วิสุทธิมรรค : วิถีแห่งการยกระดับภูมิปัญญาในเถรวาท
รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทน�ำ

วรรณกรรมทุกเรื่องไม่ว่าวรรณกรรมโบราณหรือวรรณกรรมสมัยใหม่ ย่อมเขียนเพื่อคนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งเสมอ การศึกษาวรรณกรรมเรื่องนั้นๆ ถ้าจะให้ซาบซึ้งไปถึงยุคสมัยที่แต่งก็ต้องพยายามนึกถึง
สภาพสังคมยุคที่ท่านแต่งไปด้วย ถ้าไม่นึกภาพประกอบหรือนึกได้แต่ไม่ชัด ก็ไม่สามารถเข้าถึงความ
มุ่งหมายหรือความต้องการที่แท้จริงของวรรณกรรมเรื่องนั้นๆ ได้
วิสุทธิมรรค เป็นวรรณกรรมที่ชาวพุทธเถรวาทอ้างถึงบ่อย บางคนให้ความส�ำคัญวิสุทธิมรรค
ไม่น้อยกว่าพระไตรปิฎก บางคนอาจจะรู้จักวิสุทธิยิ่งกว่าพระไตรปิฎก ต�ำนานการรจนาวิสุทธิมรรค
ผู้รจนาคือพระพุทธโฆษะ เป็นชาวอินเดีย เกิดที่พุทธคยา เดินทางไปลังกาเพื่อแปลคัมภีร์นิกายเถรวาท
พระสงฆ์ลังกาทดสอบความสามารถขอให้ท่านขยายความพุทธพจน์เรื่องไตรสิกขา เดิมทีมีเนื้อหา ๔
บรรทัด ท่านขยายความเป็นวิสทุ ธิมรรค สงฆ์ลงั กาทึง่ ความสามารถ ยกย่องท่านว่าพระเมตไตรยโพธิสตั ว์
ต�ำนานเรื่องเล่า ก็เพื่อให้เห็นความส�ำคัญ ความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ของวิสุทธิมรรค เล่าว่า
มีเทวดาเข้ามาเกีย่ วข้องเพือ่ ชีว้ า่ วิสทุ ธิมรรคมีความส�ำคัญมาก ไม่ใช่เรือ่ งพืน้ ๆเหมือนเรือ่ งทัว่ ไป บทบาท
เทวดาช่วยให้จ�ำเรื่องเล่าได้แม่น จ�ำง่าย ไม่ซับซ้อน
ในทีน่ ี้ เสนอข้อมูลเพือ่ เสริมค�ำในวิสทุ ธิมรรค ทีร่ ะบุวา่ “แต่งวิสทุ ธิมรรคเพือ่ ความปราโมทย์แห่ง
สาธุชน”

เหตุการณ์ในอินเดียและศรีลังกา

เหตุการณ์ในอินเดียและศรีลังกา คือเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ต้องรจนาวิสุทธิมรรค
๑. เหตุการณ์ส�ำคัญก่อนมีวิสุทธิมรรค
พระพุทธศาสนายุคแรกเน้นบทบาทของพระอรหันต์ผู้พัฒนาตนได้ก่อนสอนคนอื่น แต่ชาวพุทธ
บางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับบทบาทในเรื่องนี้ จึงแยกตัวไปตั้งนิกาย ความเห็นต่างในบทบาทพระอรหันต์
เกิดขึ้นในอินเดียแล้วแผ่ไปในลังกา
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		 ๑.๑ เหตุการณ์ในอินเดีย
		 นับตั้งแต่พระปุราณะไม่ยอมรับมติพระอรหันต์ผู้ท�ำสังคายนาที่เมืองราชคฤห์ ตั้งแต่นั้น
ความไม่ลงรอยมีเรื่อยมา ราว ๒๐๐ ปีศิษย์ของพระปุราณะแยกไปตั้งนิกายมหิศาสกะ สาขาหนึ่งของ
สรวาสติวาทิน
		 หลังยุคพระเจ้าอโศก นิกายสงฆ์มีหลายนิกาย ที่ส�ำคัญคือ นิกายสถวีระ นิกายสรวาสติวาทิน
และนิกายมหาสังฆิกะ ราว พ.ศ. ๓๖๐ เมื่อสิ้นราชวงศ์เมารยะ พราหมณ์บุษยมิตรตั้งวงศ์ศุงคะ ยกย่อง
ลัทธิภาควะและลัทธิไศวะ เผาวัดวาอาราม ฆ่าภิกษุจ�ำนวนมาก สถานการณ์ของชาวพุทธตอนนั้น
เหมือนเรือแตก (shipwreck) คณาจารย์ชาวพุทธไปต่อรองขอให้หยุดการท�ำร้าย ไม่นานมีผู้แต่ง
พุทธจริตโดยรับอิทธิพลแนวคิดจากรามายณะ เล่าความเป็นมาของพระพุทธเจ้าว่าจุตจิ ากสวรรค์ชนั้ ดุสติ
เกิดในชมพูทวีป เรื่องราวเล่าย้อนไปไกลจึงเรียกว่าทูเรนิทาน (เถรวาทรับทูเรนิทานจากมหายาน) วิธี
เล่าเช่นนี้เหมือนวิธีอวตารในศาสนาพราหมณ์ ท�ำให้พราหมณ์ชอบใจ มีผลให้ชาวพุทธไม่ถูกท�ำร้าย
อยูร่ อดปลอดภัยมาได้ระยะหนึง่ เถรวาทกับมหายานมีความเชือ่ ต่างกันตัง้ แต่สมัยพระเจ้ากนิษกะจนถึง
สมัยคุปตะ (พ.ศ. ๔๐๐-๑๐๒๓) ในสมัยคุปตะ มหายานรุ่งเรืองถึงขีดสุด (zenith) ส่วนเถรวาทรุ่งเรือง
ในศรีลังกา สิ่งชี้วัดความรุ่งเรืองคือวรรณกรรม ความรุ่งเรืองของมหายานดูที่วรรณกรรมสันสกฤต
ความรุ่งเรืองของเถรวาทดูที่วรรณกรรมบาลี
		 ในสมัยคุปตะ ศิษย์ของท่านนาคารชุน ชื่อกุมาชีพไปเผยแผ่มหายานในจีน แปลสูตร ศาสตร์
ธารณี และอรรถกถา เป็นพากย์ภาษาจีน ศิษย์ของท่านไมตรียนาถแต่งโยคาจารภูมศิ าสตร์ ทีถ่ อื ว่าส�ำคัญ
เทียบเท่ากับอภิธรรมของเถรวาท เทียบเท่ากับชญาณปรัสถานของสรวาสติวาทิน เทียบเท่ากับ
มหาปรัชญาปารมิตาของมาธยมิก อัศวโฆษ (คนละคนกับผู้แต่งพุทธจริต)แต่งศรัทโธตปาทศาสตร์
เพื่อจูงใจคนให้เข้ารีตเป็นมหายาน ความรุ่งเรืองมหายานเวลานั้น เปรียบกันว่าวงล้อธรรมหมุนเป็น
ครั้งที่ ๓ คือ ครั้งแรกหมุนที่ป่าอิสิปตนะฯ ครั้งที่ ๒ หมุนที่กรุงเวสาลี
		 มหายานบูชาลัทธิโพธิสัตว์ ยกย่องโพธิสัตว์เป็นโยคี สอนให้ท�ำโยคะเพื่อความเป็นโพธิสัตว์
การท�ำโยคะเพือ่ เป็นโพธิสตั ว์ของมหายานเหมือนกับการท�ำโยคะของพราหมณ์ในโยคสูตร เวลานัน้ โยคะ
ของพราหมณ์ได้รบั ความนิยมแพร่หลายมาก นิกายโยคาจาร(มหายาน)มองเถรวาทว่าสอนคับแคบและ
เฉื่อยชา ยกย่องมหายานด้วยค�ำสูงส่งว่า เอกยาน อัครยาน อนุตรยาน อุตตมยาน ปรมยาน เศรษฐยาน
โพธิสัตวยาน พุทธยาน .. ช่วงนั้นเถรวาทกับมหายานแข่งกันดุเดือด โต้คารมอย่างเผ็ดร้อนชนิดที่ไม่มี
ใครยอมใคร (Burning Question) มหายานมองเถรวาทดุจน�้ำนม ทั้งยกตนดุจเนยที่ลอยอยู่เหนือ
น�้ำนม
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		 ยุคเดียวกับที่แต่งวิสุทธิมรรค ศิษย์ส�ำนักโยคาจารชื่อทิงนาคะ เป็นคนอินเดียใต้ เป็นนัก
ตรรกวิทยาทางพุทธศาสนาที่โดดเด่นมาก ยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งนยายศาสตร์ยุคกลาง ได้แต่งต�ำรา
สนับสนุนวิธีปฏิบัติโยคะของท่านอสังคะ ใช้ชื่อต�ำราว่า โยคาวตาร (Yogavatara) (โยคะ+อวตาร)
		 ยุคที่มีการปฏิบัติโยคะ(สมาธิ)กันอย่างแพร่หลาย เป็นหนึ่งใน ๕ ยุคที่อ้างในอรรถกถามี
วิมุตติยุค สมาธิยุค สีลยุค สุตยุค และ ทานยุค
		 มหายานนั้น เดิมทีเดียวไม่ได้ทิ้งหลักการเถรวาท เพียงแต่ปรับให้กลมกลืนกับลัทธิพราหมณ์
เท่านัน้ แต่วา่ ปรับมากไปจึงไม่ได้ตา่ งกับลัทธิพราหมณ์ ถูกเรียกว่า Actuale Hinduizing of Buddhism1
		
