบแลนไปคูเคียงกับวิทยาศาสตรแหงรูปธรรมเพื่อชวยเหลือเถิด, โลกจะสงบเปนสุข และหมุนไป
ตามเกลียงแหงความสุขได
ถาวิทยาศาสตรแหงรูปธรรมและนามธรรมเขาผสมกํากับกันไป.
นามธรรมที่ฝก ดีแลวยอมมีอํานาจเหนือรูปธรรมทั้งหมด,
จึงเปนอันหวังไดวาวิทยาศาสตรแหง
นามธรรมจะสามารถควบคุมวิทยาศาสตรแหงรูปธรรมของโลก ใหเปนไปราบรืน่ ปราศจากทุกขได,
และเมื่อนัน้ ก็คือ ศรีอารยสมัย ! สมัยแหงอริยเจาอันรุงเรือง.
มนุษยโลกไดละเลยวิทยาศาสตรเกาแกของพระพุทธเจาใหตกอยูเบื้องหลัง, ตางหมุน
มาเพลินอยูกับวิทยาศาสตรใหม. แมสาวกบางพวกของพระองค ก็กําลังแพอํานาจความยัว่ ยวนของ
วิทยาศาสตรใหม จนคลายทรยศตอพระองคผูเปนสังฆบิดร. ขอนีอ้ ะไรเปนเหตุ และเปนมาตั้งแต
เมื่อไร ถึงจะคนไดกไ็ มเปนประโยชนนกั แตอาจกลาวไดอยางถูกและงายที่สุดวา มันเปนไปตามกฎ
แหงอนิจฺจ ที่พระองคทรงแนะไวเชนนั้น. ก็เมื่อสาวกของพระองค อาจลืมตัวหมุนไปรักวิทยาศาสตร
ใหม เพราะกฎความไมเทีย่ งไดแลว เขาพากันหมุนกลับไปหาวิทยาศาสตรเกา ตามกฎแหงความไม
เที่ยงนั้นอีก ไมไดหรือ. ถาพระธรรมยังคงเปนพระธรรมอยูกย็ อมได. จึงเปนอันหวังไดวา อริย
วิทยาศาสตรเกาแกของพระองคอันมีการคนควาและทดลองดวยวิปสนาธุระนั้น จะถูกฟน ฟูใหกลับสู
สถานะเดิมขึ้นมาอีก เพื่อความสุขของมหาชนในโลกทั้งสิ้น.
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ทําไมจึงมีผูออกความเห็นวา แมพุทธสาสนาก็ตองหมุนไปตามสมัยใหม. เขาผูกลาว
ทราบความตางกันแหงวิทยาศาสตรใหม กับอริยวิทยาศาสตรเกาแหงพุทธสาสนาดีแลวหรือ. อริยสัจจ
แปลวากฎทีจ่ ริงและคงที่แนนอนที่สุดในบรรดากฎทั้งปวง, จะตองหมุนไปตามสมัยใหมดวยหรือ, ถา
เชนนั้น พระพุทธเจาพระองคใหม มิตองตรัสอริยสัจเปนอีกอยางไปหรือ ? พระพุทธเจาองคใหมจะ
ยกไวก็ได เพราะเปนอนาคตวิสัยยังมาไมถึงและยังไมมา, แตสําหรับพระพุทธเจาองคเกานั้น คงไม
กลับความจริงที่พระองคทรงตรัสไวแลว
ซึ่งเปนที่รวบรวมความจริงทั้งสิ้นอันมีอยูในสาสนาของ
พระองค ใหกลายเปนอื่นไปโดยแนนอน. พระองคยังทรงยืนยันวาของจริงตองเปนอยางนี้เสมอ ถึง
หากพระพุทธเจาองคอื่นก็ตองตรัสอยางนี้. และยิ่งกวานั้น คงไมทรงอนุมัตใิ หหลักความจริงของ
พระองคหมุนไปตามสมัยใหม แมสาวกบางพวกที่ชอบการเจริญอยางใหมขอรอง. อริยวิทยาศาสตร
เกาแก จงคงอยูอยางเกาใหบริสุทธิ์เถิด, วิทยาศาสตรใหม จะเปนผูต ามไดอยางดีที่สุดเอง, มิฉะนั้น
โลกจะตองไดรับของปลอมและไมแนนอนเขาไวเปนทีพ่ ึ่ง เปนแน !
ขอบรรดาทานผูเปนสาวกของพระองคทั้งหลาย
จงชวยกันฟนฟูฐานะของ อริย
วิทยาศาสตร ไดแกโลกซึ่งกําลังกระหายเถิด, จะไดชื่อวาเปนผูทําประโยชนใหแกโลก เปนเจาหนี้
ของโลก เปนที่เคารพของโลก เพราะทานนําโลกไปสูความสุขที่ถูกตอง, และจะเปนการกตัญู
กตเวทีตอพระองคผูเสด็จปรินิพพานไปนานแลว แตยังทรงประสงคใหเราทําตามรอยพระองคอยาง
บริสุทธิ์. เพราะเราบวชอุทิศตอประองค หรือตอวิทยาศาสตรอยางเกา ไมใชอุทิศตอความรู หรือ
ความเจริญอยางใหม เราจําตองรูจกั หนาที่ของเรา, รูจกั ความที่เราเปนผูซื่อตรงตอตนเอง, ตอพระองค
, และตอโลกที่พากันนับถือเราวา เปนผูสืบสาสนาของพระองคไว.
เราจะพยายามแสดงอริย
วิทยาศาสตรทางฝายนามธรรมใหแกโลก ดวยการทําใหดูดวยตนเองจริง ในการสละสุขเจืออามิสคือ
เหยื่อในโลก - เปนการกระทําที่แมวาเราจะตายเสียแตขณะลงมือ ก็ยังไดรับผลคือ ความดีลนเหลือ
จนอิ่มอกอิ่มใจได, นัน่ คือการดําเนินชีวิตตามรอยพระอรหันตผูหมดจดนั่นเอง, และเปน ทานบารมี
อยางสูงสุดดวย.
รอยเทาแหงพระอรหันตจริง ๆ ไดสาบสูญไป ยังเหลือตําราที่เขียนเรื่องราวไวเทานั้น.
จะสาบสูญไปตั้งแตเมื่อไร ก็ไมจําเปนตองคิดอีก เพราะเปนอดีตารมณ.
ตําราที่เขาเขียนไวนนั่ ก็
เหมือนกัน ไมใชสิ่งที่ตองเรียนใหจบ เราจะทราบความจริงแหงนามธรรม จากกระดาษซึ่งเปน
รูปธรรมนัน้ ไมได, เราจะรูเพียงแตแนวทางที่จะเอาไปคิดไปตรอง. พระพุทธเจาตรัสวา ความเพียร
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เครื่องใหรูนั้น เขาจะตองทําเอง ตถาคตเปนแตผูที่ชที้ างเทานั้น. ตั้งแตครั้งกระโนนมาจนถึงบัดนี้
เคยมีผเู รียนจบตําราเหลานั้นเปนอันมาก แตเขาไมไดบรรลุคณ
ุ วิเศษอะไร นอกจากเปนอาจารยที่มี
ชื่อเสียงและรวยลาภก็มี.
ถาเพียงแตเรามีตําราเหลานี้ไว หรือจําเนื้อความในตํารานัน่ ไดอยางเดียว
เรายังคงไมอาจเห็นอริยสัจอันเปนความจริงของโลกไดอยูนั่นเอง, เราจงชวนกันกาวหนาอีกกาวหนึ่ง
คือการทําใหจริง ๆ ตามที่เราเรียนกันมาแลว. สภาพแหงนามธรรมเปนสิ่งที่ตองคนดวยใจ และดวย
ความเพียงอันแยบคายในทีส่ งัดปราศจากการรบกวนของวัตถุกามและกิเลสกาม.
พระศาสดาทรง
สอนใหเราเสพที่สงัด คือ ปาไม โคนไม และสุญญาคาร เชน ถ้ํา เปนตน ก็เพื่อชวยใหเราพบเราเห็น
ไดงายเขา.
พระศาสดาของเราทั้งหลาย ประสูติ ณ พืน้ ดิน ใตโคนไมสาละในสวนลุมพินี ตรัสรู
กลางพื้นดิน ซึ่งมีหญาคารองแตบาง ๆ ใตตนไมโพธิที่พุทธคยา และทรงปรินพิ พาน แทบพื้นดิน
ใตโคนไมสาละ เพียงแตมีสงั ฆาฏิรองเทานั้น, ยิ่งกวานั้นเปนสวนมาก เมื่อพระองคทรงพระชนมอยูก็
ทรงประทับแทบพื้นดินโคนไมเสมอ ๆ ทั้งนี้บงวาชีวติ ของพระองควิเวก ไมคลุกคลีเสพเสนาสนะอัน
สงัดอยางจริงจัง ก็ไมควรเดา หรือคาดคะเนเอาวา เราไมอาจบําเพ็ญความดีวิเศษใหเกิดขึน้ แกตนได
ตามที่กลาวสอนไว. เราควรจะตัดบวงในใจทีผ่ ูกมัดเรากับความคลุมคลี สนุกสบายนั่นเสีย, เราจัก
รักษาเกียรติของการเสพเสนาสนะสงัดชนิดที่พระองคเคยทรงใชไดผลดีมาแลว ถึงกับทรงแนะนําพวก
เราไว, และจักรักษาเกียรติแหงความเปนสมณะสากยบุตรของพวกเราเอง ดวยการตั้งใจทําจริง ๆ
อยางสัตยซื่อตอตัวเอง และตอมหาชนก็จะพบผลแหงอริยวิทยาศาสตรแหงนามธรรม ซึ่งเปนความ
จริงอันไมเปลีย่ นแปลงนัน้
ใจเราก็จะเปนไทยไมเปนทาสตออะไร ๆ ในโลกมีอํานาจเหนือ
วิทยาศาสตรฝา ยรูปธรรม, อาจควบคุมโลกใหสงบเย็น เชนเดียวกันสารถีที่ชํานาญควบคุมมาพยศได
เรียบรอยเหมือนกัน.
ตะวันตกเจริญดวยวิทยาศาสตรอยางใหม จนเปนครูตะวันออกในเรื่องนี้.
สวน
ตะวันออก ก็เคยเปนเจาของอริยวิทยาศาสตรอยางเกา ซึ่งแมบัดนี้เหลือแตตําราเสียแลว ไมมีการ
กระทําจริง ๆ ในขั้นเผล็ดผล, ถึงกระนัน้ ตะวันตกก็ยังใหเกียรติยศแกตะวันออก ในฐานที่เคยเปน
เจาของ และตํารายังมีอยูมาก เขาจะขอตํารานัน้ ไปคิดคน. ตะวันตกตองการวิทยาศาสตรของ
พระพุทธเจา, ความนับถือของตะวันตกจึงยังคงมีอยูตอตะวันออก. เมื่อใด ตะวันตกไดตําราเพียงพอ
และมีการคิดคนดวยการกระทําจริง ๆ ขึ้นแลว เมื่อนั้น ความนับถือจะคลายไป ตะวันออกก็จะ
กลายเปนตองนับถือตะวันตกไปทั้งสองอยาง เพราะมัวลาหลังอยู. การมีตําราหรือรูเนื้อความในตํารา.
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แตไมทําตามตํารานัน้ จะเก็บเกี่ยวผลตามที่กลาวไวในตําราอยางไรได. การเรียนรู กับการทําจริง ๆ
ยอมตางกันมาก ! การตรัสรูเกิดจากการกระทําจริง ๆ ไมไดเกิดจากความรูใ นกระดาษ. พระพุทธเจา
ไดตรัสรูเพราะการกระทําความเพียรดวยใจจริง ๆ.
ความรูใ นกระดาษเปนเพียงเครื่องชี้ทางเทานัน้
ถายังไมไดทําอะไรลงไปก็เกือบจะไมไดผลเลย เชนเดียวกับเรียนวิชาแพทยแลวไมไดทําอะไร ก็ไมมี
ประโยชนแกคนเจ็บ.
เราจะนอนรออุปนิสัย หรือจะพยายามทําเอาดวยกําลังของบุรุษ – ดวยความเพียรของ
บุรุษอยางที่พระองคตรัสสอน !
ถาการเรียนในกระดาษอยางเดียวเปนการจบกิจที่ตองทําแลว
พรหมจรรยในพุทธสาสนาก็ไมใชของลึกดังที่กลาวไว. สําหรับการเรียนที่ตั้งใจเรียนเพื่อหวังออกจาก
ทุกขมาเดิมก็พอทําเนา
แตถาเปนการเรียนที่ตั้งตนดวยใจเหอตอลาภยศแลว
ก็เปนการตั้งตนที่
ผิดพลาดหรือไขวเขว. ขางไหนจะใกลอนั ตรายกวากัน, ขางไหนจะหมุนไปฝายโลกียะ, และขางไหน
จะหมุนไปขางโลกุตระไดงา ยกวา ยอมเปนสิ่งที่พอจะมองเห็นได. เพียงแตเรียนอยางเดียว เราจะ
หวังกอบกําผลของอริยวิทยาศาสตรแหงนามธรรมไวในกํามือไดอยางไร.
ชีวิตแหงบุคคลผูครองเรือนก็คือชีวิตทีมีที่อยูอาศัยใหญโต มีการเลี้ยงดูมาก มีกิจกังวล
มาก มีขาวของเปนกรรมสิทธิ์มาก ไมจํากัดวาจะแตงกายเปนเพศบรรพชิตหรือคฤหัสถ เพราะไมได
หมายเอาเพศ แตหมายเอาแบบความอยูแ หงชีวิต คือรูปและนาม ที่เปนไปดวยอาการอยางไรตางหาก.
ชีวิตที่ไมมีเรือนก็มีนยั เดียวกัน ถาเขาปราศจากเรือนไมมีขาวของ นอกจากเครื่องนุงหมที่ปดกาย และ
ภาชนะสําหรับใสอาหารรับประทานใบเดียว ปรารถนาอยูแตความไมมีทุกขแลว เขาจะแตงกายเปน
คฤหัสถหรือบรรพชิต ก็เรียกวาอนาคาริกบุคคลไดทั้งนั้น, นี่ยอมเห็นไดวา หลักธรรมทางใจ ไมได
มุงหมายเอาเพศหรืออาการภายนอกเปนเกณฑ . เราจะตองบําเพ็ญดวยใจ ภายในหวงแหงความคิด
อั้นละเอียดและตั้งใจทําจริง ๆ อันไดแกการกระทําตามรอยพระอรหันต จะพบวิทยาศาสตรแหง
นามธรรมซึ่งจะเปนประโยชนแกโลกได และเราจะรักษาเกียรติยศนี้ไวใหแกตะวันออกไดอยางเดิม
ทั้งเปนประโยชนแกโลก ซึง่ กําลังกระหายความจริงและความสุขสงบอยางมากนัน้ อีกดวย.
เราจะเรงเดินตามรอยพระอรหันตกนั เถิด ! พวกอนาคาริกบุคคล จะตองรับหนาที่ทํา
ตนเปนตัวอยางแกอาคาริกบุคคล. หนังสือเลมนีก้ ลาวเฉพาะหลักปฏิบัติของอนาคาริกบุคคลผูจ ะเปน
ตัวอยางเทานัน้ .
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ประเทศสยามเรา เปนประเทศที่ไดรบั ยกยองจากโลก ใหเปนประเทศหนึ่ง ในบรรดา
ประเทศที่มีพทุ ธสาสนารุงเรือง. แตในสมัยที่วงการแหงพุทธสาสนาเจริญดวยปริยัติ เนื่องจากเรามี
พระเจาแผนดินเปนสาสนูปถัมภก และมีการศึกษาปริยตั ิธรรมเจริญมากนี้ เรายังไมมีบุคคลผูใ ดทีไ่ ดรับ
ผลอันสูงสุดของพุทธสาสนามาแสดงใหเปนที่พอใจแกโลกได
เพราะเรายังไมกาวหนาใหลลุ ว งไป
จริง ๆ อีกกาวหนึ่ง คือกาวแหงการปฏิบัตธิ รรมชั้นสูง ตามรอยพระอรหันต อยางที่เราเรียนกันมา
อยางมากมายแลวนั้น. เรายังไมมีใครทีไ่ ดผลทางใจ จนอาจพิสูจนใหโลกเห็นไดวาวิทยาศาสตรของ
พระพุทธเจาดับทุกขภายในหัวใจของสัตวทั้งหลายไดโดยเด็ดขาด ทากับวิทยาศาสตรสมัยใหมดับทุกข
ทางกายภายนอกไดจริง ๆ. เราจงพยายามเพื่อจะเดินตามรอยพระอรหันต ยังมีชีวิตใหลวงไปวันหนึ่ง ๆ
ดวยการเดินเขาไปใกลผลอันสูงสุดในพุทธสาสนาตามหนาที่ของเราดวย การสละสิ่งที่เปนอุปสรรค
ทุก ๆ อยางเสียเถิด !.
ตอไปนี้ จะไดนําเอาพระบาลี ๓ สูตร ทีแ่ สดงรอยทางแหงการดําเนินของพระอรหันต
เริ่มตั้งแตยังเปนฆราวาส ไดออกบวชจนถึงบรรลุผลเปนลําดับ ๆ ที่เขาใจไดงายทั้งอยางยอและอยาง
พิสดาร มาตั้งเปนหัวขอแลวยกเอาเนื้อความจากบาลีและอรรถกถาอื่น ๆ มาอธิบายประกอบเพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติสําหรับผูท ี่ไมประสงคจะเรียนใหจบพระไตรปฎก แตสนใจในการทีจ่ ะหยั่งเอาผล
การปฏิบัติจริง ๆ. รวมทั้งตัวขาพเจาเองผูหนึ่ง ซึ่งตองการจะมีสวนในการชวยกันสงเสริมการปฏิบัติ
ธรรมของพระองคใหรุงเรือง
ตอจากปริยัตธิ รรมที่ไดรุงเรืองมาแลวในยุคอันสมมติกันวาเปนกึ่ง
พุทธกาล นี้.
เพื่อ เห็นแกพระรัตนตรัย ดวยการพิสูจนใหโลกเห็นวาเปนของประเสริฐจริง, เห็นแก
ชาติประเทศอันเปนที่รักของเรา ดวยการรักษาเกียรติยศแหงการกาวหนาของพุทธสาสนาประเทศไว
ไมใหลาหลังเขา, และ เห็นแกภาคตะวันออกของโลก ซึ่งเปนบานเกิดแหงอริยวิทยาศาสตรทางใจของ
พระพุทธเจามานาน, ขอเราจงชวยกันสงเสริมวิธีการแหงปฏิปตติสัทธรรม คือการเดินตามรอยพระ
อรหันต อันเปนกาวสุดทายที่จะไดบรรลุถึงการเก็บเกี่ยวผลจากสาสนาอันสุดประเสริฐ
จงเต็ม
ความสามารถทุก ๆ รูปทุกนาม เทอญ.

พุทธทาสภิกขุ
๒๗ สิงหาคม ๒๔๗๕
หมายเหตุ:- ในบาลีที่ใชเปนหลักสูตรขางหนา. มีวถิ ีแสดงฤทธิ์อันเปนผลของสมาธิ ซึ่งที่จริงไมไดเปนความมุงหมายของผูที่จะเดินตาม
รอยพระอรหันต เปนแตยกมากลาวไวดวยอยางบริบูรณก็เพื่อใหครบถวนและในเครื่องเรืองปญญาแผนกหนึ่ง ในเมือ่ ทานอานไปพิจารณา
ไป อยาเพิ่งเขาใจเปนอยางอืน่ กอนแตจะไดศึกษาพอสมควร.
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พระบาลี ๓ สูตร
บาลีฉวิโสธนสูตร
บาลีมหาอัสสปุรสูตร
บาลีสามัญญผลสูตร
ที่ใชเปนหลัก
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แนวตามรอยพระอรหันต

ที่ ๑

พระบาลีฉวิโสธนสูตร
ในอนุปทวรรค อุปริปณณาสาก มัชฌิมนิกาย
พระไตรปฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ เลม ๑๔ หนา ๑๒๗ บรรพ ๑๗๒

สมัยหนึ่ง, พระผูมพี ระภาคเจา ประทับอยู ณ ปาเจาเชตอันเปนอารามที่อนาถบิณฑิก
คหบดี (ซื้อ) ถวาย ใกลกรุงสาวิตถี, ครัง้ นั้นพระผูพระภาคเจา ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย (เพื่อใหตั้งใจ
ฟง) แลวไดตรัสพระธรรมเทศนานี้ วา :
“ภิกษุ ท. ! (ถา) มีภิกษุในสาสนานี้ กลาวพยากรณ (คือยืนยัน) อรหัตตผลวา ‘ขาพเจา
นี้รูชดั วาชาติสนิ้ แลว พรหมจรรยก็ไดอยูจบแลว กิจทีค่ วรทํา ก็ไดทําเสร็จแลว กิจอื่นทีจ่ ะตองทํา
เพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมีอีก’ ดังนี้.
“ภิกษุ ท.! พวกเธอไมควรยินดี ไมควรคัดคานถอยคําของภิกษุรูปนัน้
แตควรถาม
ปญหากะเธอ ฯลฯ ใหยิ่งขึน้ ไปวา ‘ทานผูมีอายุ ! ทานรูอยางไร ทานเห็นอยางไร ทานจึงถอนเสียได
ดวยดี ซึ่งอหังการ (คือความถือวาเรา), ซึ่งมมังการ(คือความถือวาของเรา), และมานานุสัย (คือกิเลส
นอนนิ่งในสันดานคือมานะ) ในกายทีม่ ีวิญญาณของทานนี้ และในสิ่งอื่นที่ทานเห็นอยูภายนอก ?’
ดังนี้.
“ภิกษุ ท. ! เปนธรรมดาของภิกษุผูสิ้นอาสวะแลว อยูจ บพรหมจรรยแลว ทํากิจทีต่ อง
ทําสําเร็จแลว มีภาระคือขันธอันปลงลงไดแลว ตามถึงประโยชนตนแลว มีภวสังโยชนสิ้นรอบแลว
เปนผูร ูชอบพนพิเศษแลว ก็พึงพยากรณ (ใหแกพวกเธอ) ไดดังตอไปนี้วา:-

คนไมรู.

[๑] “ดูกอนทานผูมีอายุ ! ในกาลกอน ขาพเจานั้นเปนคฤหัสถครอบครองเรือน เปน
ครั้นเมื่อพระตถาคตเจาบาง พระสาวกของพระตถาคตเจาบาง แสดงธรรมแกขาพเจาอยู,
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ขาพเจาได ฟงธรรม นี้แลว มีสัทธาในพระตถาคตเจา, ครั้น ประกอบดวยสัทธา เห็นแจมแจงวา
ฆราวาสเปนทีค่ ับแคบ เปนทางไหลมาแหงธุลีคือกิเลส การบรรพชาเปนโอกาสวาง. ก็การบรรพชา
คือพรหมจรรยนี้ อันคนผูอยูครองเรือน จะประพฤติใหบริสุทธิ์บริบรู ณโดยสวนเดียว ดุจสังขที่เขาขัด
ดีแลว ไมอาจทําไดโดยงาย ไฉนหนอเราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะออกจากเรือน
ถือเอาการบวชของคนไมมีเรือนเถิด. ฯ
[๒] “ขาพเจานั้น ไดละกองสมบัติ นอยบางมากบาง ละวงศญาติ นอยบางใหญบาง,
ปลงผมและหนวด นุงผากาสายะ ถือเอาการบวชเปนคนไมมีเหยาเรือนแลว.ฯ
[๓] “ขาพเจานั้น ครั้นบรรพชาแลว ถึงพรอมดวยสิกขาและอาชีพของภิกษุทั้งหลาย,
คือละการทําสัตวที่มีชีวิตใหตกลวงไปเปนผูงดขาดจากปาณาติบาต วางทอนไมและสาตราเสียแลว มี
ความละอายตอบาป มีความเอ็นดูกรุณา หวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งหลาย; ละการถือเอาสิ่งของที่
เจาของไมไดให งดขาดจากอทินนาทาน ถือเอาแตของที่เจาของใหแลว หวังอยูแตของที่เจาของให
เปนคนสะอาด ไมเปนขโมย; ละกรรมอันมิใชพรหมจรรย เปนผูประพฤติพรหมจรรยโดยปรกติ
ประพฤติหางไกล เวนขาดจากการเสพเมถุนอันเปนของชาวบาน; ละการพูดเท็จ งดขาดจากการ
มุสาวาท พูดแตความจริง รักษาสัตย มัน่ คงในคําพูด ควรเชื่อได ไมแกลงกลาวใหผิดตอโลก; ละคํา
สอเสียด งดขาดจากปสุณาวาท ไดฟงจากฝายนีแ้ ลว ไมเก็บไปบอกฝายโนน เพื่อใหฝายนี้แตกราว
หรือไดฟงจากฝายโนนแลว ไมนํามาบอกแกฝายนี้ เพื่อใหฝายโนนแตกราว แตจะสมานชนที่แตกกัน
แลว ใหกลับมาพรอมเพรียงกันยิ่งขึน้
เปนคนชอบในการพรอมเพรียง กลาวแตวาจาที่ทําใหพรอม
เพรียงกัน; ละการกลาวคําหยาบเสีย งดขาดจากผรุสวาท กลาวแตวาจาที่ไมมโี ทษเสนาะโสต ใหเกิด
ความรัก เปนคําฟูใจ เปนคําสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกัน เปนทีร่ ักใครของมหาชน; ละคําพูดที่โปรย
ประโยชนทิ้งเสีย งดขาดจากการพูดเพอเจอ กลาวแตในเวลาสมควร กลาวแตคาํ จริงเปนประโยชน
เปนธรรมเปนวินัย กลาวแตวาจามีที่ตั้งมีหลักฐาน มีทอี่ างอิง มีเวลาจบ ประกอบดวยประโยชนสม
ความแกเวลา.ฯ
“ขาพเจานั้น เปนผูงดขาดจากการลางผลาญพืชคามและภูตคาม, เปนผูฉนั อาหารวัน
หนึ่งเพียงหนเดียว เวนจากฉันในราตรีกาลและวิกาล, เปนผูงดขาดจากการรํา การขับ การรอง การ
ประโคม และดูการเลนชนิดที่เปนขาศึกแกกุศล เปนผูงดขาดจากการประดับประดา คือทัดทรงตกแตง
ดวยมาลาและของหอม และเครื่องลูบทา, เปนผูงดขาดจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ, เปนผูงดขาด
จากการรับเงินและทอง, เปนผูงดขาดจากการรับขาวเปลือก, งดขาดจากการรับเนื้อดิบ, งดขาดจาก
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การรับหญิงและเด็กหญิง, งดขาดจากการรับแพะ แกะ ไก สุนัข ชาง โค มา ทั้งผูและเมีย, งดขาดจาก
การรับที่นาและที่สวน, งดขาดจากการรับใชทูตไปในที่ตาง ๆ (ใหคฤหัสถ), งดขาดจากการซื้อขาย,
งดขาดจากการโกงดวยตาชัง่ แรลวงดวยของปลอม การฉอดวยเครือ่ งนับ (เครื่องตวงและเครื่องวัด),
งดขาดจากการโกงดวยการรับสินบนแลลอลวง งดขาดจาก การตัด การฆา การจําจอง การซุมทําราย
การปลน และการกรรโชก.ฯ
[๔] “ขาพเจานั้น เปนผู สันโดษ ดวยจีวรอันเครื่องบริหารปกปดกาย สันโดษดวย
บิณฑบาต อันเปนเครื่องบริหารเลี้ยงทอง, ไปสูทิศาภาคใด ๆ ก็ถือเอาจากทิศาภาคนั้น ๆ แลวหลีกไป,
เมหือนอยางนกมีปก เมื่อจะบินไปสูทิศาภาคใด มีแตปกเปนภาระบินไปฉันใด, ขาพเจาก็เปนผูสันโดษ
ดวยจีวรสําหรับปกปดกาย และบิณฑบาตสําหรับเลี้ยงทอง ไปสูทศิ าภาคใดก็ถือเอาจากทิศาภาคนั้น
แลวหลีกไปได (ไมตองรุงรังดวยบริขาร) ฉันนั้น ฯ
[๕] “ขาพเจานั้น ประกอบดวยกองศีลอันเปนของพระอริยเจาเชนนี้แลว ไดเสวยสุขไม
มีโทษในภายใน, ไดเห็นรูปดวยตา ฟงเสียงดวยหู ดมกลิ่นดวยจมูก ลิ้มรสดวยลิ้น ถูกตองโผฏฐัพพะ
ดวยกาย รูธ รรมารมณดวยใจ ก็ไมถือมั่นเอาโดยนิมิต และไมถือมั่นเอาโดยอนุพยัญชนะ, อภิชฌา
และโทมนัสมักไหลไปตามบุคคล ผูไมสาํ รวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพราะการไมสํารวมอินทรียเ หลา
ใดเปนเหตุ ขาพเจาก็ ปฏิบัติ ปดกัน้ อินทรีย เหลานัน้ ไว, ขาพเจารักษาและสํารวม ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ.ฯ
[๖] “ขาพเจานั้น ครั้นประกอบดวยการรักษาและสํารวมอินทรียที่เปนของพระอริยะ
เชนนี้
ไดเสวยสุขไมเจือปนดวยทุกขอันมีในภายในแลว
เปนผู ทําความรูสกึ ตัวทั่วพรอม
(สัมปชัญญะ) ในการกาวไปขางหนา ในการถอยกลับ ในการแล ในการเหลียว ในการคู ในการ
เหยียด ในการใชสังฆาฏิบาตรจีวร ในการดื่มการเคี้ยวการลิ้ม มีสัมปชัญญะในการถายอุจจาระ
ปสสาวะ การเดิน การยืน การนั่ง การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง.ฯ
[๗] ขาพเจานั้น ครั้นประกอบดวยศีลแหงพระอริยะ และประกอบดวยความสํารวม
อินทรีย แหงพระอริยะ และประกอบดวยสติสัมปชัญญะ แหงพระอริยะ ดังนี้แลว ยอม เสพ
เสนาสนะอันสงัด คือปาละเมาะ โคนไม ภูเขา ลําธาร ทองถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง.ฯ
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“ขาพเจานั้น ครั้นกลับจากบิณฑบาต ในเวลาปจฉาภัตตแลว นั่งคูเขาซึ่งขาโดยรอบ
ตั้งกายตรง ดํารงสติเฉพาะหนา ละอภิชฌาในโลก มีจิตปราศจากอภิชฌา คอยระวังชําระจิตใหบริสุทธิ์
จากอภิชฌา, ละพยาบาท มีจิตไมพยาบาท เปนผูกรุณาหวังประโยชนเกื้อกูลในสัตวทั้งหลาย คอย
ระวังชําระจิตใหหมดจดจากพยาบาท, ละถีนะมิทธะแลว ปราศจากถีนะมิทธะ จิตมุงอยูความสวาง มี
สติสัมปชัญญะ คอยชําระจิตใหบริสุทธิจ์ ากถีนะมิทธะ, ละอุทธัจจะกุกกุจจะ ไมฟุงซาน มีจิตสงบ
อยูภายใน คอยระวังชําระจิตใหบริสุทธิจ์ ากอุทธัจจะกุกกุจจะ, ละวิจิกิจฉา ขามวิจิกิจฉาไดแลว เปน
คนไมตองกลาวดวยความสงสัยวา ‘นี่อะไร ? นี่อยางไร?’ ในกุศลธรรมทั้งหลาย; คอยระวังชําระจิต
ใหหมดจดจากวิจกิ ิจฉา.ฯ
[๘] “ขาพเจานั้น ครั้นละนิวรณทั้งหา อันเปนอุปกิเลสเครื่องเศราหมองใจ อันเปน
โทษทําปญญาใหออนกําลัง ไดแลว, เพราะสงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย ก็ได
บรรลุ ปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิ วก. เพราะระงับวิตกวิจารเสียได จึงไดบรรลุ
ทุติยฌาน อันเปนเครื่องผองใสของจิตในภายใน นําใหเกิดสมาธิมอี ารมณเดียว ไมมีวิตก ไมวจิ าร มี
แตปติและสุขอันเกิดสมาธิ. เพราะความเสื่อมหายไปแหงปติ และขาพเจาเปนผูอยูอ ุเบกขา มีสตีรูตัว
รอบคอบ ไดเสวยสุขดวยนามกาย ก็ไดบรรลุ ตติยฌาน อันเปนฌานที่พระอริยะทั้งหลายกลาว
สรรเสริญผูไ ดบรรลุวา เปนผูอยูใ นอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข. เพราะละทุกขและสุขเสียไดแลว และ
เพราะความดับหายไปแหงโทมนัสและโสมนัสในการกอน จึงไดบรรลุ จตุตถฌาน อันไมมีทุกขไมมี
สุขมีอยูแตสติอันบริสุทธิเ์ พราะอุเบกขา.ฯ
[๙] “ขาพเจานั้น ครั้นจิตตัง้ มั่นบริสุทธิ์ขาวผอง ไมมีกเิ ลส ปราศจากอุปกิเลส เปนจิต
ออนโยนนิ่มนวลควรแกการงาน เปนจิตไมหวั่นไหว ตั้งอยูอยางนีแ้ ลว ก็ทําจิตให นอมไปเพื่อ อาส
วักขยญาน.
“ขาพเจานั้น รูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับไมเหลือแหงทุกข
นี้เปนหนทางใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข, และรูแ จงชัดตามเปนจริงวา นี้อาสวะ. นีเ้ หตุใหเกิด
อาสวะ, นี้ความดับไมเหลือแหงอาสวะ, เมื่อรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอ ยางนี้ จิตก็พนจากกามาสวะ,
จากภวาสวะ จากอวิชชาสวะ, ครั้นจิตพนแลว ก็เกิดญาณรูว าเราพนแลว. ขาพเจารูชดั วา ชาติสิ้น
แลวพรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้
มิไดอีก.ฯ
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ทานผูมีอายุทั้งหลาย ! ขาพเจารูอยูอยางนี้เห็นอยูอยางนี้ จึงถอนเสียไดดว ยดี ซึ่ง
อหังการ มมังการ และมานานุสัยในกายทีม่ ีวิญญาณนี้ และในสิ่งอื่นที่เห็นอยูภายนอก.ฯ
“ภิกษุ ท. ! พวกเธอควรเพลิดเพลิน ควรบันเทิงใจในภาษิตของภิกษุนนั้ วา สาธุ !
สาธุ ! , ครั้นแลว ควรกลาวกะภิกษุนนั้ อยางนีว้ า ขาแตทานผูมีอายุ ! การที่ขาพเจาทั้งหลาย ไดเห็น
ผูประพฤติพรหมจรรยเชนกับทานนี้เปนลาภของพวกขาพเจา, เปนการเห็นอยางดี ที่พวกขาพเจาได
ไดแลว ดังนี”้ ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาค ไดตรัสพระธรรมเทศนานี้จบลง
เพลิดเพลิน รับภาษิตของพระผูมพี ระภาคเจา ดวยประการฉะนี้.ฯ
บาลีฉวิโสธนสูตร, หลักตามรอยพระอรหันตที่ 1 จบ

ภิกษุทั้งหลายมีใจยินดี
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แนวตามรอยพระอรหันต

ที่ ๒

พระบาลีมหาอัสสปุรสูตร
ในมหายมกวรรค มูลปณณาสาก มัชฌิมนิกาย
พระไตรปฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ เลม ๑๒ หนา ๔๙๖ บรรพ ๔๕๙

สมัยหนึ่ง, พระผูมีพระภาคประทับอยูในชนบทอันเปนที่ประทับแรมของราชกุมารชาว
ชนบท นามวา อังคะ, มีนิคมของอัคราชกุมารชื่อวา อัสสปุระ เปนที่ภิกขาจาร, ครั้งนั้น พระผูมี
พระภาคไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย (เพื่อใหตั้งใจฟงแลว) ไดตรัสพระพุทธวจนะ วา :
“ภิกษุ ท. ! มหาชนเขารูจกั พวกเธอวาเปนสมณะ. ถึงแมพวกเธอเลา ถาเขาถามวา
พวกทานเปนอะไร ก็จะปฏิญญาตัวเองวาเราเปนสมณะฯ เมื่อพวกเธอมีชื่ออยางนัน้ ปฏิญญาตัวเอง
อยางนั้น ก็ตองสําเหนียกตนวาธรรมเหลาใด อันจะทําเราเปนสมณะและเปนพราหมณ (คือพระ
อรหันตผลู อยบุญและบาปเสียได), เราจะประพฤติถอื เอาดวยดี ซึง่ ธรรมเหลานี้. การทําเชนนี้ กับ
ชื่อของพวกเรา และกับทั้งปฏิญญาของพวกเรา จึงจะเปนสัตยเปนจริง (คือตรงกัน). อนึ่ง พวกเรา
บริโภคจีวร บิณฑบาตเสนาสนะและคิลานเภสัช ของทายกเหลาใด, การกระทําของทายกเหลานั้น
จักมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ, และการบรรพชาของพวกเราก็จักไมเปนหมัน แตจักเปนไปเพื่อผล
เพื่อกําไรโดยแท. ดูกอน ภิกษุ ท. ! พวกเธอพึงสําเหนียกตนอยางนี้แล ฯ
ภิกษุ ท. !

ธรรมเหลาไหนเลา ทีจ่ ะทําใหพวกเราใหเปนสมณะทีจ่ ะทําพวกเราใหเปน

พราหมณ ?
[๑] ภิกษุ ท. ! จริงแท พวกเธอตองสําเหนียก (ตนใหไดอยางนี)้ วา เราจักเปนผู ถึง
พรอมดวยหิรแิ ละโอตตัปปะ. ภิกษุ ท. ! พวกเธอพึงสําเหนียกอยางนีแ้ ล ฯ ภิกษุ ท.! เรื่องนี้คงเกิด
มีแกพวกเธอ คือจะพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเทานัน้ วา ‘พวกเราถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ.
พอแลวดวยคุณเพียงเทานี้ พวกเราไดตามถึงผลแหงสมณปฏิบัติแลว กิจอื่นทีจ่ ะตองทําใหยิ่งไปอีก
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มิไดมี.’ ภิกษุ ท.! เราจักบอกแกพวกเธอ เราจักเตือนใหรู เมื่อพวกเธอตองการความเปนสมณะ ก็
อยาทําผลของความเปนสมณะใหเสื่อมไป เพราะวา กิจที่พวกเธอจะตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกยังมีอยู ฯ
[๒] “ภิกษุ ท.! กิจที่พวกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกเปนลําดับนัน้ คืออะไร ? คือการ
สําเหนียก (ตัวเองใหได) วา กายสมาจาร การประพฤติชอบ สม่ําเสมอดวยกายของเรา บริสุทธิแ์ ลว
หงายได (คือจะแสดงใหใครดูก็ได) แลว เปดเผยไดแลว หาชองทะลุมไิ ด เปนอันสํารวมดีแลว.
อนึ่ง เราจักไมยกตนขมทานดวยคุณขอนีเ้ ปนอันขาด. ภิกษุ ท.! พวกเธอตองสําเหนียกอยางนี้แล. ...
ฯลฯ... (คําตอไปนี้ขางทายทุก ๆ ขอ คือมีตรัสไมใหนอนใจดวยคุณเพียงเทานั้น และตรัสเตือนวายังมีกิจที่จะตอง
ทําใหยิ่งขึ้นไปอีก เหมือนกับทายขอ (๑) ทุกขอไป จงเติมเอง)

[๓] “ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอจะตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกนั้น คืออะไร ? คือการ
สําเหนียก (ตัวเองใหได) วา วจีสมาจาร การประพฤติชอบสม่ําเสมอดวยวาจาของเรา บริสุทธิแ์ ลว
หงายไดแลว เปดเผยไดแลว หาชองมิได เปนอันสํารวมดีแลว อนึ่ง ....ฯลฯ...... (คําตั้งแต อนึ่ง ไป
เหมือนทายขอสองทั้งนั้น)

[๔] “ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกเปนลําดับนัน้ คืออะไร ? คือ
การสําเหนียก (ตัวเองใหได) วา มโนสมาจาร การประพฤติชอบ สม่ําเสมอดวยใจของเรา บริสุทธิแ์ ลว
หงายไดแลว เปดเผยไดแลว หาชองมิได เปนอันสํารวมดีแลว. อนึ่ง ...ฯลฯ...
[๕] “ภิกษุ ท. ! กิจทีพ่ วกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกเปนลําดับนัน้ คืออะไร ? คือ
การสําเหนียก (ตัวเองใหได) วา อาชีวะ ของเรา บริสุทธิ์แลว หงายไดแลว เปดเผยไดแลว หาชองมิได
เปนอันสํารวมดีแลว. อนึ่ง ...ฯลฯ...
[๖] “ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหยงิ่ ขึ้นไปอีกเปนลําดับนัน้ คืออะไร ? คือการ
สําเหนียก (ตัวเองใหได) วา เราจะเปนผู สํารวมทวารในอินทรีย ทั้งหลาย. : ไดเห็นรูปดวยตาแลว
ไมถือเอาโดยนิมิต ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ. บาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัส มันมักไหลไป
ตามผูที่ไมสํารวมจักขุอนิ ทรียใดเปนเหตุ เราจักปฏิบัติเพื่อปดกัน้ อินทรียนั้นไว เปนผูรกั ษาสํารวม
จักขุอินทรีย ฯ ไดฟงเสียงดวยหู ไดดมกลิ่นดวยจมูก ไดลิ้มรสดวยลิ้น ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย
รูธรรมารมณดว ยใจแลวไมถอื เอาโดยนิมิต ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ, บาปอกุศลคืออภิชฌาและ
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โทมนัส มักไหลไปตามผูท ี่ไมสํารวมอินทรียใดเปนเหตุ
เปนผูร ักษาสํารวมอินทรีย. อนึ่ง...ฯลฯ...

เราจักปฏิบัติเพื่อปดกั้นอินทรียเ หลานั้นไว

[๗] “ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกเปนลําดับนัน้ คืออะไร ? คือ
การสําเหนียก (ตัวเองใหได) วา เราจะเปนผูร ู ประมาณในโภชนะอยูเสมอ, จักพิจารณาโดยแยบคาย
แลวจึงฉัน, ไมฉันเพื่อเลน ไมฉันเพื่อมัวเมา ไมฉันเพื่อประดับตกแตง, แตฉนั เพื่อเพียงใหกายนี้
ตั้งอยูได เพือ่ ใหชีวิตเปนไปเพื่อปองกันความลําบาก เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย. เราจักกําจัดเวทนา
เกา (คือหิว) เสียแลว ไมทําเวทนาใหม (คืออิ่มจนอึดอัด) ใหเกิดขึน้ . ความที่อายุดําเนินไปได, ความ
ไมมีโทษเพราะอาหาร และความอยูผ าสุกสําราญจักมีแกเราดังนี้. อนึ่ง...ฯลฯ...
[๘] “ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกเปนลําดับนัน้ คืออะไร ? คือ
การสําเหนียก (ตัวเองใหได) วา เราจัก ตามประกอบในธรรมเปนเครือ่ งตื่น เราจักชําระจิตใหหมดจด
สิ้นเชิงจากอาวรณิยธรรม (คือกิเลสที่กนั้ จิต) ดวยการเดินจงกรม ดวยการนั่ง ตลอดวันยังค่ํา ไปจน
สิ้นยามแรกแหงราตรี, ครั้นยามกลางแหงราตรี เราจักนอนอยางราชสีห (คือ) ตะแคงขางขวา เทา
เหลื่อมเทา มี สติสัมปชัญญะในการลุกขึ้น, ครั้นยามสุดทายแหงราตรี เราลุกขึ้นแลว จักชําระจิตให
หมดจด จากอาวรณิยธรรม ดวยการจงกรมและการนั่งอีก. อนึ่ง...ฯลฯ...
[๙] “ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหยงิ่ ขึ้นไปอีกเปนลําดับนัน้ คืออะไร ? คือการ
สําเหนียก (ตัวเองใหได) วา เราจักเปนผูประกอบพรอมดวย สติสัปชัญญะ, รูตัวรอบคอบในการกาว
ไปขางหนา การถอยหลัง การแลดู การเหลียวดู การคู การเหยียด การทรงสังฆาฏิจวี ร การกิน การ
หยุด, กานั่ง การนอน, การหลับ การตืน่ การพูด การนิ่ง. อนึ่ง...ฯลฯ...
[๑๐] “ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกนั้นคืออะไร ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
ในสาสนานี้ มาเสพเสนาสนะอันสงัด คือปาละเมาะ โคนไม ภูเขา ลําธาร ทองถ้ํา ปาชา ทีแ่ จง
ลอมฟาง. ฯ ในกาลเปนปจฉาภัตต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นัง่ คูบัลลังกตั้งกายตรง ดํารงสติ
เฉพาะหนา ละอภิชฌาในโลกแลว มีจิตปราศจากอภิชฌา คอยชําระจิต จากอภิชฌา, ละพยาบาท
แลว มีจิตปราศจากพยาบาท เปนผูกรุณาหวังประโยชนเกื้อกูลในสัตวทั้งหลาย
คอยชําระจิตให
สะอาดจากพยาบาท, ละถีนะมิทธะแลว มีจิตปราศจากถีนะมิทธะ เปนผูมุงอยูแตความสวางในใจ มี
สติสัมปชัญญะรูสึกตัว คอยชําระจิตจากถีนะมิทธะ, ละอุทธัจจะกุกกุจจะไดแลว ไมฟุงซาน มีจิต
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สงบอยูในภายใน คอยชําระจิตจากอุทธัจจะกุกกุจจะ, ละวิจิกิจฉาแลว ขามลวงวิจกิ ิจฉาเสียได ไมตอง
กลาววา ‘นี่อะไร ? นี่อยางไร’ ในกุศลธรรมทั้งหลาย คอยชําระจิตจากวิจิกิจฉา ฯ
“ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนชายผูหนึ่ง กูห นี้เขาไปทําการงานสําเร็จผล ใชหนี้ตนทุนเดิม
หมดแลว กําไรยังเหลือพอเลี้ยงภรรยาไดถมไป. เขาคงคนึงถึงโชคลาภวา ‘เมื่อกอนเรากูหนี้เขาไปทํา
การงาน สําเร็จผล ใชหนีต้ นทุนเดิมหมดแลว กําไรยังเหลือพอเลีย้ งภรรยาไดถมไป’ ดังนี้ เขายอม
ปราโมทยบนั เทิงใจโสมนัสเพราะขอนั้นเปนเหตุ ฉันใด, (นี้อยางหนึ่ง)
“ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนชาย (อีก) ผูหนึ่ง ปวยไขหนักทนทุกขอาหารไมตก กําลัง
นอย, ครั้นเวลาอืน่ เขาหายจากไขนนั้ อาหารก็ตั้ง กําลังก็มี เขาตองนึกถึงการเกาวา ‘เมื่อกอน เรา
ปวยหนัก ทนทุกข อาหารก็ไมตก กําลังก็นอยลง บัดนี้เราหายจากไขนั้น อาหารก็ตั้ง กําลังก็มีมา’
ดังนี้ เขายอมปราโมทยบนั เทิงใจ โสมนัสเพราะขอนั้นเปนเหตุ ฉันใด (นี้อีกอยางหนึ่ง)
“ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนชายอีกผูหนึง่ ติดเรือนจํา ครั้นเวลาอื่น เขาหลุดจาก
เรือนจําโดยสะดวก ไมมีภยั ไมเสียทรัพย เขาตองนึกถึงการเกาอยางนี้วา ‘เมื่อกอน เราติดเรือนจํา
บัดนี้เราหลุดมาโดยสะดวก ไมภัย ไมมีเสียทรัพย’ ดังนี้ เขายอมปราโมทยบันเทิงใจ โสมนัส เพราะ
ขอนั้นเปนเหตุ ฉันใด (นี้อีกอยางหนึ่ง)
“ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนชาย (อีก) ผูหนึ่ง เปนทาสเขา พึ่งตัวเองไมได ตองพึ่งผูอนื่
เที่ยวตามอําเภอใจไมได ครั้นถึงสมัยอื่น เขาพนจากการเปนทาส พึ่งตัวเองได ไมตองพึ่งผูอื่น เที่ยว
ตามอําเภอใจได, เขาตองนึกถึงการเกาอยางนี้วา ‘เมื่อกอนเราเปนทาสเขา พึ่งตัวเองไมได ฯลฯ ครั้น
สมัยอื่นเราพนจากการเปนทาส ฯลฯ เที่ยวตามอําเภอใจได’ ดังนี้, เขายอมปราโมทยบนั เทิงใจ
โสมนัสเพราะขอนี้เปนเหตุ ฉันใด, (นี้อีกอยางหนึ่ง)
“ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนชาย (อีก) ผูห นึ่ง นําทรัพยเดินทางไกลกันดาร ครัน้ พน
ทางกันดาร ไมมีภัย ไมตองเสียโภคทรัพย เขาตองนึกถึงการเกาอยางนี้วา ‘เมื่อกอน เรานําทรัพยเดิน
ทางไกล ฯลฯ ไมตองเสื่อมเสียโภคทรัพย’ ดังนี้, เขายอมปราโมทยบันเทิงใจ โสมนัสเพราะขอนี้เปน
เหตุ (เหลานี้) เปนฉันใด :
“ภิกษุ ท. ! ภิกษุพจิ ารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการ ที่ตนยังละไมไดวา เปนเชนการกู
หนี้ เชนการเปนโรค เชนกับการติดเรือนจํา เชนการเปนทาส และการนําทรัพยขามทางกันดาร, และ
เธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการ ทีล่ ะเสียแลวในตนเองเปนเชนการหมดหนี้ การหมดโรค การหลุด
จากเรือนจํา การพนจากทาส การบรรลุถึงที่พนภัย (เธอยอมปราโมทยบันเทิงใจ โสมนัสเพราะขอ
นั้นเปนเหตุ ฉันนั้นเหมือนกัน)
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[๑๑] “ภิกษุ ท. ! เธอนั้นครั้นละนิวรณ ๕ประการ อันเปนเครื่องเศราหมองจิต
และทําปญญาใหถอยกําลังเหลานี้ไดแลว, เพราะสงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากกุศลธรรมทั้งหลาย ได
บรรลุ ปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิ วกแลวแลอยู, เธอประพรมกายนีใ้ หชุมทั่วชุม
รอบเต็มรอบ ดวยปติและสุขอันเกิดแตวเิ วกนั้น, สวนใดสวนหนึ่งของกายเธอทัว่ ทั้งตัว ที่ปตแิ ละสุข
อันเกิดแตวเิ วก ไมถกู ตองแลว มิไดมี
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนนายชางอาบก็ดี หรือลูกมือของเขาก็ดี เปนคนฉลาด โรยผง
ที่ใชสําหรับถูตัวในเวลาอาบน้ําลงในขันสําริด แลวพรมน้ําหมักไว, ครั้นเวลาเย็น กอนผงออกยางเขา
กัน ซึมทั่วกันแลว จับกันทั้งภายในภายนอก ไมไหลหยด ฉันใด ภิกษุ ท. ! ภิกษุประพรมกายนี้
ใหชุมทั่วชุมรอบ เต็มรอบดวยปตแิ ละสุขอันเกิดวิเวก, สวนในสวนหนึ่งของกายเธอ ที่ปติสุขอันเกิด
แตวิเวก ไมถกู ตองแลว มิไดมี ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๒] “ภิกษุ ท. ! อีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุ ทุตยิ ฌาน อันเปนเครื่องผองใสใน
ภายใน และทําจิตใหเกิดสมาธิ ไมมีวิตกวิจาร เพราะระงับวิตกวิจารเสียได มีแตปติและสุขแลวแล
อยู, เธอพรมกายนี้ทําใหชุมทั่ว ชุมรอบเต็มรอบ ดวยปติและสุข อันเกิดแตสมาธิ สวนใดสวนหนึ่ง
ของกายเธอทัว่ ทั้งตัว ที่ปตแิ ละสุขอันเกิดแตสมาธิไมถกู ตองแลว มิไดมี.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนหวงน้ําอันลึก มีน้ําอันปวน ไมมีปากน้ํา ทางทิศ
ตะวันออก ทิศใต ทิศตะวันตก ทิศเหนือ แตฝนตกเพิ่มน้ําใหแกหว งน้ํานัน้ ตลอดกาลโดยกาล ทอ
น้ําเย็นพลุงขึน้ จากหวงน้ํา ประพรมทําใหชุมถูกตองหวงน้ํานั้นเอง สวนไหน ๆ ของหวงน้ํานั้น ที่น้ํา
เย็นไมถูกตองแลวมิไดมี, ขอนี้ฉันใด, ภิกษุ ท. ! ภิกษุประพรมกายนี้ ทําใหชุมทั่วชุมรอบ เต็มรอบ
ดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ สวนใดสวนหนึ่งในกายเธอที่ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ ไมถกู ตอง
แลว มิไดมี ฉันนั้นเหมือนกัน !
[๑๓] “ภิกษุ ท. ! อีกประการหนึ่ง เพราะปติหนายไป (คือจางไป) เธอเปนผูอยู
อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย บรรลุ ตติยฌาน อันเปนฌานทีพ่ ระอริยเจากลาววา
‘ผูไดฌานนี้เปนผูอยูอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข,’ เธอประพรมกายนี้ ทําใหชุมทั่ว ชุมรอบ เต็มรอบ
ดวยลําพังสุข หาปติมิได, สวนใดสวนหนึ่งของกายเธอ ที่สุขหาปติมิได ไมถูกตองแลว เปนไมมี.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนในหนองบัวอุบล หนองบัวปทุม บัวบุณฑริก มีดอกอุบล
ดอกปทุม ดอกบุณฑริก บางเหลาที่เกิดอยูใ นน้ํา เจริญอยูใตน้ํา ยังขึ้นไมพนน้ํา จมอยูภายใต อันน้ํา
เลี้ยงไว, ดอกบัวเหลานั้น ถูกน้ําเย็นแชชุม ถูกตองตัง้ แตยอดตลอดราก สวนไหน ๆ ของดอกบัว
เหลานั้นทัว่ ทั้งดอก ที่น้ําเย็นไมไดถูกตองแลว มิไดมี. ขอนี้ฉันใด, ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้ ก็ประพรม
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กายนี้ทําใหชุมทั่วชุมรอบ เต็มรอบดวยลําพังสุข ไมมีปต ิ สวนใดสวนหนึ่งในกายเธอ ที่ลําพังสุขไมมี
ปติ ไมถูกตองแลว มิไดมี ฉันนั้นเหมือนกัน
[๑๔] “ภิกษุ ท. ! อีกประการหนึ่ง เพราะละทุกขและสุขเสียได เพราะการดับ
หายไปแหงโทมนัส และโสมนัสในกาลกอน ภิกษุบรรลุ จตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข มีแตสติที่
บริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแลวแลอยู เธอนั้นนั่งแผไปตลอดกายนี้ ดวยใจอันบริสุทธิ์ผองใสสวนใดสวน
หนึ่งของกายเธอ ทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผองใสไมถกู ตองแลว มิไดมี.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนชายคนหนึ่ง นั่งคลุมตัวดวยผาขาวตลอดศีรษะ สวนไหน ๆ
ในกายเขาทั่วทั้งตัว ทีผ่ าขาวไมถกู ตองแลว (คือไมคลุมแลว) มิไดมี ขอนี้เปนฉันใด, ภิกษุ ท. !
ภิกษุนั้นนั่งแผใจอันบริสุทธิผ์ องใสไปตลอดกายนี้,
สวนใดสวนหนึ่งในกายเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจอัน
บริสุทธิผ์ องใสไมถูกตองแลว มิไดมีฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๕] “ครั้นจิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ผองใส ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติ
ออนโยนควรแกการงาน ตั้งอยูอยางไมหวั่นไหวเชนนี้แลว เธอก็นอมจิตไปเฉพาะ บุพเพนิวาสานุส
สติญาน เธอระลึกไดถึงขันธที่เธออยูอาศัยในภพกอนไดหลายประการ คือ เธอระลึกไดชาติหนึ่งบาง
สองชาติ สามชาติ สี่ชาติ หาชาติ สิบชาติ ยี่สิบชาติ สามสิบชาติ สี่สิบชาติ หาสิบชาติ รอยชาติบาง,
ตลอดหลายสังสารวัฏฏกัปปบาง ตลอดหลายวิวฏั ฏกัปปบาง ตลอด
พันชาติ แสนชาติบาง
ทั้งหลายสังวัฏฏกัปปและหลายวิวัฏฏกัปปบาง วาเราอยูในภพโนน มีชื่ออยางนั้น มีโคตร มีวรรณะ
มีอาหาร อยางนั้น ๆ, เสวยสุขและทุกขเชนนั้น. มีที่สุดอายุเทานั้น ครั้นเราจุตจิ ากภพนั้นแลว ได
เกิดในภพโนน ครั้งเกิดแลว มีชื่อ-โคตร-วรรณะ-อาหารอยางนั้น ๆ ไดเสวยสุขและทุกขเชนนั้น มี
ที่สุดอายุเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนั้นแลว มาเกิดในภพนี้, เธอตามระลึกไดถึงขันธที่เคยอยูอาศัยใน
ภพกอนหลายประการ พรอมทั้งอาการและลักษณะฉะนี.้
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนชายผูหนึ่ง ออกจากบานตนไปบานอื่น แลวออกจากบาน
นั้น ไปสูบานอื่นอีก แลวออกจากาบานนัน้ ๆ กลับมาสูบานตน เขาจะระลึกไดอยางนี้วา เราออก
จากบานตนไปสูบานโนน ที่บานโนนนัน้ เราไดยืน ไดนั่ง ไดพดู ไดนิ่งอยางนั้น ๆ, ครั้นออกจาก
บานนั้นแลว ไดไปสูบานโนนอีก, แมที่บานนั้น เราไดยนื ไดนั่ง ไดนิ่ง อยางนั่น ๆ, เราออกจาก
บานนั้นแลว กลับมาสูบานของตนเทียวแล ดังนี้ จอนี้เปนฉันใด, ภิกษุ ท. ! ภิกษุก็ตามระลึกได
ถึงขันธที่เคยอาศัยในภพกอน คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สอง- สาม-ฯลฯ
ตลอดทั้งหลายสังวัฏฏ
กัปปและหลายวิวัฏฏกัปปบา ง วาเราไดเปนในภพโนน มีชื่อ โคตร วรรณะ อาหาร อยางนั้น ๆ
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เสวยสุขทุกขอยางนั้น ๆ มีอายุสิ้นสุดลงเทานั้น ฯลฯ, เธอตามระลึกไดถึงขันธที่เคยอยูอาศัยในภพ
กอนไดหลายประการ พรอมทั้งอาการและลักษณะเชนนี้ ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๖] “ครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผองใส ไมมีกิเลส ปราศจากกิเลสเปนธรรมชาติ
ออนโยนควรแกการงาน ตัง้ อยูอยางไมหวั่นไหวเชนนีแ้ ลว เธอก็นอ มจิตไปเฉพาะตอ จุตูปปาตญาน
เธอมีจกั ขุเปนทิพย (ดุจทิพย?) บริสุทธิ์กวาจักขุของสามัญมนุษย ยอมแลเห็นทั้งหลายจุติอยู บังเกิด
อยู เลวทราม ประณีต มีวรรณะดี มีวรรณะเลว มีทุกข มีสุข เธอรูแจงชัดหมูสัตวผเู ขาถึงตามกรรม
วา ‘ทานผูเจริญทั้งหลายเอย, สัตวเหลานี้หนอประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต พูดติ
เตียนพระอริยเจาทั้งหลาย เปนมิจฉาทิฐิ กระทําการงานดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เบื้องหนาแตกายแตก
ตายไปลวนพากันเขาสูอบายทุคติวินิบาตนรก. ทานผูเ จริญทั้งหลายเอย, สวนวาสัตวเหลานี้หนอ
ประกอบดวย กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ กระทําการงาน
ดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เบื้องหนาแตกายแตกตายไป ลวนพากันเขาสูสุคติโลกสวรรค. ภิกษุมีจักขุเปน
ทิพย บริสุทธิ์เกินจักขุของสามัญมนุษยเห็นเหลาสัตวผู จุติ บังเกิด เลว ประณีต วรรณะดี วรรณะ
เลว มีทุกข มีสุข เธอรูชดั หมูสัตวผูเขาถึงตามกรรมไดฉะนี้.
“ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนเรือนสองหลัง มีประตูตรงกัน ณ ที่นั้น ชายมีจักขุ (ไม
บอด) ยืนอยูห วางกลาง เขาอาจเห็นหมูมนุษยทเี่ ขาไปในเรือนบาง ออกมาบาง เดินไปมาบาง เดิน
ตรงบางเลี้ยวบาง, ขอนี้เปนฉันใด, ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เธอมีจักขุทิพย บริสุทธิ์
เกินกวาจักขุสามัญมนุษย เห็นหมูสัตวผูจตุ ิอยู เลว ประณีต วรรณะดี วรรณะเลว มีทุกข มีสุข ฯลฯ,
เธอรูชัดหมูสัตวผเู ขาถึงตามกรรมไดฉันนั้น.
[๑๗] “ครั้นจิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ผองใส ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติ
ออนโยน ควรแกการงาน ตั้งอยูอยางไมหวั่นไหวเชนนั้นแลว เธอก็นอมจิตไปเฉพาะตอ อาสวักขย
ญาณ , เธอยอมรูชัดตามเปนจริงวา ‘นี่ทุกข นี่เหตุ ใหเกิดทุกข นีค่ วามดับทุกข นี่เปนขอปฏิบตั ิอนั
ทําสัตวใหถึงความดับทุกข และเหลานี้เปนอาสวะทั้งหลาย, นีเ่ ปนเหตุใหเกิดอาสวะทั้งหลาย นี้
เปนความดับไมเหลือแหงอาสวะ นี้เปนขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงอาสวะ’ เมื่อเธอรูอยู
อยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ จิตก็พนพิเศษจาก กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ, ครั้งจิตพนพิเศษแลว ก็
เกิดญาณหยั่งรูว า จิตพนแลว, เธอรูชดั วา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยจบแลว กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จ
แลว กิจอืน่ ทีจ่ ะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก ดังนี้.
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“ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนหวงน้ําใสที่ไหลเขา ไมขุนมัว, คนมีจักขุ (ไมบอด) ยืนอยู
บนฝงในที่นนั้ เขาจะเห็นหอยตาง ๆ บาง กรวดและหินบาง ฝูงปลาบาง อันหยุดอยูแ ละวายไปใน
หวงน้ํานั้น เขาจําจะสํานึกใจอยางนี้วา ‘หวงน้ํานี้ ใสไมขุนเลย หอย กอนกรวด ปลาทั้งหลายเหลานี้
หยุดอยูบาง เที่ยวไปบาง ในหวงน้ํานัน้ ขอนี้เปนฉันใด, ภิกษุ ท. ! ภิกษุกร็ ูชดั ตามเปนจริงวา นี้
ทุกข ฯลฯ... นี้เปนขอปฏิบตั ิใหถึงความดับไมเหลือแหงอาสวะ’ ดังนี้, เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตก็พน
พิเศษจาก กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ, ครั้นจิตพนพิเศษแลว ก็เกิดญาณหยัง่ รูวา จิตพนแลว
เธอนัน้ รูชดั วาชาติสิ้นสุดลงแลว พรหมจรรยจบแลว กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว กิจอื่นที่ตองทําเพื่อ
ความเปนเชนนี้มิไดมีอีกฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุรูปนี้ เราตถาคตเรียกเธอวา เปนสมณะบาง เปนพราหมณ เปน นหาต
กะบาง เวทคูบาง โสตติยะบาง อริยะบาง. อรหันตบา ง. .....ฯลฯ.....(ทรงอธิบายคําวา...สมณะ...พราหมณ
...นหาตกะ...เวทคู...โสตติยะ...อริยะ ไปตามลําดับทีละคํา ๆ เห็นวามากเกินไป จะไมยกมาไวในที่นี้ทั้งหมด จะยกมา
แตที่ทรงอธิบายคําวาอรหันต)...

ภิกษุ ท. ! ภิกษุจะไดชื่อวา พระอรหันต เพราะไกลจากอะไร ? ภิกษุจะไดชื่อวา
อรหันต เพราะไกลจากธรรมที่เปนบาปอกุศลที่เปนไปขางฝายเศราหมอง ที่เอียงไปขางความตองเกิด
อีก เปนไปกับดวยความกระวนกระวาย มีทุกขเปนผล, เปนที่ตั้งของความเกิด ความแก ความตาย
ตอ ๆ ไป. ภิกษุ ท. ! ภิกษุจะชื่อวา พระอรหันต ดวยประการฉะนีแ้ ล.
พระผูมพี ระภาคเจา
ไดทรงภาษิตพุทธวจนะนี้จบลงแลว
เพลิดเพลินตอภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาดวยประการฉะนี้แล.
บาลีมหาอัสสปุรสูตร หลักตามรอยพระอรหันตที่ ๒ จบ.

บรรดาภิกษุมใี จยินดี
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แนวตามรอยพระอรหันต

ที่ ๓

พระบาลีสามัญญผลสูตร
ในสีลักขันธวรรค ทีฆนิกาย สุตตันตปฎก
พระไตรปฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ เลม ๙ หนา ๘๒ บรรพ ๑๐๒

สมัยหนึ่ง, พระผูมภี าคพระภาคเจาประทับอยู ณ ปามะมวงของหมอชีวกโกมารภัจจ
ใกลกรุงราชคฤห, พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ๑๒๕๐ รูป. ครัง้ นั้นพระราชามคธ นามวา อชาตสัตตุ
ผูเปนบุตรแหงนางเวเทหิ มีราชอมาตยนงั่ ลอม ประทับอยูบนประสาท ในวันเพ็ญดิถี ๑๕ แหงเดือน
๑๒ อันเปนฤดูดอกโกมุทบาน มีพระจันทรเต็มดวง, ทาวเธอตรัสออกอุทานวา “ราตรีเดือนหงายนา
รื่นรมยจริง, นาชอบใจจริง นาดูจริง นาเบิกบานจริง เขาลักษณะดีหนอ, เราจะไปหาสมณะหรือ
พราหมณผูใดดี ที่จะทําเราผูไ ปหาใหเกิดความเลื่อมใสได”.........ฯลฯ.........
(บาลีระหวางนี้ กลาวถึงอํามาตยบางคน ตางแนะนําใหไปหาครูทั้งหก ทาวเธอปฏิเสธทั้งหมด
ในที่สุด หมอชีวกโกมารภัจจ ทูลเชิญไปเฝาพระผูมีพระภาค, ทาวเธอเห็นดวย เขาไปเฝาแลว ไดสนทนากันดวย
เรื่องครูทั้งหก และผลของสมณะโดยนัยตาง ๆ กัน ในที่สุดเมื่อพระองคจะทรงแสดงผลอันเลิศของสมณะ ไดตรัส
จอปฏิบัติของสมณะ ในสาสนาของพระองคตั้งแตตนไป จนถึงการบรรลุผลเปนพระอรหันต มีเนื้อความดังจะกลาว
ตอไปขางลางนี้)..........

พระผูมพี ระภาคไดตรัสธรรมเทศนานีว้ า:- “ดูกอนมหาราช ! ตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้
เปนพระอรหันต ตรัสรูชอบเอง สมบูรณดว ยวิชชาและจรณะ ดําเนินไปดวยดี รูแจงโลก เปนสารถี
ฝกคนควรฝก ไมมีใครยิ่งกวาเปนครูของเทวดาและมนุษย เปนผูเบิกบานแลว จําแนกธรรมออกสอน
สัตว ตถาคตนั้น ทําใหแจงซึ่งโลกนี้กบั ทั้งเทวดา มาร พรหม หมูสัตวพรอมสมณะ พราหมณ
เทวดา พรอมมนุษย, ดวยปญญายิ่งเองแลว สอนผูอื่นใหรูแจงตาม. ตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะ
ในเบื้องตน ทามกลาง ทีส่ ุด, ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถะและพยัญชนะ บริสุทธิบ์ ริบรู ณ
สิ้นเชิง.
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[๑] “คหบดี หรือบุตรคหบดี หรือผูเ กิดในตระกูลใดตระกูลหนึง่ ในภายหลังก็ดี
ยอมได สดับธรรม นั้น. ครั้นเขาไดสดับแลว เกิดสัทธา ในตถาคต เขาเปนผูประกอบดวยสัทธา
ยอมพิจารณาเห็นวา ‘ฆราวาสคับแคบ เปนที่มาแหงธุลี, บรรพชาเปนโอกาสวางอันยิ่ง, การที่คน
อยูครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรยใหบริบรู ณโดยสวนเดียว เหมือนสังขที่เขาขัดดีแลวนั้น ไมทํา
ไดโดยงาย. ถากระไรเราจงปลงผมและหนวด แลวครองผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนคนไมเรือน
เถิด.’
[๒] “โดยสมัยอื่นอีก เขาละกองสมบัตินอยใหญ ละวงศญาตินอยใหญ ปลงผมและ
หนวด ครองผากาสายะ ออกจากเรือนบวช เปนคนไมมีเรือน เขาผูบวชแลวอยางนี้ ยอมสํารวมในปา
ติโมกขสังวรสมบูรณดวยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษแมมีประมาณนอย สมาทาน
ศึกษาอยูใ นสิกขาบททั้งหลาย เปนผูประกอบตนดวยกายกรรมและวจีกรรมอันเปนกุศล มีการเลี้ยง
ชีพบริสุทธิ์สมบูรณดวยศีล รักษาทวารในอินทรียทั้งหลาย ประกอบดวยสติและสัมปชัญญะเปนคน
สันโดษ.
[๓] “ดูกอนมหาราช ! ภิกษุที่ไดชื่อวาสมบูรณดวยศีล เปนไฉน ? ดูกอนมหาราช !
ภิกษุในสาสนานี้ ละปาณาติบาต งดขาดจากปาณาติบาต วางทอนไมและสาตราเสียแลว มีความ
ละอายเอ็นดู หวังประโยชนเกื้อกูลในบรรดาสัตวท้งั หลาย....ฯลฯ.... (คําตอไปในขอ ๓ เหมือนกับในขอ
(๓) แหงฉวิโสธรสูตร ทั้งขอ ใหพลิกดูในที่นั้น จะไมเขียนไวในที่นี้อีก).... งดขาดจากการตัดที่ตอแหงฝา
เรือน งดขาดจากการฆา การจําจอง การคอยซุมทําราย การปลน และการกรรโชก. แมนี้ก็เปนศีล
ของเธอประการหนึ่ง.ฯ (จุลศีล จบ)
[๔] “อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกถวายดวยสัทธา
แลว ยังทําพืชคามและภูตคามใหกําเริบ. คืออะไรบาง ? คือพืชที่เกิดแตราก - เกิดแตตน - เกิดแตผล
- เกิดแตยอด - เกิดแตเมล็ด ใหกําเริบ สวนภิกษุในธรรมวินยั นี้ เธองดขาดจากการทําพืชคาม และ
ภูตคาม เห็นปานนั้นใหกําเริบแลว. แมนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกถวายดวยสัทธาแลว ยัง
ทําการบริโภคสะสม คือสะสมขาวบาง สะสมน้ําดื่มบาง สะสมยานพาหนะ สะสมที่นอน สะสม

39
เครื่องผัดทาของหอมและอามิสบาง,
สวนภิกษุในสาสนานี้ เธองดขาดการสะสมเห็นปานนั้นเสีย.
แมนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
“อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกถวายดวยสัทธาแลว
ยังดูการเลนอยู คือ ดูฟอน ฟงขับ ฟงประโคม ดูไมลอย ฟงนิยาย ฟงเพลงปรบมือ ฟงตีฆอง ฟงตี
ระนาด ดูหุนยนต ฟงเพลงขอทาน ฟงแคน ดูเลนหนาศพ ดูชนชาง แขงมา ชนกระบือ ชนโค ชน
แพะ ชนแกะ ชนไก ชนนกกระทา ดูรําไม รํามือ ชกมวย ดูเขารบกัน ดูเขาตรวจพล ดูเขาตั้ง
กระบวนทัพ ดูกองทัพที่จดั ไว. สวนภิกษุในสาสนานี้ เธองดขาดจากการดู การฟง การฟง เห็น
ปานนั้นเสีย แมนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
“อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสัทธา
แลว ยังเลนการพนันหรือการเลนอันเปนที่ตั้งแหงความประสาทอยู คือ เลนหมากรุกแถวละ ๘ ตา
บาง เลน ๑๐ ตาบาง เลนหมากเก็บ เลนชิงนาง หมากไหว โยนหวง ไมหึ่ง เลนฟาดใหเปนรูปตาง ๆ
ทอดลุกบาต เปาใบไม เลนไถนอย เลนหกคะเมน เลนไมกางหัน เลนตวงทราย เลนรถนอย ธนูนอย
เลนเขียนทายกัน เลนทายใจ เลนลอคนพิการบาง. สวนภิกษุในสาสนานี้เธองดขาดจากการพนัน
หรือการเลนอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เห็นปานนัน้ เสีย. แมนกี้ ็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
“อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสัทธา
แลว ยังประกอบการนอนบนที่นอนสูงใหญอยู คือ นอนบนเตียงมีเทาสูงเกินประมาณ บนเตียงมี
เทาทําเปนรูปสัตวรายบนผาโกเชาขนยาว บนเครื่องลาดขนแกะวิจิตรดวยลายเย็บ เครื่องลาดขนแกะสี
ขาว เครื่องลาดขนแกะมีสณ
ั ฐานดังพวกดอกไม เครือ่ งลาดมีนนุ ภายใน เครื่องลาดวิจิตรดวยรูปสัตว
ราย เครื่องลาดมีขาขึ้นขางบน เครื่องลาดมีชายครุย เครื่องลาดทอดวย ทอง เงิน แกมไหม เครื่องลาด
ขนแกะใหญพอนางฟอนได ๑๖ คน เครื่องลาดบนหลังชาง บนหลังมา ลนรถ เครื่องลาดที่ทาํ ดวย
หนังอชินะ ทําดวยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดานแดง มีหมอนขางแดง สวนภิกษุในสาสนานี้ เธอ
งดขาดจากการนอนบนที่นอนสูงใหญเห็นปานนั้นเสีย. แมนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
“อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสัทธา
แลว ยังประกอบการประดับประดาตกแตงรายกายเห็นปานนี้อยู คือ การอบตัว การเคลนตัว 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 เธอขาดจากการประดับประดาตกแตงรางกายเห็นปานนั้นเสีย แมนี้กเ็ ปนศีลของเธอประการ
หนึ่ง.
“อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสัทธา
แลว ยังประกอบเดรัจฉานกถาอยู คือ คุยกันถึงเรื่องพระราชาบาง เรื่องโจรบาง เรื่องอมาตย เรื่อง
กองทัพ เรื่องของนากลัว เรื่องการรบพุง เรื่องขาว เรือ่ งน้ํา เรื่องผา เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม เรื่อง
ของหอม เรื่องญาติ เรื่องยานพาหนะ เรื่องบาน – จังหวัด- เมืองหลวง – บานนอก - เรื่องหญิง – ชาย
เรื่องคนกลา เรื่องตรอก เรือ่ งทาน้ํา เรื่องคนที่ตายไปแลว เรื่องตาง ๆ เรื่องโลก เรื่องสมุทร เรื่อง
ความฉิบหายและเจริญบาง. สวนภิกษุสาสนานี้ เธองดขาดจากการคุย ดวยเดรัจฉานกถาเห็นปานนั้น
เสีย. แมนกี้ ็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
“อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสัทธา
แลว ยังกลาวถอยคําแกงแยงกันอยู คือ แกงแยงกันวา ‘ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินยั นี้ ขาพเจารูท ั่วถึง
ธรรมวินยั นี้ ทานจะรูทั่วธรรมวินยั นี้อยางไรได ทานปฏิบัตผิ ิด ขาพเจาปฏิบตั ถิ ูก ถอยคําของ
ขาพเจาเปนประโยชน ถอยคําของทานไมเปนประโยชน คําควรพูดกอนทานมาพูดทีหลัง คําควรพูด
ทีหลังทานมาพูดกอน ขอที่ทานเคยเชีย่ วชาญ เปลี่ยนแปลงไปเสียแลว, ขาพเจายกคําพูดแกทานได
แลว ทานถูกขาพเจาขมแลว ทานจงถอนคําพูดของทานเสีย, หรือถาทานสามารถก็จงคานมาเถิด.’
สวนภิกษุในสาสนานี้ เธองดขาดจากการกลาวคําแกงแยงเห็นปานดังนั้นเสีย. แมนี้ก็เปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.
“อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสัทธา
แลว ยังประกอบการรับเปนทูต รับใชไปในที่นนั้ ๆ อยู. คือรับใชพระราชา รับใชอมาตยของ
พระราชาบาง รับใชกษัตริย – พราหมณ – คฤหบดี และรับใชเด็ก ๆ บาง ที่ใชวา ‘ทานจงไปที่นี่ ทาน
จงไปที่โนน, ทานจงนําสิ่งนี้ไป ทานจงนําสิ่งนี้มา’ สวนภิกษุในสาสนานี้ เธองดขาดจากการการ
รับเปนทูต รับใชเห็นปานนั้นเสีย. แมนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
“อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสัทธา
แลว ยังประกอบการแสวงลาภดวยการกลาวคําลอหลอก การกลาวคําพิรี้พิไร การพูดแวดลอมดวย
เลส การพูดใหทายกเกิดมานะมุทะลุในการให และการใชของมีคานอยตอเอาของมีคามาก. สวน
ภิกษุในสาสนานี้ เธองดขาดจากการแสวงลาภโดยอุบายหลอกลวงเชนนั้นเสีย. แมนี้ก็เปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง. (มัชฌิมศีล จบ)
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[๕] “อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะทีท่ ายกเขาถวายดวย
สัทธาแลว
ยังประกอบมิจฉาอาชีวะ
เพราะทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู คือทายลักษณะใน
รางกายบาง ทายนิมิตลางดีลางรายบาง ทายอุปปาตะ คือของตกบาง ทายอสนีบาต ทํานายฝน ทาย
ชะตา ทายผาหนูกัด ทําพิธโี หมเพลิง ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดโปรยแกลบรําและขาวสาร
ทําพิธีจองเปรียง ทําพิธีจดุ ไฟบูชา ทําพิธีเสกเปา ทําพิธีพลีดว ยโลหิตบาง เปนหมอดูอวัยวะรางกาย
หมอดูภูมิที่ตั้งบานเรือน ดูลักษณะไรนา เปนหมอปลุกเสก เปนหมอผี หมอทํายันตกนั บานเรือน
หมองู หมอดับพิษ หมอแมลงปอง หมอหนูกัด หมอทายเสียงนก เสียงกา หมอทายอายุ หมอกัน
ลูกศร (กันปน) หมอดูรอยสัตว สวนภิกษุในสาสนานี้ เธอเวนขาดจากการประกอบมิจฉาชีพ เพราะ
ทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนัน้ เสีย. แมนกี้ ็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
“อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสัทธา
แลว ยังประกอบมิจฉาชีพเพราะทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู คือทายลักษณะแกวมณี (หมอดูเพชร)
ทายลักษณะไมเทา ทายลักษณะผา ลักษณะสาตรา ลักษณะดาบ – ลูก - ศร - อาวุธ. ทายลักษณะ
หญิง – ชาย – เด็กหญิง – เด็กชาย ทาส – ทาสี. ทายลักษณะชาง มา กระบือ โคอุสุภ โค แพะ แกะ ไก
นกกระทา เหี้ย สัตวชื่อกัณณิกา เตา เนื้อ บาง. สวนภิกษุในสาสนานี้ เธองดขาดจากมิจฉาชีพเพราะทํา
เดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสีย. แมนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
“อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสัทธา
แลว ยังประกอบมิจฉาชีพทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู คือ ดูฤกษยาตราทัพใหแกพระราชาวา ‘วัน
นั้นควรยก วันนั้นไมควรยก, พระราชาภายในจักรุก พระราชาภายนอกจักถอย, พระราชาภายนอก
จักรุก พระราชาภายในจักถอย, ราชาภายในจักชนะ ราชาภายนอกจักแพ, ราชาภายนอกจักชนะ
ราชาภายในจักแพ, องคนี้จักแพ องคนี้จักชนะบาง,’ สวนภิกษุในสาสนานี้เธองดขาดจากมิจฉาชีพ
เพราะทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสีย แมนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
“อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสัทธา
แลว ยังประกอบมิจฉาชีพทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู คือ ทํานายจันทรคราส สุริยคราส นักษัตร
คราส ทํานายดวงจันทร ดวงอาทิตย ดาวพระเคราะห วาจักเดินถูกทางบาง ผิดทางบาง, ทํานายวา
จักมีอุกกาบาต ฮูมเพลิง แผนดินไหว ฟารองบาง, ทํานายการขึ้น การตก การหมอง การแผว ของ
ดวงจันทร ดวงอาทิตย และดาว จะมีผลเปนอยางนั้น ๆ ดังนี้บาง, สวนภิกษุในสาสนานี้ เธองด
ขาดจากมิจฉาชีพ ทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสีย. แมนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
“อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสัทธา
แลว ยังประกอบมิจฉาชีพทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู คือ ทํานายวา จักมีฝนดีบาง จักมีฝนแลงบาง
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อาหารหางาย อาหารหายาก จักมีความสบาย จักมีความทุกข จักมีโรค จักไมมโี รคบาง ทํานายการ
นับคะแนน คิดเลข ประมวญแตงกาพยกลอน สอนตําราวาดวยเรื่องทางโลก ดังนีบ้ าง, สวนภิกษุใน
สาสนานี้ เธองดขาดจากมิจฉาชีพทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสีย. แมนี้ก็เปนศีลของเธอประการ
หนึ่ง.
“อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสัทธา
แลว ยังประกอบมิจฉาชีพทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู คือ ดูฤกษอาวาหะ ดูฤกษววิ าหะ ดูฤกษทํา
การผูกมิตร ดูฤกษทําการแตกราว ดูฤกษทําการเก็บทรัพย ดูฤกษทาํ การจายทรัพย (ลงทุน) ดูโชคดี
โชครายบาง ใหยาบํารุงครรภบาง รายมนตผกู ยึด ปดอุดบาง. รายมนตสลัด รายมนตกนั้ เสียง เปน
หมอเชิญผีถามบาง เชิญเจาเขาหญิงถามบาง ถามเทวดาบาง ทําพิธีบวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวง
มหาพรหม รายมนตพนไฟ รายมนตเรียกขวัญใหบา ง.
สวนภิกษุในสาสนานี้ เธองดขาดจาก
มิจฉาชีพทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสีย. แมนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
“อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสัทธา
แลว ยังประกองมิจฉาชีพทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู คือ บนขอลาภผลตอเทวดา ทําการบวงสรวง
แกบน สอนมนตกันผีกนั บานเรือน ทํากะเทยใหเปนชาย ทําชายใหเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทํา
การบวงสรวงในที่ปลูกเรือน พนน้ํามนตบูชาเพลิงใหบาง, ประกอบยาสํารอกใหบาง ประกอบยา
ประจุ ประกอบยาถายโทษขางบน ประกอบยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ทํายาหยอดตา
ประกอบยานัดถุ ประกอบยาทําใหกัด ประกอบยาทําใหสมาน เปนหมอปายยาตา เปนหมอผา
บาดแผล เปนหมอกุมาร หมอพอกยาแกยาใหบาง. สวนภิกษุในสาสนานี้ เธองดขาดจากมิจฉาชีพทํา
เดรัจฉานเห็นปานนั้นเสีย. แมนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง ๆ. (มหาศีล จบ)
“ดูกอนมหาราช ! ภิกษุนนั้ สมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมเห็นโทษแตที่ไร ๆ เพราะ
เหตุศีลสังวรของเธอ เชนเดียวกับกษัตริยไดมรุ ธาภิเษกแลว กําจัดขาศึกไดแลว ยอมไมเห็นภัยแตที่ไร
ๆ เพราะเหตุขาศึกนั้น. เธอนั้นประกอบดวยศีลอันเปนของอริยะนีแ้ ลว ยอมไดเสวยสุขในภายใน หา
โทษมิได. ดูกอนมหาราช ! ภิกษุไดชื่อวาสมบูรณดวยศีลเปนดังแลนี้.
[๖] ดูกอนมหาราช ! ภิกษุไดชื่อวา สํารวมทวารในอินทรีย ทั้งหลายเปนไฉน ?
ดูกอนมหาราช ! ภิกษุในสาสนานี้ไมถือเอาโดยนิมิต...(คําตอไปเหมือนขอ (๖)ในมหาอัสสปุรสูตร.)
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[๗] ดูกอนมหาราช ! ภิกษุไดชื่อวาประกอบดวย สติสัมปชัญญะ เปนไฉน ?
ดูกอนมหาราช ! ภิกษุในสาสนานี้ มีปรกติรูตวั รอบคอบในการกาวไปขางหนา ในการถอยกลับขาง
หลัง... (คําตอไปนี้เหมือนในขอ (๙) ในมหาอัสสปุรสูตร).
[๘] “ดูกอนมหาราช ! ภิกษุไดชื่อวาเปนผู สันโดษ เปนไฉน ? ดูกอนมหาราช !
ภิกษุในสาสนานี้ เปนผูสันโดษดวยจีวร....(คําตอไปนี้เหมือนกับขอ ๔ ในฉวิโสธนสูตร)
[๙] “ดูกอนมหาราช ! ครั้นภิกษุประกอบดวยศีล อินทรียสังวร. สติสัมปชัญญะ
สันโดษ, อันเปนของแหงอริยะเชนนี้แลว เธอยอม เสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปาละเมาะ โคนไม
ภูเขา ลําธาร ทองถ้ํา...(คําตอไปนี้เหมือนขอ ๑๐ ในมหาอัสสปุรสูตร)
[๑๐] “เธอนั้น เพราะสงัดจากกามและอกุศลทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร...
(ตอไปเหมือนขอ (๑๑) มหาอัสสปุรสูตร)

[๑๑]

“อีกประการหนึ่ง, ภิกษุนั้นบรรลุ ทุติยฌาน เปนเครื่องผองใสในภายใน....

