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ความสํ าคัญของบทความ
ิ
ความรู ้ความเข้าใจทีเกดความเชื
อ ทัศนคติ ความคิดเห็น ทีมีต่อโลกสรรพสิ งทังหลาย ทําให้บุคคลนัน แสดง
่
พฤติกรรมออกมาแตกตางจากผู
อ้ ืน ในกระบวนการคิดนัน จะมีขนั ตอนโดยทัวไป ๔ ทักษะ ได้แก่ (๑) การ
วิเคราะห์ (๒) การเปรี ยเทียบ (๓) การเทียบเคียง (๔) การสังเคราะห์ ตามสมมติฐานในทางพระพุทธศาสนา
ิ
่
ิ
่ นธุ์ ไมวาจะเป็
่่
นเผาพั
นความสุ ขหรื อความ
นัน การเกดใหมในชาติ
ปัจจุบนั มนุษย์มีกรรมเป็ นแดนเกดและเป็
่ ็ ยกวา่ “สงสารทกข์
่
ที เรี ยกวา่ “ภวจักร”
ทุกข์ในโลกนี ตางกเรี
ุ ” ที หมุนเวียนอยู่ในกระแสแหงโลกธรรม
ิ วงเวียนกรรม วงเวียนวิบาก ฉะนัน การ
ดังเชน่ ทุกข์ทงั หลายทีหมุนเวียนใน “วัฏฏะ ๓” ได้แก่ วงเวียนกเลส
ครองชีวิตามคลองธรรม “ธัมมานธัุ มมปฏิปัตติ” จึงเป็ นเรื องหลักในการเป็ นชาวพุทธ ได้แก่ (๑) พฤติกรรมที
ิ
ิ
ิ
สะอาดบริ สุทธิ เกดจากการรั
กษาศีล (๒) จิตใจทีเบิกบาน เกดจากการเจริ
ญสมาธิ (๓) ความรอบรู ้ เกดจาก
การเจริ ญปั ญญา ซึ งเรี ยกวา่ “ไตรสิ กขา” โดยศึกษาปฏิบตั ิไปตามลําดับ (อนุปุพพสิ กขา) ได้แก่ “ศีล–สมาธิ–
ิ
ิ งหลาย
ปัญญา” ซึ งกจทางศาสนาทั
งหมด กคื็ อ ข้อประพฤติปฏิบตั ิทีนําไปสู่ ความบริ สุทธิหมดจดจากกเลสทั
ิ ญญาเห็ นธรรมใน “อริ ยสั จจธรรม–อริ ยสั จจ์ ๔” ได้แก่
ด้วยการเจริ ญ “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” เพือให้เกดปั
“ทกข์
ุ –สมทัุ ย–นิ โรธ–มรรค” ซึ งต้องเป็ นไปตามครรลองธรรม คือ “ทางสายกลายแห่ งปั ญญา” ทีเรี ยกวา่
“มัชฌิมาปฏิปทา” นันคือ (๑) เริ มด้ วยปั ญญา (๒) ดําเนินด้ วยปั ญญา (๓) นําไปสู่ปัญญา ตามลําดับ ดังนัน ข้อ
่
นแนวทางและแนวคิ ดที
ประพฤติ ปฏิบตั ิ แหง่ “ธั มมานธัุ มมปฏิปทา” (ปฏิ บตั ิ ธรรมถูกหลัก) นัน ยอมเป็
ถูกต้อง อันสงเคราะห์ให้เข้าถึง “กระแสแห่ งพระนิพพาน” ได้ อันเป็ นปรมัตถประโยชน์ในพระธรรมวินยั นี
อนึ ง ลักษณะองค์รวมของพุทธปั ญญาญาณนัน กคื็ อ “วิปัสสนาภมิู–ปั ญญาภมิู” อันเป็ นปั ญญาในสมาธิ
ั ญญาในวิปัสสนา (วิปัสสนาพละ–ปั ญญาวิมุตติ) ได้แก่ ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–
(สมถพละ–เจโตวิมุตติ) กบปั
ธาตุ ๑๘–อิ นทรี ย์ ๒๒–อริ ยสั จจ์ ๔–ปฏิ จจสมุปบาท ๑๒ (ปฏิ จจสมุปปั นนธรรมทังหลาย) ซึ งต้องอาศัยองค์
ความรู ้อนั เป็ นปั ญญาตรัสรู ้ “ฌานวิโมกข์ –ญาณวิโมกข์ ” โดยสามารถแหง่ “สั มมสนญาณ–วิปัสสนาญาณ ๙”
(การทุบขันธ์ ๕–วุฏฐานคามิ นีปฏิปทา) อันเป็ น ปั ญญาเห็ นนามรู ปโดยไตรลักษณ์ (อนปัุ สสนาญาณ ๓:
อนิ จจานุปัสสนายถาภูตญาณ–ทุกขานุปัสสนายถาภูตญาณ–อนัตตานุปัสสนายถาภูตญาณ) ทีเป็ นปทัฏฐาน
ให้ถึง “อริยมรรค ๔” และ “สามัญผล ๔” พร้อมด้วย “อาสวักขยญาณ” (ปั จจเวกขณญาณ) นันคือ ปั ญญาใน
่
่ เป็ น “อานันตริกสมาธิญาณ” จน
การตัดอาสวะขาด เพราะความบริ สุทธิแหงสมาธิ
อนั เป็ นเหตุไมฟุ้่ งซาน
่
เข้าถึ ง “สั จจภาวะแห่ งนิ พพาน” ตามลําดับ กลาวโดยสรุ
ป ในทุ กขันตอนของการปฏิ บตั ิ ธรรม มี “ศี ล–
่ มมาปฏิปทาอันยิง.
สมาธิ–ปัญญา” (โพธิปักขิยธรรม ๓๗) อันเป็ น “ปัญญาธรรม” สําคัญแหงสั
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หน้า ๑

บทความที ๗๒ ประจําปี ๒๕๕๘ – ลักษณะองค์ รวมแห่ งพทธปั
ุ ญญาญาณ
่ ั
มนุษย์เป็ นสัตว์สังคม การมีปฏิสัมพันธ์ระหวางกนในสั
งคม ทีเรี ยกวา่ “กิจกรรมทางสั งคม” จึง
่ ระดับฐานะทางสังคมตามอัตภาพทีเป็ นอยู่ แตในทุ
่ กมิติความสัมพันธ์ในสังคม ใชวาจะมี
่่
เป็ นปั จจัยทีบงชี
ั กประการ ทีเรี ยกวา่ “วัฒนธรรมกลาง” (Global Culture) ระหวางทุ
่ กสังคม แตในสามั
่
ความเหมือนกนทุ
ญ
่ จารณาสรรพสิ งตางๆ
่ ทีเกดอยู
ิ ร่ อบด้านถึง “ความเป็ นสากล” (Universality) หรื อ
สํานึกของมนุษย์นนั ยอมพิ
่ ั ทังเกดขึ
ิ นด้วยกนพร้
ั อมเป็ นอันเดียว ในขณะเดียวกนันัน บุคคลแตละ
่
“สหวตติ
ุ ” คือ มีความเป็ นไปรวมกน
่ ความแตกตางเฉพาะตน
่
คนหรื อ “ปัจเจกชน” (Individuals) นัน ยอมมี
ทีเรี ยกวา่ “ลักษณะเฉพาะ–ปัจจัตตัง
่ ั
่
่ น เกดจาก
ิ
ลักษณะ” (Uniqueness) สภาวะทีแตกตางกนระหวางหนวยนั
“ความแปรปรวน–วิปริ ณาม”
่ ยง ความไมยั่ งยืน ความไม่
(Change) คือ ความผันแปรเปลียนแปลงเรื อยไป ความเป็ นอนิจจตา ความไมเที
ิ นภายในสิ งมีชีวิต ไมวา
่ ่ “รปธรรม
คงที สภาพทีเป็ นทุกข์ในขณะเดียวกนั ความเปลียนแปลงทีเกดขึ
–อรปู
ู
็ เรี ยกวา่ “ปริ วัฏฏ์ –ปริ วรรต” (Transformation)
สั นตตินทรี ย์” หรื อ “นามธรรม–อรปสั
ู นตตินทรี ย์” กตาม
่ ็ นปั จจัยรวม
่
ฉะนัน “ความเหมือนกัน” (Homogeneity) กบั “ความแตกต่ างกัน” (Heterogeneity) ตางกเป็
(สหชาตปั จจัย) ทีทําให้เกดิ “ลักษณะสากล–ลักษณะร่ วม” กบั “ลักษณะเฉพาะ–ปั จจัตตังลักษณะ” ทีมีขึน
่ ยวกนและระหวางหนวยตางๆ
ั
่
่ ่ ภายนอก และในทํานองเดียวกนั องค์ความรู ้ทีเกดขึ
ิ นภายใน
ภายในหนวยเดี
่ มีแหลงกาเนิ
่ ํ ดความรู ้มาจาก “รปสั
บุคคลใดบุคคลหนึ งตามนัยทางพระพุทธศาสนานัน ยอม
ู นตติ–รปขั
ู นธ์ :
รู ป” (รู ปกลาป–มหาภูต ๔–อุปาทายรู ป ๒๔) กบั “อรปสั
ู นตติ–นามขันธ์ : เวทนา –สั ญญา –สั งขาร –
วิญญาณ” (นาม–จิต ๘๙–เจตสิ ก ๕๒) คําวา่ “ความรู้ ” (Knowledge) หมายถึง ความเข้าใจ ความเชือ ความ
ศรั ทธา ความเลือมใส ทัศนคติ วิสัยทัศน์ พฤติกรรม เพราะฉะนัน องค์ความรู ้ในพระพุทธศาสนานัน จะ
่ หยาบทีสุ ด คือ (๑) “รปธรรม
–รปกลาป
–รปู” (รู ปชีวิตินทรี ย)์ จนไปถึง
จําแนกแยกธรรมทังหลาย จากสวนที
ู
ู
่ ละเอียดทีสุ ด คือ (๒) “นามธรรม–จิต (เจตสิ ก)–นาม” (อรู ปชีวิตินทรี ย)์ และ (๓) “ยถาภตญาณทั
สวนที
ส
ู
สนะ” (ความรู ้เห็นด้วยปั ญญาตามเป็ นจริ ง) อันเป็ นเหตุปัจจัยทีทําให้เกดิ “พทธปั
ุ ญญาธรรม” (พุทธะ–ความ
เป็ นพระพุทธเจ้า ความเป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หรื อความเป็ นพระอรหันตขีณาสพ) คือ “จักขุ–
ั
–
ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” ทีเรี ยกวา่ “พระสั พพัญ ูคุณ” (ความรู ้ทวั ถ้วนไมจํ่ ากดขอบเขตและเวลา
่ ญญา = พระสัพพัญ ูญาณ–สมันตจักขุ) ดังรายละเอียดตอไปนี
่
ความรู ้แจ้ง–คุณวิเศษยิงแหงอภิ
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คําวา่ “จักขุ ๕” (The Five Eyes of the Blessed One) หมายถึง พระจักษุอันเป็ นสมบัติของพระผู้มีพระภาค
เจ้ า ได้แก่
(๑) “มังสจักขุ” (The Powerful and Sensitive Physical Eye = ตาเนือ) คือ ทรงมีพระเนตรอันงาม มี
