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ทางสายกลาง: 
วธีิบริหารจดัการชีวติสู่ความสุขตามหลกัพระพุทธศาสนา 

 
         พระเทพวชัรบณัฑิต, ศาสตราจารย ์ ดร. 
        อธิการบดี   มจร 

 
ความน า 
 

  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(ป.อ.ปยุตฺโต) แสดงทรรศนะไวใ้นหนังสือพุทธธรรม
ตอนหน่ีงวา่ ลกัษณะทัว่ไปของพุทธธรรม สรุปได ้๒ อยา่งคือ 
  ๑. แสดงหลกัความจริงสายกลาง ท่ีเรียกว่า “มชัเฌนธรรม” หรือเรียกเตม็ว่า “มชัเฌน
ธรรมเทศนา” ว่าด้วยความจริงตามแนวของเหตุผลบริสุทธ์ิตามกระบวนการธรรมชาติ น ามา
แสดงเพื่อประโยชน์ในทางปฏิบติัในชีวิตจริงเท่านั้น ไม่ส่งเสริมความพยายามท่ีจะเขา้ถึงสัจ
ธรรมดว้ยวิธีถกเถียงสร้างทฤษฎีต่างๆ ข้ึนแลว้ยดึมัน่ปกป้องทฤษฎีนั้นๆ ดว้ยการเก็งความจริง
ทางปรัชญา 
  ๒. แสดงขอ้ปฏิบติัสายกลาง ท่ีเรียกว่า “มชัฌิมาปฏิปทา” อนัเป็นหลกัการครองชีวิต
ของผูฝึ้กอบรมตน ผูรู้้เท่าทนัชีวิตไม่หลงงมงาย มุ่งผลส าเร็จคือ ความสุข สะอาด สวา่ง สงบ เป็น
อิสระท่ีสามารถมองเห็นไดใ้นชีวิตน้ี ในทางปฏิบติั ความเป็นสายกลางน้ีเป็นไปโดยสัมพนัธ์กบั
องคป์ระกอบอ่ืนๆ เช่น สภาพชีวติของบรรพชิตหรือคฤหสัถเ์ป็นตน้ 
  มัชเฌนธรรมเทศนาเป็นการแสดงโลกและชีวิตเชิงอภิปรัชญาให้เกิดคุณค่าทาง
จริยธรรมเพื่อให้เกิดความพร้อมดา้นโลกทศัน์ชีวทศัน์ก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติัคือมชัฌิมาปฏิปทา
อนัจะน าไปสู่จุดหมายแห่งชีวติท่ีดีงามตามหลกัพระพุทธศาสนา ระบบพุทธธรรมนั้น จะมองใน
เชิ งป รัชญ าหลักก็ มี อยู่ค รบถ้วนทั้ งอ ภิป รัชญ า ญ าณ วิท ยา จ ริยศาสต ร์  มองแ ต่ ใน
กระบวนการพฒันาตวัเองตามหลกัพระพุทธศาสนายึดกรอบสัทธรรม ๓ เป็นแนวทางคือ(๑)
ปริยติัสัทธรรม พุทธพจน์คือค าสั่งสอนอนัจะตอ้งเล่าเรียน (๒)ปฏิปัตติสัทธรรม ปฏิปทาคือ
ไตรสิกขาอนัจะตอ้งปฏิบติั (๓)ปฏิเวธสัทธรรม มรรค ผล นิพพานอนัจะพึงเขา้ถึงไดด้ว้ยการ
ปฏิบติั พระธรรมวนิยั ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์สามารถจดัรวมไวภ้ายใตก้รอบสัทธรรม ๓ น้ี 



๒ 

 

  การเรียนพุทธธรรมตามกรอบของมชัเฌนธรรมเทศนาเช่ือมโยงไปสู่มชัฌิมาปกิปทา
ก็คือการเรียนท่ีเร่ิมตน้ด้วยปริยติัสัทธรรมไปสู่ปฏิปัตติสัทธรรมและปฏิเวธสัทธรรมในท่ีสุด 
โดยอยูบ่นฐานแห่งค าถามเก่ียวกบัชีวติ ๕ ประการดงัต่อไปน้ี 
 
 

ค าถามที่  ๑ ชีวิตคืออะไร ? 
 

 ชีวิตมนุษยคื์อขนัธ์ ประกอบด้วย (๑)รูป-ร่างพร้อมคุณลกัษณะและอาการ 
(๒)เวทนา-ความรู้สึกสุข ทุกข ์ไม่สุขไม่ทุกข ์(๓)สญัญา-ความจ าไดห้มายรู้ (๔)สงัขาร-
การปรุงแต่งทางจิต (๕)วิญญาณ-ความรู้แจง้อารมณ์ เรียกรวมว่า “ขนัธ์ ๕” ซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบพ้ืนฐานในหรือของชีวิตมนุษย ์ขนัธ์ ๕ น้ีแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 
  

 ส่วนที่ ๑ องค์ประกอบส่วนที่เป็นรูปเรียกว่า รูปขนัธ์ แปลว่ากองรูป 
 (๑) องค์ประกอบหลกัเรียกว่า มหาภูตรูปหรือธาตุ มี ๔ คือ 
 ธาตุท่ี ๑ ปฐวีธาตุ  ธาตุดิน มี ๒ ส่วนหลักคือ (๑)ลักขณปฐวี ส่วนท่ีเป็นลักษณะ 
หมายถึงธาตุท่ีละเอียด เป็นคุณลกัษณะ เช่น ความหยาบ ความแข็ง ลกัษณะกินเน้ือท่ี และ(๒)
สสัมภารปฐวี หมายถึงส่วนท่ีหยาบซ่ึงมีอยู่ในร่างกายมนุษยน้ี์(ภาษาพระเรียกว่า อาการ ๒๐)  
ไดแ้ก่ ผม(เกสา)  ขน(โลมา) เลบ็(นขา)ฟัน(ทนฺตา)หนงั(ตโจ)เน้ือ(ม ส )เอน็(นหารู)กระดูก(อฏฺฐี)
เยื่อในกระดูก(อฏฺฐิมิญฺช ) มา้ม(วกฺก )หัวใจ(หทย  )ตบั(ยกน )พงัผืด(กิโลมก )ไต(ปิหก )ปอด(ปปฺ
ผาส )ใส้ใหญ่(อนฺต )ใส้น้อย(อนฺตคุณ )อาหารใหม่(อุทริย  )อาหารเก่า(กรีส )มนัสมอง(มตฺถลุงฺค  ) 
ทั้งหมดน้ีจะเรียกวา่ธาตุดินภายในกไ็ด ้
 นอกจากน้ี ปฐวีธาตุท่ีเรียกว่าสสัมภารปฐวียงัปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ อยู่ในท่ีทัว่ไป
นอกร่างกายมนุษย ์บางทีเรียกว่าธาตุดินภายนอก เช่น ดินเหนียว ดินทราย ท่อนไม ้โลหะ หรือ
แมก้ระทัง่แร่ธาตุต่างๆ ท่ีเป็นของแขง็กน็บัเขา้ในธาตุดินน้ีเช่นกนั 
 ธาตุท่ี ๒ อาโปธาตุธาตุน ้ า มี ๒ ส่วนหลักคือ (๑)ลกัขณอาโปส่วนท่ีเป็นลักษณะ 
หมายถึงธาตุท่ีละเอียดเช่น ความเอิบอาบ ความช้ืนเปียก ความซึมซาบไป ความเหนียว ความ
เกาะกุม (๒)สสัมภารอาโป หมายถึงส่วนท่ีหยาบซ่ึงมีอยูใ่นร่างกายมนุษยน้ี์ (ภาษาพระเรียกว่า 
อาการ ๑๒)  ดี(ปิตฺต )เสมหะ(เสมฺห )หนอง(ปุพฺโพ)เลือด(โลหิต )เหง่ือ(เสโท)มนัขน้(เมโท)น ้ าตา



๓ 

 