ตอไปนี้เหมือนขอ (๑๒) มหาอัสสปุรสูตร)

[๑๒] “ดูกอนมหาราช ! อีกประการหนึ่ง, เพราะปติจางหายไป ภิกษุนั้น เปนผูอยู
อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย บรรลุ ตติยฌาน...(คําตอไปนี้เหมือนขอ๑๓ ในมหาอัสส
ปุรสูตร)

[๑๓] “ดูกอนมหาราช ! อีกประการหนึ่ง, ภิกษุนั้นบรรลุ จตุตถฌาน ไมมีทกุ ข ไม
สุข เพราะละทุกขและสุขเสียได....(เหมือนขอ ๑๔ มหาอัสสปุรสูตร)
[๑๔] “ครัน้ จิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผองใสไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติ
ออนโยนควรแกการงาน ตั้งอยูอยางไมหวั่นไหวเชนนี้แลว เธอก็นอมจิตไปเฉพาะตอ ญาณทัศนะ,
เธอยอมรูประจักษอยางนีว้ า กายขอเรานี้แล มีรูปโครงสําเร็จดวยประชุมแหงมหาภูตทั้งสี่ มีบิดา
มารดาเปนแดนเกิด เจริญขึ้นดวยขาวสุก และกุมมาส
ตองอบอาบนวดเฟนอยูเสมอมีความแตก
กระจายเปนของประจํา อนึ่ง วิญญาณแหงเรานี้ อิงอาศัยอยูที่กายนี้ เนื่องในกายนี้. เปรียบเหมือน
แกวไพฑูรยอนั งามตามกําเนิด แปดเหลี่ยม นายชางขัดแตงดีแลว สดใสสะอาดดวยประการทัง้ ปวง
หากจะมีดายรอยในแกวนั้น สีขาบ เหลือง แดง ขาว นวล บาง ชายมีจักขุ (ไมบอด) จับแกวนั้นวางใน
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มือ พิจารณาเห็นวาแกวไพฑูรยนี้งามตามกําเนิด แปดเหลี่ยม นายชางขัดแตงดีแลว สดใสสะอาดดวย
ประการทั้งปวง ดายเสนนี้ รอยอยูในแกวนั้น สีขาบ เหลือง แดง ขาว นวล บาง ดังนี้เหมือนฉะนั้น
ดูกอนมหาราช ! นี่แหละผลแหงสมณปฏิบัติที่เห็นไดประจักษ.
[๑๕] “ครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผองใสไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติ
ออนโยนควรแกการงาน ตั้งอยูอยางไมหวั่นไหวเชนนี้แลว เธอก็นอมจิตไปเฉพาะตอ การนฤมิตอัน
สําเร็จดวยใจ (มโนมยํ อภินิมมินนาย), เธอนฤมิตกายอื่นนอกจากกายนี้เปนรูปเกิดจากใจ พรอมดวย
อวัยวะทั้งปวง มีอินทรียไ มเสื่อมทราม. เปรียบเหมือนชายผูหนึ่งชักไสหญาปลอง ออกจากหญาปลอง
เขากําหนดไดวา นี่หญาปลอง นี่ไสหญาปลอง หญาปลองเปนอยางหนึ่ง ไสหญาปลองเปนอีกอยาง
หนึ่ง แตไสนั้นชักออกมาจาหญาปลองนัน้ เอง, อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนชายอีกผูหนึ่งชักดาบออก
จากฝก เขากําหนดไดวา นีด่ าบ นี่ฝก ดาบเปนอยางหนึง่ ฝกเปนอีกอยางหนึ่ง แตดาบชักออกจากฝก
นั่นเอง, อีกอยางหนึ่งเปรียบเหมือนชายอีกคนหนึ่ง ยกงูขึ้นจากของ เขากําหนดไดวา นี่งู นี่ของ งูเปน
อยางหนึ่ง ของเปนอีกอยางหนึ่ง แตงูยกออกมาจากของนั่นเอง, ฉันนั้น เหมือนกัน. ดูกอน
มหาราช ! นี่แหละผลแหงสมณปฏิบัติที่เห็นประจักษ.
[๑๖]
“ครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิผ์ องใสไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติ
ออนโยนควรแกการงาน ตั้งอยูอยางไมหวั่นไหวเชนนี้แลว เธอก็นอมจิตไปเฉพาะตอ อิทธิวธิ ี (คือ
วิธเี ครื่องแสดงฤทธิ)์ เธอไดบรรลุวิธีเครื่องแสดงฤทธิห์ ลายประการ ทําคนเดียวเปนคนมากบาง ทํา
คนมากกลับเปนคนเดียวบาง ทําที่กําบังใหเปนที่แจง ทําที่แจงใหเปนที่กําบัง ไปไดไมขัดของทะลุฝา
ทะลุกําแพง ทะลุภูเขา เหมือนไปในทีว่ า ง, ผุดขึ้นและดําลงในแผนดินไดเหมือนในน้ํา ไปไดเหนือ
น้ําเหมือนบนแผนดิน ลอยไปในอากาศไดทั้งที่ยังนั่งคูข าเหมือนนกมีปก, ลูบคลําพระจันทรและพระ
อาทิตยอันมีฤทธิ์อานุภาพมากไดดว ยฝามือ แสดงอํานาจดวยกายเปนไปตลอดถึงพรหมโลก. เปรียบ
เหมือนนายชางหมอผูฉลาด เมื่อขยําดินไวดีแลวปรารถนาจะทําภาชนะดินชนิดตาง ๆ กัน ก็พึงทํา
ภาชนะชนิดตาง ๆ นั้นไดสาํ เร็จ, อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนนายชางงาหรือลูกมือของนายชางงาผู
ฉลาด เมื่อแตงงาดีแลว ถาปรารถนาวัตถุงาชนิดตาง ๆ ก็ทําวัตถุนั้นใหสําเร็จได. อีกอยางหนึ่ง
เปรียบเหมือนนายชางทอง หรือลูกมือของนายชางทองผูฉลาด เมื่อแตงเนื้อทองคําดีแลว
ตน
ปรารถนาเครือ่ งทองชนิดตาง ๆ ใหสําเร็จได ฉันนั้นเหมือนกัน. ดูกอ นมหาราช ! นี่แหละ ผลแหง
สมณปฏิบัติที่เห็นประจักษ.
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[๑๗] “ครัน้ จิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผองใสไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลสเปนธรรมชาติ
ออนโยนควรแกการงาน ตั้งอยูอยางไมหวั่นไหวเชนนี้แลว เธอก็นอมจิตไปเฉพาะตอ โสตธาตุอัน
เปนทิพย (ทิพฺพายโสตธาตุยา), เธอมีโสตธาตุเปนทิพย (ดุจทิพย ?) หมดจดวิเศษลวงเกินโสตธาตุ
ของสามัญมนุษย อาจไดยนิ เสียงทั้งสองชนิด คือ ทั้งเสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งใกลทั้งไกล เปรียบ
เหมือนชายเดินทางไกล เขาไดยนิ เสียงกลองบาง เสียงตะโพน เสียงสังข เสียงบัณเฑาะว เสียงเปงมาง
บาง เขายอมสามารถกําหนดไดวา นั่นเสียงกลอง นัน่ เสียงตะโพน นั่นเสียงสังข เสียงบัณเฑาะว
เสียงเปงมาง ฉันนั้นเหมือนกัน. ดูกอนมหาราช ! นี่แหละผลแหงสมณปฏิบัติทเี่ ห็นประจักษ.
[๑๘] “ครัน้ จิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผองใสไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติ
ออนโยนควรแกการงาน ตั้งอยูไมหวั่นไหวเชนนี้แลว เธอก็นอมจิตไปเฉพาะตอ ญาณเครือ่ งกําหนด
รูใจผูอ นื่ (เจโตปริยญาณ), เธอกําหนดรูช ัดใจสัตวเหลาอื่นบุคคลเหลาอื่นดวยใจของตน. จิตประกอบ
ดวยราคะ ก็รชู ัดวาประกอบดวยราคะ จิตปราศจากราคะ ก็รูชดั วาปราศจากราคะ ประกอบดวย
โทสะ ก็รูชดั วาประกอบดวยโทสะ ปราศจากโทสะ ก็รชู ัดวาปราศจากโทสะ ประกอบดวยโมหะ ก็
รูชัดวาประกอบดวยโมหะ ปราศจากโมหะ ก็รูชัดวาปราศจากโมหะ จิตหดหู...จิตฟุงซาน จิต
เปนมหรคต...จิตไมเปนมหรคต...จิตยังมีจติ อื่นยิ่งกวา...จิตไมมีจิตยิ่งกวา...จิตตั้งมั่น...จิตไมตั้งมั่น...จิต
พนพิเศษ...จิตไมพนพิเศษ...(ก็รูชัดดวยประการนั้น ๆ), เปรียบเหมือนหญิงหรือชายที่กําลังสาวหรือ
หนุมรักแตงกาย เมื่อสองดูเงาในแวนอันหมดจดผองใสหรือน้ําอันใส ถาหนามีมลทิน ก็รูวามีมลทิน
ถาหนาไมมีมลทิน ก็รวู าหนาไมมลทิน ฉันนั้นเหมือนกัน. ดูกอนมหาราช ! นีแ่ หละ ผลแหงสมณ
ปฏิบัติที่เห็นประจักษ.
[๑๙]
“ครัน้ จิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผองใสไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติ
ออนโยนควรแกการงาน ตัง้ อยูไมหวั่นไหวเชนนี้แลว เธอก็นอมจิตไปเฉพาะตอ บุพเพนิวาสานุสสติ
ญาณ. เธอระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัยในภพกอนไดหลายประการ... (คําตอไปเหมือนขอ (๑๕)ในหมาอัสส
ปุรสูตรทั้งขอ) ดูกอนมหาราช ! นี่แหละผลแหงสมณปฏิบัติที่เห็นประจักษ.
[๒๐] “ครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผองใสไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติ
ออนโยนควรแกการงาน ตั้งอยูไมหวั่นไหวเชนนีแ้ ลว เธอก็นอมจิตไปเฉพาะตอ จุตูปปาตญาณ.เธอ
มีจักขุเปนทิพย (ดุจทิพย)... (คําตอไปเหมือนขอ (๑๖) ในมหาอัสสปุรสูตร เปนแตตอนอุปมาแปลกกัน ในสูตรนี้
ตรัสเปรียบอีกอยางหนึ่งวา)...
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เปรียบเหมือนปราสาทตั้งอยูท ามกลางทาง ๓ แยก คนมีจักขุ (ไมบอด) อยูบนปราสาท
นั้น อาจเห็นหมูมนุษยที่เขาเรือน, ออกเรือน, เดินเปนแถวอยูกลางถนน, นั่งอยูทามกลางสามแยก
บาง, เธอยอมกําหนดไดวามนุษยหมูนนั้ เขาเรือน, หมูนั้นออกจากเรือน, หมูนนั้ เดินไปตามถนน,
หมูนั้นนั่งกลางทางสามแยก, ฉันนั้นเหมือนกัน. ดูกอนมหาราช ! นี่แล เปนผลแหงสมณปฏิบัติที่
เห็นประจักษ.
[๒๑] “ครัน้ จิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผองใสไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติ
ออนโยนควรแกการงาน ตั้งอยูไมหวั่นไหวเชนนีแ้ ลว เธอก็นอมจิตไปเฉพาะตอ อาสวักขยญาณ.
เธอรูชัดตามเปนจริงวา นี่ทกุ ข, นีเ่ หตุใหเกิดทุกข,...(คําตอไปในขอนี้ เหมือนขอ (๑๗) ในมหาอัสสปุรสูตร)...
ดูกอนมหาราช ! นี่แล เปนผลแหงสมณปฏิบัติที่เห็นประจักษ.
“ดูกอนมหาราช ! ผลแหงสมณปฏิบัติที่เห็นประจักษอยางอื่น ที่ยิ่งหรือประณีตกวา
ผลแหงสมณปฏิบัติที่เห็นประจักษเหลานี้ มิไดมีอีก.ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสเทศนานี้จบแลว พระเจามคธราชอชาตสัตตุ ผูเปนโอรสแหง
พระนางเวเทหิ ไดกราบทูลแกพระผูมีพระภาคเจาวา “ขาแตพระองคผูเจริญ ! ธรรมเทศนาไพเราะยิง่
นัก... (คําตอไปนี้จะไมยกมาไว เพราะไมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ เพราะเปนแตคําสรรเสริญเทศนา และคําแสดงตนเปน
อุบาสกของเจาอชาตสัตตุ แลวพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแกพระภิกษุทั้งหลาย ถึงเรื่องที่เจามคธผูนี้ไมอาจไดบรรลุ
มรรคผลในที่นั่งนั้น เพราะเธอกระทําอนันตริยกรรม)....

พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสพระวาจานี้จบแลว
ภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ฉะนี้แล.ฯ

ภิกษุเปลานั้นมีใจยินดีเพลิดเพลินพุทธ

บาลีสามัญญผลสูตร หลักตามรอยพระอรหันตที่ ๓ จบ
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หัวขอที่ไดจากพระบาลี ๓ สูตรนี้

(๑) จากบาลีฉวิโสธนสูตร เก็บหลักธรรมได ๙ ขอ ดังนี้, คือ ฆราวาสไดฟงเทศน,
ออกบวช, ถึงพรอมดวยศีล, สันโดษ, สํารวมอินทรีย, มีสติสัมปชัญญะ, เสพเสนาสนะสงัด,
บรรลุรูปฌานทั้งสี่, บรรลุอาสวักขยญาณ.
(๒) จากบาลีมหาอัสสปุรสูตร
หิริโอตตัปปะ, มีกายสมาจาร, วจีสมาจาร,
บิณฑบาตปจจเวกขณะ, ชาครยานุโยคธรรม,
ปฐมฌาน, ทุติยฌาน, ตติยฌาน, จตตุถฌาน,
วักขยญาณ.

เก็บหลักธรรมได ๑๗ ขอ ดังนี,้ ประกอบดวย
มโนสมาจาร, อาชีวปาริสุทธิ, สํารวมอินทรีย,
สติสัมปชัญญะ, เสพเสนาสนะสงัดละนิวรณ,
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ, จุตูปปาตญาณ, อาส

(๓) จากบาลีสามัญญผลสูตร เก็บหลักธรรมได ๒๑ ขอ ดังนี้, คือ ฆราวาสไดฟง
เทศนเกิดสัทธาและปญญา, ออกบวช, จุลศีล, มัชฌิมศีล, มหาศีล, สํารวมอินทรีย,
สติสัมปชัญญะ, สันโดษ, เสพเสนาสนะสงัดละนิวรณ, ปฐมฌาน, ทุตยิ ฌาน, ตติยฌาน,
จตุตถฌาน, ญาณทัศนะ, มโนมยอภินิมมนะ, จุตูปปาตญาณ, อาสวักขยญาณ.

พระบาลีพระสูตรอืน่ ที่ควรตรวจดูดว ย
คือบาลี กันทรกสูตร, อปณณกสูตร, จูฬสกุลุทายิสตู ร, เทวทหสูตร, จูฬหัตถิปโท
ปมสูตร, มหาตัณหาสังเขยยสูตร, คณกโมคคัลานสูตร, สันทกสูตร, และโฆฏมุขสูตร, แหงมิ
ชฌิมนิกาย ทั้ง ๙ สูตรคลายฉวิโสธนสูตร.
บาลี เกวัฏฏสูตร, สุภสูตร, อัมพัฏฐสูตร, โลหิจจสูตร, โสณฑัณฑสูตร, ชาลิย
สูตร, และโปฏฐปาทสูตร, แหงทีฆนิกาย, ๗ สูตรนี้ คลายสามัญญผลสูตร.
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จากบาลีทงั้ ๓ สูตร เก็บได ๒๓ ขอ ดังนี้
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

กุลบุตรไดฟงเทศน
ละสมบัติ
ปาฏิโมกขสังวร
อินทรียสังวร
อาชีวปาริสุทธิ
ปจจยปจเวกขณะ
หิริและโอตตัปปะ
สันโดษ
สติสัมปชัญญะ
ชาครนุโยค
เสพเสนาสนะอันสงัด
บรรลุปฐมฌาน
บรรลุทุติยฌาน
บรรลุตติยฌาน
บรรลุจตุตฌาน
ญาณทัศนะ
มโนมยอภินิมมนะ
อิทธิวิธี
ทิพโสต
เจโตปริยญาณ
บุเพนิวาสานุสสติญาณ
จุตูปปาตญาณ
อาสวักขยญาณ

เกิดสัทธาและปญญา.
และวงศญาติออกบวช.
หรือ กาย-วจี-มโนสมาจาร.
สํารวมอินทรียทั้งหก.
การหาเลี้ยงชีพบริสุทธิ์.
พิจารณาปจจัยสี่
คือ สมุฏฐานแหงศีลทั้ง ๔.
ยินดีดวยสิ่งของเทาที่จะหาไดในที่นั้น ๆ.
รูตัวรอบคอบทุกอิริยบถ.
ประกอบการตื่น ไมเห็นแกนอน.
และละนิวรณ ๕.
ที่ ๑.
ที่ ๒.
ที่ ๓.
ที่ ๔.
ปญญาเครื่องรูเห็นสภาพแหงรางกาย.
นฤมิตรูปทางใจ.
วิธีแสดงฤทธิ์ตาง ๆ ตามปรารถนา.
หูทิพยไดยินทั้งเสียงทิพยและเสียงมนุษย.
รูใจผูอื่นตามที่เปนอยูอยางไร.
ระลึกชาติไดเปนอันมาก.
ตาทิพย เห็นการจุติและบังเกิดของสัตว.
เครื่องมือทําอาสวะใหสิ้น.

เทียบหลักธรรม ๒๓ ขั้นกับอัฏฐังคิกมรรค
การสงเคราะหหรือการเทียบ
ยอมเปนการยากที่จะใหลงคูล งเคากันทุกอยางไป
เพราะบางหลักธรรมเปนไดหลายอยางก็มี เชน ปาฏิโมกขสังวร (ขั้นที่ ๔) เปนสัมมาวาจาก็ได
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สัมมากัมมันตะ, อาชีวะ ก็ได จะเทียบตามที่เห็นควรแกเหตุผลซึ่งยกไดจากหลักธรรมนั้นเปนสวน ๆ
ไปพอเปนแนว. ผูปรารถนาทราบ ละเอียดพลิกดูบทสุดทายของเรื่องนี้. ในที่นี้จะเทียบยอ ๆ
ดังตอไปนี้. โดยตรง และในขั้นที่ ๑๗,๑๘,๒๐
สัมมาทิฐิ มีในขั้นที่ ๑,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓. โดยตรงบาง, โดยออมบาง
เต็มที่บาง, โดยเอกเทศบาง. สัมมาสังกัปปะ มีในขั้น ๒,๑๑ โดยเอกเทศ. สัมมาวาจา มีในขัน้ ที่ ๓
โดยเอกเทศ. สัมมากัมมันตะ มีในขั้นที่ ๓. สัมมาอาชีวะ มีในขัน้ ที่ ๓,๕,๖. สัมมาวายามะ มีใน
ขั้นที่ ๒,๑๐,๑๑. โดยตรงบาง เอกเทศบาง. สัมมาสติ มีในขั้นที่ ๖,๗,๙,๑๐,๑๑,๒๑. โดยตรงบาง โดย
เอกเทศบาง. สัมมาสมาธิ มีในขั้นที่ ๔,๘,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕. โดยตรง และในขั้นที่ ๑๗,๑๘,๒๐.
โดยออมเปนสวนผล.

สงเคราะหลงเปนไตรสิกขา ดั่งนี้ :
พวกที่เปน สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เปน ศีลสิกขา. พวกที่เปน
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เปนสวน จิตสิกขา. พวกที่เปน สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ เปน
สวน ปญญาสิกขา
(การเทียบ, การสงเคราะห, ในที่นี้ เพงเล็งเอากิริยาที่ทําจริง ๆ เปนเกณฑ. ไมเอาชื่อที่เรียกกันเปน
เกณฑ เพราะถาทําอยางนั้นจะขัดกัน เชน อินทรียสังวร โดยกิริยาที่ทาํ ยอมเปนสวนใจแท ถาสงเคราะหเขาในองค
มรรค ตองเปนสัมมาสมาธิ. แตในหลักปาริสทุ ธิศีลสี่ ทานจัดเปนศีล เพราะทานเพงชื่อในความเปนปฏิปทาสวน
ตน. แตขาพเจาประสงค เฉพาะอาการทําลงไปจริง 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. การจัดดังนี้ เพงชื่อหรือความสูงต่ําของปฏิปทานั้น ๆ เปนหลัก
แตไมเปนการจัดที่จะแยกออกใหเห็นชัดเจนแจมแจงได, จึงจัดใหมตามอาการของการกระทําจริง ๆ ดังกลาวขางบน.)

บุพภาคแหงการตามรอยพระอรหันต จบ.
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บทนํา
พระพุทธเจา
ผูใหกําเนิด
พระอรหันต
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พระพุทธภาษิต
ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมดามหาสมุทรยอมลุมไปเปนลําดับ, ลึกลง
ไปโดยลําดับ, ซึ้งลงไปโดยลําดับ, ไมโกรกชัดทีเดียวฉันใด. ใน
ธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกัน มีการศึกษาโดยลําดับ, มีการทําโดย
ลําดับ, มีการปฏิบัตโิ ดยลําดับ, การตรัสรูอรหัตตผลไมมีอาการลึก
ทีเดียว ถึงฉันนั้น.
[วิสุทธุโปสถสูตร. อัตถก. อัง. ส. ๒๓ น. ๒๑๐]
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คํานํา
เฉพาะตอนตอไปนี้
ผูอานควรทราบรูปโครงของเรื่องพอเปนเลา ๆ เสียกอน, คือ เมื่อไดแสดงความปรารภและยกบาลี ๓
สูตร ที่จะใชเปนหลักมาตั้งไว และเก็บหลักจากบาลีนั้น ๆ ได ๒๓ หลัก จัดเปนตอนบุพภาคแหงการตามรอยพระ
อรหันตแลว ตอไปนี้ไปจะไดเริ่มอธิบายความไปทีละหลัก.
การอธิบายความ แบงออกเปน ๒๔ บท. จัดเปนบทนํา วาดวยพระตถาคต ผูใหกําเนิดพระอรหันต
คือใครเสียบทหนึ่ง, ตอนั้นไป จะไดพรรณนา การตามรอยพระอรหันตบทละขัน้ ตั้งแตบท ๑ ถึง บท ๒๓, รวมทั้ง
บทนําดวยกันเปน ๒๔ บทพอดี.
เนื้อความที่นํามาอธิบาย จะยกเอาบาลีที่ขึ้นสูส ังคีติแลว (ที่เราเรียกกันวาพระไตรปฎก) เปนหลัก
ยกเปนพุทธภาษิตเปนใหญ แลวจึงถึงสาวกภาษิตหรืออิสภิ าษิตเปนตน, เมื่อตองการอธิบายออกไปอีก จึงถึงขั้น
อรรถกถา, ฎีกา, เวนไวแตที่จําเปน เชนในบาลีไมไดพรรณนาไว มีแตอรรถกถาเปนตน.
โดยเหตุที่ เรื่องนี้เปนแตเนื้อความซึ่งผูสนใจในการคนหารองรอยของพระอรหันต บรรยายใหทาน
ฟงเทาที่คนมาไดจากปริยตั ิและการทดลองดวยตนเองบางอยาง ไมใชเปนหนังสือที่เขียนขึ้นโดยพระอรหันตเอง ชื่อ
เรื่องก็บอกอยูชดั เจนแลววาเรื่องตามรอย หรือคนหารอย,
ฉะนั้นทานผูอานทั้งหลาย ควรนําไปคิดไปตรองไป
สอบสวนอีกตอหนึ่ง แจมแจงดวยใจแลวจึงเดินตาม, หากมีการผิดพลาดบางเพราะความเผลอหรือรูไมถึงตรงไหน
แลว ทานผูเปนปราชญจงชวยสงเสริมดวยการแกไขใหดียิ่งขึ้นไป เชื่อวาในเวลาขางหนา เงาแหงพระอรหันตคง
จะฉายผานตาผูส นใจบางไมมากก็นอย.ฯ

พุทธทาสภิกขุ
๓ เมษายน ๒๔๗๖
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ตามรอยพระอรหันต
บทนํา
คือบทที่จะใหรูวา
พระพุทธเจาอันเปนผูใหกําเนิดพระอรหันต คือใคร ?

มีพระบาลีพุทธภาษิตที่เปนหลัก ดังนี้ :พระตถาคต เกิดขึน้ ในโลก, เปนพระอรหันต, ตรัสรูข อบเอง สมบูรณดว ยวิชชาและจรณะ,
เสด็จไปดี, รูแ จงโลก, เปนผูทรมาน บุรษุ ควรทรมานอยางไมมใี ครยิ่งกวา, เปนครูของเทวดาและ
มนุษย. แสดงธรรมไพเราะในเบื้องตน - ทามดลาง - ที่สุด, ประกาศพรหมจรรยพรอมอรรถ
พยัญชนะบริสทุ ธิ์บริบรู ณสิ้นเชิง. ฯ (รวม ๑๓ ตอน) บาลีสามัญญผลสูตร สีล. ที.
ตอนี้จะไดยกขึ้นอธิบายทีละตอน เริ่มดวยตอนทีว่ า ตถาคต.

๑. ตถาคต
คํานี้ เปนคําที่พระผูมพี ระภาคใชเรียกแทนชื่อพระองคเองเทานั้น, แตมาในตอนหลัง
มีผูนํามาใชเปนคําพูดของตน สําหรับเรียกพระผูมพี ระภาคไปก็มี. ศัพท “ตถาคต” นี้ แปลเอาแต
เนื้อความ ไดความวา ผูม าอยางไร ไปอยางนั้น, หมายความวา เสด็จมาสูโลกนี้อยางพระพุทธเจา
เสด็จไปจากโลกนีก้ ็อยางพระพุทธเจา.
ที่เรียกวา มาอยางพระพุทธเจา หมายเอาการที่พระองคบังเกิดขึ้นเพื่อสอนมนุษยใหรูจัก
ทําตัวเองใหพน ทุกข มีพระกรุณาแกสัตวที่กําลังมีทุกขเต็มอก, หากวา ในวังพระราชาก็นิมนตฉัน
และในเวลาเดียวกัน มีหญิงเข็ญใจกําลังไดรับทุกขอยางแรง เพราะลูกหรือผัวตายเปนตน พระองคจะ
ทรงสละอติเรกลาภภายในวัง เสด็จไปปลอบโยนหญิงเข็ญใจดวยธรรมิกถา ใหความคับแคนหายไป
จากอกหรือไดบรรลุธรรมบางอยาง ถาเขาจะมีอุปนิสยั อยูบาง. และพระองคมพี ระปญญาสอดสอง
หาคําพูดมาแสดงธรรม พอที่จะใหคนทุกจําพวกไดรับประโยชน เวนแตเขาจะเปนคนหนาเกินไป
เทานั้น. พระองคหมดความชั่วทุกชนิด มีใจสะอาดถึงที่สุด ไมเห็นแกอะไรหมด นอกจากความ
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จริง ความถูกตองอยางเดียวแลว ทรงประพฤติประโยชนแกผูอื่นคือแกโลกทั้งสิ้น จนตลอดพระชนมายุ.
นี่เรียกวา มาอยางพระพุทธเจา. ฯ
ที่เรียกวา ไปอยางพระพุทธเจา คือทรงปรินิพพานดับหมดทั้งรางกายจิตใจ รวมทั้ง
กรรมที่เปนปจจัยใหเกิดอีก ไมตองกลับมาเปนทุกขทรมานเหมือนสัตวโลกทั้งหลาย. แตแมวา
พระองคจะปรินิพพานไปแลวก็จริง สวนความดีของพระองคยังคงเหลืออยู ไดแกธรรมวินัยทีท่ รง
สอนไว เราพากันยกขึ้นแทนตัวพระองค เปนดังวาพระองคยังคงอยู, ความสุขอันเปนผลเกิดจาก
การกระทําตามคําสั่งสอนของพระองคยังคงกําลังปกคลุมโลกอยูทวั่ ไป แมจะเปนความสุขชั้นต่ํา ๆ
ไมสูงสุดเหมือนที่พระองคเองบรรลุ ก็ยงั เปนเครื่องหมายของการกระทําอันประเสริฐที่พระองคทรงทิ้ง
ไวในโลกนี้ หลังแตพระองคไดเสด็จปรินพิ พาน. นี่เรียกวา ไปอยางพระพุทธเจา.ฯ
รวมทั้งทีไ่ ปและที่มาอยางพระพุทธเจา จึงไดเรียกวา ตถาคต. ฯ
พวกเราทั้งหลาย เมื่อจะทําตนใหสมชื่อวาเปน ศิษยตถาคตแลว จงชวนกันเดินตาม
รอยพระตถาคตดวยตั้งหลักในใจวา มาอยางไร ไปอยางนั้นเถิด, เราทั้งหมด มาอยางมนุษย (คือสัตว
มีใจสูง) แลว ก็จงไปอยางมนุษย ที่เปนฝายโลก ก็จงมาอยางพลเมืองดี ไปอยางพลเมืองดี. ฝาย
ธรรม ถามาอยางอุบาสก ก็จงไปอยางอุบาสก มาอยางสมณะ ก็ไปอยางสมณะ, เราจะตองรูจกั ตัว
เราเองและหนาที่ของเรา จะไมทําผิดแผนของเพศที่ตนกําลังทรงอยู, ในเรื่องนี้ ควรจําประวัตกิ ารณ
ตอนใกลปรินพิ าน ตอนหนึ่งเปนหลัก คือ พระอานนททูลถามวา “พวกขาพระองคพึงปฏิบัติใน
สรีระของพระตถาคตเจาอยางไร ?” ตรัสวา “อยาเลยอานนท. พวกเธออยางไดขวนขวายเพือ่ บูชา
สรีระของตถาคตเงย พวกเธอจงสืบตอในประโยชนของตนเถิด, จงอยางประมาท, จงมีเพียร จง
ตั้งใจไวในประโยชนของตนเถิด, ดูกอนอานนท ! พวกกษัตริย - พราหมณ - คฤหบดี ที่เลื่อมใส
ในตถาคต ก็มีอยู เขาจะทําการบูชาสรีระตถาคตเอง...” ในที่นี้ทรงหมายความวา ใครปฏิญาณตน
ถือเพศอยางไหนแลว พึงตั้งหนาทํากิจของเพศนั้น ๆ ใหบริบูรณ ตัง้ แตตนจนปลาย, บรรพชิตจักรู
กิจของบรรพชิต, ฆราวาสจักรูกิจของฆราวาส อยางแยงของกันและกัน มาทําใหสับสน, ก็จะเปนผู
ซื่อตรงทั้งภายนอกและภายใน มีชื่อและการกระทําตรงกัน เรียกวา มาอยางไร ไปอยางนั้น ได ไม
จํากัดวาเปนคฤหัสถ หรือบรรพชิต เปนศิษยตถาคตได ดวยหลักอันนี้, ถาผิดไปจากนั้น ก็ไมใช. ฯ
นี่เปนการตามรอยตถาคตผูเปนอรหันต
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๒. เกิดในโลก
เหลาโบราณาจารยกลาวตองกันวา พระพุทธเจาเกิดขึ้นในโลกสมัยเมื่อโลกกําลังเปน
กลียุค หมายความวา เวลาที่โลกระส่ําระสาย เพราะขาดผูนําไปสูความเจริญ หรืออารยธรรมอยาง
สูงสุดแทจริง คือ เมื่อสองพันปเศษมาแลว อันเปนสมัยที่มนุษยโลกกําลังนิยมการคนหาวิชชา สําหรับ
ชีวิตแกตนอยางจริงจัง.
เมื่อกอนพุทธศก ๘๐ ป ผูที่ไดนามวาตถาคต ไดประสูติจากครรภมารดา ในคระกูล
กษัตริยอภุ โตสุชาติ แทบพื้นดินใตตนสาละในสวนลุมพินี อันตั้งอยูระหวางเมืองกบิลพัสดุก ับเมือง
เทวทหะแหงแควนสักกะ ในประเทศอินเดียตอนเหนือ เรียกวาโพธิสตั ว พระนามวาสิทธัตถะ หรือ
สิทธารถ, ครั้นเจริญวัย ไดละทิ้งราชสมบัติที่จะไดรบั ชวงจากพระราชบิดา ออกแสวงหาความรูอัน
สูงสุดกวาความรูทั้งปวงในโลกนี้ คือความรูที่อาจดับทุกขทรมานไดสิ้นเชิง ไดคนพบความรูน ี้ดวย
ตนเอง เมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา คือเมื่อกอนพุทธศก ๔๕ ป เราเรียกกันวา พระพุทธเจาตรัสรู.
นี่คืออาการทีพ่ ระตถาคตเกิดขึ้นในโลก คําวาเกิดในทีน่ ี้ หมายเอาตอนที่ทรงเกิดดวยธรรมกาย หรือ
ความรู หรือเกิดโดยอริยชาติ ไดแกการตรัสรูน ั่นเอง, ไมไดหมายเอาอาการที่ประสูติจากพระครรภ
โดยตรง. ฯ
คําวา โลก ในบาลีตอนนี้ จะหมายเอาเฉพาะชมพูทวีป (เทาความเห็นของบางคนซึ่งมีวา
คนในครั้งนั้น รูจกั โลกแคชมพูทวีปเทานัน้ เอง) หรือหมายถึงโลกทั้งหมด? คําวาโลก หมายเอาโลก
ทั้งหมด, เพราะโลกทั้งหมดลวนแตตกอยูใตกระแสธรรมดา ควรรับคําสั่งสอนของพระองคทั่วกัน
และยังหมายถึงเทวโลก มารโลก ซึ่งลวนแตตองการธรรมของพระองคเชนเดียวกันอีกดวย. สรุป
ความวา แมพระองคจะไมไดเสด็จไปเอง แตถาธรรมของพระองคแผไปถึงไหน คําวาโลกในที่นี้ก็
หมายความถึงนั่น เพราะพระองคเกิดขึน้ เพื่อประโยชนแกเขา สอนเขาใหรูความจริง ซึ่งไมมีใคร
สอนหรือคานได.
พระองคทรงคุณความดีเลิศในพระองคหลายประการ ดังจะกลาวสืบไป :

๓. อรหํ = เปนพระอรหันต
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คําวา อรหํ แปลตามตัวหนังสือ ไดความ ๔ อยาง คือ ผูควร, ผูไ กล, ผูไมมีขอลีล้ บั , ผู
หัก. จะอธิบายทีละอยางดังนี:้ ก. ผูควร. หมายความไดหลายอยาง คือ (๑) ควรเพราะทรงทําเองและสอนผูอื่นดวยสิ่ง
ที่ควร, สิ่งที่ควรคือ อริยมรรคมีองค ๘ มีความเห็นชอบเปนตน, (๒) ควรแกตําแหนงผูบญ
ั ญัติธรรม
วินัยขึน้ สอนโลก เพราะเปนผูร ูจริง สอนเขาอยางไร ทําไดเองอยางนั้น, คนบางคนรูดวี า สิ่งนี้ไม
ควรทํา มีโทษหรือไมเปนประโยชน ก็ยังขืนทําอยู เพราะขมความอยากในใจตนเองยังไมได คน
เชนนี้ไมควรเปนอาจารยสอนเขา. สวนพระองคเอง ไมเปนเชนนั้นเลย จึงสมควรแกตําแหนงอาจารย
สอนโลก. (๓) ควรแกการกระทบโลกธรรม เพราะมันทําใหพระองคหวั่นมิได. คนธรรมดามี
ควรแกการกระทบของโลกธรรม เพราะอดทนไมหวัน่ ไหวตอมันมิได. (๔) ควรแกการกราบไหว
และเครื่องสักการะบูชาของมหาชน เพราะความดี ที่มอี ยูในพระองค มีคาสูงกวาเครื่องสักการะบูชา
เหลานั้น จึงเปนกําไรแกผกู ราบไหวบูชา. แมชาติตระกูลของพระองค ก็ควรแกการบูชามาแต
กําเนิด.
ข. ผูไ กล. แบงเปน ๒ คือ (๑) ไกลจากกิเลส เพราะหมดจากกิเลส อันเปนความชัย
ภายในใจ ไดแก ความอยาก, ความโกรธ, ความโง, แมกายและวาจาก็ไกลจากความชั่วดวยประการทั้ง
ปวง. (๒) ไกลจากทุกข อันเปนผลของความชั่วเกาใหม ทั้งทางกายและทางใจ ไมมีอะไรที่
สามารถย่ํายีขูเข็ญลอลวงพระองค ใหรัก โกรธ กลัว เกลียด ฯลฯ ไดอีก พระองคจึงไดรับความสุข
ถึงที่สุด.
ค. ผูไมมีขอ ลี้ลับ. คือไมมีความชั่วทุจริตอันใด ที่จะตองปกปดผูอื่นดุจคนทัง้ หลาย
ภาพแหงความเปนอยูทางกายวาจา และภายในใจของพระองค เปดเผยใหใครดูกไ็ ด ไมมีขอที่ใครจะ
เก็บขึ้นติเตียนหรือรังเกียจแมแตเล็กนอย ทั้งในที่แจงและที่ลับ.
ง. ผูหกั . ไดแกการหักวงลอมแหงการเวียนเกิด เวียนตายใหหยุดหมุน เพราะถายัง
หมุน ก็ยังไมเปนอิสระแกตวั ยังไมเปนสุข. กรรม, กิเลส, และวิบาก ๓ อยางนี้ ซึ่งเปนกงลอ
ไดถกู พระองคทําลายเสียแลว ตั้งแตคืนวันตรัสรู ใตไมโพธิ์ ที่พุทธคยา.
เราทั้งหลาย เปนสาวกของพระองคผูเปนพระอรหันต จงมาพยายามตามรอยพระองค
กันเถิด. (๑) พยายามทําตนใหมีราคาพอสมควรกับการไหวกราบของมหาชน ดวยการตั้งใจละสิ่งที่
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รูอยูแ กใจเอง วาชั่วหรือไมเปนประโยชนนั้นเสีย อยาเห็นแกตนแลวหมกความชัว่ ไว ดุจกองขยะ
มูลฝอย. (๒) พยายามหลีกใหไกลจากเหตุอันปรนปรือความชั่วภายในใจ ใหผลิหนอตอกานออกไป.
(๓) พยายามสะสางใหความชั่วออกไปจากตน จนเปดเผยใหใครดูก็ได วาเราสะอาดทั้งภายนอกและ
ภายใน ไมมขี อลี้ลับ ที่ปกปดไวสําหรับลอลวงตบตาที่ผูที่หลงนับถือ. (๔) พยายามคนควาดวย
ปญญา จนเห็นทุกขอันเกิดขึ้นเพราะการวายเวียน และเห็นสุขอันเกิดจากการสงบ เปนการทําทุกขให
หมดสิ้นไป ก็จะไดชื่อวา เปนศิษยพระพุทธเจาผูองคอรหันต, ถามิฉะนั้นตัวเองก็จะติเตียนตัวเองได
ไมตองกลาวถึงผูอื่น. ฯ

๔. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
คําวา “ตรัสรู” หมายความวา “คิดเอาจนรู” ไมใชนั่งรอนอนรอ ใหความรูปรากฏขึ้น
ในใจเอง, ไมใชเพียงอานเองเฉย ๆ มาก ๆ ก็จะตรัสรูได ตองเปนการรวบรวมคนควาหาเหตุผล
อยางมากและนาน ในเรื่องที่ตนตองการใหตรัสรูน ั้น, อาศัยการเทียบเคียงเหตุผลเกาใหม ใชความรู
เกาสาวเอาความรูใหมมาอีก เปนทอด ๆ ไป ในที่สุดก็รูไดหมด หรือพอเพียงแตความตองการ. คน
โดยมาก เมื่อไดความรูพอที่จะทําใหเขาสรรเสริญ หรือรูสึกวากาวหนากวาเพื่อนฝูงแลว ก็พะวงหลง
รัก เชิดชูความรูนนั้ เลยนึกเอาวาเพียงพอแกชีวติ ของตน มัวใชเวลาวันหนึ่ง ๆ ใหหมดสิ้นไปดวยการ
วางทาเปนศาสดา หรือเทีย่ วตีฝปากกับผูม ีความรูหยอนกวาตัว, เขาก็เลยรูเพียงแคนั้น หรืออาจกลับรู
นอยลงไปอีก เพราะระหวางที่รูสึกตัวลอย ทําใหลืมความรูเ กาไปทีละเล็กละนอย ความรูจึงไมเจริญ
ถึงที่สุดพอที่จะใหตรัสรูได. หรือบางคนเปนดวยถือมานะ ในการทีต่ นมีอายุมากกวา หรือเคยเปนครู
เขาอยู จะมายอมเปนศิษยเด็กหนาใหมไมลงคอ เชนเดียวกับพราหมณผเู ฒาเปนอันมาก หรือสุกุลุทายิ
ปริพพาชก ในสุกุลุทายิสูตร เปนตน ทัง้ ที่รูดวี าขอปฏิบัติในสาสนานี้ ดีกวาของตน ก็สละมาบวชไม
ลง ดวยถือมานะบาง บริวารคานไวบาง เขาจึงไมอาจตรัสรูตามพระพุทธเจาได. สวนพระองคเอง
ตรงกันขาม เที่ยวศึกษาทดลองดูทุกลัทธิที่อยากทราบ เพื่อเปนเครื่องมือหาความรูทสี่ ูงขึ้นไป ในที่สุด
ก็ตรัสรูเปนพระพุทธเจาได.
คําวา “ชอบ” นี้ หมายความวา รูสิ่งที่เปนประโยชน อะไรเปนประโยชน ? คือสิ่ง
ที่ดับทุกขได. อะไรดับทุกขได ? คือการรูจักตัวทุกข, รูจักรากเงาที่เกิดของตัวทุกข, รูจกั สิ่งที่ดับ
ทุกข. และรูท างที่ใหไดสิ่งที่ดับทุกขนั้น อันเรียกวา รูอริยสัจสี่, เปนสิ่งที่พระองครูทั่วถึง เขาใจ
แตกฉานดี และทําไดจริงตามควรแกความรูนนั้ ไมใชเปนความรู ที่รูแลวทําไมไดตามนั้น อันเปน
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การสรางวิมานในอากาศ เชนเดียวกับนักกะโครงการ อันวิจิตรตาง ๆ, เพราะฉะนั้น คําวา ชอบ ใน
ทีนี้ จึงหมายความสั้นวา เปนประโยชนดีดว ย และ ทําตามทีร่ ูนนั้ ไดดว ย.
คําวา “เอง” หมายความวาตรัสรูเ อง ไมมีใครสอน, แตความหมายมีวงจํากัด ขอนี้
จะแจมแจงไดดวยการเปรียบเทียบ: เปนกฎธรรมดาอยางหนึ่งวา ความคิดชัน้ หลัง ก็คอื สิ่งที่ผลิ
ออกมาจากคลังแหงความรูที่ไดสะสมไวในสมองกอนแลวนัน่ เอง. เชน คนทีจ่ ะมีความรูหรือเปนตนคิด
เรื่องวิทยุตาง ๆ ไดดี เขาตองเคยมีความรูเ รื่อง ความรอน แสง เสียง ไฟฟา อากาศ ฯลฯ ตลอดจน
สิ่งอื่นที่เปนเบือ้ งตนของการเรียนวิทยาศาสตรมาจากครูกอน ๆ แลว เขาอาจปรุงเครื่องวิจิตรใหม ๆ
ขึ้นได ฉันใด การตรัสรูของพระพุทธเจา แมจะไมตรงทํานองนีท้ ีเดียว แตก็ไมตางกันจนตรงขาม.
พระองครอบรูศ ิลปวิทยาการทั้งทางราชการงานเมืองหรือนักรบ เปนนักกวี นักอักษรศาสตร และ
คํานวณมาแลวแตยังเยาวซ้ํายังเที่ยวสนทนาคนควากับเจาลัทธิตา ง ๆ ถึง ๖ ป กอนแตไดตรัสรู, ทรง
รอบรูสิ่งอันเปนเบื้องตน เชน ฌานและสมาธิจากศาสดาเหลานั้น สวนทีถ่ ูกหรือมีประโยชนก็เก็บ
สะสมไว สวนทีผ่ ิดทิ้งเสีย รวบรวมเอาแตสิ่งที่ถูกตองทั้งหมด มาคนหาความจริงดวยปญญาอันลึก
ละเอียดอีกตอหนึ่ง ในทีส่ ุด ก็ตรัสรูไดจริง อันเปนสิ่งที่ผุดโพลงขึ้นมาจากความรูเกาที่ไดศกึ ษามา
ดวยอํานาจความพิจารณาโดยละเอียดแยบคายอีกตอหนึง่ ฉันนั้นเหมือนกัน.
พวกเราทั้งหลาย. จงเปนศิษยของพระองคในขอนี้ ดวยการคอยเพิ่มอาหารใหแก
ความรู บํารุงใหยิ่งขึ้นไปในทางที่ตรัสสอนไว อยาทะนงดวยมานะ หรือทําการผิดแผนนอกรีต
พระองคไป อันทําใหเราตองเปนผูร อนในภายหลัง. พระองคเปนแตผูชี้ทางการบรรลุถึงที่มุงหมาย
เปนสิ่งที่พวกเราจะตองทําเอาเอง. สําหรับพวกเรา ๆ ผูเปนแตเพียงจะตรัสรูตามรอยพระองค (ไมใช
ตรัสรูเ อง) นัน้ คงไมเปนการยากเกินวิสยั ของมนุษยผูพยายามตั้งใจทําจริง ๆ ดวยการรูสึกถึงคุณคาของ
ความเปนมนุษย ดอก. ฯ

๕. วิชชาจรณสมฺปนฺโน = สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ
วิชชา แปลวา ความรู, จรณะ แปลวา เครื่องมือใหไดความรู, สมบูรณ แปลวา มี
เต็มที่, รวมทั้งสามคําไดความวาถึงพรอมดวยความรู และเครื่องมือใหไดความรู. อะไรเปนความรู ?
อะไรเปนเครื่องมือ ? ขอนี้ตอบไดดว ยบาลีพุทธภาษิตตอนหนึ่ง ในอัมพัฏฐสูตร สีล ที.๑ ดังตอไปนี้
๑

ไตรปฎกบาลัสยามรัฐ เลม ๙ หนา ๑๒๙ บรรพ ๑๖๓
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อัมพัฏฐมาณพ ทูลกลาววา “พระโคดม. จรณะนัน้ เปนอยางไร ? วิชชานั้นเปนอยาง
นั้น ? “ ตรัสตอบวา
“อัมพัฏฐะ” ตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้ เปนพระอรหันตตรัสรูชอบเอง...ฯลฯ... แสดง
ธรรมประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถะ พยัญชนะ บริสุทธิ์บริบรู ณสิ้นเชิง...กุลบุตรไดสดับธรรม
นั้นแลว....บวชเปนผูไ มมีเรือน เขาผูบวชแลวอยางนี้ (๑) ยอมสังวรดวยปาติโมกขสังวร... (๒) มี
ทรวารอันรักษาแลวในอินทรียทั้งหลาย... (๓) ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ... (๔) สันโดษ ยินดีดวย
จีวรและบิณฑบาตตามมีตามได... (๕) เสพเสนาสนะสงัดละนิวรณ... (๖) บรรลุปฐมฌาน... (๗)
บรรลุทุตยิ ฌาน... (๘) บรรลุตติยฌาน... (๙) บรรลุจตุตถฌาน... แมขอนี้ ๆ ก็เปนจรณะของเธอ
ประการหนึ่ง ๆ, ดูกอนอัมพัฏญะ นี้แล จรณะนั้น.
“ครั้นเมื่อจิตตัง้ มั่นอยางนีแ้ ลว เธอก็นอมจิตไปเพื่อ (๑) ญาณทัศนะ คือปญญาเห็นกาย
... (๒) เพื่อการนิรมิตรูปอันสําเร็จดวยใจ... (๓) เพื่อวิธีเครื่องแสดงฤทธิ์... (๔) เพื่อทิพพโสต... (๕)
เพื่อญาณอนเปนเครื่องกําหนดรูใจผูอื่น... (๖) เพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ...๗) เพื่อจุตูปปาตญาณ...
(๘) เพื่ออาสวักขยญาณ... ญาณที่เธอไดบรรลุแลวนี้ ลวนเปนวิชชาประการหนึ่ง ๆ ของเธอ,
อัมพัฏฐะ. นีแ่ ลวิชชาละ, ภิกษุนี้ เราเรียกผูถ ึงพรอมดวยวิชชาบาง. วาผูถ ึงพรอมวิชชาและจรณะบาง.
วาผูถ ึงพรอมดวยวิชชาและจรณะบาง, วิชชาและจรณะอยางอื่นที่ยิ่งกวา ประณีตกวาวิชชาและจรณะ
เหลานี้ มิไดมอี ีก...ฯลฯ...”
(เนื้อความนี้ ยกเอามาแตหัวขอ เพราะยืดยาวนัก ผูปรารถนาจงเปดดูสามัญญผลสูตร ที่
ไดยกมาไวในตอนบุพภาคแหงการตามรอยพระอรหันตเถิด เหมือนกันอยางไมมผี ิด, สําหรับจรณะ ดู
ตั้งแตขอ (๓) ถึงขอ (๑๓). สําหรับวิชชาดูตั้งแตขอ (๑๔) ถึง ขอ(๒๑).)
โดยนัยนี้ไดความวา จรณะก็คือขอปฏิบัติในสาสนานี้ ตั้งแตชนั้ ศีลจนถึงชัน้ สมาธิ,
วิชชาก็คือขอปฏิบัติชั้นปญญานัน่ เอง. จะอธิบายสวนที่ทานจัดและแบงแปลก ๆ ออกไปจากบาลี
อัมพัฏฐสูตรนีอ้ ีก พอควร.

จรณะ
ในเสขปฏิปทาสูตร ม.ม. จําแนกจรณะออกไปถึง ๑๕ คือ ๑. สํารวมในปาติโมกข
๒. สํารวมตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ, ๓. รูจ ักประมาณคือความพอดี ในการแสวง และบริโภคอาหาร.
๔. กระทําอาการของคนทีต่ ื่นอยูเสมอ เรียกวาชาครยานุโยค. (๔ อยางนี้จัดเปนหมวดหนึ่ง), ๕. เชื่อ
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สิ่งที่มีเหตุผล, ๖. ละอายบาปคือเกลียดบาป, ๗. สะดุงกลัวบาป, 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
กับในอัมพัฏฐสูตรนั่นเอง...มีแปลกมากออกไปบาง
ก็สวนที่อปุ กรณเกื้อหนุนธรรมอื่น
เชน
หิริโอตตัปปะ อันเปนเครื่องเกื้อหนุนศีลเปนตน. ทั้ง ๑๕ อยางนี้ สงเคราะหเปนองคมรรค ๘ ประการ
ไดอยางบริบรู ณ หรือมรรคมีองค ๘ ก็กระจายออกเปนจรณะได, ในสูตรนี้ เรียกจรณะ ๑๕ อยางนี้
เสขปฏิปทา คือ ขอปฏิบัติของผูที่ยังตองศึกษา.ฯ

วิชชา
ความรู เรียกวาวิชชาก็ได, ญาณ ก็ได, ปญญา ก็ได แจกไปไดตาง ๆ กัน ตามแต
จะมุงกลาวยกอะไรเปนหลัก เมื่อรวมความก็เปนอยางเดียวกัน มีหลักใหญใจความอยูตรงที่รูพน การ
พนทุกข, สวนทีร่ ูเพื่อเปนเครื่องประกอบนั้น สักกี่อยางก็ได, ดังจะสังเกตเห็นวา วิชชาทุกหมวด
มีการรูอริยสัจประกอบเปนสําคัญเสมอ และเรียกชื่อวาอาสวักขยญาณ. หมวดแหงวิชชาทานแจก
ตาง ๆ กันดังนี้
วิชชา ๓ คือ ๑. บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ไดแกความรูเ ปนเหตุใหระลึกไดถึงความ
เปนอยูชาติกอน ๆ ของตน (อานมหาอัสสปุรสูตร ขอ (๑๕)) ญาณนี้ทําใหผูบรรลุ หายตืน่ หายงง
หายทะเยอทะยานในการเวียนเกิดแก - ตาย. สําหรับพระบรมศาสดาเอง ไดบรรลุญาณนีใ้ นตอน
ปฐมยาม แหงคืนตรัสรู
๒. จุตูปปาตญาณ ความรูเปนเหตุใหเห็นการเกิด และการตายของสัตว
เหลาอื่นไดดุจตาทิพย (อานมหาอัสสปุรสูตร ขอ (๑๖)) ญาณนี้ทําใหหายหลงติดมัวเมาในสิ่งภายนอก
ดวยความสังเวช. บางแหงเรียกทิพพจักขุญาณก็มี. พระศาสดาเองไดบรรลุเมื่อตอนมัชฌิมยามแหง
คืนตรัสรู ๓. อาสวักขยญาณ ความรูท ําใหอาสวะหรือความชัว่ อันละเอียดลึกลับที่หมักดองอยูใ นใจ
ใหหมดสิ้นไป (อานมหาอัสสปุรสูตร ขอ (๑๗)) เปนผูตอ ง อยาก - โกรธ - รัก - กลัว - หลง อีก
ตอไป เปนสุขถึงที่สุด คือนิพพานสุข, พระศาสดาเองไดบรรลุเมื่อตอนปจฉิมยามแหงคืนตรัสรู. การ
ไดบรรลุอาสวักขยญาณนี้เองเรียกวา ตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ อันไดมีขึ้นเมื่อ ๔๕ ปกอน
พุทธศก เมื่อวันเพ็ญกลางเดือนหก ภายใตไมโพธิที่พุทธคยา.
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พระอรหันตอนื่ ๆ ทีเ่ ปนสาวกของพระองค ไดบรรลุวิชชา ๓ นีก้ ม็ ีไมนอย,
แต
สวนมาก มักไดแตวิชชาทีส่ ามอยางเดียว เพราะทานไมอาจเจริญสมาธิใหบริบรู ณเพียงพอ ไดแก
พวกอรหันตสกุ ขวิปสสก. วิชชาที่แบงเปนสามอยางเชนนี้ มีในบาลีตาง ๆ มากกวาวิชชาทีแ่ บงอยาง
อื่น.
วิชชา ๔ (ตรงกันขามจากอวิชชา ๔) คือ ๑. รูจักทุกขซึ่งมีประจําในสังขารทั่วไปโดย
ชัดเจนแจมแจง. ๒. รูจักสมุทัย คือ เหตุใหเกิดทุกขเหลานั้น ไดแกความอยากทะเยอทะยาน อัน
เกดขึ้นเพราะความโงหลง. ๓. รูจักนิโรธ คือความดับทุกข ไดแกการดับความอยากอันเปนตนเหตุ
นั้นเสียไดดว ยปญญา. ๔. รูจักมรรคคือหนทางที่จะทําตนเองใหถงึ ความดับทุกขนั่น. ขอใหเขาใจ
วาทั้ง ๔ ขอนี้ ก็คืออาสวักขยญาณ อันเปนขอสุดทายในวิชชา ๓ นั่นเอง ทานแบงออกเปน ๔ (ลอง
อานมหาอัสสปุรสูตรขอ (๑๗) ดูอีกที)
วิชชา ๘ คือ ๑. วิปสสนาญาณ ความรูอันนับเนื่องเขาในการเห็นแจง ในความ
เปนไปตามธรรมดาของสิ่งตาง ๆ เชนกายเปนตนไดชดั เจน (ดูสามัญญผลสูตรขอ (๑๔))
๒.
มโนมยิทธิ นิรมิตรูปกายอื่นดวยใจของตนได (ดูสามัญญผลสูตรขอ (๑๕)) ๓. อิทธิวธิ ี แสดงฤทธิ์
ไดตาง ๆ (ดูสามัญญผลสูตรขอ (๑๖) ๔. ทิพโสต หูทิพย ฟงเสียงไดทกุ ชนิด (สามัญญผลสูตรขอ
(๑๗)) ๕. เจโตปริยญาณ ลวงรูภายในใจของผูอื่นวากําลังเปนอยูอยางไร (สามัญญผลสูตร ขอ(๑๘))
๖ – ๗ – ๘ ก็คือวิชชา ๓ ที่กลาวขางตนนั่นเอง. แทจริงวิชชา ๘ นีไ้ มพิเศษไปกวาวิชชา ๓ เปนแต
เพิ่มการแสดงฤทธิทางใจ
อันจัดเปนวิชชาฝายฤทธิอกี พวกหนึ่งและไมเกีย่ วกับอริยสัจ เขาขางตน
เพื่อใหเปนความรูที่ครบบริบูรณเทานั้น. แมจะมากไปกวาวิชชา ๓ ก็เปรียบเหมือนชางปลูกเรือน ๒
คน เพียงแตคนหนึ่งมีฝมือในการทําเครื่องประดับกระจุกระจิกดวย. ผลสุดทายก็เปนเรือนที่อาศัยได
ความสุขสบายดวยกันทั้งนั้น.
วิชชา ๘ อีกหมวดหนึ่ง ไดแกวิชชา ๔ ขางตนที่กลาวมาแลว และเพิ่มเขาอีก ๔ อยาง
คือ ๕. รูจ กั อดีต ไดแกรจู ักสาวหาเหตุ เชนเหตุแหงทุกข. ๖. รูจ ักอนาคต ไดแกรูจักผลขางหนา
เชน มรรค๘ จะใหเกิดนิโรธได. ๗. รูจักทั้งอดีตและอนาคต คือรูจักโยงเหตุและผลใหถึงกัน เชนรู
วานิโรธเกิดมาแตมรรค มรรคเปนเหตุใหเกิดนิโรธเปนตน. ๘. รูจ ักปฏิจจสมุปบาท, ไดแกรูอาการ
ที่สิ่งหนึ่งเปนปจจัยใหเกิดสิง่ หนึ่ง แลวสิ่งนั้นกลับเปนปจจัยใหเกิดสิ่งตอไปอีกหลายซอน เชนทุกขเกิด
มาจากชาติ ชาติเกิดมาจากภพ ภพเกิดมาจากอุปาทาน...ฯลฯ...สังขารเกิดมาจากอวิชชา. โดยนัยนี้
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พอจะเห็นไดวา วิชชา ๔ ขางตน คือการรูอริยสัจ, อีก ๔ ขางปลาย ก็คือรูอาการของการรูอริยสัจ
นั่นเอง.
เมื่อจะกลาวใหสั้นที่สุดแลว วิชชาทุกประเภทก็คือการรูอริยสัจ ๔, หรือสั้นที่สุดก็คือ
รูจกั การดับทุกขใหหมดไปจากตนเทานัน้ .

ถึงพรอม
สัมปนโน แปลวาถึงพรอม, ถาเปนจรณะก็พรอมทั้ง ๙ อยาง (ตามจํานวนในอัมพัฏฐ
สูตร) หรือพรอมทั้ง ๑๕ อยาง (ตามจํานวนในเสขปฏิปทาสูตร) กลมเกลียวเปนอันเดียวกัน, เชน
คนหมูหนึ่ง ตางชวยกันทําตามหนาที่ของตนจนงานสําเร็จ: เมื่อจรณะหรือการทํา ถึงพรอมแลว
วิชชาก็เปนอันถึงพรอมอยูเอง.
พระผูม ีพระภาคของเราทั้งหลายไดทรงดําเนินไปในจรณะอันเลิศนี้
ทรงบรรลุวิชชานั้น ๆ แลว สอนสาวกใหเดินตามจนบรรลุได. ในบาลีกฏู ทันตสูตร สีล. ที่.๒ เปน
ตนก็กลาววา
พระศาสดาไดรับยศอันใหญยิ่งจากโลกก็เพราะสมบูรณดวยวิชชาและจรณะทั้งสองนี้
ไมใชเพราะคุณอยางอื่น, หมายความวา รูจริง ทําจริงแลว ก็ไดผลถึงที่สุดจริง. นี่เปนคุณสมบัติ
ประจําพระองค.
เราทั้งหลายเปนศิษยของพระองคในเรื่องนี้ ควรพยายามทําตนใหถึงพรอมดวยวิชชา
และจรณะนั้น สละสิ่งอันนอกหนาที่ของสมณะเสียแลว ดําเนินตามปฏิปทาที่จะใหตรัสรู ยอมรูจกั
ความดับทุกขได. จรณะนัน้ เมื่อยนลงก็คอื มรรคมีองค ๘ นัน่ เอง มรรคทั้ง ๘ เมื่อยนลงก็คือไตรสิกขา
ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา, มรรค ๘ เปนทางใหถึงความดับทุกข พระองคทรงยืนยันรับรองไวดวย
พุทธภาษิตในมหาปรินิพพานสูตร มหา. ที. วา
“ดูกอน สุภัททะ, ในธรรามวินยั ที่ไมมผี ูบรรลุอริยมรรคมีองค ๘ ยอมไมมีสมณะที่ ๑
ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ (คือ อริยบุคคล ๔). ดูอนสุภัททะ, ในธรรมวินัยทีม่ ีผูบรรลุอริยมรรคมีองค ๘ ยอม
มีสมณะ ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔. ดูกอนสุภัททะ, ในธรรมวินยั นี้แล มีผูบรรลุอริยมรรคมีองค ๘
(เพราะฉะนั้น) สมณะที่ ๑ - ๒ - ๓ - ๔ จึงมีในธรรมวินยั นี้...ดูกอนสุภัททะ, ถาภิกษุเหลานีพ้ ึงอยู
โดยชอบไซร โลกก็ไมวางเปลาจากพระอรหันตทั้งหลาย.”

๒

ไตร ล. ๙ น. ๑๖๙ บ. ๒๐๓
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นี่ เปนแสงสวางจา ซึ่งสองทางดําเนินแหงชีวิตในอนาคตของโลกอยูแลว ยังอยูอ ยาง
เดียว แตทเี่ ราจะพากันเดินตามเทานั้น.

๖. สุคโต = เสด็จไปดี
เมื่อกลาวโดยทั่วไป คําวาไปดี หมายความได ๒ อยาง คือ โวหารโลก และโวหาร
ธรรม. การไปดีโดยโวหารโลก สําหรับพระผูมีพระภาคเจานั้น ดังตอไปนี:้ ๑. ในเวลาแหงพระชนมายุของพระองค ไดทรงบากบั่นทําหนาที่มหาบุรุษของโลก
กาวหนาเรื่อยไปไมมีถอยหลัง ไมยอทอตอความยากลําบากจนกระทําหนาที่ของพระพุทธเจาไดอยาง
บริบรู ณ, ถาทรงแพตอกามสุขก็หวนกลับคืนครองฆราวาสเสียนานแลว, และถาชะงักตอการคนควา
ก็จะติดเปนศิษยดาบส หรือเปนดาบสตนในตนหนึ่งเทานั้นเอง ไมปรากฏเปนพระพุทธเจาขึน้ ได, แต
นี่ชีวิตของพระองคดําเนินไปโดยลําดับจนถึงที่สุดจึงไดชื่อวา สุคโต - ไปดี.
๒. เมื่อทรงพระชนมอยู เสด็จไปในที่ใด ก็ทรงทําประโยชนใหสัตวโลกในที่นั้น
เสด็จไปถึงไหน ความสุขก็แผไปถึงนั่น,
เสด็จพนไปแลวก็มีคนอาลัยถึงดวยความรักและเสียดาย
เพราะไมไดเสด็จไปเบียดเบียนเขาดวยการขอ และทําความรบกวนดวยประการใดเลย. นี่ก็ชื่อวา สุคโต.
๓. การไปของพระองค เปนสวัสดิภาพแกพระองคเอง ปราศจากอันตราย แมแตเมื่อ
เขาไปสั่งสอนคนดุรายเชนยักษและโจรเปนตน ไมไดรับอุปสรรคและการประทุษรายในการนั้น. นี่
ก็ชื่อวา สุคโต.
๔. แมการเสด็จไปครั้งสุดทายของพระองค
ก็เปนการไปดีอยางเลิศ คือเสด็จไป
ปรินิพพานดวยเกียรติอันสูงสุด ผิดจากคนธรรมดาทั้งหลาย. มีผรู ะลึกถึงพระองคเปนจํานวนหลาย
รอยลานในวันที่ตรงกับวันปรินิพพานของพระองค ชนเหลานั้นพากัน “ทําบุญวันตาย” เพื่อพระองค
ก็เพราะการเสด็จไปดีอยางสูงสุดนั่นเอง.
สวน การไปดีในโวหารธรรม นั้นดังนี้ : ไปดี คือ หลุดเปนอิสระพนจากอํานาจกิเลส
อันเปนความชัว่ ประจําใจสัตว ไดแก ราคะโทสะ โมหะ ซึ่งเปนดุจเครื่องผูกลามคนไวกับการทําความ
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ชั่ว และหลุดพนจากความทุกข หรือมารและเสนามาร ไดแกความเกิด แก เจ็บ ตาย ตลอดถึง
ความทุกขอยางอื่น เพราะพระองคไมมัวหลงเก็บดอกไมของมาร คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อัน
ยั่วยวนใจในโลก เหมือนมนุษยธรรมดาซึ่งยังไมรูจกั สิ่งเหลานี้ตามเปนจริง พระหฤทัยจึงผองใส
บริสุทธิ์ ขามขึ้นพนจากอํานาจของโลก กลายเปนโลกุตตรสูงพิเศษไมอื่นยิ่งไปกวา. นี่คือ สุคโต
โดยโวหารธรรม.
เราทั้งหลายปฏิญาณตัวเองเปนศิษยของพระองค ควรยึดหลักวา ไปดี นี้ใหมั่น. ชีวิต
ของตนเองไดตั้งเข็มมุงหมายทําอะไรลงไปแลว จงบําเพ็ญใหถึงที่สุด อยาถอยหลัง. รักษาความดีที่มี
อยูใหมั่นคงแนนหนาดุจเกลือรักษาความเค็มของมัน. พุทธบริษัทที่ตองสึกจากสมณะเพศ หรือคืน
กลับจากการเปนอุบาสก อุบาสิกา หรือคนที่ทํางานจับจดงอนแงนอากูล ก็เพราะไมยดึ หลักนี้. เปน
สมณะไปในทีใ่ ด อยาเบียดเบียนรบกวนมหาชนจนเขาอิดหนาระอาใจ ดังเรื่องในวินยั ปฎก ๓ เตรส
กัณฑ เตรสกัณฑ กลาววา ชาวบานถูกพวกพระรุมขอจนตองคอยหลบ เห็นวัวแดง ๆ ก็วิ่งหนี ดวย
สําคัญวาพระมาขอ เปนตน. แตจะทําประโยชนสุขใหแกเขาตามหนาที่ของผูที่คลุมกายดวยผากาสา
ยะไมนอกรีตนอกรอย. ถาเปนฆราวาสก็ถือหลักการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกผูอื่น. รวมความ
วาไปในที่ใด กลับมาจะตองใหคนในที่นนั้ สรรเสริญสง และเสียใจในการจาก. รูจกั ทําตนใหพน
อันตรายตาง ๆ ดวยความรูจกั ระวัง และมีคุณความดีอันจะแวดลอมเปนรัว้ ใหแกตนได ความดีที่
ทําไวนนั่ เอง เปนตัวโชคดีหรือชะตาดีพระเคราะหดี. ชีวิตก็จะดําเนินไปดวยอาการอันราบรื่น ผล
ที่สุด เมื่อตายไปก็มผี ูเสียดายและระลึกถึง ไมมีใครดีใจเพราะการตายของเรา. เปนเชนนี้ จึงจะ
เรียกวาศิษยพระสุคต. ภิกษุที่ปฏิบัติในหลักนี้ไดดี ไมเรียกวาสุคโตอยางพระพุทธเจา แตเรียกวา
สุปฏิปนโน คือผูดําเนินไปดีหรือถึงแลวดี.

