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ความสํ าคัญของบทความ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชีแนะให้ การดําเนินชีวิตในตามธรรมทีทําให้เป็ นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี
ธรรมของผูด้ ี ที เรี ยกวา่ “สั ปปริุ สธรรม ๗” ได้แก่ “ธั มมัญ ุตา” ความรู ้ จกั ธรรม รู ้ หลัก หรื อ รู ้ จกั เหตุ ๑
“อัตถัญ ุตา” ความรู ้จกั อรรถ รู ้ความมุ่งหมาย หรื อ รู ้จกั ผล ๑ “อัตตัญ ุตา” ความรู ้จกั ตน ๑ “มัตตัญ ุตา”
ความรู ้จกั ประมาณความพอดี ๑ “กาลัญ ุตา” ความรู ้จกั กาลอันเหมาะสม ๑ “ปริ สัญ ุตา” ความรู ้จกั รู ้จกั
่ ่ คคล ๑ โดยไมให้
่ ตามกระแสโลก
ชุมชน และรู ้จกั ทีประชุม ๑ “ปคคลั
ุ ญ ตา
ุ ” ความรู ้จกั ความแตกตางแหงบุ
่
่ กต้องหรื อเหมาะสมอยางไร
่ ถ้าจะเป็ นข้อขัดแย้งโต้เถียง
หรื อสังคม คือ ไมรู่ ้จกั การใช้เหตุผลไตรตรองวาถู
่ จนผูกอาฆาตมาดร้าย กให้
็ รู้เทาทั
่ นวา่ ผูน้ นั เป็ น “อโคจร” ทีผู ้
จนถึงทะเลาะวิวาทกนั เป็ นศัตรู คู่แค้นตอไป
่ ่ “กัลยาณมิตร” และไมเป็
่ น “สั ปปายะ” คือ สิ งทีสบาย สภาพเอือ
บําเพ็ญเพียรภาวนาควรละหนี เพราะไมใช
ื ล สิ งทีเอือตอการอยู
่
ื นในการเจริ ญภาวนาให้
สิ งทีเกอกู
ด่ ีและการทีจะพัฒนาชีวิต สิ งทีเหมาะกนั อันเกอหนุ
่
่ อมถอย แตต้่ องประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูท้ รงธรรมจริ งๆ นานั
่ บถือด้วย
ได้ผลดี ชวยให้
สมาธิ ตงั มัน ไมเสื
ิ
ความเคารพจริ ง เพราะฉะนัน ต้องเป็ นผูพ้ รังพร้อมด้วยธรรมทําความกล้าหาญ คุณธรรมทีทําให้เกดความ
่ กต้อง ดีเยียมงดงาม ด้วยไพบูลย์ยงิ ทีจะเป็ นแบบอยางได้
่ ดี ทีเรี ยกวา่ “เวสารัชชกรณธรรม
แกล้วกล้า อยางถู
๕” ได้แก่ (๑) “ศรัทธา” ความเชือทีมีเหตุผล มันใจในหลักทีถือและในการดีทีทํา (๒) “ศีล” ความประพฤติ
่ ยนมาก (๔) “วิริ
ถูกต้องดีงาม ไมผิ่ ดระเบียบวินยั ไมผิ่ ดศีลธรรม (๓) “พาหสัุ จจะ” ความเป็ นผูไ้ ด้ศึกษาเลาเรี
ิ นๆ อยางมั
่ นคงจริ งจัง (๕) “ปัญญา” (ความรอบรู ้ เข้าใจชัดในเหตุผล ดี
ยารั มภะ” ปรารภความเพียรในกจนั
่
ชัว ประโยชน์ มิใชประโยชน์
เป็ นต้น รู ้คิด รู ้วินิจฉัย และรู ้ทีจะจัดการ ดังนัน คุณธรรมทัง ๕ ประการนี
่ นเครื องรับประกนความเป็
ั
่ ่
รวมทัง “สั ปปริุ สธรรม ๗” นัน ยอมเป็
นคนดีได้อยางแนนอน
ประการสําคัญ คือ
่
ความเป็ นผูม้ ีปัญญารอบรู ้ ยอมละจาก
“อวิชชา–โมหะ” ได้ มีจิตใจปราศจากนิ วรณ์ทงั หลาย ประกอบด้วย
ปั ญญาวิปัสสนา ได้แก่ “ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อินทรี ย์ ๒๒–อริ ยสั จจ์ ๔–ปฏิจจสมปบาท
๑๒–
ุ
ปฏิจจสมปปั
กษณ์ ” นันคือ เป็ นผูพ้ รังพร้ อม
ุ นนธรรมทังหลาย” จนรวมทัง “ปัญญาเห็นนามรปโดยไตรลั
ู
ชํานาญด้วย “ญาณ ๓–วิชชา ๓” หมายถึง ปรี ชาหยังรู้ –ความรู้ เจ้ ง ได้แก่ (๑) นามรู ปปริ เฉทญาณ–ปุพเพนิ วา
สานุสสติ ญาณ (๒) ปั จจยปริ คคหญาณ–จุตูปปาตญาณ–ทิ พพจักขุญาณ และ (๓) สั มมสนญาณ–อาสวักขย
่ ่ ญญาหยังรู ้แจ้งได้ดีนนั ยอมเป็
่ นบุคคลทีบรรลุถึง “ดวงตา
ญาณ ด้วยเหตุนี ผูพ้ รังพร้อมด้วยแสงสวางแหงปั
้
่ “ปัญญาตรั สรู้ ได้ ” ในขณะสมัยนันๆ ฉะนัน คานิ
่ ยมตามกระแส
เห็นธรรม–ปัญญาเห็นธรรม” จนกาวไปสู
่ ยสติ จึงไมสามารถเข้
่
่ ได้ จึงลุถึงภาวะแหงพุ
่ ทธะได้
โลกทีหลงใหลอยางเสี
าครอบงําจิตใจบุคคลดังกลาวนี
นันคือ (๑) ความเป็ นผ้ รู ้ ู (๒) ความเป็ นผ้ ตู ืน และ (๓) ความเป็ นผ้ เู บิกบาน ด้วยประการฉะนี.
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บทความที ๕๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – ความคล้อยตามกระแสโลก
่
่
ถ้าหากพิจารณาถึงการคล้อยตามกระแสนิยมทางวิสยั โลกแล้ว จะเห็นได้วา่ ผูค้ นสวนใหญใน
่ ความยินดีและยอมรับเป็ นธรรมดา คือ มีความเป็ นไปตามกระแสคานิ
่ ยมทีสังคมสวน
่
สังคมสมัยใหม่ ยอมมี
่ นดี เห็ นงาม วาเป็
่ นสิ งทีถูกต้อง ทีผิดและฝื นความเป็ นจริ งตามกาหนดธรรมดาแหงกฎเกณฑ์
ํ
่
ใหญเห็
ทาง
่
่ อมันยึดมันเอาความต้องการ ความปรารถนา
ธรรมชาติ ทีถูกต้องและตามสภาพเป็ นจริ ง เพราะคนสวนใหญถื
ความทะยานอยาก ของพวกตนเป็ นหลักทีตังด้วย ความเห็นถือผิด ผิดเพียน วิปลาส วิปริ ต อคติ จนกลายเป็ น
อุ ป นิ สั ย ใจคอ ที เรี ย กวา่ “สั ญ ชาตญาณดิ บ –สั น ดานดิ บ ” ที ขาดการควบคุ ม ด้ว ยมโนธรรม คื อ จิ ต ที
ประกอบด้วยคุณธรรม หรื อธรรมสําหรับผูด้ ี สัตบุรุษ ปราชญ์มุนี อริ ยบุคคล มหาบุรุษ เอกบุรุษ อุดมบุรุษ ที
พึงเป็ นพึงเจริ ญอยูด่ ว้ ยภาวะควรเหมาะอันถูกต้อง ดีเยียม เจริ ญ อุดม สมบูรณ์ บริ สุทธิ ไพบูลย์ยงิ ในแนวคิด
เชิ งปรัชญาทางพระพุทธศาสนานัน ความมีชีวิตสื บเนื อง “ชี วิตสั นตติ” ในสงสารจักรทีสหรคตด้วยสงสาร
่
ิ
่ นสุ ด เรี ยกวา่ “ทกข์
๓” ดังนี
ทุกข์ เวียนวายตายเกดตามกระแสโลกไมสิ
ุ –ทกขตา
ุ
“ทกขตา
๓” หมายถึง ความเป็ นทุกข์ –ภาวะแห่ งทุกข์ –สภาพทุกข์ –สภาพขัดแย้ งกัน–ความไม่ พึงพอใจ–ความ
ุ
เป็ นสภาพทีทนได้ ยากหรื อคงอยู่ในภาวะเดิมไม่ ได้ ได้แก่
็
(๑) “ทกขทกขตา
” สภาพทุกข์คือทุกข์ หรื อความเป็ นทุกข์เพราะทุกข์ ได้แก่ ทุกขเวทนาทางกายกตาม
ุ ุ
็ ซึงเป็ นทุกข์อยางที
่ เข้าใจสามัญ ตรงตามชือ ตามสภาพ
ใจกตาม
ิ
(๒) “วิปริณามทกขตา
” ความเป็ นทุกข์เพราะความแปรปรวน ได้แก่ ความสุ ข ซึงเป็ นเหตุให้เกดความ
ุ
่ น
ทุกข์เมือต้องเปลียนแปลงแปรไปเป็ นอยางอื
(๓) “สั งขารทกขตา
ุ ” ความเป็ นทุกข์เพราะเป็ นสังขาร ได้แก่ ตัวสภาวะของสังขาร คือ สิ งทังปวงซึง
ิ
ิ นและสลายไป ทําให้คงสภาพอยูไ่ มได้
่ พรองอยู
่
่
เกดจากปั
จจัยปรุ งแตง่ ทีถูกบีบคันด้วยการเกดขึ
ิ กข์แกผู่ ย้ ดึ ถือด้วยอุปาทาน ทีเรี ยกวา่ “อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์ ”
เสมอ และให้เกดทุ
ั ถือวาเป็
่ น “ทกข์
เพราะฉะนัน ชี วิตทีสัมปยุตต์ดว้ ยทังความสุ ขและความทุกข์สลับหมุนเวียนเปลียนกนไป
ุ
่
แห่ งสงสารวัฏฏ์ ” หรื อ “สงสารทกข์
ุ ” สําหรับคําวา่ “สงสารวัฏ–สงสารวัฏฏ์ ” หมายถึง วังวนแหงสงสาร
่ ยวเวียนวายตายเกดอยู
่
ิ ่ซาแล้
่ าวา่ํ “สงสารทกข์
หรื อสังสาระ นันคือ ทองเที
ํ วซําเล่า สวนค
ุ ” หมายถึง ทุกข์ที
่
ิ ทุกข์ทีประสบในภาวะแหงการวายวนอยู
่
่
่ ิ กรรม และวิบาก ตาม
ต้องเวียนวายตายเกด
ใ่ นกระแสแหงกเลส
อรรถในปฏิจจสมุปบาท ด้วยเหตุนี คําวา่ “ทกข์
ุ ” จึงประกอบด้วยปั จจัย ๓ ประการ ทีเรี ยกวา่ “ไตรวัฏฏ์ –
่ ในปฏิจจสมุปบาทซึ งหมุนเวียนสื บทอดตอๆ
่ กนไป
ั ทําให้มี
วัฏฏะ ๓” หมายถึง วงวน ๓ หรื อวงจร ๓ สวน
่
ิ หรื อวงจรแหงทุ
่ กข์ ได้แก่ กิ เลส กรรม และ วิ บาก ซึ งเรี ยกเต็มวา่ “กิเลสวัฏฏ์ –
การเวียนวายตายเกด
กรรมวัฏฏ์ –วิปากวัฏฏ์ ” ดังนี
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ิ วงจรสวนกเลส
่ ิ อันเป็ นองค์ประกอบหนึงใน “วัฏฏะ ๓
