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ความสํ าคัญของบทความ
่
ิ
่
คาความเป็
นมนุษย์นนั คือ “การให้ ทานทีประกอบด้ วยปัญญา” เพือให้เกดประโยชน์
สูงสุ ด แตพระพุ
ทธเจ้า
ทรงสรรเสริ ญการให้ทานทีดีทีสุ ด คือ “ธรรมทาน–วิทยาทาน” เพราะ “ปัญญาเปรียบเสมืออาวธุ” ทีผูร้ ับใช้
ั ่ าวิปฏิสารให้เดือนร้อน ไมคิ่ ดประทุษร้านพยาบาท และ
เป็ นเครื องมือในการดํารงชีวิตทีดีขึน ระงับกนไมทํ
่ วะ เลียงชีวิตโดยทางทีชอบ ไมประกอบอเนสนา
่
เบียดเบียนผูอ้ ืน ด้วยความบริ สุทธิแหงอาชี
มีหลอกลวงเขา
่ เหตุผล ด้วย “กัมมัสสกตาสั ทธา” ทีประกอบด้วยอํานาจแหง่
เลียงชีพ เป็ นต้น ความศรัทธา เลือมใสอยางมี
ิ น “กัมมัสสกตาปั ญญา–กัมมัสสกตาญาณ” ได้นัน เป็ นอีกกุสโลบายหนึ งทีรู ้
สมาธิ และวิปัสสนา จนเกดเป็
่ ่ นกิเลสทังหลาย ทีเรี ยกวา่ “โลกธรรม ๘” ได้แก่ สิ งทีใครปรารถนา
่
อยางเทาทั
คือ “ลาภ–ยศ–สรรเสริ ญ–สุข”
่ ่
่
ิ ่กบั
และ สิ งทีไมใครปรารถนา
คือ “เสื อมลาภ–เสื อมยศ–นิ นทา–ทุกข์ ” ทีปุถุชนทัวไปเวียนวายตายเกดอยู
่
่ ่ นสุ ดในสงสารวัฏฏ์ อันเป็ นอารมณ์ทีอริ ยบุคคลทังหลายไมสรรเสริ
ญวา่
อาการทัง ๒ ประการนี อยางไมสิ
เป็ นสิ งทีประเสริ ฐ คือ “ผู้มีโสกะ–ปริเทวะ–ทกข์
เป็ นธรรมดา” ในการกระทํากรรมใดๆ ก็
ุ –โทมนัส–อปายาส
ุ
่่
็ ตนจะเป็ นผูร้ ับผลวิบากกรรมนันๆ อยางแนนอน
่ ่
ตาม ไมวาจะเป็
นกุศลกรรมหรื ออกุศลกรรมกตาม
แม้แต่
่ นด้วย คือ ทุกคนมีกรรมเป็ นทายาท มีกรรมเป็ น
ผูอ้ ืนทีอยู่รอบข้างตน กมี็ สิทธิ ได้รับผลวิบากกรรมเหลานั
่ นธุ์ มีกรรมเป็ นแดนเกดิ นันคือ มี “กัมมัสสกตาของตนเองเป็ นสําคัญ” รวมทังผลวิบากจากญาติๆ หรื อ
เผาพั
่
เพือนมิตร ทีคบหาสมาคมเข้ามารวมด้วย ดังนัน จึงไมควรคบคนชั
วเป็ นมิตร เพราะเป็ นการเพิมกรรมชัว
ั
่
่ ยน
ให้กบตนเอง
คําวา่ “มิตรชั ว” ไมหมายถึ
ง ผูม้ ีการศึกษาน้อย เพราะคนเรี ยนน้อยทําชัวน้อยตรงๆ แตคนเรี
่
่
มากยิงทําชัวมากอยางแยบคายซ้
อนเงือนได้ดีกวา่ เชน่ พวกโจรในสู ท พวกนักวิชาการ ทีไมมี่ จริ ยธรรม ยอม
่
พากลุ่มคณะไปสู่ ความเสื อมความฉิ บหายทังชีวิตได้ การทําบุญโดยหวังสุ ขในปรโลกนัน ถ้าไมประกอบด้
วย
็ นบุญบนความทุกข์ของผูอ้ ืน อยางเชน
่ ่ การให้ไมจั่ ดเป็ นบุญ แตโลกสมมติ
่
่ นบุญมี ๕ คือ ให้
ปั ญญา กเป็
วาเป็
่ ทําให้พอกพูนกเลสตั
ิ ณหาไมวา
่่
นําเมา ๑ ให้มหรสพ ๑ ให้สตรี ๑ ให้โคผู ้ ๑ ให้จิตรกรรม ๑ เพราะสิ งเหลานี
็ เรื องนี นาจะรวมเอาทํ
่
ั
่
ผูร้ ั บจะเป็ นฆราวาสหรื อสมณะกตาม
าบุ ญให้ทานกบพวกขอทานเครื
อขายตาม
่ ่ ่ าบุญอยาง
่
สะพานลอยคนข้ามในเมือง ฉะนัน ความเข้าใจประจักษ์ในเรื อง “กฎแห่ งกรรม” จึงไมใชแคการทํ
่
่
่ ่
หลงบุญ ทําบุญด้วยจิตทีมัวหมองไมสะอาดบริ
สุทธิ ไมประกอบด้
วยปั ญญา จึงไมใชจาคะที
แทนจริ ง เพราะ
่
ิ
ลืมหรื อประมาทปั ญญา “การทําบญอย่
ปราศจากกเลสและทุ
กข์
ุ างแท้ จริง” คือ การชําระล้างตัวตนแหงตนให้
่ คือ (๑) “เป็ นผ้ ูรู้ ” โดยไมทํ
่ าความชัวทังปวง ทังทีเกดแล้
ิ วและทีจะเกดิ ได้แก่ สั มมาทิ ฏฐิ –
ทังปวง ทํางายๆ
สั มมาสั งกัปปะ (๒) “เป็ นผ้ ูตืน” โดยทําความดีทงั ปวง ได้แก่ สั มมาวาจา–สัมมากัมมันตะ–สัมมาอาชี วะ (๓)
“เป็ นผู้เบิกบาน” โดยทําจิตให้บริ สุทธิปราศจากนิวรณ์ ได้แก่ สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ นันเอง.
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หน้า ๑

บทความที ๕๙ ประจําปี ๒๕๕๘ – มนษย์
ุ มีกรรมเป็ นเผ่ าพันธ์ ุ
ในการเริ มต้นปฏิบตั ิธรรม การเจริ ญภาวนา การบําเพ็ญเพียรตบะ หรื อการบําเพ็ญเพียรภาวนา
ั ฏฐาน นัน จุดประเด็นสําคัญจะต้องเริ มต้นด้วยความเห็น ความเชือ ความศรัทธา ความเลือมใส ทีเป็ นสิ ง
กมมั
อันถูกต้อง หรื อเป็ นสภาวะอันถูกต้อง ทีเรี ยกวา่ “สั มมาทิฏฐิ ” นันคือ รู ้นึกคิดเข้าใจถึง “ความจริง–สั จจะ ๒”
(Truth) ซึ งจําแนกออกเป็ น ๒ ประการ ได้แก่ (๑) “สมมติสัจจะ” (Conventional Truth) คือ ความจริ งโดย
่
ํ
ั ของชาวโลก
สมมุติ ความจริ งทีขึนตอการยอมรั
บของคน ความจริ งทีถือตามความกาหนดหมายตกลงกนไว้
่ ่ คน สัตว์ โต๊ะ หนังสื อ เป็ นต้น (๒) “ปรมัตถสั จจะ” (Absolute Truth) คือ ความจริ งโดยปรมัตถ์ ความ
เชนวา
่
จริ งทีมีอยู่ในธรรมชาติ โดยไมขึ่ นตอการยอมรั
บของคน ความจริ งตามความหมายขันสุ ดท้ายที ตรงตาม
่ จะกลาวถึ
่ งได้ เชนวา
่ ่ รู ป นาม เวทนา จิต เจตสิ ก เป็ นต้น ซึ งเป็ นความจริ งตามพระอภิธรรม
สภาวะและเทาที
อันเป็ นปั ญญาบริ สุทธิ ทีจะบรรยายปรากฏการณ์ตามเป็ นจริ งในธรรมชาติ จนถึงสภาวธรรมทีเหนื อบัญญัติ
ี ั “สั จจะ” (พระสุ ตตันตปิ ฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม่ ๑ ภาค ๑
ในวิปัสสนานิมิต ให้พิจารข้อความเกยวกบ
่
- หน้าที 185–188 FILE 32) ดังตอไปนี
“พระสัมพุทธเจ้ า เป็ นยอดของผู้กล่ าวสอนทังหลาย ได้ ตรั สสัจจะ ๒ อย่ าง คือ สมมติสัจจะ และ
ปรมัตถสัจจะ ไม่ ตรั สสัจจะที ๓ (๑) คําทีชาวโลกหมายรู้ กันก็เป็ นสัจจะ เพราะมีโลกสมมติเป็ น
เหตุ (๒) คําทีระบุถึงสิ งทีเป็ นปรมัตถ์ กเ็ ป็ นสัจจะ เพราะมีความจริ งของธรรมทังหลายเป็ นเหตุ
เพราะฉะนัน มสาวาท
จึ งไม่ เกิดแก่ พระโลกนาถผู้ศาสดา ผู้ฉลาดในโวหาร ผู้ตรั สตามสมมติ
ุ
ของชาวโลก”
่
็ พระผูม้ ีพระภาคเจ้า “ตรัสปคคลกถา
อยางไรกตาม
ว่ าด้ วยบคคล
ุ
ุ ” [นันคือ “ค่ ูบุรษุ ๔ บรษบคคล
ุ ุ ุ ๘” เพราะ
อรรถวา่ พระสงฆ์สาวกพระผูม้ ีพระภาค เป็ นผูค้ วรรับของบูชา เป็ นผูค้ วรรับของต้อนรับ เป็ นผูค้ วรรับของ
ทําบุญ เป็ นผูค้ วรทําอัญชลี เป็ นบุญเขตของชาวโลกไมมี่ เขตอืนยิงกวา่ ] ด้วยเหตุ ๘ ประการ คือ (๑) เพือทรง
่
แสดง “หิริ” ความละอายตอบาป
และ “โอตัปปะ” ความเกรงกลัวบาป (๒) เพือทรงแสดง “กัมมัสสกตา” คือ
ความทีสัตว์มีกรรมเป็ นของตน (๓) เพือทรงแสดงบุคคลผูก้ ระทําเฉพาะตน ตาม “กัมมผลสัทธา” (๔) เพือ
่
ทรงแสดงถึง “อนันตริ ยกรรม” คือ กรรมกอนกรรมอื
นๆ ทีให้ผล (๕) เพือทรงแสดงถึง “พรหมวิหารธรรม”
คือ “เมตตา–กรณา
” (๖) เพือทรงแสดงถึง “ปพเพนิ
วาสญาณ” คือ ระลึกชาติก่อนไว้ (๗)
ุ –มทิุ ตา–อเปกขา
ุ
ุ
่ กขิณา และ (๘) เพือไมทรงละ
่
เพือทรงแสดงถึง “ทักขิณาวิสุ ทธิ” คือ ความบริ สุทธิ แหงทั
“โลกสมมติ” ใน
่
การอธิบายหรื อแสดงธรรม ดังรายละเอียดเพิมเติมตอไปนี
(๑) ฉะนัน เมือพระองค์ตรัสวา่ “ขันธ์ ธาตุ อายตนะทังหลายย่ อมละอาย ย่ อมเกรงกลัวดังนี มหาชน
่
่
ย่ อมไม่ เข้ าใจ ย่ อมงงงวยกลับเป็ นศัตรู [โต้ แย้ ง] ว่ า นีอะไรกัน ขันธ์ ธาตุ อายตนะ” ยอมละอาย
ยอม
่ อตรัสวา่ “หญิง ชาย กษัตริ ย์ พราหมณ์ เทพ และมาร ย่ อมละอาย ย่ อมเกรงกลัว
เกรงกลัว แตเมื
มหาชนย่ อมเข้ าใจ ย่ อมไม่ งงงวย ไม่ กลับเป็ นศัตรู [ไม่ โต้ แย้ ง]” เพราะฉะนัน พระผู ้
บทความที ๕๙ ประจําปี ๒๕๕๘ – มนุษย์ มีกรรมเป็ นเผ่ าพันธุ์ – นิธี ศิริพัฒน์
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่ วยบุคคล) กเพื
็ อทรงแสดง “หิริและโอตตัปปะ”
มีพระภาคเจ้า จึงตรัสบุคคลกถา (กถาวาด้
่ ไว้วา่ “ขันธ์ ทังหลาย ธาตุทังหลาย อายตนะทังหลาย มีกรรมเป็ นของตน” กมี็ นยั
(๒) แม้ในคําทีกลาว
นีเหมือนกนั เพราะเหตุนนั พระผูม้ ีพระภาคเจ้าจึงตรัสบุคคลกถา เพือทรงแสดงความที “สัตว์ มี
กรรมเป็ นของตน”
่ วา่ “มหาวิหารทังหลาย มีเวฬุวัน เป็ นต้ น อัน ขันธ์ ธาตุ อายตนะ สร้ างแล้ ว”
(๓) แม้ในคําทีกลาวไว้
กนั็ ยนีเหมือนกนั เพราะฉะนัน พระผูม้ ีพระภาคเจ้า จึงทรงแสดงบุคคลกถา เพือทรงแสดงถึง “บคคล
ุ
ผ้ ูกระทําเฉพาะตน”
่ วา่ “ขันธ์ ธาตุ อายตนะ ย่ อมปลงชี วิต บิดา มารดา พระอรหั นต์ กระทํากรรม
(๔) แม้ในคําทีกลาวไว้
คือ ยังพระโลหิ ตให้ ห้อ และกระทําสังฆเภท” [กรรม ๕ คือ กรรมหนักทีสุ ดฝ่ ายบาปอกุศล ซึงให้ผล
่ องไป โดยไมมี่ กรรมอืนจะมากนหรื
ั อคันได้ ได้แก่ (๑) มาตุฆาต–ฆามารดา
่
รุ นแรงตอเนื
(๒)
่ ดา (๓) อรหันตฆาต–ฆาพระอรหั
่
ปิ ตุฆาต–ฆาบิ
นต์ (๔) โลหิ ตุปบาท–ทําร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระ
โลหิ ตห้อขึนไป (๕) สังฆเภท–ยังสงฆ์ให้แตกกนั ทําลายสงฆ์] กนั็ ยนีเหมือนกนั เพราะฉะนัน พระผู ้
มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงบุคคลกถา เพือทรงแสดง “อนันตริยกรรม”
่ วา่ “ขันธ์ ธาตุ อายตนะ ย่ อมมีเมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา” [อัปปมัญญา
(๕) แม้ในคําทีกลาวไว้
ธรรม] กนั็ ยนีเหมือนกนั เพราะฉะนันพระผูม้ ีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงบุคคลกถา เพือทรงแสดง
“พรหมวิหารธรรม”
่ วา่ “ขันธ์ ธาตุ อายตนะ ย่ อมระลึกถึง ‘ปุพเพนิวาสญาณ’ นัน” [ปุพเพนิวา
(๖) แม้ในคําทีกลาวไว้
สานุสสติญาณ = ปั ญญาหยังรู ้ในการระลึกชาติได้] กนั็ ยนีเหมือนกนั เพราะฉะนัน พระผูม้ ีพระภาค
เจ้าจึงทรงแสดงบุคคลกถา เพือทรงแสดง “ปพเพนิ
วาสญาณ”
ุ
่ ่ “ขันธ์ ธาตุ อายตนะ ย่ อมรั บทาน มหาชนย่ อมไม่ เข้ าใจ ย่ อมงงงวย กลับเป็ นศัตรู
(๗) แม้เมือกลาววา
่ อกลาววา
่ ่ “บุคคลผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม เป็ น
ว่ า นีอะไรกัน ขันธ์ ธาตุ อายตนะ ย่ อมรั บทาน” แตเมื
ต้ น มหาชนย่ อมเข้ าใจ ย่ อมไม่ งงงวย” เพราะฉะนัน พระผูม้ ีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงบุคคลกถา เพือ
ทรงแสดง “ความหมดจดแห่ งทักษิณา”
(๘) จริ งอยู่ พระผูม้ ีพระภาคพุทธเจ้าทังหลาย “ย่ อมไม่ ละโลกสมมติ ตังอยู่ในชื อของชาวโลก ใน
ภาษาของชาวโลก ในคําพูดจากันของชาวโลกนันแลแสดงธรรม” เพราะฉะนันพระผูม้ ีพระภาคเจ้า
่ “โลกสมมติ” เพราะเหตุทีเมือพระผูม้ ีพระภาคพุทธเจ้าทังหลาย
จึงทรงแสดงบุคคลกถา แม้เพือไมละ
่ ศหรื อมิได้บญั ญัติกดี็ ธรรมทีเราได้แสดงไว้ ยอมนํ
่ าผูป้ ระพฤติให้สิน
ได้บญั ญัติสิงทีโลกสมมติวาเลิ
่
ทุกข์โดยชอบเชนนี
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ดังนัน จึงชือวา่ “บคคลเอก
” เพราะบุคคลนันด้วย เป็ นเอกด้วย ทีชือวา่ “บคคลเอก
” (๑) เพราะอรรถ
ุ
ุ
วา่ ไม่ มีผ้ อู ืนเหมือน (๒) เพราะอรรถวา่ พิเศษโดยคุณ (๓) เพราะอรรถวา่ เสมอกับพระพุทธเจ้ าผู้ไม่
มีบคุ คลเสมอ จริ งอยู่ พระผูม้ ีพระภาคเจ้านัน ไม่ เหมือนกับมหาชนทัวไป โดยคุณ คือ โพธิสมภาร
(ซึงบางทีเรี ยกวา่ มหาโพธิสมภาร อันประมวลเข้าได้ในธรรมใหญ่ ๒ ประการ คือ กรณา
ุ และ
่ าพึงถึง บารมี ๑๐ ตามลําดับ และโดย พระพทธคณ
ปัญญา) นับตังแตทรงรํ
ุ ุ เพราะฉะนัน จึงชือวา่
่ ่ ใครเหมือนบ้าง
“บคคลเอก
” เพราะอรรถวาไมมี
ุ
อนึง พระผูม้ ีพระภาคเจ้านัน ทรงมีคณพิ
าสั ตว์ ผ้มู ีคุณทัวไป เพราะเหตุนนั จึงชือ
ุ เศษกว่ าคณของเหล่
ุ
่ ไมเสมอด้
่
“บคคลเอก
” เพราะอรรถวา่ มีความพิเศษโดยคุณ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากอนๆ
วยสัตว์ทุก
ุ
่
่ นเป็ นผูเ้ สมอกบพระสั
ั
่ น
จําพวก แตพระผู
ม้ ีพระภาคเจ้านี พระองค์เดียวเทานั
มมาสัมพุทธเจ้าเหลานั
โดยพระคุณ คือ “รปกาย
” และพระคุณ คือ “นามกาย” เพราะเหตุนนั จึงชือวา่ “บคคลเอก
” เพราะ
ุ
ู
อรรถวา่ “เสมอกับพระพทธเจ้
ุ าผ้ ูไม่ มีผู้เสมอ” ในโลก [โลเก] ได้แก่ “โลก ๓” คือ (๑) สัตวโลก–โลก
่ น โลกอันกาหนดด้
ํ
คือหมู่สตั ว์ (๒) โอกาสโลก –โลกคือแผนดิ
วยโอกาส โลกอันมีในอวกาศ โลกซึง
่ นอันเป็ นทีอยู่อาศัยของสัตว์ทงั หลาย หรื อ
เป็ นโอกาสแกสั่ ตว์ทงั หลายทีจะอยู่อาศัย โลกคือแผนดิ
่ งขารทังปวงอันต้องเป็ นไปตาม
“จั กรวาล” (๓) สั งขารโลก–โลกคื อสังขาร ได้แก่ ชุ มนุ มแหงสั
่ ปัจจัย ๑ บรรดา “โลก ๓” นัน สัตวโลกทานประสงค์
่
ธรรมดาแหงเหตุ
เอาในทีนี จริ งอยู่ พระตถาคต
ิ “สั ตวโลก” หาได้เกดใน
ิ “เทวโลก” [โลกสวรรค์] และ ใน “พรหมโลก” [โลก
นัน แม้เมือเกดใน
่ ิ
่ น แม้ใน “มนุษยโลก” เลา่ ก็
ของพระพรหม] ไม่ ยอมเกดเฉพาะใน
“มนษยโลก
” [โลกมนุษย์] เทานั
ุ
ิ “จักรวาล” อืนไม่ ยอมเกดเฉพาะใน
่ ิ
่ น แม้ใน “จักรวาล” นัน กหา
็
หาได้เกดใน
“จักรวาล” นี เทานั
ิ
่
่
เกดในที
ทุกแหงไปไม
่ คือ มาพิจารณาถึงปั จจัยทีให้เกดความเห็
ิ
ในอันดับตอไป
นถูกต้องในการดําเนินชีวิตและการปฏิบตั ิธรรม ที
เรี ยกวา่ “สั มมาทิฏฐิ ” ซึงหมายถึง “วิชชา” คือ ความรู้ แจ้ ง–ความรู้ วิเศษ สําหรับผูท้ ีบรรลุความเป็ นอริ ยบุคคล
แล้ว คื อ ผูป้ ระเสริ ฐ ได้แ ก่ “วิช ชา ๓” คื อ ความรู้ แจ้ ง ความรู้ วิ เ ศษ ได้แ ก่ “ปุ พเพนิ วาสานุ สสติ ญาณ–
จุตูปปาตญาณ–อาสวักขยญาณ” และ “วิชชา ๘” คือ “วิปัสสนาญาณ (ญาณในวิปัสสนา) –มโนมยิทธิ (ฤทธิ
สําเร็ จด้วยใจ) –อิ ทธิ วิธา (อิ ทธิ วิธิ–แสดงฤทธิ ต่างๆ ได้) –ทิ พพโสต (หู ทิพย์) –เจโตปริ ยญาณ (ความรู ้ ที
ํ
กาหนดใจผู
อ้ ืนได้) –ปุพเพนิวาสานุสสติ (ระลึกชาติได้) – ทิ พพจักขุ (ตาทิพย์) –อาสวักขยญาณ (ความรู ้ทีทํา
่
ให้สินอาสวะ)” หรื ออีกนัยหนึ ง คือ “ปัญญาเห็นธรรม” ตอไปนี
(๑) รู ้ “อริ ยสั จจ์ ๔” (๒) รู ้ “กาล ๓” (๓) รู ้
“ปฏิจจสมปบาท
๑๒” (๔) รู ้ “อกศลธรรม
” กบั “อกศลมล
” กบั “กศลมล
ุ
ุ
ุ ู ๓” หรื อ “กศลธรรม
ุ
ุ ู ๓” ฉะนัน
่ จะทําหน้าทีปิ ดกนั “อวิชชา–ความไม่ ร้ ู จริ ง” กบั “โมหะ–ความหลงใหล”
ปั ญญารอบรู ้ในธรรมดังกลาวนี
่
็ ในคําเหลานั
่ น คําวา่ “ประเสริฐ” คือ ปราศจากอุปกิเลส–บริ สุทธิ อย่ างยิง คําวา่ “อย่ างยิง” คือ
อยางไรกตาม
่ ศีลที
สู งสุ ด กศี็ ลนับแต่ “ศีลห้ า” เป็ นต้น ตลอดถึง “ปาฏิโมกขสั งวรศีล” ชื อวา่ “ศีลเหมือนกัน” สวน
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้
่ “อธิจิตต์ ”
ประกอบด้ วยโลกุตตระ มรรค และ ผล ชือ “บรมศีล” จึงได้ชือวา่ “ผู้สู งสดในอธิ
ศีล” แล้วกาวไปสู
ุ
่ แตจุ่ ดเริ มต้นในการปฏิบตั ิธรรมนัน ต้องเริ มด้วย “สัมมาทิฏฐิ” ทีประกอบด้วยวัตถุ
และ “อธิปัญญา” ตอไป
่ อันเป็ นต้นทางของปั ญญาและความดีงามทังปวง ทีเรี ยกวา่ “ปัจจัยให้ เกิดสั มมาทิฏฐิ ๒” ได้แก่
๒ กอน
(๑) “ปรโตโฆสะ” คือ เสี ยงจากผูอ้ ืน การกระตุน้ หรื อชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟังคําแนะนํา
่ ยน หาความรู ้ สนทนาซักถาม ฟังคําบอกเลาชั
่ กจูงของผูอ้ ืน โดยเฉพาะการสดับ
สังสอน เลาเรี
่ เ้ ป็ นกลยาณมิ
ั
สัทธรรมจากทานผู
ตร
(๒) “โยนิโสมนสิ การ” คือ การใช้ความคิดถูกวิธี ความรู ้จกั คิด คิดเป็ น คือ ทําในใจโดยแยบคาย
มองสิ งทังหลายด้วยความคิดพิจารณา รู ้จกั สื บสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ งนันๆ หรื อปัญหา
่ ปัจจัย
นันๆ ออก ให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แหงเหตุ
่ ่
็ ผูท้ ีถึงพร้อมด้วยองค์มรรคทีประเสริ ฐทัง ๘ ประการแล้ว “มัคคสมังคี” คือ ถึงความเป็ น
แตอยางไรกตาม
็ ควรมีจิตใจและปั ญญาประกอบด้วย “สั มมาทิฏฐิ ๕” (พระสุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิม
อริ ยบุคคลในขันใดกตาม
นิ กาย อุปริ ปัณณาสก์ เลม่ ๓ ภาค ๑ - หน้าที 360 FILE 22) ตามทีพระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสไว้ หมายถึง ความ
ั
เห็นชอบ ซึงจะครอบคลุม “อธิ ปัญญาสิ กขา–อธิ ศีลสิ กขา–อธิ จิตตสิ กขา” อันสอดคล้องกบแนวทางสายกลาง
แหง่ “มัชฌิมาปฏิปทา” นันคือ (๑) เริ มด้ วยปั ญญา (๒) ดําเนินด้ วยปั ญญา (๓) นําไปสู่ปัญญาอันยิง ได้แก่
(๑) “วิปัสสนาสั มมาทิฏฐิ” คือ ตรัสไว้ในคํานีวา่ “ย่ อมรู้ มิจฉาทิฏฐิ ว่าเป็ นมิจฉาทิฏฐิ ” อันเป็ นอกุศลธรรมทีมี
รากเหง้ามาจาก “อกศลมล
