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บทคัดย่อ 

 
สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหลกัมชัฌิมาปฏิปทา  ความสัมพนัธ์ระหว่างหลัก

มัชฌิมาปฏิปทากับหลักธรรมอ่ืนในพระพุทธศาสนาเถรวาท  และวิ เคราะห์การนําหลัก

มชัฌิมาปฏิปทามาใชใ้นการดาํรงชีวติ   

 งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัคุณภาพทางการคน้ควา้เอกสาร  โดยรวบรวมขอ้มูลจากหลกัฐานชั้น

ปฐมภูมิ  คือ พระไตรปิฎก  และเอกสารชั้นทุติยภูมิ  คือ อรรถกถา  ฎีกา  และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ี

นกัวชิาการทางพระพุทธศาสนาไดร้วบรวมไว ้

 ผลของการวจิยัพบวา่  หลกัมชัฌิมาปฏิปทา  เป็นหลกัท่ีประกอบดว้ยองคแ์ห่งการปฏิบติั  ๘  

ประการ  หรือเรียกวา่  อฏัฐงัคิกมรรค  หลกัมชัฌิมาปฏิปทาน้ีเป็นขอ้ปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามธรรมชาติ  

พอดี  พอเหมาะกบัการดาํรงชีวิตเพื่อท่ีจะพฒันาชีวิตไปสู่ชีวิตท่ีประเสริฐ  ถูกตอ้ง  ดีงาม  ท่ีเรียกวา่

ทางสายกลางเพราะเป็นทางท่ีไม่เดินไปสู่ส่วนสุดทางดา้นการดาํรงชีวิตอยา่งโลก ๆ  และไม่สุดโต่ง

ไปในทางการทรมานตน  แต่เป็นทางแห่งการประพฤติปฏิบติัท่ีตรงต่อความหลุดพน้จากทุกขแ์ละ

เป็นอิสระต่อส่ิงร้อยรัดทั้งมวล 

 หลกัทางสายกลางตามคาํสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาทน้ี มี ๒ ลกัษณะ  ไดแ้ก่  ทางสาย

กลางทางปรัชญาหรือแนวความคิด เรียกวา่  มชัเฌนธรรม  และทางสายกลางทางการปฏิบติั  เรียกวา่ 

มชัฌิมาปฏิปทา  มชัเฌนธรรมนั้นเก่ียวกบัแนวความคิดท่ีเป็นสายกลางในพระพุทธศาสนาท่ีแฝงอยู่

โดยทัว่ไปในหลกัธรรมสําคญัของพระพุทธศาสนา  เช่น  หลกัไตรลกัษณ์  หลกัปฏิจจสมุปบาท  

หลักอริยสัจจ์  และขันธ์ห้า   ส่วนมัชฌิมาปฏิปทานั้ นเ ก่ียวกับหลักแห่งการปฏิบัติได้แก่               

หลกัไตรสิกขา 

หวัใจสําคญัของหลกัปฏิบติัทางสายกลางคือการนาํไปประยุกตใ์ชไ้ดก้บัการดาํรงชีวิตของ

ทั้งชีวิตคฤหสัถ์และชีวิตบรรพชิต  แต่ละแนวการดาํเนินชีวิตก็ตอ้งพิจารณาระดบัความเขม้ขน้ของ

ทางสายกลางท่ีเหมาะกบัชีวติท่ีเป็นจริง  ใครก็ตามหากปฏิบติัตามองคป์ระกอบของทางสายกลางได้

อย่างถูกตอ้ง  และครบถว้น  เขาย่อมไดรั้บอานิสงส์ท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งการดาํเนิน

ชีวติทางโลกและการดาํเนินชีวติทางธรรม 
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ABSTRACT 
 
 The  purpose  of  this  research  is  to  study  the  principle  of  Middle  Path  in  

Theravāda  Buddhism,  its  relation  in  other  core  doctrines  and  application  of  middle  path  in  

daily  life. 

 The  research  methodogy  is  the  documentary  research  in  which  all  data  are  based  

on  Tipitaka,  commentaries  Sub-Commentaries  and  other  documents. 

 The  results  of  the  study  are  found  that  the  Middle  Path  or  the  Noble  Eightfold  

Path  is  the  method  or  process  of  actual  practice  for  right  livelihood.  This  way  is  the  

natural,  proper  and  suitable  way  in  order  to  cultivate  an  ordinary  life  for  the  noble  life.  

It  is  called  Middle  Path  because  it  lies  on  between  the  sensual  pleasures  and  mortification  

by  means  of  avoiding  both  extreme  corners.  It  ensures  that  this  way  is  able  to  lead  one  

who  practices  to  cessation  of  suffering  and  ending  of  the  circle  of  life. 

 As  a  matter  of  fact,  the  Middle  Path  is  deliberately  interpreted into  two  Theravāda  

Buddhist  perspectives,  namely;  Majjhenadhamma  (Middle  philosophical  perspective)  and  

Majjhimāpatipadā  (Middle  practical  perspective).  The  former  deals  with  the  middle  

philosophy  in  Buddhism  which  generates  throughout  the  core  Buddhist  doctrines  i.e.,  the  

Three  Characterics,  the  principle  of  Dependent  Origination,  the  Four  Noble  Truths  and  

Five  Aggregates,  the  later  deals  with  the  middle  practical  process, i.e.,  the  Three-fold  

Training. 

The  cornerstone  of  Middle  Path  is  applicable  for  both  secular  life  and  cleric  life.  

Any  lifestyle  should  be  scrutinized  the  intense  level  of  Middle  Path  for  suiting  with  their  

lives.  Whosoever  practices  full  factors  in  the  Middle  Path  rightly  and  intententionally,  he  

or  she  absolutely  deserves  the  advantices  to  achieve  their  fulfillment  of  both  worldly  aims  

and  spiritual  attainment. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลงไดด้ว้ยดี  ก็เพราะความช่วยเหลือของบุคคลหลายท่านซ่ึงผูว้ิจยั

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา  ณ  โอกาสน้ี  คือ  พระครูปลดัสัมพิพฒันวิริยาจารย ์ คณบดี

บณัฑิตวิทยาลยั  อาจารย ์ ดร. สุวิญ  รักสัตย์  อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีกรุณาช่วยเหลือให้คาํแนะนํา     

ตรวจสอบ  แกไ้ข  สารนิพนธ์น้ีดว้ยดี และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํสารนิพนธ์น้ีไดแ้ก่  อาจารย์

วศิน  อินทสระ  ดร. ธีรัตม ์ แสงแกว้  และผศ. จาํนง  คนัธิกท่ีช่วยแนะนาํขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่

ผูว้จิยั 

 ขอกราบขอบพระคุณ  พระอุดมศีลคุณ  เจา้อาวาสวดับุปผาราม  ท่ีเมตตาดา้นท่ีอยูอ่าศยัใน

การศึกษาคร้ังน้ี ขอกราบขอบพระคุณพระครูสถิตศีลวฒัน์ (ท่านเลขา)  พระมหาสุเจต  สุจิตฺตชิโต  

พระมหาอาคม  ป�ฺ�าธโร  และพระณรงค ์ สิริสทฺโธ  ท่ีเอ้ือเฟ้ือทางดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ

ช่วยแนะนําในการใช้เป็นอย่างดี  ขอขอบคุณบรรณารักษ์ห้องสมุดบณัฑิตวิทยาลัย  เจา้หน้าท่ี

หอ้งสมุดกลางมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั  เจา้หนา้ท่ีหอสมุดแห่งชาติ  ท่าวาสุกี  รวมถึงท่าน

ผูเ้ป็นเจา้ของผลงานวชิาการอนัทรงคุณค่าทุกท่านท่ีผูว้จิยัไดน้าํมาประกอบงานวจิยัฉบบัน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อพระมหาประเสริฐ  จิตฺตเสฏฺโ� เจา้อาวาสวดัป่าชิคาโก    

อาจารยถ์าวร  คงปาน  อาจารยว์ิภา  รัศมีอมรวิวฒัน์ คุณณรงคศ์กัด์ิ  เนียมนดั  คุณวนิดา  ปิยะวาทิน 

นา้สมชาติ  บุญประเสริฐ  และชมรมผูป้ฏิบติัธรรมสาํนกังานศาลยุติธรรม  ท่ีสนบัสนุนอุปถมัภด์า้น

ทุนการศึกษา  และเพื่อนนิสิตพุทธศาสน์ทุก ๆ ท่านท่ีคอยใหก้าํลงัใจแลกเปล่ียนขอ้มูลในการทาํวิจยั

คร้ังน้ี 

 ความดีและคุณประโยชน์ของสารนิพนธ์น้ีผูว้ิจยัขอบูชาคุณคุณบิดามารดา  ครูบาอาจารย ์  

ผูมี้อุปการะคุณ ตลอดจนญาติสนิท  มิตรสหายทุก ๆ  ท่าน ขออาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณ

ความดีบารมีธรรมจงปกปักรักษาคุมครองผูมี้พระคุณทุกท่านไดส้มหวงัในส่ิงท่ีมุ่งหวงั  ไดมี้ปัญญา

รู้แจง้ส่องทางในการดาํเนินชีวิตประสบความสุขในระดบัท่ีตอ้งการ  ถึงความสุขในระดบัสูงคือ 

พระนิพพานดว้ยเทอญ 
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สารบัญคาํย่อ 

 

 อกัษรย่อช่ือคมัภีร์ในสารนิพนธ์เล่มน้ี  ผูว้ิจยัใช้อา้งอิงจากคมัภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย

ฉบบัสังคายนา  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ในวโรกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕  รอบ  พุทธศกัราช  ๒๕๓๐  โดยอา้งอิงตามลาํดบัคมัภีร์  ดงัน้ี 
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ตามลาํดบั  เช่น  วสุิทฺธิ. ๓/๒๔๖  หมายความวา่  อา้งจากคมัภีร์วสุิทธิมรรค  ภาค  ๓  ขอ้  ๒๔๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ฉ 

สารบัญ 

          หน้า 

บทคดัย่อภาษาไทย ก 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ ข 

กติติกรรมประกาศ ค 

สารบัญคาํย่อ ง 

สารบัญ ฉ 

 

บทที ่ ๑  บทนํา ๑ 

 ๑.๑ ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา ๑ 

 ๑.๒ วตัถุประสงคข์องการวจิยั ๓ 

 ๑.๓ ขอบเขตของการวจิยั ๓ 

 ๑.๔ วธีิดาํเนินการวจิยั ๓ 

 ๑.๕ ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ๔ 

 ๑.๖ เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ๔ 

 ๑.๗ นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศึกษา ๗ 

 

บทที ่ ๒  มชัฌมิาปฏปิทาตามหลกัพระพทุธศาสนาเถรวาท ๙ 

 ๒.๑ ความหมายของมชัฌิมาปฏิปทา ๙ 

 ๒.๒ จุดกาํเนิดของมชัฌิมาปฏิปทา ๑๒ 

 ๒.๓ องคป์ระกอบของมชัฌิมาปฏิปทา ๑๔ 

 ๒.๔ ความสาํคญัของมชัฌิมาปฏิปทา ๒๗ 

 

บทที ่ ๓  ความสัมพนัธ์ระหว่างมชัฌมิาปฏปิทากบัหลกัธรรมอ่ืนใน 

 พระพทุธศาสนาเถรวาท ๓๔ 

 ๓.๑ ความสัมพนัธ์ระหวา่งมชัฌิมาปฏิปทากบัไตรลกัษณ์ ๓๔ 

 ๓.๒ ความสัมพนัธ์ระหวา่งมชัฌิมาปฏิปทากบัไตรสิกขา ๔๕ 

 ๓.๓ ความสัมพนัธ์ระหวา่งมชัฌิมาปฏิปทากบัอริยสัจ ๕๕ 



 
 

 ช 

 ๓.๔ ความสัมพนัธ์ระหวา่งมชัฌิมาปฏิปทากบัขนัธ์  ๕ ๖๓ 

 ๓.๕ ความสัมพนัธ์ระหวา่งมชัฌิมาปฏิปทากบัปฏิจจสมุปบาท ๗๑ 

 

บทที ่ ๔  วเิคราะห์การนําหลกัมชัฌมิาปฏปิทามาใช้ในการดํารงชีวติ ๗๙ 

 ๔.๑ การดาํรงชีวติตามหลกัศีลปฏิปทา ๗๙ 

  ๔.๑.๑ การดาํรงชีวติตามหลกัศีลปฏิปทาของคฤหสัถ ์ ๘๐ 

  ๔.๑.๒ การดาํรงชีวติตามหลกัศีลปฏิปทาของบรรพชิต ๘๖ 

 ๔.๒ การดาํรงชีวติตามหลกัสมาธิปฏิปทา ๙๒ 

  ๔.๒.๑ การดาํรงชีวติตามหลกัสมาธิปฏิปทาของคฤหสัถ ์ ๙๓ 

  ๔.๒.๒ การดาํรงชีวติตามหลกัสมาธิปฏิปทาของบรรพชิต ๙๖ 

 ๔.๓ การดาํรงชีวติตามหลกัปัญญาปฏิปทา ๑๐๒ 

  ๔.๓.๑ การดาํรงชีวติตามหลกัปัญญาปฏิปทาของคฤหสัถ ์ ๑๐๓ 

  ๔.๓.๒ การดาํรงชีวติตามหลกัปัญญาปฏิปทาของบรรพชิต ๑๐๖ 

 ๔.๔ คุณค่าของการดาํรงชีวติดว้ยหลกัมชัฌิมาปฏิปทา ๑๑๒ 

  ๔.๔.๑ สาํหรับปัจเจกชน ๑๑๒ 

  ๔.๔.๒ สาํหรับสังคม ๑๑๓ 

 

บทที ่ ๕  บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๑๑๕ 

 ๕.๑ สรุปผล  ๑๑๕ 

 ๕.๒ ขอ้เสนอแนะ ๑๑๖ 

  ๕.๒.๑ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๑๖ 

  ๕.๒.๒ ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ๑๑๗ 

 

บรรณานุกรม   ๑๑๘ 

 

ประวตัิผู้วจิัย  ๑๒๒ 



 

 

บทที ่ ๑ 

บทนํา 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ปัจจุบนัการดาํรงชีวิตของมวลมนุษยใ์นโลกน้ี  ลว้นเต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคมากมาย 

เช่น  ปัญหาการครองชีพ  ปัญหาทางเศรษฐกิจ  ปัญหาทางการเมือง  ปัญหาอนัเกิดจากภยัธรรมชาติ

ต่าง  ๆ  ซ่ึงเป็นปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากเหตุดงักล่าวน้ี  ก่อให้เกิดความทุกข์ทางใจ  เพราะมนุษย ์ 

ไม่สามารถแก้ปัญหาอุปสรรคในการดาํรงชีวิตอนัเกิดจากเหตุต่าง  ๆ  ดังกล่าวมาแล้วได้ดงัใจ

ปรารถนา  จึงทาํใหม้นุษยมี์ความสุขทางใจนอ้ย  หรือหมดความสุขทางใจ  เพราะใจหมกมุ่นวุน่วาย

อยู่กบัความคิดท่ีจะหาแนวทางวิธีท่ีจะออกจากปัญหา  และอุปสรรคเหล่านั้น  ถา้มนุษยค์นใดพบ

ทางออกท่ีดีและเหมาะสม  ความทุกขท์างใจก็จะหมดไป  แต่ถา้ไม่พบทางแกปั้ญหาอุปสรรคไดก้็จะ

หมกมุ่นวกวนอยู่จนอาจทาํให้ร่างกายป่วยไข ้ และอาจสูญเสียชีวิตเพราะการตดัสินใจท่ีผิดพลาด  

หรือเลือกวธีิแกปั้ญหาผดิ  ๆ  อนัจะทาํใหเ้กิดความทุกขท์างใจมากยิง่ข้ึน 

 หลกัธรรมคาํสอนในพระพุทธศาสนานั้นมีหลากหลาย  ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงแนวจริยศาสตร์  

ตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ขั้นสูง  เพื่อนาํมาเป็นแนวทางการดาํรงชีวิตของมวลมนุษย ์ ดว้ยแนวทาง  

มชัฌิมาปฏิปทา  หรือ  อริยมรรค  มชัฌิมาปฏิปทา  หมายถึง  ข้อปฏิบติัอนัเป็นกลาง  ๆ  ไม่ตึง

เกินไป  ไม่หย่อนเกินไป  อนัเป็นวิธีการทางสายกลางสอดคล้องกบักฎธรรมชาติ  โดยยึดหลัก

ปฏิบติัซ่ึงมีองคป์ระกอบ  ๘  ประการ  อริยมรรค  หมายถึง  ทางอนัประเสริฐ  หรือทางอนัให้สําเร็จ  

บางทีเรียกว่า  มรรคมีองค์  ๘  การดาํรงชีวิตดว้ยหลกัน้ีทาํให้บุคคลเป็นอารยชน  ซ่ึงเป็นทางอนั

บุคคลเคยเดินมาก่อนแลว้  กฎน้ีเป็นกฎเกณฑท่ี์แน่นอน  และมาตรฐานชดัเจน  หลกัมชัฌิมาปฏิปทา

น้ีทุกคนควรยึดเป็นหลักสําคัญในการดํารงชีวิต  แต่หลักมัชฌิมาปฏิปทามีหลักธรรมอ่ืนใน

พระพุทธศาสนาเป็นส่ิงเก้ือหนุนใหห้ลกัมชัฌิมาปฏิปทาเกิดผลอยา่งสมบูรณ์ในการดาํรงชีวิต  และ

มีผลรวดเร็วชดัเจน  ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  หลกัมชัฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางท่ีเหมาะสม

กับมวลมนุษย์  โดยมีการปฏิบติัชอบ  หรือสัมมาปฏิบติั  อนัถือได้ว่า  การดาํรงชีวิตด้วยหลัก

มชัฌิมาปฏิปทาอนัเป็นทางสายกลางแล้ว  และเม่ือนั้นวิถีชีวิตของมวลมนุษยก์็ไม่ตกไปสู่ความ

สุดโต่งดา้นใดดา้นหน่ึงระหวา่งทางสุดโต่งสองทาง  คือ 

 



 

๒ 

กามสุขลัลิกานุโยค  คือ  ความใชชี้วิตหมกมุ่นในกามสุข  ในความสําราญ  ความฟุ่มเฟือย  

หรือเป็นอยูโ่ดยหวงัเพียงเสพรสอร่อยของโลกฝ่ายเดียว  ยอมให้ความทุกข์  ความสุข  ความดีงาม  

ทาํใหคุ้ณค่าการดาํรงชีวติตกเป็นทาสทางวตัถุ 

 อตัตกิลมถานุโยค  คือ  ความบาํเพญ็ตนให้ลาํบากโดยใชต้นเองเกินความพอดี  กดข่ีตนเอง

อยา่งไม่ปราณี  หรือสุดไปทางดา้นจิต  เห็นทุกอยา่งจะสําเร็จไปทางจิตโดยฝ่ายเดียว  รักษาประคอง

แต่จิต  จึงเป็นเหตุใหไ้ม่ยอมดูแลร่างกาย  ทาํใหไ้ดรั้บความเดือดร้อนทางร่างกาย 

 หนทางดงักล่าวทั้งสองประการน้ี  ในพระพุทธศาสนาเถรวาท  พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรง

หา้มพุทธบริษทัมิให้เสพ  มิให้ประพฤติปฏิบติั  เพราะจะทาํให้เดือดร้อนและหลงมืดมวัลืมตวั  ท่ีน้ี

ยงัทรงแนะนาํให้ปฏิบติัตามหลกัทางสายกลาง  อนัเป็นหลกัการสําคญั  ท่ีมีจุดหมายเพื่ออิสรภาพ  

และสันติภาพอย่างแทจ้ริง  หากเพราะมวลมนุษยเ์รามีความเห็นดี  เห็นชอบแลว้  การกระทาํใด  ๆ  

และผลของการกระทาํนั้น  ๆ  ยอ่มจะดีและชอบไปดว้ย  เม่ือไดก้ระทาํเช่นน้ีแลว้การดาํรงชีวิตของ

มวลมนุษย์ทั้งหลายก็จะมีความสงบสุข  สืบเน่ืองมาจากทุกชีวิตมีความปรารถนาดีต่อกนั  และ

ปฏิบติัดีต่อกนั 

ตามหลกัพระพุทธศาสนาเห็นว่า  ถา้มวลมนุษยไ์ม่สามารถจะเห็นดี  เห็นชอบแลว้  ผูน้ั้น

ย่อมจะทาํความทุกข์  ความเดือดร้อน  ทั้งแก่ตนเอง  บุคคลอ่ืน  สังคม  ประเทศชาติได้  ฉะนั้น  

พระพุทธศาสนาจึงนาํเสนอให้มวลมนุษยป์ฏิบติัดี  ปฏิบติัชอบตามทางสายกลาง  เพื่อให้เกิดความ

พอดี  ความพอควร  ความพอเหมาะ  ความสมดุล  และความสงบสุขทั้งแก่ตนเองและบุคคลอ่ืน  

ถึงแมจ้ะมีองคป์ระกอบเพียง  ๘  ประการ  แต่ก็เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีใชใ้นการดาํรงชีวิต  และ

สามารถขยาย  กระจายออกไป  จดัวางให้เป็นระบบ  เป็นรูปธรรม  ขั้นตอน  ลาํดบัต่าง  ๆ  ปรับให้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ บุคคล  สถานการณ์  เง่ือนไข และระดบัความตอ้งการของแต่ละบุคคล   

หากบุคคล  ชุมชน  และประเทศชาติใดไม่มีหลกัมชัฌิมาปฏิปทาเป็นเคร่ืองยึดมัน่ในการ

ดาํรงชีวิตดว้ยทางสายกลางแลว้  ก็จะมีแต่กิเลสตณัหานาํความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่ตน สังคม  

และประเทศชาติ  ทาํใหเ้ดือดร้อนวุน่วายแตกแยกเพราะตกเป็นทาสของกิเลสตณัหาไม่มีความเจริญ

มีแต่ความเส่ือมตลอดไป 

 ถา้บุคคล  สังคม  ประเทศชาตินาํหลกัมชัฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาเถรวาท  หรือ

หลกัธรรมสายกลางน้ีไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  บุคคล  สงัคม  ประเทศชาตินั้นก็สงบร่มเยน็  อยูก่นัดว้ย

ความรักใคร่  ปองดอง  สามัคคีกัน  และย ังเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่หลักคําสอนใน

พระพุทธศาสนาใหก้วา้งขวางสืบไป 

 

 



 

๓ 

๑.๒ วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 การศึกษาวิเคราะห์หลกัการดาํรงชีวิตดว้ยหลกัมชัฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาเถรวาท  

มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาหลกัมชัฌิมาปฏิปทาตามหลกัพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกัมชัฌิมาปฏิปทากบัหลกัธรรมอ่ืน    

              ในพระพทุธศาสนาเถรวาท 

 ๑.๒.๓ เพื่อศึกษาวเิคราะห์การนาํหลกัมชัฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาเถรวาทมาใชใ้น 

 การดาํรงชีวติ 

 

๑.๓ ขอบเขตของการวจิัย 

 การศึกษาวิจัยค ร้ัง น้ี เป็นงานวิจัย เ ร่ืองการดํารงชีวิตด้วยหลักมัชฌิมาปฏิปทาใน

พระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก  คมัภีร์อรรถกถา  ฎีกา  หลกัธรรมอ่ืนท่ีผ่านการ

วเิคราะห์วจิยัมาแลว้  และเอกสารบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

๑.๔ วธีิดําเนินการวจิัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ตามขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

 ๑.๔.๑ รวบรวมขอ้มูลจากพระไตรปิฎก คมัภีร์อรรถกถา ฎีกา 

 ๑.๔.๒ ศึกษาการตีความ  แปลความ  หลกัมชัฌิมาปฏิปทาท่ีผูรู้้ท่านอ่ืน ๆ ไดศึ้กษาคน้ควา้

และวิจัย   แล้วนํามาจัดเป็นหมวดหมู่แนวทางต่าง  ๆ  เพื่อให้เ ห็น  หลัก

มชัฌิมาปฏิปทาถูกตอ้งและชดัเจนข้ึน 

 ๑.๔.๓ นําขอ้มูลมา  แล้วจดัหมวดหมู่ขั้นตอน  แนวทางให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งข้ึน

บุคคลท่ีจะใชห้ลกัมชัฌิมาปฏิปทา   เขา้ใจในหลกัมชัฌิมาปฏิปทาไดถู้กตอ้งชดัเจน

เป็นลาํดบัขั้นแลว้นาํหลกัมชัฌิมาปฏิปทาไปใชแ้กปั้ญหาในการดาํรงชีวิตประสบ

ความสาํเร็จเป็นอยา่งดี 

 ๑.๔.๔ รวบรวมขอ้มูลในขอ้  ๓  เรียบเรียงเป็นสารนิพนธ์  เพื่อเผยแผ่ให้เกิดประโยชน์  

แก่บุคคลท่ีจะนาํหลกัมชัฌิมาปฏิปทาไปใชใ้นการดาํรงชีวติอยา่งมีความสุข 

    

 



 

๔ 

๑.๕ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ๑.๕.๑ ทาํใหท้ราบถึงความหมาย  ความสาํคญั และท่ีมาของหลกัมชัฌิมาปฏิปทาท่ีแทจ้ริง

ถูกตอ้งในพระไตรปิฎก 

 ๑.๕.๒ ทาํใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกัมชัฌิมาปฏิปทากบัหลกัธรรมอ่ืน ๆ 

 ๑.๕.๓ ทาํใหบุ้คคลและสังคมนาํหลกัและแนวทางของมชัฌิมาปฏิปทาท่ีถูกตอ้งไปปฏิบติั

ในการดาํรงชีวติอยา่งมีความสุข 

 ๑.๕.๔ ทาํใหเ้ป็นประโยชน์ต่องานวจิยัต่อไป 

 

๑.๖ เอกสารงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 งานวจิยัน้ีวเิคราะห์การดาํรงชีวติดว้ยหลกัมชัฌิมาปฏิปทา  เป็นงานวิจยัท่ีไม่มีผูใ้ดเคยทาํมา

ก่อน  จึงเป็นงานวจิยัใหม่  หนงัสือและงานวจิยัพอมีบา้ง  ผูว้ิจยัไดพ้ยายามรวบรวมหนงัสืองานวิจยั

และวิทยานิพนธ์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวข้องเป็นบางส่วนมาประกอบในการทําวิจัยน้ี  โดยมีเน้ือหา

โดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 

 ๑. พระธรรมปิฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดเ้สนอ  พุทธธรรมฉบบัปรับปรุงและขยายความ  มี

ใจความวา่  มชัฌิมาปฏิปทา  แปลวา่ขอ้ปฏิบติัมีในท่ามกลาง  หรือทางสายกลาง  หมายถึงขอ้ปฏิบติั  

วธีิการ  หรือทางดาํเนินชีวติท่ีเป็นกลาง ๆ  ตามธรรมชาติ  สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ  พอเหมาะพอดีท่ี

จะให้เกิดผลตามกระบวนการดบัทุกข์ของธรรมชาติ  ไม่เอียงเขา้ไปหาขอบสุดสองขา้งท่ีทาํให้ติด

พวัพนัอยูห่รือเฉไถออกไปนอกทาง   

 มชัฌิมาปฏิปทาน้ี  แมจ้ะมีองค์ประกอบเพียง  ๘  อย่าง  แต่ก็เป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ี

สามารถขยายกระจายออกไปจดัวางใหม่เป็นระบบ  มีรูปแบบ  ขั้นตอน  และลาํดับต่าง ๆ  ได้

มากมาย  โดยสอดคล้องกับวตัถุประสงค์  บุคคล  สถานการณ์  เง่ือนไขและระดบัความพร้อม

จาํเพาะท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 ดงันั้น  ทางสายกลางจึงเป็นทางแห่งความรู้และมีเหตุผล  เป็นทางแห่งการรู้เขา้ใจ  ยอมรับ

และกลา้เผชิญหนา้กบัความจริง  เม่ือมนุษยมี์ความรู้ความเขา้ใจและกลา้เผชิญหนา้กบัความจริงของ

โลกและชีวติแลว้  มนุษยจึ์งจะสามารถจดัการกบัชีวิตดว้ยมือของตนเองหรือสามารถดาํเนินชีวิตให้

ถูกตอ้งดีงามไดเ้อง  ฉะนั้น  ทางดาํเนินชีวติน้ีมีลกัษณะไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผูอ่ื้น  เป็นไป 



 

๕ 

ดว้ยความเขา้ใจสภาพท่ีเป็นอยู่ตามท่ีเป็นจริง  ทั้งทางวตัถุและทางจิตใจ  ปฏิบติัดว้ยความรู้เท่าทนั  

พอสมแก่เหตุปัจจยั๑
  

 ๒. พระมหาภาษิต  สุภาสิโต ชีวิตในอุดมคติตามทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท   

วิทยานิพนธ์ศาสนศาตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา  บัณฑิตวิทยาลัย            

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  ๒๕๔๒ 

 ผลการวจิยัพอสรุปไดเ้ป็นประเด็นดงัน้ี 
 ชีวิตในอุดมคติตามทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท  สามารถศึกษาและปฏิบติัไดใ้น  ๒  

ระดบั  คือ  ในระดบัแรกเป็นวิถีชีวิตของฆราวาส  ท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการศึกษาปฏิบติัในหลกั

สามประการ  ประกอบดว้ยทาน  ศีลและภาวนา  เนน้ในหลกัฆราวาส  โดยมุ่งผลท่ีเป็นประโยชน์

สําหรับการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนั  และหลกัประกนัสําหรับชีวิตท่ีดีในอนาคต  คือความสุขความ

เจริญในสัมปรายภพ 

 ส่วนในระดบัท่ีสอง  คือวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกท่ีมีความพร้อมสูง  เป็นผูไ้ม่ครองเรือน

(บรรพชิต)  ดว้ยการศึกษาปฏิบติัให้ไดป้ระโยชน์อย่างสูง  คือการดบัเพลิงทุกข์และเพลิงกิเลสตดั

กระแสของการเวียนวา่ยตายเกิดในวฎัฎสงสาร  เขา้ถึงความสุขอนัถาวรดว้ยการศึกษาปฏิบติัในศีล  

สมาธิและปัญญา  โดยเนน้ศึกษาปฏิบติัในสมถวิปัสสนา  เป็นการพฒันาจิตให้มีคุณภาพให้มีสมาธิ

มัน่คงแน่วแน่และวปัิสสนาภาวนา  เป็นการพฒันาปัญญาใหเ้กิดความรู้และเขา้ใจในสภาวธรรมตาม

เป็นจริง  เป็นปัญญาท่ีทาํใหพ้น้ทุกขไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 ชีวิตในอุดมคติตามทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาท  จึงหมายถึงกาการดาํเนินชีวิตให้บรรลุ

ประโยชน์  ๓  ประการ  ประกอบดว้ย 

๑) ทิฏฐิธมัมิกตัถะ  คือ  ประโยชน์ในปัจจุบนัอนั  ไดแ้ก่  ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในชาติน้ี 

๒) สัมปรายกิตัถะ  คือ  ประโยชน์ในภายหนา้  ไดแ้ก่  ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในชาติหนา้ 

๓)  ปรมตัถะ  คือ  ประโยชน์อยา่งสูงสุด  ไดแ้ก่  การเขา้ถึงความหลุดพน้ทุกขโ์ดยส้ินเชิง๒ 

๑พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตฺุโต), “พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ”, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั), ๒๕๔๖, ๑,๑๔๕ หนา้ 
๒

พระมหาภาษิต  สุภาสิโต, “ชีวิตในอุดมคติตามทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท”, 

วิทยานิพนธ์ศาสนศาตรมหาบณัฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั), ๒๕๔๒, 

๑๔๔ หนา้. 

                                                 



 

๖ 

 ๓. พระมหาอภินันท์  อภินนฺโท การศึกษาวิเคราะห์มชัฌิมาปฏิปทาในพระพุทธปรัชญา  

เถรวาท  กับทางสายกลางของอริสโตเติล วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต  สาขา      

วชิาปรัชญา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  ๒๕๔๖ 

 จากการศึกษาวิจยัพบว่า  หลกัมชัฌิมาปฏิปทา  หรืออริยอฏัฐงัคิกมรรคในพุทธปรัชญา   

เถรวาท  หมายถึง  ขอ้ปฏิบติั  หรือวธีิการดาํเนินชีวิตท่ีเป็นกลาง ๆ  ตามธรรมชาติ  พอเหมาะพอดีท่ี

จะใหเ้กิดผล  คือการแกปั้ญหาตามกระบวนการของธรรมชาติ  ก่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจสภาวะ

ตามความเป็นจริง  จะว่าอยู่ตรงกลางระหว่างกามสุขลัลิกานุโยค  (การหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุข)  

และอตัตกิลมถานุโยค  (การประกอบความลาํบากเดือดร้อนแก่ตน)  ก็ไม่ใช่  เป็นทางสายใหม่ก็ไม่

เชิง  แต่เป็นทางท่ีมีจุดหมายหรือเป้าหมายท่ีแน่ชดั  เป็นทางแห่งปัญญาเพื่อคฤหัสถ์และบรรพชิต

ประพฤติปฏิบติัใหเ้กิดความพอดีหรือความสุขตามกระบวนการของธรรมชาติ  สอดคลอ้งกบัความ

เป็นจริงและเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและบุคคลผูอ่ื้นในแง่ร่างกายจิตใจและปัญญา  เป็นทางสาย

เดียว  (เอกายนมรรค)  ท่ีทาํให้ทุกคนยึกถือปฏิบติัสามารถบรรลุจุดหมายปลายทางร่วมกนั  คือการ

หลุดพน้ของจิต  ชาํระจิตใหบ้ริสุทธ์ิ  เป็นอิสระจากปัญหาหรือทุกขท์ั้งปวง(นิพพาน) 

 อน่ึง  มชัฌิมาปฏิปทา  หรืออริยอฏัฐงัคิกมรรคน้ี  มีสัมมาทิฏฐิเป็นประธาน  โดยไดรั้บการ

สนับสนุนจากปัจจยัภายนอกคือ  กลัยาณมิตร  หรือปรโตโฆสะ  เป็นบุพพนิมิตแห่งการเกิดข้ึน  

กระตุ้นให้เกิดปัจจยัภายใน  คือโยนิโสมนสิการ  การใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อเกิด

สัมมาทิฏฐิ  ซ่ึงเปรียบเหมือนไฟส่องทางหรือเข็มทิศ  และสัมมาสังกปัปะ  แล้วแสดงออกเป็น

พฤติกรรมทางดา้นกายกรรม  ไดแ้ก่สัมมากมัมนัตะ  สัมมาอาชีวะ  และวจีกรรม  ไดแ้ก่  สัมมาวาจา  

โดยมีสัมมาวายามะ  เป็นแรงขบัเคล่ือนผลกัดนัให้วิ่งแล่นไป  คอยประคบัประคองให้เกิดความ

สมดุลระหวา่งองค์ประกอบทั้ง  ๘  ประการ  มีสัมมาสติ  และสัมมาสมาธิเป็นเคร่ืองมือคอยบงัคบั  

ตรวจตราใหเ้ดินทางอยูใ่นเส้น  และคอยหลบหลีกภยัอีกดว้ย  เม่ือสัมมาทิฏฐิเกิดข้ึนแลว้  องคม์รรค

อ่ืน ๆ  จะติดตามมาเอง 

 ส่วนมชัฌิม  หรือทางสายกลางของอริสโตเติล  หมายถึง  หลักคุณธรรมความดีท่ีเป็น   

กลาง ๆ  (Mean)  อยู่ระหว่างความสุดโต่งทั้ งสอง  คือส่วนเกินพอดีและส่วนท่ีขาดความพอดี  

เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้ง  เหมาะสมกบับุคคลและสังคม  แต่ไม่มีมาตรฐานท่ีตายตวั  ข้ึนอยูก่บัความ

จาํเป็น  เวลา  บริบททางสังคม  และความต้องการของแต่ละบุคคล  โดยบุคคลนั้ นจะต้องมี

การศึกษา  การใคร่ครวญอย่างรอบคอบ  และความสามารถในการยบัย ั้ง  สร้างให้เกิดความพอดี

หรือเป็นกลางได ้ อน่ึง  จุดก่ึงกลางอาจเปล่ียนแปลงไปสู่ท่ีสุดโต่งขา้งนอ้ยหรือสุดโต่งขา้งมากได ้ 

ถา้เวลา  สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป  และปริมาณท่ีมากข้ึนหรือนอ้ยลง 



 

๗ 

 แต่ท่ีสําคญัตอ้งประกอบดว้ยองค์ประกอบ  ๕  อย่าง  คือ  ในความรู้สึกและเวลาท่ีเหมาะ 

(Right Time) เพื่อท่ีจะบรรลุจุดหมายดี (Right End) อนัทาํให้เกิดกาํลงั  หรือแรงจูงใจท่ีดี (Right 

Motive) จามบุคคลท่ีและเพื่อความเป็นบุคคลดี (Right People) และตอ้งอยู่ในวิถีทางท่ีถูกตอ้ง 

(Right Way) หรือวิถีทาง (Mean) และจุดหมาย (Aim) ตอ้งสัมพนัธ์กนั  เพื่อให้เกิดการเป็นอยู่ท่ีดี 

(Living Well) เป็นหลกัท่ีมนุษยมี์ไดข้ณะมีชีวิตอยูใ่นโลกน้ีในชีวิตส่วนตวัและท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม

เท่านั้น  มุ่งความพอดี  ความสุข  หรือประโยชน์ปัจเจกชนแลว้ขยายออกไปสู่สังคมส่วนรวม๓ 

 

๑.๗ นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการวจิัย 

 “มัชฌิมาปฏิปทา” หมายถึง  ทางสายกลาง  ขอ้ปฏิบติัเป็นกลาง ๆ  ไม่หย่อนจนเกินไป  

และไม่ตึงจนเกินไป  ไม่ขอ้งแวะท่ีสุด  ๒  อยา่งคือ  กามสุขลัลิกานุโยค  และอตัตกิมถานุโยค  ทาง

แห่งปัญญา  (เริมดว้ยปัญญา  ดาํเนินดว้ยปัญญา  นาํไปสู่ปัญญา)  อนัพอดีท่ีจะให้ถึงจุดหมาย  คือ  

ความดบักิเลสและความทุกข์  หรือหลุดพน้เป็นอิสระส้ินเชิง  ไดแ้ก่  มรรคมีองค์  ๘  มีสัมมาทิฏฐิ  

เป็นตน้  สัมมาสมาธิเป็นท่ีสุด 

 “มัชเฌนธรรม” หมายถึง  หลกัธรรมสายกลาง  หรือหลกัปฏิจจสมุปบาท  ไดแ้ก่  กระบวน

ธรรมแห่งการเกิดข้ึนพร้อมโดยอาศยักนัและกนัของส่ิงทั้งหลาย  ท่ีช้ีแจงเร่ืองความทุกขข์องมนุษย ์ 

มีสองสายคือ  สายท่ีหน่ึงแสดงการเกิดข้ึนแห่งทุกข ์ เรียกวา่  ปฏิจจสมุปบาทสมุทวาร  คืออริยสัจจ์

ขอ้ท่ี  ๒  คือ  สมุทยัอริยสัจจ ์ สายท่ีสองแสดงการดบัไปแห่งทุกข ์ เรียกว่า  ปฏิจจสมุปบาทนิโรธ

วาร  คืออริยสัจจข์อ้ท่ี  ๓  คือนิโรธอริยสัจจ ์

 “ไตรลกัษณ์” หมายถึง  ลกัษณะ  ๓  อาการท่ีเป็นเคร่ืองกาํหนด  หมายให้รู้ถึงความจริงของ

สภาวะธรรมทั้งหลายท่ีเป็นอยา่งนั้น ๆ  ๓  ประการคือ ๑) อนิจจตา  ความเป็นของไม่เท่ียง ๒) ทกข

ตา  ความเป็นทุกข ์ หรือความเป็นของคงทนอยูไ่ม่ได ้๓) อนตัตตา  ความเป็นของมิใช่ตวัตน (กล่าว

สั้น ๆ  วา่  อนิจจงั  ทุกขงั  อนตัตา) 

 “ไตรสิกขา” หมายถึง  ขอ้ปฏิบติัท่ีตอ้งศึกษา  ๓  อยา่ง  คือ  ๑) อธิศีลสิกขา  การศึกษาใน

อธิศีล  ขอ้ปฏิบติัสําหรับการฝึกอบรมในทางความประพฤติอยา่งสูง  การฝึกอบรมความประพฤติ

ทางกาย  วาจา  คือระเบียบวินยัการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น  เป็นพื้นฐานแห่งการฝึกอบรมจิตใจ  ๒) อธิจิต-

ตสิกขา  การศึกษาในอธิจิตต์  ขอ้ปฏิบติัสําหรับอบรมจิต  เพื่อให้เกิดสมาธิอย่างสูง  การฝึกฝน

๓
พระมหาอภินนัท ์ อภินนฺโท, “การศึกษาวิเคราะห์มัชฌิมาปฏิปทาในพุทธปรัชญาเถรวาท

กับทางสายกลางของอริสโตเติล”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั), ๒๕๔๖, ๑๓๔ หนา้ 

                                                 



 

๘ 

อบรมจิตใจใหเ้ขม็แขง็มัน่คง  มีคุณธรรม  เพื่อใชค้วามคิดพิจารณาเป็นฐานแห่งการเจริญปัญญา ๓) 

อธิปัญญาสิกขา  การศึกษาในอธิปัญญา  ขอ้ปฏิบติัสําหรับการฝึกอบรมปัญญา  เพื่อให้เกิดความรู้

แจง้อย่างสูง  มองเห็นส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริง  จนจิตใจหลุดพน้เป็นอิสระ  ปราศจากกิเลส

และความทุกข ์

 “อริยสัจจ์” หมายถึง  ความจริงอยา่งประเสริฐ  ความจริงของพระอริยะ  ความจริงท่ีทาํให้

คนเป็นพระอริยะ  มี  ๔  อยา่งคือ ๑) ทุกข ์ สภาพท่ีทนไดย้าก  สภาพท่ีคงทนอยูไ่ม่ได ้ เพราะถูกบีบ

คั้นดว้ยความเกิดข้ึน  และความดบัสลาย  เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามเหตุ  ปัจจยั  ท่ีไม่ข้ึนต่อตวัมนัเอง 

๒) สมุทยั  เหตุให้เกิดทุกข์  ไดแ้ก่  ตณัหา  คือความทะยานอยากไดน้ัน่ไดน่ี้  อยากเป็นโน่นอยาก

เป็นน่ี ๓) นิโรธ  ความดบัทุกข์  คือดบัตณัหาได้ส้ินเชิง  ภาวะปลอดทุกข์  เพราะไม่มีทุกข์ท่ีจะ

เกิดข้ึนได ้ คือนิพพาน ๔) มรรค  ทาง  หนทาง  คือขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข ์ มีองคป์ระกอบ  ๘  

ประการมี  สัมมาทิฏฐิเป็นตน้  สัมมาสมาธิเป็นท่ีสุด 

 “ขันธ์  ๕” หมายถึง  กอง  พวก  หมวดหมู่  ลาํตวั  หมวดหน่ึง ๆ  ของรูปธรรม  และ

นามธรรมทั้งหมดแบ่งออกเป็น  ๕  กองคือ  รูปขนัธ์  กองรูป  เวทนาขนัธ์  กองเวทนา  สัญญาขนัธ์  

กองสญัญา  สังขารขนัธ์  กองสังขาร  วญิญาณขนัธ์  กองวญิญาณ  เรียกรวมวา่เบญจขนัธ์ 

 “ปฏิจจสมุปบาท” หมายถึง  สภาพอาศยัปัจจยัเกิดข้ึน  การท่ีส่ิงทั้งหลายอาศยักนัจึงเกิดมี

ข้ึน  การท่ีทุกขเ์กิดข้ึนเพราะอาศยัปัจจยัต่อเน่ืองกนัมา  มีองคคื์อหวัขอ้  ๑๒  คือ  อวิชชา  เป็นปัจจยั  

ฯลฯ  ชรามรณะ  จึงมี  ความเกิดข้ึนแห่งกองทุกขท์ั้งปวงน้ีจึงมีดว้ยประการฉะน้ี 

 “คฤหัสถ์” หมายถึง  ผูค้รองเรือน  ชาวบา้น 

 “บรรพชิต” หมายถึง  ผูบ้วช  นกับวช  เช่น  ภิกษุ  สมณะ  ดาบส  ฤษี  เป็นตน้  แต่เฉพาะ

ในพระพทุธศาสนา ไดแ้ก่  ภิกษุและสามเณร  (และภิกษุณี  สิกขมานา  สามเณรี) 

 “นิพพาน” หมายถึง การดบักิเลส และกองทุกข ์เป็นโลกุตตระ และเป็นจุดหมายสูงสุดใน

พระพุทธศาสนา 



 

 

บทที ่ ๒ 

มัชฌมิาปฏิปทาตามหลกัพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 

 พระพุทธศาสนาเถรวาท  ปฏิปทา  หรือ  “มรรค”  คือทางดาํรงชีวิตหรือวิถีชีวิตท่ีดีมีข้อ

ปฏิบติัเพื่อกาํหนดรู้ซ่ึงปัญหาต่างๆ  คือความทุกข4์

๑   หากมวลมนุษยรู้์ซ่ึงปัญหา  สาเหตุแห่งปัญหา  

และภาวะท่ีเป็นจุดหมายหมดส้ินซ่ึงปัญหา  อย่างบริบูรณ์แลว้  สมควรจะตอ้งลงมือปฏิบติั  ความ

ประพฤติปฏิบติัก็คือการดาํรงชีวิตตามมรรควิธี  ตามวิถีทางท่ีถูกตอ้ง  และความประพฤติปฏิบติันั้น

ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมในพระพุทธศาสนา  ปฏิปทาน้ีมีช่ือเร่ียกว่า  มัชฌิมาปฏิปทา  หรืออริย

อฏัฐงัคิกมรรค  คือทางสายกลาง   เป็นความจริงตามหลกัเหตุผล  บริสุทธ์ิ  ตามกระบวนการทาง

ธรรมชาติ  เพือ่ประโยชน์ทางปฏิบติัในชีวติจริง  เป็นส่ิงท่ีทุกชีวิตไม่วา่จะอยูใ่นสภาพและสภาวะทาง

สังคมท่ีแตกต่างกนัก็สามารถเขา้ใจได้  และนาํมาใช้ให้เกิดประโยชน์ไดต้ามสมควรแก่สภาพและ

สภาวะของตน 

 

๒.๑ ความหมายของมชัฌมิาปฏปิทา 

คาํว่า  มชัฌิมาปฏิปทา  เป็นภาษาบาลี  คาํว่า  มชัฌิม  ตามศพัท์  แปลว่า  ท่ามกลาง  หรือ

กลาง ๆ เช่น  มชัฌิม  หมายถึง  ผูป้านกลาง  ปฏิปทา  หมายถึง  ขอ้ปฏิบติั  ทางดาํเนิน  ความประพฤติ 

 มชัฌิมาปฏิปทา  หมายถึง  “หลกัความจริงท่ีเป็นกลางธรรมชาติ  คือหลกัทางสายกลาง  ขอ้

ปฏิบติัท่ีเป็นกลาง ๆ  เพื่อใหถึ้งความดบัแห่งปัญหาต่าง ๆ  หรือดบัทุกขด์ว้ยปัญญา”๒
  อนัเป็นหนทาง

ปฏิบติัไม่ตึงเกินไป  ไม่หยอ่นเกินไป4

๓
 และส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดไม่เอียงเขา้ไปหาวิธีการปฏิบติัอนัสุดโต่ง  

๒  ประการ  ไดแ้ก่  กามสุขลัลิกานุโยค  คือความหมกมุ่นอยูด่ว้ยกามสุข  และอตัตกิลมถานุโยค  คือ

การประกอบความลาํบากเดือดร้อนแก่ตนเอง  มชัฌิมาปฏิปทา  หรือธรรมคือทางสายกลาง  เป็น

ปฏิปทาท่ีทุกชีวิตควรประพฤติปฏิบติัเพื่อละความประมาท  คือ ปมาทธรรม4

๔  ความประมาทเป็น

หนทางแห่งความเส่ือมเสียทุกอย่างท่ีมวลมนุษยจ์ะพึงมีพึงได้  อนัประสบได้  ทั้งในส่วนของตน

๑ส.ํม. ๑๙/๕/๙.  
๒ข.ุธ. ๒๕/๒๔/๓๖๙. 
๓ว.ิม. ๔/๑๓/๒๑. 
๔ม.มู. ๑๒/๓๓/๒๘. 

                                                 



 

๑๐ 

สังคมและประเทศชาติ  ความประมาทน้ียอ่มทาํให้การดาํรงชีวิตของมวลมนุษยไ์ม่อาจจะดาํรงอยูไ่ด ้ 

จะไปสู่จุดหมายท่ีพึงประสงคไ์ม่ได ้ คือความผาสุขของตนเองและครอบครัว  สังคม  ประเทศชาติ  

ทั้งยงัเป็นสาเหตุใหเ้ส่ือมจากความพอดี  พอควร  พอเหมาะ  เป็นกลาง 

 นอกจากน้ี  มชัฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง   มีช่ือเรียกต่าง  ๆ  ไดแ้ก่ 

(๑)  เรียกวา่  พรหมจรรย ์ หมายถึง  การเป็นนกับวช  หรือการดาํรงชีวิตอยา่งประเสริฐ และ

บางคร้ังหมายถึงมชัฌิมาปฏิปทา  หรืออริยมรรคมีองค ์ ๘  ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

พรหมจรรยคื์ออะไร  อริยมรรคประกอบดว้ยองค์  ๘  คือ  สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ 

สัมมาสมาธิ  น้ีแลเป็นพรหมจรรย ์ ความส้ินไปแห่งราคะ  ความส้ินไปแห่งโทสะ 

ความส้ินไปโมหะ  น้ีเป็นท่ีสุดแห่งพรหมจรรย์4 ๕ 
 
 (๒)  เรียกว่า  อริยมรรค  หรือ  อริยอฏัฐงัคิกมรรค  หมายถึง  เป็นทางดาํเนินของพระอริยะ  

ทางอนัประเสริฐนาํไปสู่ความหลุดพน้  ปฏิปทาท่ีทาํให้ผูป้ฏิบติัเป็นพระอริยะ  ท่ีหมายถึงขอ้ปฏิบติั

ทั้ง  ๘  ประการ  ซ่ึงผูใ้ดปฏิบติัได้อย่างสมบูรณ์แล้ว  จิตของผูน้ั้นก็จะบริสุทธ์ิหมดจดจากเคร่ือง

มลทินเศร้าหมองเปล่ียนจากความเป็นปุถุชน  เขา้สู่ความเป็นอริยชน  อริยมรรคมีองค์ ๘ นั้นเป็น

ระบบการปฏิบติัธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเถรวาท  เพื่อจุดหมาย  คือความหลุดพน้จากกอง

ทุกขท์ั้งปวงเขา้ถึงอมตะ  ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

ดูกรภิกษุ  ความส้ินไปแห่งราคะ  ความส้ินไปแห่งโทสะ  ความส้ินไป       

แห่งโมหะ  น้ีเรียกว่าอมตะ อริยมรรคประกอบดว้ยองค์  ๘  คือ  สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  

สัมมาสมาธิ  น้ีเรียกวา่ทางท่ีจะใหถึ้งอมตะ4

๖ 

 

(๓)  เรียกวา่  ยานอนัประเสริฐ  ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่  คาํวา่  ยานอนัประเสริฐนั้นเป็นช่ือ

ของอริยมรรค  เรียกว่า  ธรรมยานบา้ง  พรหมยานบา้ง  รถพิชยัสงครามอนัยอดเยี่ยมบา้ง   ท่ีบุคคล

ทั้งหลายเจริญแลว้  กระทาํใหม้ากแลว้  ซ่ึงเป็นธรรมเพื่อกาํจดัราคะ  กาํจดัโทสะ  และกาํจดัโมหะอนั

เป็นท่ีสุดแห่งพรหมยาน  ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

 อริยมรรคญาณนั้นมีธรรม  คือ  ศรัทธากบัปัญญาเป็นแอก  มีศรัทธาเป็นทูบ    

มีหิริเป็นงอน  มีใจเป็นเชือกชกั  มีสติเป็นสารถีผูค้วบคุม  รถมีศีลเป็นเคร่ืองประดบั   

มีญาณเป็นเพลา  มีความเพียรเป็นลอ้  มีอุเบกขากบัสมาธิเป็นทูบ  ความไม่อยากได้

เป็นประทุน  กุลบุตรใดมีความไม่พยาบาท  ความไม่เบียดเบียน  และวิเวกเป็นอาวุธ   

๕ส.ํม. ๑๙/๖/๙. 
๖ส.ํม. ๑๙/๗/๑๐. 

                                                 



 

๑๑ 

มีความอดทนเป็นเกราะหนัง  กุลบุตรนั้ นย่อมเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะ    

พรหมยานอันยอดเยี่ยมน้ี  เ กิดแล้วในตนของบุคคลเหล่าใด  บุคคลเหล่านั้ น           

เป็นนกัปราชญ ์ ยอ่มออกไปจากโลกโดยความแน่ใจวา่มีชยัชนะโดยแท้4 ๗ 

 

( ๔ )   เ รี ย ก ว่ า   ทุ ก ข นิ โ ร ธ ค า มิ นี ป ฏิ ป ท า   พ ร ะ พุ ท ธ พ จ น์ ต รั ส ว่ า   ข้อ น้ี แ ล เ ป็ น                       

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  คืออริยมรรคประกอบด้วยองค์  ๘ ประการน้ีแหละ  คือ  สัมมาทิฏฐิ     

(ความเห็นชอบ)  สัมมาสังกปัปะ  (ความดาํริชอบ)  สัมมาวาจา  (ความเจรจาชอบ)  สัมมากมัมนัตะ  

(การกระทาํชอบ)  สัมมาอาชีวะ  (ความเล้ียงชีพชอบ)  สัมมาวายามะ  (ความพยายามชอบ)  สัมมาสติ  

(ความระลึกชอบ)  สัมมาสมาธิ  (ความตัง่ใจมัน่ชอบ)4

๘  

 ดังนั้ น   มัชฌิมาปฏิปทา  คืออริยมรรคมีองค์  ๘  ประการน้ี  เ ป็นวิ ธีการ  วิ ถีทาง                    

ขอ้ปฏิบติัการดาํรงชีวติท่ีเป็นกลาง ๆ  ตามธรรมชาติ  สอดคลอ้งกบักฎธรรมชาติ  พอดีพอเหมาะท่ีจะ

ให้เกิดผล  คือการแกไ้ขปัญหาตามกระบานการความดบัทุกข์ตามธรรมชาติ  ก่อให้เกิดความเขา้ใจ

ความรู้สภาวะตามความท่ีเป็นจริง  เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง  เป็นไปเพื่อความสงบระงบั  เป็นไปเพื่อ   

ตรัส รู้   เ ป็นไปเพื่อพระนิพพาน  อันไม่ เ อียงเข้าไปหาความสุดโต่งทั้ ง   ๒  ประการ  คือ                     

กามสุขลัลิกานุโยค (ความหมกมุ่นอยู่ดว้ยกามสุข)  และอตัตกิลมถานุโยค  (ความประกอบกบัการ

ลาํบากเดือดร้อนแก่ตนเอง)  อนัเป็นทางท่ีมีจุดหมายหรือเป็าหมายท่ีแน่ชดัซ่ึงการดบัแห่งความทุกข ์ 

คือนิพพาน4

๙ 

 ดงัท่ีกล่ามาแลว้ถึงแมจ้ะมีช่ือเรียกต่าง ๆ  กนัไปก็ตาม  ยงักล่าวได้ว่า  มชัฌิมาปฏิปทาเป็น

หลกัธรรมท่ีสาํคญัท่ีสุดในการประพฤติปฏิบติัธรรมต่าง ๆ  เป็นหนทางเดียวท่ีจะนาํสัตวท์ั้งหลายไปสู่

ความอิสระหลุดพ้น  เป็นพระอริยบุคคล  และไม่มีวิธี อ่ืนนอกจากน้ี  พระพุทธพจน์ตรัสว่า              

เป็นหนทางท่ีจะนาํผูป้ระพฤติปฏิบติัไปสู่ความสงบ  ความสะอาด  ความสวา่ง  ตลอดถึงความตรัสรู้4

๑๐  

 

 

๗ส.ํม. ๑๙/๔/๗.  

๘ม.มู. ๑๒/๙๑/๘๕. 
๙พระมหาอภินนัท ์ อภินนฺโท, “ การศึกษาวิเคราะห์มชัฌิมาปฏิปทาในพุทธปรัชญาเถรวาท

กบัทางสายกลางของอริสโตเติล”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั), ๒๕๔๖, หนา้ ๑๒. 
๑๐ที.ม. ๑๐/๒๑๔/๑๖๔. 

                                                 



 

๑๒ 

๒.๒ จุดกาํเนิดของมชัฌมิาปฏปิทา 

ธรรมชาติของมวลมนุษยท่ี์อุบติัข้ึนสู่โลกน้ี  ลว้นมีความเห็นเก่ียวกบัโลก  และชีวติท่ีแตกต่าง

กนั  แต่แนวทางการปฏิบติั   เพื่อบรรลุถึงจุดหมายอนัสูงสุดโดยสรุปมี  ๒  กลุ่ม คือ 

 (๑)  กามสุขลัลิกานุโยค  หมายถึง  ความประกอบตนให้พวัพนัหมกมุ่นอยู่ในกามสุข  หรือ

ความสุขทางกายอนัเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าสูงสุดของชีวติ  ความประพฤติท่ีบุคคลชอบตามใจตนเองเป็น

ความสุขทางเน้ือหนงั  อนัมีหลายลทัธิชอบบูชาความสุขทางเน้ือหนงั  ส่ิงท่ีบุคคลทั้งหลายแสวงหาอยู ่ 

คือ  รูป  เสียง  กล่ิน  รส  สัมผสั  กล่าวโดยรวม ๆ ว่า  กาม  หรือ  กามคุณ  คือเคร่ืองผูกของวตัถุอนั

บุคคลหลงใหลวตัถุเหล่านั้นมาเป็นอุดมการณ์   ของมวลมนุษยเ์องแมจ้ะเลิศหรูปานใดก็ไม่พน้การนาํ

อุดมการณ์มาเป็นอุดมการณ์ยื้อแยง่วตัถุกนั  อนัเป็นการต่อสู้ระหวา่งบุคคลมีกบับุคคลไม่มี  หากมวล

มนุษยน์ั้นไม่เคยมีความเพียงพอ  อนัเป็นเหตุใหเ้กิดการทาํลายลา้งชาติ ลา้งศาสนา ซ่ึงมีการเบียดเบียน

กนัและกนั  ทางปรัชญาเรียกวา่ วตัถุนิยม  หรือ  สสารนิยม4

๑๑ หมายถึงความคิดเห็นท่ีถือกนัวา่  วตัถุ

เป็นแก่นแทแ้น่นนอน  อนัเป็นส่ิงท่ีมีอยูจ่ริง เม่ือวตัถุเหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบของความจริงส่ิงสูงสุด

แลว้ส่ิงต่าง  ๆ  ซ่ึงสามารถอธิบายไดใ้นส่วนของรูปท่ีเป็นวตัถุส่วนท่ีเล็กสุด  ไดแ้ก่  อะตอมท่ีพิสูจน์

ไดด้ว้ยหลกัของวทิยาศาสตร์ 

(๒)  อตัตกิลมถานุโยค  หมายถึง  ความหมกมุ่นในทางทรมานร่างกายตนให้ลาํบากเปล่า  คือ

ความพยายามเพื่อบรรลุผลตามท่ีหมายด้วยการทรมานร่างกายตนเอง กระทาํตนเองให้ลาํบาก

เดือดร้อน  บุคคลกลุ่มน้ีเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายต่อโลก  เห็นอตัภาพชีวิตเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข ์ 

จาํตอ้งทรมานร่างกายตนเพื่อให้กิเลสตณัหาหมดส้ินไปดว้ยการบาํเพ็ญตบะชนิดเคร่งครัด  บุคคล

เหล่านั้นจะหนีโลกเขา้ป่าประพฤติเป็นคนแบบง่าย ๆ  เช่น  ยืนขาขา้งเดียว  และทนความหนาวบน

ภูเขานํ้ าแข็ง   เป็นต้น  ทางปรัชญาเรียกว่า  จิตนิยม  ซ่ึงหมายถึง  ความคิดเห็นท่ีจิตหรือสภาวะ

นามธรรมมีความ  เป็นจริงท่ีสูงสุด  

 คร้ันเม่ือพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดอุ้บติัข้ึนอยูท่่ามกลางสังคมอนัมีความเช่ือของบุคคลทั้งสอง

กลุ่มพระองค์จึงทรงศึกษาและทดสอบดว้ยพระองค์เองอยู่เป็นระยะเวลาถึง  ๖  ปี  พระองค์จึงทรง

ทราบแน่ชดัวา่  วธีิการปฏิบติัทั้งสองนั้นไม่ใช่หนทางความพน้จากทุกข ์ ไม่ใช่หนทางสูงสุด  ไม่เป็น

ประโยชน์  และไม่ใช่หนทางสู่ความเป็นอริยชน  ดงัพระพุทธองคต์รัสถึงคราวปฐมเทศนาวา่  

๑๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา  อังกฤษ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษทัเทก็ช์ แอนด ์เจอร์นลั พบัลิเคชัน่ จาํกดั, ๒๕๔๓), หนา้ ๖๑. 

                                                 



 

๑๓ 

ภิกษุทั้งหลาย  ทางท่ีสุดอยา่งน้ีอนับรรพชิตไม่ควรเสพ  คือ  การประกอบตนให้

พวัพนัด้วยกามสุขในกามทั้งหลาย  เป็นธรรมอนัเลว  เป็นของชาวบา้น  เป็นของ

ปุถุชน  ไม่ใช่ของพระอริยะ  ไม่ประกอบดว้ยประโยชน์ ๑ 

การประกอบความเหน็ดเหน่ือยแก่ตนเอง  เป็นความลําบาก  ไม่ใช่ของ         

พระอริยะ  ไม่ประกอบดว้ยประโยชน์  ๑  

ภิกษุทั้งหลาย  มชัฌิมาปฏิปทา  ไม่เขา้ไปใกลท่ี้สุดสองอย่างนั้นนัน่ตถาคตได้

ตรัสรู้แลว้ดว้ยปัญญาอนัยิ่ง  ทาํดวงตาให้เกิด  ทาํญาณให้เกิด  ย่อมเป็นไปเพื่อความ

สงบ  เพื่อความรู้ยิง่  เพื่อความตรัสรู้  และเพื่อนิพพาน4

๑๒
 

 

ดงันั้น  กามสุขลัลิกานุโยคเป็นวิธีปฏิบติัสุดโต่งขา้งหน่ึง  และอตัตกิลมถานุโยคอนัเป็น

วธีิการปฏิบติัสุดโต่งอีกขา้งหน่ึง  แต่มชัฌิมาปฏิปทาพน้ไปจากส่วนทั้งสองน้ี  เป็นทางจะตอ้งมีหลกัท่ี

แน่นอน  ความแน่นอนของทางสายกลางนั้น  อยูท่ี่ความมีจุดหมายหรือเป้าหมายท่ีแน่ชดั4

๑๓ แต่เม่ือมี

เป้าหมายหรือจุดหมายท่ีแน่นอนแลว้  หนทางท่ีนาํไปสู่จุดหมายนั้นจะพอเหมาะพอดีท่ีจะให้ผลตาม

เป้าหมาย  ดว้ยเหตุท่ีทางสายกลางอนัเป็นหนทางท่ีมีจุดหมายแน่ชดั  จึงเป็นทางแห่งปัญญา  เป็นทาง

แห่งความรู้และความมีเหตุผล  ท่ีเขา้ใจ  กลา้ยอมรับ  และกลา้เผชิญหนา้กบัความเป็นจริงหากมนุษย ์

มีความรู้ความเขา้ใจและกลา้เผชิญหนา้กบัความเป็นจริงของโลกและชีวิตแลว้  มวลมนุษยจ์ะสามารถ

ดาํรงชีวติใหถู้กตอ้งดีงามไดด้ว้ยตนเอง  ผูท่ี้เดินทางสายกลางแลว้  เม่ือเขา้ใจปัญหาและการกาํหนดรู้

แนวแห่งจุดหมายแล้ว  ก็จะสามารถมีความรู้ความเข้าใจว่า  ทางดํารงชีวิตท่ีเป็นสายกลางนั้ น  

นอกจากจะไม่เอียงสุดทางวตัถุแลว้  ก็จะไม่เอียงสุดทางจิตดว้ย  หรือมิไดเ้ห็นวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งข้ึนกบั

การบําเพ็ญเพียร และผลสําเร็จทางจิตฝ่ายเดียว จนไม่เอาใจใส่ต่อสภาพทางวตัถุและร่างกาย  

กลายเป็นการประกอบความลาํบากเดือดร้อนแก่ตนเอง  ทางดาํรงชีวิตน้ีมีลกัษณะไม่เบียดเบียนทั้งต่อ

ตนเองและต่อบุคคลอ่ืน  อนัเป็นไปดว้ยความรู้ความเขา้ใจสภาพท่ีเป็นอยู่ตามท่ีเป็นจริงทั้งทางวตัถุ

และทางจิตใจ  แลว้นาํมาปฏิบติัดว้ยการรู้เท่าทนั  พอเหมาะสมแก่เหตุปัจจยั  และจะสอดคลอ้งพอดี

พอเหมาะท่ีจะให้ไดผ้ลตามความมุ่งหมาย  อนัเป็นทางปฏิบติัสําหรับมวลมนุษยผ์ูต้อ้งการความสงบ  

ความรู้  ความตรัสรู้  อนัเป็นหนทางท่ีจะออกจากวฏัสงสาร  คือถึงพระนิพพาน 

๑๒ว.ิม. ๔/๑๓/๒๐-๒๑. 
๑๓พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑,

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), หนา้ ๕๘๒. 

