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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
นิยามและความหมาย 
 
 พุทธธรรม สามารถแยกออกเปน 2 สวน คือคําวา พุทธ สวนหนึ่งและคําวา ธรรม  
สวนหนึ่ง มีผูไดใหความหมายและคํานิยามพุทธธรรมไวหลากหลาย ดังนี้ 
 นิยามและความหมายของ “พุทธ” 
 พุทธ ,  พุ ทธ -,  พุทธะ  หมายคว ามว า  ผู ต รั ส รู ,  ผู ตื่ น แล ว ,  ผู เ บิ กบ านแล ว 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, หนา 842) 
 พระธรรมปฎก ( ป.อ. ปยุตฺโต) (2546 ก, หนา 159) ไดใหความหมายคําวา พุทธ ไววา 
ทานผูตรัสรูแลว ผูรูอริยสัจ 4 อยางถองแท ตามอรรถกถาทานแบงเปน 3 คือ 
 (1)  พระพุทธเจา ทานเปนตรัสรูเองและสอนผูอ่ืนใหรูตาม (บางทีเรียก พระสัมมา
สัมพุทธะ) 
 (2)  พระปจเจกพุทธะ ทานผูตรัสรูเองจําเพาะผูเดียว 
 (3)  พระอนุพุทธะ ทานผูตรัสรูตามพระพุทธเจา (เรียกอีกอยางวาสาวกพุทธะ) 
บางแหงจัดเปน 4 คือ 
 (3.1)  สัพพัญูพุทธะ 
 (3.2)  ปจเจกพุทธะ 
 (3.3)  จตุสัจจพุทธะ (พระอรหันต)  
 (3.4)  สุตพุทธะ (ผูเปนพหูสูต) 
 พุทธะ แปลวา พระพุทธเจา, ผูตรัสรูแลว, ผูตื่นแลว, ผูเบิกบานแลว, ผูสอนใหคนอ่ืนรู,  
ผูปลุกคนอ่ืนใหตื่น, ผูทําใหคนอ่ืนเบิกบาน 
 พุทธะ ท่ีใชเปนคํารวม แบงไวเปน 3 ประเภท 
 (1)  สัมมาสัมพุทธะผูตรัสรูเองโดยชอบ คือ พระพุทธเจา  
 (2)  ปจเจกพุทธะ ผูตรัสรูเฉพาะตัวผูเดียว คือ พระปจเจกพุทธเจา 
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 (3)  อนุพุทธะ ผูตรัสรูตาม คือ พระอรหันตสาวก (พระธรรมกิตติวงศ, 2553, หนา 
672) 
 พุทธทาสภิกขุ ไดใหความหมายคําวา พุทธ ไวหลากหลายแงมุมของคําศัพท ดังนี้ 
 พุทธ พุทธะ คําวา พุทธนั้น คือ แสงสวาง 
 คําวา “พุทธ” โดยใจความหมายตามตัวพยัญชนะนั้น แปลวา “ผูรู” “ผูตื่น” “ผูเบิกบาน” 
และทุกความหมายน้ีเปนไปในทางปลุกผูอ่ืนท้ังส้ินนอกเหนือจากปลุกตัวเอง 
 “พุทธะ” โดยรากศัพทแทแปลวา “ผูตื่น” ในสวนท่ี แปลวา ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน เปนการ
เพิ่มเขาไปเปนช้ันสอง “ผูตื่น” คือ ตื่นจากหลับ หลับ คือ กิเลส เม่ือตื่นแลวจึงจะเรียกวา พุทธ มิใช
ตื่นขลาดกลัวหรือต่ืนตูม พอต่ืนแลวก็เบิกบานเหมือนดอกไมท่ีกําลังบานอยู 
 หากแปลตามศัพทวา “พระพุทธเจา” มีความหมายไดหลายประการมีคําอธิบายไวดังนี้ 
 (1)  ผูรู หมายเอารูส่ิงควรรู เรียกวา เญยยธรรม ไดแก รูความพนทุกข ท่ีเรียกวา  
รูอริยสัจ รูเทาสังขารก็มี 
 (2)  ผูตื่น หมายเอาต่ืนจากอวิชชาและกิเลส  อวิชชาทําสัตวใหโงเขลา เปรียบดวยคน
หลับรูเห็นอะไรไมได พระองคประกอบดวยวิชชา รูส่ิงท้ังปวงจึงเปรียบดวยคนตื่นกิเลสทั้งส้ิน เปน
ผลเน่ืองมาจากรากเหงาคือ อวิชชาอันเปนกิเลสอยางละเอียดนั่นเอง 
 (3)  ผูปลุก พระองคเองทรงตื่นแลว มีพระกรุณาในสัตวผูยังหลับอยูจึงทรงปลุกข้ึน
ดวยการแสดงธรรม ช้ีแจงเหตุผลใหเขารูตามเปนจริง เชน ทรงอธิบายใหพวกพราหมณในอินเดีย
คร้ังนั้นเลิกการถือวรรณะอันเปนเหตุใหเกิดการถือตัว   ใหเลิกทาสดวยการบัญญัติไวใน 
มิจฉาวณิชชาของอุบาสกและไมใหภิกษุรับทาสเปนอันขาด ใหเลิกการฆาสัตวบูชายัญแตใหบูชา
ดวยการบําเพ็ญทาน ใหเลิกการบูชาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ และการออนวอนบวงสรวง ใหเลิกความเห็นวามี
ตัวมีตนในอัตตภาพรางกายนี้อันเปนเหตุให      ยึดม่ันจนเกิดความรอนใจและเห็นเปนอัตตา ใหเช่ือ
กรรม ใหเวน กามสุขัลลิกานุโยค และ อัตตกิลมถานุโยค บําเพ็ญอยูในมัชฌิมาปฏิปทา ในท่ีสุด
แสดงพระนิพพานใหพระองคเปนผูปลุกโลกใหตื่นอยางนี้ 
 (4)  ผูเบิกบาน เพราะพระองคเปน ผูรู ผูตื่น จึงสามารถทําพระองคเองใหพนจาก
ทุกขและอุปสรรคในการบําเพ็ญพุทธจริยา บําเพ็ญประโยชนแกโลกไมมีอะไรติดขัดทําพระทัยให
ชื่นบานทุกเม่ือสรรพกิเลสและความช่ัวไมกลํ้ากลายพระองคเลย จึงทรงอาจหาญสดช่ืนอยูเปนนิจ
สามารถเปลงพระสีหนาทประกาศธรรมจักร ดวยการทาใหนักรูท้ังหลายพิสูจนคําส่ังสอนของ
พระองค ยอมใหจับผิดหรือคัดคานดวยเหตุผล เม่ือไมมีสมณะพราหมณเหลาใดโจททวงพระองคได
โดยธรรมจึงทรงปฏิญญาพระองคดวย อาสภัฏฐานะ คือตําแหนงจอมโลกนี่เปนความเบิกบาน
ไพโรจนเต็มท่ีของพระองค (พุทธทาสภิกขุ, 2544, หนา 100-101) 
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 จากความหมายที่ทานผูรูไดแปลและอธิบายความหมายขยายความไวขางตนนั้นนํามา
ประมวลเพ่ือสรุปความหมายของคําวา “พุทธ” โดยยอไดความหมายดังนี้ 
 ผูรู คือ รูสัจธรรมตามสภาพความเปนจริงท่ีเปนกฎธรรมชาติ  มีชีวิตท่ีพนจากทุกขดวย
การปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ คือ อริยสัจ 
 ผูตื่น คือ ตื่นจากอวิชชาท่ีทําใหมีความเชื่อและปฏิบัติตอทุกส่ิง ในทางที่ผิดมาเปนผูท่ี
ปฏิบัติตอทุกส่ิงไดถูกทางตามกฎของธรรมชาติ 
 ผูเบิกบาน คือ รูอริยสัจทําใหพระองคเปนผูตื่นจากอวิชชาและจากสรรพกิเลส  ท่ีทําให
จิตใจเศราหมองทําใหพระองคสามารถบําเพ็ญพุทธกจิไดสมบูรณและมีจิตใจท่ีเบิกบานอยูทุกเม่ือ 
 นิยามและความหมายของ "ธรรม" 
 เม่ือกลาวถึง “ธรรม” ในพระพุทธศาสนาโดยมากหมายถึง  คําส่ังสอนขององคสมเด็จ
พระ-สัมมาสัมพุทธเจาแตความหมายของธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีแทจริงแลวนั้นมีความหมาย
ครอบคลุมถึง “ทุกส่ิง” 
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2553 ก, หนา 141-142) ไดแสดงความหมายของ 
“ธรรม” ไวหลายความหมายดังตัวอยางตอไปนี้ 
 ธรรม สภาพท่ีทรงไว, ธรรมดา, ธรรมชาติ, สัจจธรรม, ความจริง; เหตุ, ตนเหตุ; ส่ิง,
ปรากฏการณ, ธรรมารมณ, ส่ิงท่ีใจคิด; คุณธรรม, ความดี, ความถูกตอง, ความประพฤติชอบ; 
หลักการ, แบบแผน, ธรรมเนียม, หนาท่ี; ความชอบ, ความยุติธรรม; พระธรรม, คําส่ังสอนของ
พระพุทธเจา ซ่ึงแสดงธรรมใหเปดเผยปรากฎข้ึน 
 ธรรม 2 คือ 
 (1) รูปธรรม (สภาวะอันเปนรูป, ส่ิงท่ีมีรูป, ไดแก รูปขันธท้ังหมด) 
 (2) อรูปธรรม (สภาวะมิใชรูป, ส่ิงท่ีไมมีรูป, ไดแกนามขันธ 4 และนิพพาน) ในบาลี
ท่ีมาทานเรียก รูปโนธมฺมา และ อรูปโนธมฺมา 
 ธรรม 2 (สภาวะ, ส่ิง, ปรากฏการณ) 
 (1) โลกียธรรม (ธรรมอันเปนวิสัยของโลก, สภาวะเนื่องในโลกไดแกขันธ 5 ท่ีเปน
สภาวะท้ังหมด) 
 (2) โลกุตตรธรรม (ธรรมอันมิใชวิสัยของโลก, สภาวะพนโลก ไดแก มรรค 4 ผล 4
นิพพาน 1) 
 ธรรม 2 (สภาวะ, ส่ิง, ปรากฏการณ) 
 (1) สังขตธรรม (ส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตง คือ ขันธ 5 ท้ังหมด) 
 (2) อสังขตธรรม (ส่ิงท่ีปจจัยไมปรุงแตง คือ นิพพาน) 
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 รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา ออนคอม (2552, หนา 68-69) กลาวถึงคําวา 
“ธรรม” ในพระพุทธศาสนา มีความหมาย 4 ประการคือ 
 (1) ธรรม หมายถึง ธรรมชาติ คือ ทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกิดข้ึนตามเหตุปจจัยตาม
ธรรมชาติ และส่ิงท่ีเรียกวา ธรรม นั้นพระพุทธศาสนาเช่ือวาไมไดเกิดข้ึนเองโดยปราศจากเหตุปจจยั  
มันจะเกิดข้ึนตอเม่ือมีเหตุปจจัยใหมันเกิดข้ึน ดังท่ี พระอัสสชิ ไดแสดงธรรมโดยสังเขปให อุปติส
สะ (พระสารีบุตร) ฟงวา “เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตุ ตถาคโต, เตสฺจ โย นิโรโธ จ เอวํ วาที 
มหาสมโณ – ธรรมเหลาใดมีเหตุเปนแดนเกิด พระตถาคตตรัสเหตุแหงธรรมเหลานั้น และเหตุแหง
ความดับแหงธรรมเหลานั้น พระมหาสมณะมี 
ปกติตรัสอยางนี้” (สุจิตรา ออนคอม, 2552, หนา 68) 
 (2) ธรรม หมายถึง กฎธรรมชาติ หรือ กฎแหงเหตุและผล ท่ีพระพุทธศาสนา
เรียกวา กฎแหงกรรม คําวา กฎแหงเหตุและผล นี้เปนกฎท่ีแฝงอยูในธรรมชาติแตไหนแตไรมาแลว
และธรรมชาติกับกฎธรรมชาติถาวาไปแลวก็เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  เพียงแตมองคนละแงเทานั้น
เพราะมีธรรมชาติจึงมี กฎธรรมชาติ หรือ กฎแหงเหตุและผล และเพราะมีกฎธรรมชาติ จึงมี
ธรรมชาติถาขาดอยางหนึ่งอยางใดไป อยางหนึ่งก็จะไมมีไปดวย เหมือนกับมีรางกายของเราจึงมีเรา 
พระพุทธศาสนายืนยันวาไมมีอะไรจะเกิดข้ึนโดยปราศจากเหตุ คําวา กฎแหงกรรม จึงมีความหมาย
กวาง ธรรมชาติและกฎธรรมชาติตองอาศัยซ่ึงกันและกันเหมือนเหรียญเงินมีหัวจึงมีกอยฉะนั้น 
 (3) ธรรม หมายถึง คําสอนตอนหน่ึงของพระพุทธเจา คือ คําสอนท่ีเปน
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา คําสอนท่ีเปนหลักธรรมนี้ตอมาคณาจารยไดรวบรวมข้ึนเปน 
พระไตรปฎก ท่ีเรียกวา พระสุตตันตปฎก และ พระอภิธัมมปฎก ดังนั้นคําวาธรรมในท่ีนี้จึงหมายถึง 
หลักธรรมสวนท่ีเรียกวา พระสุตตันตปฎก และ พระอภิธัมมปฎก เทานั้น มิไดรวมถึง พระวินัยปฎก  
 (4) ธรรม หมายถึง ความถูกตอง เชน คําวา ยุติธรรม ธรรมในท่ีนี้จึงตรงขาม
กับคําวา อธรรม ซ่ึงแปลวา ความไมถูกตอง 
 กลาวโดยสรุปแลวคําวา “ธรรม” เปนคําท่ีมีความหมาย ครอบคลุมทุกส่ิง 
ทุกอยาง ท้ังเร่ืองทางวัตถุและทางจิตใจ ท้ังท่ีดีและท่ีช่ัว ท้ังท่ีเปนสามัญวิสัยและเหนือสามัญวิสัย 
รวมอยูในคําวา ธรรม ท้ังส้ิน เม่ือพระพุทธองคทรงตรัสรูในธรรมเหลานี้จึงทรงนําธรรมเหลานี้มา
ส่ังสอนสัตวท้ังหลายใหรูธรรมเพ่ือท่ีสัตวท้ังหลายจะไดนําไปใชในการดําเนินชีวิต เพื่อใหชีวิตมี
ความสงบสุขและยังทรงส่ังสอนถึงวิธีปฏิบัติตนใหถึงซ่ึงความดับทุกขในการเวียนวายอยูใน
สังสารวัฏนี้ดวยธรรมเหลานี้จึงเกิดข้ึนเปน “พระธรรม” อันเปนคําส่ังสอนของพระพุทธองคท่ีทรง
ประทานไวแกสรรพสัตวท้ังหลาย  
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 นิยามและความหมายของ “พุทธธรรม” 
 คําวา “พุทธธรรม” พุทธทาสภิกขุ ไดแปลและใหความหมายไวใน หนังสือชุมนุม
ปาฐกถาชุด 
 พุทธธรรมปาฐกถาท่ี 1 เร่ืองวิถีแหงการเขาถึงพุทธธรรม (2497, หนา 2) ดังนี้ 
 “พุทธธรรม” อาจจะแปลและมีความหมายไดเปนหลายอยาง เชน 
 แปลวา  ธรรมของพระพุทธเจา  ในกรณีเชนนี้  หมายถึง  คําส่ังสอนของพระผูมี 
พระภาคเจา ไดแก พระปริยัติธรรม 
 แปลวา ธรรมท่ีจะทําคนเราใหกลายเปนพระพุทธเจา หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ
ประเภทหนึ่งซ่ึงจะทําบุคคลธรรมดาผูปฏิบัติธรรมนั้นๆใหกลายเปนพระอริยเจาได ในขอนี้ 
พุทธธรรมยอม หมายถึง พระปฏิบัติธรรม 
 แปลวา ปกติภาพของพระพุทธเจา ปกติภาพของพระพุทธเจานั้นโดยเฉพาะอยางยิ่งก็ คือ 
ญาณ ไดแก ความรูชนิดท่ีเม่ือรูแลวยอมทําใหไมตองการรูอะไรอีกตอไป กับ ศานติ คือ ความ
บริสุทธ์ิและสงบเย็นแหงจิต 
 แปลวา “ส่ิง” ส่ิงหนึ่งซ่ึงพระพุทธเจาทรงคนพบ กลาวโดยสรุปไดแก สภาพที่เปน 
ความหลุดรอดของชีวิต หรือท่ีเรียกวา สุขนิรันดร คําวา พุทธธรรม ตามนัยนี้ไดแก พระปฏิเวธธรรม 
 พระธรรมปฎก (2546 ก, หนา 4) ไดกลาว ไววา พระพุทธศาสนา วาโดยท่ัวไปมี
ความหมายกวางมาก รวมต้ังแต หลักธรรม พระสงฆ องคกร สถาบัน กิจการ ไปจนถึง ศาสนสถาน
และ ศาสนวัตถุ ทุกอยาง แตถาจะเจาะลึกลงไปใหถึงความหมายแทท่ีเปนตัวจริง พระพุทธศาสนาก็
มีความหมายตรงไปตรงมาตามคําแปลโดยพยัญชนะของคําวา พระพุทธศาสนา นั้นเองวา “คํา 
ส่ังสอนของพระพุทธเจา” นี้คือตัวแทตัวจริงของพระพุทธศาสนา ส่ิงอ่ืนนอกจากนี้เปนสวนขยาย
ออกหรืองอกข้ึนมาจากคําสอนของพระพุทธเจานั้น 
 เม่ือจับใจความท่ีเปนตัวแทไดแลว ก็จะมองเห็นวา ความดํารงอยูของพระพุทธศาสนา 
หมายถึง ความคงอยูแหงคําสอนของพระพุทธเจาหากคําสอนของพระพุทธเจาเลือนหายไป แมจะมี
บุคคล กิจการ ศาสนสถาน และศาสนวัตถุใหญโตมโหฬารมากมายเทาได ก็ไมอาจถือวามี
พระพุทธศาสนา แตในทางตรงกันขาม แมวาส่ิงท่ีเปนรูปธรรมภายนอกดังกลาวจะสูญหาย ถาคําส่ัง
สอนของพระพุทธเจายังดํารงอยู  คนก็ยัง รูจักพุทธศาสนาได  ดวยเหตุนี้  การดํารงรักษา
พระพุทธศาสนาท่ีแทจริงจึงหมายถึงการดํารงรักษาคําส่ังสอนของพระพุทธเจา  
 กลาวโดยสรุป “พุทธธรรม” คือ คําสอนท่ีพระพุทธเจาตรัสรูและนํามาเผยแผส่ังสอนแก  
สรรพสัตวท้ังหลาย พุทธธรรมหรือธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงคนพบนั้นเปนส่ิงท่ีมีอยูเดิมเปน
ธรรมชาติ ไมวาพระพุทธองคจะทรงอุบัติข้ึนหรือไมก็ตาม กลาวไดวาการเรียนรูธรรมก็ คือการ
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เรียนรูธรรมดาของโลก การเรียนรูธรรมชาติของโลก เรียนรูส่ิงท่ีเปนปกติวาเปนมาอยางไรและจะ
เปนไปอยางไร ควรปฏิบัติอยางไรตอโลก พุทธธรรมของพระพุทธเจานั้นในสมัยกอนสืบทอดกัน
ดวยวิธีทองจําแบบปากตอปาก สมัยตอมาจึงไดมีการบันทึกไวเปนตัวอักษรคัมภีรท่ีบันทึก 
พุทธธรรมนั้น เรียกวา พระไตรปฎก และมีคําอธิบายจัดไวเปนหมวดคัมภีรเรียกช่ือตางๆ เชน  
อรรถกถา, ฎีกา, อนุฎีกา เปนตน 
 พุทธธรรมในพระพุทธศาสนามีเปนจํานวนมากครอบคลุมต้ังแตเร่ืองพ้ืนฐานในการ
ดําเนินชีวิตจนถึงเร่ืองท่ีเปนจุดหมายสูงสุดของชีวิต คือ นิพพาน พุทธธรรมทุกเร่ืองลวนแตมีคุณคา
ตอชีวิตและสังคม เชน พุทธธรรมท่ีปฏิบัติแลวทําใหเกิดความสุขความเจริญ เกิดปญญาแกผูปฏิบัติ
และครอบครัวแลวยังทําใหเกิดความสงบเรียบรอยแกสังคมอีกดวย 

 
ขอบเขตของพุทธธรรม 
 
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)ไดกลาวถึง “ขอบเขตของพุทธธรรม” ไวใน หนังสือ
พุทธธรรมฉบับเดิม (2553 ค, หนา 7-9) มีความวา 
 พุทธธรรมนั้นมีขอบเขตในทางสังคมท่ีจะใหใชไดและเปนประโยชนแกบุคคลประเภท
ใดบาง พึงเห็นไดจากพุทธพจนใน ปาสาทิกสูตร ซ่ึงสรุปความไดวา พรหมจรรย (คือ พระศาสนา) 
จะช่ือวาสําเร็จผลแพรหลายกวางขวางเปนประโยชนแกชนเปนอันมากเปนปกแผน ถึงข้ันท่ีวา
เทวดาและมนุษยประกาศไวดีแลว ตอเม่ือมีองคประกอบตอไปนี้ครบถวน คือ 
                  (1) องคพระศาสดาเปนเถระรัตตัญูลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ 
 (2) มีภิกษุสาวกท่ีเปนเถระมีความรูเช่ียวชาญไดรับการฝกฝนอบรมอยางดีแกลวกลา
อาจหาญ บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ สามารถแสดงธรรมใหเห็นผลจริงจังกําราบปรับวาท (ลัทธิ
ท่ีขัดแยง วาทะฝายอ่ืนหรือคําสอนนอกรีตผิดเพ้ียน) ท่ีเกิดข้ึนใหสําเร็จเรียบรอย โดยถูกตองตาม
หลักธรรมและมีภิกษุสาวกช้ันปูนกลางและช้ันนวกะท่ีมีความสามารถเชนเดียวกันนั้น 
 (3) มีภิกษุณี สาวิกาช้ันเถรี ชั้นปูนกลางและช้ันนวกะท่ีมีความสามารถเชนเดียวกัน
นั้น 
 (4) มีอุบาสกท้ังประเภทพรหมจารีและประเภทครองเรือนเสวยกามสุขซ่ึงมี
ความสามารถเชนเดียวกันนั้น 
 (5) มีอุบาสิกาท้ังประเภทพรหมจารินี และประเภทครองเรือนเสวยกามสุขซ่ึงมี
ความสามารถเชนเดียวกันนั้น เพียงแตขาดอุบาสิกาประเภทครองเรือนเสียอยางเดียว พรหมจรรยก็
ยังไมช่ือวาเจริญบริบูรณเปนปกแผนดี 
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 สรุปไดวา พุทธธรรม เปนคําสอนท่ีมุงสําหรับคนทุกประเภทท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ 
คือครอบคลุมสังคมท้ังหมด การส่ังสอนธรรมของพระพุทธเจาทรงมุงผลในทางปฏิบัติใหทุกคน
จัดการกับชีวิตท่ีเปนอยูจริงในโลกนี้และเร่ิมแตบัดนี้ ทําชีวิตแบบท่ีตองการนั้นใหเกิดมีข้ึนอยาง
จริงจังแนนอนเสียแตในชีวิตนี้ จนสามารถม่ันใจในตนเองไดโดยไมตองกังวลหวงใยในโลกหนา 
ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน โดยธรรมชาติท่ีจะเขาถึงผลสําเร็จเหลานี้ แมวาความสามารถจะตางกัน 
ความสามารถนั้นเปนส่ิงท่ีปรับเปล่ียนเพิ่มพูนไดทุกคนจึงมีโอกาสท่ีจะพัฒนาความสามารถของตน
อยางดีท่ีสุด ทุกคนจะตองทําดวยตัวเอง และ ทุกคนก็สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดตามหลัก อัปปมาท
ธรรม และหลักความมี กัลยาณมิตร อันเปนหลักธรรมท่ีสําคัญในเร่ืองของความรับผิดชอบตอ
ตนเองดวยความไมประมาทในชีวิตและความเปนกัลยาณมิตรอันเปนปจจัยภายนอกท่ีจะชวยเสริม
อีกทางหนึ่ง 

 
ลักษณะท่ัวไปของพุทธธรรม 
 
 ลักษณะเดนอยางหนึ่งของพุทธศาสนา คือ เปนศาสนานิยมทางสายกลาง มีความเปน
กลางท้ังในดานความคิดหรือทัศนะตอสัจธรรม และการปฏิบัติ มนุษยเรานั้นมักมีความโนมเอียงท่ี
จะมีความสุดโตงความสุดโตงนั้นมี 2 อยาง คือ ความสุดโตงในทางความคิดและความสุดโตง
ในทางปฏิบัติ 
 พุทธธรรม คือ คําสอนของพระพุทธเจานั้น มีอยูเปนจํานวนมากยากท่ีจะกลาวได
ครบถวนในท่ีนี้ จึงขอนําลักษณะทั่วไปของพุทธธรรมดังท่ีปรากฏในหนังสือพุทธธรรมฉบับเดิม
ของ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2544, หนา 8-9) มานําเสนอโดยสรุปวามีลักษณะ 2 อยาง คือ 
มัชเฌนธรรมเทศนา และ มัชฌิมาปฏิปทา 
                (1) มัชเฌนธรรมเทศนา 
 มัชเฌนธรรมเทศนา หรือเรียกวาส้ันๆวา “มัชเฌนธรรม” คือ ธรรมท่ีแสดงหลัก
ความจริงสายกลาง วาดวยความจริงตามแนวของเหตุผลบริสุทธ์ิ ตามกระบวนการของธรรมชาติ  
นํามาแสดงเพ่ือประโยชนทางปฏิบัติในชีวิตจริงเทานั้น ไมทรงสงเสริมความพยายามท่ีจะเขาถึง 
สัจธรรมดวยวิธีถกเถียงสรางทฤษฎีตางๆขึ้น แลวยึดม่ันปกปองทฤษฎีนั้นๆ ดวยการเก็งความจริง
ทางปรัชญา มัชเฌนธรรมเทศนา คือ ธรรมไมสุดโตงไปทางความคิดขางใดขางหน่ึง เหตุเพราะใน
พุทธกาลเจาลัทธิหรือศาสดาบางคนมีคําสอนไปในทางที่ผิดตอสัจธรรม เชน บางลัทธิสอนวา 
การกระทําอันใดไมมีผลตอบสนองถาผูทําพอใจก็คือการทําดี ถาไมพอใจก็ถือวาช่ัว บางลัทธิสอน
วาทุกอยางเปนเร่ืองสมมุติไมมีความหมายแทจริง ไมมีบาปบุญบางก็เช่ือวาสิ่งมีชีวิตประกอบดวย
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ชีวะ ซ่ึงเปนวิญญาณอมตะ บําเพ็ญตบะเทานั้นจึงจะชวยใหหลุดพนจากวัฏฏะสงสารไปได บางก็
เช่ือวากามารมณทําใหเขาถึงนิพพาน หรือความสงบ แตพระพุทธองคทรงแสดงหลักธรรมท่ีแสดง
ความจริงเปนกลาง เปนไปตามเหตุปจจัย เปนกลางตามสภาวะไมข้ึนกับใคร ไมเอนเอียงตามความ
ปรารถนาของใคร แตพอดีกับความเปนจริงท่ีวาส่ิงท้ังหลายน้ันอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน เหตุปจจัยทํา
ใหผลเกิดข้ึนผลจะเปนอยางไรก็เปนไปตามเหตุปจจัยนั้น หรือก็คือหลักธรรมที่ เราเรียกวา 
ปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท 
 (2) มัชฌิมาปฏิปทา 
                      มัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ขอปฏิบัติอันเปนกลาง ทางสายกลาง หมายถึง ขอปฏิบัติ
สายกลางไมหยอนเกินไปไมตึงเกินไป พอเหมาะ พอดีท่ีจะใหบรรลุผลสําเร็จถึงจุดหมาย คือ การไม
หมกมุน ไมของแวะในทางอันสุดโตงท้ัง 2 ไดแก อัตตกิลมถานุโยค คือ การประกอบตนเองให
ลําบากเกินไป และ กามสุขัลลิกานุโยค คือ การพัวพันในกามในความสบาย คําสอนของพระพุทธ
องคทรงมุงเนนใชปญญาในการแกปญหาเปนเหตุใหบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง คือ มรรคผล
นิพพาน ได มัชฌิมาปฏิปทา เปนหลักการครองชีวิตของผูฝกอบรมตนปฏิบัติตามสภาพชีวิตของแต
ละคนไมวาจะเปนคฤหัสถ (ผูครองเรือน) หรือบรรพชิตก็สามารถปฏิบัติไดในทางปฏิบัติ คือ มรรค
มีองค 8 มีสัมมาทิฐิเปนตนดวยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงมีลักษณะของ " ความพอดีของระบบ
ท้ังหมดความพอดีในองครวม " (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2554, หนา 51-55) 

 
การแบงลําดับขั้นของหลักพุทธธรรม 
 
 พระพุทธศาสนาวางจุดหมายของการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมเพ่ือบรรลุ
ประโยชนท่ีเปนจุดหมายของการมีชีวิตไว 3 ระดับหรือ 3 อัตถะคือ (สุจิตรา  ออนคอม, 2545, หนา 
69-70) 
 (1) ระดับพื้นฐาน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) จุดหมายขั้นตาเห็น หรือ ประโยชนปจจุบัน 
หมายถึง เปาหมายประโยชนในระดับชีวิตประจําวันท่ีมนุษยในสังคมตองการ 
 (2) ระดับกลาง (สัมปรายิกัตถะ) จุดหมายข้ันเลยตาเห็น หรือ ประโยชนเบ้ืองหนา
เนนท่ีความเจริญงอกงามแหงจิตใจเปนคุณคาท่ีแทจริงของชีวิต เปนพื้นฐานในการนําไปสูเปาหมาย
ชีวิตระดับสูงสุดตอไป 
 (3) ระดับสูงสุด (ปรมัตถะ) จุดหมายสูงสุด หรือ ประโยชนอยางยิ่ง หมายถึง 
ประโยชนท่ีเปนแกนแทของชีวิตเปนจุดหมายสุดทายท่ีชีวิตจะพึงบรรลุ คือ การบรรลุนิพพาน 
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 สําหรับงานวิจัยนี้เปนการวิจัยหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในหนังสือธรรมนิยาย เร่ือง  
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม ผูวิจัยจะขอแบงลําดับข้ันของหลักพุทธธรรม
ออกเปน 3 ระดับโดยยึดตามหลักจุดหมายของการมีชีวิตในทางพระพุทธศาสนาโดยจะนําเสนอ
หมวดธรรมในแตละระดับเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยและหมวดธรรมใดปรากฏในระดับตนแลว
จะไมนําเสนอในระดับท่ีสูงกวาเนื่องจากเปนธรรมท่ีมีพรอมแลวในระดับท่ีสูงข้ึนไป  

 

เรื่องยอธรรมนิยายเรื่องสัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม 

 

 ทานพระครูเจริญเปนเจาอาวาสวัดปามะมวง  เปนพระท่ีปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบ  
คอยชวยเหลือญาติโยมท่ีมีทุกขใหทุกขทุเลาเบาบาง หรือใหทุกขนั้นหายไป และไดคอยอบรม 
ส่ังสอนใหสรรพสัตวท้ังหลายไดปฏิบัติธรรมเพ่ือใหชีวิตมีความสุขท้ังตอตนเองและสังคม วันหนึ่ง
นายบัวเฮียวซ่ึงเปนชาวกาฬสินธุ ไดมาขอบวชกับทานพระครู โดยไดโกหกกับทานพระครูวาเปน
คนไทย เพราะกลัววาทานพระครูจะไมบวชให แตทานพระครู ก็ทราบอยูแลววานายบัวเฮียวไมใช
คนไทยแตเปนคนญวน ซ่ึงนายบัวเฮียวก็ไดรับสารภาพกับทานพระครูในภายหลังวาไมใชคนไทย 
สาเหตุท่ีนายบัวเฮียวมาบวชที่วัดนี้ เพราะไดฝนเหมือนๆกันตอเนื่องกันถึง 3 คืน โดยฝนวาเห็นวัด
ปามะมวงและทานพระครู ในฝนมีเสียงบอกวาใหมาบวชวัดนี้ และจะสามารถแกกรรมที่วัดนี้ได 
ทานพระครูก็ไดทําพิธีอุปสมบทใหกับนายบัวเฮียว คร้ังไดบวชแลวพระบัวเฮียวก็ไดตั้งใจปฏิบัติ
ตามพระวินัยสงฆเครงครัด โดยมีพระมหาบุญเปนผูดูแล ไดฝกเจริญวิปสสนากรรมฐานโดยมี 
ทานพระครูเปนผูสอน ตอมาไดมีครูจากนครสวรรคมาขอฝกกรรมฐานเปนเวลา 3 วัน คนหนึ่งเปน
ครูใหญ ชื่อ ครูสฤษด์ิ ซ่ึงเปนผูท่ีขวนขวายในการปฏิบัติมาก วันหนึ่งมีทานรัฐมนตรีและคุณหญิงมา
ปรึกษาทานพระครูเร่ืองท่ีจะทําการปฏิวัติวาจะสําเร็จไหม ทานพระครูไดขอรองทานรัฐมนตรีวา
อยาทําเลย เพราะจะเกิดปญหาตามมา ทําใหทานรัฐมนตรีและคุณหญิงไมพอใจในตอนแรก ตอมา
เม่ือไดฟงคําแนะนําส่ังสอนของทานพระครูจึงไดเขาใจและเกิดความศรัทธาในทานพระครูมาก
ยิ่งข้ึน ทานพระครูไดยกตัวอยางของคุณนายลําไยในการสอนเร่ืองของผูท่ีปฏิบัติกรรมฐานแลวได
ผลสําเร็จ การปฏิบัติธรรมของครูสฤษก็ปฏิบัติไดกาวหนาไปมากในขณะท่ีปฏิบัติกรรมฐานอยูก็ได
พบกับหลวงตาเฟอง ท่ีเปนเปรตมาขอสวนบุญ  หลวงตาเฟองเคยบวชเปนพระอยูในวัดปามะมวง
เม่ือนานมาแลว แตปฏิบัติตัวไมดี ทําผิดศีลขณะบวช คร้ันตายไปแลวจึงไปเกิดเปนเปรต  ไดขอรอง
ใหครูสฤษด์ิชวยบอกทานพระครูวาใหทําบุญถวายผาไตรแลวชวยแผเมตตาอุทิศสวนกุศลไปใหดวย 
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 พระบัวเฮียวขณะท่ีฝกกรรมฐาน ก็ไดพบกับอุปสรรคในการฝกปฏิบัติกรรมฐานเปน
ระยะๆ  ซ่ึงทานพระครูก็ไดชวยใหคําแนะนํา ดูแลอยางใกลชิดโดยตลอด  หลังจากท่ีครูสฤษด์ิและ
เพื่อนครูท่ีมาฝกกรรมฐานไดเดินทางกลับไปแลว ตอมาครูสฤษดิ์ไดกลับมากราบทานพระครูอีก
คร้ัง พรอมท้ังพาภรรยา และลูกสาวท้ัง 2 คนมาดวย ครูสฤษดิ์ถูกลอตเตอร่ีรางวัลท่ี 1 จึงแบงเงินมา
ซ้ือรถตู และไดนํารถตูมาถวายใหทานพระครู เพื่อใชในการเดินทางไปกิจนิมนต ทานพระครูได
แนะนําใหครอบครัวของครูสฤษดิ์มาฝกกรรมฐานเพื่อแกกรรม โดยท่ีทานพระครูทราบวาลูกสาว
คนเล็กของครูสฤษดิ์ คือ นางสาววรรณวิไล นั้นเปนทหารคนสนิทของทานพระครูเม่ือชาติท่ีแลวท่ี
ไดรวมรบดวยกันมา ชื่อ นายจันสม จะตองมาชดใชกรรมที่ไดทําไว ตอมานายจอยซ่ึงเปนหลานชาย
ของทานพระครูไดพาคูหม้ัน คือนางสาวจุก มากราบทานพระครู เพื่อขอฤกษแตงงาน ทานพระครู
ไดแนะนําใหท้ังคูมาเขากรรมฐานท่ีวัดกอนแตงงานเพื่อความเปนสิริมงคลในชีวิตคู โดยมีพระ 
บัวเฮียวเปนพี่เล้ียงคอยสอนกรรมฐานให คุณนายดวงสุดาเปนภรรยาผูวาราชการจังหวัดไดพาเถาแก
เส็งและนางกิมงอ ซ่ึงเปนบิดาและมารดาของคุณนายดวงสุดา มาฝกกรรมฐาน ทานพระครูก็ไดชวน
ใหคุณนายมาฝกดวยแตคุณนายปฏิเสธวายังมีงานอีกหลายอยางที่ตองทํา รอใหสามีปลดเกษียณกอน
แลวคอยมา ทานพระครูก็เทศนสอนวาพอถึงเวลานั้นก็จะมีงานอ่ืนมาใหทําอีกจนบางทีตองกลับ
บานเกาไปกอนท่ีจะไดมาปฏิบัติซ่ึงทําใหเสียโอกาศในการทํากุศลใหกับตนเอง วันหนึ่งในขณะท่ี
ทานพระครูเขียนหนังสืออยูก็มีผูใจบุญ 4 คนมาจาก 4 ทิศเดินทางมาโดยไมไดนัดหมายกัน และ 4 
คนนี้ก็ไมเคยรูจักกันมากอน แตละคนฝนเหมือนกันวามีผูหญิงบอกใหมาชวยสรางหอประชุมท่ีวัด
ปามะมวง และจะมีเพ่ือนเกามารวมสรางอีกสามคน ท้ัง 4 คนก็เลยมาพิสูจนวามีวัดนี้อยูจริง แลวก็
ไดตกลงใจรวมกันท่ีจะสรางหอประชุมรวมกัน อุบาสิกาทองรินไดมาปฏิบัติกรรมฐานท่ีวัดปา
มะมวงและทานพระครูไดเห็นวาขณะนี้เจากรรมนายเวรกําลังตามมาเอาชีวิตของนางทองริน  
พระเจริญจึงไดเตือนวาใหนางทองรินปฏิบัติกรรมฐานใหอยูแตในวัดเปนเวลา 15 วัน โดยหามออก
จากวัดเด็ดขาด ถึงวันท่ีทานพระครูจะไปสวดพระพุทธมนตท่ีงานแตงงานของนายจอยและนางสาว
จุก กอนไปทานพระครูก็ไดกําชับกับนางทองรินอีกคร้ังวาไมใหออกจากวัด แตหลังจากทาน 
พระครูไปแลว นางทองรินรูสึกรอนใจอยากกลับบานเพราะเปนหวงลูกกับสามี เกรงวาสามีจะมี
ภรรยานอย จึงไดออกจากวัดแลวมาประสบอุบัติเหตุรถชนตายอยูหนาวัด ซ่ึงระหวางนั้นสามีและ
ลูกไดเดินทางมาหาท่ีวัดเพราะคิดถึงแตก็ตองมาพบวานางทองรินเสียชีวิตแลว 
 พระบัวเฮียวขณะท่ีฝกปฏิบัติกรรมฐานก็ไดพบอุปสรรคในการฝกเปนระยะๆ เชน  
การเกิดพยาบาทนิวรณเพราะพระบัวเฮียวไมชอบนางบุญรับท่ีสงเสียงดังดาหมาดาแมวตลอดวัน 
ทานพระครูจึงชวยแนะนําทางแกไขใหแผเมตตาและบอกวิธีปฏิบัติเพ่ือระงับความโกรธ แตท่ีหนัก
คือ พระบัวเฮียวมีความรูสึกวาอยากจะสึกไปมีครอบครัวเหมือนคนอ่ืนๆ ทานพระครูก็ไดชี้ใหเห็น
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ถึงความทุกขของการมีครอบครัว ครูมนตรีและครูสุมาลีไดนําหินประหลาดท่ีเพื่อนไดนํามาฝากให
ทานพระครู เพราะวิญญาณในหินประหลาดนี้ไดเขาฝนเพื่อนของเขามา 3 คืนติดกัน ซ่ึงทานพระครู
ทราบวาวิญญาณท่ีอยูในหินกอนนี้เปนวิญญาณของผูชายท่ีสรางปราสาทหินพนมรุงแลวถูกหิน 
ตกลงมาทับตาย พอมาอยูวัดทานพระครูเลยทําการสอนกรรมฐานให ตอมาหลังจากนั้นก็ไดมีโยม
คนหนึ่งยกเสามาใหทานพระครูพรอมกับบอกวาเสาพูดได โดยบอกวาอยากมาอยูวัดปามะมวงจะ
ไปชวยทานพระครูกวาดลานวัด ซ่ึงทานพระครูก็รูวาวิญญาณท่ีอยูในเสาน้ันเปนผูหญิงอยากมาอยู
กับบุรุษผูมากับกอนหินเพราะเคยผูกพันกันมาแตชาติปางกอน และไดชวนใหมาสรางบารมีรวมกัน  
คุณนายดวงสุดาไดพาเถาแกเส็งและคุณกิมงอมากราบทานพระครู และเลาเร่ืองท่ีบานโดนโจรปลน
แลวจะฆาเถาแกเส็งและคุณกิมงอแตปนยิงไมออก ซ่ึงในขณะน้ันเถาแกเส็งและคุณกิมงอกําลัง
ปฏิบัติกรรมฐานอยู โจรจึงไดหนีไปและตอมาไดโดนตํารวจจับ ภายหลังทราบวาเปนลูกหนี้ของ  
เถา-แกเส็ง ชื่อ นายสุข ซ่ึงอยากจะมาปลนฆาเพื่อท่ีจะไมตองใชหนี้ แตเถาแกเส็งไมตองการที่จะ
สรางเวรกรรมตอกันอีกจึงบอกตํารวจวาจําหนาคนรายไมได ตํารวจเลยตองปลอยนายสุขไป ตอมา
นายสุขไดสํานึกผิดจึงไดมาขอขมาเถาแกเส็งหลังจากนั้นไดกลับตัวเปนคนดีจึงไดไปประกอบอาชีพ
เปนคนขับรถแทกซ่ี การดําเนินชีวิตของทานพระครูสวนใหญจะหมดไปกับการชวยเหลือญาติโยม
ท่ีมาขอคําปรึกษาปญหาชีวิต สวนมากทานพระครูจะแนะนําใหมาฝกกรรมฐานท่ีวัด และหม่ัน 
สวดมนตแผ เมตตา  ปญหาสวนใหญจะเปนเร่ืองครอบครัว  เชน  สามีไปมีเมียนอย  ลูกหนี 
ออกจากบาน  พอ  แมญาติพี่นองกําลังจะเสียชีวิต  เปนมะเร็ง เจ็บปวย  หนาท่ีการงาน เชน  
การคอรรัปช่ันของเจาหนาท่ีขาราชการ ธุรกิจกําลังประสบปญหา โดนใสราย บางคนก็มาขอ
คําแนะนําในเร่ืองการฝกกรรมฐาน ตอมามีครอบครัวของคหบดีท่ีมีลูกชายติดยาเสพติดอยูท่ีอเมริกา
อยากจะใหมาบวชกับทานพระครู แตทานพระครูไมสามารถชวยเหลือได เพราะมันเปนผลกรรมท่ี
คหบดีไดทําไว ท่ีทําอาชีพคาขายยาเสพติดใหผูอ่ืน ผลกรรมเลยมาตกที่ลูกชาย แตไดแนะนําให
ครอบครัวของคหบดีมาปฏิบัติธรรมฝกกรรมฐานเพราะถาไมมาแลวลูกชายอีก 3 คนท่ีเหลือจะตอง
ติดยาดวย และก็ใหเลิกอาชีพคาขายยาเสพติดดวย   
 ทานพระครูไดไปเยี่ยมนางกิมหงซ่ึงกําลังจะเสียชีวิต โดยท่ีทานพระครูรูวานางกิมหงได
ทําส่ิงท่ีไมดีไวมาก ไมวาจะเปนการโกงลูกคา โกงลูกหนี้ โกงชาวไรชาวนา จนทําใหนางมีฐานะ
รํ่ารวย จนตอนที่นางกําลังจะตาย ลูกหลานก็แยงสมบัติกัน โดยกอนท่ีจะตายทานพระครูไดแนะนํา
ใหนางกิมหงขออโหสิกรรมและทําใจใหเปนสมาธิจะไดไปสูภพภูมิท่ีดี จากนั้นทานพระครูไดไป
งานฉลองพัดยศของทานเจาคณะจังหวัด ซ่ึงในงานทานพระครูโดนเสาเหล็กพุงใสหนา เพราะ 
ผลกรรมท่ีโยนไมไปโดนปากและจมูกของสุนัขเลือดออก โดยท่ีทานไมไดตั้งใจตอนท่ีทําความ
สะอาดลานวัด นายขํานองชายทานพระครูไดมาขอความชวยเหลือจากทานพระครู โดยขอชวยให
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ลูกชาย คือนายขุนทองไมใหโดนเกณฑทหารเพราะเปนหวงท่ีลูกชายเปนกะเทย ทานพระครูจึงแนะ
ใหมาชวยงานท่ีกุฏิแทนการมาเจริญกรรมฐานเพราะนายขุนทองไมอยากฝกกรรมฐานและทาน 
พระครูยังบอกนายขําดวยวาท่ีนายขุนทองเกิดมาเปนกะเทย เพราะกรรมเกาท่ีทําไวชาติท่ีแลว คือ
เปนคนเจาชู สวนพระบัวเฮียวก็สามารถปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานไดพัฒนามาก จนไดฌานท่ี 8 
แลว หลังจากนั้นเถาแกเส็งไดมาพบทานพระครูโดยเลาใหฟงวา เขาเจริญกรรมฐานถึงข้ันได
ทิพยจักษุ พระบัวเฮียวต้ังใจจะแผเมตตาไปใหโยมแมและโยมพอเล้ียง จึงไดสอบถามทานพระครูวา
สามารถแผเมตตาใหคนเปนไดหรือไม ทานพระครูบอกวาไดและไดยกตัวอยางของนาย 
วิกโก บราวน ท่ีมาบวชพระแลวก็สามารถแผเมตตาไปให ปู พอ และแมท่ีอยูประเทศนอรเวยได  
พระบัวเฮียวจึงต้ังใจปฏิบัติกรรมฐาน เม่ือพระบัวเฮียวไดออกจากผลสมาบัติ และไดแผเมตตาอุทิศ
สวนกุศลไปใหโยมแมและโยมพอเล้ียง พอถึงเวลาเพลพระบัวเฮียวไดพบกับเทวดาท่ีแปลงกายเปน
มนุษยท่ีนําอาหารทิพยมาถวาย โดยท่ีพระบัวเฮียวไมรูวาเปนเทวดา หลังจากนั้นพระบัวเฮียวไดรับ
จดหมายจากโยมแมวาไดรับจดหมายของ พระบัวเฮียวแลว และไดบอกดวยวาตอนนี้เลิกอาชีพฆา
วัว-ควายแลว ตอนนี้กําลังต้ังครรภกับพอเล้ียง จึงทําใหพระบัวเฮียวรูสึกปติเปนอยางมากท่ีการฝก
กรรมฐานและแผเมตตาของทานเปนไดผล จึงนําเร่ืองนี้ไปเลาใหทานพระครูฟง ทานพระครู 
รวมอนุโมทนาบุญในการปฏิบัติธรรมในคร้ังนี้ดวย ทานพระครูไดบอกเร่ืองท่ีทานจะมรณภาพดวย
อุบัติเหตุรถคว่ําคอหักตาย วันท่ี 14 ต.ค. 2521 เวลา 12.45 น. เพราะผลกรรมท่ีหักคอนกตอนเปนเด็ก  
ทานพระครูไดพบกับโยมปนท่ีปวยเปนอัมพาตอยูท่ีจังหวัดอางทอง ไดมาพบทานพระ-ครูโดยมาใน
รูปวิญญาณท่ีออกจากรางขณะนอนหลับซ่ึงเรียกวา “เจตภูต” โดยมาบอกทานพระครูวานางจะ 
สละรางในวันพรุงนี้ ใหทานพระครูไปงานศพของนางดวย ตอมาทานพระครูก็ไดพบกับ เจตภูต
ของคุณนายราศี เชนกัน โดยเจตภูตของคุณนายราศี มาบอกกับทานพระครูวานางจะถูกยิงตายโดย
ภรรยานอยของนายประวิทย ผูท่ีเปนสามี ในวันพรุงนี้และกราบขอขมาพระเจริญจึงลากลับ 
 หลังจากทานพระครูกลับจากงานเผาศพโยมปนท่ีจังหวัดอางทอง ทานพระครูไดแวะไป
เยี่ยมนางนวลศรีท่ีทานรูวาอีก 3 วันขางหนานางจะตาย ซ่ึงภายหลังนางนวลศรีก็ไมไดเสียชีวิต  
เพราะกอนหนาวันท่ีจะเสียชีวิต 1 วันไดมี มัคทายกมาบอกบุญ เร่ืองการสรางโบสถ นางมีจิตศรัทธา
อยากทําบุญสรางโบสถ ทําใหนางปล้ืมปติมากท่ีขณะใกลตายแลวยังมีโอกาสทําบุญเปนคร้ังสุดทาย  
ซ่ึงในคืนนั้นนางไดนอนทํากรรมฐานพอจิตเปนสมาธิก็เกิดนิมิตวา “พรุงนี้ยังไมตายใหไป
โรงพยาบาลศิริราชหมอจะผาตัดให” โดยท่ีทานพระครูไดบอกวาเกิดจากผลกรรมตัดรอน หรือ  
อุปฆาตกกรรม ซ่ึงก็คือ การพลิกชะตาชีวิตจากตายเปนไมตายเพราะไดมีจิตศรัทธาทําบุญกอนตาย
ซ่ึงเปนบุญใหมเพราะบุญเกาหมดแลวบุญใหมจึงใหผลทันที แตนายฮิม ซ่ึงเปนลูกเขยของ 
นางนวลศรีไดเสียชีวิตลงแทนเพราะบุญเกาหมด ซ่ึงทานพระครูไดเตือนใหมาฝกกรรมฐานแลวแต
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ไมยอมทําตามอางวายังไมมีเวลา ซ่ึงตรงกันขามกับนายทหารคนหน่ึงช่ือพันโทวิชญท่ีจะตอง
เสียชีวิตเหมือนกัน แตทานพระครูไดแนะใหมาฝกกรรมฐานซ่ึงเขาก็ไดปฏิบัติตามคําแนะนําของ
ทานพระครู ก็ทําใหเขาก็รอดชีวิตโดยปาฏิหาริยและยังไดมาพบเนื้อคู ท่ีวัดปามะมวงดวย  
ทานพระครูไดพบกับอาจารยชิต ซ่ึงเคยเปนอาจารยสอนท่ีวิทยาลัยเกษตรกรรม จังหวัดเชียงใหม
และไดลาออกมาเม่ือรูวาปวยเปนมะเร็งตอมน้ําเหลืองไดทําการรักษาผาตัดมาแลวแตไมหาย จึงมา
ขอความชวยเหลือจากทานพระครู และไดถามวาตนไดเคยทํากรรมอะไรไวถึงไดเปนเชนนี้  
ทานพระครูไมตอบเพียงแตใหอาจารยชิตฝกกรรมฐานแลวจะไดรูเอง และทานยังบอกอีกวามี
โอกาสหายเปนมะเร็งตอมน้ําเหลือง ทําใหอาจารยชิตดีใจมาก นางสาวสมปอยมาพบทานพระครูให
ทานชวยเพราะวาปวยเปนมะเร็งเตานมไมรูจะใหใครชวยแลวเพราะพอแมญาติพี่นองหายสาบสูญ
หมด ทานพระครูจึงไดบอกวาท่ีชีวิตตองเปนแบบนี้เพราะผลกรรมที่นําลูกหมามาปลอยตอนท่ีมัน
ยังเล็กมาชวยตัวเองยังไมได ทําใหมันตายในท่ีสุดและเปนการพรากแมพรากลูกดวย ผลกรรมจึง
ตามมาใหผล ตอมาทานพระครูประสบอุบัติเหตุตกบันไดขาหักเพราะกรรมท่ีเคยไปหักขา  
นกกระสา  ตั้งแตอาจารยชิตมาพักรักษาตัวท่ีกุฏิ ทานพระครูก็ไมคอยมีญาติโยมมาปรึกษาปญหา
ชีวิตเพราะทนกล่ินเหม็นท่ีมาจากบาดแผลของอาจารยชิตท่ีเปนมะเร็งตอมน้ําเหลืองไมไหว  
นายขุนทองจงึประกาศงดรับญาติโยมเปนเวลา 1 เดือน นอกจากผูท่ีมีเร่ืองสําคัญเรงดวนเทานั้น จึง
จะอนุญาตใหเขาพบ แตทานพระครูยังชวยเหลือญาติโยมโดยการตอบจดหมายจากญาติโยมท่ีมี
ปญหาชีวิตแทน  ตอมาอาจารยชิตไดหายปวยจากโรคมะเร็งตอมน้ําเหลืองเพราะระหวางปฏิบัติ
กรรมฐานเขารูสึกเจ็บปวดบาดแผลท่ีเปนมะเร็งตอมน้ําเหลืองมาก จึงไดภาวนาขอใหระลึกไดวาเขา
ไดทํากรรมใดไวจึงตองมารับกรรมแบบนี้ ซ่ึงเขาก็สามารถระลึกไดและก็อโหสิกรรมตอเจากรรม
นายเวรโดยการแผเมตตาอุทิศสวนบุญสวนกุศลไปใหให โดยท่ีอาจารยชิตไดมาเลาใหทานพระครู
ฟงพรอมกับกราบขอบคุณทานพระครูท่ีเมตตาสอนใหเขาปฏิบัติธรรมแกกรรมได เม่ือทานพระครู
หายเปนปกติแลวจึงออกรับแขกตามปกติ ทานพระครูไดพบกับคณะอาจารยสอนวิทยาลัยครู โดยท่ี
ทานพระครูทราบวาหนึ่งในนั้นเปนลูกชายของทานเม่ือชาติท่ีแลว ช่ืออาจารยกวิศญา มาขอ
คําแนะนําปรึกษาจากทาน ทานพระครูจึงใหลองกลับไปสวดมนตท่ีบานดูกอนแลวกลับมารายงาน
ผลกับทานวาเปนอยางไรบาง ท่ีวัดปามะมวงนั้นมีสุนัขท่ีเปนพี่นองกันอยู 3 ตัว ช่ือเจาหมี เจาโฮม 
เจาขาว ตัวท่ีพิเศษกวาตัวอ่ืนคือ เจาหมี มันสามารถส่ือสารกับทานพระครูได ทานพระครูจึงไดบอก
กับญาติโยมวาท่ีเปนเชนนี้เพราะชาติท่ีแลวเจาหมีไดเกิดเปนคน แลวก็เปนมัคทายกของวัดนี้มากอน 
และท่ีตองมาเกิดเปนสุนัข เพราะกรรมท่ีมันชอบไปเร่ียไรเงินคนเขามาทําบุญ เร่ียไรเกงมาก แต
ตัวเองไมเคยทําบุญเลย 
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 ครอบครัวคหบดีไดมาขอพบทานพระครูในกลางดึกคืนหนึ่ง โดยนําเงินมาถวายทาน
พระครูเพื่อเปนคาใชจายสวนตัวเพราะลูกชายคหบดีถูกลอตเตอร่ี ซ่ึงตรงกับท่ีทานพระครูอธิษฐาน
จิตวาขอใหไดเงินมาชวยนายสมชายเร่ืองงานแตงงาน ทานพระครูไดใหครอบครัวคหบดีอยูฝก
กรรมฐานท่ีวัดกอนกลับ เพ่ือจะไดกลับหลังเท่ียงคืนเพราะถากลับกอนเท่ียงคืนจะประสบอุบัติเหตุ
รถชนกันจะเสียชีวิตท้ังครอบครัว โดยที่ทานพระครูไมไดบอกใหครอบครัวคหบดีไดรูกอน เถาแก
เส็งไดพาเจกบก นองชายของเถาแกเส็งมาฝกกรรมฐานกับทานพระครู เพราะเขาปวยเปนมะเร็ง
ลําไส ซ่ึงจะมีชีวิตอยูไดแค 3 เดือน โดยท่ีทานพระครูจะชวยเขาผลสมาบัติเปนเวลา 3 วันเพื่อท่ีจะ
ตออายุใหเถาแกบก เพื่อชดใชกรรมที่เคยทําไวในวัยเด็กท่ีกระทํากับ เถาแกบก รวมทั้งเถาแกเส็งกจ็ะ
ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อชวยนองชายดวย นายสมชายและนางสาวแปงรํ่าคูหม้ันไดมาปฏิบัติกรรมฐาน
เปนเวลา 15 วัน ซ่ึงทานพระครูก็เห็นดวยเพราะจะเปนสิริมงคลในชีวิตคู จนถึงวันแตงงานนาย
สมชาย และนางสาวแปงรํ่าไดเงินรับไหวและเงินชวยงานจากแขกท่ีมารวมงานรวมท้ังทานพระครู
ดวย จึงไดแบงเงินมาทําบุญถวายสมทบทุนสรางหอประชุมดวย นายสมชายไดนํานองชายมา
ชวยงานท่ีกุฏิแทนเขาช่ือ นายสมชาติ ซ่ึงภายหลังมารูวาเปนกะเทยเหมือนนายขุนทอง วันท่ี 15 ส.ค. 
2521 บรรดาลูกศิษยทานพระครูไดจัดงานวันคลายวันเกิดใหทานพระครูและมีลูกศิษยหลายคน
ทราบวาอีก 2 เดือนขางหนา ทานพระครูจะมรณภาพดวยอุบัติเหตุรถคว่ํา ทานพระครูไดแนะนํา 
ส่ังสอนญาติโยมวา ถาเกิดปญหามีความทุกขใจใหแกปญหา โดยการเจริญวิปสสนากรรมฐานซ่ึง
เปนทางท่ีสามารถใชแกปญหาได ตอจากนั้นทานพระครูไดเทศนสอน เร่ืองพระคุณแม จนในท่ีสุด
วันท่ีทานพระครูบอกไววาทานจะมรณภาพก็มาถึง ทานพระครูไดเขาผลสมาบัติและต้ังจิตแผเมตตา
ไปยังสรรพสัตวและเจากรรมนายเวร แลวออกบิณฑบาตในตอนเชาตามปกติและไดบอกลาญาติ
โยมวา วันนี้เปนวันสุดทายของทานพระครูเพราะจะประสบอุบัติเหตุรถคว่ําคอหักตายเวลา 12.45 น.  
เพื่อชดใชกรรมท่ีทําไวกับนกกระสาและเตา ในชวงเชาพระเจริญไดลงมารับแขกท่ีกุฏิและเทศน
สอน เร่ือง “กฎแหงกรรม” และทานก็กําลังจะชดใชกรรมในอีกไมกี่ช่ัวโมงขางหนา ทําใหลูกศิษย
รูสึกเสียใจกับการจากไปคร้ังนี้ของทานพระครูเปนอยางมาก นายแพทยสิงหพลแหงโรงพยาบาล 
ศิริราชไดพาครอบครัวมาถวายภัตตาหารเพล แดพระภิกษุสามเณรวัดปามะมวง ทานพระครูไดบอก
บรรดาญาติโยมวาจะออกเดินทางไปบรรยายธรรมที่ วัดกวิศาวราราม จังหวัดลพบุรี จนถึงเวลา
เดินทางทานพระครูไดกลาวลาญาติโยมและออกเดินทางเม่ือเดินทางมาถึงทางแยกเขาจังหวัดลพบุรี  
รถทัวรไดขับรถแซงข้ึนมาดวยความเร็วสูง โดยไมทันเห็นรถสองแถวท่ีจอดเปดไฟเล้ียวขวาตรง
แยกทางเขาจังหวัดลพบุรี ทําใหรถทัวร มาชนกับรถสองแถวคันท่ีทานพระครูนั่งโดยสารมา ทําให
ทานพระครูกระเด็นออกจากรถ คอหักพับถึงราวนม หนังศีรษะเปดต้ังแตหนาผากถึงทายทอยทาน
พระครู ไดชดใชกรรมใหกับนกกระสาและเตาแลว 
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 ตัวอยางตัวละครจากธรรมนิยายเร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ท่ีแสดงใหเห็นถึง        
“กฎแหงกรรม” ของตัวละครตางๆ ท่ีไดกระทําส่ิงท่ีไมดีผิดศีล ผิดธรรม จนทําใหผลกรรมยอนกลับ
มาสงผล ทําใหชีวิตพบกับความทุกขท้ังทางรางกายและทางจิตใจ ดังนี้ 
 ทานพระครูเจริญ 
 ทานพระครูเจริญในสมัยท่ีทานยังเปนเด็กทานไดกอกรรมไวมากมาย ซ่ึงผลกรรม
เหลานั้นก็ไดมาสงผลใหทานตองไดรับความทุกขทรมานทางกายหลายคร้ัง เชน 
 เชาวันหนึ่งหลังจากท่ีทานพระครูปฏิบัติกรรมฐานแลวขณะท่ีกําลังแผเมตตาอุทิศ 
สวนกุศลไปใหสรรพสัตว ก็มีเสียงบอกทานวา วันนี้ตองใชหนี้นกกระสา ซ่ึงทานก็นอมรับผลกรรม
นั้น ขณะท่ีทานกําลังจะเดินลงบันได ทานไดพลัดตกลงมาขาหัก เปนผลกรรมตอนท่ีทานอายุ 
สิบสองสิบสาม ทานชอบฆาสัตวตัดชีวิต วันหนึ่งออกไปยิงฝูงนกกระสาตกลงมาตายหลายตัว แตมี
อยูตัวหนึ่งมันยังไมตายแคปกหัก มันตกลงมาไดมันก็วิ่งหนี ทานก็วิ่งตามอยูนานพอจับได  
ดวยความแคนท่ีทําใหเหนื่อยจึงจับมันหักขาท้ังสองขาง แลวก็ท้ิงใหมันตาย 
 อีกเหตุการณหนึ่งท่ีทานตองใชหนี้นกกระสาและเตา เชาวันท่ีทานพระครูไดรับกิจ
นิมนตไปบรรยายธรรมท่ีจังหวัดลพบุรี ไดมีเสียงมากระซิบบอกทานวา วันนี้ใชหนี้นกกระสาและ
เตา กอนทานจะออกเดินทางจึงไดเลาผลกรรมที่ทานไดทํามาในอดีตสมัยท่ีทานยังเปนเด็กเพื่อ 
ส่ังสอนใหญาติโยมอยาไดทํากรรมเหมือนทาน ทานเลาวา ในสมัยเด็กทานไดไปยิงนกกระสาจนมนั
ปกหักตกลงมา พอทานไปจับมันมันก็จิกทานจนเลือดออก ดวยความโกรธทานเลยจับมันหักคอมัน
ทันที แลวก็ถลกหนังหัวมันอีกดวย สวนเร่ืองตมเตานั้น ทานเลาใหฟงวา ตอนอยูมัธยมหนึ่งพวก 
ข้ีเมาจางทานใหไปซ้ือเตามาตมแกลมเหลา ทานก็ไปซ้ือมาแลวก็จัดการตมน้ําใหเดือดแลวก็ใสเตา
ลงไปขณะท่ีน้ําเดือด แตเตามันดิ้นจนหมอแตก มันตะเกียกตะกายหนีเอาตัวรอด ทานเห็นแลวก็เลย
ปลอยมันไป ขณะท่ีทานตองเดินทางไปบรรยายธรรมทานพระครูไดประสบอุบัติเหตุรถชนกัน  
จนรางของทานกระเด็นออกนกตัวรถในลักษณะถลารอนเหมือนนกท่ีถูกยิง กระแทกลงบนท่ี 
พื้นถนน คอหักพับลงมา หนังศีรษะเปดต้ังแตหนาผากถึงทายทอย นี่ก็คือผลกรรมท่ีทานหักคอถลก
หนังหัวนกกระสาและตมเตา 
 อีกเหตุการณตอนท่ีทานพระครูเจริญไดรับกิจนิมนตไปงานฉลองพัดยศของเจาคณะ
จังหวัด ขณะท่ีกําลังจะถึงพิธีเจริญพรระพุทธมนต ก็เกิดลมบาหมูพัดกรรโชกข้ึน ความแรงของลม
ไดหอบเอาเตนท ใหสูงข้ึน และเสาเตนทซ่ึงเปนเหล็กแทงยาวไดหลุดออกมาพุงใสทานพระครู  
จนทานบาดเจ็บ ทานจึงสํารวมจิต กําหนดจนความเจ็บลดลง แลวกฎแหงกรรมก็ฉายวาบข้ึนมาให
ทานเห็น มีอยูคร้ังหนึ่งท่ีทานกําลังกวาดลานวัดอยู พบทอนไมทอนหนึ่งวางเกะกะอยูจึงหยิบมัน
เหวี่ยงไปท่ีใตตนปบ โดยไมทันเห็นวามีสุขัขนอนหลับอยู ไมทอนนั้นจึงปาไปถูกปากและจมูกของ
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สุนัขจนเลือดออก สงเสียงรองครวญครางดวยความเจ็บปวด ทําใหทานคิดไดวา อุตสาหฝกสติไวดี
แลว ยังมีอันพล้ังเผลอแคอึดใจเดียวยังไดรับผลรายถึงขนาดนี้ กรรมท่ีไมไดเจตนาก็ตองมารับผล 
แลวคนท่ีกอกรรมช่ัวดวยความเจตนาก็ตองไดรับผลทุกขทรมานมากกวาไมรูกี่เทา 
 พระบัวเฮียว 
 พระบัวเฮียวเปนพระบวชใหม ไดมาบวชอยูท่ีวัดปามะมวง พระบัวเฮียวเปนพระท่ีมี
ความประพฤติดีงาม เครงครัดในพระวินัย แตเดิมพระบัวเฮียวอาศัยอยูท่ีจังหวัดกาฬสินธุ บิดา
มารดาทํางานอยูในโรงฆาสัตว บิดามีหนาท่ีฆาวัวฆาควาย มารดามีหนาท่ีแลเนื้อ หนัง กระดูก ดวย
กรรมที่ทําฆาสัตวตัดชีวิตทําใหบิดาโดนมารดาฆาตาย พระบัวเฮียวเกิดและโตในโรงฆาสัตว ดังนั้น
จึงเห็นวาการฆาสัตวตัดชีวิตเปนเร่ืองธรรมดา เม่ือพระบัวเฮียวโตข้ึนก็ไดมาทําหนาท่ีในโรงฆาสัตว
ตอจากบิดาฆาวัวฆาควาย กระท่ังอายุไดยี่สิบหาป พระบัวเฮียวฝนเห็นวัดปามะมวงและทานพระครู 
ในฝนมีเสียงบอกใหพระบัวเฮียวมาบวชเพื่อแกกรรมท่ีทํา พระบัวเฮียวจึงมาบวชท่ีวัดตามเสียงท่ี
บอกในความฝน 
 หลวงตาเฟอง  
 หลวงตาเฟองเคยบวชเปนพระอยูท่ีวัดปามะมวง ในสมัยท่ียังมีชีวิตอยูเปนพระท่ีเกียจ
ครานเอาแตกินกับนอน นอกจากนี้ยังขโมยของวัดไปฝากลูกฝากหลานเปนประจํา ซ่ึงทานพระครูก็
วากลาวตักเตือน แตหลวงตาเฟองก็ทําไมรูไมชี้ ปฏิบัตตินต้ังอยูในความประมาทมัวเมาในชีวิตกวา
จะรูสึกตัวก็สายไปเสียแลว คร้ันตายลงจึงไดเกิดมาเปนเปรตคอยขอสวนบุญจากผูอ่ืน 
 โยมปน 
 นางปนปวยเปนอัมพาตเดินไมไดมาหาหกปแลว อาศัยอยูกับสามีและลูกสาวคนสุดทอง
ท่ีกําลังเรียนปริญญาโทอยู สวนลูกคนอ่ืนๆ พอนางปนแบงท่ีนาใหก็ตางแยกยายไปมีครอบครัวกัน
หมดไมมีใครมาดูแลนางท่ีกําลังปวยอยูเลย มีแตสามีคนเดียวเทานั้นท่ีดูแลคอยปอนขาว ซักเส้ือผา  
อาบน้ํา เช็ดอุจจาระปสสาวะให ถึงแมวาลูกสาวคนสุดทองจะอยูดวยแตก็ไมไดดูแลนางปนเลย คอย
แตขอเงินเพื่อไปเท่ียวกับเพ่ือนๆ คร้ันทานพระครูตักเตือนก็ไมยอมฟง จนนางปนตองบอกกับทาน
พระครูวา มันเปนเวรกรรมของนางเอง ในอดีตแมนางปนก็เปนอัมพาตนอนปวยอยูเปนป นางปน
ไมเคยซักผาใหแมเลย เพราะตอนนั้นนางปนอาศัยอยูกับยาย ไมไดอยูกับแม เวลายายใหเอาขาวไป
สงแม พอสงแลวก็รีบกลับไปบานยาย แมเคยขอรองใหซักผาใหแมหนอย แตนางปนก็ไมยอมซักผา
ใหแมเลยสักคร้ังเดียว นางปนจึงไมโกรธลูกท่ีไมยอมดูแลนางเพราะนางไดเคยทํากรรมไวกับแม
ของนางเอง 
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 นางกิมหง 
 นางกิมหงเปนคนท่ีมีฐานะรํ่ารวยมาจากการคาขาย ขณะท่ีปวยกําลังจะตายลูกหลานตาง
ก็มารุมลอมจะใหนางแบงสมบัติโดยไมสนใจเลยวานางเจ็บปวยขนาดไหน ตอนที่ทานพระครูมา
เยี่ยมจึงเห็นวาตรงท่ีนอนของนางมีหนอนไตออกมา จึงบอกใหลูกๆชวยกันพลิกดูปรากฎวาตัว
หนอนไตออกมาจากแผลที่แผนหลังของนางหมูหนอนกําลังกินน้ําเลือด น้ําเหลืองของนาง ทาน
พระครูจึงกําหนดสติเพื่อท่ีจะรูถึงสาเหตุท่ีทําใหเปนเชนนี้ แลวกฎแหงกรรมของนางกิมหงก็ปรากฏ
ข้ึนมา นางกิมหงสะสมบาปไวมากต้ังแตสาวจนแก นางมีอาชีพคาขายก็สรางกรรมดวยการโกง
ลูกคาและโกงดอกเบ้ียลูกหนี้ โกงกิโลพืชผลที่พวกชาวไรนํามาขาย จนสรางความรํ่ารวยใหตัวเองมี
สมบัติมากมายใหลูกหลานมาแยงกันในขณะท่ีนางกําลังจะตาย 
 คหบดี 
 คหบดีและภรรยาไดมาความชวยเหลือจากทานพระครูในเร่ืองของลูกชาย วาขณะน้ีสง
ลูกชายใหไปเรียนท่ีตางประเทศ แตลูกชายไมไดไปเรียนหนังสือแตไปติดยาเสพติด พาไปรักษาพอ
ออกจากโรงพยาบาล ก็กลับไปเสพอีก จนคหบดีไมรูจะทําอยางไรดีจึงมาปรึกษาทานพระครู ทาน
พระครูจึงชวยดูใหวาพอจะชวยทางใดไดบาง แลวทานก็ทราบวา การที่ลูกชายของคหบดีตองติดยา
เปนเร่ืองของกรรมจัดสรร เพราะคหบดีไดสรางความรํ่ารวยข้ึนมาจากการคายาเสพติด บาปกรรม
มาถึงคหบดีโดยผานทางบุตร โดยการท่ีทําใหลูกคนอ่ืนตองติดยา ลูกคหบดีก็พลอยมารับกรรมดวย 
 คุณหญิงอรอุสา 
 เปนมายสามีตาย พอหมดอํานาจวาสนาก็ถูกคนเขาเหยียบย่ํา ลูกเตาก็พึ่งไมได มีแตหา
เร่ืองทุกขรอนมาให จึงมาใหทานพระครูชวย ทานพระครูก็ไดใหคุณหญิงลองนึกดูกอนวาเหตุใดจึง
มีชีวิตท่ีเปนเชนนี้ คุณหญิงก็คิดทบทวนถึงเร่ืองราวในอดีตตอนท่ีสามีของคุณหญิงยังมีชีวิตอยูเปน
ถึงรัฐมนตรี วันๆ มีแตคนเอาเงินมาให ทุกคนในครอบครัวมีเงินใชกันฟุมเฟอย คร้ันพอสามีเปน 
อัมพฤกษทํางานไมได ก็ขาดรายได แตคุณหญิงกับลูกๆก็จมไมลงทําใหเงินทองท่ีไดมาในทาง 
มิชอบก็รอยหรอลง พอสามีเสียชีวิต ลูกๆ ก็ทะเลาะกันแยงสมบัติ คุณหญิงจึงเขาใจแลววาเหตุนี้เอง
ท่ีทําใหตนประสบกับผลกรรมท่ีทํามาในอดีต 
 อาจารยชิต 

