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ความสํ าคัญของบทความ
่ ิ
ในสภาวะทีดับสิ นแหงกเลสอาสวะทั
งหลายจนถึงขันยังยืนนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องพิจารณาเห็นจริ งได้ด้วย
ิ ภาวะไร้กิเลสและไมมี่ ทุกข์เกดขึ
ิ น
การทําให้แจ้งในคําวา่ “นิพพาน” หรื อ “นิโรธ ๕” หมายถึง ความดับกเลส
ิ
่ บ้ าํ เพ็ญฌาน ถึงปฐมฌาน ยอม
่
่ นันคือ การดับกเลสของทานผู
ได้แก่ (๑) “วิกขัมภนนิโรธ”คือ ดับด้วยขมไว้
่ วรณ์ ไว้ได้ ตลอดเวลาทีอยู่ในฌานนัน (๒) “ตทังคนิโรธ” คือ ดับด้วยองค์นันๆ นันคือ ดับกเลสด้
ิ
ขมนิ
วย
ิ
ธรรมทีเป็ นคู่ปรั บหรื อธรรมทีตรงข้าม (๓) “สมจเฉทนิ
โรธ” คือ ดับด้วยตัดขาด นันคือ ดับกเลสเสร็
จสิ น
ุ
เด็ดขาด ด้วยโลกุตตรมรรค (๔) “ปฏิปัสสั ทธินิโรธ” คือ ดับด้วยสงบระงับ นันคือ อาศัยโลกุตตรมรรคดับ
ิ
กเลสเด็
ดขาดไปแล้วบรรลุโลกุตตรผล กิเลสเป็ นอันสงบระงับไปหมดแล้ว ไมต้่ องขวนขวายเพือดับอีก และ
่ นันคือ ดับกเลสเสร็
ิ
(๕) “นิสสรณนิโรธ” คือ ดับด้วยสลัดออกได้ ดับด้วยปลอดโปรงไป
จสิ นแล้ว ดํารงอยู่
ิ บแล้วนันยังยืนตลอดไป ได้แก่ “อมตธาตุ” คือ “นิพพาน” แตอยางไรกตาม
่ ่
็ ยังรวมถึงการ
ในภาวะทีกเลสดั
เกดิ “ปัญญาเห็นอริยสั จจธรรม” ซึ งประกอบด้วย (๑) อริ ยสัจจ์ ๔ กบั (๒) ปฏิสัมภิทา ๔ และ “ปัญญาตรัสรู้
่ คือ การรู ้แจ้งแทงตลอดในมหาโพธิญาณ
สั มโพธิญาณแห่ งบรมธรรม” กระบวนการพัฒนาปั ญญาดังกลาวนี
ิ
ิ
ซึ งเรี ยกวา่ “สั จฉิ กิริยา” (ข้อ ๓ ในกจในอริ
ยสัจจ์ ๔) หมายถึง การทําให้แจ้ง การบรรลุ อันเป็ นกจในนิ
โรธ
ี อง
หรื ออีกนัยหนึ ง คือ “สั จฉิกรณะ” การทําให้แจ้ง การประสบ การเข้าถึง การบรรลุธรรมทังหลายทีเกยวเนื
กบั “อปาทานขั
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ
ุ ” เชน่ ทําให้แจ้งซึ งนิ พพาน คือ “ความตรั สรู้ ในการบรรลนิุ พพาน” นันคือ
การรู ้แจ้งแทงตลอดใน “สภาวะที ปราศจากกิเลสทังหลายและปวงทุกข์ ” ซึ งเป็ น “สั มพทธภาวะ
” [ตรัสรู ้เอง
ุ
โดยชอบ] กบั “วิสุ ทธิภาวะ” [ทรงหมดจดลบริ สุทธิ สมบูรณ์ยงิ ] ทีใช้เรี ยกพระพุทธองค์วา่ “ตถาคต” ฉะนัน
ี ั “ทกขนิ
คําวา่ “สั จฉิกิริยา–สั จฉิกรณะ” จึงเป็ นองค์ความรู ้ทีเกยวกบ
ุ โรธอริ ยสั จจ์ ” อันเป็ นปรี ชาสามารถใน
ั นหนึ งเดียว ที
การเจริ ญภาวนาของผูป้ ฏิบตั ิธรรม ทีพิจารณาเห็นธรรมทังหลายทีมาประชุมสัมปยุตต์กนเป็
สงเคราะห์ทงั ฝ่ าย “สมถกรรมฐาน” และ “วิปัสสนากัมมัฏฐาน” อันทําให้ประจักษ์แจ้งในความเป็ นญาณแหง่
ความหลุดพ้นทัง ๒ ฝ่ าย (๑) “ฌานวิโมกข์ ” กบั (๒) “ญาณวิโมกข์ ” นันคือ “อรหัตตผลวิมุตติ” อันเป็ นเบือง
ปลาย ทีประกอบด้วยการเจริ ญฌานสมาบัติมีวตั ถุ “สั ญญา ๔” หมายถึง ความรู ้เข้าใจในธรรมอันเป็ นเหตุเป็ น
่ ได้แก่ (๑)
ปั จจัยให้สตั ว์บางพวกในโลกนี “ปริ นิพพานในปัจจบัุ น” เพราะให้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมเหลานี
“หานภาคิยสั ญญา” คือ สัญญาฝ่ ายเสื อม (๒) “ฐิ ติภาคิยสั ญญา” คือ สัญญาฝ่ ายดํารงอยู่ (๓) “วิเสสภาคิย
ิ นอกจากนี ยัง
สั ญญา” คือ สัญญาฝ่ ายวิเศษ และ (๔) “นิพเพธภาคิยสั ญญา” คือ สัญญาฝ่ ายชําแรกกเลส
ื ลความตรัสรู ้และอริ ยมรรค.
รวมทังความรู ้แจ้งในธรรมทังหลายทีเกอกู
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หน้า ๑

บทความที ๔๓ ประจําปี ๒๕๕๘ – การทําให้ แจ้ งซึงนิพพาน
่
การปฏิบตั ิธรรมนัน คือ กระบวนการคิดทีค้นหาความจริ ง “สั จจธรรม” แตโดยนั
ยหมายถึง
“ปรมัตถ์ –ปรมัตถสั จจะ” ทีเรี ยกวา่ “สภาวธรรม–ธรรมทังหลาย” นันคือ (๑) การค้นหาสภาวะทีมีปัญญาเห็น
่ ่ งฝ่ ายกุศลธรรมและอกุศลธรรม ทีเรี ยกวา่ “อัพยากตธรรม” กบั (๒)
จิตทีแท้จริ งตามสภาพดังเดิม ทีไมใชทั
่
การค้นหาสภาวะทีมีปัญญาเห็ นจิตทีแปรปรวนไปจากจิตทีแท้จริ ง ทีมีเจตนา ความใครปรารถนา
ทังฝ่ าย
“กศลธรรม
” นันคือ “สจริ
” นันคือ “ทจริ
ุ
ุ ต ๓ = กายสุจริ ต ๓–วจีสุจริ ต ๔–มโนสุจริ ต ๓” และ “อกศลธรรม
ุ
ุ ต
๓ = กายทุจริ ต ๓–วจี ทุจริ ต ๔–มโนทุจริ ต ๓” อันทําให้เกดิ “กรรม ๓” คือ การกระทํา ได้แก่ “กายกรรม–
่ ยอมมี
่ ผลสื บเนืองไปในอนาคตธรรม ทีเรี ยกวา่ “ผลวิบาก”
วจีกรรม–มโนกรรม” คําวา่ “กรรม ๓” ดังกลาวนี
เมือการกระทํากรรมนันๆ ประกอบด้วย “เจตนา–สั ญเจตนา” ทีครอบงํา “อินทรี ย์ ๖” ได้แก่ “ตา–หู –จมูก–
ลิน–กาย–ใจ” ทีประกอบด้วยเจตนา เรี ยกวา่ “เจตนา ๖” = “รู ปสั ญเจตนา–สั ททสั ญเจตนา–คันธสั ญเจตนา–
ิ ณหาทีปรุ ง
รสสั ญเจตนา–โผฏฐั พพสั ญเจตนา–ธรรมสั ญเจตนา” ซึ งหมายความวา่ จิตทีสหรคตด้วยกเลสตั
่
่ ่ “อิฏฐารมณ์ ” หรื อ “อนิฏฐารมณ์ ” กตาม
็ นันคือ
แตงกรรมในอารมณ์
ทีกลายเป็ นจิตในกระแส “วิถีจิต” ไมวา
(๑) สิ งทีปรารถนา–ความอยากได้ มีธรรม ๔ ประการ คือ ลาภ–ได้ลาภ–มีลาภ ๑ ยส–ได้ยศ–มียศ ๑ ปสั งสา–
สรรเสริ ญ ๑ สขุ–ความสุ ข ๑ กบั (๒) สิ งทีไม่ ปรารถนา–ความไม่ อยากได้ มีธรรม ๔ ประการ คือ อลาภ–
่ จึงได้
เสื อมลาภ–สูญเสี ย ๑ อยส–เสื อมยศ ๑ นินทา–ติเตียน ๑ ทกข์
ุ –ความทุกข์ ๑ ฉะนัน ธรรมทังหลายเหลานี
เรี ยกวา่ “โลกธรรม ๘” หมายถึง ธรรมดาของโลก เรื องของโลก ความเป็ นไปตามคติธรรมดาซึ งหมุนเวียนมา
็ นเวียนตามมันไป เพราะความไมรู่ ้จริ ง “อวิชชา” ทําให้เกดความทะยานอยา
ิ
หาสัตวโลกและสัตวโลกกหมุ
ก
ิ
่ สุทธิ ไมเบิ
่ ก
“ตัณหา” เพราะ “ตัณหา” ทําให้เกดความยึ
ดมันถือมันในขันธ์ ๕ “อปาทานขั
นธ์ ๕” จิตจึงไมบริ
ุ
่
บานผองใส
นันคือ อกุศลวิบาก ได้แก่ “โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
” อันเป็ นเรื องธรรมดาของ
ุ –โทมนัส–อปายาส
ุ
่ ้เทาทั
่ นอันเป็ นสิ งไมพึ่ งปฏิบตั ิอยาง
่ “ไม่ มีสติสัมปชั ญญะ”
โลก ซึ งพระอริ ยเจ้าตถาคตสาวกทังหลาย ยอมรู
อันเป็ นศัตรู ผผู ้ ลาญ “โยคเกษมธรรมแห่ งอรหัตผลวิมุตติ” ได้ตลอดเวลา เพราะโดยปกติทวั ไป ปุถุชนมักมี
่ ” ๑ “อนนสฺุ สติ อปฺปฏิสฺสติ–ความไมตามระลึ
่
ก
จิตทีหวันไหวใน ๖ ประการ ได้แก่ “อสติ–ความระลึกไมได้
่
่ ” ๑ “อธารณตา–ความไมทรงจํ
่
ความไมหวนระลึ
ก” ๑ “อสรณตา–อาการทีระลึกไมได้
า” ๑ “ปิ ลาปนตา–
่
ความเลือนลอย” ๑ “ปมสฺุ สนตา–ความหลงลืม ไมมี่ สติ” ๑ ฉะนัน บุคคลผูไ้ มมี่ สติหรื อหลงลืมสตินนั ยอม
่ ั “สุนัขจิงจอกทีเก็บก้ อนเนือ” ด้วยเหตุนี อารมณ์ของพระอรหันต์
เป็ นดุจ “กาทีเก็บก้ อนข้ าว” และเป็ นเชนกบ
จึงพึงสหรคตด้วย “ปัญญาเห็นธรรมด้ วยอาโลโกสั ญญา” ถึงความจริ งทีวา่ “สั จจภาวะแห่ งนิพพาน” ทีเป็ น
ิ
จุดหมายสู งสุ ดในการเจริ ญภาวนา ทีเรี ยกวา่ “สั จฉิกิริยา” (ข้อ ๓ ในกจในอริ
ยสัจจ์ ๔) หมายถึง การทําให้
ิ
่
แจ้ง การบรรลุ อันเป็ นกจในนิ
โรธ ซึ งเรี ยกอีกอยางหนึ
งวา่ “สั จฉิกรณะ” การทําให้แจ้ง การประสบ การ
เข้าถึง การบรรลุ เชน่ ทําให้แจ้งซึ งนิ พพาน คือ “ความตรัสร้ ู ในการบรรลนิุ พพาน” อันเป็ นปรี ชายอดเยียม