(อสฺสุ) มนัเหลว(วสา)น ้ าลาย(เขโฬ)น ้ ามูก(สิงฆาณิกา)  ไขขอ้(ลสิกา)น ้ ามูตร(มุตฺต )ทั้งหมดน้ี
เรียกวา่ธาตุน ้าภายในกไ็ด ้
 นอกจากน้ี สสัมภารอาโป(ธาตุน ้ าท่ีหยาบ)ยงัปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ อยู่ในท่ีทัว่ไป
นอกร่างกายมนุษย ์บางทีเรียกว่าธาตุน ้ าภายนอก เช่น น ้ าในแม่น ้ าล  าคลองต่างๆ น ้ าฝน น ้ าคา้ง 
หรือแมก้ระทัง่แร่ธาตุต่างๆ ท่ีเป็นของเหลวกน็บัเขา้ในธาตุน ้าน้ีเช่นกนั 
 รวมธาตุทั้ง ๒ คือ ปฐวธีาตุ ธาตุดินกบัอาโปธาตุ ธาตุน ้าเขา้ดว้ยกนัเรียกวา่ อาการ ๓๒ 
เป็นบทท่ีคนโบราณภาคอีสานนิยมสวดในวนัพระตอนเยน็ว่า “อตฺถิ อิมสฺมึ  กาเย  เกสา  โลมา  
นขา ทนฺตา  ตโจ  ม ส   นหารู  อฏฐิ  อฏฐิมิญช   วกฺก   หทย    ยกน   กิโลมก    ปิหก   ปปฺผาส    อนฺต    
อนฺตคุณ   อุทริย     กรีส    ปิตฺต    เสมฺห    ปุพฺโพ  โลหิต  เสโท  เมโท  อสฺสุ  วสา เขโฬ   สิงฺฆาณิกา  
ลสิกา   มุตฺต    มตฺถเก  มตฺถลุงฺค     แปลว่า มีอยูใ่นกายน้ี ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เน้ือเอน็ กระดุก เยือ่
ในกระดุก มา้ม หัวใจ ตบั พงัผืด ไต ปอด ใส้ใหญ่ ใส้นอ้ย อาหารใหม่ อาหารเก่า น ้ าดี น ้ าเสลด 
น ้ าเหลือง น ้ าเลือด น ้ าเหง่ือ น ้ ามันข้นน ้ าตา น ้ ามันเหลว น ้ าลาย น ้ ามูก น ้ าไขข้อ น ้ ามูตร
มนัสมอง” 
 ธาตุท่ี ๓  เตโชธาตุ  ธาตุไฟ มี ๒ ส่วนหลักคือ (๑)ลักขณเตโช ธาตุไฟท่ีละเอียด 
ปรากฏในร่างกายน้ี เช่น ธาตุไฟท่ีท าใหเ้กิดความร้อน ความอุ่น ความเยน็ ไฟในร่างกายท าหนา้ท่ี
ยอ่ยอาหาร ไฟท าใหอ้วยัวะในร่างกายเติบโตแก่กลา้หรือแก่คร ่าคร่า (๒)สสัมภารเตโช ธาตุไฟท่ี
หยาบ ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ อยู่ในท่ีทัว่ไปนอกร่างกายมนุษย ์เช่น ไฟท่ีเตาไฟ ไฟไหมป่้า 
กระแสไฟแฝงสถิตในท่ีต่างๆ  แสงอาทิตย ์หรือแม้กระทั่งแร่ธาตุต่างๆ ท่ีมีลักษณะร้อน มี
คุณสมบติัเผาไหมก้น็บัเขา้ในธาตุไฟน้ีเช่นกนั 
 ธาตุท่ี ๔  วาโยธาตุ ธาตุลม มี ๒ ส่วนหลกัคือ (๑)ลกัขณวาโย ธาตุลมท่ีละเอียดเรียกว่า 
ลกัษณะ เช่น ความเคล่ือนไหว ความโยกโคลง พลงัขบัเคล่ีอนในร่างกาย พลงัชีวิต (๒)สสัมภาร
วาโยธาตุลมท่ีหยาบ หมายถึงลมในร่างกายมนุษย ์เช่น ลมพดัข้ึนขา้งบน ลมพดัลงเบ้ืองล่าง ลม
พดัไปตามตวั ลมในทอ้ง ลมในใส้ทั้งหมดน้ีเรียกวา่ธาตุลมภายในกไ็ด ้
 นอกจากน้ี สสัมภารวาโย(ธาตุลมท่ีหยาบ)ยงัปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ อยู่ในท่ีทัว่ไป
นอกร่างกายมนุษย ์บางท่ีเรียกว่าธาตุลมภายนอก เช่น ลมพดัตามปกติทัว่ไป ลมพายุชนิดต่างๆ  
หรือแมก้ระทัง่พลงัเหวีย่ง(momentum)ต่างๆ ในโลกกน็บัเขา้ในธาตุลมน้ีเช่นกนั 
 
 



๔ 

 

 (๒) องค์ประกอบรองเรียกว่า อุปาทายรูป 
 

 รูปท่ีเป็นองค์ประกอบรองน้ี เรียกว่า “อุปาทายรูป” แปลว่า รูปอาศยั หมายถึงอาศยั
มหาภูตรูปซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกั อุปาทายรูปมี ๒๔ อยา่งมีลกัษณะเชิงรูปธรรมกมี็ เช่น ตา หู 
จมูก ล้ิน กาย มีลักษณะเชิงอารมณ์ก็มี เช่น รูป เสียง กล่ิน รส สัมผสัทางกาย มีลกัษณะเชิง
สภาวะกมี็ เช่น ความเป็นหญิง ความเป็นชาย ความอ่อน ความแขง็ เป็นกริยาอาการกมี็เช่น ความ
เคล่ือนไหวทางกาย ความเคล่ือนไหวทางวาจา  อุปาทายรูปอาศยัมหาภูตรูป  ถา้ไม่มีมหาภูตรูป อุ
ปาทายรูปกมี็ไม่ได ้จึงช่ือวา่ “อุปาทายรูป” แปลวา่รูปอาศยั 
 ค าว่า “อาศยั” ไม่ได้หมายถึงเกาะติดแอบอิงอยู่กบัมหาภูตรูป แต่เป็นลกัษณะหรือ
ภาวะท่ีมีได้เพราะมีมหาภูตรูปเป็นฐานรองรับ อยู่ในฐานะเป็นประสาทส าหรับรับอารมณ์ท่ี
เรียกว่าปสาทรูปกมี็เช่นจกัขุ-ตา โสตะ-หู อยูใ่นฐานะเป็นอารมณ์ท่ีเรียกว่าโคจรรูปก็มีเช่นรูปะ-
รูป สัททะ-เสียง อยูใ่นฐานะเป็นภาวะแสดงเพศกมี็เช่นความเป็นหญิง ความเป็นชาย อยูใ่นฐานะ
เป็นอาการท่ีพลิกแพลงให้พิเศษไดก้็มีเช่นความเบา ความอ่อนสลวย อยู่ในฐานะเป็นลกัษณะ
หรืออาการเป็นเคร่ืองก าหนดกมี็เช่นสันตติ-ความสืบต่อ ชรตา-ความทรุดโทรม 
 องคป์ระกอบส่วนท่ีเป็นรูปทั้ง ๒ ประการเหล่าน้ี(มหาภูตรูปและอุปาทายรูป)  เติบโต
ไดอ้าหารหยาบ โดยเฉพาะองคป์ระกอบหลกัคือมหาภูตรูปส่วนท่ีหยาบนั้น เจริญเติบโตไดด้ว้ย
การกินอาหารท่ีเป็นค าๆ(กวฬิงการาหาร) มีการช ารุดทรุดโทรมไปตามอายุขยั เม่ือช ารุดทรุด
โทรมกบ็ ารุงให้อยูใ่นสภาพดีได ้มีการแตกหักเม่ือถูกกระทบกระทัง่ มีการเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ดบัไป
เป็นธรรมดา อยู่ภายใตก้ฎไตรลกัษณ์คือ ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีเกิด แก่ เจ็บตายเป็น
ธรรมดา เม่ือตายก็เอาไปฝังหรือเอาไปเผาตามประเพณีทางศาสนา ถูกฝังเน่าเป่ือยผุพงัไปตาม
กาลเวลา หรือถูกเผาเป็นเถา้ถ่านเหลือแต่ซากอยูบ่นพื้นโลกน้ี  ไม่ไดต้ามไปเกิดในภพหนา้ 
 

 ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบส่วนที่เป็นนาม 
 

 (๑) องค์ประกอบหลกัเรียกว่า จติ 
 จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ท าหนา้ท่ี ๑๔ อย่าง กล่าวเฉพาะหนา้ท่ีหลกั ๘ อย่าง ประกอบดว้ย 
(๑)รับรู้/รู้แจง้อารมณ์ทางมโนทวาร เรียกว่า มโนวิญญาณ (๒)รับรู้/รู้แจง้อารมณ์ทางตา เรียกว่า 
จกัขุวิญญาณ(๓)รับรู้/รู้แจง้อารมณ์ทางหู เรียกว่า โสตวิญญาณ (๔)รับรู้/รู้แจง้อารมณ์ทางจมูก 
เรียกว่า ฆานวิญญาณ (๕)รับรู้/รู้แจง้อารมณ์ทางล้ิน เรียกวา่ ชิวหาวิญญาณ (๖)รับรู้/รู้แจง้อารมณ์



๕ 

 

ทางกาย เรียกว่า กายวิญญาณ (๗)ท าหนา้ท่ีเคล่ือนจากภพเก่า เรียกว่า จุติจิต (๘)หนา้ท่ีเกิดในภพ
ใหม่ เรียกวา่ ปฏิสนธิจิต 
 จิตนบัจากเวลาท าหนา้ท่ีเกิดในภพใหม่จนถึงเวลาท าหนา้ท่ีตายไป(ปฏิสนธิจิต-จุติ) ใน
ระหว่างน้ี เรียกว่า “กายมนุษย”์ เช่น ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๓ ว่า “ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์
จากชีวิต หรือหาศตัราอนัจะพรากกายมนุษยน์ั้นภิกษุนั้นเป็นปาราชิก หาสังวาสมิได”้ค าวา่ “กาย
มนุษย”์ ในท่ีน้ี คือจิตดวงแรกเกิด(ปฐมจิต) คือวิญญาณดวงแรกท่ีปรากฏข้ึนในครรภม์ารดา ซ่ึง
หมายถึงปฏิสนธิจิตนัน่เองสืบเน่ืองไปจนถึงเวลาตาย  
 ถามวา่ “เพราะเหตุไร จึงเรียกวา่ กายมนุษย ์?” 
 ท่ีท่านเรียกอย่างนั้ น เพราะจิตเม่ือท าหน้าท่ี เกิดในภพใหม่(ปฏิสนธิจิต)ย่อมมี
คุณสมบติัพิเศษมากกว่าจิตเม่ือท าหนา้ท่ีอยา่งอ่ืน นัน่กคื็อวา่ “จิตดวงแรก(ปฐมจิต-ปฏิสนธิจิต)” 
น้ี หมายถึงชีวิตมนุษยท์ั้งชีวิต ประกอบดว้ยคุณสมบติัท่ีพร้อมจะเจริญเติบโตเป็นอวยัวะส่วน
ต่างๆ ในร่างกายมนุษย ์ไม่ไดห้มายเอาเฉพาะองคป์ระกอบฝ่ายนามในส่วนท่ีเป็นจิตเท่านั้น 
 ถามวา่ “ขอ้น้ีมีลกัษณะเหมือนกบัอะไร ?”  
 เหมือนกบัเมล็ดพนัธุ์พืชต่างๆ เช่น เมล็ดมะม่วง เมล็ดขนุน มีคุณสมบติัพร้อมท่ีจะ
งอกเป็นล าตน้ ก่ิงกา้น ใบ และก่อดอกออกผล เม่ือเราน าไปปลูกยอ่มจะงอกงามเป็นก่ิงกา้นใบ
และทา้ยท่ีสุดกอ็อกดอกออกผล 
 

 (๒)องค์ประกอบรองเรียกว่ เจตสิก 
 

 “เจตสิก” แปลวา่ ธรรมชาติท่ีประกอบกบัจิต หมายถึงอาการหรือคุณสมบติัต่างๆ ของ
จิต เจตสิกมี ๕๒ เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง ศรัทธา เมตตา สติ ปัญญา เป็นตน้  
 องค์ประกอบส่วนท่ีเป็นนามทั้ง ๒ ประการเหล่าน้ี(จิตและเจตสิก) เพื่อให้เขา้ใจง่าย 
จะเรียกว่าเป็นองคป์ระกอบภายในกไ็ด ้โดยเฉพาะองคป์ระกอบหลกั(คือจิต)นั้น เจริญเติบโตได้
ดว้ยการเสพ(กิน)อาหารท่ีเป็นนามธรรม คือ(๑)ผสัสะ-การปฏิสัมพนัธ์กบัปรากฏการณ์ผ่านทาง
ตา หู จมูก ล้ิน กาย เรียกว่าผสัสาหาร (๒)มโนสัญเจตนา-ความจงใจ เรียกว่ามโนสัญเจตนาหาร 
(๓)วิญญาณ-การรับรู้เสพเสวยปรากฏการณ์ เรียกว่าวิญญาณาหาร นัน่คือ การรับรู้เสพเสวยผ่าน
ทางใจ(มโนทวาร)โดยตรงเรียกวา่มโนวิญญาณ การรับรู้เสพเสวยผ่านทางตา(จกัขุทวาร)เรียกว่า
จกัขวุิญญาณ การรับรู้เสพเสวยผา่นทางหู(โสตทวาร)เรียกว่าโสตวญิญาณ การรับรู้เสพเสวยผา่น
ทางจมูก(ฆานทวาร)เรียกว่าฆานวิญญาณ การรับรู้เสพเสวยผ่านทางล้ิน(ชิวหาทวาร)เรียกว่า



๖ 

 

ชิวหาวิญญาณ การรับรู้เสพเสวยผ่านทางกาย(กายทวาร)เรียกว่ากายวิญญาณ องค์ประกอบ
นามธรรมน้ีมีการเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ดบัไปอยา่งไม่ขาดตอนตามเหตุปัจจยั อยูภ่ายใตก้ฎไตรลกัษณ์คือ 
ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา แต่ไม่มีการเกิด แก่ เจ็บตายแตกท าลายเหมือนองค์ประกอบ
รูปธรรม เม่ือร่างกายตายแลว้ถูกน าไปฝังหรือถูกน าไปเผา องคป์ระกอบนามธรรมกไ็ม่เน่าเป่ือย
ผพุงั หรือไม่ไดถู้กเผาเป็นเถา้ถ่านเหมือนกบัร่างกาย แต่กลบัท าหนา้ท่ีสืบต่อไป นัน่คือท าหนา้ท่ี
ไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ 
  