 เปนอาจารยสอนอยูวิทยาลัยเกษตร จังหวัดเชียงใหม หนีครอบครัวมาอยูท่ีวัดปามะมวง
เพราะเปนโรคมะเร็งตอมน้ําเหลือง ทุกขทรมานมากท้ังรางกายและจิตใจ กลัวลูกเมียจะรังเกียจ จึง
หนีออกจากบานมาใหทานพระครูชวย อาจารยชิตไดถามทานพระครูวาตนเองไดทํากรรมอะไรถึง
ไดเปนเชนนี้ ทานพระครูไมบอก แตไดใหอาจารยชิตลองปฏิบัติกรรมฐานดูแลวจะรูไดดวยตนเอง
วาตนเองทําอะไรไว อาจารยชิตไดปฏิบัติตามคําแนะนําของทานพระครู เวลาผานไปไดหนึ่งเดือน
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ขณะท่ีอาจารยชิตปฏิบัติธรรมอยูก็ระลึกข้ึนไดวา ตอนท่ีเขากําลังเรียนศึกษาตอปริญญาโทท่ี
ประเทศฟลิปน ในสาขาวิชาการเกษตร ในหลักสูตรมีวิชา วิธีการฆา รวมอยูดวย นักศึกษาตองลงมือ
ฆาสัตวกันคราวละหลายๆตัว เขาจําไดวากวาจะจบหลักสูตรเขาไดฆาสัตวไปหลายรอยตัว โดยการ
ใชมีดปลายแหลมแทงที่บริเวณคอ ผลกรรมอันนี้จึงทําใหเขาเปนมะเร็งตอมน้ําเหลือง 
 นางสาวสมปอย 
 นางสาวสมปอย อาศัยอยูท่ีอีกฝงของแมน้ําตรงกันขามของวัดปามะมวง นางสาว
สมปอยมาหาทานพระครูใหชวยบรรเทาอาการเจ็บปวดท่ีเตานม เพราะเปนมะเร็งเตานม ไมมีเงินไป
รักษาทุกวันนี้ก็อาศัยอยูตัวคนเดียว พอแมพี่นองก็หายสาบสูญกันไปหมด ทานพระครูจึงไดพูดกับ
นางวาเห็นหรือยังวาเวรกรรมมีจริงจําไดไหมวาทําอะไรไว นางสาวสมปอยจําไมไดทานพระครูจึง
ยอนความจําให วาเม่ือหาหกปท่ีแลว นางสาวสมปอยไดเอาลูกหมาใสเรือมาปลอยท่ีฝงวัด แลวทาน
ก็บอกวาลูกหมายังเล็ก ยังชวยตัวเองไมได ใหเล้ียงจนโตอีกสักหนอยกอนจะเอามาปลอยก็ไมวา แต
นางสาวสมปอยไมฟงบอกวาแมใหเอามาปลอย ลูกหมาก็เลยนอนตายอยูท่ีริมน้ํานั่นเอง ทานเตือน
แลววามันเปนบาปท่ีไปพรากแมพรากลูกแลวยังท้ิงลูกหมาใหตายอยางทรมานดวย ผลกรรมทําให
ทุกคนท่ีอยูในบานตองพลัดพรากจากกันไปคนละทาง ตัวนางสาวสมปอยเองก็ปวยเปนมะเร็ง 
เตานม 

 
ลําดับขั้นของหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในธรรมนิยายเรื่อง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม  
  
 หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ของ  
สุทัสสา  ออนคอม ท่ีแบงตามลําดับข้ันของหลักพุทธธรรมมีดังนี้ คือ 
           1. ระดับพื้นฐาน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) จุดหมายข้ันตาเห็นหรือประโยชนปจจุบัน หมายถึง 
เปาหมายประโยชนในระดับชีวิตประจําวันท่ีมนุษยในสังคมตองการความตองการของมนุษยใน
สังคมท่ัวไปคือ (พระพรหมคุณาภรณ, 2548 ข, หนา 10) 
 (1) มีสุขภาพดีรางกายแข็งแรงไรโรคอายุยืน 
 (2) มีทรัพยมีการงานอาชีพสุจริตพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ 
 (3) มีสถานภาพดีเปนท่ียอมรับนับถือในสังคม 
 (4) มีครอบครัวผาสุกทําวงศตระกูลใหเปนท่ีนับถือ 
 ท้ัง 4 นี้พึงใหเกิดมีโดยธรรมและใชใหเปนประโยชนท้ังแกตนและผูอ่ืน 
 หมวดธรรมท่ีสามารถนํามาใชเพื่อบรรลุจุดหมายในระดับนี้คือ 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  27 

 1.1 ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือ ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 
 คือธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนในปจจุบัน, หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุข
ข้ันตน (พระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลมท่ี 23, 2539, หนา 340-342) 
 (1) อุฏฐานะสัมปทา ถึงพรอมดวยความหม่ัน คือ ขยันหม่ันเพียรในการ
ปฏิบัติหนาท่ีการงาน ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความชํานาญ รูจักใชปญญาสอดสองตรวจตราหา
อุบายวิธี สามารถจัดดําเนิน การใหไดผลดี 
 (2) อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา คือ รูจักคุมครองเก็บรักษาโภค
ทรัพย และผลงาน อันตนไดทําไว ดวยความขยันหม่ันเพียร โดยชอบธรรมดวยกําลังงานของตน 
ไมใหเปนอันตราย หรือเส่ือมเสีย 
 (3) กัลปยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร คือ รูจักกําหนดบุคคลในถ่ินท่ีอาศัย 
เลือกเสวนา สําเนียกศึกษาเยี่ยงอยางทานผูทรงคุณ มีศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา 
 (4) สมชีวิตา มีความเปนอยูเหมาะสม คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจายเล้ียง
ชีวิตแตพอดี มิใหฝดเคืองหรือฟูมฟาย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว 
 1.2 เบญจศีล 
 หรือ สิกขาบท 5 ประการ (พระไตรปฎก เลมท่ี 22, 2539, หนา 299-300)  
เบญจศีล คือ ขอปฏิบัติในการเวนจากความช่ัวเปนการควบคุมตนใหตั้งอยูในความไมเบียดเบียน
นับเปนขอปฏิบัติเบ้ืองตนท่ีชาวพุทธตองยึดถือเพ่ือปฏิบัติตนเองใหเปนผูมีระเบียบมีความเปนปกติ
ในชีวิต ดังพุทธสุภาษิต ดังนี้ “อาทิ สีลํ ปติฏฐา จ กลฺยาณานฺจ มาตุกํ ปมุขํ สพฺพธมฺมานํ ตสฺมา สีลํ 
วิโสธเย” ศีลเปนเบ้ืองตน เปนท่ีตั้ง เปนบอเกิดแหงคุณความดีท้ังหลาย เปนประธานแหงธรรมท้ัง
ปวง เพราะฉะน้ันพึงชําระศีลใหบริสุทธ์ิ (ธรรมสภา, ม.ป.ป., หนา 539) 
 ศีลมีองค 5 คือ 
 (1) ปาณาติปาตาเวรมณี แปลวา เวนจากการทําสัตวมีชีวิต คือ เวนจากการ 
ฆาสัตว คําวา สัตวในท่ีนี้ หมายถึง มนุษยและสัตวดิรัจฉานท่ียังมีชีวิตอยู แมยังอยูในครรภทุก
ประเภทศีลขอ 1 มีองค 5 คือ 1. ปาโณ สัตวนั้นมีชีวิต 2. ปาณสฺญิตา รูอยูวาสัตวนั้นมีชีวิต 3. วธก
จิตฺตํ มีความต้ังใจท่ีจะฆา 4. อุปกฺกโม มีความพยายามท่ีจะฆา 5. เตน มรณํ สัตวตายดวยความ
พยายามนั้น ถาครบองค 5 ศีลขอ 1 ก็ขาดถาไมครบ 5 ขอศีลไมขาดแตก็เศราหมอง 
 โทษของศีลขอ 1 นี้อยางหนักทําใหไปเกิดในอบาย เปนสัตวนรก เปรต 
อสูรกาย สัตวเดรัจฉาน อยางเบา ทําใหอายุส้ัน เม่ือเกิดมาเปนมนุษย 
 ถึงกระนั้นโทษของการลวงศีลขอนี้ก็หนักเบาตางกันดวยรางกายของสัตว 
ดวยคุณของสัตว ดวยเจตนาและดวยความพยายาม กลาวคือ ถาฆาสัตวใหญโทษก็มาก ถาฆาสัตว
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เล็กโทษก็นอย ถาฆาสัตวมีคุณมากโทษก็หนักมาก ถาฆาสัตวมีคุณนอยโทษก็นอยลดหล่ันกันลงไป 
ถาเจตนาคือความจงใจแรงโทษก็แรง ถาเจตนาคือความจงใจออนโทษก็นอย ความพยายามมากโทษ
ก็มาก ความพยายามนอยโทษก็นอย 
 (2) อทินนาทานาเวรมณี แปลวา เวนจากการถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมได
ใหกิริยาท่ีถือเอาหมายถึงการถือเอาดวยอาการเปนโจรส่ิงของท่ีเขาไมไดให 
             ศีลขอ 2 มีองค 5 คือ 1. ปรปริคฺคหิต ของมีเจาของหวงแหน 2. ปรปริคฺค
หิตสฺญิ ตารูวามีเจาของหวงแหน 3. เถยฺยจิตฺตํจิต คิดจะลัก (ท้ังโดยคิดลักเองหรือใชใหผูอ่ืน 
ลักแทน) 4. อุปกฺกโม เพียรเพื่อจะลัก 5. เตน หรณํนํา ของมาดวยความเพียรนั้น ถาครบองค 5  
ศีลขอ 2 นี้ก็ขาด 
 โทษของศีลขอ 2 นี้อยางหนักทําใหไปเกิดในอบายเชนเดียวกับศีลขอ 1 
อยางเบาทําใหทรัพยสมบัติพินาศไปเม่ือเกิดเปนมนุษย 
 (3) กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณี แปลวา เวนจากความประพฤติผิดในกามท้ังหลาย  
คําวา กามในท่ีนี้ ไดแก กิริยาท่ีรักใครกันในประเวณี 
 บุคคลตองหามสําหรับฝายชายคือ 
 (3.1) ภรรยาคนอ่ืน, หญิงท่ีอยูกินกับชายโดยเปดเผย และ หญิงท่ีมีชาย
เล้ียงดูเปนภรรยา 
 (3.2) ผูหญิงท่ียังอยูในความอุปการะของผูอ่ืน (ตองพึ่งพาอาศัยผูอ่ืนอยู) 
 (3.3) ผูหญิงท่ีจารีตตองหาม (แม ยา ยาย พี่สาว นองสาว ลูกสาว ชี หญิง 
ผูเยาว) 
 บุคคลท่ีตองหามสําหรับฝายหญิงคือ 
 (3.4) สามีคนอ่ืนหรือชายอ่ืน นอกจากสามีของตน 
 (3.5) ชายจารีตตองหาม (พอ ปู ตา พี่ชาย นองชาย ลูกชาย พระภิกษุ 
สามเณร ชายผูเยาว) 
 ศีลขอ 3 มีองค 4 คือ 
 (3.6) อคมนียวตฺถุ วัตถุท่ีไมควรถึง (คือ ชายหรือหญิงท่ีมีเจาของหรือมี 
ผูคุมครองดูแลรักษา) 
 (3.7) ตสฺมึ เสวนจิตตํ จิตคิดจะเสพในวัตถุนั้น 
 (3.8) เสวนปฺปโยโค พยายามท่ีจะเสพ 
 (3.9) มคฺเคน มคฺคปฺปฏิปตฺติ อธิวาสนํ ทํามรรคตอมรรคใหถึงกัน 
 ถาครบองค 4 ท่ีวางไวศีลขอ 3 นี้ก็ขาด 
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 ศีลขอนี้ข้ึนอยูกับเจตนาและคุณของผูถูกลวงดวย กลาวคือ ถาจงใจมาก
โทษก็หนัก ถาจงใจนอยโทษก็นอย ถาผูถูกลวงเปนผูมีศีลโทษก็หนัก เชน ในสมัยพุทธกาล นันท
มาณพ ลวงเกิน นางอุบลวรรณาอรหันตเถรีโทษถึงธรณีสูบกอนแลวจงึตกนรกอเวจี 
 โทษของศีลขอ 3 นี้อยางหนักทําใหเกิดในอบายอยางเบาทําใหมีศัตรูคูเวร
เม่ือเกิดเปนมนุษย (ในชาดกแสดงวาทําใหเกิดเปนกระเทยหรือเม่ือเกิดเปนสัตวเดรัจฉานหรือมนุษย
แลวตองถูกตอน) 
 (4) มุสาวาทาเวรมณี แปลวา เวนจากการพูดเท็จอัน ไดแก พูดปดสาบานโดย
ตั้งใจเปนเท็จ ทําเลหกระเทหมารยา พูดเสริมความ พูดอํา พูดสอเสียด เสียสัตย และคืนคําเหลานี้
ลวนเปนการพูดเท็จความเท็จช่ือวามุสากิริยาท่ีพูดหรือแสดงอาการมุสาช่ือวามุสาวาทา 
 ศีลขอ 4 มีองค 4 คือ 
 (4.1) อตถํ วตฺถุ  เร่ืองไมจริง 
 (4.2) วิสํวาทนจิตฺตํ  จิตคิดจะพูดใหผิด 
 (4.3) ตชฺโช วายาโม  พยายามพูดออกไป 
 (4.4) ปรสฺสตท ตฺถวิชานนํ  คนอ่ืนเขาใจเนื้อความนั้น 
 ถาครบองค 4 ท่ีวางไวศีลขอ 4 ก็ขาด 
      โทษของศีลขอ 4 นี้อยางหนักทําใหเกิดในอบายอยางเบาทําใหถูกกลาว 
ตูดวยคําท่ีไมเปนจริงเม่ือเกิดเปนมนุษย 
 (5) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี แปลวา เวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุรา
และเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท 
                       ศีลขอ 5 มีองค 4 คือ 
 (5.1) มทนียํ ของทําใหเมามีสุราเปนตน 
 (5.2) ปาตุกมฺยตาจิตฺตํ จิตใครจะดื่ม 
 (5.3) ตชฺโช วายาโม พยายามดื่ม 
 (5.4) ปตปฺปเวสนํ ดื่มใหไหลลวงลําคอเขาไป 
 ถาครบองค 4 ท่ีวางไวศีลขอท่ี 5 ก็ขาด 
 โทษของศีลขอ 5 นี้อยางหนักทําใหเกิดในอบายอยางเบาทําใหเปนบา 
ขาดสติเม่ือเกิดเปนมนุษยในปจจุบันนี้มีส่ิงเสพติดท่ีมีโทษมากกวาสุราและเมรัย เชน กัญชาและ 
ยาเสพติด เปนตน แมจะไมจัดไวแตเดิมแตถาเสพแลวก็สงเคราะหเขาวาขาดศีลขอ 5 นี้เชนกัน 
 พระพุทธองคยังตรัสวาศีล 5 นี้เปนมหาทานเปนทานท่ียิ่งใหญเพราะเปน
การใหความไมมีเวรไมมีภัยแกสัตวท้ังหลายหาประมาณมิได กลาวคือ 
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 การรักษาศีลขอ 1 คือ งดเวนจากการฆาสัตวท้ังดวยตนเองและใชใหผูอ่ืน
ฆาแทนตน เปนการใหชีวิตแกสัตวท้ังปวง 
 การรักษาศีลขอ 2 คือ งดเวนจากการถือเอาของท่ีเจาของเขามิไดใหเปน
การใหความปลอดภัยแกทรัพยสินของผูอ่ืน 
 การรักษาศีลขอ 3 คือ งดเวนจากการประพฤติผิดในบุตรภรรยาสามีของ
ผูอ่ืนเปนการใหความบริสุทธ์ิแกบุตรภรรยาสามีของผูอ่ืน 
 การรักษาศีลขอ 4 คือ งดเวนจากการพูดเท็จเปนการใหความจริงแกผูอ่ืน 
 การรักษาศีลขอ 5 คือ งดเวนจากการดื่มสุราเมรัยและส่ิงเสพติดอันเปน
โทษทุกชนิด เปนการใหความปลอดภัยแกทุกส่ิงคือใหความปลอดภัยแกชีวิตสัตวใหความปลอดภัย
แกทรัพยสินของผูอ่ืนใหความบริสุทธ์ิแกบุตรภรรยาสามีของผูอ่ืน ใหความจริงแกผูอ่ืน ท้ังนี้เพราะผู
ท่ีมึนเมาเพราะสุรา เปนตน ยอมขาดสติสามารถทําความช่ัวไดถึงท่ีสุด คือ ฆาแม ฆาพอ ก็ได
เพราะฉะน้ันการงดเวนจากการเสพส่ิงเสพติดมีโทษเหลานี้จึงเปนการใหความปลอดภัยแกทุกส่ิง 
 เม่ือเราไดใหความไมมีเวรไมมีภัยแกสัตวท้ังหลายหาประมาณมไิดอยางนี้
แลวยอมไดรับความไมมีเวรไมมีภัยไมถูกเบียดเบียนหาประมาณมิไดเชนกัน เพราะเราทําเหตุอยาง
ใดยอมไดรับผลเชนนั้น 
 ดวยเหตุนี้ผูไมมีปจจัยจะบริจาคทานจึงไมควรเสียใจเพราะกุศลท่ีสูงกวา
ทานท่ีไมตองอาศัยปจจัยก็สามารถบําเพ็ญไดนั้นมีอยูกุศลนั้นคือศีลกุศลท่ีพระพุทธองคตรัสวาเปน
มหาทานลํ้าเลิศกวาทานธรรมดาท่ีตองเสียสละของออกไปเสียอีก ควรหรือไมท่ีจะรักษาศีล 5 ให
บริสุทธ์ิ (พระมหาทองม่ัน  สุทฺธจิตฺโต, 2552, หนา 11-20) 
 นอกจากน้ียังมีหลักธรรมอีกหลักธรรมหนึ่งท่ีเปนหลักธรรมคูขนานเปน
อุปการะแกกันและกัน คือ เบญจธรรม ไดแก (สุชีพ  ปุญญานุภาพ, 2551, หนา 94) 
 (1) มีเมตตากรุณาตอมนุษยและสัตว 
 (2) เอ้ือเฟอเผ่ือแผ, ประกอบสัมมาชีพ 
 (3) สํารวมในกาม 
 (4) พูดจริง 
 (5) มีสติสัมปชัญญะ 
 1.3 อุโบสถศีล 
                        อุโบสถศีล หรือ ศีล 8 เปนศีลของคฤหัสถ หมายถึง อุบาสกอุบาสิกาท่ัวไป 
 อุโบสถศีลท่ีประกอบดวยองค 8 มีดังนี้ (พระไตรปฎก เลมท่ี 23, 2539, หนา 
303-305) 
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 (1) ปาณาติปาตา เวรมณี งดเวนจากการทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป 
 (2) อทินฺนาทานา เวรมณี งดเวนจากการถือเอาของท่ีเจาของมิไดให 
 (3) อพฺรหฺมจริยา เวรมณี งดเวนจากการประพฤติผิดพรหมจรรย 
 (4) มุสาวาทา เวรมณี งดเวนจากการกลาวเท็จ 
 (5) สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานาเวรมณี งดเวนจากการดื่มสุราและเมรัยอันเปน
ท่ีตั้งแหงความประมาท 
 (6) วิกาลโภชนา เวรมณี งดเวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 
 (7) นจฺจ คีต วาทิตวิสูกทสฺสน มาลาคนฺธวิเลปน ธารณ มณฺฑน วิภูสนฏฐานา 
เวรมณี งดเวนจากการฟอนรําขับรองประโคมดนตรีและดูการละเลน อันเปนขาศึกตอกุศล ลูบไล
ทัดทรงประดับตกแตงรางกายดวยดอกไมเคร่ืองหอม เคร่ืองยอม เคร่ืองทา อันเปนฐานะแหงการ
แตงตัว 
 (8) อุจฺจาสยน มหาสยนา เวรมณี งดเวนจากการนั่งและการนอนบนท่ีนอน 
สูงใหญ 
 องคของอุโบสถศีล 
 อุโบสถศีล อันมีองค 8 นี้องคท่ี 1-2-4-5 เหมือนศีลขอ 1-2-4-5 ของศีล 5 ท่ีแปลก
กัน คือขอ 3 ศีล 5 นั้น ขอ 3 ใหเวนจากการประพฤติผิดประเวณีในผูท่ีมิใชคูของตน แตถาเปน
คูครองของตนแลวไมหาม แตศีลขอ 3 ของอุโบสถศีลนั้น ใหงดเวนจากการเสพประเวณีโดย
เด็ดขาดแมในคูครองของตนเองจึงจะช่ือวา พรหมจริยา คือ ประพฤติอยางพรหม สวนท่ีเพิ่มเขามา 
คือ ศีลขอ 6-7-8 อุโบสถศีลนั้นก็มีองคของศีลเปนเคร่ืองวินิจฉัยวาการกระทําเชนไรจึงลวงศีลไว 
เชนเดียวกับศีล 5 สําหรับขอ 1-2-4-5 นั้นมีองคเหมือนศีลขอ 1-2-4-5 ของศีล 5 ท่ีไดกลาวไปแลว
สําหรับศีลขอท่ีเหลือมีเคร่ืองวินิจฉัยดังนี้ 
 ศีลขอ 3 อพฺรหฺมจริยาเวรมณี มีองค 4 คือ 
 (1) อชฺฌาจรณียวตฺถุ  วัตถุท่ีจะพึงประพฤติลวง (คือมรรคท้ัง 3) 
 (2) ตตฺถ เสวนจิตฺตํ  จิตคิดจะเสพในวัตถุท่ีจะพึงลวงนั้น 
 (3) เสวนปฺปโยโค  พยายามเสพ 
 (4) สาทิยนํ  มีความยินดี 
 ศีลขอ 6 วิกาลโภชนาเวรมณีมีองค 4 คือ 
 (1) วิกาโล เวลาต้ังแตเท่ียงแลวไปจนอรุณข้ึน 
 (2) ยาวกาลิกํ ของเค้ียงของกินท่ีสงเคราะหเขาในอาหาร 
 (3) อชฺโฌหรณปฺปโยโค พยายามกลืนกิน 
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 (4) เตน อชฺโฌหรณํ กลืนใหลวงลําคอเขาไปดวยความเพียรนั้น 
 สําหรับศีลขอนี้ควรทราบวาเวลาต้ังแตอรุณข้ึนไปจนถึงเท่ียงเรียกวา กาล คือ 
เปนเวลาบริโภคอาหาร ตั้งแตเท่ียงแลวไปจนถึงอรุณข้ึน (ของวันใหม) เรียกวา วิกาล เปนเวลาท่ีตอง
เวนจากการบริโภคอาหารทุกชนิด เวนน้ําธรรมดาและนํ้าดื่ม 8 อยางท่ีเรียกวา อฏฐบาน 
 ศีลขอ 7 แบงเปน 2 ตอนแตละตอนมีองคโดยเฉพาะถากระทําผิดศีลตอนใดตอน
หนึ่งเพียงตอนเดียวก็ถือวาขาดหมดท้ังสองตอน 
 ศีลขอ 7 ตอนแรก นจฺจ คีต วาทิต วิสูกทสฺสนะ เวนจากการฟอนรํา ขับรอง 
ประโคมดนตรีและดูการละเลนอันเปนขาศึกตอกุศล มีองค 3 คือ 
 (1) นจฺจาทีนิ  การละเลนมีฟอนรําขับรองเปนตน 
 (2) ทสฺสนตฺถาย คมนํ  ไปเพื่อจะดูหรือฟง 
 (3) ทสฺสนํ  ดูหรือฟง 
 ศีลขอ 7 ตอนหลัง มาลาคนฺธ วิเลปน ธารณ มณฺฑน วิภูสนฏฐานา เวรมณี  
เวนจากการลูบ ทา ทัดทรง ประดับตกแตงรางกายดวยดอกไม ของหอม  เคร่ืองยอม เคร่ืองทาอัน
เปนฐานะแหงการแตงตัว มีองค 3 คือ 
 (1) มาลาทีนํ อฺญตรตา เคร่ืองประดับตกแตง มีดอกไมและของหอมเปนตน 
 (2) อนฺุญาตการณาภาโว ไมมีเหตุเจ็บไขเปนตน ท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาต 
 (3) อลงฺกตภา ทัดทรงประดับตกแตงเปนตน ดวยจิตคิดจะประดับใหสวยงาม 
 ศีลขอ 8 อุจฺจาสยน มหาสยนา เวรมณี งดเวนจากการนั่งและการนอนบนท่ีนอน
สูงใหญ มีองค 3 คือ 
 (1) อุจฺจาสยนมหาสยนํท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ 
 (2) อุจฺจสยนมหาสยนสฺญิตารูวาท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ 
 (3) อภิสีทนํวาอภิปชฺชนํวานั่งหรือนอนลง (พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต, 
2552, หนา 21-29) 
 1.4 กัลยาณมิตรธรรม 7 
 องคคุณของกัลยาณมิตร, คุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท คือทานท่ีคบหรือเขา
หาแลวจะเปนเหตุใหเกิดความดีงามและความเจริญ (พระไตรปฎก เลมท่ี 23, 2539, หนา 57) 
                         คุณสมบัติของกัลยาณมิตร  
 (1) ปโย นารักในฐานเปนท่ีสบายใจและสนิทสนมชวนใหอยากเขาไป
ปรึกษาไตถาม 
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 (2) ครุ นาเคารพในฐานประพฤติสมควรแกฐานะ ใหเกิดความรูสึกอบอุนใจ
เปนท่ีพึ่งใจและปลอดภัย 
 (3) ภาวนีโย นาเจริญใจ หรือ นายกยองในฐานทรงคุณ คือ ความรูและ 
ภูมิปญญาแทจริง ท้ังเปนผูฝกอบรมและปรับปรุงตนอยูเสมอ ควรเอาอยางทําใหระลึกและเอยอาง
ดวยซาบซ้ึงภูมิใจ 
 (4) วัตตา จะ รูจักพูดใหไดผล รูจักช้ีแจงใหเขาใจ รูวาเม่ือไรควรพูดอะไร 
อยางไร คอยใหคําแนะนําวากลาวตักเตือนเปนท่ีปรึกษาท่ีดี 
 (5) วจนักขโม อดทนตอถอยคํา คือ พรอมท่ีจะรับฟงคําปรึกษาซักถามคํา
เสนอแนะวิพากษวจิารณ อดทน ฟงไดไมเบ่ือ ไมฉุนเฉียว 
 (6) คัมภีรัญ จะ กถังกัตตา แถลงเร่ืองลํ้าลึกได สามารถอธิบายเร่ืองยุงยาก
ซับซอน ใหเขาใจ และใหเรียนรูเร่ืองราวท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึนไป 
 (7) โน จัฏฐาเน นิโยชเย ไมชักนําใน อฐาน คือ ไมแนะนําในเร่ืองเหลวไหล 
หรือชักจูงไปในทางเส่ือมเสีย (พระพรหมคุณาภรณ, 2551 ข, หนา 204) 
 1.5  อธิษฐาน หรือ อธิษฐานธรรม 4 
 ธรรมเปนท่ีมั่น, ธรรมอันเปนฐานท่ีม่ันท่ีม่ันคงของบุคคล, ธรรมท่ีควรใชเปนท่ี
ประดิษฐานตน เพื่อใหสามารถยึดเอาผลสําเร็จสูงสุด อันเปนท่ีหมายไวได โดยไมเกิดความสําคัญ
ตนผิด และไมเกิดส่ิงมัวหมอง หมักหมม ทับถมตน , บางทีแปลวา ธรรมท่ีควรต้ังไวในใจ 
(พระไตรปฎก เลมท่ี 11, 2539, หนา 290) 
 (1) ปญญา (ความรูชัด) คือ หยั่งรูในเหตุผล เขาใจในสภาวะความจริงของส่ิง
ท้ังหลายจนเขาถึงความจริง 
 (2) สัจจะ (ความจริง) คือ ดํารงม่ันในความจริงท่ีรูชัดดวยปญญา, เร่ิมต้ังแต
จริงในคําพูดจริงในหลักการ จริงใจจนถึงปรมัตถสัจจะ 
 (3) จาคะ (ความสละ) คือ สละส่ิงอันเคยชินส่ิงท่ีเคยยึดถือไวและส่ิงท้ังหลาย
อันผิดพลาดจากความจริงเร่ิมต้ังแตสละทรัพยสมบัติ (อามิส) จนถึงสละกิเลส 
 (4) อุปสมะ (ความสงบ) คือ ระงับโทษขอขัดของมัวหมองวุนวายอันเกิดจาก
กิเลสท้ังหลายแลวทําจิตใจใหสงบได 
 ท้ัง 4 ขอพึงปฏิบัติตามดังนี้ 
 (1) ปฺญํ นปฺปมชฺเชยฺย ไมพึงประมาทปญญาคือไมละเลยการใชปญญา 
 (2) สจฺจํ อนุรกฺเขยฺย พึงอนุรักษสัจจะ 
 (4) จาคํ อนุพฺรูเหยฺย พึงเพิ่มพูนจาคะ 
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 (5) สนฺตึ สิกฺเขยฺย พึงศึกษาสันติ (พระพรหมคุณาภรณ, 2551 ก, หนา 210-
211) 
 1.6 อคติ 4 
           อคติ หมายถึง ความไมเท่ียงธรรมความลําเอียง อคติหรือความลําเอียงเกิดจาก
สาเหตุ 4 ประการประกอบดวย (สุจิตรา ออนคอม, 2552, หนา 86-87) 
 (1) ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะความรักใครชอบพอสนับสนุนญาติมิตรหรือ 
ผูจายสินบน 
 (2) โทสาคติ ลําเอียงเพราะความชังความโกรธเกลียดลงโทษฝายท่ีตน 
เกลียดชังมากกวา 
 (3) โมหาคติ ลําเอียงเพราะความหลงหรือความโงเขลาไมรูทันเหตุการณ 
ท่ีแทจริง 
 (4) ภยาคติ ลําเอียงเพราะความขลาดกลัวเกรงใจเกรงอิทธิพลกลัวจะ 
เสียผลประโยชน 
 เปนธรรมท่ีพึงละเวนใชในการปกครองทุกระดับหากละเวนไดปญหา 
ความแตกแยกขัดแยงเนื่องจากไมไดรับความเปนธรรมก็จะหมดไปในสังคมนั้นๆ 
 1.7 สาราณียธรรม 6 