ุ ู ๓” ได้แก่ “โลภะ–โทสะ–โมหะ” หรื อ “ราคะ–โทสะ–โมหะ” ซึงปัญญา
่ ั
่
วิปัสสนานัน ต้องปราศจากนิวรณ์ทงั หลาย อันเป็ นอันตรายแกเอกคคตาแหงสมาธิ
ได้แก่ (๑) กามฉันทะ
่
่
่
ยอมละได้
ดว้ ย เนกขัมมะ (๒) พยาบาท ยอมละได้
ดว้ ย ความไมคิ่ ดประทุษร้าย (๓) ถีนมิทธะ ยอมละ
่
่ ญญาหยังรู ้ (๔) อุทธัจจกุกกุจจะ ยอมละได้
่
ได้ดว้ ย อาโลกสัญญา ความสวางไสวแหงปั
ดว้ ย อวิกเขปะ
่ (๕) วิจิกิจฉา ยอมละได้
่
ํ
่
ความไมฟุ้่ งซาน
ดว้ ย ธรรมวัตตุถาน การกาหนดธรรม
(๖) อวิชชา ยอมละได้
่
ด้วย ญาณ ทีมีสมุฏฐานจากฌาน คือ ญาณทัสสนะ–สัมมาทัสสนะ การเห็นแจ้งด้วยญาณ (๗) อรติ ยอม
่ งสดใส อันมีปทัฏฐานจาก ปี ติ–ความอิมใจ หรื อความ
ละได้ดว้ ย ปราโมทย์–ความชืนบานใจ หรื อราเริ
่
ปลืมใจ ปั สสัทธิ–ความสงบเย็นกายใจ หรื อความผอนคลายรื
นสบาย สุ ข–ความรื นใจไร้ความข้องขัด
และ สมาธิ–ความสงบอยูต่ วั มันสนิทของจิตใจและไมมี่ สิงรบกวนเร้าระคาย (๘) อกุศลธรรมทังปวง
่
ยอมละได้
ดว้ ย กุศลธรรมทังปวง และปราศจาก “กาม –ภพ –อวิชชา” (อาสวะ ๓) หรื อ “กาม –ภพ–
่
ทิฏฐิ–อวิชชา” (อาสวะ ๔) ทีประกอบด้วยสาสวะแหงอาสวะทั
ง ๔ คือ สภาวะอันหมักดองสันดาน สิ งที
ิ ไหลซึมซานไปย้
่
มอมพืนจิต กเลสที
อมใจเมือประสบอารมณ์ต่างๆ ด้วยการเจริ ญ “อาสวักขยญาณ” อัน
เป็ น ข้อ ๓ ในวิชชา ๓ และ ข้อ ๘ ในวิชชา ๘ อันเป็ นญาณทีพระพุทธเจ้าทรงได้บรรลุถึงญาณนี ในคืน
ราตรี แรกแหง่วันตรัสรู ้ หลังจากพระองค์เจริ ญปัจจเวกขณญาณประกอบด้วยวัตถุ ๑๙ หรื อญาณทัสสนะ
๑๙ ซึงประกอบด้วย “ญาณ ๓” ทีเรี ยกวา่ “ญาณทัสสนะอันมีปริ วัฏฏ์ ๓” นันคือ “ญาณ ๓” กบั “กิจใน
อริยสั จจ์ ๔” ดังนี
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“ญาณ ๓” หมายถึง ความหยังรู้ –ปรี ชาหยังรู้ ได้แก่
่
่
(๑) “สั จจญาณ” หยังรู้ สัจจะ คือ ความหยังรู ้อริ ยสัจจ์ ๔ แตละอยางตามที
เป็ นๆ วา่ นีทุกข์ นีทุกข
สมุทยั นีทุกขนิโรธ นีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
่
่ ่ ทุกข์ควร
(๒) “กิจจญาณ” หยังรู้ กิจ คือ ความหยังรู ้กิจอันจะต้องทําในอริ ยสัจจ์ ๔ แตละอยางวา
ํ
กาหนดรู
้ ทุกขสมุทยั ควรละเสี ย ทุกขนิโรธควรทําให้แจ้ง ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาควรเจริ ญ
บําเพ็ญเพียร
่ ิ นจะต้องทําในอริ ยสัจจ์ ๔ แตละอยางนั
่
่ นได้
(๓) “กตญาณ” หยังรู้ การอันทําแล้ ว คือ ความหยังรู ้วากจอั
ทําเสร็ จแล้ววา่ นีทุกข์ นีทุกขสมุทยั นีทุกขนิโรธ นีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
“กิจในอริยสั จจ์ ๔” หมายถึง ข้ อทีจะต้ องปฏิบัติให้ ถกู ต้ องและเสร็ จสิ นในอริ ยสัจจ์ 4 แต่ ละอย่ าง จึงจะ
ชื อว่ ารู้ อริ ยสัจจ์ หรื อเป็ นผู้ตรั สรู้ แล้ ว ได้แก่
(๑) “ปริญญา ๓” คือ การกําหนดรู้ เป็ นกิจในทุกข์ ทีเรี ยกวา่ “ทุกขอริ ยสัจจ์” (อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ น
ํ
ทุกข์) ด้วย “ทกขญาณ
–อริยมรรคมีองค์ ๘” ได้แก่ ญาตปริญญา–กาหนดรู
้ตามสภาวลักษณะ ๑ ตี
ุ
ํ
ํ
รณปริญญา–กาหนดรู
้โดยสามัญลักษณะ [อนิจจตา–ทุกขตา–อนัตตตา] ๑ ปหานปริญญา–กาหนด
ิ ในสิ งนัน คือ รู ้วาสิ
่ ง
รู ้โดยตัดทางมิให้ฉนั ทราคะ [ตัณหาราคะอย่ างแรง–พลวราคะ–สิเนหะ] เกดมี
่
นันเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาแล้ว ยอมละนิ
จจสัญญา สุ ขสัญญา อัตตสัญญา ได้ ตามลําดับ
ิ
่
(๒) “ปหานะ ๕” การละกิเลส เป็ นกิจในสมุทัย เพือละกเลสอวิ
ชชา ด้วยอํานาจแหงเจโตวิ
มุตติ (รปู
ฌาน ๔–อรปญาณ
๔–อริ ยมรรคมีองค์ ๘) ทีเรี ยกวา่ “ทกขสมทั
ุ
ุ ยอริยสั จจ์ ” อันได้แก่ (๑)
ู
ิ วยขมไว้
่ ดว้ ยฌานสมาบัติยอมขมนิ
่ ่ วรณ์ได้ (๒) “ตทังคปหาน”
“วิกขัมภนปหาน” คือ ละกเลสด้
ิ วยด้วยกาหนดองค์
ํ
่
คือ ละกเลสด้
ธรรมปฏิปักษ์นนั ๆ แหงธรรมวั
ตตุถาน (๓) “สมจเฉทปหาน
” คือ
ุ
ิ วยตัดขาดแหงวิ
่ ราคะโดยโลกุตตรมรรค (๔) “ปฏิปัสสั ทธิปหาน” คือ ละกเลสด้
ิ วยสงบ
ละกเลสด้
่ โรธโดยโลกุตตรผล (๕) “นิสสรณปหาน” คือ ละกเลสด้
ิ วยสลัดออกแหง่ปฏินิสสัคคะ
ระงับแหงนิ
่ พพาน
โดยอมตธาตุแหงนิ
ิ ฏฐิอวิชชา ด้วยอํานาจแหงปั
่ ญญา
(๓) “สั จฉิกริ ิยา” คือ การทําให้ แจ้ ง เป็ นกิจในนิโรธ เพือดับกเลสทิ
วิมุตติ (อริ ยผล ๔ หรื อ สามัญผล ๔–อริ ยมรรคมีองค์ ๘) ทีเรี ยกวา่ “ทกขนิ
ุ โรธอริยสั จจ์ ” นันคือ
“นิโรธ ๕” หมายถึง ความดับกิเลส ภาวะไร้ กิเลสและไม่ มีทุกข์ เกิดขึน ได้แก่ (๑) “วิกขัมภนนิโรธ”
ิ วยขมไว้
่ ดว้ ยฌานสมาบัติยอมขมนิ
่ ่ วรณ์ได้ (๒) “ตทังคนิโรธ” คือ ดับกเลสด้
ิ วยด้วย
คือ ดับกเลสด้
ํ
่
ิ วยตัดขาด
กาหนดองค์
ธรรมปฏิปักษ์นนั ๆแหงธรรมวั
ตตุถาน (๓) “สมจเฉทนิ
โรธ” คือ ดับกเลสด้
ุ
่ ราคะโดยโลกุตตรมรรค (๔) “ปฏิปัสสั ทธินิโรธ” คือ ดับกเลสด้
ิ วยสงบระงับแหงนิ
่ โรธ
แหงวิ
ิ วยสลัดออกแหง่ ปฏินิสสัคคะโดยอมตธาตุ
โดยโลกุตตรผล (๕) “นิสสรณนิโรธ” คือ ดับกเลสด้
่ พพาน
แหงนิ
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ิ
(๔) “ภาวนา” คือ การเจริ ญ เป็ นกิจในมรรค ด้วยการดับกเลสและทุ
กข์ดว้ ย “อริ ยมรรค ๔–มรรค
ญาณ–มรรค ๔–อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ทีเรี ยกวา่ “ทกขนิ
ุ โรคามินีปฏิปทาอริยสั จจ์ ” ได้แก่ “โสดา
ปัตติมรรค–สกทาคามิมรรค–อนาคามิมรรค–อรหัตตมรรค”
(๒) “กัมมัสสกตาสั มมาทิฏฐิ” คือ ตรัสไว้ในคํานีวา่ “ทานทีให้ แล้ วมีผล” ซึงเป็ นความเข้าใจถูกต้องในเรื อง
ความเชือใน “กฎแห่ งกรรม” หรื อ “กัมมผลสัทธา” ซึงทําให้เข้าใจใน “กรรม ๓” ได้แก่ “กายกรรม–
่
วจีกรรม–มโนกรรม” วาจะเลื
อกเป็ น “สจริ
สังขาร” คือ อภิสงั ขารทีเป็ นบุญ
ุ ต ๓” นันคือ (๑) “ปญญาภิ
ุ
่
สภาพทีปรุ งแตงกรรมฝ่
ายดี ได้แก่ กุศลเจตนาทีเป็ นกามาวจรและรู ปาวจร หรื อ “ทจริ
ุ ต ๓” นันคือ
่
“อปญญาภิ
สังขาร” คือ อภิสงั ขารทีเป็ นปฏิปักษ์ต่อบุญคือเป็ นบาป สภาพทีปรุ งแตงกรรมฝ่
ายชัว ได้แก่
ุ
่
่
อกุศลเจตนาทังหลาย แตพระพุ
ทธเจ้าทรงให้เลือก “อาเนญชาภิสังขาร” ตอจาก
“ปญญาภิ
สังขาร” คือ
ุ
่
่ นไหว ได้แก่ กุศลเจตนาทีเป็ นอรู ปาวจร ๔
อภิสงั ขารทีเป็ นอาเนญชา สภาพทีปรุ งแตงภพอั
นมันคงไมหวั
่ ่ วย “สมาธิแห่ งจตตถฌาน
หมายเอาภาวะจิตทีมันคงแนวแนด้
”
ุ
(๓) “มัคคสั มมาทิฏฐิ” คือ ตรัสไว้ในคํานีวา่ “ภิกษุทังหลาย สัมมาสังกัปปะ ย่ อมเหมาะสําหรั บผู้มี
สัมมาทิฏฐิ ” นันคือ บรรลุถึง “โลกตตรมรรค
” ทีเรี ยกวา่ “สมจเฉทนิ
โรธ” คือ ดับด้ วยตัดขาด ได้แก่
ุ
ุ
“โสดาปัตติมรรค–สกทาคามิมรรค–อนาคามิมรรค–อรหัตตมรรค” ดังนี
(๑) “โสดาปัตติมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงกระแสทีนําไปสู่ พระนิพพานทีแรก มรรคอันให้ถึงความ
เป็ นพระโสดาบัน เป็ นเหตุละสังโยชน์ได้ ๓ ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส”
่ ํ ด “กิเลสทีตังอยู่ร่วมกันกับทิฏฐิ ” (สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–ทิฏฐา
และยอมกาจั
นุสัย–วิจิกิจฉานุสัย) ได้
(๒) “สกทาคามิมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระสกทาคามี เป็ นเหตุละสังโยชน์ได้ ๓ ข้อต้น
ั าราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลง และ
ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส” กบทํ
่ ํ ด “กิเลสหยาบๆ” (กามราคสังโยชน์ –ปฏิฆสังโยชน์ อย่ างหยาบ–กามราคานุสัย–ปฏิฆา
ยอมกาจั
นุสัยอย่ างหยาบ) ได้
(๓) “อนาคามิมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระอนาคามี เป็ นเหตุละสังโยชน์เบืองตําได้ทงั ๕
่ ํ ด “กิเลส
ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–กามราคะ–ปฏิฆะ” และยอมกาจั
ละเอียด” (กามราคสังโยชน์ –ปฏิฆสังโยชน์ อย่ างละเอียด–กามราคานุสัย–ปฏิฆานุสัยอย่ าง
ละเอียด) ได้
(๔) “อรหัตมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระอรหันต์ เป็ นเหตุละสังโยชน์ได้หมดทัง ๑๐
ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–กามราคะ–ปฏิฆะ–รู ปราคะ–อรู ปราคะ–มานะ–
่ ํ ด “กิเลสทังหลาย” (รู ปราคะ–อรู ปราคะ–มานะ–อุทธัจจะ–
อุทธัจจะ–อวิชชา” และยอมกาจั
อวิชชา–มานานุสัย–ภวราคานุสัย–อวิชชานุสัย) ได้หมด
บทความที ๕๙ ประจําปี ๒๕๕๘ – มนุษย์ มีกรรมเป็ นเผ่ าพันธุ์ – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๗

(๔) “ผลสั มมาทิฏฐิ ” คือ ตรัสไว้ในคํานีวา่ “ภิกษุทังหลาย สัมมาสังกัปปะ ย่ อมเหมาะสําหรั บผู้มีสัมมาทิฏฐิ ”
่ ั บรรลุถึง “โลกตุตรผล” ทีเรี ยกวา่ “ปฏิปัสสั ทธินิโรธ” คือ ดับด้ วยสงบระงับ หรื อ “อริยผล ๔–
เชนกน
ิ บเนืองจากการละกเลสได้
ิ
สามัญญผล ๔” หมายถึง ผลทีเกดสื
ดว้ ยมรรค ธรรมารมณ์อนั พระอริ ยะพึง
ิ
ิ นไปด้วยอํานาจมรรคนันๆ ดังนี
เสวย ทีเป็ นผลเกดเองในเมื
อกเลสสิ
่ เข้าถึงกระแสทีนําไปสู่ พระนิพพาน ผลอันพระโสดาบันพึงเสวย
(๑) “โสดาปัตติผล” คือ ผลแหงการ
(๒) “สกทาคามิผล” คือ ผลอันพระสกทาคามีพึงเสวย
(๓) “อนาคามิผล” คือ ผลอันพระอนาคามีพึงเสวย
(๔) “อรหัตตผล” คือ ผลคือความเป็ นพระอรหันต์ ผลอันพระอรหันต์พึงเสวย
(๕) “ปั จจเวกขณสั มมาทิฏฐิ ” คือ ตรัสไว้ในคํานี วา่ “สั มมาญาณะ ย่ อมพอเหมาะ” นันคือ “อรหัตตผล
่
วิมุตติ” เป็ นขันตอยอดจาก
“สั มมาญาณ” ทีเรี ยกวา่ “สั มมวิมุตติ” ทีเรี ยกวา่ “นิสสรณนิโรธ” คือ ดับด้ วย
ิ
ิ บแล้วนัน
สลัดออกได้ –ดับด้ วยปลอดโปร่ งไป นันคือ ดับกเลสเสร็
จสิ นแล้วดํารงอยู่ในภาวะทีกเลสดั
่ ยังยืนตลอดไป อีกนัยหนึ ง หมายถึง “ปัจจเวกขณญาณ” (ข้อ ๑๖ ในญาณ ๑๖) คือ ญาณหยังรู ้ดว้ ย
อยาง
ิ
ิ
่่
การพิจารณาทบทวน นันคือ สํารวจรู ้มรรคผล กเลสที
ละแล้ว กเลสที
เหลืออยู่ และนิ พพาน เว้นแตวา
ิ
พระอรหันต์ไมมี่ การพิจารณากเลสที
ยังเหลืออยู่ จัดเป็ น “สั มมาญาณ” คือ รู ้ชอบ ได้แก่ ผลญาณ และ
่ ่ “ญาณทัสสนะอันมีปริ วัฏฏ์ ๓” ซึ งเกดจาก
ิ
ปั จจเวกขณญาณ ทัง ๑๙ ประเภท ทีเรี ยกอีกอยางวา
“ญาณ
๓” คือ ความหยังรู ้ ปรี ชาหยังรู ้ [สั จจญาณ–หยังรู ้สัจจะ ๑ กิจจญาณ–หยังรู ้กิจ ๑ กตญาณ–หยังรู ้การอัน
ิ
ทําแล้ว ๑] ทีดําเนิ นใน “กิจในอริยสั จจ์ ๔” [ปริ ญญา–การกาํหนดรู ้ เป็ นกจในทุ
กข์ ๑ ปหานะ–การละ
ิ
ิ
ิ
เป็ นกจในสมุ
ทยั ๑ สัจฉิ กิริยา–การทําให้แจ้ง เป็ นกจในนิ
โรธ ๑ ภาวนา–การเจริ ญ เป็ นกจในมรรค
๑] คํา
วา่ “ปริ วัฏฏ์ –วนรอบ ๓” นี เป็ นไปในอริ ยสัจจ์ทงั ๔ รวมเป็ น ๑๒ ญาณทัสสนะนัน จึ งได้ชือวา่ “มี
อาการ ๑๒” พระผูม้ ีพระภาคทรงมีญาณทัสสนะตามเป็ นจริ งในอริ ยสัจจ์ ๔ ครบวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒
่ แล้ว จึงปฏิญาณพระองค์ได้วาทรงบรรลุ
่
[ติปริ วฏฏํ
“อนตตร
ุ
ฺ ทฺ วาทสาการํ ยถาภูต ํ ญาณทสฺ สนํ] อยางนี
สัมมาสัมโพธิญาณ” แล้ว คือ “ปั ญญาตรั สรู้ เองโดยชอบอันเยียม”
เพราะฉะนัน “อาสวักขยญาณ” (ข้อ ๓ ในญาณ ๓ หรื อวิชชา ๓ ข้อ ๖ ในอภิญญา ๖ ข้อ ๘ ในวิชชา ๘
่
และ ข้อ ๑๐ ในทศพลญาณ) จึงเป็ นความรู ้เป็ นเหตุสินอาสวะ ญาณหยังรู ้ในธรรมเป็ นทีสิ นไปแหงอา
่
สวะทังหลาย นันคือ “ความตรั สร้ ู ” เป็ นความรู ้ทีพระพุทธเจ้าได้ในยามสุ ดท้ายแหงราตรี
วนั ตรัสรู ้
่ นทรี ยท์ งั ๓ อยาง
่
นันเอง นอกจากนี ควรทราบถึง “อาสวักขยญาณด้ วยอาการ ๖๔” คือ ด้วยอาการแหงอิ
ละ ๘ ในมรรคผลหนึงๆ ทัง ๘ ในมรรคผลละ ๘ ละ ๘ จึงรวมเป็ น ๖๔ คําวา่ “อินทรีย์ ๓” (ข้อ ๒๐–๒๒
ในอินทรี ย ์ ๒๒) ประกอบด้วย (๑) “อนัญญาตัญญัสสามีตินทรี ย์” คือ อินทรี ย์แห่ งผ้ ปู ฏิบัติด้วยม่ ุงว่ าเรา
จักร้ ูสัจจธรรมทียังมิได้ รู้ ได้แก่ โสตาปั ตติมคั คญาณ ๑ (๒) “อัญญินทรี ย์” คือ อินทรี ย ์ คือ อัญญา หรื อ
ปั ญญาอันร้ ู ทัวถึง ได้แก่ “ญาณ ๖ ในท่ ามกลาง” คือ โสตาปั ตติ ผลญาณ ๑ สกทาคามิ มัคคญาณ ๑
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สกทาคามิผลญาณ ๑ อนาคามิมคั คญาณ ๑ อนาคามิผลญาณ ๑ อรหั ตตมัคคญาณ ๑ และ (๓) “อัญญาตาวิ
่ อ “ปัญญาของพระอรหันต์ ” ได้แก่ อรหั ตตผลญาณ ๑
นทรี ย์” คือ อินทรี ย์แห่ งท่ านผ้ ูรู้ ทัวถึงแล้ ว กลาวคื
ิ นในขันนี มีนยั ตรงกบั คําวา่ “วสิ ภาวตา ป ฺญา” หมายถึง “ปัญญาคือความเป็ นผ้ ูมี
ซึ งปั ญญาทีเกดขึ
ความชํานาญ” หมายถึง ปั ญญาอันเป็ นไปแล้วโดยความเป็ นผูม้ ีความชํานาญ ปั ญญาอันเป็ นไปแล้วโดย
่ นทรี ย ์ ๘ ใน
ความเป็ น “ผ้ ูมีความชํ านาญแห่ งอัญญาตาวินทรี ย์” ด้วยอาการ ๘ ด้วยสามารถแหงอิ
่
อรหัตผล เพราะความสําเร็ จผลนัน ด้วยสามารถแหงการสํ
าเร็ จเหตุ แม้เพราะความไมมี่ ในขณะแหง่
อรหัตมรรค เพราะฉะนัน คําวา่ “อาสวักขยญาณ” หมายถึง ญาณในความสิ นไปแห่ งอาสวะทังหลาย
ตามนัยวา่ “อรหัตมรรคญาณอันกระทําความสินไปแห่ งอาสวะทังหลายอันตนฆ่ าเสียแล้ ว”
่
็ คําศัพท์วา่ “สั มมาทิฏฐิ” หมายถึง ความเป็ นผูป้ ระกอบด้วยความเห็นทังดีงามทังประเสริ ฐ และ
อยางไรกตาม
่ ได้แก่ (๑) “โลกิยสั มมาทิฏฐิ” ซึงประกอบด้วย “กัมมัสสกตาญาณ” คือ ปรี ชาหยัง
สัมมาทิฏฐินีนนั มี ๒ อยาง
่ ํ
รู ้วา่ สัตว์มีกรรม เป็ นของตน ๑ และ “สัจจานโลมิ
้อริ ยสัจจ์
ุ กญาณ” ปรี ชาเป็ นไปโดยสมควรแกการกาหนดรู
่ มี
๑ และ (๒) “โลกตตรสั
มมาทิฏฐิ” คือ ปัญญาทีสัมปยุตต์ดว้ ย “อริ ยมรรค ๔–อริ ยผล ๔–นิพพาน ๑” แตคนที
ุ
“สั มมาทิฏฐิ ” นัน จําแนกออกเป็ น ๓ ประเภท (พระสุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิ กาย มูลปั ณณาสก์ เลม่ ๑ ภาค ๑ หน้าที 542 FILE 17) ได้แก่
่
ิ คนทียังมีกิเลสมาก หมายถึงคนธรรมดาทัวๆ ไป
(๑) “ปถชน
วยกเลส
ุ ุ ” หมายถึง คนทีหนาแนนไปด้
่ น “อริยบคคล
่ ดมันมองเห็น “ขันธ์ ๕” อยาง
่
ซึ งยังไมเป็
ุ ” หรื อ “พระอริยะ” ฉะนัน ปุถุชนยอมยึ
่
ใดอยางหนึ
งหรื อทังหมดเป็ น “อัตตา” หรื อยึดถือวา่ “มีอัตตา” (อัตตสัญญา) เนื องด้วย “ขันธ์
่
่
๕” โดยอาการอยางใดอยางหนึ
ง
นอกจากนี “ปถชน
ุ ุ ” ยังแยกออกเป็ น ๒ ประเภท คือ (๑) “พาหิรกชน–คนนอกศาสนา” คือ “พา
หิรกปถชน
ุ ุ ” ผูเ้ ป็ น “กรรมวาที–เชื อถือกรรม” ถือเป็ นผูม้ ีความเห็นถูกต้อง “สั มมาทิฏฐิ กบคคล
ุ ”
่ ่
โดยความเห็นวา่ “สัตว์ มีกรรมเป็ นของตน” ไมใชโดยความเห็
นขัน “สั จจานโลมญาณ
” (๒) “ศา
ุ
สนิกชน–คนในศาสนา” คือ “ศาสนิกปถชน
ุ ุ ” ถือเป็ นผูม้ ีความเห็นถูกต้อง “สั มมาทิฏฐิกบคคล
ุ ”
่ ได้แก่ “กัมมัสสกตา” และ “อนโลมญาณ
โดยความเห็นทัง ๒ อยาง
” เพราะยังลบคลําความเห็น
ุ
่
เรื อง “อัตตา” อยู่ ยังละ “สั กกายทิฏฐิ” ไมได้
่ นผูม้ ีความเห็นชอบ เพราะมีความเห็นชอบทีแนนอน
่ สวน
่ “อเสข
สําหรับ “เสขบคคล
ุ ” ถือวาเป็
่ นผูม้ ีความเห็นชอบ เพราะไมต้่ องศึกษา แตในที
่ นีประสงค์เอาผูประกอบด้
บคคล
้
วย
ุ ” ถือวาเป็
่ คือ เป็ นเครื องนําสัตว์ออกจากทุกข์วา่ “ผู้มีความ
“สั มมาทิฏฐิ ทเป็ี นโลกตตรกศล
ุ
ุ ” ทีแนนอน
่ วา่ “อเสขบุคคลเป็ นผู้
เห็นชอบ” เพราะเหตุนนั เอง ท่ านพระสารีบุตร จึงได้กลาวไว้
ประกอบด้ วยความเลือมใสในธรรมไม่ คลอนแคลน ได้ มาสู่พระสัทธรรมนีแล้ ว”
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่ น เป็ นความเห็นทีตรง เพราะไปตามความตรงไม่
ฉะนัน “สั มมาทิฏฐิ ทเป็ี นโลกตตรกศล
ุ
ุ ” เทานั
ั “สดทั
ข้องแวะกบที
ุ ง ๒ อย่ าง” (“อันตา ๒” หมายถึง ข้อปฏิบตั ิหรื อการดําเนินชีวิตทีเอียงสุ ด
ผิดพลาดไปจากทางอันถูกต้อง คือ “มัชฌิมาปฏิปทา” ได้แก่ (๑) “กามสขัุ ลลิกานโยค
ุ ” คือ การ
หมกมุ่นอยูด่ ว้ ยกามสุ ข (๒) “อัตตกิลมถานโยค
ุ ” คือ การประกอบความลําบากเดือดร้อนแก่
่