่ สยั ทัศน์ คือ “ทัสสนานตตริ
แหงวิ
ุ ยะ” การเห็นอันเยียม และ “ปฏิปทานตตริ
ุ ยะ” การปฏิบตั ิอนั เยียม ดังนี
บทความที ๔๓ ประจําปี ๒๕๕๘ – การทําให้ แจ้ งซึ งนิพพาน – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๒

สั จฉิกาตัพพนิทเทส
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๑ - หน้าที 391 –395 FILE 68)
[๗๗] ปั ญญาเครื องทรงจําธรรมทีได้สดับมาแล้ว คือ เครื องรู ้ชดั ซึงธรรมทีได้สดับมาแล้วนันวา่ ธรรมเหล่ านี
ควรทําให้ แจ้ ง ซึง “สั จฉิกรณะ–สั จฉิกริ ิยา” หมายถึง การทําให้แจ้งซึงนิพพาน นันคือ บรรลนิุ พพาน ชือวา่
่ ในอันดับตอไปนี
่
่ สชั นา “เอกตตรธรรม
“สตมยญาณ
” อยางไร
พระสารี บุตรกลาววิ
” มี ๑๐ ข้อ ด้วยการทําให้
ุ
ุ
แจ้งถึงการได้เฉพาะ ดังนี
่ ํ บ คือ ความพ้นแหงใจ
่ ได้แก่ อรหัตผลวิมุตติ
“ธรรม ๑” ควรทําให้แจ้ง คือ เจโตวิมตุ ติ ๑ อันไมกาเริ
นอกจากนี ยังหมายถึง เมตตาเจโตวิมุตติ กรุ ณาเจโตวิมุตติ มุทิตาเจโตวิมุตติ อุเบกขาเจโตวิมุตติ
“ธรรม ๒” ควรทําให้แจ้ง คือ วิชชา ๑ คือ วิชชา ๓ ได้แก่ บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตปู ปาตญาณ อาสวักขย
ญาณ วิมตุ ติ ๑ คือ พ้นจากปัจนิกธรรมทังหลาย [นิวรณ์ ๕ วิตก ๖ วิจาร ๖ เป็ นต้น] และน้อมไปใน
อารมณ์ ได้แก่ วิมุตติ ๒ คือ การน้อมจิตไป –จิตฺตสฺ ส จ อธิ มตุ ฺติ ๑ และ นิพพาน ๑
“ธรรม ๓” ควรทําให้แจ้ง คือ วิชชา ๓ คือ ความรู ้แจ้ง ความรู ้วิเศษ ได้แก่ บุพเพนิวาสานุสติญาณ ๑
จุตูปปาตญาณ ๑ อาสวักขยญาณ ๑
“ธรรม ๔” ควรทําให้แจ้ง คือ สามัญญผล ๔ คือ ความเป็ นสมณะ ได้แก่ โสดาปั ตติผล ๑ สกทาคามิผล ๑
อนาคามิผล ๑ อรหัตผล ๑
“ธรรม ๕” ควรทําให้แจ้ง คือ ธรรมขันธ์ ๕ ได้แก่ สี ลขันธ์ ๑สมาธิขนั ธ์ ๑ ปั ญญาขันธ์ ๑ วิมุตติขนั ธ์ ๑ วิมุตติ
ญาณทัสนขันธ์ ๑
“ธรรม ๖” ควรทําให้แจ้ง คือ อภิญญา ๖ คือ ญาณอันยิง ได้แก่ อิทธิวิธญาณ ๑ ทิพโสดธาตุญาณ ๑
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ๑ เจโตปริ ยญาณ ๑ ทิพจักขุญาณ ๑ อาสวักขยญาณ ๑
่ ยง ๑ ปั ญญาเห็นกาม
“ธรรม ๗” ควรทําให้แจ้ง คือ กําลังของพระขีณาสพ ๗ ได้แก่ ปั ญญาเห็นสังขารไมเที
่
เป็ นหลุมถานเพลิ
ง ๑ เนกขัมมะ วิเวก ๓ สติปัฏฐาน ๔ อินทรี ย ์ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริ ยมรรคมีองค์ ๘
่ นรู ป นีเป็ นวิโมกข์ขอ้ ที ๑ ภิกษุมีความสําคัญ
“ธรรม ๘” ควรทําให้แจ้ง คือ วิโมกข์ ๘ ได้แก่ ภิกษุมีรูปยอมเห็
่ นรู ปภายนอก นีเป็ นวิโมกข์ขอ้ ที ๒ ภิกษุนอ้ มใจไปวา่ นีงาม เป็ นวิโมกข์ขอ้ ที ๓
ในอรู ปภายใน ยอมเห็
่ ปสัญญาโดย
ภิกษุเข้าถึง อากาสานัญจายตนะ วา่ อนนฺโต อากาโส – อากาศไม่มีทีสุ ดอยู่ เพราะลวงรู
่ ่ งนานัตตสัญญา นีเป็ นวิโมกข์ขอ้ ที ๔ ภิกษุเข้าถึง วิญญาณัญ
ประการทังปวงดับปฏิฆสัญญา ไมใสใจถึ
่ อากาสานัญจายตะ โดยประการทังปวง
จายตนะวา่ อนนฺต ํ วิ ฺญาณํ –วิญญาณไมมี่ ทีสุ ดอยู่ เพราะลวง
่
นีเป็ นวิโมกข์ขอ้ ที ๕ ภิกษุเข้าถึง อากิญจัญญายตนะ วา่ นตฺถิ กิ ฺจิ –อะไรๆ ไมมี่ อยู่ เพราะลวง
วิญญาณั ญจายตนะ โดยประการทังปวง เป็ นวิโมกข์ขอ้ ที ๖ ภิกษุเข้าถึง เนวสัญญานาสัญญายตนะ อยู่
่ อากิญจัญญายตนะ โดยประการทังปวง นีเป็ นวิโมกข์ขอ้ ที ๗ ภิกษุเข้าถึง สัญญาเวทยิต
เพราะลวง
่ เนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยประการทังปวง นีเป็ นวิโมกข์ขอ้ ที ๘
นิโรธ อยู่ เพราะลวง
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่ บไป
“ธรรม ๙” ควรทําให้แจ้ง คือ อนุปุพพนิโรธ ๙ หรื อ นิโรธ ๙ ได้แก่ กามสัญญาของผูเ้ ข้าปฐมฌาน ยอมดั
่ บไป ๑ ปี ติของผูเ้ ข้าถึงตติยฌาน ยอมดั
่ บไป ๑ ลมอัสสาสะ
๑ วิตกวิจารของผูเ้ ข้าถึงทุติยฌาน ยอมดั
่ บไป ๑ รู ปสัญญาของผูเ้ ข้าถึงอากาสานัญจายตนะ ยอมดั
่ บไป ๑
ปั สสาสะของผูเ้ ข้าถึงจตุตถฌาน ยอมดั
่ บไป ๑ วิญญาณัญจายตนสัญญาของผู ้
อากาสานัญจายตนสัญญาของผูเ้ ข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ ยอมดั
ิ ญญายตนะ ยอมดั
่ บไป ๑ อากญจั
ิ ญญายตนสัญญาของผูเ้ ข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ
เข้าถึงอากญจั
่ บไป ๑ สัญญาและเวทนาของผูเ้ ข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ ยอมดั
่ บไป ๑
ยอมดั
ั ๑ สัมมาวาจา ๑
“ธรรม ๑๐” ควรทําให้แจ้ง คือ อเสกขธรรม ๑๐ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสังกปปะ
ั นตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑ สัมมาสมาธิ ๑ สัมมาญาณะ ๑ สัมมา
สัมมากมมั
วิมุตติ ๑
[๗๘] ดูก่อนภิกษุทงั หลาย สิ งทังปวงควรทําให้แจ้ง ดูก่อนภิกษุทงั หลายกสิ็ งทังปวงควรทําให้แจ้ง คือ อะไร
ิ นเพราะ จักษุ
(๑) จักษุ รู ป จักษุวิญญาณ จักษสัุ มผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดขึ
สัมผัส เป็ นปั จจัย ควรทําให้ แจ้ งทุกอย่ าง
ิ นเพราะ โสต
(๒) หู เสี ยง โสตวิญญาณ โสตสั มผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดขึ
สัมผัส เป็ นปัจจัย ควรทําให้ แจ้ งทุกอย่ าง
ิ นเพราะ
(๓) จมูก กลิน ฆานวิญญาณ ฆานสั มผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดขึ
ฆานสัมผัส เป็ นปั จจัย ควรทําให้ แจ้ งทุกอย่ าง
ิ นเพราะ
(๔) ลิน รส ชิวหาวิญญาณ ชิวหาสั มผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดขึ
ชิ วหาสัมผัส เป็ นปั จจัย ควรทําให้ แจ้ งทุกอย่ าง
ิ นเพราะ
(๕) กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ กายสั มผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดขึ
กายสัมผัส เป็ นปัจจัย ควรทําให้ แจ้ งทุกอย่ าง
ิ นเพราะ
(๖) ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ มโนสั มผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้อทุกขมสุ ขเวทนาทีเกดขึ
มโนสัมผัส เป็ นปัจจัย ควรทําให้ แจ้ งทุกอย่ าง
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์ โดยมีลาํ ดับตอไปนี
่
พระโยคาวจรเมือพิจารณาเห็น รปู ยอมทํ
“ขันธ์ ๕”
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
เมือพิจารณาเห็น รปู ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
เมือพิจารณาเห็น เวทนา ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
เมือพิจารณาเห็น สั ญญา ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
เมือพิจารณาเห็น สั งขาร ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
เมือพิจารณาเห็น วิญญาณ ยอมทํ
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“อภิญเญยธรรม”
(๑) “ขันธ์ ๕” = รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
(๒) “อายตนะภายใน ๖–อินทรีย์ ๖–สฬายตนะ” = จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ
