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ความสํ าคัญของบทความ
่
แหลงความรู
้ ทียิงใหญที่ สุ ดในพระพุทธศาสนาทีสะสมมานานทีสุ ดนัน คือ “พระไตรปิ ฎก” อันเป็ นพระ
่ ง “อธิศีลสิ กขา” คือ วินัย
ธรรมวินยั [ปาพจน์] โดยจําแนกออกตามเกณฑ์ในไตรสิ กขา ได้แก่ (๑) เมือกลาวถึ
่ ง “อธิจิตตสิ กขา” คือ สุตตันตปิ ฎกทังหมด และ (๓) เมือกลาวถึ
่ ง “อธิปัญญา
ปิ ฎกทังหมด (๒) เมือกลาวถึ
สิ กขา” คือ อภิธรรมปิ ฎกทังหมด เมือผูป้ ฏิบตั ิธรรมนังสมาธิได้ศึกษาค้นคว้าวิจยั ธรรมทังหลายจากคัมภีร์ทาง
่ าความรู ้เหลานั
่ น ซึ งหมายถึง “ทฤษฎี” [Theory] มาตังเป็ นข้อสมมติฐาน
พระพุทธศาสนาดีแล้วนัน คอยนํ
่ เพือเป็ นการพิสูจน์หรื อยืนยันทฤษฎีตามเกณฑ์ [Criteria]
[Hypothesis] ในการเจริ ญภาวนากรรมฐานตอไป
่ น วาเป็
่ นเรื องจริ งอันนาอั
่ ศจรรย์ อันเป็ นไปตามหลักธรรมในสัตถุสาสน์หรื อคําสอนของพระ
ดังกลาวนั
ตถาคต ทีเรี ยกวา่ “อนสาสนี
ปาฏิหาริย์” ฉะนัน “ความอัศจรรย์ ” [Marvel] หรื อ “ฤทธิปาฏิหาริย์–อิทธิฤทธิ
ุ
่ ่
ปาฏิหาริ ย์” ไมใชสาระสํ
าคัญในการเจริ ญภาวนากรรมฐาน [สมถะและวิปัสสนา] ซึ งหนทางหรื อวิธีการ
เข้าถึง “อธิคมธรรม–อตตริ
” [ธรรมวิเศษ–คุณวิเศษ–คุณพิเศษ] หมายถึง ธรรมยวดยิงของมนุษย์
ุ มนสสธรรม
ุ
ธรรมของมนุษย์ผยู ้ อดยิง ธรรมลํามนุษย์ ได้แก่ ฌาน อภิญญา วิโมกข์ สมาบัติ มรรค ผล เพือให้เข้าถึง “สั จจ
ภาวะแห่ งนิพพาน” ซึงหมายถึง “วิมุตติ” เพราะพ้ นแล้ วจากสั งขตธรรมทังปวง ซึ งต้องอาศัย “ปัญญา” ใน
่ ทีเรี ยกวา่ “อานันตริกสมาธิญาณ”
การตัดอาสวะขาด เพราะ “ความบริสุ ทธิแห่ งสมาธิ” อันเป็ นเหตุไมฟุ้่ งซาน
่
ั = มรรคสมาธิ กบั ผลสมาธิ ทีสนับสนุ นระหวางสมถะกบ
่
ั
[สมาธิ ไมมี่ อะไรคันระหวางมรรคกบผล
่
่ หรื อหวันไหวไปตาม
วิปัสสนา] อันเป็ นธรรมขันสู ง ภาวะจิตของบุคคลนัน จึงไมควรเข้
าถึงความฟุ้ งซาน
ุ้ าน เพราะฉะนัน การบรรลุถึงคุณ
“สัมปยุตตธรรม” ทังหลายทีเรี ยกวา่ “วิกมฺปมานสฺ ส” คือ ผู้หวันไหว–ผู้ฟงซ่
่ นแหงภาวนากรรมฐาน
่
[มนสิ การกรรมฐาน = กรรมฐาน ๔๐] นัน จึงต้องอาศัย
วิเศษทังหลายในแตละขั
“ปัญญา” [Wisdom or Knowledge] อันหมายถึงปั ญญารู ้เห็นธรรมหรื อสภาวธรรมทังหลายตามเป็ นจริ ง นัน
่ มิติต่างๆ ใน “สมาธิ: Concentrations” [สมถะ–Meditations หรื อ ฌาน–
คือ “ยถาภตญาณทั
สสนะ” ระหวาง
ู
่
Absorptions] กบั “วิปัสสนา: Insights” ทีครอบคลุมทังอาณาจักรแหงธรรมทั
งหลาย ทีเรี ยกวา่ “ธรรมจักร”
ิ นเพราะอรรถวา่ เห็น (๒) คําวา่
ด้วย “จักขุ–ญาณ–ปัญญา –วิชชา –แสงสว่ าง” นันคือ (๑) คําวา่ “จักษุ” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ ร้ ู เห็น (๓) คําวา่ “ปัญญา” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ ร้ ู ทัว (๔) คําวา่ “วิชชา”
“ญาณ” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ แทงตลอด (๕) คําวา่ “แสงสว่ าง” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ สว่ างไสว เพราะฉะนัน ภาวะ
เกดขึ
่ ทําให้บุคคลนัน สามารถบรรลุคุณวิเศษจากลําดับ “โสดาบัน–สกทาคามี–อนาคามี” จนถึ ง
จิ ตดังกลาวนี
“อรหันต์ ” อันเป็ นการตังความปรารถนา [ปณิ ธิ] ทีเป็ น “มหาวิบากกศลจิ
ุ ต” ในการประพฤติปฏิบตั ิธรรมใน
พระสัทธรรมนี.
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หลักธรรมในพระพุทธศาสนานัน มุ่งเน้นการเข้าไปให้ถึง “ปัญญา: Wisdom” อันเป็ นธรรมชาติที
่
แท้จริ งของจิ ตใจของตน ไมต้่ องไปพิจารณาใสใจในจิ
ตใจของผูอ้ ืน ให้พิจารณาหรื อมนสิ การจิ ตใจของ
ตนเองเป็ นหลัก นันคือ การประพฤติปฏิบตั ิให้จิตเป็ นสมาธิ “จิตตสมาธิ–ธรรมสมาธิ ๕: ปราโมทย์ –ปี ติ –
ิ
่
ปั สสั ทธิ –สุ ข–สมาธิ ” อันเกดจากการปฏิ
บตั ิธรรมนังสมาธิ เพราะมีสติดาํ รงมัน คือ ไมประกอบด้
วย “มฏฐ
ุ
็ ่ นึ กไมออก
่
่ ฟันเฟื อน หลงลืม มี
จําไมได้
สั จจะ” นันคือ ไมมี่ สติ ระลึกตามไปไมไ่ด้ระลึกย้อนไปกไมได้
ํ งปฏิบตั ิอยู่นัน
สัมปชัญญะทีคมกล้า นันคือ “ญาณ–ความรู้ –ความหยังรู้ ” มีจิตตังมันในธรรมทีตนเองกาลั
ิ นในผูป้ ฏิบตั ิธรรมเป็ นนิตยกาล เมือกาวจากสมถกรรมฐานนี
้
ไปสู่
นันเอง ภาวะจิตหรื อจิตตภาพนี ต้องเกดขึ
ั ฏฐานตอไป
่ “ธรรมสมาธิ ๕” นี จะสัมปยุตต์ดว้ ย “อธิการในวิปัสสนากัมมัฏฐาน” [วิปัสสนปกิ
วิปัสสนากมมั
ู
่ (๒) ปี ติ–ความอิมใจปลาบปลืมเต็มไปทังตัว (๓) ญาณ–ความรู ้ทีคมชัด (๔)
เลส ๑๐: (๑) โอภาส–แสงสวาง
่ ง (๖) อธิโมกข์ –ศรัทธาแรง
ปัสสั ทธิ–ความสงบเย็นกายใจ (๕) สขุ–ความสุ ขฉําชืนทัวทังตัวทีประณี ตอยางยิ
่
่ ง (๗) ปัคคาหะ–ความเพียรทีพอดี (๘) อปัุ ฏฐาน–สติชดั (๙) อเบกขา
กล้าทีทําให้ใจผองใสอยางยิ
–ความวาง
ุ
่ ิ ปัสสนู ปกิ
จิตเป็ นกลางทีลงตัวสนิ ท หรื อ (๑๐) นิกันติ–ความติดใจพอใจ ซึ งผูป้ ฏิบตั ิธรรมผิดวิธีจะไมเกดวิ
่ นี ขึน แตให้
่ เข้าใจถึงความจริ งแหงนามรู
่
เลสทังหลายดังกลาว
ปโดยไตรลักษณ์ ด้วยไมยึ่ ดมันถือมันในธรรม
่ เพือไมให้
่ เกดความฟุ้
ิ
่ “ธั มมุทธั จจะ” หรื อ สําคัญผิดในธรรมเหลานั
่ นวา่ ได้บรรลุมรรคผล
เหลานี
งซาน
ิ
่ กต้องในธรรมทังหลาย [สังขตธรรม–อสังขตธรรม] กยอมเกดความคิ
็่ ิ
นิพพาน] เมือเกดความเข้
าใจอยางถู
ดที
เป็ น “อบายวิ
ุ ธีทีแยบคายในใจ” [โยนิ โสมนสิ การ] ขึนได้ มีปัญญาเห็นธรรมตามเป็ นจริ งโดยมีปัญญารู ้ใน
่ จจัยในปฏิจจสมุปบาทด้วย “ธัมมัฏฐิติญาณ” [ธรรมฐิติ–ธรรมนิยาม ๓ ทังในสังขตธรรม–อสังขต
องค์แหงปั
ธรรม] ซึงกระบวนการคิดในภาวนากรรมฐานนี เรี ยกวา่ “ดวงตาเห็นธรรม–ธรรมจักษุ” หมายถึง การรู ้เห็น
หรื อการหยังรู ้ในอาณาจักรธรรมทังปวงได้ ทีเรี ยกวา่ “ธรรมจักร” อันนําไปสู่ “โสดาปัตติมรรค” [โสดาปั ตติ
ิ จกลอนเหล็ก
ผล] ได้ ในขณะนัน ในสมัยนัน จนถึงปรี ชาสามารถบรรลุถึงอรหันต์ได้ นันคือ โดยถอนกเลสดุ
ิ จคูเสี ยแล้ว โดยเพิกถอนกเลสเสี
ิ
ได้แล้ว โดยกลบกเลสดุ
ยแล้ว โดยไมมี่ กิเลสดุจลิมสลัก โดยปลงภาระลง
แล้ว โดยไมมี่ สัง โยชน์ แ ล้ว และโดยอยู่จ บธรรมเครื องอยู่ใ น “อริ ย วาส ๑๐–อริ ย วาสธรรม ๑๐” (พระ
สุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม่ ๓ ภาค ๒ - หน้าที 259 –262 FILE 16) แล้ว กฉั็ นนัน ได้แก่ (๑) ผูล้ ะ
องค์ ๕ (๒) ผูป้ ระกอบด้วยองค์ ๖ (๓) ผูม้ ีเครื องอารักขา ๑ (๔) ผูม้ ี “อปัสเสนธรรม ๔” (๕) ผูเ้ ป็ น “ปณนน
ุ
่ ] (๖) ผูเ้ ป็ น “สมวยสั ฏเฐสนะ” (๗) ผูม้ ีความดําริ ไมขุ่ ่นมัว (๘) ผูม้ ี
ปัจเจกสั จจะ” [บรรเทาสัจจะเฉพาะอยาง
กายสังขารอันระงับแล้ว (๙) ผูม้ ีจิตหลุดพ้นด้วยดี และ (๑๐) ผูม้ ีปัญญาหลุดพ้นด้วยดี ดังรายละเอียดเพิม
่ นี
ตอไป
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“อริยวาส ๑๐–อริยวาสธรรม ๑๐” หมายถึง พระอริ ยะทังหลายนันเทียว อยู่แล้ ว คือ ย่ อมอยู่ นันคือ จักอยู่ใน
ธรรมเหล่ าเหล่ านี ได้แก่
(๑) เป็ นผ้ มู ีองค์ ๕ ละขาดแล้ ว หมายถึง นิวรณ์ ๕ มีปฐมฌานด้วยองค์ฌาน ๕
่ ยใจ เป็ นผูว้ างเฉย มีสติสมั ปชัญญะอยู่ ใน
(๒) เป็ นผ้ ปู ระกอบด้ วยองค์ ๖ หมายถึง เป็ นผูไ้ มดี่ ใจ ไมเสี
อารมณ์ทงั ๖ นันคือ ฉฬังคุเบกขา–มัชฌัตตเวทนา–หรื อ–อุเบกขาเวทนา
(๓) เป็ นผ้ มู ีอารั กขาอย่ างหนึง หมายถึง มีสติเป็ นเครื องคุม้ ครอง หรื อ อินทรี ย์สังวร–สติสังวร
่
่
(๔) เป็ นผ้ มู ีทพึี ง ๔ หมายถึง พิจารณาแล้วเสพของอยางหนึ
ง พิจารณาแล้วอดกลันของอยางหนึ
ง
่
่
พิจารณาแล้วเว้นของอยางหนึ
ง พิจารณาแล้วบรรเทาของอยางหนึ
ง
(๕) เป็ นผ้ มู ีสัจจะเฉพาะอย่ างอันบรรเทาเสียแล้ ว หมายถึง ทําให้เบาแล้ว บรรเทาแล้ว สละ คลาย
่ ละ สละคืนเสี ยหมดสิ นแล้ว
ปลอย
(๖) เป็ นผ้ มู ีการแสวงหาอันสละได้ แล้ วโดยชอบ หมายถึง เป็ นผูม้ ีการแสวงหากามอันละได้แล้ว มีการ
แสวงหาภพอันละได้แล้ว มีการแสวงหาพรหมจรรย์อนั สละคืนแล้ว
(๗) เป็ นผ้ มู ีความดําริ ไม่ ขุ่นมัว หมายถึง เป็ นผูล้ ะความดําริ ในกามได้ขาดแล้ว เป็ นผูล้ ะความดําริ ใน
พยาบาทได้ขาดแล้ว เป็ นผูล้ ะความดําริ ในการเบียดเบียนได้ขาดแล้ว หรื อ สัมมาสังกัปปะ [กศล
ุ
วิตก ๓: เนกขัมมวิตก–อพยาบาทวิตก–อวิหิงสาวิตก]
(๘) เป็ นผ้ มู ีกายสังขารอันสงบ หมายถึง เข้าถึงจตุตถฌาน อันไมมี่ ทุกข์และสุ ข เพราะละสุ ขและทุกข์
และดับโสมนัส โทมนัสกอ่นๆได้ มี “อุเบกขา” [จตุตถฌาน] เป็ นเหตุให้สติบริ สุทธิ
(๙) เป็ นผ้ มู ีจิตหลดพ้
ุ นดีแล้ ว หมายถึง มีจิตพ้นแล้วจากราคะ มีจิตพ้นแล้วจากโทสะ มีจิตพ้นแล้วจาก
โมหะ หรื อ อกุศลมูล ๓
่ ้ชดั วา่ ราคะอันเราละได้แล้ว ถอนรากขึนเสี ยได้แล้ว
(๑๐) เป็ นผ้ มู ปี ัญญาหลดพ้
ุ นดีแล้ ว หมายถึง ยอมรู
่ ิ นตอไปอี
่
กระทําให้เป็ นดุจตาลยอดด้วนแล้ว ทําให้เป็ นของไมมี่ แล้ว มีอนั ไมเกดขึ
กเป็ นธรรมดา
โทสะอันเราละได้แล้ว ถอนรากขึนเสี ยได้แล้ว กระทําให้เป็ นดุจต้นตาลยอดด้วนแล้ว ทําให้เป็ น
่ ิ นตอไปเป็
่
ของไมมี่ แล้ว มีอนั ไมเกดขึ
นธรรมดา โทสะอันเราละได้แล้ว ถอนรากขึนได้แล้ว
่ ิ นตอไปเป็
่
กระทําให้เป็ นดุจต้นตาลยอดด้วน ทําให้เป็ นของไมมี่ แล้ว มีอนั ไมเกดขึ
นธรรมดา]
่
ในอันดับตอไปนี
ให้ผูป้ ฏิบตั ิธรรมได้พิจารณาถึง (๑) อรรถกถาอัญญตราเถรี คาถา แล้วเชื อมโยงถึง (๒)
ธัมมจักกัปปวัตตนสตร
ู อันเป็ นทําให้เกดิ “ธรรมจักษุ” หมายถึง ดวงตาเห็นธรรม คือ ปั ญญารู ้เห็นความจริ ง
วา่: “สิงใดก็ตามมีความเกิดขึนเป็ นธรรมดา สิ งนันทังปวงล้ วนมีความดับไปเป็ นธรรมดา” อนึ ง ธรรมจักษุ
ิ ่ “ท่ านโกณฑัญญะ” เมือสดับ “ธรรมจักร” ได้แก่ “โสดาปัตติมรรค” หรื อ “โสดา
โดยทัวไป เชน่ ทีเกดแก
ปัตติมัคคญาณ” คือ ญาณทีทําให้เป็ น “โสดาบัน” ดังนี
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ปรมัตถทีปนี
อรรถกถาขททกนิ
กาย เถรีคาถา
ุ
ขอนอบน้ อมแด่ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสั มพทธเจ้
ุ าพระองค์ นัน
อรรถกถาเอกนิบาต
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย เถรี คาถา เลม่ ๒ ภาค ๔ - หน้าที 2–11 FILE 54)
๑. อรรถกถาอัญญตราเถรีคาถา
่
ในเอกนิบาตมีวินิจฉัย ดังตอไปนี
บัดนี ถึงโอกาสทีจะพรรณนาเนือความเถรี คาถาตามลําดับแล้ว เพราะในเถรี คาถานัน เมือได้พรรณนา
่ กษุณีได้บรรพชาและอุปสมบทแตต้่ นนันในทีนี การชีแจง “อัตถุ
เนือความประกาศประการทีเหลาภิ
ิ นของคาถาทังหลายในเรื องนันๆ ยอมทํ
่ าได้ง่ายและปรากฏชัด ฉะนัน เพือประกาศ
ปัตติเหตุ” เกดขึ
่ งตอไปนี
่
ความนัน พึงทราบ “อนปพพี
:–
ุ ุ กถา” ตังแตต้่ นโดยยอดั
่ ่ พระโลกนาถศาสดาพระองค์นี ทรงประชุมองค์แปดทีตรัสไว้โดยนัยวา่ “มนสฺุ สตฺตํ
ความยอวา
ลิงฺคสมฺปตฺต”ิ ความเป็ นมนุษย์ ความสมบูรณ์ดว้ ยเพศ เป็ นต้น สร้างมหาภินิหารแทบบาทมูลของพระ
ผูม้ ีพระภาคเจ้าพระนามวา่ “ทีปังกร” ทรงบําเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ [บารมี ๑๐–ทศบารมี] ได้พยากรณ์ใน
สํานักของพระพุทธเจ้าทังหลาย ๒๔ พระองค์ ทรงบําเพ็ญบารมีโดยลําดับ ถึงยอดแหง่ “ญาตัตถ
ิ
จริยา” และ “โลกัตถจริยา” บังเกดในภพชั
นดุสิต ดํารงอยูใ่ นภพชันดุสิตนันตลอดอายุเทวดาในหมืน
จักรวาลอาราธนาให้อุบตั ิเป็ นมนุษย์ เพือเป็ นพระพุทธเจ้า ด้วยคําวา่:
ข้ าแต่ มหาวีระ ได้ เวลาทีพระองค์ จะเสด็จอบัุ ติในพระครรภ์ พระมารดา ตรัสร้ ูอมตบท ยังมนษยโลก
ุ
พร้ อมเทวโลกให้ ข้ามโอฆสงสารแล้ ว
่
่ น แล้วทรงทํา “ปัญจมหาวิโลกนะ” [สิ งทีพระโพธิสตั ว์จะต้อง
ทรงประทานปฏิญญาแกเทวดาเหลานั
เลือกใหญ่ ๕ ประการ คือ กาล–ทวีป–ประเทศ–ตระกูล–และ–กําหนดอายุของมารดา] ทรงมี “พระ
สติสัมปชัญญะ” เสด็จลงสู่ พระครรภ์พระมารดา ในพระตําหนักของ “พระเจ้ าสทโธทนมหาราช
” ใน
ุ
ศากยราชตระกูล ทรงมีพระสติสมั ปชัญญะอยูใ่ นพระครรภ์นนั ๑๐ เดือน ทรงมีพระสติสมั ปชัญญะ
่ ดว้ ยการดูแลทียิงใหญ่ ตังต้น
เสด็จออกจากพระครรภ์ได้พระอภิชาติทีลุมพินีวนั ได้รับการดูแลอยางดี
แตจั่ ดพีเลียงไว้หลายเหลา่ ทรงเจริ ญวัยโดยลําดับ แวดล้อมไปด้วยนักฟ้ อนรําหลายชนิด ในปราสาท ๓
หลัง เสวยสมบัติดุจเทวดา ทรงสลดพระทัย เพราะเห็นคนแก่ คนเจ็บ และคนตาย ทรงเห็นโทษในกาม
่ า ในวันทีราหุ ลกุมารประสูติ พระองค์มีนายฉันนะเป็ น
และอานิสงส์ในเนกขัมมะ เพราะญาณแกกล้
ั
่
สหาย ทรงกณฐกอั
ศวราช เสด็จออก “มหาภิเนษกรมณ์” ยามเทียงคืน ทางประตูทีเหลาเทวดาเปิ
ดถวาย
่
เสด็จผานแคว้
นทีมีพระราชาปกครอง ๓ แคว้น ในราตรี นนั เอง เสด็จถึงฝังอโนมานที ทรงรับธงชัย
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ั ิ ยาเหมือน
ของพระอรหัตที “ฆฏิการมหาพรหม” นํามาถวาย ทรงบรรพชาเป็ นผูถ้ ึงพร้อมด้วยอากปกริ
่ อมใส
พระเถระ ๖๐ พรรษาในขณะนันนันเอง เสด็จถึงกรุ งราชคฤห์โดยลําดับด้วยพระอิริยาบถนาเลื
เสด็จเทียวบิณฑบาตในกรุ งราชคฤห์นนั แล้ว ประทับนังเสวยบิณฑบาตทีเงือมเขา “ปัณฑวะ”
่ ั
พระเจ้ าพิมพิสารราชาของชาวมคธทรงเชือเชิญให้ครองราชสมบัติ [รวมกบพระองค์
] ทรงปฏิเสธเรื อง
นัน เสด็จไปอารามของ “ท่ านภัคควะ” (๑) ทรงศึกษาลัทธิของ “ท่ านภัคควะ” นัน จากนัน (๒) ทรง
่
ศึกษาลัทธิของ “ท่ านอาฬารดาบส” และ (๓) “ท่ านอทุกดาบส” ไมทรงพอพระทั
ยลัทธิทงั หมดนัน
เสด็จไปยังตําบลอุรุเวลา ตามลําดับ ทรงบําเพ็ญทกกรกิ
ุ ริยา อยู่ ๖ ปี ทีตําบลนัน ทรงทราบวา่ ทกกร
ุ
กิริยา นัน ไมทํ่ าให้ตรัสรู ้อริ ยธรรมได้ มีพระดําริ วา่: “นีไม่ ใช่ ทางตรั สร้ ู” ทรงนําอาหารหยาบมาบํารุ ง
ํ งอยูส่ องสามวัน ในวันวิสาขบุณมี เสวยโภชนะอยางประเสริ
่
กาลั
ฐ [มธุปายาส] ที “นางสชาดา
ุ ” ถวาย
แล้วทรงลอยถาดทองทวนกระแสนํา ในแมนํ่ า [เนรัญชรา] ทรงลงความเห็นในทีสุ ดวา่: “เราจักตรั สร้ ู
ในวันนี” เวลาเย็น “พญากาฬนาคราช” สรรเสริ ญพระคุณเสด็จขึนโพธิมณฑล ผินพระพักตร์ไปยัง
่ น จักรวาลหนึงๆ] ประทับนังเหนือ
ปาจีนโลกธาตุ [ปาจี น = ด้านทิศตะวันออก โลกธาตุ = แผนดิ
่ ่ ] อันเป็ นฐานะไมหวั
่ นไหว
“อปราชิตบัลลังก์ ” [“นังขัดบัลลังก์–นังคู้บัลลังก์” คือ นังขัดสมาธิ ผูไ้ มพาย
ํ ดกองทัพมารได้ ในเมือพระอาทิตย์ยงั ไมทั่ นอัสดงคต
ทรงตังความเพียรประกอบด้วยองค์ ๔ ทรงกาจั
เลย (๑) ปฐมยาม ทรงบรรลุ “ปพเพนิ
วาสานสสติ
ุ
ุ ญาณ” (๒) มัชฌิมยามทรงบรรลุ “ทิพยจักษญาณ
ุ ”
[จุตูปปาตญาณ] (๓) ปั จฉิ มยามทรงหยังญาณลงใน “ปฏิจจสมปบาท
” พิจารณา “ปัจจยาการ” ทัง (๑)
ุ
อนโลมปฏิ
จจสมปบาท
และ (๒) ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
เจริ ญวิปัสสนา ทรงบรรลุ “พระสั มมา
ุ
ุ
ุ
่
ั ว ทรงเข้า “ผลสมาบัติ” มีพระ
สั มโพธิญาณ” อันไมสาธารณ์
แกผู่ อ้ ืน ทีพระพุทธเจ้าทังปวงบรรลุกนแล้
่
นิพพานเป็ นอารมณ์ เป็ นเวลา ๗ วัน ทีโพธิมณฑลนัน ทรงให้เวลาลวงไปที
โพธิมณฑลนันเอง อีก
หลายสัปดาห์โดยนัยนันแล เสวยโภชนะคลุกนําผึงทีโคนต้นราชายตนะไม้เกด ประทัปนังทีโคนต้น
อชปาลนิโครธอีก ทรงพิจารณาความทีธรรมเป็ นเรื องลึกซึงตามธรรมดา
่ ]
ท้าวมหาพรหมมาอาราธนาในเมือพระองค์มีพระทัยน้อมไปเพือความขวนขวายน้อย [คิดจะไมสอน
่ ากมี็ มีอินทรี ยอ์ ่อนกมี็ เป็ นต้น
่ ตว์ชนิดมีอินทรี ยแ์ กกล้
ทรงตรวจดูโลกด้วย “พทธจั
ุ กษุ” ทรงเห็นเหลาสั
่ ่
ั าวมหาพรหมทีจะแสดงธรรม ทรงรําพึงวา่ ควรจะแสดงธรรมแกใครกอนหนอ
ทรงทําปฏิญญากบท้
ทรงทราบวา่ “ท่ านอาฬารดาบส” และ “ท่ านอทกดาบส
” ตายเสี ยแล้ว มีพระดําริ วา่ “ภิกษปัุ ญจวัคคีย์”
ุ
่
ํ งบําเพ็ญเพียรอยางเด็
่ ดเดียว เป็ นผูม้ ีอุปการะแกเรามากแท้
่
ทีบํารุ งรับใช้เรา ซึงกาลั
อยากระนั
นเลย เรา
่ ในวันอาสาฬหบุณมี เสด็จพุทธดําเนินจากมหา
่ นกอน
พึงแสดงธรรมแก่ “ภิกษปัุ ญจวัคคีย์” เหลานั
่
โพธิมุ่งกรุ งพาราณสี ระยะทาง ๑๘ โยชน์ ทรงพบกบั “อปกาชี
วก” ในระหวางทาง
เสด็จถึงป่ าอิสิปต
ุ
นะ ตามลําดับ ทรงทําความเข้าใจกะพระปัญจวัคคียท์ ีป่ าอิสิปตนะนัน ทรงให้พระพรหม ๑๘ โกฏิ มี
“พระอัญญาโกณฑัญญะ” เป็ นประมุข ดืมอมตธรรมด้วยเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสตร
ู ” [อันยอด
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เยียมเพริ ศแพร้วด้วยญาณ ๓: สัจจญาณ–กิจจญาณ–และ–กตญาณ นันคือ “ญาณทัสสนะมีปริ วัฏฏ์ ๓”
่ อโดย สัจจญาณ–กิจจญาณ–และ–
หรื อ เวียนรอบ ๓ ใน “อริ ยสัจจ์ ๔” หมายถึง รู ้อริ ยสัจจ์ ๔ แตละข้
กตญาณ รวม ๔ ข้อเป็ น ๑๒ เรี ยกวา่ “มีวนรอบ ๓–มีอาการ ๑๒” = ปั จจเวกขณญาณ และตามด้วย
อาสวักขยญาณ คือ ความตรัสรู ้–สัมโพธะ] โดยนัยเป็ นต้นวา่: ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “สดโต่
ุ ง ๒ อย่ าง”
่ น อันบรรพชิตไมพึ่ งเสพ ดังนี
เหลานั
่ น พระโกณฑัญญเถระ สงญาณไปตามกระแสแหง
่
่
อ้างเพิมเติม: บรรดาพระเถระปั ญจวัคคียเ์ หลานั
็ ดาํ รงอยูใ่ นโสดาปัตติผล พร้อมกบพรหม
ั
เทศนา ในเวลาจบพระสูตร กได้
๑๘ โกฏิ พระศาสดา ทรง
เข้าจําพรรษาอยู่ ณ ป่ าอิสิปตนมฤคทายวันนัน นันเอง ในวันรุ่ งขึน ประทับนังทรงโอวาท พระวัปป
เถระ อยูใ่ นวิหารนันแล พระเถระทีเหลือทัง ๔ รู ปเทียวบิณฑบาต ในเวลาเช้านันเอง พระวัปปเถระ ก็
บรรลุพระโสดาปัตติผล โดยวิธีนีนนั แล ทรงให้พระเถระทังหมดดํารงอยูใ่ นพระโสดาปัตติผล คือ
วันรุ่ งขึน ให้ พระภัตทิยเถระ บรรลุ วันรุ่ งขึน ให้พระมหานามเถระบรรลุ วันรุ่ งขึน ให้พระอัสสชิเถระ
่ กษ์ ให้พระเถระทัง ๕ ประชุมกนั แล้วทรงแสดง อนัตตลักขณสตร
บรรลุ ครันในดิถีที ๕ แหงปั
ู ใน
เวลาจบเทศนา พระเถระทัง ๕ ดํารงอยูใ่ นพระอรหัต (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม่ ๘
ภาค ๑ - หน้าที 161 -162 FILE 70)
่
ั ตตนสูตร” ของพระเถระปั ญจวัคคียเ์ หลานั
่ น ดังนี
อนึง กลาวโดยสรุ
ปในการฟัง “พระธัมมจักกปปวั
ในวันแรม ๑ คํา ทรงให้ “พระภัททิยเถระ” ตังอยูใ่ นโสดาปั ตติผล
วันแรม ๒ คํา ทรงให้ “พระวัปปเถระ” ตังอยูใ่ นโสดาปัตติผล
วันแรม ๓ คํา ทรงให้ “พระมหานามเถระ” ตังอยูใ่ นโสดาปั ตติผล
วันแรม ๔ คํา ทรงให้ “พระอัสสชิเถระ” ตังอยูใ่ นโสดาปัตติผล
อนึง ในวันแรม ๕ คํา ทรงให้ “พระปัญจวัคคีย์” ทังหมดตังอยูใ่ น “พระอรหัต” ด้วยเทศนา “อนัตต
ลักขณสตร
ู ”
่
่ ่ ่ “ธรรมไม่ มี” ทานกลาวถึ
่
่ ง “ความไมมี่ ตนและสาระอัน
อ้างเพิมเติม: บทวา่ “สุ ฺโญ” ทานไมกลาววา
เนืองด้วยตนในธรรมนัน” อนึง เมือชาวโลกพูดวา่: “เรื อนสูญ หม้ อสูญ ก็มิใช่ กล่ าวถึงความไม่ มีเรื อน
และหม้ อ กล่ าวถึงความไม่ มีสิงอืนในเรื อนและในหม้ อนัน” อนึง พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสความนีไว้วา่ :
“ก็สิงใดแลไม่ มีในสิงนัน ภิกษยุ่ อมพิจารณาสิงนันว่ าสญด้
ู วยเหตนัุ น แต่ สิงใดมีเหลืออย่ ใู นสิงนัน สิงนัน
่
่ ง “อนัตตลักขณสตร
่ นด้วย
มีอย่ ู ภิกษยุ่ อมร้ ูว่าสิงนีมีอย่ ู ดังนี” ในพระสูตรนี ทานกลาวถึ
ู ” เหลานั
ประการดังนี (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๒ - หน้าที 644 FILE 69)
่ าวา่ “ดวงตาเห็นธรรม” แปลจากคําวา่ “ธรรมจักษุ” หมายถึง ความรู ้เห็นตามเป็ นจริ ง
และเป็ นทีมาแหงคํ
ด้วยปั ญญาวา่: “สิงใดสิงหนึงมีความเกิดขึนเป็ นธรรมดา สิงนันทังหมดมีความดับเป็ นธรรมดา”
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่
่ คือ บุรุษ ๕๕ คน มี “ยสกลบตร
ตอจากนั
นทรงให้มหาชนหยังลงสู่ อริ ยภูมิ อยางนี
ุ ุ ” เป็ นประมุข “ภัทท
วัคคียกมาร
ุ ” ประมาณ ๓๐ คน ทีไรฝ้่ ายปุราณชฎิลประมาณ ๑,๐๐๐ คนทีหิ นราบ คยาสี สประเทศ ทีให้
มหาชน ๑๑ นหุ ต [๑๑๐,๐๐๐ คน] มี “พระเจ้ าพิมพิสาร” เป็ นประมุข ตังอยูใ่ นโสดาปั ตติผล ให้
มหาชน ๑ นหุต [๑๐,๐๐๐ คน] ตังอยูใ่ นสรณะสาม [พระพุทธ–พระธรรม–พระสงฆ์] ทรงรับพระเวฬุ
วันแล้ว ประทับอยูใ่ นพระเวฬุวนั นัน
ทรงตัง “พระสารีบุตร” และ “พระโมคคัลลานะ” ผูบ้ รรลุปฐมมรรค โดยการนําของพระอัสสชิเถระ
ลา “อาจารย์ สญชัย” เข้ามายังสํานักของพระองค์พร้อมด้วยบริ วาร ทําให้แจ้งผลอันเลิศบรรลุ “ทีสดุ
แห่ งสาวกบารมีญาณ” แล้วไว้ใน “ตําแหน่ งสาวกผ้ เู ลิศ” เสด็จไปกรุ งกบิลพัสดุต์ ามคําเชือเชิญของ
“พระกาฬทายี
ุ เถระ” ทรงทรมานหมู่พระญาติผกู ้ ระด้างเพราะมานะ ด้วยยมกปาฏิหาริ ย ์ ทรงให้พระ
ชนกตังอยูใ่ น “อนาคามิผล” และให้ “พระมหาปชาบดี” ตังอยูใ่ น “โสดาปัตติผล” ทรงให้ “นันท
กมาร
ุ ” และ “ราหลกมาร
ุ ุ ” บรรพชา แล้วเสด็จกลับมายังกรุ งราชคฤห์อีก
่ เมือพระศาสดาเสด็จเข้าอาศัย กรงเวสาลี
สมัยตอมา
ประทับอยูท่ ี กฏาคารศาลา
พระเจ้ าสทโธทนมหา
ุ
ู
ุ
ราช ทรงทําให้แจ้งซึง “พระอรหัตปริ นิพพาน” ภายใต้เศวตฉัตรนันเอง
ิ
่ งบาทบริ จาริ กา
ครังนัน “พระมหาปชาบดีโคตมี” ได้เกดความคิ
ดทีจะบรรพชา ลําดับนัน เหลาหญิ
[หญิงรับใช้] ของกุมาร ๕๐๐ คน ทีออกบวชในเวลาจบเทศนา “กลหวิวาทสตร
ู ” ทีริมฝังแม่ นําโรหิณี
ั
ได้พร้อมใจกนไปเฝ้
าพระมหาปชาบดี ทุกคนทูลวา่ จักบวชในสํานักของพระศาสดา ตังให้พระมหาป
็
ชาบดีเป็ นหัวหน้าประสงค์จะไปเฝ้ าพระศาสดา กพระมหาปชาบดี
นี เมือก่ อนได้ ทูลขอบรรพชากะ
พระศาสดาครังหนึงแล้ วไม่ ได้
ั [ชางตั
่ ดผม ชางโกนผม
่
] มาปลงพระเกสาแล้วครองผ้ากาสายะ พา “สากิ
ฉะนัน จึงรับสังให้เรี ยกกลบก
่ นทังหมดไปกรุ งเวสาลี ขอร้อง “พระอานนทเถระ” ให้ออ้ นวอน
ยานี” [เจ้าหญิงวงศ์ศากยะ] เหลานั
ิ
่ เกดใน
“พระทศพล” จึงได้บรรพชาและอุปสมบทด้วยการรับ “ครธรรม
๘ ประการ” [พระเถรี เหลาใด
ุ
อริ ยชาติ [เป็ นพระอริ ยะ] เมือพระศาสดายังทรงพระชนม์อยู่ เรี ยกวา่ “สาวิกาต่ อหน้ า” นันคือ
่
“ครุ ธัมปฏิคคหณอุปสัมปทา” ได้แก่ อุปสัมปทาทีทรงอนุญาตแกพระนางมหาปชาบดี
ด้วยการรับครุ
่ ๒ ประเภท ต่างโดยเป็ นสาวิกาตอ่
ธรรม ๘ ผูม้ ีจิตหลุดพ้นด้วยดี และผูม้ ีปัญญาหลุดพ้นด้วยดี ชือวามี
ิ นอกนีทงั หมดกได้
็ อุปสมบทพร้อมกนั
หน้าและเป็ นสาวิกาลับหลัง] แม้สากยานี
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[วิจารณ์ :
ครธรรม
๘ ประการ