ตนเอง การบีบคันทรมานตนให้เดือดร้อน) หรื อ ตัดขาดหรื อปราศจากความคดงอโกงทุกอยาง
[อุชุ] มีความคดงอทางกาย เป็ นต้น แล้วไปทรง และผูป้ ระกอบด้วยทิฏฐินนั เอง ชือวา่ “เป็ นผู้
่ นไหวใน
ประกอบด้ วยความเลือมใสไม่ คลอนแคลน” คือ ด้วยความเลือมใสไมหวั
่ และ
“โลกตตรธรรม
” ทัง ๘ ประการ อริ ยสาวกเมือคลายความยึดมันด้วย “กิเลสทิฏฐิ ” ทุกอยาง
ุ
ิ งสิ นได้ ออกไปจาก “สงสาร–ภวจักร”
ทุจริ ตได้เด็ดขาด (“อคหนะ” เพราะตัดรกชัฏ) ละกเลสทั
่ อ “พระนิพพาน” ที
คือ “ชาติ” เสร็ จสิ นการปฏิบตั ิ ท่านเรี ยกวา่ “ผ้ ไู ด้ มาสู่ พระสัทธรรม” กลาวคื
หยังลงสู่ “อมตธรรม” ทีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศแล้วด้วย “อริยมรรค” ทีเรี ยกวา่
“อสั มภิปเวทิตะ” เพราะสัปบุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็ นต้น ประกาศไว้แล้ว
ิ
(๒) “ เสขบคคล
ออยู่ ผูย้ งั
ุ –ผู้ต้องศึกษา” หมายถึง “สอปาทิ
ุ เสสบคคล
ุ ” คือ บุคคลผูย้ งั มีเชือกเลสเหลื
ไมสิ่ นอุปาทาน ได้แก่ “พระเสขะ” คือ พระอริ ยบุคคลทังหมด ยกเว้นพระอรหันต์
(๓) “อเสขบคคล
ุ –ผู้ไม่ ต้องศึกษา” เพราะศึกษาเสร็ จสิ นแล้ว ได้แก่ บุคคลผูต้ งั อยูใ่ นอรหัตตผล ซึง
ิ
หมายถึง “อนปาทิ
อ ผูห้ มดอุปาทานสิ นเชิง ได้แก่
ุ เสสบคคล
ุ ” คือ บุคคลผูไ้ มมี่ เชือกเลสเหลื
“พระอเสขะ” คือ “พระอรหันต์ ”
่ ให้พิจารณาในเรื อง “กฎแห่ งกรรม–กัมมัสสกตาปัญญา” ตามบทสวดมนต์ ดังนี
ในอันดับตอไป
กฎแห่ งกรรม (The Law of Volitional Actions)
กฎข้อที ๑ กัมมัสสะโกมมะหิ (เรามีกรรมเป็ นของๆ ตน)
กฎข้อที ๒ กัมมะทายาโท (เราเป็ นผูร้ ับผลของกรรม)
ํ ด)
กฎข้อที ๓ กัมมะโยนิ (เรามีกรรมเป็ นกาเนิ
่ นธุ์)
กฎข้อที ๔ กัมมะพันธุ (เรามีกรรมเป็ นเผาพั
กฎข้อที ๕ กัมมะปะฏิสะระโณ (เรามีกรรมเป็ นทีพึงอาศัย)
กฎข้อที ๖ ยัง กัมมัง กะริ สสามิ (เราจักทํากรรมอันใดไว้)
็ )
กัลละยาณัง วา ปาปะกัง วา (ดีหรื อชัวกตาม
ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ (เราจักเป็ นผูร้ ับผลของกรรมนันๆ)
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ั สสกตญาณ–กมมั
ั สสกตปั ญญา] หมายถึง ความรู ้
คําศัพท์วา่ “กัมมัสสกตาญาณ–กัมมัสสกตาปัญญา” [กมมั
หรื อปั ญญาหยังรู ้ถึงภาวะทีสัตว์ทงั หลายมีกรรมเป็ นของตน นันคือ “ทําดีได้ ดี–ทําชั วได้ ชัว” จัดเป็ นปั ญญาที
่ นอธิ ปัญญา) และยังเป็ น “โลกิยสั มมาทิฏฐิ ” ในอีกนัยหนึ ง ให้ทาํ
ถูกต้องในระดับ “ปัญญาสามัญ” (ยังไมเป็
ความเข้าใจถึง “กัมมัสสกตาสั ทธา” หมายถึง ความเชื อวา่ “สั ตว์ มีกรรมเป็ นของตัว ทําดีได้ ดี ทําชั วได้ ชัว”
หรื อความเชือวา่ “แต่ ละคนเป็ นเจ้ าของ จะต้ องรั บผิดชอบเสวยวิบากเป็ นไปตามกรรมของตน” เมือพิจารณา
ถึง “อธิปัญญา–ปั ญญาอันยิง–ปั ญญาอย่ างสงู ” หมายถึ ง “วิ ปัสสนาปั ญญาที กําหนดรู้ ความจริ งแห่ งไตร
่
่
ลักษณ์ ” แตโดยนั
ยอยางเพลา
“กัมมัสสกตาปัญญา” ทีโยงไปให้มองเห็ นทุกข์ทีเนื องด้วย “วัฏฏะ ๓” หรื อ
้
แม้กระทังความรู ้ความเข้าใจทีถูกต้องในการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ งจะเป็ นปั จจัยหนุ นให้กาวไปใน
็ น “อธิปัญญา” ด้วยเชนกน
่ ั อนึ ง พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงชีให้เห็นวา่ “ชี วิตที เวียนว่ ายตาย
“อริยมรรค” กเป็
่ ยังแยกออกเป็ น
เกิดในสั งสารวัฏฏ์ นัน เป็ นผลวิบากกรรมของแต่ ละบุคคลที ได้ กระทําไว้ ” ซึ งเชือดังกลาวนี
๒ ประเด็น ได้แก่
่
่
(๑) “กัมมสั ทธา” คือ เชื อกรรม เชือการกระทํา เชือกฎแหงกรรม
เชือวากรรมมี
อยู่จริ ง คือ เชือวา่
“เมือทําอะไรโดยมีเจตนา คื อ จงใจทําทังรู้ ย่ อมเป็ นกรรม” นันคือ เป็ นความดีความชัวมีขึน
่ เกดผลดี
ิ
่ การกระทําไม่ ว่างเปล่ า และเชื อวา่
ในตนเป็ นเหตุปัจจัยกอให้
ผลร้ายสื บเนื องตอไป
“ผลทีต้ องการจะสําเร็ จได้ ด้วยการกระทํา มิใช่ ด้วยอ้ อนวอนหรื อนอนคอยโชค” เป็ นต้น
่
(๒) “วิปากสั ทธา” คือ เชือวิบาก เชือผลของกรรม เชือวาผลของกรรมมี
จริ ง คือ เชือวา่ “กรรมที
ทําแล้ วต้ องมีผล และผลต้ องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชัวเกิดจากกรรมชัว”
ฉะนัน ความเชือในเรื องกรรมและวิบากกรรมนัน เป็ นความเชือประกอบด้วยเหตุผล ผูป้ ฏิบตั ิธรรมทังหลาย
่
สามารถพิจารณาไตรตรอง
ด้วยเจริ ญให้มากด้วย “โยนิโสมนสิ การ” ตามหลัก “อิทัปปั จจยตา–ปฏิจจสมปุ
่่
็ ) หมายถึง การ
บาท” หรื อ “ปัจจยาการ–ตถตา” (ไมวาจะเป็
น “ปฏิจจสมุปบาท ๑๒” หรื อ “ปั จจัย ๒๔” กตาม
ั ิ นพร้อม (๓) การทีสิ งทังหลาย
ิ นพร้อมแหงธรรมทั
่
(๑) เกดขึ
งหลายเพราะอาศัยกนั (๒) ธรรมทีอาศัยกนเกดขึ
่
่ ง ทัง หลาย ที สิ ง หนึ งหรื อ
ั จึ ง เกดมี
ิ ขึ น (๔) ลัก ษณะหรื อ อาการแหงความสั
ม พัน ธ์ ร ะหวางสิ
อาศัย กนๆ
่
่ อ เกอหนุ
ื น คําจุน เป็ นเหตุ หรื อเป็ นเงือนไข ให้สิงอืน หรื
สภาวธรรมอยางหนึ
ง เป็ นองค์ประกอบทีชวยเอื
่ น เกดขึ
ิ น คงอยู่ หรื อเป็ นไปอยางใดอยางหนึ
่
่
ง ถ้าผูใ้ ดมีสามารถพิจารณาจนเกดิ “ปัญญา
สภาวธรรมอยางอื
่
่
เห็นธรรม” ทีเรี ยกวา่ “ดวงตาเห็นธรรม–ธรรมจักษุ” อันเป็ นปั ญญาแหงพระโสดาบั
น ยอมได้
ขอ้ สรุ ปวา่ :
“ยงฺกิ ฺจิ สมุทยธมํ สพฺพนฺต ํ นิโรธธมฺมนฺติ”
ิ นเป็ นธรรมดา สิ งนันทังหลายมีความดับไปเป็ นธรรมดา
สิ งใดสิ งหนึงมีเกดขึ
Any reality rises naturally and all realities also fall naturally.
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่ นได้ เทากบเป็
่ ั นการเกดปั
ิ ญญาเห็นนามรู ปโดยไตรลักษณ์
เพราะฉะนัน การเข้าถึงปั ญญาวิปัสสนาดังกลาวนั
่ การพิจารณา “กลาป” [กะ–หลาบ] ทีเรี ยกวา่ “กลาปวิปัสสนา–กลาป
โดยปริ ยาย ทีพึงมีได้ โดยเฉพาะอยาง
ํ
ิ นระหวาง
่ “สั มมสนญาณ” (ญาณทีกาหนดพิ
จารณานามรู ป คือ ขันธ์ ๕
สั มมสนญาณ” ทีเป็ นปั ญญาเกดขึ
ิ
ตามแนวไตรลักษณ์) กบั “อทยั
บ คือ พิจารณา
ุ พพยานปัุ สสนาญาณ” (ญาณอันตามเห็นความเกดและความดั
ิ นและความดับไปแหงเบญจขั
่
ิ นครั นแล้วกต้็ องดับไปล้วน
ความเกดขึ
นธ์ จนเห็ นชัดวา่ สิ งทังหลายเกดขึ
ํ
ํ
ิ น แล้ว กดั็ บ ไปทังหมด ) อัน เป็ นภู มิ แ หง่ “ตี ร ณปริ ญญา” (กาหนดรู
้ ด้ว ยการพิ จ ารณา กาหนดรู
้ ข นั
เกดขึ
ํ
่ ยง เป็ น
พิจารณา กาหนดรู
้โดยสามัญลักษณะ คือ ทําความรู ้จกั สิ งนันพิจารณาเห็นโดยความเป็ นของไมเที
่ ่ เวทนาไมเที
่ ยง มีความแปรปรวนไปเป็ นธรรมดา ไมใชตั
่ ่ วไมใชตน
่ ่ ดังนี เป็ นต้น)
ทุกข์ เป็ นอนัตตา เชนวา
่
่ นทางหรื อมิใชทาง
่ คือ เริ มเจริ ญ
หรื อ “มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุ ทธิ” (ความหมดจดแหงญาณที
รู ้เห็นวาเป็
่
ิ น และความเสื อมไปแหงสั
่ งขารทังหลาย อัน
วิปัสสนาตอไปด้
วยพิจารณากลาป จนมองเห็ นความเกดขึ
่
เรี ยกวา่ “อุทยัพพยานุปัสสนา” เป็ น “ตรุ ณวิ ปัสสนา” คือ วิปัสสนาญาณออนๆ
แล้วมี “วิ ปัสสนู ปกิ เลส”
่ ปัสสนานันมิใชทาง
่ สวนวิ
่ ปัสสนาทีเริ มดําเนิ นเข้าสู่ วิถีนนั แลเป็ น
ิ น กาหนดได้
ํ
่ ปกเลสทั
ิ ง ๑๐ แหงวิ
เกดขึ
วาอุ
่ )
ทางถูกต้อง เตรี ยมทีจะประคองจิตไว้ในวิถี คือ “วิปัสสนาญาณ” นันตอไป
่
สําหรับคําศัพท์วา่ “กลาป” [กะ–หลาบ] หรื อเรี ยกเต็มคําวา่ “รปกลาป
” หมายถึง หนวยรวมรู
ปธรรมทีเล็กที
ู
่ ่
่
่
ั น อันเป็ นสวนยอยของรู
ปธรรม
สุ ด หนวยรวมเล็
กทีสุ ด ซึ งมีองค์ประกอบทีจําเพาะแนนอนมารวมกนขึ
่ ั ทังเกดขึ
ิ นด้วยกนพร้
ั อม
ประเภทนันๆ โดยทีองค์ประกอบทังหมดมี “สหวตติ
ุ ” คือ มีความเป็ นไปรวมกน
ั อมเป็ นอันเดียว คือ “เอกนิโรธะ” และมีมหาภูตรู ปเป็ นที
เป็ นอันเดี ยว คือ “เอกปปาทะ
” ทังดับด้วยกนพร้
ุ
่ ั นอันเดียว คือ “เอกนิสสยะ” ตามหลักทางอภิธรรม “กลาป–รปกลาป
่
อาศัยรวมกนเป็
” หมายถึง หนวยรวม
ู
่ ่ นฐานของรู ปธรรมทังปวง ได้แก่ “สทธั
่
รู ปธรรมเล็กทีสุ ด ทีเป็ นหนวยยอยพื
ุ ฏฐกกลาป” คือ หนวยรวมหมวด
่ มีอยูด่ ว้ ยกนเป็
ั นประจํา
๘ ล้วน นันคือ กลาปซึ งประกอบด้วย “อวินิพโภครปู ๘” คือ รู ปธรรมแปดอยางที
่
ั
เสมอไป ไมสามารถแยกพรากออกจากกนได้
อันได้แก่ “ปฐวี–อาโป–เตโช–วาโย–วัณณะ–คันธะ–รสะ–
โอชา” ฉะนัน จากคํานิยม “กลาป–รปกลาป
” นัน สามารถอธิบายถึง “ดวงตาเห็นธรรม–ธรรมจักษุ” ได้ดี
ู
่ ง ข้อ
สําหรับผูท้ ีสามารถเจริ ญวิปัสสนาญาณได้ ซึ งหมายถึง “ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ” นัน โดยเฉพาะอยางยิ
๑–ข้อ ๓ ได้แก่
ํ
่ งทังหลายมีแต่
(๑) “นามรปปริ
าแนกรู ้นามและรู ป คือ รู ้วาสิ
ู จเฉทญาณ” คือ ญาณกาหนดจํ
ํ
รู ปธรรมและนามธรรม และกาหนดแยกได้
วา่ อะไรเป็ นรู ปธรรม อะไรเป็ นนามธรรม นันคือ
ํ
ขันกาหนดทุ
กขสัจจ์ = “ทิฏฐิ วสิ ุ ทธิ” (ข้อ ๓ ในวิสุทธิ ๗) หรื อเทียบเคียงได้กบั “ปพเพนิ
วา
ุ
่
หรื อ
สานสสติ
ุ ญาณ” (ข้อ ๑ ในวิชชา ๓) คือ ญาณเป็ นเหตุระลึกขันธ์ทีอาศัยอยูใ่ นกอนได้
ระลึกชาติได้
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ํ
(๒) “ปัจจยปริคคหญาณ” คือ ญาณกาหนดรู
้ปัจจัยของนามและรู ป คือรู ้วา่ รู ปธรรมและ
่ ั อาศัยกนั โดยรู ้ตามแนวปฏิจจสมุป
ิ
นามธรรมทังหลายเกดจากเหตุ
ปัจจัย และเป็ นปัจจัยแกกน
่
็ ตามแนววัฏฏะ ๓ กดี็ เป็ นต้น นันคือ ขันกาหนดสมุ
ํ
บาท กดี็ ตามแนวกฎแหงกรรมกดี
ทยั
สัจจ์ = “กังขาวิตรณวิสุ ทธิ” (ข้อ ๔ ในวิสุทธิ ๗) หรื อเทียบเคียงได้กบั “จตปปาตญาณ
–ทิพพ
ุ ู
ํ
่ ตว์ทงั หลาย อันเป็ นไป
จักขญาณ
้จุติและอุบตั ิแหงสั
ุ ” (ข้อ ๒ ในวิชชา ๓) คือ ญาณกาหนดรู
ตามกรรม เห็นการเวียนว่ ายตายเกิดของสัตว์ ทังหลาย ฉะนัน ในข้ อนี เกียวข้ องกับ “กฎแห่ ง
กรรม” และ “กัมมัสสกตาปัญญา” โดยตรง
ํ
(๓) “สั มมสนญาณ” คือ ญาณกาหนดรู
้ดว้ ยพิจารณาเห็นนามและรู ปโดยไตรลักษณ์ คือ ยก
่ ยง เป็ นทุกข์
รู ปธรรมและนามธรรมทังหลายขึนพิจารณาโดยเห็นตามลักษณะทีเป็ นของไมเที
ํ
มิใชตั่ วตน นันคือ ขันกาหนดมั
คคสัจจ์ = “มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุ ทธิ” (ข้อ ๕ ในวิสุทธิ ๗)
หรื อเทียบเคียงได้กบั “อาสวักขยญาณ” (ข้อ ๒ ในวิชชา ๓) คือ ญาณหยังรู ้ในธรรมเป็ นทีสิ น
่
ไปแหงอาสวะทั
งหลาย, ความรู ้ทีทําให้สินอาสวะ หรื อ ความตรั สรู้
่ ง “กฎแห่ งกรรม” นัน พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมในหัวข้อนี อยางละเอี
่
ี อง
เมือกลาวถึ
ยดอันเกยวข้
ั
่
่
กบการทํ
าความดียอมได้
ผลดี การทําความชัวยอมได้
ผลชัว ดังนี
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๕. จฬกั
ู มมวิภังคสตร
ู
ว่ าด้ วยกฎแห่ งกรรม
(พระสุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย อุปริ ปัณณาสก์ เลม่ ๓ ภาค ๒ - หน้าที 251 -259 FILE 23)
่ :[๕๗๙] ข้าพเจ้าได้สดับมาอยางนี
สมัยหนึง พระผูม้ ีพระภาคเจ้าประทับอยูท่ ีพระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสา
วัตถี สมัยนันแล สุ ภมาณพ โตเทยยบุตร เข้าไปเฝ้ าพระผูม้ ีพระภาคเจ้ายังทีประทับ แล้วได้ทกั ทายปราศรัยกบั
่ าทักทายปราศรัยพอให้ระลึกถึงกนไปแล้
ั
พระผูม้ ีพระภาคเจ้า ครันผานคํ
ว ได้นงั ณ ทีควรส่ วนข้างหนึง
[๕๘๐] สุ ภมาณพ โตเทยยบุตร พอนังเรี ยบร้อยแล้ว ได้ทูลถามพระผูม้ ีพระภาคเจ้าดังนีวา่ “ข้ าแต่ พระโคดมผู้
เจริ ญ อะไรหนอแล เป็ นเหตุเป็ นปั จจัยให้ พวกมนุษย์ ทีเกิดเป็ นมนุษย์ อยู่ ปรากฏความเลวและความประณี ต
มนุษย์ ทังหลายย่ อมปรากฏมีอายุสัน มีอายุยืน มีโรคมาก มีโรคน้ อย มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณงาม มีศักดา
น้ อย มีศักดามาก มีโภคะน้ อย มีโภคะมาก เกิดในสกุลตํา เกิดในสกุลสูง ไร้ ปัญญา มีปัญญา ข้ าแต่ พระโคดม
ผู้เจริ ญ อะไรหนอแล เป็ นเหตุ เป็ นปั จจัย ไห้ พวกมนุษย์ ทีเกิดเป็ นมนุษย์ อยู่ปรากฏความเลวและความ
ประณี ต”
[๕๘๑] พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ “ดูก่อนมาณพ สัตว์ ทงหลาย
ั
มีกรรมเป็ นของคน ๑ เป็ นทายาทแห่ งกรรม
๑ มีกรรมเป็ นกําเนิด ๑ มีกรรมเป็ นเผ่ าพันธ์ ุ ๑ มีกรรมเป็ นทีพึงอาศัย ๑ กรรมย่ อมจําแนกสัตว์ ให้ เลวและ
ประณีตได้ ”
สุ ภมาณพ โตเทยยบุตร “ข้ าพระองค์ ย่อมไม่ ทราบเนือความโดยพิสดารของอุเทศทีพระโคดมผู้เจริ ญตรั ส
โดยย่ อ มิได้ จาํ แนกเนือความโดยพิสดารนีได้ ขอพระโคดมผู้เจริ ญ ได้ โปรดแสดงธรรมแก่ ข้าพระองค์ โดย
ประการทีข้ าพระองค์ จะพึงทราบเนือความ แห่ งอุเทศนีโดยพิสดารได้ เถิด”
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ “ดูก่อนมาณพ ถ้ าอย่ างนัน ท่ านจงฟั ง จงใส่ ใจให้ ดี เราจะกล่ าวต่ อไป”
สุ ภมาณพ โตเทยยบุตร ทูลรับพระผูม้ ีพระภาคเจ้าวา่ “ชอบแล้ ว พระเจ้ าข้ า”
[๕๘๒] พระผูม้ ีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสดังนีวา่ “ดูก่อนมาณพ บุคคลบางตนในโลกนีจะเป็ นสตรี กต็ าม บุรุษก็
ตาม เป็ นผู้มกั ทําชี วิตสัตว์ ให้ ตกล่ วงเป็ นคนเหี ยมโหด มีมือเปื อนเลือด หมกมุ่นในการประหั ตประหาร ไม่
เอ็นดูในเหล่ าสัตว์ มีชีวิต เขาตายไปจะเข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนัน อันเขาให้ พรั งพร้ อม
สมาทานไว้ อย่ างนี หากตายไป ไม่ เข้ าถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ทีใดๆ ในภายหลัง
จะเป็ นคนมีอายุสัน ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีอายุสันนี คือ เป็ นผู้มกั ทําชี วิตสัตว์ ให้ ตกล่ วง เป็ นคน
เหี ยมโหด มีมือเปื อนเลือด หมกมุ่นในการประหั ตประหาร ไม่ เอ็นดูในเหล่ าสัตว์ มีชีวิต”
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ว่ าด้ วยการละขาดจากปาณาติบาต
่ คคลบางตนในโลกนี จะเป็ นสตรี กตามบุ
็
็ ละปาณาติบาตแล้ว เป็ นผูเ้ ว้น
[๕๘๓] ดูก่อนมาณพ สวนบุ
รุษกตาม
ื ลใน
ขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาสตราได้มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะห์ดว้ ยความเกอกู
สรรพสัตว์และภูตอยู่ (๑) เขาตายไป จะเข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนันอันเขาให้ พรั งพร้ อมสมาทาน
ไว้ อย่ างนี (๒) หากตายไป ไม่ เข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ทีใดๆ ในภายหลัง ละเป็ นคนมี
อายุยืน
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีอายยืุ นนี คือ ละปาณาติบาตแล้ ว เป็ นผู้เว้ นขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา
วางศาสตราได้ มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะห์ ด้วยความเกือกูลในสรรพสัตว์ และภูตอยู่
็ บุรุษกตาม
็ เป็ นผูม้ ีปกติเบียดเบียนสัตว์ดว้ ยฝ่ า
[๕๘๔] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางตนในโลกนีจะเป็ นสตรี กตาม
้ น หรื อทอนไม้
่
มือ หรื อกอนดิ
หรื อศาสตรา (๑) เขาตายไป จะเข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนัน
อันเขาให้ พรั งพร้ อม สมาทานไว้ อย่ างนี (๒) หากตายไป ไม่ เข้ าถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก ถ้ ามาเป็ นมนุษย์
เกิด ณ ทีใดๆ ในภายหลัง จะเป็ นคนมีโรคมาก
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีโรคมากนี คือ เป็ นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ ด้ วยฝ่ ามือ หรื อก้ อนดิน หรื อ
ท่ อนไม้ หรื อศาสตรา
็
็ เป็ นผูม้ ีปกติไมเบี
่ ยดเบียนสัตว์ดว้ ย
[๕๘๕] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางตนในโลกนีจะเป็ นสตรี กตามบุ
