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โยนิโสมนสิการ
วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม - บุพภาคของการศึกษา
ความนํา:
ฐานะของความคิด ในระบบการดําเนินชีวิตที่ดี
คนเรานี้ จะมีความสุขอยางแทจริง ก็ตองดําเนินชีวิตใหถูกตอง คือจะตองปฏิบัติถูกตองตอชีวิตของ
ตนเอง และตอสภาพแวดลอม ทั้งทางสังคม ทางธรรมชาติ และทางวัตถุโดยทั่วไป รวมทั้งเทคโนโลยี คนที่รูจัก
ดําเนินชีวิตไดถูกตอง ยอมมีชีวิตที่ดีงาม และมีความสุขที่แทจริง ซึ่งหมายถึงการมีความสุขที่เอื้อตอการเกิดมี
ความสุขของผูอื่นดวย
อยางไรก็ตาม การดําเนินชีวิตอยางถูกตอง หรือการปฏิบัติถูกตองตอสิ่งทั้งหลาย อยางที่กลาวมานี้ เปน
การพูดแบบรวมความ ซึ่งถาจะใหมองเห็นชัดเจน จะตองแบงซอยออกไปเปนการปฏิบัติถูกตองในกิจกรรม
สวนยอยตางๆ ของการดําเนินชีวิตนั้นมากมาย หลายแงหลายดาน
ดังนั้น เพื่อเสริมความเขาใจในเรื่องนี้ จึงควรกลาวถึงการปฏิบัติถูกตองในแงดานทั้งหลาย ซึ่งเปน
สวนยอยที่ประกอบกันขึ้นเปนการดําเนินชีวิตที่ถูกตองนั้น หรือกระจายความหมายของการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง
นั้นออกไป ใหเห็นการปฏิบัติถูกตองแตละแงแตละดาน ที่เปนสวนยอยของการดําเนินชีวิตที่ถูกตองนั้น
การดําเนินชีวิตนั้น มองในแงหนึ่งก็คือ การดิ้นรนตอสูเพื่อใหอยูรอด หรือการนําชีวิตไปใหลวงพนสิ่งบีบ
คั้นติดขัดคับของ เพื่อใหเปนอยูไดดวยดี การดําเนินชีวิตที่มองในแงนี้ พูดอยางสั้นๆ ก็คือ การแกปญหา หรือการ
ดับทุกข ผูที่แกปญหาไดถูกตอง ลวงพนปญหาไปไดดวยดี ก็ยอมเปนผูประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต
เปนอยูอยางไรทุกข โดยนัยนี้ การดําเนินชีวิตอยางถูกตองไดผลดี ก็คือ การรูจักแกปญหา หรือเรียกงายๆ วา
แก้ปัญหาเป็น
มองอีกแงหนึ่ง การดําเนินชีวิตของคนเรา ก็คือ การประกอบกิจกรรมหรือทําการตางๆ โดยเคลื่อนไหว
แสดงออก เปนพฤติกรรมทางกายบาง ทางวาจาบาง ถาไมแสดงออกมาภายนอก ก็ทําอยูภายใน เปนพฤติกรรม
ของจิตใจ พูดรวมงายๆ วา ทํา พูด คิด หรือใชคําศัพทวา กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ที่มีชื่อรวมเรียกวา
กรรมทางไตรทวาร
ในแงนี้ การดําเนินชีวิต ก็คือ การทํากรรมทั้ง ๓ ประการ ผูที่ทํากรรม ๓ อยางนี้ไดอยางถูกตอง ก็ยอม
ดําเนินชีวิตไปไดดวยดี ดังนั้น การดําเนินชีวิตที่ถูกตองไดผลดี ก็คือ การรูจักทํา รูจักพูด รูจักคิด เรียกงายๆ วา
คิดเป็น พูดเป็น (หรือสื่อสารเปน) และทําเป็น (รวมทั้งผลิตเปน)

๒

พุทธธรรม

ในแงตอไป การดําเนินชีวิตของคนเรา ถาวิเคราะหออกไป จะเห็นวา เต็มไปดวยเรื่องของการรับรู และ
เสวยรสของสิ่งรูหรือสิ่งเราตางๆ ที่เรียกรวมๆ วาอารมณทั้งหลาย ซึ่งผานเขามา หรือปรากฏทางอายตนะทั้ง ๖ คือ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เรียกวา เห็น ไดยิน ไดกลิ่น รูรส รูสิ่งตองกาย และรูอารมณในใจ หรือ ดู ฟง ดม ชิม/ลิ้ม
ถูกตอง/สัมผัส และคิดหมาย
ทาทีและปฏิกิริยาของบุคคลในการรับรูอารมณเหลานี้ มีผลสําคัญอยางยิ่งตอชีวิตจิตใจและวิถีชีวิตหรือ
ชะตากรรมของเขา ถาเขารับรูดวยทาทีของความยินดียินราย หรือชอบชัง วงจรของปญหาก็จะตั้งตน แตถาเขา
รับรูดวยทาทีแบบบันทึกขอมูล และเห็นตามเปนจริง หรือมองตามเหตุปจจัย ก็จะนําไปสูปญญาและการแกปญหา
นอกจากทาทีและปฏิกิริยาในการรับรูแลว สิ่งที่สําคัญไมนอยกวานั้น ก็คือ การเลือกรับรูอารมณ หรือ
เลือกอารมณที่จะรับรู เชน เลือกดูเลือกฟงสิ่งที่สนองความอยาก หรือเลือกดูเลือกฟงสิ่งที่สนองปญญาสงเสริม
คุณภาพชีวิต
เมื่อมองในแงนี้ การดําเนินชีวิตที่ถูกตองไดผลดี จึงหมายถึงการรูจักรับรู หรือรับรูเปน ไดแก รูจัก
(เลือก)ดู รูจัก(เลือก)ฟง รูจัก(เลือก)ดม รูจัก(เลือก)ลิ้ม รูจัก(เลือก)สัมผัส รูจัก(เลือก)คิด เรียกงายๆวา ดูเป็น
ฟังเป็น ดมเป็น ชิมเป็น สัมผัสเป็น และ คิดเป็น
ยังมีแงที่จะมองไดตอไปอีก การดําเนินชีวิตของมนุษยนั้น ในความหมายอยางหนึ่ง ก็คือ การเขาไป
เกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งทั้งหลาย เพื่อถือเอาประโยชนจากสิ่งเหลานั้น
จะเห็นชัดวา สําหรับคนทั่วไปสวนใหญ การดําเนินชีวิตจะมีความหมายเดนในแงนี้ คือ การที่จะไดเสพ
หรือบริโภค คนทั่วไปสวนมาก เมื่อจะเขาไปเกี่ยวของสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางสังคมก็ตาม ทางวัตถุก็ตาม ก็
มุงที่จะไดจะเอาประโยชนอยางใดอยางหนึ่งจากบุคคลหรือสิ่งเหลานั้น เพื่อสนองความประสงคหรือความ
ปรารถนาของตน พูดอีกอยางหนึ่งวา เมื่อตองการสนองความประสงคหรือความปรารถนาของตน จึงเขาไป
เกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลหรือสิ่งทั้งหลายอยางนั้นๆ
แมแตการดําเนินชีวิตในความหมายของการรับรูในขอกอนนี้ วาที่จริงก็แบงเปน ๒ ดาน คือ ดานรับรู
เชน เห็น ไดยิน เปนตน กับดานเสพ เชน ดู ฟง เปนตน ความหมายดานที่สอง คือการเสพที่ใหดูเปน ฟงเปน เปน
ตน ก็มีนัยที่รวมอยูในความหมายขอนี้ดวย
การปฏิบัติที่ถูกตองในการเสพหรือบริโภคนี้ เปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะกําหนดหรือปรุงแตงวิถีชีวิตและ
ทุกขสุขของมนุษย ดังนั้น การดําเนินชีวิตที่ถูกตองไดผลดี ก็คือ การรูจักเสพ รูจักบริโภค ถาเปนความเกี่ยวของ
สัมพันธกับสภาพแวดลอมทางสังคม ก็หมายถึงการรูจักคบหา รูจักเสวนา ถาเปนความเกี่ยวของสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมทางวัตถุ ก็หมายถึง การรูจักกิน รูจักใช เรียกงายๆ วา กินเป็น ใช้เป็น บริโภคเป็น เสวนา
เป็น คบคนเป็น
จะเห็นวา การดําเนินชีวิตที่ถูกตองไดผลดีนั้น ครอบคลุมถึงการปฏิบัติถูกตองที่เปนสวนยอยของการ
ดําเนินชีวิตนั้น มากมายหลายแงหลายดานดวยกัน กลาวโดยสรุป คือ
ก) ในแงของการลวงพนปญหา ไดแก แก้ปัญหาเป็น
ข) ในแงของการทํากรรม
ไดแก คิดเป็น พูดเป็น/สื่อสารเป็น ทําเป็น
ค) ในแงของการรับรู
ไดแก ดูเป็น ฟังเป็น ดมเป็น ลิ้มเป็น สัมผัสเป็น คิดเป็น
ง) ในแงของการเสพหรือบริโภค ไดแก กินเป็น ใช้เป็น บริโภคเป็น เสวนา-คบหาเป็น
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การปฏิบัติถูกตองในแงดานตางๆ ที่เปนสวนยอยของการดําเนินชีวิตอยางที่กลาวมานี้ รวมเรียกวา การ
ดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง หรือการรู้จักดําเนินชีวิต พูดใหสอดคลองกับถอยคําที่ใชขางตนวา ดําเนินชีวิตเปน และ
ชีวิตที่ดําเนินอยางนี้ ไดชื่อวาเปนชีวิตที่ดีงามตามนัยแหงพุทธธรรม
บรรดาการปฏิบัติถูกตองในแงดานตางๆ เหลานี้ อาจพูดรวบรัดไดวา การรูจักคิด หรือ คิดเปน เปน
องคประกอบที่สําคัญยิ่งของการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง ทั้งนี้ ดวยเหตุผลมากมายหลายประการ เชน
ในแง่ของการรับรู้ ความคิดเปนจุดศูนยรวม ที่ขาวสารขอมูลทั้งหมดไหลมาชุมนุม เปนที่วินิจฉัย และนํา
ขาวสารขอมูลเหลานั้นไปปรุงแตงสรางสรรคและใชการตางๆ
ในแง่ของกรรม คือ ในแงของระบบการกระทํา ความคิดเปนจุดเริ่มตนที่จะนําไปสูการแสดงออกทางกาย
และวาจา ที่เรียกวาการพูดและการกระทํา และเปนศูนยบัญชาการ ซึ่งกําหนดหรือสั่งบังคับใหพูดจาและใหทําการ
ไปตามที่คิดหมาย
ในแงความสัมพันธระหวางระบบทั้งสองนั้น ความคิดเปนศูนยกลาง โดยเปนจุดประสานเชื่อมตอ
ระหวางระบบการรับรู กับระบบการทํากรรม กลาวคือ เมื่อรับรูเขามาโดยทางอายตนะตางๆ และเก็บรวบรวม
ประมวลขอมูลขาวสารมาคิดปรุงแตงแลว ก็วินิจฉัยสั่งการโดยแสดงออกเปนการกระทําทางกายหรือวาจา คือ
พูดจา และเคลื่อนไหวทําการตางๆ ตอไป
พูดรวมๆ ไดวา การคิดถูกต้อง รู้จักคิด หรือ คิดเปน เปนศูนยกลางที่บริหารการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง
ทั้งหมด เพราะเปนหัวหนาที่ชี้นํา นําทาง และควบคุมการปฏิบัติถูกตองในแงอื่นๆ ทั้งหมด
เมื่อคิดเปนแลว ก็ชวยใหพูดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ชวยใหดูเปน ฟงเปน กินเปน ใชเปน บริโภคเปน
และคบหาเสวนาเปน ตลอดไปทุกอยาง คือดําเนินชีวิตเปนนั่นเอง จึงพูดไดวา การรูจักคิด หรือคิดเปน เปนตัวนํา
ที่ชักพา หรือเปดชองไปสูการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง หรือชีวิตที่ดีงามทั้งหมด
ลักษณะสําคัญที่เปนตัวตัดสินคุณคาของการรูจักทํา หรือทําเปน ก็คือความพอดี และในกรณีทั่วๆไป
“รู้จัก-” และ “-เป็น” กับ “-พอดี” ก็มีความหมายเปนอันเดียวกัน
การรูจักทํา หรือทําอะไรเปน ก็คือ ทําสิ่งนั้นๆ พอเหมาะพอดีที่จะใหเกิดผลสําเร็จที่ตองการตาม
วัตถุประสงค หรือทําแมนยํา สอดคลอง ตรงจุด ตรงเปา ที่จะใหบรรลุจุดหมายอยางดีที่สุด โดยไมเกิดผลเสียหาย
หรือขอบกพรองใดๆ เลย
พุทธธรรมถือเอาลักษณะที่ไรโทษ ไรทุกข และเหมาะเจาะที่จะใหถึงจุดหมายนี้เปนสําคัญ จึงใชคําวา
“พอดี” เปนคําหลัก ดังนั้น สําหรับคําวา “ดําเนินชีวิตเป็น” จึงใชคําวา ดําเนินชีวิตพอดี คือ ดําเนินชีวิตพอดีที่
จะใหบรรลุจุดหมายแหงการเปนอยูอยางไรโทษไรทุกขมีความสุขที่แทจริง
การดําเนินชีวิตพอดี หรือการปฏิบัติพอดี เรียกเปนคําศัพทวา มัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งมีความหมายเปนอัน
เดียวกันกับการดําเนินชีวิตที่ดีงาม กลาวคือ มรรค หรือ อริยมรรค ที่แปลสืบๆ กันมาวา มรรคาอันประเสริฐ คือ
ทางดําเนินชีวิตที่ดีงาม ล้ําเลิศ ปราศจากพิษภัยไรโทษ นําสูเกษมศานติ์ และความสุขที่สมบูรณ
พุทธธรรมแสดงหลักการวา การที่จะดําเนินชีวิตใหถูกตอง หรือมีชีวิตที่ดีงามไดนั้น จะตองมีการฝกฝน
พัฒนาตน ซึ่งไดแกกระบวนการที่เรียกวา การศึกษา พูดอยางสั้นที่สุดวา มรรคจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยสิกขา
การคิดถูกต้อง รู้จักคิด หรือคิดเป็น เป็นตัวนําของชีวิตที่ดีงาม หรือมรรค ฉันใด การฝึกฝน
พัฒนาความคิดที่ถูกต้อง ให้รู้จักคิด หรือคิดเป็น ก็เป็นตัวนําของการศึกษา หรือสิกขา ฉันนั้น

๔

พุทธธรรม

ในกระบวนการฝกฝนพัฒนาตน คือ การศึกษา เพื่อใหมีชีวิตที่ดีงามนั้น การฝกฝนความรูจักคิด หรือคิด
เปน ซึ่งเปนตัวนํา จะเปนปจจัยชักพาไปสูความรูความเขาใจ ความคิดเห็น ตลอดจนความเชื่อถือถูกตอง ที่เรียกวา
สัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนแกนนําของชีวิตที่ดีงามทั้งหมด
การพัฒนาสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนแกนนําในกระบวนการของการศึกษานั้น ก็คือ สาระสําคัญของการพัฒนา
ปญญา ที่เปนแกนกลางของกระบวนการพัฒนาคน ที่เรียกวา “การศึกษา” นั่นเอง
การรูจักคิด หรือคิดเปนนั้น ประกอบดวยวิธีคิดตางๆ หลายอยาง การฝกฝนพัฒนาความรูจักคิด หรือ
คิดเปน ก็คือการฝกฝนพัฒนาตน หรือการฝกฝนพัฒนาบุคคล ตามแนวทางของวิธีคิดเหลานั้นหรือเชนนั้น

ฐานะของความคิด
ในกระบวนการของการศึกษา หรือการพัฒนาปญญา
กอนจะพูดกันตอไปในเรื่องวิธีคิด ขอทบทวนความเขาใจเกี่ยวกับฐานะของความคิดในกระบวนการของ
การศึกษา โดยเฉพาะในการพัฒนาปญญา ที่เปนแกนกลางของการศึกษานั้นกอน

ก) จุดเริ่มของการศึกษา และความไรการศึกษา
ตัวแทของการศึกษา คือการพัฒนาตนโดยมีการพัฒนาปญญาเปนแกนกลางนั้น เปนกระบวนการที่
ดําเนินไปภายในตัวบุคคล แกนนําของกระบวนการแหงการศึกษา ไดแก ความรูความเขาใจ ความคิดเห็น
แนวความคิด ทัศนคติ คานิยมที่ถูกตองดีงาม เกื้อกูลแกชีวิตและสังคม สอดคลองกับความเปนจริง เรียกสั้นๆ วา
สัมมาทิฏฐิ
เมื่อรูเขาใจ คิดเห็นดีงาม ถูกตองตรงตามความจริงแลว การคิด การพูด การกระทํา และการแสดงออก
หรือปฏิบัติการตางๆ ก็ถูกตองดีงาม เกื้อกูล นําไปสูการดับทุกข แกไขปญหาได
ในทางตรงกันขาม ถารูเขาใจคิดเห็นผิด มีคานิยม ทัศนคติ แนวความคิดที่ผิด ที่เรียกวา มิจฉาทิฏฐิ แลว
การคิด การพูด การกระทํา การแสดงออก และปฏิบัติการตางๆ ก็พลอยดําเนินไปในทางที่ผิดพลาดดวย แทนที่จะ
แกปญหาดับทุกขได ก็กลายเปนกอทุกข สั่งสมปญหา ใหเพิ่มพูนรายแรงยิ่งขึ้น
สัมมาทิฏฐิ นั้น แยกไดเปน ๒ ระดับ คือ
๑. ทัศนะ ความคิดเห็น แนวความคิด ทฤษฎี ความเชื่อถือ ความนิยม คานิยม จําพวกที่เชื่อหรือยอมรับรู
การกระทํา และผลการกระทําของตน หรือสรางความสํานึกในความรับผิดชอบตอการกระทําของตน พูดอยาง
ชาวบานวา เห็นชอบตามคลองธรรม เรียกสั้นๆ วา กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ เปน สัมมาทิฏฐิระดับโลกีย์ เปนขั้น
จริยธรรม
๒. ทัศนะ แนวความคิด ที่มองเห็นความเปนไปของสิ่งทั้งหลายตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย ความรูความ
เขาใจสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมัน หรือตามที่มันเปน ไมเอนเอียงไปตามความชอบความชังของตน หรือตามที่
อยากใหมันเปนอยากไมใหมันเปน ความรูความเขาใจสอดคลองกับความเปนจริงแหงธรรมดา เรียกสั้นๆ วา
สัจจานุโลมิกญาณ เปน สัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระ เปนขั้นสัจธรรม
มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด หลงผิด ก็มี ๒ ระดับ เชนเดียวกัน คือ ทัศนะ แนวความคิด คานิยม ที่ปฏิเสธ
ความรับผิดชอบ ไมยอมรับการกระทําของตน กับความไมรูไมเขาใจโลกและชีวิตตามสภาวะ หลงมองสรางภาพ
ไปตามความอยากใหเปน และอยากไมใหเปนของตนเอง
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อยางไรก็ดี กระบวนการของการศึกษาภายในตัวบุคคล จะเริ่มตนและดําเนินไปได ตองอาศัยการติดตอ
เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม และอิทธิพลจากภายนอกเปนแรงผลักดัน หรือเปนปจจัยกอตัว ถาไดรับการ
ถายทอดแนะนําชักจูง เรียนรูจากแหลงความรูความคิดที่ถูกตอง หรือรูจักเลือก รูจักมอง รูจักเกี่ยวของ พิจารณา
โลกและชีวิตในทางที่ถูกตอง ก็จะทําใหเกิด สัมมาทิฏฐิ นําไปสูการศึกษาที่ถูกตอง หรือมีการศึกษา
แตตรงขาม ถาไดรับถายทอดแนะนําชักจูง ไดรับอิทธิพลภายนอกที่ไมถูกตอง หรือไมรูจักคิด ไมรูจัก
พิจารณา ไมรูเทาทันประสบการณตางๆ ก็จะทําใหเกิด มิจฉาทิฏฐิ นําไปสูการศึกษาที่ผิด หรือความไรการศึกษา
โดยสรุป แหลงที่มาเบื้องตนของการศึกษา เรียกวา ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ อยาง คือ
๑. ปัจจัยภายนอก เรียกวา ปรโตโฆสะ แปลวา เสียงจากผูอื่น หรือเสียงบอกจากผูอื่น ไดแก การรับ
ถายทอด หรืออิทธิพลจากสิ่งแวดลอมทางสังคม เชน พอแม ครูอาจารย เพื่อนที่คบหา หนังสือ สื่อมวลชน และ
วัฒนธรรม ซึ่งใหขาวสารที่ถูกตอง สั่งสอนอบรม แนะนําชักจูงไปในทางที่ดีงาม
๒. ปัจจัยภายใน เรียกวา โยนิโสมนสิการ แปลวา การทําในใจโดยแยบคาย หมายถึง การคิดถูกวิธี
ความรูจักคิด หรือคิดเปน
ในทํานองเดียวกัน แหลงที่มาของการศึกษาที่ผิด หรือความไรการศึกษา ที่เรียกวา ปัจจัยแห่งมิจฉาทิฏฐิ
ก็มี ๒ อยางเหมือนกัน คือ ปรโตโฆสะ เสียงบอกจากภายนอกที่ไมดีงาม ไมถูกตอง และ อโยนิโสมนสิการ การทํา
ในใจไมแยบคาย การไมรูจักคิด คิดไมเปน หรือการขาดโยนิโสมนสิการนั่นเอง

ข) กระบวนการของการศึกษา
ไดกลาวแลววา แกนนําแหงกระบวนการของการศึกษา ไดแก สัมมาทิฏฐิ เมื่อมีสัมมาทิฏฐิเปนแกนนํา
และเปนฐานแลว กระบวนการแหงการศึกษาภายในตัวบุคคลก็ดําเนินไปได
กระบวนการนี้แบงเปน ๓ ขั้นตอนใหญๆ เรียกวา ไตรสิกขา (สิกขา หรือหลักการศึกษา ๓ ประการ) คือ
๑. การฝกฝนพัฒนาในดานความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ เรียกวา
อธิสีลสิกขา ( เรียกงายๆ วา ศีล)
๒. การฝกฝนพัฒนาทางจิตใจ การปลูกฝงคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพจิต
เรียกวา อธิจิตตสิกขา (เรียกงายๆ วา สมาธิ )
๓. การฝกฝนพัฒนาทางปญญา ใหเกิดความรูความเขาใจสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง รูความเปนไปตามเหตุ
ปจจัย ที่ทําใหแกไขปญหาไปตามแนวทางเหตุผล รูเทาทันโลกและชีวิต จนสามารถทําจิตใจใหบริสุทธิ์หลุดพนจาก
ความยึดติดถือมั่นในสิ่งตางๆ ดับกิเลส ดับทุกขได เปนอยูดวยจิตใจอิสระผองใสเบิกบาน เรียกวา อธิปัญญา
สิกขา (เรียกงายๆ วา ปัญญา)
หลักการศึกษา ๓ ประการนี้ จัดวางขึ้นไวโดยอาศัยหลักปฏิบัติที่เรียกวา วิธีแกปญหาของอารยชนเปน
พื้นฐาน วิธีแกปญหาแบบอารยชนนี้ เรียกตามคําบาลีวา อริยมรรค แปลวา ทางดําเนินสูความดับทุกข ที่ทําใหเปน
อริยชน หรือวิธีดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ
อริยมรรค นี้ มีองคประกอบที่เปนเนื้อหา หรือรายละเอียดของการปฏิบัติ ๘ ประการ คือ
๑. ทัศนะ ความคิดเห็น แนวคิด ความเชื่อถือ ทัศนคติ คานิยมตางๆ ที่ดีงามถูกตอง มองสิ่งทั้งหลายตาม
เหตุปจจัย สอดคลองกับความเปนจริง หรือตรงตามสภาวะ เรียกวา สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ)

๖
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๒. ความคิด ความดําริตริตรอง หรือคิดการตางๆ ที่ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองและผูอื่น ไมเศรา
หมองขุนมัว เปนไปในทางสรางสรรคประโยชนสุข เชน คิดในทางเสียสละ หวังดี มีไมตรี ชวยเหลือเกื้อกูล และ
ความคิดที่บริสุทธิ์ อิงสัจจะ อิงธรรม ไมเอนเอียงดวยความเห็นแกตัว ความคิดจะไดจะเอา หรือความเคียดแคน
ชิงชัง มุงรายคิดทําลาย เรียกวา สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ)
๓. การพูด หรือการแสดงออกทางวาจาที่สุจริต ไมทํารายผูอื่น ตรงความจริง ไมโกหกหลอกลวง ไม
สอเสียด ไมใหรายปายสี ไมหยาบคาย ไมเหลวไหล ไมเพอเจอเลื่อนลอย แตสุภาพ นิ่มนวล ชวนใหเกิดไมตรี
สามัคคีกัน ถอยคําที่มีเหตุผล เปนไปในทางสรางสรรค กอประโยชน เรียกวา สัมมาวาจา (วาจาชอบ)
๔. การกระทําที่ดีงามสุจริต เปนไปในทางสรางสรรค ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมเบียดเบียน ไมทํารายกัน
สรางความสัมพันธที่ดีงาม ทําใหอยูรวมกันดวยดี ทําใหสังคมสงบสุข คือ การกระทําหรือทําการตางๆ ที่ไม
เกี่ยวของ หรือไมเปนไปเพื่อการทําลายชีวิตรางกาย การทําลายทรัพยสินของผูอื่น การลวงละเมิดสิทธิในคูครอง
หรือของรักของหวงแหนของผูอื่น เรียกวา สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ)
๕. การประกอบอาชีพที่สุจริต ไมกอความเดือดรอนเสียหายแกผูอื่น เรียกวา สัมมาอาชีวะ (อาชีพชอบ)
๖. การเพียรพยายามในทางที่ดีงามชอบธรรม คือ เพียรหลีกเวนปองกันสิ่งชั่วรายอกุศลที่ยังไมเกิดขึ้น
เพียรละเลิก กําจัดสิ่งชั่วรายอกุศลที่เกิดขึ้นแลว เพียรสรางสรรคสิ่งดีงาม หรือกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น
เพียรสงเสริมพัฒนาสิ่งดีงาม หรือกุศลธรรมที่เกิดมีแลว ใหเพิ่มพูนเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปจนเพียบพรอมไพบูลย
เรียกวา สัมมาวายามะ (พยายามชอบ)
๗. การมีสติกํากับตัว คุมใจไวใหอยูกับสิ่งที่เกี่ยวของตองทําในเวลานั้นๆ ใจอยูกับกิจ จิตอยูกับงาน
ระลึกไดถึงสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่เกื้อกูลเปนประโยชน หรือธรรมที่ตองใชในเรื่องนั้นๆ เวลานั้นๆ ไมหลงใหลเลื่อนลอย
ไมละเลยหรือปลอยตัวเผอเรอ โดยเฉพาะสติที่กํากับทันตอพฤติกรรมของรางกาย ความรูสึก สภาพจิตใจ และ
ความนึกคิดของตน ไมปลอยใหอารมณที่เยายวนหรือยั่วยุ มาฉุดกระชากใหหลุดหลงเลื่อนลอยไปเสีย เรียกวา
สัมมาสติ (ระลึกชอบ)
๘. ความมีจิตตั้งมั่น จิตใจดําเนินอยูในกิจในงาน หรือในสิ่งที่กําหนด (อารมณ) ไดสม่ําเสมอ แนวแนเปน
หนึ่งเดียว สงบ ไมฟุงซาน ไมวอกแวกหวั่นไหว บริสุทธิ์ ผองใส ไมขุนมัว นุมนวล ผอนคลาย ไมเครียด ไมกระดาง
เขมแข็ง เอางาน ไมหดหูทอแท พรอมที่จะใชงานทางปญญาอยางไดผลดี เรียกวา สัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ)
หลักการศึกษา ๓ ประการ คือ ไตรสิกขา ก็จัดวางขึ้นโดยมุงใหผลเกิดขึ้นตามหลักปฏิบัติแหงอริยมรรค
(มรรควิธีแกปญหา หรือมรรคาแหงความดับทุกข) คือ เปนการฝกฝนอบรมใหองคทั้ง ๘ แหงมรรคนั้น เกิดมีและ
เจริญงอกงาม ใชประโยชนไดบริบูรณยิ่งขึ้น แกไขปญหาดับทุกขไดดียิ่งขึ้นตามลําดับ จนถึงที่สุด กลาวคือ
๑. อธิสีลสิกขา คือ การศึกษาดานหรือขั้นตอนที่ฝกปรือใหเกิดมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ
สัมมาอาชีวะ เจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพรอมทางความประพฤติ วินัย และความสัมพันธทางสังคม ถึง
มาตรฐานของอารยชน เปนพื้นฐานแกการสรางเสริมคุณภาพจิตไดดี
๒. อธิจิตสิกขา คือ การศึกษาดานหรือขั้นตอนที่ฝกปรือใหเกิดมีสัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ เจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพรอมทางคุณธรรม มีคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต
พัฒนาถึงมาตรฐานของอารยชน เปนพื้นฐานแหงการพัฒนาปญญาไดดี

๗
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๓. อธิปัญญาสิกขา คือ การศึกษาดานหรือขั้นตอนที่ฝกปรือใหเกิดมีสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ
เจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพรอมทางปญญาถึงมาตรฐานของอารยชน สามารถดํารงชีวิตอยูดวยปญญา มี
จิตใจผองใส เบิกบาน ไรทุกข หลุดพนจากความยึดติดถือมั่นตางๆ เปนอิสระเสรีดวยปญญาอยางแทจริง
แตดังไดกลาวแลวขางตนวา สัมมาทิฏฐิ ที่เปนแกนนําแหงกระบวนการของการศึกษานั้น จะเกิดขึ้นได
ตองอาศัยปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ
ดังนั้น ในการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการศึกษา จุดสนใจที่ควรเนนเปนพิเศษ คือ เรื่องปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ
ที่เปนจุดเริ่มตน เปนแหลง เปนที่มาของการศึกษา คําที่พูดกันวา “ใหการศึกษา” ก็อยูที่ปจจัย ๒ ประการนี้เอง
สวนกระบวนการของการศึกษา ที่เรียกวา ศีล สมาธิ ปญญา นั้น เพียงแตรูเขาใจไว เพื่อจัดสภาพแวดลอมให
เกื้อกูล และคอยเสริมคุมกระตุนเราใหเนื้อหาของการศึกษาหันเบนดําเนินไปตามกระบวนนั้น
เมื่อทําความเขาใจอยางนี้แลว ก็จะมองเห็นรูปรางของกระบวนการแหงการศึกษา ซึ่งเขียนใหดูไดดังนี้

จุดเริ่มตน
หรือแหลงที่มาของของการศึกษา
๑. ปรโตโฆสะที่ดี
(เสียงจากผูอื่น
อิทธิพลจากภายนอก)
๒. โยนิโสมนสิการ
(รูจักคิด คิดถูกวิธี
ปจจัยภายใน)

กระบวนการ
ของการศึกษา
๑. อธิสีลสิกขา
(ความประพฤติ วินัย สุจริตกายวาจา และอาชีพ)
๒. อธิจิตสิกขา
(คุณธรรม คุณภาพ สุขภาพ และสมรรถภาพของจิต)
๓. อธิปัญญาสิกขา
(ความเชื่อ คานิยม ความรู ความคิดถูกตองดีงามตรงตามจริง)

ค) ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับจุดเริ่มตนของการศึกษา
เมื่อไดทําความเขาใจคราวๆ เกี่ยวกับกระบวนการของการศึกษา พอเห็นตําแหนงแหงที่ หรือฐานะของ
ความคิดในกระบวนแหงการศึกษานั้นแลว ก็จะไดกลาวถึงเรื่องความคิดโดยเฉพาะตอไป
อยางไรก็ดี โดยที่ความคิดเปนอยางหนึ่งในบรรดาจุดเริ่ม หรือแหลง ที่มา ๒ ประการ ของการศึกษา เมื่อ
จะพูดถึงความคิดที่เปนจุดเริ่มอยางหนึ่ง ก็ควรรูจุดเริ่มอื่นอีกอยางหนึ่งนั้นดวย เพื่อจะไดขอบเขตความเขาใจที่
กวาง ขวางชัดเจนยิ่งขึ้น
กอนอื่น พึงพิจารณาพุทธพจน ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย ปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ ประการดังนี้ คือ ปรโตโฆสะ และ
โยนิโสมนสิการ”1
1

องฺ.ทุก.๒๐/๓๗๑/๑๑๐ (ปรโตโฆสะ ในที่นี้ หมายถึง ปรโตโฆสะฝายดี)

๘
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“โดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายนอก เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกอื่น แม้สัก
อย่างหนึ่ง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนความมีกัลยาณมิตรเลย”
“โดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายใน เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอื่น แม้สักอย่างหนึ่ง ที่
เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”2

ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ นั้น ไดแสดงความหมายในที่นี้วา เปนจุดเริ่ม หรือแหลงที่มาของการศึกษา หรือ
อาจจะเรียกวา บุพภาคของการศึกษา เพราะเปนบอเกิดของสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนแกนนํา เปนตนทาง และเปนตัว
ยืนของกระบวนการแหงการศึกษาทั้งหมด ที่ตรัสวามี ๒ อยาง คือ
๑. ปรโตโฆสะ แปลวา เสียงจากอื่น หรือการกระตุนชักจูงจากภายนอก ไดแก การสั่งสอน แนะนํา การ
ถายทอด การโฆษณา คําบอกเลา ขาวสาร คําชี้แจงอธิบายจากผูอื่น ตลอดจนการเรียนรู เลียนแบบ จากแหลง
ตางๆ ภายนอก หรืออิทธิพลจากภายนอก
แหลงสําคัญของการเรียนรูประเภทนี้ เชน พอแม ครู อาจารย เพื่อน คนแวดลอมใกลชิด ผูรวมงาน
ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา บุคคลมีชื่อเสียง คนโดงดัง คนผูไดรับความนิยมในดานตางๆ หนังสือ
สื่อมวลชนทั้งหลาย สถาบันทางศาสนาและวัฒนธรรม เปนตน ในที่นี้หมายถึงเฉพาะที่แนะนําในทางถูกตองดีงาม
ใหความรูความเขาใจที่ถูกตอง โดยเฉพาะที่สามารถชวยนําไปสูปจจัยที่ ๒ ได
ปจจัยขอนี้ จัดเปนองคประกอบฝายภายนอก หรืออาจเรียกวา ปัจจัยทางสังคม
บุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถทําหนาที่ปรโตโฆสะที่ดี มีคุณภาพสูง มีคําเรียกเฉพาะวา
กัลยาณมิตร ตามปกติ กัลยาณมิตรจะทําหนาที่เปนผลดี ประสบความสําเร็จแหงปรโตโฆสะได ตองสามารถสราง
ศรัทธาใหเกิดขึ้นแกผูเลาเรียน หรือผูรับการฝกสอนอบรม จึงเรียกวิธีเรียนรูในขอนี้วา วิธีการแห่งศรัทธา
ถาผูมีหนาที่ใหปรโตโฆสะ เชน ครู อาจารย พอแม ไมสามารถทําใหเกิดศรัทธาได และผูเลาเรียน เชน
เด็กๆ เกิดมีศรัทธาตอแหลงความรูความคิดอื่นมากกวา เชน ดาราในสื่อมวลชน เปนตน และถาแหลงเหลานั้น
ใหปรโตโฆสะที่ชั่วรายผิดพลาด อันตรายยอมเกิดขึ้นในกระบวนการแหงการศึกษา อาจเกิดการศึกษาที่ผิด หรือ
ความไรการศึกษา
๒. โยนิโสมนสิการ แปลวา การทําในใจโดยแยบคาย หรือคิดถูกวิธี แปลงายๆ วา ความรูจักคิด หรือคิด
เปน หมายถึง การคิดอยางมีระเบียบ หรือคิดตามแนวทางของปญญา คือ การรูจักมอง รูจักพิจารณาสิ่งทั้งหลาย
ตามสภาวะ เชน ตามที่สิ่งนั้นๆ มันเปนของมัน โดยวิธีคิดหาเหตุปจจัย สืบคนถึงตนเคา สืบสาวใหตลอดสาย
แยกแยะสิ่งนั้นๆ เรื่องนั้นๆ ออกใหเห็นตามสภาวะ และตามความสัมพันธสืบทอดแหงเหตุปจจัย โดยไมเอา
ความรูสึกดวยตัณหาอุปทานของตนเองเขาจับ หรือเคลือบคลุม ทําใหเกิดความดีงาม และแกปญหาได
ขอนี้เปนองคประกอบฝายภายใน หรือ ปัจจัยภายในตัวบุคคล และอาจเรียกตามองคธรรมที่ใชงานวา
วิธีการแห่งปัญญา
บรรดาปจจัย ๒ อยางนี้ ปจจัยขอที่ ๒ คือ โยนิโสมนสิการ เปนแกนกลาง หรือสวนที่ขาดไมได
การศึกษาจะสําเร็จผลแทจริง บรรลุจุดมุงหมายได ก็เพราะปจจัยขอที่ ๒ นี้ ปจจัยขอที่ ๒ อาจใหเกิดการศึกษาได
โดยไมมีขอที่ ๑ แตปจจัยขอที่ ๑ จะตองนําไปสูปจจัยขอที่ ๒ ดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลของการศึกษาที่แท การคนพบ
ตางๆ ความคิดริเริ่ม ความกาวหนาทางปญญาที่สําคัญๆ และการตรัสรูสัจธรรม ก็สําเร็จดวยโยนิโสมนสิการ
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๙

อยางไรก็ตาม แมความจริงจะเปนเชนนี้ ก็ไมพึงดูแคลนความสําเร็จของปจจัยขอแรก คือ ปรโตโฆสะ
เพราะตามปกติ คนที่จะไมตองอาศัยปรโตโฆสะเลย ใชแตโยนิโสมนสิการอยางเดียว ก็มีแตอัจฉริยบุคคลยอด
เยี่ยม เชน พระพุทธเจา เปนตน ซึ่งมีนอยทานอยางยิ่ง สวนคนทั่วไปที่เปนสวนใหญ หรือคนแทบทั้งหมดในโลก
ตองอาศัยปรโตโฆสะเปนที่ชักนําชี้ชองทางให
กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดกันอยู ทั้งในอดีตและปจจุบัน ซึ่งดําเนินการกันเปนระบบ เปนงานเปนการ
การถายทอดความรูและศิลปะวิทยาการตางๆ ที่เปนเรื่องของสุตะ ก็ลวนเปนเรื่องของปรโตโฆสะทั้งสิ้น การ
สรางปรโตโฆสะที่ดีงามโดยกัลยาณมิตร จึงเปนเรื่องที่ควรไดรับความเอาใจใสตั้งใจจัดเปนอยางยิ่ง
จุดที่พึงย้ําเกี่ยวกับโยนิโสมนสิการ ก็คือ เมื่อดําเนินกิจการในทางการศึกษา อํานวยปรโตโฆสะที่ดีอยูนั้น
กัลยาณมิตรพึงระลึกอยูเสมอวา ปรโตโฆสะที่จัดสรรอํานวยใหนั้น จะตองเปนเครื่องปลุกเราโยนิโสมนสิการ ให
เกิดขึ้นแกผูเลาเรียนรับการศึกษา
เมื่อทําความเขาใจเบื้องตนกันอยางนี้แลว ก็หันมาพูดจํากัดเฉพาะเรื่องความคิดตอไป

ง) ความคิดที่ไมเปนการศึกษา และความคิดที่เปนการศึกษา
การคิดพวงตอจากกระบวนการรับรู กระบวนการรับรูนั้น เริ่มตนดวยการที่อายตนะประสบกับอารมณ3
และเกิดวิญญาณ คือ ความรูตออารมณนั้น เชน เห็น ไดยิน ตลอดถึงรูตอเรื่องในใจ เมื่อเกิดความเปนไปอยางนี้
แลว ก็เรียกวามีการรับรู หรือภาษาบาลี เรียกวา ผัสสะ
เมื่อมีการรับรู ก็จะมีความรูสึกตออารมณนั้น เชน สุข สบาย ทุกข ไมสบาย หรือเฉยๆ เรียกวา เวทนา
พรอมกันนั้น ก็จะมีการหมายรูอารมณวาเปนนั่นเปนนี่ เปนอยางนั้นอยางนี้ ชื่อนั้นชื่อนี้ เรียกวา สัญญา จากนั้นจึง
เกิดความคิด ความดําริตริตรึกตางๆ เรียกวา วิตักกะ
กระบวนการรับรูเปนไปอยางนี้เหมือนกัน ไมวาจะเปนการประสบอารมณ โดยไดรับประสบการณ
ภายนอก หรือการนึกถึงยกเอาเรื่องราวตางๆ ขึ้นมาพิจารณาในใจ
เขียนใหดูงายๆ โดยยกความรูทางตาเปนตัวอยาง
ตา + รูป + เห็น = การรับรู้ → รูสึกสุขทุกข → จําไดหมายรู → คิด
(อายตนะ) (อารมณ) (จักขุวิญญาณ) (ผัสสะ)
(เวทนา)
(สัญญา)
(วิตักกะ)
ขั้นตอนของการคิด (วิตักกะ) มีความสําคัญอยางยิ่งในการกําหนดบุคลิกภาพ และวิถีชีวิตของบุคคล
ตลอดจนถึงสังคม จึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการศึกษา แตความคิดนั้นจะเปนอยางไร ยอมตองอาศัยปจจัยที่
กําหนดหรือปรุงแตงความคิดนั้นอีกตอหนึ่ง
ปจจัยอยางหนึ่งที่มีอิทธิพลอยางมากตอความคิด ไดแก ความรูสึกสุขทุกข์ (เวทนา)
ตามปกติ สําหรับคนทั่วไป เมื่อมีการรับรู และเกิดเวทนาแลว ถาไมมีปจจัยอยางอื่นเขามาแปร หรือตัด
ตอน เวทนาก็จะเปนตัวกําหนดวิถีของความคิด คือ
- ถารูสึกสบาย เปนสุข ก็ชอบใจ อยากได อยากเสพ อยากเอา (ตัณหาฝายบวก)
- ถารูสึกไมสบาย บีบคั้น เปนทุกข ก็ขัดใจไมชอบ อยากเลี่ยงพนหรืออยากทําลาย (ตัณหาฝายลบ)
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ตอจากนั้น ความคิดปรุงแตงตางๆ ก็จะกําหนดเนนหรือเพงไปที่อารมณ คือ สิ่งที่เปนที่มาของเวทนานั้น
เอาสิ่งนั้นเปนที่จับของความคิด พรอมดวยความจําไดหมายรูวาสิ่งนั้นสิ่งนี้ เปนอยางนั้นอยางนี้ (สัญญา) แลว
ความคิดปรุงแตงก็ดําเนินไปตามวิถีทางของความชอบใจไมชอบใจนั้น เครื่องปรุงแตงของความคิด ก็คือ ความ
โนมเอียง ความเคยชิน กิเลส จิตนิสัยตางๆ ที่จิตไดสั่งสมไว (สังขาร) และคิดอยูในกรอบ ในขอบเขต ในแนวทาง
ของสังขารนั้น จากความคิด ก็อาจแสดงออกมาเปนการทํา การพูด การแสดงบทบาทตางๆ
ถาไมถึงขั้นแสดงออกภายนอก อยางนอยก็มีผลกระทบตางๆ อยูภายในจิตใจ เปนผลในทางผูกมัด
จํากัดตัว ทําใหจิตคับแคบบาง เกิดความกระทบกระทั่ง วุนวาย เรารอน ขุนมัว เศราหมอง บีบคั้นใจบาง หรือถา
เปนการพิจารณาเรื่องราว คิดการตางๆ ก็ทําใหเอนเอียง ไมมองเห็นตามเปนจริง อาจเคลือบแฝงดวยดวยความ
อยากได อยากเอา หรือความคิดมุงทําลาย
แมในกรณีที่เกิดความรูสึกเฉยๆ ไมสุข ไมทุกข ถาไมรูจักคิด ปลอยใหความคิดอยูใตอิทธิพลของเวทนา
นั้น ก็จะเกิดความคิดแบบเพอฝนเลื่อนลอยไรจุดหมาย หรือไมก็กลายเปนอัดอั้นตันอื้อไป ซึ่งรวมเรียกวาเปน
สภาพที่ไมเกื้อกูลตอคุณภาพชีวิต (เปนอกุศล) สรางปญหาและกอใหเกิดทุกข
กระบวนการของความคิดนี้ เขียนใหดูงาย แสดงเฉพาะสภาพจิต หรือองคธรรมที่เปนตัวแสดงบทบาท
สําคัญๆ ดังนี้
การรับรู้ → ความรูสึกสุขทุกข → ความอยาก-ที่เปนปฏิกิริยาบวก-ลบ → ปญหา
(ผัสสะ)
(เวทนา)
(ตัณหา)
(ทุกข)
ในชีวิตของคนทั่วไป กระบวนธรรมแห่งปัญหา นี้ เปนกิจกรรมสวนใหญที่ดําเนินไปเกือบตลอดเวลา ใน
วันหนึ่งๆ อาจเกิดขึ้นแลวๆ เลาๆ นับครั้งไมถวน ชีวิตที่ไมมีการศึกษา ยอมถูกครอบงําและกําหนดดวย
กระบวนการแหงความคิดอยางนี้ ความเปนไปของกระบวนธรรมนี้ดําเนินไปไดอยางงายๆ โดยไมตองใช
สติปญญา ไมตองใชความรูความเขาใจ หรือความสามารถอะไรเลย จัดเปนธรรมดาขั้นพื้นฐานที่สุด ยิ่งไดสั่งสม
ความเคยชินไวมากๆ ก็ยิ่งเปนไปเองอยางคลองแคลว อยางที่เรียกวาลงรอง
เพราะการที่เปนไปอยางปราศจากปญญา ไมตองมีสติปญญาเขามาเกี่ยวของ และสติปญญาไมไดเปนตัว
ควบคุม จึงเรียกวาเกิดอวิชชา และจึงไมเปนไปเพื่อการแกไขปญหา แตเปนไปเพื่อกอปญหาทําใหเกิดทุกข
เรียกวาเปน ปจจยาการแหงทุกข
ลักษณะทั่วไปของมัน คือเปนการคิดที่สนองตัณหา ผลของมัน คือการกอปญหาทําใหเกิดทุกข จึงไมเปน
การศึกษา สรุปสั้นๆ จะเรียกวา กระบวนการคิดแบบสนองตัณหา หรือการคิดแบบกอปญหา หรือวงจรแหงความ
ทุกขก็ได
เมื่อมนุษยเริ่มมีการศึกษาขึ้น ก็คือ มนุษยเริ่มใชสติปญญา ไมปลอยใหกระบวนการคิด หรือวงจร
ปจจยาการขางตน ดําเนินไปเรื่อยๆ คลองๆ แตมนุษยเริ่มใชสติสัมปชัญญะ และนําองคประกอบอื่นๆ เขามาตัด
ตอน หรือลดทอนกระแสของกระบวนการคิดแบบนั้น ทําใหกระบวนการคิดแบบสนองตัณหาขาดตอนไปเสียบาง
แปรไปเสียบาง ดําเนินไปในทิศทางหรือรูปอื่นๆ บาง ทําใหมนุษยเริ่มหลุดพนเปนอิสระ ไมตกเปนทาส ไมถูก
กระบวนความคิดแบบนั้นครอบงํากําหนดเอาเต็มที่โดยสิ้นเชิง
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ในเบื้องตน ตัวแปรนั้นอาจเปนเพียงเสียงเหนี่ยวรั้ง หรือรูปสําเร็จแหงความคิดที่ไดรับการถายทอด
โดยปรโตโฆสะ จากบุคคลหรือสถาบันตางๆ และซึ่งตนยึดถือเอาไวดวยศรัทธา แตตัวแปรจากปรโตโฆสะอยาง
นั้น มีผลเพียงแคเปนที่ยึดเหนี่ยวดึงตัวไว หรือขัดขวางไวไมใหไหลไปตามกระแสของกระบวนการคิดนั้น หรือ
อยางดีก็ไดแคใหรูปแบบความคิดที่ตายตัวไวยึดถือแทน ไมเปนทางแหงการคิดคืบหนาโดยอิสระของบุคคล
นั้นเอง แตในขั้นสูงขึ้นไป ปรโตโฆสะที่ดี อาจชักนําศรัทธาประเภทที่นําตอไปสูความคิดเองได
ขอยกตัวอยางเปรียบเทียบ
ปรโตโฆสะที่ชักนําใหเกิดศรัทธาแบบรูปสําเร็จตายตัว ไมเปนสื่อนําการคิดพิจารณาตอไป เชน ใหเชื่อวา
สิ่งทั้งหลายจะเปนอยางไร ยอมสุดแตเทพเจาบันดาล หรือเปนเรื่องของความบังเอิญ เมื่อเชื่ออยางนี้แลว ก็ไดแต
คอยรอความหวังจากเทพเจา หรือปลอยตามโชคชะตา ไมตองคิดคนอะไรตอไป
สวนปรโตโฆสะ ที่ชักนําศรัทธาแบบเปนสื่อโยงใหเกิดความคิดพิจารณา เชน ใหเชื่อวาสิ่งทั้งหลายจะเปน
อยางไร ยอมแลวแตเหตุปจจัย เมื่อเชื่ออยางนี้แลว เกิดเหตุการณอะไรขึ้น ก็ยอมคิดคนสืบสาวหาเหตุปจจัย ทํา
ใหเกิดความรูความเขาใจตอๆ ไป
ความคิดพิจารณาที่ศรัทธาตอปรโตโฆสะชวยสื่อนํานั้น เริ่มตนดวยองคธรรมที่เรียกวา โยนิโสมนสิการ
พูดอีกอยางหนึ่งวา ปรโตโฆสะที่ดี สรางศรัทธาชนิดที่ชักนําใหเกิดโยนิโสมนสิการ
เมื่อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นแลว ก็หมายถึงวา ไดมีจุดเริ่มของการศึกษา หรือการพัฒนาปญญาไดเริ่มขึ้น
แลว จากนั้นก็จะเกิดการคิดที่ใชปญญา และทําใหปญญาเจริญงอกงามยิ่งขึ้น นําไปสูการแกปญหา เปนทางแหง
ความดับทุกข และนี้ก็คือ การศึกษา
พูดสั้นๆ วากระบวนการคิดที่สนองปญญา คือ การคิดที่แกปญหา นําไปสูความดับทุกข และเปน
การศึกษา
จุดสําคัญที่โยนิโสมนสิการเขามาเริ่มบทบาท ก็คือการตัดตอนไมใหเวทนามีอิทธิพลเปนปจจัยกอใหเกิด
ตัณหาตอไป คือ ใหมีแตเพียงการเสวยเวทนา แตไมเกิดตัณหา เมื่อไมเกิดตัณหา ก็ไมมีความคิดปรุงแตงตาม
อํานาจของตัณหานั้นตอไป
เมื่อตัดตอนกระบวนการคิดสนองตัณหาแลว โยนิโสมนสิการก็นําความคิดไปสูแนวทางของการกอ
ปญญา แกปญหา ดับทุกข และทําใหเกิดการศึกษาตอไป อาจเขียนกระบวนความคิดใหดูงายๆ ดังนี้
การรับรู้ → ความรูสึกสุขทุกข
(ผัสสะ)
(เวทนา)