ุ
(พระวินยั ปิ ฎก มหาวิภงั ค์ เลม่ ๒ - หน้าที 363 -364 FILE 04)
๑. ภิกษุณีอุปสมบทแล้วได้ ๑๐๐ พรรษา ต้องทําการกราบไหว้ การต้อนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม
่่
แกภิ่ กษุผอู ้ ุปสนบทแล้วในวันนัน ธรรมนี อันภิกษุณีตอ้ งสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมลวง
ละเมิดตลอดชีวิต
๒. ภิกษุณีไมพึ่ งอยูจ่ าํ พรรษาในอาวาสทีไมมี่ ภิกษุ ธรรมแม้นีอนั ภิกษุณีตอ้ งสักการะ เคารพ นับถือ
่่
บูชา ไมลวงละเมิ
ดตลอดชีวติ
ึ อน
๓. ภิกษุณีตอ้ งหวังธรรม ๒ ประการ คือ ถามอุโบสถ ๑ ไปรับโอวาท ๑ จากภิกษุสงฆ์ทุกกงเดื
่่
ธรรมแม้นนี อันภิกษุณีกต้็ องสักการะเคารพนับถือ บูชา ไมลวงละเมิ
ดตลอดชีวิต
่ ่ กเตือน] ในสงฆ์สองฝ่ าย [ภิกษุสงฆ์–
๔. ภิกษุณีผจู ้ าํ พรรษาแล้ว ต้องปวารณา [เปิ ดโอกาสให้วากลาวตั
ี ๑ ธรรมแม้นนี อัน
ภิกษุณีสงฆ์] โดยสถานทัง ๓ คือ ด้วยได้เห็น ๑ ด้วยได้ฟัง ๑ ด้วยรังเกยจ
่่
ภิกษุณีกต้็ องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมลวงละเมิ
ดตลอดชีวิต
ึ อน
๕. ภิกษุณีล่วงละเมิดครุ ธรรมแล้ว ต้อง “ประพฤติปักขมานัต” [ชือ “วุฏฐานวิธี” มานัต (นับ) กงเดื
่ กษุณีเพืออาบัติทีปิ ดไว้หรื อมิได้ปิด] ในสงฆ์สองฝ่ าย ธรรมแม้นนี อันภิกษุณีก็
ทีสงฆ์ให้แกนางภิ
่่
ต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมลวงละเมิ
ดตลอดชีวติ
๖. ภิกษุณีตอ้ งแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ์สองฝ่ าย เพือ “สิกขมานา” [สามเณรี ผมู ้ ีอายุถึง ๑๘ ปี แล้ว อีก
๒ มีจะครบบวชเป็ นภิกษุณี] ผูศ้ ึกษาสิ กขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปี แล้ว ธรรมแม้นอัน
่่
ภิกษุณีกต้็ องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมลวงละเมิ
ดตลอดชีวิต
่
่
๗. ภิกษุณีไมพึ่ งดา่ ไมพึ่ งบริ ภาษภิกษุ โดยปริ ยายอยางใดอยางหนึ
ง ธรรมแม้นี อันภิกษุณีตอ้ งสักการะ
่่
เคารพ นับถือ บูชา ไมลวงละเมิ
ดตลอดชีวติ
่ ภิกษุณีทงั หลายสอนภิกษุเปิ ดทางให้ภิกษุทงั หลายสอนภิกษุณี
๘. ตังแตวั่ นนีเป็ นต้นไป ปิ ดทางไมให้
่่
ได้ ธรรมแม้นีอนั ภิกษุณีกต้็ องสักการะเคารพ นับถือ บูชา ไมลวงละเมิ
ดตลอดชีวิต]
่
่ องนีโดยพิสดาร มาแล้วในบาลีนนั ๆ ทังนัน
นีเป็ นความยอในเรื
องนี สวนเรื
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่ แล้ว เข้าเฝ้ าพระศาสดา ถวายบังคมแล้วยืนอยู่ ณ ทีสมควรแหง่
“พระมหาปชาบดี” อุปสมบทอยางนี
่
หนึง ครังนัน พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกพระมหาปชาบดี
นนั พระนางนันเรี ยน “กัมมัฏฐานใน
สํานักของพระศาสดา” ได้บรรลุ “พระอรหัต” ภิกษุณี ๕๐๐ ทีเหลือได้บรรลุพระอรหัตในเวลาจบ
่ ่ แล้ว เหลาหญิ
่ งมีตระกูลสะใภ้ของ
“นันทโกวาทสตร
ู ” เมือภิกษุณีสงฆ์ตงั มันดีเป็ นปึ กแผนอยางนี
ตระกูล และกุมาริ กาในตระกูลทังหลาย ในคามนิคมชนบทและราชธานีนนั ๆ ได้ฟังความที
พระพุทธเจ้าเป็ นผูต้ รัสรู ้ดีแล้ว ความทีพระธรรมเป็ นพระธรรมทีพระพุทธเจ้าตรัสดีแล้ว และความที
่ ง และเกดิ “ความสังเวชใน
พระสงฆ์เป็ นผูป้ ฏิบตั ิดีแล้ว มีความเลือมใสในพระศาสนาเป็ นอยางยิ
สังสารวัฏ” จึงขออนุญาตสามี บิดามารดา และญาติของตนๆ บวชถวายชีวิตในพระศาสนา และครัน
บวชแล้วเป็ นผูถ้ ึงพร้อมด้วยศีลและอาจาระ ได้รับโอวาทในสํานักของพระศาสดาด้วยของพระเถระ
่ นด้วย เพียรพยายามอยู่ ไมนานนั
่
็ บรรลุ “พระอรหัต” กคาถาทั
็
เหลานั
กกได้
งหลายทีพระเถรี ภาษิตในที
่ ทาน เป็ นต้น เหลานั
่ น ภายหลัง “พระสังคีติกาจารย์ ” ทังหลายรวมกนยกขึ
่ ั
นันๆ ด้วยอํานาจเปลงอุ
นสู่
“สังคีติ” [อย่ างเช่ น พระสารี บตุ รได้ แสดงสังคีติสูตร อันเป็ นต้ นแบบของการสังคายนา] จัดเป็ น “เอก
่ ชือ “เถรี
นิบาต” [หมวด ๑: จัดเข้าลําดับตามจํานวนหัวข้อธรรมเป็ นหมวด ๑] เป็ นต้น คาถาเหลานี
่
่ นเป็ น “นิบาต” [หมวด] เป็ นต้น ได้กลาวไว้
่ แล้วให้หนหลังนันแล บรรดา
คาถา” การแบงคาถาเหลานั
่ น “เอกนิบาต” เป็ น “นิบาต” แรก แม้ใน “เอกนิบาต” นัน คาถานีวา่ :
“นิบาต” เหลานั
ดกู่ อนพระเถรี ท่ านจงเอาท่ อนผ้ าทําจีวรนุ่งห่ ม แล้วพักผ่ อนให้ สบายเถิด เพราะราคะของท่ านสงบ
แล้ว เหมือนผักดองแห้ งอย่ ูในหม้ อ ดังนี
ิ นอยางไร
่
อันเป็ น “คาถาแรก” คาถานันเกดขึ
่ ั ่ ในอดีตกาล กุลธิดาคนหนึงเลือมใสยิงในพระศาสนาในกาลของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า
เลากนมาวา
ิ ลาดทราย ผูกเพดาน
“พระนามโกนาคมนะ” นิมนต์พระศาสดา ในวันที ๒ ให้สร้างมณฑปกงไม้
่
พระศาสดา
ข้างบน บูชาด้วยของหอมและดอกไม้ เป็ นต้น แล้วให้คนไปกราบทูลกาลแดพระศาสดา
เสด็จไปทีมณฑปนัน ประทับนังบนอาสนะทีปูลาดไว้ กุลธิดานันถวายบังคมพระผูม้ ีพระภาคเจ้า
่
อังคาส [ถวายพระ–เลียงพระ] ด้วยของเคียวของบริ โภคอยางประณี
ตแล้วให้พระผูม้ ีพระภาคเจ้าผูเ้ สวย
่
เสร็ จลดพระหัตถ์ลงจากบาตร ครองไตรจีวร พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาแกนางแล้
วเสด็จหลีก
ิ
่ ยวอยูใ่ นสุ คติภูมิทังหลายนันเอง
ไป กุลธิดานันทําบุญตลอดอายุ เวลา สิ นอายุบงั เกดในเทวโลก
ทองเที
ตลอด ๑ พุทธันดร [ช่ วงเวลาในระหว่ างแห่ ง ๒ พุทธุปบาทกาล ช่ วงเวลาในระหว่ าง นับจากทีศาสนา
ของพระพุทธเจ้ าพระองค์ หนึงสูญสิ นแล้ ว จนถึงพระพุทธเจ้ าพระองค์ ใหม่ เสด็จอุบัติ คือ ช่ วงเวลาที
โลกว่ างพระพุทธศาสนา]
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ิ
็ ิ “ความ
ในกาลของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า “พระนามกัสสปะ” บังเกดในตระกู
ลคฤหบดี พอรู ้เดียงสากเกด
สังเวชในสังสารวัฏ” จึงบรรพชาอุปสมบทในพระศาสนา บวชเป็ น “ภิกษณี
ุ ” อยู่ ๒๐,๐๐๐ ปี ตายทังที
ิ
ิ
เป็ นปุถุชนบังเกดในสวรรค์
เสวยสมบัติในสวรรค์ตลอด ๑ พุทธันดร บังเกดในตระกู
ลกษัตริ ยม์ หาศาล
กรุ งเวสาลี ในพุทธุปบาทกาลนี [ในช่ วงสมัยพระพุทธเจ้ าองค์ นี] คนทังหลายเรี ยกเธอวา่ “เถริกา”
่ าสัน เธอเจริ ญวัย บิดามารดาให้แก่ “ขัตติยกมาร
ั
เพราะมีรูปรางลํ
ลและ
ุ ” ผูม้ ีชาติเสมอกนโดยตระกู
ประเทศ เป็ นต้น เธอบูชาสามีเหมือนเทวดาอยู่ ได้ศรัทธาในพระศาสนาคราวพระศาสดาเสด็จกรุ งเว
่
่
ิ
สาลี ยอมาเธอได้
ฟังธรรมใน “สํานักของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี ” เกดชอบใจบรรพชา
บอกแกสามี
่ ญาต แตเพราะเธอสร้
่
ํ
วา่ จักบวช สามีไมอนุ
างบุญบารมีมา เธอพิจารณาธรรมตามทีได้ฟัง กาหนด
รู ปธรรมและอรู ปธรรม ประกอบวิปัสสนาอยูเ่ นืองๆ
่ ตังขึน เปลวไฟนันทําให้ภาชนะที
อยูม่ าวันหนึง เมือเธอหุ งหาอาหารอยูใ่ นครัวใหญ่ เปลวไฟใหญได้
ิ ยงเปรี ยะๆ เธอเห็นดังนันจึงยึดข้อนันแหละเป็ นอารมณ์ ใครครวญความไมเที
่
่ ยงทีปรากฏขึน
สิ นเกดเสี
่ ยงิ จากนันได้ยกความเป็ น “อนิจจัง–ทกขั
อยางดี
ุ ง–อนัตตา” ขึนในครัวนัน เจริ ญวิปัสสนา ขวนขวาย
่ เสื อผ้าทีสวยงาม
่
โดยลําดับ ได้ดาํ รงอยูใ่ น “อนาคามิผล” ตามลําดับแหงมรรค
ตังแตนั่ นมาเธอไมใช้
หรื อเครื องประดับ เมือสามีถามวา่: “ทีรั ก เหตุไรเดียวนีเธอจึ งไม่ ใช้ เสื อผ้ าทีสวยงามหรื อเครื องประดับ
เหมือนเมือก่ อน” นางจึงบอกวา่: “ตนไม่ ควรอยู่เป็ นคฤหัสถ์ ” แล้วขออนุญาตบวช สามีนาํ เธอไป
่ ่ ข้าแตพระแมเจ้
่
่ า โปรดบวชให้นางนีเถิด
“สํานักของพระมหาปชาบดีโคตมี” ด้วยบริ วารใหญ่ กลาววา
เหมือน “วิสาขอบาสก
” นํา “ธรรมทินนา” [พระธัมมทินนา เป็ นเอตทัคคะในบรรดาภิกษุณีสาวิกาผู ้
ุ
เป็ นธรรมกถึก] ไปฉะนัน
่
ครังนัน “พระมหาปชาบดีโคตมี” ให้นางบรรพชาอุปสมบทแล้ว นําไปวิหารแสดงแกพระศาสดา
เมือ
่ ตรัสพระคาถานีวา่
่ งแกนาง
ทําอารมณ์ทีเห็นตามปกตินนั เองให้แจมแจ้
ดกู่ อนเถรี เธอจงเอาท่ อนผ้ าทําจีวรน่ ุงห่ ม แล้วพักผ่ อนให้ สบายเถิด เพราะราคะของเธอสงบแล้ว
เหมือนผักดองแห้ งอย่ ูในหม้ อ
่ น บทวา่ “สขํุ” แสดงภาวนปุงสกะ บทวา่ “สปาหิ
บรรดาบทเหลานั
ุ ” เป็ นคําสัง บทวา่ “เถริเก” เป็ นคํา
เรี ยก บทวา่ “กตฺวา โจเฬน ปารตา
ุ ” เป็ นคําประกอบด้วยความมักน้อย บทวา่ “อปสนฺ
ุ โต หิ เต ราโค”
่ ิ พึงให้สงบ
เป็ นคําประกาศผลการปฏิบตั ิ บทวา่ “สกฺุ ขฑากํ ว” เป็ นคําแสดงความไมมี่ สาระแหงกเลสที
่ ยงคือวางเปลาของหม้
่
่
บทวา่ “กมฺุ ภิย”ํ เป็ นคําแสดงความไมเที
อทีใสผั่ กดองนัน
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็ ่ “สปาหิ
อนึง บทวา่ “สขํุ” นี เป็ นชือของสิ งทีปรารถนา ความวา่ มีสุขปราศจากทุกข์ กบทวา
ุ ” นี เป็ นคํา
่ ริยาบถ ๔ ความวา่ เพราะฉะนัน ทานจงสํ
่
แสดงการผอนอิ
าเร็ จอิริยาบถทัง ๔ ตามสบายทีเดียว คือ จง
็ ง แตกมี
่ ็ ความวา่ “ถึงความเป็ น
่
อยูอ่ ยางสบาย
บทวา่ “เถริเก” นีเป็ นบทประกาศชือของพระเถรี นนั กจริ
่
คือประกอบด้วยธรรมมีศีล
ผู้มนในพระศาสนาที
ั
มัน” เพราะภาวะทีรู ้ตามเนือความได้เป็ นสวนมาก
่ าบังสุ กลุ ทําจีวรปกปิ ดสรี ระ คือ นุ่ง
เป็ นต้นอันมัน บทวา่ “กตฺวา โจเฬน ปารตา
ุ ” ความวา่ จงเอาทอนผ้
่ านัน “หิ” ศัพท์ในบทวา่ “อปสนฺ
และหมผ้
ุ โต หิ เต ราโค” มีเนือความวา่ “เหตุ” อธิบายวา่ เพราะ “กาม
่
ิ
่
ราคะ” ทีเกดในสั
นดานของทานสงบแล้
ว คือ ถูกเผาด้วยไฟ คือ “อนาคามิมรรคญาณ” บัดนี ทานจง
่
เผาราคะทียังเหลืออยูน่ นั ด้วยไฟคือ “มรรคญาณอันเลิศ” พักผอนให้
สบายเถิด
่
บทวา่ “สกฺุ ขฑากํ ว กมฺุ ภิย”ํ ความวา่ ยอมสงบเหมื
อนผักดองเล็กน้อย ในภาชนะร้อนนัน เขาเคียวด้วย
่
เปลวไฟแรงร้อนแห้งไป อีกอยางหนึ
ง เหมือนเมือเอาผักดองเจือนํา ขึนตังเคียวบนเตา เมือนํายังมีอยู่
่ อดพลาน
่ แตเมื
่ อหมดนํา ยอมสงบนิ
่
่
ผักดองนันยอมเดื
งฉันใด “กามราคะ” ในสันดานของทานสงบ
่
ิ
่
แล้ว ทานจงทํ
ากเลสแม้
ทีเหลืออยูใ่ ห้สงบแล้ว พักผอนให้
สบายเถิด ฉันนัน
่ าและ
“พระเถรี บรรลพระอรหั
ตพร้ อมด้ วยปฏิสัมภิทาทังหลาย” ในเวลาจบคาถา เพราะอินทรี ยแ์ กกล้
ุ
่ งกลาวไว้
่ ในอปทานวา่ :
เพราะพระศาสดาเทศนาไพเราะ เพราะเหตุนนั ทานจึ
เราสร้ างมณฑปถวายพระพทธเจ้
ุ าโกนาคมนะ และได้ ถวายพระสถปอั
ู นบวรแด่ พระพทธเจ้
ุ าผ้ ู
เผ่ าพันธ์ ุมนษย์
นันๆ ทกุ
ุ เราไปในทีใดๆ เป็ นชนบทก็ตาม นิคมและราชธานีกต็ าม ย่ อมมีคนบชาในที
ู
แห่ ง นีเป็ นผลของการทําบญ
ุ เราเผากิเลสแล้ว ภพทังหมดเราถอนได้ แล้ว เราตัดเครืองผกพั
ู น เป็ นผู้ไม่
มีอาสวะอย่ ูดังช้ างพังตัดเชือกแล้ ว การมาเฝ้ าพระพทธเจ้
ุ าผู้ประเสริฐของเรา เป็ นการมาดีแล้ วหนอ
เราได้ บรรลุ “วิชชา ๓” ตามลําดับ เราปฏิบตั ิตามคําสอนของพระพทธเจ้
ุ าแล้ว คณวิ
ุ เศษเหล่านี คือ
“ปฏิสัมภิทา ๔–วิโมกข์ ๘–และ–อภิญญา ๖” เราทําให้ แจ้ งแล้ว เราปฏิบัติตามคําสอนของพระพทธเจ้
ุ า
แล้ว
่ ทานได้ภาษิตคาถานันทีเดียว เหตุนนั คาถานีจึงได้เป็ น
ครันได้บรรลุพระอรหัตแล้ว พระเถรี เมือเปลงอุ
่
ํ
่ ่ อ
คาถาของพระเถรี นนั ด้วยคาถาทีพระเถรี กลาวในที
นัน เป็ นอันกาหนด
“ราคะ” ได้อยางไมเหลื
่ ง “ความสงบกิเลสทังหมด” ในทีนี
เพราะบรรลุ “ความสงบ” นันได้ดว้ ย “มรรคอันเลิศ” และทีกลาวถึ
กด้็ วย “ความสงบราคะ” นันเอง ฉะนัน พึงเห็นข้อนัน เพราะ “กิเลสธรรม” ทังหมดสงบได้ เพราะ
่ วา่ :
ตังอยูร่ ่ วมกนั สมจริ งดังทีกลาวไว้
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โมหะใดเกิดร่ วมกับอทธั
ุ จจะและวิจิกจิ ฉา อันเราร้ ู แล้ว โมหะนันก็รวมกันกับราคะ เพราะตังอยู่ร่วมกัน
โดยการละ
่ ่ “ความสงบแห่ งสังกิเลสทังปวง” ทานกลาวไว้
่
่ ในทีนี ฉันใด แม้ในทีทุกแหงทานก
่ ่ ็
เหมือนอยางวา
่
่ งกเลสเหลานั
ิ
่ น ฉันนัน ฉะนัน พึงทราบโดยทีสงบกเลสได้
ิ
กลาวความสงบแหงสั
สาํ เร็ จในตอนต้น
่
ด้วย “ตทังคปหานะ” ละด้วยองค์นนั ๆ ในขณะแหงสมถะและวิ
ปั สสนาด้วย “วิกขัมภนปหานะ” ละ
่ ในขณะแหงมรรค
่
่
ด้วยขมไว้
[อริ ยมรรค ๔] ด้วย “สมจเฉทปหานะ
” ละด้วยถอนขึน ในขณะแหงผล
ุ
[อริ ยผล ๔] ด้วย “ปฏิปัสสัทธิปหานะ” ละด้วยสงบระงับ “ความสําเร็ จแห่ งปหานะทัง ๔” พึงทราบ
ด้วยความสงบนัน
็ ถึง “นิสสรณปหานะ” หมายถึง ดับด้วยสลัดออกได้ หรื อดับ
[วิจารณ์ : ถ้าบรรลุถึง “ปหานะ ๕” กได้
่ คือ ดับกเลสเสร็
ิ
ิ บแล้วนันยังยืนตลอดไป ภาวะ
ด้วยปลอดโปรงไป
จสิ นแล้วดํารงอยูใ่ นภาวะทีกเลสดั
นันชือ “นิสสรณปหานะ” ได้แก่ “อมตธาตุ” คือ “นิพพาน” ในข้อนี ให้เปรี ยบเทียบกบั ไวพจน์แหง่
ิ ภาวะไร้กิเลสและไมมี่ ทุกข์เกดขึ
ิ น (๒) “ปหาน ๕” การ
นิพพาน ได้แก่ (๑) “นิโรธ ๕” ความดับกเลส
ิ (๓) “วิมตุ ติ ๕” ความหลุดพ้น (๔) “วิเวก ๕” ความสงัด ความปลีกออก (๕) “วิราคะ ๕”
ละกเลส
ํ ด ความสํารอกออกได้ (๖) “โวสสัคคะ ๕” ความสละคืน ความปลอย
่ การวางเฉย
ความคลายกาหนั
ั มปยุตตธรรมทังหลายในปฏิสงั ยุตด้วย โพธิปักขิยธรรม ๓๗ โดยแบงระยะ
่
อนึง ให้พจิ ารณารวมกบสั
ออกเป็ น (๑) สติปัฏฐาน ๔ (๒) สัมมัปปธาน ๔–อิทธิ บาท ๔ (๓) อินทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–
มรรคมีองค์ ๘ โดยรวมกบั “โลกตตรธรรม
๙: มรรค ๔–ผล ๔–นิพพาน ๑” ซึงเรี ยกวา่ “ธรรมสามัคคี”
ุ
นันคือ ประกอบด้วย ๒ ประการ ดังนี
(๑) ธรรมทังหลายประชมรวมกั
นเป็ นหนึงเดียว (พิจารณาเห็นความเป็ นลักษณะสากลแหง่
ุ
ธรรม = Universality หรื อ อปมาน
: Induction–การสังเคราะห์: Synthesis ซึงประกอบด้วย
ุ
การเปรี ยบเทียบ: Comparison กบั การเทียบเคียง: Analogy โดยขันตอนทังหมดเรี ยกอีก
อยา่งวา่ “โยนิโสมนสิการ: Analytic Thinking” เพือหาข้อสรุ ปหลักทีสร้างหรื อยืนยันทฤษฎี
ตามหลักธรรม เทียบเคียงได้กบั “กลาปวิปัสสนา–กลาปสัมมสนะ–นยวิปัสสนา–สมุทา
่
ยมนสิ การ” หมายถึง พิจารณาธรรมอยางรวมๆ
โดยรวมเป็ นหมวด หรื อรวบทังกลุ่มเป็ น
่ ยง ฌานธรรมเหลานี
่ ไมมี่ แล้วกมี็ ขึน มีแล้ว
่ ่ รู ปธรรมทังปวง ไมเที
ข้อสรุ ปเชิงทฤษฎี เชนวา
็ ่ เป็ นต้น)
กไมมี
(๒) โดยธรรมทังหลายนัน ไม่ ละเมิดซึงกันและกัน (พิจารณาเห็นความเป็ นลักษณะเฉพาะแหง่
ธรรม = Uniqueness หรื อ อนมาน
ุ : Deduction–การวิเคราะห์: Analysis ซึงประกอบด้วย
การเปรี ยบเทียบ: Comparison กบั การเทียบเคียง: Analogy โดยขันตอนทังหมดเรี ยกอีก
่ ่ “โยนิโสมนสิการ: Analytic Thinking” เพือหาข้อสรุ ปยอยเพื
่ อการจัดแยกแยะ
อยางวา
จําแนกหมวดหมู่ เทียบเคียงได้กบั “กลาปวิปัสสนา–กลาปสัมมสนะ–นย
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่ เชน่
วิปัสสนา–สมุทายมนสิ การ” หมายถึง การพิจารณาโดยองค์ หรื อโดยแยกรายข้อยอย
พิจารณาองค์ฌานตามลําดับข้อ หรื อเป็ นรายข้อ)
เพราะฉะนัน โดยสรุ ปแล้ว จึงรวมเป็ น “โลกตตรธรรม
๔๖” และ “อาสวักขยญาณ” รวมทังหมด
ุ
่
เป็ น “โลกตตรธรรม
๔๗” กอนบรรลุ
ถึง “นิพพาน ๒: สอุปาทิเสสนิพพาน–อนุปาทิเสสนิ
ุ
พพาน” อีกประการหนึง คําวา่ “โยนิโสมนสิการ” มีนยั แสดงถึง “ปฏิจจสมปบาท
๑๒” [อิ
ุ
ิ นพร้อมแหงธรรม
่
ทัปปัจจยตา–ปั จจยาการ–ตถตา: Conditioned Genesis] หมายถึง การเกดขึ
ั ิ นพร้อม การทีสิ งทังหลายอาศัยกนๆ
ั จึงเกดมี
ิ ขึน
ทังหลายเพราะอาศัยกนั ธรรมทีอาศัยกนเกดขึ
ี ั ารพิจารณามิติแหงความสั
่
่
หรื อในธรรมระดับสู งขึนไปอีก ซึงเกยวกบก
มพันธ์ระหวางธรรม
หรื อสภาวธรรมทังหลายทีมาประชุมรวมกนั คือ “ปัจจัย ๒๔” หมายถึง ลักษณะหรื ออาการแหง่
่ งทังหลาย ทีสิ งหนึงหรื อสภาวธรรมอยางหนึ
่
่
ความสัมพันธ์ระหวางสิ
ง เป็ นองค์ประกอบทีชวย
ื น คําจุน เป็ นเหตุ หรื อเป็ นเงือนไข ให้สิงอืน หรื อสภาวธรรมอยางอื
่ น เกดขึ
ิ น คงอยู่
เอือ เกอหนุ
่
่
หรื อเป็ นไปอยางใดอยางหนึ
ง]
่ ลสัมปทา ทานแสดงด้
่
บรรดา “ปหานะทัง ๔” นัน ความสําเร็ จแหงสี
วย “ตทังคปหานะ” คือ
่
“ความสําเร็ จแห่ งสมาธิสัมปทา” ทานแสดงด้
วย “วิกขัมภนปหานะ” คือ “ความสําเร็ จ
่ แสดงด้วยปหานะนอกนี โดยความสําเร็ จ คือ บรรลุดว้ ย “ปหานะ” [กจใน
ิ
แห่ งปัญญาสัมปทา” ทาน
ิ
สมุทยั สัจจ์] พระโยคาวจรยังการบรรลุ “สัจฉิกริ ิ ยา” [กจในนิ
โรธสัจจ์] และการบรรลุ “ปริ ญญา” [กจิ
ิ
ในทุกขสัจจ์] ให้สาํ เร็ จเหมือนยังการบรรลุ “ภาวนา” [กจในมรรคสั
จจ์] ให้สาํ เร็ จนันเอง เพราะไมมี่ สิง
นัน ในเมือสิ งนันไมมี่ แล บัณฑิตพึงทราบวา่ “สิ กขา ๓” [อธิสีลสิ กขา–อธิจิตตสิ กขา–อธิปัญญาสิ กขา]
่
ทานประกาศด้
วยความสําเร็ จ คือ “การบรรลุ ๔” [อริ ยสัจจ์ ๔: ทุกข์ –สมุทัย–นิโรธ–มรรค พร้อมด้วย
ิ
กจในอริ
ยสัจจ์ ๔: ปริ ญญา–ปหานะ–สัจฉิ กิริยา–ภาวนา] “ความงาม ๓” [อริ ยมรรคมีองค์ ๘ ใน
่ ่
ไตรสิ กขา = มัชฌิมาปฏิปทา] อยางทานประกาศด้
วยการปฏิบตั ิ “วิสุ ทธิ ๗” [คือ ขันตอนการชําระไตร
่
สิ ขาให้บริ สุทธิดว้ ยกุศลกรรมแหงญาณ
๑๖–โสฬสญาณ] ทีบริ บูรณ์ท่านประกาศด้วยคาถานี พระเถรี
่
องค์หนึงไมมี่ ใครรู ้จกั คือ ไมปรากฏชื
อและโคตร เป็ นต้น อธิบายวา่ ภิกษุณีผเู ้ ป็ นเถรี ถึงพร้อมด้วย
ลักษณะองค์หนึงได้ภาษิตคาถานี
จบ อรรถกถาอัญญตราเถรี คาถา ----------------่
ในดันดับตอไปนี
ให้พจิ ารณาธรรมลงในรายละเอียดแหง่ “ธัมมจักกัปปวัตตนสตร
ู ” เพือให้เป็ นแนวทางใน
่ ตามศักยภาพสวนบุ
่ คคล ดังนี
การปฏิบตั ิธรรมนังสมาธิ โดยสามารถทําให้บรรลุคุณวิเศษในระดับตางๆ
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ยคนั
ุ ทธวรรค ธรรมจักกกถา
ว่ าด้ วยธรรมจักร
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๒ - หน้าที 588 -594 FILE 69)
่ :–
[๖๑๔] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอยางนี
สมัยหนึง พระผูม้ ีพระภาคเจ้าประทับอยูท่ ีป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้พระนครพาราณสี ฯลฯ เพราะเหตุดงั นี
่
นัน ทานพระโกณฑั
ญญะ จึงมีชือวา่ “อัญญาโกณฑัญญะ” ดังนี
่ ่ นี “ทกขอริ
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยฟั
่ งมากอนวา
“จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
ยสั จจ์ –
ุ
ิ นเพราะ
ทกสมทั
ุ ุ ยอริยสั จจ์ –ทกขนิ
ุ โรธอริยสั จจ์ –ทกขนิ
ุ โรธคามินีปฏิปทาอริยสั จจ์ ” คําวา่ “แสงสว่ าง” เกดขึ
อรรถวา่ “สว่ างไสว”
(๑) “จักษุ” เป็ นธรรม ความเห็น เป็ นอรรถ (๒) “ญาณ” เป็ นธรรม ความร้ ู เป็ นอรรถ (๓) “ปัญญา” เป็ นธรรม
ความร้ ูทวั เป็ นอรรถ (๔) “วิชชา” เป็ นอรรถ ความแทงตลอด เป็ นธรรม (๕) “แสงสว่ าง”เป็ นธรรม ความ
่ จจะ มีสจั จะเป็ น
่ กข์ เป็ นทีตังแหงสั
สว่ างไสว เป็ นอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี เป็ นทีตังแหงทุ
อารมณ์ มีสจั จะเป็ นโคจร สงเคราะห์เข้าในสัจจะ นับเนืองในสัจจะ เข้ามาประชุมในสัจจะ ตังอยูใ่ นสัจจะ
ประดิษฐานอยูใ่ นสัจจะ
่
่
[๖๑๕] ชือวาธรรมจั
กร ในคําวา่ “ธมฺมจกฺก”ํ นี เพราะอรรถวากระไร
ชือวา่ “ธรรมจักร” เพราะอรรถวา่ พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงให้ธรรมและจักรเป็ นไป ทรงให้จกั รและธรรม
เป็ นไป ทรงให้จกั รเป็ นไปโดยธรรม ทรงให้จกั รเป็ นไปโดย (๑) การประพฤติ เป็ นธรรม ทรง ดํารง อยูใ่ น
ธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๒) ประดิษฐาน อยูใ่ นธรรมให้จกรเป็
ั นไป ทรงให้ประชาชนประดิษฐานอยูใ่ น
ธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๓) ความชํานาญ ในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงยังประชาชนให้บรรลุถึง
ความชํานาญในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๔) ความยอดเยียม ในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงให้
ประชาชนให้บรรลุถึงความยอดเยียมในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๕) ความแกล้ วกล้ า ในธรรมให้
จักรเป็ นไป ทรงให้ประชาชนบรรลุถึงความแกล้วกล้าในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๖) สักการะ ธรรมให้จกั ร
เป็ นไป ทรงเคารพธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๗) นับถือธรรม ให้จกั รเป็ นไป ทรง (๘) บูชา ธรรมให้จกั ร
เป็ นไป ทรง (๙) นอบน้ อม ธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๑๐) มีธรรมเป็ นธง ให้จกั รเป็ นไป ทรง (๑๑) มีธรรม
่ จกั รเป็ นไป ชือวา่ “ธรรมจักร” เพราะอรรถวา่ กธรรมจั
็
เป็ นยอด ให้จกั รเป็ นไป ทรงมีธรรมเป็ นใหญให้
กร
นันแล
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่
สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรื อ ใครๆ ในโลก ให้เป็ นไปไมได้
ชือวา่ “ธรรมจักร” เพราะอรรถวา่
[อินทรี ย ์ ๕]
“สั ทธินทรีย์” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“วิริยนิ ทรีย์” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“สตินทรีย์” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“สมาธินทรีย์” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“ปัญญินทรีย์” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
[พละ ๕]
“สั ทธาพละ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“วิริยพละ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“สติพละ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“สมาธิพละ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“ปัญญาพละ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
[โพชฌงค์ ๗]
“สติสัมโพชฌงค์ ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“ธัมมวิจยสั มโพชฌงค์ ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“วิริยสั มโพชฌงค์ ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“ปี ติสัมโพชฌงค์ ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“ปัสสั ทธิสัมโพชฌงค์ ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“สมาธิสัมโพชฌงค์ ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“อุเบกขาสั มโพชฌงค์ ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป

