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ความสํ าคัญของบทความ
่
ศทาง คือ หลงทิศทางที
สําหรับการปฏิบตั ิธรรมนังสมาธิ นนั กมี็ ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมจํานวนมาก เริ มต้นอยางขาดทิ
่
่ ดมันถือมันในตัวบุคคล โดยเคารพนับถือเป็ นครู อาจารย์
เป็ นแนวทางตาม “มัชฌิมาปฏิปทา” สวนใหญไปยึ
็
ผูเ้ ป็ นอริ ยสาวกของพระตถาคตเจ้า กเลยเป็
นเหตุให้ลืมภาระหน้าทีหลักของตนในการเจริ ญภาวนากรรมฐาน
่ กหลัก “ธัมมานธัุ มมปฏิปทา–ธัมมานธัุ มมปฏิปัตติ” ทีไม่สมควรอยางยิ
่ ง คือ การไปอ้าง
ทีควรเป็ นไปอยางถู
่ เ้ ป็ นโสภณบุรุษแล้ว เพราะเป็ นการหลงประเด็นแหงพระสั
่
ฤทธิปาฏิหาริ ยข์ องทานผู
ตถุสาสน์ของพระศาสดา
่ อรู ้ แล้ว กนํ
็ าไปปฏิ บตั ิ ตามที ทานสั
่ งสอนแนะนําไปนัน สิ งนันเป็ นเรื องดี เพราะจะทําให้เกดความ
ิ
แตเมื
ํ งใจให้ปฏิบตั ิธรรมทีกาวหน้
้
ศรัทธาเลือมใสทีแรงกล้า “อธิโมกข์ –อธิโมกขสั ทธา” จะได้เป็ นขวัญกาลั
ายิงขึน
เพราะฉะนัน ความรู ้ เห็ น ความเข้าใจ ที ถูกต้อง ทีเรี ยกวา่ “สั มมาทิฏฐิ ” นัน เป็ นเรื องฝ่ ายปั ญญาล้วนๆ ที
่
่ น
เข้าใจถึง “ธรรมนิยาม ๓” อันเป็ น “กฎธรรมชาติ” [Natural Law] คือ ความจริ งทีปรากฏอยา่งแนนอนไมเป็
่
่ ยง (๒) “สพฺเพ
อืนแหงธรรมทั
งหลาย [ธรรมฐิติ] ได้แก่ (๑) “สพฺเพ สงฺขารา อนิจจฺ า” คือ สังขารทังปวง ไมเที
่ นตัวตน
สงฺขารา ทกฺุ ขา” คือ สังขารทังปวง คงทนอยูม่ ิได้ (๓) “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” คือ ธรรมทังปวง ไมเป็
ฉะนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมจะต้องหมันเพียรในการเจริ ญสมาธิ ภาวนา ทีพร้อมด้วย “อนปัุ สสนา ๗” คือ มนสิ การ
่ ทําให้มาก ทําให้สมบูรณ์บริ บูรณ์ เจริ ญงอกงามไพบูลย์ดว้ ยอริ มรรค ได้แก่ อนิ จจานุปัสส
กรรมฐานบอยๆ
นา ๑ ทุกขานุปัสสนา ๑ อนัตตานุปัสสนา ๑ นิ พพิทานุปัสสนา ๑ วิราคานุปัสสนา ๑ นิ โรธานุปัสสนา ๑ ปฏิ
ิ ญญาในภูมิแหงวิ
่ ปัสสนา จึงถึงขันปั ญญาแตกฉาน
นิ สสัคคานุปัสสนา ๑ ตามลําดับ ซึ งเป็ นเหตุทาํ ให้เกดปั
่
่ ปั ญญาทีเกดขึ
ิ นด้วยญาณในวิปัสสนาทังหลายนัน
คือ “จตปฏิ
ุ สัมภิทาญาณ” ให้ได้ ฉะนัน ในชวงระหวาง
่ ป้ ฏิบตั ิธรรมยอมเห็
่ นสภาวธรรมเหลานั
่ นเป็ น “ปรมัตถ์ –ปรมัตถสั จจะ” ทีมีคาํ ศัพท์ [Terms] อ้างอิงได้
ทานผู
ั –Signified] นัน เพือแสดงถึงปั ญญาแตกฉานด้านภาษา คือ “นิรุ ตติปฏิสัมภิทา”
ถึงสิ งทีเป็ นจริ ง [สัจฉิ กตตะ
ิ นจากการศึกษาพระไตรปิ ฎก ซึ งเป็ น
ิ
“พาหสัุ จจะ” คือ ความคงแกเรี่ ยน ทีเกดขึ
ซึ งรวมทังปั ญญาทีเกดจาก
้
คัมภีร์พระธรรมวินยั ตามคําสอนของพระศาสดาทีสะสมมาและปรับปรุ งแกไขตามยุ
คสมัยด้วยคณะพระเถระ
่
็ ภาวะปั ญญาแตกฉานนัน ความมีศกั ยภาพทางปั ญญาทีสมดุลกนในทั
ั
ผูใ้ หญ่ [พระอรหันต์] อยางไรกตาม
ง
๔ ด้าน [สหวุตติ] โดยเข้าทํานองทีวา่ “เมือเข้ าใจความจริ งตามธรรมชาติได้ ดีแล้ ว ย่ อมสามารถขบได้ ด้วย
ทฤษฎี และคล่ องปากทีจะอธิบายเป็ นองค์ ความร้ ูทีสั งสมเป็ นประสบการณ์ ทักษะปฏิภาณเฉพาะตนได้ จริ ง”
่
ิ
อีกนัยหนึ ง “ภาษาคือความคิดและทักษะ” ยอมสามารถฝึ
กฝนให้เกดความชํ
านาญได้ ทังในทางโลกและ
ในทางธรรม เพราะภาษาคือปัญญาทีสะสมกลายเป็ นองค์ความรู ้ในสมองของมนุษย์ ทีเราสามารถควบคุมได้
ิ
ด้วย “สติสัมปชัญญะ” กบั “สมาธิแห่ งจตตถฌาน
” ทีบริ สุทธิ จึงทําให้เกดญาณในวิ
ปัสสนาได้ นันเอง.
ุ
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หน้า ๑