รุษกตาม
้ น หรื อทอนไม้
่
ฝ่ ามือ หรื อกอนดิ
หรื อศาสตรา (๑) เขาตายไป จะเข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนัน อัน
เขาให้ พรั งพร้ อม สมาทานไว้ อย่ างนี (๒) หากตายไป ไม่ เข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ทีใดๆ
ในภายหลัง จะเป็ นคนมีโรคน้ อย
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีโรคน้ อยนี คือ เป็ นผู้มีปกติไม่ เบียดเบียนสัตว์ ด้ วยฝ่ ามือ หรื อก้ อนดิน หรื อ
ท่ อนไม้ หรื อศาสตรา
็ บุรุษกตาม
็ เป็ นคนมักโกรธ มากด้วย
[๕๘๖] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนีจะเป็ นสตรี กตาม
่ กน้อยกขั็ ดใจ โกรธเคือง พยาบาท มาดร้าย ทําความโกรธ ความร้าย และความขึง
ความแค้นเคือง ถูกเขาวาเล็
เคียดให้ปรากฏ (๑) เขาตายไป จะเข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนัน อันเขาให้ พรั งพร้ อม
สมาทานไว้ อย่ างนี (๒) หากตาย ป ไม่ เข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ทีใดๆ ใน
ภายหลัง จะเป็ นคนมีผิวพรรณทราม
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีผิวพรรณทรามนี คือ เป็ นคนมักโกรธ มากด้ วยความแค้ นเคือง ถูกเขาว่ า
เล็กน้ อยก็ขดั ใจ โกรธเคือง พยาบาท มาดร้ าย ทําความโกรธ ความร้ ายและความขึงเคียดให้ ปรากฏ
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ความเป็ นผ้ ูไม่ มักโกรธ
็ บุรุษกตาม
็ เป็ นคนไมมั่ กโกรธ ไมมากด้
่
[๕๘๗] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางตนในโลกนี จะเป็ นสตรี กตาม
วย
่
็ ่ ดใจ ไมโกรธเคื
่
่
่ าย ไมทํ่ าความโกรธ ความร้าย
ความแค้นเคือง ถูกเขาวามากกไมขั
อง ไมพยาบาท
ไมมาดร้
และความขึงเคียดให้ปรากฏ (๑) เขาตายไป จะเข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนัน อันเขาให้ พรั งพร้ อม
สมาทานไว้ อย่ างนี (๒) หากตายไป ไม่ เข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ทีใดๆ ในภายหลัง จะ
เป็ นคนน่ าเลือมใส
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือเป็ นผ้ นู ่ าเลือมใสนี คือ เป็ นคนไม่ มกั โกรธ ไม่ มากด้ วยความแค้ นเคือง ถูกเขา
ว่ ามากก็ไม่ ขดั ใจ ไม่ โกรธเคือง ไม่ พยาบาท ไม่ มาดร้ าย ไม่ ทาํ ความโกรธ ความร้ าย ความขึงเคียดให้ ปรากฏ
็ บุรุษกตาม
็ มีใจริ ษยา ยอมริ
่ ษยา มุ่งร้าย ผูกใจ
[๕๘๘] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนีจะเป็ นสตรี กตาม
อิจฉาในลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว้ และการบูชาของตนอืน (๑) เขาตายไป จะเข้ าถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนัน อันเขาให้ พรั งพร้ อม สมาทานไว้ อย่ างนี (๒) หากตายไป ไม่ เข้ าถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ทีใดๆ ในภายหลัง จะเป็ นคนมีศักดาน้ อย
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีศักดาน้ อยนี คือ มีใจริ ษยา ย่ อมริ ษยา มุ่งร้ าย ผูกใจอิจฉาในลาภ สักการะ
ความเคารพ ความนับถือ การไหว้ และการบูชาของคนอืน
็ บุรุษกตาม
็ เป็ นผูม้ ีใจไมริ่ ษยา ยอมไมริ
่
่ ษยา ไม่
[๕๘๙] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนีจะเป็ นสตรี กตาม
มุ่งร้าย ไมผู่ กใจอิจฉาในลาภ สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว้ และการบูชาของตนอืน (๑) เขาตาย
ไป จะเข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนัน อันเขาให้ พรั งพร้ อมสมาทานไว้ อย่ างนี (๒) หากตายไป ไม่
เข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ทีใดๆ ในภายหลัง จะเป็ นคนมีศักดามาก
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีศักดามากนี คือ มีใจไม่ ริษยา ย่ อมไม่ ริษยา ไม่ ม่ งุ ร้ าย ไม่ ผกู ใจ อิจฉาใน
ลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว้ และการบูชาของคนอืน
็ บุรุษกตาม
็ ยอมไมเป็
่
่ นผูไ้ ห้ขา้ ว นํา ผ้า ยาน
[๕๙๐] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนีจะเป็ นสตรี กตาม
่
ดอกไม้ ของหอม เครื องลูบไล้ ทีนอน ทีอาศัย เครื องตามประทีป แกสมณะหรื
อพราหมณ์ (๑) เขาตายไป จะ
เข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนัน อันเขาให้ พรั งพร้ อมสมาทานไว้ อย่ างนี (๒) หากตายไป ไม่
เข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ทีใดๆ ในภายหลัง จะเป็ นคนมีโภคะน้ อย
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีโภคะน้ อยนี คือ ไม่ ให้ ข้าว นํา ผ้ า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื องลูบไล้ ที
นอน ทีอยู่อาศัย เครื องตามประทีป แก่ สมณะหรื อพราหมณ์
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การให้ ข้าว เป็ นต้ น
็ บุรุษกตาม
็ ยอมเป็
่ นผูใ้ ห้ขา้ ว นํา ผ้า ยาน
[๕๙๑] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนีจะเป็ นสตรี กตาม
่
ดอกไม้ ของหอม เครื องลูบไล้ ทีนอน ทีอยูอ่ าศัย เครื องตามประทีป แกสมณะหรื
อพราหมณ์ (๑) เขาตายไป
จะเข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนัน อันเขาให้ พรั งพร้ อม สมาทานไว้ อย่ างนี (๒) หากตายไป ไม่ เข้ าถึง
สุคติโลกสวรรค์ ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ทีใดๆ ในภายหลัง จะเป็ นคนมีโภคะมาก
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีโภคะมากนี คือ ให้ ข้าว นํา ผ้ า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื องลูบไล้ ทีนอน
ทีอยู่อาศัย เครื องตามประทีปแก่ สมณะหรื อพราหมณ์
่
่
็ บุรุษกตาม
็ เป็ นคนกระด้าง เยอหยิ
่ ง ยอมไม
[๕๙๒] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนีจะเป็ น สตรี กตาม
่ สมควรแกอาสนะ
่
่ ทางแก่
่ อาสนะแกคนที
ไมให้
กราบไหว้คนทีควรกราบไหว้ ไมลุ่ กรับคนทีควรลุกรับ ไมให้
่ ไมสั่ กการะคนทีควรสักการะ ไมเคารพคนที
่
คนทีสมควรแกทาง
ควรเคารพ ไมนั่ บถือคนทีควรนับถือ ไม่
บูชาคนทีควรบูชา (๑) เขาตายไป จะเข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนัน อันเขาให้ พรั งพร้ อม
สมาทานไว้ อย่ างนี (๒) หากตายไป ไม่ เข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิดที ใดๆ ใน
ภายหลัง จะเป็ นคนเกิดในสกุลตํา
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือเกิดในสกลตํ
ุ านี คือ เป็ นคนกระด้ าง เย่ อหยิง ย่ อมไม่ กราบไหว้ คนทีควร
กราบไหว้ ไม่ ลกุ รั บคนทีควรลุกรั บ ไม่ ให้ อาสนะแก่ คนทีสมควรแก่ อาสนะ ไม่ ให้ ทางแก่ คนทีสมควรแก่ ทาง
ไม่ สักการะคนทีควรสักการะ ไม่ เคารพคนทีควรเคารพ ไม่ นับถือคนทีควรนับถือ ไม่ บูชาคนทีควรบูชา
่
็ บุรุษกตาม
็ เป็ นคนไมกระด้
่ าง ไมเยอหยิ
่ ่ ง ยอม
[๕๙๓] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนีจะเป็ นสตรี กตาม
่ สมควรแกอาสนะ
่
่
กราบไหว้คนทีควรกราบไหว้ลุกรับคนทีควรลุกรับ ให้อาสนะแกคนที
ให้ทางแกคนที
่ สักการะคนทีควรสักการะ เคารพคนทีควรเคารพ นับถือคนทีควรนับถือ บูชาคนทีควรบูชา
สมควรแกทาง
(๑) เขาตายไป จะเข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนัน อันเขาให้ พรั งพร้ อม สมาทานไว้ อย่ างนี (๒) หาก
ตายไป ไม่ เข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ ามาเกิดเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ทีใดๆ ในภายหลัง จะเป็ นคนเกิดในสกุลสูง
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือความเป็ นผ้ มู ีสกลสงนี
ุ ู คือ เป็ นคนไม่ กระด้ าง ไม่ เย่ อหยิง ย่ อมกราบไหว้ คน
ทีควรกราบไหว้ ลุกรั บคนทีควรลุกรั บ ให้ อาสนะแก่ คนทีสมควรแก่ อาสนะ ให้ ทางแก่ คนทีสมควรแก่ ทาง
สักการะคนทีควรสักการะ เคารพคนทีควรเคารพ นับถือคนทีควรนับถือบูชาคนทีควรบูชา
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ความไม่ สอบถาม
็ บุรุษกตาม
็ ยอมไมเป็
่
่ นผูเ้ ข้าไปหาสมณะหรื อ
[๕๙๔] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนีจะเป็ นสตรี กตาม
พราหมณ์แล้วสอบถามวา่ อะไรเป็ นกุศล อะไรเป็ นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไมมี่ โทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่
่
่ นไปเพือ
่ นไปเพือไมเกอกู
่ ื ล เพือทุกข์สินกาลนาน หรื อวาอะไรเมื
อทํา ยอมเป็
ควรเสพ อะไรเมือทํา ยอมเป็
ื ล เพือความสุ ขสิ นกาลนาน (๑) เขาตายไป จะเข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนัน
ประโยชน์เกอกู
อันเขาให้ พรั งพร้ อม สมาทานไว้ อย่ างนี (๒) หากตายไป ไม่ เข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ ามาเป็ นมนุษย์
เกิด ณ ทีใดๆ ในภายหลัง จะเป็ นคนมีปัญญาทราม
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีปัญญาทรามนี คือ ไม่ เป็ นผู้เข้ าไปหาสมณะหรื อพราหมณ์ แล้ วสอบถามว่ า
อะไรเป็ นกุศล อะไรเป็ นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่ มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ ควรเสพ อะไรเมือทํา ย่ อม
เป็ นไปเพือไม่ เกือกูล เพือทุกข์ สินกาลนาน หรื อว่ า อะไรเมือทํา ย่ อมเป็ นไปเพือประโยชน์ เกือกูล เพือ
ความสุขสิ นกาลนาน
็ บุรุษก็ตาม ยอมเป็
่ นผูเ้ ข้าไปหาสมณะหรื อ
[๕๙๕] ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนีจะเป็ นสตรี กตาม
พราหมณ์แล้วสอบถามวา่ อะไรเป็ นกุศล อะไรเป็ นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไมมี่ โทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่
่
่ นไปเพือ
่ นไปเพือไมเกอกู
่ ื ล เพือทุกข์สินกาลนาน หรื อวาอะไรเมื
อทํา ยอมเป็
ควรเสพ อะไรเมือทํา ยอมเป็
ื ล เพือความสุ ขสิ นกาลนาน (๑) เขาตายไปจะเข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนัน อันเขา
ประโยชน์เกอกู
ให้ พรั งพร้ อม สมาทานไว้ อย่ างนี (๒) หากตายไป ไม่ เข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ทีใดๆ
ในภายหลัง จะเป็ นคนมีปัญญามาก
ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีปัญญามากนี คือ เป็ นผู้เข้ าไปหาสมณะหรื อพราหมณ์ แล้ วสอบถามว่ า
อะไรเป็ นกุศล อะไรเป็ นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่ มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ ควรเสพ อะไรเมือทํา ย่ อม
เป็ นไปเพือไม่ เกือกูล เพือทุกข์ สินกาลนานหรื อว่ าอะไรเมือทํา ย่ อมเป็ นไปเพือประโยชน์ เกือกูล เพือความสุข
สิ นกาลนาน
[๕๙๖] ดูก่อนมาณพ ด้วยประการฉะนันแล (๑) ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีอายุสนั ย่ อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนมี
อายุสัน (๒) ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีอายุยนื ย่ อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนมีอายุยืน (๓) ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีโรค
มาก ย่ อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนมีโรคมาก (๔) ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีโรคน้อย ย่ อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนมี
โรคน้ อย (๕) ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีผวิ พรรณทราม ย่ อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนมีผิวพรรณทราม (๖) ปฏิปทา
เป็ นไปเพือเป็ นผูน้ ่าเลือมใส ย่ อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนน่ าเลือมใส (๗) ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีศกั ดาน้อย
ย่ อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนมีศักดาน้ อย (๘) ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีศกั ดามาก ย่ อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนมี
ศักดามาก (๙) ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีโภคะน้อย ย่อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนมีโภคะน้ อย (๑๐) ปฏิปทาเป็ นไป
ิ
เพือมีโภคะมาก ย่ อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนมีโภคะมาก (๑๑) ปฏิปทาเป็ นไปเพือเกดในสกุ
ลตํา ย่ อมนําเข้ า
ิ
ไปสู่ความเป็ นคนเกิดในสกุลตํา (๑๒) ปฏิปทาเป็ นไปเพือเกดในสกุ
ลสูง ย่ อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนเกิดใน
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สกุลสูง (๑๓) ปฏิปทาเป็ นไปเพือมีปัญญาทราม ย่ อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนมีปัญญาทราม (๑๔) ปฏิปทา
เป็ นไปเพือมีปัญญามาก ย่ อมนําเข้ าไปสู่ความเป็ นคนมีปัญญามาก
ดูก่อนมาณภพ สัตว์ ทงหลาย
ั
มีกรรมเป็ นของตน ๑ เป็ นทายาทแห่ งกรรม ๑ มีกรรมเป็ นกําเนิด ๑ มีกรรมเป็ น
เผ่ าพันธ์ ุ ๑ มีกรรมเป็ นทีพึงอาศัย ๑ กรรมย่ อมจําแนกสัตว์ ให้ เลวและประณีต
่ สุ ภมาณพ โตเทยยบุตร ได้กราลทูลพระผูม้ ีพระภาคเจ้าดังนี
[๕๙๗] เมือพระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสแล้วอยางนี
วา่ “แจ่ มแจ้ งแล้ ว พระเจ้ าข้ า แจ่ มแจ้ งแล้ ว พระเจ้ าข้ า พระโคดมผู้เจริ ญทรงประกาศธรรมโดยปริ ยายมิใช่ น้อย
เปรี ยบเหมือนหงายของทีควํา หรื อเปิ ดของทีปิ ด หรื อบอกทางแก่ คนหลงทางหรื อตามประทีปในทีมืด ด้ วย
หวังว่ าผู้มีตาดีจักเห็นรู ปได้ ฉะนัน ข้ าพระองค์ นี ขอถึงพระโคดมผู้เจริ ญ พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์ ว่าเป็ น
สรณะ ขอพระโคดมผู้เจริ ญ จงทรงจํา ข้ าพระองค์ ว่าเป็ นอุบาสก ผู้ถึงสรณะตลอดชี วิต ตังแต่ บัดนี เป็ นต้ น
ไป”
จบ จูฬกัมมวิภงั คสูตรที ๕ -----------------------ดังนัน จากเนือหาสาระสําคัญของ “สั มมาทิฏฐิ” คือ ความเห็นถูก เพราะฉะนัน ผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนาจึง ต้อง
เป็ นผูป้ ระกอบด้วย “โลกตตรสั
มมาทิฏฐิ–สมฺมาทิฏฺ ฐิ โหติ” ทีมีความถึงพร้อมด้วย “สั มมาทิฏฐิ ๕” ได้แก่
ุ
“กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ –ฌานสัมมาทิฏฐิ –วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ –มัคคสัมมาทิฏฐิ –ผลสัมมาทิฏฐิ ”
ั สสกตา ๑ ฌาน ๑ วิปัสสนา ๑ มรรค ๑ ผล ๑ รวมทัง ปัจจเวกขณญาณ) ซึงแสดงนัยถึง สิ งทีเรี ยกวา่
(กมมั
่
“ทิฏฐิสัมปทา” (พระอภิธรรมปิ ฎก ธรรมสังคณี เลม่ ๑ ภาค ๒ - หน้าที 510–511 FILE 76) ตามนัยตอไปนี
่ ผล
(๑) ทานทีบุคคลให้แล้วยอมมี
่ ผล
(๒) การบูชายอมมี
่ ผล
(๓) การบวงสรวงยอมมี
่
(๔) ผลวิบากแหงกรรมที
ทําดีทาํ ชัวมีอยู่
(๕)โลกนีมีอยู่ โลกอืนมีอยู่
(๖) มารดามีอยู่ บิดามีอยู่
(๗) สัตว์ทีจุติและอุบตั ิมีอยู่
(๘) สมณพราหมณ์ผปู ้ ฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบมีอยูใ่ นโลก
(๙) สมณพราหมณ์ทีทําให้แจ้ง ซึงโลกนีและโลกอืนมีอยูด่ ว้ ย
(๑๐) ปั ญญาอันยิงเองแล้วประกาศให้ผอู ้ ืนรู ้ได้มีอยูใ่ นโลก
ํ
ฉะนัน ปั ญญา กริิ ยาทีรู ้ชดั ความวิจยั ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกาหนดหมาย
ความเข้า
ํ
ํ
่ ง
ไปกาหนด
ความเข้าไปกาหนดเฉพาะ
ภาวะทีรู ้ ภาวะทีฉลาด ภาวะทีรู ้ละเอียด ความรู ้แจมแจ้
่
่ น ปั ญญาเครื องทําลายกเลส
ิ ปั ญญาเครื องนํา
ความค้นคิด ความใครครวญ
ปั ญญาเหมือนแผนดิ
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ทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้ชดั ปั ญญาเหมือนปฏัก ปั ญญา ปั ญญินทรี ย ์ ปั ญญาพละ ปั ญญาเหมือน