๑.๒ เหตุการณ์ในศรีลังกา
		 วรรณกรรมสันสกฤตและบาลีรงุ่ เรืองมากทีส่ ดุ ในสมัยคุปตะ ศรีลงั กาในเวลานัน้ ตรงกับพระเจ้า
โวหาริกติสสะ (พ.ศ. ๗๕๘-๗๘๐) พวกธัมมรุจิที่เป็นชาววัชชีบุตรเมืองเวสาลีไปอยู่ที่ส�ำนักอภัยคีรี
สนับสนุนพวกนอกรีต(ไวตุลยวาทิน)ว่าเป็นพุทธแท้ พร้อมกับปฏิเสธค�ำสอนส�ำนักมหาวิหาร พระเจ้า
โวหาริกติสสะทรงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทรงรู้ว่าไวตุลยวาทินเป็นพวกนอกรีตจริง จึงสั่งให้เผา
คัมภีร์ อีก ๔๐ ปี ต่อมา สมัยโคธาภัย (พ.ศ. ๗๙๗-๘๑๐) พวกธัมมรุจิยังไม่ละความพยายาม หวังให้
ทางการยอมรับพวกไวตุลยวาทิน พระอุสสิลยิ ติสสมหาเถระแห่งส�ำนักอภัยคีรเี ห็นว่าจะเกิดความวุน่ วาย
จึงแยกไปอยูท่ ที่ กั ขิณาคีรวี หิ าร ตัง้ นิกายสกลิกะ(sagalika) พระเจ้าโคธาภัยทรงตัง้ คณะกรรมการขึน้ มา
ตรวจสอบ ทรงรู้ว่าพวกไวตุลยวาทินเป็นพวกนอกรีต คราวนี้สั่งลงโทษรุนแรงกว่าคราวแรก เผาคัมภีร์
พร้อมเนรเทศพวกไวตุลยวาทินออกพ้นลังกา สังฆมิตรศิษย์คนหนึ่งของผู้ถูกเนรเทศไปอยู่ในอินเดียใต้
สังฆมิตรเชี่ยวชาญทางไสยศาสตร์นับถือลัทธิตันตระ (Tantrism) มีความสัมพันธ์แนบแน่นอยู่กับพวก
โยคาจารในอินเดีย สังฆมิตรเป็นคนโปรดของพระเจ้าโคธาภัย ได้เป็นราชครูของพระโอรส คือ เชฏฐติสสะ
และมหาเสนะ เมือ่ เชฏฐติสสะขึน้ ครองราชย์ สังฆมิตรหวังครอบง�ำแต่ทำ� ไม่สำ� เร็จ จึงกลับไปทีอ่ นิ เดียใต้
		 พอเปลี่ยนรัชสมัยเป็นมหาเสนะ (พ.ศ. ๘๒๐-๘๔๗) สังฆมิตรกลับมาที่ศรีลังกาอีก คราวนี้
ชักชวนมหาเสนะให้นับถือและรับรองสถานะของพวกไวตุลยวาทิน พร้อมทั้งยุแหย่ว่ามหาวิหาร
ไม่ใช่พุทธ พวกมหาวิหารจึงถูกบังคับให้เปลี่ยนไปนับถือไวตุลยวาทิน พวกมหาวิหารไม่ยอมเปลี่ยน
หนีไปอยู่ทางภาคใต้แถบโรหณะ เวลานั้นส�ำนักมหาวิหารถูกปล่อยทิ้งขาดคนดูแล กลายเป็นที่หว่านไถ
เพาะปลูกรกร้างอยู่นานหลายปี โลหปราสาทถูกรื้อท�ำลาย เพราะว่าสังฆมิตรร่วมมือกับอ�ำมาตย์โสณะ
แก้แค้นทีพ่ วกมหาวิหารไม่ยอมเข้ารีต ต่อมาอ�ำมาตย์เมฆวรรณะร่วมมือกับมเหสีของมหาเสนะจ้างช่างไม้
สัง่ ฆ่าสังฆมิตรและโสณะ เหตุการณ์พลิกผันพระเจ้ามหาเสนะทรงหันมานับถือพวกมหาวิหาร พร้อมเชิญ
1

ผู้รู้ชาวอินเดีย (ที่เป็นพราหมณ์) เวลาพูดถึงมหายาน ดูเหมือนว่าก�ำลังพูดเรื่องราวของเขานั่นเอง
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ให้กลับไปอยู่ที่มหาวิหาร แต่พวกมหาวิหารไม่ยอมกลับ ส�ำนักมหาวิหารจึงร้างอีก ๙ เดือน เมื่อพวก
มหาวิหารไม่กลับพระเจ้ามหาเสนะทรงให้สร้างวัดเชตวันภาจนาในช่วงนี้
		 ยุคที่ท่านรจนาวิสุทธิมรรคตรงกับสมัยกุมารคุปตะในอินเดียในส�ำนักมหาวิหารนั่นเอง
		 ผ่านมาถึงพระเจ้ามหานาม (พ.ศ. ๙๕๕-๙๗๗) วิสุทธิมรรครย วรรณกรรมสันสกฤตส�ำคัญที่
มีกอ่ นวิสทุ ธิมรรค มี มหาวัสตุ ลลิตวิสตาระ สัทธรรมปุณฑริกะ สุขาวตีวยุหะ พุทธจริตะ ปรัชญาปารมิ
ตา ศตสาหัสตริกะ ปรัชญาปารมิตา วัชรัจเฉทิกา อวทานศตกะ ทิพยาวทาน ทศภูมิกสูตร ลังกาวตา
รสูตร สมาธิราชสูตร และสุวรรณประภาสะ

