สัมมัปปธาน ๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ คงสัตย์๑

สั ง คมปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง ภาคเกษตรกรรม หรื อ ภาคอุ ตสาหกรรม จึ ง มี
ผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อวิถชี ีวิตมนุษย์ทอี่ าศัยอยู่ในสังคมโลกและมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านที่อยู่อาศัย (Places or Abiding )อาหาร(Foods) ด้านยารักษา
โรค (medicaments) ด้านเครื่องนุ่งห่ม (Dressing) สิ่งเหล่านี้เรียกว่า ปัจจัย ๔ และ มนุษย์ต้องอาศัยปัจจัย
เหล่านี้เพื่อการดารงชีพ แต่ก่อนที่มนุษย์จะได้มาซึ่งปัจจัย ๔ ต้องพยายามเรียนรู้ ปรารภความเพียรและความ
เข้าใจในรูปแบบที่เกิดขึ้น ภายในสังคมร่ วมความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ที่ส ะสมมาในอดีต และ
นอกจากนั้น สิ่งหนึ่งที่ติดตัวตนมาในชาติอดีตซึ่งทุกคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้น มนุษย์จึงมีความแตกต่างด้าน
เชื้อชาติและฐานะทางสังคม
อย่างไรก็ตาม พระพุทธศาสนาถือว่า จุดประสงค์สาคัญของชีวิตมนุษย์ คือ การพัฒนาศักยภาพใน
ตัวเองให้เต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์และการเก็บสั่งสมทุนทางปัญญา เพื่อเป็นปัจจัยสาหรับบรรลุถึงเป้าหมาย
สูงสุดของการดารงชีวิต และ การบรรลุจุดหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนาจึงต้องผ่านการเก็ บสั่งสมบ่มเพาะ
อุปนิสัยมาชั่วคราวระยะเวลาหนึ่ง พุทธสาวกและพุทธสาวิกาเป็นจานวนมากที่บรรลุคุณธรรมขั้นสูงสุดได้ด้วย
ต้องอาศัยคุณธรรมความดีที่เก็บสั่งสมไว้ตั้งแต่อดีต
ดังนั้น สัมมัปปธาน ๔ จึงเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับการบรรลุจุดหมายสูงสุดในการดาเนินชีวิตของ
ม นุ ษ ย์ ห รื อ ก า ร บ ร ร ลุ ธ ร ร ม ใ น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ซึ่ ง จ ะ ไ ด้ เ ส น อ ใ น ก ร อ บ ๔ ป ร ะ เ ด็ น คื อ
(๑) ความหมายของสั ม มั ป ปธาน (๒) ประเภทของสั ม มั ป ปธาน (๓) หลั ก ของสั ม มั ป ปธาน และ
(๔) องค์ธรรมของสัมมัปปธาน ดังนี้
ความหมายของสัมมัปปธาน ๔
คาว่า สัมมัปปธาน ๔ เป็นศัพท์สมาสที่มาจากศัพท์ ๒ คา คือ สัมมา + ปธาน โดยที่ สัมมา แปลว่า
โดยชอบ และ ปธาน แปลว่า ความเพียร ดังนั้นจึงกล่าวว่า สัมมัปปธาน ๔ หมายถึง ความเพียรโดยชอบ คือ
ว่า ความเพียรที่ต่อเนื่องไม่ลดละ ความเพียรที่ทาไปอย่างครึ่งๆ กลาง ๆ ทาแล้ว หยุดทาไม่เรียกว่า สัมมัปปธาน
ความเพียรที่ทาอย่างต่อเนื่องเท่านั้นจึงเรียกว่า สัมมัปปธาน๒
๑

อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และ หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ป.ธ.๔, ปว.ค., Dip.[Teaching English], พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ ) , M.A.[Linguistics],
ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์)
๒
พระคันธสาราภิวังค์, โพธยปักขิยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทบุญศิริการพิมพ์ จากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๔๒.