๗. โลกวิทู = รูแจงแลว
“สูทั้งหลาย จงมาดูโลกนี้ ที่งดงามเปรียบดวยราชรถ,
แตนกั รูทั้งหลาย ไมเกีย่ วของดวย๔”

๓

ไตร. ล. ๑ น. ๓๒๕ บ. ๔๙๕

๔

ธ. ขุ. ไตร. ล. ๒๕ น. ๓๗ บ. ๒๓

ที่พวกคนโงพากันจมติดอยู
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นี่เปนพุทธดํารัส ที่แสดงใหรูไดวา
พระองคทรงทราบชัดลักษณะความเปนไปของ
โลกเพียงไร. ทรงทราบอยางไรบาง ดังจะไดพรรณนา :
๑. ทรงทราบความเปนไปตามธรรมดาของสัตว. สัตวทุกจําพวกตองขวนขวายเลี้ยงตัว
มีการแยงชิงอิจฉาริษยาเบียดเบียนกันเพราะเรื่องนี้
ถากําลังนอย ตองขวนขวายปองกันตัวอีกดวย
ตองตอสูศัตรู, เมื่อไมมีศัตรู ก็อยากแผอํานาจของตนใหกวางขวางออกไป ไมมีจํากัดเพียงพอ
ขวนขวายรวมกําลังไวประหัตประหารกัน ใครดีก็ไดไมเห็นธรรมเปนใหญ โลกจึงอาเกียรณไปดวย
ทุกข. เพราะทรงทราบเรื่องนี้ จึงไดทรงสั่งสอนใหมีเมตตากรุณา เวนจากเบียดเบียนกัน เพื่อผูมกี ําลัง
นอยก็จะยูเปนสุข ผูที่มีกําลังมากก็ไมถูกเขาจองเวรคอยแกแคน.
๒. ทรงทราบวิปริณามธรรมของโลก. ประชุมแหงหมูสัตวที่ตั้งกันอยูเปนปกแผนแนน
หนา เปนบานเมือง ประทศ ก็ดี ยอมแปรปรวนไปตามยุคสมัยและปจจัย ผูเคยมีอํานาจมากที่สุด
อาจตองกลายเปนคนมือสั้นเทาสั้นในภายหลัง, อาจตายอยางไมมเี กียรติ, ประเทศที่เคยเอิกเกริก
ใหญโต อาจกลายเปนเมืองนอย (เชนกริก๊ และโรมัน), เปนตน. การที่ทรงทราบความเปลีย่ นแปลง
เชนนี้ ทําใหหายตื่น หายงง หายทะยานอยาก ในการเปนเจาเปนใหญที่ไมแนนอนยัง่ ยืน และไมทรง
ปรารถนาที่จะเกี่ยวของกับสิง่ ที่แปรปรวนเปนธรรมดา เชนนั้น.
๓. ทรงทราบความที่สัตวทกุ จําพวก ตางมีทุกขประจําชั้นของตนเสมอกั้นไปหมด.
คนยากจนจะตองทํางานตรากตรํา เขาเห็นตัวเองเปนทุกขเพราะจน เห็นคนมีเงินวาเปนสุข, ฝายคน
มีเงิน ก็เห็นวาตนเต็มไปดวยทุกข โดยตองหาเงินใหพอใชมาก ๆ ตองแขงขันกัน ตองปองกันอันตราย
อันจะเกิดแกชวี ิต เพราะมีเงิน ตองเลี้ยงบริวาร. กลับเห็นวาคนจนเปนสุขใจยิ่งกวา. ราษฎรเห็นตน
เปนทุกข เห็นเจานายเปนสุข เจานายก็เห็นตนเปนทุกข เห็นราษฎรเปนสุข เชนเดียวกันตางมีภาระ
หนักไปคนละทาง เพราะทุกคนลวนมีความอยากไมรูจกั อิ่มเสมอกันไปหมด. การที่ทรงทราบเชนนี้
ทําใหพระองคทรงเบื่อหนายโลกและแสวงหาทางดับทุกขในใจใหแกโลก.
๔. ทรงทราบกามโดยเปนสภาพเผาลนและผูกรัด. สัตวทั้งสิ้นมีหัวใจจมลึกติอยูในบอ
เปอกตม คือกาม ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ทีย่ ั่วกําหนัดราคะดําฤษณา, มันเผาลนใจใหเรา
รอนเมื่อยังไมได ไดมาแลว เผาดวยความหึงหวง. ครั้นแตกสลายพลัดพรากไป ก็แผดเผาดวยความ
อาลัย เหี่ยวแหงใจ ซ้าํ ยังผูกมัดใหพะวงหลง ติดแนนไมปลอดโปรง เปนฝาหนาปดบังปญญา
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ความคิดที่จะถอนตนใหขึ้นจากบอเปอกตมนั้นได (เชนเดียวกับคนติดฝน) สัตวผูโงเขลา จึงยอม
เสียชีวิตไดเพราะกาม ประพฤติชวั่ เพราะกาม โลกเต็มไปดวยกาม มนุษยทั้งหมดชอบโลก ก็เพราะ
มีกาม, เนื่องจากทรงทราบความจริงขอนี้ จึงถอนพระองคออกจากกามได เยือกเย็นและเปนอิสระ
จากปศาจแหงกาม.
๕. ทรงทราบบุคคลและสถานที่เสด็จไปอยางปรุโปรง. เมื่อออกผนวชแลวกอนตรัสรู
พระองคเปนนักจาริกแสวงบุญ. ครั้นตรัสรูแลว เปนนักทองเที่ยวโปรดสัตว ทรงชํานาญเรื่องหนทาง,
อาหาร, สถานที่, ดินฟาอากาศ, อันเปนการปลอดภัยในการทองเที่ยว. ทรงพบเห็นเหตุการณและ
บุคคลมาก เพราะการสมาคม เปนเหตุใหทรงทราบจิตใจอัธยาศัยของคนทุกชั้นอยางละเอียดละออ
อาจสั่งสอนดักใจใหเขาเชื่อและเห็นตามความจริงไดโดยงาย เรียกวาทรงมีขายพระญาณ. คนเรามัก
รูจกั กันแตภายนอกสวนพระองคทรงทราบคนทั้งหมดถึงภายในใจ, ขอนี้เปนประโยชนแกการวางกฎ
บัญญัติสั่งสอนพระธรรมใหถูกตามอุปนิสัยและกาละเทศะ.
(ที่ยิ่งไปกวานัน้
พระอรรถกถาจารยไดเกณฑใหทรงทราบโลกตามคัมภีรว าดวยโลกที่
เชื่อถือกันในสมัยนั้น พิสดารยิ่งขึน้ ไปอีก เชน เกณฑใหทรงทราบวา โลกหนาเทาไร น้ําที่ทานโลก
หนาเทาไร ลมที่ทานน้ําหนาเทาไร ดวงอาทิตย ดวงจันทร ตนหวาประจําทวีป ฯลฯ เปนตน มี
ประมาณเทาไร, ขาพเจาจะเวนเสีย ไมนํามากลาวในที่น)ี้ .
๖. ทรงทราบกฎแหงกรรมที่มีประจําอยูในโลก. ทรงทราบผลกรรม คือผลแหงการ
กระทํา วาเปนเครื่องจําแนกสัตวใหเปนไปตางกัน จะสุขทุกข ชั่วดี สูงต่ํา ก็เพราะกรรมของผูนนั้
ไมใชเพราะวรรณะ, เพศพรรณ, ชาติตระกูล, ซึ่งทําใหมีมานะกระดางถือตัวจัด ถือพวกพอง
เขาเรา, และไมใชเพราะพระเจาผูสรางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิท์ ี่ไหน. ทรงสอนใหยึดเอากรรมของตนเปน
หลักเกณฑเวนจากกรรมชัว่ ประกอบกรรมดี. การทีท่ รงทราบหลักขอนี้ ทําใหสาสนาของพระองค
ลงรากฐานไดมั่นคง จนพระองคไดนามวาพระเจาแหงความสัจ, ใครคิดแลวเปนตองเห็นจริงตาม
เวนแตจะคิดไมเปนเทานัน้ .
๗. ทรงทราบโลกโดยปรมัตถ (คือลึกซึ้ง). พระปรีชาญาณอันแหลมคมสอดสองลุความ
เท็จเทียมลอลวงของธรรมชาติในโลก. ทรงทราบโลกโดยความเปนสังขาร คือสิ่งที่ปรุงแตงกันเองให
กลายเปนสิ่งอืน่ ๆ แลวแตงกันตอไปอีก จนสําเร็จเปนคนบาง สัตวบาง สิ่งของตาง ๆ บาง. เมื่อ
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กระจายสิ่งเหลานั้นออกเปนสวน ๆ ดวยปญญา จะเห็นเปนสวนเปนกองเรียกวาขันธบาง ธาตุบาง ทุก
สวนลวนแตเกิดขึ้นชั่วคราว เปลี่ยนแปลงลงเรื่อย ในทีส่ ุดก็ดับลง. หลาย ๆ สวน ประกอบกันเขา
กันเปนรูปกาย รูปกายจึงเปนของไมยั่งยืน เปลี่ยนไปเปนนิจ. ธรรมชาติเปนผูฉาบทาความยัว่ ยวน
เปนเหยื่อลอไวภายนอก ซอนเอาความทุกข ความไมงาม กลิน่ เหม็น และความแวงกัดเผาลนไว
ภายใน ลอใหหลงติดเชนเหยื่อที่หุมเบ็ดเหมือนฉะนั้น. พระองคอาจแยกออกเปนสวนยอย จนเห็น
วาเปนของหาคามิได ไมควรหลงติดอยูใ นโลกนี้ ซึ่งคนเขลาเขาใจวางามแลวหมกจมอยูดวยการเขา
ยึดถือวาของฉัน ๆ. สวนนักรูเพราะไดพจิ ารณาเห็นแลวกลับเบื่อหนายทําใจไมใหเกี่ยวของดวย ไม
เขาไปเปนทาสของสิ่งเหลานั้น วางเฉยอยูได, ในที่สดุ ก็ดับสนิทไปจากโลกอันยุงเหยิง.
แทจริง การตรัสรูโ ลกุตตรธรรมหรือพระนิพพาน อันไดแก ความดับทุกขนั่นเอง
เปนการรูจักโลกอยางยิ่ง. พระนิพพานเปนที่สุดแหงโลก. ผูรจู ักทีส่ ุดแหงโลก ก็หมายความวารูจกั
โลกจบหมด. การทีร่ ูจักโลกจบหมด ก็คือรูจักโลก, ที่เกิดของโลก, ความดับของโลก, และทาง
ใหถึงความดับของโลกนั้น. ก็สิ่งทั้งสี่นี้ ปรากฏอยูใ นรางกายของมนุษยเรานี้เอง. พระองคตรัสไว
ในโรหิตัสสวรรค จตุก. อํ. วา แนะเธอ ! ในรายกายที่ยาววาหนึ่ง มีพรอมทั้งสัญญาและใจนี่เองเรา
บัญญัติ โลก, เหตุเกิดของโลก, ความดับของโลก, และทางใหถึงความดับของโลกไว.”
ในที่นี้ โลกหมายถึงทุกข, ถารูจกั โลกดี ก็ตองเห็นทุกข เพราะทุกขคือโลก โลก
คือทุกข. พระองคทรงทราบความขอนี้แจมแจง จึงไดเลยทราบไปถึงโลกุตตร อันเปนสุข เพราะ
พนจากโลกและเรื่องนี้ จะศึกษาทดลองไดจากรางกายมนุษยเทานั้น. ฯ
พวกเราทั้งหลายเปนศิษยของพระองคผโู ลกวิทู ควรรูแ จงโลกพอสมสวน แลวทําตน
ใหเหมาะแกโลก ไมตองฝนโลกใหมาเหมาะกับตน ซึ่งเปนการทําไมไดเลย. รูจ ักทําใหใจสงบ ไม
ทะเยอทะยานถึงกับกอไฟขึน้ ในอก, มองเห็นทุกขประจําชั้นของมนุษยทั้งหมดแลว ไมนอยใจ เสียใจ
หรือทิ้งทุกขนี้ วิ่งไปจับเอาทุกขอื่นซึ่งหนักยิ่งขึน้ ไป. ควรบากบัน่ ฟนฝาตามฐานะของตน อยาเปน
ทาสกาม แตจะสังเกตเห็นเหตุการณ บุคคล สถานที่ ที่แวดลอมตน ใหเขาใจแจมแจงเพื่อปลอดภัย.
เชื่อกรรมอันเปนเครื่องเย็นใจ หาสิ่งอื่นเสมอมิได เพราะไมขาใคร เปนอิสระแกตวั และรูจกั สภาวะ
ธรรมดา โดยความเปนของตองเกิดขึ้นแลวแปรปรวนไปจนแตกดับ จนหายตืน่ หายหลง หามกัน
การทํา การแสวง การปองกัน ที่นอกรีตนอกรอยของตนเสียได.
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๘. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ = เปนผูฝกคนพอฝกได
ไมมีใครยิง่ กวา
คําวา “สารถี” แปลตามตัว ผูใหแลนไป, โดยความ คือผูฝก ฝนดวยการทรมาน. คํา
วา “ปุริสทมฺม” คือ คนที่พอฝกสอนได เรียกอีกอยางหนึ่งวา เวไนยสัตว หรือสัตวผพู อจะนําไปได.
อนุตฺตโร หมายความวาผูฝ กก็ดี อาการที่ฝกก็ดี ไมมอี ยางอื่นยิ่งกวา. อธิบายดังตอไปนี้
ควรทราบวา การฝกหัดมา เปนการออกหนาออกตาในอินเดียครั้งโนน. โวหารวา
สารถี จึงถูกนํามาใชเรียกพระผูมพี ระภาคผูฝก คน เพือ่ ใหฟงเขาใจงาย, แตคําวา บุรษุ ที่พอฝกได
บงอยูแลววา พระองคฝกไดแตบางคนเทานั้น. ผูทฝี่ กไมได เพราะเขาไมรับคําสอนก็ยังคงมี เชนกับ
มาบางตัวทีฝ่ กไมไดเหมือนกัน. ในเกสีสูตร๕ จตุก. อํ. กลาวถึงการสนทนาของพระองคกับนาย
ควาญมาคนหนึ่ง พอที่จะใหทราบปฏิปทาของพระองคไดดี. นายเกสีควาญมานัน้ ฝกมาดวยอุบาย
อันละเอียด คือปลอบโยนบาง ดวยอุบายหยาบคือเฆีย่ นตีบาง ก็สําเร็จ, ถาฝกถึงอยางนี้แลว มานัน้ ยัง
ใชการไมได ก็ฆาเสีย เพือ่ รักษาชื่อเสียงของตนและอาจารย. ฉันใดก็ดี พระองคทรงฝกบุรษุ ดวย
อุบายละเอียด คือแสดงสุคติ สวรรค, อุบายหยาบ คือทุคตินรก และอุบายทั้งละเอียดและหยาบ คือ
ทั้งสุคติและทุคติปนกัน สัตวฝก อยางนีแ้ ลว ยังรับเอาไมได ก็ทรงฆาเสียดวยการไมวากลาวสัง่ สอน
อีกตอไป ฉันนั้น.
สําหรับการฝก ควรทราบตามนัยแหง เกวัฏฏสูตร๖ สีล. ที. ที่ตรัสไววา ทรงพอ
พระทัยฝกฝนทรมานคนดวยอนุสาสนีปาฏิหาริย คือพร่ําสอนดวยศีลสมาธิปญญา, ไมพอใจทรมาน
เขาดวยอิทธิปาฏิหาริย คือการแสดงฤทธิใหดู เพราะไปพองกับวิทยาชื่อ คันธารีของโบราณ กลัว
จะถูกครหาวาเลนวิทยานี้. และไมพอพระทัยทรมานดวย อาเทศนาปฏิหาริย คือดักใจไดทกุ ทา เพราะ
ไปพองกับมนตชื่อ มณิกา ของเกาเหมือนกัน กลัวจะถูกครหาวาเลนมนตนี้ หาใชญาณหรือวิชชาที่
ประเสริฐไม, เพราะเหตุนั้น พระองคจึงทรงสั่งสอนดวยการยกเหตุผลมาแสดงจนเขาเห็นจริง พา
๕

เกสีสูตร ไตรปฎก เลม ๒๑ หนา ๑๕๐ บรรพ ๑๑๑

๖

เกวัฏฏสูตร ไตร. เลม ๙ หนา ๒๗๓ บรรพ ๓๓๙

69
กันอัศจรรยแลวทําตามโดยเต็มใจ การทรมานนั้นจึงเปนผลดี และสงบเรียบรอยเปนการทรมานที่ไมมี
อื่นดีไปกวา.
ขอวา ไมมีใครยิ่งกวา ในสวนตัวผูฝ กคือพระองคนั้น พอจะรูไดดว ยคําสรรเสริญของ
นายเปสสะ ที่กราบทูลวา การฝกสัตวเดรัจฉานนั้นงาย เพราะมันตื้น คือตรงไปตรงมา อาการ
ภายนอกกับใจตรงกัน พอจะสังเกตรู. สวนมนุษยนั่น ปากอยางใจอยาง จึงฝกยาก แตพระองคกลับ
ฝกไดดี โดยไมตองใชอาชญาเฆีย่ นตีอยางใดเลย. อีกอยางหนึ่ง การที่ฝก สัตว ก็เพื่อคาจางและ
ชื่อเสียง หรือใชสอยอันลวนแตเปนประโยชนตน สวนการฝกของพระองคไมไดประโยชนตอบแทน
นอกจากจะเปนประโยชนสขุ แกผถู กู ฝกนัน้ เองเทานั้น นี่สอวา พระองคเปนสารถีทหี่ าตัวจับไมได.
ขอวา สัตวที่พระองคฝก แลว ไมมีอนื่ ยิ่งกวานั้น รูตามนัยแหงสฬายตนวิภังคสูตร๗
ม. อุ. กลาวไววา สัตวธรรมดาเชนมาเปนตน ฝกแลวก็ทําไดเทาที่เขาฝกใหเทานั้น ถึงจะไดหลาย
อยาง ก็ตองทีละอยาง, สวนคนที่พระองคฝกแลว นั่งทีเดียวทําไดหลายอยาง แลนไปได ๘ ทิศ
(รูปฌานสี่และอรูปฌานสี่ ?). และอาจแลนไปสูพระนิพพาน อันเปนสถานทีถ่ ึงไดดวยยาก ดังตรัส
ไวใน ธ. ขุ. วามนุษยทฝี่ กดีแลวประเสริฐกวามาอัสดร มาอาชานัย มาสินธพ ชางกุญชร ชางมหา
นาคแมที่ฝก ดีแลว เพราะมันจะไปสูสถานที่ยังไมเคยไป (คือพระนิพพาน) เหมือนกับ บุรษุ ผูฝก ตน
แลวหาไดไม. ฯ

๙. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ = เปนครูของเทวดาและมนุษย
ขอนี้
หมายความวาเปนครูของโลก,
พระองคเปนนักสอนความดับทุกข
เพราะฉะนั้น สัตวเหลาใดก็ตาม ตกอยูใ นหวงทุกข พระองคควรแกความเปนครูของสัตวเหลานั้น
ทุกเพศทุกชัน้ โดยไมจํากัด. พระองคทรงมีความรูเ พียงพอที่จะเปนบรมครูของโลกได เพราะเปนผูร ู
ถึงธรรมที่ควรรู ดังกลาวแลวในบท อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ, ในที่นี้จะกลาวเฉพาะอาการที่พระองค
แลวเราจงพากันทําตามเทานัน้ ,
พอทีจ่ ะยนเปนหัวขอได
แสดงธรรมสั่งสอนสัตวโลกอยางไร
ดังตอไปนี:้ -

๗

สฬายตนวิภังคสูตร ไตร. ล. ๑๔ หนา ๑๕๐ บรรพ ๖๑๗
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๑. ไมสั่งสอนเพื่อลาภ. พระองคละทิง้ ราชสมบัติอนั บริบรู ณดว ยกามคุณ เสด็จ
ออกมาดํารงตําแหนงครูของโลก, ถาทรงประสงคลาภหรืออามิสจากการแสดงธรรมแลว คงไมละ
ราชสมบัติออกมาถือตําแหนงนี้. ตามบาลีที่กลาวถึงครั้งกระโนน ไมมีตรงไหนจะสอใหเห็นวา มี
ประเพณีเครื่องกัณฑแกพระพุทธเจา หรือสาวกเมื่อแสดงธรรมเลย (นอกจากอรรถกถาตอนหลัง ๆ)
การแสดงธรรมในครั้งนั้นเปนหนาที่ของผูแ สดงจะตองเขาไปแสดงในฐานที่ตนเปนผูบําเพ็ญประโยชน
แกผูอื่น แมเขาจะเชื้อเชิญหรือไมก็ตาม เมื่อเปนคราวควรแกการแสดงแลว ตองสอนหรือแนะนําเขา
ทันที. มาบัดนี้ไมเปนเชนนัน้ ไมคอยมีใครสมัครแสดงธรรม โดยไมมีการเชื้อเชิญจากเจาภาพ ซึ่ง
มีประเพณีแนนอนตายตัววา ตองถวายสิง่ ของและเงิน การแสดงธรรม จึงกลายเปนหนาที่ของคนมี
เงินอยากฟง หรือประกอบพิธีอะไรสักอยาง หรือเกี่ยวแกชื่อเสียง จะตองจัดหาผูแ สดง มาแสดงดวย
ทํานองที่ตองใชมูลคา แตเรียกวาบําเพ็ญบุญ, ใหมาแสดงที่ที่อยูของตนก็มี ใหแสดงที่วัดประจําทุก
วันก็มี ซึ่งทีแ่ ทจริงแลว ศิษยพระพุทธเจาผูตามรอยพระองคนาจะสมัคร หรือคอยหาโอกาสเขาไป
แสดง อยางพระองคจึงจะควร.
ใน ลาภสักการสํยุตต สํยุตตนิกาย, ตรัสเรื่องลาภไวมาก, จะกลาวพอเปนตัวอยาง
เชน ตรัสวา “ภิกษุ ท. ! หากวาลาภสักการะกระทบภิกษุผูยังตองศึกษา ยังไมบรรลุอรหัตตผลแลว
ไซร ยอมเปนอันตรายแกเธอ. ภิกษุ ท. ! ลาภสักการะเปนของหยาบชา เผ็ดรอนหยาบคาย เปน
อันตรายแกการบรรลุอนุตตรโยคักเขมธรรมอยางนี้, ภิกษุ ท. !
พวกเธอควรศึกษาอยางนี้แล.”
เทานี้ก็พอเห็นไดวา ลาภกับธรรม ควรหางกันเสียทีเดียว ที่ไหนมีลาภ ทีน่ ั่นไมมีธรรม, ทีไ่ หนมี
ธรรม ที่นั่นไมลาภ, ลาภเปนผูไล ธรรมเปนผูหนี, จึงเปนอันมัน่ ใจวา หลักธรรมของพระศาสดา
ตองไมสั่งสอน หรือแสดงธรรมเพื่อลาภ, การอางวาเขาถวายแลวรับเพื่อฉลองสัทธานั่น ไมเปนขอแก
ตัวที่มีเหตุผลเพียงพอเลย แทจริงยิ่งไมรบั นาจะเปนทีช่ อบใจของทายก และเปนธรรมแท. ถาหาก
จะมีการถวายเพื่อเกื้อกูล ก็ไมควรถวายเนื่องกับการแสดงธรรม อันจะกลายเปนเครื่องมัวหมอง เปน
ประเพณีทใี่ หโทษติดตอสืบไป.
๒. แสดงธรรมดวยเมตตา. พระองคไดทรงฝากหลักสําหรับธรรมกถึกไวขอหนึง่ วา
“เมื่อแสดงธรรมแกผูอนื่ พึงตั้งเมตตาจิตเปนเบื้องหนา ไมพึงมุงอามิส คือ ลาภผล, เมตตาคือ
ความรัก อันประกอบดวยธรรม (ไมใชประกอบดวยความกําหนัด เชนความรักระหวางเพศ แลวแสดง
ธรรมเลียบเคียงใหเขารักตนบาง,
หรือรักเพราะเขาถวายสิ่งที่ตนตองประสงคแลวสรรเสริญเยินยอ
จนคําพูดนั้นเกินความเปนจริงไป.) เมตตา คือความรักดวยความอยากใหเขาเปนสุข ในฐานที่เปน
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มนุษยรว มโลกดวยกัน แตเปนผูย ังมีปญ
 ญาออนตอการที่จะทําตนเองใหเปนสุขไดตามลําพัง. เมตตา
นี้เปนบารมีอนั หนึ่ง ที่พระโพธิสัตวไดเก็บเล็กผสมนอยมาตั้ง ๔ อสงชัยแสนกัปป จึงจะแกกลาถึง
ที่สุด เปนพระพุทธเจาได. โลกตองการเมตตาอยูเสมอ. ผูที่มีเมตตาแทจริงแลวทําอะไรลงไปดวย
เมตตานั้น จึงเปนเจาหนีโ้ ลก. พระศาสดาผูเปนบรมครูของเราทั้งหลาย จึงทรงสั่งไววา ใหแสดง
ธรรมดวยเมตตา.
๓. มุงธรรมเปนใหญ. พระองคสอนวา คําที่พระองคตรัสเองก็ตาม ที่อาจารยสอน
ใหก็ตาม ตลอดจนคําที่ไดยินไดฟงมาจากไหนก็ตาม อยาเพอเชื่อในทันที ตองคิดดูใหเห็นวาดีหรือ
ชั่ว จริงหรือไมจริง ดวยตนเองเสียกอนแลวจึงเชื่อ, เชนกาลามสูตรที่ตรัสแกพวกกาลามชนเปนตน
ตลอดถึงสูตรอื่นที่เหมือนกัน, นี่ก็เพราะมุงธรรมเปนใหญ ไมมุงบุคคลเปนใหญ, มีเชื่อบุคคล แตเชื่อ
ธรรม.
พระองคสอนใหคิดหาเหตุผล แสดงเหตุผลใหแกผูฟง ไมปดบังอําพราง, ไมสอนคน
โนนอยางหนึง่ สอนคนนี้อยางหนึ่ง ดวยความลําเอียง, พูดตรงไปตรงมาอยางเปนธรรม ไมตองคิดถึง
วาจะชอบใจผูใ ดหรือไม. เหลานี้ ลวนแตบงวา มุงธรรมเปนใหญ.
๔. ตองทําใหไดเหมือนที่สอนเขา. ตรัสไววา พึงตั้งตัวเองไวในคุณที่สมควรเสียกอน
จึงคอยสอนผูอ ื่นภายหลัง, และฝกตนใหดีเสียกอน จึงคอยฝกผูอนื่ เพราะตนนั้นฝกยากกวาผูอื่น.
จะสอนเขาใหมี ศีล มีหิริโอตตัปปะเปนตน ตนเองควรทําเชนนัน้ ใหไดเสียกอน ไมใชไปอานหรือ
ฟงจากใครแลวมาสอน ผูที่ทําไมไดเหมือนสอน เปนผูค วรติเตียน และพระองคทรงอนุญาตไหติ ดัง
พุทธภาษิตที่ตรัสแกโลหิจจพราหมณ ในโลหิจจสูตร สีล. ที.๘ วา ครูที่ควรติเตียนมีอยู ๓ พวก คือ
๑. ผูที่ออกบวชแลวแตไมทําตนใหบรรลุสามัญญผลนัน้ ๆ เสียกอน มาสอนผูอื่น. คําเทศนของเขาไม
มีใครเอาใจใสเหมือนคนรักผูหญิงที่ไมรกั ตน หรือกอดผูหญิงขางหลัง. ๒. ผูที่เปนเชนนัน้ แตคํา
เทศนของเขามีผูเอาใจใสเขาเพลินไปในการสอน ละทิง้ หนาที่ของตนที่ควรทํากอน เชนเดียวกับผูทิ้ง
นาของตน ไปทํานาของผูอนื่ . ๓. และผูที่เปนเชนนัน้ สอนไมมีใครฟง เขาละสิ่งที่พอจะทําได ไป
รับภาระในสิ่งที่เขาทําไมไดเลย เหมือนทีค่ นที่ตัดบวงเกา เพื่อเอาบวงอันใหมฉะนั้น. ครูทั้งสามพวก
นี้ ควรโจททวงติเตียน. การโจทนัน้ เปนของจริง ประกอบดวยธรรม ไมมีโทษ. พระองคเองทรง
ยึดหลักนี้มั่น และสอนไว เพื่อปองกันไมใหละเลยตอการที่จะทําเองใหไดเสียกอน แลวจึงสอนเขา.

๘

โลหิจจสูตร ไตร. ล. ๙ หนา ๒๙ๆ บรรพ ๒๖๐
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๕. ฉลาดในวิธีสอน. ทรงเปนผูฉลาดในการที่จะทําใหเขาเขาใจ และเห็นจริงตามคํา
สอนนั้น เพราะทรงแสดงใหเหมาะสมแกอุปนิสัย สติปญ
 ญาของผูฟง แสดงไปตามลําดับ งายไปหา
ยาก ต่ําไปหาสูง, ไพเราะตลอดเวลา ทั้งเบื้องตน ทามกลาง ที่สดุ พรอมเหตุผลผูที่ฟงจะเอาไป
คิดเห็นใหเห็นได ไมตองเชื่อดวยงมงาย เพราะโดยมากมักแสดงใหเหมาะแกเรื่องราวทีก่ ําลังเกิดอยู
หรือเลาลือกันอยูในเวลานั้น หรือเหมาะแกกจิ การที่ผนู ั้นกระทําอยู. (เห็นกองไฟ เทศนเปรียบดวย
กองไฟ เชนอัคคิขันโธปมสูตร, เขาชอบไฟเทศนเรื่องของรอน เชน อาทิตตปริยายสูตรแกพวกชฎิล
เปนตน) และตลอดเวลาที่แสดง ยอมมีอุบายใหผฟู งเกิดความสดชื่น กลาหาญ รื่นเริง พอใจฟง
ในที่สุดอยากทําตาม, ไมมีการเบื่อหนายงวงงุน. ทั้งหมดนี้ เปนเพราะฉลาดในการแสดงธรรม.
เหลานี้ เปนลักษณะของพระองค ทีแ่ สดงวา ควรแกตําแหนงบรมครูของเทวดาและ
มนุษย หรือครูของโลกที่แท. เราทั้งหลาย ผูเ ปนสาวก ควรดําเนินตามใหสมกับที่ตรัสไวในจักกวัต
ติสูตร ปา. ที.๙ วา “ภิกษุ ท. ! พวกเธอจงเที่ยว (คือดําเนินตน) ไปในวิสัยอันเปนของแหงบิดาของตน
เถิด...” ก็จะสมกับที่เราทัง้ หลายปฏิญญาตัวเองเปนศิษยของพระองคผูเปนครูแหงเทวดา และมนุษย
ทั้งหลาย. ฯ

๑๐. พุทฺโธ = ผูเบิกบาน
คําวา พุทโธ แปลทับศัพทวา พระพุทธเจา. มีความหมายไดหลายประการ เชน ผูรู,
ผูตื่น, ผูปลุก, ผูเบิกบาน, มีอธิบายดังนี:้ ๑. ผูร ู. หมายเอารูสิ่งที่ควรรู เรียกเญยยธรรม ไดแกรูความพนทุกข ที่เรียกวา รู
อริยสัจ รูเทาสังขารก็มี. ดังอธิบายแลวในบทวา สมฺมาสมฺพุทฺโธ
๒. ผูต ื่น. หมายเอาตื่นจากอวิชชาและกิเลส อวิชชาทําสัตวใหโงเขลา เปรียบคน
หลับ รูเห็นอะไรไมได พระองคประกอบดวยวิชชา รูสิ่งทั้งปวง จึงเปรียบดวยคนตืน่ . กิเลส
ทั้งสิ้นเปนผลเนื่องมาจากรากเงาคืออวิชชา อันเปนกิเลสอยางละเอียดนั่นเอง.

๙
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๓. ผูปลุก. พระองคเองทรงตื่นแลวมีพระกรุณาในสัตวผยู ังหลับอยู จึงทรงปลุกขึ้น
ดวยการแสดงธรรมชีแ้ จงเหตุผลใหเขารูตามเปนจริง เชน ทรงอธิบายใหพวกพราหมณในอินเดียครั้ง
นั้น เลิกการถือวรรณะ อันเปนเหตุใหถอื ตัวจัด ไมสามัคคีกันเขาได เปนการทอนกําลัง. ใหเลิก
ทาสดวยการบัญญัติไวในมิจฉาวณิชชาของอุบาสกและไมใหภิกษุรับทาสเปนอันขาด. ใหเลิกการฆา
สัตวบูชายัญญแตใหบูชาดวยการบําเพ็ญทาน, ใหเลิกการบูชาสิ่งศักดิส์ ิทธิ์และการออนวอนบวงสรวง,
ใหเลิกความเห็นวามีตวั มีตน ในอัตตภาพรางกายนี้ อันเปนเหตุใหยดึ มั่นจนเกิดความรอนใจ. และ
ใหเห็นเปนอนัตตา ใหเชื่อกรรม, ใหเวนกามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค บําเพ็ญอยูใน
มัชฌิมาปฏิปทา ในที่สุดแสดงพระนิพพานให. พระองคเปนผูปลุกโลกใหตื่นอยางนี้.
๔. ผูเบิกบาน. เพราะพระองคเปนผูร ู ผูตนื่ จึงสามารถพระองคเองใหพนจากทุกข
และอุปสรรคในการบําเพ็ญพุทธจริยา บําเพ็ญประโยชนแกโลก ไมมีอะไรติดขัด ทําพระทัยใหชื่น
บานทุกเมื่อ สรรพกิเลสและความชั่วไมกล้ํากลายพระองคเลย จึงทรงอาจหาญสดชื่นอยูเปนนิจ
สามารถเปลงพระสีหนาทประกาศธรรมจักรดวยการทาใหนักรูทั้งหลายพิสูจนคําสั่งสอนของพระองค,
ยอมใหจับผิดหรือคัดคานดวยเหตุผล. เมื่อไมมีสมณะพราหมณเหลาใด โจททวงพระองคไดโดย
ธรรม จึงทรงปฏิญญาพระองคดวยอาสภัณฐานะ คือตําแหนงจอมโลก. นี่เปนความเบิกบาน
ไพโรจนเต็มทีข่ องพระองค
เราทั้งหลายผูเ ปนศิษยพระพุทธเจา ควรดําเนินตามรอยพระองคในที่นี้ดวยหลักสัน้ ๆ
วา พยายามในการรู. ชําระความโงใหหมดไป, ชวยแนะนําผูอนื่ เทาที่สามารถ, และเบิกบานสด
ชื่นอยูดว ยความสุจริตของตน เพราะไมมีการซอนเรนความชั่วอยางใดไวในใจแมแตนอย.ฯ

๑๑. ภควา = ผูจําแนกธรรม
คําวาภควา มีแงหลายแง ในเมื่อพิจารณาถึงมูลศัพท, โบราณาจารยเคยถกถึงเรื่องนี้
แตกย็ ากที่จะยุติ. ในทีนี้จะประมวลคําแปลหรือความหมายของคํานี้มาใหสิ้นเชิง คือผูจําแนกธรรม,
ผูมีภคธรรม, ผูเสพ, ผูควรคบ, ผูหัก, ผูม ีโชค. อธิบายดังตอไปนี:้ -
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๑. ผูจําแนกธรรม.
ทานแบงออกเปนสองคือ ผูกระจายธรรมทั้งหลายออกเปน
ประเภท เชนแจกอริยสัจ, ขันธ, ธาตุ, ฯลฯ ออกแสดงเปนตน. นี่อยาง๑, และทรงจําแนกคือ
แบงใหแกเวไนยสัตว. หรือแจกธรรมทานนั่นเอง ไมเลือกวาเทวดามนุษย, นี้อยาง๑.
๒. ผูมีภคธรรม.
ภคธรรมคือ ความบังคับจิตไวไดในอํานาจ, ความงามแหง
อวัยวะคือรูปกาย และธรรมกาย, สิ่งที่ปรารถนาเปนงานชิ้นใหญในชีวิต, และความเพียร. ภค
ธรรมเหลานี้มพี รอมในพระองคไมมีใครสู.
๓. ผูเสพ.
หมายเอาความที่พระองคไดเสพคือดื่มรสแหงอมตธรรมหรือนิพพาน,
ทรงเสพอยูก ับรสอันประเสริฐนี้จนตลอดพระชนมายุ.
๔. ผูควรคบ.
ในโลกนี้ไมมใี ครเปนนักบําเพ็ญประโยชนแกผูอนื่ ยิ่งกวาพระองค
จําเดิมแตเปนโพธิสัตวเที่ยวไปในสังสารวัฏฏไดสละสิ่งของก็มี สละอวัยวะหรือชีวติ ก็มี
ในครั้ง
สุดทายเปนผูชพี้ ระนิพพานจึงเปนผูน าคบยิง่ .
๕. ผูหกั . คือหักวงลอแหงการเวียนเกิดเวียนตาย ไมใหมีการหมุนอีกตอไป คือการ
แสดงธรรมใหสัตวหลุดพนถึงที่สุดแหงทุกข ไมมีจุติและอุบัติอีกตอไป, กิเลสและบาปธรรมหมด
ฤทธิ์, ไฟทุกขดับสนิท โลกแหงอริยสาวกสงบเยือกเย็น.
๖. ผูมีโชค. ครั้งปฐมวัย ไดรับความทะนุบํารุงประคับประคอง ในฐานบุคคลผูที่
บิดามารดาหวังใหดํารงตําแหนงจักรพรรดิ์ ตามคําทํานายของพราหมณผรู ูมหาปุริสลักขณพยากรณ,
ตอนมัชฌิมวัยไดออกบวช ไดตรัสรูเต็มเปยม สมดังพระประสงค, เสร็จแลวแสดงธรรมสอนสัตวไป
จนถึงปจฉิมวัย ไมมีอุปสรรคกีดกั้น ประดิษฐานพระสาสนาไดมั่นคง มีผูนับถือยอมเปนสาสนิก,
ไมมีใครขัดขวางหรือตอตานคิดทําลายพระองคได แมแตผูประสงครา ย ก็พายแพภัยตัวไปเอง, จึง
เรียกวาคนมีโชค.
เราทั้งหลาย เปนศิษยของพระองคในขอนี้ จําดําเนินตามรอยพระบาทยุคลไดดว ยหลัก
คือ เปนนักพิจารณาแยกเหตุผลออกพิสจู น เพื่อรูจกั และเขาใจสิ่งตาง ๆ โดยละเอียดชัดเจน, เจือจาน
คนขางเคียงดวยความรูนนั้ ๆ, มีคณ
ุ สมบัติความดีเปนหลักประจําใจพอควรแกอัตตภาพ, เสพคบแต
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กุศล, ทําตนใหเปนที่นาสมาคมแกคนทัว่ ไป ทําลายลางความชัว่ อันเปนมลทิน อยาใหมีอยูในตนได
ในที่สุดก็จะเปนผูมโี ชคดีเปนแนแท. ฯ

๑๒. แสดงธรรมไพเราะในเบื้องตน,
ทามกลาง - ที่สุด
การแสดงธรรมของพระองคไมมีพิธรี ีตอง เพราะที่แทก็คือการสนทนากับคน ๆ หนึ่ง
นั่นเอง, พระองคทรงอธิบายความ, ยอนถามเมื่อควรยอน, ยอมใหคานเมื่อยังสงสัย, ทรงชี้แจง
พรอมดวยตัวอยางเปรียบเทียบและคําพูดอันจูงใจสะกิดใจใหเขาใครครวญยิ่งขึ้น, แมผูมาฟงดวยตั้งใจ
วาจักจับผิดขมขี่ถอยคํา ในที่สุดก็พายแพแกพระองคยอมเปนศิษย, ในบาลีทั่วไปเมื่อจบเทศนา ผู
เลื่อมใสจะเปลงคําวา ไพเราะนัก พระโคดม, ไพเราะนัก พระโคดม, เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาว
วาไพเราะในเบื้องตน ทามกลาง ที่สุด, จะอธิบายพอเปนแนว,
๑. ในสูตรหนึ่ง ๆ ขึ้นตนดวยคํานิทานบอกเวลาและสถานที่ตลอดจนผูที่มารับเทศนา,
ตอนกลางวาดวยเรื่องทีแ่ สดง, ลงทายดวยคํานิคมคือรวบยอดเนื้อความนั่น ๆ สูตรนั้นจึงชื่อวาเพราะ
โดยสถาน ๓ คือเบื้องตนทามกลางที่สดุ
๒. ธรรมทั้งสิน้ ชั้นต่ํา ๆ รวบยอดไดเปนศีล ชั้นกลางเปนสมาธิ, ชั้นสูงเปนปญญา
เปนลําดับเหมาะแกแนวทางแหงใจของผูจ ะเดินตามจึงไพเราะ ๓ สถาน
๓. เมื่อกลาวโดยทัว่ ไป, ปริยัติคือการศึกษา งามในเบือ้ งตน, ปฏิบัติคือการทําจริงใน
ศีลสมาธิปญ
 ญา งามในทามกลาง, ปฏิเวธคือมรรคผลนิพพาน เปนผลเกิดจากปฏิบัติ งามในที่สุด,
จึงไดชื่อวาไพเราะในที่ ๓ สถาน.
๔. เมื่อกลาวเฉพาะวงการปฏิบัติ, การเวนจากกามสุขลั ลิกานุโยค งามในเบื้องตน,
การเวนจากอัตติกลมถานุโยค งามในทามกลาง, การเสพมัชฌิมาปฏิปทา คืออริยมรรคมีองค ๘
งามในที่สุด.
๕. เมื่อกลาวโดยผล, ธรรมที่เปนอุบายเครื่องพนจากอบายภูมิทุคติ ชื่อวางามใน
เบื้องตน, ธรรมที่เปนอุบายใหหลุดพนจากกามคุณของมนุษยหรือของทิพยอันเปนบวงรึงรัด ชื่อวา
งามในทามกลาง, สวนที่เปนอุบายใหพนไปจากภพจากชาติ ไดแกโมกขธรรม ชื่อวางามในที่สดุ .
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๖. เมื่อกลาวโดยการละเวน, คําสอนที่เปนตทังคปหาน คือละไดชวั่ คราว ชื่อวางาม
ในเบื้องตน, ที่เปนวิกขัมภนปหาน ขมไวไดนานดวยกําลังฌาน ชื่อวางามในทามกลาง, สวนที่
เปนสมุจเฉทปหาน ละไดเด็ดขาดไมกลับกําเริบตอไป ชื่อวางามในที่สุด.
๗. เมื่อกลาวโดยความเจริญ, ธรรมทีท่ ําความเจริญในโลกนี้ ชือ่ วางามในเบื้องตน,
ที่เจริญในโลกหนา ชื่อวางามในทามกลาง, ที่ใหขามขึ้นพนโลก บรรลุนิพพาน ชื่อวางามในที่สุด.
งาม ๓ สถานมีแนวความดังนี้.
ธรรมเหลาใด

สงเคราะหเขาไดในพวกไหน

พึงทราบวาธรรมนัน่ งามโดยสถานนัน้

เถิด. ฯ

๑๓. ประกาศพรหมจรรยพรอมทัง้ อรรถะ
พยัญชนะบริสุทธิบ์ ริบรู ณ
คําวา ประกาศ คือการแสดงธรรมเผยแผ, คํานีใ้ ชเฉพาะพระศาสดา, ถาสาวกใช
อภิวทนฺติ
แปลวากลาวโดยยิ่ง โดยความก็คือประกาศเผยแผเหมือนกัน. คําวา พรหมจรรย
หมายเอาธรรมวินยั ทั้งหมดนั่นเอง, คําวา พรอมทั้งอรรถะ คือเนื้อความพิสดาร, พรอมทั้ง
พยัญชนะ คือคําสรุปความยอตอนทายเพือ่ จํางาย มักผูกเปนคาถา.
๑๐

คําวา บริสุทธิ์ คือไมเจือดวยเท็จเทียม, ทรงกลาวธรรมใดวาเปนทุกข ก็ทุกขจริง, วา
ทําอันตรายแกผูประพฤติ ก็ทําจริง, วาสุข ก็สุขจริงเปนตน. คําวา บริบรู ณ คือพรอมพอที่จะให
สําเร็จประโยชนตั้งแตตน จนถึงที่สุด ไมครึ่ง ๆ กลาง ๆ เชนความรูข องอทกดาบสรามบุตรไปติดเสีย
แคอรูปฌานเทานั้นเปนตน.
พระพุทธคุณและพระพุทธจริยาทั้งหมดนี้ ควรเราทั้งหลายผูเปนศิษยของพระองค จะ
กําหนดถือเอาเพื่อปฏิบัติตามควรแกเพศ เปนแท. ฯ

จบบทนํา
๑๐

มีที่มาในจตุก. อ.

ไตร. ล. ๒๑ น. ๒๙ บ. ๒๒.
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๑
ฟงเทศน
เกิดสัทธาและปญญา
อยากบวช
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บทที่ ๑
ฟงเทศน, เกิดสัทธาและปญญา, อยากบวช.

พระบาลีทเี่ ปนอุทเทสในบทนี้ ดังนี:้ “ดูกอ นทานผูม ีอายุทั้งหลาย ! ในกาลกอน ขาพเจานัน้ เปนคฤหัสถครอบครองเรือน เปน
คนไมรู, ครัน้ เมื่อพระตถาคตเจาบาง สาวกของพระตถาคตเจาบาง แสดงธรรมแกขาพเจา
อยู, ขาพเจาสดับธรรมนั้นแลว มีสัทธาในพระตถาคตเจา, ครั้นประกอบดวยสัทธา เห็น
แจมแจงวา ฆราวาสคับแคบ เปนที่ไหลมาแหงธุลีคอื กิเลส การบรรพชาเปนโอกาสวาง. ก็
แตวาการบรรพชาคือพรหมจรรยนี้ คนผูอยูครองเรือนจะประพฤติใหบริสุทธิ์ บริบูรณดว ยดี
ดุจสังขที่เขาขัดดีแลวนั้น ไมอาจทําไดโดยงาย, ถากระไรเราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผา
กาสาวะ ออกจากเรือน ถือเอาการบวชของคนไมมีเรือน เถิด. ฯ”
[บาลี ฉวิโสธนสูตร อุปริ. ม.]

นิทเทส
ความยอในบทนี้: การตามรอยพระอรหันต เริม่ ตนแตยังเปนฆราวาสไมรธู รรม.
พระตถาคตผูใ หกําเนิดพระอรหันตคือใคร และทรงแสดงธรรมดวยอาการอยางไร ไดกลาวแลวในบท
นําโนน, คําวา ‘ฆราวาส’ ไมจํากัดบุคคล จะเปนผูเ กิดในตระกูลใดตระกูลหนึง่ ก็ตาม, ครั้นได
สดับธรรมนั้นแลว เกิดความรูสึกเบื่อตอการมั่วสุมอยูดว ยเรื่องรบกวนใจในชีวิตฆราวาส ซึ่งมีธรรมดา
แออัดคับแคบเชนนั้น มาตั้งแตหลายรอยชัว่ บรรพบุรษุ ไมรูจกั จบ, เกิดความอยากในบรรพชา อัน
เปนชีวิตที่ปลอดโปรงสบาย ไมอาเกียรณเหมือนชีวิตคนบริโภคกาม. เนื้อความอันจะพึงกลาวในบท
นี้ มีหัวขอดังนี้:๑. คําวาขาพเจา หรือผูทจี่ ะบรรลุมรรคผล คือใครบาง.
๒. การฟงในทีน่ ี้ เปนการฟงของใคร.
๓. ใครอาจมีความรูสกึ เชนนี้.
๔. อยากบวชเพราะอะไรจูงใจ
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๕. อะไรทําใหเบื่อหนาย.
๖. กามคืออะไร.
๗. ตัวอยางแหงผูเ คยรูสกึ เชนนัน้ มาแลว.
๘. บัดนี้โลกทัว่ ไปรูสึกอยางไรบางในเรือ่ งนี้.
จะไดพรรณนาความไปตามลําดับ ดังนี:้ ๑. คําวาขาพเจาหรือผูทจี่ ะบรรลุมรรคผล รูไ ดโดยบาลีสามัญญผลสูตร และบาลีอื่น
ๆ เชน เกวัฏฏสูตร เปนตน วาหมายเอากุลบุตรสุดแทแตจะเกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง โดยไม
จํากัดวรรณะ วาจะเปนกษัตริย, พราหมณ, แพศย, หรือสูทร เพราะอาจไดบรรลุมรรคผลเสมอ
กัน ไมมีการยิ่งหยอนกวากันเนื่องดวยวรรณะนี้. สมภาพอันนี้ ปรากฏอยูในบาลีมธุรสูตร ม.ม. เปน
ใจความวาวรรณะสี่เหลานี้ ทําบาปอกุศล เชน ปาณาติบาต เปนตน ยอมเขาถึงอบายทุคติเสมอกัน,
ถาทํากุศล เชน ทาน เปนตน ยอมเขาถึงสุคติเสมอกัน, แมแตกระทําผิดตอมหาชน เชน ทําราย
รางกาย เปนตน ยอมไดรบั อาชญาเสมอกัน, พระเจามธุราตรัสรับรองกับพระมหากัจจายนะในบาลีนี้
วา “...จริงทีเดียวพระผูเปนเจา ! เมื่อเปนเชนนัน้ คนที่ตางกันสักวา วรรณะสี่พวกนี้ จึงไมตางอะไร
กัน และกระผมเห็นไดชัดวาไมตางอะไรกัน...”
พุทธบริษัทผูหวังตามรอยพระอรหันต
จงไมควรทอถอยในเรื่องชาติตระกูลของตน
หากต่ําตอย ก็หาเปนเครื่องกีดกัน้ การบรรลุมรรคผลนี้ไม.
๒. การฟงในที่นี้ เปนการฟงของฆราวาส ซึ่งไมเคยศึกษาวิชชาธรรมมาเลย ไมใช
เปนการฟงของนักปริยัติ ซึ่งเรียนคัมภีรจ บเปนตู ๆ แตไมไดแสวงการพนทุกข, เปนการฟงของผูที่
ฟงแลว กําหนดเห็นสภาพแหงชีวิต มุงตอวิธีที่จะทําตนใหเปนสุข จึงลงมือทําจริง และทําไดจริง
ตามนั้น. คําวา “ธรรม” ในที่นี้หมายเอาบรรดาธรรมที่ทําใหมนุษยหลุดพน อันยนเรียกวา จรณะ
๑๕ บาง, มรรค ๘ บาง, สิกขา ๓ บาง, อันขาพเจากลาแลวในบทนํา ตอนวิชชาจรณสัมปนโน๑๑
สรุปใหสั้นที่สุดก็คือ วิธีทําใจใหหลุดพนจากอํานาจแหงธรรมชาติ
ที่ย่ํายีหัวใจมนุษยผรู ูเทาไมถึง
เพราะอวิชชา ใหรถู ึงจนอาจทําใจใหสดชื่นอยูไดเสมอไป และยิ่งขึน้ ไป จนในที่สุดดับไมมอี ะไร
เหลือ ไมมีวิญญาณที่จะถือปฏิสนธิใหมเพราะขาดปจจัย, อันเรียกวา ปรินพิ พาน ไมตองเกิดมา

๑๑

ตอนวิชชาจรณสัมปนโน หนา ๘๖.
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ทรมานตอสูกับธรรมชาติของโลกอีกตอไป, ถึงหากวายังเปนเชนนัน้ ไมได จักมีการเกิดอีก ก็เปนชีวิต
ที่สุขุมเยือกเย็น.
อรรถกถามงคลสูตร กลาวอานิสงสของการฟงสองอยางคือไดบรรลุมรรคผลในชาตินี้
อยางหนึ่ง และอีกอยางหนึง่ เปนการอบรมวาสนา เพื่อชาติขางหนา. กุลบุตรในบทนี้ หมายเอาผูรับ
อานิสงสขอตน คือการบรรลุมรรคผลเสียแตในปจจุบนั . สําหรับผูท ี่เพียงแตเรียนไปมาก ๆ อยางเดียว
พึงรับอานิสงสตามที่ตรัสไว ในปฐมสูตร ปฐมวรรค ปฐมปณณาสก จตุก. อํ๑๒ เปนใจความยอลง
ไดดังนีว้ า ตายแลวจะไดเกิดเปนเทวดาในเทวโลก, ธรรมจะมาปรากฏขึ้นในใจเอง, หรือมีภกิ ษุผูมี
ฤทธิ์ขนึ้ ไปแสดงธรรม, หรือเมื่อมีเทวบุตรตนใดตนหนึ่ง แสดงธรรมในที่นนั้ , หรือมีเทวดาผู
อนาคามีมาตักเตือนวา ทานจงระลึกถึงธรรมวินัยที่เคยเรียนในภพกอน ๆ, เหลานี้อยางใดอยางหนึ่ง
เธออาจบรรลุมรรคผล ในเทวโลกไดตามควร. แมอานิสงส ที่ทรงตรัสไวในบาลีโพชฌงคสังยุตต
เปนตน วาการฟงธรรมอาจจะระงับนิวรณทั้ง ๕ ไดกด็ ี, ที่ตรัสในติกนิบาตวาระงับความสงสัยเปน
ตนก็ดี ไมไดหมายเอากุลบุตรในบทนี้, เพราะฉะนั้นจึงควรทําความแนใจวา แมคนเราเพิ่งจะไดฟง
ธรรมเปนครั้งแรก ก็อาจไดความรูสึกทีใ่ กลตอความเปนพระอรหันตไดเหมือนกัน ขอแตใหฟงดวย
ความเอกาใจใสดังในบทวา “ฟงดวยดี ยอมไดปญ
 ญา” เถิด ไมไดประสงคเอาการเรียนมากจนจบ
คัมภีร. การเรียนมาก ๆ สําหรับบางสมัยหรือบางคน ยิ่งใกลตอ ความดับทุกข เพราะเขาเรียนดวย
โลภจริตและโมหจริตก็ยังมี.
กุลบุตรที่ควรถือเปนตัวอยางในบทนี้: พระยส, อุปติส, โกลิต, และปปผลิมาณพ
เปนตน
เราควรเดินตามทางทานเหลานี้.
เทวทัตตกับลาภสักการะเปนตัวอยางแหงผูท ี่ฟง
เชนเดียวกับเขาอื่น แตกลับไดรับสมมติวาเปนผูที่เลวที่สุดในประวัติแหงพุทธสาสนา. เรายังขาดผู
แสดงธรรมหรือปาฐกที่มีความรูในเรื่องนี้ดว ยหัวใจจริง ๆ ไมใชรูจากหนังสือหรือจํามาพูด โดยไมได
แทงเขาไปภายในใจแหงผูฟง, จึงยังอาภัพตอการตรัสรูมากกวาทานเหลาโนนที่ไดฟง จากปากแหงพระ
อรหันตเอง. แตอยางไรก็ดี ขอเราจงพยายามเสมอเพื่อตามรอยทานใหพบ.
ถึงแมเราจะไดฟงจากบุถุชนธรรมดาเชนเรา ๆ หรือมีโลภะ โทสะ หนาแนนมากกวา
เรา ก็ควรฟงดวยเคารพในพระธรรมนัน้ . มีตัวอยางมาแลวมากมายที่ผูฟงไดบรรลุมรรคผลเพราะได
ฟงเทศนจากบุถุชน เพราะการฟงยอมไดปญญา. ในอรรถกถา ธ. ขุ. เลาถึงเรื่องบุตรของอนาถปณ

๑๒

ปฐมสูตร ไตร. ล. ๒๑ น. ๒๕๑ บ. ๑๙๑.
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ฑิกคฤหบดี ไปฟงธรรมเพราะบิดาจางใหฟง หนักเขายังเกิดปญญาและบรรลุไดดวยความกรุณาของ
พระองค. เพราะฉะนัน้ เราจึงควรฟง แมเปนสมัยทีเ่ ราเชื่อกันวาไมมีพระอรหันต, เวนแตเราจะไม
ศึกษาดวยใจอันประกอบดวยธรรมเทานัน้ . คนเราสวนมารก ไมไดเปนเชนนีก้ บั ชอนที่ไมรรู สแกง
เวนแตจะถือตัวหรือทะนงตัวตอการเขาไปใกลแกง คือพระธรรมนั้น.
๓. ใครจะมีความรูสกึ เชนกุลบุตรนี้. ในจตุก. อํ.๑๓ ทรงแบงบุคคลเนื่องดวยการรูไ ว
สี่พวก, พวกที่ ๑ พอไดฟงหัวขอยอ ๆ เทานั้น เขาใจในทันที พวกนี้เรียกวา อุคฆติตญ
ั ู. พวกที่
๒ ตอไดฟงอธิบายจึงจะเขาใจได เรียกวา วิปจจิตญ
ั ู. พวกที่ ๓ ตองพร่ําสอนไปนานถึงจึงจะรูไ ด
เรียกวา เนยยะ. พวกที่ ๔ เปนพวกที่ไมอาจรูไดเลยแมจะถูกพร่ําสอนเพียงใด เพราะมีฝาในดวงตา
หนาเกินกวาทีใ่ ครจะพูดใหเขาใจไดในชาตินี้
หรือบางทีหนาเกินกวาที่จะนึกอยากฟงธรรมเสียอีก.
เรียกวาปทปรมะ, ไดแกพวกที่พระพุทธเจาหรือใครก็โปรดไมได. ใน ๔ จําพวกนี้ ๓ พวกขางตน
เปนลักษณะของกุลบุตรที่กลาวถึงขางตน คืออาจฟงธรรมของตถาคตเขาใจ ถึงกับออกบวชบรรลุ
มรรคผลตามได.
๔. อยากบวชเพราะอะไรจูงใจ. เมื่อกลาวโดยทัว่ ไปในวงการบวชแลว พึงจับหลักที่
ตรัสไวใน จตุก. อํ.๑๔ วา คนเลื่อมใสไดเพราะเหตุ ๔ อยาง พวกที่ ๑ เลื่อมใสในรูปหนักในรูปแหง
ศิลปะ อันเนือ่ งดวยพุทธสาสนา ตลอดจนถึงใครในรูปอันเปนกามคุณ ที่ตนคิดวาจะไดมาดวยการ
ประพฤติพรหมจรรยนี้ ในชาตินี้ ในสวรรคก็ดี, แลวจึงเลื่อมใสหันเขาบวช, เรียกวา รูปปปมาโณ
หรือ รูปปปสันโน. พวกที่ ๒ มีอาการอยางเดียวกัน แตเปลีย่ นเปนชอบใจในเสียง เรียกวาโฆสัปป
มาโณหรือโฆปปปสันโน. พวกที่ ๓ แปลกออกไปบาง, พวกนี้เลื่อมใสในการประพฤติปอน คือ
มอมแมมในเรื่องอาหาร, เครื่องนุงหม, ที่พักอาศัย และเภสัช ตลอดถึงการทําทุกกรกิรยิ าตาง ๆ ดวย
เขาใจวานั่นเปนสิ่งประเสริฐ เรียกวา ลูชปั ปมาโณหรือลูขัปปสันโน. สวนพวกที่ ๔ มีธรรมเปนที่
ปรารภแท เห็นสภาพแหงชีวิตของมนุษยตามเปนจริงอยางไรแลว จึงอยากบวช เรียกวา ธัมมัปปมาโร
หรือธัมมัปปสันโน. พวกนี้เปนพวกที่ประสงคเอาในบาลีอันเปนอุทเทสขางตนนัน้ อันเปนผูสามารถ
ตามรอยพระอรหันตใหสําเร็จลุลวงไปได. ในอรรถกถาของสูตรนี๑๕
้ กลาวไวอยางนาคิดวา สัตว

๑๓

ตติยสูตร, บุคคลงรรค, ตติยปณณาสก จตุก. อํ 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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โลกทั้งหมด, ๒ ใน ๓ เปนรูปปปมาณิกา, ๔ ใน ๕ เปนโฆสัปปมาณิกา, ๙ ใน ๑๐ เปนลูขัปปมาณิ
กา, และ ๑ ใน ๑๐๐,๐๐๐ เปนธัมมัปปมาณิกา, (คนเดียวอาจเปนไปไดหลายอยาง ก็แยกนับเอาทุก
อยาง), นาจะลงสันนิษฐานวา ถึงแมในครั้งโนน ก็คงมีผูตามรอยพระอรหันตไดถึงที่สุดนอยเต็มที.
มาสมัยนี้ โลกเราเปลีย่ นไปมาก ทั้งอาจมีพวกรูปปปมาณิกามากกวาพวกอื่น ก็นาจะยิ่งหางเหินออกไป
อีก.
๕. อะไรทําใหเขาเบื่อหนาย.
สภาพแหงชีวิต ปรากฏเปนของนาเบื่อหนายแกผูที่
พิจารณาเห็นอยูตาง ๆ กัน ไมมีหลักอันแนนอนวาจะตองเห็นอยางนัน้ อยางนี้ เสมอไปทุกคน ตอง
แลวแตเหตุการณทแี่ วดลอมอยูโดยรอบตัวเขา และทําความสลดใจใหเกิดขึ้นถึงกับจะใครดน ไปเสีย
หรือถอนตนออกจากสิ่งนัน้ . แมเราจะไดเกิดกันมาแลว หรือจักเกิดตอไปขางหนาอีกกี่แสนครั้งก็ดี
และบรรพบุรษุ ที่ลว งแลวมาหรือลูกหลานที่จะมีตอไปขางหนา กี่แสนชั่วอายุคนก็ดี พระองคตรัสวา
เสมอกันโดยธรรมดาอันนี้ ไมมีใครเคยแกไขฐานะอันนี้ใหดีขึ้นได นี้คือสภาพแหงความเกิดแกตาย
ทุกขโทมนัส ความคับแคนและตรากตรําใจ เพื่อจะไดสิ่ง ๆ หนึ่งมาเปนของตน ทั้งที่สิ่งนั้นจะมีการ
แตกประจําอยูเ ปนธรรมดารของมัน และไมอยูใ นอํานาจตนก็ตาม. นี้จะเห็นไดตามความรูสกึ ของ
กุลบุตรชื่อรัฐปาล๑๖ อันกลาวออกมาแกบดิ าตนเองเมื่อบวชแลววา “คฤหบดี ! ถาทานอาจเพื่อทําตาม
คําของรูปไซร ทานจงใหเอาเงินทองเหลานี้บรรทุกเกวียนหลายเลม เข็นไปจมเสียกลางกระแสน้ํา ใน
แมพระคงคา เพราะเหตุอะไรเลา ? เพราะเหตุวา ความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความเสียใจ
ความคับแคน ไดเกิดขึ้นแกทานมาแลวเปนอันมาก ก็เพราะทรัพยเหลานี้เองเปนตนเหตุ...”
พระองคทรงเห็นวา มนุษยไดพยายามเอาเรีย่ วแรงหรือชีวิต เขาแลกเอาสิ่งที่เปนทุกขมา
ใสตน เพิ่มใหเขากันทุกขเกาซึ่งมีประจําอยูตามธรรมดาแลว. ที่มีอาํ นาจหรือพวกมาก สัมประหาร
กันเพราะเรื่องนี้ เปนการเพิม่ ทุกขใหแกกนั ยิ่งขึ้นนัน่ เอง, จึงไดทรงสอนใหรูจักทุกข ตนเหตุของ
ทุกข พรอมทัง้ ความดับทุกขนั้น, และใชวา จะทรงหมายความวาการประพฤติชวั่ อยางเดียวเปนทุกข
ก็หาไม แมในสิ่งที่ปุถุชนสมมติกันวาดีวาชอบ ก็ยังเปนทุกขปรากฏแกผูทมี่ ดี วงตาอันแหลมคม
ยิ่งขึ้นไป จะพึงเห็นหลักอันนี้ได ในเมือ่ ตรัส อนุบุพพิกถา ๕ ขัน้ . ๑๗ ขั้นแรกคือทาน การเผื่อแผ
ชวยเหลือกันและกัน ขั้นทีส่ องคือศีล ไดแกการประพฤติกายวาจาอยางดีที่สุด, ขอที่สามคือกามสุข
หรือสวรรค อันจะไดมาเพราะทานและศีลนั้นทั้งในภพนี้และภพหนา, ขั้นที่สี่คือโทษของกามและ
๑๖
๑๗

รัฐปาลสูตร ราชวรรค ม.ม. ล. ๑๓ น. ๓๙๙ บ. ๔๓๘.

อนุบุพพิกถามีมากทั่ว ๆ ไปในบาลีทั้งหลาย. เปนธรรมเทศนาที่ทรงแสดงมากที่สุด. สําหรับผูที่อาจบรรลุมรรคผลในบัดนั้นแลว ปนตอง
ทรงแสดงเทศนานี้ แลวทรงแสดงอริยสัจจทีหลัง, ทรงฟอกจิตใหสะอาดดวยอนุบุพพิกถา แลวทรงยอมใหเปนฌลกุตตรดวยอริยสัจจนั้น.
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สวรรคนั่นเอง อันแผดเผาใจ หรือบางทีถึงกับบีบน้ําตาและโลหิตของสัตวโลกหลีกออกเสียจากกาม.
ทั้งหมดนี้ ขั้นที่ ๔ เปนที่ตั้งแหงความเบื่อหนายตอชีวิตที่ปถุ ุชนผูอางตัวเองวาเปนนักรูใ นสมัยนี้
ปรารถนากันนัก คือกามนั่นเอง.
เราพากันกัดฟนมานะเพื่อใหได “กาม” อันมีการเกิดขึ้นแลว
แปรปรวนจนแตกสลายในที่สุด. และเรากําลังสอนเด็กเล็ก ๆ ที่เปนนอง เปนลูกหลาน หรือเปนศิษย
ใหแสวงหาสิ่งนั้น, และอาจสอนกันเรื่อยไปจนกวาโลกจะทําลาย นอกจากเราจะมาพากันรูสึกตัวตาม
คําสอนของพระองคแลวชี้แจงเพื่อนฝูง พอแมพี่นองลูกหลานใหรูสึกบาง.
ในทุติยสูตร โยธาชีวรรค จ. อํ. ตรัสวา ใครก็ตามไมอาจบังคับหรือเกลีย้ กลอม หรือ
สมคบกับสิ่งที่มีการแกเจ็บ ตายเปนธรรมดา วาอยาเปนเชนนัน้ หรือบังคับผลของกรรมชนิดทีท่ ําให
ตองเวียนไปในสงสารวัฏฏวา จงอยางเวียนไปเฉพาะเรา. เรื่องนี้เราพากันลืมเสียทีเดียว ทั้งดูเหมือน
เราพอใจที่จะลืมดวย เราตางก็เห็นแกตน สําคัญวาเปนตน เห็นแกความสุกทีค่ นมีฝมือศิลปะ เขา
เคลือบหุมความทุกขไวลวงตาใหเราพากันนิยมหลงซื้อหา หรือที่ธรรมชาติของโลกเปนผูลวงเองก็มี.
เราไมหวัน่ ตอสงสารวัฎฎเพราะเราตีราคาชีวิตของเราเพียงชั่วไมกี่สิบปเทานั้น พนจากนั้นเราไมหวัง
เราไมรับรองวาเปนของเรา หรือมิฉะนั้นก็สมัครที่จะเปนเชนนัน้ เรื่อยไป จะตองสลดใจทําไม, เรา
จะตองแสวงหาธรรมเครื่องหลุดพนทําไม, นอกจากจะถึงเวลาหนึ่งอันเปนเวลาแหงการสลดลึกซึ้งจริง
ๆ วา เราและบรรพบุรุษของเรา ไดเปนผูหมกจมอยูกบั กองทุกขเชนนี้ มาหลายแสนชั่วคนแลว. แต
ความรูสึกเชนนี้ ชางยากที่จะเกิดแกเราเสียจริง ๆ. แทจริงพระพุทธเจามาตรัสคราวหนึ่งเปนระยะไมกี่
รอยป ที่สัตวบางพวก หรือคนบางคนไดแสงสวางจากพระองค. แตแสงสวางนั้นไดผานไปความ
บอดไดเขามาแทนที่อยางเดิม, เราควาประทีปนั้นไวไมได จึงพากันสําคัญวา ชีวิตที่ขลุกขลักอยูใน
ความมืดบอดที่สุดคืออวิชชา (แตเราสําคัญวาสวาง) นัน้ เปนที่พอใจแหงเราแลว เปนความพอใจที่ทํา
ใหบางคนหลงไปวา นัน่ คือความสันโดษ หรือความกลาหาญตอการเปนอยูในโลกนี้ของเขา.
๖. กามคืออะไร ? คฤหัสถผูครองเรือน คือผูบริโภคกาม. นักบวช (ที่แทจริง) คือผู
เวนจากกาม จะเปนนักบวชไดพรอมทั้งกายและใจ คือทั้งภายนอกภายในก็เพราะหนายจากกาม ดัง
พระองคตรัสไววา “มุนีที่ยงั ไมละกาม คือคนลวงโลก” เพราะฉะนั้น ผูปรารถนาจะตามรอยพระ
อรหันต ควรมีความรูใ นเรือ่ งกาม.
สิ่งที่คนเราผูบถุ ุชนพอใจอยากไดกนั นักนั้น เรียกวากาม, ทุก ๆ อยาง, จะเปนรูปเสียง
กลิ่นรสสัมผัสชนิดไหนก็ตาม แมที่สุดแตวัตถุเครื่องนุงหมใชสอยบริโภค เมื่อเปนที่ตั้งแหงความ
อยาก ถึงกอใหเกิดความปรารถนาทะเยอทะยานแลว ก็เรียกวา ทะเยอทะยานในกามทั้งสิ้น ทัง้ ทาง
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ทุจริต และสุจริต. พระองคทรงหามไมใหแสวงกามโดยวิธีทุจริต ทรงอนุญาตใหแสวงไดโดย
สุจริต. สําหรับฆราวาส. สวนบรรพชิต ทรงหามขาดทั้งทางสุจริต และทุจริต. เปนการชอบและ
ถูกตองแลวทีฆ่ ราวาสบริโภคกามโดยสุจริต แตเปนการเลวทรามอยางต่ําช้ํา ถาบรรพชิตทําเชนนัน้ บาง.
ทางที่รูจกั กามดีตองรูตามที่ตรัสไวในมหาทุกขักขันธสูตร.๑๘ ในสูตรนั้นทรงตรัสหลักวา ควรรูจกั
กามโดยสถาน ๓, คือรูจกั ราที่นาเพลินใจแหงกาม, โทษคือความเลวทรามของกาม, และอุบายเปน
เครื่องออกไปพนจากกาม ดังตอไปนี:้ รสชาติที่นา เพลินใจแหงกาม
ตรัสไวในตอนหนึ่งวา “ภิกษุ ท. ! ความสุขหรือ
โสมนัสทีอาศัยกามคุณหาเกิดขึ้น นีเ้ ปนรสที่นายินดีแหงกาม.” ผูเคยเพลิดเพลินมาแลวยอมทราบไว
เพราะเปนสิ่งที่เคยเพลิดเพลิน จนลืมความผิดชอบชัว่ ดีมาแลวโดยมาก.
โทษคือความเลวทรามของกาม
ตรัสไวมากมายเหลือที่จะประมวลมาใสไว ณ ที่นี้
โดยละเอียด จะยกมาเฉพาะหัวขอ ตั้งแตตนอยางไมรายแรงขึ้นไปตามลําดับคือ
การอดอยาก
ตรากตรํากายและใจประกอบการงาน,
การโทมนัสคร่ําครวญเพราะการงานนั้นไมไดผลสมหวัง,
การเปนหวงหมกมุนอาลัยรักษากามทีไ่ ดมาแลว, การวิวาทรบพุงดวยการแยงชิงหรือหึงสหวง กาม
ระหวางคนตางชั้น แมที่สดุ ระหวางบิดามารดากับบุตร ญาติกับญาติ, การสงคราม, มหาสงคราม,
การตอตานและอารักขา, การเสียชีวิตมนุษย, การตองรับราชอาชญา ตลอดจนถึงทุกขอันรายกาจที่
จะตองไดรับในอบายภูมิ ณ ปรโลก, เหลานี้ลวนเกิดมาแตกามเปนตนเหตุทั้งนั้น. นี้ทรงเรียกวา
ความเลวของกาม.
อุบายเครือ่ งหลุดพนไปจากกาม. ตรัสไววา “ภิกษุ ท. ! การนําออกเสียซึ่งความ
กําหนัดดวยความเพลินในกาม,
และการสละสํารอกออกซึ่งความกําหนัดอํานาจความเพลินในกาม,
อันนี้ เปนอุบายเครื่องออกไปพนจากกามทั้งหลาย...” โดยความก็คอื การพิจารณาเห็นโทษแลวเกิด
ความหนาย ละความหลงรัก หลงพอใจเสียได.
คําวา “กาม” นอกจากจะเปนชื่อของรูปเสียงกลิน่ รสสัมผัสที่ยั่วยวนใจแลว ยังเปนชื่อ
ของความรูสึกที่ชั่วรายภายในใจ เชน ความอยาก ความกําหนัด ความรุมรอน ที่เรียกวา ตัณหาบาง
ราคะบาง อรติบาง เปนตน
ในบาลีทั้งหลาย เรียกกามวา ปงกะ คือปลักหนองแหงเปอกตมอัน
สัตวจะพึงเกลือกกลั้วหมกจมอยู ตกแลวยากที่จะขึน้
และเปนตาขายอันแผไปครอบงําใจสัตวโลก
ทั้งหมดไว ซานไปไดในสิ่งตาง ๆ โดยไมมีอะไรมากีดกันได, เปนรสในเบื้องตน กลายเปนพิษใน

๑๘

บาลีมหาทุกขักขันธสูตร สีหนาทวรรค มู. ม. ไตร. ล. ๑๒ น. ๑๖๖ บ.๑๙๔.
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เบื้องปลาย ทัง้ ที่เจาตัวไมรสู ึกวาเปนเชนนั้นเพราะเปนทาสของมันดวยน้าํ ใจ และจํากลับหัวเราะเมื่อมี
ใครมาบอกวาเปนเชนนัน้ ๆ, สัตวเหลานี้ทรงเรียกวา “ยังเปนทาสแหงกามคือตัณหา.”
๗. ตัวอยางผูเคยรูสกึ เชนนี้ในปวัตติกาล. คนมีจํานวนเหลือที่จะรับในครั้งโนน เกิด
ความรูสึกหนายตอชีวิตอันยุง เหยิง แลวแสวงหาทางรอดคือ ความเปนพระอรหันต จะยกมาพอเปน
ตัวอยางวา ทานรูสึกกันอยางไรบาง.
ในรัฐปาลสูตร ๑๙ มีสาวกภาษิตของพระรัฐปาล กลาวตอบแกพระเจาเการพ เปน
ใจความนาใสใจ ดังจะไดยกมาตามตนฉบับ ซึ่งเปนคําของพระรัฐปาลผูเ ปนอรหันตองคหนึ่ง กลาว
ออกมาตามความรูสึกภายในใจแทจริง ผูกเปนคาถา ความวา:“เราเห็นแตมนุษยผรู วยทรัพย, ไดทรัพยแลวเมาทรัพยไมเผื่อแผ, เพราะโลภจัดจึงได
ทําการสั่งสม ซ้ํายังปรารถนากามยิ่งขึน้ ไป. ราชาที่ชนะแวนแควนครอบครองอาณาเขตจดฝงสมุทร
ขางนี้แลว มิยักเบื่อ, ยังปรารถนาจะแผไปใหจดฝงสมุทรขางโนนอีก. พระราชาหรือราษฎรเปนอัน
มากก็ดี ยังมีตัณหา, จนกระทั่งตาย ตัณหานั้นยังพรองอยู, ความเบือ่ กามในโลกนี้มิไดมี.
“ประการหนึ่ง ศพที่ญาติทิ้งผมรําพันอยูวา ญาติของขา อยาตายเลย ดังนี้ ก็ยังถูก
คลุมดวยผา นําไปสูเชิงตะกอนแลวชวนกันเผาถูกแทงดวยไมสําหรับเขี่ยศพ. เวลาละสมบัติตายไป มี
แตผาพันกาย, ญาติมิตรสหายก็ดี ผูจ ะชวยตานทานได มิไดมี. คนที่รับมรดกก็ชกั ชวนกันขนทรัพย
ของศพนั้นไป สวนสัตวนั้นไปตามกรรมที่ทําไว. ทรัพยอันใดจะติดตามเจาของก็หาไม. ลูกก็ดี
เมียก็ดี ทรัพยก็ดี แวนแควนก็ดี ยอมเปนอยางเดียวกัน, คนเราจะอายุยืนเพราะทรัพยทรี่ อมริบไวก็
มิใช ดวยทรัพยที่เราพอใจกันนักก็มใิ ช, ทั้งเจาของทรัพยและทรัพยนั้น ยอมรวมเขาหาความทรุด
โทรมดวยกัน.”
“นักปราชญไดกลาวชีวิตนีว้ า
เปนของนิดหนอย, ไมคงที่ มีความเปลี่ยนไปเปน
ธรรมดา. คนรวยหรือคนยากก็ตาม นักปราชญหรือคนพาลก็ตาม ยอมกระทบกับผัสสะในโลก, แต
คนพาลถูกกระทบแลวเปนผูหวั่นไหว เสือกสนไปตามประสาพาล, สวนนักปราชญหาสะทกสะทาน

๑๙
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หวั่นไหวไม, เพราะเหตุนี้เอง ปญญาจึงประเสริฐกวาทรัพย และเปนปญญาทีจ่ ะทําสัตวใหถงึ ที่สุด
แหงโลกคือทุกข ฯ
“สัตวที่หลงทําบาปในภพนอยใหญ ก็เพราะไมมีปญ
 ญาอันใหถึงที่สุดนี้. เมื่อยังหลงทํา
บาปอยู ทุกตัวสัตวจกั ตองเที่ยวไปเที่ยวมา เกิดในครรภบาง, ไปสูปรโลกบาง. ๒๐ นอกจากผูมี
ปญญาแลว แนนอนวาจะตองเกิดในครรภหรือไปสูปรโลกเสมอไป, สัตวที่มีบาป ละโลกนีแ้ ลวไป
เดือดรอนอยูใ นปรโลก เพราะกรรมของตนเหมือนโจรทําโจรกรรม เขาจับได ยอมเดือดรอนเพราะ
กรรมของตนฉะนั้น. ฯ
“ดูกอนมหาราช ! อาตมาภาพมองเห็นโทษในกามคุณ. เพราะกามที่งดงามมีรสอรอย
รมยใจ ไดรบกวนจิตโดยวิธีตาง ๆ กัน เหตุนั้น อาตมาภาพจึงบวชเปนบรรพชิตเสีย. ดูกอน
มหาราช ! ผลไมจะหลนตอเมื่อสุกแลวเปนสวนใหญ, สวนมนุษยนี้ หนุมก็ตาม แกกต็ าม ยอม
ตายไดสิ้น. อาตมาภาพเห็นเหตุนี้แลวจึงไดบวชเปนบรรพชิตเสีย. ฯ
“ผลของการบวชเปนสมณะ เปนการกระทําที่ไมผิดโดยสวนทั้งสอง, มีแตจะนําผูนนั้ ให
ออกจากทุกขโดยสวนเดียว เปนคุณอันประเสริฐ. เพราะฉะนัน้ การที่มหาบพิตรไดกลาวถามรูปวา
‘บวชเพราะไดเห็นหรือไดฟงอะไร, ดังนี้นั้น มหาบพิตรจงทรงจําอาตมาภาพไววา เพราะไดฟง
เนื้อความดังกลาวนี้แล จึงบวชแลว.”
สําหรับพระองคเอง ทรงรูส ึกอยางไรจึงไดออกบวช ! เราจะรูไดโดยพระดํารัสตอนหนึ่ง
ที่ตรัสแกภารทวาชพราหมณ๒๑ วา “ภารทวาชะ ! ในโลกนี้เมื่อกอนแตเราไดตรัสรู ยังเปนโพธิสัตว
อยู ความคิดไดเกิดแกเราอยางนีว้ า ‘ฆราวาสเปนที่คับแคบ เปนทีไ่ หลมาแหงธุลี บรรพชาเปนโอกาส
วาง การที่คนอยูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสังขที่เขาขัดดีแลวนัน้
ไมได, ถากระไรเราพึงปลงผมและหนวด ออกจากเรือนบวชเปนผูไมมีเรือนเถิด’ ดังนี้,” นี่เปน
ความรูสึกของพระองคผใู หกําเนิดการบวชในพระพุทธสาสนา.

๒๐

เกิดในครรภคือเปนมนุษยอีก ปรโลกคือโลกอื่นไปจากโลกมนุษย.

๒๑
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๘. บัดนี้โลกรูส ึกอยางไรบางในเรื่องนี้
ในโลกแหงชนผูมีมันสมองเพียงพอแกการคนหา
เหตุผล ไดเกิดความรูสึกเบือ่ และจืดชืดตออาการออนวอนบวงสรวงพระผูเ ปนเจา ณ เบื้องบน เพราะ
ผลครั้งหลังทีส่ ุดแหงการออนวอนก็คือชีวติ และโลกที่ยังเต็มไปดวยความยุงยาก
นอนตาไมหลับอยู
อยางเดิมนัน่ เอง. นักปราชญในโลกทีไ่ ดละจากการเมืองหรือการโลกอันรุมรอน พยายามหาวิธที ี่จะ
ทําชีวิตใหเปนสุขเยือกเย็นแทจริง ไดเสาะหาดวยการศึกษาหลักสาสนาตาง ๆ บรรดามีอยูในโลก ได
เสาะหาดวยการศึกษาหลักสาสนาตาง ๆ บรรดามีอยูใ นโลก ทั้งฝายตะวันตกและตะวันออก ทั้งยุค
เกาและใหม, ในที่สุดไดพบวิธีอนั สอนใหรบกับความยุงยากภายในใจ ใหตัดตนเหตุแหงความยุง ยาก
ใหเกิดดวงตาชนิดที่อาจเห็นโลกตามเปนจริง แลวจึงหมุนชีวิตของตนเอง ใหคลอยตามธรรมชาติอัน
นั้น ไดแกการกระทําใจใหเปนสุข ขามขึ้นพนจากอํานาจของโลก. การศึกษาหรือแบบฝกหัดอันนี้
เรียกวา “การบรรพชา.” ที่จริง การบรรพชาเปนจิตศึกษาลวน ๆ แตมีเครื่องแบบแหงการนุงหมกิน
อยูภายนอก แสดงเพศแหงบุคคลชนิดนั้น เปนเครื่องแบบแหงการนุมหมกินอยูภ ายนอก แสดงเพศ
แหงบุคคลชนิดนั้น เปนเครือ่ งประกอบเขาดวย อันเปนผิวนอกหรือเครื่องหุมของการบรรพชาตัวจริง
ซึ่งอยูลึกภายในหวงแหงใจอันละเอียด, มันมักจะหลอนตาคนมีจํานวนไมนอย ใหหลงสําคัญผิดวา
ผิว ๆ ที่ดเู ห็นไปจากภายนอก เปนตัวบรรพชาแทไปก็มี.
มนุษยในโลกครั้งพุทธกาล คงไมมีเรื่องยุงเหยิงหนักอกชนิดที่ทําใหแกและตายเร็วเหมือน
ในสมัยนี้ เชนเรื่องการเมือง การเศรษฐกิจ การปราบปราม การสงคราม ฯลฯ เปนตน, ซึ่งลวนแต
มนุษยเปนผูกอ กันขึ้นเอง แลวก็ประชุมกันแกไขไมหยุดหยอน. แมทานนักการเมืองเหลานั้นจะ
ยอมรับแบงภาระอันนี้จนดับจิตไปปรโลกทุก ๆ คน ก็หาทําใหภาระชนิดนีใ้ นโลกเบาบางลงไปไม,
หาชวยใหโลกดีขึ้นไมแมแตนอย กลับจะหนาแนนแกไขยากยิ่งขึ้นอีก ไมมีเวลาจบ เพราะโลกยัง
ไมรูจกั โลกเอง จึงตองทนรับภาระอันนี้. นักปราชญที่เบื่อตอเรื่องยุง ของโลกเหลานั้น บางคนหวน
มามองดูธรรมของพระพุทธเจา ที่ลวงมาถึง ๒๕ ศัตพรรษเขานี่แลว และเปนธรรมะที่ทรงวางไว
สําหรับดับทุกขของโลกจริง ๆ พวกที่มองเห็นก็รีบรับเอา แตยังมีอกี มากนักที่ยังมองไมเห็นและรูสึก
เบื่อ. โลกจะสงบสุขก็ตอเพื่อไดรับเอาวิชชาดับทุกข ของพระองคเขาไวอยางเต็มที่แลว. นักปราชญ
ที่มองเห็นเฉพาะตน จึงไดรบั เอาเปนหลักสําหรับดําเนินชีวิตเฉพาะตนไปแลวก็มีมาก.
ขอใหคิดดูวา ครั้งพุทธกาลไมมีการเมืองการโลกทีย่ ุง ๆ เหมือนบัดนี้ จะสงบเยือกเย็น
กวาบัดนี้สักเพียงไร แตถึงกระนั้น ก็ยงั มีผูเบื่อตอความเปนอยูเชนนั้น ถึงกับสละทุก ๆ อยางเพื่อ
แสวงหาทางที่สงบ และประณีตยิ่งขึ้นไปกวานัน้ ,
ถึงกับไดพบและใชไดผลดีมาแลว. ผูพบคือ
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พระพุทธเจาเมื่อครั้ง ๒๕๐๐ ปมาแลว ซึ่งแมบัดนี้ชื่อของพระองคยังกองอยูใ นสมองแหงเราทัง้ หลาย
เพราะเปนผูทคี่ นพบวิชชาอยางเดียวที่สามารถสะสางความยุงเหยิงของโลกได.
นักปราชญทวั่ โลก
หรือใคร ๆ ก็ตามในบัดนีย้ อมเชื่อความจริงขอนีโ้ ดยไมมีเสียงคาน และสวนมากเต็มใจที่จะหมุนไป
แลวคราวหนึ่ง เพียงซีกหนึ่ง หรือสวนหนึง่ ของโลก ครัง้ พุทธกาลโนน.
โลกฝายตะวันตก บัดนี้พากันเชื่อวาพระพุทธเจามีตวั จริงหาใชบุคคลสมมติดังที่เคยเขาใจ
กันมากอนแตไดศึกษามากขึน้ ไม. เขาทุกคนอยากอยูสงบเปนสุข จึงไดคนหาวิธีในลัทธิสาสนาตาง ๆ
อยูเปนประจํา ในที่สุดก็ไดพบวิธีดับทุกขในพุทธสาสนา. เขาเลื่อมใสวิธีอบรมจิตในภายในดวย
การปลูกธรรมจักษุขึ้นเปนเครื่องควบคุมชีวติ
และไดพยายามทําตามนั้นไดผลดีสมัครเขาเปนพุทธ
บริษัทก็มี แมยังไมพรอมบริบรู ณมาถึงเพศภายนอกคือการครองผากาสาวะ เพราะยังใหมตอวิชชานี้
ก็ยังไดรรู สแหงพระธรรมเปนอยางดี เทาหรือมากกวาผูทรงเพศบรรพชาอยูบางคนก็มี. ความรูสึก
ของชาวตางประเทศคนหนึ่งซึ่งเขาผูกขึ้นในโคลงตามหลักธรรม มีความวา
ซองแหงความคับแคนยุงเหยิง คือชีวติ ของผูครองเรือน
มันเต็มไปดวยความตรากตรํา และทะเยอทะยาน
สวนสิ่งที่เปนอิสระ และสูงเหมือนทองฟาในกลางหาว
ก็คอื ชีวติ ของผูที่ปราศจากเหนาเรือน นัน่ .

