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ความสํ าคัญของบทความ
่ ่ องอัศจรรย์หลายอยาง
่ เกยวก
ี บั แนวทางปฏิบตั ิ ในศาสนกจิ ทีเกดขึ
ิ นใน
ภาพทีสร้างความงงงวยทีไมใชเรื
ิ
่ ้จริ ง หรื อตังใจไมรู่ ้ เสแสร้งจงใจประพฤติผิดจากความเป็ นจริ ง เพือดึง
สังคมบ้านเรา นัน เกดจากความไมรู
่ นกตาม
็ กเป็
็ นเรื องไมควร
่ ถ้าไมใชเรื
่ ่ องทีประกอบด้วยปั ญญา ที
ความสนใจ หรื อมีความประสงค์เป็ นอยางอื
ิ
่ งจัง เพราะจากความงงงวยกลับกลายเป็ นความงมงาย และเป็ นการ
จะทําให้เกดประโ
ยชน์ต่อสังคมอยางจริ
หาผลประโยชน์ ลาภสักการะ เงินทอง จากคนทีไร้ทีพึงทางจิตใจและชีวิต เพราะฉะนัน คนยุคใหมจึ่ งควร
ิ
ทําการศึกษาในเชิ งศาสนาเปรี ยบเทียบให้มากทีสุ ด เพือให้เห็นภาพรวมทีแท้จริ ง ในการปฏิบตั ิศาสนกจที
่ จริ ง ตามคําสอนของศาสดา ไมใชตกไปเป็
่ ่
ถูกต้องอยางแท้
นทาสเครื องมือรับใช้คนชัว เพราะความเชือทีไม่
่
ประกอบด้วยการใช้เหตุผล ไมมี่ สติปัญญากลันกรอง อะไรสมควร อะไรไมเหมาะควร
ทีพึงกระทําให้เป็ น
่ งคม จึง
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ฉะนัน การใช้เหตุผล วิจารณญาณ สามัญสํานึก ความรับผิดชอบตอสั
่
เป็ นเรื องของพลเมืองดีของประเทศ พระพุทธศาสนาเป็ นทางเลือกแหงความศรั
ทธา ความเลือมใส ทีจะได้
พัฒนาตัวตนให้เจริ ญงอดงามใน ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) กายภาวนา (๒) สี ลภาวนา (๓) จิ ตตภาวนา (๔) ปัญญา
่
ภาวนา ตามลําดับ ใครจะพัฒนาตนเองอยูใ่ นขันไหน กทํ็ าให้เหมาะควรแกธรรม
ทุกด้านทีประพฤติปฏิบตั ิ
่ าให้เป็ นคนดีได้เสมอ ไมเกดความคิ
่ ิ
ขอให้ทาํ จริ งๆ ยอมทํ
ดทีผิดๆ คลาดเคลือนจากความเป็ นจริ งโดยวิปริ ต
่
่ ชักนําคนอืนไปสู่
จนกระทังสร้างความเดือดร้อนทังกายและใจให้ตนเองและผูอ้ ืน โงและชั
วคนเดียวไมพอ
่ ให้มวลมนุ ษยชาติ ก็
ความฉิ บหายด้วย องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระสัทธรรมทีเป็ นแกนแท้
ื ๒,๖๐๐ ปี ทีผาน
่ ทีเรี ยกวา่ “ยคภั
เป็ นเวลานานเกอบ
ุ ทรกัป” พระธรรมวินยั ของพระองค์ ยังคงแสดงผลแหง่
่
่ นอยางอื
่ น ยังจริ งแท้แนนอน
่
ความเป็ นจริ งโดยปรมัตถ์ ไมคลาดเคลื
อน ไมเป็
และยังเป็ นทีพึงของสาธุ ชน
่ คุณสมบัติของพระธรรมวินยั นี บงบอกถึ
่
ทังหลายได้เป็ นอยางดี
งการทําลายสิ งเป็ นอกุศลธรรมทังหลาย อัน
่ เกดปั
ิ ญญาทีบริ สุทธิ อันมีพืนฐานมาจาก จิตทีสะอาดและ
เป็ นลามกธรรม ทีประกอบด้วยทรามปัญญา แตให้
่
บริ สุทธิ พร้อมด้วยพฤติกรรมทีผองแผ้
วบริ สุทธิ จนกลายเป็ นศีลตามปกติ เพราะฉะนัน ผูท้ ีถือตนเป็ นพุทธ
่
มามกะทีมีพร้ อมด้วยศรัทธาและฉันทะทีแรงกล้า ปฏิบตั ิตนด้วยซื อตรงตอพระสั
ตถุสาสน์ของพระบรม
่ ิ
่ ตว์ทงั หลายไมมี่
ศาสดาของเราทังหลาย ยอมเกดความปี
ติ ปราโมทย์เอิ บอิมในธรรม มีเมตตากรุ ณาตอสั
่
ิ
ประมาณ สันติสุขยอมไพบู
ลย์ด้วยภาวะทีปราศจากกเลสและทุ
กข์ทงั หลาย มีชีวิตอยูเ่ ป็ นสุ ขเกษมจากโยค
่ ของชี วิตอยางลึ
่ กซึ ง ไมระแวงสงสั
่
ธรรมทังหลาย เพราะเข้าใจแกนแท้
ยในธรรมอันเป็ นสัมมาปฏิปทา ที
้
่ อริ ยะอันประเสริ ฐแหงความเป็
่
่ เ้ จริ ญสมบูรณ์ บริ บูรณ์ได้ ดังเชน่
รุ ดหน้ากาวไปอยางมี
นผูเ้ จริ ญแล้ว ทานผู
่
่
ิ งทํา ดังเชนนี
่ .
พระอริ ยเจ้าทังหลาย ตางสรรเสริ
ญในคุณชาติแหงธรรมทั
งหลายอันเป็ นเครื องขัดเกลากเลสพึ
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บทความที ๑๐๓ ประจําปี ๒๕๕๘ – เมือเริมปฏิบตั ิธรรมให้ เริมทีศรัทธา
โดยปกติ ท วั ไป สํา หรั บการนับถื อศาสนานัน มัก เริ มต้น ด้ว ยความเชื อ ความศรั ทธา ความ
่
่ น จะเป็ นสรณะทีพึงแหงชี
่ วิตได้ เพราะกอนหน้
เลือมใส วา่ “ศาสนา–Religion” ดังกลาวนั
านัน บุคคลนันมัก
ั ถีชีวิตทีทุกข์ยากลําบาก ขาดแคลนสิ งจําเป็ นในการดํารงชีวิต ไมมี่ ใครยืนมือมาชวยเหลื
่
ประสบกบวิ
อ หรื อ
่ บุคคลนัน อึดอัดดําเนิ น
มิฉะนัน กถู็ กกดขี เอารัดเอาเปรี ยบจากกลุ่มผูม้ ีอาํ นาจ หรื อมีผลประโยชน์ รี บไถให้
่ ่ แรงกดดันดังกลาวนี
่ เป็ นภาวะทางจิตทีออนล้
่ า เบือหนายใน
่
ชีวิตได้ยากเย็นเข็ญใจ มีชีวิตอยูเ่ หมือนไมใชคน
็
่ ทใจ ดังเชน่ “ทาสในสั งคม” จะเป็ นคน
่ ค่า ตายกตายไมสนิ
ชีวิต เพราะดูเหมือนไมมี่ อนาคต มีชีวิตอยูอ่ ยางไร้
็ ่ ่ จะเป็ นสัตว์ก็ไมใช
่ ่ ดังเชน่ ระบบสังคมทีแบงชั
่ นวรรณะในอินเดียสมัยโบราณชวงพุ
่ ทธกาล ทีมีการ
กไมใช
จัดระบบสังคมเป็ น ๔ วรรณะ สําหรับนิยามของ คําวา่ “วรรณะ” นัน (๑) ผิว สี เพศ ชนิด พวก เหลา่ หนังสื อ
่
่
คุณความดี ความยกยองสรรเสริ
ญ (๒) ชนชันทีจัดแบงออกไปตามหลั
กศาสนาพราหมณ์เรี ยกวา่ “วรรณะ ๔”
หรื อ “วัณณะ ๔” [Castes] คือ “กษัตริ ย์–พราหมณ์ –แพศย์ –ศูทร” ดังนี
(๑) “กษัตริย์” ชือวรรณะที ๑ ในวรรณะ ๔ ของคนในชมพูทวีป ตามหลักศาสนาพราหมณ์ พระเจ้า
ิ แล้วทังสองฝ่ าย
่ น เจ้านาย ชนชันปกครอง หรื อ นักรบ นันคือ จัดอยูใ่ น “อภโตสชาต
แผนดิ
ุ ุ ” เกดดี
่ องกนมาโดย
ั
คือ ทังฝ่ ายมารดาทังฝ่ ายบิดา หมายความวา่ มีสกุลสูง เป็ นเชือสายวรรณะนันตอเนื
ตลอด ทังฝ่ ายบิดาและฝ่ ายมารดา เป็ นคุณสมบัติทีกษัตริ ยบ์ างวงศ์ถือเป็ นสําคัญมาก
(๒) “พราหมณ์ ” ชือวรรณะที ๒ ในวรรณะ ๔ ของคนในชมพูทวีป ตามหลักศาสนาพราหมณ์ คือ
่ นวรรณะ
กษัตริ ย ์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร พราหมณ์เป็ นวรรณะนักบวชและเป็ นเจ้าพิธี ถือตนวาเป็
ิ แล้วทังสองฝ่ าย คือ ทังฝ่ าย
ิ
สูงสุ ด เกดจากปากพระพรหม
นันคือ จัดอยูใ่ น “อภโตสชาต
ุ ุ ” เกดดี
่ องกนมาโดยตล
ั
อด ทัง
มารดาทังฝ่ ายบิดา หมายความวา่ มีสกุลสูง เป็ นเชือสายวรรณะนันตอเนื
ฝ่ ายบิดาและฝ่ ายมารดา เป็ นคุณสมบัติทีพวกพราหมณ์ถือเป็ นสําคัญมากได้แก่
(๑) “พราหมณดาบส” ดาบสทีมีชาติตระกูล เป็ นพราหมณ์ ออกมาบําเพ็ญพรตถือเพศเป็ นดาบส
มีบนั ทึกในอรรถกถาวา่ ครังอดีตสมัยพระเจ้าโอกกากราช ในดินแดนแถบทักขิณาบถ อัน
เป็ นทักษิณชนบท มีพวกพราหมณดาบสอยูม่ าก
(๒) “พราหมณมหาสาล” พราหมณ์ผมู ้ งั คัง
(๓) “พราหมณคหบดี” พราหมณ์และคหบดี คือ ประดาพราหมณ์ และชนผูเ้ ป็ นเจ้าบ้านครอง
่ งคือพวกแพศย์
เรื อนทังหลายอืน ทีนอกจากกษัตริ ยแ์ ละพราหมณ์นนั เฉพาะอยางยิ
(๓) “แพศย์ ” คนวรรณะที ๓ ใน ๔ วรรณะ ของคนในชมพูทวีป ตามหลักศาสนาพราหมณ์ หมายถึง
่ า
พวกชาวนา และ พอค้
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(๔) “ศทร
ู ” ชือวรรณะที ๔ ในวรรณะ ๔ ของคนในชมพูทวีป ตามหลักศาสนาพราหมณ์ จัดเป็ นชน
่
ชันตํา ได้แก่ พวกทาส และ กรรมกร หรื อคนในกลุ่มตอไปนี
(๑) “ชาติสุ ททะ” พวกสุ ททะ คนพวกวรรณะศูทร เป็ นคนชันตําในชมพูทวีป
(๒) “ชาติปุกกสะ
ุ ” พวกปุกกุสะ เป็ นคนชันตําพวกหนึงในระบบวรรณะของศาสนาพราหมณ์ ม
็
อาชีพคอยเกบกวาดขยะดอกไม้
ตามสถานทีบูชา
่
(๓) “จัณฑาล” ลูกตางวรรณะ
เชน่ บิดาเป็ นศูทร มารดาเป็ นพราหมณ์ มีลูกออกมา เรี ยกวา่
่ นคนตําทรามถูกเหยียดหยามทีสุ ดในระบบวรรณะของศาสนาพราหมณ์
“จัณฑาล” ถือวาเป็
่
็ มีคาํ ศัพท์อีกคําหนึ ง ทีชาวพุทธควรทําความเข้าใจให้ชดั เจนเกยวกบลั
ี ั ทธิ ศาสนาพราหมณ์ใน
อยางไรกตาม
สมัยครันพุทธกาล คือ คําวา่ “อาศรม” ดังนี
“อาศรม” หมายถึง ทีอยูข่ องนักพรต ตามลัทธิของพราหมณ์ ในยุคทีกลายเป็ น “ลัทธิฮินดู” แล้วได้
ั
วางระเบียบเกียวกบการดํ
าเนินชีวิตของชาวฮินดูวรรณะสูง โดยเฉพาะวรรณะพราหมณ์ โดย
่ นขันหรื อชวงระยะ
่
่ เรี ยกวา่ “อาศรม ๔” กาหนดวาชาวฮิ
ํ
่
แบงเป็
๔ ขัน หรื อ ๔ ชวง
นดูวรรณะ
่
พราหมณ์ทุกคนจะต้องครองชีวิตให้ครบทัง ๔ อาศรม ตามลําดับ [แตในทางปฏิ
บตั ิ น้อยคนนักได้
่ น โดยเฉพาะปั จจุบนั ไมได้
่ ถือกนแล้
ั ว โดยเฉพาะอยางยิ
่ ง ไมมี่ ป่าให้เข้าไปอยู]่ ได้แก่
ปฏิบตั ิเชนนั
(๑) “พรหมจารี” เป็ นนักเรี ยนศึกษาพระเวท ถือพรหมจรรย์
(๒) “คฤหัสถ์ ” เป็ นผูค้ รองเรื อน มีภรรยาและมีบุตร
(๓) “วานปรัสถ์ ” ออกอยูป่ ่ าเมือเห็นบุตรของบุตร
(๔) “สั นยาสี ” [เขียนเต็มเป็ น สันนยาสี ] เป็ นผูส้ ละโลก มีผา้ นุ่งผืนเดียว ถือภาชนะขอ
ี ั
อาหารและหม้อนําเป็ นสมบัติ จาริ กภิกขาจารเรื อยไปไมยุ่ ง่ เกยวกบชาวโลก
่ ่ : พราหมณ์ได้ความคิดจากพระพุทธศาสนาไปปรับปรุ งจัดวางระบบ
[ข้ อวิจารณ์: ปราชญ์บางทานวา
่ ั
ของตนขึน หลังตังลัทธิฮินดูขึนมาแขงกบพระพุ
ทธศาสนา เพราะมีพราหมณ์ถือเพศสมณพราหมณ์
่ กวรรณะ จนถึงเป็ นอริ ยสาวกของพระตถาคต เชน่ พยายามนิยาม คําวา่ “สันยาสี ” ให้
มากขึนกวาทุ
่
ั งไม่]
ตรงกบั คําวา่ “ภิกษุ” แตหาเหมื
อนกนจริ
ี ั “การศึกษา–Education” ในสมัยพุทธกาลทีมี
นอกจากนี ผูป้ ฏิบตั ิธรรมควรศึกษารายละเอียดเพิมเติมเกยวกบ
่ นี
เมืองสําคัญๆ ในครังกระโน้น ดังเชน่ “ตักสิ ลา” กบั “คันธาระ” ดังรายละเอียดตอไป
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่ นคันธาระ ซึงเป็ นแคว้นหนึงในบรรดา ๑๖ แคว้น แหงชมพู
่
“เมืองตักสิ ลา” ชือนครหลวงแหงแคว้
่ เป็ นสถานทีมีชือเสี ยง
ทวีป ตักสิ ลามีมาแตดึ่ กดําบรรพ์ก่อนพุทธกาล เคยรุ่ งเรื องด้วยศิลปวิทยาตางๆ
ั ่ “เป็ นเมืองมหาวิทยาลัย” สันนิษฐานวา่ บัดนี คือ บริ เวณ
ทีสุ ดในการศึกษายุคโบราณ เรี ยกกนวา
ี
ซากโบราณสถาน ในเขตแคว้นปั ญจาบ ของประเทศปากสถาน
อยูห่ ่างออกไปประมาณ ๒๗ กม.
่
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของราวัลปิ นดิ [Rawalpindi] เมืองหลวงเกา่ และหางจากอิ
สลามะบาด
[Islamabad] เมืองหลวงปัจจุบนั ไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๒๓ กม. “ตักสิลา” เป็ นราชธานีทีมัง
่ ั
่ ่ ทธกาล จนถึงพุทธศตวรรษที ๑๑ มีเรื องราวเลาไว้
่
คังรุ่ งเรื องสื บตอกนมาหลายศตวรรษ
ตังแตกอนพุ
ในชาดกเป็ นอันมาก ซึงแสดงให้เห็นวา่ “ตักสิลา” เป็ นศูนย์กลางการศึกษา มี “สํานักอาจารย์ ทศิ า
่ แกศิ่ ษย์ซึงเดินทางมาเลาเรี
่ ยนจากทุกถินในชมพูทวีป แตในยุ
่ ค
ปาโมกข์ ” สังสอนศิลปวิทยาตางๆ
่ ทธกาล “ชนวรรณะสงเท่
่
กอนพุ
ู านัน จึงมีสิทธิเข้ าเรี ยนได้ ” บุคคลสําคัญและมีชือเสี ยงหลายทานใน
สมัยพุทธกาลสําเร็ จการศึกษาจากนครตักสิ ลา เชน่ พระเจ้าปเสนทิโกศล เจ้ามหาลิจฉวีพนั ธุลเสนาดี
หมอชีวกโกมารภัจ และ องคุลิมาล เป็ นต้น
่ ง เป็ นบุตรของ
“องคลิุ มาล” พระมหาสาวกองค์หนึงของพระพุทธเจ้า เคยเป็ นมหาโจรโดงดั
“ภัคควพราหมณ์ ” ผูเ้ ป็ นปุโรหิ ตของพระเจ้าโกศล มารดาชือ “นางมันตานีพราหมณี ” เดิมชือ
“อหิงสกะ” [แปลวา่ “ผู้ไม่ เบียดเบียน”] ไปศึกษาศิลปะศาสตร์ใน “สํานักอาจารย์ ทศิ าปาโมกข์ ”
ั ษยา ยุอาจารย์ให้กาจั
ํ ดเสี ย
เมืองตักสิ ลา มีความรู ้และความประพฤติดี เพือนศิษย์ดว้ ยกนริ
“อาจารย์ ลวงอุบายให้ ไปฆ่ าคนครบหนึงพันแล้ ว จะมอบวิชาวิเศษอย่ างหนึงให้ ” [ในครังนัน ยัง
ํ งได้มาตรฐาน ทังครู และ
ไมมี่ กระทรวงศึกษา ทีออกระเบียบจรรยาบรรณครู จึงคิดชัวสนธิกาลั
่ คุณธรรม ไมสามารถยกระดั
่
่
่
ศิษย์ มีความรู ้แตไร้
บคุณภาพคนได้จริ งๆ แตจากแนวทางแหง
“มัชฌิมาปฏิปทา–พุทธศึกษาแห่ งไตรสิ กขา” ให้เปรี ยบเทียบกบั “กาลามสตร
ู ” ในข้อ (๑๐)
“อย่ าปลงใจเชือ เพราะนับถือว่ าท่ านสมณะนีเป็ นครของเรา
” ข้อนีใช้ได้เหนือกาลเวลา แม้ใน
ู
่
สังคมปั จจุบนั ] จึงกลายไปเป็ น “มหาโจร” [ไมมหาบั
ณฑิต] ผูโ้ หดร้ายทารุ ณตัดนิวมือคนทีตน
่
ฆาตายแล้
ว ร้อยเป็ นพวงมาลัย จึงได้ชือวา่ “องคลิุ มาล” [แปลวา่ “มีนิวเป็ นพวงมาลัย”] ภายหลัง
่
็ สาํ เร็ จ “พระอรหัต” ทานเป็
่ นต้นแหง่
พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดกลับใจได้ ขอบวช ตอมากได้
่ “บวชโจรทีขึนชือโด่ งดัง” เพราะเป็ นวัตถุวิบตั ิหรื อมนุษย์วิบตั ิ ให้บวชไมได้
่
พุทธบัญญัติ ไมให้
่
ตอมาภายหลั
งพุทธกาล “ตักสิลา” ได้ถูก “พระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ มหาราช” กษัตริ ยก์ รี กยึดครอง มี
่ ง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของเมืองตักสิ ลา เชนวา
่ ่ ประชาชนชาวตัก
หนังสื อทีคนชาติกรี กกลาวถึ
่
สิ ลา ถ้าเป็ นคนยากจน ไมสามารถจะปลู
กฝังธิดาให้มีเหย้าเรื อนตามประเพณี ได้ กนํ็ าธิดาไปขายที
่ ่ ่ นแบบวิถีชีวิตในคานิ
่ ยมเรื องขายลูกกนิ
ตลาด โดยเป่ าสังข์ตีกลองเป็ นอาณัติสญ
ั ญาณ [แตคงไมใชต้
็ ั
็
ั
ทีมีในบางเขตทางภาคเหนือประเทศไทย] ประชาชนกพากนมาล้
อมดู ถ้าผูใ้ ดชอบใจกตกลงราคากน
บทความที ๑๐๓ ประจําปี ๒๕๕๘ – เมือเริ มปฏิบัติธรรมให้ เริ มทีศรั ทธา – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๔

ั
นําไปเป็ นภรรยา หญิงทีสามีตายจะต้องเผาตัวตายไปกบสามี
[ปั จจุบนั ได้ยกเลิกขนบธรรมเนียมนี
่ ่นิทานเรื อง “ดาวลูกไก่ ทัง ๗” แตดาวที
่ ต้องระวังมาก คือ “ดาวไถ”]
ไปแล้ว เพราะไมใช
่ ย “พระเจ้ าอโศกมหาราช” เป็ นต้นมา “ตักสิลา” ได้เป็ น “นครทีร่ ุงเรื องด้ วย
นับแตสมั
่ าคัญแหงหนึ
่ งของการศึกษา
พระพทธศาสนา
” ซึงเจริ ญขึนมาเคียงข้างศาสนาฮินดู เป็ นแหลงสํ
ุ
พระพุทธศาสนา ดังมีซากสถูปเจดีย ์ วัดวาอาราม และ ประติมากรรมแบบ “ศิลปะคันธาระ” จํานวน
มากปรากฏเป็ นหลักฐาน
ต่อมาราว พ.ศ. ๙๔๓ หลวงจีนฟาเหียน ได้มาสื บพระพุทธศาสนาในอินเดีย ยังได้มานมัสการพระ
่ องตักสิ ลายังคงบริ บูรณ์ดีอยู่ แตตอมาราว
่ ่
สถูปเจดียท์ ีเมืองตักสิ ลา แสดงวาเมื
พ.ศ. ๑๐๕๐ ชนชาติ
ฮันยกมาตีอินเดียและได้ทาํ ลายพระพุทธศาสนา ทําให้ “เมืองตักสิลา” พินาศสาปสูญไป ครันถึง
่ ่
พ.ศ. ๑๑๘๖ หลวงจีนเหี ยนจัง [พระถังซัมจัง] มาสื บพระพุทธศาสนาในอินเดีย กลาววา
“เมืองตักสิ ลาตกอยู่ในสภาพเสื อมโทรมเป็ นเพียงเมืองหนึงทีขึนกับแคว้ นกัศมีระ โบสถ์ วิหาร
็ ่
สถานศึกษา และปูชนียสถานถูกทําลายหมด” จากนันมากไมปรากฏเรื
อง “เมืองตักสิลา” อีก
่ นสกฤตเป็ น “ตักษศิลา” อังกฤษเขียน “Taxila”
เขียนเต็มตามบาลีเป็ น “ตักกสิ ลา” เขียนอยางสั

่
“เมืองคันธาระ” ชือแคว้นลําดับที ๑๕ ในบรรดา๑๖ แวนแคว้
นใหญ่ ทีเรี ยกวา่ “มหาชนบทแห่ งชมพู
ี
่ นปั ญจาบ
ทวีป” ตังอยูแ่ ถบลุ่มแมนํ่ าสิ นธุ ตอนเหนือ ปั จจุบนั อยูใ่ นเขตปากสถาน
เริ มแตแคว้
่
ภาคเหนือ คลุมไปถึงบางสวนของประเทศอั
ฟกานิสถานรวมทัง “เมืองกันทหาร” [Kandahar]
สันนิษฐานวา่ เลือนมาจากชือเดิมของแคว้นนี คือ “Gandhara”
่ มี
ในพุทธกาล “คันธาระ” มีนครหลวงชือ “ตักสิ ลา” ซึงเป็ นนครทีรุ่ งเรื องด้วยศิลปวิทยาตางๆ
พระราชาปกครอง พระนามวา่ “ปกกสาติ
ุ ุ ” ในพระไตรปิ ฎก “คันธาระ” เป็ นแคว้นใหญ่ มีชือ
่ อถึงยุคอรรถกถา “คันธาระ” มักปรากฏชือรวมอยูด่ ว้ ยกนกบ
ั ั “แคว้ นกัสมีระ” โดย
เฉพาะตัว แตเมื
ั ่ “แคว้ นกัสมีรคันธาระ” [ในพระไตรปิ ฎก “กัสมีระ” ยังไมมี่ ชือปรากฏ] ซึงแสดง
เรี ยกชือรวมกนวา
่ ั
่ “คันธา
วา่ ดินแดนทังสองนีอยูข่ า้ งเคียงติดตอกนและในยุ
คนันเป็ นอันเดียวกนั ทางการเมือง ตอมา
็ อนหายไป เหลือแต่ “กัศมีระ” [ปั จจุบนั เขียน “กัศมีร์” รู ปสันสกฤตเดิม
