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ความสํ าคัญของบทความ
่
่ ็ องการสิ งทีดีทีสุ ด หรื อประเสริ ฐทีสุ ด สําหรับการดําเนิ นชีวิต
ในธรรมชาติความเป็ นมนุษย์นนั สวนใหญกต้
มีน้อยคนทีจะใฝ่ ตําแสวงหาสิ งทีทําให้ตนเดือดร้อน ไมมี่ สินสุ ด ผูท้ ีเป็ นพุทธมามกะทีเลือกเส้นทางในกา
่ ความใฝ่ สู ง ต้องการหรื อปรารถนา
ปฏิบตั ิธรรมนังสมาธิ ตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน กถื็ อวามี
ให้ชีวิตของตนประสบสุ ข จนถึงภาวะจิตทีสู งสุ ดในพระพุทธศาสนา ทีเรี ยกวา่ “นิพพาน” เพราะฉะนัน
ความหมายของคํานี ชือวา่ “วิมุตติ” เพราะพ้ นแล้ วจากสังขตธรรมทังปวง นันคือ ภาวะจิตทีปราศจากวัฏฏะ
่
หรื อทีปราศจากขันธ์ทงั ๕ ประการ ได้แก่ รู ป–เวทนา–สัญญา–สังขาร–วิญญาณ หรื อ จะเรี ยกอีกอยางหนึ
งวา่
็ สัจจภาวะแหงนิ
่ พพานจึงเป็ นเรื องการปฏิเสธสิ งทีไมดี่ คือ กเลสทั
ิ
“อปาทานขั
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
งหลาย
ุ
ุ ” กได้
่ าชัวทังหลาย ทําแตความดี
่
ด้วยการมีพฤติกรรมทีสะอาดบริ สุทธิ ไมทํ
และ การชําระจิตใจให้สะอาดบริ สุทธิ
ทีเรี ยกวา่ “จิตประภัสสร” คือ จิตปราศจากนิ วรณ์ทงั หลาย อันเป็ นฐานทําให้เกดิ “ปัญญาในสมาธิ” [สมถะ–
ฌาน–ญาณทัสสนะ] และ“ปัญญาในวิปัสสนา” [วิปัสสนา–ญาณ] เพราะฉะนัน การบําเพ็ญจิตต้องการภาวะ
่ ิ ญญาหลากหลาย อันเป็ นปั ญญาหยังรู ้ ในความจริ งตามธรรมชาติ ทีรู ้เห็น
จิตทีสะอาดบริ สุทธิ แล้วยอมเกดปั
ตามเป็ นจริ งได้ คําวา่ “สมาธิ” [สมถภาวนากรรมฐาน] จึงเป็ นเรื องสําคัญในการพัฒนาจิตใจของมนุษย์ เพือ
่ มาใช้ในทางสร้ างสรรค์ ให้เกดประโยชน์
ิ
นําศักยภาพของจิ ตในสวนนี
ทงั ฝ่ ายคติโลกและคติ ธรรม และ
่ าขึน
ิ นตอจากสมาธิ
่
“ปั ญญา” ทีเกดขึ
เรี ยกวา่ “ปั ญญาญาณ” อันประกอบด้วย “สติสัมปชั ญญะ” ที แกกล้
ิ น
ตามลําดับของการบําเพ็ญเพียรภาวนากรรมฐาน ทีถูกหลักการปฏิบตั ิธรรมสมาธิ ฉะนัน “ปัญญา” ทีเกดขึ
พร้อม “สมถะและวิปัสสนา” จึงเป็ นปั ญญาทีสําคัญ ทีจะนําทางไปสู่ ความสําเร็ จให้บรรลุถึง “ความตรั สร้ ู ”
ิ
่ ด็ดขาดแล้ว
[สัมโพธะ] จนถึง ภาวะทีจิตได้หลุดพ้นและปราศจากกเลสทั
งหลายและทุกข์ทงั ปวงอยางเ
เรี ยกวา่ “นิพพาน” ผูท้ ีเป็ นพุทธมามกะหรื อพุทธศาสนิ กชนทังหลาย ถ้าไมมี่ จิตใจทีมุ่งมันให้ถึง “นิพพาน”
็ ่ จิตใจทีขาดศรั ทธาและฉันทะทีแรงกล้า ที จะ
หรื อเข้าถึง “ความหลดพ้
ุ นจากกิเลสทังหลาย” นัน กยอมมี
่ อให้กบั
ปฏิบตั ิธรรม ให้เป็ นไปตามครรลองคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจะกลายเป็ นพวกทีออนข้
ิ
ั ฏฏะ คือ มีชีวิตเวียนวายตายเกดอยู
่
ิ ่ในสังสารทุกข์แหงภวจั
่
่
พวกกเลสทั
งหลาย วกเวียนอยู่กบวั
กร เชนนี
็ กเป็
็ นเรื องที
เรื อยไป ทังทีมีโอกาสได้เรี ยนรู ้ ได้ศึกษา พระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกตาม
ื ล ให้ชี วิ ตสู งขึ น ได้ย าก โดยเฉพาะอยางยิ
่ ง ผูไ้ ด้เ ลื อ กตัด สิ น ใจถื อบวชใน
ไร้ ค่ า หาปร ะโยชน์ ที จะเกอกู
่
่ ง ทีจะกลาววาทะอั
่
พระพุทธศาสนาไปแล้ว กยิ็ งไมสมควรอยางยิ
นตําต้อยวา่ “ไม่ ได้ ต้องการพระนิพพาน” ก็
่ าใจเหมือนกนวา
ั ่ แล้วจะมาบวชกนทํ
ั าไม หรื อเพราะไมมี่ อาชี พอืนทีดี กว่านี ทาํ กนั เพราะฉะนัน จึ ง
ไมเข้
่ วา่ “พระนิพพาน” คือ เป้ าหมายสู งสุ ดแหงการปฏิ
่
กลาวได้
บตั ิธรรมในพระธรรมวินยั นี.
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บทความที ๑๐๖ ประจําปี ๒๕๕๘ – เพราะนิพพานเป็ นอย่ างเดียวเท่ านัน
่ งเป้ าหมายสู งสุ ดในการปฏิบตั ิธรรมนัน กคงไมเกนเลยไปจากความ
็ ่ ิ
เมือจะกลาวถึ
ปรารถนาถึง
่
“นิพพาน–Nirvana” แตใครจะไปได้
ถึงหรื อไมนั่ น กต้็ องเริ มต้นทําความเข้าใจให้ถูกต้อง ด้วยการศึกษาถึง
หลักการปฏิบตั ิธรรม ซึ งหมายถึง “สั ทธรรม ๓–True Doctrine” หมายถึง ธรรมอันดี–ธรรมทีแท้ –ธรรมของ
่ ยน
สั ตบุรุษ–หลักหรื อแก่ นศาสนา ได้แก่ (๑) “ปริ ยัตติสัทธรรม” คือ สัทธรรมคือคําสังสอนอันจะต้องเลาเรี
ได้แก่ พุทธพจน์ (๒) “ปฏิปัตติสัทธรรม” คือ สัทธรรมคือปฏิปทาอันจะต้องปฏิบตั ิ ได้แก่ “อัฏฐั งคิ กมรรค–
อริ ยมรรคมีองค์ ๘” หรื อ “ไตรสิ กขา” คือ “ศีล–สมาธิ –ปั ญญา” ทีเรี ยกเต็มวา่ อธิสีลสิ กขา: สั มมาวาจา–
่
สั มมากัมมันตะ–สั มมาอาชี วะ อธิจิตตสิ กขา [อารั มมณู ปนิชฌาน–การเพงอารมณ์
ในกรรมฐาน ๔๐ คือ รู ป
ฌาน ๔–และ–อรู ปฌาน ๔]: สั มมาวายามะ–สั มมาสติ–สัมมาสมาธิ อธิปัญญาสิ กขา [ลักขณู ปนิชฌาน–การ
่ กษณะในไตรลักษณ์ คือ วิ ปัสสนา–มรรค–และ–ผล]: สั มมาทิ ฏฐิ –สั มมาสั งกัปปะ และ (๓) “ปฏิเวธ
เพงลั
สั ทธรรม–อธิคมสั ทธรรม” คือ สัทธรรมคือผลอันจะพึงเข้าถึงหรื อบรรลุดว้ ยการปฏิบตั ิ ได้แก่ มรรค–ผล–
็
และ–นิ พพาน เมือจําแนกแยกแยะพระศาสนาหรื อสัทธรรมทัง ๓ หมวดได้ถูกต้องและเข้าใจดีแล้ว กควร
ื นแก่
เริ มทําความเข้าใจถึง (๑) ธรรมอันเป็ นฝักฝ่ ายแหง่ “ความตรั สรู้ ” [สัมโพธะ] และ (๒) ธรรมทีเกอหนุ
“อริ ยมรรค” [อริ ยสัจจ์ ๔–อริ ยมรรค ๔–อริ ยมรรคมีองค์ ๘] หมายถึง ทางอันประเสริ ฐ ทางดําเนิ นของพระ
อริ ยะ ญาณอันให้สําเร็ จความเป็ นพระอริ ยะ มี ๔ คือ โสดาปั ตติ มรรค–สกทาคามิ มรรค–อนาคามิ มรรค–
และ–อรหั ตตมรรค ซึ งเรี ยกวา่ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔–สั มมัปปธาน ๔–อิ ทธิ บาท ๔–
อิ นทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘ เพราะฉะนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมจะเลือกปฏิเสธไมเรี่ ยนรู ้ธรรม
็ ่ จะเลือกปฏิเสธไมศึ่ กษาปฏิบตั ิในฝ่ ายปฏิปัตติสัทธรรม กยิ็ งไมได้
่ หรื อ จะ
ในฝ่ ายปริ ยตั ติสัทธรรม กไมได้
่ เด็ดขาด เพราะผลแหงการปฏิ
่
เลือกปฏิเสธในการรั บรู ้ให้แจ้งในผลของฝ่ ายปฏิเวธสัทธรรม กยิ็ งไมได้
บตั ิ
อธิคมสัทธรรมนัน คือ “นิพพาน” อันหมายถึง ปรมัตถประโยชน์ในพระธรรมวินยั นี
่
่ เพือให้เห็นภาพรวมทีเป็ นองค์รวมแหงความรู
่
ฉะนัน กลาวโดยยอ
้ในการศึกษาธรรมในพระพุทธศาสนา คือ
แนวทางดําเนิ นใน ๓ ลําดับ ได้แก่ (๑) มัชฌิมาปฏิปทา (๒) พระสัทธรรม ๓ และ (๓) โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗
่ ญญา ที กระทําด้วย “ญาณ
สําหรั บ ในอรรถะของคําวา่ “มัชฌิมาปฏิปทา” หมายถึ ง ทางสายกลางแหงปั
สั มปยตตจิ
ุ ต” [กุศลจิตทีประกอบด้วยปั ญญาไมต้่ องมีผอู ้ ืนชักนํา] ทีประกอบด้วย ๓ ข้อปฏิบตั ิ ได้แก่ (๑) เริ ม
ต้ อนด้ วยปั ญญา (๒) ดําเนินด้ วยปั ญญา และ (๓) นําไปสู่ปัญญา ดังนี
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(๑) เริมต้ นด้ วยปัญญา ทีเป็ นความเข้าใจทีถูกต้องตามเป็ นจริ ง ตามธรรมดา ตามกฎธรรมชาติ นัน
คือ “สั มมาทิฏฐิ” [ความรู ้ในอริ ยสัจจ์ ๔ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ปฏิจจสมุปปันนธรรม ทังหลาย
รวมทังกุศลธรรม อกุศลธรรม กุศลมูล อกุศลมูล] ปฏิเสธความคิดคลาดเคลือนจากความเป็ น
่ ชชา–อสัมปชัญญะ] และปฏิเสธอกุศลธรรมแหงทิ
่ ฏฐิ
จริ ง “ญาณวิปยตตจิ
ุ ต” [ความไมรู่ ้แหงอวิ
“ทีสดุ ๒ อย่ าง –อันตา ๒” หมายถึง ข้อปฏิบตั ิหรื อการดําเนินชีวิตทีเอียงสุ ด ผิดพลาดไปจาก
่ ่ าริ ชอบ [สัมมาสังกปปะ
ั ] (พระสุ ตตันตปิ ฎก สัง
ทางอันถูกต้อง คือ “มัชฌิมาปฏิปทา” ไมใชดํ
ยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม่ ๑ ภาค ๑ - หน้าที 37–38 FILE 24) ดังนี
่ วย “กามสขัุ ลลิกานโยค
อนึง วาด้
ุ ” [การหมกมุ่นอยูด่ ว้ ยกามสุ ข] เมือบุคคลพักอยู่ ชือวา่
่ วย “อัตตกิลมถานโยค
“ย่ อมจม” วาด้
ุ ” [การประกอบความลําบากเดือดร้อนแก่ตนเอง
่ นทางแหงความบริ
่
ด้วยเข้าใจวาเป็
สุทธิ คือ การบําเพ็ญอมรตบะ] เมือเพียร ชือวา่ “ย่ อม
่ วย “อํานาจแห่ งอกสลาภิ
ลอย” วาด้
สังขาร” ทังหมด เมือบุคคลพักอยู่ ชือวา่ “ย่ อมจม” วา่
ุ
ด้วย “อํานาจแห่ งกสลาภิ
สังขาร” อันเป็ นโลกย์ี ทงั หมด เมือบุคคลเพียร ชือวา่ “ย่ อมลอย”
ุ
ข้อนีสมจริ งดังทีพระผูม้ ีพระภาคตรัสไว้วา่ :
เสยฺยถาปิ จุนฺท เยเกจิ อกุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อโธ ภาคํ
คมนียา เยเกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อุปริ ภาคํ คมนียา ดังนี
แปลวา่ “ดูก่อนจุนทะ อกุศลธรรมเหล่ าใดเหล่ าหนึงมีอยู่ อกุศลธรรมทังหมด
เหล่ านัน พึงส่ งไปในเบืองตํา กุศลธรรมเหล่ าใดเหล่ าหนึงมีอยู่ กุศลธรรม
ทังหมดเหล่ านัน พึงส่ งไปในเบืองบน”
นอกจากนี ควรพิจารณารายละเอียดเพิม (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค เลม่
๗ ภาค ๒ - หน้าที 578 -579 FILE 69) ดังนี
บทวา่ “กาเมสุ กามสขัุ ลลิกานโยโค
ุ ” การประกอบความพัวพันกามสุ ขในกามทังหลาย คือ การ
ิ
ิ บทวา่ “หีโน”
ประกอบกามสุ ขคือกเลสในวั
ตถุกาม หรื อ การประกอบอาศัยกามสุ ขคือกเลส
เป็ นของเลว คือ ลามก บทวา่ “คมฺโม” คือ เป็ นของชาวบ้ าน บทวา่ “โปถชฺุ ชนิโก” เป็ นของปุถุชน
ั องๆ บทวา่ “อนริโย” คือ ไม่ ใช่ ของพระอริ ย
คือ ปุถุชนได้แก่ “อันธพาลปุถชุ น” ประพฤติกนเนื
่
เจ้ า อีกอยางหนึ
ง ไม่ ใช่ ของมีอยู่ของพระอริ ยเจ้ าผู้บริ สุทธิ ผู้สูงสุด บทวา่ “อนตฺถส หฺ ิโต” ไม่
ประกอบด้ วยประโยชน์ ความวา่ ไม่ อาศัยเหตุอันนําความสุขมาให้
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่
่ ่ ่ “ทกฺุ โข” เพราะพวกปฏิญาณวา่: เป็ น
อนึง ในบทวา่ “กามสขลฺ
ุ ลกิ านโยโค
ุ ” นันทานไมกลาววา
บรรพชิตพวกใดพวกหนึง มีวาทะวา่ “นิพพานในปั จจุบนั ถือเอาว่ า เพราะตัวตนนีเปี ยม
เพียบพร้ อมบําเรอด้ วยกามคุณ ๕ ด้ วยเหตุนีตัวตนนีจึงเป็ นอันบรรลุนิพพานในปั จจุบนั ” เพือ
่ น และเพราะการสมาทานธรรมนันเป็ นความสุ ขในปั จจุบนั
รักษาจิตของผูบ้ าํ เพ็ญตบะเหลานั
่
ไมควรเสพ
“กามสขัุ ลลิกานโยค
ุ ” เพราะเป็ น “ความสุ ข” เศร้ าหมองด้ วยตัณหาและทิฏฐิ ใน
่ และเพราะผูข้ วนขวาย “กามสขัุ ลลิกานโยค
ปั จจุบัน เพราะมีทุกข์เป็ นผลตอไป
ุ ” นัน พัวพันด้ วย
ตัณหาและทิฏฐิ
บทวา่ “อตฺตกิลมถานโยโค
ุ ” หมายถึง การประกอบการทําตนให้ลาํ บาก ความวา่ ทําความทุกข์
่ บทวา่ “ทกฺุ โข” คือ นําความทุกข์ มาให้ ด้วยการทรมานตน มีนอนบนทีทําด้วยหนาม
ให้แกตน
่
่ ่ ่ : “หีโน” [เป็ นของเลวคือลามก] เพือรักษาจิตของผูบ้ าํ เพ็ญตบะ
เป็ นต้น ในบทนี ทานไมกลาววา
่ น เพราะผูบ้ าํ เพ็ญตบะเหลานั
่ น ถือวาเป็
่ นตบะอันสูงสุ ด ไมกลาววา
่ ่ ่ : “โปถชฺุ ชนิโก” เพราะ
เหลานั
เป็ นธรรมดาของบรรพชิตทังหลาย และเพราะไมทั่ วไปด้วยคฤหัสถ์ทงั หลาย
่
ไมควรเสพ
“อัตตกิลมถานโยค
ุ ” เพราะเป็ น “ทกข์
ุ ” เศร้ าหมองด้ วยทิฏฐิ ในปั จจุบัน เพราะมีทุกข์
่ และเพราะผูข้ วนขวายใน “อัตตกิลมถานโยค
เป็ นผลตอไป
ุ ” นัน ผกพั
ู นด้ วยทิฏฐิ
“มัชฌิมาปฏิปทา” บทวา่ “เอเต เต” คือ เหล่ านันนี บทวา่ “อนปคมฺ
ุ ม” ไม่ เกียวข้ อง คือ ไม่ เข้ าไป
ใกล้ บทวา่ “มชฺ ฌิมา” สายกลาง ชือวา่ “มชฺ ฌิมา” เพราะเป็ นทางสายกลางไม่ มีสุขและทุกข์ เศร้ า
หมอง ชือวา่ “ปฏิปทา” เพราะเป็ นเหตุถึงนิพพาน สู่ความตรั สรู้ หรื อ อริ ยมรรค บทวา่ “อภิสมฺ
พทฺุ ธา” ตรั สรู้ แล้ ว คือ แทงตลอดแล้ ว
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(๒) ดําเนินด้ วยปัญญา ทีเป็ นแนวทางไป เพือสู่ ความตรัสรู ้หรื ออริ ยมรรค โดยประกอบด้วย ธรรม ๔
ได้แก่ (๑) ข้อวา่ “อาคปฺปาย” ความวา่ เพือบําเพ็ญเพียร (๒) ข้อวา่ “อนโุยคาย” ความวา่ โดยการ
ประกอบเนืองๆ (๓) ข้อวา่ “สาตจฺจาย” ความวา่ โดยกระทําติดต่ อ (๔) ข้อวา่ “ปธานาย” ความวา่
็ ท่ ีความปรารภความเพียรประกอบความตืนไมสั่ นโดษในการทํากุศลผลบุญ
เพือการตังไว้ กอยู
่ บาปอกุศลธรรม
ด้วยการระลึกอยูก่ บั “อินทรียสั งวร” คือ การสํารวมอินทรี ย์ นันคือ ระวังไมให้
ครอบงําใจ เมือรับรู ้อารมณ์ดว้ ยอินทรี ยท์ งั ๖ และ “โภชเนมัตตัญ ตา
ุ ” คือ ความรู้ จักประมาณใน
่ ยงรางกายใช้
่
ิ ชีวิตผาสุ ก
ทาํ กจให้
การบริ โภค นันคือ รู ้จกั พิจารณารับประทานอาหาร เพือหลอเลี
่ อสนุกสนานมัวเมา ดังข้อทีวา่:
มิใชเพื
่ น ความไม่ รู้จักประมาณในโภชนะ คือ อะไร คือ ภิกษุบางรู ปในพระ
“บรรดาธรรมเหลานั
่ บริ โภคอาหารโดยไมแยบคาย
่
ศาสนานี ไมพิ่ จารณาเสี ยกอน
(๑) เพือเล่ น (๒) เพือมัวเมา
(๓) เพือตกแต่ ง (๔) เพือสวยงาม ฉะนัน ความไมสั่ นโดษ ความไมรู่ ้จกั ประมาณ ใน
โภชนะทีมิได้พิจารณา [แล้วบริ โภค]” (พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม่ ๓ ภาค
๒ - หน้าที 284 FILE 16) นันคือ
๒๗. อินทริยอคตตทวารตาทกะ
ุ
ุ
“อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารตา จ” ความเป็ นผ้ ไู ม่ สํารวมในอินทรี ย์ ๖
“โภชเน อมตฺ ต ฺ ุตา จ” ความเป็ นผ้ ไู ม่ รู้ประมาณในโภชนาหาร
(พระอภิธรรมปิ ฎก ธรรมสังคณี เลม่ ๑ ภาค ๑ - หน้าที 194 FILE 75)
[๘๖๒] ความเป็ นผู้ไม่ สํารวมในอินทรีย์ ๖ เป็ นไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี:
(๑) เห็นรปด้
ู วยจักขุ [จักขุปสาท] แล้ว เป็ นผูถ้ ือนิมิต เป็ นผูถ้ ือโดยอนุพยัญชนะ อภิชฌา
โทมนัส อกุศลบาปธรรมทังหลาย พึงครอบงําบุคคลผูไ้ มสํ่ ารวม “จักขุนทรี ย์” อยูน่ ี
่ บติั เพือสํารวม “จักขุนทรี ย์” นัน ไมรั่ กษา
เพราะเหตุทีไมสํ่ ารวม “จักขุนทรี ย์” ใด ไมปฏิ
“จักขุนทรี ย์” นัน ไมสํ่ าเร็ จการสํารวมใน “จักขุนทรี ย์” นัน
(๒) ได้ ยนิ เสี ยงด้ วยโสต [โสตปสาท] แล้ว เป็ นผูถ้ ือนิมิต เป็ นผูถ้ ือโดยอนุพยัญชนะ
อภิชฌา โทมนัส อกุศลบาปธรรมทังหลาย พึงครอบงําบุคคลผูไ้ มสํ่ ารวม “โสตินทรี ย์”
่ บตั ิเพือสํารวม“โสตินทรี ย์” นัน ไม่
อยูน่ ี เพราะเหตุทีไมสํ่ ารวม “โสตินทรี ย์” ใด ไมปฏิ
รักษา “โสตินทรี ย์” นัน ไมสํ่ าเร็ จการสํารวมใน “โสตินทรี ย์” นัน
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(๓) สดกลิ
ู นด้ วยฆานะ [ฆานปสาท] แล้ว เป็ นผูถ้ ือนิมิต เป็ นผูถ้ ือโดยอนุพยัญชนะ อภิชฌา
โทมนัส อกุศลบาปธรรมทังหลาย พึงครอบงําบุคคลผูไ้ มสํ่ ารวม “ฆานินทรี ย์” อยูน่ ี
่ บตั ิเพือสํารวม “ฆานินทรี ย์” นัน ไม่
เพราะเหตุทีไมสํ่ ารวม “ฆานินทรี ย์” ใด ไมปฏิ
รักษา “ฆานินทรี ย์” นัน ไมสํ่ าเร็ จการสํารวมใน “ฆานินทรี ย์” นัน
(๔) ลิมรสด้ วยชิวหา [ชิวหาปสาท] แล้ว เป็ นผูถ้ ือนิมิต เป็ นผูถ้ ือโดยอนุพยัญชนะ อภิชฌา
โทมนัส อกุศลบาปธรรมทังหลาย พึงครอบงําบุคคลผูไ้ มสํ่ ารวม “ชิ วหิ นทรี ย์” อยูน่ ี
่ บตั ิเพือสํารวม “ชิ วหิ นทรี ย์” นัน ไม่
เพราะเหตุทีไมสํ่ ารวม “ชิ วหิ นทรี ย์” ใด ไมปฏิ
รักษา “ชิ วหิ นทรี ย์” นัน ไมสํ่ าเร็ จการสํารวมใน “ชิ วหิ นทรี ย์” นัน
(๕) ถกต้
ู องโผฏฐั พพะด้ วยกาย [กายปสาท] แล้ว เป็ นผูถ้ ือนิมิต เป็ นผูถ้ ือโดยอนุพยัญชนะ