ผู้รจนาวิสุทธิมรรค

หลังจากยุคพระเจ้าอโศก อภิธรรมปิฎกเป็นวรรณกรรมที่หลายนิกายใช้เป็นหลักเผยแผ่ เห็นได้
จากชื่อของวรรณกรรมส�ำคัญ เช่น อภิธรรมปิฎกของสรวาสติวาทิน อภิธรรมปิฎกของเถรวาท อภิธรรม
สมุจจยะ อภิธรรมโกษะ
ในอินเดีย ส�ำนักโยคาจารสอนให้ท�ำโยคะแบบฮินดูว่าเป็นหนทางของพระโพธิสัตว์ ตีความ
อริยมรรคต่างจากเถรวาท มหาวิหารทีเ่ ป็นฝ่ายอนุรกั ษ์มาตัง้ แต่สมัยพระมหินทเถระ จึงได้ชแี้ จงหลักการ
และวิธีฝึกจิตเจริญภาวนาของฝ่ายเถรวาท
ค�ำปรารภที่ผู้รจนาวิสุทธิมรรคกล่าวไว้ว่า “จักกล่าววิสุทธิมรรค อาศัยนัยเทศนาของพระเถระ
มหาวิหาร ที่วินิจฉัยหมดจดดี เป็นเครื่องปลูกปราโมทย์แก่โยคีในศาสนานี้ ...ท่านทั้งหลายทั้งปวงที่หวัง
วิสุทธิ จงตั้งใจฟังวิสุทธิมรรคนั้นโดยเคารพ”
ค�ำที่ว่า
- ท�ำความปราโมทย์ (ปามุชฺชกรณํ) (ก่อนหน้านั้น คงไม่ปราโมทย์)
- อาศัยนัยที่มหาวิหารวินิจฉัยดีแล้ว (สุวิสุทฺธวินิจฺฉยํ มหาวิหารวาสีนํ เทสนานยนิสฺสิตํ)
- ท่านทั้งปวงผู้หวังวิสุทธิ จงตั้งใจฟังวิสุทธิมรรคนั้นโดยเคารพ(วิสุทฺธิกามา สพฺเพปิ นิสามยถ
		 สาธโว)
ค�ำเหล่านี้ ถือว่าเป็นกุญแจส�ำคัญน�ำไปสู่การไขความเป็นมาของวิสุทธิมรรค
เหตุการณ์ในอินเดียและในลังกา คือบริบททางสังคมก่อนแต่งวิสุทธิมรรค
มหาวิหารรกร้างนานหลายปี วรรณกรรมที่บุรพาจารย์เขียนเอาไว้ เมื่อต้องมาประสบภัยพิบัติ
จึงกระจัดกระจายทั้งวรรณกรรมทั้งผู้แต่งวรรณกรรม ดังนั้นพอพ้นภัยพิบัติจึงต้องรวบรวมไว้เป็น
หลักฐาน เป็นที่อ้างอิง เพื่อให้สาธุชน(ภิกษุ)ได้ความปราโมทย์ มีขวัญและพลังใจ อีกทั้งยังประกาศ
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แนวการฝึกจิตเจริญภาวนาของเถรวาทว่ามีขนั้ ตอน มีวธิ กี ารปฏิบตั อิ ย่างไร ข้อมูลส่วนหนึง่ ในวิสทุ ธิมรรค
น�ำมาจากวรรณกรรมของบุรพาจารย์ของมหาวิหารที่แต่งเอาไว้ก่อนแล้ว
ไม่ระบุว่าผู้รจนาวิสุทธิมรรค รับค�ำเชิญ(อชฺเฌสนํ) ที่พุทธคยา ที่อินเดียใต้ หรือ ที่มหาวิหาร
ถิน่ ก�ำเนิดของพระพุทธโฆษะ(ผูร้ จนาวิสทุ ธิมรรค) บ้างก็วา่ ท่านเป็นคนพุทธคยา บ้างก็วา่ ท่านเคยอยูก่ บั
พระพุทธมิตรที่ท่ามยูรทูตะ บ้างก็ว่าท่านเคยอยู่กับพระโชติปาละที่กัญจิปุระในอินเดียใต้ บ้างก็ว่า
ท่านเป็นชาวพม่า บ้างก็ว่าไม่ว่าท่านเกิดที่ไหน แต่เคยอยู่ที่อินเดียใต้ บ้างก็ว่า “พุทธโฆษะ” เป็นชื่อ
สมมุติของคณะสงฆ์ลังกา
ในค�ำปรารภของผู้รจนา ท่านใช้ภาษาที่บ่งถึงคนคนเดียว เป็นเอกพจน์ คือ “ภาสิสฺสํ, เม”
ส่วนเนื้อหาการบรรยาย ท่านใช้ค�ำกิริยา ระบุว่าไม่ใช่คนคนเดียว คือ (มยํ) วทาม, อารภิสฺสาม,
วณฺณยิสฺสาม, อโวจุมฺหา, วกฺขาม, กริสฺสาม, โยชยิสฺสาม, คณฺหาม, (ค�ำอธิบายปฏิจจสมุปบาท ท่านใช้
เอกพจน์ คือ อหํ..นาธิคจฺฉามิ..อารภิสฺสามิ), ปกาสยิสฺสาม, อารภาม, วิภชิสฺสาม, อาวิกริสฺสาม,
กริสฺสาม, นอกจากค�ำกริยา ท่านใช้ค�ำนามเป็นพหูพจน์ คือ “โน, อมฺเหหิ = เราทั้งหลาย” ในประโยค
ว่า อยํ โน อตฺตโน มติ และ น เอตฺถ กิญฺจิ อมฺเหหิ วตฺตพฺพํ อตฺถิ ซึ่งชี้ว่าผู้รจนาไม่ได้มีคนเดียว
จบนิเทศหนึ่งๆ ผู้รจนาระบุว่าแต่งเพื่อให้ความบันเทิงแก่สาธุชน (สาธุชนปามุชฺชตฺถาย) สาธุชน
ในที่นี้ หมายถึง นรชน, โยคี, โยคาวจร, อาทิกัมมิกะ, ภิกษุ , พุทธสาวก ส�ำหรับภิกษุ ผู้รจนาย�้ำว่า ภิกษุ
คือผู้เห็นภัยในวัฏสังสาร ภิกษุคือผู้ที่มีความคิดเห็น มีวิธีคิดอย่างชาวพุทธ ไม่ใช่อ้างเป็นพุทธแต่เนื้อใน
ไม่ใช่พุทธ ผู้รจนาวิสุทธิมรรคน�ำเอาค�ำที่รู้กันแพร่หลายในยุคนั้นมาใช้ในวิสุทธิมรรค คือ โยคาจาร บ้าง
โยคะ บ้าง (เช่น โยคาจารานุกูลมฺหิ, โยคํ, โยคินา, โยคิโน, โยโค, ปโยโค, ภูมิลทฺธ ฯลฯ)
ผู้รจนาวิสุทธิมรรคไม่ละเลยบาลี อ้างอิงพระไตรปิฎก อ้างมติของบุรพาจารย์ของมหาวิหาร
ไม่บดิ เบือนมติของครูอาจารย์ ในวิสทุ ธิมรรคเรียกสมาธิวา่ โยคะ เรียกผูป้ ฏิบตั สิ มาธิวา่ โยคาวจร (คล้ายชือ่
โยคาจาร) ในอินเดียคนรู้การท�ำโยคะมาก่อนพุทธกาล เรียกผู้ท�ำโยคะว่าโยคี ที่หมายถึงผู้ท�ำโยคะของ
พราหมณ์ ค�ำว่าโยคะเป็นชือ่ ทีค่ นส่วนใหญ่คนุ้ เคย ท่านใช้คำ� ทีค่ นคุน้ เคย เปลีย่ นความหมายให้สอดคล้อง
กับวิธีปฏิบัติในเถรวาท เรียกว่า สมถโยคะ บ้าง วิปัสสนาโยคะ บ้าง ส่วนผู้ปฏิบัติ ท่านเรียกว่าโยคาวจร
(โยคะ+อวจระ)2 หรือ โยคี

2

โยคาวจโรติ สมถโยเค วิปสฺสนาโยเค วา อวจรตีติ โยคาวจโร. อวจรตีติ ปวิสิตฺวา จรตีติ (ขุ.ป.อ. (ไทย) ๑๖๘)
มหายานมีวิสุทธิภูมิ (ภูมิแห่งพระโพธิสัตว์) เถรวาทมีวิสุทธิมรรค (ทางแห่งความหมดจดของพระอรหันต์)
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒

การรจนาวิสุทธิมรรค

มหาวิหารมีวรรณกรรมตั้งแต่สมัยพระมหินทเถระ เมื่อพ้นจากภัยพิบัติได้ไม่นาน ต�ำราหรือ
วรรณกรรมของส�ำนักยังคงกระจัดกระจายจึงต้องรวบรวมไว้ “เพื่อให้สาธุชนเกิดความปราโมทย์”
ผูร้ บั ผิดชอบเรือ่ งนีค้ อื ประธานสงฆ์ของมหาวิหาร คือ พระสังฆปาลเถระ ประจวบกับเวลานัน้ พวกโยคาจาร
ในอินเดียตีความมัชฌิมาปฏิปทาต่างจากในพระไตรปิฎก พระสังฆปาลเถระจึงเชิญพระพุทธโฆษะ
ให้เขียนวิสุทธิมรรค
ผู้รจนาแสดงขั้นตอนการเขียนวิสุทธิมรรค ๑๐ ขั้นตอน คือ
๑. วิเคราะห์ขยายความตามมติของวิภัชวาที : วิภชฺชวาทิมณฺฑลํ โอตริตฺวา
๒. ไม่บิดเบือนมติของครูอาจารย์ ไม่กล่าวตู่ครูอาจารย์ : อาจริเย อนพฺภจิกฺขนฺเตน
๓. ไม่ยึดถือตามมติของตนฝ่ายเดียว : สกสมยํ อโวกฺกมนฺเตน
๔. ไม่กล่าวข่มลัทธิอื่น ไม่แอบแฝงน�ำลัทธิอื่นเข้ามาปะปน : ปรสมยํ อนายูหนฺเตน
๕. ไม่มองข้ามพระสูตร ไม่ค้านพระสูตรในพระไตรปิฎก : สุตฺตํ อปฺปฏิพาหนฺเตน
๖. สอดคล้องกับพระวินัย อนุโลมกับพระวินัย : วินยํ อนุโลเมนฺเตน
๗. วิเคราะห์ตามหลักมหาปเทส : มหาปเทเส โอโลเกนฺเตน
๘. ขยายข้อธรรมถูกต้องตามหลักธรรม : ธมฺมํ ทีเปนฺเตน
๙. รวบรวมมีบทสรุปชัดเจน : อตฺถํ สงฺคาเหนฺเตน : อตฺถํ สงฺคาเหนฺเตน
๑๐. อธิบายความยักเยื้องด้วยวิธีต่างๆ : ตเมวตฺถํ ปุนราวตฺเตตฺวา อปเรหิปิ ปริยาเยหิ
		นิทฺทิสนฺเตน
แต่ละขั้นตอน สะท้อนว่าก่อนนั้นลัทธิอื่น(โยคาจาร)ตีความเอาเอง ไม่ตีความตามบาลี ไม่เห็น
ความส�ำคัญของพระสูตร ตีความไม่สอดคล้องกับพระวินัย ตีความตามแนวทธิอื่นที่ไม่ใช่เถรวาท
ที่ส�ำคัญคือการตีความในโยคาจารภูมิศาสตร์ของท่านอสังคะ ที่สอนวิธีท�ำโยคะเพื่อน�ำไปสู่การ
รู้แจ้ง ตีความมรรค ๘ ว่าเป็นเพียงส่วนประกอบในโพธิปักขิยธรรม ไม่อ้างพระสูตร แต่ว่าตามโยคสูตร
ของพราหมณ์
ผู้รจนาวิสุทธิมรรคไม่ทิ้งพระไตรปิฎก อ้างพระสูตรมัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย
อ้างอภิธรรม อ้างมิลินทปัญหา อ้างอรรถกถาวินัย อ้างมติของโบราณาจารย์ (โปราณา ปนาหุ, เตนาหุ
โปราณา, วุตฺตญฺเหตํ ปุพฺพาจริเยหิ) อ้างเปฏโกปเทส อ้างมติของผู้ทรงจ�ำวินัย ของผู้ทรงจ�ำพระสูตร
อ้างมติของบุรพาจารย์มหาวิหาร เช่น พระติปิฏกจูฬาภยเถระ พระอภิธัมมิกโคทัตตเถระ พระติปิฏกจูฬานาคเถระ อ้างส�ำนักอื่นเช่น อภัยคีรี จิตตลบรรพต (มหินตเล)
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นอกจากเสนอหลักการวิธีการของบุรพาจารย์ของมหาวิหาร วิสุทธิมรรคได้โต้แย้งลัทธิอื่นไป
พร้อมกัน