                                                 



 

๑๔ 

 อีกความหมายหน่ึง  จุดกาํเนิดของมชัฌิมาปฏิปทา  คือทางสายกลาง  อยู่ท่ีคาํว่า  สัมมา  

(ชอบ)  คือชอบดว้ยการทาํ  ชอบดว้ยการพูด  ชอบดว้ยการคิด  ชอบดว้ยผลท่ีเกิดข้ึน  ประพฤติปฏิบติั

ตนไปแลว้ตนเองไม่เดือดร้อน  ผูอ่ื้นไม่เดือดร้อน  สังคมไม่เดือดร้อน  และผูรู้้ไม่ติเตียน4

๑๔ 

 

๒.๓ องค์ประกอบของมชัฌมิาปฏปิทา 

 มชัฌิมาปฏิปทา  หรืออริยอฏัฐงัคิกมรรค  คือทางอนัประเสริฐซ่ึงมีองคป์ระกอบ  ๘  ประการ  คือ 

 (๑) สัมมาทฏิฐิ    

สัมมาทิฏฐิ  หมายถึง  ปัญญาท่ีถูกตอ้ง  ความเห็นชอบ  ความเห็นตรง  อนัมีความเห็นถูกตอ้ง

เป็นลกัษณะ ประกอบดว้ยความเล้ือมใสอนัแน่วแน่ในธรรม4

๑๕ คือความเช่ือลทัธิ  ทฤษฎีหรือค่านิยม  

อุดมการณ์  อันมีอิทธิพลครอบงาํ และ มีบทบาทในการกําหนดวิถีชีวิตของมวลมนุษย์  สังคม        

และของเหล่าสรรพสัตว ์ สามารถนาํชีวิตสังคม  มวลมนุษยช์าติทั้งหมด  เขา้ไปสู่ความเจริญงอกงาม  

และหลุ ดพ้นจา กวัฏฏะ ทุกข์ทั้ งมวล  หรือบ รรลุ เข้า สู่พระนิพพา นอันเ ป็ นแดนเกษมไ ด ้                     

ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

สัมมาทิฏฐิ   คือ  ความรู้ในทุกข์   (ความทุกข)์   ความรู้ในสมุทยั (เหตุเกิดแห่ง

ทุกข)์ ความรู้ในนิโรธ(ความดบัแห่งทุกข)์ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(ขอ้ปฏิบติั

ใหถึ้งความดบัทุกข)์  น้ีเรียกวา่  สัมมาทิฏฐิ4

๑๖
 

 

สัมมาทิฏฐิ  แบ่งออกเป็น  ๒  ระดบั  ไดแ้ก่ 

  ๑) โลกียสัมมาทิฏฐิ  ไดแ้ก่  ความเห็นชอบระดบัโลกีย ์ อนัเน่ืองกับกระแสโลก    

อนัเป็นไปตามครรลองธรรม  และสอดคล้องกับศีลธรรมอนัดีงามแก่สังคมกล่าวอีกอย่างหน่ึงว่า

สัมมาทิฏฐิท่ียงัมีอาสวะ  ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

สัมมาทิฏฐิ ท่ียงัมีอาสวะ  เป็นส่วนแห่งบุญ  ให้ผลคืออุปธิ   เป็นอยา่งไร ไดแ้ก่  

ความเห็นวา่   ทานท่ีให้แลว้มีผล  ยญัท่ีบูชาแลว้มีผล   การเซ่นสรวงท่ีเซ่นสรวงแลว้  

มีผล วิบากแห่งกรรมท่ีทาํดีและทาํชั่วมี โลกน้ีมี โลกหน้ามี  มารดามีคุณบิดามีคุณ   

๑๔พระมหาอภินนัท ์ อภินฺโท, “ การศึกษาวเิคราะห์มชัฌิมาปฏิปทาในพุทธศาสนาเถรวาทกบั

ทางสายกลางของอริสโตเติล ”, วทิยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ ๑๔. 
๑๕ม.มู. ๑๒/๘๙/๘๒. 
๑๖ที.ม. ๑๐/๔๐๒/๓๐๘. 

                                                 



 

๑๕ 

สัตวท่ี์เป็นโอปปาติกะมีสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤติปฏิบติัชอบทาํให้แจง้โลกน้ีและโลก

หนา้ดว้ยปัญญาอนัยิง่เองแลว้สอนผูอ่ื้นให้รู้แจง้มีอยูใ่นโลก4

๑๗
 

 

  ๒)  โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ  ได้แก่  ความเห็นชอบระดับโลกุตตระ  คือเหนือโลก       

ไม่ข้ึนอยู่กบัโลก  การรู้การเขา้ใจในส่ิงทั้งหลายอยา่งถูกตอ้งตามท่ีมนัเป็นจริง  หรือการรู้การเขา้ใจ

ตามความเป็นจริงตามสภาวธรรมชาติของโลกและชีวิต  อนัเป็นความรู้ท่ีอยูเ่หนือระดบักระแสโลก  

อยูเ่หนือการแบ่งความดี  ความชัว่  อยูเ่หนือบุญ  บาป  ปราศจากตวัตน  และพน้ไปจากการเวียนวา่ย

ในสังสารวฏั  หรือจะกล่าววา่สัมมาทิฏฐิอนัเป็นอริยะ  ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

สัมมาทิฏฐิอนัเป็นอริยะ ท่ีไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองค์แห่งมรรคซ่ึง

ไดแ้ก่ปัญญา  ปัญญินทรีย ์ ปัญญาพละ  ธมัมวจิยสัมโพชฌงค ์ ของภิกษุผูมี้จิตไกลจาก

ข้าศึก มีจิตหาอาสวะมิได้ เพียบพร้อมด้วยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู่น้ี เป็น

สัมมาทิฏฐิอนัเป็นอริยะ ท่ีไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองคม์รรค4

๑๘  

 

 การเสริมสร้างสัมมาทิฏฐิ  ในพระไตรปิฏกกล่าวไวด้งัน้ี  

“ภิกษุทั้งหลาย  ปัจจยัเพื่อความเกิดข้ึนแห่งสัมมาทิฏฐิ  มี  ๒  ประการได้แก่  

ปรโตโฆสะ  และโยนิโสมนสิการ”๑๙ 

๑)  ปรโตโฆสะ  ไดแ้ก่  เสียงจากผูอ่ื้น  การชกันาํหรือการกระตุน้ชกัจูงจากผูอ่ื้นท่ีอยู่

ภายนอก  เช่น  การแนะนาํสั่งสอน  การถ่ายทอด   การบอกกล่าว  การโฆษณา  การอธิบาย  การช้ีแจง  

คาํบอกเล่า  การเขียนขอ้ความ  หรือการเรียนรู้จากผูอ่ื้น4

๒๐  ในท่ีน้ีหมายเอาเฉพาะส่วนท่ีเป็นความดี

งาม  เฉพาะอย่างยิ่งความรับฟังธรรม   ความรู้  และความแนะนาํจากบุคคลอ่ืน  อนัเป็นกลัยาณมิตร 

ดงัเช่น พระพุทธองคต์รัสกบัภิกษุทั้งหลายวา่ 

ภิกษุทั้งหลาย  เม่ือดวงอาทิตยอุ์ทยัอยู่  ย่อมมีแสงอรุณข้ึนมาก่อนเป็นบุพนิมิต  

ฉันใด  ความมีกัลยาณมิตร ก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิต  แห่งการเกิดข้ึนของอริย-

๑๗ม.อุ. ๑๔/๑๓๖/๑๘๕-๑๘๖. 
๑๘ม.อุ. ๑๔/๑๓๖/๑๘๖. 
๑๙องฺ.ทุก. ๒๐/๓๗๑/๑๑๐. 
๒๐พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อา้งแลว้, หน้า 

๖๒๑. 

                                                 



 

๑๖ 

อฏัฐังคิกมรรค  แก่ภิกษุฉันนั้น  ภิกษุผูมี้กัลยาณมิตร  พึงหวงัส่ิงน้ีได้คือ  จกัเจริญ      

จกัทาํใหม้าก  ซ่ึงอริยอฏัฐงัคิกมรรค4

๒๑
 

 

 บุคคลผูเ้ป็นบณัฑิตซ่ึงทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือแนะนาํสั่งสอนชกันาํสัมมาทิฏฐิให้แก่ผูอ่ื้น  เรียกวา่

ท่านทาํหน้าท่ีเป็นกลัยาณมิตร  หากบุคคลผูแ้สวงหาสัมมาทิฏฐิไม่จาํเป็นต้องรอให้สัตบุรุษหรือ

บณัฑิต  ตรงขา้ม  เขาย่อมกระตือรือร้นท่ีจะไปหา  ไปปรึกษาไปสดบับา้ง  ไปขอคาํแนะนาํช้ีแจง     

สั่งสอน  เข้าร่วมหมู่อยู่ใกล้  ตลอดจนศึกษาแบบอย่างแนวทางจากบณัฑิตหรือสัตบุรุษนั้นเอง         

การกระทาํของเขาอยา่งน้ีรียกวา่  การเสวนาสัตบุรุษ  หรือคบหาคนดี  แต่ไม่วา่สัตบุรุษจะมาทาํหนา้ท่ี

ให้  บุคคลนั้นจะไปคบหาสัตบุรุษเองก็ตาม  ในเม่ือมีการยอมรับหรือมีอิทธิพลต่อกนัเกิดข้ึนแล้ว        

ก็เรียกวา่  เขามีกลัยาณมิตร4

๒๒ 

  ๒)  โยนิโสมนสิการ  ได้แก่  การทาํใจโดยแยบคาย  การพิจารณาความคิดถูกวิธี  

ความรู้จกัคิด  คิดเป็น  หรือคิดอย่างมีระบบ  หมายถึง  การรู้จกัมอง  รู้จกัพิจารณาส่ิงทั้งหลาย  โดย

มองส่ิงนั้น ๆ ตามท่ีเป็นอยา่งนั้น  ตามสภาวะ  ตามความสัมพนัธ์สืบทอดแห่งเหตุปัจจยั  โดยไม่เอา

ความรู้สึกดว้ยตณัหาอุปาทานของตนเขา้ไปจบั4

๒๓  และเป็นการเกิดของสัมมาทิฏฐิ  ดงัพระพุทธพจน์

ตรัสวา่ 

เราไม่เห็นธรรมอยา่งอ่ืน  แมส้ักขอ้หน่ึง  ซ่ึงเป็นเหตุใหส้ัมมาทิฏฐิท่ียงัไม่เกิดได้

เกิดข้ึน  หรือให้สัมมาทิฏฐิท่ีเกิดข้ึนแล้ว  เจริญยิ่งข้ึน  เหมือนโยนิโสมนสิการเลย    

เม่ือมีโยนิโสมนสิการ  สัมมาทิฏฐิท่ียงัไม่เกิด  ยอ่มเกิดข้ึนและสัมมาทิฏฐิท่ีเกิดข้ึนแลว้  

ยอ่มเจริญข้ึน4

๒๔ 

 

และตรัสวา่ 

...เม่ือดวงอาทิตย์กาํลังอุทยั  ย่อมมีแสงอรุณข้ึนมาก่อน  เป็นบุพนิมิตฉันใด  

ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ  ก็เป็นตวันําเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดข้ึนของ

๒๑ส.ํม. ๑๙/๑๒๙/๓๖. 
๒๒พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อา้งแลว้, หน้า 

๖๒๓. 
๒๓เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๖๒๑. 
๒๔องฺ.เอก. ๒๐/๑๘๖/๔๑. 

                                                 



 

๑๗ 

อริยมรรคมีองค์ ๘  ฉันนั้น  ผูถึ้งพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘  

ใหม้าก  พึงกระทาํใหม้ากอยา่งน้ี4

๒๕
 

 

 ดงันั้น  ปัจจยัภายนอก  คือปรโตโฆสะ  หรือ  กลัยาณมิตร  เป็นการท่ีเราเห็นได ้ ฟังเสียงได้

และไดย้ินส่ิงต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน  ท่ีเป็นไปรอบตวัเรา  แลว้เก็บเอาส่ิงเหล่านั้นมาวินิจฉยัแยกแยะส่วนท่ี

เป็นคุณความดี  และส่วนท่ีไม่ดีไม่มีประโยชน์ใหแ้ยกจากกนัและกนั  

ปัจจยัภายใน  คือโยนิโสมนสิการ  หรือกระบวนการคิดอยา่งรอบคอบ  แยกแยะความเป็นมา

ของความหมาย  คุณและโทษ  หรือจุดดีจุดดอ้ย  หลงัจากนั้นค่อยเลือกเอาส่วนท่ีดี  มีประโยชน์เพื่อ

ตนเอง  เพื่อนมวลมนุษย ์ สังคม  และเพื่อประเทศชาติ  กล่าวไดว้า่ใหเ้ห็นและเขา้ใจในส่ิงท่ีถูกตอ้งอนั

ไดแ้ก่  สัมมาทิฏฐิ  ต่อกระบวนการต่าง ๆ  ท่ีจะเกิดข้ึนตามมา  และส่วนท่ีสําคญันั้นก็คือไดท้าํให้เรามี

ความมัน่คงในคุณความดีท่ีจะดาํรงชีวติตามเป้าหมายในส่ิงท่ีเราเป็นผูเ้ลือก  ท่ีตั้งเอาไวอ้ยา่งรอบคอบ  

มีความไม่ประมาทและขาดสติในการดาํรงชีวติ 

 กล่าวไดว้า่  ปัจจยัภายนอกแมจ้ะมีบทบาทสําคญัก็จริง  หากถา้ไม่ใชปั้จจยัภายในช่วยตดัสิน

แล้วปัจจัยภายนอกคงไม่อาจช่วยให้สําเร็จประโยชน์ได้  ขั้นตอนแรกเราต้องมีมิตรท่ีดี  คือ  

กลัยาณมิตร  ท่ีมีความรู้เร่ืองการจะดาํเนินชีวิต คือเร่ืออริยมรรคมีองค์  ๘  เราจึงจะเกิดความรู้เพื่อ

ดาํรงชีวิตตามอริยมรรคได้อย่างถูกต้อง  และเป็นผลดี  เป็นชีวิตท่ีดีงาม  เป็นไปเพื่อความสงบ  

เป็นไปดว้ยความไม่ทุกข ์ เราควรพิจารณาลกัษณะท่ีเป็นโยนิโสมนสิการสัมปทา  มีโยนิโสมนสิการ

อันเป็นความพร้อมของตน  ลําดับต่อไปเราต้องเป็นผูม้ ั่นคงในการรักษากายวาจา  และจิตใจ           

ให้สะอาดเพื่อประโยชน์ในการดาํรงชีวิตดว้ยอริยมรรคเขา้สู่ทางอนัเป็นสายกลางไดอ้ย่างถูกตอ้ง

ตลอดไป 

 (๒) สัมมาสังกปัปะ 

สัมมาสังกปัปะ  หมายถึง  ความดาํริชอบ  ความนึกคิด  ความมุ่งหมายในทางท่ีถูกตอ้งหรือมี

ความริเร่ิมในการทาํกุศลใหมี้ความเจริญยิ่ง ๆ ข้ึน  เพื่อคุณประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น  วางจิตใจ

ของตนไวใ้นทางอนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ปล่อยให้ตนจมอยูก่บัท่ี   และมีความหมายในเบ้ืองสูง  

คือความนึกคิดในทางท่ีถูกตอ้งเป็นไปเพื่อความสุข  ดงัมีในคมัภีร์พระไตรปิฎกวา่ 

“ภิกษุทั้ งหลาย สัมมาสังกัปปะ เป็นไฉน? เนกขัมมสังกัปปะ  อพยาปาท

สังกปัปะ  อวหิิงสาสังกปัปะน้ี   เรียกวา่  สัมมาสังกปัปะ”๒๖
 

๒๕ส.ํม. ๑๙/๕๕/๔๓. 
๒๖ที.ม. ๑๐/๔๐๒/๓๐๘. 

                                                 



 

๑๘ 

 นอกจากน้ี  ยงัมีพระพุทธพจน์แยกออกเป็นระดบัโลกียะ  และระดบัโลกุตตระ  ดงัน้ี 

“ภิกษุทั้งหลาย  สัมมาสังกปัปะ  เป็นไฉน?  เรากล่าวว่าสัมมาสังกปัปะ มี  ๒  

อย่าง  คือสัมมาสังกปัปะท่ียงัมีอาสวะ  ซ่ึงจดัเป็นฝ่ายบุญ  อาํนวยวิบากแก่ขนัธ์อย่าง

หน่ึง  กบัสัมมาสังกปัปะท่ีเป็นอริยะ ท่ีไม่มีอาสวะ  เป็นโลกุตตระและเป็นองค์แห่ง

มรรคอยา่งหน่ึง” 

“สัมมาสังกปัปะ   ท่ียงัมีอาสวะ...คือ   เนกขมัมสังกปัปะ   อพยาปาทสังกปัปะ  

อวหิิงสาสังกปัปะ...” 

“สัมมาสังกัปปะ ท่ีเป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองค์มรรค คือ  

ความตรึก  (ตกักะ)  ความนึกคิด  (วิตกักะ)  ความดาํริ  (สังกปัปะ)  ความคิดแน่วแน่  

(อปัปนา)  ความคิดปักแน่นแฟ้น  (พยปัปนา)  ความเอาใจจดจ่อ   วจีสังขาร  ของ

บุคคลผูมี้จิตเป็นอริยะ  มีจิตไร้อาสวะ มีอริยมรรคเป็นสมงัคี ผูก้าํลงัเจริญอริยมรรค

อยู.่”๒๗
 

 

 ในท่ีน้ี  เพื่อความเข้าใจท่ีเรียกว่า  เป็นขั้นของโลกียะเท่านั้ น  ตามความจาํกัดความน้ี      

สัมมาสังกปัปะ  คือ  ความดาํริชอบ  หรือนึกคิดในทางท่ีถูกตอ้ง  ตรงกนัขา้มกบัความดาํริผิดท่ีเรียกวา่  

มิจฉาสังกปัปะ  ซ่ึงมี  ๓  อยา่ง4

๒๘  ไดแ้ก่ 

  ๑)  กามสังกปัปะ  หรือ  กามวิตก  คือความดาํริท่ีเก่ียวกบักาม  ความนึกคิดในทางท่ี

จะแสวงหา  หรือหมกมุ่นพวัพนัติดขอ้งอยู่กบัส่ิงภายนอกท่ีสนองความตอ้งการทางประสาททั้ง  ๕  

หรือส่ิงสนองตณัหาอุปาทานต่าง ๆ  ความคิดในทางท่ีเห็นแก่ตวั  เป็นความนึกคิดในฝ่ายราคะ  หรือ  

โลภะ 

  ๒)  พยาปาทสังกปัปะ  หรือ  พยาบาทวติก  คือ  ความดาํริท่ีประกอบดว้ยความเคียด

แค้นชิงชัง  ขัดเคือง  ไม่พอใจ  คิดเห็นเพ่งเล็งในแง่ร้ายต่าง ๆ  มองบุคคลอ่ืนเป็นศัตรูผู ้มา

กระทบกระทัง่  เห็นส่ิงทั้งหลายเป็นไปในทางขดัอกขดัใจ  เป็นความนึกคิดในฝ่ายโทสะแง่ทาง

กระทบ (ตรงขา้มกนักบัเมตตา) 

๒๗ม.อุ. ๑๔/๑๓๗/๑๘๗. 
๒๘พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ,  อา้งแลว้,  หน้า 

๗๔๙-๗๕๐. 

                                                 



 

๑๙ 

  ๓)  วิหิงสาสังกัปปะ  หรือ  วิหิงสาวิตก  คือ  ความดําริในทางท่ีจะเบียดเบียน        

ทาํร้าย  ตดัรอน  และทาํลาย  อยากไปกระทบกระทัง่ผูอ่ื้น  อยากทาํให้เขาประสบความกับทุกข ์               

ความเดือดร้อน  เป็นความนึกคิดในฝ่ายโทสะ  (ตรงกนัขา้มกบักรุณา) 

 ความดาํริหรือแนวความคิดแบบน้ี  เป็นเร่ืองปกติของบุคคลส่วนมาก  เพราะเป็นธรรมดา

สําหรับปุถุชนเม่ือรับรู้อารมณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง  จะโดยการเห็น   การไดย้ิน  การไดส้ัมผสัเป็นตน้ท่ี

ถูกใจ  ก็ชอบ  ติดใจ  อยากได้  พวัพนั  คล้อยตาม  หากไม่ถูกใจ  ก็ไม่ชอบ  ขดัเคือง  ผลักแยง้         

เป็นปฏิปักษ์  หลงัจากนั้น  ความดาํรินึกคิดต่าง ๆ  ก็จะดาํเนินไปตามแนวทางหรือตามแรงผลกัดนั

ของความชอบและความไม่ชอบนั้น  ดว้ยเหตุดงักล่าว  ความคิดของปุถุชนโดยปกติ  จึงเป็นความคิด

ท่ีเอนเอียงไปขา้งใดขา้งหน่ึงเสมอ    

ในทางตรงกนัขา้มการจะมองเห็นส่ิงทั้งหลายอยา่งถูกตอ้งตามท่ีมนัเป็นของมนัเองไดจ้าํตอ้ง

ใชโ้ยนิโสมนสิการ  ซ่ึงหมายถึง  ขณะนั้นความนึกคิด  ความดาํริต่าง ๆ จะตอ้งปลอดโปร่งเป็นอิสระ  

ไม่มีทั้งความชอบใจ  ความยึดติด ปราศจากความเอนเอียงทั้งฝ่ายติดคล้อยเขา้หากนั  และฝ่ายผลกั

เบือนหนี  ตรงกนัขา้มกบัมิจฉาสังกปัปะ  เรียกวา่  สัมมาสังกปัปะ  มี  ๓  อยา่ง  ไดแ้ก่ 

  ๑)  เนกขมัมสังกปัปะ  หรือ  เนกขมัมวิตก  คือ  ความดาํริท่ีปลอดจากโลภะ  ความ

นึกคิด  ท่ีโปร่งจากกาม  ไม่หมกมุ่นพวัพนัติดขอ้งในส่ิงสนองความอยากต่าง ๆ  ความคิดท่ีปราศจาก

ความเห็นแก่ตวั  ความคิดเสียสละ  และความคิดท่ีเป็นคุณเป็นกุศลทุกอย่าง  จดัเป็นความนึกคิด                  

ท่ีปราศจากราคะ  หรือโลภะ 

  ๒)  อพยาบาทสังกปัปะ  หรือ  อพยาบาทวิตก  คือ  ความดาํริท่ีไม่มีความเคืองแคน้  

ชิงชงั  ขดัเคือง  หรือเพ่งมองในแง่ร้ายต่าง ๆ  โดยเฉพาะ  ความเมตตา  หมายถึงความปรารถนาดี  

ความมีไมตรี  ตอ้งการใหผู้อ่ื้นมีความสุข  จดัเป็นความนึกคิดท่ีปราศจากโทสะ 

  ๓)  อวหิิงสาสังกปัปะ  หรือ  อวหิิงสาวติก  คือ  ความดาํริท่ีไม่มีการเบียดเบียน  การ

คิดทาํร้าย  หรือ  ทาํลาย  หมายถึงความคิดช่วยเหลือผูอ่ื้นให้จากความทุกข์  จดัเป็นความนึกคิดท่ี

ปราศจากโทสะ 

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้  เรียกว่า  สัมมาสังกปัปะท่ียงัมีอาสวะ  เป็นส่วนแห่งบุญ  ให้ผลคืออุปธิ    

ดงัพระพุทธพจน์ตรัสว่า  สัมมาสังกปัปะ  คือ  ความดาํริออกจากกาม  ความดาํริในการไม่พยาบาท

ความดาํริในการไม่เบียดเบียน4

๒๙  ส่วนความตรึก  ความวิตก  ความดาํริ  ความแน่วแน่  ความแนบ

แน่น  ความปักใจ  ความปรุงแต่งคาํของภิกษุผูมี้จิตไกลจากขา้ศึก  มีจิตหาอาสวะมิได ้ เพียบพร้อม

๒๙ที.ม. ๑๐/๔๐๒/๓๐๘.  
                                                 



 

๒๐ 

ด้วยอริยมรรคอยู่  น้ีเป็นสัมมาสังกปัปะอนัเป็นอริยะ  ท่ีไม่มีอาสวะ  เป็นโลกุตระ  เป็นองค์แห่ง

มรรค”๓๐   

 (๓) สัมมาวาจา 

สัมมาวาจา  หมายถึง  การเจรจาชอบ  หรือการพูดท่ีถูกตอ้ง  เป็นสุภาษิต  ไม่มีโทษและอนั

วิญ�ูชนทั้งหลายไม่ติเตียน  หรือ  ความแสดงออกของความไม่โลภ  ความไม่โกรธ  และความไม่

หลง คือไม่กล่าววาจาดว้ยความโลภ ความโกรธ และความหลง  มีองคป์ระกอบ ๔  ประการ4

๓๑
 

  ๑)  วาจากล่าวแลว้เป็นสุภาษิตอยา่งเดียว  อนัไดแ้ก่วาจาอนัไม่เป็นเหตุทาํให้ตนเอง           

ตอ้งเดือดร้อน  และไม่เป็นเหตุตอ้งเบียดเบียนผูอ่ื้นเดือดร้อน 

  ๒)  กล่าววาจาท่ีเป็นธรรมอย่างเดียว  อันได้แก่การกล่าววาจาท่ีประกอบด้วย

คุณประโยชน์  หรือไม่มีโทษ 

  ๓)  กล่าววาจาอนัเป็นท่ีรักอย่างเดียว  อนัไดแ้ก่การกล่าววาจาอนัเป็นท่ีถูกใจผูฟั้ง  

เวน้คาํหยาบทั้งหลายใหห้มด 

  ๔)  กล่าววาจาท่ีเป็นจริงอยา่งเดียวอนัไดแ้ก่การกล่าววาจาท่ีเวน้ขาดจากวจีทุจริต ๔ 

คือ4

๓๒
 

๑. เจตนาเวน้ขาดจากการกล่าวเท็จ  คือ  กล่าวแต่คาํสัตย ์ ซ่ึงดาํรงคาํสัตย ์ อนัมีถอ้ยคาํเป็น

หลกั  มีถอ้ยคาํซ่ึงเช่ือถือไดโ้ดยไม่หลอกลวง  ๒.  เจตนาเวน้ขาดจากการกล่าวคาํส่อเสียด  คือ  ไม่ฟัง

ความจากฝ่ายน้ีแลว้ไปบอกแก่ฝ่ายโนน้เผือ่จะทาํลายฝ่ายน้ี  หรือฟังความจากฝ่ายโนน้แลว้ไปบอกฝ่าย

น้ี เพื่อจะทาํลายฝ่ายโนน้  สมานบุคคลผูแ้ตกกนั ส่งเสริมบุคคลท่ีปรองดองกนัและกนั  ช่ืนชม  ยินดี

เพลิดเพลินต่อผูท่ี้มีความสามคัคีกนั  กล่าวแต่วาจาท่ีสร้างสรรคค์วามสามคัคี  ๓.  เจตนาเวน้ขาดจาก

การกล่าวคาํหยาบ  คือ  กล่าวแต่คาํจริงไม่มีโทษ  ไพเราะ  น่ารัก  จบัใจ  เป็นถอ้ยคาํของผูท่ี้พฒันาแลว้  

บุคคลส่วนมากรักใคร่  พอใจ  ๔.  เจตนาเวน้ขาดจากการกล่าวคาํเพอ้เจอ้  คือ  กล่าวแต่คาํจริงกล่าว 

ถูกเวลา  กล่าวอิงประโยชน์  อิงธรรม  อิงวินัย  กล่าวคาํอนัมีหลักฐาน  มีท่ีอ้างอิง  มีท่ีกาํหนด

ประกอบประโยชน์  เหมาะสมกบัเวลา  ดงัท่ีกล่าวมาน้ีเป็นสัมมาวาจาท่ียงัมีอาสวะ  อนัเป็นส่วน    

แห่งบุญ  ใหผ้ลเป็นอุปธิ  ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

๓๐ม.อุ. ๑๔/๑๓๗/๑๘๗. 
๓๑ข.ุสุ. ๒๕/๑๕๓-๑๕๗/๖๐๒-๖๐๓. 
๓๒ที.สี. ๙/๙/๔. 

                                                 



 

๒๑ 

สัมมาวาจา  คือ  เจตนาอนัเป็นเหตุงดเวน้จากการกล่าวเท็จ  เจตนาเป็นเหตุ     

งดเวน้จากการกล่าวคาํส่อเสียด  เจตนาเป็นเหตุงดเวน้จากการกล่าวคาํหยาบเจตนา  

เป็นเหตุงดเวน้จากการกล่าวคาํเพอ้เจอ้  น้ีเรียกวา่สัมมาวาจา4

๓๓ 

 

 ส่วนความงด  ความเวน้  ความเวน้ขาด  เจตนาอนัเป็นเหตุงดเวน้จากวจีทุจริต  ๔  ประการ

ของภิกษุผูมี้จิตท่ีหางไกลจากข้าศึก  มีจิตอันหาอาสวะมิได้  มีความเพียบพร้อมด้วยอริยมรรค       

เจริญอริยมรรคอยู ่ น้ีเป็นสัมมาวาจาท่ีเป็นอริยะ  อนัไม่มีอาสวะ  เป็นโลกุตระ  อนัเป็นองคแ์ห่งมรรค 

 (๔) สัมมากมัมันตะ 

สัมมากมัมนัตะ  หมายถึง  การกระทาํชอบ  การกระทาํการงานชอบ  และความประพฤติ  

ทางกายสุจริตโดยการใชค้วามรู้ความสามารถของตนเองในทางท่ีชอบ  ไม่มีความเบียดเบียนร่างกาย

ของผูอ่ื้น  ไม่มีความเบียดเบียนละเมิดทรัพยสิ์น  ละเมิดกรรมสิทธ์ของผูอ่ื้น  และไม่ประพฤติผิด   

ทางกามารมณ์ต่อผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่สามีหรือภรรยาของตนเอง  อนัไม่ระบุว่าตอ้งเป็นการงานอย่างน้ีหรือ

งานอยา่งนั้น  หรือเพียงกาํหนดพื้นฐานเบ้ืองตน้ไวว้า่ตอ้งเป็นการงานท่ีไม่แฝงไปดว้ยกายทุจริตทั้ง  ๓  

อย่างน้ีเท่านั้น  อย่างน้ีเรียกว่าสัมมากัมมนัตะท่ียงัมีอาสวะ  อนัเป็นส่วนแห่งบุญ  ให้ผลเป็นอุปธิ      

ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

สัมมากมัมนัตะ  คือ  เจตนาอนัเป็นเหตุงดเวน้จากการฆ่าสัตว ์ เจตนา อนัเป็น

เหตุงดเวน้จากการถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของเขาไม่ได้ให้แล้ว  และเจตนาอนัเป็นเหตุ      

งดเวน้จากการจากความประพฤติผดิในกาม  น้ีเรียกวา่สัมมกมัมนัตะ4

๓๔
 

 

 ส่วนความงด  ความเวน้  ความเวน้ขาด  เจตนาอนัเป็นเหตุงดเวน้จากกายทุจริต  ๓  ของภิกษุ

ผูมี้จิตท่ีห่างไกลจากขา้ศึก  มีจิตท่ีหาอาสวะมิได ้ เพียบพร้อมดว้ยอริยมรรค  เจริญอยู่ซ่ึงอริยมรรคน้ี

เป็นสัมมากมัมนัตะท่ีเป็นอริยะ  อนัไม่มีอาสวะ  อนัเป็นโลกุตระ  และเป็นองคแ์ห่งมรรค 

 (๕) สัมมาอาชีวะ 

สัมมาอาชีวะ  หมายถึง  ความเล้ียงชีวติในทางท่ีชอบ  ความประกอบอาชีพอนัไม่ผิดศีลธรรม  

ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองและบุคคลอ่ืน  ความไม่คดโกงหรือหลอกลวง  ความไม่ประจบ

สอพลอ  ความไม่มีเลศนยัใช้กลอุบายต่าง ๆ  ความไม่บีบบงัคบัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์ทางดา้น

ลาภ  เป็นตน้  สัมมาอาชีวะสําหรับคฤหัสถ์หรือชาวโลกทัว่ไป  คือการใชแ้รงงานในหนา้ท่ีเป็นเร่ือง

ของอาชีวะโดยตรง  คือเป็นไปเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเป็นปัจจยัเคร่ืองยงัชีพ ด้วยความมีปัจจยั  ๔   

๓๓ที.ม. ๑๐/๔๐๒/๓๐๘. 
๓๔ที.ม. ๑๐/๔๐๒/๓๐๘. 

                                                 



 

๒๒ 

พอแก่ความตอ้งการของชีวติ  และชีวิตของเขายงัตอ้งข้ึนอยูก่บัวตัถุมากกวา่  เม่ือความเป็นอยูข่องเขา

ยงัเป็นเหตุไม่ตอ้งเบียดเบียนกนัและกนั  ก็ยงัเป็นท่ียอมรับ  สัมมาชีพ ในทางธรรมมิใช่เพียงการใช้

แรงงานให้เกิดผลผลิตแล้วได้รับปัจจยัเคร่ืองเล้ียงชีพเป็นผลตอบแทนมาโดยชอบธรรมเท่านั้ น        

แต่เป็นความประพฤติหรือการดํารงตนอย่างถูกต้องเป็นผูส้มควรได้รับการบาํรุงเล้ียงชีวิตด้วย       

หรือสัมมาอาชีวะสําหรับบรรพชิต  คือ  ความไม่แสวงหาปัจจยัเคร่ืองเล้ียงชีพโดยวิธีท่ีเวน้จากการ

แสวงหาในทางท่ีไม่ชอบ  ทุกอย่าง  เช่น  การรับจา้งทาํงาน  เป็นตน้  น้ีเรียกว่าสัมมาอาชีวะท่ียงัมี     

อาสวะ  อันเป็นส่วนแห่งบุญ  ให้ผลเป็นอุปธิ  ดังพระพุทธพจน์ตรัสว่า “สัมมาอาชีวะ  คือ             

อริยสาวกในพระธรรมวินัย น้ีละมิจฉาอาชีวะแล้ว   สํา เ ร็จการเ ล้ียงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ                                      

น้ีเรียกวา่สัมมาอาชีวะ”๓๕ 

 ส่วนความงด  ความเวน้  ความเวน้ขาดเจตนาความเวน้ขาดเป็นเหตุงดเวน้จากมิจฉาอาชีวะ

ของภิกษุผูมี้จิตไกลจากขา้ศึก  มีจิตอนัหาอาสวะมิได ้ เพียบพร้อมดว้ยอริยมรรค  เจริญอริยมรรคอยูน้ี่

เป็นสัมมาอาชีวะท่ีเป็นอริยะ  ไม่มีอาสวะ  เป็นโลกุตระ  อนัเป็นองคแ์ห่งมรรค 

 (๖) สัมมาวายามะ 

สัมมาวายามะ  หมายถึง  ความเพียรชอบ  ความพยายามชอบ  ควรมีจิตมุ่งมัน่แน่วแน่เพื่อการ

ปฏิบติัธรรมให้เกิดผลสําเร็จ  ความประพฤติ  ความดาํรงชีวิต  และความประกอบกิจการต่างๆ  ตอ้ง

อาศยัความเพียร  คือ  ความเพียรเพื่อขจดับาปอกุสลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้  ความเพียรเพื่อหา้มบาปอกุสล

ธรรมท่ียงัมิไดเ้กิดข้ึน  ความเพียรเพื่อยงักุศลธรรมท่ียงัมิไดเ้กิดให้เกิดข้ึน  และความเพียรเพื่อยงักุศล

ธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ให้เจริญยิ่ง ๆ  ข้ึนไป4

๓๖  ความเพียรชอบนั้นมีอยู ่ ๒  อยา่ง  ไดแ้ก่  อยา่งแรกแบบ

ธรรมดา  คือการพยายามระวงัไม่ให้ความชัว่เกิดข้ึนท่ีตนเอง  ความชัว่ใดท่ีไดเ้กิดข้ึนและติดเป็นนิสัย

พึงเพียรละเสีย  การกระทาํใดท่ีเป็นความดีท่ียงัไม่เกิดข้ึนมีในตนพึงพยายามสร้างข้ึน  ดงัเช่น หากเรา

ยงัไม่มีความสามารถในการศึกษาก็ใหเ้ราพยายามศึกษาเพื่อใหไ้ดค้วามรู้  ส่วนความดีหรือความรู้ใดท่ี

เกิดมีข้ึนแล้วพึงพยายามรักษาไวมิ้ให้เส่ือม  และพึงพยายามเพิ่มพูนความรู้และความดีให้บริบูรณ์  

หรือ  หากเรามีความรู้ความสามารถอยูแ่ลว้  พึงพยายามจาํ  และจดบนัทึก  เพื่อให้เกิดทกัษะ  ความ

เช่ียวชาญชาํนาญต่อไปจนถึงท่ีสุด  เป็นตน้ อยา่งหลงัไดแ้ก่ความเพียรในระดบัสูงมี  ๔  สถาน4

๓๗  

  ๑)  สังวรปธาน  ความพยายามเพื่อละอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ 

๓๕ที.ม. ๑๐/๔๐๒/๓๐๘. 
๓๖พระคนัธสาราภิวงศ,์ อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ไทยรายวนั กราฟฟิค เพลท, ๒๕๔๖), หนา้ ๖๖๔. 
๓๗ที.ม. ๑๐/๑๘๔/๑๓๔. 

                                                 



 

๒๓ 

  ๒)  ปหานปธาน  ความพยายามเพื่อใหอ้กุศลธรรมท่ียงัไม่เกิดนั้น  ไม่ใหเ้กิดข้ึน 

  ๓)  ภาวนาปธาน  ความพยายามเพื่อใหกุ้ศลธรรมท่ียงัไม่เกิด  ใหเ้กิดข้ึน 

  ๔)  อนุรักขนาปธาน  ความพยายามเพื่อให้กุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้  ให้เจริญยิ่ง ๆ 

ข้ึนไป 

ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

สัมมาวายามะ  คือ  ภิกษุในธรรมวนิยัน้ีสร้างฉนัทะ   พยายามปรารภความเพียร

ประครองจิตไว ้ ตั้งจิตไว ้ เพื่อมิให้อกุศลธรรมอนัลามกท่ียงัไม่เกิดบงัเกิดข้ึน  เพื่อละ

อกุศลธรรมอนัลามกท่ีบงัเกิดข้ึนแล้ว  เพื่อให้กุศลธรรมท่ียงัไม่เกิดบงัเกิดข้ึน  เพื่อ

ความตั้งอยูไ่ม่เลือนหาย  เจริญไพบูลย ์ มีข้ึนเตม็เป่ียม  แห่งกุสลธรรมท่ีบงัเกิดข้ึนแลว้  

อนัน้ีเรียกวา่  สมัมาวายามะ4

๓๘ 
 

 สัมมาวายามะ  เป็นความเพียรจาํตอ้งสอดคลอ้งกลมกลืนกนัไป  ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ  

และใช้ปัญญาดาํเนินความเพียรให้พอเหมาะ  อย่างท่ีเรียกว่าไม่ตึงเกินไป  และไม่หย่อนเกิดไป         

ดงัพระพุทธพจน์ท่ีตรัสกบัท่านพระโสณะวา่ 

...ความเพียรท่ีระดมมากเกินไป   ย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน  ความเพียรท่ี

หยอ่นเกิดไป  ยอ่มเป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน  เพราะเหตุนั้นแล เธอจงตั้งใจกาํหนด

ความเพียรให้เสมอพอเหมาะ  จงเขา้ใจความเสมอพอดีกนัแห่งอินทรียท์ั้งหลาย  และ

จงถือนิมิตในความเสมอพอดีกนันั้น4

๓๙ 
 

 (๗) สัมมาสติ 

สัมมาสติ  หมายถึง  ความระลึกชอบ  ความระลึกได ้ ความไม่เลินเล่อ  ความไม่เผลอไผล  

ไม่ฟ่ันเฟือนเล่ือนลอย  ความระมดัระวงั  มีความต่ืนตวัต่อหน้าท่ีการงาน  มีความพร้อมอยู่เสมอใน

การท่ีจะรับรู้ส่ิงต่าง ๆ  อนัจะเขา้มาเก่ียวขอ้ง  กล่าวโดยรวมไดแ้ก่ความไม่ประมาท  คือ การฝึกสติ

ตามหลกัสติปัฏฐานทั้ง  ๔  คือ ความตามรู้เท่าทนักาย  ความตามรู้เท่าทนัเวทนา  ความตามรู้เท่าทนัจิต  

และความตามรู้เท่าทนัธรรม  ดงัพระพุทธพจน์ปรากฏในพระสูตรวา่ 

 “...สัมมาสติเป็นไฉน?  น้ีเรียกวา่สัมมาสติ  คือ  ภิกษุในธรรมวนิยัน้ี 

 ๑)  กายานุปัสสนา  พิจารณาเห็นกายในกายอยู ่ มีความเพียร  มีสัมปชญัญะ  มี

สติ  กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกได ้

๓๘ที.ม. ๑๐/๔๐๒/๓๐๘-๓๐๙. 
๓๙ว.ิม. ๕/๒/๗.  

                                                 



 

๒๔ 

 ๒)  เวทนานุปัสสนา  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู ่ มีความเพียร  

มีสัมปชญัญะ  มีสติ  กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกได ้

 ๓)  จิตตานุปัสสนา  พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ่ มีความเพียร  มีสัมปชญัญะ  มี

สติ  กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกได ้

 ๔)  ธัมมานุปัสสนา  พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู ่ มีความเพียร มี

สัมปชญัญะ  มีสติ  กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกได้4 ๔๐ 
 

และยงัปรากฏหลกัฐานเก่ียวกบัสัมมาสติในพระคมัภีร์อภิธรรมวา่ 

...สัมมาสติ  เป็นไฉน?  สติ  คือ  ความระลึกอยูเ่นือง ๆ   การหวนระลึกสติ  คือ  

ภาวะท่ีระลึกได ้ ภาวะท่ีทรงจาํไว ้ภาวะท่ีไม่เลือนหาย  ภาวะท่ีไม่ลืมสติ  คือ  สติท่ี

เป็นอินทรีย ์ สติท่ีเป็นพละ  สัมมาสติ  สติสัมโพชฌงค ์   ท่ีเป็นองคม์รรค  นบัเน่ืองใน

มรรค  น้ีเรียกวา่  สัมมาสติ4

๔๑ 

 

 นอกจากน้ี  ยงัมีอยู่คาํหน่ึงซ่ึงเรามกัจะพบคู่กนัอยู่เสมอ  คือ  สัมปชัญญะ  หมายถึง  การรู้

เขา้ใจชัด  เป็นส่ิงท่ีตระหนักได4้

๔๒ ความรู้ตวัทัว่พร้อม  ความรอบคอบ4

๔๓ ดงันั้น  ความฝึกฝนสติ            

จึงเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาปัญญา  โดยมีสัมปชญัญะ  คือความรู้ความเขา้ใจชดัในส่ิงท่ีสติกาํหนด

ไว ้ หรือมีความมุ่งหมายวา่อยา่งไร  และส่ิงท่ีทาํนั้นเป็นอยา่งไร  ตนเองควรจะปฏิบติัส่ิงนั้นอยา่งไร

จึงจะเป็นการไม่ใหเ้กิดความหลงลืมหรือความเขา้ใจผดิต่อส่ิงเหล่านั้น 

 (๘) สัมมาสมาธิ  

สัมมาสมาธิ  หมายถึง  ความมีสมาธิชอบ  หรือความตั้งใจมัน่ชอบ  คือความรวบรวมจิตให้

เขา้มานึกคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  หรือสามารถบงัคบัจิตให้ระลึกถึงเร่ืองนั้นติดต่อกนัไดน้านและมี

ความมัน่คง  เหมือนเสาเรือนท่ีปักลงมัน่คงยอ่มรับนํ้ าหนกัไดดี้  ไม่โยกไม่คลอน  เพราะกระแสดวง

จิตเปรียบเหมือนกบักระแสนํ้ า  หากพุ่งไปในทางเดียวก็จะมีกาํลงัแรง  หากแยกออกไปหลายทาง  

กาํลงัแรงนั้นยอ่มอ่อนลงเช่นเดียวกนั  ตามปกติจิตของมวลมนุษยท์ั้งหลายมีหนา้ท่ีคิด  มกัไม่อยู่น่ิง  

๔๐ที.ม. ๑๐/๔๐๒/๓๓๖. 
๔๑อภิ.ว.ิ ๓๕/๒๐๖/๑๓๗. 
๔๒พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์ร้ังท่ี ๑,   

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๘), หนา้ ๓๒๗. 
๔๓สมเด็จพระมหาสมณเจา้  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, พิมพ์

คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๙), หนา้ ๕๓๖. 

                                                 



 

๒๕ 

คิดถึงเร่ืองหน่ึงมกัโยงไปถึงอีกเร่ืองหน่ึงต่อเน่ืองกนัไปไม่ขาดสาย  สภาพจิตใจเช่นน้ีจึงเป็นปกติแต่

ไม่เป็นสมาธิ  ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

สัมมาสมาธิ  คือ  ภิกษุในธรรมวินยัน้ี  สงดัจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย   

บรรลุปฐมฌาน  ท่ีมีวิตก  มีวิจาร  มีปีติ  และสุขอนัเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจาร

สงบระงบัไป  บรรลุทุติยฌาน  ท่ีมีความผ่องใสภายใน มีภาวะท่ีจิตเป็นหน่ึงผุดข้ึน    

ไม่มีวิตก  ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอนัเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไป  มีจิต

เป็นอุเบกขา  มีสติ  มีสัมปชญัญะอยูแ่ละเสวยสุขดว้ยกาย  (นามกาย)  บรรลุตติยฌาน    

ท่ีพระอริยทั้งหลายกล่าวสรรเสริญวา่(ผูมี้อุเบกขา  มีสติ  อยูเ่ป็นสุข)  เพราะละสุขและ

ทุกข์ได ้ เพราะโสมนสั(ความสุขใจ)  และโทมนสั  (ความทุกข์ใจ)  ดบัไปก่อนแล้ว  

บรรลุจตุตถฌานท่ีไม่มีทุกข์  ไม่มีสุข  มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู่  น้ีเรียกว่า  

สัมมาสมาธิ4

๔๔ 
 

 นอกจากน้ียงัปรากฏในคมัภีร์พระอภิธรรมดงัน้ี 

...สัมมาสมาธิ  เป็นไฉน?  ความตัง่อยูแ่ห่งจิต  ความตัง่แน่วแน่แห่งจิตความมัน่

ลงไปแห่งจิต  ความไม่ส่ายไป  ความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิต  ภาวะท่ีมีใจไม่ซดัส่าย  ความ

สงบ  (สมถะ)  สมาธินทรีย ์ สมาธิพละ  สัมมาสมาธิ  สมาธิสัมโพชฌงค์  ท่ีเป็นองค์

แห่งมรรค  นบัเน่ืองแห่งมรรค  อนัใด  น้ีเรียกวา่สัมมาสมาธิ4

๔๕ 
 

 ดงัท่ีกล่าวมาแล้วจะเห็นว่า  สมาธิเป็นส่ิงท่ีควรให้เกิดมีข้ึนในใจของตนเอง  เพราะสมาธิ    

เป็นเรือนพกัอนัวเิศษสุดของดวงจิต  แมพ้ระสัมมาสัมพุทธเจา้  พระปัจเจกพุทธเจา้  และพระอรหนัต-

สาวกทั้งหลาย  ท่านทรงอาศยัและอาศยัเรือนพกัคือสมาธิน้ีอยู่เนือง ๆ  คราวใดหากท่านตอ้งการ

พกัผอ่น  ท่านทรงพกัผอ่นในสมาธิเหล่าน้ี4

๔๖ สมาธิเป็นองคส์าํคญัองคสุ์ดทา้ยของอริยมรรค 

 ดงันั้น  มชัฌิมาปฏิปทา  หรืออริยมรรคมีองค ์๘ ประการน้ี  ยอ่ลงในไตรสิกขา  เป็นศีลสิกขา  

สมาธิสิกขา  และปัญญาสิกขาไดด้งัน้ี  สัมมาวาจา  สัมมากมัมนัตะ  และสัมมาอาชีวะ  ย่อลงในศีล

๔๔ที.ม. ๑๐/๔๐๒/๓๓๕. 
๔๕อภิ.ว.ิ ๓๕/๒๐๖/๑๓๗. 
๔๖วศิน  อินทสระ, หลักคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนา (พุทธปรัชญาเถรวาท), (กรุงเทพ-

มหานคร : โรงพิมพม์หามกฏุราชวทิยาลยั, ๒๕๔๐), หนา้ ๒๕๘. 

                                                 



 

๒๖ 

สิกขา  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  และสัมมาสมาธิ  ย่อลงในสมาธิสิกขา  สัมมาทิฏฐิ  และ            

สัมมาสังกปัปะ  ยอ่ลงในปัญญาสิกขา4

๔๗ คือ 

  ๑)  อธิศีลสิกขา  หรือ  ศีล  การฝึกความประพฤติทางกาย  วาจา  และอาชีวะ  

หมายถึง  รวมเอาองค์มรรคขอ้  สัมมาวาจา  สัมมากมัมนัตะ  สัมมาอาชีวะ  เข้ามา  โดยสาระคือ  

ความดาํรงตนดว้ยดีในสังคม  รักษาระเบียบวินยั  ปฏิบติัหน้าท่ีและความรับผิดชอบทางสังคมให้

ถูกต้อง   มีความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีดีงาม  เ ก้ือกูลเป็นประโยชน์  ช่วยรักษาและส่งเสริม

สภาพแวดล้อม  โดยเฉพาะหน้าท่ีทางสังคม  ให้อยู่ในภาวะเอ้ืออาํนวยแก่การท่ีทุก ๆ  บุคคลจะ

สามารถดาํรงชีวติท่ีดีงาม  หรือปฏิบติัตามมรรคกนัไดด้ว้ยดี 

  ๒)  อธิจิตตสิกขา  หรือ  สมาธิ  ความฝึกในด้านคุณภาพและสมรรถภาพทางจิต  

หมายถึงความรวมเอาองค์มรรคขอ้  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  เขา้มา  คือความฝึกให้

จิตใจเขม้แข็ง  มัน่คง  แน่วแน่  ควบคุมตนเองไดดี้  มีสมาธิ  มีกาํลงัจิตสูง  ให้เป็นจิตท่ีสงบ  ผอ่งใส        

เป็นสุข  บริสุทธ์ิ  ปราศจากส่ิงรบกวน  หรือทาํให้ใจเศร้าหมอง  อยูใ่นสภาพพอเหมาะแก่การใชง้าน

มากท่ีสุด  โดยเฉพาะการใชปั้ญญาอยา่งลึกซ้ึง  และตรงตามความเป็นจริง 

  ๓)  อธิปัญญาสิกขา  หรือ  ปัญญา  ความฝึกปัญญาให้เกิดความรู้ความเขา้ใจของส่ิง

ทั้งหลายตามความเป็นจริง  จนถึงความหลุดพน้  มีจิตใจเป็นอิสระ  ผ่องใส  เบิกบานโดยสมบูรณ์  

หมายถึง  ความรวมเอาองคม์รรคขอ้  สัมมาทิฏฐิ  และสัมมาสังกปัปะ  สองอยา่งน้ีเขา้มา  คือ  ความ

ฝึกอบรม ให้เกิดปัญญาบริสุทธ์ิท่ีรู้แจ้งชัดตามสภาพของความเป็นจริง  ไม่เป็นความรู้  ความคิด  

ความเขา้ใจ  ท่ีถูกบิดเบือน  ยอ้มสีอาํพราง  หรือ  พร่ามวั  เป็นตน้  เพราะอิทธิพลของกิเลสมีอวิชชา

และตณัหา  เป็นผูน้าํ  ท่ีครอบงาํจิตอยู ่ การฝึกปัญญาเช่นน้ีตอ้งอาศยัการฝึกจิตให้บริสุทธ์ิผอ่งใสเป็น

พื้นฐาน  เม่ือปัญญาท่ีบริสุทธ์ิทราบตามเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนแล้ว  อาจกลบัช่วยให้จิตนั้นสงบ  มัน่คง  

บริสุทธ์ิ  ผอ่งใสอยา่งแน่นอนยิง่ข้ึนและส่งผลออกไปในการดาํรงชีวิต  คือ  การทาํใจวางใจ  วางท่าที               

มีความสัมพนัธ์กบัส่ิงทั้งหลายอย่างถูกตอ้ง  และใช้ปัญญาอนับริสุทธ์ิ  ไม่เอนเอียง  ไม่มีกิเลสแอบ

แฝงนั้น  คิดพิจารณาแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ทาํกิจการทั้งหลายในทางท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขอย่าง

แทจ้ริง 

 ไตรสิกขานั้ นถือกันว่าเป็นกระบวนการปฏิบัติธรรมท่ีครบถ้วนสมบูรณ์  มีขอบเขต

ครอบคลุมมรรคทั้งหมด  และเป็นการนาํเอาเน้ือหาของมรรคไปใช้อย่างหมดส้ินบริบูรณ์  จึงเป็น

๔๗พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อา้งแล้ว, หน้า 

๙๑๔-๙๑๕. 

                                                 



 

๒๗ 

หมวดธรรมมาตรฐานสําหรับแสดงหลักการปฏิบติัธรรม  มรรคเป็นระบบการปฏิบติัธรรมในแง่

เน้ือหา  และไตรสิกขาก็เป็นระบบการปฏิบติัธรรมทั้งหมดในแง่การใชง้าน 

 มีคาํถามว่า  มชัฌิมาปฏิปทา  หรือ  อริยมรรคมีองค์  ๘  เป็นหนทางท่ีตอ้งปฏิบติัให้จบส้ิน    

ทีละทาง  หรือท่ีละองค์ประกอบแลว้  จึงเดินต่ออีกทางหน่ึงเร่ือยไปให้ครบทั้งหมด  กลายเป็นว่า   

ต้องยกข้ึนมาปฏิบัติทีละข้อตามลําดับ  พึงเข้าใจว่าท่ีว่าอย่างนั้ นเป็นเพียงสํานวน  อันท่ีจริง                 

มีความหมายชัดอยู่แล้วว่า  มรรคเป็นทางสายเอก  มีสายเดียว  แต่มีส่วนประกอบหรือมีเง่ือนไข

ในทางปฏิบติั  ๘  อย่าง  ตอ้งปฏิบติัให้สมบูรณ์ทั้ง  ๘  อยา่ง  จึงจะไดผ้ลเต็มท่ี  เหมือนกบัถนนสาย

หน่ึง  ท่ีมีส่วนประกอบ  ๘  อยา่ง  เช่น  เส้นถนน  พื้นถนน  ขอบถนน  ไหล่ถนน  ทางเทา้  คูระบาย

นํ้ า  เป็นต้น  จึงจะสําเร็จเป็นถนนได้  และผูข้บัข่ีรถยนต์ย่อมอาศยัส่วนประกอบเหล่าน้ีทุกอย่าง       

ไปพร้อม ๆ  กนั  จึงถึงจุดหมายได ้ มรรคก็ประกอบดว้ยองค ์ ๘  ประการรวมกนั  และผูป้ฏิบติัตอ้ง

ใชอ้งคท์ั้ง  ๘  เน่ืองดว้ยกนัโดยตลอดดว้ย ดงันกัปราชญท์างศาสนาวา่ 

ช่ือว่ามีองค์  ๘  เพราะเป็นทางสายเดียว  แต่มีส่วนประกอบ  ๘  อย่างการ

เดินทางสู่จุดหมายจะสําเร็จไดต้อ้งอาศยัองคป์ระกอบทั้ง  ๘  อยา่งนั้น  ทาํหนา้ท่ีคอย

เสริมกัน  และประสานสอดคล้องพอเหมาะ  พอดี  ความพอเหมาะพอดีและตรง

เป้าหมายน้ี  อาศยัปัญญาท่ีเห็นชอบหรือรู้เขา้ใจถูกตอ้งช่วยช้ีนําให้  มรรคนั้นจึงมี                    

สัมมาทิฏฐิเป็นองคป์ระกอบขอ้แรก  และเป็นการปฏิบติัพอเหมาะพอดีท่ีจะแล่นตรง 

สู่เป้าหมาย4

๔๘    

 

๒.๔ ความสําคญัของมชัฌมิาปฏปิทา 

มชัฌิมาปฏิปทา  หรืออริยมรรค  เป็นหลักธรรมท่ีมีความสําคญัมากในพระพุทธศาสนา      

เถรวาททางสายกลางเป็นทางท่ีมีจุดหมายแน่ชดั  ความเป็นทางสายกลางข้ึนอยูก่บัความมีเป้าหมายท่ี     

แน่ชดั  ผูป้ฏิบติัจึงตอ้งรู้จุดหมายจึงจะเดินทางได ้ เม่ือจะเดินทางจาํตอ้งรู้วา่ตนจะไปไหน  ดว้ยเหตุน้ี  

ทางสายกลางจึงเป็นทางแห่งปัญญา  และเร่ิมตน้ดว้ยสัมมาทิฏฐิ  หรือเร่ิมดว้ยความเขา้ใจปัญหาของ

ตนท่ีจะเดินทางไป  ทางสายกลางจึงเป็นทางแห่งความรู้และความมีเหตุผล  ยอมรับและกล้า

เผชิญหนา้กบัความจริง  มนุษยจึ์งจะสามารถจดัการกบัชีวติดว้ยมือของตนเอง  หรือสามารถดาํรงชีวิต

ใหถู้กตอ้งดีงาม  โดยไม่ตอ้งคอยหวงัพึ่งอาํนาจศกัด์ิสิทธ์ิฤทธานุภาพดลบนัดาลจากภายนอก  และเม่ือ

มนุษยมี์ความมัน่ใจดว้ยอาศยัปัญญาเช่นน้ีแลว้  มนุษยก์็ไม่ตอ้งไปหมกมุ่นวุน่วายอยูก่บัส่ิงท่ีห่วงกงัวล

จะมีอยูน่อกเหนือวสิัยมนุษย ์ ท่าทีแห่งความมัน่ใจเช่นน้ีแหละคือลกัษณะอยา่งหน่ึงของความเป็นทาง

๔๘เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๖๐๒. 

                                                 



 

๒๘ 

สายกลาง  คือทางดาํเนินชีวิตท่ีไม่ตีราคาค่าตวัตํ่าถึงกบัยอมสยบจมลงในกระแสโลก  ปล่อยชีวิต      

ใหเ้ป็นทาสแห่งอามิสท่ีเป็นเหยือ่ล่อของโลก  ทางดาํเนินชีวติท่ีเป็นสายกลางนั้น  นอกจากไม่เอียงสุด

ทางวตัถุ  หรือกามสุขลัลิกานุโยค  จนเป็นทาสของวตัถุหรือข้ึนต่อวตัถุส้ินเชิงแลว้  และไม่เอียงสุด

ทางจิต หรืออตัตกิลมถานุโยค  จึงเป็นเหตุให้การดาํรงชีวิตถึงความพอดีหรือความสุข ดงันั้นจึงสรุป

ความสาํคญัของมชัฌิมาเป็น ๕ ประเด็น  คือ 

 (๑) เป็นทางแห่งความสุขหรือความพอดี : มนุษยเ์รานั้นพยายามศึกษาหาความรู้  พยายาม

ทาํงาน  หรือพยายามประพฤติปฏิบติัตนต่าง ๆ  เพราะเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญั  เป็นความหวงัแห่ง

ความสําเร็จของชีวิตตนเอง  เป็นส่ิงดึงดูด  กระตุน้ให้มนุษยทุ์กคนเกิดความพยายามประพฤติปฏิบติั

ตนเองจนไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย  เพื่อความสุขหรือความพอดี  เช่น  ความเป็นมนุษยท่ี์ดีมีความสําคญั 

ต่อนาง ก.  กุศลธรรมทั้งหลายจึงเป็นเคร่ืองดึงดูดใหน้าง ก. หาวิถีทางท่ีจะทาํความดีเพื่อให้กุศลธรรม

เหล่านั้นเกิดข้ึนในจิตใจตนให้ได ้ ดงันั้นนาง ก.จึงพยายามทาํความดีโดยคิดหาหนทางท่ีกระทาํกาย  

วาจาให้ดี  และผูรู้้ทั้งหลายไม่ติเตียนแล้ว  ความเป็นคนดีของนาง  ก.  นั้นก็พยายามต่อไปเร่ือย ๆ        

ท่ีเป็นเหตุน้ีเพราะความเป็นคนดีมีความสําคญัมากต่อนาง  ก.  เปรียบเหมือนสายนํ้ าท่ีไหลไปสู่

มหาสมุทร  เพราะเห็นว่ามหาสมุทรมีความสําคญัท่ีจะรักษานํ้ าไวไ้ด้นานนั่นเอง  ความประพฤติ

ปฏิบติัตามหลกัมชัฌิมาปฏิปทา  หรือทางสายกลางก็เช่นกนั  ยอ่มมีความสุข  มีความพอดี  และความ

หลุดพน้จากทุกขท์ั้งหลาย เขา้สู่นิพพานอนัเป็นส่ิงสาํคญั  ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

ภิกษุทั้งหลาย  แม่นํ้ าคงคาไหลไปสู่มหาสมุทร  บ่าไปสู่สมุทร  หลากไปสู่

สมุทร  แมฉ้ันใด  ภิกษุเม่ือเจริญอริมรรคมีองค ์ ๘  เม่ือกระทาํให้มากซ่ึงอริยมรรคมี

องค์ ๘  ให้มากอย่างน้ี  ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน

อยา่งน้ีแล4

๔๙
 

 

 (๒) เป็นเคร่ืองวดัความเจริญของพระพุทธศาสนา : มชัฌิมาปฏิปทาอนัเป็นเคร่ืองวดัความ

เจริญ  และความเส่ือมของพระพุทธศาสนา  หากตราบใดท่ียงัมีผูป้ระพฤติปฏิบติัตามหลกัอริยมรรคมี

องค ์ ๘  ประการน้ีอยู่  ปริยติัสัทธรรม  ปฏิบติัสัทธรรม  และปฏิเวธสัทธรรม  ก็ยงัมีความทรงไวไ้ด ้ 

พระสงฆส์าวกของพระพุทธเจา้ผูป้ฏิบติัดี  ปฏิบติัชอบ  ปฏิบติัตรง  ปฏิบติัถูกทาง  ปฏิบติัสมควร  อนั

ไดแ้ก่พระอริยบุคคล  ๔  คู่  ๘  จาํพวก  คือ  พระสงฆส์าวกของพระพุทธเจา้ผูท้รงควรแก่ทกัษิณาอนั

เขานาํมาจดัไวต้อ้นรับบูชา  เพื่อกระทาํอญัชลี  เป็นเน้ือนาบุญอนัยอดเยี่ยมของโลกน้ียงัมีอยูอี่ก  วิธี

ปฏิบติัเพื่อความเจริญของพระพุทธศาสนาท่ียงัไม่เส่ือมไปจากจิตใจของชาวพุทธ  ดงัพระพุทธพจน์

ตรัสวา่ 

๔๙ส.ํม. ๑๙/๙๗/๖๔. 

                                                 



 

๒๙ 

วธีิปฏิบติัท่ีจะนาํมนุษยไ์ปสู่การเห็นแจง้สัจธรรม  ก็คือ  อริยมรรคหรือทางอนั

ประเสริฐ  หรือทางท่ีทาํให้ผูป้ฏิบัติให้เป็นผูป้ระเสริฐ  ดังท่ีพระพุทธองค์ทรง

ทดลองปฏิบติัมาแลว้...อนัเป็นหนทางท่ีจะนาํผูป้ฏิบติัไปสู่ความสะอาด  สวา่ง  สงบ  

ตลอดเกิดปรีชาญาณ...ตราบใดท่ีอริยมรรคมีองค์ ๘  น้ียงัมีอยู่  และมีผูป้ฏิบติัตาม  

ตราบนั้นโลกจะไม่วา่งจากพระอรหนัต4์

๕๐
 

 

และตรัสกบัสุภทัทปริพาชกวา่ 

ในธรรมวินัยใดท่ีไม่มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์  ๘ ย่อมไม่มีสมณะท่ี  ๑   

ยอ่มไม่มีสมณะท่ี  ๒  ยอ่มไม่มีสมณะท่ี  ๓  ยอ่มไม่มีสมณะท่ี  ๔  ในธรรมวินยัใด  

มีอริยมรรคประกอบดว้ยองค ์ ๘  ในธรรมวินยันั้น  ยอ่มมีสมณะท่ี  ๑  ยอ่มมีสมณะ

ท่ี  ๒  ยอ่มมีสมณะท่ี  ๓  ยอ่มมีสมณะท่ี  ๔4

๕๑
 

 

 (๓) เป็นทางปฏิบัติของคฤหัสถ์และบรรพชิตทางพระพุทธศาสนา : ความประพฤติพรหมจรรย์

ระดบัสูงสุดนั้นตอ้งใช้หลกัมชัฌิมาปฏิปทามีความสําคญัมากเพราะเป็นเคร่ืองยืนยนัว่า ความเคารพ

นบัถือพระพุทธเจา้นั้นสมควรจะปฏิบติัเช่นไร  เพื่อจะบูชาพระพุทธองค์ท่ีพระองค์มีพระคุณอนัหา

ท่ีสุดมิไดใ้ห้สมกบัท่ีเราไดเ้ขา้มาสู่พระพุทธศาสนา  ส่ิงท่ีควรบูชานั้นคือ  ความประพฤติปฏิบติัตาม

หลกัอริยมรรคมีองค์  ๘  หรือมชัฌิมาปฏิปทา  เพื่อท่ีไดบ้รรลุเป้าหมายในการปฏิบติัตามหลกัของ

พระพุทธศาสนา  คือการทาํประโยชน์เก้ือกูล  เพื่อความเจริญ  เพื่อความสุขแก่มหาชน  ดงัพระพุทธ

องคต์รัสกบัพระสาวกทั้งหลายท่ีส่งไปประกาศพระศาสนาคร้ังแรกวา่ 

ธรรมท่ีเราแสดงแลว้เพื่อความรู้ยิง่  เธอทั้งหลายพึงเรียน  เสพ  เจริญทาํให้มาก

ดว้ยดีโดยวิธีท่ีพรหมจรรยน้ี์จะพึงตั้งอยู่ไดน้าน  ดาํรงอยู่ไดน้านขน้นั้นพึงเป็นไป

เก้ือกูลแก่คนหมู่มาก  เพื่อสุขแก่คนหมู่มาก  เพื่ออนุเคราะห์อนุเคราะห์ชาวโลก   

เพื่อประโยชน์ เพื่อเก้ือกูล  เพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้ งหลาย  คืออะไร  คือ  

อริยมรรคมีองค ์ ๘4

๕๒
 

 

๕๐ที.ม. ๑๐/ ๒๑๔/๑๖๔. 
๕๑ที.ม. ๑๐/๒๑๔/๑๖๔. (สมณะท่ี ๑ -๒-๓-๔ ในท่ีน้ีไดแ้ก่  พระโสดาบนั  พระสกทาคามี  

พระอนาคามี  และพระอรหนัต)์ 
๕๒ที.ม. ๑๐/๑๘๔/๑๓๔. 