โลกแหงคนมีปญญาทั้งหมด
ลวนรูสกึ ตรงกันตามแนวนี้.
เมื่อมรรคผลในพุทธ
สาสนา ไมใชเปนกรรมสิทธิ์เฉพาะผูถ ือเพศเปนภิกษุเทานั้นแลว
คนเราจะบรรพชาแตภายในใจ
หรือจะบวชมาถึงภายนอกกายดวยก็อาจมีความรูสกึ ตรงเปนอยางเดียวกันได. ขอแตใหการบรรพชา
ของเขาและของเราทั้งหลายเปนผลของการบังคับออกมาจากภายในใจเถิด
อยาใหเปนการบังคับ
แวดลอมเขาไปจากภายนอก เชน เห็นแกอาชีพลาภยศหรือตามประเพณี เปนตน อันจะกอใหเกิดการ
บวชที่ปลอมเทียมขึ้นในภายหลัง.
คําวา “เรือน, เรือน,” ไมใชหมายเอาฆราวาสพวกเดียว ในบาลีก็มีที่ตรัสไววา
“เวทนาหรือการตรึกอาศัยเรือน”
(เคหสิตเวทนา. เคหสิตวิตก) ก็อาจเกิดไดแกภิกษุทั่วไป
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เพราะฉะนั้น การทีเ่ ปนผูมีเรือนหรือไมมีเรือนตองหมายเอาใจเปนใหญ. นักปราชญในโลกเขาบวช
แตหัวใจกันมาแลว จะดีมากขึ้นอีก ในเมือ่ เขาแกกลาถึงกับบวชไดพรอมทั้งกายดวย.
ขาพเจาขอจบบทนี้ดวยพระพุทธอุทาน ที่ทรงเปลงที่ควงไมโพธิ์ เมือ่ ทรงเสวยวิมตุ ิสุข
วา:- “...สัตวโลกติดอยูในภพ ถูกภพบีบคั้นแลว กลับเปนอยางอืน่ ไปจึงไดเพลินในภพนัก. เขาเพลิน
ตอภพใดภพนัน้ กลับเปนภัย, เขากลัวตอสิ่งใด อันนัน้ ยอมเปนทุกข, เราประพฤติพรหมจรรยนี้
เพื่อละภพนัน้ เสีย. ทุกขนี้ เกิดขึ้นเพราะเขาไปยึดถือความเกิดแหงทุกขจะไมมีตอ เมื่อไมยึดถือในสิ่ง
ทั้งปวง. สูจงมาดูโลกนี้สิ ! อวิชชาหนาแนนครอบงําแลวยังมัวปฏิพทั ธในสัตวที่เปนอยางเดียวกันอีก
จึงไมหลุดพนไปได.
ภพมีทุกแหงเพราะมันแผไปทัว่ แลว ภพทั้งหมดนั้น ไมเที่ยง เปนทุกข
แปรปรวน, เมื่อเห็นขอนี้ตามจริงดวยปญญาแลว จะละตัณหาในภพเสียไดและไมยินดีในวิภวตัณหา.
การดับหมดดวยความคลายคืนเพราะสิน้ ตัณหา ชือ่ วานิพพาน. เพราะไมยึดมั่น การเกิดอีกจึงไมมี
แกภกิ ษุผูดบั แลว. เธอปราบมารได, ชนะสงครามแลว ลวงพนภพทั้งหลาย, เปนผูคงที่ (ไมมี
การแปรปรวนอีกตอไป) ดังนี้. ฯ”๒๒

บทที่ ๑ จบ

๒๒

นันทวัคค อุทาน. ไตร. ล. ๒๕ น. ๑๒๒ บ. ๘๔
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บทที่ ๒
สละทรัพยและญาติ ออกบวช

พระบาลีเปนอุทเทสในบทนี้ ดังนี้:“ขาพเจา ไดละกองสมบัติ นอยบาง มากบาง, ละวงศญาติ นอยบาง ใหญบาง,
ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวช ไมเกีย่ วของดวยเรือนแลว.”
(บาลีฉวิโสธนสูตร อุปริ. มัช.)

นิทเทส
ความยอในบทนี้: เปนการตามรอยพระอรหันตขั้นที่ ๒, คือหลังแตการฟงเทศนเกิด
สัทธาและปญญา อยากบวชแลว ก็สละเหยาเรือนออกบวช พรอมทั้งอธิบายถึงการสึก และการควร
บวช ไมควรบวช อยางไร จบลงดวยพระบรมราโชวาทของพระมงกุฏเกลา ดังมีหัวขอตอไปนี:้ ๑. การบวชคืออะไร ?
๒. ทําไมจึงไดบวช ?
๓. คาของการบวช.
๔. ชนิดของนักบวช.
๕. ถาบวชกันหมดจะไดหรือไม ?
๖. ประโยชนทแี่ ทจริงของการบวช.
๗. ประโยชนพิเศษของการบวช.
๘. การสึก.
๙. ถาไมบวชจะไดหรือไม ?
จะไดเริ่มพรรณนาความไปตามลําดับขอ ดังนี:้ ๑. การบวชคืออะไร ? เมือ่ กลาวโดยพยัญชนะคือโดยศัพทหรือโดยตัวหนังสือ, คําวา
บวช มาจากคําวา บรรพชา ซึ่งมาจากบาลีวา ปพฺพชฺชา แปลวากระไร ? ในกัจจายนมูลปกรณ๒๓
๒๓

กัจจายนมูลปกรณ (๔๘๙/๕๙๖) แกไวดังนี้ – ปพฺพชฺชา – ป ปุพฺพบท วชธาตุ คติมฺหิ อตฺเถ ในอัตถวาไป วาถึง, ฌา ปจจัย สิ วิภัตติ.
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แกไววา มาจาก ธาตุ วช ซึ่งเปลวาไปหรือถึง ไดความวาธรรมเปนเครื่องถึง. ถึงอะไร, มีทแี่ กไว
ในสูจิแหงคัมภีร อภิธาปนัปทิปกา๒๔ วา ถึงความเปนผูประเสริฐ, เพราะฉะนั้น บรรพชาหรือการ
บวชก็คือการถึง หรือการทําใหถึง ซึ่งความเปนผูประเสริฐ ผูที่ไดบรรพชาเรียกวาเปนบรรพชิต หรือ
นักบวช ก็คือบุคคลผูถ ึงความเปนคนประเสริฐ. และคําวาประเสริฐหมายความวาดีกวามนุษยธรรมดา
คือเปนผูทกี่ ําลังทําความพนทุกข หรือพนทุกขไดแกลว. นี้เปนการแกเชิงศัพทและเนื้อความแหงศัพท
ของคําวาบวช. จะไดแกเชิงวิธกี าร คือการกระทําของนักบวชสืบไป.
แมจะกลาวโดยกวางขวาง บงถึงนักบวชทุกชาติทุกสาสนา ทุกนิกายในโลก และตั้ง
หลักเอาวา การบวชหมายความแตเพียงเปนภาวะแหงชีวิตที่เครงครัดอยูในศีลธรรม มีความสันโดษ
มักนอย โดยถือเอาใจหรือการประพฤติเปนใหญแลว ก็ยังเปนการยากที่จะบอกใหคนทุกชั้นทุกฐานะ
แหงความเปนอยูในโลกเวลานี้ เขาใจไดตรงตามประสงค และตรงกันทุกชั้นบุคคล. คนที่มีชีวิตอยาง
ฟุงเฟอฟุมเฟอยในเมืองหลวง ก็สมมติเอาวาชีวิตอยางงาย ๆ สงบเสงีย่ มของชาวบานนอกเปนการบวช
ไปในตัวไดอยูแ ลว, ยิ่งคนที่แวดลอมอยูดวยความสนุกสนานบํารุงบําเรอ ในประเทศที่เรียกกันวา
กาวหนา และร่ํารวยเชนอเมริกา ในฐานะเปนเศรษฐี หรือดาราภาพยนตร นางละคร, ก็อาจลง
ความเห็นเอาวา ชีวิตของผูม ีอันจะกิน ในประเทศทีย่ ังไมกาวหนานัก (เชนคนชัน้ กลางในประเทศเรา)
ก็เปนการบวชอยูแลวเหมือนกัน. เขาจะคาดไมถึงการบวชจริง ๆ ในพระพุทธสาสนาวาเปนชีวิตที่สงบ
เพียงไร ?
ถาเมื่อทุก ๆ คนถือเอาความเปนอยูในชีวิตของตนเองเปนสายกลางแลว ก็ยากที่จะกลาว
วา ภาวะแหงความเปนอยูเชนไร เปนการบวชหรือควรนับรวมเขาในการบวช ? และเชนไรเปนคน
บริโภคกามแท ? บวชของคนพวกนี้หรือชั้นนี้ อาจสูงหรือต่ําเกินไป สําหรับอีกพวกหนึ่งชั้นหนึ่ง,
โดยนัยนี้ เราไมควรจะเรียกรูปแบบหรือแบบพิธี หรือการกระทําภายนอกวาเปนการบวชทีแ่ ทจริงเลย
ควรถือเอาการละเวนดวยหัวใจจริง ๆ วาเปนแกนของการบวช และถือวาพิธีหรือขนบธรรมเนียมแหง
กิรยิ าภายนอกเปนเครื่องหมายหรือเครื่องแบบของการบวข เชนนี้จึงจะเปนหนทางที่ใหเราตั้งหลักลง
ไปวา “การบวชคืออะไร ?” ไดโดยถูกตอง.

๒๔

สุจิ (๖๐๑) ปพฺพชา สฺชาตา อสฺสาติ ปพฺพชิโต, สฺชาตฺเถ อิโต, เสฝกฺฐตฺตํ วชตีติ วา ปพฺพชิโต, วช คมเน โต.
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เราลองมาเฟนความจริงขอนีก้ ันดู: สมมติวามีคนที่เราเรียกกันวานักบวชผูหนึ่ง อยูตึก
ใหญโตกวางขวาง มีเครื่องประดับหอง ราคาพัน ๆ หมื่น ๆ มีศิษยหรือคนใชปรนนิบัติ เอาใจใส
ประคับประคอง ดวยการกินอยูอยางดีเลิศ เพราะนักบวชผูน ั้นฉุนเฉียวใจเร็วมาก. การงานของเขาก็
ปรารภโลภจัดเกินไป คือมุงทําแตตามที่มหาชนนิยมหรือโลกเขานิยม หรือทีผ่ ูมีอํานาจเหนือตน
ตองการ. ทีน่ ี้มีชาวนาอีกคนหนึ่งในจําพวกคนจน คาอาหารและใชจายรวมทั้งครอบครัวเดือนหนึ่ง ๆ
ยังไมเทาคาโคมไฟและน้ําใชของนักบวชรูปที่วามาแลวเพียงวันเดียว,
เขามีความเปนอยูตามประสา
ชาวนา ใจคอสงบเยือกเย็นอดทน สันโดษมัธยัสถ ขมใจตนเองไวในอํานาจไดไมฉุนเฉียว ทําบุญให
ทานไปตามประสาจน ซึ่งบางทีก็เจือจานเขามาถึงนักบวชรูปทีว่ ามาแลวนี้ดว ย. เมื่อความจริงเปน
ดังนี้ และใหเราตัดสินวา ใครควรจะถูกเรียกวานักบวช จึงจะยุติธรรม เราก็ตอบยากเต็มทีมิใชหรือ ?
นอกจากเราจะตอบตามประเพณี.
แตถาเราจะประสงคการบวชเพื่อตามรอยพระอรหันตกนั จริงแลว จะถือตามประเพณี
ไมได เพราะผลแหงการบวชที่แทจริงไมเกิดจากประเพณีเปนอันขาด เกิดไดจากการกระทําที่ถกู ตอง
จริง ๆ เทานั้น.
สําหรับสาสนาที่ศาสดาบัญญัตกิ ารบวชไวดวยจุดประสงคอันต่าํ คือนักบวชก็อยู
ครองเหยาเรือน คลายพบเมืองดีคนหนึ่ง, ก็ใชได แตถาสําหรับพุทธสาสนา ซึ่งการบวชคือการเวน
จากเรือนและแสวงหานิพพานแลว ก็ไปอีกรูปหนึ่ง. โดยนัยนี้เมื่อจะกลาวถึงการบวชวาคืออะไร ก็
ควรจํากัดวาบวชในทีน่ ี้คือการตามรอยพระผูมพี ระภาคเจา ผูเปนศาสดาในพุทธสาสนาเสียกอน แลว
จึงถามวาการบวชนั้น คืออะไร !
ขอใหสังเกตความในบาลีอุทเทสขางตนซึ่งมีวา “ละกองสมบัติใหญนอ ย ละวงศใหญ
นอย ปลงผมและหนวด นุงผายอมฝาดออกจากเรือนไป. ยึดเอาการบวช คือการกระทําที่ไมเกื้อกูล
แกเรือน.” และคําของพระอรหันตชื่อรัฐปาล ในรัฐปาลสูตรทีก่ ลาววา “...จะเอามาแตไหน, ไมมี
ดอกคหบดี, เรือนของพวกรูป ผูออกบวชจากเรือนไมเกี่ยวของดวยเรือน...” แลว, ก็จะเห็นไดโดย
ชัดเจนแจมแจงวา โดยบาลีนี้, การบวชตรงกันขามจากการครองเรือน, เพราะตองละสมบัตแิ ละวงศ
ญาติ สลัดสิ่งอันเปนกังวลทุกอยางเสีย มีชีวิตอยูอยางงาย ๆ ไมมีการประดับตกแตงยั่วยวนกวนใจ
ทั้งนี้ก็เพื่อใหใจสูงโปรง เปนโอกาสใหไดใชกําลังใจและเวลาทั้งหมดแสวงหาวิธเี ครื่องดับทุกข ดวย
การฝกใจของตนใหเขมแข็งอยางยิ่งในขั้นตน ๆ แลวแทงตลอดความโงเขลาเมาหมก อันเปนฝาหนา
เกาะหัวใจมนุษยในขั้นกลาง, จนถึงกับวางใจของตนไวได โดยวิธที ี่จะไมมีอะไรมาทําใหเปนทุกขได
อีก อันเปนขัน้ สุดทายของการบวช หรือ เรียกวา บรรลุมรรคผล มีอรหัตตผลเปนที่สุด. นี่คือ แกน
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แทของการบวช. ตอจากนัน้ จึงใชเวลาในการสอนผูอนื่ ใหพนทุกขที่เขากําลังไดรบั อยูสืบไป เรียกวา
โปรดสัตว, ซึง่ นับเปนหนาที่ในตอนหลังของนักบวช, จะตองทําฐานเปนผูประพฤติประโยชนแกโลก.
เพราะฉะนั้น การบวชในโบสถ, ประชุมสงฆ, เอาผาผูกคอเปนตน เปนเพียงพิธแี หง
เพศ เชนเดียวกับพิธรี ับคนเขาเปนสมาชิกของสมาคมหรือคณะตาง ๆ ยังไมอาจสําเร็จประโยชนอยาง
สูง ตองบําเพ็ญการฝกกาย วาจา ใจ ใหประณีต สูงขึ้นไปโดยลําดับจึงจะเปนการบวชตามรอยพระ
อรหันต และเปนแกนภายในการบวชทีแ่ ทจริงถึงที่สุดได. ฯ
๒. ทําไมจึงไดบวช. เหตุทําใหบวช มีทั้งฝายทีเ่ ปนธรรมและไมเปนธรรม บวชเพื่อ
เลี้ยงชีพ, บวชเพื่อมีโอกาสเลนสนุก ไมตองทําการงาน และบวชเพือ่ หลงตามเขา ซึ่งเรียกวา อุปชีวิ
กา อุปกีฬิกา อุปมุยหิกา ๓ อยางนี้ ไมเปนธรรม, สวนพวกที่บวชดวยมุงออกจากทุกขที่เรียกวา
อุปนิสสรณิกา เปนธรรมแท.
ในรัฐปาลสูตร๒๕ มีคําของพระเจาโกรพยราช ตรัสแกพระรัฐปาล ตามความเห็นของ
พระองควา คนออกบวชเพราะเหตุสี่อยางคือ บวชเพราะชรา, บวชเพราะปวยเลี้ยงชีวิตไมได, บวช
เพราะสิ้นทรัพย, บวชเพราะสิ้นญาติ. ที่จริงเหลานี้ยงั เปนกลาง ๆ อยู, คือถาบวชแลวขะมักเขมน
ปฏิบัติธรรมก็เปนการบวชทีถ่ ูกตองได, ถาบวชเพื่อความสุขสบายอยางเดียวก็รวมเขาในพวกเหตุที่ไมดี.
ในจาตุมสูตร๒๖ และบาลีอื่นอีกเปนอันมากตรัสไวตรงกันเปนใจความวา “ภิกษุ ท. !
เพราะคิดเห็นวา ‘เราเปนผูถ ูกความเกิด - แก – ตาย – โศก – ร่ําไร – ทุกขกาย – ทุกขใจ – และความ
รอนใจครอบงํา, เปนผูถ ูกทุกขทวมทับ หุม หอ, ถาไฉน เราจะทําทีส่ ุดแหงทุกขใหปรากฏ’ ดังนี้แลว
กุลบุตรบางคนในโลกนี้ จึงไดเปนผูสัทธาบวชจากเรือน ไมเกีย่ วของดวยเรือน...” ดังนี้. นีเ่ ปนเหตุ
ของการบวชทีเ่ ปนธรรม.
แตถึงกระนัน้
การออกบวชยอมมีเรื่องราวอันเปนเหตุแปลก ๆ กัน เชน พระ
เวสสันดร ออกบวชเพราะถูกขับ, พระภัททิยสากยะบวชเพราะเพือ่ รักบวช, พระยส, อุปติส, โก
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รัฐปาลสูตร ราชวรรค ม.ม. ล. ๑๓ น. ๔๐๒ บ.๕๔๑
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ลิต, ออกแสวงหาที่บวชเพราะเบื่อหนายกาม,
พระพุทธเจา เปนตน.

และพระรัฐปาล

บวชดวยสัทธาอันแรงกลาใน

ในบาลีอัคคัญญสูตร๒๗ ตรัสเลาถึงยุคดึกดําบรรพ เมื่อเกิดมีมนุษยขึ้นในโลกแลว คน
แรกที่สุดของการออกบวช ที่เรียกกันวาพราหมณ ก็คือการออกบวช เพราะรูสึกอึดอัดดวยความ
สกปรกเศราหมอง ในการประพฤติ และลวงเกินของเพื่อนมนุษยดวยกัน, อยากพนไปจากความ
รังเกียจชนิดนัน้ จึงออกอยูผูเดียวในปา มีการอบรมใจใหโปรงเทาที่จะทําได จนเกิดตั้งตนเปน
ศาสดาสอนผูอ ื่นในเรื่องนี้ ซึ่งไดบัญญัตแิ กไขเปลีย่ นแปลงใหดีขึ้นทุก ๆ ยุคมาจนบัดนี้ มีตาง ๆ กัน
เปนลัทธิ ๆ ไปตามแตศาสดาจะบัญญัติ แตความมุงหมายก็เปนจุดเดียวกัน คือหวังนิรามิสสุข หรือ
สุขที่ไมเกี่ยวดวยเหยื่อในโลก.
ในบาลีโลกสูตร๒๘ ตรัสไวสงู ขึ้นไป โดยเปนความรูสึกของพระองคเอง ปรากฏเปน
อุทานที่ทรงเปลงดวยพระโสมนัส ในวันเสวยวิมตุ ิสุข ณ ควงไมโพธิ์ เปนใจความวา การประพฤติ
พรหมจรรยกเ็ พื่อละภพเสีย. ภพคือความมีความเปนแหงหมูสัตว ไมวาชนิดไหน เทวดาหรือมนุษยก็
ตาม. ลวนแตตองทนทุกขทรมานตามยถาสภาวะของภพ คือ เกิด – แก – ตาย – โศก – ร่ําไร – เจ็บกาย
– เจ็บใจ – แหงใจ – กระทบกับสิ่งที่ไมชอบ – พลัดพรากจากสิ่งที่ชอบ – ปรารถนาแลว ไมไดตามใจ
หวัง, ซึ่งทัง้ หมดนี้ลวนแตเกิดจากการยึดถือสภาวะนั้นวา เปนตัวตนของตน. การละภพ ก็คือการ
ละความยึดถือ, หมดภพ ก็หมดทุกข, อยากใหภพหมดจึงไดบวช. โดยนัยนี้เปนอันวา บวชเพราะ
อยากดับภพ ดับชาติใหหมดไป หรือในระหวางทีย่ ังไมหมด ก็จะไมใหทุกขแหงภพครอบงําได.
ในบาลีรฐั ปาลสูตร กลาวถึงธัมมุทเทส ๔ ขอ, เปนคําของพระรัฐปาลวา ทานบวช
เพราะไดฟงและเขาใจในธัมมุทเทส อันลึก ๔ ขอ ของพระผูมีพระภาค คือ
๑. โลกคือหมูสัตวถกู ชรานําไป ๆ.
๒. โลกไมมตี านทาน.
๓. โลกไมมอี ะไรเปนของตน.
๔. โลกพรองอยูเสมอ เพราะเปนทาสแหงตัณหา.
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ขอที่วา ชรานําไป ก็คือจากทารก เปนเด็กรุน จากเด็กรุน เปนเด็กหนุม จากหนุมเปน
กลางคน จากกลางคนเปนชรา จากชราก็คอื ตาย, นําไปทุก ๆ วินาที ที่จะหยุดนิ่งเปนไมมี แมบางวัน
เรารูสึกวาสบายอยูนาน ๆ นั่นเปนเพียงมายาของชราปดบังไมใหเรารูสึกเทานัน้ . เมื่อสบายดีอยู ดู
เหมือนไมไดระลุกขอนี้. เมื่อนอนอยูบนที่นอนขณะเจ็บปวย จึงจะรูสึกรอนรสในใจวา เราจะรีบทํา
ความดีอยางนัน้ อยางนี้ไวบาง, หายแลวก็ลืมเพราะเพลินไปอยางเดิม. นี่เปนการรุกเงียบ ๆ แหงชรา
รุกหนาไมมีหยุด.
ไมมีอานุภาพอะไรตานทานได แมจะเปนนักปราชญฉลาดหรือเปนสาวกของ
พระพุทธเจา ก็ไดแตเพียงรีบทําอะไรไวสักอยางหนึ่งเพื่อประโยชนแกตนหรือแกโลกโดยเร็ว, และ
อยามาเกิดใหอยูใตอํานาจของชราอีกเทานั้น.
ขอที่วา ไมมีอะไรเปนที่พึ่งที่ตานทาน ก็คือไมมีลกู เมียมิตรสหายหรือผูมีอํานาจมาร
พรหมผูใ ด ชวยตอสูตานทานอํานาจเหี้ยมโหดของโลกคือความแก – ตาย – จากกันไป เปนตนนี้ได
เลย.
ขอที่วา ไมมอี ะไรเปนของตัว คือไมมีอะไรที่จะบังคับเอาไดตามใจหวัง. ทรัพยสมบัติ
ทุกชนิด เราเขายึดถือเอามันแตขางเดียววา เปนของเรา ทีจ่ ริงนัน้ ก็ยังไมเปนของใครอยูนนั่ เอง,
เพราะมันไมมจี ิตใจรับรองกะเรา หรือเอาใจเรา. เราหามาวางไวแลวก็พอใจในมันเอาใหมาก ๆ ขาง
เดียว. เมื่อตาย มันไมไดตามไปในหลุมฝงศพ บางทีทั้งที่เรายังเปนอยู รักมันอยู ก็กลายเปนของ
ผูอื่นไป. และขอสําคัญที่สุด มันก็มีการชรา และแตกสลาย สูญหายไป โดยไมฟงเสียงผูที่อางตัวเอง
เปนเจาของ.
ขอที่วา พรองอยูเปนนิจ เพราะเปนทาสแหงตัณหา ก็คือโลกไมมีเวลาอิ่ม. ความอยาก
ของมนุษยเปรียบเหมือนไฟที่ไหมเชื้อ, ไมมีเวลาหรืออาการทีแ่ สดงวา อิ่ม พอ, เพราะของทีย่ ังไม
ไดมายอมกอใหเกิดความอยากได, ครั้นไดมาแลวก็จดื และเบื่อ อยากสิ่งอื่นที่ยงั ไมเคยไดอีกสืบไป
โดยทํานองนีจ้ นกระทั่งตาย.
ผูที่มองเห็นธรรมชาติของโลกทั้ง ๔ ขอนี้ตามเปนจริงแลวยอมรูสึกราวกะถูกไฟไหม
ศีรษะ อยากไดน้ํามาดับ, น้ํานั้นก็คอื การบรรพชา. เพราะฉะนั้นเปนอันวา อยากบวช ก็เพราะ
อยากเปนอิสระ
ไปจากอํานาจบีบคัน้ ของธรรมชาติอันมีประจําอยูภายในใจมนุษยธรรมดานั่นเอง.
และจะเปนมนุษยพิเศษ มีอํานาจเหนือความทุกขทั้งหลาย.
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รวมความวา แตเดิมมาจะบวชได เพราะเหตุสองสถาน คือ อยากหลุดพนจากทุกขใน
โลก อยาง ๑ และเพื่อความสะดวกสบาย สําหรับผูท ี่หวังลาภผลเกิดแตการบวช อยาง ๑. สวนใน
บัดนี้ มีการบวชตามประเพณีเพิ่มขึ้นอีกสถานหนึ่งดวย.
๓. คาของการบวช เฉพาะการบวชทีถ่ ูกตองเปนธรรมแทจริง มีคาสูงสุดสําหรับผูมี
ปญญาพิจารณาเห็น, เชน พระภัททิยสากยราช
เมื่อเปนฆราวาส เปนพรเจาแผนดิน, บวชแลว
เที่ยวออกอุทานวา สุขหนอ ๆ ทุก ๆ วัน เนื่องแตเมื่อยังไมไดบวชตองตรากตรํากาย และใจ บําเพ็ญ
หนาที่พระเจาแผนดิน บวชแลวเบาใจ จึงทําใหรูสึกสุขกวาการเปนพระเจาแผนดินมาก.
ในปญจมสูตร๒๙ ตรัสแบงบุคคลไวสี่พวก คือพวกมามืด ไปมืด, มามืด ไปสวาง,
มาสวาง ไปมืด, มาสวาง ไปสวาง. พวกแรกไดแกผเู กิดในตระกูล มิจฉาทิฐิ และตายไปในตระกูล
นั้น, พวกที่สอง แมเกิดในตระกูลมิจฉาทิฐิ เชนพวกพราน เปนตน ก็ยังมีโอกาสมาบวชประพฤติ
ธรรม, พวกที่สาม พวกเกิดในตระกูลสัมมาทิฐิ แตกลับกลายเปนมิจฉาทิฐิในภายหลัง, พวกที่สี่
เกิดมาในตระกูลสัมมาทิฐิ ดวย. ประพฤติธรรมจนตายดวย สําหรับการบวชชนิดนี้เปนไปสวางแท
แมจะเปนอยางไรเมื่อมาก็ตาม ผูที่บวชจนตายก็คือ ผูไปสวาง.
ในสัยหชาดก กาลิงควรรค จตุก ชา. มีคําของพระโพธิสัตวตอบแกอํามาตยผูมาเชิญ
ไปรับราชการวา “แมจะเปนผูบวชไมมีเหยาเรือน ถือแตบาตรดินเที่ยวไป ไมเบียดเบียนใครอยู
ความเปนอยูเชนนี้ประเสริฐกวาความเปนพระราชาเสียอีก.”
ในปญจมสูตร๓๐ ตรัสไววา “ภิกษุ ท. ! การบรรพชาเปนสิ่งที่บัณฑิตบัญญัติตั้งขึน้ ไว
เปนสิ่งที่สัตบุรุษตั้งขึน้ ไว.”
ในปฐมสูตร๓๑ ตรัสไววา “ภิกษุ ท. ! สุขมีสองอยาง คือ คิหิสุขและบรรพชาสุข.
ภิกษุ ท. ! สุขมีสองอยางเหลานี้แล. ภิกษุ 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 ตรงกันขามกับบุคคลอื่น, เมื่อมนุษยโลกกําลังคับแคนวุนวายอยูเนืองนิจ กลับเปนผูสุข
สบายที่สุด. เรื่องในบาลีนี้ เทวดาทูลถามวา: “มนุษย แมเปนกษัตริยมีทรัพยสมบัติมาก ครอบครองแวนแควนแลว ยังปองหมายใน
สมบัติของกันและกัน ไมรูสึกวาเพียงพอในกามทั้งหลาย, ในขณะที่กษัตริยนนั้ ขวนขวาย แลนไป
ตามกระแสภพ ลอยไปตามความโกรธและตัณหา, คนพวกไหนเลา ที่ไมมีการดิน้ รน (สงบอยูได)
ในโลกนี้.” ตรัสวา: “มนุษยพวกใด ทิ้งเรือน ทิ้งบุตร และสัตวผูเปนที่รกั ออกบวชแลว, ละราคะ โทสะ
และถอนอวิชชาเสียได เปนพระอรหันตผูหมดอาสวะแลว. มนุษยพวกนั้นแหละ เปนผูไมมกี ารดิน้
รนในโลก.” ฯ
๔. ชนิดของการบวช ผูท ี่บวชเขาแลว ยอมเปนอยูตา ง ๆ กัน โดยไดรธู รรมสมควร
แกการบวชบางไมรูบาง.
พระองคจึงตรัสบุคคลเนือ่ งดวยการบวชไว ๔ พวก เปรียบดวยหมอ
๔ ชนิด,๓๓
(อานพุทธสาสนา เลม ๓ ปที่ ๖ ภาคไตรปฎก หนา ๖๒)

ในอัฎฐมสูตร๓๔ ตรัสบุคคล ๒ พวกไวอีกชนิดหนึ่ง มีหลักวา กายออก แตจิตยังไม
ออก, กายยังไมไดออก แตจิตออก, กายก็ยงั ไมออก จิตก็ยังไมออก, กายก็ออกแลว จิตก็ออกแลว,
พวกที่ ๑ เชน กายบวชแลว แตสวนจิตใจยังเชนเดียวกับจิตชาวบาน, พวกที่ ๒ กายยังไมไดบวช
แตจิตประกอบดวยความขูดเกลา เชนเดียวกับจิตพระ, พวกที่ ๓ เปนฆราวาสแท ทัง้ กายและใจ, พวก
ที่ ๔ เปนพระแท ทั้งกายและใจ.

๓๑

ปฐมสูตร สุขวรรค ทุติยปณณาสก ทุก. อํ. (๒๐/๑๐๐/๓๐๙).

๓๒

อัฏฐมสูตร สัตติวรรค เทวดาสํ ส. สํ. (๑๕/๒๒/๗๒).

๓๓

ตติยสูตร ปฐมวรรค ตติยปณณาสก จ. อ (๒๑/๑๓๘/๑๐๓)

๓๔

อัฏฐมสูตร จตุตถวรรค ตติยปณณาสก จ. อํ. (๒๑/๑๘๕/๑๓๘)
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โดยนัยนี้ ยอมไดนักบวช ๒ ชนิด คือจริงและปลอม. นักบวชจริงมีหลักที่ตรัสไวใน
บาลี ปญจมสูตรวา๓๕ “ภิกษุ ท. ! พรหมจรรยนี้ ที่ใคร ๆ อยูประพฤติ ไมใชเพื่อโกหกแกมหาชน
ไมใชเพื่อหลอกลวงมหาชน ไมใชเพื่อลาภสักการะเปนอานิสงส ไมใชเพื่อมีการพนจากคําติเตียนเปน
อานิสงส ไมใชดวยหวังวามหาชนจงรูจกั เราดวยอาการอยางนี้. ภิกษุ ท. ! พรหมจรรยนี้ ใคร ๆ
อยูประพฤติ ก็เพื่อสํารวม เพื่อความสละ เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับ.” นี้เปนนักบวชแท.
เมื่อตรัสพระโอวาทแกพระมหาโมคคัลลานะ ไดตรัสไวตอนหนึ่งวา บวชแลว ตอง
ไมชูงวง, ชูงวงคือนึกหยิ่งภายในใจวา เราเปนสมณะแลวสูงกวาชาวบาน เขาจะตองตอนรับ ตอง
นอบนอม ตองคอยปรนนิบัติ เปนตน ใหทันใจเรา, เมื่อเธอคิดเชนนั้นแลว เดินไป เขาไมเห็นเธอ
เปนตน ก็โกรธนอยใจ เกอเขินเงอะงะ, ทั้งนี้ก็เพราะชูงวง ซึ่งตรัสสอนไวใหละเสีย มิฉะนัน้ การ
บวชจะกลับเปนความทุกขแกผูนนั้ หาระวางมิไดทเี ดียว.
๕. ถาบวชกันหมดจะไดหรือไม !
พิจารณาดูตามพระบัญญัตใิ นวินยั และพุทธ
โอวาทในบาลีตาง ๆ เห็นวาไมมีพระประสงคใหบวชกันหมดทุกคน หรือไมไดทรงบัญญัติสั่งสอนวา
ใหทุกคนบวช และทั้งไมทรงพระประสงคมุงหมายวา ยิ่งบวชเปนจํานวนมาก ๆ ยิ่งดี.
มีเรื่อง
สําหรับพิจารณาดังนี:้ ในสวนวินยั
อนุญาตใหมีการเลีย้ งชีวิตเนื่องดวยผูอื่น ดังบทอนุสาสนวา “...
บรรพชาอาศัยกอนขาวที่ไดมาดวยกําลังลําแขง...” คือออกเที่ยวบิณฑบาตไดมา, ไมตองประกอบการ
คาขายหรือทําการแลกเปลี่ยนโดยตรงและโดยออม ในทํานองอื่นอันนอกรีตแหงสมณะ. โดยนัยนีถ้ า
บวชกันหมดทัง้ หญิงและชาย ก็ไมมีใครเลี้ยง. นอกจากอาหารแลว ยังไดทรงบัญญัติอยางอืน่ ซึ่ง
เขมงวดพอทีจ่ ะเปนเครื่องวัดเครื่องกรอง ใหบวชไดแตผูที่สัทธา และกลาหาญพอที่จะบวชเทานัน้ .
ในบาลีอนื่ ๆ แทบทั้งสิ้น จะรวมไดเปนใจความอันหนึ่งวาคฤหัสถก็อาจบรรลุมรรค
ผลไดเหมือนกัน เทากับภิกษุ คือบรรลุอรหัตตผลก็ได, และเมื่อบรรลุแลว จะอยูในเพศฆราวาส
สืบไปก็ไดถึง ๓ ขั้น คือ โสดาบัน สกทาคามี และอนาคามี, นอกจากอรหัตตผลเทานั้น ถาฆราวาส
บรรลุเขาแลว จะตองออกจากเรือนไป (เชนพระยสเปนตน). เมื่อมรรคผลอันเปนของสูงสุดในพุทธ
สาสนาก็สาธารณะทัว่ ไปแกฆราวาสแลว เหตุผลฝายขางวา ควรบวชกันใหหมด ยอมไมมีเลย, แม

๓๕

ปญจมสูตร อุรุเวลวรรค ปฐมปณณาสก จ. อํ. (๒๑/๓๓/๒๕).
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จะวายิ่งมากยิ่งดีก็ไมมี, พระพุทธโอวาทที่แทจริง ไมขัดตอความเจริญของโลกหรือบานเมือง หรือ
ธรรมชาติแมแตนอย.
พระพุทธประสงคที่จริงมีวา
นักบวชก็คือผูประสงคจะตัดลัดมุงไปสูความพนทุกข
โดยเร็ว แลวสอนฆราวาสหรือทําตัวอยางใหดูในขอฝกหัดกาย – วาจา – ใจ อันอาจทําชีวิตใหราบรื่น
เปนสุขตั้งแตตา่ํ ๆ ขึ้นไปถึงที่สุด. ใครมีความสามารถเพียงไหน ก็อาจถือเอาความสุขไดเพียงนั้น,
ขืนกันไมได เชนเดียวกับการปอนอาหาร. คนโตแลวปอนแกเด็กออนแมจะทําคําขาวเทาปากของตน
เปนประมาณ เมื่อปอนใหเด็ก เด็กก็รับไดเพียงขนาดปากของเด็กเองเทานั้น เหลือนั้นก็รวงหลนไป
ฉันใด การรับผลคือความสุขจากพระพุทธโอวาทหรือพุทธสาสนา ก็รับไดเทาอินทรีย คือสัทธา
วิรยิ ะ สติ สมาธิ ปญญา ทีเ่ ราเรียกกันวา “อุปนิสัย” ทีต่ ัวมีอยูเทานั้น, ถาขืนกัน ก็กลายเปนขืนให
ทนทุกขและเกิดการวุนวายขึ้นเปนแท.
การมากคุณสมบัติคุณความดี กับการมากจํานวนคือนับตัวไดมาก ๆ คนนั้น, ทรง
ประสงคชนิดที่มากคุณสมบัติ แมจะมีนอยคน ก็ดกี วามากคน แตเปนคนเปลาหรือกลวง หรือ
หลอกลวง. โดยเหตุผลอันนี้ จึงไมมหี ลักเกณฑวาเราควรบวชกันใหหมด ดวยอุบายชักจูง. จง
ปลอยใหธรรมในใจเปนเครือ่ งวัดเลือกคัดขึ้นบวชเทาที่ควร และตรงตอพุทธประสงคเถิด.
อันที่จริง กฎธรรมชาติ ก็ทําใหเราบวชกันทุกคนไมไดอยูแ ลว, เพราะเรายังมีคนที่
กําลังครรภแก, ลูกออน, และทารก ซึ่งจะบวชพรอมกันไมได, และแมวาจะมีการอนุญาตใหบวช
ภิกษุณีกนั ขึ้นอีก ใหผูหญิงบวชไดเชนครั้งพุทธกาล ก็ยังมีธรรมชาติอยางอื่นขัดขวาง คือ ใจของบาง
คนที่ไมอยากบวช หรือไมรเู รื่องการบวชในพุทธสาสนานั่นเอง เพราะคนทั้งโลกทีน่ ับถือลัทธิอยางอื่น
ก็ยังมี.
หากทานจะถามโดยหลักวิชา วา สมมติวาทางบุคคลเขาสมัครใจพรอมกันแลวทัว่ โลก
คือจะคอยบวชกันเรื่อย ๆ ไปใหจนหมด ไมทําการสืบพันธุก ะกันและกันตอไป, สวนทางธรรมใน
พุทธสาสนาจะขัดของหรือไม จะรับไดหรือไม ?
ขาพเจาก็ขอตอบโดยหลักวิชา และอาศัยการอบรมจิตอันเปนสวนหนึ่งของพระพุทธ
สาสนาวา ได, และในที่สุดเราจะไมตองกินอาหาร หรือเนื่องดวยเครื่องใชสอนประคบประหงมกาย
เชนที่มนุษยเขาใจวาเปนของจําเปน, แตเราจะตองอบรมตนเองในขอปฏิบัติชนิดที่จะทําใหอยูได. คือ
การอบรมใจ (ที่เรียกวาเจริญภาวนา) จนสําเร็จรูปฌาน หรืออรูปฌาน อันอาจจะทําใหทั้งหมด
กลายเปนสัตวที่คลายพรหม เชน อาภัสสรพรหมเปนตน, สัตวชนิดนี้ มีปตแิ หงใจเปนอาหารอยูได
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ไมตาย, แตเราทั้งหมดจะตองกลายเปนสัตวอีกชนิดหนึง่ ไปเทานั้น, และเปนความจริงที่เปนไปไดแท.
อยาวาถึงกลายเปนพรหมเลย, ในยุคที่จิตตศาสตรกําลังเจริญในอินเดีย มีผูบําเพ็ญตบะในวิธี “มีลม
เปนอาหาร” ก็ยังมี. พวกนี้ไมตองกินอาหารอื่นนอกจากลม และกําลังความอิ่มใจนั่นเองเปนอาหาร
คงมีชีวิตอยู แมรูปรางจะเปลี่ยนผิดคนธรรมดาไปบาง ก็เปนมนุษยเรา ๆ นี่เอง แปลกแตกําลังใจของ
คนพวกนี้แข็งเหลือที่จะเปรียบเทานั้น.
พระอรหันตเขาสมาบัติตลอด ๗ วัน, พระองคทรงอดอาหาร ๗ สัปดาห (๔๙ วัน)
เปนตน ลวนแตอยูดว ยกําลังใจ, เพราะเปนยุคที่อบรมภาวนากันจนไมเห็นเปนของแปลก. บัดนี้เปน
ยุคออนแด เห็นการทําเชนนั้นเปนของสูงสุดวิสัย. พอไดยินวาจะอดอาหารสักมือ้ เดียว ก็เชือ่ แน
ลวงหนาวาจะเปนลมตายเสียแลว. ถาทานเชื่อจิตตานุภาพา ทานจะหมดสงสัยในเรื่องนี้, ถาอาน
บาลีอัคคัญญสูตรดูจะเห็นไดวา
มนุษยเราเคยเปนสัตวชนิดที่มีปต เิ ปนอาหารกันมากอนเหมือนกัน,
แตเปนเพราะปลอยให โลภะ โทสะ โมหะ เกิดขึน้ สมทบมากเขา จึงคอยกลาย ๆ มานับดวยยุค ๆ
กัลป ๆ จนมาเปนสัตวเชนบัดนี้. และขางหนาตอไปอีกนาน ๆ เราจะกลายเปนสัตวชนิดไหนอีกก็ยังรู
ไมได. ถาเราจะเชื่อเทวดาก็เปนสัตวชนิดหนึ่งเทากับที่มนุษยก็เปนสัตวชนิดหนึ่ง ซึ่งแมมีอาหารและ
การเปนอยูตางกัน ก็เปนสัตวเหมือนกัน หรือเชื่อหลักวิวัฒนาการอยางใหมที่วา คนเรากลายมาจาก
สัตวที่ต่ําตอย แลว ก็จะหมดความสงสัยในขอนี้ เพราะการประพฤติสั่งสมอบรมนั่นเอง ทําใหเรา
คอย ๆ กลายเปนอะไรไปก็ได.
แตในทีน่ ี้ขาพเจาประสงคจะกลาวเรื่องการตามรอยพระอรหันต ทั้งไมไดมุงหมายวา
จะบวชกันหมด และบวชหรือไมบวชก็ตามรอยพระอรหันตไดทั้งนัน้ การขบปญหาชนิดที่กลาวแลว
จึงอยูนอกประเด็น ซึ่งที่แทควรจะกลาวใหพิสดารในเรือ่ งอื่นอีกเรื่องหนึ่งตางหาก.
๖. ประโยชนแทจริงของการบวช. มันเปนการงายที่จะกลาวตามที่เขาใจกันวา บวช
ดับทุกข หาความสุข. แตเมื่อถามวา สุขเกิดแตการบวชคืออะไร เปนการยากทีจ่ ะตอบ. บางคน
เห็นวา บวชไมตองทําการงาน ไมคอยมีเรื่องรบกวนใจ จึงจะเปนสุข. บางคนบวชหวังๆไปสวรรค,
พรหมโลกก็มี ดวยอํานาจความเขาใจผิด ทั้งนี้ก็เนื่องแตความสุขมีเปนชั้น ๆ นั่นเอง. ใครมองเห็น
ความสุขเพียงแคไหน ก็นึกเอาวาความสุขมีแคนั้น และผลของการบวชก็คือความสุขขั้นที่เขาเขาใจ
นั้น. ยุคพุทธกาล กอนแตพระองคตรัสรู มนุษยในมัชฌิมประเทศรูจกั ความสุขอยางสูงเพียงพรหม
โลก. เมื่อไดเบื่อลวงหนาไปถึงทีย่ ังไมไดเสวย
เนื่องจากไดรบั ความทรมานใจเห็นความไมเที่ยง
แปรปรวนอยูเสมอ จึงสลัดสิ่งทั้งปวงออกบวช. ออกบวชมุงสุขที่สงบ, ขั้นแรกเห็นวาเทวดาดี มุง
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ความเปนเทวดา นาน ๆ พบวาเทวดาก็มีใจเปนอยางเดียวกับมนุษย ถูกตัณหาและความโกรธเผาใจ
อยูเหมือนกัน
คอยปรารถนาสูงขึ้นไปถึงพรหม,
เขาใจวาพรหมเปนสภาพชีวิตที่ประเสริฐอยู
ตลอดเวลาที่คนไมพบวา มีสิ่งอื่นที่ประเสริฐกวานัน้ .
ตอมาเมื่อพระพุทธเจาของเราเกิดขึ้น ไดตรัสรู มีปญญาแทงตลอดตามแนวความคิด
ของพวกนักบวชกอน ๆ และเลยขึ้นไปจนทรงพิสูจนไดวา แมพรหมโลกก็ยังไมเที่ยง ยังเปนทุกข
เนื่องดวยการตองเกิดตองดับ.
เห็นการทีไ่ มตองเกิดตองดับวาเปนสุขอยางยิ่ง
ไดแกนพิ พาน.
พระองคจึงทรงพบสุขที่แทจริง อันสูงขึ้นไปกวาพรหม. และทรงสอนสาวกใหมุงความสุขชนิดนี้เปน
จุดหมายปลายทาง. มีเรื่องปรากฏในบาลีที่ทรงสนทนาโตตอบกับปริพพาชกอันเปนนักบวชที่ดาษดื่น
อยูในยุคนั้น, ในจูฬสกุลุทายิสูตร๓๖ ปริพพาชก ชื่อจูฬสกุลุทายิทูลถามวา: “พระองคผูเจริญ ! พวกภิกษุพากันเขามาประพฤติพรหมจรรยในสํานักพระผูม ีพระ
ภาค เพราะหวังทําใหแจงโลกซึ่งมีความสุขโดยสวนเดียวหรือ ?”
[โลกอันเปนสุขโดยสวนเดียวนี้ หมายเอาสุภกิณหพรหม ซึ่งสนทนากันมาแลวกอนคําถามนี้.]

“ดูกอน อุทายิ ! หามิไดเลย ธรรมอืน่ ที่ยิ่งกวาประณีตกวา โดยอันเปนสุขโดยสวน
เดียวนั้นมีอยู”
“พระองคผูเจริญ ! ธรรมที่ยิ่งกวา ประณีตกวา อันเปนธรรมที่ภกิ ษุพากันประพฤติ
พรหมจรรยเพือ่ ทําใหแจงนัน้ เปนอยางไร ?”
ตอไปนี้ไดตรัสขอปฏิบัติในสาสนานี้คือจรณะและวิชชา เริ่มตนแตกุลบุตรไดฟงเทศน
เกิดสัทธา ถึงพรอมดวยศีล, สันโดษ, สํารวมอินทรีย, มีสติสัมปชัญญะ, เสพที่สงัดละนิวรณ,
ปฐมฌาน, ทิติยฌาน, ตติยฌาน, จตุตถฌาน, ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, จุตปู ปาตญาณ, 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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ใจความแหงประโยชนแทจริงของการบวชดังกลาวมาแลวขางตนนัน้ ไดตรัสรวมความ
ยอใหสั้นไวใน ทุกฺ อํ.๓๗ วา”ภิกษุ ท. ! การอุปสมบทอันตถรคตอนุญาตแลวแกสาวกทั้งหลาย ก็
เพื่อประโยชน ๒ อยาง คือ เพื่อการปดกัน้ อาสวะในทิฏฐธรรม (ภพนี)้ , และเพื่อการทําลายอาสวะใน
สัมปรายภพ (ภพหนา)
ภิกษุ ท. ! การอุปสมบทอันตถาคตอนุญาตแลวแกสาวกทั้งหลายก็เพื่อ
ประโยชน ๒ อยางนี้แล.” ภิกษุในสาสนานี้ทั้งหมดก็เพื่อความสุขนี้.
นี้คือประโยชนที่แทจริงหรือจุดหมายปลายทางของการบวช. ฯ
๗. ประโยชนพิเศษของการบวช.
นอกจากจะเปนการหลุดพนจากทุกขเปนสวนตัว
แลว การบวชยังเปนการสืบอายุของพรหมจรรยชนิดนี้ใหยืนยาวมาถึงคนที่เกิดภายหลังได, เพราะ
เพศภิกษุ ยอมสืบอายุสาสนาไวไดดีกวาเพศฆราวาส ทั้งทรงประสงคใหสาวกชวยกันรักษาไว อยา
ทําตนเปนคนสุดทายของพรหมจรรยเสีย จึงไดตรัสไว๓๘ วา: “...อานนท ! เรายอมกลาวกัลยาณวัตรแกเธอ โดยประการที่วาเธอจะพึงใหเปนไป
ตามได, เธอทั้งหลายอยางเปนบุรษุ มีในทีส่ ุดของเราเลย. อานนท ! เพราะเมื่อบุรษุ ใดกําลังเปนไป
อยู การขาดไปแหงกัลยาณวัตรมีขึ้นในระหวางนั้น บุรุษชื่อวาบุรษุ มีในที่สุดของบุรุษทั้งหลาย...” ฯ
เปนตน.
นี่แสดงการบวชที่ถูกตอง เปนการตออายุพระสาสนาใหยืดยาวไปดวย.

๘. การสึก. การบวชแลวสึก ไมไดเปนการตามรอยพระอรหันตอยางแนวแนเลย ไม
นาจะนํามากลาว. แตก็เปนปญหาที่เนื่องถึงกันอันหนึ่งจึงนํามากลาวไวในที่นี้ดว ย.
ครั้งพุทธกาล ตอนแรก ๆ ไมมีการสึก เพราะคนที่เขาไปขอบวชเปนคนคิดตกใน
สภาวสังขารมาแลว จึงขอบวช และบรรลุความเปนอริยบุคคลไปหมด, พระองคจึงไมไดทรงวางวิธี
สึกไวให. มารุนหลัง มีคนถลําบวชเพราะตามเพื่อนหรือตามเสียงสรรเสริญคุณของการบวช 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 ไมมีใครนับถือ, คําบาลีที่ตรัส
ใช ทีแ่ ปลวาสึกนั้น ไมใชเปนคําธรรมดา เปนคําอัปมงคล คือคําวา “หีนายาวตฺตติ = เวียนมาเพื่อ
เพศอันต่ําชา๓๙, หรือคําวา “วิพฺภนฺตโิ ก = หมุนไปผิดอยางนาติ” ซึ่งเราเรียกในภาษาไทยวา สึก
และไมถือกันวาเปนอัปมงคลอะไร บางทีก็ถือไปวา เมื่อจะสึกก็เปนการมงคลอีกครั้งหนึ่ง เหมือน
เมื่อเขาพิธีบวชเหมือนกัน เปนเพราะเราเพาะพิธีสึกกันขึ้นใหม เนือ่ งจากอยากใหไดบวชเหมือนกัน
เปนเพราะเราเพาะพิธีสึกกันขึ้นใหม เนื่องจากอยากใหไดบวชกันทุกคน แม ๗ วัน ก็ยังดีเปนตน
เปนการบวชทีต่ ามรอยพระอรหันตอยางตรงดิ่งแนวแนหามิได. และเปนการสึกที่ตา งกับครั้งกระโนน
ซึ่งถือกันวา การสึกนาติเอามาก ๆ เพราะบัดนี้มีพธิ ีสึก.

ผูที่ตองสึกก็เพราะเหตุ ๒ อยาง คือ ถูกบังคับ, และสึกเอง. อยางแรกคือ ทําผิด
รายแรงจนเขาบังคับใหสึก หรือความอับอายคงทนอยูไมไหวบังคับใหสึก. อยางหลังเพราะบวชตาม
ประเพณีบางแหงที่ถือวาบวชชั่วคราว, ไมใชบวชตามรอยพระอรหันตจริง ๆ, หรือบวชเพราะถลําเขา
ไปโดยเขาใจผิดวาตนจะทําหนาที่ของการบวชได, ภายหลังมองเห็นหนทางแนนตัน ก็ตองลาสึก,
หรือเมื่อไดศึกษาพระธรรมวินัยมากเขา ทําใหเห็นไปวา ออกไปเปนอุบาสก หรืออุบาสิกาที่เครงครัด
บริสุทธิ์เรียบรอย ก็ยังดีกวาทนอยูเ ปนภิกษุที่เศราหมองรังเกียจตัวเอง, หรืออกุศลวิตก หรือกิเลส
เกิดขึ้นรบกวนเผาใจใหเรารอน, จึงลาสึกสรุปไดความวา ถาไมอาจตามรอยพระอรหันตดวยการบวช
ไดตอไป, ก็ควรสึก มิฉะนั้นเปนการทนบวช ซึ่งไมเปนการกระทําที่ชอบ หรือเย็นใจไดเลย.

ภัยหรืออันตรายของนักบวช ที่จะทําใหสึกได ทั้งที่เปนคนบวชใหมและบวชนาน ได
ตรัสไวใน จาตุมสูตร๔๐ วา: ภิกษุ ท. ! ภัยของคนที่ลงไปสูน้ํา มีสี่อยางคือ ภัยเกิดแตคลื่น, ภัยเกิดแตจระเข, ภัย
เกิดแตน้ําวน, ภัยเกิดแตปลาราย, ภิกษุ ท. ! นี่เปนภัยสี่อยางของคนที่ลงน้ํา.

๓๙

เพศต่ํา หมายถึงเพศคฤหัสถ

๔๐

จาตุมสูตรภิกขุวรรค ม.ม. ไตร. ล. ๑๓/๑๙๘/๑๙๐ ตรัสแกภิกษุ ท. ที่ปามะขามปอม.
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ภิกษุ ท. ! ภัยของนักบวชบางคนผูบวชจากเรือนไมเกี่ยวของดวยเรือน ในสาสนานี้ก็
มีสี่อยาง. ฉันเดียวกัน คือ ภัยเกิดแตคลืน่ ภัยเกิดแตจระเข ภัยเกิดแตน้ําวน ภัยเกิดแตปลาราย.
๑.ภิกษุ ท. ! ภัยเกิดแตคลื่นเปนอยางไร ? ภิกษุ ท. ! คนบางคนสัทธาบวชใน
สาสนานี้ ไมมีการงานอันเกี่ยวของดวยเรือนเธอบวชเพราะคิดเห็นวา “เราถูกความ เกิด – แก – ตาย –
โศก – ร่ําไร – ทุกขกาย – ทุกขใจ – แหงใจ ครอบงําเอา เปนผูทถี่ กู ความทุกขครอบงําหอหุมแลว ทํา
ไฉน ความสิ้นทุกขจะปรากฏได.” ฯ ครั้นบวชแลวเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยดวยกันยอมวากลาว
ตักเตือนเธอวา “จงกาวไปอยางนี้ ๆ จงถอยกลับอยางนี้ ๆ จงแล จงเหลียว จงคู จงเหยียด อยางนี้ ๆ
จงทรงสังฆาฏิ บาตร จีวร อยางนี้ ๆ” ฯ เธอหวนระลึกไปวา “เมือ่ เราอยูครองเรือน ยอมวากลาว
สั่งสอนผูอื่น บัดนี้ภกิ ษุคราวลูกคราวหลานของเรากลับมาคอยหาโอกาสวากลาวตักเตือนเรา” ดังนี้
ฯ เธอก็บอกคืนสิกขา เวียนมาสูเพศอันต่ําชา ฯ ภิกษุ ท. ! ผูนี้เราเรียกวา ผูกลัวตอภัยอันเกิดแต
คลื่น แลวบอกคืนสิกขา เวียนมาสูเพศอันต่ําชา. ภิกษุ ท. ! คําวาภัยเกิดแตคลืน่ เปนชื่อแหงความ
คับแคนใจเพราะโกรธ.

๒. ภิกษุ ท. ! ภัยเกิดแตจระเขเปนอยางไร ? ภิกษุ ท. ! คนบางคน...๔๑ ครัน้ บวช
แลว เพื่อนทีป่ ระพฤติพรหมจรรยดวยกันยอมวาวากลาวสั่งสอนเธอวา “สิ่งนี้ทานควรเคีย้ ว สิ่งนี้ไม
ควรเคีย้ ว, สิ่งนี้ทานควรบริโภค สิ่งนีไ้ มควรบริโภค, สิ่งนี้ทานควรลิ้ม สิ่งนีไ้ มควรลิ้ม, สิ่งนี้
ทานควรดื่ม สิ่งนี้ไมควรดืม่ . ทานควรเคี้ยว-กิน-ลิ้ม-ดื่ม แตของที่ควร, ไมควรเคีย้ ว-กิน-ลิ้ม-ดื่ม
ของที่ไมควร. ทานควรเคีย้ ว-กิน-ลิ้ม-ดื่ม แตในกาล (คือเวลาที่อนุญาต), ไมควรเคี้ยว-กิน-ลิ้ม-ดื่ม
นอกกาล.” ดังนี้. ฯ เธอหวนระลึกไปวา “เมื่อกอนเราอยูครองเรือนปรารถนาสิ่งใดก็เคีย้ ว-กิน-ลิ้มดื่มสิ่งนั้น, ไมปรารถนาสิ่งใดก็ไมเคี้ยว-กิน-ลิ้ม-ดื่ม สิ่งนั้น, เคี้ยว-กิน-ลิ้ม-ดื่ม ไดทั้งสิ่งที่ (ภิกษุนี้
วา) ควรและไมควร, ไดทั้งในกาลและนอกกาล, ที่คหบดีผูมีสัทธานํามาถวายนอกกาลในเวลา
กลางวัน.” ดังนั้น เธอก็บอกคืนสิกขา เวียนมาสูเพศอันต่ํา, ภิกษุ ท. ! คําวาภัยเกิดแตจระเข เปน
คําสําหรับเรียกคนเห็นแกทอ ง. ฯ

๔๑

ที่...เชนนี้ เติมใหเต็มเหมือนขอ ๑.
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๓.ภิกษุ ท. ! ภัยเกิดแตน้ําวนเปนอยางไร ? ภิกษุ ท. ! คนบางคน... ครั้นบวชแลว
ตอนเชาถือบาตรครองจีวร เขาไปบิณฑบาตในบานหรือนิคม ไมรกั ษากายไมรักษาวาจา ไมกําหนด
สติ ไมสํารวมอินทรีย (คือหูตาเปนตน) ในที่นั้น เธอเห็นคหบดี หรือบุตรของคหบดี อิ่มเอิบ
เพียบพรอมดวยกามคุณหา ใหเขาบําเรออยู. เกิดการหวนระลึกวา “เมื่อกอน เราเปนคฤหัสถ ครอง
เรือนก็เปนผูอมิ่ เอิบเพียบพรอมดวยกามคุณหา ใหเขาบําเรออยู, ทรัพยสมบัติในตระกูลของเรา ก็มี
อยู และเราก็อาจบริโภคทรัพยสมบัติพลาง ทําบุญพลาง” ดังนี้ ฯ เธอบอกคืนสิกขาเวียนมาสูเพศต่ํา.
ภิกษุ ท. ! ผูน ี้เราเรียกวา ผูกลัวตอภัยเกิดแตน้ําวน แลวบอกคืนสิกขา เวียนมาสูเพศต่ํา. ภิกษุ ท. !
คําวา ภัยเกิดแตน้ําวนนี้เปนคําสําหรับเรียก กามคุณทั้งหา.

๔.ภิกษุ ท. ! ภัยเกิดแตปลารายเปนอยางไร ? ภิกษุ ท. ! คนบางคน... ครั้นบวช
แลว ตอนเชาถือบาตร ครองจีวร เขาไปบิณฑบาตในบานหรือนิคม ไมรักษากาย ไมรกั ษาวาจา
ไมกําหนดสติ ไมสํารวมอินทรีย (คือหูตาเปนตน), ณ ที่นั้น เธอเห็นหญิงชาวบานที่หมผาไมดี ที่นุง
ผาไมดี (คือไมมิดอวัยวะสวนที่ควรปกปด), เมื่อเธอเห็นหญิงชาวบานผูหมผาไมดี นุงไมดี ความ
กําหนัดก็เสียดแทงจิตของเธอ. เธอมีจิตถูกราคะเสียดแทงแลว ก็บอกคืนสิกขา เวียนมาสูเพศต่ํา.
ภิกษุ ท. ! ผูนี้เราเรียกวาผูก ลัวตอภัยอันเกิดแตปลาราย แลวบอกคืนสิกขา เวียนมาสูเพศต่ํา. ภิกษุ
ท. ! คําวาภัยเกิดแตปลารายนี้ เปนคําสําหรับเรียกวา มาตุคาม.

ภิกษุ ท. !
ภัยสี่อยางนี้แล หวังไดคือมีอยูแกคนบางคนที่ออกบวชจากเรือน ไม
เกี่ยวของดวยเรือน ในสาสนานี้. ฯ
สวนใน นวมสูตร๔๒ ไดตรัสเหตุใหสึกไวอีกปริยายหนึ่ง เปนความมัวเมา วา: “ภิกษุ ท. ! ภิกษุผเู มาดวยความเมาในความเปนหนุม ยอมบอกคืนสิกขา เวียนมาสูเพศต่ํา. ภิกษุ
ท. ! ภิกษุผูเมาในไมมโี รค ยอมบอกคืนสิกขา เวียนมาสูเพศต่ํา. ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูเมาดวย ความเมา
ในชีวิต ยอมบอกคืนสิกขา เวียนมาสูเพศต่ํา” ดังนี้. ในบาลีนี้มีความหมายกวางขวาง ครอบไปได
ถึงผูสึกทุกจําพวก เพราะความเมาเหลานี้ เปนตนเหตุทําใหเกิดภัยอันตรายตอการบวชไดทุกทางเปน
คํากวาง.ฯ
๔๒

นวมสูตร เทวทูตวรรค ปฐมปณณาสก ติก. อํ (ไตร ล. ๒๐ น. ๑๘๖ บ. ๔๗๙)
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โดยนัยนี้กไ็ ดความวา การสึกก็คือ การถอยหลังกลับจากการกาวเดินตามรอยพระ
อรหันต เนื่องดวยอุปสรรคตาง ๆ ตามทีม่ ันจะเกิดขึ้นแกผูที่ไมสามารถดําเนินไดสืบไป. ผูจะเดินไป
ขางหนาในทางนี้ ควรทราบไวเปนเครื่องปองกันตัว ดุจขายเพชรปองกันอันตราย ใหเจริญสืบไป
จนถึงความหลุดพนได. ฯ

๙. ถาไมบวชจะไดหรือไม ?
สําหรับผูประสงคอรหัตตภูมิไมบวชไมได, พระ
อรหัตตผลเปนคุณธรรมขั้นสูงสุดยอด ควรแกเพศของการบวชอยางเดียว, ไมมใี นเพศฆราวาส. แม
จะเกิดบรรลุธรรมขุนสูงสุดนี้ในเพศฆราวาสขึ้นมาก็ตองรีบบวช เชน ยสกุลบุตรเปนตัวอยาง, นัยวา
บรรลุอรหันตแลว ถาขืนอยูเปนฆราวาสจักตองปรินิพพานเนื่องจากความอาเกีกยรณรังเกียจดวยสภาพ
แหงเพศเดิมนัน้ . แตที่แทการเปนพระอรหันต ยอมสูงกวาการบวชอยูแลว.
สําหรับผูประสงคมรรคผลอันต่ําลงมา คือโสดา – สหทาคา – อนาคา แลว จะบวชก็ได
ไมบวชก็ได, แมวาการบรรพชาจะเปนการชวยเหลือใหไดบรรลุมรรคผลเร็วและงายเขาก็จริง แตผู
ไมบวชก็อาจบรรลุมรรคผลนั้นไดภายในเรือน และภายในการงานของฆราวาสนัน่ เอง. ในบาลี คน
ชั้นสูงเปนอันมาก เชน พระญาติในสากยวงศ, หรือคนชั้นกลาง เชนเศรษฐี คหบดีเปนอันมากก็ได
บรรลุถึง อนาคามิผล. และในคนชั้นต่ําก็ยังมี ดังทีต่ รัสไวในบาลีฆฏการสูตร๔๓ ดังตอไปนี:้ -

“...ดูกอนมหาราช !
ในนิคมชื่อเวภฬิงคะ มีชางหมอชื่อฆฏิการะเปนอุปฐากของ
ตถาคต. มหาราช ! ความนอยใจเสียใจวา ‘พระผูม ีพระภาคกัสสป ไมทรงจําพรรษาทีพ่ าราณสี
ของเราเสียแลว’ ดังนี้, ยอมมีแกมหาบพิตรเทานั้น, ความนอยใจเสียใจเชนนี้ จะมีไดแกฆฏิการะ
นั้นหามิได และจักไมมีแมในกาลตอไป.
“มหาราช ! ฆฏิการะนัน้ ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนที่พึ่งแลว, เวน
ไกลจากปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท และสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน. ฆฏิ
การะนั้นมีความเลื่อมใส ไมหวั่นไหวในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ, ถึงพรอมดวยศีลที่พระอริย
เจาชอบใจ.
๔๓

ฆฏิการสูตร ราชวรรค ม.ม. (ไตร. ล.๑๓/๓๘๒/๔๑๗) ตรัสแกพระอานนท เลาเรื่องพระพุทธเจากัสสป. ตรัสแกพระราชาองคหนึ่ง.
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“มหาราช !
ฆฏิการะนั้นไมความสงสัยในทุกข ไมมีความสงสัยในทุกขสมุทัย,
ทุกขนิโรธ, และในทุกขนิโรธคามินีปฏฏิปทา. ฆฏิการะนั้นมีภัตตหนเดียว (คือกินขาววันละครั้ง).
ประพฤติพรหมจรรย (คือไมเสพเมถุน). เปนผูมีศลี มีธรรมอันงดงาม.
“มหาราช ! ฆฏิการะนั้น ไมขุดดินดวยเครื่องมือ ไมขุดดวยมือ, หาบเอาแตดินที่
ชาวบานทิ้งไว หรือที่หนูและลูกหนูขุดไว นํามาทําภาชนะ แลวประกาศอยางนีว้ า ‘ภาชนะเหลานี้
ผูใดอยากได ก็จงเอาขาวสารใสในกระบุงขาวสาร, เอาถั่วเขียวใสในกะบุงถั่วเขียว หรือถัว่ ดําใสใน
กะบุงถั่วดํา (ฯลฯ) ของเราแลว จงถือเอาภาชนะตามที่ตนปรารถนาเถิด’ ฆฏิการะนั้นเลี้ยงมารดา
บิดาผูแ กและตามืด ตลอดกาล.
“มหาราช ! ฆฏิการะนัน้ เพราะเขาได บรรลุอนาคามิมรรคอันเปนเครื่องทําสังโยชน
หาอยางในเบือ้ งต่ําใหสิ้นไป (คือเปนอนาคามี), จักเปนผูเปนอุปาติกะ (คือลอบเกิดในชั้นสุทธาวาส),
จักปรินิพพานในภพนั้น ไมมีกลับมาจากภพนั้นเปนธรรมดา,...ฯ”

เหลานี้ เปนตัวอยางอันแสดงวา มรรคผลชั้นอนาคามี ก็เปนภูมธิ รรมที่ฆราวาสบรรลุ
ได โดยไมตองบวช, บรรลุได โดยความเปนอยูอยางชีวติ ของฆราวาสตามธรรมดา แมไมตองกินขาว
หนเดียวเหมือนชางหมอที่กลาวถึงในบาลีนี้ก็ได. การที่อางเอาเรื่องชางหมอนี้มากลาว ก็เพื่อใหทราบ
พิเศษออกไปวาฆราวาสชั้นต่าํ ก็บรรลุอนาคามิผลได.

เมื่อไดยกอาคตสถานของการบวชและเรื่องราวทีเ่ กีย่ วกับการบวช จากบาลีและอัฏฐกถา
มาสาธกพอควรแลว
ขาพเจาขอตัดบทปญหาขอนี้ลงดวยกระแสพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา ตามที่ทรงกลาวไวในพระราชนิพนธเทศนาเสือปาหนา ๙๖, และหนา
๑๐๔ วา:
คนเราโดยมากที่เปนคฤหัสถ มักอึดอัดในขอที่วา จะถือสาสนาไดจริงอยางไร. มัก
เขาใจกันวา จะถือไดจริง ๆ ก็แตไปบวชเสียเทานั้น, เพราะฉะนั้นชานานมาแลวแตโบราณกาล จึงมี
ความนิยมกันวาผูใดยังไมไดอุปสมบท เรียกวาเปนคนดิบ คือไมมคี วามรูทางพุทธสาสนา หรือเหมือน
ไมไดแสดงตนวาเปนผูถอื พุทธสาสนา. แตถาจะวาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
ความนิยมที่วา โบราณนี้
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โบราณสักเพียงใด ? แทจริงเมื่อครั้งพุทธกาล ปรากฏแนนอนวา ถึงผูที่ไมไดบวช พระพุทธองคก็
ทรงนับถือเปนอุบาสกได และใชแตเทานั้น ถึงผูที่ไมไดบวชแตประพฤติดีประพฤติชอบ ก็สําเร็จเปน
โสดาบันไดเปนอริยบุคคลได ไมเฉพาะแตผูที่บวชเปนพระ แมที่เปนผูหญิงก็อาจสําเร็จไดเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นจึงแลเห็นไดวาในชั้นตน การบวชไมใชการจําเปนเสียแลว ความจําเปนคือใจตองถือจริง
เสื่อมใสจริง และเห็นใจจริงในคําสั่งสอนของพระศาสดาของเรานัน่ แหละนับวาเปนผูที่ถือจริงไดแท.
ตอมาคนไทยเราไดสาสนามาจากเมืองลังกา ความนิยมของพวกลังกามีหลายสถาน ซึ่งไดตกมาเปน
มรดกของเรา สรรพสิ่งทั้งปวง ซึ่งเปนไปเพื่อความแคบของพระสาสนา เลยเปนมรดกที่เราไดมาจาก
ลังกาทั้งนั้น ประการหนึ่ง เชนขอที่วา คนเราอายุครบ ๒๑ ป แลวตองบวช ถาไมบวชเปนดิบ นีน้ บั วา
เปนความคิดแคบอยางที่สุด เพราะแทจริงเปนอยางไร ? ก็พอจะเห็นได... (มองดูพวกนักบวช)
“...ก็เมื่อเราจะบวชก็ตามไมบวชก็ตาม ก็ถือพระพุทธสาสนาอยูแ ลวฉะนี้ จึงเปนความ
จําเปนของเราทั้งหลายที่จะตองพยายามเรียนใหรวู า สาสนาที่เราถือนั้นคืออะไร ถาเราไมพยายามรู
สาสนาของเรา ก็เหมือนกับเราหลอกโลกอยูเสมอ ถึงแมเราจะบวชก็ตามไมบวชก็ตาม ไมพนจากความ
ติเตียนวาเปนคนลวงโลก ชาติที่ประกอบดวยอารยธรรมในเวลานี้ ชาติไหนที่ไมมีสาสนาตองไมมีแลว
ในโลก, ตองมีสาสนาใดสาสนาหนึ่งแนนอน เวลานีท้ ั้งโลกเขาพูด เขานิยมวาชาติไทยเปนชาติที่ถือ
พุทธสาสนา ที่พระพุทธสาสนายั่งยืนอยูไ ด เพราะมีเมืองไทยเปนเหมือนปอมใหญในแนวรบ ตามที่
ขาพเจาไดกลาวมาครั้งหนึ่งแลว ก็แปลวา โลกนิยมแลว เพราะเชือ่ กันเสียหมดวา เราถือพระพุทธสาสนา
เพราะฉะนั้นเหมือนเราถูกโลกบังคับใหถอื พระพุทธสาสนาเหมือนกันการที่เราบวชจิ้ม ๆ แลวบอกวา
“ฉันถือแลว ตอไปฉันไมตอ งทําอะไรอีก” ดังนี้ ไมใชจะลวงโลกไปไดนานสักปานใด ในไมชา เขาก็จับ
ไดวาความประพฤติไมสมกับที่ถือพุทธสาสนา ใจไมสมกับหนทางที่พระศาสดาของเราสั่งสอนซึ่งเรา
เชื่อวาเปนทางดีที่สุด ถาเมื่อความประพฤติไมสมกับผูถือพระพุทธสาสนาเชนนีแ้ ลว ยอมทําใหโลก
เขาดูหมิ่นเราทั้งหมดไมใชวา ขาพเจาคนเดียวจะเปนผูอ าย ทานทั้งหลายที่นั่งอยูในที่นี้ทุกคนตองรับ
ความอายเทากับขาพเจา, ขาพเจาก็คนไทยคนหนึ่ง ทานก็คนไทยดวยกันทั้งนั้น ตองรับความอาย
ดวยกัน เชนนีแ้ ลว จําเปนตองมีมานะ.
“การที่บวชนัน้ ถามีเวลาและใจมัน่ คงอยู อยากจะบวชแลว ขาพเจาอนุโมทนา บวช
เถิด ! ถาไมมีเวลาและใจรูส ึกวาจะบวชจริงไมไดแลว ขออยาบวชลวงโลกเลย ขาพเจาขอเสียที ขอนี้
เปนขอที่ไดนกึ มานานแลว....,” ฯ
จบบทที่ ๒
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๓
ปาติโมกขสังวร
สํารวมใน
พระปาติโมกข
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บทที่ ๓
ปาติโมกขสังวร สํารวมในพระปาติโมกข

พระบาลีทเี่ ปนอุทเทสในบทนี้ ดังนี:้ “เธอนั้น ครัน้ บวชแลวอยางนี้ ยอมเปนผูสํารวมในปาติโมกขสังวร สมบูรณดว ยมรรยาทและทีเ่ ปน
ที่เที่ยวไป มีปรกติเห็นเปนภัยในโทษแมมีประมาณนอย, สมาทานศึกษาอยูในสิกขาทั้งหลาย.”
[สามัญญผลสูตร สีล. ที. ล.๙ น.๘๓ บ.๑๐๒]

นิทเทส
ใจความของบทนี้ : กลาวดวยปาติโมกขสังวรอันเปนศีลหมวดตนแหงจตุปาริสุทธิศลี
พรรณนาความดวยปาติโมกข อันมาในบาลีวนิ ัยที่สงฆสวดทุกกึ่งเดือน และที่มาในบาลีสามัญญผล
สูตร อันยกขึ้นเปนหลักตามรอยพระอรหันตรวมเขาดวยกัน. เก็บคําอธิบายจากบาลีและอรรถกถา
แหงบาลีนั้น ๆ และจากปกรณพิเศษอื่น ๆ เชนวิสุทธิมรรคเปนตน มาอธิบายเพิ่มเติม. เนื้อความอัน
จะกลาวในขัน้ ที่ ๓ นี้ มีหัวขอดังตอไปนี:้ -

๑. ปาติโมกขคือ อะไร ?

(มี ๗ กระทู)

๒. สังวรคือ อะไร ?

(มี ๒ กระทู)

๓. ศีลคือ อะไร ?
๔. ขอความเบ็ดเตล็ดเกีย่ วปาติโมกขสังวรศีล
จะเริ่มพรรณนาความไปตามลําดับขอ ดังนี้: -

(มี ๑๒ กระทู)
(มี ๗ กระทู)
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๑. ปาติโมกขคือ อะไร ?
๑. ปาติโมกขสังวรศีล จําเปนแกการตามรอยพระอรหันตอยางไร ?
เพื่อใหเกิดฉันทะความพอใจอยางแรงกลา ในการเรียนรูเรื่องปาติโมกขสังวรศีลแกผู
ศึกษา จึงขออธิบายปญหาวา ปาติโมกขสังวรจําเปนแกการตามรอยพระอรหันตอยางไร ?

ปาติโมกขหรือที่เรียกกันทั่วไปวาพระวินยั
ไมไดเปนแตเพียงขอบังคับ เพื่อความ
เรียบรอยของคณะบรรพชิต เชนเดียวกับกฎหมายของบานเมืองที่ใชบังคับแกราษฎร. ผูเขาใจเพียง
เทานั้น พากันกลาวแลวกลาวอีกถึงประโยชนอันสําคัญของวินัยวา เปนเครื่องควบคุมคณะสงฆให
เรียบรอย เชนเดียวกับดายที่รอยดอกไมไมใหกระจัดกระจายฉะนัน้ . ความเขาใจเชนนั้น จะทําใหมัก
พากันสํารวมวินัยแตในทีแ่ จง สวนในที่ลับเปนอีกอยางหนึ่ง เพราะไมเกีย่ วกับความสงบเรียบรอย
ของหมูคณะ. เพียงเทานี้ ก็เห็นไดวาคํากลาวเชนนัน้ ยังไมเพียงพอแกความตองการเสียแลว
แทที่จริง ปาติโมกขหรือสิกขาที่เรียกกันวาพระวินัยนั้น เปนของจําเปนอยางยิง่ แก
การปฏิบัติเพื่อกาวขึ้นสูโ ลกุตตรภูมิโดยแท. ผูมีศีลเศราหมองอยูภายในใจตนเอง แมไมเปนทีเ่ สียหาย
แกหมูคณะก็ตาม แตผนู ั้นไมอาจกาวผานขั้นสมาธิไปไดเลย. ความทุศีลภายในใจ แมรูแตคนเดียว
ก็เปนขาศึกอยางรายแรงตอการบรรลุผลของสมาธิ กลาวคือ ฌานชนิดเปนบาทฐานของมรรคและผล
ทั้งหลาย, พอจิตจะเริ่มสงบ ความรูสึกทุศีลนั้นยอมผุดขึ้นแทรกทุกครั้งไป, ไมมที างที่จิตจะสงบได.
เพราะฉะนั้น ปาติโมกขสังวรจึงเปนบันไดขั้นแรกของการกาวขึ้นสูอรหันตภาวะ ซึ่ง
นักปฏิบตั ิจะเลี่ยงพนไปไมได เปนบุรพกิจดุจฐานรากแหงสมณกิจทั้งปวง,
ทานกลาวไวในที่
ทั้งหลายมีเนื้อความตรงกัน เชน ในอัฏฐกถาแหงจิตตุบาทกัณฑ ๔๔ กลาวไวดังนีว้ า : - “ถามวา
กุลบุตรผูใครจะบรรลุพระอรหันตพึงทําอยางไร ? ตอบวา กุลบุตรผูใ ครจะบรรลุพระอรหันต พึงชําระ
ศีลทั้งสี่ กลาวคือปาติโมกขสังวรศีล อินทรียสังวรศีล อาชีวปาริสทุ ธิศีล และปจจยสันนิสสิตศีล
ตั้งแตตน ใหเปนผูตั้งอยูเฉพาะในศีลอันบริสุทธิด์ วยดีแลว จึงตัดปลิโพธ (เครือ่ งกังวล) ๑๐ อยางมี
อาวาสปลิโพธเปนตน, เขาไปหากัลยาณมิตรผูใหกรรมฐานแลว จึงใครครวญหากรรมฐานอันเกือ้ กูล
แกจริยาของตนจากบรรดากรรมฐาน ๓๘ อันมาแลวในบาลี. ถาปฐวีกสิณ (เปนตน) เกื้อกูลแกจริยา
๔๔

อัฏฐสาลินี อรรถกถาอภิธรรมปฎก ตอนธัมมสังคณิ หนา ๒๗๔-๕
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ของตนแลว ถือเอากรรมฐานนั่นแหละ ละวิหารอันไมสมควร อยูในวิหารอันสมควรแลวทําการตัด
ปลิโพธเล็กนอย. ทําวิธีแหงภาวนาทั้งปวง เชนการตามรักษาบริกรรมนิมิตแหงกสิณไมใหเสือ่ ม, การเวนจากอสัปปายธรรม ๗ อยาง, การเสพสัปปายธรรม ๗ อยาง, และประเภทแหงอัปปนา
โกศล ๑๐ อยาง ไมใหเสื่อมอยู พึงปฏิบตั ิเพื่อการบรรลุฌาน. นีก้ ลาวแตโดยยอ โดยพิสดาร พึงรู
โดยนัยแหงคําที่กลาวไวในวิสุทธิมรรค...” ฯ
นี่ยอมแสดงวา ปาติโมกขสังวรเปนกิจจําเปนในเบื้องตน อันจะเวนขามไปเสียไมได
โดยแท เพราะฉะนัน้ พระองคจึงตรัสไวใน ปญจ. อํ.๔๕ วา ภิกษุ ท. ! ภิกษุไมทาํ ศีลทั้งหลายให
บริบรู ณแลว จักทําสัมมาทิฏฐิใหบริบูรณนั้น ขอนัน้ ไมใชฐานะที่จะเปนได.” ผูศึกษาพึงทราบวา
สัมมาทิฏฐิก็คอื การรูอริยสัจดวยนามกาย หรืออาสวักขยญาณนั่นเอง.

