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ความสํ าคัญของบทความ
ิ
ในการเกดมาเป็
นมนุ ษย์ได้นนั ถือเป็ นเรื องโชคดีขนั แรก และในขันสุ ดท้าย ต้องโชคดีเพราะได้ถือโอกาสนี
ิ
ลงมือปฏิบตั ิธรรมตามพระสัตถุสาสน์คาํ สอนของพระตถาคต ผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์นนั ผูจ้ ะได้เกดในภู
มิ
่
่
่ เหตุปัจจัยแหงสมุ
่ ฏฐานจากปานกอนมาด้
ิ
่
แหงพระพุ
ทธศาสนาได้นนั ยอมมี
วยเสมอ คือ เกดมาเพื
อจะตอยอด
ในการปฏิบตั ิธรรมจากชาติก่อน เพือให้ได้พระอรหันต์ในชาติต่อไป โดยสําคัญจุดมุ่งหมายไว้ในชาตินี ถ้า
่
ชาติทีผานมาได้
บรรลุถึงขันอนาคามี ชาตินีก็เป็ นชาติสุดท้ายทีจะได้บรรลุถึงขันพระอรหันต์ [ชี วิตสมสี สี
่
่
บุคคล] กระบวนการคิดแหงโลกทั
ศน์ของผูเ้ ป็ นอริ ยบุคคลมาแล้ว แม้ในชาตินีก็ตาม ยอมเป็
นบุคคลผูไ้ ด้
่
่
ปั ญญาที เห็ นธรรมทังปวง รู ้ เ ห็ นโลกอยางประจั
กษ์ ที เป็ นกระบวนการคิ ดแบบพุทธะ มี จิตที สวางไสว
็ ทีเรี ยกวา่ “อาโลกสั ญญา” นันคือ จะคิดอะไรกตามยอมมี
็
่
ประกอบด้วยสติและปั ญญา แม้วนั หรื อคืนกตาม
่
ํ
่
ธรรมแหงพระสั
ตถุสาสน์รองรับความจริ งตามกาหนดแหงธรรมดา
คือ “กฎธรรมชาติ” [Natural Law] ความ
เข้าใจทีถูกต้องตามเป็ นจริ งนี เป็ นศักยภาพทางสมองและแนวทางวิธีคิด ทีเรี ยกวา่ “โยนิโสมนสิ การ” คือ คิด
่ กวิธี การใช้ความคิดถูกวิธี ความรู ้จกั คิด คิดเป็ น คือ ทําในใจโดยแยบคาย มีอุบายวิธีทีฉลาด มองสิ ง
อยางถู
ทังหลายด้วยความคิดพิจารณา รู ้จกั สื บสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ งนันๆ หรื อปั ญหานันๆ ออก ให้เห็ นตาม
่ ปัจจัย ซึ งประกอบด้วย (๑) “อนโลมปฏิ
สภาวะและตามความสัมพันธ์แหงเหตุ
จจสมปบาท
” คือ คิดสาวเรื อง
ุ
ุ
ํ
ไปตามลําดับจากเหตุไปผล จากอวิชชาไปหาทุกข์ “อวิชชาเป็ นต้ นเหตุแห่ งการเกิดทุกข์ ” นันคือ การกาหนด
่ กข์ โดยการคิดย้อนทางกนั
รู ้ขนั สมุทยสั
ั จจ์ และ (๒) “ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
” คือ คิดเพือจะดับสาเหตุแหงทุ
ุ
ํ
นันคือ “ทุกข์ จะดับได้ ต้องดับที เหตุคืออวิ ชชา” เป็ นการกาหนดรู
้ขนั นิ โรธสัจจ์ ซึ งกระบวนการคิดในเชิ ง
ปรัชญาเรี ยกวา่ “จิตตนิยม–Idealism” และ “สั จจนิยม–Realism” และในเชิ งวิทยาศาสตร์ เรี ยกวา่ “วิธีทาง
วิทยาศาสตร์ ในเชิงพรรณนาตามเป็ นจริง–The Descriptivism of the Scientific Methods” อันมีเหง้า “ทฤษฎี
ต้ นแบบ” [Prototype Theory] เกดิมาจาก “อริยสั จจ์ ๔–ปฏิจจสมปบาท
๑๒–ไตรลักษณ์ ” นันเอง ฉะนัน ใน
ุ
็
่ ขาดลอย ไมใชติ
่ ่ ดๆ คาๆ
กระบวนการคิดอะไรกตามในพระพุ
ทธศาสนานัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องคิดให้ได้อยาง
่ น “การคิดแบบมีเจตจํานง
่ ่ไมมี่ เหตุผล ไมใช
่ ่ไมประกอบด้
่
่
หลงทิศทาง ไมใช
วยปั ญญาทีตอยอดขึ
นมา แตเป็
่ คิดอยางทาสรั
่
เสรีอย่ างแท้ จริง” [Absolute Free–Will Thinking] ไมได้
บใช้ผซู ้ ื อสัตย์ ลืมใช้สมองมาคิด ไม่มี
่
่ งกเลสมาปิ
ิ
มานหมอกแหงสั
ดบัง ให้ปัญญาสิ นคิดลงไปได้ แตต้่ องทําจิตให้ปราศจากนิ วรณ์ทงั หลาย จนจิต
่ ้ ่ ความรุ่ งเรื อนใน “โลกตตรธรรม
ยางกาวสู
๙” ทีสัมปยุตต์ดว้ ย “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ฉะนัน การคิดได้เองจึง
ุ
่ ่
่
เป็ นเรื องสําคัญยิง ไมใชเอาแตความคิ
ดคนอืนมาพูดมาอ้าง กลายเป็ นความคิดขีกลาก ทางธรรมเรี ยกวา่ “ธัมม
ั วจะดีขึนเอง.
วิจยะ” ทางปรัชญาเรี ยกวา่ “ญาณวิทยา” และทางโลกเรี ยกวา่ “ระเบียบวิธีวจิ ัย” เอารวมกนแล้
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ุ
มนุษย์ทงั หลายนัน มีจิตวิญญาณทีเป็ นเจตนา ซึ งทําหน้าทีกาํหนดชะตากรรมของตนเองทังหมด
่
่ ้จริ งใน “กฎธรรมชาติ” ความเป็ นไปแหงสรรพสิ
่
่
แตเพราะความไมรู
ง ทีพวกตนไมสามารถเข้
าใจกลไกแหง่
ํ
่
่ น จึงพากนนั
ั งเทียนเชือวา่ สิ ง
ความเปลียนแปลงตามธรรมชาติ หรื อกาหนดธรรมดาแหงปรากฏการณ์
เหลานั
นันทังหลาย เป็ นอํานาจทีอยูเ่ หนื อธรรมชาติขึนไปอีก นันคือ ความพยายามคิดด้วยการใช้เหตุผล ทีมีการตัง
่
ข้อสมมติฐานทังทีถูกต้องและทีผิด โดยมีวาระซ้อนเร้นเพือแสวงหาผลประโยชน์ในเหลาบรรดานั
กบวช
่ หมอผี หมอดู หมอยา หมอเวทย์มนต์ หมออาคม หมอปลุกเสก [ทีเรี ยกวา่
นอกพระพุทธศาสนา เชน่ พอมด
่ จบทางด้านแพทยศาสตร์] หรื อ เจ้าพิธีตามลัทธิ ความเชือแบบชาวบ้าน เรื องนี เป็ นความงง
“หมอ” นัน ไมได้
่ คศตวรรษที ๑๘ [สมัยยุโรปยุคกลาง] ทีสังคมยุโรป
่ นธุ์ เพราะเกดขึ
ิ นกอนยุ
งายระดับโลกหรื อตามสายเผาพั
่
่ ได้กาวสู
้ ่ ยคุ ลาอาณานิ
่
สวนใหญ
คมและเป็ นสมัยทีเรี ยกวา่ “การปฏิวัติอุตสาหกรรม” [Industrial Revolution]
ซึ งเริ มต้นใน ค.ศ. ๑๗๖๐ จากประเทศอังกฤษ และ “การฟื นฟศิู ลปวิทยา” [The Renaissance] ในด้านศิลปะ
่
วรรณกรรม สถาปั ตยกรรม และ การศึกษาค้นคว้า ในยุโรปชวงศตวรรษที
๑๔–๑๖ โดยเริ มต้นในประเทศ
่
อิตาลีก่อน แล้วคอยขยายครอบคลุ
มประเทศในยุโรปตะวันตก อันเป็ นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงการเปลียนแปลง
ทางสังคมจาก “โลกยคกลาง
” [The Medieval World] ไปสู่ “โลกยคสมั
ุ
ุ ยใหม่ ” [The Modern World] พวกคน
่ องมงายในเรื อง “โลกแบน” [ลัทธิศาสนาครอบงํา] แตเชื
่ อ
อังกฤษรู ้จกั ใช้คาํ วา่ “โลก–World” ได้ดี เพราะไมเชื
่
่
ในเรื อง “โลกกลม” [สัมมาทิฏฐิ] จึงกลายเป็ นเจ้าโลกแหงอาณานิ
คมทีลามาเป็
นเมืองขึน ทีเรี ยกวา่ “จักรวรรดิ
นิยมอังกฤษ” [Imperialism –The British Empire] โดยคณะรัฐบาล ทีเรี ยกวา่ “The British Commonwealth”
่
[Cromwell and Parliament: 1649–1660] สวนประเทศอาณานิ
คมทีประกาศตนเป็ นอิสระโดยยังให้ประเทศ
อังกฤษเป็ นผูน้ าํ อยู่ ซึงเรี ยกวา่ “ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ–Protectorates” [The British Commonwealth
่ น “เจ้ าโลก”
of Nations] เชน่ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็ นต้น เพราะฉะนัน อังกฤษจึงสําคัญตนวาเป็
[Lord Protector of the Commonwealth: the title of Oliver Cromwell and his son Richard as heads of state
in England 1653–1659] ฉะนัน คําวา่ “โลก” จึงหมายถึง “ประเทศพระอาทิตย์ ไม่ ตกดิน” เพราะมีอาณานิคม
่
เมืองขึนทัวโลก ประการสําคัญนัน ยุโรปยุคกลางชวงปลายจนถึ
งยุโรปยุคสมัยใหมนั่ น มีความคิดแยกอํานาจ
่ ดขาดระหวางฝ่
่ าย “ศาสนจักร” กบฝ่
ั าย “อาณาจักร” [นักบวชกอยู
็ ส่ ่ วนนักบวช กษัตริ ยก์ อยู
็ ่
ออกจากนัอยางเด็
่
่ เพราะปั จจัยสําคัญทีสุ ด คือ ฝ่ าย
สวนกษั
ตริ ย]์ ฝ่ ายศาสนจักรไมมี่ สิทธิในรับรองสถานะของกษัตริ ยอ์ ีกตอไป
่
่
่ ง การเปลียนแปลก
อาณาจักรไมสะดวกในการดํ
าเนิ นนโยบายการเมืองระหวางประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ
่
แนวคิดทางสังคม จากสังคมเกษตรดังเดิม ไปสู่ สังคมอุตสาหกรรม เมือพิจาณาตามแนวปรัชญา คือ การยาง
้ ่ สังคม “นายทนนิ
กาวสู
ุ ยมเสรี ” [Free Capitalism] ทีเป็ น “วัตถนิุ ยม” [Materialism] และ “บริ โภคนิยม”
ั
[Consumerism] ให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมเปรี ยบเทียบกบโลกยุ
คใหมนี่ ทีเรี ยกวา่ “โลกาภิวัตน์ ” [Globalization] กบั
่
“เขตการค้ าเสรี ” [Free Trade Zones] แตกตางจาก
“จักรวรรดินิยมอังกฤษ” [Imperialism –The British
่ เพียงแตปั่ จจุบนั เปลียนมือไปอยูใ่ นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรื อประเทศทีพัฒนาแล้ว
Empire] อยางไร
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่ ่
็ ในยุคสมัยใหมนี่ [ยุคข้อมูลสารสนเทศ–ยุคดิจิตอล] ประเทศทีแข็งแรงกวา่ ไมได้
่ ใช้เรื อรบ
แตอยางไรกตาม
่ แล้วยิงปื นใหญถลมเมื
่ ่ องเลนๆ
่ ให้คนตกใจ แล้วยอมเป็ นเมืองขึน หรื อการใช้กองทหารเข้า
ไปปิ ดปากอาว
่
่ แล้วตามมาด้วยการมอมเมาโฆษณาสิ นค้า เพือขยายตลาด ตามปรัชญา
บุกรุ กอธิ ปไตยกลุ่มทีออนแอกวา
่ ่
่ นอาวุธ
ตะวันตกฝ่ ายนายอาณานิ คม [Protector] ทีวา่ “ข่ ู–บกุ–ยิง–ฆ่ า–ยึด–ขายของ” [ไมใชตลาดนั
ด แตเป็
่ ายเมืองขึน [Colonies] ก็
และสิ นค้าอุปโภค ทําเป็ นดี มีการแลกเปลียนทางวัฒนธรรมและการศึกษา] สวนฝ่
ไมน้่ อยหน้าเหมือนกนั มี “ปรัชญาขีข้ า” [The Philosophy of Slavism] ประจําตัวทีวา่ “กลัว–ขวัญหาย–ตด
ํ ดเผาพั
่ นธุ์ตนเองวาป่
่ าเถือน “ของเขาดีจริ งๆ พวกเรายอมรั บได้ จะ
แตก–ขีแตก–หัวหาย–หน้ าใหญ่ ” [ดูถูกกาพื
ได้ ยกระดับ” ถึงขนาดตัวดําๆ ยังอยากเป็ นตัวขาวเหมือนฝรัง และตังชือเป็ นฝรัง เชน่ อี หิน–Nancy แรม
่ ดเอาเองวา่ ให้มนั เหนือคนข้างบ้าน และให้ฝรัง
จันทร์–Penny เจิ นเจิ น–Elizabeth เกียอุ๊ย–Emanuel เอาแตจะคิ
่ มพอแมสอนไว้
่ ่
ยอมรับได้ อยาลื
“แมวกับลิง ย่ อมไม่ ใช่ สายพันธุ์เดียวกัน” วัฒนธรรมฝรังเขาแรงจริ งๆ กรณี
่ ั เป็ นงงตามระเบียบ เกนิกวา่ผีบา้ นผีเรื อนจะยอมรับและเข้าใจ
นี ป้ าแหยงบ้านข้างวัด ก็คงงานเข้าอีกเชนกน
่
่
ได้ และพระภูมิถือเป็ นโมฆะไมฟ้่ อง–ทานจบนิ
ติศาสตร์ ทานงงเรี
ยกชือฝรัง แต่พอเห็นหน้าแบนๆ หัวเบียวๆ
ิ
่ ความจริ งมันเป็ นไปแล้ว ไมต้่ องสงสัย]
ไมทุ่ ย เพราะตอนเกดนอนกระด้
ง จมูกบานบี มันเป็ นไปได้อยางไง
ข้อคิดประจําวันนี ผูส้ ันทัดกรณี ท่านหนึ งปรารภวา่ “ประเทศเมืองขึนทังหลายที เป็ นชาวพืนเมือง แม้ จะพูด
ภาษาอังกฤษได้ ก็เป็ นได้ แค่ นกแก้ วนกขุนทอง เพราะไม่ มีปัญญาที เห็นอะไรตามเป็ นจริ ง เพราะวัฒนธรรม
่
และปรั ชญาชี วิต มันคนละเรื อง ถึงจะพูดได้ ทําตัวลืมชาติตนเอง มันก็ไม่ เป็ นฝรั งได้ เลย” [นาจะเป็
นบักสี ดา]
่ ่ องตลกขําขันอะไร แตมั่ นเป็ นเรื องประวัติศาสตร์ มวลมนุษยชาติ ทีเกดขึ
ิ น
เรื องทีบรรยายมาข้างต้นนี ไมใชเรื
่
่ กคนในสังคม เป็ นเรื องมิติความสัมพันธ์ระดับมหัพภาค [Macro
มาแล้วบนโลกใบนี และสงผลกระทบตอทุ
or Large–Scale Dimensions] จนถึงการทําความเข้าใจในทฤษฎีทางสังคมวิทยา คือ “ทฤษฎีความไร้ ระเบียบ”
[Chaos Theory] ในทางธรรม เรี ยกวา่ “อนิจจตา” [Impermanence or Transience: ทฤษฎีความแปรปรวน
่ งขตธรรม–Conditioned Phenomena] นันคือ ถ้าเข้าใจถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนานัน “หลักไตร
แหงสั
็ าใจธรรมชาติแหงสรรพสิ
่
ลักษณ์ ” [The Three Characteristics of Existence] กจะเข้
งได้ดีขึน ถึง “สามัญ
ลักษณะ ๓” [The Common Characteristics = ลักษณะความเป็ นสากล–Universality หรื อ กฎธรรมชาติ–
Natural Law] ได้แก่ (๑) อนิจจตา–Impermanence (๒) ทกุขตา–Suffering (๓) อนัตตตา–Not-Self ในการ
ปฏิบตั ิ ธรรม เรี ยกวา่ “อนปัุ สสนา ๓” ได้แก่ (๑) อนิ จจานุปัสสนา (๒) ทุกขานุปัสสนา และ (๓) อนัตตา
่
นุปัสสนา ดังรายละเอียดตอไปนี
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(๑) “อนิจจานปัุ สสนา” [The Contemplation of Impermanence] หมายถึง การพิจารณาเห็นความไม่
่ าให้เกดิ “ชวน
เทียง เพราะดับ นิจจสัญญา เมือทําให้มากและสมบูรณ์บริ บูรณ์ดียงิ ยอมทํ
่ ยง พิจารณาเห็น
ปั ญญา” คือ ปั ญญาเร็ ว ตามหลักการปฏิบตั ิ คือ การพิจารณาเห็นความไมเที
่ ่ ยงในขันธ์ ๕ หรื อธรรม
ความพ้นจากดวามถือมันโดยความเป็ นสภาพเทียง พิจารณาเห็นวาไมเที
่
่ ยงนัน “อนิจจตา–อนิจจลักษณะ” ความทีเบญจขันธ์
ทังหลาย ด้วยสามารถแหงความไมเที
่ นเกดเสื
ิ อมและเป็ นอยางอื
่ น หรื อเป็ นแล้วไมเป็
่ น หรื อแสดงในนัยทีวา่ การไมตั่ งอยูโ่ ดย
เหลานั
ิ วแตกไปโดยการทําลายแหงขณะ
่
อาการนันของสัตว์ทงั หลายทีเกดแล้
ในขณะเดียวกนั การ
่ าให้พน้ จากความหลงโดย
เจริ ญวิปัสสนาจนบรรลุถึง “อนิจจานปัุ สสนายถาภตญาณ
” ยอมทํ
ู
ความเป็ นสภาพเทียง จากความไมรู่ ้ เพราะเหตุนนั จึงเป็ น “ญาณวิโมกข์ ”
(๒) “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” [The Contemplation of Suffering] หมายถึง การพิจารณาเห็นความทกข์
ุ
่ าให้เกดิ “นิพเพธิ กปั ญญา”
เพราะดับ สุขสัญญา เมือทําให้มากและสมบูรณ์บริ บูรณ์ดียงิ ยอมทํ
คือ ปั ญญาทําลายกิเลส ตามหลักการปฏิบตั ิ คือ การพิจารณาเห็นสังขารเป็ นทุกข์ เห็นสภาพแหง่
ํ งแหงวิ
่ ปัสสนาพละ เพราะอาศัยสมาธินทรี ย ์ ยอมชํ
่ าแรก
ทุกข์ “ทกขตา
–ทกขลั
ุ
ุ กษณะ” ซึงมีกาลั
่ าลาย “ปณิธิแห่ งขันธ์ ๕” ความละสุขสัญญา ยอมสํ
่ าเร็ จได้ดว้ ยทุกขานุปัสสนา ใน
ยอมทํ
่ าให้พน้ จาก
ขณะเดียวกนั การเจริ ญวิปัสสนาจนบรรลุถึง “ทกขานปั
” ยอมทํ
ุ
ุ สสนายถาภตญาณ
ู
ความหลงโดยความเป็ นสุ ข จากความไมรู่ ้ เพราะเหตุนนั จึงเป็ น “ญาณวิโมกข์ ”
(๓) “อนัตตานปัุ สสนา” [The Contemplation of Not-Self] หมายถึง การพิจารณาเห็นความไม่ ใช่
่ าให้เกดิ “มหา
