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ความสํ าคัญของบทความ
ในวงการปฏิ บตั ิ ธรรมนัน ผูท้ ีขาดสติ สัมปชัญญะจะกลายเป็ นผูเ้ สื อมไปเอง เพราะดําเนิ นชี วิตด้วยความ
่ ชชา จึงมีจิตทีฟุ้ งซานในสิ
่
่
ประมาท และเพราะความไมรู่ ้จริ งแหงอวิ
งทีตนคิดและปฏิบตั ิว่าเหนื อกวาคนอื
น
่
่
มองคนอืนเป็ นผูด้ อ้ ยปั ญญาไปเสี ยหมด ไมสามารถเปิ
ดใจรับความดีจากผูอ้ ืนได้ จึงทําให้โงในระดั
บซําซ้อ
่
ยิงขึน โดยเฉพาะพวกทีได้ฌานขันต้น แล้วคิดเอาเองวาตนได้
บรรลุธรรมวิเศษ หรื อมรรคผลนิ พพานไปแล้ว
่ ่ พวกหมอดู ทีคิดวาตนเองมี
่
็
่ งชือกนเอง
ั เพือสร้างภาพลักษณ์
อยางเชน
ตาทิพย์ หรื อหมอดูเทวดา กเอาแตจะตั
่
็ ยได้ผลประโยชน์ทีตนพึงปรารถนา ทีเรี ยกวา่
ให้ขลังศักดิสิทธิ ทังทีไมมี่ อะไรเทียงแท้ แตพวกที
นับถือกอาศั
่
่ ยญ มันกยั็ ด
“เงิน–Money” พวกนี ถา้ เคยเห็ นสัปเหรอเอาเงิ
นยัดปากผี จะเข้าใจดีว่า แค่ ๓๒ อาการแหงเหรี
่
่
ิ
่
่
ปากผีแทบจะไมหมดตามอาการ
เหรี ยญทีหมายถึงปั ญญามักยัดเข้าปากผีไมหมด
คนมาเกดใหมอาการไม
่ ั
่
ครบ ๓๒ จึงโงกนมากขึ
น กมี็ ความเป็ นไปได้เหมือนกนั วาตามท้
องเรื องชาดก เงินคือลาภสักการะและคํา
้ ิ นนี ไปแล้ว การค้นหาอิ ทธิ ฤทธิ ไว้หลอก
สรรเสริ ญจากพวกโงด้่ วยกนั คนฉลาดมี คุณธรรมจะกาวเกนขั
่ ทธกาลด้วยซํา เพราะคนสวนใหญคิ
่ ยกอนพุ
่
่ ดด้วยเหตุผลไมเป็
่ น มีในวงจํากดั สว่
ชาวบ้านจึงมีขึนมาตังแตสมั
่ าหน้าทีบ้านเมือง โดยสมมติวาเป็
่ นคนดี คิดแทนชาวบ้าน จะได้ช่วยชาวบ้าน ชาวบ้านเลยลืมคิดกนไป
ั
ใหญเจ้
่ ั การให้ปัญญาจึงเป็ นเรื องใหญในพระพุ
่
่ ่ โชคให้ลาภกระหนํา ๒ ชัน ทังตัว
ทธศาสนา ไมใชให้
ทัวหล้าเชนกน
่
่ มตามกาลั
ํ งทีไปอีก ความอดอยากปากแห้งทําให้คนสวน
่
บนและตัวลางอะไรทํ
านองนัน ยิงไปคบหายิงโงเพิ
่ ่ นธรรม ไมสามารถเข้
่
ใหญไมเห็
าถึงความเป็ นคนดีหรื อสัตบุรุษได้ยาก นันคือ “อปสรรค
–มาร” ทีเรี ยกเป็ น
ุ
ั คคลไมให้
่ เ ข้าถึ งความดี ได้ มี แตความเศร้
่
การวา่ “นิ วรณ์ ” หมายถึ ง อกุศลธรรมเครื องกนบุ
าหมองด้ว ย
ิ
่
่
่ เพราะมี ปั ญญาไมลึ่ ก ซึ ง
สังกเลสทั
งหลาย แสวงหาสิ งที เป็ นทางเสื อมมากกวาทางเจ
ริ ญเป็ นสวนใหญ
็ สดีกนทุ
ั กคน แตอยาถึ
่ ่ งขันคนมาบวชแล้วยังงงตัวเองมาบวช
กว้างไกล ยิงจนยิงคิดแคบ ยิงรวยยิงคิดชัว กสวั
็ วกนั ลาภสักการะและความสรรเสริ ญจากผูม้ ี ศกั ดิ สูงและคนทัวไป ทําให้คนเป็ นบ้าและหลง
ทําไมกแล้
่ นสิ งยังยืนถาวร จึงเห็นธรรมได้ยากตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา อยางเชน
่ ่ ดาบสปาริ กพาชก
อํานาจวาเป็
ผูป้ ระพฤติ ต บะในครั งพุ ท ธกาล ที องค์พ ระสัม มาสัม พุท ธเจ้า ทรงชี แ นะให้ถ อนตัว จากแนวทางอัน ไม่
่
ประเสริ ฐจริ ง ไมสามารถเข้
าถึงความเป็ นอริ ยบุคคลได้ พระพุทธองค์ทรงแนวทางสู่ ความเป็ นอริ ยะ ดังผู ้
่ ่ บตั ิถูกๆ ผิดๆ คิดไปเอง
ปฏิบตั ิธรรมทังหลาย จักต้องเรี ยนรู ้และเข้าใจเส้นทางอันถูกต้องโดยชอบ ไมใชปฏิ
่ นนาจะใชถ้
่
่ าเป็ นแบบนี อันเป็ นอันตรายตอสมาธิ
่
วามั
และวิปัสสนา จนถึง “ศีลวิบัติ–อาจารวิบัติ–ทิฏฐิ วิบัติ–
อาชี ววิบัติ” ไปตามๆ กนั [อลัชชี–พวกหน้ามึนไมรู่ ้จกั อาย] ฉะนัน คําสอนของพระศาสดาเป็ นสิ งทีบริ สุทธิ
่ จริ ง ไมมี่ สิงใดเสมอเหมือนได้ จึงพึงปฏิบตั ิตามพระองค์.
สูงสุ ดทีให้ผลแกผู่ ป้ ฏิบตั ิธรรมอยางแท้
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บทความที ๑๑๒ ประจําปี ๒๕๕๘ – ข้ อปฏิบัตปิ ระพฤติตบะไม่ ใช่ ทางหลดพ้
ุ นแห่ งพทธะ
ุ
ิ น ยอมกลา
่
่
ความเข้าใจทีผิดในการปฏิบตั ิดา้ นศาสนกจนั
ยเป็ นอุปสรรคใหญหลวงในการปฏิ
บตั ิ
ิ
ั
ธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา เนื องจาก ทําให้เกดอาการมั
ว หรื อทําให้คิดฟุ้ งเฟ้ อและพากนหลงเพลิ
น
่
เสี ยเวลา ทีเรี ยกวา่ “ชนผู้หลงทิศ” นันคือ ไมสามารถเลื
อกสิ งทีดีทีสุ ดในชีวิตให้ได้ดี อาจจะบอกวา่ ระบบ
่ ยหาย หรื อตรรกเสี ยหาย กไมนาจะผิ
็ ่ ่ ดความจริ งไป เพราะไมเข้
่ าใจ “ปรมัตถประโยชน์ ” คือ
การให้คุณคาเสี
่ จริ ง ดังนัน จึงเห็นได้ว่า หิ งพระในบ้านเมือง
ประโยชน์อนั สู งสุ ดทีจะได้รับ ทีหมายถึง “นิพพาน” อยางแท้
่ ิ
่
่ ่
เรามีขนาดกว้างใหญเกนปกติ
กลายเป็ นห้องพระ คือ ใหญโตกวากวาศาลาวั
ด โบสถ์ หรื อ ศาลเจ้า เป็ นจุด
่ เสธวัตถุเครื องรางทีศรัทธาวา่ มีอาํ นาจเหนื อพลังธรรมชาติ แตยั่ งดี ทียัง
ศูนย์รวมของเทพเจ้าทังหลาย ไมปฏิ
็ นศาสดาในลัทธิ อืน รวมทัง รู ป
เข้าใจถึงลําดับความสําคัญโดยให้พระพุทธรู ปอยูส่ ู งสุ ด หรื อลองลงมากเป็
่ ่ รูปดาราหรื อนักร้อง การ์ตูน ยอดนิยม รู ปถายสั
่ ตว์เลียงทีโปรดปราน เทานั
่ นเอง [ไม่
เกจิอาจารย์ดงั ๆ แตไมมี
่ ่
่ รูปถายพอแมตนเองเทาไหรนั
่ ่ ่
่ ่ ก] ความมัว ความมัวเมา ความหลงใหลขาดสติ ทังหลายนัน ไมชวย
คอยมี
่
่
ั งทีไมจริ
่ ง หลอก
อะไรให้ดีขึนมาได้จริ ง มีแตความเสื
อมลง ทังฝ่ ายรางกายและจิ
ตใจ เพราะเป็ นการอยูก่ บสิ
ิ
ตัวเองและผูอ้ ืน ทังทีเข้าใจถูกต้องและคลาดเคลือนไปจากความจริ ง เชน่ ความเชือในหมดดูดทีเกนความเป็
น
่
่ ติความสัมพันธ์แหงปั
่ จจยาการ [อิทปั ปั จจยตา–ปฏิจจสมุปบาท] สิ งนี ก็
จริ ง ไมประกอบด้
วยความจริ งแหงมิ
็ นได้เพียงแตนาม
่ ไมใชข้
่ ่ อ
ิ นได้อยางไรในสั
่
่ ็
่ “เราเป็ นสั งคมพทธ
เกดขึ
งคมไทย ทังทีตางกบอกวา
ุ ” ซึ งกเป็
่ าใจจริ งใน
ประพฤติปฏิบตั ิตามคําสอนของพระตถาคตผูม้ ีพระภาคเจ้าจอมศาสดาของเราทังหลาย ก็เลยไมเข้
่ ดๆ ถูกๆ แล้วถือปฏิบตั ิกนมานาน
ั
จนกลายเป็ นความศรัทธา ขนบประเพณี ไป
คําสังสอนไว้ คิดได้อยางผิ
่ ่ ้ตวั ซึ งสิ งทีผิดนัน ถ้ายังปฏิบตั ิทาํ กนอยู
ั เ่ กนิ ๑๐–๒๐ ปี หรื อมากกวา่ ๕๐ ปี ขึนไป คนรุ่ นใหมยอม
่่
อยางไมรู
ยอมรับในข้อปฏิบตั ินนั ไปโดยปริ ยาย เข้าทํานองทีวา่ “ค้ นุ เคยกับของปลอมมากทังชีวิต พอเจอของจริ ง ของ
่ ยมในสังคมเรา ไมปฏิ
่ เสธของปลอม เพราะราคาถูก ถึงใช้ได้
จริ งนันก็กลายเป็ นของปลอม” โดยเฉพาะ คานิ
่
่ ่
็ [แม้แตสิ่ งเป็ นอบายมุขหรื อสิ งเสพติด กยั็ งมีของปลอม
ไมทนทาน
หรื อมีคุณภาพดี ไมเทาของจริ
ง กตาม
่
ั าวา่ “ธรรม
หรื อผัวเมียปลอมกเริ็ มมีในสังคมทัวโลก] คําวา่ “ศาสนาปลอม–พระธรรมปลอม” ยอมตรงกบคํ
ปฏิรู ป” คือ ธรรมปลอม–ธรรมที ไม่ แท้ –ธรรมเทียม หรื อ “สั ทธรรมปฏิรู ป” แปลวา่ “สัทธรรมเที ยม” ดังเชน่
ั
คําสอนทีผิดเพียนไปจากพระสัตถุสาสน์ของพระศาสดา หรื อตังใจพากนแปลผิ
ด เพือให้สนองประโยชน์
ิ
ั ิ ณหาของ
ของพวกตน ให้สะดวกในการปฏิบตั ิศาสนกจิ คือ เกดความคิ
ดประยุกต์ดดั แปลงให้เข้ากบกเลสตั
ิ
ิ
พวกคนชัน “ชนผ้ ูหลงทิศ” พวกกเลสหนาด้
วย “ราคะ–โทสะ–โมหะ” เชน่ มักใช้คาํ สรรเสริ ญกเลสนํ
าหน้า
่ จนทําให้คนชัวสําคัญผิดวา่
เวลาเรี ยกกนั “คุณโยม...” [หรื อใช้ “ท่ าน...” นําหน้าชือคนชัว เป็ นต้น อันไมควร
ิ ติ
ตนเป็ นคนดี ] แตฝ่่ ายโยมไมเรี่ ยกพระวา่ “คุณพระ…” มีแตคํ่ าอุทานวา่ “คณพระ
... ช่ วย!” เพือให้เกดปี
ุ
่ กตาม
่
่
็ เพราะบานหน้าตางโบสถ์
่
่ จมา
บริ จาคเงินทําบุญมากๆ ไมสนใจวาจะประพฤติ
ดีไมดี่ มากอน
ยงั ไมเสร็
หลายปี แล้ว เป็ นต้น
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ฉะนัน ความสับสนฟันเฟื อนในความดี “เมาบญ
ุ –หลงบญ
ุ ” ด้วยจิตทีเจือปนด้วยอกุศลธรรม อันมีรากเหง้ามา
็ าหยิบเอาหมด เพือให้ตนตาย หรื อเป็ นทีพึงแหงการดั
่
จาก “ราคะ–โทสะ–โมหะ” คือ มีอะไรอยูใ่ กล้มือ กคว้
บ
่ มวา่ ทุกข์ของคนดี กบทุ
ั กข์ของคนชัวนัน มันแตกตางกน
่ ั วิธีดบั ทุกข์กใช้
็ วิธีทีแตกตางกน
่ ั เชนกน
่ ั
ทุกข์ อยาลื
่ ศึกษาพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
็
หรื อถ้าใช้ยากคนละขนานเพื
อรักษา เพราะฉะนัน บุคคลผูไ้ มได้
่ า ไมแสวงหาผู
่ กวิธี ศรัทธาไมจริ
่ ง เลือมใสไมจริ
่ ง และขาดฉันทะทีแกกล้
่
อยางถู
ร้ ู ้จริ ง ผูเ้ ป็ นพระอริ ยสงฆ์
่ อดร้อนเพิมอีกเมือเดือดร้อนอีก เพราะชีทางทีผิดให้ดาํ เนินตามอยางคาดไม
่
่
อริ ยสาวกของพระตถาคต ยอมเดื
ั
่ ความตางใน
่ ปั ญญาทีจะเห็นธรรมอยางแนนอน
่ ่
ถึง คนทีเห็นธรรมในขณะอดหิ วกบคนอิ
มท้องสบาย ยอมมี
ิ
ิ ณหา มองไมเห็
่ นทุกข์ แตในทางตรงกนข้
่
ั าม คนทีเห็น
เพิมความอิมเกนพอดี
ทําให้โง่ หมกตัวอยู่ในกเลสตั
่
็
ั
ทุกข์ จนแทบไมเคยเห็
นสุ ข กมี็ อาการหนักเป็ นพิเศษ เพราะสังคมทอดทิง และฝ่ ายตนเองกหาคบกลยาณมิ
ตร
ิ ่ สังคมใฝ่ ตํา ไมสงเสริ
่ ่ มคนดี กเลยพากนยึ
็
ั ดแนวคิดทีวา่ “กําขี–ดีกว่ ากําตด” เพราะ
ได้ยาก ภพภูมิทีเกดไมดี
ิ
ั
สังคมไมมี่ ทางเลือกให้ได้เลือกสักทาง จึงเกดการพยาบาทและเบี
ยดเบียนกนั เชน่ มีคดีฆ่ากนโหดๆ
เพิมมาก
่
่ ิ น “ทําชั ว–ได้ ดีมีถมไป” [กทํ
็ าดี
ขึน คนชัวรวยๆ ปลอดภัย คนดีจนๆ เดือดร้อน เลยมีแนวคิดอยางใหมเกดขึ
่ ดีแล้วจะทําตอไปทํ
่
่
มันไมได้
าไม...นิ ] ผูค้ นทีมีอาการภูมิแพ้ในแนวคิดนี ต้องหาทางออกให้ได้ อยาไปสวน
่ ก็
ทางตามความเชือประกอบด้วยเหตุผลในเรื อง “กฎแห่ งกรรม” ดีกวา่ เพียงแตสั่ งคมมันมีคนน้อยไปหนอย
ิ วๆ สร้าง
ั นคนดีมากๆ สังครู่ สังคมกกลายเป็
็
พากนเป็
นสังคมคนดีไปเอง ปิ ดโอกาสให้พวกคนชัวมันหากนชั
่ ปั ญหาความจนกบปั
ั ญญาโสเภณี มีมาพร้อมๆ กนั ตังแตยุ่ คโบราณ ยิงใน
ความเดือดร้อนในสังคมอีกตอไป
ั ก
้
สมัยนี มีความกาวหน้
าทางเทคโนโลยี การค้าประเวณี ก็ยิงมีความเจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นเงาตามตัวยิงขึน มีกนทุ
ั
ั สสกตา] พวกทีมี
ระดับอายุ [ระบาดใน ๓ เพศ] มันห้ามกนยาก
เพราะมันเป็ นเรื อง “กรรมของสั ตว์ ” [กมมั
่
หน้าทีไปจับไปปราบ บางคนเสี ยธรรม “แพ้ ความดี ” [เห็ นทุกขเป็ นสุ ข เห็ นไมงามเป็
นงาม ภพภูมิสมกนั
่ แน่ แตกแพ้
่ ็ เงินอีก ยอมเหมือนเดิม คือ คนทังโลกแพ้เงิน] ได้คู่แตงงานกน
่
ั
นรกเห็นด้วย ญาติพีน้องไม่ยอม
ั ิ
่ ั นแดนเกดิ จึงได้มาเจอกนั ในธรรมชาติของมนุ ษย์นนั ทีพากนเกดมาเป็
ไปกมี็ เพราะมีกรรมรวมกนเป็
นคน
นัน มันกมี็ “ตนเองเป็ นผู้มี ชาติ–ชรา–พยาธิ–มรณะ–โสกะ และ สั งกิเลส เป็ นธรรมดา ก็ยงั ใฝ่ แสวงหาแต่ สิง
อันมี ชาติ–ชรา–พยาธิ–มรณะ–โสกะ และ สั งกิเลส เป็ นธรรมดา” ทีเรี ยกวา่ “อนริ ยปริ เยสนา” คือ แสวงหา
อย่ า งไม่ ประเสริ ฐ เลื อกทําชัว สิ ง ที ผิด กฎหมาย ไร้ ศี ลธรรมเพื อเงิ น แทนที จะเป็ น “อริ ย ปริ เยสนา” คื อ
่ มคติพจน์อยางหนึ
่
็ ่
แสวงหาอย่ างประเสริ ฐ อยาลื
ง ทีวา่ : “คนเราเลือกเกิดไม่ ได้ –แต่ เลือกทีจะทําได้ ” กอยาพา
ั งอุดมการณ์แหงอริ
่ ยมรรคในพระพุทธศาสนากแล้
็ วกนั ในอันดับตอไปนี
่
กนทิ
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมพิจารณานัย
่ าวา่ “ตบะ” ทีพระศาสดาทรงสังสอนปาริ พาชก เพือไมให้
่ เข้าใจผิด หรื อคิดคลาดเคลือนไป ไปเกดิ
แหงคํ
่ ้
ศรัทธาในข้อปฏิบตั ิของผูเ้ ป็ นนักบวชนอกลัทธิ ในพระพุทธศาสนา ทําให้ไมกาวหน้
าในการปฏิบตั ิธรรม
ดังนี
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กถาว่ าด้ วย การรังเกียจบาปด้ วยตบะ
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม่ ๓ ภาค ๑ - หน้าที 62–64 FILE 15)
่ นให้สงบเสี ยง แล้วได้กราบทูลพระผูม้ ีพระภาคเจ้าวา่
[๒๓] ครังนัน “นิโครธปริ พาชก” เตือนปริ พาชกเหลานั
่
่
่
ข้าแตพระองค์
ผเู ้ จริ ญ พวกข้าพระองค์กลาวการเกลี
ยดบาปด้วยตบะ แนบแนนการเกลี
ยดบาปด้วยตบะอยู่
่
่
่ บูรณ์
การเกลียดบาปด้วยตบะ อยางไรบริ
บูรณ์ อยางไรไมบริ
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่: “นิโครธะ” บุคคลผูม้ ีตบะในโลกนี เป็ นคนเปลือย ไร้มารยาทเลียมือ เขาเชิญให้
็ ่ เขาเชิญให้หยุดรับภิกษา กไมหยุ
็ ่ ด ไมยิ่ นดีภิกษาทีเขานํามาไว้ก่อน ไมยิ่ นดีภิกษาทีเขาทํา
รับภิกษากไมมา
เฉพาะ ไมยิ่ นดีการเชือเชิญ เขาไมรั่ บภิกษาจากปากหม้อ ไมรั่ บภิกษาจากปากภาชนะ ไมรั่ บภิกษาทีบุคคลยืน
่
่
่
ครอมธรณี
ประตูนาํ มา ไมรั่ บภิกษาทีบุคคลยืนครอมครกนํ
ามา ไมรั่ บภิกษาทีบุคคลยืนครอมสากนํ
ามา ไมรั่ บ
่ ่
ํ งบริ โภคอยู่ ไมรั่ บภิกษาของหญิงมี
ภิกษาทีบุคคลยืนครอมทอนไม้
นาํ มา ไมรั่ บภิกษาของตน ๒ คนทีกาลั
ํ งให้ลูกดืมนม ไมรั่ บภิกษาของหญิงทีคลอเคลียบุรุษอยู่ ไมรั่ บภิกษาทีเขา
ครรภ์ ไมรั่ บภิกษาของหญิงผูก้ าลั
่
่ิ
่ิ
ประกาศให้รู้ ไมรั่ บภิกษาในทีมีสุนขั ปรากฏ ไมรั่ บภิกษาในทีมีแมลงวันไตตอมเป็
นกลุ่มๆ ไมกนปลา
ไมกน
เนือ ไมดื่ มสุ รา ไมดื่ มเมรัย ไมดื่ มนําส้ม
เขารับภิกษาทีเรื อนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพด้วยข้าวคําเดียวบ้าง รับภิกษาทีเรื อนสองหลัง เยียวยาอัตภาพ
ด้วยข้าวสองคําบ้าง รับภิกษาทีเรื อนเจ็ดหลัง เยียวยาอัตภาพด้วยข้าวเจ็ดคําบ้าง เยียวยาอัตตภาพด้วยภิกษาใน
ิ
็ วนั หนึงบ้าง สองวันบ้าง เจ็ดวันบ้าง เป็ นผู ้
ภาชนะใบเดียวบ้าง สองใบบ้าง เจ็ดใบบ้าง กนอาหารที
เกบไว้
็ กึงเดือน ด้วยประการฉะนี
ประกอบความขวนขวายในการบริ โภคอาหารทีเวียนมาจนถึง ทีเกบไว้
เขาเป็ นผูม้ ีผกั ดองเป็ นภักษาบ้าง มีขา้ วฟ่ างเป็ นภักษาบ้าง มีลูกเดือยเป็ นภักษาบ้าง มีถากข้าวเป็ นภักษาบ้าง มี
ํ
ของจืดเป็ นภักษาบ้าง มีรําเป็ นภักษาบ้าง มีขา้ วตังเป็ นภักษาบ้าง มีกายานเป็
นภักษาบ้าง มีหญ้าเป็ นภักษาบ้าง
่
มีโคมัยเป็ นภักษาบ้าง มีเงาและผลไม้
ในป่ าเป็ นอาหาร บริ โภคผลไม้หลน่ เยียวยาอัตตภาพ
ั าง ผ้าหอศพบ้
่
เขาทรงผ้าป่ านบ้าง ผ้าแถมกนบ้
าง ผ้าบังสุ กลุ บ้าง ผ้าเปลือกไม้บา้ ง หนังเสื อบ้าง หนังเสื อทัง
ํ
ํ
เล็บบ้าง ผ้าคากรองบ้าง ผ้าเปลือกปอกรองบ้าง ผ้าผลไม้กรองบ้าง ผ้ากาพลทํ
าด้วยผมคนบ้าง ผ้ากาพลทํ
าด้วย
ขนสัตว์บา้ ง ผ้าทําด้วยขนปี กนกเค้าบ้าง เป็ นผูถ้ อนผมและหนวด คือ ประกอบความขวนขวายในการถอนผม
่ าง
และหนวดบ้าง เป็ นผูย้ นื คือห้ามอาสนะบ้าง เป็ นผูก้ ระโหยง่ คือ ประกอบความเพียรในการกระโหยงบ้
่
เป็ นผูน้ อนบนหนาม คือ สําเร็ จการนอนบนหนามบ้าง สําเร็ จการนอนบนแผนกระดานบ้
าง สําเร็ จการนอน
บนเนินดินบ้าง เป็ นผูน้ อนตะแคงข้างเดียวบ้าง เป็ นผูห้ มักหมมด้วยธุลีบา้ ง เป็ นผูอ้ ยูก่ ลางแจ้งบ้าง เป็ นผูน้ งั
บนอาสนะตามทีลาดไว้บา้ ง เป็ นผูบ้ ริ โภคคูถ คือ ประกอบการขวนขวายในการบริ โภคคูถบ้าง เป็ นผูห้ า้ ม
นําเย็น คือ ขวนขวายในการห้ามนําเย็นบ้าง เป็ นผูอ้ าบนําวันละ ๓ ครัง คือประกอบการขวนขวายในการลง
นําบ้าง
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่
่ ถ้าเมือเป็ นเชนนี
่ “การเกลียดบาปด้ วยตบะ” เป็ นการเกลียด
“นิโครธะ” ทานจะสํ
าคัญความข้อนันอยางไร
่ บูรณ์
บริ บูรณ์ หรื อไมบริ
่
่ “การเกลียดบาปด้ วยตบะ” เป็ นการ
“นิโครธปริ พาชก” กราบทูลวา่: ข้าแตพระองค์
ผเู ้ จริ ญ เมือเป็ นเชนนี
่ ่ ่ บรู ณ์อยางแน
่ ่แท้
เกลียดบริ บูรณ์ ไมใชไมบริ
่ ปกเลสมากอยางใน
ิ
่
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่: “นิโครธะ” เรากลาวอุ
“การเกลียดบาปด้ วยตบะ” แม้ที
่ แล
บริ บูรณ์แล้ว อยางนี
จบ กถาว่ าด้ วยการรั งเกียจบาปด้ วยตบะ ---------------------------

กถาว่ าด้ วย อปกิ
ุ เลสของผ้ ูรังเกียจบาปด้ วยตบะ
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม่ ๓ ภาค ๑ - หน้าที 64–67 FILE 15)
่
็
ิ
่
[๒๔] “นิโครธปริ พาชก” ทูลถามวา่ ข้าแตพระองค์
เจริ ญ กพระผู
ม้ ีพระภาคเจ้าตรัสอุปกเลสมากอ
ยางในการ
่ อยางไรเลา
่
่
เกลียดบาปด้วยตบะทีบริ บูรณ์ อยางนี
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ “นิโครธะ”–“บุคคลผู้มีตบะในโลกนี ย่ อมถือมันตบะ เขาเป็ นผู้ดีใจ มีความดําริ
่ นอุปกเลส
ิ
บริ บูรณ์ ด้วยตบะนัน” แม้ขอ้ ผูม้ ีตบะ ถือมันตบะ ดีใจ มีความดําริ บริ บรู ณ์ดว้ ยตบะนัน นีแลยอมเป็
แกบุ่ คคลผูม้ ีตบะ
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะย่ อมถือมันตบะ เขาย่ อมยกตนข่ มขู่ผ้ อู ืนด้ วยตบะนัน” แม้ขอ้ ทีผูม้ ี
่ คคลผูม้ ีตบะ
่ อ้ ืนด้วยตบะ นีแลยอมเป็
่ นอุปกเลสแกบุ
ิ
ตบะถือมันตบะ ยกตนขมผู
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะย่ อมถือมันตบะ เขาย่ อมมัวเมา ย่ อมลืมสติ ย่ อมถึงความมัวเมา
่
่ นอุปกเลสแก
ิ
ด้ วยตบะนัน” แม้ขอ้ ทีผูม้ ีตบะถือมันตบะ มัวเมา ลืมสติ ถึงความมัวเมาด้วยตบะนัน นีแลยอมเป็
บุคคลผูม้ ีตบะ
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะย่ อมถือมันตบะ เขาให้ ลาภสักการะและความสรรเสริ ญเกิดขึน
ด้ วยตบะนัน ด้ วยเหตุเขาเป็ นผู้ดีใจ มีความดําริ บริ บูรณ์ ด้วยลาภสักการะและความสรรเสริ ญนัน” แม้ขอ้ ทีผูม้ ี
่
่ นอุปกเลสแก
ิ
ตบถือมันตบะ ดีใจ มีความดําริ บริ บูรณ์ดว้ ยลาภสักการะและความสรรเสริ ญนัน นีแลยอมเป็
บุคคลผูม้ ีตบะ
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“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะย่ อมถือมันตบะ เขาให้ ลาภสักการะและความสรรเสริ ญเกิดขึน
ด้ วยตบะนัน เขาย่ อมยกตนข่ มผู้อืนด้ วยลาภสักการะและความสรรเสริ ญนัน” แม้ขอ้ ทีผูม้ ีตบะถือมันตบะ ยัง
ิ นด้วยตบะนัน ยกตนขมผู
่ อ้ ืนด้วยลาภสักการะและความสรรเสริ ญ
ลาภสักการะและความสรรเสริ ญให้เกดขึ
่ คคลผูม้ ีตบะ
่ นอุปกเลสแกบุ
ิ
นัน นีแลยอมเป็
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะย่ อมถือมันตบะ เขาให้ ลาภสักการะและความสรรเสริ ญเกิดขึน
ด้ วยตบะนัน เขาย่ อมมัวเมาย่ อมลืมสติ ย่ อมถึงความมัวเมาด้ วยลาภสักการะและความสรรเสริ ญนัน” แม้ขอ้ ที
ิ นด้วยตบะนัน มัวเมา ลืมสติ ถึงความมัวเมา
ผูม้ ีตบะถือมันตบะ ยังลาภสักการะและความสรรเสริ ญให้เกดขึ
่ คคลผูม้ ีตบะ
่ นอุปกเลสแกบุ
ิ
ด้วยลาภสักการะสละความสรรเสริ ญนัน นีแลยอมเป็
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะย่ อมถือมันตบะ ย่ อมถึงส่ วน ๒ ในโภชนะทังหลายว่ า สิ งนีควร
แก่ เรา สิ งนีไม่ ควรแก่ เรา ก็สิงใดแลไม่ ควรแก่ เขา เขามุ่งละสิ งนันเสี ย แต่ ส่วนสิ งใดควรแก่ เขา เขากําหนัด ลืม
่ คคลผูม้ ี
่ นอุปกเลสแกบุ
ิ
สติ ติดสิ งนัน ไม่ แลเห็นโทษ ไม่ มีปัญญาคิดสลัดออกบริ โภคอยู่” แม้ขอ้ นีแลยอมเป็
ตบะ
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะย่ อมยึดถือมันตบะ ด้ วยคิดว่ า พระราชา มหาอํามาตย์ ของ
พระราชา กษัตริ ย์ พราหมณ์ คฤหบดี เดียรถีย์ จักสักการะเรา เพราะเหตุแห่ งความใคร่ ลาภสักการะและความ
่ คคลผูม้ ีตบะ
่ นอุปกเลสแกบุ
ิ
สรรเสริ ญ” แม้ขอ้ นีแล ยอมเป็
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะย่ อมเป็ นผู้รุกรานสมณะพราหมณ์ อืนแต่ ทีไหนๆ ว่ า ก็ไฉน ผู้นี