ศีลเปนการขูดเกลากายวาจาใหสะอาด. กายวาจาที่สะอาดหนุนใหเกิดสมาธิ. สมาธิให
เกิดญาณรูตามเปนจริง เปนตัวปญญา ตัดกิเลสบรรลุมรรคผลได ดังทานกลาวลําดับไวในวิสุทธิ ๗
คือ ศีลวิสุทธิ (= ความหมดจดแหงศีล) เปนบันไดสงขึ้นไปถึงจิตตวิสุทธิ (= ความหมดจดแหงจิต.)
จิตตวิสุทธิ สงใหถึงทิฏฐิวสิ ุทธิ (= ความหมดจดแหงความเห็นคือเห็นถูก.) ทิฏฐิวิสุทธิสงตอกันเปน
ลําดับ ๆ ไป จนถึงญาณทัศนะอันไดแกตัวอริยมรรคทั้งสี่ (ดูอธิบายพิสดารในธรรมวิภาคปริเฉท ๒
หนา ๗๗). การสนทนาของทานพระสารีบุตรและทานพระปุณณมันตานีบุตร บงชัดวาวิสุทธิทงั้ ๗ นี้
เปนดุจรถ ๗ ผลัด สงตอกันใหถึงนิพพาน. ผูประสงคทราบเรื่องพิสดารจงดูในรถวินีตสูตร๔๖ นั้น
เถิด.

เพราะฉะนั้น แทนที่จะกลาววา ศีลเปนเครื่องทําหมูใหงาม ควรกลาววา ศีลเปน
บันไดขั้นแรกแหงพระนิพพานโดยแท. จึงจะเปนคําที่มคี วามหมายเต็มที่แหงสิกขาสวนนี้.

๔๕

ปฐมสูตร ปญจังคิกวัคค 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
เมื่อกลาวใหกวางที่สุด คําวา ‘ปาติโมกข’ เปนชื่อแหงธรรมอันเปนประณีตแหงความ
หลุดพน และหมายทั่วไปทั้งสวนศีลสมาธิปญ
 ญา ดังในโอวาทปาติโมกขทพี่ ระองคแสดงในวัน
มาฆปูรณมี บรรจุขอความเต็มที่ทั้งสวนศีลสมาธิปญ
 ญา. แตที่ใชจนเปนที่เขาใจกันดื่นนัน้ คํานีห้ มาย
เอาเพียงสวนศีล คือคัดเลือกสิกขาบทที่เห็นวาสําคัญขึ้นจัดเปนพวกหนึ่ง ใหชื่อวาปาติโมกข, มีที่มา
ทั้งในบาลีพระสูตรและบาลีวนิ ัย. สําหรับฆราวาสทัว่ ไป ปาติโมกข คือศีลหา, สําหรับสามเณรคือ
ศีล ๑๐, และสําหรับภิกษุ คือศีล ๒๒๗, และ ๓๑๑ สําหรับภิกษุณี. จะกลาวเรื่องอันได
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวพันกันในเรื่องปาติโมกขของภิกษุ พอสมควร.
สิกขาบท ๒๒๗ ขอ ซึ่งสงฆสวนทุกกึ่งเดือน เรียกวา ทําอุโบสถสวดปาติโมกขนั้น
ในบาลีวินยั ปฎกเอง ก็ไมพบที่ระบุเรียกวาสิกขาบท ๒๒๗ นี้วา “ปาติโมกข” เลย มีแตเรียกวา มหา
วิภังคหรือภิกขุวิภังค. แตพุทธภาษิตทีต่ รัสวา ปาติโมกฺเข จ สํวโร = สํารวมในปาติโมกขเปนตน
นั้น มีอยูดาษดื่นในบาลีทั้งหลาย. อะไรจะเปนตัวปาติโมกขแท เปนสิ่งที่ควรหยิบขึ้นวินจิ ฉัย เพราะ
ผูตามรอยพระอรหันตควรรูจ ักปาติโมกขที่แทจริงหรือตรงตอพุทธประสงค การที่กระทําจึงจะไดผล
เหตุวาการสํารวมในปาติโมกข เปนบันไดขึ้นหนึ่งของการกระทําอันนี้, จะสาธกเรื่องในบาลีมาเปน
แนวสันนิษฐานเปนลําดับไป.

การแสดงปาติโมกข ในบาลี ๔๗ บงวามีมาแตครั้งพระองคยังทรงพระชนมอยู และ
พระองคเปนผูท รงแสดงปาติโมกขเอง, แตเรื่องที่ทรงนําแสดงนั้น เปนเรื่องอะไรควรรูไว. เขาใจวา
ครั้งแรกที่สุดก็คือการแสดงโอวาทปาติโมกขในวันมาฆปูรณมี
ที่ทรงแสดงดวยหลักธรรมเฉพาะที่
สําคัญและตรงกันทุก ๆ พระองคพระพุทธเจา เปนใจความเพียง ๓ คาถาวา

[๑] “ขันติคือความอดกลั้น เปนเครื่องเผาผลาญความชั่วอยางยิ่ง. พวกผูร ู กลาวพระฯ
นิพพานวาเปนธรรมอยางยิง่ . ผูฆ าสัตวหาเปนบรรพชิตไม ผูเบียดเบียนผูอื่นหาเปนสมณะไม.ฯ

๔๗

ทสมสูตร มหาวรรค อต. อํ (ไตร. ล. ๒๓/๒๐๗/๑๑๐)
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[๒] การไมทาํ บาปทุกอยาง, การทํากุศลใหเต็มที่, การชําระจิตใหผองแผว, สามอยาง
นี้ เปนระบบสาสนาของพระพุทธเจาทั้งหลาย.ฯ
[๓] การไมกลาวราย การไมทําราย การสํารวมในปาติโมกข ความรูป ระมาณในอาหาร
ที่นอนที่นั่งอันสงัด การประกอบทั่วในอธิจิต, หกอยางนี้ เปนระบบสาสนาของพระพุทธเจาทัง้ หลาย.
ฯ”

สงฆในประชุมวันนัน้ เปนพระอรหันตลวน ๑๒๕๐ องค ทําใหเห็นวาปาติโมกขที่
แสดงแกพระอรหันตนั้นเปนอีกอยางหนึ่งและทั้งครั้งนัน้ ยังมีแตภกิ ษุผูบริสุทธิ์ และสิกขาบททัง้ หลาย
ก็ยังไมไดบญ
ั ญัติขึ้น. ตอมามีภิกษุเหลวไหลมากขึ้น จึงทรงบัญญัตสิ ิกขาบทตาง ๆ ขึ้นตามลําดับเปน
อันมาก แมที่สุดแตการจีก้ ันเลน การเลนน้ํา การแกลงซอนของของกัน จนถึงที่หยาบคายเชนเกี้ยว
ผูหญิง เปนตน ก็ตองบรรจุเขาในปาติโมกข. แทนที่จะแสดงดวยหลักธรรมอยางแตกอน กลับ
กลายเปนการแสดงดวยสิกขาบทเหลานี้ เพื่อใหเธอระลึกอาบัติไปพลาง และซอมความจําไวทุกกึ่ง
เดือน. ถาเปนพระอรหันตแลวก็ยังตองทนนั่งฟงสิกขาบทอันหามไมใหจี้กันเปนตนนี้ จะเปนการนา
อนาถใจเพียงใด

เพียงเทานี้ยังไมพอ อยูมาวันหนึ่งเปนวันอุโบสถ, ที่บุพพารามเมืองสาวัตถี ขณะที่
ภิกษุสงฆประชุมพรอมจะทําอุโบสถกรรมนั่งรอคอยพระผูมีพระภาคเจาอยู มีภิกษุทุศีลตองอาบัติเปน
มูลเฉท ไมเปนสมณะแลว นั่งปนอยูในบริษัทนั้นดวย, พระผูมีพระภาคไมทรงแสดงปาติโมกข โดย
ตรัสวา ภิกษุสงฆไมบริสุทธิ์. ภิกษุสงฆนั่งรออยูจนปจฉิมยาม ในที่สุดพระมหาโมคคัลลานะ
กําหนดรูจ ักตัวภิกษุรูปนัน้ ไดดวยญาณ ฉุดตัวออกจากบริษัทไป, แมกระนั้นพระองคไมทรงแสดง
และตรัสเปนคําขาดวา จําเดิมตั้งแตวันนีไ้ ป ใหสงฆทั้งหลายแสดงปาติโมกขเอง พระองคไมแสดง,
แลวตรัสพุทธภาษิตอื่นมีใจความกลาวเปรียบวา ในธรรมวินยั ของพระองคก็มีของดีวิเศษ ๘ อยาง
เชนเดียวกับในมหาสมุทร. ดูเรื่องพิสดารในทสมสูตร มหาวรรค. อัฏ. อํ.

ในบาลีนี้ไมไดกลาววาปาติโมกขทแี่ สดงนั้นคืออะไร
ทั้งอรรถกถาแหงบาลีกไ็ มได
กลาวอธิบายไวอยางใดเลย จึงยังไมควรถือวาปาติโมกขที่ทรงแสดงนั้น คือสิกขาบท ๒๒๗ ขอ
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หรือเปนการแสดงดวยหลักธรรม คลายคลึงแสดงโอวาทปาติโมกข. ขาพเจาเขาใจวาทรงแสดงดวย
สิกขาบทตาง ๆ แตหาใชมจี าํ นวนมากถึง ๒๒๗ ขอ เหมือนที่แสดงกันในบัดนี้ไม.
ในบาลีสูตรที่ ๖-๗-๘ (๓ สูตร) แหงจตุตถวรรค ทุตยิ ปณณาสก ติก. อํ๔๘ มีพุทธ
ภาษิตวา “ภิกษุ ท. ! สิกขาบท ๑๕๐ ถวนนี้ ยอมมาสูอุทเทส (คือการนําขึน้ แสดงในทามกลาง
สงฆ) ทุกกึ่งเดือน ซึ่งกุลบุตรผูหวังประโยชนศกึ ษากันอยู...” นี่แสดงใหเห็นวา ครั้งพุทธกาลมีการ
แสดงปกติโมกข ดวยสิกขาบทเพียง ๑๕๐ สิกขาบทถวน ๆ เทานั้น ที่กลาวถึง ๒๒๗ สิกขาบทไมมี
เลย, มามีในคัมภีรว ิภังคแหงวินัยปฎก ซึ่งเรียกคําพูดของผูรวบรวมวินัยปฎกไมใชพุทธภาษิต, บอก
เปนอุทเทสไป นับได ๒๒๗ สิกขาบท. นี้ทําใหเห็นวามีการเพิ่มเขาอีกภายหลังแตพุทธปรินิพพานก็
ได
โดยเฉพาะคือเมื่อรอยกรองพระไตรปฎกครั้งทําสังคายนาครั้งใดครั้งหนึ่ง. ทานเหลานัน้ ได
นําเอาสิกขาบทอื่น ๆ ทีไ่ ดทรงบัญญัตไิ ว แตไมไดนับรวมเขาไปในปาติโมกขมานับรวมเขาไปใน
ปาติโมกขอกี ๗๗ สิกขาบท. จะเปนสิกขาบทใดบาง ไมหลักฐานในบาลี, เปนเรื่องตองสันนิษฐาน.
สมเด็จพระมหาสมณะเจา กรมพระยาวชิรญาณ ทรงสันนิษฐานไววา ไดแกเสขิยวัตร ๗๕ สิกขาบท
และอนิยต ก ๒ สิกขาบทนัน่ เอง. ตอมาไดสวดปาติโมกขดวยสิกขาบท ๒๒๗ สิกขาบทมาจนถึงทุก
วันนี้.

นี่คือลักษณาการแหงภิกขุปาติโมกขทไี่ ดกลายตัวเรื่อยมาและในบัดนี้สกิ ขาบท ๒๒๗
สิกขาบทนั้น ไดมีสิกขาบทที่เปนหมันแท ๆ เสียแลว ประมาณถึง ๒๗ สิกขาบท ๔๙ เปนอยางนอย.
สงฆในบัดนีก้ ย็ ังสวดปาติโมกขเดิมอยูน ั่นเอง. พฤติการณอนั นี้คงเนือ่ งมาแตครั้งยังไมมีการเรียนภาษา
บาลี ไมรวู า สิกขาบทที่สวดนัน้ แปลวากระไรบางจนมาถึงสมัยที่เรียนบาลีศึกษารูว ินัยกันแลว ก็ยัง
สวดปาติโมกข ซึ่งบรรจุสกิ ขาบทอันเปนหมันเสียหลายสิกขาบทไปตามเดิม. คณะที่สวดปาติโมกขนี้
เปนนิจ จะไดรับยกยองมากมาย, แตถาคณะใดตัดทอนที่เปนหมันออกเพิ่มที่จําเปนตองใชแทน จะถูก
ประณามวา หักลางพระพุทธบัญญัติ. ปาติโมกขอนั นี้จะเปนประโยชน คือเปนบันไดแหงการตามรอย

๔๘
๔๙

ไตร. ล. ๒๑ น. ๒๙๗ บ. ๕๒๖,๕๒๗,๕๒๘.

ที่เปนหมันอยางตายตัว ก็คือสิกขาบทอันเกี่ยวกับภิกษุณี และของลวงกาละเทศะ เชน สันถัดที่ใชหลอดวยขนเจียมเปนตน. และยังมีที่ไม
เปนตัวสิกขาบท ปรับอาบัติอะไรเสียอีก ๙ สิกขาบท คือ อนิยต ๒ และอธิกรณสมถะ ๗, การที่พูดวา ทรงศีล ๒๒๗ จึงฟงดูชอบกลจนนาจะทํา
ความเขาใจกันเสียใหม
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พระอรหันตเหมือนอยางเดิมหรือไม มันเปนการยากทีจ่ ะกลาว.
ปาติโมกขนั้นแตเดิมมีจํานวนไมตายตัว.

แตเราอาจกลาวไดวา สิกขาบทใน

ถาถามวา “ในบัดนี้เราควรแกไขตัดตอนเพิ่มเติมจํานวนสิกขาบทในปาติโมกขที่สวดกัน
หรือไม ?” กอนแตจะตอบ ควรคิดดูวาครั้งแรกที่สุดทรงแสดงปาติโมกขดวยหลักธรรมแกผูฟงซึ่งเปน
พระอรหันตลว น, ตอมามีการแสดงดวยสิกขาบท ๑๕๐ ขอ, ทั้งเชือ่ วากวาจะถึง ๑๕๐ ขอนัน้ คงมีที่
แสดงดวย ๕๐ ขอ ๑๐๐ ขอ มาบางแลว หรือที่แสดงไมมีจํานวนขอจํากัด เชนแสดงเหมือนบาล
สามัญญผลสูตร (ซึ่งจะกลาวในตอนตอไป) เปนตน ก็คงมี, ตอมาพระสังคีติกาจารยเพิ่มเขาอีก ๗๗
ขอ เปน ๒๒๗ ขอ แสดงมาจนทุกวันนี้. เห็นไดวาพระองคหรือสาวกทีร่ ูพุทธประสงคแทจริง มุง
ประโยชนเปนใหญ. เพราะฉะนัน้ การที่จะชักสิกขาบทอันเปนหมันออกเสียบาง แลวเพิ่มสิกขาบท
ที่เห็นวาสูงมีประโยชนหรือจําเปนกวาสิกขาบทเหลานั้นอันพระองคไดบัญญัติไวแลว เขาในสิกขาบท
อันเปนปาติโมกขตามควร ก็นาจะเปนการกระทําที่มุงประโยชน ตรงตอพุทธประสงคและเหตุการณ
ที่เปนมาแลวยิง่ เสียกวากระมัง ?

การถือจํานวนเปนของขลัง นาจะติดไปขางงมงายมากกวา การรูจ ักเหตุผลกาละเทสะ
ในฐานทีเ่ ปนสาวกของพระองค ผูประกอบดวยมัตตัญุตาธรรมอยางยิ่ง. ขอใหคํานึงถึงพระพุทธา
นุญาตอันประกอบดวยสัพพัญุตญาณของพระองค ผูทรงเห็นกาลไกลทีย่ อมใหสงฆถอนสิกขาบท
เล็กนอย ในเมื่อกาลสมัยลวงไป ๆ. แตพระสังคีติกาจารยรนุ ทําสังคายนา ไดประกาศหามยกพระ
พุทธานุญาตนัน้ เสียแลว ดวยญัตติกรรมอันสําแดงอิทธิพลมาจนถึงทุกวันนี้. ทานเองก็ลวงลับไป
หมดแลวเชนนี้ ใครเลาเปนผูไดรบั ความเสียหายอันเกิดขึ้น ใครตองเปนเหมือนกับงมงาย สวดทอง
สิกขาบทบางสิกขาบทซึ่งเปนหมัน เพราะลวงกาลสมัยเหลานัน้ . ในที่นี้ไมไดประสงคถึงกับใหเลิก
ถอน
เปนแตสับเปลี่ยนเพื่อใหที่เปนหมันออกไป
เอาที่ตองการใชใสแทนในสวนที่ยกขึ้นเปน
ปาติโมกขเทานั้น. ผูที่ตั้งใจจะตามรอยพระพุทธองค หรือพระอรหันตที่แทจริง นาจะใครครวญตัด
ทอนเอาเองเปนสวนตัว, และยึดถือเอาโดยนัยที่ตนเห็นวาตรงตอพุทธประสงค มากกวาก็เปนสิ่งที่ทํา
ไดเปนภายในของตนเอง. ถาอยากจะรักษาประวัติศาสตร ก็ควรใหรักษาไวดว ยตํารา คือวินัยปฎก
สวนที่ทําจริง ๆ ขอใหไดประโยชนจริง ๆ.ในครั้งกระโนน สิกขาบททั้งหมดยอมสําเร็จประโยชนแก
ภิกษุสงฆตามนั้นทุกสิกขาบท. แตครั้งนี้ไมเปนอยางนัน้ เลย.
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ตามที่กลาวมาแลวทั้งหมด สรุปไดความวาปาติโมกขในที่นี้คือจํานวนสิกขาบทที่ได
ยกขึ้นแสดงทามกลางสงฆทกุ กึ่งเดือน แตมีการเปลีย่ นแปลงดังพรรณนามาแลว. และยิ่งกวานั้น
สิกขาบทนั่น ๆ ยังแตกตางกันโดยสํานวนโวหารระหวางบาลีพระสูตรและวินยั ซึง่ จะแยกกลาวเปน
อยาง ๆ ในตอนหลัง.
ในบาลีสูตรอื่น เชนมหาอัสสปุรสูตรเปนตน ทรงเรียกสิกขาบทเหลานี้วา สมาจาร
จัดเปนทางกาย วาจา ใจ เรียกวา กายสมาจาร วจีสมาจาร มโนสมาจาร ตามลําดับ. ที่เปนทางใจ
เชนการยินดีในวัตถุอันไมสมควรแกสมณะ เชน เงิน ทอง ทาสชายหญิง เปนตน. หลักฐานอันชีใ้ หเห็น
วาทรงเรียกสิกขาบทอันเปนปาติโมกขวาสมาจารนั้น มีที่มาในบาลี สักกปณหสูตร๕๐ เลาถึงเรื่องทาว
สักกะทูลถามวา ภิกษุปฏิบตั ิอยางไรจึงจะไดชื่อวาปฏิบตั ิในปาติโมกขสังวร ? ตรัสตอบวา ผูเวนกาย
สมาจาร วจีสมาจารที่ไมควรเสพ และประพฤติกายสมาจาร วจีสมาจารที่ควรเสพ เชนนี้เรียกวา
ปฏิบัติในปาติโมกขสังวร. เพราะฉะนัน้ ในหลัก ๒๓ ขั้น ตอนบุพภาคแหงการตามรอยพระอรหันต
ขาพเจาจึงจัดสมาจารแหงมหาอัสสปุรสูตรเขาไปในปาติโมกขสังวร และเปนอันวามโนสมาจารแหง
บาลีนั้น หมายถึงความยินดีในอกัปปยวัตถุดังกลาวแลว, และมโนสมาจารที่เหลือจากนั้น ไดแก
อินทรียสังวรศีลบาง ปจจยสันนิสสิตศีลบาง.

๓. ปาติโมกขอันมาในบาลีวนิ ัย.

สิกขาบทเปนปาติโมกขอนั ปรากฏอยูใ นบาลีวนิ ัยปฎก เปนสิกขาบทที่ไดถกู เลือกคัดมา
รอยกรองจัดลําดับใหเรียบรอย ตั้งแตหนักที่สุดไปหาเบาที่สุดเปนหมวดหมูกันดี, เมื่อพระองคตรัส
ตองไมไดตรัสเปนลําดับอยางนี้ เพราะปรากฏวาตรัสตามแตเรื่องจะเกิดขึ้นกอนหรือหลัง คละปนกัน
ไปทั้งหนักและเบา.
ผูป ระชุมจัดการรอยกรองลําดับสิกขาบทเหลานี้
คือที่ประชุมสงฆครั้งทํา
สังคายนาอันเรียกกันวาพระสังคีติกาจารย. สิกขาบททีจ่ ัดแลวนี้ตางกับสิกขาบทอันมาในบาลีพระสูตร
ซึ่งไมไดเรียงตามลําดับหนักเบา ตรัสตามที่เห็นสมควรทิ้งไมไดระบุชอื่ อาบัติไว และแถมมีสกิ ขาบท
อันเปนพวกอาชีวปาริสุทธิศลี ติดเนื่องอยูดว ยกัน.

๕๐

สักกปณหสูตร มหา. ที. (ไตร. ล. ๑๐ น. ๒๙๘).

119
ที่จริง ขาพเจาควรกลาวสิกขาบท อันเปนปาติโมกขที่มีอยูในวินยั อยางละเอียดทุก
สิกขาบทไวในบทนี้ เพือ่ เปนหนทางศึกษาของผูต ามรอยพระอรหันต, แตขา พเจาหาทําเชนนั้นไม
เพราะสิกขาบทสวนมากเหลานั้นอยูน อกทางที่ผูตั้งใจเปนธรรมจริง ๆ จะลวงไดโดยมาก จะเปนที่นา
รําคาญแกทานพวกนี้. กลาวไวแตหลักพอเปนเครื่องกําหนดยอมดีกวา. ถากลาวโดยละเอียดก็เปน
เรื่องยืดยาวเกินขนาด. อีกประการหนึ่ง สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณ ไดทรงเรียบ
เรียงสิกขาบทตามแนวนี้ไวอยางบริบรู ณ ชื่อวา หนังสือวินัยมุข ๑ ผูอยากทราบรายละเอียดดูเอาจาก
หนังสือนั้น เปนการดีกวาทีจ่ ะยกมาในที่นอี้ ีก ใหเปนการเนิน่ ชาแกการอธิบายขั้นตอ ๆ ไป และเปน
การซ้ําซากเนือ่ งดวยวินยั เลมนี้มีผูศกึ ษากันมาแลวแทบทุกคน.

ที่จริงสิกขาบททั้งหลาย ถาหวังปฏิบัติอยางเดียวก็ไมตอ งศึกษามากมายนัก นอกจากจะ
ศึกษาเอาไวตอบคําถามที่เซาซี้ หรือ ไวแกตัวเมื่อทําผิดเทานั้น. เหตุแตวาสิกขาบทแทบทั้งหมด การ
ลวงยอมมีเจตนาเปนใหญ. เมื่อเปนผูห วังปฏิบัติกาวหนาจริง ๆ ก็ยากที่จะมีเจตนาในการกาวลวง
สิกขาบท หรือทําความชัว่
ซึ่งตามธรรมดามนุษยเรายอมรูสึกตะขิดตะขวงไดเองอยูแ ลว
เชนเดียวกับฆราวาสที่ไมมใี ครทําผิดกฎหมายโดยไมรูสกึ แมจะไมไดเรียนกฎหมายจบเปนเนติบณ
ั ฑิต
ก็ประมาณไดเองวาเชนนัน้ ตองเปนผิดกฎหมายแน
โดยความตะขิดตะขวงอยากปดบังเกิดขึ้นมา
เพราะธรรมดาฝายสูงตักเตือนให. พวกหมอความรูก ฎหมายอยางละเอียดก็เพื่อชวยจําเลยมากกวาอยาง
อื่น. การเห็นแกความสะดวกสบายตางหาก ทําใหคอยหาชองโหวของวินยั อยูเสมอ แมชองเล็กนอย
ก็หาจนพบ เพื่อความสะดวกสบายนั้น จึงทําใหเห็นไปวา ตองศึกษายุบยิบหยุมหยิมไปทุกแง. หรือ
มิฉะนั้นก็เพื่อการตอบปญหารับประกาศนียบัตร อันมีจดุ ประสงคไปอีกกทางหนึ่ง จากการตามรอย
พระอรหันต, พระอรหันตชุดแรก ๖๐ องค บรรลุพระอรหันตไดโดยไมรูจกั วินัยเหลานี้เลยแมแตขอ
เดียว. ทานมีหลักกวาง ๆ ในใจ ซึ่งความชั่วเหลานีจ้ ะเกิดขึ้นไมได นอกจากสวนที่ไมเกี่ยวกับเจตนา
เชน จีวรวิปวาส เปนตน, เพราะฉะนัน้ การรูหลักอยางกวาง ๆ หรือการไมเจตนา ก็เปนเพียงพอที่จะ
ใหผานขั้นศีล บรรลุอนั สูงขึ้นไปโดยไมตองสงสัยเลย.
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หลักที่กําหนดไดงาย ๆ แหงสิกขาบททั้งหมด คือ
กรมพระยาวชิรญาณ๕๑ ทรงประมวลไว มีแนวดังนี:้ -

หลักที่สมเด็จพระมหาสมณเจา

๑. สิกขาบทพวกที่ทรงวางไวเพื่อปองกันไมใหคนเหี้ยมโหดจนถึงรับอาชญาแผนดินชั้น
อุกฤษฏ เชนการลักและฆามนุษยเปนตน
๒. ที่ทรงวางไวเพื่อปองกันการหลอกลวงโลกเลี้ยงชีพเชนอวดอุตริมนุสสธรรม คืออวด
มรรคผลเพื่อลาภหรือชื่อเสียงเปนตน.
๓. เพื่อปองกันไมใหเปนคนดุราย เชนไมใหดากัน ตีกันเปนตน.
๔. เพื่อปองกันความประพฤติชั้นเลว เชนหามพูดปดพูดสอเสียด และหามเสพสุราเปน
ตน.
๕ เพื่อปองกันความประพฤติเสียหาย เชนหามแอบฟงความเปนตน.
๖. เพื่อปองกันซุกซน เชน หามจี้กัน หามเลนน้ํา หามซอนของ ๆ กัน เพื่อลอเลนเปน
ตน.
๗. เพื่อรักษาความนิยมตามทีน่ ิยมกันในครัง้ นั้น เชน หามขุดดิน ตัดตนไม เปนตน.
๘. เพื่อตรงตามธรรมเนียมของการบวช เชนหามฉันเวลาวิกาล หรือตองไดรับประเคน
เสียกอนเปนตน.

เพียงเทานี้ ก็พอเปนหลักใหผูตั้งใจปฏิบตั ิกําหนดไดเองวาถาทําเชนนี้ ๆ จะเปนการขัด
ตอสิกขาบททั้งหลาย ซึ่งมีหลักความมุง หมายวางไวชัดเจนดังนี้หรือไม. แมจะเปนการบิดอุดอยาง
กวาง ๆ ไปทุกเหลี่ยมทุกคู ก็ยังดีกวาเปนคนหลวม หรือทําตนเปนคนชนิดที่เรียกกันวา “นกรู” หรือ
“หัวหมอความ” ซึ่งไมมีจุดประสงคตอ ความบริสุทธิ์แทจริง นอกจากปรารภตนและโลกเทานั้น.

๕๑

วินัยมุข เลม ๑ หนา ๑๙.
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ความรูใ นเรื่องศีล แมมีมากจนจบหมด ก็สูการมีศลี จริง ๆ ๔ ตัวอยางกวาง ดังวามาแลวไมได. สวน
ผูที่ศึกษาและปฏิบัติไดสะอาดหมดจดบริบูรณอยางกวาง ๆ
จึงสําคัญและฉลาดทันกลยิ่งกวา,
โดยเฉพาะในกรณีอันเรียกดวนเกี่ยวกับการตามรอยพระอรหันต
ซึ่งไมเคยทราบถึงสิกขาบทอัน
หยุมหยิมเหลานี้เลย.

๔. ปาติโมกขอันมาในบาลีสุตตันตปฎก

ปาติโมกข หรือสิกขาบทอันมาในบาลีพระสูตรนัน้ ลวนเปนพระพุทธภาษิตที่ตรัสเอง
ในกระทูวาพระองคเอง หรือกุลบุตรผูประพฤติพรหมจรรย ซึ่งแทนที่จะคงเปนพุทธในพระองค ยอม
สํารวมปาติโมกขถึงพรอมดวยศีลเชนนั้น ๆ, จึงตางจากสิกขาบทในบาลีวนิ ัยปฎก ซึ่งแทนที่จะคงเปน
พุทธภาษิตทั้งเรื่อง กลับเปนคําของพระสังคีติกาจารยผรู อ ยกรองคัมภีรน ี้ เมื่อพระองคปรินิพพานแลว
โดยเลาเรื่องที่เกิดจนไดทรงบัญญัติสิกขาบทวาดังนัน้ ๆ . ทานเรียงลําดับเปนพวก ๆ สรุปทายวาเปน
สิกขาบทที่สงฆตองสวดทุกกึ่งเดือน. การบัญญัติสิกขาบทตามแนวในวินยั นัน้ ทรงบัญญัติตอเมื่อเกิด
เรื่องเชนนั้นขึน้ เสียกอนจึงเปนเวลานานกวาจะไดสิกขามีจํานวนเทาทีเ่ ห็นอยูบัดนี้.
สวนปาติโมกข
ตามแนวบาลีพระสูตรนี้ แมจะตรัสลวงหนาไปกอนเกิดเหตุใหครบทุกอยางก็ได โดยตรัสเปนแนว
กวาง ๆ วา ปาติโมกขของภิกษุสงฆในสาสนานี้ตองเปนอยางนี้ จึงไมไดระบุชื่ออาบัติไวชัด เปนแต
บอกวาไมควรทํา ถึงจะไมเปนตัววินัยที่ประกาศขึ้นใชอยางกฎหมายแตก็เปนหลักวินยั อันกวางและ
กําหนดไดงายสวนหนึ่ง, ทั้งอยูในรูปพุทธภาษิตเดิม ไมมีใครไดเคยแกไข ควรคิดอยู. สวนความ
มุงหมายของการหาม ยอมตรงกันในทางบาลีวนิ ัยและบาลีพระสูตร.
สิกขาบทตามแนวบาลีพระสูตรนี้มีแนวกําหนดไดจากบาลีสามัญญผลสูตรหรือพรหม
ชาลสูตร ผูปรารถนาจงดูโดยพิสดารในที่นั้น๕๒ ณ ที่นี้ จะกลาวพอเปนเคาโครง. ทานนิยมแบงกัน
(เพราะพระไตรปฎกของสยาม) ออกเปน ๓ พวก คือ จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล๕๓ ดังนี้: -

๕๒
๕๓

ดูสามัญญผลสูตร ตอนบุพภาค.

การที่แบงดังนี้ ขาพเจาเห็นวายังไมเหมาะเจาะนัก แตครัน้ จะแสดงความเห็นไวในที่นี้ดวยก็ยงั ไมใชโอกาส, ในที่นี้จะคงกลาวไปตามที่
ทานแบงไวกอน.
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จุลศีล
เวนจาก: - การฆา, การลัก, การเสพเมถุน, การพูดเท็จ, พูดสอเสียด, พูดคําหยาบ,
การดูขับรองประโคม, การนั่งนอนบนเสนาสนะที่ไมสมควร, การรับของไมควรรับ, เชน เงินทอง
ทาสชายหญิง สัตวพาหนะ ที่นา ที่สวน, การเปนทูต, การฉอโกง และการทําราย.
มัชฌิมศีล
กลาวซ้ํากับจุลศีลโดยมาก แตกลาวจําแนกชื่อวัตถุอยางละเอียดเปนชนิด ๆ ไป เปน
จํานวนมากมาย เชนหมวดหามการสะสมของไมสมควรสะสมทุกชนิด, การเลนคะนองอนาจาร, การ
คุยดวยเดรัจฉานกถาตาง ๆ, การทุมเถียงกีย่ งแยงเรื่องลัทธิความเห็น ทุกหมวดจําแนกชื่อเรียงอยาง.
มหาศีล
มหาศีลกลาวถึงการหามเดรัจฉานวิชาลวน ไดแกการทํากิจใชของสมณะเปนหมวด ๆ
ไป เชนเปนหมอทํานายโชค, หมอทําพิธี หมอโรค, หมอแผล, หมอทํานายเสียงสัตว, หมอดูลักษณะ
ของ, หมอดูลักษณะสัตวเลีย้ ง, หมอทํานายสงคราม, หมอทํานายดินฟาอากาศ, หมอบวงสรวง, หมอ
ประกอบยา. ทั้งหมดนี้ มีที่ตรงกับสิกขาบทอันจัดเปนปาติโมกขนอย ตรงกับอภิสมาจาร หรืออาชีว
ปาริสุทธิศลี แทบทั้งนั้น. จําแนกชื่ออยางละเอียดอยางเดียวกัน.

ตามนัยนี้ จะเห็นไดวาสิกขาบทในบาลีพระสูตรนี้ มีเฉพาะที่เปนตัวศีลอันเปนเครื่อง
อุปกรณหรือบาทฐานของการฝกใจ คือ สมาธิอันสูงขึ้นไปเทานัน้ , หามีสิกขาบทอันหยุมหยิมหรือ
เปนเพียงระเบียบ เชนสิกขาบทบางพวกในปาติโมกขแหงวินัย เชน สิกขาบทเกี่ยวดวยนางภิกษุณี,
การเก็บรักษา ใช ของใชสอย เชน บาตรจีวร ลงไปจนถึงอยางต่ํา เชน หามไมใหจี้กัน ไมใหหลอกผี
กัน ไมใหซอนของ ๆ กันเพื่อลอเลน ซึ่งตามธรรมดาของผูใครในธรรมแท ก็ไมมอี าการชนิดนี้อยูเอง
แลว. ผูศกึ ษาควรรูจักสิกขาบทอันเกี่ยวกับความประพฤติที่สูงขึ้นไป และที่เปนเพียงระเบียบเครื่อง
ถากถางขูดเกลาอยางหยาบ ๆ ดังที่วามานี้เถิด จะเปนหนทางใหรูจกั แกนที่แทของปาติโมกขยิ่งขึ้น ขอ
นั้นจะเปนการเบากายเบาใจ และรูสกึ วาสิกขาบททีต่ อ งสํารวมระวังอยางตั้งอกตั้งใจนัน้
ไมมีกี่
สิกขาบทเพราะตามธรรมดา ตนก็ไมประพฤติกริ ยิ าเชนนั้นอยูเองแลว, สิกขาบทพวกนั้น มีไวสําหรับ
ภิกษุที่หยาบคายซุกซนเกินประมาณดอก. ทําไดเชนนี้จะเกิดฉันทะในการกาวหนาเพือ่ การปฏิบัติขนั้ สูง
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๕. ปาติโมกขกับวินยั ตางกันอยางไร ?

เมื่อประสงคความกวาง ๆ คําวาปาติโมกขก็หมายถึงธรรมขั้นละกิเลสทางใจ เชน พระ
บาลีโอวาทปาติโมกขเปนตน นี้ฉันใด คําวาวินัยก็ฉันนัน้ .
คําวา “วินัย” แปลวานําไปหมดไมเหลือ, นําไปอยางวิเศษ, นําไปทําใหพินาศ หมาย
เอานําความชั่ว. ตามที่รแู ละเขาใจกันโดยมากยอมมีวา ปาติโมกขกบั วินยั เปนอันเดียวกัน คือวินัยก็
ไดแกศีลของภิกษุ โดยใจความวาสิกขาบทนั้น เปนเครือ่ งนําความชั่วทางกายและวาจาออกเสีย หลัก
อันนี้ยอมถูกเฉพาะในชัน้ ต่าํ ตามที่รับรูกนั โดยมาก แตเมื่อจะกลาวใหสิ้นเชิงแลว คําวา “วินัย”
หมายถึงการนํากิเลสออกเสียไดหมดจดสิ้นเชิงดวย แตมิคอยพบคําทีม่ คี วามหมายกวางขวางเชนนีบ้ อย
นัก ยิ่งในสมัยนี้แลว แทบจะไมมใี ครพูดวาวินยั ไดแกการละกิเลสไดหมดจดสิ้นเชิงเลย พระองคได
ตรัสคํานี้ไวในบาลี สัตตก. อํ.๕๔ วา

“ภิกษุ ท. ! ภิกษุตองประกอบดวยธรรม ๗ อยาง จึงจะชื่อวาผูทรงวินัย. ธรรม ๗
อยางคืออะไรบาง ? ๗ อยางคือ รูจกั อาบัติ. รูจกั อนาบัติ, รูจกั อาบัติเบา, รูจ ักอาบัติหนัก, เปนผูมีศีล
สํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร เห็นภัยในโทษแมมีประมาณนอย ศึกษาอยูใน
สิกขาบททั้งหลาย, ไดฌานทั้งสี่ซึ่งเปนธรรมอันยิ่งสวนใจ เปนเครื่องอยูสุขในทิฏฐธรรมโดยงาย, ทํา
ใหแจงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติไดดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้
เพราะหมดอาสวะทัง้ หลาย.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ อยางนี้แล ชื่อวาเปนผู “ทรงวินัย”
ถากลาวโดยหลักนี้ วินยั ยอมสูงกวาปาติโมกขตามที่เราเขาใจกันทัว่ ไป. นํามาบรรยาย
ใหสิ้นเชิงในทีน่ ี้ ก็เพื่อประดับความรูใ หกวางขวางเทานัน้ .

๕๔

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

124
๖. ปาติโมกขสังวรเนือ่ งกับมรรยาทและโคจร

ในบาลีทั้งหลาย เชนสามัญญผลสูตรเปนตน เมื่อกลาวถึงศีลแลว ยอมกลาวถึง
อภิสมาจารคือมรรยาทและโคจรติดตอกันไปทุกแหง ดังนี้ “...เธอยอมสํารวมในปาติโมกขสังวร
สมบูรณดวยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษ แมมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูใน
สิกขาบททั้งหลาย...” โดยนัยนี้เปนอันวาอภิสมาจารและโคจร รวมติดอยูในขั้นปาติโมกขสังวรนีด้ วย.
อภิสมาจาร.
คือสิกขาเล็กนอยเปนจํานวนมาก อันเกี่ยวดวยมรรยาทอันภิกษุควร
ประพฤติใหยงิ่ ขึ้นไป เกี่ยวกับอนามัยบาง เครื่องบริขารบาง อาหารบาง บุคคลบาง เรียกวา
อภิสมาจาร หรืออาภิสมาจาริยกาสิกขา มาในวินยั พวกขันธกะ คูกบั สิกขาบทอันเปนปาติโมกข ซึ่ง
เรียกวา อาทิพรหมจาริยกาสิกขา หรือวิภงั ค. สิกขาบทพวกอภิสมาจาร มีจํานวนมากมายเหลือจะนับ
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณ ไดทรงรอยกรองไวเปนหมวดหมูเรียบรอยสะดวกแก
การศึกษาในวินัยมุขเลม ๒ ผูศึกษาพึงตรวจดูจากทีน่ ั้น. ณ ที่นี้แสดงแตหัวขอพอเปนเครื่องกําหนดคือ:
-

๑. มรรยาทอันพึงประพฤติใหถูกตองในการบริหารรางกาย.
๒.

”

”

”

การใชและรักษาเครื่องบริขาร.

๓.

”

”

”

การอาศัยกันระหวางผูใหญผูนอย.

๔.

”

”

”

การประพฤติวัตรอันเปนกิจและธรรมเนียม

๕.

”

”

”

การเคารพกันตามลําดับชั้น.

๖.

”

”

”

การจําพรรษา.

๗.

”

”

”

การอุโบสถกรรม.

๘.

”

”

”

การติดตอกับคฤหัสถ.
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๙.

”

”

”

การบริโภคของตางชนิด.

๑๐.

”

”

”

การถือสิทธิในสิ่งของ (นานาภัณฑะ)

๑๑.

”

”

”

การทําวินยั กรรมเชนแสดงอาบัติ.

๑๒.

”

”

”

เรื่องเบ็ดเตล็ดเชนขออารักขา.

สิกขาบทเหลานี้ ปรับอาบัติทุกกฎแทบทัง้ นั้น นอกจากบางอยางปรับถึงถุลลัจจัย ซึ่ง
มีนอยสิกขาบทเต็มที. เปนสิกขาบทอันพึงประพฤติ เพียงเพื่อไมใหหมูภิกษุมมี รรยาทเลวไปกวา
ชาวบาน ในสวนที่มีการถือตรงกัน เชนการรักษาเครื่องใชสอยเปนตน, และเพื่อเปนขนบธรรมเนียม
อันประณีตสําหรับสงฆเอง จะไดเปนที่เคารพนับถือของชาวบาน ในสวนทีแ่ ปลกจากที่ชาวบานทํา
กันอยู, และเปนสิกขาบทที่หมุนใหเหมาะสมไดทุกกาล ผิดกับสิกขาบทอันเรียกวาปาติโมกข.

โคจร.
คือบุคคลและสถานที่อันภิกษุควรไปมาหาสู ไดแกสถานที่ซึ่งไมนําใหเกิด
อันตรายทั้งทางกายเชนถูกทําราย และทางใจ เชนถูกกิเลสมีราคะเปนตนครอบงํา, ตรงกันขามกับ
อโคจร คือสถานที่อันภิกษุไมควรเที่ยวไป ระบุชื่อไวในบาลี ๖ อยาง คือ หญิงแพศยา หญิงหมาย
สาวเทื้อ ภิกษุณี บัณเฑาะ (คนถูกตอน) และรานสุรา. ที่เหลานี้ภิกษุไมควรไปหรือเกี่ยวของ เวนไว
แตมีธรุ ะอันเปนกิจลักษณะ. แตแมทานระบุชื่อไวเพียงหกอยางก็จริง ถาบุคคลหรือสถานที่อันใหเกิด
อันตรายไดอยางเดียวกันแลว ถึงจะไมไดบัญญัติหามไวตรงชื่อ ภิกษุควรเวนสิ้น. พระองคทรงกลาว
เปรียบภิกษุผูเที่ยวไปในอโคจรวา เหมือนโคที่เทีย่ วไปในถิน่ แหงเสือและราชสีห, แกะขนยาวเขาไปสู
เซิงหนาม, นกบินเขาไปในขีดลมกรด (เวรัมภา), และเตาปลาอันเทีย่ วไปในเขตทีด่ ักของชาวประมง
เปนตน, แมจะเปนผูประพฤติดีอยางอืน่ อยูบาง แตถาเสพอโคจรแลวยอมรับอันตรายซึ่งบางทีถึงกับ
ฉิบหายจากพรหมจรรยทีเดียว. และโทษที่ตองไดรับแนนอนเสมอก็คือ เปนที่เกลียดชังของเพื่อน
พรหมจรรยดว ยกัน.
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๗. การประชุมทําปาติโมกข

ขาพเจาเขาใจวา
การประชุมทําปาติโมกขของสงฆในบัดนีย้ ังไมไดผลตรงตามความ
เปนจริงนัก นอกจากผูฟง ฟงบาลีปาติโมกขที่สวดไมทนั หรือบางทีกไ็ มออก (เพราะไมเคยเรียนบาลี)
แลว อาการที่กระทําก็ตดิ จะจัดไปในสวนพิธี เสียมากกวาจะไดผลจริง ๆ. มักจะถือกันวา ศึกษาวินยั
เอาดวยภาษาไทยเปนการรูไวปฏิบัตกิ ็พอแลว
สวนที่ลงอุโบสถเปนภาษาบาลีเร็วปรอ ก็เพียงเพื่อ
รักษาธรรมเนียมในการลงปาติโมกขไวเทานั้น. ตามธรรมดา พระสงฆไมไดพูดภาษาบาลีกัน แมพูด
ชา ๆ ก็ยังฟงกันไมถูก เพราะไมชินหู ใครครวญแลว ทําใหคิดไปวา การสวดก็เหมือนนกแกวพูด
ผูนั่งฟงก็เหมือนฟงนกแกวพูด. ไมคอยมีภิกษุใดเคยแสดงโทษเปดเผยอาบัติของตนขึ้นมา ในขณะที่
สวดปาติโมกข ดังที่กลาวไวในบาลีเลย. ทั้งนี้เปนเพราะพระสงฆในบัดนี้ สวนมากนิยมแสดงอาบัติ
เสียกอนลงปาติโมกขใหสิ้นเชิงทุก ๆ ชื่ออาบัติ ถึงสงฆบางพวกจะจําแนกชื่ออาบัตแิ สดง บางพวกไม
จําแนกชื่อ ก็คงไดผลเทากัน เพราะพวกทีจ่ ําแนกชื่อ ก็จําแนกไปจนหมดชื่ออาบัติ ทั้งที่บางคราวตน
หกไดตองอาบัติครบทุกชื่อที่แสดงนั้นไม เปนธรรมเนียมอยางหนึ่งวา จะตองแสดงอาบัติกอ นลง
ปาติโมกขเทานั้น
ที่จริง การสวดปาติโมกขไปทีละสิกขาบท ก็เพื่อใหผูฟงคอยกําหนดไลตามไปในใจที
ละสิกขาบทเหมือนกัน เมื่อถึงอาบัติที่ตนทําลวงแลว ยังไมไดแสดงก็จะนึกได. และมีการแสดง
อาบัติทามกลางสงฆ, ถาเปนอาบัติวฏุ ฐานคามินี คือ สังฆาทิเสส ก็จะไดบอกผัดไปกระทําคืน ตาม
โอกาสที่ควร. เมื่อมีอาบัติก็จะไดปตใิ นศีลวิสุทธิของตนอยางมากมาย ซึ่งเปนบาทฐานอยางสําคัญ
ของจิตตวิสุทธิประการหนึ่ง.

แมพุทธภาษิตในบาลี ติก. อํ.๕๕ จะกลาววา ไมมีใครอาภัพตอการบรรลุโลกุตตรธรรม
เพราะการลวงสิกขาบทเล็กนอยเหลานีก้ ็จริง
แตการสะเพราตอการชําระอาบัติเชนนี้
จะทําให
กลายเปนนิสัยปดอาบัติ หรือเฉย ๆ ตออาบัติ ปราศจากโอตตัปปะยิง่ ขึ้นทุกที ถึงกับปกปดอาบัติชั่ว
๕๕

ฉัฏฐสูตร จตุตถวัคค ทุติยปณณาสก ติก. อํ. (ไตร. ล. ๒๐ น. ๒๙๗ บ. ๕๒๖)
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หยาบไดโดยงายดาย. ในบัดนี้แมวามีภกิ ษุมากขึน้ สวนการออกจากอาบัติวฏุ ฐานคามินียิ่งนอยลงจน
หายาก ระเบียบวุฏฐานคามินีเกือบเปนหมัน. แตก็ดเู หมือนไมใครมีใครเชื่อเหมือนกันวา ภิกษุใน
บัดนี้ ลวงอาบัติชั่วหยาบนอยกวาครั้งพุทธกาล. อาบัติชั่วหยาบที่เกีย่ วตนผูเ ดียว เชนสัญเจตนิกสิก
ขาบท ปฐมสัฆาทิเสส เปนตนนัน้ ตามบาลีเลาถึงวามีผูตองกันบอย ๆ และประกาศตนเองอยาง
โจงแจงเปดเผยทั่วไปในหมูส งฆ
บัดนี้ดูเหมือนไมมีใครตอง
หรืออยูกรรมเพราะสิกขาบทอัน
เกี่ยวกับตนผูเ ดียว และเปนภายในเชนสิกขาบทนี้. ถาไมใหปรับเอาการทําปาติโมกขพอเปนพิธีแลว
จะใหปรับเอาอะไรเลา ? ที่วาทําพอเปนพิธี ก็คือไมไดอบรมใหเกิดหิริโอตตัปปะ ในสันดานอยาง
แทจริงนั่นเอง. เพราะการลงปาติโมกขบัดนี้ แทบจะกลายเปนการไปทนนั่งรําคาญ เมื่อยหลังใน
โบสถชวั่ โมงหนึ่งไปเสียแลว วัดทีไ่ มมีกฎแข็งแรงจะมีผไู มลงประชุมปาติโมกขเปนอันมาก เพราะ
ไมมีใครอยากไป นี่กเ็ ปนโทษของการทีก่ อน ๆ มาเคยทําแตพอเปนพิธีเหมือนกัน. ครั้งพุทธกาล แม
ภิกษุผูอยูปาก็ยังอุตสาหมาประชุมปาติโมกข ดวยใจและการกระทําอันเปนธรรมแทจริง ซึ่งขอใหเรา,
ภิกษุสงฆในบัดนี้ พยายามใหเปนเชนนั้นยิ่ง ๆ ขึ้นไปกวาที่เปนอยูในบัดนี้ เถิด ! จะไดผลที่แทจริงอัน
เปนบันไดขั้นตนของการกาวขึ้นสูรอยพระอรหันต.

บาลีสั้น ๆ แตแสดงหลักของการประชุมปาติโมกขที่ไดผลจริงตามพุทธประสงคนั้น
คือบาลี โคปกโมคคัลลานสูตร๕๖ ตอนหนึ่งเปนภาษิตของพระอานนท วา: “พราหมณ ! สิกขาบทเปนปาติโมกข ที่พระผูมีพระภาค ผูรูเห็น เปนพระอรหันต
ตรัสรูชอบเอง ทรงบัญญัติแสดงแลว แกภกิ ษุทั้งหลายมีอยู, พวกเรากี่คนก็ตาม, ครั้นถึงวันอุโบสถ,
ก็เขาไปอาศัยเขตบานอันหนึ่ง ทั้งหมดประชุมเปนพวกเดียวกัน. ปาติโมกขของภิกษุเปนไปได (คือ
แสดงได) เราทั้งหลายก็เชิญภิกษุนั้นใหแสดง. เมื่อเธอกําลังสวดอยู อาบัติหรือโทษกาวลวงของภิกษุ
ใดมีอยู เราทัง้ หลายก็ใหภิกษุนั้นทําเสียตามธรรมตามคําสอน เขาจะเขาใจวา ภิกษุทั้งหมดใหทําก็หา
มิได ธรรมตางหากที่บังคับใหเขาทํา.” ดังนี้.
การปาติโมกขเชนนี้ เปนการปกครองสงฆใหเปนไปโดยสามัคคีธรรม ราบรืน่ หมดจด
สะอาดแท, ทั้งอบรมใหเปนผูมีปรกติเห็นเปนภัย แมในโทษเล็กนอยเนื่องจากเห็นแกธรรมเปนใหญ
ดวย.

๕๖

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

คําวาสังวร แปลตามพยัญชนะวากั้นหมด ถือเอาความไดแกการปด, กั้น, อุด, ระวัง.
ไมใหความชั่วเกิดขึ้นในตน เรียกสัน้ ๆ วา “การสํารวม” จะแยกอธิบายในที่นเี้ ปนสองประเภทคือ
การสํารวมโดยทั่วไป และสํารวมเฉพาะปาติโมกขซึ่งกลาวถึงในขั้นนี้.

๑. การสํารวมทั่วไป.
ในบาลี กลาวการสํารวมไวโดยหลักตาง ๆ กัน สวนมากกลาวตามหลักทวารทัง้ หก
อันเปนทางนํามาและเกิดขึ้นแหงความชั่วภายในใจ ไดแกตาหูจมูกลิน้ กายและใจเอง ทานจึงสอนให
ระวังประตู ๖ แหงนี้ เรียกวา สํารวมอินทรีย, การสํารวมชนิดนี้เรียกวา อินทรียสังวร จัดเปนศีล
ประเภทหนึ่งตอลําดับจากปาติโมกขสังวรศีล, เปนอันวาไมตองพรรณนาในที่นี้ จะไวกลาวในขั้น
ตอไปคือขั้นที่สี่อันเปนขั้นแหงศีลนั้นโดยตรง.

ในบาลีอกี บางแหง ตรัสยนทวารอันบุคคลพึงสํารวมเพียง ๓ คือ กาย วาจา ใจ ดัง
ตัวอยางพุทธภาษิตวา: -๕๗ “การสํารวมดวยกาย เปนการดี, การสํารวมดวยวาจา เปนการดี, การ
สํารวมดวยใจ เปนการดี, การสํารวมไดทุกแหง เปนการดี, ผูมคี วามละอายตอบาปสํารวมไดทุก
แหง เราเรียกวาผูร กั ษาตัวได.”
อีกชนิดหนึ่ง
ทานกลาวการสํารวมไวอยางกวางโดยอาศัยธรรมอันเปนเครื่องสํารวม
นั่นเองเปนหลัก เรียกวาสังวร ๕ อยาง คือ: ๑. ศีลสังวร สํารวมดวยศีล. ไดแกการสํารวมแหงปาติโมกขสังวรศีลสัน่ เอง จะไว
กลาวในประเภทหลังของตอนนี้.

๕๗

อัปปกสูตร สคาถ. สํ (ไตร, ล. ๑๕/๑๐๖/๓๓๙).
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๒. สติสังวร สํารวมดวยสติ. ไดแกการมีสติคอยระวังรักษาทวารทั้งหกหรือสาม
ดังกลาวขางตน. สติเปนเครื่องปดกั้นความชั่วไดอยางดี ดังอนุรุทธภาษิตที่กลาววา “นักวิปสสนา พึง
ทําสติปฏฐานอันสูงสุด ใหเปนเหมือนเครื่องกั้นที่ทวารทั้งหก แลวฆากิเลสอันเขาไปของติดอยูที่ขาย
นั้นเสีย.” แมพระผูมพี ระภาคเอง ก็ทรงตรัสไววา “ภิกษุ ท. ! ภิกษุพึงเปนผูมีสติสัมปชัญญะอยูเถิด,
นี่เปนอนุสาสนีของเรา แกพวกเธอทั้งหลาย.” และ “ภิกษุ ท. ! อริยสาวกผูมาติเปนนายประตู ยอม
ละกุศลและทํากุศลใหเจริญได ยอมละสิ่งมีโทษ และทําสิ่งปราศจากโทษใหเจริญได ยอมบริหารตน
ใหหมดจดได.” ๕๘ ถากลาวสัน้ ๆ ก็คือ การรูสึกตัวทันทวงที ยอมปองกันโทษหรือความชั่วได.
๓. ญาณสังวร สํารวมดวยญาณคือความรู. ผูร จนาคัมภีรว ิสุทธิมรรคกลาววา ปจจย
สันนิสสิตศีลหรือการเสพปจจัยสีโ่ ดยปราศจากโทษ อันภิกษุจะสํารวมไดดว ยสังวรนี้,
และยง
หมายความกวางไปถึงปญญาเครื่องกําจัดเครื่องกําจัดกิเลสและความชัว่ เหลาอื่น.
พระพุทธภาษิตที่
ทรงตอบอชิตมาณพวา “กระแส (คือกิเลส) เหลานัน้ บุคคลจะปดเสียไดดวยปญญา.”นี้ ก็คือญาณ
สังวรนัน่ เอง. กลาวสั้น ๆ วา ความฉลาดรูเทาถึงการณ ยอมปองกันโทษหรือความชั่วได.
๔. ขันติสังวร สํารวมดวยขันติคือความอดทน. การอดทนตอความเหน็ดเหนื่อย,
ความหนาวรอน, และวาจาอันแสลงหูได ยอมปดกัน้ ความชั่วอัน้ จะเกิดขึ้นภายใน หรือปรากฏออก
มาถึงภายนอก หรือบางทีถึงกับกําจัดใหหมดไป. ขาดความอดทนเมือ่ ใด ก็เปนการเปดชองใหความ
ชั่วเกิดขึ้นเมื่อนั้น. ภิกษุผไู มอดทนตอความเจ็บ อาจฆายุงเปนตน เมื่อใดก็ได, ไมอดทนตอความ
โกรธ อาจฆาเพื่อนฝูงกันเมือ่ ใดก็ได, ลูกอาจฆาบิดามารดาของตนเพราะความโกรธได. ขณะเมื่อสติ
หรือความรูยังเกิดขึ้นไมทนั กาล ควรมีการอดทนไวกอน, บางครั้งความชั่วหมดโอกาสโดยลําพังขันติ
ไมตองเดือดรอนถึงสติหรือญาณก็มี, บางครั้งสติหรือญาณตองเกิดกอนขันติก็มี จึงเปนอันวา ขันติ
หรือการทนอดกลัน้ ไวกอนใหทันทวงที ยอมปองกันโทษหรือความชั่วได.
๕. วิรยิ สังวร สํารวมดวยความเพียร. เปนการเหมาะที่สุด ที่ทานจัดสังวรขอนี้ไว
เปนขอสุดทาย เพราะเปนการสํารวมทีย่ ืดยาวสม่ําเสมอตลอดเวลาไมขาดระยะ อยางที่เรียกวาตัง้ หนา
ทําจนกวาจะถึงที่สุด. ในบาลีทั้งหลายเรียกการละอกุศลวิตก และการระวังไมใหอกุศลวิตกเกิดขึ้นวา
“วิรยิ ะ” เปนวิริยะของผูประพฤติพรหมจรรยโดยตรง, จะหมายมาถึงความชัว่ ทางกายวาจาอันเปน
สวนศีลดวยก็ไดโดยออม

๕๘

มหาวาร. สํ (ไตร. ล. ๑๙/๑๙๑/๖๗๔).
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วิรยิ ะทั่วไป รูไดโดยบาลี๕๙ ที่ตรัสวา “ภิกษุ ท. ! ภิกษุในสาสนานี้ ยอมปลูก
ฉันทะยอมพยายามยอมปรารภความเพียร ยอมประคับประคองตั้งไวซงึ่ จิต (ในการกระทํา) - เพื่อการ
ไมบังเกิดแหงสิ่งอันเปนอกุศลลามก ซึ่งยังไมบังเกิดขึน้ ๑, - เพื่อการละสิ่งอันเปนอกุศลลามก อัน
บังเกิดขึ้นแลว ๑, - เพื่อการบังเกิดขึ้นแหงธรรมเปนกุศล อันยังไมบังเกิดขึ้น ๑, - เพื่อความตัง้ มั่น
ความไมเลอะเลือน ความเจริญโดยยิ่ง ความไพบูลย ความงอกงาม แหงธรรมเปนกุศล อันบังเกิดขึ้น
แลว ๑. ภิกษุ ท. ! (ธรรมสี่อยาง) นี้ เราเรียกวาความเพียรโดยชอบ.”
ผูศึกษาใครครวญถึงธรรมสีอ่ ยางนี้ใหซาบซึ้ง ก็ยอทราบไดเองวา จะเปนเครื่องกีดกั้น
ความชั่วของผูป ฏิบัติไดเพียงไร, และนอกจากกีดกั้นความชั่วแลว จะเปนการปลูกฝงความดีดว ย. ที่
จริงการสํารวมดวยความเพียรคือการตั้งหนา ปดอุดความชั่ว โดยไมเปดชองใหมันเกิดขึน้ แมแตนอย.
บาลีบางแหงตรัสเรียกอาการแหงความเพียร วาเปนความไมประมาท สวนหนึ่งดวย.
ตามที่กลาวมานี้เปนการแยกกลาวเฉพาะขอ ซึ่งหมายความวาเพียงขอเดียว ก็สามารถ
ปดกั้นความชัว่ สวนนั้น ๆ โดยเฉพาะได แตถาจะกลาวใหเนื่องกัน คือตองใชทั้งหาขอในเรื่อง
เดียวกันเนื่องกัน อันอาจมีไดในบางคราวแลว ยอมกลาวใหเนื่องกันไดดังนี้วา ขั้นแรกตั้งใจสํารวม
ดวยการเวน อันเรียกวาศีลสังวร, แตตองอาศัยสติสังวรควบคุมใหเวนอยูเสมอ หรือรูสึกตัวในเมื่อคิด
จะไมเวน, แตลําพังสติอยางเดียวอาจควบคุมไมตรงทางนัก จึงควรมีความรูจกั ผิดชอบ อันเรียกวา
ญาณสังวรเขาประจําอยูด วย, ถาเกิดการยากลําบากในการสํารวม ก็เปนหนาที่ของขันติสังวรจะตอง
อดทน, ถาจะตองตั้งหนาทําไปนาน ๆ วิรยิ สังวรยอมรับภาระอันนี้. ถาถือตามแนวที่เนื่องกันดังนี้
ปาติโมกขสังวรก็อาศัยสังวรครบหาอยาง. แมขอปฏิบัตอิ ยางอื่น ๆ ก็เชนเดียวกัน.

๒. การสํารวมเฉพาะปาติโมกข

ดังกลาวมาแลววา สํารวมปาติโมกขนั้น คือศีลสังวร อันเปนขอตนแหงสังวรหาอยาง.
ในที่นี้ ขาพเจาอยากถือเอาหลักของทานผูรจนาคัมภีรวสิ ุทธิมรรคที่กลาววา “เจตนาอันเปนเครือ่ งงด

๕๙

มหาสติปฏฐานสูตร มหา. ที. (ไตร. ล. ๑๐/๓๔๘/๒๙๙).
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เวนเปนศีล.” เพราะเมื่อถือตามนัยนี้ ก็เปนอันวาศีลสังวรคือ การสํารวมดวยเจตนาเปนเครื่องเวน
นั่นเอง เปนการเขาใจไดงายไมตองการคําอธิบาย และชัดเจนเหมือนสังวรสี่อยางขางปลาย.
เจตนาเปนเครือ่ งเวน ตามสิกขาบทอันเปนปาติโมกข ยอมคอยตักเตือนใจภิกษุไมให
ลวงสิกขาบทนั้น ๆ. อาการที่เธอไมกาวลวงสิกขาบทนั้น ๆ ดํารงกาย วาจา ใหสะอาดหมดจดเฉยอยู
ไดดว ยการคอยควบคุมนัน่ แหละคือ การสํารวมในปาติโมกข.
ซึ่งสําเร็จไดดวยศีลสังวรหรือการ
สํารวมดวยการเวน. กลาวสั้น ๆ วา การละเวน นัน้ เปนการสํารวมชนิดที่ใคร ๆ ก็เห็นไดเองอยูแ ลว
วา เปนเครื่องปดกั้นความชัว่ ไดอยางไรและเพียงไร.

๓. ศีลคืออะไร ?

ภายใตกรณีทปี่ าติโมกขสังวรก็เปนศีลขอหนึ่ง เชนเดียวกับศีลอีกสามหมวด จึงควร
อธิบายใจความของคําวาศีลเสียในที่นดี้ วย, เมื่อถึงนิทเทสแหงศีลอีกสามหมวด คือ อินทรียสังวร อา
ชีวปาริสุทธิ และปจจยสันนิสสิตศีลในขอตอไป จะไมตองอธิบายอีก ใหถือเอาใจความในอรรถของ
คําวา “ศีล” อยางเดียวกันกับในทีน่ ี้. จะอธิบายเปนขอ ๆ ไป ตามแนวที่ทานกลาวไวในวิสุทธิมรรค
ตอนศีลนิทเทส.

๑. อะไรเปนตัวศีล ?
คําตอบของทานพระสารีบตุ รในคัมภีรปฏิสัมภิทามีวา
เจตนาคิดงดเวนในการลวง
สิกขาบทนั้น เปนตัวศีล. หรือเจตสิกอันไดแกความรูส ึกภายในใจ ในการงดเวนนั้น ๆ เปนตัวศีล.
หรือความรูสึกอันไมติดตอกับวัตถุทตี่ นจะลวงก็เปนตัวศีล.
และหรือการไมกา วลวงของบุคคลที่
สมาทานสิกขาบทแลวนัน่ แล เปนตัวศีล. ๖๐

๖๐

วิสุทธิมรรค สีลนิเทศ ภาค ๑.
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๒. ที่เรียกวา ศีล เพราะเนือ้ ความวากระไร ?
อธิบายวา๖๑ เพราะอรรถคือเนื้อความวา ปรกติ กลาวคือความสงบ ไมวุนวายของกาย
และวาจานั่นเอง จึงไดเรียกวาศีล, อาจารยบางหมูอธิบายอรรถแหงศีลกวางออกไปอีกวา เปนของ
สูงสุด. เปนเงื่อนตน, เปนของเยือกเย็น, เปนของควรเสพ จึงไดชื่อวา ศีล ดังนี้ ก็มี.
๓. อะไรเปนลักษณะเครื่องใหสังเกตของศีล ?
ตอบวา ศีลแมจะมีหลายประเภทดวยกัน แตมีความปรกติเปนลักษณะเสมอกันหมดทุก
ประเภท. เปรียบเหมือนรูปตาง ๆ แมแปลกกันโดยสีหรือสัณฐาน ก็มีการเห็นไดดวยตาเปนลักษณะ
เสมอกันหมดฉะนั้น.

๔. อะไรเปนรสของศีล ?
ความรูสึกที่ทําลายการทุศลี เสียได และความหมดจดจากโทษเปนรสของศีล. คําวารส
แปลวา วิสยั เปนที่นายินดี เชนความหวานเปนรสของน้ําตาลเหมือนกัน.

๕. อะไรเปนเครือ่ งปรากฏ หรือเครือ่ งหมายของศีล ?
ความสะอาดทีท่ วารคือกายวาจานั้นแหละ
เปนเครื่องหมายหรือธงชัยของศีล,
เชนเดียวกับควันขึ้นจากที่ใด เปนเครื่องหมายใหรูไดวา มีไฟหรือความรอนอยูที่นั่น

๖. อะไรเปนฐานที่ตั้งอาศัยของศีล ?

๖๑

อธิบายตอไปนี้ กลาวตามแนวอธิบายของผูรจนาวิสุทธิมรรค.

133
หิริ และ โอตตัปปะ เปนฐานรากที่ตั้งของศีล ดุจเดียวกับฟน แผนดินเปนที่ตั้งอาศัย
ของหมูไมทั่วไป. ขาดรากฐานกลาวคือหิรโิ อตตัปปะแลว ศีลไมอาจเกิดหรือตั้งอยูไ ด เชนเดียวกับปก
เสาในอากาศ.

๗ .ศีลมีอะไรเปนอานิสงส ?
ตรัสแกพระอานนทวา “ดูกอ น อานนท ! ศีลที่ภิกษุประพฤติดแี ลว มีการไมตอ ง
เดือดรอนเปนผล เปนอานิสงส.” และตรัสแกคหบดีวา “คหบดี ! ผูมีสติเต็มที่ ยอมไดโภคะกอง
ใหญ กลาวคือความไมประมาทอันเปนของมีคุณอยางยอดเยี่ยม,
ผูมีศีลเต็มที่ยอมมีเกียรติอันฟุง
กระฉอนไป, ผูมีศีลเต็มทีย่ อ มองอาจแกลวกลา ในที่ประชุมกษัตริย หรือพราหมณ หรือคหบดี หรือ
สมณะ, ผูมศี ีลเต็มทีย่ อมตายมีสติไมหลงฟนเฝอ, ผูมศี ีลเต็มที่ตายแลวยอมไปสูสุคติ.” และตรัสแก
ภิกษุทั้งหลายวา “ภิกษุ ท. ! ถาภิกษุปรารถนาใหตนเปนที่รกั ที่ชอบใจ ทีเ่ คารพยกยองนับถือ ของ
เพื่อนพรหมจารีดว ยกันแลว ภิกษุนั้นพึงทําใหบริบรู ณเต็มที่ในศีลทั้งหลายเถิด.”
นอกจากนี้ ยังมีที่ตรัสไวอีกเปนอันมาก เชนคนไปสูสวรรคไดเพราะศีล, ไปสูความ
ดับไมเหลือ ไดเพราะศีล, ศีลนําสุขมาตราบเทาชรา, เปนตน. พระพุทธโฆษาจารยผรู อยกรอง
คัมภีรว ิสุทธิมรรค ไดประมวลอานิสงสแหงศีลประพันธไวเปนกาพย ความวา: กุลบุตรในสาสนานี้เวนศีลเสียแลวยอมไมมีที่พึ่ง. ก็ศีลนั้นใครจะกลาว
กําหนดปริมาณแหงอานิสงสได (วามีเทานั้นเทานี)้ น้ําในแมน้ําคงคา,
ยมุนา, สรภู, สัสสวดี, นินนคา, อจิรวดี, มหี เหลานี้ ไมสามารถ
ฟอกมลทินสัตวในโลกได, แมน้ําคือศีลเทานั้น ที่สามารถฟอกมลทิน
ของสัตวทั้งหลาย. พายุฝนก็ไมสามาระชะลางมลทินได, แกนจันทนก็
ไมได, แกวมุกดา, แกวมณี, รัศมีอันนิ่มนวลของพระจันทร ก็ไมได.
ศีลที่บุคคลรักษาดีแลว เปนของประเสริฐ เย็นที่สุด นี้เทานั้น ทีจ่ ะ
ระงับความเรารอนของปวงสัตวในโลกได, ซึ่งความเย็นอยางอืน่ จะให
รํางับมิไดเลย. กลิ่นอื่นอันเสมอดวยกลิน่ ศีล หาที่ไหนได, เพราะกลิ่น
ศีลยอมฟุงไปไดทั้งตามลมและทวนลมทุกเวลา.

134
บันไดอันสัตวจะปนขึน้ ไปสูสวรรคอยางอืน่ อันเสมอดวยศีลนัน้ หาที่
ไหนได. ศีลเปนประตูพระนิพพาน. พระราชาผูประดับดวยแกวมุกดา
และแกวมณี ก็ไมงามเสมอดวยนักพรตผูป ระดับดวยศีล.
ศีลยอมบําบัดการติเตียนตนเองเสียได ดวยประการทั้งปวง. ทําชื่อเสียง
และความแจมใสใหเกิดแกเขาผูมีศีลไดทกุ ขณะ. ศีลเปนรากฐานของคุณ
ความดีทั้งหลายอื่น. ศีลเปนเครื่องทอนกําลังของความชั่ว. ปราชญพึงรู
ถอยแถลงอานิสงสแหงศีลดังนี้เถิด.”

๘. ศีลมีกอี่ ยาง ?
ตอบไดหลายชนิด. จะวามีอยางเดียวก็ได, ๒อยาง, ๓ อยาง, ๔ อยาง, ๕ อยางก็ได,
จะกลาวแตใจความพอเปนแนวคิด.

ถากลาวโดยลักษณะหรืออาการแลว ศีลทั้งหมดมีอยางเดียวเทานัน้ คือศีลมี ปรกติภาพ
เปนลักษณะ

ถาจะแบงศีลออกเปนสองอยางแลว ก็ยังไดหลายคู คือ: ศีลอันเปนสิกขาบทสวนที่ทรงบัญญัติวา ตองประพฤติ ตองทําเชนนัน้ เชนนี้เรียกวา จา
ริตตศีล อยาง ๑, และศีลอันเปนสิกขาบท ที่ทรงบัญญัตวิ า อยาทําอยางนั้นอยางนี้ เรียกวา วาริตตศีล
อยาง ๑.
ศีลอันเปนหลักสําคัญในเบื้องตนแหงการประพฤติพรหมจรรย เรียก อาทิพรหมจริย
กศีล ๑, และศีลเปนเครื่องประพฤติละเอียดประณีตขึ้นไปอีก เรียกอาภิสมาจริกศีล ๑.
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ศีลที่ประพฤติดวยหวังวา จักไดเปนเทพผูเ อิบอิ่มดวยกาม, หรือดวยความเห็นวา เราจัก
เปนผูว ิเศษไดดวยศีลนี้ เปนศีลที่ตณ
ั หาและทิฏฐิเขาไปอาศัยแลว เรียกวา นิสสิตศีล ๑, สวนโล
กุตตรศีลหรือโลกิยศีล แตตรงกันขามกับที่กลาวมา เรียกวา อนิสสิตศีล ๑.
ศีลที่ประพฤติจํากัดเวลาเทานั้นวัน เทานัน้ เดือนแลวเลิกเรียกกาลปริยันตศีล ๑, ที่ไม
จํากัดเวลา รักษาจนถึงลมหายใจครั้งสุดทาย เรียกอาปาณโกฏิกศีล.
ศีลที่สมาทานแลวขาดทําลายลง เพราะเหตุผูรักษาเห็นแกลาภ, ยศ, ญาติ, อวัยวะ,
ชีวิต, เรียก สปริยนั ตศีล ๑, ที่ไมแตทําลายแมจะเสียชีวิตก็ยอม เรียกอปริยันตศีล.
ศีลของบุถุชน เรียกโลกิยศีล ๑, ศีลของพระอริยเจา เรียกโลกุตตรศีล ๑.
ถาจะแยกศีลออกเปนสามอยาง ก็ไดตาง ๆ กัน เชน: ศีลเลว,

ศีลพอปานกลาง,

ศีลประณีต,

ศีลทีร่ ักษาปรารภตนเอง,

ศีลรักษาปรารภโลก,

ศีลรักษาปรารภธรรม,

ศีลที่ถกู กิเลสลูบคลํา,

ศีลไมถูกกิเลสลูบคลํา,

ศีลที่สงบรํางับแลว,

ศีลที่หมดจดสะอาด,

ศีลที่เสราหมอง,

ศีลที่ยังลังเล,

ศีลของพระเสขะ,

ศีลของพระอเสขะ,

ศีลไมใชของเสขะและอเสขะ,

เหลานี้
เปนเครื่องแสดงใหเห็นวา เราจะแบงศีลออกเปนกี่อยางก็ได,
ปรารถนาจะเทียบเคียงแลวแบงออกไปอยางไรอีกก็ได.

ผูศกึ ษา

๙. อะไรเปนเครือ่ งเศราหมองของศีล ?
อิฏฐารมณมีลาภเปนตนและเมถุนสังโยค ๗ อยาง เปนเครื่องเศราหมองของศีล.
อยางแรก อธิบายวาอิฏฐารมณมีลาภเปนตน ครอบงําใจของภิกษุใดแลว เธอก็ถึงศีล
วิบัติ ชื่อวามี ศีลขาด เพราะลวงสิกขาบทขอตนและขอปลาย ขอใดขอหนึ่ง, ชื่อวามี ศีลทะลุ
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เพราะลวงสิกขาบทขอกลาง ๆ, ชื่อวามี ศีลพรอย เพราะขาดแหงละสิกขาบทหลาย ๆ แหง, ชือ่ วามี
ศีลดาง เพราะขาดเปนหมู ๆ หมูละหลายสิกขาบท และหลายหมู.

อยางหลัง ไดแกศลี ที่ผรู กั ษายังมีความรักใครอาลัยในกามคุณอยู ขอนี้ มีบาลี๖๒ ที่ตรัส
ไววา : (๑) พราหมณ สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ ปฏิญญาตัวเปนพรหมจารี ไม
เสพเมถุนกับมาตุคามก็จริง แตเธอยังมีใจยินดีในการลูบไล การประคบ การชวยอาบน้ําให และการ
นวดของมาตุคาม เธอยินดีปลื้มใจในการบําเรอนัน้ . พราหมณ ! ขอนี้เรากลาววาพรหมจรรยเปน
ทอนทะลุดางพรอย. ผูน ี้ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ประกอบดวยเมถุนสังโยค ไมพนจากชาติ
ชรา มรณะ ฯลฯ ไปไดเลย.
(๒) อยางอื่นอีกนะ พราหมณ ! สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ ปฏิญญาตัว
เปนพรหมจารี ไมเสพเมถุนกับมาตุคามก็จริง และทัง้ ไมมีความยินดีในการลูบไล การประคบ การ
ชวยอาบน้ําให และการนวดของมาตุคาม, แตเธอยังพูดซิกซี้ เลนหัว สัพยอกกับมาตุคาม แลวปลื้ม
ใจ ดวยการซิกซี้นั้น. พราหมณ ! ขอนี้เรากลาววา พรหมจรรยเปนทอน ทะลุ ดาง พรอย. ผูนี้
ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ประกอบดวยเมถุนสังโยค ไมพนจากชาติ ชรา มรณะ ฯลฯ ไปไดเลย.
(๓) อยางอื่นอีกนะ พราหมณ ! สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ ปฏิญญาตัว
เปนพรหมจารี ไมเสพเมถุนกับมาตุคามก็จริง และทั้งไมยินดีในการลูบไล (เปนตน) ของมาตุคาม
และไมพดู ซิกซี้เลนหัวกับมาตุคาม, แตยังชอบเพงจองดูตามาตุคามดวยตาตน แลวปลื้มใจดวยการ
สบตานั้น. พราหมณ ! ขอนี้เรากลาววาพรหมจรรยเปนทอน ทะลุ ดางพรอย. ผูน ี้ประพฤติ
พรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ไมพนจากชาติ ชรา มรณะไปได.
(๔) อยางอื่นอีกนะ พราหมณ ! สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ ปฏิญญาตัว
เปนพรหมจารี ไมเสพเมถุนกับมาตุคามก็จริง และทั้งไมยินดีในการลูบไล (เปนตน) ของมาตุคาม
และไมพดู ซิกซี้เลนหัวกับมาตุคาม และไมสบตากับมาตุคามก็จริง.
แตครั้งไดฟงเสียงมาตุคามที่
หัวเราะอยูก ็ดี พูดก็ดี ขับรองก็ดี รองไหก็ดี นอกฝาก็ตาม นอกกําแพงก็ตาม เธอปลื้มใจในเสียงนั้น.
๖๒

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

ผูนี้ประพฤติพรหมจรรยไม

(๕) อยางอืน่ อีกนะ พราหมณ ! .....ฯลฯ.....(ไมทําถึงอยางทีก่ ลาวนั้น) ...แตยงั ตาม
นึกคิดถึงความเกา ที่ตนเคยหัวเราะ พูดเลนกับมาตุคามแลว ปลื้มใจในการคิดนัน้ . พราหมณ ! ขอนี้
เรากลาววาพรหมจรรยเปนทอน ทะลุ ดางพรอย. ผูน ปี้ ระพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ไมพนจากชาติ
ชรา มรณะไปได.
(๖) อยางอืน่ อีกนะ พราหมณ ! .....ฯลฯ.....(ไมทําถึงอยางทีก่ ลาวนั้น) ...แตครั้นได
เห็นคหบดี หรือบุตรของคหบดีผูอิ่มเอิบเพียงพรอมดวยกามคุณ มีผูบําเรออยู ก็นึกชอบใจในการ
บําเรอนัน้ บาง. พราหมณ ! ขอนี้เรากลาววาพรหมจรรยเปนทอน ทะลุ ดางพรอย. ผูนี้ประพฤติ
พรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ไมพนจากชาติ ชรา มรณะไปได.
(๗) อยางอืน่ อีกนะ พราหมณ !
.....ฯลฯ.....(ไมทําถึงอยางทีก่ ลาวนั้น) ...แตเปนผู
ประพฤติพรหมจรรย ตั้งความปรารถนาจะเปนจอมเทวดาหรือเทวดาบางองค โดยมั่นใจวาเราจะได
เปนดวยศีลวัตรหรือตบะพรหมจรรยอันนี้ แลวเธอก็ปลืม้ ใจดวยศีลหรือวัตรนั้น. พราหมณ ! ขอนี้
เรากลาววาพรหมจรรยเปนทอน ทะลุ ดางพรอย. ผูน ปี้ ระพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ไมพนจากชาติ
ชรา มรณะไปได.”
ทั้งสองประเภทนี้เปนความเศราหมองของศีล.

๑๐. อะไรเปนความสะอาดหมดจดของศีล ?
ความไมแตกทําลาย, การกระทําคืนอาบัติที่ตองแลว, ความไมมีเมถุนสังโยค ๗
ประการ, และความไมมโี ทษอื่น ๆ เชน ความโกรธและความลบหลูค ุณ เปนตน ทั้ง ๔ อยางนีเ้ ปน
ความสะอาดหมดจดของศีล.