                                                 



 

๓๐ 

 มชัฌิมาปฏิปทายงัมีประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั  ความดาํรงชีวิตของมวลมนุษย์ควรจะ

ดาํเนินชีวิตอย่างไร  คือ  ควรดาํรงชีวิตดว้ยหลกัมชัฌิมาปฏิปทา  หรืออริยมรรคมีองค์  ๘  สําหรับ

บุคคลทัว่ไปซ่ึงอาจปฏิบติัตามความสามารถของตนเท่าท่ีตนเองจะปฏิบติัได ้ เปรียบเหมือนยารักษา

โรค  หากบุคคลเป็นโรคนอ้ย ก็รับประทานยาเท่าท่ีจะรักษาโรคนั้นให้หายไปได ้ ส่วนบุคคลเป็นโรค

มากก็ควรรับประทานยาหลายขนานจึงจะหายได ้ หรือโรคเหล่านั้นจะลดลงตามลาํดบั  ดงัพระพุทธ-

พจน์ตรัสวา่ 

เราไม่สรรเสริญข้อปฏิบัติผิดของคฤหัสถ์หรือบรรพชิต  คฤหัสถ์หรือ

บรรพชิตปฏิบัติผิดแล้วย่อมไม่ทาํญายธรรมอันเป็นกุศลให้สําเร็จ  เพราะความ

ปฏิบัติผิดเป็นตัวเหตุ  แต่เราสรรเสริญสัมมาปฏิบัติของคฤหัสถ์หรือบรรพชิต   

คฤหัสถ์หรือบรรพชิตปฏิบัติชอบแล้ว  ย่อมยงัญายธรรมอันเป็นกุศลให้สําเร็จ  

เพราะความปฏิบติัชอบเป็นตวัเหตุ4

๕๓
 

 

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้  ความคิดเห็นถูกตอ้ง  มีความดาํริถูกตอ้ง  ความกระทาํดี  มีอาชีพท่ีสุจริต  

มีความพยายามอนัถูกชอบ  ความมีสติและสมาธิอยา่งถูกตอ้ง  มนุษยทุ์กคนตอ้งยอมรับวา่  ส่ิงเหล่าน้ี

มีความจํา เป็นในการดํารงชีวิตประจําว ันของเหล่ามวลมนุษย์ทุกคน  คุณธรรมเหล่าน้ีคือ  

มชัฌิมาปฏิปทา  บุคคลผูด้าํเนินชีวติตามหลกัน้ียอ่มมีความเจริญ  ความโปร่งใจ  มีความสงบสุข  ไม่มี

ความขดัแยง้ในจิตใจท่ีจะเป็นสาเหตุสาํคญัประการหน่ึงของความทุกข ์ และความวิตกกงัวลของมวล

มนุษยอี์กต่อไปดว้ย 

 (๔) เป็นหนทางสู่ความส้ินสุดแห่งกรรม : มชัฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลางมีความสําคญั

มากเพราะเป็นทางท่ีทาํให้ส้ินสุดแห่งกรรม  ดงัพระพุทธพจน์ตรัสว่า  ขอ้ปฏิบติัให้ถึง  ซ่ึงความดบั

แห่งกรรม 4

๕ ๔   คือ  อริยมรรคมีองค์   ๘  ได้แก่   สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  

สัมมากมัมนัตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  และสัมมาสมาธิ  คือ  ความเป็นทางท่ีถูกตอ้ง

กระทาํอยา่งจริงจงัตามหลกัมชัฌิมาปฏิปทา  ดว้ยหลกัวิธีการท่ีถูกตอ้ง  ยกเลิกการกระทาํท่ีผิดพลาด 

(มิจฉาปฏิบติั)  กระทาํด้วยความยึดมัน่ถือมัน่ (อุปาทาน)  ท่ีเป็นความดีความชัว่อนัเก่ียวขอ้งบุคคล

ตวัตนเอง เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง  แต่เม่ือไม่ดีไม่ชัว่อนัยึดมัน่ไวก้บัตนแลว้  กระทาํส่ิงใดก็ไม่

เรียกว่ากรรม  เพราะวา่กรรมตอ้งเป็นอย่างใดอย่างหน่ึงเสมอ  กล่าวคือ  ไม่ชัว่ก็ตอ้งดี  กิริยากระทาํ

ของพระอริยบุคคลจึงเป็นการกระทาํไปตามความหมาย  และวตัถุประสงคข์องเร่ืองท่ีทาํนั้นลว้น ๆ  

ซ่ึงไม่เก่ียวกบัตวัตณัหาอุปทานภายใน  แต่กระทาํดว้ยปัญญาและกรุณา  ท่ีว่าดีว่าชัว่  เพราะปรากฏ

๕๓ส.ํม. ๑๙/๒๔/๒๔. 
๕๔องฺ.ฉกก. ๒๒/๖๓/๔๗๔. 

                                                 



 

๓๑ 

ยอมรับของโลก  แต่ไม่ยึดมัน่ว่าดีด้วยตวัมนัเอง  หรือจะให้ตวัเองดีอย่างนั้นอย่างน้ี  การกระทาํ    

อยา่งน้ีทางธรรมเรียกวา่ไม่เป็นกรรม4

๕๕ สมดงันกัปราชญท์างศาสนาวา่ 

...การเดินตาม  ปฏิบติัตามอริยมรรค  หรือมชัฌิมาปฏิปทา  เรียกว่า

ประพฤติกรรมท่ีสาม  ซ่ึงจะเป็นท่ีส้ินสุดแห่งกรรมดี  และกรรมชัว่  ฉะนั้น  ส่ิงท่ี

เรียกวา่อริยมรรคน้ีเป็นส่ิงท่ีเหนือดีเหนือชัว่ และก็มีผลทาํให้รู้ความไม่มีตวัตนหรือ

ของตนในส่ิงทั้งปวง  มนัจึงดบัราคะ  โทสะ  โมหะได้4 ๕๖
 

 

 ดงันั้น  หากปุถุชนประพฤติปฏิบติัอะไร  แต่ไม่มีเพียงการกระทาํประโยชน์ตามความหมาย

และวตัถุประสงค์ของเร่ืองนั้น ๆ  อยา่งเดียว  หากแต่จะมีความหวงัเพียงเพื่อผลประโยชน์ตอบแทน

ใหไ้ดม้าบางคร้ังอาจจะเป็นขา้วของเงินทองต่างๆ  หรือละเอียดลงมาก็คงจะเป็นเร่ืองช่ือสียงเกียรติยศ

ของตวัเอง  เพื่อความภาคภูมิใจในคุณความดีของตน เป็นตน้  แต่มชัฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลางน้ี  

เป็นการกระทาํเพื่อความสํารวมกาย  สํารวมวาจา  และความสํารวมใจ  อนัเป็นขอ้ปฏิบติัเพื่อให้หมด

ภาระการกระทาํอนัมีเจตนาปรุงแต่ง  หรือท่ีเรียกวา่  กรรม  การส้ินสุดแห่งกรรม  และมีแต่การกระทาํ

ท่ีบริสุทธ์ิ  ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

ขอ้ท่ีท่านทั้งหลายสํารวมกาย  สํารวมวาจา  สํารวมใจ  เป็นการไม่กระทาํ

บาปกรรมต่อไป  เพราะกรรมเก่าส้ินสุดลงไปเพราะตบะ(ความบาํเพ็ญเพียรอย่าง

หนกั)  เพราะไม่ทาํกรรมใหม่  จึงไม่ตกอยู่ใตอ้าํนาจ  (แห่งกรรม)  ต่อไปเพราะไม่

เป็น ไปตามอาํนาจแห่งกรรมต่อไป  กรรมจึงส้ินไป  ทุกข์จึงส้ินไป เพราะทุกข์ส้ิน

ไป  เวทนาจึงส้ินไป  เพราะเวทนาส้ินไป  ทุกขท์ั้งปวงจึงจกัเป็นอนัสลายไป4

๕๗
 

  

 (๕) เป็นหนทางนําไปสู่นิพพาน : หลกัมชัฌิมาปฏิปทา  มีความสําคญัมากเม่ือบุคคลประพฤติ

ปฏิบติัใหม้ากแลว้  กระทาํใหม้ากแลว้  เพื่อเป้าหมายและวตัถุประสงค ์ ไม่วา่จะเป็นการกาํหนดทราบ

เวทนา  การละกิเลสตณัหาต่าง ๆ (กามคุณ) เพื่อขา้มถึงฝ่ังโน้นจากฝ่ังน้ี  เพื่อความส้ินไปแห่งราคะ  

โทสะ  และโมหะ  เพื่อถึงอมตธรรม  เพื่อถึงนิพพาน ลว้นแลว้แต่มีเป้าหมายอนัชดัเจนอยา่งยิ่ง  ส่ิงท่ี

สําคญัจะตอ้งรู้ตระหนกัชดัเจนถึงวตัถุประสงคแ์ห่งธรรมนั้น ๆ  พร้อมกบัความสัมพนัธ์ซ่ึงธรรมอ่ืน 

๕๕พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อา้งแลว้,  หน้า 

๕๘๗-๕๘๘. 
๕๖พุทธทาสภิกขุ, หลักธรรมสําหรับนักศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, 

๒๕๓๗), หนา้ ๗๔. 
๕๗ม.มู. ๑๒/๑๗๙/๑๘๒. 

                                                 



 

๓๒ 

ๆ  ในการดาํเนินไปสู่วตัถุประสงค์  วตัถุประสงค์ในท่ีน้ี  มิไดห้มายเพียงวตัถุประสงค์ทัว่ไปในขั้น

สุดทา้ยเท่านั้น  แต่หมายถึงวตัถุประสงคเ์ฉพาะตวัของหลกัธรรมนั้น ๆ  เป็นส่ิงสําคญัวา่  ธรรมขอ้นั้น

ปฏิบติัเพื่อสนบัสนุนหรือให้เกิดธรรมขอ้ใด  จะไปส้ินสุดลงท่ีใด  มีหลกัธรรมอ่ืนใดรับช่วงต่อไป  

หรือเหมือนการเดินทางไกลส่ิงท่ีตอ้งต่อยานพาหนะหลายทอดนั้น  และอาจจะใชย้านพาหนะต่างกนั

อีกด้วย  ไม่ว่าจะเป็นทางบก  ทางอากาศ  หรือทางแม่นํ้ า   จุดมุ่งหมายหรือส่ิงสําคัญของ

มชัฌิมาปฏิปทา  ก็เช่นเดียวกนั  หากเรากระทาํให้มาก  เจริญให้มากแลว้  ย่อมทาํให้เราได้พบกบั

ความสาํเร็จสูงสุด คือ  พระนิพพาน4

๕๘  สมดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่   

...มชัฌิมาปฏิปทา  หรืออริยมรรคมีองค ์ ๘  ประการน้ีท่ีบุคคลเจริญทาํให้มาก

แล้ว  เพื่อกาํหนดรู้เวทนา...เพื่อละกามคุณ...เพื่อถึงฝ่ังโน้นจากฝ่ังน้ี...ย่อมเป็น

หนทางใหถึ้งความส้ินราคะ  โทสะ และโมหะหรือเป็นหนทางใหถึ้งอมตะเป็นท่ีสุด

แห่งพรหมจรรย์  ย่อมคายบาปอกุศลธรรมอย่างเดียว  ไม่ให้กลบัมา...ย่อมให้ถึง

นิพพาน  มีนิพพาน  มีนิพพานเป็นเบ้ืองหนา้  มีนิพพานเป็นท่ีสุด4

๕๙
 

 

 ดงันั้น มชัฌิมาปฏิปทา  หรือหลกัทางสายกลางมีความสําคญัมากหากมวลมนุษยมี์เป้าหมาย

ในการประพฤติปฏิบติัในการดาํรงชีวติ  เม่ือดาํเนินตามหลกัมชัฌิมาปฏิปทา  คือเม่ือสัมมาทิฏฐิเกิดวิถี

ในการดาํรงชีวิตของบุคคลนั้นก็จะดาํเนินไปสู่ความดาํริถูกตอ้ง  มีความดาํริถูกตอ้ง  ก็จะมีคาํกล่าว    

ท่ีถูกตอ้ง  มีคาํกล่าวถูกตอ้ง  ก็จะมีการงานอนัถูกตอ้ง  มีการงานอนัถูกตอ้ง  ก็จะมีอาชีพท่ีถูกตอ้ง       

มีอาชีพถูกตอ้ง  ก็จะมีความเพียรพยายามถูกตอ้ง  มีความเพียรพยายามถูกตอ้ง  ก็จะมีความระลึก

ถูกตอ้ง  มีความระลึกถูกตอ้ง  ก็จะมีความตั้งใจถูกตอ้ง  มีความตั้งใจถูกตอ้งแลว้  บุคคลนั้นก็ไดช่ื้อวา่

เดินตามทางของอริยชน  มุ่งสู่ความเป็นอริยะอย่างสมบูรณ์  และเขา้สู่แดนเกษมอนัเป็นส่ิงสําคญัใน

การประพฤติปฏิบติัหลกัมชัฌิมาปฏิปทาน้ี  และสามารถอยู่ร่วมกนัสัมพนัธ์กบัส่ิงทั้งหลายอย่างรู้     

เท่าทนัในการดาํรงชีวติและรู้ตามท่ีเป็นจริงดว้ยความสงบสุขได ้

 กล่าวโดยสรุป  มัชฌิมาปฏิปทา  หรืออริยอัฏฐังคิกมรรค  คือทางสายกลาง  เดินทางสู่

จุดหมายสําเร็จได้ต้องอาศยัองค์ประกอบทั้งแปดประการนั้นทาํหน้าท่ีคอยเสริมกันช่วยประสาน

สอดคล้องพอเหมาะพอดี  ความพอเหมาะพอดีตรงสู่เป้าหมายน้ี  อาศยัปัญญาท่ีเห็นชอบรู้เขา้ใจ    

อย่างถูกตอ้งช่วยส่องช้ีนาํแสงสว่างให้สู่เป้าหมาย  คือทางสายกลาง  ดว้ยลกัษณะท่ีไม่เอียงเขา้หา 

๕๘พระมหาอภินนัท ์ อภินนฺโท, “การศึกษาวิเคราะห์มชัฌิมาปฏิปทาในพุทธปรัชญาเถรวาท

กบัทางสายกลางของอริสโตเติล”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ ๓๐-

๓๑. 
๕๙ส.ํม. ๑๙/๖-๗/๙-๑๐. 

                                                 



 

๓๓ 

ส่วนสุดทั้งสอง  คือ  ไม่เห็นแก่การแสวงหาส่ิงเสพเสวยสุขมาบาํรุงบาํเรอตน  มวัเมาติดอยูใ่นกามสุข  

โดยไม่คาํนึงถึงใคร  และมิใช่หันไปสู่ทางตรงขา้ม  มุ่งทาํการเขม้งวดตนเองหาทุกข์มาทบัถมตนให้

ไดรั้บความเดือดร้อน  ทางดาํรงชีวิตดว้ยลกัษณะน้ีไม่เบียบเบียนตนเองดว้ยและไม่เบียบเบียนผูอ่ื้น

ดว้ย  มีความเป็นไปดว้ยความรู้ความเขา้ใจตามท่ีเป็นจริงทั้งทางดา้นวตัถุและทางดา้นจิตใจ  เป็นทาง

ปฏิบติัสาํหรับบุคคลผูมี้ความตอ้งการดาํรงชีวติดว้ยการแสวงหาความสงบสุข  เพื่อปฏิบติัถึงความส้ิน

จากกองทุกขท์ั้งมวล 

 การปฏิบติัตามหลักมชัฌิมาทาปฏิปทา  หรือองค์มรรคนั้น  มีสัมมาทิฏฐิเป็นตวัประธาน    

คอยควบคุมเก้ือหนุนใหปั้จจยัต่าง ๆ  จากภายนอกมาสนบัสนุนคือ  ปรโตโฆสะหรือจากกลัยาณมิตร  

ช่วยอบรมสั่งสอนแนะนําให้คาํปรึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  และปัจจยัภายใน  คือ  

โยนิโสมนสิการ เพื่อทาํในใจโดยแยบคาย  โดยสามารถมองเห็นชีวติและโลกตรงตามสภาวะตามเหตุ

ปัจจยัองค์มรรคอ่ืน ๆ  มีสัมมาทิฏฐิ  เป็นตน้เกิดข้ึนแล้ว  ก็มัน่ใจได้ว่า  การปฏิบติัธรรมหรือการ

ดาํรงชีวิตจะอยู่ในแนวทางท่ีถูกต้อง  และหลักมัชฌิมาปฏิปทายงัมีความสําคญัทั้งคฤหัสถ์และ

บรรพชิต  ได้ปฏิบัติตามความสามารถยงักุศลธรรมทั้ งหลายให้เจริญงอกงามด้วยปัญญาเป็น

ประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น  พร้อมทั้งไดป้ฏิบติัชอบสู่เป้าหมายคือความดบัทุกขโ์ดยชอบ 

    



 

 

บทที ่ ๓ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างมัชฌมิาปฏิปทากบัหลกัธรรมอ่ืน 

ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 

 หลกัธรรม  คือธรรมชาติท่ีเป็นกลาง  ตามหลกัคาํสอนในพระพุทธศาสนานั้นมีอยูม่าก  คือ

หลกัมชัฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง  คือหลกัความประพฤติปฏิบติั  หรือระบบจริยธรรมทั้งหมด

ในพระพทุธศาสนาเถรวาท  เป็นหลกัคาํสอนภาคปฏิบติั  ท่ีจะช่วยให้การดาํเนินชีวิตสู่จุดหมายตาม

แนวทางของความสัมพนัธ์แห่งหลกัธรรมท่ีรู้เขา้ใจหลกัธรรมนั้นเป็นผลสําเร็จข้ึนมาในชีวิตจริง

หรือเป็นวิธีใชก้ฏเกณฑ์แห่งความสัมพนัธ์ของธรรมชาติให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตจริง  ในบทน้ีจะ

ศึกษาความสัมพนัธ์กนัระหวา่งหลกัมชัฌิมาปฏิปทาคือหลกัธรรมสายกลางกบัหลกัธรรมอ่ืน ๆ ใน

พระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อเป็นแนวทางการดาํรงชีวติอยา่งสอดคลอ้งความสมดุล ความพอดี ความ

เป็นกลางเขา้สู่ความพน้จากกองทุกขท์ั้งมวลเป็นลาํดบัต่อไป 

 

๓.๑ ความสัมพนัธ์ระหว่างมชัฌมิาปฏปิทากบัไตรลกัษณ์ 

ไตรลักษณ์หรือสามญัลักษณะ  คือ  ลักษณะโดยธรรมชาติทัว่ไป  ๓  ประการของส่ิง        

ทั้งปวงหรืออาจกล่าวไดว้า่  ทฤษฎีแห่งความเสมอภาคกนัของส่งทั้งปวง  ถือวา่เป็นหลกัความจริง   

ท่ีปรากฏอยู่ในโลกอยา่งหน่ึง  หลกัพระพุทธศาสนาเห็นว่า  ความสัมพนัธ์ของส่ิงทั้งหลายเกิดจาก

ส่วนประกอบต่าง ๆ  มาประกอบกนัเขา้มิใช่หมายความว่าเป็นการนาํเอาส่วนประกอบเป็นช้ิน ๆ  

อนั ๆ  อยู่แลว้  มาประกอบเขา้ดว้ยกนั  และเม่ือประกอบเขา้ดว้ยกนัแลว้ก็เกิดเป็นรูปร่างคุมกนัอยู่

เหมือนเม่ือเอาวตัถุต่าง ๆ  มาหล่อรวมเป็นเคร่ืองอุปกรณ์ต่าง ๆ  ส่ิงทั้งหลายลว้นประกอบข้ึนจาก

ส่วนประกอบอ่ืน ๆ  ยอ่ยลงไป  แต่ละอยา่งไม่มีตวัตนของตวัเองเป็นอิสระ  และเกิดดบัต่อเน่ืองกนั

ไปตลอดสายเสมอ  ไม่เท่ียง  ไม่คงท่ีกระแสน้ีไหลเวียนหรือดาํเนินต่อไปอย่างดูคลา้ยกบัรักษารูป

แนวและลักษณะทัว่ไปไวไ้ด้อย่างค่อยเป็นค่อยไป  ก็เพราะบางส่วนประกอบด้วยส่ิงทั้งหลาย          

มีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์อาศยัซ่ึงกนัและกนั  เป็นเหตุเป็นปัจจยัสืบต่อแก่กนัอยา่งหน่ึง  และเพราะ

ส่วนประกอบเหล่านั้นแต่ละอยา่งลว้นไม่มีตวัตนของมนัเอง  และไม่เท่ียงอย่างหน่ึง  ความเป็นไป

ต่าง ๆ  ทั้ งหมดน้ีเป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติอาศัยความสัมพนัธ์และความเป็นปัจจัย        

เน่ืองอาศยักนัของส่ิงทั้งหลายเอง ไม่มีตวัตนนอกเหนือออกไปในฐานะผูส้ร้างหรือผูบ้นัดาลจึงเรียก



 

๓๕ 

ง่าย  ๆ  ว่า เป็นกระบวนการของกฎธรรมชาติและอาการท่ี ส่ิงทั้ งหลายมีอยู่ในรูปกระแส                    

มีความสัมพนัธ์เน่ืองอาศยัเป็นปัจจยัสืบต่อกัน  และมีลักษณะ  ไม่เท่ียง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา  

อยา่งไรและ ไตรลกัษณ์  แบ่งออกเป็น  ๓  ประการ4

๑  ไดแ้ก่ 

 (๑) อนิจจตา  ความเป็นของไม่เท่ียง  ความเป็นของไม่ย ัง่ยืน  ความเป็นของไม่คงท่ีภาวะท่ี

เกิดข้ึนแลว้ยอ่มเส่ือมและสลายไปในท่ีสุด  มีความดาํรงอยูไ่ดเ้พียงชัว่ขณะหน่ึงเท่านั้น  ตวัอยา่งเช่น  

ความเปล่ียนแปลงแห่งสภาพชีวติ  จากเด็กเป็นผูใ้หญ่  จากผูใ้หญ่เป็นชรา  เป็นตน้ 

 คมัภีร์วิสุทธิมรรคอธิบายว่า  อนิจจงัเพราะเป็นส่ิงท่ีไม่เท่ียงแทย้ ัง่ยืนคงอยู่ตลอดไป  และ

เพราะเป็นส่ิงท่ีมีความเร่ิมตน้และความส้ินสุด  หรือการแสดงอรรถแห่งอนิจจตาเป็น ๔ นยั  คือ 

  ๑)  อุปฺปาทวยปฺปวตฺติโต  เพราะเป็นไปโดยการเกิดและการสลาย คือ เกิดดบั ๆ    

มีแลว้  ก็ไม่มี 

  ๒)  วปิริณามโต  เพราะเป็นของแปรปรวน  คือ  เปล่ียนแปลง แปรสภาพไปเร่ือย 

  ๓)  ตาวกาลกิโต  เพราะของชัว่คราว  อยูไ่ดช้ัว่ขณะ ๆ 

  ๔)  นิจฺจปฏิกฺเขปโต  เพราะแยง้ต่อความเท่ียง   คือ  สภาวะของมนัท่ีไม่เท่ียงนั้น 

ขดักนัอยูเ่องในตวักบัความไม่เท่ียง4

๒ 

 อนิจจตาแสดงความไม่เท่ียง  ความเกิดข้ึน  ความตั้งอยู่  และความดบัไปของส่ิงทั้งหลาย

จนถึงส่วนยอ่ยท่ีละเอียดท่ีสุด ทั้งฝ่ายรูปธรรม และฝ่ายนามธรรม  ความไม่เท่ียงของส่วนยอ่ยต่าง ๆ 

เม่ือปรากฏเป็นผลรวมออกมาแก่ส่วนใหญ่ท่ีมนุษยพ์อสังเกตเห็นได ้ เรียกกนัวา่ความเปล่ียนแปลง  

ซ่ึงทาํเห็นเกิดความเขา้ใจหรือรู้สึกเหมือนกบัวา่ส่ิงต่าง ๆ  เหล่านั้นมีตวัมีตนของมนั  ซ่ึงเดิมมีสภาพ

เป็นอยา่งหน่ึง  และบดัน้ีตวัตนอนัน้ีเองไดเ้ปล่ียนแปลงแปรรูปไปเป็นอยา่งหน่ึง  ความเขา้ใจอยา่งน้ี  

เป็นความหลงผิดอยา่งหน่ึง  เป็นเหตุให้เกิดความยึดมัน่ถือมัน่  นาํตนเขา้ไปผูกพนัอยูก่บัภาพความ

นึกคิดอย่างหน่ึงของตนเอง  ซ่ึงไม่ตรงกบัขอ้เท็จจริง  เม่ือดาํรงชีวิตอยู่อย่างไม่รู้เท่าทนัสภาวะ    

ย่อมถูกฉุดลากให้กระเสือกกระสนกระวนกระวายไปตามภาพท่ีสร้างข้ึนลวงตนเองนั้น  เรียกว่า   

อยู่อย่างเป็นทาส  แต่ผูรู้้เท่าทนัสภาวะ  ย่อมอยู่อย่างเป็นอิสระ  และสามารถถือเอาประโยชน์จาก 

กฎธรรมดาเหล่าน้ีได ้

 ความเป็นอนิจจงั  ตามสภาวะของมนั  ย่อมเป็นกลาง ๆ  ไม่ดีไม่ชัว่  หากแต่เม่ือเป็นเร่ือง

เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยูข่องมนุษย ์ มีบญัญติัความเปล่ียนแปลงดา้นหน่ึงวา่เป็นความเจริญ  และ

ความเปล่ียนแปลงอีกดา้นหน่ึงวา่เป็นความเส่ือม  ความเจริญและความเส่ือมเป็นส่ิงท่ีมนุษยเ์ขา้ไป

๑ส.ํสฬา. ๑๘/๑/๑. 
๒วสุิทฺธิ. ๓/๒๖๕. 

                                                 



 

๓๖ 

เก่ียวขอ้ง  ทาํและสร้างสรรค ์ หากแต่มนุษยจ์ะทาํเอาตามวิสัยแห่งเหตุปัจจยั  โดยไม่ตอ้งระแวงการ

แทรกแซงจากตวัการอ่ืนนอกเหนือจากธรรมชาติ  ความเป็นอนิจจงั  หรือ  แมจ้ะเรียกว่าความ

เปล่ียนแปลง  จึงเป็นกฎธรรมชาติท่ีทาํให้มนุษยมี์ความหวงัเพราะกฎธรรมชาติย่อมเป็นกลาง ๆ     

จะให้เป็นอย่างไรแล้วแต่จะทาํเหตุปัจจยัท่ีจะให้เป็นอย่างนั้นข้ึน  การเปล่ียนแปลงเพื่อให้ดีข้ึน       

จึงเป็นส่ิงท่ีกระทาํได ้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างทางวตัถุ  หรือทางนามธรรมตั้งแต่ทาํคนโง่ให้เป็นคน

ฉลาด  จนถึงทาํปุถุชนใหเ้ป็นพระอรหนัต ์ และการแกไ้ข  การปรับตวั  การปรับปรุงตนเองทุกอยา่ง  

สุดแต่จะเขา้ใจเหตุปัจจยัท่ีจะใหเ้ป็นอยา่งนั้นแลว้สร้างเหตุปัจจยันั้น ๆ  ข้ึน4

๓
   

 ความเป็นกลาง  ๆ  ไม่ดีไม่ชัว่ของหลกัความเป็นอนิจจงัมีความเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอและ

ส่ิงท่ีมนุษยเ์ขา้ไปเก่ียวขอ้ง  กระทาํและสร้างสรรคย์อ่มเขา้ถึงความเจริญและความเส่ือมน้ีเป็นหลกั

กฎเกณฑต์วัแทข้องความเป็นอนิจจงั 

 ลกัษณะแห่งความท่ีส่ิงทั้งปวงเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่ป็นนิจ  ไม่วา่จะทราบโดยส่วนรวม  

คือทราบเป็นดุน้เป็นกอ้นเป็นกองเป็นกลุ่มหรือวา่แยกดูเป็นส่วน ๆ  ตามท่ีเป็นส่วนประกอบของส่ิง

ท่ี เป็นดุ้นเป็นก้อนนั้ น  หรือจะแยกดูส่วนซ่ึงเป็นส่วนประกอบย่อย ๆ  ซอยลงไปทุก ๆ  

ส่วนประกอบนั้นอยูด่ว้ยความเปล่ียนแปลง  หรือมีลกัษณะแห่งความเปล่ียนแปลงประจาํอยูก่บัส่ิง

นั้น ๆ  หาความเทียง  หรือความถาวรแต่อย่างใดไม่ได ้ หรือความสัมพนัธ์ของส่ิงทั้งปวงมีกระแส

แห่งความเปล่ียนแปลงทั้งท่ีเป็นรูปธาตุและท่ีเป็นนามธาตุทุกส่ิงและทุกส่วน4

๔
   

 ดงันั้น  ความเป็นอนิจจงั  คือระดบัความเปล่ียนแปลงสอนวา่  สร้างความเจริญหรือผูเ้จริญ

ข้ึนแลว้  ตอ้งตระหนกัวา่  ความเจริญนั้นอาจเปล่ียนเป็นเส่ือมได ้ เม่ือไม่ตอ้งการความเส่ือม  ก็ตอ้ง

ไม่มีความประมาท  ตอ้งหลีกเวน้และกาํจดัเหตุปัจจยัท่ีจะให้เกิดความเปล่ียนแปลงในทางเส่ือม  

พยายามสร้างและเปิดช่องให้แก่เหตุปัจจยัท่ีจะให้เกิดความเปล่ียนแปลงอยา่งท่ีจะรักษาความเจริญ

นั้นไว ้ สําหรับผูพ้ลาดหรือเส่ือมลงไป  ก็สามารถแกไ้ขปรับปรุงได ้ โดยละทิ้งเหตุปัจจยัท่ีทาํให้

เส่ือมนั้นเสียกลับมาสร้างเหตุปัจจยัท่ีทาํให้เจริญต่อไป  ยิ่งกว่านั้นความเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไป

ในทางเจริญอยู่แล้วก็สามารถส่งเสริมให้เจริญยิ่งข้ึนได้  โดยเพิ่มพูนเหตุปัจจยัท่ีจะทาํให้เจริญ        

ใหม้ากยิ่งข้ึน  พร้อมกบัความไม่ประมาทหลงละเลิงในความเจริญนั้น  จนมองไม่เห็นความเป็นไป

ไดข้องความเส่ือม  และเหตุปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีจะให้เกิดความเส่ือมนั้นเสียเลย  หลกัอนิจจตา  สอนให้

๓พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), หนา้ ๗๑. 
๔พุทธทาส  ภิกขุ, พหุลานุสาสนี(หลักธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงส่ังสอนมากที่สุด), (กรุง-

เทพมหานคร : โรงพิมพสุ์ขภาพใจ, ๒๕๔๐), หนา้ ๒๖. 

                                                 



 

๓๗ 

ทราบถึงความเป็นธรรมดาของส่ิงทั้งปวง  จึงช่วยไม่ให้เกิดความทุกข์เกินสมควรในเม่ือเกิดความ

เส่ือม  หรือความสูญเสีย  และช่วยไม่ให้เกิดความประมาทหลงละเลิงในเวลาเจริญ  หรือในขั้น

สูงสุด  ทาํใหถึ้งความจริงโดยลาํดบัจนเขา้ใจหลกัอนตัตา  ทาํให้การดาํรงชีวิตอยูด่ว้ยจิตท่ีเป็นอิสระ

ไม่มีความยดึมัน่ถือมัน่  ปราศจากทุกขส์มบูรณ์แทจ้ริง 

 (๒) ทุกขตา  ความเป็นทุกข ์ ทนอยูใ่นสภาพเดิมไม่ได ้ ภาวะท่ีถูกบีบคั้นดว้ยการเกิดข้ึน

และสลายไป  ภาวะท่ีกดดนัฝืนและขดัแยง้อยูใ่นตวั  เพราะปัจจยัปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างนั้น

เปล่ียนแปลงไป  จะทาํให้คงอยูใ่นสภาพเดิมนั้นไม่ได ้ ภาวะท่ีไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอยูใ่นตวั

ไม่ให้ความสมอย่ากแทจ้ริง  หรือความพึงพอใจเต็มท่ี  แก่ผูอ้ยากดว้ยตณัหา  และก่อให้เกิดทุกข ์   

แก่ผูเ้ขา้ไปอยากไปยึดดว้ยตณัหา  อุปาทาน  เช่น  ชีวิตท่ีจะเกิดมานั้นถูกบีบคั้นด้วยรับประทาน    

เม่ือรับประทานก็มีความเติบโตข้ึนเป็นลําดับ  ความเปล่ียนแปลงจากความหิว  เป็นความอ่ิม         

จากความอ่ิมเป็นความหิว  ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่ถูกบีบคั้นเพราะเหตุปัจจยัการดาํรงชีวติ 

 คมัภีร์วิสุทธิมรรคอธิบายวา่  ช่ือว่าเป็นทุกข์เพราะมีความบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา  ดว้ยความ

เกิดข้ึนและความเส่ือมสลาย  หรือทั้งบีบคั้นขดัแยง้ต่อประดาส่ิงท่ีประกอบกนัอยูก่บัมนั  และทั้งมนั

เองก็ถูกส่ิงท่ีประกอบอยู่ดว้ยนั้นบีบคั้นขดัแยง้  และเป็นท่ีตั้งแห่งทุกข ์ คือเป็นท่ีรองรับของความ

ทุกข ์ หรือความเป็นทุกขด์ว้ยอรรถ  ๔  อยา่ง  ไดแ้ก่ 

  ๑)  อภิณฺหสมฺปติปีฬนโต  เพราะมีความบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา  ดว้ยความเกิดข้ึน  

ความเส่ือมโทรม  และความแตกสลาย  และบีบคั้นขดัแยง้อยูตลอดเวลา  กบัส่ิงท่ีประกอบอยูด่ว้ย

หรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  ดว้ยต่างก็เกิดข้ึน  ต่างก็โทรามไป  ต่างก็แตกสลาย 

  ๒)  ทุกฺขมโต  เพราะเป็นสภาพท่ีทนไดย้าก   คือคงทนอยู่ไม่ไหว  หรือคงอยู่ใน

สภาพเดิมไม่ได ้ จะตอ้งเปล่ียน   จะตอ้งหมดสภาพไป   เพราะความเกิดข้ึนความโทรมสลายนั้น 

  ๓)  ทุกฺขวตฺถุโต  เพราะเป็นท่ีตั้งแห่งทุกข ์คือเป็นท่ีรองรับของความทุกข ์หรือเป็น

ส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดทุกข ์ คือทาํใหเ้กิดทุกขต่์าง ๆ เช่น ทุกขเวทนา  คือความรู้สึกทุกขบี์บคั้น  เป็นตน้ 

  ๔)  สุขปฏิกฺเขปโต  เพราะแยง้ต่อความสุข  คือ  โดยสภาวะของมนัเอง  ก็ปฏิเสธ

ความสุขหรือกีดกนัความสุขอยู่ในตวั  ความสุขท่ีเป็นตวัสภาวะจริง ๆ  มีความรู้สึกสุขเท่านั้นคือ  

ตวัสภาวะท่ีมีเป็นพื้นได้แก่  ทุกข์  คือ  ความบีบคั้นกดดนัขดัแยง้  ท่ีเป็นลกัษณะอย่างหน่ึงของ

สังขารทั้งหลาย  ความบีบคั้นกดดนัขดัแยง้น้ี  ก่อให้เกิดความขดัแยง้  ท่ีเรียกว่า  ความรู้สึกทุกข ์ 

(ทุกขเวทนา)  ด้วย  เม่ือใดทุกข์คือความบีบคั้นกดดนันั้นผ่อนคลายหายไป  คนพน้จากทุกข์นั้น       

ก็เรียกว่ามีความสุข  ความรู้สึกสุขคือสุขเวทนาก็เป็นทุกข์ระดับหน่ึง  มีสภาวะเพียงความรู้สึก    



 

๓๘ 

และเป็นส่ิงท่ีขดัต่อความบีบคั้นกดดัน  ขดัแยง้  จะต้องกลาย  จะต้องผนัแปร  จะต้องหมดไป  

เหมือนกบัวา่ทุกขท่ี์เป็นตวัสภาวะนั้น  ไม่ยอมใหสุ้ขย ัง่ยนืคงอยูไ่ดต้ลอดไป4

๕
 

 ทุกขตามีความสําคญัสําหรับกาํหนดคุณค่าเพื่อการปฏิบติัคือ  ส่ิงทั้งหลายเกิดจากการ

ประชุมกนัเขา้ขององคป์ระกอบต่าง ๆ  ท่ีเป็นส่วนยอ่ย ๆ  ลงไปและองคป์ระกอบเหล่านั้น  แต่ละ

อยา่งลว้นไม่เท่ียง  กาํลงัตกอยูใ่นอาการเกิดข้ึน  แปรไป  และสลายตวัตามหลกัอนิจจตา  อยูด่ว้ยกนั

ทั้งส้ิน  ส่ิงท่ีเป็นหน่วยรวมนั้น  จึงเท่ากบัเป็นท่ีรวมของความปรวนแปรและความขดัแยง้ต่าง ๆ  

และแฝงเอาภาวะท่ีพร้อมจะแตกแยกและเส่ือมสลายเข้าไวใ้นตวัด้วยอย่างเต็มท่ี  เม่ือเป็นอย่าน้ี     

การท่ีจะควบคุมองค์ประกอบต่าง  ๆ  ท่ีกาํลังเปล่ียนแปลงอยู่นั้นให้คุมรูปเป็นหน่วยรวมตาม

รูปแบบท่ีประสงค์ก็ดี  การท่ีจะควบคุมการเปล่ียนแปลงนั้นให้ดาํเนินไปในทิศทางท่ีตอ้งการก็ดี  

จะตอ้งใช้พลงังานและวิธีการจดัระเบียบเขา้มาร่วมเป็นองค์ประกอบช่วยเป็นเหตุปัจจยัเพิ่มข้ึน      

อีกดว้ย  ยิง่องคป์ระกอบส่วนยอ่ย ๆ  ต่าง ๆ  นั้น  มีมากและสลบัซบัซ้อนมากยิ่งข้ึนเท่าใด  ก็ตอ้งใช้

พลังงานมากข้ึนและมีการจดัระเบียบท่ีละเอียดรัดกุมยิ่งข้ึนเท่านั้ น  การปฏิบติัต่อส่ิงทั้งหลาย  

เพื่อให้เป็นตวัอย่างนั้นอย่างน้ีจะตอ้งทาํท่ีตวัเหตุปัจจยัของมนั  และรู้สึกถึงความสําเร็จผล  หรือ

ความผิดพลาดพร้อมทั้งการแก้ไขต่อไปตามความพร้อมของเหตุปัจจยัเหล่านั้น  น้ีคือวิธีปฏิบติั      

ต่อส่ิงทั้งหลายอยา่งอิสระไม่ผูกมดัตวั  และไม่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข ์ ส่วนวิธีตรงกนัขา้มจากน้ี  

ก็คือการกระทาํตามความยึดมัน่อยากดว้ยตณัหาอุปาทาน  โดยนาํเอาตวัเขา้ไปผูกมดัให้ส่ิงเหล่านั้น

บีบคั้น  ซ่ึงนอกจากจะทาํใหเ้กิดความทุกขแ์ก่ตนเองแลว้  ก็ไม่ช่วยใหเ้กิดผลดีอยา่งใด ๆ  ข้ึนมา 

 การท่ีส่ิงทั้งหลายถูกบีบคั้นด้วยการเกิดข้ึน  การเจริญและการสลายตวั  ทาํให้เกิดความ

กดดนั  ขดัแยง้  และการท่ีจะทนอยูใ่นสภาพเดิมตลอดไปไม่ได ้ ภาวะเช่นน้ีแสดงว่า  ส่ิงทั้งหลาย   

มีความบกพร่อง  มีความไม่สมบูรณ์อยู่ในตวั  ความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์น้ี  ยิ่งมีมากข้ึน

โดยสัมพนัธ์กบักาลเวลาท่ีผา่นไป  และความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก  เม่ือเป็น

เช่นน้ี  ส่ิงทั้งหลายท่ีจะรักษาสภาพของตนไวห้รือขยายตวัเขา้สู่ความสมบูรณ์  จึงตอ้งด้ินรนอยู่

ตลอดเวลา  การดาํรงสภาพชีวติท่ีดีไว ้ การนาํชีวติเขา้สู่ความเจริญ  และสมบูรณ์  จึงตอ้งมีการแกไ้ข

ปรับปรุงตวัอยู่ตลอดเวลา  และเม่ือมีความขดัแยง้  ด้ินรนต่อสู้  เกิดจากเหตุปัจจยัท่ีให้เกิดความ

เปล่ียนแปลง  จะเป็นเหตุปัจจยัภายในหรือภายนอนก็ตาม  การฝืนแบบท่ือ ๆ  ยอ่มใหผ้ลร้ายมากกวา่

ผลดี  ไม่ว่าจะในกรณีของส่ิงต่าง ๆ  บุคคล  หรือสถาบนั  เช่น  ในเร่ืองของวฒันธรรม  เป็นตน้   

การรู้จกัปรับตวัและปรับปรุงจึงเป็นเร่ืองสําคญัสําหรับรู้เท่าทนั  ย่อมเป็นการย ํ้าความจาํเป็นของ

ปัญญา และจดัการทุกส่ิงทุกอยา่งใหต้รงตวัเหตุปัจจยั 
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๓๙ 

 ในแง่ของความสุข  และส่ิงท่ีให้ความสุขอยา่งท่ีเขา้ใจกนัในโลก  ก็ตกอยูใ่นความจริงขอ้น้ี

ดว้ย  ความสุขเหล่าน้ี  ยอ่มมีความไม่สมบูรณ์อยูใ่นตวั  ในแง่ท่ีวา่  จะตอ้งแปรปรวนไปจากสภาพท่ี

เป็นความสุข  หรือจากสภาพท่ีจะหาความสุขนั้นไดอ้ยา่งหน่ึง  และนั้น  จึงเป็นส่ิงท่ีไม่อาจให้ความ

พึงพอใจไดโ้ดยสมบูรณ์  และผูท่ี้ฝากความหวงัในความสุขไวก้บัส่ิงเหล่าน้ีอยา่งขาดสติ  ยอ่มเท่ากบั

ทาํตวัให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัความไม่สมบูรณ์ของส่ิงเหล่านั้น  หรือทิ้งตวัลงไปอยู่ในกระแส

ความแปรปรวนของมนั  แล้วถูกฉุดลากกดดนัและบีบคั้นเอาอย่างควบคุมตวัเองไม่ได้  สุดแต่        

ส่ิงเหล่านั้นจะแปรปรวนไปอย่างไร  ความหวงัในความสุขมากเท่าใด  เม่ือมีความแปรปรวนหรือ

ผิดหวงัเกิดข้ึน  ความทุกข์ก็รุนแรงมากข้ึนตามอตัราเป็นความสุขชนิดขายตวัเองลงเป็นทาส  หรือ

เอาค่าของชีวิตเป็นเดิมพนั  ผูห้าความสุขท่ีฉลาดเม่ือยงัยินดีท่ีจะหาความสุขจากส่ิงเหล่าน้ีอยู่  จึง

ตอ้งมีชีวิตอย่างรู้เท่าทนัความจริง  แสวงหาและเสวยความสุขอย่างมีสติสัมปชัญญะ  การกล่าว่า  

ความแปรปรวนของมนัจะก่อโทษใหเ้กิดพิษภยั  หรือเกิดความกระทบกระเทือนนอ้ยท่ีสุด  คือรักษา

อิสรภาพของจิตใจไวใ้หดี้ท่ีสุด4

๖
   

 ทุกข์  คือทนยาก  หมายถึงความรู้สึกเจ็บปวด  หรือทนทุกข์ทรมานในชีวิตนั้น ๆ  ความ

ทุกขช์นิดน้ี  เป็นความทุกขท่ี์ประจาํอยูใ่นส่ิงซ่ึงมีชีวติ  และมีความยึดถือในส่ิงนั้น ๆ  โดยความเป็น

ของตน  โดยเฉพาะความเกิด  ความแก่  ความเจ็บ  และความตาย  อนัเป็นความทุกขต์ามสภาพปกติ

ของสัตวท์ั้งหลาย  ความไม่ได้สมใจอยากนัน่เอง  ความทุกข์ในลกัษณะน้ีหมายถึงความรู้สึกทน

ทุกขท์รมานของสังขารท่ีมีวญิญาณครองและประกอบดว้ยอุปาทานโดยเฉพาะ  เม่ือส่ิงใดมีลกัษณะ

แห่งการเปล่ียนแปลงน้ียอ่มถือวา่ส่ิงเหล่านั้นไม่เป็นอิสระแก่ตวัเอง  หากแต่ตกอยูใ่ตอ้าํนาจการปรุง

แต่งผลกัดนัของส่ิงอ่ืน  ดงันั้น  การเกิดข้ึนก็ดี  การตั้งอยู่ก็ดี  การดบัไปก็ดี  ลว้นเป็นลกัษณะหรือ

เคร่ืองหมายของความทุกข์  เพราะตกใตอ้าํนาจของปัจจยัปรุงแต่ง  ดงัพุทธพจน์ตรัสว่า  “ทุกข์

เท่านั้นเกิดข้ึน  ทุกขเ์ท่านั้นตั้งอยู ่ ทุกขเ์ท่านั้นดบัไป  นอกจากทุกขแ์ลว้  หาไดมี้อะไรเกิดข้ึน  และ

ดบัไปไม่ ”๗ 

 (๓) อนัตตตา  ความเป็นของไม่ใช่ตวัตน  ความไม่มีตวัตนแทจ้ริงท่ีจะสั่งบงัคบัให้เป็น

อยา่งไร ๆ ไดใ้นส่ิงทั้งหลาย หากจะกล่าววา่มี ก็ตอ้งวา่มีอยูใ่นรูปของส่ิงท่ีประกอบดว้ยปัจจยั ต่าง ๆ  

อนัสัมพนัธ์เน่ืองอาศยักนั  เกิดดบัสืบต่อกนัไปอยูต่ลอดเวลาไม่ขาดสาย  จึงเป็นภาวะท่ีไม่เท่ียง  เม่ือ

ตอ้งเกิดดบัไม่คงท่ี  และเป็นไปตามเหตุปัจจยัท่ีอาศยั  ก็ยอ่มมีความบีบคั้น  กดดนั  ขดัแยง้  และตอ้ง

๖พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อา้งแล้ว, หน้า 

๗๓-๗๔. 
๗ส.ํส. ๑๕/๑๙๙/๕๕๔. 

                                                 



 

๔๐ 

แสดงถึงความบกพร่องไม่สมบูรณ์อยูใ่นตวั  และเม่ือทุกส่วนเป็นไปตามในรูปกระแสท่ีเกิดดบัอยู่

ตลอดเวลาข้ึนต่อเหตุปัจจยัเช่นน้ี  ก็ย่อมไม่เป็นตวัของตวั  มีตวัตนแทจ้ริงไม่ได ้ ไม่อยู่ในอาํนาจ

ของใคร ๆ  ท่ีจะสั่งบงัคบัให้เป็นไปอยา่งไร ๆ  ตามใจปรารถนา  เช่น  เด็กก็ตอ้งเติบโตเป็นผูใ้หญ่

ไม่มีใครสามารถฉุดร้ังไวไ้ด ้

 คมัภีร์วสุิทธิมรรคอธิบายวา่  ช่ือวา่เป็น  อนตัตา  คือไม่มีสาระ  ไม่มีแก่นสาร  คือไม่มีส่ิงซ่ึง

เป็นตวัแทท่ี้ยนืยงคงตวัอยูต่ลอดไป  เพราะส่ิงใดไม่เท่ียง  ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ มนัไม่สามารถห้ามความ

ไม่เท่ียง  หรือความบีบคั้นด้วยความเกิดข้ึนและความเส่ือมส้ินไป  แมข้องตวัมนัเองได ้ แล้วตวั

บนัดาลเป็นตน้ของมนั  จะมีมาจากท่ีไหน  หรือช่ือวา่เป็น  อนตัตา  เพราะไม่เป็นไปในอาํนาจ  คือ

ไม่มีใครมีอาํนาจบงัคบัต่อสังขารทั้งหลายว่า  สังขารท่ีเกิดข้ึนแล้ว  จงอย่าถึงความทรงอยู่  ท่ีถึง

ความทรงอยู่แลว้อย่าชรา  ท่ีถึงชราแล้วจงอย่าแตกดบั  จงอย่าทรุดโทรมดว้ยการเกิดข้ึนและการ

เส่ือมสลาย  และมีความหมายของอนตัตาท่านแสดงไวเ้ป็น  ๔  นยั ไดแ้ก่ 

  ๑)  สุ�ฺญโต  เพราะเป็นสภาพวา่งเปล่าคือ    ปราศจากตวัตนท่ีเป็นแก่นสาร  หรือ

วา่งจากความเป็นสัตวบุ์คคลตวัตนเราเขาท่ีแทจ้ริง  ไม่มีผูสิ้งสู่อยูค่รอง  ไม่มีตวัผูส้ร้างบนัดาลไม่มีผู ้

เสวยนอกเหนือจากกระบวนธรรมแห่งองคป์ระกอบทั้งหลายท่ีเป็นไปตามเหตุปัจจยัและนอกจาก

โดยการสมมติ  คือวา่งเปล่าจากความเป็นสตัวบุ์คคลตวัตน  เรา  เขา 

  ๒)  อสฺสามิกโต  เพราะเป็นสภาพไร้เจา้ของ คือไม่มีตวัตนของใคร  และไม่เป็น

ของของตวัตนใด  ๆ  ไม่มีตวัตนอยู่ต่างหากท่ีจะเป็นเจา้ของครอบครองสังขารธรรมทั้งหลายมนั

เป็นแต่เพียงกระบวนธรรมเองลว้น ๆ  เป็นไปโดยลาํพงัตามเหตุปัจจยั 

  ๓)  อวสวตฺตนโต  เพราะไม่เป็นไปในอาํนาจ  คือ  ไม่อยูใ่นอาํนาจของใคร  ไม่ข้ึน

ต่อผูใ้ด   ไม่มีใครมีอาํนาจบังคับมนั  จะเรียกร้องหรือปรารถนาให้มนัเป็นอย่างใด  ๆ  ไม่ได ้

นอกจากทาํการตามเหตุปัจจยั 

  ๔)  อตฺตปฏิกฺเขปโต  เพราะแยง้ต่ออตัตา  คือ  โดยสภาวะของมนัเองก็ปฏิเสธ

อตัตาอยูใ่นตวั  คือ  ความเป็นกระบวนธรรม  การท่ีองคป์ระกอบทั้งหลายสัมพนัธ์กนัดาํเนินไปโดย

ความเป็นไปตามเหตุปัจจยันั่นเอง  เป็นการปฏิเสธอยู่ในตวั  ไม่มีตวัตนต่างหากซ้อนอยู่ท่ีจะมา

แทรกแซงบงการหรือแมแ้ต่ขวางขืนความเป็นตามเหตุปัจจยั  และตวัตนต่างหากเช่นนั้นมีไม่ได ้ 

เพราะถา้มี   ก็ไม่อาจมีความเป็นไปตามเหตุปัจจยั แต่กลบัเป็นวา่ตอ้งเป็นไปตามความบงัคบับงการ

ของตวัตนนั้น4

๘ 
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๔๑ 

 ความเป็นอนัตตานั้ น  คือปราศจากตัวตนท่ีเป็นแก่นสาร  ไร้สภาพความเป็นเจ้าของ

โดยเฉพาะไม่อยู่ในอาํนาจหรือเรียกร้องปรารถนาให้เป็นอย่างใดได ้ และเพราะขดัแยง้ต่ออตัตา            

วา่โดยสภาวะตวัมนัเองไม่มีตวัตนต่างหากเพราะต่างตอ้งเป็นไปตามเหตุและปัจจยัเท่านั้น 

 การท่ีจะพิจารณาใหเ้ห็นลกัษณะความเป็นอนตัตาของส่ิงทั้งปวงโดยสะดวกนั้น  มีทางท่ีจะ

กระทาํได้  โดยพิจารณามาจากลักษณะแห่งความไม่เท่ียง  และลักษณะแห่งความเป็นทุกข ์            

มาตามลาํดบั  และลกัษณะแห่งความเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอนั้น  ยอ่มเป็นเคร่ืองแสดงอยูใ่นตวัแลว้วา่  

ส่ิงนั้นไม่อยูใ่นอาํนาจของผูใ้ด  ใครไปยึดถือเขา้ในฐานะเป็นเจา้ของ  ก็เกิดความทุกข์ข้ึนแก่ผูน้ั้น  

และน่ีคือลกัษณะแห่งความเป็นอนตัตาชดัแจง้4

๙
   

  เม่ือส่วนประกอบทั้งหลายรวมกนัเขา้  ปรากฏรูปเป็นอย่างใดอย่างหน่ึง  ก็มีการบญัญติั

เรียกช่ือเป็นอย่างนั้ นอย่างน้ี  อันย่อมรับกันโดยสมมติ  เม่ือองค์ประกอบทั้ งหลายพร้อมอยู ่       

ปัจจยัต่าง ๆ  ค ํ้าจุนหล่อเล้ียงอาํนวย  ก็คงรูปร่างหรือคงสภาพอยู่ตามท่ีสมมติเป็นตวัตนอย่างนั้น  

แต่เม่ือใดองค์ประกอบทั้งหลายแยกพรากจากกนั  หรือปัจจยัแวดลอ้มไม่เก้ือกูล  สภาพตวัตนนั้น    

ก็หายไป  เหมือนดงัอุณหภูมิสูงข้ึนถึงระดบัหน่ึงนํ้ าแข็งก็ละลาย  ตวัตนท่ีช่ือวา่นํ้ าแข็งหายไปเหลือ

แต่นํ้ าเหลว  เม่ือความร้อนเพิ่มข้ึนถึงระดบัหน่ึงโดยสัมพนัธ์กบัความกดอากาศ  นํ้ าเหลวก็ระเหย

กลายเป็นไอนํ้ า  สภาพตวัตนของนํ้ าเหลวก็ส้ินไปหรือเม่ือกระดาษถูกเผาไฟไหมห้มดแลว้เหลือแต่

ฝุ่ นเถา้ไฟ  ก็หาตวัตนท่ีจะเรียกวา่กระดาษไม่ไดอี้กต่อไป4

๑๐   

 เน่ืองจากสัตว ์ บุคคล  ตวัตนนั้นเป็นความสัมพนัธ์ของขนัธ์  ๕  หากพิจารณาก็จะทราบวา่

ขนัธ์  ๕  ไม่เท่ียง  เม่ือไม่เท่ียงก็เป็นทุกข ์ เป็นสภาพท่ีบีบคั้นกดดนัผูเ้ขา้ไปยึด  เม่ือเป็นทุกข ์ ก็ไม่มี

ตวัตนดงัพระพุทธเจา้ไดท้รงแสดงความสมัพนัธ์แห่งไตรลกัษณ์ในขนัธ์  ๕  ไวด้งัน้ี 

ภิกษุทั้งหลาย   รูป...เวทนา..สัญญา...สังขาร...วิญญาณ...เป็นอนตัตา...หากรูป

เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ  จกัเป็นอตัตา  (ตวัตน)  แล้วไซร้มนัก็จะไม่

เป็นไปเพื่ออาพาธ  ทั้งยงัจะได้ตามปรารถนาในรูป...ในวิญญาณว่า “ขอรูป...ขอ

เวทนาขอสัญญา... ขอสังขาร... ขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างน้ีเถิด  อย่าได้เป็น

อย่างน้ีเลย”  แต่เพราะเหตุท่ีรูป...วิญญาณ เป็นอนัตตา   ฉะนั้นรูป...วิญญาณจึง

เป็นไปเพื่ออาพาธและใคร  ๆ  ไม่อาจไดต้ามความปรารถนา   ในรูป...วิญญาณว่า   

“ขอรูป...ขอเวทนา...ขอสัญญา...ขอสังขาร...ขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างน้ีเถิด     

๙พุทธทาส  ภิกข,ุ พหุลานุสาสนี, อา้งแลว้, หนา้ ๕๓,๕๕. 
๑๐พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อา้งแลว้, หน้า 

๗๐/๒๐. 

                                                 



 

๔๒ 

อย่าได้เป็นอย่างน้ีเลย ภิกษุทั้ งหลายเธอทั้ งหลายมีความเห็นเป็นไฉน?รูปเท่ียง  

หรือไม่เท่ียงฯ(ตรัสถามทีละอยา่ง  จนถึงวญิญาณ)  “ไม่เท่ียง  พระเจา้ขา้”  ก็ส่ิงใดไม่

เท่ียง ส่ิงนั้นเป็นทุกข์   หรือเป็นสุข? “เป็นทุกข์  พระเจา้ขา้” ก็ส่ิงใดไม่เท่ียง เป็น

ทุกข ์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา    ควรหรือท่ีจะเฝ้าเห็นส่ิงนั้นวา่นัน่ของเราเรา

เป็นนัน่  เป็นตวัตนของเรา?“ไม่ควรเห็นอยา่งนั้น  พระเจา้ขา้” ภิกษุทั้งหลาย  เพราะ

เหตุนั้นแลรูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ  อยา่งใดอยา่งหน่ึง ทั้งท่ีเป็นอดีต 

อนาคตและปัจจุบนั  ทั้งภายในและภายนอก หยาบหรือละเอียด  เลวหรือประณีต ทั้ง

ท่ีไกลและท่ีใกล ้ทั้งหมดนั้นเอง  ท่านทั้งหลายพึงเห็นดว้ยปัญญาอนัถูกตอ้งตามท่ี

มนัเป็นวา่ “นัน่ไม่ใช่เรา  เราไม่ใช่นัน่  นัน่ไม่ใช่ตวัตนของเรา”๑๑
 

 

 จากพุทธพจน์นั้น  แสดงใหเ้ห็นวา่ความเป็นอนิจจตา  ทุกขตา  และอนตัตตา  คือ  ความไม่

เท่ียง  ความเป็นทุกข ์ และความเป็นของไม่ใช่ตวัตนนั้นแสดงความเป็นกลางอยูใ่นตวัแลว้  เพราะ

ส่ิงทั้งหลายไม่สามารถตัง่อยู่ดว้ยตวัมนัเอง  เพราะการท่ีส่ิงทั้งหลายตัง่อยูไ่ม่มีการเปล่ียนแปลงนั้น

ยอ่มขดัต่อกฏของธรรมชาติ  คือเอียงสุดไปดา้นใดดา้นหน่ึงเสมอ  ดงันั้น  กฎไตรลกัษณ์  ยอ่มเขา้สู่

ความเป็นกลาง  ตามหลกัทางสายกลางท่ีเรียกวา่เป็น  มชัฌิมาปฏิปทา  เพราะหลกัมชัฌิมาปฏิปทา  

คือความเป็นกลางไม่เอียงสุดไปทางมีหรือไม่มียอ่มทาํใหก้ารดาํรงชีวติดว้ยความไม่เป็นทุกข ์

 เม่ือเราไดก้าํหนดรู้กระบวนการความสัมพนัธ์เหล่าน้ี  ก็จะมีความเพื่อหน่าย  สามารถละรูป  

เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวญิญาณได ้ จึงเป็นผูส้มควรท่ีจะส้ินทุกข ์ ดงัพระพุทธพจน์ท่ีตรัสวา่ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้อย่างน้ี  ย่อมเป็นไปเพื่อหน่ายใน

รูป  แมใ้นเวทนา  แมใ้นสัญญา  แมใ้นสังขาร   แมใ้นวิญญาณ    เม่ือเบ่ือหน่ายยอ่ม

คลายกาํหนด  เพราะคลายกาํหนดั  จึงหลุดพน้   เม่ือหลุดพน้แลว้   ยอ่มมีญาณหยัง่รู้

ว่าหลุดพน้แลว้  รู้ชดัว่าชาติส้ินแลว้  พรหมจรรยอ์ยู่จบแล้ว    กิจท่ีควรทาํทาํเสร็จ

แลว้กิจอ่ืนเพื่อความเป็นอยา่งน้ีมิไดมี4

๑๒
 

 

 นอกจากจะทรงแสดงไตรลกัษณ์ในขนัธ์  ๕  แลว้  พระพุทธองคย์งัทรงแสดงไตรลกัษณ์ใน

อายตนะภายใน  และอายตนะภายนอก  ในอชัฌตัติกอนิจจสูตร  วา่ดงัน้ี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย จกัษุเป็นของไม่เท่ียง ส่ิงใดไม่เท่ียงส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใด

เป็นทุกข์  ส่ิงนั้นเป็นอนัตตา  ส่ิงนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอนัชอบตาม

๑๑ส.ํข. ๑๗/๕๙/๘๒-๘๔. 
๑๒ส.ํข. ๑๗/๑๒/๒๖. 

                                                 



 

๔๓ 

ความเป็นจริงอย่างน้ีว่านั่นไม่ใช่ของเรา  นั่นไม่เป็นเรา  นั่นไม่ใช่ตวัตนของเรา        

หูเป็นของไม่เท่ียง...จมูกเป็นของไม่เท่ียง...ล้ินเป็นของไม่เท่ียง...กายเป็นของไม่เท่ียง

...ใจเป็นของไม่เท่ียง  ส่ิงใดไม่เท่ียง  ส่ิงนั้นเป็นทุกข์  ส่ิงใดเป็นทุกข์  ส่ิงนั้นเป็น

อนตัตา  ส่ิงใดเป็นอนตัตา  ส่ิงนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นดว้ยปัญญาตามความเป็นจริง

อย่างน้ีว่า  นั่นไม่ใช่ของเรา  นั่นไม่เป็นเรา  นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา  ดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย  อริยสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้  เห็นอยู่อย่างน้ี  ย่อมเบ่ือหน่าย  แมใ้นจกัษุ  ย่อม

เบ่ือหน่ายแมใ้นหู  ยอ่มเบ่ือหน่ายแมใ้นจมูก  ยอ่มเบ่ือหน่ายแมใ้นล้ิน  ยอ่มเบ่ือหน่าย

แมใ้นกาย  ย่อมเบ่ือหน่ายแมใ้นใจ  เม่ือเบ่ือหน่าย  ย่อมคลายกาํหนดั  เพราะคลาย

กาํหนดั  ยอ่มหลุดพน้  เม่ือหลุดพน้แลว้  ยอ่มมีญาณหยัง่รู้ว่า  หลุดพน้แลว้  รู้ชดัว่า   

ชาติส้ินแลว้  พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้  กิจท่ีควรทาํ  ทาํเสร็จแลว้  กิจอ่ืนเพื่อความเป็น

อยา่งน้ีมิไดมี้4

๑๓
 

 

 นอกจากน้ียงัไดท้รงแสดงไตรลกัษณ์ในกามวา่ 

ถ้าไม้รู้ตามความเป็นจริงแล้ว  จะได้รับความทุกข์จากกาม  เพราะฉะนั้ น

มนุษยค์วรจะรู้ตามความเป็นจริงของกระบวนการความสัมพนัธ์  ของธรรมชาติ   

นั้น ๆ 4

๑๔
 

 

 นอกจากน้ียงัไดท้รงแสดงไตรลกัษณ์ในรูปต่าง ๆ  ไดแ้ก่ 

“ดูกรภิกษุ  อริยสาวกผูไ้ด้เรียนสดบัแล้ว  ได้พบเห็นอริชนทั้งหลายฉลาด    

ในอริยธรรม  ฝึกอบรมดีแล้วในอริยธรรม  ได้พบเห็นสัตบุรุษทั้ งหลายฉลาด          

ในสัปปุริสธรรม  ฝึกอบรมดีแลว้ในสัปปุริสธรรมย่อมไม่เห็น  รูป  เวทนาสัญญา  

สังขาร  วิญญาณ  เป็นอตัตา,  ไม่มองเห็นอตัตามีรูป  มีเวทนา  มีสัญญามีสังขาร       

มีวิญญาณ,  ไม่มองเห็นรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ในอตัตา,ไม่มองเห็น

อตัตา  ในรูป  ในเวทนา  ในสัญญา  ในสังขาร  ในวิญญาณ  อริยสาวกนั้น  รู้ชดัรูป  

เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ท่ีไม่เท่ียง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา  เป็นส่ิงท่ี       

ปรุงแต่ง  เป็นฆาตกรตวัจริง,  อริยสาวกนั้น  ไม่ยึดติด  ไม่ถือคา้งไว ้ ไม่มัน่หมาย 

ปักใจ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วญิญาณ  วา่เป็นตวัตนของเรา,  อุปาทานขนัธ์  ๕   

๑๓ส.ํส. ๑๘/๑/๑-๒. 
๑๔ม.มู. ๑๒/๒๐๒-๒๐๘/๑๑๙-๑๒๒. 

                                                 



 

๔๔ 

เหล่าน้ี  ท่ีอริยสาวกนั้น  ไม่ยึดติด  ไม่ถือมัน่แลว้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูล  

เพื่อความสุขตลอดกาลนาน”๑๕ 

 

 ดังนั้ น  ความเข้าใจในหลักไตรลักษณ์  เป็นตัวเร่งโดยตรงสําหรับความไม่ประมาท       

เพราะเม่ือทราบว่าส่ิงทั้งหลายไม่เท่ียงแทแ้น่นอน  ไม่คงท่ี  เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ไม่คงตวั  

จะตอ้งแตกสลายกลบักลายไป  ไม่รอเวลาและไม่ฟังใคร  เป็นไปตามเหตุปัจจยั  เม่ือเป็นไปเช่นน้ี   

ก็จาํเป็นว่า  วิธีปฏิบติัท่ีถูกตอ้งย่อมมีอย่างเดียวคือ  พึงเร่งรัดทาํการตามเหตุปัจจยั  คือจะตอ้งเร่ง

ขวนขวายป้องกนัความเส่ือมท่ียงัไม่เกิดข้ึน  แกไ้ขปัญหาหรือความเสียหายผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนแลว้  

รักษาส่ิงท่ีดีท่ีมีใหค้งอยู ่ และทาํส่ิงท่ีดีเพื่อใหเ้กิดความเจริญงอกงามต่อไป  ดว้ยการศึกษาเหตุปัจจยั

และทาํการตรงตวัเหตุตวัปัจจยันั้น  เช่น  ทราบวา่ส่ิงทั้งหลายไม่เท่ียง  จะเส่ือมสูญสลายไปตามเหตุ

ปัจจยั  เม่ือเราตอ้งการความดีงามความเจริญ  เราก็ตอ้งเพียรพยายามทาํกรรมทั้งหลายอนัจะเป็นเหตุ

ใหส่ิ้งดีงามนั้นดาํรงอยูไ่ดน้านท่ีสุดและบงัเกิดประโยชน์แก่บุคคลมากท่ีสุดดว้ยความไม่ประมาท 

และความเขา้ใจในหลกัของไตรลกัษณ์  คือหลกัอนัตตาแล้วก็จะบรรเทาส่ิงท่ีเก่ียวเน่ือง

ผูกพนัในเร่ืองของความเห็นไปในความสุดโต่งให้เบาบางลง  ตลอดจนขจดัทาํลายลา้งให้หมดส้ิน

ไป  สุดแต่กาํลงัปัญญาจะเห็นประจกัษแ์จง้จนทาํจิตใจเป็นอิสระหลุดพน้จากความสุดโต่งหรือความ

เอียงไปขา้งใดขา้งหน่ึง  และเม่ือไม่มีเง่ือนปมแอบแฝง  และเป็นตวักีดกั้นจาํกดัคบัแคบหรือเป็นแรง

พดัพาใหเ้ชือนแชแลว้  หนทางความพอดีก็จะเปิดโล่งกวา้งไม่จาํกดัขอบเขต    

 ความเขา้ใจในหลกัของไตรลกัษณ์ท่ีถูกตอ้ง  จึงเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ  และความเห็นท่ี

ถูกต้องนั้ นจะต้องเป็นความเห็นอันเป็นกลาง ๆ  ท่ีเรียกว่า  มัชฌิมาปฏิปทา  อันมีสัมมาทิฏฐิ             

เป็นตัวนําเป็นหลักความสัมพนัธ์กระบวนการธรรมชาติกลาง ๆ  มุ่งมองให้เห็นส่ิงทั้ งหลาย         

ตามความจริงอีกด้านหน่ึง  นอกเหนือการมองท่ีเห็นว่ามนัประกอบกันข้ึนจากส่วนต่าง ๆ  คือ        

จะเห็นว่า  ทุกส่ิงล้วนเป็นอนิจจงั  คือความไม่เท่ียง  ทุกขงั  มนัมีความเปล่ียนแปลงตลอดเวลา     

และอนตัตาความไม่มีตวัตนแทจ้ริงของมนั  และความสัมพนัธ์กระบวนการไตรลกัษณ์เป็นเคร่ือง

ยนืยนัความถูกตอ้งแทจ้ริงของหลกัจริยธรรมอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะหลกัธรรมสายกลาง  และหลกัปฏิบติั

เพื่อความหลุดพน้  เช่น  เพราะส่ิงทั้งหลายไม่มีตวัตน  ความเป็นไปในรูปกระแสแห่งเหตุปัจจยั       

ท่ีสัมพนัธ์สืบเน่ืองอาศยักนั  จึงเป็นไปไม่ได้  กรรมจึงมีได้  และเพราะส่ิงทั้งหลายไม่มีตวัตน    

ความหลุดพน้จึงมี 

 

๑๕ส.ํข. ๑๗/๕๕/๗๐. 