ตัณหา ฯลฯ

เกิดปญหา
(เกิดทุกข)

โยนิโสมนสิการ → ปญญา → แกปญหา
(ดับทุกข)
อยางไรก็ดี สําหรับมนุษยปุถุชน แมเริ่มมีการศึกษาบางแลว แตกระบวนความคิด ๒ อยางนี้ ยังเกิด
สลับกันไปมา และกระบวนหนึ่งอาจไปเกิดแทรกในระหวางของอีกกระบวนหนึ่ง เชน กระบวนแบบแรกอาจ
ดําเนินไปจนถึงเกิดตัณหาแลว จึงเกิดโยนิโสมนสิการขึ้นมาตัดและหันเหไปใหม หรือกระบวนแบบหลังดําเนินไป
ถึงปญญาแลว เกิดมีตัณหาขึ้นในรูปใหมแทรกเขามา
โดยนัยนี้ จึงเกิดมีกรณีที่นําเอาผลงานของปญญาไปรับใชความตองการของตัณหาได เปนตน
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บุคคลที่มีการศึกษาสมบูรณแลว เมื่อคิด ก็คิดอยางมีโยนิโสมนสิการ เมื่อไมคิด ก็มีสติครองใจอยูกับ
ปจจุบัน คือ กํากับจิตอยูกับสิ่งที่เกี่ยวของตองทํา และพฤติกรรมที่กําลังดําเนินไปอยูของตน
อนึ่ง ที่วาเมื่อคิด ก็คิดอยางมีโยนิโสมนสิการนั้น ก็หมายถึงมีสติอยูพรอมดวย เพราะโยนิโสมนสิการเปน
เครื่องหลอเลี้ยงสติ และทําใหตองใชปญญา เมื่อความคิดเดินอยูอยางเปนระเบียบมีจุดหมาย จิตก็ไมลอยเลื่อน
เชือนแชไป ตองกุมอยูกับกิจที่กําลังกระทํานั้น เรียกวา มีสติ
ตามนัยที่กลาวมานี้ จะเห็นวา โยนิโสมนสิการ เปนการใชความคิดอยางถูกวิธี ซึ่งเปนองคธรรมสําคัญ
ยิ่งในกระบวนการของการศึกษา หรือในการพัฒนาตน อยูที่จุดแกนกลางคือการพัฒนาปญญา เปนองคธรรมที่
จําเปนสําหรับการมีชีวิตที่ดีงาม ซึ่งแกปญหาและพึ่งพาตนได
เมื่อเทียบในกระบวนการพัฒนาปญญา โยนิโสมนสิการอยูในระดับที่เหนือศรัทธา เพราะเปนขั้นที่เริ่มใช
ความคิดของตนเองเปนอิสระ
เมื่อพิจารณาในแงของระบบการศึกษาอบรม โยนิโสมนสิการเปนองคประกอบฝายภายใน เกี่ยวดวยการ
ฝกการใชความคิด ใหรูจักคิดอยางถูกวิธี คิดอยางมีระเบียบ รูจักคิดวิเคราะห ไมมองเห็นสิ่งตางๆ อยางตื้นๆ ผิว
เผิน เปนขั้นสําคัญในการสรางปญญาที่บริสุทธิ์ เปนอิสระ ทําใหทุกคนพึ่งตนได ชวยตนเองได และนําไปสูความ
เปนอิสระ ไรทุกข พรอมทั้งสันติสุขที่เปนจุดหมายสูงสุดของพุทธธรรม
เปนอันวา ไดทําความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับบุพภาคของการศึกษา ๒ ประการ คือ ปรโตโฆสะ ที่เปน
กัลยาณมิตร ซึ่งเปนองคประกอบภายนอก และเปนวิธีการแหงศรัทธา กับโยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนองคประกอบ
ภายใน และเปนวิธีการแหงปญญา พอมองเห็นภาพกวางๆ ของระบบในกระบวนการของการศึกษาแลว
ตอแตนี้ จะไดบรรยายเรื่องโยนิโสมนิสิการ โดยเฉพาะอยางเดียว เพื่อใหทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และ
เกิดความเขาใจเกี่ยวกับวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมอยางชัดเจนยิ่งขึ้น
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โยนิโสมนสิการ
วิธีการแหงปญญา
โยนิโสมนสิการ ที่โบราณแปลสืบมาวา “ทําในใจโดยแยบคาย” หรือมนสิการโดยแยบคาย หรืองายๆ วา
คิดแยบคาย เปนการใชความคิดอยางถูกวิธี หรือคิดอยางมีวิธี ตามความหมายที่กลาวมาแลว
ขอทวนความย้ําวา เมื่อเทียบในกระบวนการพัฒนาปญญา โยนิโสมนสิการ อยูในระดับเหนือศรัทธา
เพราะเปนขั้นที่เริ่มใชความคิดของตนเองเปนอิสระ สวนในระบบการศึกษาอบรม โยนิโสมนสิการเปนการฝก
ความคิด ใหรูจักคิดอยางถูกวิธี คิดอยางมีระเบียบ รูจักคิดวิเคราะห ไมมองเห็นสิ่งตางๆ อยางตื้นๆ ผิวเผิน เปน
ขั้นสําคัญในการสรางปญญาที่บริสุทธิ์เปนอิสระ ทําใหพึ่งตนได และนําไปสูจุดหมายของพุทธธรรมอยางแทจริง

ความสําคัญของโยนิโสมนสิการ
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิตฉันใด
ความถึ ง พร้ อ มด้ ว ยโยนิ โ สมนสิ ก าร ก็ เ ป็ น ตั ว นํ า เป็ น บุ พ นิ มิ ต แห่ ง การเกิ ด ขึ้ น ของอริ ย
อัษฎางคิกมรรค แก่ภิกษุ ฉันนั้น ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ พึงหวังสิ่งนี้ได้ คือ จัก
เจริญ จักทําให้มากซึ่งอริยอัษฎางคิกมรรค”4
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงเงินแสงทอง เป็นบุพนิมิตมาก่อน ฉันใด
โยนิโสมนสิการก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของโพชฌงค์ ๗ แก่ภิกษุ ฉันนั้น ภิกษุผู้ถึง
พร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ พึงหวังสิ่งนี้ได้ คือ จักเจริญ จักทําให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗”5
“ภิกษุทั้งหลาย ร่างกายนี้ ดํารงอยู่ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึงดํารงอยู่ได้, ไม่มีอาหาร หา
ดํารงอยู่ได้ไม่ ฉันใด นิวรณ์ ๕ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดํารงอยู่ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึงดํารงอยู่
ได้, ไม่มีอาหาร หาดํารงอยู่ได้ไม่; อะไรเล่าคืออาหาร...ก็คือการกระทําให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการ
...
“ภิกษุทั้งหลาย ร่างกายนี้ ดํารงอยู่ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึงดํารงอยู่ได้, ไม่มีอาหาร หา
ดํารงอยู่ได้ไม่ ฉันใด โพชฌงค์ ๗ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดํารงอยู่ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึงดํารง
อยู่ได้, ไม่มีอาหาร หาดํารงอยู่ได้ไม่, อะไรเล่าคืออาหาร...ก็คือ การกระทําให้มากซึ่งโยนิโส
มนสิการ...”6
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะโยนิโสมนสิการ เพราะโยนิโสสัมมัปปธาน (การตั้งความเพียรชอบ ถูก
วิธี) เราจึงได้บรรลุอนุตรวิมุตติ จึงได้ประจักษ์แจ้งอนุตรวิมุตติ, แม้เธอทั้งหลายก็จะบรรลุอนุตรวิมุตติได้ ประจักษ์แจ้งอนุตรวิมุตติได้ เพราะโยนิโสมนสิการ เพราะโยนิโสสัมมัปปธาน”7
4
5
6
7

สํ.ม.๑๙/๑๓๖/๓๗; ฯลฯ
สํ.ม.๑๙/๔๑๔/๑๑๓
สํ.ม.๑๙/๓๕๗-๓๗๒/๙๔-๙๘ (นิวรณ์ ๕ = กามฉันท หรืออภิชฌา พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา; โพชฌงค์ ๗ =
สติ ธรรมวิจัย วิริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา)
วินย.๔/๓๕/๔๒; สํ.ส.๑๕/๔๒๕/๑๕๓
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“ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย (ว่าสําเร็จได้) แก่ผู้รู้ผู้เห็น มิใช่แก่ผู้
ไม่รู้ มิใช่แก่ผู้ไม่เห็น; เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่อย่างไร จึงจะมีความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย? เมื่อรู้เห็น
(วิธีทําให้เกิดและไม่ให้เกิด) โยนิโสมนสิการ และอโยนิโสมนสิการ; เมื่อมนสิการโดยไม่แยบคาย
อาสวะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และอาสวะที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเจริญเพิ่มพูน, เมื่อมนสิการโดย
แยบคาย อาสวะที่ยังไม่เกิด ย่อมไม่เกิดขึ้น และอาสวะที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมถูกละได้”8
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใดก็ตาม ที่เป็นกุศล อยู่ในภาคกุศล อยู่ใน
ฝ่ายกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีโยนิโสมนสิการเป็นมูลราก ประชุมลงในโยนิโสมนสิการ,
โยนิโสมนสิการ เรียกว่าเป็นยอดของธรรมเหล่านั้น”9
“ดูกรมหาลิ โลภะ...โทสะ...โมหะ...อโยนิโสมนสิการ...จิตที่ตั้งไว้ผิด เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพื่อ
การกระทํากรรมชั่ว เพื่อความเป็นไปแห่งกรรมชั่ว, อโลภะ...อโทสะ...อโมหะ...โยนิโส-มนสิการ...
จิตที่ตั้งไว้ชอบ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพื่อการกระทํากัลยาณกรรม เพื่อความเป็นไปแห่งกัลยาณ
กรรม”10
“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่น แม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือ
ให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เสื่อมไป เหมือนโยนิโสมนสิการเลย เมื่อมีโยนิโสมนสิการ กุศลธรรม
ที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเสื่อมไป”11
“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่าง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่12...ที่เป็นไปเพื่อความ
ดํารงมั่น ไม่เสื่อมสูญ ไม่อันตรธานแห่งสัทธรรม13 เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”
“โดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายใน เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอื่นแม้สักข้อหนึ่ง ที่
เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”14
“สําหรับภิกษุผู้เสขะ ยังไม่บรรลุอรหัตผล ปรารถนาความเกษมจากโยคะ อันยอดเยี่ยม เรา
ไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายในอย่างอื่นแม้สักอย่าง ที่มีประโยชน์มาก เหมือนโยนิโสมนสิการ
เลย ภิกษุผู้ใช้โยนิโสมนสิการ ย่อมกําจัดอกุศลได้ และบําเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้น”15
“เราไม่เล็งเห็นธรรมอย่างอื่น แม้สักข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น
หรือให้สัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้ว เจริญยิ่งขึ้น เหมือนโยนิโสมนสิการเลย เมื่อมีโยนิโสมนสิการ
สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเจริญยิ่งขึ้น”16
“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้โพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น หรือให้โพชฌงค์
ที่เกิดขึ้นแล้ว ถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย เมื่อมีโยนิโสมนสิการ
โพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์”17

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ม.มู.๑๒/๑๑/๑๒
สํ.ม.๑๙/๔๖๕/๑๒๙
องฺ.ทสก.๒๔/๔๗/๙๐
องฺ.เอก.๒๐/๖๘/๑๕
องฺ.เอก.๒๐/๙๒/๒๐
องฺ.เอก.๒๐/๑๒๔/๒๔
องฺ.เอก.๒๐/๑๐๘/๒๒; เทียบ สํ.ม.๑๙/๕๑๘/๑๔๑
ขุ.อิติ.๒๕/๑๙๔/๒๓๖
องฺ.เอก.๒๐/๑๘๖/๔๑
องฺ.เอก.๒๐/๗๖/๑๗

โยนิโสมนสิการ – วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม

๑๕

“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักข้อหนึ่ง ที่จะเป็นเหตุให้ความสงสัยที่ยังไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้น
หรือที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ถูกกําจัดได้ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”18
โยนิโสมนสิการในอสุภนิมิต เปนเหตุใหราคะไมเกิด และราคะที่เกิดแลว ก็ถูกละได โยนิโสมนสิการใน
เมตตาเจโตวิมุตติ เปนเหตุใหโทสะไมเกิด และโทสะที่เกิดแลว ก็ถูกละได โยนิโสมนสิการ (โดยทั่วไป) เปนเหตุ
ใหโมหะไมเกิด และโมหะที่เกิดแลว ก็ถูกละได19
เมื่อโยนิโสมนสิการ นิวรณ ๕ ยอมไมเกิด ที่เกิดแลว ก็ถูกกําจัดได ในขณะเดียวกันก็เปนเหตุให
โพชฌงค ๗ เกิดขึ้น และเจริญเต็มบริบูรณ20
“ธรรม ๙ อย่างที่มีอุปการะมาก ได้แก่ ธรรม ๙ อย่าง ซึ่งมีโยนิโสมนสิการเป็นมูล กล่าวคือ
เมื่อโยนิโสมนสิการ ปราโมทย์ย่อมเกิด เมื่อปราโมทย์ ปีติย่อมเกิด เมื่อมีใจปีติ กายย่อมสงบ
ผ่อนคลาย (ปัสสัทธิ) เมื่อกายสงบผ่อนคลาย ย่อมได้เสวยสุข ผู้มีสุข จิตย่อมเป็นสมาธิ ผู้มีจิต
เป็นสมาธิ ย่อมรู้เห็นตามเป็นจริง เมื่อรู้เห็นตามเป็นจริง ย่อมนิพพิทาเอง เมื่อนิพพิทา ก็วิราคะ
เพราะวิราคะ ก็วิมุตติ”21

ความหมายของโยนิโสมนสิการ
วาโดยรูปศัพท โยนิโสมนสิการ ประกอบดวย โยนิโส กับ มนสิการ โยนิโส มาจาก โยนิ ซึ่งแปลวา
เหตุ ตนเคา แหลงเกิด ปญญา อุบาย วิธี ทาง22 สวน มนสิการ แปลวา การทําในใจ การคิด คํานึง นึกถึง ใสใจ
พิจารณา23 เมื่อรวมเขาเปนโยนิโสมนสิการ ทานแปลสืบๆ กันมาวา การทําในใจโดยแยบคาย การทําในใจโดย
แยบคายนี้ มีความหมายแคไหนเพียงใด คัมภีรชั้นอรรถกถาและฎีกาไดไขความไว โดยวิธีแสดงไวพจนใหเห็น
ความหมายแยกเปนแงๆ ดังตอไปนี้
๑. อุบายมนสิการ แปลวา คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือคิดอยางมีวิธี หรือคิดถูกวิธี หมายถึง คิดถูก
วิธีที่จะใหเขาถึงความจริง สอดคลองเขาแนวกับสัจจะ ทําใหห ยั่งรูสภาวลักษณะและสามัญลักษณะของสิ่ง
ทั้งหลาย
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องฺ.เอก.๒๐/๒๑/๕
องฺ.ติก.๒๐/๕๐๘/๒๕๘
สํ.ม.๑๙/๔๔๖-๗/๑๒๒
ที.ปา.๑๑/๔๕๕/๓๒๙
ในที่มาสวนมากแปลวา อุปาย ไดแก ม.อ.๓/๗๒๔; สํ.อ.๑/๑๐๘; องฺ.อ.๑/๕๔, ๕๓๓; ๓/๑๗๗; ขุทฺทก.อ.๒๕๖; นิทฺ.อ.๒/๓๙; สงฺคณี อ.
๕๖๕; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๑/๘๓; ๒/๓; ที่แปลวา อุปาย และ ปถ ไดแก องฺ.อ.๒/๑๕๗; ๓/๑๙๗; อิติ.อ.๘๑; นิทฺ.อ.๒/๑๙๕; วิสุทฺธิ.๑/๓๗;
ที่แปลวา อุปาย ปถ และ การณ คือ ที.อ.๒/๓๒๓; ที่แปลวา การณ ไดแก สํ.อ.๒/๓๙๐; ๓/๓๒๗; ๓๙๐; ที่แปลวา ปัญญา มีในเนตติปกรณ (ฉบับไทยยังไมพิมพ พึงดูฉบับอักษรโรมันของอังกฤษ หรือฉบับอักษรพมา หรือดูในคัมภีรรุนหลัง คืออภิธานัปปทีปกา
คาถาที่ ๑๕๓)
ไวพจนของมนสิการ คือ อาวัชชนา อาโภค สมันนาหาร ปัจจเวกขณ์ (ดู ที.อ.๒/๓๒๓; ม.อ.๑/๘๘; อิติ.อ.๘๐; วิสุทฺธิ.๒/๖๓;
๑๓๘) นอกจากนี้ ในบาลี ยังพบคําจําพวกไวพจนของมนสิการอีกหลายคํา เชน อุปปริกขา (เชน สํ.ข.๑๗/๘๗/๕๓; ๒๔๒/๑๗๑)
ปฏิสังขา (เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๗/๕๑ ฯลฯ ฯลฯ) ปฏิสัญจิกขณา (เชน องฺ.ทสก.๒๔/๙๒/๑๙๗ = โยนิโสมนสิการ ใน สํ.นิ.๑๖/
๑๕๔/๘๔; และ สํ.ม.๑๙/๑๕๗๗/๔๘๙) ปริวีมังสา (เชน สํ.นิ.๑๖/๑๘๙/๙๗) คําวา สัมมามนสิการ (ที.สี.๙/๒๗/๑๖; ที.ปา.๑๑/
๑๓/๓๒; ที.อ.๑/๑๓๖; ๓/๙๕; ม.อ.๑/๒๗๒) ก็มีความหมายใกลเคียงกับโยนิโสมนสิการ แตมีที่ใชนอย ไมถือเปนศัพทเฉพาะ.

๑๖

พุทธธรรม

๒. ปถมนสิการ แปลวา คิดเปนทาง หรือคิดถูกทาง คือคิดไดตอเนื่องเปนลําดับ จัดลําดับได หรือมี
ลําดับ มีขั้นตอน แลนไปเปนแถวเปนแนว หมายถึง ความคิดเปนระเบียบ ตามแนวเหตุผล เปนตน ไมยุงเหยิง
สับสน ไมใชประเดี๋ยววกเวียนติดพันเรื่องนี้ ที่นี้ เดี๋ยวเตลิดออกไปเรื่องนั้น ที่โนน หรือกระโดดไปกระโดดมา ตอ
เปนชิ้นเปนอันไมได ทั้งนี้รวมทั้งความสามารถที่จะชักความนึกคิดเขาสูแนวทางที่ถูกตอง
๓. การณมนสิการ แปลวา คิดตามเหตุ คิดคนเหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอยางมีเหตุผล หมายถึง
การคิดสืบคนตามแนวความสัมพันธสืบทอดกันแหงเหตุปจจัย พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุ ใหเขาใจถึงตนเคา หรือ
แหลงที่มา ซึ่งสงผลตอเนื่องมาตามลําดับ
๔. อุปปาทกมนสิการ แปลวา คิดใหเกิดผล คือใชความคิดใหเกิดผลที่พึงประสงค เล็งถึงการคิด
อยางมีเปาหมาย ทานหมายถึง การคิดการพิจารณาที่ทําใหเกิดกุศลธรรม เชน ปลุกเราใหเกิดความเพียร การรูจัก
คิดในทางที่ทําใหหายหวาดกลัว ใหหายโกรธ การพิจารณาที่ทําใหมีสติ หรือทําใหจิตใจเขมแข็งมั่นคง เปนตน24
ไขความทั้ง ๔ ขอนี้ เปนเพียงการแสดงลักษณะดานตางๆ ของความคิดที่เรียกวาโยนิโสมนสิการ โยนิโส
มนสิการที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งๆ อาจมีลักษณะครบทีเดียวทั้ง ๔ ขอ หรือเกือบครบทั้งหมดนั้น หากจะเขียนลักษณะ
ทั้ง ๔ ขอนั้นสั้นๆ คงไดความวา คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดเร้ากุศล
แตถาจะสรุปเปนคําจํากัดความ ก็เห็นไดวาทํายากสักหนอย มักจับเอาไปไดแตบางแงบางดาน ไม
ครอบคลุมทั้งหมด หรือไมก็ตองเขียนบรรยายยืดยาว เหมือนอยางที่เขียนไวในตอนเริ่มตนของบทนี้
อยางไรก็ตาม มีลักษณะเดนบางอยางของความคิดแบบนี้ ที่อาจถือเปนตัวแทนของลักษณะอื่นๆ ได
ดังที่ไดเคยแปลโดยนัยไววา ความคิดถูกวิธี ความรูจักคิด การคิดเปน การคิดตรงตามสภาวะและเหตุปจจัย
การคิดสืบคนถึงตนเคา เปนตน หรือถาเขาใจความหมายดีแลว จะถือตามคําแปลสืบๆ กันมาวา “การทําในใจ
โดยแยบคาย” ก็ได25
ไดกลาวแลวในตอนกอนๆ ถึงความสัมพันธระหวางโยนิโสมนสิการที่เปนองคประกอบภายในนี้ กับปรโต
โฆสะดีงาม หรือกัลยาณมิตร ที่เปนองคประกอบภายนอก ในตอนนี้ พึงสังเกตใหละเอียดลงไปอีกวา ถาบุคคล
คิดเองไมเปน คือไมรูจักใชโยนิโสมนสิการ กัลยาณมิตรจึงอาศัยศรัทธาเขามาชวยเหลือ
จะเห็นไดวา สําหรับลักษณะ ๓ ดานแรกของโยนิโสมนสิการ กัลยาณมิตรชวยไดเพียงชี้แนะสองนําให
เห็นชอง แตตัวบุคคลผูนั้นจะตองคิดพิจารณาเขาใจดวยตนเอง เมื่อถึงขั้นเข้าใจจริง ศรัทธาจะทําให้ไม่ได้26
ดังนั้น ขอบเขตของศรัทธาจึงจํากัดมากสําหรับการชวยโยนิโสมนสิการในลักษณะ ๓ ดานนี้
24
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ไขความเปน อุปายมนสิการ ปถมนสิการ อุปปาทกมนสิการ ที่ สํ.อ.๓/๒๕๒; เปนอุปายมนสิการ และปถมนสิการ ที่ ที.อ.๒/๗๐,
๓๒๓, ๕๐๐ = วิภงฺค.อ.๓๕๓ = ม.อ.๑/๓๘๗, ๘๘; อิติ.อ.๘๐; สํ.อ.๒/๒๗; เปนอุปายมนสิการ ที่ ม.อ.๒/๔๖๗; สํ.อ.๑/๒๐๐; ๓/๒๑๕;
องฺ.อ.๑/๔๙, ๕๑๘; วินย.ฎีกา ๔/๑๑๐; เปนอุปปาทกมนสิการ ที่ ม.อ.๑/๔๐๕; เปนการณมนสิการ ในฎีกาแหงทีฆนิกาย (ขยายความปถมนสิการนั่นเอง; ฉบับไทยยังไมพิมพ พึงดูฉบับอักษรโรมัน หรืออักษรพมา) คําอธิบายทั่วไปที่นาฟง ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๖๗; วินย.ฎีกา ๒/๓๕๐,
วิสุทฺธิ.ฎีกา ๑/๒๒๖; อาจดูประกอบที่ปญจิกา ๑/๔๓๒; ๒/๑๑๕, ๒๖๗; คําอธิบายขางบน แสดงตามอัตโนมัติดวย.
แมในภาษาอังกฤษ ก็มีผูคิดแปลไปตางๆ คําแปลบางคํา อาจชวยประกอบความเขาใจได จึงนําลงไวใหพิจารณา (เริ่มจากความหมาย
โดยพยัญชนะ): proper mind-work; proper attention; systematic attention; reasoned attention; attentive consideration;
reasoned consideration; considered attention; careful consideration; careful attention; ordered thinking; orderly
reasoning; genetical reflection; critical reflection; analytical reflection.
นี้คือความหมายขั้นลึกของ “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” หรือ ตนเปนที่พึ่งของตน
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แต สํา หรับ ลัก ษณะที่ ๔ ศรัท ธาแสดงบทบาทได แรงกล า เชน คนบางคนเป น คนออ นแอ มั ก หดหู
ทอถอย หรือชอบคิดเรื่องเหลวไหล เรื่องเสียหายตางๆ ถากัลยาณมิตรสรางศรัทธาไดสําเร็จ ก็จะชวยคนเชนนี้ได
มาก อาจพูดเราใจ ปลุกใจ ใหกําลังใจ และชักจูงดวยวิธีตางๆ อยางไดผล
ในทางกลับกัน คนบางคนมีโยนิโสมนสิการเปนปกติ รูจักคิดดวยตนเอง เมื่อมีเหตุใหหดหูทอถอย หรือ
เศราเสียใจ เขาก็คิดแกไข ปลุกใจของเขาเองไดสําเร็จเปนอยางดี
สวนในดานตรงขาม ถาไดปาปมิตร หรือมีอโยนิโสมนสิการ แมแตอยูในสถานการณที่ดีงาม ประสบสิ่งดี
งาม ก็ยังคิดใหเปนไปในทางราย และกอใหเกิดกรรมรายได เชน คนรายเห็นที่รมรื่นสงัด เปนที่เหมาะแกการ
กระทําชั่ว หรือเตรียมกระทําอาชญากรรม คนบางคนขี้ระแวง เห็นคนอื่นยิ้ม ก็คอยจะคิดวาเขาเยาะเยยดูหมิ่น
ถาปลอยใหกระแสความคิดเดินไปเชนนั้นอยูบอยๆ อโยนิโสมนสิการก็จะกลายเปนอาหารหลอเลี้ยง
อกุศลธรรมชนิดนั้นๆ ใหกลาแข็งยิ่งขึ้น เชน คนที่คอยสั่งสมความคิดมองแงราย คอยเห็นคนอื่นเปนศัตรู คนที่
เสพคุนกับความหวาดระแวงวาคนอื่นจะคิดรายจนสะดุงผวากลายเปนโรคประสาท27
วัตถุแหงความคิดอยางเดียวกัน แตใชโยนิโสมนสิการ กับอโยนิโสมนสิการ ยอมใหผลตอชีวิตจิตใจและ
พฤติกรรมไปคนละอยาง เชน คนหนึ่งคํานึงถึงความตายดวยอโยนิโสมนสิการ ก็เกิดความหวาดหวั่น หดหู
ทอถอย ไมอยากทําอะไรๆ หรือฟุงซาน คิดวุนวาย อีกคนหนึ่ง คํานึงถึงความตายดวยโยนิโสมนสิการ กลับทําให
เกิดความสํานึกในการที่จะละเวนความชั่ว ใจสงบ เกิดความไมประมาท กระตือรือรน เรงทําสิ่งดีงาม28
ในดานการหยั่งรูสภาวธรรม โยนิโสมนสิการไมใชตัวปญญาเอง แตเปนปจจัยใหเกิดปญญา คือใหเกิด
สัมมาทิฏฐิ
คัมภีรมิลินทปญหาแสดงความแตกต่าง ระหว่างโยนิโสมนสิการ กับปัญญา วา
- ประการแรก สัตวดิรัจฉานทั้งหลาย เชน แพะ แกะ วัว ควาย อูฐ ลา มีมนสิการ (มนสิการ แตไมเปน
โยนิโส) แตไมมีปญญา
- ประการที่สอง มนสิการมีลักษณะคํานึงพิจารณา สวนปญญามีลักษณะตัดขาด มนสิการรวบจับ
ความคิดมาเสนอ ทําใหปญญาทํางานกําจัดกิเลสได เหมือนมือซายรวบจับเอารวงขาวไว ใหมือขวาที่
ถือเคียวเกี่ยวตัดไดสําเร็จ29
ถามองในแงนี้ โยนิโสมนสิการ ก็คือ มนสิการชนิดที่ทําใหเกิดการใชปญญา พรอมกับทําใหปญญานั้น
เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป30
27

28
29
30

เรียกวา อโยนิโสมนสิการพหุล เปนอาหารของนิวรณ ในทางตรงขาม โยนิโสมนสิการพหุล ก็เปนอาหารหลอเลี้ยงโพชฌงค (ที่มาเคย
อางแลว คือ สํ.ม.๑๙/๓๕๗-๓๗๒/๙๔-๙๘ และที่อื่นๆ หลายแหง)
ดู วิสุทฺธิ.๒/๒; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๒/๓
มิลินท.๔๗
ตัวอยางการใชคําวา โยนิโส และอโยนิโสมนสิการ บางทีจะชวยเสริมความเขาใจใหชัดขึ้น เชน เมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทในหมูคณะ
คนที่ใชโยนิโสมนสิการจะหยุดทะเลาะ และหาทางระงับ (วินย.อ.๓/๒๖๙; ม.อ.๓/๖๑๑; ชา.อ.๕/๓๔๘; ธ.อ.๑/๕๙) เวรระงับไดดวย
โยนิโสมนสิการ (ธ.อ.๑/๔๖) จับความหมายของขอความในพระสูตร เชนคําวา สัมภเวสี เปนตน โดยอโยนิโส จึงเขาใจผิดวา
พระพุทธเจาตรัสวามีอันตราภพ (อุ.อ.๑๑๘) เปนเครื่องชวยใหเวไนยบุคคลบรรลุธรรม (สํ.อ.๓/๖๓) ชวยใหการฟงธรรมเกิด
ประโยชน (อิติ.อ.๒๖๘; นิทฺ.อ.๑/๙ จาก องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๕๑/๑๙๕) และที่ทานใชบอย คือ หมายถึงวิปัสสนา หรือใชแทนคําวา
บําเพ็ญวิปัสสนา เชน ม.อ.๑/๑๐๐ = อิติ.อ.๘๐; องฺ.อ.๑/๒๓๓, ๔๑๐ (เทียบ ๑/๒๑๕); อุ.อ.๔๕๐ นอกนี้ ดู ม.อ.๑/๒๖๙; สํ.อ.๓/
๑๘๙; องฺ.อ.๓/๔๒; ขุทฺทก.อ.๒๖๑; ธ.อ.๑/๑๔๖; อิติ.อ.๔๒๙; ปฏิสํ.อ.๓๕๙

๑๘

พุทธธรรม

คัมภีรปปญจสูทนี กลาวถึง อโยนิโสมนสิการวา เปนมูลแหงวัฏฏะ ทําใหวายวนอยูในทุกข หรือสะสม
หมักหมมปญหา และชี้แจงวา เมื่ออโยนิโสมนสิการเจริญงอกงามขึ้น ก็พอกพูนอวิชชา และภวตัณหา
- เมื่อ อวิชชา เกิดขึ้น ก็เขาสูกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาท เริ่มแตอวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขาร เปน
ตนไป จนเกิดกองทุกขครบถวนบริบูรณ
- แมเมื่อ ตัณหา เกิดขึ้น ก็เขาสูกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทเชนเดียวกัน เริ่มแตตัณหาเปนปจจัยให
เกิดอุปาทานสงตอตามลําดับ นําไปสูความเกิดพรอมแหงกองทุกข
สวน โยนิโสมนสิการ เปนมูลแหงวิวัฏฏ ทําใหพนจากวังวนแหงทุกข ถึงภาวะไรปญหา หรือแกปญหา
ได เพราะเมื่ อ โยนิ โ สมนสิ ก ารเกิ ด ขึ้ น ก็ นํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ต ามมรรคมี อ งค ๘ ซึ่ ง มี สั ม มาทิ ฏ ฐิ เ ป น หั ว หน า
สั ม มาทิ ฏ ฐิ ก็ คื อ วิ ช ชานั่ น เอง เมื่ อ วิ ช ชาเกิ ด ขึ้ น อวิ ช ชาก็ ดั บ ไป เมื่ อ อวิ ช ชาดั บ กระบวนธรรมนิ โ รธวาร
แหงปฏิจจสมุปบาท ก็ดําเนินไป นําสูความดับทุกข31 เขียนใหดูงายดังนี้

วัฏฏะ มีอโยนิโสมนสิการเปนมูล
(วังวนแหงทุกข หรือวงจรปญหา เกิดจากอโยนิโสมนสิการ)

อวิชชา → สังขาร ฯลฯ → ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ฯลฯ = ทุกขเกิด
อโยนิโสมนสิการ

ตัณหา → อุปาทาน ฯลฯ → ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ฯลฯ = ทุกขเกิด

วิวัฏฏะ มีโยนิโสมนสิการเปนมูล
(ภาวะปลอดทุกข หรือแกปญหาได เกิดจากโยนิโสมนสิการ)

โยนิโสมนสิการ → มรรคภาวนา: สัมมาทิฏฐิ = วิชชา→ อวิชชาดับ→ สังขารดับ ฯลฯ = ทุกขดับ
ถามองในแงขอบเขต โยนิโสมนสิการก็กินความกวาง ครอบคลุมตั้งแตการคิดนึกอยูในแนวทางของ
ศีลธรรม การคิดตามหลักความดีงาม และหลักความจริงตางๆ ที่ตนไดศึกษา หรือรับการอบรมสั่งสอนมา มี
ความรูความเขาใจดีอยูแลว เชน คิดในทางที่จะเปนมิตร คิดรักคิดปรารถนาดีมีเมตตา คิดในทางที่จะใหหรือ
ชวยเหลือเกื้อกูล คิดในทางที่จะเขมแข็งทําการจริงจังไมยอทอ เปนตน ซึ่งไมตองใชปญญาลึกซึ้งอะไร ตลอดขึ้น
ไปจนถึงการคิดแยกแยะองคประกอบ และสืบสาวหาเหตุปจจัย ที่ตองใชปญญาละเอียดประณีต
เนื่ อ งด ว ยโยนิ โ สมนสิ ก ารมี ข อบเขตกว า งอย า งนี้ คนปกติ ทุ ก คนจึ ง สามารถใช โ ยนิ โ สมนสิ ก ารได
โดยเฉพาะโยนิโสมนสิการแบบงายๆ นั้น เพียงแตคอยชักกระแสความคิดใหเขามาเดินในแนวทางดีงาม ที่เรียนรู
ไวกอนแลว หรือที่คุนอยูแลวเทานั้นเอง และสําหรับโยนิโสมนสิการแบบนี้ ซึ่งตามปกติเปนระดับที่ชวยใหเกิด
โลกิยสัมมาทิฏฐิ ศรัทธาซึ่งเกิดจากปจจัยฝายปรโตโฆสะ เชน การศึกษาอบรม วัฒนธรรมประเพณี และ
กัลยาณมิตรอื่นๆ จะมีอิทธิพลไดมาก
ที่กลาวอยางนั้นก็เพราะวา ศรัทธาเปนศูนยรวมที่ยึดเหนี่ยวของจิต และเปนพลังพรอมอยูภายใน พอคน
รับรูอารมณ หรือประสบสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง กระแสความคิดก็จะถูกแรงแหงศรัทธาดึงใหแลนไปตาม
แนวทางของศรัทธานั้น เสมือนวาศรัทธาขุดรองสําหรับใหกระแสความคิดไหลไวกอนแลว
31

ม.อ.๑/๘๙
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ดังนั้น ทานจึงแสดงหลักวา ศรัทธา (ที่ถูกต้อง) เป็นอาหารหล่อเลี้ยงโยนิโสมนสิการ32เพราะ ปร
โตโฆสะที่เปนกัลยาณมิตร อาศัยศรัทธานั้นเปนทางเดิน สามารถชวยเพิ่มเติมเสริมความรูความเขาใจ และชี้แนะ
สองนําความคิดไดมากขึ้นโดยลําดับ เชน ดวยการปรึกษาหารือ สอบถามขอติดขัดสงสัย เปนตน
โยนิโสมนสิการของคนผูนั้น เมื่อใชอยูบอยๆ และไดอาหารหลอเลี้ยงเสริมอยูเรื่อยๆ ก็เดินไดคลองและ
กาวไกลยิ่งขึ้น ทําใหปญญางอกงามยิ่งขึ้น ครั้นพิจารณาเห็นความจริง รูวาคําแนะนําสั่งสอนนั้นถูกตองดีงาม เปน
ประโยชนจริง ก็ยิ่งมั่นใจ เกิดศรัทธามากขึ้น โยนิโสมนสิการก็กลับเป็นปัจจัยส่งเสริมศรัทธา33ชวนใหตั้งใจ
ศึกษายิ่งขึ้น จนในที่สุด โยนิโสมนสิการของตนเอง ก็นําบุคคลผูนั้นไปสูความรูแจงและความหลุดพนได
ที่วานี้คือ ปฏิปทาที่อาศัยทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกประสานกัน และนี้คือความหมายอยางหนึ่ง
ของคําวา ตนเป็นที่พึ่งของตน และการมีตนเป็นที่พึ่ง34ซึ่งเห็นไดชัดวา ทานไมไดปฏิเสธปจจัยภายนอก
ปจจัยภายนอกและศรัทธามีความสําคัญมาก แตตัวตัดสินอยูภายใน คือ โยนิโสมนสิการ
ผูใดใชโยนิโสมนสิการไดดี การอาศัยปจจัยภายนอกก็นอยลงตามอัตรา ผูใดไมใชโยนิโสมนสิการเลย
กัลยาณมิตรใดๆ ก็ไมอาจชวยไดสําเร็จ
สติเปนองคธรรมสําคัญ มีอุปการะมาก จําเปนตองใชในกิจทุกอยาง ดังเปนที่ทราบกันดีอยูแลว แตมักมี
ปญหาวา ทําอยางไรจะใหสติเกิดขึ้นทันเวลาที่ตองใช และเมื่อเกิดขึ้นแลว ทําอยางไรจะใหคงอยูตอเนื่องไปเรื่อยๆ
ไมหลุดลอยขาดหายไปเสีย
ในเรื่องนี้ ทางธรรมแสดงหลักไววา โยนิโสมนสิการเปนอาหารหลอเลี้ยงสติ ชวยใหสติที่ยังไมเกิด ก็
เกิดขึ้น ชวยใหสติที่เกิดขึ้นแลว เกิดตอเนื่องไปอีก35
คนที่มีความคิดเปนระเบียบ ความคิดแลนเรื่อย ไดเรื่องไดราว เดินเปนแถวเปนแนว ยอมคุมเอาสติไว
ใชไดเรื่อย แตคนที่คิดอะไรไมเปน หรือในเวลาที่ความคิดไมเดิน ไมมีจุด ไมมีหลัก สติก็จะพลัดหายอยูเรื่อย
รักษาไวไมอยู เพราะตามสภาวะแทจริง เราจะไปรักษา ไปกักไปกดดึงเอาสติไว ยอมไมเปนการถูกตอง และทํา
ไมได ที่ถูกตองคือ ตองหลอเลี้ยงมันไว หมายความวา สรางปจจัยใหมันอยู เมื่อมีปจจัยใหมันเกิด มันก็เกิด เปน
เรื่องของกระบวนธรรม เปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย จึงตองทําตามเหตุปจจัย
ถามองในแงการทําหนาที่ โยนิโสมนสิการก็คือความคิดที่สกัดอวิชชาตัณหา หรือการคิดเพื่อสกัดตัดหนา
อวิชชาและตัณหา (พูดแงบวกวา ปลุกเราปญญาและกุศลธรรม) กลาวคือ เมื่อมีการรับรูอารมณ หรือที่เรียกวา
ไดรับประสบการณอยางใดอยางหนึ่งแลว ตามปกติ กระบวนความคิดก็จะแลนตอไปทันที
ตอนนี้ คือจุด หรือขั้นตอนของการชวงชิงบทบาทกัน
- ถาอวิชชาตัณหาเขามาชิงเอาความคิดไปไดกอน ความคิดตอจากนั้น ก็เปนกระบวนธรรมของอวิชชา
ตัณหา ประกอบดวยการปรุงแตงของสังขารตามอํานาจความชอบใจ ไมชอบใจ และภาพความคิดที่ยึดถือไว
- แตถาโยนิโสมนสิการเขามาสกัดตัดหนาอวิชชาตัณหาได ก็จะชักความคิดเขาสูทางที่ถูกตอง คือเกิด
กระบวนความคิดปลอดอวิชชาตัณหา เปนกระบวนธรรมแหงญาณทัสสนะ หรือกระบวนธรรมแหงวิชชาวิมุตติแทน
32
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องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๓; ๖๒/๑๒๗
โยนิโสมนสิการ ก็เปนมูลแหงศรัทธาได เชน อิติ.อ.๓๓๙
ดู ที.ม.๑๐/๙๓/๑๑๙ การมีตนเป็นที่พึ่ง ก็คือมีธรรมเป็นที่พึ่ง หมายถึงการดําเนินชีวิตอยูอยางมีความเพียร มีสติสัมปชัญญะ มี
ปญญารูเทาทันกาย เวทนา จิต ธรรม ตามหลักสติปฏฐาน ๔ องคธรรมที่หลอเลี้ยงสติ เปนปจจัยใหเกิดปญญา ก็คือโยนิโสมนสิการ
(องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๓; ๖๒/๑๒๗; องฺ.ทุก.๒๐/๓๗๑/๑๑๐ ซึ่งเคยอางแลวทั้งหมด)
สํ.ม.๑๙/๓๖๕/๙๖; ๕๒๘/๑๔๔; ๔๘๗/๑๓๓; องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๓; ๖๒/๑๒๗ เปนตน

๒๐

พุทธธรรม

สําหรับปุถุชนทั่วไป ตามปกติ พอไดรับรูอารมณแลว ความคิดก็มักเดินไปตามกระบวนธรรมแหงอวิชชา
ตัณหา คือเอาความชอบใจไมชอบใจตออารมณที่รับรูนั้น หรือเอาภาพความคิดที่ยึดถือไวแลวมาเทียบทาบ เปน
จุดกอตัวที่จะปรุงแตงความคิดเกี่ยวกับอารมณหรือประสบการณนั้นตอไป เรียกวาเปนกระบวนธรรมแหงอวิชชา
ตัณหา ทั้งนี้เพราะไดสั่งสมความเคยชินไวอยางนั้น
การมองและการคิดตามแนวของอวิชชาตัณหานี้ เปนการมองสิ่งทั้งหลายตามที่อยากใหมันเปน หรือไม
อยากใหมันเปน เปนการคิดตามอํานาจความติดใจหรือขัดใจ
การคิดแบบนี้ นอกจากทําใหไมมองเห็นตามความเปนจริง เกิดความเอนเอียงไปตามความชอบความชัง ทํา
ใหเขาใจผิดหลงผิด หรือไดภาพที่บิดเบือนแลว ยังทําใหเกิดความขุนมัว เศราหมอง ความเหี่ยวแหง อางวาง
วาเหว หวั่นหวาด ความสมหวัง ผิดหวัง ความกดดัน ความคับของใจตางๆ ซึ่งรวมเรียกวาความทุกขตามมาดวย
สวนโยนิโสมนสิการ เปนการมองตามความเปนจริง หรือมองตามเหตุ ไมใชมองตามอวิชชาตัณหา พูด
อีกอยางหนึ่งวา มองตามที่สิ่งทั้งหลายมันเปนของมัน ไมใชมองตามที่เราอยากใหมันเปน หรือไมอยากใหมันเปน
ปุถุชนพอรับรูอะไร ความคิดก็จะพรวดเขาสูความชอบใจไมชอบใจทันที โยนิโสมนสิการทําหนาที่เขา
สกัดหรือตัดหนาในตอนนี้ ชิงเอาบทบาทไปเสีย แลวเปนตัวนํากระบวนความคิดบริสุทธิ์ที่พิจารณาตามสภาวะ
ตามเหตุปจจัย คิดเปนทางไปอยางมีลําดับ ทําใหเขาใจความจริง ทําใหเกิดกุศลธรรม อยางนอยก็ทําใหวางใจวาง
ทาทีและปฏิบัติตอสิ่งนั้นๆ ไดเหมาะสมดีที่สุดในคราวนั้นๆ
พูดอยางภาพพจนวา โยนิโสมนสิการทําใหคนเปนผูใชความคิด คือเปนเจา หรือเปนนายของความคิด
เอาความคิดมารับใชชวยแกไขปญหา ใหคนอยูสุขสบาย ตรงขามกับอโยนิโสมนสิการ ซึ่งทําใหคนกลายเปนทาส
ของความคิด ถูกความคิดปลุกปนจับเชิดใหเปนไปตางๆ ชักลากไปหาความเดือดรอนวุนวาย หรือถูกความคิด
นั้นเองบีบคั้นใหไดรับความทุกขทรมานตางๆ อยางไมเปนตัวของตัวเอง
พึงสังเกตดวยวา ในกระบวนความคิดที่มีโยนิโสมนสิการเชนนี้ สติสัมปชัญญะจะเขามารวมทํางานอยู
ดวยเองโดยตลอด เพราะโยนิโสมนสิการเปนอาหารคอยหลอเลี้ยงมันอยูเรื่อยๆ
รวมความแงนี้วา โยนิโสมนสิการ คือความคิดที่สกัดอวิชชาตัณหา อวิชชาและตัณหานั้นมาดวยกัน
เสมอ แตบางครั้งอวิชชาแสดงบทบาทเดน ตัณหาเปนตัวแฝง บางครั้งตัณหาเดน อวิชชาเปนตัวแฝง36
เมื่อเขาใจความจริงอยางนี้แลว เราอาจแบงความหมายของโยนิโสมนสิการออกไปเปน ๒ อยาง เพื่อ
ความสะดวกในการศึกษา ตามบทบาทของอวิชชาและตัณหานั้นวา โยนิโสมนสิการ คือ ความคิดที่สกัดอวิชชา
และ ความคิดที่สกัดตัณหา และพึงทราบลักษณะความคิดตามอวิชชา-ตัณหา ดังนี้
๑. เมื่ออวิชชา เปนตัวเดน ความคิดมีลักษณะติดตันวกวนอยูที่แงหนึ่งตอนหนึ่งอยางพรามัว ขาด
ความสัมพันธ ไมรูทางไป หรือไมก็ฟุงซานสับสน ไมเปนระเบียบ ปรุงแตงอยางไรเหตุผล เชน ภาพในความคิด
ของคนหวาดกลัว
๒. เมื่อตัณหา เปนตัวเดน ความคิดมีลักษณะโนมเอียงไปตามความยินดียินราย ความชอบใจไมชอบ
ใจ หรือความติดใจขัดใจ ติดพันครุนอยูกับสิ่งที่ชอบหรือชังนั้น และปรุงแตงความคิดไปตามความชอบความชัง
อยางไรก็ตาม เมื่อพูดลึกลงไปอีกในดานสภาวะ อวิชชาเปนฐานกอตัวของตัณหา และตัณหาเปนตัวเสริม
กําลังใหแกอวิชชา ดังนั้น ถาจะกําจัดความชั่วรายใหสิ้นเชิง ก็จะตองกําจัดใหถึงอวิชชา
36

การถืออวิชชา และตัณหา เปนเจาบทบาทใหญ และเปนมูลรากของวัฏฏะนี้ นอกจากพึงอาง ม.อ.๑/๘๙ ที่กลาวถึงขางตนแลว พึงสืบ
ถึงหลักเดิมในบาลี คือ องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๐; ๖๒/๑๒๔ และคําอธิบายรุนตอมาใน วิสุทฺธิ.๓/๑๑๗, ๑๙๔.