๑๑. ศีลวิบัติมโี ทษอยางไรบาง ?
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กลาวตามบาลีวิสุทธิมรรควา
“คนทุศีลยอมไมเปนที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย.
เพราะเปนคนทุศีล และเพื่อนพรหมจรรยดวยกันตักเตือนไมได จะเปนผูถ ึงทุกขในเมื่อถูกติเตียน, แม
เมื่อผูมีศลี งดงามเขายกยองตน ก็รูสกึ เดือดรอน (เพราะตนหามีศีลไม), และเพราะความเปนผูทุศลี นั้น
จะเปนผูมผี วิ พรรณกระดางเหมือนแผนผานปอ. อนึ่ง ผูที่เอาเยี่ยงคนทุศีลก็พลอยรับทุกขดว ยสิ้นกาล
นาน เพราะฉะนั้นเขาจึงชือ่ วาเปนผูปายทุกข (ใหแกเพื่อนฝูง) รับเทยยธรรมของทายกเหลาใด ก็ไม
เปนผลใหญแกทายกเหลานัน้
เหตุนั้นจึงเปนคนมีราคานอย สะสางยากเหมือนหลุมคูถที่หมักหมม
แรมป เปนผูห มดทาทั้งสองฝาย เหมือนดุนไฟ (ที่เผาศพไหมดําทั้งสองขาง ไมมีที่สําหรับจับโดย
ไมใหเปอนมือ), แมเธอปฏิญญาความเปนภิกษุอยู ก็หาเปนภิกษุไม เชนเดียวกับฬาที่เดินตามหลังฝูง
โค, เปนผูส ะทกสะทานเสมอ เชนเดียวกับคนทีก่ อเวรไวรอบตัว, เปนผูทใี่ คร ๆ ไมควรอยูร วมดวย
เหมือนซากศพของผูที่ตายแลว,
แมเธอจะประกอบดวยคุณมีความรูเปนตน
ก็ไมควรเปนที่
สักการะบูชาของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย
เหมือนไฟเผาศพในปาชา ไมควรเปนที่บําเรอของ
พราหมณผูบูชาไฟ, เธอเปนผูไมควรเพื่อบรรลุคณ
ุ วิเศษ เหมือนคนตาบอดอาภัพตอการเห็นรูปฉะนั้น
, และเปนผูหมดหวังในพระสัทธรรม เชนเดียวกับลูกคนจัณฑาลหมดหวังในราชบัลลังก, แมจะ
สําคัญวาตัวมีสุข ก็จัดวาถึงทุกข เพราะยังมีสวนแหงความทุกขดังภิกษุที่กลาวถึงในบาลีอัคคิขันโธปม
สูตร.”

ในบาลีอัคคิขนั โธปมสูตร พระผูมพี ระภาคทรงแสดงถึงภิกษุผูทุศลี รับเทยยธรรมของ
ทายกซึ่งไมเปนการประเสริฐเลย มีใจความวา ยอมตายหรือรับทุกขเจียนตาย เพราะนอนกอดกองไฟ
เสียดีกวาทุศลี ยอมใหเขาเอาเชือกขนสัตวพันแขงชักไปมา ใหมันบาดจนถึงเยื่อในกระดูก ดีกวาทุศีล
แลวยังยินดีตอการอภิวาทของมหาชน, ยอมใหเขาแทงดวยหอกที่หวางอก ยังดีกวาทุศีล แลวยังยินดี
ตอการไหวกราบของมหาชน. ยอมใหเขาเอาแผนเหล็กแดงโชนนาบที่ตัว ยังดีกวาทุศลี แลวหมจีวร
แลวบริโภคกอนขาวของชาวเมือง, ยอมนั่งนอนบนเตียงดั่งเหล็กทีร่ อนแดงโชน ดีกวาทุศลี แลวใช
สอยเตียงตั่งทีม่ หาชนถวาย, ยอมใหเขาจับหอยหัวลงตมในหมอโลหะรอนโชน ดีกวาทุศลี แลวอยู
ในวิหารที่มีผมู ีสัทธาสรางถวาย.
[บาลีอัคคิขันโธปมสูตรนี้ คณะธรรมทานเคยนําลงในหนังสือพิมพพุทธ
สาสนาเลม ๑ ปที่ ๑ ภาคไตรปฎกแปล หนา ๙, ผูปรารถนาทราบพิสดารจงดูในที่นั้น.]
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เมื่อทานผูร จนาคัมภีรว ิสุทธิมรรคไดพรรณนาโทษของคนทุศีล และอางบาลีอัคคิขันโธ
ปมสูตรมสาธกแลว ไดยน ความในบาลีพระสูตรนี้เขาเปนใจความสั้น ๆ ๑๐ ขอ ผูกเปนคาถาสืบไปวา:(๑) คนที่มีศีลแตกทําลาย ยังละกามสุขที่มีผลเผ็ดรอนทนยากยิ่งกวาทุกขอนั เกิดจากการ
นั่งกอดนอนกอดกองไฟไมได มันจะมีความสุขมาแตไหน ?
(๒) คนมีศีลวิบัติ จะตองมีสว นแหงทุกขอนั เกิดจากการถูดวยเชือกขนทรายอันเหนียว
ดังฤาจะชื่อวามีสุขอันเกิดแตวามยินดีในการอภิวาทของมหาชน.
(๓) คนไรศลี หรือจะชื่อวามีความสุขอันเกิดแตการยินดีตอการประณมมือไหวของผูมี
สัทธา เพราะจะเปนเหตุแหงทุกข ยิ่งกวาทุกขเกิดแตการแทงดวยหอกที่หวางอก
เสียอีก.
(๔) คนไมสํารวม หรือจะชื่อวามีสุขเกิดแตการใชจวี รอันเปนเหตุใหถูกนาบดวยแผน
เหล็กอันรอนโพลงในนรก ซึ่งตนจะตองเสวยสิ้นกาลนาน.
(๕) คนไมมีศีล แมวากอนขาวจะเปนของอรอย ก็เปรียบเหมือนยาพิษอันแรงกลา
เพราะมันเปนเหตุใหกลืนกอนเหล็กอันรอนแดงนั้นนานนัก.
(๖) คนปราศจากศีล จะนั่งนอนบนเตียงและตั่ง ก็คือการนั่งนอนบนเตียงและตั่งอันลุก
โชน อันเปนทุกขเบียดเบียนตน, แมจะสําคัญวาเปนสุข แตมันก็เปนความทุกข
เหลือเข็ญ.
(๗) คนทุศีล จะยินดีนั่งนอนในวิหารที่เขาถวายดวยสัทธาอยางไรได ? เพราะทีแ่ ท
เปนเหมือนตัวเองนั่งนอนอยูภ ายในหมอเหล็กอันรอนโชนทั่วแลว.
(๘) พระผูพ ระภาคอันชาวโลกนับถือทั่วแลว
ไดตรัสตําหนิคนทุศีลวามีมรรยาท
สกปรก นึกแลวกินแหนงตัวเองไดภายในรกชัฏ เปนคนบากามลามกเนาใน. ทุด
! ทุด!! ชีวิตของเขาผูไมมปี ญญา หุมหอรางกายดวยเครื่องหมายของสมณะ ก็ไม
เปนสมณะ ดีแตจะทําตัวเองใหถูกเขากําจัด ใหถูกเขาขุดอยูเสมอ.
(๙) สวนบุคคลผูม ีศีลในโลกนี้ ยอมเวนหางกับคนทุศีลเชนเดียวกับคนรักสะอาดเวน
หางไกลจากคูถและซากศพฉะนั้น. ชีวติ ของคนทุศีลจะมีประโยชนอะไร เพราะ
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ไมพนจากภัยทั้งหลาย แตพนจากการบรรลุสุข, ปดประตูสวรรคเสียแลว รังแต
จะจมลงสูอบาย.
(๑๐) ใครอื่นทีไ่ หนหนอ จะเปนที่นาสงสารแกผูมีความกรุณาเทากับคนทุศีล เพราะ
ความที่เขาเปนคนทุศีลนัน่ แล. ฯ
ทั้งหมดนี้ เปนโทษแหงศีลวิบัติ.

๑๒. ศีลสมบัติมีอานิสงสอยางไร ?
กลาวตามคําของทานรจนาบาลีวิสุทธิมรรคสืบไปวา ผูม ีศีลบริบูรณยอ มไดรับอานิสงส
แหงศีล ตรงกันขามกับโทษ ๑๐ ขอ ทีก่ ลาวมาแลว และยังมีอานิสงสอื่น ๆ อีก คือ:“ศีลของภิกษุใดหมดสนิมดีแลว การบวชของเธอนั้นจัดวามีผล. ภัยเชนการติเตียนตน
เปนตน
ยอมไมกระทบกระทั่งภายในใจของเธอผูมีศีลบริสุทธิ์
เชนเดียวกับความมืดไมอาจ
กระทบกระทัง่ แสงอาทิตย
ภิกษุงดงามในปาคือพรหมจรรย
ก็เพราะถึงพรอมดวยศีลเหมือนพระจันทรงามใน
ทามกลางหาว ก็เพราะรัศมีโชติชว ง. เพียงแตกลิน่ กายของผูมีศลี ก็ยังทําปราโมทยใหแกเทวดา
ทั้งหลายแลว จะปวยกลาวไปไยถึงกลิ่นศีลแหงเลา. กลิ่นศีลยอมครอบงํากลิ่นคันธชาติทั้งปวง ฟุง
ตระหลบไปในทิศทั้งหลาย.
สักการะนอย ๆ ที่ทายกทําแลวในผูมีศลี กลับมีผลใหญ, เพราะผูมศี ีลยอมเปนภาชนะ
ควรรองรับสักการะ. อาสวะในภพนีย้ อมเบียดเบียนผูม ีศีลไมได ผูม ีศีลยอมขุดรากเหงาของทุกขอัน
จะมาในขางหนา.
สมบัติใดในมนุษยและทวยเทพ สมบัตินั้น ถาผูมีศลี ปรารถนา ก็ไมเปนของไดดวย
ยาก. อนึ่งสมบัติคือพระนิพพานใดอันเยือกเย็นแสนจะเย็น, ใจของผูมีศีลเต็มเปย ม ยอมแลนไปสู
พระนิพพานนัน้ .
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ศีลเปนรากเหงาแหงสรรพสมบัติ, บัณฑิตทราบชัดดวยประการดังนีแ้ ลว พึงกอบโกย
อานิสงสอันเกลื่อนกลนดวยวิธีตาง ๆ เถิด๖๓. ฯ

๔. ขอความเบ็ดเตล็ด

เกี่ยวดวยปาติโมกขสังวร

เมื่อไดพรรณนาแยกอยางเปนคํา ๆ ไปแลว จะไดประมวลกลาวเขาดวยกันทั้งสาม
อยางเปนการสรุป, รวมทั้งขอความเบ็ดเตล็ด ทีย่ ังไมไดกลาวในตอนที่แลวมา.

๑. ความหมายแหงคํานี้.
คําวาปาติโมกข เปนชื่อแหงธรรมเปนเครื่องพนจากความชั่วพวกหนึ่ง, คําวาสังวร
เปนชื่อแหงอาการ อันไดแกการมีสติคอยควบคุมระวังไวในกิจอันเปนหนาที่ ๆ ตนจะตองระวัง, ศีล
เปนชื่อแหงขอปฏิบัติขั้นกายและวาจา หรือใจแตบางสวนโดยออม, รวมทั้งสามคํา แปลไดเปน
ใจความวา ความปรกติสขุ อันเกิดแตการสํารวมตามพระปาติโมกข. เปนบันไดขั้นแรกทีผ่ ูตามรอย
พระอรหันตจะตองกาวขึ้นไป.

๒. การนิยมในหลักพระอริยวินัย
การนิยมตามหลักแหงปาติโมกขสังวรศีลอันจัดเปนอริยวินัยในพุทธสาสนา
ยอม
ตรงกันขามกับความนิยมของบุคคลผูครองเรือน ตรงกันขามโดยหลักที่ตางกัน หมกอยูในกาม และ
พรากจากกาม. พระองคจึงตรัสไวในปญจมสูตร๖๔ ติก. อํ. วา “ภิกษุ ท. ! ในอริยวินยั นี้ ถือวา
๖๓

วิสุทธิมรรค ภ. ๑ น. ๗๒

๖๔

ปญจมสูตร สัมโพธิวรรค ตติยปณณาสก ติก. อํ. (ไตร. ล. ๒๐/๓๓๕/๕๔๗)
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การขับเพลงยอมเปนเหมือนการรองไห การฟอนรําเปนอาการของคนบา, การหัวเราะ (จนถึงกับ
แสดงไรฟน) เปนอาการของเด็ก. ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนัน้ เธอทั้งหลายพึงกําจัดตัดรากการขับ
เพลง การฟอนรําเสีย, ควรยิ้มแยมพอประมาณตอสัตบุรุษผูบันเทิงในธรรมทั้งหลาย.” บาลีนี้เปน
หลักอันหนึ่งอันแสดงวาอริยวินัยตรงกันขามจากโลกนิยม. และหลักขอนี้หมายถึงทัว่ ไปในอาการอยาง
อื่นซึ่งเปนไปทํานองเดียวกัน แมพระองคไมทรงบัญญัติเจาะจงไว.

๓. การสํารวมปาติโมกขอนั เนื่องกับการบริโภคของภิกษุ.
พระองคตรัสไววา๖๕ วา ภิกษุทุศีล บริโภคกอนเหล็กรอนแดง ยังดีกวาบริโภคกอน
ขาวของชาวบาน ซึ่งไมเปนการประเสริฐเสียเลย. ในอัฏฐกถา ตติยสูตร เอก. อํ๖๖ กลาวเปรียบไว
อยางชัดเจนดังนี้วา:การกินที่เปนการขโมย
การกินเปนหนี้สินติดตัว
การกินอยางมรดก
การกินอยางเปนเจาของแท

คือ
คือ
คือ
คือ

การบริโภคของภิกษุทุศลี .
การบริโภคของภิกษุที่ไมพิจารณาเสียกอน.
การบริโภคของพระเสขบุคคล.
การบริโภคของพระอรหันต.

หมายความ วา ภิกษุที่ทุศลี ตองปดบังความชั่วไวรับอาหารฉัน, ภิกษุแมมีศลี แตไม
พิจารณากอนจนเสียความเปนผูร ูประมาณและความยินดีในรสครอบงํา ทําใหเกิดผลแกทายกนอย ไม
คุมกับอาหารที่ฉัน, สวนอริยบุคคล ๗ ขางตน คือโสดาปตติมรรคผลจนถึงอรหัตตมรรค ทานฉัน
โดยรับมรดกจากพระพุทธเจา, สวนพระอรหันตทรงคุณความดีเหนือสิ่งทั้งปวง การฉันจึงเหมือนกับ
เจาของเอง, ซึ่งจะเลือกฉันอยางใดก็ได ไมเปนการขโมยไมเปนหนี้สินและไมตองอางเปนมรดก.
การฉัน, ศีล, และผูฉนั เนื่องกันอยางนี้.

๔. ปาติโมกขสังวรศีลในฐานะเปนธรรมผูป กครองสงฆ.

๖๕

นิรยวรรค ธ. ขุ (ไตร. ล. ๒๕/๕๖/๓๒).

๖๖

อัฏฐกถาตติยสูตร วรรค ๖ เอกธรรมาทิ เอก. อํ. มโน. ๑,๗๔
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ในตอนใกลปรินิพพานตรัสไววา ธรรมวินัยที่บัญญัตแิ สดงไวแลว จักอยูเปนครูใน
กาลที่พระองคลวงลับไป.๖๗ และในบาลีโคปกโมคคัลลานสูตร๖๘ ก็มีอานันทภาษิตเปนใจความอยาง
เดียวกัน บาลีนี้เลาถึงวัสสการพราหมณถามทานพระอานนทถึงขอวา ใครเปนที่พึ่งพํานักของภิกษุ
สงฆ ในเมื่อพระผูพ ระภาคปรินิพพานไปแลว. ทานพระอานนทอา งเอาธรรม คือสิกขาบทอันเปน
ปาติโมกข (โดยเฉพาะ) วาธรรมเปนเครือ่ งบริหารสงฆ. สงฆแสดงปาติโมกขทกุ กึ่งเดือน. ธรรมคือ
ปาติโมกขมีสงฆเปนผูถ ือ บังคับใหผูมีโทษติดตัวทําคืนโทษนั้น ๆ เสีย แตถือวามิใชบุคคลหรือสงฆ
บังคับ ธรรมตางหากบังคับและถือธรรมนี้เปนเหมือนผูป กครองสงฆ. แงแหงอานิสงสสวนนี้กระมัง
ที่นักวินัยมักจะเหมาเอาแตเพียงวา วินยั เปนเครื่องควบคุมหมูใหเรียบรอย เหมือนดายรอยดอกไมมิให
กระจัดกระจาย
ซึ่งทีแ่ ทวินยั เปนการปกครองที่ทรงประทานใหธรรมเปนใหญแทนบุคคลเปนใหญ
มากกวา. ปาติโมกขยอมตั้งอยูในฐานะ เปนสังฆธรรมนูญสวนหนึ่ง เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญในการ
ปกครอง แบบประชาธิปไตยเหมือนกัน.

๕. การตองอาบัติคอื อะไร ?
การลวงปาติโมกขสังวรศีลขอใดขอหนึ่ง เรียกวาตองอาบัติ. ผูที่ตองอาบัติชนิดที่แกไข
ได คืออาบัติที่อาจทําคืนใหหมดโทษไดดวยการอยูก รรม และการเปดเผยความผิดของตนทีเ่ รียกวา
แสดงอาบัตินนั้ ยังมีหวังบรรลุคณ
ุ ความดีในเพศภิกษุเปนลําดับไป แมพระอริยบุคคลก็ยังตองอาบัติ
ดังที่ตรัสไวในบาลี ติก. อํ.๖๙ วา “ภิกษุ ท. ! ภิกษุในสาสนานี้เปนผูทําเต็มทีใ่ นสวนศีล แตทํา
พอประมาณในสมาธิ ทําพอประมาณในปญญา (คือเปนโสดาและสกทาคามี) ก็มี, ที่เปนผูทําเต็มที่
ในศีลและสมาธิ แตทําพอประมาณปญญา (คือเปนอนาคามี) ก็มี, ที่ทําเต็มที่ทั้งในศีล ทั้งในสมาธิ ทั้ง
ในปญญา (คือเปนอรหันต) ก็มี. เธอเหลานั้น ยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ออกจากอาบัตบิ าง.
เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวาไมมีใครกลาววาเปนคนอาภัพ (คือไมอาจบรรลุโลกุตตรธรรม) เพราะ
เหตุลวงสิกขาบทเหลานี้. แตเธอเปนผูมศี ีลยั่งยืนมัน่ คง ในสิกขาบทอันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย
อันสมควรแกพรหมจรรย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลายเหลานั้น...”

๖๗

มหาปรินิพพานสูตร มหา. ที. ไตร. ล. ๑๐ น. ๑๗๘ บ. ๑๔๑

๖๘

โคปกโมคคัลลานสูตร เทวมหวรรค อุปริ. มัช. (ไตร. ล. ๑๔/๘๙/๑๐๕)

๖๙

ฉัฏฐสูตร วรรค ปณณาสก ๒ ติก. อํ. (ไตร. ล. ๒๐/๒๙๗/๕๒๖)

144
เมื่อพระอริยบุคคลก็ตองอาบัติ จึงเปนอันเชื่อไดวา ภิกษุปุถุชนตองอาบัติก็มีหวังทําคืน
ออกจากอาบัตแิ ลวปฏิบตั ิกาวหนาขึ้นไปจนถึงสุดได นอกจากจะตองอาบัติอันเปนมูลเฉทแหงเพศเชน
ปาราชิก ซึ่งทานวาตองออกมาบรรลุไดดว ยเพศฆราวาส จึงเปนอันวา อาบัติที่ภิกษุตองแลว เธอพึง
ทําคืนเสีย หรือถาตองอาบัติเปนมูลเฉท ก็ปฏิญญาตนเปนฆราวาสเสีย ทําเชนนี้ จะพนจากโทษนั้น
และบรรลุขึ้นไปไดโดยลําดับอีก. หลักที่วาตองปาราชิกแลวสึกออกมาบรรลุโลกุตตรธรรมไดดว ยเพศ
ฆราวาสอีกนัน้ ยังไมเคยพบในบาลี เห็นมีแตอฏั ฐกถา เชน อัฏฐกถาจูฬัจฉราสังฆาฏสูตร เอก. อํ.๗๐
เปนตน.
อัฏฐกถาอริฏฐสิกขาบทกลาววา “ธรรมทีทําอันตรายแกสวรรคและนิพพาน เรียกวา
อัตรายิกธรรม มี ๕ อยาง คือ กรรม กิเลส วิลาก อุปวาท และอาณาวีติกกมะ, .....อาบัติที่ภิกษุแกลง
ตอง เรียกวา อาณาวีตกิ กมะ. อาบัตินั้นจะทําอันตรายเพียงชั่วเวลาทีภ่ ิกษุตองปาราชิกแลว ยังปกปด
ปฏิญญาตนเปนภิกษุอยู หรือชั่วเวลาที่ภิกษุตองครุกาบัติแลว ยังไมไดอยูกรรม, หรือภิกษุตองอาบัติ
เบา ๆ แลว ยังไมไดแสดงอาบัตินั้นเสียเทานั้น, พนจากนั้นไมทําอันตรายเลย.” เปนอันวา ตอง
อาบัติแลวแสดงเสียโดยระเบียบวิธีนนั้ ๆ ก็พนโทษ ทานจึงกลบาวไววาปาติโมกขสังวรศีลนี้ เปน
เทศนาสุทธิ คือหมดจดไดดวยการแสดง, แมการตองปาราชิกแลวบอกคืนสิกขาสึกไปเสีย ก็ถือวา
เปนการแสดงเหมือนกัน เปนแตจะกลับมาบวชอีกไมไดเทานั้น. แมการอยูกรรมในอาบัติสังฆาทิเสส
ก็รวมเรียกวาการแสดง แตเปนการแสดงคนละอยาง, ปาติโมกขสังวรศีลจึงเปนเทศนาสุทธิแท,
เนื้อความตอนนี้ กลาวไวในอัฏฐกถารูปย สิกขาบท.
สําหรับอัฏฐกถาจูฬัจฉราสังฆาฏสูตรนั้น กลาวา “.....ภิกษุผูตองปาราชิกแลว ละเพศ
ภิกษุเสีย อยูในเพศสามเณร รักษาศีลสิบใหบริบรู ณ ขวนขวายในภาวนา บางพวกก็ยังเปนโสดาบัน
สหทาคามี อนาคามี บางพวกเกิดในเทวโลก ...”๗๑ ซึ่งหมายความวา บรรลุโลกุตตรธรรมนั่นเอง.
โลกุตตรธรรมนั้น บรรลุขั้นตนเชนโสดาบันแลว ก็เปนแนนอนวาตองบรรลุขั้นสุดคืออรหันต, จึง
เปนอันวา อาบัตกิ ็คอื โทษทีย่ ังไมไดแสดง เทานั้น.

๗๐
๗๑

มโนรถปูรณี ภาค ๑ หนา ๗๑

ผูปรารถนาดูพิสดาร จงดูอัคคิขันโธปมสูตร ในหนังสือพิมพพุทธสาสนา ภาคไตรปฎก แผล ป ๒๔๗๖ หนา ๙ และภาคความรูทั่วไปป
เดียวกัน หนา ๑๐๑.
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ผูมีอาบัติติดตัว สิ้นชีพลง คติเขารูไดโดยพุทธภาษิต๗๒ วา “ภิกษุ ท. !
นรกบาง กําเนิดเดรัจฉานบาง วาเปนคติของภิกษุผูทุศลี .”

เรากลาว

๖. ประโยชนแหงปาติโมกขสังวรที่สะอาดหมดจด.
บาลีทุติยสูตร ๗๓ กลาวอานิสงสของการสํารวมในปาติโมกขโดยความเปนเหตุแหงการ
รับรูในมรรคพรหมจรรยวา “ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูมีศลี สํารวมในปาติโมกขสังวร สมบูรณดวย
มรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นเปนภัยในโทษ แมมปี ระมาณนอย สมาทานศึกษาอยูใ นสิกขาบท
ทั้งหลาย. ภิกษุ ท. ! นีเ่ ปนเหตุเปนปจจัยประการที่ ๔ ที่เปนไปพรอมเพื่อไดวิปส สนาปญญา อัน
เปนเบื้องตนแหงมรรคพรหมจรรย ทีย่ ังไมเคยได และเพื่อความไพบูลยงอกงามเต็มรอบโดยยิ่ง แหง
วิปสสนาปญญาที่ไดแลว.”
ในบาลีตติยสูตร อัฏ. อํ.๗๔ กลาวปาติโมกขสังวรวาเปนธรรมอันหนึ่ง ในบรรดาธรรม
๘ อยาง ซึ่งทําใหเปนอาหุเนยยบุคคล ปาหุเนยยบุคคล ทักขิเณยยบุคคล อัญชลิกรณียบุคคล และ
เปนบุญเขตของโลกอยางไมอื่นยิ่งกวา.
ในบาลีทุติยสูตร อัฏ. อํ.๗๕ กลาวถึงภิกษุผูสํารวมในปาติโมกขวาเปนผูประกอบดวย
องคอันหนึ่งในองคแปด ซึ่งทําใหเปนผูค วรไดรับมอบจากสงฆ ใหเปนผูสอนนางภิกษุณีได ซึ่งเปน
เกียรติยศอันสูงอยางหนึ่ง.
ในบาลีปฐมสูตร นว. อํ.๗๖ ตรัสวา การสํารวมปาติโมกขเปนอุปนิสัยขอหนึ่ง แหง
อุปนิสัย ๙ ขอ แหงธรรมอันเปนฝกฝายแหงการตรัสรู. ทรงสั่งสอนใหภิกษุจําไวตอบแกพวกเดียรถีย
อื่นทั้งหลาย.

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. อํ. ไตร. ล. ๒๓/๒๘๗/๑๔๒.

๗๖

ปฐมสูร สัมโพธวรรค นว. อํ. ไตร. ล. ๒๓/๓๖๓/๒๐๕.
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ในบาลีตติยสูตร นว. อํ.๗๗ ตรัสวา การที่ภิกษุมีศลี สํารวมในปาติโมกข เปนธรรมขอ
หนึ่งในธรรม ๕ ขอ อันเปนไปเพื่อความแกรอบ แหงเจโตวิมุติที่ยังไมแก.

พระอุปเสนวังคันตบุตรกลาววา “พระโยคี (คือผูที่ประกอบความเพียรเพื่อถอนตนขึ้น
จากทุกข) ทําศีลเปนจอมเครื่องปกปดใจเปนผูอนั โทษไมเปยกเปอนได เธอยอมพนภัย (เหมือนตัว
ปลวกพนภัยเพราะจอมปลวก) ฉะนั้น.”
เหลานี้สาธกมาพอเปนตัวอยาง, ยังมีอานิสงสอีกหลายประเภท แตที่สําคัญ ก็คือเปน
บันไดแหงการบรรลุโลกุตตรธรรม หรือนิพพาน นอกนั้นเปนอานิสงสพิเศษ โดยเปนความอยูสุข,
ไปเทวโลก, มีชื่อเสียง, อาจหาญในสมาคม, ไมหลงตายเปนตน ที่แปลกและเปนเชิงปาฏิหาริยก็มี
เชนในอัฏฐกถาสัพพาสวสูตร เลาเรื่องพระปธานิยเถระไววา ทานถูกงูพิษกัดขณะนั่งฟงเทศน ทาน
ระลึกถึงศีลตั้งแตวนั อุปสมบทมา เกิดปตวิ าบริสุทธิ์ดี, ดวยจิตตุบาทอันนั้นพิษงูไดถอยกลับและหาย
สนิท ดังนี้เปนตน. ผูที่ทศุ ลี เศราหมองหลอกลวง ยอมวางเปลาผานจากอานิสงสเหลานี้.

๗. พระพุทธประสงคที่ทรงฝากไวแกภกิ ษุสงฆ.
พระพุทธประสงคซึ่งทรงหวังอยูเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ อันเกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะกับปาติ
โมกขสังวรนี้ รูไดโดยบาลีนวมสูตร อัฏ. อํ.๗๘ ตอนหนึ่ง ซึ่งตรัสแกอสุรนิ ทร ชื่อปหาราทะวา
“ดูกอน ปหาราทะ ! น้ําในมหาสมุทรยอมตั้งอยูตามธรรมดา ไมลนฝง แหงสมุทรฉันใด สาวกทั้งหลาย
ของเรา แมเพราะเหตุจะตองเสียชีวิต, ก็ไมกาวลวงสิกขาบทอันเราบัญญัติไวแลวแกสาวกทั้งหลาย ฉัน
นั้นเหมือนกัน.” ผูที่สนองพระพุทธประสงคสวนนี้ไดเทานั้น จึงจะนับวาเปนพุทธบุตรที่แทจริงไดผู
หนึ่ง เพราะเมื่อคิดดูใหดีแลว มีพรหมจรรยสวนนี้เทานั้น ที่ทําใหภิกษุทั้งหลายมีเพศตางจากฆราวาส
มีภูมิสูงกวาฆราวาส.

๗๗

ตติยสูตร วรรคเดียวกัน

๗๘

นวมสูตร มหาวรรค อัฏ. อํ. ไตร. ล. ๒๓/๒๐๓/๑๐๙.
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ขาพเจาขอจบบทนี้ลงดวยภาษิตของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโร
รส ที่ทรงแสดงวา๗๙ “.....เพราะเหตุนั้น ภิกษุควรประพฤติตนเปนคนซื่อตรง ใหสมเปนที่วางพระ
หฤทัยของพระศาสดา. กิรยิ าที่ประพฤติใหเสียความวางใจของทาน ยอมเลวทรามไมสมควรแก
สมณะเลย.” ดังนี้.

จบบทที่ ๓

๗๙

วินัยมุข เลม ๑ หนา ๑๘.
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๔
อินทรียสังวรศีล
การสํารวมอินทรีย
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ภิกษุทงั้ หลาย ! นั่นโคนไม ! นั่นที่สงัด !
เธอทัง้ หลายจงบําเพ็ญ ! เธอทั้งหลายอยาเปน
ผูประมาท ! เธอทั้งหลายอยาเปนผูตองรอน
ใจในภายหลัง !
[สัตตก. อํ. และอื่น ๆ อีกมากแหง.]
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บทที่ ๔
อินทรียสังวรศีล - การสํารวมอินทรีย

บาลีที่เปนอุทเทสในบทนี้ ดังนี้ :“ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหยิ่งขึน้ ไปอีกนัน่ คืออะไร ? คือการสําเหนียกใหได
วา เราจักเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย, ไดเห็นรูปดวยตา...ฟงเสียงดวยหู...
ดมกลิ่นดวยจมูก...ลิ้มรสดวยลิน้ ...รับสัมผัสดวยกาย...รูธ รรมารมณดว ยใจแลว จักไม
ถือเอาโดยนิมติ จักไมถอื เอาโดยอนุพยัญชนะ, บาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัส มัก
ไหลไปตามบุคคลเพราะไมสํารวมอินทรียใดเปนเหตุ เราจักปฏิบัติเพือ่ ปดกั้นอินทรีย
เหลานั้นไว, จักทําการรักษาสํารวมอินทรียทั้งหลาย.”
[มหาอัสสปุรสูตร มู. ม. ล. ๑๒ น. ๔๙๙ บ. ๔๖๕]

นิทเทส
ความยอในบทนี้ : อินทรียสังวรศีล เปนปาริสุทธิศีลขอที่สองแหงจตุปาริสทุ ธิศีล.
อินทรียสังวร คือการสํารวมตา หู จูมก ลิ้น กาย ใจ หกอยางไว ดวยหวังวา รูป เสียง กลิ่น รส
สัมผัส และความรูสกึ คิดนึกขึ้นเองในใจ
อยางทําความรักใครพอใจยินดี หรือความโกรธเคือง
หงุดหงิดยินราย ใหเกิดขึ้นในใจของตนได. ขอปฏิบัตินี้ มีที่มาในบาลีทั่วไป มากเหลือจะประมวล,
เฉพาะในที่นี้ ยกมาจากบาลีมหาอัสสปุรสูตร ซึ่งเปนหลักแหงการตามรอยพระอรหันต ดังปรากฏอยู
ในตอนบุพภาคนั้นแลว.
ตอไปนี้จะไดบรรยายเรื่องราวการตามรอยพระอรหันตในขั้นนี้ โดยเก็บคําอธิบายจาก
บาลีและอัฏฐกถาตาง ๆ ตลอดจนถึงปกรณพิเศษอืน่ ๆ เชน วิสุทธิมรรค เปนตน มารวบรวมกันเขา.
เนื้อความในบทนี้มีหัวขอคือ:๑. อินทรียสังวรศีล คืออะไร ?

(มี ๕ กระทู)

๒. เบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับอินทรียสังวรศีล.

(มี ๘ กระทู)

151
การพรรณนาความตามลําดับหัวขอกระทู มีดังตอไปนี้:-

๑. อินทรียสังวรศีลคืออะไร ?
๑. อินทรียสังวร จําเปนแกการตามรอยพระอรหันตอยางไร ?
เพื่อใหเกิดฉันทะในการตามรอยพะอรหันตยิ่งขึ้นสืบไป
กอน ทั้ง ๆ ที่จริง ควรกลาวตอนอานิสงส.

จึงไดยกปญหาขอนี้มากลาว

เมื่อจะตองตอบปญหาขอนี้ ก็จําเปนตองยอนไปหาขอความในจิตตุปบาทกัณฑอกี แตยอ
ๆ วา “กุลบุตร ผูประสงคจะตามรอยพระอรหันต พึงชําระศีลทั้งสี่ กลาวคือ ปาติโมกขสังวรศีล
อินทรียสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล และปจจยสันนิสสิตศีล ตั้งแตตน, ใหเปนผูตั้งอยูเฉพาะในศีล
อันบริสุทธิด์ วยดีแลว จึงตัดปลิโพธ ๑๐ อยาง...ฯลฯ” ดังนี๘๐
้
ใจความขางบนนี้ยอมแสดงวา การสํารวมอินทรียเปนกิจจําเปนในเบื้องตนแหงการตาม
รอยพระอรหันต ตอเนื่องจากการสํารวมในปาติโมกข ปาติโมกขเปนเครื่องสํารวมกายวาจา หรือ
มรรยาท อันเปนสวนหยาบและภายนอกโดยตรง สวนอินทรียสังวรนี้เปนศีลที่ละเอียดสูงขึ้นไปอีกขั้น
หนึ่ง ทั้งนามธรรมคือใจ ก็ถูกสํารวมในศีลขั้นนีด้ วยแลว. แมวานั่นควรจะเปนขั้นสมาธิก็ตาม
ในการปฏิบัตธิ รรม, ถาขาดอินทรียสังวรแลว ปาติโมกขสังวรก็ตั้งอยูไดยากนัก ไม
ตองกลาวถึงการจะกาวไปขางหนา. เมื่อไมมีการสํารวมอินทรีย ปาติโมกขก็ทําลายแลวทําลายเลาอยู
นั่นเอง กาวไปไมได เหตุนั้น จึงตรัสไวใน ทส. อํ. วา “ภิกษุ ท. ! อะไรเปนอาหารของทุจริต
๓ อยาง ? คําตอบคือ การไมสํารวมอินทรีย” ๘๑ หมายความวา ถาไมมกี ารสํารวมอินทรีย ทุจริตทาง
กายวาจาใจก็เกิดขึ้นและเจริญงอกงาม. การตามรอยพระอรหันต ตองมีการกาวหนาซึ่งเต็มไปดวย
ความบริสุทธิ์ ทุก ๆ ฝกาว จึงตองทําใหหมดจดสะอาดเปนลําดับไป.

๘๐

ถาประสงคดูรายละเอียด ดูในบทที่ ๓

๘๑

ปฐมสูตร ยมกวรรค ทส. อํ. ไตร. ล. ๒๔/๑๒๑/๖๑.
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ผูอานจะสังเกตไดจากบาลีทเี่ ปนอุทเทสขางตนวา ในทีน่ ั้นมีคําวา “...กิจที่พวกเธอตอง
ทําใหยิ่งขึ้นไป...” นี่เปนพระดํารัสที่ทรงเตือนกระตุน ใหกาวตอไปอีก เพราะศีลเหลานี้เปนเพียง
ขั้นตนดังพระบาลีอีกแหงหนึ่ง๘๒ วา “บรรดาธรรมทั้งสิ้นของภิกษุผมู ีปญญาในสาสนานี้ ธรรมคือ
การสํารวมอินทรีย ความสันโดษ การสํารวมในปาติโมกข, จัดเปนเบือ้ งตน.”
ผูตามรอยพระอรหันต จะตองกาวผานขั้นอินทรียสังวรนี้ไป โดยหลีกเลีย่ งทําแตยอ ๆ
หยอน ๆ ไมไดเลย.

๒. อินทรีย คืออะไร ?
การตามรอยพระอรหันตขั้นนี้ มีชื่อวา อินทรียสังวรศีล. สังวรคืออะไร, ศีลคืออะไร,
สองปญหานี้ไดอธิบายแลวในบทที่ ๓ ทั้งในที่นนั้ ไดกลาววา จักไมกลาวอธิบายเฉพาะสองคํานี้อีก.
ในที่นี้จงึ ยังคงอยูแตปญ
 หาวา อินทรีย คืออะไร ?

คําวาอินทรีย แปลวาอะไร ? แปลวาวัตถุหรือเพศพรรณ, เรื่องราวทีเ่ ปนใหญ, เปนจอม
, เปนอิสระ.๘๓ เฉพาะในทีน่ ไี้ ดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รวมหกอยาง. สําหรับทั่วไปในที่อื่น ๆ
ไดแกสัทธาวิรยิ ะเปนตน (ในอินทรียหา) ก็มี, ไดแกเพศหญิง เพศชาย ความเปนพระอรหันตเปน
ตน (ในอินทรียสิบสอง) ก็มี. ทั้งนี้มีหลักวา วัตถุที่สําคัญเปนจอมแหงวัตถุพวกเดียวกัน หรือสําคัญใน
หนาที่แผนกหนึ่ง ๆ ไดแลว ยอมเรียกวาอินทรียไดทั้งนัน้ , เชน นกอินทรีย เปนจอมแหงนกเปนตน.

ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ เปนใหญอยางไร ? อายตนะมีตาเปนตนเหลานี้ สวนหนึ่ง ๆ
ลวนเปนอิสระเต็มที่แผนกหนึ่ง คือในการเห็นรูป ยอมสิทธิ์ขาดอยูทตี่ า การฟงเสียง อยูที่หูเปนตน.
จะเกิดผลดี หรือความฉิบหายรายแรงขึน้ ในแผนกนี้ ก็เพราะการกระทําของอวัยวะอันนี้. หรือจะ

๘๒
๘๓

ภิกขุวรรค ธรรมบท, ไตร. ล. ๒๕/๖๖/๓๕.

สุจิ : สภาพใดยอมเปนจอม คือยอมกระทําซึ่งความเปนอิสระอยางยิง่ ยวด สภาพนั่นชื่อวาอินทะ. ลิงคคือเพศพรรณของอินทะนั้น ชื่อ
อินทรียะ อิย ปจจัย

153
กลาวอีกปริยายหนึ่งวา ทั้ง ๖ อยางนี้ เปนเหมือนคนสําคัญหาคนที่จะตองควบคุมระวัง เพราะถาไม
นําผลดีที่สุดมา ก็จะนําผลรายที่สุดมา ถาไมเปนพระอรหันต ก็จะเปนจอมโจรทีร่ ายกาจ ดั่งนีไ้ ด.
เพราะเปนวัตถุสําคัญอันจะยกขึ้นเปนเลิศไดสวนหนึ่ง ๆ อวัยวะเหลานี้จึงจะไดชื่อวาอินทรียหรือ “คน
สําคัญ”.

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในทีน่ ี้ไดแกอะไร ? ในที่นี้ประสงคเอาอวัยวะที่ไดชื่ออยางนั้น
ๆ พรอมทั้งประสาทและวิญญาณอันมีหนาที่ประจําอยูก ับอายตนะนัน้ ๆ. ตา ก็หมายเอาอวัยวะที่
เรียกวา ลูกตา พรอมดวยประสาทอันเปนสายสงขาวมาตามสายนั้นดวย. หู จมูก ลิ้น กาย ก็มีอธิบาย
เชนเดียวกัน. สวนใจนั้นคือศูนยกลางหรือที่รวมรับอารมณตาง ๆ ครั้นรับไวแลวก็จะปรุงเปนเรื่องใหม
หรือความคิดนึกใหมขึ้น. ใจในที่นไี้ ดแกสมองสวนที่คิดนึกได ที่อาจปรุงแตงเรื่องราวขึน้ สําหรับ
ตนเอง แลวยินดีหรือยินรายไดโดยไมตองอาศัยตาหูในขณะนัน้ เลย. เชนคนที่นึกปรุงแตงเรื่องที่
กําหนัดเพลินใจเอาเองวา ถาเปนเชนนัน้ ๆ จะมีรสอยางนั้น ๆ แลวก็ยนิ ดี, หรือถาใครกระทบมา
อยางนั้นก็จะกระทบตอบอยางนี้ ๆ แลวก็หงุดหงิดยินรายโดยไมมีใครติดตอดวยเลย เปนตน.

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้งหกอยางในที่นี้ ถากลาวใหเฉพาะก็ไดแก จักขุวญ
ิ ญาณ
โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณนั่นเอง. เปนธรรมดาของ
ภาษาทุกภาษายอมมีคําบัญญัติพวกหนึ่งตตัง้ ขึ้นเฉพาะเรื่องราวหนึ่ง ๆ เปนคําสั้น ๆ หรือเหมือนกับคํา
อื่น ๆ แตมีความหมายแตกตางกวางแคบกวากัน อันเรียกวาคําบัญญัติเฉพาะ.

ตา หู เปนตนนี้ เรียกเต็มทีอ่ ีกอยางหนึ่งวา จักขุนทรีย = อินทรีย คือ ตา. โสตินทรีย
= อินทรีย คือ หู. ฆานินทรีย = อินทรีย คือ จมูก ดังนี้กม็ ี. มองหยาบ ๆ แลวนาจะเขาใจวา ควรจัด
ใหเปนอินทรียแตอยางเดียว คือใจ ก็พอ. นอกนั้นใหเปนผูสงขาวหรือกองแยก, เพราะทุกอยางตอง
ไปที่ใจ. แตการที่ทานไมจดั ดังวานี้ ก็เพราะที่สําหรับรับอารมณ หรือที่เรียกวา “ทวาร” นั้นมีถึงหก
แหง. ใจก็เปนทวารแหงหนึ่ง ที่อาจรับอารมณอันใจดวยกันปรุงคิดเอาเองของคนคิดสมบัติบาหรือ
นอนฝน อันจะเห็นไดชัดเจน, เหตุนั้น จึงไดจดั เปนอินทรียทั้งหกสวน ตามจํานวนแหงทวารอันเปน
ทางเกิดของความยินดียนิ ราย.
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ทวารคืออะไร ? คือวัตถุแหงอวัยวะที่เรียกวา ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ นัน่ เอง.๘๔
แตหมายเอาลวนที่เปนวัตถุ ซึ่งเรียกวาสวนรูปธรรมเปนใหญ, ไมนบั รวมวิญญาณที่ประจําอวัยวะนัน้
แตเปนสวนนามธรรมเขาดวย. คําวา ทวาร, แปลกันตามธรรมดาวาประตู เปนทีร่ ับเขาหรือถายออก
แหงสิ่งตาง ๆ. ประตู คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เชนเดียวกับประตูบานเรือน. กายเปรียบเหมือน
เรือน, อารมณตาง ๆ เหมือนคนเขาออก, ใจแผนกหนึ่ง (ไมใชทั้งหมด) เปนเหมือนเจาบาน. คํา
เปรียบของเรื่องนี้ อันจะพบไดในปกรณบาลีตาง ๆ มีวา จอมปลวกมีชองหกชอง สําหรับพญาเหี้ยเขา
ออก. นี่คือกายนี้นนั่ เอง.

เราจะระวังแตหาแหงภายนอกคือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย นั้นยังไมพอ ตองระวังทวาร
ภายในคือใจดวย. ทวารหรือประตูจึงไดมถี ึงหกดวยเหตุนี้.

ในภาคบาลี คําวา “ทวาร” นี้ แปลตามศัพทวา สถานที่อันบุคคลพึงเฝา, พึงระวัง,
พึงรักษา,๘๕ อธิบายวา ที่ใดถาไมมีการระวังรักษาแลว ยอมเกิดอันตรายขึ้น ทีน่ ั้นชือ่ วา ทวาร คือที่
อันบุคคลพึงเฝารักษา ประตูเรือนตามธรรมดาของมนุษย ตองระวังรักษาฉันใด ประตูคือ ตา หู
จมูก ลิน้ กาย ใจ อันเปนประตูแหงอัตตภาพ หรือกายนคร ก็จะเปนสิ่งที่ตองระวังรักษา ฉันนั้น.
มิฉะนั้นจะไดรับอันตรายรายแรงยิ่งกวาการเผลอตอประตูเรือนธรรมดา. ผูตามรอยพระอรหันตตอง
รักษาประตูนี้ ซึ่งลึกซึ้งกวาประตูเรือน เพื่อใจจะไดหลุดพนปลอดภัยจากโจรกลาวคือกิเลส และ
อนุสัยทั้งหลาย.

๓. การคุมครองอินทรียในทวารทั้งหลายนั้น คือการกระทําอยางไร ?

๘๔

สําหรับใจไดแกสมอง ไมใชใจที่สูบฉีดโลหิต

๘๕

ทฺวร – สํวรเณ, ธาตุปปทีปกา
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พระอนุรธุ มหาเถระ กลาววา “ผูบําเพ็ญความพนทุกข พึงทําการกําหนดสติอันสูงสุด
ใหเปนเหมือนตาขายที่ทวารทั้งหก แลวฆาบรรดากิเลสอันเขาไปติดที่ตาขายนั้นเสีย.” นี่เปนรอย ๆ
หนึ่งแหงพระอรหันตองคนี้.
พระมหากัจจายนเถระ กลาววา “ตายังดี ก็จงเปนเหมือนตาบอด, หูยังไดยินก็จงเปน
เหมือนหูหนวก, ลิ้นยังดีอยูก ็จงเปนเหมือนใบ, ยังมีแรงก็จงเปนเหมือนคนสิ้นแรง, ครั้งเรื่องราวตาง
ๆ เกิดขึ้นก็จงนอนเสียใหเหมือนกะตายแลว.” ๘๖
นี่ก็อีกรอยหนึง่ แหงพระอรหันต เปนรอยซึ่งมี
ความหมายกวางขวางที่สุด เพราะไมเปนเพียงการสํารวม ตา หู จมูก ลิน้ กาย อยางเดียว ยังเปน
การปดตนทางของความทุกขทั้งปวงเสียอยางแนนหนาดวย.
พระองคเอง. ตรัสแกพระราหุลพุทธชิโนรสวา “ราหุล ! เจาจงเจริญภาวนาใหเหมือน
ไฟ. เมื่อเจาเจริญภาวนาเหมือนไฟ ผัสสะที่นาชอบใจหรือไมนาชอบใจเกิดขึ้นแลว ก็ไมสามารถ
ครอบงําจิตของเจาได.”๘๗ ทรงหมายความในที่นวี้ า ไฟไมยินดียนิ รายตออะไรหมด. สิ่งที่เขานํามา
สุมเปนเชื้อ จะดีไมดี สะอาดสกปรก เหม็นหอมอยางไรก็ตาม
ยอมไหมไดสิ้นโดยอาการที่
เหมือนกัน. เมื่อคนเรากําหนดจิตไดเชนนี้ ผัสสะทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เปนของหมดฤทธิ์.
ในบาลีอนื่ อีก ไดตรัสแกพระพาหิยทารุจริ ิยะ๘๘ วา “พาหิย ! เธอพึงสําเหนียกอยาง
นี้วา เมื่อเราเห็นรูป ก็จกั สักวาเห็น เมือ่ ไดฟงเสียก็จกั สักวาฟง เมื่อไดดมกลิ่น...ลิ้มรส...รับสัมผัส
ก็จักสักวาดม,,,ลิ้ม,,,สัมผัส, และเมื่อรูธรรมารมณ ก็จกั สักวารูดังนี้. พาหิย ! เธอพึงสําเหนียกอยาง
นี้แล. ก็เมื่อใด เธอเห็นรูปแลวสักวาเห็น ฯลฯ เปนตน เมื่อนั้น “เธอ” จักไมมี เมื่อใด “เธอ” ไมมี
เมื่อนั้นเธอก็ไมปรากฏในโลกนี้ หรือโลกอื่น หรือในระวางแหงโลกทั้งสอง: นั่นแหละคือที่สุดแหง
ทุกขละ.”

พระดํารัสขางบนนี้ไมเพียงแตทรงแสดงการสํารวมอินทรียอยางเดียว
ไดทรงแสดง
อานิสงสอยางสูงสุดไวดว ย, ทั้งเปนหลักชี้ใหเห็นวา การสํารวมอินทรียน ั้น ไมใชมีแตอยางต่ําซึ่งเปน
ขั้นศีล อาจมีสูงขึ้นไปจนถึงขั้นบรรลุอรหัตตผล. ถาผูใดสํารวมอินทรียชนิดเกิดญาณวิเศษมองเห็น
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 ถึงกับเห็นความเปนอนัตตาของสิ่งทุกอยางทั้งที่เปนภายนอกและภายใน จนอนัตตานุปสนาญาณเกิดขึ้นแลว ผูน ั้นจะบรรลุถงึ ที่สุดแหงทุกข ไดแกนพิ พาน. ขอนีห้ มายความวา ไมใช
เพียงแตการเห็นรูปแลวเฉยไดอยางเดียว ซึ่งเปนเพียงอินทรียสังวรศีล
แตในขณะที่เฉยนัน่ แหละ
หมายถึงการเพงความเปนธาตุ ความเปนของวางเปลา ในรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส ธรรมารมณ
ตลอดจนถึงผัสสะ และเวทนาทุกชนิดที่อาศัยรูป เปนตน เกิดขึ้น, จนเกิดวิมุติขนึ้ ดังกลาวแลว. คําวา
“เธอ” ไมมีก็เพราะเห็นสิง่ ทั้งหลายเปนของไมใชสัตว บุคคลตัวตนเราเขานั่นเอง การเห็นเชนนี้
สามารถทําลายกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาใหหมดไปได จึงไมตองเกิดในโลกไหน ๆ อีกตอไป.

พระพุทธโฆษาจารย แตงคัมภีรวิสุทธิมรรคไมไดกลาวอธิบายกิรยิ าสํารวมไววาเปนเชน
ไรโดยตรง แตไดยกเอาเรื่องราวทีเ่ ปนตัวอยางของผูประพฤติอินทรียสังวรมากลาวไว. เรื่องนั้นวา: พระจิตตคุตตเถระ อาศัยอยูในถ้ํากุรณ
ุ ฑกะหกสิบปมาแลว ยังไมเคยเหลือบไปเห็น
ภาพมหาภิเนษกรมณของพระพุทธเจาเจ็ดพระองค ที่เขาเขียนไวในถ้ํานั้น จนเมื่อภิกษุพวกหนึ่ง มา
เที่ยวไดเห็นแลวถามขึ้นถึงเรื่องนี้ ทานตอบวายังไมไดเห็นเลย. ทานไมเคยเงยหนาดูอะไรเลย, รูไ ดวา
เวลาลวงไปครบปหนึ่ง ก็เพราะเห็นเกษรดอกกะถินรวงลงตามประตูถ้ําคราวหนึ่ง. มีพระราชานิมนต
ไปรับอาหารในพระราชวัง ทานปฏิเสธ จนพระราชาตองทรงอุบายหามทารกดื่มน้ํานมโดยประจําตรา
ที่นมหญิงแมลกู ออนหมดทั้งนคร. พระเถระตองรับนิมนตและไปเพื่อเห็นแกชวี ติ เด็ก ๆ
เมื่อ
พระราชาและพระเทวีถวายทานแลว สงทานกลับ ทานกลาวอนุโมทนาแตเพียงวา มหาราช จงสําราญ
เถิด, เทานั้น พวกภิกษุถามทานวา ทําไมไมกลาวเพือ่ พระราชินีดว ย ทานตอบวา ไมไดทําความรูสึก
วาพระราชาหรือพระราชินี เพียงแตกําหนดวาพระราชาเทานั้น เพราะไมเคยเงยดูวาใครเปนใครในที่
นั้น ๆ.

สวนกิริยาทีเ่ รียกวาไมสํารวมอินทรียนั้น พระพุทธโฆษาจารยไดกลาวบรรยายลักษณะ
ไวอยางละเอียดและลึกซึ้งโดยวิธีปรมัตถ.
ทานคงมุงหมายใหผูศกึ ษากลับใจความใหตรงกันขาม.
แลวทราบกิริยาที่เรียกวาสํารวมเอาโดยตนเอง. คําที่ทานกลาวไวโดยปรมัตถเปนใจความคอนขางยาว
ยืดนัน้ มีใจความวา: -
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๘๙

“การสํารวมหรือไมสํารวมนัน้ ไมใชอยูทลี่ ูกตาหรือหู เปนตน ตามธรรมดา. แตจะ
มีไดตอเมื่อเกิดการคุมสติหรือเผลอสติในขณะทีร่ ูปมากระทบตา เปนตน ตางหาก. เรื่องเปนลําดับ
ดังนี้คือ เมื่อรูปมาสูคลองจักษุภวังคจิตเปนไปสองขณะดับไปแลว จึงเกิดจิตอันทําหนาที่ยึดเอาอารมณ
นั้น. ครั้นจิตนั้นดับไปแลว จึงเกิดจิตทีเ่ รียกวา จักขุวญ
ิ ญาณ, แลวจึงเกิดจิตทีร่ ับรูอารมณ, จิตที่
พิจารณาอารมณ, จิตที่เสวยอารมณจนรูร ส, ตางทําหนาที่ทยอยกันจนเสร็จและดับไปแลว ก็ยังไมใช
โอกาสแหงการสํารวมหรือไมสํารวม. แตตอนี้ไป ในขณะแหงชวนจิตที่แลนไปเพราะไดรรู สอารมณ
แลวนั่นหละ หากมีความคิดที่ลวงศีล, การเผลอสติ, ความไมรูเทา, ความไมอดทน, หรือความเกีย
คราน เกิดขึ้นแตอยางใดอยางหนึ่ง นั่นแหละคือ การไมสํารวมอินทรีย.”
“เมื่อในขณะแหงชวนจิตไมมีการสํารวมอินทรียแลว ขณะจิตอื่น ๆ ที่เกิดมาแลว
ขางตนทุก ๆ ตอน ก็พลอยชื่อวาไมสํารวมไปดวยกันทั้งหมด ตลอดมาถึงลูกตาก็พลอยชื่อวาไมได
สํารวมไปดวย. เปรียบเหมือนเมื่อประตูเมือง (ครั้งโบราณ) ไมไดปด แมชาวบานปดประตูบานเรือนยุง
ฉาง พวกโจรก็คงเขามาได ชื่อวาไมปลอดภัยไปทั้งเมือง.๙๐ แตเมื่อไดปดประตูเมืองแลว ประตูอื่น
ๆ ภายในเมืองแมไมไดปด ก็ยอมไมมีอนั ตราย. โดยเปรียบเทียบ : ในขณะแหงชวนจิตขณะเดียว
เทานั้น ถาเกิดความรูสึกเชนความทุศลี เปนตนขึ้นแลว ขณะจิตอื่นตลอดออกมาถึงทวารทุก ๆ อยาง ก็
พลอยชื่อวาไมสํารวมไปดวย. ถาเกิดความรูสึก เชนวิรตั ิแหงศีลขึ้นในขณะแหงชวนจิตแลว ทุกอยาง
ก็เปนอันวาไดสํารวมแลวดวย. ทั้ง ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ มีนัยอยางเดียวกันหมด.”
โดยอธิบายนี้ เราจะเห็นไดวา ทานประสงคเอาการควบคุมอินทรีย คือใจที่ประจําทวาร
หนึ่ง ๆ แตทานกลาวเปนโวหารธรรมดาวา สํารวมตา สํารวมหู สํารวมจมูก เปนตน แทนที่จะ
กลาววาการสํารวมอินทรีย คือตา หรือสํารวมอินทรียท ี่ทวารคือลูกตา. คําในอุทเทสที่วาคุมครอง
ทวารในอินทรียทั้งหลายก็คอื การที่จะไดชื่อวาคุมครองทวารแลว ก็โดยรักษาอินทรียทั้งหลายไวได
นั่นเอง.
กลาวโดยอีกปริยายหนึ่ง,
ตามหลักทีข่ าพเจายึดเปนเครื่องฝกฝนตัวเองเกีย่ วกับการ
สํารวมอินทรียน ั้น,
การฝกไมใชเพียงแตสํารวมตอเมื่อกระทบกับอารมณโดยเฉพาะหนาอยางเดียว

๘๙

คําเหลานี้ ทานใชศัพทอภิธรรมลวน, เห็นวาจะไดผลนอยและทําใหผูอานบางคนเลอะเลือน ขาพเจาจึงเปลี่ยนศัพทใหเปนคําธรรมดาเสีย,
คงไวแตเนื้อความ.

๙๐

ตามธรรมดา โจรอยูนอกเมือง.
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ควรมีอุบายในการหลบเลีย่ งไมใหพบ “อารมณขาศึก” นั้น ๆ ดวย ถาเห็นวาควรหลบ. และถาเมื่อ
ไดกระทบเสียแลวตองเอาชนะใหไดเสมอไป. วิธีนี้เปนการฝกทีไ่ ดรับผลพรอมคราวเดียวกันไปในตัว.
วิธีแรก
ทีเ่ รียกวาหลบนัน้
ยึดหลักที่ตรัสสอนใหปฏิบัติตอสตรีกะพระอานนทวา
“การไมพบเห็น หรือไมดู เปนการดี, ถาจําเปนจะตองดู ก็อยาพูดดวย, ถาจําตองพูดดวย ใหคมุ สติ
ลวงหนาหนาไว.” ขอนี้คือ ถาไมจําเปนหรือเห็นวา จะเอาชนะอารมณนนั้ ๆ ไมไดแลว ให
พยายามหลบหนีอารมณนั้นเสียดีกวา. การเขาหนากับอารมณรายทั้งที่อาจหลบไดนั้น เปนการ
ประมาทและเสี่ยงอันตรายโดยไรประโยชนสําหรับผูที่กาํ ลังปฏิบตั ิอยู ยังไมถึงที่สุดและเปนการคลุก
คลีวนุ วายสําหรับผูปฏิบัตถิ ึงที่สุดแลว. จิตเปนธรรมชาติที่กลับกลอกไดงาย จึงไมควรปลอยใหเปน
โอกาสบอย ๆ ควรปองกันไวกอนดีกวาการแกภายหลัง ซึ่งมักจะแกไมทัน หรือเปนการสายไปเสีย
แลวเสมอ. มีบรรพชิตเปนอันมากทั้งยุคนี้และยุคโนน ปรากฏวาไดถึงความวิบัติเพราะความดูหมิ่น
ตอการปองกันไวกอนนี่เอง. อารมณเหลานั้น บางชนิดแรก ๆ พบกัน ไมเปนของรายแรง แตเมื่อ
เสวนากันบอย ๆ เขา ก็กลายเปนแรงราย พอไดขณะหรือชองเหมาะยั้งใจไมทันชั่วเวลาเล็กนอย
เทานั้น ก็กลายเปนอันตรายรายแรงถึงทีส่ ุดขึ้น. เหตุนั้น การหลบซึ่งเปนการปองกันจึงดีกวาการแก.
เมื่อไมจําเปน ก็ไมควรคบหากับอารมณที่อาจเปนอันตรายเลย.
ควรยึดพระพุทธภาษิตที่ตรัสวา
“ความประมาทเปนทางแหงความตาย” ไวใหมั่น.
วิธีหลัง
คือการเอาชนะอินทรียหรืออารมณนั้น ไดแกการฝกในวิธีการขมทรมาน
อินทรียใหเตรียมพรอมอยูเสมอ เชนหัดโดยนัยทีเ่ รียกกันโวหารโลกวา “นับสิบเสียกอน” หัดเอาชนะ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยูทุก ๆ วันใหเคยตัวไปตั้งแตอารมณเล็กนอยไปหาอารมณใหญโต ก็จะ
ไมรูสึกลําบากแตประการใด. และขอสําคัญ คือเมื่อแพแกอารมณคือยินดียินรายลงไปแลว ตอง
พยายามเอาชนะกลับคืนใหได. สติเปนสิ่งสําคัญในการนี้. ถาขาดการระลึกหรือรูสึกตัวแลว เปน
สําเร็จไมไดเลย. เพราะฉะนั้น ผูปฏิบัติควรฝกสติพรอมกันไปกับการขมขี่ทรมานอินทรียเสมอ.

ยังมีการฝก ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ อยางหนึ่งอยางใด พรอมกันไปดวยกับใจ อยาง
ตรง ๆ งาย ๆ อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งไดผลดีและไมตองมีการศึกษาอะไรมากมายเลย, วิธนี ใี้ คร ๆ ก็ทําการฝก
ไดทุกเมื่อ แลวแตอินทรียสวนไหนมักเปนผูกอเหตุในวันหนึ่ง ๆ ประจําทุก ๆ วัน สําหรับผูนั้น
วิธนี ั้น ไดแกการลงโทษทรมานใจอยางตรงไปตรงมา เฉพาะหนาสิ่งที่มันอยาก จนดิ้น
รนกระสับกระสาย. เชนเมื่ออาหารชนิดที่ถูกปากมาวางอยูเฉพาะหนา ถาความพอใจดิน้ รนยังไม
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ระงับ ก็ยังไมรับประทาน จะพิจารณาโดยความเปนธาตุเปนปฏิกูล เชนเดียวกับอาหารอื่น ๆ ทีต่ นไม
ชอบเปนตน จนความอยากระงับเปนปรกติเสียกอน จึงลงมือรับประทาน. ในสวนรูปหรือเสียงเปน
ตน ก็ใชวิธเี ดียวกัน. จงพยายามหาวิธีทลี่ งโทษใจอันดิน้ รนใหหนัก ๆ และบอย ๆ ก็จะเปนปรกติไป
เอง. ทั้งใชวาจะตองทําไปทุกอยางทุกสิ่งของก็หาไม เมื่อฝกไดสกั อยางแลว อยางอื่นที่คลายกันก็
พลอยทําไดโดยไมตองฝก.
เฉพาะบรรพชิต ตัวอยางเชน เมื่อรูสึกสวยจนพอใจในสีจีวรของตน ก็จงนําไปยอม
ดวยฝุน แดง หรือยอมโดยวิธีที่ใจจะไมรูสกึ วาสวยไดอกี ตอไป จนภายหลังอยางไหน ๆ ก็ไมรูสึกวา
สวยไปเสียหมด. ถาเคยเปนนักเลงดนตรี หรือชอบดนตรี รูวารับนิมนตไปในทีน่ ั้นแลว จะไดฟง
ดนตรีฝมือเยี่ยม จะไดกลิ่นและรสที่เคยติดใจ ถาความรูสึกอันนี้ยังไมระงับ ก็อยางรับนิมนต, หรือ
ถาเกิดเมื่อรับเสียแลว ก็จงใหผูอื่นไปแทน และบอกความรูสึกของตน โดยไมตองกระดากอายแต
อยางใด ในไมชาก็จะหมดความรูสึกชนิดนั้น. รวมความวา จะเอาชนะลวงหนาเสียกอนทุกอยาง ถา
ไมชนะก็จะทรมานจนชนะใหได.

การที่เมื่อรูสึกวา อาหารนีอ้ รอย ก็เอาน้าํ เจือ. รูสึกโกรธยุง ก็ทนยุงกัดจนหายโกรธ,
ขี้เกียจก็ทํามันเรื่อยจนหายขี้เกียจ ฯลฯ เหลานี้แมจะทําไดโดยยากและดูอกจะโลดโผนไปบาง ก็
ไดผลดีเกินคาดหมาย. แตวาเปนสิ่งที่ตองปรากฏแกตน คือ ตนไดทําลงไปดวยตนเองจริง ๆ จึงจะ
รูจกั , จะศึกษาความรูสึกอันนี้เอาดวยคําบอกเลาหรือหนังสือหรือการคาดคะเนเทียบเคียงนั้นไมได. ทุก
อยางตองทําดวยมานะอดทนแรงกลายิ่งขึน้ ทุกที ในทีส่ ุดจะกลายเปนผูไมหวัน่ ไหวเหมือนศิลาแทงทึบ
ไดจริง ๆ.

๔. การไมถอื โดยนิมติ และอนุพยัญชนะ ไดแกกริ ิยาเชนไร ?

คํา ๒ คํานี้ ในปกรณทั้งหลาย ไดอธิบายไวอยางยอ ๆ ทุกปกรณ. เขาใจวาคงเปนคํา
ที่เขาใจกันไดงาย ๆ ในยุคนั้น หรือในภาษาครั้งนั้น. ไดความจากอธิบายของทานแตยอ ๆ วา ถือ
โดยนิมิต คือรวบถือ, ถือโดยอนุพยัญชนะ คือแยกถือเปนสวน ๆ. อยางแรกทานใหคําเปรียบวา
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รวบถือเหมือนอาการฮุบของจระเข, อยางหลังยังไมพบคําเปรียบ แตคงเหมือนกับการตอดกัดเปนสวน
ๆ ของปลาตัวเล็ก ๆ กระมัง. จากหลักทีท่ านอธิบายไวอยางสั้น ๆ นัน้ เราอาจขยายออกได ดังนีค้ ือ: ๑. เมื่อไดเห็นรูปอันยั่วยวน ก็ใหมีสติควบคุมตนใหเพงมองไปในทางเห็นเปนของวาง,
ประกอบดวยธาตุ, เปนปฏิกลู , แตฉาบทาลูบไลไวดวยผิวที่ลวงตาที่ภายนอก. และใหมองซึ้งถึง
ความไมเทีย่ งแปรปรวน, ความทนทรมาน, ความไมมีแกนสารซึ่งซอนอยูในรูปนั้น. ใหเห็นสักวา
รูป ไมทําในใจวามนุษยหญิงชาย เด็กผูใหญ สาวหนุม ฯลฯ เปนตน, นี่เรียกวา ไมยึดถือโดยนิมิต.
และไมเพงเฉพาะสวน ๆ วา ตา หู จมูก แกม คาง มือเทา ฯลฯ งามไมงามเปนตน, นี่เรียกวาไม
ถือเอาโดยอนุพยัญชนะ. ถาจะตองคบหาสมาคมติดตอกับรูปนั้น ๆ ตามหนาที่ของมนุษยทวั่ ไป ก็คุม
ใจใหกําหนดอยูแตธรุ ะหรือหนาที่ ไมใหเลยไปยึดถือเอานิมิต หรืออนุพยัญชนะนัน้ ทั้งฝายทีย่ วั่ ยวน
และฝายยั่วโทสะ. ทําไดเชนนี้ ชื่อวาเปนผูสํารวมตาไดเปนอยางดี เปนผูชนะรูป. คนชนิดนี้แทนที่
จะหลงรูป กลับพบความจริงแหงรูปทุก ๆ ชนิดที่ประสบ.
๒. เมื่อไดฟงเสียงอันยัว่ ยวนหรือยั่วโทสะ ก็มีวธิ ีอยางเดียวกัน. ไมถือโดยนิมิต คือไม
ผูกใจวาเสียงหญิง, เสียงชาย, ฯลฯ เสียงป เสียงฆอง เปนตน. ไมถอื โดยอนุพยัญชนะ คือไมทาํ การ
กําหนดเปน เสียงโกรธ เสียงรัก เสียงชม หรือเสียงกระทบเสียดสีแดกดัน, ฯลฯ เสียงทุม เสียงเอก
เปนตน. ซ้าํ ยังพิจารณาเห็นกระทั่งอวัยวะหรือวัตถุสวนที่ใหเกิดเสียง และธรรมชาติของเสียงนั้น ๆ
โดยความเปนธาตุเปนของวาง โดยนัยเดียวกับการเห็นรูป มีความรูส ึกแตเพียงวา เสียงดังขึ้น ! เสียง
ดังอยู ! เสียงเงียบไปแลว ! เทานั้น. เชนนี้ชื่อวาสํารวมอินทรียคือ หู ไวได, เปนผูชนะเสียง, รูสึก
เสียงลึกซึ้งถึงความจริง.
๓. เมื่อไดดมกลิ่น, ไมถือวาโดยนิมิตวา กลิน่ หอม กลิ่นเหม็น กลิ่นฉุน กลิ่นเนา
ฯลฯ เปนตน, และไมยึดถือโดยอนุพยัญชนะ คือ คิดคนสืบไปวา เปนกลิน่ ผูชาย กลิ่นผูหญิง กลิ่นผู
น้ําอบ กลิน่ เนือ้ กลิ่นดอกไม ฯลฯ เปนตน. แตจะเพงในใจถึงที่เกิด, ความยัว่ ยวน, ความนาเกลียด
ฯลฯ ของกลิน่ นั้น ๆ แลวเฉยได เพราะเห็นความไมใชตัวตนอันจะพึงยึดถือของกลิ่น. เชนนี้เรียกวาผู
สํารวมจมูกไวได เปนผูชนะกลิ่น. พึงเขาใจวา การชอบใจเพราะหอม หรือ เกลียดเพราะเหม็นนั้น
เปนการแพเทากัน, ตองเฉยไดทั้งสองอยางจึงจะชื่อวาชนะ.
๔. เมื่อไดลิ้มรส ไมถือวารสของคาว, ของหวาน, เปรี้ยว, เค็ม, ขม, ฯลฯ. และไม
ถือโดยอนุพยัญชนะวา รสพริก รสเกลือ รสน้ําตาล ฯลฯ รสกลมกลอม รสกรอยชา รสชืด เพราะสิ่ง
นั้นมากไป สิ่งนี้นอยไป หรือมีสิ่งที่ไมตองการเจือลงไป เปนตน ตลอดจนถึงการกําหนดวา รสนี้
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ปรุงโดยคนนัน้ คนนี้ หรือคนครัวชั้นนัน้ ชัน้ นี้ เปนตน, เปนผูทําความสําคัญแตเพียงวา รส แลวบริโภค
พอสมควรแกประมาณเพียงเพื่อยังอัตตภาพใหเปนไปได, ไมมีความพอใจหรือขุน ใจแตประการใดเลย
ทําลิ้นใหเปนเหมือนไมประสาท.
๕. เมื่อไดรับสัมผัสทางกาย ก็ไมถือโดยนิมิต วาสัมผัสนี้ ออน, แข็ง, นุมนวล ฯลฯ
เปนตน, ไมถือโดยอนุพยัญชนะวา เปนสัมผัสของหญิง ของชาย ฯลฯ ของฟูก, ฟาก, เปนตน.
กําหนดเพียงวา กระทบสัมผัสเทานั้น ไมซาบซานเพราะพอใจ หรือเรารอนเพราะไมพอใจ, นี้ชื่อวา
ชนะสัมผัสทางกายซึ่งเรียกวาโผฏฐัพพะ.
๖. เมื่อธรรมารมณเกิดกับใจ : ไมถือเอาโดยนิมิตคือไมทําความรูสึกวา นีเ่ ปนเรื่องโศก
เรื่องรัก เรื่องเพลิดเพลิน เรือ่ งนากลัว ฯลฯ เปนตน ไมถือโดยอนุพยัญชนะวา เกิดแตผูนนั้ ผูน ี้ สิ่ง
นั้นสิ่งนี้ ตอนนั้นดี ตอนนี้ไมดี อันจะทําใหเกิดความพอใจและไมพอใจ โดยไรประโยชน, แตจะ
พิจารณาใหเห็นความกลับกลอกแปรปรวนเปนธรรมดาของเวทนา สุข ทุกข ฯลฯ นั้น ๆ อยูเสมอ. นี่
เปนการชนะธรรมารมณ.
วิธีทั้งหมดนี้พงึ เขาใจวา ไมไดทําใหเฉยเปนคนวิกลจริต หรือเสียกิจการงานไปแตอยาง
ใดเลย, คงมีความรูสึกในการดําเนินกิจการตาง ๆ ไดตามปรกติ ไมมผี ิดพลาดเสียหาย เพราะทําดวย
ความสบงหนักแนนเยือกเย็นและมีสติสมบูรณ ไมไดทาํ – พูด –คิด – ดวยใจอันกําหนัดหลงใหล หรือ
เดือดแคนเปนฟนไฟ อันเปนลักษณะของผูไมสํารวมอินทรียตางหาก.

๕. อภิชฌาและโทมนัสคืออะไร ?

“อภิชฌา” แปลตามศัพทวา ความเพงเฉพาะ,๙๑ ไดแก เพงดวยความอยากไดในสิ่งที่
ตนเห็นแลวเปนตน. เรียกสั้น ๆ ในภาษาไทยวา “ความพอใจ.”
“โทมนสฺส” แปลตามศัพทวา ความมีใจชั่ว, ไดแกความโกรธแคน เพราะเกลียดสิ่ง
นั้น ๆ ที่ตนเห็นแลวเปนตน. เรียกสั้น ๆ ในที่นี้วา “ความไมพอใจ.”
๙๑

สภาพใดเพงสมบัติของผูอ ื่นเฉพาะหนา สภาพนั้นชื่อวา อภิชฌา, อภิ บทหนา เฌ ธาตุในความคิด. อ ปจจัย - - สูจิ, ๒๓๔.
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เมื่อรวมเขาทั้งสองอยางเปนอภิชฌ
ฺ าโทมนนสฺส ก็แปลไดสั้น ๆ วา ความพอใจและไม
พอใจ ซึ่งเรียกกันทัว่ ไปวา ความยินดียนิ ราย.
ทั้งสองอยางนี้ เปนอกุศลธรรมอันลามก เพราะทําความชั่วทุก ๆ ประการ ใหเกิดแกผู
ไมสํารวมอินทรียน ั้น ๆ เมือ่ คนเราขมความอยากไวไมอยู ก็ลุอํานาจแกความอยาก อันเปนเหตุใหทํา
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เพื่อไดสิ่งที่ตนอยากนัน้ ทันทีที่โอกาสอํานวย, หรือพยายามอยูจนกวา
โอกาสจะอํานวย สวนโทมนัส หรือความโกรธแคน ยินรายก็ทํานองเดียวกัน. อาจทําใหฆา ได
กระทั่งมารดาของตนเปนตน จึงไดนามวา อกุศลอันลามก, เปนมูลเหตุใหทําอกุศลอันลามกอยางอื่น
ตอไป.
อภิชฌาและโทมนัส หรืออกุศลอันมีมลู มาจากอภิชฌาและโทมนัส ยอมหลั่งไหลไปสูผู
ที่ไมสํารวมอินทรียอยูเสมอ ทั้งในขณะนัน้ และขณะตอไป จึงทรงสอนใหสํารวมอินทรีย ถามิฉะนัน้
เวลาวันหนึ่ง ๆ ในชีวิต จะเต็มไปดวยความยินดียนิ ราย ซึ่งเปนเครื่องเผาลนใหเรารอนอยูเสมอ.
ตั้งแตตนมาจนถึงที่นี้ เปนการอธิบายภายในขอปญหาวา “อินทรียสังวรศีลคืออะไร”
ตามแนวแหงบาลีที่ยกเปนอุทเทสโดยเฉพาะ จัดเปนหัวขอที่ ๑ ของบทนี้. แมวาจะมีคําที่ตองอธิบาย
เกี่ยวกับอินทรียสังวรอีก ก็จะตั้งเปนหัวขออีกหมวดหนึง่ เพื่อมิใหคละปนกับการอธิบาย ซึ่งมีลําดับ
ตามแนวความแหงบาลีอันยกขึ้นเปนอุทเทส. หากจะมีเนื้อความบางตอนที่อาจรวมเขาไดในหมวดนี้
แตขาพเจายกไวในหมวดหลังบาง ก็ขอใหเขาใจวาเปนขอความพิเศษ. และเปนขอความที่เห็นวา ถา
ไดยกไปไวในตอนหลังเปนเรื่อง ๆ ไป จะสะดวกแกการกําหนดจดจําสําหรับทานผูอานยิ่งกวา.
เนื้อความเหลานั้น รวมเรียกวา เรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับอินทรียสังวรศีล, มีเปนขอ ๆ อยางเดียวกัน.

๒. เบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับอินทรียสังวรศีล.

๑. การสํารวมอินทรียช นิดยอดเยี่ยม อันเปนวินยั ของพระอริยะ
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ในวินัยแหงพระอริยะ ยอมมีการเจริญอินทรียใหสงบประณีตอยางยิ่ง
ภาษิตที่ตรัสแกพระอานนท ดังนี้.๙๒ : -

ดังพระพุทธ

“อานนท !
การเจริญอินทรียอยางยอดเยี่ยมในวินัยแหงพระอริยะเปนอยางไร ?
อานนท ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้, เพราะไดเห็นรูป, ยอมบังเกิดความพอใจ ความไมพอใจ และทั้ง
ความพอใจความไมพอใจขึน้ . เธอรูชดั วา ความพอใจเปนตนเหลานี้ เปนของที่มีปจจัยปรุงแตง เปน
ของหยาบ อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเสมอ, สวนความวางใจเฉย เปนของรํางับ เปนของประณีต. เมื่อ
รูชัดดังนี้แลว ความพอใจ ความไมพอใจ ความทั้งพอใจและไมพอใจที่เกิดขึ้นแกเธอยอมดับไปโดยไม
เหลือ ความวางใจเฉยดํารงอยูแ ทนที่. ความพอใจเปนตนของเธอดับไป, ความใจเฉยดํารงอยู,
โดยงายและเร็ว เหมือนกับหลับตาแลวกลับลืมตาขึ้น.๙๓
อานนท !
ภิกษุในธรรมวินยั นี้, เพราะไดฟงเสียงดวยหู, ยอมบังเกิดความพอใจ
ความไมพอใจ ความทั้งพอใจและไมพอใจขึ้น. เธอรูช ัดวา ฯลฯ๙๔ ความวางใจเฉยเปนของรํางับ
เปนของประณีต. เมื่อรูชัดดังนีแ้ ลว ฯลฯ, ความพอใจเปนตนของเธอดับไป. ความวางใจเฉยเกิดขึ้น
แทน, โดยเร็วและงาย เหมือนการตบมือของคนมีเรี่ยวแรง.
อานนท ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้, เพราะไดดมกลิ่นดวยจมูก, ยอมบังเกิดความพอใจ
ความไมพอใจ ความทั้งพอใจและไมพอใจขึ้น. เธอรูชดั วา ฯลฯ ความวางใจเฉยเปนของรํางับ เปน
ของประณีต. เมื่อเธอรูชดั ดังนี้แลว ฯลฯ, ความพอใจของเธอเปนตนดับไป ความวางใจเฉยเกิดขึ้น
แทน, โดยเร็วและงายเหมือนการตกของหยาดน้ําเมือ่ ใบบัวเอียงเพียงเล็กนอย.
อานนท !
ภิกษุในธรรมวินัยนี้, เพราะไดลิ้มรสดวยลิน้ , ยอมบังเกิดความพอใจ
ความไมพอใจ ความทั้งพอใจและไมพอใจขึ้น. เธอรูชดั วา ฯลฯ ความวางใจเฉยเปนของรพงับ เปน
ของประณีต. เมื่อเธอรูชัดดังนี้แลว ฯลฯ, ความพอใจเปนตนของเธอดับไป ความวางใจเฉยเกิดขึ้น
แทน โดยเร็วและงาย เหมือนมีเรี่ยวแรงขยับรวมน้ําลายมาที่ปลายนิว้ ไดที่แลวก็ถมเสีย.

๙๒

อินทรียภาวนาสตร อุปริ. ม. ไตร. ล. ๒๔/๕๔๒/๘๕๖.

๙๓

คําแปลตอนนี้ เปนสํานวนไทยแท เพราะสํานวนบาลีตอนนี้เขาใจยากสําหรับผูไมคุน.