                                                 



 

๔๕ 

๓.๒ ความสัมพนัธ์ระหว่างมชัฌมิาปฏปิทากบัไตรสิกขา 

คาํสอนตามหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงวางหลักไว ้ ๓  ขั้นตอน  เรียกว่า         

ตามหลักไตรสิกขา  อันเป็นหลักความประพฤติโดยมีความต่อเน่ืองสัมพนัธ์กันไปตามลาํดับ       

โดยเร่ิมจาก  อธิศีลสิกขา  คือ  การฝึกอบรมกาย  วาจา  ใจ  ให้เรียบร้อยเพื่อการดาํรงตนท่ีดี  มีชีวิต  

ท่ีเก้ือกูลท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีตนมีส่วนช่วยสร้างสรรครั์กษาใหเ้อ้ืออาํนวยแก่การมีชีวิตท่ีดีงาม

ร่วมกันเป็นพื้นฐานท่ีดีสําหรับพัฒนาคุณภาพจิตและการเจริญปัญญา และเล่ือนลําดับเป็น             

อธิจิตตสิกขา  คือ  การฝึกอบรมภายในจิตใจเพื่อพฒันาคุณภาพจิต  หรือการปรับปรุงจิตให้มี

คุณภาพและสมรรถภาพสูงซ่ึงเอ้ือแก่การมีชีวิตท่ีดีงามและพร้อมท่ีจะใช้งานในทางปัญญา                

อยา่งไดผ้ลดีท่ีสุด  และลาํดบัสุดทา้ยเป็น  อธิปัญญาสิกขา  คือ  การฝึกอบรมหรือการพฒันาปัญญา

ให้รู้แจง้  เห็นในสัจธรรม  ตามความท่ีเป็นจริง คือ  การมองดูรู้จกัและเขา้ใจส่ิงทั้งหลายตามความ

เป็นจริง  หรือรู้เท่าทันธรรมดาของสังขารธรรมทั้ งหลาย  ท่ีทําให้เป็นอยู่และทาํการต่าง ๆ            

ดว้ยปัญญา  คือรู้จกัวางใจวางท่าทีและปฏิบติัต่อโลกและชีวิตไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม  ในทางท่ี

เป็นไปเพื่อขยายประโยชน์สุข  มีจิตใจผ่องใส  ไร้ทุกข์  เป็นอิสระเสรี  และสดช่ืนเบิกบาน         

สาระความสัมพนัธ์ในสิกขาทั้งหมดน้ี  ล้วนต่างตอ้งถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนัและกนั  จะขาดอย่างใด

อย่างหน่ึงไม่ได ้ และเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเป็นไปตามลาํดบัของไตรสิกขาน้ี  อนัเป็นหลกัท่ีมีความ

สมบูรณ์ในตวัเอง  มีความสืบเน่ืองและเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกนั และไตรสิกขามี  ๓  อย่าง  คือ  ศีล  

สมาธิ  ปัญญา  ตามหลกัพระพุทธศาสนาท่านเรียกวา่  อธิศีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา  อธิปัญญาสิกขา  

ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

ภิกษุทั้งหลาย  สิกขาบท  ๑๕๐  ถว้นท่ีกุลบุตรผูป้รารถนาประโยชน์ศึกษาอยู ่ 

มาถึงวาระท่ีจะยกข้ึนเป็นขอ้  ๆ  ตามลาํดบัทุกก่ึงเดือน  สิกขา  ๓  ประการน้ีเป็นท่ี

รวมของสิกขาบท  ๑๕๐  นั้นทั้งหมด  สิกขา  ๓  ประการ  อะไรบา้ง  คืออธิศีลสิกขา  

อธิจิตตสิกขา  อธิปัญญาสิกขา4

๑๖ 
 

 (๑) อธิศีลสิกขา  คือ  การฝึกความประพฤติสุจริตทางกาย  วาจา  และอาชีวะ  ได้แก่  

ความรวมเอาองค์มรรคข้อ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  และสัมมาอาชีวะ  เข้ามา  โดย

ความสัมพนัธ์คือ ความดาํรงตนดว้ยดีในสังคม  รักษากฎระเบียบวินัย  ปฏิบติัหน้าท่ีและมีความ

รับผิดชอบทางสังคมให้ถูกตอ้ง  มีความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีดีงามเก้ือกูลเป็นประโยชน์  ช่วยรักษา

และส่งเสริมสภาพแวดลอ้ม  โดยเฉพาะในสังคม  ให้อยูใ่นภาวะเอ้ืออาํนวยแก่การท่ีทุก ๆ  คนจะ

สามารถดาํรงชีวติท่ีดีงามหรือปฏิบติัตามมรรคไดด้ว้ยดี   

๑๖องฺ.ติก. ๒๐/๘๗/๓๑๒. 

                                                 



 

๔๖ 

ศีล  มีความหมายหลายนยั ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

อธิศีลสิกขาเป็นไฉน?  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  เป็นผูมี้ศีล  สํารวมด้วยความ

สํารวมใน  ปาติโมกข์  ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร  เห็นภยัในโทษทั้งหลายมี

ประมาณนอ้ย สมาทาน ศึกษาอยูใ่นสิกขาบททั้งหลาย ศีลขนัธ์นอ้ย ศีลขนัธ์ใหญ่ศีล

เป็นท่ีตัง่  เป็นเบ้ืองตน้  เป็นเคร่ืองประพฤติ  เป็นความสํารวม  เป็นความระวงัเป็น

ปาก  เป็นประทาน  เป็นความถึงพร้อมแห่ง  กุศลธรรมทั้งหลาย  น้ีเร่ียกว่า  อธิศีล

สิกขา4

๑๗ 

 

 สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ  สุวฑฺฒโน) ทรงอธิบายวา่ 

ศีล ไดแ้ก่เจตนาท่ีเป็นเหตุงดเวน้ อยา่งหน่ึง หมายถึง  เจตสิก  คือเจตนางดเวน้ 

หรือความงดเวน้นั้นเองท่ีบงัเกิดข้ึนในใจ หมายถึง สังวโร  หรือ  สังวรคือความ

สํารวมระวงั  หมายถึง  อวีติกกมะ  ความไม่ละเมิด  คือความท่ีไม่ล่วงละเมิดท่าน

อธิบายความหมายท่ีวา่  ความตั้งกายกรรมเป็นตน้ไวด้ว้ยดี  หมายถึงวา่  ความดาํรง

หรือทรงกุศลธรรมทั้งหลาย  โดยเป็นท่ีตั้งของกุศลธรรมทั้งหลาย  และศพัท์วา่  ศีล

นั้น  มีความหมายถึง “สิระ” ท่ีแปลว่าสูงสุด  “สีละ”  ท่ีแปลว่า เง่ือนตน้ “สีตละ”      

ท่ีแปลวา่เยน็ “สิวะ”  ท่ีแปลวา่  ควรเสพ4

๑๘
 

 

 ดงันั้น  คาํวา่  ศีล  ยงัอธิบายไดห้ลายอยา่งดงันกัปราชญท์างศาสนาไดก้ล่าไว ้ คือ 

ศีล  คือการรักษา  กายวาจา  ให้เรียบร้อย  ขอ้ปฏิบติัสําหลบัควบคุมกายและวาจาให้ตัง่อยู่

ความดีงาม  การรักษาปกติตามระเบียบวินยัปกติมารยาทท่ีสะอาดปราศจากโทษ  ขอ้ในความเวน้

จากความชัว่  ขอ้ปฏิบติัในการฝึกหดักายวาจาให้ดียิ่งข้ึน  ความสุจริตทางกายและอาชีพ  มกัใชเ้ป็น

คาํเรียกอยา่งง่ายสาํหรับคาํวา่  อธิศีลสิกขา4

๑๙ 

๑๗ข.ุม. ๒๙/๔๖/๓๖. 
๑๘สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ  สุวฑฺฒโน), ศีลในพระพุทธศาสนา,

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกฏุราชวทิยาลยั, ๒๕๔๔), หนา้ ๑. 
๑๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพ-

มหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๘), หนา้ ๒๙๒. 

                                                 



 

๔๗ 

 ศีล  คือการปฏิบติัเก่ียวกบัระเบียบการเป็นอยูท่างภายนอก  ศีลพฒันาท่ีกาย  ท่ีวาจา  ให้เป็น

กาย   วาจาท่ีน่าดู   ถา้มีศีลเป็นพื้นฐานแลว้เราจึงจึงจะมีจิตท่ีเป็นสมาธิไดง่้าย   ถา้มีศีลดี   สมาธิก็มี

ง่าย4

๒๐ 

 ศีล  คือเจตนางดเวน้ความชัว่ทางกาย  ทางวาจา  และทางใจดว้ย  เจตนางดเวน้ทุจริตทาง

กาย  วาจา  ท่านเรียกวา่เจตนาศีล  การงดเวน้จากมโนทุจริต  ๓  เรียกวา่  เจตสิกศีล  คือศีลท่ีเก่ียวกบั

ใจโดยตรง  แมไ้ม่ทาํดว้ยกาย  วาจา  ก็ทาํใหศี้ลทางใจขาดได้4 ๒๑ 

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้  ศีล  คือหลกัความประพฤติท่ีดีงาม  หรือท่ีเป็นไปโดยปกติ  สามารถช่วย

ใหด้าํรงชีวติเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง  เพื่อเขา้สู่จุดหมายท่ีดีงามโดยลาํดบั  จนถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิต

ทาํให้สังคมอยู่ร่วมกนัดว้ยดี  มีความสงบสุข  ทาํให้ความเร้าร้อนเบาบางลง  ปรับตวัเองดว้ยการ

แสดงออกมาทางกาย  วาจา  ให้เอ้ือสภาพความเป็นอยู ่ อนัเป็นขั้นตอนในการพฒันาตนเอง  หรือ

การพฒันาการดาํรงชีวติท่ีถูกตอ้ง  หรือเป็นขอ้ปฏิบติัในการฝึกอบรมทางกาย  วาจา  และอาชีพของ

ตนใหสุ้จริต  เลิกละการกระทาํทุจริต ต่างๆ 

 ระดับของศีล  ย่อมสามารถมองได้หลายด้าน  ทั้งทางดา้นของระเบียบวินยั  ทั้งทางดา้น

ความประพฤติท่ีดีงาม  เคร่ืองมือควบคุมกายวาจาและทางดา้นความสามารถพฒันาจิตในเกิดสมาธิ

ไดอี้กดว้ย  และสามญัผลสูตร  ไดจ้ดัศีลไว ้ ๓  ระดบั4

๒๒
 ไดแ้ก่ 

  ๑)  จุลศีล  ศีลขนาดเล็กนอ้ย  ไดแ้ก่  การงดเวน้  จากการฆ่า  การลกัขโมย  การเสพ

เมถุน  การพูดคาํเท็จ  พูดส่อเสียด  พูดคาํหยาบ  พูดเพอ้เจอ้  การทาํลายพูดคาม  การฉันในเวลา

วิกาล     การดูการขบัร้อง  ประโคมตนตรี  การนัง่สอนบาเสนาสนะท่ีไม่สมควร  การรับของท่ีไม่

สมควรท่ีจะรับ เช่น  เงิน  ทอง  ทาสชายหญิง  สัตวพ์าหนะ  เป็นตน้  การเป็นทูต  การฉ้อโกง  และ

เวน้ขาดจากการกระทาํร้ายกนัและกนั 

  ๒)  มชัฌิมศีล  ศีลอยา่งกลาง  ไดจ้าํแนกช่ือวตัถุอยา่งละเอียดเป็นจาํนวนมาก เช่น  

หมวดห้ามการสะสมของท่ีไม่สมควรจะสะสมทุกชนิด  การเล่นคะนองอนาจาร  การพูดคุยด้วย

ดิรัจฉานกถาต่าง ๆ การพูดแข่งดีหรือข่มขู่กนั  การพูดชกัส่ือ  การพูดปด  พูดประจบ  พูดอยา่งออ้ม

คอ้มเพือ่หวงัลาภสกัการะ  การพูดเอาลาภแลกกบัลาภคือหวงัของมาก ๆ  จากของจาํนวนนอ้ย 

๒๐พุทธทาสภิกขุ, บรมธรรมภาคต้น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การพิมพ์พระนคร, 

๒๕๒๕), หนา้ ๕. 
๒๑วศิน  อินทสระ, พุทธจริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทองกราว, ๒๕๔๑), 

หนา้ ๑๔. 
๒๒ที.สี. ๙/๑๐๓-๑๒๐/๕๙-๖๖. 

                                                 



 

๔๘ 

  ๓)  มหาศีล  คือศีลอย่างใหญ่  มหาศีลน้ีได้กล่าวถึงการห้ามดิรัจฉานวิชาล้วน ๆ  

คือกิจท่ีสมณะไม่สมควรกระทาํ  แสดงไวเ้ป็นหมวด ๆ  เช่น  ห้ามมิให้เป็นหมอทาํนายโชคชะตา

ราศี    หมอดูลกัษณะส่ิงของต่าง  ๆ  หมอทาํนายพระจนัทร์พระอาทิตยห์รือดาวฤกษ์  หมอทาํนาย

สภาพ  ดินฟ้าอากาศว่าจะมีฝนตกชุกหรือฝนแล้ง  หมอทาํการแก้บน  ทาํการบวงสรวง  หมอ

ประกอบยา  ต่าง  ๆ 

ปราชญท์างศาสนา อธิบายระดบัของศีลไว ้ ๒  อยา่ง4

๒๓  ไดแ้ก่ 

  ๑)  ศีลในระดบัธรรม  หรือระดบัท่ียงัเป็นธรรม  คือ  เป็นขอ้งแนะนาํสั่งสอน  หรือ

หลกัความประพฤติท่ีแสดง  และบญัญติัไปตามกฎธรรมดาแห่งความดีความชัว่  ท่ีเรียกว่ากฎแห่ง

กรรมผูท้าํดีทาํชัว่  หรือรักษาศีลละเมิดศีล  ย่อมไดผ้ลดีผลชัว่เองตามธรรมดาของเหตุปัจจยั  หรือ

ตามกฎแห่งกรรมนั้น 

  ๒)  ศีลในระดับวินัย  หรือในระดบัท่ีเป็นวินัย  คือ  เป็นแบบแผนข้อบงัคบัท่ี

บญัญติัวางหรือกาํหนดข้ึนไว ้ เป็นทาํนองประมวลกฎหมาย  ผูท่ี้ละเมิดศีลระดบัวินัยน้ีถือว่ามี

ความผดิตามกฎหมายของหมู่คณะท่ีวางไว ้

 ระดบัศีลท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น  แบ่งตามระดบัของผูป้ฏิบติัออกเป็น  ๔  อยา่ง  ไดแ้ก่ 

  ๑)  คฤหัสถศีล  คือ  ข้อประพฤติ  ปฏิบติัตนของบุคคลผูค้รองเรือนท่ีเรียกว่า  

คฤหัสถ์  หรือฆราวาสมี  ๕  ขอ้  ท่ีเรียกวา่  เบญจศีล  สําหรับบุคคลผูค้รองเรือนโดยทัว่ไป  และมี  

๘  ขอ้  สาํหรับอุบาสก  อุบาสิกาท่ีรักษาอุโบสถศีล 

  ๒)  อนุปสัมปันศีล  คือ  ขอ้ประพฤติ  ปฏิบติัตนของผูบ้รรพชาเป็นสามเณร  มี  

๑๐  ขอ้ 

  ๓)  ภิกขศีุล  คือ  ขอ้ประพฤติ  ปฏิบติัตนของพระภิกษุ  มี  ๒๒๗  ขอ้ 

  ๔)  ภิกขณีุศีล  คือ  ขอ้ประพฤติ  ปฏิบติัตนของภิกษุณี  มี  ๓๑๑  ขอ้ 

 ศีลทั้ ง  ๔  อย่างน้ี  อาจแบ่งออกเป็นตามระดับความตํ่า  สูง  ๓  ระดับ  ได้แก่  ระดับ

เบ้ืองตน้  ระดบัเบ้ืองกลาง  และระดบัเบ้ืองสูง  คือ 

 ศีลระดับเบื้องต้น  ได้แก่  ศีล  ๕  เป็นศีลท่ีมนุษยทุ์กคนจะตอ้งรักษา  หรือปฏิบติัอยู่เป็น

เนืองนิตย ์ ดงันั้น  ศีลทั้ง ๕ ขอ้น้ี  จึงไดช่ื้อว่า  นิจศีล  เพราะทาํให้มนุษยมี์จิตใจสูงคือมีจิตใจเป็น

มนุษย ์ และศีลทั้ง  ๕  จึงเรียกช่ือวา่  มนุษยธรรม  เพราะผูมี้มนุษยธรรมก็คือผูท่ี้รักษาศีล  ๕ 

๒๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อา้งแลว้, หน้า 

๔๓๑. 

                                                 



 

๔๙ 

 ศีลระดับเบื้องกลาง  ได้แก่  ศีล  ๘  หรือศีลอุโบสถศีล  เป็นศีลท่ีอุบาสก  และอุบาสิกา

สมาทานในวนัพระ  นอกจากน้ียงัมีศีล  ๑๐  ขอ้  ซ่ึงเป็นสิกขาบทของสามเณรก็จดัอยูใ่นระดบัน้ีดว้ย 

 ศีลระดับเบื้องสูง  ไดแ้ก่  ศีลของพระภิกษุและภิกษุณี  มี๒๒๗  และ  ๓๑๑  ขอ้ตามลาํดบั

และศีลทั้งหมดน้ียงัจดัไดอี้ก  ๓  ระดบั  คือ  จุลศีล  มชัฌิมศีล  และมหาศีล 

 ดงันั้น  แมว้่าจะเป็นศีลอะไร  ระดบัไหน  ของบุคคลใด  เม่ือรักษาให้ดีแล้วย่อมช่วยขดั

เกลา  บาํรุงรักษาผูรั้กษาศีลไม่ให้ตกไปในท่ีชัว่  นาํมาซ่ึงความสงบสุข  และเป็นหนทางเขา้สู่พระ

นิพพาน หรือแมว้่าศีลจะช่วยให้จิตใจบริสุทธ์ิได ้ แต่ศีลก็ไม่ใช่จุดหมายสูงสุด  เป็นเพียงบาทฐาน

เพื่อปฏิบติัขั้นสูงต่อไปคือขั้นของสมาธิ  และเม่ือมีจิตสงบก็สามารถกระทาํให้สมาธิเกิดได้ง่าย  

กล่าววา่รักษาศีลเพื่อใหเ้กิดสมาธิ 

 (๒) อธิจิตตสิกขา  คือ  การฝึกปรือทางดา้นคุณภาพและสมรรถภาพของจิต  คือการรวม

เอาองคม์รรคขอ้สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  และสัมมาสมาธิ  เขา้มา  กล่าวโดยสาระคือ  การฝึกให้มี

จิตใจเขม้แข็ง  มัน่คง  แน่วแน่  ควบคุมตนเองไดดี้  มีสมาธิ  มีกาํลงัใจสูง  มีจิตใจท่ีสงบ  ผ่องใส  

เป็นสุข  บริสุทธ์ิ  ปราศจากส่ิงรบกวนหรือจะทาํให้เศร้าหมอง  อยู่ในสภาพเหมาะแก่การใช้งาน  

มากท่ีสุด  โดยเฉพาะการใชปั้ญญาอยา่งลึกซ้ึงและตรงตามความเป็นจริง 

 สมาธิ  ท่านแสดงไวมี้หลายนยั ดงัท่ีพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

อธิจิตตสิกขาเป็นไฉน?  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  สงดัจากกาม  สงดัจากอกุศล-

ธรรมบรรลุปฐมฌาน  มีวิตกวิจาร  มีปีติและสุขอนัเกิดจากวิเวกอยู ่ เพราะวิตกวิจาร

สงบไป  บรรลุทุติยฌานอนัมีความผอ่งใสแห่งจิตภายใน  เป็นธรรมเอกผุดข้ึน  ไม่มี

วิตก  ไม่มีวิจาร  มีปีติและสุข  อนัเกิดแต่สมาธิอยู่เพราะปีติส้ินไป  จึงมีอุเบกขา         

มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌาน  ท่ีพระอริยะทั้ งหลาย

สรรเสริญวา่  ผูไ้ดฌ้านน้ี เป็นผูมี้อุเบกขา  มีสติอยูเ่ป็นสุข  เพราะละสุขละทุกขแ์ละ

ดบัโสมนสัโทมนสัก่อน ๆ  ได ้ บรรลุจตุตถฌานอนัไม่มีทุกขไ์ม่มีสุข  มีอุเบกขาเป็น

เหตุใหส้ติบริสุทธ์ิอยูน้ี่เรียกวา่  อธิจิตตสิกขา4

๒๔  

 

นอกจากนั้นยงัทรงแสดง  สมาธิตามแนวฌาน  ๔  คือ 

ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  สงัดจากกาม  สงดัจากอกุศลธรรม  บรรลุปฐมฌาน         

มีวติกวจิาร  มีปีติและสุขอนัเกิดแต่วิเวกอยู ่ เธอบรรลุทุติยฌาน  มีความผอ่งใส แห่ง

จิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดข้ึน  เพราะวิตกวิจารสงบไป  ไม่มีวิตก  ไม่มีวิจาร        

๒๔ข.ุม. ๒๙/๔๖/๓๖. 

                                                 



 

๕๐ 

มีปีติและสุขอนัเกิดแต่สมาธิอยู่  เธอมีอุเบกขา  มีสติ  มีสัมปชญัญะ  เสวยสุขด้วย

นามกาย  เพราะปีติส้ินไป  บรรลุตติยฌาน  ท่ีพระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า  ผูไ้ด้

ฌานน้ี เป็นผูมี้อุเบกขา  มีสติ  อยู่เป็นสุข  เธอบรรลุจตุตถฌาน  ไม่มีทุกข์  ไม่มีสุข

เพราะละสุข  ละทุกข ์ และดบัโสมนสัโทมนสัก่อน ๆ  ได ้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติ

บริสุทธ์ิอยู4่ ๒๕ 
 

 นอกจากน้ี  สมาธิ  ยงัอธิบายไดอี้กหลายประการตามนกัปราชญท์างศาสนากล่าวไวว้า่ 

สมาธินั้น  ไดแ้ก่  การตั้งจิตและเจตสิก คือธรรมท่ีเกิดข้ึนในจิตใจในอารมณ์เดียวสมํ่าเสมอ

และชอบ  สมาธิมีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นลกัษณะ  มีการกาํจดัความฟุ้งซ่านเป็นรสเป็นคือเป็นกิจ         

มีความไม่กระเพื่อมของจิตเป็นเคร่ืองปรากฏ  มีสุขเป็นบรรทดัฐาน  คือเหตุใกล้4 ๒๖ 

 สมาธิ  แปลว่า  ความตั้งมัน่ของจิตหรือภาวะท่ีจิตแน่วแน่ต่อส่ิงท่ีกาํหนด  คาํจาํกดัความ

ของสมาธิท่ีพบอยู่เสมอคือ  “จิตตสัเสกคัคตา”  หรือเรียกสั้น ๆ  ว่า  “เอกคัคตา”  ซ่ึงแปลว่า  ภาวะ

จิตท่ีมีอารมณ์เป็นหน่ึงไม่ฟุ้งซ่านหรือส่ายไป4

๒๗ 

 สมาธิ  แปลวา่  ความตั้งมัน่  หมายถึง  การกาํหนดไวเ้ฉพาะหรือแมท่ี้สุด  แต่การมีจิตมัน่คง

แน่วแน่อยู ่ หมายความถึงการทาํจิตใหไ้ม่หวัน่ไหวไปตามอารมณ์ต่าง ๆ  แต่ใหส้งบดว้ยการกาํหนด

ในอารมณ์ท่ีเขา้ไปกาํหนดไวเ้ฉพาะหรือแมท่ี้สุด  แต่การมีจิตมัน่คงแน่วแน่อยู่  ในความมุ่งหมาย  

หรือการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงติดต่อกนัไม่เปล่ียนแปลง  ไม่มีอะไรแทรกแซง4

๒๘  

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้  สมาธิ  หมายถึงความตั้งมัน่ของจิต  ภาวะท่ีจิตมีอารมณ์เดียว  มีความ

แน่วแน่ต่ออารมณ์เดียว  หรืออาจกล่าวไดว้า่ภาวะท่ีจิตกาํหนดอยูก่บัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง 

๒๕ม.มู. ๑๒/๑๔๙/๘๗. 
๒๖สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน), สมาธิในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๑), หนา้ ๑. 
๒๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขายความ, อา้งแลว้, หน้า 

๘๒๔. 
๒๘พุทธทาส  ภิกขุ, ศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธี, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุ์ขภาพใจ, 

๒๕๓๔), หนา้ ๑๐๕. 

                                                 



 

๕๑ 

 ระดับของสมาธิ  คือความท่ีจิตมีการกาํหนดแน่วแน่อยู่กบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ไม่ฟุ้งซ่านหรือ

ส่ายไป  การเจริญสมาธินั้นจะประณีตข้ึนไปเป็นขั้นตอนตามลาํดบั  ๆ  ดงันั้นท่านจดัระดบัของ

สมาธิไว ้ ๓  ระดบั4

๒๙  ไดแ้ก่ 

  ๑)  ขณิกสมาธิ  คือ  สมาธิ ชั่วขณะ  เป็นสมาธิขั้นต้น  ซ่ึงคนทั่วไปอาจใช้

ประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานในชีวิตประจาํวนัให้ไดผ้ลดี  และจะใชเ้ป็นจุดตั้งตน้ในการ

เจริญวปัิสสนาก็ได ้

  ๒)  อุปจารสมาธิ  คือ  สมาธิเฉียด ๆ  หรือสมาธิจวนจะแน่วแน่  เป็นสมาธิขั้น

ระงบันิวรณ์ไดก่้อนท่ีจะเขา้สู่ภาวะแห่งฌาน  หรือสมาธิในบุพภาคแห่งอปัปนาสมาธิ 

  ๓)  อปัปนาสมาธิ  คือ  สมาธิแน่วแน่  หรือสมาธิท่ีแนบสนิท  เป็นสมาธิระดบั

สูงสุด  ซ่ึงมีอยูใ่นฌานทั้งหลาย  ถือวา่เป็นผลสาํเร็จท่ีตอ้งการของการเจริญสมาธิ 

 สมาธิทั้ง  ๓  ระดบัน้ีจดัเป็นเคร่ืองหนุนนาํปัญญาตามกาํลงัของตน  กล่าวคือ  ขณิกสมาธิ  

เป็นสมาธิอยา่งหยาบ  อุปจารสมาธิเป็นสมาธิอยา่งกลาง  และอปัปนาสมาธิเป็นสมาธิอยา่งละเอียด

ระดบัหยาบ  กลาง  และละเอียดนั้นเม่ือบุคคลปฏิบติัแลว้จะไดเ้ป็นขั้น ๆ  ไป  สุดแต่กาํลงัสติปัญญา

ของแต่ละบุคคล 

 ดังท่ีกล่าวมาแล้วการท่ีบุคคลจะเจริญสมาธิได้นั้ นต้องมีความพร้อมทั้ งทางด้านศีล           

เม่ือบุคคลมีศีลก็จะเป็นผูท่ี้มีความสามารถควบคุมกายและวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติ  วตัถุประสงค์

สําคญัอย่างหน่ึงของการรักษาศีลก็คือ  ศีลย่อมเป็นพื้นฐานของแห่งสมาธิ  สมาธิย่อมเป็นพื้นฐาน

แห่งการเจริญปัญญา  สมดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

สมาธิอนัมีศีลอบรมแล้ว  ย่อมมีผลใหญ่  มีอานิสงส์ใหญ่  ปัญญาอนัสมาธิ

อบรมแลว้  ยอ่มีผลใหญ่  มีอานิสงส์ใหญ่  จิตอนัปัญญาอบรมแลว้  ยอ่มหลุดพน้จาก   

อาสวะโดยชอบ  คือกามาสวะ  ภวาสวะ  อวชิชาสวะ4

๓๐ 

 

 ดงันั้น  การเจริญสมาธินั้นก็คือ  การทาํความสวสัดิภาพให้แก่จิใจของเรากระทาํความ

ปลอดโปร่งใหแ้ก่การดาํรงชีวติของเรา  นอกจากจะเป็นบุญท่ีเหนือกวา่การให้ทานและการรักษาศีล

แล้ว  และยงัเป็นแนวทางให้เราได้ก้าวข้ึนไปสู่วิปัสสนาอนัหนทางหรือจุดหมายสูงสุดตามหลกั 

พระพุทธศาสนาอยา่งสมบูรณ์ดว้ย 

๒๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อา้งแลว้, หน้า 

๘๖๒. 
๓๐ที.ม. ๑๐/๗๗/๗๕. 

                                                 



 

๕๒ 

 (๓) อธิปัญญาสิกขา  คือ  การฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจส่ิงทั้ งหลาย             

ตามความเป็นจริง  จนถึงความหลุดพน้  มีจิตใจท่ีเป็นอิสระ  ผอ่งใส  เบิกบานโดยสมบูรณ์  คือการ

รวมเอาองค์มรรคข้อสัมมาทิฏฐิ  และสัมมาสังกัปปะ  สองอย่างแรกเข้ามา  กล่าวโดยสาระคือ      

การฝึกอบรมให้เกิดปัญญาท่ีบริสุทธ์ิท่ีรู้แจ้งชัดตรงตามสภาพความเป็นจริง  ไม่เป็นความรู้        

ความเขา้ใจท่ีถูกบิดเบือนเคลือบคลุม  ยอ้มสีอาํพราง  หรือพร่ามวัเป็นตน้  เพราะอิทธิพลของกิเลส 

มีอวิชชาและตณัหาเป็นผูน้าํครอบงาํจิตอยู่  การฝึกปัญญาเช่นน้ีตอ้งอาศยัการฝึกจิตให้บริสุทธ์ิ     

ผ่องใสเป็นพื้นฐาน  แต่ในเวลาเดียวกัน  เม่ือปัญญาท่ีบริสุทธ์ิรู้เห็นตามท่ีเป็นจริงน้ีเกิดข้ึนแล้ว        

ก็กลกัช่วยให้จิตสงบ  มัน่คง  บริสุทธ์ิ  ผอ่งใสอยา่งแน่นอนยิ่งข้ึน  และส่งผลออกไปในการดาํเนิน

ชีวติคือ  ทาํใหว้างใจ  วางท่าที  มีความสัมพนัธ์กบัส่ิงทั้งหลายอยา่งถูกตอ้ง  และใชปั้ญญาท่ีบริสุทธ์ิ  

ไม่เอนเอียง  ไม่มีกิเลสแอบแฝงนั้น  คิดพิจารณาแกไ้ขปัญหาต่าง  ๆ  กระทาํกิจทั้งหลายในทางท่ี

เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขอยา่งแทจ้ริง 

 ปัญญา  ท่านกล่าวไวมี้หลายนยั  ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

อธิปัญญาสิกขา  เป็นอย่างไร?  คือภิกษุในธรรมวินัยน้ี  เป็นผูมี้ปัญญา

ประกอบดว้ยปัญญาอนัประเสริฐหย ัง่ถึงความเกิดและความดบั  เพิกถอนกิเลสให้

บรรลุถึงความส้ินทุกขโ์ดยชอบ  เธอรู้ตามเป็นจริงวา่  “น้ีทุกข”์  เธอรู้ตามเป็นจริงวา่    

“น้ีสมุทยั(เหตุเกิดทุกข์)”  เธอรู้ตามเป็นจริงว่า  “น้ีทุกขนิโรธ  (ความดบัทุกข์)”      

เธอรู้ตามเป็นจริงวา่  “น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  (ขอ้ปฏิบติัเคร่ืองดบัทุกข)์”  เธอรู้

ตามความเป็นจริงวา่  “เหล่าน้ีอาสวะ”  เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า  “น้ีอาสวสมุทยั” 

เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า  “น้ีอาสวนิโรธ”  เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า  “น้ีอาสวนิ-

โรธคามินีปฏิปทา”  น้ีช่ือวา่  อธิปัญญาสิกขา4

๓๑
 

 

 นอกจากน้ีในวมุิตติมรรค  กล่าวอธิบายวา่ 

ปัญญาคือ  ความรอบคอบ  ญาณ  การวิจยัธรรม  การจาํแนก  การกาํหนด

หมาย การวิจยัท่ีเป็นการศึกษาอนัชํานาญและชาญฉลาด  ในการพิจารณาก็เห็น

ชัดเจนและได้ความรู้ ปัญญาคือความฉลาด  ปัญญินทรีย์  ปัญญาพละ  ปัญญา

เหมือนกบัศตัราวุธและปราสาท ปัญญาคือประทีป  ปัญญาคือรัตนะ  ความไม่หลง  

สัมมาทิฏฐิ  เหล่าน้ีเรียกวา่  ปัญญา4

๓๒
 

๓๑ข.ุม. ๒๙/๑๐/๔๙. 
๓๒พระอุปติสสเถระ, วิมุตติมรรค ฉบับแปล  โดยคณาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๘), หนา้ ๒๑๐. 

                                                 



 

๕๓ 

ความรอบรู้  หมายถึงรอบรู้ในส่ิงท่ีควรรู้  หรือเท่าท่ีความรู้โดยเฉพาะไดแ้ก่รอบ

รู้ในเร่ืองความทุกข4์

๓๓
 

 

 ปัญญา  หมายถึง  ความรู้ทัว่  ปรีชาหย ัง่รู้เหตุผล ความรู้ความเขา้ใจชัดเจน  

ความรู้ความเขา้ใจหย ัง่แยกได้ในเหตุผล  ดีชั่ว  คุณโทษ  ประโยชน์มิใช่ประโยชน์  

เป็นตน้  และรู้ท่ีจะจดัแจง  จดัสรร  จดัการ  ความรอบรู้ในกองสังขารตลอดจนรู้แจง้

สภาวะของส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริง  รวมเรียกวา่  อธิปัญญาสิกขา4

๓๔
 

 

  ปัญญา  แปลวา่  ความรู้ทัว่  อนัหมายความวา่  ความรู้ทัว่สาเหตุและผล  รู้เหตุ

ถึงผล  รู้ผลถึงเหตุ  ตามสัจจะคือความจริง  เม่ือมีความรู้ดงักล่าวในส่ิงใด  ก็ช่ือว่ามี

ปัญญาในส่ิงนั้น4

๓๕
 

 

 ดังท่ีกล่าวมาแล้วนั้น  ปัญญา  หมายถึง  ความรอบรู้  ความรู้ชัดทัว่ถึง  ความเข้าใจใน        

ส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริง  รู้ความเป็นไปตามเหตุตามปัจจยั  รู้แนวทางการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  

ตามความเป็นจริงดว้ยหลกัเหตุผล 

 ระดับของปัญญา  การฝึกอบรมทางปัญญาให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในส่ิงทั้งหลายตาม

ความเป็นจริง  ทราบความเป็นไปแห่งเหตุปัจจยัทาํให้แกไ้ขปัญหาไปตามแนวทางแห่งเหตุผลรู้เท่า

ทนัโลก  และชีวติจนสามารถทาํจิตให้บริสุทธ์ิ  หลุดพน้จากความยึดติดถือมัน่ในส่ิงต่าง ๆ สามารถ

ดบัเพลิงกิเลสเพลิงทุกขไ์ดใ้นท่ีสุด และแหล่งท่ีมาของความรู้  หรือท่ีเกิดแห่งปัญญามี  ๓  อยา่ง4

๓๖  

ไดแ้ก่ 

  ๑)  สุตมยปัญญา  คือ  ปัญญาท่ีเกิดจากการฟัง  การสังเกต  การอ่าน  หรือเม่ือพบ

เห็น  ส่ิงเหล่าน้ี  จึงจดัเป็นปัญญาระดบัทิฏฐิ 

๓๓พุทธทาส  ภิกขุ, ศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธี, (กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายตาํรามหาวิทยาลยั

รามคาํแหง, ๒๕๒๔), หนา้ ๒๑๓. 
๓๔พระธรรมปิฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพ-

มหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๘), หนา้ ๑๖๔-๑๖๕. 
๓๕สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), ปัญญาในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพม์หามกุฏราชวยิาลยั, ๒๕๔๑), หนา้ ๑. 
๓๖ที.ปา. ๑๑/๓๐๕/๑๙๖. 

                                                 



 

๕๔ 

  ๒)  จินตามยปัญญา  คือ  ปัญญาท่ีเกิดจากการคิด  การวิจยั  การค้นควา้  การ

วเิคราะห์วจิารยใ์นลกัษณะต่าง ๆ  เหล่าน้ีจดัเป็นปัญญาระดบัทิฏฐิ 

  ๓)  ภาวนามยปัญญา  คือ  ปัญญาท่ีเกิดจากการพฒันา  การฝึกฝน  อบรมทางจิต

ตามหลกัสมาธิภาวนา  เหล่าน้ีจดัเป็นปัญญาระดบัสูง  เรียกวา่  ฌาน 

 ดงัท่ีกล่าวมาน้ี  ความรู้ระดบัทิฏฐิ  คือ  ความรู้ท่ีเป็นทรรศนะ  แนวคิด  หรือทฤษฎีต่าง ๆ  

ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการฟัง  การคิด  อนัเป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้ทางเหตุผลหรืออนุมาน  ความรู้

ระดบัทิฏฐิน้ี  ทางพระพุทธศาสนา  แบ่งออกเป็นสองอยา่งคือ  มิจฉาทิฏฐิ  เป็นความเห็นท่ีผิดจาก

ความเป็นจริงเป็นไปเพื่อสร้างกิเลสและสร้างโลก  และสัมมาทิฏฐิ  คือ  ความเห็นชอบเห็นตาม

ความเป็นจริง  ซ่ึงไดแ้ก่การเห็นท่ีถูกตอ้งตามอริยสัจ ๔  ดงัพระพุทธพจน์ทรงตรัสว่า  “ดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย  สัมมาทิฏฐิคืออะไร  คือความรู้ในทุกข์  ความรู้ในสมุทยั  ความรู้ในทุกขนิโรธ  ความรู้   

ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  น้ีเรียกวา่  สัมมาทิฏฐิ4

๓๗  ส่วนความรู้ระดบัญาณนั้น  เป็นความรู้ท่ีเกิด

จากการหยัง่รู้สภาวะแห่งความเป็นจริงรวบยอดทั้งหลายตามความจริง  เป็นความรู้เฉพาะภายในตวั

ของผูรู้้เท่านั้น  เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  โดยความรู้เหล่าน้ีท่ีเกิดจากการเจริญวิปัสสนา

ตามลาํดบั  ตั้งแต่ตน้  จนถึงท่ีสุด  คือถึงมรรค  ผล  และพระนิพพาน  เป็นตน้ 

 ดงันั้น  ระดบัปัญญาท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้น  ยกปัญญารวมลงเป็น  ๒  ระดบั  ไดแ้ก่ 

  ๑)  ปัญญาระดับโลกียะ  คือความรู้ระดับทิฏฐิ  คือเป็นปัญญาท่ีเกิดจากการ

ใคร่ครวญ  พิจารณา  วิเคราะห์จนเกิดความเขา้ใจตามท่ีเป็นจริง   เป็นปัญญาในระดบัน้ีเกิดจากการ

แพ่งพิจารณาดว้ยจิตใจธรรมดา  เพราะฉะนั้น  ทุกท่านสามารถจะกระทาํหรือพฒันาปัญญาเหล่าน้ี

ได ้

  ๒)  ปัญญาระดบัโลกุตตระ  คือเป็นปัญญาท่ีบริสุทธ์ิ  เป็นแสงสว่างท่ีปรากฏอยู่

ภายใน  ปัญญาระดบัน้ีเกิดจากการบาํเพ็ญจิตตามหลกัสมาธิภาวนา  เป็นความรู้ท่ีสามารถทาํลาย

อวิชชา  ให้หมดไปจากขนัธสันดานและเขา้ถึงความเป็นพระอริยบุคคลคือพระอรหันต์ผูจ้บกิจ

ทั้งหลาย  โดยสมบูรณ์ 

 ดงันั้น  ไตรสิกขาเป็นระบบการฝึกอบรมจากภายนอกเขา้ไปหาภายใน  จากส่วนท่ีหยาบเขา้

ไปหาส่วนท่ีละเอียด  และจากส่วนท่ีง่ายกว่าเข้าไปหาส่วนท่ียากและลึกซ้ึงกว่า  กล่าวคือ              

เม่ือแรกเร่ิมการฝึกตอ้งอาศยัความเห็นถูกตอ้ง  หรือความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งท่ีเรียกวา่สัมมาทิฏฐิ

เป็นเช้ือหรือเป็นเค้าให้เพียงเล็กน้อย  พอให้รู้ว่าตนจะไปไหน  ทางอยู่ท่ีไหน  จะตั้งต้นท่ีไหน

เท่านั้น  การเข้าใจปัญหาและการมองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงนั่นแหละ  คือจุดเร่ิมต้น               

๓๗ที.ม. ๑๐/๔๐๒/๒๖๖. 

                                                 



 

๕๕ 

ท่ีถูกตอ้งและคือความหมายพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิ  ส่วนในระหว่างการฝึก  การฝึกส่วนหยาบ

ภายนอกในขั้นศีล  ช่วยเป็นฐานให้แก่การฝึกส่วนละเอียดภายใน  ทาํให้พร้อมและสะดวกท่ีจะฝึก

ในขั้นจิตและปัญญา ผลก็ส่งกลบัออกมาช่วยการดาํเนินชีวิตดา้นนอก  คือ  มีความประพฤติสุจริต

มัน่คง  มีศีลท่ีเป็นไปโดยปกติธรรมดาของตนเอง  ไม่ต้องฝืนใจหรือตั้ งใจคอยควบคุมรักษา                     

คิดแก้ปัญหาและกระทาํกิจต่าง ๆ  ด้วยปัญญาบริสุทธ์ิ  และเม่ือฝึกตลอดระบบของสิกขาแล้ว  

ระบบการดาํรงชีวิตทั้งหมดก็กลายเป็นระบบของมรรค  เข้าสู่มชัฌิมาปฏิปทามีความสัมพนัธ์

สอดคลอ้งของความเป็นกลางทั้งภายในและภายนอกเขา้ถึงความดบัทุกข ์

 ความเขา้ใจในหลกัของไตรสิกขาน้ี  ก็ยอ่มเขา้ใจในหลกัมชัฌิมาปฏิปทาเพราะหลกัธรรม

ดังกล่าวเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันคือเขา้สู่หลักองค์มรรคเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ  คือความเห็น            

ท่ีถูกตอ้ง  และความเห็นอนัถูกตอ้งนั้น  เป็นความเห็นท่ีเรียกว่าเป็นกลาง  ๆ   ไม่เอียงสุดสู่ทางใด

ทางหน่ึง หลกัไตรสิกขาจึงเป็นหลกัธรรมท่ีเป็นกลางอยา่งท่ีเรียกว่า  มชัฌิมาปฏิปทา  คือทางสาย

กลาง  และหลกัความจริงท่ีเป็นกลาง  ๆ  นั้น  คือความถึงพร้อมด้วยความพอดีแห่งอธิศีลสิกขา  

ความพอดีแห่งอธิจิตตสิกขา  (สมาธิ)  และความพอดีแห่งอธิปัญญาสิกขา  ความถึงพร้อมแห่งความ

พอดีทั้งสามประการน้ี  เรียกวา่  มชัฌิมาปฏิปทา  คือทางสายกลาง  เพื่อการดาํรงชีวิตเขา้ถึงความดบั

ทุกขด์งันั้นกระบวนการความสัมพนัธ์มชัฌิมาปฏิปทากบัหลกักบัไตรสิกขานั้นจะเห็นวา่หลกัของ

ไตรสิกขาช่วยเน้นให้เห็นกระบวนการดาํรงชีวิตตอ้งมาจบลงด้วยปัญญามีศีลเป็นเบ้ืองตน้และมี

ปัญญาเป็นท่ีสุดหากบุคคลทั้งหลายใช้หลกัมชัฌิมาและหลกัไตรสิกขามาใช้ในการดาํรงชีวิตโดย

ชอบตามความสามารถของบุคคลผูป้ฏิบติันั้นก็จะเขา้ถึงความดบัทุกขต์ลอดไป 

 

๓.๓ ความสัมพนัธ์ระหว่างมชัฌมิาปฏปิทากบัอริยสัจ 

อริยสัจ  ๔  อนัเป็นหลกัธรรมท่ีสําคญัทางพระพุทธศาสนา  อริยสัจ  ๔  น้ีเป็นหลกัธรรม    

ท่ีพระพุทธเจา้ทุกพระองค์ทรงแสวงหาและทรงคน้พบ ไม่ว่าพระพุทธเจา้ในอดีต  พระพุทธเจา้     

ในอนาคต  หรือพระพุทธเจ้าในปัจจุบันย่อมทรงค้นพบ คือเร่ิมตั้งแต่การการเผชิญความทุกข ์          

ท่ีปรากฏเป็นปัญหาแลว้ทรงสืบสวนหาสาเหตุ  และทรงพบว่ามีทางแกไ้ขยงัไม่หมดหวงั  จึงทรง

กาํหนดรายละเอียดต่าง ๆ  ว่าจุดไหนควรจะตอ้งแกไ้ขอยา่งไรและทรงกาํหนดเป้าหมายให้ชดัเจน  

แล้วทรงดาํเนินการวิธีการแกไ้ขกระบวนการสัมพนัธ์ของหลกัธรรมเหล่านั้นจนบรรลุเป้าหมาย

ตามท่ีตอ้งการ ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้เหล่าใดในอดีตกาล  ตรัสรู้

แล้วตามความเป็นจริง พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ งหมดนั้น  ตรัสรู้แล้วซ่ึง

อริยสัจ  ๔  ตามความเป็นจริง  ถึงพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้เหล่าใดเหล่าหน่ึงใน



 

๕๖ 

อนาคตกาล  จกัตรัสรู้ตามความเป็นจริง  พระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้ทั้งหมดนั้น  

จกัตรัสรู้อริยสัจ  ๔  ตามความเป็นจริง  ถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้เหล่าใด

เหล่าหน่ึงในปัจจุบนั  ตรัสรู้อยู่ตามความเป็นจริง  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทั้งหมดนั้น  ตรัสรู้อยู่ซ่ึงอริยสัจ  ๔  ตามความเป็นจริง  อริยสัจ  ๔  เป็นไฉน  คือ       

ทุกขอริยสัจ...ทุกขสมุทยอริยสัจ  ทุกขนิโรธอริยสัจ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ   

ก็พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้เหล่าใดเหล่าหน่ึงในอดีตกาล  ตรัสรู้แลว้ตามความ

เป็นจริง..จักตรัสรู้ตามความเป็นจริง  ตรัสรู้อยู่ตามความเป็นจริง  พระอรหันต

สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ งหมดนั้ นตรัส รู้อยู่ ซ่ึ งอริยสัจ   ๔  ตามความเป็นจริง. . .

เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลายพึงกระทาํความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า        

น้ีทุกข ์ น้ีทุกขสมุทยั  น้ีทุกขนิโรธ  น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา4

๓๘
 

 

 หลกัธรรมเหล่าน้ียงัครอบคลุมกุศลธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเถรวาท  เพราะเป็น

หลกัธรรมท่ีแสดงเร่ืองความทุกข์  เหตุเกิดแห่งความทุกข์  ความดบัทุกข์  และหนทางอนันาํไปสู่

ความดบัแห่งทุกข ์ ดงัมีพระพุทธพจน์ตรัสถึงความสาํคญัของอริยสัจ  ๔  วา่ดงัน้ี 

ท่านผูมี้อายุทั้งหลาย  รอยเทา้สัตว์ทั้งหลายท่ีเท่ียวไปบนผืนแผนดินทั้งส้ิน    

ทั้งปวง  ยอ่มประชุมลงในรอยเทา้ชา้ง  รอยเทา้ชา้งนั้น  กล่าวไดว้่าเป็นยอดเยี่ยมใน

บรรดารอยเทา้เหล่านั้น  โดยมีความขนาดใหญ่  ฉันใด  กุศลธรรมทั้งส้ินทั้งปวง        

ก็สงเคราะห์ลงในอริยสัจ  ๔  ฉนันั้น4

๓๙
 

 

ภิกษุทั้ งหลาย  การรู้การเห็นของเราตามความเป็นจริง  ครบปริวฏั  ๓      

อาการ  ๑๒  ในอริยสัจ  ๔  เหล่าน้ี  ยงัไม่บริสุทธ์ิแจ่มชดัตราบใด  ตราบนั้น  เราก็ยงั

ปฏิญาณไม่ไดว้า่ไดบ้รรลุอนุตตรสมัมาสัมโพธิญาณ...4

๔๐
 

 

ภิกษุทั้งหลาย  เพราะไม่ตรัสรู้ ไม่เขา้ใจอริยสัจ  ๔  ทั้งเราและเธอ  จึงได้วิ่ง

แล่นเร่ร่อนไป  (ในสงสารวฏั)  ส้ินกาลนานอยา่งน้ี4

๔๑
 

 

๓๘ส.ํม. ๑๙/๑๐๙๔/๖๑๒. 
๓๙ม.มู. ๑๒/๓๔๐/๓๔๙. 
๔๐ว.ิม. ๔/๑๖/๒๑. 
๔๑ที.ม. ๑๐/๘๖/๑๐๗. 

                                                 



 

๕๗ 

คร้ังนั้นแล  พระผูมี้พระภาค  ตรัสอนุปุพพิกถาแก่อุบาลีคฤหบดี  กล่าวคือ  

เร่ืองทาน  เร่ืองศีล  เร่ืองสวรรค ์ เร่ืองโทษความบกพร่อง  ความเศร้าหมองแห่งกาม  

และเร่ืองในอานิสงส์ในเนกขมัมะ  คร้ังพระองค์ทรงทราบว่า  อุบาลีคฤหบดีมีจิต

พร้อม  มีจิตนุ่มนวล  มีจิตปราศจากนิวรณ์  มีจิตปราบปล้ืม  มีจิตเล่ือมใสแลว้  จึง

ทรงประกาศสามุกกงัสิกาธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้ทั้งหลาย  กล่าวคือ   ทุกข ์

สมุทยันิโรธ  มรรค41

๔๒ 
 

บุคคลครองชีวิตประเสริฐ  (พรหมจรรย)์  อยูก่บัพระผูมี้พระภาค  ก็เพื่อการรู้  

การเห็น  การบรรลุ  การกระทาํให้แจง้  การเขา้ถึงส่ิงท่ียงัไม่รู้  ยงัไม่เห็นยงัไม่บรรลุ  

ยงัไม่กระทาํให้แจง้  ยงัไม่เขา้ถึง  (กล่าวคือขอ้ท่ีว่า)  น้ีทุกข์  น้ีสมุทยัน้ีทุกขนิโรธ     

น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏปทา4

๔๓
 

 

 ลักษณะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  คือ  สัจธรรมตามความจริงท่ีเป็นประโยชน์     

กล่าวได้ว่า  ความจริงท่ีสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิตจริง  สําหลับส่ิงท่ีไม่เป็น

ประโยชน์  แต่เป็นความจริง  พระองค์ก็ไม่ทรงแสดง  และอริยสัจทั้ง ๔  ประการน้ีถือวา่เป็นหลกั

ความจริงท่ีเป็นประโยชน์  เพราะพระอริยเจ้าทั้ งหลายย่อมรู้ธรรมคืออริสัจเหล่าน้ีเหมือนกัน         

สมดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็พระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้เหล่าใดเหล่าหน่ึงในอดีต

กาลตรัสรู้แลว้ตามความเป็นจริง  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้ทั้งหมดนั้นตรัสรู้

แล้วซ่ึงอริยสัจ  ๔  ตามความเป็นจริง  ถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้เหล่าใด  

เหล่าหน่ึงในปัจจุบนัตรัสรู้อยู่ตามความเป็นจริง  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า    

พระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้ทั้งหมดนั้น  ตรัสรู้อยูซ่ึ่งอริยสัจ  ๔  ตามความเป็นจริง   

อริยสัจ  ๔  เป็นไฉน  คือ  ทุกขอริยสัจ  ทุกขสมุทยัสัจ  ทุกขนิโรธอริยสัจทุกข-  

นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  ก็พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้เหล่าใดเหล่าหน่ึงใน

อดีตกาล  ตรัสรู้แล้วตามความเป็นจริง...จกัตรัสรู้...ตรัสรู้อยู่ตามความเป็นพระ

อรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้ทั้งหมดนั้น  ตรัสรู้ซ่ึงอริยสัจ  ๔  ตามความเป็นจริง4

๔๔ 

๔๒ม.ม. ๑๓/๗๔/๖๗. 
๔๓องฺ.นวก. ๒๒/๒๑๗/๓๙๙. 
๔๔ส.ํม. ๑๙/๑๐๙๔/๖๑๒. 

                                                 



 

๕๘ 

 อริยสัจ  แปลว่า  ความจริงอันประเสริฐหรือความจริงท่ีทาํให้บุคคลเป็นผูป้ระเสริฐ  

กล่าวคือ  ความจริงท่ีกล่าวน้ีเป็นแนวทางปฏิบติัให้พน้จากทุกข์กล่าวว่าเป็นความจริง  เพราะส่ิง

ทั้งหลายในโลกน้ีลว้นมีสาระเป็นความทุกข์  ความทุกข์น้ีลว้นมีสาเหตุ  และทางความพน้ทุกข์น้ี    

ก็ยงัมีอยู ่ ซ่ึงชีวติของมวลมนุษยมี์แต่ความทุกขแ์ละทางปฏิบติัใหถึ้งความพน้ทุกขมี์จึงเป็นความจริง  

และอริยสัจ  มี  ๔  ประการ  ไดแ้ก่ 

 (๑) ทุกข์  ไดแ้ก่  ความเกิด  ความแก่  และความตาย  ความประจวบกบัส่ิงอนัเป็นท่ีรัก  

ความพลดัพรากจากของรัก  ความปรารถนาไม่สมหวงั  กล่าวคือ  ชีวิตน้ีเป็นทุกข ์ ทุกส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง

ท่ีอยู่ภายใตก้ฎธรรมชาติอนัจะตอ้งผนัแปรไปตามเหตุตามปัจจยั  ซ่ึงแฝงไวด้ว้ยการกดดนั  บีบคั้น  

ขดัแยง้  ขดัขอ้ง  มีความบกพร่อง  ไม่มีความสมบูรณ์ในตวั  พร้อมท่ีจะทาํให้เกิดทุกข์เป็นปัญหา

ข้ึนมาอย่างใดอย่างหน่ึง  หรือรูปใดรูปหน่ึง  สําหรับผูท่ี้มีความยึดมัน่ไปด้วยอุปาทานโดยย่อคือ  

อุปาทานขนัธ์ทั้ง  ๕  เป็นความทุกข ์ สมดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ทุกข์อริยสัจเป็นไฉน?  แมช้าติก็เป็นทุกข์ แมช้ราก็เป็น

ทุกข์  แม้มรณะก็เป็นทุกข์  แม้โสกะ  ปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสก็เป็นทุกข ์       

แมค้วามประจวบกบัส่ิงไม่เป็นท่ีรักก็เป็นทุกข ์ แมค้วามพลดัพรากจากส่ิงท่ีรักก็เป็น

ทุกข ์ ปรารถนาส่ิงใดไม่ไดส่ิ้งนั้นก็เป็นทุกข ์โดยยอ่อุปาทานขนัธ์ทั้ง  ๕  เป็นทุกข์4 ๔๕
 

 

 ความทุกขด์งักล่าวขา้งตน้นั้นสามารถแบ่งออกเป็น  ๒  อยา่ง  คือ 

  ๑)  สภาวทุกข์  คือ  สภาพธรรมดาของสัตวท์ั้งปวง  เม่ือเกิดมาแลว้ก็ตอ้งมีความ

ทุกขเ์พราะมีการเกิดเป็นเหตุ  มีความแก่เป็นเหตุ  และมีความตายเป็นเหตุ 

  ๒)  ปกิณณกทุกข์  คือ  ทุกขเ์บ็ดเตล็ดหรือทุกข์จร  ไดแ้ก่  ความเศร้าโศก  ความ

คร่ําครวญรําพนั  ความไม่สบายกาย  ความไม่สบายใจ  ความคบัแคน้ใจ  ความตอ้งประสบกบัส่ิงอนั

ไม่เป็น    ท่ีรัก  ความตอ้งพลดัพรากจากส่ิงอนัเป็นท่ีรัก  ความปรารถนาส่ิงใดไม่ไดส่ิ้งนั้น ๆ  ตามท่ี

ปรารถนาเป็นตน้ 

 ดงันั้น  การเรียนรู้เร่ืองทุกข ์ มิใช่เพื่อใหเ้ป็นทุกข ์ แต่เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะดบัทุกข ์ เพราะรู้วา่

ทุกข์หรือปัญหานั้นเป็นส่ิงท่ีแกไ้ขได้ดบัได ้ มิใช่เป็นของเท่ียงแทแ้น่นอนจะตอ้งคงอยู่ตลอดไป  

ชีวิตน้ียงัคบัขอ้ง  ก็เพราะมีทุกข์มีปัญหาคอยรบกวนอยู่  ถา้ดบัทุกข์แกปั้ญหาแลว้  สามารถสร้าง

แก้ปัญหาในการดบัทุกข์ไวพ้ร้อมแลว้  ชีวิตก็จะปลอดโปร่งโล่งเบา  พบสุขอนัแทจ้ริง  และการ

รู้เท่าทนัน้ีคือการทาํหน้าท่ีต่อทุกข์อย่างถูกตอ้ง  คือการกาํหนดรู้  ทาํความเขา้ใจสภาวะของทุกข์

หรือปัญหานั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ยอ่มจะไดผ้ลประโยชน์ปรากฏอยา่งแทจ้ริง 

๔๕ที.ม. ๑๐/๒๙๔/๒๒๖-๒๒๗. 

                                                 



 

๕๙ 

(๒)  ทุกขสมุทยั  คือ  เหตุแห่งทุกข ์ หรือสาเหตุของปัญหา  ไดแ้ก่  ความอยากท่ียึดถือเอา

ตวัตนเป็นท่ีตั้ง  โดยอาการท่ีมีเราซ่ึงจะเสพเสวย  ท่ีจะไดจ้ะเป็น  จะไม่เป็นอยา่งนั้นอยา่งน้ี  ทาํให้

ชีวิตถูกบีบคั้นดว้ยความเร่าร้อน  กระวนกระวาย  ความหวงแหนเกลียดชงั หวัน่กลวัหวาดระแวง  

ความเบ่ือหน่าย  หรือความคบัขอ้งติดขดัในรูปใดรูปหน่ึงอยูต่ลอดเวลา  ไม่อาจปลอดโปร่งโล่งเบา  

เป็นอิสระได ้ จึงเรียกวา่  ตณัหา  ตณัหาทางพรพุทธศาสนากล่าวไวมี้  ๓  ประการ  ไดแ้ก่ 

  ๑)  กามตัณหา  คือ  ความอยากในส่ิงท่ีตวัชอบ  หากไดแ้ลว้มีความตอ้งการในส่ิงท่ี

ตวัชอบคงอยู่ไม่ให้เส่ือมสูญไป  อย่างเช่นร่างกายของเรา  ส่วนใดท่ีเราเห็นว่าไม่สวยไม่งาม               

เราก็ต้องการให้ส่ิงเหล่านั้ นสูญไปเสีย  แต่ว่าเห็นว่าสวยงาม  ก็มีความต้องการคงอยู่ไม่ให้

เปล่ียนแปลง  น่ีคือความอยากเพราะความใคร่หรือเพื่อความใคร่  กาม  แปลว่าใคร่  แบ่งออกเป็น  

๒  คือ  วตัถุท่ีสัตว์ใคร่ก็เรียกว่ากาม  วตัถุกาม  ความใคร่หรือกิเลสท่ีเป็นเหตุใคร่  หรือกิเลส                      

คือความใคร่  ก็เรียกว่ากิเลสกาม  วตัถุคือส่ิงท่ีใคร่นั้ นรวมเข้าก็ได้แก่  รูป  เสีย  กล่ิน  รส  

โผฏฐพัพะ  เหล่าน้ีเป็นวตัถุ  เป็นส่ิงท่ีใคร่  จึงรวมเรียกวา่  วตัถุกาม  วตัถุท่ีสัตวใ์คร่  รูป  เสียง  กล่ิน  

รส  โผฏฐพัพะมีประจาํอยู่สําหรับโลก  มนุษย์จะเกิดมาหรือไม่เกิดก็มีอยู่เช่นนั้น  มีรูป  มีเสีย          

มีกล่ิน  มีรส  มีโผฏฐพัพะ  หากแต่ก็มีอยู่ตามธรรมดา  ต่อเม่ือมีกิเลสกามเกิดข้ึนกิเลสท่ีเป็นเหตุ     

ใหใ้คร่  หรือกิเลสคือความใคร่  ใคร่ในรูป  ใคร่ในเสียง  ใคร่ในกล่ิน  ใคร่ในรส  ใคร่ในโผฏฐพัพะ  

น่ีคือความใคร่ท่ีเป็นกิเลสกับวตัถุท่ีใคร่เข้ามาประกอบกันเข้าถึงภายใน  ก็หมายเอากิเลสกาม    

กิเลสท่ีเป็นเหตุใคร่หรือกิเลสคือความใคร่  ถ้าถึงวตัถุภายนอก  ก็หมายเอาวตัถุกาม  วตัถุท่ีใคร่    

หรือวตัถุท่ีสัตวใ์คร่ 

  ๒)  ภวตัณหา  คือ  ความด้ินรนเพราะภพ  ภพ  หมายถึงความเป็น  กล่าวคือ  ใน

ชั้นตน้  ก็เป็นเรา  เป็นตน  เป็นตวัทุก ๆ  คน  และความรู้สึกวา่เป็นตนเป็นตวัเป็นเราอยูมู่ลเดิม  เป็น

อาสวะยงัไม่ด้ินรนเพื่อจะเป็นอะไร  เพียงแต่เป็นตนเป็นตวั  แต่คร้ันเม่ือไปรู้จกัความเป็นคนต่าง ๆ         

เห็นคนนั้นเป็นอยา่งน้ี  หรือเห็นคนน้ีเป็นอยา่งนั้น  เห็นคนนั้นเป็นโน่น  หรือเป็นเทวดา  เป็นพรหม  

เป็นพระเจา้แผ่นดิน  เป็นอคัรมหาเสนาบดี  เป็นเสนาบดี  เป็นเศรษฐี  เป็นอะไรต่าง ๆ  ก็มีความ

ตอ้งการอยากเป็นเช่นนั้น  เป็นภวตณัหาด้ินรนไปเพราะความเป็นหรือเพื่อความเป็น น่ีอยา่งหน่ึง 

  ๓)  วิภวตัณหา  ความไม่อยากมี    ไม่อยากเป็น  ภว  แปลว่าเป็น  วิภว  แปลว่า

ปราศจากเป็น  ด้ินรนเพื่อใหป้ราศจากเป็น กล่าวคือ  รูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐพัพะท่ีเป็นวตัถุกาม

แต่ถา้เป็นท่ีรังเกลียด  อยา่ท่ีเราเกลียดอะไร  เกลียดรูป  เกลียดเสียง  เกลียดกล่ิน  เกลียดรส  เกลียด

โผฏฐพัพะอะไร  แลม้าประสบเขา้หรือเราเขา้ไปประสบแลว้  มีความตอ้งการให้ส่ิงเหล่านั้นสูญส้ิน

ไปให้ปราศจากมีปราศจากเป็น  หรือหากเราเป็นอะไรอยู่แล้วเราไม่ชอบใจท่ีจะเป็น  มีความ

ตอ้งการ  ใหสู้ญส้ินไปเสีย  น่ีเป็นวิภวตณัหา  คนจนเกลียดความเป็นคนจน  ตอ้งการให้หมดส้ินไป



 

๖๐ 

เสียก็จดัเป็นวิภวตณัหา  คนมีรูปร่างน่าเกลียดไม่มีความสวยไม่มีความงาม  ก็ด้ินรนเพื่อให้รูท่ีไม่

สวย  ไม่งามส้ินไปเสียก็จดัเป็นวภิวตณัหา 

 ดังนั้ น  ความด้ินรนไปเพื่อให้ได้ส่ิงท่ีชอบ คือกามตัณหา  เพื่อให้เป็นภพท่ีชอบ  คือ

ภวตณัหา เพื่อใหค้วามเส่ือมเสียหรือปราศจากส่ิงท่ีไม่ชอบ คือวิภวตณัหา น่ีเป็นทุกขสมุทยั  คือเหตุ

ใหเ้กิดทุกข ์ ทุกขเ์กิดท่ีไหน  ทุกขเ์กิดทางใจก่อน  เกิดข้ึนท่ีใจ  ใจจึงเดือดร้อนนอนเป็นทุกข ์ ถา้ไม่

มีตณัหาเกิดข้ึน  ใจก็ไม่เดือดร้อน  ไม่นอนเป็นทุกข์  เพราะตวัตณัหาท่ีเป็นทุกขสมุทยัเกิดข้ึนท่ีใจ     

ทาํให้ใจเดือดร้อนเป็นทุกข์  ร้ายแรงเขา้ก็พยาบาทออกไปทางกายบา้ง  ทางวาจาบา้ง  ก็เป็นทุกข์

ต่อไปอีกร่างกายหรือขนัธ์  ๕  เป็นตวัทุกข์อยู่ธรรมดา  เป็นทุกขอริสัจ  สภาพท่ีเป็นจริงคือทุกข ์   

คนไม่รู้ก็ยึดถือเป็นตวัเป็นตน  แลว้ก็ด้ินรนเพื่อจะให้ไดส่้วนท่ีชอบใจ  เพื่อเป็นภพท่ีชอบ  เพื่อให้

เส่ือมในส่ิงท่ีตวัไม่ชอบ  เก่ียวกบัร่างกายหรือขนัธ์  ๕  ก็เป็นทุกขสมุทยั  เกิดทุกขท์บัทุกขล์งไปอีก

เป็นชั้น ๆ  เพราะฉะนั้นตณัหาจึงเป็นทุกขสมุทยั  คือเหตุใหเ้กิดทุกข ์

 (๓) ทุกขนิโรธ  คือความดบัทุกข ์ ไดแ้ก่  ความท่ีตณัหาดบัไปไม่เหลือ  ดว้ยการคลายออก 

สละเสียได้  สลัดออกพ้นไปได้  ไม่พวัพนั  กล่าวคือ  ภาวะแห่งนิพพาน  อันไม่มีความทุกข ์        

เป็นความสุขโดยไม่ข้ึนกบัตณัหา  ไม่ถูกบีบคั้นดว้ยความรู้สึกกระวนกระวาย  หวาดกงัวล  เป็นตน้  

ซ่ึงมีชีวิตอยู่ดว้ยปัญญา หลุดพน้เป็นอิสระ  ประสบความสุขท่ีบริสุทธ์ิ  สงบโปร่งโล่งเบา  ผ่องใส  

เบิกบาน  หรือมีธรรมอนัเลิศ  คือนิพพาน  สมดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังขตธรรมก็ดี  อสังขตธรรมก็ดี  มีประมาณเท่าใด  วิราคะ

คือ  ธรรมเป็นท่ีบรรเทาความเมา  นาํเสียซ่ึงความระหาย  ถอนข้ึนดว้ยดี  ซ่ึงอาลยัตดั

ซ่ึงวฏัฏะ  ส้ินไปแห่งตณัหา  ส้ินกาํหนัด  ดับ  นิพพาน  บณัฑิตกล่าวว่าเลิศกว่า 

สังขตธรรมและอสังขตธรรมเหล่านั้น  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ชนเหล่าใดเล่ือมใสใน      

วิราคธรรม  ชนเหล่านั้นช่ือว่าเล่ือมใสในธรรมอนัเลิศ  ก็ผลอนัเลิศย่อมมีแก่บุคคล   

ผูเ้ล่ือมใสในธรรมอนัเลิศ4

๔๖
 

 

 ดงันั้น  เม่ือกาํจดัตณัหา  พร้อมทั้งกิเลสเป็นเครือท่ีคอยกดข่ีบีบคั้นครอบงาํและหลอก

หลอนจิตใจลงได ้ จิตใจก็ไม่ตอ้งถูกทรมานดว้ยความเร่าร้อน  กระวนกระวาย  ความหวาดหวัน่

พร่ันกลวั  ความกระทบกระทัง่  และความเบ่ือหน่าย  ไม่ตอ้งหวงัความสุขเพียงดว้ยการวิ่งหนีหลบ

ออกไปจากอาการ  แต่จิตท่ีมีความหลุดพ้นเป็นอิสระ  เป็นตัวของมันเอง  มีความผ่องใสได้

ตลอดเวลาเป็นปกติของใจ  บรรลุภาวะสมบูรณ์แห่งชีวติตลอดกาล 

๔๖ข.ุอิติ. ๒๕/๒๕/๔๒. 