บทความที ๑๐๗ ประจําปี ๒๕๕๘ – อาณาจักรธรรมแห่ งธัมมจักกัปปวัตตนสู ตร – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๑๕

[มรรคมีองค์ ๘]
“สั มมาทิฏฐิ ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“สั มมาสั งกัปปะ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“สั มมาวาจา” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“สั มมากัมมันตะ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“สั มมาอาชีวะ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“สั มมาวายามะ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“สั มมาสติ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“สั มมาสมาธิ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
[ปั จจเวกขณญาณ = ปั ญญาในการพิจารณาเห็นธรรมทีเข้ามาประชุมในขณะนัน]
่ นใหญ่
“อินทรีย์” [อินทรี ย ์ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ ่ นไหว
“พละ” [พละ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมหวั
่ าออก
“สั มโพชฌงค์ ” [โพชฌงค์ ๗] เป็ นธรรมเพราะอรรถวานํ
่ นเหตุ
“มรรค” [มรรคมีองค์ ๘] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ งมัน
“สติปัฏฐาน” [สติปัฏฐาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ งไว้
“สั มมัปปธาน” [สัมมัปปธาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ สาํ เร็ จ
“อิทธิบาท” [อธิบาท ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาให้
่ นของแท้
“สั จจะ” [อริ ยสัจจ์ ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ ่ งซาน
่
“สมถะ” [สมถภาวนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมฟุ้
่ จารณาเห็น
“วิปัสสนา” [วิปัสสนาภาวนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาพิ
่ กิจเป็ นอันเดียวกนั
“สมถวิปัสสนา” [สมถะและวิปัสสนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวามี
่ ่่ ิ ั
“ธรรมทีเป็ นคู่” [ปั สสัทธิยคุ ฬาทิ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมลวงเกนกน
่ ารวม
“สี ลวิสุ ทธิ” [อธิสีลสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาสํ
่
“จิตตวิสุ ทธิ” [อธิจิตตสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวา่ไมฟุ้่ งซาน
่ น
“ทิฏฐิวสิ ุ ทธิ” [อธิปัญญาสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเห็
่ น
“วิโมกข์ ” [วิโมกข์ ๓] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาพ้
่
“วิชชา” [วิชชา ๓] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาแทงตลอด
่ ดพ้นปลอยวาง
่
“วิมุตติ” [วิมุตติ ๒] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาหลุ
่ ดขาด
“ญาณในความสิ นไป” [วิราคะ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ บ
“ญาณในความไม่ เกิดขึน” [นิโรธ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาระงั
่ นมูล
“ฉันทะ” [ศรัทธา ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
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่ นสมุฏฐาน
“มนสิ การ” [โยนิโสมนสิ การ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีรวม
“ผัสสะ” [ผัสสะ ๖] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีประชุม
“เวทนา” [เวทนา ๖] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นประธาน
“สมาธิ” [รู ปฌาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นใหญ่
“สติ” [สติปัฏฐาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ งกวาธรรมนั
่
“ปัญญา” [สัมมาทิฏฐิ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวายิ
นๆ
่
“วิมุตติ” [วิมุตติ ๕–อรหันต์วิมุตติสุข] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเ่ป็ นแกนสาร
่ นทีสุ ด ทรงให้ธรรมนันๆ
“นิพพานอันหยังลงในอมตะเป็ นธรรม” [นิพพาน ๒] เพราะอรรถวาเป็
เป็ นไป
[พิจารณาอริ ยสัจจ์ ๔]
่ ่ ก็ (๑)
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
[๖๑๖] “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอนวา
ํ
ํ
้ (๓) “ทุกขนิโรธอริ ยสัจจ์ ”
“ทุกขอริ ยสัจจ์ ” นีนนั ควรกาหนดรู
้ (๒) “ทุกสมุทัยอริ ยสัจจ์ ” นีนนั ควรกาหนดรู
ํ
นีนนั ควรกาหนดรู
้ (๔) “ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริ ยสัจจ์ ” นีนนั ควรกําหนดร้ ู ก็ (๑) “ทุกขอริ ยสัจจ์ ” นีนนั
ํ
ํ
ํ
้
ควรกาหนดรู
้ (๒) “ทุกสมุทัยอริ ยสัจจ์ ” นีนนั ควรกาหนดรู
้ (๓) “ทุกขนิโรธอริ ยสัจจ์ ” นีนนั ควรกาหนดรู
(๔) “ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริ ยสัจจ์ ” นีนนั เรากําหนดร้ ูแล้ ว
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
(๑) คําวา่ “จักษุ” เกดขึ
(๒) คําวา่ “ญาณ” เกดขึ
(๓) คําวา่
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
ิ นเพราะอรรถวาก
่ ระไร (๕) คําวา่ “แสงสว่ าง”
“ปัญญา” เกดขึ
(๔) คําวา่ “วิชชา” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ เห็น (๒) คําวา่ “ญาณ” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ รู้ (๓) คําวา่ “ปัญญา”
(๑) คําวา่ “จักษุ” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ รู้ ทัว (๔) คําวา่ “วิชชา” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ แทงตลอด (๕) คําวา่ “แสงสว่าง” เกิดขึน
เกดขึ
เพราะอรรถวา่ สว่ างไสว
(๑) “จักษุ” เป็ นธรรม ความเห็น เป็ นอรรถ (๒) “ญาณ” เป็ นธรรม ความร้ ู เป็ นอรรถ (๓) “ปัญญา” เป็ นธรรม
ความร้ ูทวั เป็ นอรรถ (๔) “วิชชา” เป็ นอรรถ ความแทงตลอด เป็ นธรรม (๕) “แสงสว่ าง”เป็ นธรรม ความ
่ กข์–ทกขอริ
ยสัจจ์ [ทุกขสัจจ์]
สว่ างไสว เป็ นอรรถ ธรรม ๕ ประการนี อรรถ ๕ ประการนี (๑) เป็ นทีตังแหงทุ
ุ
่ โรธ–ทกขนิ
่ ทยั –ทกขสมทั
(๒) เป็ นทีตังแหงสมุ
ุ โรธอริ ยสัจจ์
ุ
ุ ยอริ ยสัจจ์ [สมุทยั สัจจ์] (๓) เป็ นทีตังแหงนิ
่
–ทกขนิ
[นิโรธสัจจ์] (๔) เป็ นทีตังแหงมรรค
ุ โรธคามินีปฏิปทาอริ ยสัจจ์ [มรรคสัจจ์] ประดิษฐานอยูใ่ นสัจจะ–
อริ ยสัจจ์ ๔
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่
ชือวา่ “ธรรมจักร” ในคําวา่ “ธมฺมจกฺก”ํ นี เพราะอรรถวากระไร
ชือวา่ “ธรรมจักร” เพราะอรรถวา่ พระผูม้ ีพระภาคทรงให้ธรรมและจักรเป็ นไป ทรงให้จกั รและธรรมเป็ นไป
ทรงให้จกั รเป็ นไปโดยธรรม ทรงให้จกั รเป็ นไปโดย (๑) การประพฤติ เป็ นธรรม ทรง ดํารง อยูใ่ นธรรมให้
จักรเป็ นไป ทรง (๒) ประดิษฐาน อยูใ่ นธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงให้ประชาชนประดิษฐานอยูใ่ นธรรมให้
จักรเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๓) ความชํานาญ ในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงยังประชาชนให้บรรลุถึงความ
ชํานาญในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๔) ความยอดเยียม ในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงให้ประชาชน
ให้บรรลุถึงความยอดเยียมในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๕) ความแกล้ วกล้ า ในธรรมให้จกั รเป็ นไป
ทรงให้ประชาชนบรรลุถึงความแกล้วกล้าในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๖) สักการะ ธรรมให้จกั รเป็ นไป
ทรงเคารพธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๗) นับถือธรรม ให้จกั รเป็ นไป ทรง (๘) บูชา ธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง
(๙) นอบน้ อม ธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๑๐) มีธรรมเป็ นธง ให้จกั รเป็ นไป ทรง (๑๑) มีธรรมเป็ นยอด ให้
่ จกั รเป็ นไป และ ชือวา่ “ธรรมจักร” เพราะอรรถวา่:
จักรเป็ นไป ทรงมีธรรมเป็ นใหญให้
“อินทรีย์” [อินทรี ย ์ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถว่าเป็ นใหญ่
่ ่ นไหว
“พละ” [พละ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมหวั
่ าออก
“สั มโพชฌงค์ ” [โพชฌงค์ ๗] เป็ นธรรมเพราะอรรถวานํ
่ นเหตุ
“มรรค” [มรรคมีองค์ ๘] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ งมัน
“สติปัฏฐาน” [สติปัฏฐาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ งไว้
“สั มมัปปธาน” [สัมมัปปธาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ สาํ เร็ จ
“อิทธิบาท” [อธิบาท ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาให้
่ นของแท้
“สั จจะ” [อริ ยสัจจ์ ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ ่ งซาน
่
“สมถะ” [สมถภาวนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมฟุ้
่ จารณาเห็น
“วิปัสสนา” [วิปัสสนาภาวนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาพิ
่ กิจเป็ นอันเดียวกนั
“สมถวิปัสสนา” [สมถะและวิปัสสนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวามี
่ ่่ ิ ั
“ธรรมทีเป็ นคู่” [ปั สสัทธิยคุ ฬาทิ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมลวงเกนกน
่ ารวม
“สี ลวิสุ ทธิ” [อธิสีลสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาสํ
่ ่ งซาน
่
“จิตตวิสุ ทธิ” [อธิจิตตสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมฟุ้
่ น
“ทิฏฐิวสิ ุ ทธิ” [อธิปัญญาสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเห็
่ น
“วิโมกข์ ” [วิโมกข์ ๓] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาพ้
่
“วิชชา” [วิชชา ๓] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาแทงตลอด
่ ดพ้นปลอยวาง
่
“วิมุตติ” [วิมุตติ ๒] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาหลุ
่ ดขาด
“ญาณในความสิ นไป” [วิราคะ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ บ
“ญาณในความไม่ เกิดขึน” [นิโรธ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาระงั
่ นมูล
“ฉันทะ” [ศรัทธา ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
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่ นสมุฏฐาน
“มนสิ การ” [โยนิโสมนสิ การ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีรวม
“ผัสสะ” [ผัสสะ ๖] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีประชุม
“เวทนา” [เวทนา ๖] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นประธาน
“สมาธิ” [รู ปฌาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นใหญ่
“สติ” [สติปัฏฐาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ งกวาธรรมนั
่
“ปัญญา” [สัมมาทิฏฐิ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวายิ
นๆ
่
่ นแกนสาร
“วิมุตติ” [วิมุตติ ๕–อรหันต์วิมุตติสุข] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีสุ ด ทรงให้ธรรมนันๆ
“นิพพานอันหยังลงในอมตะเป็ นธรรม” [นิพพาน ๒] เพราะอรรถวาเป็
เป็ นไป
[พิจารณาทุกขสมุทยั อริ ยสัจจ์]
่ ่ นี ทกข
ิ นในธรรมทังหลาย ทีเราไมเคยได้
่
[๖๑๗] “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอนวา
ุ
สมทัุ ยอริยสั จจ์ [อวิชชา–อสัมปชัญญะ–โมหะ และตัณหา = มูล ๒] “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง”
่ ่ ก็ ทกขสมทั
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยฟั
่ งมากอนวา
่ กข์] นีนนั แล ควรละ ก็
เกดขึ
ุ
ุ ยอริยสั จจ์ [เหตุแหงทุ
่ กข์] นีนนั แล เราละได้ แล้ ว
ทกขสมทั
ุ
ุ ยอริยสั จจ์ [เหตุแหงทุ
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
(๑) คําวา่ “จักษุ” เกดขึ
(๒) คําวา่ “ญาณ” เกดขึ
(๓) คําวา่
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
“ปัญญา” เกดขึ
(๔) คําวา่ “วิชชา” เกดขึ
(๕) คําวา่ “แสงสว่ าง”
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ เห็น (๒) คําวา่ “ญาณ” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ รู้ (๓) คําวา่ “ปัญญา”
(๑) คําวา่ “จักษุ” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ รู้ ทัว (๔) คําวา่ “วิชชา” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ แทงตลอด (๕) คําวา่ “แสงสว่าง” เกดขึ
ิ น
เกดขึ
เพราะอรรถวา่ สว่ างไสว
(๑) “จักษุ” เป็ นธรรม ความเห็น เป็ นอรรถ (๒) “ญาณ” เป็ นธรรม ความร้ ู เป็ นอรรถ (๓) “ปัญญา” เป็ นธรรม
ความร้ ูทวั เป็ นอรรถ (๔) “วิชชา” เป็ นอรรถ ความแทงตลอด เป็ นธรรม (๕) “แสงสว่ าง”เป็ นธรรม ความ
่ กข์–ทกขอริ
ยสัจจ์ [ทุกขสัจจ์]
สว่ างไสว เป็ นอรรถ ธรรม ๕ ประการนี อรรถ ๕ ประการนี (๑) เป็ นทีตังแหงทุ
ุ
่ ทยั –ทกขสมทั
่ โรธ–ทกขนิ
(๒) เป็ นทีตังแหงสมุ
ุ
ุ ยอริ ยสัจจ์ [สมุทยั สัจจ์] (๓) เป็ นทีตังแหงนิ
ุ โรธอริ ยสัจจ์
่
[นิโรธสัจจ์] (๔) เป็ นทีตังแหงมรรค
–ทกขนิ
ุ โรธคามินีปฏิปทาอริ ยสัจจ์ [มรรคสัจจ์] ประดิษฐานอยูใ่ นสัจจะ–
อริ ยสัจจ์ ๔ [ (๑) มีอริ ยสัจจ์ ๔ เป็ นอารมณ์ (๒) มีอริ ยสัจจ์ ๔ เป็ นโคจร (๓) สงเคราะห์เข้าในอริ ยสัจจ์ ๔ (๔)
นับเนืองในอริ ยสัจจ์ ๔ (๕) เข้ามาประชุมในอริ ยสัจจ์ ๔ (๖) ตังอยูใ่ นอริ ยสัจจ์ ๔ (๗) ประดิษฐานอยูใ่ น
อริ ยสัจจ์ ๔]
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่
ชือวา่ “ธรรมจักร” ในคําวา่ “ธมฺมจกฺก”ํ นี เพราะอรรถวากระไร
ชือวา่ “ธรรมจักร” เพราะอรรถวา่ พระผูม้ ีพระภาคทรงให้ธรรมและจักรเป็ นไป ทรงให้จกั รและธรรมเป็ นไป
ทรงให้จกั รเป็ นไปโดยธรรม ทรงให้จกั รเป็ นไปโดย (๑) การประพฤติ เป็ นธรรม ทรง ดํารง อยูใ่ นธรรมให้
จักรเป็ นไป ทรง (๒) ประดิษฐาน อยูใ่ นธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงให้ประชาชนประดิษฐานอยูใ่ นธรรมให้
จักรเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๓) ความชํานาญ ในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงยังประชาชนให้บรรลุถึงความ
ชํานาญในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๔) ความยอดเยียม ในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงให้ประชาชน
ให้บรรลุถึงความยอดเยียมในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๕) ความแกล้ วกล้ า ในธรรมให้จกั รเป็ นไป
ทรงให้ประชาชนบรรลุถึงความแกล้วกล้าในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๖) สักการะ ธรรมให้จกั รเป็ นไป
ทรงเคารพธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๗) นับถือธรรม ให้จกั รเป็ นไป ทรง (๘) บูชา ธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง
(๙) นอบน้ อม ธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๑๐) มีธรรมเป็ นธง ให้จกั รเป็ นไป ทรง (๑๑) มีธรรมเป็ นยอด ให้
่ จกั รเป็ นไป และ ชือวา่ “ธรรมจักร” เพราะอรรถวา่:
จักรเป็ นไป ทรงมีธรรมเป็ นใหญให้
่ นใหญ่
“อินทรีย์” [อินทรี ย ์ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ ่ นไหว
“พละ” [พละ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมหวั
่ าออก
“สั มโพชฌงค์” [โพชฌงค์ ๗] เป็ นธรรมเพราะอรรถวานํ
่ นเหตุ
“มรรค” [มรรคมีองค์ ๘] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ งมัน
“สติปัฏฐาน” [สติปัฏฐาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ งไว้
“สั มมัปปธาน” [สัมมัปปธาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ สาํ เร็ จ
“อิทธิบาท” [อธิบาท ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาให้
่ นของแท้
“สั จจะ” [อริ ยสัจจ์ ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ ่ งซาน
่
“สมถะ” [สมถภาวนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมฟุ้
่ จารณาเห็น
“วิปัสสนา” [วิปัสสนาภาวนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาพิ
่ กิจเป็ นอันเดียวกนั
“สมถวิปัสสนา” [สมถะและวิปัสสนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวามี
่ ่่ ิ ั
“ธรรมทีเป็ นคู่” [ปั สสัทธิยคุ ฬาทิ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมลวงเกนกน
่ ารวม
“สี ลวิสุ ทธิ” [อธิสีลสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาสํ
่ ่ งซาน
่
“จิตตวิสุทธิ” [อธิจิตตสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมฟุ้
่ น
“ทิฏฐิวสิ ุ ทธิ” [อธิปัญญาสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเห็
่ น
“วิโมกข์ ” [วิโมกข์ ๓] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาพ้
่
“วิชชา” [วิชชา ๓] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาแทงตลอด
่ ดพ้นปลอย
่ วาง
“วิมุตติ” [วิมุตติ ๒] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาหลุ
่ ดขาด
“ญาณในความสิ นไป” [วิราคะ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ บ
“ญาณในความไม่ เกิดขึน” [นิโรธ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาระงั
่ นมูล
“ฉันทะ” [ศรัทธา ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
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่ นสมุฏฐาน
“มนสิ การ” [โยนิโสมนสิ การ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีรวม
“ผัสสะ” [ผัสสะ ๖] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีประชุม
“เวทนา” [เวทนา ๖] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นประธาน
“สมาธิ” [รู ปฌาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นใหญ่
“สติ” [สติปัฏฐาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ งกวาธรรมนั
่
“ปัญญา” [สัมมาทิฏฐิ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวายิ
นๆ
่
่ นแกนสาร
“วิมุตติ” [วิมุตติ ๕–อรหันต์วิมุตติสุข] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีสุ ด ทรงให้ธรรมนันๆ
“นิพพานอันหยังลงในอมตะเป็ นธรรม” [นิพพาน ๒] เพราะอรรถวาเป็
เป็ นไป
[พิจารณาสติปัฏฐาน ๔]
ิ นในธรรม
[๖๑๘] ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
่ ่ การพิจารณาเห็นกายในกาย นี ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “จักษุ–ญาณ–
ทังหลายทีเราไม่เคยได้ฟังมากอนวา
่ ่ กการพิ
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
็ จารณาเห็นกายในกาย
ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอนวา
็ จารณาเห็นกายในกายนีนนั เราเจริ ญแล้ ว
นีนนั แล ควรเจริ ญ กการพิ
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคย
่
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
่ ่ การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา ทังหลายนี ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–
ได้ฟังมากอนวา
่ ่ กการพิ
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
็ จารณาเห็นเวทนาในเวทนานี
วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอนวา
็ จารณาเห็นเวทนาในเวทนานีนนั เราเจริ ญแล้ ว
นันแล ควรเจริ ญ กการพิ
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคย
่
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
่ ่ การพิจารณาเห็นจิตในจิต ทังหลายนี ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสง
ได้ฟังมากอนวา
่ ่ กการพิ
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
็ จารณาเห็นจิตในจิตนีนนั แล ควรเจริ ญ ก็
สว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอนวา
การพิจารณาเห็นจิตในจิตนีนนั เราเจริ ญแล้ ว
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคย
่
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
่ ่ การพิจารณาเห็นธรรมในธรรม ทังหลายนี ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–
ได้ฟังมากอนวา
่ ่ กการพิ
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
็ จารณาเห็นธรรมในธรรมนีนนั
วิชชา–แสงสว่าง” เกดขึ
ฟังมากอนวา
็ จารณาเห็นธรรมในธรรมนีนนั เราเจริ ญแล้ ว
แล ควรเจริ ญ กการพิ
่ ่ กการพิ
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
็ จารณา
“จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอนวา
่
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
เห็นกายในกายนี “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอน
็ จารณาเห็นกายในกายนีนนั แล ควรเจริ ญ กการพิ
็ จารณาเห็นกายในกายนีนนั เราเจริ ญแล้ว (๒)
วา่ (๑) กการพิ
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็ จารณาเห็นเวทนาในเวทนานีนนั แล ควรเจริ ญ กการพิ
็ จารณาเห็นเวทนาในเวทนานีนนั เราเจริ ญแล้ว
กการพิ
็ จารณาเห็นจิตในจิตนีนนั แล ควรเจริ ญ (๔) กการพิ
็ จารณาเห็นจิตในจิตนีนนั เราเจริ ญแล้ว กการ
็
(๓) กการพิ
็ รพิจารณาเห็นธรรมในธรรมนีนนั เราเจริ ญแล้ว
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมนีนนั แล ควรเจริ ญ กกา
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
(๑) คําวา่ “จักษุ” เกดขึ
(๒) คําวา่ “ญาณ” เกดขึ
(๓) คําวา่
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
“ปัญญา” เกดขึ
(๔) คําวา่ “วิชชา” เกดขึ
(๕) คําวา่ “แสงสว่ าง”
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ เห็น (๒) คําวา่ “ญาณ” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ รู้ (๓) คําวา่ “ปัญญา”
(๑) คําวา่ “จักษุ” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ รู้ ทัว (๔) คําวา่ “วิชชา” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ แทงตลอด (๕) คําวา่ “แสงสว่าง” เกดขึ
ิ น
เกดขึ
เพราะอรรถวา่ สว่ างไสว
[กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน]
(๑) “จักษุ” เป็ นธรรม ความเห็น เป็ นอรรถ (๒) “ญาณ” เป็ นธรรม ความร้ ู เป็ นอรรถ (๓) “ปัญญา” เป็ นธรรม
ความร้ ูทวั เป็ นอรรถ (๔) “วิชชา” เป็ นอรรถ ความแทงตลอด เป็ นธรรม (๕) “แสงสว่ าง”เป็ นธรรม ความ
่ ปัฏฐาน
่
(๒) เป็ นทีตังแหงสติ
สว่ างไสว เป็ นอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี (๑) เป็ นทีตังแหงกาย
(๓) มีสติปัฏฐานเป็ นอารมณ์ (๔) มีสติปัฏฐานเป็ นโคจรสงเคราะห์เข้าในสติปัฏฐาน (๕) นับเนืองในสติปัฏ
ฐาน (๖) เข้ามาประชุมในสติปัฏฐาน (๗) ตังอยูใ่ นสติปัฏฐาน (๘) ประดิษฐานอยูใ่ นสติปัฏฐาน
[เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน]
(๑) “จักษุ” เป็ นธรรม ความเห็น เป็ นอรรถ (๒) “ญาณ” เป็ นธรรม ความร้ ู เป็ นอรรถ (๓) “ปัญญา” เป็ นธรรม
ความร้ ูทวั เป็ นอรรถ (๔) “วิชชา” เป็ นอรรถ ความแทงตลอด เป็ นธรรม (๕) “แสงสว่ าง”เป็ นธรรม ความ
่ ปัฏ
่
(๒) เป็ นทีตังแหงสติ
สว่ างไสว เป็ นอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี (๑) เป็ นทีตังแหงเวทนา
ฐาน (๓) มีสติปัฏฐานเป็ นอารมณ์ (๔) มีสติปัฏฐานเป็ นโคจรสงเคราะห์เข้าในสติปัฏฐาน (๕) นับเนืองในสติ
ปั ฏฐาน (๖) เข้ามาประชุมในสติปัฏฐาน (๗) ตังอยูใ่ นสติปัฏฐาน (๘) ประดิษฐานอยูใ่ นสติปัฏฐาน
[จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน]
(๑) “จักษุ” เป็ นธรรม ความเห็น เป็ นอรรถ (๒) “ญาณ” เป็ นธรรม ความร้ ู เป็ นอรรถ (๓) “ปัญญา” เป็ นธรรม
ความร้ ูทวั เป็ นอรรถ (๔) “วิชชา” เป็ นอรรถ ความแทงตลอด เป็ นธรรม (๕) “แสงสว่ าง”เป็ นธรรม ความ
่ ปั ฏฐาน
่ ต (๒) เป็ นทีตังแหงสติ
สว่ างไสว เป็ นอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี (๑) เป็ นทีตังแหงจิ
(๓) มีสติปัฏฐานเป็ นอารมณ์ (๔) มีสติปัฏฐานเป็ นโคจรสงเคราะห์เข้าในสติปัฏฐาน (๕) นับเนืองในสติปัฏ
ฐาน (๖) เข้ามาประชุมในสติปัฏฐาน (๗) ตังอยูใ่ นสติปัฏฐาน (๘) ประดิษฐานอยูใ่ นสติปัฏฐาน
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[ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน]
(๑) “จักษุ” เป็ นธรรม ความเห็น เป็ นอรรถ (๒) “ญาณ” เป็ นธรรม ความร้ ู เป็ นอรรถ (๓) “ปัญญา” เป็ นธรรม
ความร้ ูทวั เป็ นอรรถ (๔) “วิชชา” เป็ นอรรถ ความแทงตลอด เป็ นธรรม (๕) “แสงสว่ าง”เป็ นธรรม ความ
่ ปัฏ
่
(๒) เป็ นทีตังแหงสติ
สว่ างไสว เป็ นอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี (๑) เป็ นทีตังแหงธรรม
ฐาน (๓) มีสติปัฏฐานเป็ นอารมณ์ (๔) มีสติปัฏฐานเป็ นโคจรสงเคราะห์เข้าในสติปัฏฐาน (๕) นับเนืองในสติ
ปั ฏฐาน (๖) เข้ามาประชุมในสติปัฏฐาน (๗) ตังอยูใ่ นสติปัฏฐาน (๘) ประดิษฐานอยูใ่ นสติปัฏฐาน
่
ชือวา่ “ธรรมจักร” ในคําวา่ “ธมฺมจกฺก”ํ นี เพราะอรรถวากระไร
ชือวา่ “ธรรมจักร” เพราะอรรถวา่ พระผูม้ ีพระภาคทรงให้ธรรมและจักรเป็ นไป ทรงให้จกั รและธรรมเป็ นไป
ทรงให้จกั รเป็ นไปโดยธรรม ทรงให้จกั รเป็ นไปโดย (๑) การประพฤติ เป็ นธรรม ทรง ดํารง อยูใ่ นธรรมให้
จักรเป็ นไป ทรง (๒) ประดิษฐาน อยูใ่ นธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงให้ประชาชนประดิษฐานอยูใ่ นธรรมให้
จักรเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๓) ความชํานาญ ในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงยังประชาชนให้บรรลุถึงความ
ชํานาญในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๔) ความยอดเยียม ในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงให้ประชาชน
ให้บรรลุถึงความยอดเยียมในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๕) ความแกล้ วกล้ า ในธรรมให้จกั รเป็ นไป
ทรงให้ประชาชนบรรลุถึงความแกล้วกล้าในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๖) สักการะ ธรรมให้จกั รเป็ นไป
ทรงเคารพธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๗) นับถือธรรม ให้จกั รเป็ นไป ทรง (๘) บูชา ธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง
(๙) นอบน้ อม ธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๑๐) มีธรรมเป็ นธง ให้จกั รเป็ นไป ทรง (๑๑) มีธรรมเป็ นยอด ให้
่ จกั รเป็ นไป และ ชือวา่ “ธรรมจักร” เพราะอรรถวา่:
จักรเป็ นไป ทรงมีธรรมเป็ นใหญให้
่ นใหญ่
“อินทรีย์” [อินทรี ย ์ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ ่ นไหว
“พละ” [พละ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมหวั
่ าออก
“สั มโพชฌงค์” [โพชฌงค์ ๗] เป็ นธรรมเพราะอรรถวานํ
่ นเหตุ
“มรรค” [มรรคมีองค์ ๘] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ งมัน
“สติปัฏฐาน” [สติปัฏฐาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ งไว้
“สั มมัปปธาน” [สัมมัปปธาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ สาํ เร็ จ
“อิทธิบาท” [อธิบาท ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาให้
่ นของแท้
“สั จจะ” [อริ ยสัจจ์ ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ ่ งซาน
่
“สมถะ” [สมถภาวนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมฟุ้
่ จารณาเห็น
“วิปัสสนา” [วิปัสสนาภาวนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาพิ
่ กิจเป็ นอันเดียวกนั
“สมถวิปัสสนา” [สมถะและวิปัสสนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวามี
่ ่่ ิ ั
“ธรรมทีเป็ นคู่” [ปั สสัทธิยคุ ฬาทิ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมลวงเกนกน
่ ารวม
“สี ลวิสุ ทธิ” [อธิสีลสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาสํ
่ ่ งซาน
่
“จิตตวิสุ ทธิ” [อธิจิตตสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมฟุ้
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่ น
“ทิฏฐิวสิ ุ ทธิ” [อธิปัญญาสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเห็
่ น
“วิโมกข์ ” [วิโมกข์ ๓] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาพ้
่
“วิชชา” [วิชชา ๓] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาแทงตลอด
่ ดพ้นปลอยวาง
่
“วิมุตติ” [วิมุตติ ๒] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาหลุ
่ ดขาด
“ญาณในความสิ นไป” [วิราคะ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ บ
“ญาณในความไม่ เกิดขึน” [นิโรธ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาระงั
่ นมูล
“ฉันทะ” [ศรัทธา ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นสมุฏฐาน
“มนสิ การ” [โยนิโสมนสิ การ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีรวม
“ผัสสะ” [ผัสสะ ๖] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีประชุม
“เวทนา” [เวทนา ๖] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นประธาน
“สมาธิ” [รู ปฌาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นใหญ่
“สติ” [สติปัฏฐาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ งกวาธรรมนั
่
“ปัญญา” [สัมมาทิฏฐิ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวายิ
นๆ
่
่ นแกนสาร
“วิมุตติ” [วิมุตติ ๕–อรหันต์วิมุตติสุข] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีสุ ด ทรงให้ธรรมนันๆ
“นิพพานอันหยังลงในอมตะเป็ นธรรม” [นิพพาน ๒] เพราะอรรถวาเป็
เป็ นไป
[พิจารณาอิทธิบาท ๔ สัมปยุตต์ดว้ ยสัมมัปปธาน ๔]
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
[๖๑๙] ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
่ ่ อิทธิบาทประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย “ฉันทะและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นี
ฟังมากอนวา
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมา
่ ่ กอิ็ ทธิบาทประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย “ฉันทะและปธานสั งขาร” [“ปธานสังขาร” คือ
กอนวา
่ สาํ เร็ จ ได้แก่ สังวรปธาน–เพียรระวังปิ ดกนั ๑ ปหานปธาน–
“สัมมัปปธาน ๔” ด้วยสามารถทํากจิ ๔ อยางให้
ํ ด ๑ ภาวนาปธาน–เพียรเจริ ญก่อให้เกดิ ๑ อนุรักขนาปธาน–เพียรรักษา] นีนนั แล ควรเจริ ญ
เพียรละกาจั
“ฉันทะและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นีนนั เราเจริ ญแล้ ว
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
่ ่ อิทธิบาทประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย “วิริยะและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นีนนั แล
ฟังมากอนวา
ควรเจริ ญ “วิริยะและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นีนนั เราเจริ ญแล้ ว

