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ความสํ าคัญของบทความ
ข้อประเด็นสําคัญทีสุ ดในการปฏิบตั ิธรรมนังสมาธิ นนั คือ การเข้าถึงภาวะทีเรี ยกวา่ “ปัญญาเห็นธรรม” คือ
่ ญญารอบรู ้ รู ้เห็นตามอริ ยสัจจธรรม รู ้เห็นตาม
รู ้เห็นธรรมทังหลายตามเป็ นจริ ง รู ้เห็นในทุกมุมองศาแหงปั
่ ปัจจัย รู ้เห็นเหนื อกาลเวลาทัง ๓ อยาง
่ นันคือ รู ้เห็ นใน “อาณาจักรแห่ งธรรมทัง
มิติความสัมพันธ์แหงเหตุ
ปวง” ได้แก่ กุศลธรรม–อกุศลธรรม–อัพยากตธรรม–กามาวจรธรรม–รู ปาวจรธรรม–อรู ปาวจรธรรม–และ–
่ กเรี็ ยกวา่ “ธรรมจักร” นันเอง ความทีรู ้เห็ นเพียงอยางเดี
่ ยวยังไมพอ
่ ต้องเข้าใจ
โลกุตตรธรรม สิ งเหลานี
่ ก ต้องโดย “ปรโตโฆสะ” คิ ด อยางถู
่ ก วิธี โดย “โยนิ โ สมนสิ การ” เกดจิ
ิ ต สวางไสวโดยสมาธิ
่
อยางถู
แ หง่
ิ ญญารู ้รอบด้วย “วิปัสสนาญาณ” ซึ งเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ ศึกษาค้นคว้า วิจยั
“ญาณทัสสนะ” และ เกดปั
็ นอันวา่ มี ปัญญาแตกฉานใน (๑) เมื อกลาว
่ ถึ ง “อธิ ศีลสิ กขา” คือ วิ นัยปิ ฎก
ธรรม ด้วย “ไตรสิ กขา” กเป็
่ ถึง “อธิจิต
ทังหมด เพราะดําเนิ นด้วยปั ญญา ได้แก่ สั มมาวาจา–สั มมากัมมันตะ–สั มมาอาชี วะ (๒) เมือกลาว
ตสิ กขา” คือ สุตตันตปิ ฎกทังหมด เพราะดําเนิ นด้วยปั ญญา ได้แก่ สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ (๓)
่ ถึง “อธิปัญญาสิ กขา” คือ อภิธรรมปิ ฎกทังหมด เพราะดําเนิ นด้วยปั ญญา ได้แก่ สั มมาทิ ฏฐิ –สัมมา
เมือกลาว
่ กนัยหนึง นันคือ ประกอบด้วย “อริยมรรคมีองค์ ๘” อันปฏิสังยุตด้วย “วิสุ ทธิ ๗” ทีจะ
สังกัปปะ หรื อกลาวอี
ิ
ทําให้ “ไตรสิ กขา” ทังหมดบริ สุทธิ หมดจดจากกเลสทั
งหลาย [วีติกมกิเลส ด้วยศีล–ปริ ยุฏฐานกิเลส ด้วย
่
็ หลักธรรมอะไรทีจะทํา
สมาธิ–อนสยกิ
ุ เลส ด้วยปั ญญา] ด้วยการเจริ ญ “ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ” อยางไรกตาม
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมพิจารณาเห็นความจริ งในการจะเกดิ (๑) ปั ญญาเห็นธรรมทังปวง (๒) ปั ญญาตรั สรู้ และ (๓)
่ นต้องเป็ นธรรมอันเป็ นฝักฝ่ ายแหงความ
่
สั จจภาวะแห่ งนิ พพาน ได้จริ งตามขันตอนนัน ดังนัน ธรรมเหลานั
่ ยมรรค ทีเรี ยกวา่ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ได้แก่ (๑)
่
ื นแกอริ
ื ลแกการตรั
ตรัสรู ้ นันคือ เกอกู
สรู ้ ธรรมทีเกอหนุ
สติ ปัฏฐาน ๔ (๒) สั มมัปปธาน ๔ (๓) อิ ทธิ บาท ๔ (๔) อิ นทรี ย์ ๕ (๕) พละ ๕ (๖) โพชฌงค์ ๗ และ (๗)
่
อริ ยมรรคมีองค์ ๘ ทีต้องสัมปยุตต์ดว้ ยธรรมแหงการตรั
สรู ้ ๔ ประการ ได้แก่ (๑) วิเวก ๕: ความสงัด ความ
ปลีกออก (๒) วิราคะ ๕: ความคลายกําหนัด ความสํารอกออกได้ (๓) นิโรธ ๕: ความดับกิเลส ภาวะไร้ กิเลส
และไม่ มีทุกข์ เกิดขึน (๔) โวสสั คคะ ๕: ความสละ ความปล่ อย รวมทังการเข้าถึง “นิพพาน” ด้วยธรรม ๑
่
ประการ (๕) วิมุตติ ๕: ความหลุดพ้น เพราะ “นิพพาน” [วิวฏั ฏะ] ยอมหมายถึ
ง พ้นแล้วจากสังขตธรรมทัง
ิ นใน “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ทีสัมปยุตต์ใน “วิเวกกถา”
ปวง ด้วยเหตุนี ความเข้าใจถึงกระบวนการคิดทีเกดขึ
่
จึงเป็ นประเด็นสําคัญ โดยแยก “สติปัฏฐาน ๔” ไว้ตามหาก อันเป็ นการตังสติและสัมปชัญญะให้มนั คงกอน
ในอันดับแรก ด้วย อนุ ปัสสนา ๔ ได้แก่ กายานุปัสสนา–เวทนานุปัสสนา–จิ ตตานุปัสสนา–และ–ธั มมา
นุปัสสนา ทีสหรคตด้วย “อนิจจานปัุ สสนา–ทกขานปั
ุ
ุ สสนา–อนัตตานปัุ สสนา” นันเอง.
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หน้า ๑

บทความที ๑๐๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – สั มปยตตธรรมแห่
งโพธิปักขิยธรรม
ุ
ความเข้าใจทีถูกต้องตามวิธีในขันตอนหรื อแนวทางสําหรับการปฏิบตั ิธรรมนัน เป็ นเรื อง
่
ํ
สําคัญ ยอมเปรี
ยบเสมือนเข็มทิศหรื อแผนทีกาหนดทิ
ศทางในการเดินทางไปยังเป้ าหมายทีไมผิ่ ดทาง ทําให้
่ ยเวลาทีคุม้ คาในการจั
่
ิ าทีนัน ให้สมบูรณ์บริ บูรณ์ และให้เจริ ญงอกงามไพบูลย์ยงิ ขึนไปใน
ไมเสี
ดการกจหน้
อริ ยมรรค จนถึง “กระแสแห่ งนิพพาน” ได้จริ ง และแล้วอะไรคือจุดเริ มต้นทีถูกต้องอันไมผิ่ ดพลาด ทีควรยึด
่ ั เพือสร้าง (๑) ความเห็นชอบ ได้แก่ “อริ ยสั จจ์ ๔–กาลทัง ๓ อย่ าง–ปัจจ
เป็ นแนวทางดําเนิ นทีถูกต้องเชนกน
ยาการ–ไตรลักษณ์ ” และสร้าง (๒) กระบวนคิดทีถกต้
๑๐”
ู องโดยชอบ ได้แก่ ฝักใฝ่ แท้จริ งใน “กศลกรรมบถ
ุ
่ ่
็ กให้
็ ยึดมันด้วย
และปฏิเสธใน “อกศลกรรมบถ
๑๐” นันคือ “สั มมาทิฏฐิ–สั มมาสั งกัปปะ” แตอยางไรกตาม
ุ
ศรัทธาและฉันทะทีแรงกล้าใน “พทธโอวาท
๓” หมายถึง แนวทางดําเนินวิถีชีวิตตามพระสัตถุสาสน์คาํ สอน
ุ
ํ ด ภาวนาปธาน–
ของพระตถาคต[สั มมัปปธาน ๔: สังวรปธาน–เพียรระวังปิ ดกนั ปหานปธาน–เพียรละกาจั
่ เกดิ อนุรักขนาปธาน–เพียรรักษาเจริ ญยิงขึนไปจนไพบูลย์] ได้แก่
เพียรเจริ ญกอให้
(๑) “สพฺพปาปสฺ ส อกรณํ” ไม่ ทาํ ความชัวทังปวง
(๒) “กสลสฺ
ุ สู ปสมฺปทา” ทําความดีให้ เพียบพร้ อม
(๓) “สจิตฺตปริโยทปนํ” ทําใจของตนให้ สะอาดบริ สุ ทธิ
่ ยอมสั
่ มปยุตต์ประชุ มรวมเป็ นอัน
ฉะนัน ธรรมทังหลายในพระสัตถุสาสน์และความเพียรใหญดั่ งกลาวนี
ั ั “อิทธิบาท ๔” [The Path of Accomplishment] หมายถึง ธรรมคุณเครื องให้ถึงความสําเร็ จ
เดียวกนกบ
่
คุณธรรมทีนําไปสู่ ความสําเร็ จแหงผลที
มุ่งหมาย นันคือ “นิพพาน” ได้แก่
(๑) “ฉันทะ” คือ ความพอใจ นันคือ ความต้องการทีจะทํา ใฝ่ ใจรักจะทําสิ งนันอยูเ่ สมอ และ
ปรารถนาจะทําให้ได้ผลดียงิ ๆ ขึนไป ด้วยศรัทธาหรื อความเชือประกอบการใช้เหตุผล ทีเรี ยกวา่
“สัทธา ๔” ได้แก่ (๑) “กัมมสัทธา–วิปากสัทธา–กัมมัสสกตาสัทธา–ตถาคตโพธิ สัทธา” และ
(๒) “อาคมนสัทธา–อธิ คมสัทธา–โอกัปปนสัทธา–ปสาทสัทธา”
(๒) “วิริยะ” คือ ความเพียร นันคือ ขยันหมันประกอบสิ งนันด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอา
ิ นๆ ด้วย “ชาคริ ยานุโยค”
ธุระไมท้่ อถอย เป็ นผูป้ ระกอบด้วยความตืนในการกจนั
(๒) “จิตตะ” คือ ความคิดม่ งุ ไป นันคือ ตังจิตรับรู ้ในสิ งทีทํา และทําสิ งนันด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่
่ ่
่ อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แกสิ่ งทีทําอยูต่ ลอด ด้วยจิตทีปฏิสงั ยุต
ไมปลอยใจให้
ฟุ้งซานเลื
่ ปฌานสมาบัติ ด้วยหมายเอา “จตุตถฌาน” เป็ นหลักสําคัญยิง
ด้วย “ธรรมสมาธิ ๕” แหงรู
่
(๔) “วิมังสา” คือ ความไตร่ ตรอง–ทดลอง นันคือ หมันใช้ปัญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหา
่
้
เหตุผล และตรวจสอบข้อยิงหยอนใน
สิ งทีทํานัน มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแกไขปรั
บปรุ ง
่ ปัจจัยโดย “โยนิโสมนสิ การ”
เป็ นต้น ด้วยวิธีคิดทีถูกต้องด้วยความสัมพันธ์แหงเหตุ
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หน้า ๒