ตัวตน เพราะดับ อัตตสัญญา เมือทําให้มากและสมบูรณ์บริ บูรณ์ดียงิ ยอมทํ
ปั ญญา” คือ ปั ญญามาก–ปั ญญายิง ตามหลักการปฏิบตั ิ คือ การพิจารณาเห็นความไมมี่ ตวั ตน
่ วา่ ไมใชเรา
่ ่ ไมใชของเรา
่ ่
โดยพิจารณาเห็นโดยความเป็ นอนัตตาอยางนี
เพราะอาศัยปัจจัย
่ ใ่ นอํานาจ และเพราะไมเชื
่ อฟัง พิจารณาเห็นความพ้นจากดวามถือมันโดยความเป็ น
เพราะไมอยู
ตัวตน ทีเรี ยกวา่ “อัตตาภินิเวส” ซึงเป็ นการมนสิ การสภาวธรรมอันประกอบด้วยจิตมากด้วย
่ น จิตมากด้วยความยินดีของผูย้ นิ ดี
ญาณของผูเ้ ห็นอนัตตลักษณะอันลึกซึง ซึงคนภายนอกไมเห็
่ น ทีเรี ยกวา่ “เวทพหลํุ” นันคือ การ
ว่า เห็นอนัตตลักษณะทีโลกพร้อมทังเทวโลกยังไมเห็
่ อ “สญญ
ิ นใน “นิพพานธาตุ” กลาวคื
พิจารณาใน “สญญตธาต
ุ
ุ
ุ” [สุ ญญตานุปัสสนา] คือ ทีเกดขึ
ตา” โดยความปรากฏโดยอาการทีเป็ นของสูญ เพราะจิตน้อมไปในนิพพาน ในขณะเดียวกนั
่ าให้พน้ จากความหลง
การเจริ ญวิปัสสนาจนบรรลุถึง “อนัตตานปัุ สสนายถาภตญาณ
” ยอมทํ
ู
โดยความเป็ นตัวตนจากความไมรู่ ้ เพราะเหตุนนั จึงเป็ น “ญาณวิโมกข์ ”
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่ กระบวนการคิดกให้
็ เริ มต้นในการพัฒนาสติ คือ “สติปัฏฐาน ๔” [สัมปยุตต์ดว้ ยธรรม
ตามขันตอนดังกลาวนี
ทีเหลือใน โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗ ได้แก่ สติ ปัฏฐาน ๔ (สติสัมปชัญญะ) –สั มมัปปธาน ๔–อิ ทธิ บาท ๔–
่ ่ ารงมันด้วยสมาธิ เชน่ อานาปานสติสมาธิ
อิ นทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘] ให้แขงแกรงดํ
้ ่ ขนั สู งขึนไปอีก คือ “รปฌาน
เป็ นต้น แล้วพัฒนากาวสู
๔” พร้อมด้วย “อรปฌาน
๔” เพิมระดับเข้าสู่ ภูมิแหง่
ู
ู
่ งลักษณะนามรู ปด้วยไตรลักษณ์ [เจริ ญไปครึ งทาง คือ อนปัุ สสนา ๗] ถ้าให้เต็มกาลั
ํ ง
วิปัสสนา คือ การเพงถึ
่
่ มระบบ] กอนจะกาวถึ
้ งภูมิแหงอริ
่ ยสัจจธรรม [อริ ยสัจจ์ ๔] ซึ ง
คือ “มหาวิปัสสนา ๑๘” [ไตรลักษณ์อยางเต็
่ วย “ปัจจเวกขณะ
ประกอบด้วย “โลกตตรธรรม
๙” ได้แก่ (๑) อริ ยมรรค ๔ (๒) อริ ยผล ๔ (๓) คันระหวางด้
ุ
่ สัมปยุตตธรรมทีเหลืออยูท่ งั หมด คือ โลกตตรญาณ
๑๙ ประการ–ปัจจเวกขณญาณ” [โลกียญาณ สวน
] (๔)
ุ
อาสวักขยะมีอาการ ๖๔–อาสวักขยญาณ (ข้อ ๑ ในวิชชา ๓) และ (๕) นิพพาน ๑ [นิพพาน ๒: ถ้าบรรลุ
สัมโพธิ ญาณแล้วและยังมีชีวิตอยู่ คือ (๑) สอุปาทิ นเสสนิ พพาน–สอุปาทิ นเสสบุคคล–พระเสขะ ถ้าบรรลุ
สัมโพธิญาณและเสี ยชีวิตพร้อม “ชี วิตสมสี สี” คือ (๒) อนุปาทิเสสนิพพาน–อนุปาทิเสสบุคคล–พระอเสขะ]
ี ั “โลกตตรธรรม
ให้พิจารณาในรายละเอียดเกยวกบ
๙” ในภาพรวม ดังนี
ุ
“โลกตตรธรรม
๙” หมายถึง ธรรมอันมิใช่ วิสัยของโลก–สภาวะพ้ นโลก ได้แก่
ุ
ํ ดกเลส
ิ
(๑) “มัคคญาณ–มรรค ๔–อริยมรรค ๔” หมายถึง ญาณในอริ ยมรรค ปัญญาสูงสุ ดทีกาจั
เป็ นเหตุให้บรรลุความเป็ น “อริ ยบุคคล” ชันหนึงๆ ได้แก่ โสตาปั ตติมคั คญาณ–สกทาคา
มิมคั คญาณ–อนาคามิมคั คญาณ–อรหั ตตมัคคญาณ
(๒) “ผลญาณ–ผล ๔–อริยผล ๔–สามัญผล ๔” [สัมมาญาณ] หมายถึง ญาณในอริ ยผล ญาณที
ิ นในลําดับ ตอจาก
่
“มัคคญาณ” และเป็ น “ผลแห่ งมัคคญาณ” นัน ซึงผูบ้ รรลุแล้วได้ ชือ
เกดขึ
่ นพระอริ ยบุคคลขันนันๆ มี โสดาบัน–โสดาปั ตติผลญาณ ๑ สกทาคามี–สกทาคามิผล
วาเป็
ญาณ ๑ อนาคามี–อนาคามิผลญาณ ๑ อรหันต์ –อรหั ตตผลญาณ ๑
ิ
(๓) “นิพพาน–นิพพาน ๒” หมายถึง สภาพทีดับกเลสและกองทุ
กข์แล้ว ภาวะทีเป็ นสุ ขสูงสุ ด
เพราะไร้กิเลสไร้ทุกข์ เป็ นอิสรภาพสมบูรณ์ ได้แก่
ิ ยังมี
(๑) สอปาทิ
ุ เสสนิพพาน–นิพพานยังมีอุปาทิเหลือ หรื อ กิเลสปริ นิพพาน–ดับกเลส
่ อบใจและไม่
เบญจขันธ์เหลือ ซึงเป็ นนิพพานของพระอรหันต์ผยู ้ งั เสวยอารมณ์ทีนาช
่
นาชอบใจทางอิ
นทรี ย ์ ๕ รับรู ้สุขทุกข์อยู่ เรี ยกวา่ “สอปาทิ
ุ เสสบคคล
ุ –พระเสขะ”
ิ ไมมี่
(๒) อนปาทิ
ุ เสสนิพพาน–นิพพานไมมี่ อุปาทิเหลือ หรื อ ขันธปริ นิพพาน–ดับกเลส
เบญจขันธ์เหลือ ซึงเป็ นนิพพานของพระอรหันต์ผรู ้ ะงับการเสวยอารมณ์ทงั ปวงแล้ว
เรี ยกวา่ “อนปาทิ
ุ เสสบคคล
ุ –พระอเสขะ”
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่ ผูเ้ ป็ นพุทธศาสนิ กชนต้องเข้าใจอยาง
่
ในขันตอนกระบวนการคิด [โยนิ โสมนสิ การในสัญญา] ดังกลาวนี
็ เหลือ
็ ่ ิ
ถูกต้องถึงขันตอนทุกขันตอนในการปฏิบตั ิธรรม มิฉะนัน กไมเกดอะไรขึ
นในความเป็ นชาวพุทธ กให้
เฉพาะวา่ “ใครจะลงมือปฏิบัติได้ สําเร็จบรรลุอธิคมธรรมนีได้ ในพระธรรมวินัยนี” อีกประการหนึ ง คือ ข้อ
่ าข้างต้นนี งายนิ
่ ดเดียว แตบางคนในเวลาทั
่
พึงสังวรระวัง ข้อความทีบรรยายมาในยอหน้
งชีวิตแม้ออกบวช
็ กไมมี
็ ่ แววสําเร็ จได้ แคเพี
่ ยง “สติปัฏฐาน ๔” ให้พิจารณารายละเอียดเพิมเติม ดังนี
ถือเพศเป็ นสมณะกตาม
“สติปัฏฐาน ๔” หมายถึง ทีตังของสติ–การตังสติกาํ หนดพิจารณาสิ งทังหลายให้ ร้ ู เห็นตามความเป็ นจริ ง คือ
ตามทีสิ งนันๆ มันเป็ นของมัน ซึงทําให้ลุถึง “อนัตตานปัุ สสนายถาภตญาณ
” [ยถา ปชานํ] นันคือ ปั ญญาเห็น
ู
่
่
นามรู ปโดยไตรลักษณ์ ในความหมายรวมๆ ฉะนัน การเจริ ญธรรม “มหาสติปัฏฐาน ๔” นี เป็ นดานแรกแหง
การปฏิบตั ิธรรม ทีเรี ยกวา่ “อริ ยมรรค” ได้แก่
(๑) “กายานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ การตังสติกาํ หนดพิจารณากาย ให้ รู้เห็นตามเป็ นจริ งว่ า เป็ นแต่
่ นันคือ (๑) “อานา
เพียงกาย ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา โดยจําแนกวิธีปฏิบตั ิไว้หลายอยาง
ปานสติ” กาํหนดลักษณะลมหายใจเข้าออก “อัสสาสะ–ปัสสาสะ” ควรใช้เจริ ญฌานในขันแรก
ํ
้ทนั อิริยาบถ (๓) “สัมปชัญญะ” สร้างสัมปชัญญะในการกระทําความ
(๒) “อิริยาบถ” กาหนดรู
่ (๔) “ปฏิกลมนสิ
่
่
เคลือนไหวทุกอยาง
การ” พิจารณาสวนประกอบอั
นไมสะอาดทั
งหลายที
ู
่
่
่ นธาตุแต่
ประชุมเข้าเป็ นรางกายนี
(๕) “ธาตมนสิ
กวาเป็
ุ การ” พิจารณาเห็นรางกายของตนโดยสั
่ และ (๖) “นวสีวถิกา” พิจารณาซากศพในสภาพตางๆ
่ อันแปลกกนไปใน
ั
ละอยางๆ
๙
่
่ ของตนกจั็ กเป็ นเชนนั
่ น
ระยะเวลา ให้เห็นคติธรรมดาของรางกาย
ของผูอ้ ืนเชนใด
(๒) “เวทนานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ การตังสติกาํ หนดพิจารณาเวทนา ให้ รู้เห็นตามเป็ นจริ งว่ า
เป็ นแต่ เพียงเวทนา ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา นันคือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วยความรู ้ชดั เวทนาอัน
เป็ 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 จิตของตนที มีราคะ–
ไม่ มีราคะ–มีโทสะ–ไม่ มีโทสะ–มีโมหะ–ไม่ มีโมหะ–เศร้ าหมองหรื อผ่ องแผ้ ว–ฟุ้ งซ่ านหรื อเป็ น
่
สมาธิ เป็ นต้น อยางไรๆ
ตามทีเป็ นไปอยูใ่ นขณะนันๆ
(๔) “ธัมมานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ การตังสติกาํ หนดพิจารณาธรรม ให้ รู้เห็นตามเป็ นจริ งว่ า เป็ น
แต่ เพียงธรรม ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา นันคือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วยความรู ้ชดั ธรรมทังหลาย
่ ออะไร เป็ นอยางไร
่ มีใน
ได้แก่ นิวรณ์ ๕–ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–โพชฌงค์ ๗–อริ ยสัจจ์ ๔ วาคื
ิ น เจริ ญบริ บูรณ์ และดับไปได้อยางไร
่ เป็ นต้น ตามทีเป็ นจริ งของมันอยางนั
่ นๆ
ตนหรื อไม่ เกดขึ
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่
่ ง–ผู ้
สําหรับ “อภัพบคคล
โลกุตตรธรรมได้ [ปทปรมะ: ผูม้ ีบทเป็ นอยางยิ
ุ ” ทังหลายนัน คนผูท้ ีไมอาจบรรลุ
่ ่ เนยยะ: ผูท้ ีพอจะแนะนําได้–ผูท้ ีพอจะคอยชี
่ แจงแนะนําให้เข้าใจได้ ด้วยวิธีการฝึ กสอน
อับปั ญญา ไมใช
่
่ อทานอธิ
่
อบรมตอไป
๑ วิปจิตัญ ู: ผูร้ ู ้ต่อเมือขยายความ–ผูร้ ู ้เข้าใจได้ ตอเมื
บายความพิสดารออกไป ๑
่ ่
อคฆฏิ
วข้อขึนแสดง ๑ ซึ งเรี ยกโดยรวมวา่
ุ ตัญ :ู ผูท้ ีพอยกหัวข้อกรู็ ้–ผูร้ ู ้เข้าใจได้ฉับพลัน แตพอทานยกหั
่
“เวไนยสั ตว์ –เวเนยยสั ตว์ ” คือ สัตว์ผคู ้ วรแกการแนะนํ
าสังสอน–สัตว์ทีพึงแนะนําได้–สัตว์ทีพอดัดได้สอน
่ าวา่ “สั ตว์ –Beings” นัน คือ ผูท้ ียังเกยวข้
ี องอยูก่ บวั
ั ฏฏสังสาร “ผู้มี โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
ได้ สวนคํ
ุ –โทมนัส–อุ
ปายาส เป็ นธรรมดา” นันคือ มี ความโศก–ความครํ าครวญ–ทุกข์ กาย–ทุกข์ ใจ–และ–ความคับแค้ นใจ
(โทสะ–อรติ) โดยมีตน้ เหตุมาจาก “อวิชชา” คือ ความไมรู่ ้จริ งใน อริ ยสั จจ์ ๔–ญาณในกาลทัง ๓–อิทัปปั จจย
ตา ตามลําดับ ดังนัน ในกระบวนการคิด (โยนิ โสมนสิ การ) นี คือ คิดทังแบบ “อนโลมปฏิ
จจสมปบาท
” เป็ น
ุ
ุ
ฝ่ ายสมุทยั วาร = ทุกขสมุทัยอริ ยสัจจ์ กบั “ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
” เป็ นฝ่ ายนิ โรธวาร = ทุกขนิโรธอริ ยสัจจ์ ]
ุ
่
่
เพราะฉะนัน บุคคลผูไ้ มสามารถเข้
าอริ ยมรรคได้ในยุคสมัยใหมนี่ ถือวาบาปหนั
กมาก เพราะสังคมมนุษย์มี
้
่ ่
ความกาวหน้
าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพือสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ทงั ทางโลกและทางธรรม แตอยาไปเอา
แนวคิดลัทธิ ทางการเมืองเมือครังสงครามโลกครังที ๒ มาใช้ “ถ้ าตายในสนามรบ อี ก ๗ วัน ก็มาเกิดใหม่ ”
่ ั อยางมั
่ นมือในสนามรบ แม้สะพานพุทธในกรุ งเทพฯ สมัยนัน กหนี
็ ไมพ้
่ น ยัง
แล้วมีจิตวิปลาสไปฆากนได้
่
ั ดหัวหดตดหายกนั [ไมมี่ เวลานัง
เจอไขนกกระจอกเทศ
โยนลงมาใส่ “พวกตาย ๗ วัน มาเกิดใหม่ ” หนีกนชนิ
ผายลมแบบสบายใจ] จ้าละหวัน ชุลมุนวุ่นวาย ลงหลุมเพลาะ เหมือนชาวบ้านแถวชายแดนเขาพระวิหาร พา
ั งหนีลูกกระสุ นปื นใหญ่ แนวคิดอันเป็ น “อดมการณ์
ทางการเมือง” [Political Ideology] จะใช้ได้ดีมีผล
กนวิ
ุ
็ า
ในประเทศทีเป็ นรัฐทหาร เพราะฟังความคิดจากประชาชนหลายๆ ฝ่ าย แกปั้ ญญาบ้านเมืองไมทั่ นการ กเข้
หลัก “ทฤษฎีธรรมชาติเลือกสรร” [The Theory of Natural Selection] โดยนัยวา่ “สั ตว์ ทีแข็งแรงกว่ า จะ
่
สามารถดํารงเผ่ าพันธุ์ของตนได้ ต่ อไปบนโลกนี” แนวคิดนีจึงกลายเป็ นนโยบายของรัฐบาลระหวางประเทศ
่
ิ ั แล้วนักปฏิบตั ิธรรมจะไปอยูแ่ ถวไหนบนโลก
ไป แม้แตในโลกสมั
ยปั จจุบนั นี ทีทําสงครามทางเศรษฐกจกน
นี เพราะประเทศมหาอํานาจทีมีตาทิพย์ [ดวงเทียมทางการทหาร] สามารถมองทะลุโลกทุกองศา มองทะลุ
่่
่
่ ว สวนเทคโ
่
แม้แตวาตายแล้
วหรื อยังไมยอมตาย
หลังจากยิงจรวดใสแล้
นโลยีดา้ นอากาศยานไร้คนขับ ที
เรี ยกวา่ “DRONES: A Remote-Controlled Pilotless Aircraft” กคื็ อ แนวคิดของบรรดาหมอผีเขมรแถวบ้าน
เรานี เอง คือ “วิชาปล่ อยควายธนู” หรื อศาสตร์ สาขา “วิชาพรายกระซิบ” [จับพวกผีไร้ญาติมารับงานพิเศษ
่
คือ Freelance-ฟรี 'ลานซฺ '] แตการโปรยลู
กระเบิดดาวกระจายเป็ นสนามระเบิด [Shell Field = An explosive
artillery projectile or bomb] นัน จะเทียบเคียงได้กบั “วิชาเสกข้ าวสาร” [ค่ ายกลเวทย์ มนต์ ในสมัยสงคราม
่ ามา กจะมี
็ ทหารผีรบแทน เกดภาพลวงตา
ิ
่
อยุธยา พอพวกศัตรู เดิ นผานเข้
หรื อนักรบคล้ายพวก Zombies]
่ ่ ่ แตไมนาจะไปเกยวข้
่ ่ ่
ี องกบพวกปี
ั
หมอผีขมังเวทย์หรื อเปลาไมแนใจ
ศาจจิงจอกขาวอีก
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่ งนัน เป็ นเรื อง “เทคโนโลยีสมัยใหม่ ” [ความกาวร้
้ าวทางปั ญญา] กบั “เวทย์
เพราะฉะนัน ทังหมดทีกลาวถึ
มนต์ คาถาแห่ งโลกวิญญาณ” [ฤทธิ ปาฏิหาริ ย]์ ซึ งเทคโนโลยีทางพระพุทธศาสนานัน รู ้เห็นเข้าใจดีในเรื อง
่ แตปฏิ
่ เสธไมยอมรั
่
่ ช่วยให้หลุดพ้นจากสังสารทุกข์แหงภวจั
่ กร
ทัง ๒ อยาง
บ เพราะเป็ นปัญญาความรู ้ทีไมได้
่ เพราะฉะนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมในยุค
่
ิ วเกดอี
ิ กไมสิ่ นสุ ดให้เสี ยเวลาชี วิตไปเปลาๆ
ไมสรรเสริ
ญการมาเกดแล้
่ ไมใชแกนไม้
่ ่ ่ มะขามดํา ไม้งิว
ศตวรรษที ๒๑ นี ต้องพยายามแยกแยะ (๑) “ของจริง” [พระสัทธรรมแกนแท้
่
่ ง] (๒) “ของปลอม” [สัทธรรม
ดํา แตประการใด
คือ ป้ าแหยงบ้านข้างวัด เห็นและศรัทธาเลือมใสด้วยอยางยิ
่ ยวาจะพากนบ้
่ เลย แกสงสั
่
ั าไปแล้ว เชน่ ชอบปลอยพระเครื
่
เทียม คือ ป้ าแหยงบ้านข้างวัด ยอมรับไมได้
อง
ปลอม เหล็กไหลปลอม หรื อเครื องราง เป็ นต้น หัวหน้ามักสักยันต์ตวั ลายๆ เดียรถียใ์ หญ่] และ (๓) “ของ
ั ลวัตรมากมาย ทํา
เลียนแบบ” [ลัทธิ ใหม่–ญาณตบะแตกของเป็ นศาสดาใหมดี่ กวา่ จะได้ไมต้่ องปวดหัวกบศี
่ ยวาจะพาก
่ นด้วยอยางยิ
่ ง แกสงสั
่
่
ให้ชีวิตของโอ๋ ลาํ บาก คือ ป้ าแหยงบ้านข้างวัด ไมเห็
นั บ้าไปแล้ว เชน่ ปลอย
่ ั เดียรถียน์ อ้ ย อลัชชี] ก็ระวัง
พระเครื องปลอม เหล็กไหลปลอม เป็ นต้น หัวหน้ามักสักยันต์ตวั ลายๆ เชนกน
็ ่
่ ่ ญญาใน
ให้ ดีๆ ด้ วยมีสติสัมปชั ญญะ มีปัญญาพิจารณาร้ ู เห็นได้ ตามเป็ นจริ ง กไมหลงทิ
ศหลงทาง ไมใชเอาปั