อภิชฌา โทมนัส อกุศลบาปธรรมทังหลาย พึงครอบงําบุคคลผูไ้ มสํ่ ารวม “กายินทรี ย์”
่ บตั ิเพือสํารวม “กายินทรี ย์” นัน ไม่
อยูน่ ี เพราะเหตุทีไมสํ่ ารวม “กายินทรี ย์” ใด ไมปฏิ
รักษา “กายินทรี ย์” นัน ไม่สาํ เร็ จการสํารวมใน “กายินทรี ย์” นัน
(๖) รู้ แจ้ งธรรมารมณ์ ด้วยใจ [จิต–ใจ] แล้ว เป็ นผูถ้ ือนิมิต เป็ นผูถ้ ือโดยอนุพยัญชนะ
อภิชฌา โทมนัส อกุศลบาปธรรมทังหลาย พึงครอบงําบุคคลผูไ้ มสํ่ ารวม “มนินทรี ย์”
่ บตั ิเพือสํารวม “มนินทรี ย์” นัน ไม่
อยูน่ ี เพราะเหตุทีไมสํ่ ารวม “มนินทรี ย์” ใด ไมปฏิ
รักษา “มนินทรี ย์” นัน ไมสํ่ าเร็ จการสํารวมใน “มนินทรี ย์” นัน การไมคุ่ ม้ ครอง กริิ ยาที
่ อันใด นีเรี ยกวา่ ความ
ไมคุ่ ม้ ครอง การไมรั่ กษา การไมสํ่ ารวมซึง “อินทรีย์ ๖” เหลานี
เป็ นผ้ ไู ม่ สํารวมในอินทรี ย์ ๖ (พระอภิธรรมปิ ฎก ธรรมสังคณี เลม่ ๑ ภาค ๒ - หน้าที
506–507 FILE 76)
ความเป็ นผ้ ูไม่ รู้ ประมาณในโภชนาหาร เป็ นไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี ไมพิ่ จารณาโดยแยบคาย บริ โภคอาหาร (๑) เพือจะเล่ น (๒) เพือจะ
มัวเมา (๓) เพือจะประเทืองผิว (๔) เพือความอ้ วนพี ฉะนัน ความเป็ นผูไ้ มสั่ นโดษ ความ
เป็ นผูไ้ มรู่ ้ประมาณ ความไมพิ่ จารณา ในโภชนาหารนัน อันใด นีเรี ยกวา่ ความเป็ นผ้ ไู ม่ รู้
ประมาณในโภชนาหาร (พระอภิธรรมปิ ฎก ธรรมสังคณี เลม่ ๑ ภาค ๒ – หน้าที 507 FILE
76)
๒๘. อินทริยคตตทวารตาทกะ
ุ
ุ
“อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตา จ” ความเป็ นผ้ สู ํารวมในอินทรีย์ ๖
“โภชเน มตฺ ต ฺ ุตา จ” ความเป็ นผ้ รู ้ ูประมาณในโภชนาหาร
(พระอภิธรรมปิ ฎก ธรรมสังคณี เลม่ ๑ ภาค ๑ - หน้าที 194 FILE 75)
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[๘๖๓] ความเป็ นผ้ ูสํารวมในอินทรีย์ ๖ เป็ นไฉน
บุคคลบางคนโลกนี:
(๑) เห็นรปด้
ู วยจักขุ [จักขุปสาท] แล้ว เป็ นผูไ้ มถื่ อนิมิต เป็ นผูไ้ ม่ถือนิมิต เป็ นผูไ้ ม่ถือโดย
อนุพยัญชนะ อภิชฌา โทมนัส อกุศลบาปธรรมทังหลาย พึงครอบงําบุคคลผูไ้ มสํ่ ารวม
“จักขุนทรี ย์” อยูน่ ี เพราะเหตุทีไมสํ่ ารวม “จักขุนทรี ย์” ใด ปฏิบตั ิเพือสํารวม “จักขุนท
รี ย์” นัน รักษา “จักขุนทรี ย์” นัน สําเร็ จการสํารวมใน “จักขุนทรี ย์” นัน
(๒) ได้ ยนิ เสี ยงด้ วยโสต [โสตปสาท] แล้ว เป็ นผูไ้ ม่ถือนิมิต เป็ นผูไ้ ม่ถือโดยอนุพยัญชนะ
อภิชฌา โทมนัส อกุศลบาปธรรมทังหลาย พึงครอบงําบุคคลผูไ้ มสํ่ ารวม “โสตินทรี ย์”
อยูน่ ี เพราะเหตุทีไมสํ่ ารวม “โสตินทรี ย์” ใด ปฏิบตั ิเพือสํารวม “โสตินทรี ย์” นัน รักษา
“โสตินทรี ย์” นัน สําเร็ จการสํารวมใน “โสตินทรี ย์” นัน
(๓) สดกลิ
ู นด้ วยฆานะ [ฆานปสาท] แล้ว เป็ นผูไ้ ม่ถือนิมิต เป็ นผูไ้ ม่ถือโดยอนุพยัญชนะ
อภิชฌา โทมนัส อกุศลบาปธรรมทังหลาย พึงครอบงําบุคคลผูไ้ มสํ่ ารวม “ฆานินทรี ย์”
อยูน่ ี เพราะเหตุทีไมสํ่ ารวม “ฆานินทรี ย์” ใด ปฏิบตั ิเพือสํารวม “ฆานินทรี ย์” นัน รักษา
“ฆานินทรี ย์” นัน สําเร็ จการสํารวมใน “ฆานินทรี ย์” นัน
(๔) ลิมรสด้ วยชิวหา [ชิวหาปสาท] แล้ว เป็ นผูไ้ ม่ถือนิมิต เป็ นผูไ้ ม่ถือโดยอนุพยัญชนะ
อภิชฌา โทมนัส อกุศลบาปธรรมทังหลาย พึงครอบงําบุคคลผูไ้ มสํ่ ารวม “ชิ วหิ นทรี ย์”
อยูน่ ี เพราะเหตุทีไมสํ่ ารวม “ชิ วหิ นทรี ย์” ใด ปฏิบตั ิเพือสํารวม “ชิ วหิ นทรี ย์” นัน รักษา
“ชิ วหิ นทรี ย์” นัน สําเร็ จการสํารวมใน “ชิ วหิ นทรี ย์” นัน
(๕) ถกต้
ู องโผฏฐั พพะด้ วยกาย [กายปสาท] เป็ นผูไ้ ม่ถือนิมิต เป็ นผูไ้ ม่ถือโดยอนุพยัญชนะ
อภิชฌา โทมนัส อกุศลบาปธรรมทังหลาย พึงครอบงําบุคคลผูไ้ มสํ่ ารวม “กายินทรี ย์”
อยูน่ ี เพราะเหตุทีไมสํ่ ารวม “กายินทรี ย์” ใด ปฏิบตั ิเพือสํารวม “กายินทรี ย์” นัน รักษา
“กายินทรี ย์” นัน สําเร็ จการสํารวมใน “กายินทรี ย์” นัน
(๖) รู้ธรรมารมณ์ ด้วยใจ [จิต–ใจ] แล้ว เป็ นผูไ้ มถื่ อนิมิต เป็ นผูไ้ มถื่ อโดยอนุพยัญชนะ
อภิชฌา โทมนัส อกุศลบาปธรรมทังหลาย พึงครอบงําบุคคลผูไ้ มสํ่ ารวม “มนินทรี ย์”
อยูน่ ี เพราะเหตุทีไมสํ่ ารวม “มนินทรี ย์” ใด ปฏิบตั ิเพือสํารวม “มนินทรี ย์” นัน รักษา
“มนินทรี ย์” นัน สําเร็ จการสํารวมใน “มนินทรี ย์” นัน การคุม้ ครอง กริิ ยาทีคุม้ ครอง
่ อันใด นีเรี ยกวา่ ความเป็ นผ้ สู ํารวมใน
การรักษา การสํารวม “อินทรีย์ ๖” เหลานี
อินทรี ย์ (พระอภิธรรมปิ ฎก ธรรมสังคณี เลม่ ๑ ภาค ๒ - หน้าที 507–508 FILE 76)
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ความเป็ นผ้ ูรู้ประมาณในโภชนาหาร เป็ นไฉน
บุคคลบางคนในโลกนีพจิ ารณาโดยแยบคายวา่ เราบริ โภคอาหาร (๑) ไม่ ใช่ เพือจะเล่ น (๒)
่ ยง (๑)
ไม่ ใช่ เพือจะมัวเมา (๓) ไม่ ใช่ เพือจะประเทือง (๔) ไม่ ใช่ เพือจะให้ อ้วนพี แตเพี
เพือให้ กายนีดํารงอยู่ได้ (๒) เพือให้ ชีวิตินทรี ย์เป็ นไป (๓) เพือบําบัดความหิ ว (๔) เพือ
่ ยด้วย จักไมให้
ํ ดเวทนาเกาเสี
่ เวทนา
อนุเคราะห์ พรหมจรรย์ เพราะโดยอุบายนี เราจักกาจั
่ วย
่ ิ นด้วย ความดํารงอยูแ่ หงชี
่ วิต ความไม่มีโทษและการอยูโ่ ดยผาสุ ก จักมีแกเราด้
ใหมเกดขึ
ดังนี แล้วจึงบริ โภคอาหาร ความสันโดษ ความรู ้ประมาณ การพิจารณา ในโภชนาหารนัน
อันใด นีเรี ยกวา่ ความเป็ นผ้ รู ้ ู ประมาณในโภชนาหาร (พระอภิธรรมปิ ฎก ธรรมสังคณี เลม่
๑ ภาค ๒ – หน้าที 508 FILE 76)
่ ่
็ ให้ดาํ เนิ นการปฏิบตั ิธรรมด้วย “สั มมัปปธาน ๔” [ปธาน ๔] คือ ความเพียรชอบ
แตอยางไรกนาม
ั ทธโอวาท
ความเพียรใหญ่ อันเป็ นทางสําคัญ เพือความตรัสรู ้หรื ออริ ยมรรค ซึงจะสอดคล้องกบพุ
๒ ประการ ได้แก่ (๑) “สพฺ พปาปสฺ ส อกรณํ” ไม่ ทาํ ความชัวทังปวง (๒) “กุสลสฺ สูปสมฺ ปทา” ทํา
ความดีให้ เพียบพร้ อม ดังนี
“ปธาน ๔” หมายถึง ความเพียร ได้แก่
(๑) “สั งวรปธาน” คือ เพียรระวัง หรื อ เพียรปิ ดกัน นันคือ เพียรระวังยับยังบาปอกุศลธรรมทียัง
่ ิ มิให้เกดขึ
ิ น
ไมเกด
ิ นแล้ว
(๒) “ปหานปธาน” คือ เพียรละ หรื อ เพียรกําจัด นันคือ เพียรละบาปอกุศลธรรมทีเกดขึ
่ ิ
(๓) “ภาวนาปธาน” คือ เพียรเจริ ญ หรื อ เพียรก่อให้ เกิด นันคือ เพียรทํากุศลธรรมทียังไมเกด
ิ ขึน
ให้เกดมี
ิ นแล้วให้ตงั มัน และ
(๔) “อนรัุ กขนาปธาน” คือ เพียรรั กษา นันคือ เพียรรักษากุศลธรรมทีเกดขึ
ให้เจริ ญยิงขึนไปจนไพบูลย์

บทความที ๑๐๖ ประจําปี ๒๕๕๘ – เพราะนิพพานเป็ นอย่ างเดียวเท่ านัน – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๘

(๓) นําไปส่ ู ปัญญา ในประเด็นนี คือ การพัฒนาจิตให้สะอาดบริ สุทธิปราศจากนิวรณ์ ซึงจะสอคคล้อง
กบัพุทธโอวาท คําสังสอนของพระพุทธเจ้าในข้อ (๓) “สจิตฺตปริ โยทปนํ” ทําใจของตนให้ สะอาด
บริ สุทธิ โดยสัมปยุตต์ดว้ ย “ชาคริ ยานุโยค” (ข้อ ๓ ในอปัณณกปฏิปทา ๓: ข้อปฏิบตั ิทีไมผิ่ ด
่
่
ปฏิปทาทีเป็ นสวนแกนสารเนื
อแท้ ซึงจะนําผูป้ ฏิบตั ิให้ถึงความเจริ ญงอกงามในธรรม เป็ นผู ้
่
่ ่
่ ดพลาด ได้แก่ อินทรี ยสังวร–
ดําเนินอยูใ่ นแนวทางแหงความปลอดพ้
นจากทุกข์อยางแนนอนไมผิ
่ คือ
่ นแกนอน
โภชเนมัตตัญ ุตา–ชาคริ ยานุโยค) หมายถึง การหมันประกอบความตืน ไมเห็
ขยันหมันเพียร ตืนตัวอยูเ่ ป็ นนิตย์ ชําระจิตมิให้มีนิวรณ์ พร้อมเสมอทุกเวลาทีจะปฏิบตั ิกิจให้
้
่ โดยดําเนินทางปฏิบตั ิใน ธรรม ๔ ได้แก่ (๑) ข้อวา่ “อาคปฺปาย” ความวา่ เพือ
กาวหน้
าตอไป
บําเพ็ญเพียร (๒) ข้อวา่ “อนโยคาย
” ความวา่ โดยการประกอบเนืองๆ (๓) ข้อวา่ “สาตจฺจาย”
ุ
ความวา่ โดยกระทําติดต่ อ (๔) ข้อวา่ “ปธานาย” ความวา่ เพือการตังไว้ ในทีนีหมายถึง “การ
ปฏิบตั ิบูชา” คือ การชําระจิตใจให้สะอาดบริ สุทธิ อยูเ่ ป็ นนิตย์ ทีเรี ยกวา่ “การนังสมาธิ”
[Concentration] โดยรู ้ถึงวิธีของธรรมทีเป็ น “อสั งขาร” [อสังขาริ ก = ไมมี่ การชักจูง ตังใจทําเอง
อยูเ่ สมอ] “สสั งขาร” [สสังขาริ ก = มีการชักจูง มีคนอืนหรื อสิ งอืนมาเตือนให้ทาํ กุศล] ทีสหรคต
่ ตจึงมีความสําคัญ
่ ่ จจัย [เหตุ] ฉะนัน สมาธิแหงจิ
ด้วย (๑) โดยกุศล และ (๒) โดยความตางแหงปั
่
็่
มากตออาการของจิ
ตทีจะเป็ นมหาวิบาก [วิบากของกุศลทีเลวกยอมเลว
วิบากของกุศลปานกลางก็
่ นปานกลาง วิบากของกุศลทีประณี ตกยอมเป็
็ ่ นของประณี ต] ดังนี
ยอมเป็
่ ยอมให้
่
จริ งอยู่ มหาวิบากเหลานี
ผลในทีทัง ๔ [วิญญาณกจิ ๑๔: กิจของวิญญาณ–หน้ าที
่
่] ๑ ในภวังค์ [ภวังคะ–หน้าที
ของจิ ต] คือ ในปฏิสนธิ [ปฏิสนธิ –หน้าทีสื บตอภพใหม
่
เป็ นองค์ของภพ] ๑ ในตทารัมมณะ [ตทาลัมพนะ–หน้าทีรับอารมณ์ต่อจากชวนะกอน
่ คือ ยอมให้
่
ตกภวังค์] ๑ ในจุติ [จุติ–หน้าทีเคลือนจากภพปั จจุบนั ] ๑ ให้ผลอยางไร
ผล
เป็ นปฏิสนธิ ในเวลาถือปฏิสนธิของผูม้ ีบุญทังหลายเป็ น “ทุเหตุกะ” และ “ติเหตุกะ”
่
[กรรมทีประกอบด้วย “กุศลเหตุ ๓” (อโลภะ–อโทสะ–อโมหะ) ยอมให้
วิบากเป็ น “ติ
เหตุกะ” (จิตประกอบด้วยเหตุ ๓) ทุเหตุกะ (จิตประกอบด้วยเหตุ ๒) และ “อเหตุกะ”
่
่
(จิตทีไมประกอบด้
วยเหตุ) กรรมทีประกอบด้วยกุศลเหตุ ๒ ยอมให้
วิบากเป็ น “ทุเหตุ
่ วบิ ากเป็ น “ติเหตุกะ” ชือวา่ “กรรมนิยาม”] ในพวกมนุษย์
กะ” และ “อเหตุกะ” ไมให้
่ เมือปฏิสนธิจิตผานไปแล้
่
็ ผลเป็ นภวังค์ในปวัต
และในพวกเทพชันกามาพจรกอน
วกให้
่
ติกาลตลอดอายุ ๖๐ ปี บ้าง ๘๐ ปี บ้าง ตลอดอสงไขยหนึงบ้าง ยอมให้
ผลเป็ น
ํ งในทวาร ๖ และยอมให้
่
ตทารัมมณะในอารมณ์ทีมีกาลั
ผลเป็ นจุติในเวลาตาย มหา
่
วิบากยอมให้
ผลในที ๔ ด้วยประการฉะนี (พระอภิธรรมปิ ฎก ธรรมสังคณี เลม่ ๑ ภาค
๒ - หน้าที 73 FILE 76)
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่
็ เพือให้เข้าใจความหมายของ คําวา่ “เหตุ–ปัจจัย” ทีทําให้เกดวิ
ิ บากกรรม แตกตาง
่
อยางไรกตาม
ั
กนไปในวิ
บากจิต ให้พิจารณารายละเอียดเพิมเติม [ตามหลักปฏิจจสมุปบาท และ ปฏิจจสมุ
่
ั สสกตา] ดังนี
ปปันนธรรมทังหลาย รวมทัง กฎแหงกรรม
กบั กมมั
่ ่ ทงั นัน) นี ทรงขยายความถึงการ
คําวา่ “น เหตเมว
ุ ” (ไมใชเหตุ
่ ปไมใชเหตุ
่ ่ นนั เหตมีุ ๔ อย่ าง คือ
ปฏิเสธเหตุทวั ไป. ในข้อวารู
(๑) “เหตเหต
ุ ุ” คือ เหตุทีเป็ นมูล
(๒) “ปัจจยเหตุ” คือ เหตุทีเป็ นปัจจัย
(๓) “อตตมเหต
ุ
ุ” คือ เหตุทีเป็ นประธาน
่
(๔) “สาธารณเหตุ” คือ เหตุทวั ไปแกสรรพสั
ตว์
่ น เหตุนี คือ (๑) กุศลเหตุ ๓ [อโลภะ–อโทสะ–อโมหะ] อกุศล
บรรดาเหตุทงั ๔ เหลานั
เหตุ ๓ และ อัพยากฤตเหตุ ๓ ชือวา่ “เหตเหต
ุ ุ” (๒) เหตุทีตรัสไว้ในบาลีวา่: ดูก่อนภิกษุ
่ เป็ นเหตุ “มหาภูตรู ป” เหลานั
่ น เป็ นปั จจัย เพือการ
ทังหลาย “มหาภูตรู ป” เหลานี
บัญญัติรูปขันธ์นี ชือวา่ “ปัจจยเหตุ” (๓) เหตุทีตรัสไว้วา่: กุศลธรรมและอกุศลธรรม
่
เป็ นเหตุสูงสุ ด ในฐานะแหงการให้
ผลของตน “อิฏฐารมณ์ ” เป็ นเหตุสูงสุ ดในฐานะ
่ ศลวิบาก “อนิฏฐารมณ์ ” เป็ นเหตุสูงสุดในฐานะแหงอกุ
่ ศลวิบาก ดังนี เหมือนที
แหงกุ
่ ้ชดั ตามความเป็ นจริ งซึง “ผลแห่ งกรรมสมาทาน” อันเป็ น อดีต
ตรัสวา่: ตถาคตยอมรู
อนาคต และ ปั จจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุ ดังนี ชือวา่ “อตตมเหต
ุ
ุ” (๔) เหตุทีตรัสไว้วา่
่ น เป็ นเหตุ “อวิชชา” นีเป็ นปัจจัยแกสั่ งขารทังหลาย “อวิชชา”
ข้อที “อวิชชา” นีเทานั
่
่ ่ ความเป็ นปั จจัย ดังนี เหมือนทีตรัส
เป็ นเหตุทวั ไป แม้แกสั่งขารทังหลาย ยอมแผไปสู
่ รสบ้าง แกอมธุ
่ รสบ้าง ฉันใด “อวิชชา” กเป็
็ นสา
วา่: ปฐวีรส อาโปรส เป็ นปั จจัยแกมธุ
ธารณปั จจัยแกสั่ งขารทีเป็ นกุศลบ้าง ทีเป็ นอกุศลบ้าง ฉันนัน ชือวา่ “สาธารณเหตุ”
(พระอภิธรรมปิ ฎก ธรรมสังคณี เลม่ ๑ ภาค ๒ - หน้าที 211 FILE 76)
่
ญสมถะ [ฌาน
ฉะนัน อะไรเป็ นเหตุนาํ ไปสู่ “ปัญญา” [Wisdom] คําตอบ คือ กรรมแหงการเจริ
่ ปฌานนัน ประกอบด้วย ธรรม ๓
สมาธิ = สมถภาวนา–สมถกรรมฐาน] เพราะจิตตสมาธิแหงรู
ได้แก่ (๑) สั มมาวายามะ–ความเพียรชอบด้วย “สัมมัปปธาน ๔” (๒) สั มมาสติ–ความระลึกชอบ
ด้วย “สติปัฏฐาน ๔” และ (๓) สั มมาสมาธิ–ความตังใจชอบ ด้วย “ฌาน ๔–รู ปฌาน ๔” ด้วยเหตุนี
ิ
่
ธรรมใน “สั มมาสติ” ทําให้เกดความระลึ
กได้จากการพิจารณาอารมณ์แหงกรรมฐานนั
นๆ และใน
ขณะเดียวกนั กทํ็ าให้ “สั มปชัญญะ–ปัญญา” (ข้อ ๒ ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คําวา่ “วิปัสสนา
ิ
= ปั ญญา”) มีความรู ้ตวั ทัวพร้อม เป็ นปัญญาทีรู ้รอบและคมชัด เพราะฉะนัน “สั มมาสติ” เกดความ
่ า และสัมปชัญญะเกดความคมชั
ิ
แกกล้
ด เพราะจิตประกอบด้วย “สั มมาสมาธิ” ทีบริ สุทธิ เพราะจิต
บทความที ๑๐๖ ประจําปี ๒๕๕๘ – เพราะนิพพานเป็ นอย่ างเดียวเท่ านัน – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๑๐

ในขณะนัน ในสมัยนัน เป็ นจิตปราศจากนิวรณ์ คือ “จตตถฌาน
: อุเบกขา–เอกัคคตา” [อัปปนา
ุ
สมาธิ] ในการเจริ ญฌานสมาบัตินนั หมายถึง “อธิจิตตสิ กขา” [อารั มมณูปนิชฌาน–การเพง่
อารมณ์ในกรรมฐาน ๔๐ คือ รู ปฌาน ๔–และ–อรู ปฌาน ๔]: สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–
็ กให้
็ เข้าใจเป็ นแนว
สัมมาสมาธิ หรื อ จะเรี ยกวา่ “ประพฤติพรหมจรรย์ ” [สมาบัติ ๘] กได้
่ ยตามลัทธิพราหมณ์กบพระพุ
ั
่
่ ั แต่
เดียวกนั ระหวางนั
ทธศาสนา ในเบืองต้นนี ไมแตกตางกน
่ ั กุสโลบายหรื ออุบายวิธีทีแยบคายกาหนดไว้
ํ
ตางกนที
ในใจเพือมนสิ การกรรมฐานนันๆ ฉะนัน
เพือให้เข้าใจถูกต้องทีเป็ นฝ่ ายกุสล ทีเรี ยกวา่ “ผลแห่ งพรหมจรรย์ ” [ผลสมาบัติ] ซึงให้ผลวิบาก
่
่
แตกตางจาก
“ผลแห่ งทาน” ให้พิจารณา “เนมิราชชาดก” ดังตอไปนี
ท้าวสักกเทวราชทรงแสดงความที “ผลแห่ งพรหมจรรย์ ” นันแล เป็ นของมากกวา่ “ผลแห่ ง
่ แล้ว บัดนี เมือจะทรงแสดง “ดาบสผ้ กู ้าวล่ วงเปตภพ” ด้วย “การอยู่
ทาน” แม้อยางนี
ิ “พรหมโลก” จึงตรัสวา่: ฤๅษีผไู ้ มมี่เหย้าเรื อนเหลานี
่ บาํ เพ็ญตบ
พรหมจรรย์ ” บังเกดใน
้ ลวงกามาวจรภพแล้
่
ธรรม ได้กาว
วโดยแท้ คือ ฤๅษี ๗ ตน อันมีนามว่ า ยามหนุฤๅษี–โสม
ยาคฤๅษี–มโนชวฤาษี–สมุททฤๅษี–มาฆฤๅษี–ภรตฤๅษี–และ–กาลปุรักตฤๅษี และฤๅษีอีก ๔
ตน คือ อังคีรสฤๅษี–กัสสปฤๅษี–กีสวัจฉฤๅษี–และ–อกันติฤๅษี
้ ่
่ น บทวา่ “อติวตฺตึสุ” ได้แก่ กาวลวงกามาวจรภพ
บทวา่ “ตปสฺ สิโน” ความ
บรรดาบทเหลานั
วา่ (๑) อาศัยตบะคือศีล และ (๒) ตบะคือสมาบัติ ๘ [รปฌาน
๔: ปฐมฌาน–ทุติยฌาน–ตติย
ู
ฌาน–จตุตถฌาน อรปฌาน
๔: อากาสานัญจายตนะ–วิญญาณั ญจายตนะ–อากิญจัญญายต
ู
่
่ หมายเอาฤๅษีพีน้องกนั ๗ ตน
นะ–เนวสัญญานาสัญญายตนะ] บทวา่ “สตฺติสโย” ทานกลาว
่ กบฤๅษี
ั
มี ยามหนุฤๅษี เป็ นต้น ฤๅษีเหลานี
๔ ตน มีองั คีรสฤๅษี เป็ นต้น รวมเป็ นฤๅษี
แมนํ่ าชือ “สี ทา” มีอยูท่ างด้านทิศอุดร เป็ นแมนํ่ าลึกข้ามยาก “กาญจนบรรพต” มีสี
ประหนึงไฟทีไหม้ไม้ออ้ โชติช่วงอยูใ่ นกาลทุกเมือ ทีฝังแมนํ่ านัน มีตน้ กฤษณางอกงาม ม