(๓) “อายตนะภายนอก ๖–อารมณ์ ๖” = รู ป เสี ยง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
(๔) “วิญญาณ ๖” = จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโน
วิญญาณ
(๕) “ผัสสะ ๖” = จักขุสมั ผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส
(๖) “เวทนา ๖” = จักขุสมั ผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสส
ชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา
(๗) “สั ญญา ๖” = รู ปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา
(๘) “เจตนา ๖” = รู ปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา
ธรรมสัญเจตนา
(๙) “ตัณหา ๖” = รู ปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา
(๑๐) “วิตก ๖” = รู ปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธรรมวิตก
(๑๑) “วิจาร ๖” = รู ปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธรรมวิจาร
(๑๒) “ธาตกัุ มมัฏฐาน ๑๖” = ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ ปฐวี
กสิ ณ อาโปกสิ ณ เตโชกสิ ณ วาโยกสิ ณ นีลกสิ ณ ปี ตกสิ ณ โลหิ ตกสิ ณ โอทาตกสิ ณ อากาสกสิ ณ
วิญญาณกสิ ณ
(๑๓) “อาการ ๓๒–ทวัตติงสาการ” = ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ เอ็น กระดูก เยือในกระดูก ม้าม หัวใจ
ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้นอ้ ย อาหารใหม่ อาหารเกา่ ดี เสลด หนอง เลือด เหงือ มันข้น
นําตา เปลวมัน นําลาย นํามูก ไขข้อ มูตร สมองศีรษะ
(๑๔) “อายตนะ ๑๒” = จักขวายตนะ รู ปายตนะ โสตายตนะ สัททายตนะ ฆานายตนะ คันธายตนะ
ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ
(๑๕) “ธาตุ ๑๘” = จักขุธาตุ รู ปธาตุ จักขุวญ
ิ ญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานธาตุ
คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ กาย
วิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธรรมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ
(๑๖) “อินทรีย์ ๒๒” = จักขุนทรี ย ์ โสตินทรี ย ์ ฆานินทรี ย ์ ชิวหิ นทรี ย ์ กายินทรี ย ์ มนินทรี ย ์ ชีวิตินทรี ย ์
อิตถินทรี ย ์ ปุริสินทรี ย ์ สุ ขินทรี ย ์ ทุกขินทรี ย ์ โสมนัสสิ นทรี ย ์ โทมนัสสิ นทรี ย ์ อุเบกขินทรี ย ์
สัทธินทรี ย ์ วีริยนิ ทรี ย ์ สตินทรี ย ์ สมาธินทรี ย ์ ปัญญินทรี ย ์ อนัญญตัญญัสสามีตินทรี ย ์ [อินทรี ย ์
ของผูป้ ฏิบตั ิดว้ ยมนสิ การวา่ เราจักรู ้ธรรมทียังไมรู่ ้ อินทรี ยน์ ีเป็ นชือของโสดาปัตติมรรคญาณ]
อัญญินทรี ย ์ [อินทรี ยข์ องผูร้ ู ้จตุสจั ธรรมด้วยมรรคนัน อินทรี ยน์ ีเป็ นชือของญาณในฐานะ ๖ คือ
โสดาปั ตติผลถึงอรหัตมรรคญาณ] อัญญาตาวินทรี ย ์ [อินทรี ยข์ องพระขีณาสพผูร้ ู ้จบแล้ว
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อินทรี ยน์ ีเป็ นชือของอรหัตผลญาณ]
(๑๗) “ธาตุ ๓” = กามธาตุ รู ปธาตุ อรู ปธาตุ
(๑๘) “ภพ ๙” = กามภพ รู ปภพ อรู ปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ
จตุโวการภพ ปั ญจโวการภพ
(๑๙) “ฌาน ๔” = ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน
(๒๐) “อัปปมัญญา ๔” = เมตตาเจโตวิมุตติ กรุ ณาเจโตวิมุตติ มุทิตาเจโตวิมุตติ อุเบกขาเจโตวิมุต
ิ ญญายตนส
(๒๑) “อรปสมาบั
ติ ๔” = อากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากญจั
ู
มาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
(๒๒) “ปฏิจจสมปบาท
๑๒” [อิทปั ปั จจยตา–ปัจจยาการ–ตถตา] = อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรู ป
ุ
สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ
่
่ ดังใน ข้อ ๑)
(หมายเหตุ: ให้พิจารณารายหัวข้อธรรมตอจาก
ข้อ ๑ โดยพิจารณาเป็ นรายข้อธรรมยอย
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
(๑) เมือพิจารณาเห็น ขันธ์ ๕ ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
(๒) เมือพิจารณาเห็น อายตนะภายใน ๖–อินทรีย์ ๖–สฬายตนะ ยอมทํ
่ ทําให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
(๓) เมือพิจารณาเห็น อายตนะภายนอก ๖–อารมณ์ ๖ ยอม
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
(๔) เมือพิจารณาเห็น วิญญาณ ๖ ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
(๕) เมือพิจารณาเห็น ผัสสะ ๖ ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
(๖) เมือพิจารณาเห็น เวทนา ๖ ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
(๗) เมือพิจารณาเห็น สั ญญา ๖ ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
(๘) เมือพิจารณาเห็น เจตนา ๖ ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
(๙) เมือพิจารณาเห็น ตัณหา ๖ ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
(๑๐) เมือพิจารณาเห็น วิตก ๖ ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
(๑๑) เมือพิจารณาเห็น วิจาร ๖ ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
(๑๒) เมือพิจารณาเห็น ธาตกัุ มมัฏฐาน ๑๖ ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
(๑๓) เมือพิจารณาเห็น อาการ ๓๒–ทวัตติงสาการ ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
(๑๔) เมือพิจารณาเห็น อายตนะ ๑๒ ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
(๑๕) เมือพิจารณาเห็น ธาตุ ๑๘ ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
(๑๖) เมือพิจารณาเห็น อินทรีย์ ๒๒ ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
(๑๗) เมือพิจารณาเห็น ธาตุ ๓ ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
(๑๘) เมือพิจารณาเห็น ภพ ๙ ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
(๑๙) เมือพิจารณาเห็น ฌาน ๔ ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
(๒๐) เมือพิจารณาเห็น อัปปมัญญา ๔ ยอมทํ
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่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
(๒๑) เมือพิจารณาเห็น อรปสมาบั
ติ ๔ ยอมทํ
ู
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
(๒๒) เมือพิจารณาเห็น ปฏิจจสมปบาท
๑๒ ยอมทํ
ุ
่ ง เมือพิจารณาเห็น ชราและมรณะ ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์ ใน
จนพิจารณาข้อธรรมยอยถึ
“ปฏิจจสมปบาท
๑๒” แล้วเริ มเป็ นข้อ ๒๓ อันเป็ นข้อสุ ดท้าย ดังนี
ุ
่ นทีสุ ด ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้
(๒๓) เมือพิจารณาเห็น นิพพาน อันหยังลงในอมตะด้วยอรรถวาเป็
เป็ นอารมณ์
่ นธรรมอันถูกต้องแล้ว
ธรรมใด ๆ เป็ นธรรมอันทําให้แจ้งแล้ว ธรรมนันๆ ยอมเป็
่ งกลาววา
่ ่
ชือวา่ “ญาณ” เพราะอรรถวา่ ร้ ูธรรมนันๆ ชือวา่ “ปัญญา” เพราะอรรถวา่ ร้ ูชัด เพราะเหตุนนั ทานจึ