่ ไว และเห็นไกล
อํานาจ เห็นแจมใส
่ กนั
(๒) “ทิพพจักขุ” (The Divine Eye = ตาทิพย์ ) คือ ทรงมีพระญาณอันเห็นหมู่สตั ว์ผเู ้ ป็ นไปตางๆ
ด้วยอํานาจกรรม
(๓) “ปัญญาจักขุ” (The Wisdom Eye = ตาปั ญญา) คือ ทรงประกอบด้วยพระปั ญญาคุณยิงใหญ่ เป็ น
เหตุให้สามารถตรัสรู ้อริ ยสัจจธรรม เป็ นต้น
(๔) “พทธจั
ุ กขุ” (The Buddha Eye = ตาพระพุทธเจ้ า) คือ ทรงประกอบด้วยอินทริ ยปโรปริ ยตั ต
่
ญาณ และอาสยานุสยญาณ เป็ นเหตุให้ทรงทราบอัธยาศัยและอุปนิสยั แหงเวไนยสั
ตว์ แล้วทรง
่ ยังพุทธกจให้
ิ บริ บูรณ์
สังสอนแนะนําให้บรรลุคุณวิเศษตางๆ
(๕) “สมันตจักขุ” (All–Seeing Eye = ตาเห็นรอบ) คือ ทรงประกอบด้วยพระสัพพัญ ุตญาณ
(Omniscience) อันหยังรู ้ธรรมทุกประการ
คําวา่ “ญาณ ๑๖” (Insights) หมายถึง ปรี ชาหยังรู้ ความหยังรู้ อันเป็ นความสามารถรู้ เห็นในภูมิแห่ งวิปัสสนา
ั ฏฐาน ได้แก่
นันคือ ญาณในวิปัสสนากมมั
ํ
(๑) “นามรปปริ
าแนกรู ้นามและรู ป
ู จเฉทญาณ” —ญาณกาหนดจํ
ํ
(๒) “ปัจจยปริคคหญาณ” —ญาณกาหนดรู
้ปัจจัยของนามและรู ป
ํ
(๓) “สั มมสนญาณ” —ญาณกาหนดรู
้ดว้ ยพิจารณาเห็นนามและรู ปโดยไตรลักษณ์
ิ
่ นธ์ ๕
(๔) “อทยั
บไปแหงขั
ุ พพยานปัุ สสนาญาณ” —ญาณอันตามเห็นความเกดและความดั
(๕) “ภังคานปัุ สสนาญาณ” —ญาณอันตามเห็นความสลายไปหมดของสังขารทังหลาย
่ ว
(๖) “ภยตปัู ฏฐานญาณ” —ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็ นของนากลั
(๗) “อาทีนวานปัุ สสนาญาณ” —ญาณอันคํานึงเห็นโทษ
่
(๘) “นิพพิทานปัุ สสนาญาณ” —ญาณอันคํานึงเห็นด้วยความหนาย
่ นไปเสี ย
(๙) “มญจิ
ุ ตุกัมยตาญาณ” —ญาณอันคํานึงด้วยใครจะพ้
(๑๐) “ปฏิสังขานปัุ สสนาญาณ” —ญาณอันคํานึงพิจารณาทบทวนเพือหาทาง
่ งขาร
(๑๑) “สั งขารเปกขาญาณ
” —ญาณอันเป็ นไปโดยความเป็ นกลางตอสั
ุ
่
(๑๒) “สั จจานโลมิ
” —ญาณยอนุโลมแกการหยั
งรู ้อริ ยสัจจ์
ุ กญาณ–อนโลมญาณ
ุ
(๑๓) “โคตรภญาณ
ู ” —ญาณครอบโคตร
(๑๔) “มัคคญาณ” —ญาณในอริ ยมรรค
(๑๕) “ผลญาณ” —ญาณในอริ ยผล
(๑๖) “ปัจจเวกขณญาณ” —ญาณหยังรู ้ดว้ ยการพิจารณาทบทวน
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คําวา่ “ปัญญา ๓” (Wisdom) หมายถึง ความรอบรู้ –ความรู้ ทัว–ความเข้ าใจ–ความรู้ ซึง ได้แก่
ิ
่ โสมนสิ การทีตังขึนใน
(๑) “จินตามยปัญญา” คือ ปัญญาเกดจากการคิ
ดพิจารณา ปัญญาสื บแตโยนิ
ตนเอง
ิ
่ ยน ปัญญาสื บแตปรโตโฆสะ
่
(๒) “สตมยปั
ญญา” คือ ปัญญาเกดจากการสดั
บเลาเรี
ุ
ิ
่
(๓) “ภาวนามยปัญญา” คือ ปัญญาเกดจากการปฏิ
บตั ิบาํ เพ็ญ ปัญญาสื บแตปั่ ญญาสองอยางแรกนั
น
แล้วหมันมนสิ การในประดาสภาวธรรม
คําวา่ “วิชชา ๓” (Supernormal Knowledge) หมายถึง ความรู้ แจ้ ง–ความรู้ วิเศษ ได้แก่
่
(๑) “ปพเพนิ
วาสานสสติ
ระลึกชาติได้
ุ
ุ ญาณ” คือ ญาณเป็ นเหตุระลึกขันธ์ทีอาศัยอยูใ่ นกอนได้
ํ
่ ตว์ทงั หลาย อันเป็ นไป
(๒) “จตปปาตญาณ
–ทิพพจักขญาณ
้จุติและอุบตั ิแหงสั
ุ ู
ุ ” คือ ญาณกาหนดรู
่
ิ
ตามกรรม เห็นการเวียนวายตายเกดของสั
ตว์ทงั หลาย
่
(๓) “อาสวักขยญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ในธรรมเป็ นทีสิ นไปแหงอาสวะทั
งหลาย ความรู ้ทีทําให้สินอา
สวะ ความตรัสรู ้
คําวา่ “วิชชา ๘” (Supernormal Knowledge) หมายถึง ความรู้ แจ้ ง–ความรู้ วิเศษ ได้แก่
(๑) “วิปัสสนาญาณ” คือ ญาณในวิปัสสนา ญาณทีเป็ นวิปัสสนา นันคือ ปัญญาทีพิจารณาเห็นสังขาร
ั
่ องกนั
คือ นามรู ปโดยไตรลักษณ์ มีต่างกนออกไปเป็
นชันๆ ตอเนื
(๒) “มโนมยิทธิ” คือ ฤทธิ สาํ เร็ จด้วยใจ ฤทธิทางใจ คือ นิรมิตกายอืนออกจากกายนี ดุจชักไส้จาก
หญ้าปล้อง ชักดาบจากฝัก หรื อชักงูออกจากคราบ
(๓) “อิทธิวธิ า–อิทธิวธิ ิ” คือ แสดงฤทธิต่างๆ ได้
(๔) “ทิพพโสต” คือ หูทิพย์ ญาณพิเศษทีทําให้ฟังอะไรได้ยนิ หมดตามปรารถนา
ํ
(๕) “เจโตปริยญาณ” คือ ความรู ้ทีกาหนดใจผู
อ้ ืนได้
(๖) “ปพเพนิ
วาสานสสติ
ุ
ุ ” คือ ระลึกชาติได้ หยังรู ้ในเรื องในอดีตได้ หรื อ “อตีตังสญาณ” คือ ญาณ
่ องมาได้
หยังรู ้ส่ วนอดีต รู ้อดีตและสาวหาเหตุปัจจัยอันตอเนื
่ ไ้ ด้อภิญญาทังหลาย
(๗) “ทิพพจักขุ” คือ จักษุทิพย์ ตาทิพย์ ญาณพิเศษของพระพุทธเจ้า และทานผู
่ กนเพราะอํ
ั
ทําให้สามารถเล็งเห็นหมู่สตั ว์ทีเป็ นไปตางๆ
านาจกรรม หรื อ “อนาคตังสญาณ” คือ
ิ บตอไปได้
่
ญาณหยังรู ้ส่วนอนาคต รู ้อนาคต หยังผลทีจะเกดสื
และ “ปั จจุปปั นนังสญาณ” คือ
ํ
ญาณหยังรู ้ส่ วนปั จจุบนั รู ้ปัจจุบนั กาหนดได้
ถึงองค์ประกอบและเหตุปัจจัยของเรื องทีเป็ นไป
อยู่
(๘) “อาสวักขยญาณ” คือ ความรู ้ทีทําให้สินอาสวะ ด้วยพระสัพพัญ ูคุณทีรู ้เห็นหรื อหยังรู ้ทงั
“โลกิยคุณ” และ “โลกุตตรคุณ”
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คําวา่ “แสงสว่ าง–อาโลกสั ญญา” หมายถึง (๑) “การเจริ ญทิพจักขุญาณ” ในอนาคตอัทธาด้วย “อนาคตังส
ิ บตอไปได้
่
หรื อในปัจจุบนั นัทธา ด้วย “ปั จจุป
ญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนอนาคต รู ้อนาคต หยังผลทีจะเกดสื
ํ
ปั นนังสญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนปั จจุบนั รู ้ปัจจุบนั กาหนดได้
ถึงองค์ประกอบและเหตุปัจจัยของเรื องที
ํ
่
เป็ นไปอยู่ (๒) ความสําคัญในแสงสว่ าง (๓) กําหนดหมายแสงสว่ าง คือ ตังความกาหนดหมายวากลางวั
นไว้
ั งในเวลากลางวันและกลางคืน เป็ น “วิธีแก้ง่วง” อยางหนึ
่
ในใจ ให้เหมือนกนทั
ง เรี ยกวา่ “มิทธะ” หมายถึง
่ ความงวงซึ
่
่
่ ม ความเฉือยชา ความซบเซา ความหาวนอน ความ
ความไมสมประกอบ
ความไมควรแกงาน
่ ความหลับ กริิ ยาทีหลับ ภาวะทีหลับแหงเจตสิ
่
หลับ ความโงกงวง
ก นันคือ “โสณฺฑํ” ได้แก่ “ง่ วง” คือ
“มานะ” หรื อ “อติมานะ” คือ “ย่ อมทะนงตัว ย่ อมดูหมินด้ วยอํานาจมานะ” นันคือ “มนสิการอาโลกสัญญา”
ดังนี
“อาโลกส ฺญํ มนสิ กโรติ” ความวา่ ทําไว้ ในใจถึงแสงสว่ าง มีแสงสว่ างแห่ งดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
และแก้ วมณี เป็ นต้ น ทังกลางวันหรื อกลางคืนว่ า “อาโลโก” ดังนี (พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย
ปาฏิกวรรค เลม่ ๓ ภาค ๒ - หน้าที 325 FILE 16) หรื อ “มีอาโลกสั ญญา” นันคือ “สั ญญา”
หมายถึง การจํา–กิริยาทีจํา–ความจํา และ “สั ญญา” นี สว่ างเปิ ดเผย–บริ สุ ทธิ–ผ่ องแผ้ ว ด้วยเหตุ
นัน จึงเรี ยกวา่ “มีอาโลกสัญญา” (พระอภิธรรมปิ ฎก วิภงั ค์ เลม่ ๒ ภาค ๒ - หน้าที 301 FILE 78)

๕๔. อรรถกถาทิพจักขญาณนิ