(๑) “กิเลสวัฏฏ์ ” คือ วนคือกเลส
แห่ งปฏิจจสมุปบาท” ซึงประกอบด้วย “อวิชชา–ตัณหา–อุปาทาน”
่
(๒) “กัมมวัฏฏ์ –กรรมวัฏฏ์ ” คือ วนคือกรรม วงจรสวนกรรม
ทีเรี ยกวา่ “อุปัตติภพ–กรรมภพ” อัน
เป็ นองค์ประกอบหนึงใน “วัฏฏะ ๓ แห่ งปฏิจจสมุปบาท” ซึงประกอบด้วย “สังขาร–ภพ”
่ บาก อันเป็ นองค์ประกอบหนึงใน “วัฏฏะ ๓
(๓) “วิปากวัฏฏ์ ” คือ วนคือวิบาก วงจรสวนวิ
แห่ งปฏิจจสมุปบาท” ซึงประกอบด้วย “วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ชาติ–ชรา
มรณะ” พร้อมด้วยผลวิบาก คือ “โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปายาส”
่ ให้มนสิ การด้วย “อนโลมปฏิ
ฉะนัน ใน “ไตรวัฏฏ์ ” ดังกลาวนี
จจสมปบาท
” โดยมีกระบวนการคิด ดังนี
ุ
ุ
“ปั จจัยธรรม” ใดๆ เป็ นปั จจัยแก่ “ปั จจยุปปั นนธรรม” ใดๆ โดยความเป็ น “ปั จจัย” มีเหตุปัจจัย
เป็ นต้น โดยประการใดๆ ได้แก่ “ปั จจยาการ” มี “อวิชชา” เป็ นต้นจน ถึง “ชรามรณะ” แล้ว
่
่ โดยนัย มีอาทิวา่
สรุ ปผลวิลาก คือ “โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปายาส” ดังทีทานกลาวไว้
ิ “สังขาร” เป็ นต้น
“อวิชฺชาปจฺ จยา สงฺขารา” เพราะ “อวิชชา” เป็ นปัจจัย จึงเกดมี
ิ ตนควรกระทํา เพราะทานกลาวตั
่
่ งแตต้่ นจนถึงทีสุ ด หรื อ
อนึ ง คําวา่ “อนโลม
ุ –อนโลมํ
ุ ” เพราะกระทํากจที
่
เพราะอนุโลมตามความเป็ นไป หรื อสร้างกฎให้คล้อยตามโดยเทียบเคียงจากต้นเหตุถึงสุ ดปลายเหตุในสวน
ทีเป็ นผล โดยกระทําไว้ในใจโดยเคารพ “โยนิโสมนสิ การ–สาธุก ํ มนสากาสิ ” นันคือ “มนสิ การปฏิ จจสมุป
บาทเป็ นอนุโลม” ทีเรี ยกวา่ “อนโลมปฏิ
จจสมปบาท
” ซึงมีลาํ ดับกระบวนการคิด ดังนี
ุ
ุ
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“อนโลมปฏิ
จจสมุปบาท”
ุ
(๑) เพราะ อวิชชา เป็ นเหตุปัจจัย ปัจจัยธรรม จึ งมี
(๒) เพราะ อวิชชา เป็ นปัจจัย สังขาร จึงมี
(๓) เพราะ สังขาร เป็ นปั จจัย วิญญาณ จึงมี
(๔) เพราะ วิญญาณ เป็ นปัจจัย นามรปู จึงมี
(๕) เพราะ นามรู ป เป็ นปั จจัย สฬายตนะ จึงมี
(๖) เพราะ สฬายตนะ เป็ นปัจจัย ผัสสะ จึ งมี
(๗) เพราะ ผัสสะ เป็ นปั จจัย เวทนา จึงมี
(๘) เพราะ เวทนา เป็ นปั จจัย ตัณหา จึงมี
(๙) เพราะ ตัณหา เป็ นปั จจัย อปาทาน
จึงมี
ุ
(๑๐) เพราะ อุปาทาน เป็ นปั จจัย ภพ จึงมี
(๑๑) เพราะ ภพ เป็ นปั จจัย ชาติ จึ งมี
(๑๒) เพราะ ชาติ เป็ นปั จจัย ชรามรณะ จึงมี
ความโศก–ความครํ าครวญ–ทกข์
ุ –โทมนัส–และ–ความคับแค้ นใจ ก็มีพร้ อม
ิ นแหงกองทุ
่
ความเกดขึ
กข์ทงั ปวงนี จึงมีดว้ ยประการฉะนี

แตอี่ กนัยหนึ ง คําวา่ “ปฏิโลม–ปฏิโลมํ” โดยมนสิ การด้วย “ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
” โดยมีกระบวนการคิด
ุ
ดังนี
่ โดยนัยมีอาทิวา่ เพราะ “อวิชชาดับ สังขารจึ งดับ”
“ปั จจยาการ” มี “อวิชชา” เป็ นต้น ทีกลาวไว้
ิ ตนควรกระทํา
่ ิ น ทีเรี ยกวา่ “ปฏิโลม” เพราะไมทํ่ ากจที
ดังนี เมือดับด้วยการดับโดยไมเกดขึ
่ กลาวถึ
่ งตังแตที่ สุ ดหรื อทามกลางจนถึ
่
เพราะย้อนความเป็ นไป เพราะไมได้
งเบืองต้น ในทีนี
ความที “ปั จจยาการ” เป็ น “ปฏิโลม” โดยความอืนจากนีจึงไมถู่ ก
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“ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
”
ุ
(๑) เพราะ อวิชชา สํารอกดับไปไม่ เหลือ
(๒) เพราะ อวิชชา ดับ สังขาร จึ งดับ
(๓) เพราะ สังขาร ดับ วิญญาณ จึงดับ
(๔) เพราะ วิญญาณ ดับ นามรปู จึงดับ
(๕) เพราะ นามรู ป ดับ สฬายตนะ จึงดับ
(๖) เพราะ สฬายตนะ ดับ ผัสสะ จึ งดับ
(๗) เพราะ ผัสสะ ดับ เวทนา จึ งดับ
(๘) เพราะ เวทนา ดับ ตัณหา จึ งดับ
(๙) เพราะ ตัณหา ดับ อปาทาน
จึงดับ
ุ
(๑๐) เพราะ อุปาทาน ดับ ภพ จึงดับ
(๑๑) เพราะ ภพ ดับ ชาติ จึงดับ
(๑๒) เพราะ ชาติ ดับ ชรามรณะ จึงดับ
ความโศก–ความครํ าครวญ–ทกข์
ุ –โทมนัส–และ–ความคับแค้ นใจ ก็ดับ
่
่ ดว้ ยประการฉะนี
ความดับแหงกองทุ
กข์ทงั ปวงนี ยอมมี

ั
ฉะนัน ตามอรรถวา่ “เหตปัุ จจัยแห่ งปัจจัยธรรมในปฏิจจสมปบาท
” (ปฏิ จจสมุปบาท–คือ การอาศัยกนและ
ุ
ํ
ั ิ น ๑ ปั จจยุปปั น นธรรม– คื อ ปั จจัยธรรมกาหนดให้
มีหรื อไมมี่ ปัจจยุปปั นนธรรมปรากฏขึน ๑
กนเกดขึ
ิ นด้วยปั จจัยนันๆ
ปั จจยสมุปปั นนธรรม–ปฏิจจสมุปปั นนธรรม [ปฏิจฺจสมุปฺปนฺ นา ธมฺ มา]–คือ ธรรมอันเกดขึ
ิ นพร้อมแล้ว ๑ หรื อ
หรื อ ธรรมทังหลายทีอิงอาศัยธรรมนันๆ ในบรรดาธรรมทังหลายมี ชาติ เป็ นต้น เกดขึ
ิ
ํ งเกดขึ
ิ น หรื อกาลั
ํ งถึงขณะทัง ๓) หมายถึง กเลสเป็
นเหตุให้ทาํ กรรม เมือทํา
อุปปั นนธรรม–คือ ธรรมทีกาลั
็ รับวิบาก คือ ผลของกรรมนัน อันเป็ นปั จจัยให้เกดกเลสแล้
ิ ิ
่
กรรมกได้
วทํากรรมหมุนเวียนตอไปอี
ก เชน่ เกดิ
ิ
ิ ข
กเลสอยากได้
ของเขา จึงทํากรรมด้วยการไปลักของเขามา ประสบวิบาก คือ ได้ของนันมาเสพเสวย เกดสุ
ิ
เวทนา ทําให้มี กเลสเหิ
มใจอยากได้รุนแรงและมากยิงขึน จึงยิงทํากรรมมากขึน หรื อในทางตรงข้าม ถูก
ิ ิ คือ โทสะแค้นเคือง แล้วพยายามทํากรรม คือ
ขัดขวาง ได้รับทุ กขเวทนาเป็ นวิบาก ทําให้เกดกเลส
่ วงจรจะหมุนเวียนตอไปไมมี
่
่ ทีสิ นสุ ด เป็ นอาการหมุนวน
ประทุษร้ายเขา เป็ นต้น เมือเป็ นอยูเ่ ป็ นไปอยางนี
ี ั
หรื อวงกลมอันหมุนวน ทีเรี ยกวา่ “ภวจักร–สั งสารจักร–สังสารวัฏ” นอกจากนี ให้พิจารณาเพิมเติมเกยวกบ
“ปฏิจจสมปปั
ุ นนธรรม ๖” ดังนี
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“ปฏิจจสมปปั
ุ นนธรรม ๖” [องค์ประกอบภายในภวจักรหรื อสังสารจักร]
(๑) “อัทธา ๓” คือ กาล ๓ ได้แก่
๑) อดีต = อวิชชา–สังขาร
๒) ปั จจุบัน = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ตัณหา–อุปาทาน–ภพ
๓) อนาคต = ชาติ–ชรามรณะ {โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
ุ –โทมนัส–อุปายาส}
(๒) “สั งเขป ๔–สั งคหะ ๔” คือ ช่ วง หมวด หรื อ กลุ่ม ๔ ได้แก่
๑) อดีตเหตุ = อวิชชา–สังขาร
๒) ปั จจุบันผล = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา
๓) ปั จจุบันเหตุ = ตัณหา–อุปาทาน–ภพ
๔) อนาคตผล = ชาติ–ชรามรณะ {โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
ุ –โทมนัส–อุปายาส}
(๓) “สนธิ ๓” คือ ขัวต่ อ ระหว่ างสังเขปหรื อช่ วงทัง ๔ ได้แก่
่ อดีตเหตุ กบั ปั จจุบันผล
๑) ระหวาง
่ ปั จจุบันผล กบั ปั จจุบันเหตุ
๒) ระหวาง
่ ปั จจุบันเหตุ กบั อนาคตผล
๓) ระหวาง
(๔) “วัฏฏะ ๓” คือ องค์ ประกอบทีหมุนเวียนต่ อเนืองกันของภวจักร หรื อ สังสารจักร ได้แก่
๑) “กิเลสวัฏฏ์ ” = วงจรกิเลส ประกอบด้วย อวิชชา–ตัณหา–อปาทาน
ุ
๒) “กรรมวัฏฏ์ ” = วงจรกรรม ประกอบด้วย สังขาร–กรรมภพ
๓) “วิปากวัฏฏ์ ” = วงจรวิบาก ประกอบด้วย วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา ซึง
แสดงออกในรู ปปรากฏทีเรี ยกวา่ “อุปปั ตติภพ–ภพ” ชาติ–ชรามรณะ {โสกะ–ปริ เทวะ–
ทกข์
ุ –โทมนัส–อุปายาส}