 สาราณียธรรม หมายถึง ธรรมเปนท่ีตั้งแหงความระลึกถึงกัน ถือวาเปนธรรมท่ี
เปนพลังในการสรางความสามัคคี มีอยู 6 ขอคือ (พระไตรปฎก เลมท่ี 11, 2539, หนา 321) 
 (1) กายกรรม อันประกอบดวยเมตตา คือ การกระทําทางกายท่ีประกอบดวย
เมตตา เชนการให การอนุเคราะห ชวยเหลือและเอ้ือเฟอ ตอผูอ่ืนไมรังแกทํารายผูอ่ืน 
 (2) วจีกรรม อันประกอบดวยเมตตา คือ การมีวาจาท่ีดี สุภาพออนหวาน  
พูดมีเหตุผล ไมพูดใหรายผูอ่ืน ทําใหผูอ่ืนเดือดรอน 
 (3) มโนกรรม อันประกอบดวยเมตตา คือ ความคิดท่ีประกอบดวยเมตตา  
ท้ังตอหนาและลับหลัง เปนการคิดดีตอกัน ไมคิดอิจฉาริษยาหรือไมคิดมุงรายพยาบาท หากทุกคน
คิดแลวปฏิบัติเหมือนกันความสามัคคีก็จะเกิดข้ึนในสังคม 
 (4) สาธารณโภคี คือ การรูจักแบงส่ิงของใหกันและกันตามโอกาสอันควร 
เพื่อแสดงความรักความหวังดีของผูท่ีอยูในสังคมเดียวกัน 
 (5) สีลสามัญญตา คือ ความรักใคร สามัคคี รักษาศีลอยางเครงครัดเหมาะสม
ตามสถานะของตน มีความประพฤติสุจริตปฏิบัติตามกฎเกณฑของหมูคณะ ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน 
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 (6) ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีความเห็นรวมกันไมเห็นแกตัว รูจักเคารพและ
รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมมือรวมใจในการสรางสรรคสังคมใหเกิดความสงบ 
 ธรรม 6 ประการท่ีผูใดไดประพฤติจะเกิดความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
เกื้อกูลกันไมทะเลาะวิวาทกันอันจะเปนส่ิงท่ีกอใหเกิดความรักความสามัคคีกันตลอดไป  
(พระพรหมคุณาภรณ, 2553 ข, หนา 442) 
 1.8 อริยทรัพย 7 
 อริยทรัพย 7 คือ ทรัพยอันประเสริฐทรัพยนั้น คือ คุณธรรมประจําใจอัน
ประเสริฐ (พระไตรปฎก เลมท่ี 23, 2539, หนา 8) 
 (1) ศรัทธา คือ ความเช่ือท่ีมีเหตุผล มั่นใจในหลักท่ีถือและในการดีท่ีทํา 
 (2) ศีล คือ การรักษากาย วาจา ใหเรียบรอย ประพฤติถูกตองดีงาม 
 (3) หิริ คือ ความละอายใจตอการทําความช่ัว 
 (4) โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวตอความช่ัว เกรงกลัวภัยจะเกิดจากการ 
ทําบาป 
 (5) พาหุสัจจะ คือ ความเพียรศึกษาหาความรู ความเปนผูไดศึกษาเลาเรียน
มาก 
 (6) จาคะ คือ ความเสียสละ เอ้ือเฟอเผ่ือแผ การยอมสละปนของของตนแก 
ผูควรให 
 (7) ปญญา คือ ความรูความเขาใจถองแทในเหตุผล ความดีช่ัว ความถูกผิด 
ความเปนคุณโทษ รูในประโยชน หรือ มิใชประโยชน รูคิด รูพิจารณาและรูท่ีจะจัดทํา 
 1.9  มิจฉาอาชีวะหรือมิจฉาวณิชชา 
           คือ การคาขายท่ีผิดหรือไมชอบธรรม หมายถึง บุคคลไมควรคาขายส่ิงเหลานี้  
ซ่ึงถือวาเปนอันตราย ตอเพื่อนมนุษย ตอสัตว และ ตอสภาพแวดลอม ประกอบดวย 
 (1) สัตถวณิชชา หมายถึง การขายอาวุธ 
 (2) สัตตวณิชชา หมายถึง การคาขายมนุษย 
 (3) มังสวณิชชา หมายถึง คาขายสัตวเปนสําหรับฆา เพื่อเปนอาหารเปนการ
สงเสริมใหทําผิดศีลขอท่ี 1 
 (4) มัชชวณิชชา หมายถึง การคาขายน้ําเมา ตลอดจนการคาสารเสพติด 
ทุกชนิด 
 (5) วิสวณิชชา หมายถึง การคาขายยาพิษ ซ่ึงเปนอันตรายตอผูใชรวมท้ังเปน
อันตรายตอสัตว (พระพรหมคุณาภรณ, 2553 ข, หนา 319) 
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 1.10 สัปปุริสธรรม 7 
                          ธรรมของสัตบุรุษ, ธรรมท่ีทําใหเปนสัตบุรุษ, คุณสมบัติของคนดี, ธรรมของผูดี
มี 7 ประการดังนี้ (พระไตรปฎก เลมท่ี 11, 2539, หนา 333) 
 (1) ธัมมัญุตา (ความรูจักธรรมรูหลักหรือรูจักเหตุ) คือ รูหลักความจริง  
รูหลักการ รูหลักเกณฑ รูกฎแหงธรรมดา รูกฎเกณฑแหงเหตุผล และรูหลักการที่จะทําใหเกิดผล 
เชน ภิกษุรูวาหลักธรรมขอนั้นๆ คืออะไร มีอะไรบาง พระมหากษัตริยทรงทราบวาหลักการ
ปกครองตามราชประเพณีเปนอยางไร มีอะไรบาง รูวาจะตองกระทําเหตุอันนี้ๆหรือกระทําตาม
หลักการขอนี้ๆ จึงจะใหเกิดผลที่ตองการอันนั้นๆ เปนตน 
 (2) อัตถัญุตา (ความรูจักอรรถรูความมุงหมายหรือรูจักผล) คือ  
รูความหมาย รูความมุงหมาย รูประโยชนท่ีประสงค รูจักผลที่จะเกิดข้ึนสืบเนื่องจากการกระทําหรือ
ความเปนไปตามหลัก เชน รูวาหลักธรรมหรือภาษิตขอนั้นๆมีความหมายวาอยางไร หลักนั้นๆ  
มีความมุงหมายอยางไร กําหนดไวหรือพึงปฏิบัติเพื่อประสงคประโยชนอะไร การที่ตนกระทําอยูมี
ความมุงหมายอยางไร เม่ือทําไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบางดังนี้ เปนตน 
 (3) อัตตัญุตา (ความรูจักตน) คือ รูวา เรานั้น วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง 
ความรูความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เปนตน บัดนี้ เทาไร อยางไร แลวประพฤติให
เหมาะสม และรูท่ีจะแกไขปรับปรุงตอไป  
 (4) มัตตัญุตา (ความรูจักประมาณ) คือ ความพอดี เชน ภิกษุรูจักประมาณ
ในการรับและบริโภคปจจัยส่ี คฤหัสถรูจักประมาณในการใชจายโภคทรัพย พระมหากษัตริยรูจัก
ประมาณในการลงทัณฑอาชญาและในการเก็บภาษี เปนตน 
 (5) กาลัญุตา (ความรูจักกาล) คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาท่ี
จะตองใชในการประกอบกิจ กระทําหนาท่ีการงาน เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา ใหพอ
เวลา ใหเหมาะเวลาเปนตน 
 (6) ปริสัญุตา (ความรูจักบริษัท) คือ รูจักชุมชน และรูจักท่ีประชุมรูกิริยาท่ี
จะประพฤติตอชุมชนน้ันๆ วาชุมชนน้ีเม่ือเขาไปหาจะตองทํากิริยาอยางนี้จะตองพูดอยางนี้ ชุมชนนี้
ควรสงเคราะหอยางนี้ เปนตน 
 (7) ปุคคลัญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญุตา (ความรูจักบุคคล) คือ ความแตกตาง 
แหงบุคคล วาโดยอัธยาศัยความสามารถและคุณธรรม เปนตน ใครๆยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูท่ี
จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นๆ ดวยดีวาควรจะคบหรือไม จะใชจะตําหนิยกยอง และแนะนําส่ังสอน
อยางไร เปนตน 
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 ภิกษุผูประกอบดวย สัปปุริสธรรม 7 ขอนี้ เปนผูประกอบดวยสังฆคุณ เปน 
ผูควรแกของคํานับ คือเปนผูควรรับของท่ีเขานํามาถวาย  และคุณธรรมขอนี้ยังเปนคุณสมบัติในตัว
ของผูนํา แมผูนั้นจะไมมีคุณสมบัติขออ่ืนก็เปนผูนําได หากมีคุณธรรม 7 ประการน้ี (พระพรหม 
คุณาภรณ, 2553 ข, หนา 210-211) 
 1.11 โลกธรรม 8 
                          ธรรมดาโลก, เร่ืองของโลก, ความเปนไปตามคติธรรมดาซ่ึงหมุนเวียนมาหา
สัตวโลก และสัตวโลกก็หมุนเวียนตามมันไป (พระไตรปฎก เลมท่ี 11, 2539, หนา 348) 
 (1) ลาภ : ไดลาภ, มีลาภ     
 (2) อลาภ : เส่ือมลาภ, สูญเสีย 
 (3) ยส : ไดยศ, มียศ          
 (4) อยส : เส่ือมยศ 
 (5) ปสํสา : สรรเสริญ            
 (6) นินทา : ติเตียน                 
 (7) สุข : ความสุข              
 (8) ทุกข : ความทุกข 
 โลกธรรมแบงออกเปน 2 ฝาย ควบคูกันและมีความหมายตรงขามกัน คือ ขอ 1, 
3, 5, 7 เปน อิฏฐารมณ คือ สวนท่ีนาปรารถนา, สวนท่ีเหลือเปน อนิฏฐารมณ คือ สวนท่ีไมนา
ปรารถนา โลกธรรมเหลานี้ยอมเกิดข้ึนท้ังแกปุถุชน ผูมิไดเรียนรู และแกอริยสาวกผูไดเรียนรู
ตางกันแตวา คนพวกแรกยอมไมรูเห็นเขาใจตามความเปนจริง ลุมหลง ยินดียินราย ปลอยใหโลก
ธรรมเขาครอบงําย่ํายีจิตใจ ฟูยุบเร่ือยไปไมพนจากทุกข สวนอริยสาวกผูไดเรียนรู พิจารณาเห็น
ความเปนจริง วาส่ิงเหลานี้อยางใดก็ตามท่ีเกิดข้ึนแกตน ลวนไมเท่ียงเปนทุกข มีความแปรปรวน
เปนธรรมดา ไมหลงมัวเมาไปตาม อิฏฐารมณ ไมขุนมัวหมนหมองเพราะ อนิฏฐารมณ มีสติดํารงอยู 
เปนผูปราศจากทุกข (พระพรหมคุณาภรณ, 2553 ข, หนา 216-217) 
 1.12 อกุศลกรรมบถ 10 
                          ทางแหงอกุศลกรรม, ทางทําความช่ัว, กรรมช่ัวอันเปนทางนําไปสูความเส่ือม 
ความทุกข หรือทุคติมี 10 อยางแยกไดเปน 3 หมวดคือ (พระไตรปฎก เลมท่ี 11, 2539, หนา 362) 
 กายกรรม 3 การกระทําทางกาย ไดแก 
 (1) ปาณาติบาต (การฆาสัตว) การทําชีวิตใหตกลวงไป, ปลงชีวิต 
 (2) อทินนาทาน (การลักทรัพย) การถือเอาของที่เขามิไดให โดยการขโมย, 
ลักทรัพย 
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 (3) กาเมสุมิจฉาจาร (การประพฤติผิดทางกาม) 
 วจีกรรม 4 การกระทําทางวาจา ไดแก 
 (4) มุสาวาท (การพูดปด พูดเท็จ โกหกหลอกลวง) 
 (5) ปสุณวาจา (พูดสอเสียด คือ พูดยุยงใหเขาแตกแยกกัน) 
 (6) ผรุสวาจา (พูดคําหยาบ) 
 (7) สัมผัปปลาปะ (พูดเพอเจอ) 
 มโนกรรม 3 การกระทําทางใจ ไดแก 
 (8) อภิชฌา (ละโมบเพงเล็งอยากไดของของผูอ่ืนมาเปนของตน อยางไมถูก
ทํานองคลองธรรม เปนโลภะ (ความโลภ) ข้ันรุนแรง) 
 (9) พยาบาท (คิดรายปองราย มุงราย ตอผูอ่ืน มีความปรารถนาท่ีจะทําลาย
ประโยชนและความสุขของผูอ่ืน ใหเสียหายไปเปนโทสะ (ความโกรธ) ข้ันรุนแรง) 
 (10) มิจฉาทิฏฐิ (เห็นผิดจากคลองธรรม เชน เห็นวาทําดีไดชั่ว ทําช่ัวไดดี 
มารดาบิดาไมมีบุญคุณ ไมเช่ือเร่ืองกรรมและผลของกรรม ไมเช่ือเร่ืองบาปบุญคุณโทษ ฯลฯ เปน
โมหะ (ความหลง - ไมรูส่ิงตางๆตามความเปนจริง) ข้ันรุนแรง) (พระพรหมคุณาภรณ, 2553 ข, หนา 
235-236) 
 1.13 กุศลกรรมบถ 10 
 กุศลกรรมบถ หมายถึง ทางแหงกรรมดี,ทางทําดี, ทางแหงกรรมท่ีเปนกุศล, 
กรรมดีอันเปนทางนําไปสูความสุข ความเจริญ หรือสุคติ  (พระไตรปฎก เลมท่ี 11, 2539, หนา 362) 
 คําวา กรรมบถ (อานวา กํามะบด) แปลวา ทางแหงกรรม คือ การกระทําท่ีเขา
ทางเปนกรรม หรือท่ีนับวาเปนกรรม กุศลกรรมบถจึงหมายถึงทางแหงกุศลกรรม คือ การกระทําท่ี
นับวาเปนความดีเปนธรรมสวนสุจริต 10 ประการ เรียกวา กุศลกรรมบถ 10 ไดแก (สุจิตรา  
ออนคอม, 2552, หนา 76-77) 
 ประพฤติดี ดวยกาย 3 ประเภท (กายกรรม 3 ประเภท) ไดแก 
 (1) ไมเบียดเบียน หรือ ไมฆาสัตวดวยตนเอง ไมยุใหผูอ่ืนฆา และไมยินดี 
เม่ือผูอ่ืนฆาสัตวแลว ตรงภาษาบาลีท่ีวา ปาณาติปาตา เวรมณี ฯ 
 (2) ไมเบียดเบียนทรัพยสินของผูอ่ืน ไมถือเอาทรัพยสินของผูอ่ืน โดยที่
เจาของไมอนุญาตดวยตนเอง ไมยุยงใหผูอ่ืนถือเอาและไมยินดีเม่ือผูอ่ืนถือเอาของเขาแลว คือ  
อยาลักขโมย อยาฉอโกงอยาเบียดบังเอาขาวของของผูอ่ืน ตรงภาษาบาลท่ีวา อทินฺนาทานา  
เวรมณี ฯ 
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 (3) ไมละเมิดกามารมณในบุตรภรรยาสามีของผูอ่ืน ไมยุใหคนอ่ืนละเมิด  
และไมยินดีเม่ือคนอ่ืนละเมิดแลว คือ ไมผิดประเวณีตอบุตรภรรยาหรือสามีของผูอ่ืนท่ีเขาหวงหาม 
ตรงภาษาบาลีท่ีวา  กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี ฯ 
 ประพฤติดี ดวยวาจา 4 ประเภท (วจีกรรม 4 ประเภท) น้ัน ไดแก 
 (1) ไมกลาวในส่ิงท่ีไมเปนความจริง ใหกลาวแตคําท่ีเปนสัตยจริง ตรงกับ
ภาษาบาลีท่ีวา มุสาวาทา เวรมณี ฯ 
 (2) ไมกลาวคําสอเสียด  ยุยง ใหผู อ่ืนแตกราวกัน หรือไมนินทาคนอ่ืน  
ใหกลาวแตถอยคําท่ีสมานสามัคคีใหดีตอกัน ตรงกับภาษาบาลีท่ีวา ปสุณายาวาจา เวรมณี ฯ 
 (3) ไมกลาวคําหยาบใหเปนท่ีสะเทือนใจของผูรับฟง ใหกลาวแตถอยคํา
ออนโยนใหเกิดความรูสึกท่ีดีแกผูฟง ใหงดเวนคําหยาบคาย บริภาษ ตัดพอ ใหผูฟงไดรับความ
เดือดรอนตางๆ เสียตรงกับภาษาบาลีท่ีวา ผรุสฺสายวาจาย เวรมณี ฯ 
 (4) ไมกลาวคําท่ีไมมีประโยชน คือ คําพูดใดท่ีพูดไปไรประโยชนจะไมพูด
คําเหลานั้น ใหกลาวแตถอยคําท่ีเปนไปเพื่อประโยชน ใหเวนวาจาที่เหลวไหล คือ พูดเลนหา
ประโยชนมิไดเสียตรงกับภาษาลีท่ีวา สมฺผปฺปลาปาวาจาย เวรมณี ฯ 
 ประพฤติดี ดวยใจ 3 ประเภท (มโนกรรม 3 ประเภท) นั้นคือ 
 (5) ไมคิดอยากไดทรัพยสินของผูอ่ืน โดยท่ีเจาของไมอนุญาตใหดวยความ
เต็มใจ คือไมคิดลักขโมย ยื้อแยง คดโกง เปนตน ใหระวังเจตนากรรมไมโลภอยากไดของผูอ่ืน 
อันไมสมควรแกฐานะของตน ตรงกับภาษาบาลีท่ีวา อนภิชฺฌา โหติ ฯ 
 (6) ไมคิดจองลางจองผลาญ จองเวรจองกรรมผูใด คือ ไมคิดประทุษรายผูอ่ืน
ในทุกๆกรณี ใหระวังเจตนากรรมอยาใหโทสะพยาบาทเขาครอบงําได ตรงกับภาษาบาลีท่ีวา 
อพฺพยาปาโท โหติ ฯ 
 (7) มีความเห็นตรงโดยเฉพาะความเห็นตรงตอคําสอนของพระพุทธเจา ไมมี
คัดคานคําสอนของพระองคและปฏิบัติตามจนมีผลตามท่ีตองการ ใหระวังเจตนากรรมอยาให 
ไหลไปในทางผิด ใหเห็นตรงตามคลองธรรม ท้ัง 10 นี้อยูทุกเม่ือตรงกับภาษาบาลีท่ีวา สมฺมทิฎฐฐิโก  
โหติ ฯ 
 1.14 กาลามสูตร 10 
 กาลามสูตร หรือ กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 หมายถึง วิธีปฏิบัติในเร่ืองท่ีควร
สงสัยหรือหลักความเช่ือไมให เ ช่ืองมงายไร เหตุผล  แตใหใชปญญาพิจารณาดวยตนเอง 
(พระไตรปฎก เลมท่ี 20, 2539, หนา 257) 
 กาลามสูตรมีหลัก 10 ขอดังท่ีตรัสไว คือ 
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 (1) มา อนุสฺสเวน หมายถึง อยาปลงใจเช่ือดวยการฟงตามกันมา 
 (2) มา ปรมฺปราย หมายถึง อยาปลงใจเช่ือดวยการถือสืบๆกันมา  
 (3) มา อิติกิราย หมายถึง อยาปลงใจเช่ือดวยการเลาลือ 
 (4) มา ปฏกสมฺปทาเนน หมายถึง อยาปลงใจเช่ือดวยการอางตําราหรือคัมภีร  
 (5) มา ตกฺกเหตุ หมายถึง อยาปลงใจเช่ือเพราะตรรกะ  
 (6) มา นยเหตุ หมายถึง อยาปลงใจเช่ือเพราะอนุมาน  
 (7) มา อาการปริวิตกฺเกน หมายถึง อยาปลงใจเช่ือดวยการคิดตรองตามแนว
เหตุผล  
 (8) มา ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา หมายถึง อยาปลงใจเช่ือเพราะเขาไดกับทฤษฎี
ท่ีพินิจไวแลวหรืออยาเช่ือโดยเห็นวาถูกตองตามลัทธิของตน  
 (9) มา ภพฺพรูปตาย หมายถึง อยาปลงใจเช่ือเพราะมองเห็นรูปลักษณะนาจะ
เปนไปไดหรืออยาเช่ือโดยเห็นวาผูพูดควรเช่ือได 
 (10) มา สมโณ โน ครูติ หมายถึง อยาปลงใจเช่ือเพราะนับถือวาทานสมณะน้ี
เปนครูของเรา 
 สูตรนี้ในบาลีเรียกวา เกสปุตติสูตร ท่ีชื่อกาลามสูตร เพราะทรงแสดงแกชนเผา
กาละมะ แหงวรรณะกษัตริย และท่ีชื่อเกสปุตติยสูตร เพราะพวกกาละมะนั้นเปนชาวเกสปุตตะนคิม 
ในแควนโกศล (พระพรหมคุณาภรณ, 2553 ข, หนา 232) 
 1.15 อบายมุข 6 
                          อบายมุข 6 หมายถึงทางแหงความเส่ือม โดยเฉพาะชองทางส้ินเปลืองหมดไป
ของทรัพยสินเงินทอง ในการทํามาหาเล้ียงชีพของคฤหัสถนั้น เร่ืองสําคัญก็คือตองสามารถเก็บเงิน 
เก็บทองได แตถามีอบายมุขแลวเงินก็หมดเก็บไมได เงินไมอยู พูดตามสํานวนของทานวา เงินทองท่ี
ยังไมเกิดก็ไมเกิดข้ึน เงินทองท่ีเกิดข้ึนแลวก็หมดส้ินไป (พระธรรมปฎก, 2547 ข, หนา 59) 
 นอกจากเส่ือมทรัพยแลวสินเงินทองแลว ก็เส่ือมอยางอ่ืนดวยจิตใจก็ไมอยูกับ
หนาท่ีการงาน พระพุทธศาสนาไดแสดงหนทางแหงความเส่ือมและความพินาศไว 6 ประการ
เรียกวาอบายมุข 6 ไดแก 
 (1) การหมกมุนในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเปนเหตุแหงความ
ประมาท เปนอบายมุขแหงโภคะท้ังหลาย 
 (2) การหมกมุนในการเท่ียวไปตามตรอกซอกซอย ในเวลากลางคืน เปน
อบายมุขแหงโภคะท้ังหลาย 
 (3) การเท่ียวดูมหรสพ เปนอบายมุขแหงโภคะท้ังหลาย 
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 (4) การหมกมุนในการเลนการพนันอันเปนเหตุแหงความประมาท เปน
อบายมุขแหงโภคะท้ังหลาย 
 (5) การหมกมุนในการคบคนช่ัวเปนมิตร เปนอบายมุขแหงโภคะท้ังหลาย 
 (6) การหมกมุนในความเกียจครานการงาน เปนอบายมุขแหงโภคะท้ังหลาย 
 อบายมุขท้ังหมดนี้หากประพฤติเขาแลวก็เปนเหตุใหเกิดความฉิบหายใหเกิด
ความเส่ือมเสียแกชีวิตรางกาย  (พระไตรปฎก เลมท่ี 11, 2539, หนา 202) 
 1.16 สมชีวิธรรม 4 
            สมชีวิธรรม 4 คือ หลักธรรมในการเลือกคูครอง เปนธรรมที่จะทําใหคูสมรส
ครองรักกันไดราบรื่น กลมกลืน และยาวนาน เราควรเลือกคูครองท่ีมีลักษณะ ดังนี้ (พระพรหม 
คุณาภรณ, 2553 ข, หนา 141-142) 
 (1) สมสัทธา  คือ มีศรัทธาสมกัน มีความเช่ือในส่ิงเดียวกัน  
 (2) สมสีลา  คือ มีศีลสมกันท้ังสองฝาย  
 (3) สมจาคา  คือ มีจาคะสมกัน มีใจเมตตากรุณาโอบออมอารีเหมือนๆกัน 
 (4) สมปญญา  คือ มีปญญาสมกันท้ังชายและหญิงตองมีระดับสติปญญา
ใกลเคียงกัน 
 1.17 ฆราวาสธรรม 4 
       ฆราวาสธรรม หรือ ธรรมสําหรับผูครองเรือน ประกอบดวย 2 คํา “ฆราวาส” 
แปลวา ผูดําเนินชีวิตในทางโลก, ผูครองเรือน และ “ธรรม” แปลวา ความถูกตอง, ความดีงาม, นิสัย
ท่ีดีงาม 
                           ฆราวาสธรรม 4 เปนคุณสมบัติของผูประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตทาง
โลกประกอบดวยธรรมะ 4 ประการ คือ (พระไตรปฎก เลมท่ี 25, 2539, หนา 545) 
 (1) สัจจะ คือ ความจริง ดํารงม่ันอยูในสัจจะ ซ่ือตรง ซ่ือสัตย จริงใจ พูดจริง
ทําจริง เปนเหตุนํามาซ่ึงความเช่ือถือหรือไววางใจได รวมถึงการรักษาความสัจ ความจริงใจตอ
ตนเองท่ีจะประพฤติปฏิบัติแตส่ิงท่ีเปนประโยชนและเปนธรรม 
 (2) ทมะ คือ ฝกตน ปรับปรุงตน บังคับควบคุมตนเองใหรูจักปรับตัวและ
แกไขปรับปรุงตน ใหเจริญกาวหนาอยูเสมอ รวมท้ังการยอมรับและแกไขส่ิงบกพรองของตน  
ดวยการรูจักขมใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสัจความดีนั้น 
 (3) ขันติ คือ อดทน อดทนตอความหนาว รอน หิว กระหาย ทนตรากตรํา ทน
ตอความเจ็บใจ ทนขมอารมณของตนได ทนตอความยั่วยวนตางๆ อดทนตออํานาจฝายต่ํา อดทนตอ
การทําการงานอดออมและอดกล้ันท่ีจะไมประพฤติลวงความสัตยสุจริตไมวาจะดวยเหตุประการใด 
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 (4) จาคะ คือ เสียสละ เอ้ือเฟอ เกื้อกูล ชวยเหลือ บําเพ็ญประโยชน  
สละความโกรธความเห็นแกตัวมีใจกวางรวมงานกับคนอ่ืนได สละอารมณขุนมัวภายในจิตใจได 
การรูจักละวางความช่ัวความทุจริตและรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชน 
สวนใหญของบานเมือง 
 คุณธรรม 4 ประการ นี้หากทุกคนนอมนํามาประดับแกตนพยายามประพฤติ
ปฏิบัติปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงาม โดยท่ัวกันแลวจะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข 
ความรมเย็นและมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพัฒนาใหม่ันคงกาวหนาตอไป ไดดังประสงครวมท้ังผูหวัง
ความเจริญท้ังรางกายและจิตใจนั่นก็คือ ชีวิตก็ยอมจะประสบความสําเร็จ ไมแตเฉพาะของผู 
ครองเรือนเทานั้น แมในชีวิตของนักบวชก็ยอมจะบรรลุธรรมข้ันสูงสุดไดนั่นคือ การบรรลุ 
พระนิพพาน อันเปนยอดของความสุข (สุจิตรา  ออนคอม, 2552, หนา 75) 
 1.18 มงคล 38 ประการ 
 คําวา มงคล แปลและหมายความได 4 ประการคือ (พระธรรมธีรราชมหามุนี 
(โชดกญาณสิทฺธฺเร), 2548 ข, หนา 5) 
 (1) มงคล  แปลวา  ความดี  ความเจริญ  คือเจริญดวยสิริ  เจริญดวยบุญ  
เจริญดวยปญญา  
 (2) มงคล แปลวา เคร่ืองถึงความบริสุทธ์ิของคนท้ังหลายไดแก ศีล สมาธิ 
ปญญา 
 (3) มงคล แปลวา ตัด ฟน ผูฆาสัตวท้ังหลาย ตัด ฟน ผูพาสัตวท้ังหลายไป
อบาย และแปลวา ตัดบาป อกุศล 
 (4) มงคล แปลวา งาม ไดแก ประกอบดวยความงาม 3 ประการ คือ งาม 
ในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด  
 โดยสรุป คือ เหตุแหงความสุข ความกาวหนา ในการดําเนินชีวิตซ่ึงพระพุทธเจา 
ไดทรงแสดงไวใหพุทธศาสนิกชนไดพึงปฏิบัติใน บทมงคลสูตร พระพุทธองคทรงตรัสตอบปญหา
แก ทาวสักกเทวราช ท่ีไดนําหมูเทวดาเขาเฝาและทูลถามพระองควา “เทวดาและมนุษยเปนจํานวน
มาก ปรารถนาความสวัสดี ขอพระองคไดโปรดบอกมงคลอยางสูงสุดเถิด” พระพุทธองคทรงแสดง
หลัก "มงคลชีวิต"  มี 38 ประการ ดังนี้ (พระพรหมคุณาภรณ, 2553 ข, หนา 274 - 277) 
 (1) อเสวนา จ พาลานํ ไมคบคนพาล 
 (2) ปณฺฑิตานฺจ เสวนา คบบัณฑิต 
 (3) ปูชา จ ปูชะนียานํ บูชาคนท่ีควรบูชา 
 (4) ปฏิรูปเทสวาโส จ อยูในปฏิรูปเทศ, อยูในถ่ินมีส่ิงแวดลอมดี 
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 (5) ปุพฺ เพ  จ  กตปฺุญตา  ได ทําความดีใหพรอมไวกอน ,  ทําความดี
เตรียมพรอมไวแตตน 
 (6) อตฺตสมฺมาปณิธิ จ ตั้งตนไวชอบ 
 (7) พาหุสจฺจฺจ เลาเรียนศึกษามาก, ทรงความรูกวางขวาง, ใสใจสดับ
ตรับฟงคนควาหาความรูอยูเสมอ 
 (8) สิปฺปญจ มีศิลปวิทยา, ชํานาญในวิชาชีพของตน 
 (9) วินโย จ สุสิกฺขิโต มีวินัยท่ีศึกษาดีแลว, มีระเบียบวินัยดี, ไดฝกอบรมตน 
ไวดี 
 (10) สุภาสิตา จ ยา วาจา วาจาสุภาษิต, รูจักใชวาจาพูดใหเปนผลดี 
 (11) มาตาปตุอุปฏฐานํ บํารุงมารดาบิดา 
 (12) ปุตฺตสงฺคห สงเคราะหบุตร 
 (13) ทารสงฺคห สงเคราะหภรรยา 
 (14) อนากุลา จ กมฺมนฺตา การงานไมอากูล 
 (15)  ทานฺจ  รูจักให ,  เ ผ่ือแผแบงปน ,  บริจาคสงเคราะหและบําเพ็ญ
ประโยชน 
 (16)  ธมฺมจริยา จ ประพฤติธรรม, ดํารงอยุในศีลธรรม 
 (17)  ญาตกานฺจ สงฺคโห สงเคราะหญาติ 
 (18)  อนวชฺชานิ กมฺมานิ การงานท่ีไมมีโทษ, กิจกรรมท่ีดีงาม เปนประโยชน 
ซ่ึงไมเปนทางเสียหาย 
 (19)  อารตี วิรตี ปาปา เวนจากความช่ัว 
 (20)  มชฺชปานา จ สฺญโม เวนจากการดื่มน้ําเมา 
 (21)  อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ ไมประมาทในธรรมท้ังหลาย 
 (22)  คารโว จ ความเคารพ, การแสดงออกท่ีแสดงถึงความเปนผูรูจักคุณคา
ของบุคคล ส่ิงของ สถานท่ี หรือกิจการนั้นๆ และรูจักใหความสําคัญและความใสใจเอื้อเฟอโดย
เหมาะสม 
 (23)  นิวาโต จ ความสุภาพออนนอม, ถอมตน 
 (24)  สนฺตุฏฐี จ ความสันโดษ, ความเอิบอ่ิมพึงพอใจในผลสําเร็จท่ีไดสราง
ข้ึน หรือในลาภท่ีแสวงหามาได ดวยเร่ียวแรงความเพียรพยายามของตนโดยทางชอบธรรม 
 (25)  กตฺุตา มีความกตัญู 
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 (26) กาเลน ธมฺมสฺสวนํ ฟงธรรมตามกาล, แสวงความรูเกี่ยวกับหลักความ
จริง ความดีงามและเร่ืองท่ีเปนประโยชน 
 (27)  ขนฺตี จ มีความอดทน 
 (28)  โสวจสฺสตา เปนผูวางายสอนงาย, พูดกันงาย ฟงเหตุผล 
 (29) สมณานฺจ ทสฺสนํ พบเห็นสมณะ, เยี่ยมเยือนเขาหาทานผูสงบกิเลส 
 (30)  กาเลน  ธมฺมสากจฺฉา  สนทนาธรรมตามกาล ,  หาโอกาสสนทนา
แลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นกัน เกี่ยวกับหลักความจริง ความดีงาม และเร่ืองท่ีเปนประโยชน 
 (31)  ตโป จ มีความเพียรเผากิเลส, รูจักบังคับควบคุมตน ไมปรนเปรอตามใจ
อยาก 
 (32)  พฺรหฺมจริยฺจ ประพฤติพรหมจรรย, ดําเนินตามอริยมรรค, การรูจัก
ควบคุมตนในทางเพศ หรือถือเมถุนวิรัติตามควร 
 (33)  อริยสจฺจาน ทสฺสนํ  เห็นอริยสัจจ, เขาใจความจริงของชีวติ 
 (34)  นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ ทําพระนิพพานใหแจง, บรรลุนิพพาน 
 (35)  ผุฏฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ ถูกโลกธรรม จิตไมหวั่นไหม 
 (36)  อโสกํ จิตไรเศรา 
 (37)  วิรชํ จิตปราศจากธุลี 
 (39)  เขมํ จิตเกษม    
 เทวดาหรือมนุษยท้ังหลายถาปฏิบัติตนตามมงคลเหลานี้แลว ยอมเปนผูไม
ปราชัยในท่ีทุกสถาน ยอมถึงความสวัสดีในท่ีท้ังปวง (พระไตรปฎก เลมท่ี 25, 2539, หนา 6-8) 
 1.19 บุญกิริยาวัตถุ 10 
             ท่ีตั้งแหงการทําบุญ, ทางทําความดี 
              “บุญ” หรือ “ปุญญ” แปลวา ชําระ หมายถึง การทําใหหมดจดจากมลทินเคร่ือง
เศราหมอง อันไดแก โลภะ โทสะ และโมหะ ตามพระไตรปฎกเราสามารถสราง “บุญ” ไดถึง 3 
อยางคือ (สุจิตรา ออนคอม, 2545, หนา 79-80) 
 (1)  ทาน คือ การให การสละ การเผ่ือแผ แบงปน วัตถุท่ีควรให ใหดวยการ
บูชาคุณความดี คือ ถวายแกสงฆหรือใหดวยเมตตาโดยอนุเคราะหแกผูยากไรขาดแคลนดวยเจตนาท่ี
ดี ท้ัง 3กาล คือ กอนจะให กําลังให และใหไปแลวก็ยังมีความช่ืนชมยินดีในการใหนั้น โดยไมหวัง
ผลตอบแทนใดๆ การใหเชนนี้เปนทานท่ีมีผลมากมีอานิสงสมากถือเปน จาคะ นับเปนบุญอยางหนึ่ง 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  45 