่
วิปัสสนาภูมิไปชวยเขาสร้
างระเบิดอนุภาคกลูออน [Gluon Energy: พลังงานในอนาคตทีนักวิทยาศาสตร์คิด
่ ่
็ พลังงานอะไรกสู็ ้พลังงานแหงศรั
่ ทธา
วา่ จะเป็ นเทคโนโลยีในการเดินทางในอวกาศ] แตอยางไรกตาม
่ “พลังงานผ้ าป่ าสามัคคี” [พวกร้านขายวัสดุก่อสร้างศรัทธามาก ไม่
เลือมใสแบบชาวบ้านไทยของเราไมได้
่
ิ ั ดนัน วัดไมเบี
่ ยวหนี ใครได้ใครเสี ยอยางไร
่ คิดเอาเองกแล้
็ วกนั ] ดังนัน ในเรื อง
พลาดแนงานนี
ทําธุรกจกบวั
่ ให้ชาวพุทธจริ งอยาหลงทางในการปฏิ
่
ั
่
เหลานี
บตั ิธรรม ต้องมีสารปั ญญาป้ องกนตนเองให้
ได้ อยาปราณี
พวก
คนทําลายพระศาสนาในทางผิดๆ ไปตามกระแสโลก ไมมี่ ทางออกจริ งๆ กจั็ ดสรรตามแนวคิดใหม่ เพือ
ั กฤติทางศรัทธาในพระศาสนา คือ “ทําบ้ านให้ เป็ นวัด” เพือตอต้
่ าน “พวกทําวัดให้ เป็ นบ้ าน” ซึ งมี
ป้ องกนวิ
่ ่ ่ ดสาขาสํานักรางทรงหรื
่
มากในสังคมปั จจุบนั และแข็งแรงดีดว้ ย แตไมใชเปิ
อคนมีองค์ เชน่ เจ้าแมนั่ นเจ้าพอ่
่
นี อยาไปลงข้
อสรุ ปทีวา่ “ไม่ ใช่ กิจของพทธศาสนิ
กชนหรื อพทธบริ
ษัท” เพราะในอนาคตอาจจะไมมี่ บริ ษทั
ุ
ุ
็ ่ นไปได้ทงั นัน เพราะทานทั
่ งหลายไมประกอบด้
่
ให้อยูจ่ ริ งๆ กยอมเป็
วยปัญญาและเหตุผล นันเอง
่
ดังนัน จากเนือหาทังหมดทีกลาวมาข้
างต้น ตังแต่ “ดาวเทียม” จนกระทัง เรื อยลงมาถึง “ไสยาศาสตร์ ” และ
่
“พระพทธศาสน
า” นัน ทังหมดเป็ นเรื องความคิด ที จะถูกบันทึ กไว้ใน “สั ญญา–Perception” ของแตละ
ุ
่่
่ มตอขึ
่ นไปอี ก ที เรี ยกวา่ (๑)
บุคคล ที เรี ย กวา่ “ความทรงจํา –Memory” ซึ งแล้วแตวาใครจะปรุ
งแตงเสริ
่ นธรรมทังหลายใน “วัฏฏะ ๓: กิเลส–กรรม–วิบาก” นันคือ “ขันธ์ ๕”
“สั งขตธรรม” [สิ งทีปั จจัยปรุ งแตงเป็
ทังหมด] (๒) “โลกียธรรม” [ธรรมอันเป็ นวิสัยของโลก สภาวะเนื องในโลก นันคือ “ขันธ์ ๕” ทีเป็ นสาสวะ
ทังหมด ] หรื อ (๓) “อปาทิ
ุ นนธรรม” [ธรรมที ถูกยึ ด ธรรมที กรรมอั นสั มปยุตด้ วยตัณหาและทิ ฏฐิ หรื อ
“กิเลส–สัญเจตนา ๖” ทังหลายเข้ายึดครอง นันคือ “นามขันธ์ ๔” ทังหมดทีเป็ น “วิบาก” และ “รู ป” ทังหมดที
ิ ่ “กรรม” ทังหมด] เพราะฉะนัน คําวา่ “โลก–World” [โลกยภู
ี มิ] จึงหมายถึง “ธรรม ๓ อย่ าง” ข้างต้น
เกดแต
่
่ เป็ นธรรมทีพอกพูนเจริ ญ
ได้แก่ “สั งขตธรรม–โลกียธรรม–อปาทิ
ุ นนธรรม” ซึ งเป็ นธรรมแหงความไมสงบ
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่ อ กให้
็ ลองดูทบทวนเรื องดังกลาวข้
่ างต้นอีกรอบหรื อหลายๆ
ยิงด้วยกิ เลสทังหลาย ถ้าผูป้ ฏิบตั ิธรรมไมเชื
็ ไมเสี
่ ยหายอะไร เพราะเป็ นคําอธิ บายพรรณนาถึงความจริ งเกยวกบวิ
ี ั ถีชีวิตบนโลกใบนี ดีแท้ ให้
รอบกได้
พิจารณาตามเป็ นจริ ง คิดวา่ ตนเองได้ดีได้เสี ย เป็ นทุกข์เป็ นสุ ข อะไรบ้างกบั ชาวโลกมนุษย์และชาวอบายภูมิ
ิ นชัว หรื อ แบบดําเนิ นชีวิตทีไมดี่ คติไมดี่
ทังหลาย ทีเรี ยกรวมๆ วา่ “ทคติ
ุ –ทคติ
ุ ภูมิ” หมายถึง ภูมิทีไปเกดอั
ิ นชัว หรื อทีไปเกดของผู
ิ
ํ ดทีไมดี่ มาก
ทางดําเนิ นทีไมดี่ มีความเดือดร้อน ภูมิทีไปเกดอั
ท้ าํ กรรมชัว แดนกาเนิ
ไปด้วยความทุกข์ มี ๓ ได้แก่ “นรก–ดิรัจฉาน–เปรต” ตามนัยของคําวา่ “คติทีไม่ ดี” คือ “ทคติ
ุ ๓” นี ตรงข้าม
ั ทีดี คือ “สคติ
ิ อแดนกาเนิ
ํ ดไมดี่ นี บางที
กบคติ
ุ ๒” [มนุ ษย์ และ เทพ] รวมทังหมดเป็ น “คติ ๕” ทีไปเกดหรื
เรี ยกวา่ “อบาย ๔–อบายภมิู ๔” [แปลวา่ “แดนซึ งปราศจากความเจริ ญ”] ได้แก่ “นรก–ดิรัจฉาน–เปรต–
อสุรกาย” ดังนี
ิ
็ นสังสารทุกข์
“อบายภมิู ๔” หมายถึง คุณภาพชี วิตทีตกอยู่ในทุคติมากกว่ าสุคติ นันคือ จะกนจะอยู
ก่ เป็
ตลอดเวลา หรื อ ภาวะหรื อทีอันปราศจากความเจริ ญ ไมมี่ ปัญญาทีเห็นทางพ้นกองทุกข์ได้ ได้แก่
่ อนกระวนกระวาย
(๑) “นิรยะ” คือ พวกอยูใ่ นสภาวะไมมี่ ความสุ ขความเจริ ญ หรื อภาวะเราร้
่ ไมมี่ ศีลธรรม มีเบียดเบียนกนั สัตว์ใหญกนสั
่ ิ ตว์เล็ก
(๒) “ติรัจฉานโยนิ” คือ พวกมืดมัวโงเขลา
่ ห้ ิ วกระหายไร้สุขแยงสวนบุ
่ ่ ญกนไมมี
ั ่ เมตตาปราณี
(๓) “ปิ ตติวสิ ั ย” คือ พวกอยูใ่ นภูมิแหงผู
(๔) “อสรกาย
ุ ” คือ พวกหวาดหวันไร้ความรื นเริ งเพราะมีจิตเศร้าหมองขุ่นมัว พวกจิตเป็ นปี ศาจ
่
่ อง [ชีวิตสันตติ]
ฉะนัน บุคคลผูท้ ีขึนชือวา่ “ผ้ ูไม่ รู้ จริง –ผู้ไม่ รู้ แจ้ ง” [อวิชชา] ยอมกลายเป็
นผูม้ ีวิถีชีวิตตอเนื
่
ิ ่ นสุ ดในภวจักร เป็ นไปตามหลัก “วัฏฏะ ๓–ไตรวัฏฏ์ ” ดังนี
คือ การเวียนวายตายเกดไมสิ
“วัฏฏะ ๓” (ไตรวัฏฏ์) หมายถึง การวน วงเวียน องค์ ประกอบปั จจัยใหญ่ ทีหมุนเวียนต่ อเนืองกันของ “ภว
่ กปฏิจจสมุปบาท [(๑) “อดีต” = อวิชชา–
จักร” หรื อ “สังสารจักร” ซึงประกอบด้วยปัจจัย ๑๒ องค์ แหงหลั
สังขาร (๒) “ปัจจบัุ น” = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ตัณหา–อุปาทาน–ภพ (๓) “อนาคต”
= ชาติ–ชรา มรณะ] พร้อม “สังกิเลส” ทังหลาย หมายถึง ความเศร้ าหมอง ความสกปรก สิ งทีทําใจให้ เศร้ า
หมอง [โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์–โทมนัส–อุปายาส] ดังนี
ิ ได้แก่ อวิชชา–ตัณหา–และ–อปาทาน
(๑) “กิเลสวัฏฏ์ ” คือ วงจรกเลส
ุ
(๒) “กรรมวัฏฏ์ ” คือ วงจรกรรม ได้แก่ สังขาร–และ–ภพ [กรรมภพ] (อภิสงั ขาร ๓ หรื อ เจตนา ๖)
(๓) “วิปากวัฏฏ์ ” คือ วงจรวิบาก ได้แก่ วิญญาณ–นามรปู–สฬายตนะ– ผัสสะ–เวทนา ซึงแสดงออก
ในรู ปปรากฏทีเรี ยกวา่ “อุปปั ตติภพ” คือ ภพทีอุบตั ิขึน ชาติ–ชรามรณะ–โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์–
โทมนัส–อุปายาส [ความโศก–ความครําครวญ–ทุกข์กาย–ทุกข์ใจ–และ–ความคับแค้นใจ]
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ิ นในการปฏิบตั ิธรรมนัน ประกอบด้วย “ปัญญา ๒” [สั มปชั ญญะ: ความรู้ ตัว–
เพราะฉะนัน ปั ญญาทีเกดขึ
ความรู้ ตัวทัวพร้ อม–ความรู้ ชั ด–ความรู้ ทัวชั ด–ความตระหนัก] ทีสัมปยุตต์ดว้ ย “วิสุ ทธิ ๗” หมายถึง ความ
หมดจด–ความบริ สุทธิ ทีสูงขึนไปเป็ นขันๆ–ธรรมทีชําระสัตว์ ให้ บริ สุทธิ ยัง “ไตรสิ กขา” ให้ บริ สุทธิ บริ บูรณ์
่ งสั งวรด้ว ยวา่ ทัง หลายทังปวงนัน ต้อ ง
เป็ นขันๆ ไปโดยลําดั บ จนบรรลุจุ ด หมาย คื อ “นิ พ พาน” แตพึ
สัมปยุตต์ดว้ ย “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” หมายถึง ธรรมอันเป็ นฝั กฝ่ ายแห่ งความตรั สรู้ คือ เกือกูลแก่ การตรั สรู้ –
ธรรมที เกือหนุนแก่ อริ ยมรรค ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ [สติสัมปชัญญะ] –สั มมัปปธาน ๔–อิ ทธิ บาท ๔–อิ นทรี ย์
๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘ ให้พิจารณา “ปัญญา ๒” นันคือ :–
(๑) “ปัญญาในสมาธิ” หมายถึง “ญาณทัสสนะ” [ปั ญญาความรู้ ความเห็นด้ วยญาณอันเกิดจากฌาน
่
สมาธิ โดยเฉพาะ “จตตถฌาน
” อันเป็ นสมุฏฐานแหงความรู
้แจ้ง “วิชชา ๓” ได้แก่ ปพเพนิ
วา
ุ
ุ
สานสสติ
–รู ้เห็นจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทงั หลายตามอํานาจ
ุ ญาณ–ระลึกชาติได้ ๑ จตปปาตญาณ
ุ ู
่
แหงกรรม
๑ อาสวักขยญาณ–ความตรัสรู ้ ๑ และ ความรู ้ชดั ยิงยวด “อภิญญา ๖” ได้แก่ อิทธิวิธา–
ความรู ้ทีทําให้แสดงฤทธิต่างๆ ได้ ๑ ทิพพโสต–ญาณทีทําให้มีหูทิพย์ ๑ เจโตปริ ยญาณ–ญาณทีให้
ํ
กาหนดใจคนอื
นได้ ๑ ปพเพนิ
วาสานสสติ
ุ
ุ –ญาณทีทําให้ระลึกชาติได้ ๑ ทิพพจักขุ–ญาณทีทําให้มี
ตาทิพย์ ๑ อาสวักขยญาณ–ญาณทีทําให้อาสวะสิ นไป ๑] จิตทีเป็ นสมาธิ จิตทีปราศจากนิวรณ์
ทังหลาย จนพัฒนาไปถึงขัน ทีเรี ยกวา่ “มรรคสมาธิ” หรื อสมาธิในสูงสุ ด ทีเรี ยกวา่ “อานันตริ ก
่
่ ได้แก่ ฌานในธรรมอุปการะแก่ สมาธิ ๘–รู ปฌาน
สมาธิ” [อาสวักขยะ] = เจโตวิมุตติ กลาวโดยยอ
๔–อรู ปฌาน ๔
(๒) “ปัญญาในวิปัสสนา” หมายถึง “ญาณในวิปัสสนา” ทังหลาย [วิปัสสนาภมิู–ปัญญาภมิู: ธรรมที
เป็ นภูมิของวิปัสสนา คือ ธรรมทังหลายอันเป็ นพืนฐานทีจะมองดูร้ ู เข้ าใจ ให้ เกิดปั ญญาเห็นแจ้ ง
ตามเป็ นจริ ง ได้แก่ ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อินทรี ย์ ๒๒–อริ ยสัจจ์ ๔–ปฏิจจสมุปบาท–
และ–ปฏิจจสมุปปั นนธรรม ทังหลาย นันคือ อัทธา ๓–สังเขป ๔–สนธิ ๓–วัฏฏะ ๓–อาการ ๒๑–
ั สสกตา)] โดยเฉพาะอยางยิ
่ ง “ญาณ ๑๖–โสฬส
มูล ๒ และ กฎแห่ งกรรม–กฎกรรมของสัตว์ (กมมั
ญาณ” ซึงสัมปยุตต์ดว้ ย อนุปัสสนา ๗–มหาวิปัสสนา ๑๘–อริ ยมรรค ๔ [มรรคสมาธิญาณ] –อริ
ยผล ๔[ผลสมาธิญาณ] –ปั จจเวกขณญาณ มี ๑๙ ประการ–อาสวักขยญาณ มีอาการ ๖๔–นิพพาน
้
่
๒ ซึงปั ญญาบริ สุทธิทีกาวไปถึ
งขัน ปัญญาในการตัดอาสวะขาด เพราะความบริ สุทธิแหงสมาธิ
่ ทีเรี ยกวา่ “อานันตริ กสมาธิญาณ” = ปั ญญาวิมุตติ
อันเป็ นเหตุไมฟุ้่ งซาน
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่
ฉะนัน ในอันดับตอไปนี
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมทังหลาย มาใช้เวลาสักนิ ดหนึ ง เข้ามาพิจารณาเนื อหาสาระแหง่
ี ั “สั งขตธรรม–โลกียธรรม–อปาทิ
ั านวนทีวา่ : “ทีนี
โลกธรรมทังหลาย เกยวกบ
ุ นนธรรม” นัน ทีสัมพันธ์กบสํ
ว่ ุนวายหนอ ทีนีขัดข้ องหนอ” ซึ งหมายถึง ความเป็ นอยูใ่ นโลกมนุษย์ โดยให้พิจาณาใน ๓ เรื อง ได้แก่ (๑)
ิ
“เรื อง ยสกุลบุตร” (๒) “ประวัตินางสุชาดา เสนียธิ ดา” และ (๓) “อรรถกถายสเถราปทาน” เพือให้เกดความรู
้
ี ั
่ ฏฏสังสาร และประการสําคัญ คือ ทํา
ความเห็น และความเข้าใจทีถูกต้อง [สุ ตมยปั ญญา] เกยวกบโลกแหงวั
ิ กษะในการถอดความในพระไตรปิ ฎก [Exogenesis] ได้แมนยํ
่ า ดังนี
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมเกดทั
(๑) ว่ าด้ วย เรือง ยสกลบตร
ุ ุ
(พระวินยั ปิ ฎก มหาวรรค เลม่ ๔ ภาค ๑ - หน้าที 62 -67 FILE 06)
็
[๒๕] กโดยสมั
ยนันแล ในพระนครพาราณสี มีกุลบุตร ชือ “ยสะ” เป็ นบุตรเศรษฐี สุ ขมาลชาติ ยสกุลบุตร
นัน มีปราสาท ๓ หลัง คือ หลังหนึงเป็ นทีอยูใ่ นฤดูหนาว หลังหนึงเป็ นทีอยูใ่ นฤดูร้อน หลังหนึงเป็ นทีอยูใ่ น
่
ฤดูฝน ยสกุลบุตรนันรับบําเรอด้วยพวกดนตรี ไมมี่ บุรุษเจือปนในปราสาทฤดูฝนตลอด ๔ เดือนไมลงมา
่
เบืองลางปราสาท
คําวันหนึง เมือยสกุลบุตรอิมเอิบพร้อมพรังบําเรออยูด่ ว้ ย “กามคณ
ุ ๕” [กามสขัุ ลลิกานุ
่ : ข้อปฏิบตั ิหรื อการดําเนิ นชีวิตทีเอียงสุ ด ผิดพลาด
โยค–การหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุ ข (ข้อ ๑ ในทีสุ ด ๒ อยาง
่ ส่ วนพวกบริ วารชนนอนหลับภายหลัง
ไปจากทางอันถูกต้อง คือ “มัชฌิ มาปฏิ ปทา”)] ได้นอนหลับกอน
่ ได้ เห็นบริ วารชนของตนกําลังนอน
่ ต่ ลอดคืน คืนนันยสกุลบุตรตืนขึนกอน
ประทีปนํารังมันตามสวางอยู
หลับ บางนางมีพิณตกอยู่ทีรั กแร้ บางนางมีตะโพนวางอยู่ข้างคอ บางนางมีเปิ งมางตกอยู่ทีอก บางนางสยาย
ผม บางนางมีนาลายไหล
ํ
บางนางบ่ น และเมือต่ างๆ ปรากฏแก่ ยสกุลบุตร ดจป่
ุ าช้ าผีดิบ ครั นแล้ วความเห็น
่ ทานวา่ “ท่ านผ้ ูเจริ ญ
เป็ นโทษได้ ปรากฏแก่ ยสกุลบุตร จิตตังอย่ ใู นความเบือหน่ าย จึงทําให้ยสกุลบุตรเปลงอุ
ิ นแล้ว เพราะพอแล้วตอนนี] แล้วสวมรองเท้าทอง
ทีนีว่ ุนวายหนอ ทีนีขัดข้ องหนอ” [อาการอยากบวชเกดขึ
เดินตรงไปยังประตูนิเวศน์ พวกอมนุษย์เปิ ดประตูให้ดว้ ยหวังใจวา่ (๑) “ใครๆ อย่ าได้ ทาํ อันตรายแก่ การออก
จากเรื อนบวชเป็ นบรรพชิ ตของยสกุลบุตรเลย” ลําดับนัน ยสกุลบุตรเดินทรงไปทางประตูพระนคร พวก
อมนุ ษย์เปิ ดประตูให้ดว้ ยหวังใจวา่ (๒) “ใครๆ อย่ าได้ ทาํ อันตรายแก่ การออกจากเรื อนบวชเป็ นบรรพชิ ต
ของยสกุลบุตร” ทีนนั ยสกุลบุตรได้เดินทรงไปทางป่ าอิสิปตนะมฤคทายวัน
่
[๒๖] ครันปัจจุสมัยแหงราตรี
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตืนบรรทมแล้ว เสด็จจงกรมอยู่ ณ ทีแจ้ง ได้ทอดพระเนตร
่ ครันแล้วเสด็จลงจากทีจงกรมประทับนังบนอาสนะทีปูลาดไว้ ขณะนัน ยส
เห็นยสกุลบุตรเดินมาแตไกล
่ ทานในทีไมไกล
่ พระผูม้ ีพระภาคเจ้าวา่ “ท่ านผ้ เู จริ ญ ทีนีว่ ุนวายหนอ ทีนีขัดข้ องหนอ” ทันที
กุลบุตรเปลงอุ
นัน พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสกะยสกุลบุตรวา่ ดูก่อนยสะ “ทีนีไม่ วุ่นวาย ทีนีไม่ ขัดข้ อง” มาเถิดยสะ นังลง เรา
่ ทีนันยสกุลบุตรราเริ
่ งบันเทิงใจวาได้
่ ยนิ วา่ “ทีนีไม่ วุ่นวาย ทีนีไม่ ขัดข้ อง” ดังนี แล้ว
จักแสดงธรรมแกเธอ
่ างหนึง
ถอดรองเท้าทองเข้าไปเฝ้ าพระผูม้ ีพระภาคเจ้า ถวายบังคมพระผูม้ ีพระภาคเจ้าแล้วนัง ณ ทีควรสวนข้
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เมือยสกุลบุตรนังเรี ยบร้อยแล้ว พระผูม้ ีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดง “อนปพพิ
ุ ุ กถา” คือ ทรงประกาศ (๑) ทาน
กถา (๒) สีลกถา (๓) สัคคกถา (๔) โทษแห่ งกาม ความตําทรามแห่ งกาม ความเศร้ าหมองของกามทังหลาย
และ (๕) อานิสงส์ ในความออกจากกาม เมือพระองค์ทรงทราบวา่ “ยสกุลบุตรมีจิตสงบ มีจิตอ่ อน มีจิต