ทเทส
ุ
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๑ - หน้าที 1023 FILE 68)
่
[๒๕๗] พึงทราบวินิจฉัยในทิพจักขุญาณนิทเทส ดังตอไปนี
บทวา่ “อาโลกส ฺญํ มนสิ กโรติ –มนสิ การอาโลกสัญญา” คือ มนสิ การแสงพระอาทิตย์ พระจันทร์และแกว้
่ ทานกลาววา
่
่ ่ “มนสิ การ
มณี ทังกลางวันกลางคืนวา่ “อาโลโก–แสงสว่ าง” อนึง เมือมนสิ การอยางนี
อาโลกสัญญา เพราะยังสัญญาให้ เป็ นไปในใจว่ า อาโลโก”
่ แล้ว ตังสัญญาวา่
บทวา่ “ทิวาส ฺญํ อธิฏฺ ฐาติ –ตังสัญญาว่ าเป็ นกลางวัน” คือ มนสิ การอาโลกสัญญาอยางนี
“กลางวัน”
บทวา่ “ยถา ทิวา ตถา รตฺตึ –กลางวันฉันใด กลางคืน ฉันนัน” คือ “มนสิ การแม้ กลางคืนเหมือนเห็นแสง
สว่ างในกลางวันฉะนัน”
บทวา่ “ยถา รตฺตึ ตถา ทิวา – กลางคืนฉันใด กลางวัน ฉันนัน” คือ “มนสิ การแม้ กลางวันเหมือนเห็นแสง
สว่ างในกลางคืน ฉะนัน”
บทวา่ “อิติ วิวฏเฏน
ฺ เจตสา – มีใจเปิ ดเผยแล้ ว” คือ “มีใจมิได้ ปกปิ ดอย่ างนี”
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อรรถกถาโมคคัลลานสตรที
ู ๘
(พระสุ ตตันตปิ ฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม่ ๔ - หน้าที 186–187 FILE 37)
่
“โมคคัลลานสตรที
ู ๘” มีวินิจฉัยดังตอไปนี
บทวา่ “จปลายมาโน” ความวา่ “พระมหาโมคคัลลนะ เข้ าไปอาศัยหมู่บ้านนัน กระทําสมณธรรมในไพร
สณฑ์ แห่ งหนึง มีร่างกายลําบากเพราะถูกความเพียรในการจงกรมตลอด ๗ วัน บีบคัน จึงนังโงกง่ วง
อยู่ในท้ ายทีจงกรม”
บทวา่ “จปลายสิ โน” แกเป็้ น “นิทฺทายสิ นุ” แปลวา่ “เธอง่ วงหรื อ”
บทวา่ “อนมชฺ
ุ ชิตฺวา” แปลวา่ “ลูบคลําแล้ ว”
่ อบรรเทาความงวง
่
บทวา่ “อาโลกส ฺญ”ํ ได้แก่ ความสําคัญในความสวางเพื
่ นกลางวัน
บทวา่ “ทิวาส ฺญ”ํ ได้แก่ ความสําคัญวาเป็
บทวา่ “ยถา ทิวา ตถา รตฺต”ึ ความวา่ “เธอตังความสําคัญว่ าสว่ างในกลางวันฉั นใด เธอตังความสําคัญว่ า
สว่ างนัน แม้ ในกลางคืนก็ฉันนัน” คําวา่ “ยถา รตฺตึ ตถา ทิวา” ความวา่ “เธอตังความสําคัญว่ า สว่ างใน
กลางคืนฉันใด เธอตังความสําคัญว่ าสว่ างนันแม้ ในกลางวันฉันนัน”
บทวา่ “สปฺปภาสํ ” ความวา่ “เธอพึงให้ จิตเป็ นไปพร้ อมกับแสงสว่ าง เพือประโยชน์ แก่ ทิพยจักขุญาณ”
บทวา่ “ปจฺฉาปเรส
ุ ฺญ”ี ความวา่ “ผู้มีสัญญาด้ วยสัญญาอันนําไปทังข้ างหน้ าและข้ างหลัง”
่
บทวา่ “อนฺโตคเตหิ อินฺทฺริเยหิ” ได้แก่ ด้วยอินทรี ย ์ ๕ อันไมฟุ้่ งซานไปในภายนอกอั
นเข้ามาตังอยูใ่ นภายใน
่ น
เทานั
บทวา่ “มิทฺธสขํุ” ได้แก่ “ความสุขอันเกิดแต่ ความหลับ” พระผูม้ ีพระภาคเจ้า แสดงกรรมฐานเครื องบรรเทา
่ ่
ความงวงแกพระเถระ
ด้วยฐานะมีประมาณเทา่นี
บทวา่ “โสณฺฑํ” ได้แก่ “ง่ วง” คือ “มานะ” [บทวา่ “อติม ญ
ฺ เต” ความวา่ “ย่ อมทนงตัว คือ ย่ อมดูหมินด้ วย
อํานาจมานะ”]
อรรถกถาอทายี
ุ สู ตร
(พระสุ ตตันตปิ ฎก อังคุตรนิกาย ปั ญจก-ฉักกนิบาต เลม่ ๓ - หน้าที 604 FILE 36)
่
พึงทราบวินิจฉัยในอุทายีสูตรที ๙ ดังตอไปนี
:บทวา่ “อทายี
ุ ” ได้แก่ พระโลฬุทายีเถระ
บทวา่ “สณามหํ
อาวโส
ุ
ุ ” ความวา่ “ดูก่อนอาวุโส เราไม่ ใช่ คนใบ้ เราได้ ยินพระดํารั สของพระผู้มีพระภาคเจ้ า
แต่ เรายังใคร่ ครวญปั ญหาอยู่”
บทวา่ “อธิจิตฺต”ํ ได้แก่ สมาธิ จิต และ วิปัสสนาจิต (ญาณทัสสนะ–จิตตัววิปัสสนา)
่ สติ กลาวคื
่ อ ฌานทัง ๓ นี
บทวา่ “อิทํ ภนฺเต อนสฺุ สติฏฺ ฐานํ” ความวา่ เหตุแหงอนุ
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่ . บทวา่ “อิริยมานํ” ได้แก่ อยู่ บทวา่ “พฺรหฺ มปเถ”
[บทวา่ “สมาหิ ต”ํ ได้แก่ ตังมันแล้วด้วยสมาธิทงั สองอยาง
ได้แก่ ในทางอันประเสริ ฐทีสุ ด คือ ในทางแห่ งอมตนิพพาน บทวา่ “จิตฺตสฺ สูปสเม รตํ” ได้แก่ ผูร้ ะงับ
นิวรณ์ ๕ ด้วย ปฐมฌาน ระงับวิตกวิจารด้วย ทุติยฌาน ระงับปี ติดว้ ย ตติยฌาน ระงับสุ ขและทุกข์ดว้ ย จตุตถ
ฌาน แล้วยินดี คือยินดียงิ ใน ความสงบของจิต (จิตตวิเวก) นัน.] อ้างอิงใน (พระสุ ตตันตปิ ฎก อังคุตรนิกาย
ปั ญจก-ฉักกนิบาต เลม่ ๓ - หน้าที 651–652 FILE 36)
่
่ นไปเพือประโยชน์แกการอยู
บทวา่ “ทิฏฺ ฐธมฺมสขวิ
เ่ ป็ นสุ ข ในอัตภาพนี
ุ หาราย สํ วตฺตติ” ความวา่ ยอมเป็
่ น
เทานั
ิ นใน “อาโลกนิมิต”
บทวา่ “อาโลกส ฺญ”ํ ได้แก่ สัญญาทีเกดขึ
บทวา่ “ทิวาส ฺญํ อธิฏฺ ฐาติ” ได้แก่ ตังสัญญาไว้วา้ กลางวัน
บทวา่ “ยถา ทิวา ตถา รตฺต”ึ ความวา่ “ในเวลากลางวัน เธอ “มนสิการอาโลกสัญญา” โดยประการใด แม้ ใน
เวลากลางคืน ก็ “มนสิการอาโลกสัญญา” นัน อย่ างนันเหมือนกัน”
บทวา่ “ยถา รตฺตึ ตถา ทิวา” ความวา่ “ในเวลากลางคืน เธอ “มนสิการอาโลกสัญญา” อย่ างใด แม้ ในเวลา
กลางวัน ก็ “มนสิการอาโลกสัญญา” นันอย่ างนัน เหมือนกัน”
บทวา่ “วิวเฏน” ได้แก่ ปรากฏแล้ว
บทวา่ “อปริโยนทฺเธน” ความวา่ “จะถูกนิวรณ์ รึงรั ดไว้ กห็ าไม่ ”
บทวา่ “สปฺปภาสํ จิตฺตํ ภาเวติ” ความวา่ เพิมพูนจิตพร้อมด้วย “แสงสว่ าง” คือ ยังจิตนันให้เจริ ญ เพือ
ประโยชน์แก่ “ทิพยจักษญาณ
ุ ” (ทิพพจักขุญาณ) กคํ็ าใดทีพระอานนทเถระเจ้ากราบทูลวา่ “อา
่
่
ํ ด “ถีนมิทธะ”
โลกส ฺญํ มนสิ กโรติ” คํานัน พึงเข้าใจวา่ ทานกลาวหมายเอา
“อาโลกสั ญญา” ทีกาจั
่
ออกไป ไมควรเข้
าใจวา่ หมายเอา “อาโลกสั ญญา” คือ “ทิพยจักษญาณ
ุ ”
่
กลาวโดยสรุ
ป “แสงสว่ าง” หมายถึง การเจริ ญ “อาโลกสั ญญา” โดยนัยวา่ “สั ญญา” หมายถึง การจํา–กิริยาที
จํา–ความจํา และ “สั ญญา” นี สว่ างเปิ ดเผย–บริ สุทธิ –ผ่ องแผ้ ว โดยมีพลังอํานาจแหง่ “ทิพพจักขญาณ
ุ ” (หรื อ
ํ
่ าอะไรกได้
็ คล้ายเป็ นเครื องเตือนสติ–อนุสติประกอบความตืน) เพราะ
ความนึกคิดทีกาหนดไว้
ในใจวาจะทํ
ํ
่ “กลางวัน
ด้วยการตังใจมันไว้ คือ กําหนดหมายแสงสว่ างแห่ งปั ญญาหยังรู้ นันคือ ตังความกาหนดหมายวา
ไว้ ในใจ ให้ เหมือนกันทังในเวลากลางวันและกลางคืน” ด้วยขันตอนดังนี
(๑) “ตังสัญญาว่ าเป็ นกลางวัน”
(๒) “กลางวันฉันใด กลางคืน ฉันนัน”
(๓) “กลางคืนฉั นใด กลางวัน ฉันนัน”
(๔) “มีใจเปิ ดเผยแล้ ว มีใจมิได้ ปกปิ ดอย่ างนี”
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่
อนึ ง การเจริ ญ “อาโลกสั ญญา” นัน จัดเป็ นขันหนึ งในการเริ มเจริ ญสมาธิ เพือดับความงวงนอน
ทีเรี ยกวา่
“มิทธะ” หมายถึง ความไม่ สมประกอบ ความไม่ ควรแก่ งาน ความง่ วงซึ ม ความเฉื อยชา ความซบเซา ความ
็ ่ ่
หาวนอน ความหลับ ความโงกง่ วง ความหลับ กิริยาทีหลับ ภาวะทีหลับแห่ งเจตสิ ก ซึ งกไมตางไปจากการ
ประกอบความตืนเพือการปฏิบตั ิธรรม นันคือ “ชาคริยานโยค