บทความที ๑๐๗ ประจําปี ๒๕๕๘ – อาณาจักรธรรมแห่ งธัมมจักกัปปวัตตนสู ตร – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๒๔

ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
่ ่ อิทธิบาทประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย “จิตตะและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นีนนั แล
ฟังมากอนวา
ควรเจริ ญ “จิตตะและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นีนนั เราเจริ ญแล้ ว
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมา
่ ่ กอิ็ ทธิบาทประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย “วิมังสาและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นีนนั แล ควร
กอนวา
เจริ ญ “วิมังสาและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นีนนั เราเจริ ญแล้ ว
่ ทธิบาท ๔]
[สรุ ปฉันทะแหงอิ
่ ่ อิทธิบาท
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
“จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอนวา
ประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย “ฉันทะและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นี “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–
่ กอิ็ ทธิบาทประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอน
“ฉันทะและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นีนนั แล ควรเจริ ญ “ฉันทะและปธานสั งขาร” นีนนั เราเจริ ญแล้ ว
่ ทธิบาท ๔]
[สรุ ปวิริยะแหงอิ
่ ่ อิทธิบาท
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
“จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอนวา
ประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย “วิริยะและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นี “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสง
่ กอิ็ ทธิบาทประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย “วิริยะและ
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคย
่ ได้ฟังมากอน
สว่ าง” เกดขึ
ปธานสังขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นีนนั แล ควรเจริ ญ “วิริยะและปธานสั งขาร” นีนนั เราเจริ ญแล้ ว
่ ทธิบาท ๔]
[สรุ ปจิตตะแหงอิ
่ วา่ อิทธิบาท
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
“จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอน
ประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย “จิตตะและปธานสังขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นี “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–
่ กอิ็ ทธิบาทประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย “จิต
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอน
ตะและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นีนนั แล ควรเจริ ญ “จิตตะและปธานสั งขาร” นีนนั เราเจริ ญแล้ ว
่ ทธิบาท ๔]
[สรุ ปวิมงั สาแหงอิ
่ ่ อิทธิบาท
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
“จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอนวา
ประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย “วิมังสาและปธานสังขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นี “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–
่ กอิ็ ทธิบาทประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอน
“วิมังสาและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นีนนั แล ควรเจริ ญ “วิมังสาและปธานสังขาร” นีนนั เราเจริ ญ
แล้ ว
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ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
่
(๑) คําวา่ “จักษุ” เกดขึ
(๒) คําวา่ “ญาณ” เกดิขึนเพราะอรรถวากระไร
(๓) คําวา่
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
“ปัญญา” เกดขึ
(๔) คําวา่ “วิชชา” เกดขึ
(๕) คําวา่ “แสงสว่ าง”
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ เห็น (๒) คําวา่ “ญาณ” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ รู้ (๓) คําวา่ “ปัญญา”
(๑) คําวา่ “จักษุ” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ รู้ ทัว (๔) คําวา่ “วิชชา” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ แทงตลอด (๕) คําวา่ “แสงสว่าง” เกดขึ
ิ น
เกดขึ
เพราะอรรถวา่ สว่ างไสว
(๑) “จักษุ” เป็ นธรรม ความเห็น เป็ นอรรถ (๒) “ญาณ” เป็ นธรรม ความร้ ู เป็ นอรรถ (๓) “ปัญญา” เป็ นธรรม
ความร้ ูทวั เป็ นอรรถ (๔) “วิชชา” เป็ นอรรถ ความแทงตลอด เป็ นธรรม (๕) “แสงสว่ าง”เป็ นธรรม ความ
่ ทธิบาท
สว่ างไสว เป็ นอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี เป็ นทีตังแหง่ “ฉันทะ” (๑) เป็ นทีตังแหงอิ
(๒) มีอิทธิบาทเป็ นอารมณ์ (๓) มีอิทธิบาทเป็ นโคจรสงเคราะห์เข้าในอิทธิบาท (๔) นับเนืองในอิทธิบาท
(๕) เข้ามาประชุมในอิทธิบาท (๖) ตังอยูใ่ นอิทธิบาท (๗) ประดิษฐานอยูใ่ นอิทธิบาท
(๑) “จักษุ” เป็ นธรรม ความเห็น เป็ นอรรถ (๒) “ญาณ” เป็ นธรรม ความร้ ู เป็ นอรรถ (๓) “ปัญญา” เป็ นธรรม
ความร้ ูทวั เป็ นอรรถ (๔) “วิชชา” เป็ นอรรถ ความแทงตลอด เป็ นธรรม (๕) “แสงสว่ าง”เป็ นธรรม ความ
่ ทธิบาท
สว่ างไสว เป็ นอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี เป็ นทีตังแหง่ “วิริยะ” (๑) เป็ นทีตังแหงอิ
(๒) มีอิทธิบาทเป็ นอารมณ์ (๓) มีอิทธิบาทเป็ นโคจรสงเคราะห์เข้าในอิทธิบาท (๔) นับเนืองในอิทธิบาท
(๕) เข้ามาประชุมในอิทธิบาท (๖) ตังอยูใ่ นอิทธิบาท (๗) ประดิษฐานอยูใ่ นอิทธิบาท
(๑) “จักษุ” เป็ นธรรม ความเห็น เป็ นอรรถ (๒) “ญาณ” เป็ นธรรม ความร้ ู เป็ นอรรถ (๓) “ปัญญา” เป็ นธรรม
ความร้ ูทวั เป็ นอรรถ (๔) “วิชชา” เป็ นอรรถ ความแทงตลอด เป็ นธรรม (๕) “แสงสว่ าง”เป็ นธรรม ความ
่ ทธิบาท
สว่ างไสว เป็ นอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี เป็ นทีตังแหง่ “จิตตะ” (๑) เป็ นทีตังแหงอิ
(๒) มีอิทธิบาทเป็ นอารมณ์ (๓) มีอิทธิบาทเป็ นโคจรสงเคราะห์เข้าในอิทธิบาท (๔) นับเนืองในอิทธิบาท
(๕) เข้ามาประชุมในอิทธิบาท (๖) ตังอยูใ่ นอิทธิบาท (๗) ประดิษฐานอยูใ่ นอิทธิบาท
(๑) “จักษุ” เป็ นธรรม ความเห็น เป็ นอรรถ (๒) “ญาณ” เป็ นธรรม ความร้ ู เป็ นอรรถ (๓) “ปัญญา” เป็ นธรรม
ความร้ ูทวั เป็ นอรรถ (๔) “วิชชา” เป็ นอรรถ ความแทงตลอด เป็ นธรรม (๕) “แสงสว่ าง”เป็ นธรรม ความ
่ ทธิ
สว่ างไสว เป็ นอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี เป็ นทีตังแหง่ “วิมังสา” (๑) เป็ นทีตังแหงอิ
บาท (๒) มีอิทธิบาทเป็ นอารมณ์ (๓) มีอิทธิบาทเป็ นโคจรสงเคราะห์เข้าในอิทธิบาท (๔) นับเนืองในอิทธิ
บาท (๕) เข้ามาประชุมในอิทธิบาท (๖) ตังอยูใ่ นอิทธิบาท (๗) ประดิษฐานอยูใ่ นอิทธิบาท
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ชือวา่ “ธรรมจักร” ในคําวา่ “ธมฺมจกฺก”ํ นี เพราะอรรถว่ากระไร
ชือวา่ “ธรรมจักร” เพราะอรรถวา่ พระผูม้ ีพระภาคทรงให้ธรรมและจักรเป็ นไป ทรงให้จกั รและธรรมเป็ นไป
ทรงให้จกั รเป็ นไปโดยธรรม ทรงให้จกั รเป็ นไปโดย (๑) การประพฤติ เป็ นธรรม ทรง ดํารง อยูใ่ นธรรมให้
จักรเป็ นไป ทรง (๒) ประดิษฐาน อยูใ่ นธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงให้ประชาชนประดิษฐานอยูใ่ นธรรมให้
จักรเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๓) ความชํานาญ ในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงยังประชาชนให้บรรลุถึงความ
ชํานาญในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๔) ความยอดเยียม ในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงให้ประชาชน
ให้บรรลุถึงความยอดเยียมในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๕) ความแกล้ วกล้ า ในธรรมให้จกั รเป็ นไป
ทรงให้ประชาชนบรรลุถึงความแกล้วกล้าในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๖) สักการะ ธรรมให้จกั รเป็ นไป
ทรงเคารพธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๗) นับถือธรรม ให้จกั รเป็ นไป ทรง (๘) บูชา ธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง
(๙) นอบน้ อม ธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๑๐) มีธรรมเป็ นธง ให้จกั รเป็ นไป ทรง (๑๑) มีธรรมเป็ นยอด ให้
่ จกั รเป็ นไป และ ชือวา่ “ธรรมจักร” เพราะอรรถวา่:
จักรเป็ นไป ทรงมีธรรมเป็ นใหญให้
่ นใหญ่
“อินทรีย์” [อินทรี ย ์ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ ่ นไหว
“พละ” [พละ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมหวั
่ าออก
“สั มโพชฌงค์” [โพชฌงค์ ๗] เป็ นธรรมเพราะอรรถวานํ
่ นเหตุ
“มรรค” [มรรคมีองค์ ๘] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ งมัน
“สติปัฏฐาน” [สติปัฏฐาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ งไว้
“สั มมัปปธาน” [สัมมัปปธาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ สาํ เร็ จ
“อิทธิบาท” [อธิบาท ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาให้
่ นของแท้
“สั จจะ” [อริ ยสัจจ์ ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ ่ งซาน
่
“สมถะ” [สมถภาวนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมฟุ้
่ จารณาเห็น
“วิปัสสนา” [วิปัสสนาภาวนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาพิ
่ กิจเป็ นอันเดียวกนั
“สมถวิปัสสนา” [สมถะและวิปัสสนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวามี
่ ่่ ิ ั
“ธรรมทีเป็ นคู่” [ปั สสัทธิยคุ ฬาทิ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมลวงเกนกน
่ ารวม
“สี ลวิสุ ทธิ” [อธิสีลสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาสํ
่ ่ งซาน
่
“จิตตวิสุ ทธิ” [อธิจิตตสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมฟุ้
่ น
“ทิฏฐิวสิ ุ ทธิ” [อธิปัญญาสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเห็
่ น
“วิโมกข์ ” [วิโมกข์ ๓] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาพ้
่
“วิชชา” [วิชชา ๓] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาแทงตลอด
่ ดพ้นปลอยวาง
่
“วิมุตติ” [วิมุตติ ๒] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาหลุ
่ ดขาด
“ญาณในความสิ นไป” [วิราคะ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ บ
“ญาณในความไม่ เกิดขึน” [นิโรธ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาระงั
่ นมูล
“ฉันทะ” [ศรัทธา ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
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่ นสมุฏฐาน
“มนสิ การ” [โยนิโสมนสิ การ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีรวม
“ผัสสะ” [ผัสสะ ๖] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีประชุม
“เวทนา” [เวทนา ๖] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นประธาน
“สมาธิ” [รู ปฌาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นใหญ่
“สติ” [สติปัฏฐาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ งกวาธรรมนั
่
“ปัญญา” [สัมมาทิฏฐิ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวายิ
นๆ
่
่ นแกนสาร
“วิมุตติ” [วิมุตติ ๕–อรหันต์วิมุตติสุข] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีสุ ด ทรงให้ธรรมนันๆ
“นิพพานอันหยังลงในอมตะเป็ นธรรม” [นิพพาน ๒] เพราะอรรถวาเป็
เป็ นไป
จบ ธรรมจักกกถา --------------------
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่ างต้น
จากเนื อหาสาระใน (๑) “อรรถกถาอัญญตราเถรี คาถา” และ (๒) “ธัมมจักกัปปวัตตนสตร
ู ” ดังกลาวข้
่ คคลที
นัน ทําให้รู้วา่ การปฏิบตั ิธรรมในพระพุทธศาสนานัน อาศัย “ภมิู รู้–ภมิู ธรรม–ภมิู ปัญญา” ของแตละบุ
่ ั แตเมื
่ อมารวมเป็ นคณะกลุ่มเดียวกนั มีจุดมุ่งหมายรวมกนที
่ ั แนวแนและชั
่ ่
มีพืนฐานมาแตกตางกน
ดเจนนัน
่ าพาไปสู่ ความสําเร็ จดังทีตังใจมุ่งหมายเอาไว้ ไมเสี
่ ยการไปเปลาๆ
่ นันคือ “โลกตตรธรรม
ยอมนํ
” ซึ งไม่
ุ
ยอมรับ “โลกียธรรม” โดยเด็ดขาด แตต้่ องอาศัย “โลกียธรรม” [ความถือมันใน กาม–ภพ–ทิฏฐิ–อวิชชา เป็ น
อัตตา = อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์ ] เป็ นสะพานเชือมโยงไปสู่ “โลกตตรธรรม
” [ภาวะทีเหนื อโลก เป็ นสุ ญญ
ุ
่ ั
ั าดินนี ทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมเกดปั
ิ ญญาที
ตา = วิมตุ ติสุขแห่ งพระนิพพาน] ฉะนัน ภาวะทีแตกตางกนราวกบฟ้
ิ ญญาที
เห็นธรรมหรื อสภาวธรรมตามเป็ นจริ ง [กฎธรรมชาติ–ธรรมดา–ธรรมฐิติ] ได้ยาก โอกาสทีจะเกดปั
่ พพาน] กยากเป็
็
เห็นธรรมอันยอดเยียมนัน [ทัสสนานุตตริ ยะ จนเห็นอันเยียมแหงนิ
นเงาตามตัว เพราะอํานาจ
ิ
ํ งใจยอ่ ม
ของกเลสครอบงํ
า [ราคะ–โทสะ–โมหะ] เมือเป้ าหมายอันเป็ นปลายไมชั่ ดเจน พลังใจหรื อขวัญกาลั
่ ่ าที จะบากบัน ไปเห็ น หนทางหรื อ แนวทางในทางประพฤติ ปฏิ บ ตั ิ อ นั เยียมอัน จะเป็ นมรรคผล
ไมแกกล้
่ ั [อริ ยมรรคมีองค์ ๘ และธรรมทังหลายทีเหลือเป็ นสัมปยุตตธรรม] เมือเป้ าหมายอันเป็ น
นิ พพานได้เชนกน
่
ความหมายสําคัญ [บกพรองใน
อัตถปฏิสัมภิทา–ปั ญญาแตกฉานในความหมายหรื อผลทีจะเกิดขึน] และ
่
่ ร ณ์ บ ริ บู ร ณ์ [บกพรองใน
่
แนวทางปฏิ บ ัติ ไ ปสู่ เ ป้ าหมาย อยู่ใ นสภาพที บกพรองขาดไป
ไมสมบู
ธั ม ม
ิ กข์] เพราะฉะนัน การมุ่งหน้าไปสู่ การพัฒนาทักษะการ
ปฏิสัมภิทา–ปั ญญาแตกฉานในเหตุทีจะทําให้เกดทุ
ั ฏฐานจึงเป็ นเรื องทีจะทําได้ยาก ทีจะมาขบคิดความรู ้ในเชิ งทฤษฎี ทังทีเรื องนี มี
คิดขันสู งในวิปัสสนากมมั
่ งยวดในความเป็ นมนุษย์ ให้พิจารณาข้อสรุ ปธรรมทังหลายในการปฏิบตั ิธรรมนังสมาธิ
ความสําคัญอยางยิ
่
ดังรายละเอียดข้างลางนี
โพธิปักขิยธรรม ๓๗
สติปัฏฐาน ๔
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรี ย ์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘
ยถาภตูญาณทัสสนะ
จักขุ–ญาณ–ปัญญา–นิพพาน–แสงสว่ าง
จรณะ ๑๕ [สี ลสัมปทา ๑ อปั ณณกปฏิปทา ๓ สัทธรรม ๗ ฌาน ๔ คือ เสขปฏิปทา]
อนปพพสิ
ปทา [พระเสขะ–วิชชาจรณสัมปั นโน]
ุ ุ กขา–อนปพพกิ
ุ ุ ริยา–อนปพพปฏิ
ุ ุ
สั มมัตตะ ๑๐–อริยวาสธรรม ๑๐ [พระอเสขะ–วิชชาจรณสัมปันโน]
(๑) “อนปพพ
ุ ุ สิกขา” คือ การศึกษาไปตามลําดับโดย สิ กขา ๓ [อริ ยมรรคมีองค์ ๘]
(๒) “อนปพพกิ
ุ ุ ริยา” คือ การทําไปตามลําดับโดย ธุดงค์ ธรรม ๑๓
(๓) “อนปพพปฏิ
ปทา” คือ การปฏิบตั ิไปตามลําดับโดย อนุปัสสนา ๗–มหาวิปัสสนา ๑๘–การจําแนก
ุ ุ
อารมณ์ ๓๘–และ–โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗
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ิ นวิปัสสนาภูมิหรื อภูมิแหงวิ
่ ปัสสนากมมั
ั ฏฐานนัน จึงเป็ น
ด้วยเหตุนี ผูท้ ีขาดทักษะในกระบวนการคิดทีเกดขึ
่ ดเจน และความสามารถใน
ภาวะทียากลําบากมากทีจะเข้าใจ “มิติความสั มพันธ์ ในธรรมทังหลาย” ได้อยางชั
่ ั ซึ งไมต่ ่างไปจากการสรุ ป
การสรุ ปผลเป็ นข้อสรุ ปเชิงทฤษฎีหรื อหมวดหลักธรรมกยิ็ งเป็ นไปได้ยากเชนกน
่ ติ เพือพรรณนา “สภาพของเหตการณ์
และการตีความหมายในสู ตรคณิ ตศาสตร์หรื อคาสถิ
: Situations” หรื อ
ุ
่
่
่ จริ ง แต่
“ปรากฏการณ์ : Phenomena” อยางใดอยางหนึ
ง ทีเป็ นความจริ งตามทีปรากฏตามธรรมชาติอยางแท้
่
่ อย
เพราะมีทกั ษะการอานน้