่
เพราะฉะนัน ปั ญญาแตกฉานทีประกอบด้วย (๑) รู ้รอบแหงผลด้
วยความหมาย = อัตถปฏิสัมภิทา (๒) รู ้รอบ
่ ทีจะสงผลกระทบตาม
่
่
แหงเหตุ
มา = ธัมมปฏิสัมภิทา (๓) รู ้รอบแหงพาหุ
สัจจะ [ได้ ยินได้ ฟังมาก–จดจําไว้
่ ภาณ [ความคิ ด
ได้ –คล่ องปาก–เจนใจ–ขบได้ ด้วยทฤษฎี] ด้วยภาษา = นิรุ ตติปฏิสัมภิทา (๔) รู ้รอบแหงปฏิ
ิ ญญาแตกฉาน
ริ เริ ม–ความคิดสร้ างสรรค์ –ความคิดประยุกต์ ดัดแปลง] = ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ในภาวะทีเกดปั
่ ิ
นัน ยอมเกดจากการเจริ
ญภาวนากรรมฐาน หรื อทีเรี ยกวา่ “มนสิ การกรรมฐาน” [กรรมฐาน ๔๐: สิ งทีใช้เป็ น
อารมณ์ในการเจริ ญภาวนา ได้แก่ กสิ ณ ๑๐–อสุภะ ๑๐–อนุสติ ๑๐–อัปปมัญญา ๔–อาหาเรปฏิกูลสั ญญา ๑–
จตุธาตุววัฏฐาน ๑–อรู ป ๔] ด้วยการเจริ ญด้วยข้อประพฤติปฏิบตั ิตามลําดับ ทีเรี ยกวา่ “อนปพพปฏิ
ปทา ๔”
ุ ุ
่ ่
็
ได้แก่ “อนุปัสสนา ๗–มหาวิ ปัสสนา ๑๘–การจําแนกอารมณ์ ๓๘–โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗” แตอยางไรกตาม
ิ
่ ิ นได้ดว้ ยมหาผลานิ สงส์แหงการ
่
การเกดภาวะทางปั
ญญาแตกฉาน ทีเรี ยกวา่ “จตปฏิ
ุ สัมภิทาญาณ” ยอมเกดขึ
่ ิ
เจริ ญ “อนปัุ สสนา ๗” ทีเจริ ญให้มาก ทําให้มาก ให้สมบูรณ์บริ บูรณ์ ให้เจริ ญงอกงามไพบูลย์ยิง ยอมเกด
ความงอกงามทางปั ญญาญาณ [ภาวนามยปัญญา] ทีเรี ยกวา่ “ปัญญา ๑๐” ดังนี
(๑) “ชวนปัญญา” คือ ปั ญญาเร็ ว–ด้วยการเจริ ญอนิจจานุปัสสนา
ิ –ด้วยการเจริ ญทุกขานุปัสสนา
(๒) “นิพเพธิกปัญญา” คือ ปัญญาทําลายกเลส
(๓) “มหาปัญญา” คือ ปัญญามาก–ด้วยการเจริ ญอนัตตานุปัสสนา
(๔) “ติกขปัญญา” คือ ปั ญญาคมกล้า–ด้วยการเจริ ญนิพพิทานุปัสสนา
(๕) “วิบูลปัญญา” คือ ปั ญญากว้างขวาง–ด้วยการเจริ ญวิราคานุปัสสนา
(๖) “คัมภีรปัญญา” คือ ปัญญาหยังลึกซึง–ด้วยการเจริ ญนิโรธานุปัสสนา
่ พัฒนาไปสู่ เจริ ญยิง–ด้วยการเจริ ญปฏินิสสัคคานุปัสสนา
(๗) “อัสสามันตปัญญา” คือ ปั ญญาไมใกล้
(๘) “ปฏิสัมภิทา ๔” คือ ปั ญญาแตกฉาน–ด้วยการเจริ ญปัญญาทัง ๗ ให้ถึงพร้อมบริ บูรณ์
่
(๙) “ปถปั
–ด้วยการเจริ ญปฏิสมั ภิทา ๔ ให้ถึงพร้อมบริ บูรณ์
ุ ุ ญญา” คือ ปัญญาแนนหนา
่ ง–ด้วยการเจริ ญปุถุปัญญาให้ถึงพร้อมบริ บูรณ์
(๑๐) “หาสปัญญา” คือ ปั ญญาราเริ
่
่ เป็ นไปเพือความโงเขลา
่ ให้เกดิ
ด้วยเหตุนี ในการออกบวชเป็ นสมณะนัน คือ “ภิกษุ–ภิกษณี
ุ ” นัน ยอมไมได้
่
่ ดขาด เพราะคุณสมบัติแหงสมณะนั
่
การเบาปัญญาแตประการใด
อยางเด็
น คือ (๑) เป็ นผ้ ูประกอบด้ วยปัญญา
ญาณ [พหูสูต–ปราชญ์มุนี] และ (๒) เป็ นผ้ ถู อื ว่ ามีคณสมบั
ติแห่ งพระพทธเจ้
ุ
ุ า [พุทธะ] ฉะนัน หลักเกณฑ์ใน
การพัฒนาตน [อัตตสั มปทา = ภาวิตัตต์ : ภาวิตกาย–ภาวิตศีล–ภาวิตสมาธิ –ภาวิตปั ญญา อันเป็ นบาทวิถีเข้าสู่
่
ความเป็ นพระอรหันตขีณาสพ] โดยทัวไป ยอมหมายถึ
ง “ภาวนา ๔” ดังนี
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“ภาวนา ๔” หมายถึง การเจริ ญ–การทําให้ เป็ นให้ มีขึน–การฝึ กอบรม–การพัฒนา ได้แก่
่ ี องกบสิ
ั ง
(๑) “กายภาวนา” คือ การเจริ ญกาย พัฒนากาย การฝึ กอบรมกาย ให้รู้จกั ติดตอเกยวข้
่ นในทางทีเป็ นคุณ มิให้เกดิ
ทังหลายภายนอกทางอินทรี ยท์ งั ๕ ด้วยดี และปฏิบตั ิต่อสิ งเหลานั
ั งแวดล้อม
โทษ ให้กศุ ลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ์กบสิ
ทางกายภาพ
(๒) “สี ลภาวนา” คือ การเจริ ญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึ กอบรมศีล ให้ตงั อยูใ่ นระเบียบวินยั
่
่ ั
่ ยดเบียนหรื อกอความเดื
ั อ้ ืนได้ดว้ ยดี เกอกู
ื ลแกกน
ไมเบี
อดร้อนเสี ยหาย อยูร่ ่ วมกบผู
(๓) “จิตตภาวนา” คือ การเจริ ญจิต พัฒนาจิต การฝึ กอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมันคง เจริ ญงอกงาม
ด้วยคุณธรรมทังหลาย เชน่ มีเมตตากรุ ณา มีฉนั ทะ ขยันหมันเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชืน
่
เบิกบาน เป็ นสุ ขผองใส
เป็ นต้น
(๔) “ปัญญาภาวนา” คือ การเจริ ญปัญญา พัฒนาปั ญญา การฝึ กอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ งทังหลาย
่ นเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให้เป็ นอิสระ ทําตนให้
ตามเป็ นจริ ง รู ้เทาทั
ิ
้ ญหาทีเกดขึ
ิ นได้ดว้ ยปัญญา
บริ สุทธิจากกเลสและปลอดพ้
นจากความทุกข์ แกไขปั
แตถ้่ าหมายถึงการพัฒนาจิตใจให้เจริ ญงอกงามยิง [คือ ทําใจของตนให้สะอาดบริ สุทธิ เพือนําไปสู่ ปัญญา]
่ อรรถถึง “ภาวนา ๒” [ฌาน ๒: การเพงอารมณ์
่
ยอมมี
และสามัญลักษณะโดยไตรลักษณ์] ดังนี
“ภาวนา ๒” [กรรมฐาน] หมายถึง การเจริ ญ–การทําให้ เกิดให้ มีขึน–การฝึ กอบรมจิ ตใจ ได้แก่
ิ
่ นิจ
(๑) “สมถภาวนา” คือ การฝึ กอบรมจิตให้เกดความสงบ
การฝึ กสมาธิ การเพ่งด้วยฌาน การเพงพิ
่ ่ ทีเรี ยกวา่ “อารัมมณปนิ
่
ด้วยจิตทีเป็ นสมาธิแนวแน
โดยกรรมฐาน
ู ชฌาน” คือ การเพงอารมณ์
่ ได้แก่ “สมาบัติ ๘” คือ รู ปฌาน ๔–และ–อรู ปฌาน ๔
๔๐ อยาง
ิ
(๒) “วิปัสสนาภาวนา” คือ การฝึ กอบรมปัญญาให้เกดความรู
้แจ้งตามเป็ นจริ ง การเจริ ญปัญญา การ
่ นิจด้วยจิตทีเป็ นสมาธิแนวแน
่ ่ ทีเรี ยกวา่ “ลักขณปนิ
เพง่ด้วยฌาน การเพงพิ
ู ชฌาน” คือ การเพง่
ลักษณะนามรู ปโดยไตรลักษณ์ ได้แก่ วิปัสสนา–มรรค–และ–ผล นันคือ ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ
นอกจากนี คําวา่ “สมณะแห่ งพระธรรมวินัยนี [ปาพจน์]” รวมทัง ผูท้ ีถือตนเป็ น “พทธมามกะ
” นัน คือ ผูท้ ี
ุ
ต้องศึกษาค้นคว้าหรื อวิจยั ธรรม [ธัมมวิจยะ] ทีเรี ยกวา่ “ไตรสิ กขา–สิ กขา ๓” [ศีล–สมาธิ –ปั ญญา] อนึ ง
สําหรับหลักธรรม “ไตรสิ สกขา” หมายถึง “เสขปฏิปทา–มงคลปฏิปทา = อริ ยสาวกผูป้ ฏิบตั ิเสขปฏิปทา
เรี ยกวา่ ‘ผู้ประกอบด้ วยข้ อปฏิ บัติ อันเป็ นไปเพือห้ องแห่ งวิปัสสนา’ (พระสุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิ กาย มัชฌิม
ปั ณณาสก์ เลม่ ๒ ภาค ๑ - หน้าที 69 FILE 20) ดังนี ” [จรณะ ๑๕: สี ลสัมปทา ๑–อปั ณณกปฏิปทา ๓–
่
สัทธรรม ๗–ฌาน ๔] ข้อพึงพิจารณาเพิมเติม คือ พระอานนท์เป็ นพหูสูตทรงพระไตรปิ ฎก ทานสามารถจะ
่ กขาทังสามด้วยปิ ฎกทังสามได้ (พระสุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิ กาย มัชฌิมปั ณณาสก์ เลม่ ๒ ภาค ๑ กลาวสิ
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หน้าที 65 FILE 20) โดยมีนยั ดังนี
่ ถึง “อธิศีลสิ กขา” คือ วินัยปิ ฎกทังหมด
(๑) เมือกลาว
่ ถึง “อธิจิตตสิ กขา” คือ สุตตันตปิ ฎกทังหมด
(๒) เมือกลาว
่ ถึง “อธิปัญญาสิ กขา” คือ อภิธรรมปิ ฎกทังหมด
(๓) เมือกลาว
่ จริ ง ดังนี
ด้วยเหตุนี คําวา่ “สมณะ” [พุทธมามกะ] จึงหมายถึง ผูป้ ระกอบด้วย “ปัญญา ๓” อยางแท้
“ปัญญา ๓” หมายถึง ความรอบรู้ –ความรู้ ทัว–ความเข้ าใจ–ความรู้ ซึง = สัมปชัญญะ หรื อ ญาณ ได้แก่
ิ
(๑) “จินตามยปัญญา” คือ ปัญญาเกดจากการคิ
ดพิจารณา ปัญญาสื บแต่ “โยนิโสมนสิการ” ทีตังขึน
ในตนเอง นันคือ การใช้ความคิดถูกวิธี ความรู ้จกั คิด คิดเป็ น คือ ทําในใจโดยแยบคาย มองสิ ง
ทังหลายด้วยความคิดพิจารณา รู ้จกั สื บสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ งนันๆ หรื อปั ญหานันๆ ออก
่ ปัจจัย [ปฏิจจสมุปบาท ๑๒]
ให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แหงเหตุ
ิ
่ ยน ปั ญญาสื บแต่ “ปรโตโฆสะ” นันคือ เสี ยง
(๒) “สตมยปั
ญญา” คือปัญญาเกดจากการสดั
บเลาเรี
ุ
่ ยน หา
จากผูอ้ ืน การกระตุน้ หรื อชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟังคําแนะนําสังสอน เลาเรี
่ กจูงของผูอ้ ืน โดยเฉพาะการสดับสัทธรรมจากทานผู
่ ้
ความรู ้ สนทนาซักถาม ฟังคําบอกเลาชั
เป็ นกลัยาณมิตร
ิ
่
(๓) “ภาวนามยปัญญา” คือ ปั ญญาเกดจากการปฏิ
บตั ิบาํ เพ็ญ ปั ญญาสื บแตปั่ ญญาสองอยางแรกนั
น
แล้วหมันมนสิ การในประดาสภาวธรรมด้วยการทํากุศลกรรมใน “โยนิโสมนสิการ” ในภูมิแหง่
ั ฏฐาน
วิปัสสนากมมั
นอกจากนี คําวา่ “ปัญญา” ยังหมายรวมถึง “สั มปชัญญะ” [สติสมั ปชัญญะ] ดังนี
่ อนลอย ความไม่
“สติ” ได้แก่ สติ: ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กริิ ยาทีระลึก ความทรงจํา ความไมเลื
ลืม สติ: สตินทรี ย ์ สติพละ สัมมาสติ อันใด นีเรี ยกวา่ “สติ” คําวา่ “สติพลํ” กคื็ อ สตินันเอง โดยทีไม่
่ นไหวไปเพราะความ
หวันไหวไปเพราะความไมมี่ สติ คําวา่ “สมาธิพลํ” กคื็ อ สมาธิ นันเอง โดยทีไมหวั
่ คําวา่ “สมถะ” คือ สมาธิ และ คําวา่ “วิปัสสนา” คือ ปั ญญา
ฟุ้ งซาน
ํ
“สั มปชัญญะ” ได้แก่ ปัญญา: กริิ ยาทีรู ้ชดั ความวิจยั ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกาหนดหมาย
ํ
ํ
่ ง ความ
ความเข้าไปกาหนด
ความเข้าไปกาหนดเฉพาะ
ภาวะทีรู ้ ภาวะทีฉลาด ภาวะทีรู ้ละเอียด ความรู ้แจมแจ้
่
่ น ปั ญญาเครื องทําลายกเลส
ิ ปั ญญาเครื องนําทาง ความเห็นแจ้ง
ค้นคิด ความใครครวญ
ปัญญาเหมือนแผนดิ
ความรู ้ชดั ปั ญญาเหมือนปฏัก ปัญญา: ปั ญญินทรี ย ์ ปั ญญาพละ ปัญญาเหมือนศัสตรา ปัญญาเหมือนปราสาท
่
่ อปั ญญา แสงสวางคื
่ อปั ญญา ปั ญญาเหมือนประทีป ปั ญญาเหมือนดวงแกว้ ความไมหลง
ความ
ความสวางคื
วิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิ อันใด นีเรี ยกวา่ “สัมปชัญญะ” ฉะนัน “สั มปชัญญะ” คือ ญาณ [ความรู ้]
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“สั มปชัญญะ ๔” หมายถึง ความรู้ ตัว–ความรู้ ตัวทัวพร้ อม–ความรู้ ชัด–ความรู้ ทัวชัด–ความตระหนัก ได้แก่
(๑) “สาตถกสั มปชัญญะ” คือ ร้ ูชัดว่ ามีประโยชน์ หรื อ ตระหนักในจดหมาย
นันคือ รู ้ตวั ตระหนักชัด
ุ
วา่: “สิ งทีกระทํานันมีประโยชน์ ตามความมุ่งหมายอย่ างไรหรื อไม่ ” หรื อวา่ “อะไรควรเป็ น
่ ้สึกหรื อ
จุดหมายของการกระทํานัน” เชน่ ผูเ้ จริ ญกรรมฐาน เมือจะไป ณ ทีใดทีหนึง มิใชสั่ กวารู
่
็ แตตระหนั
่
่ อไปแล้วจะได้ปีติสุขหรื อความสงบใจ ชวยให้
่ เกดความ
ิ
นึกขึนมาวาจะไป
กไป
กวาเมื
เจริ ญโดยธรรมจึงไป โดยสาระคือ ความรู้ ตระหนักทีจะเลือกทําสิ งทีตรงกับวัตถุประสงค์ หรื อ
อํานวยประโยชน์ ทีมุ่งหมาย
(๒) “สั ปปายสั มปชัญญะ” คือ ร้ ูชัดว่ าเป็ นสัปปายะ หรื อ ตระหนักในความเหมาะสมเกือกลู นันคือ
รู ้ตวั ตระหนักชัดวา่: “สิ งของนัน การกระทํานัน ทีทีจะไปนัน เหมาะกันกับตน เกือกูลแก่ สุขภาพ
แก่ กิจเอือต่ อการสละละลดแห่ งอกุศลธรรมและการเกิดขึนเจริ ญงอกงามแห่ งกุศลธรรม จึงใช้ จึง
ั นฟ้ าอากาศและเหมาะกบภาวะของ
ั
ทําจึ งไป หรื อเลือกให้ เหมาะ” เชน่ ภิกษุใช้จีวรทีเหมาะกบดิ
่ อารมณ์
ตนทีเป็ นสมณะ ผูเ้ จริ ญกรรมฐานจะไปฟังธรรมอันมีประโยชน์ในทีชุมนุมใหญ่ แตรู่ ้วามี
่
็ ่ โดยสาระคือ ความรู้ ตระหนักทีจะเลือกทําแต่ สิงทีเหมาะ
ซึงจะเป็ นอันตรายตอกรรมฐาน
กไมไป
สบาย เอือต่ อกาย จิ ต ชี วิต กิจ พืนภูมิ และ ภาวะของตน
(๓) “โคจรสั มปชัญญะ” คือ ร้ ูชัดว่ าเป็ นโคจร หรื อ ตระหนักในแดนงานของตน นันคือ รู ้ตวั ตระหนัก
ชัดอยูต่ ลอดเวลาถึง: “สิ งทีเป็ นกิจ หน้ าที เป็ นตัวงาน เป็ นจุดของเรื องทีตนกระทํา ไม่ ว่าจะไป
ไหนหรื อทําอะไรอืน ก็ร้ ู ตระหนักอยู่ ไม่ ปล่ อยให้ เลือนหายไป มิใช่ ว่าพอทําอะไรอืน หรื อไปพบ
กับสิ งอืนเรื องอืน ก็เตลิดเพริ ดไปกับสิ งนันเรื องนัน เป็ นนกบินไม่ กลับรั ง โดยเฉพาะการไม่ ทิง
อารมณ์ กรรมฐาน ซึ งรวมถึงการบําเพ็ญจิตภาวนาและปั ญญาภาวนาในกิจกรรมทุกอย่ างใน
ชี วิตประจําวัน” โดยสาระคือ ความรู้ ตระหนักทีจะคุมกายและจิตไว้ ให้ อยู่ในกิจ ในประเด็น หรื อ
แดนงานของตน ไม่ ให้ เขว เตลิด เลือนลอย หรื อ หลงลืมไปเสี ย
(๔) “อสั มโมหสั มปชัญญะ” คือ ร้ ูชัดว่ าไม่ หลง หรื อ ตระหนักในตัวเนือหาสภาวะ ไม่ หลงใหลฟัน
เฟื อน นันคือ “เมือไปไหน ทําอะไร ก็ร้ ู ตัวตระหนักชัดในการเคลือนไหว หรื อในการกระทํานัน
และในสิ งทีกระทํานัน ไม่ หลง ไม่ สับสนเงอะงะฟั นเฟื อน เข้ าใจล่ วงตลอดไปถึงตัวสภาวะในการ
กระทําทีเป็ นไปอยู่นัน ว่ าเป็ นเพียงการประชุมกันขององค์ ประกอบและปั จจัยต่ างๆ ประสานหนุน
เนืองกันขึนมาให้ ปรากฏเป็ นอย่ างนัน หรื อสําเร็ จกิจนันๆ รู้ ทันสมมติ ไม่ หลงสภาวะ เช่ น ยึดเห็น
เป็ นตัวตน” โดยสาระคือ ความรู้ ตระหนัก ในเรื องราว เนือหา สาระ และสภาวะของสิ งทีตน
เกียวข้ องหรื อกระทําอยู่นัน ตามทีเป็ นจริ งโดยสมมติสัจจะ หรื อตลอดถึงโดยปรมัตถสัจจะ มิใช่
่ า มิใชทํ
่ าอยางงมงายไมรู
่
่ ้เรื อง และไมถู่ กหลอกให้ลุ่มหลงหรื อ
พรวดพราดทําไป หรื อสักวาทํ
่ ว หรื อด้วยลักษณะอาการภายนอกทียัวยุ หรื อเย้ายวน เป็ นต้น
เข้าใจผิดไปเสี ยด้วยความพรามั
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ดังนัน คําวา่ “สติสัมปชั ญญะ” จึ งหมายถึง “สติปัญญา” [ปั ญญา ๓–ปั ญญา ๑๐–ปฏิสัมภิ ทา ๔] อันกนิ
่
ขอบเขตแหงความหมายไปถึ
ง “มัชฌิมาปฏิปทา–ไตรสิ กขา–ภาวนา ๒–ภาวนา ๔” อันเป็ น “หลักการ–
่
่ ง “อธิศีลสิ กขา” คือ
ทฤษฎี–หลักธรรม” นันคือ “พระไตรปิ ฎก” ตามอรรถแหงไตรสิ
กขาวา่ (๑) เมือกลาวถึ
่ ง “อธิจิตตสิ กขา” คือ สุ ตตันตปิ ฎกทังหมด (๓) เมือกลาวถึ
่ ง “อธิปัญญา
วินัยปิ ฎกทังหมด (๒) เมือกลาวถึ
ั กหนี จากการศึกษา
สิ กขา” คือ อภิ ธรรมปิ ฎกทังหมด เพราะฉะนัน การเป็ นพุทธมามกะนัน จะพากนหลี
่ จริ ง แม้หลักการ
ค้นคว้าคัมภีร์สาํ คัญทางพระศาสนานัน จึงเป็ นเรื อง “ทิฏฐิ –มิจฉาทิฏฐิ ” โดยวิปริ ตอยางแท้
่ ่
็
ใหญแหงการปฏิ
บตั ิธรรมนังสมาธิ นนั จะเน้นวาทะทีวา่ : “ตนเป็ นทีพึงแห่ งตน” [อัตตาหิ อัตตนาถะ] กตาม
่
ซึ งหมายถึง “อัตตหิตสมบัติ” (ข้อ ๑ ในพุทธคุณ ๒) หมายถึง ความถึงพร้อมแหงประโยชน์
ตน ทรงบําเพ็ญ
ประโยชน์ส่ วนพระองค์เองเสร็ จสิ นสมบูรณ์แล้ว พระคุณข้อนี มุ่งเอา “พระปัญญา” เป็ นหลัก เพราะเป็ น
เครื องให้สาํ เร็ จ “พทธภาวะ
” คือ “ความเป็ นพระพุทธเจ้ า” และ “ความเป็ นอัตตนาถะ” คือ “พึ งตนเองได้ ”
ุ
่ “ภาวนา
ให้คาํ นึงพิจารณาถึงวา่: “ปัญญาทียังบ่ มไม่ ได้ ที ย่ อมเป็ นปัญญาทีหาผิดหาถกู ยังไม่ ดีพอ” ยังไม่ผาน
่
่ ทธาและฉันทะทีแรงกล้าได้เพียงพอ นันคือ “ท่ านยังไม่ เป็ นพระ
๔” [อัตตสัมปทา] ยังไมหมดขั
วไฟแหงศรั
่
่ วางใจในปั ญญาแหงตน
่ จนกลายเป็ นความเห็ นผิด
อรหั นตขีณาสพ” ได้จริ ง ฉะนัน อยาประมาท
อยาได้
่ ว่า ผลวิบากทีจะ
ความคิดทีคลาดเคลือนจากความเป็ นจริ ง ได้แก่ “ทิ ฏฐิ ๒–ทิ ฏฐิ ๓–วิปลาส ๔” ซึ งกลาวได้
่ นสามัญวา่ “ยังรู้ ไม่ พอ” [รู ้ยงั ไมถึ่ งขันพระอรหันต์] นันเอง
ิ นนัน “อันตรายมาก...!” นันคือ กลาวเป็
เกดขึ
่
่ นอืน
ด้วยเหตุนี “ปัญญาขันวิสุ ทธิเทพ–รู้ ขันเทพ” [อรหันต์] นัน จึงเป็ นคุณสมบัติอนั ประเสริ ฐยิง ยอมไมเป็
่ ิ
่
อันกลายเป็ น “ปัญญาหางอึง” คิดได้ไมเกนไกลหั
วแมตี่ นตัวเอง ไมประกอบด้
วย “ปัญญา ๑๐” อันเป็ นปัญญา
ิ
ทีเกดจากการเจริ
ญภาวนากรรมฐาน [ภาวนามยปัญญา] ดังนี
(๑) “ชวนปัญญา” คือ ปั ญญาเร็ ว–ด้วยการเจริ ญอนิจจานุปัสสนา
ิ –ด้วยการเจริ ญทุกขานุปัสสนา
(๒) “นิพเพธิกปัญญา” คือ ปัญญาทําลายกเลส
(๓) “มหาปัญญา” คือ ปัญญามาก–ด้วยการเจริ ญอนัตตานุปัสสนา
(๔) “ติกขปัญญา” คือ ปัญญาคมกล้า–ด้วยการเจริ ญนิพพิทานุปัสสนา
(๕) “วิบูลปัญญา” คือ ปัญญากว้างขวาง–ด้วยการเจริ ญวิราคานุปัสสนา
(๖) “คัมภีรปัญญา” คือ ปัญญาหยังลึกซึง–ด้วยการเจริ ญนิโรธานุปัสสนา
่ พัฒนาไปสู่ เจริ ญยิง–ด้วยการเจริ ญปฏินิสสัคคานุปัสสนา
(๗) “อัสสามันตปัญญา” คือ ปั ญญาไมใกล้
(๘) “ปฏิสัมภิทา ๔” คือ ปั ญญาแตกฉาน–ด้วยการเจริ ญปัญญาทัง ๗ ให้ถึงพร้อมบริ บูรณ์
่
(๙) “ปถปั
–ด้วยการเจริ ญปฏิสมั ภิทา ๔ ให้ถึงพร้อมบริ บูรณ์
ุ ุ ญญา” คือ ปัญญาแนนหนา
่ ง–ด้วยการเจริ ญปุถุปัญญาให้ถึงพร้อมบริ บูรณ์
(๑๐) “หาสปัญญา” คือ ปั ญญาราเริ
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่่
่ าย
ฉะนัน ขันตอนการประมวลผลปั ญญาความรอบรู ้ในธรรมทังหลาย ไมวาจะเป็
นฝ่ ายสมมติสัจจะ หรื อวาฝ่
ั ฏฐานในทาง
ปรมัตถสัจจะ นัน จึงกลายเป็ นทักษะการคิดขันสู งในทางโลก และในขันเจริ ญวิปัสสนากมมั
ธรรม [วิปัสสนาภมิู = การปฏิบตั ิอนั เป็ นพืนฐานทีวิปัสสนาดําเนิ นไป คือ การมองดูรู้เข้าใจ นันคือ “สั มม
่ นสังขารทังหลายตามทีมันเป็ น “อนิ จจตา–ทุกขตา–อนัตตตา” นันคือ “สามัญ
สนะ–พิจารณา” หรื อ รู ้เทาทั
ิ ณวิปัสสนา ซึ งเป็ นพืนของการกาวสู
้ ่ วิปัสสนาที
ลักษณะแห่ งไตรลักษณ์ ” อันดําเนิ นไปโดยลําดับ จนเกดตรุ
ิ นรวมกนั เรี ยกวา่ “ปัญญา ๓” ได้แก่ (๑) จินตามยปัญญา–โยนิโสมนสิ การ (๒)
สู งขึนไป] ซึ งปั ญญาทีเกดขึ
่
ั น โลกียสัมมาทิฏฐิ = ความรู ้แบบโลก–ดิรัจฉานวิชา
สตมยปั
ญญา–ปรโตโฆสะ [ปั ญญาทัง ๒ อยางรวมกนเป็
ุ
่ ่
ิ
่ ่ “โลกตตรธรรม
อันไมใชธรรมที
ทําให้หลุดพ้นจากกเลสและทุ
กข์ทงั ปวง คือ ไมใช
: มรรค ๔–ผล ๔–นิพพาน
ุ
่ นเพียง “โลกียธรรม” เทานั
่ น ทีทําหน้าทีเป็ นบาทฐาน
๑ และ โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗–อาสวักขยญาณ ๑” แตเป็
ในการปฏิบตั ิธรรมเจริ ญภาวนา] และ (๓) ภาวนามยปัญญา–โลกตตรสั
มมาทิฏฐิ ๑ [อธิ คมธรรม–อุตตริ ม
ุ
นุ สสธรรม–วิปัสสนาภูมิ–ปั ญญาภูมิ ทีเรี ยกวา่ วิชชา ๓ หรื อ จักขุ–ญาณ–ปั ญญา–วิ ชชา–แสงสว่ าง]” คําวา่
“วิปั สสนาภู มิ –ปั ญญาภมิู ” หมายถึ ง ธรรมที เป็ นภู มิของปั ญญา ธรรมที เป็ นภู มิของวิปั สสนา คื อ ธรรม
ิ ญญาเห็นแจ้งตามเป็ นจริ ง ตรงกบคํ
ั าวา่ “ปั ญญาภูมิ”
ทังหลายอันเป็ นพืนฐานทีจะมองดูรู้เข้าใจ ให้เกดปั
ได้แก่ ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อิ นทรี ย์ ๒๒–อริ ยสั จจ์ ๔–ปฏิ จจสมุปบาท ๑๒–และ–ปฏิ จจสมุ
่ ่
็ กให้
็ พิจารณาถึงลักษณะวิธีคิด [Paradigm: กระบวนทัศน์] ในการ
ปปั นนธรรมทังหลาย แตอยางไรกตาม
ปฏิบตั ิธรรม ทีพอจําแนกออกเป็ น ๓ ประการ ดังนี
่ เพียงสิ งหรื อหลักการเดียวเทานั
่ นทีเป็ น
(๑) “การคิดเชิงเดียว” [Monism: เอกนิยม] คือ ทฤษฎีทีวามี
่ เฉพาะลงไป ทําให้เห็นธรรม
บรรทัดฐานของความเป็ นจริ ง คิดเพียงด้านเดียว คิดเป็ นหนวยๆ
่ ยืนยันแบบกระตายขาดเดี
่
่
เพียง ๑ อยาง
ยว [Prescriptivism: กฎประกาศิต] ไมยอมรั
บความคิดเห็น
่ อเป็ นความ
ของผูอ้ ืน เผด็จการทางความคิด หรื อ บ้าอํานาจ มักยึดความเห็นของตนเป็ นใหญหรื
็ นเป็ นเพียง
จริ งเพราะประกอบด้วยทิฏฐิทงั หลาย ได้แก่ ไมเ่ห็น “กศลธรรม
” เพียงอยา่งเดียว กเห็
ุ
่ ยว หรื อการเลือกทีจํากดอยู
ั ก่ บั “ภาวะมี” หรื อ “ภาวะไม่ มี” หรื อวา่ ไมขาวก
่ ็
“อกศลธรรม
” อยางเดี
ุ
่ าง
ต้องดํา เป็ นต้น โดยสาระนันคือ “ไม่ เลือก A ก็ต้องเลือก B” [สังคมวิทยา: เป็ นโสด หรื อ หยาล้
อยากอยูค่ นเดียว]
่
่ หรื อ
(๒) “การคิดเชิงคู่” [Dualism: ทวินิยม] คือ ทฤษฎีมีการแบงแยกออกเป็
น ๒ ลักษณะ ๒ อยาง
ภาวะทีมีความเป็ นสอง คิดเปรี ยบเทียบเป็ นคูๆ่ [Comparison] หรื อ ความคิดแบบคู่ขนาน
ั น ทําให้เห็นธรรม ๒
[Parallelism] เป็ นคนยอมรับความเห็นของคนอืน รู ้จกั ตําและสูง เห็นฟ้ ากบดิ
่ มองโลกเป็ นสี เทา ทําชัวกได้
็ ตามโอกาส ทําดีกได้
็ ตามโอกาส ได้แก่ “กศลธรรม
อยาง
” คู่กบั
ุ
“อกศลธรรม
” หรื อ เมือมีคนดีกต้็ องมีคนเลว โดยสาระนันคือ “ยอมเลือกทัง A และ B” [สังคม
ุ
่
วิทยา: สมรสแตงงานแล้
ว หรื อเป็ นหม้ายคูส่ มรสเสี ยชีวิต]
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(๓) “การคิดเชิงองค์ รวม” [Holism: สหนิยม Eclecticism: ผสมผสานนิยม Polygenism: หลากหลาย
่
่ ่
นิยม] คือ ทฤษฎีความศักดิสิทธิทีให้ความสําคัญผลรวมหรื อหนวยรวม
ยิงใหญกวาการแยก
่ หรื อหนวยยอย
่ ่ รู ้จกั ใช้เหตุผลตามตรรกวิทยาเชิงนิรนัย [Deduction คือ พิจารณา
ออกเป็ นผลยอย
เห็นลักษณะเฉพาะ: Uniqueness] และเชิงอุปนัย [Induction คือ เห็นลักษณะสากลในสรรพสิ ง:
Universality] คิดครบทุกด้าน ทุกมุม ทุกองศา [Descriptivism: กฎเชิงพรรณนาตามทีเป็ นจริ งด้วย
ข้อมูลหลักฐาน ทังฝ่ ายจิตนิยม–Idealism หรื อวัตถุนิยม–Materialism ซึงเป็ นวิธีคิดทาง
ั ายวิทยาศาสตร์] เพือให้เห็นความสมมาตร [Symmetry: มี
วิทยาศาสตร์ ทังฝ่ ายพุทธศาสนากบฝ่
็ องมี อกุศล กบั อัพ
องค์ประกอบครบทังระบบโครงสร้างทีควรจะเป็ นอยูจ่ ริ ง เชน่ มีกศุ ล กจะต้
่ ดุลยภาพ [Equilibrium] ความกลมกลืนกัน [Harmony] หรื อ เอกภาพ
ยากฤต เป็ นต้น] อยางมี
่ ่ วมในโครงสร้าง และ
[Unity] หรื อคิดเทียบเคียง [Analogy] ให้ครบองค์ประกอบแหงหนวยร
่ ได้แก่ “กุศลธรรม–อกุศลธรรม–อัพยากตธรรม” นันคือ
ระบบ ฉะนัน จึงทําให้เห็นธรรม ๓ อยาง
พิจารณาเห็น “ไตรสิ กขา” ได้แก่ (๑) ศีล–กาย: Morality (๒) สมาธิ–ใจ–ฌาน:Concentration (๓)
ปัญญา–ความรู ้รอบ–ญาณ: Wisdom ซึงหมายถึง “ขันธ์ ๕” [รปู: รู ป เจตสิ ก: เวทนา–สัญญา–
สังขาร จิต: วิญญาณ] ทีประกอบด้วยภาวะ ๓ ลักษณะ “อนิจจัง–ทกขั
ุ ง–อนัตตา” [สามัญลักษณะ–
ลักษณะสากล: Universality] คือ พิจารณาเห็น “ไตรลักษณ์ ” [ธรรมนิยาม ๓–ธรรมฐิติ] ในนามรู ป
ทังหลายทีเป็ นทัง “สังขตธรรม–สังขตะ–สังขาร” [วัฏฏะ] กบั “อสังขตธรรม–อสังขตะ–วิสังขาร”
่
[วิวฏั ฏะ] หรื อการเห็นอาณาจักรแหงธรรมทั
งปวง [ธรรมจักร–ดวงตาเห็นธรรม = ธรรมจักษุ นัน
่ ั (๒) ทัง
ิ ญญาเห็นธรรม ๔ อยาง
่ ได้แก่ (๑) “สหวุตติ” คือ มีความเป็ นไปรวมกน
คือ การเกดปั
ั อมเป็ น อันเดียว “เอกนิ
ิ นด้วยกนพร้
ั อมเป็ นอันเดียว “เอกุปปาทะ” (๓) ทังดับด้วยกนพร้
เกดขึ
่ ั นอันเดียว “เอกนิสสยะ”] ตามหลักการนี ยอม
่
โรธะ” และ (๔) มีมหาภูตรู ปเป็ นทีอาศัยรวมกนเป็
่ ได้แก่ “กศลธรรม
–อกศลธรรม
–อัพยากตธรรม” โดยสาระนันคือ
ทําให้เห็นธรรม ๓ อยาง
ุ
ุ
“ยอมรั บ A และยอมรั บ B รวมทัง C” [สังคมวิทยา: สมรสและมีนอกบ้านเป็ นธรรมเครื อง
ั นได้ดี แล้วมีทางออกด้วยการปฏิบตั ิ
ประกอบทุคติและสุ คติ คือ มีดีมีชวั และยอมรับทีจะอยูก่ บมั
ธรรมเพือหนีวฏั ฏะนัน ไปสู่วิวฏั ฏะ]
่ ปั ญญาเห็นธรรมและปั ญญาตรัสรู ้นนั จะจัดอยู่ในกลุ่มองค์รวม ที
ฉะนัน แนวคิดทัง ๓ ลักษณะ ดังกลาวนี
่
เป็ นฝ่ ายกุศล ปฏิเสธอกุศล และเลือกดําเนินวิถีดว้ ยอัพยากฤต [อาเนญชาแหงโวทานธรรม