ปั ญญาเครื องทรงจําธรรมทีได้ สดับมาแล้ ว คือ เครื องรู้ ชัดทีได้ สดับมาแล้ วนัน วา่ ธรรมเหล่ านีควรทําให้ แจ้ ง
ชือวา่ “สตมย
ุ ญาณ”
่
่
่ โดยประเภททีวางจากสมาธิ
่
่
บัดนี เพราะความทีธรรมเป็ นไปในสวนแหงความเสื
อม ยอมมี
อยางหนึ
งๆ ใน
การเจริ ญฌานสมาบัติ ฉะนัน พระสารี บุตรจึงได้ชีแจง “หานภาคิยจตกะ
ุ ” ทัง ๔ ประการ โดยเป็ นอัน
เดียวกนั ดังพระพุทธองค์ทรงตรัสวา่:–
่ ตชือนี
“ภิกษุรู้วา่ มโนสังขารของพระโยคาวจรนี ตังไว้ดีแล้ว เธอจะตรึ กวิตกชือนี ในลําดับแหงจิ
่
โดยอาการใด สมาธิของพระโยคาวจรนีผอู ้ อกจากสมาบัตินีแล้ว (๑) ทีเป็ น หานภาคิยะ [เป็ นสวน
่
่
่
่
แหงการละ
] (๒) ทีเป็ น ฐิติภาคิยะ [เป็ นสวนแหงความดํ
ารงอยู]่ (๓) ทีเป็ น วิเสสภาคิยะ [เป็ นสวน
่ ณธรรมพิเศษ] หรื อ (๔) ทีเป็ น นิพเพธภาคิยะ [เป็ นสวนแหงการแทงตลอด
่
่
แหงคุ
] จักมีหรื อการทํา
่ โดยอาการนัน ชือวา่ รู้โดยตรวจดจิู ตในภายในสมาบัต”ิ
ิ นแกเธอ
ให้แจ้งด้วย อภิญญา จักเกดขึ
่
ิ งหลายอมไม
่
่
ฉะนัน ปัญญาทีเกิดจากผ้ รู ้ ูย่อมมีขึนได้ เมือบุคคลเข้าไปอาศัย บุคคลผูค้ วรแกการเคารพ
กเลสทั
ิ น เขาผูน้ นั ยอมได้
่
บังเกดขึ
โอวาทและคําพรําสอน เพราะเหตุนนั “การอาศัยบคคลผ้
ุ
ูนันอย่ ู ย่ อมเป็ นปัจจัย
่
แห่ งการได้ ปัญญา” ทีเรี ยกวา่ “สตมยปั
ญญา–สตมยญาณ
” ดังรายละเอียดตอไปนี
ุ
ุ
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“ฌานสมาบัติ ๘”
่ น ปั ญญาเครื องทรงจําธรรมทีได้สดับมาแล้ว คือ เครื องรู ้ชดั ธรรมที
โดยนัยแหง่ “หานภาคิยจตกะ
ุ ” ดังกลาวนั
่ เป็ นไปในสวนแหงความเสื
่
่
่ เป็ นไปในสวนแหง
่
่
อม (๒) ธรรมเหลานี
ได้สดับมาแล้วนันวา่ (๑) ธรรมเหลานี
่ เป็ นไปในสวนแหงความวิ
่
่
่ เป็ นไปในสวนชํ
่ าแรกกเลส
ิ ชือ
เศษ (๔) ธรรมเหลานี
ความตังอยู่ (๓) ธรรมเหลานี
วา่ “สตมยญาณ
”
ุ
(๑) สัญญาและมนสิ การอันประกอบด้วย “กาม” ของพระโยคาวจรผูไ้ ด้ “ปฐมฌาน” เป็ นไปอยู่ นีเป็ นธรรม
เป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความเสือม ความพอใจอันเป็ นธรรมสมควรแก่ “ปฐมฌาน” นัน ยังตังอยู่ นีเป็ น
่
ธรรมเป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความตังอย่ ู สัญญาและมนสิ การอันไมประกอบ
ด้วย “วิตก” เป็ นไปอยู่ นีเป็ น
ธรรมเป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความวิเศษ สัญญาและมนสิ การอันสหรคตด้วย “ความเบือหน่ าย”
ประกอบด้วย “วิราคะ” เป็ นไปอยู่ นีเป็ นธรรมเป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความชําแรกกิเลส
(๒) สัญญาและมนสิ การอันประกอบด้วย “วิตก” ของพระโยคาวจร ผูไ้ ด้ “ทติุ ยฌาน” เป็ นไปอยู่ นีเป็ นธรรม
เป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความเสือม ความพอใจอันเป็ นธรรมสมควรแก่ “ทติุ ยฌาน” นันยังตังอยู่ นีเป็ นธรรม
เป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความตังอย่ ู สัญญาและมนสิ การอันประกอบด้วย “อเบกขาและสข
ุ
ุ ” เป็ นไปอยู่ นี
เป็ นธรรมเป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความวิเศษ สัญญาและมนสิ การอันสหรคตด้วย “ความเบือหน่ าย”
ประกอบด้วย “วิราคะ” เป็ นไปอยู่ นีเป็ นธรรมเป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความชําแรกกิเลส
(๓) สัญญาและมนสิ การอันประกอบด้วย “ปี ติและสขุ” ของพระโยคาวจร ผูไ้ ด้ “ตติยฌาน” เป็ นไปอยู่ นีเป็ น
ธรรมเป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความเสือม ความพอใจอันเป็ นธรรมสมควรแก่ “ตติยฌาน” นันยังตังอยู่ นีเป็ น
ธรรมเป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความตังอย่ ู สัญญาและมนสิ การอันประกอบด้วย “อทกขมสขเวทนา
” เป็ นไป
ุ
ุ
อยู่ นีเป็ นธรรมเป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความวิเศษ สัญญาและมนสิ การอันสหรคตด้วย “ความเบือหน่ าย”
ประกอบด้วย “วิราคะ” เป็ นไปอยู่ นีเป็ นธรรมเป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความชําแรกกิเลส
(๔) สัญญาและมนสิ การอันประกอบด้วย “อเบกขาและสข
” เป็ นไปอยู่
ุ
ุ ” ของพระโยคาวจรผูไ้ ด้ “จตตถฌาน
ุ
นีเป็ นธรรมเป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความเสือม ความพอใจอันเป็ นธรรมสมควรแก่ “จตตถฌาน
” นัน ยัง
ุ
ตังอยู่ นีเป็ นธรรมเป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความตังอย่ ู สัญญาและมนสิ การอันประกอบด้วย “อากาสานัญ
จายตนฌาน” เป็ นไปอยู่ นีเป็ นธรรมเป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความวิเศษ สัญญาและมนสิ การอันสหรคตด้วย
“ความเบือหน่ าย” ประกอบด้วย “วิราคะ” เป็ นไปอยู่ นีเป็ นธรรมเป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความชําแรกกิเลส
(๕) สัญญาและมนสิ การอันประกอบด้วย “รปู” ของพระโยคาวจรผูไ้ ด้ “อากาสานัญจายตนฌาน” เป็ นไปอยู่
นีเป็ นธรรมเป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความเสือม ความพอใจอันเป็ นธรรมสมควรแก่ “อากาสานัญจายตน
ฌาน” นันยังตังอยู่ นีเป็ นธรรมเป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความตังอย่ ู สัญญาและมนสิ การอันประกอบด้วย
“วิญญาณัญจายตนฌาน” เป็ นไปอยูน่ ีเป็ นธรรมเป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความวิเศษ สัญญา
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และมนสิ การอันสหรคตด้วย “ความเบือหน่ าย” ประกอบด้วย “วิราคะ” เป็ นไปอยู่ นีเป็ นธรรมเป็ นไปใน
ส่ วนแห่ งความชําแรกกิเลส
(๖) สัญญาและมนสิ การอันประกอบด้วย “อากาสานัญจายตนฌาน” ของพระโยคาวจรผูไ้ ด้ “วิญญาณัญจาย
ตนฌาน” เป็ นไปอยู่ นีเป็ นธรรมเป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความเสือม ความพอใจอันเป็ นธรรมสมควรแก่
“วิญญาณัญจายตนฌาน” นันยังตังอยู่ นีเป็ นธรรมเป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความตังอย่ ู สัญญาและมนสิ การ
อันประกอบด้วย “อากิญจัญญายตนฌาน” เป็ นไปอยู่ นีเป็ นธรรมเป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความวิเศษ สัญญา
และมนสิ การอันสหรคตด้วย “ความเบือหน่ าย” ประกอบด้วย วิราคะ เป็ นไปอยู่ นีเป็ นธรรมเป็ นไปใน
ส่ วนแห่ งความชําแรกกิเลส
(๗) สัญญาและมนสิ การอันประกอบด้วย “วิญญาณัญจายตนฌาน” ของพระโยคาวจรผูไ้ ด้ “อา
กิญจัญญายตนฌาน” เป็ นไปอยู่ นีเป็ นธรรมเป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความเสือม ความพอใจอันเป็ นธรรม
สมควรแก่ “อากิญจัญญายตนฌาน” นันยังตังอยู่ นีเป็ นธรรมเป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความตังอย่ ู สัญญาและ
มนสิ การอันประกอบด้วย “เนวสั ญญานาสัญญายตนฌาน” เป็ นไปอยู่ นีเป็ นธรรมเป็ นไปใน ส่ วนแห่ ง
