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ทางสายกลาง:
วิธีบริหารจัดการชีวติ สู่ ความสุ ขตามหลักพระพุทธศาสนา
พระเทพวัชรบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร.
อธิการบดี มจร

ความนา
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) แสดงทรรศนะไว้ในหนังสื อพุทธธรรม
ตอนหนี่งว่า ลักษณะทัว่ ไปของพุทธธรรม สรุ ปได้ ๒ อย่างคือ
๑. แสดงหลักความจริ งสายกลาง ที่เรี ยกว่า “มัชเฌนธรรม” หรื อเรี ยกเต็มว่า “มัชเฌน
ธรรมเทศนา” ว่าด้วยความจริ งตามแนวของเหตุผลบริ สุทธิ์ ตามกระบวนการธรรมชาติ นามา
แสดงเพื่ อประโยชน์ในทางปฏิ บตั ิ ในชี วิตจริ งเท่ านั้น ไม่ ส่งเสริ มความพยายามที่ จะเข้าถึ งสัจ
ธรรมด้วยวิธีถกเถียงสร้างทฤษฎีต่างๆ ขึ้นแล้วยึดมัน่ ปกป้ องทฤษฎีน้ นั ๆ ด้วยการเก็งความจริ ง
ทางปรัชญา
๒. แสดงข้อปฏิบตั ิสายกลาง ที่เรี ยกว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” อันเป็ นหลักการครองชีวิต
ของผูฝ้ ึ กอบรมตน ผูร้ ู ้เท่าทันชีวิตไม่หลงงมงาย มุ่งผลสาเร็จคือ ความสุ ข สะอาด สว่าง สงบ เป็ น
อิสระที่สามารถมองเห็นได้ในชีวิตนี้ ในทางปฏิบตั ิ ความเป็ นสายกลางนี้เป็ นไปโดยสัมพันธ์กบั
องค์ประกอบอื่นๆ เช่น สภาพชีวติ ของบรรพชิตหรื อคฤหัสถ์เป็ นต้น
มัช เฌนธรรมเทศนาเป็ นการแสดงโลกและชี วิต เชิ งอภิ ป รั ช ญาให้เกิ ด คุ ณ ค่ าทาง
จริ ยธรรมเพื่อให้เกิดความพร้อมด้านโลกทัศน์ชีวทัศน์ก่อนที่จะลงมือปฏิบตั ิคือมัชฌิมาปฏิปทา
อันจะนาไปสู่ จุดหมายแห่งชีวติ ที่ดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา ระบบพุทธธรรมนั้น จะมองใน
เชิ งปรั ช ญ าห ลั ก ก็ มี อยู่ ค รบถ้ ว น ทั้ งอภิ ปรั ช ญ า ญ าณ วิ ท ยา จริ ยศาส ตร์ ม องแต่ ใ น
กระบวนการพัฒนาตัวเองตามหลักพระพุทธศาสนายึดกรอบสัทธรรม ๓ เป็ นแนวทางคือ(๑)
ปริ ยตั ิสัทธรรม พุ ทธพจน์คือคาสั่งสอนอันจะต้องเล่ าเรี ยน (๒)ปฏิ ปัตติ สัทธรรม ปฏิ ปทาคื อ
ไตรสิ กขาอันจะต้องปฏิบตั ิ (๓)ปฏิเวธสัทธรรม มรรค ผล นิ พพานอันจะพึงเข้าถึงได้ดว้ ยการ
ปฏิบตั ิ พระธรรมวินยั ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์สามารถจัดรวมไว้ภายใต้กรอบสัทธรรม ๓ นี้

๒
การเรี ยนพุทธธรรมตามกรอบของมัชเฌนธรรมเทศนาเชื่อมโยงไปสู่ มชั ฌิมาปกิปทา
ก็คือการเรี ยนที่เริ่ มต้นด้วยปริ ยตั ิสัทธรรมไปสู่ ปฏิปัตติสัทธรรมและปฏิ เวธสัทธรรมในที่ สุด
โดยอยูบ่ นฐานแห่งคาถามเกี่ยวกับชีวติ ๕ ประการดังต่อไปนี้

คาถามที่ ๑ ชีวิตคืออะไร ?
ชี วิตมนุ ษย์คือขันธ์ ประกอบด้วย (๑)รู ป-ร่ างพร้อมคุณลักษณะและอาการ
(๒)เวทนา-ความรู ้สึกสุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์ (๓)สัญญา-ความจาได้หมายรู ้ (๔)สังขารการปรุ งแต่งทางจิต (๕)วิญญาณ-ความรู ้ แจ้งอารมณ์ เรี ยกรวมว่า “ขันธ์ ๕” ซึ่ งเป็ น
องค์ประกอบพื้นฐานในหรื อของชีวิตมนุษย์ ขันธ์ ๕ นี้แบ่งเป็ น ๒ ส่วน คือ
ส่ วนที่ ๑ องค์ประกอบส่ วนที่เป็ นรูปเรียกว่า รูปขันธ์ แปลว่ากองรูป
(๑) องค์ประกอบหลักเรียกว่า มหาภูตรูปหรื อธาตุ มี ๔ คือ
ธาตุ ที่ ๑ ปฐวีธ าตุ ธาตุ ดิ น มี ๒ ส่ ว นหลัก คื อ (๑)ลัก ขณปฐวี ส่ วนที่ เป็ นลัก ษณะ
หมายถึงธาตุที่ละเอียด เป็ นคุ ณลักษณะ เช่ น ความหยาบ ความแข็ง ลักษณะกินเนื้ อที่ และ(๒)
สสัมภารปฐวี หมายถึงส่ วนที่หยาบซึ่ งมีอยู่ในร่ างกายมนุ ษย์น้ ี (ภาษาพระเรี ยกว่า อาการ ๒๐)
ได้แก่ ผม(เกสา) ขน(โลมา) เล็บ(นขา)ฟั น(ทนฺ ตา)หนัง(ตโจ)เนื้อ(มส)เอ็น(นหารู )กระดูก(อฏฺฐี)
เยื่อในกระดู ก(อฏฺฐิ มิญฺช) ม้าม(วกฺ ก)หัวใจ(หทย)ตับ(ยกน)พังผืด(กิโลมก)ไต(ปิ หก)ปอด(ปปฺ
ผาส)ใส้ใหญ่(อนฺ ต)ใส้น้อย(อนฺ ตคุณ)อาหารใหม่(อุทริ ย)อาหารเก่า(กรี ส)มันสมอง(มตฺ ถลุงฺค)
ทั้งหมดนี้จะเรี ยกว่าธาตุดินภายในก็ได้
นอกจากนี้ ปฐวีธาตุที่เรี ยกว่าสสัมภารปฐวียงั ปรากฏในรู ปแบบอื่นๆ อยู่ในที่ทวั่ ไป
นอกร่ างกายมนุ ษย์ บางทีเรี ยกว่าธาตุดินภายนอก เช่ น ดินเหนี ยว ดินทราย ท่อนไม้ โลหะ หรื อ
แม้กระทัง่ แร่ ธาตุต่างๆ ที่เป็ นของแข็งก็นบั เข้าในธาตุดินนี้เช่นกัน
ธาตุ ที่ ๒ อาโปธาตุ ธ าตุ น้ า มี ๒ ส่ ว นหลัก คื อ (๑)ลัก ขณอาโปส่ วนที่ เป็ นลักษณะ
หมายถึงธาตุที่ละเอียดเช่ น ความเอิบอาบ ความชื้ นเปี ยก ความซึ มซาบไป ความเหนี ยว ความ
เกาะกุม (๒)สสัมภารอาโป หมายถึงส่ วนที่หยาบซึ่ งมีอยูใ่ นร่ างกายมนุ ษย์น้ ี (ภาษาพระเรี ยกว่า
อาการ ๑๒) ดี(ปิ ตฺ ต)เสมหะ(เสมฺ ห)หนอง(ปุพฺโพ)เลือด(โลหิ ต)เหงื่อ(เสโท)มันข้น(เมโท)น้ าตา

