ติอาวุธกถา
พระราชสุทธิญาณมงคล
D035

บัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนา ในติอาวุธกถา พรรณนาถึงธรรมเปนอาวุธ
๓ ประการ โดยสมควรแกกาลเวลา ดําเนินความวา อันประชาสัตวผูเกิดมาทุกรูป
ทุกนาม ยอมตกอยูในวงแหงสงครามทุกตัวคน ไมมใี ครจะหลีกพนไปได สงครามที่
กลาวถึงในกถามรรคนี้ คือกิเลสสงคราม คนผูปราชัยตอกิเลส ก็เที่ยงแทวา จักตอง
ประสบทุกข เวียนเกิดเวียนตายอยูเสมอไป สวนผูมีชยั ก็ยอ มประสบสุขสวัสดี
สมเด็จพระมหามุนี ผูบ รมครูของเราทั้งหลาย พระองคทรงอุบัติขึ้นในโลก
ก็ทรงตกอยูในวงสงครามดังไดกลาวมาเชนเดียวกัน แตอาศัยพระปรีชาญาณเลิศลน
ลวงวิสัยแหงสามัญสัตว ทรงพิจารณาเห็นโลกประวัติ โดยประจักษพระหฤทัยวาเต็ม
ดวยสรรพทุกขสรรพกิเลสและกองทุกข ซึ่งเปนดังหนึ่งศัตรู วันคอยจะจูโจมเขาทํา
ราย ดวยพระอุตสาหะอันยิ่งใหญ ในที่สุดก็ทรงประสบความมีชัยอยางเยี่ยมยอด
นําพระองคใหปลอดจากหมูขาศึกไปไดบรรลุถึงภูมิชัยโลกอุดร แตเพราะอาศัยพระ
มหากรุณาในประชากรพุทธเวไนย หวังจะใหประสบชัยเชนเดียวกับพระองค จึงทรง
ประทานพระอนุสาสนีใหเปนอาวุธคูมือ
สําหรับชิงชัยในกิเลสสงคราม
เพื่อ
ปราบปรามเหลาศัตรู ซึ่งมีประเภทตางๆ ใหพินาศ ดวยพระโอวาทธรรมภาษิตวา
ตีณิ อาวุธานิ อาวุธ ๓ เลม สุตาวุธํ อาวุธคือสุตะ๑ ปวิเวกาวุธํ อาวุธคือปวิเวก๑
อาวุธคือปญญา๑ ดังนี้
๑.สุตะ หมายถึงการตั้งใจสดับฟง การหมั่นเลาเรียนศึกษา ปวิเวก
หมายถึงความสงัด อันไดแก กิริยาที่ไมคลุกคลี ดวยหมูคณะและสรรพกิเลสที่จรมา
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๑

ปญญา หมายถึง ความรอบรูเฉลียวฉลาด พระโอวาททั้ง ๓ อยาง แตละขอไดชื่อวา
เปนอาวุธเพราะเหตุวา เมื่อเกิดมีขึ้นแลว ยอมจักทําลายลางขาศึกคือกิเลส อัน
เกิดขึ้นประทุษรายใจใหพินาศไปได ทําใหเปนผูมีใจองอาจกลาหาญ ในอันที่จะยาง
เขาชิงชัยในกิเลสสงคราม ฉันเดียวกับอาวุธภายนอก ซึ่งเมื่อใครมีแลว ยามจะไป
ไหนมาไหนแมคนเดียว ก็อุนใจไมนึกหวาดหวั่นครั่นครามตอศัตรู และอาจเอาชัย
ชนะตอศัตรูไดฉะนั้น อันทานผูมุงหวังความสุขสงบใจเย็นเบื้องหนา หากวาไรเสียซึ่ง
ธรรมาวุธแลว ยอมแนวาจักตองไมไดรับความสุขสงบใจสมดังมุงหมาย และแนนอน
วาจักตองถึงความปราชัยพายแพ ในกิเลสสงครามโดยมั่นคง เหมือนนักรบ แมวาใจ