                                                 



 

๖๑ 

 (๔) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ปฏิปทาท่ีนาํไปสู่ความดบัแห่งทุกข์  หรือขอ้ปฏิบติัให้ถึง

ความดบัทุกข์  กล่าวสั้ น ๆ  ว่า  มรรค  ได้แก่  ทางอนัประเสริฐมีองค์ประกอบ  ๘  ประการ  คือ  

สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกปัปะ  สัมมาวาจา  สัมมากมัมนัตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  

และสัมมาสมาธิ  ท่ีเรียกว่ามชัฌิมาปฏิปทา  เพราะเป็นทางสายกลาง  ซ่ึงดาํเนินไปพอดีท่ีจะเขา้ถึง

นิโรธ  โดยไม่ติดขอ้งหรือเอียงไปหาท่ีสุดทั้งสองอย่าง  คือ  กามสุขลัลิกานุโยค  ความหมกมุ่น      

ในกาม  และอัตตกิลมถานุโยค  ความประกอบความลําบากแก่ตน  คือบีบคั่นทรมานตน                

ให้เดือดร้อน  ฉะนั้ นมัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคมีองค์  ๘  เป็นความสัมพันธ์ของทาง              

สายเดียวกนัเหมือนมีเกลียวเชือก  ๘  เกลียว  ท่ีเขา้มารวมกนัเป็นเชือกเส้นเดียวและปฏิบติัเคียงขา้ง

กนัไปโดยตลอด  สมดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

ก็สัมมาทิฏฐิเป็นไฉน?  ความรู้ในทุกข์  ความรู้ในทุกขสมุทัย  ความรู้           

ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  อนัน้ีเรียกว่า  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกปัปะ  เป็นไฉน?  

ความดาํริในการออกจากกาม  ความดาํริในความไม่พยาบาท  ความดาํริในความ    

ไม่เบียดเบียน  อนัน้ีเรียกวา่  สัมมาสังกปัปะ  สัมมาวาจา  เป็นไฉน?  การงดเวน้จาก   

การพูดเท็จ  งดเวน้จากการพูดส่อเสียด  งดเวน้จากการพูดคาํหยาบ  งดเวน้จาก      

การพูดเพอ้เจอ้  อนัน้ีเรียกวา่  สัมมาวาจา  สัมมากมัมนัตะ  เป็นไฉน?  การงดเวน้จาก

การฆ่าสัตว ์ งดเวน้จากการถือเอาส่ิงของท่ีเขามิไดใ้ห้  งดเวน้จากการประพฤติผิด  

ในกามอนัน้ีเรียกว่า  สัมมากมัมนัตะ  สัมมาอาชีวะ  เป็นไฉน?  อริยสาวกในธรรม

วินยัน้ีละการเล้ียงชีพท่ีผิดเสีย  สําเร็จจากการเล้ียงชีพดว้ยการเล้ียงชีพท่ีชอบ  อนัน้ี

เรียกว่าสัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  เป็นไฉน?  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  เกิดฉันทะ

พยายามปรารภความเพียร  ประคองจิตไว ้ ตั้งจิตไว ้ เพื่อมิให้อกุศลธรรมอนัลามก   

ท่ียงัไม่เกิดบงัเกิดข้ึน  เพื่อละอกุศลธรรมอนัลามกท่ีบงัเกิดข้ึนแลว้  เพื่อให้กุศลธรรม

ท่ียงัไม่เกิดบงัเกิดข้ึน  เพื่อความตั้งอยูไ่ม่เลือนหาย  เจริญยิ่ง  ไพบูลยมี์ข้ึน  เต็มเป่ียม

แห่งกุศลธรรมท่ีบงัเกิดข้ึนแล้ว  อนัน้ีเรียกว่า  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  เป็นไฉน?

ภิกษุในธรรมวินยัน้ี  พิจารณาเห็นกายในกายอยู ่ มีความเพียร  มีสัมปชญัญะ  มีสติ   

กาํจดัอภิชฌา  และโทมนัสในโลกเสียได้  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่  ฯลฯ  

พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่  ฯลฯ  พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่   มีความเพียรมี

สัมปชญัญะ  มีสติ  กาํจดัอภิชฌา  และโทมนสัในโลกเสียได ้ อนัน้ีเรียกวา่  สัมมาสติ   

สัมมาสมาธิ  เป็นไฉน?  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  สงดัจากกาม  สงดัจากอกุศลธรรม   

บรรลุปฐมฌาน  มีวิตก  มีวิจาร  มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่  เธอบรรลุทุติยฌาน        

มีความผอ่งใสแห่งจิตในภายใน  เป็นธรรมเอกผุดข้ึน  เพราะวิตกวิจารสงบไป  ไม่มี



 

๖๒ 

วติก  ไม่มีวจิาร  มีปีติและสุขอนัเกิดแต่สมาธิอยู ่ เธอมีอุเบกขา  มีสติ  มีสัมปชญัญะ   

เสวยสุขด้วยนามกาย  เพราะปีติส้ินไป  บรรลุตติยฌาน  ท่ีพระอริยเจ้าทั้ งหลาย  

สรรเสริญว่า  ผูไ้ด้ฌานน้ี  เป็นผูมี้อุเบกขา  มีสติอยู่เป็นสุข  เธอบรรลุจตุตถฌาน     

ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข  เพราะละสุขละทุกข์  และดับโสมนัส  โทมนัสก่อน  ๆ  ได ้           

มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธ์ิอยู่  อนัน้ีเรียกว่า  สัมมาสมาธิ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

อนัน้ีเรียกวา่  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ4

๔๗
 

 

 ดังนั้ น  อริยสัจข้อ  ๔  น้ี   พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักความประพฤติปฏิบัติไว ้               

อย่างกวา้งขวางพิสดาร  กล่าวว่าเป็นหลักคาํสอนภาคปฏิบติั  หรือระบบจริยธรรมทั้งหมดของ

พระพุทธศาสนาเถรวาท  เรียกวา่  มชัฌิมาปฏิปทา  คือ  ทางสายกลาง  ความสัมพนัธ์ของขอ้ปฏิบติั  

ท่ีเป็นกลาง ๆ  การดาํรงชีวติตามความเป็นจริงของธรรมชาติอยา่งสมบูรณ์ 

 กิจหรือหน้าที่ของอริยสัจ  คือ  เป็นหลกัการหรือคาํสอนอนัแสดงถึงกระบวนการเกิดข้ึน

ของความทุกข์  และกระบวนการดับความทุกข์อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน  อริยสัจเป็นความจริง         

อนัประเสริฐ  หรือความจริงท่ีทาํใหบุ้คคลดาํรงชีวติอยา่งผูป้ระเสริฐ  มีกิจหรือหนา้ท่ีดงัน้ี 

  ๑) ปริญญา  การกาํหนดรู้  รู้สภาพหรือสภาวะท่ีเป็นจริง  เป็นกิจในทุกข ์ คือ  ทุกข์

ควรกาํหนดรู้  เขา้ใจ  รู้เท่าทนัตามสภาพความเป็นจริง  หมายถึง  การทาํความเขา้ใจและกาํหนดรู้         

ซ่ึงขอบเขตของปัญหาต่าง ๆ 

  ๒) ปหานะ  การละ  เป็นกิจหรือหนา้ท่ีในสมุทยั  คือ  ควรกาํหนดละเสีย  ทาํให้

ส้ินไป  หมายถึง  การแกไ้ขและการกาํจดัตน้ตอแห่งปัญหาเหล่านั้น 

  ๓) สัจฉิกิริยา  การกระทาํให้แจง้  เป็นกิจหรือหนา้ท่ีในนิโรธ  คือ  ทาํให้แจง้  ทาํ

ใหส้าํเร็จ กระทาํให้เกิดข้ึนมีข้ึนมาจริง  หมายถึง  การเขา้ถึงภาวะท่ีปราศจากปัญหามีความตอ้งการ

บรรลุเป้าหมายแน่นอน 

  ๔) ภาวนา  การเจริญ  เป็นกิจหรือหนา้ท่ีในมรรค  คือ  มรรคควรเจริญ  ควรฝึกลง

มือปฏิบติัวธีิการซ่ึงจะนาํสู่จุดหมาย  ดว้ยการลงมือแกไ้ขปัญหา4

๔๘  

 ดงันั้น  กิจหรือหน้าท่ีของอริยสัจ  ๔  น้ีจะเห็นว่า  หน้าท่ีแต่ละขอ้เป็นลาํดบัขั้นตอนของ

การปฏิบติัซ่ึงจะขาดขอ้ใดขอ้หน่ึงไม่ไดแ้ต่ละขอ้ตอ้งอาศยักนัเป็นกระบวนการดว้ยความเป็นกลาง    

ดว้ยความเห็นท่ีถูกตอ้งมีสัมมาทิฏฐิเป็นตวันาํอย่างท่ีเรียกว่า  มชัฌิมาปฏิปทา  คือ  ทางสายกลาง  

๔๗ที.ม. ๑๐/๒๙๙/๓๔๓-๓๔๕. 
๔๘ว.ิม. ๔/๑๕/๒๒. 

                                                 



 

๖๓ 

หมายถึง  รู้วา่ความทุกขเ์ป็นส่ิงควรกาํหนดรู้  ควรทาํความเขา้ใจแลว้  รู้สมุทยัคือตณัหาส่ิงท่ีควรละ

แล้วรู้ว่านิโรธควรทําให้แจ้งแล้ว  รู้ว่ามรรคเป็นส่ิงควรอบรมให้เกิดเต็มท่ีแล้วครบบริบูรณ์

กระบวนการอยา่งน้ี  จะเขา้ถึงความเป็นสายกลาง  จะเห็นไดว้่าอริยสัจทั้งส่ีน้ีจะขาดขอ้ใดขอ้หน่ึง

ไม่ไดเ้ลยทุกอย่างตอ้งอาศยักนัไม่แยกจากกนัการดาํรงชีวิตดว้ยทางสายกลางติดเน่ืองอยู่กบัชีวิต  

หรือเป็นเร่ืองของชีวิตเองแท ้ ๆ  ไม่วา่มนุษยจ์ะดาํเนินกิจการใด ๆ  ข้ึนมาเพื่อแกปั้ญหาและพฒันา

ความเป็นอยู่ของตน  หรือกิจการต่าง ๆ  เหล่านั้ นจะเจริญข้ึน  หรือเส่ือมลง  จะสูญสลายไป         

หากมนุษยด์าํรงตนตามหลกัมชัฌิมาปฏิปทา  คือทางสายกลาง  ตามหลกัความจริงน้ีก็จะคงยืนยง  

ใหม่  และใชไ้ด ้ เขา้สู่ความสุขท่ีสมบูรณ์ตลอดไป 

 

๓.๔ ความสัมพนัธ์ระหว่างมชัฌมิาปฏปิทากบัขนัธ์  ๕ 

ความสัมพนัธ์ของส่ิงทั้งหลายในรูปมีส่วนประกอบต่าง  ๆ  ล้วนมาประชุมกนัเขา้ตวัตน   

แท ้ๆ  ของส่ิงทั้งหลายไม่มี  เม่ือแยกส่วนต่าง  ๆ  ท่ีมาประกอบกนัเขา้นั้นออกไปให้หมดก็จะไม่พบ

ตวัตนของส่ิงนั้นเหลืออยู ่ สภาพท่ีมารวมตวัเขา้กนัของส่วนประกอบต่าง  ๆ  ก็ปรากฏข้ึนโดยการ

รวมเขา้กนัของส่วนประกอบยอ่ย  ๆ  ต่อ  ๆ  ไป  และหาตวัตนท่ีแทไ้ม่พบ  กล่าววา่ส่ิงทั้งหลายมีอยู ่ 

แต่มีอยู่ในฐานะมีส่วนประกอบต่าง ๆ  มาประชุมเข้าด้วยกัน  และหากมองเห็นสภาพของ              

ส่ิงทั้ งหลายในรูปของการประชุมส่วนประกอบอย่างน้ีก็สามารถเห็นตามความเป็นจริงของ

ธรรมชาติพิเศษเก่ียวกับเร่ืองชีวิต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตใจ  ส่วนประกอบต่าง ๆ                          

ทั้งทางด้านวตัถุและจิตใจ  หรือทั้งรูปธรรมและนามธรรม  ทางพระพุทธศาสนาแยกแยะชีวิต

ออกเป็นส่วนประกอบท่ีมาประชุมกนัเขา้ ๕ หมวด  หรือ  ๕  ชนิด  เรียกทางธรรมว่าเบญจขนัธ์  

หรือขนัธ์  ๕  ประกอบดว้ย  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวญิญาณ4

๔๙ ไดแ้ก ้

 (๑) รูปขันธ์  คือ  ส่วนต่าง ๆ  ของความเป็นชีวิตท่ีจบัตอ้งสัมผสัไดด้ว้ยประสาทสัมผสั

ทั้ง  ๕  เช่น  การมองเห็นได ้ รูปแยกออกเป็น  ๒  อยา่ง  คือ 

  ๑)  มหาภูตรูป  คือ  สภาพท่ีปรากฏอนัเป็นท่ีตั้งอาศยัของรูปและนามอ่ืน ๆ  ก็คือ

ร่างกายอนัประกอบดว้ยมหาภูตรูปน้ีเกิดจากธาตุทั้ง  ๔  คือ  ธาตุดิน  ธาตุนํ้ า  ธาตุไฟ  และธาตุลม  

โดยท่ีธาตุดินมีลกัษณะแค่นแข็ง  โดยจดัเป็นกลุ่มก้อนมี  ๒๐  ชนิด  คือ  ผม  ขนเล็บ  ฟัน  หนัง  

เน้ือ  เอ็น  กระดูก  เยือ่ในกระดูก  มา้ม  หัวใจ  ไต  ปอด  ไส้ใหญ่  ไส้นอ้ย  อาหารใหม่  อาหารเก่า               

และมันสมอง  ธาตุนํ้ า  คือส่วนท่ีเอิบอาบดูดซึมของร่างกายม่ีทั้ งหมด  ๑๒  ชนิด คือ  นํ้ าดี              

นํ้ าเสมหะ  นํ้ าหนอง  นํ้ าเลือด  นํ้ า เหง่ือ  นํ้ าตา  นํ้ ามันเหลว  นํ้ าลาย  นํ้ ามูก  นํ้ ามันไขข้อ              

๔๙อภิ.ว.ิ ๓๕/๑/๑-๑๔. 

                                                 



 

๖๔ 

และนํ้ามูตร  ธาตุไฟ  คือส่วนท่ีเป็นอุณหภูมิของร่างกายท่ีมีลกัษณะร้อน  เผาไหมแ้ละอบอุ่น  ไดแ้ก่  

ไฟท่ียงักายให้อบอุ่น  ไฟท่ียงักายให้ทรุดโทรม  ไฟท่ียงักายให้กระวนกระวาย  และไฟท่ียงัอาหาร

ให้ย่อย  และธาตุลม  คือส่วนท่ีทาํให้เคล่ือนไหวของร่างกายไปมาอยู่เสมอ  ได้แก่  ลมพดัข้ึน      

เบ้ืองบน  ลมพดัลงเบ้ืองล่าง  ลมในทอ้ง  ลมในไส้  ลมซ่านไปตามตวั  และลมหายใจ 

  ๒)  อุปาทายรูป  คือ  รูปท่ีอาศยัมหาภูตรูปจึงเกิดข้ึนได ้ ไดแ้ก่  รูปท่ีเป็นประสาท

สาํหรับรับอารมณ์  รูปท่ีเป็นการเคล่ือนไหวได ้

 (๒)  เวทนาขันธ์  คือ  ความเสวยอารมณ์  หรือส่ิงท่ีรับรู้ได ้ มีรูป  เสียง  กล่ิน  รส  สัมผสั

และส่ิงท่ีนึกคิด  หรือการรับอารมณ์ ได ้ คือ  สุขเวทนา  ความสบายกาย  ความสบายใจ  ทุกขเวทนา  

ความไม่สบายกาย  ความไม่สบายใจ  อทุกขมสุขเวทนา  คือความรู้สึกเฉย ๆ  แยกไม่ไดว้่าเป็นสุข

เวทนาหรือว่าเป็นทุกขเวทนา  ส่ิงเหล่าน้ีย่อมเกิดจากสัมผสัทั้ง  ๖  ทาง  หรืออาจจะเป็นทางหน่ึง  

ทางใดหรือหลายทางพร้อมกนัคือ  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางล้ิน  ทางกาย  และทางใจ  และ

เวทนาเม่ือแบ่งตามอาการท่ีเสวยอารมณ์หรือคุณภาพความรู้สึกทางอารมณ์มีอยู่  ๓  ลกัษณะ4

๕๐
 

ไดแ้ก่ 

  ๑) สุขเวทนา  คือ  ความรู้สึกดีใจ 

  ๒) ทุกขเวทนา  คือ  ความรู้สึกเสียใจ 

  ๓)  อุเบกขาเวทนา  คือ  ความรู้สึกไม่ดีใจและไม่เสียใจ  หรือรู้สึกเฉย ๆ  เป็นตน้ 

 เวทนาเม่ือวา่โดยความเป็นใหญ่เป็นผูป้กครองเรียกวา่อินทรีย ์ คือความเสวยอารมณ์นั้น ๆ  

จดัแบ่งเวทนาออกเป็น  ๕  อยา่ง4

๕๑
 ไดแ้ก่ 

  ๑)  สุขเวทนา  คือ  ความรู้สึกสบายท่ีเกิดทางร่างกาย 

  ๒)  ทุกขเวทนา  คือ  ความรู้สึกไม่สบายท่ีเกิดทางร่างกาย 

  ๓)  โสมนสัเวทนา  คือ  ความรู้สึกสบายท่ีเกิดจากทางใจ 

  ๔)  โทมนสัเวทนา  คือ  ความรู้สึกไม่สบายท่ีเกิดจากทางกาย 

  ๕)  อุเบกขาเวทนา  คือ  ความรู้สึกท่ีเป็นกลาง ๆ  ท่ีเกิดจากทางใจ 

 ดงันั้น  เวทนาจึงเป็นส่วนท่ีสําคญัระดบัหน่ึง  ท่ีรับรู้ทางอายตนะภายนอก  หรือการท่ี

มนุษย์มีความรู้สึกสุขหรือทุกข์  หรือจะเขา้ใจในสภาวะของโลกภายนอกได้ด้วยผสัสะอนัเป็น

ส่ือกลาง   ในการรับรู้อารมณ์ต่าง  ๆ  ได้  เพราะมนุษยมี์องค์ประกอบของรูปร่างกายและจิตใจ  

ฉะนั้นเวทนาจึงช่วยใหเ้กิดกระบวนการทาํงานดว้ยการรับรู้ดาํเนินต่อไป   

๕๐ที.ปาฏิ. ๑๑/๒๒๘/๑๙๘. 
๕๑ส.ํสฬา. ๑๘/๔๓๔/๒๘๘. 

                                                 



 

๖๕ 

 (๓)  สัญญาขันธ์  คือ  การกาํหนดได้หมายรู้  ส่ิงท่ีเรียกว่าสัญญา  เป็นกองแห่งความจาํ 

ในวิถีชีวิตของมนุษยห์ากไม่พิการทางดา้นสมองมนุษยส์ามารถจาํลกัษณะเหตุการณ์ต่าง  ๆ  ท่ีผา่น

เขา้มาทางประสาทสัมผสั  สัญญาขนัธ์น้ีมีหน้าท่ีรับรู้อารมณ์และจาํอารมณ์ตามท่ีอารมณ์เหล่านั้น 

มากระทบและรวมเอาสัญญาคือความจาํอารมณ์ได ้ มี  ๖  อยา่ง4

๕๒  คือ 

  ๑)  รูปสัญญา  หมายถึง  การจาํรูปต่าง  ๆ  ไดว้า่มีรูปอว้น  รูปผอม  รูปสูง  รูปตํ่า  

หรือมี  สีขาว  สีดาํ  สีแดง  สีเหลือง  และมีลกัษณะเป็นมนุษย ์ หรือเป็นส่ิงของ   

  ๒)  สัททสัญญา  หมายถึง  การจาํเสียงได ้ ความกาํหนดไดว้่าเป็นเสียงดงั  เสียง

ทุม้ไม่วา่จะเป็นเสียงดนตรีหรือเสียงของมนุษยแ์ละสัตว ์

  ๓)  คนัธสัญญา  หมายถึง  การจาํกล่ินได้คือสามารถมีความกาํหนดรู้ได้ว่าเป็น

กล่ินอะไร  คือจะเป็นกล่ินหอมหรือกล่ินเหมน็  กล่ินมนุษยห์รือเป็นกล่ินดอกไม ้

  ๔)  รสสัญญา  หมายถึง  การจาํรสไดด้ว้ยความสามารถกาํหนดรู้ว่า  รสเค็ม  รส

หวาน  รสเปร้ียว  รสขม  รสเผด็ 

  ๕)  โผฏฐพัพสัญญา  หมายถึง  การจาํส่ิงท่ีสัมผสัทางกายได ้ สามารถกาํหนดรู้ได้

วา่  ส่ิงท่ีสัมผสัอยูน่ั้นมีลกัษณะ  หยาบ  หรือละเอียด  อ่อน  หรือแขง็  เยน็  หรือร้อน 

  ๖)  ธัมมสัญญา  หมายถึง  การจํา เ ร่ืองราวต่าง ๆ หรือมโนภาพได้คือ  มี

ความสามารถกาํหนดรู้ไดว้่าส่ิงท่ีเป็นอารมณ์ท่ีใจนึกถึงนั้น  มีลกัษณะสวย  น่าเกลียด  มีความไม่

เท่ียง  ความดี  หรือความชัว่ 

 (๔)  สังขารขันธ์  คือ  คุณภาพหรือคุณสมบติัต่าง ๆ  ของจิต  เป็นเคร่ืองปรุงแต่งจิตให้ดี  

ชัว่  หรือความเป็นกลาง ๆ  อนัมีเจตนาเป็นตวันาํ  และมีกายสังขาร  คือความจงใจ  และความจงใจ

น้ีสามารถเป็นธรรมฝ่ายกุศลก็ได ้ ฝ่ายอกุศลก็ได ้ เพราะเหตุน้ีจึงเรียกว่าสังขาร  สมดงัพระพุทธ-

พจน์ตรัสวา่ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุใดจึงเรียกว่าสังขาร  เพราะปรุงแต่งสังขต-

ธรรมจึงเรียกวา่สังขาร  ปรุงแต่งสังขตธรรมอะไร  ปรุงแต่งสังขตธรรมคือรูปโดย

ความเป็นรูป  ปรุงแต่งสังขตธรรมคือเวทนา  โดยความเป็นเวทนา  ปรุงแต่งสังขต-

ธรรมคือสัญญา  โดยความเป็นสัญญา  ปรุงแต่งสังขตธรรมคือสังขาร  โดยความ

เป็นสังขาร  ปรุงแต่งสังขตธรรมคือวญิญาณ  โดยความเป็นวญิญาณ4

๕๓
 

๕๒ที.ปา. ๑๑/๔๗๓/๓๔๐. 
๕๓ส.ํข. ๑๗/๗๙/๑๐๙.  

                                                 



 

๖๖ 

 (๕) วิญญาณขันธ์  คือ  การรู้แจ้งของอารมณ์ทางประสาททั้ ง ๕  และทางใจ  คือ          

การเห็นรูป  การได้ยินเสียง  การไดก้ล่ิน  การรับรู้รส  การสัมผสัรู้ทางกาย  และการรับรู้อารมณ์ 

ทางใจ 

ความสัมพนัธ์ของขนัธ์ทั้ง  ๕  น้ีสามารถแยกออกเป็น  ๒ ส่วนคือ  เป็นรูป  และเป็นนาม  

ในขันธ์  ๕  น้ีรูปขันธ์  จัดเป็นส่วนของรูป  และส่วนท่ีเป็นนามนั้ นมี  ส่ี  คือ  เวทนาขันธ์         

สัญญาขนัธ์  สังขารขนัธ์  และวิญญาณขนัธ์  จดัเป็นส่วนของนาม  หรือในเร่ืองของขนัธ์ห้านั้น

จาํต้องกล่าวถึงความดํารงอยู่ของชีวิตจะขาดเสียไม่ได้  กล่าวคือ  ในส่วนของอาหารต่าง ๆ               

การดาํรงชีวิตอยูน่ั้นจาํตอ้งอาศยัในส่วนของรูปธรรมและนามธรรมท่ีหล่อเล้ียงชีวิตให้ดาํรงอยูน่ั้น

ยงัมีอยู ่ ๔  อยา่ง  คือ 

  ๑) กวฬิงการาหาร  หมายถึง  อาหารคือคาํขา้ว  ไดแ้ก่  อาหารสามญัท่ีกลืนกินดูด

ซึมเขา้ไปหล่อเล้ียงร่างกาย  

  ๒) ผสัสาหาร  หมายถึง  อาหาร  คือผสัสะ  ไดแ้ก่การบรรจบแห่งอายตนะภายใน  

อายตนะภายนอก และวญิญาณ อนัเป็นปัจจยัใหเ้กิดเวทนา  พร้อมทั้งเจตสิกทั้งหลายท่ีจะเกิดตามมา 

  ๓) มโนสัญเจตนาหาร  หมายถึง  อาหาร คือมโนสัญเจตนา  ไดแ้ก่  ความจงใจ  

เป็นปัจจยัแห่งการพูด  คิด  ซ่ึงเรียกว่ากรรมเป็นตวัชักนํามาซ่ึงภพ  คือ  ให้เกิดปฏิสนธิในภพ

ทั้งหลาย 

  ๔) วิญญาณาหาร หมายถึง  อาหาร  คือวิญญาณ  ไดแ้ก่  วิญญาณเป็นปัจจยัให้เกิด

นามรูป  

 ดงันั้นมนุษยย์อ่มดาํรงอยูไ่ดด้ว้ยอาหารดงักล่าวสมดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อาหาร  ๔  อย่างน้ีย่อมมีเพื่อความตั้งอยู่ของเหล่าสัตว ์       

ผูเ้จริญเติบโตแลว้  หรือเพื่อคํ้าจุนเหล่าสัตวผ์ูแ้สวงหาความเจริญเติบโต  คือ กวฬิง-  

การาหารซ่ึงหยาบหรือละเอียด  ผสัสาหารท่ีสอง  มโนสัญเจตนาหารท่ีสาม  

วิญญาณาหารท่ีส่ี  ย่อมเป็นไปเพื่อความดาํรงอยู่ของหมู่สัตวผ์ูเ้กิดมาแลว้  หรือเพื่อ

อนุเคราะห์หมู่สัตวผ์ูแ้สวงหาท่ีเกิด4

๕๔
 

 

 ความสัมพนัธ์ของอาหารทั้งส่ีอย่างน้ีสามารถแยกออกเป็น  ๒  อย่าง  คือ กวฬิงการาหาร

สามารถย่อลงในส่วนของรูป  ส่วนท่ีเหลืออีกสามอย่างนั้นคือ  ผสัสาหาร  มโนสัญเจตนาหาร     

และวญิญาณาหาร  สามารถยอ่ลงในส่วนของนาม 

๕๔ส.ํนิ. ๑๖/๑๑/๑๕. 

                                                 



 

๖๗ 

 ความสัมพนัธ์ของขนัธ์ทั้ง  ๕  อาศยัซ่ึงกนัและกนั  รูปขนัธ์เป็นส่วนกาย  นามขนัธ์ทั้งส่ี  

เป็นส่วนใจ  คือมีทั้งกายและใจจึงจะเป็นชีวิต  กายกบัใจทาํหนา้ท่ีเป้นปกติและประสานสอดคลอ้ง

กนัชีวติจึงจะดาํรงอยูไ่ดด้ว้ยดี  เช่น  กิจกรรมของจิตใจ  จาํตอ้งอาศยัความรู้เก่ียวกบัโลก  อนัเกิดข้ึน

ได้ด้วยการอาศยัอารมณ์  กล่าวคือ  รูป  เสียง  กล่ิน  รส  และส่ิงท่ีสัมผสักาย  ผ่านเขา้มาทางตา     

ทางหู  ทางจมูก  ทางล้ิน  ทางกาย  อารมณ์ทั้งห้าคือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน และกาย  ต่างเป็นรูปธรรม   

อยู่ในรูปขนัธ์  และกายเป็นเสมือนอุปกรณ์สําเร็จรูปท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อรับใช้กิจกรรมของจิตใจ     

หรือถ้าว่าจิตใจเป็นศูนยก์ลางแห่งกิจกรรมของชีวิต  มีความกวา้งขวาง  ซับซ้อนและลึกซ้ึงมาก   

เป็นท่ีใหคุ้ณค่าและความหมายแก่ชีวติซ่ึงจะดาํเนินตามหลกัธรรมสายกลาง4

๕๕
  

 ในเร่ืองของเบญจขนัธ์  หรือขนัธ์  ๕  ว่า  การศึกษาเร่ืองเบญจขนัธ์นั้นหมายถึง  ศึกษา      

ให้รู้จกัลกัษณะอนัสําคญั  ๕  อย่างของเบญจขนัธ์เพื่อให้เกิดผล  เป็นการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั

เบญจขนัธ์  จนความทุกขไ์ม่ปรากฎข้ึน4

๕๖
  

 การแสดงความสัมพนัธ์แห่งขันธ์  ๕  น้ี  เพื่อมุ่งหวงัให้เห็นว่าส่ิงท่ีเรียกว่า  “สัตว์”  

“บุคคล”  “ตวัตน”  เหล่าน้ี  เม่ือแยกออกไปแลว้ก็จะพบแต่ส่วนประกอบ  ๕  ส่วนเหล่าน้ีเท่านั้น  

ไม่มีส่ิงอ่ืนเหลืออยูเ่ลยท่ีจะมาเป็นตวัตนต่างหากได ้ และแมข้นัธ์  ๕  เหล่านั้นแต่ละอยา่งก็มีอยูเ่พียง

ในรูปสัมพนัธ์เน่ืองอาศยักนั  ไม่เป็นอิสระ  ไม่มีโดยตวัของมนัเอง  ดงันั้น  ขนัธ์  ๕  แต่ละอยา่ง ๆ  

นั้นก็ไม่ใช่ตวัตนอีกเช่นกนั  สมดงัพระพุทธองคต์รัสกบัภิกษุทั้งหลายวา่ 

...แม่นํ้ าคงคาน้ี  พึงนาํฟองนํ้ าใหญ่มา  บุรุษผูมี้จกัษุพึงเห็น  เพ่งพิจารณากอ้น

ฟองนํ้ าใหญ่นั้น  โดยแยบคายเม่ือบุรุษนั้นเห็น  เพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายก้อน

ฟองนํ้ านั้น  พึงปรากฏเป็นของว่างเปล่า  หาสาระมิได้เลย  สาระในก้อนฟองนํ้ า     

พึงมีได้อย่างไร  แม้ฉันใด...รูปอย่างใดอย่างหน่ึง  ทั้ งท่ีเป็นอดีต  อนาคต  และ

ปัจจุบนั  ฯลฯ  อยู่ในท่ีไกลหรือในท่ีใกล้  ภิกษุย่อมเห็น  เพ่งพิจารณารูปนั้นโดย 

แยบคาย  เม่ือภิกษุนั้น  เห็น  เพง่พิจารณาอยูโ่ดยแยบคาย  รูปนั้นยอ่มปรากฏเป็นของ

วา่งเปล่า  หาสาระมิได ้ สาระในรูปพึงมีไดอ้ยา่งไร 

...เม่ือฝนเมล็ดหยาบตกอยู่ในสารทสมยั  ฟองนํ้ าในนํ้ า  ย่อมบงัเกิดข้ึนและ  

ดบัไป บุรุษผูมี้จกัษุพึงเห็น  เพ่งพิจารณาฟองนํ้ านั้นโดยแยบคาย  เม่ือบุรุษนั้นเห็น  

เพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายฟองนํ้ านั้น  พึงปรากฏเป็นของว่างเปล่า  หาสาระมิได้

๕๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อา้งแลว้, หน้า 

๒๔-๒๕. 
๕๖พุทธทาส  ภิกข,ุ พหุลานุสาสนี, อา้งแลว้, หนา้ ๑๓-๑๔. 

                                                 



 

๖๘ 

เลย  สาระในฟองนํ้ านั้นมีไดอ้ยา่งไร  แมฉ้นัใด  เวทนาอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ทั้งท่ีเป็น

อดีต  อนาคต  และปัจจุบัน  ฯลฯ  อยู่ในท่ีไกลหรืออยู่ในท่ีใกล้  ภิกษุย่อมเห็น        

เพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคาย  เวทนานั้นย่อมปรากฏเป็นของวา่งเปล่า  หาสาระมิได ้ 

สาระในเวทนาพงึมีไดอ้ยา่งไร 

...เม่ือเดือนสุดทา้ยแห่งฤดูร้อนยงัมีอยู ่ พยบัแดดเตน้ระยิบระยบัในเวลาเท่ียง  

บุรุษผู ้มีจักษุพึงเห็น  เพ่งพิจารณาพยบัแดดนั้ นโดยแยบคาย  เม่ือบุรุษนั้ นเห็น         

เพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคาย  พยบัแดดนั้น  พึงปรากฏเป็นของว่างเปล่า  หาสาระ

มิได้เลย  สาระในพยบัแดดพึงมีได้อย่างไร  แมฉ้ันใด  สัญญาอย่างใดอย่างหน่ึง        

ทั้งท่ีเป็นอดีต  อนาคต  และปัจจุบนั ฯลฯ  อยูใ่นท่ีไกลหรือท่ีใกล ้ เม่ือภิกษุยอ่มเห็น  

เพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคาย  สัญญานั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได ้ 

สาระในสัญญาพึงมีไดอ้ยา่งไร 

...บุรุษผูมี้ความตอ้งการดว้ยไมแ้ก่น  เสาะหาไมแ้ก่น  เท่ียวแสวงหา  ไมแ้ก่น

อยู ่ ถือเอาจอบอนัคม  พึงเขา้ไปสู่ป่า  บุรุษนั้นพึงเห็นตน้กลว้ยใหญ่  ตรงใหม่  ยงัไม่

เกิดแก่นในป่านั้น  พึงตดัโคนตน้กลว้ยนั้นแลว้จึงตดัปลาย  แลว้จึงปอกกาบใบออก   

บุรุษนั้นปอกกาบใบออก  ไม่พึงได้แม้กระพี้ ในต้นกล้วยใหญ่นั้น  จะพึงได้แก่น     

แต่ท่ีไหน  บุรุษผูมี้จกัษุพึงเห็น  เพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายซ่ึงตน้กล้วยใหญ่นั้น   

พึงปรากฏเป็นของวา่งเปล่า  หาแก่นมิได ้ แก่นในตน้กลว้ยพึงมีไดอ้ยา่งไร  แมฉ้นัใด  

สังขารเหล่าใดเหล่าหน่ึง  ท่ีเป็นอดีต  อนาคต  และปัจจุบนั  ฯลฯ  อยู่ในท่ีไกลหรือ

อยู่ในท่ีใกล้  ภิกษุย่อมเห็น  เพ่งพิจารณาสังขารอยู่โดยแยบคาย  สังขารนั้ น           

ยอ่มปรากฏเป็นของวา่งเปล่า  หาสาระมิได ้ สาระในสังขารทั้งหลายพงึมีไดอ้ยา่งไร 

...นกัเล่นกลหรือลูกมือนกัเล่นกล  พึงแสดงกลท่ีหนทางใหญ่ส่ีแพร่ง  บุรุษผูมี้

จกัษุพึงเห็น  เพง่พิจารณาอยูโ่ดยแยบคาย  กลนั้นพึงปรากฏเป็นของวา่งเปล่าหาสาระ

มิได ้ สาระในกลนั้นพึงมีไดอ้ยา่งไร  แมฉ้นัใด  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ทั้งท่ีเป็น

อดีต  อนาคต  และปัจจุบัน  ฯลฯ  อยู่ในท่ีไกลหรืออยู่ในท่ีใกล้  ภิกษุย่อมเห็น        

เพง่พิจารณาอยูโ่ดยแยบคาย  เม่ือภิกษุนั้นเห็น  เพ่งพิจารณาวิญญาณนั้นโดยแยบคาย    

วิญญาณนั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้  สาระในวิญญาณพึงมีได้

อยา่งไร4

๕๗   

๕๗ส.ํข. ๑๗/๙๕/๕๘. 

                                                 



 

๖๙ 

 จากพุทธพจน์  ขนัธ์ทั้ง  ๕  คือ รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณเหล่าน้ี  ยอ่มเป็น

ของวา่งเปล่า  เป็นของเปล่า  หาสาระมิได ้ ดว้ยประการอยา่งน้ี  และพึงกาํหนดรู้ขนัธ์  ๕  ดว้ยการ

เกิดและการดบัแห่งขนัธ์  ๕  วา่ต่างก็อาศยักนัและกนัดว้ยความเป็นกลาง  ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็รูปเป็นไฉน  มหาภูตรูป  ๔  และรูปท่ีอาศยัมหาภูตรูป  ๔   

น้ีเรียกว่ารูป  ความเกิดข้ึนแห่งรูป  ย่อมมีเพราะความเกิดข้ึนแห่งอาหาร  ความดบั

แห่งรูป  ย่อมมีเพราะความดบัแห่งอาหาร  อริยมรรคอนัประกอบดว้ยองค์  ๘  คือ

สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ  น้ีแลเป็นปฏิปทาอนัให้ถึงความดบัแห่งรูป  ความสุข

โสมนัสอาศัยรูปน้ีเกิดข้ึน  น้ีเป็นคุณแห่งรูป  รูปไม่เ ท่ียง  เป็นทุกข์  มีความ

แปรปรวนเป็นธรรมดา  น้ีเป็นโทษแห่งรูป  การกาํจดัฉนัทราคะในรูปเสียได ้ น้ีเป็น

อุบายเคร่ืองสลดัออกแห่งรูป 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง  รู้ยิ่งซ่ึงรูป  เหตุเกิด

แห่งรูป  ความดบัแห่งรูป  ปฏิปทาอนัให้ถึงความดบัแห่งรูป  คุณแห่งรูป  โทษแห่ง

รูป  และอุบายเคร่ืองสลดัออกแห่งรูป  อย่างน้ี  ๆ  แลว้ปฏิบติั  เพื่อความเบ่ือหน่าย

เพื่อคลายกาํหนดั  เพื่อดบัรูป  สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น  ปฏิบติัดีแลว้  สมณะ

หรือพราหมณ์เหล่านั้น  ช่ือวา่  ยอ่มหย ัง่ลงในธรรมวนิยัน้ี 

ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง  รู้ยิ่งซ่ึงรูป  เหตุเกิดแห่งรูป   

ความดับแห่งรูป  ปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูป  คุณแห่งรูป  โทษแห่งรูป       

และอุบายเคร่ืองสลดัออกแห่งรูป  อยา่งน้ี  ๆ  แลว้  หลุดพน้ไปเพราะความเบ่ือหน่าย

คลายกาํหนัด  ความดบั  และ  เพราะไม่ถือมัน่รูป  สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น    

ช่ือว่าหลุดพน้ดีแล้ว  สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด  หลุดพ้นดีแล้ว  สมณะหรือ

พราหมณ์เหล่านั้น  เป็นอนัเสร็จกิจ  สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเสร็จกิจ  สมณะ

หรือพราหมณ์เหล่านั้น  ยอ่มไม่มีวฏัฏะเพื่อความปรากฏอีก 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็เวทนาเป็นไฉน  เวทนา  ๖  หมวดน้ี  คือ  เวทนาเกิด

เพราะจกัขุสัมผสั  ฯลฯ  เวทนาเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผสั  น้ีเรียกว่าเวทนา  ความ

เกิดข้ึนแห่งเวทนา  ยอ่มมีเพราะความเกิดข้ึนแห่งผสัสะ  ความดบัแห่งเวทนา  ยอ่มมี

เพราะความดบัแห่งผสัสะ  อริยมรรคอนัประกอบดว้ยองค ์ ๘  คือ  สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  

สัมมาสมาธิ  น้ีแลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งเวทนา  ฯลฯ  สมณะหรือ

พราหมณ์เหล่านั้น  ยอ่มไม่มีวฏัฏะเพื่อความปรากฏ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สัญญาเป็นไฉน  สัญญา  ๖  หมวดน้ี  คือ  รูปสัญญา  

สัททสัญญา  คนัธสัญญา  รสสัญญา  โผฏฐพัพสัญญา  ธรรมสัญญา  น้ีเรียกวา่สัญญา   



 

๗๐ 

ความเกิดข้ึนแห่งสัญญา  ย่อมมีเพราะความเกิดข้ึนแห่งผสัสะ  ความดบัแห่งสัญญา   

ย่อมมีเพราะความดบัแห่งผสัสะ  อริยมรรคประกอบด้วยองค์  ๘  คือสัมมาทิฏฐิ  

ฯลฯ สัมมาสมาธิ  น้ีแลเป็นปฏิปทาอนัให้ถึงความดบัแห่งสัญญา  ฯลฯ สมณะหรือ

พราหมณ์เหล่านั้น  ยอ่มไม่มีวฏัฏะเพื่อความปรากฏอีก 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังขารเป็นไฉน  เจตนา  ๖  หมวดน้ี  คือรูปสัญเจตนาฯลฯ 

ธรรมสัญเจตนา  น้ีเรียกวา่สังขาร ความเกิดข้ึนแห่งสังขาร  ยอ่มมีเพราะความเกิดข้ึน

แห่งผสัสะ  อริยมรรคอนัประกอบดว้ยองค์  ๘  คือ  สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ   

น้ีแลเป็นปฏิปทาอนัให้ถึงความดบัแห่งสังขาร  ฯลฯ  สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น  

ยอ่มไม่มีวฏักะเพื่อความปรากฏอีก 

ดูกรภิกษุทั้ งหลาย  ก็วิญญาณเป็นไฉน  วิญญาณ  ๖  หมวดน้ี  คือ  จักขุ-

วิญญาณ  โสตวิญญาณ  ฆานวิญญาณ  ชิวหาวิญญาณ  กายวิญญาณ  มโนวิญญาณน้ี

เรียกว่า  วิญญาณ  ความเกิดข้ึนแห่งวิญญาณ  ย่อมมีเพราะความเกิดข้ึนแห่งนามรูป

ความดบัแห่งวิญญาณ ยอ่มมีเพราะความดบัแห่งนามรูป  อริยมรรคอนัประกอบดว้ย

องค ์ ๘  คือ  สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ  น้ีแลเป็นปฏิปทาอนัให้ถึงความดบัแห่ง

วญิญาณ  สุขโสมนสัอาศยัวิญญาณเกิดข้ึน  น้ีเป็นคุณแห่งวิญญาณ  วิญญาณไม่เท่ียง

เป็นทุกข์  มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา  น้ีเป็นโทษแห่งวิญญาณ  การกาํจดัฉันท 

ราคะ  การละฉนัทราคะในวญิญาณ  น้ีเป็นความสลดัออกแห่งวญิญาณ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึงรู้ยิ่งซ่ึงวิญญาณ

เหตุเกิดแห่งวญิญาณ  ความดบัแห่งวิญญาณ  ปฏิปทาอนัให้ถึงความดบัแห่งวิญญาณ

คุณแห่งวิญญาณ  โทษแห่งวิญญาณ  และอุบายเคร่ืองสลัดออกแห่งวิญญาณ        

อย่างน้ี  ๆ  แล้ว  ปฏิบติัเพื่อความเบ่ือหน่าย  เพื่อคลายกาํหนัด  เพื่อดับวิญญาณ   

สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น  ช่ือว่าปฏิบติัดีแล้ว  สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด    

ปฏิบติัดีแลว้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น  ช่ือวา่  ยอ่มหย ัง่ลงในธรรมวนิยัน้ี4

๕๘   

 

ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ความสัมพนัธ์ความเขา้ใจในหลกัธรรมแห่งขนัธ์  ๕ ท่ีถูกตอ้ง  เรียกว่า 

เป็นสัมมาทิฏฐิ  คือความเห็นท่ีถูกตอ้งนั้น  ตอ้งเป็นความเห็นท่ีเป็นกลาง ๆ  ไม่เอียงสุดไปทางใด

ทางหน่ึงเพราะขนัธ์ทั้ง  ๕  นั้นมีอยู่อยา่งสัมพนัธ์อาศยัซ่ึงกนัและกนั  เพราะต่างขนัธ์ต่างทาํหนา้ท่ี

ของตนด้วยความเป็นกลาง  ไม่สามารถเขา้ไปก้าวก่ายกนัได้  และไม่เอียงสุดโต่งไปในขนัธ์ใด   

๕๘ส.ํข. ๑๗/๕๗/๗๗-๘๐. 

                                                 



 

๗๑ 

ขันธ์หน่ึง  อย่างท่ีเรียกว่า  มัชฌิมาปฏิปทา  คือความเป็นกลางของหลักความจริง  น้ี เป็น

กระบวนการความสัมพนัธ์ของธรรมชาติ  และแสดงความเป็นอนัตตา  ให้เห็นว่าชีวิตเป็นการ

ประชุมเข้าของส่วนประกอบต่าง ๆ  หน่วยรวมของส่วนประกอบเหล่าน้ี   ก็ไม่ใช่ตัวตน  

ส่วนประกอบแต่ละอย่าง ๆ  นั้ นเอง  ก็ไม่ใช่ตัวตน  และส่ิงท่ี เป็นตัวตนอยู่ ต่างหากจาก

ส่วนประกอบเหล่าน้ีก็ไม่มี  เม่ือมองเห็นเช่นน้ีแลว้ก็จะถอนความยดึมัน่ถือมัน่ในเร่ืองของตวัตนได ้

 

๓.๕ ความสัมพนัธ์ระหว่างมชัฌมิาปฏปิทากบัปฏจิจสมุปบาท 

ปฏิจจสมุปบาท  คือกระบวนการความสัมพนัธ์ของหลักความจริงท่ีมีอยู่ตามธรรมดา  

กล่าวคือความเกิดข้ึนของธรรมทั้งหลายซ่ึงอาศยักนั  ความท่ีส่ิงทั้งหลายอาศยักนัและกนัจึงเกิดมีข้ึน  

คือมีความทุกข์เกิดข้ึนก็เพราะอาศยัปัจจยัความสัมพนัธ์อนัเก่ียวข้องเน่ืองกัน  หัวใจหลกัธรรม            

สายกลางหรือมชัฌิมาปฏิปทา  คือทางสายกลางของปฏิจจสมุปบาทนั้นคือ  เม่ือส่ิงน้ีมี  ส่ิงน้ีจึงมี  

เพราะส่ิงน้ีเกิดข้ึน  ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน  เม่ือส่ิงน้ีไม่มี  ส่ิงน้ีจึงไม่มี  เพราะส่ิงน้ีดับ  ส่ิงน้ีจึงดับ               

ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะชาติเป็นปัจจยั จึงมีชรามรณะ  พระตถาคตทั้งหลาย

เสด็จอุบติัข้ึนก็ตาม  ไม่เสด็จอุบติัข้ึนก็ตาม  ธาตุเหล่านั้น  คือ  ธัมมฐิติ  ธัมมนิยาม    

อิทปัปัจจยั  ก็ยงัดาํรงอยู ่ พระตถาคตยอ่มตรัสรู้ทัว่ถึงธาตุอนันั้น  คร้ันแลว้  ยอ่มตรัส

บอก  ทรงแสดง  บญัญติั  แต่งตั้ ง  เปิดเผย  จาํแนก  กระทาํให้ต้ืน  และตรัสว่า      

ท่านทั้งหลายจงดู  ดงัน้ี  เพราะชาติเป็นปัจจยั  จึงมีชราและมรณะ...เพราะภพเป็น

ปัจจยั  จึงมีชาติ...เพราะอุปาทานเป็นปัจจยั  จึงมีภพ...เพราะตณัหาเป็นปัจจยั  จึงมี

อุปาทาน...เพราะเวทนาเป็นปัจจยั  จึงมีตณัหา...เพราะผสัสะเป็นปัจจยั  จึงมีเวทนา...

เพราะสฬายตนะเป็นปัจจยั  จึงมีผสัสะ...เพราะนามรูปเป็นปัจจยั  จึงมีสฬายตนะ...

เพราะวิญญาณเป็นปัจจยัจึงมีนามรูป...เพราะสังขารเป็นปัจจยัจึงมีวิญญาณ...เพราะ

อวชิชาเป็นปัจจยั  จึงมีสงัขาร  พระตถาคตทั้งหลายเสด็จอุบติัข้ึนก็ตาม  ไม่เสด็จอุบติั

ข้ึนก็ตาม  ธาตุอันนั้ นคือ  ธัมมฐิติ  ธัมมนิยาม  อิทัปปัจจัย  ก็ย ังคงดํารงอยู ่            

พระตถาคตย่อมตรัสรู้  ย่อมตรัสรู้ทั่วถึงธาตุอันนั้ น  คร้ันแล้วย่อมตรัสบอก           

ทรงแสดงบญัญติั  แต่งตั้ง  ปิดเผย  จาํแนกกระทาํให้ต้ืน  และตรัสวา่  ท่านทั้งหลาย

จงดู  ดังน้ี  เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย  จึงมีสังขาร  ภิกษุทั้ งหลาย  ความจริงแท ้       



 

๗๒ 

ความไม่คลาดเคล่ือน  ความไม่เป็นอย่างอ่ืน  มูลเหตุอันแน่นอนในธาตุอันนั้ น         

ดงัพรรณนามาฉะน้ี   เราเรียกวา่  ปฏิจจสมุปบาท4

๕๙
 

  

 ดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้ น  ความสําคัญของหลักปฏิจจสมุปบาท  เป็นกระบวนการ

ความสัมพนัธ์ของกฎธรรมชาติ  หรือเป็นหลกัธรรมความจริงท่ีมีอยูต่ามธรรมดา  และไม่เก่ียวกบั

การอุบติัข้ึนของพระพุทธเจา้ทั้ งหลาย  เพราะแมพ้ระพุทธเจา้จะอุบติัหรือไม่อุบติัก็ตาม  ธรรม

เหล่าน้ียงัคงมีอยู ่ และหลกัปฏิจจสมุปบาทเม่ือพิจารณาแจกตามหวัขอ้ได ้ คือ 

  เพราะอวชิชาเป็นปัจจยั  สังขารจึงมี 

  เพราะสังขารเป็นปัจจยั  วญิญาณจึงมี 

  เพราะวญิญาณเป็นปัจจยั  นามรูปจึงมี 

  เพราะนามรูปเป็นปัจจยั  สฬายตนะจึงมี 

  เพราะสฬายตนะเป็นปัจจยั ผสัสะจึงมี 

  เพราะผสัสะเป็นปัจจยั  เวทนาจึงมี 

  เพราะเวทนาเป็นปัจจยั  ตณัหาจึงมี 

  เพราะตณัหาเป็นปัจจยั  อุปาทานจึงมี 

  เพราะอุปาทานเป็นปัจจยั  ภพจึงมี 

  เพราะภพเป็นปัจจยั  ชาติจึงมี 

  เพราะชาติเป็นปัจจยั  ชรามรณะจึงมี4

๖๐
 

 กล่าวคือความโศก  ความคร่ําครวญรําพนั  ความทุกข ์ ความโทมนสั  และความคบัแคน้ใจ

ทั้งหลาย  ถึงพร้อมดว้ยความเกิดข้ึนแห่งกองทุกขท์ั้งหลายทั้งปวงดว้ยอาการอยา่งน้ี 

 ความสัมพนัธ์ของกระบวนการปฏิจจสมุปบาทนั้น  พร้อมองค์ประกอบทั้งหมดมี  ๑๒  

หัวข้อ  นับตั้งแต่  อวิชชา  จนถึง  ชรามรณะ มีความสัมพนัธ์กันดังน้ี  คือ  อวิชชา – สังขาร – 

วิญญาณ –นามรูป – สฬายตนะ – ผสัสะ – เวทนา – ตณัหา – อุปาทาน – ภพ – ชาติ – ชรามรณะ  

ดงันั้น  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข์  โทมนัส  อุปายาส คือความคบัแคน้ใจ  ซ่ึงเป็นตวัพลอยผสม  ให้

เกิดข้ึนแก่ผูมี้กิเลสอาสวะ  เพราะเม่ือมีชาติชรามรณะแล้ว  ย่อมเป็นตวัการให้เกิดการหมกัหมม     

อาสวะทั้งหลายนั้น  อนัเป็นตวัปัจจยัให้เกิดอวิชชา  ซ่ึงเป็นวงจรการเกิดแห่งทุกข์ให้หมุนต่อไป  

ปราชญท์างศาสนากล่าวอธิบายปฏิจจสมุปบาททั้ง  ๑๒  ดงัน้ี 

๕๙ส.ํนิ. ๑๖/๒๐/๓๒. 
๖๐ว.ิม. ๔/๑/๑-๒. 

                                                 



 

๗๓ 

  ๑) อวิชชา คือ  ความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริง  ความไม่รู้เท่าทนัตามสภาวะ

ความหลงไปตามสมมติบญัญติัความไม่เขา้ใจโลกและชีวิตตามท่ีเป็นจริง  ความไม่รู้ท่ีแฝงอยู่กบั

ความยึดถือต่าง  ๆ  ภาวะขาดปัญญา  ความไม่หย ัง่รู้เหตุปัจจยั  การไม่ใช้ปัญญา  หรือปัญญาไม่

ทาํงาน  ในขณะนั้น 

  ๒) สังขาร  คือ ความคิดปรุงแต่ง  ความจงใจ  มุ่งหมายตดัสินใจ  และการท่ีจะ

แสดงเจตนาออกเป็นการกระทาํ  กระบวนการความคิดท่ีเป็นไปตามความโน้มเอียง  ความเคยชิน                     

และคุณสมบติัต่าง  ๆ  ของจิตซ่ึงไดส้ั่งสมไว ้

  ๓) วิญญาณ  คือ  การรู้ต่ออารมณ์ต่าง  ๆ  คือ  การเห็น  การไดย้ิน  การได้กล่ิน  

การรู้รส  การรู้สัมผสักาย  และการรู้อารมณ์ท่ีมีในใจ  ตลอดจนสภาพพื้นเพของจิตใจในขณะนั้น ๆ 

  ๔) นามรูป  คือ  ความมีอยู่ของรูปธรรมและนามธรรม  ในความรับรู้ของบุคคล

ภายในร่างกายและจิตใจทุกส่วนอยู่ในสภาพท่ีสอดคล้องและปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อตอบสนองใน

แนวทางของวิญญาณท่ีเกิดข้ึนนั้น  ส่วนต่าง  ๆ  ของร่างกายและจิตใจท่ีเจริญหรือเปล่ียนแปลงไป

ตามสภาพจิต 

  ๕) สฬายตนะ  ภาวะท่ีอายตนะท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยสอดคล้องกับ

สถานการณ์นั้น ๆ 

  ๖) ผ ัสสะ  การเ ช่ือมต่อความรู้กับโลกภายนอก  การรับรู้อารมณ์  หรือ

ประสบการณ์ต่าง  ๆ 

  ๗) เวทนา  ความรู้สึกสุขสบาย  ถูกใจ  หรือทุกข ์ ไม่สบาย  หรือเฉย ๆ  ไม่สุขและ

ไม่ทุกข ์

  ๘) ตณัหา  ความอยาก  ทะยานร่านรนหาส่ิงอาํนวยสุขเวทนา  หลีกหนีส่ิงท่ีก่อ

ทุกขเวทนาแยกโดยอาการเป็น  อยากได ้ อยากเอา  อยากเป็น  อยากคงอยู่ในสภาวะนั้น ๆ  ย ัง่ยืน

ตลอดเวลา  ไม่อยากเล่ียงพน้  อยากใหด้บัสูญ  หรืออยากทาํลาย 

  ๙) อุปาทาน คือ ความยึดติดถือมัน่ในเวทนาท่ีชอบหรือชงั  รวบร้ังเอาส่ิงต่าง ๆ  

และภาวะชีวิตท่ีอาํนวยเวทนานั้นเขา้มาผูกพนักบัตวั  การเทิดค่าถือความสําคญัของภาวะและส่ิง 

ต่าง ๆ  ในแนวทางท่ีเสริมหรือสนองตณัหาของตน 

  ๑๐) ภพ  คือ  กระบวนพฤติกรรมทั้งหมดท่ีแสดงออก  เพื่อสนองตณัหาอุปาทาน

นั้น  และภาวะแห่งชีวติสําหรับตวัตน  หรือตวัตนท่ีจะมีท่ีจะเป็นในรูปใดรูปหน่ึง  โดยสอดคลอ้ง

กบัอุปาทานและกระบวนการพฤติกรรมนั้น 

  ๑๑) ชาติ  คือ  การเกิดความตระหนักในตวัตนว่าอยู่หรือไม่ได้อยู่ในภาวะชีวิต   

นั้น ๆ  มีหรือไม่ไดมี้  เป็นหรือไม่ไดเ้ป็นอยา่งนั้น ๆ 



 

๗๔ 

  ๑๒) ชรามรณะ  คือ  ความสํานึกในความขาด  พลาด  หรือพรากแห่งตวัตน  จาก

ภาวะชีวิตอนันั้นความรู้สึกว่าตวัตนถูกคุกคามดว้ยความสูญส้ิน  สลาย  หรือพลดัพรากจากภาวะ

ชีวิตนั้น ๆ  หรือจากการไดมี้  ไดเ้ป็นอย่างนั้น  ๆ  จึงเกิดโสกะ  ปริเทวะ  ทุกข์  โทมนสั  อุปายาส  

พ่วงมาด้วย  คือรู้สึกคบัแค้น  ขดัข้อง  ขุ่นมวั  แห้งใจ  หดหู่  ซึมเซา  หวาดกังวล  ไม่สมหวงั  

กระวนกระวาย  และทุกขเวทนาต่าง ๆ4

๖๑
  

ดงัพระพุทธองคต์รัสกบัภิกษุทั้งหลายเก่ียวกบัชรามรณะและชาติวา่ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ชราและมรณะเป็นไฉน   ความแก่  ภาวะของความแก่ 

ฟันหลุด  ผมหงอก  หนงัเห่ียวย่น  ความเส่ือมแห่งอายุ  ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์

ในหมู่สัตวน์ั้น  ๆ  ของหมู่สัตวน์ั้น ๆ  น้ีเรียกว่า  ชรา  ความเคล่ือน  ภาวะของความ

เคล่ือน  ความทาํลาย  ความอนัตรธาน  มฤตยู  ความตาย  กาลกิริยา  ความแตกแห่ง

ขนัธ์  ความทอดทิ้งซากศพ  ความขาดแห่งชีวิตินทรีย ์ จากหมู่สัตวน์ั้น  ๆ  ของเหล่า 

สัตวน์ั้น  ๆ  น้ีเรียกว่า  มรณะ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ชราและมรณะดงัพรรณนามาน้ี

เรียกวา่  ชรามรณะ  เพราะชาติเกิด  ชรามรณะจึงเกิด  เพราะชาติดบั  ชรามรณะจึงดบั    

อริยมรรคมีองค ์ ๘  น้ีเท่านั้น  คือ  ความเห็นชอบ  ๑  ความดาํริชอบ  ๑  วาจาชอบ  ๑   

การงานชอบ  ๑  อาชีพชอบ  ๑  พยายามชอบ  ๑  ระลึกชอบ  ๑  ความตั้งใจชอบ  ๑  

เป็นขอ้ปฏิบติัใหถึ้งธรรมเป็นท่ีดบัชรามรณะ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ชาติเป็นไฉน  ฯลฯ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภพเป็นไฉน  

ฯลฯ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อุปาทานเป็นไฉน  ฯลฯ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ตณัหา  เป็น

ไฉน  ฯลฯ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็เวทนาเป็นไฉน  ฯลฯ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ผสัสะ

เป็นไฉน  ฯลฯ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สฬายตนะเป็นไฉน  ฯลฯ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็

นามรูปเป็นไฉน ฯลฯ  ดูกรภิกษุทั้ งหลาย  ก็วิญญาณเป็นไฉน  ฯลฯ  ดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย  ก็สังขารเป็นไฉน  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังขาร  ๓  ประการเหล่าน้ี  คือ  กาย

สังขาร  ๑  วจีสังขาร  ๑  จิตตสังขาร  ๑  น้ีเรียกวา่  สังขาร  เพราะอวิชชาเกิด  สังขาร

จึงเกิด  เพราะอวิชชาดบั  สังขารจึงดบั  อริยมรรคมีองค์  ๘  น้ีเท่านั้น  คือ  ความ

เห็นชอบ  ๑  ความดําริชอบ  ๑  วาจาชอบ  ๑  การงานชอบ  ๑  อาชีพชอบ  ๑  

พยายามชอบ  ๑  ระลึกชอบ  ๑  ความตั้งใจชอบ  ๑  เป็นขอ้ปฏิบติัให้ถึงธรรมเป็นท่ี

ดบัสงัขาร 

๖๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขายความ,  อา้งแลว้,  หน้า 

๑๐๙-๑๑๐. 

                                                 



 

๗๕ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ในกาลใดแล  ภิกษุย่อมรู้ทัว่ถึงชรามรณะอย่างน้ีย่อมรู้

ทัว่ถึงเหตุเกิดแห่งชรามรณะอยา่งน้ี  ยอ่มรู้ทัว่ถึงความดบัแห่งชรามรณะอยา่งน้ียอ่มรู้

ทัว่ถึงขอ้ปฏิบติัให้ถึงความดบัแห่งชรามรณะอย่างน้ี ย่อมรู้ทัว่ถึงชาติอย่างน้ี  ฯลฯ  

ยอ่มรู้ทัว่ถึงภพอย่างน้ี  ฯลฯ  ย่อมรู้ทัว่ถึงอุปาทานอย่างน้ี  ฯลฯ  ย่อมรู้ทัว่ถึงตณัหา

อยา่งน้ี  ฯลฯ  ยอ่มรู้ทัว่ถึงเวทนาอยา่งน้ี  ฯลฯ  ยอ่มรู้ทัว่ถึงผสัสะอยา่งน้ี  ฯลฯ  ยอ่มรู้

ทัว่ถึงสฬายตนะอยา่งน้ี  ฯลฯ  ยอ่มรู้ทัว่ถึงนามรูปอยา่งน้ี  ฯลฯ  ยอ่มรู้ทัว่ถึงวิญญาณ

อย่างน้ี  ฯลฯ  ย่อมรู้ทัว่ถึงสังขารทั้งหลายอย่างน้ี  ย่อมรู้ทัว่ถึงเหตุเกิดแห่งสังขาร

อยา่งน้ี  ยอ่มรู้ทัว่ถึงความดบัแห่งสังขารอยา่งน้ี  ยอ่มรู้ทัว่ถึงขอ้ปฏิบติัให้ถึงความดบั

แห่งสังขารอยา่งน้ี  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ในกาลนั้น  ภิกษุน้ีเรากล่าววา่  เป็นผูส้มบูรณ์

ด้วยทิฏฐิบ้าง    เ ป็นผู ้สมบูรณ์ด้วยทัศนะบ้าง   เ ป็นผู ้มาถึงสัทธรรมน้ีบ้าง                

เห็นสัทธรรมน้ีบา้ง  เป็นผูป้ระกอบดว้ยญาณอนัเป็นเสขะบา้ง  เป็นผูป้ระกอบดว้ย

วิชชาอนัเป็นเสขะบา้ง  เป็นผูบ้รรลุกระแสแห่งธรรมบา้ง  เป็นพระอริยะมีปัญญา

เคร่ืองชาํแรกกิเลสบา้ง  วา่อยูชิ่ดประตูอมตนิพพานบา้ง4

๖๒
 

 

 ความเขา้ใจในหลกัปฏิจจสมุปบาทน้ี  เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ  คือความเห็นถูกตอ้ง  และ

ความเห็นท่ีถูกตอ้งนั้น  ตอ้งเป็นความเห็นชนิดท่ีเรียกวา่เป็นกลาง ๆ  ไม่เอียงสุดไปทางใดทางหน่ึง 

ปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นหลกัธรรมหรือเป็นกฎท่ีแสดงความจริงเป็นกลาง ๆ  ไม่เอียงสุด  อย่างท่ี

เรียกวา่  มชัเฌนธรรม  หรือ  มชัฌิมาปฏิปทา  ความเป็นกลางของหลกัความจริงน้ี  โดยมีการเทียบ

กบัลทัธิหรือทฤษฎีเอียงสุดต่าง ๆ  และความเขา้ใจปฏิจจสมุปบาทโดยถูกตอ้งจะตอ้งแยกออกจาก

ทฤษฎีเอียงสุดเหล่าน้ี  ซ่ึงลทัธิท่ีจะนาํมาศึกษาจะจดัไวเ้ป็นคู่ ๆ ซ่ึงแยกได ้ ๔  คู่คือ 

 คู่ท่ี  ๑ 

  ๑)   อตัถิกวาทะ  ลทัธิน้ีเห็นวา่  ส่ิงทั้งหลายมีอยูจ่ริง 

  ๒)   นตัถิกวาทะ  ลทัธิน้ีเห็นวา่  ส่ิงทั้งหลายไม่มีอยูจ่ริง 

 คู่ท่ี  ๒ 

  ๑)   สัสสตทิฏฐิ  ลทัธิน้ียดึถือวา่  ส่ิงทั้งหลายเท่ียงแท ้

  ๒)   อุจเฉททิฏฐิ  ลทัธิท่ียดึถือวา่  ส่ิงทั้งหลายขาดสูญ 

 คู่ท่ี  ๓ 

  ๑)   อตัตการวาทะ  ลทัธิน้ียดึถือวา่  สุข  ทุกข ์ เป็นตน้  ตนทาํเอง 

๖๒ส.ํนิ. ๑๖/๒๘/๕๕-๕๖. 