ุ ” (ข้อ ๓ ในอปั ณณกปฏิปทา ๓ คือ ข้อปฏิบตั ิที
่
่
ไมผิ่ ด หรื อปฏิปทาทีเป็ นสวนแกนสารเนื
อแท้ ซึ งจะนําผูป้ ฏิบตั ิให้ถึงความเจริ ญงอกงามในธรรม เป็ นผู ้
่
่ ่
่ ดพลาด ได้แก่ (๑) อิ นทรี ยสั งวร (๒)
ดําเนิ นอยู่ในแนวทางแหงความปลอดพ้
นจากทุกข์อยางแนนอนไมผิ
โภชเนมั ต ตั ญ ุ ต า (๓)ชาคริ ยานุ โ ยค) หมายถึ ง การหมั นประกอบความตื น ไม่ เ ห็ น แก่ นอน คื อ
ขยันหมันเพียร ตืนตัวอยู่เป็ นนิตย์ ชําระจิ ตมิให้ มีนิวรณ์ พร้ อมเสมอทุกเวลาที จะปฏิบัติกิจให้ ก้าวหน้ าต่ อไป
่ มวา่ “อาโลกสั ญญา” เกยวข้
ี องกบั “ทิพพจักขญาณ
นอกจากนี อยาลื
ุ ” อันหมายถึง “ปัจจยปริ คคหญาณ–ธัมม
ฐิติญาณ” นันคือ การเจริ ญในการมนสิ การกรรมฐาน ซึงเป็ น “ความรู้ ในปั จจยาการ” คือ การพิจาณาองค์แหง่
ปั จจัยใน “ปฏิจจสมปบาท
๑๒” ได้แก่ “อวิ ชชา–สั งขาร–วิ ญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–
ุ
ตัณหา–อุปาทาน–ภพ–ชาติ–ชราและมรณะ” (คําวา่ “สฬายตนะ” หมายถึง อายตนะที ๖ หรื อ อายตนะทัง ๖)
ิ ญญาเห็นธรรมตามความเป็ นจริ ง ด้วยปัญญาวา่ “สิงใดสิงหนึงมีความเกิดขึนเป็ นธรรมดา สิงนัน
เพือให้เกดปั
ทังหมดมีความดับเป็ นธรรมดา” เพราะฉะนัน คําวา่ “แสงสว่ าง” จึงหมายถึง “แสงสว่ างแห่ งปัญญาหยังร้ ู ”
ิ
อันเกดจาก
ความหมันเพียรใน “การมนสิ การกรรมฐาน” จิตทีตังมันด้วยแรงอธิ ษฐานแรงกล้า ด้วยศรัทธา
ิ
่ ความตืนตัวเสมอ เพราะเห็นเหตุแหงความเจริ
่
และฉันทะแรงกล้า เข้าใจในกจของตน
ยอมมี
ญ ความสมบูรณ์
ความไพบูลย์ ในธรรมทังหลาย
่
ิ
งหมดนี คือ “ยถาภตญาณทั
สสนะ” ทีเกดจากการเจริ
ญ “อริยมรรคมีองค์ ๘”
ฉะนัน องค์ความรู ้ทีกลาวมาทั
ู
ซึ งทําให้เกดิ “จักขุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” ทีเรี ยกวา่ “พระสั พพัญ ูคณ
ุ ” (ความรู ้ทวั ถ้วนไมจํ่ ากดั
่ ญญา = พระสัพพัญ ูญาณ–สมันตจักขุ) ซึ งมีความ
ขอบเขตและเวลา–ความรู ้แจ้ง–คุณวิเศษยิงแหงอภิ
่
แตกตางจากการพั
ฒนาทักษะกระบวนการคิดขันสู งทีเป็ น “ปัญญาสามัญ–ปัญญาทางวิสัยโลก” อนึง ในทาง
ธรรมนัน “วิชาความรู้ ทีเป็ นด้ านวิสัยโลก” หมายถึง “เดรัจฉานวิชา” เป็ นความรู ้ทีใช้ในการประกอบอาชีพ
่ ่ จริ ตหรื อทุจริ ตกได้
็ เพือตอบสนองความต้องทีจิตใจสหรคตด้วย “กิเลสตัณหา” (ราคะ–โทสะ–โมหะ)
ไมวาสุ
่่
็ วิชาความรู ้ทงั หลายเหลานี
่ ไมได้
่ เป็ นไปเพือการดับกเลส
ิ
ไมวาจะจบการศึ
กษาถึงระดับบัณฑิตศึกษากตาม
่ นการพอกพูนสังสมกเลสราคะหรื
ิ
ทังหลายและกองทุกข์ทงั ปวง แตเป็
ออกุศลมูล “มิจฉาทิฏฐิ ” มากกวา่
่ ็ ดประโยชน์ส่ วนตัว
เพียงแตอ้่ างเกณฑ์ว่า “วิชาประกอบด้ วยจริ ยธรรม” หรื อมีจรรยาบรรณในอาชีพ แตกยึ
่ นจาก “มโนทจริ
เป็ นหลัก จึงหนีไมพ้
ุ ต ๓” หมายถึง ความประพฤติชวั ด้วยใจ ความทุจริ ตทางใจ ได้แก่ (๑)
่ งอยากได้จอ้ งจะเอาของเขา (๒) “พยาบาท” คือ ความขัดเคืองคิดร้าย และ (๓)
“อภิชฌา” คือ ความเพงเล็
“มิจฉาทิฏฐิ” คือ ความเห็นผิดจากคลองธรรม เชน่ ความเบียดเบียนผูอ้ ืน ความเอาเปรี ยบฉ้อโกงผูอ้ ืน

บทความที ๗๒ ประจําปี ๒๕๕๘ – ลักษณะองค์ รวมแห่ งพุทธปั ญญาญาณ – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๘

ในกระบวนการพัฒนาองค์ความรู ้ในพระพุทธศาสนานัน ให้ถือมันในข้อประพฤติปฏิบตั ิตาม “พทธโอวาท
ุ
๓” หมายถึง คําสังสอนของพระพุทธเจ้า มีหลักใหญ่ ๓ ข้อ ดังนี
(๑) “สพฺพปาปสฺ ส อกรณํ” ความวา่ “ไม่ ทาํ ความชัวทังปวง”
(๒) “กุสลสฺ สูปสมฺปทา” ความวา่ “ทําความดีให้ เพียบพร้ อม”
(๓) “สจิ ตฺตปริ โยทปนํ” ความวา่ “ทําใจของตนให้ สะอาดบริสุ ทธิ”
่ คือ แนวคิดทีเปรี ยบเสมือนเป็ นปรัชญาแหงชี
่ วิตหรื อวิสัยทัศน์ ทีเรี ยกวา่ “มัชฌิมาปฏิปทา”
อันดับตอไป
(The Middle Path) หมายถึง สัมมาปฏิปทาอันเป็ นข้อปฏิบตั ิให้เข้าถึงกระแสนิพพาน ได้แก่
่
(๑) ทางสายกลาง เพราะเป็ นข้อปฏิบตั ิอนั พอดีทีจะนําไปสู่ จุดหมายแหงความหลุ
ดพ้นเป็ นอิสระ ดับ
ทุกข์ ปลอดปัญหา ไมติ่ ดข้องในทีสุ ดทังสอง “อันตา ๒” คือ ข้อปฏิบตั ิทีสุ ดเอียง ได้แก่ “กาม
สุขลั ลิกานุโยค” และ “อัตตกิลมถานุโยค”
(๒) ข้ อปฏิบัติเป็ นกลางๆ ไม่ หย่ อนจนเกินไป และไม่ ตึงจนเกินไป ไม่ ข้องแวะ “ทีสดุ ๒ อย่ าง”
ได้แก่ “กามสุขลั ลิกานุโยค” คือ การหมกมุ่นอยูด่ ว้ ยกามสุ ข และ “อัตตกิลมถานุโยค” คือ การ
่
ประกอบความลําบากเดือดร้อนแกตนเอง
การบีบคันทรมานตนให้เดือดร้อน นอกจากนี เป็ น
่ ยง
การทําลาย “ทิฏฐิ ๕” คือ ความเห็นถือผิด ได้แก่ (๑) “สัสสตทิฏฐิ ” คือ ความเห็นวาเที
่ อตั ตาและโลกซึงเทียงแท้ยงั ยืนคงอยูต่ ลอดไป (๒) “อุจเฉททิฏฐิ ” คือ ความเห็นวา่
ความเห็นวามี
่ อตั ตาและโลกซึงจักพินาศขาดสูญหมดสิ นไป (๓) “อกิริยทิฏฐิ ” คือ
ขาดสู ญ ความเห็นวามี
่ ่ นอันทํา เห็นวาการกระทํ
่
่ ่ เหตุ
ความเห็นวาไมเป็
าไมมี่ ผล (๔) “อเหตุกทิฏฐิ ” คือ ความเห็นวาไมมี
่ งทังหลายไมมี่ เหตุปัจจัย (๕) “นัตถิกทิฏฐิ ” คือ ความเห็นวาไมมี
่ ่ เห็นวาไมมี
่ ่ การกระทํา
เห็นวาสิ
ํ
หรื อสภาวะทีจะกาหนดเอาเป็
นหลักได้ และ ความเชือทีผิดๆ ทีเป็ นปฏิปักษ์ต่อ “กฎแห่ งกรรม–
กัมมัสสกตาแห่ งตน” ดังใน “ลัทธินอกพระพทธศาสนา
๓” ได้แก่ (๑) “ปุพเพกตเหตุวาท–ลัทธิ
ุ
็
็ ทุกข์กตาม
็ มิใชสุ่ ขมิใช่
กรรมเก่ า” คือ พวกทีถือวา่ สิ งใดกตามที
ได้ประสบ จะเป็ นสุ ขกตาม
่ เรี ยกสันๆ วา่ “ปุพเพกตวาท” (๒) “อิส
็ ล้วนเป็ นเพราะกรรมทีได้ทาํ ไว้ในปางกอน
ทุกข์กตาม
็
็
ได้ประสบ จะเป็ นสุ ขกตาม
สรนิมมานเหตุวาท–ลัทธิ พระเป็ นเจ้ า” คือ พวกทีถือวา่ สิ งใดกตามที
็ มิใชสุ่ ขมิใชทุ่ กข์กตาม
็ ล้วนเป็ นเพราะการบันดาลของเทพผูย้ งิ ใหญ่ เรี ยกสันๆ วา่
ทุกข์กตาม
“อิศวรกรณวาท–อิศวรนิรมิตวาท” (๓) “อเหตุอปั จจัยวาท–ลัทธิ เสี ยงโชค” คือ พวกทีถือวา่ สิ ง
็
็ ทุกข์กตาม
็ มิใชสุ่ ขมิใชทุ่ กข์กตาม
็ ล้วนหาเหตุหาปัจจัย
ใดกตามที
ได้ประสบ จะเป็ นสุ ขกตาม
็ นไปเอง เรี ยกสันๆ วา่ “อเหตุวาท”
มิได้ คือ ถึงคราวกเป็
(๓) ทางแห่ งปัญญา (เริ มด้วยปัญญา–ดําเนินด้วยปัญญา–นําไปสู่ ปัญญา) อันพอดีทีจะให้ถึงจุดหมาย
ิ
คือ ความดับกเลสและความทุ
กข์ หรื อความหลุดพ้นเป็ นอิสระสิ นเชิง โดยประพฤติปฏิบตั ิให้
ถูกหลักธรรมตาม “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” เรี ยกชือเต็มวา่ “อริ ยอัฏฐังคิกมรรค” โดยแยกองค์แหง่
มรรคออกเป็ นตามธรรมทีต้องศึกษา ทีเรี ยกวา่ “ไตรสิ กขา” (ศีล–สมาธิ –ปัญญา) ได้แก่ (๑) อธิ