ระ” ถูกทําลายแม้แตชื่ อกเลื
เป็ น “กศฺมีร” บาลีเป็ น “กสฺ มีร” ในภาษาไทย บางทีเรี ยกเพียนเป็ น “แคชเมียร์ ”] ซึงในปั จจุบนั
ั ั “แคว้ นชัมมู” โดยเรี ยกชือรวมกนวา
ั ่ “ชัมมและกั
ปรากฏชือรวมอยูด่ ว้ ยกนกบ
ู ศมีร์” [Jammu and
่
่ นเดียกบปากสถานตลอดมา
ั
ี
Kashmir] และเป็ นดินแดนทีเป็ นกรณี พพิ าทระหวางอิ
ตังแตประเทศทั
ง
่
ั
ั งจีนกได้
็ ครอบครองแถบตะวันออกบางสวน
่
๒๔๙๐ [ค.ศ.1947] กบทั
สองนันแบงแยกจากกนในปี
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ิ นกรณี พิพาทกบอิ
ั นเดียด้วย สําหรับดินแดนสวนที
่ เป็ นของอินเดีย ซึงอยูใ่ ต้
ของ “กัศมีระ” เกดเป็
่ พิพาทกนอยู
ั น่ นั เรี ยกวา่ “รั ฐชัมมและกั
สวนที
ู ศมีร์” เป็ นรัฐเหนือสุ ดของอินเดีย มีเมืองหลวงชือวา่
“ศรี นคร” [Sri Nagar]
่
ด้วยเหตุนี องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาในทามกลางลั
ทธิ ศาสนาพราหมณ์ ซึ งเป็ นเรื อง
่
ยากลําบากมาก เพราะต้องโต้เถียงในข้อ “ปรั ปวาท” [ปะ-รับ-ปะ-วาด] คือ คํากลาวของคนพวกอื
นหรื อลัทธิ
่
อืน คํากลาวโทษคั
ดค้านโต้แย้งของคนพวกอืน หลักการของฝ่ ายอืน ลัทธิภายนอก [พาหิรสมัย: ปุพเพกตเหตุ
วาท–ลัทธิกรรมเกา่ ๑ อิสสรนิมมานเหตุวาท–ลัทธิพระเป็ นเจ้า ๑ อเหตุอปั จจัยวาท–ลัทธิ เสี ยงโชค ๑] หรื อคํา
่ น ไมเป็
่ นไปตาม “ธรรมดา–กฎธรรมชาติ” โดยไม่
สอนทีคลาดเคลือน หรื อ วิปริ ตผิดเพียนไปเป็ นอยางอื
้ าอาจหาญในความเชือมัน [Self–Confidences] ในพระธรรมของพระองค์ ดังนี
ครันคร้ามด้วยความแกวกล้
“เวสารัชชญาณ ๔” [เวสารัชชะ] หมายถึง ความไม่ ครั นคร้ าม ความแกล้ วกล้ าอาจหาญ พระญาณอันเป็ นเหตุ
ให้ ทรงแกล้ วกล้ า ไม่ ครั นคร้ าม พระตถาคตเจ้ าไม่ ทรงมองเห็นว่ า ใครก็ตาม จักทักท้ วงพระองค์ ได้ โดยชอบ
ธรรมในฐานะเหล่ านี คือ
(๑) “สั มมาสั มพทธปฏิ
ญญา” คือ “ท่ านปฏิญญาว่ า เป็ นสัมมาสัมพุทธะ ธรรมเหล่ านีท่ านยังไม่ ร้ ู ”
ุ
(๒) “ขีณาสวปฏิญญา” คือ “ท่ านปฏิญญาว่ า เป็ นขีณาสพ อาสวะเหล่ านีของท่ านยังไม่ สิน”
(๓) “อันตรายิกธรรมวาทะ” คือ “ท่ านกล่ าวธรรมเหล่ าใดว่ าเป็ นอันตราย ธรรมเหล่ านันไม่ อาจก่ อ
อันตรายแก่ ผ้ สู ้ องเสพได้ จริ ง”
(๔) “นิยยานิกธรรมเทศนา” คือ “ท่ านแสดงธรรมเพือประโยชน์ อย่ างใด ประโยชน์ อย่ างนันไม่
เป็ นทางนําผู้ทาํ ตามให้ ถึงความสิ นทุกข์ โดยชอบจริ ง”
่ นคร้ามอยู่ “เวสารัชชะ ๔” นี คู่กบั
ด้วยเหตุนี พระองค์จึงทรงถึงความเกษม ถึงความไมมี่ ภยั แกล้วกล้า ไมครั
ั วๆ ไปวา่ “ทศพลญาณ”] เป็ นธรรมทีทําให้พระตถาคต “ทรงปฏิญญาฐานะแห่ ง
“ตถาคตพล ๑๐” [เรี ยกกนทั
ผ้ นู ํา” หมายถึง “ฐานะอันสูงสุด คือ ฐานะอันประเสริ ฐ เป็ นฐานะของพระพุทธเจ้ าแต่ ก่อนทังหลายผู้องอาจ”
และ “เปล่ งสีหนาทในบริ ษทั ทังหลาย” หมายถึง ใน “บริ ษทั ๘” มี กษัตริ ย ์ พราหมณ์ คหบดี สมณะ เทพชัน
จาตุมมหาราชิกะ เทพชันดาวดึงส์ มาร และ พรหม “ยังพรหมจักรให้ เป็ นไป” หมายถึง “เป็ นจักรประเสริ ฐ
สูงสุดบริ สุทธิ ” พึงทราบ “จักกศัพท์ ” (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๒ ่
หน้าที 625–627 FILE 69) ดังตอไปนี
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“จักกศัพท์ ” ปรากฏใน “สมบัติ–ลักษณะ–เครื องประกอบรถ–อิริยาบถ–ทาน–รั ตนจักร–ธรรมจักร–อุร
่
จักร” เป็ นต้น ในทีนีปรากฏในธรรมจักร พระโยคาวจรพึงประกาศธรรมจักรแม้นนั โดยอาการ ๒ อยาง
“จักกศัพท์ ” (๑) ปรากฏในสมบัติ ในบทมีอาทิวา่ ดูก่อนภิกษุทงั หลาย สมบัติของเทวดาและมนุษย์
่ (๒) ปรากฏในลักษณะ ในประโยคนีวา่ จักรเกดที
ิ ฝ่ าพระบาท
ทังหลายผูป้ ระกอบด้วยจักร ๔ เหลานี
่ (๓) ปรากฏในส่ วนของรถ ในประโยคนีวา่ ดุจล้อหมุนไปตามรอยเท้าฉะนัน (๔) ปรากฏใน
เบืองลาง
อิริยาบถ ในบทนีวา่ มีจกั ร ๔ มีทวาร ๙ (๕) ปรากฏในทาน ในประโยคนีวา่ เมือให้ท่านจงบริ โภคเถิด
่ นผูป้ ระมาท ข้าแตพระองค์
่
่
และอยาเป็
ผเู ้ ป็ นใหญในแคว้
นโกศล ขอพระองค์จงยังจักรให้เป็ นไปเถิด
(๖) เป็ นไปในรั ตนจักร ในบทนีวา่ จักรรัตนะอันเป็ นทิพย์ได้ปรากฏแล้ว (๗) เป็ นไปในธรรมจักร ใน
่
่ กรอันเราประกาศแล้ว (๘) เป็ นไปในอรจั
นไปบนหัวของสัตว์ผถู ้ ูก
บทนีวาจั
ุ กร ในบทนีวา่ จักรยอมหมุ
ความริ ษยาครอบงําแล้ว (๙) เป็ นไปในปหรณจักร ในบทนีวา่ ด้วยจักรมียอดคม ในอสนิมณฑล ในบท
่ นี จักกศัพท์นี ปรากฏในธรรมจักร
นีวา่ สายฟ้ าฟาด แตในที
่ คือ “ปฏิเวธญาณ” และ “เทศนาญาณ” ในญาณทัง ๒ นัน (๑) การนํามา
อนึง ธรรมจักรนันมี ๒ อยาง
ซึงอริ ยผลของตนอันเจริ ญแล้ วด้ วยปัญญา ชือวา่ “ปฏิเวธญาณ” และ (๒) การนํามาซึงอริ ยผลของ
สาวกทังหลายอันเจริ ญแล้ วด้ วยกรณา
ุ ชือวา่ “เทศนาญาณ” ในญาณทัง ๒ นัน “ปฏิเวธญาณ” มี ๒
่
่ คือ “กําลังเกิด” ๑ “เกิดแล้ ว” ๑ ญาณนันชือวา่ “กําลังเกิด” ตังแตออกมหาภิ
เนษกรมณ์ จนถึง
อยาง
อรหัตมรรค ชือวา่ “เกิดแล้ วในอรหั ตผล” ด้วยความวา่:
“พระโพธิ สัตว์ ผ้ สู ิ ทธัตถกุมาร จักเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ในเวลาเทียงคืน ทรงผนวชในวัน
พระราชโอรสประสูติ ทรงประกอบความเพียรเนืองๆ แล้ วทรงบรรลุพระสัพพัญ ตุ ญาณ
ตามลําดับ คือ ในปี ที ๒๙ ก็เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ บรรพชาทีฝั งแม่ นาอโนมานที
ํ
เสด็จ
ไปอุรุเวลาประเทศโดยลําดับ แล้ วเริ มตังความเพียร ในกาลนัน”
่
่
อีกอยางหนึ
ง ชือวา่ “กําลังเกิด” ตังแตประดิ
ษฐาน ณ ภพดุสิต จนถึงบรรลุอรหัตมรรค ณ โพธิบลั ลังก์
่
ปั งกรทศพล จนถึงบรรลุ
ชือวา่ “เกิดแล้ วในขณะแห่ งผล” หรื อ “กําลังเกิด” ตังแตศาสนาพระที
่ คือ “กําลังเป็ นไป” ๑
อรหัตมรรค ชือวา่ “เกิดแล้ วในขณะแห่ งผล” แม้เทศนาญาณกมี็ ๒ อยาง
ํ งเป็ นไปเพียงใดแตอรหั
่ ตมรรคของพระอัญญา
“เป็ นไปแล้ ว” ๑ “เทศนาญาณ” นัน ชือวา่ กาลั
โกณทัญญเถระ ชือวา่ “เป็ นไปแล้ วในขณะแห่ งผล” ฉะนัน “ปฏิเวธญาณ” เป็ นโลกุตระ “เทศนาญาณ”
ิ แม้ทงั ๒ นัน กไมทั
็ ่ วไปด้วยผูอ้ ืน เป็ น “โอรสญาณ” [ญาณเกดแตอก
ิ ่ ] ของพระพุทธเจ้า
เป็ นโลกยะ
่ น ด้วยเหตุนนั ทานจึ
่ งกลาววา
่ ่ “พฺรหฺมจกฺกํ ปวตฺเตติ” คือ ประกาศพรหมจักร
ทังหลายเทานั
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“ทศพลญาณ” หมายถึง พระญาณอันเป็ นกําลังของพระตถาคต ๑๐ ประการ ทีทําให้ พระองค์ สามารถบันลือ
สี หนาท ประกาศพระศาสนาได้ มนคง
ั ได้แก่
ี ั
(๑) “ฐานาฐานญาณ” ปรี ชาหยังรู ้ฐานะและอฐานะ คือ รู ้กฎธรรมชาติเกยวกบขอบเขตและขี
ดขัน
่ และแคไหนเพี
่
ของสิ งทังหลายวา่ อะไรเป็ นไปได้ อะไรเป็ นไปไมได้
ยงไร โดยเฉพาะ ในแง่
่
ั และกฎเกณฑ์ทางจริ ยธรรม เกยวกบ
ี ั “สมรรถวิสัยของบคคล
ความสัมพันธ์ระหวางเหตุ
กบผล
ุ ”
่ กนั
ซึงจะได้รับ “ผลกรรม” ทีดีและชัวตางๆ
ํ
่
(๒) “กรรมวิปากญาณ” ปรี ชาหยังรู ้ผลของกรรม คือ สามารถกาหนดแยกการให้
ผลอยาง
่ “กรรมดี” กบั “กรรมชัว” ทีสัมพันธ์กบปั
ั จจัยแวดล้อมตางๆ
่ มองเห็น
สลับซับซ้อน ระหวาง
่ ดเจน
รายละเอียดและความสัมพันธ์ภายในกระบวนการกอ่ “ผลของกรรม” อยางชั
(๓) “สั พพัตถคามินีปฏิปทาญาณ” ปรี ชาหยังรู ้ขอ้ ปฏิบตั ิทีจะนําไปสู่ คติทงั ปวง คือ สุ คติ ทุคติ หรื อ
่ อ “ทิฏฐธัม
พ้นจากคติ หรื อปรี ชาหยังรู ้ขอ้ ปฏิบตั ิทีจะนําไปสู่ “อรรถประโยชน์ ” ทังปวง กลาวคื
่ อปรารถนาจะเข้าถึงคติหรื อประโยชน์ใด จะต้อง
มิกตั ถะ–สั มปรายิกตั ถะ–ปรมัตถะ” คือ รู ้วาเมื
่
ทําอะไรบ้าง มีรายละเอียดวิธีปฏิบตั ิอยางไร
่ เป็ นอเนก คือ รู ้
(๔) “นานาธาตญาณ
ุ ” ปรี ชาหยังรู ้สภาวะของโลกอันประกอบด้วย “ธาตุ” ตางๆ
สภาวะของธรรมชาติ ทังฝ่ าย “อปาทิ
ุ นนกสังขาร” และฝ่ าย “อนปาทิ
ุ นนกสั งขาร” เชน่ รู ้จกั
่
่ ของชีวิต สภาวะของสวนประกอบเหลานั
่
่ น พร้อมทังลักษณะและหน้าที
สวนประกอบตางๆ
่
่ อาทิ การปฏิบตั ิหน้าทีของ “ขันธ์ –อายตนะ–ธาตุ” ตางๆ
่ ในกระบวนการ
ของมันแตละอยาง
่
่ ั
่ น
รับรู ้ เป็ นต้น และรู ้เหตุแหงความแตกตางกนของสิ
งทังหลายเหลานั
(๕) “นานาธิมุตติกญาณ” ปรี ชาหยังรู ้ “อธิมุติ” คือ รู ้อธั ยาศัย ความโน้มเอียง ความเชือถือ แนวความ
่ กนั
สนใจ เป็ นต้น ของสัตว์ทงั หลายทีเป็ นไปตางๆ
่
่ “อินทรีย์” ของสัตว์ทงั หลาย คือ
(๖) “อินทริยปโรปริยตั ตญาณ” ปรี ชาหยังรู ้ความยิงและหยอนแหง
่ ตว์นนั ๆ มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปั ญญา แคไหน
่ เพียงใด มีกิเลสมาก กเลสน้
ิ อย มี
รู ้วาสั
่ า สอนงาย
่ หรื อสอนยาก มีความพร้อมทีจะตรัสรู ้หรื อไม่
อินทรี ยอ์ ่อน หรื อแกกล้
่ ว การออกแหงฌานวิ
่
(๗) “ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ” ปรี ชาหยังรู ้ความเศร้าหมอง ความผองแผ้
โมกข์
สมาธิ และ สมาบัติ ทังหลาย
(๘) “ปพเพนิ
วาสานสสติ
ุ
ุ ญาณ” ปรี ชาหยังรู ้อนั ทําให้ระลึกภพทีเคยอยูใ่ นหนหลังได้
(๙) “จตปปาตญาณ
” ปรี ชาหยังรู ้จุติและอุบตั ิของสัตว์ทงั หลายอันเป็ นไปตามกรรม
ุ ู
่
(๑๐) “อาสวักขยญาณ” ปรี ชาหยังรู ้ความสิ นไปแหงอาสวะทั
งหลาย
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่
เพราะฉะนัน ลักษณะอันเป็ น “มหาบรษ
างความ
ุ ุ ” หรื อ “โสภณบรษ
ุ ุ ” ของพระตถาคตเจ้าพระองค์นนั ยอมสร้
่ ทธาปสาทะด้วยอธิ โมกข์ [ศรัทธาแรงกล้าทีทําให้ใจผองใสอยางยิ
่
่ ง = อธิโมกขสัทธา] ซึ งตรงกบั “โอ
นาศรั
่ ทแนวเมื
่ อได้ปฏิบตั ิกาวหน้
้
กัปปนสั ทธา” คือ ความเชือหนักแนนสนิ
าไปในการเห็นความจริ ง ตามคําสอน
ของพระศาสดา หรื อ “ปสาทสั ทธา” คือ ความเชือทีเป็ นเพียงความเลือมใสจากการได้ยนิ ได้ฟังพระธรรมของ
่ ่ ใน “อัคคัญญสตร
พระศาสดา ตัวอยางเชน
ู ” (พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิ กาย ปาฏิกวรรค เลม่ ๓ ภาค ๑ - หน้าที
145–165 FILE 15) ดังนี
่ ฆนิกายปาฏิกวรรค พระสุ ตตันตปิ ฎก ทรง
“อัคคัญญสตร
ู ” โดยความยอ่ ดังนี ชือสูตรที ๔ แหงที
แสดงแก่ “สามเณรวาเสฏฐะ” และ “สามเณรภารัทวาชะ” ผูอ้ อกบวชจากตระกูลพราหมณ์ ทรง
่ างของพวกพราหมณ์ ทีถือวา่ “พราหมณ์ เป็ นวรรณะประเสริ ฐทีสดุ” และ “ถือว่ า
คัดค้านคํากลาวอ้
ชาติกาํ เนิดเป็ นเครื องตัดสินความประเสริ ฐ และความตําทรามของมนษย์
ุ ” ทรงแสดงให้เห็นวา่
“ความประเสริ ฐหรื อตําทรามนัน อย่ ทู ความประพฤติ
ี
โดยมีธรรมเป็ นเครื องตัดสิน” คนวรรณะ
่ ออกบวชในพระพุทธศาสนาแล้ว ยอมชื
่ อวา่ “เป็ นผ้ เู กิดจากธรรมเสมอกันหมด” แล้วทรง
ตางๆ
ิ สตั ว์ขึนในโลกแล้วเปลียนแปลงตามลําดับ จนเกดิ
แสดงความเป็ นมาของสังคมมนุษย์ เริ มแตเ่ กดมี
ั นหมู่เป็ นพวก เกดความจํ
ิ
มีมนุษย์ทีอยูร่ วมกนเป็
าเป็ นต้องมีการปกครอง และมีการประกอบอาชีพ
่ กนั วรรณะทัง ๔ ก็เกิดจากความเปลียนแปลงเหล่ านี มิใช่ เป็ นเรื องของพรหม
การงานตางๆ
สร้ างสรรค์ แต่ “เกิดจากธรรม” [ธรรมดา–กฎธรรมชาติ –Natural Law อันพิจารณารู ้เห็นได้ดว้ ย
“ธัมมัฏฐิ ติญาณ” โดย อิทัปปั จจยตา–ปฏิจจสมุปบาท–ปั จจยาการ หรื อ จุตูปปาตญาณ] ทุกวรรณะ
็
็
ปฏิบตั ิธรรมกบรรลุ
นิพพานได้ ธรรมเป็ นเครื องตัดสิน และ ธรรมเป็ น
ประพฤติชวั กไปอบายได้
ิ
่ ผ้ ทู สมบรณ์
ของประเสริ ฐสดุ ผูท้ ีสิ นอาสวกเลสแล้
ว เป็ นผูป้ ระเสริ ฐสุ ดในวรรณะทัง ๔ สวน
ี ู ด้วย
วิชชาและจรณะ [“วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” (ข้อ ๓ ในพุทธคุณ ๙) หมายถึง ความเป็ นผูถ้ ึงพร้อมด้วย
“วิชชา” คือ ความรู ้แจ้ง ได้แก่ วิชชา ๓ กบั วิชชา ๘ และ “จรณะ” (จรณะ ๑๕) คือ ความประพฤติ
ได้แก่ สี ลสัมปทา ๑ อปั ณณกปฏิปทา ๓ สัทธรรม ๗ และ ฌาน ๔ ] เป็ น ผ้ ปู ระเสริ ฐสดในบรรดา
ุ
เทวะ และมนษย์
ั
สิ งนีคือ “คณสมบั
ติแห่ งความค่ าความเป็ นมนษย์
”
ุ
ุ ของพระพทธศาสนา
ุ
ุ ทงปวง
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๔. อัคคัญญสตร
ู
เรือง วาเสฏฐะภารทวาชะ
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม่ ๓ ภาค ๑ - หน้าที 145–165 FILE 15)
่ :- สมัยหนึง พระผูม้ ีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ ปราสาทของนางวิสาขามิคาร
[๕๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาอยางนี
็
มารดา ในบุพพารามกรุ งสาวัตถี กโดยสมั
ยนันแล วาเสฏฐสามเณรสละภารทวาชสามเณร หวังความเป็ น
ภิกษุ จึงอยูป่ ระจําในสํานักของภิกษุ ลําดับนันในเวลาเย็นวันหนึง พระผูม้ ีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากทีเร้น
่
แล้ว ได้เสด็จลงจากปราสาท ทรงจงกรมอยูใ่ นทีกลางแจ้งทีรมเงาปราสาท
วาเสฏฐสามเณรได้เห็นพระผูม้ ี
่
พระภาคเจ้าเสด็จออกจากทีเร้นลงจากปราสาทแล้ว เสด็จจงกรมอยูก่ ลางแจ้งทีรมเงาปราสาทในเย็
นวันหนึง
ครันเห็นแล้ว จึงเรี ยกภารทวาชสามเณรมากล่าววา่:
ภารทวาชะผูม้ ีอายุ พระผูม้ ีพระภาคเจ้านีเสด็จออกจากทีเร้นลงจากปราสาท ภารทวาชะจงกรมอยูท่ ีกลางแจ้ง
่
ทีรมเงาของปราสาทในเวลาเย็
น ภารทวาชะผูอ้ าวุโส เรามาไปกนั เราจักเข้าไปเฝ้ าพระผูม้ ีพระภาคเจ้าจนถึงที
ประทับ เราพึงได้ เพือจะฟังธรรมีกถา ในทีเฉพาะพระพักตร์ของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า ดังนี
่ ม้ ีอายุ ครังนันแล วาเสฏฐสามเณรและภาร
ภารทวาชสามเณรกรั็ บคําของวาเสฏฐสามเณรวา่ ตกลงทานผู
ั าไปเฝ้ าพระผูม้ ีพระภาคเจ้าจนถึงทีประทับ ครันเข้าไปเฝ้ าแล้ว ได้ถวายอภิวาทพระ
ทวาชสามเณรจึงพากนเข้
ํ งเสด็จ จงกรมอยู่ ครังนันแล พระผูม้ ีพระ
ผูม้ ีพระภาคเจ้าแล้ว ได้เดินจงกรมตามพระผูม้ ีพระภาคเจ้าซึงกาลั
ภาคเจ้าตรัสเรี ยกวาเสฏฐสามเณรมา แล้วตรัสวา่:
ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เธอทังหลายแล มีชาติเป็ นพราหมณ์มีตระกูลเป็ นพราหมณ์ ออกบวชจาก
่ ่ ไมบริ
่ ภาษเธอทังหลายหรื อ
ตระกูลของพราหมณ์ ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ พราหมณ์ทงั หลาย ไมดา
ดังนี
่
่ ่ ยอมบริ
่
วาเสฏฐะและภารทวาชสามเณรจึงทูลวา่ ข้าแตพระองค์
ผเู ้ จริ ญพราหมณ์ทงั หลาย ยอมดา
ภาษข้า
่
่ มที ไมมี่ ลดหยอนเลย
่
ดังนี
พระองค์ทงั หลายด้วยถ้อยคําตามสมควรแกตนอยางเต็
็
่ น
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามวา่ ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ กพวกพราหมณ์
ด่าบริ ภาษเธอด้วยคําดาอั
่
่ มที ไมมี่ ลดหยอนเลยอยางไร้
่
่
สมควรแกตนอยางเต็
่
่ ่ วา่ :
ผเู ้ จริ ญ พราหมณ์ทงั หลาย กลาวอยางนี
สามเณรทังสองทูลวา่ ข้าแตพระองค์
่ น เป็ นวรรณะประเสริ ฐทีสุ ด วรรณะเหลาอื
่ นเลวทราม
(๑) พราหมณ์เทานั
่ น เป็ นวรรณะขาว วรรณะอืนดํา
(๒) พราหมณ์เทานั
่ นบริ สุทธิ คนทีไมใชพราหมณ์
่ ่
หาบริ สุทธิไม่
(๓) พวกพราหมณ์ทงั หลายเทานั
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ิ
ิ
ิ
(๔) พวกพราหมณ์ทงั หลาย เป็ นบุตรเกดจากอุ
ระ เกดจากปากของพระพรหม
เกดจากพระพรหม
่
พระพรหมเนรมิตขึนมา เป็ นทายาทของพระพรหม พวกทานมาละเสี
ยจากวรรณะทีประเสริ ฐ
ิ