บทความที ๑๐๒ ประจําปี ๒๕๕๘ – การนิยามสภาวธรรมทังหลาย
ในการเจริ ญภาวนากรรมฐานนัน ผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนาต้องมีการพัฒนาตัวตนให้ครบใน ๔ ด้าน
ได้แก่ (๑) “กายภาวนา–ภาวิตกาย” [Physical Development] หมายถึง การเจริ ญกาย พัฒนากาย การฝึ กอบรม
่ ี องกบสิ
ั งทังหลายภายนอกทางอินทรี ยท์ งั ห้าด้วยดี และปฏิบตั ิต่อสิ งเหลานั
่ นในทาง
กาย ให้รู้จกั ติดตอเกยวข้
ิ
ทีเป็ นคุณ มิให้เกดโทษ
ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื อมสู ญ การพัฒนาความสัมพันธ์กบั
สิ งแวดล้อมทางกายภาพ (๒) “สี ลภาวนา–ภาวิตศีล” [Moral Development] หมายถึง การเจริ ญศีล พัฒนา
่
่ ยดเบียนหรื อกอความเดื
อดร้อนเสี ยหาย อยู่
ความประพฤติ การฝึ กอบรมศีล ให้ตงั อยูใ่ นระเบียบวินยั ไมเบี
่ ั (๓) “จิตตภาวนา–ภาวิตสมาธิ ” [Emotional Development] หมายถึง การ
่ ั อ้ ืนได้ดว้ ยดี เกอกู
ื ลแกกน
รวมกบผู
เจริ ญจิต พัฒนาจิต การฝึ กอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมันคง เจริ ญงอกงามด้วยคุณธรรมทังหลาย เชน่ มีเมตตา
กรุ ณา มีฉนั ทะ ขยันหมันเพียร อดทน มีสมาธิ [ญาณทัสสนะ = ปั ญญาในสมาธิ] และสดชืน เบิกบาน เป็ นสุ ข
่
ผองใส
เป็ นต้น ทีเรี ยกวา่ “จิตประภัสสร” คือ จิตปราศจากนิวรณ์ทงั หลาย และ (๔) “ปัญญาภาวนา–ภาวิต
ปั ญญา” [Wisdom Development] หมายถึง การเจริ ญปั ญญา พัฒนาปั ญญา การฝึ กอบรมปั ญญา [ญาณ =
่ นเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทํา
ปั ญญาในวิปัสสนา] ให้รู้เข้าใจสิ งทังหลายตามเป็ นจริ ง รู ้เทาทั
ิ
้ ญหาทีเกดขึ
ิ นได้ดว้ ย
นจากความทุกข์ แกไขปั
จิ ตใจให้เป็ นอิสระ ทําตนให้บริ สุทธิ จากกเลสและปลอดพ้
ี [โลกียญาณ–โลกียธรรม] และ (๒) ปั ญญาทางโลกุตตระ [โลกตตรญาณ
ปั ญญา ทัง (๑) ปั ญญาทางโลกยะ
–
ุ
โลกตตรธรรม
= อริ ยมรรค ๔–อริ ยผล ๔–อาสวักขยญาณ–โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗] ตามลําดับ [อนปพพสิ
ุ ุ กขา
ุ
= ไตรสิ กขา: ศีล–สมาธิ –ปั ญญา หรื อ “มัชฌิมาปฏิปทา: อริ ยมรรคมีองค์ ๘–อริ ยมรรค ๔–อริ ยสั จจ์ ๔]
่ คคลผูถ้ ือพระพุทธศาสนาดี แล้ว ยอมได้
่
ฉะนัน ผูท้ ีได้พฒั นาตนเองได้ครบตามคุณบทแหงบุ
ว่าชื อวา่ “ภา
่
วิตัตต์ ” เมือเจริ ญงอกงามไพบูลย์ยิงด้วยอริ ยมรรคดี พร้ อมแล้ว ยอมได้
ชือวา่ “พระอรหันตขีณาสพ–อริ ย
สาวกขององค์ ตถาคตเจ้ า” ซึ งเป้ าหมายสู งสุ ดโดยปรมัตถ์ [ปรมัตถปฏิปทา] ของความเป็ นพุทธะสําหรับผู ้
เป็ น “กัลยาณปถชน
” ผูเ้ ป็ น
ุ ุ ” [คนธรรมดาทีมีความประพฤติดี ปุถุชนผูม้ ีคุณธรรมสูง] หรื อเป็ น “สาธชนคนดี
ุ
่ นผูน้ บั ถือพระพุทธศาสนา
“พทธมามกะ
” คือ ผูป้ ระกาศตนวาเป็
ุ
่ วิตจิตใจนัน ต้องเข้าใจวา่ “พระพทธศาสนา
นอกจากนี ในการนับถือพระพุทธศาสนาเป็ นสรณะทีพึงแหงชี
ุ
คือ ศาสนาแห่ งการศึกษา” [The Religion of Education] ฉะนัน ในการเริ มแรกปฏิบตั ิศาสนกจิ จะต้องเริ ม
ด้วย คําวา่ “ไตรสิ กขา” อันหมายถึง “ศี ล–สมาธิ –ปั ญญา” ทีมีแนวทางดําเนิ นด้วย “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ซึ ง
่ ญญา ทีเรี ยกวา่ “มัชฌิมาปฏิปทา” โดยมีกระบวนการคิด ๓ ขันตอน
เป็ นไปตามแนวคิดทางสายกลางแหงปั
่ ั (๑) เริ มด้ วยปัญญา (๒) ดําเนินด้ วยปัญญา และ (๓) นําไปสู่ ปัญญา ตามลําดับ [อนุปุพพสิ กขา] ด้วย
เชนกน
่
่
เหตุนี คนทีไมชอบอานหนั
งสื อ เรี ยนหนังสื อ และ ฟั งเทศน์ฟังธรรม คงจะลําบากมากในการปฏิบตั ิธรรม
ิ
การเป็ นผูค้ งแกเรี่ ยน คือ ผ้ ทู าํ ลายความโง่ แห่ งอวิชชา [ตัณหา–ทิฏฐิ –มานะ = ปปัญจะ ๓: กเลสเครื
องเนินช้า]
ตามอรรถนัยใน “ความมืดมนแห่ งอวิชชา” [The Dark of Ignorance] นี ในทางธรรมนัน กพิ็ จารณาเป็ น
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่ ่
ิ
ลักษณะอาการทางจิ ตของมนุ ษย์ ไมใชของหมาของแมวที
ไหน เพราะการเกดมาเป็
นคนนัน อาจจะไม่
ํ
ิ [กรรมปั จจัย–วิปากปั จจัย] อันเป็ นไปตาม “กฎแห่ ง
ประกอบด้วยอวิชชาล้วนๆ ทีเป็ นปั จจัยกาหนดแดนเกด
กรรม: กัมมสั ทธา–วิปากสั ทธา” [ปั ญญาระลึกเห็นนามรู ปในขันธ์ทงั หลายในอดีตกาล = ปพเพนิ
วาสานสติ
ุ
ุ
นธ์ ๕
ญาณ: คําวา่ “บพเพนิ
วาส–ปุพเพนิวาส” คือ ขันธ์ ทีเคยอาศัยอยู่ในก่ อน] ซึ งทําให้เข้าใจถึง “อปาทานขั
ุ
ุ
่ ่ ่
เป็ นทกข์
๑๒” อยางไมนาสงสั
ยในธรรมทังหลาย ด้วยจิตทีสะอาดบริ สุทธิ
ุ ” เพราะรู ้เห็นถึง “ปฏิจจสมปบาท
ุ
จากนิวรณ์ [กามฉั นทะ–พยาบาท–ถีนมิทธะ–อุทธัจจกุกกุจจะ–วิจิกิจฉา–อวิชชา–อรติ–อกุศลธรรมทังปวง =
ิ ญญาเห็น “สั งสารจักร” [ภวจักร] คือ การเวียนวายตาย
่
จตตถฌานกศลจิ
ุ
ุ ต] และอานิ สงส์ทีตามมา คือ เกดปั
เกดิ การจุติปฏิสนธิ ของสัตว์ทงั หลายทีเป็ นไปตามกรรมของตน เป็ นชี วิตสันตติไปตามกระแสโลกไมมี่
สิ นสุ ด ด้วย “อธิคมธรรมแห่ งจตตถฌาน
” ได้แก่ “จตปปาตญาณ
–ทิพพจักขญาณ
ุ
ุ ู
ุ ” (ข้อ ๒ ในวิชชา ๓ =
“ธัมมัฏฐิ ติญาณ–ยถาภูตญาณ–สั มมาทัสสนะ” = “กังขาวิตรณวิสุ ทธิ” [ข้อ ๔ ในวิสุทธิ ๗] หมายถึง ความ
่
ํ
หมดจดแหงญาณเป็
นเหตุขา้ มพ้นความสงสัย ความบริ สุทธิ ขนั ทีทําให้กาํ จัดความสงสัยได้ คือ กาหนดรู
้
่
ปั จจัยแหงนามรู
ปได้แล้วจึงสิ นสงสัยในกาลทัง ๓ หรื อ “ปัจจยปริคคหญาณ” [ข้อ ๒ ในญาณ ๑๖] หมายถึง
ํ
ิ
ญาณกาหนดรู
้ ปัจจัยของนามและรู ป คือ รู ้ ว่า รู ปธรรมและนามธรรมทังหลายเกดจากเหตุ
ปัจจัย และเป็ น
่ ั อาศัยกนั โดยรู ้ ตามแนว “ปฏิจจสมุปบาท” กดี็
ตามแนว “กฎแห่ งกรรม” กดี็ ตามแนว
ปั จจัยแกกน
“ปฏิจจสมปปั
ุ นนธรรม” กดี็ ได้แก่ “อัทธา ๓–สั งเขป ๔–สนธิ ๓–วัฏฏะ ๓–อาการ ๒๐–มูล ๒”) หรื อ เรี ยก
่ ่ “ทิพพจักขุ” (ข้อ ๗ ในวิชชา ๘: ความรู ้แจ้ง–ความรู ้วิเศษ และ ข้อ ๒ ในจักขุ ๕: พระจักษุอันเป็ น
อีกอยางวา
่ กนั
สมบัติของพระผู้มีพระภาคเจ้ า) หมายถึง “ตาทิพย์ ” คือ ทรงมีพระญาณอันเห็นหมู่สัตว์ผเู ้ ป็ นไปตางๆ
ด้ว ยอํา นาจกรรมของตน ซึ งเป็ นปทัฏ ฐานให้ เ ข้า ถึ ง ปั ญ ญาเห็ น แจ้ง ในเรื อง “กฎแห่ ง กรรมของสั ต ว์ –