่่
ภูเขาอืนอีกมีป่าไม้งอกงาม แตกอนมา
มี “ฤๅษีเก่าแก่ประมาณหมืนตน” อาศัยอยูใ่ นภูมิ
ประเทศนัน หม่ อมฉันเป็ นผู้ประเสริ ฐสุดด้ วยทาน ด้วย “สัญญมะ–ความสํารวม–ความ
ิ เป็ นชือของปัญญา” [บุคคลชือวา่
สังวรอินทรี ย”์ และ “ทมะ–ความฝึ กตน–การระงับกเลส
เป็ นพราหมณ์ผอู ้ ุดม เพราะคุณธรรม ๔ ประการ คือ ตบะ–ความเพียร ๑ พรหมจรรย์ ๑
่ นอุปัฏฐากดาบสเหลานั
่ น ผูป้ ฏิบตั ิวตั รจริ ยาไมมี่ วตั รอืนยิงกวา่
สัญญมะ ๑ ทมะ ๑] หมอมฉั
่ นจักนมัสการนรชนผูป้ ฏิบตั ิตรง จะมีชาติกตาม
็
ละหมู่คณะไปอยูผ่ เู ้ ดียว มีจิตมันคง หมอมฉั
็ เป็ นนิตยกาล เพราะสัตว์ทงั หลายเป็ นผูม้ ีกรรมเป็ นเผาพั
่ นธุ์ วรรณะทังปวง
ไมมี่ ชาติกตาม
่
่
ตังอยูใ่ นอธรรม ยอมตกนรกเบื
องตํา วรรณะทังปวงยอมบริ
สุทธิ เพราะประพฤติธรรม
สู งสุ ด (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม่ ๔ ภาค ๒ - หน้าที 247–248 FILE 63)
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่ ง เรื อง “สมาธิ–สมถะ” [สมาบัติ] คือ การทําจิตให้สงบเป็ น “ธรรมสมาธิ ๕” ใน
ฉะนัน เมือกลาวถึ
่ คคล ซึงประกอบด้วยลักษณะอาการจิต ๕ ประการ ได้แก่
การปฏิบตั ิธรรมนันของแตละบุ
่ งยินดีในธรรม
“ปราโมทย์–ปี ติ–ปัสสัทธิ–สขุ–สมาธิ” ทีเรี ยกภาวะจิตนีวา่ “จิตตสมาธิ” [เพราะราเริ
่ กต้องตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาดีแล้ว] อัน
ทีปฏิบตั ิมากทังสมถะและวิปั สสนา ได้ดาํ เนินมาอยางถู
่
กลายเป็ นคุณชาติแหงสมถะ
และสหรคตด้วยอธิการในวิปัสสนา ทีประกอบด้วย ธรรม ๑๐ ได้แก่
่
(๑) โอภาส–แสงสวาง
(๒) ปี ติ–ความอิมใจปลาบปลืมเต็มไปทังตัว
(๓) ญาณ–ความรู ้ทีคมชัดปราศจากอวิชชา
(๔) ปัสสัทธิ–ความสงบเย็นกายใจ
่ ง
(๕) สขุ–ความสุ ขฉําชืนทัวทังตัวทีประณี ตอยางยิ
่
่ ง
(๖) อธิโมกข์ –อธิโมกขสัทธา–ศรัทธาแรงกล้าทีทําให้ใจผองใสอยางยิ
(๗) ปัคคาหะ–ความเพียรทีพอดี
(๘) อปัุ ฏฐาน–สติชดั
(๙) อเบกขา
–ความวางจิตเป็ นกลางทีลงตัวสนิท
ุ
(๑๐) นิกนั ติ–ความติดใจพอใจ
่ คือ “สมาบัต”ิ
ี องกบฝ่
ั ายลัทธิพราหมณ์มากอน
และนอกจากนี ควรพึงเข้าใจถึง คําศัพท์ทีเกยวข้
[ฌานสมาบัติ] กบั “เจโตวิมุตติ” [ผลสมาบัติ]
่ เชน่ ฌานสมาบัติ–
(๑) “สมาบัต”ิ คือ ภาวะสงบประณีตซึงพึงเข้ าถึง สมาบัติมีหลายอยาง
่ งบอยคื
่ อ “ฌาน
ผลสมาบัติ–อนุปุพพวิหารสมาบัติ–นิโรธสมาบัติ สมาบัติทีกลาวถึ
่ อ “สมาบัติ ๘” อันได้แก่ “รู ปฌาน ๔” และ “อรปฌาน
สมาบัต”ิ กลาวคื
๔” ถ้าเพิม
ู
่ าย “สมาบัติ ๘” นี รวมเรี ยกวา่ “อนปพพวิ
“นิโรธสมาบัติ” ตอท้
ุ ุ หารสมาบัติ ๙” หรื อ
“อนปพพนิ
ุ ุ โรธ ๙”
ิ ด้วยอํานาจการฝึ กจิต
(๒) “เจโตวิมุตติ” คือ ความหลดพ้
ุ นแห่ งจิต การหลุดพ้นจากกเลส
ํ งสมาธิ เชน่ สมาบัติ ๘ เป็ น “เจโตวิมุตติ” อันละเอียดประณี ต [สันตเจ
หรื อด้วยกาลั
โตวิมุตติ]
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่ เพือให้ลุล่วงถึง “ภาวะแห่ งความตรัสร้ ู ” [สั มโพธะ–หรื อ เพือจะให้บรรลุถึง
ดังนัน ในขันปฏิบตั ิธรรมตอไป
ภาวะ ทีเรี ยกวา่ “อภิสมฺพทุ ฺธา” ตรั สรู้ แล้ ว คือ แทงตลอดแล้ ว] และควรทําความเข้าใจในคําศัพท์ทีเป็ นธรรมคู่
กนั (พระอภิธรรมปิ ฎก ธรรมสังคณี เลม่ ๑ ภาค ๒ - หน้าที 508–511 FILE 76) ได้แก่
(๑) มุฏฐสัจจะ–อสัมปชัญญะ
(๒) สติ–สัมปชัญญะ
(๓) ปฏิสงั ขานพละ–ภาวนาพละ
(๔) สมถะ–วิปัสสนา
(๕) สมถนิมิต–ปั คคาหนิมิต
(๖) ปั คคาหะ–อวิกเขปะ
(๗) สี ลวิบตั ิ–ทิฏฐิวิบตั ิ
(๘) สี ลสัมปทา–ทิฏฐิสมั ปทา
(๙) สี ลวิสุทธิ–ทิฏฐิวิสุทธิ
่ ฏฐิ–ความเพียรแหงบุ
่ คคลผูม้ ีทิฏฐิอนั หมดจด
(๑๐) ความหมดจดแหงทิ
[๘๖๔] “มฏฐสั
ุ จจะ” เป็ นไฉน
่ ความไมตามระลึ
่
่
่ อาการทีระลึกไมได้
่ ความไมทรง
่
ความระลึกไมได้
ก ความไมหวนระลึ
ก ความระลึก ไมได้
่
จํา ความเลือนลอย ความหลงลืม อันใด นีเรี ยกวา่ “มฏฐสั
ุ ฺ จํ” คือ การอยูอ่ ยางขาด
ุ จจะ” ฉะนัน คําวา่ “มฏฐสจฺ
่ วา่ บรรดาธรรมเหลานั
่ น “มฏฐสั
่ ระลึก
สติ สมดังทีกลาวไว้
ุ จจะ” คืออะไร คือ ไมมี่ สติ ระลึกตามไปไมได้
็ ่ นึกไมออก
่ จําไมได้
่ ฟันเฟื อน หลงลืม นีเรี ยกวา่ “มฏฐสั
ย้อนไปกไมได้
ุ จจะ”
“อสั มปชัญญะ” เป็ นไฉน
่ น ความไมตรั
่ สรู ้ ความไมรู่ ้โดยสมควร ความไมรู่ ้ตามความเป็ นจริ ง ความไมแทง
่
ความไมรู่ ้ ความไมเห็
่ งลงโดยรอบคอบ ความไมพิ่ นิจ ความไมพิ่ จารณา ความไม่
ตลอด ความไมถื่ อเอาให้ถูกต้อง ความไมหยั
่ ความไมรู่ ้ชดั ความหลง ความลุ่มหลง ความหลงใหล
กระทําให้ประจักษ์ ความทรามปัญญา ความโงเขลา
อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสยั คืออวิชชา ปริ ยฏุ ฐานคืออวิชชา ลิมคืออวิชชา อกุศลมูล คือ
่
่
โมหะ อันใด นีเรี ยกวา่ “อสัมปชัญญะ” คําวา่ “อสมฺปช ฺญ” ได้แก่ “อวิชชา” นันเอง ทีทานกลาวไว้
่ วา่ บรรดาธรรมเหลานั
่ น “อสั มปชัญญะ” คือ อะไร คือ ความไมรู่ ้ ไมเห็
่ น เป็ นต้น ขัดข้องเพราะ
อยางนี
อวิชชา ความหลง อกุศลมูล
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[๘๖๕] “สติ” เป็ นไฉน
่ อนลอย ความไมลื่ ม สติ สติ
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กริิ ยาทีระลึก ความทรงจํา ความไมเลื
่ นไหวไปเพราะ
นทรี ย ์ สติพละ สัมมาสติ อันใด นีเรี ยกวา่ “สติ” คําวา่ “สติพลํ” กคื็ อ สตินันเอง โดยทีไมหวั
่ นไหวไปเพราะความฟุ้ งซาน
่ คําวา่ “สมถะ”
ความไมมี่ สติ คําวา่ “สมาธิพลํ” กคื็ อ สมาธิ นันเอง โดยทีไมหวั
คือ สมาธิ และ คําวา่ “วิปัสสนา” คือ ปั ญญา
“สั มปชัญญะ” เป็ นไฉน
ํ
ํ
ปัญญา กริิ ยาทีรู ้ชดั ความวิจยั ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกาหนดหมาย
ความเข้าไปกาหนด
ความ
ํ
่ ง ความค้นคิด ความใครครวญ
่
เข้าไปกาหนดเฉพาะ
ภาวะทีรู ้ ภาวะทีฉลาด ภาวะทีรู ้ละเอียด ความรู ้แจมแจ้
่ น ปัญญาเครื องทําลายกเลส
ิ ปั ญญาเครื องนําทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้ชดั ปั ญญา
ปั ญญาเหมือนแผนดิ
่ อ
เหมือนปฏัก ปัญญา ปั ญญินทรี ย ์ ปั ญญาพละ ปัญญาเหมือนศัสตรา ปั ญญาเหมือนปราสาท ความสวางคื
่ อปั ญญา ปัญญาเหมือนประทีป ปั ญญาเหมือนดวงแกว้ ความไมหลง
่
ปั ญญา แสงสวางคื
ความวิจยั ธรรม
สัมมาทิฏฐิ อันใด นีเรี ยกวา่ “สัมปชัญญะ” ฉะนัน “สั มปชัญญะ” คือ ญาณ [ความรู ้]
ํ งคือการพิจารณา] เป็ นไฉน
[๘๖๖] “ปฏิสังขานพละ” [กาลั
ํ
ํ
ปัญญา กริิ ยาทีรู ้ชดั ความวิจยั ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกาหนดหมาย
ความเข้าไปกาหนด
ความ
ํ
่ ง ความค้นคิด ความใครครวญ
่
เข้าไปกาหนดเฉพาะ
ภาวะทีรู ้ ภาวะทีฉลาด ภาวะทีรู ้ละเอียด ความรู ้แจมแจ้
่ น ปัญญาเครื องทําลายกเลส
ิ ปัญญาเครื องนําทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้ชดั ปัญญา
ปัญญาเหมือนแผนดิ
่ อ
เหมือนปฏัก ปัญญา ปัญญินทรี ย ์ ปัญญาพละ ปั ญญาเหมือนศัสตรา ปัญญาเหมือนปราสาท ความสวางคื
่ อปัญญา ปัญญาเหมือนประทีป ปั ญญาเหมือนดวงแกว้ ความไมหลง
่ ความวิจยั ธรรม
ปั ญญา แสงสวางคื
สัมมาทิฏฐิ อันใด นีเรี ยกวา่ “กําลังคือการพิจารณา”
ํ งคือภาวนา] เป็ นไฉน
“ภาวนาพละ” [กาลั
การเสพ การเจริ ญ การทําให้มาก ซึงกุศลธรรมทังหลาย อันใด นีเรี ยกวา่ “กําลังคือภาวนา” โพชฌงค์แม้ทงั ๗
ั ิ จิตอยูก่ บเรื
ั อง (๒) “ธัมมวิจยะ” ความเฟ้ นธรรม
ได้แก่ (๑) “สติ” ความระลึกได้ สํานึกพร้อมอยู่ ใจอยูก่ บกจ
่ บค้นธรรม (๓) “วิริยะ” ความเพียร (๔) “ปี ติ” ความอิมใจ (๕) “ปั สสัทธิ ” ความผอนคลาย
่
ความสอดสองสื
่ ่
มณ์ (๗) “อุเบกขา” ความมีใจเป็ นกลางเพราะ
สงบเย็นกายใจ (๖) “สมาธิ ” ความมีใจตังมัน จิตแนวแนในอาร
เห็นตามเป็ นจริ ง จัดเป็ น “กําลังคือภาวนา”
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[๘๖๗] “สมถะ” เป็ นไฉน
่ ต ความดํารงอยูแ่ หงจิ
่ ต ความมันอยูแ่ หงจิ
่ ต ความไมสายไปแหงจิ
่ ่
่ ต ความไมฟุ้่ งซานแหงจิ
่
่ ต
ความตังอยูแ่ หงจิ
่ ่
ภาวะทีจิตไมสายไป
ความสงบ สมาธินทรี ย ์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ อันใด นีเรี ยกวา่ “สมถะ” ฉะนัน คําวา่
“สมถะ” คือ สมาธิ และ คําวา่ “วิปัสสนา” คือ ปั ญญา ฉะนัน “สมถะ” นันเอง ชือวา่ “สมถนิมิต” ด้วยอํานาจ
่
ิ
นิมิตแหงสมถะ
ทีถือเอาอาการนันแล้ว พึงให้เป็ นไปอีก แม้ใน “ปัคคาหนิมิต” [นิมิตทีเกดเพราะความเพี
ยร]
่ ั
กนั็ยนีเชนกน
“วิปัสสนา” เป็ นไฉน
ํ
ํ
ปัญญา กริิ ยาทีรู ้ชดั ความวิจยั ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกาหนดหมาย
ความเข้าไปกาหนด
ความ
ํ
่ ง ความค้นคิด ความใครครวญ
่
เข้าไปกาหนดเฉพาะ
ภาวะทีรู ้ ภาวะทีฉลาด ภาวะทีรู ้ละเอียด ความรู ้แจมแจ้
่ น ปัญญาเครื องทําลายกเลส
ิ ปั ญญาเครื องนําทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้ชดั ปั ญญา
ปั ญญาเหมือนแผนดิ
่ อ
เหมือนปฏัก ปัญญา ปั ญญินทรี ย ์ ปั ญญาพละ ปัญญาเหมือนศัสตรา ปั ญญาเหมือนปราสาท ความสวางคื
่ อปั ญญา ปั ญญาเหมือนประทีป ปั ญญาเหมือนดวงแกว้ ความไมหลง
่ ความวิจยั ธรรม
ปั ญญา แสงสวางคื
สัมมาทิฏฐิอนั ใด นีเรี ยกวา่ “วิปัสสนา”
[๘๖๘] “สมถนิมิต” เป็ นไฉน
่ ต ความดํารงอยูแ่ หงจิ
่ ต ความมันอยูแ่ หงจิ
่ ต ความไมสายไปแหงจิ
่ ่
่ ต ความไมฟุ้่ งซานแหงจิ
่
่ ต
ความตังอยูแ่ หงจิ
่ ่
ภาวะทีจิตไมสายไป
ความสงบ สมาธินทรี ย ์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิ อันใด นีเรี ยกวา่ “สมถนิมิต”
“ปัคคาหนิมติ ” เป็ นไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบัน ความตังหน้า ความพยายาม ความอุตสาหะ ความ
้
่ ่ อถอย ความไมทอดทิ
่
่
ทนทาน ความเข้มแข็ง ความหมัน ความกาวไปอยางไมท้
งฉันทะ ความไมทอดทิ
งธุระ
ความประดับประคองธุระ วิริยะ วิริยนิ ทรี ย ์ วิริยพละ สัมมาวายามะ อันใด นีเรี ยกวา่ “ปัคคาหนิมติ ”
[๘๖๙] “ปัคคาหะ” เป็ นไฉน
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบัน ความตังหน้า ความพยายาม ความอุตสาหะ
้
่ ่ อถอย ความไมทอดทิ
่
ความทนทาน ความเข้มแข็ง ความหมัน ความกาวไปอยางไมท้
งฉันทะ ความไม่
ทอดทิงธุระ ความประดับประคองธุระ วิริยะ วิริยนิ ทรี ย ์ วิริยพละ สัมมาวายามะ อันใด นีเรี ยกวา่ “ปัคคาหะ”
“อวิกเขปะ” เป็ นไฉน
่ ต ความดํารงอยูแ่ หงจิ
่ ต ความมันอยูแ่ หงจิ
่ ต ความสายไปแหงจิ
่
่ ต ความไมฟุ้่ งซานแหงจิ
่
่ ต
ความตังอยูแ่ หงจิ
่ ่
ภาวะทีจิตไมสายไป
ความสงบสมาธินทรี ย ์ สมาธิพละสัมมาสมาธิ อันใด นีเรี ยกวา่ “อวิกเขปะ”
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[๘๗๐] “สี ลวิบัต”ิ เป็ นไฉน
่
่
่
ความลวงละเมิ
ดทางกาย ความลวงละเมิ
ดทางวาจา ความลวงละเมิ
ดทางกายและทางวาจา อันใด นีเรี ยกวา่
“สีลวิบัติ” ความเป็ นผูท้ ุศีลแม้ทงั หมด จัดเป็ น “สีลวิบัติ” ฉะนัน คําวา่ “สี ลวิปตฺต”ิ หมายถึง ความไม่สาํ รวม
่
่ อยางนี
่ วา่ "บรรดาธรรมเหลานั
่ น “ศีลวิบัต”ิ คืออะไร คือ ความ
อันเป็ นตัวการทําศีลให้พินาศ ทีทานกลาวไว้
่
่ ชือวา่ “ศีลวิบัต”ิ คําวา่ “ทิฏฺ ฐิวปิ ตฺต”ิ หมายถึง มิจฉาทิฐิ
ลวงละเมิ
ดทางกาย เป็ นต้น ความเป็ นผูท้ ุศีล ทุกอยาง
่ วา่ บรรดาธรรมเหลานั
่ น “ทิฐิวบิ ัต”ิ คือ อะไร คือ
อันเป็ นตัวการทําสัมมาทิฐิให้พินาศ ทีมาแล้วอยางนี
่ ทานไมมี่ ผล บูชาไมมี่ ผล เป็ นต้น
ความเห็นทีวาให้
“ทิฏฐิวบิ ัต”ิ เป็ นไฉน
ความเห็นวา่: (๑) ทานทีให้แล้วไมมี่ ผล (๒) การบูชาไมมี่ ผล (๓) การบวงสรวงไมมี่ ผล (๔) ผลวิบากแหง่
กรรมทีทําดีทาํ ชัวไมมี่ (๕) โลกนีไมมี่ (๖) โลกอืนไมมี่ (๗) มารดาไมมี่ (๘) บิดาไมมี่ (๙) สัตว์ทีจุติและอุบตั ิ
ไมมี่ (๑๐) สมณพราหมณ์ผปู ้ ฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบไมมี่ ในโลก สมณพราหมณ์ทีทําให้แจ้งซึงโลกนีและโลกอืน
ด้วยปัญญาอันยิงเองแล้วประกาศให้ผอู ้ ืนรู ้ได้ไมมี่ ในโลก ดังนี ทิฏฐิความเห็นไปข้างทิฏฐิ ป่ าชัฏคือทิฏฐิ
ั
่ มมาทิฏฐิ ความผันแปรแหงทิ
่ ฏฐิ สัญโญชน์คือทิฏฐิ ความยึดถือ
กนดารคื
อทิฏฐิ ความเห็นเป็ นข้าศึกตอสั
่ ิ ่
ความยึดมัน ความตังมัน ความถือผิด ทางชัว ทางผิด ภาวะทีผิด ลัทธิเป็ นบอเกดแหงความพิ
นาศ การถือโดย
่ ่ อันใด นีเรี ยกวา่ “ทิฏฐิวิบัติ” มิจฉาทิฏฐิแม้ทงั หมด จัดเป็ น “ทิฏฐิวิบัติ”
วิปลาส มีลกั ษณะเชนวานี
[๘๗๑] “สี ลสั มปทา” เป็ นไฉน
่่
่่
่่
ความไมลวงละเมิ
ดทางกาย ความไมลวงละเมิ
ดทางวาจา ความไมลวงละเมิ
ดทางกายและทางวาจา สี ลสังวร
แม้ทงั หมด จัดเป็ น “สีลสัมปทา” ฉะนัน
คําวา่ “สี ลสมฺปทา” ความวา่ โสรั จจะ [“โสรัจจะ” คือ ความเสงียม อัธยาศัยงาม รักความประณี ตหมดจด
เรี ยบร้อยงดงาม มักคู่กบั “ขันติ” คือ ความอดทน อดได้ทนได้เพือบรรลุความดีงามและความมุ่งหมายอัน
่ ขา้ งต้นอยางนี
่ วา่ บรรดาธรรมเหลานั
่ น “ศีลสั มปทา” คือ
ชอบ เรี ยกวา่ “ธรรมทําให้ งาม ๒”] นันเอง ทีกลาวไว้
่่
อะไร คือ ความไมลวงละเมิ
ดทางกาย ดังนี เรี ยกชือวา่ “ศีลสั มปทา” เพราะยังศีลให้ถึงพร้อมบริ บูรณ์ แตคํ่ าที
่
่
่่
ลาวในที
นีวา่ “ศีลสังวร ทังหมด ชือวา่ ศีลสัมปทา” นี กลาวไว้
เพือจะรวมเอาความไมลวงละเมิ
ดทางใจเข้า
่
มาด้วยให้ครบถ้วน และ คําวา่ “ทิฏฺ ฐิสมฺปทา” หมายถึง “ญาณอันเป็ นเครื องทําทิฐิให้ บริ บูรณ์ ” ทีมาแล้วอยาง
่ น “ทิฐิสัมปทา” คืออะไร คือความรู ้ความเข้าใจเชนนี
่ วา่ ให้ทานมีผล บูชามีผล เป็ น
นีวา่ บรรดาธรรมเหลานั
่ ร้ ู ้ทงั หลายทําความข้อนีให้แจ้งแล้ว จึงประกาศไว้
ต้น ซึงทานผู
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“ทิฏฐิสัมปทา” เป็ นไฉน
่ ผล (๒) การบูชายอมมี
่ ผล (๒) การบวงสรวงยอมมี
่ ผล (๓) ผล
ความเห็นวา่ (๑) ทานทีบุคคลให้แล้วยอมมี
่
วิบากแหงกรรมที
ทําดีทาํ ชัวมีอยู่ (๔) โลกนีมีอยู่ (๕) โลกอืนมีอยู่ (๖) มารดามีอยู่ (๗) บิดามีอยู่ (๘) สัตว์ที
จุติและอุบตั ิมีอยู่ (๙) สมณพราหมณ์ผปู ้ ฏิบตั ิดี ปฏิบตั ิชอบ มีอยูใ่ นโลก (๑๐) สมณพราหมณ์ทีทําให้แจ้ง ซึง
โลกนีและโลกอืน ด้วยปัญญาอันยิงเองแล้วประกาศให้ผอู ้ ืนรู ้ได้มีอยูใ่ นโลก ดังนี ปัญญา กริิ ยาทีรู ้ชดั ความ
ํ
ํ
ํ
วิจยั ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกาหนดหมาย
ความเข้าไปกาหนด
ความเข้าไปกาหนดเฉพาะ
่ ง ความค้นคิด ความใครครวญ
่
่ น
ภาวะทีรู ้ ภาวะทีฉลาด ภาวะทีรู ้ละเอียด ความรู ้แจมแจ้
ปัญญาเหมือนแผนดิ
ิ ปัญญาเครื องนําทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้ชดั ปัญญาเหมือนปฏัก ปัญญา ปั ญญินท
ปั ญญาเครื องทําลายกเลส
่ อปั ญญา แสงสวางคื
่ อปั ญญา
รี ย ์ ปัญญาพละ ปัญญาเหมือนศัสตรา ปั ญญาเหมือนปราสาท ความสวางคื
่ ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิมีลกั ษณะเชนวานี
่ ่ อัน