] เพือให้สามารถ
่
่
เข้าถึง “สั จจภาวะแห่ งนิพพาน” ให้ได้ คือ รู ้เห็นทังดีและชัว แล้วปลอยวาง
เห็นอนัตตตาแหงธรรมทั
งหลาย
่
่ ่ ญญตา แตไมใชภาวะแหงสู
่ ่ ่
่ ญหายหมดเลย ได้แก่
จึงเข้าสู่ ภาวะทีวางเปลาแหงสุ
่
่ อตั ตาและโลกซึงจักพินาศขาดสูญหมดสิ นไป
(๑) “อจเฉททิ
ฏฐิ ” คือ ความเห็นวาขาดสู
ญ ความเห็นวามี
ุ
่ ่ เห็นวาไมมี
่ ่ การกระทําหรื อสภาวะทีจะกาหนดเอาเป็
ํ
(๒) “นัตถิกทิฏฐิ” คือ ความเห็นวาไมมี
นหลักได้
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่ ถ้า คิ ด กลับ กนั ก็
โดยรวมทัง แนวคิ ด ที สหรคตด้ว ย “ทิฏ ฐิ –มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ –ทิฏ ฐิ วิบั ติ ” ในอาการ ๑๐ อยาง
กลายเป็ น “สั มมาทิฏฐิ ” ดังนี
(๑) “ทานทีให้ แล้ วไม่ มีผล” คือ ปฏิเสธการทําบุญให้ทานและจาคะ รวมทังเมตตาธรรม
ั รกาย
(๒) “การบชาไม่
ู มีผล” คือ ปฏิเสธการเคารพผูม้ ีพระคุณ ผูท้ รงศีล เป็ นคนคติ ๒ ในนรกกบอสุ
(๓) “การบวงสรวงไม่ มีผล” คือ การไหว้ อัญชุลี ทักขิไณยบุคคล หรื อ พระรัตนตรัย
่
ั สสกตา
(๔) “ผลวิบากแห่ งกรรมทีทําดีทาํ ชัวไม่ ม”ี คือ ปฏิเสธเหตุผลใน กฎแหงกรรม
และ กมมั
(๕) “โลกนีไม่ มี” คือ ปฏิเสธความจริ งในวัฏฏะ ๓
่ ตตรภูมิ
(๖) “โลกอืนไม่ มี” คือ ปฏิเสธความจริ งในวิวฏั ฏะแหงโลกุ
(๗) “มารดาไม่ มี” คือ ปฏิเสธผูใ้ ห้กาํเนิดฝ่ ายแม่
ํ ดฝ่ ายพอ่
(๘) “บิดาไม่ ม”ี คือ ปฏิเสธผูใ้ ห้กาเนิ
่ ได้แก่ อดีต อนาคต ปัจจุบนั หรื อ ปฏิเสธ
(๙) “สั ตว์ ทจติ
ี ุ และอบัุ ติไม่ ม”ี คือ ปฏิเสธกาลทัง ๓ อยาง
กฎธรรมชาติโดย “กัมมัสสกตา–กฎกรรมของสัตว์ทงั หลายเป็ นของตน”
(๑๐) “สมณพราหมณ์ ผู้ปฏิบตั ิดปี ฏิบตั ิชอบไม่ มีในโลก สมณพราหมณ์ททํี าให้ แจ้ งซึงโลกนีและโลก
อืนด้ วยปัญญาอันยิงเองแล้ วประกาศให้ ผู้อนร้
ื ูได้ ไม่ มใี นโลก” คือ ปฏิเสธความมีจริ งแหง่
่
พระพุทธเจ้าทังหลาย ไมประกอบด้
วย “ตถาคตโพธิ สัทธา”
นอกจากนี ผูป้ ฏิ บตั ิ ธรรมนังสมาธิ ทงั หลายนัน ก็ควรพิจารณาให้เห็ นภาวะจิ ตที ประกอบด้วยความเห็ น
่ ิ ญญาเห็ นธรรมตามเป็ นจริ งได้ ที
คลาดเคลือนจากความเป็ นจริ งใน “กฎธรรมชาติ–ธรรมดา” อันไมเกดปั
เรี ยกวา่ “วิปลาส ๔” พร้อมด้วย “วิบัติ ๔” ดังนี
“วิปลาส ๔” หมายถึง ความรู้ เห็นคลาดเคลือน–ความรู้ เข้ าใจผิดเพียนจากความเป็ นจริ ง ได้แก่
(๑) สั ญญาวิปลาส–สัญญาคลาดเคลือนความจําเสื อม
(๒) จิตตวิปลาส–จิตคลาดเคลือนหวันไหวไมมั่ นคง
(๓) ทิฏฐิ วปิ ลาส–ทิฏฐิคลาดเคลือนเห็นผิดเป็ นชอบ
(๔) “มหาวิบัติแห่ งวิปลาสที ๔” มีวตั ถุ ๔ อาการ นันคือ “การล้ มสลายแห่ งไตรลักษณ์ ” –The
Collapse of the Three Characteristics ดังนี
(๑) วิปลาสในสิงทีไม่ เทียง ว่ าเทียง
(๒) วิปลาสในสิ งทีเป็ นทกข์
ุ ว่ าเป็ นสขุ
(๓) วิปลาสในสิงทีไม่ เป็ นตัวตน ว่ าเป็ นตัวตน
(๔) วิปลาสในสิงทีไม่ งาม ว่ างาม
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“วิบัติ ๔” หมายถึง ความผิดพลาด–ความเคลือนคลาด–ความเสี ยหาย–ความบกพร่ อง ความใช้ การไม่ ได้ ได้แก่
่ ล เสี ยศีล สําหรับพระภิกษุ นันคือ ต้องอาบัติปาราชิก หรื อ สังฆาทิเสส
(๑) “ศีลวิบัติ” คือ วิบตั ิแหงศี
่
(๒) “อาจารวิบัต”ิ คือ บัติแหงอาจาระ
เสี ยความประพฤติ จรรยามรรยาทไมดี่ สําหรับพระภิกษุ นัน
คือ ต้องลหุ กาบัติ แตถุ่ ลลัจจัย ถึง ทุพภาสิ ต
่ ฏฐิ ความเห็นคลาดเคลือน ผิดธรรมผิดวินยั
(๓) “ทิฏฐิ วบิ ัต”ิ คือ วิบตั ิแหงทิ
่ วะ ประกอบมิจฉาชีพ หาเลียงชีพในทางทีผิด
(๔) “อาชีววิบตั ”ิ คือ วิบตั ิแหงอาชี
และนอกจากนี ยังต้องคํานึ งพิจารณาถึง ธรรมอันเป็ นปฏิปักษ์ต่อ “มัชฌิมาปฏิปทา” ด้วย ได้แก่ (๑) “ทิ ฏฐิ
๒” (๒) “ทิฏฐิ ๓” (๓) “ทีสุด ๒ อย่ าง–อันตา ๒” และ (๔) “ลัทธิ นอกพระพุทธศาสนา ๓” ดังนี
“ทิฏฐิ ๒” หมายถึง ความเห็น–ความเห็นผิด ได้แก่
่ ยง ความเห็นวามี
่ อตั ตาและโลกซึงเทียงแท้ยงั ยืนคงอยูต่ ลอดไป
(๑) “สั สสตทิฏฐิ ” คือ ความเห็นวาเที
่ ดสูญ ความเห็นวามี
่ อตั ตาและโลกซึงจักพินาศขาดสูญหมดสิ นไป
(๒) “อจเฉททิ
ฏฐิ ” คือ ความเห็นวาขา
ุ
“ทิฏฐิ ๓” หมายถึง ความเห็น–ความเห็นผิด ได้แก่
่ ่ นอันทํา เห็นวาการกระทํ
่
(๑) “อกิริยทิฏฐิ” คือ ความเห็นวาไมเป็
าไมมี่ ผล
่ ่ เหตุ เห็นวาสิ
่ งทังหลายไมมี่ เหตุปัจจัย
(๒) “อเหตกทิ
ุ ฏฐิ” คือ ความเห็นวาไมมี
่ ่ เห็นวาไมมี
่ ่ การกระทําหรื อสภาวะทีจะกาหนดเอาเป็
ํ
(๓) “นัตถิกทิฏฐิ” คือ ความเห็นวาไมมี
นหลักได้
“ทีสดุ ๒ อย่ าง–อันตา ๒” หมายถึง ข้ อปฏิบัติหรื อการดําเนินชี วิตทีเอียงสุด ผิดพลาดไปจากทางอันถูกต้ อง
นันคือ “มัชฌิมาปฏิปทา” ได้แก่
(๑) “กามสขัุ ลลิกานโยค
ุ ” คือ การหมกมุ่นอยูด่ ว้ ยกามสุ ข ความสุ ขในการครอบครองทรัพย์สิน ความ
ิ
มังคังไพบูลย์ในลาภสักการะ หรื อโภคทรัพย์ในเชิงวัตถุนิยมและบริ โภคนิยมแบบเกนความพอดี
ั
สมกบฐานะในความเป็
นมนุษย์ จนแสวงหาความสุ ขบนความทุกข์ร้อนของคนอืน ด้วยความ
่ มนุษยธรรมทีนิยมในสังคม จนกลายเป็ นเรื องปกติไป โดยเข้าใจวาเป็
่ นทาง
เบียดเบียนเขาอยางไร้
ิ
หลุดพ้นจากกเลสและทุ
กข์ทงั ปวงได้
่
(๒) “อัตตกิลมถานโยค
การบีบคันทรมานตนให้
ุ ” คือ การประกอบความลําบากเดือดร้อนแกตนเอง
่ นทางหลุดพ้นจากกเลสและทุ
ิ
เดือดร้อน โดยเข้าใจวาเป็
กข์ทงั ปวงได้ เชน่ การบําเพ็ญตบะที
พยายามจะแสดงอิทธิฤทธิ เพือแสวงหาลาภสักการะ หรื อความศรัทธาเลือมใสในพฤติกรรมของ
่ นทีวิปริ ตไป อยางเชน
่ ่ การบําเพ็ญทุกรกริิ ยา อดข้าว กลันลมหายใจ ให้ถึงขันปางตาย
ตนอันเชนนั
่ น วาเป็
่ นอันศักดิสิทธิทีประพฤติปฏิบตั ิกนมาอยางไร
ั
่
จนกลายเป็ นเรื องการยึดมันศีลวัตรเหลานั
่ นหนทางแหงความหลุ
่
เหตุผล วาเป็
ดพ้น ให้ตนบริ สุทธิได้ พระศาสดาได้ทรงดําเนินปฏิบตั ิ
่ ่ นจริ งตามความเชือนัน ซึงเป็ นแนวทางทีไมใชในแนวทางสายกลางแหงปั
่ ่
่ ญญา
มาแล้ว วาไมเป็
่
่ แสดงผลไปไกลกวานั
่ น ไมใช
่ ่ “ชน
คือ “มัชฌิมาปฏิปทา” ทีพระองค์ทรงตอยอดความคิ
ดใหมให้
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่ นันคือ เป็ นเรื อง “การเห็นด้ วยตรั สร้ ูอริ ยสัจจธรรมในวิปัสสนาภมิู ” ที
ผ้ หู ลงทิศ” อีกตอไป
ั ายปั ญญา
ละเอียดประณี ตกวา่ จนกลายเป็ นการหลุดพ้นทังฝ่ ายสมาธิสมถะใน “เจโตวิมุตติ” กบฝ่
วิปัสสนาใน “ปัญญาวิมุตติ”
“ลัทธินอกพระพทธศาสนา
๓” หมายถึง ลัทธิ ดังกล่ าวนี ไม่ ชอบด้ วยเหตุผล ถูกยันเข้ า ย่ อมอ้ างการถือสื บๆ
ุ
กันมา เป็ นลัทธิ ประเภท “อกิริยา” หากยึดมันถือตามเข้ าแล้ ว ย่ อมให้ เกิดโทษ คือ ไม่ เกิดฉั นทะ และความ
พยายาม ทีจะทําการทีควรทําและเว้ นการทีไม่ ควรทํา ได้แก่
็
็
(๑) “ปพเพกตเหตวาท
ได้ประสบ จะเป็ นสุ ขกตาม
ุ
ุ ” ลัทธิกรรมเก่า คือ พวกทีถือวา่ สิ งใดกตามที
่ แตกลั
่ บไมเชื
่ อ
็ มิใชสุ่ ขมิใชทุ่ กข์กตาม
็ ล้วนเป็ นเพราะกรรมทีได้ทาํ ไว้ในปางกอน
ทุกข์กตาม
่
การสร้างกุศลกรรมในปัจจุบนั สมัยแหงตนนี
็
(๒) “อิสสรนิมมานเหตวาท
ได้ประสบ จะเป็ นสุ ขก็
ุ ” ลัทธิพระเป็ นเจ้ า คือ พวกทีถือวา่ สิ งใดกตามที
็ มิใชสุ่ ขมิใชทุ่ กข์กตาม
็ ล้วนเป็ นเพราะการบันดาลของเทพผูย้ งิ ใหญ่ แตมี่ มติ
ตาม ทุกข์กตาม
ั
ขัดแย้งกบแนวคิ
ดในพระพุทธศาสนา ทีเรี ยกวา่ “กฎแห่ งกรรม” กบั “กัมมัสสกตาสัทธา”
็
็
(๓) “อเหตอปั
ได้ประสบ จะเป็ นสุ ขกตาม
ุ จจัยวาท” ลัทธิเสียงโชค คือ พวกทีถือวา่ สิ งใดกตามที
็ มิใชสุ่ ขมิใชทุ่ กข์กตาม
็ ล้วนหาเหตุหาปัจจัยมิได้ คือ ถึงคราวกเป็
็ นไปเอง แตกลั
่ บ
ทุกข์กตาม
่ วิตไปตามยถากรรมทีไร้จุดหมาย ไมตางจากชี
่ ่
ปลอยชี
วติ สัตว์เดรัจฉานทัวไป
็ อให้เกดปั
ิ ญญา ค้นหาหนทาง
สําหรับเหตุผลสําคัญทีต้องมาปฏิบตั ิธรรมนังสมาธิในพระพุทธศาสนานัน กเพื
ิ สและทุกข์ทงั ปวง จนกวาจะบรรลุ
่
ในการดับกเล
ถึงนิพพานให้ได้ในชาตินี นันคือ “ความเป็ นผู้รู้แจ้ งโลก”
ดังรายละเอียดเพิมเติม ดังนี
“โลกวิทู” (ข้อ ๕ ในพุทธคุณ ๙) พระพุทธเจ้าเป็ นผูร้ ู ้แจ้งโลก คือ ทรงรู ้แจ้งสภาวะอันเป็ นคติธรรมดาแหง่
่ ตวโลกทังปวง ผูเ้ ป็ นไปตามอํานาจแหงคติ
่
โลกคือสังขารทังหลาย ทรงหยังทราบอัธยาศัยสันดานแหงสั
่
่ ธรรมดานัน
ธรรมดาโดยถองแท้
เป็ นเหตุให้ทรงดําเนินพระองค์เป็ นอิสระ พ้นจากอํานาจครอบงําแหงคติ
่ ตว์ทงั หลายผูย้ งั จมอยูใ่ นกระแสโลกได้
และทรงเป็ นทีพึงแหงสั
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[อรรถาธิบายพทธคณบทว่
า โลกวิทู]
ุ ุ
(พระวินยั ปิ ฎก มหาวิภงั ค์ เลม่ ๑ ภาค ๑ - หน้าที 196 FILE 01)
่ จริ งอยู่ พระผูม้ ี
อนึง พระผูม้ ีพระภาคเจ้า ชือวา่ “โลกวิทู” เพราะพระองค์ทรงรู ้แจ้งโลก โดยประการทุกอยาง
พระภาคเจ้านัน “ทรงร้ ู ” คือ ทรงรู ้ทวั ถึง ทรงแทงตลอดโลก โดยประการทังปวง โดยสภาพบ้าง [ทุกขสัจจ์]
โดยสมุทยั บ้าง [สมุทยั สัจจ์] โดยนิโรธบ้าง [นิโรธสัจจ์] โดยอุบายเป็ นเหตุถึงนิโรธบ้าง [มรรคสัจจ์] เหมือน
่ พระองค์ตรัสไว้วา่ :
อยางที
“ดูก่อนอาวุโส...! ในทีสุดแห่ งโลกใดแล ไม่ เกิด ไม่ แก่ ไม่ ตาย ไม่ เคลือน ไม่ อุบัติ เราไม่ กล่ าวทีสุดแห่ งโลก
นันว่ า อันบุคคลพึงรู้ พึงเห็น พึงถึง ด้ วยการไป [ด้วยกาย] ดูก่อนอาวุโส...! และเราไม่ กล่ าวว่ า การยังไม่ ถึง
ทีสุดแห่ งโลกเลย จะทําทีสุดแห่ งทุกข์ ใด ดูก่อนอาวุโส...! อีกอย่ างหนึง เราย่ อมบัญญัติโลก ความเกิดแห่ ง
่
โลก ความดับแห่ งโลก และ ข้ อปฏิบัติให้ ถึงความดับโลก ทีกเลวระ [รางกาย
] ประมาณวาหนึงนีแล ซึงมี
สัญญา มีใจ”
ด้วยเหตุนี “ทีสดแห่
ุ งโลก บุคคลไม่ พึงถึงได้ ด้วยการไป [ด้วยกาย เชน่ ความเป็ นพราหมณ์ การประพฤติตบะ
ิ
ั
พรหมจรรย์ สัญญมะ ทมะ หรื อ อัตตกลมถานุ
โยค เชน่ การบําเพ็ญทุกรกริิ ยา อดข้าว กนลมหายใจ
นังบน
ของแหลมคม] ในกาลไหนๆ และจะไม่ มีการพ้ นจากทุกข์ ได้ เพราะยังไม่ ถึงทีสุดแห่ งโลก เพราะเหตุนนั แล
(๑) ท่ านผ้ รู ้ ูแจ้ งโลก (๒) มีปัญญาดีถงึ ทีสดแห่
ีุ
ุ งโลก (๓) อย่ บู นพรหมจรรย์ แล้ ว (๔) เป็ นผ้ สู งบ (๕) ร้ ูทสด
แห่ งโลกแล้ ว ย่ อมไม่ ปรารถนาโลกนีและโลกอืน”
่ น ทีจะตรัสรู ้ [สัมโพธะ] ได้ ในพระธรรมวินยั นี โดยเฉพาะอยางยิ
่ ง
เพราะฉะนัน ผูท้ ีมีปัญญาดีทีสุ ดเทานั
็ ลองนิยามตนเองตามเกณฑ์นีดว้ ย ดังนี
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจําแนกบุคคลออกเป็ น ๔ ประเภท กให้
“บคคล
ุ ๔” หมายถึง ประเภทของบุคคล ได้แก่
่ ่
(๑) “อคฆฏิ
ั ”ู คือ ผูท้ ีพอยกหัวข้อกรู็ ้ ผูร้ ู ้เข้าใจได้ฉบั พลัน แตพอทานยกหั
วข้อขึนแสดง
ุ ตญ
่ อทานอธิ
่
(๒) “วิปจิตัญ ู” คือ ผูร้ ู ้ต่อเมือขยายความ ผูร้ ู ้เข้าใจได้ ตอเมื
บายความพิสดารออกไป
่ แจงแนะนําให้เข้าใจได้ ด้วยวิธีการฝึ กสอนอบรม
(๓) “เนยยะ” คือ ผูท้ ีพอจะแนะนําได้ ผูท้ ีพอจะคอยชี
่ [พระพุทธเจ้าทรงเลือกสอนบุคคลในกลุ่มนีเป็ นพิเศษ คือ “เวไนยสัตว์ ”]
ตอไป
่ ยงตัวบทคือพยัญชนะ หรื อ
่ ง ผูอ้ บั ปั ญญา สอนให้รู้ได้แตเพี
(๔) “ปทปรมะ” คือ ผูม้ ีบทเป็ นอยางยิ
่
่
ิ าตามทุ่งนาดีกวา่ ]
ถ้อยคํา ไมอาจเข้
าใจอรรถคือความหมาย [ในกลุ่มนีปลอยให้
ไปกนหญ้
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่ ก ต้องตามหลัก “ธั มมานธัุ มมปฏิป ทา ” นัน จึ งควรเป็ นกลุ่ มบุ คคล
ดังนัน ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ธรรมนังสมาธิ อยางถู
ประเภทแรก คือ ดอกบัวผุดโผล่ พ้นผิวนําแล้ ว [ด้วยสัทธา ๔] ทีเรี ยกวา่ “อคฆฏิ
ุ ตัญ ู” ในการเข้าถึงธรรม
่ จาํ กดชนชั
ั
่
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน โดยความเป็ นจริ ง ไมได้
นวรรณะหรื อฐานะทางสังคมแตประการ
่ คคล ทีมีความเป็ นไปได้ทีจะบรรลุถึง “คณ
่ นอยูกบจั
่ ั งหวะและโอกาสของชีวิตในแตละบุ
ใด ทุกสิ งทุกอยางขึ
ุ
วิเศษ” [อธิคมธรรม–อตตริ
–ธรรมวิเศษ–คณวิ
ุ มนสสธรรม
ุ
ุ เศษ–คณพิ
ุ เศษ หมายถึง ธรรมยวดยิงของมนุษย์
ธรรมของมนุษย์ผยู ้ อดยิง ธรรมลํามนุษย์ ได้แก่ ฌาน อภิญญา วิโมกข์ สมาบัติ มรรค ผล เพือให้เข้าถึง “สั จจ
ภาวะแห่ งนิพพาน” ด้วยอรรถวา่ “วิมุตติ” เพราะพ้ นแล้ วจากสังขตธรรมทังปวง ซึงต้องอาศัย “ปัญญา” ใน
่ ทีเรี ยกวา่ “อานันตริกสมาธิญาณ”
การตัดอาสวะขาด เพราะ “ความบริสุ ทธิแห่ งสมาธิ” อันเป็ นเหตุไมฟุ้่ งซาน
ั ยผล ๔ ทังหลายในแตละขั
่ นนัน] โดยรู ้เห็นซึงฤทธิปาฏิหาริ ยอ์ นั อัศจรรย์
ิ นระหวางอริ
่ ยมรรค ๔ กบอริ
ทีเกดขึ
่
ใจด้วยไมฟุ้่ งซานไปตามธรรมทั
งหลายนัน ทีเรี ยกวา่ “อนสาสนี
ปาฏิหาริย์” หมายถึง ปาฏิหาริ ยค์ ืออนุ ศาสนี
ุ
คําสอนเป็ นจริ ง สอนให้เห็นจริ ง นําไปปฏิบตั ิได้ผลสมจริ ง เป็ นอัศจรรย์ โดยจะต้องมีพืนฐานความเลือมใส
ศรัทธาใน ๔ ประการ ดังนี
“สั ทธา ๔” หมายถึง ความเชื อทีประกอบด้ วยเหตุผล ได้แก่
(๑) “อาคมนสั ทธา” [อาคมนียสัทธา–อาคมสัทธา] คือ ความเชือความมันใจของพระโพธิสตั ว์
อันสื บมาจากการบําเพ็ญสังสมบารมี
ิ
(๒) “อธิคมสั ทธา” [อธิคมนสัทธา] คือความเชือมันของพระอริ ยบุคคล ซึงเกดจากการเข้
าถึง
ด้วยการบรรลุธรรมเป็ นประจักษ์
ั ยสัทธา–อธิโมกข์–อธิโมกขสัทธา] คือ ความเชือหนักแนน่
(๓) “โอกัปปนสั ทธา” [โอกปปนี
้
สนิทแนว่ เมือได้ปฏิบตั ิกาวหน้
าไปในการเห็นความจริ ง
(๔) “ปสาทสัทธา” คือ ความเชือทีเป็ นเพียงความเลือมใสจากการได้ยนิ ได้ฟัง
“สั ทธา ๔” หมายถึง ความเชื อทีประกอบด้ วยเหตุผล ได้แก่
(๑) “กัมมสั ทธา” คือ เชือกรรม เชือการกระทํา
(๒) “วิปากสั ทธา” คือ เชือผลของกรรม
่ ตว์มีกรรมเป็ นของตัว ทําดีได้ดี ทําชัวได้ชวั
(๓) “กัมมัสสกตาสั ทธา” คือ เชือวาสั
(๔) “ตถาคตโพธิสัทธา” คือ เชือปัญญาตรัสรู ้ของพระตถาคต
่ ่ ิ นตัวบุคคลนัน ความเป็ นไปได้ในการเกดปั
ิ ญญา
ถ้าความเชือด้วยศรัทธาและฉันทะอันแรงกล้าไมยอมเกดขึ
เห็น “ธรรมจักร–อาณาจักรแห่ งธรรมทังปวง: กุศลธรรม–อกุศลธรรม–อัพยากตธรรม–กามาวจรธรรม–รู ปาว
่ ่
็ ่ ิ นได้ยากมาก หรื อไมมี่ โอกาสเห็นคุณอันใหญแหงโล
จรธรรม–อรู ปาวจรธรรม–โลกุตตรธรรม” กยอมเกดขึ
กุตตรธรรมทังหลาย [อริ ยมรรค ๔–อริ ยผล ๔–นิ พพาน ๑ และ โพธิปักขิยธรรม ๓๗] ได้ อันสื อถึง “ปั ญญา
่
เห็นธรรม –ดวงตาเห็นธรรม = ธรรมจักษุ” จนรวมไปถึง “ปั ญญาตรัสรู ้ –สัมโพธะ –อาสวักขยญาณ” กอนจะ
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่ พพาน” ได้จริ ง ตามลําดับแหงการปฏิ
่
เข้า “กระแสแหงนิ
บตั ิธรรมซึง “ธัมมานธัุ มมปฏิปัตติ” (ข้อ ๔ ในโสตา
่
่
ปั ตติยงั คะ ๔) หมายถึง (๑) ปฏิบตั ิธรรมสมควรแกธรรม
(๒) ปฏิบตั ิธรรมถูกหลัก ให้ธรรมยอยคล้
อยแก่
ธรรมใหญ่ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของธรรมทังหลายทีสัมพันธ์กนั (๓) ดําเนิ นชีวิตถูกต้องตามธรรม
้ ่ บนั ไดขันแรกได้อยาง
่
ฉะนัน ให้พิจารณาถึงธรรมอืนทีต้องมาสัมปยุตต์ดว้ ยในธรรมข้อนี อันทําให้กาวสู
่ ยมรรค คําวา่ “ขันบันได” [Staircases] คือ ถ้ากาวยางเหยี
้ ่
้ ่
ถูกต้องในกระแสแหงอริ
ยบถูกขันที ๑ กาวตอไป
่
่
่
่ ิ
ิ ทํานันๆ นันหมายความวา่ กอนลงมื
อง
ยอมไมเกดความผิ
ดพลาดในกจที
อทํางานชินนัน บุคคลนัน ยอมจะต้
่
่
่ ซึงมี
มองเห็นภาพรวมหรื อองค์รวมของชินงานนัน ได้อยางละเอี
ยดลึกซึง กอนลงมื
อดําเนิ นการในขันตอไป
่
่
นัยยอมแตกตางจาก
คําวา่ “เม็ดกระดมุ” [Buttons] คือ ถ้าติ ดเม็ด ผิดข้ามไปที รู กระดุ มที ๒ เพราะความ
็
้ เพราะจะกาวยางผิ
้ ่ ด
ประมาทสะเพรา่ มีนงงไมมี่ สติสัมปชัญญะในสิ งทีทํา กหมดโอกาสที
จะกลับมาแกไข
่
ไปทังระบบโครงสร้างของรู ปแบบเสื อหรื องานทีทํานัน ดังเชน่ ในการบรรลุคูณชาติแหงการเจริ
ญภาวนา
กรรมฐานในขัน แรก คื อ “โสดาบั น ” กต้็ อ งมี ข นั ตอนเตรี ย มตัว ให้ถึ ง พร้ อ มความสมบู ร ณ์ บ ริ บู ร ณ์ ด้ว ย
่ มสําเร็ จ ดังนี
องค์ประกอบแหงควา
“โสตาปัตติยงั คะ ๔” หมายถึง องค์ คุณเครื องบรรลุโสดา–องค์ ประกอบของการบรรลุโสดา–คุณสมบัติทีทํา
ให้ เป็ นพระโสดาบัน ได้แก่
่ ทรงธรรมทรงปั
ั
(๑) “สั ปปริุ สสั งเสวะ” คือ เสวนาสัตบุรุษ คบหาทานผู
้
ญญาเป็ นกลยาณมิ
ตร ตามนัยนี
ั ฏฐานเป็ นครู ฝึกทีดี
นันคือ ควรมีครู บาอาจารย์ดว้ ยวิปัสสนากมมั
่ ่ ยนฟังอานหาความรู
่
(๒) “สั ทธัมมัสสวนะ” คือ สดับสัทธรรม ใสใจเลาเรี
้ให้ได้ธรรมทีแท้ ศึกษาวิจยั
ธรรม นันคือ “ปรโตโฆสะ” นันคือ เสี ยงจากผูอ้ ืน การกระตุน้ หรื อชักจูงจากภายนอก คือ การรับ
่ ยน หาความรู ้ สนทนาซักถาม ฟังคําบอกเลาชั
่ กจูงของผูอ้ ืน โดยเฉพาะ
ฟังคําแนะนําสังสอน เลาเรี
่ เ้ ป็ นกลยาณมิ
ั
การสดับสัทธรรมจากทานผู
ตร
(๓) “โยนิโสมนสิ การ” คือ ทําในใจโดยแยบคาย รู ้จกั คิดพิจารณาหาเหตุผลโดยถูกวิธี หรื อ การใช้
ความคิดถูกวิธี ความรู ้จกั คิด คิดเป็ น นันคือ ทําในใจโดยแยบคาย มองสิ งทังหลายด้วยความคิด
พิจารณา รู ้จกั สื บสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ งนันๆ หรื อปัญหานันๆ ออก ให้เห็นตามสภาวะและ
่ ปัจจัย
ตามความสัมพันธ์แหงเหตุ
่
่
(๔) “ธัมมานธัุ มมปฏิปัตติ” คือ ปฏิบตั ิธรรมสมควรแกธรรม
ปฏิบตั ิธรรมถูกหลัก ให้ธรรมยอยคล้
อย
่
่ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของธรรมทังหลายทีสัมพันธ์กนั ปฏิบตั ิธรรมนันๆ ให้
แกธรรมใหญ
ั
สอดคล้องพอดีตามขอบเขตความหมายและวัตถุประสงค์ทีสอดคล้องกบธรรมข้
ออืนๆ กลมกลืน
ั
กนในหลั
กใหญที่ เป็ นระบบทังหมด หรื อ ดําเนินชีวิตถูกต้องตามธรรม
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่ ่
็ กาวแรกเริ
้
่
แตอยางไรกตาม
มแหงการปฏิ
บตั ิธรรมในพระพุทธศาสนานัน ต้องเริ มต้นทีหลักธรรม อันเป็ น
่ ซึ งหมายถึง ธรรมอันเป็ นฝักฝ่ ายแหงความตรั
ื ลแก่
่
“โพธิปักขิยธรรม ๓๗” เป็ นสําคัญกอน
สรู ้ นันคือ เกอกู
่ ย มรรค ประกอบด้วยธรรม ๗ ประการ ได้แก่ (๑) สติ ปั ฏฐาน ๔ (๒)
ื นแกอริ
การตรั สรู ้ ธรรมที เกอหนุ
สัมมัปปธาน ๔ (๓) อิทธิ บาท ๔ (๔) อินทรี ย์ ๕ (๕) พละ ๕ (๖) โพชฌงค์ ๗ (๗) อริ ยมรรคมีองค์ ๘ ดังนี
(๑) “สติปัฏฐาน ๔” หมายถึง ทีตังของสติ–การตังสติกาํ หนดพิจารณาสิ งทังหลายให้ ร้ ู เห็นตามความ
เป็ นจริ ง คือ ตามทีสิ งนันๆ มันเป็ นของมัน ซึงทําให้ลุถึง “อนัตตานปัุ สสนายถาภตญาณ
” [ยถา
ู
ปชานํ] นันคือ ปั ญญาเห็นนามรู ปโดยไตรลักษณ์ ในความหมายรวมๆ ฉะนัน การเจริ ญธรรม
่
่
“มหาสติปัฏฐาน ๔” นี เป็ นดานแรกแหงการปฏิ
บตั ิธรรม ทีเรี ยกวา่ “อริ ยมรรค” ได้แก่
(๑) “กายานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ การตังสติกาํ หนดพิจารณากาย ให้ รู้เห็นตามเป็ นจริ งว่ า
่ นัน
เป็ นแต่ เพียงกาย ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา โดยจําแนกวิธีปฏิบตั ิไว้หลายอยาง
ํ
คือ (๑) “อานาปานสติ” กาหนดลั
กษณะลมหายใจเข้าออก “อัสสาสะ–ปัสสาสะ” ควร
ํ
ใช้เจริ ญฌานในขันแรก (๒) “อิริยาบถ” กาหนดรู
้ทนั อิริยาบถ (๓) “สัมปชัญญะ” สร้าง
่ (๔) “ปฏิกลมนสิ
สัมปชัญญะในการกระทําความเคลือนไหวทุกอยาง
การ” พิจารณา
ู
่
่
่
สวนประกอบ
อันไมสะอาดทั
งหลายทีประชุมเข้าเป็ นรางกายนี
(๕) “ธาตมนสิ
ุ การ”
่
่ นธาตุแตละอยางๆ
่
่ และ (๖) “นวสีวถิกา”
พิจารณาเห็นรางกายของตนโดยสั
กวาเป็
่ อันแปลกกนไปใน
ั
พิจารณาซากศพในสภาพตางๆ
๙ ระยะเวลา ให้เห็นคติธรรมดาของ
่
่ ของตนกจั็ กเป็ นเชนนั
่ น
รางกาย
ของผูอ้ ืนเชนใด
(๒) “เวทนานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ การตังสติกาํ หนดพิจารณาเวทนา ให้ รู้เห็นตามเป็ น
จริ งว่ าเป็ นแต่ เพียงเวทนา ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา นันคือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วย
ความรู ้ชดั เวทนาอันเป็ น สุขก็ดี–ทุกข์ กด็ ี–เฉยๆ ก็ดี ทังทีเป็ นสามิส [มีเครื องลอ่–วัตถุ]
และเป็ นนิรามิส [เป็ นอิสระ] ตามทีเป็ นไปอยูใ่ นขณะนันๆ
(๓) “จิตตานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ การตังสติกาํ หนดพิจารณาจิต ให้ รู้เห็นตามเป็ นจริ งว่ า
เป็ นแต่ เพียงจิต ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา นันคือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วยความรู ้ชดั จิต
ของตนที มีราคะ–ไม่ มีราคะ–มีโทสะ–ไม่ มีโทสะ–มีโมหะ–ไม่ มีโมหะ–เศร้ าหมองหรื อ
่
ผ่ องแผ้ ว–ฟุ้ งซ่ านหรื อเป็ นสมาธิ เป็ นต้น อยางไรๆ
ตามทีเป็ นไปอยูใ่ นขณะนันๆ
(๔) “ธัมมานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ การตังสติกาํ หนดพิจารณาธรรม ให้ รู้เห็นตามเป็ น
จริ งว่ า เป็ นแต่ เพียงธรรม ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา นันคือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วย
ความรู ้ชดั ธรรมทังหลาย ได้แก่ นิวรณ์ ๕–ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–โพชฌงค์ ๗–อริ ยสัจจ์
่ ออะไร เป็ นอยางไร
่ มีในตนหรื อไม่ เกดขึ
ิ น เจริ ญบริ บูรณ์ และดับไปได้อยางไร
่
๔ วาคื
่ นๆ
เป็ นต้น ตามทีเป็ นจริ งของมันอยางนั
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(๒) “สั มมัปปธาน ๔–ปธาน ๔” หมายถึง ความเพียร–ความเพียรชอบ ความเพียรใหญ่ ได้แก่
(๐) “สั งวรปธาน” คือ เพียรระวังหรื อเพียรปิ ดกัน นันคือ เพียรระวังยับยังบาปอกุศลธรรมทียัง
่ ิ มิให้เกดขึ
ิ น [ให้พิจารณาถึง “อินทรี ยสังวร” กบั “สติสังวร”]
ไมเกด
ิ นแล้ว
(๐) “ปหานปธาน” คือ เพียรละหรื อเพียรกําจัด นันคือ เพียรละบาปอกุศลธรรมทีเกดขึ
่ ิ ให้เกดมี
ิ ขึน
(๐) “ภาวนาปธาน” คือ เพียรเจริ ญ–เพียรก่อให้ เกิด นันคือ เพียรทํากุศลธรรมทียังไมเกด
ิ นแล้วให้ตงั มัน และ
(๐) “อนรัุ กขนาปธาน” คือ เพียรรั กษา นันคือ เพียรรักษากุศลธรรมทีเกดขึ
่
ให้เจริ ญยิงขึนไปจนไพบูลย์ [ให้พิจารณาถึง “อารั กขกัมมัฏฐาน” เพือความไมประมา
ท]
(๓) “อิทธิบาท ๔” หมายถึง คุณเครื องให้ ถึงความสําเร็ จ–คุณธรรมทีนําไปสู่ความสําเร็ จแห่ งผลทีมุ่ง
หมาย ซึงต้องเป็ นองค์ประกอบภายในตน ทีเรี ยกวา่ “พลังความคิด–ขวัญกําลังใจ–แรงดลบันดาล
ใจ” ซึงจะนําไปสู่ ความสําเร็ จ ความเป็ นเลิศ ความถึงพร้อมสมบูรณ์ในทุกด้าน ได้แก่