่ สัต ว์ท ัง หลาย ซึ งผลที
กัม มั ส สกตาสั ท ธา” คื อ ปั ญ ญาอัน มองเห็ น “ความมี ก รรมเป็ นของตน” ดัง เชน
่ ั ด้วยข้อสรุ ปเชิงทาง
ประสงค์จะสําเร็ จให้บรรลุธรรมนัน ก็ดว้ ยความพากเพียรในการกระทําของตน เชนกน
ทฤษฎี ทีวา่: “ทําดีย่อมได้ ดี–ทําชัวย่ อมได้ ชัว”
ั
เพราะฉะนัน ความรู ้ความเข้าใจทีเป็ น “สั มมาทิฏฐิ ” เมือจิตได้บรรลุถึง “จตตถฌาน
” [อุเบกขา–เอกคคตา
]
ุ
เพราะเจริ ญข้อประพฤติปฏิบตั ิอนั ถูกต้องทําให้ลุถึง “วิชชา” [ความรู ้แจ้ง–ความรู ้วิเศษ] ได้ ชือวา่ “จรณะ
๑๕” [เสขปฏิปทา] ได้แก่ สี ลสั มปทา ๑–อปั ณณกปฏิปทา ๓–สัทธรรม ๗–และ–ฌาน ๔ อันความเพียรบารมี
ทีทําได้จนบรรลุถึง “จตตถฌาน
” และได้รับมหานิ สงส์อนั ยิงใหญ่ คือ (๑) “วิชชา ๓” ได้แก่ (๑) “ปพเพนิ
วา
ุ
ุ
่
สานสสติ
(๒) “จตปปาตญาณ
–ทิพพ
ุ ญาณ” [ระลึกชาติได้] คือ ญาณเป็ นเหตุระลึกขันธ์ทีอาศัยอยูใ่ นกอนได้
ุ ู
ํ
่ ตว์ทงั หลาย อันเป็ นไปตามกรรม เห็นการเวียนวายตายเกด
่
ิ
จักขญาณ
้จุติและอุบตั ิแหงสั
ุ ” คือ ญาณกาหนดรู
่
ของสัตว์ทงั หลาย และ (๓) “อาสวักขยญาณ” [ความตรัสรู ้] คือ ญาณหยังรู ้ในธรรมเป็ นทีสิ นไปแหงอาสวะ
ทังหลาย ความรู ้ทีทําให้สินอาสวะ (๒) “วิชชา ๘” ได้แก่ (๑) “วิปัสสนาญาณ” คือ ญาณในวิปัสสนา ญาณที
ั
นชัน ๆ
เป็ นวิปัสสนา นันคื อ ปั ญญาที พิจารณาเห็ นสังขารคื อนามรู ปโดยไตรลักษณ์ มี ต่างกนออกไปเป็
่ องกนั (๒) “มโนมยิทธิ” คือ ฤทธิ สาํ เร็ จด้วยใจ ฤทธิ ทางใจ คือ นิ รมิตกายอืนออกจากกายนี ดุจชักไส้
ตอเนื
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จาก หญ้าปล้อง ชักดาบจากฝัก หรื อชักงูออกจากคราบ (๓) “อิทธิวิธา–อิทธิวิธิ” คือ แสดงฤทธิ ต่างๆ ได้ (๔)
ํ
วาสานสสติ
“ทิพพโสต” คือ หู ทิพย์ (๕) “เจโตปริ ยญาณ” คือ ความรู ้ทีกาหนดใจผู
อ้ ืนได้ (๖) “ปพเพนิ
ุ
ุ ” คือ
ระลึกชาติได้ (๗) “ทิพพจักขุ” คือ ตาทิพย์ และ (๘) “อาสวักขยญาณ” คือ ความรู ้ทีทําให้สินอาสวะ ข้อพึง
่ หมายความวา่ ทุกผู ้
ั ] ได้นนั ไมได้
ระวังประการหนึ ง คือ ในการบรรลุถึง “จตตถฌาน
” [อุเบกขา–เอกคคตา
ุ
่
ทุกนามจะได้ “อธิคมธรรม–สมณธรรม” นี ครบทุกรายละเอียด บางทานได้
เพียง (๑) “ปพเพนิ
วาสานสสติ
ุ
ุ
็ ิ
่ หวันไหว สัดสาย
่ หลงทิศหลง
ญาณ” [ระลึกชาติได้] กบั (๒) “ทิพพจักขุ” [ตาทิพย์] กเกดอาการ
จิตฟุ้ งซาน
่ ยมรรค หลุดโลกไปแล้ว กมี็ ได้เหมือนกนั เชน่ คิดเอาเองวา่ มีฤทธิ แรงมาก
ทาง ออกนอกวิถีวงโคจรแหงอริ
่
ั
เห็นทัง ๓ โลกแล้ว นิ ยมเป็ นรางทรงเจรจาการทู
ตกบโลกทั
ง ๓ เพือสะเดาเคราะห์ให้สัตว์ทงั หลาย [นรชน
่
ิ
เป็ นผูข้ อ้ งอยูใ่ นถํา คือ ผูอ้ นั กเลสมากปิ
ดบังไว้แล้ว นันคือ เป็ นทังคู่ ทังผูร้ ่ างทรงและผูข้ อความชวยเหลื
อ ไป
ั งคู่ ไปอยูใ่ นถําแหงกเลสมาร
่ ิ
ด้วยกนทั
] ทีเรี ยกวา่ “ธรรมธัุ จจ์ –ธัมมทธั
ุ จจะ” คือ ภาวะจิ ตทีสําคัญผิดในธรรม
ทีปรากฏแก่ ตนในการเจริ ญวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพราะฤทธิของ “วิปัสสนปกิ
ู เลส ๑๐” [ภาวะอันวิเศษสุ ดทีไม่
่ จึงทําให้หลงเพราะมีปัญญาไมถึ่ งขันวา่ “มันไม่ มีอะไรจริ งๆ” ได้แก่ โอภาส–แสง
เคยประสบในชีวิตมากอน
่ ญาณ–ความหยังรู ้ ปี ติ–ความอิมใจ ปัสสั ทธิ–ความสงบเย็น สขุ–ความสุ ขสบายใจ อธิโมกข์ –ความน้อม
สวาง
่ า ปัคคาหะ–ความเพียรทีพอดี อปัุ ฏฐาน–สติชดั แกกล้
่ า อเบกขา
ใจเชือด้วยศรัทธาแกกล้
–ความมีจิตเป็ นกลาง
ุ
นิกันติ–ความพอใจติดใจ คําเตือน: ทําดีย่อมได้ ดี แต่ อย่ างหลงความดี เพราะจิตยังไม่ ได้ กําจัด “ตัณหา–
่ ง ผูป้ ฏิบตั ิธรรมมาถูกขันตอนตามคํา
ทิฏฐิ–มานะ” ให้ หมดสิ นไปจริ งก่ อนได้ อธิคมธรรมนี โดยเฉพาะอยางยิ
ิ
่ ในภาวะจิตทีเป็ นกุศล แตต้่ องมีปัญญาเห็นนามรู ปโดย
สอนของพระศาสดา ต้องได้พบเห็นอุปกเลสเหลานี
่ จริ ง “อนิจจัง–ทกขั
่
ไตรลักษณ์อยางแท้
เสมอ] จึงทํา
ุ ง–อนัตตา” ยันให้อยูจ่ ริ งเพือถอนอัตตาภินิเวสแหงตนไว้
็
ให้คิดวา่ ได้บรรลุโลกุตตรธรรมแล้ว “มรรค–ผล–นิพพาน” ถ้าอาการหนัก กสถาปนาตนขึ
นครองโลกวา่
่
่
็ ่ อะไรเลย เป็ นอนัตตา ถ้าบรรลุสัมโพธิ ญาณ
เป็ นศาสดาองค์ใหมมาปลดปลอยโลก
[ความจริ งโลกมันกไมมี
ํ อ เคยได้ยินแตวา
่ ่ ให้ปลอยวางเพื
่
อให้หลุดพ้นสัตวโลก
จริ ง ไมมี่ ท่านใดหรอก อยากจะได้โลกนี ไว้ในกามื
นันคือ โลกคือหม่ สู ัตว์ ไปสู่ โลกตตรภมิ
ุ
ู แหงพระนิพพาน]
ิ นอยางมากมายในวิ
่
่
ฉะนัน องค์ความรู ้ทีเกดขึ
ปัสสนาภูมินนั ไมสามารถบรรยายด้
วยคําศัพท์ทีมนุษย์สร้างขึน
่่
็ นถ้อยคําทีพากนนิ
ั ยามให้รู้พร้อมกนวา
ั ่ ให้ใช้คาํ นันคํานี เรี ยก
ไมวาจะเป็
นภาษาใดในโลก เพราะคําพูดกเป็
่ นอยางนี
่ เพือใช้เป็ นเครื องมือสื อสารความเข้าใจกนในสั
ั
อยางนั
งคม ทีเรี ยกวา่ “ภาษากลางทางการ” [Official
Language] หรื อพวก “ภาษาถิน” [Dialects] “ภาษาเฉพาะอาชี พ” [Jargon] “ภาษาเฉพาะกลุ่ม” [Cant] รวมทัง
่
“ภาษาท่ าทาง–ภาษามือ” [Body Language] หรื อ “ภาษาสัญลักษณ์ ” [Sign Language] แตภาษาที
ใช้ในการ
สื บทอดพระพุทธศาสนานัน คือ “ภาษาบาลี–สั นสกฤต” [ภาษามคธ: Pali-Sanskrit = The Old Indic Prakrit
of the southern Buddhist scriptures, which has become the religious language of Buddhism] เพราะฉะนัน
พระไตรปิ ฎกในพระพุทธศาสนาจึงใช้ภาษาบาลี [Pali] เป็ นภาษาหลักในการบันทึกหลักพระธรรมวินยั และ
่ าจากปากสู่ ปากในหมู่พระอรหันตขีณาสพเทานั
่ น ไมใชผู
่ ่ ้
พระสัตถุสาสน์ ทีสื บทอดด้วยวิธีมุขปาฐะ ทีทองจํ
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่ ่
เป็ นชาวบ้านร้านค้าตลาดอะไรทังนัน พระอริ ยสงฆ์และไมใชพวกอั
ญญเดียรถียป์ าริ พาชก ผูอ้ ยูถ่ ือลัทธิ นอก
่
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงยกยองพระอุ
บาลีว่า เป็ นเอตทัคคะในบรรดาภิกษุผทู ้ รงพระวินยั [วินยั ธร]
ํ งสําคัญในคราวทําปฐมสังคายนา คือ เป็ นผูว้ ิสชั นาพระวินยั
พระอุบาลีเป็ นกาลั
Indo–European
Greek Celtic Italic Germanic Tocharian Anatolian Slavic Baltic Indo-Iranian