(๕) “อาการ ๒๐” คือ องค์ ประกอบแต่ ละอย่ าง จําแนกตามส่ วนเหตุ และส่ วนผล ได้แก่
๑) อดีตเหตุ ๕ = อวิชชา–สังขาร–ตัณหา–อุปาทาน–ภพ
๒) ปั จจุบันผล ๕ = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา
๓) ปั จจุบันเหตุ ๕ = อวิชชา–สังขาร–ตัณหา–อุปาทาน–ภพ
๔) อนาคตผล ๕ = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ– ผัสสะ–เวทนา
(๖) “มลู ๓” คือ กิเลสทีเป็ นตัวมูลเหตุ ซึ งกําหนดเป็ นจุดเริ มต้ นในวงจรแต่ ละช่ วง ได้แก่
่
่ จจุบนั
๑) “อวิชชา” เป็ นจุดเริ มต้นในช่วงอดีต สงผลถึ
ง เวทนา ในชวงปั
่ จจุบนั สงผลถึ
่
่
๒) “ตัณหา” เป็ นจุดเริ มต้นในชวงปั
ง ชรา–มรณะ ในชวงอนาคต

บทความที ๕๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – ความคล้ อยตามกระแสโลก – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๖

นอกจากนี ให้พิจารณาเพิมเติมอีก “ปฏิจจสมปปั
ุ นนธรรม” คือ (๑) “กฎแห่ งกรรม” กบั (๒) “กฎแห่ งกรรม
่
ของสั ตว์” ตาม “จฬกั
ู มมวิภังคสตร
ู ว่ าด้ วยกฎแห่ งกรรม” ดังรายละเอียดตอไปนี

๕. จฬกั
ู มมวิภังคสตร
ู
ว่ าด้ วยกฎแห่ งกรรม
(พระสุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย อุปริ ปัณณาสก์ เลม่ ๓ ภาค ๒ - หน้าที 251 -259 FILE 23)

่ :[๕๗๙] ข้าพเจ้าได้สดับมาอยางนี
สมัยหนึง พระผูม้ ีพระภาคเจ้าประทับอยูท่ ีพระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสา
วัตถี สมัยนันแล สุ ภมาณพ โตเทยยบุตร เข้าไปเฝ้ าพระผูม้ ีพระภาคเจ้ายังทีประทับ แล้วได้ทกั ทายปราศรัยกบั
่ าทักทายปราศรัยพอให้ระลึกถึงกนไปแล้
ั
่ างหนึง
พระผูม้ ีพระภาคเจ้า ครันผานคํ
ว ได้นงั ณ ทีควรสวนข้
[๕๘๐] สุ ภมาณพ โตเทยยบุตร พอนังเรี ยบร้อยแล้ว ได้ทูลถามพระผูม้ ีพระภาคเจ้าดังนีวา่ “ข้ าแต่ พระโคดมผู้
เจริ ญ อะไรหนอแล เป็ นเหตุเป็ นปั จจัยให้ พวกมนุษย์ ทีเกิดเป็ นมนุษย์ อยู่ ปรากฏความเลวและความประณี ต
มนุษย์ ทังหลายย่ อมปรากฏมีอายุสัน มีอายุยืน มีโรคมาก มีโรคน้ อย มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณงาม มีศักดา
น้ อย มีศักดามาก มีโภคะน้ อย มีโภคะมาก เกิดในสกุลตํา เกิดในสกุลสูง ไร้ ปัญญา มีปัญญา ข้ าแต่ พระโคดม
ผู้เจริ ญ อะไรหนอแล เป็ นเหตุ เป็ นปั จจัย ไห้ พวกมนุษย์ ทีเกิดเป็ นมนุษย์ อยู่ปรากฏความเลวและความ
ประณี ต”
[๕๘๑] พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ “ดูก่อนมาณพ สัตว์ ทงหลาย
ั
มีกรรมเป็ นของคน ๑ เป็ นทายาทแห่ งกรรม
๑ มีกรรมเป็ นกําเนิด ๑ มีกรรมเป็ นเผ่ าพันธ์ ุ ๑ มีกรรมเป็ นทีพึงอาศัย ๑ กรรมย่ อมจําแนกสัตว์ ให้ เลวและ
ประณีตได้ ”
สุ ภมาณพ โตเทยยบุตร “ข้ าพระองค์ ย่อมไม่ ทราบเนือความโดยพิสดารของอุเทศทีพระโคดมผู้เจริ ญตรั ส
โดยย่ อ มิได้ จาํ แนกเนือความโดยพิสดารนีได้ ขอพระโคดมผู้เจริ ญ ได้ โปรดแสดงธรรมแก่ ข้าพระองค์ โดย
ประการทีข้ าพระองค์ จะพึงทราบเนือความ แห่ งอุเทศนีโดยพิสดารได้ เถิด”
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ “ดูก่อนมาณพ ถ้ าอย่ างนัน ท่ านจงฟั ง จงใส่ ใจให้ ดี เราจะกล่ าวต่ อไป”
สุ ภมาณพ โตเทยยบุตร ทูลรับพระผูม้ ีพระภาคเจ้าวา่ “ชอบแล้ ว พระเจ้ าข้ า”
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[๕๘๒] พระผูม้ ีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสดังนีวา่ “ดูก่อนมาณพ บุคคลบางตนในโลกนีจะเป็ นสตรี กต็ าม บุรุษก็
ตาม เป็ นผู้มกั ทําชี วิตสัตว์ ให้ ตกล่ วงเป็ นคนเหี ยมโหด มีมือเปื อนเลือด หมกมุ่นในการประหั ตประหาร ไม่
เอ็นดูในเหล่ าสัตว์ มีชีวิต เขาตายไปจะเข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนัน อันเขาให้ พรั งพร้ อม
สมาทานไว้ อย่ างนี หากตายไป ไม่ เข้ าถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ทีใดๆ ในภายหลัง
จะเป็ นคนมีอายุสัน ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีอายุสันนี คือ เป็ นผู้มกั ทําชี วิตสัตว์ ให้ ตกล่ วง เป็ นคน
เหี ยมโหด มีมือเปื อนเลือด หมกมุ่นในการประหั ตประหาร ไม่ เอ็นดูในเหล่ าสัตว์ มีชีวิต”
ว่ าด้ วยการละขาดจากปาณาติบาต
่ คคลบางตนในโลกนี จะเป็ นสตรี กตามบุ
็
็ ละปาณาติบาตแล้ว เป็ นผูเ้ ว้น
[๕๘๓] ดูก่อนมาณพ สวนบุ
รุษกตาม
ื ลใน
ขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาสตราได้มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะห์ดว้ ยความเกอกู
สรรพสัตว์และภูตอยู่ (๑) เขาตายไป จะเข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนันอันเขาให้ พรั งพร้ อมสมาทาน
ไว้ อย่ างนี (๒) หากตายไป ไม่ เข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ทีใดๆ ในภายหลัง ละเป็ นคนมี
อายุยืน
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีอายยืุ นนี คือ ละปาณาติบาตแล้ ว เป็ นผู้เว้ นขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา
วางศาสตราได้ มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะห์ ด้วยความเกือกูลในสรรพสัตว์ และภูตอยู่
็ บุรุษกต็าม เป็ นผูม้ ีปกติเบียดเบียนสัตว์ดว้ ยฝ่ า
[๕๘๔] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางตนในโลกนีจะเป็ นสตรี กตาม
้ น หรื อทอนไม้
่
มือ หรื อกอนดิ
หรื อศาสตรา (๑) เขาตายไป จะเข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนัน
อันเขาให้ พรั งพร้ อม สมาทานไว้ อย่ างนี (๒) หากตายไป ไม่ เข้ าถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก ถ้ ามาเป็ นมนุษย์
เกิด ณ ทีใดๆ ในภายหลัง จะเป็ นคนมีโรคมาก
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีโรคมากนี คือ เป็ นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ ด้ วยฝ่ ามือ หรื อก้ อนดิน หรื อ
ท่ อนไม้ หรื อศาสตรา
็
็ เป็ นผูม้ ีปกติไมเบี
่ ยดเบียนสัตว์ดว้ ย
[๕๘๕] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางตนในโลกนีจะเป็ นสตรี กตามบุ
รุษกตาม
้ น หรื อทอนไม้
่
ฝ่ ามือ หรื อกอนดิ
หรื อศาสตรา (๑) เขาตายไป จะเข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนัน อัน
เขาให้ พรั งพร้ อม สมาทานไว้ อย่ างนี (๒) หากตายไป ไม่ เข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ทีใดๆ
ในภายหลัง จะเป็ นคนมีโรคน้ อย
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีโรคน้ อยนี คือ เป็ นผู้มีปกติไม่ เบียดเบียนสัตว์ ด้ วยฝ่ ามือ หรื อก้ อนดิน หรื อ
ท่ อนไม้ หรื อศาสตรา
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็ บุรุษกตาม
็ เป็ นคนมักโกรธ มากด้วย
[๕๘๖] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนีจะเป็ นสตรี กตาม
่ กน้อยกขั็ ดใจ โกรธเคือง พยาบาท มาดร้าย ทําความโกรธ ความร้าย และความขึง
ความแค้นเคือง ถูกเขาวาเล็