ปลอดจากนิวรณ์ มีจิตเบิกบาน มีจิตผ่ องใสแล้ ว” จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา ทีพระพุทธเจ้าทังหลาย
ทรงยกขึนแสดงด้วยพระองค์เอง คือ “ทกข์
ุ –สมทัุ ย–นิโรธ–มรรค” และเกดิ “ดวงตาเห็นธรรม” ปราศจากธุลี
ปราศจากมลทิน โดยวา่ “สิงใดสิงหนึงมีความเกิดขึนเป็ นธรรมดา สิงนันทังมวลมีความดับเป็ นธรรมดา” ได้
่ ฉะนัน
ิ ่ ลบุตร ณ ทีนังนันแล ดุจผ้าทีสะอาดปราศจากมลทิน ควรได้รับนําย้อมเป็ นอยางดี
เกดแกยสกุ
หมายเหตุ: “อนปพพิ
ุ ุ กถา ๕” หมายถึง เทศนาทีแสดงไปโดยลําดับ เพือฟอกอัธยาศัยของสัตว์ ให้ หมดจดเป็ น
ชันๆ จากง่ ายไปหายาก เพือเตรี ยมจิตของผู้ฟังให้ พร้ อมทีจะรั บฟั ง “อริ ยสัจจ์ ๔” ได้แก่ (๑) “ทานกถา” คือ
พรรณนาทาน (๒) “สีลกถา” พรรณนาศีล (๓) “สัคคกถา” พรรณนาสวรรค์ คือ ความสุ ขทีพรังพร้อมด้วย
กาม (๔) “กามาทีนวกถา” พรรณนาโทษของกาม และ (๕) “เนกขัมมานิสังสกถา” พรรณนาอานิสงส์แหง่
การออกจากกาม
(๒) บิดาของยสกลบตรตามหา
ุ ุ
่ นยสกุลบุตร จึงเข้าไปหาเศรษฐีผคู ้ หบดี แล้ว
[๒๗] ครันรุ่ งเช้า มารดาของยสกุลบุตรขึนไปยังปราสาท ไมเห็
ได้ถามวา่ “ท่ านคหบดีเจ้ าข้ า พ่ อยสกลบตรของท่
านหายไปไหน” ฝ่ ายเศรษฐีผคู ้ หบดีส่งทูตขีม้าไปตามหาทัง
ุ ุ
่ วเองไปหาทางป่ าอิสิปตนะมฤคทายวัน ได้พบรองเท้าทองวางอยู่ ครัน แล้วจึงตามไปสู่ ที
๔ ทิศแล้ว สวนตั
่ ครันแล้วทรงพระดําริ วา่ “ไฉนหนอ
นัน พระผูม้ ีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีผคู ้ หบดีมาแตไกล
เราพึงบันดาลอิทธาภิสังขารให้ เศรษฐีคหบดี นังอย่ ู ณ ทีนีไม่ เห็นยสกลบตรผ้
ุ ุ นู ังอย่ ู ณ ทีนี” แล้วทรงบันดาล
่
อิทธาภิสังขาร [การปรุ งแตงฤทธิ
ขึนทันใด–การบันดาลด้วยฤทธิ] ดังพระพุทธดําริ ครังนัน เศรษฐีผคู ้ หบดีได้
เช้าเฝ้ าพระผูม้ ีพระภาคเจ้าแล้ว ทูลถามวา่ “พระผ้ มู ีพระภาคเจ้ าทรงเห็นยสกลบตรบ้
ุ ุ างไหม พระพทธเจ้
ุ าข้ า”
พระผูร้ ี พระภาคเจ้าตรัสวา่ “ดกู่ อนคหบดี ถ้าอย่ างนัน เชิญนัง บางทีท่ านนังอย่ ู ณ ทีนี จะพึงได้ เห็นยสกลุ
บตรผ้
ุ นู ังอย่ ู ณ ทีนี”
ครังนัน เศรษฐีผคู ้ หบดีร่ าเริ งบันเทิงใจวา่ ได้ยนิ วา่ “เรานังอย่ ู ณ ทีนีแหละจักเห็นยสกลบตรผ้
ุ ุ นู ังอย่ ู ณ ทีนี”
่ างหนึง เมือเศรษฐีผคู ้ หบดีนงั เรี ยบร้อยแล้ว พระผูม้ ี
จึงถวายบังคมพระผูม้ ีพระภาคเจ้าแล้วนัง ณ ทีควรสวนข้
พระภาคเจ้าได้ทรงแสดง “อนปพพิ
ุ ุ กถา” คือ ทรงประกาศ (๑) ทานกถา (๒) สีลกถา (๓) สัคคกถา (๔) โทษ
ความตําทราม ความเศร้ าหมองของกามทังหลาย และ (๕) อานิสงส์ ในความออกจากกาม เมือพระผูม้ ีพระ
่ มีจิตปลอดจากนิวรณ์ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแล้
่
ภาคเจ้าทรงทราบวา่ เศรษฐีผคู ้ หบดี มีจิตสงบ มีจิตออน
ว
จึงทรงประกาศพระธรรนเทศนา ทีพระพุทธเจ้าทังหลายทรงยกขึนแสดงด้วยพระองค์เอง คือ “ทกข์
ุ –สมทัุ ย–
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นิโรธ–มรรค–ดวงตาเห็นธรรม”ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินวา่ “สิงใดสิงหนึงมีความเกิดขึนเป็ นธรรมดา
ิ ่
สิงนันทังมวลมีความดับเป็ นธรรมดา” ได้เกดแกเศรษฐี
ผคู ้ หบดี ณ ทีนังนันแล ดุจผ้าทีสะอาดปราศจาก
มลทิน ควรได้รับนําย้อม ฉะนัน
่ งแล้ว มีธรรมอันหยังลงแล้ว ข้าม
ครันเศรษฐีผคู ้ หบดี ได้เห็นธรรมแล้ว ได้บรรลุธรรมแล้ว ได้รู้ธรรมแจมแจ้
ความสงสัยได้แล้ว ปราศจากถ้อยคํา แสดงความสงสัย ถึงความเป็ นผูแ้ กล้วกล้า ไมต้่ องเชือผูอ้ ืนในคําสอน
่
ของพระศาสดา ได้ทูลคํานีแดพระผู
ม้ ีพระภาคเจ้าวา่ “ข้ าแด่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ภาษิตของพระองค์ แจ่ มแจ้ งนัก
ภาษิตของพระองค์ ไพเราะนัก พระพุทธเจ้ าข้ า พระองค์ ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริ ยายอย่ างนี เปรี ยบ
เหมือนบุคคลหงายของทีควํา เปิ ดของทีปิ ด บอกทางแก่ คนหลงทาง หรื อส่ องประทีปในทีมืดด้ วยตังใจว่ า คน
มีจักษุจักเห็นรู ปดังนี ข้ าพระพุทธเจ้ านี ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ า พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็ นสรณะ ขอ
พระองค์ จงทรงจําข้ าพระพุทธเจ้ าว่ า เป็ นอุบายสกผู้มอบชี วิตถึงสรณะจําเดิมแต่ วนั นีเป็ นต้ นไป” ก็ เศรษฐีผู้
คหบดีนัน ได้ เป็ นอบาสกล่
าวอ้ างพระรัตนตรัย เป็ นคนแรกในโลก
ุ
(๓) ยสกลบตรสํ
ุ ุ าเร็จพระอรหัตต์
[๒๘] คราวเมือพระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรม แกบิ่ ดา ของยสกุลบุตร จิตของยสกุลบุตร ผูพ้ ิจารณาภูมิ
็ นจากอาสวะทังหลาย เพราะไมถื่ อมัน
ธรรมตามทีตนได้เห็นแล้ว ได้รู้แจ้งแล้ว กพ้
ครังนัน พระผูม้ ีพระภาคเจ้าได้ทรงพระดําริ วา่ “เมือแสดงธรรมแก่ บิดาของยสกุลบุตรอยู่ จิตของยสกุลบุตร ผู้
พิจารณาเห็นภูมิธรรมตามทีตนได้ เห็นแล้ ว ได้ ร้ ู แจ้ งแล้ ว พ้ นแล้ วจากอาสวะทังหลาย เพราะไม่ ถือมัน ยส
กุลบุตรไม่ ควรจะกลับเป็ นคฤหั สถ์ บริ โภคกาม เหมือนเป็ นคฤหั สถ์ ครั งก่ อน ถ้ ากระไร เราพึงคลายอิทธาภิ
่ เห็น] นันได้ แล้ ว”
สังขาร [แสดงฤทธิปาฏิหาริ ยพ์ รางตัวปิ ดบังไว้ไมให้
็ ทรงคลายอิทธาภิสงั ขารนัน เศรษฐีผคู ้ หบดีได้เห็นยสกุลบุตรนังอยู่ ครันแล้วได้พดู กะยสกุล
พระองค์กได้
บุตรวา่ “พ่ อยส มารดาของเจ้ า โศกเศร้ าครําครวญถึง เจ้ าจงให้ ชีวิตแก่ มารดาของเจ้ าเถิด” ครังนัน ยสกุลบุตร
่
ได้ชาํ เลืองดูพระผูม้ ีพระภาคเจ้าๆ ได้ตรัสแกเศรษฐี
ผคู ้ หบดีวา่ “ดูก่อนคหบดี ท่ านจะสําคัญความข้ อนันเป็ น
ไฉน ยสกุลบุตรได้ เห็นธรรมด้ วย ญาณทัสสนะ เพียง เสขภมิู [ความเป็ นพระอรหันต์] เหมือนท่ าน เมือเธอ
พิจารณาภูมิธรรมตามทีตนได้ เห็นแล้ ว ได้ ร้ ู แจ้ งแล้ ว จิตพ้ นแล้ วจากอาสวะทังหลาย เพราะไม่ ถือมัน ดูก่อน
คหบดี ยศกุลบุตรควรหรื อเพือจะกลับเป็ นคฤหั สถ์ บริ โภคกาม เหมือนเป็ นคฤหั สถ์ ครั งก่ อน”
เศรษฐีผคู ้ หบดีกราบทูลวา่ “ข้ อนันไม่ ควรเลย พระพุทธเจ้ าข้ า” พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสรับรองวา่ “ดูก่อน
คหบดี ยสกุลบุตรได้ เห็นธรรมด้ วยญาณทัสสนะเพียงเสขภูมิเหมือนท่ าน เมือเธอพิจารณาภูมิธรรมตามทีตน
ได้ เห็นแล้ ว ได้ ร้ ู แจ้ งแล้ ว จิ ตพ้ นแล้ วจากอาสวะทังหลาย เพราะไม่ ถือมัน ดูก่อนคหบดี ยสกุลบุตรไม่ ควรจะ
กลับเป็ นคฤหั สถ์ บริ โภคกามเหมือนเป็ นคฤหั สถ์ ครั งก่ อน”
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เศรษฐีผคู ้ หบดีกราบทูลวา่ “การทีจิ ตของยสกุลบุตรพ้ นจากอาสวะทังหลาย เพราะไม่ ถือมันนัน เป็ นลาภ
ของยสกุลบุตร ยสกุลบุตรได้ ดีแล้ ว พระพุทธเจ้ าข้ า ขอพระผู้มีพระภาคเจ้ ามียศกุลบุตรเป็ นปั จฉาสมณะ จง
ทรงรั บภัตตาหารของข้ าพระพุทธเจ้ า เพือเสวยในวันพรุ่ งนีเถิด” พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงรับ โดยดุษณี ภาพ
ครันเศรษฐีผคู ้ หบดีทราบการรับนิมนต์ของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าแล้ว ได้ลุกจากทีนัง ถวายบังคมพระผูม้ ีพระ
ภาคเจ้า ทําประทักษิณแล้วกลับไป
่ ยสกุลบุตรได้ทูลคํานีต่อพระผูม้ ีพระภาคเจ้าวา่ “พระพทธเจ้
กาลเมือเศรษฐีผคู ้ หบดีกลับไปแล้วไมนาน
ุ าข้ า
ขอข้ าพระองค์ พงึ ได้ บรรพชาพึงได้ อปสมบทในสํ
านักพระผ้ มู ีพระภาคเจ้ า”
ุ
่
่ “ธรรมอันเรากล่ าวดีแล้ ว เธอจง
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ “เธอจงเป็ นภิกษมาเถิ
ุ ด” แล้วได้ตรัสตอไปวา
่ ม้ ีอายุนนั สมัยนัน มีพระอรหันต์
พระพฤติพรหมจรรย์ เถิด” พระวาจานันแล ได้เป็ นอุปสมบทของทานผู
่ จจัยพระอุปัชฌายะ มีแตความยิ
่
ิ นในโลก ๗ องค์ [ข้ อสั งเกต: ไมมี่ คาปั
นดีปราโมทย์ แม้อมนุษย์กยิ็ นดี
เกดขึ
ตังแตต้่ นทีออกบวชในกาลครังนี]
ยสบรรพชา จบ -------------------------

อบาสิ
ุ กาบาลี
อรรถกถาวรรคที ๗
อรรถกถาสตรที
ู ๑
(พระสุ ตตันตปิ ฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เลม่ ๑ ภาค ๒ - หน้าที 83 -86 FILE 33)
๑. ประวัตินางสชาดา
เสนียธิดา
ุ
่
อุบาสิ กาบาลี สู ตรที ๑ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี
่
่ ธิดาของเสนียะ ชือ “สชาดา
่
ด้วยบทวา่ “ปฐมํ สรณํ คจฺฉนฺตีนํ” ทานแสดงวา
บาสิ กาผู ้
ุ ” เป็ นเลิศกวาพวกอุ
่
ิ
” บังเกดในเรื
อนสกุล
ดํารงอยูใ่ นสรณะกอนคนอื
นทังหมด แม้นาง ครังพระพุทธเจ้าพระนามวา่ “ปทมตตระ
ุ ุ
่ นางฟังธรรมกถาของพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสิ กาผูห้ นึงไว้ใน
กรุ งหังสวดี ตอมา
่ บาสิ กาทังปวง จึงทํากุศลให้ยงิ ยวดขึนไป
่
ตําแหนงเอตทั
คคะเป็ นเลิศกวา่ พวกอุบาสิ กาผูถ้ ึงสรณะกอนอุ
่ น นางเวียนวายอยู
่ ใ่ นเทวดาและมนุษย์ถึงแสนกปั บังเกดในครอบครั
ิ
ปรารถนาตําแหนงนั
วของกุฎุมพี ชือ
่
“เสนียะ” ณ ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม กอนพระศาสดาของเราบั
งเกิด เจริ ญวัยแล้วได้ทาํ ความปรารถนาไว้ ณ
ต้นไทรต้นหนึงวา่ ถ้านางไปมีเหย้าเรื อนกะคนทีเสมอๆ กนั ได้บุตรชายในท้องแรกจักทําพลีกรรมประจําปี
ความปรารถนาของนางกสํ็ าเร็ จ เมือพระมหาสัตว์ทรงทําทุกรกริิ ยาครบปี ที ๖ ในวันวิสาขปุณณมี นางคิดวา่
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่ าตรู่ จึงตืนขึนเวลาใกล้รุ่ งแหงราตรี
่
่ กโคกไมไป
็ ่ ถือเอาเต้า
จักทําพลีกรรมแตเช้
แล้วใช้ให้เขารี ดนมโค เหลาลู
่ ่
็ ลโดยธรรมดาของนม นา
นมของเหลาแมโคนม
พอเอาภาชนะใหมๆ่ เข้าไปรองใกล้นม หยาดนํามันกไห
่
่ เริ มเคียว เมือข้าวมธุปายาส
สุ ชาดาเห็นความอัศจรรย์นนั กถื็ อเอานํานมด้วยมือของตนเองใสภาชนะใหม
็ ่
ํ งเคียวอยูฟ่ องใหญๆ่ กผุ็ ดขึนเวียนขวาไปรอบๆ หยาดมธุปายาสสักหยดหนึงกไมกระเด็
นออกข้างนอก
กาลั
ั ตร ท้าวโลกบาลทัง ๔ ถือพระขรรค์ตงั การรักษา ท้าวสักกะรวบรวมฟื นติดไฟ เหลา่
ท้าวมหาพรหมกนฉั
่ าวมธุปายาสนัน [ไมมี่ มารมาผจญ] ในวันนันนันเอง นางสุ ชาดาเห็นข้อ
เทวดานําโอชะใน ๔ ทวีปมาใสในข้
่ จึงเรี ยก นางปุณณทาสี [คําวา่ “ทาสี” คือ การถวายตัวรับใช้ฝ่ายเทพตลอดชีวิต เพราะแกตั่ วลง
อัศจรรย์เหลานี
่
ไมมี่ คนขอแตงงานนํ
าไปเลียงดู ทุกวันนียงั มีให้เห็นในอินเดียตามศาสนถานของฮินดู และกลายเป็ นปัญหา
่
็ แตใน
่ ทาง
สังคมอยางหนึ
ง คือ การค้าประเวณี หรื อ อีกนัยหนึง คือ “นางทาส” ประจําตระกูล กได้
่ นข้อปฏิบตั ิทีผิด “จฬศี
พระพุทธศาสนานัน ถือวาเป็
ู ล” ข้อ ๑๗. เว้ นจากการรั บทาสี และทาส หรื อ การค้ า
่ หรื อในมลรัฐทางใต้สหรัฐอเมริ กากอน
่
่ ่ อังกฤษเคยค้าทาสชาวแอฟริ กาตะวันออกมากอน
มนุษย์ อยางเชน
่
สงครามเหนือใต้ คือ วันประกาศอิสรภาพ –The Declaration of Independence (1776) ของทุกปี ไมยอมเป็
น
่ จนมาถึงทุกวันนี แต่ไมใช
่ ่ผเู ้ ป็ นชางทาสี
่
่ ่ ] มาสัง
อาณานิคมของอังกฤษอีกตอไป
ประจําตระกุล อยางแนนอน
วา่ “แม่ ปุณณะ วันนี เทวดาของเราน่ าเลือมใสเหลือเกิน ตลอดเวลาเท่ านี ข้ าไม่ เคยเห็นความอัศจรรย์ เห็นปาน
นีเลย เจ้ าจงรี บไปปฏิบัติเทวสถาน” นางปุณณทาสี รับคํานางวา่ “ดีละแม่ เจ้ า ขมีขมันรี บไปยังโคนต้ นไม้ ”
็ จไปประทับนัง ณ โคนต้นไม้แตเช้
่ าตรู่
ฝ่ ายพระโพธิสตั ว์รอเวลาแสวงหาอาหาร กเสด็
็
นางปุณณะเดินไปเพือจะปัดกวาดโคนต้นไม้ กมาบอกนางสุ
ชาดาวา่ “เทวดาประทับนังอยู่โคนต้ นไม้ แล้ ว”
่ ่ “แม่ มหาจําเริ ญ ถ้ าเจ้ าพูดจริ ง เจ้ าก็ไม่ ต้องเป็ นทาสี ละ แล้ วประดับเครื องประดับทุกอย่ าง
นางสุ ชาดากลาววา
จัดข้ าวมธุปายาสอย่ างดีลงในถาดทองมีค่าแสนหนึง เอาถาดทองอีกถาดหนึงปิ ดแล้ วหุ้ มห่ อด้ วยผ้ าขาว ห้ อย
็ ิ ติอยางแรง
่
้ วลงตังแตสถานที
่
พวงของหอมพวงมาลัยไว้ รอบๆ ยกขึนเดินไป พบพระมหาบุรุษ” กเกดปี
กมตั
ๆ
พบ ปลงถาดลงจากศีรษะ เปิ ดออกแล้ววางข้าวมธุปายาสพร้อมทังถาดไว้ในพระหัตถ์ของพระมหาบุรุษ ไหว้
่ ่ “ขอมโนรถของท่ านจงสําเร็ จเหมือนมโนรถของดิฉันทีสําเร็ จแล้ วเถิด” แล้วกหลี
็ กไป
แล้วกลาววา
พระโพธิสตั ว์เสด็จไปยังฝังแมนํ่ าเนรัญชรา ทรงวางถาดทองไว้ริมฝัง ลงสรงสนานแล้วเสด็จขึน ทรงปั นเป็ น
้
้ เสวยข้าวมธุปายาสแล้ว ทรงลอยถาดทองลงในแมนํ่ า เสด็จขึนสู่ โพธิมณั ฑสถาน
กอนได้
๔๙ กอน
่
ตามลําดับ ทรงบรรลุ พระสั พพัญ ตญาณ
ประทับ ณ โพธิมณั ฑสถานลวงไป
๗ สัปดาห์ [เสวยวิมุตติสุข
ุ
หลังตรัสรู ้ถึง “อนตตรสั
มมาสัมโพธิญาณ”] ทรงประกาศ “พระธรรมจักร” อันประเสริ ฐ ณ ป่ าอิสิปตนมิค
ุ
ทายวัน ทรงเห็นอุปนิสยั ของเด็ก ชือ “ยสะ” บุตรของนางสุ ชาดา จึงเสด็จไปประทับนัง ณ โคนไม้ตน้ หนึง
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หมายเหตุ: [คําวา่ “พระธรรมจักร” หมายถึง ดวงตาเห็นธรรม –ด้วยปัญญาทีรู ้เห็นตามเป็ นจริ ง คือ “สิงใดสิง
หนึง มีเหตเป็ุ นแดนเกิด สิงนันทังหมดล้ วนมีความดับเป็ นธรรมดา” ทีเรี ยกวา่ “ธัมมจักกัปปวัตตนสตร
