ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์
“สีลพฺพตปรามาสกายคนฺถ –
สภาพธรรมทีAผูกไว้ ในวัฏฏะคือการลูบคลํายึดถือในข้ อวัตรปฏิบตั ทิ A ผี ิด”
สีลพฺพตปรามาสกายคนฺถ อ่านตามภาษาบาลีวา่ สี - ลับ - พะ - ตะ - ปะ- รา - มา - สะ - กา
- ยะ - คัน - ถะ มาจากคําว่า สีล (ในที,นี E คือ ความประพฤติอนั เป็ นอกุศล เช่น ประพฤติอย่างปกติของ
สุนขั บริ โภคอาหารที,วางไว้ บนพื Eนดิน เป็ นต้ น) พต (พรต ข้ อวัตรปฏิบตั ทิ ี,ผิด ภายนอกพระธรรมวินยั นี E)
ปรามาส (การยึดมัน, , การลูบคลํายึดถือ, การถือไปในข้ างที,เป็ นอย่างอื,นคือผิดจากความเป็ นจริ ง) กับคํา
ว่า กายคนฺถ (สภาพธรรมที,ผกู นามกาย คือ จิตและเจตสิก ให้ เป็ นไปในวัฏฏะ ทําให้ มีการเกิดวนเวียนไป
ในสังสารวัฏฏ์ตอ่ ไปอย่างไม่จบสิ Eน) รวมกันเป็ น สีลพฺพตปรามาสกายคนฺถ เขียนเป็ นไทยว่า สีลัพพตป
รามาสกายคันถะ หมายถึง สภาพธรรมทีAผูกไว้ ในวัฏฏะ คือ การลูบคลํายึดถือในข้ อวัตรปฏิบตั ทิ A ี
ผิด เป็ นความเห็นผิดอย่างหนึง, ที,เห็นว่าการประพฤติตามข้ อวัตรปฏิบตั อิ ย่างนันๆ
E จะเป็ นไปเพื,อความ
พ้ นทุกข์ เช่น การทําตามคําของครูอาจารย์ที,ให้ นงั, ให้ เดิน ให้ ยืน แล้ วคิดว่าจะเป็ นหนทางแห่งการรู้สภาพ
ธรรมตามความเป็ นจริ ง การอาบนํ Eาล้ างบาป การจดจ้ องสภาพธรรม การทรมานตนให้ ได้ รับความลําบาก
เป็ นต้ น แต่ความจริ ง ไม่ใช่หนทางแห่งความพ้ นทุกข์ แต่เป็ นเหตุให้ พอกพูนความเห็นผิด ความติดข้ อง
และความไม่ร้ ูให้ มีมากขึ Eน ทําให้ เวียนว่ายตายเกิดต่อไป ข้ อความในพระอภิธรรมปิ ฎก ธรรมสังคณี
ปกรณ์ แสดงความเป็ นจริ งของสีลพั พตปรามาสกายคันถะ ไว้ วา่
“สีลัพพตปรามาสกายคันถะ เป็ นไฉน? ความเห็นว่ า ความบริสุทธิUย่อมมีได้ ด้วยศีล ด้ วย
พรต ด้ วยศีลพรตของสมณพราหมณ์ ในภายนอกแต่ ศาสนานี Z ดังนี Z ทิฏฐิ (คือความเห็น
ผิด) ความเห็นไปข้ างทิฏฐิ ป่ าชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเป็ นข้ าศึกต่ อสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแห่ งทิฏฐิ สัญโญชน์ (กิเลสที,ผกู มัดสัตว์ไว้ ในวัฏฏะ) คือ ทิฏฐิ ความยึดถือ
ความยึดมัAน ความตังZ มัAน ความถือผิด ทางชัAว ทางผิด ภาวะทีAผิด ลัทธิเป็ นบ่ อเกิดแห่ ง
ความพินาศ การถือโดยวิปลาส(คลาดเคลือ, นจากความเป็ นจริ ง) อันมีลักษณะเช่ นว่ านี Z อัน
ใด นีเZ รี ยกว่ า สีลัพพตปรามาสกายคันถะ”