                                                 



 

๗๖ 

  ๒)   ปรการวาทะ  ลทัธิน้ียดึถือวา่  สุข  ทุกข ์ เป็นตน้  เกิดจากตวัการภายนอก 

 คู่ท่ี  ๔ 

 ๑) การกเวทกาทิเอกตัตวาทะ  ลทัธิน้ียึดถือว่า  ผูก้ระทาํและผูเ้สวยผล  เป็นตน้ 

เป็นตวัการเดียวกนั 

๒) การกเวทกาทินานัตตวาทะ  ลัทธิน้ียึดถือว่า  ผูก้ระทาํและผูเ้สวย  เป็นต้น     

เป็นคนละอยา่งแยกขาดจากกนั 

ทัศนะทั้ ง  ๔  คู่ น้ี   ตามหลักพระพุทธศาสนามองว่า  เป็นทัศนะท่ีเอียงสุดข้างหน่ึง           

และจดัเป็นมิจฉาทิฏฐิ  ดงัพระพุทธองคต์รัสกบัท่านกจัจานะวา่ 

ดูกรกจัจานะ ขอ้วา่  “ส่ิงทั้งปวงมีอยู”่  น้ีเป็นท่ีสุดขา้งหน่ึง  ขอ้วา่  “ส่ิงทั้งปวง

ไม่มี”  น้ีเป็นท่ีสุดขา้งหน่ึง  ตถาคตย่อแสดงธรรมเป็นกลาง  ๆ  ไม่เขา้ไปติดท่ีสุด   

ทั้งสองนั้นวา่  เพราะอวชิชาเป็นปัจจยั  สังขารจึงมี  เพราะสังขารเป็นปัจจยั  วิญญาณ

จึงมี  เพราะวญิญาณเป็นปัจจยั  นามรูปจึงมี  เพราะนามรูปเป็นปัจจยั  สฬายตนะจึงมี   

เพราะสฬายตนะเป็นปัจจยั  ผสัสะจึงมี  เพราะผสัสะเป็นปัจจยัเวทนาจึงมี  เพราะ

เวทนาเป็นปัจจยั  ตณัหาจึงมี  เพราะตณัหาเป็นปัจจยั  อุปาทานจึงมี  เพราะอุปาทาน

เป็นปัจจยั  ภพจึงมี  เพราะภพเป็นปัจจยั  ชาติจึงมี  เพราะชาติเป็นปัจจยั  ชรามรณะ

จึงมี  ความโศก  ความคร่ําครวญ  ทุกข ์ โทมนสั  ความคบัแคน้ใจ  คือความเกิดข้ึน

แห่งกองทุกขท์ั้งมวล  ยอ่มมีดว้ยประการอยา่งน้ี  เพราะอวิชชาสํารอกดบัไปไม่เหลือ     

สังขารจึงดับ  เพราะสังขารดบั  วิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับ  นามรูปจึงดับ  

เพราะนามรูปดบั  สฬายตนะจึงดบั  เพราะสฬายตนะดบั  ผสัสะจึงดบั  เพราะผสัสะ

ดบั  เวทนาจึงดบั  เพราะเวทนาดบั  ตณัหาจึงดบั  เพราะตณัหาดบั  อุปาทานจึงดบั   

เพราะอุปาทานดบั  ภพจึงดบั  เพราะภพดบั  ชาติจึงดบั  เพราะชาติดบั  ชรามรณะจึง

ดบั  ความโศก  ความคร่ําครวญ ทุกข์  โทมนสัความคบัแคน้ใจก็ดบั  ความดบัแห่ง

กองทุกขท์ั้งมวลน้ี  ยอ่มมีดว้ยประการอยา่งน้ี4

๖๓
 

 

 ผูเ้ขา้ใจหลกัปฏิจจสมุปบาทดีแล้ว  ย่อมพน้จากความเขา้ใจผิดแบบต่าง ๆ  ท่ีแตกแขนง

ออกมาจากทฤษฎีทั้งหลายขา้งตน้นั้น  ดงัเช่น  ความเช่ือวา่ส่ิงทั้งหลายมีมูลการณ์หรือเหตุเคา้เดิมสุด  

และความเขา้ใจวา่ส่ิงวเิศษนอกเหนือธรรมชาติ  ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

...ภิกษุทั้งหลาย  เม่ือใดอริยสาวกดว้ยดีซ่ึงปฏิจจสมุปยาทน้ี  และธรรมท่ีอาศยั

กนัเกิดข้ึนเหล่าน้ี  ดว้ยปัญญาอนัเห็นชอบตามความเป็นจริงแลว้  เม่ือนั้นอริยสาวก
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๗๗ 

นั้นจกัแล่นเขา้ถึงท่ีสุดเบ้ืองตน้วา่  ในอดีตกาลเราไดเ้ป็นหรือหนอ  ในอดีตกาลเราได้

เป็นอะไรหนอ  ในอดีตกาลเราได้เป็นอย่างไรหนอ  ในอดีตกาลเราได้เป็นอะไร  

แล้วได้มาเป็นอะไรหนอ  หรือว่าจะแล่นเขา้ถึงท่ีสุดเบ้ืองปลายว่า  ในอนาคตกาล   

เราจกัเป็นอะไรหนอ  ในอนาคตกาลเราจกัเป็นอย่างไรหนอ  ในอนาคตกาลเราจกั

เป็นอะไร  แล้วจึงจักเป็นอะไรหนอ  หรือว่าจกัยงัมีความสงสัยในปัจจุบนักาล      

เป็นภายใน  ณ บดัน้ีว่า  เราเป็นอยู่หรือหนอ  หรือไม่เป็นอยู่หนอ  เราเป็นอะไร       

อยู่หนอ  เราเป็นอย่างไรอยูห่นอ  สัตวน้ี์มีมาแต่ไหนหนอ  เขาจกัไปในท่ีไหนหนอ

ดงัน้ี  ขอ้น้ีมิใช่ฐานะท่ีจะมีได ้ เพราะเหตุไร  เพราะว่า  อริยสาวกเห็นดว้ยดีแลว้ซ่ึง 

ปฏิจจสมุปบาท  และธรรมอาศยักนัเกิดข้ึนเหล่าน้ี  ดว้ยปัญญาอนัชอบตามเป็นจริง4

๖๔
 

 

 ดังนั้ น  ผู ้เ ห็นปฏิจจสมุปบาท  จึงไม่สงสัยในปัญหาอภิปรัชญาต่าง ๆ  ท่ี เ รียกว่า                

อนัตคาหิกทิฏฐิ  เพราะเม่ือเห็นปฏิจจสมุปบาท  เขา้ใจการท่ีส่ิงทั้งหลายเป็นไปตามกระบวนการ

แห่งเหตุปัจจยัแลว้  ปัญหาเหล่าน้ียอ่มเป็นกลายเป็นเร่ืองเหลวไหลไป 

 ความเขา้ใจความสัมพนัธ์ของหลกัปฏิจจสมุปบาทท่ีถูกตอ้ง  เรียกว่าเป็น  สัมมาทิฏฐิ  คือ 

ความเห็นท่ีวา่ถูกตอ้งนั้นจะตอ้งเป็นความเห็นท่ีเป็นกลาง ๆ  คือมชัฌิมาปฏิปทา  อนัมีสัมมาทิฏฐิ

เป็นตวันาํแสดงความเป็นกลางตามความเป็นจริงของกฎธรรมชาติให้เห็นวา่  ส่ิงทั้งหลายมีลกัษณะ

เป็นอนิจจงั  ทุกขงั  และอนัตตา  ท่ีเรียกว่าไตรลักษณ์  เป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจยั       

ไม่มีปัญหาในเร่ืองท่ีวา่  ส่ิงทั้งหลายมีอยูจ่ริง  หรือไม่มีจริง  ย ัง่ยืนหรือขาดสูญ  เป็นตน้  และย่อม

ช่วยลดหรือทาํลายความหลงผิดท่ีเป็นเหตุให้เขา้ไปยึดมัน่ถือมัน่ในส่ิงทั้งหลายวา่เป็นตวัตนของตน

ลงได ้ ทาํให้เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัส่ิงทั้งหลายอย่างถูกตอ้งเป็นประโยชน์ตามวตัถุประสงค์  โดยไม่

ยอ้นกลบัไปเป็นทาสของส่ิงท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งนั้นเสีย  และยงัคงเป็นอิสระอยูไ่ดด้ว้ยความเป็นกลาง

คือหลักมชัฌิมาปฏิปทา  คือทาํความเห็น  ทาํความรู้  เพื่อความรู้ยิ่งในหลักธรรมดังกล่าวแล้ว      

และเป็นไปเพื่อความดบัทุกขโ์ดยชอบในการดาํรงชีวติตลอดไป 

 กล่าวโดยสรุป  การพิจารณาเห็นไตรลกัษณ์  คือความไม่เท่ียง  เป็นทุกข์  เป็นอนตัตาได้

อยา่งชดัเจนนั้นเป็นความเห็นท่ีเป็นกลาง  ๆ  คือ  มชัฌิมาปฏิปทา  ไดแ้ก่ทางสายกลาง  ดว้ยการเขา้

ไปพิจารณาในขนัธ์ทั้ง  ๕  เน่ืองจากสัตว ์ บุคคล  ตวัตนนั้นเป็นความสัมพนัธ์ของขนัธ์เม่ือพิจารณา

ก็จะทราบว่าขนัธ์ทั้ง  ๕  ไม่เท่ียง  เม่ือไม่เท่ียงก็เป็นทุกข์  เป็นสภาพท่ีบีบคั้นกดดนัต่อผูท่ี้ไปยึด   

เม่ือเป็นทุกข์ก็ไม่มีตวัตนหาสาระมิได้  เพราะส่ิงทั้งหลายเพียงแต่อาศยักนัและกนัเกิดข้ึนเท่านั้น    
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๗๘ 

หามีใครเป็นเจา้ของไม่  ผูท่ี้จะเขา้ใจกระบวนการดงักล่าวตอ้งศึกษาตามหลกัไตรสิกขา  อนัเป็น

หลกัความประพฤติโดยมีความต่อเน่ืองกนัไปตามลาํดบั  โดยเร่ิมจาก อธิศีลสิกขา  คือการฝึกอบรม

กาย  วาจา  ให้เรียบร้อยเพื่อการดาํรงตนท่ีดี  เป็นพื้นฐานสําหรับพฒันาคุณภาพจิต  และการเจริญ

ปัญญา  เล่ือนตามลาํดบัเป็น  อธิจิตตสิกขา  คือการฝึกอบรมภายในจิตเพื่อพฒันาคุณภาพจิตพร้อมท่ี

จะใชง้านทางปัญญาอยา่งไดผ้ลดีท่ีสุด  ท่ีเรียกวา่  อธิปัญญาสิกขา  คือ  การฝึกอบรมพฒันาปัญญา

ให้ รู้แจ้ง เ ห็นสัจธรรมตามท่ี เ ป็นจริง   หรือ รู้ เท่ าทันธรรมดาของสังขารธรรมทั้ งหลาย                     

ดว้ยปัญญา  การดาํรงชีวิตจะเต็มไปดว้ยความสงบสุข  ไร้ทุกข์  เป็นอิสระเสรี  สาระความสัมพนัธ์

ในไตรสิกขาทั้งหมดน้ีล้วนต่างตอ้งถ้อยทีถ้อยอาศยักนัและกนั  จะขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได ้       

ซ่ึงความสัมพนัธ์ของหลกัไตรสิกขาอนัเป็นหลกัท่ีมีความสมบูรณ์ในตวัเองด้วยความเป็นกลาง        

มีสัมมาทิฏฐิเป็นตวันําคือมีความเสมอในศีล  สมาธิ  และปัญญาเพื่อรู้ทุกข์ตามความเป็นจริง          

ในอริยสัจทั้งส่ีกล่าวคือ ทุกข ์ สมุทยั  นิโรธ  และมรรค  อริยสัจ ทางปฏิบติัให้ถึงความดบัทุกข ์คือ

อริยมรรคมีองค์  ๘  หรือ มชัฌิมาปฏิปทา  หลกัปฏิบติัอนัเป็นทางสายกลางเขา้สู่หลกัธรรมท่ีอาศยั

กนัเกิดข้ึนซ่ึงมีความสาํคญัคือ  ปฏิจจสมุปบาท  เพราะเป็นทางสายกลาง  คือปฏิจจสมุปบาททั้งหมด

เป็นผลของกันและกัน  ไม่มีอนัใดเป็นเหตุของอีกอนัหน่ึงโดยเด็จขาด  มนัเป็นทั้งเหตุและผล        

อยู่ในตวั  คือความเป็นทางสายกลางของปฏิจจสมุปบาทนั้นคือ  เม่ือส่ิงน้ีมี  ส่ิงน้ีจึงมี  เพราะส่ิงน้ี

เกิดข้ึน  ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน  เพราะส่ิงน้ีดบั  ส่ิงน้ีจึงดบั  หลกัมชัฌิมาปฏิปทา  คือทาํความเห็น  ทาํความรู้  

เพื่อความรู้ยิ่งในหลกัธรรมดงักล่าว  เพื่อเป็นไปดว้ยความดบัทุกข์โดยชอบในการดาํรงชีวิตด้วย

ความสงบสุขตลอดไป 



 

 

บทที ่ ๔ 

วเิคราะห์การนําหลกัมัชฌมิาปฏิปทามาใช้ในการดาํรงชีวติ 

 

 มชัฌิมาปฏิปทา  หรืออริยอฏัฐงัคิกมรรค  คือทางสายกลางเป็นหลกัความประพฤติปฏิบติั

หรือระบบจริยธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา  เป็นคาํสอนภาคปฏิบติัท่ีจะช่วยในการดาํรงชีวิต   

สู่จุดหมายตามแนวทางของกระบวนธรรมท่ีรู้เขา้ใจแลว้เกิดผลสําเร็จในการดาํรงชีวิตจริง วิธีการใช้

กฎเกณฑ์กระบวนการของธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตจริงจนถึงท่ีสุดขององค์มรรค   

ในหลกัมชัฌิมาปฏิปทา  เพื่อการดาํรงชีวติอยา่งมีความพอดีมีความสุขตลอดชีวติ  การดาํรงชีวิตของ

มวลมนุษย์  ต้องพยายามแสวงหาความสุข  ความพอดี  ความสมดุล  เพื่อต้องการให้ชีวิตสูง           

ยิ่งข้ึนไปกว่าการเกิดมาเพื่อเสพเสวยสุข  และจากโลกน้ีไปบางคร้ังมนุษย์อาจถูกความจาํเป็น       

ทางวตัถุ  หรือความด้ินรนในการดาํรงชีวิตอย่างบีบคั้นให้ลืมกาํหนด  หรือจดัระเบียบให้กบัชีวิต

ตนเองไปชัว่คราว  พอมีโอกาส  แต่มนุษยบ์างพวกบางกลุ่มก็ตอ้งมาแสวงหาส่ิงสนองทางดา้นวตัถุ

โดยส่วนเดียว  ลืมให้ความสุขทางดา้นจิตใจ  หากมนุษยไ์ม่มีหลกัมชัฌิมาปฏิปทา  คือหลกัธรรม

ทางสายกลางแลว้  ในการดาํรงชีวิตนั้นเหมือนกบัมีช่องวา่งกวา้งใหญ่อยูใ่นตวั  ขาดความสมบูรณ์

ไม่อาจดาํรงชีวติตามท่ีตอ้งการได ้

 ดงันั้น  มนุษยต์อ้งใช้หลกัศีลธรรมเป็นแนวทางประพฤติปฏิบติัท่ีสร้างสรรชีวิต  โดยใช้

หลกัมชัฌิมาปฏิปทา  คือ  หลกัธรรมทางสายกลาง  ประกอบดว้ยองค์มรรค  มีศีล  คือสัมมาวาจา  

สัมมากมัมนัตะ  สัมมาอาชีวะ  มีสมาธิ  คือสัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  และมีปัญญา  คือ

สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกปัปะ  เป็นพื้นฐานในการดาํรงชีวิตเพราะความเจริญหรือความเส่ือมของ

สังคมใด ๆ  ข้ึนอยู่กบับุคคลเป็นปัจจยัสําคญั  เพราะฉะนั้น  มนุษยจ์าํตอ้งนาํหลกัธรรมดงักล่าว

เหล่านั้นมาใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์สุขในการดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งสันติสุข 

 

๔.๑ การดาํรงชีวติตามหลกัศีลปฏปิทา 

 มชัฌิมาปฏิปทา  หรือองค์มรรคขั้นศีล  คือสัมมาวาจา  สัมมากมัมนัตะ  และสัมมาอาชีวะ 

ข้อปฏิบัติระดับพื้นฐานในการดาํรงชีวิตเพื่อความดีงามในส่วนของบุคคลและสังคมรอบข้าง         

ในพระพุทธศาสนาเรียกว่า  ศีล  ซ่ึงไดแ้ก่ขอ้ประพฤติปฏิบติัสําหรับควบคุมกายวาจาให้ตั้งอยู่ใน

ความดีงามเพื่อให้บุคคลรู้จกัสํารวมไม่ก้าวล่วงละเมิดในการทาํร้ายตนเองและบุคคลอ่ืน  ศีลเป็น



 

๘๐ 

กฎเกณฑ์ท่ีสําคญัสําหรับมนุษย ์ หรือสังคม  เพราะศีลจะเป็นกรอบในการรักษาคุม้ครองให้มนุษย์

อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข  บุคคลในสังคมใดอยูร่่วมกนัและมีความเสมอภาคกนัตามกฎแห่งศีล  

สังคมนั้ นประเทศนั้ นก็จะมีแต่ความสุข  และไม่มีความหวาดระแวงไม่กดข่ีกันและกัน                 

การวิเคราะห์ในบทน้ีผูว้ิจยัไดแ้ยกการวิเคราะห์ออกเป็น  ๒  ระดบั  คือ  ระดบัของคฤหัสถ์  และ

ระดบัของบรรพชิต  ดงัมีรายระเอียดดงัต่อไปน้ี 

๔.๑.๑ การดํารงชีวติตามหลกัศีลปฏิปทาของคฤหัสถ์ 

 มชัฌิมาปฏิปทา  หรือองค์มรรคขั้นศีล  คือ  การกล่าววาจาชอบ  การทาํการงานชอบ       

และการเล้ียงชีพชอบ  สอนว่า  ความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานท่ีสุดของบุคคลแต่ละบุคคลก็คือ      

ความรับผิดชอบตนเอง  ในการท่ีจะไม่ให้มีความคิดท่ีจะกระทาํความชัว่ดว้ยการเบียดเบียนหรือ  

ล่วงละเมิดต่อผูอ่ื้น  อยู่ในจิตใจตนเองเลย  เม่ือมีความบริสุทธ์ิเหล่าน้ีรองรับเป็นเบ้ืองต้นแล้ว     

ความรับผิดชอบนั้นจะกวา้งขวางออกไปถึงขั้นการธาํรงรักษาช่วยเสริมสร้างความเจริญกา้วหน้า

แห่งคุณธรรมของตน  ดว้ยการขยายความดี  บาํเพญ็ประโยชน์แก่ผูอ่ื้น  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

ในการละเว้นความชั่ว   และรับผิดชอบต่อผู ้อ่ืนในการกระทําความดีแก่บุคคลเหล่านั้ น                      

ดว้ยสัมมาวาจา  การกล่าววาจาชอบ ดงัเช่นพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  วาจาประกอบดว้ยองค์  ๕  ประการ  เป็นวาจาสุภาษิต 

ไม่เป็นทุพภาษิต  และเป็นวาจาไม่มีโทษ  วิญ�ูชนไม่ติเตียน  องค์  ๕  ประการ   

เป็นไฉน  คือ  วาจานั้นย่อมเป็นวาจาท่ีกล่าวถูกกาล  ๑  เป็นวาจาท่ีกล่าวเป็นสัจ  ๑  

เป็นวาจาท่ีกล่าวอ่อนหวาน  ๑  เป็นวาจาท่ีกล่าวประกอบด้วยประโยชน์  ๑           

เป็นวาจาท่ีกล่าวด้วยเมตตาจิต  ๑  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  วาจาประกอบด้วยองค์  ๕  

ประการน้ีแล  เป็นวาจาสุภาษิต  ไม่เป็นทุพภาษิต  และเป็นวาจาไม่มีโทษ  วิญ�ูชน

ไม่ติเตียน3

๑ 
 

 จากพระพุทธพจน์น้ีบุคคลควรกล่าววาจาถูกกาล  หาจงัหวะอนัเหมาะสมท่ีจะพูด  ถา้ยงัไม่

ถึงคราวพูดก็ไม่ควรพูด  แต่เม่ือถึงคราวพูดจึงพูด  ถึงแมจ้ะเป็นถอ้ยคาํท่ีจริงถูกตอ้ง  หรือแมจ้ะมี

ประโยชน์เป็นคาํท่ีอ่อนหวานระร่ืนหูต่อบุคคลอ่ืนก็ตาม  หากยงัไม่ถึงเวลาอนัสมควร  ก็ไม่สมควร

พูด  จะพูดเม่ือถึงเวลาท่ีควรพูดเท่านั้น  บางท่านถือเพียงว่า  ถา้เป็นเร่ืองจริงแลว้ก็พูดโดยไม่ตอ้ง

เกรงกลวัอะไร  ไม่เลือกกาลเวลาท่ีควรหรือหรือไม่ควร  ดงันั้น  บุคคลท่ีถือคติเช่นน้ียอ่มมีภยัมาถึง

ตนเองอยูเ่สมอ 

๑องฺ.ป�ฺจก. ๒๒/๑๙๘/๒๗๖.  

                                                 



 

๘๑ 

 บุคคลควรกล่าวแต่คาํจริง  คาํกล่าวนั้นตอ้งเป็นเร่ืองจริง  มิใช่เร่ืองเท็จหรือเทียม  เป็นเร่ือง

ท่ีผ่านการกลัน่กรองดีแลว้  เช่นหลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธเจา้เป็นสัจธรรม  เป็นของจริงแท ้  

ไม่ผิดพลาด  และเป็นอมตะ  หลกัการเขียนการพูดก็คือ  จะเขียนอะไร  หรือพูดอะไรควรคาํนึงถึง

ขอ้เท็จจริง  ควรคาํนึงถึงหลกัฐาน  ไม่ควรเขียนหรือพูดชนิดเล่ือนลอย  ถึงแมเ้ร่ืองท่ีเขียนหรือพูด

นั้นเป็นส่ิงท่ีกระทบกระเทือนใจผูอ่ื้น  ทาํให้ผูเ้ขียนมีช่ือเสียงโด่งดงัเป็นท่ียอมรับก็ตาม  แต่อยูบ่น

ความเจบ็แคน้ของผูอ่ื้น  บุคคลสร้างขอ้ความเทจ็เหล่าน้ีสมควรหลีกเล่ียง 

 บุคคลควรกล่าววาจามีคุณค่า  เร่ืองท่ีกล่าวนั้นตอ้งมีสาระมีประโยชน์  เม่ือผูอ่ื้นไดฟั้งแลว้

สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการดาํรงชีวิตให้มีความสุข  เพราะฉะนั้นคาํสอนของพระพุทธเจา้

ท่ีเรียกวา่ธรรมนั้น  จึงเต็มไปดว้ยคุณค่าควรแก่การยกยอ่งเทิดทูนแก่ผูมี้ปัญญาทั้งหลาย  คาํกล่าวน้ี

ถือเป็นหลกัการเขียนการพูดในทุกยุคทุกสมยั  นกัเขียนนกัพูดบางท่านไม่คาํนึงถึงคุณค่าของการ

เขียนการพูด  มุ่งแต่การไดเ้ขียนไดพู้ดเท่านั้น  ผลก็คือเม่ือเวลาล่วงไปแลว้ผูท่ี้มีช่ือเสียง  เช่น  ดารา

นกัร้อง  นกัการเมืองบางท่านในยุคปัจจุบนั  จึงกลายเป็นดารา  นกัร้อง  นกัการเมืองตกอบั  ส่งผล

สะท้อนไปถึงผูนิ้ยมในตัวบุคคลดังกล่าวได้รับแต่ความว่างเปล่า  นักเขียน  นักพูดประเภทน้ี         

ไม่สามารถนาํส่ิงท่ีมีสาระมีประโยชน์มาสู่ตนเองและผูอ่ื้นได ้ ตอ้งพลอยพลาดสาระตาม ๆ  กนั 

 บุคคลควรกล่าววาจาไพเราะ  เพราะเป็นวาจาท่ียอมรับกนัวา่สุภาพ  เป็นภาษาของบุคคลใน

สังคมเมืองพูด  กล่าวกนัวา่เป็นคาํพูดของคนท่ีมีการศึกษา  มีความสุภาพ  มีความไพเราะเสนาะหู  

วาจาท่ีกล่าวแลว้ทาํใหผู้ฟั้งไม่เกิดความขดัเคือง  จึงเป็นวาจาท่ีสุภาพ  อ่อนหวานรวมถึงการไม่กล่าว

คาํหยาบ  กล่าวแต่วาจาท่ีไม่มีโทษ  สบายหู  เป็นท่ีรักใคร่แก่ผูฟั้งทั้งหลาย 

 บุคคลควรกล่าวดว้ยเมตตาจิต  กล่าววาจามุ่งแต่ประโยชน์ของผูฟั้ง  แมบ้างคร้ังคาํพูดนั้น  

จะไม่สบอารมณ์แก่บุคคลอ่ืนก็ตาม  ไม่ถือเป็นขอ้สําคญั  มีเมตตาจิตต่อผูอ่ื้นเป็นหลกัสําคญั  คือให้

ผูอ่ื้นไดรั้บประโยชน์จากคาํกล่าวน้ี  มิใช่พูดเพื่อจะเอาช่ือเสียงเงินทองลาภสักการะจากบุคคลอ่ืน  

ดังจะเห็นว่าเม่ือพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายตรัสอะไรก็ตาม  คาํตรัสนั้นย่อมเป็นท่ีดูดด่ืมใจ        

ของผูฟั้งเสมอ  เพราะคาํตรัสนั้นฉาบไวด้ว้ยพระเมตตาอนัสูงส่ง  เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัคาํพูด

ของบุคคลทัว่ไปแลว้จะพบวา่  คาํพูดของบุคคลเหล่านั้น  พูดเพื่อให้ไดป้ระโยชน์ช่ือเสียงเงินทอง

เขา้มาสู่ตนเองมิไดมุ้่งประโยชน์ผูอ่ื้นเป็นท่ีตั้ง  ดงันั้น  ผลยอ่มไดรั้บความผดิหวงัในการพูดเสมอ3

๒ 

๒พระมหาไพรัช  โชติรตโน, “มโนทศัน์เร่ืองวาจาในพระพุทธศาสนา : ศึกษาเชิงวิเคราะห์”, 

วทิยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั), ๒๕๔๘, 

หนา้ ๖๓. 

                                                 



 

๘๒ 

ดังนั้ น  หลักการพูดในพระสูตรน้ี  นับว่า เป็นหลักท่ีมีคุณค่าสําหรับบุคคลทั่วไป  

โดยเฉพาะผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการกล่าวคาํพูดหรือการเขียนเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ  ต่อสาธารณชน  

ควรคาํนึงถึงหลกัธรรมดงักล่าวน้ี  คือ  กล่าวถูกกาล  กล่าวถูกเวลา  กล่าวคาํจริง  กล่าวคาํไพเราะ           

มีคุณค่า  และกล่าวดว้ยความเมตตาจิต  เพื่อป้องกนัมิให้คาํพูดหรือการเขียนเกิดผลร้ายทั้งแก่ตนเอง

และแก่ผูอ่ื้น  

 การเจรจาชอบในท่ีน้ี  ท่านมุ่งหมายเอาลกัษณะการกล่าววาจา  ๔  อยา่ง  ไดแ้ก่ 

  ๑) การงดเวน้จากการกล่าวคาํเท็จ  คือ  ให้กล่าวเฉพาะคาํท่ีเป็นจริง  เป็นเร่ืองจริง  

เป็นเร่ือง  ท่ีเช่ือถือได ้

  ๒) การงดเวน้จากการกล่าวคาํส่อเสียด  คือ  การให้ร้ายผูอ่ื้น  กระทาํผูอ่ื้นให้ขดั

เคือง  หมายถึงให้กล่าวตรงไปตรงมา  ไม่เป็นบุคคลชนิดท่ีต่อหน้ากล่าวสรรเสริญแต่พอลบัหลงั

กลบันินทา  หรือกล่าวใหผู้อ่ื้นเสียหาย 

  ๓) การงดเวน้การกล่าวคาํหยาบ  คือ  ให้เจรจาปราศรัยกันด้วยถ้อยคาํท่ีสุภาพ  

ไพเราะ  อ่อนหวาน  นุ่มนวล  ซาบซ้ึงประทบัใจ 

๔) การงดเวน้จากการกล่าวคาํเพอ้เจอ้  คือ  ให้กล่าวเฉพาะคาํหรือเร่ืองราวท่ีคุณมี

ประโยชน์มีสาระแก่นสาระเป็นการกล่าวท่ีประกอบดว้ยอรรถดว้ยธรรม  สมดงัพระพุทธพจน์ตรัส

ธรรมสมาทานแก่ภิกษุทั้งหลายวา่ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมสมาทานท่ีมีสุขในปัจจุบนั  และมีสุขเป็นวิบาก

ต่อไป  เป็นไฉน  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นคนเวน้ขาดจาก

มุสาวาท  พร้อมดว้ยสุขบา้ง  พร้อมดว้ยโสมนสับา้ง  ย่อมเสวยสุขโสมนสั  เพราะ

การละเวน้จากมุสาวาทเป็นปัจจยั  เป็นคนเวน้ขาดจากปิสุณาวาจา  พร้อมดว้ยสุขบา้ง  

พร้อมด้วยโสมนัสบา้ง  ย่อมเสวยสุขโสมนัส  เพราะการเวน้ขาดจากปิสุณาวาจา  

เป็นปัจจยั  เป็นคนเวน้ขาดจากผรุสวาจา  พร้อมดว้ยสุขบา้ง  พร้อมดว้ยโสมนสับา้ง  

ยอ่มเสวยสุขโสมนสั  เพราะการเวน้ขาดจากผรุสวาจาเป็นปัจจยั  เป็นคนเวน้ขาดจาก

สัมผปัปลาปะ  พร้อมด้วยสุขบา้ง  พร้อมดว้ยโสมนัสบา้ง  เพราะการเวน้ขาดจาก

สัมผปัปลาปะเป็นปัจจยั  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมสมาทานน้ี  เรากล่าววา่  มีสุขใน

ปัจจุบนั  และมีสุขเป็นวบิากต่อไป3

๓ 

 

๓ม.มู. ๑๒/๔๘๑/๕๓๗. 

                                                 



 

๘๓ 

 สัมมาวาจาท่ีจะนาํมาใช้ในชีวิตประจาํวนั  คือ  การพูดดว้ยการมีสติกบัทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง

ด้วย  ไม่พูดคาํหยาบ  ระคายหู  และตลกเกินความท่ีเรียกว่าไร้สาระ  การพูดคาํหยาบนอกจาก       

ไม่เป็นเสน่ห์แก่ผูพู้ดแล้ว  อาชีพบางอย่างท่ีต้องติดต่อกับประชาชน  อาจนํามาซ่ึงคดีฟ้องร้อง      

หรือตอ้งตกงาน  เช่น  อาชีพนกัประชาสัมพนัธ์  หมอ  พยาบาล  พนกังานเก็บค่าโดยสารรถประจาํ

ทาง  พนักงานขายของในห้างสรรพสินค้า ฯลฯ  เหล่าน้ีล้วนต้องนําสัมมาวาจามาใช้  การนํา

สัมมาวาจามาใช ้ บางอยา่งเร่ืองใหญ่กลายเป็นเร่ืองเล็ก  คือ  รู้จกัพูดให้คนพอใจเกิดความช่ืนชอบ  

การขาดสัมมาวาจาเร่ืองเล็กกลายเป็นเร่ืองใหญ่  บางทีวยัรุ่นท่ีทาํร้ายซ่ึงกนัและกนัเกิดจากการพูด  

คาํหยาบไม่ก่ีคาํ  ก็เป็นเร่ืองเป็นราวเสียใหญ่โต  บางทีต้องเสียชีวิตก็มี  ดังนั้น  การประพฤติ

สัมมาวาจาจนเป็นนิสัย  ทางพระเรียกวา่ช้ีทางธรรม  หรือเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า 

 การกระทาํการงานชอบนั้น  ท่านมุ่งหมายการงดเวน้ดว้ยลกัษณะ  ๓  อยา่ง  คือ 

  ๑) เวน้ขาดจากปาณาติบาต  กล่าวคือ  ไม่ทาํลายชีวิตของบุคคลอ่ืนหรือสัตวอ่ื์น  

โดยความ  ก็คือ  การประพฤติหรือการดาํรงชีวิตประจาํวนัท่ีไม่ทาํร้ายหรือเบียดเบียนร่างกายของ

บุคคลอ่ืน  หรือแมแ้ต่ทาํร้ายชีวิตตนเองก็ตามทั้งโดยตรง  และไม่ฆ่าไม่ทาํลายชีวิตของบุคคลอ่ืน  

ทั้งโดยออ้มคือการส่งเสริมใหมี้การกระทาํเช่นนั้นโดยวธีิการต่าง  ๆ  

  ๒) เวน้ขาดจากอทินนาทาน  กล่าวคือ  ไม่ถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของหวงแหน  ซ่ึง

เจา้ของไม่ไดใ้หด้ว้ยวธีิการต่าง  ๆ  เช่น  การลกัขโมย  การล่วงละเมิดลิขสิทธ์ิมีการทาํซีดีเถ่ือน  การ

ฉอ้ฉลต่าง  ๆ ฯลฯ   

  ๓) เวน้ขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร  กล่าวคือ ไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย คือ การ

ประพฤติในเร่ืองเพศอย่างเหมาะสม  เช่น ไม่ล่วงละเมิดในคู่ครองของบุคคลอ่ืน  ไม่นอกใจสามี

หรือภรรยาของตนเอง  ไม่ประพฤติอนาจารล่วงละเมิดทางเพศในบุคคลและสถานท่ีอนัตอ้งห้าม  

สมดงัพระพุทธพจน์ตรัสธรรมสมาทานกบัภิกษุทั้งหลายวา่ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมสมาทานท่ีมีสุขในปัจจุบนั  และมีสุขเป็นวิบาก

ต่อไป  เป็นไฉน  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  บุคคลบางคนในโลกน้ี  เป็นคนเวน้ขาดจาก

ปาณาติบาต  พร้อมด้วยสุขบ้าง  พร้อมด้วยโสมนัสบ้าง  ย่อมเสวยสุขโสมนัส   

เพราะการเว้นจากปาณาติบาตเป็นปัจจัย  เป็นคนเว้นขาดจากอทินนาทาน          

พร้อมดว้ยสุขบา้ง  พร้อมดว้ยโสมนสับา้ง  ยอ่มเสวยสุขโสมนสั  เพราะการเวน้จาก

อทินนาทานเป็นปัจจยั  เป็นคนเวน้ขาดจากการประพฤติผิดในกาม  พร้อมดว้ยสุข

บ้าง   พ ร้อม ด้วย โส มนัสบ้าง   ย่อม เส วย สุขโสม นัส   เพ ราะ กา รเว้นจา ก



 

๘๔ 

กาเมสุมิจฉาจารเป็นปัจจยั  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมสมาทานน้ี  เรากล่าวว่า  มีสุข  

ในปัจจุบนั  และมีสุขเป็นวบิากต่อไป3

๔   

 

 สัมมากมัมนัตะในชีวิตประจาํวนัคือ  เวน้จากความประพฤติท่ีทาํให้บุคคลอ่ืนเดือดร้อน   

แมเ้ร่ืองเลก็นอ้ย  เช่น  ทาํร้ายร่างกายมนุษยแ์ละสัตวต์อ้งใหไ้ดรั้บความเดือดร้อน  หรือละเมิดทรัพย ์ 

ละเมิดกรรมสิทธ์ต่าง ๆ  ของบุคคลอ่ืน  และประพฤติผิดต่อสามีภรรยาของผูอ่ื้นท่ีไม่ใช้ของตน    

ส่ิงเหล่าน้ีล้วนก่อทุกข์  ก่อโทษแก่ตนเองและบุคคลอ่ืน  ดงันั้นควรกระทาํตรงกนัขา้มคือ  ควร

กระทาํใหเ้กิดประโยชน์  เช่น  เห็นของวางเกะกะทางเดิน  อาจเกิดอุบติัเหตุได ้ ก็ช่วยกนัเก็บยา้ยให้

เขา้ท่ี  จะมีแต่คุณและประโยชน์มหาศาลทั้งตนเองและบุคคลอ่ืน 

เม่ือบุคคลปฏิบติัเช่นน้ี  ช่ือวา่ปฏิบติัตามหลกัมชัฌิมาปฏิปทา  หรือองคม์รรคในขั้นของศีล

ไดอ้ย่างสมบูรณ์  ทางดา้นสัมมากมัมนัตะ  และสัมมาอาชีวะนั้น  เม่ือบุคคลเวน้ขาดจากการทาํร้าย

ชีวิตผูอ่ื้นหรือสัตว์อ่ืน  และการเล้ียงชีวิตในทางท่ีถูกต้อง  สําหรับมวลมนุษย์ในการดาํรงชีวิต       

ตอ้งอาศยัการเล้ียงชีวิตดว้ยการประกอบอาชีพท่ีแตกต่างกนัออกไป  บางท่านเล้ียงชีวิตในทางท่ีผิด

และเป็นขอ้ห้ามสําหรับผูน้ับถือพระพุทธศาสนาเป็นมิจฉาวณิชชา  คือการเล้ียงชีวิตในทางท่ีผิด       

มี  ๕  ประการ  ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่  

ดูก ร ภิก ษุ ทั้ ง หล า ย   ก า รค้า ข า ย   ๕   ป ระ ก า ร น้ี   อัน บุ ค ค ล ผู ้นับ ถื อ

พระพุทธศาสนาไม่พึงกระทาํ  การค้าขาย  ๕  ประการเป็นไฉน  คือการค้าขาย 

เคร่ืองประหาร  ๑  การคา้ขายมนุษย ์ ๑  การคา้ขายสัตวเ์ป็นเพื่อปรุงเป็นอาหาร  ๑  

การคา้ขายนํ้าเมา  ๑  การคา้ขายยาพิษ  ๑  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การคา้ขาย  ๕  ประการ

น้ีแล  อนับุคคลผูน้บัถือพระพุทธศาสนาไม่พึงกระทาํ3

๕ 

 

จากพระพุทธพจน์น้ีแสดงให้ทราบว่า  บุคคลไม่ควรคา้ขายเคร่ืองประหาร  ไม่ว่าจะเป็น

เคร่ืองประหารมนุษย์  หรือสัตว ์ ตลอดถึงอาวุธสงครามท่ีไวใ้ช้ล้างผลาญเพื่อนมนุษยแ์ละสัตว ์     

เรารักร่างกายรักชีวติ  และกลวัภยัต่าง ๆ  ท่ีจะกระทาํอนัตรายแก่ชีวิตน้ี  เราตอ้งคอยระวงัหลบหลีก

อยู่เสมอ  แมฉ้ันใด  มนุษยแ์ละสัตวอ่ื์น ๆ  ก็เช่นเดียวกนั  บางท่านมุ่งแต่จะทาํร้ายทาํลายลา้งชีวิต

ผูอ่ื้น  และสัตว์อ่ืนอยู่เสมอ  ไม่คาํนึงถึงผลท่ีจะตามมา  ให้ตนเองมีส่วนได้ประโยชน์ฝ่ายเดียว  

๔ม.มู. ๑๒/๔๘๑/๕๓๖. 
๕องฺ.ป�ฺจก. ๒๒/๑๗๗/๒๓๗. 

                                                 



 

๘๕ 

บุคคลอ่ืนสัตวอ่ื์นเดือดร้อนอย่างไรไม่สนใจ  ดงันั้นจึงมกัประสบความผิดหวงัในการดาํรงชีวิตอยู่

เสมอ 

 บุคคลไม่ควรคา้ขายมนุษย ์ ไม่ว่าจะเป็นการคา้ขายเพื่อความเป็นทาส  หรือค้าประเวณี 

แม้แต่เพื่อขูดรีดค่าแรงงานจากบุคคลเหล่านั้น  ตลอดถึงค้าขายแรงงานทาส  เพราะชีวิตมนุษย ์        

และสัตวท์ั้งหลายยอ่มตอ้งการความเป็นอิสระจากความเป็นทาสเช่นกนั  หากบุคคลไม่คาํนึงถึงผล

จากการกระทาํดงักล่าวยอ่มไดรั้บความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและบุคคลอ่ืน 

 บุคคลไม่ควรค้าขายสัตว์เป็นสําหรับเพื่อปรุงเป็นอาหาร  แม้จะไม่เป็นอาชีพท่ีไม่ผิด

กฎหมาย  แต่ในแง่ของหลกัศีลธรรมแล้ว  ท่านผูรู้้ทั้งหลายสอนมิให้บุคคลค้าขายสัตวช์นิดนั้น     

แม้สัตว์ท่ีตนขายไปจะไม่ถึงกับถูกฆ่า  แม้แต่นําไปทรมาน  ผจญ  หรือกักขังไว้เพื่อดูเล่น                 

ก็ไม่สมควรประพฤติ  เรารักชีวิตร่างกาย  และปรารถนาความสุขสําราญแก่ตนเพียงใด  บุคคลอ่ืน

และสัตวอ่ื์น  ก็คงรักชีวิตร่างกายของเขาเพียงนั้น  ไม่ประพฤติเห้ียมโหดแก่สัตว ์ จงมีแต่เมตตา

ปรารถนาความสุขไม่มีเวร  ไม่มีภยัแก่มนุษยแ์ละสตัวท์ัว่ไป 

 บุคคลไม่ควรคา้ขายนํ้ าเมาส่ิงเสพยติ์ดต่าง ๆ  ซ่ึงมีโทษมากกว่าจะมีประโยชน์  เช่น  สุรา  

เฮโรอีน  ฝ่ิน  กญัชา  ยามา้  ยาขยนั  เหลา้แหง้  บาบิตลั3

๖  ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงให้เกิดโทษแก่บุคคล

ผูห้ลงติดจนไม่สามารถถอนตวัได ้ และจะเกิดอาการเส้นประสาทเสีย  ตาลาย  เช่น  ต่ืนตกใจง่าย     

มีความคิดฟ่ันเฟือน  และเกิดอาการหวาดระแวงต่าง ๆ  ดงันั้น  ผูห้วงัความเจริญในคุณความดี    

ควรงดการคา้ขายส่ิงเสพยติ์ดเหล่าน้ีทุกชนิด 

 สัมมาอาชีวะ  การเล้ียงชีพชอบ  คือ  การละมิจฉาชีพหมายถึงอาชีพท่ีทุจริตผิดจากทาํนอง

คลองธรรม  ให้บุคคลอ่ืนตอ้งเดือดร้อนดว้ยวิธีการต่าง ๆ  และการประกอบสัมมาชีพเล้ียงชีวิตโดย

ความขยนัหมนัเพียรดว้ยอาชีพท่ีสุจริตไม่เบียดเบียนบุคคลอ่ืนให้เดือดร้อน  มีความพอเพียงไม่โลภ

มาก  สมดังพระราชดํารัสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานในวโรกาสเฉลิมพระ

ชนมพรรษา  วนัท่ี  ๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑  ในโอกาสท่ีคณะบุคคลและพสกนิกรเขา้เฝ้าถวาย

พระชยัมงคล    มีใจความตอนหน่ึงวา่  

 ...คาํวา่  พอเพียง  นั้นมีความหมายวา่  พอมีพอกิน  เศรษฐกิจแบบพอเพียง

หมายความว่า  ผลิตอะไรมีพอท่ีจะใช้  ไม่ต้องขอยืมคนอ่ืน  อยู่ได้ด้วยตนเอง      

๖พระเทพดิลก (ระแบบ   ิตาโณ), อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท, (กรุงเทพ- 

มหานคร : สาํนกัพิมพธ์รรมสภา, ๒๕๔๘), หนา้ ๒๒๘. 

                                                 



 

๘๖ 

แปลจากภาษาฝร่ังไดว้า่  ให้ยืนบนขาของตวัเอง  หมายความวา่  สองขาของเรายืน

บนพื้นอยูไ่ด ้ ไม่หกลม้ไม่ตอ้งไปขอยมืของคนอ่ืนเพื่อท่ีจะยนือยู3่ ๗ 

 

เม่ือบุคคลพอในความตอ้งการ  บุคคลนั้นมกัมีความโลภนอ้ย  เม่ือมีความโลภนอ้ยก็มีความ

เบียดเบียนผูอ่ื้นน้อย  พอเพียง  อาจมีมาก  อาจมีของหรูหราก็ได ้ แต่ว่าตอ้งไม่ไปเบียดเบียนผูอ่ื้น  

ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น  สามารถดาํรงชีวิตดว้ยหลกัมชัฌิมาปฏิปทา  คือทางสายกลาง  หรือองค์

มรรคขั้นศีลสําหรับคฤหัสถ์นั้นได้อย่างสมบูรณ์มีความพอดี สัมมาวาจา คือการกล่าววาจาชอบ  

สัมมากมัมนัตะ  คือการกระทาํการงานชอบ  สัมมาอาชีวะ  คือการมีอาชีพชอบ  หากบุคคลไม่งด

เวน้ช่ือว่าเบียดเบียนตนเอง  และบุคคลอ่ืน  แต่บุคคลผูง้ดเวน้ไดช่ื้อว่าไม่เบียดเบียนตนเอง  และ

บุคคลอ่ืน  เป็นการควบคุมกิเลสประเภทหยาบไม่ให้ลน้ออกไป  บงัคบักาย  วาจาของตนเองไม่ให้

ประพฤติผิดศีลธรรมและกฎหมายของบา้นเมือง  การดาํรงชีวิตของบุคคลเหล่านั้นจะประสบแต่

ความสุขความเจริญรุ่งเรือง  และไดช่ื้อว่าปฏิบติัตามหลกัมชัฌิมาปฏิปทา คือ ดาํรงชีวิตดว้ยความ

พอดีพอเพียงเป็นกลางอยา่งสมบูรณ์ 

๔.๑.๒ การดํารงชีวติตามหลกัศีลปฏิปทาของบรรพชิต 

 มัชฌิมาปฏิปทา  หรือองค์มรรคขั้นศีล  มีสัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ      

เรียกอีกอย่างว่า  ศีลระดบัวินยั  เพราะวินัยคือหลกัสิกขาบททั้งหลายของบรรพชิตหรือภิกษุสงฆ ์ 

เป็นส่ิงท่ีพระพุทธเจา้ทรงตั้ง  ตามหลกัการและความมุ่งหมายท่ีทรงกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะ  เพื่อให้มี

สภาพเก้ือกูลในการปฏิบติัมุ่งตรงต่อจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา  และการเผยแพร่ความดีงาม

ท่ีเกิดจากการปฏิบติัให้กวา้งขวางออกไปเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลก  ดงันั้น  พระพุทธองค ์      

จึงทรงบัญญัติระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  ข้ึนมาควบคุมความประพฤติปฏิบติัของภิกษุทั้งหลาย        

เพื่อให้บงัเกิดผลตามหลกัการและวตัถุประสงคใ์นแบบเดียวกนั  บุคคลท่ีจะมาเป็นสมาชิกคือบวช

เป็นพระภิกษุ  ต่างเข้ามาด้วยความสมคัรใจ  จึงถือได้ว่าท่านยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามระเบียบ

ขอ้บงัคบัเหล่านั้นเสมอเหมือนกนัหมด3

๘  สําหรับภิกษุปุถุชน  การปฏิบติัเพื่อหมู่คณะและเพื่อ

ประชาชนยังต้องดําเนินควบคู่ไปกับการฝึกหัดขัดเกลาตนเอง  แต่สําหรับพระอริยบุคคล  

โดยเฉพาะพระอรหันต์  ซ่ึงหมดกิจท่ีจะตอ้งฝึกตนทางด้านศีล  หรือหมดกิเลสอย่างส้ินเชิงแล้ว   

๗ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช ม ห า ร า ช ,  คํ า ส อ น ข อ ง พ่ อ , 

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบนับนัลือธรรมจดัพิมพ,์ ๒๕๔๘), หนา้ ๖๒. 
๘พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพค์ร้ังท่ี  ๑๑,

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), หนา้ ๔๓๓. 

                                                 



 

๘๗ 

การรักษาศีลหรือการปฏิบติัตามวนิยัจะมีแต่การกระทาํเพื่อประโยชน์สุขของหมู่คณะและประชาชน

ดา้นเดียว  สมดงัพุทธดาํรัสของพระพุทธองคต่์อพุทธสาวกท่ีวา่ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุพวกท่ีแสดงธรรมว่าธรรม ฯลฯ ท่ีแสดงส่ิงท่ีมิใช่

วนิยัวา่มิใช่วนิยั ฯลฯ ท่ีแสดงวนิยัวา่วนิยั ฯลฯ ท่ีแสดงพระดาํรัสอนัพระตถาคตมิได้

ทรงภาษิต  มิไดต้รัสไวว้า่  พระตถาคตมิไดท้รงภาษิต  ไดต้รัสไวว้า่  พระตถาคตได้

ทรงภาษิต  ได้ตรัสไว้ ฯลฯ ท่ีแสดงกรรมท่ีพระตถาคตมิได้ทรงสั่ งสมว่า              

พระตถาคตทรงสั่งสม ฯลฯ ท่ีแสดงส่ิงอนัพระตถาคตไม่ทรงบญัญติัวา่  พระตถาคต

ไม่ทรงบัญญัติ ฯลฯ ท่ีแสดงส่ิงอันพระตถาคตทรงบัญญัติว่า  พระตถาคตทรง

บญัญติั  ภิกษุเหล่านั้นช่ือว่าเป็นผูป้ฏิบติัเพื่อประโยชน์เก้ือกูล  เพื่อความสุขแก่ชน

เป็นอนัมาก  เพื่ออตัถะประโยชน์เก้ือกูลแก่ชนเป็นอนัมาก  เพื่อความสุขแก่เทวดา

และมนุษย์ทั้ งหลาย  ทั้ งย่อมประสบบุญเป็นอันมาก  และย่อมดาํรงสัทธรรมน้ี         

ไวม้ ัน่3

๙ 
 

 จากพระพุทธพจน์ดังกล่าวช้ีให้ เ ห็นว่า   การรักษาศีล  ข้อว ัตรปฏิบัติ   ตลอดจน

ขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีการบางอยา่ง  ซ่ึงกระทาํดว้ยความเขา้ใจมุ่งหมายเพื่อความเรียบร้อย  

ดีงามเป็นแบบอย่างอนัดี  เป็นเคร่ืองประสานหมู่ชนและเชิดชูธรรม  ผูท่ี้กระทาํพอสมเหตุผล                      

มุ่งหมายส่ิงท่ีดีงามย่อมเข้าถึงจุดหมายสูงสุดตามคาํสอนคือความหลุดพน้จากทุกข์  หากบุคคล

ประพฤติมิชอบด้วยการอาํพรางตนเองในส่ิงท่ีผิดพลาด  ไม่มีเหตุผลจนหลงไปว่าตนถึงความ

บริสุทธ์ิก็จะพบกบัความทุกข์ทรมานจนถึงท่ีสุดเช่นกนั  ดงันั้นผูรั้กษาศีลประพฤติตามวินัยนั้น    

ควรเขา้ใจวตัถุประสงคห์รือประโยชน์ความมุ่งหมายของวินยั  ดงัพระพุทธองคต์รัสสิกขาบท  ๑๐  

กบัพระอุบาลีวา่ 

 ดูกรอุบาลี  ตถาคตอาศัยอาํนาจประโยชน์  ๑๐  ประการแล  จึงบัญญัติ

สิกขาบท  แสดงปาติโมกข์แก่สาวกทั้งหลาย  ๑๐  ประการเป็นไฉน  คือ  เพื่อความ

ตั้งอยูด่ว้ยดีแห่งสงฆ ์ ๑  เพื่อความอยูส่ําราญแห่งสงฆ ์ ๑  เพื่อข่มบุคคลผูเ้กอ้ยาก  ๑  

เพื่อการอยูส่ําราญแห่งภิกษุทั้งหลายผูมี้ศีลเป็นท่ีรัก  ๑  เพื่อป้องกนัอาสวะทั้งหลาย

อนัเป็นไปในปัจจุบนั  ๑  เพื่อกาํจดัอาสวะทั้งหลายอนัเป็นไปในสัมปรายภพ  ๑    

เพื่อความเล่ือมใสแห่งบุคคลทั้งหลายผูย้งัไม่เล่ือมใส  ๑  เพื่อความเจริญยิ่งแห่งความ

เล่ือมใสของบุคคลทั้งหลายผูเ้ล่ือมใสแล้ว  ๑  เพื่อความตั้งมั่นแห่งสัทธรรม  ๑     

๙องฺ.เอก. ๒๐/๑๔๑-๑๔๙/๒๗-๒๘. 

                                                 



 

๘๘ 

เพื่ออนุเคราะห์วนิยั  ๑  ดูกรอุบาลี  ตถาคตอาศยัอาํนาจประโยชน์  ๑๐  ประการน้ีแล  

จึงบญัญติัสิกขาบท  แสดงปาติโมกขแ์ก่สาวกทั้งหลาย3

๑๐ 
 

 ดังนั้ น  วตัถุประสงค์เหล่าน้ี  ทรงแสดงเจตนารมณ์เน้นความดีงามและประโยชน์สุข        

ของสังคมเป็นอย่างมาก  และบรรดาบทบญัญติัทั้งหลายในวินยันั้น  เร่ืองท่ียืนยนัให้ความสําคญั   

แก่ส่วนรวมได้ดีท่ีสุดอย่างหน่ึง  ก็คือบทบญัญติัเก่ียวกบัสังฆกรรมต่าง ๆ  ซ่ึงได้แก่การดาํเนิน

กิจการของสงฆโ์ดยการร่วมกนัคิดพิจารณาของภิกษุทั้งหลายผูเ้ป็นสมาชิก  แต่สังฆกรรมทั้งหลาย

จะเป็นไปด้วยดีก็เพราะสงฆ์มีความสามคัคี  ไม่แตกแยก  แสดงออกด้วยเจตนารมณ์ท่ีเก่ียวกับ

ประโยชน์ความสุขความดีงามของสงฆแ์ละสังคมให้มีความเคารพซ่ึงกนัและกนั  และส่ิงทั้งหลาย

ทางดา้นศีลท่ีเก่ียวกบัการกล่าววาจานั้น  พระพุทธองคท์รงแสดงเร่ืองส่ิงท่ีควรพูดและไม่ควรพูด

ของภิกษุผูบ้าํเพญ็เพียรวา่ 

 หากเม่ือภิกษุนั้นอยูด่ว้ยวหิารธรรมน้ี  จิตยอ่มนอ้มไปเพื่อจะพูด  เธอยอ่มใส่

ใจว่า  เราจกัไม่พูดเร่ืองราวเห็นปานฉะน้ี  ซ่ึงเป็นเร่ืองเลวทราม  เป็นเร่ืองของ

ชาวบ้าน  เป็นเร่ืองของปุถุชน  ไม่ใช่ของพระอริยะ  ไม่ประกอบด้วยประโยชน์           

ไม่เป็นไปเพื่อความเพื่อหน่าย  เพื่อคลายกาํหนดั  เพื่อดบักิเลส  เพื่อสงบจากกิเลส

เพื่อความรู้ยิ่ง  เพื่อความตรัสรู้  เพื่อนิพพาน  คือ  เร่ืองพระราชาบา้ง  เร่ืองโจรบา้ง  

เร่ืองมหาอาํมาตยบ์า้ง  เร่ืองกองทพับา้ง  เร่ืองภยับา้ง  เร่ืองรบกนับา้ง  เร่ืองขา้วบา้ง

นํ้ าบ้าง  เ ร่ืองผ้าบ้าง  เ ร่ืองท่ีนอนบ้าง  เ ร่ืองดอกไม้บ้าง  เ ร่ืองของหอมบ้าง           

เ ร่ืองญาติบ้าง  เ ร่ืองยานบ้าง  เ ร่ืองบ้านบ้าง  เ ร่ืองนครบ้าง  เ ร่ืองชนบทบ้าง          

เร่ืองสตรีบา้ง  เร่ืองคนกลา้หาญบา้ง  เร่ืองถนนหนทางบา้ง  เร่ืองทาสีในสถานท่ีตกั

นํ้ าบา้ง  เร่ืองคนท่ีลวงลบัไปแลว้บา้ง  เร่ืองเบ็ดเตล็ดบา้ง  เร่ืองโลกบา้ง  ทะเลบา้ง  

เร่ืองความเจริญและความเส่ือมด้วยเหตุนั้นดว้ยเหตุน้ีบา้ง  ด้วยอาการอย่างน้ีแล   

เป็นอนัเธอรู้สึกตวัในเร่ืองการพูด  และเธอใส่ใจวา่  เราจกัพูดเร่ืองราวเห็นปานฉะน้ี

ซ่ึงเป็นเคร่ืองขดัเกลากิเลสอย่างยิ่ง  เป็นท่ีสบายแก่การพิจารณาทางใจ  เป็นไปเพื่อ

ความเบ่ือหน่ายโดยส่วนเดียว  เพื่อคลายกาํหนัด  เพื่อดับกิเลส  เพื่อสงบกิเลส       

เพื่อความรู้ยิ่ง  เพื่อความตรัสรู้  เพื่อนิพพาน  คือเร่ืองมกันอ้ย  เร่ืองยินดีของของตน  

เร่ืองความสงัด  เร่ืองไม่คลุกคลี  เร่ืองปรารภความเพียร  เร่ืองศีล  เร่ืองสมาธิ       

๑๐องฺ.ทสก. ๒๔/๓๑/๘๔. 

                                                 



 

๘๙ 

เร่ืองปัญญา  เร่ืองวิมุตติ  เร่ืองวิมุตติญาณทสัสนะ  ด้วยอาการน้ีแล  เป็นอนัเธอ

รู้สึกตวั   ในการพูด3

๑๑ 
 

 จากพระพุทธพจน์ขา้งตน้นั้น  เป็นการเน้นเฉพาะภิกษุผูบ้าํเพ็ญเพียร  จึงจดัเร่ืองท่ีจะพูด    

ท่ีอยู่ในกลุ่มเฉพาะ  หากผูบ้าํเพ็ญเพียรตนเพื่อความหลุดพ้น  เร่ืองท่ีควรจะพูดนั้ นจึงมุ่งเพื่อ

ประโยชน์เพื่อขัดเกลากิเลส  เพื่อเป้าหมายคือพระนิพพาน  เ ร่ืองท่ีพูดเป็นของพระอริยะ              

พระผูบ้าํเพ็ญเพียรท่ีพูดเร่ืองนอกเหนือจากน้ีจึงจัดเป็นการพูดเร่ืองติรัจฉานกถา  ในสุตสูตร           

ได้ยืนยนัลักษณะของเร่ืองท่ีกล่าวโดยมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน  กล่าวคือ  ส่ิงใดควรกล่าว        

หรือไม่ควรกล่าวมิไดข้ึ้นอยู่กบัว่า  เป็นส่ิงท่ีตนไดเ้ห็น  ไดฟั้งเสียง  ไดด้มกล่ินต่าง ๆ  ได้ล้ิมรส     

ไดส้ัมผสัทางกายและทางใจจะควรพูดหรือไม่ควรพูด  จึงกล่าวไดว้า่ส่ิงท่ีควรกล่าวนั้นจะเป็นวาจา

สะอาดหรือไม่สะอาดทางวาจา  ส่ิงท่ีควรกล่าวนั้นก็คือกุศลกรรมบถ  ๑๐  เป็นเคร่ืองชาํระวาจา    

ใหส้ะอาด  ดงัพระพุทธองคต์รัสกบันายจุนทกมัมารบุตรวา่ 

 “ดูกรจุนทะ  ความสะอาดทางวาจามี  ๔  อย่าง  อย่างไรเล่า  ดูกรจุนทะ

บุคคลบางคนในโลกน้ี  ละการพูดเทจ็  เวน้ขาดจากการพดูเทจ็  อยูใ่นสภา  ในบริษทั  

ในท่ามกลางญาติ  ในท่ามกลางเสนา  หรือในท่ามกลางราชสกุล  ถูกผูอ่ื้นนาํไปเป็น

พยานซกัถามวา่  มาเถิด  บุรุษผูเ้จริญท่านรู้ส่ิงใดจงพูดส่ิงนั้น  บุรุษนั้นเม่ือไม่รู้ก็บอก

วา่ไม่รู้  หรือเม่ือรู้ก็บอกวา่รู้  เม่ือไม่เห็นก็บอกวา่ไม่เห็น  หรือเม่ือเห็นก็บอกวา่เห็น  

ไม่เป็นผูก้ล่าวเทจ็ทั้งท่ีรู้  เพราะเหตุแห่งตนบา้ง  เพราะเหตุแห่งผูอ่ื้นบา้ง  หรือเพราะ

เห็นเหตุแก่อามิสเล็กนอ้ย  ๑  ละคาํส่อเสียด  เวน้ขาดจากการส่อเสียด  ฟังขา้งน้ีแลว้    

ไปบอกขา้งโนน้  เพื่อทาํลายคนหมู่น้ี  หรือฟังคาํจากขา้งโนน้แลว้ไปไม่มาบอกขา้ง

น้ีเพื่อทาํลายคนหมู่โนน้  สมานคนท่ีแตกร้าวกนัแลว้บา้ง  ส่งเสริมคนท่ีพร้อมเพรียง

กัน  กล่าววาจาท่ีทําให้พร้อมเพรียงกัน  ๑  ละคําหยาบ  เวน้ขาดจากคาํหยาบ        

กล่าววาจาท่ีไม่มีโทษ  ไพเราะหูชวนให้รักจบัใจ  เป็นของชาวเมือง  คนส่วนมาก  

รักใคร่  พอใจ  ๑  ละคาํเพอ้เจอ้  เวน้ขาดจากการพูดเพอ้เจอ้  พูดถูกกาล  พูดแต่คาํท่ี

เป็นจริง  พูดอิงอรรถ  พูดอิงธรรม  พูดอิงวินัย  พูดแต่คาํมีหลักฐาน  มีท่ีอ้างอิง                 

มีท่ีกาํหนด  ประกอบดว้ยประโยชน์โดยกาลอนัควร  ๑  ดูกรจุนทะ  ความสะอาด

ทางวาจามี  ๔  อยา่ง  อยา่งน้ีแล3

๑๒ 
 

๑๑ม.อุ. ๑๔/๑๓๘/๑๘๘.  
๑๒องฺ.เอก. ๒๔/๑๗๖/๓๓๐. 

                                                 



 

๙๐ 

 สัมมาวาจาท่ีเป็นองคม์รรคขั้นศีลนั้น  เร่ิมตน้ดว้ยเจตนางดเวน้  ซ่ึงใชใ้นเชิงปฏิเสธ  ไดแ้ก่ 

เจตนางดเวน้จากการกล่าววาจาเท็จ  เจตนางดเวน้จากการกล่าววาจาส่อเสียด  เจตนางดเวน้จากการ

กล่าววาจาหยาบคาย  เจตนางดเวน้จากการกล่าววาจาเพอ้เจอ้  เป็นการเร่ิมตน้ดว้ยการละเวน้จาก

ความชัว่  และความหมายจะใช้เสริมในการกระทาํความดี  ดงันั้นสัมมาวาจาคือการเวน้จากการ

กล่าวคาํเท็จ  หรือกล่าวคาํสัตยจ์ริง  “หากภิกษุกล่าวคาํเท็จ  กล่าวคาํส่อเสียด  กล่าวคาํหยาบ  และ

กล่าวคาํเพอ้เจอ้  จะตอ้งไดรั้บโทษทางวนิยั  เรียกวา่อาบติัปาจิตตีย”์๑๓ 

จากการศึกษาวิเคราะห์แล้ว  การกล่าวคาํปฏิเสธ  คือกระบวนการของการปฏิบติัธรรม   

ดว้ยการอบรมตน  ตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการละเวน้ความชัว่ก่อนแลว้เสริมสร้างความดีให้สมบูรณ์จนถึง

ความบริสุทธ์ิหลุดพน้ในท่ีสุด  เปรียบเสมือนจะปลูกพืชชนิดใดชนิดหน่ึงจาํตอ้งชาํระดิน  กาํจดั   

ส่ิงท่ีเป็นโทษต่อดินก่อนแล้วจึงหว่านพืชและบาํรุงรักษา  ตามหลกัพระพุทธศาสนาการจะชาํระ   

ส่ิงใดนั้น  ส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานในการสํารวมระวงัคือ  บุคคลจาํต้องมีศีล  เพราะศีลเป็นเบ้ืองต้น       

ของส่ิงทั้งปวง  อย่างเช่นถา้บุคคลไม่มีศีล  ก็ไม่มีสมาธิ  เม่ือไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญา  ในทางตรง  

กนัขา้ม  หากบุคคลมีศีล  ก็มีสมาธิ  และมีปัญญา  เน่ืองดว้ยชีวิตความเป็นอยูข่องพระหรือบรรพชิต

ตอ้งมีความสาํรวมระวงัมากกวา่ชาวบา้นหรือคฤหสัถ ์ การกระทาํบางประการท่ีไม่ผิดเป็นปกติของ

ชาวบ้าน  แต่อาจเป็นความผิดสําหรับบรรพชิต  เช่น  การฟังเพลงไพเราะ  หาอาหารท่ีอร่อย          

มารับประทาน  หรือเท่ียวดูส่ิงของท่ีช่ืนชอบใจ  ถ้าพระหรือบรรพชิตประพฤติอย่างน้ีถือว่าผิด

อินทรียส์ังวรศีล  คฤหสัถ์อาจใชส่ิ้งของต่าง ๆ  ท่ีหามาไดต้ามความปรารถนาเม่ือไหร่ก็ได ้ แต่พระ

หรือบรรพชิตผูเ้ป็นธรรมทาญาติใช้โดยไม่พิจารณาก็เสียปัจจยัสันนิสิตศีล  อาจมีโทษถึงอบายได ้ 

ดงันั้นศีลสําหรับพระภิกษุสงฆน์ั้นเม่ือกล่าวโดยสรุปถึงภาคปฏิบติัคือตอ้งมี  สีลวิสุทธิ  ความหมด

จดแห่งศีล  คือ  การรักษาศีล  ดงักล่าวจึงมีอยู ่ ๔  อยา่ง เรียกวา่  ปาริสุทธิศีล3

๑๔  คือความประพฤติ

บริสุทธ์ิดว้ยศีล  ไดแ้ก่ 

  ๑) ปาฏิโมกขสังวรศีล  ศีลคือความสํารวมในพระปาฏิโมกข ์ เวน้จากขอ้ห้าม  ทาํ

ตามขอ้อนุญาตประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบททั้งหลาย  ให้ความสําคญัและมีความรู้สึกวา่เป็นบาป

เพียงเล็กนอ้ยก็ไม่กระทาํความพอใจยินดีบาปท่ีสะสมมากข้ึน  เพราะเม่ือสะสมมากข้ึนจะนาํความ

ทุกขม์าให ้ การรักษาศีลขอ้น้ีจะสาํเร็จดว้ยศรัทธา 

  ๒)  อินทรียสังวรศีล  ศีลคือความสํารวมอินทรีย์  ระวงัไม่ให้บาปอกุศลธรรม  

เช่น  ความชอบ  ความชงั  ความติดใจ  หรือความขดัใจเขา้มาครอบงาํเม่ือรับรู้อารมณ์ทางอินทรีย์

๑๓ว.ิมหา. ๒/๒๔๔/๒๓๑. 
๑๔ที.สี. ๙/๒๑๓/๘๙. 