นอกจากนี้ ใ นหมวดธรรมเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ แ ทบทุ ก หมวดจะพบความเพี ย รแทรกอยู่ ด้ ว ย
ในชื่อใดชื่อหนึ่ง การเน้นความสาคัญของธรรมข้อนี้ อาจพิจารณาได้จากพุทธพจน์ เช่น “ ธรรมนี้ เป็นของ
ส าหรั บ ผู้ ป รารภความเพี ย ร มิ ใ ช่ ส าหรั บ คนเกี ย จคร้ า น ” ๓
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายบุ ค คลรู้ ชั ด ถึ ง
คุณธรรม ๒ ประการ คือ ๑) ความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย ๒) ความเป็นผู้ไม่ยอมถอยหลังในการ
บาเพ็ญเพียร เพราะฉะนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาดังนี้ว่า เราจักตั้งความเพียรอันไม่ถอยหลัง ถึงจะเหลือแต่หนัง
เอ็น และกระดูก เนื้ อและเลื อดในสรี ระจะแห้ งเหือดไปก็ตามที ถ้ายังไม่บรรลุ ผลที่บุคคลควรบรรลุ ถึงด้ว ย
เรี่ยวแรงของบุรุษ ด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วที่จะหยุดยั้ง
ความเพียรเสีย เป็นอันไม่มี เธอทั้งหลายพึงศึกษาฉะนี้”๔
ดังนั้น สรุปความว่า สัมมัปปธาน ๔ หมายถึง ความเพียรชอบ ความพยามชอบ หรือ การปฏิบัติ เพื่อให้
เข้าถึงความสาเร็จ และ จุดมุ่งหมายของการดาเนินชีวิตและการทางานของตนโดยความชอบไม่ผิดกฎหมาย
หรือ ไม่ได้สร้างความเดือนร้อนให้กับตนเองและสังคม ดั่งข้อความที่ว่า “เราจักตั้งความเพียรอันไม่ถอยหลัง ถึง
จะเหลือแต่หนัง เอ็น และกระดูก เนื้อและเลือดในสรีระจะแห้งเหือดไปก็ตามที ถ้ายังไม่บรรลุผลที่บุคคลควร
บรรลุถึงด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ ด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วที่จะหยุดยั้งความเพียรเสีย เป็นอันไม่มี เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาฉะนี้” แสดงให้เห็นว่า พระองค์ตั้งจิตอย่างแน่วแน่จะบาเพ็ญเพียรหาที่สุดมิได้เพื่อจะบรรลุ
ธรรม ฉะนั้ น ถ้า บุ ค คลใดก็ ต ามมี ค วามประสงค์จ ะพบกั บความส าเร็ จ ในการด าเนิ น ชี วิ ตสามารถน าหลั ก
สัมมัปปธาน ๔ คือ ความเพียรชอบ
ประเภทของสัมมัปปธาน ๔
๑) สัมมัปปธานที่อธิบายในพระอภิธรรมปิฎก๕ ได้แก่
ในสัมมัปปธานวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ สัมมัปปธาน ๔ คือ
(๑) สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น ป้องกันบาปอกุศลธรรมไม่ให้เกิดขึ้น
(๒) สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
(๓) สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิด
(๔) สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อความดารงอยู่ ไม่เลือนหาย ภิยโย
ภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้ว เพียรป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิด เป็นต้น
ธรรมเหล่านั้น หมายถึง บาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด คือ อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ และ กิเลส
ที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกับอกุศลมูลนั้น ได้แก่ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และ วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วย
อกุศลมูลนั้นและกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมที่มีอกุศลมูลนั้นเป็นสมุฏฐานธรรมเหล่านี้เรียกว่า บาปอกุศล

๓

ดูรายละเอียดใน องฺ.อฎฺฐก. ๒๓/๑๒๐/๒๓๗.
๔
ดูรายละเอียดใน องฺ.ทุก. ๒๐/๒๕๑/๖๔
๕
ดูรายละเอียดใน อภิ.สงฺ. ๓๕/๓๙๐/๓๒๘-๓๓๒.