๓
(อสฺ สุ) มันเหลว(วสา)น้ าลาย(เขโฬ)น้ ามูก(สิ งฆาณิ กา) ไขข้อ(ลสิ กา)น้ ามูตร(มุตฺต)ทั้งหมดนี้
เรี ยกว่าธาตุน้ าภายในก็ได้
นอกจากนี้ สสัมภารอาโป(ธาตุน้ าที่หยาบ)ยังปรากฏในรู ปแบบอื่นๆ อยู่ในที่ทวั่ ไป
นอกร่ างกายมนุ ษย์ บางทีเรี ยกว่าธาตุน้ าภายนอก เช่ น น้ าในแม่น้ าลาคลองต่างๆ น้ าฝน น้ าค้าง
หรื อแม้กระทัง่ แร่ ธาตุต่างๆ ที่เป็ นของเหลวก็นบั เข้าในธาตุน้ านี้เช่นกัน
รวมธาตุท้ งั ๒ คือ ปฐวีธาตุ ธาตุดินกับอาโปธาตุ ธาตุน้ าเข้าด้วยกันเรี ยกว่า อาการ ๓๒
เป็ นบทที่คนโบราณภาคอีสานนิ ยมสวดในวันพระตอนเย็นว่า “อตฺ ถิ อิมสฺ มึ กาเย เกสา โลมา
นขา ทนฺ ตา ตโจ มส นหารู อฏฐิ อฏฐิมิญช วกฺก หทย ยกน กิโลมก ปิ หก ปปฺผาส อนฺ ต
อนฺ ตคุณ อุทริ ย กรี ส ปิ ตฺ ต เสมฺ ห ปุพฺโพ โลหิ ต เสโท เมโท อสฺ สุ วสา เขโฬ สิ งฺฆาณิ กา
ลสิ กา มุตฺต มตฺ ถเก มตฺ ถลุงฺค แปลว่า มีอยูใ่ นกายนี้ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อเอ็น กระดุก เยือ่
ในกระดุก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ใส้ใหญ่ ใส้นอ้ ย อาหารใหม่ อาหารเก่า น้ าดี น้ าเสลด
น้ าเหลื อ ง น้ าเลื อ ด น้ าเหงื่ อ น้ ามัน ข้น น้ าตา น้ ามัน เหลว น้ าลาย น้ ามู ก น้ าไขข้อ น้ ามู ต ร
มันสมอง”
ธาตุ ที่ ๓ เตโชธาตุ ธาตุ ไ ฟ มี ๒ ส่ ว นหลัก คื อ (๑)ลัก ขณเตโช ธาตุ ไ ฟที่ ล ะเอี ยด
ปรากฏในร่ างกายนี้ เช่น ธาตุไฟที่ทาให้เกิดความร้อน ความอุ่น ความเย็น ไฟในร่ างกายทาหน้าที่
ย่อยอาหาร ไฟทาให้อวัยวะในร่ างกายเติบโตแก่กล้าหรื อแก่คร่ าคร่ า (๒)สสัมภารเตโช ธาตุไฟที่
หยาบ ปรากฏในรู ปแบบอื่ น ๆ อยู่ในที่ ทวั่ ไปนอกร่ างกายมนุ ษย์ เช่ น ไฟที่ เตาไฟ ไฟไหม้ป่า
กระแสไฟแฝงสถิ ต ในที่ ต่ างๆ แสงอาทิ ต ย์ หรื อแม้ก ระทั่งแร่ ธ าตุ ต่ างๆ ที่ มี ล ัก ษณะร้ อ น มี
คุณสมบัติเผาไหม้กน็ บั เข้าในธาตุไฟนี้เช่นกัน
ธาตุที่ ๔ วาโยธาตุ ธาตุลม มี ๒ ส่ วนหลักคือ (๑)ลักขณวาโย ธาตุลมที่ละเอียดเรี ยกว่า
ลักษณะ เช่น ความเคลื่อนไหว ความโยกโคลง พลังขับเคลี่อนในร่ างกาย พลังชีวิต (๒)สสัมภาร
วาโยธาตุลมที่หยาบ หมายถึงลมในร่ างกายมนุษย์ เช่ น ลมพัดขึ้นข้างบน ลมพัดลงเบื้องล่าง ลม
พัดไปตามตัว ลมในท้อง ลมในใส้ท้ งั หมดนี้เรี ยกว่าธาตุลมภายในก็ได้
นอกจากนี้ สสัมภารวาโย(ธาตุลมที่ หยาบ)ยังปรากฏในรู ปแบบอื่นๆ อยู่ในที่ ทวั่ ไป
นอกร่ างกายมนุ ษย์ บางที่เรี ยกว่าธาตุลมภายนอก เช่ น ลมพัดตามปกติทวั่ ไป ลมพายุชนิ ดต่างๆ
หรื อแม้กระทัง่ พลังเหวีย่ ง(momentum)ต่างๆ ในโลกก็นบั เข้าในธาตุลมนี้เช่นกัน

๔

(๒) องค์ประกอบรองเรียกว่า อุปาทายรูป
รู ปที่ เป็ นองค์ประกอบรองนี้ เรี ยกว่า “อุปาทายรู ป” แปลว่า รู ปอาศัย หมายถึงอาศัย
มหาภูตรู ปซึ่ งเป็ นองค์ประกอบหลัก อุปาทายรู ปมี ๒๔ อย่างมีลกั ษณะเชิงรู ปธรรมก็มี เช่น ตา หู
จมู ก ลิ้ น กาย มี ล ักษณะเชิ งอารมณ์ ก็มี เช่ น รู ป เสี ยง กลิ่ น รส สั ม ผัส ทางกาย มี ลกั ษณะเชิ ง
สภาวะก็มี เช่น ความเป็ นหญิง ความเป็ นชาย ความอ่อน ความแข็ง เป็ นกริ ยาอาการก็มีเช่น ความ
เคลื่อนไหวทางกาย ความเคลื่อนไหวทางวาจา อุปาทายรู ปอาศัยมหาภูตรู ป ถ้าไม่มีมหาภูตรู ป อุ
ปาทายรู ปก็มีไม่ได้ จึงชื่อว่า “อุปาทายรู ป” แปลว่ารู ปอาศัย
คาว่า “อาศัย” ไม่ ได้หมายถึ งเกาะติดแอบอิ งอยู่กบั มหาภู ตรู ป แต่ เป็ นลักษณะหรื อ
ภาวะที่ มีได้เพราะมี มหาภู ตรู ปเป็ นฐานรองรับ อยู่ในฐานะเป็ นประสาทส าหรับรั บอารมณ์ ที่
เรี ยกว่าปสาทรู ปก็มีเช่ นจักขุ-ตา โสตะ-หู อยูใ่ นฐานะเป็ นอารมณ์ที่เรี ยกว่าโคจรรู ปก็มีเช่นรู ปะรู ป สัททะ-เสี ยง อยูใ่ นฐานะเป็ นภาวะแสดงเพศก็มีเช่นความเป็ นหญิง ความเป็ นชาย อยูใ่ นฐานะ
เป็ นอาการที่พลิกแพลงให้พิเศษได้ก็มีเช่ นความเบา ความอ่อนสลวย อยู่ในฐานะเป็ นลักษณะ
หรื ออาการเป็ นเครื่ องกาหนดก็มีเช่นสันตติ-ความสื บต่อ ชรตา-ความทรุ ดโทรม
องค์ประกอบส่ วนที่เป็ นรู ปทั้ง ๒ ประการเหล่านี้(มหาภูตรู ปและอุปาทายรู ป) เติบโต
ได้อาหารหยาบ โดยเฉพาะองค์ประกอบหลักคือมหาภูตรู ปส่ วนที่หยาบนั้น เจริ ญเติบโตได้ดว้ ย
การกินอาหารที่ เป็ นคาๆ(กวฬิ งการาหาร) มี การชารุ ดทรุ ดโทรมไปตามอายุขยั เมื่ อชารุ ดทรุ ด
โทรมก็บารุ งให้อยูใ่ นสภาพดีได้ มีการแตกหักเมื่อถูกกระทบกระทัง่ มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
เป็ นธรรมดา อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา มีเกิด แก่ เจ็บตายเป็ น
ธรรมดา เมื่อตายก็เอาไปฝั งหรื อเอาไปเผาตามประเพณี ทางศาสนา ถูกฝั งเน่ าเปื่ อยผุพงั ไปตาม
กาลเวลา หรื อถูกเผาเป็ นเถ้าถ่านเหลือแต่ซากอยูบ่ นพื้นโลกนี้ ไม่ได้ตามไปเกิดในภพหน้า