พอข้ามไปถึงขันการใช้ภาษา กยิ็ งงงงวยไมรู่ ้จะคิดหรื อเขียนบรรยายอยางไร
ิ
็ ซึงเรี ยกวา่ “นิรุ ตติปฏิสัมภิทา” [ปั ญญาแตกฉานในการใช้ภาษา] และทีลําบากเพิมขึนไปอีก คือ
เกนไปกได้
ภาวะทีขาดประสบการณ์หรื อการฝึ กฝนทักษะด้านไหวพริ บปฏิภาณ นันคือ “ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” [ปั ญญา
แตกฉานในปฏิภาณ ได้แก่ ความคิดริ เริ ม ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดประยุกต์ดดั แปร] ด้วยเหตุนี ปั ญญา
่ างต้น เป็ นทักษะที สามารถฝึ กฝนอบรมให้เกดขึ
ิ นได้ในการเจริ ญภาวนา
แตกฉานใน ๔ ด้าน ดังกลาวข้
่ ่ องพรสวรรค์หรื อสิ งทีเทพเจ้าทีไหนจะมาดลบันดาลให้เฉพาะบุคคล ทุกคนสามารถฝึ กฝน
กรรมฐาน ไมใชเรื
ตนเองได้ เพราะพระพุทธศาสนานัน พระสัมมาสัมพทธเจ้
ุ า คือ มนษย์
ุ ธรรมของพระตถาคตกคื็ อสิ งทีมนุษย์
่ ั เพราะเป็ นเรื องมนุษย์โดยตรงบนโลกใบนี และประการสําคัญ ไมใชเรื
่ ่ องทีสงวนไว้ให้
สามารถทําได้เชนกน
่ นธุ์ใดเผาพั
่ นธุ์หนึ งเทานั
่ น หรื อคนใดคนหนึงเฉพาะ ถึงเข้าใจในพระธรรมได้ดี แตไมลงมื
่ ่ อปฏิบตั ิจริ ง
เผาพั
่
่ ั การฝึ กฝนทีทําบอย
่ ทําให้มาก ทําให้ถูกวิธีเหมาะควรแก่
กยั็ งไมสามารถพบ
“โลกตตรธรรม
” ได้เชนกน
ุ
ธรรม เป็ นคนเปิ ดกว้างให้ความคิดดีๆ เข้ามาใน “สมองขีเลือยของตน” เพือทําลาย “ปัญญาหางอึง” ให้สิน
็
ไป [ทิฏฐิ ] ดังนัน “พวกสมองขีเลือยปัญญาหางอึง” นัน กสามารถบรรลุ
ถึงคุณวิเศษในพระธรรมวินยั นี ได้
่ ั อยาไปสํ
่
่ นคนทีฉลาดเกนิ
เมือลด “ตัณหา–ทิฏฐิ –มานะ” [ปปั ญจธรรม ๓] ของตนได้เชนกน
าคัญตนผิดวาเป็
ิ ปิ ดโอกาสให้สิงดีเข้ามาในชีวิต ทีคาดไมถึ่ งเพราะความประมาทปั ญญาด้วยเชนก
่ นั
คนอืน นันคือ กเลสที
่ อมถอมตนให้
่
เพราะฉะนัน ความออนน้
เหมาะควรโดยรู ้จะประมาณถูกกาลเทศะนัน จึงเป็ นเรื องสําคัญใน
ั
่
การปฏิบตั ิธรรมทีชาญฉลาด ทีจะได้รับความเมตตาจากผูร้ ู ้ทีจะกลายเป็ นกลยาณมิ
ตรแหงธรรมของตนได้
ดี
่
่
่ มกลันกรองไตรตรอง
ความจองหองอวดรู ้ อ วดดี ไมยอมรู
้ ยอมรั บเอา “ปั ญญาทีดี ของผ้ ู อืน ” แล้ว ไมยอ
พิจารณาถึงคุณประโยชน์ คือ “ความวิบัติทางปัญญา” [สัญญาวิบตั ิ–จิตตวิบตั ิ–ทิฏฐิวิบตั ิ = วิปลาส–ความฉิ บ
ิ
่ ยง เป็ นเทียง (๒) เห็น
หายทางความเห็นหรื อทฤษฎีหรื อตรรก ซึ งทําให้เกดมหาวิ
ปลาส คือ (๑) เห็นไมเที
่ ่ วตน เป็ นมีตวั ตน (๔) เห็นไมงาม
่ เป็ นงาม] หมายถึง การปิ ดโอกาสให้ตนได้
ทุกข์ เป็ นสุ ข (๓) เห็นไมใชตั
ิ นในชี วิตของตน เมือต้องการปั ญญาใหมๆ่ ดีๆ เพิมขึนในตน กต้็ อง
เข้าถึงกุศลคุณงามความดีทีจะผุดเกดขึ
่
่
่ ามาในจิตวิญญาณของตน แล้วกลันกรองเอาแตสิ่ งดีเข้ามา อันเป็ น
ปลอยให้
ข่าวสารข้อมูลใหมไหลผานเข้
่
่ งที ไมดี่ ก็ทําการศึ กษาค้นคว้าเชนกน
่ ั แตต้่ องปฏิ เสธเหตุแหงความเสื
่
ญ สวนสิ
อม
ส่ วนเหตุแหงความเจริ
่ นไป ในการคัดเลือกปั ญญาสวนงอกเงยเจริ
่
เหลานั
ญงอกงาม กขึ็ นอยูพ่ ืนฐานปั ญญาทีมีก่อนทีตนวา่ มีความ
่
่
พร้อมทีจะรับความเจริ ญตอยอดเพิ
มได้จริ งหรื อไม่ บางคนถึงแม้จะได้อยู่ภาวะทีดีมาก แตขาดสติ
ปัญญาที
่ ่
็
่ โอกาส
คัดเลือกหรื อคัดกรองเอาสิ งทีมีคาไปตอยอดปั
ญญาของเดิมให้เจริ ญงอดงามไพบูลย์ยงิ ขึน กแทบไมมี
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่ ั คล้ายทํานองเป่ าปี ใสหู่ ควาย อะไรทํานองนัน ความถึงพร้อมแหงตน
่ “อัตตสั มปทา” [ความรู ้
เลย กมี็ เชนกน
่ ั ฉลาดอยางเดี
่ ยวไมพอ
่ ต้องเฉลียว
จักถึงจิตวิญญาณของตน] จึงเป็ นเรื ององค์ประกอบปั จจัยภายในตนเชนกน
่ าเสมอด้วย การคบหาผูม้ ีปัญญาเป็ นมิตรสหาย
ฉลาด ประกอบด้วยความขยันขันแข็งทีจะพัฒนาตนอยูอ่ ยางสมํ
่
ั
็
จึงเป็ นมงคลชีวิตทีสู งขึน ดีกวาคบกบพวกหมาๆ
เป็ นเพือน ทังทีเป็ นคนนิสยั หมาๆ และเป็ นหมาจริ งๆ กตาม
่ น ยอมไมใชภู
่
่ ่ มิของผูเ้ จริ ญภาวนากรรมฐานอยางแนนอน
่ ่
ภาวะเชนนั
เพราะอาจเป็ นเหตุให้เจริ ญภาวนา
็ คื อ ไมเกด
่ ิ “ปั ญญาเห็ นธรรม” อยางใดเลย
่
กรรมฐานแบบหมาๆ กได้
เสี ยเวลา เสี ยพลังงาน โดยเปลา่
่
ประโยชน์ คงเห็นแตพวกหมา
ๆ เต็มไปหมด “คนทังหลาย เลือกเกิดไม่ ได้ แต่ เลือกทําสิ งเจริ ญประเสริ ฐเป็ น
่ พดเกดความจริ
งแม้แตน้่ อยเลย
อริ ยะให้ ตนได้ ” ข้อความนี ไมได้
ู ิ
็ ว ทีเป็ นเหตุปัจจัยรวม [กิเลส] ทีสงผลกระทบให้
่
ิ องใดๆ ขึน
อนึ ง สิ งใดๆ ในโลกนี จะเป็ นอะไรกแล้
เกดเรื
ี องกบตนนั
ั
ทีมาเกยวข้
น ทางพระพุทธศาสนาเรี ยกวา่ “กรรม–วิบาก” [เชน่ ชาติ–พยาธิ –ชรา–มรณะ รวมทัง
ิ งหลาย เชน่ โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปายาส] อันธรรมเครื องผูกรัดคนให้ติดอยูก่ บวั
ั ฏฏะ
สังกเลสทั
่ ่ นเหตุปัจจัยนัน เรื องดังกลาวนี
่
ทีเรี ยกวา่ “สังสารทกข์
ุ แห่ งภวจักรหรื อสังสารจักร” นัน เพราะบุคคลรู ้ไมเทาทั
่ เกดวิ
ิ บากตามมาในปั จจุบนั และ
เป็ นเรื องการใช้ปัญญาตามพิจารณาสาวต้นเหตุจนถึงปลายเหตุ อันจะกอให้
่ กข์ กควรมี
็
อนาคต [อนุโลมปฏิจจสมุปบาท] เมือเข้าใจดีแล้วในเหตุแหงทุ
แนวคิดหรื อกระบวนทัศน์ทีคิด
่ กข์นนั ๆ ได้ [ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท] แล้ว
ย้อนศรเป็ นกระบวนการสร้างอุบายวิธีในการดับระงับเหตุแหงทุ
ื นให้เกดแนวคิ
ิ
่
่
อะไรเป็ นปั จจัยทีเกอหนุ
ดในอุบายวิธีหรื อกุสโลยายนันอยางแยบคายหรื
ออยางแนบเนี
ยนนัน
โดยมีหลักแนวคิด ๒ ประการ ดังนี
่ ในทางทฤษฎีนนั คือ “การร้ ูเห็นนามรปโดยไตรลั
(๑) สวน
กษณ์ ”
ู
่
(๒) สวนในทางปฏิ
บตั ินนั คือ “การนําความคิดหรื อแนวคิดนันไปพิจารณาใช้ จริ งในชีวิตและใน
ภมิู แห่ งวิปัสสนากัมมัฏฐาน”
่ จะเห็นวา่ เป็ นสามัญทัวไป เรี ยบงาย
่ แตทํ
่ าได้ยาก เพราะคนสวนใหญมี
่
่ อุปนิ สัยใจคอด้วย
ตามนัยดังกลาวนี
ิ
ิ
่ ่ เป็ นไปในทางกุศล เพราะเส้นทางนี
กเลสหนา
ชอบเชือสิ งทีจะมาพอกพูนกเลสให้
งอกงามยิงขึน ไมใชให้
็ ให้รู้ผลกช้็ า แตเป็
่ น
ให้ผลยาก เพราะประกอบด้วยปั ญญา [ญาณสัมปยุตต์–โยนิ โสมนสิ การ] คือ คิดกยาก
่ ่
“สคติ
ญญา [ญาณวิปยุตต์–อโยนิโสมนสิ การ] คือ คิดได้ง่ายเพราะพืนจิตสกปรกอยูแ่ ล้ว
ุ ” ไมใชปราศจากปั
ั
ิ อน
และให้ผลเร็ วในทางอกุศล คือ “ทคติ
ยนหนังสื อ เหนือย ยาก กมี็ ความคิดเกนเพื
ุ ” เปรี ยบเทียบได้กบการเรี
่ เรี ยน สวนคนไมเรี
่
่ ยนหนังสื อ เที ยวสนุ กสบาย อยากกนอะไรกพอได้
ิ
็
ื
ทีไมได้
เกอบหมดดั
งใจนึ ก ภาวะ
่ เป็ นเรื องของปุถุชนสามัญทัวไป เพราะทัง “สคติ
่
ดังกลาวนี
ุ –กบั–ทคติ
ุ ” [อิฏฐารมณ์–อนิฏฐารมณ์] อยางไงๆ
่ น เพราะหน้าทีของ
กเรี็ ยกวา่ “สั งสารทกข์
ุ แห่ งภวจักร” เพราะผูเ้ สวยวิบากจิตนัน อยูใ่ น “กามาวจรภมิู” เทานั
่ “ทกข์
จิตนัน จุติและปฏิสนธิ อยูแ่ คใน
” [เวทนา ๓] ยังผูกพันอยูก่ บั “อกศลกรรม
–กศลกรรม
”
ุ –สขุ–อเบกขา
ุ
ุ
ุ
่
[อปญญาภิ
สังขาร–ปญญาภิ
สังขาร = เจตนาทีทําหน้าทีปรุ งแตกรรมทั
ง ๓ นันคือ กายกรรม–วจี กรรม–
ุ
ุ
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ิ นหมุนเวียนไมสิ่ นสุ ด ถึงจะมีความรู ้สึกอยูเ่ ฉยๆ ด้วย แตเป็
่ นเพียง “อบกขา
มโนกรรม ให้เกดขึ
จิต” ในสมาธิ
ุ
่ นเอง ไมใช
่ ่ “เอกัคคตาแห่ งสมาธิในจตตถฌาน
สามัญหรื อมิจฉาสมาธิ เทานั
” ทีประกอบด้วย “อธิจิตต์ –จิต
ุ
อันยิงแห่ งจิตประภัสสร” ได้แก่ สั มมาวายามะ–สั มมาสติ–สัมมาสมาธิ หรื อ สัมมัปปธาน ๔–สติปัฏฐาน ๔–
่ ่ องทีคนสามัญทัวไปจะทํา
ฌาน ๔] ดังนัน จะเห็นได้วา่ หลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไมใชเรื
่ เกนสิ
ิ งทีมนุษย์จะทําหรื อปฏิบตั ิได้ ทุกอยางมั
่ นอยูท่ ีใจของคน จะเลือกทําหรื อไมเลื
่ อกทํา เทานั
่ นเอง
ไมได้
สําหรับขันตอนในเรื องนี มีแนวทางปฏิบตั ิ ๒ ทิศทาง ได้แก่ (๑) ชนะใจตัวเองทีมีกิเลสครอบงําหรื อกล้ ุมรมุ
จิตใจไว้ กบั (๒) ชนะใจผ้ ูอืนทีจะพยายามมาครอบงําหรื อชั กนําไปส่ วนชั ว การปรารภความเพียรในการ
ํ
ชําระจิตใจให้สะอาดบริ สุทธิ อยู่เป็ นนิ ตยกาลนัน เป็ นความคิด เป็ นอุบายวิธีทีแยบคายทีกาหนดรู
้ไว้ในใจ
พร้อมด้วยไมทํ่ าชัว ถึงพร้อมด้วยการทําดีเสมอ [พุทธโอวาท ๓–สัมมัปปธาน ๔] ในฐานะทีเป็ นสมณเพศนัน
็ เจริ ญธรรมแหงอริ
่ มรรค ได้แก่ จรณะ ๑๕ [สี ลสัมปทา ๑ อปั ณณกปฏิปทา ๓ สัทธรรม ๗ ฌาน ๔ คือ
กให้
เสขปฏิปทา] ตามด้วยปฏิปทาอันยิง คือ อนุปุพพสิ กขา–อนุปุพพกิริยา–อนุปุพพปฏิ ปทา [พระเสขะ–วิชชา
่ าเป็ น “อภิญญาธรรม” [ความรู ้ยงิ ยวด] นัน คือ
จรณสัมปันโน] นอกจากนี กระบวนการสร้างปัญญาให้แกกล้
(๑) การเจริ ญอนปัุ สสนา ๗ [อนิจจานุปัสสนา–ทุกขานุปัสสนา–อนัตตานุปัสสนา–นิพพิทานุปัสสนา–
ิ ญญา ๗ อยาง
่ ได้แก่
วิราคานุปัสสนา–นิโรธานุปัสสนา–ปฏินิสสัคคานุปัสสนา ซึงทําให้เกดปั
ิ มหาปั ญญา–ปัญญามาก ติกขปั ญญา–
ชวนปั ญญา–ปั ญญาเร็ ว นิพเพธิ กปั ญญา–ปัญญาทําลายกเลส
ปั ญญาคมกล้า วิบูลปั ญญา–ปัญญากว้างขวาง คัมภีรปั ญญา–ปัญญาลึกซึง และ อัสสามันตปั ญญา–
่ นอกจากนี ยังสามารถมนสิ การกรรมฐานเจริ ญตอยอดขึ
่
ปั ญญาไมใกล้
นไปถึงอีก ๓ ปั ญญา ได้แก่
่
่ ง]
ปฏิสัมภิทา ๔–ปั ญญาแตกฉาน ปุถปุ ั ญญา–ปั ญญาแนนหนา
และ หาสปั ญญา–ปัญญาราเริ
(๒) การเจริ ญรปฌาน
๔ [ปฐมฌาน–ทุติยฌาน–ตติยฌาน–จตุตถฌาน ซึงทําให้เกดิ อภิญญา ๕ ความรู ้
ู
ยิงยวด ได้แก่ (๑) “อิทธิ วิธิ–อิทธิ วิธญาณ” คือ ความรู ้ทีทําให้แสดงฤทธิต่างๆ ได้ (๒) “ทิพพโสต–
ํ
ทิพพโสตญาณ” คือ ญาณทีทําให้มีหูทิพย์ (๓) “เจโตปริ ยญาณ” คือ ญาณทีให้กาหนดใจคนอื
นได้
(๔) “ปุพเพนิวาสานุสสติ–ปุพเพนิวาสญาณ” คือ ญาณทีทําให้ระลึกชาติได้ (๕) “ทิพพจักขุ–ทิพพ
จักขุญาณ” คือ ญาณทีทําให้มีตาทิพย์ และ ญาณ ๒ ปรี ชาหยังรู ้–ปัญญาหยังรู ้ได้แก่ (๑)
่ องมาได้
“ยถากัมมูปคตญาณ–อตีตังสญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนอดีตและสาวหาเหตุปัจจัยอันตอเนื
ิ บตอไปได้
่
]
(๒) “อนาคตังสญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนอนาคตและหยังผลทีจะเกดสื
ํ งอธิ บายในขันนี ผูป้ ฏิบตั ิธรรมนังสมาธิ สามารถถือปฏิบตั ิได้ตามความเหมาะสม แตต้่ องทําให้ได้
ข้อทีกาลั
่ น แตมี่ ขอ้ พึงสังเกตเป็ นพิเศษ คือ การเจริ ญอนุ ปัสสนา ๗ นัน เมือลุถึง ปฏิ สัมภิทา ๔–
ทัง ๒ ข้อ ดังกลาวนั
็ ่ าให้เป็ น “ปฏิสัมภิทปั ปัตตะ” (ข้อ ๕ ในอรหันต์ ๔) ในทางตรงกนข้
ั าม การลุถึง “รปู
ปั ญญาแตกฉาน กยอมทํ
่
ฌาน ๔” เมือบรรลุได้ “จตตถฌาน
” ยอมได้
“จิตประภัสสร–จิตปราศจากนิวรณ์ ” ได้ถึง “อนาคามี ๕” ดังนี
ุ
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“อนาคามี ๕” หมายถึง ท่ านผู้บรรลุอนาคามิผลแล้ ว–ผู้ไม่ เวียนกลับมาอีก ได้แก่
่ นันคือ เกดใน
ิ “สทธาวาส
(๑) “อันตราปรินิพพายี” คือ ผูป้ ริ นิพพานในระหวาง
” ภพใดภพหนึงแล้ว
ุ
็ นิพพานโดย “กิเลสปริ นิพพาน” คําวา่ “สทธาวาส
อายุยงั ไมถึ่ งกงึ [อายุยงั ไมถึ่ งกลางคน] กปริ
ุ
่ บ้ ริ สุทธิ คือ ทีเกดของพระอนาคามี
ิ
๕” หมายถึง พวกมีทีอยูอ่ นั บริ สุทธิ หรื อทีอยูข่ องทานผู
่ ได้แก่ (๑) ผูห้ นึง
ได้แก่ อวิหา–อตัปปา–สุทัสสา–สุทัสสี –และ–อกนิฏฐา แยกออกเป็ น ๓ อยาง
ิ
เกดในชั
น “อวิหา” [แม้ในชัน “อตัปปา” กมี็ นยั นีเหมือนกนั ] มีอายุ ๑,๐๐๐ กปั [๑ กปั = ๑๐๐ ปี ]
ิ นเอง ถ้าไมบรรลุ
่
็
ในวันทีตนเกดิ กจะบรรลุ
ใน
จะบรรลุพระอรหัตผล ครังแรกในวันทีตนเกดนั
ั (๒) อีกหนึง เมือไมอาจอยางนี
่
่ จะบรรลุในทีสุ ดแห่ง ๒๐๐ กปนี
ั (๓) อีก
ทีสุ ดแหง่ ๑๐๐ กปนี
่ จะบรรลุในทีสุ ดแหง่ ๔๐๐ ร้อยกปั กพ้
็ นร้อยกปที
ั ๕ บรรลุอรหัตผล
หนึง เมือไม้อาจอยางนี
ึ ว [อายุยงั ไมถึ่ ง
(๒) “อปหั
ุ จจปรินิพพายี” คือ ผูจ้ วนจะถึงจึงปริ นิพพาน นันคือ อายุพน้ กงแล้
กลางคน] จวนจะถึงสิ นอายุจึงปริ นิพพาน
่
(๓) “อสั งขารปรินิพพายี” คือ ผูป้ ริ นิพพานโดยไมต้่ องใช้แรงชักจูง ด้วยการไมประกอบทั
งไม้มี
่ ่ องใช้ความเพียรนัก
ปั จจัยปรุ งแตง่ นันคือ ปริ นิพพานโดยงายไมต้
่ ั ปัจจัยปรุ ง
(๔) “สสั งขารปรินิพพายี” คือ ผูป้ ริ นิพพานโดยใช้แรงชักจูง ด้วยการประกอบรวมกนมี
แตง่ นันคือ ปริ นิพพานโดยต้องใช้ความเพียรมาก
ิ
(๕) “อทธั
ุ งโสโตอกนิฏฐคามี” คือ ผูม้ ีกระแสในเบืองบนไปสู่ “อกนิฏฐภพ” นันคือ เกดใน
็ [อวิหา–อตัปปา–สุทัสสา–สุทัสสี –และ–อกนิฏฐา] จะเกดิ
“สทธาวาสภพ
” ใดภพหนึงกตาม
ุ
่ นไปจนถึง “อกนิฏฐภพ” [อกนิฏฐพรหม] แล้วจึงปริ นิพพาน
เลือนตอขึ
่ น และการ
ข้อทีพึงพิจารณา คือ ผูท้ ีได้ขนั อนาคามีนนั คือ ต้องได้ฌานในขัน “จตตถฌาน
” [ฌานที ๔] เทานั
ุ
็ ่ ่เรื องงาย
่ ทีจะเกดขึ
ิ นได้กบทุ
ั กคน เพราะต้องผานการทดสอบภาวะ
่
จะบรรลุฌานสมาบัติในชันนี ได้ กไมใช
่
่ น จนถึงขันสู งสุ ด ทีเรี ยกวา่ “ปรมัตถบารมี” คือ การ
จิตใจอยางหนั
ก ถึงจะสามารถดํารงอยู่ในฌานแตละขั
ั
่ วตาย จิตไมหวั
่ นไหวกบธรรมทั
ั
็ ่ ่
เอาชีวิตเข้าแลกกนเลย
ถ้าไมกลั
งหลายทีเข้ามาทดสอบ กไมนาพลาดฌานใน
ขันที ๔ นี ไปได้ [พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้เวลาบําเพ็ญเพียรภาวนากรรมฐานอยูน่ านถึง ๖ ปี เฉพาะในชาตินี]
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“สกทาคามี ๕” หมายถึง ท่ านผู้บรรลุสกทาคามิผลแล้ ว–ผู้กลับมาอีกครั งเดียว พระสกทาคามีนี ในบาลีมิได้
่ มภีร์รุ่ นหลังแยกประเภทไว้หลายอยาง
่ เชน่ ในคัมภีร์ปรมัตถโชติกา แยกไว้เป็ น ๓
แยกประเภทไว้ แตในคั
ประเภท คือ (๑) ผู้ได้ บรรลุผลนัน ในกามภพ (๒) ผู้ได้ บรรลุผลนัน ในรู ปภพ (๓) ผู้ได้ บรรลุผลนัน ในอรู ป
ภพ ในคัมภีร์ปรมัตถมัญชุสา จําแนกไว้ ๕ ประเภท ได้แก่
(๑) ผู้บรรลในโลกนี
แล้ ว ปรินิพพานในโลก
ุ
(๒) ผู้บรรลในโลกนี
แล้ ว ปรินิพพานในเทวโลก
ุ
(๓) ผู้บรรลในเทวโลกแล้
ว ปรินิพพานในเทวโลก
ุ
(๔) ผ้ ูบรรลในเทวโลกแล้
ว เกิดในโลกนีจึงปรินิพพาน
ุ
(๕) ผู้บรรลในโลกนี
แล้ ว ไปเกิดในเทวโลกหมดอายแล้
ุ
ุ ว กลับมาเกิดในโลกนีจึงปรินิพพาน
่
็ ให้พิจารณาถึงคุณสมบัติของสกทาคามีใน ๒ ประเด็น ดังนี
อยางไรกตาม
่ น แล้วกระทําทีสุ ดแหงทุ
่ กข์ได้
[๒๕๑] อีกข้อหนึง ภิกษุเป็ นพระสกทาคามี จะมาสู่ โลกนีครังเดียวเทานั
่ งโยชน์ ๓ [สักกายทิฏฐิ–วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส] เพราะความเบาบางแหง่
เพราะความสิ นไปรอบแหงสั
ราคะโทสะและโมหะ ธรรมนีแลซึงภิกษุทงั หลายประพฤติพรหมจรรย์ในเรา เหตุจะกระทําให้แจ้ง ทียิงกวา่
และประณี ตกวา่ (พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย สี ลขันธวรรค เลม่ ๑ ภาค ๒ - หน้าที 99 FILE 12)
(๑) ในวิโมกข์ทงั ๓ พระสกทาคามีบุคคลผูบ้ รรลุภูมิของพระสกทาคามีกมี็ ๔ ด้วยอํานาจ “ปฏิปทา ๔” อนึง
(๒) พระสกทาคามีบุคคลผูบ้ รรลุภูมิของพระสกทาคามี ด้วย “อนิมิตวิโมกข์ ” กมี็ ๔ (๓) ผูบ้ รรลุภูมิของพระ
่ มี ๑๒ ประเภท (พระ
สกทาคามี ด้วย “อัปปณิหิตวิโมกข์ ” กมี็ ๔ รวมเป็ นวา่ พระสกทาคามีเหลานี
สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม่ ๑ ภาค ๓ - หน้าที 463 FILE 34)
“โสดาบัน ๓” หมายถึง ท่ านผู้บรรลุโสดาปั ตติผลแล้ ว–ผู้แรกถึงกระแสอันนําไปสู่พระนิพพานแน่ ต่อการ
่ อเหตุให้เป็ นเชนนี
่ กาหนดด้
ํ
ตรั สรู้ ข้างหน้ า เกณฑ์แบงหรื
วยวิปัสสนาและความมีอินทรี ย ์ [อินทรี ย ์ ๕] อัน
่ า (๒) ปานกลาง และ (๓) ออนกวากน
่
่ ั ตามลําดับ ได้แก่
(๑) แกกล้
ิ กครังเดียว กจั็ กบรรลุอรหัต
(๑) “เอกพีชี” คือ ผูม้ ีพืชคืออัตภาพอันเดียว คือ เกดอี
ิ
ิ
(๒) “โกลังโกละ” คือ ผูไ้ ปจากสกุลสู่ สกุล คือ เกดในตระกู
ลสู งอีก ๒–๓ ครัง หรื อเกดในสุ
คติอีก ๒–๓
ภพ กจั็ กบรรลุอรหัต
่ ง คือ เวียนเกดในสุ
ิ
่
(๓) “สั ตตักขัตตงปรมะ
” คือ ผูม้ ีเจ็ดครังเป็ นอยางยิ
คติภพอีกอยางมากเพี
ยง ๗ ครัง
ุ
กจั็ กบรรลุอรหัต