                                                 



 

๙๑ 

ทั้ง  ๖  คือ  เม่ือตาเห็นรูป  หูไดฟั้งเสียง  จมูกดมกล่ิน  ล้ินล้ิมรส  กายถูกตอ้งส่ิงกระทบสัมผสั  และ

ใจรับรู้คิดเร่ืองราวต่าง ๆ  อย่าให้ความโลภ  ความพยาบาท  การปองร้ายบุคคลอ่ืนเขา้มามีอาํนาจ

เหนือ  เหตุผลการรักษาศีลขอ้น้ีจะสาํเร็จดว้ยการมีสติ 

  ๓)  อาชีวปาริสุทธิศีล  ศีลคือความบริสุทธ์ิแห่งอาชีวะ  ไดแ้ก่การเล้ียงชีวิตในทาง

ท่ีชอบบริสุทธ์ิไม่ประกอบการแสวงหาเล้ียงชีพในทางท่ีผิด  เช่น  เสกนํ้ ามนต์  ให้หวยเบอร์  

จาํหน่ายวตัถุมงคลต่าง ๆ  ลงทุนไม่มากแต่เอากาํไรมาก ๆ  ตลอดถึงการรับใช้สกุลท่ีมีฐานะมัน่คง

ร่ํารวย  เพื่อผลประโยชน์คือลาภสักการะ  ช่ือเสียงความคุน้เคยท่ีตนจะไดจ้ากสกุลนั้น  และไม่เล้ียง

ชีพดว้ยอาํนาจของตณัหา  โลภะ  ซ่ึงบางคร้ังอาจกลายเป็นแสแสร้ง  มารยา  โออ้วด  ช่ือวา่ทาํอาชีพ

ของตนใหบ้ริสุทธ์ิ  ไม่บริโภคดว้ยตณัหา  การรักษาศีลขอ้น้ีจะสาํเร็จดว้ยวริิยะ 

  ๔)  ปัจจยัสันนิสิตศีล  ศีลท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่ี   ไดแ้ก่ปัจจยัปัจจเวกขณ์  คือการใช้

ปัจจยัส่ี ดว้ยพิจารณาใหเ้ป็นไปตามความหมายและประโยชน์หรือคุณค่าท่ีแทจ้ริงของส่ิงนั้น  ๆ  ไม่

บริโภคดว้ยตณัหา  เช่น  ฉันอาหารเพื่อหล่อเล้ียงร่างกายให้สุขภาพดี  มีชีวิตผาสุก  ทาํกิจไดส้บาย  

มิใช่เพื่อปรนเปรอหรือสนุกสนานมวัเมา  การรักษาศีลขอ้น้ีจะสาํเร็จดว้ยปัญญา3

๑๕ 

 ภิกษุตอ้งการให้อาชีวะบริสุทธ์ิ  ควรเวน้ความประพฤติหลอกลวงต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัอาชีพ

แสวงหาปัจจัย  เช่น  การกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมท่ีไม่มีจริงในตน  กล่าวคือเร่ืองฌาน          

เร่ืองวิโมกข์  สมาธิ  สมาบติั  มรรค  ผล  นิพพาน  เวน้จากการกล่าวเลียบเคียง  แกลง้ทาํเป็นเคร่ง  

เพื่อให้ได้มาซ่ึงปัจจยั  ๔  มีกล่าวต่อลาภด้วยลาภ  กล่าวให้ทายกเจ็บใจ  เพื่อให้บุคคลเหล่านั้น      

จาํใจให ้ การไดปั้จจยัมาดว้ยอาการอยา่งน้ี  เป็นอาชีวะวบิติัของพระภิกษุ 

ภิกษุผู ้ไม่ มี ศีลธรรมอันสมควรแก่ภาวะของตน  รับปัจจัยของคฤหัสถ์มาบริโภค             

ท่านเรียกวา่  บริโภคอย่างขโมย  เพราะตนไม่มีสิทธ์ิท่ีจะบริโภคปัจจยัเช่นนั้น  ภิกษุผูมี้ศีลจึงควร

บริโภค  เพราะผูป้ระกอบมิจฉาชีพนั้น  ทาํให้สังคมวุ่นวายสับสน  เช่น  พวกโจร  หรือผูมี้อาชีพ

เบียดเบียนผูอ่ื้น  เป็นการทาํลายตนเองและสังคม  ส่วนสัมมาชีพเป็นการช่วยเหลือบาํรุงตนและ

สังคม  ยอมยากจนอยู่ในสัมมาชีพประเสริฐกว่ามัง่มีในมิจฉาชีพ  ยอมอดตายดีกว่าลกัขโมยของ

ผูอ่ื้นมาบริโภค  หากมนุษย์เรามีอุดมคติอันสมควรแก่ศักด์ิศรีของมนุษย์แล้วเราจะมีสังคมท่ี

ประเสริฐ  และสามารถพฒันาตนและสังคมใหเ้จริญเติบโต  ไปสู่หนทางท่ีถูกตอ้งดว้ยดี  

๑๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อา้งแลว้, หน้า 

๗๙๓-๗๙๔. 

                                                 



 

๙๒ 

 การกระทาํการงานชอบของภิกษุนั้นมุ่งไปท่ีเจตนางดเวน้จากการฆ่า  เวน้ขาดจากการ

ถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของไม่ไดใ้หด้ว้ยราคา  ๕  มาสก  เวน้ขาดจากเสพเมถุน  หากภิกษุไม่มีการงดเวน้

ดงักล่าวจะตอ้งรับโทษทางวนิยั  เรียกวา่  ตอ้งปาราชิก  หรือตอ้งขาดจากความเป็นภิกษุ 

 การเล้ียงชีพชอบของภิกษุนั้นมุ่งการทาํหน้าท่ี  ความประพฤติหรือดาํรงตนอย่างถูกตอ้ง

อยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีทาํให้เป็นผูส้มควรแก่การไดรั้บปัจจยัในการบาํรุงเล้ียงชีวิต  เช่น ภิกษุดาํรงตน

อยู่ในสมณธรรมแลว้ไดปั้จจยั  ๔  ท่ีชาวบา้นถวาย  ส่ิงน้ีเป็นสัมมาชีพของพระภิกษุ  และเป็นไป

เพื่อคุณธรรม  หรือเพื่อผดุงธรรมในโลกเพื่อปฏิบติัหน้าท่ี  เช่น  การสั่งสอนแนะนาํแสดงธรรม  

เป็นกิจพึงกระทาํใหม้ากท่ีสุดโดยมุ่งแต่ประโยชน์สุขของผูรั้บคาํสอนฝ่ายเดียว 

มชัฌิมาปฏิปทา หรือองคม์รรคขั้นศีล  มีสมัมาวาจา  คือการกล่าววาจาชอบ สัมมากมัมนัตะ  

คือการทาํการงานชอบ  และสัมมาอาชีวะ  คือการมีอาชีพชอบ สําหรับบรรพชิตมุ่งหมายการ

ประพฤติปฏิบติัต่อโลกและชีวิตอยา่งถูกตอ้ง  ยิ่งเป็นพระเถระผูใ้หญ่แลว้การดาํรงชีวิตทั้งทางดา้น

กิจการงานและความประพฤติส่วนตวั  ลว้นแลว้แต่มุ่งเพื่อประโยชน์ของพหุชน  และคาํนึงถึงความ

เป็นแบบอยา่งท่ีดีงามสาํหรับอนุชนรุ่นหลงั  ซ่ึงเป็นเร่ืองของการบาํเพญ็ประโยชน์  ประพฤติปฏิบติั

สอดคลอ้งกบัคุณธรรม  มีความกรุณาเป็นท่ีตั้ง 

 

๔.๒ การดาํรงชีวติตามหลกัสมาธิปฏปิทา 

 มชัฌิมาปฏิปทา  หรือองคม์รรคขั้น สมาธิ  คือ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  และสัมมาสมาธิ

เหล่าน้ีเป็นคุณธรรมอยู่ภายในจิตใจของมนุษย ์ การกระทาํความเพียรชอบน้ีตอ้งเร่ิมท่ีจิตใจให้มี

ความพร้อมและถูกตอ้ง  แลว้จึงขยายออกไปเป็นการกระทาํในภายนอกให้ประสานกลมกลืนกนั

การแผข่ยายความเพียรภายในจิตใจออกไปเป็นการกระทาํ  ความประพฤติ  การดาํรงชีวิต  และการ

ประกอบกิจการต่าง ๆ ตามสภาพส่ิงแวดล้อมภายนอกท่ีเอ้ือ  หรือไม่เอ้ือ  ย่อมมีอิทธิพลต่อการ

ประกอบความเพียรและความเจริญงอกงามของคุณธรรมภายในจิตใจ  ทั้งยงัเก้ือกูลใหเ้กิดสัมมาสติ  

และการทาํหนา้ท่ีของสตินั้นมกัถูกเปรียบเทียบเหมือนกบันายประตูท่ีคอยระวงัเฝ้าดูบุคคลเขา้ออก

อยู่เสมอ  หรือคอยกาํกบัการโดยปล่อยบุคคลท่ีควรเขา้ออกให้เขา้ออกได ้ และยงัคอยห้ามบุคคล    

ท่ีไม่ควรเขา้ไม่ให้เขา้  บุคคลท่ีไม่ควรออกไม่ให้ออกไป  สติจึงเป็นธรรมสําคญัในทางจริยธรรม

เป็นอย่างมาก  เพราะเป็นตวัควบคุมการปฏิบติัหน้าท่ี  และเป็นตวัคอยป้องกนัยบัย ั้งตนเอง  ท่ีจะ

ไม่ให้หลงเพลิดเพลินไปตามความชัว่  และจะไม่ให้ความชัว่เล็ดลอดเขา้ไปในจิตใจได ้ หรือเตือน

ตนในการกระทําความดีและไม่เปิดโอกาสแก่ความชั่ว 3

๑๖   ด้วยการฝึกสัมมาสมาธิ  สมาธิ                        

๑๖เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๘๐๕. 

                                                 



 

๙๓ 

มีความสําคญัต่อการงานทุกชนิด  และเป็นท่ีอยูอ่นัสงบสุขของจิตใจ  ไม่มีท่ีใดจะให้ความสงบสุข

แก่ดวงจิตอันไม่มีโทษเท่ากับสัมมาสมาธิ  บุคคลทาํการงานถ้ากระทาํด้วยจิตใจท่ีเป็นสมาธิ          

แม้จะเหน่ือยก็เหน่ือยน้อยแต่มีผลมากกว่า  มีความเพลิดเพลินและมีความสุขในการทาํงาน           

เป็นอยา่งดี 

๔.๒.๑ การดํารงชีวติตามหลกัสมาธิปฏิปทาของคฤหัสถ์ 

 มชัฌิมาปฏิปทา  หรือองค์มรรคขั้นสมาธิ  คือ ความเพียรพยายามชอบ  ความระลึกชอบ  

ความตั้งใจมัน่ชอบ  สําหรับคฤหัสถ์นั้นมีความจาํเป็นท่ีสุดในการดาํรงชีวิตของมวลมนุษยใ์นยุค

ปัจจุบนั  เพราะต้องมีความพยายามในการแสวงหาส่ิงอาํนวยความสะดวกสบายให้แก่ตนเอง      

และครอบครัว  ให้ดาํรงอยู่อย่างมีความสงบสุขมาก  และมีความทุกข์ความเดือดร้อนน้อยท่ีสุด  

เพราะหากมวลมนุษยไ์ม่ดาํรงอยูด่ว้ยหลกัมชัฌิมาปฏิปทาแลว้  การดาํรงชีวิตอยูน่ั้นจะตกเป็นทาส

ของกิเลสตณัหาพาตนเองและครอบครัวให้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนไม่มีท่ีส้ินสุด  

ตวัอย่างเช่น  คฤหัสถ์ท่ีมีจิตใจมัน่คง  จะไม่หว ัน่ไหวไปตามกระแสต่าง ๆ  ไม่หว ัน่ไหวเร่ืองยศ

ตาํแหน่ง  หรือวยัรุ่นจาํนวนมากท่ีหลงใหลในการแสดงดนตรี  หรือแสดงอาการแปลก ๆ  บางคร้ัง

ดูแลว้เกิดการทะเลาะวิวาทเหล่าน้ีล้วนเป็นอาการของผูท่ี้มีจิตใจฟุ้งซ่านทั้งส้ิน  ถ้าจิตใจมีสมาธิ     

จะรู้จกัประมาณในการบริโภคส่ิงบาํเรอเหล่าน้ี  และควรมีความเพียรพยายามชอบในการดาํรงชีวิต

เพื่อความทุกขค์วามเดือดร้อนนอ้ยลง  โดยตอ้งมีความเพียรในท่ี  ๔  สถาน คือ 

  ๑) เพียรพยายามเพื่อระวงัไม่ให้บาปเกิดข้ึนภายในใจ  คือ ให้บุคคลปลูกฝังความ

พอใจ  ใช้ความพยายามกระทาํความเพียรโดยติดต่อ  ประคองจิตไว ้ รักษาจิตไวใ้นการป้องกนั

ไม่ให้ความยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูป  หูฟังเสียง  จมูกดมกล่ิน  ล้ินล้ิมรส  กายถูกตอ้งเยน็  ร้อน  

อ่อน  แขง็  ใจตรึกนึกถึงอารมณ์ 

  ๒) เพียรพยายามละบาปท่ีเกิดข้ึนแล้ว  คือโดยการให้บุคคลปลูกฝังความพอใจ   

ใชค้วามพยายามกระทาํความเพียรอยา่งต่อเน่ือง  ในการละบาปอกุศลท่ีบงัเกิดข้ึนแลว้  จะมากหรือ

นอ้ย  ก็ตาม  เม่ือละไดแ้ลว้ใหป้ระคองจิตไวใ้นท่ีนั้น ๆ  แลว้พยายามต่อไป 

  ๓) เพียรพยายามใหกุ้ศลเกิดข้ึนในจิต  คือ  สร้างความพอใจ  ความยินดี  ให้บงัเกิด

ข้ึน  ในการจะสร้างความดีท่ียงัไม่เกิดให้เกิดข้ึน  เม่ือสร้างไดแ้ลว้พยายามรักษาคุณภาพจิตไว ้ และ

พยายามต่อไป 

  ๔) เพียรพยายามรักษาส่ิงดีงามต่าง ๆ ท่ีบงัเกิดข้ึนแลว้ไม่ให้เส่ือมไป  คือ  ปลูกฝัง

ความพอใจ  ใชค้วามพยายามกระทาํความเพียรอยา่งต่อเน่ือง  ในการจะรักษากุศล  คือความดีต่าง ๆ  



 

๙๔ 

ท่ีมีอยู่แล้ว  ไม่ให้เส่ือมไป  แลว้พยายามจนกว่าบาปอกุศลจะหมดส้ินไปจากใจ  กุศลจะมีความ

สมบูรณ์เตม็เป่ียมภายในใจ3

๑๗ 

ดังนั้ น  บุคคลพึงพยายามป้องกันบาปอกุศลท่ียงัไม่เกิดไม่ให้เกิดข้ึน  ลดละให้สงบ  

บรรเทาบาปอกุศลท่ีเกิดข้ึนแลว้ภายในจิตใจ  และพยายามเสริมสร้างกุศลคุณความดีให้บงัเกิดข้ึน

ภายในจิตใจ  กุศลคุณความดีท่ีมีอยู่แลว้จะมากหรือน้อยก็ตาม  พยายามรักษาไว ้ แลว้เพิ่มพูนข้ึน

ต่อไป เป็นลาํดบั  จนกว่าความชั่วทั้งหลายจะหมดไป  และความดีจะเจริญสมบูรณ์  ความเพียร

พยายาม  จะสมบูรณ์ไดน้ั้นจาํตอ้งมีสติสัมปชญัญะเขา้มาเป็นองค์ประกอบ  ดงัพระพุทธองค์ตรัส

คุณค่าและประโยชน์ของสติวา่ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตกล่าววา่  สติช่วยในกิจทั้งปวง  สติสามารถท่ีจะนาํ  

และควบคุมทุกส่ิงทุกอยา่ง...ดูกรพราหมณ์  ธรรมขอ้หน่ึงซ่ึงเจริญแลว้ทาํใหม้ากแลว้  

ยอ่มยดึประโยชน์ทั้งสองไวไ้ด ้ คือประโยชน์ปัจจุบนัและประโยชน์ในสัมปรายภพ  

คือความไม่ประมาทน้ีแล3

๑๘ 

 

 จากพระพุทธพจน์น้ีช้ีให้เห็นว่า  บุคคลจะกระทาํกิจการงานทุกอย่างให้สําเร็จลุล่วงไป

ดว้ยดีนั้น  จะตอ้งมีสติเป็นเคร่ืองกาํกบั  เพราะบุคคลผูมี้สติอยูเ่สมอนั้น  จะสามารถควบคุมกิจการ

งานทุกอยา่งไดโ้ดยไม่ให้บกพร่อง  สติจึงเป็นหลกัธรรมขอ้หน่ึงท่ีให้ประสบความสําเร็จในกิจการ

งานทั้งปวง  และการดาํรงชีวิตของบุคคลนั้นจะไม่ตกตํ่า  เพราะใช้สติให้เป็นประโยชน์ในการ

ระมัดระวงัไม่ให้อันตรายเกิดข้ึน  และแม้จิตท่ีเป็นไปในอํานาจฝ่ายตํ่ าอันได้แก่ความโลภ         

ความโกรธ  และความหลงก็ไม่สามารถครอบงาํจิตได้  บุคคลผูไ้ม่ประมาทในชีวิตจึงประสบ

ความสาํเร็จมากกวา่บุคคลผูด้าํรงชีวติโดยประมาทและขาดสติ   และบุคคลผูไ้ม่ประมาท  คือมีความ

ระมดัระวงัไม่ให้จิตหลงไปตามอาํนาจของความชั่วทั้ งปวง  มีความรอบคอบในการดาํรงชีวิต    

ยอ่มไดรั้บประโยชน์ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 

 ดงันั้น  การเจริญสติสัมปชญัญะเพื่อป้องกนัอกุศลต่าง ๆ  อนัจะเกิดข้ึนดว้ยความประมาท 

คือบุคคลจะคิดชัว่  ทาํชัว่  กล่าวคาํชัว่  หรือจะคิดดี  ทาํดี  กล่าวคาํดีไดก้็จาํตอ้งอาศยัความรู้  ถา้ขาด

ความรู้  จะทาํให้บุคคลคิดผิด  คิดชัว่  ทาํชัว่  กล่าวคาํชัว่  หากบุคคลมีความรู้ก็จะทาํให้บุคคลคิดดี  

ทาํดี  กล่าวคาํท่ีดี  บุคคลต้องมีสติสัมปชัญญะตรวจสอบดูตนเองจะเห็นได้ตามความเป็นจริง   

เพราะทุก ๆ  ชีวติไม่วา่จะเกิดในชนชั้นสูง  ชนชั้นกลางหรือชนชั้นตํ่า  ทางพระพุทธศาสนาไม่ถือวา่

๑๗ที.ม. ๑๐/๔๐๒/๓๐๘. 
๑๘องฺ.จตุตฺก. ๒๑/๑๑๖/๑๗๙. 

                                                 



 

๙๕ 

เป็นคนดีหรือคนชัว่เพราะชาติตระกูล  แต่เป็นคนดีหรือคนชัว่ดว้ยการกระทาํ  ฉะนั้นบุคคลจะเป็น

คนดีหรือคนชัว่นั้นตอ้งสืบเน่ืองมาจากขาดสติหรือมีสติ  เพราะสติสัมปชญัญะก่อให้เกิดความรู้ดี  

จึงทาํใหบุ้คคลเป็นคนดี  ทาํใหก้ารดาํรงชีวตินั้นอยูอ่ยา่งสันติสุข  หากบุคคลกระทาํความชัว่  คิดชัว่  

กล่าวคาํชัว่  อนัสืบเน่ืองมาจากมีความรู้ผิดรู้ชัว่นัน่เอง  การกระทาํเช่นน้ีทาํให้ตนเองเดือดร้อนและ

ผูอ่ื้นเดือดร้อน หากพิจารณาก็จะเห็นตามความเป็นจริง  และสัมมาสติ  คือความระลึกชอบ  คือ

ระลึกใน สติปัฏฐาน  ๔  มีกายานุปัสสนา คือการพิจารณาร่างกายน้ีโดยไม่มีความยึดมั่น                    

เวทนานุปัสสนา  คือการพิจารณาเวทนาโดยสักวา่เวทนาเท่านั้น จิตตานุปัสสนา  คือการพิจารณาจิต

ในจิต  และธมัมานุปัสสนา  คือการพิจารณาธรรมในธรรมไม่ใช่สัตว ์ บุคคลตวัตน  เรา  เขา เหล่าน้ี

หากพิจารณาไดย้อ่มกาํจดัอภิชฌาและโทมนสัได ้

 ดงันั้น  สติ  คือความระลึกได้  ไม่หลงลืม  สามารถจดจาํเร่ืองราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้    

และไม่เผลอ  ไม่เลินเล่อ  ไม่ฟ่ันเฟือนเลอะเลือน  หรือมีความระมดัระวงั  มีความพร้อมอยู่เสมอ   

ในการจะรับรู้ถึงส่ิงต่าง ๆ  ท่ีตนเองเข้าไปเก่ียวข้อง  รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรกับส่ิงเหล่าน้ี                  

สติมีอุปการะมากในการทาํกิจทั้งปวง  ซ่ึงจะกระทาํกิจอะไรก็ตาม  หากมีสติกาํกบัอยูเ่สมอก็จะไม่มี

ความผิดพลาด  หากขาดสติก็จะส่งผลเสียทั้งแก่ตนเองและบุคคลอ่ืน  ดงัเช่น  กรณีเป็นคนขบัรถ  

พอเผลอขาดสติก็อาจเกิดอุบติัเหติไดท้าํให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นได ้ ในการดาํรงชีวิตของ

คฤหัสถ์นั้นสติมีความจาํเป็นอยา่งยิ่ง  เพราะตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่ายย่อมตอ้งมีสติ

ควบคุมกาย  วาจา  และจิตใจใหไ้ด ้ เพื่อมิให้อกุศลต่าง ๆ  เขา้มาคอบงาํ  จึงจะเกิดประโยชน์ในการ

ดาํรงชีวติ 

เม่ือบุคคลจะเป็นผูส้ามารถควบคุมกาย  วาจา  และจิตใจไดน้ั้นตอ้งพร้อมดว้ยองคส์ามคือ  

ต้องมีศีลเป็นพื้นฐาน  เพราะศีลเป็นฐานของสมาธิ  เพราะสมาธิเป็นฐานของการเจริญปัญญา       

เพื่อรู้เท่าทนัทุกขท่ี์จะเกิดข้ึน  ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

 สมาธิ  อนัศีลอบรมแลว้  ย่อมมีผลใหญ่  มีอานิสงส์ใหญ่  ปัญญาอนัสมาธิ

อบรมแลว้  ย่อมมีผลใหญ่  มีอานิสงส์ใหญ่  จิตอนัปัญญาอบรมแลว้  ยอ่มหลุดพน้

จากอาสวะโดยชอบ  คือกามาสวะ  ภวาสวะ  อวชิชาสวะ3

๑๙ 
 

 การเจริญสมาธิสาํหรับคฤหสัถน์ั้นตอ้งคาํนึงถึงคุณสมบติัของแต่ละบุคคล  ซ่ึงแต่ละบุคคล

นั้นมีความเป็นมาท่ีแตกต่างกนั  ดงันั้นจึงมีความสําคญัต่อการเจริญสมาธิ  เพราะความตอ้งการ

พื้นฐานของมนุษยก์็คือตอ้งการความสุข  และความสุขจะเกิดข้ึนไดก้็ตอ้งอาศยัความสงบของจิต  

หรืออาจกล่าวได้ว่าความสุขท่ีเกิดจากจิตนั้ นมีความยิ่งใหญ่  เพราะจิตเป็นผูน้ําของร่างกาย            

๑๙ที.ม. ๑๐/๗๗/๗๕. 

                                                 



 

๙๖ 

เม่ือบุคคลอบรมกายและจิตดีแลว้ยอ่มบรรเทาทุกขเวทนา  และสุขเวทนาอนัเน่ืองมาจากการอบรม

สมาธิ  ดงัพระพุทธองคต์รัสวา่ 

 ดูกรอคัคิเวสสนะ  ก็บุคคลท่ีมีกายอบรมแลว้  มีจิตอบรมแลว้เป็นอยา่งไร ?  

ดูกรอคัคิเวสสนะ  อริยสาวกในธรรมวินยัน้ี  ผูไ้ดส้ดบั  มีสุขเวทนาเกิดข้ึน  เขาถูก

สุขเวทนากระทบเขา้แลว้  ไม่มีความยินดีนกัในสุขเวทนาและไม่ถึงความเป็นผูย้ินดี

นักในสุขเวทนา  สุขเวทนาของเขาย่อมนั้ นย่อมดับไป  เพราะสุขเวทนาดับ               

ก็มีทุกขเวทนาเกิดข้ึน  เขาถูกทุกขเวทนากระทบเขา้แลว้  ก็ไม่เศร้าโศก  ไม่ลาํบากใจ  

ไม่รําพนั  คร่ําครวญ  ตบอก  ไม่ถึงความหลงใหล  แม้สุขเวทนานั้ นเกิดข้ึนแก่      

อริยสาวกแลว้  ก็ไม่ครอบงาํจิตท่ีตั้งอยู่  เพราะเหตุท่ีได้อบรมกาย  แมทุ้กขเวทนา

เกิดข้ึนก็ไม่ครอบงาํจิตตั้งอยู่เพราะเหตุท่ีได้อบรมจิต  ดูกรอคัคิเวสสนะ  แม้สุข

เวทนาเกิดข้ึนแก่อริยสาวกผูใ้ดผูห้น่ึง  ก็ไม่ครอบงาํจิตท่ีตั้งอยู ่ เพราะเหตุท่ีไดอ้บรม

กาย  แมทุ้กขเวทนาเกิดข้ึนก็ไม่ครอบงาํจิตตั้งอยู่  เพราะเหตุท่ีไดอ้บรมจิตทั้งสอง

อยา่งน้ี  ดงัน้ี  ดูกรอคัคิเวสสนะ  บุคคลท่ีมีกายอบรมแลว้  มีจิตอบรมแลว้เป็น  อยา่ง

น้ี3

๒๐ 
 

 เม่ือบุคคลมารู้ตามความเป็นจริงว่าจิตของเรานั้นเป็นอย่างไร  คือจิตนั้นมีอารมณ์ท่ีสบาย  

หรือไม่สบาย  รู้อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนวา่ทุกขห์รือไม่  เรามีความเดือดร้อนหรือไม่  และสามารถเขา้ถึงกฎ

ของไตรลกัษณ์  เห็นว่าเวทนาทั้งหลายไม่เท่ียง  เป็นทุกข์  และเป็นอนตัตา  จนจิตถอนจากความ   

ยึดมัน่สามารถเขา้ถึงความหลุดพน้จากทุกขท์ั้งปวงได ้ ดงันั้น  เม่ือบุคคลปฏิบติัไดเ้ช่นน้ีไดก้็ช่ือว่า

ไดเ้จริญตามหลกัมชัฌิมาปฏิปทา  หรือองคม์รรคขั้นสมาธิ  คือสัมมาวายามะ  คือมีความเพียรชอบ  

สัมมาสติ  คือมีความระลึกชอบ  และสัมมาสมาธิ  คือมีความตั้งใจมัน่ชอบ การดาํรงชีวิตของบุคคล

ผูป้ฏิบติัเช่นน้ีก็จะพบกบัความสงบสุขหมดความกงัวลต่าง ๆ  สามารถเขา้ถึงความเป็นกลางของ

ชีวติตลอดไป 

 

๔.๒.๒ การดํารงชีวติตามหลกัสมาธิปฏิปทาของบรรพชิต 

 มชัฌิมาปฏิปทา  หรือองค์มรรคขั้นสมาธิ  คือสัมมาวายามะ  สัมมาสติ  และสัมมาสมาธิ  

สําหรับบรรพชิตนั้น  สมาธิมีความสําคญัและมีประโยชน์มากทั้งโดยตรงและโดยออ้ม  เป็นธรรม   

ท่ีมีอุปการะมากในการงานทุกอยา่ง  ไม่วา่จะเป็นงานอยา่งหยาบหรืองานละเอียด  ไม่วา่จะประกอบ

กิจการทางโลก  หรือในทางปฏิบติัธรรมโดยเฉพาะแล้ว  สมาธิมีความสําคญัและมีความจาํเป็น 

๒๐ม.มู. ๑๒/๓๖๙/๔๑๖-๔๑๗. 

                                                 



 

๙๗ 

อย่างยิ่งในการปฏิบติัธรรมเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดคือความหลุดพน้จากทุกข์อาสวะกิเลส

ทั้งหลาย  และเป็นหนา้ท่ีของนกับวชหรือบรรพชิตโดยตรงเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาและความ

ผาสุขของบุคคลผูป้ฏิบติั  และเพื่อเก้ือกูลแก่เหล่าสรรพสัตวท์ั้งหลายให้ไดรั้บความสงบสุข  โดยมี

ความเพียรพยายามให้การปฏิบติันั้นประสบผลสําเร็จ  ความเพียรชอบของบรรพชิตนั้นไดแ้ก่ความ

เพียรระดบัสูงซ่ึงเป็นความเพียรชอบ  ดงัพระพุทธองคต์รัสถึงเร่ืองความเพียรแก่ภิกษุทั้งหลายวา่ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สังวรปธานเป็นไฉน  ภิกษุในธรรมวินยัน้ี  เห็นรูปดว้ย

จกัษุแลว้ไม่ถือโดยนิมิต  ไม่ถือโดยอนุพยญัชนะ  ยอ่มปฏิบติัเพื่อสํารวมจกัขุนทรีย ์ 

ท่ีเม่ือไม่สํารวมแลว้  พึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอนัลามก  คือ  อภิชฌาและโทมนสั

ครอบงาํได ้ ย่อมรักษาจกัขุนทรีย ์ ถึงความสํารวมในจกัขุนทรีย ์ ฟังเสียงด้วยหู...  

ดมกล่ินดว้ยจมูก...ล้ิมรสดว้ยล้ิน...ถูกตอ้งโผฏฐพัพะดว้ยกาย...รู้ธรรมรมณ์ดว้ยใจ

แล้ว  ไม่ถือโดยนิมิต  ไม่ถือโดยอนุพยญัชนะ  ย่อมปฏิบติัเพื่อสํารวม  มนินทรีย ์     

ท่ีเม่ือไม่สํารวมแลว้  พึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอนัลามก  คือ  อภิชฌาและโทมนสั

ครอบงาํได้  ย่อมรักษามนินทรีย ์ ถึงความสํารวมในมนินทรีย ์ น้ีเราเรียกว่าสังวร

ปธาน 

.. .ก็ปหานปธานเป็นไฉน  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ย่อมครอบงํา  ย่อมละ        

ย่อมบรรเทา  ย่อมให้พินาศ  ย่อมให้ถึงความไม่มี  ซ่ึงกามวิตกท่ีเกิดข้ึนแล้ว...        

ซ่ึงพยาบาทวติกท่ีเกิดข้ึนแลว้...ซ่ึงวหิิงสาวติกท่ีเกิดข้ึนแลว้...ซ่ึงอกุศลธรรมอนัลามก

ท่ีเกิดข้ึนแลว้  น้ีเราเรียกวา่ปหานปธาน 

 ...ก็ภาวนาปธานเป็นไฉน  ภิกษุในธรรมวินยัน้ี  ยอ่มเจริญสติสัมโพชฌงค ์ 

อนัอาศยัวิเวก  อาศยัวิราคะ  อาศยันิโรธ  น้อมไปในความสละ  ย่อมเจริญธรรม

วจิยสัมโพชฌงค.์..ยอ่มเจริญวริิยสัมโพชฌงค.์..ยอ่มเจริญปีติสัมโพชฌงค.์..ยอ่มเจริญ

ปัสสัทธิสัมโพชฌงค.์..ยอ่มเจริญสมาธิสัมโพชฌงค.์..ยอ่มเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค ์ 

อนัอาศยัวิเวก  อาศยัวิราคะ  อาศยันิโรธ  นอ้มไปในความสละ  น้ีเราเรียกวา่ภาวนา

ปธาน 

 ...ก็อนุรักขนาปธานเป็นไฉน  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ย่อมตามรักษาสมาธิ

นิมิตอนัเจริญท่ีเกิดข้ึนแลว้  คือ  อฏัฐิกสัญญา  ปุฬวกสัญญา  วินีลกสัญญา  วิปุพพก-

สัญญา  วจิฉิทกสัญญา  อุทธุมาตกสัญญา  น้ีเราเรียกวา่อนุรักขนาปธาน...3

๒๑  
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๙๘ 

 ความเพียรทั้ง  ๔  ประการน้ี  เป็นความเพียรในทางท่ีชอบ  สัมมาวายามะ  ความเพียรชอบ

เป็นขอ้ท่ีให้ผูป้ฏิบติัประกอบให้บงัเกิดข้ึนในการดาํรงชีวิตเพื่อความปกติสุขทั้งแก่ตนเองและเพื่อ

ประโยชน์แก่ชาวโลกต่อไป  ดงันั้น  ความเพียรพยายามจะสําเร็จไดน้ั้นตอ้งประกอบดว้ยความมี

สติสัมปชัญญะให้มีในตน  คุณธรรมด้านอ่ืน ๆ  คือ  มีหิริ  และโอตตปัปะ เกิดข้ึนเป็นตามลาํดบั   

และเป็นปทัฏฐานในการพฒันาจิตให้สูงข้ึนไปและสามารถทาํลายอาสวะกิเลสให้หมดไปได ้       

ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

 ภิกษุทั้งหลาย  เม่ือสติสัมปชญัญะมีอยู ่ หิริโอตตปัปะของบุคคลผูส้มบูรณ์  

ดว้ยสติสัมปชญัญะ  ช่ือวา่มีเหตุสมบูรณ์  เม่ือหิริและโอตตปัปะมี  อินทรียส์ังวรของ

บุคคลผูส้มบูรณ์ดว้ยหิริและโอตตปัปะ  ช่ือวา่มีเหตุสมบูรณ์  เม่ืออินทรียส์ังวรมี  ศีล

ของบุคคลผูส้มบูรณ์ด้วยอินทรียส์ังวร  ช่ือว่ามีเหตุสมบูรณ์  เม่ือมีศีลสัมมาสมาธิ

ของบุคคลผูส้มบูรณ์ด้วยศีล  ช่ือว่ามีเหตุสมบูรณ์  เม่ือสัมมาสมาธิมี  ยถาภูตญาณ 

ทัสสนะ  ของบุคคลผู ้สมบูรณ์ด้วยสัมมาสมาธิ   ช่ือว่า มี เหตุสมบูรณ์  เ ม่ือ

ยถาภูตญาณทสัสนมี  นิพพิทาและวิราคะของบุคคลผูส้มบูรณ์ด้วย  ยถาภูตญาณ-   

ทสัสนะ  ช่ือว่ามีเหตุสมบูรณ์  เม่ือนิพพิทาและวิราคะมีวิมุตติญาณทสัสนะของ

บุคคลผูส้มบูรณ์ดว้ยนิพพิทาและวริาคะ  ช่ือวา่มีเหตุสมบูรณ์... ภิกษุทั้งหลาย  ตน้ไม้

ท่ีมีก่ิงและใบสมบูรณ์  สะเก็ด  เปลือก  กระพี้   แมแ้ก่นของตน้ไมน้ั้นย่อมถึงความ

สมบูรณ์  แม้ฉันใด...ภิกษุทั้งหลาย  เม่ือสติสัมปชัญญะมีหิริและโอตตปัปะของ

บุคคลผูส้มบูรณ์ดว้ยสติสัมปชญัญะ  ช่ือว่ามีเหตุสมบูรณ์  เม่ือหิริและโอตตปัปะมี

อินทรียส์ังวรของบุคคลผูส้มบูรณ์ด้วยหิริและโอตตปัปะ  ช่ือว่ามีเหตุสมบูรณ์...

วิมุตติญาณ ทัสสนะของบุคคลผูส้มบูรณ์ด้วยนิพพิทาและวิราคะ  ช่ือว่ามีเหตุ

สมบูรณ์  ฉนันั้น  เหมือนกนั3

๒๒   
 

 จากพระพุทธพจน์น้ี  แสดงให้ทราบว่าบุคคลควรเจริญสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ  เพราะ

สติสัมปชัญญะเป็นธรรมท่ีมีอุปการะมากในการเจริญธรรมเพื่อพฒันาจิตให้สูงข้ึนไป  เม่ือมี

สติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้ว  หิริคือ  ความละอายต่อบาป  โอตปัปะคือ  ความเกรงกลวัต่อบาป   

ยอ่มเกิดข้ึน  ความสํารวมระวงัในศีลก็จะเกิดข้ึน  และจะคอยระมดัระวงัมิให้ขอ้วตัรปฏิบติัของตน

ให้ด่างพล่อย  เช่น  ศีลของพระโสดาบนั  ท่านจะไม่ยอมให้ศีลของท่านด่างพล่อยได้  เรียกว่า       

อริยศีล  ศีลของพระอริยเจา้ทั้งหลาย  เม่ือมีความสํารวมในอินทรียส์ังวรอยา่งบริบูรณ์  ก็เป็นปัจจยั
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๙๙ 

ให้เกิดสมาธิ  เม่ือมีสมาธิสมบูรณ์  ก็เป็นปัจจยัให้เกิดญาณทสัสนะตามความเป็นจริงแลว้ยอ่มเป็น

ปัจจยัใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายเม่ือเกิดความเบ่ือหน่าย  จิตก็สาํรอกราคะสลดัออกไปได้3 ๒๓  

 สัมมาสติ  คือความระลึกชอบ  หมายเอาสติเป็นเคร่ืองพิจารณา  กล่าวคือพิจารณากาย  

เวทนา  จิต  และธรรม  แลว้สามารถกาํจดัอภิชฌาและโทมนสัเสียไดข้องภิกษุผูมี้ความเพียรมีสติ

เป็นเคร่ืองต่ืนตวัอยูเ่สมอ  และความระลึกชอบในท่ีน้ีหมายถึงระลึกในสติปัฏฐานทั้ง ๔ อยา่ง3

๒๔คือ 

  ๑) กายานุปัสสนา  คือการตั้งสติพิจารณาร่างกายในลกัษณะต่าง ๆ  คือกาํหนดลม

หายใจ  กาํหนดรู้อิริยาบถ  หรือสัมปชญัญะกาํหนดรู้ในการเคล่ือนไหวทุกอย่างตามท่ีเห็นอยู่ใน

ขณะนั้น  หรือกาํหนดร่างกายเป็นของปฏิกูล  กาํหนดว่าร่างกายตนเป็นเพียงสักวา่ธาตุแต่ละอยา่ง             

หรือกําหนดพิจารณาซากศพในสภาพต่าง ๆ โดยพิจารณาให้เห็นร่างกายว่า  กายสักว่ากาย              

มิใช่สัตว ์ บุคคล  ตวัตนเรา  เขา  เป็นเพียงแต่วา่กายเท่านั้น  ไม่ควรเขา้ไปยดึมัน่ 

  ๒) เวทนานุปัสสนา  คือตั้งสติกาํหนดพิจารณาเวทนาท่ีเป็นสุข  เป็นทุกข์  หรือ 

เฉย ๆ  ท่ีเกิดปรากฏข้ึนตามความเป็นจริงว่า  เป็นเพียงแต่เวทนา  โดยพิจารณาว่า  เวทนาสักว่า

เวทนา  มิใช่สัตว ์ บุคคล  ตวัตน  เรา  เขา  เป็นเพียงแต่วา่เวทนาเท่านั้น  ไม่ควรเขา้ไปยดึมัน่ 

  ๓) จิตตานุปัสสนา  คือการตั้งสติกาํหนดพิจารณาจิตท่ีเป็นไปต่าง ๆ  ให้เห็นตามท่ี

เป็นจริงวา่เป็นแต่เพียงจิต  โดยพิจารณาวา่  จิตสักวา่จิต  ไม่ใช่สัตว ์ บุคคล  ตวัตน  เรา  เขา  คือมีสติ

รู้ชดั   จิตของตนไม่วา่จะมีราคะ  โทสะ  และโมหะ  หรือไม่อยา่งไร  ตามท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

  ๔) ธัมมานุปัสสนา  คือการตั้งสติกาํหนดพิจารณาธรรม  มีสติรู้ชดัธรรมทั้งหลาย  

เช่น  อริยสัจจ์  ขนัธ์  ๕  ปฏิจจสมุปบาท  วา่อยา่งไรมีในตนหรือไม่  เกิดข้ึน  ตั้งอยู่  และดบัไปได้

อยา่งไร  โดยพิจารณาวา่  ธรรมสักวา่ธรรม  มิใช่สัตว ์ บุคคล  ตวัตน  เรา  เขา  ตามท่ีเป็นจริง3

๒๕
 

 ดงันั้น  สติจึงเป็นธรรมท่ีมีอุปการะมากต่อสมาธิ  และเป็นสมาธิท่ีสมบูรณ์  ผูอ้บรมฝึกฝน

จิตไม่ควรขาดสติซ่ึงเป็นหลักธรรมเคร่ืองสนับสนุนในการเจริญสมาธิและวิปัสสนา  ด้วยเหตุ

ดงักล่าวน้ี  ตวัสติเป็นใหญ่เป็นประธานในการเจริญภาวนา  เพราะถา้หากขาดตวัเสาหลกัคือสติแลว้  

สมาธิและปัญญาก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได้  ความสงบระงบัก็ไม่สามารถเกิดได ้ ฉะนั้นเม่ือขาดสติ

๒๓พระมหาสุวฒัน์  สุวฑฺฒโน, “การศึกษาเร่ืองสติในฐานะองค์ธรรมเพื่อการพฒันาชีวิตตาม

หลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั: 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั), ๒๕๔๘, หนา้ ๑๔๙. 
๒๔ที.ม. ๑๐/๑๖๐/๑๑๑. 
๒๕ ิตวณฺโณ  ภิกฺขุ, วิปัสสนาภาวนา, พิมพ์คร้ังท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา-

มกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), หนา้ ๖๒. 

                                                 



 

๑๐๐ 

ย่อมเป็นบ่อเกิดของนิวรณ์เข้าครอบงาํจิต  จึงไม่สามารถบรรลุความดีได้  เพราะเหตุเผลอสติ

ในขณะปฏิบติัสมาธิ  ซ่ึงตวันิวรณ์น้ีเป็นตวักิเลสอย่างกลาง  ท่ีมกักลุ้มรุมจิตใจให้ได้รับความ

เดือดร้อนกระวนกระวาย  บุคคลใดก็ตามถา้หากถูกนิวรณ์เขา้ครอบงาํจิตใจแลว้ก็ยากนกัท่ีจะปฏิบติั

ธรรมสําเร็จสูงข้ึนไปได้  คือบรรลุถึงธรรมชั้นสูงได้  นิวรณ์น้ีเป็นกิเลสท่ีทาํให้จิตเศร้าหมอง         

ซ่ึงเป็นอาคนัตุกะ  ผูม้าเยือน  กิเลสตวัใดตวัหน่ึงใน  ๕  ตวันั้น  เม่ือเขา้ครอบงาํจิตเราไดย้อ่มทาํให้

จิตใจของเราให้เศร้าหมองและกระทาํให้ปัญญาอ่อนกาํลงัลง  และยอ่มกระทาํให้มืดไม่เกิดสมาธิ

และปัญญา  สมดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

 ...ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงละนิวรณ์  ๕  อนัเป็นอุปกิเลสของใจ  ทอน

กาํลงัปัญญา3

๒๖ กระทาํใหมื้ด  กระทาํไม่ใหมี้จกัษุ  กระทาํไม่ใหมี้ญาณ  เป็นท่ีตั้งแห่ง

ความดบัปัญญา  เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคบัแคน้  ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน3

๒๗ 
 

 จากพระพุทธพจน์น้ี  ยอ่มช้ีใหท้ราบวา่  ถา้หากขาดสติเป็นเคร่ืองระลึกถึงธรรมท่ีจะให้เกิด

สมาธิแลว้  ก็จะถูกนิวรณ์เขา้ครอบงาํจิตใจได ้ ทาํใหเ้ราไม่สามารถกระทาํสมาธิให้เกิดข้ึนได ้ จิตใจ

ก็ไม่สงบไม่สามารถตั้งอยูใ่นความดี  และนิวรณ์ทั้ง  ๕  นั้นคือ 

  ๑) กามฉันทนิวรณ์  ท่านเปรียบไวเ้หมือนไฟ  ไฟในท่ีน้ี  หมายถึง  ไฟคือราคะ  

บุคคลใด  ก็ตามหากถูกไฟกองน้ีเผาอยู ่ ยอ่มหาความสงบสุขไม่ได ้ มีแต่ความกลดักลุม้เพราะราคะ  

ยอ่มเกิดความทุกข ์ ความเดือดร้อน  วุน่วายต่าง  ๆ  

  ๒) พยาปาทนิวรณ์  คือ  ความปองร้าย  ความพยาบาท  ความอาฆาต  ก็จดัเป็นไฟ

ชนิดหน่ึง  คือไฟโทสะ  กิเลสตวัน้ีเม่ือเกิดข้ึน  จะเร่ิมเกิดจากปฏิฆะเสียก่อน  เพราะขาดสติไม่

สามารถยบัย ั้ง ชัง่ใจได้  จึงกระทบกระทัง่จิต  เกิดความไม่พอใจ  แลว้จึงก่อเช้ือไหมล้ามไปเป็น

โกธะ  คือความโกรธ  และเป็นปัจจยัให้เกิดความพยาบาท  คือผูกใจเจ็บ เม่ือบรรพชิตปฏิบติัสมาธิ

ถา้ยงัไม่สามารถกาํจดันิวรณ์ได ้ ก็ยากท่ีจะกระทาํจิตใจใหเ้กิดความสงบได ้

  ๓) ถีนมิทธนิวรณ์  คือ  ความทอ้แทแ้ละความง่วงซึม  กิเลสสองตวัน้ีเป็นอกุศล

เจตสิก    เม่ือเกิดข้ึนแลว้ทาํให้ทอ้แท ้ ง่วงซึม  ไม่อยากพูดกบัใคร  หมดความสบายใจ  ไม่มีความ

เบิกบานใจเพราะถูกนิวรณ์ตวัน้ีกั้นจิตไว ้ หากไม่สามารถกาํจดัออกไปไดก้็ไม่สามารถทาํสมาธิให้

เกิดข้ึนได ้

  ๔) อุทธจัจกุกกุจจนิวรณ์  คือเป็นอกุศลเจตสิกเหมือนกนัเพราะเกิดข้ึนมาพร้อมกนั  

คือ  ความฟุ้งซ่านและความรําคาญใจ  เช่นเกิดความไม่สบายใจ  หงุดหงิดอยูต่ลอดเวลา  หากใครมา

๒๖ส.ํม. ๑๙/๒๓๓/๑๘๑. 
๒๗ส.ํม. ๑๙/๒๒๑/๑๖๖. 

                                                 



 

๑๐๑ 

พูดกระทบกระเทือนใจหน่อยก็เกิดความรําคาญใจ  หากไม่มีสติก็ไม่สามารถกาํจดันิวรณ์ตวัน้ีได ้    

ยอ่มไม่เป็นสมาธิ 

  ๕) วิจิกิจฉานิวรณ์  คือ  ความลังเลสงสัย  เช่นสงสัยในคุณพระพุทธ  คุณพระ

ธรรม  และคุณพระสงฆ ์ เก่ียวกบัสิกขาบท  หรือกล่าววา่  คลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลาย  ลงัเล

ใจในการปฏิบติั  เลยปฏิบติัธรรมไม่กา้วหนา้  หรือกระทาํอะไรไม่สาํเร็จตามความประสงคไ์ด ้

เม่ือภิกษุละนิวรณ์ดงักล่าวไดแ้ลว้  มีจิตสงบระงบั  เสร็จกิจแลว้  กิจอ่ืนจะพึงกระทาํอีกนั้น

ไม่มี  เปรียบเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบ  ยอ่มไม่สะเทือนดว้ยลม ฉนัใด  รูป  เสียง  กล่ิน  รส  สัมผสั  

และธรรมารมณ์ทั้งหลายย่อมไม่ทาํให้จิตของภิกษุนั้นหวัน่ไหวได้  และไม่เกาะเก่ียวกบัอารมณ์     

ใด ๆ  เพราะภิกษุนั้นพิจารณาเห็นความเส่ือมไปของอารมณ์นั้น  เม่ือจิตตั้งมัน่ดีแลว้  ไม่มีความ

กาํหนัดในอารมณ์เป็นท่ีตั้งแห่งความกาํหนัด  ไม่ขดัเคืองในอารมณ์เป็นท่ีตั้ งแห่งความขดัเคือง       

ผูใ้ดอบรมจิตไดอ้ย่างน้ี  ทุกข์จะมาถึงภิกษุนั้นแต่ท่ีไหน  ดงันั้นหากภิกษุตั้งจิตไวผ้ิดจะนาํความ

เสียหายมาให้  เพราะจิตเป็นส่ิงท่ีจะให้เกิดการกระทาํดีและการกระทาํชัว่  เพราะฉะนั้น  ภิกษุจึง

ตอ้งฝึกจิตเพื่อไม่ใหต้กไปท่ีชัว่  ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

 เราจกัระวงัจิตนั้นไว ้ เหมือนนายหตัถาจารย ์ กกัชา้งไวท่ี้ประตูนครฉนันั้น  

เราจกัไม่ประกอบจิตไวใ้นธรรมอนัลามก  จกัไม่ยอมให้จิตตกลงไปสู่ข่ายแห่งกาม

อนัเกิดในร่างกาย  เจา้ถูกเรากกัขงัไวแ้ลว้  จกัไปตามชอบใจไม่ไดเ้หมือนชา้งไดช่้อง

ประตูฉะนั้น  ดูกรจิตชัว่ชา้  บดัน้ี  เจา้จกัยินดีในธรรมอนัลามกเท่ียวไปเนือง ๆ  ดงั

ก่อนมิได ้ นายควาญชา้งมีกาํลงัแข็งแรง  ยอ่มบงัคบัชา้งท่ีจบัไดใ้หม่  ยงัไม่ไดฝึ้กให้

อยู่ในอาํนาจดว้ยขอ  ฉนัใด  เราจกับงัคบัเจา้ให้อยู่ในอาํนาจ  ฉันนั้น  นายสารถี  ผู ้

ฉลาดในการฝึกมา้ใหดี้  เป็นผูป้ระเสริฐ  ยอ่มฝึกมา้ให้รอบรู้ได ้ ฉนัใด  เราจกัฝึกเจา้

ให้ตั้ งอยู่ในพละ  ๕  ฉันนั้น  จกัผูกเจ้าไวด้้วยสติ  จกัฝึกจกับงัคบัเจ้าให้ธุระด้วย

ความเพียร  เจา้จกัไม่ไดไ้ปไกลจากอารมณ์ภายในละนะจิต3

๒๘ 
 

 หลกัของสมาธิจึงเป็นหลกัธรรมสําคญัเพื่อปฏิบติัเขา้ถึงจุดมุ่งหมายสูงสุด  คือ  ความหลุด

พน้จากกิเลสและกองทุกขท์ั้งปวง  แต่สมาธิก็มีขอบเขตจาํกดัอยูใ่นระดบัหน่ึงเท่านั้น  เพราะธรรม 

ท่ีสําคญัท่ีสุดเป็นตวัตดัสินในขั้นสุดทา้ยอนัได้แก่ตวัปัญญา  หรือการเตรียมจิตให้พร้อมท่ีจะใช้

ปัญญาพิจารณาให้รู้แจ้งสภาวะตามความเป็นจริง  เป็นบาทแห่งวิปัสสนา  เพื่อทําให้เกิด

ยถาภูตญาณทศันะ  ซ่ึงจะนาํไปสู่วิชชาและวิมุตติในท่ีสุด  และการเตรียมจิตให้อยูใ่นสภาพพร้อม

และง่ายต่อการปลูกฝังคุณธรรมต่าง ๆ  และเสริมสร้างนิสัยท่ีดี  รู้จกัทาํใจให้สงบและสะกดกั้น     

๒๘ข.ุเถร. ๒๖/๓๔๓/๒๗๕. 

                                                 



 

๑๐๒ 

ผ่อนเบาความทุกข์ท่ีเกิดข้ึนในใจได ้ หรือมีความมัน่คงทางอารมณ์  และมีภูมิคุม้กนัโรคทางจิต  

ประโยชน์ดงักล่าวเม่ือใช้จิตท่ีมีสมาธินั้น  เป็นฐานเพื่อปฏิบติัตามหลกัสติปัฏฐาน  คือดาํรงชีวิต

อย่างมีสติรู้เท่าทนัพฤติกรรมทางกายวาจา  และความรู้สึกนึกคิดทางใจ  เม่ือปฏิบติัเช่นน้ีย่อมมี

ประโยชน์อยา่งเดียว  และไม่มีพิษภยัอนัตรายแก่ชีวติจิตใจของตนไดเ้ลย3

๒๙ 

 ดงันั้น  การปฏิบติัตามหลกัมชัฌิมาปฏิปทา  หรือองค์มรรคขั้นสมาธิ  คือ  สัมมาวายามะ 

สัมมาสติ  และสัมมาสมาธิ  สําหรับบรรพชิตนั้นเม่ือปฏิบติัครบบริบูรณ์ทั้งทางด้านความเพียร

พยายามชอบ  มีความระลึกชอบ  และมีความตั้งใจมัน่ชอบ  เพื่อแกไ้ขปัญหาทุกข์ท่ีเกิดข้ึนแก่ตน

แล้วและสามารถแนะนาํการแก้ไขปัญหาให้กบัสรรพสัตวท์ั้งหลาย  ด้วยการกระทาํให้เห็นเป็น

ตวัอยา่งเร่ืองการอบรมสติปัญญาเพื่อนาํพาใหบุ้คคลเหล่านั้นไดฝึ้กฝนปฏิบติัตามจนบรรลุขั้นสูงสุด

คือความหลุดพน้จากทุกข์ทั้งปวง  หากภิกษุปฏิบติัตามหลกัสมาธิปฏิปทา หรือองค์มรรคเหล่าน้ี

แล้วได้ช่ือว่าปฏิบติัตามคาํสอนของพระศาสดา  ถือว่าเป็นผูน้ําทางด้านจิตวิญญาณได้กระทาํ

ประโยชน์สูงสุดใหก้บัตนเอง  และเป็นประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใหอ้ยูร่่มเยน็เป็นสุขตลอดไป 

 

๔.๓ การดาํรงชีวติตามหลกัปัญญาปฏปิทา 

 มัชฌิมาปฏิปทา  หรือองค์มรรคขั้นปัญญา  มีสัมมาทิฏฐิ  คือความเห็นชอบ  สัมมา

สังกปัปะ  คือความดาํริชอบ  ให้เจริญงอกงามข้ึนจนสามารถรู้ตามความเป็นจริงตามเหตุปัจจยัท่ีทาํ

ให้แกไ้ขปัญหาตามแนวทางเหตุผลสามารถรู้เท่าทนัโลกและชีวิตจนสามารถทาํจิตใจให้บริสุทธ์ิ  

หลุดพน้จากความยึดติดในส่ิงต่าง ๆ  มีความพร้อมสมบูรณ์ทางปัญญา  ถึงมาตรฐานของอริยชน

สามารถเป็นอยูด่ว้ยปัญญา  การประพฤติปฏิบติัในการดาํรงชีวิตเช่นน้ีย่อมมีจิตใจผ่องใสเบิกบาน

ปราศจากทุกข์  หลุดพน้จากการยึดติดต่าง ๆ  เป็นอิสระด้วยปัญญาอย่างแท้จริง  หรือปัญญา          

คือวิปัสสนา  คือการฝึกอบรมปัญญาให้แก่กล้าสามารถพิจารณาเห็นสังขารธรรมทั้ งหลาย           

ตามสภาพท่ีเป็นจริง  คือเห็นเป็นส่ิงไม่เท่ียง  ไม่คงทนถาวร  และไม่มีแก่นสาร  มีการเกิดข้ึนตั้งอยู่

และดบัสลายไปในท่ีสุด  การพฒันาตนด้วยการเจริญวิปัสสนาเป็นการฝึกให้เกิดปัญญาเพื่อดับ

วิปลาสธรรม  คือธรรมท่ีเห็นผิดไปจากความเป็นจริง  ได้แก่ความเห็นผิด  รู้ผิด  เข้าใจผิด            

และจาํผิด  เพราะปัญญาเม่ือเกิดข้ึนแล้ว  ย่อมดับอวิชชาได้ เกิดความเห็นถูก  รู้ถูก  เข้าใจถูก        

และจาํถูกเขา้มาแทนท่ี  ซ่ึงเป็นการหลุดพน้ดว้ยปัญญา 

 

๒๙พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อา้งแลว้, หน้า 

๘๓๔. 

                                                 



 

๑๐๓ 

๔.๓.๑ การดํารงชีวติตามหลกัปัญญาปฏิปทาของคฤหัสถ์ 

 มชัฌิมาปฏิปทา  หรือองค์มรรคขั้นปัญญา  มีความเห็นชอบ  และมีความดาํริชอบในการ

ดํารงชีวิตของคฤหัสถ์นั้ น  หากมีการดํารงชีวิตท่ีดีในแต่ละบุคคล  สังคมรอบข้างก็จะดีตาม         

ดว้ยการประพฤติดี  เป็นหลักปฏิบติัชอบในการดาํรงชีวิตของมวลมนุษย์  เพราะเป็นแนวทาง

ประพฤติปฏิบติัให้ตนมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นบุคคลท่ีดี  ทั้งเป็นพื้นฐานในการดาํเนินชีวิต

เพื่อบรรลุความพอดีเป็นกลางสูงสุดของชีวิต  ดงันั้น  ปัญญาคือความเห็นชอบในท่ีน้ี  หมายเอา   

ความเห็นชอบในอริยสจัทั้ง  ๔  ประการ3

๓๐ไดแ้ก่ 

  ๑) ทุกข ์ คือปัญหาต่าง ๆ  ของชีวิตมนุษย ์ เป็นความบีบคั้นชีวิตจิตใจ  มีอยูท่ ัว่ไป

แก่มนุษยแ์ละสัตวท์ั้งหลาย  เม่ือเกิดข้ึนแก่ผูใ้ดก็ตามผูน้ั้นยอ่มทนไดย้าก  เช่น  ตอ้งพลดัพรากจาก

บุคคล  อนัเป็นท่ีรัก  ท่ีพอใจ  มีบิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  ลูก  หลาน  และญาติสนิทมิตรสหาย

เหล่าน้ี  คือความพลดัพรากจากบุคคล  สัตว ์ อนัเป็นท่ีรัก  เป็นความทุกข ์

  ๒) สมุทยั  คือเหตุแห่งทุกข์นั้น  หมายเอาตณัหาทั้ง  ๓  อย่าง  ซ่ึงมีลกัษณะเป็น

การสร้างความมี  ความเป็นใหป้รากฏเกิดข้ึน  มี ๑. กามตณัหา  ความอยากด้ินรนในรูปสวย ๆ เสียง

เพราะ ๆ กล่ินหอม ๆ  รสอร่อย  ส่ิงสัมผสักายนุ่ม ๆ  และธรรมารมณ์ท่ีถูกใจตน  ถา้ไม่ถูกใจตนก็จะ

มีความเศร้าโศกเสียดายอนัเป็นสาเหตุของความทุกข์  ๒. ภวตณัหา  ความอยากเป็นในฐานะ  

ตาํแหน่ง   ชั้นยศต่าง ๆ  ท่ีตนปรารถนาพอใจ  แต่พอไดส้มความปรารถนาสักระยะหน่ึงก็เกิดความ

เบ่ือหน่าย  หลงัจากนั้นก็จะอยากต่อไป  เม่ือเกิดความเปล่ียนแปลงไม่ไดด้งัใจก็เกิดความโศกเสียใจ  

อนัเป็นสาเหตุของความทุกข์ ๓. วิภวตณัหา  ความไม่ตอ้งการมี  ไม่ตอ้งการเป็น  ความอยากท่ีมี

ลกัษณะ   อึดอดัใจ  ระอิดระอาใจ  ความอยากท่ีเจือดว้ยโทสะ  เช่น  อยากด่าคน  อยากทาํร้ายเขา  

ความอยากชนิดน้ีท่ีก่อความทุกข์ความคบัแคน้ใจ  ด้วยเพลิงแห่งโทสะ  ริษยา  พยาบาท  ดงันั้น

ตณัหาทั้ง  ๓  น้ีเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ส่วนตวับุคคลและเป็นมูลเหตุของการเอารัดเอาเปรียบ  

ความโหดร้าย  การประพฤติทุจริตคอรัปชัน่  เกิดความไม่เสมอภาคทางสังคมข้ึน  มีอาชญากรรม

และภยัต่าง ๆ  ในสังคมมากมาย  ฉะนั้นตณัหาจึงเป็นเหตุแห่งทุกข ์

  ๓) นิโรธ  คือความดบัทุกข ์ เพราะความส้ินไปแห่งตณัหา  ดงันั้นคฤหัสถ์ผูค้รอง

เรือน  ย่อมปฏิบติัระดบัท่ีพอจะกระทาํได ้เช่นความดบัระดบัตทงัคนิโรธ  ความดบัดว้ยองค์นั้น ๆ  

หรือดบักิเลสได้ชั่วคราว  เช่น  เม่ือเมตตากรุณาเกิดข้ึน  ความโกรธและความคิดพยาบาทความ

เบียดเบียนย่อมดบัไป  และวิกขมัภนนิโรธ  ดบักิเลสหรือข่มกิเลสไวด้้วยกาํลงัของฌาน  เช่นข่ม

นิวรณ์  ๕     ไวด้้วยกาํลงัแห่งฌาน  บุคคลผูไ้ด้ฌานย่อมมีอาการเหมือนหน่ึงผูไ้ม่มีกิเลส  ท่าน

๓๐ส.ํม. ๑๙/๑๐๗๑/๕๙๑. 

                                                 



 

๑๐๔ 

เปรียบเหมือนหญา้ท่ีศิลาทบัไว ้ หรือเหมือนดงัโรคบางอยา่งท่ีถูกคุมไวด้ว้ยยา  ตลอดเวลาท่ียานั้นยงั

มีกาํลงัอยู ่ โรคดงักล่าวยอ่มสงบระงบัไป 

  ๔) มรรค  คือ  ทางดบัทุกข์  หรือทางกาํจดัสาเหตุแห่งปัญหา  มีองคป์ระกอบ  ๘  

อยา่งคือ ความเห็นชอบ  ความดาํริชอบ  การเจรจาชอบ  การกระทาํการงานชอบ  การมีอาชีพชอบ  

การมีความเพียรชอบ  ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมัน่ชอบ  ดงันั้นมรรคมีองค์ ๘  น้ีมีประโยชน์           

ในชีวิตประจาํวนัสําหรับบุคคลทัว่ไปอาจจะปฏิบติัในขั้นท่ีตํ่าลงมา  เปรียบเหมือนตัวยาชนิด

เดียวกนั  ถา้เด็กก็ตอ้งรับประทานนอ้ย  ส่วนผูใ้หญ่ก็จะรับประทานมากข้ึนไป  หากโรครุนแรงมาก

อาจตอ้งเพิ่มตวัยา  โรคดงักล่าวก็จะทุเลาลดยาลง3

๓๑  

 ดงันั้น  ในชีวิตประจาํวนั  บุคคลจาํเป็นตอ้งมีความเห็นอนัถูกตอ้ง  ความดาํริหรือความคิด

อนัถูกตอ้ง  การกล่าววาจาท่ีไพเราะไม่มีโทษ  การกระทาํท่ีดี  มีอาชีพท่ีสุจริต  มีความพยายาม         

ท่ีถูกตอ้ง  มีสติและสมาธิอนัถูกตอ้ง  ฉะนั้นบุคคลตอ้งยอมรับว่าส่ิงเหล่าน้ีมีความจาํเป็นต่อการ

ดาํรงชีวิตประจาํวนัของทุกคน  คุณธรรมเหล่าน้ีก็คือมรรคมีองค์  ๘  นัน่เอง  ผูด้าํรงชีวิตตามหลกั

ดงักล่าวน้ีย่อมมีแต่ความสุข  ความเจริญ  ความโปร่งใจ  ไม่มีความขดัแยง้ในจิตใจอนัเป็นสาเหตุ

สาํคญัประการหน่ึงของความทุกข ์ และความวติกกงัวลของมวลมนุษย ์

 การดาํรงชีวติของมวลมนุษยย์อ่มมีความคิดความดาํริท่ีแตกต่างกนั  ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงความ

ดําริในขั้ นของโลกียะอันเป็นระดับท่ีปฏิบัติทั่ว ๆ  ไปท่ีตํ่ าลงมาเท่านั้ น  แต่ความดําริชอบ               

หรือความนึกคิดในทางท่ีถูกต้อง  เป็นส่ิงตรงกันข้ามกับความดําริผิดซ่ึงมีมิจฉาสังกัปปะ  ๓  

ประการคือ 

  ๑) กามวิตก  คือ  ความดําริในเร่ืองของกาม  ความนึกคิดหมกมุ่นพวัพนัท่ีจะ

แสวงหากบัส่ิงท่ีจะสนองความตอ้งการทางประสาทสัมผสัทั้ง  ๕  อนัมีตณัหาอุปาทานเหล่าน้ี  มี

ความคิดท่ีเห็น   แก่ตวั  ซ่ึงมีโลภะเป็นตวัมูลเหตุ 

  ๒) พยาบาทวิตก  คือ  ความดาํริในความปองร้ายประทุษร้าย  ท่ีประกอบไปดว้ย

ความ ไม่พอใจ  ขดัเคือง  เคียดแคน้ชิงชงัมองผูอ่ื้นเป็นศตัรูไปหมด  ซ่ึงมีโทสะเป็นมูลเหตุ 

  ๓) วิหิงสาวิตก  คือความดาํริในการเบียดเบียน  อยากทาํร้าย  อยากทาํลาย  อยาก

ใหผู้อ่ื้นประสบความทุกขค์วามเดือดร้อนเพราะมีโทสะเป็นมูลเหตุ 

 ความดาํริดงักล่าวน้ี  อนัเป็นเร่ืองปกติของบุคคลส่วนมาก  เพราะเป็นเร่ืองธรรมดาสําหรับ

ปุถุชนเม่ือรับรู้ถึงอารมณ์อย่างใดอย่างหน่ึง  ด้วยการเห็น  การได้ยิน  หรือได้สัมผสัก็ตาม            

๓๑วศิน  อินทสระ, หลกัธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหา-

นคร : สาํนกัพิมพธ์รรมดา, ๒๕๔๔), หนา้ ๓๖. 