 (2)  ศีล คือ ความประพฤติท่ีดีงาม มีระเบียบวินัย มีมรรยาทงดงาม หรือรักษา
ความสํารวมทางกายวาจาใหเรียบรอย การควบคุมตนใหตั้งอยูในความไมเบียดเบียนเวนจาก 
ความช่ัว การรักษาศีลสําหรับฆราวาส ไดแก ศีล 5 และ อุโบสถศีล 
 (3)  ภาวนา คือ การอบรมจิต “ภาวนา” แปลวา การทําใหมีข้ึน ทําใหเกิดข้ึน 
ไดแก การฝกอบรมจิตใจใหเกิดความสงบข้ันสมาธิและปญญา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงขอ
ปฏิบัติไว 2 ประการ คือ สมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา 
 จากพระไตรปฎก บุญขอท่ี 1-3 เรียกไดวา บุญกิริยา 3 ตอมาตาม อรรถกถา ได
ขยายความออกไปอีก 7 ขอ คือ (พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2546 ค, หนา 13-16) 
 (4)  อปจายนะ ความเปนผูนอบนอมตอผูท่ีควรนอบนอม “อปจายนะ” คือ  
ความออนนอมไมแข็งกระดาง ผูมีความประพฤติออนนอม ผูท่ีขัดเกลาความมานะและนิสัยกระดาง
ออก แลวรูจักบุคคลที่ควรจะออนนอมดวย ในมงคลสูตร กลาววา ผูออนนอมถอมตนกําจัดมานะ 
กําจัดความกระดางได ทําตนใหเปนเสมือนผาเช็ดเทาเสมอดวย โคอุสุภะเขาชาด หรือเสมอดวยงูท่ี
ถอนเข้ียวแลว ทานตรัสวาเปนมงคล 
 (5)  เวยยาวัจจะ ความขวนขวายในกิจหรืองานท่ีควรกระทํา คือ การขวนขวาย 
ชวยเหลือในธุระกิจการงานของผูอ่ืน ท่ีอยูในขอบขายของศีลและธรรม เชน ชวยเปนธุระจัดการใน
งานบุญงานกุศลของสวนรวมที่กอใหเกิดประโยชนแกสังคม หรือขวนขวายทํากุศลตางๆ ใน
ชีวิตประจําวัน เชน การพยาบาลผูเจ็บไข การชวยเหลือผูประสบอุบัติภัยตางๆ เปนตน เหลานี้ก็ชื่อวา
เปนบุญท่ีขวนขวายชวยเหลือผูอ่ืน 
 (6)  ตติทาน  การใหบุญท่ีตนถึงแลวแกคนอ่ืน  เชน  การอุทิศสวนกุศล 
การกรวดน้ํา 
 (7)  ปตตานุโมทนา คือ การยินดีในบุญท่ีผูอ่ืนถึงพรอมแลว เชน เห็นผูอ่ืน
ทําบุญตักบาตรเม่ือเราพลอยปล้ืมปติยินดีกลาวอนุโมทนาเพียงเทานี้ก็ไดบุญแลว 
 (8)  ธัมมัสสวนะ หรือ การฟงธรรม การไดฟงธรรมเปนการศึกษาหาความรู
เพื่อใหเกิดปญญาเขาใจในหลักพระธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา นับเปน
มงคล เพราะเปนเหตุใหประสบผลวิเศษนานาประการ สามารถจะนําใหผูประพฤติปฏิบัติตามได
บรรลุมรรคผลนิพพานพนจากทุกขในสังสารวัฏนี้ได 
 (9)  ธัมมเทสนา หรือ การแสดงธรรม เม่ือไดศึกษาธรรมะแลวการถายทอด
ใหแก ผูอ่ืนนับเปนบุญประการหนึ่ง ดวยการแสดงธรรมดวยใจท่ีหวังจะใหผูฟงไดรับประโยชน 
โดยท่ีตนมิไดมุงหวังในลาภสักการะใดๆ จัดเปนบุญท่ีเรียกวา “ธรรมทาน” เปนบุญท่ีใหผลมากวา
ทานท้ังปวงดังท่ีพระพุทธองคตรัสวา “การใหธรรมเปนทานชนะการใหท้ังปวง” 
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 (10) ทิฏุชุกัมม คือ การกระทําความเห็นใหตรง ทิฏฐิ แปลวา ความเห็น 
สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบหรือเห็นตรง “มิจฉาทิฏฐิ” คือ ความเห็นผิด ผูท่ีมีความอวดดื้อถือดี 
หรือยึดม่ันในอุดมการณตางๆ อยางงมงาย โดยไมยอมรับฟงความเห็นของผูอ่ืน คือ มีความเช่ือม่ัน
ในความเห็นของตนเองวาอยางนี้ถูกถือเอาความเห็นของตนเปนใหญแตประการเดียว โดยท่ียังมิได
พิจารณาดวยเหตุและผลวาส่ิงนั้นผิดหรือถูกบุคคลนั้นช่ือวาผูมี ทิฏฐิ หรือมี มิจฉาทิฐิ 
 บุญกิริยาวัตถุท้ัง 10 ประการน้ี เปนการทําบุญท่ีถูกตองตามหลักเกณฑใน
พระพุทธศาสนา โดยมิตองใชทรัพยมากมาย มีบุญกิริยาเพียงประการเดียว คือ การใหวัตถุทาน
เทานั้นท่ีตองใชทรัพย เพราะฉะน้ันทุกคนสามารถท่ีจะส่ังสมบุญไดมากข้ึนในชีวิตประจําวันถามี
ความเขาใจในการทําบุญเชนนี้ 
 1.20 สันโดษ 3 
     สันโดษ หมายถึง ความยินดี, ความพอใจ, ความยินดีดวยของของตนซ่ึงไดมา
ดวยความเพียรโดยชอบธรรม, ความยินดีดวยปจจัยส่ีตามมีตามได, ความรูจักอ่ิมรูจักพอมี 3 
ประการ คือ 
 (1)  ยถาลาภสันโดษ  หมายถึง ยินดีตามท่ีไดยินดีตามท่ีพึงได คือ ตนไดส่ิงใด
มา หรือเพียรหาส่ิงใดมาได เม่ือเปนส่ิงท่ีตนพึงได ไมวาส่ิงนั้นจะหยาบหรือประณีตแคไหน ก็ยินดี
พอใจดวยส่ิงนั้น ไมติดใจอยากไดส่ิงอ่ืน ไมคิดเดือดรอนกระวนกระวายใจถึงส่ิงท่ีไมไดไม
ปรารถนาส่ิงท่ีไมพึงไดหรือเกินไปกวาท่ีพึงไดโดยถูกตองชอบธรรม ไมเพงเล็งปรารถนาของที่คน
อ่ืนได ไมริษยาเขา 
 (2)  ยถาพลสันโดษ  หมายถึง ยินดีตามกําลัง คือ ยินดีแตพอแกกําลังกาย 
กําลังสุขภาพและวิสัยการใชสอยของตน ไมยินดีอยากไดเกินกําลัง ตนมีหรือไดส่ิงใดมาอันไมถูก
กับรางกายหรือสุขภาพเชน ภิกษุไดอาหารบิณฑบาตท่ีแสลงตอโรคของตนหรือเกินกําลังการ
บริโภคใชสอย ก็ไมหวงแหนเสียดายเก็บไวใหเสียเปลา หรือฝนใชใหเปนโทษแกตนยอมสละใหแก
ผูอ่ืนท่ีจะใชได และรับหรือแลกเอาส่ิงท่ีถูกโรคกับตนแตเพียงพอแกกําลังการบริโภคใชสอยของตน 
 (3)  ยถาสารุปปสันโดษ  หมายถึง ยินดีตามที่เหมาะสมกับตน อันสมควรแก
ภาวะฐานะแนวทางชีวิตและจุดหมายแหงการบําเพ็ญกิจของตน เชน ภิกษุไมปรารถนาส่ิงของอันไม
สมควรแก สมณ-ภาวะ หรือภิกษุบางรูปไดปจจัยส่ีท่ีมีคามากเห็นวาเปนส่ิงสมควรแกผูอ่ืนก็นําไป
มอบใหแกทานผูนั้น ตนเองใชแตส่ิงอันพอประมาณ หรือภิกษุบางรูปกําลังประพฤติวัตรขัดเกลาตน 
ไดของประณีตมา ก็สละใหแกเพื่อนภิกษุรูปอ่ืนๆ ตนเองเลือกหาของปอนๆ มาใช หรือตนเองมี
โอกาสจะไดลาภอยางหนึ่งแตรูวาส่ิงนั้นเหมาะสม หรือเปนประโยชนแกทานผูอ่ืนท่ีเช่ียวชาญถนัด
สามารถดานนั้น ก็สละใหแกทานผูนั้น ตนเองรับเอาแตส่ิงท่ีเหมาะสมกับตน 
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 สันโดษ 3 นี้ใชรวมกับปจจัย 4 ในแตละอยางจึงรวมเรียกวา สันโดษ 12 
 อนึ่งสันโดษ 3 นี้เปนคําอธิบายของพระอรรถกถาจารยซ่ึงมุงแสดงขอปฏิบัติ
ของพระภิกษุโดยเฉพาะคฤหัสถหรือผูครองเรือนสามารถพิจารณาประพฤติปฏิบัติตามสมควร 
(พระพรหมคุณาภรณ, 2553 ข, หนา 122-123) 
 1.21 อุบาสกธรรม 7 
     อุบาสก คําวา “อุบาสก” มาจากคําภาษาบาลีคือ “อุปาสกะ” แปลวา ผูเขาไปนั่ง
ใกลๆ คือ ผูเขาถึงพระรัตนตรัย หมายถึง ฆราวาสชายท่ีมีศรัทธาในพุทธศาสนาแลวนําเอาหลักธรรม
ไปเปนแนวในการดําเนินชีวิตบุคคลผูท่ีไดช่ือวาเปนอุบาสก 
      อุบาสิกา คําวา “อุบาสิกา” มาจากคําวาภาษาบาลีวา “ อุปาสิกา” แปลวา ผูเขาไป
นั่งใกลพระรัตนตรัย หมายถึง ฆราวาสหญิงท่ีศรัทธายอมรับเอาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธพระ
ธรรมและพระสงฆเปนท่ีพึ่งท่ีระลึก 
       อุบาสกและอุบาสิกาท่ีถือวาเปนผูใกลชิดพระพุทธศาสนาอยางแทจริงนั้นควร
เปนผูท่ีดํารงตนอยูในธรรมอันเปนไปเพื่อความเจริญของอุบาสกและอุบาสิกาเรียกวา “อุปาสก
ธรรม 7 ประการ” คือ 
 (1)  ไมขาดจากการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุสงฆ การไปวัดจะไดพบปะกับ
พระภิกษุผูทรงศีลทรงคุณธรรม หรือไดพบกับมิตรท่ีสนใจในเร่ืองธรรมยอมไดช่ือวาเปนการคบหา
กัลยาณมิตร หรือมิตร  ท่ีดีซ่ึงจะสงเสริมใหมีความกาวหนาในการปฏิบัติธรรมเพ่ิมข้ึน 
 (2)  ไมละเลยในการฟงธรรม เม่ือมีโอกาสควรใสใจในการฟงธรรมอยูเสมอ 
เพราะการฟงธรรมเปนเหตุใหไดรูในส่ิงท่ีไมรู สวนส่ิงท่ีรูแลวก็จะชวยใหเขาใจยิ่งข้ึน 
 (3)  ศึกษาในอธิศีล คือ การอบรมฝกฝนใหกาวหนาในการปฏิบัติรักษาศีล 
ข้ันสูงข้ึนไป โดยนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนามาใชปรับปรุงวิถีการดําเนินชีวิตใหดี
ยิ่งข้ึน 
 (4)  ถึงพรอมดวยความเล่ือมใสในภิกษุสงฆท้ังท่ีเปนพระเถระ พระนวกะ 
และปูนกลาง ท้ังนี้เพราะพระสงฆแตละรูปไดเสียสละความสุขทางโลกเพ่ือมาประพฤติปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัยอันเปนหนทางไปสูความหลุดพนจากทุกขและพระสงฆยังไดชื่อวาเปนผูสืบตออายุ
ของพระพุทธศาสนาใหยืนยาวตลอดไป 
 (5)  ฟงธรรมดวยใจบริสุทธ์ิ คือ ไมฟงเพื่อจองจับผิดหาชองเพ่ือตําหนิติเตียน  
ตั้งจิตใหเปนกุศลในขณะฟงธรรมเพ่ือกอใหเกิดกุศลและจิตใจเปนสุข 
 (6)  ไมแสวงหาทักขิไณยภายนอกหลักคําสอนน้ี คือ ไมแสวงหาเขตบุญ 
นอกหลักพุทธศาสนาและควรประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
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 (7)  ใหการสนับสนุนพระศาสนานี้เปนเบ้ืองตน คือ เอาใจใสในการทํานุบํารุง
และชวยกิจการของพุทธศาสนา (พระพรหมคุณาภรณ, 2553 ข, หนา 188) 
 1.22 อารยวัฒิ 5 
                          อารยวัฒิ หรือ อริยวัฑฒิ หมายถึง ความเจริญอยางประเสริฐ, หลักความเจริญ
ของอารยชน มี 5 ประการคือ (พระพรหมคุณาภรณ, 2553 ข, หนา 182-183) 
 (1)  ศรัทธา ความเช่ือ ความม่ันใจในพระรัตนตรัย ในหลักแหงความจริงความ
ดีงามอันมีเหตุผล 
 (2)  ศีล ความประพฤติดี มีวินัย และเล้ียงชีพสุจริต 
 (3)  สุตะ การเลาเรียนสดับฟงศึกษาหาความรู 
 (4)  จาคะ การเผ่ือแผเสียสละ เอ้ือเฟอ มีน้ําใจชวยเหลือ ใจกวาง พรอมท่ีจะรับ
ฟงและรวมมือ ไมคับแคบเอาแตตัว 
 (5)  ปญญา ความรอบรู รูคิด รูพิจารณา เขาใจเหตุผล รูจักโลกและชีวิตตาม
ความเปนจริง 
 1.23 ทิศ 6 
                           ทิศ 6 บุคคลประเภทตางๆ ท่ีเราตองเกี่ยวของสัมพันธทางสังคมดุจทิศท่ีอยู
รอบตัว (พระไตรปฎก เลมท่ี 11, 2539, หนา 200)      
 (1)  ปุรัตถิมทิศ ทิศเบ้ืองหนา คือ ทิศตะวันออก ไดแก มารดาบิดา เพราะเปนผู
อุปการะแกเรามากอน 
 (1.1) บุตรธิดาพึงบํารุงมารดาบิดาผูเปนทิศเบ้ืองหนาดังนี้ 
 (1.1.1) ทานเล้ียงเรามาแลวเล้ียงทานตอบ 
 (1.1.2) ชวยทําการงานของทาน 
 (1.1.3) ดํารงวงศสกุล 
 (1.1.4) ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท 
 (1.1.5) เม่ือทานลวงลับไปแลวทําบุญอุทิศใหทาน 
 (1.2) บิดามารดายอมอนุเคราะหบุตรธิดาดังนี้ 
 (1.2.1) หามปรามจากความช่ัว 
 (1.2.2) ใหตั้งอยูในความดี 
 (1.2.3) ใหศึกษาศิลปวิทยา 
 (1.2.4) หาคูครองท่ีสมควรให 
 (1.2.5) มอบทรัพยสมบัติใหในโอกาสอันสมควร 
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 (2) ทักษิณทิศ  ทิศเ บ้ืองขวา  คือ  ทิศใต  ไดแก  ครูอาจารย  เพราะเปน
ทักขิไณยบุคคล 
ควรแกการบูชาคุณ 
 (2.1)  ศิษยพึงบํารุงครูอาจารยผูเปนทิศเบ้ืองขวาดังนี้ 
 (2.1.1) ลุกตอนรับ 
 (2.1.2) เขาไปหา 
 (2.1.3) ใฝใจเรียน 
 (2.1.4) ปรนนิบัติชวยบริการ 
 (2.1.5) เรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพ 
 (2.2) ครูอาจารยยอมอนุเคราะหศิษยดงันี้ 
 (2.2.1) ฝกฝนแนะนําใหเปนคนดี 
 (2.2.2) สอนใหเขาใจแจมแจง 
 (2.2.3) สอนศิลปะวิทยาใหส้ินเชิง 
 (2.2.4) ยกยองใหปรากฏในหมูคณะ 
 (2.2.5) สรางเคร่ืองคุมภัยในสารทิศ 
 (3) ปจฉิมทิศ ทิศเบ้ืองหลัง คือ ทิศตะวันตกไดแก บุตรภรรยาเพราะมีข้ึน
ภายหลังและคอยเปนกําลังสนับสนุนอยูขางหลัง 
 (3.1) สามีพึงบํารุงภรรยาผูเปนทิศเบ้ืองหลังดังนี้ 
 (3.1.1) ยกยองใหเกียรติสมกับฐานะท่ีเปนภรรยา 
 (3.1.2) ไมดูหม่ิน 
 (3.1.3) ไมนอกใจ 
 (3.1.4) มอบความเปนใหญในงานบานให 
 (3.1.5) หาเคร่ืองประดับมาใหเปนของขวัญตามโอกาส 
 (3.2) ภรรยายอมอนุเคราะหสามีดังนี้ 
 (3.2.1) จัดงานบานใหเรียบรอย 
 (3.2.2) สงเคราะหญาติมิตรท้ังสองฝายดวยดี 
 (3.2.3) ไมนอกใจ 
 (3.2.4) รักษาทรัพยสมบัติท่ีหามาได 
 (3.2.5) ขยันไมเกียจครานในงานท้ังปวง 
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 (4) อุตตรทิศ ทิศเบ้ืองซาย คือ ทิศเหนือ ไดแก มิตรสหายเพราะเปนผูชวยให
ขามพน อุปสรรคภัยอันตรายและเปนกําลังสนับสนุนใหบรรลุความสําเร็จ 
 (4.1) บุคคลพึงบํารุงมิตรสหายผูเปนทิศเบ้ืองซายดังนี้ 
 (4.1.1) เผ่ือแผแบงปน 
 (4.1.2) พูดจามีน้ําใจ 
 (4.1.3) ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
 (4.1.4) มีตนเสมอรวมสุขรวมทุกขกัน 
 (4.1.5) ซ่ือสัตยจริงใจตอกัน 
 (4.2) มิตรสหายยอมอนุเคราะหตอบดังนี้ 
 (4.2.1) เม่ือเพื่อนประมาทชวยรักษาปองกัน 
 (4.2.2) เม่ือเพื่อนประมาทชวยรักษาทรัพยสมบัติของเพื่อน 
 (4.2.3) ในคราวมีภัยเปนท่ีพึ่งได 
 (4.2.4) ไมละท้ิงในยามทุกขยาก 
 (4.2.4) นับถือตลอดถึงวงศญาติของมิตร 
 (5) เหฏฐิมทิศ ทิศเบ้ืองลาง ไดแก คนรับใชและคนงานเพราะเปนผูชวยทํา
การงานตางๆเปนฐานกําลังให 
 (5.1) นายพึงบํารุงคนรับใชและคนงานผูเปนทิศเบ้ืองลางดังนี้ 
 (5.1.1) จัดการงานใหทําตามความเหมาะสมกับกําลังความสามารถ 
 (5.1.2) ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู 
 (5.1.3) จัดสวัสดิการดีมีชวยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไขเปนตน 
 (5.1.4) ไดของแปลกๆพิเศษมาก็แบงปนให 
 (5.1.5) ใหมีวันหยุดและพักผอนหยอนใจตามโอกาสอันควร 
 (5.2) คนรับใชและคนงานยอมอนุเคราะหนายดังนี้ 
 (5.2.1) เร่ิมการงานกอนนาย 
 (5.2.2) เลิกงานหลังนาย 
 (5.2.3) ถือเอาแตของท่ีนายให 
 (5.2.4) ทําการงานใหเรียบรอยและดียิ่งข้ึน 
 (5.2.5) นําเกียรติคุณของนายไปเผยแพร 
 (6) อุปริมทิศ ทิศเบ้ืองบน ไดแก สมณพราหมณ คือพระสงฆเพราะเปนผูสูง
ดวยคุณธรรมและเปนผูนําทางจิตใจ 
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 (6.1) คฤหัสถหรือผูครองเรือนยอมบํารุงพระสงฆผูเปนทิศเบ้ืองบนดังนี้ 
 (6.1.1) จะทําส่ิงใดก็ทําดวยเมตตา 
 (6.1.2) จะพูดส่ิงใดก็พูดดวยเมตตา 
 (6.1.3) จะคิดส่ิงใดก็คิดดวยเมตตา 
 (6.1.4)  ตอนรับดวยความเต็มใจ 
 (6.1.5) อุปถัมภดวยปจจัย 4 
 (6.2) พระสงฆยอมอนุเคราะหคฤหัสถหรือผูครองเรือนดังนี้ 
 (6.2.1) หามปรามจากความช่ัว 
 (6.2.2) ใหตั้งอยูในความดี 
 (6.2.3) อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี 
 (6.2.4) ใหไดฟงส่ิงท่ียังไมเคยฟง 
 (6.2.5) ทําส่ิงท่ีเคยฟงแลวใหแจมแจง 
 (6.2.6) บอกทางสวรรค คือ ทางชีวิตท่ีมีความสุขความเจริญให                
(สุจิตรา  ออนคอม, 2552, หนา 81-84) 
 1.24 สังคหวัตถุ 4 
                          สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรมท่ีเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวน้ําใจของผูอ่ืน 
(พระไตรปฎก เลมท่ี 11, 2539, หนา 295) หรือ “พุทธวิธีครองใจคน” เปนหลักการสงเคราะหซ่ึงกัน
และกัน องคสมเด็จพระ-สัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนใหปรับท่ีตัวของเราเอง คือ ตองทําตัวเราใหเปน
คนนารักเสียกอน โดยการปฏิบัติตาม สังคหวัตถุ 4 ซ่ึงเปนการปฏิบัติเพื่อยึดเหนี่ยวน้ําใจกันทําให
เกิดความเคารพรักใครนับถือเกรงอกเกรงใจกัน เม่ือมีหลักสังควัตถุ 4 นี้ก็จะทําใหอยูรวมกันอยางมี
ความสุขและประสานหมูชนไวในสามัคคีมีอยู  4 ประการ ไดแก  
 (1) ทาน ใหปน คือ เอ้ือเฟอเผ่ือแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือ สงเคราะห
ดวยปจจัย 4 ทุนหรือทรัพยสินส่ิงของ ตลอดจนใหเกิดความรูความเขาใจ และศิลปะวิทยาการ 
ใหการเสียสละหรือการเอ้ือเฟอแบงปนของๆ ตนเพ่ือประโยชนแกบุคคลอ่ืน ไมตระหนี่ถ่ีเหนียว  
ไมเปนคนเห็นแกไดฝายเดียวคุณธรรมขอนี้จะชวยใหไมเปนคนละโมบ ไมเห็นแกตัว เราควรคํานึง
อยูเสมอวาทรัพยส่ิงของท่ีเราหามาไดมิใชส่ิงจีรังยั่งยืน เม่ือเราส้ินชีวิตไปแลวก็ไมสามารถจะนําติด
ตัวเอาไปได 
 (2)  ปยวาจา วาจาเปนท่ีรัก คือ กลาวคําสุภาพไพเราะ นาฟง ช้ีแจง แนะนํา ส่ิง
ท่ีเปนประโยชน มีเหตุผลเปนหลักฐานชักจูงในทางท่ีดีงาม หรือคําแสดงความเห็นอกเห็นใจให
กําลังใจ รูจักพูดใหเกิดความเขาใจดี สมานสามัคคีเกิดไมตรีทําใหรักใครนับถือและชวยเหลือเกื้อกูล
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กัน การพูดจาดวยถอยคําท่ีไพเราะออนหวาน พูดดวยความจริงใจ ไมพูดหยาบคาย กาวราว พูดใน
ส่ิงท่ีเปนประโยชนเหมาะสําหรับกาลเทศะ พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญกับการพูดเปนอยางยิ่ง
เพราะการพูดเปนบันไดข้ันแรกท่ีจะสรางมนุษยสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึน วิธีการที่จะพูดใหเปน 
ปยวาจานั้นจะตองพูดโดยยึดถือหลักเกณฑดังตอไปนี้ เวนจากการพูดเท็จ, เวนจากการพูดสอเสียด, 
เวนจากการพูดคําหยาบ, เวนจากการพูดเพอเจอ 
 (3) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน คือ การชวยเหลือดวยแรงกายและ
ขวนขวายชวยเหลือกิจการตางๆ บําเพ็ญสาธารณประโยชน รวมท้ังชวยแกไขปญหาและ 
ชวยปรับปรุงสงเสริมใน ดานจริยธรรม การสงเคราะหทุกชนิดหรือการประพฤติในส่ิงท่ีเปน
ประโยชนแกผูอ่ืน 
 (4)  สมานัตตา ความมีตนเสมอ คือ ทําตัวใหเขากับผูอ่ืนได วางตนเสมอตน
เสมอปลาย ใหความเสมอภาค ปฏิบัติสมํ่าเสมอกันตอคนท้ังหลาย ไมเอาเปรียบและเสมอใน 
สุขทุกข คือรวมสุขรวมทุกขรวมรับรูรวมแกไขปญหาเพื่อใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน การเปนผูมี
ความสม่ําเสมอหรือมีความประพฤติเสมอตนเสมอปลายคุณธรรมขอนี้จะชวยใหเราเปนคนมีจิตใจ
หนักแนนไมโลเล รวมทั้งยังเปนการสรางความนิยมและไววางใจใหแกผูอ่ืนอีกดวย (สุจิตรา   
ออนคอม, 2552, หนา 84-85) 
 1.25 ทศพิธราชธรรม 
   ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม 10 คือ หลักคุณธรรม 10 ประการ, ธรรมของ
พระราชา, กิจวัตรท่ีพระเจาแผนดินควรปฏิบัติ, คุณธรรมของผูปกครองบานเมือง, ธรรมของ 
นักปรกครองพระพุทธศาสนาไดวางหลักปฏิบัติไวเพื่อใหการปกครองมีความเปนไปโดยธรรมและ
ยังประโยชนสุขใหเกิดแกประชาชน และผูใตบังคับบัญชาจนเกิดความชื่นชมยินดีและเกิดความ
สมานสามัคคีในหมูชนหลักคุณธรรม 10 ประการนี้ ประกอบดวย (พระพรหมคุณาภรณ, 2553 ข, 
หนา 240) 
 (1) ทาน การให คือ สละทรัพยส่ิงของ บํารุงเล้ียง ชวยเหลือราษฎร และ
บําเพ็ญสาธารณประโยชน 
 (2) ศีล ความประพฤติดีงาม คือ สํารวมกายและวจีทวาร ประกอบแตการ
สุจริต รักษากิตติคุณ ประพฤติตนใหควรเปนตัวอยาง และเปนท่ีเคารพนับถือของประชาราษฎรมิให
มีขอท่ีผูใดจะดูแคลน 
 (3) ปริจจาคะ การบริจาค คือ เสียสละความสุขสําราญ เปนตน ตลอดจนชีวิต
ของตน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน และความสงบเรียบรอยของบานเมือง 
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 (4) อาชชวะ ความซ่ือตรง คือ ซ่ือตรงทรงสัตยไรมายา ปฏิบัติภารกิจโดย
สุจริต มีความจริงใจไมหลอกลวงประชาชน 
 (5) มัททวะ ความออนโยน คือ มีอัธยาศัย ไมเยอหยิ่งหยาบคายกระดาง  
มีความสงางามเกิดแตทวงทีกิริยาสุภาพนุมนวล ละมุนละไม ใหไดความรักภักดีแตมิขาดยําเกรง 
 (6) ตปะ ความทรงเดช คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิใหเขามาครอบงําจิต ระงับ
ยับยั้งขมใจไดไมหลงใหลหมกมุนในความสุขสําราญและการปรนเปรอ มีความเปนอยูอยาง
สมํ่าเสมอ หรืออยูอยางงายๆสามัญ มุงม่ันแตจะบําเพ็ญเพียร ทํากิจในหนาท่ีใหบริบูรณ 
 (7) อักโกธะ ความไมโกรธ คือ ไมเกร้ียวกราดลุอํานาจความโกรธ จนเปน
เหตุใหวินิจฉัยความและการกระทําตางๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจําใจไวระงับความเคือง
ขุน วินิจฉัยความและกระทําการดวยจิตอันราบเรียบเปนตัวของตัวเอง 
 (8) อวิหิงสา ความไมเบียดเบียน คือ ไมบีบค้ันกดขี่ เชน เก็บภาษีขูดรีด หรือ
เกณฑแรงงานเกินขนาด ไมหลงระเริงอํานาจ ขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแก
ประชาราษฏรผูใดเพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 
 (9) ขันติ ความอดทน คือ อดทนตองานท่ีตรากตรํา อดทนตอความเหน่ือย
ยากถึงจะลําบากกายนาเบ่ือหนายเพียงไร ก็ไมทอถอยถึงจะถูกยั่วถูกหยันดวยถอยคําเสียดสีถากถาง 
อยางใด กไ็มหมดกําลังใจไมยอมละท้ิงกิจกรณีท่ีบําเพ็ญโดยชอบธรรม 
 (10) อวิโรธนะ ความไมคลาดธรรม คือ ถือประโยชนและความดีงามของรัฐ
และราษฎรเปนท่ีตั้งอันใดประชาราษฎรปรารถนาโดยชอบธรรมก็ไมขัดขืนการใดจะเปนไปโดย
ชอบธรรมเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนก็ไมขัดขวาง วางตนเปนหลักหนักแนนในธรรมคงท่ีไมมี
ความเอนเอียงหวั่นไหว เพราะถอยคําดีรายลาภสักการะ หรืออนิฏฐารมณใดๆ สถิตม่ันในธรรม 
ท้ังสวนยุติธรรม คือ ความเท่ียงธรรมก็ดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผนหลักการปกครองตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดี ไมประพฤติใหคลาดเคล่ือนวิบัติไป  
 1.26 พรหมวิหาร 4 
                          ธรรมเคร่ืองอยูอยางประเสริฐ, ธรรมประจําใจอันประเสริฐ, หลักความ
ประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธ์ิ, ธรรมท่ีตองมีไวเปนหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะช่ือวา
ดําเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนตอมนุษยตลอดจนสัตวท้ังหลายโดยชอบ (พระพรหมคุณาภรณ, 
2553 ข, หนา 124) 
 (1) เมตตา ความรักใครปรารถนาดี อยากใหเคามีความสุข มีจิตอันแผไมตรี
และคิดทําประโยชนแกมนุษยสัตวท่ัวหนา 
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 (2) กรุณา ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข ใฝใจในอันจะปลดเปล้ืองบําบัด           
ความทุกขยาก ความเดือดรอนของปวงสัตว 
 (3) มุทิตา ความยินดีในเม่ือผูอ่ืนอยูดีมีสุข มีจิตผองใสบันเทิง กอปรดวย
อาการแชมชื่นเบิกบานอยูเสมอ ตอสัตวทั้งหลายผูดํารงในปกติสุข พลอยยินดีดวยเมื่อเขาไดดีมีสุข 
มีความเจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป 
 (4) อุเบกขา ความวางใจเปนกลาง จะทําใหดํารงอยูในธรรมตามที่พิจารณา
เห็นดวยปญญา คือ มีจิตเรียบตรงเท่ียงธรรมดุจตราช่ัง ไมเอนเองดวยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมท่ี
สัตวท้ังหลายท่ีกระทําแลวอันควรไดรับผลดีหรือช่ัว สมควรแกเหตุอันตนประกอบพรอมท่ีจะ
วินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม  รวมท้ังรูจักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไมมีกิจท่ีควรทําเพราะเขา
รับผิดชอบตนไดดีแลว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรไดรับผลอันสมกับความ
รับผิดชอบของตน (พระไตรปฎก เลมท่ี 22, 2539, หนา 319) 
 1.27 โยนโิสมนสิการ 
                          การใชความคิดถูกวิธี คือ การทําในใจโดยแยบคาย มองส่ิงท้ังหลายดวย
ความคิดพิจารณาสืบคนถึงตนเคา สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะหดูดวยปญญา  
ท่ี คิด เปนระเ บียบและโดยอุบายวิ ธี  ให เห็น ส่ิงนั้นๆ  หรือปญหานั้นๆ  ตามสภาวะและ 
ตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย  (พระไตรปฎก เลมท่ี 19, 2539, หนา 54) พระพุทธเจาไดทรง
แนะนําไวมี 10วิธี 
 (1) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย คือ การพิจารณาปรากฏการณท่ีเปนผล ให
รูจักสภาวะท่ีเปนจริง หรือพิจารณาปญหา หาหนทางแกไข ดวยการคนหาสาเหตุและปจจัยตางๆ ท่ี
สัมพันธสงผลสืบทอดกันมา อาจเรียกวา วิธีคิดแบบอิทัปปจจยตา หรือ คิดตาม หลักปฏิจจ- 
สมุปบาท จัดเปนวิธีโยนิโสมนสิการแบบพื้นฐาน ดังจะเห็นวา บางคร้ังทานใชบรรยายการ ตรัสรู
ของพระพุทธเจา วิธีนี้กลาวตามบาลีแนวปฏิบีติดังนี้  
 (1.1) คิดแบบปจจัยสัมพันธ คือ การท่ีส่ิงท้ังหลายอาศัยกันจึงเกิดข้ึน 
พร่ังพรอมวา “เม่ือส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จึงมี เพราะส่ิงนี้เกิดข้ึน เม่ือส่ิงนี้ไมมี ส่ิงนี้จึงไมมี เพราะส่ิงน้ีดับ ส่ิงนี้
จึงดับ” 
 (1.2) คิดแบบสอบสวนหรือต้ังคําถาม คือ เม่ือประสบพบเห็นส่ิงใดๆ ท่ี
ควรพิจารณาก็คอยต้ังคําถามแกตนวา ทําไม เพราะอะไร เชน ท่ีพระพุทธเจาทรงต้ังปญหาถาม
พระองคเองกอนตรัสรูวา "ตัณหาเกิดข้ึนเพราะอะไรๆ เปนปจจัยใหเกิดตัณหา เปนตน หรือคิดสืบ
สาวหาสาเหตุจิตใจตอไป 
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 (2) วิธีคิดแบบแยกแยะองคประกอบ หรือกระจายเนื้อหา เปนการคิดท่ีมุงให
มองและใหรูจักส่ิงท้ังหลายตามสภาวะของมันเองอีกแบบหนึ่ง ในทางธรรม ทานมักใชพิจารณา
เพื่อใหเห็นความไมมีแกนสารหรือความไมเปนตัวเปนตนท่ีแทจริงของส่ิงท้ังหลาย ใหหายยึดติดถือ
มั่นในสมมติบัญญัติโดยเฉพาะการพิจารณาเห็นสัตวบุคคลเปนเพียงการประชุมกันเขาของ
องคประกอบตางๆ ท่ีเรียกวา ขันธ 5 และ ขันธ 5 แตละอยางก็เกิดจากสวนประกอบยอยตอไปอีก 
 (3) วิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดาคือมองเหตุการณสถานการณความเปนไป
ของส่ิงท้ังหลายอยางรูเขาใจธรรมดาธรรมชาติของมันซ่ึงจะตองเปนไปอยางนั้นในฐานะท่ีมันเปน
ส่ิงซ่ึงเกิดจากเหตุปจจัยตางๆ ปรุงแตงข้ึนจึงจะตองเปนไปตามเหตุปจจัยเหลานั้นกลาวคือการท่ีมัน
เกิดข้ึนแลวจะตองดับไปไมเท่ียงไมคงท่ีไมคงอยูตลอดไปมีภาวะท่ีถูกปจจัยตางๆท่ีขัดแยงบีบค้ันได
ไมมีอยูและไมสามารถดํารงอยูโดยไตรลักษณหรือสามัญลักษณจึงเรียกความคิดแบบนี้ไดอีกอยาง
หนึ่งวาวิธีคิดแบบสามัญลักษณวิธีคิดแบบนี้ท่ีถูกตองตองดําเนินไปใหครบ 2 ข้ันตอนคือ 
 (3.1) ข้ันท่ีหนึ่งรูเทาทันและยอมรับความจริง เปนข้ันวางใจวางทาที 
ตอส่ิงท้ังหลายโดยสอดคลองกับความเปนจริงของธรรมชาติ เปนทาทีแหงปญญา เชน เม่ือประสบ
สถานการณท่ีไมปรารถนาข้ึน ตั้งข้ึน สํานึกข้ึนในเวลาน้ันวาเราจะมองตามความเปนจริง ไมมอง
ดวยตามความอยากของเราที่อยากใหเปนหรืออยากไมใหเปนรูวาส่ิงนั้นเปนอยางนั้นตามเหตุปจจัย
ของมัน เปล้ืองตัวอิสระไดไมเอาตัวไปใหถูกกดถูกบีบ 
 (3.2) ข้ันท่ีสอง แกไขและทําการไปตามเหตุปจจัย เปนข้ันปฏิบัติตอส่ิง
ท้ังหลาย โดยสอดคลองกับความเปนจริงของธรรมชาติ เปนทาทีแหงปญญา คือ รูวาส่ิงท้ังหลายจะ
เปนอยางไรก็ยอมเปนไปตามเหตุปจจัย ไมใชข้ึนตอความอยากความปรารถนาของเราหรือใครๆ  
เม่ือเราตองการใหมันเปนอยางนั้นก็ตองทําท่ีเหตุปจจัยใหไดเปนอยางนั้น แลวแกไขหรือจดัทําการท่ี
ตัวเหตุปจจัยนั้นๆ เม่ือทําเหตุปจจัยไดพรอมบริบูรณท่ีจะใหเปนอยางนั้น มันก็ตองเปนอยางนั้น  
ถาเหตุปจจัยไมพรอมท่ีจะใหเปนมันก็ไมเปน แลวก็รูและแกไขกันท่ีเหตุปจจัยนั้นแหละไมใชแก
ดวยความอยาก เม่ือปฏิบัติไดอยางนี้ก็ดํารงตนอยูเปนอิสระอยูอยางอิสระทําการไดดีท่ีสุดพรอมท้ัง
ไมมีความทุกข 
 (4) วิธีคิดแบบแกปญหา หรือวิธีคิดแบบอริยสัจส่ี เปนวิธีคิดท่ีตอเนื่องจากวิธี
คิดแบบรูเทาทันธรรมดา (แบบท่ี 3) นั่นเอง คือ เม่ือเขาใจคติธรรมดาของส่ิงท้ังหลายวางใจไดและ
ตกลงใจวาจะแกปญหาท่ีตัวเหตุตัวปจจัย  จากนั้นก็ดําเนินความคิดตอไปตามวิธีคิดแบบอริยสัจส่ีนี้ 
วิธีคิดแบบนี้มีหลักการสําคัญ คือ การเร่ิมตนจากปญหาหรือทุกข โดยกําหนดรูทําความเขาใจปญหา
หรือความทุกขใหชัดเจนแลวสืบคนหาสาเหตุเพื่อเตรียมแกปญหาพรอมกันนั้นก็กําหนดเปาหมาย
ของตนใหแนชัดวา คืออะไรจะเปนไปไดหรือไมจะเปนไปไดอยางไร แลวคิดวางวิธีปฏิบัติท่ีจะ
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กําจัดสาเหตุของปญหา โดยสอดคลองกับการท่ีจะบรรลุจุดหมายท่ีไดกําหนดไวนั้นท้ังนี้อาจจัดวาง
เปนข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันท่ี 1 กําหนดรู คือ แจกแจงแถลงปญหาทําความเขาใจปญหาสภาพและ
ขอบเขตของปญหาใหเขาใจชัดเจนวาเปนอะไร คืออะไร เปนท่ีตรงไหน เหมือนแพทยตรวจดอูาการ
ของโรคดูความผิดปกติของรางกาย วินิจฉัยใหรูวาเปนอะไรท่ีตรงไหนรูเขาใจโรคและรางกาย
เฉพาะอยางยิ่งสวนซ่ึงเปนท่ีตั้งของโรคใหชัดเจน (ทุกข) 
 ข้ันท่ี 2 สืบสวนเหตุแหงทุกขท่ีจะพึงละ คือ วิเคราะหคนหามูลเหตุหรือ 
ตนตอของปญหา ซ่ึงจะตองแกไขกําจัดหรือทําใหหมดส้ินไปตามปกติ ข้ันนี้ตรงกับวิธีคิดแบบท่ี 1 
คือ วิธีคิดแบบปจจัยการนั่นเอง เหมือนแพทยคนหาสมมุติฐานของโรคหาสาเหตุของโรคซ่ึงจะ
นําไปสูการรักษาท่ีถูกตองตรงจุดมิใชรักษาแตเพียงอาการ (สมุทัย) 
 ข้ันท่ี 3 เล็งหมายขัดซ่ึงการดับทุกขท่ีจะทําใหสําเร็จ คือ เล็งเห็นชัดเจนถึง
ภาวะปราศจากปญหาซึ่งมุงหมายวา คืออะไรเปนไปไดจริงหรือไมอยางไร มีความชัดเจนเก่ียวกับ
เปาหมายและหลักการท่ัวไป หรือตัวกระบวนการของการแกปญหากอนท่ีจะวางรายละเอียดและ
กลวิธีปลีกยอยในข้ันดําเนินการเหมือนแพทยรูวาโรคนั้นๆ รักษาไดมองเห็นกระบวนการของโรค
ชัดเจนวาจะหายไปไดอยางไร (นิโรธ) 
 ข้ันท่ี 4 จัดวางวิธีการดับทุกขท่ีจะตองปฏิบัติ คือ เม่ือมีความชัดเจน
เกี่ยวกับเปาหมายและหลักการทั่วไปแลว ก็กําหนดวางวิธีการแผนการและรายการท่ีจะตองทําใน
การที่จะแกไขกําจัดสาเหตุของปญหาใหสําเร็จ โดยสอดคลองกับเปาหมายและหลักการท่ัวไปนั้น
เพื่อเตรียมแกไขปญหาตอไป (มรรค) 
 (5) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ หรือคิดตามหลักการและความมุงหมาย
เปนวิธีคิดในระดับปฏิบัติการ หรือลงมือทํา คือ การที่จะกระทําการตางๆ โดยรูและเขาใจถึง
หลักการและความมุงหมายของเร่ืองนั้นๆ จะดําเนินไปเพื่อจุดหมายอะไร เพ่ือใหเปนการปฏิบัติท่ี
ไดผลตามความมุงหมายนั้นไมกลายเปนการปฏิบัติท่ีคลาดเคล่ือน เล่ือนลอย งมงาย เชน เม่ือจะลง
มือทํางานอะไรน้ันก็ตรวจสอบตนเองใหชัดเจนวาเขาใจหลักการและความมุงหมายของงานน้ันดี
แลวหรือไม  โดยอาจคอยต้ังคําถามวาอันนี้เพื่ออะไรๆ เปนตน 
 (6) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก คือ มองใหครบทั้งขอดี ขอเสีย และ
ทางแกไขหาทางออกใหหลุดรอดปลอดพนจากขอบกพรองตางๆ เปนวิธีมองส่ิงท้ังหลายตามความ
เปนจริงอีกแบบหนึ่ง  เนนการศึกษาและยอมรับความจริงตามท่ีส่ิงนั้นๆ เปนอยูทุกแงทุกมุมเพื่อใหรู
และเขาใจถูกตองตามความเปนจริงท้ังดานดี ดานเสีย จุดออน จุดแข็ง ศัพททางธรรมดาเรียกวา  
วิธีคิดโดยรูอัสสาทะอาทีนวะและนิสสรณะ วิธีคิดแบบน้ีพระพุทธเจาทรงเนนมากเพราะคน
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ท้ังหลายมักจะต่ืนตามกันและเอนเอียงงายพอจับไดอะไรดีก็มองเห็นแตดีไปหมด พอจับไดวาอะไร
ไมดีก็เห็นแตเสียไปหมด  ทําใหพลาดท้ังความรูจริงและการปฏิบัติท่ีถูกตอง อันท่ีจริงนั้นปกติของ 
ส่ิงท้ังหลายยอมมีท้ังสวนดี สวนเสีย จุดออน จุดแข็ง เปนตน อาจดีมากหากอยูในกรณแีวดลอมอยาง
หนึ่ง หรืออาจจะดีนอยหากไดอยูในกรณีแวดลอมหรือเงื่อนไขอีกอยางหนึ่ง เม่ือไดตระหนักและ
ยอบรับถึงขอดี ขอเสีย จุดออน จุดแข็งแลวเราก็จะไดระมัดระวังปดกั้นทางเสียหรือหาส่ิงชดเชย
ทดแทนใหประโยชนท่ีไดสมบูรณตอไป 
 (7) วิธีคิดแบบรูคุณคาแท–คุณคาเทียม หรือการพิจารณาเกี่ยวกับปฏิเสวนา 
คือ การใชสอยหรือบริโภค เปนวิธีคิดแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหาตัดทางไมใหกิเลสเขามาครอบงํา
จิตใจ แลวชักจูงพฤติกรรมตอไป วิธีคิดแบบนี้ใชมากในชีวิตประจําวันเพราะเกี่ยวของกับการ
บริโภคใชสอยปจจัยส่ีและวัสดุอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ ทางเทคโนโลยีมีหลักการ โดยยอ
วาคนเราเขาไปเกี่ยวของกับส่ิงตางๆ เพราะเรามีความตองการส่ิงใดที่สามารถสนองความตองการ
ของเราได ส่ิงนั้นก็มีประโยชน มีคุณคาแกเราคุณคานี้จําแนกไดเปน 2 ประเภทตามชนิดของ 
ความตองการ คือ 
 (7.1) คุณคาแท หมายถึง ความหมายคุณคาหรือประโยชนของส่ิงท่ีสนอง
ความตองการของชีวิตโดยตรง มนุษยนํามาใชในการแกปญหาของตนเพื่อประโยชนสุขท้ังของ
ตนเองและผูอ่ืน  คุณคานี้อาศัยปญญาเปนเคร่ืองตีคาจะเรียกวา คุณคาท่ีสนองปญญาก็ได เชน  
อาหารมีคุณคาเปนประโยชนสําหรับหลอเล้ียงรางกายใหดํารงชีวิตอยูตอไปได มีสุขภาพดีมีกําลัง
เกื้อกูลแกการปฏิบัติหนาท่ีเปนตน (คุณคานี้เกี่ยวเนื่องดวยธรรมฉันทะ) 
 (7.2) คุณคาเทียม หมายถึง ความหมายคุณคาหรือประโยชนของส่ิงท่ี
มนุษยพกใหแกส่ิงนั้นเพื่อปรนเปรอการเสพเสวยเวทนา เพื่อเสริมความม่ังค่ังยิ่งใหญของตัวตนท่ี
ยึดถือไว คุณคานี้อาศัยตัณหาเปนเคร่ืองตีคาจะเรียกวา คุณคาท่ีสนองตัณหาก็ได เชน อาหารมีคุณคา
อยูท่ีความเอร็ดอรอย เสริมความสนุกสนานหรือความโกหรูหราของรถยนตมีราคาความสวยงาม
เปนเคร่ืองแสดงหรือวัดฐานะ เปนตน 
  วิธีคิดแบบนี้มุงใหเขาใจและเลือกเสพคุณคาแทท่ีเปนประโยชนตอ
ชีวิตอยางแทจริง เพื่อประโยชนสุขท้ังแกตนเองและผูอ่ืน คุณคาแทนี้นอกจากจะเปนประโยชนแก
ชีวิตอยางแทจริงแลวยังเกื้อกูลตอความเจริญงอกงามของกุศลธรรม เชน ความมีสติทําใหพนจาก
ความเปนทาสของวัตถุเปนตน 
 (8) วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรมเรียกงายๆ วาวิธีคิดแบบเรากุศลหรือคิด
แบบกุศลภาวนาเปนวิธีคิดในแนวสกัดกั้น หรือบรรเทา และขัดเกลาตัณหาสงเสริมความเจริญงอก
งามแหงกุศลธรรมและสรางเสริมสัมมาทิฐิท่ีเปนโลกียะ 
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 หลักการทั่วไปของวิธีคิดนี้มีอยูวาประสบการณ คือ ส่ิงท่ีไดประสบหรือ
ไดรับรูอยางเดียวกับบุคคลที่ประสบหรือรับรูตางกันอาจมองเห็นและคิดนึกปรุงแตงไปคนละอยาง
สุดแตโครงสรางแนวทางความเคยชินท่ีเปนเครื่องปรุงของจิต คือสังขารท่ีผูนั้นไดส่ังสมไว หรือก็
คือสุดแตการทําใจในขณะน้ันๆ คนหนึ่งมองแลวคิดปรุงแตงไปในทางดีงาม แตอีกคนหนึ่งมองแลว
คิดปรุงแตงไปในทางไมดี ไมงาม เปนโทษเปนอกุศล รวมถึงเร่ืองของเวลาคราวหนึ่งคิดดี  
คราวหน่ึงคิดราย การทําใจท่ีชวยต้ังตนและชักนําความคิดใหเบนไปในทางท่ีดีงามและเปน
ประโยชน เรียกวา วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม  วิธีคิดในแบบนี้มีความสําคัญในแงท่ีทําใหเกิด
ความคิดและการกระทําท่ีดีงาม เปนประโยชนในขณะนั้นๆ และชวยแกไขนิสัยความเคยชินรายๆ 
ของจิตท่ีไดส่ังสมไวแตเดิม พรอมกับสรางนิสัยความเคยชินใหมท่ีดีงามใหแกจิตไปในเวลาเดียวกัน 
 ตัวอยางเชน การคิดถึงความตาย เม่ือคิดถึงแลวก็จะเกิดความสลดหดหู
ความเศราความเหี่ยวแหงใจตลอดจนเกิดความดีใจเม่ือนึกถึงความตายของคนท่ีเราเกลียดชัง แตถา
ในขณะท่ีเราคิดนั้นเรามีโยนิโสมนสิการอยูดวย เราก็จะเกิดความรูสึกต่ืนตัวเราใจไมประมาท 
เรงขวนขวายปฏิบัติกิจหนาท่ีทําส่ิงดีงามเปนประโยชนตลอด จนรูเทาทันความจริงท่ีเปนคติธรรมดา
ของสังขารเปนตนเรียกไดวาเปนการคิดถึงความตายท่ีถูกวิธี 
 นอกจากหลักการขางตนแลวควรย้ําถึงองคประกอบสําคัญท่ีคอยพยุงความคิด 
ใหอยูในโยนิโสมนสิการอัน ไดแก สติซ่ึงชวยยับยั้งความคิดท่ีหลงลอยไปเปน อโยนิโสมนสิการ 
 อนึ่งโยนิโสมนสิการแบบตางๆ สรุปไดเปน 2 คือ โยนิโสมนสิการเพื่อ
ความรูตามสภาวะ ซ่ึงมีลักษณะท่ีแนนอนเปนอยางเดียว และโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสรางกุศล
ธรรมซ่ึงมีลักษณะแผกผันไปไดหลากหลายนั้น มีจุดแยกอยูท่ีขณะต้ังตนความคิดและสติ อาจมี
บทบาทสําคัญในการเลือกทางแยกท่ีจุดต้ังระหวางโยนิโสมนสิการแบบตางๆ นี้เชนเดียวกับท่ีสติ
สามารถเลือกระหวางโยนิโสมนสิการกับอโยนิโสมนสิการ 
 (9) วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน คือ วิธีคิดแบบมีปจจุบันธรรมดาเปน
อารมณความจริงวิธีคิดแบบท่ี 9 นี้เปนเพียงสวนหนึ่งของวิธีคิดแบบท่ี 8 ท่ีแยกแสดงออกมาเปนอีก
ขอหนึ่งตางหากน้ันเปนเพราะมีแงท่ีควรทําความเขาใจเปนพิเศษและเปนวิธีคิดท่ีมีความสําคัญโดย
ลําพังตัวของมัยเอง 
 ขอท่ีจะตองทําความเขาใจเปนพิเศษนั้น คือ การท่ีผูเขาใจผิดเกี่ยวกับ
ความหมายของการเปนอยูในปจจุบัน โดยเขาใจไปวาพุทธศาสนาสอนใหคิดถึงส่ิงท่ีอยูเฉพาะหนา
กําลังเปนไปในปจจุบันเทานั้น ไมคิดพิจารณาเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคต ตลอดจนไมคิดเตรียมการ
วางแผนเพ่ือกาลภายหนา 
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 ลักษณะความคิดชนิดท่ีเปนอยูในปจจุบันเปนการคิดท่ีอยูในแนวทางของ
ความรู หรือคิดดวยอํานาจปญญาเปนการคิดท่ีสามารถรวมเอาเร่ืองท่ีเปนอยูในขณะน้ีเร่ืองที่ 
ลวงผานมาแลว และเร่ืองของกาลภายหนาเขาในการเปนอยูในปจจุบัน เชน การคิดพิจารณาเกี่ยวกับ
เร่ืองในอดีตถือเปนการคิดท่ีนํามาใชเปนบทเรียนกอใหเกิดความไมประมาทระมัดระวังปองกันภัย
ในอนาคต เปนตน 
 คําวาปจจุบันในทางธรรมมิใชเพงท่ีเหตุการณท่ีกําลังเกิดข้ึนแตหมายถึง  
ส่ิงท่ีเกี่ยวของในขณะน้ันๆ เปนสําคัญดังนั้นส่ิงท่ีตามความหมายของคนท่ัวไปไมวาจะเปนอดีตหรือ
อนาคตก็อาจกลายเปนปจจุบันตามความหมายของนามธรรมได สรุปงายๆ วาความเปนปจจุบัน
กําหนดเอาที่ความเก่ียวของตองรูตองทําเปนสําคัญส่ิงท่ีเปนปจจุบันคลุมถึงเร่ืองราวท้ังหลายท่ี
เช่ือมโยงตอกันมา 
 วิธีคิดแบบนี้มุงท่ีจะชวยแบงแยกความคิดถึงอดีตและอนาคตตาม
แนวทางของตัณหาที่เพอฝนเล่ือนลอยผลาญเวลาและคุณภาพของจิตใจใหสูญเปลา การคิดท่ีถูกวิธี
จะชวยใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติในทางปจจุบันใหถูกตอง ไดผลดียิ่งข้ึนเปนการสนับสนนุใหมี
การตระเตรียมและวางแผนในกิจการลวงหนา 
 (10) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท คําวา วิภัชชวาท แปลวา การพูดแยกแยะ จําเเนก 
เเจกเเจงแถลงความแบบวิเคราะหเปนการมองและแสดงความจริง โดยเเยกเเยะออกใหเห็นเเตละเเง 
เเตละดานใหครบทุกดานไมใชจับเอาบางเเงข้ึนมาวินิจฉัย ตีคลุมลงไปอยางนั้น ท้ังหมดความจริง
วิภัชชวาทเปนช่ือเรียกระบบความคิดของพระพุทธศาสนาทั้งหมดมีความหมายครอบคลุมวิธีคิดท่ี
ไดกลาวมาเเลวขางตนหลายๆ อยาง 
 วิธีคิดแบบนี้ทําใหความคิดและการวินิจฉัยเร่ืองราวตางๆ ชัดเจน
ตรงไปตรงมาตามความเปนจริงเทาความจริงพอดีกับความจริง เพื่อใหเขาใจความหมายของวิภัช
ชวาทชัดเจนยิ่งข้ึนขอจําเเนกวิธีคิดเเบบวิภัชชวาทออกไปในลักษณะตางๆ ดังนี้ 
 (10.1) จําเเนกโดย เเงดานของความจริงเเบงได 2 อยางเปน 
 (10.1.1) จําเเนกตามท่ีเปนอยูจริงของส่ิงนั้นๆ คือ ของความจริง
ใหตรงตามท่ีเปนอยูในเเงนั้นดานนั้น ไมใชจับเอาความจริงเพียงเเงหนึ่งมาตีคลุมเปนอยางนั้น 
ไปหมด 
 (10.1.2) จําเเนกโดยมองความจริงของส่ิงนั้นๆ ใหครบทุกเเงทุก
ดาน คือ ไมมองเเคบๆไมติดอยูกับสวนเดียวเเงเดียวของส่ิงนั้นเเตมองใหหลายเเงหลายดานเชนคนๆ
หนึ่งอาจจะดีในเเงนั้นเเตไมดีในเเงนี้การคิดจําเเนกในเเงนี้เปนสวนเสริมกันกับขอแรกใหไดผล
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สมบูรณและมีผลรวมไปถึงการเขาใจในภาวะท่ีองคประกอบตางๆ มารวมกันโดยครบถวนจึง
เกิดข้ึนเปนส่ิงนั้นๆ เปนการเห็นท่ีกวางไปถึงลักษณะดานตางๆ และองคประกอบตางๆ ของมัน 
 (10.2) จําเเนกโดยสวนประกอบ คือ วิเคราะหแยกเเยะใหรูวาส่ิงนั้น
เกิดข้ึนจากองคประกอบยอยๆ ตางๆ มาชุมนุมกันเขา ไมติดอยูภายนอกหรือถูกลวงโดยภาพรวม
ของส่ิงนั้นๆ เชนการเเยกเเยะคนออกเปนนามและรูป เปนขันธ 5 เเบงซอยออกจนเห็นภาวะท่ี 
ไมเปนอัตตา 
 (10.3) จําแนกโดยลําดับขณะ คือ แยกแยะวิเคราะหปรากฎการณ
ตามลําดับแหงเหตุปจจัย ใหมองเห็นตัวเหตุปจจัยท่ีแทจริงท่ีเกิดข้ึนในแตละขณะเปนวิธีท่ีใชมากใน
ฝายอภิธรรม ตัวอยางเชนโจรปลนบานและฆาเจาทรัพยตาย หากคิดจําแนกโดยลําดับขณะแลวจะ
เห็นวาโจรโลภอยากไดทรัพยแตเจาทรัพยเปนอุปสรรคตอการใชทรัพยนั้น ความโลภทรัพยจึงเปน
เหตุใหโจรมีโทสะตอเจาทรัพยโจรจึงฆาเจาทรัพย ตัวเหตุท่ีแทของการฆา คือ โทสะหาใชโลภะ 
ไม โลภะเปนเพียงเหตุใหลักทรัพยและเปนปจจัยใหโทสะเกิดเทานั้น ในภาษาสามัญจะพูดวาโจรฆา
คนเพราะความโลภแตถาพิจารณาตามขบวนธรรมท่ีเปนไปตามลําดับขณะความโลภเปนเพียง
ตัวการเร่ิมตนในเร่ืองนั้นเทานั้น 
 (10.4) จําแนกโดยความสัมพันธแหงเหตุปจจัย คือ สืบสาวหาเหตุปจจัย
ตางๆท่ีสัมพันธสืบทอดกันมาของส่ิงหรือปรากฎการณตางๆ ทําใหมองเห็นความจริงท่ีส่ิงท้ังหลาย
ไมไดตั้งอยูลอยๆ แตเกิดข้ึน โดยอาศัยเหตุแหงปจจัยการคิดจําแนกในแงนี้ตรงกับวิธีคิดแบบท่ี 2 คือ  
วิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุปจจัยตามแนวคิดนี้พระพุทธเจาจึงทรงแสดงธรรมอยางท่ีเรียกวา  
อิทัปปจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาท เรียกอีกอยางหนึ่งวา มัชเณนธรรมเทศนา หรือวิธีคิดแบบ 
มัชเฌนธรรมการจําแนก โดยสัมพันธแหงเหตุปจจัยนอกจากชวยไมใหเผลอมองส่ิงตางๆ อยางโดด
เดี่ยวขาดลอยแลวยังครอบคลุมไปถึงการท่ีจะใหรูจักกับเหตุปจจัยไดตรงกับผลของมันความขัดสน
ท่ีมักเกิดข้ึนแกคนท่ัวไป 3 อยาง คือ 
 (10.4.1)  การนําเอาเร่ืองราวอ่ืนๆ นอกกรณีมาปะปะสับสนกับ
เหตุปจจัยเฉพาะกรณีวิธีคิดแบบนี้ ชวยใหแยกเอาเร่ืองราวหรือปจจัยอ่ืนๆ ท่ีไมเกี่ยวของออกไปจาก
เหตุปจจัยท่ีแทจริงรวมถึงการจับผลใหตรงกับเหตุดวย 
 (10.4.2) ความไมตระหนักถึงภาวะท่ีปรากฏการณหรือผลท่ี
คลายกันซ่ึงอาจเกิดจากเหตุปจจัยท่ีตางกัน หรืออยางเดียวกัน เชน การไดทรัพยมาอาจเกิดจากขยัน
ทําการงานจากการทําใหผูใหทรัพยพอใจหรือจากการลักขโมยก็ได เปนตน 
 (10.4.3)  การไมตระหนักถึงเหตุปจจัยสวนพิเศษนอกเหนือจาก
เหตุปจจัยท่ีเหมือนกันคือ คนมักมองเฉพาะแตเหตุปจจัยบางอยางท่ีตนม่ันหมายวาจะใหเกิดผลอยาง
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นั้นๆคร้ันตางบุคคลทําเหตุปจจัยอยางเดียวกันแลวคนหนึ่งไดรับผลท่ีตองการอีกคนหนึ่งไมไดรับ
ผลนั้นก็เห็นวาเหตุปจจัยนั้นไมไดผลจริง 
 (10.5) จําแนกโดยเง่ือนไข คือ มองโดยพิจารณาเง่ือนไขประกอบดวย 
เชน ถาถามวาบุคคลน้ีควรคบหรือไม ถาพระภิกษุเปนผูตอบก็อาจกลาววาถาคบแลวอกุศลธรรม
เจริญ กุศลธรรมเส่ือมก็ไมควรคบแตถาคบแลวอกุศลเส่ือมกุศลธรรมเจริญก็ควรคบ 
 อนึ่งพึงทราบวาวิธีโยนิโสมนสิการแบบตางๆ ถึงจะมีมากอยาง
สรุปลงไดเปน 2 ประเภทเทานั้นคือ 
 (10.5.1) โยนิโสมนสิการประเภทพัฒนาปญญาโดยตรงมุงใหเกิด
ความรู เข าใจตามเปนจริงตรงตามสภาวะแทๆ  เนนท่ีการขจัดอวิชชาเปนเครื่องนําไปสู 
โลกุตรสัมมาทิฏฐิอาจเรียกวา โยนิโสมนสิการระดับสัจธรรม 
 (10.5.2) โยนิโสมนสิการประเภทสรางเสริมคุณภาพจิตมุง 
ปลุกเราใหเกิดคุณธรรมหรือกุศลธรรมตางๆ เนนท่ีการสกัดหรือขมตัณหาเปนเคร่ืองนําไปสูโลกีย
สัมมาทิฏฐิอาจเรียกวา โยนิโสมนสิการระดับจริยธรรม (พระพรหมคุณาภรณ, 2550 ข, หนา 28-91) 
 2. ระดับกลาง (สัมปรายิกัตถะ) จุดหมายข้ันเลยตาเห็นหรือประโยชนเบ้ืองหนา เนนท่ี
ความเจริญงอกงามแหงจิตใจเปนคุณคาท่ีแทจริงของชีวิต ซ่ึงเปนข้ันลึกลํ้าสําหรับชีวิตดานใน  
เปนหลักประกันชีวิตในอนาคตและภพหนามีลักษณะของชีวิต ดังนี้ 
 (1) มีความอบอุนซาบซ้ึงสุขใจไมอางวางเล่ือนลอยมีหลักยึดเหนี่ยวใจใหเขมแข็ง
ดวยศรัทธา 
 (2) มีความภูมิใจในชีวิตสะอาดท่ีไดประพฤติแตการอันดีงามดวยความสุจริต 
 (3) มีความอ่ิมใจในชีวิตมีคุณคาท่ีไดทําประโยชนตลอดมาดวยน้ําใจเสียสละ 
 (4) มีความแกลวกลาม่ันใจท่ีจะแกไขปญหานําชีวิตและภารกิจไปไดดวยปญญา 
 (5) มีความโลงจิตม่ันใจมีทุนประกันภพใหมดวยไดทําไวแตกรรมท่ีดี (พระธรรม
ปฎก, 2545, หนา 8) 
 หมวดธรรมท่ีสามารถนํามาใชเพื่อบรรลุเปาหมายในระดับนี้คือ 
 2.1  สัมปรายิกัตถะ หรือ สัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 
                        สัมปรายิกัตถะ หรือ สัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  คือ ธรรมท่ีเปนไปเพื่อ
ประโยชน เบ้ืองหนา, หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขข้ันสูงข้ึนไป ไดแก ประโยชนในโลกหนา
นั่นเอง คือ ความสุขอันเนื่องมาจากการไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค หลังจากท่ีตายไปแลว หรือไดเปน
มนุษยผูถึงพรอมดวยโภคทรัพยเปนตน (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2553 ข, หนา 190-
191) 
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 (1) สัทธาสัมปทา  ความถึงพรอมดวยศรัทธา 
  การไดรับความสุขจะมีไดสําหรับผูไดส่ังสมกรรมดีหรือกุศลกรรมเอาไว
ในโลกน้ีเทานั้นแตสําหรับผูท่ีหาศรัทธาหรือความเช่ือความเล่ือมใสมิไดโดยเฉพาะศรัทธาท่ีเรียกวา
ตถาคตโพธิศรัทธาอันเปนความเช่ือความเล่ือมใสในความตรัสรูของพระพุทธองควาเปนผูตรัสรูจริง
พระธรรมที่ตรัสไววากุศลมีผลเปนสุขอกุศลมีผลเปนทุกขนั้นเปนความจริงผูนั้นยอมไมยินดีท่ีจะ
ประพฤติตามคําสอนของพระพระพุทธเจาโอกาสท่ีจะทํากรรมดีเอาไวเพื่อประโยชนสุขในภพหนา
ก็จะเกิดข้ึนไดยากเพราะฉะนั้นศรัทธาความเช่ือความเล่ือมใสจึงจัดวาเปนเหตุแหงประโยชนใน 
โลกหนา 
 (2) สีลสัมปทา ความถึงพรอมดวยศีล 
  มีอรรถาธิบายวาบุคคลสักวามีศรัทธาหาเพียงพอไมเพราะแมมีศรัทธา 
ความเชื่อในความตรัสรูของพระตถาคตต้ังใจวาจะทําแตกรรมดีท้ังหลายอยูก็ตามแตหากวาไม
สมาทานศีลไวไมตั้งใจรักษาศีลอันเปนเคร่ืองสํารวมกายและวาจาใหเรียบรอยกํากับเขาไวดวยแลว
ในเวลาท่ีมีอารมณมายั่วยุทางทวารตางๆอาจจะฝนใจอดกล้ันไวไมไดเม่ือเปนเชนนี้โอกาสที่จะใช
กายและวาจาของตนไปในทางท่ีทําใหผูอ่ืนเดือดรอนดวยการฆาบางลักขโมยบางเปนตนก็ยอมมีได
ซ่ึงนั่นเปนกรรมช่ัวลวนทําใหพลาดจากประโยชนในโลกหนาท่ีพึงประสงคศีลท่ีรักษาไวนั้นเปน
กรรมดีเปนปจจัยแกกรรมดีอ่ืนๆอันจะนํามาซ่ึงประโยชนสุขในภพหนา 
 (3) จาคสัมปทา  ความถึงพรอมดวยจาคะ 
  มีจิตใจเสียสละไมมีความตระหนี่เม่ือไดสละบริจาคไปแลวก็ไมมีจิตใจ 
ติดของในวัตถุท่ีไดสละบริจาคไปแลวนั้นลวนทําใหเจริญในโลกหนาพระพุทธองคทรงตรัสถึง
จาคะภาวะท่ีปราศจากความตระหน่ีวาเปนเหตุแหงประโยชนในโลกหนา 
 (4) ปญญาสัมปทาความถึงพรอมดวยปญญา 
  สําหรับคนท่ีไมมีปญญายอมแยกแยะไมไดวาส่ิงใดควรทําหรือไมควรทํา
จึงมีโอกาสละเลยทําความดีและทําแตความช่ัวไดมากเปนเหตุใหพลาดจากประโยชนในโลกหนา
สวนผูมีปญญาก็มีความเปนไปในทางตรงขามกับผูไมมีปญญา 
 2.2 กรรม 
                     คําวา “กรรม” ในพระพุทธศาสนา แปลวา การกระทํา ท่ีเรียกวาเปนกรรมนั้น 
ยอมประกอบดวยเจตนาเปนพื้นฐานของการกระทํา  บางคร้ังพระองคก็ตรัสวา เจตนา นั่นเอง
เรียกวา กรรม ดังพุทธพจนตอนหนึ่งวา “ เรากลาวเจตนาวาเปนกรรม บุคคลต้ังใจแลวหรือคิดแลว
ยอมกระทํากรรมทางกายทางวาจา หรือทางใจ” หมายความวา การกระทําท่ีจะเปนกรรมไดนั้น 
จะตองมีเจตนา คือความต้ังใจจงใจแลวกระทําการลงไป โดยใชเคร่ืองมือ คือ กาย วาจา และใจ  



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  63 

ถาเปนการกระทําท่ีไมมีเจตนาไมเรียกวาเปนกรรม ในความหมายทางธรรม (สุจิตรา ออนคอม, 
2552, หนา 87) 
 หลักคําสอนเร่ืองกรรมนับวาเปนส่ิงท่ีแสดงถึงลักษณะพิเศษของพุทธศาสนา ซ่ึง
ทําใหพุทธศาสนาแตกตางไปจากลัทธิศาสนาอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งลัทธิศาสนาประเภท 
เทวนิยม ซ่ึงคําสอนเร่ืองกรรมของลัทธิศาสนาประเภทเทวนิยมสอนใหคนเรามอบกายถวายชีวิต
ของตนไวกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิภายนอกเชน ความเปนไปของชีวิตจะตองข้ึนอยูกับพระเจา พระองคจะ
เปนผูลิขิตชีวิตของสรรพสัตวใหเปนไป แตพระพุทธศาสนาปฏิเสธอํานาจของส่ิงภายนอกทั้งหมด 
สอนใหเช่ืออํานาจของผลกรรมของตนเอง วาเปนผูสรางสรรคส่ิงตางๆ และเปนส่ิงจําแนก 
สรรพสัตวใหแตกตางกันเรียกวา  “กรรมลิขิต” 
 คําสอนเร่ืองกฎแหงกรรมแสดงใหเห็นอีกสถานภาพหน่ึงของพระพุทธองค คือ 
ทรงดํารงอยูในฐานะผูเบิกทางของมนุษยชาติ กลาวไดวา คําสอนดังกลาวเทากับเปนการประกาศ
อิสรภาพใหกับมนุษยชาติ มนุษยสามารถกําหนดโชคชะตาของตนไดดวยการกระทํา (กรรม) 
(Suchitra Onkom, 2011, p. 61) 
 (1) องคประกอบของกรรม 
 กรรม หรือ การกระทําท่ีจะถือวาสมบูรณหรือการท่ีจะเรียกวาเปนกรรม
สมบูรณนั้นจะตองประกอบดวยองคประกอบ 4 อยาง คือ (ภฤดา บูชาบุพพาจารย, 2554, หนา 141) 
 (1.1) มีกิเลสเปนแรงกระตุนหรือเปนแรงผลักดัน 
 กิเลส แปลวา ความเศราหมองในจิตใจ หรือเครื่องเศราหมองแหง
จิต กิเลสอันเปนตนเคาแหงความช่ัวเรียกวา “อกุศลมูล” ไดแก ความโลภ (โลภะ) ความโกรธ 
(โทสะ) และความหลง (โมหะ) และ กิเลสที่เปนตนเคาแหงความดี เรียกวา “กุศมูล” ไดแก ความไม
โลภ (อโลภะ) ความไมโกรธ ไมประทุษราย (อโทสะ) และความไมหลงผิด (อโมหะ) ซ่ึงท้ัง อกุศล
มูลและกุศลมูล เปนเหตุใหเกิดกรรม (พระไตรปฎก เลมท่ี 20, 2539, หนา 186-187) กิเลสเหลานี้มี
อยูในขันธสันดานของสัตวโลกท่ียังเปนปุถุชน และเหยื่อลอใหเกิดกิเลสก็ คือ เบญจกามคุณ (กาม
คุณ5) คือ รูป - ท่ีพึงรูแจงทางตา เสียง – ท่ีพึงรูแจงทางหู กล่ิน – ท่ีพึงรูแจงทางจมูก  รส – ท่ีพึงรูแจง 
ทางล้ิน สัมผัส – ท่ีพึงรูแจงทางกาย  กรรมอาศัยกิเลสเหลานี้เปนแรงกระตุนหรือผลักดัน 
(พระไตรปฎก เลมท่ี 11, 2539, หนา 300) 
 (1.2) มีเจตนา หรือ ความต้ังใจ 
  เจตนา คือ การต้ังใจ หรือ จงใจ กรรม คือ การกระทํา ผลของการ
กระทํา หรือผลที่เกิดข้ึนเรียกวา “กรรมวิบาก” (ผลของกรรม) เจตนาตางๆ นั้นอาจเปนไปไดท้ังใน
ดานดีและในดานเลว ดังนั้นการกระทําอาจเปนไดท้ังท่ีเปนประโยชนและไมเปนประโยชน หรือ