๙๔

ที่ละ ฯลฯ ไวเชนนี้ หมายความวา เหมือนกับขางตน, ใหเติมเอาเองได, จะเขียนใหเต็มก็ไมจําเปนแลมากจนเบื่อแกผูอาน.
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อานนท ! ภิกษุในธรรมวินัยนี,้ เพราะไดรับสัมผัสทางกายดวยกาย, ยอมบังเกิดความ
พอใจ ความไมพอใจ ความทั้งพอใจและไมพอใจขึ้น. เธอรูชัดวา ฯลฯ ความวางใจเฉยเปนของ
รํางับ เปนของประณีต. เมื่อเธอรูชัดดังนี้แลว ฯลฯ, ความพอใจเปนตนของเธอก็ดับไป ความ
วางใจเฉยเกิดขึ้นแทน โดยเร็วและงาย เหมือนคนมีเรีย่ วแรงคูแ ขนเขาแลวเหยียดออก.
อานนท !
ภิกษุในธรรมวินยั นี้, เพราะไดรธู รรมารมณดวยใจ, ยอมบังเกิดความ
พอใจ ความไมพอใจ ความทั้งพอใจและไมพอใจขึ้น. เธอรูชดั วา ฯลฯ ความวางใจเฉยเปนของรํางับ
เปนของประณีต. เมื่อเธอรูชัดดังนี้แลว ฯลฯ, ความพอใจเปนตนของเธอก็ดับไป ความวางใจเฉย
เกิดขึ้นแทน, โดยเร็วและงาย เหมือนหยดน้ําสองสามหยด อันบุคคลหยอดลงไปในกะทะทีร่ อ นจัดอยู
ตลอดวัน, ไดเหือดแหงไป.
อานนท ! นี้แล เปนการเจริญอินทรียอยางยอดเยีย่ ม ในวินัยแหงพระอริยะ.”

พระบาลีนี้แสดงใหเห็นไดบางอยางวา
พระอริยเสขบุคคลผิดกับบุถุชนเพียงไร.
ปญญาของทานเหลานีแ้ หลมหรือคมกลาพอที่จะทําลายยินดี ยินรายใหหายไปโดยเร็วที่สุด.
สวน
บุถุชนทีย่ ัง “หนา” มาก กวาจะรูสึกตัวก็ลุอํานาจแกความยินดียนิ รายนั้น แลวทําความชั่วอยางอื่น ๆ
อีกมากมาย โดยมาก.
สวนพระอรหันต คือพระอริยะชนิดอเสขะนั้น ไมมีการยินดียินราย หรือตองทําการขม
อินทรียอีกเลย.

๒. ปฏิปทาของพระเสขะ คือการรังเกียจตอความพอใจในรูปเปนตน
ปฏิปทาสวนใจ ตามปรกติของพระเสขะนั้น คือการสะอิดสะเอียนตอความพอใจ
หรือไมพอใจอันเกิดขึ้นเพราะการเห็นรูปเปนตน, ดังพระพุทธภาษิตในสูตรเดียวกันนี้ ซึ่งมีอยูส ืบไป
วา :
“อานนท ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้, เพราะไดเห็นรูปดวยตา, หรือฟงเสียงดวยหู, ดม
กลิ่นดวยจมูก, ลิ้มรสดวยลิน้ , รับสัมผัสทางกายดวยกาย, รูธรรมารมณดว ยใจ, ยอมเกิดความพอใจ
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ความไมพอใจ ความทั้งพอใจและไมพอใจขึ้น. เธอนั้นยอมรูสึกอึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังตอความ
พอใจเปนตน อันบังเกิดขึน้ แลวนั้น.
อานนท ! นี้แล เปนปฏิปทาของพระเสขะ.”
จะสังเกตไดจากบาลีนี้อีกวา ตามปรกติของบุถุชนเรา เมื่อเกิดความพอใจแลวก็สบาย
ใจ ไมเคยคิดชังตอความรูสกึ พอใจในรูปเปนตนนัน้ ๆ, แตพระอริยเสขะ จะรูสึกสบายไมอึดอัดใจก็
ตอเมื่อใจวางเฉย ซึ่งมิใชความพอใจหรือไมพอใจ. เมื่อเห็นความแปลกกันอยางชัดเจนดังนี้ ก็
เปนอันวาไดพบรอยแหงพระอรหันตอกี สวนหนึ่ง. เราผูปรารถนาตามรอย จึงควรฝกใจใหมีธรรมดา
รักความวางเฉยสงบเงียบ ไมใชรกั ความพอใจเพลินใจในเมื่อไดสิ่งที่ตนอยากนั้นเลย.

๓. อินทรียที่ฝกจนอยูในอํานาจแลว มีลกั ษณะอยางไร ?
อินทรียมีตาหูเปนตน
เมื่อฝกอยูในอํานาจของผูฝ กแลว ยอมออนโยนตามความ
ปรารถนาของบุคคลผูเปนเจาของทุก ๆ อยาง. เมื่อเจาของใหเฉยก็เฉย เพื่อความเปนสุขของเจาของ
เมื่อเจาของตองการใหรูสึกไปอยางอื่นในฝายที่เปนกุศล ก็เปนไปตามปรารถนา, เชนจะใหรูสกึ ใน
อาหารที่จืดชืดที่สุด วาอรอยที่สุด เพื่อเกิดความสันโดษในอาหารนัน้ ก็ได, จะใหเกิดความรูสึกวา จืด
ชืด ไมเปนรส, เปนของปฏิกูล ในอาหารที่อรอยและเขาจัดมาอยางประณีตก็ได, ฯลฯ เห็นเสนาสนะ
กลางดิน เปนเสนาสนะมีความสุขเทาปราสาทชั้นเลิศก็ได. เหลานี้ ถาเราสังเกตใหดีแลว จะเห็น
ความสุขเกิดแตความสํารวมอินทรียอยางไมนอย.
มนุษยเราตองทนทุกขทางใจ ก็เพราะบังคับ
อินทรียไมไดตามปรารถนา หรือแทนทีจ่ ะบังคับอินทรีย ก็กลับเปนฝายที่ถกู อินทรียบังคับไป เปน
บาวของอินทรียจ นตลอดชีวิตของบุถุชน.
การบังคบไดนั่นแหละ เปนเครื่องหมายแหงการชนะ
อินทรีย. พระองคตรัสลักษณะของอินทรียที่ถกู อบรมแลวไวดังนี้ :
“อานนท !
อินทรียที่อบรมเจริญแลวอยางประเสริฐนั้นเปนอยางไร ? อานนท !
ภิกษุในธรรมวินัยนี้, ไดเห็นรูปดวยตา ฯลฯ เปนตน, ความพอใจ ความไมพอใจ ความทั้งพอใจและ
ไมพอใจเกิดขึน้ แลวแกเธอ. ถาเมื่อเธอปรารถนา จะใหตนเองรูสึกในสิ่งอันปฏิกลู วาไมปฏิกลู ก็ยอม
ได. จะใหรูสึกในสิ่งอันปฏิกูลและสิ่งไมปฏิกลู วาไมปฏิกลู ก็ยอมได. จะใหรูสึกในสิ่งอันไมปฏิกลู
และสิ่งอันปฏิกูล วาเปนสิ่งปฏิกลู ดังนี้กย็ อมได. หากจะหวังสืบไปวา เราพึงเวนสิ่งปฏิกูลและไม
ปฏิกูลทั้งสองอยางเสีย แลวเปนผูมีสติสัมปชัญญะเพงอยู ดังนี้ ก็ยอมได.
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อานนท !

นี้แล คือ อินทรียที่อบรมเจริญแลวอยางประเสริฐ.”

๔. ความเขาใจผิดของบางคนในเรือ่ ง การอบรมอินทรีย

บางคนเขาใจเอาอยางงาย ๆ วาการไมเห็นรูป ไมไดยนิ เสียงเปนตน ก็เปนการอบรม
อินทรียดว ย. เรื่องนี้เคยมีแลวตั้งแตครั้งพระองคเอง
ที่สวนไผ จังหวัดชังคละ,
อุตตรมาณพลูกศิษยของปาราสิรยิ พราหมณ เขาไปเฝา
พระผูมพี ระภาค ถูกพระองคตรัสถามวา ปาราสิรยิ พราหมณ สอนการอบรมอินทรียแ กสาวกของตน
เหมือนกันหรือ, ถาสอน สอนอยางไร.
“พระโคดม ! ปาราสิริยพราหมณสอนอินทรียภาวนาแกสาวกของตนวา บุคคลไม
เห็นรูปดวยตา ไมฟงเสียงดวยหู ดังนี้เปนตน.” เขาทูลตอบ.
“อุตตระ ! ถาเชนนั้น คนตาบอด ก็ชอื่ วาผูอบรมอินทรีย คนหูหนวกก็ชื่อวาผูอบรม
อินทรีย ตามคําของปาราสิริยพราหมณดวยซิ, เพราะคนตาบอดก็ไมเห็นรูปดวยตา, คนหูหนวกก็
ไมไดฟงเสียงดวยหู ?” ทรงถามอีก.
ในที่สุดอุตตรมาณพ ก็ซบเซากมหนา ไมมีคําตอบ.๙๕ เราจะเห็นไดวา การอบรม
อินทรียคือการฝกการทรมานโดยแท ไมใชการไมกระทบกันเลย. แตวิธฝี กขมนั้น คงมีทั้งการหลบ
เลี่ยงในเมื่ออาจจะแพ, การระวังไมใหแพ, และการเอาชนะคืนเมื่อไดแพไปแลว. ทั้งนี้สุดแตอินทรีย
นั้นแกออนหยาบประณีตแลวเพียงไร.
แมภาษิตแหงพระมหากัจจายนะขางตนเหมือนกัน จะได
หมายเอาวาไมรับอารมณเสียเลยก็หาไม แตเปนการรับแลวชนะคือเฉยอยูได.

๙๕

บาลีอินทรียภาวนาสูตร ตอนปรารภเหตึ ไตร. ล. ๑๓/๕๔๑/๘๕๔.
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มีความเขาใจผิดอีกอยางหนึ่งซึ่งรายมาก, ไดแกความเห็นผิดวา ถาไมใหยินดียินรายใน
รูปเปนตนแลว เมื่อเห็นรูปเปนที่ตั้งแหงความเชื่อความเลื่อมใส เชนเห็นพระกายของพระพุทธเจา หรือ
รูปเปนทีต่ ั้งแหงความสงบเชน นิมิตแหงสมาธิเปนตน จะมิเปลาจากประโยชนไปหรือถามิใหยนิ ดี, และ
เมื่อเห็นรูปอันตรายปรากฏเฉพาะ เชนสัตวราย เปนตน จะมิตองไดรับอันตรายหรือ ถามิใหยินราย.
คําตอบ : ขอนี้ ปรากฏอยูใ นบาลีอุทเทสขางตนแลววาหมายเฉพาะที่เมื่อไมสํารวมแลว
บาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัสทวมทับเอาตางหาก. เราคง ดูรูป ฟงเสียง ดมกลิ่น ฯลฯ ที่เปน
ประโยชนธรรมดา. ขอนีร้ ดู วยบาลีสักกปญหสูตร. ๙๖ เปนการสนทนาระหวางพระพุทธองคกับทาว
สักกะ :
“พระองคผูปราศจากทุกข ! ภิกษุปฏิบัตอิ ยางไร จึงจะไดชื่อวาเปนผูป ฏิบัติเพื่อสํารวม
อินทรีย ?” ทาวสักกะทูถาม,
“ดูกอนจอมเทพ ! เรากลาววา รูปทีเ่ ห็นไดดว ยตา เสียงที่ฟงไดดวยหู กลิน่ ที่ดมได
ดวยจมูก รสที่ลิ้มไดดวยลิน้ โผฏฐัพพะที่กระทบไดดว ยกาย และธรรมที่รไู ดดว ยใจนั้น ๆ ควรเสพก็
มี ไมควรเสพก็มี.” นี้ ตรัสตอบพอเปนแงใหทาวสักกะรูเ อาเอง.
“ขาแตพระองค ! ถากระนั้น ขาพระองคเขาใจเนื้อความนั้นแลว. เขาใจอยางนี้วา
เมื่อบุคคลเสพกับรูปอันเห็นไดดว ยตาเปนตน ชนิดใดแลว อกุศลเจริญขึ้น สวนกุศลกลับเสื่อมไป,
รูปชนิดนั้น บุคคลไมควรเสพ. และเมื่อบุคคลเสพกับรูปอันเห็นไดดว ยตา เปนตน ชนิดใดแลว
อกุศลเสื่อมไป แตกุศลเจริญขึ้น, รูปชนิดนั้น บุคคลควรเสพ ดังนี้. ฯลฯ, ขาพระองคทราบ
เนื้อความที่พระองคกลาวโดยพิสดาร หมดความสงสัยเคลือบแคลงแลวอยางนี้แล.”

ในอัฏฐกถา๙๗ แหงพระบาลีนี้อธิบายสืบตอไปวา “คําวารูปชนิดนั้นไมควรเสพ เปน
ตนนั้น, เปนคํากลาวโดยยอ. คําโดยพิสดารคือ : เมื่อไดเห็นรูปอันใด กิเลสนราคะ เปนตน ได
เกิดขึ้น รูปนัน้ ไมควรเสพ คือไมพึงแลดู. แตรูปใดเมื่อบุคคลเห็นอยู อสุภสัญญาปรากฏขึ้น หรือ
ความเลื่อมใสเกิดขึ้น หรือไดสัญญาอยางอื่น ๆ เชนสัญญาวาไมเที่ยง เปนตน, รูปนั้นควรเสพ เสียง
๙๖

สักกปญหสูตร มหา. ที. ๑๐/๓๑๖/๒๕๙.

๙๗

สักกปญหสูตรวํณณนา สุมงั คลวิลาสินี ภ. ๒ น. ๔๔๕.
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ใดแมจะวิจิตรดวยอักขระและพยัญชนะ (คือทั้งไพเราะทั้งมีใจความถูกตอง ?) แตเมื่อฟงอยู ราคะเปน
ตน เกิดขึ้น เสียงนั้นไมควรเสพ, เสียงใด อาศัยอรรถ อาศัยธรรม แมเปนเพลงขับของนางทาสีตัก
น้ําเมื่อฟงอยู ความเลื่อมใสเกิดขึ้น หรือนิพพิทาญาณดํารงอยู เสียงนัน้ ควรเสพ. เมื่อเขาดมกลิน่ ใด
อยู ราคะเปนตน เกิดขึ้น กลิ่นชนิดนัน้ ไมควรเสพ. เมื่อเขาดมกลิน่ ใดอยู ยอมไดสัญญาเชน อสุภ
สัญญา เปนตน กลิน่ นั้นควรเสพ. เมือ่ เขาลิ้มรสใด ราคะเปนตน เกิดขึ้น รสเชนนั้นไมควรเสพ.
เมื่อเขาลิ้มรสใดอยู ความสําคัญวาปฏิกลู ในอาหารก็เกิด และอาจเพื่อกาวลงสูอริยภูมโิ ดยอาศัยกําลัง
กายเกิดแตการลิ้มรสนั้น เหมือนการลิ้มของสิวสามเณรผูเ ปนหลานของพระมหาสิวเถระ, หรือเมื่อ
บริโภคอยูนั่นเอง กิเลสสิ้นไป ๆ รสชนิดนี้ควรเสพ. เมื่อบุคคลสัมผัสโผฏฐัพพะอันใดอยู ราคะเปน
ตน เกิดขึ้น โผฏฐัพพะชนิดนั้นไมควรเสพ. สวนโผฏฐัพพะชนิดใด เมื่อบุคคลสัมผัสอยู การสิ้นไป
แหงอาสวะยอมมี เชนการสัมผัสของพระเถระทั้งหลายมีพระสารีบตุ ร เปนตน, และความเพียรก็
เปนอันวาไดประคับประคองดวยดี และสัตวผูเกิดภายหลังก็เปนอันวาไดรับอนุเคราะหจากทานโดย
ถือเอาทานเปนตัวอยาง : โผฏฐัพพะชนิดนั้นควรเสพ.

ที่ไดสดับมา : พระสารีบุตรเถระ ไมเหยียดหลังบนเตียง (ไมนอนเตียง) ๓๐ ป, พระ
มหาโมคคัลลานะก็ ๓๐ ผี, พระมหากัสสปะเถระ ๑๒๐ ป, พระอนุรุธเถระ ๕๕ ป, พระภัทธิยเถระ
๓๐ ป, พระโสณเถระ ๑๘ ป, พระรัฏฐปาลเถระ ๑๒ ป, พระอานันทเถระ ๑๕ ป, พระราหุลเถระ
๑๒ ป, พระพากุลเถระ ๘๐ ป, พระนาฬกเถระ ไมเหยียดหลับบนเตียงเลยจนกระทั่งวันปรินิพพาน.

เมื่อบุคคลประกอบอยูซึ่งธรรมารมณอนั รูไดดวยมโนวิญญาณ ราคะเปนตน ยอมเกิดขึ้น
หรืออกุศลอื่น ๆ เชนอภิชฌาเปนตนเกิดขึ้นวา ทรัพยและอุปกรณของผูอื่น พึงมาเปนทรัพยอปุ กรณ
ของเรา ดังนีเ้ ปนตน, ธรรมารมณชนิดนีไ้ มควรเสพ. สวนธรรมารมณเหลาใด ที่เปนไปดวยอํานาจ
เมตตา เปนตนวา ‘ขอสัตวทั้งหลาย จงเปนผูไมมเี วรเถิด’ ดังนี้ ของพระเถระทั้ง ๓ รูป, ธรรมารมณ
ชนิดนั้นควรเสพ.
ที่ไดสดับมา : ในวันจะเขาพรรษา พระเถระ ๓ รูป ทํากติกากันวา จะไมตริตรึกใน
อกุศลทั้งหลายมีกามวิตกเปนตน. ครั้นถึงวันออกพรรษาแลว พระเถระผูแ กถามพระเถระผูหนุมวา
ในไตรมาสนี้ เธอไดยอมใหจิตแลนไปแลวในที่มีเขตเทาไร ? รูปที่หนึ่งตอบวา ‘กระผมไมไดยอม
ใหจิตแลนออกไปนอกบริเวณรัว้ เลย.’ รูปที่สอง ตอบวา ‘กระผมไมไดยอมใหจติ แลนออกไปนอก
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กุฏีที่อยูอาศัยเลย.’ เมื่อพระเถระหนุมถามทานบาง ทานตอบวา ‘แนะเธอ, ฉันไมไดยอมใหจิตแลน
ออกไปภายนอกขันธทั้งหาในรางกายของฉันเลย.’
เสียงแสดงความยินดีดังขึ้นพรอมกันวา ‘ทาน
ขอรับใตเทาทําสิ่งใดที่ใครทําไดยาก.’ ธรรมารมณชนิดนี้ควรเสพ.

ขางบนนี้เปนอัฏฐกถา สักกปญหสูตร. เราจะสังเกตไดชัดเจนวา อารมณอยางไร
ควรหลบหนี อยางไรควรเสพคบ. การอบรมอินทรียใ นพุทธสาสนานั้น สรุปไดวา ถาเปนอารมณที่
เกื้อกูลแกกุศล ควรเสพดวยอารมณนนั้ , ถาเปนไปเพือ่ อกุศล ควรหนีหรือควรสํารวมไมใหยนิ ดียิน
รายอยางใดอยางหนึ่ง. ทั้งสองวิธีนจี้ ะสําเร็จได ดวยความมีสติรูสึกตนทันทวงทีเสมอ.
แตถาเราสามารถ, จากอารมณที่เปนขาศึกนั่นเอง เราอาจถือเอานิมิตที่เกื้อกูลแกกศุ ลได
เนื่องจากการขมอินทรียไวอยูในอํานาจ. พระพุทธโฆษาจารยเลาเรื่องพระมหาติสสเถระไวในคัมภีรว ิ
สุทธิมรรควา ทานมหาติสสะเดินทางสวนทางกับหญิงรูปงามและประดับเต็มทีแ่ ลวนางหนึ่ง ขณะ
ออกบิณฑบาต. หญิงนัน้ เห็นทานเปนของนาขัน เลยหัวเราะรวน. ทานสงสัยวาจะเปนเหตุสําคัญ
อะไร เหลือบไปดู เห็นซี่ฟนของหญิงนัน้ แตสัญญาของทานฟนตัวไปถึงอสุภนิมิต รางหญิงนั้นจึง
ปรากฏเปนรางกระดูกไปทั้งราง, ทานไดบรรลุพระอรหัตตผลในขณะนั้นเอง. ทานเดินตอไปสวน
ทางกับสามีของหญิงที่ตามหา เขาถามทานวา เห็นผูห ญิงเดินมาบางหรือ ทานตอบตามความรูสึก
จริงใจวา “เปลา. เห็นแตรางกระดูกเคลื่อนไปตามทาง ไมไดสังเกตเปนชายหรือหญิง.” พระโบราณา
จารยผเู รื่องของทานเขาใหสั้น ๆ เปนคาถาปรากฏอยูว า : “เหตุที่เห็นกระดูกฟนของหญิงนัน้ พระเถระระลึกไดถงึ อสุภนิมิต รางกระดูกที่เคยฝก
ไวดว ยอํานาจสัญญาในอดีต, ขณะยืนอยู ณ ที่นั้นเอง ไดบรรลุความเปนพระอรหันต แลว.”
เรื่องนีเ้ ปนตัวอยางของเหตุผลที่ทําใหเกิดหลักขึ้นไดวา “ดีอาจกลายเปนราย-รายอาจ
กลายเปนดี” ไดเทา ๆ กัน, แลวแตผูนนั้ จะมีการสํารวมอินทรียไวไดหรือไมนั่นเอง.

๕. ธรรมอื่นทีช่ วยเหลือแกการสํารวมอินทรีย.
ในคัมภีรว ิสุทธิมรรค, พระพุทธโฆษาจารยกลาววา “ปาติโมกขสังวร สําเร็จไดดวย
สัทธาฉันใด อินทรียสังวรก็สําเร็จไดดว ย สติ ฉันนั้น.” อธิบายวา เมื่อสติเปนเหมือนนายประตู
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ประจําอยูที่ทวารมีตาเปนตนแลว โทษทั้งหลายมีอภิชฌาเปนตน ยอไมไดชองที่จะเกิดเลย. หากขาด
สติ ก็เปนชองแหงอกุศลเหลานั้น.
ผูแตงคัมภีรมังคลัตถทีปนี กลาวไวในตอนวินยกถาวา “อินทรียสังวรศีลนี้ พระ
อรรถกถาจารยทั้งหลายกลาววา ‘สํวรสุทฺธ’ิ คือจะเปนปฏิปทาทีส่ ะอาดหมดจดได ก็ดว ยความตั้งใจ
สํารวมมัน่ คงวา ‘เราจักไมทาํ อยางนี้อีก.’
อธิบายวาการเฝาระวังอยูเสมอ เปนเครื่องชําระศีลนี้ให
บริสุทธิ์. แตเราจะเห็นไดวา หลักนี้กวางเกินไป เพราะศีลขอไหน ๆ ก็สะอาดหมดจดไดดว ยการ
สํารวมนีท้ ั้งนัน้ .
สวนพระองคเองตรัสวา๙๘ “ภิกษุ ท. ! เมื่อหิริและโอตตัปปะไมมีอินทรียสังวรของผู
นั้น ก็ชื่อวาขาดอุปนิสัย, : ภิกษุ ท. ! เมื่อหิริและโอตัปปะมีอยู อินทรียสังวรของผูนั้น ก็ชื่อวาถึง
พรอมดวยอุปนิสัย...” อธิบายวา ความเกลียดบาปและกลัวบาป มีอยูในใจของผูใ ด เมื่อผูนั้นกระทบ
อารมณมรี ูปเปนตน ก็จะเปนผูสํารวมตนได เราะอํานาจหิรแิ ละโอตตัปปะอันเปนธรรมชาติฝายสูง
ประจําอยูใ นใจนั้น. และการที่ทานกลาวไวในบางแหงวา สํารวมอินทรียไดเพราะสติเปนตน ก็ยอม
ไมขัดกันเลย เพราะเปนคนละตอน และชวยกันคนละหนาที่, เชนสติระลึกไดทันทวงที หิริและ
โอตตัปปะบังคับซ้ําใหดําเนินกิจการไปแตในทางทีถ่ ูกตองเปฯธรรมแท เปนตน.
หากขาด
หิริโอตตัปปะ แมจะระลึกได ก็อาจดําเนินไปในฝายเสีย เพราะไมกลัวบาป, เพราะเหตุนั้น จึงมี
พุทธภาษิตในที่อื่น ซึ่งกลาวถึงธรรมอันชวยเหลือการสํารวมอินทรียอกี วา ภิกษุ ท. !
เรากลาว
อินทรียสังวรวาเปนธรรมมีอาหาร, ไมใชไมมีอาหาร. อะไรเปนอาหารของอินทรียสังวร ? คําตอบ
คือ สติ และสัมปชัญญะ๙๙.....” อธิบายวา : สติ คือ การรําลกไดทนั ทวงที สัมปชัญญะ คือ การ
ควบคุมความระลึกไดนั้นไวใหเปนไปสม่ําเสมอ คือรูสึกตัวอยูเสมอ. เปนอาหาร คือ เปนเครื่องบํารุง
ใหการสํารวมอินทรียเปนไปได. ขาดอาหารนี้ก็ตองเลิกลมไป เหมือนคนเราขาดอาหาร รางกายก็
แตกดับ.

๖. อานิสงสของการสํารวมอินทรีย.

๙๘

บสลีปฐมสูตร มหาวรรค สต. อํ ๒๓/๑๐๐/๖๒.

๙๙

บาลีปฐมสูตร ยมกวรรค ทส. อํ. ล. ๒๔/๑๒๓/๖๑.
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พระอุปเสนวังคันตบุตรกลาววา “ผูบําเพ็ญพรต ทําเครื่องมุงเครื่องบังใหแกใจดวยศีล
สังวร เปนผูม ีใจอันกิเลสไมเปยกไดแลว เธอยอมหลุดพนจากภัย กลาวคือ ทุกข.” อธิบาย : ควร
เขาใจวา ในที่นี้ทานหมายถึงเมื่ออินทรียสังวรบริบรู ณเต็มที่แลว ก็เกิดธรรมอื่นสงตอกันเปนลําดับ
จนถึงวิมุติ. ถาจะไมหมายเชนนี้ คําวา ‘ทุกข’ ในที่นี้ ก็จํากัดความเพียงที่จะเกิดเพราะไมมีการ
สํารวมอินทรีย.

พระองคเองตรัสไวในที่ตาง ๆ กันดังนี้ : “จิตของผูใดตั้งมั่นไมหวั่นไหวเหมือนแทง
ศิลา ไมกําหนัดในสิ่งยั่วกําหนัด. ไมขดั เคืองในสิ่งยัว่ ความขัดเคือง, ความทุกขจะมาถูกตองคนผู
อบรมจิตไดอยางนี้ แตไหนเลา.”๑๐๐
“ทวารทั้งหลาย คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ อันภิกษุใดรักษาดีแลว เธอจะเปนผูรู
ประมาณในอาหาร สํารวมดีแลวในอินทรียทั้งหลาย ประสบสุขทั้งทางกายและทางใจ เธอเปนผูท ี่มี
รางกายไฟทุกขและไฟกิเลสไหมไมได อยูทั้งกลางวันและกลางคืน ยอมอยูเปนสุข.”๑๐๑
“ภิกษุ ท. ! เรากลาววา วิชชาและวิมุตเิ ปนธรรมมีอาหาร, ไมใชไมมีอาหาร อะไร
เลาเปนอาหาร ? คําตอบคือ โพชฌงคเจ็ด.
- เรากลาว โพชฌงคเจ็ด เปนธรรมมีอาหาร ไมใชไมมีอาหาร : อะไรเลาเปนอาหาร
? คําตอบคือ สติปฏฐานสี่.
- เรากลาว สติปฏฐานสี่ เปนธรรมมีอาหาร ไมใชไมมีอาหาร : อะไรเลาเปนอาหาร
? คําตอบคือ สุจริตสาม.
- เรากลาว สุจริตสาม เปนธรรมมีอาหาร ไมใชไมมีอาหาร : อะไรเลาเปนอาหาร ?
คําตอบคือ อินทรียสังวร,....... ฯลฯ.
ภิกษุ ท. ! เมื่อการคบเสพกับคนดี บริบูรณเต็มที่แลว : การฟงสัทธรรมก็เต็มที่, เมื่อ
การฟงสัทธรรมเต็มที่แลว : สัทธาก็เต็มที่, เมื่อสัทธาเต็มทีแ่ ลว : โยนิโสมนสิการก็เต็มที่, เมือ่
๑๐๐

จตุตถสูตร เมฆิยวรรค อุ. ขุ. ล. ๒๕/๑๓๓/๙๖.

๑๐๑

ทุติยสูตร ปฐมวรรค อิติ ขุ. ล. ๒๕/๒๔๘/๒๐๗.
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โยนิโสมนสิการเต็มทีแ่ ลว : สติสัมปชัญญะก็เต็มที่, เมื่อสติสัมปชัญญะเต็มที่ : อินทรียสังวรก็เต็มที่
, เมื่อ อินทรียสังวร เต็มที่แลว : สุจริตสามก็เต็มที่, เมื่อสุจริตสามเต็มที่ : สติปฏฐานสี่กเ็ ต็มที่,
เมื่อสติสัมปชัญญะเต็มที่ : โพชฌงคเจ็ดก็เต็มที่, เมื่อโพชฌงคเจ็ดเต็มที่แลว : วิชชาและวิมุตเิ ต็มที่ :
อาหารแหงวิชชาและวิมุตนิ ี้ ยอมมีไดดว ยอาการอยางนี้, เต็มรอบไดดว ยอาการอยางนี้.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกหนักบนยอดเขาไมสรางซา น้ํานั้นไหล
ลงมาตามทีล่ ุม ทําซอกเขาและแองน้ําใหเต็ม แลวก็ยังบึงใหญใหเต็ม แลวยังแมน้ํานอยแมน้ําใหญให
เต็ม. แมน้ําใหญเต็มแลว ก็ทํามหาสมุทรสาครใหเต็ม นี้ฉันใด : ธรรมทั้งหลายก็ (สงกันเปนลําดับ
- นี่เปนอันอับหนึ่ง อันแสดงใหเห็นอานุภาพแหง
แลว) ทําวิชชาและวิมุตใิ หเต็มฉันนั้น.” ๑๐๒
อินทรียสังวร. พระบาลีอนื่ ๆ ที่คลายกันและสูงยิ่งขึ้นไปเปนลําดับก็มีอีกหลายอยางที่มา เชน : ภิกษุ ท. !
เมื่อ อินทรียสังวร มีอยู ศีลก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย, เมื่อมีศีลอยู
สัมมาสมาธิ ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย, เมือ่ สัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัศนะก็ถงึ พรอมดวยอุปนิสัย,
เมื่อยถาภูตญาณทัศนะมีอยู นิพพิทาวิราคะ ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย, เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุติ
ญาณทัศนะก็ถงึ พรอม. ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนตนไม เมื่อสมบูรณดวยกิ่งและใบแลว สะเก็ด
เปลือกนอกก็บริบรู ณ เปลือกชั้นในก็บริบรู ณ กะพี้ก็บริบรู ณ แกนก็บริบูรณดว ย : นี้ฉันใด เมื่อ
อินทรียสังวรมีอยู (ก็สงใหบริบูรณกันเปนลําดับ ๆ จนถึง) วิมุติญาณทัศนะก็บริบรู ณ ฉันนั้น
เหมือนกัน.”๑๐๓
นี่เปนเครื่องแสดงอันชัดเจนวา อินทรียสังวร (ซึ่งในที่นี้ไมเรียกชื่อรวมวา ศีล
โดยแยกออกตางหาก ใหคําวา ศีล คงหมายถึงปาติโมกขอยางเดียว) สงใหเกิดศีล ศีลนี้ ถาของ
บรรพชิตที่เปนภิกษุ ก็หมายเฉพาะปาติโมกข, ของสามเณร ก็สิกขาบทสิบ, ของอุบาสกอุบาสิกาก็
คือ อุโบสถศีลหรือเบญจศีล แลวแตขนั้ ของเพศ. เมื่อศีลเต็มที่ มองไมเห็นความสาปรกดางพรอย
ดวยตนเองแลว ใจก็ปติปราโมทย กอใหเกิดสมาธิโดยงายดาย, สมาธิเต็มที่เรียกวา สัมมาสมาธิแลว
ก็เกิดความรูเห็นในสังขารทุกอยางตามที่เปนจริงอยางไร,
การเห็นตามเปนจริง คือเห็นสภาวะ
ธรรมดาของสังขารนั้น ๆ โดยเฉพาะคือ ความเกิดขึน้ – แปรอยู – ดับไป ไมมีระวางหยุด ใน
สังสารวัฏฏนี้ ไมมีใครบังคับใหแปลกไปไดตามที่ตนตองการ เรียกวามันเปนอนัตตานั่นเอง. เมื่อ
เกิดยถาภูตญาณทัศนะดังนีแ้ ลว ก็เกิดนิพพิทาวิราคะ คือความเบื่อหนาย และคลายความรักความ
กําหนัดในสังขารทั้งปวง ทั้งที่เปนวิญญาณกะและอวิญญาณกสังขาร. เมื่อหนายและคลายกําหนัด

๑๐๒

ปฐมสูตร ยมกวรรค ทส. อํ. ไตร. ล. ๒๔/๑๒๐/๖๑.

๑๐๓

บาลีอัฏฐมสูตร ธรรมิกวรรค ฉค อํ. ไตร. ล. ๒๒/๔๐๑/๓๒๑.
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แลว จิตก็เปนอิสระ หลุดพนไปจากความยึดมั่นถือมั่นในสังขารนั้น ๆ และเกิดญาณความรูเห็นวา
หลุดพนขึ้นภายในใจตน เปนผูจบกิจในชีวิต คือกิจที่จะตองทําเพื่อความผาสุกใจอีกตอไปนั้น ไมมียิ่ง
ไปกวานี้อีกแลว.
พระบาลีทแี่ สดงถึงการรูจกั อินทรียทั้งหกนี้ อยางสูงขึ้นไปกวาการสํารวมขั้นธรรมดา
คือขั้นสูง เชนตามที่ตรัสแกพระพาหิยทารุจริ ิยะ เปนตนนั้น มีดังนี้ : “ภิกษุ ท. ! เหลานี้คืออินทรียหกอยาง. หกอยางไดแก จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานิ
นทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย มนินทรีย. ภิกษุ ท. ! เมื่อใดอริยสาวกรูจกั ชัดตามเปนจริง ซึ่งเหตุ
เปนเครื่องใหเกิด. ซึ่งความดับไป, ซึ่งรสอรอย ซึ่งโทษคือความเลวทรามและซึ่งอุบายเปนเครื่อง
ออกไปพนแหงอินทรียทั้งหกอยางเหลานีแ้ ลว เรากลาววา อริยสาวกผูนเี้ ปนโสดาบัน มีอันไมตกต่ํา
เปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งแท มีการตรัสรูเปนเบื้องหนา.
“ภิกษุ ท. ! เมื่อใดภิกษุ รูจ ักชัดตามเปนจริง ซึ่งเหตุเปนเครื่องใหเกิด ซึ่งความดับไป
ซึ่งรสอรอย ซึ่งโทษคือความเลวทรามและซึ่งอุบายเปนเครื่องออกไปใหพน แหงอินทรียทั้งหกอยาง
เหลานี้แลว เปนผูหลุดพนเพราะไมยดึ มัน่ ,
เรากลาววา ภิกษุนี้เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบ
พรหมจรรย กระทํากิจที่ตองทําสําเร็จแลวปลงของหนักไดแลว บรรลุถึงแลวโดยลําดับซึ่งประโยชน
ของตนเอง สิ้นสัญโญชนเครื่องนําไปสูภ พ หลุดพนพิเศษแลวเพราะรูโ ดยชอบ.”๑๐๔

พระบาลีนี้ เปนพระดํารัสยอ แตเราจะพบความพิสดารไดจากพระบาลีอื่นสืบไป คือ
พระบาลีวา “ภิกษุ ท. ! เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู ซึ่งตา ซึ่งรูป ซึ่งจักขุวญ
ิ ญาณ ซึ่งจักขุสัมผัส และ
เวทนาอันเกิดจากจักขุสัมผัสอันเปนสุขทุกข และไมใชทุกขไมใชสุข ตามความเปนจริงแลวยอมไม
ติดใจใน ตา รูป จักขุวญ
ิ ญาณ จักขุสัมผัส และจักขุสมั ผัสสชาเวทนา๑๐๕ แมแตอยางใด, เมื่อไมตดิ
ใจ ไมผูกใจ ไมหลงใหลไปตามแตมีปรกติพิจารณาเห็นโทษของสิ่งนั้น ๆ อยู, ลําดับนัน้ ความยึดถือ
ในขันธทั้งหาก็เสื่อมถอยคลายคืน ตัณหาคือความอยาก อันระคนดวยความเพลิดเพบินและความ
กําหนดรัก ซึ่งมีปรกติเพลินเฉพาะตออารมณนั้น ๆ ของบุคคลนั้น ก็เสื่อมถอยคลายคืน, ตอนั้นไป
ความกระวนกระวายทางกายก็เสื่อมถอย 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 ในที่นี้รวมกลาว เพราะคําซ้ํากันทั้งนั้น.
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กายก็เสื่อมถอย ความรอนรุมทางจิตก็เสื่อมถอย, ความรอนกลุม ทางกายก็เสื่อมหาย ความรอน
กลุมทางจิตก็เสื่อมหาย. เขาไดเสวยสุขทั้งทางกายและทางใจ. ทิฏฐิของเขาผูเปนแลวอยางนี้ ยอม
เปนสัมมาทิฏฐิ, ความดําริของคนชนิดนี้ ยอมเปนสัมมาสังกัปโป, ความเพียรของบุคคลชนิดนี้
ยอมเปนสัมมาวายาโม, ความระลึกของบุคคลชนิดนี้ ยอมเปนสัมมาสติ, สมาธิของบุคคลชนิดนี้
ยอมเปนสัมมาสมาธิ. กายกรรม วจีกรรม และอาชีวะของเขายอมบริสุทธิด์ ีแลวตั้งแตแรก, อริย
อัฏฐังคิกมรรคของเขา ยอมถึงความเต็มที่ในการเจริญ ดวยอาการอยางนี้.
เมื่อเขาทําอริย
อัฏฐังคิกมรรคใหเจริญอยูอยางนี้ สติปฏฐานสี่...สัมมัปปธานสี่...อิทธิบาทสี่...อินทรียหา...พละหา...
โพชฌงคเจ็ด ยอมบริบรู ณสิ้น. ธรรมสองอยางของเขาคืนสมถะและวิปสนา ก็เปนคูกันแนนแฟน
...”๑๐๖
เมื่อโพธิปกขิยธรรมสามสิบเจ็ดประการเต็มได เต็มทีแ่ ลว ก็เปนอันวาทุกอยางบริบูรณ
ถึงที่สุด. และนี่ก็เปนอานุภาพสวนหนึ่งของอินทรียสังวร.

ขอสรุปอานิสงส แหงการสํารวมอินทรีย ดวยพระบาลีพุทธภาษิตสั้น ๆ วา
“การสํารวมทางกาย เปนความดี, การสํารวมทางวาจา เปนความดี, การสํารวมทาง
ใจ เปนความดี, การสํารวมทุกอยาง เปนความดี. ผูส ํารวมไดทุกอยาง เปนผูมีความละอายตอบาป
เราเรียกเขาวา ผูรกั ษาตัวรอด.” (ธ. ขุ.)
ตามที่กลาวอานิสงสมาทัง้ หมดนี้ อาจทําใหบางทานถามวา บําเพ็ญแตอินทรียสังวร ก็
ดูเหมือนจะพอแลว หรือไมเห็นจําเปนตองบําเพ็ญอะไรอีกมิใชหรือ ? ขอตอบวา : ใชก็ได, ไมใช
ก็ได. ขอนี้หมายความวา ถาทานเห็นตรงตามเปนจริงวา ธรรมเชนอินทรียสังวรนี้ เมือ่ ผูหวัง
ประโยชนอยางยอด บําเพ็ญดวยความมีหิริและสัจจะก็ยอมกาวหนาขึ้นไปเองตามลําดับเพราะปณิธาน
เดิมมีอยูใ นใจ, และเหมือนกันทุกขั้นธรรม. แตถึงกระนั้นก็คงผานไปตามลําดับและจะแบงแยกให
สังเกตและศึกษางาย ๆ สักกี่ขั้นก็ได. ผูบําเพ็ญคงมีความมุงหมายเบื้องปลายอยูที่ “ที่สุดแหงทุกข” ก็
แลวกัน.

๑๐๖

บาลีสฬายตนวิภังคสูตร อุปริ. ไตร. ล. ๑๔/๕๒๓/๘๒๘.
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แตสําหรับผูไ มปรารถนาจะทําเพื่อความหลุดพนจากทุกขดวยความตั้งใจจริง
ก็ยอม
เห็นเปนอยางอื่น คือเห็นชนิดที่ตรงกับความประสงคของตัวเฉไปแตในทางเหลวใหล เห็นแตความ
สะดวกสบายเทานั้น นั่นเอง.

๗. โทษของการไมสํารวมอินทรีย

โทษของการไมประพฤติอนิ ทรียสังวร
พึงรูโดยนัยอันตรงขามกับอานิสงสที่กลาว
มาแลวทุก ๆ อยาง และโดยเฉพาะสําหรับบาลีปฐมสูตร ทส. อํ, บาลี อัฏฐมสูตร ฉกฺ อํ., และ
บาลีสฬายตนวิภังคสูตร อุปริ. ม. นั้น มีโทษที่ทรงแสดงโดยนัยตรงขาม พรอมทั้งอุปมาโดยนัยตรง
ขาม ดวยกันอยางเต็มที่ทั้งสิ้น. ผูศึกษาพึงกําหนดใหเห็นโทษอันชัดเจนโดยปฏิปกขนัยในที่นสี้ วน
หนึ่งกอน ตอนั้นจะไดกลาวเฉพาะที่ทรงแสดงไว แปลกออกไปจากขางตนอีกคือ: จิตของผูนนั้ จะไมมโี อกาสสงบสุข จะถูกอินทรียหนึ่ง ๆ ตางฉุดกระชากไปในอํานาจ
ของตน ๆ ขางนั้นทีขางนี้ทอี ยูจนตลอดเวลา : โดยเปรียบเทียบคลายลูกบอลทีน่ ักกีฬาแยงกันอยูอ ยาง
ไมรูหยุด และหากอินทรียใดไดอารมณมกี ําลังแรงกลากวา ก็สงไปสูอารมณนั้นมาก ดั่งพระบาลี๑๐๗ วา:
“ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูไมสํารวมนั้นเปนอยางไร ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในที่นี้ เห็นรูปดวย
ตา ๑๐๘ ...ฟงเสียงดวยห๔...ดมกลิ่นดวยจมูก...ลิ้มรสดวยลิน้ ...สัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย...รูธรรมารมณ
ดวยใจแลว ก็สยบอยูในอารมณที่นารัก เคียดแคนในอารมณอนั ไมนารัก เปนผูไมดํารงกายคตาสติไว
มีจิตเลื่อนลอย ไมรูตามเปนจริงซึ่งเจโตวิมตุ ิ และปญญาวิมุติ อันอาจนําใหบาปอกุศลที่เกิดแลวแกเขา
นั้น ดับไปโดยสิ้นเชิง.

๑๐๗

ทสมสูตร อาสีวิสวรรค สฬา. สํ ไตร. ล. ๑๘/๒๔๖-๒๔๙/๓๔๗-๓๕๐

๑๐๘

ในบาลี วาแยกทีละอยางแตซ้ํากันทั้งหกอยาง, จึงรวมกันเสียในที่นี้.
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ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตวหกชนิด อันมีที่อยูอาศัยตางกัน มีที่เที่ยวหากิน
ตางกัน มาผูกดวยเชือกอันมั่นคง : คือเขาจับงูมาผูกดวยเชือกเหนียวเสนหนึ่ง จับจระเข, จับนก, จับ
สุนัขบาน, จับสุนัขจิ้งจอก และจับลิงมาผูกดวยเสนหนึ่ง ๆ แลวผูเขาดวยกันเปนปมในทามกลาง
ปลอยแลว. ภิกษุ ท. ! ครั้งนั้นสัตวเหลานั้นหกชนิดมีที่อาศัยและที่เที่ยวตาง ๆ กัน ก็ยื้อแยงฉุดดึง
กัน เพื่อจะไปสูทอาศัยที่เที่ยวของตน ๆ : งู จะเขาจอมปลวก, จระเขจะลงน้ํา, นกจะบินขึ้นไปใน
อากาศ, สุนัขจะเขาบาน, สุนัขจิ้งจอกก็จะไปปาชา, และลิงก็จะไปปา. ครั้นเหนื่อยลากันทัง้ หก
สัตวแลว สัตวใดมีกําลังกวา สัตวนอกนัน้ ก็ตองถูกลากติดตามไปตามอํานาจของสัตวนั้น : นี้เปนฉัน
ใด, ภิกษุ ท. ! ภิกษุใดไมอบรมกายคตาสติ ไมเจริญใหมาก ตา ก็จะฉุดลากเอาภิกษุนั้นไปในรูปที่
นาพอใจ รูปไมนาพอใจก็เปนของปฏิกลู , หู ก็จะฉุดลากเอาภิกษุนนั้ ไปหาเสียงที่นา ฟง เสียงที่ไมนา
ฟงก็กลายเปนปฏิกลู ไป, จมูก ก็จะฉุดภิกษุนนั้ ไปสูกลิ่นที่นาสูดดม กลิ่นไมนาสูดดม ก็เปนปฏิกลู
ไป, ลิน้ ก็จะฉุดลากภิกษุนั้นไปในรสที่ชอบใจ รสทีไ่ มชอบใจ ยอมเปนปฏิกูล, กาย ก็จะฉุดลาก
ภิกษุนั้นไปในสัมผัสที่เอิบอาบใจ สัมผัสทีไ่ มเอิบอาบใจ ก็เปนสิ่งปฏิกูล, และใจ ก็จะฉุดภิกษุนั้นไป
ในธรรมารมณที่ถูกใจ ธรรมารมณทไี่ มถกู ใจ ก็เปนปฏิกลู , ก็ฉันนั้น.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูไมมีความสํารวมเปนอยางนี้แล.”
ตอจากนี้ ก็ทรงแสดงภิกษุผสู ํารวมโดยนัยอันตรงกันขามและทรงเปรียบเหมือนสัตวหก
ชนิด ถูกมัดรวมกันแลว นําไปผูกไวกบั เสาเขื่อน หรือเสาหลักอีกตอหนึ่ง สัตวตัวใดดึงจนหมด
กําลังแลว ก็นั่งเจาอยูขางเสานั่นเอง เชนเดียวกับอินทรียมีตา เปนตน นั้น ๆ ถูกภิกษุผูสํารวมจับมัด
ไวกับหลัก กลาวคือกายคตาสติเมื่อดิ้นรนจนหมดฤทธิ์แลว ก็ดับหายไปในกายคตาสติ ฉะนั้น.
การไมสํารวมอินทรียในบาน ไดทรงแสดงไวในบาลีตาง ๆ เปนอันมากเปนพิเศษ
เพราะการเขาบานยอมมีอันตรายมากสําหรับภิกษุนั่นเอง, และทั้งเปนการจําเปนที่ภิกษุจะตองเขาบาน
ทุกวัน คือไปบิณฑบาต จึงทรงกําชับในเรื่องนี้เปนอยางมาก. พระบาลี๑๐๙ แหงหนึ่งวา : “ภิกษุ ท. ! เรื่องนี้มีมาแลวแตกอน : แมวตัวหนึ่งซุมอยูที่ขางกองหยากเยื่อมูลฝอย
ดวยหวังวา หนูตัวออน ๆ ออกมาหากินแลว ก็จักจับกินเสียในที่นั้น. ลําดับนัน้ หนูหนุมตัวหนึ่ง
ออกหากิน แมวนั้นก็เขาตะครุบเอาพลัน แลวรีบขยอกกลืน หนูหนุมตัวนัน้ ไดกดั ไสและสายรัดไส
ของแมวนัน้ . แมวพวกนี้บางตัวก็ตาย บางตัวก็เจียนตาย : นี้เปนฉันใด, ภิกษุ ท. ! ภิกษุบางรูปใน

๑๐๙

บาลีทสมสูตร โอปมมสํยุตต นิทาน. สํ. ไตร. ล. ๑๖/๓๑๕/๖๘๑.
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ที่นี้ครองจีวรถือบาตรในเวลาเชา เขาไปบิณฑบาตในบาน หรือนิคมเปนผูไมรกั ษากาย ไมรกั ษาวาจา
ไมรักษาจิต, ไมดํารงจิต ไมสํารวมอินทรียไ วดวยดี เธอเห็นมาตุคามในที่บิณฑบาตนั้น นุงหมหลุด
ๆ หลวม ๆ เพราะเหตุที่ไดเห็นนั้น ราคะยอมเสียดแทงจิตของเธอ. เธอนั้นถูกราคะเสียดแทงจิตแลว
ที่ตายไปก็มี ที่ไดทุกขเจียนตายก็มี.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุใด บอกคืนสิกขาเวียนกลับมาเปนคนในเพศต่ํา อาการนัน้ ชื่อวา
‘ตาย’ ในวินยั พระอริยะ, อาบัติที่ทําใหเศราหมอง ตองอยูกรรมเปนอยางใด ผูที่ตองอาบัตินั้น
ชื่อวา ‘รับทุกขเจียนตาย’ ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้วา จักเปนผูร ักษากาย
วาจาใจ ดํารงสติไว สํารวมอินทรียดว ยดี แลวจึงเขาไปเพื่อบิณฑบาตในบานหรือนิคม ดั่งนี้.
ภิกษุ ท. ! พวกเธอพึงสําเหนียกอยางนีแ้ ล.”

เมื่อกลาวทั่วไป ทั้งในบาน หรือในปา, ในที่ไหน ๆ แลว จะสรุปโทษแหงความไม
สํารวมไดดว ยพระบาลีวา :
“ทวาร ท. คือตา หู จมูก กาย ใจ เหลานี้ ของภิกษุใด ไมไดรกั ษาแลว เธอ
จะเปนผูไมรูประมาณในอาหาร ไมสํารวมอินทรีย ท., ไดประสบทุกขทั้งกายและทาง
ใจ. ภิกษุเชนนี้ จะมีกายอันถูกไฟทุกขลนเผาอยู อันไฟกิเลสแผดเผาอยูทั้งกลางวันและ
กลางคืน ยอมอยูเปนทุกข.” ๑๑๐
สวนอานิสงสในที่นี้ ก็พึงทราบไดดวยการกลับเนื้อความใหตรงกันขามอยางเดียวกัน.
ตัวอยางความเสียหายของผูไมสํารวมอินทรีย หรือสํารวมไมทันกาลนั้น มีอยูปกรณ
ทั้งหลายเปนอันมาก : มีกลาวถึงครั้งพุทธกาลและครั้งกอนโนนมาแลว. จะนํามากลาวไวในทีน่ ี้บาง
เพื่อเปนคติ :
พระวังศีสเถระ เมื่อยังไมเปนพระอรหันต บวชไดใหม ๆ เที่ยวบิณฑบาตพบสตรีคน
หนึ่งเขา ราคะเกิดขึ้นเสียดแทงจิต ตองเขาไปขอความชวยเหลือจากพระอานนท :

๑๑๐

ปฐมสูตร ปฐมวรรค ทุก. อิติ. ขุ. ไตร. ล. ๒๕/๒๔๗/๒๐๖.
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“กามราคะแผดเผาภายในของขาพเจา จิตของขาพเจาถูกไฟไหมเสียแลว. อุบายอยางใด
ขอทานจงบอก เพื่อความเอ็นดูแก
เปนเครื่องดับไดดี, ขาแตทานผูโ คตมโคตร! ๑๑๑
ขาพเจาเถิด.” -ทานขอรองกะทานพระอานนท.
“เพราะยึดมั่นนิมิตนั่นไวดว ยสัญญา, จิตของทานจึงเดือดพลาน. ทานจงเวนนิมติ ที่ทาน
เห็นวางาม และชวนกําหนัดนั่นเสียเถิด. จงอบรมจิตในอารมณทไี่ มงามใหแนวแนเปน
หนึ่ง, จงมองใหเห็นสังขารทั้งปวง เปนของผูอื่น – เปนทุกข – เปนอนัตตา. จงดับความ
กําหนัดอันหยาบใหญเสียแลวอยาฟุงขึน้ อีก.” - นี่เปนคําเตือนสติของพระอานนท.
อัฏฐกถาหาริตชาดก นวกนิบาต เลาไวเรื่องหนึ่ง ดังนี้ : หาริตดาบส ฉันในพระราชวัง
แหงพระเจาพาราณสี ๑๒ ปมาแลว. ถึงสมัยที่พระราชาจะตองไปปราบกบฏชายแดน จึงสั่งพระเทวี
ใหเอาใจใสบํารุงดาบสแทนพระองค. วันหนึ่ง พระดาบสมาชา พระเทวีประทับนอนรออยู พอได
ยินเสียงแผนปอกรอง (อันเปนผานุงของดาบส) อังมาในอากาศตามเคย ก็รบี เสด็จลุกขึน้ เพื่อตอนรับ,
เฉพาะวันนัน้ ทรงภูษาเนื้อเกลี้ยง เมื่อลุกโดยลุกลน ผาทรงนุงไดหลุดลงในขณะที่พระดาบสเหาะ
มาถึง. พระดาบสประสบวิสภาคารมณโดยกระทันหัน ไมทันสํารวมอินทรียแ ตอยางใด ตกอยูใต
อํานาจกิเลสประคองสติไวไมได ก็เสพอสัทธรรมกับพระเทวี หมดกําลังฌาน ตองเดินกลับ เพราะ
เหาะไมไดอีก. แมกระนัน้ ก็ยงั แพอํานาจวิสภาคารมณ กระทําอยางนั้นอีกทุกวัน จนชาวนครรูทั่ว
และรูไปถึงพระราชาในแดนไกล.
เรื่องนี้ แสดงอํานาจแรงรายของวิสภาคารมณ และโทษของการสํารวมอินทรียไมได,
ดูเถิด ฉันอาหารของทานถึง ๑๒ ป ก็ไมอาจรูสึกและขมไวได. ผูไมประมาทจึงควรรูส ึกตัวไวลว งหนา
เสมอ.

อัฏฐกถาโลมกัสสปชาดก เลาเรื่องโพธิสตั วเปนดาบส ชื่อโลมกัสสปะ บําเพ็ญฌานมี
ตบะแกกลามาก, พระเจาพาราณสีถูกทาวสักกะแนะนําใหเอานางจันทวดีราชธิดาไปลอลวงพระดาบ
สมาประกอบพิธีปสุฆาฏยัญญ เพื่อจะไดเปนเอกราชาทัว่ ชมภูทวีป. พระราชาสงสัยหอมาตยกบั ราช
ธิดาไปเพื่อทําการนี้.
พระมหาสัตวตะลึงในรูปโฉมของพระราชธิดา ปราศจากอินทรียสังวรและ
หิริโอตตัปปะ มีจิตปฏิพทั ธเพงดู เสื่อมจากโนในขณะนั้นเอง. สัยหอมาตยเห็นเปนโอกาสก็แยม
๑๑๑

พระอานนทเปนโคตมโคตร คือโคตรเดียวกับพระผูมีพระภาค เรื่องนี้นํามาจาก สีลนิเทสวิสุทธิมรรค.
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พรายขึ้นวา พระราชาจักพระราชทานธิดานี้ ถาหากพระดาบสจักไปชวยประกอบการบูชายัญญ.
อํานาจราคะดําฤษณา พระดาบสก็มาสูกรุงพาราณสี ทัง้ ผมเซิงอันเปนเครื่องหมายแหงดาบส พรอมกับ
อํามาตย และปรารภลงมือการบูชายัญญ. ชาวเมืองเห็นแลวสังเวชใจ ปรับความสังเวชแกกันกลาว
กันวา
“พระจันทรพระอาทิตยนับกันวาฤทธิกลา, สมณพราหมณก็นับกันวามีกําลังพรต, ฝง
สมุทรก็นับกันวามีกําลังตานทานคลื่น : แตวาสตรียังมีกาํ ลังยิ่งกวานั้น. ดูเถิด นางจันทว
ดียังดึงเอาตัวพระโลมกัสสปดาบสผูมีกําลังฌานกลาแข็ง ขมอินทรียไวอยู มาประกอบ
พิธีบูชายัญญใหแกราชบิดาของตนได.”
ขณะที่พระดาบสโพธิสัตวนนั้ เงื้อดาบเพือ่ เชือดคอชาง ที่เขามัดเตรียมไวแลว ชางเห็น
ก็รองเพราะสะดุงกลัวตอความตาย. ชาง มา โค อื่น ๆ ก็รองขึ้น มหาชนก็รองขึน้ ทําความสลดใจ
ใหเกิดแกพระดาบส ในขณะนัน้ เอง. สํานึกไดถึงชฎา เธอสลดใจวา กรรมเลวอยางยิ่ง, จึง
ประมวลหิรโิ อตตัปปะและกสิณนิมิตเปนตน ทําฌานใหเกิดขึ้นในบัดนั้น นั่งคูขาสมาธิทามกลาง
อากาศ แสดงธรรมแกพระราชา ใหรอื้ หลุมยัญญ ใหพระราชทานอภัยชีวิตแกชีวิตสัตวทั้งหลาย
แลวกลับไปสูป าหิมพานต ตามเดิม :
เรื่องนีเ้ ปนอุทาหรณแหงการขมอินทรียไวไมไดทันทวงที,
จนเกือบเสียหายอยาง
รายแรง แตอาศัยเคยฝกฝนไว จึงระลึกไดภายหลัง, แมกระนั้นก็เปนที่นาตําหนิของมหาชนทั่วไป.
พระพุทธองคทรงทราบเหตุนี้ดี จึงตรัสสอนใหอบรมทําใหมากใหนานในกายคตาสติเปนตน เพื่อผู
นั้นจักไมเพลี่ยงพล้ําลงไปไดงาย ๆ เหมือนเรื่องตัวอยางเหลานี้.

๘. การทรงกําชับในเรือ่ งนี้.
จากพระพุทธดํารัสตาง ๆ ซึ่งเมื่อเราประมวลเขาดวยกันแลวจะเห็นไดวา พระองคทรง
หวังเปนอยางมาก ในการที่ภิกษุจะพึงทําตนใหปลอดภัย อันเกิดแตการไมสํารวมอินทรีย. ตามที่
กลาวมาแลวแตตน ก็เปนเครื่องรับรองพออยูแลว แตเราอาจเห็นไดยิ่งขึ้นไปอีก โดยมีพระราชดํารัส
กําชับไมให ยินราย แมแกบคุ คลภายนอกแมแกบุคคลภายนอก ผูมาติเตียนพระพุทธ – พระธรรม –
พระสงฆ เฉพาะหนาเราผูพุทธบริษัทเต็มไปดวยความภักดีในพระรัตนตรัย, และไมให ยินดี ในเมื่อ
เขาสรรเสริญพระรัตนตรัยตอหนาตน, แตจะชี้แจงใหเขาเขาใจในพระรัตนตรัย ซึ่งเขายังเขาใจผิดอยู
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หรือรับสมอางในเมื่อเขากลาวดวยความเขาใจถูกตอพระรัตนตรัยก็ได.
เทานั้น. พระดํารัสปรากฏอยูในบาลีพรหมชาลสูตรตอนตน ๆ.๑๑๒

ขอแตอยาใหยินดียนิ ราย

ในบรรดารูปเสียงกลิน่ รสสัมผัสทั้งหลาย, ที่ทรงกําชับเปนอยางมาก ก็คือรูปเสียงกลิ่น
รสสัมผัสของผูหญิง, - สําหรับผูชาย คือภิกษุเปนตน, และรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของผูชาย, - สําหรับ
ผูหญิง คือภิกษุณีเปนตน. ดังพระบาลีวา ภิกษุ ท. ! เราไมเห็นอารมณอะไรอื่น ที่จะจับใจบุรษุ ติด
แนนเหมือน รูป...เสียง...กลิ่น...รส...สัมผัส ของสตรี.” และ “ภิกษุ ท. ! เราไมเห็นอารมณอะไรอื่น
ที่จะจับใจสตรีติดแนนเหมือน รูป...เสียง...กลิ่น...รส...สัมผัส ของบุรษุ ”๑๑๓
ทรงกําชับอีกวา ไมมีอะไรอื่นที่ควรสํารวมระวังยิ่งไปกวาจิตของตน ๆ ดังพระบาลี๑๑๔
วา “ภิกษุ ท. ! เราไมเห็นธรรมอื่นแมอยางเดียว ทีถ่ าไมสํารวมแลว จะเปนไปเพื่อความฉิบหาย
อยางใหญหลวงเหมือนจิตนี.้ ”
และพุทธภาษิต๑๑๕ วา ภิกษุ ท. ! อินทรียคือดวงตา ถูกแทงดวยซี่เหล็กอันรอนจัดเปน
เปลวลุกโชนเสียยังดีกวา : การถือเอาโดยนิมิต และโดยอนุพยัญชนะในรูปอันเห็นดวยตา นั้นไมดเี ลย.
อินทรียคือหู ถูกกระชากดวยขอเหล็กอันรอนจัดเปนเปลวลุกโชนเสียยังดีกวา : การ
ถือเอาโดยนิมติ และอนุพยัญชนะ ในเสียงอันฟงดวยหู นัน้ ไมดีเลย.
อินทรียคือจมูก ถูกควานภายในดวยมีดคม อันรอนจัดเปนเปลวลุกโชนเสียยังดีกวา :
การถือเอาโดยนิมิตและอนุพยัญชนะ ในกลิ่นอันดมดวยจมูก นั้นไมดีเลย.
อินทรียคือลิ้น ถูกตัดดวยมีดโกนคมกลา รอนจัดเปนเปลวลุกโชนเสียดีกวา : การ
ถือเอาโดยนิมติ และอนุพยัญชนะ ในรสอันรูไดดว ยลิ้น นั้นไมดเี ลย.
อินทรียคือกาย ถูกแทงดวยหอกอันคม รอนจัดเปนเปลวลุกโชนเสียยังดีกวา : การ
ถือเอาโดยนิมติ และอนุพยัญชนะ ในโผฏฐัพพะอันรูสึกไดดว ยกาย นัน้ ไมดีเลย.

๑๑๒

พรหมชาลสูตร สี. ที. ล. ๙/๓/๑.

๑๑๓

เอก. อํ. 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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ภิกษุ ท. !
จิตอันกําหนัดแลว ดวยความยินดีในการถือโดยนิมิต และโดยอนุ
พยัญชนะก็ดี กําลังตั้งอยู ถาแหละบุคคลตายลงในขณะนั้นไซร คติที่เขาจะพึงไป มีอยูสองอยาง คือ
นรก หรือกําเนิดเดรัจฉาน. ขอนี้เปนฐานะที่แนนอน. เหตุนั้น การนอนหลับเสียยังดีกวา แมเราจะ
กลาววา ความหลับเปนความหมัน, ไรผล, หลงใหล, สําหรับผูที่มีชวี ิตอยู, เพราะการตื่นแตเต็มไป
ดวยวิตกอันเลวทราม อาจทําลายสงฆเสียได (เปนตน) นั้นไมดเี ลย.
การสํารวมจิตหรืออินทรียนี้
บางคราวยอมแลวแตเพศหรือเวลา เปนตน บาง
เหมือนกัน : สําหรับบุถุชนธรรมดา อันตรายรายแรงในเรื่องนี้ก็คืออันตรายระหวางเพศ แมจะเปน
อันตรายที่เงียบ ๆ ก็นําความเสียหายอยางใหญหลวงมาเงียบ ๆ เทากัน. สวนในเพศเดียวกัน ไมสูจะ
มีอันตรายในสวนยินดี, นอกจากสวนยินราย.
สําหรับเวลา, บางคราวจิตใจเยือกเย็นอยู ก็สํารวมไดงาย แตบางคราวใจไมเปน
เชนนั้น จึงไมควรประมาทวาเคยสํารวมไดมาครั้งหนึ่ง ไมตองกวดขันนัก, จะเสียที. เปนอันวาทาง
ดีที่สุดที่จะทําตัวเองใหเยือกเย็นปราศจากไฟ และกาวขึน้ สูคุณความดีในเบื้องสูงอันตนจะบรรลุขนึ้ ไป
ไดโดยลําดับแลว ควรสํารวมเต็มที่ ในที่ทุกสถาน ในเวลาทุกกาล และระลึกถึงพระพุทธดํารัสที่ทรง
กําชับอยูเสมอ พรอมทั้งทําความเคารพตอพระดํารัสนัน้ อยางหนักแนนมั่นคง.
ขาพเจาขอจบบทนี้ลงดวยพระบาลี๑๑๖ วา “ภิกษุ ท. ! เรือ่ งนานมาแลวแตกอน : เตา
ตัวหนึ่งเที่ยวหากินตามริมแมน้ํา ในตอนเย็น. สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง ก็เที่ยวหากินตามริมแมน้ําในตอน
เย็น. ภิกษุ ท. ! เตาไดเห็นแลวซึ่งสุนัขจิ้งจอกเทีย่ วหากินอยู เดินเขามาแตไกล จึงหดอวัยวะ ท. มี
ศีรษะเปนที่หา เขาในกระดองของตน เปนผูขวนขวายนอย นิ่งอยู. สุนัขจิ้งจอกก็เห็นเตาที่เทีย่ วหา
กินนั้นแตไกลเหมือนกั้น ไดตรงเขาไปที่เตาแลวคอยชองอยูวา เมื่อใดเตาจักโผลอวัยวะสวนใดสวน
หนึ่งออก ในบรรดาอวัยวะทั้งหลายมีศรี ษะเปนที่หาแลว จักกัดทีอ่ วัยวะนั้นแลวและคราออกมากิน
เสีย. ภิกษุ ท. ! ตลอดเวลาทีเ่ ตาไมโผลออกมา สุนขั จิ้งจอกไมไดโอกาสเลย, แลวก็หลีกไป : นี้
ฉันใด –
ภิกษุ ท. !
มารผูล ามก ก็คอยชองตอพวกเธอทั้งหลาย ติดตอไมขาดระยะอยู
เหมือนกันวา ถาอยางไรเราคงไดชอง ไมทางตา ก็ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย หรือทางใจ.
๑๑๖

บาลีตติยสูตร อาสีวิสวรรค สฬา. สํ. โตร. ล. ๑๘/๒๒๒/๓๒๐.
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ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้น พวกเธอทั้งหลาย จงเปนผูค ุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย : ไดเห็นรูป
ดวยตา ไดฟงเสียงดวยหู ดมกลิ่นดวยจมูก ลิ้มรสดวยลิ้น สัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย หรือรู
ธรรมารมณดว ยใจแลว จงอยาถือเอาโดยนิมิต จงอยาถือเอาโดยอนุพยัญชนะ. อกุศลลามกคือ
อภิชฌาและโทมนัส จะพึงไหลไปตามบุคคลผูไมสํารวมจักขุอินทรีย (เปนตน) เพราะอินทรียเหลาใด
เปนเหตุ เธอทั้งหลายจงปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุอินทรีย (เปนตน) นัน้ จงรักษาอินทรีย จงถึงทั่วซึ่ง
ความสํารวมในอินทรีย ท.
ภิกษุ ท. ! ในกาลใด พวกเธอเปนผูคุมครองทวารในอินทรีย ท. ในกาลนัน้ มารผู
ลามก จักไมไดชองและหลีกไป เหมือนสุนัขจิ้งจอกไมไดชองจากเตาเหมือนกัน.”
“เตาหดอวัยวะไวในกระดองฉันใด ภิกษุพึงตั้งมโนวิตกไวในกระดองกลาวคืออารมณ
แหงกัมมัฏฐานฉันนั้น, เปนผูที่ตณ
ั หาและทิฏฐิไมอิงอาศัยได, ไมเบียดเบียนผูอ ื่น ไม
กลาวรายตอใคร ๆ, ดับสนิทแลว” ดังนี้.

จบบทที่ ๔
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๕
อาชีวปาริสุทธิ
ความบริสุทธิ์
แหงอาชีวะ
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บทที่ ๕
อาชีวปาริสทุ ธิ - ความบริสุทธิ์แหงอาชีวะ

พระบาลีทเี่ ปนอุทเทสในบทนี้ ดังนี้ : ภิกษุ ท. ! กิจที่พวกเธอตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกนั้นคืออะไร ? คือพวกเธอจงสําเหนียกตนใหไดวา
‘อาชีวะของเราบริสุทธิแ์ ลว หงายไดแลว เปดเผยได หาชองทะลุมไิ ด เปนอันสํารวมดีแลว’ ดังนี้.”
[มหาอัสสปุรสูตร มู. ม. ไตร. ล. ๑๒ น. ๔๙๘ บ. ๔๖๔]

นิทเทส
ใจความยอของบทนี้ : อาชีวปาริสุทธิศลี เปนปาริสทุ ธิศีลขอที่สาม แหงปาริสทุ ธิศีล
ทั้งสี่. อาชีวปาริสุทธิศลี แปลวา ศีลกลาวคือความสะอาดหมดจดแหงอาชีวะ.
อาชีวะในที่นี้
หมายถึงวิธีที่จะไดจจนุปจ จัยมาบริโภคของภิกษุ. สวนวิธีบริโภคดวยดีอยางไรนั้น ทานจัดเปนศีลอีก
ขอหนึ่ง เรียกวาปจจยสันนิสสิตศีล หรือปจจยเวกขณศีล ซึ่งจะไดบรรยายเปนลําดับตอไปในบทที่
หก. ปจจัยสีค่ ือ เครื่องนุงหม อาหาร ทีอ่ ยูรวมทั้งเครือ่ งใชสอยและยาแกโรค, เปนสิ่งที่ภิกษุจะตอง
แสวงหาใหถูกตองตามบัญญัติ ซึ่งสมควรแกสมณภาพ. เมื่อแสวงหาไมควร คือเปนการนอกรีตของ
สมณะไป แมจะถูกตองตามวิธีที่ชาวโลกเขาแสวงกัน ก็ชื่อวาเสียอาชีวะ เปนอาชีวะวิบัติ หรือไมมีอา
ชีวปาริสุทธิศลี . สวนที่แสวงหามาได แมโดยทางสมควร แตบริโภคโดยวิธีที่ไมสมควร ถึงจะไมเสีย
อาชีวปาริสุทธิศีล ก็ยังขาดในสวนปจจยเวกขณศีล. ขอวาการแสวงอยางไรสมควร อยางไรไม
สมควรนัน้
จะไดเก็บเนือ้ ความในพระคัมภีรตาง ๆ มารวมกันเขาเปนคําอธิบาย พรอมทั้งแสดง
ขอสังเกตและสันนิษฐานในที่บางแหง, แบงเปนหัวขอใหญ ๆ คือ : ๑.อาชีวปาริสทุ ธิศีล คืออะไร

(มี ๓ กระทู)

๒.เรือ่ งเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับอาชีวปาริสุทธิศลี

(มี ๘ กระทู)
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การอธิบายก็จะไดพรรณนาไปตามลําดับหัวขอ และกระทู ดังตอไปนี้

๑. อาชีวปาริสุทธิศีลคืออะไร ?

๑. ศัพทอาชีวปาริสุทธิศลี หมายความถึงไหน ?
โดยตัวพยัญชนะ : อาชีว = การดํารงชีวิตใหเปนอยูได. ปาริสุทธิ = การชําระอยาง
หมดจด. ศีล = ภาวะแหงความเปนอยูอยางสงบ, ปรกติ. รวมทัง้ ๓ ศัพท จึงไดความวา ปรกติ
ภาพกลาวคือความชําระสะสาง การดํารงชีวิตของตน ใหเปนอยูไดอยางสะอาดหมดจด. (คําวาศีลนี้
แมจะแปลวาปรกติภาพ ก็หมายถึงแตทเี่ ปนไปทางกายและวาจาโดยเฉพาะ. หมายถึงทางใจแตโดย
ปริยาย, และคํานี้อธิบายไวแลวอยางละเอียดในบทที่ ๓ ขางตน จักไมกลาวซ้ําในทีน่ ี้อีก.)
โดยเนือ้ ความ : “การงดเวนจากการประพฤติมิจฉาชีพที่กระทําดวยวิธีอันเลวทรามตาง
ๆ เชนการโกหก การพิรี้พไิ ร การพูดหวานลอม การยอมตัวใหใชสอย การตอลาภดวยลาภ ของ
ภิกษุทุศลี ลวงสิกขาบทเพราะเห็นแกอาชีพของตน นี้ชื่อวา อาชีวปาริสุทธิศีล.๑๑๗” ดังนี้.
โดยเครื่องสังเกตอยางอืน่ : ความตั้งจิตสํารวม ไมยอมบริโภควัตถุทไี่ ดมาไมชอบ
ธรรม เปนลักษณภาพของศีลขอนี้. ความที่ภิกษุพยายามเปนอยางยิ่งอยูเสมอ ในการระวังไมใหการ
แสวงของตนนอกรีตจากความเปนสมณะ เปนปวัตติภาพของศีลขอนี้. ความที่ภิกษุบริโภคสิ่งของ
นั้น ๆ อยูไดอยางสนิทใจ ไมตองรูสึกขยะแขยงวาบริโภคของที่ไดมาอยางสกปรก นี่เปนคุณภาพ
ของศีลนี้. และความสุขสงบระหวางคนทั้งสองฝาย คือทายกก็ไมถกู ลอลวงโดยภิกษุโกง และภิกษุก็
อิ่มใจตัวเองบริโภควัตถุนั้น ๆ ได นี่เปนปรากฏภาพ (คือเครื่องแสดงวาสิ่งนี้มีอยูใ นที่นี้) ของศีลนั้น.
ความไดอาหารบํารุงกายสมประสงคและไดปติปราโมทยบํารุงใจ
อุดหนุนกําลังสมาธิของภิกษุผู
สํารวมในศีลนี้ นี่เปนอานิสงสของศีลขอนี้.

๑๑๗

วิสุทธิมรรค ศีลนิเทส. ภ. ๑ น. ๑๙.
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๒. อาชีวที่ไมบริสุทธิ์ เปนอยางไร ?
เพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น, ควรกลาวลักษณะอันตรงขามคือมิจฉาอาชีวะเสียกอน, ดวยวา
เมื่อการแสวงนั้น ๆ ไมเปนมิจฉาอาชีวะไปไดแลว ก็ยอมเปนสัมมาอาชีวะอยูนนั่ เอง. ภิกษุ ท. !
อริยสาวกในสาสนานี้ ละมิจฉาอาชีวะเสียแลว ก็ดํารงชีวิตอยูด ว ยสัมมาอาชีวะ นี่เราเรียกวา
สัมมาอาชีวะ๑๑๘” ดังนี้. นี่เปนพุทธภาษิตทีร่ บั รอง.
มิจฉาอาชีวะหรืออาชีวะที่ไมบริสุทธิน์ ั้น เปนเพราะแสวงหามาดวยการลอหลอกอยาง
หนึ่ง, และลวงละเมิดพระบัญญัตโิ ดยตรงอยางหนึ่ง, ของที่ไดมานัน้ เลยกลายเปนของไมควรบริโภค
ไป. จักกลาวประเภทแรกกอน.
๑. การแสวงหาดวยการลอหลอก นี้ พระอรรถกถาจารย๑๑๙ แสดงไวโดยชื่อวา กุหนา
การหลอกลวง, ลปนา – พูดพิรพี้ ิไร, เนมิตติกตา – พูดหวานลอม, นิปเปสิกตา – พูดทาทายใหเจ็บใจ,
นิชิคึสนตา – หากําไรโดยออม. อธิบายพอเปนขอสังเกต ดังตอไปนี้
กุหนา๑๒๐ - การหลอกลวง, ทานแสดงอุทาหรณ ๓ อยาง คือ ทายกแจงความประสงค
จะถวายจีวร และภิกษุนนั้ ก็ตองการ แตแกลวปฏิเสธไมรับ ใหทายกเขาใจวาตนมีสันโดษ มักนอย
เปนตน, ลอโดยประการที่ทายกหลงใหลไปวา “แหม ทานรูปนี้นาสรรเสริญ ไมยอมรับอะไร ๆ เปน
ภิกษุมธี รรมสูง. พวกเราจะไดบุญมากมายทีเดียว ถาหากวาทานจะยอมรับอะไร ๆ ของพวกเราสักสิ่ง
หนึ่ง.” จึงเสาะหาสิ่งของมีจีวร เปนตน ชนิดที่ประณีตที่สุด ไปคะยัน้ คะยอถวาย. เธอแกลวทําเปน
เสียไมได บอกวารับหวังอนุเคราะหใหทายกไดบุญอยางเดียวเทานัน้ . เมื่อทายกหลงใหลเต็มที่แลว ก็
แอบรับของคนนั้นบางคนนีบ้ าง ที่แตกตืน่ มาถวาย ไดตั้งเลมเกวียน. ทํานองนี้อยางหนึ่ง.
อีกอยางหนึ่ง, หาเลสพูดออมคอม โดยวิธีที่จะใหเขาใจวาคุณวิเศษสูงสุดมีในตน, จะ
พูดตรง ๆ กลัวเขาเกลียด และตองอาบัติปาราชิก จึงเลี่ยงพูดโดยนัยเปนตนวา ภิกษุที่มีทาทาง,
ผิวพรรณ ฯลฯ เชนนี้เชนนัน้ เปนพระอรหันต จนเขาถวายลาภใหเนือง ๆ.

๑๑๘

มหาสติปฏฐานสูตร มหา. ที. ๑๐/๓๔๘/๒๙๙.

๑๑๙

จากวิสุทธิมรรค สีลนิเทส.