ปั ญญาเหมือนประทีป ปั ญญาเหมือนดวงแกว้ ความไมหลง
ใด นีเรี ยกวา่ “ทิฏฐิสัมปทา” สัมมาทิฏฐิแม้ทงั หมด จัดเป็ น “ทิฏฐิสัมปทา”
[๘๗๒] “สี ลวิสุ ทธิ” เป็ นไฉน
่่
่่
่่
ความไมลวงละเมิ
ดทางกาย ความไมลวงละเมิ
ดทางวาจา ความไมลวงละเ
มิดทางกายและทางวาจา นีเรี ยกวา่
“สีลวิสุ ทธิ” สี ลสังวรแม้ทงั หมด จัดเป็ น “สีลวิสุ ทธิ”
“ทิฏฐิวสิ ุ ทธิ” เป็ นไฉน
่
่ ตว์มีกรรมเป็ นของตน [กมมั
ั สสกตาญาณ] ญาณอันสมควรแกการหยั
ญาณเป็ นเครื องรู ้วาสั
งรู ้อริ ยสัจจ์ [สัจจานุโล
่ พ้ ร้อมเพรี ยงด้วยมรรค [มัคคญาณ] ญาณของทานผู
่ พ้ ร้อมเพรี ยงด้วยผล [ผลญาณ]
มิกญาณ] ญาณของทานผู
[๘๗๓] บทวา่ “ความหมดจดแห่ งทิฏฐิ” นัน มีนิเทศวา่: ปัญญา กริิ ยาทีรู ้ชดั ความวิจยั ความเลือกสรร ความ
ํ
ํ
ํ
วิจยั ธรรม ความกาหนดหมาย
ความเข้าไปกาหนด
ความเข้าไปกาหนดเฉพาะ
ภาวะทีรู ้ ภาวะทีฉลาด ภาวะทีรู ้
่
่ น ปัญญาเครื องทําลายกเลส
ิ
่ ง ความค้นคิด ความใครครวญ
ละเอียด ความรู ้แจมแจ้
ปั ญญาเหมือนแผนดิ
ปั ญญาเครื องนําทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้ชดั ปัญญาเหมือนปฏัก ปัญญา ปัญญินทรี ย ์ ปัญญาพละ ปั ญญา
่ อปั ญญา แสงสวางคื
่ อปัญญา ปัญญาเหมือนประทีป
เหมือนศัสตรา ปั ญญาเหมือนปราสาท ความสวางคื
่ ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิ
ปั ญญาเหมือนดวงแกว้ ความไมหลง
บทวา่ “ความเพียรแห่ งบคคลผ้
ุ
ูมีทฏิ ฐิ อนั หมดจด” นัน มีนิเทศวา่: การปรารภความเพียรทางใจ ความ
ขะมักเขม้น ความบากบัน ความตังหน้า ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเข้มแข็ง ความ
้
่ ่ อถอย ความไมทอดทิ
่
่
หมัน ความกาวไปอยางไมท้
งฉันทะ ความไมทอดทิ
งธุระ ความประดับประคองธุระ
วิริยะ วิริยนิ ทรี ย ์ วิริยพละ สัมมาวายามะ
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ในคําวา่ “สํ เวโค จ สํ เวชนีเยสุ ฐาเนสุ ” นี ทีชือวา่ “สั งเวคะ” ได้แก่ “ญาณทัศนะ–ญาณทัสสนะ” โดยการเห็น
่ นภัย (๓) พยาธิ
่ วา่ (๑) ชาติภัย–ความเกดเป็
ิ นภัย (๒) ชราภัย–ความแกเป็
ความเกิดเป็ นต้ นโดยเป็ นภัย อยางนี
ภัย–ความเจ็บเป็ นภัย (๔) มรณภัย–ความตายเป็ นภัย คําวา่ “สํ เวชนียํ ฐานํ” หมายถึง “ชาติ–ชรา–พยาธิ –และ–
่ ทานเรี
่ ยกวา่ “ธรรมเป็ นทีตังแหงความสลดใจ
่
ิ
มรณะ” ทัง ๔ ประการเหลานี
” เพราะเป็ นเหตุให้เกดความ
่ วา่ “เกิดเป็ นทุกข์ –แก่ เป็ นทุกข์ –เจ็บเป็ นทุกข์ –ตายเป็ นทุกข์ ” คําวา่ “สํ วคิ ฺคสฺ ส จ โยนิโสปธานํ”
สังเวชอยางนี
่ ท้ ีเกดความสั
ิ
่ คํานีเป็ นชือของความเพียรทีมาแล้วอยางนี
่ วา่
คือ ความเพียรโดยแยบคาย ของทานผู
งเวชอยางนี
“ภิกษุในพระศาสนานี ย่ อมยังฉันทะให้ เกิดขึน เพือความไม่ เกิดขึนแห่ งบาปอกุศลธรรม ทียังไม่ เกิดขึน”
[สัมมัปปธาน ๔–ปธาน ๔]
คําวา่ “อสนฺตุฏฐิฺ ตา จ กสเลส
ุ ุ ธมฺเมสุ ” ได้แก่ ความปรารถนาทีจะให้ ยิงๆ ขึนไปของท่ านผู้ยงั ไม่ พอใจด้ วย
การอบรมกุศลธรรม ทีจริ ง บุคคลผูพ้ รังพร้อมด้วย “อสั นตฏฐิ
ุ ตา” นัน (๑) บําเพ็ญศีลแล้ ว ย่ อมยังฌานให้
เกิดขึน (๒) ได้ ฌานเเล้ ว ย่ อมเริ มวิปัสสนา (๓) เริ มวิปัสสนาแล้ ว ยังไม่ บรรลุพระอรหั ต ย่ อมไม่ ย่อหย่ อนเสี ย
่
ในระหว่ าง และ คําวา่ “อปฺปฏิวานิตา ข ปธานสฺ ม”ึ หมายความวา่ อาการทียังไมบรรลุ
พระอรหัต แล้วไม่
่ ทีทานกลาวไว้
่
่
ท้อถอย ในความเพียรทีริ เริ มขึนด้วยอํานาจ “ชาคริยานโยค
ุ ” ทีทําวันคืนหนึงให้เป็ น ๖ สวน
่ “ (๑) การทําโดยตังใจ การทําติดต่ อกัน (๒) การทําไม่ หยุด การประพฤติไม่ ย่อหย่ อน (๓) ไม่ ทอดทิง
อยางนี
ความพอใจ การไม่ ทอดธุระ (๔) การเสพคุ้น (๕) การทําให้ มีขึน (๖) การทําให้ มาก ในการเจริ ญกุศลธรรม
ทังหลาย”
คําวา่ “วิชฺชา” ได้แก่ วิชชา ๓ คําวา่ “วิมุตฺต”ิ ได้แก่ วิมตุ ติ ๒ คือ (๑) อธิมตุ ติแห่ งจิต และ (๒) นิพพาน และ
ในทีนี “สมาบัติ ๘” ชือวา่ “อธิมุตติ” เพราะพ้นแล้ วเป็ นอันดีจากกิเลสทังหลายมีนิวรณ์ เป็ นต้น “นิพพาน”
พึงทราบวา่ ชือวา่ “วิมุตติ” เพราะพ้นแล้ วจากสังขตธรรมทังปวง
คําวา่ “ขเย ญานํ” ได้แก่ ญาณในอริ ยมรรค อันทําให้กิเลสสิ นไป คําวา่ “อนปฺุ ป เท ญาณํ” ได้แก่ ญาณในอริ
่ ิ
ิ นในทีสุ ดแหงความไมเกดขึ
่
่ ิ นแหงกเลสที
่ ิ มรรคนันๆ
ยผล อันเป็ นผลทียังไมเกดโดยปฏิ
สนธิ หรื อทีเกดขึ
่ งกลาววา
่ ่ คําว่า “ขเย ญาณํ” คือ ญาณของผ้ พู รั งพร้ อมด้ วยมรรค คําวา่ “อนปฺุ ป
่ แล้ว ด้วยเหตุนนั ทานจึ
ฆาได้
เท ญาณํ” คือ ญาณของผ้ พู รั งพร้ อมด้ วยผล
่ วในหมวดหนึงนันแล พระเถระแสดง
[คําวา่ “อิเม โข อาวุโส” เป็ นต้น พึงประกอบความ ตามนัยทีกลาวแล้
สามัคคีรส ด้วยอํานาจธรรมหมวดของ รวม ๓๕ คู่ ด้วยประการดังนีแล นันคือ ผูป้ ฏิบตั ิธรรมควรศึกษา
เพิมเติมธรรมทังหมด ๓๕ คู่ ดังนี]
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ด้วยเหตุนี ในการศึกษาพระสัทธรรมนัน ผูศ้ ึกษาโดยตรงให้แตกฉานในธรรมนัน คือ สมณเพศทังหลาย แตผู่ ้
ทีถือตนเป็ นพุทธมามกะดีแล้ว กถื็ อเป็ นหน้าที ทีจะละเลยไปมิได้ เพราะในการศึกวิจยั ธรรมนี เรี ยกวา่ “สุ
ิ
ตมยปั ญญา” ทีจะกลายเป็ น “สตมยญาณ
” ได้ [เมือเกดความเข้
าใจถูกต้อง “ปรโตโฆสะ” กนํ็ าองค์ความรู ้
ุ
่ น มาประมวลยอมความคิ
่
ดังกลาวนั
ด ซึ งเป็ นการพิจารณาวิจยั ธรรมทีสื บเนื องในตน ที เรี ยกวา่ “โยนิ โส
่
มนสิ การ” ทีจะกลายเป็ น “จินตามยปัญญา” ตอไปในการเจริ
ญภาวนากรรมฐาน] ถ้าบุคคลนัน ทําให้มาก
่
่ งานยังไมเสร็
่ จ […อยา่ไปเอานิ สัยพวกรั บเหมา
เป็ นนิ ตยกาล ไมทอดทิ
งธุ ระไปกลางคันหรื อในระหวางที
่ างงานราชการมาใช้ในการปฏิบตั ิธรรม โดยเด็ดขาด! รับเงินงวดแรกแล้วหนีงานเฉย] สวนผู
่ ท้ ีมีนิสัย
กอสร้
่
่ น กต้็ องพยายามฝึ กฝนตนเองให้มาก คือ “พาหสัุ จจะ” [ผูค้ งแกเรี่ ยน] ศึกษาพระธรรม ไม่
ไมชอบการอานนั
่ อะไรหรอก มันเป็ นแค่
่ มภีร์ แล้วจะไปอานสากกระ
่
่
อานคั
เบือ อะไรทีไหน ถ้าไปอานสากกระ
เบือนัน ไมได้
่ นเอง ต้องศึกษาวิจยั ธรรมจากคัมภี ร์ ทีเรี ยกวา่ “พระไตรปิ ฎก” ทานผู
่ ้
สากตํานําพริ ก หรื อข้าวเบือ เทานั
่
่ ยงคนเดียวเทานั
่ น แต่
รวบรวมบันทึกไว้จากปากตอปาก
[มุขปาฐะ] แล้วมาบันทึกเป็ นคัมภีร์เอกสาร ไมคนเพี
ั
่ ๓ คํา
เริ มแรกด้วย พระอรหันขีณาสพเจ้า พระอรหันตเถระ จํานวน ๕๐๐ รู ป ให้เปรี ยบเทียบกนระหวาง
่ ่ ่ นแล้ว] คําวา่ “สั งคายนา” และ คําวา่ “เถรวาท” ให้เข้าใจยิงขึน ดังนี
ได้แก่ คําวา่ “ชําระ” [ไมใชจายเงิ
“ชําระ” ในคําวา่ “ชําระพระไตรปิ ฎก” คือ รักษาพระไตรปิ ฎกให้บริ สุทธิ หมดจด
ํ ดสิ งปะปนแปลกปลอม หรื อทําให้เข้าใจสับสน
จากความผิดพลาดคลาดเคลือน โดยกาจั
่
ออกไป และทําให้มองเห็นของเดิมแท้ชดั เจนตรงตามทีรวบรวมไว้แตต้่ น, เป็ นงานสวน
สําคัญของการสังคายนา สังคายนา
“สั งคายนา” คือ “การสวดพร้ อมกัน” การร้อยกรองพระธรรมวินยั การประชุมรวบรวมและ
จัดหมวดหมู่คาํ สังสอนของพระพุทธเจ้าโดยพร้อมกนั ทบทวน สอบทาน จนยอมรับ และ วาง
ั น
ลงเป็ นแบบแผนอันหนึงอันเดียว หรื อ อีกนัยหนึง “สั งคายนา” คือ การสวดพร้อมกนเป็
่ ั ซักซ้อม สอบทาน ให้ลงกนั แล้วสวดพร้อมกนั คือ ตกลงยอมรับไว้
กริิ ยาแห่ งการมารวมกน
ั นอันหนึงอันเดียว
ด้วยกนเป็
่
“เถรวาท” คือ “วาทะของพระเถระ” หมายถึง พระเถระผูร้ ักษาธรรมวินยั นับแตปฐมสั
งคายนา
พระพุทธศาสนาทีสื บมาแตยุ่ คแรกสุ ด ซึงถือตามหลักธรรมวินยั ทีพระอรหันตเถระ ๕๐๐ รู ป
ได้ประชุมทําสังคายนาครังแรก รวบรวมคําสังสอนของพระพุทธเจ้าวางเป็ นแบบแผนไว้ เมือ
่ นับถือแพรหลายใน
่
๓ เดือน หลังพุทธปริ นิพพาน ได้แก่ พระพุทธศาสนาอยางที
ประเทศไทย
ั ชา บางทีเรี ยกวา่ “พทธศาสนาแบบดั
พมา่ ลังกา ลาว และกมพู
งเดิม” และเพราะเหตุที
ุ
่
แพรหลายอยู
ใ่ นดินแดนแถบใต้ จึงเรี ยกวา่ “ทักษิณนิกาย” [นิกายฝ่ ายใต้]
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่
ในอันดับตอไปนี
จะเป็ นการสรุ ปขันตอนการปฏิบตั ิธรรม ทีหมายถึงการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจ
่ ยมรรค จนสามารถทีจะเข้าถึงขันกระแสแหงพระพาน
่
ของผูป้ ฏิบตั ิธรรม ให้เป็ นไปตามกระแสแหงอริ
ตาม
่
่
นัยแหงการปฏิ
บัติธรรทีสมควรแกธรรม
“ธัมมานธัุ มมปฏิปทา–ธัมมานธัุ มมปฏิปัตติ” ซึ งจะภาพรวมในการ
ํ
่ ่
่ นเหตุตน้ ทาง และผล
กาหนดทิ
ศทางในการเจริ ญภาวนากรรมฐาน ไมใชการปฏิ
บตั ิธรรมทีไร้ทิศทาง ไมเห็
ิ นอันเป็ นอรรถธรรมแหงการปฏิ
่
ปลายทาง ทีจะเกดขึ
บตั ิธรรมในพระธรรมวินยั นี เพราะในการปฏิบตั ิธรรม
ิ าทีโดยชอบของแตละบุ
่ คคลนัน มีความกาวหน้
้
อันเป็ นกจหน้
าเจริ ญงอกงามไพบูลย์ดว้ ยธรรม ทีมีความ
่ ั
่ คคล ในการพัฒนาตนให้เห็ นศักยภาพที
แตกตางกนตามระดั
บ “ภมิู รู้ –ภมิู ธรรม–ภมิู ปัญญา” ของแตละบุ
่
แท้จริ งแหงตนนั
น เรี ยกวา่ “อัตตสั มปทา” [Self–Actualization] ในทางพระพุทธศาสนา เรี ยกวา่ “ภาวนา ๔”
ได้แก่ กายภาวนา–สี ลภาวนา–จิตตภาวนา–และ–ปัญญาภาวนา แตต้่ องดําเนินไปตามหลัก “อริยมรรคมีองค์
่ น ไมใชไปคิ
่ ่ ดสร้ างกฎเกณฑ์มาตรฐานอะไรขึนมาใหม่ ซึ งสิ งนัน เรี ยกวา่ “แก้ จริ ตของตน” ไม่
๘” เทานั
่ วา่ พระพุทธศาสนาไมใช้
่
ี ั กธรรมพระวินัยทีเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิธรรมจริ ง ฉะนัน จึงกลาวได้
เกยวกบหลั
กฎเกณฑ์ทีเป็ น ๒ มาตรฐาน มีมาตรฐานเดียว พระนิพพานกต้็ องสําเร็ จลุล่วงตามมาตรฐานเดียวกนั คือ ต้อง
่ น อยาไปเชื
่
่
ลงปฏิบตั ิดว้ ยตนเองเทานั
ออะไรทังสิ น ต้องใช้เหตุผลและปั ญญาพิจารณาไตรตรอง
ด้วยตนเอง
่ จริ งทีจะได้รับ สุ ดท้ายมันกมาสรุ
็ ปลงทีปั ญญาของตนเองเทานั
่ น เพราะ
ถึงความดีหรื อคุณประโยชน์อยางแท้
ปั ญญามีคุณสมบัติเป็ น “อริ ยทรัพย์ ” คือ ทรัพย์อนั ประเสริ ฐ สามารถทําให้เจ้าของผูน้ นั ดําเนิ นข้อประพฤติ
่ ่
่ ง เมือได้พฒั นาจิตให้เป็ นจิตอันยิง เป็ น
ปฏิบตั ิให้บรรลุถึงโลกุตตรธรรมได้ อยางแนนอน
โดยเฉพาะอยางยิ
่ ต “จิตประภัสสร” [จตตถฌาน
อริ ยะ เป็ นความใสสะอาดบริ สุทธิแหงจิ
: อุเบกขา–เอกัคคตา] อันเป็ นจิตมหา
ุ
่
่ ภูมิแหงวิ
่ ปัสสนากมมั
ั กฐาน
กุศลวิบากจิตทีเป็ นคุณชาติความดีทีสร้างสมในการนังสมาธิมา แล้วตอยอดไปสู
่ ให้เกดิ “ญาณในวิปัสสนาทังหลาย” อันเป็ นอธิ การในวิปัสสนากมมั
ั ฏฐานของตน ไมใชของคนอื
่ ่
ตอไป
น
ิ ่กนกบ
ั ั (๒) “ปั ญญา” คือ “วิปัสสนา” เป็ น
ฉะนัน (๑) “สมาธิ ” คือ “สมถะ” เป็ น “ญาณทัสสนะ” ซึ งเกดคู
“ญาณ” และมีพืนฐานมาจาก (๓) “ศี ล” คือ คุณความดี ภาวะทีเจริ ญปราศจากอกุศลธรรม ธรรมทังหมดนี
่ นตอนของการชําระไตรสิ กขาให้สะอาดบริ สุทธินนั เรี ยกวา่ “วิสุ ทธิ ๗”
เรี ยกวา่ “ไตรสิ กขา–สิ กขา ๓” สวนขั
ั
ซึงจะเป็ นการชําระความเศร้าหมองและขุ่นมัว ทีปิ ดกนการเข้
าถึงความดีความเป็ นกุศลทังหลายในชีวิต ทีถือ
เป็ นข้อปฏิบตั ิปฏิปทาอันยิงใน “ศีล–สมาธิ–ปัญญา” ให้พิจารณารายละเอียดทีจะเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
่ พพานตอไปในกาลข้
่
ธรรมอันให้ถึงปรมัตถประโยชน์แหงนิ
างหน้า ดังนี
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ภาพประกอบ ๑ ภาพรวมขันพัฒนาปั ญญาในพุทธศาสนา
แหล่งมวลสรรพสิ งแห่ งสัจฉิกตั ตะ
(๑) มหาจักรวาล–บรมธรรม–มหาธาตุ–อมตธาตุ–พระนิพพาน
(๒) สริุ ยจักรวาล–มวลสารพลังงานธาตุ–พุทธภูมิ–พระธาตุ
(๓) โลกตตระ
–พุทธะ–พระเป็ นเจ้า–พระศาสดา–ผูส้ ูงสุ ด
ุ
(๔) อรปพรหม
–พรหมไมมี่ รูป–อรู ปฌาน–พระโพธิสตั ว์
ู
(๕) รปพรหม
–รู ปฌาน–เทพเทวดา–ภูตมาร–เทพบุตร–นางฟ้ า
ู
ั
(๖) กศลกามาวจร
–กลยาณปุ
ถุชน–สัตบุรุษ–สังสารวัฏ
ุ
(๗) โลกียะ–ธรรมชาติ–ความจริ ง–ความเชือ–กระบวนทัศน์ –––
(๘) อกศลกามาวจร
–อัสสัตวาปุถุชน–ปถชน
ุ
ุ ุ –สังสารวัฏ
(๙) อบายภมิู–ผีสาง–ปี ศาจ–นรก–เดรัจฉาน–เปรต–อสุ รกาย
(๑๐) สิ งไม่ มีชีวติ –รู ป–โมเลกุล–อะตอม–อณู–กลาป–ธาตุ ๖
(๑๑) สิ งมีชีวติ –นาม–วิญญาณ–จิต–วิถีจิต–ภวังคจิต–มโนธาตุ
(๑๒) มนษย์
ุ –สัตว์–พืช–จุลินทรี ย–์ ไมโทคอนเดรี ยน–ธาตุ ๔
(๑๓) มโนกรรม–ความคิด–จินตนาการ–ทิฏฐิ –ทฤษฎี–ธาตุ
(๑๔) กายกรรม–พฤติกรรม–ธาตุ กบั วจีกรรม–ภาษา–ธาตุ

โครงสร้ างระบบแสวงหาความรู้ในมนษย์
ุ
(๑) พทธศาสนา
: ศรัทธา–เหตผล
ุ
ุ
ปรมัตถสัจจะ–โลกุตตรธรรม
สมมติสัจจะ–โลกียธรรม
(๒) ปรัชญา: ความเชือ–เหตผล
ุ
ปรั ชญาบริ สุ ทธิ [ปรมัตถ์]
–ภาววิทยา [ความจริ ง]
–ญาณวิทยา [วิธีเรี ยนรู ้]
–คุณวิทยา [จริ ยา–สุ นทรี ยะ]
ปรั ชญาประยกต์
ุ
(๓) วิทยาศาสตร์ : ข้ อมลหลั
ู กฐาน–เหตผล
ุ
วิทยาศาสตร์ บริ สุ ทธิ [ปรมัตถ์]
–ระเบียบวิธีวจิ ยั
วิทยาศาสตร์ ประยกต์
ุ
–ศาสตร์ สาขาต่ างๆ
–วิทยาการเทคโนโลยี
–นวัตกรรม

––ภาวนามยปัญญา [วิสุทธิ ๗]
โยนิโสมนสิ การ––
จินตามยปั ญญา–สุ ตมยปั ญญา–– ––ปรโตโฆสะ
ธรรมนิยาม ๓: สังขารทังปวง ไม่ เทียง ๑–สังขารทังปวง คงทนอยู่มิได้ ๑–ธรรมทังปวง ไม่ เป็ นตัวตน ๑
ไตรลักษณ์ –สามัญลักษณะ: อนิจจตา ๑–ทุกขตา ๑–อนัตตตา ๑ [อนุปัสสนา ๗–มหาวิปัสสนา ๑๘]
ปัญญาภมิู: ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อินทรี ย์ ๒๒–อริ ยสัจจ์ ๔–ปฏิจจสมุปบาท ๑๒–ปฏิจจสมุปปันนธรรม
โครงสร้ างระบบสมองมนษย์
ุ –Brain Hardware กบั ภมิู รู้–ภมิู ธรรม–ภมิู ปัญญา–Mind Software
สถาปัตยกรรมทางเผ่ าพันธ์ุ–Primate Species กบั รหัสข้ อมลพั
–Genetic DNA Codes
ู นธกรรม
ุ
Primate Species = A mammal of an order (Primates) including the lemurs, bush-babies, tarsiers, marmosets,
monkeys, apes, and humans as Homo-sapiens, the primate species to which modern humans belong
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(๔) โลกตตรภมิ
ุ
ู ๔ [ศีล–สมาธิ–ปั ญญา] = วิวฏั ฏะ–ขันธวินิมุต
อรหันต์ พ้ นจาก รู ปราคะ–อรู ปราคะ–มานะ–อุทธัจจะ–อวิชชา–มานานุสัย–ภวราคานุสัย–อวิชชานุสัย
อนาคามี พ้ นจาก กามราคสังโยชน์ –ปฏิฆสังโยชน์ อย่ างละเอียด–กามราคานุสัย–ปฏิฆานุสัยอย่ างละเอียด
สกทาคามี พ้ นจาก กามราคสังโยชน์ –ปฏิฆสังโยชน์ อย่ างหยาบ–กามราคานุสัย–ปฏิฆานุสัยอย่ างหยาบ
โสดาบัน พ้ นจาก สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–ทิฏฐานุสัย–วิจิกิจฉานุสัย
ิ –กรรม–วิบาก = กฎแห่ งกรรม–กัมมัสสกตา
(๓) อรปาวจรภมิ
ู
ู ๔ [ศีล–สมาธิ–ปั ญญา] = วัฏฏะ ๓: กเลส
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ชันทีเข้ าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ ใช่ ไม่ มีสัญญาก็ไม่ ใช่
อากิญจัญญายตนะ ชันทีเข้ าถึงภาวะไม่ มีอะไร
วิญญาณัญจายตนะ ชันทีเข้ าถึงภาวะมีวิญญาณไม่ มีทีสุด
อากาสานัญจายตนะ ชันทีเข้ าถึงภาวะมีอากาศไม่ มีทีสุด
ิ –กรรม–วิบาก = กฎแห่ งกรรม–กัมมัสสกตา