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ปัญญาสิ กขา: สัมมาทิฏฐิ –สั มมาสังกัปปะ (๒) อธิสีลสิ กขา: สัมมาวาจา–สัมมากัมมันตะ–
่
็
สัมมาอาชี วะ และ (๓) อธิจิตตสิ กขา: สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ เป็ นทีสุ ด อยางไรก
่ ่ “องค์ แห่ งมรรค” แตละข้
่ อนัน มีส่ วนเกยวข้
ี องกบั
ตาม เพือให้เห็นรายละเอียดปลีกยอมวา
หลักธรรมอืนอะไรบ้าง ดังนี
“อริยมรรคมีองค์ ๘” หมายถึง “ทางมีองค์ แปดประการ อันประเสริ ฐ” เปรี ยบเทียบกบั “จริ ยา ๘” คือ ความ
ประพฤติ ได้แก่
(๑) “สั มมาทิฏฐิ” —เห็นชอบ ได้แก่ ความรู ้อริ ยสัจจ์ ๔ หรื อ เห็นไตรลักษณ์ หรื อ รู ้อกุศลและอกุศล
ั ศลและกุศลมูล หรื อ เห็นปฏิจจสมุปบาท = ทัสสนจริ ยา –การเห็นแจ้ง
มูลกบกุ
ั อพยาบาทสังกปป์
ั อวิหิงสาสังกปป์
ั =อภิโร
(๒) “สั มมาสั งกัปปะ” —ดําริ ชอบ ได้แก่ เนกขัมมสังกปป์
ปนจริ ยา –มีกระบวนทัศน์
(๓) “สั มมาวาจา” —เจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริ ต ๔= ปริ คคหจริ ยา –สํารวมวาจา
(๔) “สั มมากัมมันตะ” —กระทําชอบ ได้แก่ กายสุ จริ ต ๓ = สมฏฐานจริ
ยา –สร้างสรรค์
ุ
(๕) “สั มมาอาชีวะ” —เลียงชีพชอบ ได้แก่ ประกอบสัมมาชีพ = โวทานจริ ยา –ความบริ สุทธิ
(๖) “สั มมาวายามะ” —พยายามชอบ ได้แก่ สัมมัปปธาน ๔ = ปัคคหจริ ยา –หมันพากเพียร
่ า
(๗) “สั มมาสติ” —ระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ = อปัุ ฏฐานจริ ยา –สติชดั แกกล้
(๘) “สั มมาสมาธิ” —ตังจิตมันชอบ ได้แก่ ฌาน ๔ = อวิกเขปจริ ยา –จิตสงบตังมันสนิท
ํ ดกเลสในแตละระดั
ิ
่
บ
ฉะนัน ข้อประพฤติปฏิบตั ิทีถูกหลักธรรมตาม “ไตรสิ กขา” นัน แสดงนัยถึง การกาจั
ดังนี
(๑) “อธิสีลสิ กขา” ประกอบด้วยองค์มรรค ๓ ได้แก่ สัมมาวาจา–สัมมากัมมันตะ–สัมมาอาชี วะ เพือ
ํ ด “วีติกกมกิเลส” คือ กเลสอยางหยาบ
ิ
่
กาจั
ได้แก่ กายทุจริ ต ๓ วจีทุจริ ต ๔ ซึงตรงกบั “จรณะ ๑๕”
ได้แก่ สี ลสัมปทา ๑ อปัณณกปฏิปทา ๓ สัทธรรม ๗
ํ ด
(๒) “อธิจิตตสิ กขา” ประกอบด้วยองค์มรรค ๓ ได้แก่ สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ เพือกาจั
ิ
่
ิ ๑๖ ซึงตรงกบั “จรณะ ๑๕”
“ปริ ยฏฐานกิ
เลส” คือ กเลสอยางกลาง
ได้แก่ นิวรณ์ ๕ อุปกเลส
ุ
ได้แก่ ฌาน ๔
ํ ด “อนสย
(๓) “อธิปัญญาสิ กขา” ประกอบด้วยองค์มรรค ๒ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ –สัมมาสังกัปปะ เพือกาจั
ุ
ิ
่
กิเลส” คือ กเลสอยางละเอี
ยด ได้แก่ อนุสยั ๗ สังโยชน์ ๑๐ อาสวะ ๔ ซึงตรงกบั “วิชชา” ได้แก่
วิชชา ๓ วิชชา ๘ รวมทัง อภิญญา ๖
ํ ดกเลสทั
ิ งหลายนัน เพือให้เกดปั
ิ ญญาเห็นธรรมตามเป็ นจริ ง นันคือ “อริยสั จจ์ ๔” ที
ในขันตอนการกาจั
หมายถึง “ความบริ สุ ทธิหมดจดจากกิเลสทังหลาย” โดยมีขนั ตอนปฏิบตั ิ ทีเรี ยกวา่ “วิสุ ทธิ ๗” ดังนี
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“วิสุ ทธิ ๗” หมายถึง ความหมดจด ความบริ สุทธิ ทีสูงขึนไปเป็ นขันๆ ธรรมทีชําระสั ตว์ ให้ บริ สุทธิ ยัง
ไตรสิ กขาให้ บริ บูรณ์ เป็ นขันๆ ไปโดยลําดับ จนบรรลุจุดหมายคือนิพพาน ได้แก่
(๑) “สี ลวิสุ ทธิ” —ความหมดจดแห่ งศีล คือ รักษาศีลตามภูมิขนั ของตนให้บริ สุทธิ และให้เป็ นไปเพือ
่ แก่ ปาริ สุทธิศีล ๔
สมาธิ วิสุทธิมคั ค์วาได้
ิ
(๒) “จิตตวิสุ ทธิ” —ความหมดจดแห่ งจิต คือ ฝึ กอบรมจิตจนบังเกดสมาธิ
พอเป็ นบาทฐานแหง่
วิปัสสนา วิสุทธิมคั ค์วา่ ได้แก่ สมาบัติ ๘ พร้อมทังอุปจาร
(๓) “ทิฏฐิ วสิ ุ ทธิ” —ความหมดจดแห่ งทิฏฐิ คือ ความรู ้เข้าใจมองเห็นนามรู ปตามสภาวะทีเป็ นจริ ง
่
่ นสัตว์บุคคลเสี ยได้ เริ มดํารงในภูมิแหงความไมหลงผิ
่
่
เป็ นเหตุขมความเข้
าใจผิดวาเป็
ด ข้ อนี
จัดเป็ นขันกําหนดทุกขสัจจ์ [อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์]
(๔) “กังขาวิตรณวิสุ ทธิ” —ความหมดจดแห่ งญาณเป็ นเหตุข้ามพ้ นความสงสัย ความบริ สุทธิ ขนที
ั ทํา
ํ
่
ให้ กาํ จัดความสงสัยได้ คือ กาหนดรู
้ปัจจัยแหงนามรู
ปได้แล้วจึงสิ นสงสัยในกาลทัง ๓
–สัมมาทัสสนะ” และจัดเป็ นขัน
[ปฏิจจสมุปบาท ๑๒] ข้อนีตรงกบั “ธรรมฐิติญาณ–ยถาภตญาณ
ู
กําหนดสมุทัยสัจจ์
(๕) “มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุ ทธิ” —ความหมดจดแห่ งญาณทีรู้ เห็นว่ าเป็ นทางหรื อมิใช่ ทาง คือ เริ ม
่
ิ น และความเสื อมไปแหงสั
่ งขาร
เจริ ญวิปัสสนาตอไปด้
วยพิจารณากลาป จนมองเห็นความเกดขึ
ทังหลาย [ไตรลักษณ์ –สามัญลักษณะ ได้แก่ “อนิจจัง–ทุกขัง– อนัตตา”] อันเรี ยกวา่ “อุทยัพพยา
่ แล้วมี “วิปัสสนูปกิเลส” เกดขึ
ิ น กาหนด
ํ
นุปัสสนา” เป็ นตรุ ณวิปัสสนา คือวิปัสสนาญาณออนๆ
่ ปกเลสทั
ิ ง ๑๐ แหงวิ
่ ปัสสนานันมิใชทาง
่ สวนวิ
่ ปัสสนาทีเริ มดําเนินเข้าสู่ วิถีนนั แลเป็ นทาง
ได้วาอุ
่ ข้ อนีจัดเป็ นขันกําหนด
ถูกต้อง เตรี ยมทีจะประคองจิตไว้ในวิถีคือ “วิปัสสนาญาณ” นันตอไป
มัคคสัจจ์
(๖) “ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุ ทธิ” —ความหมดจดแห่ งญาณอันรู้ เห็นทางดําเนิน คือ ประกอบความ
ิ าเนินเข้าสู่
เพียรในวิปัสสนาญาณทังหลายเริ มแต่ “อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ” ทีพ้นจากอุปกเลสดํ
วิถีทางแล้วนัน เป็ นต้นไป จนถึง “สัจจานุโลมิกญาณ” หรื อ “อนุโลมญาณ” อันเป็ นทีสุ ดแหง่
่ ่ กจะเ
็ กดิ “โคตรภูญาณ” คันระหวางวิ
่ สุทธิขอ้ นีกบข้
ั อสุ ดท้าย เป็ นหัวตอแหง
่ ่
วิปัสสนา ตอแตนี
“ความเป็ นปถชน
ุ ุ ” กบั “ความเป็ นอริ ยบคคล
ุ ” โดยสรุ ป วิสุทธิขอ้ นี กคื็ อ “วิปัสสนาญาณ ๙”
[กระบวนการทุบขันธ์ ๕]
(๗) “ญาณทัสสนวิสุ ทธิ” —ความหมดจดแห่ งญาณทัสสนะ คือ ความรู ้ใน “อริ ยมรรค ๔–มรรคญาณ”
ิ ดจาก “โคตรภูญาณ” เป็ นต้นไป เมือมรรคเกดแล้
ิ วผลจิต
[ปั ญญาอริ ยะ–โลกุตตรปั ญญา] อันเกดถั
่
่ ่ ิ นในลําดับถัดไปจาก “มรรคญาณ” นันๆ “ความเป็ นอริ ยบคคล
่ ิ น
แตละอยางยอมเกดขึ
ุ ” ยอมเกดขึ
่ สุทธิ หรื อไตรสิ กขา หรื อการปฏิบตั ิธรรมใน
โดยวิสุทธิขอ้ นี เป็ นอันบรรลุผลทีหมายสูงสุ ดแหงวิ
พระพุทธศาสนาทังสิ น
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่ พพาน
ในลําดับขันทังหมดตามข้อประพฤติปฏิบตั ิของ “วิสุ ทธิ ๗” นัน จะเป็ นการเข้าให้ถึงกระแสแหงนิ
โดยทําตนให้ประจักษ์แจ้งใน “อริยสั จจ์ ๔” ทีประกอบด้วย “โลกตตรธรรม
๔๗” หมายถึง ธรรมอันมิใช่
ุ
วิสยั ของโลก ได้แก่
่ ยมรรค
่
ื นแกอริ
(๑) “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” คือ ธรรมอันเป็ นฝักฝ่ ายแหงความตรั
สรู ้ ธรรมทีเกอหนุ