จักแกกลาสักเพียงไหน ถาไรอาวุธประจํากายแลว ก็หนาที่จักตองปราชัยแกดัสกร
ฉะนั้น
ธรรมาวุธเลมแรกคือ สุตะนั้น ไดแกการสดับฟง การเลาเรียนศึกษาศิลป
วิทยการตางๆ อันเปนวิถีทางถายความรอนกันและกัน อันทานผูเลาเรียนศึกษาไว
มากในทางพุทธศาสนา ยกยองสรรเสริญวาเปนพหูสูตร และก็เปนอันติคนผูศึกษา
นอยตรงกันขาม แทจริงบุคคลผูจะรูจักผิดชอบชั่วดีได จําตองอาศัยการเลาเรียน
ศึกษาเปนปจจัย เพราะการศึกษาเปนบอเกิดของความรู ความฉลาดนานาประการ
อาจทําลายความมืด ครอบงําสันดานใหหมดไป เกิดปรีชาสวางไสวขึ้นแทนที่ คุณ
ขอนี้จําปรารถนาเพียงไร ไมวาในทางโลกทางธรรม ยอมประจักษใจแกผูฉลาดเปน
อยางดี เหตุนี้จึงมีพระบาลีสรรเสริญ สุตะไวเปนหลายกระบวน เชนวา เปนทรัพย
อยางประเสริฐ เพราะปลดเปลือ้ งความจนใจบาง วาเปนธรรมวันกระทําทีพ่ ึ่งเพราะ
ทําความอุน ใจบางดังนี้ อนึ่งสุตะนี้ ยอมเปนคนใหผดิ แผกแตกตางกัน อันชีวิตของผู
ไรสุตะนี้ ยอมยากที่จะประสบความเจริญงอกงามได ยอมมีแตจะพอกพูนทุกขภัยให
เกิดมี ลวนผูสั่งสมสุตาวุธไวเปนอยางดี ยอมจักมีแตความเจริญ จนจักสุดวาสนา
บารมีของตน ก็แตวาการฟง การศึกษา ซึ่งเรียกวาสุตะ จะอํานวยผลใหเปนอยางดี
ติอาวุธกถา

๒

จําตองมีความสงบสงัดเปนเครื่องอุปถัมภค้ําจุนบางเวลา
เหมือนดังวาอาวุธของ
นักรบทหารหาญ เมื่อประกอบใหแกกาลสมัย ยอมจักยังขาศึกใหถึงความปราชัยได
ฉันใด แมการสูรบกับหมูศัตรูภายในคือกิเลส เมื่อประกอบใหชอบที่ถึงคราวฟง ก็ฟง
ถึงคราวคิด ก็คิด จึงควรเปนอาวุธศักดิ์สิทธิ์ เหมาะแกการปราบกิเลส ฉะนั้นเหตุนี้
จึงควรมีปวิเวกาวุธ อาวุธเลมที่ ๒ คือปวิเวก อันหมายถึงสงบสงัด เปนลําดับไป
๒.ปวิเวก คือความสงัดจัดเปน ๒ อยางคือ สงัดกาย เรียกวา กายวิเวก
๑ สงัดใจ เรียกวา จิตตวิเวก๑ กิริยาที่งดเงนดวยการคลุกคลีดวยหมูคณะ ปลีก
ตัวอยูผูเดียวในสถานทีอ่ ันสงบเงียบ ปราศจากเสียงอึกทึก อันเกิดแตการสัญจรไป
มาของปวงชน เรียกวากายวิเวก สงัดกาย ฯ กิริยาที่พยายามทําใจใหสงัดปลอดจาก
สรรพกิเลส บาปธรรมเครื่องเศราหมองใจ ทําความคิดความนึกใหแนวแนอยูแตใน
อารมณอันเดียว เรียกวา จิตตวิเวก สงัดใจ ฯ วิเวกนี้ยอมเปนคุณธรรมอันสําคัญ
ทานจัดวาเปนอาวุธประการหนึ่ง ซึ่งเมื่อทําใหเกิดมีแลว ยอมจักกําจัดความวุนวาย