โลกทัศน์ทีน่ าไปสู่ความทุกข์ 

กบัโลกทศัน์ที่น าไปสู่ความสุข 
     

 ตน้ธารแห่งความชั่วก็คือความยึดมัน่ถือมัน่ ซ่ึงเกิดจากการท่ีคนทั้งหลายเห็นว่ามี
อตัตาและมีของท่ีเน่ืองกบัอตัตาอยู ่เรียกว่ามีสักกายทิฏฐิ  ค  าว่า “สักกายทิฏฐิ”แปลว่า ความเห็น
วา่เป็นตวัของตน ความเห็นเป็นเหตุถือตวัตน ถือเขาถือเรา ความเห็นเช่นน้ีเป็นตน้ธานแห่งความ
ชัว่ร้าย ในรายละเอียดหมายถึงเห็นขนัธ์ ๕ โดยอาการ ๔ รวมเป็นสักกายทิฏฐิ ๒๐ ดงัน้ี 
 อาการท่ี ๑  เห็นรูป: (๑)เห็นรูปเป็น “อตัตา” (๒)เห็นอตัตาวา่ “มีรูป” (๓)เห็นรูปใน 
“อตัตา” (๔)เห็นอตัตาใน “รูป” 
 อาการท่ี ๒ เห็นเวทนา: (๑)เห็นเวทนาเป็น “อตัตา” (๒)เห็นอตัตาวา่ “มีเวทนา” (๓)
เห็นเวทนาใน “อตัตา” (๔)เห็นอตัตาใน “เวทนา” 
 อาการท่ี ๓ เห็นสัญญา: (๑)เห็นสัญญาเป็น “อตัตา” (๒)เห็นอตัตาวา่ “มีสัญญา” (๓)
เห็นสัญญาใน “อตัตา” (๔)เห็นอตัตาใน “สัญญา” 
 อาการท่ี ๔ เห็นสังขาร: (๑)เห็นสังขารเป็น “อตัตา” (๒)เห็นอตัตาวา่ “มีสังขาร” (๓)
เห็นสังขารใน “อตัตา” (๔)เห็นอตัตาใน “สังขาร” 
 อาการท่ี ๕ เห็นวญิญาณ: (๑)เห็นวญิญาณเป็น “อตัตา” (๒)เห็นอตัตาวา่ “มีวญิญาณ” 
(๓)เห็นวญิญาณใน “อตัตา” (๔)เห็นอตัตาใน “วญิญาณ” 
 โลกทศัน์แบบน้ีเรียกว่าโลกทศัน์แบบอตัตา เป็นโลกทศัน์ท่ีก่อใหเ้กิดการแบ่งแยกถือเขา
ถือเรา แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ยึดถือว่าทุกอยา่งท่ีมีอยู่เป็นอยูน้ี่เป็นของตวัเองทั้งหมด ทั้งๆ ท่ีความ
เป็นจริงกไ็ม่มีอะไรท่ีสามารถยดึเอาไวไ้ด ้ มีเร่ืองเล่าวา่  นกช่ือว่ามยัหกะ บินไปตามไหล่เขาและ
ซอกเขา บินไปสู่ตน้เลียบท่ีมีผลสุกแลว้ร้องวา่ “มยัหกะ-ของเราๆ” ร้องร าพนัเพอ้อยูอ่ยา่งนั้น ฝูง
นกทั้งหลายกพ็ากนับินมาจิกกินผลเลียบแลว้พากนับินไปตน้อ่ืน  ส่วนนกมยัหกะนั้นกร้็องเพอ้
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อยูน่ัน่เอง คนบางคนกเ็หมือนนกมยัหกะน้ี    มีทรัพยแ์ลว้ตนเองกไ็ม่ไดใ้ชส้อย ทั้งไม่แบ่งปันให้
ใคร เฝ้าแต่ร้องร าพนัวา่ “มยัหกะ-ของเราๆ”ทา้ยท่ีสุดกถู็กคนอ่ืนแยง่ชิงไปหมด 
 ในขณะเดียวกนั  ตน้ธารแห่งความดีก็คือการถอนสักกายทิฏฐิได ้มีโลกทศัน์แบบ
อนัตตา นั่นคือเห็นว่าเป็นอนัตตา ว่างจากอตัตา   ส่ิงทั้งหลายมีอยู่เป็นอยู่โดยเป็นปัจจยัแก่กนั
และกนั  มีอยู่โดยความสัมพนัธ์กนั   มีอยู่ดว้ยอาศยัปัจจยั  ไม่มีความคงท่ีอยู่อย่างเดิม  ไม่มีอยู่
โดยตวัมนัเอง ไม่มีตวัตนท่ีแทจ้ริง ค  าวา่ “ท าจิตใหว้่างเหมือนอากาศ” กคื็อมีความคิดเห็นอยา่งน้ี
คือ ท าจิตให้ว่างเหมือนอากาศ ทอ้งฟ้านภากาศกวา้งใหญ่ไพศาลไร้ขอบเขต ไม่มีขีดคั้นเขตแดน 
จิตใจท่ีจะมีคุณภาพและสุขภาพไดต้อ้งไร้ขีดคัน่เขตแดน ไร้ขีดจ ากดัเช่นเดียวกนั  พระพุทธเจา้
ตรัสไว ้ใจความโดยสรุปวา่ “คนถือเอาคร่ังสีเหลือง สีเขียว หรือสีแดงเลือดนกมาแลว้พูดวา่ ‘เรา
จกัเขียนรูปในอากาศน้ี ท าให้เป็นรูปปรากฏ’ เขากไ็ม่อาจท าส าเร็จได ้เพราะอากาศน้ีไม่มีรูปร่าง  
ช้ีให้เห็นไม่ได ้ใครก็ตามจะเขียนรูปในอากาศนั้น ท าให้เป็นรูปปรากฏไม่ได ้  จิตว่างก็ยิ่งใหญ่
เหมือนกบัทอ้งฟ้านภากาศ  สมยัหน่ึง  สังฆนายกของพระพุทธศาสนานิกายเซน คือ ท่านฮุงเจิน
ประสงคจ์ะหาผูสื้บทอดต าแหน่ง พิจารณาดูว่า  “จะมอบต าแหน่งสังฆนายกใหแ้ก่ใครดีระหว่าง
ศิษย ์๒ คน คือชินเชาผูเ้ป็นนกัวชิาการปราดเปร่ืองกบัฮุยเนง้(หรือเว่ยหล่าง)ซ่ึงเป็นพ่อครัวซ่ึงไม่
ค่อยรู้หนงัสือ”  ท่านฮุงเจินประสงคจ์ะมอบต าแหน่งสังฆนายกใหแ้ก่ศิษยผ์ูมี้จิตว่างตามหลกัการ
ของพระพุทธศาสนานิกายเซน จึงให้ศิษยท์ั้งคู่แต่งบทกลอนสะทอ้นความคิดให้ดู ชินเชาเขียน
บทกลอนเสนอต่ออาจารยว์า่ 
                      กายคือตน้โพธ์ิ  ใจคือกระจกเงาใส  
    หมัน่ปัดกวาดอยูเ่ป็นนิตย ์ อยา่ใหฝุ้่ นละอองลงจบั 

          ส่วนฮุย้เนง้อ่านไม่ค่อยอออกเขียนไม่ค่อยได ้จึงขอร้องคนอ่ืนใหช่้วยเขียนบทกลอนเสนอ
อาจารยเ์ช่นเดียวกนัวา่ 

                      ไม่มีกาย   ไม่มีตน้ไม ้ ไม่มีกระจกเงาใส 

                      เม่ือไม่มีอะไรตั้งแต่ตน้  ฝุ่ นละอองจะลงจบัอะไร 

       ท่านฮุงเจินชอบใจบทกลอนของฮุยเน้งมาก เพราะเน้ือหาแสดงถึงความว่างจริงๆ 
บอกให้รู้ว่า โลกน้ีว่างจากแก่นสาร  จึงมอบต าแหน่งสังฆนายกใหแ้ก่ฮุยเนง้  ความว่าง(ศูนยตา)
เป็นสภาพเดิมแทข้องส่ิงทั้งหลาย จิตของมนุษยเ์ดิมแทที้เดียวนั้นวา่ง คือเป็นจิตประภสัสร ค าว่า 
“ประภสัสร” มีลกัษณะ ๓ อยา่งคือ (๑)ขาว (๒)ใส (๓)บริสุทธ์ิ แต่จิตเดิมแทน้ี้ถูกกิเลส(ซ่ึงกคื็อ
โลกธรรม)จรมาท าให้เศร้าหมองภายหลงั พระพุทธเจา้ตรัสกบัพระอานนท์ว่า “ยสฺมา  จ  โข  
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อานนฺท   สุญฺญ     อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน  วา ตสฺมา  สุญฺโญ  โลโกติ  วุจฺจติ แปลว่า  อานนท ์ 
เพราะ(สรรพส่ิง)วา่งจากตวัตนและของของตนฉะนั้น เราจึงกล่าววา่ ‘โลกวา่ง” 

 

ค าถามที่  ๒  ชีวติเป็นอย่างไร ? 
 