ส่ วนที่ ๒ องค์ประกอบส่ วนที่เป็ นนาม
(๑) องค์ประกอบหลักเรียกว่า จิต
จิต ๘๙ หรื อ ๑๒๑ทาหน้าที่ ๑๔ อย่าง กล่าวเฉพาะหน้าที่หลัก ๘ อย่าง ประกอบด้วย
(๑)รับรู ้/รู ้แจ้งอารมณ์ทางมโนทวาร เรี ยกว่า มโนวิญญาณ (๒)รับรู ้/รู ้แจ้งอารมณ์ทางตา เรี ยกว่า
จักขุวิญญาณ(๓)รับรู ้/รู ้แจ้งอารมณ์ทางหู เรี ยกว่า โสตวิญญาณ (๔)รับรู ้/รู ้แจ้งอารมณ์ทางจมูก
เรี ยกว่า ฆานวิญญาณ (๕)รับรู ้/รู ้แจ้งอารมณ์ทางลิ้น เรี ยกว่า ชิวหาวิญญาณ (๖)รับรู ้/รู ้แจ้งอารมณ์

๕
ทางกาย เรี ยกว่า กายวิญญาณ (๗)ทาหน้าที่เคลื่อนจากภพเก่า เรี ยกว่า จุติจิต (๘)หน้าที่เกิดในภพ
ใหม่ เรี ยกว่า ปฏิสนธิจิต
จิตนับจากเวลาทาหน้าที่เกิดในภพใหม่จนถึงเวลาทาหน้าที่ตายไป(ปฏิสนธิจิต-จุติ) ใน
ระหว่างนี้ เรี ยกว่า “กายมนุ ษย์” เช่น ในปาราชิกสิ กขาบทที่ ๓ ว่า “ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์
จากชีวิต หรื อหาศัตราอันจะพรากกายมนุษย์น้ นั ภิกษุน้ นั เป็ นปาราชิก หาสังวาสมิได้”คาว่า “กาย
มนุษย์” ในที่น้ ี คือจิตดวงแรกเกิด(ปฐมจิต) คือวิญญาณดวงแรกที่ปรากฏขึ้นในครรภ์มารดา ซึ่ ง
หมายถึงปฏิสนธิจิตนัน่ เองสื บเนื่องไปจนถึงเวลาตาย
ถามว่า “เพราะเหตุไร จึงเรี ยกว่า กายมนุษย์ ?”
ที่ ท่ า นเรี ย กอย่ า งนั้ น เพราะจิ ต เมื่ อ ท าหน้ า ที่ เกิ ด ในภพใหม่ ( ปฏิ ส นธิ จิ ต )ย่อ มมี
คุณสมบัติพิเศษมากกว่าจิตเมื่อทาหน้าที่อย่างอื่น นัน่ ก็คือว่า “จิตดวงแรก(ปฐมจิต-ปฏิสนธิ จิต)”
นี้ หมายถึงชี วิตมนุ ษย์ท้ งั ชี วิต ประกอบด้วยคุ ณสมบัติที่พร้อมจะเจริ ญเติบโตเป็ นอวัยวะส่ วน
ต่างๆ ในร่ างกายมนุษย์ ไม่ได้หมายเอาเฉพาะองค์ประกอบฝ่ ายนามในส่ วนที่เป็ นจิตเท่านั้น
ถามว่า “ข้อนี้มีลกั ษณะเหมือนกับอะไร ?”
เหมือนกับเมล็ดพันธุ์พืชต่ างๆ เช่ น เมล็ดมะม่วง เมล็ดขนุ น มีคุณสมบัติพร้อมที่ จะ
งอกเป็ นลาต้น กิ่งก้าน ใบ และก่อดอกออกผล เมื่อเรานาไปปลูกย่อมจะงอกงามเป็ นกิ่งก้านใบ
และท้ายที่สุดก็ออกดอกออกผล

(๒)องค์ประกอบรองเรียกว่ เจตสิก
“เจตสิ ก” แปลว่า ธรรมชาติที่ประกอบกับจิต หมายถึงอาการหรื อคุณสมบัติต่างๆ ของ
จิต เจตสิ กมี ๕๒ เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง ศรัทธา เมตตา สติ ปัญญา เป็ นต้น
องค์ประกอบส่ วนที่เป็ นนามทั้ง ๒ ประการเหล่านี้ (จิตและเจตสิ ก) เพื่อให้เข้าใจง่าย
จะเรี ยกว่าเป็ นองค์ประกอบภายในก็ได้ โดยเฉพาะองค์ประกอบหลัก(คือจิต)นั้น เจริ ญเติบโตได้
ด้วยการเสพ(กิน)อาหารที่เป็ นนามธรรม คือ(๑)ผัสสะ-การปฏิสัมพันธ์กบั ปรากฏการณ์ผ่านทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย เรี ยกว่าผัสสาหาร (๒)มโนสัญเจตนา-ความจงใจ เรี ยกว่ามโนสัญเจตนาหาร
(๓)วิญญาณ-การรับรู ้เสพเสวยปรากฏการณ์ เรี ยกว่าวิญญาณาหาร นัน่ คือ การรับรู ้เสพเสวยผ่าน
ทางใจ(มโนทวาร)โดยตรงเรี ยกว่ามโนวิญญาณ การรับรู ้เสพเสวยผ่านทางตา(จักขุทวาร)เรี ยกว่า
จักขุวิญญาณ การรับรู ้เสพเสวยผ่านทางหู(โสตทวาร)เรี ยกว่าโสตวิญญาณ การรับรู ้เสพเสวยผ่าน
ทางจมูก(ฆานทวาร)เรี ยกว่าฆานวิญ ญาณ การรั บรู ้เสพเสวยผ่านทางลิ้น(ชิ วหาทวาร)เรี ยกว่า

๖
ชิ วหาวิญ ญาณ การรั บ รู ้ เสพเสวยผ่านทางกาย(กายทวาร)เรี ยกว่ากายวิญ ญาณ องค์ประกอบ
นามธรรมนี้มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปอย่างไม่ขาดตอนตามเหตุปัจจัย อยูภ่ ายใต้กฎไตรลักษณ์คือ
ไม่ เที่ ยง เป็ นทุ ก ข์ เป็ นอนัต ตา แต่ ไม่ มี ก ารเกิ ด แก่ เจ็บตายแตกทาลายเหมื อ นองค์ประกอบ
รู ปธรรม เมื่อร่ างกายตายแล้วถูกนาไปฝังหรื อถูกนาไปเผา องค์ประกอบนามธรรมก็ไม่เน่าเปื่ อย
ผุพงั หรื อไม่ได้ถูกเผาเป็ นเถ้าถ่านเหมือนกับร่ างกาย แต่กลับทาหน้าที่สืบต่อไป นัน่ คือทาหน้าที่
ไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่

โลกทัศน์ ทนี่ าไปสู่ ความทุกข์
กับโลกทัศน์ ที่นาไปสู่ ความสุ ข
ต้นธารแห่ งความชั่วก็คือความยึดมัน่ ถื อมัน่ ซึ่ งเกิดจากการที่ คนทั้งหลายเห็ น ว่ามี
อัตตาและมีของที่เนื่องกับอัตตาอยู่ เรี ยกว่ามีสักกายทิฏฐิ คาว่า “สักกายทิฏฐิ ”แปลว่า ความเห็น
ว่าเป็ นตัวของตน ความเห็นเป็ นเหตุถือตัวตน ถือเขาถือเรา ความเห็นเช่นนี้เป็ นต้นธานแห่งความ
ชัว่ ร้าย ในรายละเอียดหมายถึงเห็นขันธ์ ๕ โดยอาการ ๔ รวมเป็ นสักกายทิฏฐิ ๒๐ ดังนี้
อาการที่ ๑ เห็นรู ป: (๑)เห็นรู ปเป็ น “อัตตา” (๒)เห็นอัตตาว่า “มีรูป” (๓)เห็นรู ปใน
“อัตตา” (๔)เห็นอัตตาใน “รู ป”
อาการที่ ๒ เห็นเวทนา: (๑)เห็นเวทนาเป็ น “อัตตา” (๒)เห็นอัตตาว่า “มีเวทนา” (๓)
เห็นเวทนาใน “อัตตา” (๔)เห็นอัตตาใน “เวทนา”
อาการที่ ๓ เห็นสัญญา: (๑)เห็นสัญญาเป็ น “อัตตา” (๒)เห็นอัตตาว่า “มีสัญญา” (๓)
เห็นสัญญาใน “อัตตา” (๔)เห็นอัตตาใน “สัญญา”
อาการที่ ๔ เห็นสังขาร: (๑)เห็นสังขารเป็ น “อัตตา” (๒)เห็นอัตตาว่า “มีสังขาร” (๓)
เห็นสังขารใน “อัตตา” (๔)เห็นอัตตาใน “สังขาร”
อาการที่ ๕ เห็นวิญญาณ: (๑)เห็นวิญญาณเป็ น “อัตตา” (๒)เห็นอัตตาว่า “มีวญ
ิ ญาณ”
(๓)เห็นวิญญาณใน “อัตตา” (๔)เห็นอัตตาใน “วิญญาณ”
โลกทัศน์แบบนี้เรี ยกว่าโลกทัศน์แบบอัตตา เป็ นโลกทัศน์ที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกถือเขา
ถือเรา แก่งแย่งชิ งดีชิงเด่น ยึดถือว่าทุกอย่างที่มีอยู่เป็ นอยูน่ ้ ี เป็ นของตัวเองทั้งหมด ทั้งๆ ที่ความ
เป็ นจริ งก็ไม่มีอะไรที่สามารถยึดเอาไว้ได้ มีเรื่ องเล่าว่า นกชื่อว่ามัยหกะ บินไปตามไหล่เขาและ
ซอกเขา บินไปสู่ ตน้ เลียบที่มีผลสุ กแล้วร้องว่า “มัยหกะ-ของเราๆ” ร้องราพันเพ้ออยูอ่ ย่างนั้น ฝูง
นกทั้งหลายก็พากันบินมาจิกกินผลเลียบแล้วพากันบินไปต้นอื่น ส่ วนนกมัยหกะนั้นก็ร้องเพ้อ