บทความที ๑๐๗ ประจําปี ๒๕๕๘ – อาณาจักรธรรมแห่ งธัมมจักกัปปวัตตนสู ตร – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๓๔

“อรหันต์ ๕” หมายถึง ผู้บรรลุอรหั ตตผลแล้ ว–ท่ านผู้สมควรรั บทักษิณาและการเคารพบูชาอย่ างแท้ จริ ง ได้แก่
(๑) “ปัญญาวิมุต” คือ ผูห้ ลุดพ้นด้วยปัญญา
่ นันคือ ได้ทงั เจโตวิมุตติ ขันอรู ปสมาบัติก่อน แล้วได้
(๒) “อภโตภาควิ
มุต” คือ ผูห้ ลุดพ้นทังสองสวน
ุ
ปั ญญาวิมุตติ
(๔) “เตวิชชะ” คือ ผูไ้ ด้ วิชชา ๓
(๔) “ฉฬภิญญะ” คือ ผูไ้ ด้ อภิญญา ๖
(๕) “ปฏิสัมภิทปั ปัตตะ” คือ ผูบ้ รรลุ ปฏิสัมภิทา ๔
“อริยบคคล
ุ ๔” หมายถึง บุคคลผู้ประเสริ ฐ ผู้บรรลุธรรมพิเศษตังแต่ โสดาปั ตติมรรคขึนไป ผู้เป็ นอารยะใน
ความหมายของพระพุทธศาสนา ได้แก่
่ บ้ รรลุโสดาปัตติผลแล้ว
(๑) “โสดาบัน” คือ “ผู้ถึงกระแส” ทานผู
่ บ้ รรลุสกทาคามิผลแล้ว
(๒) “สกทาคามี” คือ “ผู้กลับมาอีกครั งเดียว” ทานผู
่ บ้ รรลุอนาคามิผลแล้ว
(๓) “อนาคามี” คือ “ผู้ไม่ เวียนกลับมาอีก” ทานผู
่ บ้ รรลุอรหัตตผลแล้ว
(๔) “อรหันต์ ” คือ “ผู้ควร–ผู้หักกําแห่ งสงสารแล้ ว” ทานผู
“อริยมรรค ๔” หมายถึง ทางเข้ าถึงความเป็ นอริ ยบุคคล ญาณทีทําให้ ละสังโยชน์ ได้ ขาด ได้แก่
(๑) “โสดาปัตติมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงกระแสทีนําไปสู่ พระนิพพานทีแรก มรรคอันให้ถึงความเป็ น
พระโสดาบัน เป็ นเหตุละสังโยชน์ได้ ๓ ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส” และ
่ ํ ด “กิเลสทีตังอยู่ร่วมกันกับทิฏฐิ ” (สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–ทิฏฐานุสัย–
ยอมกาจั
วิจิกิจฉานุสัย) ได้
(๒) “สกทาคามิมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระสกทาคามี เป็ นเหตุละสังโยชน์ได้ ๓ ข้อต้น
ั าราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลง และยอม
่
ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส” กบทํ
ํ ด “กิเลสหยาบๆ” (กามราคสังโยชน์ –ปฏิฆสังโยชน์ อย่ างหยาบ–กามราคานุสัย–ปฏิฆานุสัย
กาจั
อย่ างหยาบ) ได้
(๓) “อนาคามิมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระอนาคามี เป็ นเหตุละสังโยชน์เบืองตําได้ทงั ๕
่ ํ ด “กิเลส
ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–กามราคะ–ปฏิฆะ” และยอมกาจั
ละเอียด” (กามราคสังโยชน์ –ปฏิฆสังโยชน์ อย่ างละเอียด–กามราคานุสัย–ปฏิฆานุสัยอย่ างละเอียด)
ได้
(๔) “อรหัตมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระอรหันต์ เป็ นเหตุละสังโยชน์ได้หมดทัง ๑๐ ได้แก่
“สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–กามราคะ–ปฏิฆะ–รู ปราคะ–อรู ปราคะ–มานะ–อุทธัจ
่ ํ ด “กิเลสทังหลาย” (รู ปราคะ–อรู ปราคะ–มานะ–อุทธัจจะ–อวิชชา–มานา
จะ–อวิชชา” และยอมกาจั
นุสัย–ภวราคานุสัย–อวิชชานุสัย) ได้หมด
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“อริ ยผล ๔–สามัญญผล ๔” หมายถึง ผลที เกิ ดสื บเนื องจากการละกิ เลสได้ ด้วยมรรค ธรรมารมณ์ อันพระ
อริ ยะพึงเสวย ทีเป็ นผลเกิดเองในเมือกิเลสสิ นไปด้ วยอํานาจมรรคนันๆ ทีเรี ยกวา่ “สั มมาญาณ” ดังนี
่
(๑) “โสดาปัตติผล” คือ ผลแหงการเข้
าถึงกระแสทีนําไปสู่ พระนิพพาน ผลอันพระโสดาบันพึงเสวย
(๒) “สกทาคามิผล” คือ ผลอันพระสกทาคามีพึงเสวย
(๓) “อนาคามิผล” คือ ผลอันพระอนาคามีพึงเสวย
(๔) “อรหัตตผล” คือ ผลคือความเป็ นพระอรหันต์ ผลอันพระอรหันต์พึงเสวย
“นิพพาน ๒” หมายถึง สภาพทีดับกิเลสและกองทุกข์ แล้ ว ภาวะทีเป็ นสุขสูงสุด เพราะไร้ กิเลสไร้
ทุกข์ เป็ นอิสรภาพสมบูรณ์ ได้แก่
ิ ยังมีเบญจขันธ์เหลือ นันคือ
(๑) “สอปาทิ
ุ เสสนิพพาน” หมายถึง นิพพานยังมีอุปาทิเหลือ โดยดับกเลส
่
่ ่
“กิเลสปรินิพพาน” ซึงเป็ นนิพพานของพระอรหันต์ผยู ้ งั เสวยอารมณ์ทีนาชอบใจและไมนาชอบใจ
่ บ้ รรลุอธิคมธรรมนี เรี ยกวา่ “สอปาทิ
ทางอินทรี ย ์ ๕ รับรู ้สุขทุกข์อยู่ ทานผู
ุ เสสบคคล
ุ = พระเสขะ”
ิ ไมมี่ เบญจขันธ์เหลือ นัน
(๒) “อนปาทิ
ุ เสสนิพพาน” หมายถึง นิพพานไมมี่ อุปาทิเหลือ โดยดับกเลส
่ ้
คือ “ขันธปรินิพพาน” ซึงเป็ นนิพพานของพระอรหันต์ผรู ้ ะงับการเสวยอารมณ์ทงั ปวงแล้ว ทานผู
บรรลุอธิคมธรรมนี เรี ยกวา่ “อนปาทิ
ุ เสสบคคล
ุ = พระอเสขะ”
นอกจากนี เพือให้เข้าใจถึงนัยของคําวา่ “สมณะ” ในพระพุทธศาสนาอีกมุมหนึง ดังนี
๘. สั งโยชนสตร
ู
ว่ าด้ วย สมณะ ๔ จําพวก
(พระสุ ตตันตปิ ฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม่ ๒ - หน้าที 257–258 FILE 35)
[๘๘] ดูก่อนภิกษุทงั หลาย บุคคล ๔ จําพวกนี นีมีปรากฏอยูใ่ นโลก บุคคล ๔ จําพวกคือใคร คือ
่ นไหว
(๑) “สมณมจโล” คือ สมณะผูไ้ มหวั
(๒) “สมณปณฺ
ุ ฑรีโก” คือ สมณะบุณฑริ ก
(๓) “สมณปทโม
ุ ” คือ สมณะปทุม
(๔) “สมเณสุ สมณสขมาโล
ุ ุ ” คือ สมณะสุ ขมุ าลในหมู่สมณะ
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่
(๑) “บคคลเป็
นสมณะผู้ไม่ หวันไหว” เป็ นอยางไร
ุ
ภิกษุในพระธรรมวินยั นีเพราะสิ น “สั งโยชน์ ๓” [สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส] เป็ น “พระ
่ าเป็ นธรรมดา เป็ นผูเ้ ทียงแท้ทีจะได้ตรัสรู ้ในข้างหน้า อยางนี
่ แล “บคคลเป็
โสดาบัน” มีอนั ไมตกตํ
นสมณะผ้ ู
ุ
ไม่ หวันไหว”
่
(๒) “บคคลเป็
นสมณะบณฑริ
ุ
ุ ก” เป็ นอยางไร
ภิกษุในพระธรรมวินยั นีเพราะสิ นสังโยชน์ ๓ [สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส] เพราะ “ราคะ–
่ แล “บคคล
โทสะ–โมหะ” เบาบาง เป็ น “พระสกทาคามี” มาสู่ โลกนีอีกคราวเดียว จักทําทีสุ ดทุกข์ได้ อยางนี
ุ
เป็ นสมณะบณฑริ
ุ ก”
่
(๓) “บคคลเป็
นสมณะปทมุ ” เป็ นอยางไร
ุ
ภิกษุในพระธรรมวินยั นี เพราะสิ น “สั งโยชน์ เบืองตํา ๕” [สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–กาม
ิ น มีอนั ไมกลั
่ บจากโลกนันเป็ น
ราคะ–ปฏิฆะ] เป็ น “โอปปาติกะ” [พระอนาคามี] ปริ นิพพานในโลกทีเกดนั
่ แล “บคคลเป็
ธรรมดา อยางนี
นสมณะปทมุ ”
ุ
่
(๔) “บคคลเป็
นสมณะสขมาลในหม่
ุ
ุ ุ
ูสมณะ” เป็ นอยางไร
ภิกษุในพระธรรมวินยั นี เพราะสิ น “อาสวะ” [กาม–ภพ–ทิฏฐิ–อวิชชา] ทังหลาย การทําให้แจ้งซึง “เจโต
วิมุตติ–ปัญญาวิมุตติ” อันหา “อาสวะ” มิได้ ด้วยปัญญาอันยิงด้วยตนเอง เป็ น “พระขีณาสพ–พระอรหันต์ ”
่ แล “บคคลเป็
สําเร็ จอยูใ่ นปัจจุบนั นี อยางนี
นสมณะสขมาลในหม่
ุ
ุ ุ
ูสมณะ”
ภิกษุทงั หลาย นีแล บุคคล ๔ จําพวก มีปรากฏอยูใ่ นโลก
จบ สังโยชนสูตรที ๘ ----------------------อรรถกถาสั งโยชนสตร
ู
่
พึงทราบวินิจฉัยในสังโยชนสู ตรที ๘ ดังตอไปนี
:–
่ ศรัทธาตังมันแล้วในพระศาสนา (๒) “พระ
(๑) “พระโสดาบัน” เรี ยกวา่ “สมณะผ้ ไู ม่ หวันไหว” เพราะทานได้
ิ
่ เพราะทานเป็
่ นผูม้ ีคุณยังไมมากนั
่
สกทาคามี” เรี ยกวา่ “สมณะดังบัวขาว” ดุจบัวขาวเกดในสระมี
ใบไมมาก
ก
ิ
่ คุณมากกวา่
(๓) “พระอนาคามี” เรี ยกวา่ “สมณะดังบัวหลวง” ดุจบัวหลวงมีร้อยใบเกดในสระ
เพราะทานมี
่
ิ ทําความกระด้างทาน
่
นัน (๔) “พระขีณาสพ” ผูถ้ ึงความออนโยน
เรี ยกวา่ “สมณะสุ ขมาล
ุ ” เพราะกเลสที
ถอนได้แล้วโดยประการทังปวง
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ว่ าด้ วย “บคคลผ้
ั ูในมรรค ๔”
ุ
ูตงอย่
(พระอภิธรรมปิ ฎก วิภงั ค์ เลม่ ๒ ภาค ๒ - หน้าที 351 FILE 78)
ชือวา่ “ภิกษุ” เพราะอรรถวา่ “ทรงผืนผ้ าอันถกทํ
ู าลายแล้ ว” ด้วยเหตุสกั วา่ การทรงผ้ากาสาวะอันเป็ นวิสภา
่ ) จากผ้าของคฤหัสถ์
คะ (ตาง
ํ งทําลายบาปอกุศลธรรมทังหลาย
(๑) ชือวา่ “ภิกษุ” เพราะกาลั
ํ งทําลายกเลส
ิ ๕ [สังโยชน์เบืองตํา–กเลสอั
ิ นตังอยูใ่ นฐานเดียวกบทิ
ั ฏฐิ =
(๒) ชือวา่ “ภิกษุ” เพราะกาลั
สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–ทิฏฐานุสัย–วิจิกิจฉานุสัย] ด้วยโสดาปัตติมรรค
ํ งทําลายกเลส
ิ ๔ [กเลสหยาบ
ิ
(๓) ชือวา่ “ภิกษุ” เพราะกาลั
= กามราคสังโยชน์ –ปฏิฆสังโยชน์ อย่ าง
หยาบ–กามราคานุสัย–ปฏิฆานุสัยอย่ างหยาบ] ด้วยสกทาคามิมรรค
ํ งทําลายกเลส
ิ ๔ [กเลสอยางละเอี
ิ
่
(๔) ชือวา่ “ภิกษุ” เพราะกาลั
ยด = กามราคสังโยชน์ –ปฏิฆสังโยชน์
อย่ างละเอียด–กามราคานุสัย–ปฏิฆานุสัยอย่ างละเอียด] ด้วยอนาคามิมรรค
ํ งทําลายกเล
ิ ส ๘ [กเลสทั
ิ งปวง = รู ปราคะ–อรู ปราคะ–มานะ–อุทธัจจะ–
(๕) ชือวา่ “ภิกษุ” เพราะกาลั
อวิชชา–มานานุสัย–ภวราคานุสัย–อวิชชานุสัย] ด้วยอรหัตตมรรค
่
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงแสดง “บคคลผ้
ุ
ูตังอย่ ูในมรรค ๔” ด้วยคํามีประมาณเทานี
ว่ าด้ วย “พระอริยบคคลผ้
ุ
ูตังอยู่ในผล ๔”
่ คคล ผูต้ งั อยูใ่ นผล ๔ พระองค์ทรงแสดงด้วยคําวา่ “ภินฺนตฺตา” [แปลวา่ เพราะทําลายบาปอกุศลธรรม
สวนบุ
ิ ๕ อยาง
่ ด้วยโสดาปั ตติมรรค แล้วดํารงอยู่ (๒) “พระ
แล้ว] จริ งอยู่ (๑) “พระโสดาบัน” ทําลายกเลส
ิ ๔ ด้วยสกทาคามิมรรค แล้วดํารงอยู่ (๓) “พระอนาคามี” ทําลายกเลส
ิ ๔ ด้วย
สกทาคามี” ทําลายกเลส
ิ ๘ ด้วยอรหัต มรรค แล้วดํารงอยู่ “พระ
อนาคามิมรรค แล้วดํารงอยู่ (๔) “พระอรหันต์ ” ทําลายกเลส
่ ชือวา่ “ภิกษุ” เพราะทําลายบาปอกุศลธรรมทังหลายแล้ว ด้วยประการ
อริ ยบคคลผ้
ตู ังอย่ ใู นผล ๔” อยางนี
ุ
ฉะนี
จบ ว่ าด้ วย บุคคลผู้ตังอยู่ในมรรค ๔ และ พระอริ ยบุคคลผู้ตังอยู่ในผล ๔ -----------------------
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่ มเติมจาก (๑) “อรรถกถาอัญญตราเถรี คาถา” และ (๒) “ธัมมจักกัปปวัตตนสตร
ดังรายละเอียดทีกลาวเพิ
ู ”
่ างต้นนัน ซึ งหมายถึง “โลกตตรธรรม
่
ดังกลาวข้
๙” ได้แก่ อริ ยมรรค ๔–อริ ยผล ๔–และ–นิ พพาน ๑ นาจะ
ุ
ิ
ั
เป็ นสาระสําคัญทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมเกดกระบวนทั
ศน์ทีถูกต้อง ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกปปะ
เพือทีจะสามารถปฏิบตั ิธรรมนังสมาธิได้ถูกต้อง ตามแนวทางประพฤติปฏิบตั ิในหลัก “มัชฌิมาปฏิปทา” จน
สามารถบรรลุถึง (๑) “กระแสแห่ งอริ ยมรรคและอริ ยผล” และจนรวมถึง (๒) “กระแสแห่ งพระนิพพาน” ได้
่ น โดยเฉพาะอยางยิ
่ ง จะได้เข้าใจถึงเกณฑ์ทีใช้วดั ความกาวหน้
้
จริ งในอนาคตตามลําดับขันเหลานั
าในการ
่ กต้อง ไมเกดความเข้
่ ิ
่ าคัญผิดในธรรมทีกาลั
ํ งปฏิบตั ิอยู่ว่าถูกต้อง
ปฏิบตั ิธรรมอยางถู
าใจผิด หรื อฟุ้ งซานสํ
้
่ นนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมจะต้องมีความมันใจวาถู
่ กต้องอยาง
่
่
หรื อไมประการใด
ฉะนัน ความกาวหน้
าในแตละขั
่
่ ดพลาดในธรรม ซึ งจะทําให้เกดศรั
ิ ทธาเลือมใสมีใจผองแผ้
่ วในพระสัทธรรม และทําให้จิตเป็ น
แนนอนไมผิ
่ จริ ง
สมาธิ ได้ง่าย คือ ปราศจากนิ วรณ์ทงั หลาย [นิ วรณ์ ๕–อวิชชา–อรติ–อกุศลธรรมทังหลาย] ได้อยางแท้
่
ิ
่
ซึงเป็ นกเลสเครื
องทีไมอุ่ ปการะแกสมาธิ
นันเอง เพราะฉะนัน จิตทีทรงสมาธิ อยูใ่ นภูมิแหงภาวนากรรมฐาน
่
นัน จะต้องสหรคตด้วยธรรมทังหลายตอไปนี
่
(๑) “โอภาส” คือ แสงสวาง
(๒) “ญาณ” คือ ความรู ้ทีคมชัด
่ งสดใส
(๓) “ปราโมทย์ ” คือ ความชืนบานใจราเริ
(๔) “ปี ติ” คือ ความอิมใจปลาบปลืมเต็มไปทังตัว
(๕) “ปัสสั ทธิ” คือ ความสงบเย็นกายใจ
่ ง
(๖) “สขุ” คือ ความสุ ขฉําชืนทัวทังตัวทีประณี ตอยางยิ
่ ตตสมาธิในอารมณ์เดียว
(๗) “เอกัคคตา” คือ ความสงบอยูต่ วั มันสนิทแหงจิ
่
่ ง
(๘) “อธิโมกข์ ” คือ ศรัทธาแรงกล้าทีทําให้ใจผองใสอยางยิ
(๙) “ปัคคาหะ” คือ ความเพียรทีพอดี
่ า
(๑๐) “อปัุฏฐาน” คือ สติชดั แกกล้
(๑๑) “อเบกขา
” คือ ความวางจิตเป็ นกลางทีลงตัวสนิท
ุ
(๑๒) “นิกนั ติ” คือ ความติดใจพอใจ
่ า งต้น นี ประกอบด้ว ย “สมถพละ” และ
ดังนัน ภาวะจิ ตที สหรคตด้ว ยธรรมทัง ๑๒ ประการ ดัง กลาวข้
“วิปัสสนาพละ” ซึ งจะทําหน้าทีสนับสนุ นในการตรัสรู ้ธรรมทังหลาย [สัมโพธะ] นอกจากนี ในขันปฏิบตั ิ
่ เพือให้ลุล่วงถึง “ภาวะแห่ งความตรั สรู้ ” [สั มโพธะ–หรื อ เพือจะให้บรรลุถึงภาวะ ที เรี ยกวา่
ธรรมตอไป
“อภิ สมฺพุทฺธา” ตรั สรู้ แล้ ว คือ แทงตลอดแล้ ว] และควรทําความเข้าใจในคําศัพท์ทีเป็ นธรรมคู่กนั (พระ
อภิธรรมปิ ฎก ธรรมสังคณี เลม่ ๑ ภาค ๒ - หน้าที 508–511 FILE 76) ได้แก่
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(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
[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
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“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 ปั ญญาเครื องทําลายกเลส
ิ ปัญญาเครื องนําทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้ชดั ปัญญา
ปั ญญาเหมือนแผนดิ
่ อ
เหมือนปฏัก ปัญญา ปั ญญินทรี ย ์ ปั ญญาพละ ปั ญญาเหมือนศัสตรา ปั ญญาเหมือนปราสาท ความสวางคื
่ อปั ญญา ปั ญญาเหมือนประทีป 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 ปั ญญาเครื องทําลายกเลส
ิ ปัญญาเครื องนําทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้ชดั ปั ญญา
ปั ญญาเหมือนแผนดิ
่ อ
เหมือนปฏัก ปัญญา ปัญญินทรี ย ์ ปัญญาพละ ปั ญญาเหมือนศัสตรา ปั ญญาเหมือนปราสาท ความสวางคื
่ อปั ญญา ปั ญญาเหมือนประทีป ปั ญญาเหมือนดวงแกว้ ความไมหลง
่ ความวิจยั ธรรม
ปั ญญา แสงสวางคื
สัมมาทิฏฐิ อันใด นีเรี ยกวา่ “กําลังคือการพิจารณา” [ปฏิสังขานพละ]
ํ 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
่ ่
(๗) “อุเบกขา” ความมีใจเป็ นกลางเพราะ
สงบเย็นกายใจ (๖) “สมาธิ ” ความมีใจตังมัน จิตแนวแนในอารมณ์
เห็นตามเป็ นจริ ง จัดเป็ น “กําลังคือภาวนา” [ภาวนาพละ]
[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]
่ ั
กนั็ ยนีเชนกน
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“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
ิ ปัญญาเครื องนําทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้ชดั ปั ญญา
ปั ญญาเหมือนแผนดิ
่ อ
เหมือนปฏัก ปัญญา ปั ญญินทรี ย ์ ปั ญญาพละ ปัญญาเหมือนศัสตรา ปั ญญาเหมือนปราสาท ความสวางคื
่ อปัญญา ปัญญาเหมือนประทีป 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”
[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 ความไมสํ่ ารวม
่
่ 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
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“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 ความผันแปรแหง่ ทิฏฐิ 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
“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”
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[๘๗๒] “สี ลวิสุ ทธิ” เป็ นไฉน
่่
่่
่่
ความไมลวงละเมิ
ดทางกาย ความไมลวงละเมิ
ดทางวาจา ความไมลวงละเมิ
ดทางกายและทางวาจา 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 ้
่ ง ความค้นคิด ความใครครวญ
่
่ น ปัญญาเครื องทําลายกเลส
ิ
ละเอียด ความรู ้แจมแจ้
ปัญญาเหมือนแผนดิ
ปั ญญาเครื องนําทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้ชดั ปัญญาเหมือนปฏัก ปัญญา ปัญญินทรี ย ์ ปัญญาพละ ปั ญญา
่ อปัญญา แสงสวางคื
่ อปั ญญา ปั ญญาเหมือนประทีป
เหมือนศัสตรา ปั ญญาเหมือนปราสาท ความสวางคื
่ ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิ
ปั ญญาเหมือนดวงแกว้ ความไมหลง
บทวา่ “ความเพียรแห่ งบคคลผ้
ุ
ูมีทฏิ ฐิอันหมดจด” 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
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]
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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 “อนุปฺป เท ญาณํ” ได้แก่ ญาณในอริ
่ ิ
ิ นในทีสุ ดแหงความไมเกดขึ
่
่ ิ นแหงกเลสที
่ ิ มรรคนันๆ
ยผล อันเป็ นผลทียังไมเกดโดยปฏิ
สนธิ หรื อทีเกดขึ
่ งกลาววา
่ ่ คําวา่ “ขเย ญาณํ” คือ ญาณของผ้ พู รั งพร้ อมด้ วยมรรค คําวา่ “อนปฺุ ป
่ แล้ว ด้วยเหตุนนั ทานจึ
ฆาได้
เท ญาณํ” คือ ญาณของผ้ พู รังพร้ 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]
จบ นิยามแห่ งธรรมคู่ทีสําคัญ -------------------------เพราะฉะนัน “จิตทีทรงสมาธิในจตตถฌาน
” นัน เป็ นจิตทีปราศจากนิ วรณ์ [นิวรณ์ = กามฉั นทะ–พยาบาท–
ุ
ถีนมิทธะ–อุทธัจจกุกกุจจะ–วิจิกิจฉา–อวิชชา–อรติ–อกุศลธรรมทังปวง] อันเป็ นอาการลักษณะของจิต [กอง
่ ต] ทีอยูใ่ นขัน “อนาคามิมรรค” และ “อนาคามีผล” ทีจะกาวสู
้ ่ ขนั “พระอรหันต์ ” ตอไป
่ ซึ ง
เจตสิ กแหงจิ
รวมทังจิตอันเป็ นบาทฐานตังแตขั่ น “โสดาบัน–สกทาคามี” ขึนมา [กลับไปพิจารณาทบทวนอริ ยมรรคและ
ํ ดกเลสทั
ิ งหลาย] เมือกลาวถึ
่ ง คําวา่ “อริ ยบคคล
อริ ยผลอีกครังหนึ ง ถึงขันตอนการกาจั
ุ ” [พระอรหันต์] จึง
หมายถึง “จิตทีทรงสมาธิในจตตถฌาน
” ทีสหรคตด้วย “ธรรม ๑๒” และ “ธรรมคู่ ๑๐” ข้างต้นนัน [พิจารณา
ุ
ทบทวนหลายๆ รอบ เพือประยุกต์ใช้ในการมนสิ การกรรมฐาน นันคือ การปรับสภาพของภาวะจิตอยู่ใน
่ น] ฉะนัน เพือให้ภาพรวมทีชัดเจน ให้พิจารณารายละเอียดตอไปนี
่
อาการลักษณะจิตเชนนั
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ศีล–อธิสีลสิ กขา
สี ลวิบตั ิ–[ทิฏฐิวิบตั ิ]
สี ลสัมปทา–[ทิฏฐิสมั ปทา]
สี ลวิสุทธิ –[ทิฏฐิวิสุทธิ]