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  64 

เปนโทษ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวาผลของการกระทํานั้นๆ เปนอยางไร การเกี่ยวโยงตอเนื่องอันไมจบส้ิน
ของการกระทําและผลของการกระทําเกิดตอเนื่องกันไปอยูตลอดเวลาแหงการมีอยูของรางกายและ
จิตใจ 
  เจตนา มีลักษณะเปน 3 ประการ คือ (สุจิตรา  ออนคอม, 2552, หนา 
87) 
 (1.2.1) กุศลเจตนา กอใหเกิดกุศลกรรม คือ กรรมดี 
 (1.2.2) อกุศลเจตนา กอใหเกิดอกุศลกรรม คือ กรรมชั่ว 
 (1.2.3) อัพยากตเจตนา กอใหเกิดอัพยากตกรรม คือ กรรม
กลางๆ ไมดีไมชั่ว 
 (1.3) มีการกระทําหรือการเคล่ือนไหว 
  เม่ือมีเจตนาเกิดข้ึนแลวยอมจะมีการกระทําเกิดข้ึนตามเจตนาหรือ
ความมุงหมายนั้น โดยอาศัยเคร่ืองมือ คือ กาย วาจา และใจ และการกระทํานั้นก็จะผลิตผลออกมา
เปนผลของการกระทําหรือผลกรรม ผลของการกระทําท้ังหลายยอมจะเปนปจจัยกอใหเกิดกิเลส
ความตองการและความทะยานอยากข้ึนอีก จึงวนเวียนอยูเปนวงจรแหงชีวิตเรียกวา “วัฏฏะ 3” 
ไดแก กิเลสกรรมและวิบาก 
 (1.4) ผลสําเร็จ หมายถึง การกระทํานั้นเกิดผลสําเร็จตามเจตนา (ความ
ตั้งใจหรือความมุงหมาย) ท่ีตั้งไวทุกประการ เชน ตั้งใจจะฆาเขาใหตายและก็สามารถฆาเขาตายได
สําเร็จเปนตน 
 จึงกลาวโดยสรุปไดวา การกระทําท่ีสมบูรณหรือการกระทําท่ีจะเรียกวาเปน 
กรรม ท่ีสมบูรณนั้น ตองประกอบดวยองคประกอบ 4 อยาง ดังกลาวขางตนนั้น และเจตนาหรือใจ
นั้นเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในการประกอบกรรม ดังพุทธพจนวา “ธรรมท้ังหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจ
ประเสริฐท่ีสุด สําเร็จแลวแตใจ ถาบุคคลมีใจอันโทสะประทุษรายแลวกลาวอยูก็ตาม ทําอยูก็ตาม 
ทุกขยอมไปตามบุคคลนั้น เพราะ ทุจริต 3 อยางนั้นเหมือนลอหมุนไปตามรอยเทาโคผูลากเกวียนไป
อยู ฉะนั้น...ถาบุคคลมีใจผองใส กลาวอยูก็ตาม ทําอยูก็ตาม สุขยอมไปตามบุคคลนั้น เพราะสุจริต 3 
อยาง เหมือนเงามีปรกติไปตามฉะน้ัน” (สุจิตรา  ออนคอม, 2552, หนา 88) 
 ทุจริต 3 ความประพฤติชั่ว ประพฤติไมดี (พระไตรปฎก เลมท่ี 11, 2539, หนา 
260) 
 (1) กายทุจริต ความประพฤติช่ัวดวยกาย มี 3 คือ ปาณาตาบาต อทินนาทาน 
และกาเมสุมิจฉาจาร 
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 (2) วจีทุจริต ความประพฤติชั่วดวยวาจา มี 4 คือ มุสาวาท ปสุณา ผรุสวาท 
และสัมผัปปลาปะ 
 (3) มโนทุจริต ความประพฤติชั่วดวยใจ มี 3 คือ อภิชฌา พยาบาท และ
มิจฉาทิฏฐิ 
 สุจริต 3 ความประพฤติดี ประพฤติชอบ 
 (1) กายสุจริต ความประพฤติชอบดวย กาย มี 3 คือ การงดเวนหรือประพฤติ
ตรงขามกับปาณาติบาต อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร 
 (2) วจีสุจริต ความประพฤติชอบดวย วาจามี 4 คือ การงดเวนหรือประพฤติ
ตรงขามกับมุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจาและสัมผัปปลาปะ 
 (3) มโนสุจริต ความประพฤติชอบดวย ใจ มี 3 คือ อนภิชฌา และสัมมาทิฏฐิ 
(ปญญา ใชบางยาง, 2548, หนา 22-24) 
 (2) เคร่ืองมือทํากรรม 
 กรรม หรือ การกระทําใดๆก็ตามจะตองอาศัยเคร่ืองมือการกระทําท้ังส้ิน 
กรรม 3 คือ การกระทํา, การกระทําท่ีประกอบดวยเจตนา ดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม แบงออกได 3 ชนิดคือ                        
(พระพรหมคุณาภรณ, 2553 ข, หนา 84) 
 (2.1) กายกรรม – กรรมทําดวยกาย, การกระทําทางกาย 
 (2.2) วจีกรรม – กรรมทําดวยวาจา, การกระทําทางวาจา 
 (2.3) มโนกรรม – กรรมทําดวยใจ, การกระทําทางใจ 
 (3) ประเภทของกรรม 
 กรรมในพระพุทธศาสนาจําแนกไวหลายแบบดังนี้ (พระพรหมคุณาภรณ 
(ป. อ. ปยุตฺโต), 2548 ค, หนา 51-52) 
 (3.1) กรรมท่ีจําแนกตามคุณภาพหรือจําแนกตามธรรมท่ีเปนมูลเหตุมี 2 
ชนิด คือ 
 (3.1.1) กุศลกรรม  คือ  กรรมท่ี เปนกุศลเปนกรรมฝายดี  เปน 
การกระทําท่ีดี หรือ กรรมดี หมายถึง การกระทําท่ีเกิดจาก กุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ 
 (3.1.2) อกุศลกรรม คือ กรรมท่ีเปนอกุศลเปนกรรมฝายชั่ว เปนการ
กระทําท่ีไมดี หรือ กรรมชั่ว หมายถึง การกระทําท่ีเกิดจาก อกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ 
 (3.2) กรรมท่ีจําแนกตามสภาพท่ีสัมพันธกับวิบาก หรือการใหผลมี 4 
ชนิด  



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  66 

 (3.2.1) กรรมดํา (กรรมช่ัว) มีวิบากเปนฝายดํา (ฝายช่ัว) หมายถึง 
อกุศลกรรมท่ีเกิดจาก อกุศลเจตนา ไดแก กายสังขาร วจีสังขาร มโนสังขาร ท่ีมีการเบียดเบียน เชน  
ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มน้ําเมา เปนตน นอกจากนี้ยังหมายถึงครุกกรรม
อกุศล 5 อยาง คือ ฆาแม ฆาพอ ฆาพระอรหันต ทํารายพระพุทธเจาจนหอพระโลหิต และยุยงสงฆ
ใหแตกกัน 
 กรรมดํามีผลดํา  คือ  ผลท่ีกอให เกิดความทุกข  ความ
เดือดรอนแกผูกระทํา ซ่ึงอาจเกิดในชาตินี้หรือชาติหนา หรือท้ังชาตินี้และชาติหนา ซ่ึงแลวแตกรรม
นั้นๆ เชน การฆาคนตายใหผลในชาตินี้คือถูกจําคุก ผลในชาติหนาตกนรก ผูประกอบกรรมดํา
ไดรับผล 2 ชั้น ผลช้ันนอกคือทําใหตัวเองเดือดรอน ผลช้ันในคือทําใหใจเศราหมอง กิเลสในตัวงอก
งามยิ่งข้ึน 
 (3.2.2) กรรมขาว (กรรมดี) มีวิบากเปนฝายขาว (ฝายดี) หมายถึง 
กุศลกรรมท่ีเกิดจากกุศลเจตนาไดแก กายสังขาร วจีสังขาร มโนสังขาร ท่ีไมมีการเบียดเบียน  
งดเวนจากการฆาสัตว จากการลักทรัพย จาการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จาการดื่มน้ําเมา 
การใหทาน การรักษาศีล การมีจิตเมตรากรุณาตอผูอ่ืน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงครุกกรรมฝายกุศล 
คือ สมาบัติ 8 อันไดแกรูปฌาน 4 และอรูปฌาน 4 ดวย กรรมขาวมีผลขาว คือผลท่ีกอใหเกิด
ความสุขสบาย ความเจริญรุงเรืองในชีวิต ซ่ึงอาจเกิดในชาตินี้หรือชาติหนา หรืท้ังชาตินี้หรือ 
ชาติหนาก็ได ผูประกอบกรรมขาวจะไดรับผลชั้นนอก คือทําใหตัวเองมีความสุขและมีความ
เจริญรุงเรืองในชีวิต ผลช้ันในคือ ทําใหกิเลสเคร่ืองเศราหมองลดนอยลงไป 
 (3.2.3) กรรมท้ังดําและขาว มีวิบากเปนฝายดําและฝายขาว (ฝายช่ัวผสม
กับฝายดี) หมายถึง กรรมท่ีเปนท้ังกุศลและอกุศล ซ่ึงเกิดจากเจตนาที่เปนท้ังกุศลและอกุศล ไดแก 
กายสังขาร วจีสังขาร มโนสังขาร อันมีความเบียดเบียนบาง ไมเบียดเบียนบาง เชน การกระทําของ
มนุษยท่ัวๆ ไป ตัวอยาง เชนชายหนุมคนหนึ่งเดินเลียบฝงคลองมาขณะน้ันตาเหลือบมองเห็นหญิง
สาวกําลังจะจมน้ําตายจึงกระโดดลงไปชวยข้ึนมาจากน้ําขณะท่ีชายหนุมไดสัมผัสกับรางของหญิง
สาวคนนั้นจิตก็เกิดพิศวาสจึงถือโอกาสจับโนนคลํานี่ แสดงใหเห็นวาชายหนุมผูนี้มีเจตนาทั้ง 2 
อยาง คือ กุศลเจตนาและอกุศลเจตนาท่ีเกิดข้ึนปะปนหรือติดตอกัน กรรมท้ังดําท้ังขาวใหผลท้ังดํา
ท้ังขาว คือกอใหเกิดท้ังสุขและทุกขระคนกัน เชน เกิดในตระกูลรํ่ารวยแตข้ีโรค เปนตน 
 กรรมท้ังสามอยางท่ีกลาวมานี้ยังมีผลตอการเวียนวายตายเกิด กลาวคือ 
เม่ือทํากรรมหน่ึงกรรมใดใน 3 อยางนี้ บุคคลยังตองเกิดเพ่ือรับผลของกรรมนั้นๆ ไมวาจะเปนผลดี
หรือผลช่ัว หรือท้ังผลดีหรือผลช่ัวก็ตาม 
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 (3.2.4) กรรมท่ีไมดําไมขาว ไมมีวิบากท้ังฝายดําและฝายขาว หมายถึง 
กรรมท่ีไมเปนท้ังกุศลและอกุศล ไดแก เจตนาเพื่อละกรรมดํา กรรมขาว และกรรมท้ังดําท้ังขาว คือ
การปฏิบัติอริยมรรคมีองค 8 ท้ังนี้เพราะการปฏิบัติอริยมรรคมีองค 8 นั้นยอมเปนการหลุดพนจาก
การเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏตลอดไป 
 กรรมไมดําไมขาวใหผลไมดําไมขาว เพราะกรรมชนิดนี้
เปนไปเพ่ือดับภพ ดับชาติ เพื่อความหลุดพน เพื่อท่ีสุดแหงทุกข เพื่อนิพาน เพราะผูปฏิบัติกรรม
ชนิดนี้ในท่ีสุดก็จะ บรรลุอรหัตตผลเปนพระอรหันต การกระทําของพระอรหันตจึงเรียกวา กิริยา 
เพื่อใหแตกตางจากกรรมธรรมดา กรรมไมดําไมขาวนําไปสูการส้ินสุดแหงกรรม กรรมท้ังบวงท่ีทํา
จะนําไปส้ินสุดในกรรมนั้น กรรมดีและกรรมช่ัวท่ีเคยทําไวแมจะใหผลยังไมหมด แตเม่ือบรรลุนิ
พานแลว กรรมเหลานั้นก็กลายเปนอโหสิกรรม คือกรรมท่ีไมใหผลอีกตอไป (สุจิตรา  ออนคอม, 
2552, หนา 88-89) 
 (3.3) กรรมที่จําแนกตามทวาร 
 ทวารคือทางท่ีทํากรรมหรือทางแสดงออกของกรรมมี 3 ชนิดคือ 
 (3.3.1) กายทวารกรรมทําดวยกายหรือการกระทําทางกาย 
 (3.3.2) วจีทวารกรรมทําดวยวาจาหรือการกระทําทางวาจา 
 (3.3.3) มโนทวารกรรมทําดวยใจหรือการกระทําทางใจ (อัมพร   
หุตะสิทธ์ิ, 2546, หนา 14) 
 (4) กฎแหงกรรม 
                                        “กฎแหงกรรม” นี้ ศัพททางวิชาการแทๆ เรียกวา  “กรรมนิยาม” ซ่ึงแปล
ตรงๆ วากฎแหงกรรมกฎ เปนกฎเกณฑแหงเหตุผลเกี่ยวกับการกระทําของมนุษย เชนท่ีวา ทําดีไดดี 
ทําช่ัวไดช่ัว เปนตน (พระพรหมคุณาภรณ, 2548 ค, หนา 54) 
 ใน  จูฬกัมมวิภังคสูตร  ท่ีวาดวย  เ ร่ือง  กฎแหงกรรม  สุภมานพโต 
เทยยบุตร ไดทูลถามพระพุทธเจาวา อะไรเปนเหตุปจจัยใหมนุษยท่ีเกิดมาในโลกน้ีปรากฏความเลว
และความประณีต กลาวคือบางอายุส้ัน บางอายุยืน บางมีโรคมาก บางมีโรคนอย บางมีผิวพรรณ
ทราม บางมีผิวพรรณงาม บางมีศักดานอย บางมีศักดามาก บางมีโภคะนอย บางมีโภคะมาก เกิดใน
ตระกูลต่ํา เกิดในตระกูลสูง ปญญาทรามปญญามาก เปนตน (พระไตรปฎก เลมท่ี 14, 2539, หนา 
349) 
 พระผูมีพระภาคตรัสวาท่ีเปนเชนนั้นเพราะกรรม เนื่องจากสัตวท้ังหลายมี
กรรมเปนของตนเปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนท่ีพึ่ง
อาศัยกรรมยอมจําแนกสัตวใหเลวและประณีต จากนั้นไดตรัสเหตุแหงความแตกตางกันของมนุษย 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  68 

ท่ีเกิดมาอันมีกรรมเปนเหตุปจจัย ดังปรากฏใน พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก ตั้งแต
ขอ 290-296 (ดูภาคผนวก) 
 จากพระสูตรนี้ สรุปความไดวาความแตกตางกันในหมูมนุษยท่ีเกิดมา 
เปนไปตามกฎแหงกรรม หรือ กฎแหงเหตุและผล เหตุอยางไรผลก็อยางนั้น เชน เหตุ คือ ฆาสัตวตัด
ชีวิต ผล คือ ทําใหอายุส้ัน เปนตน 
 จากพระสูตรสามารถนํามาสรุปลงเปนคูๆได 7 คู ดังตอไปนี้ 
 (1) ฆาสัตวตัดชีวิต ทําใหอายุส้ัน ไมฆาสัตวตัดชีวิต ทําใหอายุยืน 
 (2) เบียดเบียนสัตวทําใหมีโรคมาก มีความเมตตากรุณาไมเบียดเบียน
สัตวทําใหมีโรคนอย 
 (3) มักโกรธทําใหไมสวย ยิ้มแยมแจมใสไมมักโกรธทําใหเปนคน 
นาเล่ือมใส (คือ มีผิวพรรณ และ บุคลิกงามสงา ใครเห็นก็ชื่นชม) 
 (4) มีใจริษยาผูอ่ืนทําใหมีอํานาจนอย มีมุทิตา คือ พลอยยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืน
ไดดีมีความสุขไมริษยาเขาทําใหมีอํานาจมาก 
 (5) หมั่นทํา บุญบริจาคทานอยู เสมอทํ าให ม่ั ง ค่ั ง รํ่ ารวย  ตระหนี่ 
เหนียวแนนไมบริจาคทานทําใหยากจนขัดสน 
 (6) เยอหยิ่งจองหองทําใหเกิดในตระกูลต่ํา ออนนอมถอมตนไมเยอหยิ่ง
จองหองทําใหเกิดในตระกูลสูง 
 (7) ใฝใจหาความรูใหมอยูเสมอทําใหฉลาด เกียจครานไมขวนขวายหา
ความรูทําใหโง 
 ขอสรุปท้ัง 7 คูนี้ทําใหเราสามารถอธิบายความแตกตางของบุคคลไดวา 
เหตุใดบุคคลนี้จึงม่ังค่ังรํ่ารวยแตหนาตาอัปลักษณโง และมีโรคมาก หรือบุคคลนั้นหนาตาสะสวย
ฉลาดแตยากจนขัดสน และเกิดในตระกูลต่ํา ฯลฯ ดังนี้เปนตน (สุจิตรา  ออนคอม, 2552, หนา 93-
94 ) 
 อยางไรก็ตามเ ร่ืองกรรมและการใหผลของกรรมนั้น  เปนเ ร่ืองท่ี
สลับซับซอนยากท่ีคนธรรมดาจะรูได และเปนเร่ืองท่ีบุคคลไมควรคิดเพราะไรประโยชน ดังปรากฏ
ใน อจินติสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต เร่ือง อจินไตย 4 วา 
 “ภิกษุท้ังหลาย อจินไตย (เร่ืองไมควรคิด) 4 ประการนี้อันบุคคลไมควร
คิดใครคิดพึงมีสวนแบงความบา ความเดือดรอน 
 อจินไตย 4 ประการ อะไรบาง คือ 
 (1) พุทธวิสัยของพระพุทธเจาท้ังหลาย     
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 (2) ฌานวิสัยของผูไดฌาน  
 (3) วิบากแหงกรรม                                   
 (4) ความคิดเร่ืองโลก   
 ภิกษุท้ังหลาย อจินไตย 4 ประการน้ี บุคคลไมควรคิด ใครคิดพึงเปนผูมี
สวนแหงความบาความเดือดรอน” (พระไตรปฎก เลมท่ี 21, 2539, หนา 122)  
 (5) หนาท่ีของกรรม 
  หนาท่ีของกรรมตามหลักแหงพุทธธรรมนั้นมีกลาวไวในท่ีตางๆ พอจะ
ยกมากลาวเปนตัวอยางเปนบางหัวขอ ดังตอไปนี้ 
 (5.1) กรรมทําหนาท่ีแยกสัตวใหดีหรือเลว 
  กรรมทําหนาท่ีแยกสัตวใหดีหรือเลวหมายความวาการกระทําเปน
ตัวช้ีแนะใหรูวาการกระทํานั้นดีหรือไมดีลวนข้ึนอยูกับการกระทําไมใชเพราะส่ิงอ่ืนมาดลบันดาล 
 (5.2) การทํากรรมเหมือนการหวานพืชพันธุ 
 มีพุทธศาสนาสุภาษิตวา “ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ” ซ่ึง
แปลวา บุคคลหวานพืชเชนใด  ยอมไดผลเชนนั้น หมายถึง คนทําดียอมไดรับผลดี คนทําช่ัวยอม
ไดรับผลชั่ว บุคคลใดหวานพืชลงไปแลว จักตองเสวยผลของมัน (พระไตรปฎก เลมท่ี 15, 2539, 
หนา 374) 
 “ยฺจ กโรติ กาเยน วาจาย อุท เจสา, ตํ หิ ตสฺส สกํ โหติ ตฺจ อา
ทาย คจฺฉติ”  บุคคลทํากรรมใดทางกาย ทางวาจา หรือทางใจ กรรมนั้นแลเปนสมบัติของเขา ท้ังเขา
จะนํากรรมนั้นไปได (ธรรมสภา, ม.ป.ป., หนา 124) 
 (5.3) การเปนคนช่ัวหรือคนดีอยูท่ีการกระทํา 
 หลักพุทธธรรมสอนเนนในเร่ืองกรรมเปนสําคัญ ดังนั้นคําสอนทาง
พุทธศาสนาจึงกลาววา “บุคคลไมไดเปนคนถอยคนดีเพราะชาติ (การเกิด) หากเปนเพราะ 
การกระทํา (กรรม) บุคคลเปนชาวนา เปนนักศิลปะ เปนพอคา เปนคนรับใช เปนโจร เปนทหาร 
เปนนักบูชายัญ เปนพระราชา ก็เพราะการกระทํา โลกเปนไปเพราะกรรม หมูสัตวเปนไปเพราะ
กรรม หมูสัตวผูกพันอยูกับกรรม เหมือนล่ิมสลักเปนเคร่ืองยึดรถท่ีแลนอยูฉะนั้น”  
 (5.4) กรรมชั่วกับกรรมดีใหผลตางกัน 
 กรรมช่ัวกับกรรมดีใหผลตางกัน หมายถึง กรรมแตละชนิดจะทํา
หนาท่ีของตนกรรมช่ัวก็จะทําหนาท่ีใหผลในทางช่ัวกรรมดีก็จะทําหนาท่ีใหผลในทางดีดังคําสอน
ท่ีวา “อตฺตนาว กตํ ปาป อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ  อตฺตนา อกตํ ปาป อตฺตนา ว วิสุชฺฌติ สุทธิ อสุทธิ 
ปจฺจตตํ นาญโญ อฺญํ วิโสธเย” แปลวา ทําบาปเองยอมเศราหมองเองไมทําบาป (ชั่ว) ดวยตนเองก็
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บริสุทธ์ิเองคนอ่ืนจะทําใหผู อ่ืนบริสุทธ์ิหรือมัวหมองหาไดไมเพราะความบริสุทธ์ิหรือความ 
ไมบริสุทธ์ิเปนของเฉพาะตัว เปนตน 
 “หญิง ชาย คฤหัสถ บรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีกรรม
เปนของของตน เปนผูรับผลกรรมของตน มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ และมีกรรมเปนท่ี
พึ่งอาศัย เราทํากรรมอันใดไว ดีก็ตามช่ัวก็ตาม เราจะตองไดรับผลของกรรมนั้น” (พระไตรปฎก เลม
ท่ี 14, 2539, หนา 350) 
 การใหผลของกรรมจะใหผลแกใครอยางไรกลาวไดวากรรมจะ
ใหผลแกบุคคลผูกระทํานั่นเองเพราะผูกระทํานั้นเปนทายาทของกรรมผูกระทําจะมอบหรือโอน
ใหแกคนอ่ืนไมได เราทํากรรมใดไว ดีหรือช่ัวก็ตาม เราจะตองเปนผูรับผลของกรรมนั้น เราไม 
สามรถหลีกหนีกรรมของเราพน ทํากรรมอยางไรไดผลของกรรมนั้น  
 (6) การใหผลของกรรม 
 กรรม คือ การกระทําและท่ีเปนกรรมท่ีสมบูรณนั้นจะตองประกอบดวย
องคประกอบ 4 อยางดังกลาวแลว คร้ันมีการกระทําตามองคประกอบเหลานั้นกรรมยอมใหผล 
(วิบากกรรม) อยางแนนอนการใหผลของกรรมตามหลักพุทธศาสนาน้ันมีอยูมากมายในท่ีนี้จะของ
ยกมากลาวตามนัยท่ีแสดงไวในท่ีตางๆดังตอไปนี้ 
 (6.1) การใหผลของกรรมตามนัยแหงกุกกุโรวาทสูตร 
 การใหผลของกรรมตามนัยแหงกุกกุโรวาทสูตรนี้  คือกรรม 4 ชนิด
ท่ีมีการใหผลแตกตางกันซ่ึงข้ึนอยูกับคุณภาพของกรรมแตละชนิดนั้นดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
(พระไตรปฎก เลมท่ี 21, 2539, หนา 327 ) 
 (6.1.1) กรรมท่ีเปนฝายดํา คือ กรรมช่ัว (อกุศลกรรม) อันเกิดจาก
แรงกระตุนหรือแรงผลักดันจากเจตนาชั่ว ยอมสงผลใหผูกระทําไดรับความทุกข ความเดือดรอน 
ประสบกับภัยวิบัติ อุปทวเหตุ เจ็บไขไดปวย หลังจากส้ินชีวิตไปแลวจะเกิดในภพที่เสวยผลกรรมที่
เปนทุกข หรือเกิดในอบายภูมิ 4 ไดแก เกิดเปนสัตวเดรัจฉาน เปรต สัตวนรก และอสุรกาย 
 (6.1.2) กรรมท่ีเปนฝายขาว คือ กรรมดี (กุศลกรรม) อันเกิดจากแรง
กระตุนหรือแรงผลักดันจากเจตนาดี ยอมสงผลใหผูกระทําไดรับความสุข ความเจริญในชีวิต 
หลังจากส้ินชีวิตไปแลวจะไปเกิดเสวยผลดีในสุคติ โลกสวรรค หรือโลกมนุษย 
 (6.1.3) กรรมท่ีเปนท้ังฝายดําและฝายขาว คือ กรรมท่ีเปนท้ังอกุศล
และกุศลซ่ึงเกิดจากเจตนาที่เปนท้ังอกุศลและกุศล ไดแก กายสังขาร วจีสังขาร มโนสังขาร อันมี
ความเบียดเบียนบาง ไมเบียดเบียนบาง เชน การกระทําของมนุษยท่ัวๆ ไป 
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 กรรมท้ังดําท้ังขาวใหผลท้ังดําท้ังขาว คือ กอใหเกิดท้ังสุข
และทุกขระคนกัน เชน เกิดในตระกูลม่ังค่ังรํ่ารวยแตข้ีโรค เปนตน 
 (6.1.4) กรรมท่ีไมดําไมขาว คือ กรรมท่ีไมเปนท้ังอกุศลและกุศล มี
ผลไมดําไมขาว เพราะกรรมชนิดนี้เปนไปเพื่อดับภพ ดับชาติเพื่อความหลุดพน ยอมสงผลให
ผูกระทําหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด (นิพพาน) ยอมเปนไปเพื่อการส้ินกรรมเพราะเปนการ
กระทําท่ีเกิดจากเจตนาท่ีจะละท้ังกรรมดํา (ชั่ว) และกรรมขาว (ดี) ผูท่ีละไดเชนนี้ยอมพนจากทุกข
ภัยวิบัติท้ังปวงโดยส้ินเชิง 
 (6.2) การใหผลของกรรมตามนัยแหงธรรมวิภาคปริจเฉทท่ี 2 
 การใหผลของกรรมตามธรรมวิภาคปริจเฉทท่ี 2 นี้เปนการแสดง
หรืออธิบายในสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2518, หนา 9-23) ซ่ึงทานได
จําแนกการใหผลของกรรมไวเปน 3โอกาสนั่นคือ การที่กรรมจะใหผลลงไปแตละคราวนั้นจะตอง
ประจวบกับโอกาสท้ัง 3 คือ ถูกเวลา ถูกตามหนาท่ี และถูกตรงกบัอันดับของกรรม ดังนั้นจึงแยก
เปน กรรม 12 ประเภท จัดเขาหมวดได 3หมวด หมวดละ 4 ประเภท ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ คือ  
 หมวดท่ี 1 วาโดยปากกาล คือ จําแนกกรรมตามเวลาท่ีใหผล แบงได 
4 ประเภท คือ 
 (1) ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม หมายถึง กรรมใหผลในปจจุบัน คือภพ
นี้ กรรมชนิดนี้กําลังแรงมากผูท่ีกระทํากรรมแลวจะไดรับผลในชาตินี้ทันตาเห็น แตถาไมมีเวลา
หรือไมมีโอกาสที่จะใหผลในชาตินี้ กรรมนี้ก็จะกลายเปนอโหสิกรรมไปโดยปริยาย 
 (2) อุปชชเวทนียกรรม หมายถึง กรรมใหผลในภพที่จะไปเกิด คือ 
ภพหนาท่ีใกลกับภพปจจุบัน ไดแกกรรมดีก็ตาม กรรมช่ัวก็ตาม ท่ีผูกระทําแลวจะไดรับผลในชาติ
หนาตอชาติปจจุบัน เปนกรรมมีกําลังออนกวากรรมแรก ถาไมมีโอกาสใหผลในชาติหนาก็จะ
กลายเปนอโหสิกรรมไป 
 (3) อปราปริยเวทนียกรรม หมายถึง กรรมท่ีใหผลในชาติตอๆ ไป 
กรรมชนิดนี้มีแรงเบากวาสองกรรมแรก กรรมชนิดนี้จะติดตามผูกระทําเร่ือยไปมีโอกาสเม่ือใดก็
ใหผลเม่ือนั้น ไมเปนอโหสิกรรมตราบใดท่ีผูกระทํายังคงวนเวียนอยูในสังสารวัฏ จะส้ินสุดก็ตอเม่ือ
ผูกระทําบรรลุพระนิพพานกรรมนั้นจะเปนอโหสิกรรมไป 
 (4) อโหสิกรรม หมายถึง กรรมที่เลิกใหผลหรือไมมีผลอีกตอไป 
เพราะไมมีชองท่ีจะใหผลในท่ีสุดก็สูญหายไปหรือกรรมนั้นไดใหผลหมดส้ินแลว 
 หมวดท่ี 2 วาโดยกิจ คือ จําแนกกรรมตามการใหผลตามหนาท่ี แบง
ได 4ประเภท คือ 
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 (1) ชนกกรรม หมายถึง กรรมกอใหเกิด กรรมแตงใหเกิด คือ กรรม
ท่ีเปนตัวนําไปเกิด ถาเปนกรรมดี ก็สงไปเกิดในภพท่ีดี ถาเปนกรรมช่ัวก็นําไปเกิดในภพท่ีช่ัว หนาท่ี
ของกรรมชนิดนี้คือ เม่ือบุคคลตายลง ชนกกรรมจะสงใหเกิดตามฐานะตางๆอันสมควรแกกรรมท่ี
กระทํามา เม่ือกรรมนําไปเกิดแลวกรรมนั้นก็เปนอันหมดหนาท่ี 
 (2) อุปตถัมภกกรรม หมายถึง กรรมอุปถัมภ (สนับสนุน) เม่ือ 
ชนกกรรมแตงใหเกิดในท่ีดีแลวอุปตถัมภกกรรมก็จะสนับสนุนใหดียิ่งข้ึน แตถาหากชนกกรรมแตง
ใหเกิดท่ีไมดี อุปถัมภกกรรมนี้ก็จะซํ้าเติมใหเลวรายลงไปอีก ดังนั้นถาชนกกรรมดี อุปถัมภกกรรมก็
ดีดวย ถาชนกกรรมไมดี  อุปถัมภกกรรมก็ไมดีไปดวย 
 (3) อุปปฬกกรรม หมายถึง กรรมบีบค้ัน กรรมชนิดนี้จะทําหนาท่ี
กีดกันหรือเบียดเบียนชนกกรรมและอุปตถัมภกกรรมใหมีผลทุเลาลง บ่ันทอนวิบากมิใหเปนไปได
นาน เชน ถาชนกกรรมแตงใหเกิดในท่ีดีอุปปฬกกรรมก็จะบีบค้ันใหเลวลง แตถาชนกกรรมแตงให
เกิดในท่ีไมดี อุปปฬกกรรม ก็จะสนับสนุนใหดีข้ึน  
 (4) อุปฆาตกกรรม หมายถึง กรรมตัดรอน กรรมชนิดนี้จะทําหนาท่ี
คลายกับ อุปปฬกกรรม แตมีกําลังรุนแรงกวา คือ เปนกรรมฝายตรงขามกับ ชนกกรรม และ 
อุปตถัมภกกรรม สามารถตัดรอนการใหผลของกรรมนั้นใหขาดไปไดอยางส้ินเชิงท้ังฝายกุศลและ
ฝายอกุศล เชน เกิดในตระกูลม่ังค่ัง แตอายุส้ัน เปนตน ในทางตรงกันขามถาชนกกรรม และ 
อุปตถัมภกกรรมไมดี แตมี อุปฆาตกรรมอยู อุปฆาตกรรม ก็จะตัดรอนผลกรรมไมดีนั้น เชน เกิดใน
ตระกูลยากจน แตมีเศรษฐีมาขอเปนบุตรบุญธรรม เปนตน 
 หมวดท่ี 3 วาโดยปากทานปริยาย คือ จําแนกกรรมตามความยักเยื้อง 
หรือลําดับความแรงในการใหผล แบงได 4 ประเภท คือ 
 (1) ครุกกรรม หมายถึง กรรมหนักเปนกรรมที่ใหผลกอนกรรม
อ่ืนๆ เชน กรรมในฝายอกุศล คือ อนันตริยกรรม ไดแก มาตุฆาต - ฆามารดา ปตุฆาติ - ฆาบิดา  
อรหันตฆาต - ฆาพระอรหันต โลหิตุปบาท - ทํารายพระพุทธเจาแมเพียงพระโลหิตหอ สังฆเภท - 
ทําสังฆเภท (ทําใหสงฆแตกกัน) กรรมในฝายกุศล ไดแก สมาบัติ 8 
 (2) พหุลกรรม หรือ อาจิณณกรรม หมายถึง กรรมทํามากหรือกรรม
ท่ีทําจนเคยชิน หรือเปนทําอยูเปนปกติวิสัย กรรมชนิดนี้มีผลรุนแรงรองลงมาจากครุกกรรมจะ
ใหผลยืนยาวมาก ถาไมมีครุกกรรมกรรมนี้จะใหผลกอนกรรมอื่น ฝายกุศล เชน ใสบาตรทุกวัน 
รักษาศีลเปนประจํา ฝายอกุศล เชน ฆาสัตวเปนประจํา 
 (3) อาสันนกรรม หมายถึง กรรมท่ีกระทําเม่ือจวนเจียนจะส้ินชีวิต 
ถาไมมี ครุก-กรรมและพหุลกรรมอยูกอน อาสันนกรรมนี้จะใหผลทันที คือ เม่ือจิตดับลงอาสันนกร



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  73 

รมจะนําไปเกิดในภูมิ ท่ีดีหรือช่ัว  ตามจิตอันเปนกุศลหรืออกุศลกอนส้ินใจน้ันเอง  แตถามี
อนันตริยกรรมอยู (ครุกกรรม) กรรมนั้นก็จะกลายเปนอาสันนกรรมนําไปสูนิยรภูมิ (นรกภูมิ) เม่ือ
จิตดับลง 
 (4) กตัตตากรรม หรือ กตัตตาวาปนกรรม หมายถึงกรรม สักวา
กระทําคือกระทําโดยไมมีเจตนาหรือทําผิดไปจากเจตนาเดิม เพราะความประมาท เชน แพทยฉีดยา
เพ่ือหวังใหหายจากโรคแตคนไขกลับตายเปนตน เม่ือไมมีกรรมชนิดอ่ืนใหผลแลวกรรมชนิดนี้จึง
จะใหผลเปนกรรมท่ีมีบุญหรือบาปนอย (สุจิตรา ออนคอม, 2552, หนา 100-104) 
 (7) ลักษณะการแสดงของผลกรรม 
 กรรมท่ีบุคคลกระทําลงไปแลวยอมแสดงผลออกมาในลักษณะตางๆ ซ่ึง
อาจสรุปไดดังนี้ 
 (7.1) ผลทางจิตใจ 
 การกระทํากรรมทุกชนิดยอมเปนการสรางคุณภาพดี-ช่ัวใหแกจิต 
ถาประกอบกรรมอันเปนฝายช่ัวดวยเจตนา กรรมก็จะใหผลเปนความทุกข หากประกอบกรรมดีดวย
เจตนากรรมก็จะใหผลเปนความสุขความสบาย 
 (7.2) ผลทางกาย 
  รางกายยอมเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของจิต (ใจ) เชน เม่ือใดเรา
ไมสบายใจมีทุกขใจดวยสาเหตุอยางใดอยางหน่ึงกายก็จะพลอยไมสบายไปดวย เชน มีสีหนาคลํ้า
เศราหมองอาจเปนสาเหตุใหเกิดโรคภัยตามมา เชน เกิดโรคมะเร็ง โรคกระเพาะโรคหัวใจโรค 
ความดัน เปนตน 
 (7.3) ผลทางสังคม 
  ในแตละสังคมนั้นคนในสังคมยอมจะกําหนดเกณฑความประพฤติ
เร่ืองความดีความช่ัวไวแลวพากันรักษากฎเกณฑท่ีตั้งไวนั้น เพ่ือใหสังคมดําเนินไปไดอยางราบร่ืน
เรียบรอย ใหเกิด ความสงบสุขแกสมาชิกในสังคม หากสมาชิกคนใดประพฤตินอกรีตนอกรอยจาก
กฎเกณฑดังกลาวก็จะ ถูกลงโทษตามความหนักเบาของกฎเกณฑนั้นๆ ซ่ึงจะอยูในเร่ืองของ  
ความเส่ือมลาภ เส่ือมยศ นินทา และทุกข สวนสมาชิกของสังคมประพฤติไปตามเกณฑท่ีสังคม
กําหนดข้ึนก็จะได ลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุข (พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต), 2531, หนา 81-83) 
 (8) กรรมกับการเวียนวายตายเกิด หรือ สังสารวัฏ 
 (8.1) การเกิดของสรรพสัตวไมวาจะเกิดในภพภูมิใดจะมีแบบหรือชนิด
ของการเกิดอยู 4 แบบท่ีเรียกวาโยนิ 4 ไดแก (พระไตรปฎก เลมท่ี11, 2539, หนา 293) 
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 (8.1.1) อัณฑชโยนิ สัตวเกิดในไข คือ ออกไขเปนฟองกอนแลวจึง
ฟกเปนตัว เชน นก เปดไก หาน เปนตน 
 (8.1.2) ชลาพุชโยนิ สัตวเกิดในครรภ คือ คลอดออกมาเปนตัว เชน 
มนุษย โค กระบือ ชางมา สุนัข แมว เปนตน 
 (8.1.3) สังเสทชโยนิ  สัตว เกิดในไคล  คือ  เกิดในของช้ืนแฉะ 
หมักหมม เนาเปอย ขยายแพรออกไปเอง เชน หนอนบางชนิด เปนตน 
 (8.1.4) โอปปาติกโยนิ สัตวเกิดผุดข้ึน คือ เกิดผุดเต็มตัวในทันใดไม
ตองมีเช้ือ หรือซากปรากฏ เชน เทวดา เปรต อสุรกาย และสัตวนรก เปนตน 
 มนุษยประกอบดวย รูปกับนาม ขันธ 5 เม่ือแยกออกแลวสวนท่ีเปน  
รูป เรียกวา รูปขันธ สวนท่ีเปน นาม เรียกวา นามขันธ ซ่ึงไดแก เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ 
รูปกับนาม นี้เรียกอีกอยางหนึ่งวากายกับจิต 
 กายหรือรูป เกิดจากการรวมกันของธาตุ 4  คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ 
และธาตุลม สวนจิตเรียกวา วิญญาณธาตุ ทําหนาท่ีเปนตัวรูธรรมชาติของจิต คือ การรับอารมณ 
หรือเสวยอารมณอยูเสมอและอารมณท่ีเกิดข้ึนนั้นก็ดวยเหตุตางๆ กัน แตสําหรับคนท่ีใกลจะตายมี
อารมณเกิดข้ึน 3 อยาง คือ (พระราชสุทธิญาณมงคล, 2536, หนา 251-254 ) 
 (1) กรรม ผูใดทํากรรมอะไรไวดีหรือช่ัวก็ตามเม่ือทําไวมากๆ กรรม
เหลานั้นก็มักจะกระทํากับจิตทําใหเกิดอารมณข้ึน คือ ทําใหจิตสรางมโนภาพโดยอาศัยอานภุาพของ
กรรมในอดีตใหเปนไปตางๆเปนตนวา ฆาสัตวมากๆ ก็มักเห็นการฆาสัตว เชน ยิงนกตกปลา ทําบุญ
ใหทานมากๆ หรือรักษาศีลเจริญภาวนาจะเห็นการทําบุญใหทานอารมณท่ีเกิดข้ึนนี้เรียกวา กรรม 
 (2) กรรมนิมิต บุคคลท่ีใกลจะตายจะมีนิมิตตางๆ มาปรากฏใหรับรู
อาจจะเปนทางตา หูจมูก ล้ิน กายใจ ก็ได เชน เห็นอุปกรณการทํากุศลหรืออกุศลท่ีตนไดเคยกระทํา
มา เปนตนวา เห็นธงทิวเคร่ืองตกแตง หรือขบวนแหบวชนาค ทอดกฐิน ซ่ึงเปนกุศล ทางฝายอกุศล
ก็เห็นแห อวน มีด ไม เคร่ืองดักหรือจับสัตว เห็นเคร่ืองมือการพนัน อารมณท่ีเกิดข้ึนในลักษณะน้ี
เรียกวา กรรมนิมิต 
 (3) คตินิมิต บุคคลผูใกลตายเกิดนิมิตข้ึน เห็นถํ้า เห็นเหว เห็นปลอง 
เห็นการทรมานสัตวก็ดี หรือเห็นปราสาทราชวังท่ีทําดวยทองเห็นราชรถอันวิจิตร บางทีไมมีใน
เมืองมนุษยก็มี อารมณท่ีเกิดนี้เรียกวา คตินิมิต 
 สัตวท้ังหลายขณะท่ีใกลจะจุติ (คือตาย) จะตองเกิดอารมณข้ึนไมกรรม  
ก็กรรมนิมิต หรือคตินิมิตอันใดอันหนึ่ง สัตวท่ีจะตายจะไมเกิดอารมณข้ึนเลยนั้นยอมเปนไปไมได 
ไมวาจะตายชาหรือโดยทันทีท้ังนี้ก็เพราะอารมณกรรมนั้นๆ ยอมเปนกําลังงานอันสําคัญท่ีจะ
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ผลักดันใหเกิดการปฏิสนธิข้ึน กรรม กรรมนิมิต คตินิมิต นั้นเปนอารมณคร้ังสุดทายในชาตินั้นๆ  
ท่ีทรงอิทธิทําใหมีภพชาติสืบตอไป 
 (8.2) เหตุปจจัยที่ทําใหเกิด ในแงของการเกิดใหมนั้นพุทธศาสนาอธิบาย
ไวชัดเจนมาก กลาวคือ ไดแสดงเหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดเอาไว ดังนี้ 
 (8.2.1) วิญญาณํ พีชํ วิญญาณยังเหลือเปนตัวพืช 
 (8.2.2) กมฺมํ เขตฺตํ กรรม (การกระทํา) นั้นยังเปนพื้นเพาะพืช 
 (8.2.3) ตณฺหาสิเนหํ พืชนั้นมียางท่ีจะสามารถนําไปเพาะไดงอกงาม 
 เหตุปจจัยสามอยางนี้ทําใหมีการเวียนวายตายเกิด เม่ือเหตุปจจัยดับลงการ
เกิดก็ไมมีอีกตอไป (ภฤดา  บูชาบุพพาจารย, 2554, หนา 157) 
 (8.3) ภพอันเปนท่ีอยูของสัตว 
 เนื่องจากกรรมเปนเหตุปจจัยนําสัตวท้ังหลายใหตองเวียนวาย 
ตายเกิดในวัฏสงสารตามภพภูมิตางๆ และกรรมนั้นมีท้ังท่ีเปนกุศลและอกุศล ดังนั้นหมูสัตวท่ี 
เวียนวายจึงเกิดในท่ีดีบาง ท่ีเลวบาง ตามกรรมท่ีตนไดกระทําเอาไว ภพอันเปนท่ีอยูของสัตวจึงแบง
ออกเปน 3 ภพ ตามระดับของกรรมท่ีทํา คือ กามภพ รูปภพ และอรูปภพ ไดแก (พระไตรปฎก เลมท่ี 
11, 2539, หนา 265) 
 (8.3.1) กามภพ หมายถึง ภพอันเปนท่ีอยูของสัตวผูเสพกาม ท่ียัง
ปรารถนากามเปนอารมณ คือยังเกี่ยวของกับกามคุณ 5 มี รูป รส กล่ิน เสียง และโผฏฐัพพะ เปนตน 
กามภพ ไดแก กามาวจรภูมิ 11 ภูมิ เรียงลําดับจากตํ่าไปสูงดังนี้ 
 (8.3.1.1) นรก  เปนภูมิ ท่ีปราศจากความสุขสบาย  สัตว
ท้ังหลายท่ีอาศัยอยูในภูมินี้เรียกวา สัตวนรก ตองเสวยทุกขเวทนาอันแสนสาหัส หาความสุขสบาย
มิไดเลย 
 (8.3.1.2) เปรต เปนพวกที่ไมมีท่ีอาศัยอยูโดยเฉพาะ แตจะ
กระจายอยูท่ัวๆ ไปตามปา ตามภูเขา เหว เกาะ ทะเล มหาสมุทร เปนตน เปตรแบงได 4 ประเภท คือ 
 1) ปรทัตตุปชีวิกเปรต คือ เปรตท่ีมีชีวิตอยูได จาก
อาหารที่มีมนุษยให เชนการเซนไหว 
 2) ขุปปปาสิกเปรต คือ เปรตท่ีถูกเบียดเบียนดวย
การหิวขาวหิวน้ํา อดอยาก ทุกขจากความหิวโหยอยูเปนนิจ 
 3) นิชฌามตัณหิกเปรต คือ เปรตท่ีถูกไฟเผาใหเรา
รอนอยูเสมอ 
 4) กาลกัญจิกเปรต เปนช่ือของอสุราท่ีเปนเปรต 
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 (8.3.1.3) อสุรกาย ไดแก สัตวท่ีปราศจากความรุงโรจน 
ความเปนอิสระ และความสนุกร่ืนเริง อสุรกายคือพวกอสูรหรืออสุระ มี 3 ประเภท คือ 
 1) เทวอสุรา ไดแก เทวดาที่เรียกวา อสุระ 
 2) เปตติอสุรา ไดแก เปตรท่ีเรียกวา อสุระ 
 3) นิรยอสุรา ไดแก สัตวนรกท่ีเรียกวา อสุระ 
 (8.3.1.4) เดรัจฉาน  เปนภูมิของสัตว ท่ี มีอยู โดยเฉพาะ 
เดรัจฉานมี 2 ชนิด คือ ชนิดท่ีเห็นไดดวยตา และชนิดท่ีไมเห็นไดดวยตา กลาวคือท้ังท่ีเปนสัตว
ใหญโต และท่ีเล็กจนมองไมเห็น เดรัจฉานสองพวกนี้จําแนกโดยขา เปน 4 จําพวก คือ 
 1) พวกท่ีไมมีขา ไดแก ง ูปลา ไสเดือน เปนตน 
 2)  พวกท่ีมี 2 ขา ไดแก นก และไก เปนตน 
 3)  พวกท่ีมี 4 ขา ไดแก วัว ควาย เปนตน 
 4) พวกท่ีมีขามาก ไดแก ตะขาบ กิ้งกือ เปนตน 
 ท้ัง 4 ภูมิท่ีกลาวมานี้เรียกวา อบายภูมิ เปนภูมิท่ีปราศจากความเจริญ 
สัตวท้ังหลายท่ีเกิดในอบายภูมินี้ไมมีโอกาสประกอบกุศลกรรม อบายภูมิท้ัง 4 นี้ จึงมีชื่อเรียกอีก
อยางหน่ึงวา ทุคติภูมิ สัตวเกิดในทุคติภูมิจึงเปนไปดวยอํานาจแหงอกุศลกรรมท่ีเคยทําไว พวกท่ี
มีโลภะจะเกิดเปนเปรตหรืออสุรกาย พวกท่ีมีโทสะจะเกิดเปนสัตวนรก และพวกท่ีมีโมหะจะเกิด
เปนเดรัจฉานดังนี้เปนตน 
 (8.3.1.5) มนุษย เปนภูมิท่ีจัดอยูในสุคติภูมิช้ันตํ่าสุด 
 (8.3.1.6) จาตุมหาราชิกา คือ สวรรค สวรรคช้ันท่ีทาวมหาราช  
4 ปกครอง ทาวมหาราชท้ัง 4 ไดแก ทาวธตรัฏฐะ ทาววิรุฬหกะ ทาววิรูปกขะ และทาวกุเวระหรือ
เวสสุวัน บรรดาเทวดาท้ังหลายท่ีอยูในช้ันจาตุมหาราชิกานี้เปนบริวารอยูภายใตอํานาจของ 
ทาวมหาราชท้ัง 4 นี้ 
 (8.3.1.7)  ดาวดึงส คือ แดนแหงเทพ 33 มีทาวสักกะ(พระอินทร)  
เปนใหญ 
 (8.3.1.8) ยามา  คือ  แดนแหงเทพผูปราศจากความทุกข 
ปราศจากความลําบากและมีความสุขท่ีเปนทิพย 
 (8.3.1.9) ดุสิต คือ แดนแหงเทพผูเอิบอ่ิมดวยสิริสมบัติของ
ตน เทวดาทั้งหลายในภูมินี้มีความยินดีและแชมช่ืนอยูเปนนิจ 
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 (8.3.1.10) นิมมานรดี คือ แดนแหงเทพผูยินดีในการเนรมิต 
เทวดาท้ังหลายท่ีอยูในภูมินี้ยอมเนรมิตกามคุณท้ัง 5 ข้ึนตามความพอใจของตนเองแลวมีความยินดี
เพลิดเพลินในอารมณเหลานั้น 
 (8.3.1.11) ปรนิมมิตวสวัตดี คือ แดนแหงเทพผูยังอํานาจให
เปนไปในสมบัติท่ีผูอ่ืนเนรมิตใหเทวดาท้ังหลายท่ีอยูในภูมินี้ยอมเสวยกามคุณ 5 ท่ีเทวดาองคอ่ืนรู
ความตองการของตนแลวเนรมิตให 
 ภูมิท่ี 5 ถึงภูมิท่ี 11 นี้เรียกวา กามสุคติภูมิ ซ่ึงมีมนุษย 1 สวรรค 6  
ผูท่ีจะเกิดในกามสุคติภูมิไดนั้นตองเปนไปดวยอํานาจของ ทาน ศีล ภาวนา อันเปนมหากุศลท่ีบุคคล
ไดสรางสมไวแลวในชาติกอนๆ 
 ท้ัง 11 ภูมิ คือ อบาย 4 มนุษย 1 และสวรรค 6 นี้จัดอยูในกามาวจรภูมิ อัน
หมายถึง ผูท่ียังเวียนวายอยูในกาม มีการเสพกามเปนอารมณภพของสัตวท่ีเสพกามจึงไดช่ือวา 
กามภพ สัตวท่ีเกิดในกามภพจงึมีเพศผู เพศเมีย เพศหญิง เพศชาย หรือเทพบุตร เทพธิดา เปนตน 
 (8.3.2) รูปภพ หมายถึง ภพของสัตวผูเขาถึงรูปฌาน ไดแก ภพของ
รูปพรหมท้ัง 16 หรือรูปาวจรภูมิ 16 ชั้น อันเปนช้ันท่ีทองเท่ียวอยูในรูป แมจะละกามไดแลวแตก็ยัง
ปรากฏรูปเปนอารมณ สัตวท่ีเกิดในชั้นเหลานี้จึงไดชื่อวารูปพรหม สําหรับผูท่ีไดช่ือวาพรหมนั้น
ยอมมีความเจริญไดท้ังทางโลกและทางธรรม ความเจริญทางโลกของพรหมนั้นคือ มีสวนดอกไม
เปนท่ีหยอนอารมณ มีบริวารตามสมควร ส่ิงท่ีเปนสมบัติของพรหมเหลานี้ยอมประเสริฐพิเศษกวา
ของพวกเทวดาท้ังหลายในช้ันกามาวจร สวนความเจริญทางธรรมของพรหมคือ การมีศีลสมาธิ
ปญญาหรือฌานสมบัติอภิญญาและพรหมวิหารธรรมเปนตน 
 รูปาวจรภูมิ 16 ช้ันนี้ แบงตามระดับขีดข้ันของฌานท่ีไดเปน 
4 ลําดับ คือ ปฐมฌานภูมิ 3 ทุติฌานภูมิ 3 ตติยฌาน 3 จตุตถฌานภุมิ 7 เรียงลําดับดังนี้ 
 ปฐมฌานภูมิ 3 ไดแก 
 (8.3.2.1) พรหมปาริสัชชา คือ พรหมบริวารท่ีคอยรับใช
พรหมท่ีเปนหัวหนา 
 (8.3.2.2) พรหมปุโรหิตา คือ พรหมท่ีเปนท่ีปรึกษาของ
พรหมท่ีเปนหัวหนา 
 (8.3.2.3) มหาพรหมา คือ พรหมท่ีเปนใหญ เปนหัวหนา 
 ทุติยฌานภูมิ 3 ไดแก 
 (8.3.2.4) ปริตรตาภา คือ พรหมท่ีมีรัศมีนอยกวาพรหมท่ีอยู
เบ้ืองบน 
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 (8.3.2.5) อัปปมาณาภา คือ พรหมท่ีมีรัศมีหาประมาณไมได 
 (8.3.2.6) อาภัสสรา คือ พรหมท่ีมีรัสมีแผซานไปท่ัวรางกาย 
 ตติยฌานภูมิ 3 ไดแก 
 (8.3.2.7) ปริตตสุภา คือ พรหมท่ีมีรัสมีสวยงาม 
 (8.3.2.8) อัปปมาณสุภา คือ พรหมท่ีมีรัศมีหาประมาณมิได 
 (8.3.2.9) สุภกิณหา คือ พรหมที่มีรัศมีสวยงามตลอดไป 
ท่ัวรางกาย 
 จตุตถฌานภูมิ 7 ไดแก 
 (8.3.2.10) เวหัปผลา คือ พรหมท่ีมีผลไพบูลย 
 (8.3.2.11) อสัญญีสัตว พรหมท่ีไมมีนามขันธ มีแตรูปขันธ
อยางเดียว 
 สุทธาวาสภูมิ 5 เปนภูมิอันเปนท่ีอยูของพระอนาคามีและพระอรหันต
ท้ังหลาย ผูมีความบริสุทธ์ิเทานั้น สวนบุคคลอ่ืนๆนอกจากนี้แมวาจะได จตุตถฌาน ก็ตามจะไป
บังเกิดในภูมินี้ไมได สุทธาวาสภูมิ 5 ไดแก 
 (1) อวิหา คือ พรหมท่ีไมเส่ือมถอยจากสมบัติของตน หมายถึงไมจุติ
เสียกอนท่ีจะครบกําหนดอายุ 
 (2) อตัปปา คือ พรหมท่ีไมมีความเดือดรอนใจ 
 (3) สุทัสสา คือ พรหมท่ีมีผูอ่ืนพึงเห็นไดโดยความเปนสุข ท้ังนี้เพราะ
พรหมท่ีอยูในวุทัสสาภูมินี้มีรางกายสวยงามมาก ฉะนั้นผูใดเห็นแลวยอมเกิดความสุขใจ 
 (4) สุทัสสี พรหมท่ีแลเห็นส่ิงตางๆ ไดโดยความสะดวก 
 (5) อกนิฏฐา คือ พรหมท่ีไมมีความดอยหรือความเล็กนอย กลาวคือ 
ทิพยสมบัติและความสุขท่ีมีประมาณนอยไมมีแกพรหมเหลานี้ 
 (8.3.3) อรูปภพ หมายถึง  ภพของสัตว ท่ีเขาถึงอรูปฌาน ไดแก  
อรูปาวจรภูมิ 4 เปนช้ันท่ีทองเท่ียวอยูในอรูป แมจะละกามละรูปไดแลวแตยังปรารภอรูปเปน
อารมณ สัตวท่ีเกิดในช้ันเหลานี้จึงไดช่ือวา อรูปพรหม คือ เปนพรหมท่ีไมมีรูปมีแตนาม ขันธ 4 
เกิดข้ึนติดตอกัน โดยไมมีระหวางค่ันนับต้ังแตปฏิสนธิเปนตนมา อรูปาวจรภูมิมี 4 ชั้นตามช่ือของ
อรูปฌาน ไดแก 
 (8.3.3.1) อากาสานัญจายตนภูมิ คือ ภูมิเปนท่ีตั้งของอากาสานัญ
จาตนฌาน เปนข้ันท่ีเขาถึงภาวะอากาศไมมีท่ีสุด 
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 (8.3.3.2) วิญญาณัญจายตนภูมิ คือ ภูมิเปนท่ีตั้งของวิญญาณัญ
จายตนฌาน เปนข้ันท่ีเขาถึงภาวะวิญญาณไมมีท่ีส้ินสุด 
 (8.3.3.3) อากิ ญจั ญญายตนภู มิ  คื อ  ภู มิ เป น ท่ี ตั้ งของ 
อากิญจัญญาตนฌาน เปนข้ันท่ีเขาถึงภาวะไมมีอะไร 
 (8.3.3.4) เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ คือ ภูมิเปนท่ีตั้งของ
เนวสัญญานาสัญญายตน เปนช้ันท่ีเขาถึงภาวะมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช 
 ในสุคติภู มินอกจากมนุษยแลว  นอกนั้น เ รียกว า เทพหรือเทวดา  
คําวาเทพหรือเทวดาจึงคลุมถึงพรหมทั้งหลายดวย เทพและเทวดาเหลานี้วาโดยพื้นฐานแลวลวนเปน
เพื่อนรวมทุกข เกิด แก เจ็บ ตายเวียนวายอยูในวัฏสงสารเชนเดียวกับมนุษยท้ังหลาย ท้ังนี้เพราะเปน
ผูท่ียังไมส้ินกรรม นอกจากน้ีเทวดาสวนใหญก็เปนปุถุชนยังมีกิเลสคลายมนุษยแมวาจะมีเทพท่ีเปน
อริยบุคคลอยูบางแตสวนมากก็เปนอริยะมากอนต้ังแตคร้ังยังเปนมนุษย เม่ือเปรียบเทียบโดยเฉล่ีย
ตามลําดับฐานะเทวดาจะเปนผูมีคุณธรรมสูงกวาแตก็อยูในระดับใกลเคียงกันเพราะเปนระดับสุคติ
ดวยกัน (สุจิตรา  ออนคอม, 2552, หนา 106-110) 
 ในแงของความไดเปรียบเสียเปรียบ บางอยางเทวดาดีกวา แตบางอยาง
มนุษยก็ดีกวา เชน ทานเปรียบระหวางมนุษยชาวชมพูทวีปกับเทพช้ันดาวดึงสวา เทพช้ันดาวดึงส
เหนือกวามนุษย 3 อยาง คือ มีอายุทิพย ผิวพรรณทิพย และความสุขทิพย แตมนุษยชาวชมพูทวีปก็
เหนือกวาเทวดาช้ันดาวดึงส 3 ดาน คือ กลาหาญกวา มีสติดีกวา และมีการประพฤติพรหมจรรย (หมายถึง
การปฏิบัติตามอริยมรรค) แมวาตามปรกติพวกมนุษยจะถือวาเทวดาสูงกวาพวกตน และพากันอยาก
ไปเกิดในสวรรคแตสําหรับพวกเทวดาเขาถือวาการเกิดเปนมนุษยเปนสุคติของพวกเขา ดังพุทธ
พจนยืนยันวา “ภิกษุท้ังหลายความเปนมนุษยนี่แลนับวาเปนการไปสูสุคติของเทพทั้งหลาย” 
(สุจิตรา  ออนคอม, 2552, หนา 111) 