เคียดให้ปรากฏ (๑) เขาตายไป จะเข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนัน อันเขาให้ พรั งพร้ อม
สมาทานไว้ อย่ างนี (๒) หากตาย ป ไม่ เข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ทีใดๆ ใน
ภายหลัง จะเป็ นคนมีผิวพรรณทราม
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีผิวพรรณทรามนี คือ เป็ นคนมักโกรธ มากด้ วยความแค้ นเคือง ถูกเขาว่ า
เล็กน้ อยก็ขดั ใจ โกรธเคือง พยาบาท มาดร้ าย ทําความโกรธ ความร้ ายและความขึงเคียดให้ ปรากฏ
ความเป็ นผู้ไม่ มักโกรธ
็ บุรุษกตาม
็ เป็ นคนไมมั่ กโกรธ ไมมา
่ กด้วย
[๕๘๗] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางตนในโลกนี จะเป็ นสตรี กตาม
่
็ ่ ดใจ ไมโกรธเคื
่
่
่ าย ไมทํ่ าความโกรธ ความร้าย
ความแค้นเคือง ถูกเขาวามากกไมขั
อง ไมพยาบาท
ไมมาดร้
และความขึงเคียดให้ปรากฏ (๑) เขาตายไป จะเข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนัน อันเขาให้ พรั งพร้ อม
สมาทานไว้ อย่ างนี (๒) หากตายไป ไม่ เข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ทีใดๆ ในภายหลัง จะ
เป็ นคนน่ าเลือมใส
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือเป็ นผ้ นู ่ าเลือมใสนี คือ เป็ นคนไม่ มกั โกรธ ไม่ มากด้ วยความแค้ นเคือง ถูกเขา
ว่ ามากก็ไม่ ขดั ใจ ไม่ โกรธเคือง ไม่ พยาบาท ไม่ มาดร้ าย ไม่ ทาํ ความโกรธ ความร้ าย ความขึงเคียดให้ ปรากฏ
็ บุรุษกตาม
็ มีใจริ ษยา ยอมริ
่ ษยา มุ่งร้าย ผูกใจ
[๕๘๘] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนีจะเป็ นสตรี กตาม
อิจฉาในลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว้ และการบูชาของตนอืน (๑) เขาตายไป จะเข้ าถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนัน อันเขาให้ พรั งพร้ อม สมาทานไว้ อย่ างนี (๒) หากตายไป ไม่ เข้ าถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ทีใดๆ ในภายหลัง จะเป็ นคนมีศักดาน้ อย
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีศักดาน้ อยนี คือ มีใจริ ษยา ย่ อมริ ษยา มุ่งร้ าย ผูกใจอิจฉาในลาภ สักการะ
ความเคารพ ความนับถือ การไหว้ และการบูชาของคนอืน
็ บุรุษกตาม
็ เป็ นผูม้ ีใจไมริ่ ษยา ยอมไมริ
่
่ ษยา ไม่
[๕๘๙] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนีจะเป็ นสตรี กตาม
มุ่งร้าย ไมผู่ กใจอิจฉาในลาภ สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว้ และการบูชาของตนอืน (๑) เขาตาย
ไป จะเข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนัน อันเขาให้ พรั งพร้ อมสมาทานไว้ อย่ างนี (๒) หากตายไป ไม่
เข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ทีใดๆ ในภายหลัง จะเป็ นคนมีศักดามาก

บทความที ๕๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – ความคล้ อยตามกระแสโลก – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๙

ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีศักดามากนี คือ มีใจไม่ ริษยา ย่ อมไม่ ริษยา ไม่ ม่ งุ ร้ าย ไม่ ผกู ใจ อิจฉาใน
ลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว้ และการบูชาของคนอืน
็ บุรุษกตาม
็ ยอมไมเป็
่
่ นผูไ้ ห้ขา้ ว นํา ผ้า ยาน
[๕๙๐] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนีจะเป็ นสตรี กตาม
่
ดอกไม้ ของหอม เครื องลูบไล้ ทีนอน ทีอาศัย เครื องตามประทีป แกสมณะหรื
อพราหมณ์ (๑) เขาตายไป จะ
เข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนัน อันเขาให้ พรั งพร้ อมสมาทานไว้ อย่ างนี (๒) หากตายไป ไม่
เข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ทีใดๆ ในภายหลัง จะเป็ นคนมีโภคะน้ อย
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีโภคะน้ อยนี คือ ไม่ ให้ ข้าว นํา ผ้ า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื องลูบไล้ ที
นอน ทีอยู่อาศัย เครื องตามประทีป แก่ สมณะหรื อพราหมณ์
การให้ ข้าว เป็ นต้ น
็ บุรุษกตาม
็ ยอมเป็
่ นผูใ้ ห้ขา้ ว นํา ผ้า ยาน
[๕๙๑] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนีจะเป็ นสตรี กตาม
่
ดอกไม้ ของหอม เครื องลูบไล้ ทีนอน ทีอยูอ่ าศัย เครื องตามประทีป แกสมณะหรื
อพราหมณ์ (๑) เขาตายไป
จะเข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนัน อันเขาให้ พรั งพร้ อม สมาทานไว้ อย่ างนี (๒) หากตายไป ไม่ เข้ าถึง
สุคติโลกสวรรค์ ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ทีใดๆ ในภายหลัง จะเป็ นคนมีโภคะมาก
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีโภคะมากนี คือ ให้ ข้าว นํา ผ้ า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื องลูบไล้ ทีนอน
ทีอยู่อาศัย เครื องตามประทีปแก่ สมณะหรื อพราหมณ์
่
่
็ บุรุษกตาม
็ เป็ นคนกระด้าง เยอหยิ
่ ง ยอมไม
[๕๙๒] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนีจะเป็ น สตรี กตาม
่ สมควรแกอาสนะ
่
่ ทางแก่
่ อาสนะแกคนที
ไมให้
กราบไหว้คนทีควรกราบไหว้ ไมลุ่ กรับคนทีควรลุกรับ ไมให้
่ ไมสั่ กการะคนทีควรสักการะ ไมเคารพคนที
่
คนทีสมควรแกทาง
ควรเคารพ ไมนั่ บถือคนทีควรนับถือ ไม่
บูชาคนทีควรบูชา (๑) เขาตายไป จะเข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนัน อันเขาให้ พรั งพร้ อม
สมาทานไว้ อย่ างนี (๒) หากตายไป ไม่ เข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิดที ใดๆ ใน
ภายหลัง จะเป็ นคนเกิดในสกุลตํา
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือเกิดในสกลตํ
ุ านี คือ เป็ นคนกระด้ าง เย่ อหยิง ย่ อมไม่ กราบไหว้ คนทีควร
กราบไหว้ ไม่ ลกุ รั บคนทีควรลุกรั บ ไม่ ให้ อาสนะแก่ คนทีสมควรแก่ อาสนะ ไม่ ให้ ทางแก่ คนทีสมควรแก่ ทาง
ไม่ สักการะคนทีควรสักการะ ไม่ เคารพคนทีควรเคารพ ไม่ นับถือคนทีควรนับถือ ไม่ บูชาคนทีควรบูชา
่
็ บุรุษกตาม
็ เป็ นคนไมกระด้
่ าง ไมเยอหยิ
่ ่ ง ยอม
[๕๙๓] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนีจะเป็ นสตรี กตาม
่ สมควรแกอาส
่ นะ ให้ทางแกคนที
่
กราบไหว้คนทีควรกราบไหว้ลุกรับคนทีควรลุกรับ ให้อาสนะแกคนที
่ สักการะคนทีควรสักการะ เคารพคนทีควรเคารพ นับถือคนทีควรนับถือ บูชาคนทีควรบูชา
สมควรแกทาง
(๑) เขาตายไป จะเข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนัน อันเขาให้ พรั งพร้ อม สมาทานไว้
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อย่ างนี (๒) หากตายไป ไม่ เข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ ามาเกิดเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ทีใดๆ ในภายหลัง จะเป็ นคน
เกิดในสกุลสูง
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือความเป็ นผ้ มู ีสกลสงนี
ุ ู คือ เป็ นคนไม่ กระด้ าง ไม่ เย่ อหยิง ย่ อมกราบไหว้ คน