(อริ ยมรรค ๔–อริ ยสัจจ์ ๔–อริ ยมรรคมีองค์ ๘) ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔–สัมมัปปธาน ๔–อิทธิ บาท
๔–อินทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘
(๒) “โลกตตรธรรม
๙” คือ ธรรมอันมิใชวิ่ สยั ของโลก สภาวะพ้นโลก ได้แก่ อริ ยมรรค ๔–สามัญผล
ุ
๔–นิพพาน ๑
่
(๓) “อาสวักขยญาณ ๑” คือ ปรี ชาหยังรู ้ความสิ นไปแหงอาสวะทั
งหลายด้วยการบรรลุถึงความตรัสรู ้
นอกจากนี ในการจะบรรลุความตรัสรู ้ถึง “สั มมาสั มโพธิญาณ” นัน ยังมีขนั ตอนประพฤติปฏิบตั ิดว้ ยสัมมา
ปฏิปทาอันยิง ได้แก่ อนุปัสสนา ๗–อนุปัสสนา ๑๐–มหาวิปัสสนา ๑๘–วิปัสสนาญาณ ๙ ทีปฏิสังยุตด้วย (๑)
ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ (๒) อริ ยมรรคมีองค์ ๘ และ (๓) ไตรลักษณ์ โดยเริ มจากลําดับ ดังนี
่ ิ
(๑) “อธิสีลสิ กขา” ได้แก่ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ พระธรรมวินัยในปาฏิโมกข์ ยอมเกดจากการหมั
นเพียร
่
ั นตะ–สัมมาอาชีวะ
ในองค์แหงมรรค
๓ ได้แก่ สัมมาวาจา–สัมมากมมั
่
(๒) “อธิจิตตสิ กขา” ได้แก่ รู ปสมาบัติ อรู ปสมาบัติ พรหมวิหารสมาบัติ นิโรธสมาบัติ ผลสมาบัติ ยอม
ิ
่
เกดจากการหมั
นเพียรในองค์แหงมรรค
๓ ได้แก่ สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ
่ ิ
(๓) “อธิปัญญาสิ กขา” ได้แก่ วิชชา ๓ วิชชา ๘ ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ ปั ญญาญาณ ๗๓ ยอมเกดจาก
่
ั
๒ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ–สัมมาสังกปปะ
การหมันเพียรในองค์แหงมรรค
เมือจัดลําดับการเจริ ญภาวนาใหมที่ เป็ นภาพรวมหรื อองค์รวม (Holism) จะเห็นอาการลักษณะขององค์ธรรม
ั นหนึ งเดี ยว โดยทีองค์ธรรมทังหลายไมละเมิ
่ ดซึ งกนและกน
ั
ั ทําให้เห็ นธรรมชาติที
ทังหลายมารวมกนเป็
แท้จริ งของกระบวนการคิดทังหมด ทีเรี ยกวา่ “สหชาตธรรม–สหชาตปั จจัย–ธรรมสามัคคี” ซึ งทําให้เห็น
สัม ปยุต ตธรรมหลัก ๆ ที สามารถอธิ บ ายสภาวธรรมทัง สัง ขตะในวัฏ ฏะนี ไ ด้ คื อ นามรปแห่
ู ง ขั น ธ์ ๕–
่ ิ “พทธปั
ปฏิจจสมปบาท
๑๒–ไตรลักษณ์ –และ–อริ ยสัจจ์ ๔ อันเป็ นสมุฏฐานแหงเกด
ุ
ุ ญญาญาณ” ทังหลาย ดัง
่
รายละเอียดเพิมเติมข้างลางนี
่ ั
(๑) “สหวตติ
ุ ” คือ องค์ธรรมทังหลายมีความเป็ นไปรวมกน
ิ นด้วยกนพร้
ั อมเป็ นอันเดียว
(๒) “เอกปปาทะ
” คือ องค์ธรรมทังหลายเกดขึ
ุ
ั อมเป็ นอันเดียว
(๓) “เอกนิโรธะ” คือ องค์ธรรมทังหลายดับด้วยกนพร้
่ ั นอันเดียว
(๔) “เอกนิสสยะ” คือ องค์ธรรมทังหลายมีมหาภูตรู ปและจิตเป็ นทีอาศัยรวมกนเป็
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โพธิปักขิยธรรม ๓๗
(๑) สติปัฏฐาน ๔–จตฺตาโร สติปฎฐานา
(๒) สัมมัปปธาน ๔–จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา (๓) อิทธิบาท ๔–จตฺตา
ฺ
โร อิทฺธิปาทา (๔) อินทรี ย์ ๕–ปั ฺจินฺทฺริยานิ (๕) พละ ๕–ป ฺจ พลานิ (๖) โพชฌงค์ ๗–สตฺต โพชฺ ฌงฺคา (๗)
อริ ยมรรคมีองค์ ๘–อริ โย อฏฐงฺ
ฺ คิโก มคฺโค
จรณะ
จรณะ ๑๕ (เสขปฏิปทา)
(๑) อธิสีลสิ กขา
ปาริ สุทธิศีล ๔ สีลสัมปทา ๑ อปัณณกปฏิปทา ๓ สัทธรรม ๗
(๒) อธิจิตตสิ กขา
อตริ
ได้แก่ ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ ญาณทัสสนะ การทํามรรคให้ เกิด การทําผลให้
ุ มนสธรรม
ุ
แจ้ ง การละกิเลส ความเปิ ดจิต ความยินดียิงในเรื อนอันว่ างเปล่ า
ฌาน ๔ ได้แก่ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ติยฌาน จตุตถฌาน
วิโมกข์ ๓ ได้แก่ สุญญตวิโมกข์ อนิมิตตวิโมกข์ อัปปณิ หิตวิโมกข์
สมาธิ ๓ ได้แก่ สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิ อัปปณิ หิตสมาธิ
ญาณทัสสนะ ได้แก่ ยถาภูตญาณทัสสนะ (ความรู ้เห็นตามเป็ นจริ ง)
สมาบัติ ๓ ได้แก่ สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติ อัปปณิ หิตสมาบัติ
การทํามรรคให้ เกิด ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิ บาท ๔ อินทรี ย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗
อริ ยมรรคมีองค์ ๘
การละกิเลส ได้แก่ การละราคะ การละโทสะ การละโมหะ
ความเปิ ดจิต ได้แก่ ความเปิ ดจิ ตจากราคะ ความเปิ ดจิตจากโทสะ ความเปิ ดจิตจากโมหะ
ความยินดียงในเรื
ิ
อนอันว่ างเปล่ า ได้แก่ ความยินดียิงในเรื อนอันว่ างเปล่ าด้ วยปฐมฌาน ความยินดี
ยิงในเรื อนอันว่ างเปล่ าด้ วยทุติยฌาน ความยินดียิงในเรื อนอันว่ างเปล่ าด้ วยตติยฌาน ความยินดี
ยิงในเรื อนอันว่ างเปล่ าด้ วยจตุตถฌาน
วิชชา
วิชชา ๓–วิชชา ๘
(๓) อธิปัญญาสิ กขา
ญาณ ๓ ได้แก่ วิชชา ๓ (วิชชา ๓ กบั วิชชา ๘ นัน ทําให้เกดิ ญาณ ๑๖ วิปัสสนาญาณ ๙)
การทํามรรคให้ เกิด ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิ บาท ๔ อินทรี ย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗
อริ ยมรรคมีองค์ ๘
การทําผลให้ แจ้ ง ได้แก่ การทําให้ แจ้ งซึ งโสดาปั ตติผล การทําให้ แจ้ งซึ งสกทาคามิผล การทําให้ แจ้ ง
ซึ งอนาคามิผล การทําให้ แจ้ งซึ งอรหั ตผล
บทความที ๗๒ ประจําปี ๒๕๕๘ – ลักษณะองค์ รวมแห่ งพุทธปั ญญาญาณ – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๑๓

่
่ ทธศาสตร์กบโลกยศาสตร์
ั
ิ
ให้เปรี ยบเทียบความแตกตางทางการศึ
กษาและการปฏิบตั ิระหวางพุ
พระอรหันตขีณาสพ
มัชฌิมาปฏิปทา–ไตรสิ กขา
ข้ อธรรมย่ อย (ตัวแปรตาม)
ข้ อธรรมหลัก (ตัวแปรต้น)
่ มมัตตะ ๑๐
อริ ยมรรคแหงสั
ธัมมานุธมั มปฏิปทา
อริ ยมรรคมีองค์ ๘
สัมมาญาณ สัมมาวิมุตติ
ปรมัตถสัจจะ
วิปัสสนาภูมิ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
องค์ความรู ้
ปั ญญา ๓
วิชชา
ิ
วิชชา ๓ มหาวิปัสสนา ๑๘ วิสุทธิ ๗ ญาณ ๑๖
ธรรมเครื องขัดเกลากเลส
โลกุตตรธรรม ๙
ความตรัสรู ้
นิพพานธาตุ
โลกุตตรภูมิ
่
หมายเหตุ: พุทธบริ ษทั พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี เป็ นเพียงผูเ้ ข้าใกล้กระแสแหงพระนิ
พพาน

สามัญชน อันธปถชน
ุ ุ เดียรถีย์ ติตถิยะ ติตถิยปักกันตกะ
ลักทธินอกพระพทธศาสนา
ุ
ข้ อธรรมย่ อย (ตัวแปรตาม)
ข้ อธรรมหลัก (ตัวแปรต้น)
ิ
่ จฉัตตะ ๑๐
โลกยมรรคแหงมิ
ธัมมานุธมั มปฏิปทา
มิจฉามรรคมีองค์ ๘
มิจฉาญาณ มิจฉาวิมุตติ
สมมติสจั จะ (โลกสมมติบญั ญัติ)
ทักษะการคิดขันพืนฐาน ทักษะการคิดขันสู ง การปลุกเสก ไสยศาสตร์ องค์ความรู ้
่ วิปลาส ๔ อคติ ๔ การศึกษาตามระบบ
ทิฏฐิ ทีสุ ด ๒ อยาง
ติรัจฉานวิชา วิชามาร
่ ยมในสังคม
ิ
สัญชาตญาณ จริ ยธรรมทางอาชีพ คานิ
ธรรมเครื องพอกพูนกเลส
วัฏฏะ ๓ สงสารทุกข์
สังสารจักร