ธรรมที่ยังไม่เกิด คือ การสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศล
ธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดด้วยประการฉะนี้
๒) สัมมัปปธานที่อธิบายในพระวินัยปิฏก๖ ได้แก่
ในบทภาชนีย์ ที่ชื่อว่า อุตตริมนุสสธรรม คือ ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติฌาณทัสสนะ มรรคภาวนา
การทาผลให้แจ้ง การละกิเลส ภาวะที่จิตปลอดจากกิเลส ความยินดีในเรือนว่าง คาว่า มรรคภาวนา ได้แก่ สติ
ปัฏฐาน ๔, สัมมัปปธาน ๔, อิทธิบาท ๔, อินทรีย์ ๕, พละ ๕, โพชฌงค์ และ อริยมรรคมีองค์ ๘ ปรากฏใน
จั มมขัน ธกะ โสณโกฬิ วิส วัต ถ ว่า “ โสณโกฬิ วิส ะได้รั บการบรรพชาอุ ปสมบทในพุ ทธส านัก และเมื่อ ท่า น
อุปสมบทได้ไม่นาน พานักอยู่ ณ ป่าสีตะวัน ท่านปรารภความเพียรอย่างยิ่ง ๗ เดินจงกรมจนเท้าทั้งสองแตก
สถานที่เดินจงกรมเปื้อนเลือดดุจที่ฆ่าโค”
๓) สัมมัปปธานที่อธิบายในพระสุตตันตปิฏก ได้แก่
ในมหาปรินิพพานสูตร ความว่า ธรรมที่เราแสดงแล้วเพื่อความรู้ยิ่ง เธอทั้งหลายพึงเรียน เสพ เจริญทา
ให้มากด้วยดีโดยวิธีที่พรหมจรรย์นี้จะพึงตั้งอยู่ได้นาน ดารงอยู่ได้นาน ข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก
เพื่อสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุ เคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล
เพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย คืออะไร คือ สติปัฏฐาน ๔ , สัมมัปปธาน ๔ , อิทธิบาท ๔ , อินทรีย์ ๕ , พละ ๕ , โพชฌงค์ ๗ และ
อริยมรรคมีองค์ ๘
ธรรมเหล่านี้ คือ เมื่อพระพุทธองค์แสดงแล้วเพื่อความรู้ยิ่ง เธอทั้งหลายพึงเรียน เสพเจริญ ทาให้มาก
ด้วยดีโดยวิธีพรหมจรรย์นี้จะพึงตั้งอยู่ได้นาน ดารงอยู่ได้นาน ข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อสุข
แก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย๘
ปรากฏในติสสเมตเตยยสุตตนิทเทศ๙ ความว่า คาสั่งสอนส่วนปฏิบัติ เป็นอย่างไร คือ การปฏิบัติชอบ
การปฏิบัติเหมาะสม การปฏิบัติที่ไม่เป็นข้าศึก การปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ การปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรม
การรักษาศีลให้บริบูรณ์ความเป็นผู้สารวจอินทรีย์ทั้ง ๖ ( ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ) ความเป็นผู้รู้จักประมาณใน
การบริโภคอาหาร ความเป็นผู้มีความเพียรเครื่องตื่นอยู่เสมอ สติสัมปชัญญะ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิ
บาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ชื่อว่าคาสั่งสอนส่วนปฏิบัติ
จากประเภทของสัมมัปปธาน ๔ ที่ปรากฏในทั้งสามปิฎกสามารถสรุปได้ว่า ความเพียรชอบที่ป้องกัน
บาปอกุศลธรรม ความเพียรชอบที่ละบาปอกุศลธรรม ความเพียรชอบที่ทาให้เกิดกุศลธรรม และ ความเพียร
ชอบที่รั กษากุศลธรรม ซึ่งผู้ ปฏิบั ติจ ะต้องมีจิตตั้งมั่นในศีลและอย่างให้ ความโกรธ ความโลภ ความหลงมา
ครอบงาจิตได้ จึงจะทาให้เกิดความเพียรได้และเข้าถึงความดีหรือความสาเร็จในการดาเนินชีวิตและการทางาน

๖

ดูรายละเอียดใน
ดูรายละเอียดใน
๘
ดูรายละเอียดใน
๙
ดูรายละเอียดใน
๗

วิ.มหา. ๑/๑๙๙/๑๙๕
วิ.ม. ๗/๒๘๕/๒๘๔.
ที.ม. ๑๐/๑๘๔/๑๓๑.
ขุ.ม. ๒๙/๕๐/๑๗๔.