 เ ม่ือเทวดาองคใดองคหนึ่ งจะจุติ  เพื่อนเทพชาวสวรรคจะพากัน 
อวยพรวาใหไปสุคติ คือ ไปเกิดในหมูมนุษยท้ังหลาย เพราะโลกมนุษยเปนถ่ินท่ีมีโอกาสเลือก
ประกอบกุศลกรรมทําความดีความงามตางๆ และประพฤติธรรมไดอยางเต็มท่ี (ความช่ัว หรือ 
อกุศลกรรมตางๆ ก็เลือกทําไดอยางเต็มท่ีเชนกัน) การเกิดเปนเทวดาท่ีมีอายุยืนยาว ทานถือวาเปน
การเสียหรือพลาดโอกาสอยางหนึ่งในการท่ีจะไดประพฤติพรหมจรรย (ปฏิบัติตามอริยมรรค) เรียก
อยางสามัญวา เปนโชคไมดี พวกชาวสวรรคมีแตความสุข ชวนใหเกิดความประมาท มัวเมา สติ 
ไมมั่น สวนโลกมนุษยมีสุขบาง ทุกขบาง เคลากันไป มีประสบการณหลากหลายเปนบทเรียนได
มาก เม่ือรูจักกําหนดก็ทําใหไดเรียนรู ชวยใหเจริญสติวองไวทํางานดี เกื้อกูลแกการฝกตนและการท่ี
จะกาวหนาในอารยธรรม 
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 เทาท่ีกลาวมาจะเห็นขอเปรียบเทียบระหวางมนุษยกับเทวดาไดวา เม่ือ
เทียบโดยคุณธรรมและความสามารถท่ัวไปแลว ท้ังมนุษยและเทวดาตางก็มีไดเทาเทียมหรือ
ใกลเคียงกันเปนระดับเดียวกันแตมนุษยมีวิสัยแหงการสรางเสริมปรับปรุงมากกวาขอแตกตางสําคัญ
จึงอยูท่ีโอกาส กลาวคือมนุษยมีโอกาสมากกวาในการท่ีจะพัฒนาคุณธรรมและความสามารถของ
ตนวาตามปกติธรรมดาถาอยูกันเฉยๆ เทวดาทั่วไปสูงกวาดีกวา เกงกวามนุษยแตถามนุษยปรับปรุง
ตัวเม่ือไรก็จะข้ึนไปเทียมเทา หรือแมแตสูงกวาดีกวาเทวดา 
 เร่ืองกรรมท่ีกลาวมานี้สรุปความไดวาตราบใดท่ีสัตวท้ังหลายยังมีกรรม
ไมวาจะเปนกรรมดี หรือกรรมชั่วก็ตาม ตราบนั้นก็ยังไมสามารถตัดขาดจากสังสารวัฏได ยังคงพา
กันเวียนวายตายเกิดอยูมิรูจบส้ิน ตราบเทาท่ียังไมบรรลุนิพพานจะเกิดภพภูมิใดก็สุดแลวแตขีดข้ัน
หรือระดับกรรมดีกรรมช่ัวท่ีไดกระทําไว สัตวท้ังหลายจึงเกิดในทุคติภูมิบาง สุคติภูมิบาง  
(สุจิตรา  ออนคอม, 2552, หนา 112-113) 
 ทรรศนะเรื่องนรก - สวรรค 
 เพื่อใหทรรศนะเกี่ยวกับเร่ืองนรกสวรรคกวางออกไปขอกลาวถึงนรก-สวรรค 3 ระดับ 
คือ 
 1. นรก-สวรรคในโลกมนุษย 
 เทาท่ีมนุษยพอจะเห็นไดดวยตาธรรมดา ตัวอยางเชน มนุษยท่ีอยูอยางลําบาก
แรนแคนไรความเจริญ ไปเกิดในภูมิอากาศท่ีรอนเกินไป หนาวเกินไป เปนอยูลําบาก หรือมนุษยท่ี
ขาดแคลนอาหารเสื้อผา อยูอยางอดอยากแรนแคน พิกลพิการ หาความสุขในชีวิตไมได อยางนี้
เหมือนตกนรก หรืออยูในนรก สวนมนุษยบางพวกมีรางกายสมบูรณ มีทรัพยสมบัติมาก อุดมดวย
เส้ือผาอาหารท่ีอยูอาศัย ผิวพรรณดี มีความสุข ความสบาย อยางนี้จัดเปนสวรรคในโลกมนุษย 
 2. สวรรคในอก นรกในใจ 
  เม่ือใดใจมีความสุขเม่ือนั้นเหมือนไดข้ึนสวรรค เม่ือใดใจเปนทุกขเรารอนคับแคนใจ
เม่ือนั้นตกนรก-นรกในใจ 
 3. นรก-สวรรคในชาติหนา 
  ซ่ึงมีอยูอีกโลกหนึ่งมนุษยจะสัมผัสกับนรกสวรรคประเภทนี้เ ม่ือส้ินชีวิตแลว  
เรียกอีกอยางหนึ่งวา โลกทิพย ซ่ึงมีสภาวะแวดลอมและชีวิตแตกตางจากโลกมนุษยมาก ละเอียด
กวา สุขกวา และทุกขกวา สุขทุกขในโลกมนุษยหลายรอยหลายพันเทา 
 ผูคนโดยมากเช่ือในสวรรค-นรก 2 ประเภทแรก ปฏิเสธสวรรค-นรก ประเภทท่ี 3  
ซ่ึงเปนสวรรค-นรกท่ีสําคัญท่ีสุดและมีอยูจริง พวกเทพหรือสัตวนรกในโลกทิพยนี้จะใชชีวิตอยูเปน
ระยะเวลาเปนพันปหม่ืนปหรือถึงแสนป ซ่ึงหากจะกลาวกันตามจริงแลวความเช่ือ เร่ืองนรกสวรรค
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หรือตายแลวเกิดนั้น ไมมีส่ิงเสียหายแตประการใดแตผลดีท่ีจะเกิดกับผูมีความเช่ือ คือ ความยับยั้ง
ชั่งใจในการกระทําช่ัว ยอมมีมากกวาผูท่ีไมมีความเชื่อใน เร่ืองนรกสวรรค  (สุจิตรา ออนคอม, 
2545, หนา 175-178) 
 วศิน  อินทสระ (ม.ป.ป., หนา 3-5) ไดกลาวไวใน หนังสือหลักกรรมและการเวียน
วายตายเกิด ไววา  เร่ืองสําคัญยิ่งใหญอีกเร่ืองหน่ึงในพระพุทธศาสนา คือ เร่ืองหลักกรรมและ 
การเวียนวายตายเกิด ความเขาใจเร่ือง เร่ืองกรรมและการเวียนวายตายเกิด จะชวยแกปญหาชีวิตได
ทุกแงทุกมุม ทําใหไมตองนอยใจในชะตาชีวิตของตน และไมริษยาความสุขของผูอ่ืน เพราะไดเห็น
แจงแลววา  ความสุข ทุกข ความรุงเรือง หรือลมเหลวในชีวิตของแตละคนนั้นเปนผลรวมแหงกรรม
ของตน หรือกรรมแหงหมูคณะของตน เปนตน 
 เร่ืองกรรมชวยแกปญหาเร่ืองความไมเทาเทียมกันของมนุษย ความแตกตางกันใน
เร่ืองอุปนิสัยใจคอของคนแมอยูในส่ิงแวดลอมเดียวกันและมีมารดาบิดาเดียวกัน ไดรับการอบรม
อยางเดียวกัน 
 ความเขาใจอยางแจมแจง เร่ืองกรรม ทําใหบุคคลมีน้ําอดนํ้าทน มีความบากบ่ันม่ันคง 
ไมทอถอย มีความเพียรส่ังสมกรรมดีขยาดตอกรรมชั่ว ไมตีโพยตีพายเม่ือผิดหวัง และไมระเริง 
หลงในเม่ือประสบผลดีเพราะมารูแจงวา “ผลทุกอยางยอมมีมาเพราะเหตุ” 
 เร่ืองกรรมชวยใหบุคคลกลาเผชิญชีวิตอยางกลาหาญ เด็ดเดี่ยวสามารถมองเห็นแงดี
แมของความผิดหวัง หรือส่ิงท่ีเรียกกันวา โชคราย เพราะแจมแจงวามันเปนการใชหนี้กรรมอยาง
หนึ่ง ทําใหเรือชีวิตเบาข้ึน ทําใหแลนไปขางหนาไดรวดเร็วข้ึน หลักกรรมจะเปนไปไมได ถาไมมี
การเกิดใหมหรือการเวียนวายตายเกิด เพราะมีปญหาชีวิตหลายอยางท่ีไมอาจเขาใจได ถาปราศจาก
การเวียนวายตายเกิด หรือท่ีเรียกวา “สังสารวัฏ”  เชน ปญหาเร่ืองคนดีบางคนมีชีวิตอยูอยาง 
ทุกขทรมาน และคนชั่วบางคนมีชีวิตอยูอยางสุขสําราญเปนตน ปญหาน้ีจะเปนเร่ืองคางโลก ถา 
กฎแหงกรรมและการเกิดใหมไมเขามาชวยแก 
 อนึ่ง ชวงชีวิตเพียงชวงเดียวของบุคคลส้ันเกินไป ไมเพียงพอท่ีจะพิสูจนกรรมท่ี
บุคคลทําไวไดท้ังหมด การเกิดใหมจะชวยอธิบายกรรมในอดีตของคนไดอยางดีท่ีสุด ดวยประการ
ฉะนี้ การศึกษาใหรูแจงในเร่ืองกรรมและการเวียนวายตายเกิด จึงเปนกุญแจดอกสําคัญไขไปสูการ
ดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง มีผลเปนความสุขสงบแกผูท่ีศึกษาเรียนรู มีประโยชนในการพัฒนาชีวิตจิตใจ
ใหสูงข้ึน รมเย็น และทําใหเห็นวาการเกิดของเรามีความหมาย ไมใชเกิดมาโดยบังเอิญ 
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 3. ระดับสูงสุด (ปรมัตถะ)  จุดหมายสูงสุด หรือประโยชนอยางยิ่ง หมายถึง ประโยชน

ท่ีเปนแกนแทของชีวิต เปนจุดหมายสุดทายท่ีชีวิตจะพึงบรรลุ คือ การบรรลุนิพพานเปนชีวิตท่ีมี

ลักษณะ ดังนี้ 

 (1) ถึงถูกโลกธรรมกระทบถึงจะพบความผันผวนปรวนแปรก็ไมหวั่นไหว มีใจ

เกษมศานตมั่นคง 

 (2) ไมถูกความยึดติดถือม่ันบีบค้ันจิตใหผิดหวังโศกเศรามีจิตโลงโปรงเบาเปน

อิสระ 

 (3) สดช่ืนเบิกบานใจ ไมขุนมัวเศราหมองผองใสไรทุกขมีความสุขท่ีแท รูเทาทัน

และทําการตรงตามเหตุปจจัย ชีวิตหมดจดสดใสเปนอยูดวยปญญา (พระธรรมปฎก, 2545, หนา 9) 

มีหมวดธรรมท่ีสามารถนํามาใชเพื่อบรรลุจุดหมายในระดับนี้คือ 

 3.1 ไตรลักษณ 

 ไตรลักษณ เรียกอีกอยางหนึ่งวา สามัญลักษณะ แปลวา ลักษณะ 3 อาการที่เปน

เคร่ืองกําหนดหมาย 3 อยาง อันใหความรูถึงความจริงของสภาวธรรมท้ังหลาย ท่ีเปนอยางนั้นๆ ตาม

ธรรมดาของมัน ไดแก (พระพรหมคุณาภรณ, 2553 ข, หนา 89) 

 (1) อนิจจตา  ความไมเท่ียง ความไมคงท่ี ความไมคงตัว ภาวะท่ีเกิดข้ึนแลว

เส่ือม และสลายไป หมายความวา ส่ิงตางๆ ท่ีเกิดจากการปรุงแตงของเหตุปจจัย ยอมตกอยูในภาวะ

นี้ กลาวคือส่ิงหนึ่งส่ิงใดก็ตามท่ีมีการเกิดข้ึน ส่ิงเหลานั้นท้ังหมดอยูในภาวะไมเท่ียงตองเส่ือมสลาย

ไปในท่ีสุด ดังพุทธพจนวา “ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลมีความดับไป

เปนธรรมดา” (พระไตรปฎก เลมท่ี 13, 2539, หนา 244) 

 (2) ทุกขตา  ความเปนทุกข ความทนอยูไมได หรือทนไดยาก ทนอยูในสภาพ

เดียวกันไมไดตลอดไป เพราะปจจัยที่ปรุงแตงใหมีสภาพเปนอยางนั้นเปล่ียนแปลงไป หมายความ

วา ส่ิงท้ังหลายท่ีปจจัยปรุงแตงใหเกิดข้ึนแลว มันไมสามารถท่ีจะคงอยูในสภาวะเดิมนั้นไดเลย  

ตองเปล่ียนแปลง แปรปรวนไปตามเหตุปจจัย ส่ิงตางๆ ท่ีดูเหมือนวามันคงสภาพเดิมนั้น แทจริง

แลวมันมีการเปล่ียนแปลงในตัวมันเองตลอดเวลาไมวาเราจะรูหรือไมก็ตาม 
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 (3) อนัตตตา ความไมใชตัวตน ความไมมีตัวตนแทจริงของมันเอง คือ สภาวะท่ี

ปราศจากตัวตนท่ีเท่ียงแท หรือไมมีตัวตนท่ีแทจริงของมันเอง ตรงขามกับคําวาอัตตาซ่ึง หมายถึงส่ิง

ท่ีเปนอยูและดํารงคอยูดวยตนเอง และสามารถคงสภาพเดิมตลอดไปไมมีการเปล่ียนแปลง 

 สรุปไดวา อนัตตา หมายความวา ส่ิงท้ังหลายไมมีตัวตนท่ีเท่ียงแท ไมคงทนถาวร

เปล่ียนไปตามเหตุปจจัย ไมสามารถบังคับใหมันเปนไปตามใจของเราได เม่ือมันตองเปล่ียนแปลง

ไปเราจะไปหามไมใหมันเปล่ียนแปลงไมได  

 ลักษณะ 3 ประการนี้ มีความหมายใกลเคียงกันมาก สภาวะของส่ิงตางๆ ท่ีมีอยูนั้น

เปนไปในรูปของกระแสหรือกระบวนการของมันเอง คือ มันมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ไมมี

อะไรหยุดนิ่ง หรือคงเดิม กระแสหรือกระบวนการนี้ดําเนินสืบตอเนื่องกันไปไมขาดสาย โดยอาศัย

เหตุปจจัยท่ีสัมพันธกัน (พระพรหมคุณาภรณ, 2547 ข, หนา 4-8) 

 ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงในธรรมชาติมีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาตามเหตุปจจัย จึงตก

อยูในลักษณะท้ัง 3 นี้ คือ อนิจจัง-ไมเท่ียง ทุกขัง-คงสภาพเดิมไมได และอนัตตา-ไมมีตัวตนท่ี

แทจริง ดังพุทธพจนวา  “ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนัตตา” 

(พระไตรปฎก เลมท่ี 18, 2539, หนา 1) 

 ไตรลักษณเปนกฎธรรมชาติไมเกี่ยวของกับผูสรางผูบันดาล หรือการเกิดข้ึนของ

ศาสดาหรือศาสนาใดๆ กฎธรรมชาตินี้แสดงฐานะของศาสดาในความหมายของพุทธธรรมดวยวา

เปนผูคนพบกฎเหลานี้ แลวนํามาเปดเผยช้ีแจงแกชาวโลก  ดังพุทธพจนแสดงหลักไตรลักษณไวใน

รูปของกฎธรรมชาติ ดังนี้ 

 “ตถาคต (พระพุทธเจา) ท้ังหลายจะเกิดข้ึนก็ตาม  ไมเกิดข้ึนก็ตาม  ธาตุนั้นคือความ

ตั้งอยูตามธรรมดา ความเปนไปตามธรรมดาก็คงต้ังอยูอยางนั้น ตถาคตรู บรรลุธาตุนั้นวา สังขารท้ัง

ปวงไมเท่ียง สังขารท้ังปวงเปนทุกข ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา....ตถาคตตรัสรู เขาถึงหลักนั้นแลว  

จึงบอก แสดง วางเปนแบบ ตั้งเปนหลัก เปดเผย แจกแจง ทําใหเขาใจงายวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง

....เปนทุกข.....ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา....”  (พระไตรปฎก เลมท่ี 20, 2539, หนา 385) 

 3.2 พระรัตนตรัย 

 รัตนตรัย หมายถึง รัตนะ 3, แกวอันประเสริฐ หรือส่ิงลํ้าคา 3 ประการ, หลักท่ี

เคารพบูชาสูงสุด ไดแก พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ (พระพรหมคุณาภรณ, 2553 ข, หนา 98) 
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 (1) พระพุทธเจา หมายถึง พระผูตรัสรูเองและสอนผูอ่ืนใหรูตาม 

 (2) พระธรรม หมายถึง หลักคําสอนของพระพุทธเจา ท้ังหลักความจริงและ

หลักความประพฤติ 

 (3) พระสงฆ หมายถึง หมูสาวกผูปฏิบัติตามคําส่ังสอนของพระพุทะเจา 

 คุณของพระรัตนตรัย 

 พระรัตนตรัย ท้ัง 3 นั้นอันเปนสัญลักษณของพระพุทธศาสนา เปนของสูงสุดมี

ส่ิงท่ีมีคุณคาซ่ึงไมมีส่ิงใดเปรียบเทียบได เปนส่ิงท่ีมีทรงคุณคา และถือเปนสรณะของชาวพุทธ 

(พระไตรปฎก เลมท่ี 25, 2539, หนา 1) ซ่ึงประกอบดวย พุทธคุณ 9 ธรรมคุณ 9 และสังฆคุณ 9 ดังนี้  

 3.2.1 พุทธคุณ 9  คุณของพระพุทธเจา (พระไตรปฎก เลมท่ี 15, 2539, หนา 

361) 

 (1) อรหํ เปนพระอรหันต คือ เปนผูบริสุทธ์ิ ไกลจากกิเลส ทําลาย

กําแพงสังสารจักรไดแลว เปนผูควรแนะนําส่ังสอนผูอ่ืน ควรไดรับความเคารพบูชา เปนตน 

 (2) สมฺมา สมฺพุทฺโธ เปนผูตรัสรูชอบเอง 

 (3) วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เปนผูถึงพรอมดวยวิชชา คือ ความรู และจรณะ 

คือ ความประพฤติ 

 (4) สุคโต เปนผูเสด็จไปดีแลว คือ ทรงดําเนินพระพุทธจริยาใหเปนไป

โดยสําเร็จผลดวยดี พระองคเองก็ไดตรัสรูสําเร็จเปนพระพุทธเจา ทรงบําเพ็ญพุทธกิจก็สําเร็จ

ประโยชนยิ่งใหญแกชนท้ังหลายในท่ีท่ีเสด็จไป และแมปรินิพพานแลวก็ไดประดิษฐานพระศาสนา

ไว เปนประโยชนแกมหาชนสืบมา 

 (5) โลกวิทู เปนผูรูแจงโลก คือ ทรงรูแจงสภาวะอันเปนคติธรรมดาแหง

โลก คือสังขารท้ังหลายทรงหยั่งทราบอัธยาศัยสันดานแหงสัตวโลกท้ังปวง ผูเปนไปตามอํานาจแหง

คติธรรมดาโดยถองแท เปนเหตุใหทรงดําเนินพระองคเปนอิสระ  พนจากอํานาจครอบงํา 

แหงคติธรรมดานั้น และทรงเปนท่ีพึ่งแหงสัตวท้ังหลายผูยังจมอยูในกระแสโลกได 

 (6) อนุตฺตโร  ปุ ริสทมฺมสารถิ  เปนสารถีฝกบุ รุษท่ีฝกไดไม มีใคร 

ยิ่งกวา คือ ทรงเปนผูฝกคนไดดีเยี่ยมไมมีผูใดเทียมเทา 

 (7) สตฺถา เทวมนุสฺสานํ เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย 
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 (8) พุทฺโธ เปนผูตื่นและเบิกบานแลว คือ ทรงต่ืนเองจากความเช่ือถือและ

ขอปฏิบัติท้ังหลายท่ีถือกันมาผิดๆ ดวย ทรงปลุกผูอ่ืนใหพนจากความหลงงมงายดวย อนึ่ง เพราะไม

ติด ไมหลง ไมหวงกังวลในส่ิงใดๆ มีการคํานึงประโยชนสวนตนเปนตน จึงมีพระทัยเบิกบาน 

บําเพ็ญพุทธกิจไดถูกตองบริบูรณ โดยถือธรรมเปนประมาณ การท่ีทรงพระคุณสมบูรณเชนนี้ และ

ทรงบําเพ็ญพุทธกิจไดเรียบรอยบริบูรณเชนนี้ ยอมอาศัยเหตุคือความเปนผูตื่น และยอมใหเกิดผลคือ

ทําใหทรงเบิกบานดวย 

 (9) ภควา  ทรงเปนผู มีโชค  คือ  จะทรงทําการใด  ก็ ลุลวงปลอดภัย 

ทุกประการ หรือเปนผูจําแนกธรรมส่ังสอนสัตว 

 พุทธคุณ 9 นี้ เรียกอีกอยางหนึ่งวา นวารหาทิคุณ แปลวา คุณของ

พระพุทธเจา 9 ประการ มี อรหํ เปนตน (พระพรหมคุณาภรณ, 2553 ข, หนา 222) 

 3.2.2 ธรรมคุณ 6 คุณของพระธรรม  

 (1) สวากขาโต  ภควตา  ธมฺโม   พระธรรมเปนคําสอนอันพระผูมี 

พระภาคเจาตรัสไวดีแลว คือ ตรัสไวเปนความจริงแท  อีกท้ังงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง  

งามในท่ีสุด พรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยัญชนะ ประกาศหลักการครองชีวิตอันประเสริฐ บริสุทธ์ิ 

บริบูรณส้ินเชิง 

 (2) สนฺทิฏฐิโก อันผูปฏิบัติจะพึงเห็นชัดดวยตนเอง คือ ผูใดปฏิบัติ ผูใด

บรรลุ ผูนั้นยอมเห็นประจักษดวยตนเอง ไมตองเช่ือตามคําของผูอ่ืน ผูใดไมปฏิบัติ ไมบรรลุ ผูอ่ืนจะ

บอกก็เห็นไมได 

 (3) อกาลิโก ไมประกอบดวยกาล คือ ไมข้ึนกับกาลเวลา พรอมเม่ือใด 

บรรลุได ทันที  เห็นผลได ทันที  อีกอยางวา  เปนจริงอยูอยางไร  ก็ เปนอยางนั้น  ไมจํ ากัด 

ดวยกาล 

 (4) เอหิปสฺสิโก ควรเรียกใหมาดู คือ เชิญชวนใหมาชม และพิสูจน หรือ

ทาทายตอการตรวจสอบ เพราะเปนของจริงและดีจริง  

 (5) โอปนยิโก ควรนอมเขามา คือ ควรนอมเขามาไวในใจ หรือนอมเขา

ไปใหถึง ดวยการปฏิบัติใหเกิดมีข้ึนในใจ หรือใหใจบรรลุถึงอยางนั้น หมายความวา เชิญชวนให

ทดลองปฏิบัติดูอีกอยางหนึ่งวาเปนส่ิงท่ีนําผูปฏิบัติใหเขาไปถึงท่ีหมาย คือ นิพพาน 
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 (6) ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญูหิ อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน คือ เปนวิสัย

ของวิญูชนจะพึงรูได เปนของจําเพาะตน ตองทําจึงเสวยไดเฉพาะตัว ทําใหกันไมได เอาจากกัน

ไมได และรูไดประจักษท่ีในใจของตนนี่เอง  

 คุณของพุทธคุณขอท่ี 1 มีความหมายกวางรวมท้ัง ปริยัติธรรม คือ คําส่ัง

สอนดวย สวนคุณของพุทธคุณขอท่ี 2 ถึงขอท่ี 6 มุงใหเปนคุณของ โลกุตตรธรรม (พระพรหมคุณา

ภรณ, 2553 ข, หนา 223-224) 

 3.2.3 สังฆคุณ 9 คุณของพระสงฆ 

 (1) สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา 

เปนผูปฏิบัติดีแลว 

 (2) อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ เปนผูปฏิบัติตรง 

 (3) ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา 

เปนผูปฏิบัติถูกทาง 

 (4) สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ พระสงฆสาวกของพระผูมี 

พระภาคเจา เปนผูปฏิบัติสมควร 

 (5) อาหุเนยฺโย เปนผูควรแกของคํานับ 

 (6) ปาหุเนยฺโย เปนผูควรแกการตอนรับ 

 (7) ทกฺขิเณยฺโย เปนผูควรแกทักษิณาทาน, ควรแกของทําบุญ 

 (8) อฺชลิกรณีโย เปนผูควรแกการทําอัญชลี  

 (9) อนุตฺตรํ ปฺุญกฺเขตฺตํ โลกสฺส เปนเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก,  

ไมมีเนื้อนาบุญอ่ืนยิ่งกวา (พระพรหมคุณาภรณ, 2553 ข, หนา 224-225) 

 พระสงฆสาวกท่ีมาในบทสังฆคุณ 9 บทนี้ ทานหมายเอาพระอริยบุคคล 4 

คู 8 บุคคลซ่ึงทานเหลานี้ลวนต้ังอยูในมรรคผลท้ังส้ินคือ (พระไตรปฎก เลมท่ี 9, 2539, หนา 156) 

 คูท่ี 1 คือพระโสดาปตติมรรคพระโสดาปตติผล 

 คูท่ี 2 คือพระสกทาคามิมรรคพระสกทาคามิผล 

 คูท่ี 3 คือพระอนาคามิมรรคพระอนาคามิผล 

 คูท่ี 4 คือพระอรหันตมรรคพระอรหันตผล 
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 3.3 ขันธ 5 

                      กองแหงรูปธรรมและนามธรรม 5 หมวด ท่ีประชุมกันเขาเปนหนวยรวม  

ซ่ึงบัญญัติเรียกวา สัตว บุคคล ตัวตน เรา-เขา เปนตน, สวนประกอบ 5 อยางท่ีรวมเขาเปนชีวิต 

(พระไตรปฎก เลมท่ี 11, 2539, หนา 299-300) 

 (1) รูปขันธ ไดแก กองรูป, สวนท่ีเปนรูป, รางกาย พฤติกรรม และคุณสมบัติ

ตางๆ ของสวนท่ีเปนรางกาย, สวนประกอบฝายรูปธรรมท้ังหมด, ส่ิงท่ีเปนรางพรอมท้ังคุณและ

อาการ 

 (2) เวทนาขันธ ไดแก กองเวทนา, สวนท่ีเปนการเสวยรสอารมณ, ความรูสึก 

สุข ทุกข หรือเฉยๆ 

 (3) สัญญาขันธ ไดแก กองสัญญา, สวนท่ีเปนความกําหนดหมายใหจําอารมณ

นั้นๆ ได ความกําหนดไดหมายรูในอารมณ 6 เชนวา ขาว เขียว ดํา แดง เปนตน 

 (4) สังขารขันธ ไดแก กองสังขาร, สวนท่ีเปนความปรุงแตง, สภาพท่ีปรุงแตง

จิตใหดีหรือช่ัวหรือเปนกลางๆ, คุณสมบัติตางๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนํา ท่ีปรุงแตงคุณภาพของ

จิตใหเปนกุศล อกุศล อัพยากฤต (เปนกลางๆ ไมจัดเปนกุศลและอกุศล) 

 (5) วิญญาณขันธ ไดแก กองวิญญาณ, สวนท่ีเปนความรูแจงอารมณ, ความรู

อารมณทางอายตนะ หรือประสาททั้ง 5 และทางใจ คือ การเห็น การไดยิน การไดกล่ิน การรูรส  

การรูสัมผัสทางกาย และการรูอารมณทางใจ 

 ขันธ 5 นี้ยอลงมาเปน 2 คือ นาม และ รูป; รูปขันธจัดเปนรูป,  4 ขันธนอกนั้น

เปนนามอีกอยางหนึ่ง จัดเขาในปรมัตถธรรม 4: วิญญาณขันธเปน จิต, เวทนาขันธ สัญญาขันธ  

และ สังขารขันธ เปน เจตสิก, รูปขันธ เปน รูป, สวน นิพพาน เปนขันธวินิมุต คือ พนจากขันธ 5 

(พระพรหมคุณาภรณ, 2553 ข, หนา 162) 

 3.4  ปฏิจจสมุปบาท 

 คําวา “ปฏิจจสมุปบาท” มาจากคําวา ปฏิจฺจ แปลวา อาศัย กับ สมุปบาท 

(สํ+อุปฺบาท) แปลวา เกิดข้ึนพรอม ปฏิจจสมุปบาทจึงแปลวา สภาพท่ีอาศัยกันและกันแลวเกิดขึ้น 

(สุจิตรา  ออนคอม, 2552, หนา 120) เพราะตามหลักพระพุทธศาสนา ผลยอมเกิดข้ึนจากเหตุ ไมมี

อะไรเกิดข้ึนลอยๆ โดยปราศจากเหตุปจจัย มันจะเกิดข้ึนตอเม่ือมีเหตุปจจัยมาทําใหเกิดข้ึนเทานั้น 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  88 

 ปฏิจจสมุปบาท เปนหลักธรรมอีกหมวดหน่ึงท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงในรูปของ 

กฎธรรมชาติ หรือหลักความจริงท่ีมีอยูโดยธรรมดา ไมเกี่ยวกับการอุบัติของศาสดาท้ังหลาย  

ดังพุทธพจนวา “ตถาคตท้ังหลายจะอุบัติหรือไมก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้นก็ยังคงมีอยูเปนธรรมฐิติ  

เปนธรรมนิยาม คือ หลัก อิทัปปจจยตา (เปนช่ือหนึ่งของหลักปฏิจจสมุปบาท แปลตามตัววา  

การประชุมปจจัยของส่ิงเหลานี้ หรือภาวะท่ีมีอันนี้ๆ เปนปจจัย)” 

 ปฏิจจสมุปบาทมุงแสดงถึงอาการท่ีส่ิงท้ังหลายมีความสัมพันธเนื่องอาศัยเปน

เหตุปจจัยสืบตอแกกันเปนกระแสจนปรากฏลักษณะใหเห็นวาเปน ไตรลักษณ 

 3.4.1 ความหมายของเหตุและปจจัย 

 ในท่ีท่ัวไปหรือเม่ือใชตามปกติคําวา “เหตุ” กับ “ปจจัย” ถือวาใชแทนกัน

ไดแตในความหมายท่ีเครงครัดทานใช “ปจจัย” ในความหมายท่ีกวางแยกเปนปจจัยตางๆ ไดหลาย

ประเภท 

 สวนคําวา “เหตุ” เปนปจจัยอยางหนึ่งซ่ึงมีความหมายจํากัดเฉพาะ 

กลาวคือ “ปจจัย” หมายถึง สภาวะท่ีเอ้ือเกื้อหนุนคํ้าจุนเปดโอกาสเปนท่ีอาศัยเปนองคประกอบรวม

หรือเปนเง่ือนไขอยางใดอยางหนึ่งท่ีจะใหส่ิงนั้นๆเกิดมีข้ึนดําเนินตอไปหรือเจริญงอกงาม 

 สวนคําวา “เหตุ” หมายถึง ปจจัยจําเพาะท่ีเปนตัวกอใหเกิดผลนั้นๆ “เหตุ” 

มีลักษณะท่ีพึงสังเกตนอกจากเปนปจจัยเฉพาะและเปนตัวกอใหเกิดผลแลวก็มีภาวะตรงกับผล 

(สภาวะ) และเกิดสืบทอดลําดับคือตามลําดับกอนหลังดวย 

 สวน “ปจจัย” มีลักษณะเปนสาธารณะเปนตัวเกื้อหนุนหรือเปนเง่ือนไข

เปนตนอยางท่ีกลาวแลวอีกท้ังมีภาวะตาง (ปรภาวะ) และไมเกี่ยวกับลําดับ (อาจเกิดกอนหลังพรอม

กันรวมกันหรือตองแยกกัน-ไมรวมกันก็ได) 

 ในพระอภิธรรมทานจําแนกความสัมพันธของส่ิงท้ังหลายท่ีเปนเหตุปจจัย

แกกันนี้ไวถึง 24 แบบเรียกวาปจจัย 24 เหตุเปนปจจัยอยางหนึ่งใน 24 นั้นทานจัดไวเปนปจจัยขอ

แรกเรียกวา “เหตุ-ปจจัย” (พระพรหมคุณาภรณ, 2548 ค, หนา 97-99) 

 พระพรหมคุณาภรณ (2551 ข, หนา 57) ไดกลาวถึง ปฏิจจสมุปบาท  

ในหนังสือรูหลักกอนแลวศึกษา และสอนใหไดผล ไววา ส่ิงท้ังหลายไมมีอยูโดยลําพังตน แต 
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อิงอาศัยกันและกันเปนไปตามเหตุปจจัยคลาย  ๆกับ หลักสัมพัทธภาพ (relativity) ในพระพุทธศาสนาหลัก

นี้ก็ คือ อิทัปปจจยตา ท่ีนิยมเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท 

 ตามหลักธรรมซ่ึงเปนกฎธรรมชาติการที่ส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือปรากฏการณ

อยางใดอยางหนึ่งจะเกิดมีข้ึนไดตองอาศัยเหตุปจจัยตางๆหลากหลายประชุมกันพร่ังพรอม (ปจจัย

สามัคคี) 

 แทจริงนั้นจากเหตุเดียวจะมีผลหนึ่งเดียวก็หาไม (หรือ) จะมีผลอเนกก็หา

ไม (หรือ) จะมีผลเดียวจากเหตุอเนกก็หาไม; แตยอมมีผลอเนกจากเหตุอันอเนก 

 ในปฏิจจสมุปบาทท่ีพระพุทธเจาตรัสวา 

 “เพราะอวิชชา (อยางนั้น) เปนปจจัยสังขาร (อยางนั้น) จึงมี, เพราะสังขาร 

(อยางนั้น) เปนปจจัยวิญญาณ (อยางนั้น) จึงมี, ฯลฯ” ดังนี้ 

 ปฏิจจสมุปบาทเปนกฎธรรมชาติหรือหลักความจริงท่ีมีอยูโดยธรรมดาไม

เกี่ยวกับการอุบัติของพระศาสดาท้ังหลาย 

 พุทธพจนแสดงปฏิจจสมุปบาทในรูปของกฎธรรมชาติวา ดังนี้ 

 “ตถาคตท้ังหลายจะอุบัติหรือไมก็ตามธาตุ (หลัก) นั้นก็ยังคงมีอยูเปน

ธรรมฐิติเปนธรรมนิยามคือ หลักอิทัปปจจยตา (อีกช่ือหนึ่งของปฏิจจสมุปบาท) 

 ตถาคตตรัสรูเขาถึงหลักนั้นแลว จึงบอกแสดงวางเปนแบบต้ัง เปนหลัก

เปดเผยแจกแจงทําใหเขาใจงายและจึงตรัสวา “จงดูสิ” 

 “เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขารฯลฯ” 

 ภิกษุท้ังหลายตถตา (ภาวะท่ีเปนอยางน้ัน) อวิตถตา (ภาวะไมคลาดเคล่ือนไป

ได) อนัญญถตา (ภาวะท่ีไมเปนอยางอ่ืน) คือ หลักอิทัปปจจยตา ดังกลาวมานี้แลเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท”  

(พระไตรปฎก เลมท่ี 16, 2539, หนา 34-35) 

 ปฏิจจสมุปบาท นี้ในคัมภีรอภิธรรมและคัมภีรรุนอรรถกถามีช่ือเรียกอีก

อยางหนึ่งวา ปจจยาการ ซ่ึงแปลวา อาการที่ส่ิงท้ังหลายเปนปจจัยแกกัน ในหลักท่ีแสดงเต็มรูป

องคประกอบท้ังหมดมีจํานวน 12 หัวขอ องคประกอบเหลานี้เปนปจจัยเนื่องอาศัยสืบตอกันไปเปน

รูปวงเวียนไมมีตนไมมีปลาย คือ ไมมีตัวเหตุเร่ิมแรกท่ีสุด การยกเอาอวิชชาตั้งเปนขอท่ีหนึ่งไมได

หมายความวาอวิชชาเปนเหตุเร่ิมแรกของส่ิงท้ังหลายแตเปนการต้ังหัวขอเพื่อความสะดวกในการทํา
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ความเขาใจโดยตัดตอนยกเอาองคประกอบอันใดอันหนึ่ง ท่ีเห็นวาเหมาะสมท่ีสุดข้ึนมาตั้งเปนลําดบั

ท่ี 1 แลวก็นับตอไปตามลําดับ 

 องคประกอบ 12 ขอของ ปฏิจจสมุปบาท นั้นนับต้ังแต อวิชชา ถึง ชรามรณะ 

(พระไตรปฎก เลมท่ี 16, 2539, หนา 2) 

 เพราะ อวิชา เปนปจจัย สังขาร จึงมี 

 เพราะ สังขาร เปนปจจยั วิญญาณ จึงมี 

 เพราะ วิญญาณ เปนปจจัย นามรูป จึงมี 

 เพราะ นามรูป เปนปจจัย สฬายตนะ จึงมี 

 เพราะ สฬายตนะ เปนปจจัย ผัสสะ จึงมี 

 เพราะ ผัสสะ เปนปจจัย เวทนา จึงมี 

 เพราะ เวทนาเปนปจจัย ตัณหา จึงมี 

 เพราะ ตัณหา เปนปจจัย อุปาทาน จึงมี 

 เพราะ อุปาทาน เปนปจจัย ภพ จึงมี 

 เพราะ ภพ เปนปจจัย ชาติ จึงมี 

 เพราะ ชาติ เปนปจจัย ชรา มรณะ  จึงมี 

 ความหมายโดยสังเขปมีดังนี้ (พระพรหมคุณาภรณ, 2553 ข, หนา 340-

341) 

 (1) อวิชชา ความไมรู คือ ไมรูในอริยสัจจ 4 หรือ ตามนัยอภิธรรมวา 

อวิชา 8  

 (2) สังขาร สภาพท่ีปรุงแตง 

 (3) วิญญาณ ความรูแจงอารมณ 

 (4) นามรูป นามและรูป  

 (5) สฬายตนะ อายตนะ คือ ชองทางรับรู 6 ไดแก ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 

 (6) ผัสสะ ความกระทบ, ความประจวบ 

 (7) เวทนา ความเสวยอารมณ ความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉยๆ 

 (8) ตัณหา ความทะยานอยาก คือ ตัณหา 
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 (9) อุปาทาน ความยึดติดถือม่ัน 

 (10) ภพ ภาวะชีวิต  

 (11) ชาติ ความเกิด ไดแก ความปรากฏแหงขันธท้ังหลาย  

 (12) ชรามรณะ ความแกและความตาย ไดแก ชรา เส่ือมอายุ กับ มรณะ 

 ประโยชนของการเรียนรูเร่ือง ปฏิจจสมุปบาท 

 (1) ทําใหเรารูวาส่ิงท้ังหลายท้ังปวงนั้นมีลักษณะอนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา เปนไปตามแหงเหตุปจจัย ทําใหหมดขอสงสัยในเร่ืองท่ีวา ส่ิงท้ังหลายมีจริงหรือไมจริง 

ยั่งยืนหรือขาดสูญ เปนตน บุคคลใดท่ีขาดความรูในเร่ือง ปฏิจจสมุปบาท มักจะเขาใจในเร่ือง 

ไตรลักษณ ผิดพลาดโดยเฉพาะหลักอนัตตา ไปในความหมายท่ีวา “ไมมีอะไร” จึงกลายเปน  

อุจเฉททิฐิ คือ ความเห็นวาขาดสูญ คือเห็นวาส่ิงท้ังหลายท้ังปวงไมมีจริง อันจัดเปนความเห็นผิดท่ี

เรียกวา มิจฉาทิฐิ 

 (2) ผูเขาใจใน ปฏิจจสมุปบาท แลว ก็ยอมพนจากความสงสัยใน

ปญหาทางอภิปรัชญา เชนสงสัยในเร่ือง ปฐมเหตุ หรือสงสัยในส่ิงวิเศษที่อยูนอกเหนือธรรมชาติ 

เปนตน 

 (3) ทําใหเราเห็นส่ิงตางๆ ท้ังหลายที่สัมพันธเนื่องกันเปนเหตุปจจัย 

จึงทําใหจัดการกับปญหาตางๆ ไดโดยแกไขท่ีตัวสาเหตุ 

 (4) ทําใหดํารงชีวิตอยูดวยปญญา คือ รูเทาทันสภาวะธรรมชาติและ

รูจักถือเอาประโยชนจากธรรมชาติ โดยมีชีวิตอยูอยางกลมกลืนกับธรรมชาติ ไมตกอยูใตอํานาจของ

ความยึดถือและเกี่ยวของกับส่ิงท้ังหลายตามวิถีทางแหงเหตุปจจัย 

 (5) ถามีความเขาใจและเห็นแจงใน ปฏิจจสมุปบาท แลว ก็สามารถ

ยังผลใหบุคคลนั้นหลุดพนจากการติดของในวัฏสงสารเพราะสรรพสัตวท้ังหลายไมเหน็แจงในเร่ือง

นี้เองจึงทําใหเวียนวายตายเกิด พบกับความทุกขยากไมรูจักจบส้ิน (สุจิตรา  ออนคอม, 2552, หนา 

131-132) 

 3.5 อริยสัจ 4 

 ความจริงอันประเสริฐ, ความจริงของพระอริยะ, ความจริงท่ีทําใหผูเขาถึง

กลายเปนอริยะซ่ึงความจริงอันประเสริฐมีอยู 4 ประการ (พระพรหมคุณาภรณ, 2553 ข, หนา 204) 
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 (1) ทุกข แปลวา ความทุกข หรือสภาพท่ีทนไดยาก ทุกขในอริยสัจเปนทุกขของ

ส่ิงมีชีวิต คือ ทุกขกาย ทุกขใจ แบงเปน 2 ประเภท คือ  

 (1.1) สภาวทุกข หรือ ทุกขประจํา คือ ทุกขในสังขาร มี 3 ประการ คือ ชาติ 

(ความเกิด) ชรา (ความแก) มรณะ (ความตาย) เปนทุกขท่ีทุกคนมีเหมือนกันหมด 

 (1.2) ปกิณณกทุกข หรือ ทุกขจร คือ ทุกขท่ีเกิดข้ึนทางใจเปนสวนใหญ ใน                  

ธัมจักกัปปวัตตนสูตร พระพุทธเจาทรงแสดงทุกขไว 11 ประการ ดังนี้ 

 (1.2.1) ชาติ ความเกิด 

 (1.2.2) ชรา ความแก 

 (1.2.3) มรณะ ความตาย 

 (1.2.4) โสกะ ความเศราโศกเสียใจ 

 (1.2.5) ปริเทวะ ความรํ่าไร รําพนั รองไหครํ่าครวญ 

 (1.2.6) ทุกขะ ความไมสบายกาย 

 (1.2.7) โทมนัส ความไมสบายใจ 

 (1.2.8) อุปายาส ความคับแคนใจ 

 (1.2.9) อัปปยสัมปโยค ความประสบกับส่ิงอันไมเปนท่ีรัก 

 (1.2.10) ปยวิปปโยค ความพลัดพรากจากส่ิงอันเปนท่ีรัก 

 (1.2.11) อิจฉิตาลาภะ ความไมสมหวัง ปรารถนาส่ิงใดไมไดส่ิงนั้น

ตามปรารถนา 

 ทุกขท้ัง 11 ประการนี้ ชาติ ชรา มรณะ จัดอยูในสภาวะทุกข ท่ีเหลือเปน 

ปกิณณกทุกข ซ่ึงสวนใหญจะเปนทุกขทางใจ ยกเวน ทุกขะ ซ่ึงเปนทุกขทางกาย 

 จะเห็นวาตนตอของความทุกข คือ การเกิด เพราะเมื่อมีการเกิด ทุกขตางๆ ก็

ตามมา ดังปรากฏในพระสูตรวา  

 “การเกิดเปนเหตุใหเกิดทุกข การไมเกิดเปนเหตุใหเกิดสุข เม่ือมีการเกิดเปน

อันหวังไดทุกขนี้คือ ความหนาว ความรอน ความหิว ความกระหาย อุจจาระ ปสสาวะ สัมผัสไฟ 

สัมผัสทอนไม สัมผัสศาสตรา...เม่ือมีการเกิดเปนอันหวังไดทุกขนี้” (สุจิตรา  ออนคอม, 2552, หนา 

133) 
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 ทุกขในอริยสัจมีความหมายแคบกวาทุกขในไตรลักษณ เพราะหมายถึง 

ทุกขของส่ิงมีชีวิตเทานั้น สวนทุกขในไตรลักษณมีความหมายกวางกวา คือหมายถึง การคงอยูไมได 

ตองแตกดับทําลายไป จึงควบคุมส่ิงท้ังปวงท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตและคลุมทุกขในอริยสัจดวย 

 ทานพุทธทาส (2555 ก, หนา 9) ไดกลาวถึง อริยสัจจ ขอท่ี 1 ท่ีแสดงวา  

ส่ิงท้ังปวงเปนทุกข หรือสังขารท้ังปวงเปนทุกข นี่ก็คือบอกตรงๆวา ส่ิงท้ังปวงหรืออะไรเปนอะไร

นั่นเอง คําวาสังขารท้ังปวงเปนทุกข นั่นก็คือคําตอบท่ีวา ส่ิงท้ังปวงเปนท่ีตั้งแหงทุกข แตสัตว

ท้ังหลายไมทราบไมรูไมเห็น วาส่ิงท้ังปวงเปนความทุกข เพราะฉะนั้นจึงไดมีความอยากอยางใด

อยางหนึ่งในส่ิงท้ังปวง ถารูวามันเปนความทุกข ไมนาจะอยาก ไมนาจะยึด ไมนาจะไปผูกพันตัวเอง

เขากับส่ิงใดแลว ก็คงจะไมอยาก น่ีเพราะไมรูวาอะไรเปนอะไร โดยถูกตองตามความเปนจริง

นั่นเอง จึงไดไปอยากเขา คือปฏิบัติผิดตอความจริงของส่ิงท้ังปวง 

 (2) ทุกขสมุทัย เรียกส้ันๆวา สมุทัย แปลวา เหตุเกิดแหงความทุกข หรือ สาเหตุ

ใหทุกขเกิดข้ึน ไดแกความอยากที่ยึดถือเอาตัวตนเปนท่ีตั้ง โดยอาการท่ีมีเราผูเสพเสวยท่ีจะไดจะ

เปน จะไมเปนอยางนั้น อยางนี้ ทําใหชีวิตถูกบีบค้ันดวยความเรารอน รานรนกระวนกระวาย ความ

หวงแหน เกลียดชัง หวั่นกลัว หวาดระแวง ความเบ่ือหนาย หรือความคับของติดขัดในรูปใดรูปหนึ่ง

อยูตลอดเวลา ไมอาจโปรงโลงเบา เปนอิสระสดช่ืน เบิกบานไดอยางบริสุทธ์ิส้ินเชิง (สุจิตรา  

ออนคอม, 2552, หนา 133-134) 

 สาเหตุท่ีทําใหเกิดทุกขไดแก ตัณหา 3 คือ 

 (2.1) กามตัณหา คือ ความทะยานอยากในกาม ความอยากไดในกามคุณ 

คือ ส่ิงสนองความตองการทางประสาทท้ัง 5 หรือท่ี เรียกวา กามคุณ 5 ไดแก รูป รส กล่ิน เสียง และ

สัมผัส 

 (2.2) ภวตันหา คือ ความอยากมีอยากเปน ความอยากเปนนั่นเปนนี่ เชน 

อยากเปนใหญ อยากมีอํานาจวาสนา อยากเหนือผูอ่ืน เม่ือไมไดดังท่ีอยากก็ทําใหเกิดทุกขหรือเม่ือ

ไมไดในทางสุจริตก็พยายามทําใหไดมาในทางทุจริต ทําใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบ หรือถึงกับตอง

เขนฆากัน เปนตน 
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 (2.3) วิภวตัณหา คือ ความไมอยากมี ไมอยากเปน ตรงขามกับภวตันหา 

เชน บุคคลอยากเปนอยางหน่ึง เพราะภวตัณหาชักจูงไป แตเม่ือไดเปนแลวเกิดความลําบาก หรือ 