เลียงชี พด้ วยวัตถุหลายอย่ าง กินวัตถุทุกๆ อย่ าง คือ พืชเกิดแต่ เง่ า พืชเกิดแต่ ลาํ ต้ น พืชเกิดแต่ ผล พืชเกิดแต่
ยอด พืชเกิดแต่ เมล็ด เป็ นทีครบ ๕ ปลายฟั นของผู้นีคมประดุจสายฟ้ า คนทังหลายย่ อมจํากันได้ ด้ วยการตู่ว่า
่ คคลผูม้ ีตบะ
่ นอุปกเลสแกบุ
ิ
เป็ นสมณะ” แม้ขอ้ นีแลยอมเป็
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะ เห็นสมณะหรื อพราหมณ์ อืนทีเขาสักการะ เคารพนับถือ บูชาอยู่
ในสกุลทังหลาย เขาดําริ อย่ างนีว่ า คนทังหลายย่ อมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาสมณะหรื อพราหมณ์ ชือนีแล
เลียงชี พด้ วยวัตถุหลายอย่ างในสกุลทังหลาย แต่ ไม่ สักการะ ไม่ เคารพ ไม่ นับถือ ไม่ บูชาเราผู้มีตบะ เลียงชี พ
ด้ วยวัตถุเศร้ าหมองในสกุลทังหลาย เขาเป็ นผู้ให้ ความริ ษยา และความตระหนีเกิดขึนในสกุลทังหลาย ดังนี”
่ คคลผูม้ ีตบะ
่ นอุปกเลสแกบุ
ิ
แม้ขอ้ นีแลยอมเป็
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่
่ นอุปกเลสแก
ิ
“นิโครธะ” ข้ออืนยังอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะเป็ นผู้นังในทางทีมนุษย์ เห็น” แม้ขอ้ นีแล ยอมเป็
บุคคลผูม้ ีตบะ
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะย่ อมเทียวแสดงตนไปในสกุลทังหลายว่ า กรรมแม้ นีก็เป็ นตบะ
่ คคลผูม้ ีตบะ
่ นอุปกเลสแกบุ
ิ
ของเรา กรรมแม้ นีเป็ นตบะของเรา” แม้ขอ้ นีแลยอมเป็
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะย่ อมเสพโทษอันปกปิ ดบางอย่ าง เขาถูกผู้อืนถามว่ า โทษนีควร
แก่ ท่านหรื อ กล่ าวโทษทีไม่ ควรว่ าควร กล่ าวโทษทีควรว่ าไม่ ควร เขาเป็ นผู้กล่ าวเท็จทังทีรู้ อยู่ ดังนี” แม้ขอ้ นี
่ คคลผูม้ ีตบะ
่ นอุปกเลสแกบุ
ิ
แล ยอมเป็
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะ เมือพระตถาคตหรื อสาวกของพระตถาคตแสดงธรรมอยู่ ย่ อม
่ คคลผูม้ ีตบะ
่ นอุปกเลสแกบุ
ิ
ไม่ ร้ ู ปริ ยายทีควรรู้ อันมีอยู่นันแล” แม้ขอ้ นีแล ยอมเป็
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะเป็ นผู้มกั โกรธ มักผูกโกรธ แม้ ข้อทีผู้ มีตบะเป็ นผู้มกั โกรธ มัก
่ คคลผูม้ ีตบะ
่ นอุปกเลสแกบุ
ิ
ผูกโกรธ นีแล” ยอมเป็
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะเป็ นผู้มีความลบหลู่ ดีเสมอ ริ ษยา ตระหนี โอ้ อวด มีมารยา
กระด้ าง ถือตัวจัด เป็ นผู้มีความปรารถนาลามก ไปสู่อาํ นาจแห่ งความปรารถนาลามก เป็ นมิจฉาทิฏฐิ
ประกอบด้ วยทิฏฐิ อันดิงถึงทีสุด เป็ นผู้ลบู คลําทิฏฐิ เอง เป็ นผู้ถือมัน สละคืนได้ ยาก” ข้อทีบุคคลผูม้ ีตบะเป็ นผู ้
มีความลบหลู่ ดีเสมอ ริ ษยา ตระหนี โอ้อวด มีมารยา กระด้าง ถือตัวจัด เป็ นผูม้ ีความปรารถนาลามก ไปสู่
่
อํานาจแหงความปรารถนาลามก
เป็ นมิจฉาทิฏฐิ ประกอบด้วยทิฏฐิอนั ดิงถึงทีสุ ด เป็ นผูล้ ูบคลําทิฏฐิเอง เป็ น
่ คคลผูม้ ีตบะ
่ นอุปกเลสแกบุ
ิ
ผูถ้ ือมัน สละคืนได้ยาก แม้นีแล ยอมเป็
่
่ เป็ นอุปกเลสหรื
ิ
่ น
“นิโครธะ”ทานจะพึ
งสําคัญความข้อนันเป็ นไฉน การเกลียดบาปด้วยตบะเหลานี
อไมเป็
ิ
อุปกเลส
่
่ เป็ นอุปกเลสแนแท้
ิ
่ ไม่
“นิโครธปริ พาชก” กราบทูลวา่ ข้าแตพระองค์
ผเู ้ จริ ญ การเกลียดบาปด้วยตบะเหลานี
ิ
ิ
่ ครบทุกอยาง
่ ข้อนีแลเป็ น
เป็ นอุปกเลสหามิ
ได้ บุคคลผูม้ ีตบะในโลกนี พึงเป็ นผูป้ ระถอบด้วยอุปกเลสเหลานี
่
ิ
งอุปกเลสเพี
ยงบางข้อๆ
ฐานะทีมีได้ จะป่ วยกลาวไปไยถึ
จบ กถาว่ าด้ วยอุปกิเลสของผู้รังเกียจบาปด้ วยตบะ ---------------------------
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กถาว่ าด้ วย ความบริสุ ทธิของผ้ ูรังเกียจตบะ
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม่ ๓ ภาค ๑ - หน้าที 67–70 FILE 15)
[๒๕] พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ “นิโครธะ” – “บุคคลผู้มีตบะในโลกนีย่ อมถือมันตบะ เขาเป็ นผู้ไม่ ดีใจ ไม่
่
มีความดําริ บริ บูรณ์ ด้วยตบะนัน” ข้อทีผูม้ ีตบะถือมันตบะ ไมดี่ ใจ ไมมี่ ความดําริ บริ บูรณ์ดว้ ยตบะนันอยางนี
่ นผูบ้ ริ สุทธิ ในฐานะ
เขายอมเป็
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะย่ อมถือมันตบะ เขาย่ อมไม่ ยกตน ไม่ ข่มผู้อืนด้ วยตบะนัน” ข้อที
่ อมันตบะ เขายอมไมยกตน
่
่
่ ่ อ้ ืนด้วยตบะนัน อยางนี
่ เขายอมเ
่ ป็ นผูบ้ ริ สุทธิในฐานะนัน
ผูม้ ีตบะยอมถื
ไมขมผู
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะย่ อมถือมันตบะ เขาย่ อมไม่ มวั เมา ไม่ ลืมสติ ย่ อมไม่ ถึงความมัว
่ อมันตบะ เขายอมไมมั
่
่ วเมา ไมลื่ มสติ ยอมไมถึ
่
่ งความมัวเมาด้วยตบะนัน
เมาด้ วยตบะนัน” ข้อทีผูม้ ีตบะยอมถื
่ เขายอมบริ
่
อยางนี
สุทธิในฐานะนัน
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะย่ อมถือมันตบะ เขาให้ ลาภสักการะและความสรรเสริ ญเกิดขึน
ด้ วยตบะนัน เขาเป็ นผู้ไม่ ดีใจไม่ มีความดําริ บริ บูรณ์ ด้วยลาภสักการะและความสรรเสริ ญนัน” ข้อทีผูม้ ีตบะ
่ อมันตบะ เขาให้ลาภสักการะและความสรรเสริ ญเกดขึ
ิ นด้วยตบะนัน เขาเป็ นผูไ้ มดี่ ใจไมมี่ ความดําริ
ยอมถื
่ เขายอมบริ
่
บริ บูรณ์ดว้ ยลาภสักการะและความสรรเสริ ญนัน อยางนี
สุทธิในฐานะนัน
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะย่ อมถือมันตบะ เขาให้ ลาภสักการะและความสรรเสริ ญเกิดขึน
่ อมัน
ด้ วยตบะนัน เขาย่ อมไม่ ยกตนไม่ ข่มผู้อืน ด้ วยลาภสักการะและความสรรเสริ ญนัน” ข้อทีผูม้ ีตบะยอมถื
ิ นด้วยตบะนัน เขายอมไมยกตนไมขมผู
่
่
่ ่ อ้ ืน ด้วยลาภ
ตบะ เขาให้ลาภสักการะและความสรรเสริ ญเกดขึ
่ เขาเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ ในฐานะนัน
สักการะและความสรรเสริ ญนัน อยางนี
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะย่ อมถือมันตบะ เขาให้ ลาภสักการะและความสรรเสริ ญเกิดขึน
ด้ วยตบะนัน เขาไม่ มวั เมา ไม่ หลงลืมสติ ไม่ ถึงความมัวเมาด้ วยลาภสักการะและความสรรเสริ ญนัน” ข้อทีผูม้ ี
่ อมันตบะ เขาให้ลาภสักการะและความสรรเสริ ญเกดขึ
ิ นด้วยตบะนัน เขาไมมั่ วเมา ไมหลงลื
่
ตบะยอมถื
มสติ
่ เขายอมบริ
่
ไมถึ่ งความมัวเมาด้วยลาภสักการะและความสรรเสริ ญนัน อยางนี
สุทธิในฐานะนัน
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“นิโครธะ” ข้ออืนยังอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะย่ อมถือมันตบะ ย่ อมไม่ ถึงส่ วน ๒ ในโภชนะทังหลายว่ า สิ งนีควร
แก่ เรา สิ งนีไม่ ควรแก่ เราก็สิงใดแลไม่ ควรแก่ เขา เขาไม่ ม่ งุ ละสิ งนันเสี ย ส่ วนสิ งใดควรแก่ เขา เขาไม่ กาํ หนัด
่ เขายอมเป็
่ นผูบ้ ริ สุทธิในฐานะ
ไม่ ลืมสติ ไม่ คิดสิ งนัน แลเห็นโทษ มีปัญญาคิดสลัดออกบริ โภคอยู่” อยางนี
นัน
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะย่ อมถือมันตบะ แต่ เขาไม่ คิดว่ า พระราชา มหาอํามาตย์ ของ
พระราชา กษัตริ ย์ พราหมณ์ คฤหบดี เดียรถีย์ จักสักการะเรา เพราะเหตุแห่ งความใคร่ ลาภสักการะและความ
่ เขายอมเป็
่ นผูบ้ ริ สุทธิในฐานะนัน
สรรเสริ ญ” อยางนี
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะ ไม่ รุกรานสมณะหรื อพราหมณ์ อืนว่ า ก็ไฉนผู้นีเลียงชี วิตด้ วย
วัตถุหลายอย่ าง กินวัตถุทุกๆ อย่ าง คือ พืชเกิดแต่ เง่ า พืชเกิดแต่ ลาํ ต้ น พืชเกิดแต่ ผล พืชเกิดแต่ ยอด พืชเกิดแต่
เมล็ด เป็ นทีครบ ๕ ปลายฟั นของผู้นีคมประดุจสายฟ้ า คนทังหลายย่ อมจํากันได้ ด้วยการตู่ว่าเป็ นสมณะ”
่ เขายอมเป็
่ นผูบ้ ริ สุทธิในฐานะนัน
อยางนี
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะ เห็นสมณะหรื อพราหมณ์ อืนทีเขาสักการะเคารพนับถือบูชาอยู่
ในสกุลทังหลาย เขาไม่ ดาํ ริ อย่ างนีว่ า คนทังหลายย่ อมสักการะเคารพนับถือบูชาสมณะหรื อพราหมณ์ ชือนีแล
ผู้เลียงชี พด้ วยวัตถุหลายประการในสกุลทังหลาย แต่ ไม่ สักการะ ไม่ เคารพ ไม่ นับถือ ไม่ บูชาเราผู้มีตบะ เลียง
ชี พด้ วยวัตถุเศร้ าหมองในสกุลทังหลาย เขาไม่ ให้ ความริ ษยาและความตระหนีเกิดขึนในสกุลทังหลาย ดังนี”
่ เขายอมเป็
่ นผูบ้ ริ สุทธิ ในฐานะนัน
อยางนี
่ เขายอมเป็
่ นผูบ้ ริ สุทธิใน
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะเป็ นผู้ไม่ นังในทางทีมีคนเห็น” อยางนี
ฐานะนัน
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะย่ อมไม่ เทียวแสดงตนไปในสกุลทังหลายว่ า กรรมแม้ นีก็เป็ น
่ เขายอมเป็
่ นบริ สุทธิ ในฐานะนัน
ตบะของเรา กรรมแม้ นีก็เป็ นตบะของเรา” อยางนี
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลมีตบะย่ อมไม่ เสพโทษอันปกปิ ดบางอย่ าง เขาถูกผู้อืนถามว่ า โทษนีควร
่
แก่ ท่านหรื อ กล่ าวโทษทีไม่ ควรว่ าไม่ ควร กล่ าวโทษทีควรว่ าควร เขาเป็ นผู้ไม่ กล่ าวเท็จทังรู้ อยู่ ดังนี” อยางนี
่ นผูบ้ ริ สุทธิในฐานะนัน
เขายอมเป็
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะ เมือพระตถาคตหรื อสาวกของพระตถาคตกําลังแสดงธรรมอยู่
่ เขายอมเป็
่ นผูบ้ ริ สุทธิในฐานะนัน
ย่ อมรู้ ตามปริ ยายอันมีอยู่ทีควรรู้ ” อยางนี
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“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะ ไม่ เป็ นผู้มกั โกรธ ไม่ ผกู โกรธ ข้ อทีบุคคลผู้มีตบะ ไม่ เป็ นผู้มกั
่ เขายอมเป็
่ นผูบ้ ริ สุทธิ ในฐานะนัน
โกรธ ไม่ ผกู โกรธ” อยางนี
“นิโครธะ” ข้ออืนยังมีอยูอ่ ีก “บุคคลผู้มีตบะ ไม่ ลบหลู่ ไม่ ดีเสมอ ไม่ ริษยา ไม่ ตระหนี ไม่ โอ้ อวด ไม่ มีมารยา
ไม่ กระด้ าง ไม่ ดูหมินท่ าน ไม่ ปรารถนาลามก ไม่ ลอุ าํ นาจความปรารถนาลามก ไม่ เป็ นมิจฉาทิฏฐิ ไม่
ประกอบด้ วยทิฏฐิ อันดิงถึงทีสุด ไม่ เป็ นผู้ลบคลําทิฏฐิ เอง ไม่ เป็ นผู้ถือมัน สละคืนได้ ง่าย” ข้อทีบุคคลผูม้ ีตบะ
่
่ ไมดี่ เสมอ ไมริ่ ษยา ไมตระหนี
่
่ อวด ไมมี่ มารยา ไมกระด้
่ าง ไมดู่ หมินทาน
่ ไมปรารถนา
่
ไมลบหลู
ไมโอ้
่ นมิจฉาทิฏฐิ ไมประกอบด้
่
่ นผูล้ บ
ลามก ไมลุ่ อาํ นาจความปรารถนาลามก ไมเป็
วยทิฏฐิอันดิงถึงทีสุ ด ไมเป็
่ นผูถ้ ือมัน สละคืนได้ง่าย อยางนี
่ เขาเป็ นผูบ้ ริ สุทธิในฐานะนัน
คลําทิฏฐิเอง ไมเป็
่ การเกลียดบาปด้วยตบะจะบริ สุทธิหรื อไม่
“นิโครธะ” เธอจะสําคัญความข้อนันเป็ นไฉน ถ้าเมือเป็ นเชนนี
บริ สุทธิ
่ การเกลียดบาปด้วยตบะเหลานี
่ บริ สุทธิ
“นิโครธปริ พาชก” กราบทูลวา่ ข้าแตพ่ ระองค์ผเู ้ จริ ญ เมือเป็ นเชนนี
่ ไมใชไมบริ
่ ่ ่ สุทธิเป็ นกริิ ยาทีถึงยอดถึงแกน่
แนแท้
่ เป็ นกริิ ยาทีถึงยอดถึงแกน่
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ “นิโครธะ” การเกลียดบาปด้วยตบะด้วยเหตุเพียงเทานี
่ น
หามิได้ ทีแท้เป็ นกริิ ยาทีถึงสะเกด็ [กระพีเปลือกไม้รอบนอก] เทานั
จบ กถาว่ าด้ วย ความบริ สุทธิ ของผู้รังเกียจตบะ --------------------------------
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กถาว่ าด้ วย การบรรลธรรมเป็
นสาระอันเลิศ
ุ
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม่ ๓ ภาค ๑ - หน้าที 70–76 FILE 15)
่
็
[๒๖] “นิโครธปริ พาชก” กราบทูลวา่ ข้าแตพระองค์
ผเู ้ จริ ญ กการเกลี
ยดบาปด้วยตบะ เป็ นกริิ ยาทีถึงยอดถึง
่ ่
่ วยเหตุเพียงเทาไร
่ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้ ีพระภาคเจ้าจงให้ขา้ พระองค์ถึงยอดถึงแกนแหงการ
แกนด้
เกลียดบาปด้วยตบะเถิด
ว่ าด้ วย สั งวร ๔
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ “นิโครธะ” บุคคลผูม้ ีตบะในโลกนีเป็ นผูส้ าํ รวมด้วย “สังวร ๔ ประการ” ๔
่
ประการ เป็ นอยางไร
“นิโครธะ” บุคคลผูม้ ีตบะในโลกนี
่ ่ ตว์ ไมใช้
่ ผอู ้ ืนให้ฆ่าสัตว์ เมือผูอ้ ืนฆาสั
่ ตว์ ไมเป็
่ นผูด้ ีใจ
(๑) ไมฆาสั
่ ให้ ไมใช้
่ ให้ผอู ้ ืนถือเอาสิ งของทีเจ้าของเขาไมได้
่ ให้ เมือผูอ้ ืน
(๒) ไมถื่ อเอาสิ งของทีเจ้าของเขาไมได้
่ ให้ ไมเป็
่ นผูด้ ีใจ
ถือเอาสิ งของทีเจ้าของไมได้
่ อืนให้พดู เท็จ เมือผูอ้ ืนพูดเท็จ ไมเป็
่ นผูด้ ีใจ
(๓) ไมพู่ ดเท็จ ไมใช้
่
่ ให้ผอู ้ ืนเสพกามคุณ เมือผูอ้ ืนเสพกามคุณไมเป็
่ นผูด้ ีใจ
(๔) ไมเสพกามคุ
ณ ไมใช้
่ “นิโครธะ” เพราะวา่ บุคคลผูม้ ีตบะ
“นิโครธะ” บุคคลผูม้ ีตบะ เป็ นผูส้ าํ รวมแล้วด้วยสังวร ๔ ประการ อยางนี
่ ่
เป็ นผูส้ าํ รวมแล้วด้วยสังวร ๔ ประการ ข้อทีจะกลาวตอไปนี
จึงเป็ นลักษณะของเขา เพราะเป็ นผูม้ ีตบะ เขา
่ ยนมาเพือความเป็ นคนเลว เขาเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ป่ า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้าใน
รักษาศีลให้ยงิ ไมเวี
ภูเขา ป่ าช้า ป่ าชัฏ ทีแจ้งลอมฟาง ในปัจฉาภัต เขากลับจากบิณฑบาตแล้ว นังขัดสมาธิ ตังกายตรง ดํารงสติไว้
่ งอยู่ ยอมชํ
่ าระจิตให้
จําเพาะหน้า เขาละความเพ่งเล็ง [ฌาน] ในโลกเสี ยแล้ว มีใจปราศจากความเพงเล็
่ งได้ละความประทุษร้าย คือ “พยาบาท” มีจิตไมพยาบาท
่
บริ สุทธิจากความเพงเล็
มีความกรุ ณาหวังประโยชน์
แกสั่ ตว์ทงั ปวง ชําระจิตให้บริ สุทธิจากความประทุษร้าย คือ “พยาบาท” ได้ ละถีนมิทธะแล้ว เป็ นผูป้ ราศจาก
ํ
่ [อาโลกสัญญา–อาโลโก–อาโลกะ คือ กระทําเพือแสงสวาง
่
“ถีนมิทธะ” มีความกาหนดหมายอยู
ท่ ีแสงสวาง
่ าระจิตให้บริ สุทธิจาก “ถีนมิทธะ” ได้ ละ
่
หรื อสวางไสว
นันคือ วิชชา] มี “สติสัมปชัญญะ” อยู่ ยอมชํ
่ มีจิตสงบ ณ ภายในอยูย่ อมชํ
่ าระจิตให้บริ สุทธิจาก “อุทธัจจกุกกุจจะ” ได้
“อุทธัจจกุกกุจจะ” เป็ นผูไ้ มฟุ้่ งซาน
่ าระจิตให้บริ สุ ทธิจาก “วิจิกิจฉา” ในกุศลธรรม
ละวิกิจฉา เป็ นผูข้ า้ ม “วิจิกิจฉา” ไมมี่ ความสงสัยอยู่ ยอมชํ
ทังหลายได้ เขาละ “นิวรณ์ ๕” [กามฉันทะ–พยาบาท–ถีนมิทธะ–อุทธัจจกุกกุจจะ–วิจิกิจฉา–อวิชชา–อรติ–
อกุศลธรรมทังปวง ละได้ดว้ ย เนกขัมมะ–อัพยาบาท–อวิเขกปะ–อาโลกสัญญา–ธรรมววัตถาน–ญาณ–ความ
่ อันเป็ นอุปกิเลสแหงใจที
่ ทําให้ปัญญาเสื อมกาลั
ํ ง มีใจประกอบด้วย
ปราโมทย์–กุศลธรรมทังปวง] เหลานี
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่
เมตตาแผไปตลอดทิ
ศหนึงอยู่ [ปุรัตถิมทิศ ทิศเบืองหน้า คือ ทิศตะวันออก–มารดาบิดา] ทิศทีสอง [ทักษิณทิศ
ทิศเบืองขวา คือ ทิศใต้ –ครู อาจารย์ ] ทิศทีสาม [ปั จฉิมทิศ ทิศเบืองหลัง คือ ทิศตะวันตก–บุตรภรรยา] ทิศทีสี
็ อนกนั ตามนัยนี ทังเบืองบน เบืองลาง
่ เบืองขวาง ทัง
[อุตตรทิศ ทิศเบืองซ้าย คือ ทิศเหนือ–มิตรสหาย] กเหมื
โลก เพราะทัวไปในทีทุกสถาน มีใจอันประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์ ถึงความเป็ นใหญ่ หาประมาณมิได้
่
่ เขามีใจประกอบด้วย “กรุ ณา–มุทิตา–อุเบกขา” แผไปตลอดทิ
่
ไมมี่ เวร ไมมี่ ความเบียดเบียนแผไปอยู
ศหนึง
็ อนกนั ตามนัยนี ทังเบืองบน เบืองลาง
่ เบืองขวาง ทัวโลก เพราะทัวไป
อยู่ ทิศทีสอง ทิศทีสาม ทิศทีสี กเหมื
่
ในทีทุกสถาน กมี็ ใจอันประกอบด้วย “อุเบกขา” อันไพบูลย์ถึงความเป็ นใหญหาประมาณมิ
ได้ [โอธิโส
่
่
ผรณา] ไมมี่ เวร ไมมี่ ความเบียดเบียนแผไปอยู
่
่ การเกลียดบาปด้วยตบะ จะบริ สุทธิหรื อไม่
“นิโครธะ” ทานจะสํ
าคัญความข้อนันเป็ นไฉน ถ้าเมือเป็ นเชนนี
บริ สุทธิ
่
่ การเกลียดบาปด้วยตบะบริ สุทธิไมใชไม
่ ่ ่
“นิโครธปริ พาชก” กราบทูลวา่ ข้าแตพระองค์
ผเู ้ จริ ญ เมือเป็ นเชนนี
่ เป็ น “กิริยาทีถึงยอดหรื อถึงแก่ น”
บริ สุทธิแนแท้
่ เป็ นกริิ ยาทีถึงยอดถึงแกน่
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ “นิโครธะ” การเกลียดบาปด้วยตบะด้วยเหตุเพียงเทานี
หามิได้ ทีแท้ เป็ น “กิริยาทีถึงเปลือกเท่ านัน”
่
็
[๒๗] “นิโครธปริ พาชก” กราบทูลวา่ ข้าแตพระองค์
ผเู ้ จริ ญ กการเกลี
ยดบาปด้วยตบะ เป็ นกริิ ยาทีถึงยอดและ
่ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้ ีพระภาคเจ้าจงให้ขา้ พระองค์ถึงยอดหรื อถึงแกน่
ถึงแกน่ ด้วยเหตุเพียงเทาไร
่
แหงการเกลี
ยดบาปด้วยตบะเถิด
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ “นิโครธะ” บุคคลผูม้ ีตบะในโลกนี เป็ นผูส้ าํ รวมแล้วด้วย “สังวร ๔ ประการ” ๔
่
ประการ เป็ นอยางไร
“นิโครธะ” บุคคลผูม้ ีตบะในโลกนี
่ ่ ตว์ ไมใช้
่ ผอู ้ ืนให้ฆ่าสัตว์ เมือผูอ้ ืนฆาสั
่ ตว์ ไมเป็
่ นผูด้ ีใจ
(๑) ไมฆาสั
่ ให้ ไมใช้
่ ให้ผอู ้ ืนถือเอาสิ งของทีเจ้าของเขาไมได้
่ ให้ เมือผูอ้ ืน
(๒) ไมถื่ อเอาสิ งของทีเจ้าของเขาไมได้
่ ให้ ไมเป็
่ นผูด้ ีใจ
ถือเอาสิ งของทีเจ้าของไมได้
่ อืนให้พดู เท็จ เมือผูอ้ ืนพูดเท็จ ไมเป็
่ นผูด้ ีใจ
(๓) ไมพู่ ดเท็จ ไมใช้
่
่ ให้ผอู ้ ืนเสพกามคุณ เมือผูอ้ ืนเสพกามคุณไมเป็
่ นผูด้ ีใจ
(๔) ไมเสพกามคุ
ณ ไมใช้

บทความที ๑๑๒ ประจําปี ๒๕๕๘ – ข้ อปฏิบัติประพฤติตบะไม่ ใช่ ทางหลุดพ้ นแห่ งพุทธะ– นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๑๒

่
“นิโครธะ” เพราะวา่ บุคคลผูม้ ีตบะ เป็ นผูส้ าํ รวมแล้วด้วยสังวร ๔ ประการ ข้อทีจะกล่าวตอไปนี
จึงเป็ น
่ ยนมาเพือความเป็ นคนเลว เขาเสพเสนาสนะ
ลักษณะของเขา เพราะความเป็ นผูม้ ีตบะ เขารักษาศีลให้ยงิ ไมเวี
อันสงัด คือ ป่ า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้าในภูเขา ป่ าช้า ป่ าชัฏ ทีแจ้งลอมฟาง ในปัจฉาภัต เขากลับจาก
บิณฑบาตแล้ว นังขัดสมาธิ ตังกายตรง ดํารงสติไว้จําเพาะหน้า เขาละความเพ่งเล็ง [ฌาน] ในโลกเสี ยแล้ว มี
่ งอยู่ ยอมชํ
่ าระจิตให้บริ สุทธิจากความเพงเล็
่ งได้ละความประทุษร้าย คือ “พยาบาท”
ใจปราศจากความเพงเล็
่
มีจิตไมพยาบาท
มีความกรุ ณาหวังประโยชน์แกสั่ ตว์ทงั ปวง ชําระจิตให้บริ สุทธิจากความประทุษร้าย คือ
ํ
่ [อาโลก
“พยาบาท” ได้ ละถีนมิทธะแล้ว เป็ นผูป้ ราศจาก “ถีนมิทธะ” มีความกาหนดหมายอยู
ท่ ีแสงสวาง
่ หรื อสวางไสว
่
สัญญา–อาโลโก–อาโลกะ คือ กระทําเพือแสงสวาง
นันคือ วิชชา] มี “สติสัมปชัญญะ” อยู่
่ าระจิตให้บริ สุทธิจาก “ถีนมิทธะ” ได้ ละ “อุทธัจจกุกกุจจะ” เป็ นผูไ้ มฟุ้่ งซาน
่ มีจิตสงบ ณ ภายในอยู่
ยอมชํ
่ าระจิตให้บริ สุทธิจาก “อุทธัจจกุกกุจจะ” ได้ ละวิกิจฉา เป็ นผูข้ า้ มวิจิกิจฉา ไมมี่ ความสงสัยอยู่ ยอม
่
ยอมชํ
ชําระจิตให้บริ สุทธิจาก “วิจิกิจฉา” ในกุศลธรรมทังหลายได้ เขาละ “นิวรณ์ ๕” [กามฉันทะ–พยาบาท–ถีน
มิทธะ–อุทธัจจกุกกุจจะ–วิจิกิจฉา–อวิชชา–อรติ–อกุศลธรรมทังปวง ละได้ดว้ ย เนกขัมมะ–อัพยาบาท–อวิเขก
่ อันเป็ นอุปกเลสแหงใจ
ิ
่
ปะ–อาโลกสัญญา–ธรรมววัตถาน–ญาณ–ความปราโมทย์–กุศลธรรมทังปวง] เหลานี
ํ ง มีใจประกอบด้วยเมตตาแผไปตลอดทิ
่
ทีทําให้ปัญญาเสื อมกาลั
ศหนึงอยู่ [ปุรัตถิมทิศ ทิศเบืองหน้า คือ ทิศ
ตะวันออก–มารดาบิดา] ทิศทีสอง [ทักษิณทิศ ทิศเบืองขวา คือ ทิศใต้ –ครู อาจารย์ ] ทิศทีสาม [ปั จฉิมทิศ ทิศ