                                                 



 

๑๐๕ 

ย่อมเกิดความรู้สึกทางด้านพอใจหรือไม่พอใจ  เช่น  ถา้ถูกใจ  ติดใจ  อยากได้พวัพนั  คลอ้ยตาม  

หากไม่ถูกใจ  ไม่ชอบใจ  ขดัแยง้  เกิดความไม่พอใจเหล่าน้ี  ดงันั้นความคิดดงักล่าวเป็นความคิด   

ท่ีทัว่ไปสาํหรับปุถุชนธรรมดา  ซ่ึงเป็นความคิดท่ีสุดโต่งดา้นใดดา้นหน่ึงเสมอ   

 สัมมาสังกัปปะ  ความดําริ  ในปัจจุบันย่อมกล่าวว่า  มีความคิดริเร่ิม  หรือมีความคิด

สร้างสรรค์  เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทนัต่อการพฒันาของโลกในยุคปัจจุบนั  ความดาํริชอบ        

คือความคิดท่ีไม่เบียดเบียนตนเองและบุคคลอ่ืน  หรือมีความคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ

บุคคลอ่ืน เช่น  บุคคลผูเ้ป็นครูบาอาจารย ์ ย่อมตอ้งแนะนาํศิษยว์่าส่ิงไหนควรกระทาํหรือไม่ควร

กระทาํอย่างไร  ไม่มีความคิดท่ีจะปิดบงัอาํพราง  เม่ือมีความดาํริชอบเช่นน้ี ย่อมจะทาํให้ตนเอง

สังคมมีความร่มเย็นอยู่เป็นสุข  มีการเอ้ือประโยชน์ต่อกัน  ไม่ต้องมีความหวาดระแวงต่อภัย

อนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนทั้งแก่ตนและบุคคลอ่ืน  ไม่ตอ้งตามฆ่า  แก้แค้น  ล้างผลาญ  หรือคอยจอ้ง       

ทาํร้ายและทาํลายกนัและกนั  มีแต่จะร่วมกนัคิดสร้างสรรคค์วามเจริญใหเ้กิดมีข้ึนในสังคมโดยรวม   

ดงันั้น  การจะเป็นมนุษยส์มบูรณ์ได้นั้นตอ้งมีองค์ความรู้ด้วยการนาํหลกัสัปปุริสธรรม      

ซ่ึงเป็นหลักปฏิบติัให้บรรลุความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์  ซ่ึงถือว่าเป็นอุดุมคติสูงสุดในระดับ       

โลกียภาพ  ดว้ยการเป็นสมาชิกท่ีดีมีคุณค่าอยา่งแทจ้ริงของมวลมนุษยชาติ  ดว้ยการปฏิบติัตามหลกั

ของสัปปุริสธรรม  คือบุคคลท่ีมีสัมมาทิฏฐิ  ผูมี้ความเห็นถูกตอ้งตามทาํนองครองธรรม  ดงัพระ

พุทธพจน์ตรัสวา่ 

 ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวนิยัน้ี  ๑.เป็นผูรู้้จกัเหตุ  ๒.เป็นผูรู้้จกัผล  

๓. เป็นผูรู้้จกัตน  ๔. เป็นผูรู้้จกัประมาณ  ๕.  เป็นผูรู้้จกักาล  ๖. เป็นผูรู้้จกับริษทั  ๗. 

เป็นผูรู้้จกับุคคล3

๓๒ 
 

 จากพุทธพจน์น้ี  หลกัสัปปุริสธรรมทั้ง  ๗  ประการน้ีคฤหสัถ์จะตอ้งปฏิบติัโดยหลกัน้ีคือ  

รู้เหตุ  รู้ผล  รู้ตน  รู้กาล  รู้ประมาณ  รู้บริษทั  รู้บุคคลให้ไดอ้ยา่งชดัเจน  จึงไดช่ื้อวา่เป็นผูส้มบูรณ์

อย่างแทจ้ริง  ดงันั้นในหลกัธรรมทั้ง  ๗  ประการน้ี  คฤหสัถ์ผูมี้ปัญญาจะตอ้งปฏิบติัโดยถือหลกั

ความเป็นมนุษยแ์ทแ้ละสามารถประพฤติปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัดงักล่าวโดยสมบูรณ์แลว้  

ท่านผูน้ั้นยอ่มไดก้ารยอมรับวา่เป็น  “คนดีแท”้ หรือเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์  การกระทาํของบุคคล

เช่นน้ีย่อมเหมาะสมถูกตอ้งปราศจากความผิดพลาด  นาํประโยชน์สันติสุขมาสู่ตนเองและสังคม

โดยส่วนรวม  บุคคลผูป้ระสงคจ์ะให้การดาํรงชีวิตไปโดยราบร่ืนเรียบร้อยเป็นสุขช่วยเหลือสังคม

ประเทศชาติไดจ้ะตอ้งเป็นผูรู้้จกัเหตุ  รู้จกัผล  รู้จกัตน  รู้จกัประมาณ  รู้จกักาล  รู้จกับริษทั  และรู้จกั

๓๒ที.ปา. ๑๑/๓๓๐/๓๑๒. 

                                                 



 

๑๐๖ 

บุคคลให้ไดอ้ยา่งถ่องแท ้ จึงไดช่ื้อวา่เป็นผูมี้สัมมาทิฏฐิ  หรือเป็นผูมี้ปัญญา  เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์

อยา่งแทจ้ริง   

 กล่าวโดยสรุปด้วยเหตุผลในการดาํรงชีวิตในชีวิตประจาํวนัของแต่ละบุคคลนั้น  ท่ีไม่

จาํเป็นตอ้งมีความเห็นอนัถูกตอ้ง  มีความดาํริถูกตอ้ง  มีคาํพูดท่ีดี  การกระทาํท่ีดี  มีอาชีพท่ีสุจริต   

มีความพยายามท่ีถูกตอ้ง  มีสติและสมาธิอนัถูกตอ้ง  เพราะชีวติมนุษยทุ์กคนตอ้งมีการเสาะแสวงหา

มาซ่ึงเคร่ืองอาํนวยความสะดวกสบายต่าง ๆ และทุกคนตอ้งยอมรับว่าส่ิงเหล่าน้ีมีความจาํเป็น       

ต่อชีวิตประจาํวนัของมนุษยทุ์กคน  ดงันั้นเม่ือบุคคลผูมี้ปัญญาสามารถรู้เหตุ  รู้ผล  รู้ตน  รู้กาล       

รู้ประมาณ  รู้บริษัท  รู้บุคคลแล้วย่อมดํารงชีวิตอย่างมีความสุข  ความเจริญ  ความโปร่งใจ            

ไม่มีความขดัแยง้ในจิตใจ  อนัเป็นสาเหตุสําคญัประการหน่ึงของความทุกข์  ความวิตกกังวล       

ของมวลมนุษย ์

๔.๓.๒ การดํารงชีวติตามหลกัปัญญาปฏิปทาของบรรพชิต 

 มัชฌิมาปฏิปทา  หรือองค์มรรคขั้นปัญญา  มีความเห็นชอบ  และมีความดําริชอบ          

ของบรรพชิต  คือศึกษาปัญญาใหร้อบรู้ในส่ิงท่ีควรรู้  รู้การดบัทุกขไ์ด ้ และรู้ตามความจริง  คือการ

รู้แจง้ในอริยสัจทั้ง  ๔  ประการซ่ึงไดแ้ก่  รู้ทุกข ์ รู้เหตุเกิดแห่งทุกข ์ รู้ความดบัทุกข ์ และรู้ทางแห่ง

การดบัทุกข ์ ความรู้ดงักล่าวน้ีเพื่อท่ีจะนาํตนใหพ้น้จากความทุกขค์วามเดือดร้อน  และมิใช่รู้เพื่อจะ

สนองกิเลสตณัหา  และความเห็นชอบนั้นคือความเห็นในอริสัจ  ๔  ประการ3

๓๓  ไดแ้ก่ 

  ๑) ทุกข ์  คือ  ความไม่สบายกาย  ไม่สบายใจ  หรือสภาพท่ีทนไดย้าก  มีสภาวะท่ี

บีบคั้น  มีความบกพร่องไม่มีความสมบูรณ์ในตวัเอง  ขาดแก่นสารและความเท่ียงแท ้ ไม่สามารถ

ใหค้วามพึงพอใจเตม็อ่ิมแทจ้ริง  พร้อมท่ีจะก่อปัญหา  สร้างความทุกขข้ึ์นมาไดส้มํ่าเสมอตลอดเวลา  

แก่ผูท่ี้มีความยึดมัน่ถือมัน่ดว้ยอุปาทาน  ความทุกขด์งักล่าวนั้น  มีความเกิดเป็นทุกข์  ความเส่ือม  

ความแก่เป็นทุกข ์ ความตายเป็นทุกข ์ ความเศร้าโศกเป็นทุกข ์ ความร่ําไรรําพนัเป็นทุกข ์ ความไม่

สบาย  ความเจ็บป่วยทางกายเป็นทุกข์  ความเสียใจเป็นทุกข์  ความคบัแค้นใจเป็นทุกข์  ความ

ประสบส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาเป็นทุกข ์ ความพลดัพรากจากส่ิงอนัเป็นท่ีรักเป็นทุกข ์ ความปรารถนา

ส่ิงใดไม่ไดส่ิ้งนั้นเป็นทุกข ์ และทุกขร์วบยอด  คือ  ขนัธ์  ๕  อนัเป็นท่ีตั้งแห่งความยึดมัน่เป็นทุกข ์               

เม่ือบรรพชิตพิจารณาด้วยปัญญาว่า  ส่ิงทั้งหลายย่อมเกิดจากเหตุปัจจยั  มีคุณและโทษเจือกนัอยู ่ 

ยอ่มเลือกในส่วนท่ีเป็นคุณละทิ้งในส่วนท่ีเป็นโทษเสีย  เม่ือมาพิจารณาทุกท่านย่อมประจกัษ์ดว้ย

ตนเองวา่  ความทุกขเ์ป็นความจริงและมีอยูจ่ริง  เก่ียวขอ้งติดอยูก่บัชีวิตของเราจริง ๆ ความทุกขจึ์ง

เป็นความจริงอยา่งหน่ึง  ท่ีบรรพชิตพึงกาํหนดรู้ 

๓๓ส.ํม. ๑๙/๑๐๗๑/๕๙๑. 
                                                 



 

๑๐๗ 

  ๒) ทุกขสมุทยั  คือ  เหตุเกิดแห่งทุกข ์ มีความอยากท่ียึดถือเอาตวัตนเป็นท่ีตั้ง  ซ่ึง

มีลกัษณะสร้างความมี  ความเป็นให้เกิดข้ึน  คือตวัตณัหา  มีความทยานอยากเป็นท่ีตั้ ง จาํแนก

ออกเป็น  ๓  ประเภทคือ ๑.กามตณัหา   การท่ีจิตด้ินรนในความทะยานอยากในอารมณ์ทั้งหลายมี  

รูป  เสียง  กล่ิน  รส  สัมผสัทางกาย  สัมผสัทางใจ  ท่ีน่าใคร่น่าปรารถนาพอใจ  ทาํให้จิตใจด้ินรน

แสวงหา  เม่ือไดแ้ลว้ก็ติดอยู ่ พวัพนั  อาลยัอยู่  และปรารถนาจะไดก้ามคุณท่ีประณีตยิ่ง ๆ  ข้ึนไป  

ทาํให้ตณัหายิ่งโหมแรงข้ึนเหมือนไฟไดเ้ช้ือ  ก่อความกระวนกระวายใจไร้ความสงบ ๒. ภวตณัหา  

ความอยากไดฐ้านะ  ตาํแหน่ง  ชั้นยศต่าง ๆ ท่ีตนใคร่ปรารถนาพอใจ  ความรู้สึกจะเปล่ียนแปลงไป

ตามกระแสของตณัหา  คือเม่ือตนยงัไม่ไดเ้ป็น  จะเกิดความอยากเป็น  พอไดเ้ป็นแลว้จะเพลิดเพลิน

กาํหนดัพอใจอยูร่ะยะหน่ึง  หลงัจากนั้นก็อยากเป็นต่อไป  และเม่ือความเป็นตนเปล่ียนแปลงไปทาง

ท่ีตนไม่ตอ้งการ  ก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจเป็นความทุกข์ ๓. วิภวตณัหา  ความไม่ตอ้งการมี     

ไม่ตอ้งการเป็นในส่ิงหรือฐานะท่ีตนไม่ตอ้งการ  ไม่พอใจ  ถา้ไม่ได ้ ไม่มี  ไม่เป็น  จะรู้สึกพอใจ  

หากจาํตอ้งได ้ ตอ้งมี  ตอ้งเป็น  จะมีความรู้สึกเป็นทุกข ์ ดงันั้น  ตณัหาทั้ง  ๓  อยา่งน้ีเป็นบ่อเกิด

ของความทุกขส่์วนตวับุคคล  และเป็นมูลเหตุเกิดโลภะ  โทสะ  และโมหะเกิดในปัจจุบนัทนัตาเห็น

แลว้  ตณัหายงัเป็นสาเหตุใหต้อ้งท่องเท่ียวในสังสารวฏั  เวยีนวา่ยตายเกิด  เป็นทุกขอ์ยูร่ํ่าไป 

  ๓) ทุกขนิโรธ  คือความดบัทุกข ์ เพราะความส้ินไปแห่งตณัหา  หรือเพราะส้ินไป

จากกิเลส ซ่ึงในระดบัของบรรพชิตนั้นตอ้งปฏิบติัในขั้นท่ีสูงข้ึนไปคือ  สมุจเฉทนิโรธ  ความดบั

กิเลส  อยา่งเด็ดขาด  ดว้ยกาํลงัแห่งอริยมรรค  กิเลสใดใดท่ีอริยมรรคตดัแลว้  ยอ่มเป็นอนัตดัขาดไม่

กลับเกิดข้ึนอีก  เปรียบเหมือนต้นไมท่ี้ถูกถอนข้ึนทั้งรากและเผาไฟทิ้ง  เป็นอนัตดัได้เสร็จส้ิน

เด็ดขาด ปฏิปัสสัทธินิโรธ  ความดบักิเลสอยา่งสงบระงบัไปในขณะแห่งอริยผล  ไม่ตอ้งขวนขวาย

เพื่อการดบัอีก  เหมือนบุคคลท่ีหายจากโรคแล้วไม่ตอ้งขวนขวายเพื่อจะหายามาดบัโรคอีก  และ

นิสสรณนิโรธ  คือภาวะแห่งการดบักิเลสนั้นอย่างย ัง่ยืนตลอดไป  ได้รับความสุขจากความดบัท่ี

ย ัง่ยนืตลอดไป  เหมือนบุคคลท่ีหายจากโรคแลว้อยา่งเด็ดขาด 

  ๔) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  คือ อริยสัจ  กล่าวคือ  ทางปฏิบติัให้ถึงความดบัทุกข ์           

ซ่ึงหมายถึงอริยมรรคประกอบดว้ยองค ์ ๘  หรือมชัฌิมาปฏิปทา  หลกัปฏิบติัอนัเป็นทางสายกลาง  

คือ  ความเห็นชอบ  ความดาํริชอบ  การพูดชอบ  การกระทาํชอบ  การเล้ียงชีพชอบ  ความเพียรชอบ  

ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมัน่ชอบ  ในส่วนของบรรพชิตการปฏิบติัตามหลกัมรรคน้ีเพื่อนาํไปสู่

พระนิพพานแลว้  ยงัมีประโยชน์ในการนาํมาใช้เพื่อดาํรงชีวิตให้เกิดความปกติสุข  เม่ือบรรพชิต



 

๑๐๘ 

ปฏิบติัไดต้ามน้ียอ่มเกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประโยชน์โดยส่วนรวม  มีความสุข  ความเจริญ  

ความโปร่งใจ  หมดความวติกกงัวลไดต้ลอดไป3

๓๔  

 กล่าวไดว้า่ในชีวติของคนเรานั้นยอ่มจะหนีไม่พน้จากความไม่สบายกายและไม่สบายใจกนั

ทั้งนั้น  เม่ือพิจารณาดว้ยปัญญาย่อมเห็นตามความเป็นจริงว่าชีวิตของคนเรานั้นย่อมเจือด้วยทุกข ์ 

หรือมีทุกข์มากก็จริง  แต่เพราะบุคคลย่อมสามารถเอาชนะทุกข์หรือพน้ทุกข์ดว้ยวิธีการของพุทธ

ศาสนามีสอนเร่ืองทุกข์  และสอนเร่ืองความดับทุกข์  และทางปฏิบติัเพื่อให้ถึงความดับทุกข ์ 

เพื่อให้บุคคลมองโลกตามความเป็นจริง  และปฏิบติัตนให้สอดคล้องกับความเป็นจริงนั้น  ๆ       

ดว้ยความเขา้ใจและรอบรู้  เพื่อให้ทุกข์น้อยท่ีสุดหรือไม่มีทุกข์เลย  หากพิจารณาแลว้ย่อมเห็นว่า   

ส่ิงทั้งหลายมีคุณและโทษเจืออยู ่ อยา่งไรก็ตาม ทุกท่านยอ่มประจกัษด์ว้ยตนเองวา่  ความทุกขเ์ป็น

ความจริง  มีอยูจ่ริง  และเก่ียวขอ้งติดเน่ืองกบัชีวติเราจริง  เม่ือพิจารณาถึงบ่อเกิดแห่งความทุกขข์อง

บุคคลว่าเป็นมูลเหตุของความโลภ ความโกรธ  และความหลงนั้น  ทุกข์ย่อมเกิดมาจากตวัตณัหา  

และเป็นสาเหตุให้มนุษย์และสัตวท์ั้งหลายตอ้งท่องเท่ียวในสังสารวฏัไม่มีส้ินสุด  เม่ือเห็นโทษ

ดงักล่าวแลว้ยอ่มปฏิบติัตามหลกัมชัฌิมาปฏิปทา  หรือองคม์รรคดว้ยการเขา้ไปพิจารณาไตรลกัษณ์

ในขนัธ์ทั้ง  ๕  โดยความเป็นของไม่เท่ียง  ไม่คงทนถาวร  ใหเ้ห็นโดยชดัเจน 

ดงันั้น  ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดของมวลมนุษยท์ั้งหลายท่ีจะตอ้งรู้ก็คือ  เร่ืองความทุกข ์ และความ

ดบัทุกข์  ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีมีคุณค่าในพระพุทธศาสนานั้น  ได้แก่  ความรู้ของความเกิดข้ึนตั้งอยู ่   

และดบัไปแห่งทุกขใ์นขนัธ์ทั้ง  ๕  ดงัพระพุทธพจน์ตรัสวา่ 

 ...ความรู้ชดัซ่ึงรูป  ยอ่มรู้ชดัซ่ึงเหตุเกิดแห่งรูป  ยอ่มรู้ชดัซ่ึงความดบัไปแห่ง

รูป  ย่อมรู้ชัดซ่ึงข้อปฏิบัติเคร่ืองให้ถึงความดับแห่งรูป  ย่อมรู้ชัดซ่ึงเวทนา...          

ซ่ึงสัญญา...ซ่ึงสังขาร...ซ่ึงวิญญาณ  ย่อมรู้ชัดซ่ึงเหตุเกิดแห่งวิญญาณ  ย่อมรู้ชัด      

ซ่ึงความดบัแห่งวญิญาณ  ยอ่มรู้ชดัซ่ึงขอ้ปฏิบติัเคร่ืองใหถึ้งความดบัแห่งวญิญาณ 

 ...ความรู้ชดัตามความเป็นจริงซ่ึงรูป  อนัมีความเกิดข้ึนเป็นธรรมดาวา่  รูปมี

ความเกิดข้ึนเป็นธรรมดา  ยอ่มรู้ชดัตามความเป็นจริงซ่ึงรูป  อนัมีความเส่ือมไปเป็น

ธรรมดาวา่  รูปมีความเส่ือมไปเป็นธรรมดา  ยอ่มรู้ชดัตามความเป็นจริงซ่ึงรูป  อนัมี

ความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปเป็นธรรมดาวา่  รูปมีความเกิดข้ึนและความเส่ือมไป

เป็นธรรมดา  ย่อมรู้ชดัตามความเป็นจริงซ่ึงเวทนา...ย่อมรู้ชดัตามความเป็นจริงซ่ึง

สัญญา...ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซ่ึงสังขาร...ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซ่ึง

วิญญาณ  อนัมีความเกิดข้ึนเป็นธรรมดาว่า  วิญญาณมีความเกิดข้ึนเป็นธรรมดา  

๓๔วศิน  อินทสระ, หลกัธรรมอนัเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา, อา้งแลว้, หนา้ ๓๖. 

                                                 



 

๑๐๙ 

ยอ่มรู้ชดัตามความเป็นจริงซ่ึงวิญญาณ  อนัมีความเส่ือมไปเป็นธรรมดาวา่  วิญญาณ

มีความเส่ือมไปเป็นธรรมดา  ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซ่ึงวิญญาณ  อนัมีความ

เกิดข้ึนและเส่ือมไปเป็นธรรมวา่  วญิญาณมีความเกิดข้ึนและเส่ือมไปเป็นธรรมดา 

 ...รู้ชดัตามความเป็นจริงซ่ึงความเกิด  ความดบั  คุณ  โทษ  และอุบายเคร่ือง

สลดัออกแห่งรูป  ยอ่มรู้ชดัตามความเป็นจริงซ่ึงความเกิด  ความดบั  คุณ  โทษ  และ

อุบายเคร่ืองสลดัออกแห่งเวทนา...แห่งสัญญา...แห่งสังขาร...แห่งวิญญาณ  น้ีเป็น

ความดบัไม่เหลือแห่งทุกข3์

๓๕   

 

 ดงันั้น  ความรู้ในเร่ืองขนัธ์  ๕  ท่ีอยูใ่นกฎธรรมชาติแห่งไตรลกัษณ์  ย่อมแสดงให้เห็นว่า

หลกัของพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งปัญญา  ว่าความไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน  ตนมีก็เพราะสมมติ

บญัญติัเรียกกนั  ร่างกายจิตใจของแต่ละบุคคลก็สมมติกนัไปต่าง ๆ  ไม่มีตวัตนท่ีแทจ้ริง  เป็นเพียง

ส่ิงประกอบกนัข้ึนตามเหตุปัจจยัเพราะเม่ือส่ิงนั้น ๆ  แตกสลายไปหรือดบัไปตามสภาพของมนัดว้ย

ความไม่เท่ียง  ความเป็นทุกขท์นอยูไ่ม่ได ้ และความไม่ใช่ตวัตนก็ปรากฎเป็นเหตุให้บุคคลไดถ้อน

ความยึดมัน่ในตวัตนอนัเป็นเหตุให้เกิดอหังการ  คือความถือว่าเป็นเรา  มมงัการ  คือถือวา่ของเรา  

เม่ือไม่มีความยึดมัน่ในส่ิงทั้งปวงอนัเป็นเหตุของความเห็นแก่ตวั  หากปฏิบติัไดต้ามหลกัน้ี  ชีวิต    

ก็จะบรรลุถึงความสุข  พน้จากทุกข์ทั้งปวง  เม่ือบรรพชิตปฏิบติัไดเ้ช่นน้ีสามารถเป็นท่ีพึ่งแก่ตน

และแก่เหล่าสรรพสัตวท์ั้งหลายใหไ้ดรั้บความสงบสุขถว้นหนา้ 

 สัมมาสังกปัปะ  ความดาํริชอบ  ในการประพฤติปฏิบติัระดบับรรพชิตนั้น  ยอ่มปฏิบติัอนั

ประกอบดว้ยลกัษณะ  ๓  ประการไดแ้ก่ 

๑) เนกขมัมสังกปัปะ  ปัญญาพิจารณาโทษของกิเลสกาม  และวตัถุกามทั้งหลาย  

พยายามดึงกาย  จิต  ของตน  ออกจากอาํนาจของกิเลสกาม  จนจิตไม่พวัพนั  หมกมุ่น  วุน่วายอยูใ่น

วตัถุกามทั้งหลาย 

  ๒) อพัยาปาทสังกปัปะ  ปัญญาพิจารณาเห็นโทษแห่งความโกรธและความอาฆาต

พยาบาท  แล้วมีความดาํริท่ีจะถ่ายถอนจิตของตนออกจากอาํนาจของความโกรธ  ความอาฆาต

พยาบาทเหล่านั้น 

  ๓) อวิหิงสาสังกปัปะ  ความดาํริในความไม่เบียดเบียน  ย่อมเกิดข้ึนจากปัญญา  

พิจารณาเห็นโทษของการเบียดเบียน  การประทุษร้ายกนัดว้ยอาํนาจของวิหิงสา  จึงมีความคิดดาํริท่ี

๓๕ส.ํข. ๑๗/๓๒๐-๓๒๑/๓๑๑-๓๑๒. 

                                                 



 

๑๑๐ 

จะ  ไถ่ถอนจิตของตนออกจากอาํนาจของความคิดในทาํนองเบียดเบียน  จนจิตประกอบดว้ยความ

กรุณาในบุคคลและสรรพสัตวท์ั้งหลาย3

๓๖ 

 เม่ือบรรพชิตมีความดําริชอบประกอบด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ว  ย่อมจะทาํให้ตนเอง      

รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้ งหลายในสังคมมีความร่มเย็นเป็นสุข  มีการเอ้ือประโยชน์แก่กันและกัน        

ไม่ตอ้งมีความหวาดระแวงต่อภยัอนัตรายต่าง ๆ  ท่ีจะเกิดแก่ตนและบุคคลอ่ืน  มีแต่จะร่วมกนัคิด

สร้างสรรคค์วามเจริญใหเ้กิดมีข้ึนในสังคมบรรพชิตเองและสังคมส่วนรวม 

หน้าท่ีหลกัของบรรพชิตนั้น  คือตอ้งศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญาอยา่งสมบูรณ์  ขั้นปฏิบติันั้น  

มีหลกัสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเป็นขอ้กาํหนดให้ถึงความสมบูรณ์  หลกัวิปัสสนา  คือการ

ฝึกอบรมปัญญาให้แก่กล้า  สามารถเห็นสังขารทั้งหลายตามท่ีเป็นจริง  คือเห็นเป็นส่ิงไม่เท่ียง      

ไม่คงทนถาวรและไม่มีแก่นสาร  มีการเกิดข้ึน  ตั้งอยู ่ และดบัสลายไปในท่ีสุด  การเจริญวิปัสสนา

ภาวนา  เป็นการฝึกให้เกิดปัญญา  เพื่อดบัวิปลาสธรรม  คือธรรมท่ีเห็นผิดไปจากความเป็นจริง  

ได้แก่ความเห็นผิด  รู้ผิด  และจาํผิด  แต่เม่ือปัญญาเกิดข้ึนแล้วย่อมดบัอวิชชาได้  เกิดความเห็น

ถูกตอ้ง  รู้ถูกตอ้ง  จาํถูกตอ้งเขา้มาแทนท่ี  ฉะนั้นธรรมท่ีเป็นเหตุให้เกิดวิปัสสนาหรือปัญญานั้น  

คือ  วสุิทธิ  เป็นธรรมท่ีช่วยใหเ้กิดความหมดจด  ทาํใหไ้ตรสิกขาสมบูรณ์ข้ึนตามลาํดบั  จนสามารถ

เขา้ถึงความบริสุทธ์ิคือความหลุดพน้จากทุกขท์ั้งปวงได ้ และมีวิสุทธิ  ๗  ประการ3

๓๗  ดงันั้นวิสุทธิ

ท่ีจะกล่าวต่อไปจะกล่าวเฉพาะในส่วนท่ีเป็นฝ่ายของปัญญาปฏิปทาเท่านั้น  คือ 

๑) ทิฏฐิวสุิทธิ  ความหมดจดแห่งทิฏฐิ  คือความรู้ความเขา้ใจมองเห็นนามรูปตาม

สภาวะ   ท่ีเป็นจริง  เป็นเหตุข่มความยึดมัน่วา่เป็นสัตวต์วัตนบุคคลเสียได ้ เร่ิมดาํรงตนอยูใ่นความ

ไม่เห็นผดิและจกัอยูใ่นขั้นของการกาํหนดรู้ทุกขสัจจ ์

  ๒) กงัขาวิตรณวิสุทธิ  ความหมดจดแห่งญาณเป็นเคร่ืองขา้มพน้ความสงสัย  คือ

กาํหนดรู้ปัจจยัแห่งนามรูปไดแ้ลว้  จึงส้ินสงสัยในกาลทั้ง  ๓  ซ่ึงตรงกบัยถาภูตญาณ  และจดัลงใน

ขั้นการกาํหนดรู้สมุทยัสัจจ ์

  ๓) มคัคามคัคญาณทสัสนวิสุทธิ  ความหมดจดแห่งญาณเป็นเคร่ืองเห็นว่าทาง

หรือไม่ใช่ทาง  คือเร่ิมเจริญวิปัสสนาต่อไปดว้ยการพิจารณาสังขารจนมองเห็นความเกิดข้ึนและ

ความเส่ือมไปแห่งสังขารทั้งหลาย  ท่ีเรียกวา่  อุทยพัยานุปัสสนาอ่อน ๆ  แลว้มีวปัิสสนูกิเลสปรากฎ

ข้ึน  กาํหนดไดว้า่  อุปกิเลสทั้ง  ๑๐  ประการนั้นไม่ใช่ทาง  ส่วนวปัิสสนาท่ีเร่ิมดาํเนินเขา้วิถีนั้นเป็น

๓๖พระเทพดิลก (ระแบบ   ิตาโณ), อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท, อา้งแลว้, 

หนา้  ๓๕๒. 
๓๗ม.มู. ๑๒/๒๙๘/๓๓๐. 

                                                 



 

๑๑๑ 

ทางท่ีถูกตอ้ง  เตรียมประคองจิตไวใ้นวิถี  คือวิปัสสนาญาณขั้นต่อไป  และจดัลงในขั้นการกาํหนด     

มคัคสัจจ ์

  ๔) ปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิ  ความหมดจดแห่งทางเป็นเคร่ืองเห็นทางปฏิบติั  

เพื่อปฏิบติัให้อริยมรรคเกิดข้ึน  คือการประกอบความเพียรในวิปัสสนาญาณทั้งหลาย  เร่ิมตั้งแต่                   

อุทยพัพยานุปัสสนาญาณท่ีพน้จากอุปกิเลสดาํเนินเข้าสู่วิถีจนถึงอนุโลมญาณอนัเป็นท่ีสุดแห่ง

วปัิสสนา  ต่อจากน้ีไปจะเกิดโคตรภูญาณคัน่ระหวา่งวิสุทธิขอ้น้ีกบัขอ้สุดทา้ยเป็นหวัต่อแห่งความ

เป็นปุถุชนกบัความเป็นพระอริยบุคคล 

  ๕) ญาณทสัสนวิสุทธิ  ความหมดจดแห่งญาณทสัสนะ  คือความรู้เห็นในอริยสัจ  

๔  คือความรู้ในอริยมรรค  ๔  หรือมรรคญาณอนัเกิดจากโคตรภูญาณเป็นตน้ไป  เม่ือมรรคเกิดข้ึน

แลว้  ผลจิตแต่ละอย่างยอ่มเกิดข้ึนตามลาํดบัถดัไปจากมรรคญาณนั้น ๆ  ความเป็นพระอริยบุคคล       

ยอ่มเกิดข้ึนโดยวสุิทธิขอ้น้ี  เป็นอนับรรลุผลมีความหมายสูงสุดของวสุิทธิ  คือไตรสิกขาสมบูรณ์3

๓๘
 

 วสุิทธิทั้ง  ๗  ประการน้ียอ่มสามารถยอ่ลงในหลกัของศีล  สมาธิ  และปัญญา ดงัน้ี  วิสุทธิ

ขอ้ท่ี  ๑  จดัเป็นศีล  วสุิทธิขอ้ท่ี  ๒  จดัเป็นสมาธิ  วสุิทธิขอ้ท่ี  ๓  ถึงขอ้ท่ี  ๗  จดัเป็นปัญญา  ดงันั้น

เม่ือมีศีลบริสุทธ์ิแลว้ยอ่มทาํใหจิ้ตบริสุทธ์ิ  เม่ือจิตบริสุทธ์ิแลว้ทิฏฐิก็ยอ่มบริสุทธ์ิเป็นผลต่อเน่ืองกนั

จนถึงญาณทสัสนวสุิทธิก็จะบริสุทธ์ิเขา้ถึงความสมบูรณ์สูงสุด 

 กล่าวโดยสรุปบรรพชิตผูมี้ปัญญาปฏิบัติหลักศีลปฏิปทา  สมาธิปฏิปทา  และปัญญา

ปฏิปทาไดน้ั้น  ยอ่มสามารถกาํจดักิเลสต่าง ๆ  อนัเป็นตน้เหตุแห่งความทุกขค์วามเดือดร้อนทั้งปวง

ลงได ้ ทาํให้มีความทุกข์น้อยลงและมีความสุขเพิ่มมากข้ึน  คลายความยึดมัน่ในส่ิงทั้งปวงลงได ้ 

ไม่วุน่วายเดือดร้อนไปตามกระแสของโลก  มีจิตใจมัน่คงรู้เท่าทนัตามความเป็นจริงของส่ิงทั้งหลาย  

ไม่หว ัน่ไหวในโลกธรรม  มีความเห็นแก่ตวัน้อยลง  แต่สามารถบาํเพ็ญประโยชน์เพื่อผูอ่ื้นมาก

ยิ่งข้ึน  มีคุณภาพจิตสูงข้ึนตามลาํดบัขั้นของการปฏิบติั  สามารถเขา้ถึงความเป็นอริยบุคคลอนัเป็น

บุญเขตของโลก  ย่อมไดด่ื้มรสแห่งอริยมรรค  อริยผล  อนัเป็นเหตุให้พน้จากอาํนาจกิเลสตณัหา

ทั้งหลายได ้ ยอ่มเขา้สู่แดนเกษมคือบรรลุพระนิพพานไม่ตอ้งกลบัมาเวยีนวา่ยตายเกิดอีกต่อไป 

 ดงันั้น  หลกัมชัฌิมาปฏิปทา  หรือองค์มรรค  คือทางสายกลางนั้นไม่ขอ้งแวะทางสุดโต่ง   

ในการดาํรงชีวิต  ๒  ทางคือกามสุขลัลิกานุโยค  และอตัตกิลมถานุโยค  อนัเป็นหลกัท่ีวางวิธีการ

ปฏิบติัและเป้าหมายไวช้ัดเจน  ตลอดจนการเขา้ถึงจุดหมายได้เด่นชดัดุจบุคคลผูย้ิงธนู  ย่อมเล็ง

ลูกศรไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไวแ้ลว้  และเป็นไปตามลาํดบัขั้นตอน คือผูมี้เห็นชอบ  จึงมีความดาํริ

๓๘ ิตวณฺโณ  ภิกฺข,ุ วปัิสสนาภาวนา, พิมพค์ร้ังท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาม-กุฏ

ราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), หนา้ ๑๙๔.  

                                                 



 

๑๑๒ 

ชอบ  ผูมี้ความดาํริชอบ  จึงมีการเจรจาชอบ  ผูมี้เจรจาชอบ  จึงมีการกระทาํการงานชอบ  ผูมี้การ

กระทาํการงานชอบ  จึงมีการเล้ียงชีพชอบ  ผูมี้การเล้ียงชีพชอบ  จึงมีความเพียรชอบ  ผูมี้ความเพียร

ชอบ  จึงมีความระลึกชอบ  ผูมี้ความระลึกชอบ  จึงมีความตั้งใจมัน่ชอบ  เป็นหลกัปฏิบติัเพื่อการ

ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข  เป็นหลกัปฏิบติัให้เขา้ถึงท่ีสุดเขา้ถึงสาระแท ้ คือการ

หลุดพน้ของจิต  และสามารถชําระจิตของตนให้บริสุทธ์ิ  ซ่ึงอาศยัการปลูกฝังอบรมจิตของตน  

อย่างแทจ้ริง  โดยจะนําไปสู่การรู้แจง้แทงตลอด  สามารถเขา้ถึงความหลุดพน้จากทุกข์ได้  คือ     

พระนิพพาน 

 

๔.๔ คุณค่าของการดํารงชีวติด้วยหลกัมชัฌมิาปฏปิทา 

คุณค่าของการดาํรงชีวิตดว้ยหลกัมชัฌิมาปฏิปทา  หมายถึง  ส่ิงทั้งหลายท่ีเป็นประโยชน์   

ท่ีจะนาํมาซ่ึงความสงบสุขทั้งแก่ตนเองและบุคคลอ่ืน  และยงัสามารถส่งเสริมกุศลธรรมทั้งหลาย  

ใหเ้จริญกา้วหนา้  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัเพราะเป็นเคร่ืองหมายกระตุน้  ดึงดูด  หรือสนบัสนุนให้บุคคล

ผูป้ระพฤติปฏิบติัเกิดแรงจูงใจท่ีดีงาม  เพราะเม่ือรู้แน่ชัดซ่ึงเป้าหมายแล้วว่า  เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า     

และมีประโยชน์ก็จะมีความตอ้งการท่ีจะประพฤติปฏิบติั  และตอ้งการล้ิมรสถึงผลอนัเกิดจากการ

ปฏิบติัอนัเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าอยา่งแทจ้ริง 

 ๔.๔.๑ สําหรับปัจเจกชน   เ ม่ือประพฤติปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา               

มีคุณลกัษณะท่ีเกิดข้ึนอยา่งพร้อมเพรียงสัมพนัธ์กนัทั้งทางกาย  ทางวาจา  และทางจิตใจยอ่มพบกบั

ความพอดีท่ีเหมาะสมถูกต้องแก่ชีวิตจิตใจ  ทาํให้ร่างกายมีความเป็นปกติสุข  คือเป็นผูมี้ศีล           

ไม่สับสนวุ่นวายฟุ้งซ่าน  ไม่มีความเห็นแก่ตวัและไม่มีความเบียดเบียนตนเองและบุคคลอ่ืน         

ใหไ้ดรั้บความเดือดร้อน  เพราะคนเราทุกคนยอ่มรักสุขเกลียดทุกขเ์สมอกนั  ดงัพระพุทธพจน์ตรัส

วา่ 

เราตรวจตราดว้ยจิตทัว่ทุกทิศแลว้  ยงัไม่พบผูเ้ป็นท่ีรักยิ่งกวา่ตนในท่ีไหน ๆ  

เลย  เพราะสัตวเ์หล่าอ่ืนก็รักตนมากเช่นนั้นเหมือนกนั  เพราะฉะนั้น  ผูรั้กตนจึงไม่

ควรเบียดเบียนผูอ่ื้น3

๓๙ 

 

 ดงันั้นจะเห็นไดว้า่  สภาพจิตใจท่ีเป็นปกติตั้งมัน่สงบเยือกเยน็ไม่เดือดร้อน  ด้ินรน  ยอ่มมี

ความเขา้ใจแจ่มแจง้ชดัเจน  รอบรู้ในเร่ืองการดาํรงชีวิตและกิจการงานทั้งปวง  หรือกล่าวไดว้่ามี

๓๙ส.ํส. ๑๕/๑๑๙/๑๒๙. 

                                                 



 

๑๑๓ 

หลกัของมชัฌิมาปฏิปทา  หรือองคม์รรคมี  ศีล  สมาธิ  และปัญญา  เป็นเคร่ืองอยูใ่นการดาํรงชีวิต

ใหไ้ดรั้บความสงบร่มเยน็ปราศจากทุกขโ์ดยส้ินเชิง 

 ประเด็นเห็นดว้ยในการดาํรงชีวิตดว้ยหลกัมชัฌิมาปฏิปทาจนสามารถบรรลุจุดหมายแลว้  

ย่อมได้รับความสุขอันสูงสุด  หรือเกิดดุลยภาพระหว่าง กาย  จิต  และปัญญา  ย่อมต้อง

ประกอบดว้ยคุณสมบติัอนัสมบูรณ์  ๓  ดา้น  คือ 

 ๑. ความสมบูรณ์ดา้นการดาํรงชีวติ  คือ สัมมาวาจา  สัมมากมัมนัตะ  และสัมมาอาชีวะ  คือ

มีท่าที  หรือการประพฤติปฏิบติัดว้ยการดาํรงชีวิตและต่อโลกอย่างถูกตอ้ง  ยิ่งตนมีอาชีพเป็นครู

แลว้  ทั้งทางดา้นกิจการงานและความประพฤติส่วนตวั  ยอ่มประพฤติปฏิบติัสอดคลอ้งกบัคุณธรรม  

คือมีความกรุณาเป็นท่ีตั้ง 

 ๒. ความสมบูรณ์ดา้นจิตใจ  คือ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  และสัมมาสมาธิ  คือ มีจิตใจท่ีมี

ความอิสระ  มีความปลอดโปร่ง  ไม่ถูกครอบงาํดว้ยกิเลส  และไม่ตกไปเป็นทาสของอารมณ์ต่าง  ๆ  

ท่ีเขา้มาย ัว่ยุ  มีสภาพจิตใจท่ีมัน่คง  ไม่ขุ่นมวั  ไม่หว ัน่ไหว  ไม่มีความหวาดสะดุ้งกลวั  มีสภาพ

จิตใจท่ีมีแต่ความสงบเป็นสุข  เยอืกเยน็ 

 ๓. ความสมบูรณ์ด้านปัญญา  คือ  สัมมาทิฏฐิ  และสัมมาสังกัปปะ  คือ มีสติปัญญา           

ท่ีสามารถรู้เห็นความจริงของส่ิงทั้งหลายทั้งปวงตามท่ีมนัเป็น  ซ่ึงประจกัษแ์จง้แก่ตนเอง  โดยไม่

เช่ือตามผูอ่ื้น  หรือทฤษฎีใด ๆ  กล่าวไดว้า่มีมุมมองเก่ียวกบัชีวิตและโลกไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามความ

เป็นจริง 

 ๔.๔.๒ สําหรับสังคม  เม่ือประพฤติปฏิบติัตามหลักมชัฌิมาปฏิปทา  หรือการ

นาํเอาหลักมชัฌิมาปฏิปทามาใช้ในการพฒันาประเทศชาติ  จาํต้องพฒันาสังคม  และการท่ีจะ

พฒันาสังคม  จาํตอ้งพฒันาครอบครัว  การท่ีจะพฒันาครอบครัว  จาํตอ้งพฒันาตวับุคคล  การท่ีจะ

พฒันาบุคล  จาํต้องพฒันาจิตใจ  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองยืนยนัได้ว่า  ในกระบวนการพฒันานั้ น                 

หากเร่ิมต้นด้วยการพฒันาท่ีจิตใจนั้ น  กล่าวได้ว่าเป็นการพฒันาตัวปัญญา  หรือในส่วนของ

มโนกรรมแลว้  ส่วนอ่ืน ๆ  ยอ่มจะเกิดข้ึนติดตามมาทนัที  และเป็นการพฒันาท่ีรากเหงา้  เป็นการ

แก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุ  เม่ือเป็นเช่นน้ีสังคมประเทศชาติก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ  ดังนั้ น        

ควรส่งเสริมใหบุ้คคลในสังคมของเราประพฤติปฏิบติัตามหลกัมชัฌิมาปฏิปทาให้ได ้ เพราะถา้หาก

ปฏิบัติได้แล้วการจะพัฒนาส่วนอ่ืน ๆ  ก็จะปรากฏเกิดข้ึนกับประเทศชาติ  สังคมใดก็ตาม              

ถา้มีหลกัการรักษานํ้ าใจกนัและกนั  แต่ตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความถูกตอ้ง  คือตอ้งประกอบดว้ย

มัชฌิมาปฏิปทา  หรือองค์มรรคทั้ ง  ๘  ประการแล้ว  ย่อมเป็นสังคมท่ีมีความสมบูรณ์แบบ             

มีแต่ความสุข  เป็นสังคมระบบพี่น้อง  ดงันั้น  หลกัมชัฌิมาปฏิปทา  จึงเป็นทางเลือก  และเป็น

ทางออกของสังคมทุก ๆ  สังคมเป็นวิถีทางท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการสร้าง  และการรักษาส่งเสริมสังคม



 

๑๑๔ 

ประเทศชาติให้เป็นลักษณะของการอยู่ ร่วมกันของมวลมนุษย์และสรรพส่ิงทั้ งหลายนั้ น                

เป็นระยะเวลายาวนานนบัตั้งแต่มนุษยเ์ร่ิมรู้จกัการอยูร่่วมกนัเป็นครอบครัวและชุมชนโดยไม่มีการ

เบียดเบียนกนั  อยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข  และเป็นสังคมประเทศชาติท่ีสมบูรณ์แบบอยา่งแทจ้ริง 

 กล่าวโดยสรุป  คุณค่าของการดาํรงชีวิตดว้ยหลกัมชัฌิมาปฏิปทาแลว้  จะเกิดความสมดุล

ทั้งทางดา้นร่างกาย  ทางดา้นจิตใจ  และทางดา้นปัญญา  หรือกล่าวไดว้า่  ระหวา่งมวลมนุษย ์ สังคม  

ประเทศชาติ  และธรรมชาติทั้งมวล  เกิดมีดุลยภาพ  คือมีการพฒันาไปพร้อม ๆ  กนั  ไม่มีการเอารัด

เอาเปรียบ  หรือไม่มีการเบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั  อยูด่ว้ยกนัอย่างสันติภาพ  หรืออยูด่ว้ยคุณธรรม

อนัสูงสุดคือนิพพาน  อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของการประพฤติปฏิบติัของหลกัมชัฌิมาปฏิปทา      

ในพระพุทธศาสนาเถรวาทก็จะปรากฏเกิดข้ึน  และตราบใดถา้ยงัมีผูป้ระพฤติปฏิบติั  เสพ  เจริญ   

หลักมัชฌิมาปฏิปทาอยู่  ตราบนั้ นพรหมจรรย์อันเป็นคําสอนของพระศาสดาก็จะพึงตั้ งอยู ่        

ตราบนานเท่านาน  และจะอยู่คู่กบับุคคล  ชุมชน  สังคม  ประเทศชาติผูป้ระพฤติปฏิบติัตามนั้น  

ยอ่มไดรั้บประโยชน์อยา่งสมบูรณ์แบบ  ทาํให้การดาํรงชีวิตของแต่ละบุคคลเขา้ถึงความเป็นกลาง

และสงบสุขตลอดไป    

  



 

 

บทที ่ ๕ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

๕.๑ สรุปผล 

 การศึกษาวิเคราะห์การดาํรงชีวิตด้วยหลกัมชัฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาเถรวาทน้ี       

มีว ัต ถุป ระ สง ค์ เพื่ อ ศึก ษา หลักมัชฌิมา ปฏิ ปทา แล ะค วา มสั มพันธ์ กับ หลักธ รรมอ่ืนใ น

พระพุทธศาสนาเพื่อนาํมาใชใ้นการดาํรงชีวติใหเ้กิดประโยชน์จริง  จากการวจิยัพบวา่ 

 หลกัมชัฌิมาปฏิปทา  หรืออริยอฏัฐงัคิกมรรค  คือขอ้ปฏิบติั  วิธีการหรือวิถีการดาํเนินชีวิต

ท่ีเป็นกลาง ๆ  ตามธรรมชาติ  สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ  พอเหมาะพอดีท่ีจะให้เกิดผล  คือการแกไ้ข

ปัญหาตามกระบวนการของธรรมชาติ  ซ่ึงก่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจสภาวะตามท่ีเป็นจริง      

โดยเป็นไปเพื่อความสะอาด  ความสงบ  และความสว่าง  ตลอดจนถึงเกิดปรีชาญาณ  ซ่ึงจะอยู ่    

ตรงกลางระหวา่งกามสุขลัลิกานุโยค  และอตัตกิลมถานุโยค  ทางน้ีไม่ใช่ทางบรรลุเท่านั้น  และมิใช่

หา้มมนุษย ์ หา้มสวรรค ์ แต่เป็นทางท่ีมีจุดหมายแน่ชดั  เป็นทางแห่งปัญญา  มีสัมมาทิฏฐิ  คือความ

เห็นชอบ  และสัมมาสังกัปปะ  คือความดาํริชอบ  ได้แก่  ความรู้  ความเขา้ใจในปัญหาของตน    

เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและบุคคลอ่ืนในแง่ร่างกายจิตใจและปัญญาเป็นทางสายเดียวท่ีจะทาํให้

ทุกบุคคลถือปฏิบติัแลว้สามารถเขา้ถึงจุดหมายปลายทางร่วมกนั  คือการหลุดพน้จากปัญหาทั้งปวง  

เขา้ถึงความอิสระ  คือ  นิพพาน 

 หลกัมชัฌิมาปฏิปทาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัหลกัธรรมอ่ืน ๆ  นั้นคือ เพราะการเขา้ไปพิจารณา

เห็นไตรลักษณ์คือความไม่เ ท่ียง เป็นทุกข์ และอนัตตาได้  ความเห็นนั้ นต้องเป็นกลางคือ

มชัฌิมาปฏิปทาไดแ้ก่ทางสายกลาง  ด้วยการเขา้ไปพิจารณาขนัธ์ทั้ง ๕ ย่อมเห็นตามท่ีเป็นจริงว่า   

ส่ิงทั้งหลายเป็นเพียงส่ิงอาศยักนัเกิดข้ึน  ไม่ใช่สัตวบุ์คคลตวัตนแทจ้ริง  เม่ือพิจารณาดว้ยปัญญาก็จะ

ทราบว่าการเขา้ไปยึดในขนัธ์  ๕  นั้นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์  จึงเกิดกระบวนการปฏิบติัตาม

ไตรสิกขา  คือศีล  สมาธิ  และปัญญาเพื่อรู้ทุกขใ์นอริยสัจทั้ง ๔  คือ  ทุกข ์ สมุทยั  นิโรธ  และมรรค       

ให้สมบูรณ์แล้วย่อมเขา้สู่กระบวนการส่ิงท่ีอาศยักันเกิดข้ึนด้วยหลักของปฏิจจสมุปบาท  ซ่ึงมี

ความสําคญั  เพราะเป็นทางสายกลาง  พร้อมทั้งเป็นเหตุและผลอยู่ในตวั  ความเป็นกลางของ          

ปฏิจจสมุปบาทนั้นอยู่ท่ี  เม่ือส่ิงน้ีมี  ส่ิงน้ีจึงมี  เม่ือส่ิงน้ีเกิดข้ึน  ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน  เม่ือส่ิงน้ีดบั  ส่ิงน้ี      

จึงดบั  มชัฌิมาปฏิปทา  คือการทาํความเห็น  ทาํความรู้  เพื่อความรู้ยิง่  เพื่อความดบัทุกข ์ โดยชอบ 



 

๑๑๖ 

คุณค่าการนาํหลกัมชัฌิมาปฏิปทามาใช้ในการดาํรงชีวิตนั้นย่อมมีความสําคญัทั้งคฤหัสถ์

และบรรพชิตรวมทั้ งสังคมโดยส่วนรวมโดยประพฤติปฏิบัติด้านศีลปฏิปทา  สมาธิปฏิปทา    

ปัญญาปฏิปทา  ย่อมได้รับความสุขอันสูงสุด  หรือเกิดดุลยภาพระหว่างกาย  จิต  และปัญญา       

ยอ่มประกอบดว้ยคุณสมบติัอนัสมบูรณ์  ๓  ดา้น  คือ 

 ๑. ความสมบูรณ์ด้านการดาํรงชีวิต  คือ  สัมมาวาจา  สัมมากมัมนัตะ  และสัมมาอาชีวะ    

คือมีท่าที  หรือประพฤติปฏิบติัด้วยการดาํรงชีวิตและต่อโลกได้อย่างถูกต้อง  ยิ่งทุก ๆ อาชีพ      

ยอ่มตอ้งปฏิบติัทั้งทางดา้นกิจการงานและความประพฤติส่วนตวั  ย่อมประพฤติปฏิบติัสอดคลอ้ง

กบัคุณธรรม  คือยอ่มมีความกรุณาเป็นท่ีตั้ง 

 ๒. ความสมบูรณ์ดา้นจิตใจ  คือ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  และสัมมาสมาธิ  คือ  มีจิตใจท่ีมี

ความอิสระ  มีความปลอดโปร่ง  ไม่ถูกครอบงาํดว้ยกิเลสตณัหา  และไม่ตกไปเป็นทาสของอารมณ์

ต่าง ๆ  ท่ีเขา้มาย ัว่ยุ  มีสภาพจิตใจท่ีมัน่คง  ไม่ขุ่นมวั  ไม่หว ัน่ไหว  ไม่มีความหวาดสะดุ้งกลัว         

มีสภาพจิตใจท่ีมีแต่ความเยอืกเยน็สงบสุข 

 ๓. ความสมบูรณ์ดา้นปัญญา  คือ  สัมมาทิฏฐิ  และสัมมาสังกปัปะ  คือเป็นผูมี้สติปัญญา    

ท่ีสามารถรู้เห็นตามท่ีเป็นจริงของส่ิงทั้งหลายตามท่ีมนัเป็น  ซ่ึงประจกัษแ์จง้แก่ตนเอง  โดยไม่เช่ือ

ตามบุคคลอ่ืน  หรือทฤษฎีใด ๆ  กล่าวไดว้า่  มีมุมมองเก่ียวกบัชีวติและโลกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

 ทางด้านสังคมโลกเม่ือนําหลักมชัฌิมาปฏิปทา ไปพฒันาย่อมทาํให้มวลมนุษย์  สังคม  

ประเทศชาติ  และธรรมชาติทั้งมวล  เกิดมีดุลยภาพ  ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ  หรือไม่มีการ

เบียดเบียนกนัและกนั  ย่อมอยู่ดว้ยกนัอย่างอิสรภาพและสันติภาพเขา้ถึงความเป็นสายกลางอย่าง

สมบูรณ์ 

 

๕.๒ ข้อเสนอแนะ 

 ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัพบวา่การดาํรงชีวิตดว้ยหลกัมชัฌิมาปฏิปทา  สามารถ

นาํมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง  โดยหน่วยงานดา้นการศึกษาทุกระบบตอ้งนาํนโยบายดงักล่าว    

ไปสอดแทรกในหลกัสูตรวิชาต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลจริง    

โดยนาํทางสายกลาง  คือศีล  สมาธิ  และปัญญาเขา้ไปสู่ทุกระบบของการศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ  

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพชดัเจนยิง่ข้ึน  คือ 

 ๑. การนําหลักมัชฌิมาปฏิปทาเข้าไปสอดแทรกในหลักสูตรระดับอนุบาล  ระดับ

ประถมศึกษา  ระดบัมธัยมศึกษา  และระดบัอุดมศึกษา 



 

๑๑๗ 

 ๒. รัฐบาลควรส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาสังคมโดยการนาํหลกัมชัฌิมาปฏิปทาไปใชใ้น

การดาํรงชีวติ 

 ๓. นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ  รัฐบาลควรส่งเสริมให้การสนับสนุนให้บุคคลนําหลัก

มชัฌิมาปฏิปทาไปประยกุตใ์ชต้ามเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔. ขอ้เสนอแนะเชิงวิจารณ์ในสังคมปัจจุบนั  เน่ืองจากไม่สามารถนาํหลกัมชัฌิมาปฏิปทา

ไปใชใ้นการดาํรงชีวติ  สังคมก็จะเกิดความไม่สงบสุขเกิดการเอารัดเอาเปรียบทุก ๆ  ดา้นท่ีมีโอกาส

จะกระทาํ  นาํความเดือดร้อนมาสู่ตนและสงัคมโดยส่วนรวม 

 ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย 

 จากการศึกษาวิจัยน้ี  ผูว้ิจ ัยพบว่ามีอีกหลายประเด็นท่ีควรจะนําไปศึกษา  เน่ืองจาก          

ผลของการวจิยัน้ีเป็นเพียงพื้นฐานในการเสนอหลกัการดาํรงชีวิตอีกระบบหน่ึง  ดงันั้น  องคค์วามรู้

ท่ีสมบูรณ์  คือความเข้าใจทั้ งทฤษฎีและปฏิบัติ  จึงควรนําแนวทางพื้นฐานน้ีไปศึกษาค้นควา้       

เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจยิง่ข้ึนไป  ดงัน้ี 

 ๑. วิเคราะห์การพฒันาสังคมด้วยการนาํหลกัมชัฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาเถรวาท   

มาใชเ้พื่อเกิดประโยชน์จริง 

 ๒. ศึกษาเปรียบเทียบทางสายกลางระหว่างพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทกบัทางสายกลาง

ระหวา่งพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานวา่มีประเด็นเหมือนกนัอยา่งไร 

 ๓. ศึกษาเปรียบเทียบทางสายกลางระหว่างเถรวาทกับกามสุขัลลิกานุโยค  หรือ              

อตัตกิลมถานุโยควา่มีประเด็นเหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร 



บรรณานุกรม 

 

๑.ภาษาไทย 

เอกสารปฐมภูม ิ

การศาสนา,  กรม. พระไตรปิฎกฉบบัสังคายนา  ในพระบรมราชูปถมัภ.์ เล่มท่ี  ๒, ๔, ๕,  ๙,  ๑๐,   

  ๑๑,  ๑๒,  ๑๓,  ๑๔,  ๑๕,  ๑๖,  ๑๗,  ๑๘,  ๑๙,  ๒๐,  ๒๑,  ๒๒,  ๒๓,  ๒๔,  

                  ๒๕, ๒๖,  ๒๙,  ๓๕.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา,  พ.ศ. ๒๕๓๐. 

 

เอกสารทุติยภูมิ 

๒) หนังสือทัว่ไป 

การศาสนา, กรม. กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการศึกษานักธรรมและธรรมศึกษาช้ันโท. พิมพค์ร้ัง 

  ท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, ๒๕๒๕. 

ชยัวฒัน์  อตัพฒัน์ และวธิาน สุชีวคุปต.์ หลกัธรรมในการดําเนินชีวติในสังคม. พิมพค์ร้ังท่ี  ๖. 

  ภาควชิาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. กรุงเทพมหานคร :  

  โรงพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง, ๒๕๔๔. 

 ิตวณฺโณ  ภิกฺข.ุ วปัิสสนาภาวนา. พิมพค์ร้ังท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 

   ๒๕๔๖. 

บรรจบ  บรรณรุจิ. ปฏิจจสมุปบาท. พิมพค์ร้ังท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพ์รบุญการพิมพ,์ 

   ๒๕๓๘. 

พระคนัธสาราภิวงศ.์ อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทปีนี. พิมพค์ร้ังท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร :  

   หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทยรายวนั กราฟฟิค เพลท, ๒๕๔๖. 

พระ เท พ ดิลก  (ระ แบ บ  � ◌ิต� าโณ ) .  อ ธิ บา ยหลัก ธ รรม ต าม หม วด จ า กนว โกว า ท . 

กรุงเทพมหานคร : 

   ธรรมสภา, ๒๕๔๘. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต). สันติภาพเกดิจากอสิรภาพและความสุข. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพ- 

   มหานคร : โรงพิมพส์หธรรมิก, ๒๕๓๗. 

  .พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์. พิมพค์ร้ังท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร :  

   โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๘. 

  .พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. พิมพค์ร้ังท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร : 



 

๑๑๙ 

   โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๘. 

  .พฒันาปัญญา. พิมพค์ร้ังท่ี ๑๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพส์หธรรมิก, ๒๕๔๐. 

  .ชีวติทีส่มบูรณ์. พิมพค์ร้ังท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพส์หธรรมิก, ๒๕๔๐. 

  .พุทธศาสนา : พฒันาคนและสังคม. กรุงเทพมหานคร : กรมการปกครอง, ๒๕๔๐. 

  .ธรรมกบัการพฒันาชีวติ. พิมพค์ร้ังท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพส์หธรรมิก, 

   ๒๕๔๑. 

  .สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒. 

  .พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพค์ร้ังท่ี  ๑๑. กรุงเทพมหานคร :   

   โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖. 

พระอุปติสสเถระ. วมุิตติมรรค ฉบับแปล โดยคณาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. กรุงเทพ- 

   มหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๘. 

พุทธโฆษาจารย ์ พระ. วสุิทธิมรรค. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 

              ๒๔๘๒. 

พุทธทาสภิกข.ุ ศึกษาธรรมะอย่างถูกวธีิ. กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายตาํรามหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 

   ๒๕๒๔. 

  .บรมธรรมภาคต้น. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพ์ระนคร, ๒๕๒๕. 

  .เป้าหมายของชีวติและสังคม. กรุงเทพมหานคร : สมชายการพิมพ,์ ๒๕๒๘. 

  .ศึกษาธรรมะอย่างถูกวธีิ. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพสุ์ขภาพใจ, ๒๕๓๔. 

  .คู่มือมนุษย์(ฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธ์รรมสภา, ๒๕๓๗. 

  .หลกัธรรมสําหรับนักศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธ์รรมสภา, ๒๕๓๗. 

  .พหุลานุสาสนี(หลกัธรรมะทีพ่ระพุทธองค์ทรงส่ังสอนมากทีสุ่ด). กรุงเทพมหา- 

   นคร : โรงพิมพสุ์ขภาพใจ, ๒๕๔๐. 

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั. คําสอนของพ่อ. กรุงเทพมหานคร : ธรรม- 

   สภาและสถาบนับนัลือธรรมจดัพิมพ,์ ๒๕๔๘. 

มหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระ. สารานุกรมพระพุทธศาสนา. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. 

   กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกฏุราชวทิยาลยั, ๒๕๓๙. 

ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ปรัชญาองักฤษ-ไทย. กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ,์ 

   ๒๕๔๐. 

วศิน  อินทสระ. พุทธปรัชญาเถรวาท. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, ๒๕๓๐. 

  .หลกัคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนา(พุทธปรัชญาเถรวาท). กรุงเทพมหานคร :  



 

๑๒๐ 

   โรงพิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๐. 

  .พุทธจริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพท์องกาว, ๒๕๔๑. 

  .หลกัธรรมอนัเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร :  

   สาํนกัพิมพธ์รรมดา, ๒๕๔๔. 

  .การพฒันาชีวติเพ่ือความสุขในปัจจุบัน. พิมพค์ร้ังท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร : 

   สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, ๒๕๔๗. 

สมเด็จพระญาณสงัวร.สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน). สมาธิในพระพุทธศาสนา.  

  กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ ์มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๑. 

  .ปัญญาในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 

   ๒๕๔๑. 

  .ศีลในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกฏุราชวทิยาลยั, 

   ๒๕๔๔. 

สมเด็จพระญาณสงัวร.สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน). สมาธิในพระพุทธศาสนา.  

  กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ ์มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๑. 

  .ปัญญาในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 

   ๒๕๔๑. 

  .ศีลในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกฏุราชวทิยาลยั, 

   ๒๕๔๔. 

สุชีพ  ปุญญานุภาพ. พระไตรปิฎกฉบับประชาชน. พิมพค์ร้ังท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์

   มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๙. 

 

๓)  วทิยานิพนธ์ 

พระมหาประทวน  ปภสฺสโร. “การศึกษาตามทศันะพุทธปรัชญาเถรวาท : ศึกษาเฉพาะกรณีวิธีการศึกษา

ตามไตรสิกขา”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั

มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๗. 

พระมหาไพรัช  โชติรตโน. “มโนทศัน์เร่ืองวาจาในพระพุทธศาสนา : ศึกษาเชิงวเิคราะห์”. วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั, ๒๕๔๘. 

พระมหาภาษิต  สุภาสิโต. “ชีวิตในอุดมคติตามทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท”. วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๒. 



 

๑๒๑ 

พระศรีรัชมงคลบณัฑิต. “การประยุกต์ใช้วิธีการตามหลกัอริยสัจส่ีแก้ไขปัญหาสังคมไทยในยุค

โลกาภิวตัน์”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย   

มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๕.   

พระสอน  กุสโล. “มโนทศัน์เร่ืองชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหา-

บัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๗. 

พระสังวาลย ์ สิริจนฺโท. “การศึกษาเชิงวเิคราะห์อริยมรรค : กรณีการดาํเนินชีวิตในพระพุทธศาสนา

ฝ่ายเถรวาท”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๔. 

พระมหาสุวฒัน์  สุวฑฺฒโน. “การศึกษาเร่ืองสติในฐานะองค์ธรรมเพื่อการพฒันาชีวิตตามหลกัคาํ

สอนของพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘.  

พระมหาอภินนัท์  อภินนฺโท. “การศึกษาวิเคราะห์มชัฌิมาปฏิปทาในพุทธปรัชญาเถรวาทกบัทาง

ส า ย ก ล า ง ข อ ง อริ ส โต เ ติ ล ”.  วิท ย า นิพ น ธ์ ป ริ ญญ า พุ ทธ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต .              

บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๒๒ 

ประวตัิผู้วจิยั 

 

ช่ือ-นามสกุล  :   แม่ชีสุภาพรรณ  กล่ินนาค 

ภูมิลาํเนา  :   อาํเภอเมือง  จงัหวดัพิษณุโลก 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  :   วดับุปผาราม  แขวงวดักลัยาณ์  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ 

 

การศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๓๙  :  ธรรมศึกษาเอก สาํนกัเรียนวดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ  

    กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. ๒๕๔๕ :   อภิธรรมบณัฑิต รุ่นท่ี ๓๙ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

 พ.ศ. ๒๕๕๐ :   ศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพุทธศาสน์ศึกษา  มหาวทิยาลยั 

     มหามกุฏราวทิยาลยั 

 

ประสบการณ์การทาํงาน   

พ.ศ. ๒๕๔๙ :  เป็นครูสอนอภิธรรม  ศูนยพ์ระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ มหาวทิยาลยั 
    มหามกุฏราชวทิยาลยั 
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