ู ”
่
่
ั แรกปฐมเทศนา ทีพระพุทธเจ้าแสดงแกพระปั
หมายถึง อาณาจักรธรรม คือ เทศนากณฑ์
ญจวัคคีย ์ ในกอน
หน้านัน ทีป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ในวันขึน ๑๕ คํา เดือน ๘ หลังจากวันตรัสรู ้สองเดือน
่ วย “มัชฌิมาปฏิปทา” คือ ทางสายกลางซึงเว้นทีสุ ด ๒ อยาง
่ และ (๒) วาด้
่ วย “อริ ยสัจจ์ ๔” ซึง
(๑) วาด้
่ ตรัสรู ้ “อนตุตรสั มมาสั มโพธิญาณ” หมายถึง
พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู ้ อันทําให้พระองค์สามารถปฏิญาณวาได้
่
ญาณคือความตรั สรู้ เองโดยชอบอันยอดเยียม ทานโกณฑั
ญญะ หัวหน้าคณะปั ญจวัคคีย ์ ฟังพระธรรมเทศนา
นีแล้วได้ “ดวงตาเห็นธรรม–ธรรมจักษุ” และขอบวชเป็ นพระภิกษุรูปแรก เรี ยกวา่ เป็ น “ปฐมสาวก”]
่ งยวด ทีผูป้ ฏิบตั ิธรรมทังหลาย ต้องเข้าใจอยางแจมแจ้
่ ่ งแทงตลอด
วิจารณ์ : ในประเด็นนี มีความสําคัญอยางยิ
ในขันตอนการบรรลุ “สมณธรรม–อธิคมธรรม” ในพระธรรมวินยั นี คําวา่ “อธิคมธรรม–อตตริ
ุ มนสส
ุ
ธรรม” หมายถึง ธรรมยวดยิงของมนุษย์ ธรรมของมนุษย์ผยู ้ อดยิง ธรรมลํามนุษย์ ได้แก่ ฌาน–วิโมกข์ –
่ างใน
สมาบัติ–มรรคผล บางทีเรี ยกให้ง่ายวา่ ธรรมวิเศษ บ้าง คุณวิเศษ หรื อ คุณพิเศษ บ้าง ถ้าสมณะกลาวอ้
่ นจริ ง เป็ น “การอวดอตตริ
คุณวิเศษนีโดยไมเป็
” ต้องอาบัติปาราชิก [ธรรมุธจั จ์–ธัมมุทธัจจะ คือ
ุ มนสสธรรม
ุ
่
่ เพราะมีจิตฟุ้ งซาน
่ เป็ นอวิชชา มีปัญญาไมเห็
่ นธรรมโดย
สําคัญผิดในธรรมวาตนได้
บรรลุคุณวิเศษเหลานี
่ จริ ง] บุคคลนัน ยอม
่ ขาดจากความเป็ นภิกษุสงฆ์หรื อภิกษุณีสงฆ์ทนั ที สวนอุ
่ บาสกและ
ไตรลักษณ์อยางแท้
็ ่
่ างเชนเดี
่ ยวกนั เพราะเป็ นการทุศีลในข้อความประพฤติชวั ทางวาจาได้ คือ “วจี
อุบาสิ กา กไมควรกลาวอ้
ทจริ
ุ ต” รวมทัง “มโนทจริ
ุ ต” คือ ความประพฤติชวั ใจ อันตรายมาก...! เพราะคุณวิเศษทังหลายนัน เป็ นเรื อง
เฉพาะตน ให้พิจารณาคติพจน์ทีวา่ “กลองทีดังเอง คือ กลองจัญไร” ฉะนัน การศึกษาพระธรรมคําสอนของ
่ ง สวนสาวกภาษิ
่
่
พระตถาคตผูม้ ีพระภาคเจ้านัน จึงมีความสําคัญอยางยิ
ตนัน ทานให้
พิจารณาประกอบเป็ น
่
่ ่ ตามญัตติวาระทีวา่: “ทีนี
ทางเลือกเสริ มให้สาํ เร็ จอีกทางหนึงวาตรงจริ
ตของตนหรื อไม่ ฉะนัน กรุ ณาอานตอ
่ ่
่ ชฌิมาปฏิปทา]
ว่ ุนวายหนอ ทีนีขัดข้ องหนอ” [เพราะสุ กจนไหม้ กามคุณสิ งนันไมใชทางแหงมั
่
่
ิ
แม้ยสกุลบุตรเห็นนางบําเรอนอนเปิ ดรางในลํ
าดับตอจากครึ
งราตรี เกดความสลดใจพู
ดวา่ “วุ่นวายหนอ
ขัดข้ องหนอ” แล้วออกจากนิเวศน์เดินไปยังสํานักพระศาสดานอกพระนคร ฟังธรรมเทศนาแล้วแทงตลอด
อริ ยมรรค ๓ อริ ยผล ๓ ขณะนัน [ปฏิเวธใน โสดาปัตติมรรค–โสดาปั ตติผล ๑ สกทาคามิมรรค–สกทาคามิผล
๑ อนาคามิมรรค–อนาคามิผล ๑] บิดาของเขาเดินตามรอยเขาไปเฝ้ าพระผูม้ ีพระภาคเจ้า ทูลถามเรื องของย
สกุลบุตร พระศาสดาทรงปกปิ ดยสกุลบุตรไว้ทรงแสดงธรรม จบเทศนาเศรษฐีคฤหบดีกดํ็ ารงอยูใ่ น “พระ
่
โสดาปัตติผล” สวนยสะบรรลุ
“พระอรหันต์ ”
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็
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสกะเขาวา่ “จงเป็ นภิกษมาเถิ
เขาได้
ุ ด” ทันใดนันนันเองเพศคฤหัสถ์ของเขากหายไป
่ ็ มนต์พระศาสดา พระศาสดาทรงมีพระยสกุล
เป็ นผูท้ รงบาตรและจีวรสําเร็จด้วยฤทธิ แม้บิดาของทานกนิ
บุตรเป็ น “ปัจฉาสมณะ” [พระตามหลัง–พระผูต้ ิดตาม] ติดตามไปข้างหลัง เสด็จไปเรื อนของเศรษฐีนนั เสวย
่
็
ภัตตาหารเสร็ จแล้ว กทรงแสดงธรรมโปรด
จบเทศนา นางสุ ชาดามารดาและภริ ยาเกาของพระยสะ
กดํ็ ารงอยู่
ั งสะใภ้ กดํ็ ารงอยูใ่ น “เตวาจิกสรณะ” คือ ถึง
ใน “พระโสดาปัตติผล” ในวันนัน นางสุ ชาดากนหญิ
่
่
พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ครบ ๓ เป็ นสรณะ นีเป็ นความยอในเรื
องนัน สวนโดยพิ
สดาร เรื องนี
่ พระศาสดาเมือทรงสถาปนาเหลาอุ
่ บาสิ กาไว้ในตําแหนงตางๆ
่ ่
มาแล้วในคัมภีร์ขนั ธกะ ภายหลังตอมา
่
ตามลําดับ จึงทรงสถาปนาอุบาสิ กาผูน้ ีไว้ในตําแหนงเลตทั
คคะเป็ น “เลิศกว่ าพวกอบาสิ
ุ กา ผ้ ูถึงสรณะ” แล
จบ อรรถกถาสูตรที ๑ --------------------------ยศวรรคที ๕๖
๕๕๑. อรรถกถาสเถราปทาน
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม่ ๙ ภาค ๑ - หน้าที 420–427 FILE 72)
่
่
พึงทราบเรื องราวในอปทานที ๑ แหงวรรคที
๕๖ ดังตอไปนี
:–
่
็ เคยบําเพ็ญ
อปทานของทานพระยสเถระ
มีคาํ เริ มต้นวา่ “มหาสนทฺุ ทํ โอคฺคยฺห” ดังนี แม้พระเถระรู ปนี กได้
่
กุศลมาแล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ ได้สงั สมบุญอันเป็ นอุปนิสยั แหงพระนิ
พพานไว้เป็ นอันมากใน
่ เป็ นนาคราชผูม้ ีอานุภาพมาก ได้นาํ
ภพนันๆ ในกาลแห่ งพระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระนามวา่ “สเมธะ
ุ ” ทานได้
่
ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็ นประมุขไปยังภพของตนแล้วได้ถวายมหาทาน ได้ถวายไตรจีวรทีมีคามากให้
พระ
่ า และเครื องสมณบริ ขารทังปวงอันมีคามากกะพระภิ
่
ผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงครองได้ถวายคู่แหงผ้
กษุรู ปละคู่
่
ด้วยบุญกรรมอันนัน เขาได้ท่องเทียวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ในกาลแหงพระผู
ม้ ีพระภาคเจ้าพระนาม
ิ นบุตรเศรษฐี นําเอารัตนะ ๗ ประการบูชารอบต้นมหาโพธิ ในกาลแหงพระผู
่
วา่ “สิ ทธัตถะ” ได้เกดเป็
ม้ ีพระ
ภาคเจ้าพระนามวา่ “กัสสปะ”ได้บวชแล้วในพระศาสนา ได้บาํ เพ็ญสมณธรรม
่ เขาจึงได้ท่องเทียวไปในเฉพาะแตสุ่ คติอยางเดี
่ ยว ในกาลแหงพระผู
่
ด้วยความประพฤติอยางนี
ม้ ีพระภาค
ิ
เจ้าของเราทังหลาย เป็ นบุตรของเศรษฐีผมู ้ ีสมบัติมาก ในกรุ งพาราณสี ได้บงั เกดในท้
องของธิดาเศรษฐี ชือ
่
่
นางสชาดา
ผูถ้ วายข้าวปายาสผสมนํามันแดพระผู
ม้ ีพระภาคเจ้า ว่าถึงชือ เขาชือวา่ “ยสะ” เป็ นผูล้ ะเอียดออน
ุ
่ ง ยสะนันมีปราสาท ๓ หลัง คือ หลังหนึง สําหรับอยูใ่ นฤดูหนาว หลังหนึงสําหรับอยูใ่ นฤดูร้อน หลัง
อยางยิ
หนึงสําหรับอยูใ่ นฤดูฝน เขาอยูใ่ นปราสาทฤดูฝน ตลอด ๔ เดือนในฤดูฝน มีนกั ดนตรี สตรี ลว้ นบําเรออยู่
่
่
มิได้ลงมายังพืนปราสาทชันลางเลย
เขาอยูบ่ นปราสาทประจําฤดูหนาวตลอด ๘ เดือน ปิ ดบานประตูหน้าตาง
่ ทดี อยูป่ ระจําบนปราสาทนันนันแล เขาอยูบ่ นปราสาทประจําฤดูร้อน อันสมบูรณ์ดว้ ยบานประตู
อยางสนิ
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่
ิ
ี ั
และหน้าตางมากมายอยู
ป่ ระจําบนปราสาทนันนันแล กจการงานที
เกยวกบการนั
ง เป็ นต้น บนภาคพืนไมมี่
่ เขาลาดพืนให้เต็มไปด้วยปุยนุ่นและปุยงิว เป็ นต้น แล้ว จึงทําการงาน
เพราะมือและเท้าของเขาละเอียดออน
บนหมอนทีรองพืนนัน
่
ํ งบําเรอขับกลอมอยู
่
่ ยสกุลบุตรนอนหลับกอนเขา
เมือความเพียบพร้อมด้วยกามคุณทัง ๕ กาลั
คล้ายเทวบุตร
่ นแล แม้เมือพวกบริ วารชนนอนหลับ และประทีปนํามันยังลุกโพลงอยูต่ ลอดราตรี
ผูอ้ ยูใ่ นเทวโลกอยางนั
่
่ ยสกุลบุตรตืนกอนเขาทั
ครันตอมา
งหมด ได้พบเห็นบริ วารชนของตนนอนหลับใหล บางนางกมี็ พณ
ิ อยูท่ ี
็
รักแร้ บางนางกมี็ ตระโพนอยูท่ ีข้างลําคอ บางนางกมี็ เปิ งมางอยูท่ ีรักแร้ บางนางกสยายผม
บางพวกกมี็
็ ่ อละเมอ บางพวกกนอนแบมื
็
นําลายไหล บางพวกกบนเพ้
อคล้ายซากศพในป่ าช้า ครันได้มองเห็นแล้ว โทษ
่ ลบุตรนัน จิตเบือหนายแล้
่ วมีความดํารงมัน
จึงได้ปรากฏชัดแกยสกุ
่ ทานวา่ “ผ้ เู จริ ญทังหลาย ทีนีว่ ุนวายหนอ ผ้ เู จริ ญทังหลาย ทีนีขัดข้ อง
ลําดับนันแล ยสกุลบุตร จึงได้เปลงอุ
หนอ” ลําดับนันแล ยสกุลบุตรจึงสวมรองเท้าทองคํา เข้าไปยังประตูนิเวศน์ พวกอมนุษย์เปิ ดประตูแล้วด้วย
คิดวา่ “ใครๆ อย่ าทําอันตรายแก่ยสกลบตร
ุ ุ เพือจะได้ ออกจากเรื อนบวช” ดังนี ลําดับนันแล ยสกุลบุตรจึงเข้า
ไปยังประตูพระนคร พวกอมนุษย์เปิ ดประตูแล้วด้วยคิดวา่ “ใครๆ อย่ าทําอันตรายแก่ ยสกลบตร
ุ ุ เพือจะได้
ออกจากเรื อนไปบวช” ดังนี ลําดับนัน ยสกุลบุตร จึงได้เข้าไปยังป่ าอิสิปตนมฤคทายวันแล
็
กในสมั
ยนันแล พระผูม้ ีพระภาคเจ้า เสด็จลุกขึนในเวลาเช้ามืดเสด็จจงกรมในเวลาจงกรม พระผูม้ ีพระภาค
่
เจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นยสกุลบุตรแตไกลเที
ยว ครันได้ทอดพระเนตรเห็นแล้ว จึงเสด็จลงจากทีจงกรม
่ ทานในทีไมไกลพระผู
่
ประทับนังบนบัญญัตตาอาสน์ ลําดับนันแล ยสกุลบุตร ได้เปลงอุ
ม้ ีพระภาคเจ้าวา่ “ผ้ ู
เจริ ญทังหลาย ทีนีว่ ุนวายหนอ ผ้ เู จริ ญทังหลาย ทีนีขัดข้ องหนอ” ดังนี
ลําดับนันแล พระผูม้ ีพระภาคเจ้า ได้ตรัสกะยสกุลบุตรนันวา่ “ยสะ ทีนีแลไม่ วุ่นวาย ทีนีไม่ ขัดข้ อง ยสะ เธอ
่ งวา่ “เราได้ ยนิ ว่ าทีนีไม่ วุ่นวาย
จงมานังเถิด เราจักแสดงธรรมให้ เธอฟัง” ลําดับนันแล ยสกุลบุตร ดีใจราเริ
ทีนีไม่ ขัดข้ อง” ดังนีแล้ว ดีใจ ถอดรองเท้าทองคําออกแล้ว เข้าไปเฝ้ าพระผูม้ ีพระภาคเจ้า ครันเข้าไปเฝ้ าแล้ว
จงถวายบังคมพระผูม้ ีพระภาคเจ้าแล้ว กนั็ ง ณ ทีสมควรข้างหนึง พระผูม้ ีพระภาคเจ้า ได้ตรัสแสดง “อนปุุ
พพิกถา” คือ (๑) ทานกถา (๒) ศีลกถา (๓) สัคคกถา (๔) โทษของกามทังหลาย ความตําช้ าคือสังกิเลส แล้ว
่ ลบุตรผูนั้ งแล้ว ณ สวนข้
่ างหนึงแล้วแล ในคราวทีพระผูม้ ี
ทรงประกาศ (๕) อานิสงส์ ในเนกขัมมะ แกยสกุ
พระภาคเจ้า ได้ทรงทราบถึงยสกุลบุตรนันวา่ “มีจิตสมควร มีจิตอ่ อนโยน มีจิตปราศจากนิวรณ์ มีจิตร่ าเริ ง มี
จิตแจ่ มใส” จึงได้ทรงประกาศพระธรรมเทศนาทีพระพุทธเจ้าทังหลายทรงยกขึนแสดงเอง อันได้แก่ “ทกข์
ุ –
่ ล
ิ นแกยสกุ
สมทัุ ย–นิโรธ–และ–มรรค” จิตอันปราศจากธุลี จิตอันปราศจากมลทิน คือ “ธรรมจักษุ”ได้เกดขึ
บุตร ณ ทีนังนันนันเองวา่ “สิงใดสิงหนึง มีเหตเป็ุ นแดนเกิด สิงนันทังหมดล้ วนมีความดับเป็ นธรรมดา”
เปรี ยบเหมือนผ้าอันบริ สุทธิ สะอาดปราศจากจุดดํา พึงควรรับนําย้อมทีดีได้ทนั ที
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่ นยสกุลบุตร จึงเข้าไปหาทานเศรษฐี
่
ลําดับนันแล มารดาของยสกุลบุตรนัน ไปยังปราสาท มองไมเห็
คหบดี
่
่
พอเข้าไปหาแล้วจึงกลาวกะทานเศรษฐี
คฤหบดีนนั วา่ “ท่ านคฤหบดี ยสะ บตรของท่
านไม่ เห็นปรากฏ”
ุ
่
่
็ าไปยังป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน
ลําดับนันแล ทานเศรษฐี
คหบดี จึงสงพวกทู
ตม้าเร็ วไปทัง ๔ ทิศแล้ว ตนเองกเข้
่
่
ทานเศรษฐี
คฤหบดี ได้พบแตรองเท้
าทองคําถอดไว้ ครันเห็นแล้ว จึงได้ติดตามเข้าไป พระผูม้ ีพระภาคเจ้า ได้
ทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีคฤหบดี ผูม้ าแตที่ ไกลทีเดียว ครัน ได้ทอดพระเนตรเห็นแล้ว พระผูม้ ีพระภาคเจ้า
ได้ทรงมีพระดําริ วา่ “ไฉนหนอ เราพึงแสดงฤทธิให้ เศรษฐีคฤหบดีผ้นู ังอย่ แู ล้ วในทีนีมองไม่ เห็นยสกลบตรผ้
ุ ุ ู
นังอย่ แู ล้ วในทีนี” ดังนี
่
ลําดับนันแล พระผูม้ ีพระภาคเจ้า จึงได้แสดงฤทธิอยางพระดํ
าริ แล้ว ลําดับนัน เศรษฐีคฤหบดี จึงเข้าไปเฝ้ า
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าครันแล้วได้กราบทูลพระผูม้ ีพระภาคเจ้าวา่ “ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ พระผู้มีพระภาคเจ้ า ได้
เห็นยสกุลบุตรบ้ างไหม” พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ “ท่ านคฤหบดี เชิ ญนังก่ อน ท่ านนังแล้ วในทีนี ก็จึงได้
่
่
่ น จักได้เห็นยสกุล
เห็นยสกุลบุตรผู้นังอยู่แล้ วในทีนี” ตอมาเศรษฐี
คฤหบดี คิดวา่ นัยวาเรานั
งแล้วในทีนีเทานั
่ งดีใจ ถวายบังคมพระผูม้ ีพระภาคเจ้า นัง ณ ทีสมควรข้าง
บุตรผูน้ งั อยูแ่ ล้วในทีนีเป็ นแน่ ดังนีแล้ว จึงราเริ
หนึงแล้ว
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดง “อนปพพิ
ุ ุ กถา” คือ (๑) ทานกถา (๒) ศีลกถา (๓) สัคคกถา (๔) โทษของ
่
กามทังหลาย ความตําช้ าคือสังกิเลส แล้วทรงประกาศ (๕) อานิสงส์ ในเนกขัมมะ แกเศรษฐี
คฤหบดีผนู ้ งั อยู่
่
แล้ว ณ ทีสมควรนันแล ทานเศรษฐี
คฤหบดี เป็ นผูม้ ีความเชือในคําสังสอนของพระศาสดา โดยมิตอ้ งอาศัย
ผูอ้ ืนเป็ นปัจจัย ได้กราบทูลกะพระผูม้ ีพระภาคเจ้าวา่ “ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ พระดํารั สน่ ายินดียิงนัก ข้ าแต่
พระองค์ ผ้ เู จริ ญ พระดํารั สน่ ายินดียิงนัก ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ เปรี ยบเหมือนบุคคลหงายของทีควํา เปิ ดของที
ปิ ด บอกทางแก่ คนหลงทาง หรื อจุดไฟให้ สว่ างไสวในทีมืด ด้ วยคิดว่ ารู ปทังหลาย ย่ อมปรากฏแก่ คนนัยน์ ตา
ดี ดังนีฉั นใด พระผู้มีพระภาคเจ้ าก็ฉันนันเช่ นกัน ทรงแสดงประกาศธรรมโดยอเนกปริ ยายแล้ วแล ข้ าแต่
พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ข้ าพระองค์ ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ า พระธรรมเจ้ า และพระภิกษุสงฆ์ ว่าเป็ นสรณะ ขอพระผู้