เบืองหลัง คือ ทิศตะวันตก–บุตรภรรยา] ทิศทีสี [อุตตรทิศ ทิศเบืองซ้าย คือ ทิศเหนือ–มิตรสหาย] ก็
่ เบืองขวาง ทังโลก เพราะทัวไปในทีทุกสถาน มีใจอัน
เหมือนกนั ตามนัยนี ทังเบืองบน เบืองลาง
่
่
ประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์ ถึงความเป็ นใหญ่ หาประมาณมิได้ ไมมี่ เวร ไมมี่ ความเบียดเบียนแผไปอยู
่
เขามีใจประกอบด้วย “กรุ ณา–มุทิตา–อุเบกขา” แผไปตลอดทิ
ศหนึงอยู่ ทิศทีสอง ทิศทีสาม ทิศทีสี ก็
เหมือนกนั ตามนัยนี ทังเบืองบน เบืองลา่ ง เบืองขวาง ทัวโลก เพราะทัวไปในทีทุกสถาน กมี็ ใจอัน
่
ประกอบด้วย “อุเบกขา” อันไพบูลย์ถึงความเป็ นใหญหาประมาณมิ
ได้ [โอธิโสผรณา] ไมมี่ เวร ไมมี่ ความ
่
่ เขายอมระลึ
่
เบียดเบียนแผไปอยู
กถึงชาติก่อนได้เป็ นอันมาก [ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ข้อ ๑ ในวิชชา ๓] คือ
ระลึกชาติได้ ๑ ชาติบา้ ง ๒ ชาติบา้ ง ๓ ชาติบา้ ง ๔ ชาติบา้ ง ๕ ชาติบา้ ง ๖ ชาติบา้ ง ๗ ชาติบา้ ง ๘ ชาติบา้ ง ๙
ชาติบา้ ง สิ บชาติบา้ ง ยีสิ บชาติบา้ ง สามสิ บชาติบา้ ง ยีสิ บชาติบา้ ง ห้าสิ บชาติบา้ ง ร้อยชาติบา้ ง พันชาติบา้ ง
ั อม” คือ ระยะ
แสนชาติบา้ ง ตลอด “สังวัฏฏกัป” เป็ นอันมากบ้าง [เรี ยกเต็มวา่ “สังวัฏฏอสงไขยกัป–กปเสื
กาลทีโลกเสื อมลงจนถึงวินาศ] ตลอด “วิวฏั ฏกัป” เป็ นอันมากบ้าง [เรี ยกเต็มวา่ “วิวฏั ฏอสงไขยกัป–กปั
เจริ ญ” คือ ระยะกาลทีโลกกลับเจริ ญขึน] ตลอด “สังวัฏฏกัป” และ “วิวัฏฏกัป” เป็ นอันมากบ้างวา่ ในภพ
่ น มีโคตรอยางนั
่ น มีผวิ พรรณอยางนั
่ น มีอาหารอยางนั
่ น เสวยสุ ขเสวยทุกข์อยางนั
่ นๆ มี
โน้นเรามีชืออยางนั
ํ
่ น ครันจุติจากภพนันแล้วได้ไปเกดในภพโน้
ิ
็ มีชืออยางนั
่ น มี
กาหนดอายุ
เพียงเทานั
น แม้ในภพนัน เรากได้
่ นมีผวิ พรรณอยางนั
่ น มีอาหารอยา่ งนัน เสวยสุ ขเสวยทุกข์อยางนั
่ นๆ มีกาํหนดอายุเพียงเทานั
่ น
โคตรอยางนั
ิ
่
ครันจุติจากภพนันแล้ว ได้มาเกดในภพนี
เขายอมระลึ
กถึงชาติก่อนได้เป็ นอันมาก พร้อมทังอาการ พร้อมทัง
อุเทศด้วยประการฉะนี
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่ การเกลียดบาปด้วยตบะ จะบริ สุทธิหรื อไม่
“นิโครธะ” เธอจะสําคัญความข้อนันเป็ นไฉน ถ้าเมือเป็ นเชนนี
บริ สุทธิ
่
่ การเกลียดบาปด้วยตบะบริ สุทธิ ไมใช
่ ่
“นิโครธปริ พาชก” กราบทูลวา่ ข้าแตพระองค์
ผเู ้ จริ ญ เมือเป็ นเชนนี
่ สุทธิแนแท้
่ เป็ น “กิริยาทีถึงยอดถึงแก่ น” พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ “นิโครธะ” การเกลียดบาปด้วย
ไมบริ
่ เป็ นกริิ ยาทีถึงยอดหรื อถึงแกน่ หามิได้ ทีแท้ เป็ น “กิริยาทีถึงกระพีเท่ านัน”
ตบะ ด้วยเหตุเพียงเทานี
่
็
[๒๘] “นิโครธปริ พาชก” กราบทูลวา่ ข้าแตพระองค์
ผเู ้ จริ ญ กการเกลี
ยดบาปด้วยตบะเป็ นกริิ ยาถึงยอดสละ
่ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูม้ ีพระภาคเจ้า จงให้ขา้ พระองค์ถึงยอดถึงแกน่
ถึงแกน่ ด้วยเหตุเพียงเทาไร
่
แหงการเกลี
ยดบาปด้วยตบะเถิด
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ “นิโครธะ” บุคคลผูม้ ีตบะในโลกนี เป็ นผูส้ าํ รวมแล้วด้วย “สังวร ๔ ประการ” ๔
่
ประการ เป็ นอยางไร
“นิโครธะ” บุคคลผูม้ ีตบะในโลกนี
่ ่ ตว์ ไมใช้
่ ผอู ้ ืนให้ฆ่าสัตว์ เมือผูอ้ ืนฆาสั
่ ตว์ ไมเป็
่ นผูด้ ีใจ
(๑) ไมฆาสั
่ ให้ ไมใช้
่ ให้ผอู ้ ืนถือเอาสิ งของทีเจ้าของเขาไมได้
่ ให้ เมือผูอ้ ืน
(๒) ไมถื่ อเอาสิ งของทีเจ้าของเขาไมได้
่ ให้ ไมเป็
่ นผูด้ ีใจ
ถือเอาสิ งของทีเจ้าของไมได้
่ อืนให้พดู เท็จ เมือผูอ้ ืนพูดเท็จ ไมเป็
่ นผูด้ ีใจ
(๓) ไมพู่ ดเท็จ ไมใช้
่
่ ให้ผอู ้ ืนเสพกามคุณ เมือผูอ้ ืนเสพกามคุณไมเป็
่ นผูด้ ีใจ
(๔) ไมเสพกามคุ
ณ ไมใช้
่
เขายอมระลึ
กถึงชาติก่อนได้เป็ นอันมาก [ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ข้อ ๑ ในวิชชา ๓] คือ ระลึกชาติได้ ๑ ชาติ
บ้าง ๒ ชาติบา้ ง ๓ ชาติบา้ ง ๔ ชาติบา้ ง ๕ ชาติบา้ ง ๖ ชาติบา้ ง ๗ ชาติบา้ ง ๘ ชาติบา้ ง ๙ ชาติบา้ ง สิ บชาติบา้ ง
ยีสิ บชาติบา้ ง สามสิ บชาติบา้ ง ยีสิ บชาติบา้ ง ห้าสิ บชาติบา้ ง ร้อยชาติบา้ ง พันชาติบา้ ง แสนชาติบา้ ง ตลอด
ั อม” คือ ระยะกาลทีโลกเสื อมลงจนถึง
“สังวัฏฏกัป” เป็ นอันมากบ้าง [เรี ยกเต็มวา่ “สังวัฏฏอสงไขยกัป–กปเสื
วินาศ] ตลอด “วิวัฏฏกัป” เป็ นอันมากบ้าง [เรี ยกเต็มวา่ “วิวัฏฏอสงไขยกัป–กัปเจริ ญ” คือ ระยะกาลทีโลก
่ น มีโคตร
กลับเจริ ญขึน] ตลอด “สังวัฏฏกัป” และ “วิวัฏฏกัป” เป็ นอันมากบ้างวา่ ในภพโน้นเรามีชืออยางนั
่ น มีผวิ พรรณอยางนั
่ น มีอาหารอยางนั
่ น เสวยสุ ขเสวยทุกข์อยางนั
่ นๆ มีกาหนดอายุ
ํ
่ น ครัน
อยางนั
เพียงเทานั
็ มีชืออยางนั
่ น มีโคตรอยางนั
่ นมีผวิ พรรณอยาง
่
ิ นภพโน้น แม้ในภพนัน เรากได้
จุติจากภพนันแล้วได้ไปเกดใ
่ น เสวยสุ ขเสวยทุกข์อยางนั
่ นๆ มีกาหนดอายุ
ํ
่ น ครันจุติจากภพนันแล้ว ได้มา
นัน มีอาหารอยางนั
เพียงเทานั
ิ
่
เกดในภพนี
เขายอมระลึ
กถึงชาติก่อนได้เป็ นอันมาก พร้อมทังอาการ พร้อมทังอุเทศ ด้วยประการฉะนี เขา
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ํ งจุติ กาลั
ํ งอุปบัติ เลว ประณี ต มีผวิ พรรณดี มีผวิ พรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วย “ทิพจักษุ”
เห็นหมู่สตั ว์ทีกาลั
่ กษุของมนุษย์ ยอมรู
่ ้ชดั หมู่สตั ว์ผู ้
[ทิพพจักขุ–ญาณทีทําให้มีตาทิพย์ ข้อ ๗ ในวิชชา ๘] อันบริ สุทธิ ลวงจั
่ ประกอบด้วย “กายทุจริ ต–วจีทุจริ ต–มโนทุจริ ต” ติเตียนพระอริ ยเจ้า เป็ น
เป็ นไปตามกรรมวา่ สัตว์เหลานี
่
่ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
“มิจฉาทิฏฐิ ” ยึดถือกรรมคือ “มิจฉาทิฏฐิ ” เบืองหน้าแตตายเพราะกายแตก
เขายอมเข้
่ ตว์เหลานี
่ ประกอบด้วย “กายทุจริ ต–วจีทุจริ ต–มโนทุจริ ต” ไมติ่ เตียนพระอริ ยเจ้า เป็ น
นรก สวนสั
่
่ าถึงสุ คติโลกสวรรค์
“สัมมาทิฏฐิ ” ยึดถือกรรมคือ “สัมมาทิฏฐิ ” เบืองหน้าแตตายเพราะกายแตก
เขายอมเข้
่ นหมู่สตั ว์กาลั
ํ งจุติ อุบตั ิ เลว ประณี ตมีผวิ พรรณดี มีผวิ พรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วย “ทิพ
ดังนี เขายอมเห็
่ ้ชดั ซึงหมู่สตว์
จักษุ” อันบริ สุทธิล่วงจักษุของมนุษย์ ยอมรู
ั ผเู ้ ป็ นไปตามกรรม ด้วยประการฉะนี “นิโครธะ”
่
่ การเกลียดบาปด้วยตบะจะบริ สุทธิหรื อไมบริ
่ สุทธิ
ทานจะสํ
าคัญความข้อนีเป็ นไฉน ถ้าเมือเป็ นเชนนี
่
่ การเกลียดบาปด้วยตบะบริ สุทธิ ไมใช
่ ่
“นิโครธปริ พาชก” กราบทูลวา่ ข้าแตพระองค์
ผเู ้ จริ ญ เมือเป็ นเชนนี
่ สุทธิแนแท้
่ เป็ นกริิ ยาทีถึงยอดและถึงแกน่
ไมบริ
่ วยเหตุเพียง
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ “นิโครธะ” การเกลียดบาปด้วยตบะเป็ นกริิ ยาทีถึงยอดและถึงแกนด้
่ “นิโครธะ” ทานได้
่ กลาวกะเราอยางนี
่
่ วา่ พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงแนะนําสาวกทังหลาย สาวกอันพระผู ้
เทานี
่ ้เฉพาะซึง “อาทิพรหมจรรย์ ” [“ศีล ๘–อาชี วัฏฐมกศีล”
มีพระภาคเจ้าทรงแนะนําแล้ว ถึงความเบาใจ ยอมรู
่ อ มรรค เป็ นสิ งทีต้องประพฤติให้บริ สุทธิในขันต้น
คือ หลักความประพฤติเบืองต้นของพรหมจรรย์ กลาวคื
ของการดําเนินตามอริ ยอัฏฐังคิกมรรค] อันเป็ นอัชฌาศัย ด้วยธรรมใด ธรรมนันคืออะไร “นิโครธะ” เรา
่ ้เฉพาะ “อาทิพรหมจรรย์ ” อันเป็ นอัชฌาศัย ด้วย
แนะนําสาวก สาวกอันเราแนะนําแล้ว ถึงความเบาใจ ยอมรู
่ ้เฉพาะ
ธรรมใด ธรรมนันคืออะไร “นิโครธะ” เราแนะนําสาวก สาวกอันเราแนะนําแล้ว ถึงความเบาใจ ยอมรู
“อาทิพรหมจรรย์ ” อันเป็ นเป็ นอัชฌาศัยด้วยฐานะใด ฐานะนันยิงกวา่ ประณี ตด้วยประการฉะนีแล
่ นแล้ว พวกปริ พาชกเหลานั
่ นเป็ นผูม้ ีเสี ยงดังลันวา่ ในข้อนี เรากบอาจารย์
ั
เมือพระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสอยางนั
่ น เราไมรู่ ้ยงิ ไปกวานี
่
ยังไมเห็
่ ตังใจฟังภาษิตของพระผูม้ ี
[๒๙] เมือใด สันธานคฤหบดีได้รู้แล้ววา่ บัดนี พวกปริ พาชกอัญญเดียรถียเ์ หลานี
่
“นิโครธปริ พาชก” วา่ “นิ
พระภาคเจ้า ตังโสตสดับตังจิตเพือรู ้ทวั เมือนัน สันธารคฤหบดีจึงได้กลาวกะ
่ กลาวกะเราอยางนี
่
่ แลวา่ เอาเถิด คฤหบดี ทานพึ
่ งรู ้ พระสมณโคดม จะทรงเจรจากบใคร
ั
โครธะ” ทานได้
ั
ั
สนทนากบใคร
จะถึงความเป็ นผูม้ ีปัญญาเฉลียวฉลาดกบใคร
พระปัญญาของพระสมณโคดมหายเสี ยใน
่ ] พระสมณโคดมไมกล้
่ าเข้าไปสู่ ทีประชุม ไมสามารถเจรจาพระองค์
่
“สุญญาคาร” [เรื อนวาง
ทรงเสพทีอัน
่ ยว เหมือนโคตาบอดข้างเดียวเทียววนเวียน เสพทีอันสงัด ณ ภายใน ฉันใด พระปั ญญา
สงัด ณ ภายในอยางเดี
่ ] พระสมณโคดมไมกล้
่ าเข้าไปสู่ ทีประชุม ไม่
ของพระสมณโคดมหายเสี ยใน “สุญญาคาร” [เรื อนวาง
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่ ยว ฉันนัน เอาเถอะพระสมณโคดมเสด็จเข้ามาสู่
สามารถเจรจา พระองค์ทรงเสพทีอันสงัด ณ ภายในอยางเดี
่ น พวกเราจะบีบรัดพระองค์ เหมือนบุคคลบีบ
ทีประชุม พวกเราจะพึงหยามพระองค์ดว้ ยปัญหาข้อเดียวเทานั
รัดหม้อเปลา่ ฉะนัน “ท่ านนิโครธะผู้เจริ ญ” บัดนี พระผูม้ ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นนั
็
่ จงทําพระองค์ไมให้
่ กล้าเสด็จเข้าสู่ ทีประชุม จงทําให้เป็ นเหมือนโคตาบอดข้าง
เสด็จถึงทีนีแล้ว กพวกทาน
่ น จงบีบรัดพระองค์ เหมือนบุคคลบีบรัดหม้อ
เดียวเทียววนเวียน จงหยามพระองค์ดว้ ยปัญหาข้อเดียวเทานั
่ ่ แล้ว “นิโครธปริ พาชก” เป็ นผูน้ งั นิง เกอเขิ
้ น คอตก กมหน้
้ าซบ
เปลา่ ฉะนัน เมือสันธานคฤหบดีกลาวอยางนี
เซา ไมมี่ ปฏิภาณ
จบ กถาว่ าด้ วย การบรรลุธรรมเป็ นสาระอันเลิศ --------------------

ว่ าด้ วย นิโครธปริพาชกสารภาพผิด
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม่ ๓ ภาค ๑ - หน้าที 76–79 FILE 15)
้ น คอตก กมหน้
้ า ซบเซา
[๓๐] ครังนัน พระผูม้ ีพระภาคทรงทราบวา่ “นิโครธปริ พาชก” เป็ นผูน้ งั นิง เกอเขิ
่ งหรื อ “นิโครธปริ พาชก” กราบ
ไมมี่ ปฏิภาณ จึงตรัสกะ “นิโครธปริ พาชก” วา่ “นิโครธะ” วาจานีเธอกลาวจริ
่
่ ง ด้วยความเป็ นคนเขลา คนหลงไมฉลาด
่
ทูลวา่ ข้าแตพระองค์
ผเู ้ จริ ญ วาจานีขา้ พระองค์กลาวจริ
พระผูม้ ีพระ
่ แ้ ก่ เป็ นอาจารย์
ภาคเจ้าตรัสวา่ “นิโครธะ” เธอจะสําคัญความข้อนันเป็ นไฉน เธอเคยได้ยนิ ปริ พาชกผูเ้ ฒาผู
่ ั
่ บา้ งหรื อวา่ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทังหลายได้มีแล้วในอดีตกาล
และบุรพาจารย์กลาวกนมาอยางนี
ั ว มีเสี ยงดังลันอึกทึก ขวนขวายกลาวติ
่ รัจฉานกถาตาง
่ ๆ อยู่
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทังหลายประชุมพร้อมกนแล้
คือ ราชกถา โจรกถา [ราชกถา โจรกถา มหามัตตกถา–เรื องมหาอํามาตย์ เสนากถา–เรื องกองทัพ ภยกถา ยุทธ
กถา อันนกถา–เรื องข้าว ปานกถา–เรื องนํา วัตถกถา–เรื องผ้า ยานกถา สยนกถา–เรื องทีนอน มาลากถา คันธ
่ นครกถา ชนปทกถา อิตถีกถา–เรื องสตรี
กถา ญาติกถา คามกถา–เรื องบ้าน นิคมกถา–เรื องนิคม คือ เมืองยอย
่ า ปุพพเปตกถา–เรื องคนทีลวงลั
่ บ
สูรกถา–เรื องคนกล้าหาญ วิสิขากถา–เรื องตรอก กุมภัฏฺ ฐานกถา–เรื องทานํ
่
่
่ ่ โลกนีใครสร้าง สมุททักขายิ
นานัตตกถา–เรื องปลีกยอยหลากหลาย
โลกักขายิกา–คําเลาขานเรื
องโลก เชนวา
่
่ วาขุ
่ ดขึนมาโดยเทพเจ้าชือสาคร อิติภวาภวกถา–เรื องทีถกเถียงกนวุ
ั น่ วายไปวา่
กา–คําเลาขานเรื
องทะเล เชนที
่ น-ไมเป็
่ นอยางนี
่ หรื อวาเป็
่ นอยางนี
่ -ไม่เป็ นอยางนั
่ น สุ ดโตงกนไป
่ ั เชน่ วาเที
่ ยงแท้-วาขาดสู
่
เป็ นอยางนั
ญ วา่
่ ย วาให้
่ ปรนเปรอตามใจอยาก-วาให้
่ กดบีบเครี ยดเครง่ ทังหมด เรี ยกวา่ “ติรัจฉานกถา ๒๗” หมายถึง
ได้-วาเสี
ถ้ อยคําอันขวางต่ อทางนิพพาน เรื องราวทีภิกษุไม่ ควรนํามาเป็ นข้ อถกเถียงสนทนา โดยไม่ เกียวกับการ
พิจารณาสังสอนแนะนําทางธรรมอันทําให้ คิดฟุ้ งเฟ้ อและพากันหลงเพลินเสี ยเวลา เสี ยกิจหน้ าทีทีพึงปฏิบัติ
ตามธรรม ตรงข้ามกบั “กถาวัตถุ ๑๐” คือ ถ้ อยคําทีควรพูด เรื องทีควรนํามาสนทนากันในหมู่ภิกษุ ได้แก่ (๑)
อัปปิ จฉกถา–ถ้อยคําทีชักนําให้มีความปรารถนาน้อย (๒) สันตุฏฐิ กถา–ถ้อยคําทีชักนําให้มีความสันโดษ (๓)
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่ กคลีดว้ ยหมู่
ปวิเวกกถา–ถ้อยคําทีชักนําให้มีความสงัดกายสงัดใจ (๔) อสังสัคคกถา–ถ้อยคําทีชักนําให้ไมคลุ
(๕) วิริยารั มภกถา–ถ้อยคําทีชักนําให้ปรารภความเพียร (๖) สี ลกถา–ถ้อยคําทีชักนําให้ตงั อยูใ่ นศีล (๗) สมาธิ
ิ ญญา (๙) วิมตุ ติกถา–ถ้อยคําทีชักนํา
กถา–ถ้อยคําทีชักนําให้ทาํ จิตมัน (๘) ปั ญญากถา–ถ้อยคําทีชักนําให้เกดปั
ิ
ิ
ให้ทาํ ใจให้พน้ จากกเลสและความทุ
กข์ (๑๐) วิมตุ ติญาณทัสสนกถา–ถ้อยคําทีชักนําให้เกดความรู
้ความเห็น
ิ
่
ในภาวะทีหลุดพ้นจากกเลสและความทุ
กข์] เรื องความเจริ ญและความเสื อมด้วยประการนันๆ เหมือนทาน
ั
่ ่
่ วา่ พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทังหลายยอมทรงเสพราวไพรในป่
่
กบอาจารย์
ในบัดนี หรื อวาทานเคยได้
ยนิ มาอยางนี
า
่ ากรรมอันเร้นลับของ
ึ ้ อย มีลมพัดออน
่ ๆ สมควรแกการทํ
เสนาสนะอันสงัด ซึงมีเสี ยงน้อย มีเสี ยงกกกองน้
่
มนุษย์ สมควรแกการหลี
กเร้นเหมือนเราในบัดนี
่
่ แ้ ก่ เป็ นอาจารย์
“นิโครธปริ พาชก” กราบทูลวา่ ข้าแตพระองค์
ผเู ้ จริ ญข้าพระองค์เคยได้ยนิ ปริ พาชกผูเ้ ฒาผู
่ บกนมาวา
ั ่ พระอรหันตสัมพุทธเจ้าทังหลายได้มีในอดีตกาล พระผูม้ ีพระภาคเจ้า
และบุรพาจารย์กลาวสื
ั ว มีเสี ยงดังลันอึกทึก ขวนขวายกลาวดิ
่ รัจฉานกถาตา่ งๆ อยูอ่ ยางนี
่ คือ ราช
ทังหลายนันประชุมพร้อมกนแล้
กถา โจรกถา [ติรัจฉานกถา ๒๗] เรื องความเจริ ญเละความเสื อม ด้วยประการนันๆ เหมือนข้าพระองค์กบั
่
อาจารย์ในบัดนี ข้าพระองค์เคยได้ยนิ มาวา่ พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทังหลายยอมทรงเสพราวไพรในป่
า เสนาสนะ
่ ากรรมอันเร้นลับของมนุษย์ สมควร
ึ ้ น้อย มีลมพัดออน
่ ๆ สมควรแกการทํ
อันสงัด มีเสี ยงน้อย มีเสี ยงกกกอง
่
่ แล
แกการหลี
กเร้น เหมือนพระผูม้ ีพระภาคเจ้าในบัดนี อยางนี
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ “นิโครธะ” ความคิดนีไมมี่ แกวิ่ ญ ูชนคนแกนั่ นวา่ พระผูม้ ีพระภาคเจ้านันเป็ น
่
่
พระพุทธเจ้า ยอมทรงแสดงธรรมเพื
อความตรัสรู ้ พระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์นนั เป็ นผูฝ้ ึ กตนแล้ว ยอมทรง
่
แสดงธรรมเพือความฝึ ก พระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์นนั เป็ นผูส้ งบแล้ว ยอมทรงแสดงธรรมเพื
อความสงบ
่
อความข้าม พระผูม้ ีพระภาคเจ้า
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์นนั เป็ นผูข้ า้ มได้แล้ว ยอมทรงแสดงธรรมเพื
่
พระองค์นนั ทรงดับสนิทแล้ว ยอมทรงแสดงธุ
ระ เพือความดับสนิท
่ แล้ว “นิโครธปริ พาชก” ได้กราบทูลพระผูม้ ีพระภาคเจ้าวา่ ข้าแต่
[๓๑] เมือพระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสอยางนี
่
ิ ว ข้าพระองค์จึงได้กลาวกะพระ
่
พระองค์ผเู ้ จริ ญ โทษทีข้าพระองค์เป็ นคนโง่ คนหลง ไมฉลาด
ได้ล่วงเกนแล้
่ ขอพระผูม้ ีพระภาคเจ้าจงยกโทษแกข้่ าพระองค์ เพือสํารวมตอไป
่
ผูม้ ีพระภาคเจ้าอยางนี
จบ ว่ าด้ วย นิโครธปริ พาชกสารภาพผิด ---------------------
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กถาว่ าด้ วย คณของพระสั
มมาสั มพทธะ
ุ
ุ
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม่ ๓ ภาค ๑ - หน้าที 79–80 FILE 15)
่ เ้ ป็ นคนโง่ คนหลง ไมฉลาด
่
ิ ว เธอจึง
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ “นิโครธะ” ความผิดทีทานผู
ได้ล่วงเกนแล้
่ ผ้ ใู ดเห็นโทษสารภาพโทษ
่
่ น เพราะเธอเห็นโทษแล้วจึงยอมรับผิด เรายกโทษแกเธอ
ได้กลาวกะเราอยางนั
ตามความเป็ นจริ ง ถือความสังวรต่ อไป นีเป็ นความเจริ ญในพระวินัยของพระอริ ยเจ้ า
็
่ ่ วา่ บุรุษผูร้ ู ้ ไมโอ้
่ อวด ไมมี่ มารยา เป็ นคนตรง จงมาเถิด เราจะสังสอน เราจะ
“นิโครธะ” กเรากลาวอยางนี
แสดงธรรม เขาปฏิบตั ิอยูต่ ามคําสังสอน ทีกุลบุตรทังหลายผูอ้ อกจากเรื อนบวชโดยชอบเพือประโยชน์อนั ใด
จักกระทําให้แจ้งซึงประโยชน์อนั นัน อันมีพรหมจรรย์เป็ นทีสุ ดอยา่งยิง ด้วยความรู ้ยงิ ของตนเอง ใน “ทิฏฐ
ธรรม” [สิ งทีมองเห็นได้ในปัจจุบนั ] เข้าถึงอยูต่ ลอด ๗ ปี “นิโครธะ” เจ็ดปี จงยกไว้
่ อวด ไมมี่ มารยา เป็ นคนตรง จงมาเถิด เราจะสังสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบตั ิอยูต่ ามคําสัง
บุรุษผูร้ ู ้ ไมโอ้
สอน ทีกุลบุตรทังหลายผูอ้ อกจากเรื อนบวชโดยชอบเพือประโยชน์อนั ใด จักกระทําให้แจ้งซึงประโยชน์อนั
่ ง ด้วยความรู ้ยงิ ของตนเอง ในทิฏฐธรรม เข้าถึงอยูต่ ลอดหกปี “นิ
นัน อันมีพรหมจรรย์เป็ นทีสุ ดอยางยิ
โครธะ” หกปี จงยกไว้
่ อวด ไมมี่ มารยา เป็ นคนตรง จงมาเถิด เราจะสังสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบตั ิอยูต่ ามคําสัง
บุรุษผูร้ ู ้ ไมโอ้
สอน ทีกุลบุตรทังหลายผูอ้ อกจากเรื อนบวชโดยชอบเพือประโยชน์อนั ใด จักกระทําให้แจ้งซึงประโยชน์อนั
่ ง ด้วยความรู ้ยงิ ของตนเอง ในทิฏฐธรรม เข้าถึงอยูต่ ลอดห้าปี “นิ
นัน อันมีพรหมจรรย์เป็ นทีสุ ดอยางยิ
โครธะ” ห้าปี จงยกไว้
บุรุษผูร้ ู ้ ไมโ่อ้อวด ไมมี่ มารยา เป็ นคนตรง จงมาเถิด เราจะสังสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบตั ิอยูต่ ามคําสัง
สอน ทีกุลบุตรทังหลายผูอ้ อกจากเรื อนบวชโดยชอบเพือประโยชน์อนั ใด จักกระทําให้แจ้งซึงประโยชน์อนั
่ ง ด้วยความรู ้ยงิ ของตนเอง ในทิฏฐธรรม เข้าถึงอยูต่ ลอดสี ปี “นิโครธะ”
นัน อันมีพรหมจรรย์เป็ นทีสุ ดอยางยิ
สี ปี จงยกไว้
่ อวด ไมมี่ มารยา เป็ นคนตรง จงมาเถิด เราจะสังสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบตั ิอยูต่ ามคําสัง
บุรุษผูร้ ู ้ ไมโอ้
สอน ทีกุลบุตรทังหลายผูอ้ อกจากเรื อนบวชโดยชอบเพือประโยชน์อนั ใด จักกระทําให้แจ้งซึงประโยชน์อนั
่ ง ด้วยความรู ้ยงิ ของตนเอง ในทิฏฐธรรม เข้าถึงอยูต่ ลอดสามปี “นิ
นัน อันมีพรหมจรรย์เป็ นทีสุ ดอยางยิ
โครธะ” สามปี จงยกไว้
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่ อวด ไมมี่ มารยา เป็ นคนตรง จงมาเถิด เราจะสังสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบตั ิอยูต่ ามคําสัง
บุรุษผูร้ ู ้ ไมโอ้
สอน ทีกุลบุตรทังหลายผูอ้ อกจากเรื อนบวชโดยชอบเพือประโยชน์อนั ใด จักกระทําให้แจ้งซึงประโยชน์อนั
่ ง ด้วยความรู ้ยงิ ของตนเอง ในทิฏฐธรรม เข้าถึงอยูต่ ลอดสองปี “นิ