ศีล–อธิสีลสิ กขา

ไตรสิ กขา [วิสุทธิ ๗]
สมาธิ–อธิจิตตสิ กขา
ปัญญา–อธิปัญญาสิ กขา
ธรรมคู่ ๑๐
มุฏฐสัจจะ–อสัมปชัญญะ
[สี ลวิบตั ิ]–ทิฏฐิวิบตั ิ
สติ–สัมปชัญญะ
[สี ลสัมปทา]–ทิฏฐิสมั ปทา
ปฏิสงั ขานพละ–ภาวนาพละ [สี ลวิสุทธิ]–ทิฏฐิวิสุทธิ
สมถะ–[วิปัสสนา]
[สมถะ]–วิปัสสนา
่ ฏฐิ
สมถนิมิต–ปั คคาหนิมิต
ความหมดจดแหงทิ
่ คคลผูม้ ีทิฏฐิอนั หมดจด
ปั คคาหะ–อวิกเขปะ
ความเพียรแหงบุ
ไตรสิ กขา [วิสุทธิ ๗]
สมาธิ–อธิจิตตสิ กขา
ปัญญา–อธิปัญญาสิ กขา
ิ ๑๐]
ธรรม ๑๒ [ธรรมสมาธิ ๕–วิปัสสนูปกเลส
่
ปราโมทย์–ความชืนบานใจ โอภาส–แสงสวาง
ปี ติ–ความปลืมใจไปทังตัว
ญาณ–ความรู ้ทีคมชัด [วิชชา ๓–ญาณ ๑๖]
ปั สสัทธิ–ความสงบกายใจ
่ ง
สุ ข–ความสุ ขประณี ตอยางยิ
ั –จิตตสมาธิ
เอกคคตา
อธิโมกข์–ศรัทธาแรงกล้า
ปั คคาหะ–ความเพียรทีพอดี
่ า
อุปัฏฐาน–สติชดั แกกล้
อุเบกขา–จิตเป็ นกลาง
ั –ความติดใจพอใจ
นิกนติ