(๒) รปาวจรภมิ
ู
ู ๔ [ศีล–สมาธิ–ปั ญญา] = วัฏฏะ ๓: กเลส
จตตถฌาน
๗ เวหั ปผลา–อสั ญญีสัตว์ –อวิหา–อตัปปา–สุทัสสา–สุทัสสี –อกนิฏฐา [= สุ ทธาวาส ๕]
ุ
ตติยฌาน ๓ ปริ ตตสุภา –อัปปมาณสุภา–สุภกิณหา
ทติุ ยฌาน ๓ ปริ ตรตาภา–อัปปมาณาภา–อาภัสสรา [= ภมิู ดังเดิมของมนษย์
ุ ]
ปฐมฌาน ๓ พรหมปาริ สัชชา–พรหมปุโรหิ ตา–มหาพรหมา
ิ –กรรม–วิบาก = กฎแห่ งกรรม–กัมมัสสกตา
(๑) กามาวจรภมิู ๒ [ศีล–สมาธิ–ปั ญญา] = วัฏฏะ ๓: กเลส
กามสคติ
ุ ภูมิ ๗ [มีศีล–สมาธิ–ปั ญญา]
จาตุมหาราชิ กา–ดาวดึงส์ –ยามา–ดุสิต–นิมมานรดี–ปรนิมมิตวสวัตดี [= สวรรค์ ๖]
มนษยโลก
[ทุศีล–มีศีล–สมาธิ–ปั ญญา]
ุ
มนษย์
ุ –คน [= สถานภาพปัจจบัุ น]
อบายภมิู ๔ [ทุศีล–สมาธิ–ปั ญญา] = ภาวะปราศจากความเจริ ญ
นรก
ติรัจฉานโยนิ
ปิ ตติวิสัย
อสุรกาย
่ น สวน
่ “กายภาพ” นัน คือ “ธาตุ ๔”]
รวมทังหมด ๓๑ ภมิู [การเปลียนภพภูมิทาํ ได้โดย “จิตภาพ” เทานั
“สทธาวาส
๕” = ภูมิทีอยู่ของท่ านผู้บริ สุทธิ คือ ภูมิทีเกิดของพระอนาคามี ซึ ง โลกุตตรฌาน [เจโตวิมุตติ]
ุ
จะสัมปยุตต์ พร้ อมกันกับ โลกุตตรญาณ [ปั ญญาวิมุตติ]
่
ภาพประกอบ ๒ แผนทีประจุภูมิแหงการปฏิ
บตั ิธรรมในพระพุทธศาสนา
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่
ดังนัน จุดมุ่งหมายสู งสุ ดโดยปรมัตถ์แหงการปฏิ
บตั ิธรรม คือ “นิพพาน” โดยผูป้ ฏิบตั ิธรรมจะต้องเริ มต้น
จากการเจริ ญภาวนาหรื อพัฒนาตัวตนของตนเองใน ๔ ด้าน ให้ถึงพร้อมและสมบูรณ์ ได้แก่ (๑) กายภาวนา
่ งคุณบทของบุคคลผูเ้ จริ ญภาวนาได้ดีแล้ว
(๒) สี ลภาวนา (๓) จิตตภาวนา และ (๔) ปัญญาภาวนา ถ้ากลาวถึ
[อัตตสัมปทา = ภาวิตตั ต์] เรี ยกวา่ “ภาวิต ๔” คือ ภาวิตกาย–ภาวิตศีล–ภาวิตจิต–ภาวิตปัญญา [ผูไ้ ด้เจริ ญกาย
่ น “พระอรหันต์ ” ในพรหมจรรย์นี ดังนี
ศีล จิต และปั ญญาแล้ว] บุคคลทีมีคุณสมบัติชุดนีครบถ้วนยอมเป็
“ภาวนา ๔” หมายถึง การเจริ ญ–การทําให้ เป็ นให้ มีขึน–การฝึ กอบรม–การพัฒนา ได้แก่
่ ี องกบสิ
ั ง
(๑) “กายภาวนา” คือ การเจริ ญกาย พัฒนากาย การฝึ กอบรมกาย ให้รู้จกั ติดตอเกยวข้
่ นในทางทีเป็ นคุณ มิให้เกดิ
ทังหลายภายนอกทางอินทรี ยท์ งั ๕ ด้วยดี และปฏิบตั ิต่อสิ งเหลานั
ั งแวดล้อม
โทษ ให้กศุ ลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ์กบสิ
ทางกายภาพ
(๒) “สี ลภาวนา” คือ การเจริ ญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึ กอบรมศีล ให้ตงั อยูใ่ นระเบียบวินยั
่
่ ั
่ ยดเบียนหรื อกอความเดื
ั อ้ ืนได้ด้วยดี เกอกู
ื ลแกกน
ไมเบี
อดร้อนเสี ยหาย อยูร่ ่ วมกบผู
(๓) “จิตตภาวนา” คือ การเจริ ญจิต พัฒนาจิต การฝึ กอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมันคง เจริ ญงอกงาม
ด้วยคุณธรรมทังหลาย เชน่ มีเมตตากรุ ณา มีฉนั ทะ ขยันหมันเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชืน
่
เบิกบาน เป็ นสุ ขผองใส
เป็ นต้น
(๔) “ปัญญาภาวนา” คือ การเจริ ญปัญญา พัฒนาปั ญญา การฝึ กอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ งทังหลาย
่ นเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให้เป็ นอิสระ ทําตนให้
ตามเป็ นจริ ง รู ้เทาทั
ิ
้ ญหาทีเกดขึ
ิ นได้ดว้ ยปัญญา
บริ สุทธิจากกเลสและปลอดพ้
นจากความทุกข์ แกไขปั
่ อเริ มเข้าสู่ การบําเพ็ญเพียรภาวนากรรมฐาน ตามทีชาวบ้านเรี ยกกนั คือ “ปฏิบัติธรรมนังสมาธิ” นัน จะ
แตเมื
่ ยกวา่ “ภาเวตัพพธรรม” และ
หมายถึง “ภาวนา ๒” [ไตรสิ กขา: ศี ล–สมาธิ –ปั ญญา] ในบาลีทีมาทานเรี
“วิชชาภาคิยธรรม” แต่ในคัมภีร์สมัยหลัง บางทีเรี ยกวา่ “กรรมฐาน” หมายถึง อารมณ์ เป็ นทีตังแห่ งงานเจริ ญ
ภาวนา ทีตังแห่ งงานทําความเพียรฝึ กอบรมจิต วิธีฝึกอบรมจิต ดังนี
“ภาวนา ๒” [กรรมฐาน] หมายถึง การเจริ ญ–การทําให้ เกิดให้ มีขึน–การฝึ กอบรมจิ ตใจ ได้แก่
ิ
่ นิจ
(๑) “สมถภาวนา” คือ การฝึ กอบรมจิตให้เกดความสงบ
การฝึ กสมาธิ การเพง่ด้วยฌาน การเพงพิ
่ ่ ทีเรี ยกวา่ “อารัมมณปนิ
่
ด้วยจิตทีเป็ นสมาธิแนวแน
โดยกรรมฐาน
ู ชฌาน” คือ การเพงอารมณ์
่ ได้แก่ “สมาบัติ ๘” คือ รู ปฌาน ๔–และ–อรู ปฌาน ๔
๔๐ อยาง
ิ
(๒) “วิปัสสนาภาวนา” คือ การฝึ กอบรมปัญญาให้เกดความรู
้แจ้งตามเป็ นจริ ง การเจริ ญปัญญา การ
่ นิจด้วยจิตทีเป็ นสมาธิแนวแน
่ ่ ทีเรี ยกวา่ “ลักขณปนิ
เพง่ด้วยฌาน การเพงพิ
ู ชฌาน” คือ การเพง่
ลักษณะนามรู ปโดยไตรลักษณ์ ได้แก่ วิปัสสนา–มรรค–และ–ผล นันคือ ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ
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ิ เกดขึ
ิ นใน “ภาวนา ๒” [ไตรสิ กขา: ศีล–สมาธิ –ปั ญญา] จึงถือเป็ นขันตอนในการชําระจิตใจ
ด้วยเหตุนี กจที
ิ งหลาย หรื อจะเรี ยกวา่ เป็ นการชําระไตรสิ กขาให้บริ สุทธิ จากกเลสใน
ิ
ให้สะอาดบริ สุทธิจากกเลสทั
๓ ระดับ
ิ
่
ิ
่
ได้แก่ (๑) “วีติกมกิเลส” คือ กเลสอยาหยาบด้
วยศีลบริ สุทธิ (๒) “ปริ ยุฏฐานกิเลส” กเลสอยางกลางด้
วยจิต
ิ
่
ปราศจากนิ วรณ์ และ (๓) “อนสยกิ
ยดด้วยปั ญญาปราศจากอวิชชาหรื ออาสวะ
ุ เลส” คือ กเลสอยางละเอี
ทังหลาย ซึงในความเป็ นจริ ง กคื็ อ การเจริ ญธรรมด้วยธรรมหลักๆ ๓ ประการ ดังนี
(๑) “อริยมรรคมีองค์ ๘” นันเอง หมายถึง ข้อประพฤติปฏิบตั ิอนั ประเสริ ฐ ทีเปลียนปุถุชนให้เป็ น
อริ ยบุคคล ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ –สัมมาสังกัปปะ–สัมมาวาจา–สัมมากัมมันตะ–สัมมาอาชี วะ–
่
สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ โดยในอีกสวนหนึ
งต้องสัมปยุตต์ดว้ ย
(๒) “วิสุ ทธิ ๗” หมายถึง ความหมดจด ความบริ สุทธิทีสู งขึนไปเป็ นขันๆ ธรรมทีชําระสัตว์ให้
บริ สุทธิ ยัง “ไตรสิ กขา” ให้บริ บูรณ์เป็ นขันๆ ไปโดยลําดับ จนบรรลุจุดหมาย คือ “นิพพาน”
ได้แก่ สี ลวิสุทธิ –จิตตวิสุทธิ –ทิฏฐิ วิสุทธิ –กังขาวิตรณวิสุทธิ –มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ –
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ –ญาณทัสสนวิสุทธิ
่
่
ื ลแกการตรั
(๓) “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” หมายถึง ธรรมอันเป็ นฝักฝ่ ายแหงความตรั
สรู ้ นันคือ เกอกู
ส
่ ยมรรค ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔–สัมมัปปธาน ๔–อิทธิ บาท ๔–อินทรี ย์ ๕–
ื นแกอริ
รู ้ ธรรมทีเกอหนุ
พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘
่ เรี ยกวา่ “มัชฌิมาปฏิทา” หมายถึง ทางสายกลางแหงปั
่ ญญาทีจะทําให้ตรัสรู ้ถึง
โดยธรรมทังหมดทีกลาวนี
“อริยสั จจธรรม” [อริ ยสัจจ์ ๔–อริ ยมรรค ๔–อริ ยผล ๔–นิ พพาน ๒] ทีเป็ นทางดําเนิ นของผูเ้ ป็ นอริ ยบุคคล
ทังหลาย โดยเรี ยงไปตามลําดับแหง่ “อริยอัฏฐังคิกมรรค–อริยมรรคมีองค์ ๘” ดังนี
(๑) เริ มด้ วยปั ญญา = อธิปัญญาสิ กขา: สัมมาทิฏฐิ –สัมมาสังกัปปะ
(๒) ดําเนินด้ วยปั ญญา = อธิสีลสิ กขา: สัมมาวาจา–สัมมากัมมันตะ–สัมมาอาชี วะ
(๓) นําไปสู่ปัญญา = อธิจิตตสิ กขา: สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ
ิ นในการเจริ ญภาวนากรรมฐาน [มนสิ การกรรมฐาน] นัน โดยจะเริ มจาก
ในบรรดามวลความรู ้ปัญญาทีเกดขึ
้
ปั ญญาสามัญ จนกาวไปถึ
ง ปั ญญาในสมาธิ และ ปั ญญาในวิปัสสนา ประกอบด้วยปั ญญาหลักๆ ๓ ประการ
ดังนี
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“ปัญญา ๓” หมายถึง ความรอบรู้ –ความรู้ ทัว–ความเข้ าใจ–ความรู้ ซึง = สัมปชัญญะ หรื อ ญาณ ได้แก่
ิ
(๑) “จินตามยปัญญา” คือ ปัญญาเกดจากการคิ
ดพิจารณา ปัญญาสื บแต่ “โยนิโสมนสิการ” ทีตังขึน
ในตนเอง นันคือ การใช้ความคิดถูกวิธี ความรู ้จกั คิด คิดเป็ น คือ ทําในใจโดยแยบคาย มองสิ ง
ทังหลายด้วยความคิดพิจารณา รู ้จกั สื บสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ งนันๆ หรื อปั ญหานันๆ ออก
่ ปัจจัย [ปฏิจจสมุปบาท ๑๒]
ให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แหงเหตุ
ิ
่ ยน ปั ญญาสื บแต่ “ปรโตโฆสะ” นันคือ เสี ยง
(๒) “สตมยปั
ญญา” คือปัญญาเกดจากการสดั
บเลาเรี
ุ
่ ยน หา
จากผูอ้ ืน การกระตุน้ หรื อชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟังคําแนะนําสังสอน เลาเรี
่ กจูงของผูอ้ ืน โดยเฉพาะการสดับสัทธรรมจากทานผู
่ ้
ความรู ้ สนทนาซักถาม ฟังคําบอกเลาชั
ั
เป็ นกลยาณมิ
ตร
ิ
่
(๓) “ภาวนามยปัญญา” คือ ปั ญญาเกดจากการปฏิ
บตั ิบาํ เพ็ญ ปั ญญาสื บแตปั่ ญญาสองอยางแรกนั
น
แล้วหมันมนสิ การในประดาสภาวธรรมด้วยการทํากุศลกรรมใน “โยนิโสมนสิการ” ในภูมิแหง่
ั ฏฐาน
วิปัสสนากมมั
ิ
ฉะนัน ปั ญญาทังปวงทีเกดจากการบํ
าเพ็ญเพียรภาวนากรรมฐาน ในทุกขันตอน คือ การชําระจิตใจให้หมด
ิ งหลายด้วย “วิสุทธิ ๗” [ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ] จึงสามารถบรรลุถึง “โลกตตรธรรม
จดจากกเลสทั
๙” ได้แก่
ุ
(๑) อริยมรรค ๔–มัคคญาณ (๒) อริยผล ๔–สามัญผล ๔–ผลญาณ และ [ปัจจเวกขณญาณ–อาสวักขยญาณ =
ิ
ความตรั สรู้ –สั มโพธะ] (๓) นิพพาน ๑ [นิ พพาน ๒ คือ สภาพทีดับกเลสและกองทุ
กข์แล้ว ภาวะทีเป็ นสุ ข
สู งสุ ด เพราะไร้กิเลสไร้ทุกข์ เป็ นอิสรภาพสมบูรณ์: สอุปาทิเสสนิพพาน–อนุปาทิเสสนิพพาน] โดยมีนยั วา่:
“เพราะนิพพานเป็ นอย่ างเดียวเท่ านัน” (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิ กาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๑ หน้าที 455–456 FILE 68) ดังนี
่ ยวเทานั
่ น แตชื่ อของนิพพานนัน
เพราะนิพพานเป็ นอยางเดี
มีอยูไ่ มน้่ อย ด้วยสามารถเป็ นปฏิปักษ์ต่อชือของสังขตธรรมทังปวง
คือมีอาทิวา่ ไวพจน์ ๒๖ คํา ดังนี
คําว่ า “เป็ นอย่ างเดียวเท่ านัน” เชน่ ในนิพพานนี ไม่ มี ความอาลัย แม้ สักอย่ างเดียวใน ความอาลัย
ใน กามคุณ ทังหลาย = ไมมี่ เหลืออยูอ่ ีกเลย
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คําทีเป็ นไวพจน์กบั คําวา่ “นิพพาน” มีอยู่ ๒๖ คํา ดังนี
ํ ดโดยไมมี่ เหลือ
(๑) “อเสสวิราโค” คือ คลายกาหนั
(๒) “อเสสนิโรโธ” คือ ดับโดยไมมี่ เหลือ
(๓) “จาโค” คือ ความสละ
(๔) “ปฏินิสฺสคฺโค” คือ ความสละคืน
(๕) “มตฺุ ต”ิ คือ ความหลุดพ้น
่ ย
(๖) “อนาลโย” คือ ความไมอาลั
(๗) “ราคกฺขโย” คือ ความสิ นราคะ
(๘) “โทสกฺขโย” คือ ความสิ นโทสะ
(๙) “โมหกฺขโย” คือ ความสิ นโมหะ
(๑๐) “ตณฺหกฺขโย” คือ ความสิ นตัณหา
่ ิ
(๑๑) “อนปฺุ ปาโท” คือ ความไมเกด
่ นไป
(๑๒) “อปฺปวตฺต”ํ คือ ความไมเป็
่ นไป
(๑๓) “อนิมิตฺต”ํ คือ ความไมเป็
(๑๔) “อปฺปณิหิตํ” คือ ความไมมี่ ทีตัง
(๑๕) “อนายหนํ
ู ” คือ ความไมมี่ กรรมเป็ นเหตุปฏิสนธิ
(๑๖) “อปฺปฏิสนฺธิ” คือ ความไมสื่ บตอ่
(๑๗) “อนปปตฺ
ุ ต”ิ คือ ความไมอุ่ บตั ิ
(๑๘) “อคติ” คือ ความไมมี่ คติ
่ ิ
(๑๙) “อชาตํ” คือ ความไมเกด
่ ่
(๒๐) “อชรํ” คือ ความไมแก
่ บ
(๒๑) “อพฺยาธิ” คือ ความไมเจ็
่
(๒๒) “อมตํ” คือ ความไมตาย
่
(๒๓) “อโสกํ” คือ ความไมโศก
(๒๔) “อปริเทวํ” คือ ความไมร้่ องไห้ครําครวญ
่ อดแห้งใจ
(๒๕) “อนปายาสํ
” คือ ความไมเหื
ุ
่ าหมอง
(๒๖) “อสงฺกลิ ฏิ ฺ ฐํ” คือ ความไมเศร้
ในทางพระพุทธศาสนา มีอีกคํากลุ่มหนึงทีให้ความหมายถึง “ภาวะความหลดพ้
ุ น” ดังเชน่ วิมุตติ ๒ สมาธิ ๓
วิโมกข์ ๓ และ นิ โรธ ๕ อนึ ง ในกรณี ของธรรมกลุ่ม “นิโรธ ๕” [วิเวก ๕ วิราคะ ๕ นิโรธ ๕ ความสละ ๕
่ ั ๑๒ คือ “นิสัย ๑๒”] นัน จะเกยวข้
ี องกบั “นิพพาน” สําหรับการเจริ ญภาวนาใน “อริ ยมรรคมีองค์ ๘”
เทากบ
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และ “อินทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗ [องค์ธรรมเครื องตรัสรู ้]” (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิ กาย ปฏิสัมภิทา
มรรค เลม่ ๗ ภาค ๒ - หน้าที 780–785 FILE 69) ดังนี
“วิมุตติ ๒” หมายถึง ความหลุดพ้น ได้แก่
่ ต ความหลุดพ้นด้วยอํานาจการฝึ กจิต ความหลุดพ้นแหง่
(๑) “เจโตวิมุตติ” คือ ความหลุดพ้นแหงจิ
ํ งแหงสมาธิ
่
จิตจากราคะ ด้วยกาลั
(๒) “ปัญญาวิมุตติ” คือ ความหลุดพ้นด้วยปัญญา ความหลุดพ้นด้วยอํานาจการเจริ ญปัญญา ความ
่ ตจากอวิชชา ด้วยปัญญาทีรู ้เห็นตามเป็ นจริ ง
หลุดพ้นแหงจิ
“สมาธิ ๓” [ปัญญาในสมาธิ] หมายถึง ความตังมันแห่ งจิต นันคือ “สมาธิในวิปัสสนา” หรื อ “ตัววิปัสสนา”
นันเอง แยกประเภทตามลักษณะการกําหนดพิจารณาไตรลักษณ์ ข้ อทีให้ สาํ เร็ จความหลุดพ้ น ได้แก่
(๑) “สญญตสมาธิ
” คือ สมาธิอันพิจารณาเห็นความว่ าง ได้แก่ วิปัสสนาทีให้ถึงความหลุดพ้นด้วย
ุ
ํ
กาหนดอนั
ตตลักษณะ [อนัตตตา]
(๒) “อนิมิตตสมาธิ” คือ สมาธิอันพิจารณาธรรมไม่ มีนิมิต ได้แก่ วิปัสสนาทีให้ถึงความหลุดพ้น
ํ
ด้วยกาหนดอนิ
จจลักษณะ [อนิจจตา]
(๓) “อัปปณิหิตสมาธิ” คือ สมาธิอันพิจารณาธรรมไม่ มคี วามตังปรารถนา ได้แก่ วิปัสสนาทีให้ถึง
ํ
ความหลุดพ้นด้วยกาหนดทุ
กขลักษณะ [ทุกขตา]
“วิโมกข์ ๓” [ปั ญญาในวิปัสสนา] หมายถึง ความหลุดพ้ น ประเภทของความหลุดพ้ น จัดตามลักษณะการ
เห็นไตรลักษณ์ ข้อทีให้ ถึงความหลุดพ้ น ได้แก่
ิ
(๑) “สญญตวิ
โมกข์ ” คือ หลดพ้
ุ
ุ นด้ วยเห็นความว่ างหมดความยึดมัน ได้แก่ ความหลุดพ้นทีเกดจาก
ปั ญญาพิจารณาเห็นนามรู ป โดยความเป็ น “อนัตตา” คือ หลุดพ้นด้วยเห็น “อนัตตตา” แล้วถอน
ความยึดมันเสี ยได้ = อาศัย “อนัตตานุปัสสนา” [อนัตตสัญญา] ถอน “อัตตาภินิเวส” [อัตต
สัญญา]
ิ
(๒) “อนิมิตตวิโมกข์ ” คือ หลดพ้
ญญาพิจารณา
ุ นด้ วยไม่ ถอื นิมิต ได้แก่ ความหลุดพ้นทีเกดจากปั
เห็นนามรู ป โดยความเป็ น “อนิจจัง” คือ หลุดพ้นด้วยเห็น “อนิจจตา” แล้วถอนนิมิตเสี ยได้ =
อาศัย “อนิจจานุปัสสนา” [อนิจจสัญญา] ถอน “วิปัลลาสนิมิต” [นิจจสัญญา]
ิ
(๓) “อัปปณิหิตวิโมกข์ ” คือ หลดพ้
ญญา
ุ นด้ วยไม่ ทาํ ความปรารถนา ได้แก่ ความหลุดพ้นทีเกดจากปั
พิจารณาเห็นนามรู ป โดยความเป็ น “ทุกข์ ” คือ หลุดพ้นด้วยเห็น “ทุกขตา” แล้วถอนความ
ปรารถนาเสี ยได้ = อาศัย “ทุกขานุปัสสนา” [ทุกขสัญญา] ถอน “ตัณหาปณิ ธิ” [สุ ขสัญญา]
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ว่ าด้ วย วิเวกกถา
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๒ - หน้าที 780–785 FILE 69)
การเจริญภาวนาในอริยมรรคมีองค์ ๘
ํ งอยางใดอยางหนึ
่
่
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย การงานทีต้องทําด้วยกาลั
ง การงานทังหมดนัน บุคคลต้องอาศัย
่ นจึงทํากนได้
ั การงานทีต้องทําด้วยกาลั
ํ งนี บุคคลยอมทํ
่ น ตังอยูบ่ นแผนดิ
่ าได้ดว้ ยประการอยางนี
่
แผนดิ
่
ญทําให้มากซึง “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ได้
แม้ฉนั ใด ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้ว ยอมเจริ
ฉันนันเหมือนกนั
่
ญ ทําให้มากซึง “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ได้ ดังนี