มีพระภาคเจ้ าจงทรงจําข้ าพระองค์ ว่าเป็ นอุบาสกตังแต่ วนั นีเป็ นต้ นไป ข้ าพระองค์ ขอถึงสรณะจนตลอดชี วิต”
่
่ งสรณะ ๓] คนแรกในโลก แล
ทานเศรษฐี
นนั ได้ เป็ นอุบาสก [ผูก้ ลาวถึ
ลําดับนันแล เมือพระศาสดาทรงแสดงธรรมแกบิ่ ดาของยสกุลบุตร ยสกุลบุตรได้พิจารณาถึงภูมิธรรมตามที
คนเห็นแล้ว ตามทีตนทราบแล้ว จิตหลุดพ้นจากอาสาวะทังหลายเพราะไมยึ่ ดมัน ลําดับนันแล พระผูม้ ีพระ
ภาคเจ้าได้ทรงมีพระดําริ วา่ “เมือเราแสดงธรรมแก่ บิดาของยสกุลบุตร ยสกุลบุตรก็พิจารณาถึงภูมิธรรม
ตามทีตนเห็นแล้ ว ตามทีตนทราบแล้ ว จิ ตหลุดพ้ นแล้ วจากอาสวะทังหลายเพราะไม่ ยึดมัน ยสกุลบุตรไม่
สมควรเวียนมา เพือความเป็ นคนเลว เพือบริ โภคกามคุณ เหมือนคนครองเรื อนในกาลก่ อน ถ้ ากระไรเราพึง
ระงับอิทธาภิสังขารนันเสี ย”
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่
ลําดับนัน พระผูม้ ีพระภาคเจ้า จึงได้ทรงระงับอิทธาภิสงั ขารนันเสี ย ทานเศรษฐี
คฤหบดีได้เห็นแล้วซึงยสกุล
่
บุตรผูน้ งั อยูแ่ ล้วแล ครันได้เห็นแล้วจึงได้กลาวกะยสกุ
ลบุตรนันวา่ “พ่ อยสะเอ๋ ย…! มารดาของเจ้ า กําลังได้
ประสบความเศร้ าโศกปริ เทวนาการมาก เจ้ าจงให้ ชีวิตแก่ มารดาเถิด” ลําดับนันแล ยสกุลบุตรได้แลดูพระผูม้ ี
พระภาคเจ้า
่
ลําดับนัน พระผูม้ ีพระภาคเจ้าได้ตรัสกะทานเศรษฐี
คฤหบดีนนั วา่ “ท่ านคฤหบดี ท่ านจะสําคัญยสกุลบุตรนัน
อย่ างไร ธรรมทียสกุลบุตรได้ เห็นแล้ ว ได้ ทราบแล้ ว ด้ วยเสกขญาณ ด้ วยเสกขทัสสนะ เหมือนกับท่ าน เมือย
สกุลบุตรนัน พิจารณาถึงภูมิธรรมตามทีตนเห็นแล้ ว ตามทีตนทราบแล้ ว จิตก็หลุดพ้ นจากอาสวะทังหลาย
เพราะไม่ ยึดมันเขาเป็ นผู้สมควรเพือจะเวียนมาเพือความเป็ นคนเลว เพือบริ โภคกามคุณเหมือนคนครองเรื อน
่
ในกาลก่ อนอย่ างนันหรื อ” ทานเศรษฐี
กราบทูลวา่ “มิใช่ อย่ างนัน พระเจ้ าข้ า”
พระศาสดาตรัสวา่ “ดูก่อนคฤหบดี ธรรมทียสกุลบุตรได้ เห็นแล้ ว ได้ ทราบแล้ วด้ วยเสกขญาณ ด้ วยเสกขทัส
สนะ เหมือนกับท่ านแต่ เมือยสกุลบุตรนัน ได้ พิจารณาถึงภูมิธรรมตามทีตนเห็นแล้ ว ตามทีคนทราบแล้ ว จิตก็
หลุดพ้ นแล้ วจากอาสวะทังหลายเพราะไม่ ยึดมัน ท่ านคฤหบดี ยสกุลบุตรแล เป็ นผู้ไม่ สมควรเวียนมาเพือ
ความเป็ นคนเลว เพือบริ โภคกามคุณ เหมือนกับคนครองเรื อน ในกาลก่ อนเลย”
่
ทานเศรษฐี
คหฤบดี ได้กราบทูลวา่ “ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญเป็ นลาภของยศกุลบุตรแล้ วหนอ ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ ู
เจริ ญ ยสกุลบุตรได้ ดีแล้ วหนอ จิตของยสกุลบุตรหลุดพ้ นแล้ วจากอาสวะทังหลาย เพราะไม่ ยึดมัน ข้ าแต่
พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้ าจงทรงรั บนิมนต์ เสวยภัตตาหาร ในวันพรุ่ งนี โดยมียสกุลบุตรเป็ น
ปั จฉาสมณะเถิด” พระผูม้ ีพระภาคเจ้าได้ทรงรับนิมนต์โดยดุษณี ภาพแล้ว
่
่
ลําดับนันแลทานเศรษฐี
คฤหบดี ทราบวาพระผู
ม้ ีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์แล้ว จึงลุกขึนจากทีนังถวายบังคม
พระผูม้ ีพระภาคเจ้า กระทําประทักษิณแล้วหลีกไป ลําดับนันแล ยสกุลบุตร เมือเศรษฐีคฤหบดีหลีกไปไม่
็ กราบทูลกะพระผูม้ ีพระภาคเจ้าด้วยคํานีวา่ “ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ข้ าพระองค์ พึงได้ บรรพชา
นาน กได้
อุปสมบทในสํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้ าเถิด” พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ “จงเป็ นภิกษมาเถิ
ุ ด” แล้วได้ตรัส
วา่ “ธรรมเรากล่าวไว้ ดีแล้ ว จงประพฤติพรหมจรรย์ เพือทําทีสดแห่
ุ งทกข์
ุ โดยชอบเถิด” พระวาจานันแลได้
่ ม้ ีอายุนนั กครั
็ นทานเป็
่ นพระอรหันต์แล้ว เกดความโสมนั
ิ
เป็ นอุปสมบทของทานผู
สใจ เมือจะประกาศ
่ จึงกลาวคํ
่ าเริ มต้นวา่ “มหาสมทฺุ ทํ โอคฺคยฺห” ดังนี
เรื องราวทีตนได้เคยประพฤติมาแล้วในกาลกอน
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่ น บทวา่ “สมทฺุ ท”มี
บรรดาบทเหลานั
ํ ความหมายวา่ ชือวา่ “สมทร
ุ ” เพราะอันบุคคลพึงแสดงชีดว้ ยดี ด้วย
่
แหวนตรา อีกความหมายหนึงชือวา่ “สมทร
ุ ”เพราะผุดขึน กระเพือม ชําระด้วยดี คือทําเสี ยงครันครื น ยอม
เคลือนไหวเป็ นลูกคลืน สมุทรนันด้วย ใหญด้่ วย ชือวา่ “มหาสมทร
ุ ”ซึ งมหาสมุทรนัน บทวา่ “โอคฺคยฺห”
่
่ าไป
ความวา่ จมลงแล้ว เข้าไปภายในคือเข้าไปภายในมหาสมุทรนัน กคํ็ าวา่ “โอคฺคยฺห”ความวาไหลทวมเข้
่ นทุติยาวิภตั ติ ลงในอรรถแหงฉั
่ ฏฐีวิภตั ติ
ในภายในคือไหลเข้าไปภายในมหาสมุทรนัน บทนันพึงทราบวาเป็
บทวา่ “ภวนํ เม สมาปิ
ุ ตํ”ความวา่ ชือวา่ “ภวนะ” เพราะเป็ นทีมี ทีเกดิ ทีอยูอ่ าศัย คือ เป็ นทีเลียงชีวติ อยูด่ ว้ ย
่ ดว้ ยเรื อนยอดมี
อิริยาบถ ๔ ในทีอยูน่ นั วิมานนันเป็ นของเรา ปราสาทนันคือนครทีเราสร้างไว้แล้วเป็ นอยางดี
่ ดว้ ยกาลั
ํ งของตน
ปราการ ๕ แหง่ หมายความวา่ สร้างเป็ นอยางดี
บทวา่ “สนิุ มฺมิตา โปกฺขรณี”ความวา่ ชือวา่ “โปกขรณี” เพราะเป็ นสระใหญดี่ ถึง ไป เป็ นไป สร้างไว้แล้วโดย
่ และ นําหวาน เป็ นต้น บทวา่ “จกฺ
ครู่ เดียว อธิบายวา่ เพราะสร้างให้มีพร้อมด้วย ปลา เตา่ ดอกไม้ ทราย ทาลง
ึ ้ นลือ
กวากปกชิ
ู ู ตา” เชือมความวา่ สระโปกขรณี นนั มีนกจากพราก ไกป่่ า และ หงส์ เป็ นต้น ร้องกกกองบั
่ ่ ไป การพรรณนาถึง แมนํ่ า ป่ า สัตว์ปีกชนิดสองเท้าและสี เท้า การได้พบเห็นพระผูม้ ี
เสี ยง เบืองหน้าตอแตนี
่
พระภาคเจ้าพระนามวา่ “สเมธะ
ม้ ีพระภาคเจ้าพระนามวา่
ุ ” และการนิมนต์แล้ว ถวายทานตามลําดับแดพระผู
ํ
่ เดียว
“สเมธ
โดยงายที
ุ ะ”ทุกประเด็นบัณฑิตพอจะกาหนดได้
ในบทวา่ “โลกาหติุ ปฏิคฺคหํ”นี มีความหมายวา่ เครื องบูชาและสักการะในโลก เรี ยกวา่ “โลกาหติุ”พระผูม้ ี
่
พระภาคเจ้ายอมทรงรั
บเครื องบูชาและสักการะของ “ชาวโลก” คือ กามโลก–รู ปโลก–อรู ปโลก เพราะเหตุนนั
จึงรวมเรี ยกวา่ “โลกาหติุ ปฏิคฺคหํ”อธิบายวา่ ซึงพระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระนามวา่ “สเมธะ
ุ ”
ี ั
ํ
่
เรื องราวเกยวกบการประทานพยากรณ์
และการบรรลุพระอรหัตผลทีเหลือ บัณฑิตพอจะกาหนดรู
้ได้โดยงาย
ทีเดียว
จบ อรรถกถายสเถราปทาน ----------------------
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ด้วยเหตุนี จึงแนะนําให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมพิจารณาให้เห็นธรรมในเรื อง “อนปพพิ
ุ ุ กถา” ของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ได้แก่ (๑) ทานกถา (๒) ศีลกถา (๓) สัคคกถา (๔) โทษของกามทังหลาย ความตําช้ าคือสังกิเลส แล้วทรง
่
ประกาศ (๕) อานิสงส์ ในเนกขัมมะ โดยเฉพาะ (๑) “โทษในกามฉันทะ” คือ ธรรมไมอุ่ ปการะแกสมาธิ
ทําให้
่
จิตเศร้าหมองรับคุณธรรมได้ยาก กบั (๒) “อานิสงส์ ในเนกขัมมะ” คือ ธรรมอุปการะแกสมาธิ
ทําให้จิตใจผุด
่ เป็ นสมาธิ ปราศจากนิ วรณ์ได้ ซึ งธรรมทัง ๒ นัน ตางกเป็
่ ็ น “อกุศลธรรม” กบั “กุศลธรรม” ตอกนและ
่ ั
ผอง
่ จะได้ “ดวงตาเห็นธรรม” เพราะเกดปั
ิ ญญาเห็นธรรมตามเป็ นจริ งใน “พระธรรมจักร” คือ เห็น
กนั กอนที
ธรรมในหมวด “อัพยากตธรรม” เพิมเข้ามาอีก อันเป็ นการรู ้เห็นระดับจิตในภูมิทงั ๔ หรื อ “ธรรมทังปวง”
หมายถึง ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–กุศลธรรม–อกุศลธรรม–อัพยากตธรรม–กามาวจรธรรม–รู ปาวจร
่ ส่ วนเกยวพั
ี นธ์กบหลั
ั กธรรม (๑) “มัชฌิมาปฏิทา” และ
ธรรม–อรู ปาวจรธรรม–โลกุตตรธรรม ตามลําดับ วามี
่ จากนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมกควรคิ
็
(๒) “อริ ยสัจจ์ ๔” อยางไร
ดพิจารณาถึง (๑) ศีลทีบริสุ ทธิ [อธิ สีลสิ กขา] ด้วย
ข้อประพฤติปฏิบตั ิดว้ ย ได้แก่ สัมมาวาจา–วจีสุจริ ต ๔ สั มมากัมมันตะ–กายสุ จริ ต ๓ สั มมาอาชี วะ–ประกอบ
่
่ เว้นการทําชัว ๑ ทําความดีให้ถึงพร้อม ๑ (๒) จิตทีบริสุ ทธิ [อธิจิตตสิ กขา] ด้วยข้อ
อาชีพสุ จริ ต กลาวโดยยอ
ประพฤติปฏิบตั ิดว้ ย ได้แก่ สั มมาวายามะ–สัมมัปปธาน ๔ สัมมาสติ–สติปัฏฐาน ๔ สั มมาสมาธิ–รู ปฌาน ๔
่
่ ทําจิ ตของตนให้สะอาดบริ สุทธิ เป็ นสมาธิ ปราศจากนิ วรณ์ นันคือ ให้มีความถึงพร้ อมด้วย
กลาวโดยยอ
“ปั ญญาในสมาธิ ” และ (๓) ปั ญญาทีบริ สุ ทธิ [อธิ ปั ญญาสิ กขา] ด้วยข้อประพฤติ ปฏิ บตั ิ ด้วย ได้แ ก่
่ อริ ยสั จ จ์ ๔–ปฏิ จ จสมุป บาท ๑๒–ไตรลั ก ษณ์ นัน คื อ
สั ม มาทิ ฏ ฐิ –หลัก ธรรมในพระพุ ท ธศาสนา เชน
่
่ ให้ มี ค วามถึ ง พร้ อ มด้ว ย “ปั ญ ญาในวิ ปั ส สนา”
ไตรสิ ก ขา สั ม มาสั ง กั ป ปะ–กุ ศ ลวิ ต ก ๓ กลาวโดยยอ
่ งเป็ น
[วิปัสสนาภูมิ–ปั ญญาภูมิ] นันคือ “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” นันเอง อนึ ง ข้อทีพึงทําความเข้าใจให้แจมแจ้
สําคัญ คือ พระพุทธโอวาท ข้อ ๓ คือ ทําจิตให้สะอาดบริ สุทธิ เป็ นสมาธิ ปราศจากนิ วรณ์ ในคําวา่ “นิวรณ์ ”
่ [ปั จจนิกธรรม] และมีธรรมตรงกนข้
ั ามอยางไร
่ [สมณธรรม–สม
นัน มีองค์ประกอบด้วยอกุศลธรรมอยางไร
่ นี
ธรรม] มีลาํ ดับกระบวนการคิด ๔ ขันตอน ดังรายละเอียดในภาพประกอบข้างลาง
(๑) ให้พิจารณาภาษิตของพระตถาคตผูม้ ีพระภาคเจ้า ดังนี
ครังนัน พระผูม้ ีพระภาคเจ้าได้ทรงพระดําริ วา่ “เมือแสดงธรรมแก่ บิดาของยสกุลบุตรอยู่ จิตของย
สกุลบุตร ผ้ พู จิ ารณาเห็นภมิู ธรรมตามทีตนได้ เห็นแล้ ว ได้ รู้แจ้ งแล้ ว พ้นแล้ วจากอาสวะทังหลาย
เพราะไม่ ถอื มัน ยสกุลบุตรไม่ ควรจะกลับเป็ นคฤหั สถ์ บริ โภคกาม เหมือนเป็ นคฤหั สถ์ ครั งก่ อน
่ เห็น] นันได้
ถ้ ากระไร เราพึงคลายอิทธาภิสังขาร [แสดงฤทธิปาฏิหาริ ยพ์ รางตัวปิ ดบังไว้ไมให้
แล้ ว” (พระวินยั ปิ ฎก มหาวรรค เลม่ ๔ ภาค ๑ - หน้าที 65 FILE 06)
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่ ข้อความวา่ (๑) “ผ้ ูพิจารณาเห็นภมิู ธรรมตามทีตนได้
(๒) ให้พิจารณาเปรี ยบเทียบและเทียบเคียงระหวาง
เห็นแล้ ว ได้ รู้แจ้ งแล้ ว พ้ นแล้ วจากอาสวะทังหลาย เพราะไม่ ถอื มัน” กบั คําวา่ (๒) “จิตประภัสสร” ดังนี

อวิชชา
อโยนิโสมนสิ การ
ธรรมไม่ อุปการะแก่ สมาธิ ๘
อกุศลธรรมทังปวง
ปัจจนิกธรรม

จิตประภัสสร
ฌาน [วิชชา ๓]–ญาณ [อภิญญา ๖]
โยนิโสมนสิ การ
ธรรมอุปการะแก่ สมาธิ ๘
กุศลธรรมทังปวง
สมณธรรม–สมธรรม
ปัญญาในสมาธิ [สติ]
ปัญญาในวิปัสสนา [สัมปชัญญะ]
รู ปฌาน ๔
มหาวิปัสสนา ๑๘
อรู ปฌาน ๔
อริ ยมรรค ๔

่ จจนิกธรรมกบสมณธรรมและสมธรรม
ั
ภาพประกอบ ๑: นิวรณ์แหงปั
(๓) ให้พิจารณาศึกษาค้นคว้าใน คําวา่ “สมธรรม” ดังนี
[๗๒๕] คําวา่ “สมธรรม” [ธรรมสงบ] ความวา่:
ฝ่ ายสมถพละ [ปั ญญาในสมาธิ]
[๑] ในอันดับ ข้ อ ๑–๗ คือ ญาณในธรรมอปการะแก่
สมาธิ ๘
ุ
่
(๑) เพราะทานละ
“กามฉั นทะ” ได้แล้ว “เนกขัมมะ” จึงเป็ น “สมณธรรม”
่
(๒) เพราะทานละ
“พยาบาท” ได้แล้ว “อัพยาบาท” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๓) เมือทานละ
“ถีนมิทธะ” ได้แล้ว “อาโลกสัญญา” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๔) เพราะทานละ
“อุทธัจจะ” ได้แล้ว “อวิกเขปะ” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๕) เพราะทานละ
“วิจิกิจฉา”ได้แล้ว “ธรรมววัตถาน” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๖) เพราะทานละ
“อวิชชา” ได้แล้ว “ฌาน” [ญาณ] จึงเป็ นสมธรรม
่
(๗) เพราะทานละ
“อรติ” ได้แล้ว “ปราโมทย์ ” จึงเป็ นสมธรรม
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[๒] ในอันดับ ข้ อ ๘–๑๑ คือ รปฌาน
๔
ู
่
ั ] จึงเป็ นสมธรรม
(๘) เพราะทานละ
“นิวรณ์ ” ได้แล้ว “ปฐมฌาน” [วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั ] จึงเป็ นสมธรรม
่
(๙) เพราะทานละ
“วิตก–วิจาร” ได้แล้ว “ทติุ ยฌาน” [ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
่
ั ] จึงเป็ นสมธรรม
(๑๐) เพราะทานละ
“ปี ติ” ได้แล้ว “ตติยฌาน” [สุ ข–เอกคคตา
่
ั
(๑๑) เพราะทานละ
“สุข” ได้แล้ว “จตตถฌาน
” [อุเบกขา–เอกคคตา
= จิตประภัสสร] จึงเป็ นสมธรรม
ุ
[๓] ในอันดับ ข้ อ ๑๒–๑๕ คือ อรปฌาน
๔
ู
่
(๑๒) เพราะทานละ
“รู ปสัญญา–ปฏิฆสัญญา–นานัตตสัญญา” ได้แล้ว “อากาสานัญจายตนสมาบัติ” จึง
เป็ นสมธรรม
่
(๑๓) เพราะทานละ
“อากาสานัญจายตนสัญญา” ได้แล้ว “วิญญาณัญจายตนสมาบัติ” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๑๔) เพราะทานละ
“วิญญาณั ญจายตนสัญญา” ได้แล้ว “อากิญจัญญายตนสมาบัติ” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๑๕) เพราะทานละ
“อากิญจัญญายตนสัญญา” ได้แล้ว “เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ” จึงเป็ นสมธรรม
ฝ่ ายวิปัสสนาพละ [ปั ญญาในวิปัสสนา]
[๔] ในอันดับ ข้ อ ๑๖–๓๓ คือ มหาวิปัสสนา ๑๘
่
(๑๖) เพราะทานละ
“นิจจสัญญา” ได้แล้ว “อนิจจานปัุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๑๗) เพราะทานละ