(๑) “ฉันทะ” คือ ความพอใจ นันคือ ความต้องการทีจะทํา ใฝ่ ใจรักจะทําสิ งนันอยูเ่ สมอ และ
ปรารถนาจะทําให้ได้ผลดียงิ ๆ ขึนไป = “พอใจ–ศรั ทธาเลือมใส”
(๒) “วิริยะ” คือ ความเพียร นันคือ ขยันหมันประกอบสิ งนันด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน
เอาธุระไมท้่ อถอย = “ขยัน–อดทน–บากบัน”
(๓) “จิตตะ” คือ ความคิดม่ งุ ไป นันคือ ตังจิตรับรู ้ในสิ งทีทําและทําสิ งนันด้วยความคิด เอาจิต
่ ่
่ อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แกสิ่ งทีทํา = “ม่ ุงมัน”
ฝักใฝ่ ไมปลอยใจให้
ฟุ้งซานเลื
่
(๔) “วิมังสา” คือ ความไตร่ ตรอง–ทดลอง นันคือ หมันใช้ปัญญาพิจารณาใครครวญตรวจตรา
่
้
หาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิงหยอนในสิ
งทีทํานัน มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแกไข
ปรับปรุ ง เป็ นต้น = “คิด–วิเคราะห์ –แยกแยะ–หาผล–ปรับปรงแก้
ุ ไข”
(๔) “อินทรีย์ ๕” หมายถึง ธรรมทีเป็ นใหญ่ ในกิจของตน ซึ งธรรมทีตรงกันข้ ามแต่ ละอย่ าง จะเข้ า
ครอบงําไม่ ได้ ได้แก่
่
ั
(๐) “สั ทธา–สั ทธินทรีย์” คือ ความเชือ ยอมระงั
บปิ ดกนความไร้
ศรัทธา–อสัทธา
่
ั
ี าน–โกสัชชะ
(๐) “วิริยะ–วิริยนิ ทรีย์” คือ ความเพียร ยอมระงั
บปิ ดกนความเกยจคร้
่
ั
–ปมาทะ
(๐) “สติ–สตินทรีย์” คือ ความระลึกได้ ยอมระงั
บปิ ดกนความประมาท
่
ั
่ –อทธั
(๐) “สมาธิ–สมาธินทรีย์” คือ ความตังจิตมัน ยอมระงั
บปิ ดกนความฟุ้
งซาน
ุ จจะ
่
ั
(๐) “ปัญญา–ปัญญินทรีย์” คือ ความร้ ูทวชั
ั ด ยอมระงั
บปิ ดกนความหลงลื
มสติ–โมหะ หรื อ
่ น ขัดข้องเพราะ อวิชชา–ความหลง–อกุศลมูล หรื อ
“อสัมปชัญญะ” คือ ความไมรู่ ้ไมเห็
่
่ –ระลึกย้อนไปกไมได้
็ ่ –
“มฏฐสั
–ไมมี่ สติ–ระลึกตามไปไมได้
ุ จจะ” คือ การอยูอ่ ยางขาดสติ
่ –จําไมได้
่ –ฟันเฟื อน–หลงลืม–หลงเลือน–หลงใหลไป–หลงพร้อม คือ “สมฺโม
นึกไมออก
หวิหาโร” แปลวา่ “อยู่ด้วยความหลง” [ตังนโมไมทั่ น]
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(๕) “พละ ๕” หมายถึง ธรรมทีเป็ นกําลัง [ขวัญพลังใจ–แรงบันดาล–จิตทีตังมัน เลือมใส ศรัทธา =
อธิโมกข์] ให้ เกิดความเข้ มแข็งมันคง ซึ งธรรมทีตรงกันข้ ามแต่ ละอย่ าง จะเข้ าครอบงําไม่ ได้ [ดู
่ ยวกบั อินทรี ย ์ ๕] ได้แก่
ปฏิปักษ์ธรรมเชนเดี
(๑) “สั ทธา–สั ทธาพละ” คือ ความเชือ นันคือ เลือมใส ศรัทธา เชือมันในอริ ยมรรค ระงับ–อสัทธา
(๒) “วิริยะ–วิริยพละ” คือ ความเพียร นันคือ เพียรชอบในการละชัวทําดี ระงับ–โกสัชชะ
่
(๓) “สติ–สติพละ” คือ ความระลึกได้ นันคือ ไมหลงลื
ม เลือนลอย ระงับ–ปมาทะ
่ ดสาย
่ ระงับ–อทธั
(๔) “สมาธิ–สมาธิพละ” คือ ความตังจิตมัน นันคือ ไมฟุ้่ งซานสั
ุ จจะ
(๕) “ปัญญา–ปัญญาพละ” คือ ความร้ ูทวชั
ั ด นันคือ โยนิโสมนสิ การ ฉลาดคิดถูกวิธี ระงับ–โมหะ
(๖) “โพชฌงค์ ๗” หมายถึง ธรรมทีเป็ นองค์ แห่ งการตรั สรู้ –องค์ธรรมตรัสรู ้ ได้แก่
่ าให้เกดิ
(๐) “สติ” คือ ความระลึกได้ –สํานึกพร้ อมอย่ –ู ใจอย่ กู บั กิจ–จิตอย่ กู บั เรื อง ยอมทํ
“อปัุ ฏฐาน” นันคือ สติชดั ประกอบด้วย “สัมปชัญญะ ๔”
(๐) “ธัมมวิจยะ” คือ ความเฟ้ นธรรม–ความสอดส่ องสืบค้นธรรม–สามารถจําแนกแจก
ธรรมได้ ทําให้เกดิ “ญาณ” นันคือ ความรู ้ทีคมชัด
(๐) “วิริยะ” คือ ความเพียรบากบันเพือทําดีละชัว ทําให้เกดิ “ปัคคาหะ” นันคือ ความเพียร
ทีพอดี ทีตืนตัวอยูเ่ ป็ นนิตย์ ชําระจิตมิให้มีนิวรณ์ คือ “ชาคริ ยานุโยค” หรื อ หมัน
ประกอบกุศลธรรม คือ “กุสลธัมมานุโยค”
(๐) “ปี ติ” คือ ความอิมใจ ความดืมดําในใจ ทําให้เกดิ “อธิโมกข์ ” นันคือ ศรัทธาแรงกล้าที
่
่ นอยางยิ
่ ง
ทําให้ใจผองใสทวมล้
(๐) “ปัสสั ทธิ” คือ ความผ่ อนคลายสงบเย็นกายใจ–ความอิมใจปลาบปลืม ทําให้เกดิ “สขุ”
่ ง
(ปราโมทย์) นันคือ ความสุ ขฉําชืนทัวทังตัวทีประณี ตอยางยิ
(๐) “สมาธิ” คือ ความมีใจตังมัน–จิตสงบแน่ วแน่ ในอารมณ์ เดียว–ไม่ ฟุ้งซ่ าน ทําให้เกดิ
“จตตถฌาน
–อัปปนาสมาธิ” นันคือ สมาธิ ทีแน่ วแน่ หรื อ “เอกัคคตา” คือ ความมี
ุ
อารมณ์เป็ นอันเดียวตามระดับขันฌานทัง ๔ จนเป็ นสมาธิในวิปัสสนา
(๐) “อเบกขา
” คือ ความมีใจเป็ นกลางทีลงตัวสนิทเพราะเห็นตามเป็ นจริง ทําให้เกดิ “ตัตร
ุ
่ ามา
มัชฌัตตตา–ตัตรมัชฌัตตเปกขา
” นันคือ ความเป็ นกลางในอารมณ์นนั ๆ ทีผานเข้
ุ
ภาวะทีจิตและเจตสิ กตังอยูใ่ นความเป็ นกลาง
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(๗) “มรรคมีองค์ ๘” หมายถึง “ทางมีองค์ แปดประการ อันประเสริ ฐ” เปรี ยบเทียบกบั “จริ ยา ๘” คือ
ความประพฤติ ได้แก่
(๑) “สั มมาทิฏฐิ ” คือ เห็นชอบ ได้แก่ ความรู ้อริ ยสัจจ์ ๔ หรื อ เห็นไตรลักษณ์ หรื อ รู ้อกุศลและ
ั ศลและกุศลมูล หรื อ เห็นปฏิจจสมุปบาท = ทัสสนจริ ยา –การเห็นแจ้ง
อกุศลมูลกบกุ
ั อพยาบาทสังกปั ป์ อวิหิงสาสังกปป์
ั
(๒) “สั มมาสั งกัปปะ” คือ ดําริ ชอบ ได้แก่ เนกขัมมสังกปป์
=อภิโรปนจริ ยา –มีกระบวนทัศน์
(๓) “สั มมาวาจา” คือ เจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริ ต ๔= ปริ คคหจริ ยา –สํารวมวาจา
(๔) “สั มมากัมมันตะ” คือ กระทําชอบ ได้แก่ กายสุ จริ ต ๓ = สมฏฐานจริ
ยา –สร้างสรรค์
ุ
(๕) “สั มมาอาชีวะ” คือ เลียงชีพชอบ ได้แก่ ประกอบสัมมาชีพ = โวทานจริ ยา –ความบริ สุทธิ
(๖) “สั มมาวายามะ” คือ พยายามชอบ ได้แก่ สัมมัปปธาน ๔ = ปัคคหจริ ยา –หมันพากเพียร
่ า
(๗) “สั มมาสติ” คือ ระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ = อปัุ ฏฐานจริ ยา –สติชดั แกกล้
(๘) “สั มมาสมาธิ” คือ ตังจิตมันชอบ ได้แก่ ฌาน ๔ = อวิกเขปจริ ยา –จิตสงบตังมันสนิท
่ ได้แก่ (๑) วิสุทธิ ๗ และ (๒) ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ ดังนี
นอกจากนี ธรรมทีอยูใ่ นลําดับตอไป
“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” คือ ความหมดจดแห่ งศีล นันคือ รักษาศีลตามภูมิขนั ของตนให้บริ สุทธิ และให้
่ แก่ ปาริ สุทธิศีล ๔
เป็ นไปเพือสมาธิ วิสุทธิมคั ค์วาได้
ิ
(๒) “จิตตวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งจิต นันคือ ฝึ กอบรมจิตจนบังเกดสมาธิ
พอเป็ นบาทฐานแหง่
วิปัสสนา วิสุทธิมคั ค์วา่ ได้แก่ สมาบัติ ๘ พร้อมทังอุปจาร
(๓) “ทิฏฐิ วสิ ุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งทิฏฐิ นันคือ ความรู ้เข้าใจมองเห็นนามรู ปตามสภาวะทีเป็ น
่
่ นสัตว์บุคคลเสี ยได้ เริ มดํารงในภูมิแหงความไมหลงผิ
่
่
จริ งเป็ นเหตุขมความเข้
าใจผิดวาเป็
ด ข้ อนี
จัดเป็ นขันกําหนดทุกขสัจจ์ [อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์]
(๔) “กังขาวิตรณวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งญาณเป็ นเหตขุ้ ามพ้นความสงสัย ความบริ สุ ทธิขันที
ํ
่
้ปัจจัยแหงนามรู
ปได้แล้วจึงสิ นสงสัยในกาลทัง ๓
ทําให้ กาํ จัดความสงสัยได้ นันคือ กาหนดรู
[ปฏิจจสมุปบาท ๑๒] ข้อนีตรงกบั “ธรรมฐิติญาณ–ยถาภตญาณ
–สัมมาทัสสนะ” และจัดเป็ นขัน
ู
กําหนดสมุทัยสัจจ์
(๕) “มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งญาณทีร้ ูเห็นว่ าเป็ นทางหรื อมิใช่ ทาง นันคือ
่
ิ น และความเสื อมไปแหง่
เริ มเจริ ญวิปัสสนาตอไปด้
วยพิจารณากลาป จนมองเห็นความเกดขึ
สังขารทังหลาย [ไตรลักษณ์–สามัญลักษณะ ได้แก่ “อนิจจัง–ทุกขัง– อนัตตา”] อันเรี ยกวา่
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่ แล้วมี “วิปัสสนูปกิเลส”
“อุทยัพพยานุปัสสนา” เป็ นตรุ ณวิปัสสนา คือวิปัสสนาญาณออนๆ
่ ปัสสนานันมิใชทาง
่ สวนวิ
่ ปัสสนาทีเริ มดําเนินเข้าสู่ วิถี
ิ น กาหนดได้
ํ
่ ปกเลสทั
ิ ง ๑๐ แหงวิ
เกดขึ
วาอุ
่ ข้ อนีจัดเป็ น
นันแลเป็ นทางถูกต้อง เตรี ยมทีจะประคองจิตไว้ในวิถีคือ “วิปัสสนาญาณ” นันตอไป
ขันกําหนดมัคคสัจจ์
(๖) “ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุ ทธิ” คือ ความหมดจดแห่ งญาณอันร้ ูเห็นทางดําเนิน นันคือ ประกอบ
ิ าเนิน
ความเพียรในวิปัสสนาญาณทังหลายเริ มแต่ “อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ” ทีพ้นจากอุปกเลสดํ
เข้าสู่ วิถีทางแล้วนัน เป็ นต้นไป จนถึง “สัจจานุโลมิกญาณ” หรื อ “อนุโลมญาณ” อันเป็ นทีสุ ดแหง่
่ ่ กจะเกด
็ ิ “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” คือ ความหมดจดแห่ งญาณทัสสนะ นันคือ ความรู ้ใน “อริ ยมรรค ๔–มรรค
ิ ดจาก “โคตรภูญาณ” เป็ นต้นไป เมือมรรคเกดแล้
ิ ว
ญาณ” [ปั ญญาอริ ยะ–โลกุตตรปัญญา] อันเกดถั
่
่
่ ่ ิ นในลําดับถัดไปจาก “มรรคญาณ” นันๆ “ความเป็ นอริ ยบคคล
ผลจิตแตละอยางยอมเกดขึ
ุ ” ยอม
่ สุทธิ หรื อไตรสิ กขา หรื อการปฏิบตั ิ
ิ นโดยวิสุทธิขอ้ นี เป็ นอันบรรลุผลทีหมายสูงสุ ดแหงวิ
เกดขึ
ธรรมในพระพุทธศาสนาทังสิ น
“ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ” หมายถึง ความหยังรู้ ในทีนีหมายถึงญาณทีเกิดขึนแก่ ผ้ เู จริ ญวิปัสสนาตามลําดับ
ตังแต่ ต้นจนถึงทีสุด ให้พจิ ารณาถึง “วิปัสสนาภมิู–ปัญญาภมิู” ได้แก่
่ งทังหลายมีแต่
(๑) “นามรปปริ
ู จเฉทญาณ” คือ ญาณกําหนดจําแนกร้ ูนามและรปู นันคือ รู ้วาสิ
ํ
รู ปธรรมและนามธรรม และกาหนดแยกได้
วา่ อะไรเป็ นรู ปธรรม อะไรเป็ นนามธรรม ซึงทําให้
เห็น “ขันธ์ ๕” [อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์ –สงสารทุกข์ ให้ดูภาคผนวก–เบญจขันธ์] ทังหมด =
“ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อินทรี ย์ ๒๒”
(๒) “ปัจจยปริคคหญาณ” คือ ญาณกําหนดร้ ูปัจจัยของนามและรปู นันคือ รู ้วา่ รู ปธรรมและ
่ ั อาศัยกนั โดยรู ้ตามแนว “ปฏิจจสมุป
ิ
นามธรรมทังหลายเกดจากเหตุ
ปัจจัย และเป็ นปั จจัยแกกน
บาท” กดี็ ตามแนว “กฎแห่ งกรรม” กดี็ ตามแนว “วัฏฏะ ๓” กดี็ เป็ นต้น ซึงทําให้เห็น
“ปฏิจจสมุปบาท ๑๒” และ “ปฏิจจสมุปปั นนธรรม” [ภวจักร] ทังหมด = “ปฏิจจสมปบาท
๑๒”
ุ
(๓) “สั มมสนญาณ” คือ ญาณกําหนดร้ ูด้วยพิจารณาเห็นนามและรปโดยไตรลั
กษณ์ นันคือ ยก
ู
่ ยง เป็ นทุกข์
รู ปธรรมและนามธรรมทังหลายขึนพิจารณาโดยเห็นตามลักษณะทีเป็ นของไมเที
มิใชตั่ วตน ซึงทําให้เห็น “ไตรลักษณ์ ” ทังหมด = “สามัญลักษณะ ๓”
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(๔) “อทยั
ุ พพยานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับ นันคือ พิจารณาความ
ิ นและความดับไปแหงเบญจขั
่
ิ นครันแล้วกต้็ องดับไป
เกดขึ
นธ์ จนเห็นชัดวา่ สิ งทังหลายเกดขึ
ิ นแล้วกดั็ บไปทังหมด [จากข้อ ๔–๑๒ = วิปัสสนาญาณ ๙] = “ปัญญาเห็นธรรม”
ล้วนเกดขึ
[ไตรลักษณ์ กบั กิจในอริ ยสัจจ์ ๔ ได้แก่ ปริ ญญา–ปหานะ–สัจจิกิริ ยา–ภาวนา]
ิ บเชนนั
่ น
(๕) “ภังคานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณอันตามเห็นความสลาย นันคือ เมือเห็นความเกดดั
่ ดในสวนความดั
่
็ นวาสั
่ งขารทังปวงล้วนจะต้องสลายไป
แล้วคํานึงเดนชั
บอันเป็ นจุดจบสิ น กเห็
ทังหมด = “อนัตตตา”
(๖) “ภยตปัู ฏฐานญาณ” คือ ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็ นของน่ ากลัว นันคือ เมือพิจารณาเห็น
่ ่ นแล้วสังขารทังปวงไมวาจะเป็
่่
ความแตกสลายอันมีทวั ไปแกทุ่ กสิ งทุกอยางเชนนั
นไปในภพใด
็
่ วเพราะล้วนแตจะต้
่ องสลายไปไมปลอดภั
่
คติใด กปรากฏเป็
นของนากลั
ยทังสิ น = “อนิจจตา”
(๗) “อาทีนวานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณอันคํานึงเห็นโทษ นันคือ เมือพิจารณาเห็นสังขารทังปวงซึง
่ วไมปลอดภั
่
่ านึงเห็นสังขารทังปวงนัน
ล้วนต้องแตกสลายไป เป็ นของนากลั
ยทังสิ นแล้ว ยอมคํ
่ จะต้องระคนอยูด่ ว้ ยทุกข์ = “ทกขตา
่ นโทษเป็ นสิ งทีมีความบกพรอง
”
วาเป็
ุ
(๘) “นิพพิทานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณอันคํานึงเห็นด้ วยความหน่ าย นันคือ เมือพิจารณาเห็น
่ นโทษเชนนั
่ นแล้ว ยอมเกดความหนาย
่ ิ
่ ไมเพลิ
่ ดเพลินติดใจ = “วิราคะ”
สังขารวาเป็
่ งขารทังหลาย
(๙) “มญจิ
ุ ตุกัมยตาญาณ” คือ ญาณอันคํานึงด้ วยใคร่ จะพ้นไปเสีย นันคือ เมือหนายสั
่
่ น = “นิโรธะ”
แล้ว ยอมปรารถนาที
จะพ้นไปเสี ยจากสังขารเหลานั
(๑๐) “ปฏิสังขานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณอันคํานึงพิจารณาหาทาง นันคือ เมือต้องการจะพ้นไปเสี ย จึง
ํ
กลับหันไปยกเอาสังขารทังหลายขึนมาพิจารณากาหนดด้
วยไตรลักษณ์เพือมองหาอุบายทีจะ
ปลดเปลืองออกไป = “มรรค” [ปหานะ]
(๑๑) “สั งขารเปกขาญาณ
” คือ ญาณอันเป็ นไปโดยความเป็ นกลางต่ อสังขาร นันคือ เมือพิจารณา
ุ
่ ยอมเกดความรู
่ ิ
่ ความเป็ นอยูเ่ ป็ นไป
สังขารตอไป
้เห็นสภาวะของสังขารตามความเป็ นจริ ง วามี
่ นเป็ นธรรมดา จึงวางใจเป็ นกลางได้ ไมยิ่ นดียนิ ร้ายในสังขารทังหลาย แตนั่ น
ของมันอยางนั
ี
ั งขาร
มองเห็นนิพพานเป็ นสันติบท ญาณจึงแล่ นม่ งุ ไปยังนิพพาน เลิกละความเกยวเกาะกบสั
เสี ยได้ = “อเบกขา
” [“ตัตรมัชฌัตตุเปกขา” —อุเบกขาในความเป็ นกลางในธรรมนันๆ]
ุ
(๑๒) “สั จจานโลมิ
” คือ ญาณอันเป็ นไปโดยอนโลมแก่
การหยังร้ ูอริ ยสัจจ์ นันคือ
ุ กญาณ–อนโลมญาณ
ุ
ุ
่ งขารทังหลาย ไมพะวง
่
่ ่งตรงไปสู่ นิพพานแล้ว ญาณอัน
เมือวางใจเป็ นกลางตอสั
และญาณแลนมุ
่ ิ นในลําดับถัดไป เป็ นขันสุ ดท้ายของ “วิปัสสนาญาณ”
คล้อยตอ่ “การตรั สร้ ูอริ ยสัจจ์ ” ยอมเกดขึ
่
็ ิ “โคตรภูญาณ” มาคันกลาง แล้วเกดิ “มรรคญาณ” [มัคคญาณ] ให้สาํ เร็ จ
ตอจากนั
นกจะเกด
่ = “อริ ยสัจจ์ ๔”
ความเป็ น “อริ ยบคคล
ุ ” ตอไป
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่ ่
(๑๓) “โคตรภญาณ
ามพ้นจาก “ภาวะ
ู ” คือ ญาณครอบโคตร นันคือ ความหยังรู ้ทีเป็ นหัวตอแหงการข้
ปุถชุ น” เข้าสู่ “ภาวะอริ ยบุคคล” = “ญาณคันระหว่ างโลกียะกับโลกตตระ
”
ุ
่ น
(๑๔) “มัคคญาณ” คือ ญาณในอริ ยมรรค นันคือ ความหยังรู ้ทีให้สาํ เร็ จ “ภาวะอริ ยบคคล
ุ ” แตละขั
ซึงทําให้เห็น “อริ ยสัจจ์ ๔” ทังหมด = “โลกตตรมรรค
[มรรค ๔–มัคสมังคี–มัคคญาณแหง่
ุ
มรรค ๘]”
(๑๕) “ผลญาณ” คือ ญาณในอริ ยผล นันคือ ความหยังรู ้ทีเป็ นผลสําเร็ จของพระอริ ยบุคคลชันนันๆ =
่
“โลกตตรผล
[ผล ๔–ผลสมังคี–ผลญาณแหงมรรค
๘]”
ุ
ิ ละ
(๑๖) “ปัจจเวกขณญาณ” คือ ญาณหยังร้ ูด้วยการพิจารณาทบทวน นันคือ สํารวจรู ้มรรคผล กเลสที
ิ เหลืออยู่ และนิพพาน เว้นแตวาพระอรหั
่่
ิ ยังเหลืออยู่ ซึง
แล้ว กเลสที
นต์ไมมี่ การพิจารณากเลสที
สุ ดท้ายทําให้เกดิ “อาสวักขยญาณ” = “ปัญญาตรั สร้ ู” [สัมโพธะ–นิพพาน ๒]
่ ให้พิจารณาถึง “มัคคญาณ–ผลญาณ–ปัจจเวกขณญาณ–อาสวักขยญาณ–นิพพาน” ดังนี
ในอันดับตอไป
“อริยมรรค ๔” หมายถึง ทางเข้ าถึงความเป็ นอริ ยบุคคล ญาณทีทําให้ ละสังโยชน์ ได้ ขาด ได้แก่
(๑) “โสดาปัตติมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงกระแสทีนําไปสู่ พระนิพพานทีแรก มรรคอันให้ถึงความ
เป็ นพระโสดาบัน เป็ นเหตุละสังโยชน์ได้ ๓ ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส”
่ ํ ด “กิเลสทีตังอยู่ร่วมกันกับทิฏฐิ ” (สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–ทิฏฐา
และยอมกาจั
นุสัย–วิจิกิจฉานุสัย) ได้
(๒) “สกทาคามิมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระสกทาคามี เป็ นเหตุละสังโยชน์ได้ ๓ ข้อต้น
ั าราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลง และ
ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส” กบทํ
่ ํ ด “กิเลสหยาบๆ” (กามราคสังโยชน์ –ปฏิฆสังโยชน์ อย่ างหยาบ–กามราคานุสัย–ปฏิฆา
ยอมกาจั
นุสัยอย่ างหยาบ) ได้
(๓) “อนาคามิมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระอนาคามี เป็ นเหตุละสังโยชน์เบืองตําได้ทงั ๕
่ ํ ด “กิเลส
ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–กามราคะ–ปฏิฆะ” และยอมกาจั
ละเอียด” (กามราคสังโยชน์ –ปฏิฆสังโยชน์ อย่ างละเอียด–กามราคานุสัย–ปฏิฆานุสัยอย่ าง
ละเอียด) ได้
(๔) “อรหัตมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระอรหันต์ เป็ นเหตุละสังโยชน์ได้หมดทัง ๑๐
ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–กามราคะ–ปฏิฆะ–รู ปราคะ–อรู ปราคะ–มานะ–
่ ํ ด “กิเลสทังหลาย” (รู ปราคะ–อรู ปราคะ–มานะ–อุทธัจจะ–
อุทธัจจะ–อวิชชา” และยอมกาจั
อวิชชา–มานานุสัย–ภวราคานุสัย–อวิชชานุสัย) ได้หมด
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“อริ ยผล ๔–สามัญญผล ๔” หมายถึง ผลที เกิ ดสื บเนื องจากการละกิ เลสได้ ด้วยมรรค ธรรมารมณ์ อันพระ
อริ ยะพึงเสวย ทีเป็ นผลเกิดเองในเมือกิเลสสิ นไปด้ วยอํานาจมรรคนันๆ ทีเรี ยกวา่ “สั มมาญาณ” ดังนี
่ ารเข้าถึงกระแสทีนําไปสู่ พระนิพพาน ผลอันพระโสดาบันพึงเสวย
(๑) “โสดาปัตติผล” คือ ผลแหงก
(๒) “สกทาคามิผล” คือ ผลอันพระสกทาคามีพึงเสวย
(๓) “อนาคามิผล” คือ ผลอันพระอนาคามีพึงเสวย
(๔) “อรหัตตผล” คือ ผลคือความเป็ นพระอรหันต์ ผลอันพระอรหันต์พึงเสวย
เพราะฉะนัน “อริ ย บคคล
๔” จึ ง หมายถึ ง บุ คคลที ประเสริ ฐ ด้ว ยอริ ย มรรคและอริ ยผล ได้แ ก่ (๑) พระ
ุ
โสดาบัน (๒) พระสกทาคามี (๓) พระอนาคามี (๔) พระอรหั นต์ ตามลําดับ และลําดับอันเป็ นปรมัตถ
ประโยชน์ คือ “พระอรหัตตผลวิมุตติ” ทีเรี ยกวา่ “สั มมาวิมุตติ” คือ หลุดพ้นชอบ ชือวา่ “อเสขธรรม” หรื อ
ิ
“วิมุตตานตตริ
กข์ นันคือ “นิพพาน ๒” ดังนี
ุ ยะ” คือ ความหลุดพ้นอันเยียมจากกเลสและกองทุ
ิ
่ งมีเบญจขันธ์เหลือ คือ นิพพานของ
(๑) “สอปาทิ
ุ เสสนิพพาน” นิพพานยังมีอุปาทิเหลือ ดับกเลสแตยั
ิ คือ “โลภะ–โทสะ–โมหะ”
พระอรหันต์ผยู ้ งั มีชีวิตอยู่ อันเป็ นนิ พพานในแงที่ เป็ นภาวะดับกเลส
ิ
ทีเรี ยกวา่ “สอปาทิ
ออยู่ ผูย้ งั ไมสิ่ นอุปาทาน ได้แก่
ุ เสสบคคล
ุ ” หมายถึง บุคคลผูย้ งั มีเชือกเลสเหลื
“พระเสขะ” คือ พระอริ ยบุคคลทังหมด ทียังต้องเจริ ญไตรสิ กขาอีก ยกเว้น “พระอรหันต์ ”
ิ
่
(๒) “อนปาทิ
ุ เสสนิพพาน–การดับขันธปรินิพพาน” หมายถึง นิพพานไมมี่ อุปาทิเหลือ ดับกเลสไมมี
ิ
เบญจขันธ์เหลือ คือ สิ นทังกเลสและชี
วิต หมายถึง “พระอรหันต์ สินชีวิต” เรี ยกวา่ “อนปาทิ
ุ เสส
ิ
บคคล
อ ผู ้
ุ –พระอเสขะ” หรื อ “ชีวติ สมสี สี” [ชี–วิด–สะ–มะ–สี –สี ] คือ บุคคลผูไ้ มมี่ เชือกเลสเหลื
หมดอุปาทานสิ นเชิง ได้แก่ “พระอรหันต์ ” ผูบ้ รรลุถึง “อริยสั จจภาวะแห่ งสั นติบทในนิพพาน
่ ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธ์ปริ นิพพาน หลังจากพระมหา
ธาตหรื
ุ ออมตธาตุ” อยางเชน
บุรุษทรงเลือกเป็ นทีบําเพ็ญเพียร ในตําบลอุรุเวลา แคว้นมคธ ได้ประทับอยู่ ณ ทีนี นานถึง ๖ ปี
่
ทรงปฏิเสธ “ทีสดุ ๒ อย่ าง” หมายถึง ข้อปฏิบตั ิทีผิดพลาดไมอาจนํ
าไปสู่ ความพ้นทุกข์ได้ (๑)
“กามสขัุ ลลิกานโยค
ุ ” คือ การประกอบตนให้พวั พันด้วยความสุ ขในกามทังหลาย พระพุทธองค์
จึ ง เจริ ญ ด้ว ย “เนกขั ม มวิ ต กภาวนา” ด้ว ยการเสด็ จ ออกบรรพชาหรื อ ออกบวช หลัง จาก
่
สัญญาณ
ทอดพระเนตรเห็น “นิมิต ๔” คือ เทวทูตของยมเทพทัง ๓ ทีเป็ นสื อแจ้งขาวของมฤตยู
ทีเตือนให้ระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิต มิให้มีความประมาท เป็ นเหตุให้พระพุทธองค์ตอนเป็ น
เจ้าชายสิ ทธัตถะ ผูโ้ คตม มีพระมหากุศลเจตนาเสด็จออกบรรพชาในตอนนัน ได้แก่ “คนแก่ –
คนเจ็บ–คนตาย” คือ “เทวทตู ๓” และรวม “สมณะ” อีกนิมิตหนึง และ (๒) “อัตตกิลมถานโยค
ุ ”
่
่ หรื อการทรมานตนให้ลาํ บากเปลา่ พระพุทธ
คือ การประกอบความเหน็ดเหนื อยแกตนเปลา
่
องค์ทรงตัดสิ นใจเลือกทดลองบําเพ็ญเพียรทํา “ทกรกิ
วย
ุ ริยา” เสร็ จแล้ว ทรงพิจาณาไตรตรองด้
่
โยนิ โสมนสิ การวา่ ไมสมเหตุ
ผลทีจะสามารถบรรลุอริ ยมรรคได้จริ ง พระพุทธองค์ทางอุปมา
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ํ ดราคะ และเปลียนมาทรงดําเนิ นใน “มัชฌิมาปฏิปทา”
กบั “ท่ อนฟื นเปี ยกกับแห้ ง” ในการกาจั
โดยยึดหลัก “อริยมรรคมีองค์ ๘–อริยอัฏฐั งคิกมรรค” โดยเจริ ญด้วย “สั มมาทิฏฐิ ๕” คือ ความ
เห็นชอบทีเป็ นทัง “โลกิยสัมมาทิฏฐิ–และ–โลกตตรสั
มมาทิฏฐิ” ได้แก่
ุ
๑) “วิปัสสนาสั มมาทิฏฐิ ” คือ ตรัสไว้ในคํานีวา่ “ย่ อมรู้ มิจฉาทิฏฐิ ว่าเป็ นมิจฉาทิฏฐิ ”
(๒) “กัมมัสสกตาสั มมาทิฏฐิ ” คือ ตรัสไว้ในคํานีวา่ “ทานทีให้ แล้ วมีผล”
(๓) “มัคคสั มมาทิฏฐิ ” คือ ตรัสไว้ในคํานีว่า “ภิกษุทังหลาย สั มมาสั งกัปปะ ย่ อมเหมาะ
สําหรั บผู้มีสัมมาทิฏฐิ ”
(๔) “ผลสั มมาทิฏฐิ ” คือ ตรัสไว้ในคํานี ว่า “ภิกษุทังหลาย สั มมาสั งกัปปะ ย่ อมเหมาะ
สําหรั บผู้มีสัมมาทิฏฐิ ”
(๕) “ปัจจเวกขณสั มมาทิฏฐิ ” คือ ตรัสไว้ในคํานีวา่ “สัมมาญาณะ ย่ อมพอเหมาะ”
่ สรู ้ “อนตตรสั
จนกระทังพระพุทธองค์ได้ปฏิญาณตนวาตรั
มมาสั มโพธิ ญาณ” แปวา่ “ปั ญญา
ุ
หยังร้ ู ต รั สร้ ู เองโดยชอบอั นยอดเยียม” หลังจากพระพุทธองค์ได้เจริ ญ “ญาณทัสสนะอัน มี
ปริ วัฏฏ์ ๓” (“ญาณ ๓ = สั จจญาณ–กิจญาณ–กตญาณ” ปริ วฏั ฏ์รอบใน “กิจในอริ ยสั จจ์ ๔ =
ปริ ญญา–ปหานะ–สัจฉิ กิริยา–ภาวนา” จํานวน ๓ รอบ เรี ยกวา่ “มีอาการ ๑๒” หรื อ “ปัจจเวกขณ
ญาณ” อันเป็ นญาณทัสสนะ ๑๙ ประการ = ปัญญาจักขุ) ภายใต้ร่ มพระศรี มหาโพธิ ณ ริ มฝัง
่ ในตําบลอุรุเวลา ในขณะเดียวกนั พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
แมนํ่ าเนรัญชรา ณ สถานทีแหงนี
่
่
่
ได้ “อาสวักขยญาณ” ในยามสุ ดท้ายแหงราตรี
วันตรัสรู ้ ตัวอยางในยุ
ครวมสมั
ย
“ปัจจเวกขณญาณ” (ข้อ ๑๖ ในญาณ ๑๖) หมายถึง ญาณหยังรู้ ด้วยการพิจารณาทบทวน คือ (๑) สํารวจร้ ู
มรรค (๒) สํารวจร้ ูผล (๓) กิเลสทีละแล้ ว (๔) กิเลสทีเหลืออย่ ู และ (๕) นิพพาน (ให้เปรี บเทียบกบั นิโรธ ๕)
่่
ิ ยังเหลืออยู่ ซึงเมือรวมแล้วจะเกดิ “ญาณทัสสนะ ๑๙ ประเภท”
เว้นแตวาพระอรหั
นต์ไมมี่ การพิจารณากเลสที
หรื อ “ปัจจเวกขณวิถี ๑๙ ประการ” โดยใช้ปัญญาหยังรู ้และญาณทัสสนะทบทวนใน “มรรควิถี ๔–อริยมรรค
๔–มรรค ๔–มรรคญาณ” กบั “สามัญผล ๔–ผล ๔–ผลญาณ” เป็ นเกณฑ์ในการตรวจสอบ ได้แก่
ปัจจเวกขณวิถี
ิ
ปั จจเวกขณวิถีทีเกดภายหลั
ง
ิ
ปั จจเวกขณวิถีทีเกดภายหลั
ง
ิ
ปั จจเวกขณวิถีทีเกดภายหลั
ง
ิ
ปั จจเวกขณวิถีทีเกดภายหลั
ง