ทีสุ ดเข้าไปอยูใ่ นวรรณะทีเลวทราม คือ พวกสมณะโล้น เป็ นพวกคหบดีเป็ นพวกดํา เกดจากเท้
า
่
่ ไมเป็
่ นการดี ไม่
ของพระพรหม การทีพวกทานมาละเสี
ยจากวรรณะประเสริ ฐสุ ด ฯลฯ เชนนี
เป็ นการสมควรเลย
่
ั ่ ภาษข้าพระองค์ทงั หลายด้วยถ้อยคําบริ ภาษอันสมควรแก่
ข้าแตพระองค์
ผเู ้ จริ ญ พวกพราหมณ์ได้พากนดาบริ
่ มที ไมมี่ ลดหยอนเลย
่
่ แล ดังนี
ตนอยางเต็
อยางนี
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ พวกพราหมณ์ ระลึกถึงเรืองเก่ าของตนไม่ ได้ จึง
่ ่ วา่ (๑) พราหมณ์ เท่ านันเป็ นวรรณะประเสริ ฐทีสดุ วรรณะเหล่ าอืนเลวทราม (๒) พราหมณ์
กลาวอยางนี
เท่ านันมีวรรณะขาว วรรณะเหล่ าอืนดํา (๓) พวกพราหมณ์ เท่ านันบริ สุ ทธิ หม่ ูชนทีไม่ ใช่ พราหมณ์ หา
บริ สุ ทธิไม่ (๔) พวกพราหมณ์ เป็ นบตรเกิ
ุ ดแต่ อระ
ุ เกิดจากปากของพระพรหม เกิดจากพระพรหม พรหม
เนรมิตขึน เป็ นทายาทของพรหม ดังนี
ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ตามทีปรากฏชัดเจนอยูว่ า่ นางพราหมณี ของพวกพราหมณ์ทงั หลายมีระดู
็
่ น เป็ นผูเ้ กดทางชองตลอดของนาง
ิ
่
บ้าง มีครรภ์บา้ ง ตลอดอยูบ่ า้ ง ให้ลูกดืมนมบ้าง กพราหมณ์
เหลานั
่ น เป็ นวรรณะประเสริ ฐทีสุ ด ฯลฯ เป็ นทายาทของพรหม ดังนี กพราหมณ์
็
พราหมณี ทงั นัน พราหมณ์เทานั
่ น ยอมกลาวตู
่
่ ่พระพรหม และพูดมุสา พวกเขาจะต้องประสพ “สิงไม่ เป็ นบญมากมาย
เหลานั
”
ุ
ว่ าด้ วย วรรณะ ๔
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม่ ๓ ภาค ๑ - หน้าที 147 - FILE 15)
่ มี ๔ คือกษัตริ ย ์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ดูก่อนวาเสฏฐะ
[๕๒] ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ วรรณะเหลานี
และภารทวาชะ กษัตริ ยบ์ างพระองค์ในโลกนี (๑) มีปกติฆ่าสัตว์–ปาณาติบาต (๒) มีปกติถือเอาของทีเขา
่ ให้–อทินนาทาน (๓) มีปกติประพฤติผดิ ทางกาม–กาเมสุมิจฉาจาร (๔) มีปกติพดู เท็จ–มุสาวาท (๕) มี
ไมได้
่ ยด–ปิ สุณาวาจา (๖) มีวาจาหยาบคาย–ผรุ สวาจา (๗) พูดเพ้อเจ้อ–สัมผัปปลาปะ (๘) เพงเล็
่ ง
วาจาสอเสี
อยากจะได้ของเขา–อภิชฌา (๙) พยาบาทปองร้ายเขาผูอ้ ืน–พยาบาท (๑๐) มีความเห็นผิดจากคลองธรรม–
่ อนั ใดเป็ นอกุศล นับวา่
มิจฉาทิฏฐิ [อกุศลกรรมบถ ๑๐] ดูก่อนวาเสฎฐะและภารทวาชะ ธรรมทังหลายเหลานี
่ โทษ ไมควรเสพ
่
่ ่
่
่ ่
เป็ นอกุศล มีโทษนับวามี
นับวาไมควรเสพ
ไมควรเป็
นอริ ยธรรม กนั็ บวาไมควรเป็
นอริ ย
่
่ นยอมปรากฏอยางชั
่
่ ดเจนใน
ธรรม เป็ นธรรมทีดํา มีวิบากดํา วิญ ูชนติเตียน ดังกลาวมานี
ธรรมเหลานั
กษัตริ ยบ์ างพระองค์ ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ แม้พราหมณ์แล... ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะแม้
แพศย์แล... ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ แม้ศูทรและบางคนในโลกนี (๑) มีปกติฆ่าสัตว์–ปาณาติบาต (๒)
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่ ให้–อทินนาทาน (๓) มีปกติประพฤติผดิ ทางกาม–กาเมสุมิจฉาจาร (๔) มีปกติ
มีปกติถือเอาของทีเขาไมได้
่ ยด–ปิ สุณาวาจา (๖) มีวาจาหยาบคาย–ผรุ สวาจา (๗) พูดเพ้อเจ้อ–สัมผัป
พูดเท็จ–มุสาวาท (๕) มีวาจาสอเสี
่ งอยากจะได้ของเขา–อภิชฌา (๙) พยาบาทปองร้ายเขาผูอ้ ืน–พยาบาท (๑๐) มีความเห็นผิด
ปลาปะ (๘) เพงเล็
่ แล ธรรมทังหลาย
จากคลองธรรม–มิจฉาทิฏฐิ [อกุศลกรรมบถ ๑๐] ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะอยางนี
่ เป็ นอกุศลนับวาเป็
่ นอกุศล ฯลฯ เป็ นธรรมดํามีวบิ ากดํา วิญ ูชนติเตียน ธรรมเหลานั
่ นกยอมปร
็่
เหลาใด
ากฏ
่ ดเจนในศูทรแม้บางคน
อยางชั
ว่ าด้ วย ธรรมอันประเสริฐในโลกทังสอง
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม่ ๓ ภาค ๑ - หน้าที 148–149 FILE 15)
[๕๓] ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริ ยแ์ ม้บางคนในโลกนี เป็ นผู ้ (๑) เว้นขาดจากจากปลงชีวิต–ปาณา
ติปาตา เวรมณี (๒) เว้นขาดจากถือเอาของทีเขามิได้ให้โดยอาการขโมย–อทินฺนาทานา เวรมณี (๓) เว้นขาด
จากประพฤติผดิ ในกาม–กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี (๔) เว้นขาดจากพูดเท็จ–มุสาวาทา เวรมณี (๕) เว้นขาด
่ ยด–ปิ สุณาย วาจาย เวรมณี (๖) เว้นขาดจากพูดคําหยาบ–ผรุ สาย วาจาย เวรมณี (๗) เว้นขาดจาก
จากพูดสอเสี
่ งอยากได้ของเขา–อนภิชฺฌา (๙) ไมคิ่ ดร้ายตอผู
่ อ้ ืน–อพฺยา
พูดเพ้อเจ้อ–สมฺผปฺปลาปา เวรมณี (๘) ไมคิ่ ดเพงเล็
ปาท (๑๐) ความเห็นชอบถูกต้องตามคลองธรรม–สมฺมาทิฏฺ ฐิ [กุศลกรรมบถ ๑๐] ดูก่อนวาเสฏฐะและภาร
่ แล ธรรมเหลานี
่ เหลาใด
่ เป็ นกุศล นับวาเป็
่ นกุศล ไมมี่โทษนับวาไมมี
่ ่ โทษ ควรเสพนับวาควร
่
ทวาชะ อยางนี
่
่ นยอม
่
เสพ ควรเป็ นอริ ยะนับวาควรเป็
นอริ ยะ เป็ นธรรมขาว มีวิบากขาว วิญ ูชนสรรเสริ ญ ธรรมเหลานั
่ ดเจนในกษัตริ ยบ์ างคนในโลกนี ดูก่อนเวเสฏฐะและภารทวาชะ แม้พราหมณ์... ดูก่อนวา
ปรากฏอยางชั
เสฏฐะและการทวาชะ แม้แพศย์แล ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ แม้ศูทรแลบางคนในโลกนี เป็ นผู ้ (๑)
เว้นขาดจากจากปลงชีวิต–ปาณาติปาตา เวรมณี (๒) เว้นขาดจากถือเอาของทีเขามิได้ให้โดยอาการขโมย–
อทินฺนาทานา เวรมณี (๓) เว้นขาดจากประพฤติผดิ ในกาม–กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี (๔) เว้นขาดจากพูด
่ ยด–ปิ สุณาย วาจาย เวรมณี (๖) เว้นขาดจากพูดคําหยาบ–ผรุ
เท็จ–มุสาวาทา เวรมณี (๕) เว้นขาดจากพูดสอเสี
่ งอยากได้ของเขา–
สาย วาจาย เวรมณี (๗) เว้นขาดจากพูดเพ้อเจ้อ–สมฺผปฺปลาปา เวรมณี (๘) ไมคิ่ ดเพงเล็
่ อ้ ืน–อพฺยาปาท (๑๐) ความเห็นชอบถูกต้องตามคลองธรรม–สมฺมาทิฏฺ ฐิ [กุศล
อนภิชฺฌา (๙) ไมคิ่ ดร้ายตอผู
กรรมบถ ๑๐]
่ แล ธรรมทังหลายเหลานี
่ เหลาใดเป็
่
่ นกุศล ไมมี่ โทษ
ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ อยางนี
นกุศล นับวาเป็
่
่
นับไมมี่ โทษควรเสพ นับวาควรเสพควรเป็
นอริ ยะ นับวาควรเป็
นอริ ยะ เป็ นธรรมขาว มีวิบากขาว วิญ ูชน
่ น ยอมปรากฏอยางชั
่
่ ดเจน แม้ในศูทรบางคน
สรรเสริ ญ ธรรมทังหลายเหลานั
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่ แลรวม กนเป็
ั น ๒ ฝ่ าย คือ พวกทีตังอยูใ่ นธรรมฝ่ าย
ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เมือวรรณะทัง ๔ เหลานี
ดํา วิญ ูชนติเตียนพวกหนึง และพวกตังอยูใ่ นธรรมฝ่ ายขาว วิญ ูชนไมติ่ เตียนพวกหนึง ในเรื องนีเหตุไร
ั ่ ่ วา่ “พราหมณ์ เท่ านันเป็ นวรรณะประเสริ ฐทีสุด” วรรณะเหลาอื
่ นล้วน
พวกพราหมณ์ จึงพากนกลาวอยางนี
่ นดํา “พราหมณ์ เท่ านัน ย่ อมบริ สุทธิ ” หมู่คนทีไมใช
่ ่
เลวทราม “พราหมณ์ เท่ านันมีวรรณะขาว” วรรณะเหลาอื
พราหมณ์หาบริ สุทธิไม่ “พราหมณ์ ทังหลายเป็ นบุตรเกิดแต่ อกเกิดจากปากของพรหม เกิดจากพระพรหม
โดยตรง พรหมเนรมิตขึนเป็ นทายาทของพรหม” ดังนี “วิญ ชู นทังหลายย่ อมไม่ รับรองถ้ อยคําของพราหมณ์
่ “ผู้ใด
เหล่ านัน” ข้อนันเพราะเหตุอะไร ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะเพราะวา่ บรรดาวรรณะทัง ๔ เหลานี
เป็ นภิกษุผ้ ขู ีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์ มีกิจทีควรทําทําเสร็ จแล้ วปลงภาระลงได้ แล้ ว ตามบรรลุประโยชน์ ของ
ตน มีสังโยชน์ เครื องผูกสัตว์ ไว้ ในภพสิ นรอบแล้ ว หลุดพ้ นได้ เพราะรู้ โดยชอบ” และแล้ว “ผู้นันย่ อมปรากฏ
ว่ าเป็ นยอดกว่ าคนทังหลายโดยธรรมแท้ หาใช่ โดยอธรรมไม่ ” ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ “ก็ธรรม
่ วาเสฏฐะและภารทวาชะ
เท่ านันประเสริ ฐทีสุด” ภารทวาชะ โดยบรรยายมานี พวกเธอพึงเข้าใจข้อนันอยางนี
่ วา่ “ธรรมเท่ านัน ประเสริ ฐทีสดในหม่
โดยบรรยายมานี พวกเธอพึงเข้าใจข้อนันอยางนี
ุ
ูชนทังในทิฏฐธรรม
และในอภิสัมปรายภพ” [ภพหน้าอันประเสริ ฐ–โลกุตตรภูมิ]
คําอธิบายด้ วยเหตผลที
ุ เป็ นสั มมาทิฏฐิ :
ในบทวา่ (๑) “พราหมณ์ เท่ านันเป็ นวรรณะประเสริ ฐที สุ ด” (๒) “พราหมณ์ เท่ านันมี วรรณะขาว” (๓)
“พราหมณ์ เท่ านัน ย่ อมบริ สุทธิ ” และ (๔) “พราหมณ์ ทังหลายเป็ นบุตรเกิดแต่ อกเกิดจากปากของพรหม เกิด
จากพระพรหมโดยตรง พรหมเนรมิตขึนเป็ นทายาทของพรหม” ซึ งเป็ น “มิจฉาทิฏฐิ ” หมายถึง ความเห็นผิด
่
ทีคลาดเคลือนจากธรรมดาหรื อกฎธรรมชาติ ตามทีเป็ นจริ ง เป็ นความเชื อไมประกอบด้
วยเหตุผล เป็ นพวก
่
ลักทธิ นอกพระพุทธศาสนา ทีเรี ยกวา่ “อิ สสรนิ มมานเหตุวาท–ลัทธิพระเป็ นเจ้ า” แตพระตถาคต
ทรงแกคํ้ า
“ปรัปวาท” [ปะ-รับ-ปะ-วาด] นัน ด้วยวาทะโดยนัยอรรถะวา่ :
[สัมมาทิฏฐิ] “ผู้ใดเป็ นภิกษุผ้ ขู ีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์ มีกิจทีควรทําทําเสร็ จแล้ วปลงภาระลงได้ แล้ ว ตาม
บรรลุประโยชน์ ของตน มีสังโยชน์ เครื องผูกสัตว์ ไว้ ในภพสิ นรอบแล้ ว หลุดพ้ นได้ เพราะรู้ โดยชอบ”
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่ มีปรี ชาสามารถบรรลุได้ถึง:
เพราะฉะนัน สมณพราหมณ์ใดผูเ้ ลือมใสศรัทธาในอริ ยมรรค ยอม
(๑) “รปฌาน
๔” [ปฐมฌาน–ทติุ ยฌาน–ตติยฌาน–จตตฌาน
] หมายถึงได้บรรลุถึงภูมิจิตทีเป็ นพรหม
ู
ุ
ใน “รปพรหม
๔” [ชันกายหยาบ] และ ถ้าสามารถบรรลุถึง:
ู
(๒) “อรปฌาน
๔” [อากาสานัญจายตนะ–ชันทีเข้าถึงภาวะมีอากาศไมมี่ ทีสุ ด ๑ วิญญาณัญจายตนะ–
ู
ชันทีเข้าถึงภาวะมีวิญญาณไมมี่ ทีสุ ด ๑ อากิญจัญญายตนะ–ชันทีเข้าถึงภาวะไมมี่ อะไร ๑ เนว
็ ่ ่ ไมมี่ สัญญากไมใช
็ ่ ่ ๑ รวมทัง การเข้ า
สั ญญานาสั ญญายตนะ–ชันทีเข้าถึงภาวะมีสัญญากไมใช
ิ
นิโรธสมาบัติ–สั ญญาเวทยิตนิโรธ คือ ฌานสมาบัติทีดับสัญญาและเวทนา ทีเกดจากเจริ
ญฌาน
สมาบัติจาก รู ปฌาน ๔–อรู ปฌาน ๔–นิ โรธสมาบัติ = สมาบัติ ๘ หรื อ อนปพพนิ
โรธ ๙–อนุ
ุ ุ
็
ปพพวิ
งได้บรรลุถึงภูมิจิตทีเป็ นพรหมใน “อรปพรหม
๔” [ชันกายละเอียด]
ุ หาร ๙] กหมายถึ
ู
ิ
่
นอกจากนี ถ้าดับ “ราคสั งโยชน์ ” กเลสราคะอยางละเอี
ยดได้ ด้วยประพฤติพรหมจรรย์ [วิสุทธิ มรรค] ใน
“อรหัตตมรรคญาณ” และ “อรหัตตผลญาณ” [สัมมาญาณ] จนถึง “อรหัตตผลวิมุตติสขุ” [สัมมาวิมุตติ =
ิ และทุกข์ทงั ปวง
อเสขปฏิปทา] อันเป็ นธรรมประเสริ ฐทีสุ ด คือ “พระอรหันตขีณาสพ” ผูห้ ลุดพ้นจากกเลส
สมบูรณ์แล้ว [ความตรัสรู ้ = สั มโพธะ–ปั จจเวกขณญาณ–อาสวักขยญาณ] ผูเ้ ป็ นอริ ยสาวกของพระสัมมาสัม
่ ยบุคคลขันสูงสุ ดด้วย “อมตธาตแห่
พุทธเจ้าทีไพบูลย์ดว้ ยโลกุตตรสัมมาทิฏฐิแหงอริ
ุ งพระนิพพาน” นันเอง
ว่ าด้ วย ธรรมประเสริฐทีสดุ
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม่ ๓ ภาค ๑ - หน้าที 149–150 FILE 15)
็
[๕๔] ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ พระราชาทรงพระนามวา่ “ปเสนทิโกศล” กทรงท
ราบวา่ “พระสมณโค
ดมผู้ยอดเยียม” เสด็จออกบวชจากศากยราชตระกุล ดังนี ดูก่อนวาเสฎฐะและภารทวาชะ พวกศากยราช
่ นผูต้ ิดตาม พระเจ้าปเสนทิโกศล ทุกขณะ ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ พวกศากยราช
ทังหลายแล ยอมเป็
่
ทังหลายแล ยอมกระทํ
าการนอบน้อมการไหว้ การต้อนรับ อัญชลีกรรม [การกราบไหว้] สามีจิกรรม [ปฏิบตั ิ
่ แล ศากยะทังหลายยอมพากน
่
ั
ตามสมควร] ในพระเจ้าปเสนทิโกศล ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะอยางนี
กระทําการนอบน้อม การไหว้ การต้อนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม ในพระเจ้าปเสนทิโกศล พระเจ้าปเสนทิ
โกศลยังทรงกระทําการต้อนรับ การไหว้ การต้อนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรมนันในพระตถาคต ด้วยพระ
ํ ง เราเองมีกาลั
ํ งทราม พระสมณ
ดําริ วา่ พระสมณโคดมมีชาติดีกวา่ เรามีชาติไมดี่ พระสมณโคดมทรงมีกาลั
่ อมใส เราเองมีผวิ พรรณเศร้าหมอง พระสมณโคดมมีศกั ดิใหญ่ เราเองมีศกั ดินอ้ ย ดังนี โดยทีแท้
โคดมนาเลื
พระเจ้ าปเสนทิโกศล ทรงสักการะพระธรรม เคารพพระธรรม นับถือพระธรรม บชาพระธรรม
นอบน้ อม
ู
พระธรรม พระเจ้ าเสนทิโกศล ทรงทําการนอบน้ อม อภิวาท ต้ อนรั บ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม ในพระ
่ วา่ “พระธรรมเท่ านัน
ตถาคตอย่ างนีแล ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ โดยบรรยายนีเธอพึงทราบอยางนี
ประเสริ ฐทีสุดในหมู่ชน ทังในทิฏฐิ ธรรมและอภิสัมปรายภพ”
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ว่ าด้ วย บตรเกิ
ุ ดแต่ พระอระ
ุ พระโอษฐ์ พระผู้มีพระภาค
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม่ ๓ ภาค ๑ - หน้าที 150–153 FILE 15)
่
่ ั
เธอทังหลายแล มีชาติต่างกนั มีชือตางกน
[๕๕] พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ
่ ั ออกจากเรื อนมาบวชเป็ นบรรพชิต ถูกเขาถามวา่ ทานเป็
่ นพวกไหน ดังนี พึงตอบเขาวา่ พวก
มีโคตรตางกน
เราเป็ น “พวกพระสมณะศากยบตร
ุ ” ดังนี ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ กผู็ ใ้ ดแลมีศรัทธาในพระตถาคต
่ นคง อันสมณพราหมณ์ เทวดา มาร พรหมหรื อใครๆ ในโลกให้เคลือนย้าย
ิ ่ ลราก ตังมันอยางมั
ตังมัน เกดแตมู
่
ิ
ิ
่ ควรจะเรี ยกผูน้ นั วา่ เราเป็ นบุตรเถิด แตพระอุ
ระเกดจากพระโอษฐ์
ของพระผูม้ ีพระภาค เกดจาก
พระ
ไมได้
ธรรม พระธรรมเนรมิตขึน เป็ นทายาทของพระธรรม ดังนี ข้อนันเพราะเหตุไร เพราะคําวา่ “ธรรมกาย” กดี็
“พรหมกาย” กดี็ “ธรรมภูต” กดี็ “พรหมภูต” ก็ดี เป็ น “ชือของพระตถาคต”
่
[ในคําวา่ “ธรรมกาย” หมายถึง “ผู้มีธรรมเป็ นกาย” เป็ นพระนามอยางหนึ
งของพระพุทธเจ้า หรื อเรี ยกวา่
“พรหมกาย–พรหมภูต–ธรรมภูต” หมายความวา่ พระองค์ทรงคิดพุทธพจน์คาํ สอนด้วยพระหทัยแล้วทรงนํา
่ ประมวลหรื อที
ออกเผยแพรด้่ วยพระวาจา เป็ นเหตุให้พระองค์ก็ คือ “พระธรรม” เพราะทรงเป็ นแหลงที
่
่
ประชุมอยูแ่ หงพระธรรมอั
นปรากฏเปิ ดเผยออกมาแกชาวโลก
]
[๕๖] ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีบางสมัยบางคราว โดยอันล่ วงไปแห่ งกาลอันยาวนาน โลกนีก็จะ
พินาศไป เมือโลกกําลังพินาศอยู่ โดยมากหมู่สัตว์ ย่อมวนเวียนไปเกิดในชันอาภัสสรพรหม ในชันอาภัสสร
พรหมนัน สัตว์ เหล่ านันมีความสําเร็ จได้ โดยทางใจ มีปีติเป็ นภักษา มีรัศมีเอง ท่ องเทียวไปได้ ในอากาศ ดํารง
อยู่ในวิมานอันแสนงามย่ อมดํารงอยู่ได้ สินกาลยืดยาวนาน
่
่
ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยอีกบางครัง โดยอันลวงไปแหงกาลยื
ดยาวนาน โลกนียอ่ มเจริ ญขึน เมือ
ํ งเจริ ญขึน โดยมากเหลาสั
่ ตว์กจะพากนเคลื
็
ั อนจากพวกอาภัสสรพรหม มาสู่ ความเป็ นอยางนี
่ อีก และ
โลกกาลั
่ นมีความสําเร็ จได้โดยทางใจมีปีติเป็ นภักษา มีรัศมีเอง ทองเที
่ ยวไปในอากาศได้ ดํารงอยูใ่ นวิมาน
สัตว์เหลานั
่ ารงอยูต่ ลอดกาลยืดยาวนาน
อันงดงาม ยอมดํ
็
็
่ น
ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ กโดยสมั
ยนันแลจักรวาลนี กจะกลายเป็
นนําไปหมด มีความมืด มองไมเห็
่
่