่ อปั ญญา แสงสวางคื
่ อปั ญญา ปั ญญาเหมือนประทีป
ศัสตรา ปั ญญาเหมือนปราสาท ความสวางคื
่ ความวิจยั ธรรม “สั มมาทิฏฐิ ” มีลกั ษณะเชนวานี
่ ่ อันใด นี
ปั ญญาเหมือนดวงแกว้ ความไมหลง
เรี ยกวา่ “ทิฏฐิ สัมปทา” สัมมาทิฏฐิแม้ทงั หมด จัดเป็ น “ทิฏฐิสัมปทา”
่ น จะต้องถึงพร้ อมด้วย “ทิฏฐิ วิสุ ทธิ”
เมื อมี ความถึงพร้ อมด้วย “ทิฏฐิ สัมปทา” แล้ว “สั มมาทิฏฐิ ” เหลานั
(พระสุ ตตันตปิ ฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เลม่ ๑ ภาค ๒ - หน้าที 497 FILE 32) ดังนี
่ (๑) ญาณเป็ นเครื องรู ้วาสั
่ ตว์มีกรรมเป็ นของตน ที
“ทิฏฐิ วสิ ุ ทธิ” ต้องประกอบด้วยญาณเหลานี
่
เรี ยกวา่ “กัมมัสสกตาญาณ” (๒) ญาณอันสมควรแกการหยั
งรู ้อริ ยสัจจ์ทงั ๔ ประการ ทีเรี ยกวา่
่ พ้ ร้อมเพรี ยงด้วยมรรค ทีเรี ยกวา่ “มัคคญาณ” (๔) ญาณ
“สั จจานโลมิ
ุ กญาณ” (๓) ญาณของทานผู
่ พ้ ร้อมเพรี ยงด้วยผล ทีเรี ยกวา่ “ผลญาณ” นอกจากนี “ทิฏฐิวสิ ุ ทธิ–ความหมดจด
ของทานผู
แห่ งทิฏฐิ” นัน มีนิเทศวา่:
ํ
ปั ญญา กริิ ยาทีรู ้ชดั ความวิจยั ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกาหนดหมาย
ความเข้าไป
ํ
ํ
กาหนด
ความเข้าไปกาหนดเฉพาะ
ภาวะทีรู ้ ภาวะทีฉลาด ภาวะทีรู ้ละเอียด ความรู ้แจ่มแจ้ง ความ
่
่ น ปั ญญาเครื องทําลายกเลส
ิ ปัญญาเครื องนําทาง
ค้นคิด ความใครครวญ
ปัญญาเหมือนแผนดิ
ความเห็นแจ้ง ความรู ้ชดั ปัญญาเหมือนปฏัก ปัญญา ปัญญินทรี ย ์ ปัญญาพละ ปั ญญาเหมือน
่ อปัญญา แสงสวางคื
่ อปั ญญา ปัญญาเหมือนประทีป
ศัสตรา ปัญญาเหมือนปราสาท ความสวางคื
่ ความวิจยั ธรรม “สั มมาทิฏฐิ”
ปั ญญาเหมือนดวงแกว้ ความไมหลง
่ ่
็ ให้พิจารณารายละเอียดเพิมเติมเกยวกบ
ี ั (๑) “กัมมัสสกตาญาณ” กบั (๒) “สั จจานโลมิ
แตอยางไรกตาม
ุ ก
ญาณ” (พระอภิธรรมปิ ฎก วิภงั ค์ เลม่ ๒ ภาค ๒ - หน้าที 588 FILE 78) ดังนี
(๑) “กัมมัสสกตาญาณ” หมายถึง ปั ญญา กริิ ยาทีรู ้ชดั ความวิจยั ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความ
ํ
ํ
ํ
กาหนดหมาย
ความเข้าไปกาหนด
ความเข้าไปกาหนดเฉพาะ
ภาวะทีรู ้ ภาวะทีฉลาด ภาวะทีรู ้
่ ง ความค้นคิด ความใครครวญ
่
่ น ปั ญญาเครื องทําลาย
ละเอียด ความรู ้แจมแจ้
ปัญญาเหมือนแผนดิ
ิ ปัญญาเครื องนําทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้ชดั ปัญญาเหมือนปฏัก ปัญญา ปั ญญินทรี ย ์
กเลส
่ อปัญญา แสงสวางคื
่ อ
ปั ญญาพละ ปั ญญาเหมือนศัสตรา ปัญญาเหมือนปราสาท ความสวางคื
่ ความวิจยั ธรรม “สั มมาทิฏฐิ”
ปั ญญา ปั ญญาเหมือนประทีป ปั ญญาเหมือนดวงแกว้ ความไมหลง
่ วา่ ทานทีให้แล้วมีผล การบูชาพระรัตนตรัยมีผล โลกนีมีอยู่ โลกหน้ามี
อันใด มีลกั ษณะรู ้อยางนี
อยู่ มารดามีคุณ บิดามีคุณ สัตว์ผจู ้ ุติและปฏิสนธิมีอยู่ สมณพราหมณ์ผปู ้ ฏิบตั ิดี ปฏิบตั ิชอบ รู ้ยงิ
เห็นจริ งประจักษ์ซึงโลกนีและโลกหน้าด้วยตนเอง แล้วประกาศให้ผอู ้ ืนรู ้ทวั กนั มีอยูใ่ นโลกนี
ดังนี นีเรี ยกวา่ “กัมมัสสกตาญาณ” ยกเว้น “สั จจานโลมิ
ุ กญาณ” กุศลปั ญญาทีเป็ นสาสวะแม้
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ทังหมด ชือวา่ “กัมมัสสกตาญาณ”
่ ร
“กัมมัสสกตาญาณ” ชือวา่ “ปัญญา” นันคือ “กัมมัสสกตาญาณ” เนืองด้วยสามารถแหงกา
สงเคราะห์ไว้ในแบบแผนทีพระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสแล้วในหนหลัง จริ งอยู่ เมือพระตถาคตทรง
อุบตั ิแล้วกดี็ ยังมิทรงอุบตั ิกดี็ “กัมมัสสกตาญาณ” นัน กมี็ ได้ คือ เมือพระตถาคตยังมิทรงอุบตั ิขึน
่ ิ นด้วย อํานาจของการให้ทานของเวลามพราหมณ์และของพระ
“กัมมัสสกตาญาณ” นันยอมเกดขึ
เวสสันดร เป็ นต้น ครันเมือพระตถาคต ทรงอุบตั ิแล้ว ประมาณบุคคลผูย้ งั มหาทานให้เป็ นไปด้วย
ญาณนันหาได้ไม่
่ น
“ปัญญาในมรรคและผล” เป็ น “สภาพยิงกว่ าปั ญญาทังหมด” เมือพระตถาคตทรงอุบตั ิแล้วเทานั
่
่ นไม่ ด้วยประการฉะนี “ปั ญญาใน
จึงเป็ นสภาวะแผออกไป
เมือยังมิได้ทรงอุบตั ิขึน หาเป็ นเชนนั
มรรคและผล” ชือวา่ “อธิปัญญา” เหตุใด เพราะเหตุนนั เพือแสดงซึงปั ญญา ด้วย “อธิปัญญา” จึง
ตรัสคําวา่ “จตสูุ มคฺเคสุ ” เป็ นต้น
่ ตว์
(๒) “สั จจานโลมิ
ุ กญาณ” หมายถึง “อนโลมิ
ุ กญาณ–อนุโลมิกะ (คล้อยตามประโยชน์แหงสั
ํ งเห็น) รจิุ ญาณ–โรเจติ (ประจักษ์แจ้ง)
ทังหลาย) ขันติญาณ–ขันติ (อดทน) ทิฏฐิญาณ–ปสฺ สติ (กาลั
่ ตงั แตเกด
่ ิ ) ธัมมนิชฌานขันติญาณ–ธรรม
มติุ ญาณ–มุจติ (หลุดพ้น) เปกขญาณ–เปกฺขติ (เพงดู
ทังหลายกล่ าวคือ ขันธ์ ๕ เมือเข้ าไปเพ่ งพิจารณา ย่ อมให้ ประจักษ์ แจ้ งด้ วยสามารถแห่ งความเป็ น
่ วารู
่ ปไมเที
่ ยงดังนีบา้ ง วาเวทนา
่
สิ งไม่ เทียง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตาบ่ อยๆ” อันใด มีลกั ษณะรู ้อยางนี
่ ยงดังนีบา้ ง วาสั
่ ญญาไมเที
่ ยงดังนีบา้ ง วาสั
่ งขารทังหลายไมเที
่ ยงดังนีบา้ ง วาวิ
่ ญญาณไมเที
่ ยง
ไมเที
ดังนีบา้ ง นีเรี ยกวา่ “สั จจานโลมิ
ุ กญาณ”
อีกนัยหนึง “สั จจานโลมิ
” (ข้อ ๙ ในวิปัสสนาญาณ ๙ และ ข้อ ๑๒ ในญาณ
ุ กญาณ–อนโลมญาณ
ุ
่
่ งขาร
๑๖) หมายถึง ญาณอันเป็ นไปโดยอนุโลมแกการหยั
งรู ้อริ ยสัจจ์ คือ เมือวางใจเป็ นกลางตอสั
่
่ ่งตรงไปสู่ นิพพานแล้ว ญาณอันคล้อยตอการตรั
่
ทังหลาย ไมพะวง
และญาณแลนมุ
สรู ้อริ ยสัจจ์
่
็ ิ “โคตรภญาณ
่ ิ นในลําดับถัดไป เป็ นขันสุ ดท้ายของวิปัสสนาญาณ ตอจากนั
นกจะเกด
ยอมเกดขึ
ู ”
่
มาคันกลาง แล้วเกดิ “มรรคญาณ” และ “ผลญาณ” ให้สาํ เร็ จความเป็ นอริ ยบุคคลตอไป
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ี ั “กัมมัสสกตาญาณ” นัน ทําให้บุคคลสํานึกในคุณ
อนึง ความเข้าใจประกอบด้วยความเห็นทีถูกต้องเกยวกบ
่
ชาติแหงความเป็
นสัตบุรุษได้ คือ “สั ทธรรม ๗” ดังนี
“สั ทธรรม ๗” หมายถึง ธรรมทีแท้ ธรรมของสัตบุรุษ หลักหรื อแก่ นศาสนา ได้แก่
(๑) มีศรั ทธา เพราะอรรถวา่ “ศรัทธา” คือ ความเชือมีเหตุผล ความมันใจในพระรัตนตรัย ในหลัก
่
แหงความจริ
ง ความดีงาม และในการทีจะทํากรรมดี
่ คือ ละอายตอความชั
่
(๒) มีหิริ เพราะอรรถว่า “หิริ” คือ ความละอายแกใจ
ว
่ จริ ต ความ
(๓) มีโอตตัปปะ เพราะอรรถวา่ “โอตตัปปะ” คือ ความกลัวบาป ความเกรงกลัวตอทุ
่
เกรงกลัวความชัวเหมือนกลัวอสรพิษ ไมอยากเข้
าใกล้พยายามหลีกให้ห่างไกล
(๔) เป็ นพหสต
ู ู ” คือ ผูไ้ ด้ยนิ ได้ฟังมามาก คือ ทรงจําธรรมและรู ้
ู ู เพราะอรรถวา่ “พหสต
่ ยนมาก ผูศ้ ึกษามาก ผูค้ งแกเรี่ ยน ทีเรี ยกวา่ “พาหสัุ จจะ” หรื อ “พหสต
ศิลปวิทยามาก ผูเ้ ลาเรี
ูู ”
ประกอบด้วยองค์ ๕ ได้แก่ พหุสฺสุตา–ฟังมาก ๑ ธตา–จําได้ ๑ วจสา ปริ จิตา–คล่ องปาก ๑ มน
สานุเปกฺขิตา–เพ่งขึนใจ ๑ ทิฏฺ ฐิยา สุ ปฏิวิทฺธา–ขบได้ ด้วยทฤษฎี ๑
(๕) มีความเพียรอันปรารภแล้ ว เพราะอรรถวา่ “วิริยารัมภะ” คือ ปรารภความเพียร คือ ลงมือทํา
่ มแข็งเด็ดเดียว ระดมความเพียร
ความเพียรอยางเข้
่
ั ิ
(๖) มีสติมันคง เพราะอรรถวา่ “สติ” คือ ความระลึกได้ นึกได้ ความไมเผลอ
การคุมใจไว้กบกจ
ี อง จําการทีทําและคําทีพูดแล้ว แม้นานได้
ั งทีเกยวข้
หรื อกุมจิตไว้กบสิ
(๗) มีปัญญา เพราะอรรถวา่ “ปัญญา” คือ ความรอบรู ้ รู ้คิด รู ้พิจารณา เข้าใจเหตุผล มองเห็นโลก
และชีวิตตามเป็ นจริ ง
่
็ คุณธรรมบางสวนยั
่ งรวมอยูใ่ นหลักธรรมอืนๆ ทีแสดงถึงพลังทางปั ญญาทีประเสริ ฐอันเป็ น
อยางไรกตาม
่ ยะ ยอมไมแสวงหาความเสื
่
่
ภูมิแหงอริ
อม สิ งทีเป็ นพิษภัย มาสู่ ชีวิต คือ มีความนึ กคิดตริ ตรองในกุศลธรรม
เพราะมีความถึงพร้อมด้วย “สั มมาทิฏฐิ ” ทีปฏิสังยุตด้วย “สั มมาสั งกัปปะ” นันคือ “กศลวิ
ุ ตก–กศลสั
ุ ญญา–
่
่
่่
เป็ นสวน
กศลทิ
อดร้อน หรื อ “อกศลวิ
ุ บาก” คุณธรรมตอไปนี
ุ ฏฐิ–กศลสั
ุ งกัปปะ–กศลธาต
ุ
ุ” อันไมกอความเดื
่ บ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนาด้วยเชนกน
่ ั ดังนี
หนึงของคุณชาติแหงผู
“ธรรมคุ้มครองโลก ๒” หมายถึง ธรรมทีช่ วยให้ โลกมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ไม่ เดือดร้ อนและสับสน
วุ่นวาย ได้แก่
่
(๑) “หิริ” คือ ความละอายบาป ละอายใจตอการทํ
าความชัว
่
(๒) “โอตตัปปะ” คือ ความกลัวบาป เกรงกลัวตอความชั
ว
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“อริยทรัพย์ ๗” หมายถึง ทรั พย์ อันประเสริ ฐ ทรั พย์ คือคุณธรรมประจําใจอย่ างประเสริ ฐ ได้แก่
(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
่ แท้ในเหตุผล ดีชวั ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน์ มิใช่
(๗) “ปัญญา” คือ ความรู ้ความเข้าใจถอง
ประโยชน์รู้คิด รู ้พิจารณา และรู ้ทีจะจัดทํา
“อริยวัฑฒิ ๕–อารยวัฒิ ๕” หมายถึง ความเจริ ญอย่ างประเสริ ฐ หลักความเจริ ญของอารยชน ได้แก่
่
(๑) “ศรัทธา” คือ ความเชือ ความมันใจในพระรัตนตรัย ในหลักแหงความจริ
งความดีงามอันมีเหตุผล
(๒) “ศีล” คือ ความประพฤติดี มีวินยั เลียงชีพสุ จริ ต
่ ยนสดับฟังศึกษาหาความรู ้
(๓) “สตะ
ุ ” คือ การเลาเรี
่ ยสละ เอือเฟื อ มีนาํ ใจชวยเหลื
่
(๔) “จาคะ” คือ การเผือแผเสี
อ ใจกว้าง พร้อมทีจะรับฟังแล
่ อ ไมคั่ บแคบเอาแตตั่ ว
รวมมื
(๕) “ปัญญา” คือ ความรอบรู ้ รู ้คิด รู ้พิจารณา เข้าใจเหตุผล รู ้จกั โลกและชีวิตตามความเป็ นจริ ง
“เวสารัชชกรณธรรม ๕” หมายถึง ธรรมทําความกล้ าหาญ คุณธรรมทีทําให้ เกิดความแกล้ วกล้ า ได้แก่
(๑) “ศรัทธา” คือ ความเชือทีมีเหตุผล มันใจในหลักทีถือและในการดีทีทํา
(๒) “ศีล” คือ ความประพฤติถูกต้องดีงาม ไมผิ่ ดระเบียบวินยั ไมผิ่ ดศีลธรรม
่ ยนมาก
(๓) “พาหสัุ จจะ” คือ ความเป็ นผูไ้ ด้ศึกษาเลาเรี
ิ
(๔) “วิริยารัมภะ” คือ ปรารภความเพียร คือ การทีได้เริ มลงมือทําความเพียรพยายามในกจการ
่ นคงจริ งจัง
นันๆ อยูแ่ ล้วอยางมั
่
(๕) “ปัญญา” คือ ความรอบรู ้ เข้าใจชัดในเหตุผล ดี ชัว ประโยชน์ มิใชประโยชน์
เป็ นต้น รู ้คิด รู ้
วินิจฉัย และรู ้ทีจะจัดการ
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่ เกดิ “กศลกรรม
อนึง เพือให้เห็นการทําบุญกุศลให้ทานทีกอให้
” เนื องด้วย “กัมมัสสกตาญาณ” ให้ละเอียด
ุ
่ นไหวสันคลอนในพระธรรม อันเป็ น “อริยมรรค–ปรมัตถสั จจะ” (พระอภิธรรมปิ ฎก
ยิงขึน เพือความไมหวั
วิภงั ค์ “อรรถกถาจตุกกนิทเทส อธิ บาย ญาณวัตถุหมวด ๔” เลม่ ๒ ภาค ๒ - หน้าที 658 FILE 78) ดังนี
ในคําวา่ “อตฺถิ ทินฺนํ” แปลวา่ “ทานทีให้ แล้ วมีผล” บัณฑิตพึงทราบเนือความโดยอุบายนีวา่ “ผลมี
อย่ ูเพราะทานอันตนไห้ แล้ วเป็ นปัจจัย”
คําวา่ “อิทํ วจฺุ จติ” แปลวา่ “นีเรี ยกว่ า กัมมัสสกตาญาณ” นันคือ “ญาณใดย่ อมรู้ ว่า นีเป็ นกรรมของ
ตน นีมิใช่ ของตน” ดังนี “ญาณ” นี พระผูม้ ีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรี ยก ชือวา่ “กัมมัสสกตาญาณ”
“ในบรรดากรรมทังสอง (คือ ทังของตนและมิใช่ นัน) นันคือ ‘กรรม’ คือ กายทุจริ ต ๓ วจีทุจริ ต ๔
มโนทุจริ ต ๓ เหล่ านี” ไมชื่ อวา่ “เป็ นกรรมของตน”
“สุจริ ตกรรม แม้ ทัง ๑๐ อย่ างในทวารทัง ๓” ชือวา่ “เป็ นกรรมของตน”
“อกุศลแม้ ทังหมดจะเป็ นของตน หรื อของบุคคลอืนก็ตาม” ไมชื่ อวา่ “เป็ นกรรมของตน” เพราะ
ิ นแหงความเสื
่
ทําลายซึงประโยชน์ และเพราะการเกดขึ
อม
“กุศลแม้ ทังหมดจะเป็ นของตนเอง หรื อของผู้อืนก็ตาม” ชือวา่ “เป็ นกรรมของตน” เพราะการ
่
ิ น
ทําลายสิ งซึงมิใชประโยชน์
และเพราะให้ประโยชน์เกดขึ
ํ
ิ นอยางนี
่ การกาหนดจํ
านวน
ครันเมือ “กศล
ุ ” สามารถเพืออันยังประโยชน์ (ความเจริ ญ) ให้เกดขึ
บุคคลผูต้ งั อยูใ่ น “กัมมัสสกตาญาณ” นันวา่ :
“กัมมัสสกตาญาณนี คือ ผู้ให้ ทานมากแล้ วยังศีลให้ บริ บรู ณ์
สมาทานอุโบสถ แล้ วเสวยความสุขด้ วยความสุข เสวยสมบัติด้วย
สมบัติ แล้ วบรรลุพระนิพพาน นับประมาณมิได้ ”
่ ่ “บุรุษมีทรั พย์ ยงั บุคคลให้ ยกวัตถุทังหลายมีเนยใส นําผึง นําอ้ อย เป็ น
เหมือนอยางวา
ต้ น และเกลือ เมล็ดงา ข้ าวสาร เป็ นต้ น ใส่ เกวียน ๕ เล่ ม ดําเนินไปสู่ทางกันดาร
(ท่ องเทียวไปในวัฏฏะ) ครั นเมือความต้ องการด้ วยกิจอย่ างใดอย่ างหนึงเกิดขึน เขา
ย่ อมไม่ คิด คือ ไม่ สะดุ้ง ย่ อมดําเนิน ไปจนถึงทีอันเกษมนัน เพราะความทีอุปกรณ์ ทัง
ปวงเป็ นของอันเขาครอบครองแล้ ว ฉันใด บุคคลผู้ตังอยู่ใน ‘กัมมัสสกตาญาณ’ แม้ นี
ให้ ทานเป็ นอันมากฯลฯ ย่ อมดําเนินไปจนถึง ‘พระนิพพาน’ จะนับจะประมาณหาได้
ไม่ ”
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คําวา่ “ฐเปตฺวา สจฺจานโลมิ
ุ กํ ญาณํ” แปลวา่ “ยกเว้ นสัจจานุโลมิกญาณ” อธิบายวา่ ยกเว้น
“วิปัสสนาญาณ” ซึงมีชือวา่ “สั จจานโลมิ
ุ กญาณ” เพราะการคล้อยตาม “มัคคสั จจะ” และ “ปรมัตถ
ั วยอาสวะ ชือวา่ “กัมมัสสกตาญาณ” ทังนัน
สั จจะ” แล้ว “กศลปั
ุ ญญา” ทีเหลือเป็ นไปกบด้
่ ่
็ บางคนอาจเกดิ “มิจฉาทิฏฐิ” หมายถึง เห็นผิดจากคลองธรรม ความเสื อมในศรัทธาปสาทะ
แตอยางไรกตาม
หรื อความเลือมใสใน “กัมมสั ทธา–วิปากสั ทธา–กัมมัสสกตาสั ทธา–ตถาคตโพธิสัทธา” อันเป็ นเหตุให้เกดิ
่ ความเสี ยหายใช้
ความเห็นถือผิด ทีเรี ยกวา่ “วิบัติ ๔” (สมณเพศ) คือ ความเสี ย ความผิดพลาด ความบกพรอง
่ ได้แก่
่ โดยเฉพาะอยางยิ
่ ง “ทิฏฐิ วิบัติ” อันเป็ นอันตรายหรื อมหันตภัยแกตน
การไมได้
่ ล
(๑) “ศีลวิบัติ” คือ ความเสี ยแหงศี
(๒) “อาจารวิบัต”ิ คือ ความเสี ยมรรยาท
(๓) “ทิฏฐิ วบิ ัต”ิ คือ ความเห็นผิดธรรมผิดวินยั
่
(๔) “อาชีววิบตั ”ิ คือ ความเสี ยหายแหงการเลี
ยงชีพ
ิ
่ าให้ลุถึง “ทิฏฐิ วิบัติ” อยาง
่
ผลวิบากทีเกดจาก
“มิจฉาทิฏฐิ ” หมายถึ ง เห็ นผิ ดจากคลองธรรม นัน ยอมทํ
หลีกเลียงได้ยาก โอกาสจะเกดิ “สั มมาทิฏฐิ ” หมายถึง เห็นชอบตามครรลองคลองธรรม กมี็ ความเป็ นไปได้
่ ั ให้พิจารณานิยามของคําศัพท์วา่ “ทิฏฐิ วิบัติ” (พระอภิธรรมปิ ฎก ธรรมสังคณี เลม่ ๑ ภาค ๒ ยาก เชนกน
หน้าที 510 -511 FILE 76) ดังนี
่ ิ
“ทิฏฐิ วบิ ัต”ิ ยอมเกดจากความเสื
อมด้วยความเห็นวา่:
(๑) ทานทีให้แล้วไมมี่ ผล
(๒) การบูชาไมมี่ ผล
(๓) การบวงสรวงไมมี่ ผล
่
(๔) ผลวิบากแหงกรรมที
ทําดีทาํ ชัวไมมี่
(๕) โลกนีไมมี่
(๖) โลกอืนไมมี่
(๗) มารดาไมมี่
(๘) บิดาไมมี่
(๙) สัตว์ทีจุติและอุบตั ิไมมี่
(๑๐) สมณพราหมณ์ผปู ้ ฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบไมมี่ ในโลก
(๑๑) สมณพราหมณ์ทีทําให้แจ้งซึงโลกนีและโลกอืน ด้วยปัญญาอันยิงเอง แล้วประกาศให้
ผูอ้ ืนรู ้ได้ ไมมี่ ในโลก
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่ างต้นนี หรื อ “ทิฏฐิ วบิ ัต”ิ ยอมปฏิ
่
่
ดังกลาวข้
สงั ยุตด้วยความเห็นตามนัยตอไปนี
“ทิฏฐิ ความเห็น
ไปข้ างทิฏฐิ ป่ าชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเป็ นข้ าศึกต่ อสัมมาทิฏฐิ ความผันแปร
แห่ งทิฏฐิ สัญโญชน์ คือทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดมัน ความตังมัน ความถือผิด ทางชัว ทางผิด
ภาวะทีผิด ลัทธิ เป็ นบ่ อเกิดแห่ งความพินาศ การถือโดยวิปลาส มีลกั ษณะเช่ นว่ านี” อันใด นี
เรี ยกวา่ “ทิฏฐิวบิ ัต”ิ และ“มิจฉาทิฏฐิ” แม้ทงั หมด จัดเป็ น “ทิฏฐิวบิ ัต”ิ
่ างต้นนัน ให้เปรี ยบเทียบกบคํ
ั าศัพท์ “สั ทธา ๔” ดังนี
หมายเหตุ: คําวา่ “ทิฏฐิ วบิ ัต”ิ ดังกลาวข้
(๑) “อาคมนสั ทธา–อาคมนียสั ทธา–อาคมสั ทธา” ความเชือความมันใจของพระโพธิสตั ว์ อัน
สื บมาจากการบําเพ็ญสังสมบารมี
ิ