มัคควิถี
โสดาปั ตติมคั ควิถี
สกทาคามิมคั ควิถี
อนาคามิมคั ควิถี
อรหัตตมัคควิถี
รวม
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่ ่
็ ขันตอนภายใน “ปัจจเวกขณญาณ” นัน ให้พิจารณาถึง “ญาณ ๓” อีกชุดหนึง ดังนี
แตอยางไรกตาม
“ญาณ ๓” หมายถึง ความหยังรู้ –ปรี ชาหยังรู้ ได้แก่
่
่
(๑) “สั จจญาณ” หยังรู ้สจั จะ คือ ความหยังรู ้อริ ยสัจจ์ ๔ แตละอยางตามที
เป็ นๆ วา่ นีทุกข์ นีทุกขสมุทยั
นีทุกขนิโรธ นีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
่
่ ่ ทุกข์ควรกาหนดรู
ํ
(๒) “กิจจญาณ” หยังรู ้กิจ คือ ความหยังรู ้กิจอันจะต้องทําในอริ ยสัจจ์ ๔ แตละอยางวา
้
ทุกขสมุทยั ควรละเสี ย ทุกขนิโรธควรทําให้แจ้ง ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาควรเจริ ญให้มาก
่
่ นได้
่ ิ นจะต้องทําในอริ ยสัจจ์ ๔ แตละอยางนั
(๓) “กตญาณ” หยังรู ้การอันทําแล้ว คือ ความหยังรู ้วากจอั
ทําเสร็ จแล้ว
“ญาณ ๓” ในหมวดนี เนืองด้วย “อริยสั จจ์ ๔” โดยเฉพาะ เรี ยกชือเต็มตามทีมาวา่ “ญาณทัสสนะอันมี
่
ปริวฏั ฏ์ ๓” (ญาณทัสสนะมีรอบ ๓ หรื อ ความหยังรู ้หยังเห็นครบ ๓ รอบ หรื อ ปริ วฏั ฏ์ ๓ แหงญาณทั
ส
สนะ) “ปริวฏั ฏ์ ๓” หรื อ “วนรอบ ๓” นี เป็ นไปในอริ ยสัจจ์ทงั ๔ รวมเป็ น ๑๒ ญาณทัสสนะนัน จึงได้ชือวา่
“มีอาการ ๑๒” พระผูม้ ีพระภาคทรงมีญาณทัสสนะตามเป็ นจริ งในอริ ยสัจจ์ ๔ ครบวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒
่ แล้ว จึงปฏิญาณพระองค์ได้วาทรงบรรลุ
่
(ติปริ วฏฏํ
“อนตตรสั
มมา
ุ
ฺ ทฺวาทสาการํ ยถาภูต ํ ญาณทสฺ สนํ) อยางนี
ี ั “กิจในอริยสั จจ์ ๔” ดังนี
สั มโพธิญาณ” แล้ว ให้ดูรายละเอียดเพิมเติมเกยวกบ
“กิจในอริยสั จจ์ ๔” หมายถึง หน้ าทีอันจะพึงทําต่ ออริ ยสัจจ์ ๔ แต่ ละอย่ าง ข้ อทีจะต้ องปฏิบัติให้ ถกู ต้ องและ
เสร็ จสิ นในอริ ยสัจจ์ ๔ แต่ ละอย่ าง จึ งจะชื อว่ า “รู้ อริ ยสัจจ์ หรื อเป็ นผู้ตรั สรู้ แล้ ว” ได้แก่
ิ
(๑) “ปริญญา” คือ การกําหนดร้ ู เป็ นกจในทุ
กข์ ตามหลักวา่ “ทุกฺข ํ อริ ยสจฺจ ํ ปริ ฺเญยฺย”ํ ทุกข์ควร
ํ
กาหนดรู
้ คือ ควรศึกษาให้รู้จกั ให้เข้าใจชัดตามสภาพทีเป็ นจริ ง ได้แก่ การทําความเข้าใจและ
ํ
กาหนดขอบเขตของปั
ญหา
ิ
(๒) “ปหานะ” คือ การละ เป็ นกจในสมุ
ทยั ตามหลักวา่ “ทุกฺขสมุทโย อริ ยสจฺจ ํ ปหาตพฺพ”ํ สมุทยั ควร
่
ํ ด ทําให้หมดสิ นไป ได้แกการแกไขกาจั
้ ํ ดต้นตอของปัญหา
ละ คือ กาจั
ิ
(๓) “สั จฉิกริ ิยา” คือ การทําให้ แจ้ ง เป็ นกจในนิ
โรธ ตามหลักวา่ “ทุกฺขนิโรโธ อริ ยสจฺจ ํ สจฺฉิกาตพฺพ”ํ
่
นิโรธควรทําให้แจ้ง คือ เข้าถึง หรื อบรรลุ ได้แกการเข้
าถึงภาวะทีปราศจากปัญหา บรรลุจุดหมาย
ทีต้องการ
ิ
(๔) “ภาวนา” คือ การเจริ ญ เป็ นกจในมรรค
ตามหลักวา่ “ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริ ยสจฺจ ํ ภา
เวตพฺพ”ํ มรรคควรเจริ ญ คือ ควรฝึ กอบรม ลงมือปฏิบตั ิ กระทําตามวิธีการทีจะนําไปสู่จุดหมาย
่
้ ญหา
ได้แกการลงมื
อแกไขปั
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่ อ สัมพันธ์
ในการแสดงอริ ยสัจจ์ กดี็ ในการปฏิบตั ิธรรมตามหลักอริ ยสัจจ์ กดี็ จะต้องให้อริ ยสัจจ์แตละข้
ั ั ิ ่
่ จึงจะเป็ นการแสดงและเป็ นการปฏิบตั ิโดยชอบ ทังนีวางเป็ นหัวข้อได้ ดังนี
ตรงกนกบกจแตละอยาง
(๑) “ทกข์
ยสั จจ์ ” เป็ นขันแถลงปัญหาทีจะต้องทําความเข้าใจและรู ้ขอบเขต = “ปริ ญญา”
ุ –ทกขอริ
ุ
้
(๒) “สมทัุ ย–ทกขสมทั
ุ
ุ ยอริยสั จจ์ ” เป็ นขันวิเคราะห์และวินิจฉัยมูลเหตุของปัญหา ซึงจะต้องแกไข
ํ ดให้หมดสิ นไป = “ปหานะ”
กาจั
(๓) “นิโรธ–ทกขนิ
ุ โรธอริยสั จจ์ ” เป็ นขันชีบอกภาวะปราศจากปัญหา อันเป็ นจุดหมายทีต้องการ ให้
่
้ ญหาเป็ นไปได้ และจุดหมายนันควรเข้าถึง ซึงจะต้องทําให้สาํ เร็ จ = “สัจฉิกริ ิ ยา”
เห็นวาการแกปั
ํ
(๔) “มรรค–ทกขนิ
ธีการ ขันตอน และรายละเอียดที
ุ โรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ ” เป็ นขันกาหนดวิ
จะต้องปฏิบตั ิในการลงมือแกปั้ ญหา = “ภาวนา”
ิ น
เมือผูป้ ฏิบตั ิธรรมได้บรรลุถึง “อริยมรรค ๔” กบั “อริยผล ๔–สามัญผล ๔” แล้ว ญาณในวิปัสสนาทีเกดขึ
่ เรี ยกวา่ “อาสวักขยญาณ” จนถึง “นิพพาน ๒” (ดังกลาวมาแล้
่
ได้ในอันดับตอไป
วข้างต้น) โดยพิจารณาจาก
“อินทรีย์ ๓” ทีเรี ยกรวมวา่ “อาการ ๖๔” (มรรค ๔–ผล ๔) ดังนี
อาสวักขยญาณนิทเทส
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๑ - หน้าที 1036–1040 FILE 68)
[๒๕๘] ปัญญาในความเป็ นผูม้ ีความชํานาญในอินทรี ย ์ ๓ ประการ โดยอาการ ๖๔ เป็ น “อาสวักขยญาณ”
่
อยางไร
“อินทรีย์ ๓” ประการเป็ นไฉน คือ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรี ย ์ ๑ อัญญินทรี ย ์ ๑ อัญญาตาวินทรี ย ์ ๑
่ งฐานะเทาไร
่ “อัญญินทรีย์” ยอมถึ
่ งฐานะเทาไร
่ “อัญญาตาวินทรีย์”
“อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์” ยอมถึ
่ งฐานะเทาไร
่ “อนัญญาตัญญัสสามีตินทรี ย์” ยอมถึ
่ งฐานะ ๑ คือ โสดาปัตติมรรค “อัญญินทรี ย์” ยอมถึ
่ ง
ยอมถึ
ฐานะ ๖ คือ โสดาปัตติผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตมรรค ๑ “อัญญา
ตาวินทรี ย์” ย่อมถึงฐานะ ๑ คือ อรหัตผล
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(๑) โสดาปัตติมรรค
[๒๕๙] “ในขณะโสดาปัตติมรรค” ด้วยอรรถวา่ “อนัญญาตัญญัสสามีตนิ ทรีย์” ซึงมีอินทรี ย ์ ๘ ประการ ดังนี
(๑) “สั ทธินทรีย์” ซึงมีความน้อมใจเชือเป็ นบริ วาร (๒) “วิริยนิ ทรีย์” มีการประคองไว้เป็ นบริ วาร (๓) “สติ
่ นบริ วาร (๕) “ปัญญินทรีย์” มี
นทรีย์” มีความตังมันเป็ นบริ วาร (๔) “สมาธินทรีย์” มีความไมฟุ้่ งซานเป็
ความเห็นเป็ นบริ วาร (๖) “มนินทรีย์” มีความรู ้แจ้งเป็ นบริ วาร (๗) “โสมนัสสิ นทรีย์” มีความยินดีเป็ นบริ วาร
่ กาลั
ํ งเป็ นไป เป็ นบริ วาร
(๘) “ชีวติ ินทรีย์” มีความเป็ นอธิบดี ในความสื บตอที
ธรรมทังหลายทีเกดิ “ในขณะโสดาปัตติมรรค” นอกจากรู ปซึงมีจิตเป็ นสมุฏฐาน เป็ น กุศล ทังหมดนันแล
ล้วนไมมี่ อาสวะ เป็ นธรรมเครื องนําออก เป็ นธรรมเครื องให้ถึงความไมสั่ งสม เป็ นโลกุตระ มีนิพพานเป็ น
อารมณ์ “ในขณะโสดาปัตติมรรค” นัน “อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์” มีอินทรี ย ์ ๘ ประการนี ซึงมีสหชาต
ั นบริ วาร มีธรรมทีประกอบกนเป็
ั นบริ วาร
ธรรมเป็ นบริ วาร มีธรรมอืนๆ เป็ นบริ วาร มีธรรมทีอาศัยกนเป็
ิ ่ ั เกยวข้
ี องกนั ประกอบด้วยกนธรรมเหลานั
ั
่ นแล เป็ นอาการและเป็ นบริ วารของ
เป็ นสหรคต เกดรวมกน
“อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์” นัน
(๒) โสดาปัตติผล
[๒๖๐] “ในขณะโสดาปัตติผล” ด้วยอรรถวา่ “อัญญินทรีย์” ซึงมีอินทรี ย ์ ๘ ประการ ดังนี (๑) “สั ทธินทรีย์”
ซึงมีความน้อมใจเชือเป็ นบริ วาร (๒) “วิริยนิ ทรีย์” มีการประคองไว้เป็ นบริ วาร (๓) “สตินทรีย์” มีความตัง
่ นบริ วาร (๕) “ปัญญินทรีย์” มีความเห็นเป็ นบริ วาร
มันเป็ นบริ วาร (๔) “สมาธินทรีย์” มีความไมฟุ้่ งซานเป็
(๖) “มนินทรีย์” มีความรู ้แจ้งเป็ นบริ วาร (๗) “โสมนัสสินทรีย์” มีความยินดีเป็ นบริ วาร (๘) “ชีวติ นิ ทรีย์” มี
่ กาลั
ํ งเป็ นไป เป็ นบริ วาร
ความเป็ นอธิบดี ในความสื บตอที
ธรรมทังหลายทีเกดิ “ในขณะโสดาปัตติผล” ทังหมดนันแล เป็ น อัพยากฤต นอกจากรู ปทีมีจิตเป็ นสมุฏฐาน
ล้วนไมมี่ อาสวะ เป็ นโลกุตระ มีนิพพานเป็ นอารมณ์ “ในขณะโสดาปัตติผล” นัน “อัญญินทรีย์” มีอินทรี ย ์ ๘
ั นบริ วาร มีธรรมที
ประการนี ซึงมีสหชาตธรรมเป็ นบริ วาร มีธรรมอืนๆ เป็ นบริ วาร มีธรรมทีอาศัยกนเป็
ั นบริ วาร เป็ นสหรคต เกดรวมกน
ิ ่ ั เกยวข้
ี องกนั ประกอบด้วยกนธรรมเหลานั
ั
่ นแล เป็ นอาการ
ประกอบกนเป็
และเป็ นบริ วารของ “อัญญินทรีย์” นัน
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(๓) สกทาคามิมรรค
[๒๖๑] “ในขณะสกทาคามิมรรค” ด้วยอรรถวา่ “อัญญินทรีย์” ซึงมีอินทรี ย ์ ๘ ประการ ดังนี (๑)
“สั ทธินทรีย์” ซึงมีความน้อมใจเชือเป็ นบริ วาร (๒) “วิริยนิ ทรีย์” มีการประคองไว้เป็ นบริ วาร (๓) “สตินท
่ นบริ วาร (๕) “ปัญญินทรีย์” มี
รีย์” มีความตังมันเป็ นบริ วาร (๔) “สมาธินทรีย์” มีความไมฟุ้่ งซานเป็
ความเห็นเป็ นบริ วาร (๖) “มนินทรีย์” มีความรู ้แจ้งเป็ นบริ วาร (๗) “โสมนัสสิ นทรีย์” มีความยินดีเป็ นบริ วาร
่ กาลั
ํ งเป็ นไป เป็ นบริ วาร
(๘) “ชีวติ ินทรีย์” มีความเป็ นอธิบดี ในความสื บตอที
ธรรมทังหลายทีเกดิ “ในขณะสกทาคามิมรรค” นอกจากรู ปซึงมีจิตเป็ นสมุฏฐาน เป็ น กุศล ทังหมดนันแล
ล้วนไมมี่ อาสวะ เป็ นธรรมเครื องนําออก เป็ นธรรมเครื องให้ถึงความไมสั่ งสม เป็ นโลกุตระ มีนิพพานเป็ น
อารมณ์ “ในขณะสกทาคามิมรรค” นัน “อัญญินทรีย์” มีอินทรี ย ์ ๘ ประการนี ซึงมีสหชาตธรรมเป็ นบริ วาร มี
ั นบริ วาร มีธรรมทีประกอบกนเป็
ั นบริ วาร เป็ นสหรคต เกดิ
ธรรมอืนๆ เป็ นบริ วาร มีธรรมทีอาศัยกนเป็
่ ั เกยวข้
ี องกนั ประกอบด้วยกนธรรมเหลานั
ั
่ นแล เป็ นอาการและเป็ นบริ วารของ “อัญญินทรีย์” นัน
รวมกน
(๔) สกทาคามิผล
“ในขณะสกทาคามิผล” ด้วยอรรถวา่ “อัญญินทรีย์” ซึงมีอินทรี ย ์ ๘ ประการ ดังนี (๑) “สั ทธินทรีย์” ซึงมี
ความน้อมใจเชือเป็ นบริ วาร (๒) “วิริยนิ ทรีย์” มีการประคองไว้เป็ นบริ วาร (๓) “สตินทรีย์” มีความตังมัน
่ นบริ วาร (๕) “ปัญญินทรีย์” มีความเห็นเป็ นบริ วาร (๖)
เป็ นบริ วาร (๔) “สมาธินทรีย์” มีความไมฟุ้่ งซานเป็
“มนินทรีย์” มีความรู ้แจ้งเป็ นบริ วาร (๗) “โสมนัสสิ นทรีย์” มีความยินดีเป็ นบริ วาร (๘) “ชีวติ นิ ทรีย์” มีความ
่ กาลั
ํ งเป็ นไป เป็ นบริ วาร
เป็ นอธิบดี ในความสื บตอที
ธรรมทังหลายทีเกดิ “ในขณะสกทาคามิผล” ทังหมดนันแล เป็ น อัพยากฤต นอกจากรู ปทีมีจิตเป็ นสมุฏฐาน
ล้วนไมมี่ อาสวะ เป็ นโลกุตระ มีนิพพานเป็ นอารมณ์ “ในขณะสกทาคามิผล” นัน “อัญญินทรีย์” มีอินทรี ย ์ ๘
ั นบริ วาร มีธรรมที
ประการนี ซึงมีสหชาตธรรมเป็ นบริ วาร มีธรรมอืนๆ เป็ นบริ วาร มีธรรมทีอาศัยกนเป็
ั นบริ วาร เป็ นสหรคต เกดรวมกน
ิ ่ ั เกยวข้
ี องกนั ประกอบด้วยกนธรรมเหลานั
ั
่ นแล เป็ นอาการ
ประกอบกนเป็
และเป็ นบริ วารของ “อัญญินทรีย์” นัน
(๕) อนาคามิมรรค
“ในขณะอนาคามิมรรค” ด้วยอรรถวา่ “อัญญินทรีย์” ซึงมีอินทรี ย ์ ๘ ประการ ดังนี (๑) “สั ทธินทรีย์” ซึงมี
ความน้อมใจเชือเป็ นบริ วาร (๒) “วิริยนิ ทรีย์” มีการประคองไว้เป็ นบริ วาร (๓) “สตินทรีย์” มีความตังมัน
่ นบริ วาร (๕) “ปัญญินทรีย์” มีความเห็นเป็ นบริ วาร (๖)
เป็ นบริ วาร (๔) “สมาธินทรีย์” มีความไมฟุ้่ งซานเป็
“มนินทรีย์” มีความรู ้แจ้งเป็ นบริ วาร (๗) “โสมนัสสิ นทรีย์” มีความยินดีเป็ นบริ วาร (๘) “ชีวติ นิ ทรีย์” มีความ
่ กาลั
ํ งเป็ นไป เป็ นบริ วาร
เป็ นอธิบดี ในความสื บตอที
บทความที ๑๐๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – สั มปยุตตธรรมแห่ งโพธิ ปักขิยธรรม – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๒๘