ความวิเศษ สัญญาและมนการอันสหรคตด้วย “ความเบือหน่ าย” ประกอบด้วย “วิราคะ” เป็ นไปอยู่ นี
เป็ นธรรมเป็ นไปใน ส่ วนแห่ งความชําแรกกิเลส
(๘) ด้วยเหตุนี ชือวา่ “ญาณ” ด้วยอรรถวา่ “รู้ ธรรมนัน” ชือวา่ “ปัญญา” ด้วยอรรถวา่ “รู้ ชัด” เพราะเหตุนนั
่ งกลาววา
่ ่ ปัญญาเครื องทรงจําธรรมทีได้สดับมาแล้ว คือ เครื องรู ้ชดั ธรรมทีได้สดับมาแล้วนันวา่
ทานจึ
(๑) ธรรมเหล่ านีเป็ นไปในส่ วนแห่ งความเสื อม “หานภาคิยสั ญญา” (๒) ธรรมเหล่ านีเป็ นไปในส่ วน
แห่ งความตังอยู่ “ฐิ ตภิ าคิยสัญญา” (๓) ธรรมเหล่ านีเป็ นไปในส่ วนแห่ งความวิเศษ “วิเสสภาคิยสั ญญา”
่ ชือวา่ “สตมยญาณ
(๔) ธรรมเหล่ านีเป็ นไปในส่ วนแห่ งความชําแรกกิเลส “นิพเพธภาคิยสั ญญา” ยอม
”
ุ
จบ สัจฉิ กาตัพพนิทเทส ---------------------ฉะนัน ให้พจิ ารณานัยแหง่ “สั ญญา ๔” หมายถึง ธรรมอันเป็ นเหตุเป็ นปั จจัยให้สตั ว์บางพวกในโลกนี
่ ได้แก่
“ปริ นิพพานในปัจจบัุ น” เพราะให้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมเหลานี
(๑) “หานภาคิยสั ญญา” คือ สัญญาฝ่ ายเสื อม
(๒) “ฐิ ติภาคิยสั ญญา” คือ สัญญาฝ่ ายดํารงอยู่
(๓) “วิเสสภาคิยสั ญญา” คือ สัญญาฝ่ ายวิเศษ
ิ
(๔) “นิพเพธภาคิยสั ญญา” คือ สัญญาฝ่ ายชําแรกกเลส
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่ ่ องงาย
่ แตการรู
่ ้เห็นอันเยียมยอ่ มเกดขึ
ิ น
่
็ การทีบรรลุถึง “ปริ นิพพานในปัจจบัุ น” ได้นนั ไมใชเรื
อยางไรกตาม
่
ิ
่
ได้ดว้ ยการใฝ่ หาอาศัยผูร้ ู ้ทีควรเคารพยอมได้
ปัญญา [ปรโตโฆสะ] ผูม้ ีจิตมืดมนด้วยกเลสครอบงํ
า ยอมมี
ิ นได้ยาก เพราะปราศจากธรรม ๔ ประการ ดังนี
“อริยปัญญา” เกดขึ
่
(๑) “อารทฺธวิริยสฺ ส” คือ ผูป้ รารภความเพียร ด้วยสามารถแหงความเพี
ยรโดย สัมมัปปธาน ๔
(๒) “อปฏฐิ
ุ ฺ ตสฺ สติสฺส” คือ ผูม้ ีสติตงั มัน ด้วยอํานาจแหง่ สติปัฏฐาน ๔
(๓) “สมาหิตสฺ ส” คือ ผูม้ ีจิตมีอารมณ์เลิศเป็ นหนึง ด้วยอํานาจสมาธิแหง่ ฌาน ๔
(๔) “ป ฺญวโต” คือ ผูม้ ีปัญญา ด้วยสามารถแหง่ กัมมัสสกตาปั ญญา–กัมมัสสกตาสัทธา
่ ยอมเป็
่ นเหตุเป็ นปั จจัยให้สัตว์บางพวกใน
่
บุคคลผูไ้ มประกอบด้
วยธรรม ๔ ประการ ข้างต้นนัน ธรรมเหลานี
โลกนี “ไม่ ปริ นิพพานในปัจจบัุ น” นันคือ “ยถาภติู นปฺปชานาติ” หมายถึง ไมรู่ ้ดว้ ยมรรคญาณตามความเป็ น
่
สสนะ” ได้ จึง “ไม่ เกิดปัญญาเห็นธรรมแห่ งนามรปตามเป็
นจริ งได้ ”
จริ ง ไมสามารถเข้
าถึง “ยถาภตญาณทั
ู
ู
็ ในอรรถวา่ “อริยปัญญา” หมายถึง “อริยทรั พย์ ๗” คือ ทรัพย์อนั ประเสริ ฐเป็ นของติดตัว อยู่
อย่างไรกตาม
่ พย์ภายนอก เชน่ เงินทอง เป็ นต้น เพราะโจรหรื อใครๆ แยงชิ
่ งไมได้
่ และทําให้เป็ นคน
ภายในจิตใจ ดีกวาทรั
่ จริ ง ดังนี
ประเสริ ฐอยางแท้
(๑) “ศรัทธา” คือ ความเชือทีมีเหตุผล มันใจในหลักทีถือและในการดีทีทํา
(๒) “ศีล” คือ การรักษากายวาจาให้เรี ยบร้อย ประพฤติถูกต้องดีงาม
่
(๓) “หิริ” คือ ความละอายใจตอการทํ
าความชัว
่
(๔) “โอตตัปปะ” คือ ความเกรงกลัวตอความชั
ว
่ ยนมาก
(๕) “พาหสัุ จจะ” คือ ความเป็ นผูไ้ ด้ศึกษาเลาเรี
(๖) “จาคะ” คือ ความเสี ยสละ เอือเฟื อเผือแผ่
่
(๗) “ปัญญา” คือ ความรู ้ความเข้าใจถองแท้
ในเหตุผล ดีชวั ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน์ มิใช่
ประโยชน์ รู ้คิด รู ้พิจารณา และรู ้ทีจะจัดทํา
่
ํ งแหง่ ผูเ้ ป็ นอริ ยะทีบรรลุถึงความตรัสรู ้
ฉะนัน “อริยปัญญา–อริยทรัพย์ ” ทัง ๗ ประการนี ยอมกลายเป็
นกาลั
่ ปัจจัยทีทําให้กลายเป็ น “อริยบคคล
อริ ยสัจจ์ได้จริ ง อันเป็ นธรรมวิเศษประเสริ ฐแหงเหตุ
ุ ๔” หมายถึง บุคคล
่ บ้ รรลุธรรมวิเศษมี (๑) โสดาปัตติมรรค–พระโสดาบัน (๒) สกทาคามิมรรค–พระ
ผูเ้ ป็ นอริ ยะ ทานผู
สกทาคามี (๓) อนาคามิมรรค–พระอนาคามี (๔) อรหัตตมรรค–พระอรหั นต์ หรื อ “อริยบคคล
ุ ๗” หมายถึง
่ บ้ รรลุธรรมวิเศษ ได้แก่ (๑) สั ทธานุสารี (๒) ธัมมานุสารี (๓)
บุคคลผูเ้ ป็ นอริ ยะ บุคคลผูป้ ระเสริ ฐ ทานผู
สั ทธาวิมุต (๔) ทิ ฏฐิ ปปั ตตะ (๕) กายสั กขี (๖) ปั ญญาวิมุต และ (๗) อุภโตภาควิมุต นอกจากนี เพือให้เห็น
่ ทธะของพระตถาคตเจ้า ให้พิจารณาถึงนัยแหง่ “ตถาคต” (พระสุ ตตันตปิ ฎก
สภาวะการดํารงอยูใ่ นภูมิแหงพุ
ขุททกนิกาย อุทาน เลม่ ๑ ภาค ๓ - หน้าที 226 -233 FILE 44) ดังนี
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่ คือ พระโลกนาถทรงเห็นหมู่สตั ว์ผู ้
ชือวา่ “ตถาคต” เพราะเสด็จไปโดยประการนัน เป็ นอยางไร
ดําเนินไปลําบากเพราะทุกข์ใหญ่ ทรงมีพระมนัสอันพระมหากรุ ณาใดให้อาจหาญขึนวา่ หมู่สตั ว์นนั
่ น พ้นจากสังสารทุกข์นีแล้ว จักยังสรรพสัตว์ให้พน้ ได้ดว้ ย จึงได้ทรง
ไมมี่ ใครอืนเป็ นทีพึง เราเทานั
่
ทํามหาอภินิหาร ครันแล้วทรงถึงความอุตสาหะอันให้สาํ เร็ จประโยชน์แกโลกทั
งสิ น ตามทีได้ทรง
ตังปณิ ธานไว้ ทรงไมห่่วงใยพระกายและพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงบําเพ็ญ “ทกรกิ
ุ ริยา” ทีทําได้
ิ น ด้วยเหตุเพียงปรากฏทางโสตทวารของชนเหลาอื
่ น “ทรงดําเนิน
ยากอันทําความสะดุง้ จิตให้เกดขึ
่ น “หานภาคิยะ” [สวนแหงการละ
่
่
โดยประการทีข้ อปฏิบตั ิเพือมหาโพธิญาณ” อันไมเป็
] “สังกิเลส
่
่ ความเศร้าหมอง] หรื อ “ฐิติภาคิยะ” [สวนแหงการตั
่
่
ภาคิยะ” [สวนแหง
งมัน] โดยทีแท้เป็ น “วิเส
่
สภาคิยะ” อยางยอดเยี
ยมแท้จริ ง “ทรงสําเร็ จพระโพธิสมภารอย่ างสินเชิงโดยลําดับ จึงทรงบรรลุ
อภิสัมโพธิญาณ เบืองหน้ าแต่ นัน” ทรงมีพระมนัสอันพระมหากรุ ณานันนันแหละกระตุน้ เตือน ทรง
ิ ่ โมกข์อนั สงบอยางยิ
่ ง ไมคํ่ านึงถึงประการทีไม่
ละความยินดีในความสงัดและความสุ ขอันเกดแตวิ
ิ น ทรงสําเร็ จ “พุทธกิจ” โดยสิ นเชิงด้วยการ
เหมาะสมทีชาวโลกอันมากด้วย “พาลชน” ให้เกดขึ
แนะนําชนทีควรแนะนําในข้อนัน อาการทีพระผูม้ ีพระภาคเจ้าหยังพระมหากรุ ณาลงในหมู่สตั ว์นนั
จักมีแจ้งข้างหน้า
พระโลกนาถผูเ้ ป็ นพระพุทธเจ้า มีพระมหากรุ ณาในสัตว์ทงั หลาย ฉันใด แม้ผเู ้ ป็ นพระโพธิสตั ว์กฉั็ น
นัน ทรงมีพระมหากรุ ณาในหมู่สตั ว์ ในกาลบําเพ็ญมหาอภินิหาร เป็ นต้น เพราะเหตุนนั พระมหา
กรุ ณาของพระองค์ จึงชือวา่ “ถ่ องแท้ ไม่ ผิด ไม่ กลายเป็ นอย่ างอืน” เพราะมีภาวะเสมอกนั ในทีทุก
่
แหงและในกาลทุ
กเมือ เพราะฉะนัน พระองค์จึงทรงพระนามวา่ “ตถาคต” เพราะเสด็จไปคือดําเนิน
่
่
ั
ื ลแกชาวโลกทั
มีกิจหน้าทีเสมอกนใน
ไปเพือประโยชน์เกอกู
งสิ น ด้วยพระมหากรุ ณาอันถองแท้
สรรพสัตว์ทงั หลายแม้ในกาลทัง ๓ ชือวา่ “ตถาคต” เพราะเสด็จไปโดยประการนัน ด้วยประการ
ฉะนี
่
่ คือ ชือวา่ “ถ่ องแท้ ” ได้แก่ “อริยมรรค
ชือวา่ ตถาคต เพราะเสด็จมาถึงสัจจะถองแท้
เป็ นอยางไร
่ น ชือวา่ “ถ่องแท้ ไม่ ผิด ไม่ กลายเป็ นอย่ างอืน” เพราะไม่
ญาณ” จริ งอยู่ “อริยมรรคญาณ” เหลานั
่ กษณะแหงสภาวธรรมพร้
่
ิ คลาดเคลือนแหงธรรม