-------------------------------ธรรม เป็ นสิง, ที,มีจริ ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสรู้ตามความเป็ นจริ งแล้ วทรงแสดงความจริ ง เพื,อ
ประโยชน์แก่สตั ว์โลกจะได้ มีความเข้ าใจอย่างถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริ ง ไม่วา่ จะกล่าวถึงอะไร ก็ไม่
พ้ นไปจากธรรมที,มีจริ งเลย ไม่วา่ จะเห็น ได้ ยิน ได้ กลิน, ลิ Eมรส รู้สงิ, ที,กระทบสัมผัสกาย ติดข้ อง โกรธ เป็ น
ต้ น รวมไปถึงความเห็นผิดที,ลบู คลํายึดถือในข้ อวัตรปฏิบตั ทิ ี,ผิด ก็เป็ นธรรมที,มีจริ ง เวลาที,ความเห็นผิด
เกิด ก็เกิดร่วมกับจิตที,เป็ นอกุศลประเภทโลภมูลจิตที,มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้ วย นี,คือความเป็ นจริ งของ
ธรรมที,เกิดขึ Eนเพราะเหตุปัจจัย ไม่อยูใ่ นอํานาจบังคับบัญชาของใครทังสิ
E Eน ซึง, ตราบใดที,ยงั ไม่ได้ ดบั ความ
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เห็ดผิดได้ อย่างเด็ดขาด ก็ยงั มีเหตุปัจจัยทําให้ ความเห็นผิดประเภทนี Eเกิดขึ Eนได้ ตามความเป็ นจริ งแล้ วก็
เป็ นความเกิดขึ Eนเป็ นไปของอกุศล ซึง, จะต้ องเข้ าใจว่า ขณะที,อกุศลเกิดขึ Eน กุศลจะเกิดขึ Eนไม่ได้ แต่ถ้าเป็ น
ขณะที,กศุ ลจิตเกิดขึ Eน ขณะนันอกุ
E ศลก็เกิดไม่ได้ ความเห็นผิดก็เกิดไม่ได้
สีลพั พตปรามาสกายคันถะ เป็ นความเห็นผิดที,ลบู คลํายึดถือในข้ อวัตรปฏิบตั ทิ ี,ผิด ว่าเป็ นหนทาง
ที,ถกู ต้ อง เป็ นไปเพื,อความพ้ นทุกข์ เป็ นหนทางที,พ้นจากกิเลสได้ แต่ความเป็ นจริ งแล้ วไม่ได้ เป็ นอย่างนันE
เพราะไม่ใช่หนทางที,ถกู ต้ อง ไม่เป็ นไปเพื,อการรู้สภาพธรรมที,กําลังมีกําลังปรากฏในขณะนี E กล่าวโดย
สภาพธรรมแล้ ว เป็ นทิฏฐิ เจตสิก (มิจฉาทิฏฐิ ) ผูกสัตว์ไว้ ในสังสารวัฏฏ์ ทําให้ มีการเวียนว่ายตายเกิด
ต่อไป มีตงแต่
ั E ระดับเล็กน้ อยจนถึงมีกําลังมาก มีการเข้ าสํานักปฏิบตั ทิ ําตามคําของครูอาจารย์เพราะเชื,อ
ในลัทธิครูอาจารย์ ประพฤติวตั รต่างๆ ที,ผิดคลาดเคลือ, นจากความเป็ นจริ ง เป็ นต้ น และที,ละเอียดยิ,งไป
กว่านันE แม้ ขณะที,มีความเห็นว่า จะต้ องจดจ้ องที,สภาพธรรม มีตวั ตนที,จะพยายามทําเพื,อรู้สภาพธรรม
ในขณะนี E อย่างนี Eก็เป็ นสีลพั พตปรามาสกายคันถะ เพราะเหตุวา่ ไม่ได้ เข้ าใจความเป็ นอนัตตาของสภาพ
ธรรม คือ สภาพที,ไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่บคุ คล ไม่ใช่ตวั ตน ไม่อยูใ่ นอํานาจบังคับบัญชาของใครทังสิ
E Eน
จากที,เคยเป็ นผู้มีอกุศลมากๆ มีความติดข้ อง ความเห็นผิด และความไม่ร้ ู เป็ นต้ น ถ้ าหากว่าไม่