นัน อันมีพรหมจรรย์เป็ นทีสุ ดอยางยิ
โครธะ” สองปี จงยกไว้
่ อวด ไมมี่ มารยา เป็ นคนตรง จงมาเถิด เราจะสังสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบตั ิอยูตามคํ
่ าสัง
บุรุษผูร้ ู ้ ไมโอ้
สอน ทีกุลบุตรทังหลายผูอ้ อกจากเรื อนบวชโดยชอบเพือประโยชน์อนั ใด จักกระทําให้แจ้งซึงประโยชน์อนั
่ ง ด้วยความรู ้ยงิ ของตนเอง ในทิฏฐธรรม เข้าถึงอยูต่ ลอดปี หนึง “นิ
นัน อันมีพรหมจรรย์เป็ นทีสุ ดอยางยิ
โครธะ” ปี หนึง จงยกไว้
่ อวด ไมมี่ มารยา เป็ นคนตรง จงมาเถิด เราจะสังสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบตั ิอยูต่ ามคําสัง
บุรุษผูร้ ู ้ ไมโอ้
สอน ทีกุลบุตรทังหลายผูอ้ อกจากเรื อนบวชโดยชอบเพือประโยชน์อนั ใด จักกระทําให้แจ้งซึงประโยชน์อนั
่ ง ด้วยความรู ้ยงิ ของตนเอง ในทิฏฐธรรม เข้าถึงอยูต่ ลอดเจ็ดเดือน
นัน อันมีพรหมจรรย์เป็ นทีสุ ดอยางยิ
“นิโครธะ” เจ็ดเดือน จงยกไว้
่ อวด ไมมี่ มารยา เป็ นคนตรง จงมาเถิด เราจะสังสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบตั ิอยูต่ ามคําสัง
บุรุษผูร้ ู ้ ไมโอ้
สอน ทีกุลบุตรทังหลายผูอ้ อกจากเรื อนบวชโดยชอบเพือประโยชน์อนั ใด จักกระทําให้แจ้งซึงประโยชน์อนั
่ ง ด้วยความรู ้ยงิ ของตนเอง ในทิฏฐธรรม เข้าถึงอยูต่ ลอดหกเดือน “นิ
นัน อันมีพรหมจรรย์เป็ นทีสุ ดอยางยิ
โครธะ” หกเดือน จงยกไว้
่ อวด ไมมี่ มารยา เป็ นคนตรง จงมาเถิด เราจะสังสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบตั ิอยูต่ ามคําสัง
บุรุษผูร้ ู ้ ไมโอ้
สอน ทีกุลบุตรทังหลายผูอ้ อกจากเรื อนบวชโดยชอบเพือประโยชน์อนั ใด จักกระทําให้แจ้งซึงประโยชน์อนั
่ ง ด้วยความรู ้ยงิ ของตนเอง ในทิฏฐธรรม เข้าถึงอยูต่ ลอดห้าเดือน “นิ
นัน อันมีพรหมจรรย์เป็ นทีสุ ดอยางยิ
โครธะ” ห้าเดือน จงยกไว้
่ อวด ไมมี่ มารยา เป็ นคนตรง จงมาเถิด เราจะสังสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบัติอยูต่ ามคําสัง
บุรุษผูร้ ู ้ ไมโอ้
สอน ทีกุลบุตรทังหลายผูอ้ อกจากเรื อนบวชโดยชอบเพือประโยชน์อนั ใด จักกระทําให้แจ้งซึงประโยชน์อนั
่ ง ด้วยความรู ้ยงิ ของตนเอง ในทิฏฐธรรม เข้าถึงอยูต่ ลอดสี เดือน “นิ
นัน อันมีพรหมจรรย์เป็ นทีสุ ดอยางยิ
โครธะ” สี เดือน จงยกไว้
่ อวด ไมมี่ มารยา เป็ นคนตรง จงมาเถิด เราจะสังสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบตั ิอยูต่ ามคําสัง
บุรุษผูร้ ู ้ ไมโอ้
สอน ทีกุลบุตรทังหลายผูอ้ อกจากเรื อนบวชโดยชอบเพือประโยชน์อนั ใด จักกระทําให้แจ้งซึงประโยชน์อนั
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่ ง ด้วยความรู ้ยงิ ของตนเอง ในทิฏฐธรรม เข้าถึงอยูต่ ลอดสามเดือน “นิ
นัน อันมีพรหมจรรย์เป็ นทีสุ ดอยางยิ
โครธะ” สามเดือน จงยกไว้
่ อวด ไมมี่ มารยา เป็ นคนตรง จงมาเถิด เราจะสังสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบตั ิอยูต่ ามคําสัง
บุรุษผูร้ ู ้ ไมโอ้
สอน ทีกุลบุตรทังหลายผูอ้ อกจากเรื อนบวชโดยชอบเพือประโยชน์อนั ใด จักกระทําให้แจ้งซึงประโยชน์อนั
่ ง ด้วยความรู ้ยงิ ของตนเอง ในทิฏฐธรรม เข้าถึงอยูต่ ลอดสองเดือน “นิ
นัน อันมีพรหมจรรย์เป็ นทีสุ ดอยางยิ
โครธะ” สองเดือน จงยกไว้
่ อวด ไมมี่ มารยา เป็ นคนตรง จงมาเถิด เราจะสังสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบตั ิอยูต่ ามคําสัง
บุรุษผูร้ ู ้ ไมโอ้
สอน ทีกุลบุตรทังหลายผูอ้ อกจากเรื อนบวชโดยชอบเพือประโยชน์อนั ใด จักกระทําให้แจ้งซึงประโยชน์อนั
่ ง ด้วยความรู ้ยงิ ของตนเอง ในทิฏฐธรรม เข้าถึงอยูต่ ลอดหนึงเดือน “นิ
นัน อันมีพรหมจรรย์เป็ นทีสุ ดอยางยิ
โครธะ” หนึงเดือน จงยกไว้
่ อวด ไมมี่ มารยา เป็ นคนตรง จงมาเถิด เราจะสังสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบตั ิอยูต่ ามคําสัง
บุรุษผูร้ ู ้ ไมโอ้
สอน ทีกุลบุตรทังหลายผูอ้ อกจากเรื อนบวชโดยชอบเพือประโยชน์อนั ใด จักกระทําให้แจ้งซึงประโยชน์อนั
่ ง ด้วยความรู ้ยงิ ของตนเอง ในทิฏฐธรรม เข้าถึงอยูต่ ลอดกงเดื
ึ อน “นิ
นัน อันมีพรหมจรรย์เป็ นทีสุ ดอยางยิ
ึ อน จงยกไว้
โครธะ” กงเดื
่ อวด ไมมี่ มารยา เป็ นคนตรง จงมาเถิด เราจะสังสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบตั ิอยูต่ ามคําสัง
บุรุษผูร้ ู ้ ไมโอ้
สอน ทีกุลบุตรทังหลายผูอ้ อกจากเรื อนบวชโดยชอบเพือประโยชน์อนั ใด จักกระทําให้แจ้งซึงประโยชน์อนั
่ ง ด้วยความรู ้ยงิ ของตนเอง ในทิฏฐธรรม เข้ าถึงอย่ ตู ลอดเจ็ดวัน
นัน อันมีพรหมจรรย์เป็ นทีสุ ดอยางยิ
่
่ วา่ พระสมณโคดมตรัสอยางนี
่ เพราะใครได้
่ “อันเตวาสิ ก” [ผูเ้ รี ยน
“นิโครธะ” แตบางที
เธอจะพึงดําริ อยางนี
่ น ผูใ้ ดเป็ นอาจารย์ของเธอได้อยางนี
่ ผูน้ ีแหละ
ธรรมวินยั –ศิษย์ผเู ้ รี ยนธรรมวินยั ] ข้อนันเธอไมพึ่ งเห็นอยางนั
จงเป็ นอาจารย์ของเธอ
่
่ วา่ พระสมณโคดมปรารถนาจะให้เราเคลือนจากอุเทศ [ข้อทียกขึน
“นิโครธะ” แตบางที
เธอจะพึงดําริ อยางนี
่ ข้อนันเธอไมพึ่ งเห็นอยางนั
่ น อุเทศใดของเธอได้อยางนี
่ อุเทศนัน
แสดง–การเรี ยนการสอน] จึงตรัสอยางนี
แหละ จงเป็ นอุเทศของเธอ
่
่ วา่ พระสมณโคดมปรารถนาจะให้เราเคลือนจาก “อาชี วะ” จึงตรัส
“นิโครธะ” แตบางที
เธอจะพึงดําริ อยางนี
่ ข้อนันเธอไมพึ่ งเห็นอยางนั
่ น ก็ “อาชี วะ”ของเธอนันแหละ จงเป็ น “อาชี วะ” ของเธอ
อยางนี
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่
่ วา่ พระสมณโคดมปรารถนาจะให้เรากบอาจารย์
ั
“นิโครธะ” แตบางที
เธอจะพึงดําริ อยางนี
ตงั อยูใ่ น “อกุศล
่
่ ข้อนันเธอไมพึ่ งเห็นอยางนั
่ น “อกุศลธรรม” เหลานั
่ นแหละ จงเป็ น
ธรรม” ซึงเป็ นสวนอกุ
ศล จึงตรัสอยางนี
่ “อกุศล” ของเธอกบอาจารย์
ั
สวน
่
่ วา่ พระสมณโคดมปรารถนาจะให้เรากบอาจารย์
ั
“นิโครธะ” แตบางที
เธอจะพึงดําริ อยางนี
สงัดจาก “กุศล
่ ศล จึงตรัสอยางนี
่ ข้อนันเธอไมพึ่ งเห็นอยางนั
่ น “กุศลธรรม” เหลานั
่ นแหละ จงเป็ น
ธรรม” ซึงเป็ นสวนกุ
่ “กุศล” ของเธอกบอาจารย์
ั
สวน
่ แล เรากลาวอยางนี
่ ่ เพราะใครได้
่ “อันเตวาสิ ก” หามิได้ เราปรารถนาจะให้
“นิโครธะ” ด้วยประการอยางนี
่ ่ กหาไม
็
่ ปรารถนาจะให้เคลือนจาก “อาชี วะ” จึงกลาวอยางนี
่ ่ กหาไม
็
่
เธอเคลือนจากอุเทศจึงกลาวอยางนี
ั
่ “อกุศล” จึงกลาวอยางนี
่ ่ กหาไมปรารถนา
็
่
ปรารถนาจะให้เธอกบอาจารย์
ตงั อยูใ่ น “อกุศลธรรม” ซึงเป็ นสวน
ั
่ “กุศล” จึงกลาวอยางนี
่ ่ กหาไม
็
่
จะให้เธอกบอาจารย์
สงัดจาก “กุศลธรรม” ซึงเป็ นสวน
่ “อกุศลธรรม” เหลานั
่ นยังละไมได้
่ เศร้าหมอง
“นิโครธะ” ทีเราแสดงธรรมเพือให้ละ “อกุศลธรรม” เหลาใด
่ ยังมีอยู่ เธอ
สร้างภพใหม่ มีความกระวนกระวาย มีทุกข์เป็ นผล เป็ นปัจจัยแก่ “ชาติ–ชรา–มรณะ” ตอไป
่
่ วจัก
ทังหลายผูป้ ฏิบตั ิตามธรรมแล้ว จักละธรรมเป็ นเครื องเศร้าหมองได้ ธรรมอันเป็ นทีตังแหงความผองแผ้
เจริ ญยิง เธอทังหลายจักทําให้แจ้งซึง “ความบริบูรณ์ แห่ ง มรรคปัญญา” และ “ความเป็ นผ้ ูไพบลย์
ู ด้วยผล
ปัญญา” เพราะรู ้ยงิ ด้วยตนเองใน “ทิฏฐธรรม” [สิ งทีมองเห็นได้ในปัจจุบนั ] เข้าถึงอยู่ เมือพระผูม้ ีพระภาค
่ แล้ว พวกปริ พาชกได้ นังนิง เก้อเขิน คอตก ก้มหน้ า ซบเซา ไม่ มีปฏิภาณ เหมือนถกมารดลใจ
เจ้าตรัสอยางนี
ู
ฉะนัน
จบ กถาว่ าด้ วย คุณของพระสัมมาสัมพุทธะ -------------------ว่ าด้ วย มารดลใจพวกปริพาชก
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม่ ๓ ภาค ๑ – หน้าที 80 FILE 15)
[๓๒] ครังนัน พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงดําริ วา่ “โมฆบรษ
ุ ุ ” [บุรุษเปล่ า–คนเปล่ า–คนทีใช้ การไม่ ได้ –คนโง่
่ ทงั หมด ถูกมารใจบาปดลใจแล้ว ในพวกเขาแม้สกั คน
เขลา–คนทีพลาดจากประโยชน์ อังพึงได้ พึงถึง] เหลานี
่ วา่ เอาเถิด “พวกเราจักประพฤติพรหมจรรย์ ในพระสมณโคดม เพือความร้ ูทวถึ
หนึง ไมมี่ ใครคิดอยางนี
ั งบ้ าง
เจ็ดวันจักทําอะไร ครั งนัน” พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงบันลือสี หนาท ในปริ พาชิการามของ “พระนางอทมพ
ุ ุ
ริ กา” แล้ว เหาะขึนไปในอากาศ ปรากฏอยูบ่ นภูเขาคิชฌกูฏ ทันใดนันเอง สันธานคฤหบดีเข้าไปในกรุ งรา
ชคฤห์ ด้วยประการฉะนี
จบ ว่ าด้ วย มารดลใจพวกปริ พาชก [อุทุมพริ กสูตร ที ๒] -------------------บทความที ๑๑๒ ประจําปี ๒๕๕๘ – ข้ อปฏิบัติประพฤติตบะไม่ ใช่ ทางหลุดพ้ นแห่ งพุทธะ– นิธี ศิริพัฒน์
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่ ่ นคน
่
ในโลกแหงความเป็
นจริ งนัน บรรดาเหลา่ ดาบส–ฤษี–ปาริกพาชก–ชฏิล–เดียรถีย์ เป็ นต้น นัน ไมใชเป็
็ เพราะ
ไมดี่ ในสังคม แม้ในทางพระพุทธศาสนาจะเรี ยกวา่ “นักบวชลักทธินอกพระพทธศาสนา
” กตาม
ุ
่ ั ข้อประพฤติปฏิบตั ิ อันพระธรรมทังปวงในพระพุทธศาสนา ยอม
่ เป็ นธรรมอันทําให้ผปู ้ ระพฤติ
แตกตางกนที
ิ
ปฏิบตั ิสามารถหลุดพ้นจากกเลสและทุ
กข์ทงั ปวงได้จริ ง โดยเน้นกระบวนการทําให้ “ไตรสิ กขาบริ สุ ทธิ”
่
ั ฏฐานสมบูรณ์โดย “ญาณ ๑๖”
อยางครบระบบโครงสร้
างด้วยการเจริ ญ “วิสุ ทธิ ๗” ทีทําให้วิปัสสนากมมั
โดยเข้าถึง “โลกตตรธรรม
๙” ได้แก่ อริ ยมรรค ๔–อริ ยผล ๔–นิ พพาน ๑ โดยกระบวนการปฏิบตั ิธรรมนัน
ุ
จะต้องสัมปยุตต์ดว้ ย “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔–สัมมัปปธาน ๔–อิ ทธิ บาท ๔–อินทรี ย์ ๕–
่
ั าม กลุ่มนักบวชลักทธิ นอกพระพุทธศาสนา
พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–อริ ยมรรคมีองค์ ๘ แตในทางตรงกนข้
่
ิ
ฒนาตนให้หลุดพ้นจากกเลสทั
งหลายและทุกข์ทงั ปวงได้ ยังวกวนเวียนอยู่ใน
ทังหลายนัน ไมสามารถพั
่่
“วัฏฏะ” [สภาพหมุนวน] หรื อ “สั งสาระ” [การเทียวเรรอนไป
] ทีเรี ยกวา่ “สั งสารวัฏฏ์ ” อยูเ่ หมือนเดิม โดย
หมายเอาลาภสักการะจากผูศ้ รัทธา ผูบ้ าํ เพ็ญประพฤติตบะยังเป็ นบุคคลทียังมี “อปกิ
ุ เลส–จิตตอุปกิเลส” อยู่
่
ป
มาก หมายถึง โทษเครื องเศร้ าหมอง–สิ งที ทําจิ ตต์ ใจให้ เศร้ าหมองขุ่นมัว รั บคุณธรรมได้ ยาก กลาวโดยสรุ
“ตบะ” กลับกลายเป็ นเครื องแลกเปลียนเพือผลประโยชน์ เป็ นเพียงเครื อง “สามัญคณ
ุ ” และ “พรหมัญคณ
ุ ” ก็
่ เพราะต้องเป็ นบุคคลผูป้ ระกอบด้วย “สี ลสั มปทา–จิตตสั มปทา–ปัญญาสั มปทา–เมตตาจิตอันไม่ มี
ยังไมได้
เวร–ไม่ มีความเบียดเบียน” และทําให้แจ้งซึ ง “เจโตวิมุตติ–ปัญญาวิมุตติ” อันหาอาสวะทังหลายมิได้ เพราะ
อาสวะทังหลายได้ สินไป ด้ วยปัญญาอันยิง ด้ วยตนเองในปั จจุบัน อนึง คําวา่ (๑) “สามัญญะ–สามัญคณ
ุ ” คือ
คุณเครื องความเป็ นสมณะ กบั คําวา่ (๒) “พรหมัญญะ–พรหมัญคณ
ุ ” คือ คุณเครื องความเป็ นพรหม ทัง ๒
่ ่
็ คุณสมบัติของผูป้ ฏิบตั ิประพฤติตบะนัน ประกอบด้วยปั จจัย
คํา นี หมายถึง “อริ ยมรรค” แตอยางไรกตาม
่ “ไม่ มีศรั ทธา เป็ นผู้ต้องการจะเลียงชี วิต ไม่ ออกบวชเป็ นอนาคาริ กด้ วยศรั ทธา เป็ นคนมักโอ้ อวด เจ้ า
เหลานี
มารยา หลอกลวง ฟุ้ งซ่ าน ถือตน กลับกลอก ปากกล้ า พูดจาเลอะเทอะ ไม่ ค้ ุมครองทวารในอินทรี ย์ทังหลาย
ไม่ ร้ ู ประมาณในโภชนะ ไม่ ประกอบความเพียร ไม่ มีความเพ่ งเล็งในสามัญคุณ ไม่ มีความเคารพแรงกล้ าใน
สิ กขา เป็ นผู้มักมาก ย่ อหย่ อน เป็ นหั วหน้ าในการท้ อถอย ทอดธุระในความสงัด เกียจคร้ าน มีความเพียรเลว
ทราม มีสติ ฟันเฟื อน ไม่ มีสัมปชั ญญะ มีจิตไม่ ตังมัน มีจิตหมุนไปผิด มี ปัญญาทราม เป็ นดังคนใบ้ ” [ที
เรี ยกวา่ “มควั
ู ตร” หมายถึง ข้อปฏิบตั ิของผูใ้ บ้ ข้อปฏิบตั ิของผูเ้ ป็ นดังคนใบ้ การถือไมพู่ ดจากนั เป็ นวัตรของ
่ นัน เพราะเป็ นการเป็ นอยูอ่ ยางปศุ
่ สัตว์]
เดียรถียอ์ ยา่งหนึ ง มีพุทธบัญญัติห้ามไว้มิให้ภิกษุถือในวัตรดังกลาว
่
ั ามกบผู
ั อ้ อกบวชในพระพุทธศาสนานัน “สมณะ” [หรื อ “สมณพราหมณ์ ” คือ สมณะและ
แตในทาง
ตรงกนข้
พราหมณ์ พราหมณ์ผเู ้ ป็ นสมณะหรื อพราหมณ์ผถู ้ ือบวช] เป็ นบุคคลประกอบด้วย “มีศรั ทธาออกบวชเป็ น
บรรพชิ ต ไม่ เป็ นคนโอ้ อวด ไม่ มีมารยา ไม่ หลอกลวง ไม่ ฟุ้งซ่ าน ไม่ ถือคน ไม่ กลับกลอก ไม่ ปากกล้ า ไม่
พูดจาเลอะเทอะ คุ้มครองทวารในอิ นทรี ย์ทังหลาย รู้ ประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียร มีความเพ่ งเล็ง
ในสามัญคุณ [อริ ยผล–สามัญผล] มีความเคารพอย่ างแรงกล้ าในสิ กขา ไม่ เป็ นผู้มักมาก ไม่ ย่อหย่ อน ทอด
ธุระในการท้ อถอย เป็ นหั วหน้ าในความสงัดปรารภความเพียร มีตนส่ งไป มีสติตังมัน มีสัมปชัญญะ มีจิต
มันคง มีจิตแน่ วแน่ มีปัญญา ไม่ เป็ นดุจคนใบ้ ”
บทความที ๑๑๒ ประจําปี ๒๕๕๘ – ข้ อปฏิบัติประพฤติตบะไม่ ใช่ ทางหลุดพ้ นแห่ งพุทธะ– นิธี ศิริพัฒน์
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่ ท้ ีมีพระพุทธเจ้าเป็ นสรณะทีพึงแหงชี
่ วิตนัน ไมควรดู
่
อนึง สวนผู
ถูกหรื อหลบหลู่ขอ้ ศีลวัตรหรื อศีลพรตของ
่ อยกถื็ อเป็ นผูท้ รงศีล อีกกลุ่มหนึ ง แตอยางไรกตาม
่ ่
็
ผูท้ รงศีลในลัทธิ นอกพระพุทธศาสนาทังหลาย อยางน้
็ ่ มประเด็นหลงประเด็นในความเป็ นชาวพุทธทีแท้จริ ง หรื อทีเรี ยกวา่ “พทธ
“พทธมามกะ
” ทังหลาย กอยางลื
ุ
ุ
็ ่ วดั เป็ นจุดรวมพลของทวยเทพ
ศาสนิก” หรื อ “พทธบริ
ษัท” [ภิกษุ–ภิกษุณี–อุบาสก–อุบาสิ กา] กอยาใช้
ุ
ิ
ดผิดเพียนไปจากพระธรรมคําสอนของพระศาสดา
ทังหลาย เพราะความไมรู่ ้จริ ง [อวิชชา] ทําให้เกดความคิ
่ ่ งใจหรื อไมตั่ งใจกตาม
็ หรื อเพราะความหลงในเรื องฤทธิ ปาฏิหาริ ยก์ ็ตาม หน้าทีหลักสําคัญของ
ไมวาจะตั
่ ม “ไตรสิ กขา” [มัชฌิมาปฏิปทา] ถ้าเป็ นบุคคลผูป้ ฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบอยูแ่ ล้ว
ความเป็ นชาวพุทธนัน คือ อยาลื
็่
่ ดคลาดเคลื อนจากกระแสแหงอริ
่ ยมรรคไปได้ แตถ้่ าอะไรกฉุ็ ดไว้ไมอยู
่ ่ มันกกลายเป็
็
กยอมไมผิ
นเรื อง
่ มีวิถีชีวิตเป็ นไปตามกรรมของตน คิดดําริ อยางไหน
่
ั สสกตา] เพราะสัตว์ทงั หลายยอม
“กรรมของสั ตว์ ” [กมมั
่ น แตผู่ เ้ ป็ นอริ ยสาวกของพระตถาคตผูม้ ีพระภาคเจ้านัน ยอมเป็
่ น (๑) ผ้ ูรู้
กรรมมันกชั็ กนําให้เป็ นไปอยางนั
่ ่ เ้ ห็นดีเห็นงามไปกบั
(๒) ผ้ ูตืน (๓) ผ้ ูเบิกบาน แปลวา่ “ผ้ ูมีปัญญาทีแตกฉานร้ ู แจ้ งในโลกดีแล้ ว” จึงไมใชผู
่ ยงเพือลาภสักการะคําสรรเสริ ญใดๆ
ความคิดคลาดเคลือนโดยวิปริ ตจาก “กฎธรรมชาติ” แคเพี
่ ่
็ ในการปฏิบตั ิธรรมในพระพุทธศาสนา เรี ยกวา่ “ภาวนา–บําเพ็ญเพียร–บําเพ็ญปฏิบัติ” ซึ ง
แตอยางไรกตาม
่
โดยนัยนี มีความแตกตางจาก
คําวา่ “ประพฤติตบะ” สําหรับ ความหมายในคําวา่ “ตบะ” มี ดังนี
“ตบะ” หมายถึง (๑) ความเพียรเครื องเผาผลาญกิเลส การบําเพ็ญเพียรเพือกําจัดกิเลส (๒) พิธีข่ม
กิเลสโดยการทรมานตัวของนักบวชบางพวกในสมัยพุทธกาล เชน่ “ดาบส” คือ ผู้บาํ เพ็ญตบะ–ผู้
เผากิเลส และ ข้ อสํ าคัญยิงพึงสั งเกต ดังเชน่ พระศาสดาทรงประพฤติทุกรกริิ ยาสิ น ๖ ปี หรื อการ
่
่
่
ทําทุกรกริิ ยาอยูถ่ ึง ๖ พรรษา ชือวา่ “ทําทุกรกิริยา” แตพระพุ
ทธองค์ไมทรงตรั
สรู ้ดว้ ยวิธีดงั กลาว
่ บรรลุ “ญาณทัสสนะ” วิเศษ เพือเป็ นอริ ยบุคคล หรื อ “อุตตริ มนุสธรรม” [อธิคมธรรม] ด้วย
ไมได้
ทุกกรกริิ ยาทีเผ็ดร้อนนี (พระสุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เลม่ ๑ ภาค ๓ - หน้าที 126
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เพราะฉะนัน การประพฤติตบะของบรรดาเหลา่ “ดาบส–ฤษี” หรื อ นักบวชในลักทธิ นอกพระพุทธศาสนา
่ ่
่
่ ญญา คือ “มัชฌิมาปฏิทา” เพราะผู ้
นัน จึงไมใชทางแหงการบรรลุ
อริ ยมรรคได้ ตามแนวทางสายกลางแหงปั
ประพฤติตบะมีเจตนาเพือลาภสักการะและคําสรรเสริ ญจากผูศ้ รัทธา เพือเป็ นการแลกเปลียนประโยชน์ซึง
ั
ั ไมใชเพื
่ ่ อความหลุดพ้นอยางแท้
่ จริ ง เพราะจิตยังไมสะอาดบริ
่
่ จริ ง แตยั่ ง
กนและกน
สุทธิจากนิ วรณ์ อยางแท้
มีฤทธิ ทีจะแสดงให้ผูค้ นเกรงกลัว และเชื อศรัทธาในอิทธิ ฤทธิ นันๆ ดังบรรยายมาแล้วข้างต้นในเรื องของ
่
“นิโครธปริพาชก” ทีพระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงตรัสสังสอนแนวปฏิบตั ิสู่ อริ ยมรรคทีแตกตางจากการประพฤติ
่ ม “อปกิ
่ ่ นการเผาผลาญกเลสอยางแท้
ิ
่ จริ ง
ตบะ ทีมีแตจะเพิ
ุ เลส–จิตตอปกิ
ุ เลส” ไมใชเป็
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่
่
่ ยมรรคกบการ
ั
ด้วยเหตุนี ผูเ้ ป็ นสาวกของพระตถาคตอยางแท้
จริ ง ต้องแยกแยะความแตกตางระหวางอริ
ิ
่ ่ างปาฏิหาริ ยเ์ พือ
ประพฤติตบะ ให้เห็นไปตามความจริ ง เพือความหลุดพ้นจากกเลสและทุ
กข์ทงั ปวง ไมใชอ้
แสวงหาโภคทรัพย์และชือเสี ยง อันจะเป็ นการสร้างความเดือดร้อนในตนเองในทีสุ ด ฉะนัน ในการค้นหาวิธี
่ ญญา ทีเรี ยกวา่ “มัชฌิมาปฏิปทา” ไม่ประกอบด้วยทิฏฐิอนั
บําเพ็ญเพียรภาวนาตามแนวทางสายกลางแหงปั
่ ยงสุ ดโตง่ ทีเรี ยกวา่ “ทีสดุ ๒ อย่ าง” [อันตา] คือ ข้อปฏิบตั ิหรื อการดําเนิ นชีวิตทีเอียงสุ ด
ดิงถึงทีสุ ดแหงเอี
ผิดพลาดไปจากทางอันถูกต้อง คือ “มัชฌิ มาปฏิ ปทา” ได้แก่ (๑) “กามสขัุ ลลิกานโยค
ุ ” คือ การหมกมุ่นอยู่
่
ด้วยกามสุ ข และ (๒) “อัตตกิลมถานโยค
การบีบคัน
ุ ” คือ การประกอบความลําบากเดื อดร้ อนแกตนเอง
ทรมานตนให้เดื อดร้อน โดยเฉพาะ “การทําทกรกิ
ุ ริยา” ดังทีพระตถาคตผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงได้ถือปฏิบตั ิ
่ ่
่
่ ่
มาแล้ว และไมใชทางแหงการตรั
สรู ้ถึง “อนตตรสั
มมาสั มโพธิญาณ” อยางแนนอน
ซึ งเป็ นข้อถือปฏิบตั ิใน
ุ
บรรดานักบวช ดาบส ฤษี ชีไพร ชฏิล ทังหลาย ผูอ้ ยูล่ ทั ธินอกพระพุทธศาสนาในครันสมัยพุทธกาลนัน ด้วย
่ ่ ่
เหตุนี พระพุทธองค์จึงทรงตัดสิ นพระทัยเลิ กการทําทุกรกริิ ยาตามแนวลัทธิ พราหมณ์ สมัยนัน วาไมใช
่
หนทางแหงการตรั
สรู ้อริ ยสัจจธรรมได้จริ ง จึงสรุ ปเป็ น “อปมา
ุ ๓ ข้ อ” หมายถึง ข้อเปรี ยบเทียบ ๓ ประการ
่
ทีปรากฏแกพระโพธิ
สตั ว์ เมือจะทรงบําเพ็ญเพียรทีตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ดังนี
็ ่
่ ยงกายกยั็ งหลีกออกจาก
(๑) “อัคคิเวสสนะ” อุปมัยกอยางสมณะหรื
อพราหมณ์ พวกใดพวกหนึง แตเพี
่ แล้วแลอยู่ บรรดากเลสทั
ิ งหลาย อันมีกามเป็ นทีตัง
่ กใคร่ ] ทังหลายไปไมได้
กาม [คือ วัตถุทีนารั
ความพอใจในกาม ความเยือใยในกาม ความหมกมุ่นในกาม ความกระหายในกาม ความกระวน
่
่ น สวนนั
่ น ยังไมได้
่ ละเสี ยด้วยดี ยังไมได้
่
กระวายในกาม สวนใดของสมณะหรื
อพราหมณ์เหลานั
่ ่
่ น จะได้เสวยหรื อมิได้
ระงับซํา เสี ยด้วยดี ณ ภายใน ถึงหากวาทานสมณะและพราหมณ์
เหลานั
ิ
็ ่
เสวย ซึงทุกขเวทนาทีกล้าแข็ง เผ็ดร้อน อันเกดเพราะความเพี
ยรกดี็ กไมควรเพื
อจะให้เกดิ
ญาณทัสสนะ คือ ปัญญาตรัสรู ้อนั ยอดเยียมขึนไปเลย ฉะนัน “อัคคิเวสสนะ” นีเป็ นอุปมาข้อแรกที