โยนิโสมนสิการ – วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม

๒๑

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ก็คือการนําเอาโยนิโสมนสิการมาใชในทางปฏิบัติ หรือโยนิโสมนสิการที่เปน
ภาคปฏิบัติการ
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หรือเรียกสั้นๆ วา วิธีโยนิโสมนสิการนี้ แมจะมีหลายอยางหลายวิธี แตเมื่อ
วาโดยหลักการ ก็มี ๒ แบบ คือ
- โยนิโสมนสิการที่มุ่งสกัด หรือกําจัดอวิชชาโดยตรง
- โยนิโสมนสิการที่มุ่งเพื่อสกัด หรือบรรเทาตัณหา
โยนิโสมนสิการที่มุงกําจัดอวิชชาโดยตรงนั้น ตามปกติเปนแบบที่ตองใชในการปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุด
เพราะทําใหเกิดความรูความเขาใจตามเปนจริง ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับการตรัสรู
สวนโยนิโสมนสิการแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา มักใชเปนขอปฏิบัติขั้นตนๆ ซึ่งมุงเตรียมพื้นฐานหรือ
พัฒนาตนเองในดานคุณธรรม ใหเปนผูพรอมสําหรับการปฏิบัติขั้นสูงขึ้นไป เพราะเปนเพียงขั้นขัดเกลากิเลส แต
โยนิโสมนสิการหลายวิธีใชประโยชนไดทั้งสองอยาง คือ ทั้งกําจัดอวิชชา และบรรเทาตัณหาไปพรอมกัน
วิธีโยนิโสมนสิการเทาที่พบในบาลี พอประมวลเปนแบบใหญๆ ไดดังนี้
๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย
๒. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ
๓. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์
๔. วิธีคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแก้ปัญหา
๕. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
๖. วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก
๗. วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม
๘. วิธีคิดแบบเร้ากุศล
๙. วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน
๑๐. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท

๒๒

พุทธธรรม

๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย คือ พิจารณาปรากฏการณที่เปนผล ใหรูจักสภาวะที่เปนจริง หรือ
พิจารณาปญหา หาหนทางแกไข ดวยการคนหาสาเหตุและปจจัยตางๆ ที่สัมพันธสงผลสืบทอดกันมา อาจเรียกวา
วิธีคิดแบบอิทัปปจจยตา หรือคิดตามหลักปฏิจจสมุปบาท จัดเปนวิธีโยนิโสมนสิการแบบพื้นฐาน ดังจะเห็นวา
บางครั้งทานใชบรรยายการตรัสรูของพระพุทธเจา
ไมเฉพาะเริ่มจากผล สืบคนโดยสาวไปหาสาเหตุและปจจัยทั้งหลายเทานั้น ในการคิดแบบอิทัปปจจยตา
นั้น จะตั้งตนที่เหตุแลวสาวไปหาผล หรือจับที่จุดใดๆ ในกระแส หรือในกระบวนธรรม แลวคนไลตามไปทาง
ปลาย หรือสืบยอนมาทางตน ก็ได
วิธีนี้กลาวตามบาลี พบแนวปฏิบัติ ดังนี้
ก. คิดแบบปัจจัยสัมพันธ์ โดยอริยสาวกโยนิโสมนสิการการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกัน จึงเกิดขึ้น ดังที่วา
“ภิกษุทั้งหลาย การที่ปุถุชนผู้ขาดสุตะ จะพึงเข้าไปยึดถือเอาร่างกาย อันเป็นที่ประชุมแห่ง
มหาภูตทั้ง ๔ นี้ โดยความเป็นอัตตา ยังดีกว่า แต่การจะเข้าไปยึดถือเอาจิต โดยความเป็นอัตตา
หาควรไม่
“ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะร่างกาย อันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ที่ดํารงอยู่ปีหนึ่ง
บ้าง สองปีบ้าง สามปีบ้าง สี่ปีบ้าง ห้าปีบ้าง สิบปีบ้าง ยี่สิบปีบ้าง สามสิบปีบ้าง สี่สิบปีบ้าง ห้า
สิบปีบ้าง ร้อยปีบ้าง ยิ่งกว่าร้อยปีบ้าง ยังปรากฏ, แต่สิ่งที่เรียกว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณ
บ้าง นั้น เกิดขึ้นอย่างหนึ่ง ดับไปอย่างหนึ่ง ทั้งคืน ทั้งวัน
“ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้มีสุตะ ย่อมมนสิการโดยแยบคาย เป็นอย่างดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาท ใน
กองมหาภูตนั้นว่า เพราะดังนี้ๆ เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้
ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็ดับ;
“อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา จึงเกิดสุขเวทนาขึ้น, เพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่ง
สุขเวทนานั้นดับไป สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้น ก็ย่อม
ดับ ย่อมสงบไป; อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา จึงเกิดทุกขเวทนาขึ้น, เพราะผัสสะอัน
เป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นดับไป ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่ง
ทุกขเวทนานั้น ก็ย่อมดับ ย่อมสงบไป; อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ จึงเกิด
อทุกขมสุขเวทนาขึ้น, เพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นดับไป อทุกขมสุขเวทนาที่
เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้น ก็ย่อมดับ ย่อมสงบไป.
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะไม้สองอันครูดสีกัน จึงเกิดไออุ่น เกิดความร้อน แต่ถ้าแยกไม้ทั้งสอง
อันนั้นแหละ ออกเสียจากกัน ไออุ่นซึ่งเกิดจากการครูดสีกันนั้น ก็ดับไป สงบไป แม้ฉันใด ภิกษุ
ทั้งหลาย อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา จึงเกิดสุขเวทนาขึ้น, เพราะผัสสะอันเป็น ที่ตั้ง
แห่งสุขเวทนานั้นดับไป สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้น ก็
ย่อมดับ ย่อมสงบไป”37
37

สํ.นิ.๑๖/๒๓๖/๑๑๖; สําหรับแบบมาตรฐาน ที่วา “... เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ” พบได
ทั่วไป เชน สํ.นิ.๑๖/๑๔๔/๗๗; ๑๕๔/๘๔; ๒๓๓/๑๑๕; ๒๓๗/๑๑๗; สํ.ม.๑๙/๑๕๗๗/๔๘๙; ขุ.จู.๓๐/๕๐๕/๒๔๘
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ข. คิดแบบสอบสวน หรือ ตั้งคําถาม เชน ที่พระพุทธเจาทรงพิจารณาวา
“เรานั้นได้มีความคิดว่า เมื่ออะไรมีอยู่หนอ อุปาทานจึงมี อุปาทานมี เพราะอะไรเป็น
ปัจจัย? ลําดับนั้น เพราะโยนิโสมนสิการ จึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่า เมื่อตัณหามีอยู่ อุปาทานจึงมี
อุปาทานมี เพราะตัณหาเป็นปัจจัย;
“ลําดับนั้น เราได้มีความคิดว่า เมื่ออะไรมีอยู่หนอ ตัณหาจึงมี ตัณหามี เพราะอะไรเป็น
ปัจจัย? ลําดับนั้น เพราะโยนิโสมนสิการ จึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่า เมื่อเวทนามีอยู่ ตัณหาจึงมี
ตัณหามี เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ฯลฯ”38
เนื่องจากถือไดวา คําอธิบายในเรื่องปฏิจจสมุปบาท ที่ผานมาแลวในบทหนึ่งขางตนนั้น ก็เหมือนเปน
คําอธิบายวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัยนี้ดวยแลว คําอธิบายวิธีคิดแบบนี้ จึงขอจบเพียงเทานี้

๒. วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ
วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ หรื อกระจายเนื้อหา เปนการคิ ดที่มุงให มอง และใหรูจักสิ่ ง
ทั้งหลายตามสภาวะของมันเองอีกแบบหนึ่ง
ในทางธรรม ทานมักใชพิจารณาเพื่อใหเห็นความไมมีแกนสาร หรือความไมเปนตัวเปนตนที่แทจริงของ
สิ่งทั้งหลาย ใหหายยึดติดถือมั่นในสมมติบัญญัติ โดยเฉพาะการพิจารณาเห็นสัตวบุคคล เปนเพียงการประชุม
กันเขาขององคประกอบตางๆ ที่เรียกวาขันธ ๕ และขันธ ๕ แตละอยางก็เกิดขึ้นจากสวนประกอบยอยตอไปอีก
การพิจารณาเชนนี้ ชวยใหมองเห็นความเปนอนัตตา
แตการที่จะมองเห็นสภาวะเชนนี้ไดชัดเจน มักตองอาศัยวิธีคิดแบบที่ ๑ และหรือแบบที่ ๓ ในขอตอไป
เขารวม โดยพิจารณาไปพรอมๆ กัน กลาวคือ เมื่อแยกแยะสวนประกอบออก ก็เห็นภาวะที่องคประกอบเหลานั้น
อาศัยกัน และขึ้นตอเหตุปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมเปนตัวของมันเองแทจริง ยิ่งกวานั้น องคประกอบและเหตุ
ปจจัยตางๆ เหลานี้ ลวนเปนไปตามกฎธรรมดา คือ มีการเกิดดับอยูตลอดเวลา ไมเที่ยงแท ไมคงที่ ไมยั่งยืน
ภาวะที่เกิดขึ้นแลวตองดับไป และตองขึ้นตอเหตุปจจัยตางๆ ถูกเหตุปจจัยทั้งหลายบีบคั้นขัดแยงนั้น ถา
ไมมองในแงสืบสาวเหตุปจจัยตามวิธีที่ ๑ ซึ่งอาจจะยากสักหนอย ก็มองไดในแงลักษณะทั่วไปที่เปนธรรมดา
สามัญของสิ่งทั้งหลาย ซึ่งอยูในขอบเขตของวิธีคิดแบบที่ ๓ ในบาลีทานมักกลาวถึงวิธีคิดแบบที่ ๒ นี้ รวมพรอม
ไปดวยกันกับแบบที่ ๓
แตในชั้นอรรถกถา ซึ่งเปนแนวของอภิธรรมสมัยหลัง นิยมจัดวิธีคิดแบบที่ ๒ นี้เปนขั้นหนึ่งตางหาก
และถือเปน วิภัชชวิธี อยางหนึ่ง39 นอกจากนั้นยังนิยมจําแนกขั้นพื้นฐาน โดยถือนามรูปเปนหลัก ยิ่งกวาจะ
จําแนกเปนขันธ ๕ ทันที
ความจริง วิธีคิดแบบนี้ มิใชมีแตการจําแนกแยกแยะ หรือแจกแจงออกไปอยางเดียวเทานั้น แตมีการ
จัดหมวดหมู หรือจัดประเภทไปดวยพรอมกัน แตทานเนนในแงการจําแนกแยกแยะ จึงเรียกวา “วิภัชชะ” ถาจะ
เรียกอยางสมัยใหมก็คงวา วิธีคิดแบบวิเคราะห
38
39

สํ.นิ.๑๖/๒๖/๑๑; ๒๕๑/๑๒๖; กลาวถึงความคิดของพระวิปสสีพุทธเจา และพระพุทธเจา ๗ พระองค อยางเดียวกัน ที่ ที.ม.๑๐/
๓๙/๓๕; สํ.นิ.๑๖/๒๓-๒๕/๖-๑๑.
ดู วิสุทฺธิ.ฎีกา ๓/๔๕, ๓๙๗, ๓๔๙, ๕๑๘ การแยกแยะดูตามเหตุปจจัยแบบปฏิจจสมุปบาท ก็ถือเปนวิภัชชวิธีเชนกัน, วิสุทฺธิ.๓/
๑๑๔; วิภงฺค.อ.๑๖๘; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๓/๒๑๗, ๒๓๘)
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พุทธธรรม

ในการบําเพ็ญวิปสสนาตามประเพณีปฏิบัติ ที่บรรยายไวในชั้นอรรถกถา เรียกการคิดพิจารณาที่
แยกแยะโดยถือเอานามรูปเปนหลักในขั้นตนนี้วา นามรูปววัตถาน หรือนามรูปปริคคหะ40 คือ ไมมองสัตวบุคคล
ตามสมมติบัญญัติ วาเปนเขาเปนเรา เปนนายนั่นนางนี่ แตมองตามสภาวะแยกออกไปวา เปนนามธรรมและ
รูปธรรม กําหนดสวนประกอบทั้งหลายที่ประชุมกันอยูแตละอยางๆ วา อยางนั้นเปนรูป อยางนี้เปนนาม รูปคือ
สภาวะที่มีลักษณะอยางนี้ นามคือสภาวะที่มีลักษณะอยางนี้ สิ่งนี้มีลักษณะอยางนี้ จึงจัดเปนรูป สิ่งนี้มีลักษณะ
อยางนี้ จึงจัดเปนนาม ดังนี้เปนตน
เมื่อแยกแยะออกไปแลว ก็มีแตนามกับรูป หรือนามธรรมกับรูปธรรม เมื่อหัดมอง หรือฝกความคิด
อยางนี้จนชํานาญ ในเวลาที่พบเห็นสัตวและสิ่งตางๆ ก็จะมองเห็นเปนเพียงกองแหงนามธรรมและรูปธรรม เปน
เพียงสภาวะ วางเปลาจากความเปนสัตวบุคคลตัวตนเราเขา นับวามีกระแสความคิดความเขาใจ ที่คอยชวย
ตานทานไมใหคิดอยางหลงใหลหมายมั่นติดสมมติบัญญัติมากเกินไป
ตัวอยางการใชความคิดแนวนี้ในบาลี พึงเห็นดังนี้
“เพราะคุมส่วนประกอบทั้งหลายเข้าด้วยกัน จึงมีศัพท์ว่า “รถ” ฉันใด เมื่อขันธ์ทั้งหลายมี
อยู่ สมมติว่า “สัตว์” จึงมี ฉันนั้น”41
“ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ช่องว่าง อาศัยเครื่องไม้ เถารัด ดินฉาบ และหญ้ามุงล้อมเข้า ย่อม
ถึงความนับว่า “เรือน” ฉันใด ช่องว่าง อาศัยกระดูก เอ็น เนื้อ และหนังแวดล้อมแล้วย่อมถึง
ความนับว่า “รูป” ฉันนั้น...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ...การคุมเข้า การประชุมกัน การ
ประมวลเข้าด้วยกันแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ เป็นอย่างนี้”42
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย แม่ น้ํ า คงคานี้ พึ ง พาเอากลุ่ ม ฟองน้ํ า ใหญ่ ม า คนตาดี ม องดู เพ่ ง พิ นิ จ
พิจารณาโดยแยบคาย43 เมื่อเขามองดู เพ่งพินิจ พิจารณาโดยแยบคาย ก็จะปรากฏเป็นแต่สภาพ
ว่างเปล่า ไร้แก่นสารเท่านั้น แก่นสารในกลุ่มฟองน้ํา จะมีได้อย่างไร ฉันใด
“รูปก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใด เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม ฯลฯ
ไกลหรือใกล้ก็ตาม ภิกษุมองดูรูปนั้น เพ่งพินิจ พิจารณาโดยแยบคาย เมื่อเธอมองดู เพ่งพินิจ
พิจารณาอยู่โดยแยบคาย ก็จะปรากฏเป็นแต่สภาพว่าง เปล่า ไม่มีแก่นสาร แก่นสารในรูปจะพึงมี
ได้อย่างไร”
ตอจากนี้ ตรัสถึงเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และมีคาถาสรุปวา
“พระอาทิตยพันธุ์ (พระพุทธเจ้า) ได้ตรัสแสดงไว้ว่า รูปอุปมาเหมือนฟูมฟอง
แม่น้ํา เวทนาอุปมาเหมือนฟองน้ําฝน สัญญาอุปมาเหมือนพยับแดด สังขารอุปมา
เหมือนต้นกล้วย วิญญาณอุปมาเหมือนมายากล ภิกษุพินิจดู พิจารณาโดยแยบคาย
ซึ่งเบญจขันธ์นั้น ด้วยประการใดๆ ก็มีแต่สภาวะที่ว่างเปล่า...”44
40
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ดู วิสุทฺธิ.๓/๒๐๕-๒๑๙; สงฺคห.๕๕ บางทีเรียก นามรูปปริจเฉท บาง สังขารปริจเฉท บาง
สํ.ส.๑๕/๕๕๔/๑๙๘
ม.มู.๑๒/๓๔๖/๓๕๘.
ในสูตรนี้ใชคํา โยนิโสอุปปริกขา แทน โยนิโสมนสิการ = ตรวจดูโดยตลอด
สํ.ข.๑๗/๒๔๒-๗/๑๗๑-๔
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๓. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ
วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ หรือ วิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา คือ มองอยางรูเทาทันความเปนอยู
เปนไปของสิ่งทั้งหลาย ซึ่งจะตองเปนอยางนั้นๆ ตามธรรมดาของมันเอง โดยเฉพาะก็มุงที่ประดาสัตวและสิ่งที่คน
ทั่วไปจะรูเขาใจถึงได ในฐานะที่มันเปนสิ่งซึ่งเกิดจากเหตุปจจัยตางๆ ปรุงแตงขึ้น จะตองเปนไปตามเหตุปจจัย
ธรรมดาที่วานั้น ไดแก อาการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ที่เกิดจากปจจัยปรุงแตง เมื่อเกิดขึ้นแลว ก็จะตองดับ
ไป ไมเที่ยงแท ไมคงที่ ไมยั่งยืน ไมคงอยูตลอดไป เรียกวาเปน อนิจจัง
ธรรมดานั้ น เช น กั น คื อ อาการที่ ป จ จั ย ทั้ ง หลายทั้ ง ภายในและภายนอกทุ ก อย า ง ต า งก็ เ กิ ด ดั บ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเสมอเหมือนกัน เมื่อเขามาสัมพันธกัน จึงเกิดความขัดแยง ทําใหสิ่งเหลานั้นมีสภาวะ
ถูกบีบคั้นกดดัน ไมอาจคงอยูในสภาพเดิมได จะตองมีความแปรปรวนเปลี่ยนสลาย เรียกวาเปน ทุกข์
ธรรมดานั้นเองมีพรอมอยูดวยวา ในเมื่อสิ่งทั้งหลายเปนสภาวะ คือมีภาวะของมันเอง ดังเชนเปนสังขาร
ที่ตองเปนไปตามเหตุปจจัย มันก็ไมอาจเปนของของใคร ไมอาจเปนไปตามความปรารถนาของใคร ไมมีใครเอา
ความคิดอยากบังคับมันได ไมมีใครเปนเจาของครอบครองมันไดจริง เชนเดียวกับที่ไมอาจมีตัวตนขึ้นมาไมวา
ขางนอกหรือขางในมัน ที่จะสั่งการบัญชาบังคับอะไรๆ ไดจริง เพราะมันเปนอยูของมันตามธรรมดา โดยเปน
สังขารที่เปนไปตามเหตุปจจัย ไมใชเปนไปตามใจอยากของใคร เรียกวาเปน อนัตตา
รวมความคือ รูเทาทันวา สิ่งทั้งหลายที่รูจักเขาใจไปเกี่ยวของดวยนั้น เปนธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะความ
เปนไปโดยทั่วไปเสมอเหมือนกันตามธรรมดาของมัน ในฐานะที่เปนของปรุงแตง เกิดจากเหตุปจจัย และขึ้นตอ
เหตุปจจัยทั้งหลายเชนเดียวกัน
วิธีคิดแบบสามัญลักษณะนี้แบงไดเปน ๒ ขั้นตอน
ขั้นที่หนึ่ง คือ รูเทาทัน และยอมรับความจริง เปนขั้นวางใจวางทาทีตอสิ่งทั้งหลายโดยสอดคลองกับ
ความเปนจริงของธรรมชาติ เปนทาทีแหงปญญา ทาทีแหงความเปนอิสระ ไมถูกมัดตัว
แมเมื่อประสบสถานการณที่ไมปรารถนา หรือมีเรื่องราวไมนาพึงใจเกิดขึ้นแลว คิดขึ้นได วาสิ่งนั้นๆ
เหตุการณนั้นๆ เปนไปตามคติธรรมดา เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน คิดไดอยางนี้ ก็เปนทาทีแหงการปลงตก
ถอนตัวขึ้นได หายจากความทุกข หรืออยางนอยก็ทําใหทุกขนั้นบรรเทาลง
ไวขึ้นไปอีก เมื่อประสบสถานการณมีเรื่องราวเชนนั้นเกิดขึ้น เพียงตั้งจิตสํานึกขึ้นไดในเวลานั้นวา เราจะ
มองตามความเปนจริง ไมมองตามอยากใหเปนหรืออยากไมใหเปน การที่จะเปนทุกข ก็ผอนคลายลงทันที เพราะ
เปลื้องตัวเปนอิสระได ไมเอาตัวเขาไปใหถูกกดถูกบีบ (ความจริงคือไมสรางตัวตนขึ้นใหถูกกดถูกบีบ)
ขั้นที่สอง คือ แกไขและทําการไปตามเหตุปจจัย เปนขั้นปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายโดยสอดคลองกับความ
เปนจริงของธรรมชาติ เปนการปฏิบัติดวยปญญา ดวยความรูเทาทัน เปนอิสระ ไมถูกมัดตัว
ความหมายในขอนี้คือ เมื่อรูอยูแลววา สิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ขึ้นตอเหตุปจจัย เราตองการให
มันเปนอยางไร ก็ศึกษาใหรูเขาใจเหตุปจจัยทั้งหลาย ที่จะทําใหมันเปนอยางนั้น แลวแกไข ทําการ จัดการที่ตัว
เหตุปจจัยเหลานั้น เมื่อทําเหตุปจจัยพรอมบริบูรณที่จะใหมันเปนอยางนั้นแลว ถึงเราจะอยากหรือไมอยาก มันก็
จะตองเปนไปอยางนั้น เมื่อเหตุปจจัยไมพรอมที่จะใหเปน ถึงเราจะอยากหรือไมอยาก มันก็จะไมเปนอยางนั้น
กลาวสั้น คือ แกไขดวยความรู และแกที่ตัวเหตุปจจัย ไมใชแกดวยความอยาก
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ในทางปฏิบัติ ก็เพียงแตกําหนดรูความอยากของตน และกําหนดรูเหตุปจจัย แลวแกไข กระทําการที่
เหตุปจจัย เมื่อปฏิบัติไดอยางนี้ ก็ถอนตัวเปนอิสระได ไมถูกความอยากพาตัว (ความจริงคือสรางตัว) เขาไปให
ถูกกดถูกบีบ เปนการปฏิบัติอยางไมถูกมัดตัว เปนอันวา ทั้งทําการตรงตามเหตุปจจัย และทั้งปลอยใหสิ่ง
ทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย เปนวิธีปฏิบัติที่ทั้งไดผลดีที่สุด และตนเองก็ไมเปนทุกข
การปฏิบัติตามวิธีคิดแบบที่ ๓ ในขั้นที่สองนี้ สัมพันธกับวิธีคิดแบบที่ ๔ ซึ่งจะกลาวขางหนา กลาวคือ
ใชวิธีคิดแบบที่ ๔ มารับชวงตอไป
ในการเจริญวิปสสนา ตามประเพณีปฏิบัติซึ่งไดวางกันไวเปนแบบแผนดังบรรยายไวในชั้นอรรถกถา
ทานถือหมวดธรรมคือ วิสุทธิ ๗ เปนแมบท45 เอาลําดับญาณที่แสดงไวในคัมภีรปฏิสัมภิทามัคคเปนมาตรฐาน46
และยึดวิธีจําแนกปรากฏการณโดยนามรูปเปนขอพิจารณาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักการนี้ ทานไดจัดวางขอปฏิบัติคือการเจริญวิปสสนานั้น เปนระบบที่มีขั้นตอนแนนอนตอเนื่อง
เปนลําดับ และวิธีคิด ๓ แบบที่กลาวมาแลวนี้ ทานก็นําไปจัดเขาเปนขั้นตอนอยูในลําดับดวย โดยจัดใหเปนวิธี
คิดวิธีพิจารณาที่ตอเนื่องเปนชุดเดียวกัน แตลําดับของทานนั้น ไมตรงกับลําดับขอในที่นี้ทีเดียวนัก กลาวคือ47
ลําดับที่ ๑ ใชวิธีคิดแบบแยกแยะ หรือวิเคราะหองคประกอบ (วิธีที่ ๒) กําหนดแยกปรากฏการณตางๆ
เปนนามธรรมกับรูปธรรม วาอะไรเปนรูป อะไรเปนนาม จําพวกรูปมีอะไรบาง จําพวกนามมีอะไรบาง มีลักษณะ
มีคุณสมบัติเปนอยางไรๆ เรียกวาขั้น นามรูปปริเคราะห บาง นามรูปววัตถาน บาง นามรูปปริจเฉท หรือ สังขาร
ปริจเฉท บาง และจัดเปน ทิฏฐิวิสุทธิ (วิสุทธิที่ ๓)
อยางไรก็ตาม ความประสงคของทาน มุงเนนใหกําหนดจับและรูจักสภาวะหรือองคประกอบตามที่พบ
เห็น ตามที่เปนอยู วาอยางไหนเปนนาม อยางไหนเปนรูป มากกวาจะมุงเนนในแงของการพยายามแจกแจง
ลําดับที่ ๒ ใชวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย (วิธีที่ ๑) พิจารณาคนหาเหตุปจจัยของนามและรูปนั้น ในแง
ตางๆ เชน พิจารณาตามแนวปฏิจจสมุปบาท พิจารณาตามแนวอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมและอาหาร พิจารณา
ตามแนวกระบวนการรับรู (เชนจักขุวิญญาณ อาศัยจักขุ กับรูปารมณ เปนตน) พิจารณาตามแนวกรรมวัฏฏวิปากวัฏฏ เปนตน แตรวมความแลวก็อยูในขอบเขตของปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง เปนแตแยกบางแงออกไปเนนพิเศษ
ขั้นนี้เรียกวา นามรูปปจจัยปริคคหะ หรือเรียกสั้นๆ วา ปจจัยปริคคหะ (ปจจัยปริเคราะห) เมื่อทําสําเร็จ
เกิดความรูเขาใจ ก็เปน ธรรมฐิติญาณ หรือยถาภูตญาณ หรือสัมมาทัสสนะ จัดเปน กังขาวิตรณวิสุทธิ (วิสุทธิ
ที่ ๔)
ลําดับที่ ๓ ใชวิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดา หรือวิธีคิดโดยสามัญลักษณ (วิธีที่ ๓) นําเอานามรูป หรือ
สังขารนั้นมาพิจารณา ตามหลักแหงคติธรรมดาของไตรลักษณ ใหเห็นภาวะที่เปนของไมเที่ยง ไมคงที่ เปน
อนิจจัง ถูกปจจัยขัดแยงบีบคั้น เปนทุกข ไมมีไมเปนโดยตัวของมันเอง ใครๆ เขายึดถือเปนเจาของครอบครอง
บังคับดวยความอยากไมได เปนอนัตตา
ขั้นนี้เรียกวา สัมมสนญาณ เปนตอนเบื้องตนของ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ (วิสุทธิขอที่ ๕)
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ขอความอางจากบาลี ซึ่งใชวิธีคิดแบบที่ ๒ และแบบที่ ๓ พิจารณาไปพรอมๆ กัน ขอยกมาใหดูเพียง
เล็กนอย พอเปนตัวอยาง
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมนสิการโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ซึ่งรูป และจง
พิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งรูปตามความเป็นจริง...จงมนสิการโดยแยบคายซึ่งเวทนา และจง
พิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งเวทนาตามความเป็นจริง...จงมนสิการโดยแยบคายซึ่งสัญญา และจง
พิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งสัญญาตามความเป็นจริง...จงมนสิการโดยแยบคายซึ่งสังขาร และจง
พิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งสังขารตามความเป็นจริง...จงมนสิการโดยแยบคายซึ่งวิญญาณ และ
จงพิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งวิญญาณตามความเป็นจริง...”48
“ภิกษุผู้มีสุตะ พึงมนสิการโดยแยบคาย ซึ่งอุปาทานขันธ์ ๕ โดยความเป็นของไม่เที่ยง
โดยความเป็นของถูกปัจจัยบีบคั้น...โดยความเป็นของมิใช่อัตตา...”49
พุทธพจนตอไปนี้ แสดงการคิดแบบสืบสาวหาเหตุ ตอดวยการคิดแบบสามัญลักษณ เพื่อวัตถุประสงค
แหงการรูเทาทันตามความเปนจริง ใหใจเปนอิสระ มิใหเกิดทุกข
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่ง มีตนเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ
จงมีธรรมเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ อยู่เถิด;
“เมื่อเธอทั้งหลายจะเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่ง...มีธรรมเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่
ก็พึงพิจารณาโดยแยบคายว่า โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และความผิดหวังคับแค้นใจทั้งหลาย
เกิดจากอะไร มีอะไรเป็นแดนเกิด
“ภิกษุทั้งหลาย โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และความผิดหวังคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจาก
อะไร มีอะไรเป็นแดนเกิด? ปุถุชนในโลกนี้ ผู้ขาดสุตะ (ไม่ได้เรียนรู้) มิได้พบเห็นอริยชน ไม่ฉลาด
ในอริยธรรม ไม่ได้ศึกษาในอริยธรรม มิได้พบเห็นสัตบุรุษ ไม่ฉลาดในสัปปุริสธรรม ไม่ได้ศึกษา
ในสัปปุริสธรรม ย่อมมองเห็นรูปเป็นตน มองเห็นตนมีรูป มองเห็นรูปในตน หรือมองเห็นตน
ในรูป, รูปของเขานั้นผันแปรไป กลายเป็นอย่างอื่น โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และความ
ผิดหวังคับแค้นใจ ย่อมเกิดขึ้นแก่เขา เพราะการที่รูปผันแปรไปกลายเป็นอื่น;
“เขามองเห็นเวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ (เป็นอัตตา เป็นต้น อย่างที่กล่าวแล้ว) ...
โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และความผิดหวังคับแค้นใจ ย่อมเกิดขึ้นแก่เขา เพราะการที่เวทนา...
สัญญา...สังขาร...วิญญาณ ผันแปรไป กลายเป็นอื่น
“ส่วนภิกษุรู้ชัดว่า รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ เป็นสิ่งไม่เที่ยง แปรปรวนได้
จางหายดับสิ้นได้ มองเห็นตามเป็นจริงด้วยสัมมาปัญญาอย่างนี้ว่า รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร
...วิญญาณ ทั้งปวง ล้วนไม่เที่ยง ถูกปัจจัยบีบคั้น มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ทั้งในกาลก่อน
ทั้งในบัดนี้ ก็เช่นเดียวกัน เธอย่อมละโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และความผิดหวังคับแค้นใจ
ทั้ ง หลายได้ เพราะละโสกะเป็ น ต้ น นั้ น ได้ เธอย่ อ มไม่ ต้ อ งหวั่ น หวาดเสี ย วใจ เมื่ อ ไม่ ห วั่ น
หวาดเสียวใจ ย่อมอยู่เป็นสุข ภิกษุผู้อยู่เป็นสุข เรียกได้ว่า ตทังคนิพพานแล้ว”50
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สํ.ข.๑๗/๑๐๔/๖๔
สํ.ข.๑๗/๓๑๕/๒๐๕; วิธีพิจารณาแบบนี้ พึงดูไดในพระไตรปฎกบาลีเลม ๑๗ เกือบตลอดเลม และมีกระจายอยูมากในเลมอื่น
สํ.ข.๑๗/๘๗-๘๘/๕๓-๕๕ (ตทังคนิพพาน = นิพพานเฉพาะกรณี)
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๔. วิธีคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแกปญหา
วิธีคิดแบบอริยสัจ หรือ คิดแบบแก้ปัญหา เรียกตามโวหารทางธรรมไดวา วิธีแหงความดับทุกข
จัดเปนวิธีคิดแบบหลักอยางหนึ่ง เพราะสามารถขยายใหครอบคลุมวิธีคิดแบบอื่นๆ ไดทั้งหมด
บาลีที่พึงอางในขอนี้ มีความสั้นๆ ดังนี้
“ภิกษุนั้น ย่อมมนสิการโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ว่า ทุกข์ คือดังนี้; ย่อมมนสิการโดย
แยบคายว่า เหตุเกิดแห่งทุกข์ คือดังนี้; ย่อมมนสิการโดยแยบคายว่า ความดับแห่งทุกข์ คือ
ดังนี้; ย่อมมนสิการโดยแยบคายว่า ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับทุกข์ คือดังนี้;
“เมื่อเธอมนสิการโดยแยบคายอยู่อย่างนี้ สังโยชน์ ๓ อย่าง คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และ
สีลัพพตปรามาส ย่อมถูกละเสียได้”51
วิธีคิดแบบอริยสัจนี้ มีลักษณะทั่วไป ๒ ประการ คือ
๑) เปนวิธีคิดตามเหตุและผล หรือเปนไปตามเหตุและผล52 สืบสาวจากผลไปหาเหตุแลว แกไขและทํา
การที่ตนเหตุ จัดเปน ๒ คู คือ
คู่ที่ ๑: ทุกข์เป็นผล เปนตัวปญหา เปนสถานการณที่ประสบ ซึ่งไมตองการ
สมุทัยเป็นเหตุ เปนที่มาของปญหา เปนตัวการ ที่ตองกําจัดหรือแกไข จึงจะพนปญหา
คู่ที่ ๒: นิโรธเป็นผล เปนภาวะสิ้นปญหา เปนจุดหมาย ซึ่งตองการจะเขาถึง
มรรคเป็นเหตุ เปนวิธีการ เปนขอปฏิบัติ ที่ตองกระทําในการแกไขสาเหตุ เพื่อบรรลุ
จุดหมาย คือภาวะสิ้นปญหา อันไดแกความดับทุกข
๒) เปนวิธีคิดที่ตรงจุดตรงเรื่อง ตรงไปตรงมา มุงตรงตอสิ่งที่จะตองทําตองปฏิบัติตองเกี่ยวของของ
ชีวิต ใชแกปญหา ไมฟุงซานออกไปในเรื่องฟุงเฟอ ที่สักวาคิดเพื่อสนองตัณหามานะทิฏฐิ ซึ่งไมอาจนํามาใชปฏิบัติ
ไมเกี่ยวกับการแกไขปญหา53
ไดกลาวแลววา วิธีคิดแบบนี้ รับกัน หรือตอเนื่องกัน กับวิธีคิดแบบที่ ๓ กลาวคือ เมื่อประสบปญหา
ไดรับความทุกข และเมื่อสามารถวางใจวางทาทีตอสถานการณไดอยางถูกตองตามวิธีคิดแบบที่ ๓ ขั้นที่ ๑ แลว
ตอจากนั้น เมื่อจะปฏิบัติดวยปญญาเพื่อแกไขปญหาตามวิธีปฏิบัติขั้นที่ ๒ ของวิธีการคิดแบบที่ ๓ นั้น พึงดําเนิน
ความคิดในสวนรายละเอียดขยายออกไปตามขั้นตอน อยางที่แสดงในวิธีการคิดแบบที่ ๔ นี้
หลักการ หรือสาระสําคัญของวิธีคิดแบบอริยสัจ ก็คือ การเริ่มตนจากปญหา หรือความทุกข ที่ประสบ
โดยกําหนดรู ทําความเขาใจปญหา คือความทุกขนั้น ใหชัดเจน แลวสืบคนหาสาเหตุเพื่อเตรียมแกไข ในเวลา
เดียวกัน กําหนดเปาหมายของตนใหแนชัดวาคืออะไร จะเปนไปไดหรือไม และเปนไปไดอยางไร แลวคิดวางวิธี
ปฏิบัติที่จะกําจัดสาเหตุของปญหา โดยสอดคลองกับการที่จะบรรลุจุดหมายที่กําหนดไวนั้น
ในการคิดตามวิธีนี้ จะตองตระหนักถึงกิจ หรือหนาที่ ที่พึงปฏิบัติตออริยสัจแตละขออยางถูกตองดวย
เพื่อใหมองเห็นเคาความในเรื่องนี้ จะกลาวถึงหลักอริยสัจ และวิธีปฏิบัติเปนขั้นๆ โดยยอ ดังนี้
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ม.มู.๑๒/๑๒/๑๖
พึงระวังวา เหตุและผล (cause and effect) เปนคนละอยางกับ เหตุผล (reason)
พึงดู จูฬมาลุงกโยวาทสูตร, ม.ม.๑๓/๑๔๗-๑๕๒/๑๔๓-๑๕๓.
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ขั้นที่ ๑ ทุกข คือ สภาพปญหา ความคับของ ติดขัด กดดัน บีบคั้น บกพรอง ที่เกิดมีแกชีวิต หรือที่คน
ไดประสบ ซึ่งวาอยางกวางที่สุดก็คือ ภาวะที่สังขาร หรือนามรูป หรือขันธ ๕ หรือโลกและชีวิต ตกอยูใตอํานาจ
กฎธรรมดา เปนของไมเที่ยงแทคงที่ ถูกเหตุปจจัยตางๆ กดดันบีบคั้น และขึ้นตอเหตุปจจัย ไมมีตัวตนที่อยูใน
อํานาจครอบครองบังคับไดจริง จึงขัดขืนฝนความอยากความยึดถือ บีบคั้นใจ ที่ไมไดตามปรารถนา
สําหรับทุกขนี้ เรามีหนาที่เพียงกําหนดรู คือทําความเขาใจและกําหนดขอบเขตใหชัด เหมือนอยางแพทย
กําหนดรู หรือตรวจใหรูวาเปนอาการของโรคอะไร เปนที่ไหน หนาที่นี้เรียกวา ปริญญา
เราไมมีหนาที่เอาทุกขมาครุนคิด มาแบกไว หรือคิดขัดเคืองเปนปฏิปกษกับความทุกข หรือหวงกังวล
อยากหายทุกข เพราะคิดอยางนั้น มีแตจะทําใหทุกขเพิ่มขึ้น เราอยากแกทุกขได แตเราก็แกทุกขดวยความอยาก
ไมได เราตองแกดวยรูมัน และกําจัดเหตุของมัน ดังนั้นจะอยากไป ก็ไมมีประโยชน มีแตโทษเพิ่มขึ้น
ขั้นนี้ นอกจากกําหนดรูแลว ก็เพียงวางใจวางทาทีแบบรูเทาทันคติธรรมดาอยางที่กลาวแลวในขั้นที่ ๑
ของวิธีที่สาม เมื่อกําหนดรูทุกข หรือเขาใจปญหา เรียกวา ทําปริญญาแลว ก็เปนอันปฏิบัติหนาที่ตอทุกข หรือตอ
ปญหาเสร็จสิ้น พึงกาวไปสูขั้นที่ ๒ ทันที
ขั้นที่ ๒ สมุทัย คือ เหตุเกิดแหงทุกข หรือสาเหตุของปญหา ไดแกเหตุปจจัยตางๆ ที่เขาสัมพันธขัดแยง
สงผลสืบทอดกันมา จนปรากฏเปนสภาพบีบคั้น กดดัน คับของ ติดขัด อึดอัด บกพรอง ในรูปตางๆ แปลกๆ
กันไป อันจะตองคนหาใหพบ แลวทําหนาที่ตอมันใหถูกตองคือ ปหาน ไดแก กําจัด หรือละเสีย
ตัวเหตุแกนกลางที่ยืนพื้น หรือยืนโรงกํากับชีวิตอยู คูกับความทุกขพื้นฐานของมนุษย พระพุทธเจาได
ทรงแสดงไว ทั้งระดับตัวแสดงหนาโรง คือ ตัณหา54 และระดับเต็มกระบวน หรือเต็มโรง คือ การสัมพันธสืบ
ทอดกันแหงเหตุปจจัย เริ่มแตอวิชชา ตามหลักปฏิจจสมุปบาท55
เมื่อประสบทุกข หรือปญหาจําเพาะแตละกรณี ก็คือตองพิจารณาสืบสาวหาสาเหตุและปจจัยที่เกี่ยวของ
ไดแก ใชวิธีคิดแบบที่ ๑ ถาเปนปญหาเกี่ยวกับปจจัยดานมนุษย ก็พึงนําเอาตัวเหตุแกนกลาง หรือเหตุยืนโรงมา
พิจารณารวมกับเหตุปจจัยเฉพาะกรณีดวย เมื่อสืบคน วิเคราะห และวินิจฉัย จับมูลเหตุของปญหา ซึ่งจะตอง
กําจัดหรือแกไขไดแลว ก็เปนอันเสร็จสิ้นการคิดขั้นที่สอง
ขั้นที่ ๓ นิโรธ คือ ความดับทุกข ความพนทุกข ภาวะไรทุกข ภาวะพนปญหา หมดหรือปราศจาก
ปญหา เปนจุดหมายที่ตองการ ซึ่งเรามีหนาที่ สัจฉิกิริยา หรือประจักษแจง ทําใหเปนจริง ทําใหสําเร็จ หรือลุถึง
ในขั้นนี้ จะตองกําหนดไดวา จุดหมายที่ตองการคืออะไร การที่ปฏิบัติอยูนี้ หรือจะปฏิบัติ เพื่ออะไร จะ
ทํากันไปไหน จุดหมายนั้นเปนไปไดหรือไม เปนไปไดอยางไร มีหลักการในการเขาถึงอยางไร มีจุดหมายรอง
หรือจุดหมายลดหลั่นแบงเปนขั้นตอนในระหวางไดอยางไรบาง
ขั้นที่ ๔ มรรค คือ ทางดับทุกข ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข หรือวิธีแกไขปญหา ไดแก วิธีการ และ
รายละเอียดสิ่งที่จะตองปฏิบัติ เพื่อกําจัดเหตุปจจัยของปญหา ใหเขาถึงจุดหมายที่ตองการ ซึ่งเรามีหนาที่
ภาวนา คือ ปฏิบัติ หรือลงมือทํา
สิ่งที่พึงทําในขั้นของความคิด ก็คือ กําหนดวางวิธีการ แผนการ และรายการสิ่งที่จะตองทํา ซึ่งจะชวยให
แกไขสาเหตุของปญหาไดสําเร็จ โดยสอดคลองกับจุดหมายที่ตองการ
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แสดงตัณหา เปนทุกขสมุทัย เชน วินย.๔/๑๔/๑๘; ที.ม.๑๐/๒๙๖/๓๔๓; สํ.ม.๑๙/๑๖๖๕/๕๒๘
แสดงกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาท เริ่มแตอวิชชา เปนทุกขสมุทัย เชน องฺ.ติก.๒๐/๕๐๑/๒๒๗ และพุทธพจนแสดงหลักปฏิจจสมุปบาท ทุก
แหง ที่ลงทายวา เอวเมตสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ.
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๕. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ
วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์56 หรือคิดตามหลักการและความมุงหมาย คือพิจารณาใหเขาใจ
ความสัมพันธระหวาง ธรรม กับ อรรถ หรือ หลักการ กับ ความมุงหมาย เปนความคิดที่มีความสําคัญมาก ใน
เมื่อจะลงมือปฏิบัติธรรม หรือทําการตามหลักการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหไดผลตรงตามความมุงหมาย ไม
กลายเปนการกระทําที่เคลื่อนคลาด เลื่อนลอย หรืองมงาย
“ธรรม” แปลวา หลัก หรือหลักการ คือ หลักความจริง หลักความดีงาม หลักการปฏิบัติ หรือหลักที่จะ
เอาไปใชปฏิบัติ รวมทั้งหลักคําสอนที่จะใหประพฤติปฏิบัติ และกระทําการไดถูกตอง
“อรรถ” (อัตถะ ก็เขียน) แปลวา ความหมาย ความมุงหมาย จุดหมาย ประโยชนที่ตองการ หรือสาระ
ที่พึงประสงค
ในการปฏิบัติธรรม หรือกระทําการตามหลักการใดๆ ก็ตาม จะตองเขาใจความหมาย และความมุงหมาย
ของธรรมหรือหลักการนั้นๆ วา ปฏิบัติ หรือทําไปเพื่ออะไร ธรรม หรือหลักการนั้น กําหนดวางไวเพื่ออะไร จะ
นําไปสูผลหรือที่หมายใดบาง ทั้งจุดหมายสุดทายปลายทาง และเปาหมายทามกลางในระหวาง ที่จะสงทอดตอไป
ยังธรรมหรือหลักการขออื่นๆ
ความเข า ใจถู ก ต อ งในเรื่ อ งหลั ก การ และความมุ ง หมายนี้ นํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ถู ก ต อ งที่ เ รี ย กว า
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ หรือ ธัมมานุธัมมปฏิบัติ แปลอยางสืบๆ กันมาวา “ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม”
แปลตามความหมายวา ปฏิบัติธรรมนอยคลอยแกธรรมใหญ หรือปฏิบัติธรรมหลักยอยคลอยตามหลักใหญ
แปลงายๆ วาปฏิบัติธรรมถูกหลัก คือ ทําใหขอปฏิบัติยอย เขากันได สอดคลองกัน และสงผลแกหลักการใหญ
เปนไปเพื่อจุดหมายที่ตองการ57
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ เปนสิ่งสําคัญมาก อาจเรียกไดวา เปนตัวตัดสินวา การปฏิบัติธรรม หรือการ
กระทํานั้นๆ จะสําเร็จผลบรรลุจุดมุงหมายไดหรือไม
56

คํานี้ไมใชของเดิม แตจับใจความมาปรุงขึ้นใหม ถาเรียงลําดับแท ควรเปน ธรรมอรรถ หรือ ธัมมัตถะ แตเรียงเปนอรรถธรรม เพื่อ
ความสละสลวย และแมในคัมภีรทั้งหลาย เมื่อเขารูปสมาส ทานก็นิยมเรียงเปนอรรถธรรม (อัตถธัมม) อยางนี้เหมือนกัน เชน ที.ปา.๑๑/
๑๔๓/๑๖๙; ขุ.ชา.๒๘/๘๓๘/๒๙๓; ชา.อ.๑๐/๑๔๔; ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๖๙/๕๗๖.
57
ตัวอยางความหมายของ ธรรมานุธรรมปฏิบัติ จากบาลีและอรรถกถา:
- ปฏิบัติธรรมานุธรรม คือปฏิบัติชอบ ปฏิบัติสอดคลอง ปฏิบัติไมขัด ปฏิบัติคลอยตามอรรถ (ขุ.จู.๓๐/๕๔๐/๒๗๐);
- ธรรมานุธรรมปฏิบัติ คือ ดําเนินปฏิปทาสวนบุพภาค อันเปนธรรมคลอยตามแกโลกุตรธรรม ๙ (ที.อ.๒/๒๓๖; ๓/๒๗๖; สํ.อ.๒/
๓๒๖; องฺ.อ.๓/๒๒๘);
- คือ ดําเนินปฏิปทาสวนบุพภาค พรอมทั้งศีลอันเปนธรรมสอดสมแกโลกุตรธรรม ๙ (องฺ.อ.๒/๑๒๓, ๓๒๙, ๔๒๔, ๔๖๖); คือ ดําเนิน
ปฏิปทาสวนบุพภาค พรอมทั้งศีล เพื่ออรรถคือโลกุตรธรรม (องฺ.อ.๓/๖๒);
- คือ ปฏิบัติวิปสสนาธรรม อันเปนธรรมคลอยตามอริยธรรม (ที.อ.๒/๒๐๓; สํ.อ.๓/๓๕๙; อุ.อ.๔๑๓);
- คือ ดําเนินวิปสสนามรรคา อันเปนธรรมอนุรูปแกอริยธรรม (องฺ.อ.๓/๓๑๓);
- คือ ดําเนินปฏิปทาที่เปนธรรมคลอยตามนิพพานธรรมซึ่งเปนโลกุตระ (สํ.อ.๒/๔๓);
- คือ เจริญวิปสสนาภาวนา อันเปนธรรมนอย เพราะสอดคลอยแกโลกุตรธรรม (สุตต.อ.๒/๑๖๒);
- ธรรมานุธรรม คือ ธรรม และอนุธรรม (ที.อ.๓/๑๕๐);
- ธรรมานุธรรม ไขความวา อนุธรรม คือปฏิปทาอันเหมาะกัน แกธรรม (ม.อ.๓/๒๐๘);
- โลกุตรธรรม ๙ ชื่อวาธรรม วิปสสนาเปนตน ชื่อวาอนุธรรม ปฏิปทาอันเหมาะกันแกธรรมนั้น ชื่อวา อนุธรรมปฏิปทา (นิทฺ.อ.๑/๗๘)

โยนิโสมนสิการ – วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม

๓๑

ถาไมมีธรรมานุธรรมปฏิบัติ การปฏิบัติธรรม หรือดําเนินตามหลักการ ก็คลาดเคลื่อน ผิดพลาด เลื่อน
ลอย วางเปลา งมงาย ไรผล หนําซ้ําอาจมีผลในทางตรงขาม คือเกิดโทษขึ้นได
ธรรมทุกขอมีอรรถ หลักการทุกอยางมีความมุงหมาย ธรรมเพื่ออรรถ หลักการเพื่อจุดหมาย จะทําอะไร
ตองถามไดตอบได วาเพื่ออะไร
ในทางธรรม ทานเนนความสําคัญของการมีความคิดมีความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวมาก ทั้งในแงเปน
คุณสมบัติของบุคคล เชน สัปปุริสธรรม ๗ และ ปฏิสัมภิทา ๔ เปนตน และในแงลําดับขั้นตอนของการปฏิบัติ
ธรรม เชน ปัญญาวุฒิธรรม และแนวปฏิบัติธรรมที่จะยกมาแสดงตอไป
เพื่อชวยสงเสริมความเขาใจ ขอยกบาลีบางแหงมาดูประกอบ ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นธัมมัญญูอย่างไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ธรรม คือ สูตร เคย
ยะ ไวยากรณ์ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ...
“ภิกษุเป็นอัตถัญญูอย่างไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้อรรถแห่งธรรมที่ภาษิตแล้ว
นั้นๆ ว่า นี้เป็นอรรถแห่งธรรมที่ภาษิตไว้ข้อนี้ นี้เป็นอรรถแห่งธรรมที่ภาษิตไว้ข้อนี้...”58
“ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเป็นพหูสูต และเป็นผู้เข้าถึงโดยสุตะ เป็นอย่างไร? บุคคลบางคนมี
สุตะ (ความรู้ที่ได้เล่าเรียนสดับไว้) คือ สูตร เคยยะ ไวยากรณ์ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพ
ภูตธรรม เวทัลละเป็นอันมาก, เขารู้ทั่วถึงอรรถ รู้ทั่วถึงธรรม แห่งสุตะที่มากนั้นแล้ว เป็นผู้
ปฏิบัติธรรมถูกหลัก (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ), อย่างนี้แล บุคคลชื่อว่าเป็นพหูสูต และเป็นผู้เข้าถึง
โดยสุตะ”59
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเราแสดงไว้แล้ว เป็นอันมาก คือ สูตร เคยยะ ไวยากรณ์
คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ, ถ้าแม้ภิกษุรู้ทั่วถึงอรรถ รู้ทั่วถึงธรรมแห่ง
คาถาที่มี ๔ บาทแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติธรรมถูกหลัก (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ) ก็ควรเรียกได้ว่าเป็น
พหูสูต เป็นผู้ทรงธรรม”60
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ธรรม ๕ ประการเหล่ า นี้ ย่ อ มเป็ น ไปเพื่ อ ความลบเลื อ น เพื่ อ ความ
อันตรธานแห่งสัทธรรม กล่าวคือ ภิกษุทั้งหลายไม่ฟังธรรมโดยเคารพ ไม่เล่าเรียนธรรมโดย
เคารพ ไม่ทรงธรรมไว้โดยเคารพ ไม่ไตร่ตรองอรรถ (อัตถุปปริกขา) แห่งธรรมที่ทรงไว้โดยเคารพ
ครั้นรู้ทั่วถึงอรรถ รู้ทั่วถึงธรรมแล้ว ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม...
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเหล่านี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไม่ลบ
เลือน เพื่อความไม่อันตรธานแห่งสัทธรรม กล่าวคือ ภิกษุทั้งหลายย่อมฟังธรรมโดยเคารพ ย่อม
เล่าเรียนธรรมโดยเคารพ ย่อมทรงธรรมไว้โดยเคารพ ย่อมไตร่ตรองอรรถ (อัตถุปปริกขา) แห่ง
ธรรมที่ทรงไว้แล้วโดยเคารพ ครั้นรู้ทั่วถึงอรรถ รู้ทั่วถึงธรรมแล้ว ย่อมปฏิบัติธรรมสมควรแก่
ธรรม (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ),...”61
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องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๕/๑๑๔; ถาเปนพระราชามหากษัตริย คําวา “ธรรม” ในธัมมัญู ก็หมายถึงหลักรัฐศาสตร ธรรมเนียมการปกครอง
ตามราชประเพณี เปนตน (ดู องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๓๒/๑๖๗; องฺ.อ.๓/๕๖)
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖/๙
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๘๖/๒๔๒
องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๕๔/๑๙๗; คําวาโดยเคารพ (สกฺกจฺจํ) หมายความวา ทําดวยความตั้งใจจริง ถือเปนเรื่องสําคัญ หรือเอาจริงเอาจัง
เชน “วจฺฉกํ สกฺกจฺจํ อุปนิชฺฌายติ” = จองดูลูกวัวอยางตั้งใจจริงจัง (วินย.๕/๑๗/๒๗)

๓๒

พุทธธรรม
พึงสังเกตแนวธรรมในสูตรนี้ ซึ่งพอสรุปไดดังนี้:
ฟังและเล่าเรียนธรรม → ทรงธรรมไว้ได้ → ไตร่ตรองอรรถ (อัตถุปปริกขา) → ธรรมานุธรรมปฏิบัติ