เนื้อหาวิสุทธิมรรคโดยสรุป

แม้ว่าวิสุทธิมรรคเสนอแนวทางโยคะ(วิธีฝึกจิตเจริญภาวนา)ของเถรวาท แต่ค�ำอธิบายบางเรื่อง
อิงอาศัยความเชื่อของพราหมณ์
ช่วงเวลาที่พราหมณ์มีบทบาทมากในสังคม พราหมณ์ยกย่องสรรเสริญพรหมโลก คือโลกของ
พระพรหม พรหมโลกคือจุดหมายของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมา เมื่อละจากโลกนี้ไปก็มุ่งหวังเข้าไปสู่
พรหมโลก ไปอยู่ที่พรหมโลก นอกจากเรื่องพรหมโลกของพราหมณ์ ค�ำสอนของมหายานก็เช่นเรื่อง
สร้างสมบารมี เรื่องพุทธเกษตร เรื่องความพินาศแห่งกัป จากน�้ำ ลม ไฟ
วิสุทธิมรรคอ้างอาภัสสรพรหม ซึ่งเป็นความเชื่อเก่าแก่ของพวกดาบสที่มีอยู่ก่อนสมัยพุทธกาล
เพราะพราหมณ์มีจุดหมายอยู่ที่พรหมโลก (พฺราหฺมณานํ หิ พฺรหฺมโลโก นิฏฺฐา) ดาบสมีจุดหมายอยู่ที่
อาภัสสรโลก (ตาปสานํ อาภสฺสรา) ปริพาชกมีจุดหมายอยู่ที่สุภกิณหโลก (ปริพฺพาชกานํ สุภกิณฺหา)
อาชีวกมีจดุ หมายอยูท่ อี่ นันตมานัส (อาชีวกานํ อนนฺตมานโส) ส�ำหรับเถรวาท มีจดุ หมายทีพ่ ระอรหัตผล
(อิมสฺมี สาสเน ปน อรหตฺตํ นิฏฺฐา) เถรวาทสอนให้อยู่ในโลกด้วยปัญญา สอนให้มองโลกตามเป็นจริง
เถรวาทไม่ได้สอนให้หวังพรหมโลก หรือ เทวโลก “นิยยานิกะ” เป็นชื่อที่เรียกนิกายเถรวาท เพราะมี
ค�ำสอนน�ำออกจากทุกข์ สอนให้พ้นทุกข์ การพ้นทุกข์มีอยู่หลายวิธี สอนตามความถนัดของแต่ละคน
การปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ ท่านเรียกว่า จันโทปมปฏิปทา, รถวินีตปฏิปทา, โมเนยยปฏิปทา และ มหาอริยวังสปฏิปทา
การท�ำโยคะในวิสุทธิมรรค ถือว่าเป็นอุบาย ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง ท่านสอนให้ยืนบนปฐพีคือ
ศีล ใช้อาวุธคือวิปัสสนาญาณ ลับคมกริบด้วยหินคือสมาธิ ถือไว้ด้วยมือคือปาริหาริกปัญญา อาศัย
ก�ำลังวิริยะช่วยหนุน ยกอาวุธถางชัฏแห่งตัณหา ปฏิบัติตามล�ำดับ ก็จะพบความหมดจดไปตามล�ำดับ
ปฏิบัติเช่นนี้ เรียกว่า วินีตปฏิปทา เป็นการปฏิบัติอย่างมีขั้นตอนไปจนถึงนิพพาน เหมือนคนเดิน
ทางไกลเปลี่ยนรถหลายเที่ยว ไปจนถึงปลายทาง
ดังนั้น ใครคิดเห็นเป็นอย่างอื่น มีความเชื่อมีความศรัทธาอย่างอื่น ยังไม่ปรับความคิด เช่น
ไม่มองโลกตามเป็นจริง ก็จะไม่เข้าใจวิถีแห่งโยคะในวิสุทธิมรรค หรือ เข้าใจได้ยาก
ผู้รจนาน�ำบทกระทู้ในสังยุตตนิกาย เรื่องไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ที่เป็นหลักแห่ง
พรหมจรรย์ ที่ต้องท�ำไปตามล�ำดับ เพราะไม่สามารถแยกปฏิบัติได้ต่างหาก ก่อนสมัยพุทธกาลบางลัทธิ
เน้นด้านศีล บางลัทธิเน้นด้านสมาธิ บางลัทธิเน้นด้านปัญญา นิกายเถรวาทน�ำเอาเรือ่ งศีล สมาธิ ปัญญา
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มารวมกันเป็นพรหมจรรย์ ซึ่งต้องท�ำเป็นล�ำดับไปตามขั้นตอน โดยเริ่มที่ปัญญา ปัญญาเป็นจุดตั้งต้น
(ในอริยมรรคเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ) ปัญญามาก่อนศีล ก่อนสมาธิ แต่ก็จบลงที่ปัญญานั่นเอง (ปญฺา
สาสนสฺส ปริโยสานํ)
บทกระทู้ในวิสุทธิมรรค ความว่า นรชนผู้มีปัญญา เห็นภัยในวัฏสังสาร ด�ำรงอยู่ในศีลแล้ว
เจริญจิตและปัญญา มีความเพียร มีปัญญาเครื่องบริหาร พึงแก้ความยุ่งยากนี้ได้
ศีล สมาธิ ปัญญา ตามแนวรถวินีตสูตร เป็นขั้นตอนการปฏิบัติวิสุทธิ ๗ สอนให้ควบคุม
ความประพฤติด้านนอกทางกายก่อน แล้วควบคุมจิต ควบคุมวิธีคิด ค่อยปรับทรรศนะให้สอดคล้อง
กับความจริงหรือสัจจะที่ได้รับ เป็นขั้น เป็นล�ำดับต่อ ๆ ไป กล่าวโดยสรุปไตรสิกขาในวิสุทธิ ๗
๑. เรื่องเกี่ยวกับศีล
(๑) สีลวิสุทธิ คือ ความหมดจดแห่งศีล
การรักษาศีลตามภูมชิ นั้ ของตนให้บริสทุ ธิ์ รักษาศีลให้เป็นไปเพือ่ สมาธิ ศีลมีหลายอย่าง ทีเ่ น้นคือ
ปาริสุทธิศีล ๔ ได้แก่
		 ๑) ความส�ำรวมในพระปาติโมกข์ : ปาฏิโมกขสังวรศีล
		 ๒) ความส�ำรวมอินทรีย์ : อินทรียสังวรศีล
		 ๓) ความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะ อาชีวปาริสุทธิศีล
		 ๔) การพิจารณาใช้สอยปัจจัย ๔ : ปัจจจัยสินนิสิตศีล
ผูม้ (ี ปาริสทุ ธิ)ศีลคือผูท้ ำ� ตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริง เมือ่ มีปาริสทุ ธิศลี ควรเสริมความประพฤติ
ด้วยความมักน้อยสันโดษ ตามประเพณีในอริยวงศ์ (อริยวํสตฺตเย) ปฏิบัติธุดงค์ ๑๓ อย่าง จากนั้น
ตัดความกังวล (ปลิโพธิ) เข้าหากัลยาณมิตรขอให้สอนกัมมัฏฐานที่เหมาะกับจริตของตนที่เป็นผู้ปฏิบัติ
(พระโพธิสตั ว์ของมหายานมีจริต (จรรยา) ๔ ได้แก่ ปกฤติจรรยา ประณิธานจรรยา อนุโลมจรรยา
และ อนิวฤตนจรรยา พระโพธิสัตว์ปฏิบัติธุดงค์ ๑๒ อย่าง)
ท่านกล่าวว่า ศรัทธาใกล้กับราคะ ปัญญาใกล้กับโทสะ คนที่มีศรัทธากล้าแต่ปัญญาอ่อนมักเชื่อ
อะไรง่าย เลือ่ มใสสิง่ ทีไ่ ม่ใช่เรือ่ ง คนทีม่ ปี ญ
ั ญากล้าแต่ศรัทธาน้อย หนักไปทางอวดแข่ง สมาธิกบั โกสัชชะ
(ความเกียจคร้าน)ใกล้เคียงกัน คนเกียจคร้านกับคนมีสมาธิ บางทีก็ดูไม่ออกว่าต่างกัน
ต่อจากเรื่องศีลและเรื่องธุดงค์ คือเรื่องกัมมัฏฐาน ท่านสอนกัมมัฏฐานเพื่อท�ำจิตให้ควรแก่
การงานคือสมาธิ มีสมาธิเพื่อใช้เป็นบาทฐานของวิปัสสนา เพื่อความเห็นแจ้ง เห็นอาการแปลก ๆ
เห็นต่างจากคนที่ไม่ได้ฝึกจิต
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ท่านกล่าวว่า สมาธิที่ถูกต้อง มีวิริยะช่วยหนุน วิริยะที่มีสมาธิช่วยหนุนย่อมไม่เอนไปทางฟุ้งซ่าน
(อุทธัจจะ) สติคือสิ่งที่เหมาะต่อทุกสถานการณ์ เพราะว่าสติเป็นที่พ�ำนักของจิต
ในเถรวาท การสอนกัมมัฏฐานเป็นวิธีสอนส�ำคัญอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะสอนเรื่องอะไรจะแทรก
ด้วยเรื่องกัมมัฏฐาน ไม่พ้นไปจากเรื่องกัมมัฏฐาน
สิ่งเหนี่ยวน�ำจิตให้เกิดสมาธิ คืออารมณ์กัมมัฏฐาน ในวิสุทธิมรรค สิ่งที่เหนี่ยวน�ำจิตให้เกิดสมาธิ
หรือ อารมณ์กัมมัฏฐาน ได้แก่ กสิณ อสุภะ อนุสติ อัปปมัญญา อาหาเรปฏิกูลสัญญา จตุธาตุววัฏฐาน
และ อรูป
ท่านกล่าวว่า ผูท้ ำ� สมาธิตอ้ งหาทีใ่ ห้เหมาะ เช่นไม่อกึ ทึก เสียงดังเป็นข้าศึกแก่องค์ฌาน เวลาปฏิบตั ิ
ควรห่างจากคนแบบไหน คบหากับคนแบบไหน การนั่งสมาธิให้คนเห็นอาจกลายเป็นนั่งอวดคน