๗
อยูน่ นั่ เอง คนบางคนก็เหมือนนกมัยหกะนี้ มีทรัพย์แล้วตนเองก็ไม่ได้ใช้สอย ทั้งไม่แบ่งปั นให้
ใคร เฝ้าแต่ร้องราพันว่า “มัยหกะ-ของเราๆ”ท้ายที่สุดก็ถูกคนอื่นแย่งชิงไปหมด
ในขณะเดี ยวกัน ต้นธารแห่ งความดี ก็คือการถอนสักกายทิฏฐิ ได้ มี โลกทัศน์แบบ
อนัตตา นัน่ คือเห็นว่าเป็ นอนัตตา ว่างจากอัตตา สิ่ งทั้งหลายมีอยู่เป็ นอยู่โดยเป็ นปั จจัยแก่กนั
และกัน มีอยู่โดยความสัมพันธ์กนั มีอยู่ดว้ ยอาศัยปั จจัย ไม่มีความคงที่อยู่อย่างเดิ ม ไม่มีอยู่
โดยตัวมันเอง ไม่มีตวั ตนที่แท้จริ ง คาว่า “ทาจิตให้ว่างเหมือนอากาศ” ก็คือมีความคิดเห็นอย่างนี้
คือ ทาจิตให้ ว่างเหมือนอากาศ ท้องฟ้านภากาศกว้างใหญ่ไพศาลไร้ขอบเขต ไม่มีขีดคั้นเขตแดน
จิตใจที่จะมีคุณภาพและสุ ขภาพได้ตอ้ งไร้ขีดคัน่ เขตแดน ไร้ขีดจากัดเช่ นเดียวกัน พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ ใจความโดยสรุ ปว่า “คนถือเอาครั่งสี เหลือง สี เขียว หรื อสี แดงเลือดนกมาแล้วพูดว่า ‘เรา
จักเขียนรู ปในอากาศนี้ ทาให้เป็ นรู ปปรากฏ’ เขาก็ไม่อาจทาสาเร็ จได้ เพราะอากาศนี้ไม่มีรูปร่ าง
ชี้ ให้เห็นไม่ได้ ใครก็ตามจะเขียนรู ปในอากาศนั้น ทาให้เป็ นรู ปปรากฏไม่ได้ จิตว่างก็ยิ่งใหญ่
เหมือนกับท้องฟ้ านภากาศ สมัยหนึ่ง สังฆนายกของพระพุทธศาสนานิกายเซน คือ ท่านฮุงเจิน
ประสงค์จะหาผูส้ ื บทอดตาแหน่ง พิจารณาดูว่า “จะมอบตาแหน่งสังฆนายกให้แก่ใครดีระหว่าง
ศิษย์ ๒ คน คือชินเชาผูเ้ ป็ นนักวิชาการปราดเปรื่ องกับฮุยเน้ง(หรื อเว่ยหล่าง)ซึ่งเป็ นพ่อครัวซึ่ งไม่
ค่อยรู ้หนังสื อ” ท่านฮุงเจินประสงค์จะมอบตาแหน่งสังฆนายกให้แก่ศิษย์ผมู ้ ีจิตว่างตามหลักการ
ของพระพุทธศาสนานิ กายเซน จึงให้ศิษย์ท้ งั คู่แต่งบทกลอนสะท้อนความคิดให้ดู ชิ นเชาเขียน
บทกลอนเสนอต่ออาจารย์วา่
กายคือต้นโพธิ์ ใจคือกระจกเงาใส
หมัน่ ปัดกวาดอยูเ่ ป็ นนิตย์ อย่าให้ฝนละอองลงจั
ุ่
บ
ส่ วนฮุย้ เน้งอ่านไม่ค่อยอออกเขียนไม่ค่อยได้ จึงขอร้องคนอื่นให้ช่วยเขียนบทกลอนเสนอ
อาจารย์เช่นเดียวกันว่า
ไม่มีกาย ไม่มีตน้ ไม้ ไม่มีกระจกเงาใส
เมื่อไม่มีอะไรตั้งแต่ตน้ ฝุ่ นละอองจะลงจับอะไร
ท่ านฮุ งเจินชอบใจบทกลอนของฮุ ยเน้งมาก เพราะเนื้ อหาแสดงถึ งความว่างจริ งๆ
บอกให้รู้ว่า โลกนี้ว่างจากแก่นสาร จึงมอบตาแหน่ งสังฆนายกให้แก่ฮุยเน้ง ความว่าง(ศูนยตา)
เป็ นสภาพเดิมแท้ของสิ่ งทั้งหลาย จิตของมนุษย์เดิมแท้ทีเดียวนั้นว่าง คือเป็ นจิตประภัสสร คาว่า
“ประภัสสร” มีลกั ษณะ ๓ อย่างคือ (๑)ขาว (๒)ใส (๓)บริ สุทธิ์ แต่จิตเดิมแท้น้ ี ถูกกิเลส(ซึ่ งก็คือ
โลกธรรม)จรมาทาให้เศร้าหมองภายหลัง พระพุทธเจ้าตรั สกับพระอานนท์ว่า “ยสฺ มา จ โข

๘
อานนฺ ท สุ ญฺ ญ อตฺ เตน วา อตฺ ตนิ เยน วา ตสฺ มา สุ ญฺ โญ โลโกติ วุจฺจติ แปลว่า อานนท์
เพราะ(สรรพสิ่ ง)ว่างจากตัวตนและของของตนฉะนั้น เราจึงกล่าวว่า ‘โลกว่าง”