แนวธรรมเดียวกันนี้ มีมาในพระสูตรอื่นๆ อีกมากมายเหลือเกิน62 จนตองถือไดวา เปนหลักการสําคัญ
ของการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
เมื่อไดหลักนี้แลว ขอใหนําไปเปรียบเทียบกับหลักการพัฒนาปญญา หรือคุณสมบัติที่ทําใหเปนโสดาบัน
๔ ประการ ที่ตรัสไว ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา กล่าวคือ
การเสวนาสัตบุรุษ การฟังสัทธรรม โยนิโสมนสิการ ธรรมานุธรรมปฏิบัติ”63
เมื่อเทียบกันแลว ก็จะเห็นไดวา แนวธรรมทั้งสองนี้มีสาระสําคัญอยางเดียวกัน ขอที่พึงสังเกตพิเศษ ก็
คือ ขอโยนิโสมนสิการ สูตรที่อางขางบนใชคําวา อัตถุปปริกขา (ไตรตรอง หรือพิจารณาอรรถ) แทน
การใชคําวา อัตถุปปริกขา ที่นี่ เสมือนเปนการจํากัดความหมายของโยนิโสมนสิการในกรณีนี้วา มุงวิธี
โยนิโสมนสิการแบบที่ ๕ ที่กําลังกลาวถึงนี้โดยเฉพาะ ใหเห็นวา เมื่อเขาใจธรรมกับอรรถ หรือหลักการกับ
จุดมุงหมายสอดคลองกันดีแลว ก็กาวตอไปสูขั้นธรรมานุธรรมปฏิบัติ ลงมือทําไดอยางถูกตองตอไป
หากยังมองไมชัดวา ธรรม กับ อรรถ สัมพันธกันอยางไร ธรรมมีอรรถอยางไร ก็มีบาลีแสดงอรรถแหง
ธรรม หรือความมุงหมายของหลักธรรมตางๆ ไวหลายแหง พอยกมาใหพิจารณาเปนแนวได ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย พึงทราบอธรรม และธรรม พึงทราบอนรรถ และอรรถ, ครั้นทราบอธรรม
และธรรม อนรรถ และอรรถแล้ว พึงปฏิบัติตามที่เป็นธรรมเป็นอรรถ
อะไรคืออธรรม อะไรคือธรรม อะไรคืออนรรถ อะไรคืออรรถ?
มิจฉาทิฏฐิ...มิจฉาสังกัปปะ...มิจฉาวาจา...มิจฉากัมมันตะ...มิจฉาอาชีวะ...มิจฉาวายามะ...
มิจฉาสติ...มิจฉาสมาธิ...มิจฉาญาณ...มิจฉาวิมุตติ คือ อธรรม
สัมมาทิฏฐิ...สัมมาสังกัปปะ...สัมมาวาจา...สัมมากัมมันตะ...สัมมาอาชีวะ...สัมมาวายามะ...
สัมมาสติ...สัมมาสมาธิ...สัมมาญาณ...สัมมาวิมุตติ คือ ธรรม
อกุศลธรรมชั่วร้ายทั้งหลาย เป็นอเนก ที่เกิดมีขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุตติเป็น
ปัจจัย นี้คือ อนรรถ
กุศลธรรมทั้งหลาย เป็นอเนก ที่ถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์เพราะสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุตติเป็น
ปัจจัย นี้คือ อรรถ”64
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ดู องฺ.ติก.๒๐/๑๐๕/๔๗; องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๕/๑๑๗; องฺ.อฏก.๒๓/๑๘๘/๓๔๙; องฺ.ทสก.๒๔/๘๓/๑๖๕; องฺ.นวก.๒๓/๒๒๓/๔๐๔;
องฺ.อฏก.๒๓/๑๑๕-๖/๒๒๔-๖; ๑๕๒/๓๐๕ = ๑๗๕/๓๔๐; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๙๗/๑๒๗; องฺ.ทสก.๒๔/๖๘/๑๓๖
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๔๙/๓๓๒ และที่มาอื่นๆ ซึ่งเคยอางแลวบอยๆ
แปลรวบความจาก องฺ.ทสก.๒๔/๑๑๓-๖/๒๓๘-๒๔๙; ใน องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๐-๒/๒๗๓-๒๘๒; ๑๗๐-๑/๒๙๗ แสดงอกุศลกรรมบถ
๑๐ เปนอธรรม และกุศลกรรมบถ ๑๐ เปนธรรม; พึงเขาใจ อรรถ - อัตถ และ อนรรถ - อนัตถ ที่สะกดตางรูปวา คือคําเดียวกัน

๓๓

โยนิโสมนสิการ – วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม
“วินัย
เพื่ออรรถคือสังวร,
สังวร
ความไม่วิปฏิสาร เพื่ออรรถคือปราโมทย์, ปราโมทย์
ปีติ
เพื่ออรรถคือปัสสัทธิ, ปัสสัทธิ
สุข
เพื่ออรรถคือสมาธิ,
สมาธิ
ยถาภูตญาณทัสสนะ เพื่ออรรถคือนิพพิทา, นิพพิทา
วิราคะ
เพื่ออรรถคือวิมุตติ,
วิมุตติ
วิมุตติญาณทัสสนะ เพื่ออรรถคืออนุปาทาปรินิพพาน”65

เพื่ออรรถคือความไม่มีวิปฏิสาร,
เพื่ออรรถคือปีติ,
เพื่ออรรถคือสุข,
เพื่ออรรถคือยถาภูตญาณทัสสนะ,
เพื่ออรรถคือวิราคะ,
เพื่ออรรถคือวิมุตติญาณทัสสนะ,

“กุศลศีล
มีความไม่มีวิปฏิสารเป็นอรรถเป็นอานิสงส์,
ความไม่วิปฏิสาร มีปราโมทย์เป็นอรรถเป็นอานิสงส์,
ปราโมทย์
มีปีติเป็นอรรถเป็นอานิสงส์,
ปีติ
มีปัสสัทธิเป็นอรรถเป็นอานิสงส์,
ปัสสัทธิ
มีสุขเป็นอรรถเป็นอานิสงส์,
สุข
มีสมาธิเป็นอรรถเป็นอานิสงส์,
สมาธิ
มียถาภูตญาณทัสสนะเป็นอรรถเป็นอานิสงส์,
ยถาภูตญาณทัสสนะ มีนิพพิทาเป็นอรรถเป็นอานิสงส์,
นิพพิทา
มีวิราคะเป็นอรรถเป็นอานิสงส์,
วิราคะ
มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นอรรถเป็นอานิสงส์;
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย ย่อมหลั่งไหลสู่ธรรมทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย ย่อมยังธรรม
ทั้งหลายให้บริบูรณ์ เพื่อการไปจากภาวะอันมิใช่ฝั่ง สู่ภาวะที่เป็นฝั่ง โดยประการดังนี้แล”66
“สัมมาทัสสนะ
นิพพิทา
วิราคะ
วิมุตติ

มีนิพพิทาเป็นอรรถ,
มีวิราคะเป็นอรรถ,
มีวิมุตติเป็นอรรถ,
มีนิพพานเป็นอรรถ”67

“สีลวิสุทธิ
เพียงแค่มีจิตตวิสุทธิเป็นอรรถ,
จิตตวิสุทธิ
เพียงแค่มีทิฏฐิวิสุทธิเป็นอรรถ,
ทิฏฐิวิสุทธิ
เพียงแค่มีกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นอรรถ,
กังขาวิตรณวิสุทธิ
เพียงแค่มีมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิเป็นอรรถ,
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ เพียงแค่มีปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิเป็นอรรถ,
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ เพียงแค่มีญาณทัสสนวิสุทธิเป็นอรรถ
ญาณทัสสนวิสุทธิ
เพียงแค่มีอนุปาทาปรินิพพานเป็นอรรถ”68
ความจากบาลีตอไปนี้ จะชวยใหไดแงมุมที่จะเขาใจ อรรถ หรืออัตถะ ชัดขึ้น และเปนการสรุปไปดวย
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วินย.๘/๑๐๘๔/๔๐๖
องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๐๙/๓๓๗; และพึงดูคลายกันที่ ๒๔/๑/๒; ๒/๓; ๒๐๘/๓๓๖
สํ.ข.๑๗/๓๖๖/๒๓๒
ม.มู.๑๒/๒๙๘/๒๙๕

๓๔

พุทธธรรม

“การบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ (อรรถ) โดยคนที่ ไ ม่ รู้ จั ก ประโยชน์ อั น พึ ง หมาย (อรรถ) ไม่ นํ า
ความสุขมาให้, คนเขลาย่อมผลาญประโยชน์ (อรรถ) เสีย เหมือนดังลิงเฝ้าสวน”69
“พึงวิจัยธรรมให้ถึงต้นเค้า จึงจะเข้าใจอรรถแจ้งชัดด้วยปัญญา”70
“ผู้ปฏิบัติธรรมถูกหลัก (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ) เป็นบุคคลหาได้ยาก (พวกหนึ่ง) ในโลก71
ปริพาชก: ท่านสารีบุตร อะไรหนอ ทําได้ยาก ในธรรมวินัยนี้?
พระสารีบุตร: การบวชสิท่าน ทําได้ยาก ในธรรมวินัยนี้
ปริพาชก: ผู้ที่บวชแล้ว อะไรเล่าทําได้ยาก?
พระสารีบุตร: ความยินดีสิท่าน ผู้บวชแล้วทําได้ยาก
ปริพาชก: ผู้ยินดีแล้ว อะไรเล่าทําได้ยาก?
พระสารีบุตร: ธรรมานุธรรมปฏิบัติสิท่าน อันผู้ยินดีแล้วทําได้ยาก
ปริพาชก: นานสักเท่าไรหนอ ภิกษุผู้ธรรมานุธรรมปฏิบัติจึงจะได้เป็นอรหันต์?
พระสารีบุตร: ไม่นานเลยท่าน72
ในทางธรรม นาจะไดเนนความสําคัญของความคิดความเขาใจแบบนี้ไวเสมอๆ จะเห็นไดวา แมแตความ
เปนกลางของทางสายกลาง หรือความเปนมัชฌิมาของมัชฌิมาปฏิปทา ก็กําหนดดวยความรูความเขาใจตระหนัก
ในจุดหมายของการปฏิบัติ แมหลักธรรมตางๆ ที่แบงยอยออกมา หรือเปนองคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทานั้น
แตละอยางๆ ก็มีเปาหมายจําเพาะ และจุดหมายรวม ซึ่งจะตองเขาใจและตระหนักไว เพื่อใหปฏิบัติไดถูกตอง
เพื่อใหขอธรรมเหลานั้น เขาสัมพันธกลมกลืน และรับชวงสืบทอดกันนําไปสูผลที่มุงหมาย
พูดอีกนัยหนึ่งวา ความรูเขาใจตระหนักในจุดหมาย และขอบเขตแหงคุณคาของหลักธรรมตางๆ เปน
เครื่องกําหนดความถูกตองพอเหมาะพอดีแหงการปฏิบัติหลักธรรมนั้นๆ ซึ่งทําใหเกิดธรรมานุธรรมปฏิบัติ
เมื่อมองในแงปรมัตถ (มิใชในแงทิฏฐธัมมิกัตถ สัมปรายิกัตถ ปรัตถะ หรือในแงสังคม) ศีล สมาธิ และ
ปญญา ตางก็มีจุดหมายสุดทายเพื่อนิพพานเหมือนกัน แตเมื่อมองจํากัดเฉพาะตัว แตละอยางมีขีดขั้นขอบเขต
ของตน ที่จะตองไปเชื่อมตอกับอยางอื่น จึงจะใหบรรลุจุดหมายสุดทายได ลําพังอยางหนึ่งอยางเดียวหาสําเร็จผล
ลวงตลอดไม แตจะขาดอยางหนึ่งอยางใดเสียทีเดียว ก็ไมได
จึงมีหลักวา ศีลเพื่อสมาธิ สมาธิเพื่อปญญา ปญญาเพื่อวิมุตติ
ถ้าปฏิบัติศีลขาดเป้าหมาย ก็อาจกลายเป็นสีลัพพตปรามาส ช่วยส่งเสริมอัตตกิลมถานุโยค, ถ้าบําเพ็ญ
สมาธิโดยไม่คํานึงอรรถ ก็อาจหมกติดอยู่ในฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ส่งเสริมมิจฉาทิฏฐิบางอย่าง หรือส่งเสริมติรัจฉาน
วิชาบางประเภท, ถ้าเจริญปัญญาชนิดที่ไม่เป็นไปเพื่อวิมุตติ ก็เป็นอันคลาดออกนอกมัชฌิมาปฏิปทา ไม่ไปสู่
จุดหมายของพุทธศาสนา อาจหลงอยู่ข้างๆ ระหว่างทาง หรือติดค้างในมิจฉาทิฏฐิแบบใดแบบหนึ่ง
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ขุ.ชา.๒๗/๔๖/๑๕; คนที่ไมรูจักอรรถ แปลจาก อนตฺถกุสล แปลเอาความวา คนฉลาดไมเขาเรื่อง; คําวา “อรรถ” นี้ สูจิแหง
อภิธานัปปทีปกาแสดงความหมายไว ๙ นัย; นาสังเกตวา ในคัมภีรรุนรองและชั้นอรรถกถา นิยมใชอรรถในแงที่เปนความหมาย เชน “ชื่อวา
สัมมาสมาธิ โดยอรรถคือไมฟุงซาน” (ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๒/๓๑; คลาย ๓๒๑/๔๓๘ ฯลฯ); ชื่อวา สมาธิ โดยอรรถคือตั้งมั่น” (วิสุทฺธิ.๑/๑๐๕) แต
ในพระบาลีชั้นเดิม มักใชในแงที่เปนประโยชน หรือความมุงหมาย เชน “สมาธิ มียถาภูตญาณทัสสนะเปนอรรถ” คือมีการรูเห็นตาม
เปนจริงเปนที่หมาย (เชน องฺ.ทสก.๒๔/๑/๒ เปนตน ที่เคยอางแลว)
องฺ.สตฺตก.๒๓/๓-๔/๓-๔ (ใหถึงตนเคา แปลจาก โยนิโส); อรรถกถาไขความของบาลีแหงนี้เสียสูงสุดยอด โดยแปลวา วิจัยธรรม
คืออริยสัจ ๔ โดยแยบคาย จึงเห็นแจงสัจธรรมดวยมรรคปญญา พรอมทั้งวิปสสนา (องฺ.อ.๓/๑๗๗)
องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๔๓/๑๘๙; ๑๙๕/๒๖๗
สํ.สฬ.๑๘/๕๑๒/๓๒๐.

โยนิโสมนสิการ – วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม

๓๕

โดยนัยนี้ ผู้ปฏิบัติธรรม ที่ขาดโยนิโสมนสิการ จึงอาจปฏิบัติผิดพลาดไขวเขวไดทุกขั้นตอน เชนใน
ขั้นตน คือระดับศีล มีหลักทั่วไปอยูวา การรักษาศีลเครงครัดบริสุทธิ์ตามบทบัญญัติเปนคุณสมบัติสําคัญของผู
ปฏิบัติ ผูปฏิบัติพึงตระหนักอยูเสมอวา จะตองใหความสําคัญอยางมากแกศีล อยางไรก็ตาม ทั้งที่เปนผูเครงครัด
ในศีล และใหความสําคัญแกศีลเปนอยางมากนี่แหละ ถาขาดความตระหนักในดานอรรถธรรมสัมพันธขึ้นมา
เมื่อใด คือลืมนึกถึงความหมายและความมุงหมายของศีล ที่เปนเครื่องชี้บอกขอบเขตคุณคาและตําแหนง
เชื่อมโยงกับหลักธรรมอื่นๆ ความเผลอพลาดในการปฏิบัติก็เกิดขึ้นไดทันที
ผูปฏิบัติอาจมองศีลเปนภาวะสมบูรณในตัว ซึ่งตั้งอยูโดดๆ ลอยๆ ไมเปนสวนหนึ่งในกระบวนการ
ปฏิบัติธรรม หรือไมอีกอยางหนึ่ง ความไมตระหนักถึงความหมาย และความมุงหมายของศีลนั้น ก็นําไปสูความ
ยึดติดถือมั่นในรูปแบบ ทําใหเกิดการกระทําที่สักวาปฏิบัติสืบๆ กันไป โดยไมเขาใจเหตุผล ไมรูวาทําไปเพื่ออะไร
ไมมองศีลในฐานะขอปฏิบัติเพื่อฝกอบรมตน
บางพวกถือเพลินโดยไมรูตัวถลําเลยไป เหมือนวาความเครงครัดเขมงวดเปนความดีเสร็จสิ้นในตัวเอง
เมื่อทําไดอยางนั้นๆ แลวก็จะดีเอง จะสําเร็จเอง หรือจะสําเร็จไดเพียงดวยการเครงครัดเขมงวดในเรื่องศีลวัตร
กลายเปนใหศีลวัตรเปนที่จบสิ้น มิใชศีลมีเพื่อจุดหมาย หรือรูสึกเหมือนวาเพียงศีล ก็พอใหบรรลุจุดหมาย
บางก็ถือเพลินตอไปอีกวา ยิ่งเครงครัดเขมงวดเทาใดก็ยิ่งดี พอถึงขั้นนี้ก็เปนอันขาดจากความตระหนัก
ในความมุงหมายของศีลโดยสิ้นเชิง ผูปฏิบัติจะพยายามปรุงแตงขอปฏิบัติที่เครงครัดเขมงวดขึ้นมาถือใหยิ่งๆ ขึ้น
ไป ฝายผูมองการปฏิบัติที่ขาดโยนิโสมนสิการในดานนี้ก็เชนกัน เมื่อเห็นการปฏิบัติเครงครัดเขมงวด ทํายากเกิน
ปกติมากเทาใด ก็ยิ่งโนมเอียงที่จะเลื่อมใสยิ่งขึ้นเทานั้น
ภาวะเชนนี้เปนเหตุปจจัยอยางหนึ่ง ที่นําไปสูการปฏิบัติเขมงวดบีบรัดตนเองผิดวิสัย ที่พระพุทธเจาตรัส
เรียกวา ปฏิปทาเหี้ยมเกรียม ของพวกนักบวชชีเปลือย ซึ่งเปนสีลัพพตปรามาส และเปนขอปฏิบัติเอียงสุดฝาย
อัตตกิลมถานุโยค เชน ถือกินแตผักดอง ถือกินหญา ถือกินแตผลไมหลน ถือนุงหมผาบังสุกุล ถือหมผาคากรอง
ถือถอนผมถอนหนวด ถือนอนบนหนาม เปนตน และที่รุนแรงผิดธรรมดากวานี้อีกเปนอันมาก73
สวนผูถือศีลโดยเขาใจความมุงหมาย ก็ยอมมองความเครงครัดมีระเบียบเปนเบื้องแรกเหมือนกัน แต
จะคํานึงหรือถามใหเขาใจวาขอนี้ๆ เพื่ออะไร สัมพันธกับสวนอื่นในกระบวนการปฏิบัติอยางไร รูจักแยก เชนวา
นี้เปนศีล (ระเบียบกลาง) นี้เปนวัตร เปนพรต (ขอปฏิบัติเสริม) ทานผูนี้ควรถือขอปฏิบัติเขมงวดมากขอนี้ดวย
เหตุผลดังนี้ๆ ทานผูนี้ไมควรถือขอนี้ดวยเหตุผลดังนี้, ขอปฏิบัติอยางนี้ใหถือบังคับเสมอกันเพราะเหตุหรือเพื่อ
ผลดังนี้ ขอปฏิบัติอยางนี้ใหสมัครใจเลือกได เพราะเหตุหรือเพื่อผลเกี่ยวดวยความแตกตางระหวางบุคคลดังนี้ๆ
ผูนี้ปฏิบัติเครงเขมงวด และไดบรรลุผลสําเร็จดวยดี ทานผูนี้ปฏิบัติเครงเขมงวด แตไมสําเร็จผลดี นี่เพราะอะไร
ผูนี้เครงครัดนอยไมคอยเขมงวด เหตุใดจึงกาวหนาในการปฏิบัติดีกวาผูโนนที่เครงครัดเขมงวด ดังนี้เปนตน
ในทางปฏิบัติ วิธีคิดแบบนี้อาจจะลดความสําคัญลงบาง ในกรณีที่มีกัลยาณมิตรคอยเปนพี่เลี้ยงอยู
ใกลชิด ก็ดําเนินปฏิปทาดวยศรัทธา โดยไววางใจตอปญญาของกัลยาณมิตรนั้น ก็หวังวาคอยๆ ทํา คอยๆ รูไป
ถากัลยาณมิตรมีปญญา มีคุณภาพดีจริง ก็จะชี้แจงหรือชี้ชองใหเขารูเขาใจอรรถ รูเขาใจธรรมไปตามลําดับ
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นิชฌามปฏิปทา ใน องฺ.ติก.๒๐/๕๙๖/๓๘๐; ขอปฏิบัติบางอยางของปฏิปทานี้ทานยอมรับเขามาในพุทธศาสนา อนุญาตใหภิกษุถือได
เชน การถือผาบังสุกุล (ผาที่เขาทิ้งแลว) แตโดยเหตุผลที่เขากับลักษณะเปนอยูงาย หางาย ไมมีโทษ (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๗/๓๔) และ
กอนจะใชตองซัก ตม เย็บ ยอม ใหเรียบรอยไดกําหนดตามระเบียบ และใหถือเปนขอปฏิบัติพิเศษตามสมัครใจ ไมบังคับ.

๓๖

พุทธธรรม

๖. วิธีคิดแบบรูทันคุณโทษและทางออก
วิธีคิดแบบรู้ทันคุณโทษและทางออก หรือพิจารณาใหเห็นครบทั้ง อัสสาทะ อาทีนวะ และ นิสสรณะ
เปนการมองสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริงอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเนนการยอมรับความจริงตามที่สิ่งนั้นๆ เปนอยูทุกแง
ทุกดาน ทั้งดานดีดานเสีย และเปนวิธีคิดที่ตอเนื่องกับการปฏิบัติมาก เชนบอกวา กอนจะแกปญหา ตองเขาใจ
ปญหาใหชัด และรูที่ไปใหดีกอน หรือกอนจะละสิ่งหนึ่งไปหาอีกสิ่งหนึ่ง ตองรูจักทั้งสองฝายดีพอ ที่จะใหเห็นได
วา การละและไปหานั้น หรือการทิ้งอยางหนึ่งไปเอาอีกอยางหนึ่งนั้น เปนการกระทําที่รอบคอบ สมควร และดีจริง
อัสสาทะ แปลวา สวนดี สวนอรอย สวนหวานชื่น คุณ คุณคา ขอที่นาพึงพอใจ
อาทีนวะ แปลวา สวนเสีย ขอเสีย ชองเสีย โทษ ขอบกพรอง (อาทีนพ ก็เขียน)
นิสสรณะ แปลวา ทางออก ทางรอด ภาวะหลุดรอดปลอดพน หรือสลัดออกได ภาวะที่ปลอดหรือ
ปราศจากปญหา มีความสมบูรณในตัว ดีงามจริง โดยไมตองขึ้นตอขอดีขอเสีย ไมขึ้นตอ
อัสสาทะ และอาทีนวะ ของสิ่งที่เปนปญหาหรือภาวะที่สลัดออกมานั้น (นิสสรณ ก็ได)
การคิดแบบนี้ มีลักษณะที่พึงย้ํา ๒ ประการ
๑) การที่จะชื่อวามองเห็นตามเปนจริงนั้น จะตองมองเห็นทั้งดานดี ดานเสีย หรือทั้งคุณ และโทษของ
สิ่งนั้นๆ ไมใชมองแตดานดีหรือคุณอยางเดียว และไมใชเห็นแตโทษหรือดานเสียอยางเดียว เชน ที่ชื่อวามองเห็น
กามตามเปนจริง คือ รูทั้งคุณ และโทษของกาม74
๒) เมื่อจะแกปญหา ปฏิบัติ หรือดําเนินมรรควิธีออกไปจากภาวะที่ไมพึงประสงคอยางใดอยางหนึ่งนั้น
เพียงรูคุณโทษ ขอดีขอเสีย ของสิ่งที่เปนปญหาหรือภาวะที่ไมตองการเทานั้น ยังไมเพียงพอ จะตองมองเห็น
ทางออก มองเห็นจุดหมาย และรูวาจุดหมายหรือที่จะไปนั้น คืออะไร คืออยางไร ดีกวา และพนจากขอบกพรอง
จุดออน โทษ สวนเสีย ของสิ่งหรือภาวะที่เปนปญหาอยูนี้อยางไร ไมตองขึ้นตอคุณโทษ ขอดีขอเสียแบบเกาอีก
ตอไปจริงหรือไม จุดหมาย หรือที่ไป หรือภาวะปลอดปญหาเชนนั้น มีอยูจริง หรือเปนไปไดอยางไร
ทั้งนี้ ไมพึงผลีผลามละทิ้งสิ่งที่คิดวาเปนปญหา หรือผลีผลามปฏิบัติ เชน พระพุทธเจา ทั้งที่ทรงทราบแจม
แจงวากามมีขอเสีย มีโทษมากมาย แตถายังไมทรงเห็นนิสสรณะแหงกาม ก็ไมทรงยืนยันวาจะไมเวียนกลับมาหา
กามอีก75
“ภิกษุทั้งหลาย ก่อนสัมโพธิ เมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ ผู้ยังมิได้ตรัสรู้ เราได้มีความคิดว่า อะไร
หนอคือส่วนดี (อัสสาทะ) ในโลก อะไรคือส่วนเสีย (อาทีนวะ) อะไรคือทางออก (นิสสรณะ)? เรา
นั้นได้มีความคิดว่า ความสุขความฉ่ําชื่นใจ ที่เกิดขึ้นด้วยอาศัยสิ่งใดๆ ในโลก นี้คือส่วนดีในโลก,
ข้อที่โลกไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา นี้คือส่วนเสียในโลก, ภาวะที่บําราศ
ฉันทราคะ เป็นที่ละฉันทราคะในโลกได้ (นิพพาน) นี้คือทางออกในโลก...

74

75

เนนอีกวา ไมพึงเขาใจความหมายของกามแคบๆ อยางสามัญในภาษาไทย ขอทําความเขาใจดวยตัวอยาง เชน ภิกษุรูปหนึ่งพบ
ชาวบาน ก็ทักทายถามสุขทุกขของเขา และครอบครัวของเขา ถาไมถามดวยเมตตา แตมุงใหเขาชอบใจแลวนิมนตอยูรับการอุปถัมภ
บํารุง เปนตน อยางนี้เรียกวาปราศรัยเพราะอยากไดกาม (ดู ธ.อ.๔/๔๒)
นิสสรณะ ในที่นี้ คือ ปติสุขที่ไมตองอาศัยกาม (ดูพุทธพจนที่จะอางตอไป)

โยนิโสมนสิการ – วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม

๓๗

“ภิกษุทั้งหลาย เราได้เที่ยวแสวงหาอัสสาทะของโลก อันใดเป็นอัสสาทะในโลก อันนั้นเรา
ได้ประสบแล้ว อัสสาทะในโลกมีเท่าใด อัสสาทะนั้น เราได้เห็นเป็นอย่างดีแล้วด้วยปัญญา; เราได้
เที่ยวแสวงหาอาทีนวะของโลก อันใดเป็นอาทีนวะในโลก อันนั้นเราได้ประสบแล้ว อาทีนวะใน
โลกมีเท่าใด อาทีนวะนั้น เราได้เห็นเป็นอย่างดีแล้วด้วยปัญญา; เราได้เที่ยวแสวงหานิสสรณะ
ของโลก อันใดเป็นนิสสรณะในโลก อันนั้นเราได้ประสบแล้ว นิสสรณะในโลกมีเท่าใด นิสสรณะ
นั้น เราได้เห็นเป็นอย่างดีแล้วด้วยปัญญา
“ภิกษุทั้งหลาย เรายังไม่รู้ประจักษ์ชัดตามเป็นจริง ซึ่งอัสสาทะของโลก โดยความเป็น
อัสสาทะ ซึ่งอาทีนวะ โดยความเป็นอาทีนวะ และซึ่งนิสสรณะ โดยความเป็นนิสสรณะ ตราบใด
ตราบนั้น เราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าตรัสรู้แล้ว ซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ...
“ภิกษุทั้งหลาย ถ้าอัสสาทะจักมิได้มีในโลกแล้วไซร้ สัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในโลก แต่
เพราะอัสสาทะในโลกมีอยู่ ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในโลก; ถ้าอาทีนวะจักมิได้มีในโลกแล้ว
ไซร้ สัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในโลก แต่เพราะอาทีนวะในโลกมีอยู่ ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลายจึง
เบื่อหน่ายในโลก; ถ้านิสสรณะจักมิได้มีในโลกแล้วไซร้ สัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงสลัดออกได้จากโลก
แต่เพราะนิสสรณะในโลกมีอยู่ ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากโลกได้
“ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้จักประจักษ์ชัดตามเป็นจริง ซึ่งอัสสาทะของโลก โดย
ความเป็นอัสสาทะ ซึ่งอาทีนวะ โดยความเป็นอาทีนวะ ซึ่งนิสสรณะ โดยความเป็นนิสสรณะ ตราบใด
ตราบนั้น สัตว์ทั้งหลายก็ยังสลัดออก ไม่เกาะเกี่ยว หลุดพ้นจากโลก...เป็นอยู่ด้วยใจไร้เขตแดน ไม่ได้,
แต่เมื่อใด สัตว์ทั้งหลายรู้ประจักษ์ชัดตามเป็นจริง ซึ่งอัสสาทะของโลก โดยความเป็นอัสสาทะ ซึ่งอาทีน
วะ โดยความเป็นอาทีนวะ และซึ่งนิสสรณะ โดยความเป็นนิสสรณะ เมื่อนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงจะสลัด
ออก ไม่เกาะเกี่ยว หลุดพ้นจากโลก...เป็นอยู่ได้ด้วยจิตใจไร้เขตแดน
“ภิกษุทั้งหลาย สมณะทั้งหลายก็ดี พราหมณ์ทั้งหลายก็ดี เหล่าหนึ่งเหล่าใด ยังไม่รู้ชัดซึ่ง
อัสสาทะของโลก โดยความเป็นอัสสาทะ ซึ่งอาทีนวะ โดยความเป็นอาทีนวะ และซึ่งนิสสรณะ
โดยความเป็นนิสสรณะ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ก็ยังยอมรับไม่ได้ว่าเป็นสมณะในหมู่
สมณะทั้งหลาย ยังยอมรับไม่ได้ว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งหลาย และท่านเหล่านั้นก็ยัง
ไม่ชื่อว่าประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอรรถแห่งความเป็นสมณะ
หรือซึ่งอรรถแห่งความเป็นพราหมณ์”76
“ภิกษุทั้งหลาย ก่อนสัมโพธิ เมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ ผู้ยังมิได้ตรัสรู้ เราได้มีความคิดว่า อะไร
หนอคือส่วนดีของรูป อะไรเป็นส่วนเสีย อะไรเป็นทางออก, อะไรคือส่วนดีของเวทนา...
สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อะไรคือส่วนเสีย อะไรคือทางออก...; เรายังไม่รู้ประจักษ์ชัดตามเป็น
จริง ซึ่งอัสสาทะของอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านั้น โดยความเป็นอัสสาทะ ซึ่งอาทีนวะ โดยความ
เป็นอาทีนวะ และซึ่งนิสสรณะ โดยความเป็นนิสสรณะ ตราบใด ตราบนั้น เราก็ยังไม่ปฏิญาณว่า
ตรัสรู้แล้ว ซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ...”77
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องฺ.ติก.๒๐/๕๔๓-๖/๓๓๒-๕
สํ.ข.๑๗/๕๙-๖๐/๓๔-๖ (สูตรตอไปก็มีขอความคลายเรื่องคุณโทษและทางออกของโลกขางตน); นอกจากนี้ยังมีพุทธพจนตรัสทํานอง
เดียวกันกับสูตรนี้อีก ๒-๓ แหง คือ ตรัสเกี่ยวกับธาตุ ๔ (สํ.นิ.๑๖/๔๐๔-๙/๒๐๓-๗); เกี่ยวกับอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก
๖ (สํ.สฬ.๑๘/๑๓-๑๘/๘-๑๖); เกี่ยวกับอินทรีย ๕ (สํ.ม.๑๙/๘๙๕-๖/๒๗๐)

๓๘

พุทธธรรม
“ภิกษุทั้งหลาย สมณะทั้งหลายก็ดี พราหมณ์ทั้งหลายก็ดี เหล่าหนึ่งเหล่าใด ไม่รู้ชัดตาม
เป็นจริง ซึ่งส่วนดีของกามทั้งหลาย โดยความเป็นส่วนดี ซึ่งส่วนเสีย โดยความเป็นส่วนเสีย
และซึ่งนิสสรณะ โดยความเป็นนิสสรณะ ข้อที่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น จักชื่อว่ารู้เท่าทัน
(ปริญญา) กามทั้งหลายเอง หรือจักชักจูงผู้อื่นให้ปฏิบัติตามแล้วรู้เท่าทันกามทั้งหลายได้นั้น
ย่อมมิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้,
“ส่วนสมณะหรือพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใด ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง ซึ่งส่วนดีของ
กามทั้งหลาย โดยความเป็นส่วนดี ซึ่งส่วนเสีย โดยความเป็นส่วนเสีย และซึ่งนิสสรณะ โดย
ความเป็นนิสสรณะ ข้อที่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจักรู้เท่าทัน (ปริญญา) กามทั้งหลายเอง
หรือจักชักจูงผู้อื่นให้ปฏิบัติตามแล้วรู้เท่าทันกามทั้งหลายได้นั้น ย่อมเป็นฐานะที่เป็นไปได้”78
“ภิกษุทั้งหลาย อะไรคือส่วนดีของกามทั้งหลาย?...ความสุข ความฉ่ําชื่นใจที่เกิดขึ้นอาศัย
กามคุณ ๕ นี้ คือส่วนดีของกามทั้งหลาย
“อะไรคือส่วนเสียของกามทั้งหลาย? ...กองทุกข์ที่เห็นประจักษ์อยู่เอง...กองทุกข์มีในเบื้อง
หน้า...
“อะไรคือนิสสรณะแห่งกามทั้งหลาย? ภาวะบําราศฉันทราคะ เป็นที่ละฉันทราคะในกาม
ทั้งหลายได้ (นิพพาน) นี้คือนิสสรณะแห่งกามทั้งหลาย”79
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมนสิการอยู่ซึ่งกามทั้งหลาย จิตไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่แนบสนิท
ไม่น้อมดิ่งไปในกามทั้งหลาย แต่เมื่อเธอมนสิการเนกขัมมะ จิตย่อมแล่นไป ย่อมเลื่อมใส ย่อม
แนบสนิท ย่อมน้อมดิ่งไปในเนกขัมมะ, จิตของเธอนั้น เป็นอันดําเนินไปดี อบรมดีแล้ว ออกไป
ได้ดี หลุดพ้นดีแล้ว ไม่เกาะเกี่ยวแล้วกับกามทั้งหลาย, อาสวะ ความคับแค้นเดือดร้อนเหล่าใด ที่
จะเกิดขึ้นเพราะกามเป็นปัจจัย เธอเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากอาสวะ ความคับแค้น ความเดือดร้อน
เหล่านั้น เธอจะไม่เสวยเวทนานั้น นี้เรียกว่านิสสรณะแห่งกามทั้งหลาย”80
“เรานี้เอง ครั้งก่อน เมื่อยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ เอิบอิ่ม พรั่งพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้า
บํารุงบําเรอตน...ต่อมา เรานั้นทราบตามเป็นจริง ซึ่งเหตุเกิดขึ้น ซึ่งความดํารงอยู่ไม่ได้ ซึ่งส่วนดี
ซึ่งส่วนเสีย และซึ่งทางออก ของกามทั้งหลาย จึงละกามตัณหา บรรเทาความเร่าร้อนกาม
ปราศจากความกระหาย มีจิตสงบภายใน เป็นอยู่,
“เรานั้น มองเห็นสัตว์เหล่าอื่น ผู้ยังไม่หมดราคะในกามทั้งหลาย ถูกกามตัณหาชอนไช ถูก
ความเร่าร้อนกามเร้ารุน เสพกามอยู่ เราก็หาใฝ่ทะยานต่อสัตว์เหล่านั้น หาพลอยอภิรมย์ในกาม
เหล่านั้นไม่ ข้อนั้นเพราะเหตุไร? ก็เพราะเรารื่นรมย์อยู่ด้วยความชื่นชมยินดี ที่ไม่ต้องมีกาม ไม่
ต้องมีอกุศลธรรม จึงไม่ใฝ่ทะยานต่อความสุขที่ทรามกว่า ไม่นึกอภิรมย์ในความสุขที่ทรามกว่า
นั้น”81

78
79
80

81

ม.มู.๑๒/๒๐๐/๑๗๒
ดู ม.มู.๑๒/๑๙๗-๙/๑๖๘-๑๗๒; ๒๑๒-๘/๑๘๑-๔
ที.ปา.๑๑/๓๐๑/๒๕๒; ๔๑๗/๒๙๗; องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๐๐/๒๗๒ (ตอไปกลาวถึงนิสสรณะ แหงพยาบาท แหงวิหิงสา เปนตน); ใน
ขุ.อิติ.๒๕/๒๕๐/๒๗๗ กลาวถึงเนกขัมมะ วาเปนนิสสรณะของกามทั้งหลาย
ม.ม.๑๓/๒๘๑/๒๗๔

โยนิโสมนสิการ – วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม

๓๙

“ดูกรมหานาม ก่อนสัมโพธิ เมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ ผู้ยังมิได้ตรัสรู้ เราได้เห็นเป็นอย่างดีด้วย
สัมมาปัญญา ตามเป็นจริงว่า กามทั้งหลายมีอัสสาทะน้อย มีทุกข์มาก มีความคับข้องมาก อา
ทีนวะในกามนี้ยิ่งนัก แต่เรานั้นยังมิได้ประสบปีติสุข ที่ไม่อาศัยกาม ไม่ต้องมีอกุศลธรรมทั้งหลาย
หรือปีติสุขอื่นที่ประณีตยิ่งกว่านั้น เราก็ยังปฏิญาณ (ยืนยัน) มิได้ก่อนว่า จะเป็นผู้ไม่วกเวียนมา
หากามทั้งหลาย,
“แต่เมื่อใด เราได้มองเห็นอย่างดีด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า กามทั้งหลาย
มีอัสสาทะน้อย...และเรานั้น ได้ประสบปีติสุข อันปลอดจากกาม ปลอดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย
พร้อมทั้งปีติสุขอื่นที่ประณีตยิ่งกว่านั้น เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณได้ว่า เป็นผู้ไม่วกเวียนมาหากาม
ทั้งหลาย”82
นี้เปนตัวอยางความจากบาลี พอเปนเครื่องแสดงใหเห็นแนวความคิดแบบนี้ วิธีคิดแบบนี้ ใชไดกับเรื่อง
ทั่วๆ ไป แมแตขอธรรม เชน ในปฏิสัมภิทามัคค กลาวถึงอัสสาทะ และอาทีนวะของอินทรีย ๕
ดังเชนที่วา ความไมปรากฏแหงอุทธัจจะ ความไมปรากฏแหงความเรารอนเพราะอุทธัจจะ ความแกลว
กลาเนื่องจากการดําเนินชีวิตโดยไมฟุงซาน และการประสบสุขวิหารธรรมอันประณีต เปนอัสสาทะของสมาธิ
การที่อุทธัจจะยังปรากฏขึ้นได การที่ความเรารอนเนื่องจากอุทธัจจะยังปรากฏได ภาวะที่ยังเปนของไมเที่ยง เปน
ทุกข เปนอนัตตา เปนอาทีนวะของสมาธิ ดังนี้เปนตน83
ในทางปฏิบัติระดับชีวิตประจําวัน โดยมากเปนเพียงการเลือกระหวางสิ่งที่มีโทษมากคุณนอย กับสิ่งที่มี
คุณมากโทษนอย หรือแมไดนิสสรณะ ก็มักเปนนิสสรณะแบบสัมพัทธ คือทางออกที่ดีที่สุดในกรณีนั้นๆ
ในภาวะเชนนี้ ก็ไมควรลืมใชวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก คือ ควรยอมรับสวนดีของสิ่งหรือขอ
ปฏิบัติที่ตนละเวน และไมควรมองขามเปนอันขาด ซึ่งโทษ ขอบกพรอง จุดออน สวนเสีย หรือชองทางที่จะเสีย
ของสิ่งหรือขอปฏิบัติที่ตนเลือกรับเอา
การคิดมองตามความเปนจริงเชนนี้ จะทําใหปฏิบัติไดถูกตองที่สุด มีความไมประมาท อาจนําเอาสวนดี
ของสิ่งที่ตนละเวนมาใชประโยชนได และสามารถหลีกเลี่ยง หรือมีโอกาสแกไขสวนเสียสวนบกพรองที่ติดมากับ
สิ่งหรือขอปฏิบัติที่ตนเลือกรับเอานั้นไดดวย.
ในการสั่ ง สอน ตั ว อย า งแสดงแนวคิ ด แบบรู ทั น คุณ โทษและทางออกนี้ ก็คื อ พระธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจา ที่เรียกวา อนุบุพพิกถา ซึ่งเปนแนวการสอนธรรมแบบหลัก ที่ทรงใชทั่วไป หรือใชเปนประจํา
โดยเฉพาะกอนทรงแสดงอริยสัจ ๔
อนุบุพพิกถา นั้น กลาวถึงการครองชีวิตดีงามโอบออมอารีชวยเหลือกัน ดํารงตนในสุจริต ที่เรียกวา
ทาน และศีล แลวแสดงชีวิตที่มีความสุขความเอิบอิ่มพรั่งพรอม ที่เปนผลของการครองชีวิตดีงามเชนนั้น เรียกวา
สัคคะ จากนั้น แสดงแงเสีย ขอบกพรอง โทษ ความไมสมบูรณเพียงพอของความสุข ความพรั่งพรอมเชนนั้น
เรียกวากามาทีนวะ และในที่สุด แสดงทางออก พรอมทั้งผลดีตางๆ ของทางออกนั้น เรียกวาเนกขัมมานิสังสะ
เมื่อผูฟงมองเห็นผลดีของทางออกนั้นแลว จึงทรงแสดงอริยสัจ ๔ ตอทาย เปนตอนจบ.
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๗. วิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม
วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม หรือ การพิจารณาเกี่ยวกับปฏิเสวนา คือ การใชสอย หรือบริโภค
เปนวิธีคิดแบบสกัด หรือบรรเทาตัณหา เปนขั้นฝกหัดขัดเกลากิเลส หรือตัดทางไมใหกิเลสเขามาครอบงําจิตใจ
แลวชักจูงพฤติกรรมตอๆ ไป
วิธีคิดแบบนี้ใชมากในชีวิตประจําวัน เพราะเกี่ยวของกับการบริโภคใชสอยปจจัย ๔ และวัสดุอุปกรณ
อํานวยความสะดวกตางๆ มีหลักการโดยยอวา คนเราเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งตางๆ เพราะเรามีความตองการและ
เห็นวาสิ่งนั้นๆ จะสนองความตองการของเราได สิ่งใดสามารถสนองความตองการของเราได สิ่งนั้นก็มีคุณคาแก
เรา หรือที่เรานิยมเรียกวามันมีประโยชน คุณคานี้จําแนกไดเปน ๒ ประเภท ตามชนิดของความตองการ คือ
๑) คุณคาแท หมายถึง ความหมาย คุณคา หรือประโยชนของสิ่งทั้งหลาย ในแงที่สนองความตองการ
ของชีวิตโดยตรง หรือที่มนุษยนํามาใชแกปญหาของตน เพื่อความดีงาม ความดํารงอยูดวยดีของชีวิต หรือเพื่อ
ประโยชนสุขทั้งของตนเองและผูอื่น
คุณคาแทนี้อาศัยปญญาเปนเครื่องตีคา หรือวัดราคา จะเรียกวาคุณคาสนองปญญา ก็ได เชน อาหารมี
คุณคาอยูที่ประโยชนสําหรับหลอเลี้ยงรางกาย ใหชีวิตดํารงอยูได มีสุขภาพดี เปนอยูผาสุก มีกําลังเกื้อกูลแกการ
บําเพ็ญกิจหนาที่ รถยนตชวยใหเดินทางไดรวดเร็ว เกื้อกูลแกการปฏิบัติหนาที่การงาน ความเปนอยู และ
ปฏิบัติการทั้งหลายในงานบําเพ็ญประโยชนสุข ควรมุงเอาความสะดวก ปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน เปนตน
๒) คุณคาพอกเสริม หรือ คุณคาเทียม หมายถึง ความหมาย คุณคา หรือประโยชนของสิ่งทั้งหลายที่
มนุษยพอกเพิ่มใหแกสิ่งนั้น เพื่อปรนเปรอการเสพเสวยเวทนา หรือเพื่อเสริมราคา เสริมขยายความมั่นคงยิ่งใหญ
ของตัวตนที่ยึดถือไว
คุณคาเทียมนี้ อาศัยตัณหาเปนเครื่องตีคา หรือวัดราคา จะเรียกวาคุณคาสนองตัณหา ก็ได เชน อาหาร
มีคุณคาอยูที่ความเอร็ดอรอย เสริมความสนุกสนาน เปนเครื่องแสดงฐานะความโก ชวยใหดูหรูหรา รถยนตเปน
เครื่องวัดฐานะ แสดงความโก ความมั่งมี มุงเอาความสวยงาม และความเดน เปนตน
วิธีคิดแบบนี้ ใชพิจารณาในการเขาเกี่ยวของปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไดทั่วๆ ไป ไมวาจะเปนการบริโภค ใช
สอย การซื้อหา หรือการครอบครอง โดยมุงใหเขาใจและเลือกเสพคุณคาแท ที่เปนประโยชนแกชีวิตอยางแทจริง
เปนไปเพื่อประโยชนสุขทั้งแกตนและผูอื่น
คุณคาแทนี้ นอกจากจะเปนประโยชนแกชีวิตอยางแทจริงแลว ยังเกื้อกูลแกความเจริญงอกงามของกุศล
ธรรม เชน ความมีสติ เปนตน ทําใหพนจากความเปนทาสของวัตถุ เพราะเปนการเกี่ยวของดวยปญญา และมี
ขอบเขตอันเหมาะสม มีความพอเหมาะพอดี ตางจากคุณคาพอกเสริมดวยตัณหา ซึ่งไมคอยเกื้อกูลแกชีวิต บางที
เปนอันตรายแกชีวิต ทําใหอกุศลธรรม เชน ความโลภ ความมัวเมา ความริษยา มานะ ทิฏฐิ ตลอดจนการยกตน
ขมผูอื่นเจริญขึ้น ไมมีขอบเขต และเปนไปเพื่อการแกงแยงเบียดเบียน ตัวอยางเชน อาหารที่กินดวยปญญาเพื่อ
คุณคาแทมื้อหนึ่งราคาสิบบาท อาจมีคุณคาแกชีวิตรางกายมากกวาอาหารมื้อเดียวราคา ๑ พันบาท ที่กินดวย
ตัณหาเพื่อเสริมราคาของตัวตน หรือสักวาสนองความอยาก และหนําซ้ําอาจเปนอันตรายแกรางกาย
“ภิกษุพิจารณาโดยแยบคาย จึงใช้จีวร เพียงเพื่อกําจัดหนาว ร้อน สัมผัสแห่งเหลือบยุง ลม
แดด สัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ควรละอาย
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๔๑

“ภิกษุพิจารณาโดยแยบคาย จึงฉันบิณฑบาต มิใช่เพื่อสนุกสนาน มิใช่เพื่อมัวเมา มิใช่เพื่อ
อวดโอ่ มิใช่เพื่อโก้หรู เพียงเพื่อความดํารงอยู่แห่งร่างกาย เพื่อยังชีวิต เพื่อแก้กันความหิวโหย
ขาดอาหารอันจะทําให้เดือดร้อน เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ ด้วยคิดว่า เราจะกําจัดเวทนาเก่า
และไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น เราจะมีชีวิตดําเนินไป พร้อมทั้งความไม่เป็นโทษ และความอยู่ผาสุก
“ภิกษุพิจารณาโดยแยบคาย จึงเสพเสนาสนะ เพียงเพื่อกําจัดหนาว ร้อน สัมผัสแห่ ง
เหลือบยุง ลมแดด และสัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายจากฤดูกาล เพื่อได้ความ
รื่นรมย์ในการหลีกเร้น
“ภิกษุพิจารณาโดยแยบคาย จึงเสพยา และเครื่องประกอบอันเป็นปัจจัยสําหรับคนไข้
เพียงเพื่อกําจัดเวทนาทั้งหลายเนื่องจากอาพาธต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว เพื่อความเป็นผู้ไม่มีอาพาธ
เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง”84