Latin

Romanian
Italian
Rhaeto-Romanic
French
Provencal
Spanish
Catalan
Portuguese

Iranian

Indo-Aryan

Sanskrit

Dard

Bengali
Punjabi
Hindi
Urdu
Marathi
Gujarati
Romany

Kashmir
Upper Indus

Pali = The Old Indic Prakrit
of the Southern Buddhist
Scriptures

Source: Webster’s NewWorld Dictionary. Third College Edition. 1994.

[ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาล้านนา ภาษาธรรมอีสาน ภาษาเขมร อยูใ่ นตระกูลภาษา Indo–Chino]
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“Sanskrit n. || so called in distinction to the Old Indic Prakrit (Pali as Cognates, an Indic language –
canonical text, closely related to Sanskrit, which developed in northern India in 5th – 2nd centuries
B.C. | Concise Oxford English Dictionary – Eleventh Edition), the common spoken language || 1.
the classical Old Indic literary language, as cultivated from the 4th centuries B.C. onward and still
used in the ritual of the Northern Buddhist Church: because of the antiquity of it written expression
and the detailed descriptive analysis in the Sutras of the Hindu grammarian Panini (end of the 4th
cent. B.C. and the most famous Sanskrit grammarian of the world), Sanskrit has been very
important in the origin and development of comparative Indo-European linguistics 2. loosely, any
written form of Old Indic, including Vedic.” (Webster’s NewWorld Dictionary. Third College Edition.
1994. P.1189)
่ ความสําคัญกบภาษา
ั
“สั นสกฤต น. || เรี ยกได้วามี
Old Indic Prakrit (โดยมีคาํ ศัพท์ภาษาบาลีเป็ น
คําศัพท์ดงั เดิม ถือเป็ นภาษาหนึงในภาษา Indic–ตําราพระธรรมวินยั ศาสนา และมีความใกล้ชิดกบั
่
่ ํ ดในตอนเหนือของอินเดีย ในชวงศตวรรษที
่
ภาษาสันสกฤต ซึงแหลงกาเนิ
๕–๒ กอนคริ
สต์ศกั ราช)
ิ นในชวงศตวรรษที
่
ใช้เป็ นภาษาพูดพืนฐาน || ๑. ภาษา Old Indic ด้านวรรณคดีคลาสสิ ค เกดขึ
๔ กอ่
่ หน้านันอีก และยังใช้ประกอบพิธีกรรมในโบสถ์พทุ ธทางเหนือ: เนืองจากมี
นคริ ตส์ศกั ราช หรื อกอน
่ ่ านสํานวนถ้อยคํา และการวิเคราะห์ไวยากรณ์เชิงพรรณนาในพระสูตศาสนาฮินดู โดย
ความเกาแกด้
่
่
Panini (ชวงปลายศตวรรษที
๔ กอนคริ
ตส์ศกั ราช และเป็ นนักไวยากรณ์ภาษาสันสกฤตทีมีชือเสี ยง
่ ํ ด และการเกดขึ
ิ นของวิชา
ทีสุ ดในโลก) ภาษาสันสกฤตจึงได้มีความสําคัญมากทีเป็ นแหงกาเนิ
ภาษาศาสตร์เชิงเปรี ยบเทียบสาขาภาษา Indo-European ๒. โดยนัยกว้างๆ เป็ นภาษาเขียนของภาษา
Old Indic รวมทังภาษา Vedic”
ด้วยเหตุนี พระพุทธศาสนาทีสื บมาแตยุ่ คแรกสุ ด ซึ งถือตามหลักธรรมวินยั ทีพระอรหันตเถระ ๕๐๐ รู ป ได้
ประชุมทําสังคายนาครังแรกรวบรวมคําสังสอนของพระพุทธเจ้าวางเป็ นแบบแผนไว้เมือ ๓ เดือนหลังพุทธ
็ ภาษาบาลีสันสกฤตบันทึก ทีเรี ยกวา่ “มขปาฐะ
่ าในบทพระธรรมวินยั บอกปากตอ่
ปริ นิพพาน [กใช้
” ทองจํ
ุ
่ นับถือแพรหลายในประเทศไทย
่
ั ชา ทีเรี ยกวา่
ปาก] ได้แก่ พระพุทธศาสนาอยางที
พมา่ ลังกา ลาว และกมพู
่
“เถรวาท” หมายถึง “วาทะของพระเถระ” [พระเถระผูร้ ักษาธรรมวินยั นับแตปฐมสั
งคายนา] บางทีเรี ยกวา่
่
“พทธ
ใ่ นดินแดน
ุ ศาสนาแบบดังเดิม” [The Southern Buddhist Scriptures] และ เพราะเหตุทีแพรหลายอยู
แถบใต้ จึ ง เรี ย กวา่ “ทั ก ษิ ณ นิ ก าย” [นิ ก ายฝ่ ายใต้] พระสงฆ์บ างกลุ่ ม ในปั จ จุ บ ัน นัน ได้พ ยายามศึ ก ษา
่
พระไตรปิ ฎกอันเป็ นแกนสารพระธรรมวิ
นยั ซึ งรวมทังหมด ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ และได้พยายามตัด
่ โดยยึดหลักตามพระปริ ยตั ิสัทธรรม คือ “พทธวจนะ
ทอนออกเป็ นบางสวน
” จะเหมาะสมหรื อคลาดเคลือน
ุ
่
่ ่ : “จริ ยาของพระสงฆ์ ทีตัดทอนพระธรรมวินัยออกไปนี ไม่
อยางไรนั
น มีผสู ้ ันทัดกรณี [สัมมภิกษุ] กลาววา
งดงาม สมดังเป็ นผู้ทาํ หน้ าทีตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เช่ น เวลามอบสิ งของให้ กัน ก็โยนให้ ต่อหน้ าคณะ
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ไม่ แสดงความมีสัมมาคารวะอันเหมาะควร ไม่ งามแท้ ไม่ งดงาม ไม่ สมแท้ ทีจะได้ กลายเป็ นอริ ยสาวกแห่ ง
พระตถาคตในอนาคต ผู้น่าเลือมใสศรั ทธาที แท้ จริ ง และผู้สืบทอดพระศาสนาอย่ างแท้ จริ ง” [ในข้อนี ให้
พิจารณาวา่: ภิกษุประพฤติพระธรรมวินยั ขาด เรี ยกวา่ “ศีลวิบัติ–ทิฏฐิวบิ ัติ” ต้องอาบัติปาราชิกได้ เพราะสิ งที
ิ ณหาของตน “ปปัญจะ ๓: ตัณหา–ทิฏฐิ –มานะ” ชอบลองดี
ดีงามไมรั่ กษา กลับกลายไปตามใจอํานาจกเลสตั
่ ่ เพราะ
ในทางทีผิด เพือสร้ างลัทธิ ใหม่ เรื องนี “ไม่ ใช่ เรื องโยม เรื องของภิ กษุ โยมไม่ เกี ยว” นันคงไมใช
็
ั ่ เขาให้หาทางตรัสรู ้ แปลวาเป็
่ นภาษาบาลีวา่ “สัม
ทําบุญกฐินผ้าป่ าไว้เยอะแล้ว จะทําอะไร กเกรงใจกนหนอย
่
่ ่
ํ งทางสังคมอันไมควร
่ เทาที
่ เห็นมา
โพธะ” กลัวทานจะลื
ม ไมใชหาทางพั
งพระธรรมวินยั ชอบทดสอบกาลั
่ นได้ดีสักคน คงพอๆ กบพวกลั
ั
่ ่ “ไม่ มีพ่อ ไม่ มีแม่ ”
ไมเห็
ทธิ ความเชื ออุบาทว์จากเกาหลีทีเข้ามาเผยแพรวา
สุ ดท้ายสังคมประณาม หนี แทบไมทั่ น เรื องมีเหตุ คือวา่: ป้ าแหยงหลังวัดขอร้ องมา! แก่ ใส่ บาตรทุกเช้ า แก่
เริ มคิดมาก เกรงใจแก่ เพราะเริ มหวันไหวในผู้บวช อาจสั นคลอนถึงพระธรรมได้ ข้ าวทุกเม็ดหาได้ ยากมาก
ทําตนให้ สมความไว้ วางใจจากป้ าแก่ หน่ อย กินทิ งๆ ขวางๆ ไม่ พอ ยังจะขวางพระธรรมทิ งเสี ยอี ก ทําไมไม่
่ ทําไว้ดีพร้อมแล้ว ถูกต้องแล้ว คือ อย่ าประมาท! สังคมกาลั
ํ งตรวจความ
ขวางกิเลสทิง พระเถระครังอดีตทาน
่
ิ
่ เ้ จริ ญแล้วเสมอ]
โปรงใสในกจของทานผู
ในการปฏิบตั ิธรรมนังสมาธิ นัน สังขารนิ มิตทังหลายทีปรากฏในกระบวนการคิดพิจารณา คือ “มนสิ การ
่ อยางสื
่ บเนือง อันเป็ นการเพาะปั ญญาให้เพิมพูนมากยิงขึนนัน คือ “กําลัง
กรรมฐาน” ทีต้องทํามากๆ บอยๆ
ความคิด” [“อัตถปฏิสัมภิทา” คือ ปั ญญาแตกฉานในผลทีเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายหรื อประโยชน์อนั ควร =
ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
คือ คิ ดดับเหตุแห่ งทุกข์ กบั “ธัมมปฏิสัมภิทา” คือ ปั ญญาแตกฉานในเหตุอนั เป็ น
ุ
ิ
องค์ประกอบสําคัญให้เกดผลข้
างต้น = อนโลมปฏิ
จจสมปบาท
คือ คิดหาเหตุแห่ งทุกข์ ] ทีเรี ยกวา่ “ขมทรั
ุ พย์
ุ
ุ
่ คคลนันมีความฉลาดไหวพริ บ ความเชี ยวชาญ ในทางธรรมเรี ยกวา่ “ปั ญญาแตกฉานใน
ทางปั ญญา” วาบุ
่
่ น กลับพูดไมรู่ ้เรื อง ประเด็นนี ไมจั่ ดอยูใ่ นข้อนี
ปฏิ ภาณ–ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” แตความฉลาดมาก
ดังกลาวนั
่ ิ “ปั ญญาแตกฉานในภาษา–นิรุ ตติปฏิสัมภิทา” คือ ไมคลองปาก
่ ่
เพราะไมเกด
ทีแสดงถึงมีความสามารถขบ
่
ทฤษฎีได้ [พาหสัุ จจะ: พหสฺุ สุ ตา–ฟั งมาก ๑ ธตา–จําได้ ๑ วจสา ปริ จิตา–คลองปาก
๑ มนสานเปกฺ
ุ ขิตา–เพง่
ขึนใจ ๑ ทิฏฺ ฐิยา สปฏิ
ุ วิทฺธา–ขบได้ดว้ ยทฤษฎี = ความเป็ นพหูสูต คือ เรี ยนมากรู ้มาก คงแกเรี่ ยน] แตถ้่ าเรี ยน