ใจ ความหงุดหงิดใจเสียได แลวและเปนปจจัยใหเกิดปรีชาญาณเฉลียวฉลาด
สามารถคิดเห็นอรรถธรรม โดยคลองใจไมติดขัด แทจริงการอยูในสถานที่อันสงบ
สงัดนั้น ยอมอํานวยประโยชนใหอยางไพศาล เชนจักคิดคนสรรพวิทยากรอันสุขุม
ลึกซึ้ง ก็จักพึงสําเร็จสมดังใจหมาย และเปนปจจัยใหเกิดจิตตวิเวกเปนอยางดี
สมเด็จพระมุนีตรัสรูธรรมพิเศษ เปนองคพระอรหันต อุดมเอกในโลก ก็ดวยไดสถาน
อันสงัดสงบเงียบ
วิเวกเปนประการดังกลาวมา เมื่อสาธุชนทําใหเกิดมียอมเปนวิถี ใหเกิด
ปญญาวุธ เลมที่ ๓ เปนลําดับไป
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๓

๓.ปญญา ความรอบรูในเหตุและผล ประจักษชัด จัดวาปญญา อัน
ปญญานี้ เมื่อเกิดมีแลว ยอมทําใหเปนผูรูจักหลีกเลี่ยงเหตุแหงความเสื่อมประกอบ
เหตุแหงความเจริญ สามารถทําลายความมืดในใจใหหมดไป บันดาลใหความสวาง
ไสวใจเกิดมา แสงสวางแหงปญญานี้ ทานกลาววา ไมมีแสงสวางอื่นอันใดจะสูได
ขอนี้ตองดวยเทศนามัย เปนพุทธภาษิตวา แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี และ
วา ปญญาเปนแสงสวางในโลกดังนี้ ที่ตรัสสรรเสริญเชนนี้ ก็เพราะเหตุวา
ปญญายอมสองใจใหบุคคลเห็นอรรถธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งใหกระจางแจง ซึ่งเหลือ
อํานาจใหแสงอื่นจะสองไดทั่วถึง อันคนผูม ืดใจพิจารณาสิ่งใดไมเห็น ก็เปนเพราะ
ขาดปญญา ตอเมื่อใดปญญาเกิดขึ้นแลว เมื่อนั้นความมืดใดก็เสื่อมสิ้นไป อีกนัย
หนึ่ง ปญญาเปรียบเสมือน นายกผูปกครองคนเปนอยางดี ปญญายอมปกครองนร
ชน โดยอธิบายวา อันคนอื่นถึงจะปกครองดูแลแนะนําได ก็ในกาลบางครั้งบางคราว
และบางแหง แตสวนปญญายอมปกครองดูแลไดในที่ทุกสถาน ในกาลทั้งปวงถึงซึ่ง
อันนับวา เปนผูปกครองที่ดีเลิศลวงผูปกครองทั้งหลายฯ โดยนัยนี้ ปญญาจึงจัดวา
เปนอาวุธ เหตุเปนอุปสรรคทางใจใหหมดไปได สมเด็จพระบรมศาสดาจารยของเรา
ทั้งหลาย พระองคถึงชัยชนะมารและเสนามารดวยปญญาวุธ ทรงหวังจักใหพุทธ
บริษัทประพฤติตามพระองคบาง จึงทรงภาษิตสั่งสอนไววา พึงรบมาดวยอาวุธคือ
ปญญา ดังนี้
แตวาปญญานี้ จักอํานวยประโยชนใหเปนอยางดี ก็ดวยการที่รูจักใช
คนหาไปแลวก็จักเปนภัยแกตนโดยมิตองสงสัย ซึ่งคลายกับอาวุธภายนอก มีมีดพรา
เปนตน ถาไมรูจกั ใช หรือใชในสถานในการมิบงั ควร แทนที่จะใหคุณก็กลับ