๘. วิธีคิดแบบเรากุศล
วิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม85 อาจเรียกงายๆ วา วิธีคิดแบบเร้ากุศล หรือคิดแบบกุศลภาวนา เปน
วิธีคิดในแนวสกัดกั้นหรือบรรเทาและขัดเกลาตัณหา จึงจัดไดวาเปนขอปฏิบัติระดับตนๆ สําหรับสงเสริมความ
เจริญงอกงามแหงกุศลธรรม และสรางเสริมสัมมาทิฏฐิที่เปนโลกิยะ
หลักการทั่วไปของวิธีคิดแบบนี้ มีอยูวา ประสบการณ คือสิ่งที่ไดประสบหรือไดรับรูอยางเดียวกัน
บุคคลผูประสบหรือรับรูตางกัน อาจมองเห็นและคิดนึกปรุงแตงไปคนละอยาง สุดแตโครงสรางของจิต หรือ
แนวทาง ความเคยชินตางๆ ที่เปนเครื่องปรุงของจิต คือสังขารที่ผูนั้นสั่งสมไว หรือสุดแตการทําใจในขณะนั้นๆ
ของอยางเดียวกัน หรืออาการกิริยาเดียวกัน คนหนึ่งมองเห็นแลว คิดปรุงแตงไปในทางดีงาม เปน
ประโยชน เปนกุศล แตอีกคนหนึ่งเห็นแลว คิดปรุงแตงไปในทางไมดีไมงาม เปนโทษ เปนอกุศล แมแตบุคคล
คนเดียวกัน มองเห็นของอยางเดียวกัน หรือประสบอารมณอยางเดียวกัน แตตางขณะ ตางเวลา ก็อาจคิดเห็น
ปรุงแตงตางออกไปครั้งละอยาง คราวหนึ่งราย คราวหนึ่งดี ทั้งนี้โดยเหตุผลที่ไดกลาวมาแลว
การทําใจ ที่ชวยตั้งตน และชักนําความคิดใหเดินไปในทางที่ดีงามและเปนประโยชน เรียกวาเปนวิธีคิด
แบบอุบายปลุกเราคุณธรรม หรือโยนิโสมนสิการแบบเรากุศลในที่นี้
84
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ดู ม.มู.๑๒/๑๔/๑๗; ขุ.ม.๒๙/๙๖๔/๖๑๑; ดูประกอบ ที.ปา.๑๑/๑๑๓/๑๔๒; ที่กลาวถึงบอยที่สุด ก็คือ การพิจารณาในการบริโภค
อาหาร ซึ่งเมื่อปฏิบัติอยางนี้ จะชื่อวาเปนผูรูจักประมาณในอาหาร (โภชเนมัตตัญุตา) เชน ม.มู.๑๒/๔๖๖/๕๐๐; ม.อุ.๑๔/๙๖/๘๓;
สํ.สฬ.๑๘/๑๘๕/๑๓๑; ๓๑๘/๒๒๑; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๗/๕๑; องฺ.สตฺตก.๒๓/๙๙/๑๖๙; เปนการบรรเทารสตัณหา ใน ขุ.ม.๒๙/๔๑๑/
๒๘๘, พึงสังเกตวา คําวาพิจารณาโดยแยบคายในกรณีนี้ ใช โยนิโส ปฏิสังขา แตก็มีความหมายอยูในขอบเขตของโยนิโสมนสิการ
ตามหลักใน ม.มู.๑๒/๑๑/๑๒ และที่เห็นไดชัดถึงการใชคํา โยนิโส ปฏิสังขา กับ โยนิโสมนสิการ แทนกัน ใน ม.มู.๑๒/๑๘/๑๙ กับ
สํ.ม.๑๙/๔๑๔/๑๑๓ (ความจริง สัพพาสวสังวรสูตร, ม.มู.๑๒/๑๐-๑๙/๑๒-๒๐ เปนตัวอยางที่ดี สําหรับแสดงขอบเขตความหมาย
ของโยนิโสมนสิการ และมีสูตรคลายกันที่ องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๙/๔๓๔)
โยนิโสมนสิการ ๓ วิธีสุดทายนี้ (วิธีที่ ๘-๙-๑๐) เปนสวนที่ไดเขียนไวยืดยาวมากกวาวิธีกอนๆ แตตนฉบับไดสูญหายไปเสีย สวนที่
ปรากฏ ณ ที่นี้ เปนเนื้อความที่เขียนทดแทนใหม หางจากเวลาที่เขียนครั้งเดิมประมาณ ๑๐ เดือน คือเกือบ ๑ ป และเขียน ณ
สถานที่อื่นหางไกล ไมมีตํารับตําราครบถวน อีกทั้งจําเพาะเปนสวนที่ไมไดเขียนโครงเรื่องเดิมไวดวย ลําดับความและเนื้อหาจึงอาจ
ขาดตก เกิน หรือแปลกไปจากที่เขียนไวเดิมไดไมนอย เฉพาะอยางยิ่ง ในคราวใหมนี้ ไดพยายามเขียนรวบรัด เพื่อเรงใหทันการ
พิมพที่ไดลาชามานาน

๔๒

พุทธธรรม

โยนิโสมนสิการแบบเรากุศลนี้ มีความสําคัญ ทั้งในแงที่ทําใหเกิดความคิดและการกระทําที่ดีงามเปน
ประโยชนในขณะนั้นๆ และในแงที่ชวยแกไขนิสัยความเคยชินรายๆ ของจิตที่ไดสั่งสมไวแตเดิม พรอมกับสราง
นิสัยความเคยชินใหมๆ ที่ดีงามใหแกจิตไปในเวลาเดียวกันดวย
ในทางตรงขาม หากปราศจากอุบายแกไขเชนนี้ ความคิดและการกระทําของบุคคล ก็จะถูกชักนําใหเดิน
ไปตามแรงชักจูงของความเคยชินเกาๆ ที่ไดสั่งสมไวเดิมเพียงอยางเดียว และชวยเสริมความเคยชินอยางนั้นใหมี
กําลังแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยไป
ตัวอยางงายๆ อยางหนึ่งที่มาในคัมภีร คือ การคิดถึงความตาย ถามีอโยนิโสมนสิการ คือทําใจหรือคิด
ไมถูกวิธี อกุศลธรรมก็จะเกิดขึ้น เชน คิดถึงความตายแลว สลดหดหู เกิดความเศรา ความเหี่ยวแหงใจบาง เกิด
ความหวั่นกลัวหวาดเสียวใจบาง ตลอดจนเกิดความดีใจ เมื่อนึกถึงความตายของคนที่เกลียดชังบาง เปนตน
แตถามีโยนิโสมนสิการ คือ ทําใจหรือคิดใหถูกวิธี ก็จะเกิดกุศลธรรม คือ เกิดความรูสึกตื่นตัวเราใจ ไม
ประมาท เรงขวนขวายปฏิบัติกิจหนาที่ ทําสิ่งดีงามเปนประโยชน ประพฤติปฏิบัติธรรม ตลอดจนรูเทาทันความ
จริงที่เปนคติธรรมดาของสังขาร
ทานกลาววา การคิดถึงความตายอยางถูกวิธี จะประกอบดวยสติ (ความคุมคงใจไว หรือมีใจอยูกับตัว
ระลึกรูถึงสิ่งที่พึงเกี่ยวของจัดทํา) สังเวค (ความรูสึกเราใจ ไดคิด และสํานึกที่จะเรงรีบทําการที่ควรทํา) และ
ญาณ (ความรูเทาทันธรรมดา หรือรูตามเปนจริง) นอกจากนั้น ทานไดแนะนําอุบายแหงโยนิโสมนสิการเกี่ยวกับ
ความตายไวหลายอยาง86
แมในพระไตรปฎก ก็มีตัวอยางงายๆ ที่พระพุทธเจาตรัสถึงบอยๆ คือ เหตุปรารภ หรือเรื่องราวกรณี
อยางเดียวกัน คิดมองไปอยางหนึ่ง ทําใหเกียจคราน คิดมองไปอีกอยางหนึ่ง ทําใหเกิดความเพียรพยายาม ดัง
ความในพระสูตรวา
“ภิกษุทั้งหลาย เรื่องของคนเกียจคร้าน (กุสีตวัตถุ) ๘ อย่างเหล่านี้; ๘ อย่าง คืออะไร?
(๑) ภิกษุมีงานที่จะต้องทํา เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เรามีงานที่จะต้องทํา เมื่อเราทํางาน
ร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อย อย่ากระนั้นเลย เรานอน (เอาแรง) เสียก่อนเถิด; คิดดังนี้แล้ว เธอก็
นอนเสีย ไม่เริ่มระดมความเพียร เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึง
เพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้ง...
(๒) อีกประการหนึ่ง ภิกษุทํางานเสร็จแล้ว เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราได้ทํางานเสร็จแล้ว
และเมื่อเราทํางาน ร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยแล้ว อย่ากระนั้นเลย เราจะนอน (พัก) ละ; คิดดังนี้
แล้ว เธอก็นอนเสีย...
(๓) อีกประการหนึ่ง ภิกษุจะต้องเดินทาง เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราจะต้องเดินทาง เมื่อ
เราเดินทาง ร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อย อย่ากระนั้นเลย เรานอน (เอาแรง) เสียก่อนเถิด; คิด
ดังนี้แล้ว เธอก็นอนเสีย...
(๔) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเดินทางเสร็จแล้ว เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราได้เดินทางเสร็จ
แล้ว และเมื่อเราเดินทาง ร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยแล้ว อย่ากระนั้นเลย เราจะนอน (พัก) ละ; คิด
ดังนี้แล้ว เธอก็นอนเสีย...
86

ดู วิสุทฺธิ.๒/๒-๑๔; สังเวค หรือความสังเวช ตามความหมายเดิมนี้ ไมสูตรงกับที่เขาใจกันในภาษาไทย ดังไดเคยชี้แจงที่อื่นแลว.
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๔๓

(๕) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้าน หรือตามชุมชน ไม่ได้โภชนะอย่าง
หมองหรือประณีตเต็มตามต้องการ เธอมีความคิดว่า เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้าน หรือตาม
ชุมชน ไม่ได้โภชนะอย่างหมองหรือประณีตเต็มตามต้องการ ร่างกายของเราก็เหน็ดเหนื่อย ไม่
เหมาะแก่งาน อย่ากระนั้นเลย เราจะนอน (พัก) ละ; คิดดังนี้แล้ว เธอก็นอนเสีย...
(๖) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้าน หรือตามชุมชน ได้โภชนะอย่าง
หมองหรือประณีตเต็มตามต้องการ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้าน
หรือตามชุมชน ได้โภชนะอย่างหมองหรือประณีตเต็มตามต้องการแล้ว ร่างกายของเราก็หนักอึ้ง
เป็นเหมือนดังถั่วหมัก ไม่เหมาะแก่งาน อย่ากระนั้นเลย เรานอนเสียเถิด; คิดดังนี้แล้ว เธอก็
นอนเสีย...
(๗) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเกิดมีอาพาธเล็กๆ น้อยๆ เธอมีความคิดดังนี้ว่า เราเกิดมีอาพาธ
เล็กน้อยขึ้นแล้ว มีเหตุผลสมควรที่จะนอนได้ อย่ากระนั้นเลย เรานอนพักเสียเถิด; คิดดังนี้แล้ว
เธอก็นอนเสีย...
(๘) อีกประการหนึ่ง ภิกษุหายป่วย ฟื้นจากไข้ไม่นาน เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราหายป่วย
ฟื้นจากไข้ยังไม่นาน ร่างกายของเรายังอ่อนแอ ไม่เหมาะแก่งาน อย่ากระนั้นเลย เรานอนเสีย
เถิด; คิดดังนี้แล้ว เธอก็นอนเสีย...
กรณีเดียวกันทั้งหมดนี้ คิดอีกอยางหนึ่ง กลับทําใหเริ่มระดมความเพียร ทานเรียกวา เรื่องที่จะเริ่ม
ระดมเพียร (อารัพภวัตถุ) แสดงไว ๘ ขอเหมือนกัน ใจความดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย เรื่องที่จะให้เร่งเพียร (อารัพภวัตถุ) ๘ อย่างเหล่านี้; ๘ อย่าง คืออะไร?
(๑) (กรณีจะตองทํางาน)...ภิกษุคิดว่า เรามีงานที่จะต้องทํา และขณะเมื่อเราทํางาน การมนสิการ
คําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย ก็จะทําไม่ได้ง่าย อย่ากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความเพียรเสียก่อนเถิด
เพื่อจะได้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึง เพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์
แจ้ง, คิดดังนี้แล้ว ภิกษุนั้น ก็จึงเร่งระดมความเพียร...
(๒) (กรณีทํางานเสร็จ)...ภิกษุคิดว่า เราได้ทํางานเสร็จแล้ว ก็แลขณะเมื่อทํางาน เรามิได้
สามารถมนสิการคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย อย่ากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความเพียรเถิด...
(๓) (กรณีจะตองเดินทาง)...ภิกษุคิดว่า เราจะต้องเดินทาง แลขณะเมื่อเราเดินทาง การ
มนสิการคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย ก็จะทําไม่ได้ง่าย อย่ากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความ
เพียรเสียก่อนเกิด...
(๔) (กรณีเดินทางแลว)...ภิกษุคิดว่า เราเดินทางเสร็จแล้ว ก็แลขณะเมื่อเดินทาง เรามิได้
สามารถมนสิการคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย อย่ากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความเพียรเถิด...
(๕) (กรณีบิณฑบาตไมไดอาหารเต็มตองการ)...ภิกษุคิดว่า เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้าน
หรือตามนิคม ไม่ได้โภชนะอย่างหมองหรือประณีตเต็มตามต้องการ ร่างกายของเราก็คล่องเบา
เหมาะแก่งาน อย่ากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความเพียรเถิด...
(๖) (กรณีบิณฑบาตได้อาหารเต็มต้องการ)...ภิกษุคิดว่า เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้าน
หรือตามชุมชน ได้โภชนะอย่างหมองหรืออย่างประณีตเต็มตามต้องการแล้ว ร่างกายของเรา
คล่องเบาเหมาะแก่งาน อย่ากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความเพียรเถิด...
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(๗) (กรณีเกิดอาพาธเล็กน้อย)...ภิกษุคิดว่า เราเกิดมีอาพาธเล็กๆ น้อยๆ ขึ้นแล้ว เป็นไป
ได้ที่อาพาธของเราอาจหนักขึ้น อย่ากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความเพียรเสียก่อนเถิด...
(๘) (กรณีหายอาพาธ)...ภิกษุคิดว่า เราหายป่วย ยังฟื้นจากไข้ไม่นาน เป็นไปได้ที่อาพาธ
อาจหวนกลับเป็นใหม่อีก อย่ากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความเพียรเสียก่อนเถิด...”87
ในกรณีที่ความคิดอกุศลเกิดขึ้นแลว ทานก็แนะนําวิธีแกไขไว และวิธีแกไขนั้น สวนมากก็ใชวิธีโยนิโส
มนสิการแบบเรากุศลนั่นเอง ดังตัวอยางในวิตักกสัณฐานสูตร88 พระพุทธเจาทรงแนะนําหลักทั่วไปในการแก
ความคิดอกุศลไว ๕ ขั้น มีใจความวา ถาความคิดความดําริที่เปนบาปเปนอกุศล ประกอบดวยฉันทะ89 หรือ
โทสะ หรือโมหะก็ตาม เกิดมีขึ้น อาจแกไขไดดังนี้
๑. มนสิการ คือคิดนึกใสใจถึงสิ่งอื่น ที่ดีงามเปนกุศล หรือหาเอาสิ่งอื่นที่ดีงามมาคิดนึกใสใจแทน (เชน
นึกถึงสิ่งที่ทําใหเกิดเมตตา แทนสิ่งที่ทําใหเกิดโทสะเปนตน); ถาปฏิบัติอยางนี้แลว ยังไมหาย
๒. พึงพิจารณาโทษของความคิดที่เปนอกุศลเหลานั้นวา ไมดีไมงาม กอผลราย นําความทุกขมาให
อยางไรๆ; ถายังไมหาย
๓. พึงใชวิธีตอไป คือ ไมคิดถึง ไมใสใจถึงความคิดชั่วรายที่เปนอกุศลนั้นเลย เหมือนคนไมอยากเห็น
รูปอะไรที่อยูตอตา ก็หลับตาเสีย หรือหันไปมองทางอื่น; ถายังไมหาย
๔. พึงพิจารณาสังขารสัณฐานของความคิดเหลานั้น คือจับเอาความคิดนั้นมาเปนสิ่งสําหรับศึกษาในแงที่
เปนความรู ไมใชเรื่องของตัวตน วาความคิดนั้นเปนอยางไร เกิดจากมูลเหตุปจจัยอะไร; ถายังไมหาย
๕. พึงขบฟน เอาลิ้นดุนเพดาน อธิษฐานจิต คือ ตั้งใจแนวแนเด็ดเดี่ยว ขมใจระงับความคิดนั้นเสีย
บางแหง ทานแนะนําวิธีปฏิบัติสําหรับแกไขความคิดอกุศลเฉพาะอยางไว ก็มี เชน แหงหนึ่งพระพุทธเจา
ตรัสแนะนําวิธีแกไขกําจัดความอาฆาตไววา อาฆาตเกิดขึ้นตอบุคคลใด พึงเจริญเมตตาที่บุคคลนั้น พึงเจริญ
กรุณา พึงเจริญอุเบกขาที่บุคคลนั้น หรือพึงไมคิดถึง ไมใสใจถึงบุคคลนั้น หรือตั้งความคิดตอบุคคลนั้นตามหลัก
แหงความที่แตละคนมีกรรมเปนของตนวา ทานผูนี้ มีกรรมเปนของของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนที่
กําเนิด เปนพวกพอง เปนที่พึ่งพํานัก เขาทํากรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม ก็จักเปนทายาทของกรรมนั้น90
อนึ่ง พระสารีบุตรไดแนะนําวิธีแกไขกําจัดอาฆาต คือความอึดอัดขัดใจแคนเคืองไวอีก ๕ อยาง โดยใหรู
เขาใจความจริงเกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคลวา
- บางคน ความประพฤติทางกายไมเรียบรอยหมดจด แตความประพฤติทางวาจาเรียบรอยหมดจดก็มี
- บางคน ความประพฤติทางวาจาไมเรียบรอยหมดจด แตความประพฤติทางกายเรียบรอยหมดจดก็มี
- บางคน ความประพฤติทางกายก็ไมเรียบรอยหมดจด ความประพฤติทางวาจาก็ไมเรียบรอยหมดจด
แตทางใจยังปลอดโปรงผองใสดีงามไดเปนครั้งคราว
- บางคน ความประพฤติทางกายก็ไมเรียบรอยหมดจด ความประพฤติทางวาจาก็ไมเรียบรอยหมดจด
ใจก็ไมไดชองโอกาสที่จะดีงามผองใสเปนครั้งคราวบางเลย
- บางคน ความประพฤติทางกายก็เรียบรอยหมดจดดี ความประพฤติทางวาจาก็เรียบรอยหมดจดดี
ใจก็ดีงามผองใสไดเรื่อยๆ
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๑. สําหรับคนที่เสียดานความประพฤติอาการกิริยาทางกาย แตความประพฤติการแสดงออกทางวาจา
เรียบรอยดี เมื่อจะแกไขกําจัดอาฆาตนั้น ไมพึงมนสิการคือใสใจคิดถึงความประพฤติไมดีทางกายของเขา พึง
มนสิการเฉพาะแตความประพฤติดีงามทางวาจาของเขา เปรียบเหมือนภิกษุผูถือธุดงคครองผาบังสุกุล เดินไปพบ
เศษผาเกาบนทองถนน เธอเอาเทาซายกด แลวเอาเทาขวาคลี่ผานั้นออก สวนใดยังดีใชได ก็ฉีกเอาแตสวนนั้นไป
๒. สําหรับคนที่เสียทางดานความประพฤติหรือการแสดงออกทางวาจา แตความประพฤติทางกาย
เรียบรอยดี ในเวลานั้น ก็ไมพึงมนสิการถึงการที่เขามีความประพฤติเสียทางวาจา พึงมนสิการแตการที่เขามีความ
ประพฤติทางกายเรียบรอยดี เปรียบเหมือนสระโบกขรณีมีสาหรายจอกแหนคลุมเต็มไปหมด คนเดินทางรอน
แดด เหน็ดเหนื่อย หิวกระหายมาถึงเขา พึงลงไปยังสระโบกขรณีนั้น เอามือทั้งสองแหวกสาหรายจอกแหนออก
แลว กระพุมมือกอบแตน้ําขึ้นมาดื่มแลว เดินทางตอไป
๓. สําหรับคนที่เสียทั้งความประพฤติทางกายและการแสดงออกทางวาจา แตใจรูจักปลอดโปรงดีงาม
ผองใสเปนครั้งคราว ในเวลานั้น ไมพึงมนสิการการที่เขามีความประพฤติทางกายและวาจาที่เสียหาย พึงมนสิการ
แตการที่เขามีจิตใจเปดชองผองใสดีงามไดเปนครั้งคราว เปรียบเหมือนมีน้ําขังอยูเล็กนอยในรอยเทาโค คนผู
หนึ่งเดินทางรอนแดด เหน็ดเหนื่อย หิวกระหาย มาถึงเขา เขาคิดวา น้ําในรอยเทาโคนี้มีเพียงนิดหนอย ถาเราเอา
มือวักหรือใชภาชนะตักดื่ม น้ําก็จักกระเพื่อม และขุนคลั่กขึ้น ถึงกับทําใหใชดื่มไมได ถากระไร เราควรลง
นั่งคุกเขา เอามือยัน กมลงเอาปากดื่มอยางวัวเถิด เขาคิดดังนั้นแลว ก็ลงนั่งคุกเขา เอามือยัน กมลงทําอยางโค
เอาปากดื่มน้ําเสร็จแลว ก็หลีกไป
๔. สําหรับคนที่เสียทั้งความประพฤติทางกายและการแสดงออกทางวาจา อีกทั้งจิตใจก็ไมปลอดโปรงดี
งามผองใสเปนครั้งเปนคราวไดเลย ในเวลานั้น ควรตั้งความเมตตาการุณย ความคิดอนุเคราะหชวยเหลือตอเขา
โดยคิดวา โอหนอ ขอใหทานผูนี้ละกายทุจริต บําเพ็ญกายสุจริตไดเถิด ขอใหละวจีทุจริต บําเพ็ญวจีสุจริตไดเถิด
ขอใหละมโนทุจริต บําเพ็ญมโนสุจริตไดเถิด ขอทานผูนี้อยาไดตายไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรกเลย เปรียบ
เหมือนคนเจ็บไข ไดทุกข ปวยหนัก กําลังเดินทางไกล หมูบานขางหนาก็ยังไกล หมูบานขางหลังก็อยูไกล เขาไม
อาจไดอาหารที่เหมาะ ไมอาจไดยาที่เหมาะ ไมอาจไดคนพยาบาลที่เหมาะ ไมอาจไดคนพาไปสูละแวกบาน มีคนผู
หนึ่งเดินทางไกลมาเห็นเขา เขาพึงเขาไปตั้งความเมตตาการุณย ความอนุเคราะหชวยเหลือแกคนที่เจ็บไขนั้น ดวย
ความคิดวา โอหนอ ขอใหคนผูนี้พึงไดอาหารที่เหมาะเถิด พึงไดยาที่เหมาะเถิด พึงไดคนพยาบาลที่เหมาะเถิด พึง
ไดคนพาไปสูละแวกบานที่เหมาะเถิด ขออยาใหคนผูนี้ตองถึงความพินาศเสีย ณ ที่นี้เลย
๕. สําหรับคนที่ดีทั้งความประพฤติทางกาย ทั้งความประพฤติทางวาจาก็เรียบรอย จิตใจก็ปลอดโปรงดี
งาม ผองใสอยูเรื่อยๆ ตามกาลเวลา สําหรับคนเชนนี้ ควรมนสิการทั้งการที่เขามีความประพฤติทางกายเรียบรอย
หมดจด ทั้งการที่เขามีความประพฤติทางวาจาเรียบรอยหมดจด และทั้งการที่เขาไดมีจิตใจปลอดโปรงดีงามผอง
ใสอยูเรื่อยๆ ซึ่งนับวาเปนคนนาเลื่อมใสทั่วทุกอยางรอบดาน พาใหคนที่มนสิการมีจิตใจผองใสดวย เปรียบ
เหมือนสระโบกขรณี มีน้ําใส เห็นแจว เย็นฉ่ํา นาชื่นใจ ชายฝงบริเวณก็ราบเรียบนารื่นรมย ปกคลุมดวยหมูไม
นานาพรรณ คราวนั้น บุรุษหนึ่งเดินทางรอนแดด ถูกความรอนแผดเผา เหน็ดเหนื่อย หิวกระหาย มาถึงเขา เขา
ลงไปยังสระโบกขรณีนั้น ทั้งอาบทั้งดื่มแลว ขึ้นมา จะนั่งก็ได นอนก็ได ภายใตรมไม ที่ชายฝงสระนั้น91
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องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๖๒/๒๐๗-๒๑๒ (แปลเอาความตามสบาย); นอกจากนี้ พึงดูประกอบ อาฆาตวัตถุ (เรื่องที่ทําใหเกิดอาฆาต) ๙ และ
อาฆาตปฏิวินัย (วิธีกําจัดอาฆาต) ๙ ที่ ที.ปา.๑๑/๓๕๑-๒/๒๗๗; ๔๕๙-๔๖๐/๓๓๑; องฺ.นวก.๒๓/๒๓๓-๔/๔๒๒-๓; อาฆาตวัตถุ ๑๐
อาฆาตปฏิวินัย ๑๐ ที่ องฺ.ทสก.๒๔/๗๙-๘๐/๑๖๐-๑; (มีเฉพาะอาฆาตวัตถุ ที่ วินย.๘/๑๐๙๙/๔๑๑; อภิ.วิ.๓๕/๑๐๒๐/๕๒๖; ๑๐๒๗/๕๒๘)

๔๖

พุทธธรรม

คัมภีรวิสุทธิมัคคแสดงอุบายในการมนสิการ เพื่อแกไขความคิดแคนเคืองขัดใจไวอีกหลายอยาง สรุปได
เปนขั้นตอนตางๆ ซึ่งพึงเลือกใชตามที่เหมาะกับอุปนิสัยของบุคคล ดังนี้92
๑. ระลึกถึงพุทธโอวาทที่สอนใหระงับความโกรธ และใหมีเมตตา ตักเตือนตนเองวา การยังมัวโกรธอยู
เปนการไมปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา ซึ่งเปนพระศาสดาของตน
พุทธโอวาทเกี่ยวกับความโกรธมีมากมาย เชน ตรัสสอนภิกษุวา แมภิกษุถูกพวกโจรจับไป และเอาเลื่อย
ผากาย ถาภิกษุมีใจขัดเคืองประทุษราย ก็ไมชื่อวาปฏิบัติตามคําสอนของพระองค
อีกแหงหนึ่งวา คนโกรธเทากับทําตัวใหประสบผลรายตางๆ สมใจปรารถนาของศัตรู เชน มีผิวพรรณ
ทราม หนาตาหมนหมอง นอนเปนทุกข เปนตน
อนึ่ง ถาคนอื่นโกรธแลว เราโกรธตอบอีก ก็เทากับทําตัวใหเลวกวาเขา สวนคนที่ไมโกรธตอบคนที่โกรธ
ชื่อวาชนะสงครามที่ชนะไดยาก และชื่อวาบําเพ็ญประโยชนแกทั้งสองฝาย คือ ทั้งแกตนเอง และแกคูกรณี ฯลฯ;
ถาพิจารณาอยางนี้แลว ยังไมหายโกรธ
๒. พึงนึกถึงความดีของเขา ยกเอาแตแงดีของเขาขึ้นมาพิจารณา ถามองไมเห็นวาเขามีความดีอะไรเลย
พึงตั้งจิตการุณย ในการที่เขาจะตองประสบผลรายจากความชั่วของเขาเอง; ถาพิจารณาอยางนี้แลว ก็ไมหายโกรธ
๓. พึงสอนตนเองใหรูตัววา การมัวโกรธเขาอยู มีแตจะทําใหตัวเองนั่นแหละเดือดรอนเปนทุกข คนที่ถูก
โกรธเขาไมรูเรื่องดวย เขาก็อยูของเขาเปนปกติตามสบาย คนโกรธเขา กลับทํารายตนเอง ทําลายคุณธรรมซึ่งเปน
พื้นฐานของศีลที่ตนเองรักษา และประกอบกรรมของอนารยชนเสียเอง ถาคนโกรธคิดจะทํารายคนอื่น ไมวาจะทํา
รายเขาไดแลวหรือไม แตที่แนนอนก็คือ ไดทํารายตนเองเขากอนแลว และตนเองตองถูกกระทบทุกกรณี; ถา
พิจารณาอยางนี้แลว ยังไมหายโกรธ
๔. พึงพิจารณาตามหลักกรรมวา แตละบุคคลมีกรรมเปนของตน ทั้งเขา ทั้งเรา ตางก็จะไดรับผลแหง
กรรมที่เปนสวนของตนๆ ตัวเราเอง ถามัวโกรธ มีโทสะอยู ก็คือกําลังทํากรรมชั่วอยางหนึ่ง และเราก็จะไดรับ
ผลรายจากกรรมของเราเอง ถาเขาทํากรรมชั่ว เขาก็จะไดรับผลรายตามกรรมของเขา; ถาพิจารณาอยางนี้แลว ยัง
ไมหายโกรธ
๕. พึงพิจารณาคุณความดี คือการบําเพ็ญบารมีของพระพุทธเจา ระลึกถึงตัวอยางความเสียสละของ
พระองค ตั้งแตครั้งเปนพระโพธิสัตว เชน ในชาดกหลายเรื่อง พระองคไดทรงสละชีวิตชวยเหลือแมแตศัตรู ถูก
เขากลั่นแกลง ก็ไมผูกอาฆาต และชนะใจเขาดวยความดี แมตัวอยางผูบําเพ็ญความเสียสละและขันติบารมีอื่นๆ
ก็พึงนํามาพิจารณาได เพื่อเปนตัวอยางเสริมกําลังใจใหสามารถดํารงตนอยูในความดี; ถาพิจารณาอยางนี้แลว ยัง
ไมหายโกรธ
๖. พึงพิจารณาความยาวนานแหงสังสารวัฏ ซึ่งทานกลาววา หาไดยาก ที่ใครๆ จะไมเคยเปนบิดา
มารดา บุตรธิดา พี่นอง ญาติเพื่อนพอง ที่เคยมีอุปการะแกกัน พึงนึกวา เขากับเรา ก็คงไดเคยเปนพอแม พี่นอง
มีอุปการะแกกันมา (เหตุการณนี้ เปนเพียงเรื่องราวเล็กนอยฉากหนึ่งเทานั้น) ไมควรจะมาเกลียดโกรธคิด
ประทุษรายกัน; ถาพิจารณาอยางนี้แลว ก็ยังไมหายโกรธ
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วิสุทฺธิ.๒/๙๓-๑๐๖ (คัมภีรวิสุทธิมัคคบรรยายเรื่องนี้ไว เพราะเปนสวนหนึ่งแหงการเจริญเมตตาพรหมวิหาร ซึ่งเปนกรรมฐานอยาง
หนึ่ง แมอุบายในการมนสิการเกี่ยวกับกรรมฐานอยางอื่น เชน อสุภะ และธาตุมนสิการ เปนตน ทานก็แสดงไวมากเชนเดียวกัน; อนึ่ง
พึงสังเกตดวยวา วิธีมนสิการ ณ ที่นี้ ทานแสดงสําหรับพระภิกษุ แตคฤหัสถก็อาจพิจารณาเลือกใชใหเหมาะกับตนได)

โยนิโสมนสิการ – วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม

๔๗

๗. พึงพิจารณาอานิสงสแหงเมตตา วาเมื่อตนปฏิบัติตาม จะไดรับผลดีอยางไรๆ บาง เชนวา หลับก็เปน
สุข ตื่นก็เปนสุข ไมฝนราย เปนที่รักใครของคนทั้งหลาย เปนตน ตนควรปฏิบัติตาม เพื่อใหไดรับผลดีเชนนั้น;
ถาพิจารณาอยางนี้แลว ยังไมหายโกรธ
๘. พึงพิจารณาแบบจําแนกแยกธาตุ ใหมองเห็นความจริงวา ที่คิดโกรธวุนวายกันไป ความจริงก็มีแตสิ่ง
สมมติ คิดวาเปนสัตวบุคคล เปนผูนั้นผูนี้ ที่จริงมีแตอาการ ๓๒ เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง มีแตธาตุตางๆ มี
แตขันธ ๕ มีแตอายตนะ ๑๒ มาประชุมกัน จะโกรธอะไร สวนไหน ความโกรธนั้นไมมีฐานที่ตั้งอะไรเลย; ถา
พิจารณาแงนี้แลว ยังไมหายโกรธ
๙. พึงแสดงออกภายนอก ในทางปฏิบัติ ดวยการใหสิ่งของ คือ หาสิ่งของมาใหแสดงไมตรีจิต และรับ
ของใหตอบแทนแกกัน เพราะทานชวยใหคนใจออนโยนเขาหากัน และพูดจากัน พวงเอาปยวาจามาดวย จึงเปน
เครื่องระงับอาฆาตที่ไดผลยิ่ง
เทาที่กลาวมานี้ เปนเพียงตัวอยางแสดงใหเห็นแนววิธีพิจารณา ที่จัดอยูในพวกโยนิโสมนสิการแบบเรา
กุศล เปนตัวอยางวิธีพิจารณาที่ใชไดทั่วๆ ไปบาง ใชไดกับกุศลธรรมเฉพาะอยางบาง ขอสําคัญอยูที่วา เมื่อเขาใจ
หลักการและแนววิธีทั่วๆ ไปดีแลว ผูฉลาดในอุบาย อาจคิดคนปรุงแตงรายละเอียดแบบตางๆ ของวิธีคิดแบบนี้
ไดเพิ่มมากขึ้น เพื่อใชใหเหมาะสมกับการสรางเสริมกุศลหรือคุณธรรมเฉพาะแตละอยาง และสอดคลองทันกับ
กระบวนความคิดของมนุษยในกาลสมัยนั้นๆ อันจะทําใหใชปฏิบัติไดผลดียิ่งขึ้น
กลาวไดวา วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรมนี้ เปนวิธีที่เปดกวางที่สุดสําหรับการขยายดัดแปลง และ
สรรหาวิธีการปลีกยอยตางๆ มาใชไดอยางมากมายกวางขวาง สุดแตจะใหไดผลดีแกจริต อัธยาศัยของบุคคลที่
แตกตางกัน และเขากับสภาพแวดลอม ที่เปลี่ยนแปลงแปลกกันไปตามถิ่นฐานกาลสมัย
นอกจากหลักการทั่วไปที่กลาวขางตนแลว ควรกลาวย้ําถึงองคประกอบสําคัญที่คอยพยุงความคิดใหอยู
ในโยนิโสมนสิการ อันไดแกสติ
สติชวยยั้งหยุดความคิดที่หลงลอยไปเปนอโยนิโสมนสิการ และชวยเหนี่ยวรั้งหรือดึงใหกลับมาตั้งตนใน
แนวทางของโยนิโสมนสิการไดใหม จึงเปนองคธรรมที่ผูมีโยนิโสมนสิการจะตองใชอยูเรื่อยไป
อนึ่ง โยนิโสมนสิการแบบตางๆ ซึ่งสรุปไดเปน ๒ คือ โยนิโสมนสิการเพื่อความรูตามสภาวะ และโยนิโส
มนสิการเพื่อเสริมสรางกุศลธรรมนั้น มีจุดแยกอยูที่ขณะตั้งตนความคิด และสติอาจมีบทบาทสําคัญในการเลือก
ทางแยกที่จุดตั้งตนระหวางโยนิโสมนสิการแบบตางๆ นี้ เชนเดียวกับที่สติสามารถเลือกระหวางโยนิโสมนสิการ
กับอโยนิโสมนสิการ
ดังเชนวา เมื่อรับรูอารมณแลว มีสติกําหนดมุงเพื่อจะรูตามความเปนจริง ก็เขาแนวโยนิโสมนสิการเพื่อ
ความรูตามสภาวะ แตถาสติกําหนดกุศลธรรมอยางใดอยางหนึ่งเปนที่หมาย หรือระลึกถึงภาพความคิดที่ดีงาม
บางอยางไวในใจ ก็เดินเขาสูโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสรางกุศลธรรม
โยนิโสมนสิการเพื่อรูตามสภาวะนั้น ขึ้นตอความจริงที่เปนไปอยูตามธรรมดา จึงมีลักษณะแนนอนเปน
อยางเดียว สวนโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสรางกุศลธรรม ยังเปนเรื่องของการปรุงแตงในใจตามวิสัยของสังขาร จึง
มีลักษณะแผกผันไปไดหลากหลาย

๔๘

พุทธธรรม

๙. วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบัน
วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน หรือวิธีคิดแบบมีปจจุบันธรรมเปนอารมณ เรียกสั้นๆ วา วิธีคิด
แบบอยูกับปจจุบัน อันจัดเปนวิธีคิดแบบที่ ๙ นี้ เปนเพียงการมองอีกดานหนึ่งของการคิดแบบอื่นๆ จะวาแทรก
หรือคลุมวิธีคิดแบบกอนๆ ที่กลาวมาแลว ก็ได แตที่แยกออกมาแสดงเปนอีกขอหนึ่งตางหาก ก็เพราะมีแงที่ควร
ทําความเขาใจพิเศษ และมีความสําคัญโดยลําพังตัวของมันเอง
อนึ่ง วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบันนี้ มีเนื้อหารวมอยูในสติปฏฐาน ๔ ซึ่งจะกลาวถึงในองคมรรคขอ
ที่ ๗ คือ สัมมาสติดวย แตที่แยกบรรยาย ก็เพราะเพงความหมายคนละแง กลาวคือ ในสติปฏฐาน การบรรยาย
เพงถึงการตั้งสติระลึกรูเต็มตื่นอยูกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น กําลังเปนไปอยู กําลังรับรู หรือกําลังกระทําในปจจุบันทัน
ทุกๆ ขณะ สวนในที่นี้ การบรรยายเพงถึงการใชความคิด และเนื้อหาของความคิด ที่สติระลึกรูกําหนดอยูนั้น
ขอที่จะตองทําความเขาใจเปนพิเศษเกี่ยวกับวิธีคิดแบบนี้ ก็คือ การที่มีผูเขาใจผิดเกี่ยวกับความหมาย
ของการเปนอยูในปจจุบัน หรือมีปจจุบันธรรมเปนอารมณ โดยเห็นไปวา พระพุทธศาสนาสอนใหคิดถึงสิ่งที่อยู
เฉพาะหนา กําลังเปนไปในปจจุบันเทานั้น ไมใหคิดพิจารณา เกี่ยวกับอดีตหรืออนาคต ตลอดจนไมใหคิด
เตรียมการหรือวางแผนงานเพื่อกาลภายหนา
เมื่อเขาใจผิดแลว ถาเปนผูปฏิบัติธรรม ก็เลยปฏิบัติผิดจากหลักพระพุทธศาสนา ถาเปนบุคคลภายนอก
มองเขามา ก็เลยเพงวาถึงผลรายตางๆ ที่พระพุทธศาสนาจะนํามาใหแกหมูชนผูปฏิบัติ
กลาวโดยสรุป ความหมายที่ควรเขาใจเกี่ยวกับปจจุบัน อดีต และอนาคต สําหรับการใชความคิดแบบที่
๙ นี้ มีดังนี้93
- ความคิดที่ไมอยูกับปจจุบัน คือความคิดที่เกาะติดอดีตและเลื่อนลอยไปในอนาคตนั้น มีลักษณะ
สําคัญที่พูดไดสั้นๆ วา เปนความคิดในแนวทางของตัณหา หรือคิดดวยดวยอํานาจตัณหา คิดไปตามความรูสึก
หรือใชคําสมัยใหมวา ตกอยูใตอํานาจอารมณ94 โดยมีอาการหวนละหอยโหยหาอาลัยอาวรณถึงสิ่งที่ลวงแลว
เพราะความเกาะติดหรือคางคาในรูปใดรูปหนึ่ง หรือเควงควางเลื่อนลอยฟุงซานไปในภาพที่ฝนเพอปรุงแตง ซึ่งไม
มีฐานแหงความเปนจริงในปจจุบัน เพราะอึดอัดไมพอใจสภาพที่ประสบอยู ปรารถนาจะหนีจากปจจุบัน
สวนความคิดชนิดที่เปนอยูในปจจุบัน มีลักษณะที่พูดสั้นๆ ไดวา เปนการคิดในแนวทางของความรู
หรือคิดดวยอํานาจปญญา ถาคิดในแนวทางของความรู หรือคิดดวยอํานาจปญญาแลว ไมวาจะเปนเรื่องที่เปนไป
อยูในขณะนี้ หรือเปนเรื่องลวงไปแลว หรือเปนเรื่องของกาลภายหนา ก็จัดเขาในการอยูกับปจจุบันทั้งนั้น
ดังจะเห็นไดชัดเจนวา ความรู การคิด การพิจารณาดวยปญญา เกี่ยวกับเรื่องอดีต ปจจุบัน หรืออนาคต
ก็ตาม เปนสิ่งที่ถูกตอง และมีความสําคัญตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาในทุกระดับ ตั้งแตในระดับ
ชีวิตประจําวัน เชน การสั่งสอนเกี่ยวกับบทเรียนจากอดีต ความไมประมาทระมัดระวังปองกันภัยในอนาคต เปน
ตน จนถึงในระดับการรูแจงสัจธรรม ตลอดจนการบําเพ็ญพุทธกิจ เชน ปุพเพนิวาสานุสติญาณ (รูอดีต) อตี
ตังสญาณ (รูอดีต) อนาคตังสญาณ (รูอนาคต) เปนตน
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บทวาดวยโยนิโสมนสิการนี้ ไดเขียนตนฉบับ ๒ ครั้ง เพราะครั้งแรก ตนฉบับที่เปนลายมือหายไป จึงตองเขียนใหม ในการเขียนครั้ง
กอนที่ตนฉบับไดหายไปนั้น เนื้อความสวนที่ทําความเขาใจเปนพิเศษ เพื่อแกไขความเขาใจผิดเรื่องนี้ เปนตอนที่ไดพยายามคิดเขียน
โดยมุงจะใหชัดเจนมากที่สุดแหงหนึ่ง สวนในการเขียนครั้งใหมนี้ไมอาจจดจําความที่เขียนไปแลวในครั้งกอนได จึงเขียนพอใหเขาใจ
อารมณในที่นี้ หมายถึงคําที่ตรงกับภาษาอังกฤษวา emotion ไมใชอารมณในภาษาธรรม (แตถามองใหลึกจริงๆ ก็เปนการตกอยูใน
อํานาจของอารมณในภาษาธรรมดวย)
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- วาโดยความหมายทางธรรม ในขั้นการฝกอบรมทางจิตใจที่แทจริง คําวา อดีต ปจจุบัน และอนาคต
ก็ไมตรงกับความเขาใจของคนทั่วไป คําวา “ปจจุบัน” ตามที่คนทั่วไปเขาใจ มักครอบคลุมกาลเวลาชวงกวางที่ไม
ชัดเจน สวนในทางธรรม เมื่อวาถึงการปฏิบัติทางจิต ปจจุบัน หมายถึงขณะเดียวที่กําลังเกิดขึ้นเปนอยู
ในความหมายที่ลึกลงไปนี้ เปนอยูในปจจุบัน หรืออยูกับปจจุบัน หมายถึงมีสติทันอยูกับ สิ่งที่รับรู
เกี่ยวของ หรือตองทําในเวลานั้นๆ แตละขณะ ทุกๆขณะ ถาจิตรับรูสิ่งใดแลว เกิดความชอบใจหรือไมชอบใจขึ้น
ก็ติดของวนเวียนอยูกับภาพของสิ่งนั้นที่สรางซอนขึ้นในใจ เปนอัน ตกไปในอดีต (เรียกวา “ตกอดีต”) ตามไมทัน
ของจริง หลุดหลงพลาดไปจากขณะปจจุบันแลว หรือถาจิตหลุดลอยจากขณะปจจุบัน คิดฝนไปตามความรูสึกที่
เกาะเกี่ยวกับภาพเลยไปขางหนาของสิ่งที่ยังไมมา ก็เปนอันฟุ้งไปในอนาคต
โดยนัยนี้ แมแตอดีต และอนาคต ตามความหมายทางธรรม ก็อาจยังอยูในขอบเขตแหงเวลาปจจุบัน
ตามความหมายของคนทั่วไป
- ตามเนื้อความที่กลาวมาแลวนี้ จะมองเห็นความหมายสําคัญแงหนึ่งของคําวาปจจุบันในทางธรรมวา
มิใชเพงที่เหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นอยูในโลกภายนอกแททีเดียว แตหมายถึงสิ่งที่เกี่ยวของในขณะนั้นๆ เปน
สําคัญ ดังนั้น มองอีกดานหนึ่งสิ่งที่ตามความหมายของคนทั่วไปวาเปนอดีต หรือเปนอนาคต ก็อาจกลายเปน
ปจจุบันตามความหมายทางธรรมได เชนเดียวกับที่ปจจุบันของคนทั่วไปอาจกลายเปนอดีตหรืออนาคตตาม
ความหมายทางธรรมดังไดกลาวมาแลว
สรุปงายๆ วา ความเปนปจจุบันกําหนดเอาที่ความเกี่ยวของ ตองรู ตองทํา เปนสําคัญ ขยายความหมาย
ออกมาในวงกวางถึงระดับชีวิตประจําวัน สิ่งที่เปนปจจุบัน คลุมถึงเรื่องราวทั้งหลายที่เชื่อมโยงตอกันมาถึงสิ่งที่
กําลังรับรู กําลังพิจารณาเกี่ยวของตองกระทําอยู เรื่องที่เกี่ยวของกับการกระทํากิจหนาที่ เรื่องที่ปรารภเพื่อทํากิจ
สิ่งที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหรือปฏิบัติได ไมใชคิดเลื่อนลอยฟุงเพอฝนไปกับอารมณที่ชอบใจหรือไมชอบใจ หรือ
ติดของอยูกับความชอบ ความชัง หรือฟุงซานพลานไปอยางไรจุดหมาย
ความหมายแงตางๆ เหลานี้ จะมองเห็นไดจากพุทธพจน ที่จะยกมาแสดงในที่นี้ แมแตพุทธพจนที่ตรัส
แนะนําไมใหรําพึงหลัง ไมใหเพอหวังอนาคต ก็เปนการตัดความรูสึกฝายนั้นออกไป โดยอยูกับความตระหนักรู
ภาวะที่เปนจริงในการทํากิจหนาที่ ดังจะขอใหสังเกตจากบาลีที่ยกมาอางตอไปนี้
“ไม่พึงหวนละห้อยถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่พึงเพ้อหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง, สิ่งใดเป็นอดีต สิ่งนั้นก็
ล่วงเลยไปแล้ว สิ่งใดเป็นอนาคต สิ่งนั้นก็ยังไม่ถึง; ส่วนผู้ใดมองเห็นแจ้งชัด ซึ่งสิ่งที่เป็น
ปัจจุบันในกรณีนั้นๆ อันไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลน ครั้นรู้ชัดแล้ว พึงบําเพ็ญสิ่งนั้น
“ควรทําความเพียรเสียแต่วันนี้ ใครเล่ารู้ได้ว่าจะตายในวันพรุ่ง, กับพญามัจจุราชแม่ทัพ
ใหญ่นั้น ไม่มีการผัดเพี้ยนได้เลย
“ผู้ที่เป็นอยู่อย่างนี้ มีความเพียร ไม่ซึมเซาทั้งคืนวัน พระสันตมุนีทรงเรียนขานว่า ผู้มีแต่
ละวันเจริญดี”95
อีกแหงหนึ่งวา
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ภัทเทกรัตตสูตร, ม.อุ.๑๔/๕๒๖-๕๓๔/๓๔๘-๓๕๑ และดูสูตรสืบเนื่องตอๆ ไป ๑๔/๕๓๕-๕๗๘/๓๕๒-๓๗๕, (ผูมีแตละวันเจริญดี
แปลจาก ภทฺเทกรตฺต ซึ่งแปลโดยพยัญชนะวา ผูมีราตรีเดียวเจริญ จะแปลวา ผูมีแตละราตรีนําโชค ก็ได)

๕๐

พุทธธรรม
“ผู้ถึงธรรม ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มา ดํารงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็น
ปัจจุบัน ฉะนั้น ผิวพรรณจึงผ่องใส
“ส่วนเหล่าชนที่อ่อนปัญญา เฝ้าแต่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มา ละห้อยหาสิ่งที่ล่วงแล้ว จึงซูบ
ซีดหม่นหมอง เหมือนต้นอ้อสด ที่เขาถอนทึ้งขึ้นทิ้งไว้ที่ในกลางแดด96