มากแล้กลายเป็ นใบ้นนั ซึงนิยมมากในหมู่ผเู ้ รี ยนจบระดับบัณฑิตศึกษา [ไมรู่ ้วา่ : ร้ ูหรื อไม่ รู้จริ ง ไม่ ค่อยมีแวว
กันว่ า มีปฏิภาณ เฉลียวฉลาด ดุจเป็ นปราชญ์ ทังทีได้ เวลาเป็ นได้ แล้ ว แต่ ท่านทรงตลอด คือ ไม่ มีมาด] แต่
ในทางธรรมนัน พระอริ ยสงฆ์จะแสดงถึง “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” คือ ความเป็ นผูถ้ ึงพร้อมด้วย “วิชชา” คือ
ความรู ้ และ “จรณะ” คือ ความประพฤติทีงดงาม ทีประกอบด้วย “สั งฆคณ
ุ ๙” ได้แก่ (๑) เป็ นผูป้ ฏิบตั ิดี (๒)
่
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตรง (๓) เป็ นผูป้ ฏิบตั ิถูกทาง (๔) เป็ นผูป้ ฏิบตั ิสมควร (๕) เป็ นผูค้ วรแกของคํ
านับ (๖) เป็ นผูค้ วร
่ อนรับ (๗) เป็ นผูค้ วรแกทั่ กษิณา (๘) เป็ นผูค้ วรแกการทํ
่ าอัญชลี (๙) เป็ นนาบุญอันยอดเยียมของโลก
แกการต้
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ด้วยเหตุนี การเจริ ญภาวนากรรมฐานนัน จึ งเป็ นแนวทางพัฒนาจิ ตใจ ที เพิมพูนด้วยอริ มรรค อันจะเป็ น
ิ
่ รํารวยด้วยมิจฉาอาชีพ อยางเชน
่ ่ คิดผิด ตังใจผิด
ปั ญญายิงให้เป็ นเหตุหลุดพ้นจากกเลสและทุ
กข์ทงั ปวง ไมให้
ิ นภูมิแหงวิ
่ ปัสสนาภาวนานัน
ทําผิด สร้างความเดือดร้อน [วิปฏิสาร] ให้ตนเอง ผูอ้ ืน และสังคม ปัญญาทีเกดใ
่ าทีจะบัญญัติได้ คือ เป็ นภูมิทีเหนื อบัญญัติดว้ ยถ้อยคําของชาวโลก ทีจะบรรยายได้ มี
ในบางครังมากกวาคํ
่ ยงพอ [Lexicon: ศัพท์ในพจนานุกรม = Terms] แตองค์
่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติ
คําศัพท์เฉพาะไมเพี
ด้วย “พระอภิธรรม” ทีเรี ยกวา่ “ปรมัตถสั จจะ” [Absolute Truths: ปรมัตถะ–ปรมัตถ์ ทีอธิ บายถึงความจริ ง
ํ
ตามปรากฏ “สั จฉิ กัตถะ–Signified Reality” โดยกาหนดเป็
น “บัญญัติ–Concept”] เพืออธิ บายสิ งทีเป็ น
่ ด้วย “สมมติสัจจะ” [Conventional Truths]
ปรากฏการณ์ในสมถนิมิตและวิปัสสนานิมิต เพือทําให้เข้าใจงาย
ดังนี
“บัญญัติ ๒” หมายถึง การกําหนดเรี ยกสิ งทีถูกกําหนดเรี ยก การกําหนดตังหรื อตราไว้ ให้ เป็ นทีรู้ กนั ได้แก่
่ นสิ งอันพึงให้รู้กนั บัญญัติทีเป็ น
(๑) “ปัญญาปิ ยบัญญัติ–อรรถบัญญัติ” คือ บัญญัติในแงเป็
ํ
ความหมาย บัญญัติ นันคือ ความหมายอันพึงกาหนดเรี
ยก ตัวความหมายทีจะพึงถูกตังชือเรี ยก
่ นเครื องให้รู้กนั บัญญัติที
(๒) “ปัญญาปนบัญญัติ–นามบัญญัติ–สั ททบัญญัติ” คือ บัญญัติในแงเป็
่
่ ดังนี
เป็ นชือ บัญญัติทีเป็ นศัพท์ ชือทีตังขึนใช้เรี ยก โดยแยกยอยออกเป็
น ๖ อยาง
(๑) “วิชชมานบัญญัติ” คือ บัญญัติสิงทีมีอยู่ เชน่ รู ป เวทนา สมาธิ เป็ นต้น
(๒) “อวิชชมานบัญญัติ” คือ บัญญัติสิงทีไมมี่ อยู่ เชน่ ม้า แมว รถ นายแดง เป็ นต้น
(๓) “วิชชมาเนนอวิชชมานบัญญัติ” คือ บัญญัติสิงทีไมมี่ ด้วยสิ งทีมี เชน่ คนดี นักฌาน ซึง
่
่ เป็ นต้น
ความจริ งมีแตดี่ คือ ภาวะทีเป็ นกุศล และฌาน แตคนไมมี
(๔) “อวิชชมาเนนวิชชมานบัญญัติ” คือ บัญญัติสิงทีมี ด้วยสิ งทีไมมี่ เชน่ เสี ยงหญิง ซึง
่ ยง เป็ นต้น
ความจริ งหญิงไมมี่ มีแตเสี
(๕) “วิชชมาเนนวิชชมานบัญญัติ” คือ บัญญัติสิงทีมี ด้วยสิ งทีมี เชน่ จักขุสมั ผัส โสต
วิญญาณ เป็ นต้น
(๖) “อวิชชมาเนนอวิชชมานบัญญัติ” คือ บัญญัติสิงทีไมมี่ ด้วยสิ งทีไมมี่ เชน่ ราชโอรส ลูก
เศรษฐี เป็ นต้น
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่ ่
็ คําวา่ “ธรรม” ที พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายถึ งในการปฏิ บตั ิ ธรรมนัน เป็ นการนิ ยาม
แตอยางไรกตาม
ความหมายให้ครอบคลุมสรรพสิ งทังหลายทังบนโลกและในจักรวาล มิฉะนัน หลักธรรมหรื อทฤษฎี ทาง
็ น “กฎธรรมชาติ” ทีแท้จริ งไมได้
่ ไมมี่ อาํ นาจในแยกแยะธรรมทังหลายได้จริ ง [กุศล
พระพุทธศาสนา กเป็
่ ่ องงายในสมั
่
ธรรม–อกุศลธรรม–อัพยากตธรรม] ซึ งการจะหาข้อสรุ ปเชิ งทางทฤษฎี นัน ไมใชเรื
ยของ
็ ่ เพือเป็ นการรวบรวมเกบข้
็ อมูลในการศึกษาวิจยั ธรรม
พระองค์ เพราะกระดาษจะใช้เขียนบันทึกอะไรกไมมี
็ ยงจดจําด้วยสมองล้วนๆ การพูดซํา การคิดซํา ไมให้
่ จิตวอกแวกไปในเรื องอืน จึงต้องการสถานทีสงบ
กเพี
่ กปนด้วยฝูงชน ไมให้
่ ฟุ้งซาน
่ หวันไหว สัดสาย
่ ไปกบเรื
ั องไร้สาระจากผูอ้ ืน อันทําให้เกดิ
สงัดวิเวก ไมคลุ
่
“นิวรณธรรม” [นี วรณา–นิ วรณ์ ๘ ประการ] ทังหลาย ทีไมอุ่ ปาระแกสมาธิ
[กามฉันทะ–พยาบาท–ถีน
มิทธะ–อุทธัจจ (กุกกุจจะ)–วิจิกิจฉา–อวิชชา–อรติ–อกุศลธรรมทังปวง] จึงต้องการความสะงัดเงียบเพือให้จิต
่
ิ
่ ] (๒) อัพยาบาท [อโท
เกดญาณในธรรมอั
นอุปการะแกสมาธิ
ได้แก่ (๑) เนกขัมมะ [เนกฺขมฺ ม:ํ ความไมโลภ
่ ] (๔) อาโลกสั ญญา [อาโลกส ฺ ญา:
สะ–ความไมคิ่ ดร้ายพยาบาท] (๓) อวิเขกปะ [อวิกฺเขโป: ความไมฟุ้่ งซาน
ํ
สัญญาในอาโลกนิ มิต] (๕) ธรรมววัตถาน [ธมฺ มววตฺ ถานํ–ความกาหนดธรรม
] (๖) ญาณ [ความหยังรู ้รอบ
่ สสัทธิ] (๗) ปราโมทย์ [ปามุชฺช ํ = ความปราโมทย์ กับ ปี ติ] (๘) กุศลธรรมทังปวง
กบั ฌาน–ความสงบแหงปั
เพราะฉะนัน ในการจะได้ถึง “ปัญญาเห็นธรรม” [อภิญญา–ความรู ้คมชัด] ต้องอาศัยธรรม ๘ ประการ ตาม
พระสัตถุสาสน์ของพระศาสดา ดังนี
ํ ด ความไมติ่ ดพัน เป็ นอิสระ มิใชเพื
่ อความกาหนั
ํ ดย้อมใจ หรื อ
(๑) “วิราคะ” คือ ความคลายกาหนั
เสริ มความติดใคร่
่
่ อผูกรัด หรื อประกอบทุกข์
(๒) “วิสังโยค” คือ ความหมดเครื องผูกรัด ความไมประกอบทุ
กข์ มิใชเพื
่
ิ มิใชเพื
่ อพอกพูนกเลส
ิ
(๓) “อปจยะ” คือ ความไมพอกพู
นกเลส
่ อความอยากอันใหญ่ ความมักใหญ่
(๔) “อัปปิ จฉตา” คือ ความอยากอันน้อย ความมักน้อย มิใชเพื
หรื อมักมากอยากใหญ่
่ อความไมสั่ นโดษ
(๕) “สั นตฏฐี
ุ ” คือ ความสันโดษ มิใชเพื
่ อความคลุกคลีอยูใ่ นหมู่
(๖) “ปวิเวก” คือ ความสงัด มิใชเพื
่ อความเกยจคร้
ี าน
(๗) “วิริยารัมภะ” คือ การประกอบความเพียร มิใชเพื
่
(๘) “สภรตา
” คือ ความเลียงงาย
ุ
่ บระงับไปเพราะจิตเป็ นสมาธิ ที
เมือจิตสงบปั สสัทธิ เป็ นฌานจิตในขัน “จตตถฌาน
” ดีแล้ว “อวิชชา” ยอมดั
ุ
่ ่ “อัปปนาสมาธิ” [อุเบกขา–เอกคคตา
ั ] ซึ งต้องมีบาทฐานมาจากการเจริ ญ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ที
แนวแน
สมบรู ณ์บริ บูรณ์ดีพร้อม โดยเฉพาะ “สติปัฏฐาน ๔” ในฐานทีตังสติ [สัมปชัญญะ] ด้วยการเจริ ญ “กายา
นปัุ สสนาสติปัฏฐาน” [ทีสัมปยุตต์ดว้ ย อนปัุ สสนา ๓: อนิจจานุปัสสนา–ชวนปัญญา ๑ ทุกขานุปัสสนา–นิพ
เพธิกปัญญา ๑ อนัตตานุปัสสนา–มหาปัญญา ๑] แล้วตามด้วย “เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน–จิ ตตานุปัสสนา
สติปัฏฐาน–ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน” ตามลําดับ การเจริ ญอนุปัสสนาทัง ๓ ในฐานทีตังสติทงั ๔ ประการ
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่ เหลือ ทีต้องทําให้มาก เจริ ญให้มาก ให้สมบูรณ์บริ บูรณ์
และต้องสัมปยุตต์ดว้ ย “โพธิปักขิยธรรม” ในสวนที
่ ยอมเกด
่ ิ “ปัญญาเห็นธรรม” ได้อยางแนนอน
่ ่
่
ให้เจริ ญงอกงามไพบูลย์ยงิ ดังกลาวนี
ดังนิยามตอไปนี
“ธรรม” หมายรวมถึง “สภาวธรรม–ปรมัตถะ–ปรมัตถ์ –ปรมัตถสั จจะ” [Absolute Truths] อันเป็ น