ธรรมทังหลายทีเกดิ “ในขณะอนาคามิมรรค” นอกจากรู ปซึงมีจิตเป็ นสมุฏฐาน เป็ น กุศล ทังหมดนันแล
ล้วนไมมี่ อาสวะ เป็ นธรรมเครื องนําออก เป็ นธรรมเครื องให้ถึงความไมสั่ งสม เป็ นโลกุตระ มีนิพพานเป็ น
อารมณ์ “ในขณะอนาคามิมรรค” นัน “อัญญินทรีย์” มีอินทรี ย ์ ๘ ประการนี ซึงมีสหชาตธรรมเป็ นบริ วาร มี
ั นบริ วาร มีธรรมทีประกอบกนเป็
ั นบริ วาร เป็ นสหรคต เกดิ
ธรรมอืนๆ เป็ นบริ วาร มีธรรมทีอาศัยกนเป็
่ ั เกยวข้
ี องกนั ประกอบด้วยกนธรรมเหลานั
ั
่ นแล เป็ นอาการและเป็ นบริ วารของ “อัญญินทรีย์” นัน
รวมกน
(๖) อนาคามิผล
“ในขณะอนาคามิผล” ด้วยอรรถวา่ “อัญญินทรีย์” ซึงมีอินทรี ย ์ ๘ ประการ ดังนี (๑) “สั ทธินทรีย์” ซึงมีความ
น้อมใจเชือเป็ นบริ วาร (๒) “วิริยนิ ทรีย์” มีการประคองไว้เป็ นบริ วาร (๓) “สตินทรีย์” มีความตังมันเป็ น
่ นบริ วาร (๕) “ปัญญินทรีย์” มีความเห็นเป็ นบริ วาร (๖) “มนิ
บริ วาร (๔) “สมาธินทรีย์” มีความไมฟุ้่ งซานเป็
นทรีย์” มีความรู ้แจ้งเป็ นบริ วาร (๗) “โสมนัสสิ นทรีย์” มีความยินดีเป็ นบริ วาร (๘) “ชีวติ ินทรีย์” มีความเป็ น
่ กาลั
ํ งเป็ นไป เป็ นบริ วาร
อธิบดี ในความสื บตอที
ธรรมทังหลายทีเกดิ “ในขณะอนาคามิผล” ทังหมดนันแล เป็ น อัพยากฤต นอกจากรู ปทีมีจิตเป็ นสมุฏฐาน
ล้วนไมมี่ อาสวะ เป็ นโลกุตระ มีนิพพานเป็ นอารมณ์ “ในขณะอนาคามิผล” นัน “อัญญินทรีย์” มีอินทรี ย ์ ๘
ั นบริ วาร มีธรรมที
ประการนี ซึงมีสหชาตธรรมเป็ นบริ วาร มีธรรมอืนๆ เป็ นบริ วาร มีธรรมทีอาศัยกนเป็
ั นบริ วาร เป็ นสหรคต เกดรวมกน
ิ ่ ั เกยวข้
ี องกนั ประกอบด้วยกนธรรมเหลานั
ั
่ นแล เป็ นอาการ
ประกอบกนเป็
และเป็ นบริ วารของ “อัญญินทรีย์” นัน
(๗) อรหัตมรรค
“ในขณะอรหัตมรรค” ด้วยอรรถวา่ “อัญญินทรีย์” ซึงมีอินทรี ย ์ ๘ ประการ ดังนี (๑) “สั ทธินทรีย์” ซึงมีความ
น้อมใจเชือเป็ นบริ วาร (๒) “วิริยนิ ทรีย์” มีการประคองไว้เป็ นบริ วาร (๓) “สตินทรีย์” มีความตังมันเป็ น
่ นบริ วาร (๕) “ปัญญินทรีย์” มีความเห็นเป็ นบริ วาร (๖) “มนิ
บริ วาร (๔) “สมาธินทรีย์” มีความไมฟุ้่ งซานเป็
นทรีย์” มีความรู ้แจ้งเป็ นบริ วาร (๗) “โสมนัสสิ นทรีย์” มีความยินดีเป็ นบริ วาร (๘) “ชีวติ ินทรีย์” มีความเป็ น
่ กาลั
ํ งเป็ นไป เป็ นบริ วาร
อธิบดี ในความสื บตอที
ธรรมทังหลายทีเกดิ “ในขณะอรหัตมรรค” นอกจากรู ปซึงมีจิตเป็ นสมุฏฐาน เป็ น กุศล ทังหมดนันแล ล้วน
ไมมี่ อาสวะ เป็ นธรรมเครื องนําออก เป็ นธรรมเครื องให้ถึงความไมสั่ งสม เป็ นโลกุตระ มีนิพพานเป็ นอารมณ์
“ในขณะอรหัตมรรค” นัน “อัญญินทรีย์” มีอินทรี ย ์ ๘ ประการนี ซึงมีสหชาตธรรมเป็ นบริ วาร มีธรรมอืนๆ
ั นบริ วาร มีธรรมทีประกอบกนเป็
ั นบริ วาร เป็ นสหรคต เกดรวมกน
ิ ่ ั เกยวข้
ี อง
เป็ นบริ วาร มีธรรมทีอาศัยกนเป็
ั
่ นแล เป็ นอาการและเป็ นบริ วารของ “อัญญินทรีย์” นัน
กนั ประกอบด้วยกนธรรมเหลานั
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(๘) อรหัตผล
[๒๖๒] “ในขณะอรหัตผล” ด้วยอรรถวา่ “อัญญาตาวินทรีย์” ซึงมีอินทรี ย ์ ๘ ประการ ดังนี (๑) “สั ทธินทรีย์”
ซึงมีความน้อมใจเชือเป็ นบริ วาร (๒) “วิริยนิ ทรีย์” มีการประคองไว้เป็ นบริ วาร (๓) “สตินทรีย์” มีความตัง
่ นบริ วาร (๕) “ปัญญินทรีย์” มีความเห็นเป็ นบริ วาร
มันเป็ นบริ วาร (๔) “สมาธินทรีย์” มีความไมฟุ้่ งซานเป็
(๖) “มนินทรีย์” มีความรู ้แจ้งเป็ นบริ วาร (๗) “โสมนัสสินทรีย์” มีความยินดีเป็ นบริ วาร (๘) “ชีวติ นิ ทรีย์” มี
่ กาลั
ํ งเป็ นไป เป็ นบริ วาร
ความเป็ นอธิบดี ในความสื บตอที
ธรรมทังหลายทีเกดิ “ในขณะอรหัตผล” ทังหมดนันแล เป็ น อัพยากฤต นอกจากรู ปทีมีจิตเป็ นสมุฏฐาน ล้วน
ไมมี่ อาสวะ เป็ นโลกุตระ มีนิพพานเป็ นอารมณ์ “ในขณะอรหัตผล” นัน “อัญญาตาวินทรีย์” มีอินทรี ย ์ ๘
ั นบริ วาร มีธรรมที
ประการนี ซึงมีสหชาตธรรมเป็ นบริ วาร มีธรรมอืนๆ เป็ นบริ วาร มีธรรมทีอาศัยกนเป็
ั นบริ วาร เป็ นสหรคต เกดรวมกน
ิ ่ ั เกยวข้
ี องกนั ประกอบด้วยกนธรรมเหลานั
ั
่ นแล เป็ นอาการ
ประกอบกนเป็
และเป็ นบริ วารของ “อัญญาตาวินทรีย์” นัน
่ รวมเป็ น “อาการ ๖๔” ด้วยประการฉะนี
“อินทรีย์ ๘” หมวดเหลานี
ี องกบั “ขันธ์ ๕–นามรปู” หรื อ “อปาทานขั
หมายเหตุ: ให้พิจารณาถึง “อินทรี ย์ ๒๒” ซึงเกยวข้
นธ์ ๕ เป็ น
ุ
ทกข์
ุ ” นันเอง
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่
ในอันดับตอไปนี
เป็ นประเด็นในการทําลายรากเหง้าของอกุศลธรรม [ราคะ–โทสะ–โมหะ] ทังหลายนัน
ํ
่
เป็ นขันตอนของการปฏิ บตั ิ ธรรมที เริ มต้นได้ดีทีสุ ด เพราะจะเป็ นการกาหนดแนวทางปฏิ
บตั ิ ว่ายากงาย
่ ั ่ ทีเรี ยกวา่ “ปฏิปทา ๔” ดังรายละเอียดตอไปนี
่
แตกตางกนอยางไร
“ปฏิปทา ๔” หมายถึง แนวปฏิบัติ–ทางดําเนิน–การปฏิบัติแบบทีเป็ นทางดําเนินให้ ถึงจุดหมาย คือ ความ
หลุดพ้ นหรื อความสิ นอาสวะ ได้แก่
(๑) “ทกฺุ ขา ปฏิปทา ทนฺธาภิ ฺญา” [ปฏิปทาทราม] คือ “ปฏิบตั ิลาํ บาก ทังร้ ูได้ ช้า” เชน่ ผูป้ ฏิบตั ิทีมี
“ราคะ–โทสะ–โมหะ” แรงกล้า ต้องเสวย “ทุกข์ โทมนัส” เนืองจาก “ราคะ–โทสะ–โมหะ” นัน
่ ่ นใจ เชน่ อสุ ภะ เป็ นต้น อีกทังอินทรี ยก์ ออน
็่
อยูเ่ นืองๆ หรื อ เจริ ญกรรมฐานทีมีอารมณ์ไมนาชื
่ า พระจักขุบาลอาจเป็ นตัวอยางในข้
่
จึงบรรลุ “โลกตตรมรรค
” ลาช้
อนีได้
ุ
(๒) “ทกฺุ ขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิ ฺญา” [ปฏิปทาทราม] คือ “ปฏิบตั ิลาํ บาก แต่ รู้ได้ เร็ ว” เชน่ ผูป้ ฏิบตั ิทีมี
“ราคะ–โทสะ–โมหะ” แรงกล้า ต้องเสวย “ทุกข์ โทมนัส” เนืองจาก “ราคะ–โทสะ–โมหะ” นัน
่ า
่ ่ นใจ เชน่ อสุ ภะ เป็ นต้น แตมี่ อินทรี ยแ์ กกล้
อยูเ่ นืองๆ หรื อ เจริ ญกรรมฐานทีมีอารมณ์ไมนาชื
่
จึงบรรลุ “โลกตตรมรรค
” เร็ วไว บาลียกพระมหาโมคคัลลานะเป็ นตัวอยาง
ุ
(๓) “สขา
ุ ปฏิปทา ทนฺธาภิ ฺญา” [ปฏิปทาทราม] คือ “ปฏิบตั ิสบาย แต่ รู้ได้ ช้า” เชน่ ผูป้ ฏิบตั ิทีมี
่
“ราคะ–โทสะ–โมหะ” ไมแรงกล้
า ไมต้่ องเสวย “ทุกข์ โทมนัส” เนืองจาก “ราคะ–โทสะ–โมหะ”
นันเนืองนิตย์ หรื อ เจริ ญสมาธิได้ “ฌาน ๔” อันเป็ นสุ ขประณี ต แตมี่ อินทรี ยอ์ ่อน จึงบรรลุ
่ า
“โลกตตรมรรค
” ลาช้
ุ
(๔) “สขา
ุ ปฏิปทา ขิปฺปาภิ ฺญา” [ปฏิปทาประณี ต] คือ “ปฏิบัติสบาย ทังร้ ูได้ ไว” เชน่ ผูป้ ฏิบตั ิทีมี
่
“ราคะ–โทสะ–โมหะ” ไมแรงกล้
า ไมต้่ องเสวย “ทุกข์ โทมนัส” เนืองจาก “ราคะ–โทสะ–โมหะ”
่ า จึงบรรลุ
นันเนืองนิตย์ หรื อ เจริ ญสมาธิได้ “ฌาน ๔” อันเป็ นสุ ขประณี ต อีกทังมีอินทรี ย์แกกล้
่
“โลกตตรมรรค
” เร็ วไว บาลียกพระสารี บุตรเป็ นตัวอยาง
ุ
ในประการสุ ดท้ายนี ให้พิจารณาถึง “สั มปยตตธรรมทั
งหลายในโพธิปักขิยธรรมทัง ๓๗ ประการ” เพือให้
ุ
ิ
่ กต้องถึง “ขันตอนการตรั สรู้ ” ทีมีลาํ ดับถูกต้อง ทีจะเกดในภู
ิ
่
เกดความเข้
าใจอยางถู
มิแหงภาวน
ากรรมฐาน
ของผูป้ ฏิบตั ิธรรมทังหลายได้จริ ง เพราะฉะนัน “สั มปยตตธรรม
” จึงเป็ นเรื องสําคัญวา่ ผูป้ ฏิบตั ิธรรมจะมี
ุ
่ กขันตอนมากเพียงใด ซึ งจัดอยูใ่ น “วิเวกกถา” อนึ ง กให้
็ พยายามรวมธรรม
ทักษะกระบวนการคิดได้อยางถู
ั นหนึ งเดี ยว โดยธรรมแตล่ ะอยางไมละเมิ
่ ่ ดกนและกน
ั
ั ความปรารภใน
ทังหลายให้เป็ นประชุ มรวมกนเป็
่ าความสําเร็ จผูก้ ระทําได้เช่นนัน ดังรายละเอียดตอไปนี
่
ความเพียรและใช้เหตุผลประกอบด้วยปัญญา ยอมนํ
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ว่ าด้ วย วิเวกกถา
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๒ - หน้าที 780–785 FILE 69)
การเจริญภาวนาในอริยมรรคมีองค์ ๘
ํ งอยางใดอยางหนึ
่
่
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย การงานทีต้องทําด้วยกาลั
ง การงานทังหมดนัน บุคคลต้องอาศัย
่ น ตังอยูบ่ นแผนดิ
่ นจึงทํากนได้
ั การงานทีต้องทําด้วยกาลั
ํ งนี บุคคลยอมทํ
่ าได้ดว้ ยประการอยางนี
่
แผนดิ
่
แม้ฉนั ใด ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้ว ยอมเจริ
ญทําให้มากซึง “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ได้
ฉันนันเหมือนกนั
่
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย กภิ็ กษุอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้ว ยอมเจริ
ญ ทําให้มากซึง “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ได้ ดังนี
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี
่
ยอมเจริ
ญ สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
่
ั อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
ยอมเจริ
ญ สัมมาสังกปปะ
่
ยอมเจริ
ญ สัมมาวาจา อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
่
ั นตะ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
ยอมเจริ
ญ สัมมากมมั
่
ยอมเจริ
ญ สัมมาอาชีวะ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
่
ยอมเจริ
ญ สัมมาวายามะ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
่ เจริ ญ สัมมาสติ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
ยอม
่
ยอมเจริ
ญ สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
่
่ แล
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้ว ยอมเจริ
ญทําให้มาก ซึง “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” อยางนี
่
่ ง พีชคามและภูตคามทังหมดนัน อาศัยแผนดิ
่ น
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย พีชคามและภูตคามเหลาใดเหลาหนึ
่ น ยอมถึ
่ งความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ พีชคามและภูตคามเหลานี
่ ยอมถึ
่ งความเจริ ญงอกงาม
ตังอยูบ่ นแผนดิ
ั
ไพบูลย์ดว้ ยประการฉะนี แม้ฉนั ใด ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุกฉั็ นนันเหมือนกนแลอาศั
ยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้ว
่ งความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ในธรรมทังหลาย
เจริ ญ ทําให้มากซึง “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ยอมถึ
่ คือ พืชจากราก ๑ พืชจากต้น ๑ พืชจากยอด ๑ พืชจากข้อ ๑ พืชจากพืช ๑
[“พีชคาม” หมายถึง “พืช ๕” อยาง
่ ่ ยวสมบูรณ์แล้ว นันคือ “บ้ านของภูต
รวมพืชชือวา่ “พีชคาม” ชือวา่ “ภตคาม
” คือ ความปรากฏแหงหนอเขี
ู
คือเทวดา”]
่ งความเจ
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย กภิ็ กษุอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้ว เจริ ญทําให้มากซึง “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ยอมถึ
ริ งอกงามไพบูลย์ในธรรมทังหลาย [ศีล–สมาธิ–ปัญญา] ดังนี
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ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี
(๑) เจริ ญ สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
ั อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๒) เจริ ญ สัมมาสังกปปะ
(๓) เจริ ญ สัมมาวาจา อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
ั นตะ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๔) เจริ ญ สัมมากมมั
(๕) เจริ ญ สัมมาอาชีวะ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๖) เจริ ญ สัมมาวายามะ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๗) เจริ ญ สัมมาสติ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๘) เจริ ญ สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๑) สัมมาทิฏฐิ มีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสยั ๑๒
ั มีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสยั ๑๒
(๒) สัมมาสังกปปะ
(๓) สัมมาวาจา มีวิเวก ๕ มีวริ าคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสยั ๑๒
ั นตะ มีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสยั ๑๒
(๔) สัมมากมมั
(๕) สัมมาอาชีวะ มีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสยั ๑๒
(๖) สัมมาวายามะ มีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสยั ๑๒
(๗) สัมมาสติ มีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสยั ๑๒
(๘) สัมมาสมาธิ มีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสยั ๑๒
หมายเหตุ:–
ิ นทะ ยอม
่ เป็ นผูเ้ กดความพอใจในธรรมในสวนเบื
ิ
่ องต้น
บทวา่ ฉนฺทชาโต โหติ คือ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
่ องต้น
บทวา่ สทฺธาธิมุตฺโต คือ เป็ นผูน้ อ้ มไปด้วยศรัทธาในสวนเบื
บทวา่ จิตฺตํ จสฺ ส สฺ วาธิฏฺ ฐิ ตํ คือ มีจิตตังมันด้วยดี นันคือ จิตของพระโยคาวจรนันตังมันด้วยดี และมันคง
่ องต้น
ด้วยดีในสวนเบื
่ คือ ฉั นทะ ๑ สัทธา ๑ จิต ๑ ชือวา่ “เป็ นทีอาศัย” [นิสสยะ = นิสสยปัจจัย
ฉะนัน ธรรม ๓ ประการเหลานี
่ เวกอันเกดขึ
ิ นแล้วในสวน
่ เบืองต้น แล้ว
คือ ปั จจัยโดยเป็ นทีอาศัย] เพราะเป็ นทีเข้าไปอาศัยแหงวิ
ั
่ ั ๑๒ คือ “นิสัย ๑๒”
วิวฏั ฏ์ ๓ รอบกบธรรม
๔ คือ วิเวก ๕ วิราคะ ๕ นิโรธ ๕ ความสละ ๕ เทากบ
่ คือ (๑) ปริจจาคโวสสัคคะ [ปลอยด้
่ วยการสละ] คือ การละกเลสด้
ิ วยต
โวสสั คคะ [ความสละ] มี ๒ อยาง
่ ปัสสนา ด้วยสมุจเฉทในขณะแหงมรรค
่
่
ทังคะในขณะแหงวิ
และ (๒) ปักขันทนโวสสัคคะ [ปลอย
่ ] คือ การแลนไปสู
่
่ นิพพานด้วยความน้อมไปสู่ นิพพานนันในขณะแหงวิ
่ ปัสสนา
ด้วยการแลนไป
่
ด้วยการทํานิพพานให้เป็ นอารมณ์ในขณะแหงมรรค