(๒) “อธิคมสั ทธา–อธิคมนสั ทธา” ความเชือมันของพระอริ ยบุคคล ซึงเกดจากการเข้
าถึงด้วย
การบรรลุธรรมเป็ นประจักษ์
่ ท
(๓) “โอกัปปนสั ทธา–โอกัปปนียสั ทธา–อธิโมกข์ –อธิโมกขสั ทธา” ความเชือหนักแนนสนิ
่ อได้ปฏิบตั ิกาวหน้
้
แนวเมื
าไปในการเห็นความจริ ง
(๔) “ปสาทสั ทธา” ความเชือทีเป็ นเพียงความเลือมใสจากการได้ยนิ ได้ฟัง
็ พิจารณาตาม “สั ทธา ๔” หมายถึง ความเชื อทีประกอบด้ วยเหตุผล ได้แก่
หรื อ มิฉะนัน กให้
่
่
(๑) “กัมมสั ทธา” คือ เชือกรรม เชือการกระทํา เชือกฎแหงกรรม
เชือวากรรมมี
อยูจ่ ริ ง นันคือ
เชือวา่ “เมือทําอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจทําทังรู้ ย่ อมเป็ นกรรม คือ เป็ นความดีความชัว
มีขึนในตนเป็ นเหตุปัจจัยก่ อให้ เกิดผลดีผลร้ ายสื บเนืองต่ อไป การกระทําไม่ ว่างเปล่ า”
และเชือวา่ “ผลทีต้ องการจะสําเร็ จได้ ด้วยการกระทํา มิใช่ ด้วยอ้ อนวอนหรื อนอนคอย
โชค” เป็ นต้น
(๒) “วิปากสั ทธา” คือ เชือวิบาก เชือผลของกรรม เชือวา่ “ผลของกรรมมีจริ ง” นันคือ เชือวา่
“กรรมทีทําแล้ วต้ องมีผล และผลต้ องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชัวเกิดจากกรรมชัว”
(๓) “กัมมัสสกตาสั ทธา” คือ เชือความทีสัตว์มีกรรมเป็ นของของตน นันคือ เชือวา่ “แต่ ละคน
เป็ นเจ้ าของ จะต้ องรั บผิดชอบเสวยวิบากเป็ นไปตามกรรมของตน”
(๔) “ตถาคตโพธิสัทธา” คือ เชือความตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้า มันใจในองค์พระตถาคต วา่
“ทรงเป็ นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทัง ๙ ประการ ตรั สธรรม บัญญัติวินัยไว้ ด้วยดี
ทรงเป็ นผู้นาํ ทางทีแสดงให้ เห็นว่ า มนุษย์ คือเราทุกคนนี หากฝึ กตนด้ วยดี ก็สามารถ
เข้ าถึงภูมิธรรมสูงสุด บริ สุทธิ หลุดพ้ นได้ ดังทีพระองค์ ได้ ทรงบําเพ็ญไว้ เป็ นแบบอย่ าง”
่ อ ศรัทธา ปสาทะ เลือมใส อยางแท้
่ จริ งใน “สั ทธา ๔” ทัง ๒ หมวด นี กควรไป
็
แตถ้่ ายังไมเชื
ประกาศลัทธิศาสนาของตนเองขึนดีกวา่ ไมต้่ องมาทําตนเป็ นพาลปุถุชนในพระธรรมวินยั นี ซึง
ิ
่ รับสภาพการรักษาศีลวัตรไมได้
่ แตกยั
่ ็ งเข้ามาบวชในพระศาสนานี
หลายๆ คน เกดอาการฟุ้
งซาน
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ฉะนัน นอกเหนื อจาก คําวา่ “วิบัติ” แล้ว ควรวินิจฉันคําศัพท์ว่า “วิตก” เพิมเติม (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททก
นิกาย อิติวตุ ตก เลม่ ๑ ภาค ๔ - หน้าที 536–539 FILE 45) ดังเชน่ ตามนัยของ “อกสลวิ
ุ ตกฺกา” นันคือ “วิตก”
ิ นเองแก่
ชือวา่ “วิตกทังหลายทีเกิดแต่ ความไม่ ฉลาด” (๑) เพราะอรรถวา่ กระทําความมืดมน (๒) เพราะเกดขึ
ผูใ้ ด จะทําให้ผนู ้ นั มืดมน (๓) เพราะห้ามการเห็นตามความจริ ง หรื อ “วิตก” ชือวา่ “ไม่ ทาํ ปัญญาจักษุ” เพราะ
่ าให้เกดปั
ิ ญญาจักษุ หรื อ “วิตก” ชือวา่ “กระทําความไม่ รู้ เพราะทําความไม่ รู้” ซึ งมีนยั เทียบเคียง
ไมทํ
่
่
ความหมายกบั คําศัพท์วา่ “ป ฺญานิโรธา” ความวา่ ชือวา่ “ยังปัญญาให้ ดับ” เพราะดับปั ญญา ๓ อยางเหลานี
่ เป็ นไป “ป ฺญานิโรธา” ชือวา่
คือ กัมมัสสกตาปัญญา ๑ ฌานปัญญา ๑ วิปัสสนาปัญญา ๑ โดยทําไมให้
“เป็ นไปในฝักใฝ่ แห่ งความคับแค้ น” เพราะเป็ นไปในฝักฝ่ ายแหง่ “วิฆาตะ” นันคือ “ความทกข์
ุ ” เหตุทีให้ผล
่ ่
ิ พพาน ให้
อันไมนาปรารถนา
หรื อ “ป ฺญานิโรธา” ได้ชือวา่ “ไม่ เป็ นไปเพือนิพพาน” เพราะไมยั่ งกเลสนิ
่
็ คําศัพท์ว่า “วิตก” หมายถึง ความตรึ ก–ความตรึ กตรอง นัน ยังสามารถสัมปยุตต์กบั
เป็ นไป อยางไรกตาม
“อกุศลธรรม–ธรรมฝ่ ายดํา” และ “กุศลธรรม–ธรรมฝ่ ายขาว” หรื อปฏิสงั ยุตด้วยธรรมอืนได้ ดังเชน่
ิ
(๑) วิตกทีปฏิสังยตด้
ุ วยกาม ชือวา่ “กามวิตก–กามวิตกฺโก” นัน เป็ นวิตกทีประกอบด้วยกเลสกาม
แล้วเป็ นไปใน “วัตถกาม
ุ ” ได้แก่ “วัตถุอันน่ าใคร่ –สิ งทีน่ าปรารถนา–สิ งทีอยากได้ –กามคุณ”
่ เกดขึ
ิ นแกผู่ ว้ ิตกถึงสัตว์หรื อสังขารอันเป็ นทีรัก เป็ นทีพอใจ ฉะนัน ความตรึ ก ความตรึ ก
ยอม
ตรอง อันประกอบด้วย “กาม–มิจฉาสังกัปปะ” นี เรี ยกวา่ “กามธาตุ”
่ เกดขึ
ิ นในสัตว์หรื อสังขารอันไมเป็
่ นที
(๒) วิตกทีปฏิสังยตด้
ุ วยพยาบาท ชือวา่ “พยาบาทวิตก” ยอม
่ นทีพอใจ ตังแตเวลาที
่
รัก ไมเป็
โกรธผูอ้ ืน แล้วมองดู จนถึงให้ฉิบหายไป ฉะนัน ความตรึ ก
ความตรึ กตรอง อันประกอบด้วย “พยาบาท–มิจฉาสังกัปปะ” นี เรี ยกวา่ “พยาบาทธาตุ” หรื อ
่ ่ น นี กเรี็ ยกวา่
ความทีจิตอาฆาตใน “อาฆาตวัตถุ ๑๐” ความอาฆาตมาดร้าย ความทีจิตไมแชมชื
่ ั
“พยาบาทธาตุ” เชนกน
่
่ ิ นในสังขารทังหลาย เพราะวา่
(๓) วิตกทีปฏิสังยตด้
ุ วยวิหิงสา ชือวา่ “วิหิงสาวิตก” ยอมไมเกดขึ
่ ิ นในสัตว์ทงั หลาย ในเวลาทีคิดวา่ “ขอสัตว์
ธรรมดาสังขารทีจะให้เป็ นทุกข์ไมมี่ แตจะเกดขึ
เหล่ านี จงลําบากบ้ าง จงถูกฆ่ าบ้ าง จงขาดสูญบ้ าง จงพินาศบ้ าง อย่ าได้ มีเลยบ้ าง” ฉะนัน ความ
ตรึ ก ความตรึ กตรอง อันประกอบด้วย “วิหิงสา–มิจฉาสังกัปปะ” นี เรี ยกวา่ “วิหิงสาธาตุ” อนึง
่ ยดเบียนสัตว์ ด้วยวัตถุอยางใดอยางหนึ
่
่
้ น ทอน
่
บุคคลบางคนในโลกนี ยอมเบี
ง คือ ฝ่ ามือ กอนดิ
ไม้ ศัสตรา หรื อ เชือก นีเรี ยกวา่ “วิหิงสาวิตก”
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อีกประการหนึง ผูป้ ฏิบตั ิธรรมหรื อผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนานัน พึงทราบเนือความในธรรมฝ่ ายขาว โดยปริ ยาย
่ ว ดังตอไปนี
่
ทีแยกจากทีกลาวแล้
(๑) วิตกทีปฏิสังยตด้
ุ วยเนกขัมมะ ชือวา่ “เนกขัมมวิตก” ฉะนัน “เนกขัมมวิตก” นัน เป็ นกามาวจร
่ องต้นทีเจริ ญอสุ ภะ เป็ นรู ปาวจรในฌานทีมีอสุภะเป็ นอารมณ์ เป็ นโลกุตระในเวลา
ในสวนเบื
ิ น เพราะทําฌานนันให้เป็ นเบืองบาท อนึง “เนกขัมมวิตก–เนกขัมมสั งกัปปะ” นัน
มรรคผลเกดขึ
่ ั
ไมมี่ ขอ้ แตกตางกนเลย
“สั ญญา” ทีสัมปยุตด้วย “เนกขัมมวิตก” ชือวา่ “เนกขัมมสั ญญา” ซึง
่
แตกตางจาก
ความตรึ ก ความตรึ กตรอง ความดําริ ชอบ อันประกอบไปด้วย “เนกขัมมะ” นี
เรี ยกวา่ “เนกขัมมธาตุ” และ กุศลธรรมแม้ทงั หมด กเรี็ ยกวา่ “เนกขัมมธาตุ”
(๒) วิตกทีปฏิสังยตด้
ุ วยความไม่ พยาบาท ชือว่า “อพยาบาทวิตก” ฉะนัน “อพยาบาทวิตก” นัน
่ องต้น ทีเจริ ญเมตตาเป็ นรู ปาวจร ในฌานมีเมตตาเป็ นอารมณ์ เป็ น
เป็ นกามาวจรในสวนเบื
ิ น เพราะกระทําฌานนันให้เป็ นเบืองบาท อนึง “อพยาบาท
โลกุตระในเวลาทีมรรคผลเกดขึ
่ ั
วิตก–อพยาบาทสั งกัปปะ” นัน ไมมี่ ขอ้ แตกตางกนเลย
“สั ญญา” ทีสัมปยุตด้วย “อพยาบาท
่
วิตก” ชือวา่ “อพยาบาทสั ญญา” ซึงแตกตางจาก
ความตรึ ก ความตรึ กตรอง ความดําริ อัน
ประกอบไปด้วย “ความไม่ พยาบาท–อัพยาบาท” นีเรี ยกวา่ “อพยาบาทธาตุ” ความมีไมตรี กริิ ยา
ทีมีไมตรี เมตตาเจโตวิมุตติในสัตว์ทงั หลาย นีเรี ยกวา่ “อพยาบาทธาตุ”
(๓) วิตกทีปฏิสังยตด้
ุ วยอวิหิงสา ชือวา่ “อวิหิงสาวิตก” ฉะนัน “อวิหิงสาวิตก” นัน เป็ นกามาวจรใน
่ องต้นทีเจริ ญกรุ ณาเป็ นรู ปาวจร ในสวนที
่ มีกรุ ณาเป็ นอารมณ์ เป็ นโลกุตระในเวลาที
สวนเบื
ิ น เพราะกระทําฌานนันให้เป็ นเบืองบาท อนึง “อวิหิงสาวิตก–อวิหิงสาสั งกัปปะ”
มรรคผลเกดขึ
่ ั “สั ญญา” ทีสัมปยุตด้วย “อวิหิงสาวิตก” ชือวา่ “อวิหิงสาสั ญญา” ซึง
นัน ไมมี่ ขอ้ แตกตางกนเลย
่
แตกตางจาก
ความตรึ ก ความตรึ กตรอง ความดําริ อันประกอบด้วย “อวิหิงสา” นีเรี ยกวา่
“อวิหิงสาธาตุ” ความกรุ ณา กริิ ยาทีกรุ ณา สภาพทีกรุ ณาในสัตว์ทงั หลาย กรุ ณาเจโตวิมุตติใน
สัตว์ทงั หลาย นีเรี ยกวา่ “อวิหิงสาธาตุ”
่
็ พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทังหลายดังตอไปนี
่
อยางไรกตาม
(๑) คําวา่ “วิตกฺกเย” ได้แก่ “ในหมวด ๓
แห่ งวิตก” (๒) คําวา่ “นิรากเร” ความวา่ ออกจากสันดานของตน คือ “พึงบรรเทา–พึงละ” (๓) คําวา่
“สเว วิตกฺกานิ วิจาวิตานิ สเมติ วฏฐี
ุ ฺ ว รชํ สมหตํ
ู ” ความวา่ อุปมาเสมือนหนึงวา่:
“ในเดือนท้ ายฤดูร้อน เมือเมฆนอกกาลเวลา ก้ อนใหญ่ ตกตําลงมา ฝนจะให้ ฝนุ่ ทีกอง
รวมกันอยู่ทีแผ่ นดิน ทีลมพัดฟุ้ งขึนโดยทัวๆ ไป ให้ สงบลงได้ ในทันใด ฉันใด พระ
โยคาวจรนันก็ฉันนันเหมือนกัน”
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่ ยวไปใน “มิจฉาวิตก” และ “วิจาร” ทีสัมปยุตด้วย “วิตก”
พระโยคาวจรนัน จะให้ “วิตก” ทีทองเที
่ น “มีใจสงบด้ วย
นัน “สงบ” คือ “ระงับลงได้ ” ได้แก่ “ตัดขาดไป” และพระโยคาวจรผูเ้ ป็ นอยางนั
วิตก” คือ “มีอริยมรรคจิต” ทีชือวา่ “สงบแล้วด้ วยวิตก” เพราะระงับ “มิจฉาวิตก” ทุกอย่างได้ “จะ
ได้ ถึง” คือ “ได้ บรรลุสันติบท” คือ “พระนิพพานในโลกนีแหละ” คือ ในปั จจุบนั นีทีเดียว
่
็ “มหาสั มโพธิภาร” ของพระบรมศาสดาแหงพระพุ
่
อยางไรกตาม
ทธศาสนานัน โดยประมวลไว้ทีคุณธรรม
๒ ประการ ได้แ ก่ (๑) “กรณา
ุ ” กบั “ปั ญ ญา” เพราะอรรถวา่ “สั ม มาทิ ฏ ฐิ ๕” ได้แ ก่ (๑) “วิ ปั ส สนา
ั สสกตา
สั มมาทิฏฐิ” คือ ปั ญญาวิปัสสนา–ยาถาภูตญาณทัสสนะ (๒) “กัมมัสสกตาสั มมาทิฏฐิ” คือ กมมั
ั สสกตาญาณ–ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ [โยนิ โสมนสิ การ] (๓) “มัคคสั มมาทิฏฐิ” คือ อริ ยมรรค ๔
ปั ญญา–กมมั
่ มุตตานุตตริ ยะ
(๔) “ผลสัมมาทิฏฐิ” คือ สามัญผล ๔ (๕) “ปัจจเวกขณสัมมาทิฏฐิ” คือ อรหัตตผลวิมุตติแหงวิ
่
[การพ้นอันเยียม] อาสวักขยญาณ–ความตรัสรู ้ จนบรรลุถึง นิ พพาน ๒ แหงการหยั
งถึงอมตธาตุ คือ ความ
ิ
่
หลุดพ้นจากกเลสและทุ
กข์ทงั ปวง ฉะนัน ปทัฏฐานแหงการทํ
าความดีจึงเริ มต้นที “กัมมัสสกตา–กัมมัสสกตา
สั มมาทิฏฐิ” ซึ งมี “คณธรรมแห่
งเมตตาธรรม” (อัพยาบาท–ความไมคิ่ ดประทุษร้ายเขา) เป็ นพืนฐานสําคัญ
ุ
่
ดังเชน่ สาระในพุทธวจนะ (พระอภิธรรมปิ ฎก วิภงั ค์ เลม่ ๒ ภาค ๒ - หน้าที 126–127 FILE 78) ตอไปนี
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “เมตตาเจโตวิมุตติ” มีอยู่ การกระทําให้มากซึง “โยนิโสมนสิ การในเมตตาเจ
่ ิ ่ เกดขึ
ิ น หรื อวา่ เพือการละ
โตวิมุตติ” นัน นีเป็ นอาหารเพือให้ “พยาบาท” ทียังไมเกดไมให้
่
ิ นแล้ว ดังนี อีกอยางหนึ
ง ธรรม ๖ ประการย่ อมเป็ นไป เพือการละพยาบาท คือ
“พยาบาท” ทีเกดขึ
(๑) การเรี ยนเมตตานิมิต
(๒) การประกอบเนืองๆ ในเมตตาภาวนา
ั สสกตา
(๓) การพิจารณากมมั
่
(๔) การกระทําการใครครวญให้
มาก
ั
(๕) ความเป็ นผูม้ ีกลยาณมิ
ตร
(๖) สัปปายกถา
่
่ ่ ทิศโดยเจาะจงและไมเจาะจงอยางใดอยาง
่
่
่
จริ งอยู่ แม้ เมือเรียนเมตตา ด้วยสามารถแหงการแผไปสู
่
่
่ ่ ทิศเจาะจงและไม่
หนึง ยอมละพยาบาทได้
แม้ เมือเจริญเมตตา ด้วยสามารถแหงการแผไปสู
็ ่ ะพยาบาทได้ แม้ เมือพิจารณากัมมัสสกตา ของตนและของผูอ้ ืน อยางนี
่ วา่ ท่ าน
เจาะจง กยอมล
โกรธเขาแล้วจักทําอะไร จักอาจเพือยังคณมี
ุ ศีล เป็ นต้ น ของเขาให้ พนิ าศไปได้ หรือ ท่ านมาด้ วย
่
กรรมของตน ท่ านก็จักไปด้ วยกรรมของตนนันแหละ มิใช่ หรือ ขึนชือวา่ “ความโกรธผู้อนื ” ยอม
่ บั ผูต้ อ้ งการจับถานเพลิ
่
เป็ นเชนก
งทีปราศจากเปลว จับซีเหล็กอันร้อนและคูถ เป็ นต้น แล้ว
ประหารผูอ้ ืน แม่ ความโกรธของท่ านนีจักทําอะไร จักอาจเพือยังคณมี
ุ ศีลเป็ นต้ นของเราไห้ พนิ าศ
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ไปได้ หรือ เรามาด้ วยกรรมของตนแล้ว จักไปด้ วยกรรมของตนเท่ านัน ความโกรธนีจกั ตกไป
่ เหมือนกบของขวั
ั
่
ั ํ ลีซดั ไปทวน
เบืองบนของเขาแนนอน
ญทีบุคคลไมยอมรั
บ และเหมือนกบกาธุ
็่
่
ลม ดังนี กยอมละความโกรธได้
เมือตังอยูใ่ นความใครครวญพิ
จารณา “กัมมัสสกตาของตน” และ
่ ครันใครครวญพิ
่
ของคนอืนอยางนี
จารณาแล้วซึง “กัมมัสสกตา” ทังสองแล้วตังอยูใ่ นการ
่
ั
่ ั “พระอัสสคตุ
ใครครวญพิ
จารณากดี็ เมือเสพกลยาณมิ
ตร “ผ้ ยู นิ ดีในเมตตาภาวนา” เชนกบ
่ นีเป็ นกลยาณมิ
ั
่
่
ตเถระ” [มีปราชญ์แหงมุ
ตร] กดี็ ยอมละพยาบาทได้
ยอมละพยาบาทได้
แม้ดว้ ย
“สั ปปายกถา” อันอาศัยซึง “เมตตา” ในอิริยาบถทังหลายมีการยืนและการนังเป็ นต้น ด้วยเหตุนนั
พระผูม้ ีพระภาคเจ้า จึงตรัสวา่ “ธรรม ๖ ประการย่ อมเป็ นไปเพือการละพยาบาท” ดังนี ภิกษุนนั
่
่
่ ไมเกดตอไป
่ ิ ่ ด้วย “อนาคามิมรรค”
ยอมทราบชั
ดวาพยาบาทอั
นละด้วยธรรม ๖ ประการเหลานี
ดังนี
่่
ฉะนัน “กัมมัสสกตาของตน” ทีเห็นแล้วด้วยปัญญาวิปัสสนา คือ “ญาณทัสสนะ–กัมมัสสกตาญาณ” ไมวาจะ
็ ที ต้องประกอบ “คณชาติ
เป็ น “โลกิยปั ญญา” หรื อ “โลกตตรปั
ญญา” กตาม
แห่ งสั มโพธะ” คือ “กรณา
ุ
ุ
ุ –
่
่
่ ยชน และยอมเป็
นผูน้ ้อมใจไปใน
ปั ญญา” นัน ยอมเป็
นปทัฏฐานในการบําเพ็ญเพียรภาวนาอันยิงแหงอริ
่
่ น เพือความหลุดพ้นจากกเลสและทุ
ิ
ธรรมสวนงามเทานั
กข์ทงั ปวง คือ “วิโมกข์ ” และการลุถึง “เมตตาเจโต
วิมุ ตติ –กรณาเจโตวิ
มุตติ –มทิุ ต าเจโตวิ มุตติ –อเบกขาเจโตวิ
มุตติ ” คื อ การเจริ ญอัปปมัญญาธรรมทัง ๔
ุ
ุ
่
คุณธรรม ทีเป็ นฌานสมาบัติทียกระดับจิตและประคองจิตถึง “อากิญจัญญายตนะ” ดังรายละเอียดตอไปนี
ว่ าด้ วยวิโมกข์ ๖๘
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๒ - หน้าที 320–336 FILE 69)
่
(๔๕) “ชือว่ าวิโมกข์ เพราะอรรถว่ า ภิกษนุ้ อมใจไปในธรรมส่ วนงามเท่ านัน” (อัปปมัญญา ๔) อยางไร
่
็ อนกนั
(๑) ภิกษุในธรรมวินยั นี มีใจประกอบด้วย เมตตา แผไปตลอดทิ
ศหนึงอยูท่ ิศที ๒ ที ๓ ที ๔ กเหมื
่ เบืองขวางแผไปตลอดโลก
่
ตามนัยนีทงั เบืองบน เบืองลาง
ทัวสัตว์ทุกเหลา่ ในทีทุกสถาน ด้วยใจ
ประกอบด้วย เมตตา อันไพบูลย์ ถึงความเป็ นใหญ่ หาประมาณมิได้ ไมมี่ เวร ไมมี่ ความเบียดเบียน อยู่
่ นทีเกลียดชัง
เพราะเป็ น ผ้ ูเจริญเมตตา สัตว์ทงั หลายไมเป็
่
็ อนกนั
(๒) ภิกษุในธรรมวินยั นี มีใจประกอบด้วย กรณา
ศหนึงอยูท่ ิศที ๒ ที ๓ ที ๔ กเหมื
ุ แผไปตลอดทิ
่ เบืองขวางแผไปตลอดโลก
่
ตามนัยนีทงั เบืองบน เบืองลาง
ทัวสัตว์ทุกเหลา่ ในทีทุกสถาน ด้วยใจ
ประกอบด้วย กรณา
ุ อันไพบูลย์ ถึงความเป็ นใหญ่ หาประมาณมิได้ ไมมี่ เวร ไมมี่ ความเบียดเบียน อยู่
่ นทีเกลียดชัง
เพราะเป็ น ผู้เจริญกรณา
ุ สัตว์ทงั หลายไมเป็
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่
็ อนกนั
(๓) ภิกษุในธรรมวินยั นี มีใจประกอบด้วย มทิุ ตา แผไปตลอดทิ
ศหนึงอยูท่ ิศที ๒ ที ๓ ที ๔ กเหมื
่ เบืองขวางแผไปตลอดโลก
่
ตามนัยนีทงั เบืองบน เบืองลาง
ทัวสัตว์ทุกเหลา่ ในทีทุกสถาน ด้วยใจ
ประกอบด้วย มทิุ ตา อันไพบูลย์ ถึงความเป็ นใหญ่ หาประมาณมิได้ ไมมี่ เวร ไมมี่ ความเบียดเบียน อยู่
่ นทีเกลียดชัง
เพราะเป็ น ผู้เจริญมทิุ ตา สัตว์ทงั หลายไมเป็
่
(๔) ภิกษุในธรรมวินยั นี มีใจประกอบด้วย อเบกขา
แผไปตลอดทิ
ศหนึงอยูท่ ิศที ๒ ที ๓ ที ๔ ก็
ุ
่ เบืองขวางแผไปตลอดโลก
่
เหมือนกนั ตามนัยนีทงั เบืองบน เบืองลาง
ทัวสัตว์ทุกเหลา่ ในทีทุกสถาน
ด้วยใจประกอบด้วย อเบกขา
อันไพบูลย์ ถึงความเป็ นใหญ่ หาประมาณมิได้ ไมมี่ เวร ไมมี่ ความ
ุ
่ นทีเกลียดชัง “ชื อว่ าวิโมกข์ เพราะอรรถว่ า
เบียดเบียน อยูเ่ พราะเป็ น ผู้เจริญอเบกขา
สัตว์ทงั หลายไมเป็
ุ
่
ภิกษุน้อมใจไปในธรรมส่ วนงามเท่ านัน” อยางนี
่
็ เพือให้เกดความเข้
ิ
่ ตอไปนี
่
อยางไรกตาม
าใจยิงขึน ให้พิจารณาหลักธรรมข้างลาง
เมตตาเจโตวิมุตติ–กรณาเจโตวิ
มุตติ–มทิุ ตาเจโตวิมุตติ–อเบกขาเจโตวิ
มุตติ มีอะไรเป็ นคติ
ุ
ุ
(พระสุ ตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม่ ๕ ภาค ๑ - หน้าที 314–317 FILE 30)
่ ควร