กลายเปนใหโทษฉะนั้น เหตุนจี้ ึงควรที่สาธุชนผูฉลาด มีปญญาวุธแลว พึงใชให
ถูกตองตามเหตุการณ ไมควรนําปญญาวุธนั้นไปใชในทางที่ผิดธรรม จะไดประสบ
ความจําเริญสมดังใจหมาย
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๔

ก็การที่สาธุชนจะนําธรรมาวุธ ๓ เลม ไปใชในกิเลสสงคราม จําเปนที่ควร
ทราบถึง ตัวขาศึกอันจะไปผจญวาผูใดบางเปนนายพลผูนําทัพกํากับไพร ก็ในกิเลส
สงครามนั้นยอมมีนายและพลไพร ซึ่งหาวหาญเปนอันมาก ยากที่จะบรรยายใหหมด
ไปในกถามรรคนี้ แตจะนํามาชี้แจงเพียง ๓ นาย เฉพาะคนสําคัญ อันเทากับเปน
นายทัพกํากับพล นายทัพทั้งสามนายนี้เรียกตามบาลีวา โลภะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑
กิเลส ๓ กองนี้ เปนดังนายทัพผูนําหมู คอยหาโอกาสจูโจมเขาประทุษรายใจ กิเลส
อยางอื่นที่ยังไมเกิดขึ้น ก็เกิดขึ้นได ที่มีอยูบางก็พลอยเจริญขึ้น เพราะกิเลสทั้ง ๓
เปนปจจัย ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกวา อกุศลมูล รากของความชั่วชาเลวทรามทั้งหลาย
โลภะ คือความอยากได โทสะ คือความประทุษราย โมหะ คือความหลงไมรจู ิรง ทั้ง
๓ อยางเปนอกุศลสวนเจตสิกเกิดขึ้นในใจ เมื่อปลอยไวจนรุนแรงระงับไวไมไหว ก็
ยอมผลิผลอันชั่วรายออกทางกายบาง ทางวาจาบาง เชน โลภะความอยากได เมื่อ
เกิดขึ้นเต็มทันหัวใจ ก็เปนเหตุใหทํารายเขาดวยกายบาง ลักของเขาบาง อันเปน
ทุจริตทางกาย หรือไมเชนนั้น ก็ใหเปลงมุสาวาทบาง อันเปนทุจริตทางวาจา แม
หากวาจะไมรุนแรง เพียงกรุนอยูในใจก็ทําลายใจใหปราศจากความสงบแลว หา
ความผองแผวมิได แมโทษเลาก็เชนเดียวกัน เมื่อเกิดขึ้นในใจ ไมระงับไวจนถึงคาย
พิษออก ทางกายทางวาจาแลว ยอมไมทําความดีอะไรให มีแตกอความเสียหายให
เกิดขึ้น ถาผลที่ทําลงไปเพราะโทสะนั้น เปนอยางรุนแรงกลา ถึงลมถึงตาย หรือทํา
ความเสียหายใหเกิดแกผูอื่น ก็ตองเสวยทุกขทันตาเห็น เชนถูกจองจําเปนตน ถึง
โทสะจะไมผลิผลใหปรากฏทางกายวาจา เพียงแตกรุนอยูในใจก็ยอมประทุษรายใจ
ใหหมนหมอง ทําผิวพรรณมิใหผองใส ดังในพุทธภาษิต กลาวติวา โกธโน
ทุพฺพณฺโณ โหติ คนมักโกรธยอมมีพรรณขี้ริ้ว ดังนี้ฯ โมหะที่ ๓ คือความหลง
ความเขลา เมื่อเกิดขึ้นครอบงําใจ ยอมชักพาบุคคลใหประกอบกระทํากรรมอันผิด