ความหมายสูงสุ ดโดยนัยแหง่ “อรรถบัญญัต”ิ [Terms] ซึงความหมายทังหมดนี จะประมวลรวมลงที คําวา่
“ขันธ์ ๕” ทีเป็ นทัง “สั งขตธรรม” และ “อสั งขตธรรม” [นิพพาน] ได้แก่
(๑) สภาพตามจริ ง [States] –ธรรมดา–ธรรมชาติ–สภาวธรรม–สัจจธรรม–ความจริ ง
(๒) เหตุปัจจัย [Conditions] –ต้ นเหตุ–ปั จจัย–องค์ ประกอบ
(๓) สรรพสิง [Realities] –ปรากฏการณ์ –ธรรมารมณ์ –สิ งทีใจคิด–ความนึกคิด
(๔) คณธรรม
[Virtues] –ความดี–ความถูกต้ อง–ความประพฤติชอบ
ุ
(๕) ความร้ ู [Knowledge] –เทคโนโลยี–หลักการ–ทฤษฎี–กฎ–ระเบียบ–แบบแผน–ธรรมเนียม
(๖) ค่ านิยม [Values] –ความถูกต้ อง–ความยุติธรรม–คุณธรรม–จริ ยธรรม–ปรั ชญา–วิถีชีวิต–หน้ าที
(๗) พระธรรม [Doctrines] –พระสัตถุสาสน์ –พระอนุสาสนี–คําสังสอนของพระพุทธเจ้ า ซึ งแสดง
ธรรมให้ เปิ ดเผยปรากฏขึน
่ ทําให้เห็นสภาพความเป็ นจริ งตามธรรมชาติ คือ รู ้ดีกบโลก
ั
ฉะนัน ตามเกณฑ์ขอ้ ประพฤติปฏิบตั ิดงั กลาวนี
่ ่
ํ
่
่
ยิงขึน โดยการยอสวนเหลื
อเป็ นเพียง “ธรรมนิยาม ๓” หมายถึง “กฎธรรมชาติ” กาหนดแนนอนแหง
ธรรมดาความจริ งทีมีอยู่หรื อดํารงอยู่ตามธรรมดาของมัน ซึ งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วทรงนํามาแสดง
่ แสดงความตามพระบาลี ดังนี
ชีแจงอธิบายให้คนทังหลายได้รู ้ตาม มี ๓ อยาง
่ ยง
(๑) “สพฺเพ สงฺขารา อนิจจฺ า” คือ สังขารทังปวง ไมเที
(๒) “สพฺเพ สงฺขารา ทกฺุ ขา” คือ สังขารทังปวง คงทนอยูม่ ิได้
่ นตัวตน
(๓) “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” คือ ธรรมทังปวง ไมเป็
่ ดังนี
อนึง ความทีจะได้ปัญญาเห็นธรรมได้ดงั นี กต้็ องมีขอ้ ปฏิบตั ิตามคําสอนของพระศาสดาอีก ๗ อยาง
่ นเชิง ไมหลงใหลเคลิ
่
(๑) “เอกันตนิพพิทา” คือ ความหนายสิ
บเคลิม
ํ ด ไมยึ่ ดติดรัดตัว เป็ นอิสระ
(๒) “วิราคะ” คือ ความคลายกาหนั
ิ
(๓) “นิโรธะ” คือ ความดับ หมดกเลสหมดทุ
กข์
่ เวก
(๔) “อปสมะ
” คือ ความสงบสะงัดแหงวิ
ุ
(๕) “อภิญญา” คือ ความรู ้ยงิ ความรู ้ชดั
(๖) “สั มโพธะ” คือ ความตรัสรู ้ดว้ ยรู ้แจ้งแทงตลอด
ิ งปวงแล้ว
(๗) “นิพพาน” คือ ภาวะหลุดพ้นจากกเลสทั
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ฉะนัน ให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมลองหวนกลับไปพิจารณาถึง ลําดับขันของการปฏิบตั ิดงั ทีบรรยายมาข้างต้น อีกรอบ
หนึง หรื อหลายๆ รอบ [โยนิโสมนสิ การ = การใช้ ความคิดถูกวิธี หมายถึง การทําในใจโดยแยบคาย มองสิ ง
ทังหลายด้วยความคิดพิจารณาสื บค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะห์ ดูดว้ ย
ปั ญญาทีคิดเป็ นระเบียบและโดยอุบายวิธี ให้เห็นสิ งนันๆ หรื อปั ญหานันๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์
่ ปัจจัย นันคือ ให้พิจารณาสื บหาด้วย “อนโลมปฏิ
่ กข์ กบั “ปฏิโลม
แหงเหตุ
จจสมปบาท
” คือ คิดหาเหตุแหงทุ
ุ
ุ
่
ิ
่
ปฏิจจสมปบาท
” คือ คิดหาอุบายวิธีในการดับเหตุแหงผลวิ
บากในทุกข์นนั ๆ นันเอง] เพือให้เกดการยอย
ุ
่ คคล
ความคิดให้แตกฉานในธรรมทังหลายเพิมขึน ตาม “ฐานะแห่ งภมิู รู้ –ภมิู ธรรม–ภมิู ปัญญา” ของแตละบุ
ทีจะทําได้ดีทีสุ ด แตถ้่ าเป็ นบุคคล “บาปหนัก ศักดิใหญ่ เท่ าไหร่ ” [ผูป้ ฏิบตั ิทีมี “ราคะ–โทสะ–โมหะ” แรง
กล้า ต้องเสวยทุกข์โทมนัสเนืองจาก “ราคะ–โทสะ–โมหะ” นันอยูเ่ นืองๆ] กยิ็ ง “ปฏิบัติได้ ยากลําบาก ทังร้ ูได้
ช้ า” [ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺ ธาภิ ฺ ญา] แตถ้่ าเป็ นบุคคล “บญ
ุ หนัก ศักดิใหญ่ เท่ าไหร่ ” [ผูป้ ฏิบตั ิทีมี “ราคะ–
่
โทสะ–โมหะ” ไมแรงกล้
า ไมต้่ องเสวยทุกข์โทมนัสเนืองจาก “ราคะ–โทสะ–โมหะ” นันเนืองนิ ตย์] และ “มี
่ การปฏิบตั ิ
วาสนาสง่” กยิ็ ง “ปฏิบัติสบาย ทังร้ ู ได้ ไว” [สุ ขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิ ฺ ญา] ในข้อบรรยายดังกลาวนี
่ ่่
ธรรมนังสมาธิ นัน เป็ นไปตาม “กฎแห่ งกรรม” นันคือ “ทําดีย่อมได้ ดี–ทําชั วย่ อมได้ ชัว” แตไมวาจะเป็
น
่ บได้ดว้ ยความประกอบความเพียร [วิริยารัมภะ–
“กศลวิ
ุ บาก” หรื อ “อกศลวิ
ุ บาก” ทีผจญเผชิญอยูน่ นั ยอมดั
สังขาร” [ทําบุญรักษาศีลด้วยสังวรอินทรี ย ์
ปรารภความเพียร] ในกุศลกรรมให้มากยิงขึน ทีเรี ยกวา่ “ปญญาภิ
ุ
่ กิเลสตัณหามาครอบงําจิตใจได้ โดยละซึ ง “อปุญญาภิสังขาร” ทังหลาย] กบั (๒) “อาเนญชาภิ
ทัง ๖ ไมให้
่ มวา่ วาสนาชะตาของเรานัน เราเป็ นคนกาหน
ํ ดไว้เอง ด้วยการ
สั งขาร” [เจริ ญฌานสมาบัติ–รู ปฌาน ๔] อยาลื
่ ขาดละเว้นเด็ดขาด
ทําความดีให้ถึงพร้อม ทําจิตให้สะอาดบริ สุทธิ ไว้เสมอ อยางได้
่ ่
็ ประเด็นเกยวกบ
ี ั “นิรุ ตติปฏิสัมภิทา” หมายถึง ปั ญญาแตกฉานทางด้านภาษา นัน ถือเป็ น
แตอยางไรกตาม
ิ มความชํานาญ ความคลองแคลว
่
่ ได้
เรื อง “ทักษะ–Skills” เป็ นเรื องประสบการณ์ ทีสามารถฝึ กฝนให้เกดควา
เพราะ “ภาษา [Language] คือ ทักษะ [Skill 4: Listening–Speaking–Reading–Writing] ซึ งเป็ นทัง ศิลป์ [Art
= Communication] และ ศาสตร์ [Science = Linguistics]” ฉะนัน ทักษะด้านภาษาสามารถพัฒนาขึนได้ ด้วย
็ [Dead Language: ภาษาบาลี
การฝึ กหัด ฝึ กอบรม นําไปใช้จริ งในชีวิต แม้จะเป็ นภาษาทีตายไปแล้วกตาม
สันสกฤต ภาษาลาติน เป็ นต้น] โดยอาศัยทักษะจากการเจริ ญภาวนา [โยนิ โสมนสิ การ] มาใช้ในการพิจารณา
่
่
ศึกษาหลักภาษา [Syntax or Grammar] ในภาษานันๆ ยอมสามารถเรี
ยนรู ้ได้อยางรวดเร็
ว เพราะจิตเป็ นสมาธิ
่
ขึนสู ง ประกอบด้วย “ปั ญญาในสมาธิ” และ “ปั ญญาในวิปัสสนา” เจริ ญพอกพูนงอกงามมาอยางสมบู
รณ์
่ นดัชนีบ่งบอกถึง “เขตพรหมแดนแห่ งปัญญา” [The Boundary of
เพราะจํานวนปริ มาณศัพท์ในภาษา ยอมเป็
่ แตไมได้
่ ่ หมายความวา่ “คนรู้ หลายภาษา” [Polyglots] จะเป็ นคน
Knowledge] ของบุคคลนันๆ ได้เป็ นอยางดี
ทีฉลาดเชียวชาญในธรรม เป็ น “ปราชญ์ มุนี” ได้ ซึ งอาจจะเป็ นได้แค่ “ข้ อมลู–ความทรงจํา” [Data Memory]
่ “ปัญญา” [Wisdom] เข้าไปบริ หารจัดการให้เกดความงอกงามไพบู
ิ
ทีขาดพรอง
ลย์ด้วย “จตปฏิ
ุ สัมภิทาญาณ”
่ ดีทีสุ ดในเรื องการวิวฒั น์ปัญญาแหงมวลมนุ
่
ดังเชน่ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็ นแบบอยางที
ษยชาติ
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ในการปฏิบตั ิธรรมนัน เป็ นกระบวนการเจริ ญงอกงามไพบูลย์ดว้ ย “ความรู้ และปัญญา” [Knowledge and
Wisdom] อันจะกลายเป็ น “ปรีชาหยังร้ ู แห่ งญาณ” [Insight] ทีต้องบวก (๑) “ร่ างกาย” [Body with Brain:
สมอง] และ (๒) “จิตใจ” [Mind with Purity of Temperance: จิตประภัสสรพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ พร้อม
่
็ ดกนไมรู
ั ่ ้เรื องอยางแนนอน
่ ่
ด้วย “ภาษา” [Language] เข้าไปด้วยอีกสวนหนึ
ง มิฉะนัน กคงพู
แม้คนใบ้กยั็ งมี
่
่
ภาษาเป็ นสื อกลาง คือ “ภาษามือ” [Body Language] ในอันดับตอไปนี
ให้พิจารณาความสัมพันธ์ระหวาง
ั
ี นกบมุ
ั มมองทีมีต่อโลกหรื อธรรมชาติ ทังเป็ นความจริ ง [ปรมัตถสัจจะ] และความ
ภาษากบความคิ
ด ทีเกยวพั
นึกคิดขึนมาเองตามทีต้องการเข้าใจ [สมมติสจั จะ] ดังนี
สั จฉิกตั ถะ