บทความที ๑๐๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – สั มปยุตตธรรมแห่ งโพธิ ปักขิยธรรม – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๓๓

สั มมาทิฏฐิมีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในวิเวก ๕ นี
สัมมาทิฏฐิมีวิเวก ๕ เหลานี
สั มมาทิฏฐิมีวริ าคะ ๕
“วิราคะ ๕” คือ วิกขัมภนวิราคะ–ตทังควิราคะ–สมุจเฉทวิราคะ–ปฏิปัสสัทธิ วิราคะ–นิสสรณวิราคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิราคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิราคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ วิราคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวริ าคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิราคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในวิราคะ ๕
สัมมาทิฏฐิมีวิราคะ ๕ เหลานี
นี
สั มมาทิฏฐิมีนิโรธ ๕
“นิโรธ ๕” คือ วิกขัมภนนิโรธ–ตทังคนิโรธ–สมุจเฉทนิโรธ–ปฏิปัสสัทธิ นิโรธ–นิสสรณนิโรธ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนนิโรธ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคนิโรธ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ นิโรธ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธินิโรธ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณนิโรธ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในนิโรธ ๕ นี
สัมมาทิฏฐิมีนิโรธ ๕ เหลานี

บทความที ๑๐๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – สั มปยุตตธรรมแห่ งโพธิ ปักขิยธรรม – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๓๔

สั มมาทิฏฐิมีความสละ ๕
“โวสสั คคะ ๕” คือ วิกขัมภนโวสสัคคะ–ตทังคโวสสัคคะ–สมุจเฉทโวสสัคคะ–ปฏิปัสสัทธิ โวสสั คคะ–นิสสรณ
โวสสัคคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนโวสสั คคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคโวสสั คคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ โวสสั คคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิโวสสั คคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอร
่ หัตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
นิสสรณโวสสั คคะ ในการดับสลัดออกกเลส
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในความ
สัมมาทิฏฐิมีความสละ ๕ เหลานี
สละ ๕ และ มีนิสยั ๑๒ เหลา่นี
่
ฉะนัน สัมมาทิฏฐิ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
สั มมาสั งกัปปะมีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
ั
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในวิเวก ๕
สัมมาสังกปปะมี
วิเวก ๕ เหลานี
นี
สั มมาสั งกัปปะมีวริ าคะ ๕
“วิราคะ ๕” คือ วิกขัมภนวิราคะ–ตทังควิราคะ–สมุจเฉทวิราคะ–ปฏิปัสสัทธิ วิราคะ–นิสสรณวิราคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิราคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิราคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ วิราคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวริ าคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิราคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
ั
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีใน
สัมมาสังกปปะมี
วิราคะ ๕ เหลานี
วิราคะ ๕ นี
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สั มมาสั งกัปปะมีนิโรธ ๕
“นิโรธ ๕” คือ วิกขัมภนนิโรธ–ตทังคนิโรธ–สมุจเฉทนิโรธ–ปฏิปัสสัทธิ นิโรธ–นิสสรณนิโรธ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนนิโรธ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคนิโรธ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ นิโรธ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธินิโรธ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณนิโรธ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
ั
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในนิโรธ
สัมมาสังกปปะมี
นิโรธ ๕ เหลานี
๕ นี
สั มมาสั งกัปปะมีความสละ ๕
“โวสสั คคะ ๕” คือ วิกขัมภนโวสสัคคะ–ตทังคโวสสัคคะ–สมุจเฉทโวสสัคคะ–ปฏิปัสสัทธิ โวสสั คคะ–นิสสรณ
โวสสัคคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนโวสสั คคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคโวสสั คคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ โวสสั คคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิโวสสั คคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณโวสสั คคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
ั
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ใน
สัมมาสังกปปะมี
ความสละ ๕ เหลานี
ความสละ ๕ และ มีนิสยั ๑๒ เหลา่นี
่
ฉะนัน สัมมาสังกัปปะ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
สั มมาวาจามีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก ๕ นี
สัมมาวาจามีวเิ วก ๕ เหลานี
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สั มมาวาจามีวริ าคะ ๕
“วิราคะ ๕” คือ วิกขัมภนวิราคะ–ตทังควิราคะ–สมุจเฉทวิราคะ–ปฏิปัสสัทธิ วิราคะ–นิสสรณวิราคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิราคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิราคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ วิราคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวริ าคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิราคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในวิราคะ ๕
สัมมาวาจามีวริ าคะ ๕ เหลานี
นี
สั มมาวาจามีนิโรธ ๕
“นิโรธ ๕” คือ วิกขัมภนนิโรธ–ตทังคนิโรธ–สมุจเฉทนิโรธ–ปฏิปัสสัทธิ นิโรธ–นิสสรณนิโรธ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนนิโรธ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคนิโรธ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ นิโรธ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธินิโรธ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณนิโรธ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในนิโรธ ๕ นี
สัมมาวาจามีนิโรธ ๕ เหลานี
สั มมาวาจามีความสละ ๕
“โวสสั คคะ ๕” คือ วิกขัมภนโวสสัคคะ–ตทังคโวสสัคคะ–สมุจเฉทโวสสัคคะ–ปฏิปัสสัทธิ โวสสั คคะ–นิสสรณ
โวสสัคคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนโวสสั คคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคโวสสัคคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ โวสสั คคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิโวสสั คคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณโวสสัคคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในความ
สัมมาวาจามีความสละ ๕ เหลานี
สละ ๕ และ มีนิสยั ๑๒ เหลา่นี
่
ฉะนัน สัมมาวาจา มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
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สั มมากัมมันตะมีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
ั นตะมีวิเวก ๕ เหลานี
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในวิเวก ๕
สัมมากมมั
นี
สั มมากัมมันตะมีวริ าคะ ๕
“วิราคะ ๕” คือ วิกขัมภนวิราคะ–ตทังควิราคะ–สมุจเฉทวิราคะ–ปฏิปัสสัทธิ วิราคะ–นิสสรณวิราคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิราคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิราคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ วิราคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวริ าคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิราคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
ั นตะมีวิราคะ ๕ เหลานี
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ใน
สัมมากมมั
วิราคะ ๕ นี
สั มมากัมมันตะมีนิโรธ ๕
“นิโรธ ๕” คือ วิกขัมภนนิโรธ–ตทังคนิโรธ–สมุจเฉทนิโรธ–ปฏิปัสสัทธิ นิโรธ–นิสสรณนิโรธ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนนิโรธ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคนิโรธ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ นิโรธ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธินิโรธ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณนิโรธ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
ั นตะมีนิโรธ ๕ เหลานี
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในนิโรธ
สัมมากมมั
๕ นี
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สั มมากัมมันตะมีความสละ ๕
“โวสสั คคะ ๕” คือ วิกขัมภนโวสสัคคะ–ตทังคโวสสัคคะ–สมุจเฉทโวสสัคคะ–ปฏิปัสสัทธิ โวสสั คคะ–นิสสรณ
โวสสัคคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนโวสสั คคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคโวสสั คคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ โวสสั คคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิโวสสั คคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณโวสสั คคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
ั นตะมีความสละ ๕ เหลานี
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ใน
สัมมากมมั
ความสละ ๕ และ มีนิสยั ๑๒ เหลา่นี
่
ฉะนัน สัมมากัมมันตะ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
สั มมาอาชีวะมีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในวิเวก ๕ นี
สัมมาอาชีวะมีวิเวก ๕ เหลานี
สั มมาอาชีวะมีวริ าคะ ๕
“วิราคะ ๕” คือ วิกขัมภนวิราคะ–ตทังควิราคะ–สมุจเฉทวิราคะ–ปฏิปัสสัทธิ วิราคะ–นิสสรณวิราคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิราคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิราคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ วิราคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวริ าคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิราคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี
สัมมาอาชีวะมีวิราคะ ๕ เหลานี
ในวิราคะ ๕ นี
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สั มมาอาชีวะมีนิโรธ ๕
“นิโรธ ๕” คือ วิกขัมภนนิโรธ–ตทังคนิโรธ–สมุจเฉทนิโรธ–ปฏิปัสสัทธิ นิโรธ–นิสสรณนิโรธ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนนิโรธ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคนิโรธ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ นิโรธ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธินิโรธ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณนิโรธ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในนิโรธ ๕
สัมมาอาชีวะมีนิโรธ ๕ เหลานี
นี
สั มมาอาชีวะมีความสละ ๕
“โวสสั คคะ ๕” คือ วิกขัมภนโวสสัคคะ–ตทังคโวสสัคคะ–สมุจเฉทโวสสัคคะ–ปฏิปัสสัทธิ โวสสั คคะ–นิสสรณ
โวสสัคคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนโวสสั คคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคโวสสั คคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ โวสสั คคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิโวสสั คคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณโวสสั คคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ใน
สัมมาอาชีวะมีความสละ ๕ เหลานี
ความสละ ๕ และ มีนิสยั ๑๒ เหลา่นี
่
ฉะนัน สัมมาอาชีวะ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
สั มมาวายามะมีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในวิเวก ๕
สัมมาวายามะมีวิเวก ๕ เหลานี
นี
บทความที ๑๐๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – สั มปยุตตธรรมแห่ งโพธิ ปักขิยธรรม – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๔๐