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย กภิ็ กษุอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้ว ยอมเจริ
ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุในธรรมวินยั นี
่
ยอมเจริ
ญ สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
่
ั อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
ยอมเจริ
ญ สัมมาสังกปปะ
่
ยอมเจริ
ญ สัมมาวาจา อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
่
ั นตะ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
ยอมเจริ
ญ สัมมากมมั
่
ยอมเจริ
ญ สัมมาอาชีวะ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
่
ยอมเจริ
ญ สัมมาวายามะ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
่
ยอมเจริ
ญ สัมมาสติ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
่
ยอมเจริ
ญ สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
่
่ แล
ญทําให้มาก ซึง “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” อยางนี
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้ว ยอมเจริ
่
่ ง พีชคามและภูตคามทังหมดนัน อาศัยแผนดิ
่ น
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย พีชคามและภูตคามเหลาใดเหลาหนึ
่ น ยอมถึ
่ งความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ พีชคามและภูตคามเหลานี
่ ยอมถึ
่ งความเจริ ญงอกงาม
ตังอยูบ่ นแผนดิ
ั
ไพบูลย์ดว้ ยประการฉะนี แม้ฉนั ใด ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุกฉั็ นนันเหมือนกนแลอาศั
ยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้ว
่ งความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ในธรรมทังหลาย
เจริ ญ ทําให้มากซึง “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ยอมถึ
่ คือ พืชจากราก ๑ พืชจากต้น ๑ พืชจากยอด ๑ พืชจากข้อ ๑ พืชจากพืช ๑
[“พีชคาม” หมายถึง “พืช ๕” อยาง
่ ่ ยวสมบูรณ์แล้ว นันคือ “บ้ านของภูต
รวมพืชชือวา่ “พีชคาม” ชือวา่ “ภตคาม
” คือ ความปรากฏแหงหนอเขี
ู
คือเทวดา”]
่ งความเจ
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย กภิ็ กษุอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้ว เจริ ญทําให้มากซึง “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ยอมถึ
ริ งอกงามไพบูลย์ในธรรมทังหลาย [ศีล–สมาธิ–ปัญญา] ดังนี
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ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี
(๑) เจริ ญ สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
ั อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๒) เจริ ญ สัมมาสังกปปะ
(๓) เจริ ญ สัมมาวาจา อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
ั นตะ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๔) เจริ ญ สัมมากมมั
(๕) เจริ ญ สัมมาอาชีวะ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๖) เจริ ญ สัมมาวายามะ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๗) เจริ ญ สัมมาสติ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๘) เจริ ญ สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๑) สัมมาทิฏฐิ มีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสยั ๑๒
ั มีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสยั ๑๒
(๒) สัมมาสังกปปะ
(๓) สัมมาวาจา มีวิเวก ๕ มีวริ าคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสยั ๑๒
ั นตะ มีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสยั ๑๒
(๔) สัมมากมมั
(๕) สัมมาอาชีวะ มีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสยั ๑๒
(๖) สัมมาวายามะ มีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสยั ๑๒
(๗) สัมมาสติ มีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสยั ๑๒
(๘) สัมมาสมาธิ มีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสยั ๑๒
หมายเหตุ:–
ิ นทะ ยอม
่ เป็ นผูเ้ กดความพอใจในธรรมในสวนเบื
ิ
่ องต้น
บทวา่ ฉนฺทชาโต โหติ คือ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
่ องต้น
บทวา่ สทฺธาธิมุตฺโต คือ เป็ นผูน้ อ้ มไปด้วยศรัทธาในสวนเบื
บทวา่ จิตฺตํ จสฺ ส สฺ วาธิฏฺ ฐิ ตํ คือ มีจิตตังมันด้วยดี นันคือ จิตของพระโยคาวจรนันตังมันด้วยดี และมันคง
่ องต้น
ด้วยดีในสวนเบื
่ คือ ฉั นทะ ๑ สัทธา ๑ จิต ๑ ชือวา่ “เป็ นทีอาศัย” [นิสสยะ = นิสสยปัจจัย
ฉะนัน ธรรม ๓ ประการเหลานี
่ เวกอันเกดขึ
ิ นแล้วในสวนเบื
่ องต้น แล้ว
คือ ปั จจัยโดยเป็ นทีอาศัย] เพราะเป็ นทีเข้าไปอาศัยแหงวิ
ั
่ ั ๑๒ คือ “นิสัย ๑๒”
วิวฏั ฏ์ ๓ รอบกบธรรม
๔ คือ วิเวก ๕ วิราคะ ๕ นิโรธ ๕ ความสละ ๕ เทากบ
่ คือ (๑) ปริจจาคโวสสัคคะ [ปลอยด้
่ วยการสละ] คือ การละกเลสด้
ิ วยต
โวสสั คคะ [ความสละ] มี ๒ อยาง
่ ปัสสนา ด้วยสมุจเฉทในขณะแหงมรรค
่
่
ทังคะในขณะแหงวิ
และ (๒) ปักขันทนโวสสัคคะ [ปลอย
่ ] คือ การแลนไปสู
่
่ นิพพานด้วยความน้อมไปสู่ นิพพานนันในขณะแหงวิ
่ ปัสสนา
ด้วยการแลนไป
่
ด้วยการทํานิพพานให้เป็ นอารมณ์ในขณะแหงมรรค
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หน้า ๒๙

สั มมาทิฏฐิมีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในวิเวก ๕ นี
สัมมาทิฏฐิมีวิเวก ๕ เหลานี
สั มมาทิฏฐิมีวริ าคะ ๕
“วิราคะ ๕” คือ วิกขัมภนวิราคะ–ตทังควิราคะ–สมุจเฉทวิราคะ–ปฏิปัสสัทธิ วิราคะ–นิสสรณวิราคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิราคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิราคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมุจเฉทวิราคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวริ าคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิราคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในวิราคะ ๕
สัมมาทิฏฐิมีวิราคะ ๕ เหลานี
นี
สั มมาทิฏฐิมีนิโรธ ๕
“นิโรธ ๕” คือ วิกขัมภนนิโรธ–ตทังคนิโรธ–สมุจเฉทนิโรธ–ปฏิปัสสัทธิ นิโรธ–นิสสรณนิโรธ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนนิโรธ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคนิโรธ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ นิโรธ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธินิโรธ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณนิโรธ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในนิโรธ ๕ นี
สัมมาทิฏฐิมีนิโรธ ๕ เหลานี
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หน้า ๓๐

สั มมาทิฏฐิมีความสละ ๕
“โวสั คคะ ๕” คือ วิกขัมภนโวสัคคะ–ตทังคโวสัคคะ–สมุจเฉทโวสัคคะ–ปฏิปัสสัทธิ โวสัคคะ–นิสสรณโวสัคคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนโวสัคคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคโวสัคคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ โวสั คคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิโวสั คคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณโวสั คคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในความ
สัมมาทิฏฐิมีความสละ ๕ เหลานี
สละ ๕ และ มีนิสยั ๑๒ เหลา่นี
่
ฉะนัน สัมมาทิฏฐิ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
สั มมาสั งกัปปะมีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
ั
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในวิเวก ๕
สัมมาสังกปปะมี
วิเวก ๕ เหลานี
นี
สั มมาสั งกัปปะมีวริ าคะ ๕
“วิราคะ ๕” คือ วิกขัมภนวิราคะ–ตทังควิราคะ–สมุจเฉทวิราคะ–ปฏิปัสสัทธิ วิราคะ–นิสสรณวิราคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิราคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิราคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ วิราคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวริ าคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ สเป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิราคะ ในการดับสลัดออกกเล
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
ั
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีใน
สัมมาสังกปปะมี
วิราคะ ๕ เหลานี
วิราคะ ๕ นี
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หน้า ๓๑

สั มมาสั งกัปปะมีนิโรธ ๕
“นิโรธ ๕” คือ วิกขัมภนนิโรธ–ตทังคนิโรธ–สมุจเฉทนิโรธ–ปฏิปัสสัทธิ นิโรธ–นิสสรณนิโรธ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนนิโรธ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคนิโรธ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ นิโรธ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธินิโรธ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณนิโรธ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
ั
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในนิโรธ
สัมมาสังกปปะมี
นิโรธ ๕ เหลานี
๕ นี
สั มมาสั งกัปปะมีความสละ ๕
“โวสั คคะ ๕” คือ วิกขัมภนโวสัคคะ–ตทังคโวสัคคะ–สมุจเฉทโวสัคคะ–ปฏิปัสสัทธิ โวสัคคะ–นิสสรณโวสัคคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนโวสัคคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคโวสัคคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ สโดยผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
สมจเฉท
ุ โวสั คคะ ในการดับดัดออกกเล
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิโวสั คคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณโวสั คคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
ั
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ใน
สัมมาสังกปปะมี
ความสละ ๕ เหลานี
ความสละ ๕ และ มีนิสยั ๑๒ เหลา่นี
่
ฉะนัน สัมมาสังกัปปะ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
สั มมาวาจามีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก ๕ นี
สัมมาวาจามีวเิ วก ๕ เหลานี
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สั มมาวาจามีวริ าคะ ๕
“วิราคะ ๕” คือ วิกขัมภนวิราคะ–ตทังควิราคะ–สมุจเฉทวิราคะ–ปฏิปัสสัทธิ วิราคะ–นิสสรณวิราคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิราคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิราคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ วิราคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวริ าคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิราคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในวิราคะ ๕
สัมมาวาจามีวริ าคะ ๕ เหลานี
นี
สั มมาวาจามีนิโรธ ๕
“นิโรธ ๕” คือ วิกขัมภนนิโรธ–ตทังคนิโรธ–สมุจเฉทนิโรธ–ปฏิปัสสัทธิ นิโรธ–นิสสรณนิโรธ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนนิโรธ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคนิโรธ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ นิโรธ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธินิโรธ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณนิโรธ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในนิโรธ ๕ นี
สัมมาวาจามีนิโรธ ๕ เหลานี
สั มมาวาจามีความสละ ๕
“โวสั คคะ ๕” คือ วิกขัมภนโวสัคคะ–ตทังคโวสัคคะ–สมุจเฉทโวสัคคะ–ปฏิปัสสัทธิ โวสัคคะ–นิสสรณโวสัคคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนโวสัคคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคโวสัคคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ โวสั คคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิโวสั คคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณโวสั คคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในความ
สัมมาวาจามีความสละ ๕ เหลานี
สละ ๕ และ มีนิสยั ๑๒ เหลา่นี
่
ฉะนัน สัมมาวาจา มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
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สั มมากัมมันตะมีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
ั นตะมีวิเวก ๕ เหลานี
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในวิเวก ๕
สัมมากมมั
นี
สั มมากัมมันตะมีวริ าคะ ๕
“วิราคะ ๕” คือ วิกขัมภนวิราคะ–ตทังควิราคะ–สมุจเฉทวิราคะ–ปฏิปัสสัทธิ วิราคะ–นิสสรณวิราคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิราคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิราคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ วิราคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวริ าคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิราคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
ั นตะมีวิราคะ ๕ เหลานี
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ใน
สัมมากมมั
วิราคะ ๕ นี
สั มมากัมมันตะมีนิโรธ ๕
“นิโรธ ๕” คือ วิกขัมภนนิโรธ–ตทังคนิโรธ–สมุจเฉทนิโรธ–ปฏิปัสสัทธิ นิโรธ–นิสสรณนิโรธ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนนิโรธ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคนิโรธ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ นิโรธ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธินิโรธ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณนิโรธ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
ั นตะมีนิโรธ ๕ เหลานี
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในนิโรธ
สัมมากมมั
๕ นี
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สั มมากัมมันตะมีความสละ ๕
“โวสั คคะ ๕” คือ วิกขัมภนโวสัคคะ–ตทังคโวสัคคะ–สมุจเฉทโวสัคคะ–ปฏิปัสสัทธิ โวสัคคะ–นิสสรณโวสัคคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนโวสัคคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคโวสัคคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ โวสั คคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิโวสั คคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณโวสั คคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
ั นตะมีความสละ ๕ เหลานี
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ใน