่ ่ ศจรรย์ เราไมเคยได้
่
่ ่ ได้แจมแจ้
่ งกะเราแล้ว (พระสุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิม
ไมนาอั
ฟังมาแตกาลกอน
นิกาย มูลปัณณาสก์ เลม่ ๑ ภาค ๓ - หน้าที 118 FILE 19)
ิ กมี็ แตจะเหนื
่
โดยสรปุ: ไม้สดชุ่มด้วยยาง ทังตังอยูใ่ นนําจะเอามาสี ให้เกดไฟ
อยเปลา่ ฉันใด สม
่ กออกจากกาม ยังมีความพอใจหลงใหลกระหายกาม ละไมได้
่ ถึงจะได้
พราหมณ์ ทีมีกายยังไมหลี
ิ
็ ไมได้
่ เสวยกตาม
็ กไมควรที
็ ่
เสวยทุกขเวทนาทีเผ็ดร้อนแรงกล้า อันเกดจากความเพี
ยรกตาม
จะ
ตรัสรู ้ ฉันนัน
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็ ่
(๒) “อัคคิเวสสนะ” อุปมัยกอยางสมณะและพราหมณ์
พวกใดพวกหนึง ได้หลีกออกเสี ยจากกามแต่
่ ยวแล้วแลอยู่ บรรดากเลสทั
ิ งหลายอันมีกามเป็ นทีตัง คือ ความพอใจในกาม ความ
เพียงกายอยางเดี
่
เยือใยในกาม ความหมกมุน่ ในกาม ความกระหายในกาม ความกระวนกระวายในกามสวนใด
่ น สวนนั
่ น ยังหาละได้เสี ยด้วยดี ยังหาระงับได้เสี ยด้วย ณ ภายใน
ของสมณะและพราหมณ์เหลานั
่
่ น จะได้เสวยหรื อมิได้เสวยทุกขเวทนาทีกล้าแข็ง เผ็ด
ไม่ ถึงหากวาสมณะและพราหมณ์
เหลานั
ิ
็ ่
ิ
่
ร้อน อันเกดเพราะความเพี
ยรกดี็ กไมควรเพื
อจะให้เกดญาณทั
สสนะ คือ ปัญญาตรัสรู ้อยางยอด
่ ่ ศจรรย์ เราไมเคยได้
่
่
เยียมขึนได้ ฉะนัน “อัคคิเวสสนะ” นีเป็ นอุปมาข้อที ๒ ทีไมนาอั
ฟังมาแตกาล
่ ได้แจมแจ้
่ งกะเราแล้ว (พระสุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย มูลปั ณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที
กอน
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ิ กมี็ แตจะเหนื
่
โดยสรปุ: ไม้สดชุ่มด้วยยาง ตังอยูบ่ นบกไกลจากนํา จะเอามาสี ให้เกดไฟ
อยเปลา่
ฉันใด สมณพราหมณ์ทีมีกายหลีกออกแล้วจากกาม แตยั่ งมีความพอใจหลงใหลกระหายกาม ละ
่ ถึงจะได้เสวยทุกขเวทนาทีเผ็ดร้อนแรงกล้า อันเกดจ
ิ ากความเพียรกตาม
็ ไมได้
่ เสวยกตาม
็ ก็
ไมได้
่
ไมควรที
จะตรัสรู ้ ฉันนัน
็ อนสมณะและพราหมณ์ พวกใดพวกหนึง หลีกออกจากกามทังหลาย
(๓) “อัคคิเวสสนะ” อุปมัยกเหมื
่
ิ งหลายทีมีกามเป็ นทีตัง คือ ความพอใจในกาม ความเยือใย
สวนกายได้
แล้วแลอยู่ บรรดากเลสทั
่
ในกาม ความหมกมุ่นในกาม ความกระหายในกาม ความกระวนกระวายในกามสวนใด
ของ
่ น สวนนั
่ น กละเสี
็ ยด้วยดี ระงับซําเสี ยเป็ นอันดี ณ ภายในแล้ว ถ้าหาก
สมณะและพราหมณ์เหลานั
่
่ น จะได้เสวยหรื อมิได้เสวยทุกขเวทนาทีกล้าแข็ง เผ็ดร้อน อันเกดิ
วาสมณะและพราหมณ์
เหลานั
็
เพราะความเพียรกดี็ สมณะหรื อพราหมณ์นนั กควรแท้
จริ งเพือญาณทัสสนะ คือ ปัญญาตรัสรู ้
่
่ ่ ศจรรย์เราไมเคยได้
่
่ ่
อยางยอดเยี
ยมได้ อัคคิเวสสนะ นีเป็ นอุปมาข้อทีสาม ไมนาอั
ฟังมาแตกาลกอน
่ งกะเราแล้ว (พระสุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย มูลปั ณณาสก์ เลม่ ๑ ภาค ๓ - หน้าที 120
ได้แจมแจ้
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ิ
่ าไฟให้ปรากฏได้
โดยสรปุ: ไม้แห้งเกราะ ทังตังอยูบ่ นบกไกลจากนํา จะเอามาสี ให้เกดไฟยอมทํ
ฉันใด สมณพราหมณ์ทีมีกายหลีกออกแล้วจากกาม ไมมี่ ความพอใจหลงใหลกระหายกาม ละกาม
ิ
็ ไมได้
่ เสวยกตาม
็
ได้แล้ว ถึงจะได้เสวยทุกขเวทนาทีเผ็ดร้อนแรงกล้า อันเกดจากความเพี
ยรกตาม
็
กควรที
จะตรัสรู ้ ฉันนัน
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่
ด้วยเหตุนี ข้อปฏิบตั ิทีให้ถึงความตรัสรู ้ได้จริ ง ต้องชําระจิตใจให้สะอาดบริ สุทธิ จาก “กามฉันทะ” เสี ยกอน
ิ
โดยเฉพาะ ความปรารถนาในลาภสักการะทีไมพึ่ งมีได้ในฐานะนัน เพราะกเลสอาสวะนี
หมักดองในพืนจิต
็ ่
อยู่ ถึงแม้จะบําเพ็ญประพฤติตบะโหดเพียงใด กไมควรที
จะตรัสรู ้ได้ เพราะฉะนัน การชําระจิตให้สะอาด
ิ
บริ สุทธิได้นนั จึงเป็ นขันทีเกดจากการรั
กษาศีลให้บริ สุทธิด้วย “สังวร ๔ ประการ” ดังนี
“สังวร ๔ ประการ” สําหรับบุคคลผูม้ ีตบะในโลกนี
่ ่ ตว์ ไมใช้
่ ผอู ้ ืนให้ฆ่าสัตว์ เมือผูอ้ ืนฆาสั
่ ตว์ ไมเป็
่ นผูด้ ีใจ
(๑) ไมฆาสั
่ ให้ ไมใช้
่ ให้ผอู ้ ืนถือเอาสิ งของทีเจ้าของเขาไมได้
่ ให้ เมือผูอ้ ืน
(๒) ไมถื่ อเอาสิ งของทีเจ้าของเขาไมได้
่ ให้ ไมเป็
่ นผูด้ ีใจ
ถือเอาสิ งของทีเจ้าของไมได้
่ อืนให้พดู เท็จ เมือผูอ้ ืนพูดเท็จ ไมเป็
่ นผูด้ ีใจ
(๓) ไมพู่ ดเท็จ ไมใช้
่
่ ให้ผอู ้ ืนเสพกามคุณ เมือผูอ้ ืนเสพกามคุณไมเป็
่ นผูด้ ีใจ
(๔) ไมเสพกามคุ
ณ ไมใช้
หลังจากนัน จึ งเจริ ญจิ ตตภาวนาให้จิตปราศจาก “นิวรณ์ –Hindrances” [กามฉั นทะ–พยาบาท–ถี นมิทธะ–
่ ละได้ดว้ ย
อุทธัจจกุกกุจจะ–วิ จิกิจฉา–อวิ ชชา–อรติ (ความขัดเคืองใจไมยิ่ นดี) –อกุศลธรรมทังปวง ยอม
เนกขัมมะ–อัพยาบาท–อวิเขกปะ–อาโลกสัญญา–ธรรมววัตถาน–ญาณ (ฌาน) –ความปราโมทย์ –กุศลธรรม
่ ปฌาน โดยหมายเอา “จตตถฌาน
ั : สมาธิในวิเวก] ให้ได้ ที
ทังปวง] คือ จิตตสมาธิแหงรู
” [อุเบกขา–เอกคคตา
ุ
ิ
เรี ยกวา่ “จิตประภัสสร” ทีมีอุปกเลสได้
ระงับในฌานนันๆ ดังนี
“นิวรณ์ ๕” หมายถึง สิ งทีกันจิ ตไม่ ให้ ก้าวหน้ าในคุณธรรม ธรรมทีกันจิ ตไม่ ให้ บรรลุคุณความดี อกุศลธรรม
ทีทําจิ ตให้ เศร้ าหมองและทําปั ญญาให้ อ่อนกําลัง ได้แก่
(๑) “กามฉันทะ” คือ ความพอใจในกาม ความต้องการกามคุณ
(๒) “พยาบาท” คือ ความคิดร้าย ความขัดเคืองแค้นใจ
(๓) “ถีนมิทธะ” คือ ความหดหู่ และเซืองซึม
่
ั
(๔) “อทธั
อนใจ ความกระวนกระวายกลุม้ กงวล
ุ จจกกกจจะ
ุ ุ ” คือ ความฟุ้ งซานและร้
(๕) “วิจิกจิ ฉา” คือ ความลังเลสงสัย
่
่ ได้แก่ ญาณ ๑๖–โสฬส
เมือจิ ตปราศจากนิ วรณ์ ทงั หลายดีแล้ว ยอมเป็
นบาทฐานสําคัญในวิปัสสนาตอไป
ญาณ หรื อ อนุปัสสนา ๓–อนุปัสสนา ๗–มหาวิปัสสนา ๑๘ แต่ผลานิ สงส์ในการบรรลุถึง “จตตถฌาน
” ได้
ุ
่
นัน [จรณะ ๑๕: สี ลสัมปทา ๑–อปั ณณกปฏิปทา ๓–สัทธรรม ๗–ฌาน ๔] ยอมหมายถึ
งการบรรลุถึง “วิชชา”
[วิชชา ๓–วิชชา ๘–อภิญญาณ ๖] นันคือ จิตทีสหรคตด้วย “อาโลกสั ญญา–กําหนดรู้ ด้ วยแสงสว่ างไสวไม่ ว่า
ิ ญญารู ้รอบชัดในธรรมทังหลายได้ นอกจากนี ให้พิจารณาถึงอิทธิ ฤทธิ แหง่
กลางหรื อกลางคื น” เพราะเกดปั
“จตตถฌานมี
๑๓ ประเภท” ดังนี
ุ
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“จตตถฌานมี
๑๓ ประเภท” คือ อิทธิ ฤทธิ แห่ งจตุตถฌานทีทําให้ เกิดคุณวิเศษต่ างๆ ๕ ประการ (พระ
ุ
อภิธรรมปิ ฎก วิภงั ค์ เลม่ ๒ ภาค ๒ - หน้าที 432–435 FILE 78) ได้แก่
่ ั นไปโดยลําดับในสมาธิ
(๑) หมวดอนปพพนิ
ุ ุ โรธ คือ ธรรมเครื องอยูท่ ีประณี ตตอกนขึ
(๑) “บาทแห่ งฌานทังปวง” คือ “รู ปฌาน ๔–อรู ปฌาน ๔” และ “นิโรธสมาบัติ” [สัญญาเวทยิตนิโรธ]
(๒) หมวดอภิญญา [อภิญญา ๕] คือ ความรู ้ยงิ ยวด
่ ได้
(๒) “อิทธิวธิ ิ–อิทธิวธิ ญาณ” คือ ความรู ้ทีทําให้แสดงฤทธิตางๆ
(๓) “ทิพพโสต–ทิพพโสตญาณ” คือ ญาณทีทําให้มีหูทิพย์
ํ
(๔) “เจโตปริยญาณ” คือ ญาณทีให้กาหนดใจคนอื
นได้
(๕) “ปพเพนิ
วาสานสสติ
วาสญาณ” (ข้อ ๑ ในวิชชา ๓) คือ ญาณทีทําให้ระลึกชาติได้
ุ
ุ –ปพเพนิ
ุ
(๖) “ทิพพจักขุ–ทิพพจักขญาณ
ุ ” (ข้อ ๒ ในวิชชา ๓) คือ ญาณทีทําให้มีตาทิพย์
(๓) หมวดญาณ [ญาณ ๒] คือ ปรี ชาหยังรู ้–ปั ญญาหยังรู ้
่ องมาได้
(๗) “ยถากัมมปคตญาณ
–อตีตังสญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนอดีตและสาวหาเหตุปัจจัยอันตอเนื
ู
ิ บตอไปได้
่
(๘) “อนาคตังสญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนอนาคตและหยังผลทีจะเกดสื
(๔) หมวดอรปฌาน
[ข้อ ๗ ในกรรมฐาน ๔๐] คือ อรู ปฌาน ๔ ทีเป็ นบาทฐานในการเข้านิโรธสมาบัติ
ู
(๙) “อากาสานัญจายตนฌาน” คือ มนสิ การว่า “อากาศหาทีสุดมิได้ ”
(๑๐) “วิญญาณัญจายตนฌาน” คือ มนสิ การว่า “วิญญาณหาทีสุดมิได้ ”
(๑๑) “อากิญจัญญายตนฌาน” คือ มนสิ การว่า “ภาวะไม่ มีอะไรเลย”
(๑๒) “เนวสั ญญานาสั ญญายตนฌาน” คือ มนสิ การว่า “ภาวะมีสัญญาก็ไม่ ใช่ ไม่ มีสัญญาก็ไม่ ใช่ ”
ี
ิ
(๕) หมวดโลกตตระ
คือ ภาวะเหนือโลกยธรรม
ทีจิตปราศจากกเลสและทุ
กข์แล้ว
ุ
(๑๓) “โลกตตรจตตถฌาน
” คือ จิตน้อมถึง “เจโตวิมตุ ติ” [สุ ญญตสมาธิ–อนิมิตตสมาธิ–อัปปณิ หิตสมาธิ ]
ุ
ุ
ฉะนัน หลักปฏิบตั ิธรรมในพระพุทธศาสนานัน จึงเน้นการศึกษาค้นคว้าและการลงมือปฏิบตั ิจริ งด้วยตนเอง
็ ถือปฏิบตั ิ
[ไตรสิ กขา: ศีล–วินยั ปิ ฎกทังปวง สมาธิ–สุ ตตันตปิ ฎกทังปวง ปัญญา–อภิธรรมปิ ฎกทังปวง] กให้
ตาม “พทธโอวาท
๓” เป็ นหลัก ได้แก่ (๑) ไมทํ่ าความชัวทังปวง (๒) ทําความดีให้เพียบพร้อม (๓) ทําใจของ
ุ
ตนให้สะอาดบริ สุทธิ [จิตประภัสสร] นันคือ “รปฌาน
๔” [ฌาน ๔] ได้แก่ (๑) ปฐมฌาน = วิตก–วิจาร–ปี ติ–
ู
สุข–เอกัคคตา (๒) ทติุ ยฌาน = ปี ติ–สุ ข–เอกัคคตา (๓) ตติยฌาน = สุ ข–เอกัคคตา และ (๔) จตตถฌาน
=
ุ
ิ กกลุ่มหนึ ง [กเลสอยางกลาง
ิ
่
ิ ] ที
อุเบกขา–เอกัคคตา อนึ ง ผูป้ ฏิบตั ิธรรมพึงเข้าใจถึง กเลสอี
–ปริ ยฏุ ฐานกเลส
่ ย วกบั “นิ ว รณู ปกิ เลส–นิ ว รณ์ ” ที เรี ย กวา่
กลุ ม้ รุ มครอบงํา จิ ต ใจให้เ ศร้ าหมองรั บคุ ณ ธรรมได้ย ากเชนเดี
“อปกิ
ุ เลส–จิตตอปกิ
ุ เลส” ทัง ๑๖ ประการ ดังนี
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“อปกิ
ุ เลส ๑๖” หมายถึง โทษเครื องเศร้ าหมอง–สิ งที ทําจิ ตต์ ใจให้ เศร้ าหมองขุ่นมัว ซึ งรั บคุณธรรมได้ ยาก
่ ่ “จิ ตตอุปกิเลส” ได้แก่
เรี ยกอีกอยางวา
่ งอยากได้ โลภไมสมควร
่
(๑) “อภิชฌาวิสมโลภะ” คือ คิดเพงเล็
(๒) “พยาบาท” คือ คิดร้ายเขา
(๓) “โกธะ” คือ ความโกรธ
(๔) “อปนาหะ
” คือ ความผูกโกรธ
ุ
(๕) “มักขะ” คือ ความหลู่ความดีของผูอ้ ืน
(๖) “ปลาสะ” คือ ความตีเสมอ
(๗) “อิสสา” คือ ความริ ษยา
(๘) “มัจฉริยะ” คือ ความตระหนี
(๙) “มายา” คือ มารยา
(๑๐) “สาเถยยะ” คือ ความโอ้อวดหลอกเขา
(๑๑) “ถัมภะ” คือ ความหัวดือกระด้าง
่ ไมยอมลดละ
่
(๑๒) “สารัมภะ” คือ ความแขงดี
(๑๓) “มานะ” คือ ความถือตัวทะนงตน
(๑๔) “อติมานะ” คือ ดูหมินเขา
(๑๕) “มทะ” คือ ความมัวเมา
(๑๖) “ปมาทะ” คือ ความประมาทละเลยเลินเลอ่
ิ ง ๑๖ อยางนี
่ ไมสามารถทํ
่
ในบรรดาอุปกเลสทั
าลายทิงไปได้ดว้ ยการประพฤติตบะตามแบบาเหลา่ “ดาบส–
่ ได้แก่ อาบแดด ๑ อาบนําค้ าง ๑ เป็ นคนเปลือย ๑
ฤษี–เดียรถีย ์ –ปาริ ภาชก” ทีถือเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญตบะ ๕ อยาง
็ ่ เขา
ทังมิได้ ผิงไฟ ๑ อยู่คนเดี ยวในป่ า ๑ หรื อ เป็ นคนเปลือย ไร้มารยาทเลียมือ เขาเชิ ญให้รับภิกษากไมมา
็ ่ ด ไมยิ่ นดีภิกษาทีเขานํามาไว้ก่อน ไมยิ่ นดีภิกษาทีเขาทําเฉพาะ ไมยิ่ นดีการเชือ
เชิญให้หยุดรับภิกษา กไมหยุ
่
เชิญ เขาไม่รับภิกษาจากปากหม้อ ไมรั่ บภิกษาจากปากภาชนะ ไมรั่ บภิกษาทีบุคคลยืนครอมธรณี
ประตูนาํ มา
่
่
่
ไมรั่ บภิกษาทีบุคคลยืนครอมครกนํ
ามา ไมรั่ บภิกษาทีบุคคลยืนครอมสากนํ
ามา ไมรั่ บภิกษาทีบุคคลยืนครอม
่
่ ไมใชสิ
่ ่ งทีทําให้ลดระงับอุปกเลส
ิ
ทอนไม้
นาํ มา เป็ นต้น ดังทีบรรยายมาแล้วข้างต้น ข้อพรตวัตรดังกลาวนี
่ บเพิมขึนในตนสะสมมากยิงขึน ดังเชนในหั
่
วข้อ “กถาว่ าด้ วย อปกิ
ทังหลายลงได้จากจิตใจ มีแตกลั
ุ เลสของผู้
รังเกียจบาปด้ วยตบะ” (พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม่ ๓ ภาค ๑ - หน้าที 64–67 FILE 15) เชน่
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ “นิโครธะ”–“บุคคลผู้มีตบะในโลกนี ย่ อมถือมันตบะ เขาเป็ นผู้ดีใจ มีความดําริ
บริ บูรณ์ ด้วยตบะนัน เขาย่ อมยกตนข่ มขู่ผ้ อู ื นด้ วยตบะนัน เขาย่ อมมัวเมา ย่ อมลืมสติ ย่ อมถึงความมัวเมาด้ วย
ตบะนัน” หรื อ “บุคคลผู้มีตบะย่ อมถือมันตบะ เขาให้ ลาภสั กการะและความสรรเสริ ญเกิดขึนด้ วยตบะนัน
ด้ วยเหตุเขาเป็ นผู้ดีใจ มีความดําริ บริ บูรณ์ ด้วยลาภสั กการะและความสรรเสริ ญนัน” แม้ขอ้ ผูม้ ีตบะ ถือมัน
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่ คคลผูม้ ีตบะ ดังนี เป็ นต้น เพราะฉะนัน
่ นอุปกเลสแกบุ
ิ
ตบะ ดีใจ มีความดําริ บริ บูรณ์ดว้ ยตบะนัน นีแลยอมเป็
่
ผูป้ ฏิ บตั ิ ธรรมตามคําสอนของพระตถาคตผูม้ ี พ ระภาคเจ้าพระองค์นัน จึ งไมควรหลงทางไปสรรเสริ
ญ
่
่
แนวทางแหงการประพฤติ
ตบะของเหลาบรรดานั
กบวชในลักทธิ นอกพระพุทธศาสนา จนรวมถึง การเชน่
่ เหตุผลประกอบด้วยปั ญญา ทีเป็ น (๑) “วิธีทางเชิ ง
ไหว้นบั ถือบูชาบรรดาเทพในลัทธิ ศาสนาอืนๆ โดยไมใช้
ั
ตรรกวิทยา” [Logics] ประกอบด้วยความเชือในปราชญ์เมธี หรื อนักอนาคตศาสตร์ กบการใช้
เหตุผล ดังเชน่
พุทธปรัชญา เป็ นต้น และ (๒) “วิธีทางวิทยาศาสตร์ ” [Scientific Methods] ประกอบด้วยความเชือใน
ั
่ ่ ทฤษฎีตน้ แบบทางวิทยาศาสตร์ มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา
หลักฐานข้อมูลกบการใช้
เหตุผล อยางเชน
่ ง “กฎธรรมชาติ” [Natural Law] ได้แก่ ปฏิจจสมุปบาท ไตรลักษณ์ ธรรมนิ ยาม ๓ หรื อ
โดยเฉพาะอยางยิ
นิ ยาม ๕ เป็ นต้น จนรวมทัง “อริยสั จจ์ ๔–กิจในอริยสั จจ์ ๔” ทีเป็ นพืนฐานสําคัญในขันกระบวนการวิจยั ใน
ปั จจุบนั ทีเรี ยกวา่ “ระเบียบวิธีวิจัย” [Research Methodology] ซึ งกระบวนการแสวงหาความรู ้ตามแนวทาง
่ ดังกลาวนั
่ น การศึกษาใน
“มัชฌิมาปฏิปทา” [The Middle Path] นัน คือ ต้นแบบกระบวนการคิด ทัง ๒ อยาง
้
ด้านศาสนาเปรี ยบเทียบของวัฒนธรรมตะวันตกนัน มีความกาวหน้
าในเรื อง “กฎธรรมชาติ” ทังฝ่ ายสสาร
วัตถุ เชน่ ฟิ สิ กส์สสารพลังงาน นิ วเคลียร์ ฟิสิ กส์ เคมีชีววิทยา นาโนเทคโนโลยี วิศวพันธุ กรรมศาสตร์ เป็ น
ต้น และ จิตวิทยา เชน่ การทดลองโทรจิต การสะกดจิต การควบคุมจิต [Mind Control] หรื อ การล้างสมอง
่ คือ เทคโนโลยีการใช้จิตบังคับคอมพิวเตอร์ ให้รับคําสังจากพลังจิต ซึ งไม่
เป็ นต้น แตที่ หน้าสนใจเป็ นอยาง
ี ั
่ งธนู ลอยตามลม [ปลอยของอาคมเวทมนต์
่
เกยวกบการปลอยวั
ให้คนซวยมีเคราะห์รับไป] หรื อการเสกหนัง
ควายเนา่ ตะปูโลงผี เข้าท้องกลุ่มเป้ าหมาย ทียังเชือวา่ เป็ นศาสตร์ เวทมนต์ทางเขมรขลังดีนกั หรื อมนต์คาถา
ิ
่ แอฟริ กา [African Tribes] ในความเป็ นจริ งพวก
หมากนความคิ
ด คล้ายมนต์สะกดจิตพวกผีดิบแถบชนเผาใน
่ นธุ์ของมนุษย์ เพียงแตวาใครจะเปิ
่่
ั
่ เพราะยังไมมี่ สถาบัน
มนต์คาถามีในทุกสายเผาพั
ดเผยกนมากน้
อยแคไหน
เป็ นทางการรับรองให้เป็ นพยานในสาธารณะ เพราะเรื องนี มนั ทําให้สังคมปั นป่ วนมาแล้วในสมัยยุโรปยุค
่
็
่ ปิ ง หรื อ เผาทั
่ งเป็ น พวกทีทําตนเป็ นพอมอหมอผี
มืดกราวๆ
ศตวรรษที ๑๖ เชน่ ในอังกฤษมีการยาง
จริ ง ผูม้ ี
่
่
ความเชื อในลัทธิ นิ กาย ศาสนาอืน หรื อถูกใสความจากคนชั
ว แตในสมั
ยปั จจุบนั มักเชื อในเรื องพวกมหา
นิ ยมในเรื องโชลาภมากกวา่ ถึงระดับเครื องบินโดยสารขนาดใหญยั่ งต้องนิมนต์เกจิทาํ พิธีปัดรังคราญ ความ
่ กาไร
ํ กพวกพนั
็
จริ งทีขาดทุนไมมี่ ผีทีไหนทําให้ไมได้
กงานตัวแสบทังหลายนันเอง เพราะใช้ปัญญาผิดทาง
่
ิ
อนึ ง หนวยงานที
ไร้ประสิ ทธิ ภาพเกดจากปั
ญหาใหญ่ คือ “กามฉันทะ–กามราคะ” [นิ วรณ์] คือ ความพอใจ
่ งอยากได้ โลภไมสมควร
่
ิ ] คือ คิดเพงเล็
อันมีรากเหง้ามาจาก
ติดใคร่ และ “อภิชฌาวิสมโลภะ” [จิตตอุปกเลส
่ ่ วิญญาร้าย มาร ผีห่ า ซาตาน ทีไหนหรอก เรี ยกเป็ นทางการวา่ “ตัวโง่ ”
“ราคะ–โทสะ–โมหะ” นันเอง ไมใชผี
่ วเองโง่ มีแตเห็
่ นคนอืน
เชน่ การเลือกให้โอกาส “คนชัว–คนเลว–คนโง่ ” เป็ นผูบ้ ริ หาร [ในโลกนีไมมี่ ใครวาตั
่ ่ ่ เชน่ พวกปาริ กพาชก ไมวาตนโง
่่
่ แต่พยายามหาเรื องวาพระตถาค
่
วาโงกวาตน
ตเป็ นเอง --ตามด้ วยคําถัดไป]
เป็ นต้น
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่ ่
็ ให้สังเกตวา่ พระศาสดาทางชีแนะในนักบวชลัทธิ นอกพระพุทธศาสนา ให้หนั มาพิจารณา
แตอยางไรกตาม
่ โงงมงายในความเชื
่
ํ
โลกในความเป็ นจริ ง ไมให้
อ ขนบธรรมเนี ยม ศีลวัตร ศีลพรต ทีผิดๆ ไปจากกาหนด
ื ลให้จิตบริ สุทธิ จากกเลส
ิ ไมให้
่ พอกพูนกเล
ิ ซึ งเกดจากความเชื
ิ
ธรรมดา อันไม่สัปปายะหรื อเกอกู
อหรื อ
ทัศนคติของบุคคล ทีเรี ยกวา่ “ทิฏฐิ ” [ทฤษฎี] คือ ความเห็น ความเห็นถือผิดทีคลาดเคลือนจากความจริ งโดย
่ พวกที เชื อความคิ ดเห็ นของตนเอง วาเป็
่ นจริ ง ไมยอมรั
่
วิปริ ต เชน
บความคิ ดเห็ นของคนอื น จะยืนยัน
่
่
กระตายขาเดี
ยวทุกงาน ทําให้คนรอบข้างเบือหนายในสิ
งซําๆ ซากๆ นี คือ “เอือม–ระอา” รบกวนทําให้เกดิ
่ ิ
่
รําคาญ เลยไมเกดความคิ
ดสร้างสรรค์ในสิ งดี ๆ ขึนในชี วิตหรื อหนวยงาน
จึงต้องหนี ไปสร้ างความเจริ ญ
ั อืน ทีรอรับความเจริ ญดังกลาวนั
่ นได้พอดี ดังนัน จิตทีเศร้าหมองด้วยกเลสทั
ิ งหลายจึงเป็ นจิตทีด้อย
ให้กบที
่
คุณภาพและศักยภาพ เพราะไมประกอบด้
วยปั ญญาหรื อการใช้เหตุผล [โยนิ โสมนสิ การ–ปฏิจจสมุปบาท]
่ ่ ไมมี่ “ศี ล–สมาธิ–ปั ญญา” นันเอง ด้วยเหตุนี ผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องประกอบด้วย “สมถพละ”
หรื อกลาวงายๆ
[สมถนิมิต] กับ “วิปัสสนาพละ” [วิปัสสนานิมิต] ทีประกอบด้วยคุณสมบัติอนั เป็ นกุศลธรรมทีอุปการะตอ่
่ ่ มวา่ “สมธรรม–ธรรมสงบ” เหลานี
่ ไมพึ่ งไปยึดมันติดมันจนเกดการสํ
ิ
สมาธิและวิปัสสนา แตอยางลื
าคัญผิด
่ วา่ ตนได้บรรลุ “อธิคมธรรม–คุณวิเศษ” [อุตตริ มนุสสธรรม] แล้ว ดังนี
ในธรรมเหลานี
(๑) “เนกขัมมะ” [สมณธรรม] คือ ความปลอดจากความโลภ
(๒) “อัพยาบาท” คือ ความไม่คิดร้าย
ํ
่ วยปัญญา
(๓) “อาโลกสั ญญา” คือ ความกาหนดหมายสวางด้
่ นไหว
(๔) “อวิกเขปะ” คือ ความไมหวั
ํ
(๕) “ธรรมววัตถาน” คือ การกาหนดธรรม
่ ั ]
(๖) “ญาณ” คือ ความรู ้ทีคมชัด [ฌาน–สงบวิเวก ยอ่มละอวิชชาได้ เชนกน
่ งสดใส
(๗) “ปราโมทย์ ” คือ ความชืนบานใจ–ความราเริ
(๘) “กศลธรรมทั
งปวง” คือ ภาวะทีเจริ ญรุ่ งเรื อง
ุ
(๙) “ปี ติ” คือ ความอิมใจ–ความปลืมใจ
่
(๑๐) “ปัสสั ทธิ” คือ ความสงบเย็นกายใจ–ความผอนคลายรื
นสบาย
่ ง
(๑๑) “สขุ” คือ ความสุ ขฉําชืนทัวทังตัวทีประณี ตอยางยิ
ั ] คือ ความสงบอยูต่ วั มันสนิทของจิตใจ ไมมี่ สิงรบกวนเร้าระคาย
(๑๒) “สมาธิ” [เอกคคตา
่ ไปทัวทัง ๔ ทิศ อันโชติช่วงและไพบูลย์
(๑๓) “โอภาส” คือ แสงสวาง
่
่ ง
(๑๔) “อธิโมกข์ ” คือ ศรัทธาแรงกล้าทีทําให้ใจผองใสอยางยิ
(๑๕) “ปัคคาหะ” คือ ความเพียรทีพอดี
่ า–สติชดั
(๑๖) “อปัุ ฏฐาน” คือ สติแกกล้
(๑๗) “อเบกขา
” คือ ความมีจิตเป็ นกลาง
ุ
(๑๘) “นิกนั ติ” คือ ความพอใจ–ติดใจ
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่ ยวกนั จึงไมใชเรื
่ ่ องงายในปุ
่
ถุชนทัวไป เพราะ
ฉะนัน การให้จิตทรงอยูใ่ นสภาพ ๑๘ ประการ นี เป็ นอยางเดี
็ กลันเลือกเพียงธรรม ๓ ประการ ได้แก่ “อเบกขา
สุ ดท้าย กให้
–เอกัคคตา [ญาณทัสสน–ยถาภูตญาณทัสสนะ]
ุ