 ค าถามว่า “ชีวิตเป็นอย่างไร ?” บ่งถึงวิธีการมองหรือท่าทีต่อชีวิตซ่ึงก็คือขนัธ์ธาตุ  
เร่ือง “ขนัธ์ธาตุ” ท าใหเ้กิดคุณค่าทางจริยธรรมไดอ้ยา่งไร ? การพิจารณาสัตว ์บุคคล ตวัตนแยก
ออกเป็นขนัธ์ ๕ คือเป็นแต่สักว่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่มีส่ิงอ่ืนท่ีเหลืออยูท่ี่จะมา
เป็นตวัตนต่างหากได ้และในขนัธ์ ๕ แต่ละอยา่งกมี็อยูเ่พียงในรูปสัมพนัธ์เน่ืองอาศยักนัไม่เป็น
อิสระ เม่ือมองเห็นวา่ขนัธ์ ๕ มีอยูอ่ยา่งสัมพนัธ์และอาศยัซ่ึงกนัและกนั ยอ่มจะก าจดัความเขา้ใจ
ผดิคิดวา่ขาดสูญ(อุจเฉททิฏฐิ)และความเขา้ใจผดิคิดวา่เท่ียง(สัสสตทิฏฐิ) 
 หลกัการและล าดบัขั้นของการพิจารณาขนัธ์ธาตุท่ีจะให้เกิดคุณค่าทางจริยธรรมนั้น 
พึงเร่ิมตน้ดว้ยการพิจารณาภายใตก้ฎแห่งไตรลกัษณ์ สมยัหน่ึง พระพุทธเจา้ตรัสสอนนายโสณะ 
ความโดยสรุปว่า “รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มีความแปรผนัเป็น
ธรรมดา กไ็ม่ควรยดึถือว่า ‘นัน่ของเรา เราเป็นนัน่ นัน่เป็นอตัตาของเรา’ เม่ือเห็นอยา่งน้ีแลว้กไ็ม่
ควรเอาตวัเองไปเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนว่าเลิศกวา่เขา เสมอเขา หรือเลวกว่าเขา และเม่ือขนัธ์ธาตุ
เป็นอย่างน้ี ไม่ว่าในกาละและเทศไหนก็จะเป็นอย่างน้ี เม่ือเห็นได้อย่างน้ีย่อมจะเบ่ือหน่าย
(นิพพิทา)ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คลายก าหนัด(วิราคะ) จิตหลุดพน้(วิมุตติ) เกิด
ความรู้เห็นวา่หลุดพน้แลว้(วมุิตติญาณทสันะ)” 
 สมยัหน่ึง พระพุทธเจา้ตรัสกบัพระราหุล ความโดยสรุปว่า “ราหุล ปฐวีธาตุ(ธาตุดิน) 
อาโปธาตุ(ธาตุน ้ า) เตโชธาตุ(ธาตุไฟ) วาโยธาตุ(ธาตุลม) ทั้งภายในและภายนอก เป็นแต่สักว่า
ปฐวีธาตุเท่านั้น พึงเห็นธรรมชาตินั้นดว้ยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงอยา่งน้ีว่า ‘นัน่ไม่ใช่
ของเรา เราไม่ไดเ้ป็นนัน่ นัน่ไม่ใช่อตัตาของเรา’ เพราะเห็นธรรมชาตินั้นดว้ยปัญญาอนัชอบตาม
ความเป็นจริงอยา่งน้ีแลว้ จิตยอ่มเบ่ือหน่าย คลายก าหนดัในปฐวีธาตุราหุล เพราะพิจารณาเห็นว่า 
ในธาตุ ๔ ไม่มีอตัตา ไม่เก่ียวกบัอตัตา ภิกษุน้ีช่ือว่าตดัตณัหาไดแ้ลว้ ถอนสังโยชน์ไดแ้ลว้ ท า
ท่ีสุดแห่งทุกขไ์ดแ้ลว้ เพราะละมานะโดยชอบ” 
 การท่ีขนัธ์ธาตุอยูภ่ายใตก้ฎไตรลกัษณ์ดงักล่าว ท าใหเ้กิดความคิดอีกอยา่งหน่ึงตามมา
ก็คือ ความคาดหวงัท่ีจะไดท่ี้จะมีท่ีจะเป็นส่ิงท่ีดีในดา้นนั้นดา้นน้ีหรือในเร่ืองนั้นเร่ืองน้ี หรือ
แมก้ระทัง่ความหวงัท่ีจะพน้ไปจากส่ิงท่ีไม่พึงประสงคห์รือท่ีจะไม่ประสบส่ิงท่ีไม่พึงประสงค ์



๙ 

 

ทั้งในสถานะท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัและอนาคต ชาวพุทธส่วนมากจึงเช่ือวา่ สถานะของตนเองอยา่ง
น้ีขณะน้ีและท่ีน่ี วนัหน่ึงกจ็ะเปล่ียนไปสู่อีกรูปแบบหน่ึงและไปอยูอี่กท่ีหน่ึงซ่ึงอาจจะแตกต่าง
จากเดิมโดยส้ินเชิง 
  ชีวิตอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ “ไตรลักษณ์” แปลว่า ลักษณะหรืออาการท่ีเป็น
เคร่ืองหมาย ๓ อย่าง ประกอบดว้ย (๑)อนิจจตา ความเป็นของไม่เท่ียง (๒)ทุกขตา ความเป็น
ทุกข ์(๓)อนตัตตา ความเป็นของไม่ใช่ตน  
 ธรรมชาติหรือลักษณะของขันธ์ธาตุเป็นอย่างไร ? ขนัธ์ธาตุอยู่ภายใตก้ฎแห่งไตร
ลกัษณ์ เม่ือพระพุทธเจา้ตรัสถามภิกษุปัญจวคัคียว์่า “รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเท่ียง
หรือไม่เท่ียง”  
 ภิกษุปัญจวคัคียก์ราบทูลวา่ “ไม่เท่ียง พระพุทธเจา้ขา้”  
 พระพุทธเจา้ตรสถามต่อไปวา่ “กส่ิ็งใดไม่เท่ียง ส่ิงนั้นเป็นทุกขห์รือเป็นสุข”  
 ภิกษุปัญจวคัคียก์ราบทูลวา่  “เป็นทุกข ์พระพุทธเจา้ขา้”  
 พระพุทธองคจึ์งตรัสสรุปวา่ “กส่ิ็งใดไม่เท่ียง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา 
ควรหรือท่ีจะเห็นส่ิงนั้นว่า นัน่ของเรา เราเป็นนัน่ นั่นเป็นอตัตาของเรา” บทสนทนาถามตอบ
ระหวา่งพระพุทธเจา้กบัภิกษุปัญจวคัคียน้ี์ แสดงใหเ้ห็นธรรมชาติของขนัธ์ชดัเจน นัน่คือเม่ือถาม
วา่ “ขนัธ์ธาตุเป็นอยา่งไร ?” กต็อบไดว้า่ “ขนัธ์ธาตุเป็นอยา่งน้ีคืออยูภ่ายใตก้ฎแห่งไตรลกัษณ์” 
 ไตรลักษณ์อันเป็นกฎธรรมชาตินั้น ถือเป็นธรรมฐิติ(ความตั้ งอยู่แน่นอนแห่งกฎ
ธรรมดา)เป็นธรรมนิยาม(ก าหนดแน่นอนแห่งธรรมดา) เป็นกฎท่ีมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ 
พระพุทธเจา้ทั้งหลายจะอุบติัข้ึนมาก็ตาม ไม่อุบติัข้ึนมาก็ตาม จะคน้พบก็ตาม ไม่คน้พบก็ตาม 
กฎน้ีกค็งมีอยูอ่ยา่งนั้น  มีลกัษณะเป็นสูตร ๓ อยา่งประกอบดว้ย 
 (๑) สังขารทั้งปวงไม่เท่ียง    หมายถึง ส่ิงทั้งปวงทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวติ ท่ีเกิดมีเพราะ
ปัจจยัยปรุงแต่งมีอนิจจลกัษณ์ คือมีลกัษณะไม่เท่ียง มีความไม่เท่ียงประจ าอยู่ มีธรรมชาติเป็น
อนิจจงั 
 (๒) สังขารทั้งปวงเป็นทุกข ์หมายถึงส่ิงทั้งปวงทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตท่ีเกิดมีเพราะ
ปัจจัยปรุงแต่งมีทุกขลักษณ์คือมีลักษณะบีบคั้นรัดในตัวเอง มีความเป็นทุกข์ประจ าอยู่ มี
ธรรมชาติเป็นทุกข ์
 ค าว่า "ทุกขแ์ละทุกขลกัษณ์" ในท่ีน้ี ถา้ใชอ้ธิบายคู่กบัส่ิงท่ีมีชีวติ หมายถึง(๑)ไม่สบาย
กายและไม่สบายใจ (๒)ความบีบคั้นทางดา้นร่างกายและจิตใจท่ีท าใหอ้ยูใ่นสภาพเดิมไม่ได ้บีบ



๑๐ 

 