[๕๙๖] พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ ดูก่อนภิกษุทงั หลาย พวกอัญญเดียรถียป์ ริ พาชกผูม้ ีวาทะอยางนี
่ วา่ ดูก่อนผูม้ ีอายุทงั หลาย ก็ (๑) เมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเจริ ญ
เป็ นผูอ้ นั เธอทังหลายพึงถามอยางนี
่ ง มีอะไรเป็ นผล มีอะไรเป็ นทีสุ ด (๒) กรณาเจโตวิ
มุตติ
แล้ว อยา่งไร มีอะไรเป็ นคติ มีอะไรเป็ นอยางยิ
ุ
่ มีอะไรเป็ นคติ มีอะไรเป็ นอยางยิ
่ ง มีอะไรเป็ นผล มีอะไรเป็ นทีสุ ด (๓)
อันบุคคลเจริ ญแล้ว อยางไร
่ มีอะไรเป็ นคติ มีอะไรเป็ นอยาง
่ ยิง มีอะไรเป็ นผล มีอะไร
มทิุ ตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเจริ ญแล้ว อยางไร
่ มีอะไรเป็ นคติ มีอะไรเป็ นอยางยิ
่ ง มีอะไร
เป็ นทีสุ ด (๔) อเบกขาเจโตวิ
มุตติ อันบุคคลเจริ ญแล้วอยางไร
ุ
่ นแล้ว จักแกไมได้
้ ่ เลย
เป็ นผล มีอะไรเป็ นทีสุ ด พวกอัญญเดียรถียป์ ริ พาชกถูกเธอทังหลายถามอยางนั
่ ง ข้อนัน เพราะเหตุไร เพราะเป็ นปั ญหาทีถามในฐานะมิใชวิ่ สยั ดูก่อนภิกษุ
และจักถึงความอึดอัดอยางยิ
่ นบุคคลในโลก พร้อมทังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สตั ว์พร้อมทังสมณ
ทังหลาย เรายังไมแลเห็
่ เว้นเสี ยจาก ตถาคต สาวกของ
พราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ ทีจะยังจิตให้ยนิ ดีดว้ ยการแกปั้ ญหาเหลานี
ตถาคต หรื อผูท้ ีฟังจากตถาคต หรื อจากสาวกของตถาคต
[๕๙๗] ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ก็ เมตตาเจโตวิมุตติ (อันสัมปยุตต์ดว้ ยโพชฌงค์ ๗ ซึงเป็ นธรรมเครื ององค์
่
่ มีอะไรเป็ นคติ มีอะไรเป็ นอยางยิ
่ ง มีอะไรเป็ น
ตรัสรู ้ดว้ ยอํานาจแหงสมาธิ
) อันบุคคลเจริ ญแล้วอยางไร
ผล มีอะไรเป็ นทีสุ ด
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่
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี (๑) ยอมเจริ
ญ “สติสัมโพชฌงค์ ” อันสหรคตด้วยเมตตา (๒)
่
่
ยอมเจริ
ญ “ธัมมวิจยสั มโพชฌงค์” อันสหรคตด้วยเมตตา (๓) ยอมเจริ
ญ “วิริยสั มโพชฌงค์” อันสหรคต
่
่
ด้วยเมตตา (๔) ยอมเจริ
ญ “ปี ติสัมโพชฌงค์ ” อันสหรคตด้วยเมตตา (๕) ยอมเจริ
ญ “ปัสสั ทธิ
่
่
สั มโพชฌงค์ ” อันสหรคตด้วยเมตตา (๖) ยอมเจริ
ญ “สมาธิสัมโพชฌงค์ ” อันสหรคตด้วยเมตตา (๗) ยอม
เจริ ญ “อเบกขาสั
มโพชฌงค์ ” อันสหรคตด้วยเมตตา
ุ
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ (๑) ถ้าเธอหวังอยูว่ า่ เราพึงมีความสําคัญวา่
็ ่ ความสําคัญวาปฏิ
่ กลู ในสิ งทีไมปฏิ
่ กลู นันอยู่ (๒) ถ้าหวังอยูว่ า่ เรา
ปฏิกูลในสิ งทีไม่ ปฏิกูลอยู่ เธอกยอมมี
็ ่ ความสําคัญวาไมปฏิ
่ ่ กลู ในสิ งปฏิกลู นันอยู่ (๓) ถ้า
พึงมีความสําคัญวา่ ไม่ ปฏิกูลในสิ งปฏิกูลอยู่ กยอมมี
็ ่ มีความสําคัญวาปฏิ
่ กลู ใน
หวังอยูว่ า่ เราพึงมีความสําคัญวา่ ปฏิกูลในสิ งไม่ ปฏิกูลและสิ งปฏิกูลอยู่ กยอม
่ กลู และสิ งปฏิกลู นันอยู่ (๔) ถ้าหวังอยูว่ า่ เราพึงมีความสําคัญวา่ ไม่ ปฏิกูลในสิ งปฏิกูลและสิ ง
สิ งไมปฏิ
็ ่ ความสําคัญวาไมปฏิ
่ ่ กลู ในสิ งปฏิกลู และในสิ งไมปฏิ
่ กลู นันอยู่ (๕) ถ้าหวังอยูว่ า่ เรา
ไม่ ปฏิกูลอยู่ กยอมมี
็่
พึงแยก สิ งไม่ ปฏิกูลและปฏิกูลทังสองนันออกเสี ยแล้ ว วางเฉย มีสติสมั ปชัญญะอยู่ กยอมวางเฉย
มี
่
่ าถึง “สภวิ
่
สติสมั ปชัญญะในสิ งทังสองนันอยู่ หรื อ (๖) อีกอยางหนึ
ง เธอยอมเข้
ด
ุ โมกข์ ” อยู่ (ยอมทราบชั
่ ่ และยอมทราบชั
่
่ น) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย เรากลา่ ว “เมตตาเจโต
สิ งทังปวงวาไมงาม
ดแตสิ่ งทีดีงามเทานั
่ ง เพราะภิกษุนนั ยังไมแทงตลอดวิ
่
วิมุตติ” วา่ มี “สภวิ
มุตติอนั ยวดยิงในธรรมวินยั นี
ุ โมกข์ ” เป็ นอยางยิ
ปั ญญาของเธอจึงยังเป็ นโลกย์ี
่ มีอะไรเป็ นคติ มีอะไรเป็ น
[๕๙๘] ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ก็ กรณาเจโตวิ
มุตติ อันบุคคลเจริ ญแล้วอยางไร
ุ
่ ง มีอะไรเป็ นผล มีอะไรเป็ นทีสุ ด
อยางยิ
่
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี (๑) ยอมเจริ
ญ “สติสัมโพชฌงค์ ” อันสหรคตด้วยกรุ ณา (๒)
่
่
ยอมเจริ
ญ “ธัมมวิจยสั มโพชฌงค์” อันสหรคตด้วยกรุ ณา (๓) ยอมเจริ
ญ “วิริยสั มโพชฌงค์ ” อันสหรคต
่
่
ด้วยกรุ ณา (๔) ยอมเจริ
ญ “ปี ติสัมโพชฌงค์ ” อันสหรคตด้วยกรุ ณา (๕) ยอมเจริ
ญ “ปัสสั ทธิสัมโพชฌงค์ ”
่
่
อันสหรคตด้วยกรุ ณา (๖) ยอมเจริ
ญ “สมาธิสัมโพชฌงค์” อันสหรคตด้วยกรุ ณา (๗) ยอมเจริ
ญ
“อเบกขาสั
มโพชฌงค์ ” อันสหรคตด้วยกรุ ณา
ุ
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ (๑) ถ้าเธอหวังอยูว่ า่ เราพึงมีความสําคัญวา่
็ ่ ความสําคัญวาปฏิ
่ กลู ในสิ งทีไมปฏิ
่ กลู นันอยู่ (๒) ถ้าหวังอยูว่ า่ เรา
ปฏิกูลในสิ งทีไม่ ปฏิกูลอยู่ เธอกยอมมี
็ ่ ความสําคัญวาไมปฏิ
่ ่ กลู ในสิ งปฏิกลู นันอยู่ (๓) ถ้า
พึงมีความสําคัญวา่ ไม่ ปฏิกูลในสิ งปฏิกูลอยู่ กยอมมี
็ ่ ความสําคัญวาปฏิ
่ กลู ใน
หวังอยูว่ า่ เราพึงมีความสําคัญวา่ ปฏิกูลในสิ งไม่ ปฏิกูลและสิ งปฏิกูลอยู่ กยอมมี
่ กลู และสิ งปฏิกลู นันอยู่ (๔) ถ้าหวังอยูว่ า่ เราพึงมีความสําคัญวา่ ไม่ ปฏิกูลในสิ งปฏิกูลและสิ ง
สิ งไมปฏิ
็ ่ ความสําคัญวาไมปฏิ
่ ่ กลู ในสิ งปฏิกลู และในสิ งไมปฏิ
่ กลู นันอยู่ (๕) ถ้าหวังอยูว่า่ เรา
ไม่ ปฏิกูลอยู่ กยอมมี
็่
พึงแยก สิ งไม่ ปฏิกูลและปฏิกูลทังสองนันออกเสี ยแล้ ว วางเฉย มีสติสมั ปชัญญะอยู่ กยอมวางเฉย
มี
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่
่ “รปสั
สติสมั ปชัญญะในสิ งทังสองนันอยู่ หรื อ (๖) อีกอยางหนึ
ง เพราะลวง
ู ญญา” เสี ยโดยประการทัง
่
ปวง เพราะ “ปฏิฆสั ญญา” ดับไป เพราะไมกระทํ
าไว้ในใจซึง “นานัตตสั ญญา” เธอคํานึงอยูว่ า่ “อากาศ
่
่
่ “กรณาเจโตวิ
มุตติ” วามี
ไม่ มีทีสุด” ยอมบรรลุ
“อากาสานัญจายตนะ” อยู่ ดูก่อนภิกษุทงั หลาย เรากลาว
ุ
่ ง เพราะภิกษุผยู ้ งั ไมแทงตลอดวิ
่
“อากาสานัญจายตนะ” เป็ นอยางยิ
มุตติอนั ยวดยิงในธรรมวินยั นี ปั ญญา
ของเธอจึงยังเป็ นโลกย์ี
่ มีอะไรเป็ นคติ มีอะไรเป็ น
[๕๙๙] ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ก็ มทิุ ตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเจริ ญแล้วอยางไร
่ ง มีอะไรเป็ นผล มีอะไรเป็ นทีสุ ด
อยางยิ
่
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี (๑) ยอมเจริ
ญ “สติสัมโพชฌงค์ ” อันสหรคตด้วยมุทิตา (๒)
่
่
ยอมเจริ
ญ “ธัมมวิจยสั มโพชฌงค์” อันสหรคตด้วยมุทิตา (๓) ยอมเจริ
ญ “วิริยสั มโพชฌงค์ ” อันสหรคต
่
่
ด้วยมุทิตา (๔) ยอมเจริ
ญ “ปี ติสัมโพชฌงค์” อันสหรคตด้วยมุทิตา (๕) ยอมเจริ
ญ “ปัสสั ทธิสัมโพชฌงค์”
่
่
อันสหรคตด้วยมุทิตา (๖) ยอมเจริ
ญ “สมาธิสัมโพชฌงค์” อันสหรคตด้วยมุทิตา (๗) ยอมเจริ
ญ
“อเบกขาสั
มโพชฌงค์” อันสหรคตด้วยมุทิตา
ุ
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ (๑) ถ้าเธอหวังอยูว่ า่ เราพึงมีความสําคัญวา่
็ ่ ความสําคัญวาปฏิ
่ กลู ในสิ งทีไมปฏิ
่ กลู นันอยู่ (๒) ถ้าหวังอยูว่ า่ เรา
ปฏิกูลในสิ งทีไม่ ปฏิกูลอยู่ เธอกยอมมี
็ ่ ความสําคัญวาไมปฏิ
่ ่ กลู ในสิ งปฏิกลู นันอยู่ (๓) ถ้า
พึงมีความสําคัญวา่ ไม่ ปฏิกูลในสิ งปฏิกูลอยู่ กยอมมี
็ ่ ความสําคัญวาปฏิ
่ กลู ใน
หวังอยูว่ า่ เราพึงมีความสําคัญวา่ ปฏิกูลในสิ งไม่ ปฏิกูลและสิ งปฏิกูลอยู่ กยอมมี
่ กลู และสิ งปฏิกลู นันอยู่ (๔) ถ้าหวังอยูว่ า่ เราพึงมีความสําคัญวา่ ไม่ ปฏิกูลในสิ งปฏิกูลและสิ ง
สิ งไมปฏิ
็ ่ ความสําคัญวาไมปฏิ
่ ่ กลู ในสิ งปฏิกลู และในสิ งไมปฏิ
่ กลู นันอยู่ (๕) ถ้าหวังอยูว่ า่ เรา
ไม่ ปฏิกูลอยู่ กยอมมี
็่
พึงแยก สิ งไม่ ปฏิกูลและปฏิกูลทังสองนันออกเสี ยแล้ ว วางเฉย มีสติสมั ปชัญญะอยู่ กยอมวางเฉย
มี
่
่ “อากาสานัญจายตนะ” เสี ยโดย
สติสมั ปชัญญะในสิ งทังสองนันอยู่ หรื อ (๖) อีกอยางหนึ
ง เพราะลวง
่
ประการทังปวง เธอคํานึงอยูว่ า่ “วิญญาณไม่ มีทีสุด” ยอมบรรลุ
“วิญญาณัญจายตนะ” อยู่ ดูก่อนภิกษุ
่ “มทิุ ตาเจโตวิมุตติ” วา่ มี “วิญญาณัญจายตนะ” เป็ นอยางยิ
่
่ ง เพราะภิกษุนนั ยังไมแทง
ทังหลาย เรากลาว
ตลอดวิมุตติอนั ยวดยิง ในธรรมวินยั นี ปัญญาของเธอจึงยังเป็ นโลกย์ี
่ มีอะไรเป็ นคติ มีอะไรเป็ น
[๖๐๐] ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ก็ อเบกขาเจโตวิ
มุตติ อันบุคคลเจริ ญแล้วอยางไร
ุ
่ ง มีอะไรเป็ นผล มีอะไรเป็ นทีสุ ด
อยางยิ
่
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี (๑) ยอมเจริ
ญ “สติสัมโพชฌงค์ ” อันสหรคตด้วยอุเบกขา (๒)
่
่
ยอมเจริ
ญ “ธัมมวิจยสั มโพชฌงค์” อันสหรคตด้วยอุเบกขา (๓) ยอมเจริ
ญ “วิริยสั มโพชฌงค์ ” อันส
่
่
หรคตด้วยอุเบกขา (๔) ยอมเจริ
ญ “ปี ติสัมโพชฌงค์ ” อันสหรคตด้วยอุเบกขา (๕) ยอมเจริ
ญ “ปัสสัทธิ
่
สั มโพชฌงค์” อันสหรคตด้วยอุเบกขา (๖) ยอมเจริ
ญ “สมาธิสัมโพชฌงค์” อันสหรคตด้วยมุทิตา (๗)
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่
ยอมเจริ
ญ “อเบกขาสั
มโพชฌงค์ ” อันสหรคตด้วยอุเบกขา
ุ
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ (๑) ถ้าเธอหวังอยูว่ า่ เราพึงมีความสําคัญวา่
็ ่ ความสําคัญวาปฏิ
่ กลู ในสิ งทีไมปฏิ
่ กลู นันอยู่ (๒) ถ้าหวังอยูว่ า่ เรา
ปฏิกูลในสิ งทีไม่ ปฏิกูลอยู่ เธอกยอมมี
็ ่ ความสําคัญวาไมปฏิ
่ ่ กลู ในสิ งปฏิกลู นันอยู่ (๓) ถ้า
พึงมีความสําคัญวา่ ไม่ ปฏิกูลในสิ งปฏิกูลอยู่ กยอมมี
็ ่ ความสําคัญวาปฏิ
่ กลู ใน
หวังอยูว่ า่ เราพึงมีความสําคัญวา่ ปฏิกูลในสิ งไม่ ปฏิกูลและสิ งปฏิกูลอยู่ กยอมมี
่ กลู และสิ งปฏิกลู นันอยู่ (๔) ถ้าหวังอยูว่ า่ เราพึงมีความสําคัญวา่ ไม่ ปฏิกูลในสิ งปฏิกูลและสิ ง
สิ งไมปฏิ
็ ่ ความสําคัญวาไมปฏิ
่ ่ กลู ในสิ งปฏิกลู และในสิ งไมปฏิ
่ กลู นันอยู่ (๕) ถ้าหวังอยูว่ า่ เรา
ไม่ ปฏิกูลอยู่ กยอมมี
็่
พึงแยก สิ งไม่ ปฏิกูลและปฏิกูลทังสองนันออกเสี ยแล้ ว วางเฉย มีสติสมั ปชัญญะอยู่ กยอมวางเฉย
มี
่
่ “วิญญาณัญจายตนะ” เสี ยโดย
สติสมั ปชัญญะในสิ งทังสองนันอยู่ หรื อ (๖) อีกอยางหนึ
ง เพราะลวง
่
ประการทังปวง เธอคํานึงอยูว่ า่ “อะไรนิดหนึงไม่ มี” ยอมบรรลุ
“อากิญจัญญายตนะ” อยู่ ดูก่อนภิกษุ
่ “อเบกขาเจโตวิ
่ ง เพราะภิกษุนนั ยังไม่
ทังหลาย เรากลาว
มุตติ” วา่ มี “อากิญจัญญายตนะ” เป็ นอยางยิ
ุ
แทงตลอดวิมุตติอนั ยวดยิง ในธรรมวินยั นี ปัญญาของเธอจึงยังเป็ นโลกย์ี
่
กลาวโดยสรุ
ป มนษย์
ุ มีกรรมเป็ นเผ่ าพันธ์ ุหรื อเป็ นแดนเกิด นัน แม้จะพิจารณาเป็ น “ภพ–ชาติ” (กรรมภพ –อุ
ํ งดําเนิ นอยูด่ ว้ ยการเจริ ญ “ปัจจยปริ คคญาณ” (ข้อ ๒ ใน
ปั ตติภพ) ทีเป็ นระยะสัน คือ ในปั จจุบนั ชาติทีกาลั
ญาณ ๑๖) หรื อระยะยาว คือ จากอดีตชาติดว้ ยการเจริ ญ “กัมมัสสกตาปัญญา” ทีเป็ น ปั ญญาสามัญ หรื อการ
เจริ ญ “กัมมัสสกตาญาณ” ทีเป็ น อธิ ปัญญาวิปัสสนา หรื อ “จตปปาตญาณ
–ทิพพจักขญาณ
ุ ู
ุ ” (ข้อ ๒ ในวิชชา
็ “สภาวธรรม” ดังกลาว
่ นัน ก็ยงั เป็ นความจริ งทีแนนอน
่
๓) อันเป็ น ความรู้ แจ้ ง–ความรู้ วิเศษแห่ งวิชชา กตาม
นันคือ เป็ นไปตาม “อริยสั จจธรรม” หรื อ “ปรมัตถสั จจะ” [Absolute Truths] ทีปฏิสังยุตด้วย “อริยมรรค ๔”
่ าใจถูกต้อง คือ เจริ ญจิตทีสหรคตด้วย “มิจฉาทิฏฐิ –มิจฉา
และ “สามัญผล ๔” ถ้าผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนาไมเข้
่ นการพัฒนานาจิตใจและปั ญญาทีผิดทาง อันเป็ นปฏิปักษ์กบั แนวทางสาย
สั งกัปปะ–ทิฏฐิ วิบัติ” นัน ยอมเป็
่
่ ญญาโดย “มัชฌิมาปฏิปทา” ไมสามารถเข้
าคุ ณธรรม ๒ ประการ นี ได้ ด้วยการปฏิบตั ิ ธรรม
กลางแหงปั
่
เหมาะควรแกธรรม
คือ “ธัมมานธัุ มมปฏิปทา–ธัมมานธัุ มมปฏิปัตติ” หรื อ ทีเรี ยกวา่ “ปฏิบัติศาสนา” (ข้อ ๒
ในสาสน์ ๒–ศาสนา ๒ = คําสอน) หมายถึง คําสอนฝ่ ายปฏิบัติ คําสอนทีจะต้ องปฏิบัติ ได้แก่
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่ ่ จฉาปฏิปทา ปฏิบตั ิดีซึง
(๑) สั มมาปฏิปทา–สมฺมาปฏิ ปทาย คือ ปฏิปทาทีดีงามอันบัณฑิตสรรเสริ ญ ไมใชมิ
ิ ญโยนิ โสมนสิ การใน “ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
เว้นจากโทษมีความคิดโกง เกดเจริ
” คือ ดับอวิ ชชาย่ อม
ุ
ดับทุกข์ ทังปวง ให้ศึกษาเปรี ยบเทียบกบั “มิจฉาปฏิปทา” ดังนี
“สั มมาปฏิปทา” ตามนัยทีวา่ สิ งใดสิ งหนึงอันบุคคลปรารถนาวิวฏั ฏะ คือ พระนิพพาน ปฏิบตั ิ
ํ อหนึงกดี็ สิ งทังหมดนัน
โดยทีสุ ดถวายทานเพียงข้าวยาคูกระบวยหนึงกดี็ เพียงถวายใบไม้กามื
จัดเป็ นสัมมาปฏิปทาโดยแท้เพราะเป็ นฝ่ ายวิวฏั ฏะ โดยมนสิ การด้วย ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
ุ
ฉะนัน บุคคลทีเรี ยกวา่ “สั ตบรษ
ุ ุ ” เพราะเป็ นผูม้ ีความเห็นชอบ ดําริ ชอบ เจรจาชอบ ทําการงาน
ชอบ เลียงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตังใจชอบ
“มิจฉาปฏิปทา” นี เป็ นปฏิปทา ไมนํ่ าสัตว์ออกจากทุกข์ เป็ นอันดับแรก เพราะอวิชชาเป็ นปั จจัย
จึงมี “ปุญญาภิ สังขาร” (บุญ–กุศลกรรม) บ้าง “อเนญชาภิสังขาร” (ฌานสมาบัติ) บ้าง “อภิ
สั งขาร” ทังสองนัน เป็ น “มิจฉาปฏิปทา” เพราะถือวา่ “วัฏฏะ” เป็ นสําคัญ สิ งใดสิ งหนึ งซึ ง
่ อ “ภพ ๓” ปฏิบตั ิโดยทีสุ ด “อภิญญา ๕” หรื อ “สมาบัติ ๘” สิ ง
บุคคลปรารถนาวัฏฏะกลาวคื
ทังหมดเป็ นไปในฝ่ ายวัฏฏะ จัดเป็ น “มิจฉาปฏิปทา” เพราะถือวัฏฏะเป็ นสําคัญ โดยมนสิ การ
ด้วย อนโลมปฏิ
จจสมปบาท
ฉะนัน บุคคลทีเรี ยกวา่ “อสั ตบรษ
ุ ุ ” เพราะเป็ นผูม้ ีความเห็นผิด ดําริ
ุ
ุ
ผิด เจรจาผิด ทําการงานผิด เลียงชีพผิด พยายามผิด ระลึกผิด ตังใจผิด
่ ่ ปทาทีทวนกลับ
(๒) อนโลมปฏิ
ปทา–อนุโลมปฏิปทาย คือ ปฏิปทาทีไมขั่ ดขวาง ไมใชปฏิ
ุ
่ ่ ปทาเป็ นข้าศึก ไมใชปฏิ
่ ่ ปทาทีขัดแย้ง
(๓) อปัจจนีกปฏิปทา–อปจฺจนิกปฏิปทาย คือ ไมใชปฏิ
(๔) อันวัตถปฏิปทา–อนฺวตฺถปฏิปทาย คือ ปฏิปทาทีเป็ นไปตามความมุ่งหมาย ปฏิปทาทีคล้อยตาม
่ จะ
ประโยชน์ ปฏิปทาทีให้เจริ ญยิงๆ ขึน ซึงมีนยั ดีกวา่ อตฺตตฺถปฏิปทาย คือ ปฏิปทาทีพึงปฏิบตั ิอยางที
ิ
เกดประโยชน์
่ อ การบําเพ็ญศีลให้บริ บูรณ์
(๕) ธัมมานธัุ มมปฏิปทา–ธมฺ มานุธมฺ มปฏิปทาย คือ ปฏิบตั ิธรรมถูกหลัก กลาวคื
นันคือ ด้วยการเจริ ญ “โลกตตรธรรม
๙” ชือวา่ “ธรรม” ด้วยการเจริ ญวิปัสสนา ชือวา่ “ธรรมอันสมควร”
ุ
่
่
่
ด้วยปฏิปทาอันสมควรแกธรรมนั
น ชือวา่ “อนุธรรมปฏิปทา” แหงความปฏิ
บตั ิธรรมสมควรแกธรรมนั
น
(๖) ปาริสุ ทธิศีล ๔–สี เลลุ ปริ ปูริการิ ตาย (สี ลสัมปทาน) คือ ความเป็ นผูต้ งั อยูใ่ นศีล นันคือ (๑) ปาฏิโมกข
สังวรศีล ปฏิบตั ิตามพระปาฏิโมกข์ กระทําให้บริ บูรณ์ (๒) อินทรี ยสังวรศีล (๓) อาชีวปาริ สุทธิศีล (๔)
ปั จจัยสันนิสิตศีล
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่
่
อแท้ ซึ งจะนําผูป้ ฏิบตั ิ
(๗) “อปัณณกปฏิปทา ๓” หมายถึง ข้อปฏิบตั ิทีไมผิ่ ด ปฏิปทาทีเป็ นสวนแกนสารเนื
่
่ ่
ให้ถึงความเจริ ญงอกงามในธรรม เป็ นผูด้ าํ เนิ นอยูใ่ นแนวทางแหงความปลอดพ้
นจากทุกข์อยางแนนอน
ไมผิ่ ดพลาด ได้แก่
่ บาปอกุศล
(๑) อินทรียสังวร–อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตาย คือ การสํารวมอินทรี ย ์ นันคือ ระวังไมให้
ธรรมครอบงําใจ เมือรับรู ้อารมณ์ดว้ ยอินทรี ยท์ งั ๖ ได้แก่ จักขุ–จักษุ–ตา ๑ โสตะ–หู ๑ ฆานะ–
จมูก ๑ ชิวหา–ลิน ๑ กาย–กาย ๑ มโน–มนะ–ใจ หรื อ ความเป็ นผูม้ ีทวารอันคุม้ ครองดีแล้วใน