่
กลาวลั
อมกจให้
คือ “อริยสั จ ๔” อันเป็ น ปวัตติ
่ วา่ นีทุกข์ นี
นิวตั ติ และ เหตุทงั ๒ นัน เป็ นเครื องรวบรวม “เญยยธรรม” [ไญยธรรม] ทังมวลอยางนี
ทุกขสมุทัย นีทุกขนิโรธ นีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา และ เป็ นวิภาคของอริ ยสัจทัง ๔ นัน มีอาทิวา่
(๑) “ทกข
ุ สั จจ์ ” มีอรรถวา่ บีบคัน มีอรรถวา่ เป็ น “สังขตะ” มีอรรถวา่ ทําให้ เดือดร้ อน มีอรรถวา่
แปรปรวน (๒) “สมทัุ ยสั จจ์ ” มีอรรถวา่ ประมวลมา มีอรรถวา่ เป็ นเหตุ มีอรรถวา่ ประกอบสัตว์ ใน
ภพ มีอรรถวา่ กังวล (๓) “นิโรธสั จจ์ ” มีอรรถวา่ เป็ นเหตุสลัดออก มีอรรถวา่ สงัด มีอรรถวา่ อัน
่ น “อมตะ” และ (๔) “มรรคสั จจ์ ” มีอรรถวา่ นําสัตว์ ออก
ปั จจัยอะไรๆ ปรุ งแต่ งไม่ ได้ มีอรรถวาเป็
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[จากทุกข์] มีอรรถวา่ เป็ นเหตุ มีอรรถวา่ เป็ นทัศนะ มีอรรถวา่ เป็ นอธิ ปไตย [เป็ นใหญ่] เพือความ
่
่ อ “ตรัสร้ ู” โดยไมงมงายในธรรมนั
่
เป็ นไปแหงอาการอั
นไมผิ่ ดแปลกกลาวคื
น อันได้ ด้วยการตัดขาด
ธรรมอันเป็ นฝั กฝ่ ายแห่ งสังกิเลส อันเป็ นเหตุกางกันความหยังรู้ สภาวะตามเป็ นจริ ง พระผูม้ ีพระภาค
่
่ นด้วยพระองค์เองทีเดียว
เจ้าไมทรงมี
ผอู ้ ืนทีจะแนะนํา ทรงมาถึงคือบรรลุ “อริ ยสัจ ๔” เหลานั
่
่
เพราะฉะนัน พระองค์จึงทรงพระนามวา่ “ตถาคต” เพราะเสด็จมาถึงสัจจะอันถองแท้
เหมือนอยาง
่
่
วา่ พึงทราบถึงภาวะทีถองแท้
ซึงพระญาณอันปัจจัยอะไรๆ ไมกระทบในกาลทั
ง ๓ ปฏิสัมภิทาญาณ
๔–เวสารั ชชญาณ ๔–ญาณทีกําหนดคติ ๕–อสาธารณญาณ ๖–ญาณทีแจ่ มแจ้ งในโพชฌงค์ ๗–ญาณ
อันแจ่ มแจ้ งในมรรค ๘–ญาณในอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙–และ–พลญาณ ๑๐ ของพระผู้มีพระภาคเจ้ า
่ ง ดังตอไปนี
่
แจ่ มแจ้ งเหมือน “มรรคญาณ” ฉะนัน ในข้อนัน มีความแจมแจ้
จริ งอยู่ พึงทราบสิ งใด
่่
ั
ํ
สิ งหนึง ไมวาจะเป็
นสภาวกจิ เป็ นต้น ความแปลกกนในการกาหนด
เป็ นต้น และ นามโคตรทีเนือง
ั นธ์ เป็ นต้น ในขันธ์อายตนะและธาตุ อันเป็ นอดีตตางโดยประเภทมี
่
กบขั
หีนธรรม [ลามก คือ อกุศล
่
่
ธรรม ธรรมทังหลายมีในทามกลางแหงธรรมอั
นลามกและประณี ต มีอยู่ เพราะเหตุนนั ธรรม
่ นจึงชือวา่ “มัชฌิมา” คือ ธรรมทีเป็ นไปโนภูมิ ๓ นอกจากหี นะและปณี ตธรรม “โลกตระ
เหลานั
ุ ”
ชือวา่ ธรรมอันประณี ต เพราะอรรถวา่ สูงสุด และอรรถวา่ ชุ่มชื นยิง ไม่ เร่ าร้ อน] เป็ นต้น ของสัตว์
่ คือพระญาณของพระผูม้ ีทังหลายผูห้ าประมาณมิได้ในโลกธาตุอนั หาประมาณมิได้ ญาณเหลานี
พระภาคเจ้า ทีไมมี่ ปัจจัยอะไรๆ กระทบกระทังเป็ นไปโดยประจักษ์ ในทีทังปวงในความพิเศษแหง่
ิ ราะปั จจัยกบความพิ
ั
วรรณะ–สัณฐาน–กลิน–รส–และ–ผัสสะ เป็ นต้น ของธรรมทีเกดเพ
เศษแหง่
่ องด้วยอินทรี ยแ์ ม้ทีละเอียดยิง ทีอยูภ่ ายนอกฝา และทีอยูใ่ นทีไกล
ปั จจัยนันๆ ในรู ปธรรมทีไมเนื
เหมือนผลมะขามป้ อมทีอยูบ่ นฝ่ ามือ ฉะนัน และพระญาณทีเป็ นไปในอนาคตและปัจจุบนั ก็
่ ทาน
่
เหมือนกนั ชือวา่ “พระญาณทีไม่ มีปัจจัยอะไรๆ กระทบกระทัง ในกาลทัง ๓” เหมือนอยางที
่ วา่ ญาณของพระผูม้ ีพระภาคพุทธเจ้าในสวนอดี
่
กลาวไว้
ตไมมี่ ปัจจัยอะไรๆ กระทบกระทังญาณของ
่
่ ปัจจัยอะไรๆ กระทบกระทัง ญาณของพระผูม้ ีพระภาค
พระผูม้ ีพระภาคพุทธเจ้าในสวนอนาคตไมมี
่ จจุบนั ไมมี่ ปัจจัยอะไรๆ กระทบกระทัง ก็ “อริยสั จจ์ ๔” นีนนั ชือวา่ “ถ่องแท้ ไม่
พุทธเจ้าในสวนปั
ผิด ไม่ กลายเป็ นอย่ างอืน เพราะไม่ ได้ ตรั สลักษณะแห่ งสภาวะพร้ อมด้ วยกิจแห่ งธรรมในทีนันๆ ได้
ให้ คลาดเคลือน” พระผู้มีพระภาคเจ้ า ทรงบรรลุสัจจะ ๔ เหล่ านัน ด้ วย “สยัมภญาณ
ู ” [ปรี ชาหยังรู้
ของพระสยัมภู พระผู้เป็ นเอง ตรั สรู้ ได้ เอง โดยไม่ มีใครสังสอน = พระพทธเจ้
ุ า] ชือวา่ “ตถาคต”
่ ่
เพราะเสด็จถึงสัจจะ ๔ อยางถองแท้
แม้ดว้ ยประการฉะนี
อนึง “ปฏิสัมภิทา ๔” คือ อัตถปฏิสัมภิทา ธัมมปฏิสัมภิทา นิรุตติปฏิสัมภิทา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ใน
่ ง และการกาหนด
ํ
ปฏิสัมภิทา ๔ นัน ญาณอันถึงความแตกฉานในอรรถ สามารถกระทําความแจมแจ้
่
พร้อมลักษณะแหงประเภทของอรรถ
ชือวา่ “อัตถปฏิสัมภิทา” ญาณอันถึงความแตกฉานในธรรม
่ งและการกาหนดพร้
ํ
่
สามารถทําความแจมแจ้
อมลักษณะแหงประเภทของธรรม
ชือวา่ “ธัมม
บทความที ๔๓ ประจําปี ๒๕๕๘ – การทําให้ แจ้ งซึ งนิพพาน – นิธี ศิริพัฒน์
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่ งและการกาห
ํ นด
ปฏิสัมภิทา” ญาณอันถึงความแตกฉานในการแสดงภาษา สามารถทําความแจมแจ้
่
พร้อมลักษณะแหงประเภทของภาษา
ชือวา่ “นิรุ ตติปฏิสัมภิทา” ญาณอันถึงความแตกฉานใน
่ งและการกาหนดพร้
ํ
่
ปฏิภาณ สามารถทําความแจมแจ้
อมลักษณะแหงประเภทของปฏิ
ภาณ ชือวา่
“ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” สมจริ งดังพระดํารัสทีตรัสไว้วา่ ญาณในอรรถ ชือวา่ “อัตถปฏิสัมภิทา” ญาณ
ในธรรม ชือวา่ “ธัมมปฏิสัมภิทา” ญาณในการแสดงภาษาของอรรถและธรรม ชือวา่ “นิรุ ตติ
็
่ น วาโดยสั
่
ปฏิสัมภิทา” ญาณในญาณทังหลาย ชือวา่ “ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” กในญาณ
๔ อยางนั
งเขป
่
ผลอันเผล็ดมาจากเหตุ ชือวา่ “อัตถะ” เพราะอันบุคคลพึงดําเนินไปและพึงบรรลุตามกระแสแหงเหตุ
่ อวา่ โดยประเภท ธรรม ๕ เหลานี
่ คือ “ปัจจยปปั
ิ
แตเมื
จจัย = ปั จจัย
ุ นนธรรม” [ธรรมอันเกดจากปั
่
่
่ ต วิบาก และ กริิ ยา ชือวา่ “อัตถะ” ญาณอันถึง
ธรรม] อยางใดอยางหนึ
ง “นิพพาน” อรรถแหงภาษิ
ความแตกฉานในอรรถนัน ของผูพ้ ิจารณาในอรรถนัน ชือวา่ “อัตถปฏิสัมภิทา”
่
่ ยกวา่ “ธรรม”
เมือวาโดยสั
งเขป “ปัจจัย” [ปั จจัย ๒๔] ชือวา่ “ธรรม” จริ งอยู่ “ปัจจัย” นัน ทานเรี
[ปัจจยปบั
ุ น–ปัจจยปปั
ุ นนธรรม คือ ธรรมทีเกิดแต่ ปัจจัย] เพราะจัดแจงคือให้อรรถนันๆ เป็ นไป
่ อวาโดยประเภท
่
่ คือ เหตุอันยังผลให้ เกิดขึนอย่ างใด
และให้บรรลุ แตเมื
“ธรรม ๕” ประการเหลานี
อย่ างหนึง “อริยมรรค” คําภาษิต “กศลกรรม
” และ “อกศลกรรม
” ชือวา่ “ธรรม” ญาณอันถึงความ
ุ
ุ
แตกฉานในธรรมนัน ของผูพ้ ิจารณาธรรมนัน ชือวา่ “ธัมมปฏิสัมภิทา” สมจริ ง ดังพระดํารัสที
พระองค์ตรัสไว้วา่ (๑) ญาณในทุกข์ชือวา่ “อัตถปฏิสัมภิทา” (๒) ญาณในทุกขสมุทยั ชือว่า “ธัมม
ปฏิสัมภิทา” (๓) ญาณในทุกขนิโรธ ชือวา่ “อัตถปฏิสัมภิทา” (๔) ญาณในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
ชือวา่ “ธัมมปฏิสัมภิทา”
่
อีกอยางหนึ
ง ญาณในเหตุ ชือวา่ “ธัมมปฏิสัมภิทา” ญาณในผลอันเผล็ดมาจากเหตุ ชือวา่ “อัตถ
่ เกดแล้
ิ วเป็ นแล้ว เกดพร้
ิ อมแล้ว บังเกดแล้
ิ ว บังเกดเฉพาะแล้
ิ
ปฏิสัมภิทา” ธรรมเหลาใด
ว ปรากฏ
่ ชือวา่ “อัตถปฏิสัมภิทา” ธรรมเหลานั
่ น เกดแล้
ิ ว เป็ นแล้ว เกดพร้
ิ อมแล้ว
แล้ว ญาณในธรรมเหลานี
ิ ว บังเกดเฉพาะแล้