คั้นใหเ้ปล่ียนไปสู่สภาพอ่ืน ถา้ใชอ้ธิบายคู่กบัส่ิงท่ีไม่มีชีวติ หมายถึงความบีบรัดบีบคั้นในตวัเอง
ใหเ้ปล่ียนสภาพไปเร่ือย 
 (๓) ธรรมทั้งปวงเป็นอนตัตา หมายถึงรูปธรรมและอรูปธรรมสังขตธรรมและอสังขต
ธรรมกุศลธรรม อกุศลธรรม และอพัยากตธรรมโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมปรากฏการณ์ใน
กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ และโลกุตตรภูมิ ทั้งหมดลว้นมีอนตัตลกัษณ์คือมีลกัษณะไร้ตวัตนเป็น
แก่นรองรับ มีภาวะไร้ตวัตนประจ าอยู ่มีธรรมชาติเป็นอนตัตา 
 ปุถุชนหรือคนมีกิเลสไม่สามารถมองเห็นลกัษณะ ๓ อย่างน้ีไดเ้พราะถูกปิดบงัดว้ย 
(๑)สันตติ คือความสืบเน่ืองบงัลกัษณะท่ีแสดงถึงความไม่เท่ียงหรืออนิจจลกัษณ์ (๒)อิริยาบถ 
คือการผลดัเปล่ียนหรือท่าทีแปรเปล่ียนยกัยา้ยไปมาบงัลกัษณะท่ีแสดงถึงทุกขห์รือทุกขลกัษณ์ 
(๓)ฆนะ คือกอ้นบงัลกัษณะท่ีแสดงถึงความไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตนหรืออนตัตลกัษณ์ 
 ข้อท่ีว่า “สังขารทั้ งปวงมีความเป็นของไม่เท่ียง(อนิจจตา)หรือมีลักษณะไม่เท่ียง
(อนิจจลกัษณ์) คืออยา่งไร ?”หมายถึงว่า สังขารทั้งปวงเกิดท่ีใด เม่ือใด  ดบัท่ีนั้น เม่ือนั้น ความ
ส้ินสุดมาพร้อมกบัความเร่ิมตน้ มีแลว้กลบัไม่มีเปล่ียนแปรสภาพไปเร่ือยเกิดดบั ๆ เกิดดบั ๆ เกิด
ดบั ๆเป็นของชัว่คราว อยูไ่ดช้ัว่ขณะ 
 ขอ้ท่ีว่า “สังขารทั้งปวงมีความเป็นทุกข(์ทุกขตา)หรือมีลกัษณะบีบคั้นใหอ้ยูใ่นสภาพ
เดิมไม่ได(้ทุกขลกัษณ์)  คืออยา่งไร ?” หมายถึงว่า สังขารทั้งปวงเป็นน่ากลวั เป็นสภาพผุพงับีบ
คั้น มีแต่เกิดกบัเส่ือม เป็นฐานแห่งความล าบาก บีบคั้นตวัเอง ถูกส่วนประกอบบีบคั้นและแยง้
กบัส่วนประกอบ อยูใ่นสภาพเดิมไม่ไดถู้กปรุงแต่งไม่คงตวั 
 ขอ้ท่ีว่า “ธรรมทั้งปวงมีความเป็นอนตัตา(อนตัตตา)หรือมีลกัษณะไม่ใช่อตัตา(อนตัต
ลกัษณ์) คืออย่างไร ?” หมายถึงว่า ธรรมทั้งปวงไม่มีแก่นสาร ไม่มีหน่วยท่ีแทจ้ริงคงอยู่ ไม่มี
ตวัตนคงท่ี  ไม่มีผูท้  าไม่มีผูเ้สวยไม่มีอ านาจในตวัว่างเปล่า  ไร้เจา้ของไม่เป็นไปในอ านาจ   แยง้
ต่ออตัตาหรืออยูต่รงขา้มกบัอตัตาเป็นกองธรรมลว้น ๆเป็นไปตามเหตุปัจจยั 
 

ค าถามที่  ๓  ชีวติเป็นไปอย่างไร ? 
  

  ค าถามว่า “ชีวิตเป็นไปอย่างไร ?” บ่งถึงทิศทางของชีวิต  ตามหลกัพระพุทธศาสนา 
ชีวิตด าเนินไปตามหลกัปฏิจจสมุปบาท  “ปฏิจจสุปบาท” แปลว่า การท่ีธรรมทั้งหลายอาศยักนั
เกิดข้ึนพร้อม  สภาพอาศยัปัจจยัเกิดข้ึน  การท่ีส่ิงทั้งหลายอาศยักนัจึงเกิดข้ึน 



๑๑ 

 