ุ เปนตน อันคนผูถูก
ขาดปรีชาญาณที่รูผิดชอบ เชนเห็นวาเมือ่ ทําบุญแลว มิไดบญ
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๕

โมหะปดบังใจ ยอมไมผิดอะไรกับมนุษยผูหลงทาง ถายังละไมไดทาลายไมหาย
ตราบใด ความมืดใจก็ยอมมีอยูตราบนั้น และทั้งเปนฐานแหงความเจริญของโลภะ
โทสะอีกดวยเหมือนกันฯ
กิเลส ๓ อยางดังกลาวมา ถาจะเปรียบใหเห็นงาย ก็คลายนายทัพผูนําพล
ซึ่งแตละนายลวนทรงไวซึ่งฤทธิ์ อันเลิศลนเหลือหลาย และคลายเปนของกายสิทธิ์
เพราะจะเขาชิงชัยในเวลาไหนยอมไมเห็นตนเห็นตัว แตสาธุชนไมควรกลัววาจะปราบ
ไมได ในเมื่อมีอาวุธ ๓ เลม คือ สุตะ ปวิเวกและปญญา ประจํากาย เพราะอาวุธ ๓
เลมนี้ ซึ่งหมั่นลับหมัน่ ใชก็ยิ่งจะคมกลายากที่กิเลสทั้ง ๓ จะทานทนอยูได เมื่อ ๓
นายปราชัย กิเลสอยางอื่นซึ่งเหมือนพลไพร ก็ยอมจักตองปราชัยไปตามกัน แตนั้น
ในกิเลสสงครามเชนนี้
เมื่อกิเลสหมดแลวก็เชื่อวายึดเอาชัยอยางเยี่ยมยอดไวได
สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสรรเสริญวาเปนนักรบผูยอดกวานักรบทั้งหลาย
ธรรมาวุธ ๓ เลมดังบรรยายมา ควรที่สาธุชน จะพึงแสวงหาไวในตน แม
ขาศึกคือกิเลส ซึ่งมีโลภะเปนตน จักยังไมเกิด ก็ชื่อวาเตรียมตัวไวเปนอยางดี กิเลส
ยอมไมกลามาราวีได
ฉันเดียวกับบานเมือง
ถาเมื่อเตรียมอาวุธยุทธภัณฑไว
พรอมสรรพ ใครๆ ไมอาจจักมาย่ํายีรบกวนได ฉะนั้น
แทจริงในกาลนี้ พุทธมามกชนผูสดับธรรมานุสาสนี ก็ชื่อวามีสุตาวุธเลม
แรกแลว เมื่อพยายามคิดนึกตรึกถึงธรรมที่สดับ ใจสงบระงับ พิจารณาเปนอรรถ
เห็นธรรมแจงแกใจ ก็ชื่อวามีปวิเวกและปญญาวุธ เลมที่ ๒ และเลมที่ ๓ เปนลําดับ
ไป แตอาวุธทั้ง ๓ จะคมไดเสมอก็ดวยตองหมั่นลับ คือหมั่นศึกษาเลาเรียน หมั่นใช
ความคิดของตน ไมเชนนั้นคมก็ไมคงทนไมอยูตัวฉันเดียวกับอาวุธภายนอก ถึงลับ
แลว แตปลอยไวใหสนิมจับ คมที่ลับก็จะมีแตหมดไป จนใชการอะไรไมได ฉะนั้น
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สาธุชน อาศัยรรมาวุธ ๓ เลม ดังวิสัชชนามา ผานพนกิเลสซึ่งเปนขาศึก
แกใจใหพินาศไป ก็จกั ยึดโลกุตตระวิสัยไวได เสวยนิรามิตสุข อันสดใสไมแปรผัน
เปนนิจนิรันดรทุกกาลสมัย ติอาวุธกถามีนยั ดังบรรยาย ดวยประการฉะนี้ ฯ
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