ทีควรกราบไหว้ ลุกรั บคนทีควรลุกรั บ ให้ อาสนะแก่ คนทีสมควรแก่ อาสนะ ให้ ทางแก่ คนทีสมควรแก่ ทาง
สักการะคนทีควรสักการะ เคารพคนทีควรเคารพ นับถือคนทีควรนับถือบูชาคนทีควรบูชา
ความไม่ สอบถาม
็ บุรุษกตาม
็ ยอมไมเป็
่
่ นผูเ้ ข้าไปหาสมณะหรื อ
[๕๙๔] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนีจะเป็ นสตรี กตาม
พราหมณ์แล้วสอบถามวา่ อะไรเป็ นกุศล อะไรเป็ นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไมมี่ โทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่
่
่ นไปเพือ
่ นไปเพือไมเกอกู
่ ื ล เพือทุกข์สินกาลนาน หรื อวาอะไรเมื
อทํา ยอมเป็
ควรเสพ อะไรเมือทํา ยอมเป็
ื ล เพือความสุ ขสิ นกาลนาน (๑) เขาตายไป จะเข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนัน
ประโยชน์เกอกู
อันเขาให้ พรั งพร้ อม สมาทานไว้ อย่ างนี (๒) หากตายไป ไม่ เข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ ามาเป็ นมนุษย์
เกิด ณ ทีใดๆ ในภายหลัง จะเป็ นคนมีปัญญาทราม
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีปัญญาทรามนี คือ ไม่ เป็ นผู้เข้ าไปหาสมณะหรื อพราหมณ์ แล้ วสอบถามว่ า
อะไรเป็ นกุศล อะไรเป็ นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่ มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ ควรเสพ อะไรเมือทํา ย่ อม
เป็ นไปเพือไม่ เกือกูล เพือทุกข์ สินกาลนาน หรื อว่ า อะไรเมือทํา ย่ อมเป็ นไปเพือประโยชน์ เกือกูล เพือ
ความสุขสิ นกาลนาน
็ บุรุษกตาม
็ ยอมเป็
่ นผูเ้ ข้าไปหาสมณะหรื อ
[๕๙๕] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนีจะเป็ นสตรี กตาม
พราหมณ์แล้วสอบถามวา่ อะไรเป็ นกุศล อะไรเป็ นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไมมี่ โทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่
่
่ นไปเพือ
่ นไปเพือไมเกอกู
่ ื ล เพือทุกข์สินกาลนาน หรื อวาอะไรเมื
อทํา ยอมเป็
ควรเสพ อะไรเมือทํา ยอมเป็
ื ล เพือความสุ ขสิ นกาลนาน (๑) เขาตายไปจะเข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนัน อันเขา
ประโยชน์เกอกู
ให้ พรั งพร้ อม สมาทานไว้ อย่ างนี (๒) หากตายไป ไม่ เข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ทีใดๆ
ในภายหลัง จะเป็ นคนมีปัญญามาก
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีปัญญามากนี คือ เป็ นผู้เข้ าไปหาสมณะหรื อพราหมณ์ แล้ วสอบถามว่ า
อะไรเป็ นกุศล อะไรเป็ นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่ มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ ควรเสพ อะไรเมือทํา ย่ อม
เป็ นไปเพือไม่ เกือกูล เพือทุกข์ สินกาลนานหรื อว่ าอะไรเมือทํา ย่ อมเป็ นไปเพือประโยชน์ เกือกูล เพือความสุข
สิ นกาลนาน
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[๕๙๖] ดูก่อนมาณพ ด้วยประการฉะนันแล (๑) ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีอายุสนั ย่ อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนมี
อายุสัน (๒) ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีอายุยนื ย่ อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนมีอายุยืน (๓) ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีโรค
มาก ย่ อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนมีโรคมาก (๔) ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีโรคน้อย ย่ อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนมี
โรคน้ อย (๕) ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีผวิ พรรณทราม ย่ อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนมีผิวพรรณทราม (๖) ปฏิปทา
เป็ นไปเพือเป็ นผูน้ ่าเลือมใส ย่ อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนน่ าเลือมใส (๗) ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีศกั ดาน้อย
ย่ อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนมีศักดาน้ อย (๘) ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีศกั ดามาก ย่ อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนมี
ศักดามาก (๙) ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีโภคะน้อย ย่อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนมีโภคะน้ อย (๑๐) ปฏิปทาเป็ นไป
ิ
เพือมีโภคะมาก ย่ อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนมีโภคะมาก (๑๑) ปฏิปทาเป็ นไปเพือเกดในสกุ
ลตํา ย่ อมนําเข้ า
ิ
ไปสู่ความเป็ นคนเกิดในสกุลตํา (๑๒) ปฏิปทาเป็ นไปเพือเกดในสกุ
ลสูง ย่ อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนเกิดใน
สกุลสูง (๑๓) ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีปัญญาทราม ย่ อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนมีปัญญาทราม (๑๔) ปฏิปทา
เป็ นไปเพือมีปัญญามาก ย่ อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนมีปัญญามาก
ดูก่อนมาณภพ สัตว์ ทงหลาย
ั
มีกรรมเป็ นของตน ๑ เป็ นทายาทแห่ งกรรม ๑ มีกรรมเป็ นกําเนิด ๑ มีกรรมเป็ น
เผ่ าพันธ์ ุ ๑ มีกรรมเป็ นทีพึงอาศัย ๑ กรรมย่ อมจําแนกสัตว์ ให้ เลวและประณีต
่ สุ ภมาณพ โตเทยยบุตร ได้กราลทูลพระผูม้ ีพระภาคเจ้าดังนี
[๕๙๗] เมือพระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสแล้วอยางนี
วา่ “แจ่ มแจ้ งแล้ ว พระเจ้ าข้ า แจ่ มแจ้ งแล้ ว พระเจ้ าข้ า พระโคดมผู้เจริ ญทรงประกาศธรรมโดยปริ ยายมิใช่ น้อย
เปรี ยบเหมือนหงายของทีควํา หรื อเปิ ดของทีปิ ด หรื อบอกทางแก่ คนหลงทางหรื อตามประทีปในทีมืด ด้ วย
หวังว่ าผู้มีตาดีจักเห็นรู ปได้ ฉะนัน ข้ าพระองค์ นี ขอถึงพระโคดมผู้เจริ ญ พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์ ว่าเป็ น
สรณะ ขอพระโคดมผู้เจริ ญ จงทรงจํา ข้ าพระองค์ ว่าเป็ นอุบาสก ผู้ถึงสรณะตลอดชี วิต ตังแต่ บัดนี เป็ นต้ น
ไป”
จบ จูฬกัมมวิภงั คสูตรที ๕ -----------------------ิ
เพราะฉะนัน องค์ความทีเกดจากการทํ
า “โยนิโสมนสิ การ” โดย “อิทปั ปัจจยตา–ปฏิจจสมปบาท
” นันคือ มี
ุ
การพิจารณาสภาวธรรมตามนัยของ “ศัพทศาสตร์ ” ดังนี
(๑) “สิ งนีเป็ น ปัจจัย ของสิ งนี เมือสิ งนีมี สิ งนีย่ อมมี”
(๒) “ในธรรมทังหลาย เพราะความมีสิงนีเป็ น ปัจจัย นันและอาศัยกันเกิดขึนเหล่ านัน”
(๓) “ในธรรมทังหลายอันมีสิงนีเป็ น ปัจจัย และอาศัยกันเกิดขึน ความว่ า ปัจจัย แห่ งชราและ
มรณะ เป็ นต้ น ชื อว่ า อิทปั ปัจจัย”
(๔) “การประชุม อิทปั ปัจจัย ทังหลาย ชื อว่ า อิทปั ปัจจยตา”
(๕) “ธรรมทังหลายเกิดร่ วมกันและโดยชอบ เพราะอาศัย ปัจจัย นันๆ ชื อว่ า ปฏิจจสมปปั
ุ นนะ”
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การพิจารณาสภาวธรรมตาม (๑) “อนโลมปฏิ
จจสมปบาท