สัมมากมมั
ความสละ ๕ และ มีนิสยั ๑๒ เหลา่นี
่
ฉะนัน สัมมากัมมันตะ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
สั มมาอาชีวะมีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในวิเวก ๕ นี
สัมมาอาชีวะมีวิเวก ๕ เหลานี
สั มมาอาชีวะมีวริ าคะ ๕
“วิราคะ ๕” คือ วิกขัมภนวิราคะ–ตทังควิราคะ–สมุจเฉทวิราคะ–ปฏิปัสสัทธิ วิราคะ–นิสสรณวิราคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิราคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิราคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ วิราคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวริ าคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิราคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี
สัมมาอาชีวะมีวิราคะ ๕ เหลานี
ในวิราคะ ๕ นี
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สั มมาอาชีวะมีนิโรธ ๕
“นิโรธ ๕” คือ วิกขัมภนนิโรธ–ตทังคนิโรธ–สมุจเฉทนิโรธ–ปฏิปัสสัทธิ นิโรธ–นิสสรณนิโรธ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนนิโรธ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคนิโรธ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ นิโรธ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธินิโรธ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณนิโรธ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในนิโรธ ๕
สัมมาอาชีวะมีนิโรธ ๕ เหลานี
นี
สั มมาอาชีวะมีความสละ ๕
“โวสั คคะ ๕” คือ วิกขัมภนโวสัคคะ–ตทังคโวสัคคะ–สมุจเฉทโวสัคคะ–ปฏิปัสสัทธิ โวสัคคะ–นิสสรณโวสัคคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนโวสัคคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคโวสัคคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ โวสั คคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิโวสั คคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณโวสั คคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ใน
สัมมาอาชีวะมีความสละ ๕ เหลานี
ความสละ ๕ และ มีนิสยั ๑๒ เหลา่นี
่
ฉะนัน สัมมาอาชีวะ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
สั มมาวายามะมีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในวิเวก ๕
สัมมาวายามะมีวิเวก ๕ เหลานี
นี
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หน้า ๓๖

สั มมาวายามะมีวริ าคะ ๕
“วิราคะ ๕” คือ วิกขัมภนวิราคะ–ตทังควิราคะ–สมุจเฉทวิราคะ–ปฏิปัสสัทธิ วิราคะ–นิสสรณวิราคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิราคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิราคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ วิราคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวริ าคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิราคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในวิราคะ
สัมมาวายามะมีวิราคะ ๕ เหลานี
๕ นี
สั มมาวายามะมีนิโรธ ๕
“นิโรธ ๕” คือ วิกขัมภนนิโรธ–ตทังคนิโรธ–สมุจเฉทนิโรธ–ปฏิปัสสัทธิ นิโรธ–นิสสรณนิโรธ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนนิโรธ ในการดับขมนิ
ตทังคนิโรธ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกิเลส ๑
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ นิโรธ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธินิโรธ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณนิโรธ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดิฉันทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในนิโรธ
สัมมาวายามะมีนิโรธ ๕ เหลานี
๕ นี
สั มมาวายามะมีความสละ ๕
“โวสั คคะ ๕” คือ วิกขัมภนโวสัคคะ–ตทังคโวสัคคะ–สมุจเฉทโวสัคคะ–ปฏิปัสสัทธิ โวสัคคะ–นิสสรณโวสัคคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนโวสัคคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคโวสัคคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ โวสั คคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิโวสั คคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอร
่ หัตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
นิสสรณโวสั คคะ ในการดับสลัดออกกเลส
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ใน
สัมมาวายามะมีความสละ ๕ เหลานี
ความสละ ๕ มีนิสยั ๑๒ เหลา่นี
่
ฉะนัน สัมมาวายามะ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
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หน้า ๓๗

สั มมาสติมีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในวิเวก ๕ นี
สัมมาสติมีวิเวก ๕ เหลานี
สั มมาสติมีวริ าคะ ๕
“วิราคะ ๕” คือ วิกขัมภนวิราคะ–ตทังควิราคะ–สมุจเฉทวิราคะ–ปฏิปัสสัทธิ วิราคะ–นิสสรณวิราคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิราคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิราคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ วิราคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวริ าคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิราคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในวิราคะ ๕ นี
สัมมาสติมีวิราคะ ๕ เหล่านี ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
สั มมาสติมีนิโรธ ๕
“นิโรธ ๕” คือ วิกขัมภนนิโรธ–ตทังคนิโรธ–สมุจเฉทนิโรธ–ปฏิปัสสัทธิ นิโรธ–นิสสรณนิโรธ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนนิโรธ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคนิโรธ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ นิโรธ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธินิโรธ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณนิโรธ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในนิโรธ ๕ นี
สัมมาสติมีนิโรธ ๕ เหลานี
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สั มมาสติมีความสละ ๕
“โวสั คคะ ๕” คือ วิกขัมภนโวสัคคะ–ตทังคโวสัคคะ–สมุจเฉทโวสัคคะ–ปฏิปัสสัทธิ โวสัคคะ–นิสสรณโวสัคคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนโวสัคคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคโวสัคคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ โวสั คคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิโวสั คคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณโวสั คคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในความ
สัมมาสติมีความสละ ๕ เหลานี
สละ ๕ มีนิสยั ๑๒ นี
่
ฉะนัน สัมมาสติ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
สั มมาสมาธิมีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในวิเวก ๕ นี
สัมมาสมาธิมีวิเวก ๕ เหลานี
สั มมาสมาธิมีวริ าคะ ๕
“วิราคะ ๕” คือ วิกขัมภนวิราคะ–ตทังควิราคะ–สมุจเฉทวิราคะ–ปฏิปัสสัทธิ วิราคะ–นิสสรณวิราคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิราคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิราคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ วิราคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวริ าคะ ในการดับสงบระงับกเลส
่
นิสสรณวิราคะ ในการดับสลัดออกกิเลสเป็ นนิโรธแหงอรหั
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในวิราคะ ๕
สัมมาสมาธิมีวิราคะ ๕ เหลานี
นี
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หน้า ๓๙

สั มมาสมาธิมีนิโรธ ๕
“นิโรธ ๕” คือ วิกขัมภนนิโรธ–ตทังคนิโรธ–สมุจเฉทนิโรธ–ปฏิปัสสัทธิ นิโรธ–นิสสรณนิโรธ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนนิโรธ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคนิโรธ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ นิโรธ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธินิโรธ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณนิโรธ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในนิโรธ ๕
สัมมาสมาธิมีนิโรธ ๕ เหลานี
นี
สั มมาสมาธิมีความสละ ๕
“โวสั คคะ ๕” คือ วิกขัมภนโวสัคคะ–ตทังคโวสัคคะ–สมุจเฉทโวสัคคะ–ปฏิปัสสัทธิ โวสัคคะ–นิสสรณโวสัคคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนโวสั คคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคโวสัคคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ โวสั คคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิโวสั คคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณโวสั คคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในความ
สัมมาสมาธิมีความสละ ๕ เหลานี
่
สละ ๕ มีนิสยั ๑๒ เหลานี
่
ฉะนัน สัมมาสมาธิ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
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การเจริญภาวนาในอินทรีย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗
ํ ง อยางใดอยางหนึ
่
่
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย การงานทีต้องทําด้วยกาลั
ง การงานทังหมดนัน บุคคลต้องอาศัย
่ นจึงทํากนได้
ั การงานทีต้องทําด้วยกาลั
ํ งนี บุคคลยอมทํ
่ น ตังอยูบ่ นแผนดิ
่ าได้ดว้ ยประการฉะนี
แผนดิ
่
ญทําให้มากซึง โพชฌงค์ ๗ ได้ ฉันนัน
แม้ ฉันใด ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้ว ยอมเจริ
่ งความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ในธรรมทังหลาย
เหมือนกัน ภิกษุเจริ ญ ทําให้มากซึง โพชฌงค์ ๗ อยู่ ยอมถึ
่
ญทําให้มากซึง พละ ๕ ได้ ฉันนัน
แม้ ฉันใด ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้ว ยอมเจริ
่ งความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ในธรรมทังหลาย
เหมือนกัน ภิกษุเจริ ญ ทําให้มากซึง พละ ๕ อยู่ ยอมถึ
่
ญทําให้มากซึง อินทรี ย ์ ๕ ได้ ฉันนัน
แม้ ฉันใด ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้ว ยอมเจริ
่ งความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ในธรรมทังหลาย
เหมือนกัน ภิกษุเจริ ญ ทําให้มากซึง อินทรี ย ์ ๕ อยู่ ยอมถึ
การเจริญภาวนาโพธิปักขิยธรรมโดยอินทรีย์ ๕
่
่ ง พืชคามและภูตคามทังหมดนัน อาศัยแผนดิ
่ น
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย พืชคามและภูตคามเหลาใดเหลาหนึ
่ น ยอมถึ
่ งความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ พืชคามและภูตคามเหลานั
่ น ยอมถึ
่ งความเจริ ญงอกงาม
ตังอยูบ่ นแผนดิ
ไพบูลย์ ด้วยประการฉะนี
แม้ ฉันใด ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุกฉั็ นนันเหมือนกนั แลอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้วเจริ ญ ทําให้มากอยูซ่ ึง
่ งความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ในธรรมทังหลาย
อินทรี ย ์ ๕ ยอมถึ
่ งความเจริ ญงอก
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย กภิ็ กษุอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้ว เจริ ญทําให้มากซึง อินทรี ย ์ ๕ ยอมถึ
งามไพบูลย์ในธรรมทังหลาย ดังนี
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี
(๑) เจริ ญ สัทธินทรี ย ์ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๒) เจริ ญ วิริยนิ ทรี ย ์ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๓) เจริ ญ สตินทรี ย ์ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๔) เจริ ญ สมาธินทรี ย ์ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๕) เจริ ญ ปั ญญินทรี ย ์ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
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(๑) สัทธินทรี ย ์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๒) วิริยนิ ทรี ย ์ มีวิเวก ๕–มีวริ าคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๓) สตินทรี ย ์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๔) สมาธินทรี ย ์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๕) ปั ญญินทรี ย ์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
สั ทธินทรีย์มีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก ๕ นี
สัทธินทรี ยม์ ีวิเวก ๕ เหลานี
่
ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั สัทธินทรี ย ์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
ด้วย
วิริยนิ ทรีย์มีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก ๕ นี
วิริยนิ ทรี ยม์ ีวิเวก ๕ เหลานี
่
ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั วิริยนิ ทรี ย ์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
ด้วย
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สตินทรีย์มีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเจริ
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
้ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก ๕ นี
สตินทรี ยม์ ีวิเวก ๕ เหลานี
่
ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั สตินทรี ย ์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
ด้วย
สมาธินทรีย์มวี เิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก ๕ นี
สมาธินทรี ยม์ ีวิเวก ๕ เหลานี
่
ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั สมาธินทรี ย ์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
ด้วย
ปัญญินทรีย์มีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก ๕ นี
ปั ญญินทรี ยม์ ีวิเวก ๕ เหลานี
่
ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั ปัญญินทรี ย ์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
ด้วย
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การเจริญภาวนาโพธิปักขิยธรรมโดยพละ ๕
่
่ ง พืชคามและภูตคามทังหมดนัน อาศัยแผนดิ
่ น
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย พืชคามและภูตคามเหลาใดเหลาหนึ
่ น ยอมถึ
่ งความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ พืชคามและภูตคามเหลานั
่ น ยอมถึ
่ งความเจริ ญงอกงาม
ตังอยูบ่ นแผนดิ
ไพบูลย์ ด้วยประการฉะนี