็ ่
ทังดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์กยั็ งไมปรากฏ
ดวงดาวนักษัตรกยั็ งไมปรากฏ
กลางวันกลางคืนกไมปรากฏ
่
่
่
เดือนหนึงกงึ เดือนหนึงกยั็ งไมปรากฏ
ฤดูและปี กยั็ งไมปรากฏ
หญิงชายกยั็งไมปรากฏ
หมู่สตั ว์ทงั หลาย กถึ็ ง
ิ
่ ยวกนั
การนับวา่ “สัตว์ ” [ผูอ้ นั กเลสมากปิ
ดบังไว้แล้ว] ดังนี อยางเดี
่ แหงกาลยื
่
็ ิ
่
ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ในกาลบางคราว โดยอันลวงได้
ดยาวนาน “ง้ วนดิน” กเกดลอยอยู
่ น เหมือนนํานมสด ทีบุคคลเคียวแล้วทําให้เย็นสนิทแล้วปรากฏเป็ นฝาอยู่
บนนํา ปรากฏแกสั่ ตว์เหลานั
่ ฉะนัน และ
่ และเนยขึนอยางดี
ข้างบน ฉะนัน ง้วนดินนันได้สมบูรณ์ดว้ ยสี กลิน รส มีสีคล้ายเนยใสอยางดี
่
ได้มีรสอันนาชอบใจ
เหมือนนําผึง อันปราศจากโทษฉะนัน
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่ ่ ทา่นผูเ้ จริ ญ สิ งทีลอยอยูน่ ี จะเป็ น
ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะทีนันแล มีสตั ว์บางตนมีชาติโลเลกลาววา
ํ งเอานิวมือช้อนง้วนดินขึนมาลิมอยู่ ง้วนดิน
อะไร ดังนี แล้วเอานิวมือช้อนเอาง้วนดินขึนมาลิมดู เมือเขากาลั
่
ิ นแกเขา
ทีได้ซ่านไปทัว ความอยากจึงเกดขึ
็
ั
่ นแลกถึ็ ง (๑) “ทิฏฐานคติ
ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตว์เหลาอื
วมือซ้อน
ุ ” ของสัตว์นนั กจะพากนเอานิ
่ นกาลั
ํ งเอานิวมือช้อนเอาง้วนดินนันขึนมาชิม ง้วนดินกแผซานไปทั
็ ่ ่
ง้วนดินนันขึนมาลิมดู เมือสัตว์เหลานั
ว
็ ิ นแกสั่ ตว์เหลานั
่ น
สรรพางค์ และ (๒) “ตัณหา” กเกดขึ
่ นจะพากนพยายาม
ั
ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ทีนันแล สัตว์เหลานั
เอามือปั นง้วนดินปันทําให้เป็ นคํา
เพือทีจะบริ โภค
ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เมือใดแลทีสัตว์ เหล่ านันพยายามทีจะเอามือปั นง้ วนดินทําเป็ นคําเพือทีจะ
บริ โภค เมือนันรั ศมีเฉพาะตัวของสัตว์ เหล่ านันก็จะหายไป เมือรั ศมีเฉพาะตัวหายไป พระจันทร์ และพระ
อาทิตย์ กป็ รากฏขึนมา เมือพระจันทร์ และพระอาทิตย์ ปรากฏขึนแล้ ว หมู่ดาวนักษัตรก็จะปรากฏ เมือหมู่ดาว
นักษัตรปรากฏแล้ ว กลางคืนและกลางวันก็ปรากฏ เมือกลางคืนกลางวันปรากฏแล้ ว เดือนหนึง กึงเดือนหนึง
ก็ปรากฏขึน เมือเดือนหนึงและกึงเดือนหนึงปรากฏขึนแล้ ว ฤดูและปี ก็ปรากฏขึน
่ แล โลกนีกยอมเจริ
็่
ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ด้วยเหตุเพียงประมาณเทานี
ญขึนมาอีก
่ นพากนบริ
ั โภคง้วนดิน มีงว้ นดินเป็ นภักษาเป็ น
[๕๗] ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครังนันแล สัตว์เหลานั
อาหาร ได้ดาํ รงอยูต่ ลอดกาลยืดยาวนาน ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตว์ เหล่ านันบริ โภคง้ วนดิน มีง้วน
ดินนันเป็ นภักษาเป็ นอาหารได้ ตังอยู่ตลอดกาลยืดยาวนานโดยประการใดแล ความแข็งแกร่ งก็เกิดมีในกาย
ของสัตว์ เหล่ านัน ความมีผิวพรรณดีกไ็ ด้ ปรากฏชัดขึนมา สัตว์ บางพวกก็มีผิวพรรณดี บางพวกมีผิวพรรณ
เลว บรรดาสัตว์ เหล่ านัน สัตว์ เหล่ าใดมีผิวพรรณดี สัตว์ เหล่ านันก็ดูหมินสัตว์ ทีมีผิวพรรณเลวว่ า เรามี
่ นเกดมี
ิ (๓) “มานะ” ถือ
ผิวพรรณดีกว่ าสัตว์ เหล่ านัน สัตว์ เหล่ านันมีผิวพรรณเลวกว่ าเรา ดังนี เมือสัตว์เหลานั
็ อนั ตรธานหายไป เมือง้วนดินหายไปแล้ว สัตว์
ตัว เพราะการดูหมินเรื องผิวพรรณเป็ นปัจจัย ง้วนดินกได้
่ นจึงประชุมกนั ครันประชุมกนแล้
ั วตางกพากนทอดถอนใจวา
่ ็ ั
่ “รสดี รสดี” ดังนี แม้ในทุกวันนีพวก
เหลานั
่ ่ น กพากนกลาวอยางนี
็ ั ่ ่ วา่ “รสดี รสดี” ดังนี หมู่พราหมณ์ทงั หลายพากนั
มนุษย์ได้ของมีรสดีบางอยางเทานั
ั ่ “เป็ นของเลิศเป็ นของเก่า” นัน แตหาได้
่ รู้ถึงความหมายของอักขระนันเลย
อนุสรณ์ถึงอักขระทีรู ้กนวา
[เพิมเติม: ในบทนี จะเห็นวา่ ผูม้ าจากเทวดากลายเป็ นคน ทีเรี ยกวา่ “สัตว์ ” หมายถึง “ผู้อันกิเลสมากปิ ดบังไว้
่ องในกเลส
ิ เครื องเนินช้า [ปปัญจธรรม] คือ กเลสที
ิ เป็ นตัวการทําให้คิดปรุ งแตงยื
่ ดเยือพิสดาร
แล้ ว” นัน ยอมเนื
่ เกดปั
่
่ เปิ ดเผย กอให้
ิ ญหาตางๆ
่ และขัดขวางไมให้
่ เข้าถึงความจริ ง
ทําให้เขวหางออกไปจากความเป็
นจริ งทีงายๆ
่
้ ญหาอยางถู
่ กทางตรงไปตรงมา ได้แก่ “ตัณหา–ทิฏฐิ–มานะ” ซึงเรี ยกวา่ “ปปัญจะ ๓” ดังที
หรื อทําให้ไมอาจแกปั
พระตถาคตทรงแสดงธรรมในข้างต้นนัน]
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ว่ าด้ วย กะบิดนิ เป็ นต้ นเกิดขึน
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม่ ๓ ภาค ๑ - หน้าที 153 - 154 FILE 15)
่ นหายไป กะบิดินกปรากฏขึ
็
[๕๘] ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครังนันแล เมือง้วนดินของสัตว์เหลานั
น
กะบิดินนันปรากฏเหมือนเห็ด “กะบิดิน” นัน ถึงพร้ อมด้ วยสี กลิน รส ได้ มีสีเหมือนเนยใสทีปรุ งอย่ างดีหรื อ
เนยขึนอย่ างดี และได้ มีรสอย่ างน่ าชอบใจเหมือนนําผึงซึ งปราศจากโทษ ฉะนัน ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวา
่ นกได้
็ พยายามเพือจะบริ โภคกะบิดิน สัตว์เหลานั
่ น บริ โภคกะบิดินนันแล้ว มีกะบิ
ชะ ครังนันแล สัตว์เหลานั
่ น
ดินนันเป็ นภักษาเป็ นอาหาร ได้ดาํ รงอยูต่ ลอดกาลยืดยาวนาน ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตว์เหลานั
เมือบริ โภคกะบิดิน มีกะบิดินนันเป็ นภักษาเป็ นอาหาร ได้ดาํ รงอยูต่ ลอดกาลยืดยาวนานโดยประการใดแล
็ ปรากฏขึนในกายของสัตว์เหลานั
่ น และความเป็ นผูม้ ีผวิ พรรณ
ความเป็ นผูก้ ล้าแข็ง โดยประมาณโดยยิงกได้
็ ปรากฏขึนในกายของประการนัน สัตว์บางพวกมีผวิ พรรณดี บางพวกมีผวิ พรรณเลว บรรดาสัตว์
งดงามกได้
่ น สัตว์เหลาใดมี
่ ผวิ พรรณดี สัตว์เหลานั
่ นกพากนดู
็ ั หมินสัตว์ทีมีผวิ พรรณทรามวา่ พวกเรามีผวิ พรรณ
เหลานั
่ ตว์เหลานี
่ สัตว์เหลานี
่ มีผวิ พรรณเลวกวาพวกเราดั
่
่ นตางพากนมี
่
ั “มานะ”เกดขึ
ิ น
งามกวาสั
งนี เมือสัตว์เหลานั
เพราะการดูหมินผิวพรรณเป็ นปัจจัย กะบิดินกอั็ นตรธานหายไป เมือกะบิดินหายไปแล้ว เครื อดินได้ปรากฏ
ขึนมา “เครือดิน” นัน ได้ ปรากฏคล้ ายผลมะพร้ าวฉะนัน เครื อดินนันสมบูรณ์ ด้วยสี กลิน รส ได้ มีสีเหมือน
เนยใสทีปรุ งอย่ างดีหรื อเหมือนเนยขึนอย่ างดี ฉะนัน และได้มีรสนําชอบใจเหมือนนําผึง ซึงปราศจากโทษ
่ นได้พากนพยายามเพื
ั
ฉะนัน ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครังนัน สัตว์เหลานั
อทีจะบริ โภคเครื อดิน สัตว์
่ นบริ โภคเครื อดิน ได้มีเครื อดินนันเป็ นภักษาเป็ นอาหาร ได้ดาํ รงอยูต่ ลอดกาลยืดยาวนาน ดูก่อนวา
เหลานั
่ นบริ โภคเครื อดิน มีเครื อดินเป็ นภักษาเป็ นอาหาร ได้ดาํ รงอยูต่ ลอดกาลยืด
เสฏฐะและภารทวาชะ สัตว์เหลานั
็ ปรากฏในการแกสั่ ตว์เหลานั
่ น ละ
ยาวนานโดยประการใดแล ความเป็ นผูก้ ล้าเข็งโดยประมาณโดยยิงกได้
่ ดเจน สัตว์บางพวกมีผวิ พรรณดี บ้างพวกมีผวิ พรรณเลว บรรดา
ความเป็ นผูม้ ีผวิ พรรณดีได้ปรากฏขึนอยางชั
่ น สัตว์เหลาใด
่ มีผวิ พรรณดี สัตว์เหลานั
่ นยอมดู
่ หมินหมู่สตั ว์ทีมีผวิ พรรณเลววา่ พวกเรามี
สัตว์เหลานั
่ ตว์เหลานี
่ สัตว์เหลานี
่ มีผวิ พรรณเลวกวาเราทั
่
่ นตางกเกดมี
่ ็ ิ
ผิวพรรณดีกวาสั
งหลาย ดังนี เมือสัตว์เหลานั
่ ผวิ พรรณดีนนั เป็ นปัจจัย เครื อดินได้อนั ตรธานหายไป เมือเครื อดินหายไป
“มานะ” ถือตัวเพราะมีมานะวามี
ั วกทอดถอนใจวา
็
่ “เครือดินได้ มีแก่เราหนอ เครือดินของเราได้
่ ตว์ประชุมกนั ครันประชุมกนเล้
แล้ว เหลาสั
่ กต้องเข้ากพากน
็ ั
สญหายไปหมดแล้
วหนอ” ดังนี ในสมัยนีมนุษย์ทงั หลายพอถูก “ทกขธรร
ม” บางอยางถู
ุ
ู
่ ่ “ของนีได้ มีแล้ วส่ ู เรา ของนีของเราได้ สู ญหายไปหมดแล้ว” ดังนี พวกพราหมณ์ ยอมอนุ
่
กลาววา
สรณ์ถึง
่่
่ น หารู ้ทวั ถึงใจความของ
อักขระอันควรรู ้ซึง “เป็ นของดีเป็ นของเก่ า” นันแล แตวาพวกพราหมณ์
เหลานั
อักขระนันไม่
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ว่ าด้ วย ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ
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่ นสูญหายไปแล้ว ข้าวสาลีซึง
[๕๙] ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครันนันแล เมือเครื อดินของสัตว์เหลานั
ิ
็
บังเกดในที
ทีไมต้่ องไถ ไมมี่ รําไมมี่ แกลบ บริ สุทธิมีกลินหอม มีเมล็ดเป็ นข้าวสารกปรากฏขึ
นมา สัตว์
็ ั
ทังหลายกพากนขนเอาข้
าวสาลีชนิดใดมา เพือเป็ นอาหารมือเย็นในเวลาเย็น ตอนเช้าข้าวสาลีชนิดนันกสุ็ ก
ั
งอกขึนมาแทน และในตอนเช้าสัตว์ทงั หลายได้พากนขนเอาข้
าวสาลีชนิดใดมา เพือรู ้โภคในเวลาเช้า ในตอน
่
ปรากฏไม่
เย็น ข้าวสาลีชนิดนันกสุ็ กงอกขึนมาแทน ความบกพรองไปหาได้
ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั งนันแล เหล่ าสัตว์ ทังหลายพากัน บริ โภคข้ าวสาลีซึงเกิดสุกเองในทีทีไม่
ต้ องไถมีข้าวสาลีนันเป็ นภักษาเป็ นอาหาร ได้ ดาํ รงอยู่ตลอดกาลยืดยาวนาน
่ นบริ โภคข้าวสาลี ซึงเกดสุ
ิ กเองในทีทีไมต้่ องไถ มีขา้ วสาลีนนั
ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตว์เหลานั
เป็ นภักษาเป็ นอาหาร ได้ดาํ รงอยูต่ ลอดกาลยืดยาวนาน โดยประการใดแล ความกล้าแข็งโดยประมาณโดยยิง
ิ ในกายของสัตว์เหลานั
่ น และความเป็ นผูม้ ีผวิ พรรณงดงามกได้
็ ปรากฏอยางชั
่ ดเจนโดยประการนัน
ได้เกดมี
่ ญิง เพศชายกปรากฏแกชาย
่ กได้
็
็
็ ยนิ วา่ หญิงย่ อมเพ่ งดูชายอยู่ตลอดเวลา และชายก็
และเพศหญิงกปรากฏแกห
เพ่ งดูหญิงอยู่ตลอดเวลาเช่ นกัน เมือชนเหล่ านันต่ างเพ่ งดูกนั และกันอยู่ตลอดเวลา ความกําหนัดก็เกิดขึน
่ อนเป็ นปัจจัย จึงได้เสพ “เมถุนธรรม” ดูก่อน
ความเร่ าร้ อนก็ปรากฏขึนในกาย ชนเหล่ านัน เพราะความเราร้
็
่
่ นกาลั
ํ งเสพเมถุนกนกโปรยฝุ่
ั ็
วาเสฏฐะและภารทวาชะ กโดยสมั
ยนัน สัตว์เหลาใดแลเห็
นสัตว์เหลาอื
นลงบ้าง
ิ
เชน่ ขีววั เยียววัว] ลงบ้าง
โปรยเถ้าลงบ้าง โปรยโคมัย [สิ งทีสําเร็ จโดยโค สิ งทีโคทํา หรื อ สิ งทีเกดจากโค
่ ่ “คนถ่ อยเจ้ าจงฉิบหาย คนถ่ อยเจ้ าฉิบหาย” ดังนี แล้วกลาววา
่ ่ กสั็ ตว์จกั กระทํากรรมอยางนี
่ แก่
ด้วยกลาววา
่ ดังนี แม้ในขณะนี ในชนบทบางแหง่ เมือนําสัตว์ถูกฆาไปสู
่ ่ ตะแลงแกง มนุษย์เหลาอื
่ นกจะซั
็ ด
สัตว์อยางไร
่ อนัน พวกพราหมณ์ยอมระลึ
่
ั า่ “ดีซึงเป็ นของเก่ า”
ฝุ่ นบ้าง ซัดเถ้าบ้าง ซัดโคมัยบ้างใสคนชื
กถึงอักขระทีรู ้กนว
่่
่ นหารู ้เนือความของอักขระนันอยางชั
่ ดเจนไม่
นัน แตวาพราหมณ์
เหลานั
็
ั ่ ่ นธรรม ในบัดนีรู้
[๖๐] ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะกโดยสมั
ยนัน การซัดฝุ่ น เป็ นต้น นันแล รู ้กนวาไมเป็
ั ่ นธรรม ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ โดยสมัยนัน สัตว์ เหล่ าใดแลย่ อมเสพเมถุนกันสัตว์ เหล่ านัน
กนวาเป็
ย่ อมไม่ ได้ เพือจะเข้ าไปยังหมู่บ้าน หรื อนิคมตลอด ๓ เดือนบ้ าง ๒ เดือนบ้ าง ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ
ในกาลใดแล สัตว์ทงั หลายถึงความชัวช้าใน “อสั ทธรรม” นันตลอดเวลา ในกาลนัน สัตว์ เหล่ านันจึงได้ พากัน
พยายามสร้ างเรื อนอย่ ู เพือประโยชน์ แก่การปกปิ ดอสัทธรรมนัน

บทความที ๑๐๓ ประจําปี ๒๕๕๘ – เมือเริ มปฏิบัติธรรมให้ เริ มทีศรั ทธา – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๑๘

ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตว์ บางตนซึ งมีชาติขีเกียจได้ มีความคิดนีว่ า ท่ านผู้เจริ ญ เรานีต้ องนําเอาข้ าว
สาลีมาเพือเป็ นอาหารเย็น ในเวลาเย็นและเพือเป็ นอาหารเช้ าในตอนเช้ า ย่ อมเดือดร้ อนจริ ง อย่ ากระนันเลย
เราควรนําข้ าวสาลีมาครั งเดียวให้ พอเพือบริ โภคทังในเวลาเช้ าและเวลาเย็นดังนี ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวา
ชะ ครั งนันแล สัตว์ นันก็นาํ เอาขาวสาลีมาเพียงคราวเดียว เพือเป็ นอาหารทังในเวลาเย็นทังในเวลาเช้ า
ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครังนันแล สัตว์อืนจึงเข้าไปหาสัตว์นนั จนถึงทีอยู่ ครันเข้าไปหาแล้วจึงได้
่
่ ่ “อย่ าเลยสัตว์ ผู้
กลาวกะสั
ตว์นนั วา่ “มาเถิด สัตว์ ผ้เู จริ ญ เราจะไปนําข้ าวสาลีมา” ดังนี สัตว์นนั จึงกลาววา
เจริ ญ เรานําข้ าวสาลีมาครั งเดียวเพือบริ โภคทังในเวลาเย็นทังในเวลาเช้ า” ดังนี
ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครังนันแล สัตว์นนกถึ
ั ็ ง “ทิฏฐานคติ
ุ ” ของสัตว์นนั แล้ว นําข้าวสาลีมาครัง
่ ่ ได้ยนิ วา่ “อย่ างนีก็ดีนะ ผ้ เู จริ ญ” ดังนี ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวา
เดียว เพืออาหารทังสองเวลาด้วยกลาววา
่ านีกะสัตว์นนั วา่ “มาเถิดสัตว์ ผู้
ชะ ครังนันแล สัตว์อืนจึงเข้าไปหาสัตว์นนั จนถึงทีอยู่ ครันแล้วจึงได้กลาวคํ
เจริ ญ เราจะไปเก็บข้ าวสาลีกนั ” ดังนี สัตว์นนั จึงตอบวา่ “อย่ าเลยสัตว์ ผ้เู จริ ญ เรานําข้ าวสาลีมาครั งเดียวเพือ
เป็ นอาหารทังเช้ าและเย็น” ดังนี
ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตว์นนั ถึง “ทิฏฐานคติ
ุ ” ของสัตว์นนั จึงนําข้าวสาลีมาเพือเป็ นอาหารถึง ๔
่ ่ ได้ยนิ วา่ “อย่ างนีก็ดีนะ ผู้เจริ ญ” ดังนี ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตว์อืนเข้าไปหาสัตว์
วัน ด้วย กลาววา
่ านีกะสัตว์นนั วา่ “มาเถิดสัตว์ ผ้ เู จริ ญ พวกเราไปเก็บข้ าวสาลีกัน” ดังนี สัตว์
นันจนถึงทีอยู่ ครันแล้วได้กลาวคํ
่ ่ “อย่ าเลยผ้ เู จริ ญ เรานําข้ าวสาลีมาครั งเดียวเพือเป็ นอาหารได้ ๔ วัน” ดังนี ดูก่อนวาเสฏฐะ
นันจึงกลาววา
่ นเพือ
และภารทวาชะ ครังนันแล สัตว์นนั ถึง “ทิฏฐานคติ
ุ ” ของสัตว์นนั ได้ไปขนเอาข้าวสาลีมาครังเดียวเทานั
่ ่ ได้ยนิ วา่ “อย่ างนีก็ดีนะผ้ เู จริ ญ” ดังนี
เป็ นอาหาร ๔ วัน ด้วยกลาววา
็ พยายามเพือจะบริ โภคข้าวสาลีทีสังสมไว้ ดูก่อนวา
ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เมือใดแล สัตว์นนั กได้
เสฏฐะและภารทวาชะ ครังนันแล ข้ าวสาลีจึงมีรําห่ อเมล็ดบ้ าง มีแกลบห่ อเมล็ดบ้ าง ต้ นทีถกเกี
ู ยวแล้ วก็ไม่
กลับงอกขึนอีก การขาดตอนก็ปรากฏขึน ข้ าวสาลีจึงได้ มีเป็ นกล่ มุ ขึนมา
่ นจึงประชุมพร้อมกนั ครันแล้วกพากนทอดถอน
็ ั
[๖๑] ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครังนันแล สัตว์เหลานั
่ พวกเรามีความสําเร็ จทางใจ
ใจวา่ “ผ้ เู จริ ญ ธรรมอันเลวทรามได้ ปรากฏในสัตว์ ทงหลาย”
ั
ด้วยวา่ ในกาลกอน
่ ยวไปในอากาศได้ ดํารงอยู่ ในวิมานอันงดงาม ได้ดาํ รงอยูต่ ลอดกาลยืด
มีปีติเป็ นภักษา มีรัศมีเอง ทองเที
่
่
่
ิ
ยาวนาน ในกาลบางคราวโดยลวงไปแหงกาลยื
ดยาวนาน ง้วนดินเกดในนํ
าแกพวกเรา
ง้วนดินนันได้สมบูรณ์
ั
ด้วยสี กลิน รส พวกเรานัน ได้พยายามเอามือปันง้วนดินเป็ นคําๆ เพือทีจะบริ โภค เมือพวกเราพากนพยายาม