” กบั (๒) “ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
” นัน ทําให้เกดิ
ุ
ุ
ุ
่
ปั ญญาเห็ นธรรมตามสภาพเป็ นจริ ง นันคือ มี ปรี ชาสามารถแหงการหยั
งรู ้ “ธรรมนิยาม ๓” ที อธิ บายถึ ง
สภาวะของนามรู ปโดยไตรลักษณ์ หมายถึง กําหนดแน่ นอนแห่ งธรรมดา ๑ กฎธรรมชาติ ๑ ความจริ งทีมีอยู่
หรื อดํารงอยู่ตามธรรมดาของมัน ซึ งพระพุทธเจ้ าทรงค้ นพบแล้ วทรงนํามาแสดงชี แจงอธิ บายให้ คนทังหลาย
ได้ ร้ ู ตาม ๑ ได้แก่
(๑) สพฺเพสงฺขารา อนิจฺจา “สังขารทังปวง ไม่ เทียง”
(๒) สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา “สังขารทังปวง คงทนอย่ มู ไิ ด้ ”
(๓) สพฺเพ ธมฺ มา อนตฺ ตา “ธรรมทังปวง ไม่ เป็ นตัวตน”
ิ ญญาเห็นธรรมทังหลาย ทีหมายถึง “ธรรม–สภาวธรรม–ปรมัตถสัจจะ” นันคือ “ธรรมจักษุ–
อนึง การเกดปั
ดวงตาเห็นธรรม” ทีมีสามารถทีจะลงความเห็นเป็ นข้อสรุ ปทัวไปได้ หมายถึง ความร้ ู เห็นตามเป็ นจริ งด้ วย
ปัญญา วา่:
“สิ งใดสิงหนึงมีความเกิดขึนเป็ นธรรมดา สิงนันทังหมดมีความดับเป็ นธรรมดา”
การพิจารณาเนืองๆ จนเห็นธรรมเชน่นี ได้ดว้ ย “อนปัุ สสนา ๗” ทีทําให้เกดิ “ปัญญา ๗” ในเบืองต้น ดังนี
่ ยง ทําให้เกดิ “ชวนปัญญา” –ปั ญญาเร็ ว
(๑) “อนิจจานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความไมเที
่ กข์ “นิพเพธิกปัญญา” –ปั ญญาทําลายกเลส
ิ
(๒) “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นสภาพแหงทุ
(๓) “อนัตตานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความไมมี่ ตวั ตน ทําให้เกดิ “มหาปัญญา” –ปั ญญามาก
่ ทําให้เกดิ “ติกขปัญญา” –ปั ญญาคมกล้า)
(๔) “นิพพิทานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความเบือหนาย
ํ ดในราคะ ทําให้เกดิ “วิบูลปัญญา” –ปั ญญา
(๕) “วิราคานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความคลายกาหนั
กว้างขวาง
่ มยั โดยความเป็ นเหตุเกดิ ทําให้เกดิ “คัมภีร
(๖) “นิโรธานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความดับแหงสมุ
ปัญญา” –ปั ญญาลึกซึง
(๗) “ปฏินิสสัคคานปัุ สสนา” คือ พิจารณาความสละคืนจากความถือผิดยึดมัน ทําให้เกดิ “อัสสามันตปัญญา”
่
–ปั ญญาไมใกล้
็ น “ปั ญญาเห็ น ธรรม” ในขัน “โสดาบัน ” คื อ การพัฒ นาวิว ฒ
ในความเป็ นจริ ง กเป็
ั น์จิ ตต้อ งเข้าถึ ง (๑)
กามาวจรกุศลจิ ต (๒) รู ปาวจรกุศลจิ ต (๓) อรู ปาวจรกุศลจิ ต และ (๔) โลกุตตรจิ ต ทีเป็ น “โสดาปัตติมรรค
จิต –โสดาปั ตติผลจิต” นันคือ มีสามารถทําลาย “นิวรณ์ ” และ “สั กกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลัพพตปรามาส
่
ิ น
ทิฏฐิ อนุสัย–วิจิกิจฉานสัุ ย” ได้โดยปริ ยายแล้ว ฉะนัน ภาวะจิตทีบรรลุธรรมแหงโสดาบั
นได้นนั ถ้าเกดขึ
่ นบุคคลทีสะสมกุศลบุญบารมีมาดีพอจากชาติทีผานมา
่
ได้โดยทันทีทนั ใดในสมัยนัน ยอมเป็
จึงเป็ นปั จจัยที
่
ื นให้บรรลุถึง “ดวงตาเห็นธรรม–ธรรมจักษุ” ได้อยางรวดเร็
วในปั จจุบนั สมัยนัน แตถ้่ าเป็ นการสร้าง
เกอหนุ
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่ ่
่ นผูม้ ีปัญญามาก ทีเห็นธรรมทังหลายตามสภาพเป็ น
สะคุณชาติใหมแหงโสดาบั
นในปั จจุบนั สมัย กถื็ อวาเป็
่
่
จริ งได้อยางรวดเร็
ว ซึ งจะเป็ นนิ มิตเบืองต้นทีจะทําให้สามารถบรรลุอริ ยมรรคได้ไมยากมากนั
กในสมัย
่
่
ิ นัน คงใช้เวลานานประมาณ ๗ ปี ถ้าเป็ นพุทธบริ ษทั จริ ง แตอยางไรกตาม
่ ่
็ การปฏิบตั ิ
ตอไปไมนานเกนรอ
่
็ ่
ธรรมทีเหมาะควรแกธรรม
กสงผลวิ
บากให้มีโอกาสเป็ นไปได้ให้บรรลุ “ดวงตาเห็นธรรม–ธรรมจักษุ” ได้
่ ั เชน่ เมือจิตได้สมาทานไว้ดว้ ยศีลบริ สุทธิ จิตบริ สุทธิ ปราศจากนิ วรณ์ทงั หลาย อวิชชา อรติ อวิชชา
เชนกน
่ ดีแล้วในสมัยใด สมัยนัน ยอมเกดลุ
่ ิ ถึง “ปัญญาเห็นธรรม” (ปั ญญาวิปัสสนา)
และอกุศลธรรมทังปวง อยางนี
ได้ ด้วยการเจริ ญโสฬสญาณ คือ “ญาณ ๑๖” โดยเฉพาะ ข้อ ๑–ข้อ ๓ ซึ งเป็ นปั ญญาทีเห็นธรรมตามสภาพ
ั
เป็ นจริ ง อันสวนทางกบความนึ
กคิดไร้เหตุผลทีคล้อยตามกระแสโลก ได้แก่
ํ
่ งทังหลายมีแตรู่ ปธรรม
(๑) “นามรปปริ
าแนกรู ้นามและรู ป คือ รู ้วาสิ
ู จเฉทญาณ” คือ ญาณกาหนดจํ
ํ
ิ ญญา
และนามธรรม และกาหนดแยกได้
วา่ อะไรเป็ นรู ปธรรม อะไรเป็ นนามธรรม นันคือ เกดปั
วิปัสสนาใน “ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อินทรี ย์ ๒๒–อริ ยสัจจ์ ๔ = อปาทานขั
นธ์ ๕ เป็ น
ุ
่ มีปรี ชาสามารถบรรลุถึงการเห็นธรรมอัน
ทกข์
ุ ” (ทุกขสัจจ์) แต่ถา้ มีบุญบารมีสะสมมาดี ยอม
เยียมโดย “ปพเพนิ
วาสานสสติ
ุ
ุ ญาณ” (ข้อ ๑ ในวิชชา ๓–ญาณ ๓ = ความรู ้แจ้ง–ความรู ้วิเศษ)
่
นันคือ “ระลึกชาติได้ ”
คือ ญาณเป็ นเหตุระลึกขันธ์ทีอาศัยอยูใ่ นกอนได้
ํ
(๒) “ปัจจยปริคคหญาณ” คือ ญาณกาหนดรู
้ปัจจัยของนามและรู ป คือรู ้วา่ รู ปธรรมและนามธรรม
่ ั อาศัยกนั โดยรู ้ตามแนวปฏิจจสมุปบาท กดี็
ิ
ทังหลายเกดจากเหตุ
ปัจจัย และเป็ นปัจจัยแกกน
่
็ ตามแนววัฏฏะ ๓ กดี็ เป็ นต้น นันคือ เกดปั
ิ ญญาวิปัสสนาใน
ตามแนวกฎแหงกรรมกดี
“ปฏิจจสมปบาท
๑๒–ปฏิจจสมปปั
ุ
ุ นนธรรมทังหลาย” (สมุทยั สัจจ์–นิโรธสัจจ์) แตถ้่ ามีบุญ
่ ปรี ชาสามารถบรรลุถึงการเห็นธรรมอันเยียมโดย “จตปปาตญาณ
บารมีสะสมมาดี ยอมมี
–ทิพพ
ุ ู
ํ
จักขญาณ
้จุติและ
ุ ” (ข้อ ๒ ในวิชชา ๓–ญาณ ๓ = ความรู ้แจ้ง–ความรู ้วิเศษ) คือ ญาณกาหนดรู
่ ตว์ทงั หลาย อันเป็ นไปตามกรรม นันคือ “กฎแห่ งกรรม” หรื อเห็นการเวียนวายตาย
่
อุบตั ิแหงสั
ิ
เกดของสั
ตว์ทงั หลาย นันคือ “กัมมัสสกตาปัญญา–กัมมัสสกตาญาณ”
ํ
(๓) “สั มมสนญาณ” คือ ญาณกาหนดรู
้ดว้ ยพิจารณาเห็นนามและรู ปโดยไตรลักษณ์ คือ ยกรู ปธรรม
่ ยง เป็ นทุกข์ มิใชตั่ วตน
และนามธรรมทังหลายขึนพิจารณาโดยเห็นตามลักษณะทีเป็ นของไมเที
ิ ญญาวิปัสสนาใน “ไตรลักษณ์ = อนิจจตา–ทกขตา
นันคือ เกดปั
–อนัตตตา” (มรรคสัจจ์) แตถ้่ ามี
ุ
่ ปรี ชาสามารถบรรลุถึงการเห็นธรรมอันเยียมโดย “อาสวักขยญาณ”
บุญบารมีสะสมมาดี ยอมมี
(ข้อ ๒ ในวิชชา ๓–ญาณ ๓ = ความรู ้แจ้ง–ความรู ้วิเศษ) คือ ญาณหยังรู ้ในธรรมเป็ นทีสิ นไป
่
่ ฐานะทีจะลุถึง “ความตรั สร้ ู” ซึงจะ
แหงอาสวะทั
งหลาย ความรู ้ทีทําให้สินอาสวะ นันคือ ยอมมี
่
ดําเนินด้วย “วิปัสสนาญาณ ๙” (อนุปัสสนา ๗–อนุปัสสนา ๑๐–มหาวิปัสสนา ๑๘) ให้ผาน
“โคตรภญาณ
ู ” เพือเข้าถึง “มรรคญาณ–อริยมรรค ๔” กบั “ผลญาณ–สามัญผล ๔” และ “ปั จจ
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เวกขณญาณ” ทีจะตรัสรู ้ถึง “นิพพาน ๒” (สอุปาทิเสสนิพพาน–อนุปาทิเสสนิพพาน) ในสมัย
ใด สมัยนัน คือ ญายธรรมหรื อโยคเกษมธรรม ทีหมายถึง “สั มมาสั มโพธิญาณ” ตามลําดับ
ิ
ในกระบวนการคิดทีประกอบด้วย “ปัญญา ๓” ได้แก่ (๑) “จินตามยปัญญา” คือ ปั ญญารอบรู ้อนั เกดจากการ
ทํา “โยนิโสมนสิ การ” ทีสื บเนื องภายในตน นันคือ ปั ญญาเห็นปั จจัยธรรมทังหลายทีมาประชุมกนั ทังขณะ