ิ
่ น ชือวา่ “ธัมม
บังเกดแล้
ว ปรากฏแล้วจากธรรมใด ญาณในธรรมเหลานั
ิ
ปฏิสัมภิทา” ญาณในชราและมรณะ ชือวา่ “อัตถปฏิสัมภิทา” ญาณในเหตุเป็ นแดนเกดชราและ
มรณะ ชือวา่ “ธัมมปฏิสัมภิทา” ญาณในธรรมเป็ นเครื องดับชราและมรณะ ชือวา่ “อัตถปฏิสัมภิทา”
ญาณในปฏิปทาเป็ นเหตุให้ถึงความดับชราและมรณะ ชือวา่ “ธัมมปฏิสัมภิทา” ญาณในชาติ–ภพ–
อุปาทาน–ตัณหา–เวทนา–ผัสสะ–สฬายตนะ–นามรู ป–วิญญาณ–สังขาร ชือวา่ “อัตถปฏิสัมภิทา”
ิ งขาร ชือวา่ “ธัมมปฏิสัมภิทา” ญาณในธรรมเป็ นเครื องดับสังขาร ชือวา่
ญาณในเหตุเป็ นแดนเกดสั
“อัตถปฏิสัมภิทา” ญาณในปฏิปทาเป็ นเหตุให้ถึงความดับสังขาร ชือวา่ “ธัมมปฏิสัมภิทา” พระองค์
ตรัสคํา มีอาทิวา่:–
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“ดูก่อนภิกษุทังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ย่ อมรู้ ธรรม คือ ‘สุตตะ–เคยยะ–เวยยากรณะ–คาถา–
อุทาน–อิติวตุ ตกะ–ชาตกะ–อัพภูตธรรม–เวทัลละ’ นี เรี ยกว่ า ‘ธัมมปฏิสัมภิทา’ เธอรู้ อรรถแห่ งคํา
อันเป็ นภาษิตนันๆ นันแหละว่ า นี เป็ นอรรถแห่ งคําอันเป็ นภาษิตนี นีเรี ยกว่ า ‘อัตถปฏิสัมภิทา’
ธรรมทีเป็ นกุศลเป็ นไฉน สมัยใด กุศลจิตฝ่ ายกามาวจรเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสประกอบด้ วยปั ญญา
ปรารภรู ปารมณ์ ฯลฯ หรื อธรรมารมณ์ ก็หรื ออารมณ์ ใดๆ เกิดขึน สมัยนัน ผัสสะย่ อมมี ความไม่
ฟุ้ งซ่ านย่ อมมี ฯลฯ ธรรมเหล่ านี ชื อว่ า กุศล ญาณในธรรมเหล่ านี ชื อว่ า ‘ธัมมปฏิสัมภิทา’ ญาณใน
วิบากแห่ งธรรมเหล่ านัน ชื อว่ า ‘อัตถปฏิสัมภิทา’ ฉะนี”
่
ความพิสดารแล้ว ก็ “สภาวนิรุ ตติ” [ภาษาเดิม] คือ “อัพยภิจารโวหาร” [ถ้อยคําทีไมคลาดเคลื
อน]
“อภิลาปะ” [การพูด] ในอรรถและธรรมนี ตามภาษาเดิมของสภาพสัตว์อนั เป็ นมคธภาษา ในการพูด
ภาษาเดิมนัน นี ชือวา่ “สภาวนิรุ ตติ” นีไมชื่ อวา่ “สภาวนิรุ ตติ” ญาณอันถึงความแตกฉานดังนี ชือวา่
“นิรุ ตติปฏิสัมภิทา” ญาณอันถึงความแตกฉานในญาณนัน ของภิกษุผพู ้ จิ ารณากระทําญาณทังหมด
ิ ่
่ สดารในญาณเหลานั
่ นตามทีกลาวแล้
่ วให้เป็ นอารมณ์ ชือวา่
นันทีเป็ นไป โดยกจแหงอารมณ์
อยางพิ
่ พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงบรรลุดว้ ย
“ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” ดังนัน “ปฏิสัมภิทาญาณ ๔” เหลานี
พระองค์เอง จึงชือวา่ “ถ่ องแท้ ไม่ ผิด ไม่ กลายเป็ นอย่างอืน” เพราะเป็ นไปโดยอาการไมผิ่ ดแผก โดย
่ ่ คลาดเคลือนในอารมณ์ของตนนันๆ อันยิงด้วยอรรถและธรรม พระองค์ ทรงพระนามวา่
กลาวไมให้
่
“ตถาคต” เพราะมาถึงสัจจะถองแท้
แม้ดว้ ยประการฉะนี
่
่
อนึง ธรรมชาติอยางใดอยางหนึ
ง ชือวา่ “เญยยะ” [ไญยธรรม] ทังหมดนันพระผูม้ ีพระภาคเจ้า “ทรง
่ น (๑) ธรรม
ร้ ูแล้ ว ทรงเห็นแล้ ว ทรงบรรลแล้
ุ ว ทรงตรั สร้ ูเฉพาะแล้ ว โดยอาการทังปวง” จริ งอยางนั
ทีควรรู้ ยิง พระองค์ ตรั สรู้ แล้ วโดยเป็ นธรรมทีควรรู้ ยิง (๒) ธรรมทีควรกําหนดรู้ พระองค์ ตรั สรู้ แล้ ว
โดยเป็ นธรรมทีควรกําหนดรู้ (๓) ธรรมทีควรละ พระองค์ ตรั สรู้ แล้ ว โดยเป็ นธรรมทีควรละ ธรรมที
ควรทําให้ แจ้ ง พระองค์ ตรั สรู้ แล้ ว (๔)โดยเป็ นธรรมทีควรทําให้ แจ้ ง ธรรมทีควรเจริ ญ พระองค์ ตรั ส
็ พราหมณ์กตาม
็ เทวดากตาม
็
รู้ แล้ ว โดยเป็ นธรรมทีควรเจริ ญ เพราะผูใ้ ดผูห้ นึง จะเป็ นสมณะกตาม
็ พรหมกตาม
็ ไมสามารถที
่
มารกตาม
จะคัดค้านพระองค์ โดยชอบธรรมวา่ พระองค์ยงั มิได้ตรัสรู ้
่
่
ธรรมชือนี ธรรมอยางใดอยางหนึ
ง ชือวา่ “ปหาตัพพะ” ควรละ ทังหมดนัน พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรง
ิ นเป็ นธรรมดา กรณี ยกจที
ิ ยิงกวาการละ
่
ละได้แล้ว ทีควงต้นโพธินนั เอง โดยเด็ดขาดไมมี่ การเกดขึ
่ น พระผูม้ ีพระภาคเจ้านันทรงละ ตัดขาด ถอน ได้เด็ดขาด ซึง
ธรรมทีควรละนันไมมี่ จริ งอยางนั
“กิเลส ๑,๐๐๐” มีประเภท คือ โลภะ โทสะ โมหะ วิปริ ตมนสิ การ อหิ ริกะ อโนตตัปปะ ถีนะ มิทธะ
โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริ ยะ มายา สาไถย ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ
ปมาทะ อกุศลมูล ๓ ทุจริ ต ๓ วิสมะ ๓ สัญญา ๓ มละ ๓ วิตก ๓ ปปัญจะ ๓ อเนสนา ๓ ตัณหา ๓ วิ
ปริ เยสะ ๔ อาสวะ ๔ คัณฐะ ๔ โอฆะ ๔ โยคะ ๔ อคติ ๔ ตัณหูปาทาน ๔ อภินนั ทนะ ๕ นิวรณ์ ๕
เจโตขีละ ๕ เจตโสวินิพนั ธะ ๕ วิวาทมูล ๖ อนุสยั ๗ มิจฉัตตะ ๘ อาฆาตวัตถุ ๙ ตัณหามูลกะ ๙ อกุ
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ศกรรมบถ ๑๐ อเนสนา ๒๑ ทิฏฐิ ๖๒ และ ตัณหาวิปริ ต ๑๐๘ เป็ นต้น พร้อมทังวาสนา เพราะใครๆ
่่
็ เทวดากตาม
็ มารกตาม
็ พรหมกตาม
็ ไมสามารถจะคั
่
ไมวาจะเป็
นสมณะหรื อพราหมณ์กตาม
ดค้าน
่ ิ
่ พระองค์ยงั ไมได้
่ ละ กธรรมเหลานี
็
่ ใด มี
พระองค์ได้ดว้ ยความชอบธรรมวา่ ขึนชือวากเลสเหลานี
ประเภท คือ “กรรมวิบาก–กิเลส–อปวาทะ
[ตําหนิพระอริ ยะเจ้า] –และ–อาณาวีติกกมะ [ทุศีลต้อง
ุ
อาบัติโดยอลัชชี]” พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ เป็ นธรรมให้ผลในลําดับ อาจให้ผลตามลําดับโดย
่ นได้ทีเดียว เพราะใครๆ ไมวาจะเป็
่ ยว แกผู่ ส้ อ้ งเสพธรรมเหลานั
่่
็
สวนเดี
นสมณะหรื อพราหมณ์กตาม
็ มารกตาม
็ พรหมกตาม
็ ไมสามารถจะคั
่
่ า
เทวดากตาม
ดค้านพระองค์ได้โดยชอบธรรมวา่ ไมอาจทํ
่ น
อันตรายแกผู่ ส้ อ้ งเสพธรรมเหลานั
ก็ “นิยยานิกธรรม” [ธรรมนําสัตว์ออกจากทุกข์ อปริ ยาปั นนะ –อริ ยมรรค ๔ คือ ญาณอันเป็ น
่
อนันตรปั จจัยแหงสภาวธรรมที
เป็ น นิยยานิกะ ] อันยอดเยียม มีอริ ยมรรคเป็ นด้วยนํา มี ๓๗
ประเภท ๗ หมวด รวม “ศีล–สมาธิ–ปัญญา” อันเป็ นเหตสลั
ุ ดออกจากวัฏฏทกข์
ุ ได้ เด็ดขาด ทีพระผู ้
่ าผูป้ ฏิบตั ิให้
มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนัน ย่ อมนําสัตว์ ออกจากทุกข์ โดยแท้ จริ งทีเดียว ยอมทํ
่่
็ เทวดากตาม
็
พ้นจากวัฏฏทุกข์ได้โดยแท้จริ ง เพราะใครๆ ไมวาจะเป็
นสมณะหรื อพราหมณ์กตาม
็ พรหมกตาม
็ ไมสามารถจะคั
่
มารกตาม
ดค้านพระองค์ได้โดยชอบธรรมวา่ ธรรมทีพระองค์ทรง
แสดงวา่ เป็ นธรรมนําออกจากทุกข์ ไมนํ่ าออกจากทุกข์ได้จริ ง สมจริ งดังทีพระองค์ตรัสไว้วา่: –
“พระสัมมาสัมพุทธะ เมือปฏิญญาแก่ เธอ ยังไม่ ตรั สรู้ ธรรมเหล่ านี พึงทราบความพิสดาร ‘เวสารั ชช
ญาณ ๔’ [สัมมาสัมพุทธปฏิญญา ๑ ขีณาสวปฏิญญา ๑ อันตรายิกธรรมวาทะ ๑ นิยยานิกธรรม
เทศนา ๑] เหล่ านีดังว่ ามานี ของพระผู้มีพระภาคเจ้ าเป็ นไปโดยอาการไม่ ผิดแผก ชื อ ‘ว่ าถ่องแท้ ไม่
ผิด ไม่ กลายเป็ นอย่ างอืน’ เพราะรู้ ความพิเศษของญาณ ปหานะ และเทศนาของพระองค์ โดยภาวะที
ไม่ ผิด พระผู้มีพระภาคเจ้ าทรงพระนามว่ า ‘ตถาคต’ เพราะถึง ‘เวสารั ชชญาณ’ อย่ างถ่ องแท้ ด้ วย
ประการฉะนี”
่ นคร้าม ทีเรี ยกวา่ “เวสารัชชญาณ ๔”
นอกจากนี ให้พิจารณาถึง “เวสารัชชะ” คือ ความอาจหาญ ความไมครั