 ปฏิจจสมุปบาทคืออะไร ?คือ กฎธรรมชาติท่ีแสดงวิธีการ(กระบวนการ)เกิดและดบั
ของโลก-ชีวิตและทุกข์เป็นกฎธรรมชาติแสดงความเป็นไปของโลกตถาคตทั้ งหลายจะอุบัติ
หรือไม่ก็ตามธาตุ(หลกั)นั้นคือ ความตั้งอยู่ตามธรรมดา(ธรรมฐิติ)ความเป็นไปตามธรรมดา
(ธรรมนิยาม)ความท่ีมีส่ิงน้ีเป็นปัจจยัของส่ิงน้ี(อิทปัปัจจยตา)และในกระบวนการน้ีมีธรรมชาติ
ชัดเจน คือ ตถตา(ความเป็นอย่างนั้ น-objectivity)อวิตถตา(ความไม่คลาดเคล่ือน-necessity)
อนญัญถตา(ความไม่เป็นอยา่งอ่ืน-invariability)อิทปัปัจจยตา(ความท่ีมีส่ิงน้ีเป็นปัจจยัของส่ิงน้ี-
conditionality)ดงัพรรณนามาน้ีเรียกวา่ ปฏิจจสมุปบาท(dependent origination) 
 มีค  าอยู่ ๒ ค าท่ีใชใ้นเร่ืองน้ี คือ (๑)ปฏิจจสมุปบาท-เป็นค ากิริยา แปลว่า การท่ีธรรม
ทั้งหลายอาศยักนัเกิดข้ึนพร้อมเป็นค าแสดงอาการเกิดข้ึนของธรรมทั้งหลาย เป็นกิริยาอาการ
นาม และ(๒)ปฏิจจสมุปปันนธรรม-เป็นค านามนาม แปลว่า ธรรม(คือชรา มรณะ ชาติ ภพเป็น
ตน้)ท่ีเกิดข้ึนพร้อมเพราะอาศยักนั ซ่ึงค  าทั้ง ๒ น้ีโดยสาระแลว้เหมือนกนั สูตรใหญ่ท่ีแสดงสาระ
รวมของปฏิจจสมุปบาทกคื็อขอ้ความท่ีพระพุทธเจา้ตรัสกบัพระอานนทต์อนหน่ึงวา่ 
  อิมสฺมึ สติ อิท   โหติ   เม่ือส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ีจึงมี 
  อิมสฺสุปฺปาทา  อิท   อุปฺปชฺชติ เพราะส่ิงน้ีเกิดข้ึน ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน 
  อิมสฺมึ  อสติ  อิท   น โหติ   เม่ือส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงน้ีกไ็ม่มี 
  อิมสฺส  นิโรธา  อิท   นิรุชฺฌติ เพราะส่ิงน้ีดบั ส่ิงน้ีกด็บั 
 ขอ้ความน้ีเป็นสูตรใหญ่(สูตรรวม)ท่ีการแสดงกฎแห่งเหตุและผลระดบัสากลซ่ึงไม่
จ ากดัขอบเขต เป็นสูตรท่ีใชอ้ธิบายไดท้ั้งกบัปรากฏการณ์ของส่ิงท่ีมีชีวติ(อุปาทินนกสังขาร)และ
ส่ิงท่ีไม่มีชีวติ(อนุปาทินนกสังขาร)  
 เร่ือง “ปฏิจจสมุปบาท” ท าให้เกิดคุณค่าทางจริยธรรมอย่างไร ? สมัยหน่ึง พระ
อานนท์กราบทูลถามพระพุทธเจา้ว่า “ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ ดว้ยเหตุมีประมาณเท่าไร จึงควร
เรียกว่า ภิกษุผูฉ้ลาดในปฏิจจสมุปบาท ?” พระพุทธองคต์รัสตอบ ความโดยสรุปว่า “อานนท ์
ภิกษุในธรรมวินยัน้ี ย่อมรู้อยา่งน้ีว่า ‘เม่ือส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ีจึงมี เพราะส่ิงน้ีเกิดข้ึน ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน เม่ือ
ส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงน้ีจึงไม่มี เพราะส่ิงน้ีดบั ส่ิงน้ีจึงดบั คือ เพราะอวชิชาเป็นปัจจยั สังขารจึงมี ... เพราะ
ชาติเป็นปัจจยั ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั และอุปายาสจึงมี ... เพราะอวชิชาดบัไป
ไม่เหลือดว้ยวริาคะ สังขารจึงดบั ... เพราะชาติดบั ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั และ
อุปายาสจึงดบั ...’  อานนท ์ดว้ยเหตุมีประมาณเท่าน้ีแล จึงควรเรียกว่า ภิกษุผูฉ้ลาดในปฏิจจสมุป
บาท” ความรู้เห็นตามความเป็นจริง ตามทันกระแสปฏิจจสมุปบาททั้ งสายเกิด(สมุทัยวาร-
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อนุโลม)และสายดบั(นิโรธวาร-ปฏิโลม)อยา่งน้ี ช่ือว่าเขา้ใจกฎแห่งเหตุผล ย่อมท าให้เกิดความ
เขา้ใจโลกและชีวติ ผอ่นคลายไม่ยดึติด 
 คุณค่าทางจริยธรรมเกิดจากกระบวนของชีวิตภายใตก้รอบแห่งปฏิจจสมุปบาทอยู่
ตลอดเวลา ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไวต้อนหน่ึงสรุปความไดว้่า “อวิชชาเป็นท่ีอาศยัแห่งสังขาร 
สังขารเป็นท่ีอาศยัแห่งวิญญาณ  วิญญาณเป็นท่ีอาศยัแห่งนามรูป  นามรูปเป็นท่ีอาศยัสฬายตนะ  
สฬายตนะเป็นท่ีอาศยัแห่งผสัสะ ผสัสะเป็นท่ีอาศยัแห่งเวทนา  เวทนาเป็นท่ีอาศยัแห่งตณัหา 
ตณัหาเป็นท่ีอาศยัแห่งอุปาทาน อุปาทานเป็นท่ีอาศยัแห่งภพ ภพเป็นท่ีอาศยัแห่งชาติ ชาติเป็นท่ี
อาศยัแห่งทุกข ์ ทุกขเ์ป็นท่ีอาศยัแห่งศรัทธา  ศรัทธาเป็นท่ีอาศยัแห่งปราโมทย ์ ปราโมทยเ์ป็นท่ี
อาศยัแห่งปีติ  ปีติเป็นท่ีอาศยัแห่งปัสสัทธิ(สงบใจ) ปัสสัทธิเป็นท่ีอาศยัแห่งสุข  สุขเป็นท่ีอาศยั
แห่งสมาธิ  สมาธิเป็นท่ีอาศยัแห่งยถาภูตญาณทสัสนะ(รู้เห็นตามความเป็นจริง) ยถาภูตญาณทสั
สนะเป็นท่ีอาศยัแห่งนิพพิทา(ความหน่าย) นิพพิทาป็นท่ีอาศยัวริาคะ(คลายก าหนดั) วิราคะเป็นท่ี
อาศยัแห่งวิมุตติ(ความหลุดพ้น) วิมุตติเป็นท่ีอาศยัขยญาณ(ความรู้เป็นเหตุให้ส้ินอาสวะ)” 
โดยนยัน้ี โอกาสในการพฒันาชีวติรวมอยูใ่นกระบวนการของชีวตินัน่เอง 
 ความรู้และความเขา้ใจปฏิจจสมุปบาท จดัเป็นสัมมาทิฏฐิซ่ึงมีผลท าให้ละลายความ
เขม้ขน้ของลทัธิหรือความเช่ือสุดโต่ง ๔ คู่คือ 
 คู่ท่ี ๑ (๑) อตัถิกวาทะ  ลทัธิวา่ส่ิงทั้หลายมีอยูจ่ริง 
  (๒) นตัถิกวาทะ ลทัธิวา่ส่ิงทั้งหลายไม่มีจริง 
 คู่ท่ี ๒ (๑) สัสสตวาทะลทัธิถือวา่เท่ียง 
  (๒) อุจเฉทวาทะลทัธิถือวา่ขาดสูญ 
 คู่ท่ี ๓ (๑) อตัตการวาทะ ลทัธิถือวา่สุขทุกขเ์ป็นตน้ตนท าเอง 
  (๒) ปรการวาทะ ลทัธิถือวา่สุขทุกขเ์ป็นตน้เกิดภายนอกตวั 
 คู่ท่ี ๔ (๑) การกเวทกาทิเอกตัตวาทะการถือว่าผูท้  าและผูเ้สวยผลเป็นตน้เป็นตวัการ
เดียวกนั ผูท่ี้ก  าลงัเสวยผลหรือไดรั้บผลขณะน้ีคือคนเดียวกนักบัผูท่ี้ท ากรรมไวก่้อนโนน้โดยไม่มี
การเปล่ียนแปลง 
          (๒) การกเวทกาทินานตัตวาทะ การถือว่าผูท้  าและผูเ้สวยผลเป็นตน้เป็นคนละ
อยา่งขาดจากกนั 
 โลกและชีวิตเกิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบัไปโดยอาศยัเหตุปัจจยั “เม่ือส่ิงมี ส่ิงน้ีจึงมี เม่ือเหตุ
น้ีมี ผลน้ีจึงมี” ดงักล่าวแลว้ เม่ือรู้และเขา้ใจแจ่มแจง้อย่างน้ี ย่อมเป็นการลดความเขม้ขน้ของ
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ความคิดและความเช่ือท่ีว่า “(๑)สรรพส่ิงเท่ียงแทแ้น่นอน(สัสสตวาทะ)หรือขาดสูญ(อุจเฉทวา
ทะ) (๒)สรรพส่ิงมีอยูแ่ทจ้ริง(อตัถิกวาทะ)หรือไม่มีอยา่งแทจ้ริง(นตัถิกวาทะ)   (๓)สุขทุกขต์น
ท าเอง(อตัตการวาทะ)   หรือเกิดจากภายนอกตวั(ปรการวาทะ) (๔)คนสัตวส่ิ์งของเท่ียงแทไ้ม่
เปล่ียนแปลง ส่ิงใดเกิดข่ึน ส่ิงนั้นอยู่ ส่ิงนั้นดบัไป และถา้จะมีการเกิดข้ึนอีกก็ส่ิงนั้นนั่นแหละ
เกิดข้ึน ตั้งอยู่ ดบัไป และส่ิงท่ีเขาท าค  าท่ีเขาพูดดีหรือไม่ดี เขาผูน้ั้นนั่นแหละเสพเสวยผลของ
กรรมนั้น(การกเวทกาทิเอกตัตวาทะ) หรือสรรพส่ิงเกิดข้ึน ตั้งอยู ่เม่ือดบัไปกสู็ญสลายไปไม่เกิด
อีก เม่ือมีการเกิดข้ึน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมานั้นไม่มีเหตุไม่มีปัจจยั ดงันั้น ส่ิงท่ีเขาท า ค  าท่ีเขาพูดดีหรือไม่
ดี เขาไม่มีโอกาสไดเ้สพเสวย เพราะเขาตายแตกดบัไปแลว้ คนอ่ืนท่ีเกิดมาภายหลงัเป็นคนเสพ
เสวย(การกเวทกาทินานตัตวาทะ)” คุณค่าทางจริยธรรมของความรู้ความเขา้ใจเร่ืองปฏิจจสมุป
บาทเกิดข้ึนเพราะท าลายความคิดและความเช่ือดงักล่าวน้ี 
 

 ค าถามที่  ๔  ชีวติควรเป็นอยู่อย่างไร ? 
 