คาถามที่ ๒ ชีวติ เป็ นอย่ างไร ?
คาถามว่า “ชี วิตเป็ นอย่างไร ?” บ่ งถึ งวิธีการมองหรื อท่ าที ต่อชี วิตซึ่ งก็คือขันธ์ธาตุ
เรื่ อง “ขันธ์ธาตุ” ทาให้เกิดคุณค่าทางจริ ยธรรมได้อย่างไร ? การพิจารณาสัตว์ บุคคล ตัวตนแยก
ออกเป็ นขันธ์ ๕ คือเป็ นแต่สักว่ารู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่มีสิ่งอื่นที่เหลืออยูท่ ี่จะมา
เป็ นตัวตนต่างหากได้ และในขันธ์ ๕ แต่ละอย่างก็มีอยูเ่ พียงในรู ปสัมพันธ์เนื่ องอาศัยกันไม่เป็ น
อิสระ เมื่อมองเห็นว่าขันธ์ ๕ มีอยูอ่ ย่างสัมพันธ์และอาศัยซึ่ งกันและกัน ย่อมจะกาจัดความเข้าใจ
ผิดคิดว่าขาดสู ญ(อุจเฉททิฏฐิ)และความเข้าใจผิดคิดว่าเที่ยง(สัสสตทิฏฐิ)
หลักการและลาดับขั้นของการพิจารณาขันธ์ธาตุที่จะให้เกิดคุณค่าทางจริ ยธรรมนั้น
พึงเริ่ มต้นด้วยการพิจารณาภายใต้กฎแห่ งไตรลักษณ์ สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสสอนนายโสณะ
ความโดยสรุ ปว่า “รู ป เวทนา สั ญ ญา สังขาร วิญ ญาณไม่ เที่ ยง เป็ นทุ ก ข์ มี ความแปรผัน เป็ น
ธรรมดา ก็ไม่ควรยึดถือว่า ‘นัน่ ของเรา เราเป็ นนัน่ นัน่ เป็ นอัตตาของเรา’ เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่
ควรเอาตัวเองไปเปรี ยบเทียบกับคนอื่นว่าเลิศกว่าเขา เสมอเขา หรื อเลวกว่าเขา และเมื่อขันธ์ธาตุ
เป็ นอย่างนี้ ไม่ ว่าในกาละและเทศไหนก็จะเป็ นอย่างนี้ เมื่ อ เห็ น ได้อ ย่างนี้ ย่อ มจะเบื่ อ หน่ าย
(นิ พพิทา)ในรู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คลายกาหนัด(วิราคะ) จิตหลุดพ้น(วิมุตติ) เกิด
ความรู ้เห็นว่าหลุดพ้นแล้ว(วิมุตติญาณทัสนะ)”
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสกับพระราหุ ล ความโดยสรุ ปว่า “ราหุ ล ปฐวีธาตุ(ธาตุดิน)
อาโปธาตุ(ธาตุน้ า) เตโชธาตุ(ธาตุไฟ) วาโยธาตุ(ธาตุลม) ทั้งภายในและภายนอก เป็ นแต่สักว่า
ปฐวีธาตุเท่านั้น พึงเห็นธรรมชาติน้ นั ด้วยปั ญญาอันชอบตามความเป็ นจริ งอย่างนี้ว่า ‘นัน่ ไม่ใช่
ของเรา เราไม่ได้เป็ นนัน่ นัน่ ไม่ใช่อตั ตาของเรา’ เพราะเห็นธรรมชาติน้ นั ด้วยปัญญาอันชอบตาม
ความเป็ นจริ งอย่างนี้แล้ว จิตย่อมเบื่อหน่าย คลายกาหนัดในปฐวีธาตุราหุล เพราะพิจารณาเห็นว่า
ในธาตุ ๔ ไม่มีอตั ตา ไม่เกี่ยวกับอัตตา ภิกษุน้ ี ชื่อว่าตัดตัณหาได้แล้ว ถอนสังโยชน์ได้แล้ว ทา
ที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้ว เพราะละมานะโดยชอบ”
การที่ขนั ธ์ธาตุอยูภ่ ายใต้กฎไตรลักษณ์ดงั กล่าว ทาให้เกิดความคิดอีกอย่างหนึ่งตามมา
ก็คือ ความคาดหวังที่จะได้ที่จะมีที่จะเป็ นสิ่ งที่ดีในด้านนั้นด้านนี้ หรื อในเรื่ องนั้นเรื่ องนี้ หรื อ
แม้กระทัง่ ความหวังที่จะพ้นไปจากสิ่ งที่ไม่พึงประสงค์หรื อที่จะไม่ประสบสิ่ งที่ไม่พึงประสงค์

๙
ทั้งในสถานะที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั และอนาคต ชาวพุทธส่ วนมากจึงเชื่อว่า สถานะของตนเองอย่าง
นี้ขณะนี้และที่นี่ วันหนึ่ งก็จะเปลี่ยนไปสู่ อีกรู ปแบบหนึ่งและไปอยูอ่ ีกที่หนึ่งซึ่ งอาจจะแตกต่าง
จากเดิมโดยสิ้ นเชิง
ชี วิ ต อยู่ ภ ายใต้ก ฎไตรลัก ษณ์ “ไตรลัก ษณ์ ” แปลว่ า ลัก ษณะหรื อ อาการที่ เป็ น
เครื่ องหมาย ๓ อย่าง ประกอบด้วย (๑)อนิ จจตา ความเป็ นของไม่ เที่ยง (๒)ทุกขตา ความเป็ น
ทุกข์ (๓)อนัตตตา ความเป็ นของไม่ใช่ตน
ธรรมชาติ ห รื อลักษณะของขัน ธ์ธาตุ เป็ นอย่างไร ? ขัน ธ์ธาตุ อยู่ภ ายใต้กฎแห่ งไตร
ลักษณ์ เมื่ อพระพุทธเจ้าตรั สถามภิกษุปัญจวัคคียว์ ่า “รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเที่ ยง
หรื อไม่เที่ยง”
ภิกษุปัญจวัคคียก์ ราบทูลว่า “ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า”
พระพุทธเจ้าตรสถามต่อไปว่า “ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่ งนั้นเป็ นทุกข์หรื อเป็ นสุ ข”
ภิกษุปัญจวัคคียก์ ราบทูลว่า “เป็ นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า”
พระพุทธองค์จึงตรัสสรุ ปว่า “ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็ นธรรมดา
ควรหรื อที่จะเห็นสิ่ งนั้นว่า นัน่ ของเรา เราเป็ นนัน่ นั่นเป็ นอัตตาของเรา” บทสนทนาถามตอบ
ระหว่างพระพุทธเจ้ากับภิกษุปัญจวัคคียน์ ้ ี แสดงให้เห็นธรรมชาติของขันธ์ชดั เจน นัน่ คือเมื่อถาม
ว่า “ขันธ์ธาตุเป็ นอย่างไร ?” ก็ตอบได้วา่ “ขันธ์ธาตุเป็ นอย่างนี้คืออยูภ่ ายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์”
ไตรลัก ษณ์ อ ัน เป็ นกฎธรรมชาติ น้ ัน ถื อ เป็ นธรรมฐิ ติ (ความตั้งอยู่แ น่ น อนแห่ งกฎ
ธรรมดา)เป็ นธรรมนิ ย าม(ก าหนดแน่ น อนแห่ ง ธรรมดา) เป็ นกฎที่ มี อ ยู่แ ล้ว ตามธรรมชาติ
พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะอุบตั ิข้ ึนมาก็ตาม ไม่อุบตั ิข้ ึนมาก็ตาม จะค้นพบก็ตาม ไม่คน้ พบก็ตาม
กฎนี้กค็ งมีอยูอ่ ย่างนั้น มีลกั ษณะเป็ นสู ตร ๓ อย่างประกอบด้วย
(๑) สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง หมายถึง สิ่ งทั้งปวงทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวติ ที่เกิดมีเพราะ
ปั จจัยยปรุ งแต่งมีอนิ จจลักษณ์ คือมีลกั ษณะไม่เที่ยง มีความไม่เที่ยงประจาอยู่ มีธรรมชาติเป็ น
อนิจจัง
(๒) สังขารทั้งปวงเป็ นทุกข์ หมายถึงสิ่ งทั้งปวงทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่เกิดมีเพราะ
ปั จ จัย ปรุ ง แต่ ง มี ทุ ก ขลัก ษณ์ คื อ มี ล ัก ษณะบี บ คั้น รั ด ในตัว เอง มี ค วามเป็ นทุ ก ข์ป ระจ าอยู่ มี
ธรรมชาติเป็ นทุกข์
คาว่า "ทุกข์และทุกขลักษณ์" ในที่น้ ี ถ้าใช้อธิ บายคู่กบั สิ่ งที่มีชีวติ หมายถึง(๑)ไม่สบาย
กายและไม่สบายใจ (๒)ความบีบคั้นทางด้านร่ างกายและจิตใจที่ทาให้อยูใ่ นสภาพเดิมไม่ได้ บีบ