(อาปาถกชฺฌายี) ดังนั้นควรเลือกปฏิบัติในที่ลับตา หรือในที่รโหฐาน
นิวรณ์เป็นปฏิปักษ์แก่องค์ฌาน ข้าศึกของสมาธิคือกามฉันทะ ข้าศึกของพยาบาทคือปีติ ข้าศึก
ของวิตกคือถีนมิทธะ ข้าศึกของสุขคืออุทธัจจกุกกุจจะ ข้าศึกของวิจิกิจฉาคือวิจาร
ตัวอย่างการเจริญธัมมานุสติ
“ผู้ประสงค์เจริญธัมมานุสติ พึงไปในที่ลับตา หลีกเร้นในที่อันควร ระลึกถึงคุณปริยัติธรรมและ
โลกุตรธรรม”
ท่านขยายความ “วิญญูชนพึงรูเ้ ฉพาะตน” : กิเลสของสัทธิวหิ าริกจะละด้วยมรรคทีพ่ ระอุปชั ฌาย์
เจริญหาได้ไม่ สัทธิวิหาริกจะอยู่ผาสุกด้วยผลสมาบัติของพระอุปัชฌาย์ก็ไม่ได้ จะท�ำให้แจ้งนิพพานที่
พระอุปัชฌาย์ท�ำให้แจ้งก็ไม่ได้ เพราะว่าโลกุตรธรรมบุคคลไม่พึงเห็น ดังเช่นเครื่องประดับศีรษะของ
คนอื่น ซึ่งจะฉวยเอามาประดับที่ศีรษะตนได้ แต่พึงเห็นว่าเป็นธรรมที่วิญญูชนจะพึงเสวยในจิตของตน
เท่านั้น
แท้จริง โลกุตรธรรมไม่ใช่วิสัยของคนโง่ หมายความว่ามรรค ผล นิพพาน เป็นวิสัยของวิญญูชน
ที่จะพึงรู้ได้ เป็นของจ�ำเพาะตน ต้องท�ำ จึงเสวยได้ ท�ำให้กันไม่ได้ หยิบยื่นให้แก่กันก็ไม่ได้ และรู้ได้
ประจักษ์ที่ใจของตนนี่เอง
ส�ำหรับอานิสงส์การเจริญธัมมานุสติ “จิตของผูท้ มี่ ธี มั มานุสติยอ่ มน้อมไปในอันจะให้ถงึ อนุตรธรรม
และเมื่อประจวบเข้ากับภาวะที่จะพึงล่วงละเมิด หิริโอตตัปปะจะปรากฏแก่เธอผู้ระลึกถึงความเป็น
ธรรมดีแห่งพระธรรม”
เมื่อมีศีล คือเปิดเผยตนตามเป็นจริง จึงก้าวสู่ขั้นต่อไป
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๒.เรื่องเกี่ยวกับสมาธิ
(๒) จิตตวิสุทธิ คือ ความหมดจดแห่งจิต
บาทฐานของวิปสั สนา (การเห็นแจ้ง)อยูท่ ใี่ ช้ปญ
ั ญาพิจารณาร่างกาย จนเห็นได้วา่ ทีป่ ระกอบเป็น
รูปร่าง อยู่ได้อย่างไร อยู่ด้วยอะไร รู้ว่าอยู่ได้เพราะมีอาหารคอยหล่อเลี้ยง พิจารณาถึงที่มาของอาหาร
ว่าเกิดได้อย่างไร สิ้นสุดลงที่ไหน พิจารณาร่างกายกระทั่งเห็นว่าร่างกายมาจากการรวมของธาตุดิน
ธาตุน�้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ
ในวิสุทธิมรรค ท่านกล่าวว่าพระโพธิสัตว์คือบุรุษคนแรกที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าของที่ดิน
พระโพธิสัตว์ของเถรวาทมีพระรูปงดงามยิ่งนัก บุคลิกลักษณะดีมาก ใคร ๆ ก็ยกย่องพระโพธิสัตว์ว่า
ยิ่งใหญ่ เพราะพระโพธิสัตว์มีพุทธิปัญญาเลอเลิศ
เหตุใดวิสุทธิมรรคอ้างความเป็นมาของพระโพธิสัตว์
มหายานนับถือลัทธิบูชาพระโพธิสัตว์ เพื่อโต้แย้งกับค�ำสอนเรื่องมักน้อยสันโดษของเถรวาท
มหายานได้แนวคิดเรือ่ งพระโพธิสตั ว์จากลัทธิไหว้ดวงอาทิตย์ของอิหร่าน (อิทธิพลทางการปกครองของ
อิหร่านแผ่มาถึงแถบลุ่มแม่น�้ำสินธุตั้งแต่สมัยพุทธกาล จนถึงราว พ.ศ. ๒๕๐)
ชื่อของพระโพธิสัตว์อมิตาภะ ไวโรจนะ ทีปังกระ เป็นค�ำที่เกี่ยวกับแสงสว่าง แม้แต่ในเถรวาท
ค�ำว่า “อาทิจจพันธุ” ที่หมายถึงผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแสงสว่าง ที่ใช้เรียกพระพุทธโคดมก็รับอิทธิพลจาก
ลัทธิไหว้ดวงอาทิตย์ บทบาทของพระโพธิสัตว์มีความคล้ายคลึงกับเทพมิถรา(Mithra)ของอิหร่าน เช่น
ว่าคอยช่วยเหลือประชาชนเวลาถูกน�ำ้ ท่วม เวลามีพายุ เวลาข้ามแม่นำ�้ เวลาเดินทาง บทบาทหรือลักษณะ
ของผู้ช่วยเหลือเช่นนี้ แนวคิดนี้ไม่ช้าไม่นานก็กลายเป็นผู้ที่จะมาตรัสรู้ต่อไปในอนาคต
แนวคิดเรื่องพระโพธิสัตว์มีความส�ำคัญ ช่วง พ. ศ. ๔๙๐-๕๙๐ เห็นได้จากชื่อนักบุญ Josaphat
ในยุโรปยุคกลาง Josaphat ค�ำนี้ในภาษาอาหรับเขียน Yudasalf เป็นชื่อที่กร่อนจากค�ำว่าโพธิสัตว์
วิสุทธิมรรคกล่าวความเป็นมาของพระโพธิสัตว์ในอัคคัญญสูตร เพราะเหตุว่าเวลานั้นมหายาน
ยกย่องบทบาทของพระโพธิสัตว์ แต่งต�ำราเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์มากมาย เถรวาทเลยชี้ว่านิกายเถรวาท
ก็มีพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ของเถรวาทเป็นบุรุษคนแรก มีมาตั้งยุคเริ่มมีมนุษย์มาอยู่ในโลก
พระโพธิสตั ว์ของมหายานมีหลายองค์ องค์สำ� คัญคือพระมัญชุศรี และ พระอวโลกิเตศวร ทีไ่ ด้รบั
ความเคารพนับถือมาก พระอวโลกิเตศวรมีรปู แบบวิธที ำ� สมาธิประจ�ำองค์ เรียกว่า อวโลกิต-มุทรา มีมอื
นับพัน นัยน์ตานับล้าน มีฤทธานุภาพยิ่งใหญ่มหาศาล
คัมภีร์คารุณฑวยุหะ (Karundavayuha) เล่าฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระอวโลกิเตศวรว่า
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เกิดมาจากดวงตาของพระองค์ พระพรหมเกิดมาจากโสณิ พระนารายณ์
เกิดมาจากศีรษะ พระสรัสวดีเกิดมาจากพระทนต์ ของพระองค์
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ในวิสุทธิมรรคท่านกล่าวว่า “สัตว์จุติจากสุภกิณหพรหมโลก ไปเกิดในอาภัสสรพรหมโลก” คตินี้
ไม่มีในเถรวาทมาแต่เดิม สุภกิณหะและอาภัสสระ เป็นชื่อชั้นของพรหมโลก เป็นคติของพราหมณ์และ
ของดาบส ชื่อภพภูมินี้ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของชาวพุทธหลายแห่ง
ถึงแม้วิสุทธิมรรคแสดงเนื้อหาเชิงโต้แย้ง แต่ผู้รจนาอ้างคัมภีร์หลัก ไม่ทิ้งพระไตรปิฎก เช่น
เมื่อบรรยายสิ่งที่เรียกว่าโลก ท่านบอกว่าเพราะมีอันต้องทรุดโทรม ที่เรียกว่าสวรรค์ เพราะเลิศอย่างดี
ด้วย(การรับรู้)อารมณ์เช่นรูปารมณ์ ที่เรียกว่านิรยะ หรือนรก เพราะไม่มีความเจริญ ที่เรียกว่า
ความยินดี อยู่ในที่นั้น
นิยามแห่งนรกและสวรรค์ในวิสทุ ธิมรรค ถือเป็นแบบอย่างการอ้างของวรรณกรรมบาลีในสมัยหลัง
เช่น สมันตปาสาทิกา สุมังคลวิลาสินี ปรมัตถทีปนี และ สัทธรรมปกาสินี
นอกจากแนวคิดเรื่องพระโพธิสัตว์ แนวคิดเรื่องอื่น เช่น เรื่องพระอรหันต์ เรื่องพระพุทธเจ้า
ในอดีต พระพุทธเจ้าในอนาคต เรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้า เรื่องความเป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์
เรื่องบูชาพระสถูปเจดีย์ เรื่องมหาปุริสลักษณะ มีพัฒนาการทั้งสิ้น
๓. เรื่องเกี่ยวกับปัญญา
โดยทั่วไปแล้ว ปัญญามีอยู่หลายระดับ ปัญญาในวิสุทธิมรรคก็มีหลายระดับ ท่านกล่าวว่าปัญญา
มีความตรัสรูส้ ภาวธรรม และขจัดความหลงผิดคือโมหะซึง่ บดบังสภาวธรรมเป็นลักษณะ ปัญญาเกิดขึน้