พึงสังเกตการวางทาทีของจิตใจเกี่ยวกับกาลเวลา ในแงที่ไมเปนไปตามอํานาจตัณหา ตามบาลีขางตนนี้
แลวเทียบกับการปฏิบัติตออนาคตดวยปญญา ที่ใชบําเพ็ญกิจตามบาลีขอตอๆ ไป เริ่มตั้งแตคําสอนเกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตของชาวบาน ไปจนถึงการบําเพ็ญกิจของพระภิกษุ และเริ่มแตการบําเพ็ญกิจสวนตัว ไปจนถึงความ
รับผิดชอบตอกิจการของสวนรวม ดังนี้
“พึงระแวงสิ่งที่ควรระแวง พึงป้องกันภัยที่ยังไม่มาถึง, ธีรชนตรวจตราโลกทั้งสอง เพราะ
คํานึงภัยที่ยังไม่มาถึง”97
“เป็นคนควรหวังเรื่อยไป บัณฑิตไม่ควรท้อแท้ เราเห็นประจักษ์มากับตนเอง เราปรารถนา
อย่างใด ก็ได้สมตามนั้น”98
“เธอทั้งหลาย จงยังกิจ (ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น) ให้สําเร็จ ด้วยความไม่ประมาท”99
ตัวอยางการคํานึงอนาคตแลวปฏิบัติตนเองของพระภิกษุ
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมองเห็นภัยอนาคต ๕ ประการต่อไปนี้ ย่อมควรแท้ที่ภิกษุจะเป็นอยู่
โดยเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศตัวเด็ดเดี่ยว เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อเข้าถึง
ธรรมที่ยังไม่เข้าถึง เพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้ง; ๕ ประการ คืออะไร? ได้แก่
(๑) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นดังนี้ว่า: เวลานี้ เรายังหนุ่ม ยังเยาว์ มีผมดําสนิท
ประกอบด้วยความหนุ่มแน่นยามปฐมวัย แต่ก็จะมีคราวสมัยที่ความชราจะเข้าต้องกายนี้ได้ ก็แล
การที่คนแก่เฒ่า ถูกชราครอบงําแล้ว จะมนสิการคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย ย่อมมิใช่จะทําได้
โดยง่าย การที่จะเสพอาศัยเสนาสนะอันสงัดในราวป่าแดนไพร ก็มิใช่จะทําได้โดยง่าย อย่ากระนั้น
เลย ก่อนที่สภาพอันไม่น่าปรารถนา ไม่น่าชอบใจ ไม่น่าพึงใจนั้น จะมาถึง เราเร่งเริ่มระดมความ
เพียรเสียก่อนเถิด เพื่อจะได้บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ...ซึ่งเมื่อเรามีพร้อมแล้ว แม้จะแก่เฒ่าลง
ก็จักเป็นอยู่ผาสุก...
(๒) อีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่า: เวลานี้ เรามีอาพาธน้อย มีความเจ็บไข้
น้อย ประกอบด้วยแรงไฟเผาผลาญย่อยอาหารที่สม่ําเสมอ ไม่เย็นเกินไป ไม่ร้อนเกินไป พอดี
เหมาะแก่การบําเพ็ญเพียร แต่ก็จะมีคราวสมัยที่ความเจ็บไข้จะเข้าต้องกายนี้ได้ ฯลฯ เราจะเร่ง
เริ่มระดมความเพียร...แม้เจ็บไข้ ก็จักเป็นอยู่ผาสุก...
(๓) อีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่า: เวลานี้ ข้าวยังดี บิณฑบาตหาได้ง่าย การ
ยังชีพด้วยการอุ้มบาตรเที่ยวไป ก็ยังทําได้ง่าย แต่ก็จะมีคราวสมัยที่อาหารขาดแคลน ข้าวไม่ดี หา
บิณฑบาตได้ยาก การยังชีพด้วยการอุ้มบาตรเที่ยวไป มิใช่ทําได้ง่าย พวกประชาชนในที่หาอาหาร
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สํ.ส.๑๕/๒๒/๗
ขุ.ชา.๒๗/๕๔๕/๑๓๖; ๑๐๙๒/๒๓๑
ขุ.ชา.๒๗/๕๑/๑๗; ๑๘๕๔/๓๖๒; ๒๘/๔๕๐/๑๖๗ เปนตน
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ได้ยาก ก็จะอพยพไปยังถิ่นที่หาอาหารได้ง่าย วัดในถิ่นนั้นก็จะเป็นที่คับคั่งจอแจ ก็เมื่อวัดคับคั่ง
จอแจ การที่จะมนสิการคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย ย่อมมิใช่จะทําได้ง่าย การที่จะเข้าเสพ
อาศัยเสนาสนะอันสงัดในราวป่าแดนไพร ก็มิใช่จะทําได้ง่าย อย่ากระนั้นเลย ฯลฯ เราจะเร่งเริ่ม
ระดมความเพียร...แม้อาหารขาดแคลน ก็จักเป็นอยู่ผาสุก...
(๔) อีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่า: เวลานี้ ประชาชนทั้งหลาย พร้อมเพรียง
ร่วมบันเทิง ไม่วิวาทกัน เป็นเหมือนน้ํากับน้ํานม มองดูกันด้วยสายตารักใคร่ แต่ก็จะมีคราวสมัย
ที่เกิดมีภัย มีการก่อกําเริบในแดนดง ชาวชนบทพากันขึ้นยานหนีแยกย้ายกันไป ในเมื่อมีภัย
ประชาชนทั้งหลายย่อมอพยพไปยังถิ่นที่ปลอดภัย วัดในถิ่นนั้นก็จะคับคั่งจอแจ ฯลฯ เราจะเร่ง
เริ่มระดมความเพียร...แม้เมื่อมีภัย ก็จักเป็นอยู่ผาสุก...
(๕) อีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่า: เวลานี้ สงฆ์ยังพร้อมเพรียง ร่วมบันเทิงไม่
วิวาทกัน มีการสวดปาติโมกข์ร่วมกัน เป็นอยู่ผาสุก แต่ก็จะมีคราวสมัยที่สงฆ์แตกแยกกัน ครั้น
เมื่อสงฆ์แตกแยกแล้ว การที่จะมนสิการคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย ย่อมจะมิใช่เป็นสิ่งที่ทําได้
โดยง่าย การที่จะเข้าเสพอาศัยเสนาสนะอันสงัดในราวป่าแดนไพร ก็มิใช่จะทําได้ง่าย อย่ากระนั้น
เลย ฯลฯ เราจะเร่งเริ่มระดมความเพียร...แม้สงฆ์แตกแยกกัน ก็จักเป็นอยู่ผาสุก...”100
อีกสูตรหนึ่ง ตรัสสอนภิกษุผูอยูปาวา เมื่อมองเห็นอนาคตภัย ๕ ประการ ควรจะเปนอยูโดยไมประมาท
มีความเพียรอุทิศตัวเด็ดเดี่ยว เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อเขาถึงธรรมที่ยังไมเขาถึง เพื่อประจักษแจงธรรม
ที่ยังไมประจักษแจง
อนาคตภัย ๕ ประการนั้น คือ ภิกษุพิจารณาวา ตนเองอยูผูเดียวในปา งู แมงปอง หรือตะขาบ อาจขบ
กัด หรืออาจพลัดลื่นหกลม อาหารที่ฉันแลวอาจเปนพิษ ดีหรือเสมหะอาจกําเริบ อาจเปนโรคลมรายแรง อาจพบ
สัตวราย เชน สิงห เสือ หมี อาจพบคนรายหรือพบอมนุษยราย แลวถูกทําอันตราย อาจถึงแกความตายเพราะ
เหตุเหลานั้น จึงจะตองเริ่มระดมความเพียร เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ101
ในดานการคิดเตรียมการ เพื่อปกปองคุมครองกิจการ และประโยชนสุขของสวนรวม ในกาลภายหนา ก็
มีพุทธพจนตรัสสนับสนุนไว เปนตัวอยางคลายๆ กัน เชน
“ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัย ๕ ประการเหล่านี้ ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้ จักเกิดขึ้นในกาล
ต่อไป เธอทั้งหลายพึงรู้ตระหนักล่วงหน้าไว้ ครั้นรู้ตระหนัก ล่วงหน้าแล้ว พึงพยายามเพื่ อ
ป้องกันอนาคตภัยเหล่านั้น; อนาคตภัย ๕ ประการ คืออะไร? ได้แก่
(๑) ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้มิได้เจริญกาย มิได้เจริญศีล มิได้เจริญจิต มิได้
เจริญปัญญา, เธอเหล่านั้น ทั้งที่ตนเองมิได้เจริญกาย – ศีล – จิต – ปัญญา จักให้อุปสมบทชน
เหล่าอื่น และพวกเธอจักไม่สามารถฝึกฝนชนเหล่านั้นในอธิศีล ในอธิจิต ในอธิ-ปัญญา, แม้ชน
เหล่านั้นก็จักเป็นผู้มิได้เจริญกาย มิได้เจริญศีล มิได้เจริญจิต มิได้เจริญปัญญา, ชนเหล่านั้น ทั้งที่
ตนเองมิได้เจริญกาย – ศีล – จิต – ปัญญา ก็จักให้อุปสมบทชนเหล่าอื่น และจักไม่สามารถ
ฝึกฝนชนเหล่านั้นในอธิศีล ในอธิจิต ในอธิปัญญา, แม้ชนเหล่านั้น ก็จักเป็นผู้มิได้เจริญกาย
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พุทธธรรม
มิได้เจริญศีล มิได้เจริญจิต มิได้เจริญปัญญา; โดยนัยนี้แล เพราะธรรมเลอะเลือน วินัยก็เลอะ
เลือน เพราะวินัยเลอะเลือน ธรรมก็เลอะเลือน...
(๒) อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้มิได้เจริญกาย มิได้เจริญศีล
มิได้เจริญจิต มิได้เจริญปัญญา...เธอเหล่านั้นจักให้นิสัย (เป็นอาจารย์ปกครองดูแลสั่งสอน
ฝึกอบรม) แก่ชนเหล่าอื่น ฯลฯ โดยนัยนี้แล เพราะธรรมเลอะเลือน วินัยก็เลอะเลือน เพราะ
วินัยเลอะเลือน ธรรมก็เลอะเลือน...
(๓) อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้มิได้เจริญกาย มิได้เจริญศีล
มิได้เจริญจิต มิได้เจริญปัญญา, เธอเหล่านั้น...กล่าวอภิธรรมกถา เวทัลลกถา ถลําเข้าสู่ธรรมที่
ผิด ก็จักไม่รู้ตัว, โดยนัยนี้แล เพราะธรรมเลอะเลือน วินัยก็เลอะเลือน เพราะวินัยเลอะเลือน
ธรรมก็เลอะเลือน...
(๔) อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้มิได้เจริญกาย มิได้เจริญศีล
มิได้เจริญจิต มิได้เจริญปัญญา, เธอเหล่านั้น...ครั้นเมื่อมีผู้กล่าวสูตรทั้งหลาย ที่เป็นตถาคต
ภาษิต ลึกซึ้ง มีอรรถล้ําลึก เป็นโลกุตระ เกี่ยวด้วยสุญญตา จักไม่ตั้งใจฟัง ไม่เงี่ยโสตลงสดับ ไม่
ตั้งจิตเพื่อจะรู้ ไม่สําคัญเห็นธรรมเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งอันพึงเล่าเรียน, แต่ครั้นเมื่อเขากล่าวสูตร
ทั้งหลายที่กวีแต่ง เป็นบทกวี มีอักขระ พยัญชนะวิจิตร เป็นเรื่องภายนอก เป็นสาวกภาษิต จัก
ตั้งใจฟัง จักเงี่ยโสตลงสดับ จักตั้งจิตเพื่อจะรู้ และจักสําคัญเห็นธรรมเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งอันพึงเล่า
เรียน, โดยนัยนี้แล เพราะธรรมเลอะเลือน วินัยก็เลอะเลือน เพราะวินัยเลอะเลือน ธรรมก็เลอะ
เลือน...
(๕) อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้มิได้เจริญกาย มิได้เจริญศีล
มิได้เจริญจิต มิได้เจริญปัญญา...ภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระ จักเป็นผู้มักมาก ย่อหย่อน เป็นผู้นํา
ในทางเชือนแช ทอดธุระในการอยู่สงัด ไม่เริ่มระดมความเพียร เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อ
เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึง เพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้ง, ชุมชนผู้เกิดภายหลัง จัก
ถือตามอย่างภิกษุเถระเหล่านั้น และชุมชนแม้นั้น ก็จักเป็นผู้มักมาก ย่อหย่อน เป็นผู้นําในทาง
เชือนแช ทอดธุระในการอยู่สงัด ไม่เริ่มระดมความเพียร...โดยนัยนี้แล เพราะธรรมเลอะเลือน
วินัยก็เลอะเลือน เพราะวินัยเลอะเลือน ธรรมก็เลอะเลือน;
“ภิกษุทั้งหลาย นี้คืออนาคตภัยประการที่ ๕ ซึ่งยังไม่เกิดในบัดนี้ จักเกิดขึ้นในกาลต่อไป
เธอทั้งหลายพึงรู้ตระหนักล่วงหน้า และครั้นรู้ตระหนักแล้ว พึงพยายามเพื่อป้องกันอนาคตภัย
นั้น...”102
นอกจากนี้ ยังตรัสอนาคตภัยเกี่ยวกับสวนรวมไวอีกหมวดหนึ่ง ความวา
“ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัย ๕ ประการเหล่านี้ ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้ แต่จักเกิดขึ้นในกาล
ต่อไป เธอทั้งหลายพึงรู้ตระหนักล่วงหน้าไว้ และครั้นรู้ตระหนักแล้ว พึงพยายามเพื่อป้องกัน
อนาคตภัยเหล่านั้น; อนาคตภัย ๕ ประการ คืออะไร? ได้แก่
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(๑) ภิกษุทั้งหลาย ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้ชอบสวยชอบงามในเรื่องจีวร...
จักละเลิกการถือครองผ้าบังสุกุล จักละเลิกเสนาสนะอันสงัดในราวป่าแดนไพร จักมาออกันอยู่ใน
หมู่บ้าน อําเภอ และเมืองหลวง และจักประกอบการแสวงหาอันไม่สมควร อันไม่เหมาะ มี
ประการต่างๆ เพราะเห็นแก่จีวร...
(๒) อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้ชอบดีงามเอร็ดอร่อยในเรื่อง
อาหารบิณฑบาต...จักมาออกันอยู่ ในหมู่บ้าน อําเภอ และเมืองหลวง คอยแสวงหารสเลิศด้วย
ปลายลิ้น และจักประกอบการแสวงหาอันไม่สมควร อันไม่เหมาะ มีประการต่างๆ เพราะเห็นแก่
อาหารบิณฑบาต...
(๓) อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้ชอบโก้ชอบงาม ในเรื่องที่อยู่
อาศัย...และจักประกอบการแสวงหาอันไม่สมควร อันไม่เหมาะ มีประการต่างๆ เพราะเห็นแก่ที่
อยู่อาศัย...
(๔) อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้อยู่คลุกคลีด้วยภิกษุณี นาง
สิกขมานา และสามเณรทั้งหลาย, และเมื่อมีการคลุกคลีด้วยภิกษุณี นางสิกขมานา และสามเณร
ทั้งหลาย ก็เป็นอันหวังสิ่งนี้ได้ คือ เธอทั้งหลายจักประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่ยินดี หรือจักลา
สิกขา เวียนกลับไปเป็นคฤหัสถ์...
(๕) อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้อยู่คลุกคลีด้วยคนวัดและ
สามเณรทั้งหลาย, และเมื่อมีการคลุกคลีด้วยคนวัดและสามเณรทั้งหลาย ก็เป็นอันหวังสิ่งนี้ได้
คือ เธอทั้งหลายจักเป็นอยู่ ประกอบการบริโภคสิ่งของที่ทําการสั่งสมไว้ มีประการต่างๆ จัก
กระทํานิมิต (เลศนัยหาลาภ) แม้อย่างหยาบๆ แม้ที่แผ่นดิน แม้ที่ปลายผักหญ้า, นี้คืออนาคต
ภัยประการที่ ๕ ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้ จักเกิดขึ้นในกาลต่อไป เธอทั้งหลายพึงรู้ตระหนัก
ล่วงหน้า และครั้นรู้ตระหนักแล้ว พึงพยายาม เพื่อป้องกันอนาคตภัยนั้น...”103
เทาที่กลาวมานี้ เปนตัวอยาง พอเปนเครื่องเทียบ เพื่อชวยใหแบงแยกได ระหวางความคิดถึงอดีตและ
อนาคตตามแนวทางของตัณหา ที่เพอฝนเลื่อนลอย ผลาญเวลาและคุณภาพของจิตใจใหสูญเสียไปเปลา กับ
ความคิดถึงอดีตและอนาคตตามแนวทางของปญญา ที่เปนเรื่องของกิจในปจจุบัน อันชวยใหเกิดประโยชนในทาง
ปฏิบัติ ชวยใหการปฏิบัติในปจจุบันถูกตองไดผลดียิ่งขึ้น
เมื่อปฏิบัติถูกตองตามหลักการนี้ จะกลับกลายเปนการสนับสนุนใหมีการตระเตรียมและวางแผนกิจการ
ลวงหนา ดังตัวอยางกิจการสําคัญของสงฆ เชน การสังคายนาครั้งที่ ๑ ก็เกิดขึ้นเพราะความคํานึงอนาคตชนิดที่
เชื่อมโยงถึงกิจที่จะกระทําในปจจุบันได104 โดยนัยดังกลาวมาฉะนี้
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องฺ.ปฺจก.๒๒/๘๐/๑๒๔.
สังคีติสูตร ในพระไตรปฎก ก็เกิดจากการที่พระพุทธเจาทรงปรารภอดีต (การแตกแยกของนิครนถ ภายหลังศาสดาสิ้นชีพ) และทรง
ปรารภอนาคต (การรอยกรองธรรมวินัย เพื่อเปนหลักชวยมิใหสงฆภายหนาแตกแยกกัน);
ขอสรุปที่ดีที่สุด ก็คือ ความหมายของสติ ที่เปนพุทธพจนนั่นเองวา “ระลึกกิจที่ทํา คําที่พูดแล้ว แม้นานได้” (ที.ปา.๑๑/
๓๕๗/๒๘๓; อภิ.วิ.๓๕/๕๔๓/๓๐๖; ฯลฯ ฯลฯ)

๕๔

พุทธธรรม

๑๐. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท
วิธีคิดแบบวิภัชชวาท ความจริง วิภัชชวาทไมใชวิธีคิดโดยตรง แตเปนวิธีพูด หรือการแสดงหลักการ
แหงคําสอนแบบหนึ่ง
อยางไรก็ตาม การคิด กับการพูด เปนกรรมใกลชิดกันที่สุด กอนจะพูด ก็ตองคิดกอน สิ่งที่พูดลวน
สําเร็จมาจากความคิดทั้งสิ้น ในทางธรรมก็แสดงหลักไววา วจีสังขาร (สภาวะที่ปรุงแตงคําพูด) ไดแกวิตกและ
วิจาร105 ดังนั้น จึงสามารถกลาวถึงวิภัชชวาทในระดับที่เปนความคิดได
ยิ่งกวานั้น คําวา “วาทะ” ตางๆ หรือที่เรียกกันวาวาทะอยางนั้นอยางนี้ ก็มีความหมายลึกซึ้ง เล็งไปถึง
ระบบความคิดซึ่งเปนที่มาแหงระบบคําสอนทั้งหมด ที่เรียกกันวาเปนลัทธิหนึ่ง ศาสนาหนึ่ง หรือปรัชญาสายหนึ่ง
เปนตน คําวาวาทะ จึงเปนไวพจนแหงกันและกัน ของคําวา ทิฏฐิ ทิฐิ หรือทฤษฎี เชน สัพพัต ถิกวาท คือ
สัพพัตถิกทิฏฐิ นัตถิกวาท คือนัตถิกทิฏฐิ สัสสตวาท คือสัสสตทิฏฐิ อุจเฉทวาท คืออุจเฉททิฏฐิ อเหตุกวาท
คืออเหตุกทิฏฐิ เปนตน
คําวา “วิภัชชวาท” นี้ เปนชื่อเรียกอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา เปนคําสําคัญคําหนึ่ง ที่ใชแสดงระบบ
ความคิด ที่เปนแบบของพระพุทธศาสนา และวิธีคิดแบบวิภัชชวาท ก็มีความหมายคลุมถึงวิธีคิดแบบตางๆ ที่
กลาวมาแลวไดหลายอยาง การกลาวถึงวิธีคิดแบบวิภัชชวาท นอกจากทําใหรูจักวิธีคิดแงอื่นๆ เพิ่มขึ้นแลว ยังจะ
ชวยใหเขาใจวิธีคิดบางอยางที่กลาวมาแลวขางตนชัดเจนขึ้นอีกดวย
การที่วิภัชชวาทเปนชื่อเรียกอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา หรือเปนคําหนึ่งที่แสดงระบบความคิดของ
พระพุทธศาสนานั้น ถือไดวาเปนเพราะพระพุทธเจาทรงเรียกพระองคเองวาเปน วิภัชชวาท หรือวิภัชชวาที106
และคําวา วิภัชชวาท หรือวิภัชชวาทีนั้น ก็ไดเปนคําเรียกพระพุทธศาสนา หรือคําเรียกพระนามของพระพุทธเจา
ซึ่งไดใชอางกันมาในประวัติการณแหงพระพุทธศาสนา เชน ในคราวสังคายนาครั้งที่ ๓ พระเจาอโศกมหาราชตรัส
ถามพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ประธานสงฆในการสังคายนาวา พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีวาทะอยางไร พระ
เถระทูลตอบวา “มหาบพิตร พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนวิภัชชวาที”107
ถึงตรงนี้ ก็เทากับบอกวา วิภัชชวาทนั้นเปนคําใหญ ใชเรียกรวมๆ หมายถึงระบบวิธีคิดทั้งหมดของ
พระพุทธศาสนา
วิภัชชวาท มาจาก วิภัชช + วาท “วิภัชช” แปลวา แยกแยะ แบงออก จําแนก หรือแจกแจง ใกลกับคําที่
ใชในปจจุบันวาวิเคราะห “วาท” แปลวา การกลาว การพูด การแสดงคําสอน ระบบคําสอน ลัทธิ วิภัชชวาทก็
แปลวา การพูดแยกแยะ พูดจําแนก หรือพูดแจกแจง หรือระบบการแสดงคําสอนแบบวิเคราะห
ลักษณะสําคัญของความคิดและการพูดแบบนี้ คือ การมอง และแสดงความจริง โดยแยกแยะออกให
เห็นแตละแงละดาน ครบทุกแงทุกดาน ไมใชจับเอาแงหนึ่งแงเดียว หรือบางแง ขึ้นมาวินิจฉัยตีคลุมลงไปอยาง
นั้นทั้งหมด หรือประเมินคุณคาความดีความชั่ว เปนตน โดยถือเอาสวนเดียวหรือบางสวนเทานั้นแลวตัดสิน
พรวดลงไป
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ม.มู.๑๒/๕๐๙/๕๕๐; สํ.สฬ.๑๘/๕๖๑/๓๖๑
เชน ม.ม.๑๓/๗๑๑/๖๕๑; องฺ.ทสก.๒๔/๙๔/๒๐๔ ซึ่งจะแสดงเนื้อความตอไป
วินย.อ.๑/๖๐; ปฺจ.อ.๑๔๕; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๓๒๓๘; และดูประกอบ วิสุทฺธิ.๓/๑๑๔, ๓๗๔; วิภงฺค.อ.๑๖๘; ปฺจ.อ.๖๗๕; และดู
เบ็ดเตล็ด วินย.ฎีกา ๑/๒๒๗; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๓/๔๕,๒๑๗,๕๑๘; องฺ.อ.๓/๑๖๖.

โยนิโสมนสิการ – วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม

๕๕

วาทะที่ตรงขามกับวิภัชชวาท เรียกวา เอกังสวาท แปลวา พูดแงเดียว คือจับไดเพียงแงหนึ่ง ดานหนึ่ง
หรือสวนหนึ่ง ก็วินิจฉัยตีคลุมลงไปอยางเดียวทั้งหมด หรือพูดตายตัวอยางเดียว
เพื่อใหเขาใจความหมายของวิภัชชวาทชัดเจนยิ่งขึ้น อาจจําแนกแนววิธีคิดของวิภัชชวาทนั้นออกใหเห็น
ในลักษณะตางๆ ดังนี้

ก. จําแนกโดยแงดานของความจริง แบงซอยไดเปน ๒ อยาง คือ
๑) จําแนกตามแงดานตางๆ ตามที่เปนอยูจริงของสิ่งนั้นๆ คือ มองหรือแถลงความจริงใหตรงตามที่
เปนอยูในแงนั้นดานนั้น ไมใชจับเอาความจริงแงหนึ่งดานหนึ่ง หรือแงอื่นดานอื่น มาตีคลุมเปนอยางนั้นไปหมด
เชน เมื่อกลาวถึงบุคคลผูหนึ่งวาเขาดีหรือไมดี ก็ชี้ความจริงตามแงดานที่เปนอยางนั้นวา แงนั้น ดานนั้น กรณีนั้น
เขาดีอยางไร หรือไมดีอยางไร เปนตน ไมใชเหมาคลุมงายๆ ทั้งหมด ถาจะประเมินคุณคา ก็ตกลงกําหนดลงวา
จะเอาแงใดดานใดบาง แลวพิจารณาทีละแง ประมวลลงตามอัตราสวน ตัวอยางวิภัชชวาทในแงนี้ เชน คําสอน
เกี่ยวกับกามโภคี หรือชาวบาน ๑๐ ประเภทที่จะกลาวตอไป
๒) จําแนกโดยมอง หรือแสดงความจริงของสิ่งนั้นๆ ใหครบทุกแงทุกดาน คือ เมื่อมอง หรือ
พิจารณาสิ่งใด ก็ไมมองแคบๆ ไมติดอยูกับสวนเดียวแงเดียวของสิ่งนั้น หรือวินิจฉัยสิ่งนั้นดวยสวนเดียวแงเดียว
ของมัน แตมองหลายแงหลายดาน เชน จะวาดีหรือไมดี ก็วา ดีในแงนั้น ดานนั้น กรณีนั้น ไมดีในแงนั้น ดานนั้น
กรณีนั้น สิ่งนี้ ไมดีในแงนั้น แตดีในแงนี้ สิ่งนั้น ดีในแงนั้น แตไมดีในแงนี้ เปนตน
การคิดจําแนกแนวนี้ มองดูคลายกับขอแรก แตเปนคนละอยาง และเปนสวนเสริมกันกับขอแรกใหผล
สมบูรณ ตัวอยางเชน คําสอนเกี่ยวกับกามโภคี คือชาวบาน ๑๐ ประเภทนั้น และเรื่องพระบานพระปา ที่ควรยก
ยอง หรือติเตียน เปนตน108
การคิดแนวนี้ มีผลรวมไปถึงการเขาใจในภาวะที่องคประกอบตางๆ หรือลักษณะดานตางๆ มาประมวล
กันเขาโดยครบถวน จึงเกิดเปนสิ่งนั้นๆ หรือเหตุการณนั้นๆ และการมองสิ่งหนึ่งๆ เหตุการณหนึ่งๆ โดยเห็น
กวางออกไปถึงลักษณะดานตางๆ และองคประกอบตางๆ ของมัน

ข. จําแนกโดยสวนประกอบ
การคิดจําแนกแบบนี้ คือ วิเคราะหแยกแยะออกไป ใหรูเทาทันภาวะที่สิ่งนั้นๆ เกิดขึ้นจากองคประกอบ
ยอยๆ ตางๆ มาประชุมกันเขา ไมติดตันอยูแคภายนอก หรือถูกลวงโดยภาพรวมของสิ่งนั้นๆ เชน แยกแยะสัตว
บุคคลออกเปนนามและรูป เปนขันธ ๕ และแบงซอยแตละอยางๆ ออกไป จนเห็นภาวะที่ไมเปนอัตตา เปนทาง
รูเทาทันความจริงของสังขารธรรมทั้งหลาย
วิภัชชวาทแงนี้ ตรงกับวิธีคิดอยางที่ ๒ (วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ) ที่กลาวแลวขางตน จึงไม
จําเปนตองบรรยายอีก เดิมทีเดียว คําวาวิภัชชวาท ทานไมไดมุงใชในความหมายแงนี้ แตในคัมภีรรุนหลัง ทานใช
ศัพทคลุมถึงดวย109 จึงนํามากลาวรวมไว
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ดูบาลีที่จะยกมาแสดงตอไป
เชน วิสุทฺธิ.ฎีกา ๓/๔๕, ๓๔๙, ๓๙๗ (คําเดิมที่ใชในความหมายนี้ คือ วิภังค เชน ธาตุวิภังค ขันธวิภังค เปนตน)

๕๖

พุทธธรรม
ค. จําแนกโดยลําดับขณะ

การคิดจําแนกแบบนี้ คือ แยกแยะวิเคราะหปรากฏการณตามลําดับความสืบทอดแหงเหตุปจจัย ซอย
ออกไปเปนแตละขณะๆ ใหมองเห็นตัวเหตุปจจัยที่แทจริง ไมถูกลวงใหจับเหตุปจจัยสับสน
การคิดแบบนี้ เปนดานหนึ่งของการคิดจําแนกโดยสวนประกอบ และการคิดจําแนกตามความสัมพันธ
แหงเหตุปจจัย แตมีลักษณะและการใชงานพิเศษ จึงแยกออกมาแสดงเปนอยางหนึ่ง เปนวิธีที่ใชมากในฝาย
อภิธรรม
ตัวอยางเชน เมื่อโจรขึ้นปลนบาน และฆาเจาทรัพยตาย คนทั่วไปอาจพูดวา โจรฆาคนตายเพราะความ
โลภ คือ ความอยากไดทรัพย เปนเหตุใหฆาเจาทรัพย
คําพูดนี้ ใชไดเพียงในฐานะเปนสํานวนพูดใหเขาใจกันงายๆ แตเมื่อวิเคราะหทางดานกระบวนธรรมที่
เปนไปภายในจิตอยางแทจริง หาเปนเชนนั้นไม ความโลภเปนเหตุของการฆาไมได โทสะจึงเปนเหตุของการฆาได
เมื่อวิเคราะหโดยลําดับขณะแลว ก็จะเห็นวา โจรโลภอยากไดทรัพย แตเจาทรัพยเปนอุปสรรคตอการไดทรัพย
นั้น ความโลภทรัพยจึงเปนเหตุใหโจรมีโทสะตอเจาทรัพย โจรจึงฆาเจาทรัพยดวยโทสะนั้น
โจรโลภอยากไดทรัพย หาไดโลภอยากไดเจาทรัพยแตอยางใดไม ตัวเหตุที่แทของการฆา คือโทสะ หาใช
โลภะไม โลภะเปนเพียงเหตุใหลักทรัพยเทานั้น แตเปนปจจัยใหโทสะเกิดขึ้นตอสิ่งอื่นซึ่งขัดขวาง หรือไมเกื้อกูล
ตอความมุงหมายของมัน
อยางไรก็ตาม ในภาษาสามัญจะพูดวา โจรฆาคนเพราะความโลภก็ได แตใหรูเขาใจเทาทันความจริงใน
กระบวนธรรมที่เปนไปตามลําดับขณะดังที่กลาวมาแลว วาความโลภเปนมูล เปนตัวการเริ่มตนในเรื่องนั้นเทานั้น
การแยกแยะ หรือวิเคราะหโดยขณะเชนนี้ ทําใหในสมัยตอมา มีคําเรียกพระพุทธศาสนาวาเปน ขณิกวาท

ง. จําแนกโดยความสัมพันธแหงเหตุปจจัย
การคิดจําแนกแบบนี้ คือ สืบสาวสาเหตุปจจัยตางๆ ที่สัมพันธสืบทอดกันมาของสิ่ง หรือปรากฏการณ
ตางๆ ทําใหมองเห็นความจริงที่สิ่งทั้งหลายไมไดตั้งอยูลอยๆ ไมไดเกิดขึ้นลอยๆ ไมไดดํารงอยูเปนอิสระจากสิ่ง
อื่นๆ และไมไดดํารงอยูโดยตัวของมันเอง แตเกิดขึ้นดวยอาศัยเหตุปจจัย จะดับไป และสามารถดับได ดวยการ
ดับที่เหตุปจจัย
การคิดจําแนกในแงนี้ เปนวิธีคิดขอสําคัญมากอยางหนึ่ง ตรงกับวิธีคิดแบบที่ ๑ ที่กลาวแลวขางตน คือ
วิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุปจจัย หรือวิธีคิดแบบอิทัปปจจยตา ซึ่งนอกจากจะไดบรรยายในวิธีคิดแบบที่ ๑ แลว
ยังไดอธิบายไวอยางยืดยาวในบทวาดวยปฏิจจสมุปบาท
ความคิดที่ขาดความตระหนักในความสัมพันธ ทําใหคนโนมเอียงไปในทางที่จะยึดความเห็นสุดทางขาง
ใดขางหนึ่ง เชน ยึดถือสัสสตวาท มองเห็นวามีอัตตาที่ตั้งอยูเที่ยงแทนิรันดร หรือยึดถืออุจเฉทวาท มองเห็นวา
อัตตาตองดับสิ้นขาดสูญไป ทั้งนี้เพราะเมื่อเผลอลืมมองความสัมพันธตามเหตุปจจัย ก็มองเห็นสิ่งนั้นตั้งอยูขาด
ลอยโดดๆ แลวความเห็นเอียงสุดอยางใดอยางหนึ่งก็จึงเกิดขึ้น
แตภาวะที่เปนจริงของสิ่งทั้งหลายไมไดขาดลอย อยางที่คนตัดตอนมองเอาอยางนั้น สิ่งทั้งหลายสัมพันธ
กัน ขึ้นตอกัน และสืบทอดกัน เนื่องดวยปจจัยยอยตางๆ ความมี หรือไมมี ไมใชภาวะเด็ดขาดลอยตัว ภาวะที่
เปนจริงเปนเหมือนอยูกลาง ระหวางความเห็นเอียงสุดสองอยางนั้น ความคิดแบบจําแนกโดยความสัมพันธแหง
เหตุปจจัย ชวยใหมองเห็นความจริงนั้น
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ตามแนวคิดที่กลาวนี้ พระพุทธเจาจึงทรงแสดงธรรมอยางที่เรียกวาเปนกลางๆ คือ ไมกลาววา สิ่งนี้มี
หรือวาสิ่งนี้ไมมี แตกลาววา เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงไมมี หรือวานี้มี ในเมื่อนั้นมี นี้ไมมี ใน
เมื่อนั้นไมมี
หลักความจริงที่แสดงอยางนี้ เรียกวาอิทัปปัจจยตา หรือปฏิจจสมุปบาท และการแสดงหลักความจริง
นี้ เรียกวา มัชเฌนธรรมเทศนา จึงอาจเรียกวิธีคิดแบบนี้อีกอยางหนึ่งดวยวา วิธีคิดแบบมัชเฌนธรรมเทศนา
หรือเรียกสั้นๆ วา วิธีคิดแบบมัชเฌนธรรม
การจําแนกโดยความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนั้น นอกจากชวยไมใหเผลอมองสิ่งตางๆ หรือปญหาตางๆ
อยางโดดเดี่ยวขาดลอย และชวยใหความคิดเดินไดเปนสาย ไมติดตันแลว ยังครอบคลุมไปถึงการที่จะใหรูจักจับ
เหตุปจจัยไดตรงกับผลของมัน หรือใหไดเหตุปจจัยที่ลงตัวพอดีกับผลที่ปรากฏดวย
ความที่วานี้ เกี่ยวของกับความสับสนที่มักเกิดขึ้นแกคนทั่วไป ๓ อยาง คือ
๑) การนําเอาเรื่องราวอื่นๆ นอกกรณี มาปะปนสับสนกับเหตุปัจจัยเฉพาะกรณี เชน เมื่อ
บุคคลที่ไมสูดีคนหนึ่ง ไดรับผลอยางหนึ่งที่คนเห็นวาเปนผลดี มีคนอื่นบางคนพูดวา นาย ก. หรือนาย ข. ซึ่งเปน
คนดีมาก มีความดีหลายอยาง อยางนั้นอยางนี้ ทําไมจึงไมไดรับผลดีนี้ บางทีความจริงเปนวา ความดีของนาย
ก.หรือนาย ข. ที่มีหลายๆ อยางนั้น ไมใชความดีที่สําหรับจะใหไดรับผลเฉพาะอันนั้น
วิธีคิดแบบนี้ ชวยใหแยกเอาเรื่องราวหรือปจจัยอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของ ออกไปจากเหตุปจจัยที่แทจริงของ
กรณีนั้นได ความหมายขอนี้ รวมถึงการจับผลใหตรงกับเหตุดวย คือ เหตุปจจัยใด เปนไปเพื่อผลใด หรือผลใด
พึงเกิดจากเหตุปจจัยใด ก็มองเห็นตรงตามนั้น ไมไขวเขวสับสน
๒) ความไม่ตระหนักถึงภาวะที่ปรากฏการณ์หรือผลที่คล้ายกัน อาจเกิดจากเหตุปัจจัยต่างกัน
และเหตุปัจจัยอย่างเดียวกัน อาจไม่นําไปสู่ผลอย่างเดียวกัน เชน ภิกษุอยูปา พระพุทธเจาทรงสรรเสริญก็
มี ไมสรรเสริญก็มี โดยทรงพิจารณาสุดแตเหตุ คือเจตนา
อีกตัวอยางหนึ่ง การไดทรัพยมา อาจเกิดจากการขยันทําการงาน จากการทําใหผูใหทรัพยพอใจ หรือ
จากการลักขโมยก็ได คนไดรับการยกยองสรรเสริญ อาจเกิดจากการทําความดีในสังคมที่นิยมความดี หรือเกิด
จากทําอะไรบางอยาง แมไมดี แตใหผลที่สนองความตองการ หรือเปนที่ชอบใจของผูยกยองสรรเสริญนั้นก็ได
ในกรณีเหลานี้ จะตองตระหนักดวยวา เหตุปจจัยตางกัน ที่ใหเห็นผลเหมือนๆ กันนั้น ยังมีผลตางกัน
อยางอื่นๆ ที่ไมไดพิจารณาในกรณีเหลานี้ดวย
ในทํานองเดียวกัน คนตางคน ทําความดีอยางเดียวกัน คนหนึ่งทําแลวไดรับการยกยองสรรเสริญ
เพราะทําในที่เขานิยมความดีนั้น หรือทําเหมาะกับกาลเวลาที่ความดีนั้นกอประโยชนแกคนที่ยกยอง อีกคนหนึ่ง
ทําแลว กลับไมเปนที่ชื่นชม เพราะทําในที่เขาไมนิยมความดีนั้น หรือทําแลวเปนการทําลายประโยชนของคนที่ไม
พอใจ หรือมีความบกพรองในตนเองอยางอื่นของผูกระทําความดีนั้น ดังนี้เปนตน
ในกรณีเหลานี้ จะตองตระหนักดวยวา เหตุปจจัยอยางเดียวกัน ที่ยกขึ้นพิจารณานั้น ไมใชเปนเหตุ
ปจจัยทั้งหมดที่จะใหไดรับผลอยางนั้น ความจริงสภาพแวดลอมและเรื่องราวอื่นๆ ก็เปนปจจัยรวมดวย ที่จะให
เกิด หรือไมใหเกิดผลอยางนั้น
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พุทธธรรม

๓) การไม่ ต ระหนั ก ถึ ง เหตุ ปั จ จั ย ส่ ว นพิ เ ศษนอกเหนื อ จากเหตุ ปั จ จั ย ที่ เ หมื อ นกั น ข อ นี้
เกี่ยวเนื่องกับความตอนทายของขอ ๒) กลาวคือ คนมักมองเฉพาะแตเหตุปจจัยบางอยางที่ตนมั่นหมายวาจะให
เกิดผลอยางนั้นๆ ครั้นตางบุคคลทําเหตุปจจัยอยางเดียวกันแลว คนหนึ่งไดรับผลที่ตองการ อีกคนหนึ่งไมไดรับ
ผลนั้น ก็เห็นไปวาเหตุปจจัยนั้นไมใหผลจริง เปนตน
ดังตัวอยางเชน คนสองคนทํางานดีเทากัน มีกรณีที่จะไดรับการคัดเลือกอยางหนึ่ง เปนธรรมดาที่คน
หนึ่งจะไดรับเลือก อีกคนหนึ่งไมไดรับเลือก ถาไมใชวิธีเสี่ยงทายโดยจับสลาก ก็จะมีปจจัยอื่นเขามาเกี่ยวของ
เชน คนหนึ่งสุขภาพดีกวา หรือรูปรางดีกวา และคุณธรรมหรือความสามารถทางปญญาที่ยิ่งหรือหยอนของผู
คัดเลือก เปนตน ซึ่งลวนเปนปจจัยไดทั้งสิ้น
ตัวอยางที่ยกมาในที่นี้ เกี่ยวกับหลักกรรมทั้งสิ้น แมตัวอยางที่เปนไปตามกฎอยางอื่น ก็พึงเขาใจใน
ทํานองเดียวกัน

จ. จําแนกโดยเงื่อนไข
การจําแนกแบบนี้ คือ มองหรือแสดงความจริงโดยพิจารณาเงื่อนไขประกอบดวย ขอนี้เปนวิภัชชวาท
แบบที่พบบอยมากอยางหนึ่ง ยกตัวอยางเชน ถาถูกถามวา บุคคลนี้ควรคบหรือไม ถิ่นสถานนี้ควรเขาเกี่ยวของ
หรือไม ถาพระภิกษุเปนผูตอบ ก็อาจกลาวตามแนวบาลีวา ถาคบหรือเขาเกี่ยวของแลว อกุศลธรรมเจริญ กุศล
ธรรมเสื่อม ไมควรคบ ไมควรเขาเกี่ยวของ แตถาคบหรือเขาเกี่ยวของแลว อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญ
ควรคบ ควรเกี่ยวของ110
ตัวอยางอื่นๆ ในแนวนี้ เชน ถาถามวา ภิกษุควรถือธุดงคหรือไม ทานที่รูหลักดี ก็จะตอบวา ภิกษุใดถือ
ธุดงคแลว กรรมฐานดีขึ้น ภิกษุนั้นควรถือ ภิกษุใดถือแลว กรรมฐานเสื่อม ภิกษุนั้นไมควรถือ ภิกษุใดจะถือ
ธุดงคก็ตาม ไมถือก็ตาม กรรมฐานก็เจริญทั้งนั้น ไมเสื่อม ภิกษุนั้น เมื่อจะอนุเคราะหชนรุนหลัง ควรถือ สวน
ภิกษุใดจะถือธุดงคก็ตาม ไมถือก็ตาม กรรมฐานยอมไมเจริญ ภิกษุนั้นก็ควรถือ เพื่อเปนพื้นอุปนิสัยไว111
ถามีผูกลาววา พระพุทธเจาเปนอุจเฉทวาทหรือไม ถาตอบตามพระองค ก็วา ถาใชคํานั้นในความหมาย
อยางนี้ๆ ก็ใช ถาใชในความหมายวาอยางนั้นๆ ก็ไมใช112 หรือถาถามวา ภิกษุที่ชอบอยูผูเดียว จาริกไปรูปเดียว
ชื่อวาปฏิบัติถูกตองตามคําสอนของพระพุทธเจา ใชหรือไม ก็ตองตอบอยางมีเงื่อนไขเชนเดียวกัน113
ตัวอยางทางวิชาการสมัยใหม เชน พิจารณาปญหาทางการศึกษาวา ควรปลอยใหเด็กพบเห็นสิ่งตางๆ ใน
สังคม เชน เรื่องราวและการแสดงตางๆ ทางสื่อมวลชน เปนตน อยางอิสระเสรีหรือไม หรือแคไหนเพียงไร ถา
ตอบตามแนววิภัชชวาท ก็จะไมพูดโพลงหรือพรวดลงไปอยางเดียว แตจะวินิจฉัยโดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ คือ
๑) ความโนมเอียง ความพรอม นิสัย ความเคยชินตางๆ ซึ่งเด็กไดสั่งสมไวโดยการอบรมเลี้ยงดู และ
อิทธิพลทางวัฒนธรรม เปนตน เทาที่มีอยูในขณะนั้น (พูดภาษาทางธรรมวา สังขารที่เปนกุศลและ
อกุศล คือแนวคิดปรุงแตงที่ไดสั่งสมเสพคุนเอาไว) อาจเรียกงายๆ วา พื้นของเด็กที่จะแลนไป
110
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112
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ดู ม.อุ.๑๔/๑๙๘-๒๓๓/๑๔๕-๑๖๕; องฺ.นวก.๒๓/๒๑๐/๓๗๙; องฺ.ทสก.๒๔/๕๔/๑๐๖ (จะยกความจากบาลีแสดงเปนตัวอยาง
ขางหนา)
ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๐๓
ดู วินย.๑ ตอนเวรัญชกัณฑ
ดู พุทธพจนที่จะยกมาใหพิจารณาตอไป
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๒) โยนิโสมนสิการ คือ เด็กรูจักใชโยนิโสมนสิการอยูโดยปกติหรือไม และแคไหนเพียงไร
๓) กัลยาณมิตร คือ มีบุคคลหรืออุปกรณที่จะชวยชี้แนะทางความคิดความเขาใจ เชนแงมุมในการมอง
อยางถูกตองตอสิ่งที่พบเห็น หรือที่จะชักนําใหเด็กเกิดโยนิโสมนสิการอยางไดผลอยูหรือไม ไมวาจะ
เปนกัลยาณมิตรในครอบครัว ในสื่อมวลชนนั้นๆ หรือทั่วๆ ไปในสังคม ก็ตาม
๔) ประสบการณ คือสิ่งที่ปลอยใหแพร หรือใหเด็กพบเห็นนั้น มีลักษณะหรือคุณสมบัติที่เราหรือยั่วยุ
เปนตน รุนแรงมากนอยถึงระดับใด
ทั้ง ๔ ขอนี้ เปนตัวแปรไดทั้งนั้น แตในกรณีนี้ ยกเอาขอ ๔) ขึ้นตั้งเปนตัวยืน คําตอบจะเปนไปโดย
สัดสวน ซึ่งตอบไดเอง เชน ถาเด็กมีโยนิโสมนสิการดีจริงๆ หรือในสังคม หรือโดยเฉพาะที่สื่อมวลชนนั้นเอง มี
กัลยาณมิตรที่สามารถจริงๆ กํากับอยู หรือพื้นดานแนวความคิดปรุงแตงที่เปนกุศล ซึ่งไดสั่งสมอบรมกันไวโดย
ครอบครัว หรือวัฒนธรรม มีมากและเขมแข็งจริงๆ แมวาสิ่งที่แพรหรือปลอยใหเด็กพบเห็น จะลอเรายั่วยุมาก ก็
ยากที่จะเปนปญหา และอาจหวังไดวาจะเกิดผลดีดวยซ้ําไป
แตถาพื้นความโนมเอียงทางความคิดกุศล ก็ไมไดสั่งสมอบรมกันไว โยนิโสมนสิการ ก็ไมเคยฝกกันไว
แลวยังไมจัดเตรียมใหมีกัลยาณมิตรไวดวย การปลอยนั้น ก็มีความหมายเทากับเปนการสรางเสริมสนับสนุน
ปญหา เหมือนดังวาจะตั้งใจทําลายเด็กโดยใชยาพิษเบื่อเสียนั่นเอง

ฉ. จําแนกโดยทางเลือก หรือความเปนไปไดอยางอื่น
ในการปฏิบัติเพื่อบรรลุผลสําเร็จ หรือเขาถึงเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง ก็ดี ในการพิจารณาหาความ
เขาใจเกี่ยวกับการเกิดขึ้น และความเปนไปของสิ่ง สภาพ หรือปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่ง ก็ดี ผูที่คิดคน
พิจารณาพึงตระหนักวา
ก) หนทาง วิธีการ หรือความเปนไปได อาจมีไดหลายอยาง
ข) ในบรรดาหนทาง วิธีการ หรือความเปนไปไดหลายอยางนั้น บางอยางอาจดีกวา ไดผลกวา หรือตรง
แทกวาอยางอื่น
ค) ในบรรดาทางเลือกหลายอยางนั้น บางอยาง หรืออยางหนึ่ง อาจเหมาะสม หรือไดผลดีสําหรับตน
สําหรับตางคน หรือสําหรับกรณีนั้น มากกวาอยางอื่น
ง) ทางเลือก หรือความเปนไปได อาจมีเพียงอยางเดียว หรือหลายอยาง แตเปนอยางอื่น คือไมใช
ทางเลือกหรือความเปนไปไดอยางที่ตนกําลังปฏิบัติ หรือกําลังเขาใจอยูในขณะนั้น
ความตระหนักเชนนี้ มีผลดีหลายประการ เชน ทําใหไมอื้อตื้อติดตันวนเวียนอยูอยางหาทางออกไมได
ในวิธีปฏิบัติหรือความคิดที่ไมสําเร็จผล ไมถูกตอง หรือไมเหมาะสมกับตน ทําใหไมทอแท ถดถอย หรืออับจน
แลวหยุดเลิกความเพียรเสีย ในเมื่อทํา หรือคิดอยางใดอยางหนึ่ง หรือแมหลายอยางแลวไมสําเร็จ
โดยเฉพาะ ขอที่สําคัญที่สุด คือ ทําใหสามารถคิดหา และคนพบหนทาง วิธีการ หรือความเปนไปไดที่
ถูกตอง เหมาะสม ตรงแท เปนจริง หรือไดผลดีที่สุด
วิธีคิดแบบนี้ จะเห็นตัวอยางจากพุทธประวัติ เมื่อพระพุทธเจาทรงทดลองบําเพ็ญทุกรกิริยา จําพวกตบะ
ที่เปนอุดมการณของยุคสมัย อยางสุดกําลัง และสุดหนทางที่จะมีบุคคลผูใดปฏิบัติไดยิ่งไปกวานั้นแลว ไมสําเร็จ
ผล แทนที่จะทรงติดตันและสิ้นหวัง ทรงเห็นวา ไมใชทางที่ถูกตอง ที่จะบรรลุจุดมุงหมาย แลวทรงดําริตอไป
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พุทธธรรม
ครั้งนั้น ทรงมีพุทธดําริวา
“เราจะบรรลุญาณทัศนะอันพิเศษที่ทําให้เป็นอริยะ ซึ่งเหนือกว่าธรรมของมนุษย์นั้น
ด้วยทุกรกิริยาอันเผ็ดร้อนนี้ หาได้ไม่, หนทางตรัสรู้คงจะเป็นอย่างอื่น”114
เมื่อทรงดําริแลว จึงทรงคิดพิจารณาและคนพบทางสายกลาง แลวทรงปฏิบัติจนบรรลุโพธิญาณในที่สุด