๑๐
คั้นให้เปลี่ยนไปสู่ สภาพอื่น ถ้าใช้อธิบายคู่กบั สิ่ งที่ไม่มีชีวติ หมายถึงความบีบรัดบีบคั้นในตัวเอง
ให้เปลี่ยนสภาพไปเรื่ อย
(๓) ธรรมทั้งปวงเป็ นอนัตตา หมายถึงรู ปธรรมและอรู ปธรรมสังขตธรรมและอสังขต
ธรรมกุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรมโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมปรากฏการณ์ใน
กามภูมิ รู ปภูมิ อรู ปภูมิ และโลกุตตรภูมิ ทั้งหมดล้วนมีอนัตตลักษณ์คือมีลกั ษณะไร้ตวั ตนเป็ น
แก่นรองรับ มีภาวะไร้ตวั ตนประจาอยู่ มีธรรมชาติเป็ นอนัตตา
ปุถุชนหรื อคนมีกิเลสไม่สามารถมองเห็นลักษณะ ๓ อย่างนี้ ได้เพราะถูกปิ ดบังด้วย
(๑)สั นตติ คือความสื บเนื่ องบังลักษณะที่แสดงถึงความไม่เที่ยงหรื ออนิ จจลักษณ์ (๒)อิริยาบถ
คือการผลัดเปลี่ยนหรื อท่าทีแปรเปลี่ยนยักย้ายไปมาบังลักษณะที่แสดงถึงทุกข์หรื อทุกขลักษณ์
(๓)ฆนะ คือก้อนบังลักษณะที่แสดงถึงความไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตนหรื ออนัตตลักษณ์
ข้อ ที่ ว่า “สั งขารทั้งปวงมี ค วามเป็ นของไม่ เที่ ยง(อนิ จจตา)หรื อ มี ล ัก ษณะไม่ เที่ ย ง
(อนิ จจลักษณ์) คืออย่างไร ?”หมายถึงว่า สังขารทั้งปวงเกิดที่ใด เมื่อใด ดับที่น้ นั เมื่อนั้น ความ
สิ้ นสุ ดมาพร้อมกับความเริ่ มต้น มีแล้วกลับไม่มีเปลี่ยนแปรสภาพไปเรื่ อยเกิดดับ ๆ เกิดดับ ๆ เกิด
ดับ ๆเป็ นของชัว่ คราว อยูไ่ ด้ชวั่ ขณะ
ข้อที่ว่า “สังขารทั้งปวงมีความเป็ นทุกข์(ทุกขตา)หรื อมีลกั ษณะบีบคั้นให้อยูใ่ นสภาพ
เดิมไม่ได้(ทุกขลักษณ์) คืออย่างไร ?” หมายถึงว่า สังขารทั้งปวงเป็ นน่ ากลัว เป็ นสภาพผุพงั บีบ
คั้น มีแต่เกิดกับเสื่ อม เป็ นฐานแห่ งความลาบาก บีบคั้นตัวเอง ถูกส่ วนประกอบบีบคั้นและแย้ง
กับส่ วนประกอบ อยูใ่ นสภาพเดิมไม่ได้ถูกปรุ งแต่งไม่คงตัว
ข้อที่ว่า “ธรรมทั้งปวงมีความเป็ นอนัตตา(อนัตตตา)หรื อมีลกั ษณะไม่ใช่อตั ตา(อนัตต
ลักษณ์ ) คืออย่างไร ?” หมายถึงว่า ธรรมทั้งปวงไม่ มีแก่ นสาร ไม่ มีหน่ วยที่ แท้จริ งคงอยู่ ไม่ มี
ตัวตนคงที่ ไม่มีผทู ้ าไม่มีผูเ้ สวยไม่มีอานาจในตัวว่างเปล่า ไร้เจ้าของไม่เป็ นไปในอานาจ แย้ง
ต่ออัตตาหรื ออยูต่ รงข้ามกับอัตตาเป็ นกองธรรมล้วน ๆเป็ นไปตามเหตุปัจจัย

คาถามที่ ๓ ชีวติ เป็ นไปอย่ างไร ?
คาถามว่า “ชี วิตเป็ นไปอย่างไร ?” บ่งถึงทิศทางของชี วิต ตามหลักพระพุทธศาสนา
ชีวิตดาเนิ นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาท “ปฏิจจสุ ปบาท” แปลว่า การที่ธรรมทั้งหลายอาศัยกัน
เกิดขึ้นพร้อม สภาพอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดขึ้น