ไมพอใจก็อยากจะใหพนจากสภาพนั้นไมไดจึงเกิดความอึดอัดใจ ความทุกขก็เกิดข้ึน  

 (3) ทุกขนิโรธ เรียกส้ันๆวา นิโรธ แปลวา ความดับทุกข ไดแก ภาวะท่ีเขาถึง

เมื่อกําจัด อวิชา สํารอกตัณหาส้ินแลว ไมถูกตัณหายอมใจหรือฉุดลากไป ไมถูกบีบค้ันดวย

ความรูสึกกระวนกระวาย ความเบ่ือหนาย หรือความคับของติดขัดอยางใดๆ หลุดพนเปนอิสระ 

ประสบความสุขท่ีบริสุทธ์ิ สงบ ปลอดโปรงโลงเบา ผองใสเบิกบาน เรียกวา นิพพาน 

 การดับทุกขตองดับท่ีตนตอของมัน คือ ดับตัณหา 3 ผูท่ีดับตัณหาไดเรียกวา 

พระอริยบุคคล แบงออกเปน 4 ระดับ ตามข้ันของการละกิเลส กิเลสที่พระอริยบุคคลตองละมีอยู 10 

อยาง ท่ีเรียกวา สังโยชน 10 (คือ กิเลสอันผูกใจสัตว, ธรรมท่ีมัดสัตวไวกับทุกขหรือผูกกรรมไว 

กับผล) ไดแก (พระพรหมคุณาภรณ, 2553 ข, หนา 243-244) 

 (3.1) สักกายทิฏฐิ ความเห็นวาเปนตัวเปนตน เชน เห็นรูป เห็นเวทนา  

เห็นวิญญาณ วาเปนส่ิงมีตัวตน อันเปนเหตุใหเกิดความเห็นแกตัว จัดเปนกิเลสตัวแรกท่ีตองละให

ไดเสียกอน 

 (3.2) วิจิกิจฉา ความสงสัย, ความลังเลไมแนใจ 

 (3.3) สีลัพพตปรามาส ความถือม่ันศีลพรตโดยสักวาทําตามๆ กันไปอยาง

งมงาย หรือเห็นวาขลังหรือศักดิ์สิทธ์ิ 

 (3.4) กามราคะ ความกําหนัดในกาม, ความติดใจในกามคุณ5  

 (3.5) ปฏิฆะ ความกระทบกระท่ังในใจ, ความหงุดหงิดขัดเคือง  

 (3.6) รูปราคะ ความติดใจในอารมณแหงรูปฌานหรือในรูปธรรมอัน

ประณีต, ความปรารถนาในรูปภพ 

 (3.7) อรูปราคะ ความติดใจในอารมณแหงอรูปฌานหรือในอรูปธรรม, 

ความปรารถนาในอรูปภพ 

 (3.8) มานะ ความทระนงคน ความสําคัญตนคือถือตนวาเปนนั่นเปนนี่  

 (3.9) อุทธัจจะ (ความฟุงซาน) อุทธัจจะความฟุงซาน 
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 (3.10) อวิชชา (ความไมรูจริง, ความหลง) อวิชชาความไมรูจริงความหลง

อันเปนเหตุไมรู 

 สังโยชน 10 ขอนี้ ก็คือ อกุศลมูล 3 

 อกุศลมูล 3 แปลตามตัวอักษรวา รากเหงาของความไมฉลาด หมายถึง  

รางเหงา หรือตนตอของความช่ัวท้ังปวง เม่ือกําเริบจะแสดงออกมาเปนทุจริตทางกายวาจาใจรวม

เปนเหตุใหเกิดกิเลสมี 3 ประการ คือ (พระไตรปฎก เลมท่ี 11, 2539, หนา 259) 

 (1) โลภะ ความอยากได โลภะ คือ ความอยากไดของคนอ่ืนมาเปนของ

ตน อยากใหตนมีเหมือนคนอื่น หรือมีมากกวาผูอ่ืน ความอยากมีหลายรูปแบบซ่ึงจะกอใหเกิด

รากเหงาของความช่ัวท้ังปวงเชน อิจฉาความอยาก, ปาปจฉา ความอยากอยางช่ัวชาลามก, มหิจฉา 

ความอยากรุนแรง, อภิชฌาวิสมโลภะความอยากไดถึงข้ันเพงเล็ง ความอยากจะเกิดมากข้ึนซ่ึงจะ

กอใหเกิดความช่ัวในตัวเองวิธีแกไขความอยากคือ การใชสติระลึกรูในตน 

 (2) โทสะ ความคิดประทุษราย โทสะ คือ ความคิดประทุษราย ไดแก 

การอยากฆาการอยากทําลายผูอ่ืนๆ ความคิดประทุษรายเปนรากเหงาใหเกิดกิเลสไดหลายอยาง เชน 

ปฏิฆะความหงุดหงิด, โกธะ ความโกรธ, อุปนาหะ ความผูกโกรธ, พยาบาท ความคิดปองราย  

ถาปลอยใหมีโทสะมากผูนั้นจะเปนคนช่ัวคนพาล และเปนภัยตอสังคม วิธีแกไขโทสะ คือ การใช

สติระงับตนและฝกตนใหเปนผูมี อโทสะ 

 (3) โมหะ ความหลงไมรูจริง โมหะ คือ ความหลงไมรูจริง ไดแก ความ

ไมรูไมเขาใจความมัวเมา ความประมาทเปนรากเหงาใหเกิดกิเลสไดตางๆ มากมาย เชน มักขะ  

ลบหลูคุณทาน, ปลาสะ ตีเสมอ,มานะ ถือตัว, มทะ มัวเมา, ปมาทะ เลินเลอ โมหะทําใหขาดสติไมรู

ผิดชอบรายแรงกวา โลภะ และโทสะรวมท้ังสงเสริมใหโลภะและโทสะมีกําลังมากข้ึนยิ่งดวย วิธีท่ี

จะทําใหโมหะลดลงนั้นจะตองปฏิบัติตนเปนผูท่ีมี อโมหะความไมหลงงมงาย 

 โทษของการมีกิเลสดังกลาวขางตนพอสรุปลักษณะของกิเลสไดดังนี้คือ 

 (1) ราคะมีโทษนอยแตคลายชา 

 (2)   โทสะมีโทษมากแตคลายเร็ว 

 (3)   โมหะมีโทษมากแตคลายชา 
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 เพราะฉะน้ันถาดับสังโยชนไดหมด ก็เทากับดับ ตัณหา 3 ไดท้ังหมด การดับ

ตัณหา คือ การดับทุกข และผูท่ีดับทุกขไดเรียกวา พระอริยบุคคล แบงออกเปน 4 ประเภท 

ตามลําดับข้ันของการละสังโยชนไดคือ อริยบุคคล 4 ประเภท (สุจิตรา  ออนคอม, 2552, หนา 136-

138) 

 (1) พระโสดาบัน 

 โสดาบัน แปลวา ผูเขาถึงกระแสธรรม ผูแรกถึงกระแสธรรม (คือ 

อริยมรรค) ผูไดบรรลุโสดาปตติผลแลวดวยการละสังโยชนเบ้ืองต่ํา 3 ประการได คือ สักกายทิฏฐิ 

วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส พระโสดาบันแบงออกเปน 3 ประเภท ตามความออน กลาง แก ของ

อินทรีย 

 (1.1) สัตตักขัตตุปรมะ คือ ผูมาถึงความเปนอริยบุคคลดดยวิปสสนา

อยางออน ผูมีอินทรียออน พระโสดาบันประเภทนี้จะทองเท่ียวไปในสุคติภพ 7 ภพ ก็จะเขาถึง

นิพพานได 

 (1.2) โกลังโกละ คือ ผูมาโดยวิปสสนาอยางกลาง มีอินทรียปาน

กลาง พระโสดาบันประเภทนี้ จะแลนทองเที่ยวไปสูตระกูล (คือภพ) 2 หรือ 3 ตระกูลก็จะเขาถึง

นิพพานได 

 (1.3) เอกพีชี คือ ผูมาโดยวิปสสนาอยางกลา มีอินทรียกลา พระโสดาบัน

ประเภทนี้จะเกิดในโลกมนุษยอีกชาติเดียวเทานั้น แลวก็เขาถึงนิพพานได 

 ความเปนพระโสดาบันนี้ก็เชนเดียวกับความเปนพระอริยบุคคล

ประเภทอ่ืนๆ ท่ีมิไดจํากัดอยูเฉพาะเพศบรรพชิต(นักบวช) เทานั้น แมคฤหัสถคือชายหรือหญิงผู

ครองเรือน ก็สามารถเปนพระโสดาบันได เชนในสมัยพุทธกาลคฤหัสถท่ีเปนพระโสดาบันท่ีมี

ช่ือเสียงก็มีจํานวนมาก ไดแก นางวิสาขามหาอุบาสิกา  อนาถบิณฑิกเศรษฐี พระเจาพิมพิสาร เปน

ตน 

 (2) พระสกทาคามี 

 พระสกทาคามี คือ พระอริยบุคคล ผูละสังโยชนได 3 อยาง 

เชนเดียวกับพระโสดาบันและสามารถทําราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบางลง พระอริยบุคคลประเภทน้ี
จะกลับมาสูโลกน้ีโดยการถือปฏิสนธิอีกเพียงคร้ังเดียวก็จะเขาถึงพระนิพพานได พระสกทาคามี มี 5 
ประเภทคือ                          
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 (2.1) ทานท่ีบรรลุสกทาคามิผลในโลกมนุษย แลวไปเกิดในเทวโลก 
และนิพพานในเทวโลก                                                                                               

 (2.2) ทานท่ีบรรลุสกทาคามิผลในเทวโลก แลวมาเกิดในโลกมนุษย 
และนิพพานในโลกมนุษย 

 (2.3) ทานท่ีบรรลุสกทาคามิผล และนิพพานในเทวโลก 

 (2.4) ทานท่ีบรรลุสกทาคามิผล และนิพพานในโลกมนุษย 

 (2.5) ทานท่ีบรรลุสกทาคามิผลในโลกมนุษย แลวไปเกิดในเทวโลก
อยูตลอดอายุในเทวโลก แลวลงมาเกิดในโลกมนุษยอีกคร้ังจึงนิพพาน                                                  
 (3)  พระอนาคามี                                                                                                                   
 พระอนาคามี คือ พระอริยบุคคลผูละสังโยชนเบ้ืองตํ่า 5 อยางไดแลว 
จะปรินิพพานในเทวโลกชั้นสุทธาวาสน้ันโดยไมกลับมาเกิดในโลกมนุษยอีก พระอนาคามีแบง
ออกเปน 5 ประเภท คือ  
 (3.1) อันตราปรินิพพานยี คือ ทานผูจะปรินิพพานในระหวางอายุยัง
ไมทันถึงกิ่ง 
 (3.2) อุปหัจจปรินิพพาน คือ ทานผูจะปรินิพพานตอเม่ืออายุพนกึ่ง
แลว 
 (3.3) อสังขารปรินิพพาน คือ ทานผูจะปรินิพพานดวยไมตองใช
ความเพียรนัก 
 (3.4) สสังขารปรินิพพาน คือ ทานผูจะปรินิพพานดวยตองใชความ
เพียรเร่ียวแรง 
 (3.5) อุทธังโสโต อกนิฏฐคามี คือ ทานผูมีกระแสในเบ้ืองบนไปสู 
อกนิฏฐภพ 
 (4) พระอรหันต 
 พระอรหันต คือ พระอริยบุคคลผูละสังโยชนท้ังเบ้ืองตํ่าและเบ้ืองสูง
ไดท้ังหมดนับเปนพระอริยบุคคลช้ันสูงสุด เพราะเปนผูพนแลวจากวัฏสงสารโดยเด็ดขาด พระ
อรหันตมี 6 ประเภท คือ  
 (4.1) สัทธาวิมุตตะ คือ ผูหลุดพนดวยศรัทธา 
 (4.2) ปญญาวิมุตตะ คือ ผูท่ีหลุดพนดวยปญญา 
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 (4.3) อุภโตภาควิมุตตะ คือ ผูหลุดพนดวยสวนท้ัง 2 คือ ไดท้ังเจโต
วิมุตติ ข้ันอรูปสมาบัติกอนแลว ไดปญญาวิมุตติ 
 (4.4) เตวิชชา คือ ผูท่ีไดวิชา 3  
 (4.5) ฉฬภิญญา คือ ผูไดอภิญญา 6 
 (4.6) ปฏิสัมภิทัปปตตะ คือ ผูถึงความแตกฉานในปฏิสัมภิทา 
 (4) ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา 

 ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ปฏิปทาท่ีนําไปสูความดับแหงทุกข) เรียกส้ันๆ วา 

มรรคปฏิปทาท่ีนําไปสูความดับทุกข หรือ ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ไดแก อริยมรรคมีองค 8 

เรียกอีกอยางหนึ่งวา มัชฌิมาปฏิปทา เพราะเปนทางสายกลาง ซ่ึงจะดําเนินไปพอดีท่ีจะถึงนิโรธโดย

ไมติดของหรือเองไปหาที่สุดสองอยางคือ กามสุขัลลิกานุโยค (ความหมกมุนในกามสุข) และ  

อัตตกิลมถานุโยค (การประกอบความลําบากแกตน คือ บีบค้ันทรมานตนเองใหเดือดรอน) 

 การดําเนินปฏิปทาเพื่อเขาถึงความดับทุกข (นิพพาน) เปนกระบวนการท่ี

สลับซับซอนมาก ในสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค พระสารีบุตรไดแสดงปฏิปทาเพ่ือเขาถึงนิพพาน

แกปริพาชก ชื่อ ชัมพุขาทกะ ดังนี้ (พระไตรปฎก เลมท่ี 18, 2539, หนา 335) 

 “...ดูกอนทานสารีบุตร ท่ีเรียกวา นิพพาน ๆ ดังนี้ นิพพานเปนไฉนหนอ” 

ทานสารีบุตรตอบวา “ดูกอนผูมีอายุ ความส้ินราคะ ความส้ินโทสะ ความส้ินโมหะ นี้เรียกวา

นิพพานฯ” 

 ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพ่ือกระทํานิพพาน

นั้นใหแจงฯ 

 สา. มีอยูผูมีอายุฯ 

 ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพ่ือกระทํานิพพาน

นั้นใหแจงฯ 

 สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค 8 คือ ความเห็นชอบ  

ความดําริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ เล้ียงชีพชอบ เพียรชอบ ตั้งสติชอบ นี้แลเปนมรรคาเปน

ปฏิปทาเพ่ือกระทํานิพพานนั้นใหแจงฯ”  

 จะเห็นไดวาการเขาถึงนิพพานนั้นจะเขาถึงไดดวยการปฏิบัติเทานั้น  

จึงไดมีคําสอนท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยตรง ผูท่ีมีความรูความเขาใจ และเล่ือมใสในพุทธทรรศนคติ
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เปนพื้นฐานยอมสามารถปฏิบัติตามปฏิปทาดังกลาวได การปฏิบัติดังกลาวแบงไดเปนชวงกวางๆ 

มุง เฉพาะส่ิงท่ีจะตองปฏิบัติ เดนชัดเปนตอนๆ  เ รียงลําดับในรูปท่ีเ รียกวา  ไตรสิกขา  คือ 

(พระไตรปฎก เลมท่ี 11, 2539, หนา 272) 

 (1)  อธิสิลสิกขา การฝกอบรมในดานความประพฤติทางกาย วาจา 

 (2)  อธิจิตตสิกขา การฝกอบรมทางจิตหรือกระบวนการสมาธิ 

 (3)  อธิปญญาสิกขา การฝกอบรมปญญาข้ันสูง 

 ไตรสิกขานี้ เ ม่ือนํ ามาแสดงเปนคําสอนในรูปปฏิบัติจะกลายเปน 

สวนสําคัญของหลักท่ีเรียกวา โอวาทปาติโมกข อันเปนคําสอนท่ีเปนหลักใหญของพระพุทธเจา 3 

ประการ คือ  

 (1)  สพฺพปาปสฺสอกรณํ การไมทําความช่ังท้ังปวง (ศีล) 

 (2)  กุสลสฺสูปสมฺปทา การบําเพ็ญความดีใหเพียบพรอม (สมาธิ) 

 (3)  สจิตฺตปริโยทปนํ การทําจิตของตนใหผองใส (ปญญา) 

 โดยนัยนี้ในทางปฏิบัติ เม่ือจัดเปนระบบการฝกอบรมแบบชวงกวางๆ โดย

ถือวาผูปฏิบัติมีความรู ความเขาใจ หรือความเช่ือเปนพื้นฐานอยูแลว การฝกจึงเร่ิมท่ีความประพฤติ

ทางกาย วาจา (ศีล) กอน แลวประณีตข้ึนมาถึงการฝกจิต (สมาธิ) จนถึงระดับสุดทายคือ ทําปญญา

ใหแกกลาพนจากอวิชา ตัณหา อุปทานได เรียกการฝกแบบนี้วา ไตรสิกขา  

 ความสัมพันธแบบตอเนื่องของไตรสิกขานี้มองเห็นไดแมในชีวิตประจําวัน 

กลาวคือ เมื่อมีความบริสุทธ์ิในความประพฤติ และเช่ือม่ันในความบริสุทธ์ิของตนก็จะไมมี 

ความฟุงซานวุนวายใจ จิตจึงปลอดโปรงสงบ แนวแน การคิด การพิจารณา การรับรูจึงเปนไปอยาง

คลองตัว และเปนผลดีในทางปญญา ในทางปฏิบัติธรรมข้ันสูงข้ึนไปท่ีถึงข้ันจะใหเกิดญาณรูแจง

เห็นจริงจนกําจัดอาสวะกิเลสไดนั้น ยอมตองการจิตท่ีสงบนิ่งผองใส มีสมาธิแนวแนถึงขนาดระงับ

การรับรูทางอายตนะตางๆ ไดหมด เหลือแตอารมณท่ีกําหนดไวทําการแตเพียงอยางเดียว ไตรสิกขา

ซ่ึงจัดลําดับเปน ศีล สมาธิ ปญญา (สุจิตรา  ออนคอม, 2552, หนา 139)  

 สวนอริยมรรคมีองค 8 ไดแก ทางประเสริฐมีองคประกอบ 8 ประการคําวา 

“มรรค” แปลและหมายความไดดังนี้คือ 
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 (1) มรรค แปลวา ทําใหเตียนทําใหสะอาด หมายความวา อันธรรมดา

บุคคลผูตองการจะทําพื้นดินใหเปนหนทางสําหรับคนเดิน รถเดินก็ตองทําใหปราศจากตนไม คือ

ตองตัดตนไมท่ีกีดขวางออกพูนดินข้ึนเทคอนกรีตลาดยางทําใหเตียนทําใหเรียบทําใหเสมอทําให

สะอาดตามความตองการเม่ือทําแลวจะไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมา ท้ังไปดวยเทา ไปดวย

รถ เร่ืองนี้เปนอุปมาหนทางภายนอกซ่ึงเปนของปรากฏแกตน แกใจของประชนชนชาวโลกอยูแลว

นั้น ฉันใดอุปมาหนทางภายในก็เหมือนกันฉันนั้น คือบุคคลผูตองการจะทํากายวาจาใจของตนให

เตียน ใหสะอาด ใหบริสุทธ์ิ ก็ตองถากถางตนไมนอยใหญ คือกิเลสออกไมใหมากีดขวางในการ

เดินทาง ตองพูนดินข้ึนเทคอนกรีตลาดยางใหดี ไดแก พูนศีล สมาธิ ปญญาใหสูงยิ่งๆ ข้ึนไปโดย

ลําดับๆ จนสามารถกวาดลางส่ิงกีดขวาง คือ กิเลสนอยใหญใหหมดไปจากขันธสันดานของตน

เพราะฉะน้ันมรรคจึงไดแปลวาทําใหเตียนทําใหสะอาด 

 (2) มรรค แปลวา หนทาง หมายความวา บุคคลจะไปสูสถานท่ีตางๆ 

ตองมีหนทางไปบางทีถึงกับตองทําปายบอกไววาทางสายน้ีไปบานน้ัน ตําบลนั้น อําเภอนั้น จังหวัด

นั้น เปนตน ถาไมมีทางไปไมมีปายช้ีบอกไวก็จะทําใหบุคคลผูเดินทางไดรับความลําบากมาก ฉันใด

ผูจะไปสูพระนิพพานก็ฉันนั้น ตองพากันเดินตามทางที่สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาไดทรงทําปาย

บอกไวแลว ดังนั้นมรรคจึง แปลวา หนทาง 

 (3) มรรค แปลวา เปนเคร่ืองไปสูพระนิพพาน ดังหลักฐาน มํ สิวํ คจฺฉติ 

เอเตนาติ มคฺโคบุคคลยอมไปสูพระนิพพานดวยธรรมนี้ เพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงไดชื่อวา มรรค 

หมายความวา บุคคลจะไปสูประเทศนอกซ่ึงตนยังไมเคยไปหรือเคยไปแลวจะไปอีกก็ตองอาศัย

เคร่ืองบินหรือเรือเปนพาหนะสําหรับนําสูจุดหมายปลายทางท่ีตนตองการไปนั้น ฉันใดผูจะไปสู

พระนิพพานก็ฉันนั้นตองมีเคร่ืองบินภายใน คือพระธรรม ไดแก อริยมรรคเปนผูนําไปจึงจะสามารถ

ไปไดและไมหลงทางท้ังจะไมตกลงกลางทะเลหลวง คือ ปวงกิเลสไดดังนั้นมรรคจึง แปลวา  

เปนเคร่ืองนําไปสูพระนิพพาน 

 (4) มรรค แปลวา ธรรมอันบุคคลผูตองการพระนิพพานพึงแสวงหา  

ดังหลักฐานวา นิพฺพานตฺติเกหิ มคฺคียตีติ มคฺโค แปลวา ธรรมอันใดอันบุคคลผูตองการพระนิพพาน

ควรแสวงหาธรรมนั้นช่ือวามรรค หมายความวา บุคคลนั้นผูเห็นภัยในวัฏสงสารไดพิจารณาเห็น

โลกวาเปนของไมมีสาระแกนสารอะไรเลยเต็มไปดวยภัย เต็มไปดวยทุกขนานาประการ มีความเกิด
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แกเจ็บตาย เปนตน จึงจําเปนตองแสวงหาหนทางหลุดพนจากกิเลสและกองทุกขทางนั้น ไดแก 

มรรคสัจ ดังนั้น มรรค จึงแปลวา ธรรมอันบุคคลผูตองการพระนิพพานพึงแสวงหาเพราะเม่ือพบ

หนทางแลวก็จะเดินไปสูสิวโมกขอมตมหานิพพาน โดยปลอดภัย 

 (5) มรรค แปลวา ฆากิเลส ดังหลักฐานวา กิเลเส มาเรตีติ โม คจฺฉตีติ โค 

โม จ โส โค จาติ มคฺโค แปลวา ธรรมท่ีฆากิเลสไปชื่อวามรรค หมายความวา ธรรมนั้นมีมากมาย

หลายอยางแตธรรมสําหรับพุทธบริษัทไดยึดถือเปนหลักปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลส เพ่ือฆากิเลส  

เพื่อทําลายกิเลส องคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสบอกไวแลววา ไดแก มรรค เม่ือผูใดไดบําเพ็ญ

มัคคสัจนี้ถูกตองดีแลว ผูนั้นจะฆากิเลสไดโดยเด็ดขาด คือ ฆาความโลภ ความโกรธ ความหลง  

อันเปนกิเลสท่ีทําใหสัตวโลกไดรับความเดือดรอนไดอยางแนนอน (พระธรรมธีรราชมหามุนี, 2548 

ก, หนา 354 - 357) 

 มรรคสัจโดยองคธรรม ไดแก มรรค 8 หรือเรียกวา อริยมรรคมีองค 8 นี้

แสดงหลักความประพฤติปฏิบัติไวอยางละเอียด ถือวาเปนคําสอนภาคปฏิบัติ หรือระบบจริยธรรม

ท้ังหมดของพระพุทธศาสนา เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลางหรือขอปฏิบัติท่ีเปนกลางๆ 

ดําเนินตามความเปนจริงของธรรมชาติซ่ึงมีความหมายและรายละเอียดของการปฏิบัติ ดังนี้คือ 

 อริยมรรคมีองค 8 

 (1) สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นชอบ คือ มีความเห็น ความเช่ือท่ี

ถูกตอง มีความรูในอริยสัจ 4 ดงัพุทธพจนวา 

 “...ภิกษุท้ังหลาย สัมมาทิฐิคืออะไร ความรูในทุกข ความรูใน 

ทุกขสมุทัย  ความรูในทุกขนิโรธ  ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  นี้ เ รียกวาสัมมาทิฐิ” 

(พระไตรปฎก เลมท่ี 10, 2525, หนา 231) 

 สัมมาทิฐิ เปนสวนสําคัญข้ันตนของการปฏิบัติ เพราะถาปราศจาก

สัมมาทิฐิแลวยอมไมสามารถรูหรือแยกขอปฏิบัติอ่ืนๆ ท่ีถูกหรือผิดได 

 สัมมาทิฐิ มี 2 ระดับ คือ ระดับท่ีเปนอาสวะ (โลกียะ) กับระดับโลกุตตระ 

ดังพุทธพจนวา 
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 “...เรากลาววา สัมมาทิฐิมี 2 อยาง คือ สัมมาทิฐิท่ียังมีอาสวะ ซ่ึง

จัดเปนฝายบุญอํานวยวิบากแกขันธอยางหนึ่ง กับสัมมาทิฐิเปนอริยะ ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระและ

เปนองคมรรคอยางหนึ่ง 

 สัมมาทิฐิท่ียังมีอาสวะจัดอยูในฝายบุญอํานวยวิบากแกขันธเปนไฉน 

คือ ความเห็นวาทานท่ีใหแลวมีผล การบําเพ็ญทานมีผล การบูชามีผล กรรมท่ีทําไวดีและช่ัวมีผล  

มีวิบากโลกนี้มี ปรโลกมี มารดา บิดามี สัตวท่ีเปนโอปปาติกะมี สมณพราหมณผูประพฤติชอบ 

ปฏิบัติชอบ ซ่ึงประกาศโลกนี้และปรโลกใหแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเองมีอยู นี้แลสัมมาทิฐิจัดเปนฝาย

บุญอํานวยวิบากแกขันธ” (พระไตรปฎก เลมท่ี 14, 2525, หนา 146) 

 ปจจัยท่ีทําใหสัมมาทิฐิเกิดมี 2 อยาง คือ 

 (1.1) ศรัทธา หมายถึง การไวใจในปญญาของผู อ่ืน หรืออาศัย

ปญญาของคนอ่ืน โดยผานทางคําแนะนําส่ังสอน เปนตน เปนการเร่ิมตนจากปจจัยภายนอก เรียกวา  

ปรโตโฆสะ 

 (1.2) โยนิโสมนสิการ หมายถึง ความรูจักคิด หรือคิดเปน คิดถูกวิธี 

เปนการเร่ิมตนจากปจจัยภายใน 

 กลาวโดยสรุป สัมมาทิฐิก็คือเห็นตามส่ิงท่ีส่ิงท้ังหลายเปนจริง การที่

สัมมาทิฐิ จะพัฒนาข้ึนยอมตองอาศัยโยนิโสมนสิการเรื่อยไป เพราะโยนิโสมนสิการชวยใหไมมอง

ส่ิงตางๆ อยาผิวเผินหรือมองเห็นเฉพาะผลรวมท่ีปรากฏ แตมองแบบแยกแยะ และวิเคราะห  

เหตุปจจัย ทําใหไมถูกลวงดวยปรากฏการณทางรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะและคตินิยมตางๆ จน

เกิดเปนปญหาข้ึนแกตนเองและผูอ่ืน แตทําใหมีสติสัมปชัญญะ กระทําการตางๆ ดวยปญญาซ่ึงเปน

ข้ันท่ีสัมมาทิฐิสงผลแกองคมรรคขอตอๆ ไป เร่ิมตนทําลายสังโยชนมีสักกายทิฐิ วิจิกิจฉา และ

สัลัพพตปรามาส เปนตน (สุจิตรา ออนคอม, 2552, หนา 141-142) 

 (2) สัมมาสังกัปปะ หมายถึง การดําริชอบ มี 2 ระดับ คือ โลกียะ และ

ระดับโลกุตตระ ดังพุทธพจนตอไปนี้ 

 “...เรากลาววา สัมมาสังกัปปะมี 2 อยาง คือ สัมมาสังกัปปะท่ียังมี 

อาสวะ ซ่ึงจัดเปนฝายบุญ อํานวยวิบากแกขันธอยางหน่ึง กับสัมมาสังกัปปะท่ีเปนอริยะไมมีอาสวะ 

เปนโลกุตตระ และเปนองคมรรคอยางหนึ่ง” (พระไตรปฎก เลมท่ี 14, 2525, หนา 146) 
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 สัมมาสังกัปปะ คือ ความดําริชอบหรือ ความนึกคิดในทางท่ีถูกตอง

มี 3 ประการคือ 

 (2.1) เนกขัมมสังกัปป หรือ เนกขัมมวิตก คือ ความดําริท่ีปลอดจาก

กาม ความนึกคิดท่ีปลอดโปรงไมหมกมุน พัวพัน ติดของอยูในความอยากตางๆ ความคิดท่ี

ปราศจากความเห็นแกตัว รวมไปถึงความคิดเสียสละ และความคิดท่ีเปนคุณ หรือเปนกุศลทุกอยาง 

จัดเปนความนึกคิดท่ีปลอด ราคะ หรือโลภะ 

 (2.2) อพยาบาทสังกัปป หรือ อพยาบาทวิตก คือ ความดําริท่ีไมมี

ความเคียดแคนชิงชังขัดเคือง หรือการเพงมองในแงรายตางๆ โดยเฉพาะมุงเอาธรรมท่ีตรงขาม คือ 

เมตตาซ่ึง หมายถึง ความปรารถนาดีความมีไมตรี ตองการใหผูอ่ืนมีความสุขจัดเปนความคิดท่ี

ปลอดโทสะ 

 (2.3) อวิหิงสาสังกัปป หรือ อวิหิงสาวิตก คือ ความดําริท่ีปลอดจากการ 

เบียดเบียน การคิดรายหรือทําลาย โดยเฉพาะมุงเอาธรรมท่ีตรงขามคือ กรุณา ซ่ึงหมายถึง ความคิดชวยเหลือ

ผูอ่ืนใหพนจากความทุกข จัดเปนความคิดท่ีปลอด โทสะ เชนเดียวกัน (พระธรรมปฎก, 2544, หนา 276) 

 (3) สัมมาวาจา หมายถึง การเจรจาชอบ มี 2 ระดับคือ ระดับท่ีเปนโลกยีะ และ

ระดับโลกุตตระ 

 ระดับโลกียะไดแก  

 (3.1) มุสาวาทา เวรมณี เจตนางดเวนการพูดเท็จ 

 (3.2) ปสุณาย วาจาย เวรมณี เจตนางดเวนจากวาจาสอเสียด 

 (3.3) ผรุสาย วาจาย เวรมณี เจตนางดเวนจากวาจาหยาบคาย 

 (3.4) สมฺผปฺปลาปา เวรมณี เจตนางดเวนจากการพุดเพอเจอ 

 ระดับโลกุตตระไดแก ดังพุทธพจน 

 “...ความงด ความเวน ความเวนขาด เจตนางดเวนจากวจีทุจริต ท้ัง 4 

ของภิกษุผูมีจิตไกลขาศึก มีจิตหาอาสวะมิได พร่ังพรอมดวยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู...” 

(พระไตรปฎก เลมท่ี 14, 2525, หนา 147) 

 (4) สัมมากัมมันตะ หมายถึง การกระทําชอบ แบงออกเปน 2 ระดับ คือ 

ระดับท่ีเปนโลกียะ และระดับโลกุตตระ 
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      ระดับท่ีเปนโลกียะไดแก  

 (4.1) ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนางดเวนจากการตัดรอนชีวิต 

 (4.2) อทินนาทานา เวรมณี เจตนางดเวนจากการเอาของท่ีเขามิไดให 

 (4.3) กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เจตนางดเวนจากการประพฤติในกาม

ท้ังหลาย 

 ระดับโลกุตตระ ไดแก ดังพุทธพจน 

 “...ความงด ความเวน ความเวนขาด เจตนางดเวนจากกายทุจริตท้ัง 3 

ของภิกษุผูมีจิตไกลขาศึก มีจิตหาอาสวะมิได พร่ังพรอมดวยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู...” 

(พระไตรปฎก เลมท่ี 14, 2525, หนา 148) 

 (5) สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเล้ียงชีพชอบ แบงออกเปน 2 ระดับ คือ 

ระดับท่ีเปนโลกียะ และระดับโลกุตตระ 

     ระดับท่ีเปนโลกียะไดแก การเวนจากมิจฉาอาชีวะ คือ การคดโกง 

หลอกลวง เบียดเบียนผูอ่ืน หาเล้ียงชีพดวยสัมมาอาชีวะ นอกจากนี้อาชีพท่ีจัดเปนมิจอาชีวะ คือ  

การประกอบการคา 5 ชนิด ไดแก 

 (5.1) คาขายเคร่ืองประหาร หรือคาอาวุธ 

 (5.2) คาขายมนุษย 

 (5.3) คาขายสัตวท่ีมีชีวิตสําหรับฆาเปนอาหาร 

 (5.4) คาขายน้ําเมา 

 (5.5) คาขายยาพิษ 

 ระดับโลกุตตระ ไดแก 

 “...ความงดความเวนเจตนางดเวนจากมิจฉาอาชีวะของภิกษุผูมีจิต

ไกลขาศึกมีจิตหาอาสวะมิไดพร่ังพรอมดวยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู...” (พระไตรปฎก เลมท่ี 14, 

2525, หนา 149) 

 องคมรรค 3 ขอนี้ คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ 

จัดเปนข้ันศีลอันเปนพื้นฐานของระบบการฝกอบรมแบบไตรสิกขา แมวาศีลยังเปนขอปฏิบัติท่ียัง

ไมถึงจุดมุงหมายสูงสุดโดยตัวของมันเอง แตก็เปนวิธีเพื่อความกาวหนาไปสูข้ันสมาธิ คุณคาทาง
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จิตใจข้ันศีลคือ เจตนาท่ีจะงดเวน หรือการไมมีความดําริในการที่จะทําความชั่วใดๆ จึงทําใหจิตใจ

ปลอดโปรง ทําใหเกิดสมาธิงาย เม่ือจิตสงบแลวก็จะเกิดการใชปญญา และนําไปสูความหลุดพนใน

ท่ีสุด (สุจิตรา  ออนคอม, 2552, หนา 145) 

 (6) สัมมาวายามะ หมายถึง ความพยายามชอบ ไดแก ความเพียรพยายาม

ในส่ิงท่ีดีงามถูกตอง 

 ความเพียรในอริยมรรคเรียกอีกอยางหน่ึงวา สัมมัปปธาน หรือ 

ปธาน 4 ไดแก 

 (6.1) สังวรปธาน คือ เพียรระวังยับยั้งบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิด 

มิใหเกิดข้ึนตองมีความพอใจในการทําความเพียรโดยไมทอถอย 

 (6.2) ปหานปธาน คือ เพียรละบาปอกศุลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวใหหมดไป 

 (6.3) ภาวนาปธาน คือ เพียรทํากุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดมีข้ึนโดย

ไมทอถอย 

 (6.4) อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษากุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวให 

ตั้งม่ันมิใหสูญหายและพยายามใหกุศลนั้นเกิดมากข้ึน 

 ในสัมมัปปธานท้ัง 4 นี้ มีไดท้ังในระดับโลกียะและระดับโลกุตตระ

เพราะความเพียรในสัมมัปปธานท้ัง 4 นี้ เปนองคของการเจริญสติปฏฐานดวยซ่ึงไดกับคําวา อาตาป 

และ อาตาป นี้เปน สัมมาวายาโม ในองคของมรรคมีองค 8 ความเพียรในมหาสติปฏฐานยังเปน

ความเพียรของโลกียจัดอยูใน สมถกรรมฐานสัมมัปปธาน 4 ท่ีเกิดรวมกับ โลกียจิต กระทํากิจ

ตางกันและเกิดตางขณะตอเม่ือเขาถึงอริยมรรคเมื่อใดความเพียรในขณะนั้นจึงเปนโลกุตตระ 

สัมมัปปธาน 4 ท่ีเกิดรวมกับ โลกุตรจิต จะเกิดพรอมกันท้ัง 4ในขณะจิตเดียว 

 เม่ือสรุปความเพียรท้ัง 4 นี้ก็คือความเพียรในการเจริญ ศีล สมาธิ 

ปญญา หรือในการเจริญมรรค มีองค 8 คือ การเพียรมีสติกําหนดรูในกาย เวทนา จิต และธรรม  

เปนองคของ สัมมัปปธาน ท้ัง 4 ซ่ึงมีพรอมกันไปในขณะเดียวกันและคําวา เพียรประกอบกุศลท่ียัง

ไมเกิดใหเกิดข้ึนนั้น กุศลในท่ีนี้ ไดแก สมาธิและปญญา คือ ครบไตรสิกขานั่นเอง 
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 ความสําคัญของความเพียรนี้จะเห็นไดชัดใน โพธิปกขิยธรรม ซ่ึง

เปนธรรมฝายหนุนใหเกิดความรูในอริยสัจมี 37 ประการแบงออกเปน 7 หมวดคือ (พระไตรปฎก 

เลมท่ี 35, 2525, หนา 286) 

 (1) สติปฏฐาน 4 

 (2) สัมมัปปธาน 4 

 (3) อิทธิบาท 4 

 (4) อินทรีย 5 

 (5) พละ 5 

 (6) โพชฌงค 7 

 (7) มรรคมีองค 8 

 ซ่ึงหมวดท่ีมีสวนเกี่ยวของกับความเพียร หรือ สัมมัปปธาน 4 คือ 

เปนองคธรรมท่ีหนุนความเพียรใหกาวหนาคือ อิทธิบาท 4 อินทรีย 5 และพละ 5 มีองคประกอบ

ของธรรมดังนี้ 

 อิทธิบาท 4  (พระไตรปฎก เลมท่ี 11, 2539, หนา 277) 

 อิทธิบาท แปลวา คุณเครื่องใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมที่นําไปสู

ความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย, ทางแหงความสําเร็จในกิจอันเปนกุศล  มี 4 ประการ 

 (1) ฉันทะ คือ ความพอใจและเต็มใจ คือ ความตองการท่ีจะทํา 

ใฝใจรักจะทําส่ิงนั้นอยูเสมอ และปรารถนาจะทําใหไดผลดียิ่งๆ ข้ึนไป 

 (2) วิริยะ คือ ความเพียร คือ ขยันประกอบส่ิงนั้นดวยความพยายาม 

เขมแข็ง อดทน เอาธุระ ไมทอถอย   

 (3) จิตตะ คือ ความคิดมุงไป คือ ตั้งจิตในส่ิงท่ีทํา และทําส่ิงนั้น

ดวยความคิด เอาจิตฝกใฝไมปลอยใจใหฟุงซานเล่ือนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจใหแกส่ิงท่ีทํา 

 (4) วิมังสา คือ ความไตรตรอง หรือ ทดลอง คือ หม่ันใชปญญา

พิจารณาใครครวญตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอนในส่ิงท่ีทํานั้น มีการวางแผน วัดผล 

คิดคนวิธีแกไขปรับปรุงเปนตน (พระพรหมคุณาภรณ, 2553 ข, หนา 160) 

 อินทรีย 5 (พระไตรปฎก เลมท่ี 19, 2539, หนา 282) 
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 อินทรีย คือ ธรรมท่ีเปนใหญในกิจของตน ดวยอาการทั้ง 5 ประการ

ดังนี้ 

 (1) สัทธินทรีย คือ ความศรัทธาเปนใหญ 

 (2) วิริยินทรีย คือ ความเพียรเปนใหญ 

 (3) สตินทรีย คือ สติท่ีระลึกรูในอารมณปจจุบันเปนใหญ 

 (4) สมาธินทรีย คือ การทําจิตใหเปนสมาธิต้ังม่ันจดจออยูใน

อารมณกรรมฐาน 

 (5) ปญญินทรีย คือ ปญญาทําหนาท่ีเปนใหญดวยการรูแจง 

 พละ 5 (พระไตรปฎก เลมท่ี 22, 2539, หนา 2) 

 พละ คือ ความไมหวั่นไหว พละ 5 คือธรรมอันเปนกําลังท่ีเกื้อหนุน

แกอริยมรรคในลักษณะต้ังรับกลาว คือ จิตใจมีพละกําลังตานทานหรือทนตออารมณท่ีมากระทบได

อยางไมหวั่นไหวดวยกําลังของจิต 5 ประการดังนี้ 

 (1) สัทธาพละ คือ ความเล่ือมใส เช่ือถืออยางแรงกลา ไมมีความ

ยอหยอนในการปฏิบัติ  

 (2) วิริยพละ คือ ความองอาจกลาหาญพากเพียรอยางแรงกลา 

 (3) สติพละ คือ ความระลึกไดอยางถูกตอง เปนไปไมขาดสาย 

 (4) สมาธิพละ คือ ความสงบต้ังม่ันจดจออยูในอารมณเดียวอยาง

แรงกลา ไมหวั่นไหวโยกคลอนยอหยอน ทอถอย 

 (5) ปญญาพละ คือ ความกําหนดรูแจงสอดสองในธรรมปฏิบัติ

อยางแรงกลา (พระพรหมโมลี, 2545 ข, หนา 80-81) 

 (7) สัมมาสติ หมายถึง ความระลึกชอบ คือ ความระลึกได ความไมเผลอ 

ไมเลินเลอ การตั้งสติกําหนดพิจารณาใหเห็นในส่ิงท้ังหลายท่ีปรากฏตามสภาพความเปนจริงของ 

ส่ิงนั้น สัมมาสติก็ คือ หลักธรรมท่ีเรียกวา สติปฏฐาน 4 นั่นเอง  

 สติปฏฐาน 4 คือ การเจริญสติระลึกรูอันเปนเหตุใหเกิดวิปสสนา

ปญญามี 4 ประการไดแก (พระไตรปฎก เลมท่ี 11, 2539, หนา 276) 

 (1) กายานุปสสนา สติปฏฐาน คือ การตั้งสติกําหนดพิจารณากาย 
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 (2) เวทนานุปสสนา สติปฏฐาน คือ การต้ังสติกําหนดพิจารณา

เวทนา 

 (3) จิตตานุปสสนา สติปฏฐาน คือ การตั้งสติกําหนดพิจารณาจิต 

 (4) ธัมมานุปสสนา สติปฏฐาน คือ การตั้งสติกําหนดพิจารณา

ธรรม 

 การเจริญสติปฏฐาน 4 เปนทางสายเอกท่ีพระพุทธองคทรงช้ีแนะไว

เพื่อเปนทางปฏิบัติ โดยใชสติคอยกํากับดูแลชีวิตของเราซ่ึงมีเพียง 4 จุดเทานั้น คือ กาย ซ่ึงไดแก 

พฤติกรรมตางๆ เวทนา ไดแก ความรูสึกนึกคิดตางๆ จิต ไดแก ภาวะท่ีเปนไปตางๆ ของจิต และ

ธรรม ไดแก ความนึกคิดไตรตรอง การดําเนินชีวิตท่ีมีสติคอยกํากับดูแลพฤติกรรมทาง กาย วาจา ใจ 

จะมีความปลอดภัยและยังเปนหนทางแหงความรูแจงในอริยสัจอีกดวย  

 (8) สัมมาสมาธิ หมายถึง ความต้ังม่ันของจิตชอบ ไดแก ภาวะท่ีจิต 

แนวแนตอส่ิงท่ีกําหนดภาวะท่ีจิตมีอารมณเดียว หรือมีอารมณเปนหนึ่ง ไมฟุงซานหรือสายไป  

ดังพุทธพจน ดังนี้ 

 “สัมมาสมาธิเปนไฉน  ความต้ังอยูแหงจิต ความต้ังแนวแนแหงจิต 

ความม่ันลงไปแหงจิต ความไมสายไป ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีมีใจไมซัดสาย ความสงบ 

(สมถะ) สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโภชฌงค ท่ีเปนองคแหงมรรค นับเนื่องใน

มรรคอันใด นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ” (พระไตรปฎก เลมท่ี 35, 2525, หนา 101-102) 

 มรรคมีองค 8 นี้สามารถจัดเปนหมวดหมูสรุปลงในไตรสิกขาคือศีลสมาธิ

ปญญาไดดังนี้ (สุจิตรา  ออนคอม, 2552, หนา 139 -140) 

 (1) สัมมาทิฐิ 

 (2) สัมมาสังกัปปะ                             

 (3) สัมมาวาจา 

 (4) สัมมากัมมันตะ               1. ศีล 

 (5) สัมมาอาชีวะ 

  

 

3.  ปญญา 
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 (6) สัมมาวายามะ 

 (7) สัมมาสติ                         2. สมาธิ 

 (8) สัมมาสมาธิ 

 3.6 การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน 

  สมาธิ แปลวา ความต้ังม่ันของจิต หรือ ภาวะท่ีจิตแนวแนตอส่ิงท่ีกําหนด  

คําจํากัดความของสมาธิท่ีพบเสมอ คือ “จิตตัสเสกัคคตา” หรือท่ีเรียกส้ันๆ วา “เอกัคคตา” แปลวา  

ภาวะท่ีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง คือ การที่จิตกําหนดแนวแนอยูกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ไมฟุงซานหรือสายไป 

(พระธรรมปฎก, 2547 ก, หนา 1) ดังพุทธพจน ดังนี้ 

 “สัมมาสมาธิ เปนไฉน ? ความต้ังอยูแหงจิต ความต้ังแนวแนแหงจิต ความม่ันลง

ไปแหงจิต ความไมสายไป ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีมีใจไมซัดสาย ความสงบ (สมถะ)  

สมาธินทรีย สามธิพละ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค ท่ีเปนองคแหงมรรคนับเนื่องในมรรค  

อันใด นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ” (พระไตรปฎก เลมท่ี 35, 2525, หนา 101-102) 

 โดยสาระสําคัญ สมาธิที่ใชถูกทาง เพื่อจุดหมายในทางหลุดพน เปนไปเพื่อ

ปญญาท่ีรูเขาใจส่ิงท้ังหลายตามเปนจริง มิใชเพื่อผลในทางสนองความอยากของตัวตน เชน จะ 

อวดฤทธ์ิ อวดความสามารถเปนตน นั่นเองเปน สัมมาสมาธิ ดังหลักท่ีทานแสดงไววา ผูปฏิบัติ

ธรรมสามารถเจริญวิปสนาได โดยใชสมาธิเพียงข้ันตนๆ ท่ีเรียกวา วิปสสนาสมาธิ คือ สมาธิท่ีใช

ประกอบกับวิปสสนา หรือเพื่อสรางปญญาท่ีรูแจง อันเปนสมาธิในระดับระหวางขณิกสมาธิกับ

อุปจารสมาธิเทานั้น  

 การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน หมายถึง วิธีการฝกอบรมเจริญสมาธิอยางท่ี

ไดปฏิบัติสืบๆ กันมา เปนวิธีการท่ีปฏิบัติกันอยางเอาจริงเอาจัง เปนงานเปนการ โดยมุงฝกจําเพาะ

แตตัวสมาธิแทๆ ภายในขอบเขตท่ีเปนระดับโลกียท้ังหมด ซ่ึงกําหนดวางกันไวเปนรูปแบบ  

มีข้ันตอนท่ีดําเนินไปตามลําดับ เร่ิมตั้งแตการตระเตรียมตัวเบ้ืองตนกอนฝก วิธีเจริญกรรมฐานแต

ละอยางๆ และความกาวหนาในการฝกจนไดรับผลในข้ันตางๆ ตลอดถึงฌานสมาบัติ และโลกีย

อภิญญาท้ังหลาย (พระธรรมปฎก, 2547 ก, หนา 55-56) 
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 (1) ระดับของสมาธิ มี 3 ระดับ 

 (1.1) ขณิกสมาธิ 

                                                ขณิกสมาธิ หมายถึง สมาธิชั่วขณะ เปนสมาธิข้ันตน ซ่ึงคนท่ัวไปอาจ

ใชประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีการงานในชีวิตประจําวันใหไดผลดี และจะใชเปนจุดต้ังตนในการ

เจริญวิปสนาก็ได 

 (1.2) อุปจารสมาธิ 

 อุปจารสมาธิ หมายถึง สมาธิเฉียดๆ หรือสมาธิจวนแนวแนเปน

สมาธิข้ันระงับนิวรณได กอนท่ีจะเขาสูภาวะแหงฌาน หรือสมาธิในบุพภาคแหงอัปปนาสมาธิ 

 (1.3) อัปปนาสมาธิ 

 อัปปนาสมาธิ หมายถึง สมาธิแนวแน หรือสมาธิท่ีแนบสนิท เปน

สมาธิระดับสูงสุด ซ่ึงมีในฌานท้ังหลาย ถือวาเปนผลสําเร็จท่ีตองการของการเจริญสมาธิท่ัวไป  

(สุจิตรา  ออนคอม, 2553, หนา 7-8) 

 (2) วิธีเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน 

 วิธีเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผนนั้น สรุปความตามท่ีทานแสดงไวเปน

ลําดับข้ันตอนใหญๆได คือ เบ้ืองแรก เม่ือมีศีลบริสุทธ์ิดี หรือชําระศีลใหหมดจดแลวพึงปฏิบัติ 

ดังตอไปนี้ (พระธรรมปฎก, 2547 ก, หนา 56-76) 

 (2.1) ตัดปลิโพธ คือ เคร่ืองผูกพัน หรือหนวงเหนี่ยว ซ่ึงเปนเหตุให 

ใจพะวงหวงกังวล 10 ประการ คือ  

 ปลิโพธ 10 

 (2.1.1) ท่ีอยูหรือวัด ตนมีของใชเก็บสะสมไวมาก หรือมีงานอะไร

คางอยู เปนกังวลแตถาใจไมผูกไมเปนไร 

 (2.1.2) ตระกูล คือ ตระกูลญาติ หรือ ตระกูลอุปฏฐาก ซ่ึงสนิทสนม 

หางไปใจคอยหวง ควรทําใจใหได 

 (2.1.3) ลาภ เชน มีคนเล่ือมใสมาก มาหามาถวายของ มัววุนอยู  

ไมเปนอันปฏิบัติ 
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 (2.1.4) คณะ เชน มีคณะศิษยท่ีตองสอน ยุงอยูกับงานสอนและ 

แกความสงสัย ควรทําใหเสร็จเร่ืองท่ีคาง 

 (2.1.5) กรรม คือ การงาน โดยเฉพาะ นวกรรม ควรทําใหเสร็จหรือ

มอบหมายแกใครใหเรียบรอย 

 (2.1.6) อัทธานะ คือ การเดินทางไกลดวยกิจธุระ 

 (2.1.7) ญาติ ท้ังญาติทางบาน และญาติทางวัด 

 (2.1.8) อาพาธ คือ ตนเองปวยไข รีบรักษาใหหาย ถาดูทาจะไม 

ยอมหาย ก็ใหทําใจสูวาจะไมเปนทาสของมัน จะปฏิบัติละ 

 (2.1.9) คันถะ คือ ปริยัติ หรือส่ิงท่ีเลาเรียน เปนปลิโพธสําหรับผูวุน

กับการรักษาความรู เชน สาธยาย เปนตน ถาไมวุนก็ไมเปนไร 

 (2.1.10) ไมหวงอิทธิฤทธ์ิ (ผูเจริญสมาธิยังไมมีฤทธ์ิท่ีจะหวงนอกจากผู

บําเพ็ญวิปสสนา)  

 (2.2) เมื่อตัดปลิโพธิไดแลว ไมมีอะไรติดของคางใจ พึงไปหาทานท่ี

สามารถสอนกรรมฐานใหแกตนได ซ่ึงมีคุณสมบัติดีงามใฝใจชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืนอยางแทจริง 

เรียกวา กัลยาณมิตร คือ ผูประกอบดวย กัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ คือ นารัก นาเคารพ นาเจริญใจ 

รูจักวารูจักพูด ยอมใหพูด ยอมใหวา แถลงเร่ืองลึกซ้ึงได และไมชักนําในเร่ืองท่ีไมควร เม่ือหา

กัลยาณมิตรไดแลว พึงเขาไปหา ทําวัตรปฏิบัติตอทานแลวขอโอกาสเรียนกรรมฐานจากทาน 

 (2.3) รับหรือเรียนกรรมฐานท่ีเหมาะกับจริตของตนดังนี้ 

 วิปสสนากรรมฐาน และ สมถกรรมฐาน 

 วิปสสนา แปลวา ความเห็นแจง การฝกอบรมปญญาใหเกิด

ความเห็นแจงในสังขารท้ังหลายวาเปนของไมเท่ียงเปนทุกขเปนอนัตตา 

 กรรมฐาน แปลวา ท่ีตั้งแหงการทํางานของจิต หรือ ท่ีใหจิตทํางาน  

มีความหมายเปนทางการวา ส่ิงท่ีใชเปนอารมณในการเจริญภาวนา หรืออุปกรณในการฝกอบรมจิต 

หรืออุบายหรือกลวิธีเหนี่ยวนําสมาธิ พูดงายๆ วา ส่ิงท่ีเอามาใหจิตกําหนด จิตจะมีงานทําเปนเร่ือง

เปนราว สงบอยูได ไมเท่ียววิ่งเลนเตลิด หรือ เล่ือนลอยฟุงซานไปอยางไรจุดหมาย  
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 สมถะ แปลวา ความสงบหรือความเรียบงาย หมายถึง การทําจิตให

เปนสมาธินั่นเองท่ีวาสงบน้ันคือสงบจากนิวรณ (นิวรณคือส่ิงท่ีคอยขัดขวางความดีของจิตใจไมให

กาวหนาในคุณธรรมหรือในการทําความดีทุกข้ันตอน) 

 วิปสสนากรรมฐาน คือ กรรมฐานเปนอุบายเรืองปญญา, กรรมฐาน

ทําใหเกิดการรูแจงเห็นจริง หมายถึง การปฏิบัติธรรมท่ีใชปญญาพิจารณาเปนหลักวิปสสนา

กรรมฐานบําเพ็ญไดโดยการพิจารณาสภาวธรรมหรือนามรูป คือ ขันธธาตุ อายตนะ อินทรีย ใหเห็น

ตามความเปนจริง คือ เห็นดวยปญญาวาสภาวธรรมเหลานี้ตกอยูในสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ 

คือ อนิจจังทุกขังอนัตตาเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตัวของธาตุ 4 คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม เทานั้นเปนส่ิง

ท่ีไมควรยึดม่ันถือม่ัน 

 วิปสสนากรรมฐานเปนกรรมฐานที่มุงอบรมปญญาเปนหลักคูกับ 

สมถกรรมฐาน ซ่ึงมุงบริหารจิตเปนหลัก ในคัมภีรทางพระศาสนาท้ังพระไตรปฎกและอรรถกถา

ท่ัวๆ ไปมักจัดเอาวิปสสนาเปนแคสุตมยปญญาและจินตมยปญญา เพราะในวิภังคปกรณ

พระพุทธเจาทรงแสดงไวอยางนั้นท้ังนี้ก็ยังพอจะอนุโลมเอาวิปสสนาวาเปน ภาวนามยปญญา ไดอีก

ดวยเพราะในฏีกาหลายท่ีทานก็อนุญาตไวใหซ่ึงทานคงอนุโลมเอาตามนัยยะพระสูตรอีกทีหนึ่งและ

ในอรรถกถาปฏิสัมภิทามรรคทานกอ็นุโลมใหเพราะจัดเขาไดในภาวนามัยบุญกิริยาวัตถุขอ 10. 