็
เอามือปันง้วนดินทําเป็ นคําๆ เพือทีจะบริ โภคอยู่ รัศมีเฉพาะตัวกหายไป
เมือรัศมีเฉพาะตัวหายไป พระจันทร์
็
็ ปรากฏ เมือ
และพระอาทิตย์กปรากฏ
เมือพระจันทร์และพระอาทิตย์ปรากฏแล้ว หมู่ดาวนักษัตรทังหลายกได้
็ ปรากฏ เมือกลางคืนกลางวันปรากฏแล้ว เดือนหนึงกงึ
หมู่ดาวนักษัตรปรากฏแล้ว กลางคืนกลางวันกได้
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็
ึ งเดือนปรากฏอยูฤ่ ดูและปี กปรากฏ
็
่ นบริ โภคง้วนดิน
เดือนหนึงกปรากฏ
เมือเดือนหนึงกงหนึ
พวกเราเหลานั
มีงว้ นดินนันเป็ นภักษาเป็ นอาหาร ได้ดาํ รงอยูต่ ลอดกาลยืดยาวนาน เพราะ “อกศลธรรม
” อันลามก ง้วนดิน
ุ
็
ของพวกเรานันจึงได้หายไป เมือง้วนดินหายไปแล้ว กะบิดินกปรากฏ
กะบิดินนันถึงพร้อมด้วยสี กลิน รส
ั
พวกเรานันบริ โภคกะบิดินนันแล้วกนพยายามเพื
อจะบริ โภคกะบิดินนัน พวกเรานันบริ โภคกะบิดินนันแล้ว
มีกะบิดินนันเป็ นภักษาเป็ นอาหาร ได้ดาํ รงอยูต่ ลอดกาลยืดยาวนาน เพราะความปรากฏแหง่ “อกศลธรรม
”
ุ
็
อันลามกของพวกเรานัน กะบิดินจึงได้หายไป เมือกะบิดินหายไปแล้ว เครื อดินกปรากฏขึ
นมา เครื อดินนันก็
ั
สมบูรณ์ดว้ ย สี กลิน รส พวกเรานันได้พากนพยายามเพื
อทีจะบริ โภคเครื อดินนัน พวกเรานันบริ โภคเครื อ
ดินนันแล้ว กมี็ เครื อดินนันเป็ นภักษาเป็ นอาหาร ได้ดาํ รงอยูต่ ลอดกาลยืดยาวนาน เพราะความปรากฏแหง่
ิ กใน
“อกศลธรรม
” อันลามกของพวกเรานัน เครื อดินจึงได้หายไป เมือเครื อดินหายไปแล้ว ข้าวสาลีอนั เกดสุ
ุ
็ ปรากฏขึน พวกเราไปนําเอา
ทีทีไมต้่ องไถ ไมมี่ รํา ไมมี่ แกลบ บริ สุทธิ มีกลินหอม มีเมล็ดเป็ นข้าวสารกได้
ข้าวสาลีชนิดใดมา เพือเป็ นอาหารเย็นในเวลาเย็น ในตอนเช้าข้าวสาลีนนั กสุ็ กงอกขึนอีก พวกเราไปนําเอา
ข้าวสาลีชนิดใดมาเพือเป็ นอาหารเช้าในตอนเช้า ในตอนเย็นข้าวสาลีนนั กสุ็ กงอกขึนเอง ความขาดหายได้
ิ
่ ไถ กมี็ ขา้ วสาลีนนั เป็ นภักษาเป็ นอาหาร ได้
ปรากฏไม่ พวกเรานัน เมือบริ โภคข้าวสาลีซึงเกดในที
ทีไมได้
ดํารงอยูต่ ลอดกาลยืดยาวนาน เพราะความปรากฏแหง่ “อกศลธรรม
” อันลามกของพวกเรานันแล ข้าวสาลีจึง
ุ
ี วหาได้งอกขึนอีกไม่ แม้ความขาดตอนกได้
็
มีรําหุ ม้ เมล็ดบ้าง มีแกลบหุ ม้ เมล็ดบ้าง ข้าวสาลีทีเราเกยวแล้
ิ น ไฉนหนอ เราควรแบงข้
่ าวสาลีกนั และพึงกนัเขตคันกนั ดังนี ดูก่อนวา
ปรากฏ ข้าวสาลีเป็ นกลุ่มจึงเกดขึ
เสฏฐะและภารทวาชะ ครังนันแล สัตว์ ทงหลายจึ
ั
งพากันแบ่ งข้ าวสาลีและกันเขตคันกันขึน
่
่
[๖๒] ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครังนันแล สัตว์บางตนมีความโลเล รักษาสวนของตนไว้
ถือเอาสวน
่ ให้บริ โภค สัตว์เหลาอื
่ นได้จบั สัตว์นนได้
่ ่ “สัตว์ ผ้ เู จริ ญ ทานทํากรรม
อืนทีเขาไมได้
ั ครันจับได้แล้วจึงกลาววา
ชัวทีรั กษาส่ วนของตนไว้ ถือเอาส่ วนอืนทีเขาไม่ ได้ ให้ บริ โภค สัตว์ ผ้ เู จริ ญ ท่ านอย่ าได้ ทาํ กรรมชัวช้ าอย่ างนี
่ นวา่ “เราจะไม่ ทาํ อย่ างนีอีกผู้เจริ ญ” ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ
อีก” ดังนี สัตว์นนั กรั็ บคําของสัตว์เหลานั
่ น และสัตว์
แม้ในครังที ๒ สัตว์นนั ฯลฯ ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ แม้ในครังทีสามสัตว์นนั กรั็ บอยางนั
ั บสัตว์นนั แล้ว
่
่ นทีเขาไมได้
่ ให้บริ โภค สัตว์ทงั หลายได้พากนจั
แล้วถือเอาสวนอื
นันกยั็ งรักษาสวนของตน
่ านีวา่ “สัตว์ ผ้ เู จริ ญ ท่ านทํากรรมชัวช้ าทีรั กษาส่ วนของตนแล้ วถือเอาส่ วนอืนทีเขาไม่ ได้
ครันจับแล้วกลาวคํ
่ นเอามือทุบ เอากอนดิ
้ นขว้าง เอาทอนไม้
่
ให้ กลืนกิน สัตว์ ผ้ เู จริ ญ ท่ านอย่ าได้ ทาํ อย่ างนีอีก” ดังนี สัตว์เหลาอื
ตี
ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ในเพราะเรื องนันเป็ นสําคัญแล “อทินนาทาน” จึงปรากฏ การครหาจึง
่
ปรากฏ “มสาวาท
” ปรากฏ การจับทอนไม้
จึงปรากฏ ครังนันแล สัตว์ประเสริ ฐทังหลายจึงได้ประชุมพร้อม
ุ
ั นแล้วกทอดถอนใจวา
็
่ “ผู้เจริ ญ ธรรมอันลามกเลวทรามปรากฏในหมู่สัตว์ ได้ ก็อทินนาทานจักปรากฏ
กนครั
การครหาจักปรากฏ มุสาวาทจักปรากฏ การจับท่ อนไม้ กจ็ ักปรากฏ อย่ ากระนันเลย เราควรนับถือสัตว์ ผ้ หู นึง
ซึ งจะว่ ากล่ าวผู้ทีควรว่ ากล่ าวได้ ติเตียนผู้ทีควรติเตียนได้ ขับไล่ ผ้ ทู ีควรขับไล่ ได้ ส่ วนพวกเราจักให้ ส่วนแห่ ง
ข้ าวสาลีแก่ ผ้ นู ัน” ดังนี
บทความที ๑๐๓ ประจําปี ๒๕๕๘ – เมือเริ มปฏิบัติธรรมให้ เริ มทีศรั ทธา – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๒๐

่ นจึงเข้าไปหาสัตว์ทีมีรูปงามกวา่ นาดู
่ กวา่ นาเลื
่ อมใส
ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครังนันแล สัตว์เหลานั
่ ่ แล้วได้กลาวคํ
่ านันวา่ “มาเถิดสัตว์ ผ้ เู จริ ญ ท่ านจงว่ ากล่ าวผู้ทีควรว่ ากล่ าวได้ โดยชอบ จง
กวา่ มีศกั ดิใหญกวา
ติเตียนผู้ทีควรติเตียนได้ จงขับไล่ ผ้ ทู ีควรขับไล่ ได้ ส่ วนพวกเราจักให้ ส่วนแบ่ งข้ าวสาลีแก่ ท่าน” ดังนี สัตว์
่ นวา่ อยางนั
่ นผูเ้ จริ ญดังนี แล้วได้วากลาวผู
่ ่ ท้ ีควรวากลาวได้
่ ่ โดยชอบ ติเตียนผูท้ ี
นันได้รับคําของสัตว์เหลานั
่ สวนสั
่ ตว์เหลานั
่ น กได้
็ ให้ส่ วนแบ่งข้าวสาลีแกสั่ ตว์นนั
ควรติเตียนได้ ขับไลผู่ ท้ ีควรขับไลได้
ว่ าด้ วย ต้ นเหตเกิ
ุ ดอักขระว่ า มหาสมบัติ กษัตริย์ ราชา
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[๖๓] ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะชนผูเ้ ป็ นหัวหน้าอันมหาชนสมมติแล้ว (๑) อักขระวา่ “มหา
ิ นเป็ นครังแรก ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะผูเ้ ป็ นหัวหน้าเป็ นใหญแหงเขต
่ ่
สมบัต”ิ จึงได้เกดขึ
ฉะนัน (๒) อักขระวา่ กษัตริ ย ์ “กษัตริย์” จึงอุบตั ิขึนเป็ นคําที ๒ ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุทีผู ้
่ ่ งชนเหลาอื
่ นให้ยนิ ดีโดยชอบธรรม ฉะนัน (๓) อักขระวา่ ราชา “ราชา” ดังนี จึงบังเกดขึ
ิ นเป็ น
เป็ นใหญยอมยั
่
ิ นของหมู่กษัตริ ยจ์ ึงเกดมี
ิ ขึนมา
คําที ๓ ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุดงั กลาวมานี
แล การับเกดขึ
ั ่ “เลิศเป็ นของเก่ า” เรื องของสัตว์เหลานั
่ นจะเหมือนกนั และไมเหมื
่ อนกนกบสั
ั ั ตว์
ด้วยอักขระทีเข้าใจกนวา
อืนนันกด้็ วยธรรม หาใชด้่ วย “อธรรม” ไม่ ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็ธรรมเท่ านันประเสริ ฐทีสดใน
ุ
หม่ ชู น ทังในทิฏฐธรรมและอภิสัมปรายภพ
่ นได้มีความคิดอยางนี
่ วา่ ผูเ้ จริ ญ (๑) “การถือเอาสิ งของทีเขาไม่ ได้
[๖๔] ครังนันแล สัตว์บางจําพวกเหลานั
ให้ ” จักปรากฏ (๒) “การครหา” จักปรากฏ (๓) “มุสาวาท” จักปรากฏ (๔) “การถือเอาท่ อนไม้ ” จักปรากฏ
่ น ได้ปรากฏในหมู่สตั ว์ทงั หลาย อยา่
(๕) “การขับไล่ ” จักปรากฏในเพราะ “บาปธรรม” ใด บาปธรรมเหลานั
กระนันเลย พวกเราควรลอย “อกศลธรรม
” อันลามกทิงเสี ยเถิด ดังนี [วิจารณ์: ข้อนีน่าจะเป็ นเหตุให้เกดิ “พิธี
ุ
่ ั านวนอายุ บริ ษทั ขายธูปเทียนพอใจมาก] สัตว์เหลานั
่ นจึงได้พากนลอย
ั
ลอยบาปเผาเทียน” เผาเทียนเทากบจํ
ั
ศลธรรม
“อกศลธรรม
” อันลามกนันทิงไป ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะสัตว์ทงั หลายพากนลอยอกุ
ุ
ิ นครังแรก พราหมณ์เหลานั
่ นจึงสร้างกระทอมมุ
่ ง
ทิงไป ฉะนัน (๑) อักขระวา่ “พราหมณ์ ” ดังนี จึงบังเกดขึ
่ ใ่ นกระทอมที
่ มุงด้วยใบไม้นนั พวกพราหมณ์เหลานั
่ นไมมี่ การหุงต้ม ไมมี่
ด้วยใบไม้ไว้ในราวป่ าแล้วเพงอยู
็ ั ยวไปยังหมู่บา้ นตําบลและเมืองแสวงหาอาหาร เพือ
การตําข้าว ในเวลาเย็นในเวลาเช้า พวกเขากพากนเที
็ ่ [นังฌาน] อยูใ่ นกุฏิใบไม้ในราวป่ านันอีก หมู่
บริ โภคในเวลาเย็นและในเวลาเช้า พวกเขาได้อาหารแล้วกเพง
็ ่าวอยางนี
่ วา่ “ผู้เจริ ญ สัตว์ เหล่ านีสร้ างกระท่ อมมุงด้ วยใบไม้ ในราวป่ าแล้ วเพ่ งอยู่ใน
มนุษย์พบเขาเข้า กกล
กระท่ อมซึ งมุงด้ วยใบไม้ นัน พวกเขาไม่ มีการหุงต้ ม ไม่ มีการตําข้ าวในเวลาเย็นในเวลาเช้ า พวกเขาพากัน
เทียวไปยังหมู่บ้านตําบลและเมืองแสวงหาอาหาร เพือบริ โภคในเวลาเย็นในเวลาเช้ า เขาได้ อาหารแล้ วมาเพ่ ง
อยู่ในกุฏิทีมุงด้ วยใบไม้ ในราวป่ าอีก”
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ิ นเป็ นคําที ๒ ดูก่อนวาเสฏฐะ
ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ (๒) อักขระวา่ “ฌายิกา ฌายิกา” ดังนี จึงบังเกดขึ
่ น บางพวกเมือไมได้
่ สาํ เร็ จ “ฌาน” ในกระทอมที
่ มุงด้วยใบไม้ในราวป่ า จึง
และภารทวาชะ บรรดาสัตว์เหลานั
่ ่ ผู้เจริ ญ สัตว์ เหล่ านี
เทียวไปรอบหมู่บา้ นรอบนิคม ทําคัมภีร์ มาอยู่ มนุษย์ทงั หลายเห็นเขาเข้า จึงกลาวอยางนี
แลไม่ ได้ บรรลุฌานในกุฏิทีมุงด้ วยใบไม้ ในราวป่ า จึงเทียวไปรอบบ้ านรอบนิคม ทําคัมภีร์มาอยู่ ดูก่อนวา
่ ่ ใ่ นบัดนีฉะนัน (๓) อักขระวา่ “อชฺฌายิกา
่ ไมเพงอยู
่ ่ ่ ชนเหล่านีไมเพงอยู
เสฏฐะและภารทวาชะ บัดนีชนเหลานี
ิ นเป็ นคําที ๓ ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ กคํ็ านัน โดยสมัยนันสมมติกนวาเป็
ั ่ น
อชฺฌายิกา” ดังนีจึงบังเกดขึ
่
ั ่ “ประเสริ ฐ” [สมมติสจั จะ] ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะการ
“คําเลว” แตในสมั
ยนี คํานันสมมติกนวา
่
ิ นของหมู่พราหมณ์นนั โดยอักขระทีเข้าใจกนวา
ั ่ “เลิศเป็ นของเก่า” จึงได้มี
พรรณนาดังวามานี
การบังเกดขึ
เรื องของสัตว์ ทังหลายจะเหมือนหรื อไม่ เหมือนกันโดยธรรมเท่ านันหาใช่ โดยอธรรมไม่ ดูก่อนวาเสฏฐและ
ภารทวาชะ ก็ ธรรมเท่ านันประเสริ ฐทีสดในหม่
ุ
ูชนทังในทิฏฐธรรมและอภิสัมปรายภพ
ว่ าด้ วยการเกิดขึนแห่ งแพศย์
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” แยกประกอบการงาน
[๖๕] ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ บรรดาสัตว์นนั บางพวก ยึดมัน “เมถนธรรม
ุ
่ นยึดมัน “เมถนธรรม
ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตว์เหลานั
” แล้ว แยกประกอบการงาน ฉะนัน อักขระ
ุ
ิ น ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุดงั กลาวมานี
่
ิ
วา่ “เวสฺ สา เวสฺ สา” ดังนีจึงบังเกดขึ
การบังเกดของ
่ ทานยอคํ
่ ่ าไว้แล้ว ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุดงั กลาวนี
่ แล การ
พวกแพศย์จึงมีได้อยางนี
ิ นของหมู่ศูทรนัน จึงมีได้ดว้ ยอักขระทีเข้าใจกนวา
ั ่ “เลิศเป็ นของเก่า” เรื องของสัตว์ เหล่ านันจะ
บังเกดขึ
เหมือนกันหรื อไม่ เหมือนกับสัตว์ อืน ก็โดยธรรมเท่ านัน หาใช่ โดยอธรรมไม่ ดูก่อนวาเสฏฐะและภารัทวาชะ
ธรรมเท่ านันประเสริ ฐทีสดในหม่
ุ
ูชนทังในทิฏฐธรรมและอภิสัมปรายภพ
[๖๖] ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยที (๑) “กษัตริย์” ติเตียนธรรมของตน จึงออกจากเรื อนบวชด้วย
คิดวา่ เราจะเป็ นสมณะ ดูก่อนวาเสฏฐะและภารัทวาชะ มีสมัยที (๒) “พราหมณ์ ” ติเตียนธรรมของตน จึง
ออกจากเรื อนบวชด้วยคิดวา่ เราจะเป็ นสมณะ ดูก่อนวาเสฏฐะและภารัทวาชะ มีสมัยที (๓) “แพศย์ ” ติเตียน
ธรรมของตน จึงออกจากเรื อนบวชด้วยคิดวา่ เราจะเป็ นสมณะ ดูก่อนวาเสฏฐะและภารัทวาชะ มีสมัยที (๔)
“ศทร
ู ” ติเตียนธรรมของตนจึงออกจากเรื อนบวชเป็ นบรรพชิต ด้วยคิดวา่ เราจักเป็ นสมณะ ดังนี ดูก่อนวา
ิ นแหงหมู
่ ่สมณะจึงได้มีขึนด้วยหมู่ทงั ๔ เหลานี
่ เรื องของสัตว์ เหล่ านันจะ
เสฏฐะสละภารทวาชะ การบังเกดขึ
เหมือนหรื อไม่ เหมือนกับสัตว์ เหล่ าอืนก็โดยธรรมเท่ านัน หาใช่ โดยอธรรมไม่ ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวา
ชะ ธรรมเท่ านันประเสริ ฐทีสดในหม่
ุ
ูชนทังในทิฏฐธรรมและอภิสัมปรายภพ
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[๖๗] ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริ ยก์ ดี็ พราหมณ์กดี็ แพศย์กดี็ ศูทรกดี็ ประพฤติกายทุจริ ต วจี
ทุจริ ต มโนทุจริ ต เป็ น “มิจฉาทิฏฐิ” ยึดถือกรรมด้วยมิจฉาทิฏฐิ เพราะการยึดถือกรรมด้วยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ
่ เพราะกายแตกยอมเ
่ ข้าถึง “อบาย–ทุคติ–วินิบาต–นรก”
เป็ นเหตุ เบืองหน้าแตตาย
[๖๘] ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริ ยก์ ดี็ พราหมณ์กดี็ แพศย์กดี็ ศูทรกดี็ ประพฤติกายสุ จริ ต วจีสุจริ ต
มโนสุ จริ ต เป็ น “สั มมาทิฏฐิ” สมาทานกรรมด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เพราะการยึดถือกรรมด้วยอํานาจ
่ เพราะกายแตกยอมเข้
่ าถึง “สคติ
สัมมาทิฏฐิเป็ นเหตุ เบืองหน้าแตตาย
ุ –โลกสวรรค์ ”
่
[๖๙] ดูก่อนวาเสฎฐะและภารทวาชะ กษัตริ ยก์ ดี็ พราหมณ์กดี็ แพศย์กดี็ ศูทรกดี็ มีปกติทาํ กรรมทัง ๒ อยาง
[อกุศลกรรม–กุศลกรรม] ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ [กรรม๓: กายกรรม–วจีกรรม–มโนกรรม] มีความเห็น
เจือปนกนั [มิจฉาทิฏฐิ–สัมมาทิฏฐิ] ยึดถือกรรมด้วยอํานาจความเห็นอันเจือปนกนั เพราะการยึดถือกรรม
่ เพราะกายแตก ย่ อมได้ เสวยสขบ้
ั นเหตุ เบืองหน้าแตตาย
ด้วยอํานาจความเห็น อันเจือปนกนเป็
ุ าง ทกข์
ุ บ้าง
[๗๐] ดูก่อนวาเสฎฐะและภารทวาชะ กษัตริ ยก์ ดี็ พราหมณ์กดี็ แพศย์กดี็ ศูทรกดี็ สํารวมทางกาย สํารวมทาง
ื ลการตรัสรู ้
วาจา สํารวมทางใจ [อินทรี ยสังวร] อาศัยการเจริ ญ “โพธิปักขิยธรรม” ทัง ๗ [ธรรมเครื องเกอกู
และอริ ยมรรค ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔–สัมมัปปธาน ๔–อิ ทธิ บาท ๔–อินทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมี
องค์ ๘] แล้ว ย่ อมปริ นิพพานในโลกนีแท้
่ วรรณะใดเป็ นภิกษุผอู ้ รหันต์ สิ นอาสวะ
[๗๑] ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ บรรดาวรรณะทัง ๔ เหลานี
แล้ว อยูจ่ บแล้ว มีกรณี ยะอันกระทําแล้ว ปลงภาระได้แล้ว ตามบรรลุประโยชน์ของตนแล้ว มีสงั โยชน์เครื อง
่ นผูเ้ ลิศกวาวรรณะเหลานั
่
่ นโดย
ผูกสัตว์ไว้ในภพสิ นแล้ว นับแล้ว เพราะรู ้โดยชอบ วรรณะนันปรากฏวาเป็
่
่ ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ธรรมเท่ านันประเสริ ฐทีสดในหม่
ธรรม หาใชโดยอธรรมไม
ุ
ูชนทังในทิฏฐ
็ กลาวคาถาไว้
่
ธรรมและอภิสัมปรายภพ ดูก่อนวาเสฏฐะแลภารทวาชะ แม้สนังกุมารพรหมกได้
วา่
[๗๒] กษัตริย์เป็ นผู้ประเสริฐทีสดุ ในหมู่ชนผู้มีความ
รังเกียจด้ วยโคตร ท่ านผ้ ูถงึ พร้ อมด้ วยวิชชาและ
จรณะ เป็ นผู้ประเสริฐทีสดในหม่
ุ
ูเทวดาและมนษย์
ุ ดังนี
็
ดูก่อนวาเสฎฐะและภารทวาชะ กคาถานี
สนังกุมารพรหมขับไว้ถูกต้องไมผิ่ ด ภาษิตไว้ถูก ไมผิ่ ด
่ ่
ประกอบด้วยประโยชน์ มิใชไมประกอบด้
วยประโยชน์ เรารู ้แล้ว ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ แม้เราเองก็
่ ่ วา่
กลาวอยางนี
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กษัตริย์เป็ นผู้ประเสริฐทีสดุ ในหม่ ูชนผ้ ูมคี วาม
รังเกียจด้ วยโคตร ท่ านผ้ ูถงึ พร้ อมด้ วยวิชชาและ