๑๑
ปฏิจจสมุปบาทคืออะไร ?คือ กฎธรรมชาติที่แสดงวิธีการ(กระบวนการ)เกิดและดับ
ของโลก-ชี วิตและทุ กข์เป็ นกฎธรรมชาติแสดงความเป็ นไปของโลกตถาคตทั้งหลายจะอุบัติ
หรื อไม่ ก็ตามธาตุ (หลัก)นั้น คื อ ความตั้งอยู่ตามธรรมดา(ธรรมฐิ ติ)ความเป็ นไปตามธรรมดา
(ธรรมนิยาม)ความที่มีสิ่งนี้ เป็ นปั จจัยของสิ่ งนี้ (อิทปั ปั จจยตา)และในกระบวนการนี้ มีธรรมชาติ
ชัด เจน คื อ ตถตา(ความเป็ นอย่างนั้น -objectivity)อวิต ถตา(ความไม่ ค ลาดเคลื่ อ น-necessity)
อนัญญถตา(ความไม่เป็ นอย่างอื่น-invariability)อิทปั ปั จจยตา(ความที่มีสิ่งนี้เป็ นปั จจัยของสิ่ งนี้ conditionality)ดังพรรณนามานี้เรี ยกว่า ปฏิจจสมุปบาท(dependent origination)
มีคาอยู่ ๒ คาที่ใช้ในเรื่ องนี้ คือ (๑)ปฏิจจสมุปบาท-เป็ นคากิริยา แปลว่า การที่ธรรม
ทั้งหลายอาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมเป็ นคาแสดงอาการเกิดขึ้นของธรรมทั้งหลาย เป็ นกิริยาอาการ
นาม และ(๒)ปฏิจจสมุปปั นนธรรม-เป็ นคานามนาม แปลว่า ธรรม(คือชรา มรณะ ชาติ ภพเป็ น
ต้น)ที่เกิดขึ้นพร้อมเพราะอาศัยกัน ซึ่งคาทั้ง ๒ นี้โดยสาระแล้วเหมือนกัน สู ตรใหญ่ที่แสดงสาระ
รวมของปฏิจจสมุปบาทก็คือข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ตอนหนึ่งว่า
อิมสฺ มึ สติ อิท โหติ
เมื่อสิ่ งนี้มี สิ่ งนี้จึงมี
อิมสฺ สุปฺปาทา อิท อุปฺปชฺ ชติ เพราะสิ่ งนี้เกิดขึ้น สิ่ งนี้จึงเกิดขึ้น
อิมสฺ มึ อสติ อิท น โหติ
เมื่อสิ่ งนี้ไม่มี สิ่ งนี้กไ็ ม่มี
อิมสฺ ส นิโรธา อิท นิรุชฺฌติ เพราะสิ่ งนี้ดบั สิ่ งนี้กด็ บั
ข้อความนี้ เป็ นสู ตรใหญ่(สู ตรรวม)ที่การแสดงกฎแห่ งเหตุและผลระดับสากลซึ่ งไม่
จากัดขอบเขต เป็ นสู ตรที่ใช้อธิบายได้ท้ งั กับปรากฏการณ์ของสิ่ งที่มีชีวติ (อุปาทินนกสังขาร)และ
สิ่ งที่ไม่มีชีวติ (อนุปาทินนกสังขาร)
เรื่ อ ง “ปฏิ จ จสมุ ป บาท” ท าให้ เกิ ด คุ ณ ค่ า ทางจริ ย ธรรมอย่า งไร ? สมัย หนึ่ ง พระ
อานนท์กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผูเ้ จริ ญ ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไร จึงควร
เรี ยกว่า ภิกษุผูฉ้ ลาดในปฏิจจสมุปบาท ?” พระพุทธองค์ตรัสตอบ ความโดยสรุ ปว่า “อานนท์
ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมรู ้อย่างนี้ ว่า ‘เมื่อสิ่ งนี้ มี สิ่ งนี้ จึงมี เพราะสิ่ งนี้ เกิดขึ้น สิ่ งนี้ จึงเกิดขึ้น เมื่อ
สิ่ งนี้ไม่มี สิ่ งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่ งนี้ดบั สิ่ งนี้จึงดับ คือ เพราะอวิชชาเป็ นปัจจัย สังขารจึงมี ... เพราะ
ชาติเป็ นปั จจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริ เทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจึง มี ... เพราะอวิชชาดับไป
ไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ ... เพราะชาติดบั ชรา มรณะ โสกะ ปริ เทวะ ทุกข์ โทมนัส และ
อุปายาสจึงดับ ...’ อานนท์ ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล จึงควรเรี ยกว่า ภิกษุผฉู ้ ลาดในปฏิจจสมุป
บาท” ความรู ้ เห็ น ตามความเป็ นจริ ง ตามทัน กระแสปฏิ จจสมุ ป บาททั้งสายเกิ ด (สมุ ทัยวาร-
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อนุ โลม)และสายดับ(นิ โรธวาร-ปฏิโลม)อย่างนี้ ชื่ อว่าเข้าใจกฎแห่ งเหตุผล ย่อมทาให้เกิดความ
เข้าใจโลกและชีวติ ผ่อนคลายไม่ยดึ ติด
คุ ณ ค่ าทางจริ ยธรรมเกิดจากกระบวนของชี วิตภายใต้กรอบแห่ งปฏิ จจสมุ ปบาทอยู่
ตลอดเวลา ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตอนหนึ่ งสรุ ปความได้ว่า “อวิชชาเป็ นที่อาศัยแห่ งสังขาร
สังขารเป็ นที่อาศัยแห่ งวิญญาณ วิญญาณเป็ นที่อาศัยแห่ งนามรู ป นามรู ปเป็ นที่อาศัยสฬายตนะ
สฬายตนะเป็ นที่ อาศัยแห่ งผัสสะ ผัสสะเป็ นที่ อาศัยแห่ งเวทนา เวทนาเป็ นที่อาศัยแห่ งตัณหา
ตัณหาเป็ นที่อาศัยแห่ งอุปาทาน อุปาทานเป็ นที่อาศัยแห่ งภพ ภพเป็ นที่อาศัยแห่ งชาติ ชาติเป็ นที่
อาศัยแห่ งทุกข์ ทุกข์เป็ นที่อาศัยแห่ งศรัทธา ศรัทธาเป็ นที่อาศัยแห่ งปราโมทย์ ปราโมทย์เป็ นที่
อาศัยแห่ งปี ติ ปี ติเป็ นที่อาศัยแห่ งปั สสัทธิ (สงบใจ) ปั สสัทธิ เป็ นที่อาศัยแห่ งสุ ข สุ ขเป็ นที่อาศัย
แห่ งสมาธิ สมาธิ เป็ นที่อาศัยแห่ งยถาภูตญาณทัสสนะ(รู ้เห็นตามความเป็ นจริ ง) ยถาภูตญาณทัส
สนะเป็ นที่อาศัยแห่งนิพพิทา(ความหน่าย) นิพพิทาป็ นที่อาศัยวิราคะ(คลายกาหนัด) วิราคะเป็ นที่
อาศัย แห่ งวิมุ ต ติ (ความหลุ ด พ้น ) วิมุ ต ติ เป็ นที่ อ าศัยขยญาณ(ความรู ้ เป็ นเหตุ ให้สิ้ น อาสวะ)”
โดยนัยนี้ โอกาสในการพัฒนาชีวติ รวมอยูใ่ นกระบวนการของชีวติ นัน่ เอง
ความรู ้และความเข้าใจปฏิจจสมุปบาท จัดเป็ นสัมมาทิฏฐิ ซ่ ึ งมีผลทาให้ละลายความ
เข้มข้นของลัทธิหรื อความเชื่อสุ ดโต่ง ๔ คู่คือ
คู่ที่ ๑ (๑) อัตถิกวาทะ ลัทธิวา่ สิ่ งทั้หลายมีอยูจ่ ริ ง
(๒) นัตถิกวาทะ ลัทธิวา่ สิ่ งทั้งหลายไม่มีจริ ง
คู่ที่ ๒ (๑) สัสสตวาทะลัทธิถือว่าเที่ยง
(๒) อุจเฉทวาทะลัทธิถือว่าขาดสู ญ
คู่ที่ ๓ (๑) อัตตการวาทะ ลัทธิถือว่าสุ ขทุกข์เป็ นต้นตนทาเอง
(๒) ปรการวาทะ ลัทธิถือว่าสุ ขทุกข์เป็ นต้นเกิดภายนอกตัว
คู่ที่ ๔ (๑) การกเวทกาทิเอกัตตวาทะการถือว่าผูท้ าและผูเ้ สวยผลเป็ นต้นเป็ นตัวการ
เดียวกัน ผูท้ ี่กาลังเสวยผลหรื อได้รับผลขณะนี้คือคนเดียวกันกับผูท้ ี่ทากรรมไว้ก่อนโน้นโดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลง
(๒) การกเวทกาทินานัตตวาทะ การถือว่าผูท้ าและผูเ้ สวยผลเป็ นต้นเป็ นคนละ
อย่างขาดจากกัน
โลกและชีวิตเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปโดยอาศัยเหตุปัจจัย “เมื่อสิ่ งมี สิ่ งนี้จึงมี เมื่อเหตุ
นี้ มี ผลนี้ จึงมี” ดังกล่าวแล้ว เมื่ อรู ้และเข้าใจแจ่มแจ้งอย่างนี้ ย่อมเป็ นการลดความเข้มข้นของ
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ความคิดและความเชื่ อที่ว่า “(๑)สรรพสิ่ งเที่ยงแท้แน่ นอน(สัสสตวาทะ)หรื อขาดสู ญ(อุจเฉทวา
ทะ) (๒)สรรพสิ่ งมีอยูแ่ ท้จริ ง(อัตถิกวาทะ)หรื อไม่มีอย่างแท้จริ ง(นัตถิกวาทะ) (๓)สุ ขทุกข์ตน
ทาเอง(อัตตการวาทะ) หรื อเกิดจากภายนอกตัว(ปรการวาทะ) (๔)คนสัตว์สิ่งของเที่ยงแท้ไม่
เปลี่ยนแปลง สิ่ งใดเกิดขึ่น สิ่ งนั้นอยู่ สิ่ งนั้นดับไป และถ้าจะมีการเกิดขึ้นอีกก็สิ่งนั้นนัน่ แหละ
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป และสิ่ งที่เขาทาคาที่เขาพูดดีหรื อไม่ดี เขาผูน้ ้ นั นัน่ แหละเสพเสวยผลของ
กรรมนั้น(การกเวทกาทิเอกัตตวาทะ) หรื อสรรพสิ่ งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เมื่อดับไปก็สูญสลายไปไม่เกิด
อีก เมื่อมีการเกิดขึ้น สิ่ งที่เกิดขึ้นมานั้นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย ดังนั้น สิ่ งที่เขาทา คาที่เขาพูดดีหรื อไม่
ดี เขาไม่มีโอกาสได้เสพเสวย เพราะเขาตายแตกดับไปแล้ว คนอื่นที่เกิดมาภายหลังเป็ นคนเสพ
เสวย(การกเวทกาทินานัตตวาทะ)” คุณค่าทางจริ ยธรรมของความรู ้ความเข้าใจเรื่ องปฏิจจสมุป
บาทเกิดขึ้นเพราะทาลายความคิดและความเชื่อดังกล่าวนี้

คาถามที่ ๔ ชีวติ ควรเป็ นอยู่อย่ างไร ?
แนวทางการดาเนิ นชี วิตถูกต้องดีงามก็คือ ไตรสิ กขาได้แก่ อธิ ศีลสิ กขา อธิ จิตตสิ กขา
อธิ ปัญญาสิ กขา เรี ยกโดยย่อว่า ศีล สมาธิ ปั ญญา เป็ นระบบพื้นฐานสาหรับการฝึ กอบรมเพื่อให้
เกิ ดการดาเนิ น ชี วิตที่ ดี(มรรค)คาว่า “สิ กขา” เป็ นภาษาบาลี แปลว่า การศึกษา ซึ่ งมี นัยบ่ งถึ ง
การศึกษาอบรมมากกว่าการศึกษาเล่าเรี ยน ดังนั้น การศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาจึงมุ่งถึง
การฝึ กความประพฤติ การฝึ กปรื อและฝึ กปฏิบตั ิตวั เองมากกว่าการศึกษาเล่าเรี ยนเรื่ องภายนอก
ตัวเอง
การฝึ กความประพฤติสุจริ ตทางกาย วาจา และอาชีวะ เรี ยกว่า อธิศีลสิ กขา
การฝึ กปรื อในด้านคุณภาพและสมรรถภาพของจิต เรี ยกว่า อธิจิตตสิ กขา
การฝึ กปรื อ ปั ญ ญาให้เกิ ด ความรู ้ ค วามเข้าใจสิ่ ง ทั้งหลายตามความเป็ นจริ ง จนถึ ง
ความหลุดพ้น มีจิตเป็ นอิสระ ผ่องใส เบิกบานโดยสมบูรณ์ เรี ยกว่า อธิปัญญาสิ กขา
ถามว่า “ชีวิตควรเป็ นอยูอ่ ย่างไร ?” ตามหลักพระพุทธศาสนา การดาเนินชีวิตในอุดม
คติและการพัฒนาชีวติ ให้ดาเนินไปสู่ เป้าหมายในอุดมคติตอ้ งอยูใ่ นกรอบแห่งไตรสิ กขานี้เท่านั้น
ปริ ยตั ิสัทธธรรมคือคาสั่งสอนอันจะต้องเล่าเรี ยนคือพระพุทธพจน์ ปฏิบตั ิสัทธธรรมคือปฏิปทา
อันจะต้องปฏิบตั ิได้แก่ไตรสิ กขาประกอบด้วยศีล สมาธิ ปั ญญา ในขณะที่ปฏิเวธสัทธธรรมคือ
ผลอันจะพึงบรรลุได้ดว้ ยการปฏิบตั ิ ได้แก่มรรค ผล นิพพาน
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ไตรสิ กขามี ความเป็ นมัชฌิ มาปฏิ ปทาโดยธรรมชาติ เมื่ อได้พ ฒ
ั นาตนเองตามหลัก
ไตรสิ ก ขาบริ บู รณ์ ส มบู รณ์ แ ล้ว จึ งสงเคราะห์ ห รื อ รวมลงได้ในอริ ยมรรคมี อ งค์ ๘ นั้น ก็คื อ
มัชฌิมาปฏิปทาที่สมบูรณ์นนั่ เอง ดังนี้
อธิ สีลสิ กขา ก็คือ (๑)สัมมาวาจา เจรจาชอบ (๒)สัมมากัมมัน ตะ กระทาชอบ (๓)
สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ
อธิ จิ ต ตสิ ก ขา ก็คื อ (๑)สั ม มาวายามะ พยายามชอบ (๒)สั ม มาสติ ระลึ ก ชอบ (๓)
สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมัน่ ชอบ
อธิปัญญาสิ กขา ก็คือ (๑)สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ (๒)สัมมาสังกัปปะ ดาริ ชอบ