อินทรี ยม์ ีใจเป็ นที ๖ ทีตรัสไว้โดยนัยวา่ เห็นรู ปด้วยจักษุ ได้ยนิ ด้วยหู ได้กลินด้วยจมูก ได้รส
ด้วยลิน ได้สมั ผัสด้วยกาย ได้รู้แจ้งอารมณ์ดว้ ยใจ
(๒) โภชเนมัตตัญ ตา
ุ –โภชเน มตฺต ฺ ตุ าย คือ ความรู ้จกั ประมาณในการบริ โภค นันคือ รู ้จกั
่ ยงรางกายใช้
่
ิ ชีวติ ผาสุ ก มิใชเพื
่ อสนุกสนานมัว
พิจารณารับประทานอาหารเพือหลอเลี
ทาํ กจให้
เมา หรื อ ความเป็ นผูม้ ีโภชนะอันนับแล้วด้วยความเป็ นผูป้ ระกอบด้วยประมาณในการรับเป็ น
ต้น ละผ้าสาฎกทีประดับเป็ นต้นเสี ย
่ นันคือ ยัน
่ นแกนอน
(๓) ชาคริยานโยค
ุ –ชาคริ ยานุโยคสฺ ส คือ การหมันประกอบความตืน ไมเห็
หมันเพียร ตืนตัวอยูเ่ ป็ นนิตย์ ชําระจิตมิให้มีนิวรณ์ พร้อมเสมอทุกเวลาทีจะปฏิบตั ิกิจให้
้
่ หรื อ ประกอบเนืองๆ ซึงธรรมเป็ นเครื องตืน ๕ ประการ โดยนัยมีอาทิอยางนี
่ วา่
กาวหน้
าตอไป
ั งหลาย ดังนี ด้วยการจงกรม ด้วยการนังตลอดวัน
ด้วยธรรมเป็ นเครื องกนทั
่
(๘) สติสัมปชัญญะ–สติสมฺปช ฺญสฺ ส คือ สติและสัมปชัญญะซึงเป็ นอุปการะทุกเมือ แกพระโยคาวจรทุ
ก
่ ผูป้ ระกอบการเจริ ญกรรมฐานทังปวง
ทาน
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่
่
ื ลแกการตรั
(๙) “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” หมายถึง ธรรมอันเป็ นฝักฝ่ ายแหงความตรั
สรู ้ คือ เกอกู
สรู ้ ธรรมที
่ ยมรรค ได้แก่
ื นแกอริ
เกอหนุ
(๑) สติปัฏฐาน ๔–สติปฏฐานานํ
คือ การตัง เพราะครําครวญ เรี ยกร้องเข้าไปตังไว้ในอารมณ์ทงั
ฺ
็ ปัฏฐานนันมี ๔ ประเภท คือ “กายานุปัสสนา
หลาย การตังสตินนั เอง ชือวา่ “สติปัฏฐาน” กสติ
สติปัฏฐาน–เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน–จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน–ธัมมานุปัสสนาสติปัฏ
่
ฐาน” ให้เป็ นไปด้วยสามารถแหงการละโดยเป็
น “อาการทีไม่ งาม–อาการทีเป็ นทุกข์ –อาการที
่
ิ
ไม่ เทียง–อาการทีไม่ ใช่ ตัวตน” และด้วยสามารถแหงการให้
สาํ เร็ จกจการละความสํ
าคัญวา่
“งาม–เป็ นสุข–เทียง–เป็ นตัวตน”
(๒) สั มมัปปธาน ๔–จตุนฺน ํ สมฺมปฺปธานานํ ความวา่ ชือวา่ ปธาน เพราะอรรถวา่ เป็ นเครื องเริ มตัง
่
ชือวา่ สั มมัปปธาน เพราะอรรถวา่ ความเริ มตังงาม หรื อเป็ นเครื องเริ มตังโดยชอบ อีกอยางหนึ
ง
่ เพราะเว้นจากกเลสชนิ
ิ
่ และชือวา่ ปธาน เพราะนํามาซึงภาวะ
ความเริ มตังนันชือวางาม
ดตางๆ
ื และ ความสุ ข และเพราะการ
ประเสริ ฐทีสุ ด ด้วยความเป็ นคุณธรรมให้สาํ เร็ จประโยชน์ เกอกล
กระทําความเป็ นปธาน ดังนัน จึงชือวา่ “สั มมัปปธาน” คําวา่ “สมฺมปฺปธานํ” นีเป็ นชือของความ
่ นไปโดยให้สาํ เร็ จกจิ คือ ละ–ไมเกด
่ ิ –เกดขึ
ิ น–และ
เพียร การแบง่ “สั มมัปปธาน” เป็ น ๔ ยอมเป็
่ ศลและกุศลทังหลายทีเกดและไมเกดด้
ิ
่ ิ วย ทีไมเกดและเกดด้
่ ิ
ิ วย “สั มมัปปธาน ๔”
ตังอยูแ่ หงอกุ
่ น คือ ความเพียรใหญ่ –ความเพียรชอบ ได้แก่
เหลานั
่ ิ มิ
(๑) สั งวรปธาน–เพียรระวังหรื อเพียรปิ ดกัน คือ เพียรระวังยับยังบาปอกุศลธรรมทียังไมเกด
ิ น
ให้เกดขึ
ิ นแล้ว
(๒) ปหานปธาน–เพียรละหรื อเพียรกําจัด คือ เพียรละบาปอกุศลธรรมทีเกดขึ
่ ิ ให้เกดมี
ิ ขึน
(๓) ภาวนาปธาน–เพียรเจริ ญ หรื อเพียรก่ อให้ เกิด คือ เพียรทํากุศลธรรมทียังไมเกด
ิ นแล้วให้ตงั มัน และให้เจริ ญ
(๔) อนรัุ กขนาปธาน–เพียรรั กษา คือ เพียรรักษากุศลธรรมทีเกดขึ
ยิงขึนไปจนไพบูลย์
(๓) อิทธิบาท ๔–จตุนฺน ํ อิทฺธิปาทานํ นี มีวินิจฉัยวา่ บรรดา “ฉันทะ–วิริยะ–จิตตะ–วิมังสา” ทังหลาย
่
่ อวา่ “อิทธิ” เพราะอรรถวา่ “สําเร็ จ” อธิบายวา่ ยอมรุ
่ ่ งเรื อง คือ “ย่ อมผลิต” อีกอยาง
่
แตละอยางชื
หนึง ชือวา่ “อิทธิ” เพราะอรรถวา่ “เป็ นเครื องสําเร็ จ” คือ มังคัง เจริ ญ ถึงความดีเลิศของสัตว์
ทังหลาย ด้ วยอรรถทีหนึง “เครื องบรรลุคือความสําเร็ จ” ชือ “อิทธิบาท” อธิบายวา่ “ส่ วนคือ
ความสําเร็ จ” ด้ วยอรรถทีสอง ชือวา่ “อิทธิบาท” เพราะเป็ นเครื องถึงซึงความสําเร็ จ คําวา่ “ปา
่
่ ง
โท–บาท” ได้แก่ “ทีตัง” อธิบายวา่ “อบายเป็
นเครืองบรรลุ” ด้วยวาธรรมทั
งหลายยอมยั
ุ
่ อความวิเศษยิง ๆ ขึนไปให้เกดขึ
ิ น คือ “ย่ อมบรรลุ ด้ วยอิทธิบาทนัน” ฉะนัน
ความสําเร็ จกลาวคื
่ งเรี ยกวา่ “เป็ นเครืองบรรลอิุ ทธิบาท ๔ เหล่านัน”
ทานจึ
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(๔) “อินทรีย์ ๕” หมายถึง ธรรมทีเป็ นใหญ่ ในกิจของตน ให้ ใจมีความแกร่ งกล้ า ได้แก่
(๑) สั ทธา–สัทธิ นทรี ย์ คือ ความเชือ ทีประกอบด้วยเหตุผล “สัทธาเจตสิ ก” ซึงทําหน้าทีเป็ น
่
ํ งปรากฏ
ใหญในการมี
ศรัทธาทีจะระลึกรู ้ลกั ษณะของสภาวธรรมทีกาลั
่
(๒) วิริยะ–วิริยินทรี ย์ คือ ความเพียร ความแกล้วกล้า ไมเกรงกลั
วอุปสรรค พยายามบากบัน
่ ่ ี าน ไมท้่ อถอยทีจะระลึกรู ้ลกั ษณะ
อุตสาหะ “วิริยเจตสิ ก” ซึงทําหน้าทีเป็ นใหญไมเกยจคร้
ํ งปรากฏ
ของสภาวธรรมทีกาลั
ั ิ จิตอยูก่ บเรื
ั อง “สติเจตสิ ก” ซึง
(๓) สติ–สตินทรี ย์ คือ ความระลึกได้ สํานึกพร้อมอยู่ ใจอยูก่ บกจ
่ ่
ํ งปรากฏ
ทําหน้าทีเป็ นใหญไมหลงลื
มทีจะระลึกรู ้ลกั ษณะของสภาวธรรมทีกาลั
่ ่
(๔) สมาธิ–สมาธิ นทรี ย์ คือ ความตังจิตมัน จิตแนวแนในอารมณ์
“เอกัคคตาเจตสิ ก” ซึงทํา
่
ํ งปรากฏ
หน้าทีเป็ นใหญในการตั
งมันในอารมณ์ทีกาลั
่
(๕) ปัญญา–ปั ญญินทรี ย์ คือ ความรู ้ทวั ชัด ความเข้าใจถองแท้
ในเหตุผล รู ้คิดพิจารณา และรู ้ที
่
่
จะจัดทํา “ปั ญญาเจตสิ ก” ซึงทําหน้าทีเป็ นใหญในการไตรตรองและพิ
จารณาทีจะระลึกรู ้
ํ งปรากฏ
ลักษณะของสภาวธรรมทีกาลั
(๕) “พละ ๕” หมายถึง ธรรมอันเป็ นกําลัง ให้ กายมีความบากบันไม่ ท้อแท้ ทดถอย เมือ “อินทรี ย์ ๕”
เจริ ญเพิมขึนเป็ นสภาวธรรมทีมีกาํ ลัง ไม่ หวันไหวในการพิจาณาอารมณ์ ใดๆ ทีปรากฏ ได้แก่
่ นไหวด้วยความไมศรั
่ ทธา
(๑) สั ทธา–สัทธาพละ คือ ความเชือ ทีประกอบด้วยเหตุผล ความไมหวั
่
(๒) วิริยะ–วิริยพละ คือ ความเพียร ความแกล้วกล้า ไมเกรงกลั
วอุปสรรค พยายามบากบัน
่ นไหวด้วยความท้อถอย
อุตสาหะ ความไมหวั
ั ิ จิตอยูก่ บเรื
ั อง ความไม่
(๓) สติ–สติพละ คือ ความระลึกได้ สํานึกพร้อมอยู่ ใจอยูก่ บกจ
หวันไหวในการระลึกรู ้ลกั ษณะของสภาวธรรมใดๆ ทีปรากฏ
่ ่
่ นไหวด้วยความ
(๔) สมาธิ–สมาธิพละ คือ ความตังจิตมัน จิตแนวแนในอารมณ์
ความไมหวั
่
่ นคง
ฟุ้ งซานไมมั
่
(๕) ปัญญา–ปั ญญาพละ คือ ความรู ้ทวั ชัด ความเข้าใจถองแท้
ในเหตุผล รู ้คิดพิจารณา และรู ้ทีจะ
่ นไหวด้วยความไมรู่ ้
จัดทํา ความไมหวั
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(๖) โพชฌงค์ ๗–สตฺตนฺน ํ โพชฺ ฌงฺคานํ ชือวา่ “โพชฌงค์ ” เพราะอรรถวา่ “องค์ แห่ งปั ญญาเครื อง
่
่ ยกวา่ “โพธิ”
ตรั สรู้ ” หรื อ “องค์ แห่ งความตรั สรู้ ” ทานอธิ
บายไว้วา่ “ธรรมสามัคคี” นี ทานเรี
่
่ อ “สติ ธรรมวิจยะวีริ
เพราะทําวิเคราะห์วา่ “พระอริ ยสาวกยอมตรั
สรู ้ดว้ ยธรรมสามัคคี” กลาวคื
ิ นในขณะแหงโลกุ
่ ตตรมรรค เป็ นปฏิปักษ์ตอ่
ยะ ปี ติ ปัสสั ทธิ สมาธิ อเบกขา
” ซึงเกดขึ
ุ
่ การแตงตั
่ ง การประมวลมา
อันตรายิกธรรมทังหลายมิใชน้่ อย ซึงมี ความหดหู่ ความฟุ้ งซาน
ิ
กามสุ ขอัตตกลมถานุ
โยค อุจเฉททิฏฐิ สัสสตทิฏฐิ และ ความยึดมัน เป็ นต้น
่ ิ คือ แทงตลอดอริ ยสัจ ๔
สําหรับ คําวา่ “พชฺุ ฌติ” ความวา่ ลุกขึนจากความหลับอันสื บตอกเลส
่ ญญาเครื อง
หรื อทําให้แจ้งซึง “พระนิพพาน” ทีเดียว ชือวา่ “โพชฌงค์ ” แม้เพราะเป็ นองค์แหงปั
่ อ “ธรรมสามัคคี” นัน เหมือนองค์แหงฌานและองค์
่
่
ตรัสรู ้ กลาวคื
แหงมรรค
เป็ นต้น เพราะอริ ย
่ ยกวา่ “ตรัสรู้ ” เพราะทําวิเคราะห์วา่ “ตรัสรู ้ดว้ ยธรรมสามัคคี” นันซึงมี
สาวกแม้นีใด ทานเรี
่
่ ว ชือวา่ “โพชฌงค์” แม้เพราะเป็ นองค์แหงพระอริ
ยสาวกผูต้ รัสรู ้นนั
ประการตามทีกลาวแล้
่
่ วา่ อีกอยาง
่
เหมือนองค์แหงเสนา
เป็ นต้น เพราะเหตุนนั พระอรรถกถาจารย์ทงั หลายจึงกลาวไว้
่ คคลผูต้ รัสรู ้ ดังนี
หนึง ชือวา่ “โพชฌงค์” เพราะเป็ นองค์แหงบุ
“โพชฌงค์ ๗” หมายถึง ธรรมทีเป็ นองค์แห่งการตรัสรู ้ ด้วยการสื บเนืองจากหลักธรรม “พละ
่
๕” เมือ “ปั ญญา” เป็ นพละแล้ว สงผลปั
จจัยทําให้องค์ธรรมทีเหลือ คือ “สัทธา–วิริยะ–สติ–
ํ ง เพราะ “ปั ญญา” รู ้ลกั ษณะของ “นามธรรม” และ
สมาธิ ” กลายเป็ นสภาวธรรมทีมีพละกาลั
่ ดเจนทัวถึงโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆ จึงไมหวั
่ นไหวทีจะระลึกรู ้ได้วา่
“รู ปธรรม” ได้อยางชั
ํ งเห็น ได้ยนิ ได้กลิน ลิมรส รู ้โผฏฐัพพะ (สัมผัส) เป็ น “นามธรรม” และ “รู ปธรรม”
ขณะทีกาลั
่ เมือ “ปั ญญา” เกดพร้
ิ อม “สติสัมปชัญญะ” ซึงระลึกรู ้ลกั ษณะของ “นามธรรม” และ
อยางไร
่ นแล้ว ซึงจะประกอบด้วย
“รู ปธรรม” สมบูรณ์เป็ น “วิปัสสนาญาณ” (ปั ญญาญาณ) แตละขั
หลักธรรม “โพชฌงค์ ๗” ได้แก่
ั ิ จิตอยูก่ บเรื
ั อง องค์
(๑) สติ (สติสัมโพชฌงค์ ) คือ ความระลึกได้ สํานึกพร้อมอยู่ ใจอยูก่ บกจ
ของการตรัสรู ้โดย “สติเจตสิ ก”
่ บค้นธรรม องค์
(๒) ธัมมวิจยะ (ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์) คือ ความเฟ้ นธรรม ความสอดสองสื
ของการตรัสรู ้โดย “ปั ญญาเจตสิ ก”
(๓) วิริยะ (วิริยสัมโพชฌงค์) คือ ความเพียร องค์ของการตรัสรู ้โดย “วิริยเจตสิ ก”
(๔) ปี ติ (ปี ติสมั โพชฌงค์) คือ ความอิมใจ องค์ของการตรัสรู ้โดย “ปี ติเจตสิ ก”
่
(๕) ปัสสั ทธิ (ปั สสัทธิ สัมโพชฌงค์) คือ ความผอนคลายสงบเย็
นกายใจ องค์ของการตรัสรู ้โดย
“กายปัสสัทธิเจตสิ ก” และ “จิตตปั สสัทธิ เจตสิ ก”
่ ่
(๖) สมาธิ (สมาธิ สัมโพชฌงค์) คือ ความมีใจตังมัน จิตแนวแนในอารมณ์
องค์ของการตรัสรู ้
โดย “เอกัคคตาเจตสิ ก”
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(๗) อเบกขา
(อุเบกขาสัมโพชฌงค์) คือ ความมีใจเป็ นกลางเพราะเห็นตามเป็ นจริ ง องค์ของการ
ุ
ตรัสรู ้โดย “ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิ ก”
(๗) อริยมรรคมีองค์ ๘–อริ ยสฺ ส อฏฐงฺคิกสฺ ส มคฺคสฺ ส ความวา่ เรี ยกวา่ “อริยะ” ในบทวา่ “อริโย”
ิ พึงฆาด้
่ วยมรรคนันๆ เพราะการทําความเป็ นอริ ยะ และ เพราะเป็ นผู ้
นัน เพราะไกลจากกเลสที
ได้เฉพาะซึงอริ ยผล ทางชือวา่ “อัฏฐังคิกะ” เพราะอรรถวา่ “มีองค์ ๘” ทางนีนนั ชือวา่ “มรรค”
่ ิ งหมดไปสู่ พระนิพพาน เหมือนเสนามีองค์ ๔ ดนตรี มี
เพราะอรรถวา่ “แสวงหา” คือ ฆากเลสทั
่ น ผูป้ ลดเปลืององค์ไมมี่ ความประกอบเนืองๆ ในอันเจริ ญ
องค์ ๕ ซึงเป็ นเพียงองค์เทานั
“อริ ยมรรคมีองค์ ๘”
“มรรคมีองค์ ๘” หรื อ “อัฏฐั งคิกมรรค” (เรี ยกเต็มวา่ “อริยอัฏฐังคิกมรรค” แปลวา่ “ทางมีองค์
ิ นตอจาก
่
“โพชฌงค์ ๗” เมือ “ปัญญา”
แปดประการ อันประเสริ ฐ” ซึงเป็ นสภาวธรรมทีเกดขึ
ได้รับการอบรมสมบูรณ์ถึงพร้อมทีจะรู ้แจ้งในอริ ยสัจจธรรม ประกอบด้วยองค์ธรรมการตรัสรู ้
่ ของ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” แล้ว “โลกตตรจิ
คือ “โพชฌงค์ ๗” สมบูรณ์ดว้ ยองค์ธรรมตางๆ
ต”
ุ
่
ประกอบด้วย “มรรคมีองค์ ๘” ครบทุกองค์ ดังรายละเอียดตอไปนี
(๑) สั มมาทิฏฐิ คือ เห็นชอบ ได้แก่ ความรู ้อริ ยสัจจ์ ๔ อกุศล-กุศล ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท
ั อพยาบาทสังกปป์
ั อวิหิงสาสังกปป์
ั
(๒) สั มมาสั งกัปปะ คือ ดําริ ชอบ ได้แก่ เนกขัมมสังกปป์
(๓) สั มมาวาจา คือ เจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริ ต ๔
(๔) สั มมากัมมันตะ คือ กระทําชอบ ได้แก่ กายสุ จริ ต ๓
(๕) สั มมาอาชีวะ คือ เลียงชีพชอบ ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ ไมทุ่ ศีล
(๖) สั มมาวายามะ คือ พยายามชอบ ได้แก่ ปธาน หรื อ สัมมัปปธาน ๔
(๗) สั มมาสติ คือ ระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔
(๘) สั มมาสมาธิ คือ ตังจิตมันชอบ ได้แก่ ฌาน ๔
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ี ั “กฎแห่ งกรรม” คือ
ดังนัน ถ้าผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนามีความศรัทธา และเลือมใส ในพระพุทธศาสนา เกยวกบ
เชื อในเรื องกรรมและวิบากของกรรมนัน ทีเรี ยกวา่ “กัมมผลสั ทธา” และ “กัมมัสสกตาสั ทธา” คือ เชื อวา่
สัตว์มีกรรมเป็ นของตัว นันคือ “ทําดีได้ ดี–ทําชั วได้ ชัว” จนรวมถึง “ ตถาคตโพธิสัทธา” คือ เชือความตรัสรู ้
ของพระพุทธเจ้า มันใจในองค์พระตถาคต วา่ “ทรงเป็ นพระสัมมาสัมพทธะ
ุ ทรงพระคณทั
ุ ง ๙ ประการ ตรั ส
ธรรม บัญญัติวินัยไว้ ด้วยดี ทรงเป็ นผ้ ูนําทางทีแสดงให้ เห็นว่ า มนุษย์ คือ เราทกคนนี
หากฝึ กตนด้ วยดี ก็
ุ
สามารถเข้ าถึงภมิู ธรรมสงสดบริ
ู ุ สุ ทธิหลดพ้
ุ นได้ ดังทีพระองค์ ได้ ทรงบําเพ็ญไว้ เป็ นแบบอย่ าง” ในความ
่ ทําให้คุม้ ครองอินทรี ยท์ งั ๖ จากกเลสทั
ิ
ศรัทธา ปสาทะ เลือมใส ดังกลาวนี
งหลาย เพือให้ดบั ทุกข์ได้ ด้วย
่
ความนึ กคิดดําริ ทีจะทําแตความดี
บุญกุศล ปฏิบตั ิธรรมด้วยการเจริ ญภาวนา คือ “บญ
ุ –ฌาน–ญาณ” ด้วย
่
ั ญญาวิมุตติ อนึ ง “กัมมัสสกตาปัญญา” หรื อ “กัมมัสสกตาญาณ” อันมีสมุฏฐาน
อํานาจแหงเจโตวิ
มุตติกบปั
มาจาก “ปัญญาเห็นธรรม–ดวงตาเห็นธรรม” โดยการเจริ ญ “ปฏิจจสมปบาท
๑๒” และ “ปฏิจจสมปปั
ุ
ุ นน
ํ
ธรรม” ทังหลาย ซึ งปฏิสังยุตด้วย “ปัจจยปริคคหญาณ” (ข้อ ๒ ในญาณ ๑๖) คือ กาหนดรู
้สมุทยั สัจจ์ได้ จน
รวมถึง “จตปปาตญาณ
–ทิพพจักขญาณ
ุ ู
ุ ” (ข้อ ๒ ในวิชชา ๓) คือ มีตาทิพย์อนั เป็ นทัสสนะทีเห็ นหยังรู ้ได้
นอกจากนี ถ้าผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนานัน มีปรี ชาสามารถในการเจริ ญ “นามรปปริ
ู จเฉทญาณ” (ข้อ ๑ ในญาณ
ํ
๑๖) คือ กาหนดรู
้ทุกขสัจจ์ได้ รวมทัง “ปพเพนิ
วาสานสสติ
ุ
ุ ญาณ” (ข้อ ๑ ในวิชชา ๓) คือ ระลึกชาติได้ และ
นอกจากนี ยิงมีสามารถด้วยปั ญญาเห็ น “นามรู ป–สั งขารทังหลาย–ขันธ์ ๕” โดยไตรลักษณ์ คือ “สั มมสน
ํ
ญาณ” (ข้อ ๓ ในญาณ ๑๖) หมายถึง กาหนดรู
้มรรคสัจจ์ ทีสัปยุตต์ดว้ ย “อาสวักขยญาณ” (ข้อ ๓ ในวิชชา ๓)
่ จะกาวหน้
้
คือ ความตรัสรู ้ กอนที
าไปสู่ “วิปัสสนาญาณ ๙–อนปัุ สสนา ๗–อนปัุ สสนา ๑๐–มหาวิปัสสนา ๑๘”
ทีจะข้ามไปสู่ อริ ยภูมิโดย “โลกตตรธรรม
๙” ได้แก่ “อริ ยมรรค ๔–สามัญผล ๔–นิพพาน ๑” เพราะฉะนัน
ุ
่ าหน้าทีเป็ นสามัญสํานึ กทีแยกแยะความตางระหวาง
่
่
“กัมมัสสกตาปั ญญา–กัมมัสสกตาญาณ” นัน ยอมทํ
่
่่
็ แตยอม
่่
“อกศลธรรม
” กบั “กศลธรรม
” ทีจะกอกรรมไมวาจะเป็
น กายกรรม วจี กรรม หรื อ มโนกรรม กตาม
ุ
ุ
เลือกประพฤติปฏิบตั ิดว้ ยเจตนาเป็ น กายสุจริ ต ๓ วจีสุจริ ต ๔ และ มโนสุจริ ต ๓ มากกวา่ (กุศลกรรมบถ ๑๐)
่ ่ องงมงาย หรื อไมมี่ เหตุผลทีเป็ นตรรกหรื อวิทยาศาสตร์แตประการ
่
ความเชือในเรื อง “กฎแห่ งกรรม” ไมใชเรื
ใด พระพุทธองค์ทรงค้นพบและเห็ น เรื องนี ด้ว ย “ญาณทัสสนะ–ยถาภตญาณทั
สสนะ” ที ประกอบด้ว ย
ู
“จักขุ–ญาณ–วิชชา–ปั ญญา–แสงสว่ าง” ซึ งเป็ นพระปรี ชาสามารถในการหยังรู ้ทีเห็ น “อริ ยสั จจธรรม” ที
่
่ นอื น และยอมเป็
่
แนนอน
ไมเป็
นความจริ ง ตาม “สภาวธรรมแห่ ง ปรมั ต ถสั จ จะเนื องในโลกตตรภมิ
ุ
ู ”
(โลกุตตรธรรม ๙–โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗–อาสวักขยญาณ) และเหนื ออืนใด ประการสําคัญ พระธรรมของ
พระพุทธองค์นนั เป็ น “ความจริงตามเป็ นจริง” ทีอยู่เหนือข้ อจํากัดทางเวลา ไม่ ว่าจะเป็ นเมือใด สมัยใด ก็ยงั
เป็ นความจริ งโดยปรมัตถ์ ตลอดไป ด้วยประการฉะนี.
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