่ นคร้าม ความแกล้วกล้าอาจหาญ พระญาณอันเป็ นเหตุให้ทรงแกล้วกล้า ไมครั
่ นคร้าม
หมายถึง ความไมครั
่
็ จักทักท้วงพระองค์ได้โดยชอบธรรมในฐานะ
ฉะนัน พระตถาคตเจ้าไมทรงมองเห็
นวา่ ใครกตาม
่ คือ
เหลานี
่
่ นสัมมาสัมพุทธะ ธรรมเหลานี
่ ท่านยังไมรู่ ้ นันคือ ไม่
(๑) “สั มมาสั มพทธปฏิ
ญญา” ทานปฏิ
ญญาวาเป็
ุ
มีความต้อองการด้วยการรจนาไว้ก่อน ไมมี่ การอนุมาน และ ไมมี่ ตรรกในปริ ยตั ิ พระสัมมาสัม
่
่ กขัดขวางในธรรมทังปวง และทรงมีประมาณเป็ นหนึง
พุทธเจ้าทรงมีพระญาณสอดสองไปไมถู
” [ตรัสรู ้เองโดยชอบ]
ใน “ไญยธรรม” ทังหลาย นันคือ มีได้ดว้ ย “สั มพทธภาวะ
ุ
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่
่ นขีณาสพ อาสวะเหลานี
่ ของทานยั
่ งไมสิ่ น แตพระองค์
่
(๒) “ขีณาสวปฏิญญา” ทานปฏิ
ญญาวาเป็
ทรง
ิ ่
่ ง นันคือ มีได้
มี พฤติกรรมทีอนุเคราะห์ผอู ้ ืน จึงเกดแกพระผู
ม้ ีพระภาคเจ้า ผูท้ รงบริ สุทธิอยางยิ
ด้วย “วิสุ ทธิภาวะ” [ทรงหมดจด]
่
่
่ ่ นอันตราย ธรรมเหลานั
่ นไมอาจกออั
่ ่ นตราย
(๓) “อันตรายิกธรรมวาทะ” ทานกลาวธรรมเหลาใดวาเป็
่
แกผู่ ส้ อ้ งเสพได้จริ ง นันคือ “อันตรายิกธรรม ๕” หมายถึง ธรรมอันเป็ นอันตรายตอสวรรค์
และ
นิพพาน ได้แก่ (๑) กรรม (๒) กิเลส (๓) วิบาก (๔) อริ ยปุ วาทกรรม [อุปวาทะ –อุปวาทันตรายิก
่ ายด้วยอันติมวัตถุ
ธรรม คือ ศัพท์วจีทุจริ ต = เป็ นผูด้ ่าสพรหมจารี เป็ นผูบ้ ริ ภาษสพรหมจารี ผูว้ าร้
่
่ พระ
วา่ “เราจักฆ่ าคุณของพระอริ ยะทังหลาย” นันคือ ยอมกระทํ
าอันตรายตลอดเวลาทียังไมให้
อริ ยเจ้าทังหลายอดโทษ เบืองหน้าแตนั่ นให้พระอริ ยเจ้าอดโทษแล้ว หากระทําอันตรายไม่] และ
่
(๕) อาณาวีตกกมะ–อาณาวีติกกมันตรายิกธรรม [อาบัติ ๗ กองทีภิกษุจงใจลวงละเมิ
ดแล้วยัง
่ นภิกษุอยูก่ ดี็ ไมอยู
่ ป่ ริ วาสกรรมกดี็ ไมแสดงอาบั
่
ปฏิญญาตนวาเป็
ติกดี็ เบืองหน้าแตนั่ น หากระทํา
อันตรายไม่]
่
่ ประโยชน์อยางนั
่ นไมเป็
่ นทางนํา
(๔) “นิยยานิกธรรมเทศนา” ทานแส
ดงธรรมเพือประโยชน์อยางใด
ผูท้ าํ ตามให้ถึงความสิ นทุกข์โดยชอบจริ ง นันคือ “อริยมรรค ๔” หรื อ “โลกตตรมรรค
” อนึง พระ
ุ
ํ ดข้าศึกคือกเลส
ิ อันนําสัตว์ออกจาก
ตถาคตทรงเห็น “นิยยานิกธรรมเป็ นพระอรหันต์ ” เพราะกาจั
่ น “นิยยานิกธรรม” [บทวา่ “เอวมาโรเจสิ ” ความวา่ “นางปริ พาชิ กา”
ภพด้วยคุณพระศาสนายอมเป็
่ าเป็ นต้นวา่ “ธมฺมิก ํ สมณ” ชือวา่ กลาวสรรเสริ
่
เมือกลาวคํ
ญคุณของพระศาสนา วา่ เป็ นนิยยานิก
็ ษย์ทงั หลาย ได้ฟังกถานันแล้ว พากนเลื
ั อมใสในพระศาสนาประมาณ ๕๐๐ ตระกูล]
ธรรม กมนุ
่
็ ให้พิจารณาในประเด็น “ธรรม ๕ ประการเพือความแก่ กล้ าแห่ งเจโตวิมุตติทียังไม่ แก่ กล้ า”
อยางไรกตาม
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม่ ๑ ภาค ๓ - หน้าที 380 FILE 44) ดังนี
่ าแหงเจ
่ นไปเพือความแกกล้
่
[๘๘] พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ ดูก่อนเมฆิยะ ธรรม ๕ ประการ ยอมเป็
่ ่กล้า ๕ ประการ เป็ นไฉน
โตวิมุตติทียังไมแก
่
(๑) ดูก่อนเมฆิยะ ภิกษในธรรมวิ
นัยนี เป็ นผ้ มู ีมิตรดี มีสหายดีมีเพือนดี นีเป็ นธรรมประการที ๑ ยอม
ุ
่ าแหงเจโตวิ
่
่ ่ า = กัลยาณมิตตตา
เป็ นไปเพือความแกกล้
มุตติทียังไมแกกล้
(๒) อีกประการหนึง ภิกษเป็ุ นผ้ มู ีศีล สํารวมระวังในพระปาติโมกข์ ถึงพร้ อมด้ วยอาจาระและโคจร มี
ปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยูใ่ นสิ กขาบททังหลาย นีเป็ นธรรม
่ าแหงเจโตวิ
่ นไปเพือความแกกล้
่
่ ่ า = สีลสัมปทา
ประการที ๒ ยอมเป็
มุตติทียังไมแกกล้
่
่ าบาก ซึงกถาเครื องขัดเกลา
(๓) อีกประการหนึง ภิกษเป็ุ นผ้ ไู ด้ ตามความปรารถนา ได้โดยไมยากไมลํ
ิ เป็ นไปเพือเป็ นทีสบายในการเปิ ดจิตเพือเบือหนายโดยสวนเดี
่
่ ยว เพือคลายกาหนั
ํ ด เพือ
กเลส
ความดับ เพือความเข้าไปสงบ เพือความรู ้ยงิ เพือความตรัสรู ้ เพือนิพพาน คือ อัปปิ จฉกถา–สัน
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หน้า ๑๖

ตุฏฐิ กถา–ปวิเวกกถา–อสังสัคคกถา–วิริยารั มภกถา–ศีลกถา–สมาธิ กถา–ปั ญญากถา–วิมตุ ติกถา–
่ าแหงเจโตวิ
่ นไปเพือความแกกล้
่
วิมตุ ติญาณทัสสนกถา นีเป็ นธรรมประการที ๓ ยอมเป็
มุตติทียัง
่ ่ า = ฉันทสัมปทา
ไมแกกล้
ิ นแหงกุ
่ ศลธรรม
(๔) อีกประการหนึง ภิกษเป็ุ นผ้ ปู รารภความเพียร เพือละอกุศลธรรมเพือความเกดขึ
่
ํ ง มีความบากบันมันคง ไมทอดธุ
่ นไป
เป็ นผูม้ ีกาลั
ระในกุศลธรรม นีเป็ นธรรมประการที ๔ ยอมเป็
่ าแหงเจโตวิ
่
่ ่ า = วิริยารั มภะ
เพือความแกกล้
มุตติทียังไมแกกล้
ิ
(๕) อีกประการหนึง ภิกษเป็ุ นผ้ มู ปี ัญญา ประกอบด้วยปัญญาเครื องพิจารณาความเกดและความดั
บ
ิ
่ นไปเพือ
เป็ นอริ ยะ ชําแรกกเลสให้
ถึงความสิ นทุกข์โดยชอบ นีเป็ นธรรมประการที ๕ ยอมเป็
่ าแหงเจโตวิ
่ นไปเพือ
่
่ ่ า ดูก่อนเมฆิยะ ธรรม ๕ ประการนี ยอมเป็
ความแกกล้
มุตติทียังไมแกกล้
่ าแหงเจโตวิ
่
่ ่ า = โยนิโสมนสิการสัมปทา
ความแกกล้
มุตติทียังไมแกกล้
่
กลาวโดยสรุ
ป “การทําให้ แจ้ งซึงนิพพาน” นันคือ ความเข้าใจทีถูกต้องในสภาวธรรมตามเป็ นจริ ง คือ จิตใจ
่ ่ ่ ดมันในขันธ์ ๕ กบสภาวะที
ั
ิ
ตนเองในขณะปั จจุบนั ซึ งหมายถึง การปลอยวางไมยึ
ปราศจากกเลสทั
งหลาย
และทุกข์ทงั ปวง โดยอาศัยการเจริ ญฌานสมาบัติทงั ๘ ประการ ทีมีพืนฐานมาจาก “อริ ยมรรคมีองค์ ๘”
ฉะนัน การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารธรรมะอันเป็ นการบรรยายธรรมโดยผูร้ ู ้ทีนอกเหนื อจากพระตถาคตแล้ว
่ น “สตมยปั
่
ยอมเป็
ญญา–สตมยญาณ
” ทีหมายถึง “ปรโตโฆสะ” แล้วพัฒนาตอยอดด้
วย “จินตามยปัญญา” ที
ุ
ุ
่
หมายถึง “โยนิโสมนสิ การ” ทีสื บเนื องในตน กระบวนการเรี ยนรู ้สืบค้นตอยอดปั
ญญานี คือ “ทําให้ รู้ แจ้ งถึง
ิ
ข้ อปฏิบัติให้ ถึงพระนิพพาน” ทีเรี ยกวา่ “สั จฉิ กิริยา” (ข้อ ๓ ในกจในอริ
ยสัจจ์ ๔) หมายถึง การทําให้แจ้ง
ิ
การบรรลุ อันเป็ นกจในนิ
โรธ หรื ออีกนัยหนึ ง คือ “สั จฉิกรณะ” การทําให้แจ้ง การประสบ การเข้าถึง การ
ี องกบั “อปาทานขั
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
บรรลุธรรมทังหลายทีเกยวเนื
ุ
ุ ” เช่น ทําให้แจ้งซึงนิ พพาน คือ “ความตรัสรู้
ในการบรรลนิุ พพาน” นันคือ “สภาวะทีปราศจากกิเลสทังหลายและปวงทุกข์ ” ซึ งกระบวนการทังหมดต้อง
ประกอบด้วย “มัชฌิมาธรรม ๕” ได้แก่ (๑) อริ ยมรรคมีองค์ ๘ (๒) ไตรสิ กขา (๓) อริ ยสั จจ์ ๔ (๔) กิ จใน
่
อริ ยสั จจ์ ๔ และ (๕) โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗ ซึ งรวมถึง การเข้าถึงถือการประพฤติปฏิบตั ิหัวข้อธรรมยอยใน
่
ิ นจาก “สตมยญาณ
หลักธรรมใหญ่ ทีต้องเข้าใจอยางละเอี
ยด ซึงทังหมดเป็ นองค์ความรู ้ทีเกดขึ
” นันเอง.
ุ
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