จรณะ เป็ นผู้ประเสริฐทีสดในเทวดาและมนษย์
ุ
ุ
ทังหลาย ดังนี
พระผูม้ ีพระภาคได้ตรัสพระดํารัสนีแล้ว วาเสฏฐะและภารทวาชะ
กยิ็ นดีชืนชม ภาษิตของพระผูม้ ีพระภาค ฉะนีแล
จบอัคคัญญสู ตร ที ๔ ----------------------------่
ี ั
่
ข้ อสั งเกต: ความแตกตางในแนวคิ
ดเกยวกบวรรณะทั
ง ๔ ทีถายทอดสื
บเนื องในความเป็ นมนุ ษย์ตามคติ
่ นเชิ ญในการเข้ามาศรั ทธาเลื อมใสในพระพุทธศาสนา ไมเป็
่ นที
พราหมณ์ นัน เป็ นเรื องถูกปฏิเสธอยางสิ
ั
ยอมรับเรื อง “ชาติคือกําเนิดแห่ งวรรณะชนชั น” [ลัทธิ พระเป็ นเจ้า] เพราะขัดแย้งกบแนวคิ
ดเรื อง “กฎแห่ ง
กรรม” กบั “กฎแห่ งกรรมของสั ตว์ –กัมมัสสกตาสั ทธา” ของทางคติพุทธ ทีเน้นเรื อง “กิเลส–กรรม–วิบาก”
[วัฏฏะ ๓–ไตรวัฏฏ์ ซึ งเป็ นแนวคิดตาม “อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมปบาท
” หรื อ “ปัจจยาการ”] ฉะนัน การ
ุ
สร้างบุญกุศลและเจริ ญโวทานธรรม [อาเนญชาภิสังขาร] ทีเรี ยกวา่ “อนปพพปฏิ
ปทา” คือ ข้ อประพฤติ
ุ ุ
ปฏิ บัติทีกระทําอยู่บ่อยๆ ตามลําดับ ในการมนสิ การกรรมฐาน โดยอาศัยบาทฐานจากการเจริ ญฌานสมาบัติ
ทีพัฒนาขึนมาพร้อมด้วย “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ได้แก่ (๑) อนุปัสสนา ๗ (๒) มหาวิ ปัสสนา ๑๘ (๓) การ
จําแนกอารมณ์ ๓๘ (๔) โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗ ฉะนัน บุคคลทีปฏิบตั ิตามคําสอนพระศาสดาทุกประการนัน
่
ยอมบรรลุ
ถึงอธิคมสมณธรรมได้ ทีเรี ยกวา่ “อริยบคคล
ุ ” [โสดาบัน–สกทาคามี–อนาคามี–อรหันต์] ทีเรี ยกวา่
“อริยชาติ” ดังนี
“อริยชาติ” หมายถึง “เกิดเป็ นอริ ยะ” คือ บรรลุมรรคผล กลายเป็ น “อริ ยบุคคล” เปรี ยบเหมือนเกดิ
่
ใหมอี่ กครังหนึง ด้วย “การเปลียนจากปถชนเป็
งวา่ “ชาติอริยะ” หรื อ
ุ ุ นพระอริ ยะ” อีกอยางหนึ
“ชาวอริยะ” ซึงเป็ นผูเ้ จริ ญในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง “ผ้ กู าํ จัดกิเลสได้ ” ซึงชนวรรณะไหน
่
็
่
่ ม ซึงจํากดด้
ั วย “ชาติคอื
เผาไหน
กอาจเป็
นได้ ตางจาก
“อริ ยชาติ” หรื อ “อริ ยกชาติ” ทีมีมาแตเดิ
ี ั วยโคตร]
กําเนิด” [มีความรังเกยจกนด้
่ ่
็ “พราหมณลัทธิ” หมายถึง “ลัทธิพราหมณ์ ” เรี ยกอีกอยางวา
่ ่ “พราหมณสมัย–พราหมณ
แตอยางไรกตาม
ํ
่ “พราหมณ์ เป็ นวรรณะที ประเสริ ฐ เลิ ศ
วาท” คือ หลักการหรื อข้อยึดถื อของพวกพราหมณ์ ที กาหนดวา
ํ ด “โดยโคตร” คือสายตระกูล ซึ ง
สู งสุ ด” อันให้วดั หรื อตัดสิ นความเลิศประเสริ ฐนัน “โดยชาติ” คือ กาเนิ
ผูกพันกบั “อาวาหะวิวาหะ” คือ “การแต่ งงาน” ทีอ้างออกมาวา่ “ท่ านคู่ควรกับเรา” หรื อ “ท่ านไม่ ค่ ูควรกับ
่ ั
เรา” ตางกบพระพุ
ทธศาสนาซึ งให้วดั หรื อตัดสิ นคนด้วย “กรรม” [กรรม ๓] คือ การกระทําความประพฤติ
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โดยถือวา่ “สิงทีทําให้ เลิศให้ ประเสริ ฐ” คือ “วิชชาจรณะสั มปันโน” [มีความถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะอัน
่
เป็ นคุณสมบัติแหงพระพุ
ทธเจ้า] พราหมณ์บอกวา่ “เขากถื็ อ วิชชาและจรณะ ด้วย” แต่ “วิชชาของเขา”
หมายถึง “ไตรเพท” และ “จรณะทีเขาถืออยู่เพียงศีล ๕” ฉะนัน “ถ้ าท่ านทังหลาย มีความเชื อศรั ทธาอย่ างแรง
กล้ าตามคําสอนของพระสั มมาสั มพุทธเจ้ า ท่ านคื อพุทธมามกะ ถ้ าไม่ เชื อศรั ทธา ท่ านคื อ พวกนอกพระ
ศาสนาทีประกอบด้ วยมิจฉาทิฏฐิ ไม่ ใช่ ทางแห่ งพุทธะ” ในความหมายของ คําวา่ “พทธมามกะ
” หมายถึง “ผู้
ุ
ถื อ พระพทธเจ้
า ว่ า เป็ นของเรา” คื อ ผ้ ู รั บ เอาพระพทธเจ้
า เป็ นของตน ผ้ ู ป ระกาศตนว่ า เป็ นผ้ ู นั บ ถื อ
ุ
ุ
่ ศรัทธาลัทธินอกพระพุทธศาสนา ให้นบั ถือศรัทธาเพียงพระพุทธเจ้าองค์เดียวเทานั
่ น
พระพทธศาสนา
ไมได้
ุ
่ ่ บถือในหลายเทพเจ้า [Polytheism] อันจะเกดวุ
ิ ่นวาย แล้วกลายเป็ นอุปสรรคขัดขว้าง
[Monotheism] ไมใชนั
อันตรายตอ่แนวทางปฏิบตั ิธรรมให้บรรลุถึง ความเป็ นอริ ยะ “ความประเสริ ฐแห่ งพทธะ
ุ ” คําวา่ “พทธะ
ุ ”
หมายถึง “คุณสมบัติแห่ งความเป็ นพระพุทธเจ้ า–พระวิสุทธิ เทพ” [Attributes of the Buddha] ทีประกอบด้วย
“พทธคณ
ุ ุ ” ดังนี
“พทธคณ
ุ ุ ๒” หมายถึง คุณสมบัติแห่ งความเป็ นพระพุทธเจ้ า [มหาโพธิสมภาร] ได้แก่
่
(๑) “อัตตหิตสมบัต”ิ คือ ความถึงพร้อมแหงประโยชน์
ตน ทรงบําเพ็ญประโยชน์ส่ วนพระองค์เอง
เสร็ จสิ นสมบูรณ์แล้ว พระคุณข้อนีมุ่งเอา “พระปัญญา” เป็ นหลัก เพราะเป็ นเครื องให้สาํ เร็ จ
“พทธภาวะ
” [พุทธะ] คือ “ความเป็ นพระพทธเจ้
ุ
ุ า” และ “ความเป็ นอัตตนาถะ” คือ พึงตนเองได้
(๒) “ปรหิตปฏิบัต”ิ คือ การปฏิบตั ิเพือประโยชน์แกผู่ อ้ ืน ทรงบําเพ็ญพุทธจริ ยาเพือประโยชน์แก่
ผูอ้ ืน พระคุณข้อนีมุ่งเอา “พระกรณา
ุ ” เป็ นหลัก เพราะเป็ นเครื องให้สาํ เร็ จ “พทธกิ
ุ จ” คือ
“หน้ าทีของพระพทธเจ้
ุ า” และ “ความเป็ นโลกนาถ” คือ เป็ นทีพึงของชาวโลกได้
่
่ งแสดงมานี คือ ข้อ ๑, ๒, ๓, ๕ เป็ นสวน
่ “อัตตหิ ตสมบัติ”
[“พทธคณ
วเป็ น ๒ อยางดั
ุ ุ ๙” ยอลงแล้
่ “ปรหิ ตปฏิบัติ” ข้อ ๔, ๘, ๙ เป็ นทัง “อัตตหิ ตสมบัติ” และ “ปรหิ ตปฏิบัติ”]
ข้อ ๖, ๗ เป็ นสวน
“พทธคณ
ุ ุ ๓” หมายถึง คุณสมบัติแห่ งความเป็ นพระพุทธเจ้ า [มหาโพธิสมภาร] ได้แก่
(๑) “ปัญญาคณ
ุ –Wisdom” คือ พระคุณคือพระปั ญญา
(๒) “วิสุ ทธิคุณ–Purity” คือ พระคุณคือความบริ สุทธิ
(๓) “กรณาคณ
ุ ุ –Compassion” คือ พระคุณคือพระมหากรุ ณา
่ งทัวไปในคัมภีร์ต่างๆ มี ๒ คือ “ปัญญา” และ “กรณา
[ในพระคุณ ๓ นี ข้อทีเป็ นหลักและกลาวถึ
ุ ”
่ “วิสุ ทธิ” เป็ นพระคุณเนืองอยูใ่ น “พระปัญญา” อยูแ่ ล้ว เพราะเป็ นผลเกดเองจากการตรั
ิ
และ สวน
สรู ้
่
่
]
คัมภีร์ทงั หลายจึงไมแยกไว้
เป็ นข้อหนึงตางหาก
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“พทธคณ
ุ ุ ๙” หมายถึง คุณของพระพุทธเจ้ า ได้แก่
่ ๆ พระผูม้ ีพระภาคเจ้านัน
“อิติปิ โส ภควา” คือ แม้เพราะอยางนี
ิ ทําลายกาแหงสั
ํ ่ งสารจักรได้
(๑) “อรหํ” คือ เป็ นพระอรหันต์ นันคือ เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ ไกลจากกเลส
แล้ว เป็ นผูค้ วรแนะนําสังสอนผูอ้ ืน ควรได้รับความเคารพบูชา เป็ นต้น
(๒) “สมฺมาสมฺพทฺุ โธ” คือ เป็ นผ้ ตู รั สร้ ูชอบเอง
(๓) “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” คือ เป็ นผ้ ถู งึ พร้ อมด้ วยวิชชา นันคือ ความรู้ และ จรณะ คือ ความประพฤติ
(๔) “สคโต
ุ ” คือ เป็ นผ้ เู สด็จไปดีแล้ ว นันคือ ทรงดําเนินพระพุทธจริ ยาให้เป็ นไปโดยสําเร็ จผลด้วยดี
็ ตรัสรู ้สาํ เร็ จเป็ นพระพุทธเจ้า ทรงบําเพ็ญพุทธกจกสํ
ิ ็ าเร็ จประโยชน์ยงิ ใหญแก
่ ่
พระองค์เองกได้
็ น
ชนทังหลายในทีทีเสด็จไป และได้ประดิษฐานพระศาสนาไว้ แม้ปริ นิพพานแล้วกเป็
่
ประโยชน์แกมหาชนสื
บมา
่
(๕) “โลกวิทู” คือ เป็ นผ้ รู ้ ูแจ้ งโลก นันคือ ทรงรู ้แจ้งสภาวะอันเป็ นคติธรรมดาแหงโลกคื
อสังขาร
่ ตวโลกทังปวง ผูเ้ ป็ นไปตามอํานาจแหงคติ
่
ทังหลาย ทรงหยังทราบอัธยาศัยสันดานแหงสั
่
่
ธรรมดาโดยถองแท้
เป็ นเหตุให้ทรงดําเนินพระองค์เป็ นอิสระ พ้นจากอํานาจครอบงําแหงคติ
่ ตว์ทงั หลายผูย้ งั จมอยูใ่ นกระแสโลกได้
ธรรมดานัน และทรงเป็ นทีพึงแหงสั
(๖) “อนตฺุ ตโร ปริุ สทมฺมสารถิ” คือ เป็ นสารถีฝึกบรษที
ุ ุ ฝึ กได้ ไม่ มีใครยิงไปกว่ า นันคือ ทรงเป็ นผูฝ้ ึ ก
คนได้ดีเยียม ไมมี่ ผใู ้ ดเทียมเทา่
(๗) “สตฺถา เทวมนสฺุ สานํ” คือ เป็ นศาสดาของเทวดาและมนษย์
ั
ุ ทงหลาย
(๘) “พทฺุ โธ” คือ เป็ นผ้ ตู ืนและเบิกบานแล้ ว นันคือ ทรงตืนเองจากความเชือถือและข้อปฏิบตั ิ
ั
ทังหลายทีถือกนมาผิ
ดๆ ด้วย ทรงปลุกผูอ้ ืนให้พน้ จากความหลงงมงายด้วย อนึง เพราะไมติ่ ด
่ ไมหวงกงวลในสิ
่ ่ ั
ไมหลง
งใดๆ มีการคํานึงประโยชน์ส่ วนตนเป็ นต้น จึงมีพระทัยเบิกบาน
ิ ถูกต้องบริ บูรณ์ โดยถือธรรมเป็ นประมาณ การทีทรงพระคุณสมบูรณ์เชนนี
่
บําเพ็ญพุทธกจได้
ิ เรี ยบร้อยบริ บูรณ์เชนนี
่ ยอมอาศั
่
่
และทรงบําเพ็ญพุทธกจได้
ยเหตุคือความเป็ นผูต้ ืน และยอมให้
ิ
เกดผลคื
อทําให้ทรงเบิกบานด้วย
(๙) “ภควา” [ติ] คือ ทรงเป็ นผ้ มู ีโชค นันคือ จะทรงทําการใด กลุ็ ล่วงปลอดภัยทุกประการ หรื อ เป็ น
ผ้ จู ําแนกแจกธรรม
ด้วยเหตุนี การถือฐานะเป็ นพุทธมามกะทีถูกต้องนัน ต้องเข้าใจภูมิหลังความเป็ นมาของพระพุทธศาสนา
่ กต้อง โดยต้องศึ กษาค้นคว้าความรู ้ เพิมเติม เกยวกบประวั
ี ั
่ ํ
อยางถู
ติพระพุทธศาสนาถึงแหลงกาหนด
จน
่ ่ ชีวิตแบบ
รวมถึงความเป็ นวิถีชีวิตความเชือ ทีเรี ยกวา่ “พทธปรั
ชญา–The Philosophy of Buddhism” ไมใชมี
ุ
่
มัว ๆ สิ น คิ ด ไมประกอบด้
วยเหตุ ผล โดยไม่ใ ช้ปัญญาที “มี สติสัมปชั ญญะแบบพทธ
ุ ” สําหรั บประเด็น
่ กไกล ได้เปรี ยบเฉพาะพวกมีเงินจึง
“วัฒนธรรมแห่ งการเรียนรู้ ” [Learning Culture] นัน สังคมไทยยังหางอี
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่
แม้ทางราชการจะพยายามให้โอกาสทางการศึกษา
ได้ศึกษาในสถาบันทีมีมาตรฐานทังในและตางประเทศ
่ ยว สว่ นคากนอยู
่ ิ ห่ ากนเอง
ิ
็ ่ แคนิ่ ดเดียว กใช้
็ ได้ตาม
มากยิงขึน มีระบบให้กยู้ มื เงินเพือใช้เรี ยนอยางเดี
กชวยได้
็ ่ ม
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาวา่: “กําขีดีกว่ ากําตด” ฉะนัน ผูท้ ีประสบความสําเร็ จในชีวิตพอสมควรแล้ว กอยาลื
่
ิ
พนั ธุ์
ตังกองทุนชวยเหลื
อการศึกษาและให้งานทํา หรื อกองทุนอาหารยาไส้ได้ จะเป็ นมหากุศลให้เกดคนดี
่ าใจคนจนได้ดี คนรวยกเข้
็ าใจคนรวยได้ดี รวมทังพวก
ใหม่ ทีสํานึ กบุญคุณในสังคมมากยิงขึน คนจนยอมเข้
็
ั งหมด ยังคําคติพจน์ว่า “กินคน
เทียวกลางคืนมาก คือ “คนเหงาก็ย่อมเข้ าใจคนเหงา” สรุ ปกควรเข้
าใจกนทั
่ เหนี ยวตระหนี –มัจฉริ ยะ] ให้ประพฤติดว้ ยทานและจาคะตอสั
่ งคมคนรอบข้างด้วย
เดียวไม่ อร่ อย” [อยาขี
ั
่
่ ่
่ เงิน ควรให้งานแลก
ไมตรี ความปรารถนาดี ยินดีกบความสํ
าเร็ จของเขา [มุทิตาธรรม] ชวยคนอยาชวยแคให้
่ ยบกนั “เงินเท่ ากับงานบันดาลสุข” อยาลื
่ มวา่ ให้งานแล้วไมมี่ เงิน
เงินดีกวา่ คนจะได้เห็นคุณคา่ มีความเทาเที
่
ิ นกบคนพวกนี
ั
เป็ นความคิดทีโงมากของนายจ้
าง เพราะเบียดเบียนมือตีนของตนเอง ความหายนะเกดขึ
มา
็ งดีจากตัวเองเป็ นผูส้ ร้างให้ ไปให้คนอืนแบบโงๆ่
มากแล้ว เชน่ ลูกจ้างถูกซื อตัวไปทํางานให้คู่แขง่ กเอาสิ
็ นเรื อง “กฎแห่ งกรรม” เชนกน
่ ั ทีกลาวมาเชนนี
่
่ เพราะว่า
เพราะความคิดเอาเปรี ยบผูอ้ ืน นันเอง เรื องนี กเป็
็
คนเป็ นพุทธ กตามนํ
าเอาคุณสมบัติของความเป็ นพุทธะมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ืน ให้เกดิ
ั งความจริ งและชีวิต ไมใชหั
่ ่ วกุดหางโผลไมสมประกอบ
่ ่
ความผสมกลมกลืมกนทั
ณ ตรงนี ให้ถือปฏิบตั ิ “ธัม
็ ยอ้ นกลับไปอานทบทวน
่
มานธัุ มมปฏิปัตติ” คือ ดําเนิ นชี วิตถูกต้องตามคลองธรรม ถ้ายังพูดไมรู่ ้เรื อง กให้
ิ
ี ั
ในเรื อง “อัคคัญญสูตร ที ๔” หลายๆ รอบ จะได้เกดดวงตาเห็
นธรรมเกยวกบประวั
ติมวลมนุษยชาติทงั หลาย
่ ่ “พวกแมงกินง้ วนดิน” เป็ นเทวดาดี ๆ ไมชอบเอง
่
ิ
ทีเรี ยกอีกอยางวา
ชอบกนของสกปรก
และคิดชัวทําชัว
ั มทําความดีใหมอี่ กรอบ เผือคิดวาจะกลั
่
็ นหมาน้อย
แล้วยังพากนเริ
บไปเป็ นเทวดาน้อยเหมือนเดิม ตอนนีกเป็
่ [เมือชวง
่ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ เพือน ส.ส. ผูใ้ หญทานหนึ
่ ่
ธรรมดาไปกอน
งหรื อสองของผูเ้ ขียนบรรยาย เวลา
ั สโมฯ (คือ ทีสโมสรรัฐสภาพหรื อทีสโมคซิ กาแรต์) ทาน
่ ชอบปรารภวา่ “ตอนเป็ นก็คือเทวดาน้ อย
เจอกนที
่
(นังเครื องฟรี ) ถ้ าหมดสมัยไม่ ได้ เป็ น ก็คือหมาน้ อยธรรมดา” ทานคงลื
มไปวา่ “ท่ านไม่ ใช่ ผ้ ใู หญ่ ลี” ตอนนี
เป็ นจริ ง! ตามกฎอนิจจัง]
ประการสุ ดท้ายนี “มนษย์
ุ เป็ นสั ตว์ ขายความเชื อกับตนเองและผ้ ูอืน” [Ideology: มโนคติวิทยา–ความคิ ดที
ั
เป็ นไปไม่ ได้ หรื อความฝั น–ระบบความนึ กคิ ดหรื อจิ นตนาการ–อุดมการณ์ ] คล้ายกบการเป็
น “นักปลกุ
ระดม” [Demagogue เดม'มะกอก คือ ผู้นาํ ฝูงชน–ผู้ทีมีอาํ นาจหรื อชื อเสี ยงจากการปลุกปั นประชาชน] ถ้าเป็ น
การปลุกระดมตนเอง เรี ยกวา่ “ขวัญกําลังใจ–Morales หรื อ แรงดลบันดาลใจอันเป็ นความวัง–Inspirations”
่ าก “การปลกผี
ซึงตางจ
ุ ของหมอเวทมนต์ ” [Ghost Recall Ritual] เอามาใช้ประโยชน์ในทางชังร้ายมากกวา่
ทางดี [ผูส้ นั ทัดกรณี “เณรแอร์ ” บอกวา่ “มนต์ ชัวทังหลาย ทําร้ ายคนดีไม่ ได้ ขอให้ ทาํ ความดีไว้ ”] คือ บางคน
็
่ ่ ]”
กชอบสะกดจิ
ตตัวเองให้กลายเป็ น “ร่ างทรง” ทีเรี ยกวา่ “โรคอปาทานส่
วนตัว–โรคอปาทานหม่
ุ
ุ
ู [ไมรวมจา
ิ ๑๐
่ [อาการดีแตก] ทีเกดจากความสํ
ิ
ทางธรรมในพระไตรปิ ฎก เรี ยกอาการฟุ้ งซาน
าคัญผิดในวิปัสสนูปกเลส
่ (๒) ปี ติ–ความอิมใจปลาบปลืมเต็มไปทังตัว (๓) ญาณ–ความรู ้ที
ประการ เชน่ เอา (๑) โอภาส–แสงสวาง
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่ ง (๖) อธิโมกข์ –
คมชัด (๔) ปัสสั ทธิ–ความสงบเย็นกายใจ (๕) สขุ–ความสุ ขฉําชืนทัวทังตัวทีประณี ตอยางยิ
่
่ ง (๗) ปัคคาหะ–ความเพียรทีพอดี (๘) อปัุ ฏฐาน–สติชดั (๙) อเบกขา
ศรัทธาแรงกล้าทีทําให้ใจผองใสอยางยิ
–
ุ
ความวางจิ ตเป็ นกลางที ลงตัวสนิ ท หรื อ (๑๐) นิ กัน ติ–ความติ ดใจพอใจ ดังนี นันเป็ นมรรคผลนิ พพาน
เรี ยกวา่ “ธัมมทธั
ุ จจะ–ธรรมธัุ จจ์ ” นันคือ ปฏิบตั ิธรรมมาถูกทาง แล้วขาดสติปัญญาไปหลงใหลในสิ งทีเป็ น
นิมิตดีนนั [อวิชชาปิ ดบังปั ญญา] แล้ว “เสี ยคน–เสี ยธรรม” ไปเอง คําวา่ “ไสยาศาสตร์ ” คือ “ดิรัจฉานวิชา” ที
ิ
่ ั พอได้ฌานแล้ว ถ้าเป็ นฤษีดาบสกไปตามคติ
็
เกดจากฤทธิ
การเจริ ญฌานสมาบัติ เชนกน
พราหมณ์ ถ้าพวกถือ
็
่ ่แนวกระยาสารท [“สารท” คือ เทศกาลทําบุญเดือน ๑๐ ทําขนมไหว้
ผีหมออาคม กไปแนวไสยาศาสตร์
ไมใช
่
นวันทีแมค้่ าส้มตํา
ผีบรรพบุรุษ ถ้า “สาด” คือ ซัดนําไป แต่ “วันสาก” นัน ยังไมนิ่ ยามในพจนานุกรม นาจะเป็
่ ี ั
่ ่ ํ งอุปมาอุปมัยถึงขันนันได้] เพราะฉะนัน เหตุทงั หลาย
เปิ ดร้านทํางาน ไมเกยวกบสถาน
เริ งรมย์ ไมนาจะกาลั
ิ น “ความมันใจ–ความเชือมัน” [Confidence] จนเป็ น “ความ
ทังปวงนัน มาจาก “ความเชื อ” [Belief] จนเกดเป็
่ น [เป็ นสมาธิ ] อยู่ไมได้
่ ตอ้ งไป
ศรั ทธา” [Faith] พอซึ งมากๆ ไปไมถู่ กทางถูกทิศ กหั็ นมาทางเดียวเทานั
เรี ยกวา่ “อธิโมกข์ ” [Fervor: ความอบอุ่นมาก–ความร้ อนรน–ความเร่ าร้ อน–ความร้ อนจัด = Passion คือ
ั าวา่ “Loyalty” ความภักดี
อารมณ์ กิเลสตัณหา ความโกรธอย่ างรุ นแรง เพราะไม่ ได้ ดังใจ แต่น่าจะตรงกบคํ
ด้วยความซือสัตย์และเลือมใส = ปสาทสั ทธา หรื อ อธิ โมกขสั ทธา] หมายถึง ความน้ อมใจเชือ–ศรั ทธาแก่
่
่ ิ
กล้ า–ความปลงใจ สวนใหญเกดจากฤทธิ
ของสมาธิ คือ “ศรั ทธาแรงกล้ าทีทําให้ ใจผ่ องใสอย่ างยิง”
่
็ สําหรับผูศ้ รัทธาและฉันทะทีแรงกล้ายอมเกดบาทวิ
่ ิ
่
อยางไรกตาม
ถีแหงความสํ