อาศัยการฟั งพระธรรมศึกษาพระธรรมที,พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดงเลย ก็ไม่มีทางที,จะมีความเข้ าใจ
ถูกเห็นถูกแล้ วขัดเกลาละคลายความติดข้ อง ความเห็นผิด และความไม่ร้ ู ได้ แต่ถ้าได้ ฟังพระธรรมศึกษา
พระธรรม สะสมความเข้ าใจถูกเห็นถูก ก็สามารถขัดเกลาละคลายได้ ซึง, จะเห็นได้ วา่ ในสมัยพุทธกาล ก็
มีผ้ ทู ี,เคยมีความเห็นผิดประพฤติปฏิบตั ผิ ิดมาก่อน เคยลูบคลํายึดถือในข้ อวัตรปฏิบตั ทิ ี,ผิดมาก่อน แต่พอ
เหตุปัจจัยพร้ อมได้ ฟังพระธรรมที,พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง เกิดความเข้ าใจถูกเห็นถูกเป็ นปั ญญา
ของตนเอง ก็สามารถขัดเกลาละคลายจนกระทัง, สามารถดับความเห็นผิดได้ ถึงความเป็ นพระโสดาบัน
ไม่กลับไปหาความเห็นผิดปฏิบตั ผิ ิดอีกต่อไป เพราะเหตุวา่ ละได้ แล้ ว ตลอดจนถึงสามารถอบรมเจริ ญ
ปั ญญาต่อไปแล้ วดับกิเลสทังหลายทั
E
งปวงอย่
E
างหมดสิ Eนถึงความเป็ นพระอรหันต์ได้ นี Eคือคุณของพระ
ธรรม ที,นา่ อัศจรรย์เป็ นอย่างยิ,ง ทําให้ ผ้ ทู ี,ได้ ฟังได้ ศกึ ษาเกิดความเข้ าใจถูกเห็นถูกเป็ นปั ญญาของตนเอง
สามารถละทิ Eงในสิง, ที,ผิดแล้ วถือเอาในสิง, ที,ถกู ต้ องได้
เพราะฉะนันแล้
E ว ถ้ าไม่ได้ ฟังไม่ได้ ศกึ ษาพระธรรมที,พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ขาดการ
พิจารณาไตร่ตรองในเหตุในผล ไม่มีทางที,จะเข้ าใจความจริ ง ย่อมจะโอนไปคล้ อยไปในหนทางที,ผิดได้ ผู้
ที,จะดับสีลพั พตปรามาสกายคันถะได้ อย่างเด็ดขาด ต้ องเป็ นพระอริ ยบุคคลขันพระโสดาบั
E
น ดังนันE เมื,อ
ยังไม่ร้ ู ยังไม่เข้ าใจสิง, ที,มีจริ งที,กําลังมีกําลังปรากฏในขณะนี E จึงต้ องเริ, มฟั งเริ, มศึกษาพระธรรมที,พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ซึง, เป็ นคําจริ งที,แสดงให้ เข้ าใจในสิง, ที,มีจริ งโดยตลอด จนกว่าจะค่อยๆ เข้ าใจ
ขึ Eน และเมื,อมีความเข้ าใจไปตามลําดับ ก็จะทําให้ มีความมัน, คงในการอบรมเจริ ญปั ญญา เพื,อความ
เข้ าใจถูก เห็นถูก ในสภาพธรรมตามความเป็ นจริ ง ยิ,งขึ Eน เพราะธรรมคือขณะนี E ไม่ต้องไปแสวงหาธรรมที,
ไหน ชีวติ ประจําวัน จึงขาดการฟั งพระธรรมไม่ ได้ เลยทีเดียว เพราะจะไม่ ร้ ู ไปจนตลอดชีวติ และ
ตลอดไปในสังสารวัฏฏ์ ถ้ าไม่ ได้ ฟังพระธรรมทีAพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง.
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