ผูม้ ีโสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์–โทมนัส–อุปายาส ไมสิ่ นสุ ด
กามาวจรภูมิ
่
หมายเหตุ: กลุ่มบุคคลทีมีการศึกษาดี ทําทังดี และทําทังชัว ผูอ้ าภัพในกระแสกรรม ยังตัดกรรมไมได้
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ฉะนัน ลําดับขันใน “การเป็ นพทธะ
ุ ” นัน ต้องมีแรงดลบันดาลใจอะไรบ้าง (๑) กัลยาณมิตตตา และ (๒)
อาการบ่ งบอกการจะเข้ าถีงกระแสแห่ งอริ ยมรรค ดังนี
ั
่ วิต ได้แก่ ผูร้ ู ้ ผูท้ รงศีล ผูท้ รงธรรม
(๑) “กัลยาณมิตตตา” หมายถึง ความมีกลยาณมิ
ตร ทีเป็ นอุดมมงคลแหงชี
สัตบุรุษ บัณฑิต พหูสูต อริ ยบุคคล พระอรหันต์ ยกเว้น บรรดาเหลา่ มิตรชัว มิตรเทียม เดียรถีย ์ ผูเ้ ป็ นนักบวช
่ ่ มให้เกดปั
ิ ญญาทีเป็ นกุศลธรรม ดังนี
นอกพระพุทธศาสนา การเลือกอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีดีนนั ยอมสงเสริ
่ เหตุผล
(๑) ศรัทธาในพระรัตนตรัย อยางมี
(๒) ศรัทธาในความเชือ “กฎแห่ งกรรม” และ “กัมมัสสกตาแห่ งตน”
่
(๓) คิดเป็ นคิดได้วาจะเลื
อกทํากุศลกรรมทังหลาย
(๔) เข้าใจถูกต้องในจุดมุ่งหมายของการเจริ ญ “สมาธิ ภาวนา ๔”
(๕) เจริ ญ “โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗” อันเป็ นปทัฏฐานใน “วิชชา” และ “จรณะ”
(๖) เจริ ญสมถภาวนา ให้เข้าถึงจิตตสมาธิ โดยหมายเอา “จตุตถฌาน” เป็ นหลัก
(๗) เจริ ญวิปัสสนาภาวนา ได้แก่ “วิชชา ๓” และ “ญาณ ๑๖”
่
่
(๒) “บพนิ
าวา่ มรรคมีองค์ ๘ ประการอัน
ุ มติ แห่ งมรรค ๗” หมายถึง ธรรมทีเป็ นเครื องหมายบงบอกลวงหน้
ิ นแกผู่ น้ นั ดุจแสงอรุ ณเป็ นบุพนิมิตของการทีดวงอาทิตย์จะอุทยั แสงเงินแสงทองของชีวิต
ประเสริ ฐจะเกดขึ
่
่
ิ ในบุคคลแล้ว
ทีดี รุ่ งอรุ ณของการศึกษา เมือใดธรรมทีเป็ นบุพนิมิต ๗ ประการนี แม้อยางใดอยางหนึ
งเกดมี
่ นอันหวังได้วาเขาจั
่ กเจริ ญ พัฒนา ทําให้มาก ซึงมรรคมีองค์ ๘ ประการอันประเสริ ฐ คือ จัก
เมือนันยอมเป็
้
ดําเนินกาวไปใน
“มัชฌิมาปฏิปทา”ได้แก่
ั
่ ่ ญญาและ
(๑) “กัลยาณมิตตตา” คือ ความมีกลยาณมิ
ตร มีมิตรดี คบหาคนทีเป็ นแหลงแหงปั
่ ดี
แบบอยางที
(๒) “สี ลสั มปทา” คือ ความถึงพร้อมด้วยศีล การทําศีลให้ถึงพร้อม ตังตนอยูใ่ นวินยั และมีความ
ประพฤติทวั ไปดีงาม
(๓) “ฉันทสั มปทา” คือ ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ การทําฉันทะให้ถึงพร้อม ความใฝ่ ใจอยากจะทํา
ิ าทีและสิ งทังหลายทีเกยวข้
ี องให้ดีงาม ความใฝ่ รู ้ใฝ่ สร้างสรรค์
กจหน้
(๔) “อัตตสั มปทา” คือ ความถึงพร้อมด้วยตนทีฝึ กดีแล้ว การทําตนให้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติของ
ผูท้ ีพัฒนาแล้วโดยสมบูรณ์ ทังด้านกาย ศีล จิต และปัญญา [ทีจะเป็ น ภาวิตตั ต์ คือผูม้ ีตนอัน
ได้พฒั นาแล้ว]
(๕) “ทิฏฐิ สัมปทา” คือ ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ การทําทิฏฐิให้ถึงพร้อม การตังอยูใ่ นหลัก
ความคิดความเชือถือทีถูกต้องดีงามมีเหตุผล เชน่ ถือหลักความเป็ นไปตามเหตุปัจจัย
่
่
(๖) “อัปปมาทสั มปทา” คือ ความถึงพร้อมด้วยความไมประมาท
การทําความไมประมาทให้
ถึงพร้อม
(๗) “โยนิโสมนสิ การสั มปทา” คือ ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิ การ การทําโยนิโสมนสิ การให้
ถึงพร้อม ความฉลาดคิดแยบคายให้เห็นความจริ งและหาประโยชน์ได้
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ในประการสุ ดท้ายนี ให้ทาํ ความเข้าใจเกียวกบั คําวา่ “ติรัจฉานวิชา–ดิรัจฉานวิชา–วิชามาร” สําหรับ คําวา่
“ติรัจฉานวิชา” หมายถึง ข้อทีผิดศีลใน (๑) “มัชฌิมศีล” ข้อที ๗ คือ “เว้ นจากติรัจฉานกถา” ดังนี
่
่
“ติรัจฉานกถา” หมายถึง ถ้อยคําอันขวางตอทางนิ
พพาน เรื องราวทีภิกษุไมควรนํ
ามาเป็ นข้อถกเถียง
่ ี ั
ั
สนทนา โดยไมเกยวกบการพิ
จารณาสังสอนแนะนําทางธรรม อันทําให้คิดฟุ้ งเฟ้ อและพากนหลง
ิ าทีทีพึงปฏิบตั ิตามธรรม เชน่ “ราชกถา” สนทนาเรื องพระราชา วาราชา
่
เพลินเสี ยเวลา เสี ยกจหน้
่ น พระองค์นีโปรดของอยางนี
่ “โจรกถา” สนทนาเรื องโจร วาโจรหมู
่
่
พระองค์นนั โปรดของอยางนั
่ นๆ ปล้นทีนีได้เทานี
่ ๆ เป็ นต้น
นันปล้นทีนันได้เทานั
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในทีหลายแหง่ ได้แก่ ราชกถา โจรกถา มหามัตตกถา (เรื องมหา
อํามาตย์) เสนากถา (เรื องกองทัพ) ภยกถา ยุทธกถา อันนกถา (เรื องข้าว) ปานกถา (เรื องนํา) วัตถก
ถา (เรื องผ้า) ยานกถา สยนกถา (เรื องทีนอน) มาลากถา คันธกถา ญาติกถา คามกถา (เรื องบ้าน) นิคม
่ ) นครกถา ชนปทกถา อิตถีกถา (เรื องสตรี ) สูรกถา (เรื องคนกล้าหาญ)
กถา (เรื องนิคม คือเมืองยอย
่ า) ปุพพเปตกถา (เรื องคนทีลวงลั
่ บ) นานัตตกถา
วิสิขากถา (เรื องตรอก) กุมภัฏฺ ฐานกถา (เรื องทานํ
่
ั กา (คําเลาขานเรื
่
่ ่
(เรื องปลีกยอยหลากหลาย
) โลกกขายิ
องโลก เชนวาโลกนี
ใครสร้าง) สมุททักขายิกา
่
่ วาขุ
่ ดขึนมาโดยเทพเจ้าชือสาคร) อิติภวาภวกถา (เรื องทีถกเถียงกนั
(คําเลาขานเรื
องทะเล เชนที
่ นอยางนั
่ น–ไมเป็
่ นอยางนี
่ หรื อวาเป็
่ นอยางนี
่ –ไมเป็
่ นอยาง
่ นัน สุ ดโตงกนไป
่ ั เชน่ วา่
วุน่ วายไปวาเป็
่
่ –วาเสี
่ ย วาให้
่ ปรนเปรอตามใจอยาก–วาให้
่ กดบีบเครี ยดเครง่ ) ทังหมดนี
เทียงแท้–วาขาดสู
ญ วาได้
่ แตคั่ มภีร์นิทเทสระบุจาํ นวนไว้ดว้ ยวา่ ๓๒ อยาง
่ ๔๔๕) บอกวิธีนบั วา่ ข้อสุ ดท้าย
นับได้ ๒๗ อยาง
่ จึงเป็ น ๓๒ (แตในมหานิ
่
คือ อิติภวาภวกถา แยกเป็ น ๖ ข้อยอย
ทเทส ฉบับอักษรไทย มีปุริสกถาตอ่
่ ่ กเกนไป
็ ิ กลายเป็ น ๓๓) ยิงกวานั
่ น ในคัมภีร์ชนั ฎีกา
จากอิตถีกถา รวมเป็ น ๒๘ เมือแยกยอยอยางนี
่
่
บางแหง่ อธิบายวา่ อีกนัยหนึง คําวา่ “อิติ” มีความหมายวารวมทั
งเรื องอืนๆ ทํานองนีดว้ ย เชนรวม
่ ่
็ น ๓๖ อยาง
่ เมือตรัสสอนภิกษุทงั หลายวาไมควรสนทนา
เรื อง ป่ า เขา แมนํ่ า และเกาะ เข้าไป กเป็
่ แล้ว กได้
็ ทรงแสดง “กถาวัตถุ ๑๐” วาเป็
่ นเรื องทีควรสนทนากนสํ
ั าหรับภิกษุ
“ติรัจฉานกถา” เหลานี
ทังหลาย
ั
่ภิกษุ มี ๑๐ อยา่ง
“กถาวัตถุ ๑๐” หมายถึง ถ้อยคําทีควรพูด เรื องทีควรนํามาสนทนากนในหมู
คือ (๑) “อัปปิ จฉกถา” ถ้อยคําทีชักนําให้มีความปรารถนาน้อย (๒) “สั นตฏฐิ
ุ กถา” ถ้อยคําทีชักนําให้
มีความสันโดษ (๓) “ปวิเวกกถา” ถ้อยคําทีชักนําให้มีความสงัดกายสงัดใจ (๔) “อสั งสั คคกถา”
่ กคลีดว้ ยหมู่ (๕) “วิริยารัมภกถา” ถ้อยคําทีชักนําให้ปรารภความเพียร (๖)
ถ้อยคําทีชักนําให้ไมคลุ