าเร็ จได้ [อิทธิบาท ๔: ฉั นทะ
่
(ศรั ทธา) –วิริยะ–จิ ตตะ–วิมงั สา นันคือ ความพอใจเลือมใส–ความหมันเพียร–ความมุ่งมัน–ความไตรตรอง
]
็
่ ั
ในทางธรรมนัน บุคคลนัน กสามารถบรรลุ
ธรรมถึงขัน “ความเป็ นอริ ยบุคคล” [บุคคลผูป้ ระเสริ ฐ] ได้เชนกน
่
ยกตัวอยาง
่ เข้าใจ
(๑) “สั ทธาวิมุต” (ข้อ ๕ ในอริ ยบุคคล ๗) หมายถึง ผ้ หู ลดพ้
ุ นด้ วยศรั ทธา คือ ทานที
่ ็ นไป เพราะเห็นด้วย “ปัญญา” แตมี่
“อริ ยสัจจธรรม” ถูกต้องแล้ว และอาสวะบางสวนกสิ
“ศรั ทธา” เป็ นตัวนํา หมายเอาพระอริ ยบุคคลผูบ้ รรลุ “โสดาปัตติผล” แล้วขึนไป จนถึงเป็ นผู ้
่ งจัง
ปฏิบตั ิเพือ “อรหันต์ ” ทีมี “สัทธินทรี ย์แก่กล้ า” ในการปฏิบตั ิอยางจริ
(๒) “สั ทธานสารี
ุ ” (ข้อ ๗ ในอริ ยบุคคล ๗) หมายถึง ผ้ แู ล่ นไปตามศรั ทธา หรื อ ผ้ แู ล่ นตามไปด้ วย
่ ป้ ฏิบตั ิเพือบรรลุ “โสดาปัตติผล” [โดยได้โสดาปัตติมรรค เชน่ เกดิ “ดวงตา
ศรั ทธา คือ ทานผู
่ งด้วยปั ญญาเห็นธรรม หรื อ อยางแรงมากด้
่
เห็นธรรม–ธรรมจักษุ” อยางจั
วยปั ญญา คือ อะไรก็
ั ่ ่ โสดาบันจะอุบตั ิขึนแล้ว] ทีมี “สัทธินทรี ย์แก่กล้ า” อบรม “อริ ยมรรค” [อริ ยสัจจ์ ๔–
กนไมอยู
่ น้ ีถา้ บรรลุผลแล้ว ยอม
่ กลายเป็ น
มรรค ๔–อริ ยมรรคมีองค์ ๘] โดยมี “ศรั ทธา” เป็ นตัวนํา ทานผู
“สัทธาวิมุต”
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่
่
่มีความคิดเรื องพระศาสนามากน้อยแค่
นอกจากนี ให้พิจารณาถึงสภาพสังคมในปั จจุบนั นี วาคนสวนใหญ
ไหน ในกลุ่มคน ๔ ระดับ ได้แก่ (๑) ชาวบ้ าน (๒) ลัทธิ ภายนอก (๓) นักวิทยาศาสตร์ (๔) พุทธมามกะ ซึ งจะ
่ ่ ด เกยวกบวิ
ี ั ถีชีวิตกบการแสวงหาความรู
ั
ทําให้เข้าใจถึงเรื อง “ความมีศรั ทธา” ได้อยางแจมชั
้เพือความหลุด
่ โดยจะเปรี ยบเทียบให้เห็ นคุณภาพชีวิตและจิตใจ จากคนไมรู่ ้
พ้นจากทุกข์กายและทุกข์ใจ ได้มากแคไหน
อะไรจนไปถึงคนรู ้พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามลําดับ ดังนี
(๑) “ชาวบ้ าน–Ordinary Man” เชือใน อํานาจเหนือธรรมชาติ สิ งลึกลับ ภูต ผี ปี ศาจ เวทมนต์
อาคม คุณไสย สิ งแปลกประหลาด สิ งอัศจรรย์ใจแท้ [น้องแมว–รกแมว ไม้ศกั ดิสิทธิ หรื อ
่ กดิสิทธิตามนิทานปรัมปราเลาสื
่ บกนมา
ั เชน่ ธาตุกายสิ ทธิ (เกศาพระ
วัตถุอืนๆ ทีถือวาศั
้
อรหันต์ รวมทัง คําหมากคําข้าว จีวร เป็ นต้น หรื อ พระธาตุ) เหล็กไหล ลูกแกวพญานาค
ไม้
่ มะพร้าวตาเดียว ฝาบาตรแตก เสี ยนไม้ฟ้าผา่ ต้นโพธิทางโค้ง ต้นไม้อายุมากๆ เรื อ
แหยแย้
่ แตคงไมรวมถึ
่ ่
่ าย ผ้าชัด
โบราณ กระดูกผีตายโหง ซีโครงเป็ ดยาง
ง ฝาหม้อแตกบ้านแมหม้
หน้าแม้หม้าย ไม้จิมฟันลิงเผือก อะไรทํานองนี] สิ งวิปริ ตผิดธรรมชาติ เชน่ งูเจ็ดหัว คนสอง
่ นรู ป
หัว คนลินสองแฉก รอยเลือยพญานาค จิงจกสองหาง หน่อไม้ไผ่ ปลีกกล้วย มีรูปรางเป็
่
่ นการขอเลขเด็ดแทงหวย หรื อ สิ งทีเกนบรรยายไว้
ิ
พญานาค สวนใหญเน้
ณ ทีนี ทีเห็นแล้ว
งงงวย สามารถทําให้ยกมือไหว้ได้ [รวมทังคนชัวแล้วรวย เป็ นของแปลกชนิดหนึง คนเห็นงง
็ ไว้ก่อน เพราะพวกนีมีฤทธิมาก ปากศักดิสิทธิ บอกให้คนตายได้ จนได้รับสถาปนาเป็ น
กไหว้
่ ั ได้ดีเพราะอัปรี ยส์ ี กระบาล ให้คนอืนเดือดร้อน] ชาวบ้านถือวา่
“เจ้ าพ่ อ–เจ้ าแม่ ” ได้เชนกน
“เป็ นของศักดิสิทธิ –Sacred” ด้วยมีปัญญาไมถึ่ งขันจะทําความเข้าใจได้ “การกราบไหว้ ไว้
ก่ อนปลอดภัยในชี วิต มีอะไรก็เอาของไปฝากเซ่ นไหว้ ขอเป็ นมิตร เผือตกทุกข์ ได้ ยาก ก็ขอ
่
เป็ นทีพึงได้ ” [ปรัชญาชาวบ้าน–ไมสงวนลิ
ขสิ ทธิ]
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(๒) “ลัทธิภายนอก–Non-Buddhist” เชือใน ลัทธิกรรมเกา่ ลัทธิพระเป็ นเจ้า ลัทธิเสี ยงโชค
พราหมณวาท พาหุ เทพ [Polytheism] อนึง ความเชือถือของคนสมัยพุทธกาล ประมวลได้เป็ น
๕ ประเภท ดังนี
(๑) “นักบวช–นักพรต” [Ascetics] เชน่ อาชีวกเป็ นเทวดาของสาวกอาชีวก นิครนถ์
็ นเทวดาของสาวกนิครนถ์เป็ นต้นเหลานั
่ นตามลําดับ
ชฎิล ปริ พาชก ดาบส กเป็
(๒) “สั ตว์ เลียง” [Domestic Animals] เชน่ ช้างเป็ นเทวดาของพวกประพฤติพรตบูชา
ช้าง ม้า โค ไก่ กา เป็ นต้น ก็เป็ นเทวดาของพวกถือพรตบูชาสัตว์นนั ๆ ตามลําดับ
(๓) “ธรรมชาติ” [Physical Forces and Elements] เชน่ ไฟเป็ นเทวดาของพวกประพฤติ
พรตบูชาไฟ แกว้ มณี ทิศ พระจันทร์ พระอาทิตย์ เป็ นเทวดาของผูถ้ ือพรตบูชาสิ ง
นันๆ ตามลําดับ
(๔) “เทพชันตํา” [Lower Gods] เชน่ นาคเป็ นเทวดาของพวกประพฤติพรตบูชานาค
่ นตามลําดับ
ครุ ฑ ยักษ์ คนธรรพ์ เป็ นเทวดาของผูถ้ ือพรตบูชานาคเป็ นต้นเหลานั
[พระภูมิจดั เข้าในข้อนี]
(๕) “เทพชันสงู” [Higher Gods] เชน่ พระพรหม เป็ นเทวดาของพวกประพฤติพรต
บูชาพระพรหม พระอินทร์ เป็ นเทวดาของผูถ้ ือพรตบูชาพระอินทร์ เป็ นต้น
(๓) “นักวิทยาศาสตร์ –Scientist” เชือใน (๑) ผูท้ รงความรู ้–Authority (๒) ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี –Tradition (๓) ประสบการณ์–Experience [เน้นการสังเกตตามความเป็ นจริ ง] (๔)
วิธีการอนุมาน–Deductive Method (๕) วิธีการอุปมาน–Inductive Method และ (๖) วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์–Scientific Method ทีเรี ยกวา่ “กระบวนการค้ นหาความจริง–Discovery
ํ
Procedures” [คือ ข้อปฏิบตั ิทีกาหนดเป็
นแนวทางในการวิจยั ปัจจุบนั เรี ยกวา่ “เกณฑ์ ความ
เป็ นเลิศ–Benchmarks for Best Practice] ซึงประยุกต์เป็ น “ระเบียบวิธีวิจัย–Research
Methodology” [พวกนักวิทยาศาสตร์ส่ วนใหญ่นนั ไมนั่ บถือศาสนา: The Out of Religion =
่ อวามี
่ พระเป็ นเจ้า จึงหันความสนใจไปสู่ วิถีชีวิตตามแนวปรัชญา ซึง
Atheism คือ ไมเชื
่ ยมในสังคมตะวันตก หรื อในกลุ่มประเทศทีพัฒนาแล้ว] ฉะนัน ความเชือใน
กลายเป็ นคานิ
่ ง “ปรัชญาบริสุ ทธิ–Pure
ปรัชญาจึงเป็ นแนวทางในการดํารงชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ
่ ั ในศาสตร์
Philosophy” ซึงเป็ นการสนับสนุนในเรื อง “ปรมัตถ์ –Ultimate Truths” เชนกน
สาขา “วิทยาศาสตร์ บริสุ ทธิ–Pure Science” คําวา่ “ปรัชญาบริสุ ทธิ” หมายถึง การศึกษา
่ ่ กษาเพือการอืนๆ ทังนี โลกตะวันตก
ปรัชญาทีเป็ นเนือหาสาระของปรัชญาโดยตรง ไมใชศึ
่ ชญาออกเป็ นสามสาขาใหญๆ่ [ยึดเนือหา/ปั ญหาพืนฐาน เป็ นหลัก] โดยการมุ่งตอบ
แบงปรั
่ ่ ] ได้แก่
ปั ญหาใดปัญหาหนึง [ในขณะที ปรัชญาตะวันออก ไมมี่ การแบงยอย
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(๑) “อภิปรัชญา–Metaphysics” คือ ศึกษาอะไรคือความจริ ง หรื อ “ภววิทยา–
ี ั
Ontology” เป็ นการศึกษาเกยวกบความจริ
ง–Reality เพือค้นหา “ความจริ งอัน
ี ั
เป็ นทีสู งสุ ด–Ultimate Reality ได้แก่ ความจริ งทีเกยวกบธรรมชาติ
จิตวิญญาณ
่ ิ
รวมทังเรื องของพระเจ้า อันเป็ นบอเกดของศาสนา
่ เป็ นการศึกษา
(๒) “ญาณวิทยา–Epistemology” คือ ศึกษาวิธีรู้ความจริ งได้อยางไร
ี ั องความรู ้–Knowledge ศึกษาธรรมชาติของความรู ้ บอเกดของความรู
่ ิ
เกยวกบเรื
้
่ ่ เชน่ จากพระเจ้า
ขอบเขตของความรู ้ ซึงความรู ้อาจจะได้มาจากแหลงตางๆ
่ จากผูเ้ ชียวชาญที
ประธานมาซึงปรากฏอยูใ่ นคัมภีร์ของศาสนาตางๆ
ิ
ิ นมาใน
ทําการศึกษาค้นคว้าปรากฏในตํารา เกดจากการหยั
งรู ้เป็ นความรู ้ทีเกดขึ
ิ
ทันทีทนั ใด เชน่ พระพุทธเจ้าตรัสรู ้หรื อเป็ นความรู ้ทีเกดจากการพิ
จารณาเหตุ
และผล–Reasoning หรื อ ได้จากการสังเกต–Observation
ี ั ณคา่ หรื อ ศึกษาเรื องราว
(๓) “คณวิ
ุ ทยา–อัคฆวิทยา–Axiology” คือ ศึกษาเกยวกบคุ
ี ั ณคาหรื
่ อคานิ
่ ยม–Values เชน่ คุณคา่ เกยวกบความดี
ี ั
เกยวกบคุ
และความงาม มี
่ ่
่
อะไรเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาวาอยางไรดี
อยางไรงาม
โดยแยกได้ ๒ประเภท
่ ่
่
ได้แก่ (๑) “จริยศาสตร์ –Ethics” ได้แก่ คุณคาแหงความประพฤติ
หลักแหงความ
่ ่ ยธรรม เป็ นคุณคาภายใน
่
ดี ความถูกต้อง เป็ นคุณคาแหงจริ
นันคือ เอาอะไรมา
่ หรื อไม่ และ (๒) “สนทรี
ตัดสิ นการกระทําวาดี
ุ ยศาสตร์ –Anesthetics” ได้แก่
่
ั ตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึง
คุณคาความงามทางศิ
ลปะ ซึงสัมพันธ์กบจิ
่
ตัดสิ นได้ยากและเป็ นอัตนัย เป็ นคุณคาภายนอก
นันคือ เอาอะไรมาตัดสิ นความ
งาม
หมายเหตุ: ในการศึกษาพระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์มากทีสุ ดนัน ควรทําความเข้าใจถึง แนวคิดเชิงปรัชญา
ั กโลกตะวันออก เพราะพระพุทธศาสนาอยูใ่ นฐานะ ๓ ทีเกนิ
ของผูร้ ู ้ทางซีกโลกตะวันตกเปรี ยบเทียบกบซี
่่
จากความเชือแบบชาวบ้านและลัทธินอกพระพุทธศาสนา อันมีความคิดเป็ นปฏิปักษ์กนั ไมวาจะเป็
นแนวคิด
ิ
็ คําวา่ “ปรัชญา–Philosophy” นัน เป็ นองค์
หรื อข้อปฏิบตั ิเพือความหลุดพ้นจากกเลสและทุ
กข์ทงั หลายกตาม
่ “พระพทธศาสนา
ความรู ้ทีอยูต่ รงกลางระหวาง
–Buddhism” กบั “วิทยาศาสตร์ –Science” อันเป็ นสะพาน
ุ
เชือมองความรู ้ทงั หมดรวมกนั องค์ความรู ้ในพระพุทธศาสนานัน สามารถอธิบายความจริ งในทัง “ปรัชญา–
่ น มีความจําเป็ นอยางยิ
่ ง
Philosophy” และ “วิทยาศาสตร์ –Science” ฉะนัน องค์ความรู ้ทงั ๓ ฝ่ าย ดังกลาวนั
่ ั นหนึงเดียว โดยทัง ๓ ฝ่ าย ตางไมละเมิ
่ ่ ดซึงกนและกน
ั
ั
ทีผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องนํามาประชุมรวมกนเป็
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ปรัชญาพืนฐาน–Basic Philosophy
่ เกยวข้
ี องกบการศึ
ั
ในแนวคิดทางปรัชญาพืนฐาน–ปรัชญาทัวไป เมือพิจารณาในสวนที
กษามีลทั ธิ
่ [อดมศั
ตางๆ
ุ กดิ มีสุ ข: นิสิตปริ ญญาเอก สาขาอาชี วศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ] ดังนี
่ ่ สุดในบรรดาปรัชญาตางๆมี
่ กาเนิ
ํ ดพร้อม
(๑) “ลัทธิจิตนิยม–Idealism” เป็ นลัทธิปรัชญาทีเกาแกที
ั
กบการเริ
มต้นของปรัชญา ปรัชญาลัทธินีถือเรื อง “จิตเป็ นสิงสําคัญ” มีความเชือวา่ “สิ งทีเป็ น
จริ งสูงสุดนันไม่ ใช่ วัตถุหรื อตัวตน แต่ เป็ นเรื องของความคิดซึ งอยู่ใน จิต–Mind สิ งทีเราเห็น
หรื อจับต้ องได้ นัน ยังไม่ ความจริ งทีแท้ ความจริ งทีแท้ จะมีอยู่ใน โลกของจิต–The World of
Mind เท่ านัน” [วิจารณ์ : ในข้อนีทางพระพุทธศาสนา ให้ใช้จิตคือสติสมั ปชัญญะในการ
่่
มนสิ การสภาวธรรม เพือให้เห็นวา่ “นามรปโดยไตรลั
กษณ์ ” ไมวาจะเป็
น สังขตธรรม หรื อ
ู
็ [อนปัุ สสนาญาณ ๓: อนิจจานุปัสสนา–ทุกขตานุปัสสนา–อนัตตานุปัสส
อสังขตธรรม กตาม
นา ซึงทําให้เกิดปัญญา ๓ ประการ ได้แก่ ชวนปั ญญา–นิพเพธิ กปั ญญา–มหาปั ญญา = ปั ญญา
พาหุ ลละ คือ ปั ญญาใหญ่ –ปั ญญามากถึงความความเจริ ญ] ทีเรี ยกวา่ “สามัญลักษณะ: อนิจจ
ตา–ทุกขตา–อนัตตตา” คือ “ปรมัตถ์ ” หรื อ ธรรมนิยาม ๓: สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา –สังขารทัง
่ ยง ๑ สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา –สังขารทังปวง คงทนอยูม่ ิได้ ๑ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา –
ปวง ไมเที
่ นตัวตน ๑ ดังนี เรี ยกวา่ “ธรรมดา–กฎธรรมชาติ–Natural Law”] ผูท้ ีได้ชือ
ธรรมทังปวง ไมเป็
่ นบิดาของแนวความคิดลัทธิปรัชญานี คือ “พลาโต” [Plato] นักปรัชญาเมธีชาวกรี ก ซึงมี
วาเป็
่ ่ น ถ้าพิจารณาลัทธิปรัชญาลัทธิจิต
ความเชือวา่ การศึกษา คือ การพัฒนาจิตใจมากกวาอยางอื
่
่
นิยมในแงสาขาของปรั
ชญา แตละสาขาจะได้
ดังนี
่ นจริ งสูงสุ ดเป็ น “นามธรรม–อรปธรรม
(๑.๑) “อภิปรัชญา” ถือวาเป็
” มากกวา่ “รปธรรม
”
ู
ู
่ ตถุ
ต้องพัฒนาคนในด้านจิตใจ–Subjectivism มากกวาวั
่
ิ
(๑.๒) “ญาณวิทยา” ถือวาความรู
้เกดจากความคิ
ดหาเหตุผล และการวิเคราะห์แล้วสร้างเป็ น
่
่ ่
ความคิดในจิตใจ สวนความรู
้ทีได้จาก “การสัมผัสด้ วยประสาททัง ๕” ไมใชความรู
้ที
แท้จริ ง
่ ณคาความดี
่
่ ยนแปลง
(๑.๓) “คณวิ
ความงามมีลกั ษณะตายตัวคงทนถาวรไมเปลี
ุ ทยา” ถือวาคุ
่ ยนแปลง สวน
่
ในด้าน “จริ ยศาสตร์ ” ศีลธรรม และ จริ ยธรรม จะไมเปลี
่
ิ
“สนทรี
เกดจากความคิ
ดสร้างสรรค์และ
ุ ยศาสตร์ ” นัน การถายทอดความงาม
่ ปวา่ ปรัชญาลัทธิจิตนิยมเป็ นการพัฒนาด้านจิตใจ สงเสริ
่ มการ
อุดมการณ์อนั สู งสงสรุ
่ การจัดการศึกษาตามแนวจิตนิยมจึง
พัฒนาทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ศิลปะตางๆ
เน้นในด้านอักษรศาสตร์และศิลปะศาสตร์ เป็ นผูม้ ีความรอบรู ้โดยเฉพาะตํารา การ
่ นคว้าและถายทอดเนื
่
่ ั
เรี ยนการสอนมักจะใช้หอ้ งสมุดเป็ นแหลงค้
อหาวิชาสื บตอกนไป
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(๒) “ลัทธิวตั ถนิุ ยม–Materialism สั จนิยม–Realism” เป็ นลัทธิปรัชญาทีมีความเชือใน “โลกแห่ ง
วัตถุ–The World of Things” มีความเชือ “ในแสวงหาความจริ งโดยจิ ตตามแนวคิดของจิต
นิยมอย่ างเดียวไม่ พอ” ต้องพิจารณาข้อเท็จจริ งตามธรรมชาติดว้ ย “ความจริ งทีแท้ –ปรมัตถ์ ”
่ เป็ นพืนฐานของการศึกษาทางด้าน
คือ “วัตถุทีปรากฏต่ อสายตา สามารถสัมผัสได้ ” สิ งเหลานี
วิทยาศาสตร์ บิดาของลัทธินี คือ “อริ สโตเติล” [Aristotle] นักปราชญ์ชาวกรี กลัทธิปรัชญา
ํ ดของการศึกษาทางงด้านวิทยาศาสตร์ ถ้าพิจารณาปรัชญาลัทธิวตั ถุนิยม
สาขานีเป็ นต้นกาเนิ
่
ในแงสาขาของปรั
ชญา จะได้ ดังนี
(๒.๑) “อภิปรัชญา” มีความเชือวา่: ความจริ งมาจากธรรมชาติ ซึ งประกอบสิ งทีเป็ นวัตถุ
สามารถสัมผัสจับต้ องได้ [ประจักษ์ นิยม–Empiricism–Empiricalism คือ ระบบ
ประสาทสัมผัสทัง ๕] และ พิสูจน์ ได้ ด้วย “วิธีวทิ ยาศาสตร์ –The Scientific Method”
่
โดยมีขนั ตอนทีเป็ นมาตรฐาน ในชวงแรก
เรี ยกวา่ “กระบวนการค้ นพบความจริ ง”
[Discovery Procedures] โดยตังข้อสมมติฐานวา่ : Null Hypothesis = “ใครก็ตามทําตาม
ขันตอนดังกล่ าวนี ย่ อมได้ ความจริ งปรากฏไม่ แตกต่ างกัน” คือ ความจริ งนันจะ
่ ั
่
แสดงผลตางกนตามปั
จจัยแหงเวลาและสถานที
[ตัวแปรอิสระ–Independent
Variables]
(๒.๒) “ญาณวิทยา” เชือวา่: ธรรมชาติเป็ นบ่ อเกิดของความรู้ ทังมวลความรู้ ได้ มาจากการได้
เห็นได้ สัมผัสด้ วยประสาทสัมผัสทัง ๕–Objectivism โดยไม่ ให้ ความสําคัญทางจิต
[มโนวิญญาณ–อภิญญาในสมาธิ หรื อ ญาณในวิปัสสนา] ถ้ าสังเกตไม่ ได้ มองไม่ เห็น ก็
ไม่ เห็นหรื อลงความเห็นว่ าเป็ น: “ความร้ ูทแท้
ี จริ ง–ปรมัตถ์ ” ฉะนัน การลงความเห็น
ั
เป็ นข้อสรุ ปเชิงทฤษฎี–Generalizations นัน ต้องขึนกบความจริ
งทีเป็ นข้อมูลเชิง
่ งคุณภาพ–Qualitative Data โดยมักจะเป็ นวิจยั
ปริ มาณ–Quantitative Data มากกวาเชิ
่
เชิงประยุกต์ [Applied Research] โดยอาศัยคาความสํ
าคัญอันมีนยั ทางสถิติอนั
่ อถือและเทียงตรงทีระดับ 0.01 [Statistically Significant at 0.01 Level of Degree
นาเชื
่
of Freedom] เชนในงายวิ
จยั ทางการแพทย์ หรื อวิศวกรรม ในระดับ 0.05 [Statistically
Significant at 0.05 Level of Degree of Freedom] เชน่ ในงานวิจยั ทางสังคมศาสตร์