ได้ หรือแม้แต่ การปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกัน นอกจากผู้ปฏิบัติมีความเพียรชอบแล้วจะต้องมีการรักษาศีลให้
บริบูรณ์ด้วย
หลักของสัมมัปปธาน ๔
สั ม มั ป ปธาน ๔ ๑๐ เป็ น องค์ ธ รรมที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ญาณ เป็ น เรื่ อ งของความเพี ย ร ๔ หรื อ
สัมมาวายามะ ได้แก่ ความพยายามในทางที่ชอบ ซึ่งเป็นการปฏิบัติในขั้นของจิตใจคือ ในส่วนของ จิตตสิกขา
ในข้อธรรมนี้ได้แสดงไว้เป็น ๔ อย่างคือ๑๑
๑) สังวรปธาน ได้แก่เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นภายในจิต ในขั้นของการปฏิบัตินั้น ทรงสอนให้ปลูกฝัง
ความพอใจในการที่จะสารวมระวัง เพื่อไม่ให้บาปเกิดขึ้นภายในจิต อันได้แก่ การสารวจอินทรีย์ทั้ง ๖ คือ ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ เวลาเห็นรูปฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้นรสถูกต้องโผฏฐัพพะ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ แต่การปฏิบัติ
จะต้องอาศัยความพยายาม ปรารภความเพียร คือ การกระทาที่ติดต่อสืบเนื่องกันไปสามารถสารวจได้มากน้อย
แคไหนเพียงใดก็ประครองจิตไว้ คือ รักษาคุณภาพจิตไว้ในฐานะนั้นๆ แล้วก็พยายามสารวมระวังต่อไป
๒) ปหานปธาน เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว หมายถึง การทาฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภ
ความเพียร ประคองจิตตั้งมั่น เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้ว
๓) ภาวนาปธาน เพียรทากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หมายถึง การทาฉันทะให้เกิดพยายาม ปรารภ
ความเพียร ประคองจิตตั้งมั่น เพื่อทากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
๔) อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นมิให้เสื่อมและเจริญยิ่งขึ้นไปไพบูรณ์
หมายถึง การทาฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งมั่น เพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่
หลงลืมเพื่อความไพบูรณ์ เพื่อความเจริญ เพื่อให้บริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
อย่างไรก็ตาม สัมมัปปธาน ๔๑๒ คือ การมุ่งมั่นทาความชอบ มี ๔ ประการ คือ (๑) สังวรปทาน คือ
เพียรระงับระวังการกระทาอกุศล ไม่ให้เกิดขึ้น (๒) ปหานปทาน คือ เพียรละเลิกอกุศลที่กาลังกระทาอยู่ (๓)
อนุรักขปทาน คือ เพียรรักษา กุศลธรรม ที่เกิดขึ้นแล้ว และ (๔) ภาวนาปทาน คือ เพียรฝึกฝนและเจริญบารุง
กุศลธรรมให้เจริญยิ่งขึ้น
องค์ธรรมของสัมมัปปธาน ๔
สัมมัปปธาน ๔ มีองค์ธรรมที่เป็นตัวปฏิบัติการ คือ ความเพียรซึ่งจัดเป็นสังขารขันธ์ ดังคัมภีร์วิภังค์ที่ว่า
“สัมมัปปธาน ๔ ไม่เป็นจิต สัมมัปปธาน ๔ เป็นเจตสิก”๑๓ ส่วนหนึ่งแห่งสังขารขันธ์ที่เรียกว่า สัมมัปปธาน ๔ นี้
๑๐

องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๖๙/๙๖, ๑๔/๒๐,๑๓/๑๙.
สินชัย วงษ์จานง,การศึกษาคติภพของคฤหัสถ์ผู้เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา,วิทยานิพนธ์พทุ ธศาสตร
มหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย –มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๘),หน้า ๓๔.
๑๒
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส,นวโกวาท, กรุงเทพ: สานักพืมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,
๒๕๔๐.
๑๓
อภิ.วิ. ๓๕/๔๓๐/๓๔๐.
๑๑