–ญาณ [วิชชา–อภิญญา = “จักขุ–ญาณ–ปั ญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” หรื อ ธัมมัฏฐิติญาณ–ยถาภูตญาณ]” ใน
่ เรี ยกวา่ “จิตประภัสสร–ภวังคจิต” ความสําคัญของภาวะจิตดังกลาวนี
่ คือ บาทฐานใน
ภาวะจิตดังกลาวนี
่ ที เรี ยกวา่ “ญาณทัสสนะ–จิตตัววิปัสสนา” [รวมกบสติ
ั สัมปชัญญะ] ซึ งเป็ น “ความร้ ู
วิปัสสนาตอไป
ความเห็นทีเกิดขึนพร้ อมกับญาณในวิปัสสนา” โดยทีผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องเข้าใจในธรรมคู่ต่อไปนี ดว้ ย ซึ งก็
หมายถึง “ไตรสิ กขา–สิ กขา ๓” [ศีล–สมาธิ–ปัญญา] นันเอง ดังนี
(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
(๑) มฏฐสั
ุ จจะ–อสั มปชัญญะ
่ ความไมตามระลึ
่
่
(๑.๑) “มฏฐสั
ก ความไมหวนระลึ
ก ความระลึก
ุ จจะ” หมายถึง ความระลึกไมได้
่ อาการทีระลึกไมได้
่ ความไมทรงจํ
่ า ความเลือนลอย ความหลงลืม อันใด นีเรี ยกวา่
ไมได้
่
่ วา่ บรรดา
“มฏฐสั
สมดังทีกลาวไว้
ุ ฺ จํ” คือ การอยูอ่ ยางขาดสติ
ุ จจะ” ฉะนัน คําวา่ “มฏฐสจฺ
่ น “มฏฐสั
่ ระลึกย้อนไปกไมได้
็ ่
ธรรมเหลานั
ุ จจะ” คืออะไร คือ ไมมี่ สติ ระลึกตามไปไมได้
่ จําไมได้
่ ฟันเฟื อน หลงลืม นีเรี ยกวา่ “มฏฐสั
นึกไมออก
ุ จจะ”
่ น ความไมตรั
่ สรู ้ ความไมรู่ ้โดยสมควร ความ
(๑.๒) “อสั มปชัญญะ” หมายถึง ความไมรู่ ้ ความไมเห็
่
่ งลงโดย
ไมรู่ ้ตามความเป็ นจริ ง ความไมแทงตลอด
ความไมถื่ อเอาให้ถูกต้อง ความไมหยั
่
รอบคอบ ความไมพิ่ นิจ ความไมพิ่ จารณา ความไมกระทํ
าให้ประจักษ์ ความทรามปั ญญา
่ ความไมรู่ ้ชดั ความหลง ความลุ่มหลง ความหลงใหล อวิชชา โอฆะคืออวิชชา
ความโงเขลา
โยคะคืออวิชชา อนุสยั คืออวิชชา ปริ ยฏุ ฐานคืออวิชชา ลิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อัน
่
่
ใด นีเรี ยกวา่ “อสัมปชัญญะ” คําวา่ “อสมฺปช ฺญ” ได้แก่ “อวิชชา” นันเอง ทีทานกลาวไว้
่ วา่ บรรดาธรรมเหลานั
่ น “อสั มปชัญญะ” คือ อะไร คือ ความไมรู่ ้ ไมเห็
่ น เป็ นต้น
อยางนี
ขัดข้องเพราะอวิชชา ความหลง อกุศลมูล
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(๒) สติ–สั มปชัญญะ
(๒.๑) “สติ” หมายถึง สติ: ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ: กริิ ยาทีระลึก ความทรงจํา ความไม่
เลือนลอย ความไมลื่ ม สติ สตินทรี ย ์ สติพละ สัมมาสติ อันใด นีเรี ยกวา่ “สติ” คําวา่ “สติพลํ”
่ นไหวไปเพราะความไมมี่ สติ คําวา่ “สมาธิพลํ” กคื็ อ สมาธิ
กคื็ อ สตินันเอง โดยทีไมหวั
่ นไหวไปเพราะความฟุ้ งซาน
่ คําวา่ “สมถะ” คือ สมาธิ และ คําวา่
นันเอง โดยทีไมหวั
“วิปัสสนา” คือ ปั ญญา
(๒.๒) “สั มปชัญญะ” หมายถึง ปัญญา: กริิ ยาทีรู ้ชดั ความวิจยั ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความ
ํ
ํ นด ความเข้าไปกาหนดเฉพาะ
ํ
กาหนดหมาย
ความเข้าไปกาห
ภาวะทีรู ้ ภาวะทีฉลาด ภาวะทีรู ้
่ ง ความค้นคิด ความใครครวญ
่
่ น ปัญญาเครื อง
ละเอียด ความรู ้แจมแจ้
ปั ญญาเหมือนแผนดิ
ิ ปัญญาเครื องนําทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้ชดั ปั ญญาเหมือนปฏัก ปัญญา: ปั ญญิ
ทําลายกเลส
่ อปัญญา แสง
นทรี ย ์ ปัญญาพละ ปัญญาเหมือนศัสตรา ปัญญาเหมือนปราสาท ความสวางคื
่ อปั ญญา ปัญญาเหมือนประทีป ปั ญญาเหมือนดวงแกว้ ความไมหลง
่
สวางคื
ความวิจยั ธรรม
สัมมาทิฏฐิ อันใด นีเรี ยกวา่ “สัมปชัญญะ” ฉะนัน “สั มปชัญญะ” คือ ญาณ [ความรู ้]
(๓) ปฏิสังขานพละ–ภาวนาพละ
ํ งคือการพิจารณา] หมายถึง ปัญญา: กริิ ยาทีรู ้ชดั ความวิจยั ความ
(๓.๑) “ปฏิสังขานพละ” [กาลั
ํ
ํ
ํ
เลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกาหนดหมาย
ความเข้าไปกาหนด
ความเข้าไปกาหนดเฉพาะ
่ ง ความค้นคิด ความใครครวญ
่
ภาวะทีรู ้ ภาวะทีฉลาด ภาวะทีรู ้ละเอียด ความรู ้แจมแจ้
ปัญญา
่ น ปั ญญาเครื องทําลายกเลส
ิ ปั ญญาเครื องนําทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้ชดั
เหมือนแผนดิ
ปัญญาเหมือนปฏัก ปัญญา: ปั ญญินทรี ย ์ ปัญญาพละ ปั ญญาเหมือนศัสตรา ปั ญญาเหมือน
่ อปัญญา แสงสวางคื
่ อปั ญญา ปัญญาเหมือนประทีป ปั ญญาเหมือนดวง
ปราสาท ความสวางคื
่ ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิ อันใด นีเรี ยกวา่ “กําลังคือการพิจารณา”
แกว้ ความไมหลง
ํ งคือภาวนา] หมายถึง การเสพ การเจริ ญ การทําให้มาก ซึงกุศลธรรม
(๓.๒) “ภาวนาพละ” [กาลั
ทังหลาย อันใด นีเรี ยกวา่ “กําลังคือภาวนา” โพชฌงค์แม้ทงั ๗ ได้แก่ (๑) “สติ” ความระลึกได้
ั ิ จิตอยูก่ บเรื
ั อง (๒) “ธัมมวิจยะ” ความเฟ้ นธรรม ความสอดส่ อง
สํานึกพร้อมอยู่ ใจอยูก่ บกจ
่
สื บค้นธรรม (๓) “วิริยะ” ความเพียร (๔) “ปี ติ” ความอิมใจ (๕) “ปัสสัทธิ” ความผอนคลาย
่ ่
(๗) “อเบกขา
” ความมีใจ
สงบเย็นกายใจ (๖) “สมาธิ” ความมีใจตังมัน จิตแนวแนในอารมณ์
ุ
เป็ นกลางเพราะเห็นตามเป็ นจริ ง จัดเป็ น “กําลังคือภาวนา”
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(๔) สมถะ–วิปัสสนา
่ ต ความดํารงอยูแ่ หงจิ
่ ต ความมันอยูแ่ หงจิ
่ ต ความไมสาย
่ ่
(๔.๑) “สมถะ” หมายถึง ความตังอยูแ่ หงจิ
่ ต ความไมฟุ้่ งซานแหงจิ
่
่ ต ภาวะทีจิตไมสายไป
่ ่
ไปแหงจิ
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” ด้วยอํานาจนิมิตแหงสมถะ
ทีถือเอา
ิ
อาการนันแล้ว พึงให้เป็ นไปอีก แม้ใน “ปัคคาหนิมิต” [นิมิตทีเกดเพราะความเพี
ยร] กนั็ ยนี
่ ั
เชนกน
(๔.๒) “วิปัสสนา” หมายถึง ปัญญา: กริิ ยาทีรู ้ชดั ความวิจยั ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความ
ํ
ํ
ํ
กาหนดหมาย
ความเข้าไปกาหนด
ความเข้าไปกาหนดเฉพาะ
ภาวะทีรู ้ ภาวะทีฉลาด ภาวะทีรู ้
่ ง ความค้นคิด ความใครครวญ
่
่ น ปัญญาเครื อง
ละเอียด ความรู ้แจมแจ้
ปั ญญาเหมือนแผนดิ
ิ ปั ญญาเครื องนําทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้ชดั ปัญญาเหมือนปฏัก ปัญญา: ปั ญญิ
ทําลายกเลส
่ อปัญญา แสง
นทรี ย ์ ปัญญาพละ ปั ญญาเหมือนศัสตรา ปั ญญาเหมือนปราสาท ความสวางคื
่ อปัญญา ปั ญญาเหมือนประทีป ปั ญญาเหมือนดวงแกว้ ความไมหลง
่ ความวิจยั ธรรม
สวางคื
สัมมาทิฏฐิอนั ใด นีเรี ยกวา่ “วิปัสสนา”
(๕) สมถนิมติ –ปัคคาหนิมิต
่ ต ความดํารงอยูแ่ หงจิ
่ ต ความมันอยูแ่ หงจิ
่ ต ความไม่
(๕.๑) “สมถนิมิต” หมายถึง ความตังอยูแ่ หงจิ
่
่ ต ความไมฟุ้่ งซานแหงจิ
่
่ ต ภาวะทีจิตไมสายไป
่ ่
สายไปแหงจิ
ความสงบ สมาธินทรี ย ์ สมาธิ
พละ สัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิ อันใด นีเรี ยกวา่ “สมถนิมิต”
(๕.๒) “ปัคคาหนิมิต” หมายถึง การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบัน ความ
้
ตังหน้า ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเข้มแข็ง ความหมัน ความกาวไป
่ ่ อถอย ความไมทอดทิ
่
่
อยางไมท้
งฉันทะ ความไมทอดทิ
งธุระ ความประดับประคองธุระ วิริยะ
วิริยนิ ทรี ย ์ วิริยพละ สัมมาวายามะ อันใด นีเรี ยกวา่ “ปัคคาหนิมิต”
(๖) ปัคคาหะ–อวิกเขปะ
(๖.๑) “ปัคคาหะ” หมายถึง การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบัน ความตัง
้
่
หน้า ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเข้มแข็ง ความหมัน ความกาวไปอยาง
่
่
ไมท้่ อถอย ความไมทอดทิ
งฉันทะ ความไมทอดทิ
งธุระ ความประดับประคองธุระ วิริยะ วิริ
ยินทรี ย ์ วิริยพละ สัมมาวายามะ อันใด นีเรี ยกวา่ “ปัคคาหะ”
่ ต ความดํารงอยูแ่ หงจิ
่ ต ความมันอยูแ่ หงจิ
่ ต ความสาย
่
(๖.๒) “อวิกเขปะ” หมายถึง ความตังอยูแ่ หงจิ
่ ต ความไมฟุ้่ งซานแหงจิ
่
่ ต ภาวะทีจิตไมสายไป
่ ่
ไปแหงจิ
ความสงบสมาธินทรี ย ์ สมาธิพละ
สัมมาสมาธิ อันใด นีเรี ยกวา่ “อวิกเขปะ”
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(๗) สี ลวิบัต–ิ ทิฏฐิ วบิ ัติ
่
่
่
(๗.๑) “สี ลวิบัต”ิ หมายถึง ความลวงละเมิ
ดทางกาย ความลวงละเมิ
ดทางวาจา ความลวงละเมิ
ดทาง
กายและทางวาจา อันใด นีเรี ยกวา่ “สีลวิบัติ” ความเป็ นผูท้ ุศีลแม้ทงั หมด จัดเป็ น “สีลวิบัติ”
่
่
ฉะนัน คําวา่ “สี ลวิปตฺต”ิ หมายถึง ความไมสํ่ ารวมอันเป็ นตัวการทําศีลให้พินาศ ทีทานกลาว
่ วา่ "บรรดาธรรมเหลานั
่ น “ศีลวิบัต”ิ คืออะไร คือ ความลวงละเมิ
่
ไว้อยางนี
ดทางกาย เป็ นต้น
่ ชือวา่ “ศีลวิบัต”ิ คําวา่ “ทิฏฺ ฐิวปิ ตฺต”ิ หมายถึง มิจฉาทิฐิอนั เป็ น
ความเป็ นผูท้ ุศีล ทุกอยาง
่ วา่ บรรดาธรรมเหลานั
่ น “ทิฐิวบิ ัต”ิ คือ อะไร คือ
ตัวการทําสัมมาทิฐิให้พนิ าศ ทีมาแล้วอยางนี
่ ทานไมมี่ ผล บูชาไมมี่ ผล เป็ นต้น
ความเห็นทีวาให้
(๗.๒) “ทิฏฐิ วบิ ัต”ิ หมายถึง ความเห็นวา่: (๑) ทานทีให้ แล้ วไม่ มีผล (๒) การบูชาไม่ มีผล (๓) การ
บวงสรวงไม่ มีผล (๔) ผลวิบากแห่ งกรรมทีทําดีทาํ ชัวไม่ มี (๕) โลกนีไม่ มี (๖) โลกอืนไม่ มี
(๗) มารดาไม่ มี (๘) บิดาไม่ มี (๙) สัตว์ ทีจุติและอุบัติไม่ มี (๑๐) สมณพราหมณ์ ผ้ ปู ฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบไม่ มีในโลก สมณพราหมณ์ ทีทําให้ แจ้ งซึ งโลกนีและโลกอืนด้ วยปั ญญาอันยิงเอง
ั
แล้ วประกาศให้ ผ้ อู ืนรู้ ได้ ไม่ มีในโลก ดังนี ทิฏฐิความเห็นไปข้างทิฏฐิ ป่ าชัฏคือทิฏฐิ กนดาร
่ มมาทิฏฐิ ความผันแปรแหงทิ
่ ฏฐิ สัญโญชน์คือทิฏฐิ ความ
คือทิฏฐิ ความเห็นเป็ นข้าศึกตอสั
่ ิ ่
ยึดถือ ความยึดมัน ความตังมัน ความถือผิด ทางชัว ทางผิด ภาวะทีผิด ลัทธิเป็ นบอเกดแหง
่ ่ อันใด นีเรี ยกวา่ “ทิฏฐิวิบัติ” มิจฉาทิฏฐิแม้
ความพินาศ การถือโดยวิปลาส มีลกั ษณะเชนวานี
ทังหมด จัดเป็ น “ทิฏฐิวิบัติ”
(๘) สี ลสั มปทา–ทิฏฐิ สัมปทา
่่
่่
่่
(๘.๑) “สี ลสั มปทา” หมายถึง ความไมลวงละเมิ
ดทางกาย ความไมลวงละเมิ
ดทางวาจา ความไมลวง
ละเมิดทางกายและทางวาจา สี ลสังวรแม้ทงั หมด จัดเป็ น “สีลสัมปทา” ฉะนัน
คําวา่ “สี ลสมฺปทา” ความวา่ โสรั จจะ [“โสรัจจะ” คือ ความเสงียม อัธยาศัยงาม รักความ
ประณี ตหมดจดเรี ยบร้อยงดงาม มักคู่กบั “ขันติ” คือ ความอดทน อดได้ทนได้เพือบรรลุความ
่ ขา้ งต้นอยาง
่
ดีงามและความมุ่งหมายอันชอบ เรี ยกวา่ “ธรรมทําให้ งาม ๒”] นันเอง ทีกลาวไว้
่ น “ศีลสั มปทา” คือ อะไร คือ ความไมลวงละเมิ
่่
นีวา่ บรรดาธรรมเหลานั
ดทางกาย ดังนี
่
เรี ยกชือวา่ “ศีลสั มปทา” เพราะยังศีลให้ถึงพร้อมบริ บูรณ์ แตคํ่ าทีลาวในที
นีวา่ “ศีลสังวร
่
่่
ทังหมด ชือวา่ ศีลสัมปทา” นี กลาวไว้
เพือจะรวมเอาความไมลวงละเมิ
ดทางใจเข้ามาด้วยให้
ครบถ้วน และ คําวา่ “ทิฏฺ ฐิ สมฺปทา” หมายถึง “ญาณอันเป็ นเครื องทําทิฐิให้ บริ บูรณ์ ” ทีมาแล้ว
่ วา่ บรรดาธรรมเหลานั
่ น “ทิฐิสัมปทา” คืออะไร คือความรู ้ความเข้าใจเชนนี
่ วา่ ให้ทาน
อยางนี
่ ร้ ู ้ทงั หลายทําความข้อนีให้แจ้งแล้ว จึงประกาศไว้
มีผล บูชามีผล เป็ นต้น ซึงทานผู
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(๘.๒) “ทิฏฐิ สัมปทา” หมายถึง ความเห็นวา่ (๑) ทานทีบุคคลให้ แล้ วย่ อมมีผล (๒) การบูชาย่ อมมี
ผล (๒) การบวงสรวงย่ อมมีผล (๓) ผลวิบากแห่ งกรรมทีทําดีทาํ ชัวมีอยู่ (๔) โลกนีมีอยู่ (๕)
โลกอืนมีอยู่ (๖) มารดามีอยู่ (๗) บิดามีอยู่ (๘) สัตว์ ทีจุติและอุบัติมีอยู่ (๙) สมณพราหมณ์ ผ้ ู
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีอยู่ในโลก (๑๐) สมณพราหมณ์ ทีทําให้ แจ้ ง ซึ งโลกนีและโลกอืน ด้ วย
ปั ญญาอันยิงเองแล้ วประกาศให้ ผ้ อู ืนรู้ ได้ มีอยู่ในโลก ดังนี ปัญญา: กริิ ยาทีรู ้ชดั ความวิจยั
ํ
ํ
ํ
ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกาหนดหมาย
ความเข้าไปกาหนด
ความเข้าไปกาหนด
่ ง ความค้นคิด ความใครครวญ
่
เฉพาะ ภาวะทีรู ้ ภาวะทีฉลาด ภาวะทีรู ้ละเอียด ความรู ้แจมแจ้
่ น ปัญญาเครื องทําลายกเลส
ิ ปั ญญาเครื องนําทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้
ปั ญญาเหมือนแผนดิ
ชัด ปั ญญาเหมือนปฏัก ปัญญา: ปั ญญินทรี ย ์ ปั ญญาพละ ปัญญาเหมือนศัสตรา ปัญญาเหมือน
่ อปั ญญา แสงสวางคื
่ อปัญญา ปัญญาเหมือนประทีป ปั ญญาเหมือนดวง
ปราสาท ความสวางคื
่ ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิมีลกั ษณะเชนวานี
่ ่ อันใด นีเรี ยกวา่ “ทิฏฐิ
แกว้ ความไมหลง
สัมปทา” สัมมาทิฏฐิแม้ทงั หมด จัดเป็ น “ทิฏฐิสัมปทา”
(๙) สี ลวิสุ ทธิ–ทิฏฐิ วสิ ุ ทธิ
่ ่ เมิดทางกาย ความไมลวงละเมิ
่่
่่
(๙.๑) “สี ลวิสุ ทธิ” หมายถึง ความไมลวงละ
ดทางวาจา ความไมลวง
ละเมิดทางกายและทางวาจา นีเรี ยกวา่ “สีลวิสุ ทธิ” สี ลสังวรแม้ทงั หมด จัดเป็ น “สีลวิสุ ทธิ”
่ ตว์มีกรรมเป็ นของตน [กมมั
ั สสกตาญาณ] ญาณอัน
(๙.๒) “ทิฏฐิ วสิ ุ ทธิ” หมายถึง ญาณเป็ นเครื องรู ้วาสั
่
่ พ้ ร้อมเพรี ยงด้วยมรรค [มัคค
สมควรแกการหยั
งรู ้อริ ยสัจจ์ [สัจจานุโลมิกญาณ] ญาณของทานผู
่ พ้ ร้อมเพรี ยงด้วยผล [ผลญาณ]
ญาณ] ญาณของทานผู
(๑๐) ความหมดจดแห่ งทิฏฐิ–ความเพียรแห่ งบคคลผ้
ุ
ูมีทฏิ ฐิอนั หมดจด
(๑๐.๑) “ความหมดจดแห่ งทิฏฐิ ” หมายถึง ปัญญา: กริิ ยาทีรู ้ชดั ความวิจยั ความเลือกสรร ความวิจยั
ํ
ํ
ํ
ธรรม ความกาหนดหมาย
ความเข้าไปกาหนด
ความเข้าไปกาหนดเฉพาะ
ภาวะทีรู ้ ภาวะที
่ ง ความค้นคิด ความใครครวญ
่
่ น
ฉลาด ภาวะทีรู ้ละเอียด ความรู ้แจมแจ้
ปั ญญาเหมือนแผนดิ
ิ ปั ญญาเครื องนําทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้ชดั ปัญญาเหมือนปฏัก
ปั ญญาเครื องทําลายกเลส
่ อ
ปัญญา: ปั ญญินทรี ย ์ ปั ญญาพละ ปัญญาเหมือนศัสตรา ปั ญญาเหมือนปราสาท ความสวางคื
่ อปัญญา ปัญญาเหมือนประทีป ปั ญญาเหมือนดวงแกว้ ความไมหลง
่ ความ
ปั ญญา แสงสวางคื
วิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิ
(๑๐.๒) “ความเพียรแห่ งบคคลผ้
ุ
ูมีทฏิ ฐิอนั หมดจด” หมายถึง การปรารภความเพียรทางใจ ความ
ขะมักเขม้น ความบากบัน ความตังหน้า ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความ
้
่ ่ อถอย ความไมทอดทิ
่
่
เข้มแข็ง ความหมัน ความกาวไปอยางไมท้
งฉันทะ ความไมทอดทิ
งธุระ
ความประดับประคองธุระ วิริยะ วิริยนิ ทรี ย ์ วิริยพละ สัมมาวายามะ
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สําหรับนัยสําคัญของคําวา่ “วิปัสสนาภาวนา” นัน ให้พิจารณาถึง (๑) “อนปพพสิ
ุ ุ กขา” ได้แก่ “ไตรสิ กขา”
คือ ศีล–สมาธิ –ปั ญญา (๒) “อนปพพกิ
ปทา” ได้แก่ อนุปัสสนา
ุ ุ ริยา” ได้แก่ ธุดงค์ ธรรม ๑๓ (๓) “อนปพพปฏิ
ุ ุ
ั ฏฐาน
๗–มหาวิปัสสนา ๑๘–การจําแนกอารมณ์ ๓๘–โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗ ในข้อสุ ดท้ายนี คือ วิปัสสนากมมั
่
โดยตรง โดยเริ ม แตการพั
ฒ นาสติ ใ ห้มัน คงดํา รงมัน จาก “สติ ปั ฏ ฐาน ๔” ในโพธิ ปั ก ขิ ย ธรรม ๓๗ คื อ
พิจารณาใน กายานุปัสสนา–เวทนานุปัสสนา–จิ ตตานุปัสสนา–ธั มมานุปัสสนา คือ พิจารณาสภาวธรรม
่ ให้เห็น “สามัญลักษณะทีแท้ จริ งโดยไตรลักษณ์ ” ทีต้องกาหนดสติ
ํ
เหลานี
ตามพิจารณาอยูบ่ ่อยๆ เพือให้เกดิ
ปั ญญาในวิปัสสนาให้มาก
อนปัุ สสนา ๗
่ ยง ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
่ ง
(๑) “อนิจจานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความไมเที
“ชวนปัญญา” (ปั ญญาเร็ ว) ให้บริ บูรณ์
่ กข์ ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
่ ง
(๒) “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นสภาพแหงทุ
ิ ) ให้บริ บูรณ์
“นิพเพธิกปัญญา” (ปั ญญาทําลายกเลส
่ ง
(๓) “อนัตตานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความไมมี่ ตวั ตน ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
“มหาปัญญา” (ปั ญญามาก) ให้บริ บูรณ์
่ ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
่ ง
(๔) “นิพพิทานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความเบือหนาย
“ติกขปัญญา” (ปั ญญาคมกล้า) ให้บริ บูรณ์
ํ ดในราคะ ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มาก
(๕) “วิราคานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความคลายกาหนั
่ ง “วิบูลปัญญา” (ปั ญญากว้างขวาง) ให้บริ บูรณ์
แล้ว ยอมยั
่ มยั โดยความเป็ นเหตุเกดิ ซึงบุคคล
(๖) “นิโรธานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความดับแหงสมุ
่ ง “คัมภีรปัญญา” (ปั ญญาลึกซึง) ให้บริ บูรณ์
เจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
(๗) “ปฏินิสสั คคานปัุ สสนา” คือ พิจารณาความถือมันตังไว้โดยความถือผิดยึดมัน ซึงบุคคลเจริ ญ
่ ง “อัสสามันตปัญญา” (ปั ญญาไมใกล้
่ ) ให้บริ บูรณ์
แล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
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“ปัญญา ๑๐” หมายถึง ปั ญญาทีเกิดจากการเจริ ญอนุปัสสนา ได้แก่
่ ยง]
(๑) “ชวนปัญญา” —ปัญญาเร็ ว โดยเจริ ญ “อนิจจานปัุ สสนา” [เห็นความไมเที
(๒) “นิพเพธิกปัญญา” —ปัญญาทําลายกิเลส โดยเจริ ญ “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” [เห็นความทุกข์]
่ ่ วตน]
(๓) “มหาปัญญา” —ปัญญามาก โดยเจริ ญ “อนัตตานปัุ สสนา” [เห็นความไมใชตั
่
(๔) “ติกขปัญญา” —ปัญญาคมกล้ า โดยเจริ ญ “นิพพิทานปัุ สสนา” [หนายในกองทุ
กข์]
(๕) “วิบูลปัญญา” —ปัญญากว้ างขวาง โดยเจริ ญ “วิราคานปัุ สสนา” [ดับความกระหายวัฏฏะ]
ิ ]
(๖) “คัมภีรปัญญา” —ปัญญาลึกซึง โดยเจริ ญ “นิโรธานปัุ สสนา” [ดับกเลส
(๗) “อัสสามันตปัญญา” —ปัญญาไม่ ใกล้ โดยเจริ ญ “ปฏินิสสั คคานปัุ สสนา” [สลัดคืน]
(๘) “ปฏิสัมภิทา ๔” —ปัญญาแตกฉาน โดยเจริ ญ “อนปัุ สสนา ๗” [ปั ญญาแตกฉาน–อุเบกขา]
(๙) “ปถปั
ุ ุ ญญา” —ปัญญาแน่ นหนา โดยเจริ ญ “ปัญญา ๘” [ความรู ้ทวั ถ้วน–สัพพัญ ู]
(๑๐) “หาสปัญญา” —ปัญญาร่ าเริ ง โดยเจริ ญ “ปัญญา ๙” [ทิพยจักขุ–ปัญญาจักขุ]
มหาวิปัสสนา ๑๘
่ ยง
(๑) “อนิจจานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไมเที
(๒) “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความทุกข์
่ ่ วตน
(๓) “อนัตตานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไมใชตั
่
(๔) “นิพพิทานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความเบือหนาย
ํ ด
(๕) “วิราคานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความคลายกาหนั
(๖) “นิโรธานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความดับ
(๗) “ปฏินิสสั คคานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความสละคืน
(๘) “ขยานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความสิ นไป
(๙) “วยานปัุ สสนา” คือ การเห็นความเสื อมไป
(๑๐) “วิปริณามานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความแปรปรวน
(๑๑) “อนิมิตตานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไมมี่ เครื องหมาย
(๑๒) “อัปปณิหิตานปัุ สสนา” คือ การเห็นธรรมไมมี่ ทีตัง
่
่
(๑๓) “สญญตานปั
ุ
ุ สสนา” คือ การพิจารณาเป็ นความวางเปลา
(๑๔) “อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา” คือ การพิจารณาเห็นธรรมด้วยปัญญาอันยิง
(๑๕) “ยถาภตญาณทั
สนะ” คือ ความรู ้ความเห็นตามความเป็ นจริ ง
ู
(๑๖) “อาทีนวานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นโทษ
(๑๗) “ปฎิสังขานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาหาทาง
(๑๘) “วิวฏั ฏนานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาการเห็นอุบายทีจะหลีกไป
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จิตตานปัุ สสนาสติปัฏฐาน
จําแนกอารมณ์ ของจิต (การจําแนกอารมณ์ ๓๘)
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม่ ๒ ภาค ๒ - หน้าที 314–315 FILE 14)
่
บรรดาบทเหลานี
ิ อมด้วยโลภะ ๘ อยาง
่
บทวา่ “จิตมีราคะ ๘” คือจิตทีเกดพร้
่ น
บทวา่ “จิตปราศจากราคะ ๘” คือ จิตทีเป็ นกศล
ุ แล อพยากฤตฝ่ ายโลกิยะ แตข้่ อนี เป็ นการพิจารณา มิใชเป็
่ โลกุตตรจิต แม้แตบทเดี
่ ยว อกุศลจิต ๔
การชุมนุมธรรม เพราะฉะนันในคําวา่ จิตมีราคะ นี จึงไมได้
่ าบทต้น ไมเข้
่ าบทหลัง
ดวง ทีเหลือ จึงไมเข้
ิ อมด้วยโทมนัส
บทวา่ “จิตมีโทสะ ๒” ได้แก่ จิต ๒ ดวง ทีเกดพร้
บทวา่ “จิตปราศจากโทสะ ๒” ได้แก่ จิตทีเป็ น กศล
ุ และ อพยากฤตฝ่ ายโลกิยะ อกุศลจิต ๑๐ ดวงทีเหลือ ไม่
่ าบทหลัง
เข้าบทต้น ไมเข้
ิ อมด้วย วิจิกจิ ฉา ดวง ๑ ทีเกดพร้
ิ อมด้วย อทธั
บทวา่ “จิตมีโมหะ ๒” ได้แก่ จิต ๒ ดวง คือ จิตทีเกดพร้
ุ จจะ
่
่ ิ ในอกุศลจิตทังหมด ฉะนัน แม้อกุศลจิตทีเหลือ กควรได้
็
่ ต
ดวง ๑ แตเพราะโมหะยอมเกดได้
ใน บทวาจิ
่
มีโมหะนี โดยแท้ จริ งอยู่ อกุศลจิต ๑๒ (โลภมูล ๘ โทสมูล ๒ โมหมูล ๒) ทานประมวลไว้
ใน ทุกกะ
่ น
(หมวด ๒) นีเทานั
บทวา่ “จิตปราศจากโมหะ ๒” ได้แก่ จิตทีเป็ น กศล
ุ และ อพยากฤตฝ่ ายโลกิยะ
รวม ๒๔ อามรมณ์
บทวา่ “จิตหดหู่ ๑” ได้แก่ จิตทีตกไปใน ถินมิทธะ กจิ็ ตทีตกไปในถินมิทธะนัน ชือวา่ จิตหดห่ ู
ิ อมด้วย อทธั
ิ อมด้วยอุทธัจจะนัน ชือวา่ จิตฟ้ ุงซ่ าน
บทวา่ “จิตฟ้ ุงซ่ าน ๑” ได้แก่ จิตทีเกดพร้
ุ จจะ จิตทีเกดพร้
บทวา่ “จิตเป็ นมหัคคตะ ๒” ได้แก่ จิตทีเป็ น รปาวจร
และ อรปาวจร
ู
ู
บทวา่ “จิตไม่ เป็ นมหัคคตะ ๑” ได้แก่ จิตทีเป็ น กามาวจร
บทวา่ “สอตฺุ ตรํ ๑” จิตมีจิตอืนยิงกว่ า ได้แก่ จิตทีเป็ น กามาวจร
่ น จิตทีชือ
บทวา่ “อนตฺุ ตรํ ๒” จิตไม่ มจี ิตอืนยิงกว่ า ได้แก่ จิตทีเป็ น รปาวจร
และ อรปาวจร
แม้ในจิตเหลานั
ู
ู
วา่ สอตตระ
ได้แก่ จิตเป็ นรู ปาวจร จิตชือวา่ อนตตระ
ได้แก่ จิตทีเป็ นอรู ปาวจร
ุ
ุ
บทวา่ “สมาหิ
ุ ตํ ๒” จิตตังมันแล้ ว ได้แก่ อัปปนาสมาธิ หรื อ อปจารสมาธิ
ุ
บทวา่ “อสมาหิตํ ๑” จิตไม่ ตงมั
ั น ได้แก่ จิตทีเว้นจากสมาธิทงั สอง
บทวา่ “วิมุตฺตํ ๒” จิตหลดพ้
ุ น ได้แก่ จิตหลุดพ้นด้วย ตทังควิมุตติ และ วิกขัมภนวิมุตติ
่ สมุจเฉทวิมุตติ ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ
บทวา่ “อวิมุตฺตํ ๑” จิตไม่ หลดพ้
ุ น ได้แก่ จิตทีเว้นจากวิมุตติทงั สอง สวน
และ นิสสรณวิมุตติ ไมมี่ โอกาสในบทนีเลย
รวม ๑๔ อารมณ์
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่ ซึ งหมายถึง ธรรมอันเป็ นฝักฝ่ ายแหงความต
่
ื ลแก่
“โพธิปักขิยธรรม ๓๗” เป็ นสําคัญกอน
รัสรู ้ นันคือ เกอกู
่ ย มรรค ประกอบด้วยธรรม ๗ ประการ ได้แก่ (๑) สติ ปั ฏฐาน ๔ (๒)
ื นแกอริ
การตรั สรู ้ ธรรมที เกอหนุ
สัมมัปปธาน ๔ (๓) อิทธิ บาท ๔ (๔) อินทรี ย์ ๕ (๕) พละ ๕ (๖) โพชฌงค์ ๗ (๗) อริ ยมรรคมีองค์ ๘ ดังนี
(๑) “สติปัฏฐาน ๔” หมายถึง ทีตังของสติ–การตังสติกาํ หนดพิจารณาสิ งทังหลายให้ ร้ ู เห็นตามความ
เป็ นจริ ง คือ ตามทีสิ งนันๆ มันเป็ นของมัน ซึงทําให้ลุถึง “อนัตตานปัุ สสนายถาภตญาณ
” [ยถา
ู
ปชานํ] นันคือ ปั ญญาเห็นนามรู ปโดยไตรลักษณ์ ในความหมายรวมๆ ฉะนัน การเจริ ญธรรม
่
่
บัติธรรม ทีเรี ยกวา่ “อริ ยมรรค” ได้แก่
“มหาสติปัฏฐาน ๔” นี เป็ นดานแรกแหงการปฏิ
(๑) “กายานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ การตังสติกาํ หนดพิจารณากาย ให้ รู้เห็นตามเป็ นจริ งว่ า
่ นัน
เป็ นแต่ เพียงกาย ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา โดยจําแนกวิธีปฏิบตั ิไว้หลายอยาง
ํ
คือ (๑) “อานาปานสติ” กาหนดลั
กษณะลมหายใจเข้าออก “อัสสาสะ–ปัสสาสะ” ควร
ํ
ใช้เจริ ญฌานในขันแรก (๒) “อิริยาบถ” กาหนดรู
้ทนั อิริยาบถ (๓) “สัมปชัญญะ” สร้าง
่ (๔) “ปฏิกลมนสิ
สัมปชัญญะในการกระทําความเคลือนไหวทุกอยาง
การ” พิจารณา
ู
่
่
่
สวนประกอบอั
นไมสะอาดทั
งหลายทีประชุมเข้าเป็ นรางกายนี
(๕) “ธาตมนสิ
ุ การ”
่
่ นธาตุแตละอยางๆ
่
่ และ (๖) “นวสีวถิกา”
พิจารณาเห็นรางกายของตน
โดยสักวาเป็
่ อันแปลกกนไปใน
ั
พิจารณาซากศพในสภาพตางๆ
๙ ระยะเวลา ให้เห็นคติธรรมดาของ
่
่ ของตนกจั็ กเป็ นเชนนั
่ น
รางกาย
ของผูอ้ ืนเชนใด
(๒) “เวทนานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ การตังสติกาํ หนดพิจารณาเวทนา ให้ รู้เห็นตามเป็ น
จริ งว่ าเป็ นแต่ เพียงเวทนา ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา นันคือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วย
ความรู ้ชดั เวทนาอันเป็ น สุขก็ดี–ทุกข์ กด็ ี–เฉยๆ ก็ดี ทังทีเป็ นสามิส [มีเครื องลอ่–วัตถุ]
และเป็ นนิรามิส [เป็ นอิสระ] ตามทีเป็ นไปอยูใ่ นขณะนันๆ
(๓) “จิตตานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ การตังสติกาํ หนดพิจารณาจิต ให้ รู้เห็นตามเป็ นจริ งว่ า
เป็ นแต่ เพียงจิต ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา นันคือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วยความรู ้ชดั จิต
ของตนที มีราคะ–ไม่ มีราคะ–มีโทสะ–ไม่ มีโทสะ–มีโมหะ–ไม่ มีโมหะ–เศร้ าหมองหรื อ
่
ผ่ องแผ้ ว–ฟุ้ งซ่ านหรื อเป็ นสมาธิ เป็ นต้น อยางไรๆ
ตามทีเป็ นไปอยูใ่ นขณะนันๆ
(๔) “ธัมมานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ การตังสติกาํ หนดพิจารณาธรรม ให้ รู้เห็นตามเป็ น
จริ งว่ า เป็ นแต่ เพียงธรรม ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา นันคือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วย
ความรู ้ชดั ธรรมทังหลาย ได้แก่ นิวรณ์ ๕–ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–โพชฌงค์ ๗–อริ ยสัจจ์
่ ออะไร เป็ นอยา่ งไร มีในตนหรื อไม่ เกดขึ
ิ น เจริ ญบริ บูรณ์ และดับไปได้อยางไร
่
๔ วาคื
่ นๆ
เป็ นต้น ตามทีเป็ นจริ งของมันอยางนั
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(๒) “สั มมัปปธาน ๔–ปธาน ๔” หมายถึง ความเพียร–ความเพียรชอบ ความเพียรใหญ่ ได้แก่
(๑) “สั งวรปธาน” คือ เพียรระวังหรื อเพียรปิ ดกัน นันคือ เพียรระวังยับยังบาปอกุศลธรรมทียัง
่ ิ มิให้เกดขึ
ิ น [ให้พิจารณาถึง “อินทรี ยสังวร” กบั “สติสังวร”]
ไมเกด
ิ นแล้ว
(๒) “ปหานปธาน” คือ เพียรละหรื อเพียรกําจัด นันคือ เพียรละบาปอกุศลธรรมทีเกดขึ
่ ิ ให้เกดมี
ิ ขึน
(๓) “ภาวนาปธาน” คือ เพียรเจริ ญ–เพียรก่อให้ เกิด นันคือ เพียรทํากุศลธรรมทียังไมเกด
ิ นแล้วให้ตงั มัน และ
(๔) “อนรัุ กขนาปธาน” คือ เพียรรั กษา นันคือ เพียรรักษากุศลธรรมทีเกดขึ
่
ให้เจริ ญยิงขึนไปจนไพบูลย์ [ให้พิจารณาถึง “อารั กขกัมมัฏฐาน” เพือความไมประมาท
]
(๓) “อิทธิบาท ๔” หมายถึง คุณเครื องให้ ถึงความสําเร็ จ–คุณธรรมทีนําไปสู่ความสําเร็ จแห่ งผลทีมุ่ง
หมาย ซึงต้องเป็ นองค์ประกอบภายในตน ทีเรี ยกวา่ “พลังความคิด–ขวัญกําลังใจ–แรงดลบันดาล
ใจ” ซึงจะนําไปสู่ ความสําเร็ จ ความเป็ นเลิศ ความถึงพร้อมสมบูรณ์ในทุกด้าน ได้แก่
(๑) “ฉันทะ” คือ ความพอใจ นันคือ ความต้องการทีจะทํา ใฝ่ ใจรักจะทําสิ งนันอยูเ่ สมอ และ
ปรารถนาจะทําให้ได้ผลดียงิ ๆ ขึนไป = “พอใจ–ศรั ทธาเลือมใส”
(๒) “วิริยะ” คือ ความเพียร นันคือ ขยันหมันประกอบสิ งนันด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน
เอาธุระไมท้่ อถอย = “ขยัน–อดทน–บากบัน”
(๓) “จิตตะ” คือ ความคิดม่ งุ ไป นันคือ ตังจิตรับรู ้ในสิ งทีทําและทําสิ งนันด้วยความคิด เอาจิต
่ ่
่ อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แกสิ่ งทีทํา = “ม่ ุงมัน”
ฝักใฝ่ ไมปลอยใจให้
ฟุ้งซานเลื
่
(๔) “วิมังสา” คือ ความไตร่ ตรอง–ทดลอง นันคือ หมันใช้ปัญญาพิจารณาใครครวญตรวจตรา
่
้
หาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิงหยอนในสิ
งทีทํานัน มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแกไข
ปรับปรุ ง เป็ นต้น = “คิด–วิเคราะห์ –แยกแยะ–หาผล–ปรับปรงแก้
ุ ไข”
(๔) “อินทรีย์ ๕” หมายถึง ธรรมทีเป็ นใหญ่ ในกิจของตน ซึ งธรรมทีตรงกันข้ ามแต่ ละอย่ าง จะเข้ า
ครอบงําไม่ ได้ ได้แก่
่
ั
(๑) “สั ทธา–สั ทธินทรีย์” คือ ความเชือ ยอมระงั
บปิ ดกนความไร้
ศรัทธา–อสัทธา
่
ั
ี าน–โกสัชชะ
(๒) “วิริยะ–วิริยนิ ทรีย์” คือ ความเพียร ยอมระงั
บปิ ดกนความเกยจคร้
่
ั
(๓) “สติ–สตินทรีย์” คือ ความระลึกได้ ยอมระงั
บปิ ดกนความประมาท
–ปมาทะ
่
ั
่ –อทธั
(๔) “สมาธิ–สมาธินทรีย์” คือ ความตังจิตมัน ยอมระงั
บปิ ดกนความฟุ้
งซาน
ุ จจะ
่
ั มหลงลืมสติ–โมหะ หรื อ
(๕) “ปัญญา–ปัญญินทรีย์” คือ ความร้ ูทวชั
ั ด ยอมระงั
บปิ ดกนควา
่ น ขัดข้องเพราะ อวิชชา–ความหลง–อกุศลมูล หรื อ
“อสัมปชัญญะ” คือ ความไมรู่ ้ไมเห็
่
่ –ระลึกย้อนไปกไมได้
็ ่ –
“มฏฐสั
–ไมมี่ สติ–ระลึกตามไปไมได้
ุ จจะ” คือ การอยูอ่ ยางขาดสติ
่ –จําไมได้
่ –ฟันเฟื อน–หลงลืม–หลงเลือน–หลงใหลไป–หลงพร้อม คือ “สมฺโม
นึกไมออก
หวิหาโร” แปลวา่ “อยู่ด้วยความหลง” [ตังนโมไมทั่ น]
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(๕) “พละ ๕” หมายถึง ธรรมทีเป็ นกําลัง [ขวัญพลังใจ–แรงบันดาล–จิตทีตังมัน เลือมใส ศรัทธา =
อธิโมกข์] ให้ เกิดความเข้ มแข็งมันคง ซึ งธรรมทีตรงกันข้ ามแต่ ละอย่ าง จะเข้ าครอบงําไม่ ได้ [ดู
่ ยวกบั อินทรี ย ์ ๕] ได้แก่
ปฏิปักษ์ธรรมเชนเดี
(๑) “สั ทธา–สั ทธาพละ” คือ ความเชือ นันคือ เลือมใส ศรัทธา เชือมันในอริ ยมรรค ระงับ–อสัทธา
(๒) “วิริยะ–วิริยพละ” คือ ความเพียร นันคือ เพียรชอบในการละชัวทําดี ระงับ–โกสัชชะ
่
(๓) “สติ–สติพละ” คือ ความระลึกได้ นันคือ ไมหลงลื
ม เลือนลอย ระงับ–ปมาทะ
่ ดสาย
่ ระงับ–อทธั
(๔) “สมาธิ–สมาธิพละ” คือ ความตังจิตมัน นันคือ ไมฟุ้่ งซานสั
ุ จจะ
(๕) “ปัญญา–ปัญญาพละ” คือ ความร้ ูทวชั
ั ด นันคือ โยนิโสมนสิ การ ฉลาดคิดถูกวิธี ระงับ–โมหะ
(๖) “โพชฌงค์ ๗” หมายถึง ธรรมทีเป็ นองค์ แห่ งการตรั สรู้ –องค์ธรรมตรัสรู ้ ได้แก่
่ าให้เกดิ
(๑) “สติ” คือ ความระลึกได้ –สํานึกพร้ อมอย่ –ู ใจอย่ กู บั กิจ–จิตอย่ กู บั เรื อง ยอมทํ
“อปัุ ฏฐาน” นันคือ สติชดั ประกอบด้วย “สัมปชัญญะ ๔”
(๒) “ธัมมวิจยะ” คือ ความเฟ้ นธรรม–ความสอดส่ องสืบค้นธรรม–สามารถจําแนกแจก
ธรรมได้ ทําให้เกดิ “ญาณ” นันคือ ความรู ้ทีคมชัด
(๓) “วิริยะ” คือ ความเพียรบากบันเพือทําดีละชัว ทําให้เกดิ “ปัคคาหะ” นันคือ ความเพียร
ทีพอดี ทีตืนตัวอยูเ่ ป็ นนิตย์ ชําระจิตมิให้มีนิวรณ์ คือ “ชาคริ ยานุโยค” หรื อ หมัน
ประกอบกุศลธรรม คือ “กุสลธัมมานุโยค”
(๔) “ปี ติ” คือ ความอิมใจ ความดืมดําในใจ ทําให้เกดิ “อธิโมกข์ ” นันคือ ศรัทธาแรงกล้าที
่
่ นอยางยิ
่ ง
ทําให้ใจผองใสทวมล้
(๕) “ปัสสั ทธิ” คือ ความผ่ อนคลายสงบเย็นกายใจ–ความอิมใจปลาบปลืม ทําให้เกดิ “สขุ”
่ ง
(ปราโมทย์) นันคือ ความสุ ขฉําชืนทัวทังตัวทีประณี ตอยางยิ
(๖) “สมาธิ” คือ ความมีใจตังมัน–จิตสงบแน่ วแน่ ในอารมณ์ เดียว–ไม่ ฟุ้งซ่ าน ทําให้เกิด
“จตตถฌาน
–อัปปนาสมาธิ” นันคือ สมาธิ ทีแน่ วแน่ หรื อ “เอกัคคตา” คือ ความมี
ุ
อารมณ์เป็ นอันเดียวตามระดับขันฌานทัง ๔ จนเป็ นสมาธิในวิปัสสนา
(๗) “อเบกขา
” คือ ความมีใจเป็ นกลางทีลงตัวสนิทเพราะเห็นตามเป็ นจริง ทําให้เกดิ “ตัตร
ุ
่ ามา
มัชฌัตตตา–ตัตรมัชฌัตตเปกขา
” นันคือ ความเป็ นกลางในอารมณ์นนั ๆ ทีผานเข้
ุ
ภาวะทีจิตและเจตสิ กตังอยูใ่ นความเป็ นกลาง
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(๗) “มรรคมีองค์ ๘” หมายถึง “ทางมีองค์ แปดประการ อันประเสริ ฐ” เปรี ยบเทียบกบั “จริ ยา ๘” คือ
ความประพฤติ ได้แก่
(๑) “สั มมาทิฏฐิ” คือ เห็นชอบ ได้แก่ ความรู ้อริ ยสัจจ์ ๔ หรื อ เห็นไตรลักษณ์ หรื อ รู ้อกุศลและ
ั ศลและกุศลมูล หรื อ เห็นปฏิจจสมุปบาท = ทัสสนจริ ยา –การเห็นแจ้ง
อกุศลมูลกบกุ
ั อพยาบาทสังกปป์
ั อวิหิงสาสังกปป์
ั
(๒) “สั มมาสั งกัปปะ” คือ ดําริ ชอบ ได้แก่ เนกขัมมสังกปป์
=อภิโรปนจริ ยา –มีกระบวนทัศน์
(๓) “สั มมาวาจา” คือ เจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริ ต ๔= ปริ คคหจริ ยา –สํารวมวาจา
(๔) “สั มมากัมมันตะ” คือ กระทําชอบ ได้แก่ กายสุ จริ ต ๓ = สมฏฐานจริ
ยา –สร้างสรรค์
ุ
(๕) “สั มมาอาชีวะ” คือ เลียงชีพชอบ ได้แก่ ประกอบสัมมาชีพ = โวทานจริ ยา –ความบริ สุทธิ
(๖) “สั มมาวายามะ” คือ พยายามชอบ ได้แก่ สัมมัปปธาน ๔ = ปัคคหจริ ยา –หมันพากเพียร
่ า
(๗) “สั มมาสติ” คือ ระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ = อปัุ ฏฐานจริ ยา –สติชดั แกกล้
(๘) “สั มมาสมาธิ” คือ ตังจิตมันชอบ ได้แก่ ฌาน ๔ = อวิกเขปจริ ยา –จิตสงบตังมันสนิท
ิ
่
เมือผูป้ ฏิบตั ิธรรมเกดความเข้
าใจในภาพรวมแหงการเจริ
ญภาวนากรรมฐานในพระพุทธศาสนาดีแล้ว นันคือ
(๑) “อนปพพสิ
ุ ุ กขา” ได้แก่ “ไตรสิ กขา” คือ ศีล–สมาธิ –ปั ญญา (๒) “อนปพพกิ
ุ ุ ริยา” ได้แก่ ธุดงค์ ธรรม ๑๓
และ (๓) “อนปพพปฏิ
ปทา” ได้แก่ อนุปัสสนา ๗–มหาวิปัสสนา ๑๘–การจําแนกอารมณ์ ๓๘–โพธิ ปักขิย
ุ ุ
่
ธรรม ๓๗ ในอันดับตอไปนี
คือ “การเจริญวิปัสสนาภาวนา” หรื อ “การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน” ทีดําเนิน
ด้วยปัญญาใน “ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ” โดยมีลาํ ดับ ดังนี
(๑) อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์
่ กข์
(๒) เหตุปัจจัยแหงทุ
(๓) การทุบขันธ์ ๕–วุฏฐานคามินีปฏิปทา –วิปัสสนาญาณ ๑๐
(๔) อริ ยมรรค ๔
(๕) อริ ยผล ๔
(๖) การตรัสรู ้–สัมโพธะ
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“ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ” หมายถึง ความหยังรู้ ในทีนีหมายถึงญาณทีเกิดขึนแก่ ผ้ เู จริ ญวิปัสสนาตามลําดับ
ตังแต่ ต้นจนถึงทีสุด ได้แก่
(๑) อปาทานขั
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ
ุ
่ งทังหลายมีแต่
(๑) “นามรปปริ
ู จเฉทญาณ” คือ ญาณกําหนดจําแนกร้ ูนามและรปู นันคือ รู ้วาสิ
ํ
รู ปธรรมและนามธรรม และกาหนดแยกได้
วา่ อะไรเป็ นรู ปธรรม อะไรเป็ นนามธรรม ซึงทําให้
เห็น “ขันธ์ ๕” [อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์ –สงสารทุกข์ ] ทังหมด = “ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ
๑๘–อินทรี ย์ ๒๒” รวมทัง “อริ ยสัจจ์ ๔”
(๒) เหตปัุ จจัยแห่ งทกข์
ุ
(๒) “ปัจจยปริคคหญาณ” คือ ญาณกําหนดร้ ูปัจจัยของนามและรปู นันคือ รู ้วา่ รู ปธรรมและ
่ ั อาศัยกนั โดยรู ้ตามแนว “ปฏิจจสมุป
ิ
นามธรรมทังหลายเกดจากเหตุ
ปัจจัย และเป็ นปัจจัยแกกน
บาท” กดี็ ตามแนว “กฎแห่ งกรรม” กดี็ ตามแนว “วัฏฏะ ๓” กดี็ เป็ นต้น ซึงทําให้เห็น
“ปฏิจจสมุปบาท ๑๒” และ “ปฏิจจสมุปปั นนธรรม” [ภวจักร] ทังหมด = “ปฏิจจสมปบาท
๑๒”
ุ
(๓) การทบขั
นีปฏิปทา –วิปัสสนาญาณ ๑๐
ุ นธ์ ๕–วฏฐานคามิ
ุ
(๔) “อทยั
ุ พพยานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับ นันคือ พิจารณาความ
ิ นและความดับไปแหงเบญจขั
่
ิ นครันแล้วกต้็ องดับไป
เกดขึ
นธ์ จนเห็นชัดวา่ สิ งทังหลายเกดขึ
ิ นแล้วกดั็ บไปทังหมด [จากข้อ ๔–๑๒ = วิปัสสนาญาณ ๙] = “ปัญญาเห็นธรรม”
ล้วนเกดขึ
[ไตรลักษณ์ กบั กิจในอริ ยสัจจ์ ๔ ได้แก่ ปริ ญญา–ปหานะ–สัจจิกิริ ยา–ภาวนา]
ิ บเชนนั
่ น
(๕) “ภังคานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณอันตามเห็นความสลาย นันคือ เมือเห็นความเกดดั
่ ดในสวนความดั
่
็ นวาสั
่ งขารทังปวงล้วนจะต้องสลายไป
แล้วคํานึงเดนชั
บอันเป็ นจุดจบสิ น กเห็
ทังหมด = “อนัตตตา”
(๖) “ภยตปัู ฏฐานญาณ” คือ ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็ นของน่ ากลัว นันคือ เมือพิจารณาเห็น
่ ่ นแล้วสังขารทังปวงไมวาจะเป็
่่
ความแตกสลายอันมีทวั ไปแกทุ่ กสิ งทุกอยางเชนนั
นไปในภพใด
็
่ วเพราะล้วนแตจะต้
่ องสลายไปไมปลอดภั
่
คติใด กปรากฏเป็
นของนากลั
ยทังสิ น = “อนิจจตา”
(๗) “อาทีนวานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณอันคํานึงเห็นโทษ นันคือ เมือพิจารณาเห็นสังขารทังปวงซึง
่ วไมปลอดภั
่
่ านึงเห็นสังขารทังปวงนัน
ล้วนต้องแตกสลายไป เป็ นของนากลั
ยทังสิ นแล้ว ยอมคํ
่ นโทษเป็ นสิ งทีมีความบกพรอง
่ จะต้องระคนอยูด่ ว้ ยทุกข์ = “ทกขตา
วาเป็
”
ุ
(๘) “นิพพิทานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณอันคํานึงเห็นด้ วยความหน่ าย นันคือ เมือพิจารณาเห็น
่ นโทษเชนนั
่ นแล้ว ยอมเกดความหนาย
่ ิ
่ ไมเพลิ
่ ดเพลินติดใจ = “วิราคะ”
สังขารวาเป็
่ งขารทังหลาย
(๙) “มญจิ
ุ ตุกัมยตาญาณ” คือ ญาณอันคํานึงด้ วยใคร่ จะพ้นไปเสีย นันคือ เมือหนายสั
่
่ น = “นิโรธะ”
แล้ว ยอมปรารถนาที
จะพ้นไปเสี ยจากสังขารเหลานั
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(๑๐) “ปฏิสังขานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณอันคํานึงพิจารณาหาทาง นันคือ เมือต้องการจะพ้นไปเสี ย จึง
ํ
กลับหันไปยกเอาสังขารทังหลายขึนมาพิจารณากาหนดด้
วยไตรลักษณ์เพือมองหาอุบายทีจะ
ปลดเปลืองออกไป = “มรรค” [ปหานะ]
(๑๑) “สั งขารเปกขาญาณ
” คือ ญาณอันเป็ นไปโดยความเป็ นกลางต่ อสังขาร นันคือ เมือพิจารณา
ุ
่ ยอมเกดความรู
่ ิ
่ ความเป็ นอยูเ่ ป็ นไป
สังขารตอไป
้เห็นสภาวะของสังขารตามความเป็ นจริ ง วามี
่ นเป็ นธรรมดา จึงวางใจเป็ นกลางได้ ไมยิ่ นดียนิ ร้ายในสังขารทังหลาย แตนั่ น
ของมันอยางนั
ี
ั งขาร
มองเห็นนิพพานเป็ นสันติบท ญาณจึงแล่ นม่ งุ ไปยังนิพพาน เลิกละความเกยวเกาะกบสั
เสี ยได้ = “อเบกขา
” [“ตัตรมัชฌัตตุเปกขา” —อุเบกขาในความเป็ นกลางในธรรมนันๆ]
ุ
(๑๒) “สั จจานโลมิ
” คือ ญาณอันเป็ นไปโดยอนโล
ุ กญาณ–อนโลมญาณ
ุ
ุ มแก่ การหยังร้ ูอริ ยสัจจ์ นันคือ
่ งขารทังหลาย ไมพะวง