๑๒๐

กุหนา อานวา กุหะนา
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และอีกอยางหนึ่ง ฉาบไลความเครงไวภายนอก กินอยู นั่ง นอน ยืน เดิน ดู เหลียว
ดวยอาการที่โลกนิยมกันวา เครงอยางยอด. ไมพูอะไรหมด ก็มที ายกผูใครบญ
ุ มาถวายลาภสักการะ
เนืองแนน ทัง้ ๓ อยางนี้ เรียกวา กุหนา - การหลอกลวง.
ลปนา - พูดพิรี้พิไร. ไดแกพดู ประจบและเลียบเคียง. ทานแสดงตัวอยางไววา เมื่อ
เห็นทายกมาทีว่ ัด ก็ชิงทักเสียกอนวา เห็นจะมานิมนตพระกระมัง ถาเชนนั้นอาตมาจะเปนหัวหนาพา
ภิกษุไปให. อีกอยางหนึ่ง พยายามแนะนําตนเองวา พระราชา และอมาตยชื่อนั้นชือ่ นี้ เลื่อมใสในตน
เชนนั้นเชนนี้. การพูดยกยอ เอาอกเอาใจ ประจบคหบดี กลัววาทายกจะเหินหางไปเสียก็นบั รวมเขา
ในเรื่องนี้. ภิกษุเห็นเขาถือออยเดินมา ถามวาเอามาแตไหน ? “เอามาแตไรโนน.” เห็นจะอรอยดี ?
“ลองดูจะรูขอรับ.” ก็เสวา ภิกษุจะพูดวา ‘จงใหแกฉัน’ ไมเหมาะไมใชหรือ เขาก็ถวาย.
ภิกษุสองรูปเขาไปใกลเรือนหญิงคนหนึ่ง นั่งแลวแสรงคุยกันใหหญิงนั้นไดเยิน โดย
รูปหนึ่งถามรูปหนึ่งตอบ แมคนนัน้ ลูกใคร ? “ลูกอุปฏฐายิกาของพวกเรา. มารดาของเธอนัน้ ไม
ถวายเปรียงเลย๑๒๑ ยอมจัดหาเนยถวายพระเสมอ แมคนนี้คงอยางเดียวกันเปนแน.” นี่ก็เปนลักษณะ
ของลปนา. นอกจากนี้ยังหมายถึงการพูดหวานใหเขารัก โดยไมตอ งคํานึงถึงความจริง พระธรรม
และฐานานุรูป การพูดเหมือนแกงถั่ว (คือมีความจริงนอย, เหมือนแกงถั่วซึ่งเขานิยมกันวา อยาให
ทันสุกมากอรอยดี) และการประจบดวยการอุมทารกใหเปนที่ชอบใจของสกุล ก็นับรวมอยูในขอนี้
ดวย, ทัง้ นี้ก็เพราะเห็นแกอาชีวะของตน.
เนมิตติกตา - พูดหวานลอม, หมายถึงกายกรรมวจีกรรมที่ออมคอม เพื่อลอใจให
ทายกถวายของ เพราะขอตรง ๆ ยอมเกอเขิน (สําหรับภิกษุมีศีลก็ยังผิดวินยั ) จึงแสดงนิมติ หรือ
โอกาสใหรู ทานแสดงอุทาหรณไววา ภิกษุเห็นเขาเลีย้ งลูกโค ซึ่งแมของมันถูกพรากไปรีดนมอยู
แสรงถามวา นี่ลูกโคนมหรือลูกโคเปรียง ? เมื่อเขาตอบวา ลูกโคนมขอรับ, ก็เสพูดไปอีกวา ฉันคิด
วาไมใชโคนมดอก ถาหากเปนโคนมจริง พวกเราคงไดดื่มนมกันบางแลว. ในทีส่ ุดเขาถวายน้ํานม
เพราะนึกสนุกขึ้นมา หรือเพื่อซื้อความรําคาญ หรือเพื่อแสดงวาตนไมไดเปนคนใจแคบ แตไมใชให
ดวยสัทธาแท.
อีกเรื่องหนึ่ง ทานแสดงไวดว ยการพูดลอมไปลอมมาจนไดของที่ตอ งการ วาภิกษุรูป
หนึ่งตองการจะฉัน เขาไปสูตระกูล ๆ หนึ่ง นั่งอยูในบริเวณบาน. หญิงแมบานเห็นแลว แตไม
๑๒๑

เนยใสดีแพง อรอยวาเปรียง.
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อยากจะจัดถวาย แกลงพูดวาขาวสารไมมี จะไปหาขาวสาร, แลวไถลไปเสียที่บา นเพื่อนบาน, ภิกษุ
นั้นถลันขึน้ ไปบนเรือน พบออยที่ซอกประตูพิงอยู กอนน้ําออยอยูภาชนะ ปลาเค็มแบอยูในกระจาด
ขาวสารเต็มหมอ เปรียงเต็มกระออม, แลวก็ออกมานั่งรออยูอยางเดิม. หญิงนัน้ กะวา ภิกษุคงไปจาก
บานตนแลวก็กลับมา ภิกษุนั้นรีบเอยออกไปทันทีวา วันนี้การเทีย่ วภิกขาจารเห็นจะไมสําเร็จ เพราะ
ฉันเห็นนิมิตไมดีเสียแลว.
“เห็นอะไร, เจาขา” หญิงนั้นถาม. ภิกษุนั้นตอบวา ฉันเห็นงูชูศีรษะเหมือนลําออยอยู
ที่ประตูจะกัดฉัน ๆ คิดจะประหารมัน เหลียวไปควาหากอนหิน ไดเปนกอนน้ําออยในภาชนะก็ขวาง
เขาไป มันแผพังพานแบนกวางเปนแผนปลาในกระเชา เมื่อมันฉกกอนหินนั้น ฉันเห็นเขี้ยวมันขาว
เหมือนเมล็ดขาวสารในหมอ และมันพนน้ําลายพิษออกมาเหมือนเปรียงในกระออม. หญิงแมบาน
เห็นวา ไมอาจลวงภิกษุนไี้ ดแลว ก็จัดถวายตามตองการ. นี้แสดงใหเห็นวาเขาใจพูดไมใหโกรธแต
ขบขัน และเมื่อชาวบานกลัวจะถูกหาวาตระหนีก่ ับพระ ก็จดั ใหตามขัดไมได.
นิปเปสิกตา - ปลูกคําพูดทาทายใหเจ็บใจ, เปนคําพูดที่ฉลาด, เพราะพูดใหเจ็บใจ
แตไมใชโกรธเลย, เชนพูดวา “ฉันพบภิกษุหลายรูปทีส่ วนทางกับฉันไป พูดวา ชาวบานตําบลนี้ทั้ง
ตําบลใหญ ไมมีใครสัทธาเลย พระมาทัง้ รอยก็ทั้งรอยกลับเปลา.” ชาวบานบางคนเจ็บใจจะแกคํานั้น
ก็จัดถวาย. แมจะถวายอยางแดกดัน, สําหรับภิกษุไมละอายเชนนี้ยอมรับเสมอ. ทานแสดงคําพูดของ
ภิกษุนิเปสิกตาไวพอเปนตัวอยางตาง ๆ กันวา “นี่หรือชีวิตของผูหวานพืชในนาบุญ ที่แทเปนคนกิน
พืช.” “พอคนนี้จะไดชื่อวาเปนทายกอยางไรกันหนอ พูดแตวา ไมมี ๆ กับภิกษุทุก ๆ รูปเปนนิจ,”
“บานโนนใหเพราะกลัวถูกติเตียน จงใหดวยสัทธาจริง ๆ เถิด.” หลักของคําพูดประเภทนี้ คือขมขี่
ใหเจ็บใจ จนเขาใหเพราะนอยใจ. โดยตรงก็คือยัว่ โทสะอยางฉลาดนั่นเอง. พูดแตเพียงวา “บาน
โนนปดประตูเสมอ” ทุกคราวทีผ่ านหนาบานพอใหเขาไดยินโดยวิธีวธิ ีหนึ่ง ก็อาจทําทายกใหให
เพราะเจ็บใจได. และที่ทํานีก้ ็เพราะเห็นแกอาชีวะของตน.
นิชิคึสนตา - แลกเปลี่ยนหากําไร, ไดแกขอวัตถุอยางนี้ที่นแี่ ลวนําไปใหแกอกี คน
หนึ่ง ที่อื่น เพื่อไดสิ่งอื่น แลวนําสิ่งนัน้ ไปใหผูอื่น และไดสิ่งอื่นอีกตอหนึ่ง เรื่องไป จนไดของที่
ดีกวา แพงกวาสิ่งแรก เปนการตอลาภดวยลาภ ทานแสดงอุทาหรณไววา ภิกษุไดขาวสุกในทีน่ ี้แลว
นําไปใหเด็กในสกุลอื่นทีก่ ําลังตองการ และตนก็ไดขีรยาคู (ขาวตมตมดวยน้ํานม) ซึ่งในขณะนัน้ เด็ก
ไมตองการมาเปนตน. แมวาอาการชนิดนี้ในสมัยนี้เราอาจไมพบเห็นก็จริง แตจะไดเห็นอาการอื่น ๆ
ซึ่งเปนไปทํานองเดียวกันนี้อยางลับ ๆ กระทํากันอยู เชนขอขาวจากชาวนาไปแลกปลาจากชาวน้ํา
ขอปลาจากชาวน้ํามาแลกขาวจากชาวนาเชนนี้ ยอมไดมากกวาที่ขายเปนเงินซื้อ เพราะเปฯธรรมดาที่
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ความตองการปลาของชาวนามีมากกวาตองการขาวเปนตน
หนึ่งดวย. แมนี้ก็ทําเพราะเหตุแหงอาชีวะ.

และยังเห็นแกผาเหลืองเปนพิเศษอีกสวน

นอกจากทีก่ ลาวมาแลวนี้ ถาเปนการลอลวงหรือกลอุบายอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งใชเปน
เครื่องแสวงลาภมาบริโภคแลว ก็เปนมิจฉาอาชีวะประเภทลอหลอกสิ้น.

๒. การแสวงลวงละเมิดพระพุทธบัญญัติ.
นี่แลวแตพระบัญญัตมิ ีอยูอยางไร การ
บัญญัติในเรื่องนี้ทรงอาศัยหลักวา ไมนยิ มทํากันในหมูนักบวชทัว่ ไปบาง, เปนโทษทางบานเมืองบาง
เปนของต่ําทรามบาง งมงายบาง ฯลฯ. อยางสูงมีโทษถึงปาราชิก (อวดอุตตริมมนุสสธรรมเท็จ),
เปนลําดับมาจนถึงทุกกฎ, ดังจะไดระบุใหชัด ในตอนวาดวยเบ็ดเตล็ด.
โดยทั่ว ๆ ไปในเรื่องนี้ ที่พระสาวกถือกันอยางเครงครัดก็คือเดรัจฉานวิชา, เวชกรรม,
วิญญัติ, และการรับใชฆราวาส. อธิบายดังตอไปนี้ :
เดรัจฉานวิชา
เดรัจฉานวิชา คือ วิชาที่ถือกันวา นอกรีตและต่ําเกินกวาทีภ่ ิกษุสากยบุตรจะพึงกระทํา
ลงไปได, เปนเครื่องมือหากินของคนที่มเี ลหเหลี่ยม และควรจะเปนฆราวาสโดยเฉพาะ, สําหรับ
บรรพชิต ผูปฏิญญาตนเปนคนสูง – คนรู – คนหวังมรรคผลนิพพานนัน้ ไมพึงแตะตองของแวะแมแต
ประการใด ดุจวาคนรักสะอาด ยอไมแตะตองคูถ ฉันใดก็ฉันนั้น. เดรัจฉานวิชา มีรายละเอียด
อยางไร ทราบไดวาพุทธภาษิต๑๒๒ ในบาลีสามัญญผลสูตร โดยเนื้อความวา :
“สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกถวายดวยสัทธา แลวยังประกอบ
มิจฉาอาชีวะ เพราะทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยูคือ ทายลักษณะในรางกายบาง ทายนิมิตลางดีลาง
รายบาง ทายอุปปาตะคือของตกบาง ทายอสนีบาต ทํานายฝน ทายชะตา ทายผาหนูกัด ทําพิธี
โหมเพลิง ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดโปรยแกลบรําและขาวสาร ทําพิธจี องเปรียง ทําพิธี
จุดไฟบูชา ทําพิธีเสกเปา พิธีพลีดว ยโลหิตบาง เปนหมอดูอวัยวะรางกาย หมอดูภูมิที่ตั้งบานเรือน
ดูลักษณะไรนา เปนหมอปลุกเสก เปนหมอผี หมอทํายันตกนั บานเรือน ดูลกั ษณะไรนา เปนหมอ

๑๒๒

สามัญญผลสูตร สี. ที. ดูละเอียดในตอนบุพภาคของเรื่องนี้ ที่วาดวยบาลีที่ใชเปนหลัก ๓ สูตร.
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ปลุกเสก เปนหมอผี หมอทํายันตกนั บานเรือน หมองู หมอดับพิษ หมอแมลงปอง หมอหนูกัด
หมอทานเสียงนกเสียงกา หมอทายอายุ หมอกันลูกศร (กันปน) หมอดูรอยสัตว. สวนภิกษุใน
สาสนานี้ เธอเวนขาดจากการประกอบมิจฉาชีพ เพราะทําเดรัจฉานเห็นปานนั้นเสีย. แมนกี้ ็เปนศีล
ของเธอประการหนึ่ง.
“อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสัทธา
แลว ยังประกอบมิจฉาชีพเพราะทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู คือทายลักษณะแกวมณี (หมอดูเพชร)
ทายลักษณะไมเทา ทายลักษณะผา ลักษณะสาตรา ลักษณะดาบ – ลูก - ศร - อาวุธ. ทายลักษณะ
หญิง – ชาย – เด็กหญิง – เด็กชาย ทาส – ทาสี. ทายลักษณะชาง มา กระบือ โคอุสุภ โค แพะ แกะ ไก
นกกระทา เหี้ย สัตวชื่อกัณณิกา เตา เนื้อ บาง. สวนภิกษุในสาสนานี้ เธองดขาดจากมิจฉาชีพเพราะทํา
เดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสีย. แมนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
“อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสัทธา
แลว ยังประกอบมิจฉาชีพทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู คือ ดูฤกษยาตราทัพใหแกพระราชาวา ‘วัน
นั้นควรยก วันนั้นไมควรยก, พระราชาภายในจักรุก พระราชาภายนอกจักถอย, พระราชาภายนอก
จักรุก พระราชาภายในจักถอย, ราชาภายในจักชนะ ราชาภายนอกจักแพ, ราชาภายนอกจักชนะ
ราชาภายในจักแพ, องคนี้จักแพ องคนี้จักชนะบาง,’ สวนภิกษุในสาสนานี้เธองดขาดจากมิจฉาชีพ
เพราะทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสีย แมนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
“อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสัทธา
แลว ยังประกอบมิจฉาชีพทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู คือ ทํานายจันทรคราส สุริยคราส นักษัตร
คราส ทํานายดวงจันทร ดวงอาทิตย ดาวพระเคราะห วาจักเดินถูกทางบาง ผิดทางบาง, ทํานายวา
จักมีอุกกาบาต ฮูมเพลิง แผนดินไหว ฟารองบาง, ทํานายการขึ้น การตก การหมอง การแผว ของ
ดวงจันทร ดวงอาทิตย และดาว จะมีผลเปนอยางนั้น ๆ ดังนี้บาง, สวนภิกษุในสาสนานี้ เธองด
ขาดจากมิจฉาชีพ ทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสีย. แมนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
“อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสัทธา
แลว ยังประกอบมิจฉาชีพทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู คือ ทํานายวา จักมีฝนดีบาง จักมีฝนแลงบาง
อาหารหางาย อาหารหายาก จักมีความสบาย จักมีความทุกข จักมีโรค จักไมมโี รคบาง ทํานายการ
นับคะแนน คิดเลข ประมวญแตงกาพยกลอน สอนตําราวาดวยเรื่องทางโลก ดังนีบ้ าง, สวนภิกษุใน
สาสนานี้ เธองดขาดจากมิจฉาชีพทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสีย. แมนี้ก็เปนศีลของเธอประการ
หนึ่ง.
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“อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสัทธา
แลว ยังประกอบมิจฉาชีพทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู คือ ดูฤกษอาวาหะ ดูฤกษววิ าหะ ดูฤกษทํา
การผูกมิตร ดูฤกษทําการแตกราว ดูฤกษทําการเก็บทรัพย ดูฤกษทาํ การจายทรัพย (ลงทุน) ดูโชคดี
โชครายบาง ใหยาบํารุงครรภบาง รายมนตผกู ยึด ปดอุดบาง. รายมนตสลัด รายมนตกนั้ เสียง เปน
หมอเชิญผีถามบาง เชิญเจาเขาหญิงถามบาง ถามเทวดาบาง ทําพิธีบวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวง
มหาพรหม รายมนตพนไฟ รายมนตเรียกขวัญใหบา ง.
สวนภิกษุในสาสนานี้ เธองดขาดจาก
มิจฉาชีพทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสีย. แมนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
“อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกเขาถวายดวยสัทธา
แลว
ยังประกอบมิจฉาชีพทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู คือ บนขอลาภผลตอเทวดา ทําการ
บวงสรวงแกบน สอนมนตกันผีกันบานเรือน ทํากะเทยใหเปนชาย ทําชายใหเปนกะเทย ทําพิธปี ลูก
เรือน ทําการบวงสรวงในทีป่ ลูกเรือน พนน้ํามนตบูชาเพลิงใหบาง.......”
เวชกรรม๑๒๓
การเปนหมอรักษาชาวเมือง โดยหวังอะไรตอบแทนของภิกษุนั้น ทั้งในบาลีและอัฏฐก
ถาไดตเิ ตียนไวอยางสาดเสียเทเสีย. มีขอยกเวนใหทําเฉพาะแกคนที่ควรทํา เชน บิดามารดา เปนตน
ซึ่งจะกลาวในลําดับ. ภิกษุที่เปนลัชชีนนั้ ไมยอมบริโภคปจจัยที่ไดมาโดยเวชกรรมเปนเหตุ, นิยม
เห็นเปนการรับจาง. เมื่อจะเพงถึงการบริโภคเครื่องกัณฑเทศน ซึ่งดู ๆ ก็คลายกับรับจางเหมือนกัน
นั้น จะเห็นไดวา การสอนธรรมเปนหนาที่โดยตรงของนักบวช เมื่อเขาถวายดวยความเลื่อมใสก็
บริโภคในฐานเปนเครื่องบูชา. สวนเวชกรรมเปนเรื่องนอกทางของภิกษุ. เมื่อไมใชหนาที่ ก็ไมมี
ความชํานาญ อันจะเปนเหตุใหคนเปนอันตราย เพราะความรูอยางงู ๆ ปลา ๆ ของตน ทั้งเปนเหตุ
ใหหมดเวลาและหางเหินตอการปฏิบัติไตรสิกขาและการศึกษาเลาเรียน
เปนทีด่ ูหมิ่นของนักบวช
ประเภทอื่นทีเ่ ปนคูแขงขันกัน โดยเฉพาะ ในสมัยพุทธกาล เพราะนิยมกันอยูแลวทุกฝายวา เวช
กรรมเปนกิจทีต่ ่ําเกินกวาที่บรรพชิตผูเปนอนาคาริกจะพึงทําได. และอีกอยางหนึง่ ซึ่งเปนเหตุสําคัญ
คือเปนทางใหทอดตนลงเปนคนรับใชของตระกูลโดยทางเวชกรรม รับเปนหมอประจําสกุล คลาย
ทนายความประจําบานเสียทีเดียว. แตเรื่องนี้ไมหมายถึงการชวยเหลือคนปวยอยางเล็ก ๆ นอย ๆ ตาม

๑๒๓

เวชกรรมนี้ ในบาลีกลาวรวมอยูในพวกเดรัจฉานวิชา, แตในบทนี้แยกออกกลาวทีละพวกเพื่อใหเห็นชัด อาศัยที่มีการกระทําและเลศนัย
อยางอื่นตางกัน เชนเดรัจฉานวิชาทั่วไปนั้น ไมมีขอ ยกเวนใหทําเลย, สวนเวชกรรมอนุญาตใหทําไดแกคนที่สมควรทําให.
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วิสัยที่แมมนุษยชาวบานธรรมดาก็ชวยกัน ในเมื่อเกิดใครเจ็บใครปวยเปนอะไรขึ้นในที่ขางเคียงตน,
เชนเดินไปพบคนเปนลมลมนอนอยู เมื่อมียาประจําตัว ก็แบงใหและแกไขไปตามควร.
เรื่องเวชกรรมที่ทําไปอยางสาธารณะนี้
ครั้งพุทธกาล แมจะเปนสิ่งที่พระสาวก
ประณามกันอยางมาก แตในบัดนี้ไดเพลาลง จนมีการกระทํากันโดยมาก โดยเพงไปในแงทวี่ าเปน
เครื่องจูงคนเขานับถือสาสนา หรือสนิทสนมกับสาสนายิ่งขึ้น ถาหากวาทางพุทธจักรจะหมุนเข็มมุง
หมายมาชวยเหลือทางอาณาจักรใหมากทีส่ ุด และมีความรูชว ยไดจริงในสมัยที่ประเทศชาติยังมีแพทย
ไมพอใช ก็ดูไมมีโทษอะไร, ในเมื่อทําไปดวยเมตตาและความบริสุทธิใ์ จ. แตสําหรับผูหวังการ
กาวหนา ในการตามรอยพระอรหันต ก็ควรตัดเครื่องรุงรังใจอันนี้เสีย. และเมือ่ กลาวใหซึ้งภิกษุก็มี
หนาที่แพทยอยูแลวในตัว แตเปนแพทยรกั ษาโรคฝายใจ คือโรคกิเลส, โรคมืดมนตอการครองชีพ
อยางสงบเยือกเย็น ฯลฯ. แพทยธรรมดาเปนแพทยในสวนกายหรือรูปธรรม, ภิกษุผูสําเร็จการปฏิบัติ
ธรรมมาพอสมควรแลว เปนแพทยในสวนใจหรือนามธรรม คูกัน ถารวมมือแบงกันทําคงบริสุทธิ์
สะอาดไมกาวกายกันทั้งสองฝาย. ควรพยายามจนเราอาจวางหลักไดวา เมื่อใครเจ็บปวยทางนามธรรม
แลว ควรไดรับการรักษาอยางถูกตอง และหายไดจริงโดยพระภิกษุในพระพุทธสาสนาดุจคนปวยทาง
รูป หรือทางกาย ปวยลงอยางใด สงไปยังโรงพยาบาลที่กระทําการโดยเจาหนาที่แพทยแผนปจจุบัน
ยอมหายไดแนฉันใดก็ฉนั นั้นเถิด. คงดีกวาที่จะสับสนกัน และกอเรื่องอันเศราหมองโดยเปดชองทาง
ใหมีการกระทบกระทั่งแกเกียรติของคําวา “พระพุทธสาวก”, และทัง้ อาชีพของพระภิกษุกจ็ ะบริสุทธิ์
สะอาด จนตัวเองก็เคารพตัวเองไดยิ่งขึน้ ไป.
ในตอไปนี้ จะไดกลาวถึงบุคคลที่ภิกษุทาํ เวชกรรมใหได ไมมีโทษ, ถาหากวาตนมี
ความรูใ นการทํา. บุคคลนัน้ มีอยู ๒๕ ชนิด แบงเปนสามประเภทคือ : (ก) คน ๑๐ ชนิด. ไดแก เพื่อนสหธรรมิก ๕ คนเตรียมตัวบวช, ไวยาวัจจกร, มารดา
, และบิดาของตน รวมเปน ๑๐, (สหธรรมิก ๕ คือ เพื่อนภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี).
ประเภทนี้อนุญาตผอนผันใหมาก คือ ถาเครื่องยาของเขาไมมี ภิกษุเอาของตนออกทําใหได ถาของ
ตนไมมี อนุญาตใหเที่ยวขอจากผูอนื่ มาทําใหก็ได ถายังไมได อนุญาตใหขอกระทั่งคนทีไ่ มได
ปวารณาไว.
(ข) ญาติ ๑๐ พวก. ไดแก พี่ชาย, นองชาย, พี่หญิง, นองหญิง, นองหญิงของบิดา
มารดา, พี่หญิงของบิดามารดา, นองชายของบิดามารดา, พี่ชายของบิดามารดา, ลูกพี่ลกู นองทางบิดา
ลูกพีล่ ูกนองทางมารดา. ทัง้ ๑๐ จําพวกนี้ไมผอนผันใหมากเหมือนประเภท, คือ ใหเอาเครื่องยาของ
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เขาทําให,
ถาของเขาไมมี พึงใหยืมของตนทําเมื่อเขาใชคืนใหพงึ รับ, แตถา ไมใชก็ไมพึงทวง.
เพราะญาติเปนผูควรสังเคราะห. สวนเขยหรือสะใภมิใชญาติ ทานแนะวา พึงทําใหญาติแลวเขาใหกัน
ตอหนึ่ง. แตดูเหมือนจะตองเปนการแกลงทําอยูสักหนอย.
(ค) คน ๕ จําพวก. ไดแกคนปวยที่ซัดเซเขาไปถึงวัด หรือคนเดินทางมา, โจร, คน
รบแพหนีมา, อิสรชน (ผูมีอํานาจ), และคนถูกญาติพี่นองขับไล. รวม ๕ พวกนี้ ภิกษุพึงเอาของ ๆ
ตนทําใหได แตอยาพึงหวังการตอบแทนแมแตประการใด. การทีอ่ นุญาตใหทําแกโจร คนรบแพ
อิสรชน นัน้ เพราะถาทําใหพวกเหลานีโ้ กรธ ยอมย่ํายีพระสาสนา สวนอีกสองพวกนั้นเพราะความ
นาสงสาร หรือมนุษยธรรมบังคับ.
สวนคนนอกนี้ ไมไดอนุญาตไว ตองพิจารณาดูใหสมควรและไมพึงทําแกคนไมควร
ทํา อันมีขอสังเกตวา เมื่อทําเขาแลวเปนการทําลายเกียรติของสมณสากยบุตติย. พระพุทธภาษิตใน
เรื่องเวชกรรมนี้มีดังตอไปนี้ :
“สมณพราหมณบางพวก
ฉันโภชนะที่ทายกถวายดวยสัทธาแลวยังประกอบมิจฉา
อาชีวะ ทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยูคอื เปนหมอผี หมองู หมอดับพิษ หมอสัตวกัดตอย...., หมอ
ประกอบยาใหสํารอก ประกอบยาประจุ ประกอบยาถายโทษ ประกอบยาแกปวดศีรษะ หุงน้าํ มัน
หยอดหู ทํายาหยอดตา ประกอบยานัดถุ ประกอบยาใหกัด ยาใหสมาน เปนหมอปายยาตา หมอ
ผาตัดบาดแผล หมอกุมาร. สวนภิกษุในสาสนานี้ เธองดเด็ดขาดจากมิจฉาชีพ ทําเดรัจฉานเห็นปาน
นั้นเสีย. แมนกี้ ็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง ๆ”๑๒๔ ดังนี้.
วิญญัติ
วิญญัติ คือออกปากขอ ตอบุคคลไมควรขอ, เวลาทีไ่ มควรขอ, และวัตถุที่ไมควรขอ.
การออกปากขอตรง ๆ มิใชธรรมเนียมของสมณะ นิยมใหขอดวยกายเขาไปยืนแสดง
อาการ เชนภิกษุออกบิณฑบาต. ถาจะบอกก็บอกไดเพียงความตองการ หรือเลาเรื่อง ซึ่งไมใชคําขอ
ตรง ๆ, เหตุผลอันแทจริงในเรื่องนี้มีเปนอยางไร ทานมิไดแสดงไวชัดแตพอจะสังเกตไดจากหลัก
ธรรมดาเชน การออกปากขอตรง ๆ นัน้ ถาเขายินดีใหก็ดีไป, ถาเขาไมยินดีให ก็ตองจําใจให
หรือแสดงาการโกรธ หรือมิฉะนั้นทําใหเขาตองเปนคนทนละอายวาเปนคนตระหนีใ่ นขณะนัน้ . นัก
๑๒๔

สามัญญผลสูตร ตอนมหาศีล. สี. ที. ๙/๙๒/๑๒๐.
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ขอที่มีกิเลสหยาบ รูเรื่องนีด้ ี จึงดานหนาขอ ทายกก็จาํ ใจให หรือซื้อความรําคาญ พระอริยเจาทาน
ทราบเรื่องนีด้ ีเหมือนกัน จึงมีขนบธรรมเนียมไมออกปากขอตรง ๆ เพียงแตแสดงวาเปนผูมกี ําลัง
ตองการความชวยเหลือเทานั้น ใครจะชวยก็ไดไมชว ยก็ได. และสําหรับทานผูเ ชนนี้ จะไดฉนั หรือ
มิไดฉันก็เทากันในสวนน้ําใจ, จึงไมมีอะไรมาทําใหทานตองออกปากขอ, ซึ่งบางคราวทําผูอื่นให
เดือดรอน.
บุคคล ซึ่งตามธรรมดาไมควรขอนัน้ ไดแกคฤหัสถทวั่ ไปที่มิใชญาติ มิใชคนปวารณา.
ญาติหมายถึงญาติแท ไมหมายถึงเขย, สะใภ. กําหนดไวเจ็ดชั้นเอาตนเองเปนศูนยกลาง สูงขึ้นทาง
บน ๓ ชั้น คือ ชั้นบิดา – ตา – ตาทวด. และต่ําลงไปทางลาง ๓ ชั้น คือ ชั้นลูก – หลาน – เหลน.
นี้เรียกวา ญาติอันอยูในกรอบวงของการขอ. สวนผูม ิใชญาติตองการเปนผูที่เขาปวารณาไวจึงขอได.
ปวารณาคือเขาอนุญาตไววาตองการอะไรใหบอก. ถาปวารณากลาง ๆ ไมจํากัดสิ่งของ ขอไดทุก
อยางที่สมควรแกสมณะ, ถาเขามิไดจํากัดระยะกาล การปวารณานัน้ หมดอายุเพียงสี่เดือน (โดยพระ
วินัย). เวนแตเขาบงชัดลงไปวา ปวารณาเปนนิจ. เพื่อนสหธรรมิกดวยกัน, ญาติ, คนปวารณา,
ขอไดทุกเมื่อ
เวลาธรรมดา ขอจากบุคคลธรรมดาไมได, แตเวลาพิเศษขอได เรียกวาเวลาที่ควรขอ
เปนพิเศษ เชนเวลาเจ็บไข, โจรปลนจีวร, หรือความจําเปนอันแทจริงอยางอื่น. แตถึงกระนั้น ก็นิยม
ใหขอเพียงที่จาํ เปนกอนเทานั้น. เชนถูกโจรปลนเอาจีวรไปหมดจากตัว พึงขอเพียงผานุง (สบง) กับผา
หม (จีวร) เทานั้น. สวนสังฆาฏิ (ผาคลุมซอน) ยังไมยอมใหขอ. ไวขอกับญาติหรือคนปวารณาหรือ
แสวงเอาโดยทางอื่นซึ่งสมควรกวา
สิ่งที่ควรขอนัน้ ไดแกวัตถุที่สมควรแกสมณะซึ่งเปนผูต องยินดีตามมีตามได และอาศัย
ทานผูอื่นเปนอยู. เพราะฉะนั้นเมื่อขอจะตองขอสิ่งของชั้นธรรมดา เทาที่พอบริโภคใชสอยได. จึงมี
พระบัญญัติ หามมิใหขอโภชนะชัน้ ประณีต นอกจากจําเปนเชนปวยไข, ปรับผูขอถึงอาบัติปาจิตตีย.
ในของอื่นก็มแี นวอยางเดียวกัน เพราะภิกษุผูเห็นภัยในวัฏฏสงสาร ยอมไมมีความรูสึกวาจําเปนใน
ของประณีตสวยงาม. ตอการของที่เพียงแตอาจยังอัตตภาพใหดํารงอยูไดเทานั้น. ผูหวังตามรอยพระ
อรหันต ไมควรมาฆาเวลาใหหมดเปลืองไปดวยความรูสึก และควรพยายามในวัตถุชนั้ ประณีต
สวยงามเลย.
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การรับใชตระกูล
กุลทูสนะ หรือการประทุษรายตระกูล เปนชื่อของการรับใชตระกูล. ตระกูลหมายถึง
ครอบครัวของฆราวาส. รับใชดวยกิจนอกเรื่องของสมณะ เชนเปนสื่อของชายหญิง, เลี้ยงลูก, รับ
รักษาโรค, รับฝากของ, ทําสิ่งของให, ปลูกตนไมดอกไมใหเปนประจําเปนตน. การทําเชนนี้ทที่ าน
เรียกวาเปนการประทุษรายเขานั้น หมายความวาทําลายความเชื่อ ความเลื่อมใส ในพระรัตนตรัยของ
เขาเหลานั้นใหหมดไป. เขาไมนับถือวาเปนพระ แลวยังเหยียดหยามใหต่ํา อยางดีก็เปนเพียงเพื่อน
หรือเพื่อนอยางเลว ๆ คนหนึ่งเทานั้น เพราะเปนคนประจบเขาหาลาภ, ไมใชเขาถวายในฐานเปน
ทักขิเณยยบุคคล. ตระกูลนั้น ๆ เมื่อเสื่อจากสัทธาและปสาทะ ก็วางเปลาจากบุญ, เรียกวาไดรับ
ความเสียหายในทางธรรม จึงเรียกการทําอยางนี้วาการประทุษรายตระกูล. ภิกษุทปี่ ระทุษรายตระกูล
หรือเปนกุลทุสกะนั้น แทนที่จะใหตระกูลกราบไหว กลายเปนกราบไหวตระกูลเสียเอง. การที่ทํา
ตัวเองใหต่ําถึงเพียงนี้ เปนทีร่ ังเกียจขยะแขยงมากในหมูเพื่อสหธรรมิกดวยกัน. บาลีหลายแหง แสดง
วาครั้งพุทธกาลโนน ผูที่ทําเชนนี้ถือกันวาเปนการเลวทรามอยางยิ่ง, เพราะนอกจากอาชีวะของตนวิบัติ
แหลกลาญแลว ยังทําใหเกียรติยศของภิกษุสงฆเสื่อมทราม เปนทีด่ ูหมิ่นของคนทั่วไปอยางมากดวย.
สวนการรับใชอันถูกธรรมและเหมาะสมกับสมณภาพนัน้ ทานอนุญาตใหทํา และไม
เปนมิจฉาชีพ, เชนการจัดแจงใหคนไดบวช การนิมนตพระให และการชวยเหลือรวมมือ ในกิจทาง
พระสาสนาอยางอื่น ๆ ซึ่งมีหลักวาการทํานั้นบริสุทธิ์สะอาดและไมเปนการประจบประแจงแตอยางใด.
ผูประทุษรายตระกูล จะตามรอยพระอรหันตไปมิไดเลย เพราะกําลังเปน “ทาสน้ําเงิน”
ของตระกูลอยูโ ดยน้ําใจ, ไมมีอิสระของตัวเอง และไมมีอาชีวะอันสะอาดอันเปนอุปกรณของใจอัน
สะอาด หรือความเคารพนับถือตัวเองได, เนื่องจากตองอาบัติหยุมหยิมอยูทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหว
และทุก ๆ คําที่บริโภค.
การแสวงเครื่องเลี้ยงชีพอันไมสมควรทั้ง ๔ ประเภทนี้ ทานเรียกวา อเนสนา การ
แสวงหาไมสมแกเพศผูทรงไวซึ่งผายอมฝาดอันเปนธงชัย (คือเครื่องหมาย) แหงพระอริยเจา ผูสะอาด
หมดจดโดยประการทั้งปวง. จัดเปนฝายมิจฉาชีพ.
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๓. อาชีวะที่บริสุทธิ์เปนอยางไร ?

เมื่อมาถึงปญหาวา สัมมาอาชีวะคืออะไรดังนี้ เราจะไดคําตอบแตที่ตา ง ๆ กันคือ :
คัมภีรว ิสุทธิมรรค๑๒๕ กลาววิเคราะหศัพทไววา “คนเราไดอาศัยพฤติการณอนั ใด จึงมี
ชีวิตเปนอยูได, พฤติการณอันนั้นชื่อวา อาชีพ, ไดแกการพยายามหาวัตถุที่ตั้งอาศัยของชีวิต. ความ
สะอาดหมดจดชื่อวา ความบริสุทธิ์. ความบริสุทธิ์แหงพฤติการณหรือความพยายามนั้น ๆ ชื่อวา อา
ชีวปาริสุทธิ : ความบริสุทธิ์แหงอาชีพ.”
และกลาวอยางขยายเนื้อความไวอีกสวนหนึ่ง๑๒๖ โดยเฉพาะสําหรับภิกษุวา “อินทรีย
สังวรศีล๑๒๗ นั้น ภิกษุอาจบําเพ็ญใหเต็มทีไ่ ดดวยสติ ฉันใด, อาชีวปาริสุทธิศลี นี้ ภิกษุอาจบําเพ็ญ
ใหเต็มที่ไดดว ยความพยายาม ฉันนั้น. ภิกษุผูมีความพยายามทีต่ นปรารภไวอยางถูกตอง ยอมละ
มิจฉาชีพเสียแลวราเริงบันเทิงอยูไดแนแท. ภิกษุพึงบําเพ็ญอาชีวปาริสุทธินี้ใหเต็มที่ ดวยการแสวงหา
อันถูกตอง คือละเวนปจจัยอันเกิดจากการกระทําที่ไมบริสุทธิ์ ใหเด็ดขาดเหมือนละอสรพิษ - ละเสีย
ไดดว ยการเลิกเสพเฉพาะปจจัยที่บังเกิดขึ้นบริสุทธิ์อยางเดียวซ
สําหรับภิกษุผทู ี่มิไดถือธุดงคนั้น,
ปจจัยที่เกิดขึ้นหรือไดมาจากสงฆหรือคณะภิกษุ และที่เกิดขึ้นจากสํานักคฤหัสถผูเลื่อมใสในคุณธรรม
ของเธอ มีการแสดงธรรม เปนตน เหลานี้ชื่อวา ปจจัยที่เกิดขึ้น บริสุทธิ์. สวนที่เกิดจากการ
ประพฤติวัตรมีเที่ยวบิณฑบาตไดมานัน้ ชื่อวา บริสุทธิอ์ ยางยิ่ง ทีเดียว. สวนสําหรับภิกษุผถู ือธุดงค
นั้น ปจจัยที่เกิดขึ้นจากการบิณฑบาต หรือเปนมาโดยสมควรแกปฏิปทาของธุดงคอยางอื่น ๆ ชื่อวา
ปจจัย บริสุทธิ.์ ” ดังนี้.
พระบาลีมหาอัสสปุรสูตร ๑๒๘ กลาววา “อาชีวะของเราบริสุทธิแ์ ลว หงายไดแลว
เปดเผยได หาชองทะลุมไิ ด เปนสิ่งที่เราสํารวมดีแลว” ดังนี้ หมายเอาความบริสุทธิ์อยางยิ่ง จนเมื่อ
ตนเองใครครวญคนหาเพื่อติเตียนตัวเอง ก็ไมพบความเศราหมอง, ไมตองกลาวถึงคนภายนอกผูอื่น

๑๒๕

วิสุทธิมรรค สีลนิเทส ภาค ๑/๓๗.

๑๒๖

วิสุทธิมรรค สีลนิทเทส. ภาค ๑/๔๙.

๑๒๗

บรรยายไวแลวเปนบทที่ ๔ ของเรื่องนี้.

๑๒๘

บาลีที่ใชเปนอุทเทสของบทนี้. มหาอัสสปุรสูตร มู ม. ๑๒/๔๙๘.
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ซึ่งเขามองเห็นได เพียงทางกายวาจา ไมทราบถึงใจ. ความบริสุทธิ์ ทําใหมั่นใจ กลาหาญถึงอาจ
เปดเผย หรือหงายใหใครดูก็ได หมายความวาทาใหผสู ําเร็จเจโตปริยญาณ หรือมีตาทิพย สอดสอง
ตรวจคนดูหรือพิสูจนกันทางหลักวิชา และเหตุผลอยางใด ๆ ก็ไมพบความเศราหมอง.
อัฏฐกถาของพระบาลีน๑๒๙
ี้
กลาวขยายออกไปอีกอยางหนึ่งวา “ภิกษุดํารงชีพอยูดว ย
เวชกรรม, อเนสนา, วิญญัติ ชื่อวามีอาชีวะไมบริสุทธิ์ ก็แตวา สิ่งเหลานี้ ไดทรงผูกเปนสิกขาบท
หามไวแลว. สวนในพระสูตรนี้ (มหาอัสสปุรสูตร) กลาวหมายเอา การขูดเกลาอยางยิ่ง ไมกลาว
หมายถึงสิ่งเหลานั้น. คือวาภิกษุผูทําสันนิธิบริโภคก็ตาม, เห็นยอดสะเดา เปนตน แลวกลาววา
‘พวกสามเณร ! ฉันยอดสะเดากันซิ,’ สามเณรรูว า พระเถระอยากฉันก็จัดถวายดังนี้ก็ตาม, หรือกลาว
กับภิกษุหนุมหรือสามเณรวา ‘พวกเธอจงดื่มปานะกันซิ’ สามเณรรูใจจัดถวายก็ตาม เมื่อเธอบริโภค
สิ่งเหลานั้น อาชีวะก็ชื่อวาไมบริสุทธิ์.” ตอตรงกันขามจึงบริสุทธิ์ ดังนี้. ในเรื่องนี้ เราจะเห็นไดวา
เพิ่งถึงความบริสุทธิ์หมดจดถึงขั้นสูงอยางแทจริง. หมายความวาผูถ ือประเภทนี้ ไมยอมปริปากเนื่อง
ดวยการบริโภคเปนพิเศษแตอยางใด, จะรับมาบริโภคเฉพาะปจจัย ซึ่งเปนมาเองตามธรรมดา สุด
แลวแตอะไรจะมาถึงเขา, หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวา ไมเคยนึกถึงเรื่องการกินการบริโภค รูสึกวา
ไมใชเกิดเพื่อบริโภค แตเกิดมาเพื่อพยายามศึกษาใหพบที่สุดแหงความทุกขเทานั้น, สักวาเปนอาหาร
แลวก็บริโภคได ดีเลวอยางไรไมเปนประมาณ จึงไมมกี ารคิดนึกทีจ่ ะบริโภคแปลก ๆ หรือจุบ ๆ จิบ
ๆ, หรือคิดจะสะสมไว.
โดยนัยอันกลาวมาแลวทั้งหมดนี้ เราจะเห็นไดวา อาชีวปาริสุทธินนั้ มีทั้งประเภท
ธรรมดา และประเภทที่เปนการขูดเกลาอยางสูงสุดดังกลาวมาแลวในอัฏฐกถาแหงมหาอัสสปุรสูตรนั้น.
ถาผูปฏิบัติพึงถือเอาใหเต็มที่ที่ตนจะสามารถทําไดถึงขีดอยางยิ่งแลว
อาชีวะนั้นก็ถึงความนับไดวา
เปดเผยได หงายได ไมดาง ไมพรอย ไมทะลุเปนชอง ดังกลาวในบาลีอุทเทสขางตน.

๑๒๙

อัฏฐกถามหาอัสสปุรสูตร มู. มู. ปญจสูทนี ภ. ๒ น. ๔๒๖.
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๒. เรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับอาชีวปาริสทุ ธิศีล.

๑. ขอลี้ลบั ของอาชีวปาริสุทธิศลี ซึ่งแฝงอยูในปาฏิโมกขสังวรศีล
การสํารวมตามสิกขาบทในพระปาติโมกข
เรียกวาปาติโมกขสังวรศีล จัดเปนศีล
ประเภทหนึ่งตางหากจากอาชีวปาริสุทธิศลี ก็จริง แตวามีอาชีวปาริสุทธิศลี แฝงอยูในสิกขาบทนั้น ๆ
บางสิกขาบท. ตนนิทานของสิกขาบทใดสอใหเห็นวา ผูประพฤติลว งทําลงไป เพราะอาศัยอาชีวะ
ของตนเปนตนเหตุสิกขาบทนั้น
ก็มีอาชีวปาริสุทธิศลี แฝงอยูแนบอยูโ ดยตรงก็มโี ดยออมก็มี.
เพราะฉะนั้นผูศ ึกษาพึงทราบและทําความเขาใจไวเสียแตตน กันความฟนเฝอ. เมื่อกลาววาปาติโมกข
สังวรศีลดังนี้ ยอมหมายถึงสิกขาบททุกขอในพระปาติโมกขและเนื่องถึงกัน, และเมื่อกลาววา อาชีว
ปาริสุทธิศลี นี้ ยอมหมายถึงเรื่องอันเกี่ยวกับอาชีวะโดยเฉพาะ ทั้งทีม่ ีในพระปาติโมกขและนอกพระ
ปาติโมกข ตลอดถึงที่เปนหลักธรรมอันมีมาในพระบาลีสูตรตาง ๆ ดวย. ตอไปนี้จะชี้อาชีวปาริ
สุทธิศีลทีแ่ ฝงอยูในปาติโมกข พอเปนเครือ่ งสังเกตและเทียบเคียง.
ที่เห็นไดชัด ๆ และงายคือ อวดอุตตริมนุสสธรรมเพราะเห็นแกลาภ, รับเปนนายหนา
ชักสื่อหญิงชาย, ประทุษรายสกุล, ฯลฯ เปนตน ซึ่งเราจะเห็นไดชัดจากเรื่องนั้น ๆ แลววา แสวงหา
เครื่องเลี้ยงชีพไมเปนธรรม.
สวนที่เห็นไดยากตองพิจารณาจึงเห็น เชนขอวัตถุสรรภาระมากมายมาทํากุฏิใหญ ๆ
เกินกวาประมาณ, ขอโภชนะที่ประณีตเกินกวาสมณสารูป จากผูทไี่ มควรขอ, นอมลาภสงฆมาเพื่อ
ตน ฯลฯ เหลานี้เปนตัวอยาง. แมการทําสันนิธใิ นที่บางแหง ทานก็จดั เปนอาชีวะทีเ่ ศราหมอง ซึง่ จะ
กลาวในขอหลัง ๆ.
ยิ่งถากลาวจะใครครวญซึ้งลงไปถึงตนนิทานที่เกิดขึน้ เปนเหตุใหทรงบัญญัติสิกขาบท
แลว จะยิ่งเห็นวามีมากยิ่งขึน้ ไปอีก และเห็นวา อาชีวะนี้ก็มีอานุภาพมากอยูเหมือนกัน ในการที่ทํา
ใหคนพาลประพฤติกรรมอันลามก, เชนในขอโจทภิกษุอื่นดวยอาบัติปาราชิกไมมมี ูล ซึ่งพระเมตติยะ
และพระภุมมชกะ แตงนางเมตติยานีภิกษุณีใหโจททานพระทัพพมัลลบุตรก็เนื่องจากอาชีวะเหมือนกัน
คืออาชีวะของตนฝดเคืองก็โกรธหาเรื่องกําจัดผูอนื่ . แมเรื่องสังฆเภท ซึ่งพระเทวทัตตทําแกพระผูมี
พระภาค และที่พระโกกาลิกะ และพระกฏโมรก พลอยสงเสริมไปดวย ตามเรื่องแหงสิกขาบทที่ ๑๐๑๑ แหงสังฆาทิเสสสิกขาบทนั้น ก็มีมูลมาจากอาชีวะเหมือนกัน. พอจะเห็นไดวา อาชีวะก็เปน
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ตนเหตุที่ใหญโตอยางหนึ่ง อันจะพึงสังวรหรือควบคุมไวใหเต็มที่ และการที่ทานแยกออกมาบัญญัติ
เปนศีลอีกประเภทหนึ่งอยางเดนชัดนัน้
นับวาเปนการกระทําทีเ่ หมาะและเปนความฉลาดอยางยิ่ง
เพราะทําใหเปนผลดีแกการศึกษา และปฏิบัติในเรื่องที่สาํ คัญอันนีไ้ ดอยางทั่วถึงจนปลอดภัย.

๒. ชือ่ อาบัติทเี่ กี่ยวกับอาชีวะโดยตรง ๖ สิกขาบท.
สิกขาบทในและนอกพระปาติโมกข
ทั้งของภิกษุและภิกษุณีที่บญ
ั ญัติปรารภอาชีวะ
เปนเหตุนั้น มีอยู ๖ สิกขาบทคือ อวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไมมีในตน เพราะเห็นแกอาชีวะ ตอง
อาบัติปาราชิก. ชักสื่อใหชายหญิงเปนผัวเมีย แมที่สุดแตชวยเปนธุระใหหญิงแพศยากับชายผูซื้อ
ประเวณีไดสําเร็จความใครตอ กัน ตองอาบัติสังฆาทิเสสนี่ก็เพราะเห็นแกอาชีวะ (อยากใหเขาชอบ
ตน). ภิกษุแตเลศพูดกับเจาของผูสรางกุฏวิ า ภิกษุรูปใดอยูใ นวิหารของทาน ภิกษุนั้นเปนพระ
อรหันต ตลอดเวลาที่กลาวยืนยันดังนี้ ตองอาบัติถุลลัจจัย นี่กเ็ พราะเหตุเห็นแกอาชีวะ. (อาบัตชิ ื่อนี้
นอกพระปาติโมกข) ภิกษุไมเปนไขขอโภชนะประณีตจากคนธรรมดาไมใชญาติไมใชปวารณามาฉัน
เอง เปนอาบัติปาจิตตีย, ถาเปนภิกษุณตี องอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ถาขอโภชนะไมประณีตคือตาม
ธรรมดา ตองทุกกฎ. (การขอหมายถึงออกปากขอตรง ๆ).
เหลานี้ เมื่อภิกษุกระทําลงไปแลว แมยังไมไดบริโภคก็เปนอาบัติ และเสียไปในสวน
ปาติโมกขสังวรศีล เมื่อบริโภคแลว ยอมเสียไปในสวนอาชีวปาริสุทธิศีลอีกสวนหนึ่ง. เราจะเห็น
กวางไปกระทั่งถึงการขอดวยอาการไม
ไดวาพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติใหมิจฉาชีวะของภิกษุ
สมควร, และจากบุคคลไมสมควร. ผูใดถือได ผูน ั้นจะมีการบริโภคที่บริสุทธิ์สะอาดสูงสุดเพียงไร,
นาบูชาเพียงไร, คิดดูก็เห็นได.

๓. สามเณรกับอาชีวปาริสุทธิศลี .
ตามวินยั นิยม สามเณรไมตองถือสิกขาบทอยางเดียวกับภิกษุ แตถึงกระนั้นยังคงถือ
สิกขาบทของภิกษุเฉพาะทีเ่ กี่ยวกับมรรยาทอันดีงาม เชน เสขิยวัตร. และเมื่อลวง ก็ไมเรียกวาตอง
อาบัติอยางภิกษุ. แตสําหรับอาชีวศีลโดยตรงเชนนั้น สามเณรนาจะถือไดเทาที่ภกิ ษุถือ คือถือในฐาน
ชําระอาชีวะใหหมดจดเปนสวนหนึ่งของการตามรอยพระอรหันต มิใชถือใหเปนปาฏิโมกขสังวรซึ่ง
เปนศีลของภิกษุโดยตรง, เพราะเหตุวาอาชีวะที่สะอาดนั้น แมแตคฤหัสถทั่วไปก็ยงั ถือโดยธรรมนิยม.

200
สามเณรคือหนอออนของสมณะ หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวา จะเจริญเติบโตขึ้นเปนภิกษุ จึงควรถือ
เทาที่เพศของตนจะอํานวยใหถือไดที่สุดเพียงไร.
การทีภ่ ิกษุสงฆจะมีสามเณรไวในฐานเปนคนใช
หรือเครื่องมือปองกันมิจฉาอาชีวะ อันจะมาถึงตนนั้น ดูไมเปนการงดงามนัก ทัง้ เปนการเอาเปรียบ
ผูที่ตนเรียกสหธรรมิก (ผูป ระพฤติธรรมรวมกัน) เกินงามไปสักหนอย, และเปดโอกาสใหสามเณร
เปนอยูอยางหละหลวมไดงายเขา.
เมื่อสังเกตดูจากพระบาลีสวนมาก จะเห็นวาในยุคพุทธกาล สามเณร ก็มีอาชีวะ
ทํานองเดียวกับภิกษุ คือเทีย่ วภิกขาจารฉันอยางเดียวกัน เรรอนไปดวยกัน. แตตกมาถึงปูนอรรถกถา
จะเห็นวาสามเณรคอย ๆ กลายเปนผูคอยใหความสะดวกแกภิกษุในการขบฉันไป ยิ่งในปูนหลัง ๆ มา
นี้ ดูเหมือนจะกลายเปนแมครัวเอาเสียทีเดียว.
ถาจะหมุนกลับใหสามเณรมีฐานะดีขึ้นในสวนนี้
เสมอในครั้งกอนโนนแลว ก็จัดเปนความเจริญรุงเรืองของพระสาสนาในสวนปฏิบัติธรรม ไดอีกมุม
หนึ่ง, และทัง้ ภิกษุก็จะงดการขบฉันอยางพิถีพถิ ันไดเปนสวนมากดวย.
จริงอยู อาจมีเหตุผลในทํานองที่วา การสะสมไวฉัน, การพรากพืชคาม ภูตคามมาฉัน
, การปรุงอาหารฉันเอง ฯลฯ เหลานี้ สามเณรควรทําเพื่อตนเองและภิกษุไดดี, ในเมื่อถือตามพระ
ปาฏิโมกขและศีลของเณร. แตเราอาจนึกตอไปวา ถาสามเณรถือสูงขึ้นไปไดเลา จะมิเปนความดีงาม
หรือการกาวหนาของเธอดอกหรือ.
แมพระบัญญัติจะไดเปดโอกาสใหสามเณรทําไดในสิ่งทีก่ ลาว
มาแลวก็จริง แตมิไดมีบญ
ั ญัติหามวาสามเณรอยาพึงทําใหดีขึ้นไปกวานั้น. เมือ่ สามเณรก็อาจบรรลุ
พระอรหันตได และที่เปนพระอรหันตก็มีอยู จึงไมควรตัดสิทธิ์ทสี่ ามเณรจะมีโอกาสทําใหยิ่งขึ้นไป
ในขอที่ควรทํา.
ถาจะแบงชั้นวรรณะใหสามเณรตั้งอยูในฐานเปนคนใชคนครัวแลว ก็เทากับกัก
สามเณรไวนั่นเอง หรือมิฉะนั้นสามเณรที่เปนพระอรหันต อาจตองเปนแมครัวอีกตําแหนงหนึง่ ดวยก็
ได. เราจึงควรเอาใจใสในฐานะของสามเณรใหมากขึ้นกวาที่เปนอยูใ นบัดนี้, ไมควรเห็นแกปากแก
ทอง กักสามเณรไวจากการกาวหนามาเปนคนใหความสะดวกแกภกิ ษุมากนัก.

๔. ความเครงครัดของพระมหาเถระในเรือ่ งนี้.
พระสารีบุตร เปนมหาเถระที่สูงสุดในบรรดามหาเถระทั้งปวงในครั้งพุทธกาล. ทาน
ถือเครงในเรื่องนี้ กระทั่งถึงสิ่งที่ไดมาโดยคนอื่นไปหามาโดยอาการอันไมสูงามดวย ดังจะทราบได
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จากเรื่องของทาน.๑๓๐ ในคราวที่ทานปวยโรคลมจุกเสียด ซึ่งทานเคยหายดวยการฉันขาวขีรปายาส มี
ผูบอกความนีแ้ กชาวบาน๑๓๑ เขาจัดทําฝากมาถวายกับพระสารีบุตรเปนพิเศษ ทานไมยอมฉัน ใหเขา
ทิ้งและดวยความที่ทานปติ ในความบริสทุ ธิ์เด็ดขาดของตนเอง โรคไดสงบในทันทีนั้น ทานยังได
กลาวอุทานวา : “ปายาสเกิดจากวจีวญ
ิ ญัติ หากวาเราฉันลงไป ปราชญกจ็ ะติเตียนเราได เพราะเหตุ
แหงอาชีพ. ถึงแมวาไสของเราจะไหลออกมากองอยู (เพราะโรคหรือความหิว) ก็
ตาม
เราไมยอมทําลายอาชีพแมจะตองตาย. เรายินดีตอตัวเราเอง ในการ
เวนอเนสนา๑๓๒ เสียได. เออ, ก็คนอยางเราหรือจะประพฤติอเนสนาทีพ่ ระพุทธองค
ทรงเกลียด.”

พระมหากัสสปเถระ ก็เปนพระมหาเถระตัวอยางของเรือ่ งนี้ จนถึงพระผูมพี ระภาคเจา
ทรงยกยองสรรเสริญใหปรากฏในที่ชุมนุมสงฆวา “ภิกษุ ท. ! กัสสปนี้ เปนผูย ินดีดวยบิณฑบาต
ตามแตจะมีจะได, และกลาวสรรเสริญความเปนคนยินดีดว ยบิณฑบาตเชนนัน้ .
เธอไมทําการ
แสวงหาอันไมประเสริฐ อันไมสมควร เพราะความอยากไดอาหาร. เมื่อบิณฑบาตไมไดเลย ก็ไม
สะดุงใจ, เมื่อบิณฑบาตไดมา ก็ไมยินดี ไมมัวเมา ไมติดรส แตเปนผูบริโภคดวยความรูสกึ ตอโทษ
ของความมัวเมา เธอมีปญ
 ญาสลัดโทษนัน้ ๆ ออกเสียได แลวบริโภคอยู.”๑๓๓
พระอุปเสนวังคันตบุตร ก็อกี รูปหนึ่ง ซึ่งไดกลาวไวอยางนาจับใจวา.
“แมวาไสของขาพเจาจะขาดออกมาเพนพาน อยูภายนอก (เพราะความหิว) ก็ตามที
ขาพเจาเปนไมทําการแสวงหาอันไมสมแกสมณภาพ,
ไมยอมทําลายอาชีวะอยาง
๑๓๔
ดังนี้
เด็ดขาด.”

๑๓๐

วิสุทธิมรรค สีลนิทเทส ภ. ๒ น. ๕๒.

๑๓๑

ตามทองเรือ่ งวาเทวดาเขาไปบังคับทายกใหจัดทําถวาย.

๑๓๒

อเนสนา การแสวงไดมาโดยอาการอันไมควรแกเพศของตน.

๑๓๓

กัสสปสังยุตต นิทานฺ. สํ. ๑๖/๒๒๙/๔๖๒.

๑๓๔

มิลินทปญหา ตอนอุปมาปญหา น. ๔๗๗ (ฉบับบาลี)
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และอีกเรื่องหนึ่ง คือ พระมหาติสสเถระ ผูหวังรักษาอาชีวะใหบริสุทธิ์อยางยิ่ง แมตอง
อดอาหารมานานแลว ก็ไมยอมใหใจนอมนึกไปในอเนสนา อยาวาถึงจะทําการขอดวยวาจา หรือ
แสวงไมสมควรอยางอื่น ๆ เชนหยิบฉวยมาฉันเองเปนตน. เรื่องของทานเลากันวา๑๓๕ ทานเดินทาง
อดอาหารและเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทาง หมดแรงลมนอนอยู ณ โคนมะมวงมีผลดก หลนเกลื่อน
กลาดตนหนึ่ง ทานไมเคยคิดจะหยิบมาฉัน เพราะผิดวิธีของสมณะ จนกระทั่งมีอุบาสกคนหนึ่งมา
พบเขา ทานก็ยังไมเอยปากขอรอง. อุบาสกไดสังเกตเห็นความอิดโรยกระวนกระวายของพระเถระเอง
จึงขยํามะมวงทําปานะถวาย. พอพระเถระมีความสดชืน่ บาง ก็ยกพระเถระขึ้นหลัง แบกไปสงถึงที่
อยู. พระเถระสําเนียกตนวา “ผูนเี้ ปนบิดาของเราก็ไมใช เปนมารดาก็ไมใช พวกพองก็ไมใช แตที่
เขาพยายามในเราถึงเพียงนี้ ก็เพราะความที่เราเปนผูมีศลี .” ทานเกิดปติปราโมทยในศีลของตน จิต
สงบเปนสมาธิ เจริญวิปสนา เห็นแจงธรรมทั้งปวง บรรลุคุณวิเศษชัน้ สูง บนหลังอุบาสกนั้น.

๕. ความเครงครัดในเรื่องนีข้ องบัณฑิตในกาลกอน
นักบวชแมในครั้งพุทธกาล
นอกพระพุทธสาสนาก็ยังถือกันอยางเครงครัดในเรื่อง
มิจฉาชีพ เกีย่ วกับดวยการขอตรง ๆ จนถึงกับพระผูม ีพระภาคทรงนํามาตรัสเปนเนตติแกภกิ ษุในยุค
ของพระองคกม็ ี เชน พรหมทัตตชาดก๑๓๖ และอัฏฐิเสนชาดก๑๓๗ ดังจะสาธกมาพอเปนอุทาหรณ.
พรหมทัตตชาดก : พระดาบสโพธิสตั วรบั อาราธนาของพระเจาปญจาลราช อยูจํา
พรรษาในพระราชอุทยาน. ครั้นสิ้นฤดูฝนแลว ประสงคจะกลับปาหิมพานต คิดวาควรจะไดรองเทา
ชั้นเดียวคูหนึ่ง กับรมใบไมคันหนึ่ง เพราะทางกันดารมาก, ใครจะขอจากพระราชา แตมาคิดวาถา
พระราชาจะบอกปด ราชเสวกก็จะไดยนิ เปนที่อับอาย จึงขอโอกาสเพื่อพูดในที่ลับคน,
ครั้น
พระราชาประทานโอกาสแลว ลับคิดไปวา ถาพระราชาไมอาจประทาน หรือไมประทาน ก็จะแตก
กันโดยน้ําใจ จึงทูลวา รอไววนั อื่น อาตมาภาพขอตกลงใจในเรื่องนี้ใหมดังนี้ทุก ๆ ครั้ง จนลวง
มาถึง ๑๒ ฤดูฝน พระราชาประหลาดใจมาก ทรงคะยั้นคะยอถามหนักเขา ก็ทูลสิ่งที่ประสงค,
และแถลงเหตุที่ขอในที่ลับวา : ๑๓๕

ฎีกาวิสุทธิมรรค ตอนแกศีลนิทเทส.

๑๓๖

พรหมทัตตชาดก กุฏิทูสกวรรค จตุก. ชา. ภาค ๔/๓๒๕.

๑๓๗

อัฏฐิเสนชาดก กุกกุวรรค สัต. ชา. ภาค ๕/๑๖๓.
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“ขาแตเจาพรหมทัตต ! ผูอ อกปากขอ ยอมไดผลสองอยาง คือไดหรือไมได. การขอ
ยอมมีอยางนีเ้ ปนธรรมดา. นักปราชญเรียกการขอวาการรองบอกขอ และเรียกการ
ปฏิเสธคําขอวาการรองบอกปด. อาตมาคิดวา ชาวปญจาละอยาพึงเห็นอาตมาภาพบอก
ขอ และพระองคบอกปดเลย, จึงขอโอกาสทูลในทีล่ ับ.”
“ขาแตทานผูลอยบาปเสียไดแลว ! ขาพเจาขอถวายโค ๑๐๐๐ ตัวพรอมพอฝูงแกทาน.
อารยชนไดฟง ถอยคําอันประกอบดวยธรรมของทานแลว
ไฉนจะไมพึงถวายแกทา นผู
อารยชนเลา” พระราชาตอบ.
เมื่อพระโพธิสตั วไมยอมรับสิ่งอื่นนอกจากรองเทากับรมแลว
ปรารถนา, และโพธิสัตวก็กลับสูปาหิมพานต.

ก็ประทานใหตามความ

เรื่องนี้ พระผูมพี ระภาคนํามาตรัสเลาแกภกิ ษุชาวเมืองอาฬวีผูขอจัด
หนาระอาใจ เห็นวัวแดง ๆ มาแตไกล ก็ซอ นตัว คิดวาพระจะมาขออะไรกะตัวอีก.

จนชาวบานอิด

อัฏฐิเสนชาดก : พระอัฏฐิเสนโพธิสตั วเปนดาบส อาศัยอยูในอุทยานของพระเจา
พาราณสี. เปนผูที่พระราชาทรงปวารณาไวโดยประการทั้งปวง กระทั่งถึงจะแบงสวนราชสมบัติก็ได
ถาตองการ แตทานไมเคยออกปากขอสิ่งใดเลย ทั้งที่ยาจกวณิพกอื่น ๆ ขอพระราชทานสิ่งนัน้ สิ่งนี้
กันอยูอยางไมขาดสาย. พระราชาทรงสนเทหเปนอันมากมานานแลว จึงตรัสถามถึงเหตุผลที่ไมขอ,
ทานทูลวา : “ผูขอยอมไมเปนที่รกั ที่พอใจ ของผูถูกขอ.
ผูถูกเขาขอแลวไมให ก็ไมเปนที่รกั ที่
พอใจของผูขอ. อาตมาภาพจึงไมทลู ขอ ดวยคิดวา อาตมาภาพอยางตองตะขิดตะขวง
มีใจเหินหางพระองคเสียเลย ดังนี้.”
พระราชาทรงแยงพรอมกับขอรองวา :
“พระคุณเจาอัฏฐิเสนะ ! สมณพราหมณผูประพฤติธรรม ตองอาศัยภิกขาจารเลีย้ งชีวิต.
เมื่อถึงกาลควรขอก็ไมขอดังนี้ ชื่อวาทําใหทายกเสื่อมจากบุญ และตนเองก็ไมไดเลีย้ งชีพ
โดยผาสุก. สวนสมณพราหมณผูขอในกาลที่ควรขอ ยอมชื่อวาทําใหทายกไดประสบ
บุญ และตนเองก็ไดเลี้ยงชีพเปนผาสุก. อะไรเลา ทําใหพระคุณเจามากลาววาเราอยาง
ตองตะขิดตะขวงหางเหินกันเสียเลย ?
แทจริงผูมปี ญญาเห็นผลของการบริจาคทาน
ยอมไมโกรธเลย, กลับยินดีเสียอีกในเมือ่ ถูกขอ. ก็ผูประพฤติพรหมจรรยเชนพระผูเปน
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เจาเชนนี้ ยอมเปนที่รกั พอใจของขาพเจายิ่งนัก, พระคุณเจาอยางเกรงใจเลย จงขอเถิด,
แมราชสมบัติขาพเจาก็สละถวายได.”
พระโพธิสัตวทูลอีกวา :
“บรรพชิตผูมคี วามรอบรู ยอมไมออกปากขอ. ทายกที่ฉลาดก็ยอมทราบอยูเ องแลววา
ปฏิคาหกตองการอะไรในเวลาเจ็บไขหรือเวลาสบาย. พระอริยเจาทั้งหลาย ยอมไมออก
ปากขอ นอกจากจะยืนนิ่งอยูดวยอาการของภิกขาจารเทานั้น ไมแสดงวิการทางกายหรือ
วาจา อยางใดอีก. นี่เปนอาการของพระอริยเจา ทั้งหลาย.”
พระราชาทูลถวายโคนมสําหรับประจําองคโพธิสัตว ๑๐๐๐ ตัว. ทานปฏิเสธ และ
ดํารงชีพอยูตามวิสัยดาบส จนลุผลสําเร็จตามประสงค. แมชาดกเรื่องนี้ ที่พระผูพระภาคทรงนํามา
ตรัสเลา ก็เพราะปรารภภิกษุชาวเมืองอาฬวีผูขอจัดเหมือนกัน.
สวนอาชีวะทีไ่ มสะอาดหมดจด เพราะทําการบริโภคสะสมนั้น พระผูมีพระภาคเจาก็
ไดทรงนําคันธารชาดกมาแสดงแกภิกษุทั้งหลาย ปรารภภิกษุผูเปนบริวารของพระปลินทวัจฉะ พากัน
สะสมเนยและน้ําออยเปนตนไวฉัน, เพื่อใหเห็นวา แมแตนักบวชนอกพุทธกาล ถือเพียงศีลหา เปน
ดาบส ก็ไมทําการสะสมของกิน. เรื่องนั้นดังตอไปนี้.
คันธารชาดก เปนพระราชาที่เบื่อหนายราชสมบัติแลวสละออกผนวช. พระเจาวิเทห
ราชไดยินขาวเพื่อนผนวช ก็สละราชสมบัติออกผนวชตาม ไดพบกัน และอาศัยอยูดวยกันเปนผาสุก
ในปาหิมพานต.
พระคันธารดาบส เคยเลาใหพระวิเทหดาบสฟงถึงมูลเหตุที่ทานออกผนวชวา
เพราะไดเห็นจันทรคราสเปนนิมิตสะกิดใจเกิดความสังเวชวา พระจันทรวันเพ็ญ ยังตองมืดมัวเพราะ
ราหู (เงาโลก) ทับฉันใด พรองคเองก็มีจิตเศราหมองขุนมัว เพราะราชภาระทับถมฉันนัน้
เบื่อ
หนายที่จะตองใหโอวาทสั่งสอนในการปกครองประชาชนตลอดทั้งแควน จึงผนวชเสีย.
ในกาลตอมาพระดาบสทั้งสองเขาสูหมูบาน ไปบิณฑบาตบางวันไดอาหารไมมเี กลือ
บางวันมีเกลือ. พระวิเทหดาบส จึงเก็บเกลือในวันที่มีมาก เหลือฉันไวใชวันที่ไมไดเกลือโดยซอนไว.
ครั้งถึงวันที่บณ
ิ ฑบาตไมไดเกลือ ก็นําออกมาแบงใหพระคันธารดาบสบาง, เมื่อพระคันธารดาบสถาม
ถึงที่มาแหงเกลือ 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
คิดหลีกจากการที่ตองสั่งสอนประชาชนทัง้ แควน, ก็ทําไมบัดนี้ ทานตองมาวากลาว
ตักเตือนขาพเจาผูหนึ่งอีกเลา ?”
ทานวิเทหดาบสทนตอคําตักเตือนอันรุนแรงมิไดกโ็ กรธและกลาวตอบดัง่ นี้, แตเมื่อได
โตตอบไปกันไปมา ก็ยอมจํานนตอเหตุผลของพระคันธารดาบส และยอมอยูใ ตโอวาทอยางศิษยกับ
อาจารยกลับไปสูปาหิมพานต บําเพ็ญพรตลุถึงที่สุดแหงความมุงหมายของการออกบวชเปนดาบสได
เชนเดียวกับพระคันธารดาบสผูนํา.
นักบวชนั้น ตามธรรมเนียมถือกันวา ตองไมทําการสั่งสมเพราะการสั่งสมเปนอาการ
ของชาวบาน เมื่อบริโภคของที่สะสมไว ก็เปนการดํารงชีพอยางชาวบานไป การมีชวี ิตอยูไ ดดว ย
อาการเชนนี้ ชื่อวาอาชีวะไมบริสุทธิแ์ ท ทั้งเปนเหตุใหกังวล ตองแบงแรงงานของจิตใจจากการ
ภาวนามาใชระวังรักษาสิ่งนีบ้ าง ทําใหหนาที่โดยตรงบกพรองไป นักบวชหรืออนาคาริกบุคคล จึงไม
สะสม จนกลายเปนขนบธรรมเนียมของนักบวชมาตั้งแตสมัยดึกดําบรรพ, ปรากฏอยูในเรื่องราวตาง
ๆ เปนอันมาก.
ตามที่ชักมาแสดงพอเปนตัวอยางนี้ ชักมาเฉพาะที่เปนอาชีวะชัน้ ประณีต เชน การไม
ออกปากขอ แมเขาปวารณา ไมทําการสะสม แมเกลือนิดเดียวเปนตน.
สวนชาดกทีก่ ลาวถึง
นักบวชโกงอยางจริง ๆ จัง ๆ เชน ชฎิลลวงเหี้ยเปนตนนั้น ทราบกันโดยมากแลวจึงไมยกมากลาว.

๖. อาชีวะที่ถอื ตึงเกินขีดไป
พระบาลีมหาสีหนาทสูตร ๑๓๘ และอัฏฐกถา ๑๓๙ ของพระบาลีนี้ ไดกลาวถึงความ
เปนไปบางอยางของอัญญเดียรถีย๑๔๐ อันเกีย่ วกับอาชีวะไว ลวนแตแสดงใหเห็นวาตึงเกินไป จน

๑๓๘

มหาสีหนาทสูตร สีหนาทวรรค มู. ม. ๑๒/๑๕๕/๑๗๗.
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เปนสวนสุดฝายขางตึง. และพระผูมีพระภาคของเรา ก็เคยลองประพฤติวัตรเชนกลาวนั้นมาแลว จึง
ไมทรงบัญญัตเิ ปนสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลายเพราะเกินไปนั่นเอง.
ในที่นจี้ ะนํามาแสดงพอเปน
อุทาหรณ, แนวความคิด.
อัญญเดียรถียบ างพวก ไมรับอาหารที่เขาปรุงเจาะจงตนเพราะรังเกียจวา มิใชอาหารอัน
เปนไปตามธรรมดา, ไมรับอาหารที่เขาทําเครื่องใชภาชนะกระทบกันในเวลาถวาย โดยรังเกียจวา
ความทุกขหรือความกระทบกระทั่งเกิดแกภาชนะนัน้ ๆ เพราะตนเปนเหตุ (เนือ่ งจากพวกนีถ้ อื วาทุก
อยางมีชีวิตและความรูสึก เปนแตหยาบหรือประณีตกวากันเทานัน้ ), ไมรับอาหารของคนที่บริโภคกัน
อยูสองคนลุกมาถวายคนหนึ่ง เพราะทําใหอีกคนหนึ่งไมพอใจได เชนตองคอยเปนตน, ไมรับอาหาร
จากหญิงมีครรภ หญิงทีบ่ ุตรยังกําลังกินนมอยู เพราะทําใหเด็กในครรภลําบาก เมื่อแมลกุ เดินมา
และเด็กที่กินนมจะรองไห, ไมรับอาหารที่หญิงผูก าํ ลังไปดวยบุรษุ ถวาย เพราะไมชอบใจแกบุรุษ,
ไมรับอาหารทีส่ ุนัขคอยเฝาอยู เพราะสุนัขก็อยากไดเหมือนกัน และดูเหมือนแยงสุนขั หรือทําความไม
พอใจใหเกิดแกสุนัข, ไมรับอาหารที่เห็นแมลงวันบินออกมากอน เนื่องจากถูกไล หรือรบกวน เมื่อ
เจาของหยิบอาหารซึ่งแมลงวันเกาะกินอยูก อนนั้นมาถวาย. เมื่ออาการนัน้ ๆ นารังเกียจใจตัวเอง ก็ถือ
วาอาชีวะนั่นไมบริสุทธิ์ แตเราจะเห็นไดวา นี้ยอมตึงเกินไป.

๗. สรุปหลักของเรือ่ งนี้ จากตัวอยางทั่วไป
จากตัวอยางทัง้ หมด คือทั้งบาลี อัฏฐกถา ฎีกา ทั้งในพุทธกาลและนอกพุทธกาล เรา
จะสรุปเปนหลักสําหรับจําไวอยางงาย ๆ ไดวาอาชีวปาริสุทธินั้น มีเปนสองประเภท คือประเภท
ธรรมดา และประเภทที่เปนการขูดเกลาอยางยิ่ง.
ประเภทธรรมดา : ประเภทนี้นยิ มวาตองถือกันทัว่ ไป ในฐานเปนบัญญัติที่บังคับให
ถือโดยตรง. แบงเปนสองพวก คือพวกที่เปนมิจฉาชีพ เพราะเปนการลอลวงโดยออมหรือพิรพี้ ิไร
จนไดมาบริโภค, และไมไดบัญญัติหามไวเปนสิกขาบทโดยตรงพวกหนึ่ง, และพวกที่พระผูพ ระภาค
เจาบัญญัติหาม ตั้งเปนสิกขาบทขึ้นไวทงั้ ในและนอกพระปาติโมกขอีกพวกหนึ่ง.

๑๓๙

มหาสีหนาทสุตตวัณณนา ปปญจสูทนี ภ. ๒ น. ๕๘.

๑๔๐

อัญญเดียรถีย คือลัทธิอื่นนอกจากลัทธิของพระองค.
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ประเภทที่ขดู เกลาอยางยิ่ง : ประเภทนี้หนักไปทางหลักธรรมมากกวาหลักวินัยหรือศีล
ดังมีตัวอยางกลาวไวแลวในอัฏฐกถาแหงพระบาลีมหาอัสสปุรสูตร ที่ขาพเจายกมาตั้งไว ในตอนที่มี
กระทูวา “อาชีวะที่บริสุทธิเ์ ปนอยางไร” ขางตนนั้นแลว, แตตองไมถือเครงเกินไป จนเปนการถือ
อยางอัญญเดียรถีย.
เรื่องเชนเรื่องฉันยอดสะเดา และดื่มน้ําปานะในอุทาหรณนนั้
ตามธรรมดานักศึกษา
ไมคอยไดทราบหรือคิดกันวา ทานจัดเปนมิจฉาชีพดวย แตถาพิเคราะหดูอยางถี่ถว นแลวจะเห็นวา
เปนได และเปนประเภทขูดเกลาอยางยิ่งจริงดังทานกลาว และเมื่อเปนเชนนี้ นาจะขยายกวางออกไป
อีกวา ถึงแมการบริโภคโภชนะทีร่ ูอยูว าทายกนํามาถวาย ดวยความปอยอใหรักใครสนิทสนม, หรือ
ดวยความหลงบุญเมาสวรรค จนเปนญาณวิปยุตตนาสงสารสังเวช ไมประกอบดวยธรรมแท, ก็ควร
อยูในประเภทมิจฉาชีพ ชนิดที่เปนการถืออยางขูดเกลาอยางยิ่งเหมือนกัน, ถารับและบริโภคลงไป.

๘. อานิสงสแหงอาชีวปาริสทุ ธิศีล
เมื่อภิกษุประพฤติเต็มทีใ่ นอาชีวปาริสุทธิศีล ตามนัยอันกลาวมาแลว ผลนาชื่นใจยอม
หลั่งไหลออกมาจากการประพฤตินั้น เปนคุณประโยชนแกเธอเองบาง ผูอื่นบางและแกพระสาสนา
บาง.
สําหรับตัวเธอเอง นั้น เมือ่ คนหาความเศราหมองไมพบก็ปราโมทยและปติ, เมือ่ ปติ
จิตยอมสงบตั้งมั่นเปนสมาธิ, เมื่อเปนสมาธิ ก็เกิดปญญารูธ รรมทัง้ หลายตามที่เปนจริง ถึงที่สุดก็
บรรลุวิมุติเปนพระอรหันต ดุจดั่งเรื่องของพระมหาติสสเถระที่กลาวมาแลว. ถาหากยังไมอาจบรรลุ
ถึงที่สุด ก็ยังเปนการทําตามรอยพระอริยเจาที่กาวหนาไปได มีสัจจะตอตัวเองและผูอื่น มีคุณธรรมใน
ตนพอที่จะเปนตัวอยางแกเพื่อนสหธรรมิก และพอที่จะทําใหตนเองเปนผูสมกับนามอันมีเกียรติของ
ตนวา สมณสากยบุตติย ดังนี้. แมตนเองก็ติเตียนตนไมได ผูอนื่ ก็ไมได เทวดา มาร พรหม ก็
ไมได จึงเปนผูมีความกลาหาญมีความเกษมราเริง เยือกเย็นอยูอยางสงบเงียบ และบริสุทธิแ์ ท.
สําหรับผูอ ื่น คือชาวโลกไมถูกลอลวง ไมเบื่อหนายรําคาญ ไดเห็นสมณะผูกลาหาญ
ทําตนเปนตัวอยางในการอดทน เพื่อรักษาอาชีพใหสะอาดหมดจด
แมจะตองเสียชีวิตก็ยอมได.
ความเชื่อถือตัวเองของชาวโลก ยอมเกิดขึ้นและนอมไปโดยนัยวา เมื่อพระผูเปนเจาอาจสละชีวิต
เพราะรักษาอาชีวปาริสุทธิศลี ได แลวไฉนพวกเราจะไมอาจสละไดบางเลา, และเมื่อพระผูเปนเจา
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พยายามรักษาอยูอยางกวดขัน ก็ไมเคยปรากฏวาตองเสียชีวิตไปแมแตรูปเดียว แมเราก็ตองทําไดอยาง
เดียวกันเปนแน. เมื่อเปนเชนนี้ ชาวโลกก็อาจยกตนใหขึ้นสูงจากการประกอบกรรมอันเปนบาป
เพราะอาชีวะเปนตนเหตุ ไดยิ่งขึ้น.
สําหรับพระสาสนา นั้น จะเปนทางนํามาซึ่งความเคารพนับถือจากประชาชนทัว่ ไป,
ประชาชนที่เลือ่ มใสสาสนาอื่น ๆ อยู, และจากนักบวชในสาสนาอื่น ถึงกับจูงมาสูสาสนานี้ได ดุจ
ดังเรื่องของพระสารีบุตรกับนางสูจิมุขีปริพพาชิกา อันขาพเจาจะไดจบการพรรณนาเนื้อความของบท
นี้ลงดวยเรื่องของทาน๑๔๑ ดังตอไปนี้ : “ขาแตสมณะ ! ทําไมทานจึงนั่งกมหนาฉัน ? - นี่เปนคําที่นางปริพพาชิกาถามทาน
ในขณะที่ทานนั่งฉันภัตตาหารอยู ณ ริมผาแหงหนึ่ง.
“นองหญิง ! เราไมไดนั่งกมหนาฉันดอก.”
“ถาเชนนัน้ ทานแหงนหนาฉันหรือ ?”
“เราไมไดแหงนหนาฉัน”
“ถาเชนนัน้ ทานสายหนาฉันละกระมัง ?”
“เรามิไดสายหนาฉัน.”
“ถาเชนนัน้ ทานกลอกหนา๑๔๒ ฉันหรือ?”
“เรามิไดกลอกหนาฉันเลย.”
“ถาเชนนัน้ ทานฉันอยางไรเลา ?”
“ดูกอนนองหญิง สมณพราหมณใด เลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพ คือเดรัจฉานวิชาทาง
หมอดูที่ดิน เรากลาวพวกนั้น กมหนาฉัน. พวกใดหมอดูดาวฤกษ เรากลาววาพวกนั้น แหงนหนา
ฉัน. พวกใดยอมรับใชคฤหัสถไปในทีน่ ั้น ๆ เรากลาววาพวกนั้น สายหนาฉัน. และพวกใดเปน

๑๔๑
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กลอกหนาคือ เอียงไปเอียงมา (หูจดบา), สายหนาคือ เหลียวไปมารอบ ๆ.
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หมอดูลักษณะของอวัยวะในรางกาย เรากลาววาพวกนั้น กลอกหนาฉัน.
สวนเราเอง ไมเลี้ยงชีวิต
ดวยมิจฉาชีพ หรือเดรัจฉานวิชาเห็นปานนัน้ เลย. เรายอมแสวงหาอาหารโดยถูกธรรมแลวฉัน จึงไม
กลาววา กมหนาฉัน แหงนหนาฉัน สายหนาฉัน กลอกหนาฉัน.”
“ทานทั้งหลาย !
เหลาสมณสากยบุตติย ยอมฉันอาหารซึ่งไดมาโดยธรรม, ฉัน
อาหารที่ไมมีโทษ. ขอเชิญทานทั้งหลายถวายบิณฑบาตแกสมณสากยบุตติยทั้งหลายเถิด. นี่เปนคําที่
นางสูจิมุขีปริพพาชิกา เที่ยวโฆษณาตามถนน ตามตรอก ในหมูบา น ภายหลังที่ไดฟงคําตอบอยาง
นาจับใจ ของทานพระสารีบุตรแลว.
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