ช. วิภัชชวาทในฐานะวิธีตอบปญหาอยางหนึ่ง
วิภัชชวาทปรากฏบอยๆ ในรูปของการตอบปญหา และทานจัดเปนวิธีตอบปญหาอยางหนึ่ง ในบรรดาวิธี
ตอบปญหา ๔ อยาง มีชื่อเฉพาะเรียกวา “วิภัชชพยากรณ์” ซึ่งก็คือการนําเอาวิภัชชวาทไปใชในการตอบปญหา
หรือตอบปญหาแบบวิภัชชวาทนั่นเอง
เพื่อความเขาใจชัดเจนในเรื่องนี้ พึงทราบวิธีตอบปญหา (ปญหาพยากรณ) ๔ อยาง คือ
๑. เอกังสพยากรณ์ การตอบแงเดียว คือตอบอยางเดียวเด็ดขาด
๒. วิภัชชพยากรณ์ การแยกแยะตอบ
๓. ปฏิปุจฉาพยากรณ์ การตอบโดยยอนถาม
๔. ฐปนะ
การยั้งหรือหยุด พับปญหาเสีย ไมตอบ
วิธีตอบ ๔ อยางนี้ แบงตามลักษณะของปญหา ดังนั้น ปญหาจึงแบงไดเปน ๔ ประเภท ตรงกับวิธีตอบ
เหลานั้น จะยกตัวอยางปญหาตามที่แสดงไวในคัมภีรรุนหลังมาแสดง ประกอบความเขาใจ ดังนี้115
๑. เอกังสพยากรณียปญหา ปญหาที่ควรตอบอยางเดียวเด็ดขาด เชน ถามวา จักษุไมเที่ยงใชไหม? พึง
ตอบไดทีเดียวแนนอนลงไปวา ใช
๒. วิภัชชพยากรณียปญหา ปญหาที่ควรแยกแยะ หรือจําแนกตอบ เชน ถามวา สิ่งที่ไมเที่ยง ไดแก
จักษุใชไหม? พึงแยกแยะตอบวา ไมเฉพาะจักษุเทานั้น แมโสตะ ฆานะ เปนตน ก็ไมเที่ยง
๓. ปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา ปญหาที่ควรตอบโดยยอนถาม เชน ถามวา จักษุฉันใด โสตะก็ฉันนั้น
โสตะฉันใด จักษุก็ฉันนั้น ใชไหม? พึงยอนถามวา มุงความหมายแงใด ถาถามโดยหมายถึงแงใชดูหรือเห็น ก็
ไมใช แตถามุงความหมายแงวาไมเที่ยง ก็ใช
๔. ฐปนียปญหา ปญหาที่พึงยับยั้ง หรือพับเสีย ไมควรตอบ เชน ถามวา ชีวะ กับสรีระ คือสิ่งเดียวกัน
ใชไหม? พึงยับยั้งเสีย ไมตองตอบ
นี้เปนเพียงตัวอยางสั้นๆ งายๆ เพื่อความเขาใจเบื้องตน เมื่อวาโดยใจความ
ปญหาแบบที่ ๑ ไดแก ปญหาซึ่งไมมีแงที่จะตองชี้แจง หรือไมมีเงื่อนงํา จึงตอบแนนอนลงไปอยางใด
อยางหนึ่งไดทันที อีกตัวอยางหนึ่งวา คนทุกคนตองตาย ใชไหม? ก็ตอบไดทันทีวา ใช
ปญหาแบบที่ ๒ ไดแก เรื่องซึ่งมีแงที่ตองชี้แจง โดยใชวิธีวิภัชชวาทแบบตางๆ ที่กลาวมาแลว
ปญหาแบบที่ ๓ พึงยอนถามทําความเขาใจกันกอน จึงตอบ หรือตอบดวยการยอนถาม หรือสอบถามไป
ตอบไป อาจใชประกอบไปกับการตอบแบบที่ ๒ คือ ควบกับวิภัชชพยากรณ
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ม.มู.๑๒/๔๒๕/๔๕๗
ปญหา ๔ มาใน ที.ปา.๑๑/๒๕๕/๒๔๑; องฺ.ติก.๒๐/๕๐๗/๒๕๓; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๒/๕๙; และอางถึงใน นิทฺ.อ.๑/๘; ตัวอยางอธิบาย
มาใน มิลินฺท.๑๙๙ (ฉบับอักษรโรมัน หนา ๑๔๔); ที.อ.๒/๒๑๙; องฺ.อ.๒/๒๔๓
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ในบาลี พระพุทธเจาทรงใชวิธียอนถามบอย และดวยการทรงยอนถามนั้น ผูถามจะคอยๆ เขาใจสิ่งที่เขา
ถามไปเอง หรือชวยใหเขาตอบปญหาของเขาเอง โดยพระองคเพียงทรงชี้แนะแงคิดตอให ไมตองทรงตอบ
สวนปญหาแบบที่ ๔ ซึ่งควรยับยั้งไมตอบ ไดแก คําถามเหลวไหลไรสาระจําพวกหนวดเตา เขากระตาย
บาง ปญหาที่เขายังไมพรอมที่จะเขาใจ จึงยับยั้งไวกอน หันไปทําความเขาใจเรื่องอื่น ที่เปนการเตรียมพื้นของเขา
กอน แลวจึงคอยมาพูดกันใหม หรือใหเขาเขาใจไดเอง บาง
ที่ลึกลงไป ก็คือ ปญหาที่ตั้งขึ้นมาไมถูก โดยคิดขึ้นจากความเขาใจผิด ไมตรงตามสภาวะ หรือไมมีตัว
สภาวะอยางนั้นจริง116 เชนตัวอยางในบาลี มีผูถามวา ใครผัสสะ หรือผัสสะของใคร ใครเสวยอารมณ หรือเวทนา
ของใคร เปนตน ซึ่งไมอาจตอบตามที่เขาอยากฟงได จึงตองยับยั้ง หรือพับเสีย อาจชี้แจงเหตุผลในการไม
ตอบ117.1 หรือใหเขาตั้งปญหาเสียใหมใหถูกตอง ตรงตามสภาวะ1752.2
ตอไปนี้ จะยกขอความในบาลีแหงตางๆ มาแสดงตัวอยางแหงวิภัชชวาท
“สารีบุตร แม้รูปที่รู้ได้ด้วยตา เราก็กล่าวเป็น ๒ อย่าง คือ ที่ควรเสพ ก็มี ที่ไม่ควรเสพก็มี
คําที่ว่านี้ เรากล่าว โดยอาศัยเหตุผลอะไร? เมื่อเสพรูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างใด อกุศลธรรมทั้งหลาย
ย่อมเจริญยิ่งขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหาย, รูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างนี้ ไม่ควรเสพ; เมื่อ
เสพรูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างใด อกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหาย กุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญ
ยิ่งขึ้น, รูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างนี้ควรเสพ...
“สารีบุตร แม้เสียง...แม้กลิ่น...แม้รส...แม้สิ่งต้องกาย...แม้ธรรมที่รู้ได้ด้วยใจ เราก็กล่าวเป็น
๒ อย่าง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไม่ควรเสพ ก็มี...”118
“ภิกษุทั้งหลาย แม้จีวร เราก็กล่าวเป็น ๒ อย่าง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไม่ควรเสพ ก็มี; คํา
ที่ว่าดังนี้ เรากล่าวโดยอาศัยเหตุผลอะไร? บรรดาจีวรเหล่านั้น หากภิกษุทราบจีวรใดว่า เมื่อเรา
เสพจีวรนี้ อกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญยิ่งขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายจะเสื่อมหาย, จีวรอย่างนี้ไม่
ควรเสพ; บรรดาจีวรเหล่านั้น หากภิกษุทราบจีวรใดว่า เมื่อเราเสพจีวรนี้ อกุศลธรรมทั้งหลายจะ
เสื่อมหาย กุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญยิ่งขึ้น, จีวรอย่างนี้ควรเสพ...
“ภิกษุทั้งหลาย แม้บิณฑบาต...แม้เสนาสนะ...แม้หมู่บ้านและชุมชน...แม้ท้องถิ่นชนบท...
แม้บุคคล เราก็กล่าวเป็น ๒ อย่าง คือ ที่ควรเสพก็มี ไม่ควรเสพก็มี...”119
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เข้าอยู่อาศัยแดนป่าแห่งใดแห่งหนึ่ง, เมื่อเธอเข้าอยู่
อาศัยแดนป่านั้น สติที่ยังไม่กํากับอยู่ ก็ไม่กํากับอยู่, จิตที่ยังไม่ตั้งมั่น ก็ไม่ตั้งมั่น, อาสวะ
ทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้น ก็ไม่ถึงความหมดสิ้นไป, ภาวะจิตปลอดโปร่งจากเครื่องผูกมัดอย่าง
สูงสุดที่ยังไม่ได้บรรลุ เธอก็หาบรรลุไม่, อีกทั้งสิ่งเกื้อหนุนชีวิต ที่บรรพชิตพึงเก็บรวบรวมได้ คือ
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเครื่องหยูกยาทั้งหลาย ก็มีมาโดยยาก, ภิกษุนั้น พิจารณาเห็น
ดังนี้...จะเป็นกลางคืน ก็ตาม กลางวัน ก็ตาม พึงหลีกไปเสียจากแดนป่านั้น ไม่พึงอยู่
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ทานวา ความเห็นความเขาใจที่ทําใหตั้งคําถามประเภทนี้ เกิดจากอโยนิโสมนสิการ หรือจากปรโตโฆสะที่ผิด (ดู องฺ.ทสก.๒๔/๙๓/
๒๐๐; มิลินฺท.๒๐๐; องฺ.อ.๒/๒๔๒)
117.1
เชน ม.ม.๑๓/๑๕๐-๑๕๒/๑๔๗-๑๕๓; สํ.สฬ.๒๘/๗๕๒-๘๐๓/๔๕๕-๔๘๙ 1752.2 เชน สํ.นิ.๑๖/๓๓-๓๖/๑๖-๑๗; ๑๒๙-๑๓๓/๗๒-๗๔
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ดู เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร, ม.อุ.๑๔/๑๙๘/๑๔๕-๒๓๓/๑๖๕ (กลาวถึงปจจัย ๔ บุคคล และสิ่งอื่นๆ อีกหลายอยาง)
119
องฺ.ทสก.๒๔/๕๔/๑๐๖ (มีในเสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร ที่อางแลวดวย); มีคลายกันนี้ แตอธิบายสวนที่เกี่ยวกับบุคคลในแงสําหรับ
พระภิกษุยืดยาวหนอย ใน องฺ.นวก.๒๓/๒๑๐/๓๗๙ (เคยอางในตอนวาดวยกัลยาณมิตร)

๖๒

พุทธธรรม
“...เมื่ออยู่อาศัยแดนป่านั้น สติที่ยังไม่กํากับอยู่ ก็ไม่กํากับอยู่, จิตที่ยังไม่ตั้งมั่น ก็ไม่ตั้งมั่น,
อาสวะที่ยังไม่หมดสิ้น ก็ไม่ถึงความหมดสิ้นไป, ภาวะจิตปลอดโปร่งจากเครื่องผูกมัดอย่างสูงสุด
ที่ยังไม่ได้บรรลุ เธอก็หาบรรลุไม่, แต่สิ่งเกื้อหนุนชีวิต...มีมาโดยไม่ยาก; ภิกษุนั้น พิจารณาเห็น
ดังนี้...ตรองตระหนักแล้ว พึงหลีกไปเสียจากแดนป่านั้น ไม่พึงอยู่
“...เมื่ออยู่อาศัยแดนป่านั้น สติที่ยังไม่กํากับอยู่ ก็กํากับอยู่, จิตที่ยังไม่ตั้งมั่น ก็ตั้งมั่น อา
สวะทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้น ก็ถึงความหมดสิ้นไป, ภาวะจิตปลอดโปร่งจากเครื่องผูกมัดอย่าง
สูงสุด ที่ยังไม่บรรลุ เธอก็ค่อยบรรลุ, แต่สิ่งเกื้อหนุนชีวิต...มีมาโดยยาก; ภิกษุนั้น พิจารณาเห็น
ดังนี้ว่า...เราออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริก มิใช่เพราะเห็นแก่จีวร มิใช่เพราะเห็นแก่บิณฑบาต
มิใช่เพราะเห็นแก่เสนาสนะ มิใช่เพราะเห็นแก่เครื่องหยูกยา ก็แต่ว่า เมื่อเราอยู่อาศัยแดนป่านี้
สติที่ยังไม่กํากับอยู่ ก็กํากับอยู่ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่น ก็ตั้งมั่น...; ภิกษุนั้นตรองตระหนักแล้ว พึงอยู่ใน
ป่านั้น ไม่พึงหลีกไป
“...เมื่ออยู่อาศัยแดนป่านั้น สติที่ยังไม่กํากับอยู่ ก็กํากับอยู่, จิตที่ยังไม่ตั้งมั่น ก็ตั้งมั่น, อา
สวะทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้นไป ก็ถึงความหมดสิ้น, ภาวะจิตปลอดโปร่งจากเครื่องผูกมัดอย่าง
สูงสุดที่ยังไม่ได้บรรลุ เธอก็ค่อยบรรลุ, อีกทั้งสิ่งเกื้อหนุนชีวิต...ก็มีมาโดยไม่ยาก; ภิกษุนั้น
พิจารณาเห็นดังนี้...พึงอยู่ในป่านั้น แม้จนตลอดชีวิต ไม่พึงหลีกไป”120
อภัยราชกุมาร: พระองค์ผู้เจริญ คําพูดซึ่งไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของผู้อื่น พระองค์ตรัส
หรือไม่?
พระพุทธเจา: นี่แน่ะราชกุมาร ในเรื่องนี้ จะตอบลงไปข้างเดียวไม่ได้
(ตอจากนั้น ไดทรงแยกแยะคําพูด ที่ตรัส และไมตรัสไว มีใจความตอไปนี้)121
(๑) คําพูดที่ไมจริง ไมถูกตอง, ไมเปนประโยชน, ไมเปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่น – ไมตรัส
(๒) คําพูดที่จริง ถูกตอง, แตไมเปนประโยชน, ไมเปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่น – ไมตรัส
(๓) คําพูดที่จริง ถูกตอง, เปนประโยชน,
ไมเปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่น – เลือกกาลตรัส
(๔) คําพูดที่ไมจริง ไมถูกตอง, ไมมีประโยชน,
ถึงเปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่น – ไมตรัส
(๕) คําพูดที่จริง ถูกตอง, แตไมเปนประโยชน, ถึงเปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่น – ไมตรัส
(๖) คําพูดที่จริง ถูกตอง, เปนประโยชน,
เปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่น – เลือกกาลตรัส
พระพุทธเจา: อานนท์! ศีลพรต การบําเพ็ญข้อปฏิบัติยากลําบาก พรหมจรรย์ การบําเรอสิ่ง
บูชา มีผลทั้งนั้นหรือ?
พระอานนท์: พระองค์ผู้เจริญ ในข้อนี้ จะตอบลงไปข้างเดียวไม่ได้
พระพุทธเจา: ถ้าอย่างนั้น จงจําแนก
พระอานนท์: เมื่อเสพศีลพรต การบําเพ็ญข้อปฏิบัติยากลําบาก พรหมจรรย์ การบําเรอสิ่ง
บูชา อย่างใด อกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหาย, ศีลพรต
การบําเพ็ญข้อปฏิบัติยากลําบาก พรหมจรรย์ การบวงบําเรอ อย่างนี้ ไม่มีผล

120

วนปตถสูตร, ๑๒/๒๓๔-๒๔๒/๒๑๒-๒๑๙ (กลาวถึง คาม นิคม นคร ชนบท และบุคคลดวย ความทํานองเดียวกัน โดยเฉพาะตอน
วาดวยบุคคล ความคลายกับ องฺ.นวก.๒๓/๒๑๐/๓๗๙ ดวย; คําแปลในที่นี้ ลัดขามไปบาง เพื่อไมใหเยิ่นเยอ
121
ม.ม.๑๓/๙๓-๙๔/๘๙-๙๑

โยนิโสมนสิการ – วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม

๖๓

เมื่อเสพศีลพรต การบําเพ็ญข้อปฏิบัติยากลําบาก พรหมจรรย์ การบําเรอสิ่งบูชา อย่างใด
อกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหาย กุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้น, ศีลพรต การบําเพ็ญข้อ
ปฏิบัติยากลําบาก พรหมจรรย์ การบําเรอสิ่งบูชา อย่างนี้มีผล
ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลข้อความนี้แล้ว พระบรมศาสดาทรงพอพระทัย122
ปริพาชก: นี่แน่ะท่านคหบดี ทราบว่า ท่านพระสมณโคดม ทรงติเตียนตบะหมดทุกอย่าง, ทรง
ค่อนว่า กล่าวติผู้บําเพ็ญตบะ ผู้เป็นอยู่คร่ําๆ ทั้งหมด โดยส่วนเดียว ใช่ไหม?
วิชชิยมาหิตะ: ท่านผู้เจริญทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้า จะทรงติเตียนตบะหมดทุกอย่าง ก็หาไม่,
จะทรงค่อนว่า กล่าวติผู้บําเพ็ญตบะ ผู้เป็นอยู่คร่ําๆ ทั้งหมด โดยส่วนเดียว ก็หามิได้, พระผู้มี
พระภาคทรงติเตียนตบะที่ควรติเตียน ทรงสรรเสริญตบะที่ควรสรรเสริญ, พระผู้มีพระภาคทรง
เป็นวิภัชชวาที ทรงติเตียนสิ่งที่ควรติเตียน ทรงสรรเสริญสิ่งที่ควรสรรเสริญ ในเรื่องนี้ พระผู้มี
พระภาคมิใช่เป็นเอกังสวาที (ผู้กล่าวส่วนเดียว)123
สุภมาณพ: ท่านพระโคตมะผู้เจริญ พราหมณ์ทั้งหลายกล่าวไว้อย่างนี้ว่า คฤหัสถ์เป็นผู้บําเพ็ญ
กุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สําเร็จได้ บรรพชิตหาใช่เป็นผู้บําเพ็ญกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้น
ให้สําเร็จได้ไม่; ในเรื่องนี้ ท่านพระโคตมะผู้เจริญ กล่าวไว้อย่างไร ?
พระพุทธเจา: ดูกรมาณพ ในเรื่องนี้เราเป็นวิภัชชวาท เรามิใช่เป็นเอกังสวาท; เราไม่สรรเสริญการ
ปฏิบัติผิด ไม่ว่าของคฤหัสถ์ หรือของบรรพชิต, คฤหัสถ์ก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ปฏิบัติผิดแล้ว เพราะ
การปฏิบัติผิดเป็นเหตุ จึงเป็นผู้บําเพ็ญกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สําเร็จไม่ได้; เราสรรเสริญ
การปฏิบัติชอบ ไม่ว่าของคฤหัสถ์ หรือของบรรพชิต, คฤหัสถ์ก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ปฏิบัติชอบแล้ว
เพราะการปฏิบัติชอบเป็นเหตุ จึงเป็นผู้ยังกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สําเร็จได้
สุภมาณพ: ท่านพระโคตมะผู้เจริญ พราหมณ์ทั้งหลายกล่าวไว้อย่างนี้ว่า การงานฝ่ายฆราวาสนี้
เป็นเรื่องใหญ่ เป็นกิจใหญ่ มีเรื่องราวมาก มีการระดมแรงมาก จึงมีผลมาก, การงานฝ่าย
บรรพชานี้ เป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นกิจน้อย มีเรื่องราวน้อย มีการระดมแรงน้อย จึงมีผลน้อย, ใน
เรื่องนี้ ท่านพระโคตมะกล่าวไว้อย่างไร?
พระพุทธเจา: ดูกรมาณพ แม้ในเรื่องนี้ เราก็เป็นวิภัชชวาท เรามิใช่เอกังสวาท; การงานที่เป็น
เรื่องใหญ่ เป็นกิจใหญ่ มีเรื่องราวมาก มีการระดมแรงมาก เมื่อไม่สําเร็จ เป็นสิ่งมีผลน้อย ก็มี,
การงานที่เป็นเรื่องใหญ่ เป็นกิจใหญ่ มีเรื่องราวมาก มีการระดมแรงมาก เมื่อสําเร็จ เป็นสิ่งที่มี
ผลมาก ก็มี, การงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นกิจน้อย มีเรื่องราวน้อย มีการระดมแรงน้อย เมื่อ
ไม่สําเร็จ เป็นสิ่งมีผลน้อย ก็มี, การงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นกิจน้อย มีเรื่องราวน้อย มีการ
ระดมแรงน้อย เมื่อสําเร็จ เป็นสิ่งมีผลมาก ก็มี”124
122
123
124

องฺ.ติก.๒๐/๕๑๘/๒๘๙ (การบําเพ็ญพรต แปลจากคําวา ชีวิต, การบวงบําเรอ แปลจากคําวา อุปฏฐานสาร; พึงตรวจสอบความหมาย
กับอรรถกถาดวย).
องฺ.ทสก.๒๔/๙๔/๒๐๔ (ตอมาวัชชิยมาหิตะ คหบดี ไดไปเฝาทูลความแดพระพุทธเจา พระองคไดตรัสอธิบายถึงตบะที่ควรบําเพ็ญ
และตบะที่ไมควรบําเพ็ญ เปนตน โดยหลักความเจริญและความเสื่อมแหงกุศลและอกุศลธรรม คลายกับเรื่องกอน ๆ)
ม.ม.๑๓/๗๑๐-๑/๖๕๐-๑ (ตอจากนี้ ทรงอธิบายและยกตัวอยางการงาน ๔ แบบนั้น; การงานฝายฆราวาส = ฆราวาสกรรมฐาน ก็คือ
การงานอาชีพตางๆ เชน ทําไรไถนา, การงานฝายบรรพชา = บรรพชากรรมฐาน ก็คือกิจของผูบวช: พึงเขาใจความหมายของศัพท)

๖๔

พุทธธรรม
ปริพาชก: แน่ะท่านสมิทธิ บุคคลทํากรรมประกอบด้วยเจตนา ทางกาย ทางวาจา ทางใจแล้วเขา
จะเสวยอะไร?
พระสมิทธิ: แน่ะท่านโปตลิบุตร บุคคลทํากรรมประกอบด้วยเจตนา ทางกาย ทางวาจา ทางใจ
แล้ว เขาย่อมได้เสวยทุกข์
ตอมา พระพุทธเจาทรงทราบการสนทนานี้ และตรัสวา
“อานนท์ ปัญหาที่ควรแยกแยะตอบ โมฆบุรุษสมิทธินี้ ตอบแก่โปตลิบุตรปริพาชก แง่
เดียวเสียแล้ว”
และตอมา ตรัสอีกวา
“...อานนท์ เบื้องต้นทีเดียว โปตลิบุตรปริพาชก ถามถึงเวทนา ๓, ถ้าโมฆบุรุษสมิทธินี้
ถูกถามอย่างนั้นแล้ว จะพึงตอบแก่โปตลิบุตรปริพาชกนั้นว่า: แน่ะท่านโปตลิบุตร บุคคลทํากรรม
ประกอบด้วยเจตนา ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา เขาย่อมเสวยสุข,
บุคคลทํากรรมประกอบด้วยเจตนา ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา เขา
ย่อมเสวยทุกข์, บุคคลทํากรรมประกอบด้วยเจตนา ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอ
ทุกขมสุขเวทนา เขาย่อมเสวยอทุกขมสุข (ไม่ทุกข์ไม่สุข);
“เมื่อตอบอย่างนี้ โมฆบุรุษสมิทธิ ก็จะพึงตอบแก่โปตลิบุตรปริพาชก โดยถูกต้อง...”125

พระอานนทไปบิณฑบาต และไดเขาไปในบานของอุบาสิกา ชื่อมิคสาลา อุบาสิกานั้นไดกลาวกะพระ
อานนทวา
“พระคุณเจ้าอานนท์ผู้เจริญ ธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วนี้ จะพึงเข้าใจอย่างไรกัน
ในกรณีที่บุคคลผู้เป็นพรหมจารี กับบุคคลผู้ไม่เป็นพรหมจารี ทั้งสองคน จักเป็นผู้มีคติเสมอกัน
ในเบื้องหน้า;
“ท่านปุราณะ บิดาของดิฉัน เป็นพรหมจารี มีความประพฤติเหินห่าง ว่างเว้นแล้วจาก
เมถุน ซึ่งเป็นเรื่องของชาวบ้าน, ท่านบิดาของดิฉันนั้น ถึงแก่กรรมแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
พยากรณ์ว่า สัตว์ผู้เป็นสกทาคามี เข้าถึงดุสิตกายแล้ว,
“ท่านอิสิทัตตะ ผู้เป็นที่รักแห่งท่านบิดาของดิฉัน เป็นผู้สันโดษด้วยภรรยาของตน ไม่เป็น
พรหมจารี แม้ท่านอิสิทัตตะนั้น ก็ถึงแก่กรรมแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่า สัตว์ผู้
เป็นสกทาคามี เข้าถึงดุสิตกายแล้ว,
“พระคุณเจ้าอานนท์ผู้เจริญ ธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วนี้ จะพึงเข้าใจอย่างไร
กัน ในกรณีที่บุคคลผู้เป็นพรหมจารี กับบุคคลผู้ไม่เป็นพรหมจารี ทั้งสองคน จักเป็นผู้มีคติเสมอ
กัน ในเบื้องหน้า”
พระอานนทรับทราบแลว ไมไดตอบวากระไร แตไดนําความไปกราบทูลพระพุทธเจา พระองคทรงชี้แจง
วา ความเขาใจเรื่องนี้ ตองอาศัยความรูจักความแตกตางระหวางบุคคล (ปุริสปุคคลปโรปริยญาณ ญาณที่หยั่งรู
ความยิ่งและหยอนของแตละบุคคล)
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จากนั้น ไดตรัสแสดงตัวอยางบุคคล ๖ พวก จัดเปน ๓ คู และบุคคล ๑๐ พวก จัดเปน ๕ คู แตละคูมี
คุณสมบัติบางอยางเสมอกัน โดยเฉพาะคุณสมบัติที่เกี่ยวของกับผูอื่นหรือดานสังคม แตมีคุณสมบัติบางอยาง
พิเศษกวากัน โดยเฉพาะคุณสมบัติสวนเฉพาะตัว ที่ตรงกับผลซึ่งจะพึงไดรับ
ในกรณีอยางนี้ พวกนักวัดคน ก็มาวัดกันวา คนสองคนนั้น มีคุณสมบัติเหมือนกัน ทําไมคนหนึ่งไดรับ
ผลดีกวาอีกคนหนึ่ง ซึ่งการวัดเชนนั้นไมเปนผลดีแกผูชอบวัดเลย
ในที่สุดทรงสรุปวา (สําหรับกรณีนี้ ดูภายนอก บุคคลทั้งสองเสมือนมีคุณสมบัติยิ่งหยอนกวากัน แต
คุณสมบัติภายในที่เปนหลักเทากัน) ปุราณะประกอบด้วยศีลอย่างใด อิสิทัตตะก็ประกอบด้วยศีลอย่างนั้น126
อิสิทัตตะประกอบด้วยปัญญาอย่างใด ปุราณะก็ประกอบด้วยปัญญาอย่างนั้น127
พระพุทธเจาตรัสจําแนกกามโภคี คือชาวบาน ออกเปน ๑๐ ประเภท พรอมทั้งสวนดี สวนเสีย ของแต
ละประเภท มีใจความดังนี้
กลุมที่ ๑ แสวงหาไม่ชอบธรรม
๑. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยไมชอบธรรม, ไดทรัพยมาแลว ไมเลี้ยงตนใหเปนสุข, ทั้งไมเผื่อแผ
แบงปน และไมใชทรัพยนั้นทําความดี
– ควรตําหนิทั้ง ๓ สถาน
๒. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยไมชอบธรรม, ไดทรัพยแลว เลี้ยงตนใหเปนสุข, แตไมเผื่อแผแบงปน
และไมใชทรัพยนั้นทําความดี
– ควรตําหนิ ๒ สถาน ควรชม ๑ สถาน
๓. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยไมชอบธรรม, ไดทรัพยมาแลว เลี้ยงตนใหเปนสุข, ทั้งเผื่อแผแบงปน
และใชทรัพยนั้นทําความดี
– ควรตําหนิ ๑ สถาน ควรชม ๒ สถาน
กลุมที่ ๒ แสวงหาชอบธรรมบ้าง ไม่ชอบธรรมบ้าง
๔. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรมบาง ไมชอบธรรมบาง, ไดทรัพยมาแลว ไมเลี้ยงตนใหเปนสุข,
ทั้งไมเผื่อแผแบงปน และไมใชทรัพยนั้นทําความดี – ควรตําหนิ ๓ สถาน ควรชม ๑ สถาน
๕. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรมบาง ไมชอบธรรมบาง, ไดทรัพยมาแลว เลี้ยงตนใหเปนสุข,
แตไมเผื่อแผแบงปน และไมใชทรัพยนั้นทําความดี – ควรตําหนิ ๒ สถาน ควรชม ๒ สถาน
๖. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรมบาง ไมชอบธรรมบาง, ไดทรัพยมาแลว เลี้ยงตนใหเปนสุข,
ทั้งเผื่อแผแบงปน และใชทรัพยนั้นทําความดี
– ควรตําหนิ ๑ สถาน ควรชม ๓ สถาน
กลุมที่ ๓ แสวงหาชอบธรรม
๗. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม, ไดทรัพยแลว ไมเลี้ยงตนใหเปนสุข, ทั้งไมเผื่อแผแบงปน
และไมใชทรัพยนั้นทําความดี
– ควรตําหนิ ๒ สถาน ควรชม ๑ สถาน
๘. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม, ไดทรัพยมาแลว เลี้ยงตนใหเปนสุข, แตไมเผื่อแผแบงปน
และไมใชทรัพยนั้นทําความดี
– ควรตําหนิ ๑ สถาน ควรชม ๒ สถาน
๙. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม, ไดทรัพยมาแลว เลี้ยงตนใหเปนสุข, ทั้งเผื่อแผแบงปน และ
ใชทรัพยนั้นทําความดี, แตยังติด ยังหมกมุน กินใชทรัพยสมบัติ โดยไมรูเทาทันเห็นโทษ ไมมีปญญาที่จะทําตน
ใหเปนอิสระ เปนนายเหนือโภคทรัพย
– ควรชม ๓ สถาน ควรตําหนิ ๑ สถาน
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พุทธธรรม

พวกพิเศษ แสวงหาชอบธรรม และกินใช้อย่างมีสติสัมปชัญญะ มีจิตใจเป็นอิสระ
๑๐. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม, ไดทรัพยมาแลว เลี้ยงตนใหเปนสุข, เผื่อแผแบงปน และใช
ทรัพยนั้นทําความดี, ไมลุมหลง ไมหมกมุนมัวเมา กินใชทรัพยสมบัติ โดยรูเทาทัน เห็นคุณโทษ ทางดีทางเสีย
ของมัน มีปญญาทําตนใหเปนอิสระ เปนนายเหนือโภคทรัพย – เปนชาวบานชนิดที่เลิศ ประเสริฐ สูงสุด ควรชม
ทั้ง ๔ สถาน128
การจําแนกโดยวิภัชชวาทแบบนี้ ทําใหความคิด และการวินิจฉัยเรื่องราวตางๆ ชัดเจนตรงไปตรงมา
ตามความเปนจริง และเทาความจริง พอดีกับความจริง จะไมเกิดความสับสนในเรื่องตางๆ
ตัวอยางงายๆ ในชีวิตประจําวันอยางสามัญ เชน คําพูดวา เขาเปนคนตรงไปตรงมา ชอบพูดขวานผาซาก
โผงผาง พูดเพราะไมเปน ดูเหมือนจะเอาลักษณะตรงไปตรงมา มากลบเกลื่อนลักษณะโผงผาง พูดไมไพเราะ ถา
จําแนกตามวิธีวิภัชชวาท ความเปนคนตรง เปนความดีของบุคคลผูนั้น สวนการพูดไมไพเราะ โผงผาง ก็เปน
ขอบกพรองของเขา
คนที่มีความดี ในแงความตรงนี้ ก็ตองยอมรับความบกพรองของตน ในแงคําพูดไมไพเราะ ไมตองเอา
ลักษณะทั้งสองมากลบเกลื่อนกัน เมื่อจะใหมีความดีครบถวน ก็ตองปรับปรุงตนเองในสวนที่ยังขาดยังพรองนั้น
สวนคนที่พูดจาไพเราะ การพูดเพราะนั้น ก็เปนความดีของเขาอยางหนึ่ง แตเขาจะเปนคนตรงหรือไม ก็
อีกอยางหนึ่ง ถาเขาตรง ก็เปนความดีอีกสวนหนึ่ง ถาไมตรง เขาก็บกพรองในสวนนั้น
ยังมีตอไปอีก ในแงที่เปนคนพูดจาไพเราะนั้น จะเปนการพูดดวยเจตนาดีงาม หรือเกิดจากความคิด
หลอกลวง มีเลหกลอยางไร ก็เปนเรื่องที่ตองจําแนกกันในแงเจตนาที่เปนเหตุปจจัย แลวชี้ความจริงตามที่มันเปน
ในแงนั้นๆ ไมมีการสับสนกัน
ดูตอไป สมมติวา จะเลือกคนไปทํางาน งานนั้นตองการคนพูดเพราะ หรือตองการคนพูดตรง ก็ตัดสิน
ไปตามความตองการของงานนั้น ถางานนั้นใชคนพูดเพราะ ก็เลือกคนพูดเพราะ (คนเลือกก็คงพยายามหาคนพูด
เพราะ ที่มีความซื่อสัตยดวย) คนตรงที่พูดไมเพราะ ก็ไมตองมาอางความดีในดานความตรงของตน หรือถางาน
ตองการความตรง คนจะพูดเพราะหรือไมเพราะ ไมสําคัญ คนไมถูกเลือก ก็ไมตองเอาความออนหวานของตน
ขึ้นมาใชเปนเหตุผลเกี่ยวกับกรณีนั้น หรือถาจะพิจารณาความสัมพันธทางจิตวิทยาระหวางลักษณะ ๒ ดาน คือ
ความตรง กับการพูดไมไพเราะ และการพูดออนหวาน กับความมีเลหกล ก็วาใหชัดวาจะวิเคราะหในแงนั้นๆ
วิธีวิภัชชวาทนี้ จึงตรงไปตรงมา พอดีกับความจริง เปนกลางๆ ตามธรรมชาติแทๆ เปนแบบอยาง
สําหรับผูตองการพูดตรงไปตรงมาอยางแทจริง
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้อยู่ป่า มี ๕ ประเภท ดังนี้: ๕ ประเภท คืออะไร? ได้แก่ ผู้ที่อยู่ป่าเพราะ
เป็นผู้โง่เขลา เพราะงมงาย ๑ ผู้มีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงํา จึงอยู่ป่า ๑ ผู้อยู่
ป่าเพราะความเสียจริต เพราะจิตฟุ้งซ่าน ๑ ผู้อยู่ป่าเพราะเห็นว่า การอยู่ป่านี้ พระพุทธะทั้งหลาย
พระพุทธสาวกทั้งหลายสรรเสริญ ๑ ผู้อยู่ป่า เพราะอาศัยความเป็นผู้มักน้อย ความสันโดษ ความขัด
เกลา ความใฝ่สงัด ความพอใจเท่าที่มี ๑...บรรดาผู้อยู่ป่า ๕ ประเภทเหล่านี้ ผู้ที่อยู่ป่าเพราะความมัก
น้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความใฝ่สงัด ความพอใจเท่าที่มี นี้เป็นอย่างเลิศ ประเสริฐ นําหน้า
สูงสุด ดีเยี่ยม ในบรรดาผู้อยู่ป่าทั้ง ๕ ประเภทเหล่านี้...”129
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พระพุทธเจา: ดูกรคหบดี ทานในตระกูล ท่านยังให้อยู่หรือ?
ทารุกัมมิกะ: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทานในตระกูล ข้าพระองค์ยังให้อยู่, ก็แล ทานนั้น ข้า
พระองค์ถวายในประดาท่านพระภิกษุทั้งหลาย ชนิดที่เป็นผู้อยู่ป่า ถือบิณฑบาต ครองผ้าบังสุกุล
ซึ่งเป็นพระอรหันต์ หรือเข้าถึงอรหัตตมรรค
พระพุทธเจา: ดูกรคหบดี ท่านซึ่งเป็นคฤหัสถ์..ยากจะรู้ได้ถึงความข้อนั้นว่า ท่านเหล่านี้เป็นพระ
อรหันต์ หรือว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้เข้าถึงอรหัตตมรรค;
ถึงจะเป็นภิกษุอยู่ป่า หากเป็นผู้ฟุ้งซ่าน ลําพอง กวัดแกว่ง ปากมาก พูดพล่อย สติเลอะ
ลอย ไร้สัมปชัญญะ จิตไม่ตั้งมั่น จิตใจวุ่นวาย ปล่อยอินทรีย์, เธอก็เป็นผู้อันควรติเตียน โดย
ลักษณะข้อนั้น;
ถึงจะเป็นภิกษุอยู่ป่า หากเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ลําพอง ไม่กวัดแกว่ง ไม่ปากมาก ไม่พูดพล่อย
มีสติกํากับตัว มีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น จิตใจเป็นหนึ่งเดียว สํารวมอินทรีย์, เธอก็เป็นผู้อันควร
สรรเสริญ โดยลักษณะข้อนั้น;
ถึงจะเป็นภิกษุอยู่ชายเขตบ้าน หากเป็นผู้ฟุ้งซ่าน ลําพอง กวัดแกว่ง ปากมาก พูดพล่อย
สติเลอะลอย ไร้สัมปชัญญะ จิตไม่ตั้งมั่น จิตใจวุ่นวาย ปล่อยอินทรีย์, เธอก็เป็นผู้อันควรติเตียน
โดยลักษณะข้อนั้น;
ถึงเป็นภิกษุอยู่ชายเขตบ้าน หากเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ลําพอง ไม่กวัดแกว่ง ไม่ปากมาก ไม่
พูดพล่อย มีสติกํากับตัว มีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น จิตใจเป็นหนึ่งเดียว สํารวมอินทรีย์, เธอก็
เป็นผู้อันควรสรรเสริญ โดยลักษณะข้อนั้น;
ถึงจะเป็นภิกษุถือบิณฑบาต...ถึงจะเป็นภิกษุรับนิมนต์...ถึงจะเป็นภิกษุครองผ้าบังสุกุล...ถึง
จะเป็นภิกษุครองจีวรที่คหบดีถวาย...(ก็เช่นเดียวกัน),
ดูกรคหบดี เชิญท่านให้ทานในสงฆ์เถิด...”130
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบาป เป็นผู้เที่ยวไปรูปเดียวอย่างไร? (กล่าวคือ) ภิกษุบาป อยู่อาศัย
ในชนบทชายแดนแต่ผู้เดียว เธอเข้าหาสกุลทั้งหลายในที่นั้น ย่อมได้ลาภ, ภิกษุบาปเป็นผู้เที่ยว
ไปรูปเดียวอย่างนี้แล”131
“นั่งผู้เดียว นอนผู้เดียว เที่ยวไปผู้เดียว ไม่เกียจคร้าน ฝึกตนอยู่ผู้เดียว พึงเป็นผู้ยินดีใน
แดนป่า”132
“(พราหมณ์ผู้บําเพ็ญตบะทั้งหลาย) สยบแก่ตัณหา ถูกศีลและพรตมัดเอาไว้ บําเพ็ญตบะอัน
คร่ําตลอดเวลาร้อยปี จิตของเขาก็หาหลุดพ้นโดยชอบไม่ เขายังมีท่วงทีทราม หาไปถึงฝั่งไม่
“ผู้ชอบถือตัว ย่อมไม่มีการฝึกตน, ผู้มีจิตไม่ตั้งมั่น ย่อมไม่มีปรีชาแห่งมุนี, อยู่ผู้เดียวในป่า
ประมาทเสีย ก็ข้ามฝั่งแห่งแดนมัจจุราชไม่ได้
“ละมานะได้แล้ว มีจิตตั้งมั่นเป็นอันดี ใจงาม หลุดพ้นโดยประการทั้งปวง อยู่ผู้เดียวในป่า
ไม่ประมาท ผู้นั้นจึงจะข้ามฝั่งแห่งแดนมัจจุราชได้”133
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ภิกษุรูปหนึ่ง มีชื่อวาเถระ เปนผูอยูเดียว และพูดสรรเสริญคุณแหงการอยูเดียว เธอเขาไปบิณฑบาตใน
หมูบานองคเดียว กลับมาองคเดียว นั่งในที่ลับอยูองคเดียว เดินจงกรมองคเดียว มีภิกษุหลายรูปกราบทูลเรื่อง
ของทานแดพระพุทธเจา พระองคจึงใหตรัสเรียกเธอมา ตรัสซักถาม ดังคําสนทนาตอไปนี้
พระพุทธเจา: ดูกรเถระ ทราบว่า เธอเป็นผู้อยู่เดียว และสรรเสริญคุณแห่งการอยู่เดียว จริงหรือ?
ภิกษุชื่อเถระ: จริงอย่างนั้น พระเจ้าข้า
พระพุทธเจา: เธออยู่เดียว และสรรเสริญคุณแห่งการอยู่เดียว อย่างไร?
ภิกษุชื่อเถระ: ในเรื่องนี้ ข้าพระองค์เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านองค์เดียว กลับมาองค์เดียว นั่ง
อยู่ในที่ลับองค์เดียว เดินจงกรมองค์เดียว, ข้าพระองค์อยู่เดียว และพูดสรรเสริญคุณแห่งการ
อยู่เดียว อย่างนี้แล
พระพุทธเจา: ดูกรเถระ นั่นก็เป็นการอยู่เดียวได้อยู่ เรามิได้กล่าวว่าไม่เป็น แต่เธอจงฟังวิธีที่จะ
ให้การอยู่เดียวของเธอเป็นกิจบริบูรณ์ โดยพิสดารยิ่งกว่านั้น จงมนสิการให้ดี เราจักกล่าว...
สิ่งที่เป็นอดีต ก็ละได้แล้ว สิ่งที่เป็นอนาคต ก็งดได้แล้ว ความพอใจติดใคร่ในการได้เป็น
ตัวตนต่างๆ ในปัจจุบัน ก็กําจัดได้แล้ว, การอยู่เดียว ย่อมบริบูรณ์โดยพิสดารยิ่งกว่านั้นได้ ด้วย
ประการฉะนี้แล...134
พระมิคชาล: พระองค์ผู้เจริญ เรียกกันว่า ผู้อยู่เดียว ผู้อยู่เดียว ดังนี้ ด้วยเหตุผลเพียงไรหนอ
จึงจะเป็นผู้อยู่เดียว และด้วยเหตุผลเพียงไร จึงจะเป็นผู้อยู่มีคู่สอง?
พระพุทธเจา: ดูกรมิคชาล รูปทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยตา...เสียงทั้งหลาย...กลิ่นทั้งหลาย...รสทั้งหลาย
...สิ่งต้องกายทั้งหลาย...ธรรมทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยใจ ซึ่งน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นของ
เปรมปรีย์ กอปรด้วยความเย้ายวน ชวนให้ติดใจ มีอยู่, หากภิกษุพร่ําเพลิน พร่ําบ่นถึง สยบอยู่
กับสิ่งนั้นๆ ... นันทิ ย่อมเกิดขึ้น เมื่อมีนันทิ ก็มีความติดพัน เมื่อมีความติดพัน ก็มีสัญโญชน์,
ภิกษุผู้ติดพันอยู่ด้วยนันทิและสัญโญชน์ เรียกว่า อยู่มีคู่สอง;
ภิกษุผู้เป็นอยู่อย่างนี้ ถึงจะไปเสพอาศัยเสนาสนะอันสงัด ในราวป่าแดนไพร ซึ่งเงียบเสียง
ไม่มีความอึกทึก วังเวง ควรแก่การลับของมนุษย์ เหมาะแก่การหลีกเร้น ก็เรียกได้ว่า เป็นผู้อยู่มี
คู่สองโดยแท้, ข้อนั้น เพราะเหตุไร? ก็เพราะตัณหาเป็นเพื่อนสองของเธอ ตัณหานั้น เธอยังละ
ไม่ได้ เพราะฉะนั้น เธอจึงถูกเรียกว่าเป็นผู้อยู่มีคู่สอง
ดูกรมิคชาล รูปทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยตา...เสียงทั้งหลาย...กลิ่นทั้งหลาย...รสทั้งหลาย...สิ่ง
ต้องกายทั้งหลาย...ธรรมทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยใจ ซึ่งน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นของเปรมป
รีย์ กอปรด้วยความเย้ายวนชวนให้ติดใจ มีอยู่, หากภิกษุไม่พร่ําเพลิน ไม่พร่ําบ่นถึง ไม่สยบอยู่
กับสิ่งนั้น ... นันทิย่อมดับ เมื่อไม่มีนันทิ ก็ไม่มีความติดพัน เมื่อไม่มีความติดพัน ก็ไม่มี
สัญโญชน์, ภิกษุผู้ไม่ติดพันด้วยนันทิและสัญโญชน์ เรียกว่า ผู้อยู่เดียว;
ภิกษุผู้เป็นอยู่อย่างนี้ ถึงอยู่ในเขตบ้าน ปะปนด้วยภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ราชา มหาอํามาตย์ เดียรถีย์ สาวกเดียรถีย์ทั้งหลาย ก็เรียกได้ว่า เป็นผู้อยู่เดียว โดยแท้, ข้อนั้น
เพราะเหตุไร? ก็เพราะตัณหาที่เป็นเพื่อนสองของเธอนั้น เธอละได้แล้ว เพราะฉะนั้น เธอจึง
เรียกได้ว่า เป็นผู้อยู่เดียว135
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“ภิกษุทั้งหลาย เหล่าอัญเดียรถีย์ปริพาชก ย่อมบัญญัติความสงัดกิเลส (ปวิเวก) ไว้ ๓
อย่าง ดังนี้; ๓ อย่าง อะไรบ้าง? คือ ความสงัดกิเลสเพราะจีวร ความสงัดกิเลสเพราะบิณฑบาต
ความสงัดกิเลสเพราะเสนาสนะ
“บรรดาความสงัดกิเลส ๓ อย่างนั้น ในข้อความสงัดกิเลสเพราะจีวร (เครื่องนุ่งห่ม) เหล่า
อัญเดียรถีย์ปริพาชก ย่อมบัญญัติสิ่งต่อไปนี้ คือ นุ่งห่มผ้าป่านบ้าง นุ่งห่มผ้าแกมกันบ้าง นุ่งห่มผ้า
ห่อศพบ้าง นุ่งห่มผ้าบังสุกุลบ้าง นุ่งห่มผ้าเปลือกไม้บ้าง นุ่งห่มหนังเสือบ้าง นุ่งห่มหนังเสือทั้งเล็บ
บ้าง นุ่งห่มคากรองบ้าง นุ่งห่มเปลือกปอกรองบ้าง นุ่งห่มผลไม้กรองบ้าง นุ่งห่มผ้ากัมพลทําด้วยผม
คนบ้าง นุ่งห่มผ้ากัมพลทําด้วยขนสัตว์ร้ายบ้าง นุ่งห่มผ้าทําด้วยขนปีกนกเค้าบ้าง...
“ในข้อความสงัดกิเลสเพราะบิณฑบาต (อาหาร) เหล่าอัญเดียรถีย์ปริพาชก ย่อมบัญญัติสิ่ง
ต่อไปนี้ คือ เป็นผู้มีผักดองเป็นภักษาบ้าง มีข้าวฟ่างเป็นภักษาบ้าง มีลูกเดือยเป็นภักษาบ้าง มี
กากข้าวเป็นภักษาบ้าง มียางเป็นภักษาบ้าง มีสาหร่ายเป็นภักษาบ้าง มีรําเป็นภักษาบ้าง มีข้าว
ตังเป็นภักษาบ้าง มีกํายานเป็นภักษาบ้าง มีหญ้าเป็นภักษาบ้าง มีมูลโคเป็นภักษาบ้าง มีเผือก
มันผลไม้ในป่าเป็นอาหาร กินผลไม้ที่หล่นเอง ยังชีพ...
“ในข้อความสงัดกิเลสเพราะเสนาสนะ (ที่อยู่อาศัย) เหล่าอัญเดียรถีย์ปริพาชก ย่อมบัญญัติ
สิ่งต่อไปนี้ คือ ป่า โคนไม้ ป่าช้า ป่าชัฏ ที่กลางแจ้ง ลอมฟาง โรงลาน...
“ภิกษุทั้งหลาย ส่วนในธรรมวินัยนี้ ภิกษุมีความสงัดกิเลส ๓ อย่างต่อไปนี้; ๓ อย่าง
อะไรบ้าง (คือ)
(๑) ภิกษุเ ป็น ผู้มีศีล และความทุศีลเป็น สิ่ง ที่เธอละได้แ ล้ว เธอจึงเป็น ผู้ส งัด จาก
ความทุศีลนั้น
(๒) ภิกษุเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ และมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่เธอละได้แล้ว เธอจึงเป็นผู้สงัดจาก
มิจฉาทิฏฐินั้น
(๓) ภิกษุเป็นพระขีณาสพ และอาสวะทั้งหลายเป็นสิ่งที่เธอละได้แล้ว เธอจึงเป็นผู้สงัดจาก
อาสวะเหล่านั้น ... ภิกษุนี้เรียกว่า เป็นผู้ถึงยอด เป็นผู้ถึงแก่น บริสุทธิ์ ดํารงมั่นอยู่ในแก่น
สาร...136
วิภัชชวาทตามบาลีที่ยกมาแสดงเปนตัวอยางในที่นี้ ใหขอคิดเพิ่มเติมอีกอยางหนึ่งดวยวา การลอกคัด
ตัดความสั้นๆ จากพระไตรปฎกมายืนยันทัศนะเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธศาสนา บางครั้งทําใหผูอานผูฟง
มองเห็นคําสอนเพียงบางสวนบางแงที่ไมสมบูรณ และทําใหเขาใจพระพุทธศาสนาอยางผิดพลาด
ผูแสดงคําสอนของพระพุทธศาสนา จึงควรลอกคัดอางความดวยความระมัดระวัง รูจักเลือกวา คําสอน
อยางใดแสดงหลักทั่วไปอยางกวางๆ ของพระพุทธศาสนา คําสอนอยางใดแสดงลักษณะคําสอนเฉพาะแงเฉพาะ
ดานเฉพาะกรณี หรือมีเงื่อนไข ซึ่งควรนํามาแสดงหลายแงหลายดาน ใหเห็นครบถวน หรือชี้แจงกรณีและเงื่อนไข
ที่เกี่ยวของ ใหผูอานผูฟงทราบดวย จะไดมองเห็นภาพของพระพุทธศาสนา อยางถูกตองตามเปนจริง
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สรุปความ เพื่อนําสูการปฏิบัติ
เมื่อไดกลาวถึงวิธีคิดที่เปนโยนิโสมนสิการมา ครบจํานวนที่ตั้งไวแลว ขอย้ําความเบ็ดเตล็ดบางอยางไว
เพื่อเสริมความเขาใจอีกหนอย
เทาที่กลาวมาจะเห็นไดวา ถาตรวจดูขั้นตอนการทํางานของโยนิโสมนสิการ จะเห็นวา โยนิโสมนสิการ
ทํางานทั้ง ๒ ชวง คือ ทั้งตอนรับรูอารมณ หรือประสบการณจากภายนอก และตอนคิดคนพิจารณาอารมณ หรือ
เรื่องราวที่เก็บเขามาแลวในภายใน
ลักษณะที่พึงสังเกตอยางหนึ่งของการรับรูดวยโยนิโสมนสิการ คือ การรับรูเพียงเพื่อเปนความรู (ที่
ถูกตองตามเปนจริง) และเพื่อเปนขอมูลสําหรับสติจะเอาไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตและทํากิจตางๆ ตอไป
พูดอีกอยางหนึ่งวา รับรูไว เพื่อนําไปใชประโยชนทางสติปญญา ไมรับรูชนิดที่กลับผันแปรจากความรู
ไปเปนสิ่งกระทบกระทั่งติดคางเปรอะเปอน ที่กอปญหาแกชีวิตจิตใจ รับรู โดยจิตใจไดความรูจากอารมณหรือ
ประสบการณ ไมใชรับรูแลว จิตใจถูกอารมณหรือประสบการณครอบงําหรือลอพาหลงหายไปเสีย ซึ่งแทนที่จะได
ความรูมาแกปญหา หรือไดปญญามาดับทุกข กลับไดกิเลสและความทุกขมาเพิ่มพูนทับถมตน แมการคิดก็มี
ลักษณะทํานองเดียวกันนี้ ลักษณะอยางนี้ คือความหมายสวนหนึ่งของการเปนอยูดวยปญญา
อาจมีผูเสียดายวา ชีวิตที่เปนอยูดวยปญญา ดูจะปราศจากอารมณ (อารมณ ตามความหมายอยาง
สมัยใหม) มีแตความแหงแลง ไรรสชาติ
พึงชี้แจงวา สําหรับปุถุชน การเปนอยูดวยอารมณ คอยจะครอบงําคนอยูแลวตลอดเวลา โยนิโสมนสิการมี
แตจะมาชวยแบงเบาแกทุกขใหปญหาบรรเทาลง จึงไมตองหวงวาจะขาดอารมณ
สวนสําหรับผูใชโยนิโสมนสิการสําเร็จผล จนพนความเปนปุถุชนไดแลว ก็จะมีคุณภาพทางอารมณใหม
อยางบริสุทธิ์ เดนชัดขึ้นมา กลาวคือ เกิดคุณธรรมขอกรุณา มาชวยสืบตอคุณคาทางดานความงดงามออนโยน
ของชีวิตอยูตอไป พรอมทั้ง แทนที่ความขุนมัว หมองเศรา เครียด เหงา กังวล เปนตน ก็จะมีแตความรูสึกที่
ประณีต เชน ความสดชื่น ผองใส โปรงโลง เบิกบานใจ ความสุข ความสงบ และความเปนอิสระเสรี สืบตอไป
มีขอควรสังเกตอีกอยางหนึ่งวา ธรรมที่เปนบุพภาคแหงมัชฌิมาปฏิปทา ๒ อยาง คือ ปรโตโฆสะที่ดี
หรือกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ นี้ เปนจุดเชื่อมตอ ระหวางบุคคล กับโลก หรือสภาพแวดลอมภายนอก
กอนที่จะกาวเขาสูตัวมรรค ที่เปนองคธรรมภายในเฉพาะตน
กลาวคือ กัลยาณมิตร (ปรโตโฆสะที่ดี) เปนที่เชื่อมใหบุคคลติดตอกับโลกอยางถูกตอง โดยทางสังคม
และโยนิโสมนสิการ เปนที่เชื่อมใหบุคคลติดตอกับโลกอยางถูกตอง โดยทางจิตใจของตนเอง อันไดแกทาทีแหง
การรับรู และความคิด ซึ่งเปนทาทีแหงปญญา หรือการมองตามเปนจริง ดังไดอธิบายมาแลว137
วิธีโยนิโสมนสิการเทาที่แสดงมานี้ ไดนําเสนอโดยพยายามรักษารูปรางตามที่ปรากฏอยูในคัมภีรพุทธ
ศาสนา ผูศึกษาไมพึงติดอยูเพียงรูปแบบ หรือถอยคํา แตพึงมุงจับเอาสาระเปนสําคัญ
อนึ่ง พึงย้ําไวดวยวา โยนิโสมนสิการนี้ เปนหลักธรรมภาคปฏิบัติ ที่ใชประโยชนไดทุกเวลา มิใชจะตอง
รอไวใชตอเมื่อมีเรื่องที่จะเก็บเอาไปนั่งขบคิด หรือปฏิบัติไดตอเมื่อปลีกตัวออกไปนั่งพิจารณา แตพึงใชแทรกอยู
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ที่เปนไปอยูทุกที่ทุกเวลานี้เอง
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จบความที่เขียนใหม แทนตนฉบับซึ่งไดหายไป (ขณะเขียนความตอนนี้ ไมมีตนฉบับสวนอื่นอยูดวย สําหรับเทียบเคียง หรือ
ตรวจสอบ ดังนั้น หากมีเนื้อความซ้ํากัน พึงอนุญาตดวย)