แม้ ฉันใด ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุกฉั็ นนันเหมือนกนั แลอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้วเจริ ญ ทําให้มากอยูซ่ ึง
่ งความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ในธรรมทังหลาย
พละ ๕ ยอมถึ
่ งความเจริ ญงอกงาม
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย กภิ็ กษุอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้ว เจริ ญทําให้มากซึง พละ ๕ ยอมถึ
ไพบูลย์ในธรรมทังหลาย ดังนี
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี
(๑) เจริ ญ สัทธาพละ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๒) เจริ ญ วิริยพละ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๓) เจริ ญ สติพละ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๔) เจริ ญ สมาธิพละ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๕) เจริ ญ ปั ญญาพละ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๑) สัทธาพละ มีวิเวก ๕–มีวริ าคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๒) วิริยพละ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๓) สติพละ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๔) สมาธิพละ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๕) ปั ญญาพละ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
สั ทธาพละมีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก ๕ นี
สัทธาพละมีวิเวก ๕ เหลานี
่
ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั สัทธาพละ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
ด้วย
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วิริยพละมีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก ๕ นี
วิริยพละมีวิเวก ๕ เหลานี
่ ด้วย
ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั วิริยพละ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
สติพละมีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกิเลสขณะโลกุตตรผล ๑
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก ๕ นี
สติพละมีวิเวก ๕ เหลานี
่ ด้วย
ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั สติพละ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
สมาธิพละมีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก ๕ นี
สมาธิพละมีวิเวก ๕ เหลา่นี ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
่
ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั สมาธิพละ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
ด้วย
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ปัญญาพละมีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก ๕ นี
ปั ญญาพละมีวเิ วก ๕ เหลานี
่
ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั ปัญญาพละ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
ด้วย
การเจริญภาวนาโพธิปักขิยธรรมโดยโพชฌงค์ ๗
่
่ ง พืชคามและภูตคามทังหมดนัน อาศัยแผนดิ
่ น
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย พืชคามและภูตคามเหลาใดเหลาหนึ
่ น ยอมถึ
่ งความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ พืชคามและภูตคามเหลานั
่ น ยอมถึ
่ งความเจริ ญงอกงาม
ตังอยูบ่ นแผนดิ
ไพบูลย์ ด้วยประการฉะนี
แม้ ฉันใด ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุกฉั็ นนันเหมือนกนั แลอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้วเจริ ญ ทําให้มากอยูซ่ ึง
่ งความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ในธรรมทังหลาย
โพชฌงค์ ๗ ยอมถึ
่ งความเจริ ญงอก
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย กภิ็กษุอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้ว เจริ ญทําให้มากซึง โพชฌงค์ ๗ ยอมถึ
งามไพบูลย์ในธรรมทังหลาย ดังนี
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี
(๑) เจริ ญ สติสมั โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๒) เจริ ญ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๓) เจริ ญ วิริยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๔) เจริ ญ ปี ติสมั โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๕) เจริ ญ ปัสสัทธิสมั โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๖) เจริ ญ สมาธิสมั โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๗) เจริ ญ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
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(๑) สติสมั โพชฌงค์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๒) ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๓) วิริยสัมโพชฌงค์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๔) ปี ติสมั โพชฌงค์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๕) ปัสสัทธิสมั โพชฌงค์ มีวเิ วก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๖) สมาธิสมั โพชฌงค์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๗) อุเบกขาสัมโพชฌงค์ มีวเิ วก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
สติสัมโพชฌงค์ มีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก
สติสมั โพชฌงค์มีวิเวก ๕ เหลานี
๕ นี ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั สติสมั โพชฌงค์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย
่ ด้วย
๑๒ เหลานี
ธัมมวิจยสั มโพชฌงค์ มีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ โดยผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลส
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีใน
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์มีวิเวก ๕ เหลานี
วิเวก ๕ นี ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ
่ ด้วย
๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
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วิริยสั มโพชฌงค์ มีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก
วิริยสัมโพชฌงค์มีวิเวก ๕ เหลานี
๕ นี ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั วิริยสัมโพชฌงค์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย
่ ด้วย
๑๒ เหลานี
ปี ติสัมโพชฌงค์ มีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก
ปี ติสมั โพชฌงค์มีวิเวก ๕ เหลานี
๕ นี ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั ปี ติสมั โพชฌงค์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย
่ ด้วย
๑๒ เหลานี
ปัสสั ทธิสัมโพชฌงค์ มีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีใน
ปั สสัทธิสมั โพชฌงค์มีวิเวก ๕ เหลานี
วิเวก ๕ นี ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั ปั สสัทธิสมั โพชฌงค์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ
่ ด้วย
๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
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สมาธิสัมโพชฌงค์ มีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก
สมาธิสมั โพชฌงค์มีวิเวก ๕ เหลานี
๕ นี ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั สมาธิสมั โพชฌงค์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย
่ ด้วย
๑๒ เหลานี
อเบกขาสั
มโพชฌงค์ มีวเิ วก ๕
ุ
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีใน
อุเบกขาสัมโพชฌงค์มีวิเวก ๕ เหลานี
วิเวก ๕ นี ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั อุเบกขาสัมโพชฌงค์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–
่ ด้วย
มีนิสัย ๑๒ เหลานี
จบ ว่ าด้ วยวิเวกกถา ----------
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่
ิ ภาวะไร้กิเลสและไมมี่ ทุกข์เกดขึ
ิ น รวมทัง กลุ่มคําตอไปนี
“นิโรธ ๕” หมายถึง ความดับกเลส
ทีมีความหมาย
่ ยวกนั ปหาน ๕–การละกเลส
ิ วิมตติ
เชนเดี
ุ ๕–ความหลุดพ้น วิเวก ๕–ความสงัด ความปลีกออก วิราคะ ๕–
ํ ด ความสํารอกออกได้ โวสสัคคะ ๕–ความสละ ความปลอย
่ โดยเปรี ยบเทียบข้อธรรมยอม
่
ความคลายกาหนั
กบั นิโรธ ๕ ได้แก่
่ นันคือ การดับกเลสของทานผู
ิ
่ บ้ าํ เพ็ญฌาน ถึงปฐมฌาน ยอม
่
(๑) “วิกขัมภนนิโรธ”คือ ดับด้วยขมไว้
่ วรณ์ไว้ได้ ตลอดเวลาทีอยูใ่ นฌานนัน
ขมนิ
ิ วยธรรมทีเป็ นคู่ปรับหรื อธรรมทีตรงข้าม
(๒) “ตทังคนิโรธ” คือ ดับด้วยองค์นนั ๆ นันคือ ดับกเลสด้
ิ
(๓) “สมุจเฉทนิโรธ” คือ ดับด้วยตัดขาด นันคือ ดับกเลสเสร็
จสิ นเด็ดขาด ด้วยโลกุตตรมรรค
ิ
(๔) “ปฏิปัสสั ทธินิโรธ” คือ ดับด้วยสงบระงับ นันคือ อาศัยโลกุตตรมรรคดับกเลสเด็
ดขาดไปแล้ว
ิ
บรรลุโลกุตตรผล กเลสเป็
นอันสงบระงับไปหมดแล้ว ไมต้่ องขวนขวายเพือดับอีก
่ นันคือ ดับกเลสเสร็
ิ
(๕) “นิสสรณนิโรธ” คือ ดับด้วยสลัดออกได้ ดับด้วยปลอดโปรงไป
จสิ นแล้ว
ิ บแล้วนันยังยืนตลอดไป ได้แก่ “อมตธาตุ” คือ “นิพพาน”
ดํารงอยูใ่ นภาวะทีกเลสดั
เพราะฉะนัน ในการเจริ ญโพธิปักขิยธรรมในหลักธรรม ๓ ได้แก่ อินทรี ย์ ๕–พละ ๕–อริ ยมรรคมีองค์ ๘ นัน
จะต้องสัมปยุตต์ดว้ ยกลุ่มธรรมใน “นิโรธ ๕” และ (๑) วิมุตติ ๒ [สมถะ–วิปัสสนา] (๒) สมาธิ ๓ [ฝ่ าย
สมาธิ–สมถะ = ฌาน ๔] (๓) วิโมกข์ ๓ [ฝ่ ายวิปัสสนา = ญาณ ๑๖] เพือตรัสรู ้ธรรมในเวลาเดียวกนั และอีก
ประการหนึ ง ในการปฏิบตั ิธรรมตามแนวพระพุทธศาสนานัน ต้องมีวิธีคิดทีแยบคายในทุกขันตอน [เลว–
ิ ่ ั
ปานกลาง–ทีสุ ด] นันคือ ต้องประกอบด้วยการใช้เหตุผลตามหลักปฏิจจสมุปบาท [เหตุปัจจัยทีเกดรวมกน
ิ นกบั “ปัญญาสามัญ” [จิน
และอยูใ่ นขัน–ดวงตาเห็นธรรม] หรื ออีกนัยหนึง เรี ยกวา่ “โยนิโสมนสิ การ” ทีเกดขึ
ิ นกบั “ปัญญาในสมาธิ–ปัญญาในวิปัสสนา” [ภาวนามยปั ญญา] แต่
ตามยปั ญญา–สุ ตมยปั ญญา] และเกดขึ
่
็ จิตทีควบคุมจิตทีเหนื อขึนไปกวานั
่ น คือ “เจตนา–สั ญเจตนา–อภิสังขาร” [ความปรารถนาที
อยางไรกตาม
่
ิ นในภูมิ ๔] ยกตัวอยาง
่ เชน่ การน้อมนําสิ กขาบททังหลาย มาถือเป็ นข้อประพฤติ
ปรุ งแตงกรรมให้
เกดขึ
ั ตทีปฏิสนธิใหม่ (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิ กาย ขุททกปาฐะ เลม่ ๑ ภาค ๑ - หน้าที
ปฏิบตั ิ ให้ผลวิบากกบจิ
46 FILE 39) ดังนี
(๑) การน้อมนําสิ กขาบททังหลาย มาถือเป็ นข้อประพฤติปฏิบตั ิ ทีสมาทานด้วย “กศลจิ
ุ ต” เป็ น
“ญาณวิปปยตุ” [ญาณวิปปยุตต์] คือ ปราศจากความรู้ [อสัมปชัญญะ] ชือวา่ “อย่ างเลว”
(๒) การน้อมนําสิ กขาบททังหลาย มาถือเป็ นข้อประพฤติปฏิบตั ิ ทีสมาทานด้วย “กศลจิ
ุ ต” เป็ น
“ญาณสั มปยตุ” [ญาณสัมปยุตต์] ประกอบด้ วยความรู้ [สัมปชัญญะ] เป็ น “สสั งขาริก” คือ มี
เครื องชักจูง ชือวา่ “อย่ างกลาง”
(๓) การน้อมนําสิ กขาบททังหลาย มาถือเป็ นข้อประพฤติปฏิบตั ิ ทีสมาทานด้วย “กศลจิ
ุ ต” เป็ น
“ญาณสั มปยตุ” [ญาณสัมปยุตต์] ประกอบด้ วยความรู้ [สัมปชัญญะ] เป็ น “อสั งขาริก” คือไม่ มี
เครื องชักจูง ชือวา่ “อย่ างดี”
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่
่ ไมมี่ เวลามาพิจารณาข้อปลีกยอยในการปฏิ
่
่ ่
โดยตามปกติแล้ว ผูป้ ฏิบตั ิธรรมสวนใหญ
บตั ิธรรม อยางเชน
การขอคําแนะนําจากครู อาจารย์ผมู ้ ีความเชียวชาญในการเจริ ญภาวนากรรมฐาน [สมถะ–วิปัสสนา] เพือเป็ น
ั
การเรี ยนรู ้สัทธรรมจากประสบการณ์จริ งจากผูเ้ ป็ นกลยาณมิ
ตร เพราะการปฏิบตั ิธรรมนังสมาธิ ทีโดยเดียว
่ จริ ง อาจทําให้หลงทางได้ เพราะเรื องจิตเป็ นภาวะทีละเอียดออนประณี
่
ไมมี่ สหายธรรมทีเป็ นผูร้ ู ้อยางแท้
ต
่
่ ถ้าปราศจากอุบายวิธีทีแยกคาย [โยนิโสมนสิ การ–มนสิ การกรรมฐาน] ยกเว้น อยูเ่ พียงกรณี
และออนไหวงาย
เดียว บุคคลนันได้สร้างสมกุศลบารมีมามากตามแนวพระโพธิสัตว์ นันคือ “อคฆฏิ
ุ ตัญ ูโพธิสัตว์ ” หมายถึง
ั ามกบฝ่
ั ายเถรวาท ผูป้ ฏิบตั ิธรรม
พระโพธิ สัตว์ทีมีปัญญามาก [แนวคิดตามฝ่ ายมหายานนิ กาย ซึ งตรงกนข้
่
ั ค พระพุทธเจ้าศรี อริ ย
ต้องระวังอยาไปมั
วไมรู่ ้ เรื องเดี ยวจะหลงยุค พระพุทธเจ้าศรี ศากยมุนีโคตม กบยุ
่ ดีอะไรสักอยาง
่ ] และมีปรี ชาสามารถจะ
เมตไตรย ไมรู่ ้จะยึดหิ งพระหรื อห้องพระดี สับสนไปหมด เลยไมได้
ตรัสรู ้อริ ยสัจจธรรม ได้โดยเร็ วพลันทันที เนื องจากพระโพธิ สัตว์ประเภทนี ได้สร้างสม “ปัญญาบารมี” มา
มาก ไมต้่ องอาศัย “ศรั ทธา–วิริยะ” มากในการบําเพ็ญบุญบารมี ถ้าจะคิดตามเป็ นจริ ง แล้วบนโลกนี จะมีพระ
่
โพธิสัตว์ประเภทนีมาเป็ นตนผูป้ ฏิบตั ิธรรมเสี ยเอง จะมีความเป็ นไปได้จริ งหรื อ แตเอาอย
า่ งทีผูป้ ฏิบตั ิธรรม
เลือกเป็ นอยูน่ ี คือ “สาวกของตถาคต” หรื อ “พระสาวกของตถาคต” [พทธบริ
ษัท ๔: ภิกษุ–ภิกษุณี–อุบาสก –
ุ
็
อุบาสิ กา] กประพฤติ
พรหมจรรย์หรื อประพฤติปฏิบตั ิตามพระธรรมวินยั อันเป็ นคําสอนของพระศาสดาเพียง
็ ่
พระองค์กนาจะเพี
ยงพอ และบวกรวม (๑) ความศรั ทธาเลือมใส [ศรัทธา ๔] (๒) ความปรารภประกอบความ
เพียร [วิริยะ] และ (๓) ความมีปัญญามากแห่ งพาหสัุ จจะ [ฌาน–ญาณ = สมถะ–วิปัสสนา] เข้าไปด้วย ไม่
่
ต้องไปเสี ยเวลาไปสร้างลัทธิ นิกายไมประกอบด้
วยเหตุผลและปั ญญาอะไรให้มากนัก เอาเวลาชีวิตทีใกล้จะ
หมดลงทุกวันนี มาเจริ ญภาวนาพัฒนาจิตใจตัวเองให้สะอาดบริ สุทธิดีกวา่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูม้ ีพระภาค
่ ่
เจ้าพระองค์นี ตรัสรู ้ถึงมหาบรมธรรมอันยิงใหญแหงมวลมนุ
ษยชาติไว้โดยชอบดีแล้ว แรงศรัทธาและฉันทะ
่ นพลังใจทียิงใหญ่ ทีจะผลักดันจิตวิญญาณของความเป็ นผูป้ ฏิบตั ิธรรมไปสู่ ความสําเร็ จ
ทีแรงกล้า ยอมเป็
่ ่ “โลกตตรธรรม
” ทังหลายได้ อะไรกสู็ ่ จิตใจของ
อันใกล้นีได้ในชาตินี นันคือ มีโอกาสบรรลุคุณอันใหญแหง
ุ
่ อะไรทีชาวโลกวายิ
่ งใหญมหั
่ ศจรรย์ ถ้าใจเราไมรั่ บรู ้ ไมใชทางแหงอริ
่ ่
่ มรรค สิ งนันทังหลาย ก็
ตนเองไมได้
็ ่ ยวกนั ทุกอยางมั
่ นเริ มและจบอวสานอยางสมบู
่
ไร้คา่ การปฏิบตั ิธรรมกเชนเดี
รณ์ทีใจของตน ถ้าเวียนหัวมาก
็ นอ้ มนําจิตด้วยอุบายวิธีทีแยบคายไว้ในใจ ดังพุทธพจน์ของ “หลวงป่ ูทา จารธัุ มโม” [วัดถํ
ไปไมถู่ กทาง กให้
่ จ.นครราชสี มา. ๒๔๕๒–๒๕๕๐] ได้ให้โอวาทไว้วา่:
ซับมืด อ.ปากชอง
(๑) รู้ อยู่ทีใจ (๒) ดูอยู่ทีใจ (๓) เห็นอยู่ทีใจ
(๔) เพ่ งอยู่ทีใจ (๕) กําหนดอยู่ทีใจ
(๖) ให้ เห็นความแจ้ ง (๗) ความสว่ าง (๘) ความสงบ ขึนในใจ
ฉะนัน ทีได้บรรยายมาทังหมดนัน ให้เจริ ญปัญญา แล้วลงมือปฏิบตั ิให้จริ ง ด้วยประการฉะนี.
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