 สมถกรรมฐาน คือ อุบายวิธีท่ีหยุดความฟุงซานแหงจิตซ่ึงมักจะ

ฟุงซานไปตามอารมณตางๆ กลาว คือ หยุดความคิดของจิตไวโดยใชสติยึดดึงอารมณอยางใดอยาง

หนึ่งมาบริกรรมจนกระท่ังจิตแนบแนนในอารมณนั้นและสงบระงับไมฟุงซานตอไป ไดแก 

กรรมฐาน 40 

 พระราชสุทธิญาณมงคล (2543, หนา 3) ไดกลาวถึงความสําคัญของ

การพัฒนาคนวาตองพัฒนาจิตใจกอน โดยการฝกจิตหรือฝกสมาธิ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  

พระกรรมฐาน พระกรรมฐาน แปลวา การกระทําใหฐานะดี พระกรรมฐานจึงเปนท่ีตั้งของการ

กระทําดี 
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 กรรมฐาน 40 

 กรรมฐานแสดงไวมี 40 วิธีโดยจัดเปนหมวดได 7 หมวด ดังนี้คือ 

กสิณ 10, อสุภะ 10, อนุสติ 10, อัปปมัญญา 4 หรือพรหมวิหาร 4, อาหาเร ปฏิกูลสัญญา 1,  

จตุธาตุววัฏฐาน 1,อรูป 4 

 จริยา หรือ จริต 6 

 จริยา แปลวา ความประพฤติ หมายถึง พื้นเพของจิต พื้นนิสัย 

ลักษณะนิสัยบุคคล ผูมีลักษณะนิสัยและความประพฤติท่ีหนักไปทางใดทางหน่ึงตามสภาพจติท่ีเปน

ปกติของบุคคลนั้นๆ ตัวความประพฤติ หรือ ลักษณะนิสัยนั้นเรียกวา จริยา บุคคลผูมีลักษณะนิสัย

และความประพฤติอยางนั้นๆ เรียกวา จริต เชนคนมีราคจริยา เรียกวา ราคจริต เปนตน  จริตประเภท

ใหญๆ มี 6 ประเภท คือ 

 (1) ราคจริต ผูมีราคะเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยหนัก

ไปทางราคะประพฤติหนักไปทางรักสวยรักงาม ละมุนละไม ควรใชกรรมฐานคูปรับ คือ อสุภ  

(และกายคตาสติ) 

 (2) โทสจริต ผูมีโทสะเปนความประพฤติปกติ มีนิสัยหนักไปทาง

โทสะ ประพฤติหนักไปทางใจรอนหงุดหงิดรุนแรง กรรมฐานท่ีเหมาะ คือ เมตตา (รวมถึงพรหม

วิหารขออ่ืนๆและกสิณ โดยเฉพาะวรรณกสิณ) 

 (3) โมหจริต ผูมีโมหะเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยหนัก

ไปทางโมหะประพฤติหนักไปทางเขลา เหงาซึม เง่ืองงง ใครวาอยางไรก็คอยเห็นคลอยตามไป  

พงึแกดวยมีการเรียนไตถามฟงธรรม สนทนาธรรมตามกาล หรืออยูกับครู (กรรมฐานท่ีเกื้อกูล คือ 

อานาปานสติ) 

 (4) สัทธาจริต ผูมีศรัทธาเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัย

มากดวยศรัทธาประพฤติหนักไปทางมีจิต ซาบซ้ึง ชื่นบาน นอมใจเล่ือมใสโดยงาย พึงชักนําไปใน

ส่ิงท่ีควรแกความเล่ือมใสและความเช่ือท่ีมีเหตุผล เชน ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และศีลของตน 

(อนุสสติ 6 ขอแรกไดท้ังหมด) 

 (5) พุทธิจริต หรือ ญาณจริต ผูมีความรูเปนความประพฤติปกติ  

มีลักษณะนิสัยความประพฤติหนักไปทางใชความคิดพิจารณา และมองไปตามความจริง พึงสงเสริม
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ดวยแนะนําใหใชความคิดพิจารณาสภาวธรรมและส่ิงดีงามท่ีใหเจริญปญญา เชน พิจารณาไตร

ลักษณ (กรรมฐานท่ีเหมาะ คือมรณัสสติ อุปสมานุสสติ จตุธาตุววัฏฐาน อาหาเร ปฏิกูลสัญญา) 

 (6) วิตกจริต ผูมีวิตกเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยความ

ประพฤติหนักไปทางชอบครุนคิดวกวน นึกคิดจับจดฟุงซาน พึงแกดวยส่ิงท่ีสะกดอารมณ เชน 

เจริญอานาปานสติ (หรือเพงกสิณ เปนตน) (พระธรรมปฎก, 2547 ก, หนา 66-67) 

 กรรมฐาน 40 นั้น นอกจากจะเหมาะกับจริตท่ีตางกันแลว ยังตางกัน

โดยผลสําเร็จท่ีสามารถใหเกิดสูงตํ่ามากนอยกวากันดวย คือมีขอบเขตในการเกิดสมาธิระดับตางๆ 

ไมเทากันดวย 

 (2.4) นอกจากเลือกกรรมฐานใหเหมาะกับจริตแลวแมแตสถานท่ีอยูอาศัย 

บรรยากาศ หนทาง ของใช อาหาร เปนตน ยังควรตองเลือกส่ิงท่ีเปน สัปปายะ คือ เกื้อกูลเหมาะกัน

ดวย วัดท่ีเหมะสม คือ เสนาสนะท่ีประกอบดวยองค 5 อันไดแก 

 (2.4.1) ไมไกลนัก ไมใกลนัก ไปมาสะดวก 

 (2.4.2) กลางวันไมพลุกพลาน กลางคืนไมอึกทึก 

 (2.4.3) ปราศจากการรบกวนของ เหลือบ ยุง ลม แดด สัตวเล้ือยคลาน 

 (2.4.4) เม่ือเขาพักอยูนั้น ไมขัดสนปจจัย 4 

 (2.4.5) มีพระเถระผูเปนพหูสูต ซ่ึงจะสามารถเขาไปสอบถามขออรรถ 

ขอธรรม ใหทานชวยอธิบายแกความสงสัยได 

 ควรตัดปลิโพธเล็กๆ นอยๆ คือ ขอกังวลเกี่ยวกับรางกายเคร่ืองใช

ประจําตัว ไมตองใหเปนขอกวนใจจุกจิกข้ึนอีก เชน ตัดโกนผมขนเล็บ เย็บยอมจัดการเร่ืองผาจีวร

ใหเรียบรอย ชําระท่ีพักอาศัยใหสะอาด เปนตน 

 (2.5) ปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิ โดยท่ัวไปหลักการเจริญสมาธิมี 3 ข้ัน คือ 

บริกรรมภาวนาอุปจารภาวนา และอัปปนาภาวนา แตกอนจะกลาวถึงภาวนา 3 ข้ัน มีคําท่ีควรทํา

ความเขาใจคําหนึ่งคือ นิมิต  

 นิมิต 3 

 นิมิต หรือ นิมิตต คือ เคร่ืองหมายสําหรับใหจิตกําหนด หรือ ภาพท่ีเห็น

ในใจซ่ึงเปนตัวแทนของส่ิงท่ีใชเปนอารมณกรรมฐานแบงเปน 3 อยางตามลําดับความเจริญ คือ 
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 (1) บริกรรมนิมิต แปลวา นิมิตข้ันเตรียมหรือเร่ิมตน ไดแก ส่ิงใดก็ตามท่ี

กําหนดเปนอารมณในการเจริญกรรมฐาน เชน ดวงกสิณท่ีเพงดู ลมหายใจท่ีกําหนด หรือพุทธคุณท่ี

กําหนดนึกเปนอารมณวาอยูในใจเปนตน 

 (2) อุคคหนิมิต แปลวา นมิิตท่ีใจเรียนหรือนิมิตติดตา ไดแก บริกรรม

นิมิตนั้นเองท่ีเพงหรือนึกกําหนดจนเห็นแมนยํากลายเปนภาพติดตาติดใจ เชน ดวงกสิณท่ีเพงจนติด

ตาหลับตามองเห็นเปนตน 

 (3) ปฏิภาคนิมิต แปลวา นิมิตเสมือน นิมิตคูเปรียบ หรือนิมิตเทียบเคียง 

ไดแก นิมิตท่ีเปนภาพเหมือนของอุคคหนิมิตนั่นเองแตติดลึกเขาไปอีกจนเปนภาพท่ีเกิดจากสัญญา

ของผูท่ีไดสมาธิ  จึงบริสุทธ์ิจนปราศจากสีเปนตน  และไมมีมลทินใดๆ ท้ังสามารถนึกขยายหรือ

ยอสวนไดตามปรารถนา 

 นิมิตสองอยางแรก คือ บริกรรมนิมิตและอุคคหนิมิต ไดท่ัวไปในกรรมฐานทุก

อยางแตปฏิภาคนิมิตไดเฉพาะในกรรมฐาน 22 อยางท่ีมีวัตถุสําหรับเพง คือ กสิณ 10 อสุภะ 10 กายคตาสติ

และอานาปานสติเทานั้น (พระธรรมปฎก, 2547 ก, หนา 73-74) 

 ภาวนา  3 

 (1) บริกรรมภาวนา เปนการเจริญสมาธิข้ันเร่ิมตน ไดแก การกําหนด

ถือเอานิมิต ในส่ิงท่ีใชเปนอารมณกรรมฐาน เชน เพงดวงกสิน กําหนดลมหายใจเขาออกท่ีกระทบ

ปลายจมูก เปนตน หรือนึกถึงพุทธคุณเปนอารมณ วาอยูในใจ เปนตน เม่ือกําหนดอารมณกรรมฐาน 

(คือบริกรรมนิมิต) นั้นไปจนมองเห็นภาพส่ิงนั้นติดตาติดใจแมนยํา กเ็กิดเปน อุคคหนิมิต จิตก็เปน

สมาธิข้ันตนท่ี เรียกวา บริกรรมสมาธิ (คือ ขณิกสมาธิ นั่นเอง) 

 (2) อุปจารภาวนา เปนการเจริญสมาธิข้ันอุปจาร ไดแก อาศัยบริกรรม

สมาธิ เอาจิตกําหนดนิมิตตอไป จนจิตแนวแนแนบสนิทในใจ เกิดเปนปฏิภาคนิมิตข้ึน นิวรณก็สงบ

ระงับไป (ในกรรมฐานท่ีไมมีวัตถุเพง เพียงแตนึกถึงอารมณอยูในใจ ไมมีปฏิภาคนิมิตกําหนดดวย

จิตแนวแนจนนิวรณระงับไปอยางเดียว)  จิตก็ตั้ ง ม่ันเปนอุปจารสมาธิเปนข้ันสูงสุดของ 

กามาวจรสมาธิ 

 (3)  อัปปนาภาวนา  เปนการเจริญสมาธิข้ันอัปปนา ไดแก การเสพปฏิภาค

นิมิตท่ีเกิดข้ึนแลวนั้นสมํ่าเสมอดวยอุปจารสมาธิ พยายามรักษาไวไมใหเส่ือมหายไปเสียโดย 
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หลีกเวนสถานท่ี บุคคลอาหาร เปนตน ท่ีไมเหมาะสมไมเกื้อกูลไมชวยสนับสนุนเสพแตส่ิงท่ี

เหมาะสมเกื้อกูลชวยสนับสนุนและรูจักปฏิบัติตามวิธีท่ีจะชวยใหเกิดอัปปนา เชน ประคับประคอง

จิตใหพอดีเปนตน จนในท่ีสุดก็เกิดเปนอัปปนาสมาธิ บรรลุปฐมฌานเปนข้ันเร่ิมแรกของ 

รูปาวจรสมาธิ (พระธรรมปฎก, 2547 ก, หนา 74-75) 

 การเจริญสมาธิก็คือ การเจริญสมถะกรรมฐาน ซ่ึงในพระพุทธศาสนามี 40 

อยางดังกลาวมาแลวขางตน  

 (3)  อุปสรรคของสมาธิ 

 (3.1) นิวรณ 5 แปลวา เคร่ืองกีดกั้น เคร่ืองขัดขวาง แปลเอาความตามหลัก

วิชาวา ส่ิงท่ีกีดกั้นการทํางานของจิต ส่ิงท่ีขัดขวางความดีงามของจิต ส่ิงท่ีทอนกําลังปญญา มี  

5 อยาง คือ (พระไตรปฎก เลมท่ี 11, 2539, หนา 301) 

 (3.1.1) กามฉันท ความอยากไดอยากเอา (แปลตามศัพทวา ความ

พอใจในกาม) หรือ อภิชฌา ความเพงเล็งอยากได หมายถึงความอยากไดในกามคุณ 5  

 (3.1.2) พยาบาท ความขัดเคืองแคนใจ ไดแก ความขัดใจ แคนเคือง 

เกลียดชัง ความผูกใจเจ็บ การมองในแงราย ความหงุดหงิด ฉุนเฉียว ไมพอใจตางๆ 

 (3.1.3) ถีนมิทธะ ความหดหูและเซ่ืองซึม หรือเซ็งและซึม แยกเปน 

ถีนะ ความหดหู หอเหี่ยว ถดถอย ระยอ ทอแท ความซบเซา 

 (3.1.4) อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซานและเดือดรอนใจ แยกเปน 

อุทธัจจะ ความท่ีจิตฟุงซาน ไมสงบ พลานไป และ กุกกุจจะ ความวุนวายใจ รําคาญใจ ระแวง 

เดือดรอนใจ กลุมใจ กังวลใจ 

 (3.1.5) วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย ไดแก ความเคลือบแคลงไมแนใจ 

สงสัย เกี่ยวกับพระศาสดา พระธรรม พระสงฆ เปนตน (พระธรรมปฎก, 2547 ก, หนา 10-13) 

 (3.2) มาร 5 แปลวา ส่ิงท่ีฆาบุคคลใหตายจากคุณความดีหรือจากผลท่ี

หมายอันประเสริฐ, ส่ิงท่ีลางผลาญคุณความดี, ตัวการท่ีกําจัดหรือขัดขวางบุคคลมิใหบรรลุผลสําเร็จ

อันดีงาม 

 (3.2.1) กิเลสมาร มารคือกิเลส, กิเลสเปนมารเพราะเปนตัวกําจัดและ

ขัดขวางความดี ทําใหสัตวประสบความพินาศท้ังในปจจุบันและอนาคต 
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 (3.2.2) ขันธมาร มารคือเบญจขันธ, ขันธ 5 เปนมาร เพราะเปน

สภาพอันปจจัยปรุงแตง มีความขัดแยงกันเองอยูภายใน ไมม่ันคงทนนาน เปนภาระในการบริหาร 

ท้ังแปรปรวนเส่ือมโทรมไปเพราะชราพยาธิเปนตน ลวนรอนโอกาสมิใหบุคคลทํากิจหนาท่ี หรือ

บําเพ็ญคุณความดีไดเต็มปรารถนาอยางแรง อาจถึงกับพรากโอกาสนั้นโดยส้ินเชิง 

 (3.2.3) อภิสังขารมาร มารคืออภิสังขาร, อภิสังขารเปนมาร เพราะ

เปนตัวปรุงแตงกรรม ทําใหเกิด ชาติ ชรา เปนตน ขัดขวางมิใหหลุดพนไปจากสังสารทุกข 

 (3.2.4) เทวปุตตมาร มารคือเทพบุตร, เทพยิ่งใหญระดับสูงสุดแหง

ชั้นกามาวจรตนหน่ึงช่ือวามาร เพราะเปนนิมิตแหงความขัดของ  คอยขัดขวางเหน่ียวร้ังบุคคลไว  

มิใหลวงพนจากแดนอํานาจครอบงําของตน โดยชักใหหวงพะวงในกามสุขไมหาญเสียสละออกไป

บําเพ็ญคุณความดีท่ียิ่งใหญได 

 (3.2.5) มัจจุมาร มารคือความตาย, ความตายเปนมาร เพราะเปน

ตัวการตัดโอกาสท่ีจะกาวหนาตอไปในคุณความดีท้ังหลาย  (พระพรหมคุณาภรณ, 2553 ข, หนา 

173) 

 (4) ผลของสมาธิ  

 (4.1) ฌาน 

 การเจริญสมาธินั้นจะประณีตข้ึนเปนลําดับภาวะจิตท่ีสมาธิถึงข้ัน

อัปปนาสมาธิแลว เรียกวา ฌาน โดยท่ัวไปแบงเปน 2 ระดับใหญๆ และแบงยอยออกไปอีกระดับละ 

4 รวมเปน 8 อยางเรียกวา ฌาน 8 หรือสมาบัติ 8  

 (4.1.1) รูปฌาน คือ ฌานมีรูปธรรมเปนอารมณ หรือ ฌานท่ีเปน 

รูปาวจร มี 4 อยาง ไดแก 

 (4.1.1.1) ปฐมฌาน (ฌานท่ี 1) มีองคประกอบ 5 คือ วิตก

วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา 

 (4.1.1.2) ทุติยฌาน (ฌานท่ี 2 ) มีองคประกอบ 3 คือ ปติ สุข 

เอกัคคตา 

 (4.1.1.3) ตติยฌาน (ฌานท่ี 3) มีองคประกอบ 2 คือ  สุข 

เอกัคคตา 
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 (4.1.1.4) จตุตถฌาน (ฌานท่ี 4) มีองคประกอบ 2 คือ ปติ 

อุเบกขา  เอกัคคตา 

 (4.1.2) อรูปฌาน คือฌานท่ีมีอรูปธรรมเปนอารมณ หรือฌานท่ี

เปนอรูปาวจร มี 4 อยาง ไดแก  

 (4.1.2.1)  อากาสานัญจายตะ คือ ฌานอันกําหนดอากาศ คือ 

ชองวางหาท่ีสุดมิไดเปนอารมณ 

 (4.1.2.2) วิญญาณัญจายตะ  คือ ฌานอันกําหนดวิญญาณหา

ท่ีสุดมิไดเปนอารมณ 

 (4.1.2.3)   อากิญจัญญายตนะ  คือ ฌานอันกําหนดภาวะท่ีไม

มีอะไรๆ เปนอารมณ 

 (4.1.2.4) เนวสัญญานาสัญญายตนะ คือ ฌานอันเขาถึง

ภาวะมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช (สุจิตรา  ออนคอม, 2553, หนา 37) 

 องคฌาน มีท้ังหมด 6 อยาง คือ  

 (1)  วิตก แปลวา ความตริ หมายถึง การจรดหรือปกจิตลงไปใน

อารมณ หรือยกจิตใสอารมณ มีในปฐมฌาน 

 (2) วิจาร แปลวา ความตรอง หมายถึง การฟน เคลา หรือ เอาจิต

ผูกพันอยูกับอารมณ มีในปฐมฌาน 

 (3) ปติ แปลวา ความอ่ิมใจ ดื่มด่ํา หรือเอิบอ่ิม หมายเอาเฉพาะปติ

ชนิดแผเอิบอาบซาบซานไปท่ัวสรรพางคกาย ท่ีเรียกวา ผรณาปติ 

 ปติ 5 (ความอ่ิมใจ, ความดื่มด่ํา) 

 (3.1)  ขุททกาปติ  (ปติเล็กนอย พอขนชูชันน้ําตาไหล) 

 (3.2) ขณิกาปติ  (ปติชั่วขณะ ทําใหรูสึกแปลบๆ เปนขณะๆ  

ดุจฟาแลบ) 

 (3.3) โอกกันติกาปติ  (ปติเปนระลอกหรือปติเปนพกัๆ ใหรูสึก

ซูลงมาในกาย ดุจคล่ืนซัดตองฝง  
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 (3.4) อุพเพตาปติ หรือ อุพเพงคาปติ (ปติโลดลอยเปนอยางแรง

ใหรูสึกใจฟูแสดงอาการหรือทําการ) บางอยางโดยมิไดตั้งใจ เชน เปลงอุทาน เปนตน หรือใหรูสึก 

ตัวเบา ลอยข้ึนไปในอากาศ ) 

 (3.5) ผรณาปติ (ปติซาบซานใหรูสึกเย็นซานแผเอิบอาบไปท่ัว

สรรพางค ปติท่ีประกอบกับสมาธิทานมุงเอาขอนี้) (ปญญา  ใชบางยาง, 2548, หนา 375) 

 (4) สุข แปลวา ความสุข หมายถึงความสําราญ ชื่นฉํ่า คลองใจ 

ปราศจากความบีบค้ันหรือรบกวนใดๆ  

 ปติ กับ สุข มีลักษณะท่ีแตกตางกัน คือ ปติ หมายถึง ความยินดี

ในการไดอารมณท่ีตองการ สวนสุข หมายถึง ความยินดีในการเสวยรสอารมณท่ีตองการ 

 (5) อุเบกขา แปลวา ความวางเฉย หรือความมีใจเปนกลาง หรือแปล

ใหเต็มท่ีวา ความวางทีเฉยดูอยู หมายถึง การดูอยางสงบหรือดูตามเร่ืองท่ีเกิด ไมตกเปนฝกฝาย 

 (6) เอกัคคตา แปลวา ภาวะท่ีจิตมีอารมณหนึ่งเดียว ไดแก ตัวสมาธิ

นั่นเอง (พระธรรมปฎก, 2547 ก, หนา 107-110) 

 (4.2) วสี  5  คือ ความชํานาญในคลองแคลวในฌาน 

 (4.2.1) อาวัชชนวสี  คือ ชํานาญคลองแคลวในการนึก ถาปรารถนา

จะนึกถึงองคฌานท่ีตนจะไดจะในเวลาใด ท่ีใดและนึกถึงนานเพียงใดก็สามารถนึกไดโดยเร็วพลัน 

 (4.2.2) สมาปชชนวสี  คือ ชํานาญคลองแคลวในการท่ีจะเขาฌาน 

ไมวาจะเขาในเวลาใด และท่ีใดก็สามารถเขาไดตามท่ีตองการ 

 (4.2.3) อธิฏฐานวสี  คือ ชํานาญคลองแคลวในการท่ีจะรักษาไวมิให

ฌานจิตนั้นตกภวังคไมวาจะในเวลาใด ท่ีใด และรักษาไวไดนานตามความพอใจ 

 (4.2.4) วุฏฐานวสี  คือ ชํานาญคลองแคลวในการท่ีจะออกจากฌาน 

 (4.2.5) ปจจเวกขณวสี  คือ ชํานาญคลองแคลวในการท่ีจะพิจารณา 

เม่ือปรารถนาท่ีจะพิจารณาองคฌานท่ีตนไดก็สามารถพิจารณาโดยเร็วไมเนิ่นชา (สุจิตรา  ออนคอม, 

2552, หนา 160) 

 ผลท่ีไดจากการเจริญรูปฌาน เม่ือบุคคลไดเจริญสมาธิจนบรรลุจตุถ

ฌานซ่ึงเปนฌานท่ี 4 แหงรูปฌานแลวอาจนอมจิตไปเพ่ือบรรลุอภิญญาได แตท้ังนี้มิไดหมายความ
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วาผูท่ีบรรลุจตุตถฌานแลวก็พยายามฝกเขา-ออก จากฌานใหคลองแคลว แลวปฏิบัติใหถึงอภิญญา

โดยออกจากฌานเสียกอนจึงนอมจิตไปเพื่อใหไดอภิญญา 

 (4.3) อภิญญา 6 คือ ความรูยิ่งยวดมี 6 ประการ คือ 

 (4.3.1) อิทธิวิธา หรือ อิทธิวิธิ  (ความรูท่ีทําใหแสดงฤทธ์ิตางๆได) 

 (4.3.2) ทิพพโสต (ญาณท่ีทําใหมีหูทิพย) 

 (4.3.3) เจโตปริยญาณ (ญาณท่ีใหกําหนดใจคนอ่ืนได) 

 (4.3.4) ปุพเพนิวาสานุสสติ (ญาณท่ีทําใหระลึกถึงชาติได) 

 (4.3.5) ทิพพจักขุ (ญาณท่ีทําใหมีตาทิพย) 

 (4.3.6) อาสวักขยญาณ (ญาณท่ีทําใหอาสวะส้ินไป) 

 อภิญญาท้ัง 6 อยางนี้ อยางท่ี 1-5 ปุถุชนก็รูได แตอยางท่ี 6 คือ อาส

วักขยญาณ นั้นรูไดแตพระอรหันตเทานั้น ปุถุชนรูไมได นอกจากน้ีอภิญญา 5 ขอแรกนั้นถึงแม

บุคคลบรรลุแลวก็เส่ือมไดถาอํานาจสมาธิหมดไป แตถาบรรลุอาสวักขยญานแลวจะไมเส่ือม 

 ผลท่ีไดจากการเจริญอรูปฌาน การท่ีจะเจริญอรูปฌานไดนั้นตอง

ผานการเจริญ รูปฌานตามลําดับข้ัน ตั้งแตรูปฌานท่ี 1 ถึงรูปฌานท่ี 4 เสียกอน เม่ือไดรูปฌานท่ี 4 

และชํานาญดวยวสีท้ัง 5 ในแตละข้ันแลว จึงเร่ิมตนเจริญอรูปฌานท่ี 1 ตามลําดับ ผลท่ีไดจากการ

เจริญอรูปฌาน คือ สมาบัติ 

 (4.4) สมาบัติ แปลวา 'ถึงพรอม' แปลเหมือนกันกับคําวา สมบัติ ศัพทเดิม

วา สัมปตติ แปลวา ถึงพรอม หมายเอาวา เขาถึงจุดของอารมณท่ีเปนสมาธิ หรือท่ีเรียกวา ฌาน

นั่นเองเม่ืออารมณของสมาธิท่ียังไมเขาระดับฌานยังไมเรียกวา สมาบัติ  

 สมาบัติ มี 2 ประเภท คือ  

 (4.4.1) ผลสมาบัติ คือ การเขาสมาบัติตามผลที่ได ผลสมาบัตินั้น

ยอมมีไดแกปุถุชน และพระอริยเจาท่ีไดสมาบัติ 

 (4.4.2) นิโรธสมาบัติ หรือ สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ทานท่ีจะเขา

นิโรธสมาบัติไดตองเปนพระอริยะข้ันตํ่า ตั้งแตพระอนาคามีท่ีไดสมาบัติ 8 เปนตนไป และ 

พระอรหันตประเภทอุภดตภาควิมุติเทานั้นจึงจะเขาได  สมาบัตินี้เขาคราวหนึ่งใชเวลาอยางนอย 7 
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วัน อยางสูงไมเกิน 15 วัน ผูใดไดทําบุญแกทานท่ีออกจากนิโรธสมาบัตินี้จะไดผลในวันนั้น

หมายความวาคนจนก็จะไดเปนมหาเศรษฐีในวันนั้น 

 นิโรธสมาบัตินี้ เรียกอีกอยางหน่ึงวา อนุปุพพวิหารธรรม (ธรรม

เปนเคร่ืองอยูตามลําดับ) 9 ประการ (พระไตรปฎก เลมท่ี 23, 2525, หนา 332-335) หรือ อนุปุพพนิโรธ (การ

ดับไปโดยลําดับ) 9 ประการ ดังนี้ 

 (4.4.2.1)  กามสัญญาของทานผูเขาปฐมฌานยอมดับไป 

 (4.4.2.2) วิตก วิจาร ของทานผูเขาจตุตถฌานยอมดับไป 

 (4.4.2.3) ปติของทานผูเขาตติยฌานยอมดับไป 

 (4.4.2.4) ลมอัสสาสะ ปสสาสะ ของทานผูเขาจตุตถฌาน

ยอมดับไป 

 (4.4.2.5) รูปสัญญาของทานผูเขาอากาสานัญจายตนสมาบัติ

ยอมดับไป 

 (4.4.2.6) อากาสานัญจายตนสัญญาของทานผูเขาวิญญาญัณ

จายตนสมาบัติยอมดับไป 

 (4.4.2.7) วิ ญญ า ญั ณ จ า ย ต น สั ญญ า ข อ ง ท า น ผู เ ข า 

อากิญจัญญายตนสมาบัติยอมดับไป 

 (4.4.2.8) อากิญจัญญายตนสัญญาของทานผูเขาเนวสัญญา

นาสัญญายตนสมาบัติยอม ดับไป 

 (4.4.2.9) สัญญาและเวทนาของทานผูเขาสัญญาเวทยิต

นิโรธสมาบัติยอมดับไป (สุจิตรา  ออนคอม, 2553, หนา 40) 

 สัมมาสมาธิท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้จะเห็นไดวา การเพียรพยายาม

บําเพ็ญสมาธิโดยใชกลวิธีใดๆ ก็ตาม เพื่อใหเกิดผลสําเร็จเชนนี้ทานเรียกวา สมถะ มนุษยปุถุชน

เพียรพยายามบําเพ็ญสมาธิเพียงใดก็ตาม ยอมไดผลสําเร็จอยางสูงสุดเพียงเทานี้ หมายความวา สมถะ

ลวนๆ ยอมนําไปสูภาวะจิตท่ีเปนสมาธิไดสูงสุดเพียงเนวสัญญานาสัญญายตนเทานั้น แตทานผู

บรรลุผลสําเร็จควบท้ังฝายสมถะและวิปสสนา เปนพระอนาคามีหรือพระอรหันตประเภท 
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อุภดตภาควิมุตินั้นสามารถเขาถึงภาวะที่ประณีตสูงสุดอีกข้ันหนึ่ง นับเปนข้ันท่ี 9 คือ สัญญาเวทยิต

นิโรธสมาบัติ นับเปนความสุขข้ันสูงสุด (สุจิตรา  ออนคอม, 2552, หนา 169) 

 พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ  ฐิตธมฺโม) ไดกลาวถึงบุญท่ีไดจาก

การเจริญกรรมฐาน ดังนี้ เพื่ออบรมจิตใหม่ันคงในความดี จะตั้งอยูในความคิดเห็นท่ีตรงตามหลัก

ของกรรม จะเช่ือในเร่ืองของกฏแหงกรรม มีความรูลึกซ้ึงในความถูกตอง ไมเกิดจิตใจท่ีอิจฉาริษยา 

(Phra Rajsuddhinanamongkol, 2003, p. 141) 

 3.7 นิพพาน 

                        นิพพานเปนจุดมุงหมายสุดทายและถือวาเปนส่ิงดีสูงสุดของพระพุทธศาสนา 

เปนภาวะท่ีส้ินกิเลสและทุกขท้ังปวง ดับภพ ดับชาติ ตัดขาดจากสังสารวัฏ คือ ไมมีการเวียนวายตาย

เกิดอีก และยังดับกรรมทั้งกรรมดีกรรมช่ัว ไมวากรรมน้ันจะใหผลหมดแลวหรือยังไมหมดก็ตาม 

(สุจิตรา  ออนคอม, 2552, หนา 170) 

 นิพพานเปนส่ิงท่ีมีอยูจริง และอยูในลักษณะท่ีเปนอสังขตธรรม คือ พนจากการ

ปรุงแตงของเหตุปจจัย  เพราะนิพพานมีอยูจึงมีการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน ดังพุทธพจนวา 

 “ธรรมอันไมเกิดแลว ไมเปนแลว อันปจจัยกระทําไมไดแลว ปรุงแตงไมไดแลว

มีอยู....แมธรรมอันไมเกิดแลว ไมเปนแลว อันปจจัยกระทําไมไดแลว ปรุงแตงไมไดแลวจักไมไดมี

แลวไซร การสลัดออกจากธรรมท่ีเกิดแลว เปนแลว อันปจจัยกระทําแลว ปรุงแตงแลว จะไมพึง

ปรากฏในโลกน้ีเลย....เพราะธรรมอันไมเกิดแลว ไมเปนแลว อันปจจัยกระทําไมไดแลว ปรุงแตง

ไมไดแลวมีอยู ฉะนั้น การสลัดออกซ่ึงธรรมท่ีเกิดแลว เปนแลว อันปจจัยกระทําแลว ปรุงแตงแลว 

จึงปรากฏฯ” (พระไตรปฎก เลมท่ี 25, 2525, หนา 144) 

 นิพพานเปนภาวะท่ีปราศจากความกังวล ความยึดม่ัน ความแกและความตาย 

 “ธรรมอันเปนท่ีพึงแหงชนท้ังหลาย ผูอันชราและมรณะ ครอบงําแลว ดุจท่ีพึ่ง

ของชนท้ังหลายผูอยูในทามกลางสาคร เม่ือคล่ืนเกิดแลว มีภัยใหญแกทาน ธรรมชาติไมมีเร่ืองกังวล 

ไมมีความถือม่ัน น้ีเปนท่ีพึ่ง หาใชอยางอ่ืนไม เรากลาวท่ีพึ่งอันเปนท่ีส้ิน ไปแหงชราและมรณะวา

นิพพาน  ชนเหลาใดรูนิพพานนั้นแลว มีสติ มีธรรมอันเห็นแลว แลวดับกิเลสไดแลว ชนเหลานั้นไม

อยูภายใตอํานาจของมาร ไมเดินไปในทางของมาร” (พระไตรปฎก เลมท่ี 25, 2525, หนา 407) 
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 คําวา นิพพาน แปลและหมายความ ดังนี้คือ 

 (1) นิพพาน แปลวา ออกจากตัณหา ดังหลักฐานวา ปฺจคติวาเนน วานสฺญิ

ตาย ตณฺหายนิกฺขนฺตตฺตา นิพฺพานนฺติ วุจฺจติ  ชื่อวา นิพพาน เพราะออกจากตัณหาที่รอยรัดคติท้ัง 5 

คือ นรก ดิรัจฉาน เปรตมนุษย เทวดา ไว หมายความวา สรรพสัตวพากันหลงติดอยูในคติท้ัง 5 

เพราะตัณหาเปนผูผูกมัดรัดเอาไวคร้ันไดเดินทางตามอัฏฐังคิกมรรคถึงพระนิพพานแลว ตัณหาดับ

หมดเม่ือตัณหาไมมีจึงวาออกจากตัณหา 

 (2) นิพพาน แปลวา เคร่ืองดับเพลิง คือ กิเลส  ดังหลักฐานวา นิพฺพาติ เอเตน 

ราคคฺคิโกตินิพฺพานํ ชื่อวา นิพพาน เพราะเปนเคร่ืองดับเพลิง คือ กิเลส มีราคะ เปนตน หมายความ

วา เพลิง แปลวา ไฟไฟนั้นมี 2 อยางคือ ไฟภายนอก ไดแก ไฟตามธรรมดาของชาวโลกอยางหน่ึง 

ไฟธรรมดาเวลาไหมบาน ไหมโรงงานตองดับดวยเคร่ืองดับเพลิงฉันใด ไฟภายใน คือ กิเลสก็ตองมี

เคร่ืองดับ คือ นิพพานฉันนั้นเหมือนกัน 

 (3) นิพพาน แปลวา ส้ิน ดังหลักฐานวา ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโยติ  

อิทํ วุจฺจติ นิพฺพานํ ความส้ินราคะ ส้ินโทสะ ส้ินโมหะ นี้ทานเรียกวา นิพพาน หมายความวา ผูเจริญ

สติปฏฐาน 4 ทําใหราคะ โทสะ โมหะส้ินไปได เม่ือใดเม่ือนั้นเรียกวา นิพพาน 

 (4) นิพพาน แปลวา ไมมีเคร่ืองรอยรัด ดังหลักฐานวา นตฺถิ วานํ เอตฺถาติ  

นิพฺพานํ  ช่ือวานิพพาน เพราะไมมีเคร่ืองรอยรัด เคร่ืองรอยรัด คือ สังโยชน 10 เม่ือปฏิบัติจนถึงพระ

นิพพานแลว เคร่ืองรอยรัดเหลานี้ไมมีเลย เพราะฉะน้ันนิพพานจึง แปลวา ไมมีเคร่ืองรอยรัด 

 (5) นิพพาน แปลวา ออกจากเคร่ืองผูก ดังหลักฐานวา  ภวาภว ํวินนฺโต สํสิพฺ

พนโต วานสงฺขาตาย ตณฺหาย นิกฺขนฺติ นิพฺพานํ ธรรมชาติท่ีออกไปแลวจากตัณหา กลาวคือ  

เคร่ืองผูก เพราะผูกไว คือเย็บไว รอยไว ซ่ึงภพนอยภพใหญ หมายความวา ทุคติภพก็ดี สุคติภพก็ดี 

ภพเลวก็ดี ภพประณีตก็ดี เรียกวาภพนอย ภพใหญในท่ีนี้สรรพสัตวพากันวนเวียนหลงติดอยูในภพ

เหลานี้ ก็เพราะมีเชือกผูกไว คือ ตัณหาเพราะฉะนั้นเม่ือออกจากตัณหาไดจึงช่ือวาออกจากเคร่ืองผูก

ไวในภพนอย ภพใหญ (ภฤดา  บูชาบุพาจารย, 2554, หนา 200-201) 

 นิพพานมีลักษณะเปนอยางนี้คือ 

 (1) สนฺติลกฺขณํ พระนิพพานนั้นมีความสงบเปนลักษณะ 

 (2) อจฺจุติรสํ มีความไมจุติ คือ ไมตายเปนรส 
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 (3) อนิมิตฺตปจฺจุปฏฐานํ มีความไมมีนิมิตเปนผลปรากฏ 

 นิพพานมี 2 อยาง คือ สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ กับ อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ดังนี้ 

 (1) สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ  นิพพานธาตุมีอุปาทิเหลือ (อุปาทิ แปลวา ส่ิงท่ี

ถูกยึดม่ันอันหมายถึง เบญจขันธ)  หรือนิพพานยังมีเช้ือเหลือ คือ นิพพานยังมีเบญจขันธเหลืออยู 

หรือ นิพพานท่ียังเกี่ยวของกับเบญจขันธ ไดแก นิพพานของพระอรหันตผูยังมีชีวิตอยู ในเวลาท่ี

เสวยอารมณตางๆ รับรูสุขทุกขทางอินทรียท้ัง 5 หรือนิพพานของพระอรหันตผูยังเกี่ยวของกับขันธ 

5 ในกระบวนการรับรูเสวยทางอารมณ หรืออีกนัยหนึ่งเรียกวา นิพพานทามกลางกระบวนการรับรู

ทางประสาทท้ัง 5 ซ่ึงเกี่ยวของกับขันธ 5 โดยฐานอารมณหรือส่ิงท่ีถูกรับรู นิพพานในขอนี้ เปนดาน

ท่ีเพงถึงผลซ่ึงปรากฏออกมาในการรับรู หรือการเก่ียวของกับโลกคือส่ิงแวดลอม ในการดําเนินชีวิต

ตามปรกติของพระอรหันต 

 (2) อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุท่ีไมมีอุปาทิเหลือ หรือนิพพานไม

มีเช้ือเหลือ คือ นิพพานไมมีเบญจขันธเหลืออยู หรือนิพพานท่ีไมเกี่ยวของกับขันธ 5 ไดแก นิพพาน

ของพระอรหันตเม่ือส้ินชีวิต พนจากเวลาท่ีเสวยอารมณดวยอินทรียท้ัง 5 หรือนิพพานของพระ

อรหันตท่ีนอกเหนือจากความเกี่ยวของกับขันธ 5 ในกระบวนการรับรูเสวยอารมณ หรืออีกนัยหนึ่ง

วา  ภาวะของนิพพานเองลวนๆ  แทๆ  ซ่ึงประจักษแกพระอรหันตในเม่ือประสบการณใน

กระบวนการรับรูทางประสาทท้ัง 5 ส้ินสุดลง หรือในเม่ือไมมีการรับรู ไมเกี่ยวของกับการรับรูทาง

อารมณทางประสาทท้ัง 5 เหลานั้น (พระธรรมปฎก, 2547 ข, หนา 86-87) 

 ขอแตกตางระหวาง สอุปาทิเสสนิพพาน กับ  อนุปาทิเสสนิพพาน คือ สอุปาทิ

เสสนิพพานนั้นดับไดเฉพาะทุกขใจ สวนทุกขกายยังดับไมได การท่ีดับทุกขกายไมไดเพราะ 

ตราบใดท่ียังมีเบญจขันธอยู ก็ยังตองประสบกับโรคภัยไขเจ็บเปนธรรมดา แมพระพุทธองคก็ยังทรง

ประชวรหลายคร้ัง แตทุกขกายของพระอรหันตกับของปุถุชนกแตกตางกันในแงท่ีวา พระอรหันต

นั้นแมทานจะทุกขกาย แตทุกขทางกายก็ไมมีอํานาจไปทําใหเกิดทุกขใจได สวนปุถุชนนั้น ทุกขกาย

ยังมีอํานาจครอบงําใจ กลาวคือ เม่ือมีความทุกขทางกาย ใจก็พลอยเศราหมองไปดวย  สวนอนุปาทิ

เสสนิพพานนั้นเปนภาวะท่ีดับทุกขไดอยางส้ินเชิง ท้ังทุกขกายทุกขใจ เพราะเม่ือไมมีเบญจขันธ

เหลืออยู ทุกขท่ีเกิดจากขันธก็พลอยไมมีไปดวย พระอรหันตทุกองคตองผานนิพพานธาตุสองอยาง
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นี้ คือ เม่ือทานบรรลุอรหัตตผลเปนพระอรหันตทานก็บรรลุ สอุปาทิเสส- นิพพาน และเม่ือทาน

ส้ินชีวิตลงทานก็บรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน (สุจิตรา  ออนคอม, 2552, หนา 172-174) 

 ทานพุทธทาส (2555 ข, หนา 2-3) กลาวเกี่ยวกับ นิพพาน ในหนังสือ อัศจรรย

แหงนิพพาน ไววา นิพพานมิใชมีความหมายเปนการหลุดรอดของตัวตนจากโลกน้ีไปสูโลกเชนนั้น  

หรือภาวะแหงความมีตัวตนเชนนั้น 

 แตวา “นิพพาน” มีความหมายเปนความดับสนิทแหงความเรารอนเผาลน,  

ความเสียดแทงยอกตํา และความผูกพันรอยรัดอันมีอยูในจิตใจมนุษย โดยตัดตนเหตุแหงความเปน

อยางนั้นเสียไดส้ินเชิง. ความเปนอยางนี้มีอยูอยางเปนอนันตกาล คือมีอยูในทุกท่ีทุกแหงและ 

ทุกเวลา พรอมท่ีจะปรากฏแกจิตซ่ึงปราศจากกิเลสอยูเสมอ, เราจึงกลาววานิพพานมีสภาพเปน

นิรันดร, มีอยูในท่ีทุกแหงทุกเวลาไมขาดระยะ ใกลชิดติดอยูกับตัวเราในวัฏสงสารนี่เอง หากแตเขา

ไมถึงหรือมองไมเห็น เพราะจิตมีกิเลสซ่ึงเปน “เปลือก” ชนิดหนึ่งท่ีหอหุมอยู 

 สภาพธรรมใดเปนท่ีพนออกไปจากตัณหา ซ่ึงเปนตัวหอหุมรึงรัดมัดสัตวใหสัตว

ไดรับทุกข ตองเวียนไหวตายเกิดอยูในวัฏสงสารอยางไมมีวันส้ินสุด สภาพธรรมนั้นมีชื่อวา  

“พระนิพพาน” (พระพรหมโมลี, 2545 ก, หนา 49) 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในธรรมนิยาย มีผูวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะหไว 
หลายทาน ผูวิจัยไดเลือกทําการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏใน
ธรรมนิยาย เร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม จากหลายๆทาน ดังนี้ 
           วิจิตตรี  ธรรมรักษ (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษา เร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะหธรรมนิยาย
ทางพระพุทธศาสนา เร่ือง พระอานนทพุทธอนุชา” ผลการศึกษาพบวา ในธรรมนิยายเร่ือง  
พระอานนทพุทธอนุชามีหลักคําสอนท่ีเปนสัจธรรมในประเด็นหลัก 8 ประเด็น ไดแก เกี่ยวกับหลัก
ความจริงในขันธ 5 วิตก 3 หลักความจริงเกี่ยวกับธรรม หลักเกี่ยวกับอริยสัจ 4 อิทธิบาท 4  
ไตรลักษณ อปริหานิยธรรม 7 และมรรคมีองค 8 ซ่ึงสะทอนใหเห็นความจริงของชีวิตเปนหลัก 
สัจธรรมท่ีพระพุทธองคทรงคนพบแลวนํามาเปดเผยสอนแกชาวโลก 
 เครือวัลย  ศรีรัตนล้ิม (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษา เร่ือง “คุณคาและหลักพุทธธรรมท่ี
ปรากฏในวรรณกรรมของสุนทรภู กรณีศึกษา นิราศภูเขาทอง และ นิราศเมืองเพชร” ผลการศึกษา
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พบวา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีพบใน นิราศภูเขาทอง และ นิราศเมืองเพชร มีหลักธรรม
หมวด ไตรลักษณ พรหมวิหารธรรม 4 อธิฐานธรรม 4 สัมมาวาจา ธรรมทําใหงาม 2 (ขันติ และ โสรัจจะ)  
การไมคบคนพาล ศีล 5  หรือ เบญจศีล โลกธรรม 8 และความกตัญูกตเวที 
 พระครูธรรมสารสุมณฑ (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษา เร่ือง “การศึกษาวิเคราะห
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาในวรรณกรรมอีสานเรื่อง สังขศิลปชัย”  ผลการศึกษาพบวา ดาน
หลักพุทธธรรมเก่ียวกับคุณธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมเร่ือง สังขศิลปชัยนั้นมีคุณธรรมทางดาน
การแสดงความเคารพตอกัน การบําเพ็ญเพียร การเสียสละและความสันโดษ สวนท่ีเกี่ยวกับ
จริยธรรมที่ปรากฏนั้นมีความกตัญู ความรักความเมตตา ทศพิธราชธรรม ศีลธรรมและ
กัลยาณมิตรท่ีใหรูจักคบคนหรือไมควรคบ 
 อุดมพร  คัมภิรานนท (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง “การศึกษาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในเร่ือง พระมาลัยคําหลวง” ผลการศึกษาพบวา พระมาลัยคําหลวงได
แทรกหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไวสอนคนรุนหลังเชน ใหบูชาพระรัตนตรัย สอนใหรูจักการให
ทาน การประกอบกุศลกรรม การรักษาศีล การฟงธรรม ความกตัญูกตเวที ความไมประมาท และ
หลักธรรมสําหรับผูครองเรือน อันเปนธรรมท่ีทําใหผูปฏิบัติและสังคมมีความสุข 
 พระมหาสุชาติ  สุชาโต (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง “การศึกษาวิเคราะหหลักธรรม
และวิธีการใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในลิลิตตะเลงพาย” ผลการศึกษาพบวา   
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในวรรณคดีลิลิตตะเลงพายนั้น มี 8 ประการ คือ  
1. ทศพิธราชธรรม 2. จักรวรรดิวัตร 3. ไตรลักษณ 4. มงคล 38 ประการ 5. กรรม 6. ราชสังคหวัตถุ 
7. ราชพละ 5 8. ทิศ 6 
 ภฤดา  บูชาบุพพาจารย (2554, บทคัดยอ)ไดศึกษาเร่ือง “หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏใน
ธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล ของ สุทัสสา ออนคอม” ผลการศึกษาพบวา ธรรมนิยายเร่ืองมักลีผล  
มีเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับหลักพุทธธรรมซ่ึงเปนหลักคําสอนเพ่ือการดําเนินชีวิตของพระพุทธสาสนา
อยูในทุกบท ซ่ึงสามารถจัดลําดับความสําคัญของหลักพุทธธรรมท่ีปรากําตามจุดมุงหมายไดเปน 3 
ระดับ คือ 1. ระดับพื้นฐาน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) จุดหมายข้ันตาเห็น 2. ระดับกลาง (สัมปรายิกัตถะ) 
จุดหมายข้ันเลยตาเห็น 3. ระดับสูงสุด (ปรมัตถะ) จุดหมายสูงสุด 
 อัลภา  อัลภาชน (2530, บทคัดยอ) ไดศึกษา เร่ือง “พุทธปรัชญาเร่ืองกรรมในนวนิยาย
ของ กฤษณา อโศกสิน” ในนวนิยายจํานวน 5 เร่ือง คือ บาปสลาย  เรือมนุษย น้ําเซาะทราย  
เมียหลวง และถนนสายเสนาหา ผลการศึกษาพบวา กฤษณา อโศกสิน เช่ือวากิเลสตัณหาเปนบอเกิด
แหงกรรมและวิบากกรรม อีกท้ังยังเช่ือ เร่ืองกฎแหงกรรมวา การกระทํากรรมดียอมไดดี การกระทํา
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ชั่วยอมไดชั่ว และยังเช่ือเร่ืองเกี่ยวกับกรรมเกาวา เหตุการณในชีวิตมนุษยสวนหนึ่งมีผลมาจากกรรม
เกา แตกรรมปจจุบันมีอิทธิพลเหนือกวากรรมเกา 
 วัฒนา  มุลเมืองแสน (2539, บทคัดยอ) ไดศึกษา เร่ือง “นวนิยายอิงพระพุทธศาสนาของ
ไทย : วรรณกรรมคําสอนรวมสมัย. โดยไดศึกษานวนิยายอิงพระพุทธศาสนาของนักเขียน 4 ทาน 
คือ 1. สุชีพ ปุญญานุภาพ  2. ธรรมโฆษ 3. ทวี วรคุณ 4. วศิน อินทสระ รวมผลงานท้ังหมด 22 เร่ือง 
ผลการศึกษาพบวา ลักษณะของกรรมมี 3 ระดับ คือ ทําดีไดผลดี ทําช่ัวไดผลราย ทําในส่ิงท่ีเปน
กลางๆ ก็ไมไดรับท้ังผลดีและผลราย คือ เปนกลางๆ ไมสุขใจเหมือนการทําความดี และไมทุกขใจ
เหมือนการทําความช่ัว 
 พรรณี  บุตรบํารุง (2532, บทคัดยอ) ไดศึกษา เร่ือง “พุทธปรัชญาในนวนิยายแฮรมัน 
เฮลเส โดยศึกษาจาก นวนิยายเร่ืองสิทธารถะ และ สเตปเปนวูลฟ ผลการศึกษาพบวา สภาพความ
เปนจริงของมนุษยรวมอยูใตกฎของไตรลักษณ หมายถึง ความไมเท่ียง ความเปนทุกข และความ
ไมใชตัวตน พุทธปรัชญาจึงเสนอใหมนุษยแสวงหาความสุขข้ันสูงสุด คือ การเขาถึงความหลุดพน 
หรือนิพพาน อันเปนภาวะที่หลุดพนจากการเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ  พุทธปรัชญามีทัศนะ 
ตอชีวิตและปญหาของมนุษยวามนุษยสามารถแกไขปญหาไดดวยปญญา ดวยการดําเนินชีวิตตาม
ทางสายกลาง โดยใชหลักอริยสัจ 4 คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค 
 เทวัณกานต  มุงปนกลาง (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษา เร่ือง “กามนิต: กลวิธีการนําเสนอ
แนวคิดทางพุทธศาสนา” ผลการศึกษาพบวา  มีแนวคิดทางพุทธศาสนาอยู 6 แนวคิดคือ แนวคิด
เร่ืองความเปนอนิจจังของชีวิต แนวคิดเร่ืองสังสารวัฏ แนวคิดเร่ืองความเช่ือวาทําดีไดดี ทําช่ัวไดชั่ว 
แนวคิดเร่ืองปฏิจจสมุปบาท แนวคิดเร่ืองอริยสัจ และแนวคิดเร่ืองนิพพาน 

 
 