“สี ลกถา” ถ้อยคําทีชักนําให้ตงั อยูใ่ นศีล (๗) “สมาธิกถา” ถ้อยคําทีชักนําให้ทาํ จิตมัน (๘) “ปัญญา
ิ ญญา (๙) “วิมุตติกถา” ถ้อยคําทีชักนําให้ทาํ ใจให้พน้ จากกเลสและ
ิ
กถา” ถ้อยคําทีชักนําให้เกดปั
ิ
ความทุกข์ (๑๐) “วิมุตติญาณทัสสนกถา” ถ้อยคําทีชักนําให้เกดความรู
้ความเห็นในภาวะ
ิ
ทีหลุดพ้นจากกเลสและความทุ
กข์
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นอกจากนี ยังรวมถึงข้อทีผิดศีลใน (๒) “มหาศีล” ดังนี
ี ั โชคลาง เสกเป่ า
(๑) เว้นจากมิจฉาชีพด้วยติรัจฉานวิชา ได้แก่ จําพวกทํานายทายทัก ทําพิธีเกยวกบ
เป็ นหมอดู หมองู หมอผี
(๒) เว้นจากมิจฉาชีพด้วยติรัจฉานวิชา ได้แก่ จําพวกทายลักษณะคน ลักษณะของลักษณะสัตว์
(๓) เว้นจากมิจฉาชีพด้วยติรัจฉานวิชา ได้แก่ จําพวกดูฤกษ์ดูชยั
(๔) เว้นจากมิจฉาชีพด้วยติรัจฉานวิชา ได้แก่ จําพวกทํานายจันทรคราส สุ ริยคราส อุกกาบาต และ
่
นักษัตรทีเป็ นไปและทีผิดแปลกตางๆ
(๕) เว้นจากมิจฉาชีพด้วยติรัจฉานวิชา ได้แก่ จําพวกทํานายชะตาบ้านเมือง เรื องฝนฟ้ า ภัยโรค ภัย
่ นไหว เป็ นต้น
แล้ง ภัยทุพภิกขา แผนดิ
้
(๖) เว้นจากมิจฉาชีพด้วยติรัจฉานวิชา ได้แก่ จําพวกให้ฤกษ์ แกเคราะห์
เป็ นหมอเวทมนตร์ ทรงเจ้า
บวงสรวง สู่ ขวัญ
้ ทําพิธีตงั ศาล ปลูกเรื อน
(๗) เว้นจากมิจฉาชีพด้วยติรัจฉานวิชา ได้แก่ จําพวกทําพิธีบนบาน แกบน
่ ด
บําบวงเจ้าที บูชาไฟ เป็ นหมอยา หมอผาตั
่ ดเป็ น “อาชีวปาริ
จะเห็นวา่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึง “จฬมั
ู ชฌิมมหาศีล” ทังหมดนี เน้นศีลด้านทีทานจั
่
สทธิ
นเพราะทรงมุ่งให้เห็นวิถีชีวิตและลักษณะ
ุ ศีล” และทีตรัสรายละเอียดไว้มากในพระสูตรกลุ่มนี นาจะเป็
่
ความประพฤติของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ทีแตกตางจากสภาพของนั
กบวชมากมายทีเป็ นมาและ
เป็ นไปในสมัยนัน
่
่ ใช้ภูตใช้ผี
แตสํ่ าหรับ “ดิรัจฉานวิชา–วิชามาร” นัน หมายถึง “ทําร้ ายด้ วยวิชา” ได้แก่ รายมนตร์
อาคมตางๆ
่ จะเห็นในบัดนี เชน่ ฆ่ าด้ วยกําลังไฟฟ้ าซึ ง
เพือทําผูอ้ ืนให้เจ็บตาย จัดเป็ นดิรัจฉานวิชา เทียบตัวอยางที
ประกอบขึนด้ วยอํานาจความรู้ (ความรู ้ทางโลก กจั็ ดเป็ นดิรัจฉานวิชา) นอกจากนี “ดิรัจฉานวิชา” ยังมีนยั ไม่
่
่
่ ่ ก ดังนี
คอยแตกตางจาก
“ติรัจฉานวิชา” เทาไหรนั
่
“ดิรัจฉานวิชา” หมายถึง ความรู ้ทีขวางตอทางพระนิ
พพาน เชน่ รู ้ในการทําเสนห์่ รู ้เวทมนตร์ ที
้ เป็ นต้น เมือ
จะทําให้คนถึงวิบตั ิ เป็ นหมอผี หมอดู หมองู หมอยา ทําพิธีบวงสรวง บนบาน แกบน
็
่
่ นอัน
เรี ยนหรื อใช้ปฏิบตั ิตนเองกหลงเพลิ
นหมกมุ่น และสวนมากทํ
าให้ผคู ้ นลุ่มหลงงมงาย ไมเป็
็
ั ดถวงตนเอง
่
ปฏิบตั ิกิจหน้าที หรื อ ประกอบการตามเหตุผล โดยเฉพาะตัวพระภิกษุกจะขวางกนขั
ํ งและเวลาทีจะบําเพ็ญสมณธรรม หรื ออีกนัยหนึง คือ การงดเว้นจากการเลียงชีพด้วย
ให้ไมมี่ กาลั
ดิรัจฉานวิชา เป็ นศีลของพระภิกษุตามหลักมหาศีล ศีลนีสาํ เร็ จด้วยการปฏิบตั ิตามสิ กขาบทใน
่ กษุทังหลาย มิให้เรี ยน มิให้สอนดิรัจฉานวิชา และแกภิ่ กษุณี
ํ
พระวินยั ปิ ฎกข้อทีกาหนดแกภิ
่ ยวกนั
ทังหลายเชนเดี
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่ หมายถึงเพียงวิชาสรรเสริ ญสัตว์ติรัจฉานอะไรทํานองนัน โดยคิดวา่
เพราะฉะนัน คําวา่ “ดิรัจฉานวิชา” ไมได้
็ วแตจะคิ
่ ดขึนเองให้ทนั สมัย แตยั่ งหมายถึง วิชา
สัตว์มีอาํ นาจเหนือจิตมนุษย์ มีความแข็งแรงมากกวา่ ซึ งกแล้
่
ั
ความรู ้ ทางโลกทีศึกษาถายทอดกนในสั
งคม เพือใช้ในการประกอบอาชี พทังทีบริ สุทธิ และเป็ นมิจฉาชี พ
ี องกบั “กิเลสตัณหา” เพือความอยู่รอดในสังคม ไมวาจะเป็
่่
เพราะยังเกยวข้
นองค์ความรู ้ ตงั แตชั่ นอนุ บาล
่ นองค์
็ ในทางธรรม เรี ยกองค์ความรู ้ทงั หลายนันวา่ “ดิรัจฉานวิชา” เนื องจากวาเป็
จนถึงปริ ญญาเอกกตาม
่ งชํานาญมากเทาไหร
่ ่ ก็
่
่ พพาน ฉะนัน “ดิรัจฉานวิชา” ยิงเกงยิ
ความรู ้ทีไมสงเคราะห์
การเข้าถึงกระแสแหงนิ
่ ปฏิสารความเดือดร้อน
ยิงฉ้อโกง ทะยานอยากไมสิ่ นสุ ด คิดร้าย เอาเปรี ยบ หรื อเบียดเบียนคนอืน ชอบกอวิ
่
่ ตว์ แตยั่ งทํา
ให้ตนเองและผูอ้ ื น ดังเชน่ กรณี สงครามทีมนุ ษย์ควรจะเลิกได้แล้ว ถ้าคิดวาประเสริ
ฐกวาสั
่ ตว์ คือ ฆาหมายชี
่
ั ่
่ วเกรงและละอายตอบาป
่
่ ั
ตนเองตํากวาสั
วิตกนอยางเมามั
น ไมกลั
การฆากนมากทุ
กวัน
่ ็ ดวา่ การฆ่ าสัตว์ ตัดชี วิตเป็ นเรื องไม่ บาป ทําให้ เผ่ าพันธุ์ของตนอยู่รอด เป็ นต้น (ใน
ฉะนัน คนรุ่ นใหมกเลยคิ
่
คิดเพิมเติมตัวอยางในทางชั
วๆ เอาเอง โดยสังเกตพฤติกรรมคนในสังคมรอบด้าน) ประการสุ ดท้ายนี องค์
ความรู ้ในพุทธปั ญญาญาณทังหลายนัน เป็ นอริ ยธรรมและอริ ยมรรค ทีจะทําให้คนสามัญได้กลายเป็ นคนดี มี
ศีลธรรม จิตใจสะอาดบริ สุทธิ และมีปัญญาเป็ นเลิศตามอัตภาพชีวิตของตน
่
กลาวโดยสรุ
ป ตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนานัน ไสยศาสตร์ เวทมนต์ คาถาปลุกสก ศาสตร์ ทางโลกทุก
่ บสนุ นการเข้าถึง “กระแสแห่ งพระ
สาขา เรี ยกวา่ “ติรัจฉานวิชา” เพราะเป็ นองค์ความรู ้หรื อปั ญญาทีไมสนั
นิพพาน” แต่ “กระบวนการคิดขันพืนฐาน” และ “กระบวนการคิดขันสงู” นัน ถือเป็ นศาสตร์ บริ สุทธิ แหง่
ี ญญา ซึงมี “โยนิโสมนสิ การ” ทีสื บเนืองในตนได้เชนกน
่ ั ในทํานองเดียวกนั กเป็
็ นธรรมฝ่ ายเกอกู
ื ลทัง
โลกยปั
่ มีพืนฐานการพัฒนาปั ญญาด้วย “อริยมรรค”
ฝ่ ายกุศลและฝ่ ายอกุศล ทียังจัดเป็ น “ติรัจฉานวิชา” เพราะไมได้
ได้แก่ อริ ยมรรคมีองค์ ๘–อริ ยสัจจ์ ๔–อริ ยมรรค ๔ อันเป็ นบาทวิถีไปสู่ ความตรัสรู ้ถึง “สั มมาสั มโพธิญาณ”
่
(พระอรหันตขีณาสพ–อริ ยสาวกแหงตถาคต
) ดังเชน่ พระสัมมาสัมพทธเจ้
ุ าของพวกเราทังหลาย ทีพระองค์
ได้ตรั สรู ้ เข้าถึ งพระบรมธรรมนี คือ “พระอนตตรสั
มมาสั มโพธิ ญาณ” (พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า)
ุ
เพราะฉะนัน ลักษณะองค์ รวมแห่ งพทธปั
ุ ญญาญาณ จึงประกอบด้วย (๑) มัชฌิมาปฏิปทา (๒) ไตรสิกขา (๓)
อริ ยมรรคมีองค์ ๘ (๔) อริ ยสั จจ์ ๔–วิปัสสนาภมิู ๖ (๕) เจโตวิมุตติ–สมถภาวนา (๖) ปัญญาวิมุตติ–ปัญญา
ภาวนา (๗) โพธิปักขิยธรรม ๓๗ (๘) อริ ยมรรค ๔ (๙) อริ ยผล ๔ (๑๐) นิพพานธาตุ ธรรมทีเหลือนอกจากนี
ั
ถือเป็ น “สั มปยตตธรรม
” ทีบวกกบใจเจตนาของผู
ป้ ฏิบตั ิธรรมวา่ จะทําจริ งหรื อไม่ ซึ งอานิ สงส์จะตกฝาก
ุ
่
่ .
โน้นเป็ น “กัมมัสสกตาแห่ งตน” ตอไปในภพชาติ
หน้าตอไป
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