 แนวทางการด าเนินชีวิตถูกตอ้งดีงามก็คือ ไตรสิกขาไดแ้ก่ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา 
อธิปัญญาสิกขา เรียกโดยยอ่ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นระบบพื้นฐานส าหรับการฝึกอบรมเพื่อให้
เกิดการด าเนินชีวิตท่ีดี(มรรค)ค าว่า “สิกขา” เป็นภาษาบาลี แปลว่า การศึกษา ซ่ึงมีนัยบ่งถึง
การศึกษาอบรมมากกว่าการศึกษาเล่าเรียน ดงันั้น การศึกษาตามหลกัพระพุทธศาสนาจึงมุ่งถึง
การฝึกความประพฤติ การฝึกปรือและฝึกปฏิบติัตวัเองมากกว่าการศึกษาเล่าเรียนเร่ืองภายนอก
ตวัเอง 
   การฝึกความประพฤติสุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ เรียกวา่ อธิศีลสิกขา 
  การฝึกปรือในดา้นคุณภาพและสมรรถภาพของจิต เรียกวา่ อธิจิตตสิกขา 
       การฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจส่ิงทั้ งหลายตามความเป็นจริงจนถึง       
ความหลุดพน้ มีจิตเป็นอิสระ ผอ่งใส เบิกบานโดยสมบูรณ์ เรียกวา่ อธิปัญญาสิกขา 
  ถามว่า “ชีวิตควรเป็นอยูอ่ยา่งไร ?” ตามหลกัพระพุทธศาสนา การด าเนินชีวิตในอุดม
คติและการพฒันาชีวติใหด้ าเนินไปสู่เป้าหมายในอุดมคติตอ้งอยูใ่นกรอบแห่งไตรสิกขาน้ีเท่านั้น 
ปริยติัสัทธธรรมคือค าสั่งสอนอนัจะตอ้งเล่าเรียนคือพระพุทธพจน์ ปฏิบติัสัทธธรรมคือปฏิปทา
อนัจะตอ้งปฏิบติัไดแ้ก่ไตรสิกขาประกอบดว้ยศีล สมาธิ ปัญญา ในขณะท่ีปฏิเวธสัทธธรรมคือ
ผลอนัจะพึงบรรลุไดด้ว้ยการปฏิบติั ไดแ้ก่มรรค ผล นิพพาน 
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  ไตรสิกขามีความเป็นมชัฌิมาปฏิปทาโดยธรรมชาติ เม่ือไดพ้ฒันาตนเองตามหลกั
ไตรสิกขาบริบูรณ์สมบูรณ์แล้ว จึงสงเคราะห์หรือรวมลงได้ในอริยมรรคมีองค์ ๘ นั้ นก็คือ
มชัฌิมาปฏิปทาท่ีสมบูรณ์นัน่เอง ดงัน้ี 
  อธิสีลสิกขา ก็คือ (๑)สัมมาวาจา  เจรจาชอบ (๒)สัมมากมัมนัตะ กระท าชอบ (๓)
สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีพชอบ 
  อธิจิตตสิกขา ก็คือ (๑)สัมมาวายามะ พยายามชอบ (๒)สัมมาสติ ระลึกชอบ (๓)
สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมัน่ชอบ  
  อธิปัญญาสิกขา กคื็อ (๑)สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ (๒)สัมมาสังกปัปะ ด าริชอบ 
 

ค าถามที่  ๕  ชีวติควรให้เป็นอย่างไร ? 
 

 ค าถามว่า  “ชีวิตควรให้ เป็นอย่างไร ?” บ่ งถึงเป้ าหมายของชีวิต  ตามหลัก
พระพุทธศาสนาหมายถึงปฏิเวธสัทธรรม ได้แก่ มรรคผล นิพพาน ข้อธรรมในไตรสิกขามี
ความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงบางกรณีดูเหมือนจะเป็นแบบทิศทางเดียว เป็นเส้นตรงหรือเป็นแนวด่ิง คือ
เร่ิมจากระดบัตน้สุด(คือศีล)แลว้พฒันาข้ึนเร่ือยไปจนถึงระดบัสูงสุด(คือนิพพาน) ความสัมพนัธ์
กนัดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นช่ือเป้าหมายในระดบัต่าง ๆ ดว้ย ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสกบัพระอานนท ์
ความโดยสรุปตอนหน่ึงวา่ 
 วนิยัยอ่มมีเพื่อประโยชนแ์ก่ความส ารวม(ศีล) 
 ความส ารวมมีเพื่อประโยชนแ์ก่ความไม่เดือดร้อน 
 ความไม่เดือดร้อนมีเพื่อประโยชนแ์ก่ความปราโมทย ์
 ความปราโมทยมี์เพื่อประโยชนแ์ก่ความอ่ิมใจ 
 ความอ่ิมใจมีเพื่อประโยชนแ์ก่ความสงบ 
 ความสงบมีเพื่อประโยชนแ์ก่ความตั้งใจมัน่(สมาธ)ิ 
 ความตั้งใจมัน่มีเพื่อประโยชนแ์ก่ความรู้เห็นตามเป็นจริง(ปัญญา) 
 ความรู้เห็นตามเป็นจริงมีเพื่อประโยชนแ์ก่ความเบ่ือหน่าย 
 ความเบ่ือหน่ายมีเพื่อประโยชนแ์ก่ความส ารอกกิเลส 
 ความส ารอกกิเลสมีเพื่อประโยชนแ์ก่ความหลุดพน้(วมุิตติ) 
 ความหลุดพน้มีเพื่อประโยชนแ์ก่ความรู้เห็นความหลุดพน้ 
 ความรู้เห็นความหลุดพน้มีเพื่อประโยชนแ์ก่ความดบัสนิทหาเช้ือมิได(้นิพพาน) 
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 พฒันาการจากระดบัตน้ไปจนถึงระดบัสูงสุดภายใตก้รอบแห่งไตรสิกขาดงักล่าว สรุป
เป็นช่ือขอ้ธรรมไดต้ามล าดบัดงัน้ี (๑)วินยัหรือศีล ความเรียบร้อยทางกายวาจา (๒)สังวร ความ
ส ารวมระวงั (๓)อวิปฏิสารความไม่เดือดร้อน (๔)ปราโมทย ์ความบนัเทิงปล้ืมใจ (๕)ปีติ ความ
อ่ิมใจ (๖)ปัสสัทธิความสงบ(๗)สมาธิ ความตั้งมัน่แน่วแน่ (๘)ปัญญา ความรู้ทัว่ (๙)นิพพิทา 
ความเบ่ือหน่าย (๑๐)วิราคะ ความคลายก าหนัด (๑๑)วิมุตติ ความหลุดพน้ (๑๒)ญาณทสัสนวิ
สุทธิ ความบริสุทธ์ิแห่งความรู้เห็น (๑๓)อนุปาทาปรินิพพาน ความดบัเยน็สนิทเพราะไม่มีเช้ือ 
แสดงภูมิไดด้งัน้ี 
  อานิสงส์สัมพนัธ์สืบเน่ืองกนัระหว่างศีล สมาธิและปัญญา การรักษาศีล(กุศลศีล)ให้
สมบูรณ์บริบูรณ์ มีอานิสงส์เป็นชุดๆ สืบเน่ืองไปจนถึงสมาธิ ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสตอบพระ
อานนท ์สรุปความวา่ 
 ศีลท่ีเป็นกศุลมีความไม่ร้อนใจ(อวปิปฏิสาร)เป็นผล มีความไม่ร้อนใจเป็นอานิสงส์  
 ความไม่ร้อนใจ(อวิปปฏิสาร) มีความบนัเทิงใจ(ปราโมทย)์เป็นผล มีความบนัเทิงใจ
เป็นอานิสงส์ 
 ความบนัเทิงใจ(ปราโมทย)์มีความอ่ิมใจ(ปีติ)เป็นผล มีความอ่ิมใจเป็นอานิสงส์ 
 ความอ่ิมใจ(ปีติ)มีความสงบกายสงบใจ(ปัสสัทธิ)เป็นผล มีความสงบกายสงบใจเป็น
อานิสงส์ 
 ความสงบกายสงบใจ(ปัสสัทธิ)มีสุขเป็นผล มีสุขเป็นอานิสงส์ 
 สุขมีสมาธิเป็นผล มีสมาธิเป็นอานิสงส์  
 ค าวา่ “สมาธิ” ในท่ีน้ีหมายถึงรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ รวมเรียกวา่สมาบติั ๘  
 ผูมี้ศีลมั่นคง น าไปสู่การมีสมาธิมั่นคง และการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสมาธิจน
บรรลุผลระดบัใดระดบัหน่ึง มีอานิสงส์ ๕ อย่างตามสมควรแก่ฐานะ คือ (๑)มีธรรมเป็นเคร่ือง
อยูเ่ป็นสุขในภพปัจจุบนั (๒)ความเห็นแจง้(วปัิสสนา) (๓)การแสดงฤทธ์ิ(อภิญญา)ได ้(๔)เกิดใน
ภพภูมิท่ีวเิสสเช่นพรหมโลก (๕)เขา้นิโรธสมาบติัได ้
 ผูมี้สมาธิมัน่คง น าไปสู่การมีปัญญามัน่คง และการปฏิบติัธรรมเพื่อพฒันาปัญญา
(วปัิสสนา)จนบรรลุผลระดบัใดระดบัหน่ึง มีอานิสงส์ตามสมควรแก่ฐานะ สรุปไดด้งัน้ี (๑)ก าจดั
กิเลสต่างๆ ได ้(๒)ไดล้ิ้มรสแห่งอริยผล (๓)สามารถเขา้นิโรธสมาบติัได ้(๔)ส าเร็จความเป็นผู ้
ทรงอริยคุณมีความเป็นอาหุไนยบุคคลเป็นตน้ 
 
 