ได้แก่ คนที่มีจิตเป็นสมาธิ ภูมิหรือว่าที่ตั้งของปัญญาอยู่ที่ร่างกาย คือ เบญจขันธ์ ปัญญาในวิสุทธิมรรค
เกิดมีได้ด้วยการพิจาณาที่ร่างกาย
คนที่มีปัญญา มองเบญจขันธ์ เห็นรูปเหมือนกับก้อนฟองน�้ำ เห็นเวทนาเหมือนกับต่อมน�้ำ
เห็นสัญญาเหมือนกับพยับแดด เห็นสังขารเหมือนกับต้นกล้วย เห็นวิญญาณเหมือนกับมายากล
ท่านกล่าวอาการและคุณสมบัติของจิต เรียกว่า สังขารขันธ์ (เจตสิก) มี ผัสสะ เวทนา สัญญา
เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย์ มนสิการ วิตก วิจาร อธิโมกข์ วิริยะ ปีติ ฉันทะ โมหะ อหิริกะ อโนตัปปะ
อุทธจจะ โลภะ ทิฏฐิ มานะ โทสะ อิสสา มัจฉริยะ กุกกุจจะ ถีนะ มิทธะ วิจกิ จิ ฉา สัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ
อโลภะ อโทสะ ตัตรมัชฌัตตตา กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา
กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมอาชีวะ กรุณา มุทิตา ปัญญินทรีย์
คนทีม่ ปี ญ
ั ญา มองอายตนะภายใน-ภายนอก เห็นอายตนะภายในเหมือนกับบ้านร้าง เห็นอายตนะ
ภายนอกเหมือนกับโจรปล้นหมู่บ้าน
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หรือ เห็นอายตนะภายใน เหมือนกับงู จระเข้ นก สุนัขบ้าน สุนัขป่า ลิง เห็นอายตนะภายนอก
เหมือนกับที่รก วังน�้ำ ท้องฟ้า หมู่บ้าน ป่าช้า ป่าไม้ อันเป็นที่โคจรของสัตว์พวกนั้น
คนที่มีปัญญา มองธาตุ (๑๘ อย่าง) เห็นจักขุธาตุ เหมือนกับหน้ากลอง เห็นรูปธาตุเหมือนกับ
ไม้ตีกลอง เห็นจักขุวิญญาณธาตุเหมือนกับเสียงกลอง
คนที่มีปัญญา มองสัจจะ(๔ อย่าง) เห็นทุกขสัจเหมือนกับโรค เห็นสมุทัยสัจเหมือนกับเหตุ
แห่งโรค เห็นนิโรธสัจเหมือนกับความหายโรค เห็นมรรคสัจเหมือนกับยารักษาโรค
คนทีม่ ปี ญ
ั ญา มองสัจจะเห็นความว่างเปล่า ดังทีค่ นโบราณกล่าวไว้วา่ ทุกข์มอี ยู่ แต่ใครผูร้ บั ทุกข์
ไม่มี ผู้ท�ำไม่มี แต่การกระท�ำมี ความดับมี แต่คนผู้ดับไม่มี ทางมี แต่ผู้เดินไม่มี
ส�ำหรับมรรคสัจ ก็คือ สมถะและวิปัสสนา เป็นธรรมที่ควรท�ำเกิดขึ้น (ภาเวตัพพธรรม)
ในวิสุทธิมรรคท่านอ้างความเห็นของฝ่ายที่ปฏิเสธนิพพานว่าไม่มีจริง ปฏิเสธนิพพานว่าเป็น
สิ่งเพ้อฝัน เหมือนเรื่องหนวดเต่าเขากระต่ายที่ไม่มีอยู่จริง ท่านว่านิพพานเป็นสันตบท มีความสงบ
เป็นลักษณะ ไม่เปลี่ยนสภาพ ไม่ใช่เครื่องหมายแห่งทุกข์
ความรูค้ วามเข้าใจในเบญจขันธ์เลือ่ นขึน้ เป็นล�ำดับ มองเห็นจากง่ายไปสูภ่ าวะลุม่ ลึก เกิดตามการ
เลื่อนขั้นความรู้ ซึ่งเป็นญาณ แต่ละระดับ
หน้าที่ของปัญญาในอริยสัจ ๔ ท่านกล่าวว่า
ความรู้ในทุกข์ ย่อมจะไม่ท�ำให้สักกายทิฏฐิครอบง�ำเอาได้
ความรู้ในสมุทัย ย่อมจะไม่ท�ำให้อุจเฉททิฏฐิครอบง�ำเอาได้
ความรู้ในนิโรธ ย่อมจะไม่ท�ำให้สัสสตทิฏฐิครอบง�ำเอาได้
ความรู้ในมรรค ย่อมจะไม่ท�ำให้อกิริยทิฏฐิครอบง�ำเอาได้
คนผูห้ ลงผิด ทีถ่ กู อวิชชาชักน�ำ ย่อมจะก่อเหตุดบี า้ งไม่ดบี า้ ง เหมือนกับคนตาบอดแต่กำ� เนิด ไม่มี
คนจูง บางทีเดินถูกทางบางทีเดินผิดทาง คนผู้หลงผิดเพราะอวิชชา ก็คือผู้หลงผิดในเรื่องจุติ หลงผิด
ในเรื่องอุบัติ หลงผิดในเรื่องวัฏสังสาร หลงผิดในลักษณะของสังขาร และหลงผิดในปฏิจจสมุปบันธรรม
ค�ำสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาท เถรวาทสอนเพื่อแย้ง (antithesis) กับเรื่องพรหมโลก
ท่านกล่าวว่า กามุปาทานมองเห็นง่ายกว่าทิฏฐุปาทาน สีลัพพตุปาทาน และ อัตตวาทุปาทาน
คนทีม่ ากไปด้วยกามุปาทาน ชอบครึกครืน้ เอิกเกริก มุง่ หวังอารมณ์ทยี่ งั ไม่มาถึง ชอบการท�ำมงคล
กามะ (ความใคร่, ความหวังผล) จัดเป็นตัณหา ที่เป็นอุปสรรคแก่ความมักน้อย อุปาทาน(ความยึดถือ)
เป็นอุปสรรคแก่ความสันโดษ
เมื่อมองสังขารจนเกิดภูมิปัญญา จึงเลื่อนขั้นต่อไป
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(๓) ทิฏฐิวิสุทธิ คือ ความหมดจดแห่งทิฏฐิ
ทิฏฐิวสิ ทุ ธิ ความหมดจดแห่งทิฏฐิ เห็นว่าอะไรเป็นนาม อะไรเป็นรูป นามกับรูป คือ ขันธ์ อายตนะ
ธาตุ เห็นอย่างถ่องแท้ว่านอกจากนามกับรูปก็ไม่ใช่สิ่งอื่นใด ไม่ใช่สัตว์ บุคคล เทวดา พระพรหม สิ่งที่
รวมกันเข้าเป็นองค์สัมภาระ เรียกกันว่า รถ มีได้ฉันใด เมื่อขันธ์ อายตนะ ธาตุ มารวมกัน ความสมมุติ
ว่าสัตว์ก็มีได้ฉันนั้น นามกับรูปอาศัยกัน ถ้าอย่างหนึ่งแตกสลายก็แตกสลายทั้งคู่ นามกับรูปเป็นของ
ว่างเปล่า ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อิงอาศัยกันอยู่ดุจไม้อ้อที่ผูกรวมกัน อิงอาศัยกันดุจกลองกับเสียงกลอง
เมื่อนามกับรูปรวมกัน จึงมีค�ำสมมุติเรียกชื่อต่างกันไปเช่น รถ, สัตว์, หุ่น, บ้าน, เมือง, กองทัพ
เมื่อก�ำหนดรู้เท่าทันทุกขสัจ จึงเลื่อนขั้นต่อไป
(๔) กังขาวิตรณวิสุทธิ คือ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย
เมื่อก�ำหนดรู้สิ่งทั้งปวงเห็นเป็นนามกับรูป ย่อมผ่านพ้นความสงสัยที่เป็นในอดีต ในอนาคตและ
ในปัจจุบนั มองด้วยปัญญาว่า แท้จริง ในโลกนีไ้ ม่มผี สู้ ร้างกรรม ไม่มผี เู้ สวยผล ไม่มเี ทวดา ไม่มพี ระพรหม
มีเพียงกระแสธรรมล้วนๆ ที่เห็นและเป็นไปได้ก็เพราะการรวมพร้อมกันแห่งเหตุเป็นปัจจัย
เมื่อก�ำหนดนามรูปจนข้ามพ้นความสงสัย ๓ กาลได้ สิ่งที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบัน จึงรู้ได้
ด้วยจุติและปฏิสนธิ รู้ว่าสิ่งไรๆ ไม่มาสู่ภพนี้จากอดีตภพ ไม่ข้ามไปสู่ภพใหม่จากภพนี้ ขันธ์ อายตนะ
ธาตุ เกิดได้ก็เพราะอาศัยกันเป็นปัจจัย ความสืบต่อจิตย่อมเป็นไปในปฏิสนธิ เมื่อจุติจิตดับ ปฏิสนธิจิต
ก็เกิดขึ้น (เกิด-ดับ) ค�ำว่า ยถาภูตญาณ, สัมมาทัสสนะ, กังขาวิตรณะ ความหมายเดียวกัน แต่เขียน
ต่างกัน
ผูม้ ปี ญ
ั ญาถึงขัน้ นี้ ย่อมจะมีความอุน่ ใจ มีทพี่ งึ่ มีคติ หรือมีเส้นทางเดินแน่ชดั อยูใ่ กล้นพิ พาน มีชอื่
เรียกเฉพาะว่า “จูลโสดาบัน”
เมื่อก�ำหนดจับสมุทยสัจ จึงเลื่อนขั้นต่อไป
(๕) มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ คือ ความหมดจดแห่งญาณ ที่รู้เห็นว่าเป็นทางหรือมิใช่ทาง
ญาณรู้ธรรม ที่เป็นทางและมิใช่ทาง ด�ำเนินตามทาง ไม่ข้องแวะวิปัสสนูปกิเลส ซึ่งมิใช่ทาง
เลือกแต่ทางที่ถูกต้อง