๓ ได้แก่ “อุปาทขณะ–ฐิ ติขณะ–ภังคาขณะ” คือ “การเกิด–การตังอยู่–การดับเสื อม” และในกาลทัง ๓ ได้แก่
“อดีตอัทธา–อนาคตอัทธา–ปั จจุบันนัทธา” (๒) “สตมยปั
ญญา” คือ ปั ญญารอบรู ้อนั เกิดจากการสดับฟั งจาก
ุ
่ ั
่ ถือเป็ นปั จจัยทีทําให้
ผูร้ ู ้แหงกลยาณมิ
ตร ทีเรี ยกวา่ “ปรโตโฆสะ” ฉะนัน ปั ญญาทัง ๒ ประการ ดังกลาวนี
ี
เกดิ “สั มมาทิฏฐิ ” ในเบืองต้น แตยั่ งเป็ นองค์ความรู ้ฝ่าย “โลกยธรรม
” อยู่ และจะเป็ นปทัฏฐานในวิปัสสนา
่ ยบุคคลทัง ๔ แตถ้่ าเป็ นอารมณ์แหงพระอรหั
่
ภูมิ คือ (๓) “ภาวนามยปัญญา” ซึ งเป็ นอารมณ์แหงอริ
นต์แล้ว
จะเป็ น “ผู้ปราศจาก โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกขะ–โทมนัสสะ–อุปายาสะ เป็ นธรรมดา” เพราะทรงดํารงอยู่ใน
“ธรรมฐิ ติ–ยถาภตญาณ
–สั มมาทัสสนะ” อันจะเป็ น “ญาณวิโมกข์ –ปั ญญาแห่ งความหลุดพ้ น” (อนุวิปัสสนา
ู
๑๐ = อนิ จจานุปัสสนา–ทุกขานุปัสสนา–นิ พเพธิ กปั ญญา–อนัตตานุปัสสนา–นิ พพิ ทานุปัสสนา–วิ ราคา
นุปัสสนา–นิ โรธานุปัสสนา–ปฏิ นิสสั คคานุปัสสนา–อนิ มิตตานุปัสสนา–อัปปณิ หิตานุปัสสนา–สุ ญญตา
่ ่ นกบั “กิเลสทังหลาย” โดยเฉพาะอยางยิ
่ ง “อวิชชา” ทีจะเข้ามาปิ ดบัง “ปัญญา” ให้
นุปัสสนา) คือ รู ้อยางเทาทั
ด้อยศักยภาพในกระบวนการคิดทีจะเห็นธรรมหรื อตรัสรู ้ธรรมได้ตามสภาพเป็ นจริ ง
่
่
ในประเด็นสําคัญยิงอยางหนึ
งอันเป็ นผลวิบากแหงการเจริ
ญภาวนาตาม “แนวทางสายกลางแห่ งปัญญา” คือ
“มัชฌิมาปฏิปทา” ทีต้องยึดมันใน “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ได้แก่ “สั มมาทิ ฏฐิ –สั มมาสั งกัปปะ–สั มมาวาจา–
สัมมากัมมันตะ–สัมมาอาชี วะ–สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ ” หรื อความเป็ นผูค้ งแกเรี่ ยนและปฏิบตั ิ
ด้วย “ไตรสิ กขา” ได้แก่ “อธิ สีลสิ กขา–อธิ จิตตสิ กขา–อธิ ปัญญาสิ กขา” คือ คุณชาติของผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนา
่
นัน ยอมได้
มหาอานิสงส์อนั ยิงใหญ่ ทีเรี ยกวา่ “วิชชา” ทีประกอบด้วย (๑) “วิชชา ๓” คือ ความรู้ แจ้ ง–ความรู้
วิเศษ ได้แก่ “ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ–จุตูปปาตญาณ–อาสวักขยญาณ” และ (๒) “วิชชา ๘” คือ ความรู้ แจ้ ง–
ความรู้ วิเศษ ได้แก่ “วิปัสสนาญาณ (ญาณในวิปัสสนา) –มโนมยิทธิ (ฤทธิสาํ เร็ จด้วยใจ) –อิ ทธิ วิธา (อิทธิวิธิ–
ํ
แสดงฤทธิต่างๆ ได้) –ทิพพโสต (หูทิพย์) –เจโตปริ ยญาณ (ความรู ้ทีกาหนดใจผู
อ้ ืนได้) –ปุพเพนิวาสานุสสติ
(ระลึกชาติได้) – ทิ พพจักขุ (ตาทิพย์) –อาสวักขยญาณ (ความรู ้ทีทําให้สินอาสวะ)” ฉะนัน ผูป้ ฏิบตั ิดีปฏิบตั ิ
่ กต้องได้นัน ยอมเป็
่ นบุคคลทีรู ้แจ้งโลกอยางเทาทั
่ ่ น ไมตกไปเป็
่
่ ิ ณหา ไมตก
่
ชอบอยางถู
นเหยือแหงกเลสตั
่
เป็ นทาสแหงโลกธรรมทั
ง ๘ ประการ (โลกธรรม ๘ = ธรรมทีมีประจําโลก ธรรมดาของโลก ธรรมที
็ นไปตามมัน มี ๘ อยาง
่
ครอบงําสัตวโลกและสัตวโลกกเป็
คือ มีลาภ–ไม่ มีลาภ–มียศ–ไม่ มียศ–นิ นทา–
่ นที
่ ยอม
่ นํามาซึงสุ ขหรื อโศก ทังทีเกดแกตั
ิ ่ วเขาเอง และแกคนอื
สรรเสริ ญ–สุข–ทุกข์ ) ฉะนัน ธรรมทังเหลานี
ี อง (๑) “อิฏฐารมณ์ ” คือ “อารมณ์ ทีน่ าปรารถนา” สิ งทีคนอยากได้อยากพบ แสดงในแงกามคุ
่
เกยวข้
ณ ๕
่ กใคร่ นาชอบใจ
่
่
ได้แก่ “รู ป–เสี ยง–กลิ น–รส–โผฏฐั พพะ” ทีนารั
แสดงในแงโลกธรรม
ได้แก่ “ลาภ–ยศ–
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่
สรรเสริญ–และ–ความสขุ” กบั (๒) “อนิฏฐารมณ์ ” คือ “อารมณ์ ทีไม่ น่าปรารถนา” สิ งทีคนไมอยากได้
ไม่
่
ั
่ ่ กใคร่ ไมนา
่ ่
อยากพบ แสดงในแงตรงข้
ามกบกามคุ
ณ ๕ ได้แก่ “รู ป–เสี ยง–กลิน–รส–โผฏฐั พพะ” ทีไมนารั
่
ชอบใจ แสดงในแงโลกธรรม
ได้แก่ “ความเสื อมลาภ–ความเสื อมยศ–การนินทา–และ–ความทกข์
ุ ” ด้วยเหตุ
่ คือ “ความหลงใหลขาดสติไปตามกระแสนิยมทางโลก” อัน
นี จึงสรุ ปได้วา่ บรรดาโลกธรรมทังหลายเหลานี
่ นทีเกยวข้
่ จริ ง ซึ งพระอริ ยเจ้าทังหลายตาง
่
ิ ่ วเขาเอง และแกคนอื
ี องอยางแท้
นํามาซึงสุ ขหรื อโศก ทังทีเกดแกตั
่
่ นเลย
ไมสรรเสริ
ญในความงมงายเหลานั
ั
่ นเรื องท้าทายกบศาสนิ
ั
ฉะนัน ค่านิ ยมทางสังคมทีผิดกบพระธรรมวิ
นยั ของศาสนานัน ยอมเป็
กทังหลาย วา่
่
่
่ ี อ งกบการ
ั
ตนเองจะมี ความสามารถต้านทานกระแสนิ ย มดังกลาวได้
หรื อไม่ เพราะสวนใหญจะเกยวข้
ั ลข้อที ๕ การพูดโกหกเพือขายสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ของ
ประกอบอาชีพเลียงตน เชน่ การขายสุ ราซึงขัดกบศี
ั กค้า ซึ งไมตรงกบความเป็
่
ั
่ อความทีเป็ นเท็จเพือโจมตีฝ่ายตรงข้าม เป็ นต้น สําหรับ
ตนกบลู
นจริ ง การสงข้
็ นเรื องยากพอสมควรในการ
ความบริ สุทธิ ของพฤติกรรมจนเป็ นศีลวัตรได้นนั ดังเชน่ ศีล ๕ หรื อศีล ๘ กเป็
่
่ ่
ดํารงชี วิตประจําวัน วาจะไมกอนเวรกรรมที
เป็ นบาปชัวทังหลาย โดยเฉพาะ ในสังคมสมัยใหมที่ รี บเรง่
่ นกนทั
ั งเวลาและการแสวงหาผลประโยชน์ จนลืมถึงความคิดชัวๆ ทีมีต่อคนอืน กลับคิดวา่ เมือคนอืน
แขงขั
่ ได้กบตน
ั
่
่ น ทีจะแสดงกริิ ยาหรื อพฤติกรรมกบฝ่
ั ายอืนหรื อ
มันคิดอยางนี
กต้็ องใช้วิธีตาตอตาหรื
อฟั นตอฟั
ั าม เป็ นต้น อยาลื
่ มวา่ พระตถาคตทรงแสดงธรรมเกยวกบ
ี ั “กรรม” ไว้วา่:
ฝ่ ายตรงกนข้
“สัตว์ ทังหลาย มีกรรมเป็ นของตน ๑ เป็ นทายาทแห่ งกรรม ๑ มีกรรมเป็ นกําเนิด ๑ มีกรรมเป็ นเผ่ าพันธุ์ ๑ มี
กรรมเป็ นทีพึงอาศัย ๑ กรรมย่ อมจําแนกสัตว์ ให้ เลวและประณี ต”
ี บั “ความศรั ทธาประกอบด้ วยเหตุผลใน กฎแห่ งกรรม หรื อ กัมมัสสกตา
ฉะนัน ปั ญญาทีเห็ นธรรมเกยวก
่ ่ กสําหรับปุถุชนทัวไปทีจะเข้าใจได้ถูกต้อง ซึ งเป็ นเรื องเหตุผลงายสามั
่
ปัญญา” นัน เป็ นเรื องไมงายนั
ญที
่ บไปเชืออยางงมงายตามความเชื
่
สามารถจะเข้าใจได้ แตกลั
อพวกลัทธินอกพระพุทธศาสนา ได้แก่
็
็
(๑) “ปุพเพกตเหตวาท
ได้ประสบ จะเป็ นสุ ขกตาม
ุ ” ลัทธิ กรรมเก่ า คือ พวกทีถือวา่ สิ งใดกตามที
่ แตกลั
่ บไมเชื
่ อ
็ มิใชสุ่ ขมิใชทุ่ กข์กตาม
็ ล้วนเป็ นเพราะกรรมทีได้ทาํ ไว้ในปางกอน
ทุกข์กตาม
่
การสร้างกุศลกรรมในปั จจุบนั สมัยแหงตนนี
็
(๒) “อิสสรนิมมานเหตวาท
ได้ประสบ จะเป็ นสุ ขก็
ุ ” ลัทธิ พระเป็ นเจ้ า คือ พวกทีถือวา่ สิ งใดกตามที
็ มิใชสุ่ ขมิใชทุ่ กข์กตาม
็ ล้วนเป็ นเพราะการบันดาลของเทพผูย้ งิ ใหญ่ แตมี่ มติ
ตาม ทุกข์กตาม
ั
ขัดแย้งกบแนวคิ
ดในพระพุทธศาสนา ทีเรี ยกวา่ “กฎแห่ งกรรม” กบั “กัมมัสสกตาสัทธา”
็
็
(๓) “อเหตอปั
ได้ประสบ จะเป็ นสุ ขกตาม
ุ จจัยวาท” ลัทธิ เสี ยงโชค คือ พวกทีถือวา่ สิ งใดกตามที
็ มิใชสุ่ ขมิใชทุ่ กข์กตาม
็ ล้วนหาเหตุหาปัจจัยมิได้ คือ ถึงคราวกเป็
็ นไปเอง แตกลั
่ บ
ทุกข์กตาม
่ วิตไปตามยถากรรมทีไร้จุดหมาย ไมตางจากชี
่ ่
ปลอยชี
วติ สัตว์เดรัจฉานทัวไป
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่ เป็ นเรื องความเห็นถือผิดแหง่ “ทิฏฐิ–มิจฉาทิฏฐิ” ดังนี