่ มกาลั
ํ งนัน คือ “พทธบริ
ษัท ๔” [ภิกษุ–ภิกษุณี–
ดังนัน บุคคลทีจะสามารถเจริ ญภาวนากรรมฐานได้อยางเต็
ุ
ิ วย “มิจฉาทิฏฐิ ”
อุบาสก–อุบาสิ กา] ถ้าจะเป็ นปุถุชนทัวไปนัน คงมีโอกาสทําได้ยากมาก เพราะต้องหากนด้
ิ
่
่
หรื อประกอบกจการด้
วย “กายทจริ
ุ ต ๓–วจีทุกจริ ต ๔–มโนทจริ
ุ ต ๓” [อกุศลกรรมบถ ๑๐] เป็ นสวนใหญ
่
เพราะฉะนัน ผูบ้ วชเป็ นสมณเพศนัน จึ งเป็ นผูม้ ีโอกาสสู งสุ ดในชี วิต ที จะได้ประพฤติพรหมจรรย์อยาง
่ มกาลั
ํ ง ไมต้่ อง
แท้จริ ง หรื อประพฤติปฏิบตั ิตามพระธรรมวินยั คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อยางเต็
่ ่ หมายถึงถึง บุคคลทีปรารถนาอยางแรงกล้
่
มาพะวงถึงวิถีชีวิตแบบชาวบ้านหรื อปุถุชนทัวไป ทีกลาวเชนนี
า
็ ่ ้จะมาบวชหาวิมานอะไรในวัดหรื อทีพัก
เพือจะให้ถึงพระนิ พพาน ถ้าไมคิ่ ดทีจะคว้าถึงพระนิ พพาน กไมรู
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่
่
ิ นกบตน
ั คือ เริ มตังแตการ
สงฆ์ [สําหนักปฏิบตั ิธรรม] กมี็ แตจะสร้
างอกุศลวิบากจิตหรื ออกุศลกรรมให้เกดขึ
ทุศีลจนถึงต้องอาบัติปาราชิต [อลัชชี–เดียรถีย]์ เข้าไปสร้างให้พระศาสนามัวหมองเพราะกรรมของตนอันไม่
่ อยาไปวาถึ
่ ่ งศีล ๒๒๗ ข้อ เลย เข้าทํานองวา่ วิชชา
ควรทํา บางคนแคศี่ ล ๕ ข้อ หรื อ ศีล ๑๐ ข้อ ยังไปไมรอด
็ ่ ิ จรณะกไมทํ
็ ่ า เป็ นผูไ้ มถึ่ งพร้อมด้วย “วิชชาจรณสั มปั นโน” จะแสดงอะไรออกมากไมงดงาม
็ ่
กไมเกด
สม
่ น “บคคลผ้
ทีวาเป็
ุ า” [พุทธะ] ฉะนัน ผูถ้ ือศีลหรื อทรงศีลปฏิบตั ิธรรมนังสมาธิ ได้
ุ
ูมีคุณสมบัติเป็ นพระพทธเจ้
่ นผูส้ ามารถเจริ ญตอในวิ
่
ลุถึง “จตตถฌาน
” เรี ยกวา่ “สั มมาวายามะ–สั มมาสติ–สั มมาสมาธิ” ยอมเป็
ปัสสนา
ุ
ั
่ ้
่ ยดายโลกนีแล้ว แตสวนผู
่ ่ ท้ ุศีลหรื อคนคิดชัวปฏิบตั ิ
กมมฐานได้
อยางกาวหน้
า เพราะพืนฐานจิตดี เป็ นผูไ้ มเสี
่
ธรรมนังสมาธิ ไ ด้ลุถึง “จตตถฌาน
” เรี ย กวา่ “มิ จฉาวายามะ–มิจฉาสติ –มิจฉาสมาธิ ” ยอมเป็
นบุ คคลที
ุ
อยากจะหลุดพ้นจากวัฏฏะหรื อสังสารจักรยากมาก เพราะมีกิเลสทีแรงกล้ามาก [ราคะ–โทสะ–โมหะ] และ
่ แนวโน้มจะมุ่งไปฝ่ ายธรรมตํา คือ ดิรัจฉานวิชา ไสยาศาสตร์ หมอเวทมนต์คาถา จนถึงหมอผี หมอดู
ยอมมี
หมอรักษาโรค หมอนวดเหยีบเส้นดึ งเส้น เป็ นต้น ข้อประเด็นทีคิดจะมาหลุดพ้นให้เหนื อโลกนัน จึงเป็ น
ั คคลทีพัฒนาตนมาจากภาวะทีผิด [มิจฉัตตะ ๑๐] คือ “จะทํา–จะพดู–จะคิด” มันกมั็ กจะ
เรื องทีแสนยาก กบบุ
่ ่ อหรื อศรัทธาในเรื อง “กฎแห่ งกรรม”
่
ในทางอกุศลได้ง่ายกวาทางกุ
ศล และประการสําคัญ พวกนี ไมคอยเชื
ั
ั สสกตาสัทธา] วาการทํ
่
่
่
่
[กมมผลสั
ทธา–กมมั
าดียอมได้
ดี ทําชัวยอมได้
ชวั จึงมีใจเพลิดเพลินในการทําชัวอยาง
่ ่ งการณ์ คนมีจิตทําชัวไว้ครอง อาจพิจารณาเห็นมีความมังมีมาก
ไมมี่ สติสัมปชัญญะ หรื อตังใจให้รู ้เทาไมถึ
่ ิ าวไมไหลเลื
่
ั รกาย ซึ งแตกตา่ งจากคน “ทําดี–พดดี
แตกนข้
อน คําข้าวมันติดคอ มีคติ ๒ ในนรกกบอสุ
ู –คิดดี”
้
็ ่
จะกาวจะเดิ
นไปทางไหน กไมประกอบด้
วยความเดือดร้อนเป็ นทุกข์ คือ สุ ขกายสบายใจ เหมาะทีผูป้ ระกอบ
้
่ ในกุศลธรรมตามแนวคําสอนของพระสัมมาสัม
กรรมดี ทีจะเจริ ญกาวหน้
าในพระธรรมวินัยนี มีแตใจใฝ่
่ เจริ ญภาวนากรรมฐานปฏิบตั ิธรรมไมขาดมี
่
่ อมถอย ทีสําหรับไม่
พุทธเจ้า ทีไมรู่ ้จกั เบือหนาย
นิตยกาลไมเสื
พึงปรารถนาคบพวกคนชัวๆ ทําชัวๆ พูดชัวๆ คิดชัวๆ มาเป็ นมิตรผูจ้ องผลาญให้ถึงฉิบหายทุกเวลา
่
สําหรับดานแรกในการปฏิ
บตั ินงั สมาธินนั คือ การประพฤติตามหลักธรรม “ไตรสิ กขา” [ศีล–สมาธิ –ปั ญญา]
อันมีขอ้ ประพฤติปฏิบตั ิดว้ ย “อริยมรรคมีองค์ ๘” [ให้พิจารณาถึงการเจริ ญโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ด้วย] เมือ
็ กาวสู
้ ่ จิตทีปบริ สุทธิ ปราศจากนิ วรณ์ดว้ ยการเจริ ญฌาน แล้ว
ศีลบริ สุทธิ ดีพร้อมแล้วด้วยอินทรี ยสังวร กให้
พัฒนาปั ญญาให้บริ สุทธิ จนบรรลุถึง “โลกตตรธรรม
๙” ได้แก่ อริ ยมรรค ๔–อริ ยผล ๔–นิ พพาน ๑ โดย
ุ
ปฏิบตั ิตามลําดับโดย “ญาณ ๑๖” [วิปัสสนาพละ] ควบคู่ไปพร้อมกบั “ฌาน ๔” [สมถพละ] หรื อในอีกกรณี
หนึ ง ให้ถือมนสิ การกรรมฐาน [กรรมฐาน ๔๐: กสิ ณ ๑๐–อสุ ภะ ๑๐–อนุสติ ๑๐–อัปปมัญญา ๔–อาหาเร
ปฏิ กูลสั ญญา ๑–จตุธาตุววัฏฐาน ๑–อรู ป ๔] อยู่เป็ นนิ ตย์ ด้วย “อนปัุ สสนา ๓” [อนิ จจานุ ปัสสนา–ทุกขา
นุปัสสนา–อนัตตานุปัสสนา] หรื อ “อนปัุ สสนา ๗” [อนิ จจานุปัสสนา–ทุกขานุปัสสนา–อนัตตานุปัสสนา–
ิ ญญาที
นิ พพิทานุ ปัสสนา–วิราคานุ ปัสสนา–นิ โรธานุ ปัสสนา–ปฏิ นิ สสัคคานุ ปัสสนา] เพือให้เกดปั
หลากหลาย ได้แก่ (๑) “ชวนปัญญา” คือ ปั ญญาเร็ ว–ด้วยการเจริ ญอนิ จจานุปัสสนา (๒) “นิพเพธิกปัญญา”
ิ –ด้วยการเจริ ญทุกขานุ ปัสสนา (๓) “มหาปั ญญา” คือ ปั ญญามาก–ด้วยการเจริ ญ
คือ ปั ญญาทําลายกเลส
บทความที ๑๐๗ ประจําปี ๒๕๕๘ – อาณาจักรธรรมแห่ งธัมมจักกัปปวัตตนสู ตร – นิธี ศิริพัฒน์
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อนัตตานุปัสสนา (๔) “ติกขปัญญา” คือ ปั ญญาคมกล้า–ด้วยการเจริ ญนิ พพิทานุ ปัสสนา (๕) “วิบูลปัญญา”
คือ ปั ญญากว้างขวาง–ด้วยการเจริ ญวิราคานุปัสสนา (๖) “คัมภีรปัญญา” คือ ปั ญญาลึกซึง = ปั ญญาถึงความ
่ แล้วพัฒนา
หยังลงในความลึกซึง–ด้วยการเจริ ญนิโรธานุปัสสนา (๗) “อัสสามันตปัญญา” คือ ปั ญญาไมใกล้
ไปสู่ –ด้วยการเจริ ญปฏินิสสัคคานุปัสสนา (๘) “ปฏิสัมภิทา ๔” คือ ปั ญญาแตกฉาน–ด้วยการเจริ ญปั ญญาทัง
่
๗ ให้ถึงพร้อม (๙) “ปถปั
–ด้วยการเจริ ญปฏิสัมภิทา ๔ (๑๐) “หาสปัญญา” คือ
ุ ุ ญญา” คือ ปั ญญาแนนหนา
่ ง–ด้วยการเจริ ญปุถุปัญญาให้ถึงพร้อม
ปั ญญาราเริ
่ ่ องงาย
่ ต้องมี “ปัญญาสามัญ–ปั ญญาแห่ งโลกียะ” จน
ด้วยเหตุนี ผูท้ ีจะเห็นทางไปสู่ นิพพานได้นนั จึงไมใชเรื
้ งพร้อมด้วย “อธิปัญญา–ปั ญญาอันยิงแห่ งโลกุตตระ” การเกดปั
ิ ญญาปฏิสงั ยุตด้วย “สั มมาทิฏฐิ ” จึงเป็ น
กาวถึ
่ ง ปั ญญาทีเห็ นความตังมันแหง่
เรื องสําคัญในทุกขันตอนของการปฏิบตั ิธรรมนังสมาธิ โดยเฉพาะอยางยิ
ธรรมทีมันคง “ธรรมฐิ ติ” หรื อสามารถเข้าถึง “ธัมมัฏฐิ ติญาณ” คือ ปั ญญารู ้เห็นเหตุหรื อปั จจัยธรรมในหลัก
ิ ญญาเห็นความ
“ปัจจยาการ–ปัจจยปริ คคหญาณ” [อิทปั ปั จจยตา–ปฏิจจสมุปบาท–ตถตา] นันคือ การเกดปั
่
จริ งตามเป็ นจริ ง [ยถา ปชานํ] แหง่ “ธรรมจักร” คือ อาณาจักรแหงธรรมทั
งปวง [อกุศลธรรม–กุศลธรรม–อัพ
่
ยากตธรรม–กามาวจรธรรม–รู ปาวจรธรรม–อรู ปาวจรธรรม–โลกุตตรธรรม] เพราะฉะนัน (๑) ความรู ้แหงผล
ิ นเพียงแคอยางเดี
่ ่ ยวนัน [อัตถปฏิสัมภิทา] ยังไมเพี
่ ยงพอ (๒) ต้องรู ้ถึงวิธีใช้
หรื อความหมายทีจะเกดขึ
่ ยนันๆ ด้วย [ธัมมปฏิสัมภิทา] (๓) มีสามารถในการขบด้วยทฤษฎีทีสามารถ
แนวทางให้เข้าถึงธรรมแหงนั
่ ่
สื อสารนัยหรื ออรรถะได้อยางคลองปากด้
วยภาษาทีโลกสมมติ [นิรุตติปฏิสัมภิทา] และ (๔) ยังต้องมีแววสอ่
ถึงไหวพริ บปฏิภาณทีสหรคตด้วยความคิดริ เริ ม ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดประยุกต์ดดั แปลง [ปฏิภาณ
่ คือ ภูมิปัญญาแหงพระอรหั
่
ปฏิสัมภิทา] ภาวะดังกลาวนี
นต์ผบู ้ รรลุถึง “จตปฏิ
ุ สัมภิทาญาณ” [ปฏิสัมภิทปั
่ ยบุคคลดังกลาวนี
่ เป็ นดัชนีบ่งบอกถึง
ปั ตตะ (ข้อ ๕ ในอรหันต์ ๕) คือ ผูบ้ รรลุปฏิสัมภิทา ๔] คุณบทแหงอริ
่ จริ งในขันเริ มต้น ทีเหนื อจาก “โสดาบัน–สกทาคามี–
“สั จจภาวะแห่ งอริ ยสาวกของพระตถาคต” อยางแท้
่ ่
่ จะ
อนาคามี” ไมใชของปลอมหรื
อของเลียนแบบทังสิ น ถ้าตังใจอธิษฐานทําจริ งแล้ว จะใช้เวลานานแคไหน
็ ่
่
ั างป่ ากแล้
็ วกนั ไมใชกจของสงฆ์
่ ่ ิ
แลกด้วยชี วิตกต้็ องทํา [กอยาไปเรงญาณสมาธิ
กบช้
มันกระทืบขีแตกมา
่ ใช้ปัญญาไมพิ่ จารณาธรรมถึงด้วย “อนาคตังสญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนอนาคต รู ้
หลายรู ปแล้ว เพราะไมได้
ิ บตอไปได้
่
่ ไมรู่ ้จริ งในเหตุและผลแหงกาลทั
่
หรื อพูดงายๆ
ง ๓ ได้แก่ อตีตังสญาณ–
อนาคต หยังผลทีจะเกดสื
ิ วกระบาลอยางหนั
่
อนาคตังสญาณ–ปั จจุปปั นนังสญาณ เพราะอวิชชากนหั
ก ไมมี่ สติสัมปชัญญะ นันเอง แต่
ถ้าคิดวา่ เป็ นเรื อง “กฎแห่ งกรรม–กัมมัสสกตา” แตลื่ มใช้สติสัมปชัญญะ เลยมีความคิดดําริ โดยวิปริ ตไป
แทนทีจะเกิด “สติสัมปชัญญะ” คือ ความระลึกได้ –ความรู้ ตัว–ความรู้ ตัวทัวพร้ อม–ความรู้ ชัด–ความรู้ ทัวชัด–
ความตระหนัก ในธรรม ๔ ประการ ได้แก่ สาตถกสัมปชัญญะ–สัปปายสัมปชัญญะ–โคจรสัมปชัญญะ–อสัม
่ มวา่ “สมาธิและปัญญาทําให้ บุคคลนัน หลดพ้
โมหสั มปชัญญะ] อนึ ง อยาลื
ุ นจากกรรมหรื อตัดกรรมทังใน
่ ่ มีปัญญาในการเจริ ญอัปปมัญญาธรรม
อดีตและปัจจบัุ นทีจะเป็ นวิบากถึงตน” [อโหสิ กรรม] อยางเชน
้ ่ โลกุตตรภูมิตามปรี ชาสามารถ
เพือให้จิตเป็ นมหากุศลวิบากจิตในรู ปาวจรภูมิและอรู ปาวจรภูมิ หรื อกาวสู
บทความที ๑๐๗ ประจําปี ๒๕๕๘ – อาณาจักรธรรมแห่ งธัมมจักกัปปวัตตนสู ตร – นิธี ศิริพัฒน์
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ดังนัน ปั ญญาเห็ นธรรมใน “อาณาจักรธรรมแห่ งธัมมจักกัปปวัตตนสู ตร” นัน เป็ นปั ญญาขันแรกในการ
ิ นในขณะจิตเป็ นสมาธิ แหงฌานจิ
่
ปฏิบตั ิธรรมนังสมาธิ ในพระพุทธศาสนา ทีเกดขึ
ต ทีสามารถดับความไมรู่ ้
่ มปยุตต์ดว้ ย (๑) อริ ยสั จจ์ ๔–กิจใน
จริ งได้จริ ง [อวิชชา] นันคือ จิตของบุคคลนัน [สมาธิ –ปั ญญา] ยอมสั
อริ ยสั จจ์ ๔ (๒) กาลทัง ๓–ญาณ ๓ และ (๓) อิทัปปัจจยตา–ปฏิจจสมปบาท
๑๒ ถ้าไมรู่ ้จริ งหรื อความไมรู่ ้
ุ
่ เรี ยกวา่ “อวิชชา ๔” [ไมรู่ ้ในอริ ยสัจจ์ ๔] หรื อ “อวิชชา ๘” ดังนี
แจ้งในธรรม ๓ อยางนี
ํ
[อริยสั จจ์ ๔] = ทุกขญาณ–สมุทยญาณ–นิโรธญาณ–มัคคญาณ [ปัญญากาหนดรู
้] หรื อ ทุกขญาณ–
ทุกขสมุทยญาณ–ทุกขนิโรธญาณ–ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ [ปั ญญาเห็นธรรม]
(๑) ไมรู่ ้ในทุกข์
(๒) ไมรู่ ้ในทุกขสมุทยั
(๓) ไมรู่ ้ในทุกขนิโรธ
(๔) ไมรู่ ้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
[กาลทัง ๓–อัทธา ๓–ญาณ ๓] = อตีตงั สญาณ–อนาคตังสญาณ–ปัจจุปปันนังสญาณ
่
(๕) ไมรู่ ้ในสวนอดี
ต
่
(๖) ไมรู่ ้ในสวนอนาคต
่
่
่ จจุบนั
(๗) ไมรู่ ้ทงั สวนอดี
ตทังสวนอนาคต
–สวนปั
ั ตรณญาณ–ปัจจยปริ คคหญาณ
[ปฏิจจสมปบาท
๑๒] = ธัมมัฏฐิติญาณ–กงขาวิ
ุ
ั งเกดมี
ิ ขึนตามหลักอิทปั ปัจจยตา
(๘) ไมรู่ ้ในธรรมทังหลายทีอาศัยกนจึ
ข้ อถึงสั งเกต: คือ “ฌาน–Absorptions” [จตตถฌาน
ทําให้เกดิ อภิ ญญา ๕–วิ ชชา ๓] กบั “ญาณ–Insights”
ุ
่ ง เมือผูป้ ฏิบตั ิธรรมได้
[วิปัสสนาญาณ ๑๐–วุฏฐานคามินีปฏิปทาญาณ] ทําให้ดบั “อวิชชา” โดยเฉพาะอยางยิ
ฌานสมาธิ แล้ว ทีใช้เป็ นบาทฐานในวิปัสสนา [ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ] นัน เมือเจริ ญญาณในวิปัสสนาด้วย
“นามรปปริ
วาสานสติ
ู จเฉทญาณ–ปพเพนิ
ุ
ุ ญาณ” (ข้อ ๑ ในญาณ ๑๖ และ ข้อ ๑ ในวิชชา ๓) กบั “ปั จจย
ปริคคหญาณ [ธัมมัฏฐิติญาณ]–จตปปาตญาณ
[ทิพพจักขุญาณ]” (ข้อ ๒ ในญาณ ๑๖ และ ข้อ ๒ ในวิชชา ๓)
ุ ู
่ ยอมสามารถเกดปั
่
ิ ญญาเห็นนามรู ปโดยไตรลักษณ์ หรื อญาณพิจารณานามรู ปโดยไตรลักษณ์
ในอันดับตอไป
่
ํ
นันคือ ปั ญญาในการยอธรรมทั
งหลาย ทังอดีต อนาคต และปั จจุบนั แล้วกาหนดไว้
เป็ น “สั มมสนญาณ” (ข้อ
๓ ในญาณ ๑๖ และ ข้อ ๑ ในวิปัสสนาญาณ ๑๐ อันเป็ นแนวทางหนีให้พน้ จากสังขารหรื อสังขตธรรมเพือให้
เข้ามรรค เรี ยกวา่ “วฏฐานคามิ
นีปฏิปทา” ได้แก่ สัมมสนญาณ–อุทยัพพยญาณ–ภังคญาณ–ภยญาณ–อาทีนว
ุ
ั
ญาณ–นิพพิทาญาณ–มุญจิตุกมยตาญาณ
–ปฏิสังขารญาณ–สังขารุ เปกขาญาณ–อนุโลมญาณ) เมือทุบขันธ์ ๕
้ ามจากปุถุชนถึงอริ ยบุคคลโดย “โคตรภญาณ
ได้แล้ว จึงจะกาวข้
ู ” ไปสู่ “มัคคญาณ–ผลญาณ–ปั จจเวกขณ
ญาณ” แล้วถึงความตรัสรู ้ดว้ ย “อาสวักขยญาณ” [สัมโพธิญาณ] จึงสามารถบรรลุเข้าถึง “สั จจภาวะแห่ งพระ
นิพพาน” ได้ นันเอง
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่ กต้องในเส้นทางแหงอริ
่ ยมรรคนัน เป็ นเรื องสําคัญอยางยิ
่ ง ไมใชตะบั
่ ่ นหน้าเรื อยไป
ดังนัน การเข้าใจอยางถู
ไมรู่ ้ยบั ยังด้วย “สติสัมปชัญญะ–สติปัญญา” [ปฏิสัมภิทา ๔ ได้แก่ อัตถปฏิ สัมภิทา–ปรี ชาแจ้งในความหมาย
๑ ธัมมปฏิ สัมภิทา–ปรี ชาแจ้งในหลักธรรม ๑ นิรุตติปฏิ สัมภิทา–ปรี ชาแจ้งในภาษา ๑ ปฏิ ภาณปฏิ สัมภิทา–
ปรี ชาแจ้งในความคิดทันการ ๑] เพราะฉะนัน ภาวะทีจะเข้าถึง “ความตรัสร้ ู ” [สัมโพธะ–อาสวักขยญาณ] ได้
ิ
นัน จึงมีความซับซ้อนของธรรมทังปวง อันเป็ นปั ญญาทีเกดในวิ
ปัสสนาภูมิ [ปั ญญาภูมิ] ทีเรี ยกวา่ “ญาณ
่ กปั ญญาให้เจริ ญ
สั มปยตุต์ ” คือ ภาวะทีจิตประกอบด้วยปัญญาโดยใช้เหตุผลในโยนิโสมนสิ การ ในการบมฟั
่ าเสมอ ทัง (๑) ค้ นคว้ าศึกษาวิจัยธรรม และ
งอกงามไพบูลย์ยงิ ขึน จึงเป็ นเรื องทีต้องประพฤติปฏิบตั ิอยางสมํ
่
รวมทัง (๒) การลงมือปฏิบัติในภาคสนามแห่ งวิปัสสนากัมมัฏฐานอย่ างแท้ จริ ง การพิจารณาไตรตรองที
มอง
่
่ นภาพอยางแท้
่ จริ ง จึงนํามาซึงความล้มเหลว แม้แตการเริ
่
ภาพรวมแหงการปฏิ
บตั ิธรรมนังสมาธิ ทีไมเห็
มต้น
้
็
คิด กประกอบด้
วยความคลาดเคลือนไปจากความเป็ นจริ ง การดําเนิ นชีวิตในการปฏิบตั ิธรรมนัน ทุกฝี กาว
ิ
งหลายให้หมดไป ซึ งหมายถึง “วิสุ ทธิ ๗” ทีสัมปยุตต์กบั “ญาณ
นัน ต้องประกอบด้วยการขัดเกลากเลสทั
๑๖–โสฬสญาณ” อันเป็ นหลักสําคัญๆ [รวมทัง อนปพพปฏิ
ปทา: อนุปัสสนา ๗–มหาวิ ปัสสนา ๑๘–การ
ุ ุ
จําแนกอารมณ์ ๓๘–โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗] ฉะนัน การเข้าถึงภาวะจิต ทีเรี ยกวา่ “ธรรมสามัคคี” [ญาณ
ิ ญญา
สัมปยุตต์] จึงภาพองค์รวมตามอรรถแหง่ “ธรรมจักร” [ธัมมจักกัปปวัตตนสตร
ู ] นันเอง คือ การเกดปั
เห็นธรรมทังปวง [อกุศลธรรม–กุศลธรรม–อัพยากตธรรม–กามาวจรธรรม–รู ปาวจรธรรม–อรู ปาวจรธรรม–
ั นเพียงหนึ งเดียวแหงเอกภาพอั
่
่ นแสงสวาง
่
โลกุตตรธรรม] ทีมาประชุมรวมกนเป็
นอุดมด้วยปั ญญาทีสองเห็
่ ญญา [มนสิ การเห็นลักษณะสากลแหงธรรมทั
่
แหงปั
งหลาย = อปมาน
–สังเคราะห์ Induction–Synthesis] โดย
ุ
่ น ตางไมละเมิ
่ ่ ดซึ งกนและกน
ั
ั [พิจารณาเห็นลักษณะเฉพาะแหงธรรมนั
่
ธรรมเหลานั
นๆ = อนมาน
ุ –วิเคราะห์
Deduction–Analysis] เพราะฉะนัน ผูม้ ีปัญญาเห็ นธรรมทังปวง จึงเป็ นบุคคลทีสามารถตรัสรู ้ธรรมด้วย
่ ั
ปั ญญาเชนกน
้ ่ “ปัญญาเห็นธรรม” ทีสัมปยุตต์ดว้ ย (๑) ฝ่ ายสมถพละ [จตุตถฌาน] ได้แก่ “อภิญญา
เพราะฉะนัน การกาวสู
๕–ญาณ ๒” กบั (๒) ฝ่ ายวิปัสสนาพละ ได้แก่ “อริ ยสัจจ์ ๔–ญาณ ๓–ปฏิ จจสมุปบาท ๑๒” และ (๓) ฝ่ ายทบุ
ขันธ์ ๕ [วุฏฐานคามิปีปฏิปทา] ได้แก่ “วิปัสสนาญาณ ๑๐” ซึ งเป็ นเรื องปั ญญาเห็นนามรู ปโดยไตรลักษณ์
้ ่ “โลกตตรธรรม
เพือกาวสู
๙” [มรรค ๔–ผล ๔–นิ พพาน ๑] ฉะนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องสามารถตามทันการวา่
ุ
่ เกดิ “ปัญญาเห็นธรรม” อยูต่ รงเขตพรหมแดนปั ญญาใด ณ ขณะนัน สมัยนัน เพือให้สามารถตอ่
ตําแหนงที
่ ญญา [เริ มด้วยปั ญญา ๑ ดําเนิ นด้วยปั ญญา ๑
ยอดปัญญาขึนไปให้สูงอีก ตามหลักแนวคิดทางสายกลางแหงปั
ํ ด “มิจฉาทิฏฐิ ” [ทีสุ ด ๒ อยาง
่ –ทิฏฐิ ๒–
นําไปสู่ ปัญญา ๑] คือ “มัชฌิมาปฏิปทา” โดยมีจุดประสงค์เพือกาจั
ทิฏฐิ ๓–ลักทธิ นอกพระพุทธศาสนา ๓] เพราะฉะนัน ถึงพิจารณาถึงธรรมทังหลาย ทีสัมปยุตต์อยู่เป็ น
พืนฐาน [รู ปฌาน ๔–ไตรสิ กขา–โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗–อริ ยสั จจ์ ๕–ปฏิ จจสมุปบาท ๑๒–วิ สุทธิ ๗–ญาณ
่
๑๖–ไตรลักษณ์ –วุฏฐานคามินีปฏิปทา] ให้พิจารณาถึงภาพประกอบข้างลางนี
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มัชฌิมาปฏิปทา
โพธิปักขิยธรรม ๓๗

ภาพประกอบ ๑ ลําดับขันในการเจริ ญภาวนา

วิสุ ทธิ ๗
ไตรสิ กขา

อธิสีลสิ กขา

อธิจิตตสิ กขา

อธิปัญญาสิ กขา

สังวร ๕

จตุตถฌาน

ญาณ ๑๖

วิชชา ๓

อภิญญา ๕–ญาณ ๒

วิปัสสนาญาณ ๑๐
โคตรภูญาณ

๑. ปพเพนิ
วาสานสติ
ุ
ุ
๒. จตปปาตญาณ
ุ ู

(๑) โสดาบัน

มรรค ๔–ผล ๔

๓. อาสวักขยญาณ

(๒) สกทาคามี

ปั จจเวกขณญาณ

(๓) อนาคามี

อาสวักขยญาณ

สอปาทิ
ุ เสสนิพพาน

นิพพาน ๒

เสขปฏิปทา
วินยั ปิ ฎก-ศีล
สุ ตตันตปิ ฎก-สมาธิ
อภิธรรมปิ ฎก-ปั ญญา

อนปาทิ
ุ เสสนิพพาน
สัมมัตตะ ๑๐

อเสขปฏิปทา
(๔) อรหัตตวิมุตติ
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หมายเหตุ:
่ “วิชชา ๓” กบั “ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ” เมือผูป้ ฏิบตั ิธรรมได้ถึง
ให้เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหวาง
ั
่
ขัน “จตตถฌาน
” [อุเบกขา–เอกคคตาแหงสมาธิ
] ดังนี
ุ
(๑) ปพเพนิ
วาสานสติ
ุ
ุ (ข้อ ๑ ในวิชชา ๓) = นามรปปริ
ู จเฉทญาณ (ข้อ ๑ ในญาณ ๑๖)
(๒) จตปปาตญ
าณ (ข้อ ๒ ในวิชชา ๓) = ปัจจยปริ คคหญาณ (ข้อ ๒ ในญาณ ๑๖)
ุ ู
อนึง สําหรับหลักธรรม “ไตรสิ สกขา” หมายถึง “เสขปฏิปทา–มงคลปฏิปทา = อริ ยสาวกผูป้ ฏิบตั ิเสข
ปฏิปทา เรี ยกวา่ ‘ผู้ประกอบด้ วยข้ อปฏิบัติ อันเป็ นไปเพือห้ องแห่ งวิปัสสนา’ (พระสุ ตตันตปิ ฎก
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เลม่ ๒ ภาค ๑ - หน้าที 69 FILE 20) ดังนี” [จรณะ ๑๕: สี ลสัมปทา ๑–
อปัณณกปฏิปทา ๓–สัทธรรม ๗–ฌาน ๔] ข้อพึงพิจารณาเพิมเติม คือ พระอานนท์เป็ นพหูสูตทรง
่
่ กขาทังสามด้วยปิ ฎกทังสามได้ (พระสุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย
พระไตรปิ ฎก ทานสามารถจะกลาวสิ
มัชฌิมปัณณาสก์ เลม่ ๒ ภาค ๑ - หน้าที 65 FILE 20) โดยมีนยั ดังนี
่ ถึง “อธิศีลสิ กขา” คือ วินัยปิ ฎกทังหมด
(๑) เมือกลาว
่ ถึง “อธิจิตตสิ กขา” คือ สุตตันตปิ ฎกทังหมด
(๒) เมือกลาว
่ ถึง “อธิปัญญาสิ กขา” คือ อภิธรรมปิ ฎกทังหมด
(๓) เมือกลาว
่ “อเสขปฏิปทา” หมายถึง “สั มมัตตะ ๑๐” ได้แก่ อริ ยมรรคมีองค์ ๘ [อริ ยมรรค ๔] –สัมมญาณ
สวน
[อริ ยผล ๔] –สัมมาวิมตุ ติ [อรหัตตวิมุตติ]
ในประการสุ ดท้ายนี พระสัตถุสาสน์ของพระศาสดานัน ทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมตามแนวทาง “มัชฌิมาปฏิปทา”
่
่
นัน สามารถรู ้เห็นผลแหงการปฏิ
บตั ิอธิคมธรรมหรื อคุณวิเศษแหงพระธรรมวิ
นยั [ปาพจน์] นี เป็ นจริ งตามคํา
่ ่ ศจรรย์ ทีเรี ยกวา่ “อนสาสนี
สอนของพระองค์อยางนาอั
ปาฏิหาริย์” ซึ งเรี ยกวา่ “ภาวนามยปัญญา” ฉะนัน คํา
ุ
่ ่ : “ผ้ ูใดเห็นธรรม ผู้นันตถาคต” เป็ นจริ งทุกประการ เพราะพระตถาคตผูม้ ีพระภาคเจ้านัน มีพระ
ทีกลาววา
่
นามอีกอยางหนึ
งวา่ “ธรรมกาย” [พรหมกาย–ธรรมภูต–พรหมภูต] (พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
เลม่ ๓ ภาค ๑ - หน้าที 150 FILE 15) ฉะนัน “ธรรมกายคือพระตถาคต” ตามความจริ งแล้ว “โลกตตรธรรม
ุ
่ ชือวา่ “พระกายของพระตถาคต” (พระสุ ตตันตปิ ฎก สังยุตตนิ กาย
๙” [มรรค ๔–ผล ๔–นิพพาน ๑] นัน ยอม
่ ํ ดจาก “รปกาย
–นามกาย”
ขันธวารวรรค เลม่ ๓ - หน้าที 283 FILE 27) เนืองจาก ธรรมทังหลายมีแหลงกาเนิ
ู
่ ่ ่
ิ
ของผูป้ ฏิบตั ิธรรมเอง ไมใชจากคางกายจิ
ตวิญญาณของผูอ้ ืน กองธรรมทังหลายเกดจากการพิ
จารณาธรรม
หรื อสภาวธรรมทังหลาย ทีเรี ยกวา่ “มนสิ การกรรมฐาน” ภายในตัวตนของตนเองเป็ นหลัก คําวา่ “ปัญญา
็
่
เห็นธรรม” [ธรรมจักษุ–ดวงตาเห็นธรรม] กหมายถึ
ง การรู ้เห็น “ขันธ์ ๕” ของตนเอง พิจารณาดู ไตรตรองดู
ํ
โดยใช้หรื อกาหนดสติ
ตามพิจารณาภาวะจิต [วิถีจิต–ในวิญญาณปวัตติ ๑๔] ของตนเอง โดยอาศัยภูมิปัญญา
ในการเจริ ญวิปัสสนาภาวนา เป็ นเกณฑ์ [ปฏิปัตติสัทธรรม = ไตรสิ กขา–อริ ยมรรคมีองค์ ๘–โพธิ ปักขิย
ธรรม ๓๗–อริ ยสั จจ์ ๔–ปฏิ จจสมุปบาท ๑๒–ไตรลักษณ์ ] ในการพิจารณาธรรมหรื อสภาวธรรมทังหลายที
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ิ น โดยไตรตรองวา
่
่:
เกดขึ
่ กสักที ทีเรี ยกวา่ “อปาทานขั
(๑) ทําไมจิตมันถึงเป็ นทุกข์ไมเลิ
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ
ุ ” [นามรู ปปริ จเฉท
ญาณ] แล้ว
่ กข์นนั [ปั จจยปริ คคหญาณ] หลังจากนัน
(๒) ค้นหาสาเหตุแหงทุ
่ กข์นนั เสี ย [วิปัสสนาญาณ ๑๐–โคตรภูญาณ]
(๓) กคิ็ ดหาอุบายวิธีทีจะดับเหตุแหงทุ
ิ งหลายและกองทุกข์เป็ นเชนใด
่ เพือจะได้เข้าให้
(๔) โดยทําความเข้าใจวา่ สภาพทีปราศจากกเลสทั
่ นให้ได้ [มัคคญาณ–ผลญาณ–ปัจจเวกขณญาณ–อาสวักขยญาณ] ทีเรี ยกวา่ “สั จจ
ถึงภาวะเชนนั
ภาวะแห่ งพระนิพพาน” [อมตธาตุ]
ในการพิจารณาสภาวธรรมซําๆ ด้วยจิตทีเป็ นสมาธิจนถึงขัน “จตตถฌาน
” หรื อ ทีเรี ยกวา่ “จิตประภัสสร–
ุ
่ ่
จิตปราศจากนิวรณ์ ” จึงเป็ นปทัฏฐานสําคัญในการปฏิบตั ิธรรมในพระธรรมวินยั นี ไมใชการนั
งคิด นอนคิด
ิ ณหาโดยวิปริ ต [วิปลาส ๔: สั ญญาวิ ปลาส–จิ ตตวิปลาส–ทิ ฏฐิ วิปลาส นําไปสู่
ทีจิตยังสกปรกด้วยกเลสตั
วิปลาสที ๔ คือ (๑) เห็นไม่ เทียง เป็ นเทียง (๒) เห็นทุกข์ เป็ นสุข (๓) เห็นไม่ มีตัวตน มีตัวตน (๔) เห็นไม่ งาม
เป็ นงาม นันคือ เป็ นผูม้ ีความคิดคลาดเคลือนจากความเป็ นโดยธรรมชาติ] ดังนัน การรักษาจิตให้ดาํ รงอยูใ่ น
่
่ กต้อง จึงเป็ นภาระหน้าทีสําคัญของผูป้ ฏิบตั ิธรรมจะละเลิกไมได้
่ เด็ดขาด โดย
อารมณ์แหงกรรมฐานอยางถู
่
ี ไปเกยวข้
ี อง ไปผูกรัดไว้ ในสิ ง
ไมแสวงหาสิ
งทีเป็ นทุกข์มาไว้ในความครอบครองของตน ให้จิตไปผูกเกยว
ิ ณหาของตน [ราคะ–โทสะ–โมหะ] อยางหรกตาม
่
็ ปัญญาทังหลายทีเกดจากการเจริ
ิ
ญภาวนา
นันๆ ด้วยกเลสตั
นัน เรี ย กวา่ “ภาวนามยปั ญ ญา” นัน คื อ การหมัน เพี ย รเจริ ญ ภาวนากรรมฐาน [มนสิ ก ารกรรมฐาน =
กรรมฐาน ๔๐] ทีเรี ยกวา่ “อนปพพปฏิ
ปทา” ได้แก่ อนุปัสสนา ๗–มหาวิปัสสนา ๑๘–การจําแนกอารมณ์
ุ ุ
่ ในการเจริ ญภาวนากรรมฐาน โดยเด็ดขาด
๓๘–และ–โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗ ในปฏิปทาอันยิงนี จะบาดไมได้
่ นขาดแหงนิ
่ ตยกาล ได้แก่ (๑) “อัปปมาทะ” คือ ความไมประมาท
่
(๒)
ฉะนัน ธรรมเครื องนําไปสู่ ปัญญาไมเว้
ั
เพราะมีสติสมั ปชัญญะแหง่ “โยนิโสมนสิ การ” (๓) ด้วยการคบหามิตรทีดี มิตรแท้ผเู ้ ป็ นกลยาณมิ
ตร “กัลยาณ
ิ นได้ในทุกข้อธรรม ถ้าผูป้ ฏิบตั ิธรรมตังใจพิจารณาให้เห็น
มิตตตา” ปั ญญาเห็นธรรมทังหลายนัน จึงเกดขึ
ั
ความสัมพันธ์กบธรรมอื
นด้วยกนั ด้วยประการฉะนี.
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