่
การศึกษา เป็ นต้น ในชวงศตวรรษที
๒๑ เป็ นต้นไป นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจใน
เรื อง “การบริหารจัดการความร้ ู–Knowledge Management: KM” และ “การบริหาร
จัดการต้ นทนทางปั
ญญา–Intellectual Capital Management: ICM” อันเป็ นเรื อง
ุ
่ ่ ยงความศิวิไลซ์ทางด้านวัตถุเพียงอยาง
่
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในสังคม ไมใชเพี
เดียว และการแสวงหาความรู ้ปรับเปลียนวิวฒั น์ไปสู่ “ยคสั
ุ งคมข้ อมลข่
ู าวสาร–The
Ages of Informative Society” โดยเน้นแนวโน้มไปสู่ “สั งคมอดมปั
ุ ญญา–Knowledge้
่ การวิวฒั นาการทางสังคมยุคใหมของมนุ
่
Based Society” ซึงกาวไปสู
ษย์ ทีมนุษย์
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เอาชนะธรรมชาติได้ในเรื องเวลาและสถาที [The Conquer of Time-Space
้
้
Constraints] ทีความกาวหน้
าแบบกาวกระโดดด้
านเทคโนโลยี ได้ คอมพิวเตอร์
่
อินเทอร์เน็ต การโทรคมนาคมการสื อสารผานดาวเที
ยม อุปกรณ์การสื อสาร เป็ นต้น
้ ่ แนวคิดโลกไร้พรหมแดน–Globalization Trends ทังด้านการค้า [eซึงมนุษย์ได้กาวสู
Commerce = Electronic Commerce] การเงินการธนาคาร [e-Banking Business]
เศรษฐกจิ สังคม การเมือง และ การศึกษา [Electronic Learning Platform] รวมทังการ
่
่
่ นใจ กอาศั
็ ยเครื อขายสั
่ งคมออนไลน์
เผยแพรประชาสั
มพันธ์ และการพันผอนหยอ
[สังคมจําลอง–Virtual Cyberspace Society]
(๒.๓) “คณวิ
ุ ทยา” เชือวา่: ธรรมชาติสร้ างทุกสิ งทุกอย่ างมาดีแล้ ว ในด้าน “จริ ยศาสตร์ ” ก็
ควรประพฤติปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ [การใช้เหตุผล เกณฑ์มาตรฐานการวัดผลและ
การประเมินผล–Standard Measurements and Evaluations เกณฑ์มาตรฐานความเป็ น
เลิศ–The Best Practice] กฎธรรมชาติกค็ ือ ศีลธรรมจรรยา ขนบธรรมเนียมประเพณี
่ “สนทรี
ซึ งใช้ ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ สวน
ุ ศาสตร์ ” เป็ นเรื องของความงดงามตาม
ธรรมชาติ ทีจะสะท้ อนความงามตามธรรมชาติออกมา
สรุ ปวา่ ปรัชญาลัทธิจิตนิยม เน้นความเป็ นจริ งตามธรรมชาติ การศึกษาหาความจริ งได้จาก
การสังเกต สัมผัสจับต้อง และเชือในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ [Natural Law] การศึกษาในแนว
ํ ด
ลัทธิจิตนิยมเน้น “วิธีการทางวิทยาศาสตร์ –The Scientific Method” ซึงกลายเป็ นต้นกาเนิ
ของวิชาวิทยาศาสตร์
่
(๓) “ลัทธิประสบการณ์ นิยม–Experimentalism เป็ นปรัชญาทีมีชืออีกอยางหนึ
งวา่ “ปฏิบัตินิยม–
่
Pragmatism” ปรัชญากลุ่มนีมีความสนใจในโลกแหงประสบการณ์
“ฝ่ ายวัตถนิุ ยม–
Materialism” จะเชือใน “ความเป็ นจริ งเฉพาะสิ งทีมนุษย์ พบเห็นได้ เป็ นธรรมชาติทีปราศจาก
่
การปรุ งแต่ ง เป็ นธรรมชาติบริ สุทธิ ” [Pure Naturalism = Ultimate Truths] สวนประสบการณ์
นิยม มิได้หมายถึง “สิ งทีเราพบเห็นในชี วิตประจําวันเท่ านัน แต่ หมายรวมถึงสิ งทีมนุษย์
กระทํา คิด และรู้ สึก รวมถึงการคิดอย่ างใคร่ ครวญและการลงมือกระทํา ทําให้ เกิดการ
ั ทธศาสนาในเรื อง อภิสังขาร
เปลียนแปลงในผู้กระทํา” [Mind and Actions: ซึงคล้ายคลึงกบพุ
๓: ปุญญาภิสังขาร–อปุญญาภิสังขาร–อาเนญชาภิสังขาร กบั กรรม ๓: กายกรรม–วจีกรรม–
ิ นครบถ้วนแล้ว จึงเรี ยกวาเป็
่ น “ประสบการณ์ –
มโนกรรม] กระบวนการทังหมดทีเกดขึ
Experience” [ความชํานาญการ–Expertise หรื อ ทักษะ–Skills] ความเป็ นจริ งหรื อ
่
ประสบการณ์สามารถเปลียนแปลงได้ตามเงือนไขแหงประสบการณ์
บุคคลทีเป็ นผูน้ าํ ของ
ความคิดนี คือ “วิลเลียม เจมส์ ” [William James] และ “จอห์ น ดิวอี” [John Dewey] ชาว
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่
อเมริ กนั วิลเลียม เจมส์ มีความเห็นวา่ “ประสบการณ์ และการปฏิบัติเป็ นสิ งสําคัญ” สวน
จอห์น ดิวอี เชือวา่ “มนุษย์ จะได้ รับความรู้ เกียวกับสิ งต่ างๆจากประสบการณ์ เท่ านัน”
[Learning by Doing]
่
ถ้าพิจารณาปรัชญาลัทธิประสบการณ์นิยมในแงของสาขาของปรั
ชญาจะได้ดงั นี
(๓.๑) “อภิปรัชญา” เชือวา่: ความจริ งเป็ นโลกแห่ งประสบการณ์ สิ งใดทีทําให้ สามารถ
ได้ รับประสบการณ์ ได้ สิ งนันคือความจริ ง [การกระทําคือความจริ ง]
(๓.๒) “ญาณวิทยา” เชือวา่: ความรู้ จะเกิดขึนได้ กด็ ้ วยการลงมือปฏิบัติ กระบวนการแสวงหา
ความรู้ กด็ ้ วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ –The Scientific Method [ชอบลองของ]
(๓.๓) “คณวิ
ุ ทยา” เชือวา่: ความนิยมจะเกียวกับการประพฤติปฏิบัติ ในด้าน “จริ ย
ศาสตร์ ” เป็ นสิ งทีมนุษย์ สร้ างและกําหนดขึนมาเอง และสามารถเปลียนแปลงได้
่ “สนทรี
สวน
ุ ยศาสตร์ ” เป็ นเรื องของความต้ องการและรสนิยมทีคนส่ วนใหญ่
ยอมรั บกัน
สรุ ปวา่ ปรัชญาลัทธิประสบการณ์นิยม เน้นให้คนอาศัยประสบการณ์ในการแสวงหาความ
เป็ นจริ งและความรู ้ต่าง ๆ ได้มาจากประสบการณ์ การศึกษาในแนวลัทธิปรัชญานีเน้นการลง
มือกระทําเพือหาความจริ งด้วยคําตอบของตนเอง
ิ งสุด มีแนวความคิดที
(๔) “ลัทธิอตั ถิภาวะนิยม–Existentialism” เป็ นลัทธิปรัชญาทีเกดหลั
่
่
ี บุญเจือ. ๒๕๒๒]
นาสนใจและท้
าทายตอการแสวงหาของนั
กปรัชญาในปัจจุบนั [กรติ
Existentialism มีความหมายตามศัพท์ คือ “Exist” แปลวา่ การมีอย่ ู เชน่ ปั จจุบนั มีมนุษย์อยูก่ ็
่ “ไดโนเสาร์ ไม่ มีแล้ ว” กเรี็ ยกวา่ มันไม่ Exist คํา
เรี ยกวา่ “การมีมนษย์
ุ อย่”ู หรื อ “Exist” สวน
วา่Existentialism จึงหมายความวา่ “มีความเชื อในสิ งทีมีอยู่จริ งๆ เท่ านัน –The World of
Existing)” หลักสําคัญปรัชญาลัทธินีมีอยูว่ า่ : การมีอยู่ของมนุษย์ มีมาก่ อนลักษณะของมนุษย์
่ นี ขัดแย้งกบหลั
ั กศาสนาคริ สต์ ซึงมี
(Existence Preceding Essence) ซึงความเชือดังกลาว
แนวความคิดวา่: “พระเจ้ าทรงสร้ างมนุษย์ และสรรพสิ งในโลก ก่ อนทีจะลงมือสร้ างมนุษย์
พระเจ้ ามีความคิดอยู่แล้ วว่ ามนุษย์ ควรจะเป็ นอย่ างไร ควรจะมีลกั ษณะอย่ างไร ควรจะ
ประพฤติปฏิบัติอย่ างไร” [วิจารณ์ : ให้ ผ้ ปู ฏิบัติธรรมเปรี ยบเทียบเชิ งศาสนาเพือให้ เกิดปั ญญา
อย่ างแท้ จริ งกับเรื อง “อัคคัญญสตร
ู ” คือ กําหนดมนุษย์ มาจากความเป็ นเทวดามาก่ อน แต่ ใฝ่ ตํ
ชอบง้ วนดิน กะบิดิน ข้ าวสาลี เลยกลับเป็ นเทวดาเหมือนเดิมไม่ ได้ จนทุกวันนี ถ้ าอยากจะ
ั ก
กลับไปอีก ก็ต้องปฏิบัติด้วยอริ ยมรรค เป็ นต้ น ฉะนัน แนวคิดของลัทธินี ขัดแย้งกบหลั
่ ั เพราะให้ความสําคัญกบั สัญชาตญาณดิบ –พืนจิตสันดาน –จิตไร้สาํ นึก
ศาสนาพุทธ เชนกน
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้ งของใจ ทีไร้ระเบียบสังคม ศาสนา ทีมี
ทีรอให้มนั ถูกกระตุน้ สําแดงฤทธิออกมาจากกนบึ
่ ญชาตญาณสัตว์ ดังเชน่ การทดลองสอนในโรงเรี ยน
บทบาทไปควบคุม เลียนแบบอยางสั
แบบ Summer Hill School ทีจังหวัดกาญจนบุรี ถึงมีได้ผลหน้าพอใจ แตต้่ องมีรายงายวิจยั ทาง
่
่ งคม แตนาจะดี
่ ่ กวาโรงเรี
่
ยนวัด ไมรู่ ้
การศึกษารับรองผลในระยะยาว ทีมีจะสงผลกระทบตอสั
่ ่ ] ทังหมดเป็ น
เป็ นปรัชญาสํานักไหน คงไม่น่าใช่ สํานักอาจารย์ ทิศาปาโมกข์ อยางแนนอน
เนือหาหรื อสาระทีวา่: ลักษณะของมนษย์
ุ มีมาก่อนการเกิดของมนษย์
ุ มนษย์
ุ จะต้ องอย่ ใู น
ภาวะจํายอมทีจะต้ องปฏิบตั ิตามพระประสงค์ ของพระเจ้ า หมดเสรี ภาพทีจะเลือกกระทําตาม
ความต้ องการของตนเองปรั ชญาลัทธิอัตถิภาวะนิยมไม่ ยอมรั บแนวคิดดังกล่ าว” มีความเชือ
เบืองต้นวา่ : มนุษย์ เกิดมาพร้ อมกับความว่ างเปล่ า ไม่ มีลกั ษณะใดๆ ติดตัวมา ทุกคนมีหน้ าที
เลือกลักษณะหรื อสาระต่ างๆให้ กับตัวเอง การมีอยู่ของมนุษย์ [เกิด] จึงมีมาก่ อนลักษณะของ
่ ษย์มากทีสุ ด มนุษย์มีเสรี ภาพในการ
มนุษย์ หลักสําคัญของปรัชญานี จะให้ความสําคัญแกมนุ
่
กระทําสิ งตางๆได้
ตามความพอใจ และจะต้องรับผิดชอบในสิ งทีเลือก ถ้าพิจารณาลัทธิอตั ถิ
่
ภาวนิยมในแงสาขาของปรั
ชญาจะได้ ดังนี
่ ขึนอยูก่ บแตละบุ
ั ่ คคลจะพิจารณา และกาหนด
ํ
(๔.๑) “อภิปรัชญา” ความจริ งเป็ นอยางไร
ํ
่
วาอะไร
คือ “ความจริ ง” นันคือ ต้องมีความสามารถกาหนดรู
้ได้วา่ อะไรเป็ น
“สมมติสัจจะ” อะไร คือ “ปรมัตถสัจจะ” เอาเอง
ั ่ คคลทีจะเลือกสรร ตาม ความ
(๔.๒) “ญาณวิทยา” การแสวงหาความรู ้ขึนอยูก่ บแตละบุ
พร้ อม–Promptness และ ความปรารถนา–Volitions เพือให้สามารถดํารงชีวิตอยูไ่ ด้
่ ยมทีตนเองพอใจด้วย ความสมัครใจ–
(๔.๓) “คณวิ
ุ ทยา” ทุกคนมีเสรี ภาพทีจะเลือกคานิ
่
ํ
Satisfactions สวนความงามนั
นบุคคลจะเป็ นผูเ้ ลือกและกาหนดเอง
–Self-Control
โดยไมจํ่ าเป็ นจะต้องให้ผอู ้ ืนเข้าใจ
่ ษย์วา่: “มีความสําคัญ
สรุ ปวา่ ปรัชญาลัทธิอตั ถิภาวนิยม เป็ นปรัชญาทีให้ความสําคัญแกมนุ
สงสด
ู ุ มีความเป็ นตัวของตัวเอง สามารถเลือกกระทําสิงใดๆได้ ตามความพอใจ แต่ จะต้ อง
รั บผิดชอบในสิงทีกระทํา” การศึกษาในแนวลัทธิปรัชญานีจะให้ผเู ้ รี ยนมีอิสระในการ
่
่
ํ
แสวงหาความรู ้ เลือกสิ งตางๆได้
อยางเสรี
มีการกาหนดระเบี
ยบกฎเกณฑ์ขึนมาเอง แตต้่ อง
่
รับผิดชอบตอตนเองและสั
งคม
นอกจากนี ควรเข้าใจวา่ “พวกนักวิทยาศาสตร์ ” นัน ต้องทําอะไรได้จากความจริ งทีสัมผัสได้
่ น โดยอาศัยความสามารถและประสบการณ์ของตนเป็ นหลัก ถึงยอมรับความจริ งได้ แตพอ
่
เทานั
มาเจอแนวคิดทางพระพุทธศาสนาแล้ว คนพวกนีจะปฏิบตั ิธรรมได้ดีและรวมเร็ว เพราะมีปัญญาดี
่
ิ
อยูแ่ ล้ว เพียงแตขาดการขั
ดเกลากเลสให้
เบาบางลงไป แคนั่ นเอง
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(๔) “พทธมามกะ
–Buddhist” เชือใน “สั ทธา ๔” หมายถึง เชือสิ งทีควรเชือ ความเชือที
ุ
ประกอบด้วยเหตุผล ความเชือมันในสิ งทีดีงาม ความเลือมใสซาบซึงชืนใจสนิทใจเชือมันมี
่
ใจโน้มน้อมมุ่งแลนไปตามไปรั
บคุณความดีในบุคคลหรื อสิ งนันๆ ความมันใจในความจริ ง
ความดีสิงดีงาม และในการทําความดี ไมลู่ ่ไหลตืนตูมไปตามลักษณะอาการภายนอก ได้แก่
(๑) “กัมมสัทธา” เชือกรรม เชือการกระทํา
(๒) “วิปากสัทธา” เชือผลของกรรม
่ ตว์มีกรรมเป็ นของตัว ทําดีได้ดี ทําชัวได้ชวั
(๓) “กัมมัสสกตาสัทธา” เชือวาสั
(๔) “ตถาคตโพธิสัทธา” เชือปั ญญาตรัสรู ้ของพระตถาคต
่
นอกจากนี ยังหมายรวมถึง “สั ทธา ๔” อีกหมวดหนึงตางหาก
ได้แก่
(๑) “อาคมนสัทธา” [อาคมนียสัทธา–อาคมสัทธา] ความเชือความมันใจของพระ
โพธิสตั ว์ อันสื บมาจากการบําเพ็ญสังสมบารมี
ิ
(๒) “อธิคมสัทธา” [อธิคมนสัทธา] ความเชือมันของพระอริ ยบุคคล ซึงเกดจากการ
เข้าถึงด้วยการบรรลุธรรมเป็ นประจักษ์
ั ยสัทธา–อธิโมกขสัทธา] ความเชือหนักแนนสนิ
่ ทแนว่
(๓) “โอกัปปนสัทธา” [โอกปปนี
้
เมือได้ปฏิบตั ิกาวหน้
าไปในการเห็นความจริ ง
(๔) “ปสาทสัทธา” ความเชือทีเป็ นเพียงความเลือมใสจากการได้ยนิ ได้ฟังพระธรรม
ของตถาคต
่ ั งแตเกด
่ ิ แตตามประวั
่
เพราะฉะนัน มนุ ษย์มี “ภมิู รู้ –ภมิู ธรรม–ภมิู ปัญญา” แตกตางกนตั
ติความเป็ นมาของ
่ ยว
มนุษย์บนโลกนีนนั มนุษย์มีภูมิดงั เดิมมาจากชัน “อาภัสสรพรหม” (ข้อ ๖ ในรู ปาวจรภูมิ ๑๖: ชันทีทองเที
อยูใ่ นรู ป ชันรู ปพรหม) หมายถึง จิตวิญญาณทีอยูใ่ น “ระดับทติุ ยฌาน–ทติุ ยฌานภมิู ” ทีเรี ยกวา่ “อาภัสสรา”
่
่ น บางคราว
สัตว์พวกทีอิมเอิบบริ บูรณ์ถูกต้องด้วยความสุ ขมีอยู่ สัตว์เหลานั
คือ พวกมีรัศมีสุกปลังซานไป
่
่ สสรา โดยเปรี ยบเทียบ “ชั นอาภัสสราเป็ นของ
่ ทานในทีไหนๆ วา่ สุ ขหนอๆ ดังนี เชนเทพเหลาอาภั
เปลงอุ
่
็ เพือ
พวกดาบส” นันคือ มีจิตประกอบด้วยองค์ฌาน ๓ คือ “ปิ ติ–สขุ–เอกัคคตาแห่ งสมาธิ” อยางไรกตาม
ขยายความให้ชดั เจนยิงขึนในการเจริ ญฌานสมาบัติ “รปฌาน
๔” ดังเชน่ ความวา่: “พรหม–เทพ–เทวดา” ชือ
ู
วา่ “อาภัสสรา” (พระสุ ตตันตปิ ฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม่ ๔ - หน้าที 108 FILE 37) ดังนี
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่ มีรัศมีซ่านออก คือ แผ่
ความวา่: “พรหม–เทพ–เทวดา” ชือวา่ “อาภัสสรา” เพราะพรหมเหลานี
่
ออกไปจากสรี ระดุจขาดตกลงเหมือนเปลวไฟแหงคบไฟ
หรื อคบเพลิงมีดา้ ม ฉะนัน บรรดาอา
่ น พรหมผูเ้ จริ ญทุติยฌานและตติยฌานทัง ๒ อยางออน
่ ่ ในปั ญจกนัยเกดขึ
ิ น
ภัสสรพรหมเหลานั
่ น มีอายุประมาณ ๒ กปั [อายุกปของคน
ั
ชือวา่ “ปริตรตาภาพรหม” และ ปริ ตตาภาพรหมเหลานั
่
ิ น ชือวา่ “อัปปมาณาภาพรหม”
ยุคนี ประมาณ ๑๐๐ ปี ] ทีเจริ ญทุติยฌาน ตติยฌานอยางกลางเกดขึ
่
่ น มีอายุประมาณ ๔ กปั ทีเจริ ญทุติยฌาน ตติยฌานอยางประณี
ต
และ อัปปมาณาภาพรหมเหลานั
ิ น ชือวา่ “อาภัสสราพรหม” และ อาภัสสราพรหมเหลานั
่ น มีอายุประมาณ ๘ กปั ในทีนีทรง
เกดขึ
่ นทังหมด โดยการกาหนดอยางอุ
ํ
่ กฤษฏ์ ความจริ ง พรหมเหลานั
่ นทังหมดมี
ถือเอาพรหมเหลานั
่ ญญาตางๆ
่ กนั ไมมี่ วิตกเพียงมีวิจารบ้าง ไมมี่ วิตกวิจารบ้าง
กายกว้างเป็ นอันเดียวกนั สวนสั
การกลับไปส่ ู ชันอาภัสสราพรหมเดิม
(พระสุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย อุปริ ปัณณาสก์ เลม่ ๓ ภาค ๑ - หน้าที 410 FILE 22)
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ประการอืนยังมีอีก คือ ภิกษุเป็ นผูป้ ระกอบด้วย “ศรั ทธา–ศีล–สตะ
ุ –จาคะ–
ปัญญา” เธอได้ฟังวา่ “เทวดาชันอาภัสสรา” มีอายุยนื มีวรรณะ มากด้วยความสุ ข เธอมีความ
่ วา่ ไฉนหนอ! เราเมือตายไปแล้ว พึงเข้าถึง “ความเป็ นสหายแหงเทวดาชั
่
ปรารถนาอยางนี
นอา
ภัสสรา” เถิด เธอจึงตังจิตนัน อธิษฐานจิตนัน เจริญจิตนัน ความปรารถนาและวิหารธรรม
เหล่ านัน อันเธอเจริ ญแล้ วอย่ างนี ทําให้ มากแล้ วอย่ างนี ย่ อมเป็ นไปเพือความสําเร็ จในภาวะนัน
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย นีมรรค นีปฏิปทา เป็ นไป เพือความสําเร็ จใน “ความเป็ นสหายแห่ งเทวดาชัน
อาภัสสรา”
ดังนัน ในการพัฒนาจิตใจทีเริ มต้นด้วยการเจริ ญรู ปฌานทัง ๔ จึงเป็ นเรื องสําคัญมาก โดยต้องเริ มจากการ
่ ศลจิ ตไว้ก่อน กพยายามขึ
็
่ อยกเสมอ
็
รักษาศีลให้บริ สุทธิ เป็ นพืนฐานแหงกุ
นให้ถึงฌานที ๒ ให้ได้ อยางน้
็ ฒนาจิตใจให้ขึนไปสู ง
ทุนเดิม คือ ได้อยูใ่ นชัน “อาภัสสราพรหม” หรื อ “เทวดาชั นอาภัสสรา” มิฉะนัน กพั
่ นได้ยงิ ดี โดยเฉพาะอยางยิ
่ ง รู ปฌานในชัน “จตตถฌาน
้
่ “อริยมรรค
กวานั
” อันจะเป็ นฐานสําคัญ ให้กาวไปสู
ุ
้
่ ความเป็ นอริ ยบุคคลได้ กอยาลดละเว้
็ ่
๔” ซึ งหมายถึง การกาวไปสู
นการปฏิบตั ิธรรมนังสมาธิ เมือเข้าใจด้าน
็
่ ยว คือ การลงมือปฏิบตั ิจริ ง สร้างสมกุศลบุญบารมีของตนไว้ทุก
หลักการหรื อทฤษฎีดีแล้ว กคงเหลื
ออยางเดี
่ ทีไมเก
่ ือกูลกบการเจริ
ั
ิ
วัน และหลีกไกลจากปั จจัยตางๆ
ญสมาธิ และมนสิ การกรรมฐานให้เกดการพอกพู
น
่ ยมรรค กไมนาจะอยู
็ ่ ่
ิ งในชาตินี.
ทางปั ญญาไหวพริ บ ความสําเร็ จแหงอริ
ไ่ กลเกนถึ
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