“สุขสัญญา” ได้แล้ว “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๑๘) เพราะทานละ
“อัตตสัญญา” ได้แล้ว “อนัตตานปัุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๑๙) เพราะทานละ
“นันทิสัญญา” [ความเพลิดเพลิน] ได้แล้ว “นิพพิทานปัุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๒๐) เพราะทานละ
“ราคสัญญา” ได้แล้ว “วิราคานปัุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๒๑) เพราะทานละ
“สมุทยสัญญา” ได้แล้ว “นิโรธานปัุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๒๒) เพราะทานละ
“อาทานสัญญา” [ความสําคัญโดยความถือมัน] ได้แล้ว “ปฏินิสสัคคานปัุ สสนา” จึง
เป็ นสมธรรม
่
่ นกอน
้ ] ได้แล้ว “ขยานปัุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
(๒๓) เพราะทานละ
“ฆนสัญญา” [สําคัญวาเป็
่
(๒๔) เพราะทานละ
“อายูหนา” [การประมวลมา] ได้แล้ว “วยานปัุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
่
่ งยืน] ได้แล้ว “วิปริ ณามานปัุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
(๒๕) เพราะทานละ
“ธุวสัญญา” [สําคัญวายั
่
(๒๖) เพราะทานละ
“นิมิตตสัญญา” ได้แล้ว “อนิมิตตานปัุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
่
่ ิ ] ได้แล้ว “อัปปณิหิตานปัุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
(๒๗) เพราะทานละ
“ปณิ ธิสัญญา” [การตังมันแหงกเลส
่
(๒๘) เพราะทานละ
“อภินิเวส” [ยึดมัน–อัตตาภินิเวส] ได้แล้ว “สญญตานปั
ุ
ุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
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่
่ นสาระ] ได้แล้ว “อธิปัญญาธรรม
(๒๙) เพราะทานละ
“สาราทานาภินิเวสะ” [ยึดมันด้วยยึดถือวาเป็
วิปัสสนา” จึงเป็ นสมธรรม [การเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิง]
่
(๓๐) เพราะทานละ
“สัมโมหาภินิเวส” [ยึดมันด้วยความลุ่มหลง] ได้แล้ว “ยถาภตญาณทั
สนะ” จึงเป็ น
ู
สมธรรม
่
(๓๑) เพราะทานละ
“อาลยาภินิเวส” [ยึดมันในอาลัย] ได้แล้ว “อาทีนวานปัุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๓๒) เพราะทานละ
“อัปปฏิสังขา” [ไมพิ่ จารณา] ได้แล้ว “ปฏิสังขานปัุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
่
ิ ] ได้แล้ว “วิวัฏฏนานปัุ สสนา” จึง
(๓๓) เพราะทานละ
“สังโยคาภินิเวสะ” [ยึดมันในการประกอบกเลส
เป็ นสมธรรม
[๕] ในอันดับ ข้ อ ๑๒–๑๕ คือ อริยมรรค ๔
่
(๓๔) เพราะทานละ
“กิเลสอันตังอยู่ในฐานเดียวกับทิฏฐิ ” ได้แล้ว “โสดาปัตติมรรค” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๓๕) เพราะทานละ
“กิเลสอย่ างหยาบ” ได้แล้ว “สกทาคามิมรรค” จึงเป็ นสมธรรม
่
“กิเลสอย่ างละเอียด” ได้แล้ว “อนาคามิมรรค” จึงเป็ นสมธรรม
(๓๖) เพราะทานละ
่
(๓๗) เพราะทานละ
“กิเลสทังปวง” ได้เด็ดขาดแล้ว “อรหัตตมรรค” จึงเป็ นสมธรรม
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๒ - หน้าที 802 FILE 69)
(๔) หาข้อสรุ ปเชิงทฤษฎีตามอรรถะแหง่ “โลกธรรม–โลกียธรรม–สังขตธรรม–อปาทิ
ุ นนธรรม” ตามลําดับ
่ และการดับลงแหงธ
่ รรม
ิ นแหงธรรมทั
่
โดยพิจารณาให้เห็นการเกดขึ
งหลาย [ปั จจนิกธรรม] เหลานี
่ คือ “ความสงบปั จจนิกธรรมทังหลาย” ข้อพึงสังเกต อีกประการหนึง
ทังหลาย [ปั จจนิกธรรม] เหลานี
่
คือ ในการพิจารณาธรรมทังหลาย หรื อ “มนสิ การกรรมฐาน” นัน ยอมหมายถึ
ง “การเจริญภาวนา
กรรมฐาน: สมถะกับวิปัสสนา” นันคือ การนังสมาธิ หรื อ การทําจิ ตให้ สงบจากนิวรณ์ ทังหลาย อัน
่ ได้แก่ (๑) “จินตามยปัญญา–สตมยปั
ญญา” [โยนิโสมนสิ การ–ปร
ประกอบด้วยกลุ่มปัญญา ๒ อยาง
ุ
โตโฆสะ] เพือให้เกดิ (๒) “ภาวนามยปัญญา” [โยนิโสมนสิ การ–ปฏิจจสมุปบาท ๑๒–นามรู ปปริ คคห
ญาณ–ธัมมัฏฐิติญาณ–จุตูปปาตญาณ–ทิพพจักขุญาณ] ทีเป็ นสัมปยุตตธรรมตลอดขันตอนในการ
ั กฐาน ทีหมายถึง “วิปัสสนาภมิู–ปัญญาภมิู” คือ ปั ญญาหยังรู ้ตามความเป็ นจริ ง ได้แก่
วิปัสสนากมมั
ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อินทรี ย์ ๒๒–อริ ยสัจจ์ ๔–ปฏิจจสมุปบาท–และ–ปฏิจจสมุปปั นนธรรม
ทังหลาย นันคือ อัทธา ๓–สังเขป ๔–สนธิ ๓–วัฏฏะ ๓–อาการ ๒๑–มูล ๒ และ กฎแห่ งกรรม–กฎกรรม
ั สสกตา] ถ้าไมเกดปั
่ ิ ญญาเหลานี
่ เรี ยกวา่ “กรรมฐานล้ม” [The Collapse of Mental
ของสัตว์ [กมมั
Development] แปลวา่ “ผีบ้านังสมาธิ” เพราะฉะนัน คําวา่ “โลก–โลกียะ” จึงหมายถึง “วัฏฏะ ๓–
ไตรวัฏฏ์ ” ในการปฏิบตั ิธรรมต้องการความเหนือโลก [โลกุตตระ] จึงหมายถึง “วิวัฏฏะ” นันเอง
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ดังนัน ในการปฏิบตั ิธรรมทางพระพุทธศาสนานัน เป็ นเรื องการใช้ปัญญาและการค้นคว้าศึกษาวิจยั ในธรรม
่
่ ่
ทังหลาย ผูท้ ีไมชอบเรี
ยนหนังสื อ จึงถือเป็ นบุคคลทีจะบรรลุ “โลกตตรธรรม
”ได้ยากพอสมควร แตไมได้
ุ
่ หมายถึง แค่
หมายความวา่ พวกทีเรี ยนสู งและเรี ยนเกง่ จะเป็ นผูตรั
้ สรู ้ธรรมได้เพียงฝ่ ายเดียว เพราะมันไมได้
เพียงเชาวน์ปัญญาฝ่ ายเดี ยว ยังตังประกอบด้วยฝ่ ายอารมณ์ ความรู ้ สึกอี กด้วย คือ จะต้องสามารถควบคุม
ั ญญาให้ได้จริ ง [เจโตวิมุตติ–ปั ญญาวิมุตติ] ไมใชเพี
่ ่ ยงข้างใดข้างหนึ งเทานั
่ น และ
พัฒนาทังอารมณ์กบปั
นอกจากนี ยังรวมถึง “ไหวพริบปฏิภาณ” [ความคิดริ เริ ม–ความคิดสร้างสรรค์–ความประยุกต์ดดั แปลง] นัน
่ กวิธี มีอุบายวิธีทีแยบคายในใจอยูเ่ สมอ ไมวาจะอยู
่่
คือ ความฉลาดในการคิดอยางถู
ใ่ นสมาธิ ภาวนาหรื อนอก
็ เชน่ (๑) มีความรอบร้ ูในเหตแห่
สมาธิภาวนากตาม
ุ งความเจริ ญ [อายโกศล = ความฉลาดในความเจริ ญ–รอบ
รู ้ทางเจริ ญ และเหตุของความเจริ ญ] (๒) มีความรอบร้ ูในเหตแห่
ุ งความเสือม [อปายโกศล = ความฉลาดใน
ความเสื อม–รอบรู ้ทางเสื อมและเหตุของความเสื อม] และ (๓) มีความรอบร้ ู ในแนวทางเลือกในการแก้ ไข
้
ปัญหาต่ างๆ นันได้ จริ ง [อุปายโกศล = ความฉลาดในอุบาย–รอบรู ้วิธีแกไขเหตุ
การณ์และวิธีทีจะทําให้
่
สําเร็ จ] ปั จจัยทีเหลือ คือ “โอกาส” ทีจะได้ใช้ปัญญาทังหลายอยางประสบเหมาะและได้
เหตุผลลัพธ์ตามเป็ น
่
จริ ง คือ เห็นความอัศจรรย์แหงปาฏิ
หาริ ยต์ ามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คําวา่ “โอกาส” [Opportunity
or Chance] คือ จังหวะทีบุคคลนันต้องแสวงหาให้เหมาะสมกบั “พฤติกรรม” [Behavior = กรรม ๓] และ
ั ] อันเป็ นทังปรัชญาและทฤษฎีตามหลักธรรม
“ความคิดเห็น” [ทิฏฐิ สัมปทา–สัมมาทิฏฐิ –สัมมาสังกปปะ
่
ทังหลายในพระพุทธศาสนา เพราะฉะนัน ในการบรรลุถึงอธิ คมธรรมนัน ยอมหมายถึ
ง ความพรั งพร้ อม
สมบูรณ์ แห่ งสิ งอันให้ สาํ เร็ จความปรารถนา–ผลสําเร็ จทีให้ สมความปรารถนา ทีเรี ยกวา่ “สมบัติ ๓” ดังนี
ภมิู ๔
(๑) กามาวจรภูมิ
(๑) มนุษยสมบัติ
(๒) รู ปาวจรภูมิ– (๓) อรู ปาวจรภูมิ (๒) เทวสมบัติ
(๔) โลกุตตรภูมิ
(๓)นิพพานสมบัติ

สมบัติ ๓
สมบัติในมนุษย์–สมบัติชนั มนุษย์
สมบัติในสวรรค์–สวรรคสมบัติ–ทิพยสมบัติ
สมบัติคือพระนิพพาน

ภาพประกอบ ๒: การเปรี ยบเทียบภูมิ ๔ กบั สมบัติ ๓ อันเนืองจากการปฏิบตั ิอริ ยมรรค
่
นอกจากนี ผูป้ ฏิบตั ิธรรมพึงคํานึ งถึง หลักธรรมทีสนับสนุ นให้ดาํ เนิ นวิถีให้ถูกธรรมในอีกสวนหนึ
ง ได้แก่
่
(๑) “ภัพพตาธรรม ๖” [การตอยอดธรรมให้
ไพบูลย์ยงิ ขึน] และ (๒) “นาถกรณธรรม ๑๐” [การถึงตนเอง] ใน
การศึกษาค้นคว้าวิจยั ธรรมเพิมเติมนัน เป็ นสิ งทีจะมองข้ามความสําคัญไม่ได้เด็ดขาด จะกลายเป็ นความ
่ ฒนาปั ญญาในตนเอง เพราะธรรมชาติของจิตใจและปั ญญานัน มีเรื อง
ประมาทในธรรม กลายเป็ นการไมพั
่ บเนืองอยูเ่ นืองๆ จึงเป็ นกจที
ิ สําคัญ ดังนี
ให้ศึกษาไมสิ่ นสุ ด ฉะนัน การมนสิ การกรรมฐานอยางสื
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“ภัพพตาธรรม ๖” หมายถึง ธรรมอันทําให้ เป็ นผู้ควรทีจะบรรลุกศุ ลธรรมทียังไม่ บรรลุและทํากุศลธรรมที
บรรลุแล้ วให้ เจริ ญเพิมพูน–คุณสมบัติทีทําให้ เป็ นผู้ควร เหมาะ สามารถ หรื อ พร้ อมทีจะได้ จะถึงสิ งดีงามที
ยังไม่ ได้ ไม่ ถึง และทําสิ งดีงามทีได้ ทีถึงแล้ วให้ เจริ ญเพิมพูน ได้แก่
ิ
(๑) “อายโกศล” คือ ฉลาดในหลักความเจริ ญ รู ้เข้าใจกระบวนเหตุปัจจัยทีจะทําให้เกดความเจริ
ญเพิมพูน
ิ
(๒) “อปายโกศล” คือ ฉลาดในหลักความเสื อม รู ้เข้าใจกระบวนเหตุปัจจัยทีจะทําให้เกดความสู
ญเสี ยเสื อม
้ ดทําดําเนินการให้สาํ เร็ จลุล่วง
(๓) “อปายโกศล
” คือ ฉลาดในอุบาย รู ้เข้าใจชํานาญในวิธีการทีจะแกไขจั
ุ
(๔) “ฉันทสั มปทา” คือ สร้างฉันทะทีจะบรรลุกศุ ลธรรมทียังมิได้บรรลุ
(๕) “อนรัุ กขนาปธาน–อินทรีย์สังวร” คือ ระวังรักษากุศลธรรมทีได้ลุถึงแล้ว
่ องไมยั่ งหยุดหรื อขาดตอน
(๖) “ชาคาริยานโยค
ุ ” คือ ทําให้สาํ เร็ จลุจุดหมายด้วยการกระทําตอเนื
“นาถกรณธรรม ๑๐” หมายถึง ธรรมอันกระทําทีพึง–ธรรมสร้ างทีพึง–คุณธรรมทีทําให้ ตนเป็ นทีพึงของตน
ได้ นันคือ “ตนเป็ นทีพึงแห่ งตน” [อัตตนาถะ = อัตตหิ ตสมบัติ (ข้อ ๑ ในพุทธคุณ ๒) –ความถึงพร้อมแหง่
่ ่ “พหการธรรม
ํ งหนุนในการ
ประโยชน์ตน] หรื อ เรี ยกอีกอยางวา
–ธรรมมีอุปการะมาก” เพราะเป็ นกาลั
ุ
่ างขวางไพบูลย์ได้แก่
บําเพ็ญคุณความดีทงั หลาย ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผอู ้ ืนให้สาํ เร็ จได้อยางกว้
(๑) “สี ล” คือ ความประพฤติดีงามสุ จริ ต รักษาระเบียบวินยั มีอาชีวะบริ สุทธิ
่ ยนมาก มีความรู ้ความเข้าใจลึกซึง
(๒) “พาหสจฺ
ุ จ” คือ ความเป็ นผูไ้ ด้ศึกษาเลาเรี
ั
(๓) “กลฺยาณมิตฺตตา” คือ ความมีกลยาณมิ
ตร การคบคนดี ได้ทีปรึ กษา และผูแ้ นะนําสังสอนทีดี
่ ่
่ ย รับฟังเหตุผล
(๔) “โสวจสฺ สตา” คือ ความเป็ นผูว้ างายสอนงา
่ ่
ิ
่ อยทุกอยาง
่ ของเพือนรวมหมู
่
่
(๕) “กิงฺกรณีเยสุ ทกฺขตา” คือ ความเอาใจใสชวยขวนขวาย
ในกจใหญน้
่
คณะ รู ้จกั พิจารณาไตรตรอง
สามารถจัดทําให้สาํ เร็ จเรี ยบร้อย
่
(๖) “ธมฺมกามตา” คือ ความเป็ นผูใ้ ครธรรม
นันคือ รักธรรม ใฝ่ ความรู ้ใฝ่ ความจริ ง รู ้จกั พูดรู ้จกั รับฟัง
ิ
่ ่
ทําให้เกดความพอใจ
นารวมปรึ
กษาสนทนา ชอบศึกษา ยินดีปรี ดาในหลักธรรมหลักวินยั ที
ละเอียดลึกซึงยิงๆ ขึนไป
(๗) “วิริยารมฺภ” คือ ความขยันหมันเพียร นันคือ เพียรละความชัว ประกอบความดี มีใจแกล้วกล้า
้
่ ่ อ ไมทอดทิ
่
บากบันกาวหน้
า ไมยอท้
งธุระ
(๘) “สนฺตุฏฐีฺ ” คือ ความสันโดษ นันคือ ยินดี มีความสุ ขความพอใจด้วยปัจจัยสี ทีหามาได้ดว้ ยความ
เพียรอันชอบธรรมของตน
ํ
่ ่
า ระลึกการทีทําคําทีพูดไว้ได้ เป็ นอยูอ่ ยางไมประมาท
(๙) “สติ” คือ ความมีสติ รู ้จกั กาหนดจดจํ
(๑๐) “ป ฺญา” คือ ความมีปัญญาหยังรู ้เหตุผล [สัมปชัญญะ] รู ้จกั คิดพิจารณา เข้าใจภาวะของสิ ง
ทังหลายตามความเป็ นจริ ง
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ิ นภายในจิตใจตนนัน จึงเป็ นหน้าทีสําคัญที
เพราะฉะนัน การหมันเพียรในการพิจาณาธรรมทังหลายทีเกดขึ
่ เพราะรางกายของตนเองเป็
่
่
จะละเลยไมได้
นทีประชุมแหงธรรมทั
งปวง ทีเรี ยกวา่ “ธรรมกาย” ด้วย การเจริญ
สติปัฏฐาน ๔ โดยให้พิจารณาถึงสัมปยุตตธรรมกบั (๑) ไตรสิ กขา (๒) อริ ยมรรคมีองค์ ๘ (๓) กรรม ๓ และ
(๔) สังขาร ๓ [ขันธ์ ๕–อนุปาทินนธรรม = ธรรมทีถูกยึดด้วยตัณหาและทิฏฐิ] ได้แก่
ั นตะ–
(๑) “กายานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” = ศีล–รู ป ๒๘–กายกรรม–วจีกรรม [สัมมาวาจา–สัมมากมมั
สัมมาอาชีวะ] นันคือ กายสังขาร (ลมหายอัสสาสะ–ลมหายใจปั สสาสะ] วจีสงั ขาร [วิตก–วิจาร]
(๒) “เวทนานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” = สมาธิ–เจตสิ ก ๕๒–มโนกรรม [สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–
สัมมาสมาธิ ] นันคือ จิตตสังขาร [เวทนา]
(๓) “จิตตานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” = สมาธิ–จิต ๘๙ [ฌาน ๔] –มโนกรรม [สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–
สัมมาสมาธิ] นันคือ จิตตสังขาร [สัญญา]
(๔) “ธัมมานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” = ปัญญา–ญาณในวิปัสสนา–มโนกรรม [สัมมาทิฏฐิ–สัมมา
ั ] นันคือ จิตตสังขาร [เวทนา–สัญญา]
สังกปปะ
่
กลาวโดยสรุ
ป “สติปัฏฐาน ๔” ทีสัมปยุตต์ดว้ ย “สัมมัปปธาน ๔–อิ ทธิ บาท ๔–อิ นทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์
๗–อริ ยมรรคมีองค์ ๘” [โพธิปักขิยธรรม ๓๗] คือ สมาธิทีกลายเป็ น “ญาณทัสสนะ–ปัญญาในสมาธิ” [วิชชา
ั
๓–วิชชา ๘–อภิญญา ๖] นอกจากนี ยังรวมทัง “สั มปยตตธรรม
” กบธรรมเหลื
อทังปวง คือ “อนปัุ สสนา ๗–
ุ
่ กลายเป็ น “ญาณในวิปัสสนา–ปัญญาในวิปัสสนา” ฉะนัน ภาวะจิตหรื อ
มหาวิปัสสนา ๑๘” ทังหลายนัน ยอม
อาการลักษณะจิต [กองเจตสิ ก] ทีมีความถึงพร้อมด้วย (๑) ปั ญญาในสมาธิ กบั (๒) ปั ญญาในวิปัสสนา นัน