ธรรม ๓

ปั ญญา ๓

ปฏิสมั ภิทา ๔

กระบวนทัศน์

โกศล ๓

ความนึกคิด–จินตนาการ

สัญเจตนา ๖

สมมติสจั จะ

ภาษา

ปรมัตถสัจจะ

อภิสงั ขาร ๓

สังขาร ๓

กรรม ๓
กายกรรม

วจีกรรม

มโนกรรม
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่ ชัดเจนยิงขึนใน (๑) “กระบวนการคิด” [อุปนิ สัยใจคอ อธิ มุติ อัชฌาสั ย–อัธยาศัย
ฉะนัน เพือให้เข้าใจอยาง
่ [สภาวะจิต–ระดับ
ความโน้ มเอี ยง ความเชื อถือ แนวความสนใจ] และ (๒) “การสื อสาร” ความคิดตางๆ
คุณภาพของจิตหรื อชีวิต ได้แก่ (๑) กามาวจรจิต = กุศลบุญ–อกุศลบาป กบั (๒) รปาวจรฌานจิ
ต–อรปาว
ู
ู จร
่ น โดยแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรม [สังขาร ๓ อภิ
ฌานจิต–โลกตตรจิ
ต = อาเนญชา–อัพยากฤต] เหลานั
ุ
สังขาร ๓ กรรม ๓] ทีคนอืนจะเข้าใจได้ ดังนัน ธรรมทีแสดงออกในการสื อสารนัน จึงมีลกั ษณะเป็ นสากล
่ ดดัง
ได้แก่ กศลธรรม
–คนดี ๑ อกศลธรรม
–คนชัว ๑ อัพยากตธรรม–อริ ยบุคคล ๑ ให้พิจารณานิ ยามหนวยคิ
ุ
ุ
แสดงไว้ในภาพประกอบข้างต้น ดังนี
(๑) “สั จฉิกตั ถะ” หมายถึง สิ งทีปรากฏอยู่จริ งในธรรมชาติ–สรรพสิ ง–ธรรมชาติ ทีรับรู ้ดว้ ยจิตวิญญาณที
แสดงอาการด้วย “วิญญาณกิจ ๑๔” คือ กิจของวิญญาณ หน้ าทีของจิต ได้แก่ (๑) ปฏิสนธิ หน้าทีสื บตอ่
ภพใหม่ (๒) ภวังคะ หน้าทีเป็ นองค์ของภพ (๓) อาวัชชนะ หน้าทีคํานึงอารมณ์ใหม่ (๔) ทัสสนะ หน้าที
เห็นรู ป (๕) สวนะ หน้าทีได้ยนิ เสี ยง (๖) ฆายนะ หน้าทีรู ้กลิน (๗) สายนะ หน้าทีลิมรส (๘) ผสนะ
ุ
หน้าทีถูกต้องโผฏฐัพพะ (๙) สัมปฏิจฉนะ หน้าทีรับอารมณ์ (๑๐) สันตีรณะ หน้าทีพิจารณาอารมณ์
่
่ ทํา
(๑๑) โวฏฐัพพนะ–โวฏฐปนะ หน้าทีตัดสิ นอารมณ์ (๑๒) ชวนะ หน้าทีแลนเสพอารมณ์
อันเป็ นชวงที
่
กรรม (๑๓) ตทาลัมพนะ หน้าทีรับอารมณ์ต่อจากชวนะกอนตกภวั
งค์ (๑๔) จติุ หน้าทีเคลือนจากภพ
ปั จจุบนั
(๒) “ธรรม ๓” หมายถึง สภาวะ–สิ ง–ปรากฏการณ์ ได้แก่ (๑) กุศลธรรม ธรรมทีเป็ นกุศล สภาวะทีฉลาด ดี
ื ลแกชี่ วติ จิตใจ (๒) อกศลธรรม
ั ศล
ธรรมทีเป็ นอกุศล สภาวะทีตรงข้ามกบกุ
งาม เอือแกสุ่ ขภาพจิต เกอกู
ุ
่ นกุศลหรื ออกุศล
(๓) อัพยากตธรรม ธรรมทีเป็ นอัพยากฤต สภาวะทีเป็ นกลางๆ ชีขาดลงมิได้วาเป็
(๓) “ปัญญา ๓” หมายถึง ความรอบรู้ –ความรู้ ทัว–ความเข้ าใจ–ความรู้ ซึง ได้แก่ (๑) จินตามยปัญญา–โยนิโส
มนสิ การ (๒) สตมยปั
ญญา–ปรโตโฆสะ (๓) ภาวนามยปัญญา–ญาณในวิปัสสนา
ุ
(๔) “ปฏิสัมภิทา ๔” หมายถึง ปั ญญาแตกฉาน ได้แก่ (๑) อัตถปฏิสัมภิทา–ปัญญาแตกฉานในอรรถ (๒)
ธัมมปฏิสัมภิทา–ปั ญญาแตกฉานในธรรม (๓) นิรุตติปฏิสัมภิทา–ปั ญญาแตกฉานในนิรุกติ (๔) ปฏิภาณ
ปฏิสมั ภิทา–ปั ญญาแตกฉานในปฏิภาณ
(๕) “กระบวนทัศน์ ” [โยนิโสมนสิ การ] หมายถึง ความเข้ าใจทีมีต่อโลก–มุมมอง–โลกทัศน์ –ความเชื อ–ความ
ศรั ทธา–ความคิดเห็น–ทัศนคติ–ขนบธรรมเนียม–ประเพณี –วัฒนธรรม [วิสยั ทัศน์–ปรัชญา–ทฤษฎี]
(๖) “โกศล ๓” หมายถึง ความฉลาด–ความเชี ยวชาญ ได้แก่ (๑) อายโกศล–ความรอบรู ้ฝ่ายเจริ ญ (๒) อปาย
โกศล–ความรอบรู ้ฝ่ายเสื อม (๓) อปายโกศล
–ความรอบรู ้ฝ่ายอุบายวิธี
ุ
(๗) “ความนึกคิด–จินตนาการ” หมายถึง กระบวนการคิด–กระบวนการตัดสิ นใจ
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(๘) “สั ญเจตนา ๖” หมายถึง ความจงใจ–ความตังใจ–ความจํานง–ความแสวงหาอารมณ์ ได้แก่ (๑) รปู
สัญเจตนา ความจํานงรู ป (๒) สัททสัญเจตนา ความจํานงเสี ยง (๓) คันธสัญเจตนา ความจํานงกลิน (๔)
รสสัญเจตนา ความจํานงรส (๕) โผฏฐัพพสัญเจตนา ความจํานงโผฏฐัพพะ–กายสัมผัส (๖) ธัมม
สัญเจตนา ความจํานงธรรมารมณ์
(๙) “ภาษา” หมายถึง สัญลักษณ์ ทีใช้ ในการสื อสารทีเป็ น ภาษาเขียน ภาษาพูด ภาษาท่ าทาง หรื อ ภาษา
ี
สัญลักษณ์ ได้แก่ (๑) สมมติสัจจะ ภาษาฝ่ ายโลกยธรรม
(๒) ปรมัตถสัจจะ ภาษาฝ่ ายโลกุตตรธรรม
(๑๐) “อภิสังขาร ๓” หมายถึง สภาพทีปรุ งแต่ ง–ธรรมมีเจตนาเป็ นประธานอันปรุ งแต่ งผลแห่ งการกระทํา–
เจตนาทีเป็ นตัวการในการทํากรรม ได้แก่ (๑) ปญญาภิ
สังขาร อภิสงั ขารทีเป็ นบุญ เชน่ กุศลมูล ๓ (๒)
ุ
่ ญคือเป็ นบาป เชน่ อกุศลมูล ๓ (๓) อาเนญชาภิสังขาร
อปญญาภิ
สังขาร อภิสงั ขารทีเป็ นปฏิปักษ์ตอบุ
ุ
อภิสงั ขารทีเป็ นอาเนญชา เชน่ จตุตถฌาน อรู ปฌาน
(๑๑) “สั งขาร ๓” หมายถึง สภาพทีปรุ งแต่ ง–ธรรมมีเจตนาเป็ นประธานอันปรุ งแต่ งการกระทํา–สัญเจตนา–
่
เจตนาทีแต่ งกรรม ได้แก่ (๑) กายสังขาร สภาพทีปรุ งแตงการกระทํ
าทางกาย ได้แก่ กายสัญเจตนา คือ
่
ความจงใจทางกาย (๒) วจีสังขาร สภาพทีปรุ งแตงการกระทํ
าทางวาจา ได้แก่ วจีสัญเจตนา คือ ความจง
่
ใจทางวาจา (๓) จิตตสังขาร–มโนสังขาร สภาพทีปรุ งแตงการกระทํ
าทางใจ ได้แก่ มโนสัญเจตนา คือ
ความจงใจทางใจ
(๑๒) “กรรม ๓” หมายถึง การกระทํา การกระทําทีประกอบด้ วยเจตนา ดีกต็ าม ชัวก็ตาม นันคือ สหรคตด้วย
สังขาร ๓ หรื อ อภิสงั ขาร ๓ ได้แก่ (๑) กายกรรม กรรมทําด้วยกาย การกระทําทางกาย เชน่ ทํา–ฟั ง-อ่ านเขียน (๒) วจีกรรม กรรมทําด้วยวาจา การกระทําทางวาจา เชน่ พูด (๓) มโนกรรม กรรมทําด้วยใจ การ
กระทําทางใจ เชน่ นึก–คิด–พิจารณา–ใฝ่ ฝั น
่ วย “นิรุตติปฏิสัมภิทา–ปั ญญาแตกฉานในภาษา” นัน ให้พิจารณาแนวคิดเชิง
เพราะฉะนัน ตามนัยอรรถวาด้
่
อนุมาน [Deductive Approach = อนุโลมปฏิจจสมุปบาท] ดังตอไปนี
(๑) “ภาษาคือความคิด” (๒) “ความคิด
คื อปั ญญา” (๓) “ปั ญญาทําให้ เกิดองค์ ความรู้ ” (๔) “องค์ ความรู้ ทําให้ เกิดความฉลาดเชี ยวชาญ” (๕) “ความ
ฉลาดเชี ยวชาญคื อทักษะ” (๖) “ทักษะคื อพฤติ กรรมที สามารถฝึ กฝนได้ ” ด้วยวิธีใดทีจะทําให้มีโอกาสทีจะ
ี ั “ภาษา” [Philology: นิรุกติศาสตร์ –ภาษาศาสตร์–การศึกษาเรื องภาษา] อันที
เกดิปั ญญาแตกฉานได้เกยวกบ
จะแสดงถึงศักยภาพทางสมอง ทีเป็ น ปั ญญา เชาว์ปัญญา ไหวพริ บ ปฏิภาณ อัจฉริ ยะ หรื อ ความเป็ นเลิศทาง
ปั ญญา จนถึงระดับปั ญญาใน “ความตรั สร้ ู ” [สัมโพธะ] ฉะนัน การศึกษาโครงสร้างและระบบภาษาใน
็ นอีกทางเลือกหนึ ง ทีสาธุชนชาวพุทธ ควรจะถือเป็ นหน้าทีในการศึกษาพระสัทธรรม กนั
พระไตรปิ ฎก กเป็
่ วหน้า ซึ งประกอบด้วย “สั ทธรรม ๓” [ธรรมอันดี –ธรรมที แท้ –ธรรมของสั ตบุรุษ–หลักหรื อแก่ น
อยางทั
่ ยน ได้แก่ พุทธพจน์
ศาสนา] ได้แก่ (๑) “ปริ ยัตติสัทธรรม” หมายถึง สัทธรรมคือคําสังสอนอันจะต้องเลาเรี
(๒) “ปฏิ ปั ต ติ สั ท ธรรม” หมายถึ ง สั ท ธรรมคื อ ปฏิ ป ทาอัน จะต้อ งปฏิ บ ัติ ได้แ ก่ อั ฏ ฐั ง คิ ก มรรค หรื อ
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ไตรสิ กขา คือ ศีล–สมาธิ –ปั ญญา (๓) “ปฏิเวธสั ทธรรม” หมายถึง สัทธรรมคือผลอันจะพึงเข้าถึงหรื อบรรลุ
ด้วยการปฏิบตั ิ ได้แก่ มรรค–ผล–และ–นิพพาน
ลักษณะภาษาทีใช้ในพระไตรปิ ฎกนัน เป็ นการพรรณนาถึง “หน่ วยความคิด” [Concepts] ด้วยกลุ่มคํา
่ ่ “Thesaurus: อรรถา
ไวพจน์ [Synonyms] กบั คําตรงข้าม [Antonyms] ทีจัดเป็ นหมวดๆ ซึ งเรี ยกอีกอยางวา
ภิธาน–อภิธานศัพท์ ” [ดู Roger’s Thesaurus ควรใช้เป็ นหนังสื ออ้างอิงในการเรี ยนภาษาอังกฤษ โดยใช้คู่กบั
่ างขวาง ไมวาจะคํ
่ ่ าหรื อวลี] ใน
พจนานุกรมอืนๆ ทําให้ผใู ้ ช้เพิมพูนคําศัพท์ทีจะเลือกใช้–Option ได้อยางกว้
ภาษาไทย มีแค่ “Dictionary: พจนานกรม
ุ – Encyclopedia สารานุกรรม” การให้คาํ นิ ยาม [Definitions] ตาม
่ ยงพอกบการพั
ั
่ จริ ง
รายการคําศัพท์ [Entry] ตามวิธีนาํ เสนอในพจนานุกรมนัน จึงไมเพี
ฒนาปั ญญาอยางแท้
่
ั
ั ามกนได้
ั แม้แตในทางพุ
่
เพราะทําให้ไมสามารถเพิ
มจํานวนคําศัพท์ทีคล้ายคลึงกนและตรงกนข้
ทธศาสนา ก็
่ น ๒ ลักษณะ คือ ด้านบวก กบด้
ั านลบ ได้แก่ (๑) “กศล
มีแนวคิดนําเสนอธรรมทังหลายเป็ น ๒ ด้าน แตเป็
ุ
ั า นลบ
ธรรม” กบั (๒) “อกศลธรรม
” และเป็ น ๓ ด้า น แตยั่ ง แยกเป็ น ๒ ลัก ษณะ คื อ ด้า นบวก กบด้
ุ
่ ยวกนั ได้แก่ (๑) “กศลธรรม
ี
เชนเดี
–อกศลธรรม
” [โลกยธรรม
] กบั (๒) “อัพยากตธรรม” [โลกุตตรธรรม]
ุ
ุ
่ ยึดมันในกุศลธรรมกบอกุ
ั ศลธรรมแบบ
ในการบรรลุอธิ คมธรรมตามแนวคิดของพระพุทธศาสนานัน ไมได้
่ เลือกภาวะทีเป็ นกลางมากทีสุ ดระหวาง
่ (๑) “กศลธรรม
เด็ดขาด แตให้
” กบั (๒) “อกศลธรรม
” ทีเรี ยกวา่ (๓)
ุ
ุ
๔” ได้แก่ ปฐมฌาน–ทุติยฌาน–ตติยฌาน–จตุตถ
“อัพยากตธรรม” ทีเริ มตังแต่ (๑) “รปาวจรกศล
ู
ุ จิต–รปฌาน
ู
ฌาน (๒) “อรปาวจรกศล
๔” ได้แก่ อากาสานัญจายตนะ–วิญญาณั ญจายตนะ–อากิญจัญญายต
ู
ุ จิต–อรปฌาน
ู
นะ–เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ (๓) “โลกตตร
ุ จิต” ได้แก่ อริ ยมรรค ๔–อริ ยผล ๔–นิ พพาน ๒–อาสาวักขย
่ น แตให้
่ เปรี ยบเทียบหรื อเทียบเคียงข้อ
ญาณ โดยอาศัยการเลือกการพัฒนาจิตพืนฐานมาจาก “กศลจิ
ุ ต” เทานั
่
เสี ยหายหรื อด้านเสื อมกบั “อกศลจิ
บายวิธีในการแกปั้ ญหาในฝ่ าย “ทกข์
ุ ต” เพือให้คิดอยางแยบคายหาอุ
ุ –
ิ งหลาย] อันเกดจาก
่ กซึ งใน
ิ
ทคติ
“อกศลมล
ุ ู ๓” ฉะนัน ความเข้าใจอยางลึ
ุ –สังสารทกข์
ุ ” [พร้อมด้วยสังกเลสทั
ขันตอนนี จึงเป็ น “มมมองในภาพลึ
กซึง” [Eagle’s Eyes Panoramic Views] หรื อ “ภาพองค์ รวม” [Holism]
ุ
คือ การเห็นอันเยียม ทีรู ้เห็นได้ทุก “มมมอง
แห่ งปรากฏการณ์ ” [Phenomenal Views] ในธรรมทังหลาย ด้วย
ุ
่ ่ สิงทีล้ าหลัง พ้ นสมัย หมดยคุ–Outdated เก่ าครํ าครึ –Obsolete
เหตุนี แนวคิดในพระพุทธศาสนานัน จึงไมใช
่ นเรื องทีเหนือโลก [Beyond the World] คือ ความหลดพ้
หรื อ หลดโลก
ุ –Fantastic แตเป็
ุ นจากโลกียวิสัย
เพราะฉะนัน ความจริ งทีปรากฏขึน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมจะต้องกลันกรองด้วยปั ญญาของตน เพราะเป็ นการรู ้เห็น
ิ
ด้วยตนเอง การฝึ กฝนการพัฒนาปั ญญาให้เกดความเชี
ยวชาญ จึงเป็ นเรื องสําคัญทีสุ ดตังแตเริ่ มต้นในการ
ปฏิบตั ิธรรมนังสมาธิ ซึงต้อง (๑) ถอนรหั สนัยความหมายแห่ งนิมิตนันๆ (๒) ให้ คาํ นิยามทีบัญญัติได้ (๓) จัด
องค์ ร้ ู ทีเกียวกับภาวะทีเหนือบัญญัติ (๔) พิสูจน์ ความเป็ นกฎธรรมชาติ เพือป้ องกันความคิดคลาดเคลือนจาก
ความเป็ นจริ ง โดยวิปลาสหรื อวิปริ ตไป ได้แก่ ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อินทรี ย ์ ๒๒–อริ ยสัจจ์ ๔–
ปฏิจจสมุปบาท–และ–ปฏิจจสมุปปั นนธรรมทังหลาย และ (๕) หาข้ อสรุ ปเชิ งทฤษฎีตามคําสอนของพระ
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ศาสดา ฉะนัน บทบาทหน้าทีทีเหลื อจากนัน กคื็ อ รวบรวมและจดจํารายละเอียดนิ มิตในการเจริ ญภาวน
่ มวา่ กระบวนการคิดนัน กาหนดภาวะสิ
ํ
กรรมฐาน โดยอยาลื
งใดสิ งหนึ งทีเป็ นจริ งให้เป็ นไปตามนิ ยามของ
็
่
“ธรรม ๓” ตามสภาวะตามเป็ นจริ งนัน กสามารถสรุ
ปเป็ นภาพในจินตนาการได้ คือ “มโนภาพ” [นิมิต] สวน
จะนิ ยามด้วย “คําศัพท์ บัญญัติ” [Technical Term] ทีเป็ นไปตามพระอภิธรรม [ปรมัตถสัจจะ] หรื อ “คําศัพท์
สามัญทัวไป” ทีนิยามไว้ในพจนานุกรม [สมมติสจั จะ] ดังนี