คาถามที่ ๕ ชีวติ ควรให้ เป็ นอย่ างไร ?
ค าถามว่ า “ชี วิ ต ควรให้ เ ป็ นอย่ า งไร ?” บ่ ง ถึ ง เป้ าหมายของชี วิ ต ตามหลั ก
พระพุ ทธศาสนาหมายถึ งปฏิ เวธสั ทธรรม ได้แ ก่ มรรคผล นิ พ พาน ข้อธรรมในไตรสิ ก ขามี
ความสัมพันธ์กนั ซึ่ งบางกรณี ดูเหมือนจะเป็ นแบบทิศทางเดียว เป็ นเส้นตรงหรื อเป็ นแนวดิ่ง คือ
เริ่ มจากระดับต้นสุ ด(คือศีล)แล้วพัฒนาขึ้นเรื่ อยไปจนถึงระดับสู งสุ ด(คือนิพพาน) ความสัมพันธ์
กันดังกล่าวแสดงให้เห็นชื่อเป้ าหมายในระดับต่าง ๆ ด้วย ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์
ความโดยสรุ ปตอนหนึ่งว่า
วินยั ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ความสารวม(ศีล)
ความสารวมมีเพื่อประโยชน์แก่ความไม่เดือดร้อน
ความไม่เดือดร้อนมีเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมทย์
ความปราโมทย์มีเพื่อประโยชน์แก่ความอิ่มใจ
ความอิ่มใจมีเพื่อประโยชน์แก่ความสงบ
ความสงบมีเพื่อประโยชน์แก่ความตั้งใจมัน่ (สมาธิ)
ความตั้งใจมัน่ มีเพื่อประโยชน์แก่ความรู ้เห็นตามเป็ นจริ ง(ปัญญา)
ความรู ้เห็นตามเป็ นจริ งมีเพื่อประโยชน์แก่ความเบื่อหน่าย
ความเบื่อหน่ายมีเพื่อประโยชน์แก่ความสารอกกิเลส
ความสารอกกิเลสมีเพื่อประโยชน์แก่ความหลุดพ้น(วิมุตติ)
ความหลุดพ้นมีเพื่อประโยชน์แก่ความรู ้เห็นความหลุดพ้น
ความรู ้เห็นความหลุดพ้นมีเพื่อประโยชน์แก่ความดับสนิทหาเชื้อมิได้(นิพพาน)

๑๕
พัฒนาการจากระดับต้นไปจนถึงระดับสู งสุ ดภายใต้กรอบแห่งไตรสิ กขาดังกล่าว สรุ ป
เป็ นชื่อข้อธรรมได้ตามลาดับดังนี้ (๑)วินยั หรื อศีล ความเรี ยบร้อยทางกายวาจา (๒)สังวร ความ
สารวมระวัง (๓)อวิปฏิสารความไม่เดือดร้อน (๔)ปราโมทย์ ความบันเทิงปลื้มใจ (๕)ปี ติ ความ
อิ่มใจ (๖)ปั สสัทธิ ความสงบ(๗)สมาธิ ความตั้งมัน่ แน่ วแน่ (๘)ปั ญญา ความรู ้ทวั่ (๙)นิ พพิทา
ความเบื่อหน่ าย (๑๐)วิราคะ ความคลายกาหนัด (๑๑)วิมุตติ ความหลุดพ้น (๑๒)ญาณทัสสนวิ
สุ ทธิ ความบริ สุทธิ์ แห่ งความรู ้เห็น (๑๓)อนุ ปาทาปริ นิพพาน ความดับเย็นสนิ ทเพราะไม่มีเชื้ อ
แสดงภูมิได้ดงั นี้
อานิ สงส์สัมพันธ์สืบเนื่ องกันระหว่างศีล สมาธิ และปั ญญา การรักษาศีล(กุศลศีล)ให้
สมบูรณ์ บริ บูรณ์ มีอานิ สงส์ เป็ นชุ ดๆ สื บเนื่ องไปจนถึงสมาธิ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบพระ
อานนท์ สรุ ปความว่า
ศีลที่เป็ นกุศลมีความไม่ร้อนใจ(อวิปปฏิสาร)เป็ นผล มีความไม่ร้อนใจเป็ นอานิสงส์
ความไม่ร้อนใจ(อวิปปฏิสาร) มีความบันเทิงใจ(ปราโมทย์)เป็ นผล มีความบันเทิงใจ
เป็ นอานิสงส์
ความบันเทิงใจ(ปราโมทย์)มีความอิ่มใจ(ปี ติ)เป็ นผล มีความอิ่มใจเป็ นอานิสงส์
ความอิ่มใจ(ปี ติ)มีความสงบกายสงบใจ(ปั สสัทธิ )เป็ นผล มีความสงบกายสงบใจเป็ น
อานิสงส์
ความสงบกายสงบใจ(ปัสสัทธิ)มีสุขเป็ นผล มีสุขเป็ นอานิสงส์
สุ ขมีสมาธิเป็ นผล มีสมาธิเป็ นอานิสงส์
คาว่า “สมาธิ” ในที่น้ ีหมายถึงรู ปฌาน ๔ อรู ปฌาน ๔ รวมเรี ยกว่าสมาบัติ ๘
ผู ม้ ี ศี ล มั่น คง น าไปสู่ ก ารมี ส มาธิ ม ั่น คง และการปฏิ บัติ ธ รรมเพื่ อ สร้ างสมาธิ จ น
บรรลุผลระดับใดระดับหนึ่ ง มีอานิ สงส์ ๕ อย่างตามสมควรแก่ฐานะ คือ (๑)มีธรรมเป็ นเครื่ อง
อยูเ่ ป็ นสุ ขในภพปัจจุบนั (๒)ความเห็นแจ้ง(วิปัสสนา) (๓)การแสดงฤทธิ์(อภิญญา)ได้ (๔)เกิดใน
ภพภูมิที่วเิ สสเช่นพรหมโลก (๕)เข้านิโรธสมาบัติได้
ผูม้ ี สมาธิ มนั่ คง นาไปสู่ การมี ปัญ ญามัน่ คง และการปฏิ บตั ิ ธรรมเพื่อพัฒ นาปั ญ ญา
(วิปัสสนา)จนบรรลุผลระดับใดระดับหนึ่ง มีอานิสงส์ตามสมควรแก่ฐานะ สรุ ปได้ดงั นี้ (๑)กาจัด
กิเลสต่างๆ ได้ (๒)ได้ลิ้มรสแห่ งอริ ยผล (๓)สามารถเข้านิ โรธสมาบัติได้ (๔)สาเร็ จความเป็ นผู ้
ทรงอริ ยคุณมีความเป็ นอาหุไนยบุคคลเป็ นต้น