ผูท้ มี่ ปี ญ
ั ญาพิจารณารูปและอรูป ก�ำหนดรูร้ ปู พิจารณาไตรลักษณ์ กระทัง่ รูว้ า่ ชีวติ อัตภาพ และ
สุขทุกข์ ขึ้นอยู่กับขณะจิต ที่เกิด-ดับ เร็วพลัน
เมือ่ มีปญ
ั ญาพิจารณารูปกัมมัฏฐานและอรูปกัมมัฏฐานได้คล่องแคล่ว มหาวิปสั สนา หรือ วิปสั สนา
ญาณ อย่างอ่อน (ตรุณวิปัสสนาญาณ) ย่อมเกิดขึ้นแก่เขาผู้เป็น อารัทธวิปัสสก
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เมื่อเกิดตรุณวิปัสสนา เขาถูกกระบวนธรรมทดสอบ สิ่งทดสอบนี้เป็นเหมือนกับดัก ที่อาจท�ำให้
เฉไป สิง่ นัน้ คือ วิปสั สนูปกิเลส หมายถึงอุปกิเลสแห่งวิปสั สนา จะทดสอบให้นกึ เฉไปว่าเมือ่ ก่อนไม่เคยเกิด
สภาวะเช่นนี้ ตอนนี้กลับเกิดขึ้น ตนคงจะได้บรรลุมรรคผลเป็นแน่
วิปัสสนูปกิเลส เป็นเพียงภาวะลวงตา เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกต้อง เกิดแก่ผู้เป็น
อารัทธวิปัสสก ไม่ได้เกิดแก่คนหลงผิดปฏิบัติผิดที่ชอบละทิ้งกัมมัฏฐาน ทั้งไม่เกิดแก่พระอริยะผู้บรรลุ
แล้ว ภาวะลวงตาที่ปรากฏให้เห็นมี ๑๐ อย่าง มี แสงสว่าง ความปลาบปลื้มอิ่มใจ ความรู้ที่คมชัด
ความสงบเย็นกายใจ ความสุขทั่วทั้งตัว ศรัทธาแรงกล้าที่ท�ำให้ใจผ่องใสยิ่งนัก ความเพียรที่พอดี สติชัด
ความวางจิตเป็นกลาง ความติดใจพอใจ เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดท่านสอนให้รู้ว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลส รู้เท่าทัน
ว่านั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่ตัวเรา
เมื่อก�ำหนดรู้มรรคสัจ จึงเลื่อนขั้นต่อไป
(๖) ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ คือ ความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็นทางด�ำเนิน
เมื่อมาถึงล�ำดับนี้ วิปัสสนาญาณเป็นไปอย่างคมเฉียบ รู้เห็นสังขารตามจริง ท่านให้ท�ำโยคะ
(ความเพียร)ในอุทยัพพยญาณทีเ่ คยเกิดมาแล้วในญาณทีผ่ า่ นมาซ�ำ้ อีก เพือ่ ก�ำหนดรูไ้ ตรลักษณ์วา่ ทีม่ อง
ไม่เห็นอนิจลักษณะ ก็เพราะสันตติปิดบังไว้ ที่มองไม่เห็นทุกขลักษณะ ก็เพราะอิริยาบถปิดบังไว้ ที่มอง
ไม่เห็นอนัตตลักษณะ ก็เพราะฆนสัญญาปิดบังไว้ เมื่อก�ำหนดรู้ทัน อนิจจังทุกขังอนัตตาย่อมปรากฏ
ตามเป็นจริง ต่อนั้นวิปัสสนาญาณ ได้แก่ (๑) ภังคานุปัสสนา ญาณตามเห็นจ�ำเพาะความดับเด่นขึ้นมา
(๒) ภยตูปัฏฐานญาณ ญาณมองเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว (๓) อาทีนวานุปัสสนาญาณ
ญาณค�ำนึงถึงโทษ (๔) นิพพิทานุปัสสนาญาณ ญาณค�ำนึงเห็นด้วยความหน่าย (๕) มุญจิตุกัมยตาญาณ
ญาณหยั่งรู้อันให้ใคร่จะพ้นไปเสีย (๖) ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ ญาณอันพิจารณาทบทวนเพื่อหาทาง
(๗) สังขารุเปกขาญาณ ญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขาร (๘) สัจจานุโลมิกญาณ ญาณเป็น
ไปโดยควรแก่การหยั่งรู้อริยสัจ ย่อมเกิดขึ้นตามล�ำดับ
สังขารุเปกขญาณ(ล�ำดับที่ ๗) เรียกตามความรู้ที่เกิดขึ้นว่า มุญจิตุกัมยตาญาณ หรือ ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ
ผูท้ ไี่ ด้บรรลุสงั ขารุเปกขญาณ ย่อมมีวถิ ชี วี ติ อยูใ่ กล้นพิ พาน วางเฉยอารมณ์ในทางโลก ยินดีพอใจ
ในที่สงบสงัด ไม่อวดโอ่แสดงตน ท่านเรียกผู้ที่มีอาการสงบเช่นนั้นว่า ปฏิลีนจรบุคคล
สัจจานุโลมิกญาณ เรียกได้หลายอย่าง คือ อตัมมยตา (ไม่มีตัณหา) นิพพิทา (เบื่อหน่าย)
ธัมมฐิติญาณ (รู้ความเป็นจริงแห่งธรรม) สัญญัคคะ (ยอดแห่งสัญญา) ปาริสุทธิปธานิยังคะ(องค์ของ
ผู้มีความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์) ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งญาณรู้เห็นทางด�ำเนิน)
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ท่านกล่าวว่า ผู้ที่มีชาติของบัณฑิต มุ่งจะพ้นไปจากทะเลตมคือสังสารทุกข์ พึงท�ำโยคะนี้
จากนั้น จึงเลื่อนไปยังวิสุทธิล�ำดับสุดท้าย
(๗) ญาณทัสสนวิสุทธิ คือ ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ
ญาณทัสสนวิสุทธิ หมายถึงญาณในโสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และ
อรหัตมรรค
ญาณนี้เป็นญาณล�ำดับสุดท้าย ผู้บรรลุมีชื่อว่าอรหันต์ เป็นอัครทักขิไณยบุคคลชั้นสูงสุดในนิกาย
เถรวาท ไม่ใช่โพธิสัตว์ (การท�ำโยคะของมหายานเพื่อความเป็นพระโพธิสัตว์)*
ท่านกล่าวถึงโพธิปักขิยธรรม กล่าวถึงกิเลสซึ่งผู้บรรลุญาณนี้ละได้มี สังโยชน์ กิเลส มิจฉัตตะ
โลกธรรม มัจฉริยะ วิปลาส คัณฐะ .. อคติ อาสวะ โอฆะ โยคะ นิวรณ์ ปรามาส อุปาทาน อนุสัย มละ
อกุศลกรรมบถ และ อกุศลจิตตุปบาท ตามควรแก่ความเพียร (โยคะ)
ท่านอ้างข้อความในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า “มรรคภาวนา(การเจริญมรรค) มีอยู่เช่นนี้
ผลสัจฉิกิริยา (การท�ำผลให้แจ้ง)มีอยู่เช่นนี้ กิเลสปหาน(การละกิเลสได้)มีอยู่เช่นนี้ ธรรมาภิสมัย
(การตรัสรู้ธรรม)มีอยู่เช่นนี”้
ท่านอ้างมรรคภาวนา ก็เพื่อยืนยันธัมมานุธัมมปฏิบัติว่ามีกระบวนธรรมเช่นนี้ กระบวนธรรมนี้
ย่อมเกิดแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามขั้นตอน ปฏิบัติตามกระบวนของธรรมชาติ (ไม่ใช่วิธีปฏิบัติเพื่อความเป็
นพระโพธิสัตว์อย่างในโพธิสัตวภูมิ)
อนึ่ง ท่านอสังคะแห่งส�ำนักโยคาจาร ศึกษาโยคะ(สมาธิ)ขั้นสูง ชื่อ สูริยประภา (Suryapraba
Samadhi) กับอาจารย์ไมตรียนาถ มีความเชี่ยวชาญจนเกิดอภิญญา เขียนต�ำราโยคาจารภูมิศาสตร์
สอนวิธีท�ำโยคะเพื่อความเป็นพระโพธสัตว์ อธิบายเรื่องอริยสัจและเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาแตกต่างกับ
3
เถรวาท ตีความเรื่องอริยมรรคเป็นเพียงองค์ประกอบอยู่ในโพธิปักขิยธรรม มีอยู่ในภาวนามารคะ
(Bhavanamarg) ๔ ประการ คือ ขัน้ เตรียมตัวท�ำโยคะ ( สัมภารมรรค) ขัน้ ลงมือท�ำโยคะ (ประโยคมรรค)
ขั้นเห็นแจ้ง(ทรรศนมรรค) และ ขั้นสุดท้าย (นิษฐานมรรค)
ค�ำว่า ภูมิ และ ภูมิลัทธะ ในโพธิสัตวภูมิ หมายถึงภูมิและการได้ภูมิความเป็นพระโพธิสัตว์
ส่วนในวิสุทธิมรรค ค�ำว่า ภูมิ และ ภูมิลัทธะ หมายถึงภูมิและการได้ภูมิของผู้ปฏิบัติที่ละกิเลสได้
คือเป็นพระอรหันต์
3