ข้ อละเว้ น
อกศลธรรม
ุ
มิจฉัตตะ ๑๐
ั
มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกปปะ
ั นตะ มิจฉาอาชีวะ
มิจฉาวาจา มิจฉากมมั
มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ
มิจฉาญาณ มิจฉาวิมุตติ

ธรรม ๓
ข้ อเจริญพอกพนู
อัพยากตธรรม
วิสุ ทธิ ๗
กศลธรรม
ุ
อาเนญชา
จตุตถฌาน–อรู ปฌาน ๔
โลกตตรธรรม
๙
ุ
มรรค ๔–ผล ๔–นิพพาน ๑
วิวฏั ฏะ

ข้ อถือปฏิบัติ
กศลธรรม
ุ
สั มมัตตะ ๑๐
ั
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปปะ
ั นตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวาจา สัมมากมมั
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
สัมมาญาณ สัมมาวิมุตติ

่ ถ้าเราจะนิยามธรรมในฝ่ ายอกุศลวา่ เป็ น “อวิชชา” [ความไมรู่ ้] แล้วจะมีคาํ ศัพท์อะไรบ้างทีจะใช้
ยกตัวอยาง
่ หรื อ เมือพิจารณาได้รู้เห็นใน “อาเนญชา” [โวทาน = ความผองแผ้
่ วบริ สุทธิ
สื อความหมายในคําดังกลาวนี
ี องกบคํ
ั าๆ
่ ตถฌาน] นัน จะมีคาํ ศัพท์อะไรบ้างทีจะนิยามเป็ นรายละเอียดทีเกยวข้
เมือจิตเป็ นประภัสสรแหงจตุ
ี ั าศัพท์ทงั ๒ คํา นี กไมแตกตางจาก
็ ่
่
นี ได้ให้มากที สุ ด ซึ งกระบวนการคิดเกยวกบคํ
การนิ ยามคําศัพท์ใน
“อรรถาภิธาน–Thesaurus” ซึ งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเลือกใช้เป็ นอุบายวิธีทีแยบคายให้มนสิ การใน
ใจ หรื อ ให้ท่องจําให้ได้ และขบได้ดว้ ยทฤษฎี หรื อหลักธรรมในพระอภิธรรมปิ ฎก นันเอง ในการอธิ บาย
็ ่ ยวกนั จะเป็ นกลวิธีการพูดกลาวซํ
่ าๆ ด้วยคําศัพท์ทีมี “นวลภาษา” [A Nuance of
พระธรรมวินยั กเชนเดี
่ ั
ั อยางเชน
่ ่ ในคําวา่ “นิโรธ ๕” ความ
Words] ในระดับทีแตกตางกนไปจากน้
อยไปหามาก หรื อคละกนไป
ิ –Abandonment (๒) “วิมุตติ ๕”ความ
หลุดพ้น–Extinction จะมีไวพจน์ ได้แก่ (๑) “ปหาน ๕” การละกเลส
หลุ ดพ้น–Deliverance (๓) “วิเวก ๕” ความสงัด –ความปลี กออก–Seclusion (๔) “วิราคะ ๕” ความคลาย
ํ ด–ความสํารอกออกได้–Dispassionateness (๖) “โวสสัคคะ ๕” ความสละ–ความปลอย
่ –Relinquishing
กาหนั
่ ยวกนนี
ั ทงั หมด ให้พิจารณาตัวอยาง
่ ๒ ลักษณะ ในคําวา่ “อวิชชา” [Ignorance] กบัใน
ซึ งก็นยั อรรถอยางเดี
คําวา่ “อาเนญชา” [Imperturbability] อันเป็ นปฏิปักษ์กนั ดังนี
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ตัวอย่ างที ๑ “อวิชชา” [Ignorance]
่ ชชา] ได้แก่
“อวิชชามีลกั ษณะ ๒๕ ประการ” [องค์แหงอวิ
่ งรู ้ดว้ ยญาณ [ญาณ–ปรี ชาหยังรู ้]
(๑) “อัญญาณ” คือ ความไมหยั
่ นด้วยญาณทัสสนะ [ทัสสนะ–ความเห็น]
(๒) “อทัสสนะ” คือ ความไมเห็
่ สรู ้ [อภิสมัย–ความตรัสรู ้]
(๓) “อนภิสมัย” คือ ความไมตรั
่ สรู ้ตาม [อนโพธะ
(๔) “อนนโพธะ
ุ ” คือ ความไมตรั
ุ –ความตรัสรู ้ตาม]
่ สรู ้พร้อม [สัมโพธะ–ความตรัสรู ้พร้อม]
(๕) “อสั มโพธะ” คือ ความไมตรั
่
(๖) “อัปปฏิเวธะ” คือ การไมแทงตลอด
[ปฏิเวธะ–การแทงตลอด]
(๗) “อสั งคาหณา” คือ ความไมถื่ อเอาให้ถกู ต้อง [สังคาหณา–ความถือเอาถูกต้อง]
่ งโดยรอบคอบ [ปริ โยคาหณา–ความหยังโดยรอบคอบ]
(๘) “อปริโยคาหณา” คือ ความไมหยั
(๙) “อสมเปกขนา” คือ ความไมพิ่ นิจ [สมเปกขนา–ความพินิจ]
(๑๐) “อปัจจเวกขณา” คือ ความไมพิ่ จารณา [ปัจจเวกขณา–ความพิจารณาทบทวน]
่
(๑๑) “อัปปัจจักขกรรม” คือ ความไมรู่ ้ในกรรมของตน [กัมมผลสัทธา–กฎแหงกรรม
]
(๑๒) “ทมมิ
ุ ชฌะ” คือ ความทรามปัญญา [สัมมาทิฏฐิ–ความเห็นชอบ อธิปัญญา–ปั ญญาอันยิง]
่ [วิสารทะ–ฉลาดชํานาญ ปฏิภาณ–ความคิดทันการ]
(๑๓) “พาลยะ” คือ ความโงเขลา
(๑๔) “อสั มปชัญญะ” คือ ความไมรู่ ้ทวั พร้อม [สัมปชัญญะ–ความรู ้ทวั พร้อม]
(๑๕) “โมหะ” คือ ความหลง [ปัญญา –ความรอบรู ้–ความรู ้ชดั ]
่ เอกัคคตา–จิตตสมาธิ]
(๑๖) “ปโมหะ” คือ ความลุ่มหลง [อวิกเขปะ–ความไมฟุ้่ งซาน
่ ่ ]
(๑๗) “สั มโมหะ” คือ ความหลงใหล [อสัมโมหสัมปชัญญะ–รู ้ชดั วาไมหลง
่ ้ [วิชชา–ความรู ้แจ้ง อภิญญา–ความรู ้ยงิ ยวด]
(๑๘) “อวิชชา” คือ รู ้สิงทีไมควรรู
(๑๙) “อวิชโชฆะ” คือ โอฆะคืออวิชชาให้จมลงในวัฏฏะ [วิวฏะ–ความพ้นจากวัฏฏะ = วิวฏั ฏะ]
(๒๐) “อวิชชาโยคะ” คือ โยคะคืออวิชชาให้ประกอบไว้ในวัฏฏะ [วิราคะ–ความไมติ่ ดพันเป็ นอิสระ]
่ [นิโรธ–ความดับกเลสและทุ
ิ
(๒๑) “อวิชชานสัุ ย” คือ อนุสยั คืออวิชชาด้วยอํานาจการละยังไมได้
กข์]
(๒๒) “อวิชชาปริยุฏฐาน” คือ การกลุม้ รุ มจิตคืออวิชชา [อปสมะ
–ความสงบ สมถะ–การสงบระงับจิต]
ุ
(๒๓) “อวิชชาลังคี” คือ กลอนเหล็กหรื อลิมคืออวิชชา [วิสังโยค–ความหมดเครื องผูกรัด]
(๒๔) “โทสะ” คือ ความคิดประทุษร้าย [อพยาบาท–ความไมขั่ ดเคืองมีเมตตา]
่
ิ ]
(๒๕) “โลภะ” คือ ความอยากได้ [อปจยะ–ความไมพอกพู
นกเลส
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ตัวอย่ างที ๒ “อาเนญชา” [Imperturbability]
“รปาวจรจตตถฌาน
” (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม่ ๑ ภาค ๓ - หน้าที 318–319 FILE 44) ถึง
ู
ุ
ความไม่ หวันไหว เพราะประกอบด้ วย “โวทานธรรม” ทัง ๑๖ ประการ (การชําระล้างให้บริ สุทธิ–การทําให้
สะอาดไมมั่ วหมอง หรื อ “โวทานํ” ได้แก่ ความผ่ องแผ้ ว ธรรมฝ่ ายวิเศษ) สมจริ งดังคําทีท่ านกล่ าวไว้ ว่า:
่ นไหวใน โกสั ชชะ [ความเกยจคร้
ี าน]
(๑) จิตทีไม่ ฟุบลง ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน อทธั
่ ]
(๒) จิตทีไม่ ฟูขึน ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
ุ จจะ [ความฟุ้ งซาน
่ นไหวใน ราคะ [ความกาหนั
ํ ด]
(๓) จิตไม่ ยนิ ดียงิ ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน พยาบาท [ความขัดเคืองแค้นใจ]
(๔) จิตไม่ ผลักออก ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน ทิฏฐิ [ความเห็นผิด]
(๕) จิตทีไม่ เกียวเกาะ ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน ฉันทราคะ [ความพอใจติดใคร่ ]
(๖) จิตทีไม่ ผูกพัน ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน กามราคะ [ความติดใจในกามคุณ]
(๗) จิตทีหลดพ้
ุ น ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน กิเลส [ความเศร้าหมอง]
(๘) จิตทีไม่ พวั พัน ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน เขตแดน [กเลส
ิ ]
(๙) จิตทีไม่ มีเขตแดน เป็ นต้น ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน กิเลสต่ างๆ
(๑๐) จิตทีมีอารมณ์ เป็ นหนึง ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน อสั ทธิยะ [ความไมมี่ ศรัทธา]
(๑๑) จิตทีศรัทธากํากับแล้ ว ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน โกสั ชชะ [ความเกยจคร้
ี าน]
(๑๒) จิตทีวิริยะกํากับแล้ ว ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน ปมาทะ [ความประมาท]
(๑๓) จิตทีสติกาํ กับแล้ ว ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน อทธั
่ ]
(๑๔) จิตทีสมาธิกาํ กับแล้ ว ชือ อาเนญชะ เพราะไมหวั
ุ จจะ [ความฟุ้ งซาน
่ นไหวใน อวิชชา [ความไมรู่ ้จริ ง]
(๑๕) จิตทีปัญญากํากับแล้ ว ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน ความมืดแห่ งอวิชชา
(๑๖) จิตทีถึงความสว่ างแล้ ว ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
ประการสุ ดท้ายนี ระบบสมองของมนุษย์ถูกออกแบบโดย “รหัสพันธกรรม
” [Genetic Codes] เฉพาะของแต่
ุ
ละบุคคล ทีหมายถึง DNA: Biochemistry Deoxyribonucleic Acid, a substance present in nearly all living
organisms as the carrier of genetic information, and consisting of a very long double-stranded helical
chain of sugars joined by phosphate bonds and cross-linked by pairs of organic bases. [สารบรรจุขอ้ มูล
พันธุกรรมของสิ งมีชีวิต และประกอบด้วยโครงสร้างรู ปทรงขันบันไดเป็ นเกรี ยวคู่ยาวของนําตาล ทีเชือมด้ว
ั
่
ั
่
คู่ติดกนระหวางสารประกอบกรด
ฟอสเฟตกบสารประกอบ
พืนฐานอินทรี ย]์ มนุษย์แตละคนจึ
งมีศกั ยภาพ
่ ั ตามโครงสร้ างสารพันธุ กรรม DNA: Deoxyribonucleic Acid จากเสี ยสติ มี
ทางสมองแตกตางกน
สติสัมปชัญญะ สามัญสํานึ ก สัญชาตญาณ มโนธรรม ปั ญญาแตกฉาน อัจฉริ ยะ จนถึง ความเป็ นเลิศทาง
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ปั ญญา ในทางธรรมนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องเข้าให้ถึงขัน “ปัญญาแตกฉาน–ปฏิสัมภิทา–Analytic Insight”
ี
่ ่
เพราะบําเพ็ญเพียรภาวนากรรมฐาน เพือการหลุดพ้นจากโลกยธรรมหรื
อกระแสโลกธรรมทังหลาย ไมใช
“ปัญญาแตกฉานแบบทางโลก–Discrimination” เพราะความเชื อในทฤษฎี ผูร้ ู ้ ผูเ้ ชียวชาญ การใช้เหตุผลเชิง
่ [ระเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย –Research
ตรรก การอนุ ม าน การอุ ป มาน หรื อ วิ ธี วิ ท ยาศาสตร์ ใ นศาสตร์ ส าขาตางๆ
่ พฒั นาในภูมิแหงวิ
่ ปัสสนา ทีเรี ยกวา่ “อัสสตวา
Methodology] ทีนักวิทยาศาสตร์ หรื อนักวิชาการ ไมได้
ุ
ปถชน
ุ ุ ” หมายถึง ผูไ้ ร้การศึกษาพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ งองค์ความรู ้ทงั หมดของ
่ เน้น
ศาสตร์ทางโลก [ดิรัจฉานวิชา–วิชาทํามาหากิน พอกพูนกิเลสตัณหา ไม่ ประกอบด้ วยสั มมาทิ ฏฐิ ] ไมได้
่
ิ
่ ่
็
ถึงความหลุดพ้นจากกระแสโลกธรรม ยังมีชีวิตเวียนวายตายเกดในสั
งสารวัฏ [สังสารทุกข์] แตอยางไรกตาม
่่
ไมวาจะเป็
น “องค์ ความร้ ู ทางโลก–โลกียธรรม” หรื อวา่ “องค์ ความรู้ ทางธรรม–โลกตตรธรรม
” นัน ทุกคนก็
ุ
สามารถเลือกโอกาสสร้างสมปัญญาบารมีขึนได้ เพราะองค์ความรู ้ทงั ๒ ฝ่ าย คือ “ทักษะ–ประสบการณ์ ” อัน
ิ นกุศลวิบากกนตนได้
ั
เป็ น “กรรม ๓: กายกรรม–วจี กรรม–มโนกรรม” ซึ งสามารถฝึ กฝนอบรมให้เกดเป็
จริ ง
และมีจาํ นวนปริ มาณ “ภาษา–คําศัพท์ ” ทําหน้าทีบอก “ขอบเขตพรหมแดนแห่ งปั ญญาหรื อความรู้ ” จึงจะ
่ ่ “ร้ ู มาก แต่ เป็ นใบ้ ” การประมวลผลในปั ญญาที
เรี ยกวา่ “ปัญญาแตกฉานทังทางโลกและทางธรรม” ไมใช
่ ่ สือทีจะแสดงผล
ิ นในสมองจะออกมาในรู ปแบบใด เพราะมีความจริ งเป็ นธรรมชาติ [สรรพสิ ง] แตไมมี
เกดขึ
่
่ น [อันบงบอกถึ
่
่ ปฏิสัมภิทาญาณ] แตถ้่ าจะตอบวา่
แหงการประมวลผลในสิ
งเหลานั
งปั ญญาแตกฉานแหงจตุ
“เป็ นภาวะเหนือบัญญัติ” [อสงไขย] ได้ ทีเรี ยกวา่ “อปริยาปันนภมิู–โลกตตรภมิ
ุ
ู ” คือ ขันทีไมนั่ บเนื องใน
ี มิ ๓ ข้างต้น [ได้แก่ กามาวจร
วัฏฏะ ระดับทีไมถู่ กจํากดั ระดับจิตใจของพระอริ ยเจ้าอันพ้นแล้วจากโลกยภู
่ น ทีเรี ยกวา่ “อมตธาตแห่
ภูมิ–รู ปาวจรภูมิ–อรู ปาวจรภูมิ] สําหรับผูบ้ รรลุธรรมขันสู งสุ ดเทานั
ุ งพระนิพพาน”
่ น “พระอรหันต
เพราะฉะนัน การนิ ยามสภาวะทีรู ้เห็นตามเป็ นจริ งนัน ยังมีความสําคัญสําหรับผูที้ ยังไมเป็
ขีณาสพ–อนปาทิ
ุ เสสบคคล
ุ = พระอเสขะ” [อันได้แก่ บรรดาเหลา่ อัสสุ ตวาปุถุชน–สาธุชน–ผูป้ ฏิบตั ิธรรม–
่ ่
็ ความแตกฉานใน
โยคาวจร–โสดาบัน–สกทาคามี–อนาคามี–สอุปาทิเสสบุคคล–พระเสขะ] แตอยางไรกตาม
่
–Symmetric มีระบบ–Systematic เป็ นศูนย์เอกภาพเดียวกนั–Concentric
ปั ญญานัน ควรเป็ นไปอยางสมมาตร
่ สัมภิทาทัง ๔ ด้าน ได้แก่ อัตถปฏิสัมภิทา [ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท] –ธัมม
ทีเรี ยกวา่ “สหวตติ
ุ ” ระหวางปฏิ
่
ปฏิสัมภิทา [อนุโลมปฏิจจสมุปบาท] –นิรุ ตติปฏิสัมภิทา [“วจสา ปริ จิตา” คือ คลองปาก
นิ ยามศัพท์ได้จริ ง]
–ปฏิภาณปฏิสัมภิทา [มีความคิดริ เริ ม ๑ ความคิดสร้างสรรค์ ๑ ความคิดประยุกต์ดงั แปลง ๑] แล้วผูอ้ ่าน ผู ้
่
่ กอยาดํ
็ ่ าริ เลิกมนสิ การกรรมฐานกแล้
็ วกนั เพราะเป็ นการแสวงหาที
ปฏิบตั ิธรรมทังหลาย จะเอาอยางไงตอ
่
ิ ให้มกั น้อย สงบ วิเวก ดีกวา่ สบายดีทุกท่ าน! ...สวัสดี.
ประเสริ ฐกวาการได้
ทรัพย์เพือพอกพูนกเลส
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