พวกลัทธินอกพระพุทธศาสนาดังกลาวนี
“ทิฏฐิ ๒” หมายถึง ความเห็น–ความเห็นผิด ได้แก่
่ ยง ความเห็นวามี
่ อตั ตาและโลกซึงเทียงแท้ยงั ยืนคงอยูต่ ลอดไป
(๑) “สั สสตทิฏฐิ ” คือ ความเห็นวาเที
่
่ อตั ตาและโลกซึงจักพินาศขาดสูญหมดสิ นไป
(๒) “อจเฉททิ
ฏฐิ ” คือ ความเห็นวาขาดสู
ญ ความเห็นวามี
ุ
“ทิฏฐิ ๒” หมายถึง ความเห็น–ความเห็นผิด ได้แก่
่ ่ นอันทํา เห็นวาการกระทํ
่
(๑) “อกิริยทิฏฐิ” คือ ความเห็นวาไมเป็
าไมมี่ ผล
่ ่ เหตุ เห็นวาสิ
่ งทังหลายไมมี่ เหตุปัจจัย
(๒) “อเหตกทิ
ุ ฏฐิ” คือ ความเห็นวาไมมี
่ ่ เห็นวาไมมี
่ ่ การกระทําหรื อสภาวะทีจะกาหนดเอาเป็
ํ
(๓) “นัตถิกทิฏฐิ” คือ ความเห็นวาไมมี
นหลักได้
“ทีสดุ ๒ อย่ าง –อันตา ๒” หมายถึง ข้อปฏิบตั ิหรื อการดําเนินชีวิตทีเอียงสุ ด ผิดพลาดไปจากทางอันถูกต้อง
นันคือ “มัชฌิมาปฏิปทา” ได้แก่
(๑) “กามสขัุ ลลิกานโยค
ุ ” คือ การหมกมุ่นอยูด่ ว้ ยกามสุ ข ความสุ ขในการครอบครองทรัพย์สิน ความ
ิ
มังคังไพบูลย์ในลาภสักการะ หรื อโภคทรัพย์ในเชิงวัตถุนิยมและบริ โภคนิยมแบบเกนความพอดี
ั
สมกบฐานะในความเป็
นมนุษย์ จนแสวงหาความสุ ขบนความทุกข์ร้อนของคนอืน ด้วยความ
่ มนุษยธรรมทีนิยมในสังคม จนกลายเป็ นเรื องปกติไป โดยเข้าใจวาเป็
่ นทาง
เบียดเบียนเขาอยางไร้
ิ
หลุดพ้นจากกเลสและทุ
กข์ทงั ปวงได้
่
(๒) “อัตตกิลมถานโยค
การบีบคันทรมานตนให้
ุ ” คือ การประกอบความลําบากเดือดร้อนแกตนเอง
่ นทางหลุดพ้นจากกเลสและทุ
ิ
เดือดร้อน โดยเข้าใจวาเป็
กข์ทงั ปวงได้ เชน่ การบําเพ็ญตบะที
พยายามจะแสดงอิทธิฤทธิ เพือแสวงหาลาภสักการะ หรื อความศรัทธาเลือมใสในพฤติกรรมของ
่ นทีวิปริ ตไป อยางเชน
่ ่ การบําเพ็ญทุกรกริิ ยา อดข้าว กลันลมหายใจ ให้ถึงขันปางตาย
ตนอันเชนนั
่ น วาเป็
่ นอันศักดิสิทธิทีประพฤติปฏิบตั ิกนมาอยางไร
ั
่
จนกลายเป็ นเรื องการยึดมันศีลวัตรเหลานั
่ นหนทางแหงความหลุ
่
เหตุผล วาเป็
ดพ้น ให้ตนบริ สุทธิได้ พระศาสดาได้ทรงดําเนินปฏิบตั ิ
่ ่ นจริ งตามความเชือนัน ซึงเป็ นแนวทางทีไมใชในแนวทางสายกลางแหงปั
่ ่
่ ญญา
มาแล้ว วาไมเป็
่
่ แสดงผลไปไกลกวานั
่ น ไมใช
่ ่ “ชน
คือ “มัชฌิมาปฏิปทา” ทีพระองค์ทรงตอยอดความคิ
ดใหมให้
่ นันคือ เป็ นเรื อง “การเห็นด้ วยตรั สร้ ูอริ ยสัจจธรรมในวิปัสสนาภมิู” ที
ผูห้ ลงทิศ” อีกตอไป
ั ายปั ญญา
ละเอียดประณี ตกวา่ จนกลายเป็ นการหลุดพ้นทังฝ่ ายสมาธิสมถะใน “เจโตวิมุตติ” กบฝ่
วิปัสสนาใน “ปัญญาวิมุตติ”
ดังนัน ความนึ ก คิ ด ในใจที ฝั ง รอยมานานจากคนรุ่ น หนึ งสู่ ค นอี ก รุ่ น หนึ งนัน เป็ นเรื องถื อ ผิด ควา มคิ ด
่
ผิดเพียนจากความเป็ นจริ ง ทีเรี ยกวา่ “วิปลาส–วิปริ ต” เป็ นความโงทางสายพั
นธุ์ เพราะกรรมเป็ นเครื อง
ํ
่ ไว้อยางสนิ
่
ั
กาหนดภพภู
มิคนเหลานี
ท แม้บางคนจะมีโอกาสได้พบกบพระสั
ทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธ
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็ กไมวายจากความหลงใหลเสี
็ ่
่ นอยู่ไมเสื
่ อมคลาย โดยเฉพาะอยางยิ
่ ง ความเชือ
เจ้าแล้วกตาม
ยสติดงั กลาวนั
่ ใช้ปัญญากลันกรองคิดพิจารณาด้วยเหตุผล ซึ งเรื องเหลานี
่ พระพุทธเจ้าทรง
เรื องโชคลาง ทีเป็ นเรื องไมได้
อธิ บายวา่ มันเป็ นเรื อง “กฎแห่ งกรรม” คื อ “กัมมผลสั ทธา” กบั “กัมมั สสกตา–กฎกรรมของสั ต ว์ ” คื อ
่ ่ องปั ญญางมงาย ซึ งมีเส้น
“กัมมัสสกตาสั ทธา” โดยพระองค์ให้จงเชือด้วยการใช้เหตุผลและปั ญญา ไมใชเรื
็ า
บางๆ แบง่เขตแดน ได้แก่ (๑) “ความโง่ บัดซบ” กบั (๒) “ความฉลาดอัจฉริ ยะ” ถ้าขาดสติสัมปชัญญะกเข้
็ าสู่ การดํารงถาวรในแดนหลัง กให้
็ ใช้ปัญญาพิจารณา
ไปสู่ แดนแรก แตถ้่ ามีสติสัมปชัญญะเต็มรอบกจะเข้
่ ่
็ ถ้าเจริ ญปฏิ จจสมุปบาทมาอยางดี
่ แล้ว ทําให้เห็ นเหตุและผลของสภาวธรรม
เลื อกเอา แตอยางไรกตาม
่ ิ
ทังหลาย จะเข้าใจถูกต้องได้ว่า รากเหง้าของความโงเกดจาก
“อวิชชา–ความไม่ ร้ ู จริ งในอริ ยมรรค” กบั
่
“โมหะ–ความหลงไร้ สติ สัมปชัญญะ” โรคนี จะใช้ยารากไม้สมุนไพรไทยรักษา คงไมทั่ นการอยา่ งแนนอน
่ ง หลายคิ ด ผิด ต้อ งแกด้้ ว ยการรู ้ จ ัก ซัก ถามผูร้ ู ้ ปราชญ์แ หงมุ
่ นี
ขอแสดงความเสี ย ใจด้ว ย เพราะทานทั
่
้
่ แตถ้่ าใช้นกั จิตวิทยา
อริ ยบุคคล หรื อพระอริ ยสงฆ์ เป็ นสําคัญแหงการแกไขโรคทางสมองพิ
การดังกลาวนี
็
็ อันตรายมาก เพราะความโงดั่ งกลาวนี
่ มันถายทอด
่
หรื อหมอดู กอาจจะบ้
าไปพร้อมๆ กนั ทัง ๒ ฝ่ าย เลยกได้
่
ทางกรรมพันธุ์ ให้กลับไปพิจารณาอานหลายๆ
รอบ และคิดด้วยเหตุผลหรื อการใช้ปัญญาทีละเอียดประณี ต
่ างต้น อีกครัง
คือ “โยนิโสมนสิ การ” ในธรรมหัวข้อ “๕. จฬกั
ู มมวิภังคสตร
ู –ว่ าด้ วยกฎแห่ งกรรม” ดังกลาวข้
็ อันเป็ นคําสอนของพระศาสดาของพวกเราทังหลาย ผูม้ หาบุรุษแหงพุ
่ ทธสัตถุสาสน์
หรื อหลายๆ ครังกได้
่
็ ในเบื องต้นนัน ผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนานัน ต้องเข้าใจนัยของคําวา่ “อริ ยมรรค” ให้ถ่องแท้
อยางไรกตาม
่ เพือจะได้เกดปั
ิ ญญาทีเห็นขัดสวางไสวเกยวหลั
่
ี
ั
เสี ยกอน
กธรรมในพระพุทธศาสนา ทําความเข้าใจกบธรรม
ทังหลายทีควรรู ้ยิง ทีหมายถึง “พระปัตติสัทธรรม” (พระอภิธรรม) เพือใช้เป็ นหลักในการปฏิบตั ิทีเหมาะ
่
่ ่ งสมาธิ ในความวางเปลาไมประกอบด้
่
่ ่
ควรแกธรรม
ไมใชนั
วยเหตุผลและปั ญญา ให้รู้จกั คําวา่ “การต่ อยอด
ิ
่
่ ิ นเมื อวานนี เนื อหา
ปั ญญา” แล้วนํามาใช้ให้เกดประโยชน์
อยางแท้
จริ ง เพราะพระพุทธศาสนาไมเกดขึ
็ รับการเรี ยบเรี ยงสังคายนาโดยพระอรหันต์ทงั หลาย ไมใชพวกครู
่ ่
่
พระไตรปิ ฎกกได้
ชาํ นาญการเชนทางโลก
่
่ ในพระพุทธศาสนา
ทีผลิตเอกสารเพือรับรองวิทยฐานะของตนให้เงินเดือนเพิมขึนกอนเกษี
ยร เรื องเหลานี
ั
่ ทยใกล้เกลือกนดาง
ิ ่ อยาเป็
่ นอภัพบุคคลกนอี
ั กตอไปเลย
่
่ ทธา
นัน ชาวโลกเขารู ้กนมากแล้
ว มีแตชาวไ
อยาศรั
่
ผิดทางในดิรัจฉานวิชชา ได้แก่ วิชาทางโลก อาคมเวทมนต์ และ ไสยาศาสตร์ อยางในละครที
วี ทีชีแนะให้
่ โงยิ่ งขึน แทนทีจะนําสิ งดีของพระธรรมมาเผยแผให้
่ เข้าใจยิงขึน กลับทําหน้าทีถายทอดองค์
่
โง่
คนรุ่ นใหมให้
ั งสังคม คนทีทวนกระแสสังคมแบบดักดานโงเงานั
่ ่ น ไมใช
่ ่ “คนบ้ าเสียสติ” เพียงแตวาทานมาอยู
่่ ่
ให้กนทั
ใ่ น
่
ิ
ภูมิแหงอโคจรอั
นประกอบด้วย คติวิบตั ิ กาลวิบตั ิ อุปธิ วิบตั ิ ปโยควิบตั ิ ด้วยความถึงพร้อมสมบรู ณ์เกนจะ
ฟื นได้ง่ าย อนึ ง ความศรั ทธาและฉันทะที แรงกล้าด้วยควา มอาจหาญที จะสื บทอดพระศาสนานัน เป็ น
่
็ ศรัทธาใน
แรงผลักดันให้พุทธบริ ษทั ได้ทาํ หน้าทีชีแนะสังคมไปให้ถูกทาง แม้อุปสรรคจะใหญหลวง
กให้
่ วิตทีสุ ดรอบแล้ว อนุโมทนา ทานเดิ
่ นทางไมผิ่ ดเส้นทางหรอก.
พระรัตนตรัยเอาไว้ อันเป็ นสรณะทีพึงแหงชี
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