่ มีคุณชาติแหงสมถะและอธิ
่
่ ปัสสนา ทีถือปฏิบตั ิถูกต้องตามพระสัตถุสาสน์คาํ สอนของพระ
ยอม
บดีแหงวิ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ชื อวา่ “สมถะและวิปัสสนามีอาการ ๑๘” ซึ งจะประกอบด้วย “ธรรม ๓” ได้แก่ (๑) ธรรม
ิ ๑๐ นันคือ ฝ่ ายสมถะ ผูป้ ฏิบตั ิธรรมจะต้องได้ถึง “จตตถฌาน
สมาธิ ๕ (๒) องค์ฌาน ๖ (๓) วิปัสสนูปกเลส
–
ุ
ฌานที ๔” และฝ่ ายวิปัสสนา ผูป้ ฏิบตั ิธรรมจะต้องได้ถึง “ญาณ ๒” ในพืนฐานเบืองต้น ดังนี
(๑) “นามรปปริ
ู จเฉทญาณ” (ข้อ ๑ ในญาณ ๑๖) [นามรู ปปริ คคหญาณ–สังขารปริ จเฉทญาณ] หมายถึง
ํ
ั
ญาณกาหนดจํ
าแนกรู ้นามและรู ป ซึงตรงกบความรู
้แจ้งในฝ่ ายสมาธิ ทีเรี ยกวา่ “ปพเพนิ
วาสานสติ
ุ
ุ
ํ
ญาณ” (ข้อ ๑ ในวิชชา๓) หมายถึง ปั ญญาระลึกชาติได้ อันจัดเป็ นขันกาหนดรู
้ทุกข์สจั จ์
(๒) “ปั จจยปริ คคหญาณ” (ข้อ ๒ ในญาณ ๑๖) [กังขาวิ ตรณญาณ–ธั มมัฏฐิ ติญาณ–ยถาภูตญาณ–
ํ
ั
สัมมาทัสสนะ] หมายถึง ญาณกาหนดรู
้ปัจจัยของนามและรู ป ซึงตรงกบความรู
้แจ้งในฝ่ ายสมาธิ
ทีเรี ยกวา่ “จตปปาต
ญาณ–ทิพพจักขญาณ
ุ ู
ุ ” (ข้อ ๒ ในวิชชา๓) หมายถึง ปรี ชาหยังรู ้จุติและอุบตั ิ
ํ
ของสัตว์ทงั หลายอันเป็ นไปตามกรรม อันจัดเป็ นขันกาหนดรู
้สมุทยั สัจจ์
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ํ งทาง “จิตสมาธิ” [เจโต
อีกนัยหนึ ง ผูป้ ฏิบตั ิธรรมจะสังเกตได้ว่า “สมถะกับวิปัสสนา” นัน ต้องมีพละกาลั
่ ยมกนั ในการบรรลุอธิ คมธรรมทังหลาย อยางเชน
่ ่ เมือได
วิมุตติ] และ “ปัญญาญาณ” [ปั ญญาวิมุตติ] ทีเทาเที
่
สมาธิ ในขันจตุตถฌาน บุคคลนัน ยอมบรรลุ
ได้ (๑) “ปพเพนิ
วาสานสติ
ุ
ุ ญาณ” คู่กบั “นามรปปริ
ู จเฉทญาณ”
่ ทกั ษะในการ
และ (๒) “จตปปาต
ญาณ–ทิพพจักขญาณ
ุ ู
ุ ” คู่กบั “ปัจจยปริคคหญาณ” ตามลําดับ ขึนอยูว่ าจะมี
่ ได้อยางไร
่ นันเอง หลังจากนัน อาการลักษณะของจิต [กองเจติสิก] กจะเกดการ
็ ิ
จัดการองค์ความรู ้ดงั กลาวนี
่
กลันตัวยอยความนึ
กคิดและสมาธิ ประกอบด้วยปั ญญา เป็ น “สมถะและวิปัสสนามีอาการ ๑๘” แตถ้่ าควบคุม
่ ิ ตฟุ้ งซาน
่ [อุทธัจจะ] กสํ็ าคัญผิดในธรรมนึ กวาตนได้
่
ได้ไมดี่ ยอมเกดจิ
บรรลุธรรมวิเศษหมดแล้ว ทีเรี ยกวา่
ํ งสมาธิ ยงั ไมดี่ พอ และ กาลั
ํ งวิปัสสนายังออนอยู
่
่ [ตรุ ณวิปัสสนา] คือ
“ธรรมธัุ จจ์ –ธัมมทธั
ุ จจะ” เพราะกาลั
ํ งอยูร่ ะหวางญาณทั
่
กาลั
ง ๔ ได้แก่ “สั งขารปริ จเฉทญาณ–กังขาวิตรณญาณ–สั มมสนญาณ–มัคคามัคคญาณ”
็ สาํ คัญวา่ “สมณธรรม” [ธรรมระงับกามฉันทะหรื อเบญจกามคุณ]
(ข้อ ๑–๔ ในญาณ ๑๖–โสฬสญาณ) กให้
่ เป็ นเพียงเครื องมือหรื อกลไกทีจะชวยให้
่
ิ ่
และ “สมธรรม” [ธรรมสงบ] เหลานี
สาํ เร็ จในกจแหงสมาธิ
ภาวนา
่ น ไมควรไปยึ
่
เทานั
ดมันด้วยอวิชชา ดังนี
“สมถะและวิปัสสนามีอาการ ๑๘”
(๑) “เนกขัมมะ” [สมณธรรม] คือ ความปลอดจากความโลภ
(๒) “อัพยาบาท” คือ ความไม่คิดร้าย
ํ
่ วยปั ญญา
(๓) “อาโลกสั ญญา” คือ ความกาหนดหมายสวางด้
่ นไหว
(๔) “อวิกเขปะ” คือ ความไมหวั
ํ
(๕) “ธรรมววัตถาน” คือ การกาหนดธรรม
่
่ ั ]
(๖) “ญาณ” คือ ความรู ้ทีคมชัด [ฌาน–สงบวิเวก ยอมละอวิ
ชชาได้ เชนกน
่ งสดใส
(๗) “ปราโมทย์ ” คือ ความชืนบานใจ–ความราเริ
(๘) “กศลธรรมทั
งปวง” [รู ปฌาน ๔–อรู ปฌาน ๔–อริ ยมรรค ๔] 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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่ งหลาใน “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” [อภิญญา
นอกจากนี ภาวะจิตในขณะนันยังต้องสหรคตด้วยองค์ธรรมยอยทั
เทสิ ตธรรม] หมายถึง ธรรมอันเป็ นฝั กฝ่ ายแห่ งความตรั สรู้ –ธรรมที เกือหนุนแก่ อริ ยมรรค ได้แก่ สติปัฏฐาน
๔ (สติสัมปชัญญะ) –สั มมัปปธาน ๔–อิ ทธิ บาท ๔–อิ นทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘ แต่ถา้
นับตัวสภาวธรรมแท้ๆ ตัดจํานวนทีซําออกไป มี ๑๔ คือ สติ –วิริยะ–ฉั นทะ–จิ ตตะ–ปั ญญา–สั ทธา–สมาธิ –
ปี ติ–ปั สสัทธิ –อุเบกขา–สัมมาสังกัปปะ–สัมมาวาจา–สัมมากัมมันตะ–สัมมาอาชี วะ ดังนี
(๑) สติ–ความระลึกได้
(๒) วิริยะ– ความพอใจ
(๓) ฉันทะ–ความเพียร
(๔) จิตตะ–ความคิดมุ่งไป
(๕) ปัญญา–ความรู ้ทวั ชัด
(๖) สั ทธา–ความเชือ
่ ่
(๗) สมาธิ–ความตังจิตมันแนวแน
(๘) ปี ติ– ความอิมใจและดืมดําในใจ
่
(๙) ปัสสั ทธิ–ความผอนคลายสงบเย็
นกายใจ
(๑๐) อเบกขา
–ความเป็ นกลางในอารมณ์
ุ
(๑๑) สั มมาสั งกัปปะ–ดําริ ชอบ
(๑๒) สั มมาวาจา–เจรจาชอบ
(๑๓) สั มมากัมมันตะ–กระทําชอบ
(๑๔) สั มมาอาชีวะ–เลียงชีพชอบ
่
ิ นพร้อมกนกบ
ั ั “อริ ยมรรค ๔” [มรรค
ข้อพึงระวัง: ตามนัยแหงความตรั
สรู ้ คือ “สั มโพธะ” นัน จะเกดขึ
่ ้แจ้ง
สมาธิ–มัคคญาณ] และ “อริยผล ๔” [ผลสมาธิ –ผลญาณ] ทีคันด้วยปั ญญาในการตัดอาสวะขาด อยางรู
่
่ ทีเรี ยกวา่ “อานันตริ กสมาธิญาณ” แล้วยัง
แทงตลอด เพราะความบริ สุทธิ แหงสมาธิ
อนั เป็ นเหตุไมฟุ้่ งซาน
ต้องสัมปยุตต์ดว้ ย “ปัจจเวกขณะญาณ–ปัจจเวกขณะวิถี ๑๙ ประการ” [ญาณทัสสนะอันมีปริ วฏั ฏ์ ๓ มีอาการ
๑๒] แล้วตามด้วย “อาสวักขยญาณ–อาสวักขณะมีอาการ ๖๔” หลักจากนัน จึงเป็ นขันตอนการเข้าถึง “สัจจ
่ พพาน” คือ “นิพพาน ๒” [สอุปาทิเสสนิ พพาน–อนุปาทิเสสนิพพาน] ซึงจะเป็ นอันดับสุ ดท้าย
สภาวะแหงนิ
่
ใน “กระบวนการวิวัฒน์ ทางปัญญาแห่ งมวลมนษยชาติ
” นัน ยอมหมายถึ
ง “ความเป็ นพทธะ
ุ ” ให้ผปู ้ ฏิบตั ิ
ุ
ธรรมพิจารณาทบทวนหลักธรรม “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” [อภิญญาเทสิ ตธรรม] ในรายละเอียดอีกครัง ดังนี
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่
่
ื ลแกการ
“โพธิปักขิยธรรม ๓๗” [อภิญญาเทสิ ตธรรม] หมายถึง ธรรมอันเป็ นฝักฝ่ ายแหงความตรั
สรู ้ คือ เกอกู
่ ยมรรค หรื อ “เอกายนมรรค” หมายถึง ทางอันเอก คือ ข้อปฏิบตั ิอนั ประเสริ ฐทีจะ
ื นแกอริ
ตรัสรู ้ ธรรมทีเกอหนุ
นําผูป้ ฏิบตั ิไปสู่ ความบริ สุทธิหมดจด หมดความทุกข์ และบรรลุนิพพาน ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔–สัมมัปปธาน
๔–อิทธิ บาท ๔–อินทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ 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
่
่
“มหาสติปัฏฐาน ๔” นี เป็ นดานแรกแหงการปฏิ
บตั ิธรรม ทีเรี ยกวา่ “อริ ยมรรค” ได้แก่
(๑) “กายานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ การตังสติกาํ หนดพิจารณากาย ให้ รู้เห็นตามเป็ นจริ งว่ า
่ นันคือ
เป็ นแต่ เพียงกาย ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา โดยจําแนกวิธีปฏิบตั ิไว้หลายอยาง
ํ
(๑) “อานาปานสติ” กาหนดลั
กษณะลมหายใจเข้าออก “อัสสาสะ–ปัสสาสะ” ควรใช้เจริ ญ
ํ
ฌานในขันแรก (๒) “อิริยาบถ” กาหนดรู
้ทนั อิริยาบถ (๓) “สัมปชัญญะ” สร้างสัมปชัญญะ
่ (๔) “ปฏิกลมนสิ
่
ในการกระทําความเคลือนไหวทุกอยาง
การ” พิจารณาสวนประกอบอั
น
ู
่
่
่
ไมสะอาดทั
งหลายทีประชุมเข้าเป็ นรางกายนี
(๕) “ธาตมนสิ
ุ การ” พิจารณาเห็นรางกาย
่ นธาตุแตละอยางๆ
่
่ และ (๖) “นวสีวถิกา” พิจารณาซากศพในสภาพ
ของตนโดยสักวาเป็
่ อันแปลกกนไปใน
ั
่
่ ของ
ตางๆ
๙ ระยะเวลา ให้เห็นคติธรรมดาของรางกาย
ของผูอ้ ืนเชนใด
่ น
ตนกจั็ กเป็ นเชนนั
(๒) “เวทนานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ การตังสติกาํ หนดพิจารณาเวทนา ให้ รู้เห็นตามเป็ นจริ ง
ว่ าเป็ นแต่ เพียงเวทนา ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา นันคือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วยความรู ้ชดั
เวทนาอันเป็ น สุขก็ดี–ทุกข์ กด็ ี–เฉยๆ ก็ดี ทังทีเป็ นสามิส [มีเครื องลอ่–วัตถุ] และเป็ นนิรา
มิส [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 จิตของ
ตนที มีราคะ–ไม่ มีราคะ–มีโทสะ–ไม่ มีโทสะ–มีโมหะ–ไม่ มีโมหะ–เศร้ าหมองหรื อผ่ อง
่
แผ้ ว–ฟุ้ งซ่ านหรื อเป็ นสมาธิ เป็ นต้น อยางไรๆ
ตามทีเป็ นไปอยูใ่ นขณะนันๆ
(๔) “ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน” คือ การตังสติกาํ หนดพิจารณาธรรม ให้ รู้เห็นตามเป็ นจริ งว่ า
เป็ นแต่ เพียงธรรม ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา นันคือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วยความรู ้ชดั ธรรม
่ ออะไร เป็ น
ทังหลาย ได้แก่ นิวรณ์ ๕–ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–โพชฌงค์ ๗–อริ ยสัจจ์ ๔ วาคื
่ มีในตนหรื อไม่ เกดขึ
ิ น เจริ ญบริ บูรณ์ และดับไปได้อยางไร
่ เป็ นต้น ตามทีเป็ นจริ ง
อยางไร
่ นๆ
ของมันอยางนั
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(๒) “สั มมัปปธาน ๔–ปธาน ๔” หมายถึง ความเพียร–ความเพียรชอบ ความเพียรใหญ่ ได้แก่
(๑) “สั งวรปธาน” คือ เพียรระวังหรื อเพียรปิ ดกัน นันคือ เพียรระวังยับยังบาปอกุศลธรรมทียัง
ิ น [ให้พิจารณาถึง “อินทรี ยสังวร” กบั “สติสังวร”]
ไม่เกดิ มิให้เกดขึ
ิ 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
ปรารถนาจะทําให้ได้ผลดียงๆ
ิ 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
่
ั
–ปมาทะ
(๓) “สติ–สตินทรีย์” คือ ความระลึกได้ ยอมระงั
บปิ ดกนความประมาท
่
ั
่ –อทธั
(๔) “สมาธิ–สมาธินทรีย์” คือ ความตังจิตมัน ยอมระงั
บปิ ดกนความฟุ้
งซาน
ุ จจะ
่
ั
(๕) “ปัญญา–ปัญญินทรีย์” คือ ความร้ ูทวชั
ั ด ยอมระงั
บปิ ดกนความหลงลื
มสติ–โมหะ หรื อ
่ 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 ทําให้เกดิ
“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
่ า [สติสัมปชัญญะ] ไปพร้อม “ปัญญา
็ ้
หลังจากนัน กจะกาวหน้
าในวิปัสสนาทีสู งขึน พร้อมด้วยสมาธิทีแกกล้
่ น นันคือ “วิปัสสนาญาณ ๙” [วิปัสสนาญาณ ๑๐: สัมมสนญาณ–อุทยัพพยญาณ–ภังคญาณ–
ญาณ” ในแตละขั
ภยญาณ–อาที นวญาณ–นิ พพิทาญาณ–มุญจิ ตุกัมยตาญาณ–ปฏิ สังขาญาณ–สั งขารุ เปกขาญาณ–อนุโลมญาณ
ํ งแข็งกล้า ได้แก่ ญาณ ๔: ภยตูปัฏฐานญาณ–อาที นว
ในขันนี เรี ยกวา่ “พลววิปัสสนา” คือ วิปัสสนาทีมีกาลั
ญาณ–มุญจิ ตุกัมยตาญาณ–สั งขารุ เปกขาญาณ ให้ระวังชื อของญาณอาจเรี ยกได้หลายชื อ หรื อ ให้เข้มขน
ยิงขึน กคื็ อ “มหาวิปัสสนา ๑๘” ใน ๗ ข้อแรก เรี ยกวา่ “อนปัุ สสนา ๗” ได้แก่ อนิจจานุปัสสนา–ทุกขานุปัสส
นา–อนัตตานุปัสสนา–นิพพิ ทานุปัสสนา –วิราคานุปัสสนา –นิ โรธานุปัสสนา–ปฏิ นิสสั คคานุปัสสนา–ขยา
นุปัสสนา–วยานุปัสสนา–วิ ปริ ณามานุปัสสนา–อนิ มิตตานุปัสสนา –อัปปณิ หิตานุปัสสนา–สุ ญญตานุปัสส
นา–อธิ ปัญญาธรรมวิปัสสนา–ยถาภูตญาณทัสนะ–อาทีนวานุปัสสนา–ปฎิสังขานุปัสสนา–วิวัฏฏนานุปัสสนา
่
ตามลําดับ กอนเข้
าถึ ง “อริ ยมรรค ๔–มรรคญาณ” (ข้อ ๑๔ ในญาณ ๑๖–โสฬสญาณ) ได้แก่ โสดาปั ตติ
มรรค–สกทาคามิ มรรค–อนาคามิ มรรค–อรหั ตตมรรค] เพราะฉะนัน ความเข้า ใจที ถู กต้องอัน เป็ น
ิ าริ ทีถูกต้องในการปฏิบตั ิธรรม “สั มมา
“สั มมาทิฏฐิ ” [ปราศจากอวิชชาและปราศจากนิ วรณ์] และเกดดํ
สั งกัปปะ” จึงเป็ นการเริ มต้นในการปฏิบตั ิธรรมด้วยปั ญญา ดําเนิ นด้วยปั ญญา และ นําไปสู่ ปัญญา ตามนัย
ของหลัก “มัชฌิมาปฏิปทา” และ “อริยมรรค–อริยสั จจธรรมทัง ๔” [อริ ยมรรค ๔–อริ ยสัจจ์ ๔–อริ ยมรรคมี
่
องค์ ๘] กลาวโดยสรุ
ป ขันตอนพิจารณา “โลกธรรม” หรื อ “โลกียธรรม” นัน ให้พิจารณาด้วย “สมณธรรม”
้ ่ ความเป็ น “อริ ยบคคล
และ “สมธรรม–ธรรม ๓๗ ประการ” เพือกาวสู
ุ ๔” ได้แก่ โสดาบัน–สกทาคามี –
่
อนาคามี–อรหั นต์ ตามลําดับ สวนธรรมขั
นสูง ชือวา่ “โลกตตรธรรม
๙” นัน จะประกอบด้วย “อริ ยมรรค ๔–
ุ
อริ ยผล ๔– [ปัจจเวกขณญาณ (ข้อ ๑๖ ในญาณ ๑๖–โสฬสญาณ) –ปั จจเวกขณะมี ๑๙ ประการ–ญาณทัสสนะ
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อันมีปริ วฏั ฏ์ ๓] –อาสวักขยะมีอาการ ๖๔–อาสวักขยญาณ [สัมโพธะ–ความตรัสรู ้] –นิพพาน ๑ [นิพพาน ๒:
สอุปาทิ เสสนิ พพาน (สอุปาทิเสสบุคคล–พระเสขะ)–อนุปาทิ เสสนิ พพาน (อนุ ปาทิเสสบุคคล–พระอเสขะ–
ชีวิตสมสี สีบุคคล)] ตามลําดับ [หมายเหตุ: ดูรายละเอียดและทบทวนใน บทความที ๑๑๘ ประจําปี ๒๕๕๘
่ เป็ นนิ มิตแหงความปี
่
ติยินดีปราโมทย์ในทุก
“สั ญญาบริ สุทธิแห่ งสั จจวิถีในนิพพาน”] องค์ความรู ้ดงั กลาวนี
็ ใ่ นภูมิแหงจิ
่ ตเชนนี
่ ตลอดไป คือ ผองแผ้
่ วสดใสบริ สุทธิ แหงโวทาน
่
ขณะจิต จะเป็ นสมาธิ หรื อวิปัสสนา กอยู
่ ่
ธรรม สะอาดสงบสวางแหงสมณธรรมและสมธรรม
เป็ นสมาธิ ปราศจากนิ วรณ์ เป็ นปั ญญาญาณปราศจาก
ิ
่ วิต ทีเรี ยกวา่ “อนปาทิ
อวิชชาแหง่กเลสสี
สะ จนละชี วิตินทรี ยแ์ หง่ปวัตตสี สะในกาลสุ ดท้ายแหงชี
ุ เสสนิ
่ ทงั หลาย คือ ความคิดอะไรทังปวงกอยู
็ ใ่ นพุทธะ ด้วยประการฉะนี.
พพาน–การดับขันธปรินิพพาน” เหลานี
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