โยคาจารใช้ชื่อ ภาวนามารคะ (มรรค) สลับกับในบาลีคือ มรรคภาวนา ในเถรวาทถือว่า มรรคภาวนาเป็น
อุตตริมนุสสธรรม อย่างหนึ่ง ดู วิ.มหา. (แปล) ๑/๑๙๙/๑๘๕
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วิสุทธิมรรคไม่ใช่วิสุทธิภูมิ

พระพุทธศาสนายุคแรกไม่มีนิกาย เมื่อแยกเป็นเถรวาทกับมหายาน ผู้นับถือที่ไม่ได้เกิดในถิ่น
พุทธภูมิ แต่รับอารยธรรมพุทธศาสนา ถือว่าไม่ใช่เจ้าของอารยธรรมพุทธมาแต่เดิม ส่วนผู้เป็นเจ้าของ
อารยธรรมพุทธ ก็คอื ผูเ้ กิดในถิน่ พุทธภูมิ ดังนัน้ เมือ่ เจ้าของอารยธรรม(ส่วนมากพราหมณ์)วิพากษ์วจิ ารณ์
เรื่องพุทธ เขาจึงกล่าวเรื่องของพวกเขาเอง ไม่มีเถรวาท ไม่มีมหายาน จึงไม่มีเรื่องอะไรเสียหาย แต่ถ้า
ผู้ไม่ใช่เจ้าของอารยธรรมพุทธมาแต่เดิม กล่าววิพากษ์วิจารณ์บ้าง กลับไม่เป็นเช่นนั้น เพราะผู้รับ
อารยธรรมพุทธนิกายใดนิกายหนึ่งมานับถือ เมื่อรับนิกายใดก็จะคุ้มครองนิกายนั้น
มหายานเน้นบทบาทของพระโพธิสัตว์ เถรวาทเน้นบทบาทของพระอรหันต์ ความเห็นต่างกัน
เป็นเหตุให้ปฏิบัติต่างกัน เมื่อมีความเห็นต่างกัน ก็แต่งต�ำราสนับสนุนแนวคิดฝ่ายของตน มหายาน
สอนให้ทำ� โยคะ(สมาธิ) เพือ่ ความเป็นพระโพธิสตั ว์ ตีความตามลัทธิพราหมณ์ ตัง้ แต่โยคาจารภูมศิ าสตร์
ของท่านอสังคะ จนถึงสมัยที่รจนาวิสุทธิมรรค คือโยคาวตาระ ของท่านทิงนาคะ
วิสทุ ธิมรรคน�ำเอาแนวทางของพระพุทธศาสนายุคต้น และเนือ้ หาสาระส�ำคัญทีก่ ระจายกันอยูใ่ น
พระไตรปิฎกมาจัดระบบให้เป็นตามล�ำดับ มุง่ เสนอวิธกี ารยกระดับภูมปิ ญ
ั ญา เพือ่ ความเป็นพระอรหันต์
มิใช่วิสุทธิภูมิ เพื่อความเป็นพระโพธิสัตว์

บทสรุป

วิสุทธิมรรคเป็นวรรณกรรมส�ำคัญของนิกายเถรวาท เรียกว่า ปกรณ์พิเศษ ของวิสุทธิมรรคเป็น
อรรถกถาอภิธรรมปิฎก เป็นอรรถกถาสุตตันตปิฎก อธิบายไตรสิกขาแนววิสุทธิ ๗ และเป็นแบบอย่าง
การแต่งวรรณกรรมบาลียุคหลังต่อมา
วิสุทธิมรรคชี้ทางไปสู่นิพพานว่าเริ่มที่ปัญญา เพราะคนมีปัญญาเหมือนอยู่ในที่สว่าง รู้ว่าอะไร
เป็นอะไร เพราะมีปัญญาเป็นเครื่องส่องชี้ทาง ส่วนคนไม่มีปัญญาก็เหมือนอยู่ในที่มืด ไม่รู้ว่าอะไร
เป็นอะไร ถ้ามีใครบอกว่าสิ่งนี้ดี ก็ไม่รู้ว่าดีอย่างไร ถ้าใครบอกว่าสิ่งนี้ไม่ดี ก็ยังไม่รู้ว่าไม่ดีอย่างไร ที่เขา
สอนกันว่าสิ่งนั้นเป็นสมมุติบัญญัติ ก็ไม่รู้ว่าเป็นสมมุติบัญญัติอย่างไร สมมุติไว้ท�ำไม หรือสมมุติไว้เพื่อ
อะไร
วิสุทธิมรรคสอนให้ใช้ปัญญามองด้านในร่างกาย ปัญญาชนิดนี้ต่างจากปัญญาที่มาจากภายนอก
ปัญญาภายนอกเกิดได้ชั่วครั้งชั่วคราว สู้ปัญญาภายในไม่ได้ ปัญญาภายในจึงประเสริฐกว่าปัญญา
ภายนอก4
4

มีเหมือนกันที่บางคนไม่ยกย่องปัญญา แต่ยกย่องการปฏิบัติ นักปฏิบัติบางทีก็ตั้งหน้าปฏิบัติไปเรื่อย แต่ไม่
ก้าวหน้าอะไรเลยทางปัญญา

06. ����������� (�.��������) 77-94.indd 92

17/5/2562 10:11:28

วิสุทธิมรรค : วิถีแห่งการยกระดับภูมิปัญญาในเถรวาท

93

ปัญญาภายใน หรือ การมองด้านใน เป็นจุดเริ่มของการฝึกจิตเจริญภาวนาในเถรวาท กล่าวได้ว่า
วิสุทธิมรรคก็คือวิธีการฝึกจิต จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมน�ำสุขมาให้ การฝึกจิตในวิสุทธิมรรคต้องสร้างปัญญา
ให้เกิดขึน้ ภายในร่างกาย มองเห็นความจริงในร่างกายเป็นขัน้ ตอน เป็นวิธยี กระดับภูมปิ ญ
ั ญาของสาธุชน
เถรวาท เพื่อน�ำไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ ที่เป็นอัครทักขิไณยบุคคล บุคคลในอุดมคติ ผู้ที่เมื่อฝึกจิต
แล้วจะมีคุณสมบัติเช่นไม่สะดุ้งเพราะเสียงดุจราชสีห์ ไม่ติดข่ายดุจลม ไม่เปียกน�้ำดุจใบบัว อยู่คนเดียว
ได้เหมือนนอแรด
อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าถึงความจริงได้มาก ย่อมเข้าใจความจริงได้มาก ส่วนผู้ไม่รู้ความจริงจะไม่ถึง
ความจริง วิสุทธิมรรคสอนให้อยู่กับความจริง แต่ถ้าจะอยู่อย่าง“คน” ต้องอยู่ให้กลมกลืนกับผู้อื่น
มีไม่กี่คนหรอกที่จะอยู่กับความจริง
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