่
่ ่งตรงไปสู่ นิพพานแล้ว ญาณอัน
เมือวางใจเป็ นกลางตอสั
และญาณแลนมุ
่ ิ นในลําดับถัดไป เป็ นขันสุ ดท้ายของ “วิปัสสนาญาณ”
คล้อยตอ่ “การตรั สร้ ูอริ ยสัจจ์ ” ยอมเกดขึ
่
็ ิ “โคตรภูญาณ” มาคันกลาง แล้วเกดิ “มรรคญาณ” [มัคคญาณ] ให้สาํ เร็ จ
ตอจากนั
นกจะเกด
่ = “อริ ยสัจจ์ ๔”
ความเป็ น “อริ ยบคคล
ุ ” ตอไป
สิ นสุด –วิปัสสนาญาณ ๑๐ ---------------------่ ่
(๑๓) “โคตรภญาณ
ามพ้นจาก “ภาวะ
ู ” คือ ญาณครอบโคตร นันคือ ความหยังรู ้ทีเป็ นหัวตอแหงการข้
ปุถชุ น” เข้าสู่ “ภาวะอริ ยบุคคล” = “ญาณคันระหว่ างโลกียะกับโลกตตระ
”
ุ
(๔) อริยมรรค ๔
่ น
(๑๔) “มัคคญาณ” คือ ญาณในอริ ยมรรค นันคือ ความหยังรู ้ทีให้สาํ เร็ จ “ภาวะอริ ยบคคล
ุ ” แตละขั
่
ซึงทําให้เห็น “อริ ยสัจจ์ ๔” ทังหมด = “โลกตตรมรรค
[มรรค ๔–มัคสมังคี–มัคคญาณแหงมรรค
ุ
๘]” ได้แก่ โสดาปั ตติมรรค–สกทาคามิมรรค–อนาคามิมรรค–อรหั ตตมรรค
(๕) อริยผล ๔
(๑๕) “ผลญาณ” คือ ญาณในอริ ยผล นันคือ ความหยังรู ้ทีเป็ นผลสําเร็ จของพระอริ ยบุคคลชันนันๆ =
่
“โลกตตรผล
[ผล ๔–ผลสมังคี–ผลญาณแหงมรรค
๘]” ได้แก่ โสดาปั ตติผล–สกทาคามิผล–
ุ
อนาคามิผล–อรหั ตตผล
(๖) การตรัสร้ ู–สั มโพธะ
ี
(๑๖) “ปัจจเวกขณญาณ” [โลกยญาณ
] คือ ญาณหยังร้ ูด้วยการพิจารณาทบทวน ทีเรี ยกวา่ “ญาณทัสสนะมี
ิ ละแล้ว
ปริ วัฏฏ์ ๓ มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒” หรื อ มีอาการ ๑๙ ประการ นันคือ สํารวจรู ้มรรคผล กเลสที
ิ เหลืออยู่ และนิพพาน เว้นแตวาพระอรหั
่่
ิ ยังเหลืออยู่ ซึงสุ ดท้ายทํา
กเลสที
นต์ไมมี่ การพิจารณากเลสที
ให้เกดิ “อาสวักขยญาณ” [โลกุตตรญาณ] = “ปัญญาตรั สร้ ู” [สัมโพธะ–สัมโพธิญาณ–นิพพาน ๒]
่ นทรี ย ์ ดังรายละเอียดข้างลางนี
่
อันมีอาการ ๖๔ แหงอิ
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ปัจจเวกขณวิถี
ิ
ปั จจเวกขณวิถีทีเกดภายหลั
ง
ิ
ปั จจเวกขณวิถีทีเกดภายหลั
ง
ิ
ปั จจเวกขณวิถีทีเกดภายหลั
ง
ิ
ปั จจเวกขณวิถีทีเกดภายหลั
ง

มัคควิถี
โสดาปั ตติมคั ควิถี
สกทาคามิมคั ควิถี
อนาคามิมคั ควิถี
อรหัตตมัคควิถี

จํานวน
มี ๕ ประการ
มี ๕ ประการ
มี ๕ ประการ
มี ๔ ประการ
รวม
๑๙ ประการ
่ นของ มรรค ๔–ผล ๔
อาสวักขยญาณ [มีอาการ ๖๔] ได้แก่ อินทรี ย์ ๓ และ อินทรี ย์ ๘ ประการ ในแตละขั
(๑) “อินทรีย์ ๓” ได้แก่ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรี ย์ ๑ อัญญินทรี ย์ ๑ อัญญาตาวินทรี ย์ ๑
(๒) “อินทรีย์ ๘ ประการ” ได้ แก่ สัทธิ นทรี ย์ ๑ วิริยินทรี ย์ ๑ สตินทรี ย์ ๑ สมาธิ นทรี ย์ ๑ ปั ญญินทรี ย์ ๑
่
มนินทรี ย์ ๑ โสมนัสสิ นทรี ย์ ๑ ชี วิตินทรี ย์ ๑ โดยมีนยั แสดงความเป็ นบริ วาร ดังตอไปนี
(๑) “สั ทธินทรีย์” ซึงมีความน้อมใจเชือเป็ นบริ วาร (๒) “วิริยนิ ทรีย์” มีการประคองไว้เป็ น
่ น
บริ วาร (๓) “สตินทรีย์” มีความตังมันเป็ นบริ วาร (๔) “สมาธินทรีย์” มีความไมฟุ้่ งซานเป็
บริ วาร (๕) “ปัญญินทรีย์” มีความเห็นเป็ นบริ วาร (๖) “มนินทรีย์” มีความรู ้แจ้งเป็ นบริ วาร
(๗) “โสมนัสสิ นทรีย์” มีความยินดีเป็ นบริ วาร และ (๘) “ชีวติ ินทรีย์” มีความเป็ นอธิบดี
ฉะนัน “มรรค ๔” = “อาสวักขยญาณ มีอาการ ๓๒” กบั “ผล ๔” = “อาสวักขยญาณ มีอาการ ๓๒”
รวมจํานวนอินทรี ยท์ งั หมดเป็ น “มีอาการ ๖๔”

(๑) สํ ารวจมรรค
(๒) สํ ารวจผล
(๓) กิเลสละแล้ว
(๔) กิเลสเหลืออย่ ู
(๕) นิพพาน

(๑) โสดาบัน–ผ้ บู รรลโสดาปั
ตติผลแล้ ว
ุ
โสดาปั ตติมรรค–สมุจเฉทนิโรธ = อนัญญาตัญญัสสามีตินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘]
โสดาปั ตติผล–ปฏิปัสสัทธินิโรธ = อัญญินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘]
ั ั ฏฐิ [สักกายทิฏฐิ–วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–ทิฏฐานุสัย–วิจิกิจฉานุสัย]
กเิลสทีตังอยูร่ ่ วมกนกบทิ
ิ
ิ
ิ งหลาย
กเลสหยาบๆ
–กเลสละเอี
ยด–กเลสทั
ผ้ ถู งึ กระแส [ยังไมถึ่ งนิพพาน]
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(๒) สกทาคามี–ผ้ บู รรลสกทาคามิ
ผลแล้ ว
ุ
(๑) สํ ารวจมรรค สกทาคามิมรรค–สมุจเฉทนิโรธ = อัญญินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘]
(๒) สํ ารวจผล
สกทาคามิผล–ปฏิปัสสัทธินิโรธ = อัญญินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘]
่
่
ิ
[กามราคสังโยชน์–ปฏิฆสังโยชน์อยางหยาบ
–กามราคานุสัย–ปฏิฆานุสัยอยางหยาบ
]
(๓) กิเลสละแล้ว กเลสหยาบๆ
ิ
ิ งหลาย
ยด–กเลสทั
(๔) กิเลสเหลืออย่ ู กเลสละเอี
(๕) นิพพาน
ผ้ กู ลับมาอีกครั งเดียว [ยังไมถึ่ งนิพพาน]
(๓) อนาคามี–ผ้ บู รรลอุ นาคามิผลแล้ ว
(๑) สํ ารวจมรรค อนาคามิมรรค–สมุจเฉทนิโรธ = อัญญินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘]
(๒) สํ ารวจผล
อนาคามิผล–ปฏิปัสสัทธินิโรธ = อัญญินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘]
่
่
ิ ละเอียด [กามราคสังโยชน์–ปฏิฆสังโยชน์อยางละเอี
ยด–กามราคานุสัย–ปฏิฆานุสัยอยางละเอี
ยด ]
(๓) กิเลสละแล้ว กเลส
ิ งหลาย
(๔) กิเลสเหลืออย่ ู กเลสทั
(๕) นิพพาน
ผ้ ไู ม่ เวียนกลับมาอีก [ยังไมถึ่ งนิพพาน]
(๔) อรหันต์ –ผ้ บู รรลอรหั
ุ ตตผลแล้ ว
(๑) สํ ารวจมรรค อรหัตตมรรค–สมุจเฉทนิโรธ = อัญญินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘]
(๒) สํ ารวจผล
อรหัตตผล–ปฏิปัสสัทธินิโรธ–นิสสรณนิโรธ [นิพพาน] = อัญญาตาวินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘]
ิ งหลาย [รู ปราคะ–อรู ปราคะ–มานะ–อุทธัจจะ–อวิชชา–มานานุสัย–ภวราคานุสัย–อวิชชานุสัย]
(๓) กิเลสละแล้ว กเลสทั
(๔) กิเลสเหลืออย่ ู [ไมมี่ การพิจารณา]
(๕) นิพพาน
ผ้ หู ักกําแห่ งสงสารแล้ ว [บรรลุถึงนิพพานแล้ว–วิวฏั ฏะ]
“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”

บทความที ๑๑๒ ประจําปี ๒๕๕๘ – ข้ อปฏิบัติประพฤติตบะไม่ ใช่ ทางหลุดพ้ นแห่ งพุทธะ– นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๔๖

่
็ เพือให้เกดความกระจางชั
ิ
่ ดในปัญญาแหงภาวนากรรมฐานอยางแท้
่
่ จริ งนัน กระบวนการคิดใน
อยางไรกตาม
่ ปัสสนากมมั
ั ฏฐาน [วิปัสสนา–มรรค–ผล = ลักขณปนิ
ภูมิแหงวิ
ู ชฌาน–การเพง่พินิจด้วยจิตทีเป็ นสมาธิแนว่
่
แน่ ในสามัญลักษณะแหงไตรลั
กษณ์ ] ที เรี ยกวา่ “ปั ญญาในวิปัสสนา” [ญาณในวิปั สสนา–ยถาภู ตญาณ]
่ ่ [อัปปนาสมาธิ –จตุตถฌาน–จิ ตประภัสสร = อารั มมณปนิ
หลังจากจิตเป็ นสมาธิ ทีแนวแน
ู ชฌาน–การเพง่
่ ่ในอารมณ์โดยกรรมฐาน ๔๐] ทีเรี ยกวา่ “ปัญญาในสมาธิ” [ญาณทัสสนะ–
พินิจด้วยจิตทีเป็ นสมาธิแนวแน
ิ นครบวงจรใน “ไตรสิ กขา–สิ กขา
ยถาภูตญาณทัสสนะ] นัน ให้พิจารณาถึง “ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ” ทีเกดขึ
่ สุทธิ ซึ งเป็ นกระบวนการชําระจิตใจให้สะอาดบริ สุทธิ พร้อมด้วยศีลและปั ญญา ทีเป็ นการเจริ ญ
๓” แหงวิ
ั นหนึ ง
ภาวนากรรมฐานอันตังอยู่บนพืนฐาน “อริ ยสั จจ์ ๔” และ “กิจในอริ ยสั จจ์ ๔” ทีมาประชุมรวมกนเป็
เดียว ในเวลาเดียวกนั ทีเรี ยกวา่ “สั มปยตตธรรม
” หรื อ “ธรรมสามัคคี” หมายถึง ความพร้อมเพรี ยงขององค์
ุ
ี องทุกอยางทํ
่ ากจหน้
ิ าทีของแตละอยางๆ
่
่ พร้อมเพรี ยงและประสาน
ธรรม องค์ธรรมทังหลายทีเกยวข้
สอดคล้องกนั ให้สําเร็ จผลทีเป็ นจุดหมาย ดังเชน่ ในการบรรลุมรรคผล เป็ นต้น เพราะฉะนัน สัจจะภาวะ
่
ิ
แหงการตรั
สรู ้นัน จึ งเกดจาก
“ปั ญญาเห็นธรรม–ดวงตาเห็นธรรม–ธรรมจักษุ–ธรรมจักร–ธรรมทังปวง”
่
่
กอนอยางสมบู
รณ์ ได้แก่ ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–กุศลธรรม–อกุศลธรรม–อัพยากตธรรม–กามาวจร
ธรรม–รู ปาวจรธรรม–อรู ปาวจรธรรม–โลกุตตรธรรม ซึ งเป็ นการเห็นอันยอดเยียม ชือวา่ “ทัสสนานตตริ
ุ ย ะ”
่ พพาน] และยังต้องประกอบด้วยการปฏิบตั ิอนั ยอดเยียม ชือวา่ “ปฏิปทานตตริ
[เห็นนิ พพานกอนนิ
ุ ยะ” นัน
คือ อริ ยมรรคมี องค์ ๘ [โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗] อันเป็ นทางดําเนิ นอันประเสริ ฐไปสู่ ความเป็ นอริ ยบุคคล
จากนัน จึ งจะเข้าสู่ “สั จจภาวะแห่ งการตรั สรู้ ” [สัมโพธะ] ที แท้จริ งได้ และ “สั จจภาวะแห่ งนิพพาน”
[สัมโพธิญาณ] ชือวา่ “วิมุตตานตตริ
ุ ยะ” [สัมมาวิมุตติ–อรหัตตวิมุตติ] นันคือ ความหลุดพ้นอันยอดเยียมโดย
่
ิ
ชอบด้วยตนเอง ได้แก่ ความหลุดพ้นอันเป็ นผลแหงการปฏิ
บตั ินนั คือ ความหลุดพ้นจากกเลสและทุ
กข์ทงั
ปวง ชือวา่ “นิพพาน” ให้พิจารณาทบทวนเทียบเคียงการเจริ ญไตรสิ กขาอันสมบูรณ์บริ บูรณ์กบั “วิสุ ทธิ ๗”
ดังนี
“วิสุ ทธิ ๗” หมายถึง ความหมดจด ความบริ สุทธิ ทีสูงขึนไปเป็ นขันๆ ธรรมทีชําระสั ตว์ ให้ บริ สุทธิ ยัง
ไตรสิ กขาให้ บริ บูรณ์ เป็ นขันๆ ไปโดยลําดับ จนบรรลุจุดหมายคือนิพพาน ได้แก่
(๑) “สี ลวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งศีล นันคือ รักษาศีลตามภูมิขนั ของตนให้บริ สุทธิ และให้
่ แก่ ปาริ สุทธิศีล ๔
เป็ นไปเพือสมาธิ วิสุทธิมคั ค์วาได้
ิ
(๒) “จิตตวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งจิต นันคือ ฝึ กอบรมจิตจนบังเกดสมาธิ
พอเป็ นบาทฐานแหง่
วิปัสสนา วิสุทธิมคั ค์วา่ ได้แก่ สมาบัติ ๘ พร้อมทังอุปจาร
(๓) “ทิฏฐิ วสิ ุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งทิฏฐิ นันคือ ความรู ้เข้าใจมองเห็นนามรู ปตามสภาวะทีเป็ น
่
่ นสัตว์บุคคลเสี ยได้ เริ มดํารงในภูมิแหงความไมหลงผิ
่
่
จริ งเป็ นเหตุขมความเข้
าใจผิดวาเป็
ด ข้ อนี
จัดเป็ นขันกําหนดทุกขสัจจ์ [อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์]
(๔) “กังขาวิตรณวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งญาณเป็ นเหตขุ้ ามพ้ นความสงสัย ความบริ สุ ทธิขันที
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ํ
่
ทําให้ กาํ จัดความสงสัยได้ นันคือ กาหนดรู
้ปัจจัยแหงนามรู
ปได้แล้วจึงสิ นสงสัยในกาลทัง ๓
–สัมมาทัสสนะ” และจัดเป็ นขัน
[ปฏิจจสมุปบาท ๑๒] ข้อนีตรงกบั “ธรรมฐิติญาณ–ยถาภตญาณ
ู
กําหนดสมุทัยสัจจ์
(๕) “มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งญาณทีร้ ูเห็นว่ าเป็ นทางหรื อมิใช่ ทาง นันคือ
่
ิ น และความเสื อมไปแหง่
เริ มเจริ ญวิปัสสนาตอไปด้
วยพิจารณากลาป จนมองเห็นความเกดขึ
สังขารทังหลาย [ไตรลักษณ์–สามัญลักษณะ ได้แก่ “อนิจจัง–ทุกขัง– อนัตตา”] อันเรี ยกวา่
่ แล้วมี “วิปัสสนูปกิเลส”
“อุทยัพพยานุปัสสนา” เป็ นตรุ ณวิปัสสนา คือวิปัสสนาญาณออนๆ
ิ น กาหนดได้
ํ
่ ปกเลสทั
ิ ง ๑๐ แหงวิ
่ ปัสสนานันมิใชทาง
่ สวนวิ
่ ปัสสนาทีเริ มดําเนินเข้าสู่ วิถี
เกดขึ
วาอุ
่ ข้ อนีจัดเป็ น
นันแลเป็ นทางถูกต้อง เตรี ยมทีจะประคองจิตไว้ในวิถีคือ “วิปัสสนาญาณ” นันตอไป
ขันกําหนดมัคคสัจจ์
(๖) “ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งญาณอันร้ ูเห็นทางดําเนิน นันคือ ประกอบ
ิ าเนิน
ความเพียรในวิปัสสนาญาณทังหลายเริ มแต่ “อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ” ทีพ้นจากอุปกเลสดํ
เข้าสู่ วิถีทางแล้วนัน เป็ นต้นไป จนถึง “สัจจานุโลมิกญาณ” หรื อ “อนุโลมญาณ” อันเป็ นทีสุ ดแหง่
่ ่ กจะเกด
็ ิ “โคตรภูญาณ” คันระหวางวิ
่ สุทธิขอ้ นีกบข้
ั อสุ ดท้าย เป็ นหัวตอแหง
่ ่
วิปัสสนา ตอแตนี
“ความเป็ นปถชน
ุ ุ ” กบั “ความเป็ นอริ ยบคคล
ุ ” โดยสรุ ป วิสุทธิขอ้ นี กคื็ อ “วิปัสสนาญาณ ๙”
[กระบวนการทุบขันธ์ ๕]
(๗) “ญาณทัสสนวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งญาณทัสสนะ นันคือ ความรู ้ใน “อริ ยมรรค ๔–มรรค
ิ ดจาก “โคตรภูญาณ” เป็ นต้นไป เมือมรรคเกดแล้
ิ ว
ญาณ” [ปั ญญาอริ ยะ–โลกุตตรปั ญญา] อันเกดถั
่
่ ่ ิ นในลําดับถัดไปจาก “มรรคญาณ” นันๆ “ความเป็ นอริ ยบคคล
่
ผลจิตแตละอยางยอมเกดขึ
ุ ” ยอม
ิ นโดยวิสุทธิขอ้ นี เป็ นอันบรรลุผลทีหมายสูงสุ ดแหงวิ
่ สุทธิ หรื อไตรสิ กขา หรื อการปฏิบตั ิ
เกดขึ
ธรรมในพระพุทธศาสนาทังสิ น
่
็ เพือให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมเกดภาพมุ
ิ
่ จริ งนัน
อยางไรกตาม
มมองทีเป็ น “องค์ รวมแห่ งพทธปั
ุ ญญาญาณ” อยางแท้
ควรสร้างภาพนิมิตในจิตและปั ญญานัน เป็ นรวมแผนผังทีแสดงความเชือมโยงขององค์ธรรมทังหมด [ธรรม
่ ญญาญาณ [ภาวนามยปั ญญา] ทีเกดขึ
ิ นจริ งในภูมิแหงวิ
่ ปัสสนากมมั
ั ฏฐาน
สามัคคี] ซึงจะเป็ นภาพรวมแหงปั
่ ่
่ ิ “กระบวนการย่ อยทางปัญญา” ทีสังเคราะห์เป็ นปั ญญาจริ งๆ ของ
ดีกวาจะอานหรื
อฟังธรรมไปเรื อยๆ ไมเกด
่ ญญาในวิปัสสนาทังหลายด้วยวิธีนี จะชวยให้
่
ตนได้ การทบทวนความคิดแหงปั
ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมสามารถตอ่
ยอดปั ญญาหรื อองค์ความรู ้ ใหมๆ่ ขึนได้จริ ง เพราะมีจิตทีเป็ นสมาธิ อยู่แล้ว ยิงสัมปยุตต์ดว้ ย “วิชชา ๓”
่ ่ [อัปปนาสมาธิ–จตุตถฌาน] กยิ็ งเห็น “อาณาจักรแห่ งธรรม”
[ความรู ้แจ้ง–ความรู ้วิเศษ] ในสมาธิ ทีแนวแน
่
่ “อาโลโก–อาโลก
ได้อยางละเอี
ยด ไมขุ่ ่นมัวด้วยจิ ตเป็ นอกุศลธรรมทังปวง “ใสแผ้ วแจ่ ม” เป็ นแสงสวาง
่ ทีเกดขึ
ิ นในจิตของตนได้
สั ญญา” [วิชชา] ฉะนัน ในการผูกจิตให้ยดึ ตามพิจารณาธรรมหรื อสภาวธรรมตางๆ
่ าเสมอ ด้วยกจหน้
ิ าทีแหง่ การเจริ ญภาวนากรรมฐาน [มนสิ การกรรมฐาน] จึงเรี ยกวา่ “อนปัุ สสนา”
อยางสมํ
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[อนุ ปัสสนา ๓–อนุ ปัสสนา ๗] เพราะทําให้บุคคลผูถ้ ึงพร้ อมด้วย “ปั ญญาในสมาธิ ” และ “ปั ญญาใน
่
วิปัสสนา” มีความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ดว้ ยปั ญญาทัง ๑๐ ประการ [ปั ญญาแหงพระอรหั
นต์ในพระศาสนานี
่ ่ ญญาหางอึง] ดังนี
ไมใชปั
“ปัญญา ๑๐” หมายถึง ปั ญญาทีเกิดจากการเจริ ญอนุปัสสนา ได้แก่
่ ยง]
(๑) “ชวนปัญญา” —ปัญญาเร็ ว โดยเจริ ญ “อนิจจานปัุ สสนา” [เห็นความไมเที
(๒) “นิพเพธิกปัญญา” —ปัญญาทําลายกิเลส โดยเจริ ญ “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” [เห็นความทุกข์]
่ ่ วตน]
(๓) “มหาปัญญา” —ปัญญามาก โดยเจริ ญ “อนัตตานปัุ สสนา” [เห็นความไมใชตั
่
(๔) “ติกขปัญญา” —ปัญญาคมกล้ า โดยเจริ ญ “นิพพิทานปัุ สสนา” [หนายในกอ
งทุกข์]
(๕) “วิบูลปัญญา” —ปัญญากว้ างขวาง โดยเจริ ญ “วิราคานปัุ สสนา” [ดับความกระหายวัฏฏะ]
ิ ]
(๖) “คัมภีรปัญญา” —ปัญญาลึกซึง โดยเจริ ญ “นิโรธานปัุ สสนา” [ดับกเลส
(๗) “อัสสามันตปัญญา” —ปัญญาไม่ ใกล้ โดยเจริ ญ “ปฏินิสสั คคานปัุ สสนา” [สลัดคืน]
(๘) “ปฏิสัมภิทา ๔” —ปัญญาแตกฉาน โดยเจริ ญ “อนปัุ สสนา ๗” [ปั ญญาแตกฉาน–อุเบกขา]
(๙) “ปถปั
ุ ุ ญญา” —ปัญญาแน่ นหนา โดยเจริ ญ “ปัญญา ๘” [ความรู ้ทวั ถ้วน–สัพพัญ ู]
(๑๐) “หาสปัญญา” —ปัญญาร่ าเริ ง โดยเจริ ญ “ปัญญา ๙” [ทิพยจักขุ–ปั ญญาจักขุ]
่
ิ
ถ้าผูป้ ฏิบตั ิธรรมอานหรื
อฟังธรรมมาถึงขันนี ถ้าเกดปราโมทย์
ปีติยนิ ดีในธรรมทีเกิดขึนในปั ญญาได้ กถื็ อวา่
่ นั้ นเริ มเข้ามาใน “กระแสแห่ งอริยมรรค” [อริ ยมรรคมีองค์ ๘] ได้จริ งแล้ว เพราะเป็ นจิตทีประกอบด้วย
ทานผู
ิ นในกาลข้างหน้าอยางแนนอน
่ ่
็ ่ ้กบการฝึ
ั
“ปั ญญาแห่ งพทธะ
อะไรกไมสู
กฝนตนเองให้บ่อยๆ
ุ ” ที จะเกดขึ
สื บเนืองเป็ นนิตยกาลในทุกขณะสมัยของตน พิจารณาจิตของตนเป็ น “ศนย์
ู กลางแห่ งการเรียนร้ ู ” [Learning
่ ่
่ ่ าเรื องไปรู ้แตเรื่ อง
Egocentricism] ทีเรี ยกวา่ “ธรรมกาย” [อันเป็ นชือเรี ยกพระตถาคต] ไมใชสาระแนแสไมเข้
ิ
่ ่ ดสถาปนา
คนอืน คุมจิตของตนให้สะอาดบริ สุทธิ ปราศจากกเลสและอกุ
ศลธรรมทังหลายให้ได้ ไมใชไปคิ
ิ
่ คิดแบบนันเป็ นการถอดสมการเชิงซ้อนผิดไปแล้ว เอาแค
ตนเองเป็ น “ฤษี” เพราะกนลาบนํ
าตกใสขี่ ววั ออน
่ าปฏิบติั ให้บริ สุทธิ กเป็
็ นสะพานเชือมตอทั
่ งสมาธิ และปั ญญาได้อยางสบาย
่
่
ศีล ๕ ข้อ กอนทํ
อยาไปเอาพรต
่
่ น เพราะไม่
วัตรของนักบวชลัทธิ นอกพระพุทธศาสนามาใช้เลย แคศี่ ล ๕ ข้อ กยั็ งไปไมรอดในแตละวั
ํ
กาหนดอารมณ์
นึ ก คิ ด ถึ ง ความตายที มาถึ ง ตน “มรณัส สติ ” จึ ง ไมสํ่ า รวมอิ น ทรี ย ์ท งั หลาย อยู่ด้ว ยความ
่ าใจในธรรมเอก ๓ อยาง
่ ให้แจมแจ้
่ งเป็ นคติสอนใจ ได้แก่ (๑) “กัลยาณมิตต
ประมาทชีวิตและปั ญญา ไมเข้
ํ
่
คคลในถินทีอาศัย เลือกเสวนา สําเหนียกศึกษาเยียงอยาง
ตา” หมายถึง คบคนดีเป็ นมิตร นันคือ รู ้จกั กาหนดบุ
่ ท้ รงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา (๒) “โยนิโสมนสิ การ” หมายถึง ทําในใจโดยแยบคายด้วยอุบายวิธีที
ทานผู
่ ย นสดับ ฟั ง นัน จับสาระที จะนํา ไปใช้
ใฝ่ กุศ ล รู ้ จ ัก คิ ด พิ จ ารณาให้เ ห็ น เหตุ ผ ลคุ ณ โทษในสิ ง ที ได้เ ลาเรี
่
่ ่
ประโยชน์ได้ และ (๓) “อัปปมาทะ” หมายถึง ความไมประมาท
คือ ความเป็ นอยูอ่ ยางไมขาดสติ
หรื อความ
่ าและควบคุม ได้แก่ การดําเนิ นชี วิตโดยมีสติเป็ นเครื องกากบ
ํ ั
เพียรทีมีสติ เป็ นเครื องเรงเร้
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่ ระมัดระวังตัว ไมยอม
่ ถลําลงไปในทางเสื อม แตไมยอมพลาด
่ ่
ความประพฤติปฏิบตั ิและการกระทําทุกอยาง
้
่ านึ กอยูเ่ สมอ
โอกาสสําหรับความดีงามและความเจริ ญกาวหน้
า ตระหนักในสิ งทีพึงทําและพึงละเว้น ใสใจสํ
่
่
ในหน้าทีอันจะต้องรับผิดชอบ ไมยอมปลอยปละละเลย
กระทําการด้วยความจริ งจัง รอบคอบ และรุ ดหน้า
ั
เรื อยไป ให้ท่องไว้ในใจตลอดเวลาถึง “ธรรมเอก ๓ ประการ” นี กนพวกคนชั
ว ผีสาง ปี ศาจ อรุ สรกาย ได้ดี
่ ขาด ให้ทาํ อยูส่ มําเสมอเป็ นสามัญสํานึกแหงผู
่
นักแล วา่ “กัลยาณมิตตา–โยนิโสมนสิ การ–อัปปมาทะ” อยาได้
็ ่
่ เพราะทานผู
่ ้
็ ่ ามาใกล้ พวกคนชัวมาเจอมันกหนายแหนง
ปฏิบตั ิธรรม ผีทีไหนกไมเข้
ไมรู่ ้จะมาหลอกอยางไง
นันมีสติสัมปชัญญะเต็มรอบทีสุ ดจริ งๆ ไมต้่ องไปคิดหาผ้ายันต์เกจิทีไหนมาติดฝาบ้าน เขียนธรรมเอกทัง
่ ก อันเป็ น “ธรรมเครื องระลึกของสติ” เพราะระลึกจําได้ดี และ “ธรรมเครื อง
สามคําเองดี กวา่ ขลังกวาอี
เรียนรู้ ของสั มปชัญญะ” เพราะรู ้ตวั ทัวถ้วนด้วยปั ญญารอบรู ้ แตถ้่ าจะให้ดีก็หมันพิจารณาธรรมทังหลายด้วย
ื ลการตรัสรู ้และอริ ยมรรคแบบเต็มสู บไมต้่ องไปเสี ยเวลามาก ทีพระอริ ยเจ้าทานสรรเสริ
่
ธรรมเครื องเกอกู
ญ
่ ทธะ ไมใชตบะหรอกทานผู
่ ่
่ เ้ จริ ญแล้ว อะไรดี ๆ
นันคือ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” อันเป็ นทางหลุดพ้นแหงพุ
่ กให้
่
็ รู ้จกั คิดตอยอดเอาเอง
่
่
กวานี
บ้าง อยาไปเกรง
ใจพวกคนชัวทีกลัวทานได้
ดี ถึงแม้พวกมันจะนอนร้องไห้
็ วกนั แคนี่ แหละ.
่
็ จนข้ามวันข้ามคืนกตาม
็ อยา่ไปตามใจพวกชัวจนเสี ยธรรมกแล้
เสี ยอกเสี ยใจแคไหนกตาม
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