โยนิโสมนสิการ – วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม
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ทั้งนี้ เริ่มแตการวางใจ วางทาที ตอบุคคลและสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวของ การตั้งแนวความคิด หรือการเดิน
กระแสความคิด การทําใจ การคิด การพิจารณา เมื่อรับรูประสบการณอยางใดอยางหนึ่ง ในทางที่จะไมเกิดทุกข
ไมกอปญหา ไมใหมีโทษ แตใหเปนไปเพื่อประโยชนสุข ทั้งแกตนและบุคคลอื่น เพื่อความเจริญงอกงามแหง
ปญญาและกุศลธรรม เพื่อเสริมสรางนิสัยและคุณลักษณะที่ดี เพื่อความรูตามเปนจริง เพื่อฝกอบรมตนใน
แนวทางที่นําไปสูความหลุดพนเปนอิสระ
เด็กเล็กคนหนึ่งของครอบครัวซึ่งมีฐานะดี นั่งรถยนตไปกับคุณพอคุณแม ผานไปที่แหงหนึ่ง เห็นเด็ก
เล็กยากจนหลายคน นุงหมเสื้อผาเกาขาดรุงริ่งอยูตามขางทาง เด็กเล็กในรถยนตสนใจ เพราะเห็นความแตกตาง
ระหวางตน กับเด็กขางถนนเหลานั้น คุณพอคุณแมสังเกตรู จึงพูดวา “นั่นเจาพวกเด็กสกปรก ลูกอยาไปดูมัน”
ในกรณีนี้ คุณพอคุณแมทําหนาที่เหมือนดังปาปมิตร ชี้แนะใหเด็กตั้งความคิดที่เปนอโยนิโสมนสิการ
เราใหเกิดอกุศลธรรม เชน ความรูสึกรังเกียจดูถูกเหยียดหยาม เปนตน และความรูสึกนี้ อาจกลายเปนทัศนคติ
ของเด็กนั้นตอคนที่ยากจน ตลอดจนความโนมเอียงที่จะมีทาทีเชนนั้นตอเพื่อนมนุษยทั้งหลายโดยทั่วไป
แตในกรณีอยางเดียวกันนั้น คุณพอคุณแมอีกรายหนึ่งบอกเด็กวา “เด็กๆ นั้นนาสงสาร พอแมเขา
ยากจน จึงไมมีเสื้อผาดีๆ ใส เราควรเผื่อแผชวยเหลือเขา”
ในกรณีนี้ คุณพอคุณแมทําหนาที่อยางกัลยาณมิตร ชี้แนะใหเด็กตั้งความคิดที่เปนโยนิโสมนสิการ เรา
ใหเกิดกุศลธรรม เชน ความรูสึกเมตตากรุณา และความเสียสละ เปนตน และความรูสึกเชนนั้น อาจกลายเปน
ทัศนคติของเด็กนั้น ตอคนยากจนและเพื่อนมนุษยโดยทั่วไป
แมในเรื่องอื่นๆ เชนการรับฟงขาวสารทางสื่อมวลชน เมื่อมีขาวดี ขาวราย เหตุการณสรางสรรคหรือ
ทํ า ลาย หรื อ กิ จ กรรมใดๆ ก็ ต าม ท า ที แ ละถ อ ยคํ า ที่ ผู ใ หญ แ สดงออกต อ สิ่ ง เหล า นั้ น มั ก มี ผ ลต อ การตั้ ง
แนวความคิดของเด็ก ถาผูใหญรูเขาใจแลว ชี้แนะแนวความคิดที่ถูกตอง ใหมองตามเปนจริง หรือมองในแงที่จะ
เกิดกุศลธรรมแลว ก็จะเปนผลดีตอความเจริญงอกงามของเด็ก
แมแตอาหารที่รับประทาน เสื้อผา หนังสือเรียน ถนนหนทาง ผูคนหรือเรื่องราวที่พบเห็นระหวางทาง
และที่โรงเรียน เปนตน ลวนเปนที่สําหรับวางใจและตั้งแนวความคิด ที่เปนกุศล หรืออกุศลไดทั้งสิ้น การหลอ
หลอมทัศนคติและคานิยมตางๆ ของเด็ก เกิดขึ้นไดมากจากโยนิโสมนสิการ และอโยนิโสมนสิการที่ชี้แนะโดย
กัลยาณมิตร หรือปาปมิตรอยางนี้ จึงควรถือเปนเรื่องสําคัญ
สวนในผูใหญ เมื่อเขาใจหลักการนี้แลว อาจใชโยนิโสมนสิการแกได แมแตทัศนคติและจิตนิสัยไมดีที่
เคยใชอโยนิโสมนสิการสรางจนชินมาเปนเวลานาน
พึงสังเกตดวยวา แมในเรื่องราวกรณีเดียวกัน และใชโยนิโสมนสิการดวยกัน แตโยนิโสมนสิการก็อาจ
ตางกันได เปนคนละอยางคนละระดับ
ยกตัวอยางในระดับที่เรียกวาเปนสมถะ และวิปสสนา เชน นาย ก. เห็นหนาหญิงสาวสวยคนหนึ่ง แต
แทนที่จะเห็นเปนใบหนาที่สวยงาม เขากลับมองเห็นเปนแผนผิวหนัง พรอมทั้งผม ขน เปนตน ที่ปฏิกูลดวยเหงื่อ
มัน และฝุนละออง เปนตน มีกระดูกและเลือดเนื้ออยูเบื้องหลัง ไมทําใหเกิดความติดใจใฝรัก โยนิโสมนสิการใน
กรณีนี้ เรียกวาเปนสมถะ (แงปฏิกูลมนสิการ) เพราะไดความรูสึกวาเปนปฏิกูลมาระงับราคะ ทําใหใจสงบอยูได
นาย ข. เห็นหนาหญิงสาวสวยคนเดียวกันนั้น แตมองเห็นเปนเยาวชนคนหนึ่ง ที่ควรเอาใจใสดูแลให
เจริญงอกงาม เกิดความรูสึกเมตตา นึกเหมือนเปนนอง หรือลูกหลาน กรณีนี้ก็เปนโยนิโสมนสิการตามแนวสมถะ
(แงเมตตาพรหมวิหาร) เพราะทําใหจิตใจสงบเยือกเย็น เปนกุศล
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นางสาว ง. เห็นหนาหญิงสาวสวยคนเดียวกันนั้น แตมองดวยความรูสึกที่นึกไปวา หญิงนั้นสวยเกินหนา
ตน เกิดความรูสึกริษยาและชักจะชังหนา กรณีนี้เปนอโยนิโสมนสิการ เพราะคิดปลุกเราอกุศลธรรมขึ้นมาบีบคั้น
ใจ กอทุกขทรมานตนเอง
สวน นาย จ. เห็นหนาหญิงสาวสวยคนเดียวกันนั้น แตมองเห็นเปนที่ประชุมแหงองคอวัยวะ อันเกิด
จากธาตุตางๆ มาประกอบกันเขา รวมสมมติเรียกกันวาหนาคนชื่อนั้น เปนเพียงรูปธรรม ซึ่งไมเที่ยง ไมคงที่
จะตองเปลี่ยนแปลง เปนไปตามเหตุปจจัย ไมดีไมชั่ว ไมใชสวย ไมใชนาเกลียดอะไรทั้งนั้น กรณีนี้ เปนโยนิโส
มนสิการแนววิปสสนา เพราะมองตามสภาวะ หรือมองตามที่เปนจริง138
กรณีอื่นๆ ก็พึงเขาใจตามแนวนี้
โยนิโสมนสิการเปนตัวนํา ที่ทําใหการศึกษาเริ่มตน หรือเปนแกนนําของการพัฒนาปญญา ในการศึกษา
โดยเฉพาะที่จัดกันเปนระบบ หรือเปนงานเปนการ จึงควรใสใจใหความสําคัญแกโยนิโสมนสิการใหมาก เพื่อจะได
เปนการชวย “ให้คนศึกษา” มิใช “ให้การศึกษา” แกคน อยางที่มักพูดกัน ซึ่งไมนาจะเปนความถูกตอง และ
นาจะทําไมไดจริง
เริ่มแรก อาจจะพัฒนาวิธีเรียนวิธีสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน ที่จะสงเสริมกระตุนเราใหผูเรียน
ไดฝกฝนใชโยนิโสมนสิการแบบพื้นฐาน คือ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย และวิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ
เมื่อมีเรื่องราวเหตุการณที่ตองพิจารณา ก็โยงวิธีคิดสองแบบนั้นเขาไปเชื่อมตอกับวิธีคิดแบบสามัญ
ลักษณ และวิธีคิดแบบแกปญหา จากนั้น วิธีคิดแบบอื่นๆ ก็จะเขามาสนองรับใชบุคคลที่มีโยนิโสมนสิการนั้น
ตามชวงจังหวะที่เหมาะสม แลวความเปนคนมีโยนิโสมนสิการ หรือรูจักใชโยนิโสมนสิการ ก็จะเกิดตามมาเอง นํา
ใหการศึกษาดําเนินไปอยางถูกตอง ตามความหมายที่แทจริงของมัน
เมื่อรูจักนําวิธีโยนิโสมนสิการไปใชในการเรียนการสอน แมแตเด็กเล็กๆ ก็จะมีความคิด และมีทรรศนะที่
ลึกซึ้งกวางไกล เชน จากกระดาษสมุด และในโตะเขียนหนังสือ เด็กจะมองเห็นความสัมพันธอิงอาศัยกันของทุก
สิ่งในสากลจักรวาล มองเห็นความเกิดมี และความดํารงอยูของสิ่งหนึ่งๆ ไมโดดเดี่ยวขาดลอย และไมขาดตอน
จากการเกิดขึ้น และการดํารงอยู ของสิ่งทั้งหลายอื่น
จากคําถามวา โตะตัวนี้เกิดมีขึ้นไดอยางไร จะตองมีอะไรบาง โตะตัวนี้จึงจะเกิดขึ้นได เด็กก็จะสืบสาวโยง
โตะนั้นไปหาปจจัย หรือตัวประกอบทั้งหลาย ที่ทําใหโตะเกิดขึ้น ทีละอยางจนครบ มีทั้งไม เลื่อย ตะปู คอน
ตลอดมาถึงคน และจากปจจัยเหลานั้น ก็สืบสาวตอไปอีก เชน จากไม ไปถึงตนไม จากตนไม ไปยังดิน น้ํา ฝน ปา
ฟา อากาศ ฯลฯ
เมื่อฝกคิดอยางนี้ นอกจากจะเกิดความรูความเขาใจชัดเจนตอสิ่งที่พิจารณา ตลอดถึงสิ่งทั้งหลายที่เปน
ปจจัยเกี่ยวโยงกันไปทั่วทั้งหมดแลว ยังทําใหเกิดความหยั่งรู ตระหนักความจริง ถึงขั้นที่สงผลเปลี่ยนแปลงตอ
ทัศนคติและบุคลิกภาพไดดวย เชน เกิดความหยั่งรูตระหนักความจริงวา ชีวิตของเราจะเปนอยูดวยดี และมี
ความสุขแทจริงได จะตองเกื้อกูลกันกับธรรมชาติ และเพื่อนมนุษย ตลอดจนตองรูจักใช รูจักสงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ดวยความไมประมาท เปนตน
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เทียบ วิสุทฺธิ.๒/๒๐ (พึงทราบกันสับสนวา กรรมฐานบางอยาง ที่ใหมองเห็นคนหรืออะไรๆ เปนอสุภะ เปนปฏิกูล ไมสวยไมงาม เรียกวาอยู
ขั้นสมถะ ยังมองไปตามสมมติบัญญัติ เพียงแตถือเอาสมมติแงที่จะมาใชแกกิเลสของตน สวนวิปสสนามองเห็นตามสภาวะแทๆ ตรงตามที่
สิ่งทั้งหลายมันเปนของมัน ตามเหตุปจจัย เรียกวา ตามเปนจริง ที่สิ่งทั้งหลายไมมีงาม หรือไมงาม ไมมีสวย ไมมีนาเกลียด)
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คนที่มีโยนิโสมนสิการ รูจักคิด รูจักมอง ยอมมองเห็น และหาแงที่เปนประโยชน มาใชในการพัฒนา
สงเสริมความเจริญงอกงามของชีวิตไดตลอดเวลา ในทุกสถานการณ
แมแตจะประสบความยากจน ความเจ็บไขไดปวย หรือสิ่งที่เรียกกันวาเปนเคราะหหามยามรายอยางหนึ่ง
อยางใด ก็ไมทําใหเขามืดบอด หรืออับจน สภาพเลวรายที่ไดประสบ มักเปนจุดกระทบใหเขาเกิดปญญาหรือ
คุณธรรม และการพัฒนาคุณสมบัติตางๆ ไดมากยิ่งขึ้น เขาทํานองที่บางครั้ง เราไดยินบางคนพูดวา ขาพเจาโชคดี
ที่เกิดมายากจน เปนโชคดีของขาพเจาที่ไดปวยหนักครั้งนั้น แมตลอดกระทั่งอยางที่มีเรื่องเลาในคัมภีรวา บาง
ทานไดยินคําพูดของคนบาแลว เกิดความเห็นแจงสัจธรรม ดับกิเลสหมดไปได ก็มี
ในทางตรงขาม บางคน ทั้งที่เกิดมาสวย ร่ํารวย หรือมีศักดิ์สูง แตขาดโยนิโสมนสิการ มีแตอโยนิโส
มนสิการ แทนที่สภาพชีวิตที่เปนเหมือนโชคลาภนั้น จะเปนทุน หรือเปนเครื่องเสริมโอกาสใหเขาสามารถพัฒนา
ชีวิตไดสะดวกรวดเร็วผลสมบูรณยิ่งขึ้น แตกลับเปนตัวเรา เรงตัณหา มานะ ทิฏฐิใหหนาแนน รุนแรง พรอมดวย
ความเกียจคราน ลุมหลงมัวเมาติดตามมา แยงชิงพรากเอาความมีโชคดีไปจากเขา โชคดีมีคาเปนโชคราย และ
ชีวิตก็ไมเจริญงอกงาม
คนทั่วไป ซึ่งไดสั่งสมความเคยชิน ใหจิตมีนิสัยแหงการคิดในแนวทางของการสนองตัณหา หรือคิดโดย
มีความชอบใจไมชอบใจยินดียินรายชอบชังเปนพื้นฐาน มาเปนเวลายาวนาน วิธีโยนิโสมนสิการแบบตางๆ นี้ จะ
เริ่มเปนเครื่องฝกในการสรางนิสัยใหมใหแกจิต
การสรางนิสัยใหมนี้ อาจตองใชเวลานานบาง เพราะนิสัยเดิมเปนสิ่งที่สั่งสมมานานคนละเปนสิบๆ ป แต
เมื่อไดฝกขึ้นบางแลว ก็ไดผลคุมคา เพราะเปนการคิดที่ทําใหเกิดปญญา ทําใหแกปญหา ดับความมืดและความ
ทุกข สรางเสริมความสวางและความสุขได
แมจะยังทําไมไดสมบูรณ ก็ยังพอเปนเครื่องชวยใหเกิดสมดุล และไดมีทางออก ในยามที่ถูกความคิด
ตามแนวนิสัยเดิมชักนําไปสูความอับจน สูความทุกขและปญหาบีบคั้นตางๆ ก็พลิกผันหันไปสูความรอดพน
ปลอดภัย
ตามนัยที่กลาวมา เมื่อพูดเชิงวิชาการ ในแงการทําหนาที่ วิธีโยนิโสมนสิการทั้งหมด สามารถสรุปลงได
เปน ๒ ประเภทใหญ คือ
๑. โยนิโสมนสิการ ประเภทพัฒนาปัญญาบริสุทธิ์ มุงใหเกิดความรูแจงตามสภาวะ คือ รูเขาใจ
มองเห็นตามเปนจริง หรือตามที่มันเปน เนนที่การขจัดอวิชชา เปนฝายวิปสสนา มีลักษณะเปนการ
สองสวางทําลายความมืด หรือชําระลางสิ่งสกปรก ใหผลไมจํากัดกาล หรือเด็ดขาด นําไปสูโลกุตร
สัมมาทิฏฐิ
๒. โยนิโสมนสิการ ประเภทสร้างเสริมคุณภาพจิต มุงปลุกเราใหเกิดคุณธรรม หรือกุศลธรรมอื่นๆ
เนนที่การสกัดหรือขมตัณหา เปนฝายสมถะ มีลักษณะเปนการเสริมสรางพลังหรือปริมาณฝายดี
ขึ้นมากดขมทับ หรือบังฝายชั่วไว ใหผลขึ้นกับกาล ชั่วคราว หรือเปนเครื่องตระเตรียมหนุนเสริม
ความพรอม และสรางนิสัย นําไปสูโลกิยสัมมาทิฏฐิ

๗๔

พุทธธรรม

เตรียมเขาสูมัชฌิมาปฏิปทา
กลาวโดยสรุป สําหรับคนทั่วไป ผูมีปญญายังไมแกกลา ยังตองอาศัยการแนะนําชักจูงจากผูอื่น การ
เจริญปญญา นับวาเริ่มตนจากองคประกอบภายนอก คือ ความมีกัลยาณมิตร สําหรับใหเกิดศรัทธา (ความมั่นใจ
ดวยเหตุผลที่ไดพิจารณาเห็นจริงแลว) กอน
จากนั้น จึงกาวมาถึงขั้นองคประกอบภายใน เริ่มแตนําความเขาใจตามแนวศรัทธาไปเปนพื้นฐาน ในการ
ใชความคิดอยางอิสระ ดวยโยนิโสมนสิการ เปนตนไป ทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิ และทําใหปญญาเจริญยิ่งขึ้น จน
กลายเปนญาณทัสสนะ คือการรูการเห็นประจักษในที่สุด139
เนื่องดวยศรัทธา เปนองคธรรมสําคัญมาก ซึ่งเมื่อเปนศรัทธาที่ถูกตอง และใชถูกตอง ก็จะเชื่อมตอเขา
กับโยนิโสมนสิการ นําใหเกิดปญญาที่เปนสัมมาทิฏฐิ
จึงขอสรุปเรื่องศรัทธา ในแงที่เกี่ยวกับการใชประโยชนไวอีกครั้งหนึ่ง
๑. ในขั้นศีล ศรัทธาเปนหลักยึด ชวยคุมศีลไว โดยเหนี่ยวรั้งจากความชั่ว และทําใหมั่นคงในสุจริต
ศรัทธาเพื่อการนี้ แมไมมีความคิดเหตุผล คือไมประกอบดวยปญญา ก็ใชได และปรากฏบอยๆ วา
ศรัทธาแบบเชื่อดิ่งโดยไมคิดเหตุผลนั้น ใชประโยชนในขั้นศีล แนกวาศรัทธาที่มีการใชปญญาดวยซ้ํา
๒. ในขั้นสมาธิ ศรัทธาชวยใหเกิดสมาธิได ทั้งในแงที่ทําใหเกิดปติสุขแลว ทําใหจิตสงบนิ่งแนบสนิท
หายฟุงซาน ไมกระสับกระสายกระวนกระวาย และในแงที่ทําใหเกิดความเพียรพยายาม แกลวกลา
ไมหวั่นกลัว จิตใจพุงแลนไปในทางเดียว เกิดความเขมแข็งมั่นคง แนวแน ศรัทธาเพื่อการนี้ แมเปน
แบบเชื่อดิ่งโดยไมใชความคิดเหตุผล ก็ใชไดเชนเดียวกัน
ในกรณีที่เปนศรัทธาแบบเชื่อดิ่งโดยไมยอมคิดเหตุผล แมจะใชงานไดผลทั้ง ๒ ระดับ แตมี
ผลเสียที่ทําใหใจแคบ ไมยอมรับฟงผูอื่น และบางทีถึงกับเปนเหตุใหเกิดการบีบบังคับเบียดเบียน
คนอื่นพวกอื่น เพราะความเชื่อนั้น และที่สําคัญในเรื่องนี้คือ ไมเกื้อหนุนแกการเจริญปญญา
๓. ในขั้นปัญญา ศรัทธาชวยใหเกิดปญญา เริ่มแตโลกิยสัมมาทิฏฐิเปนเบื้องแรก เหนือกวานั้นไป
ศรัทธาเชื่อมตอกับโยนิโสมนสิการใน ๒ ลักษณะ คือ
- อยางแรก เปนชองทางใหกัลยาณมิตรสามารถชี้แนะความรูจักคิด คือกระตุนใหคนผูนั้นเริ่มใช
โยนิโสมนสิการ (มิฉะนั้นอาจไมยอมเปดรับการชี้แนะหรือการกระตุนเลย)
- อยางที่สอง ศรัทธาชวยเตรียมพื้นหรือแนวของเรื่องที่จะพิจารณาบางอยางไว สําหรับใหโยนิโส
มนสิการนําไปคิดอยางอิสระตอไป ศรัทธาเพื่อการนี้ เห็นชัดอยูในตัวแลววา ตองเปนศรัทธาที่มี
การใชปญญา และเปนศรัทธาที่ตองการในที่นี้
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ผูที่จะชวยแนะความรูคิดแกผูอื่น อาจถือโยนิโสมนสิการ ๓ อยางตอไปนี้ เปนหลักพื้นฐานสําหรับตรวจสอบพื้นเพทางดานภูมิปญญา
หรือความรูคิดของบุคคล คือ
๑. การคิดแบบปัจจยาการ คือ ดูวา เขามีความคิดเปนเหตุเปนผล รูจักคิดเหตุผล หรือเปนคนมีเหตุผล รูจักสืบคนเหตุปจจัย หรือไม
๒. การคิดแบบวิภัชชวาท คือ ดูวา เขารูจักมองสิ่งทั้งหลาย หรือเรื่องราวตางๆ ไดหลายแงหลายมุม รูจักแยกแยะแงดานตางๆ ที่อาจ
เปนไปได ไมมองแงเดียว ไมคิดคลุมเครือ ดังนี้หรือไม
๓. การคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ คือ ดูวา เขาพูด ฟง หรืออานอะไร สามารถจับหลักจับประเด็นหรือแกนของเรื่อง (ธรรม) และ
เขาใจความหมาย ความมุงหมาย หรือคุณคา ประโยชน หรือแนวที่จะกระจายขยายความของเรื่องนั้นๆ (อรรถ) หรือไม
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เพื่อความมั่นใจที่จะใหศรัทธา เกื้อหนุนแกปัญญา โดยทางโยนิโสมนสิการ เห็นควรสรุปวิธีปฏิบัติตอ
ศรัทธาไว ดังนี้
๑) มีศรัทธาที่มีเหตุผล หรือมีความเชื่อที่ประกอบดวยการคิดเหตุผล คือ ไมใชศรัทธาประเภทบังคับให
เชื่อ หรือเปนขอที่ตองยอมรับตามที่กําหนดไวตายตัว หรือตองถือตามไปโดยไมเปดโอกาสใหคิดหาเหตุผล ไมใช
ความเชื่ อ ชนิ ด ที่ กี ด กั น ห า มความคิ ด บี บ กดความคิ ด หรื อ ที่ ทํ า ให ไ ม ย อมรั บ ฟ ง ใคร 140 แต เ ป น ความเชื่ อ ที่
สนับสนุนการคิดเหตุผล เกื้อหนุนแกการเจริญปญญาตอๆ ไป
๒) มีทาทีแบบสัจจานุรักษ คือ อนุรักษสัจจะ หรือรักสัจจะ คือ ซื่อตรงตอสัจจะ และแสดงศรัทธาตรง
ตามสภาพที่เปนจริง กลาวคือ เมื่อตนเชื่ออยางไร ก็มีสิทธิกลาววา ขาพเจามีความเชื่อวาอยางนั้นๆ หรือเชื่อวา
เปนอยางนั้นๆ แตไมเอาศรัทธาของตนเปนเครื่องตัดสินสัจจะ คือไมกาวขามเขตไปวา ความจริงตองเปนอยางที่
ขาพเจาเชื่อ หรือเอาสิ่งที่เปนเพียงความเชื่อไปกลาววาเปนความจริง เชน แทนที่จะพูดวา ขาพเจาเชื่อวาสิ่งนั้น
เรื่องนั้นเปนอยางนั้นๆ กลับพูดวา สิ่งนั้นเรื่องนั้นเปนอยางนั้นๆ
๓) ใชศรัทธา หรือสิ่งที่เชื่อนั้น เปนพื้นสําหรับโยนิโสมนสิการคิดพิจารณา ใหเกิดปญญาตอไป พูดอีก
นัยหนึ่งวา ศรัทธาไมใชสิ่งจบสิ้นในตัว มิใชศรัทธาเพื่อศรัทธา แตศรัทธาเปนเครื่องมือ หรือเปนบันไดกาวสู
จุดหมายที่สูงขึ้นไปกวา กลาวคือ ศรัทธาเพื่อปัญญา
เทาที่กลาวมานี้ ก็เปนอันเขากับลําดับขั้นของการเจริญปญญา ที่เคยแสดงไวแลว คือ
เสวนาสัตบุรุษ → สดับสัทธรรม → ศรัทธา → โยนิโสมนสิการ ฯลฯ
ตอจากโยนิโสมนสิการ ก็คือการเกิดขึ้นแหงสัมมาทิฏฐิ เมื่อถึงสัมมาทิฏฐิ ก็เปนอันกาวเขาสูองคประกอบ
ของมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งหมายถึงวา วิถีชีวิตที่ถูกตองดีงามไดเริ่มตนแลว
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พึงแยกระหวาง ศรัทธาชนิดที่คิดเหตุผลเห็นสมจริงแลว จึงเชื่อ กับ ศรัทธาชนิดเชื่อกอนแลว จึงคิดทําใหมีเหตุผล

๗๖

พุทธธรรม

พระรัตนตรัย
ในฐานะเครื่องนําเข้าสู่มรรค
และเป็นที่รวมของการปฏิบัติตามมรรค
หลักยึดเหนี่ยวเบื้องตนของชาวพุทธ คือพระรัตนตรัย อันไดแก พระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ
ตามปกติจึงถือเอาสรณคมน คือการถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ วาเปนเครื่องหมายของการเปนพุทธศาสนิกชน
และความเปนอุบาสกอุบาสิกา แมแตพระโสดาบัน ก็มีคุณสมบัติอยางหนึ่งวา เปนผูมีศรัทธาตั้งมั่นไมหวั่นไหว
ในพระรัตนตรัย จึงเปนขอที่นาศึกษาวา ความเคารพนับถือพระรัตนตรัย เปนขอปฏิบัติ ณ สวนใด อยูที่จุดไหน
ในการดําเนินตามมรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทา
ความเคารพนับถือพระรัตนตรัย ที่แสดงออกดวยสรณคมน สําหรับคนทั่วไป ก็ดี ความมีศรัทธาตั้งมั่น
ไมหวั่นไหวในพระรัตนตรัย ของพระโสดาบัน ก็ดี เปนเครื่องแสดงใหเห็นชัดอยูแลววา คุณธรรมที่เดนสําหรับ
พุทธศาสนิกชนในระดับเบื้องตนนี้ทั้งหมด ไดแก ศรัทธา
เมื่อพิจารณาในระบบแหงมัชฌิมาปฏิปทา เทาที่อธิบายมาแลว จะเห็นไดวา ศรัทธาอยู ณ สวนบุพภาค
แหงมัชฌิมาปฏิปทา โดยเฉพาะเปนตัวเชื่อมบุคคล กับกัลยาณมิตร หรือปรโตโฆสะที่ดี และมุงที่จะใหโยงไปสู
โยนิโสมนสิการ โดยมีสาระสําคัญวา ใหเปนศรัทธาที่นําไปสูปญญา คือ ชวยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนองคมรรค
ขอแรก ที่เขาสูตัวมรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทา เพื่อเดินหนาตอไป
หลักนี้ แสดงใหเห็นความสัมพันธ ระหวางพระรัตนตรัย กับการดําเนินตามมัชฌิมาปฏิปทา ในฐานะที่
ศรัทธาในพระรัตนตรัย เปนเครื่องนําเขาสูมรรค นับวาชัดเจนพอสมควรอยูแลว
แตเพื่อใหหนักแนนขึ้น ควรพิจารณาตามหลัก องค์ของความเป็นโสดาบัน (โสตาปตติยังคะ) หรือ
หลักการพัฒนาปัญญา (ปญญาวุฒิธรรม) ๔ ประการดวย คือ
๑. สัปปุริสสังเสวะ
การเสวนาสัตบุรุษ การคบหาคนดีมีปญญา
๒. สัทธรรมสวนะ
การสดับสัทธรรม การฟงธรรมที่แท เรียนรูเรื่องที่ถูกที่ดี
๓. โยนิโสมนสิการ
การทําในใจโดยแยบคาย การใชความคิดถูกวิธี การรูจักคิด
๔. ธรรมานุธรรมปฏิบัติ การปฏิบัติธรรมยอยคลอยแกธรรมใหญ การปฏิบัติธรรมถูกหลัก
ความจริง ธรรมหมวดนี้ มีชื่อเรียกอีกหลายอยาง เฉพาะอยางยิ่ง ชื่อวาธรรมที่เปนไปเพื่อประจักษแจง
โสดาปตติผล จนถึงอรหัตตผล ดังพุทธพจนวา
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ อย่างเหล่านี้ เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป เพื่อประจักษ์
แจ้งโสดาปัตติผล...เพื่อประจักษ์แจ้งสกทาคามิผล...เพื่อประจักษ์แจ้งอนาคามิผล...เพื่อประจักษ์
แจ้งอรหัตตผล; ๔ อย่าง อะไรบ้าง? ได้แก่ สัปปุริสสังเสวะ สัทธรรมสวนะ โยนิโสมนสิการ
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ...”141
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สํ.ม.๑๙/๑๖๓๔-๗/๕๑๖-๗; ที่เรียก โสตาปัตติยังคะ (แปลตามนิยมวา องคคุณของพระโสดาบัน) เชน สํ.ม.๑๙/๑๔๒๙/๔๓๔, ที่เรียก
ปัญญาวุฒิธรรม (แปลเต็มวา ธรรมที่เปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญา) เชน สํ.ม.๑๙/๑๖๓๙/๕๑๗; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๔๘/๓๓๒ (เคยอาง)
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๗๗

การเสวนาสัตบุรุษ ก็คือการมีกัลยาณมิตร สัตบุรุษและกัลยาณมิตรอยางสูงสุด ก็คือ พระพุทธเจา142
การเสวนาสัตบุรุษ หรือการมีกัลยาณมิตร นําไปสูปรโตโฆสะที่ดี คือ การไดสดับหรือเรียนรู้สัทธรรม อันไดแก
หลักความจริงและความดีงามที่แท เรียกงายๆ วา พระธรรม
โยนิ โสมนสิ การตอ พระธรรม และตามพระธรรมนั้ น ทําใหเ กิด กุศ ลธรรม และปญ ญาที่เข าใจสิ่ ง
ทั้งหลายถูกตองตามเปนจริง พรอมทั้งทําใหปฏิบัติธรรมถูกตองตามหลักตามความมุงหมาย
เมื่อปฏิบัติถูกหลัก เปนธรรมานุธรรมปฏิบัติ ก็ทําใหบรรลุผล คือประจักษแจงโสดาปตติผล เปนตน
ตลอดจนถึงอรหัตตผล ผูที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปตติผลขึ้นไป จนถึงผูบรรลุอรหัตตผล คือพระอรหันต เปน
สมาชิกทั้งหลาย ผูประกอบกันเขาเปนชุมชนพุทธแท เรียกวา สาวกสงฆ หรืออริยสงฆ ซึ่งจัดเปน สังฆะ หรือ
พระสงฆ ในพระรัตนตรัย
โดยนัยนี้ เมื่อพิจารณากิจที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติตอพระรัตนตรัย ในการดําเนินตามมัชฌิมาปฏิปทา ก็
มองเห็นไดชัดวา เบื้องแรก รับเอาพระพุทธเจาเปนกัลยาณมิตร แลวสดับเลาเรียนธรรมคําสอนของพระองค
จากนั้น ปฏิบัติตอธรรมดวยโยนิโสมนสิการ รวมครบ ๒ ขั้นตอนเบื้องตน ที่เรียกวาบุพภาคแหงมัชฌิมาปฏิปทา
เปนปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ
เมื่ อ เกิ ด ความเห็ น ความเข า ใจถู ก ต อ งตามเป น จริ ง ก็ ป ฏิ บั ติ ธ รรมนั้ น ต อ ไปอย า งถู ก หลั ก เป น
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ คือ ดําเนินในตัวมรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทา143 จนสําเร็จ บรรลุอริยผล เปนอริยบุคคลแลว
รวมเปนสมาชิกแหงพระสงฆ และในฐานะเปนอริยบุคคลในสงฆนั้น ก็สามารถชวยเหลือผูอื่น โดยทําหนาที่เปน
กัลยาณมิตรระดับรองลงมาจากพระพุทธเจาไดตอๆ ไป
พรอมนั้น สงฆก็เปนชุมชน หรือสังคมแบบอยาง ที่รวมของผูปฏิบัติตาม และผูไดรับผลจากหลักแหง
การมีพุทธกัลยาณมิตร และการดําเนินตามธรรมมรรคา กับทั้งเปนแหลงแหงกัลยาณมิตร เปนบุญเขต ที่เจริญ
งอกงาม และเผยแพรความดีงามแกชาวโลก
อนึ่ง การมีสงฆ เปนหลักหนึ่งอยูในพระรัตนตรัย เปนเครื่องแสดงดวยวา พระพุทธศาสนาถือวา มนุษย
ที่ดีงาม ยอมเกี่ยวของมีสวนรวมอยูในชุมชนหรือสังคม ที่ควรรวมกันทําใหดีงาม
ชุมชนหรือสังคมที่ถือเปนหลักเรียกไดวา สงฆนี้ ทางดานภายในจิตใจ สมาชิกทั้งหลายมีภูมิธรรมที่ได
บรรลุ เปนเครื่องธํารงรักษา สวนทางดานการดําเนินชีวิตภายนอก เครื่องธํารงรักษาไดแก วินัย ความสามัคคี
และความเปนกัลยาณมิตรตอกัน
โดยสรุป หลักการปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปตติผล กับการดําเนินตามมัชฌิมาปฏิปทา และหลักพระ
รัตนตรัย เทียบกันไดดังนี้
= พระพุทธเจา (ระดับสูงสุด)
๑. สัปปุริสสังเสวะ
= มีกัลยาณมิตร
๒. สัทธรรมสวนะ
= ปรโตโฆสะที่ดี
= พระธรรม
๓. โยนิโสมนสิการ
= โยนิโสมนสิการ = (กิจตอพระธรรม)
๔. ธรรมานุธรรมปฏิบัติ = มรรค
= เริ่มเขารวมสงฆ
142
143

ดู ในบทวาดวยกัลยาณมิตร ขางตน
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ คือ ธรรมานุธรรมปฏิปทา ก็คือมรรค หรือนิพพานคามินีปฏิปทา (ที่มามากมาย เชน ขุ.ม.๒๙/๗๒๙/๔๔๑)

๗๘

พุทธธรรม
จากความที่กลาวมา พอแสดงความหมายของพระรัตนตรัยอยางรวบรัดได ดังนี้

๑. พระพุทธเจา คือ ทานผูไดตรัสรูธรรม คนพบมรรคาแลว บําเพ็ญตนเปนกัลยาณมิตรองคเอก ทรง
สั่งสอนธรรม ชี้นํามรรคานั้นแกชาวโลก และเปนแบบอยางที่ยืนยันถึงความดีงามความสามารถและปญญาญาณ
ที่มนุษยจะฝกตนศึกษาพัฒนาขึ้นไปใหลุถึงภาวะที่ประเสริฐเลิศสูงสุดได
๒. พระธรรม คือ หลักความจริง หลักความดีงาม ที่พระพุทธเจาทรงคนพบ และทรงแนะนําสั่งสอน ซึ่ง
ผูศรัทธาพึงเรียนสดับรับเอามาพิจารณาดวยโยนิโสมนสิการ ใหเขาใจถูกตองตามจริง เพื่อจะปฏิบัติใหเปนมรรค
และใหสําเร็จผลตอไป
๓. พระสงฆ คือ หมูชนผูปฏิบัติตามมรรค และผูสําเร็จผล ซึ่งผูศรัทธามั่นใจวาเปนหมูชน หรือสังคม
อันประเสริฐ ซึ่งควรสรางสรรคใหเกิดมีขึ้น และซึ่งตนสามารถมีสวนรวมได ดวยการปฏิบัติตามมรรคและการ
สําเร็จผลนั้น เริ่มดวยการปฏิบัติตามลักษณะแบบอยางที่ปรากฏภายนอก คือ วินัย ความสามัคคี และความเปน
กัลยาณมิตรตอกัน
การมีกัลยาณมิตรก็ดี การโยนิโสมนสิการธรรมก็ดี การปฏิบัติตามมรรคก็ดี จะเจริญงอกงามไดผลดี ใน
สังคมที่ดําเนินตามคติแหงสงฆนี้
พระรัตนตรัยเปนสรณะ คือ เมื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย ก็เตือนใหใชวิธีที่ถูกตองในการแกปญหาดับทุกข
คือ ทําตามหลักอริยสัจ โดยดําเนินในอริยวิถีดังที่กลาวมา อยางนอยก็ทําใหหยุดยั้งจากความชั่ว ตั้งใจมุงทํา
ความดี มีความมั่นใจ หายหวาดกลัว และมีจิตใจเขมแข็งผองใสในเวลานั้นๆ
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บันทึกพิเศษทายบท
เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง
บันทึกที่ ๑: วิธีคิดแบบแกปญหา: วิธีคิดแบบอริยสัจ กับ วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร
พุทธธรรมไดแสดงโยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนวิธีการแหงปญญา ไวหลายวิธี สําหรับใชในสถานการณตางกันบาง ใช
ประกอบกันในสถานการณอยางเดียวบาง
นาสังเกตวา ในสมัยปจจุบัน คําวา วิธีการแห่งปัญญา บางทีใชเรียก วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ ที่มีชื่ออีกอยางหนึ่งวา
วิธีคิดแบบแก้ปัญหา ซึ่งในที่นี้ ใชเรียก วิธีคิดแบบอริยสัจ เมื่อเปนเชนนี้ จึงเห็นควรยกวิธีคิด ๒ แบบนั้นมาเทียบเคียงกันดู
วิธีการแบบวิทยาศาสตร มี ๕ ขั้นตอน คือ
๑. การกําหนดปัญหาให้ถูกต้อง (Location of Problems)
๒. การตั้งสมมติฐาน
(Setting up of Hypothesis)
๓. การทดลองและเก็บข้อมูล (Experimentation and Gathering of Data)
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
(Analysis of Data)
๕. การสรุปผล
(Conclusion)
พึงสังเกตวา ในวิธีคิดแบบนี้ ก็มีการสืบสาวหาสาเหตุเปนสวนสําคัญดวย แตเอาแฝงไวในขั้นที่ ๒. เพราะบางครั้ง
สาเหตุที่คาดนั่นเอง เปนตัวสมมติฐาน บางครั้งสาเหตุบงถึงสมมติฐานไปดวยในตัว แตก็มีขอแยงวา ในหลายกรณี สาเหตุไมบง
ชัดถึงสมมติฐาน และตองตั้งสมมติฐานเผื่อไวหลายอยาง
สวนใน วิธีคิดแบบ(แสวง)อริยสัจ แยกการสืบสาเหตุเปนขั้นหนึ่ง และจัดขั้นทั้งหมดเปน ๒ ระดับ เทียบพอเห็นเคา:
ก. กระบวนธรรม (ตามสภาวะ) เปนขั้นของการที่จะเขาถึงดวยความรู คือคิดและรูใหตรงความจริง ที่เปนอยางนั้นอยูแลว
๑. ขั้นกําหนดทุกข์ ใหรูวาทุกข หรือปญหา คืออะไร อยูที่ไหน มีขอบเขตแคใด
= ขั้นกําหนดปญหา
๒. ขั้นสืบสาวสมุทัย หยั่งสาเหตุของทุกข หรือปญหานั้น
= (ไมแยกตางหาก)
๓. ขั้นเก็งนิโรธ ใหเห็นกระบวนการที่แสดงวาการดับทุกขแกปญหาเปนไปได และอยางไร = ขั้นตั้งสมมติฐาน
ข. กระบวนวิธี (ของมนุษย) เปนขั้นที่จะตองลงมือปฏิบัติ
๔. ขั้นเฟ้นหามรรค แยกยอยออกได ๓ ขั้น
= ขั้นทดลองและเก็บขอมูล
- มรรค ๑: เอสนา (หรือ คเวสนา, รวมทั้งวีมังสนา) แสวงหาขอพิสูจน/ทดลอง
- มรรค ๒: วิมังสา (หรือประวิจาร) ตรวจสอบ รอน เลือกเก็บขอที่ถูกตองใชไดจริง = ขั้นวิเคราะหขอมูล
- มรรค ๓: อนุโพธ กันขอที่ผิดออก จับหรือเฟนไดมรรคแท ซึ่งนําไปสูผล คือแกปญหาได = ขั้นสรุปผล
ขั้นตอนเหลานี้ พึงเห็นการแสวงสัจธรรมของพระพุทธเจา เปนตัวอยาง ดังนี้
๑. ขั้นกําหนดทุกข ความทุกขความเดือดรอน ปญหาตางๆ ของมนุษย มีมากมายหลากหลาย ทั้งทางกาย ทางใจ ทั้ง
ภายใน และภายนอก แตเมื่อวาโดยพื้นฐาน ก็คือ ภาวะบีบคั้นกายใจ ภาวะที่ขัด แยง ฝน ไมเปนไปตามความอยากความยึดถือ
ของมนุษย
ปญหา หรือความทุกขของมนุษย อาจมีรูปลักษณะตางๆ นานา แปลกกันไปตามถิ่นตามกาล ซึ่งจะตองใชวิธีแกไขให
ตรงกับรูปลักษณะ และเฉพาะกาลเทศะนั้นๆ แตความทุกขพื้นฐานนี้ เปนปญหาที่เนื่องอยูกับชีวิต อยูที่ธรรมชาติของมนุษยเอง
เปนทุกข หรือปญหาของตัวคนแทๆ ไมวาคนนั้นจะอยูกลางธรรมชาติ หรือไปรวมเปนสังคม ทุกขหรือปญหาอยางนี้ก็ติดตัวไป
แสดงและกอผลกับคนเสมอไป ไมวามนุษยจะแกไขปญหาดับทุกขที่เนื่องดวยกาลเทศะอยางไรหรือไม การแกไขทุกขขั้นพื้นฐาน
นี้ ก็เปนกิจที่ตองกระทํายืนพืน้ ตลอดเวลาเสมอไป และความทุกขพื้นฐานที่ไดรับการแกไขหรือไมนี้ จะมีผลตอการมี และตอการ
แกไขปญหาอื่นๆ ทุกอยาง ทุกระดับดวย ประโยชนที่จําเปน ซึ่งเปนพื้นฐานที่สุด และสูงที่สุดของชีวิต จึงอยูที่การแกไขความ
ทุกขพื้นฐานแหงชีวิตนี้ได สวนทุกขหรือปญหาอื่นๆ ก็ตองแกไขกันอีกขั้นหนึ่ง คูเคียงกันไป ตามคราว ตามกรณี

๘๐

พุทธธรรม

๒. ขั้นสืบสาวสมุทัย เพื่อจะไดเล็งเห็นหนทางแกไขตอไป ขั้นนี้สัมพันธกับขั้นที่ ๓ คือ ขั้นเก็งนิโรธ หมายความวา
จะเก็งนิโรธอยางไร ก็อยูที่วาจะจับเหตุไดถูกตองตรงหรือไม (ดู ขอ ๓)
แบบ ก. ข. ค. จับสาเหตุไมชดั เชน เห็นวา เปนเพราะยังไดสุขไมเพียงพอ หรือไมสืบสาเหตุเลย มองขามขั้นไป
แบบ ง. จับไดวา สาเหตุแหงทุกขคือตัณหา หรือสืบลึกลงไปอีกไดแกกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาท โยงไปถึงอวิชชา
๓. ขั้นเก็งนิโรธ
แบบ ก.
แบบ ข.
แบบ ค.
แบบ ง.

คาดหวังวา การดับทุกขจะเปนไปได ตามกระบวนการดังนี้ (คราวละอยาง)
แสวงหากามสุข บํารุงบําเรอตนใหเต็มที่
บําเพ็ญฌานสมาบัติ ตามโยควิธี
บําเพ็ญตบะ ดําเนินชีวิตเขมงวด ทรมานกาย
ตัดวงจรปฏิจจสมุปบาท ดับอวิชชา ตัดทางตัณหา มีสติ ดําเนินชีวิตดวยปญญา

๔. ขั้นเฟนหามรรค
มรรค ๑: เอสนา พระพุทธเจาไดเคยทรงดําเนินชีวิต และปฏิบัติตามวิธีการครบแลวทั้ง ๔ อยาง นอกจากนั้น
ยังไดทรงสังเกตเห็นชีวิต ความเปนไปของคนและสังคม ที่เปนอยูหรือปฏิบัติเชนนั้นแลว วาเปนอยางไร
มรรค ๒: วิมังสา วิเคราะหผลการสังเกตทดลอง ทรงตระหนัก (ตั้งแตกอนออกผนวช) วา การแสวงแตกามสุข
ไมอาจใหชีวิตมีความหมายประสบสาระแทจริง และนําไปสูการเบียดเบียน ทรงเห็นชัดวา การบําเพ็ญวิธีโยคะนําไปสูผลสําเร็จ
ทางจิต อันเปนฝายสมาธิอยางเดียว การบําเพ็ญตบะก็เปนการหาทุกขทําตนใหลําบากเดือดรอนเปลาๆ สวนวิถีแหงปญญา ที่ดับ
อวิชชา ไมขึ้นตอตัณหา สามารถดับเหตุแหงทุกข ทําใหหลุดพนเปนอิสระไดจริง
มรรค ๓: อนุโพธ จึงไดความรูเห็นตามเปนจริง ที่เปนขอสรุปวา วิถีแหงกามสุข และตบะ เปนทางสุดโตง
(อันตะ) โยควิธีก็ทําใหติดคางอยูในระหวาง ยังมิใชทาง (เปนอมรรค) สวนทางสายกลาง ซึ่งเปนวิถีแหงปญญา เริ่มดวยปญญา
อันเห็นชอบ เรียกวาสัมมาทิฏฐิ นั่นแหละ จึงเปนทางที่ถูกตอง ยุติวา ตัวมรรค หรือมรรคที่แท ไดแก มรรคที่มีองค ๘
การเทียบเคียงวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร กับแบบ (แสวง) อริยสัจนี้ ดร.สาโรช บัวศรี ไดเคยเขียนเคยแสดงไว เชน ใน
หนังสือของทานชื่อ พุทธศาสนากับการศึกษาแผนใหม่ (โรงพิมพคุรุสภา, พ.ศ.๒๕๑๐) และ A Philosophy of Education for
Thailand: The Confluence of Buddhism and Democracy (Bangkok: Ministry of Education, 1970) เปนตน นับวาเปน
ขอนาอนุโมทนา แตในที่นี้ มีเวลาคิดคนตรวจสอบหลักวิชาตอมาอีก จึงไดแสดงแตกตางออกไปบาง
อนึ่ง ไดเคยกลาวแลววา ไตรลักษณ กับปฏิจจสมุปบาท ความจริงเปนกฎเดียวกัน แตแสดงคนละแง ภาวะที่ไมเที่ยง
ไมคงที่ ทําใหมีความบีบคั้น ขัดแยง จึงมีความเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา (อนิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ) แตทั้งนี้ยอมเปนไปตาม
เหตุปจจัย วิธีคิดตามหลักนี้ เปดชองใหมีการขยายความออกไปครอบคลุมความคิดแนวที่เรียกวาวิภาษวิธีไดดวย แตนาจะลอง
วิเคราะหวิภาษวิธีนั้น ดวยวิภัชชวิธีอีกชั้นหนึ่ง เรื่องนี้จะเปนอยางไร ควรจะไดวิเคราะหวิจารณไวตางหากตามโอกาส

อักษรยอชื่อคัมภีร*
เรียงตามอักขรวิธีแหงมคธภาษา
(ที่พิมพตัวเอน คือ คัมภีรในพระไตรปฎก)
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วิสุทฺธิ.
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* หลังจากพิมพหนังสือนี้เปนฉบับขยาย ครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ แลว มีคัมภีรที่ตีพิมพในอักษรไทยทยอยเพิ่มขึ้นมาไมนอย
แตในการพิมพครั้งนี้ ยังคงไวตามบัญชีเกา; สําหรับคัมภีรชั้นฎีกา แมที่ไมแสดงไว ก็พึงเขาใจไดเอง ตามแนววิธีในการใชคําวา
“ฏีกา” หรืออักษรยอ “ฏี.” ไปตอทายอักษรยอของคัมภีรในพระไตรปฎก เปน ที.ฏีกา หรือ ที.ฏี. เปนตน ทํานองเดียวกับอรรถกถา ที่
นํา อ. ไปตอทายเปน ที.อ., ม.อ., สํ.อ. ฯลฯ