หมายถึง ความเพียรชอบ ความเพียรใหญ่ โดยปฏิบัติการใน ๔ หน้าที่ คือ สังวรปธาน ได้แก่ เพียรระวังหรือ
เพียรปิดกั้น คือ เพียรระวังยั บยังบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้น ปหานปธาน ได้แก่ เพียรละ หรือ
เพียรกาจัด คือ เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ภาวนาปธาน ได้แก่ เพียรเจริญ หรือ เพียรก่อให้เกิด คือ
เพียรทากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น และอนุรักขนาปธาน ได้แก่ เพียรรักษา คือ เพียรรักษากุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นและให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูรณ์๑๔
ดังนั้น องค์ธรรมของสัมมัปปธานทั้ง ๔ นี้ ได้แก่ วิริยเจตสิก ตามสัมปโยคนัย วิริยเจตสิก ประกอบกับ
จิตได้ ๗๓ หรือ ๑0๕ ดวง (เว้นอวีริยจิต ๑๖) แต่วิริยเจตสิกที่เป็นสัมมมัปปธานได้เฉพาะที่ประกอบกับกุสล
ญาณสัมปยุตตจิต ๑๗ เท่านั้น คือ มหากุสลญาณ สัมปยุตตจิต ๔ , มหัคคตกุสล 9 ,มัคคจิต ๔...องค์ธรรมนั้นมี
จุดมุ่งหมายก็คือ การบรรลุธรรม คือ การใช้ความเพียรทั้งสี่วาระนี้ คือ การปฏิบัติการแห่งส่วนหนึ่งสังขารขันธ์ที่
เรียกว่า วิริยะ การนาความเพียรมากั้นไม่ให้ความโกรธ ความโลภ และ ความหลงเกิดขึ้นนี้ คือ สัง วรปธาน
การนาความเพียรนี้มาละความโกรธ และความหลงนี้ คือ ปหานปธาน การนาความเพียรนี้มาทาสมาธิให้เกิดขึ้น
นี้ คือ ภาวนาปธานและการนาความเพียรนี้มารักษาสัมมาสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วให้สมาธิตั้งมั่นและเจริญต่อไปนี้คือ
อนุรักขนปธานเป็นหลักปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม เป็นต้น๑๕
บทสรุป
สัมมัปปธาน ๔ คือ ความเพียรชอบ ความพยามชอบ และ การตั้งจิตแน่วแน่ในการปฏิบัติเพื่อการ
เข้าถึงธรรมะอันเป็นคาสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนาไปสู่ความสาเร็จในการดาเนินชีวิตของมนุษย์
เมื่อผู้ปฏิบัติทุกคนเข้าถึงจะทาให้จิตเบิกบาน สดใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ชีวิติงดงาม ซึ่งมีหลักการปฏิบัติ ๔ ประการ
ได้แก่ สังวรปธาน เพียรระวังบาปที่จะเกิดขึ้น ปหานปธาน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ ว ภาวนาปธาน เพียร
บาเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้น และ อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ถ้ามนุษย์ที่อาศัยในสังคมโลกปัจจุบัน
ปฎิบัติตามหลักสัมมัปปธาน เชื่อว่า การกระทาผิดศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม กฎหมายบ้านเมือง ตลอดทั้ง
กติกาสังคมที่กาหนดขึ้นโดยมนุษย์เองก็จะไม่เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง เช่นเดียวกันกับเหตุการณ์บ้านในประเทศไทย
ช่วงเดือนพฤศจิกายน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ “เกิดการชุมนุมของประชาชนขับไล่รัฐบาลของนางสาวยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี ” ด้วยข้อกล่าวหาที่ว่า “กระทาผิดรัฐธรรมนูญหลายประการ เช่น เสนอ
กฎหมายนิรโทษกรรม ทุจริตเชิงนโยบาย เอื้อประโยชน์กลุ่มครอบครัวและเครือญาติ เป็นต้น”๑๖
อย่างไรก็ตาม การกระผิดของรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นจริงหรื อไม่ ไม่มีใครตอบได้ แต่
ประชาชนชุมนุมประท้วงขับไล่ไปแล้ว นั่นอาจจะแสดงให้เห็นเบื้องต้นแล้วว่า การกระทาความเพียรที่ไม่ชอบ
๑๔ อภิ.สงฺ. ๓๔/๑๓๗๗/๓๔๒ , วิสุทธิ.(ไทย) ๘๒๐/๑๑๐๙.
๑๕ นันทพล โรจนโกศล , การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องขันธ์ ๕ กับการบรรลุธรรมในเถรวาท,วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๘),หน้า ๑๖๓.
๑๖ สาราณุกรมเสรีพิดิกีเดีย, www. http://www.thai.com/goverment-stream๒.php , ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๖.

ด้วยกฎหมายหรือผิดศีลธรรมก็จะนามาซึ่งความเดือนร้อนต่อตนเองและสังคม ชุมชนอย่างที่ปรากฎให้เห็นแล้ว
นั้น
ดังนั้น “...ในทางตรงกันข้ามถ้ารัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้กระทาความเพียรในการ
ทาหน้าที่และภาระงานที่ชอบด้วยกฎหมายและถูกต้องศีลธรรม เหตุการณ์เลวร้ายต่อต้านจากประชาชนก็
ไม่เกิดขึ้น...” ตามหลักสัมมัปปธานอันเป็นคาสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงใช้บาเพ็ญเพียร
เพื่อการบรรลุธรรมและพระองค์ก็ได้อบรมสั่งสอนพุทธสาวกและพุทธสาวิกาให้มั่นปฏิ บัติด้วยจิตอันตั้งมั่นใน
สัมมัปปธานอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้พุทธสาวกและพุทธสาวิกาเข้าถึงธรรมะและนาไปสู่การบรรลุธรรม ถ้ากล่าว
เป็นภาษาชาวบ้านในปัจจุบัน คือว่า ประสบความสาเร็จในชีวิต หรือ การดาเนินชีวิตประสบความสาเร็จทุก
ประการ
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