สั มมาวายามะมีวริ าคะ ๕
“วิราคะ ๕” คือ วิกขัมภนวิราคะ–ตทังควิราคะ–สมุจเฉทวิราคะ–ปฏิปัสสัทธิ วิราคะ–นิสสรณวิราคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิราคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิราคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ วิราคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวริ าคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิราคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในวิราคะ
สัมมาวายามะมีวิราคะ ๕ เหลานี
๕ นี
สั มมาวายามะมีนิโรธ ๕
“นิโรธ ๕” คือ วิกขัมภนนิโรธ–ตทังคนิโรธ–สมุจเฉทนิโรธ–ปฏิปัสสัทธิ นิโรธ–นิสสรณนิโรธ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนนิโรธ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคนิโรธ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเ
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ ฉทนิโรธ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธินิโรธ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณนิโรธ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในนิโรธ
สัมมาวายามะมีนิโรธ ๕ เหลานี
๕ นี
สั มมาวายามะมีความสละ ๕
“โวสสั คคะ ๕” คือ วิกขัมภนโวสสัคคะ–ตทังคโวสสัคคะ–สมุจเฉทโวสสัคคะ–ปฏิปัสสัทธิ โวสสั คคะ–นิสสรณ
โวสสัคคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนโวสสั คคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคโวสสัคคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ โวสสั คคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิโวสสั คคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณโวสสัคคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ใน
สัมมาวายามะมีความสละ ๕ เหลานี
ความสละ ๕ มีนิสยั ๑๒ เหลา่นี
่
ฉะนัน สัมมาวายามะ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
บทความที ๑๐๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – สั มปยุตตธรรมแห่ งโพธิ ปักขิยธรรม – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๔๑

สั มมาสติมีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในวิเวก ๕ นี
สัมมาสติมีวิเวก ๕ เหลานี
สั มมาสติมีวริ าคะ ๕
“วิราคะ ๕” คือ วิกขัมภนวิราคะ–ตทังควิราคะ–สมุจเฉทวิราคะ–ปฏิปัสสัทธิ วิราคะ–นิสสรณวิราคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิราคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิราคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ วิราคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวริ าคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิราคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในวิราคะ ๕ นี
สัมมาสติมีวิราคะ ๕ เหลานี
สั มมาสติมีนิโรธ ๕
“นิโรธ ๕” คือ วิกขัมภนนิโรธ–ตทังคนิโรธ–สมุจเฉทนิโรธ–ปฏิปัสสัทธิ นิโรธ–นิสสรณนิโรธ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนนิโรธ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคนิโรธ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ นิโรธ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธินิโรธ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณนิโรธ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในนิโรธ ๕ นี
สัมมาสติมีนิโรธ ๕ เหลานี

บทความที ๑๐๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – สั มปยุตตธรรมแห่ งโพธิ ปักขิยธรรม – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๔๒

สั มมาสติมีความสละ ๕
“โวสสั คคะ ๕” คือ วิกขัมภนโวสสัคคะ–ตทังคโวสสัคคะ–สมุจเฉทโวสสัคคะ–ปฏิปัสสัทธิ โวสสั คคะ–นิสสรณ
โวสสัคคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนโวสสั คคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคโวสสั คคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ โวสสั คคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิโวสสั คคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณโวสสัคคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในความ
สัมมาสติมีความสละ ๕ เหลานี
สละ ๕ มีนิสยั ๑๒ นี
่
ฉะนัน สัมมาสติ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
สั มมาสมาธิมีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนๆ
ั โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในวิเวก ๕ นี
สัมมาสมาธิมีวิเวก ๕ เหลานี
สั มมาสมาธิมีวริ าคะ ๕
“วิราคะ ๕” คือ วิกขัมภนวิราคะ–ตทังควิราคะ–สมุจเฉทวิราคะ–ปฏิปัสสัทธิ วิราคะ–นิสสรณวิราคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิราคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิราคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ วิราคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวริ าคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิราคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในวิราคะ ๕
สัมมาสมาธิมีวิราคะ ๕ เหลานี
นี
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สั มมาสมาธิมีนิโรธ ๕
“นิโรธ ๕” คือ วิกขัมภนนิโรธ–ตทังคนิโรธ–สมุจเฉทนิโรธ–ปฏิปัสสัทธิ นิโรธ–นิสสรณนิโรธ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนนิโรธ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคนิโรธ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ นิโรธ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธินิโรธ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณนิโรธ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในนิโรธ ๕
สัมมาสมาธิมีนิโรธ ๕ เหลานี
นี
สั มมาสมาธิมีความสละ ๕
“โวสสั คคะ ๕” คือ วิกขัมภนโวสสัคคะ–ตทังคโวสสัคคะ–สมุจเฉทโวสสัคคะ–ปฏิปัสสัทธิ โวสสั คคะ–นิสสรณ
โวสสัคคะ
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนโวสสั คคะ ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังคโวสสัคคะ ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉท
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ โวสสั คคะ ในการดับดัดออกกเลสโดย
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิโวสสั คคะ ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณโวสสั คคะ ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดี ในความ
สัมมาสมาธิมีความสละ ๕ เหลานี
่
สละ ๕ มีนิสยั ๑๒ เหลานี
่
ฉะนัน สัมมาสมาธิ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
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การเจริญภาวนาในอินทรีย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗
ํ ง อยางใดอยางหนึ
่
่
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย การงานทีต้องทําด้วยกาลั
ง การงานทังหมดนัน บุคคลต้องอาศัย
่ น ตังอยูบ่ นแผนดิ
่ นจึงทํากนได้
ั การงานทีต้องทําด้วยกาลั
ํ งนี บุคคลยอมทํ
่ าได้ดว้ ยประการฉะนี
แผนดิ
่
แม้ ฉันใด ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้ว ยอมเจริ
ญทําให้มากซึง โพชฌงค์ ๗ ได้ ฉันนัน
่ งความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ในธรรมทังหลาย
เหมือนกัน ภิกษุเจริ ญ ทําให้มากซึง โพชฌงค์ ๗ อยู่ ยอมถึ
่
แม้ ฉันใด ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้ว ยอมเจริ
ญทําให้มากซึง พละ ๕ ได้ ฉันนัน
่ งความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ในธรรมทังหลาย
เหมือนกัน ภิกษุเจริ ญ ทําให้มากซึง พละ ๕ อยู่ ยอมถึ
่
แม้ ฉันใด ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้ว ยอมเจริ
ญทําให้มากซึง อินทรี ย ์ ๕ ได้ ฉันนัน
่ งความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ในธรรมทังหลาย
เหมือนกัน ภิกษุเจริ ญ ทําให้มากซึง อินทรี ย ์ ๕ อยู่ ยอมถึ
การเจริญภาวนาโพธิปักขิยธรรมโดยอินทรีย์ ๕
่
่ ง พืชคามและภูตคามทังหมดนัน อาศัยแผนดิ
่ น
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย พืชคามและภูตคามเหลาใดเหลาหนึ
่ น ยอมถึ
่ งความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ พืชคามและภูตคามเหลานั
่ น ยอมถึ
่ งความเจริ ญงอกงาม
ตังอยูบ่ นแผนดิ
ไพบูลย์ ด้วยประการฉะนี
แม้ ฉันใด ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุกฉั็ นนันเหมือนกนั แลอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้วเจริ ญ ทําให้มากอยูซ่ ึง
่ งความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ในธรรมทังหลาย
อินทรี ย ์ ๕ ยอมถึ
่ งความเจริ ญงอก
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย กภิ็ กษุอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้ว เจริ ญทําให้มากซึง อินทรี ย ์ ๕ ยอมถึ
งามไพบูลย์ในธรรมทังหลาย ดังนี
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี
(๑) เจริ ญ สัทธินทรี ย ์ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๒) เจริ ญ วิริยนิ ทรี ย ์ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๓) เจริ ญ สตินทรี ย ์ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๔) เจริ ญ สมาธินทรี ย ์ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๕) เจริ ญ ปั ญญินทรี ย ์ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน

บทความที ๑๐๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – สั มปยุตตธรรมแห่ งโพธิ ปักขิยธรรม – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๔๕

(๑) สัทธินทรี ย ์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๒) วิริยนิ ทรี ย ์ มีวิเวก ๕–มีวริ าคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๓) สตินทรี ย ์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๔) สมาธินทรี ย ์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๕) ปั ญญินทรี ย ์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
สั ทธินทรีย์มีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก ๕ นี
สัทธินทรี ยม์ ีวิเวก ๕ เหลานี
่
ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั สัทธินทรี ย ์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
ด้วย
วิริยนิ ทรีย์มีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ สโดยผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเล
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก ๕ นี
วิริยนิ ทรี ยม์ ีวิเวก ๕ เหลานี
่
ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั วิริยนิ ทรี ย ์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
ด้วย
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สตินทรีย์มีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก ๕ นี
สตินทรี ยม์ ีวิเวก ๕ เหลานี
่
ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั สตินทรี ย ์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
ด้วย
สมาธินทรีย์มวี เิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก ๕ นี
สมาธินทรี ยม์ ีวิเวก ๕ เหลานี
่
ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั สมาธินทรี ย ์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
ด้วย
ปัญญินทรีย์มีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก ๕ นี
ปั ญญินทรี ยม์ ีวิเวก ๕ เหลานี
่
ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั ปัญญินทรี ย ์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
ด้วย
บทความที ๑๐๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – สั มปยุตตธรรมแห่ งโพธิ ปักขิยธรรม – นิธี ศิริพัฒน์
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การเจริญภาวนาโพธิปักขิยธรรมโดยพละ ๕
่
่ ง พืชคามและภูตคามทังหมดนัน อาศัยแผนดิ
่ น
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย พืชคามและภูตคามเหลาใดเหลาหนึ
่ น ยอมถึ
่ งความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ พืชคามและภูตคามเหลานั
่ น ยอมถึ
่ งความเจริ ญงอกงาม
ตังอยูบ่ นแผนดิ
ไพบูลย์ ด้วยประการฉะนี
แม้ ฉันใด ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุกฉั็ นนันเหมือนกนั แลอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้วเจริ ญ ทําให้มากอยูซ่ ึง
่ งความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ในธรรมทังหลาย
พละ ๕ ยอมถึ
่ งความเจริ ญงอกงาม
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย กภิ็ กษุอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้ว เจริ ญทําให้มากซึง พละ ๕ ยอมถึ
ไพบูลย์ในธรรมทังหลาย ดังนี
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี
(๑) เจริ ญ สัทธาพละ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๒) เจริ ญ วิริยพละ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๓) เจริ ญ สติพละ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๔) เจริ ญ สมาธิพละ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๕) เจริ ญ ปั ญญาพละ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๑) สัทธาพละ มีวิเวก ๕–มีวริ าคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๒) วิริยพละ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๓) สติพละ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๔) สมาธิพละ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๕) ปั ญญาพละ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
สั ทธาพละมีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก ๕ นี
สัทธาพละมีวิเวก ๕ เหลานี
่
ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั สัทธาพละ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
ด้วย
บทความที ๑๐๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – สั มปยุตตธรรมแห่ งโพธิ ปักขิยธรรม – นิธี ศิริพัฒน์
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วิริยพละมีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก ๕ นี
วิริยพละมีวิเวก ๕ เหลานี
่ ด้วย
ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั วิริยพละ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
สติพละมีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก ๕ นี
สติพละมีวิเวก ๕ เหลานี
่ ด้วย
ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั สติพละ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
สมาธิพละมีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก ๕ นี
สมาธิพละมีวิเวก ๕ เหลานี
่
ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั สมาธิพละ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
ด้วย

บทความที ๑๐๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – สั มปยุตตธรรมแห่ งโพธิ ปักขิยธรรม – นิธี ศิริพัฒน์
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ปัญญาพละมีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก ๕ นี
ปั ญญาพละมีวเิ วก ๕ เหลานี
่
ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั ปัญญาพละ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
ด้วย
การเจริญภาวนาโพธิปักขิยธรรมโดยโพชฌงค์ ๗
่
่ ง พืชคามและภูตคามทังหมดนัน อาศัยแผนดิ
่ น
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย พืชคามและภูตคามเหลาใดเหลาหนึ
่ น ยอมถึ
่ งความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ พืชคามและภูตคามเหลานั
่ น ยอมถึ
่ งความเจริ ญงอกงาม
ตังอยูบ่ นแผนดิ
ไพบูลย์ ด้วยประการฉะนี
แม้ ฉันใด ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุกฉั็ นนันเหมือนกนั แลอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้วเจริ ญ ทําให้มากอยูซ่ ึง
่ งความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ในธรรมทังหลาย
โพชฌงค์ ๗ ยอมถึ
่ งความเจริ ญงอก
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย กภิ็ กษุอาศัยศีล ตังอยูใ่ นศีลแล้ว เจริ ญทําให้มากซึง โพชฌงค์ ๗ ยอมถึ
งามไพบูลย์ในธรรมทังหลาย ดังนี
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี
(๑) เจริ ญ สติสมั โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๒) เจริ ญ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๓) เจริ ญ วิริยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๔) เจริ ญ ปี ติสมั โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๕) เจริ ญ ปัสสัทธิสมั โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๖) เจริ ญ สมาธิสมั โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
(๗) เจริ ญ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก–อาศัยวิราคะ–อาศัยนิโรธ–น้อมไปในความสละ เพือพระนิพพาน
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(๑) สติสมั โพชฌงค์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๒) ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๓) วิริยสัมโพชฌงค์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๔) ปี ติสมั โพชฌงค์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๕) ปัสสัทธิสมั โพชฌงค์ มีวเิ วก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๖) สมาธิสมั โพชฌงค์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
(๗) อุเบกขาสัมโพชฌงค์ มีวเิ วก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสยั ๑๒
สติสัมโพชฌงค์ มีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก
สติสมั โพชฌงค์มีวิเวก ๕ เหลานี
๕ นี ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั สติสมั โพชฌงค์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย
่ ด้วย
๑๒ เหลานี
ธัมมวิจยสั มโพชฌงค์ มีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีใน
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์มีวิเวก ๕ เหลานี
วิเวก ๕ นี ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ
่ ด้วย
๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
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วิริยสั มโพชฌงค์ มีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก
วิริยสัมโพชฌงค์มีวิเวก ๕ เหลานี
๕ นี ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั วิริยสัมโพชฌงค์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย
่ ด้วย
๑๒ เหลานี
ปี ติสัมโพชฌงค์ มีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก
ปี ติสมั โพชฌงค์มีวิเวก ๕ เหลานี
๕ นี ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั ปี ติสมั โพชฌงค์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย
่ ด้วย
๑๒ เหลานี
ปัสสั ทธิสัมโพชฌงค์ มีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีใน
ปั สสัทธิสมั โพชฌงค์มีวิเวก ๕ เหลานี
วิเวก ๕ นี ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั ปั สสัทธิสมั โพชฌงค์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ
่ ด้วย
๕–มีนิสัย ๑๒ เหลานี
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สมาธิสัมโพชฌงค์ มีวเิ วก ๕
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีในวิเวก
สมาธิสมั โพชฌงค์มีวิเวก ๕ เหลานี
๕ นี ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั สมาธิสมั โพชฌงค์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–มีนิสัย
่ ด้วย
๑๒ เหลานี
อเบกขาสั
มโพชฌงค์ มีวเิ วก ๕
ุ
“วิเวก ๕” คือ วิกขัมภนวิเวก–ตทังควิเวก–สมุจเฉทวิเวก–ปฏิปัสสัทธิ วิเวก–นิสสรณวิเวก
่ วรณ์ของผูเ้ จริ ญถึงปฐมฌานขึนไป ๑
วิกขัมภนวิเวก ในการดับขมนิ
ิ ๑
ตทังควิเวก ในการดับละทิฏฐิดว้ ยองค์นนั ๆ โดยผูเ้ จริ ญสมาธิอนั มีส่ วนในการทําลายกเลส
ิ
สมจเฉทวิ
เวก ในการดับดัดออกกเลสโดย
ผูเ้ จริ ญโลกุตรมรรคอันให้ถึงความสิ นไป ๑
ุ
ิ ขณะโลกุตตรผล ๑
ปฏิปัสสั ทธิวเิ วก ในการดับสงบระงับกเลส
ิ เป็ นนิโรธแหงอรหั
่
นิสสรณวิเวก ในการดับสลัดออกกเลส
ตตผลวิมุตติ คือ นิพพาน ๑
่ ภิกษุเป็ นผูเ้ กดฉั
ิ นทะ น้อมใจไปด้วยศรัทธา และมีจิตตังมันด้วยดีใน
อุเบกขาสัมโพชฌงค์มีวิเวก ๕ เหลานี
วิเวก ๕ นี ฉะนัน ในทํานองเดียวกนั อุเบกขาสัมโพชฌงค์ มีวิเวก ๕–มีวิราคะ ๕–มีนิโรธ ๕–มีความสละ ๕–
่ ด้วย
มีนิสัย ๑๒ เหลานี
จบ ว่ าด้ วยวิเวกกถา ----------

่
็ ให้พิจารณาถึง “ยคนั
ี องระหวาง
่ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗”
อยางไรกตาม
ุ ทธวรรค ธรรมจักกกถา” อันเกยวข้
กบั “จักขุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” อันเป็ น “สั มปยตตธรรม
” ทีนอกเหนื อจาก “วิเวกกถา” ซึงทําให้
ุ
ํ งของตน ดังนี
ผูป้ ฏิบตั ิธรรมสามารถบรรลุธรรมวิเศษได้ ตามกาลั
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ยคนั
ุ ทธวรรค ธรรมจักกกถา
ว่ าด้ วย ธรรมจักร
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๒ - หน้าที 588 -594 FILE 69)
่ :–
[๖๑๔] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอยางนี
สมัยหนึง พระผูม้ ีพระภาคเจ้าประทับอยูท่ ีป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้พระนครพาราณสี ฯลฯ เพราะเหตุดงั นี
่ ระโกณฑัญญะ จึงมีชือวา่ “อัญญาโกณฑัญญะ” ดังนี
นัน ทานพ
่ ่ นี “ทกขอริ
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยฟั
่ งมากอนวา
ยสั จจ์ –
“จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
ุ
ิ นเพราะ
ทกสมทั
ุ ุ ยอริยสั จจ์ –ทกขนิ
ุ โรธอริยสั จจ์ –ทกขนิ
ุ โรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ ” คําวา่ “แสงสว่ าง” เกดขึ
อรรถวา่ “สว่ างไสว”
(๑) “จักษุ” เป็ นธรรม ความเห็น เป็ นอรรถ (๒) “ญาณ” เป็ นธรรม ความร้ ู เป็ นอรรถ (๓) “ปัญญา” เป็ นธรรม
ความร้ ูทวั เป็ นอรรถ (๔) “วิชชา” เป็ นอรรถ ความแทงตลอด เป็ นธรรม (๕) “แสงสว่ าง”เป็ นธรรม ความ
่ กข์ เป็ นทีตังแหงสั
่ จจะ มีสจั จะเป็ น
สว่ างไสว เป็ นอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี เป็ นทีตังแหงทุ
อารมณ์ มีสจั จะเป็ นโคจร สงเคราะห์เข้าในสัจจะ นับเนืองในสัจจะ เข้ามาประชุมในสัจจะ ตังอยูใ่ นสัจจะ
ประดิษฐานอยูใ่ นสัจจะ
่
่
[๖๑๕] ชือวาธรรมจั
กร ในคําวา่ “ธมฺมจกฺก”ํ นี เพราะอรรถวากระไร
ชือวา่ “ธรรมจักร” เพราะอรรถวา่ พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงให้ธรรมและจักรเป็ นไป ทรงให้จกั รและธรรม
เป็ นไป ทรงให้จกั รเป็ นไปโดยธรรม ทรงให้จกั รเป็ นไปโดย (๑) การประพฤติ เป็ นธรรม ทรง ดํารง อยูใ่ น
ธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๒) ประดิษฐาน อยูใ่ นธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงให้ประชาชนประดิษฐานอยูใ่ น
ธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๓) ความชํานาญ ในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงยังประชาชนให้บรรลุถึง
ความชํานาญในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๔) ความยอดเยียม ในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงให้
ประชาชนให้บรรลุถึงความยอดเยียมในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๕) ความแกล้ วกล้ า ในธรรมให้
จักรเป็ นไป ทรงให้ประชาชนบรรลุถึงความแกล้วกล้าในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๖) สักการะ ธรรมให้จกั ร
เป็ นไป ทรงเคารพธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๗) นับถือธรรม ให้จกั รเป็ นไป ทรง (๘) บูชา ธรรมให้จกั ร
เป็ นไป ทรง (๙) นอบน้ อม ธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๑๐) มีธรรมเป็ นธง ให้จกั รเป็ นไป ทรง (๑๑) มีธรรม
่ จกั รเป็ นไป ชือวา่ “ธรรมจักร” เพราะอรรถวา่ กธรรมจั
็
เป็ นยอด ให้จกั รเป็ นไป ทรงมีธรรมเป็ นใหญให้
กร
นันแล
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่
สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรื อ ใครๆ ในโลก ให้เป็ นไปไมได้
ชือวา่ “ธรรมจักร” เพราะอรรถวา่
[อินทรี ย ์ ๕]
“สั ทธินทรีย์” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“วิริยนิ ทรีย์” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“สตินทรีย์” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“สมาธินทรีย์” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“ปัญญินทรีย์” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
[พละ ๕]
“สั ทธาพละ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“วิริยพละ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“สติพละ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“สมาธิพละ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“ปัญญาพละ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
[โพชฌงค์ ๗]
“สติสัมโพชฌงค์ ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“ธัมมวิจยสั มโพชฌงค์ ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“วิริยสั มโพชฌงค์ ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“ปี ติสัมโพชฌงค์ ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“ปัสสั ทธิสัมโพชฌงค์ ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“สมาธิสัมโพชฌงค์” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“อเบกขาสั
มโพชฌงค์ ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
ุ
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[มรรคมีองค์ ๘]
“สั มมาทิฏฐิ ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“สั มมาสั งกัปปะ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“สั มมาวาจา” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“สั มมากัมมันตะ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“สั มมาอาชีวะ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“สั มมาวายามะ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“สั มมาสติ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
“สั มมาสมาธิ” เป็ นธรรม ทรงให้ธรรมนันเป็ นไป
[ปั จจเวกขณญาณ = ปั ญญาในการพิจารณาเห็นธรรมทีเข้ามาประชุมในขณะนัน]
่ นใหญ่
“อินทรีย์” [อินทรี ย ์ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ ่ นไหว
“พละ” [พละ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมหวั
่ าออก
“สั มโพชฌงค์” [โพชฌงค์ ๗] เป็ นธรรมเพราะอรรถวานํ
่ นเหตุ
“มรรค” [มรรคมีองค์ ๘] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ งมัน
“สติปัฏฐาน” [สติปัฏฐาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ งไว้
“สั มมัปปธาน” [สัมมัปปธาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ สาํ เร็ จ
“อิทธิบาท” [อธิบาท ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาให้
่ นของแท้
“สั จจะ” [อริ ยสัจจ์ ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ ่ งซาน
่
“สมถะ” [สมถภาวนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมฟุ้
่ จารณาเห็น
“วิปัสสนา” [วิปัสสนาภาวนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาพิ
่ กิจเป็ นอันเดียวกนั
“สมถวิปัสสนา” [สมถะและวิปัสสนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวามี
่ ่่ ิ ั
“ธรรมทีเป็ นคู่” [ปั สสัทธิยคุ ฬาทิ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมลวงเกนกน
่ ารวม
“สี ลวิสุ ทธิ” [อธิสีลสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาสํ
่ ่ งซาน
่
“จิตตวิสุ ทธิ” [อธิจิตตสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมฟุ้
่ น
“ทิฏฐิวสิ ุ ทธิ” [อธิปัญญาสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเห็
่ น
“วิโมกข์ ” [วิโมกข์ ๓] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาพ้
่
“วิชชา” [วิชชา ๓] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาแทงตลอด
่ ดพ้นปลอยวาง
่
“วิมุตติ” [วิมุตติ ๒] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาหลุ
่ ดขาด
“ญาณในความสิ นไป” [วิราคะ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ บ
“ญาณในความไม่ เกิดขึน” [นิโรธ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาระงั
่ นมูล
“ฉันทะ” [ศรัทธา ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
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่ นสมุฏฐาน
“มนสิ การ” [โยนิโสมนสิ การ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีรวม
“ผัสสะ” [ผัสสะ ๖] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีประชุม
“เวทนา” [เวทนา ๖] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นประธาน
“สมาธิ” [รู ปฌาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นใหญ่
“สติ” [สติปัฏฐาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ งกวาธรรมนั
่
“ปัญญา” [สัมมาทิฏฐิ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวายิ
นๆ
่
่ นแกนสาร
“วิมุตติ” [วิมุตติ ๕–อรหันต์วิมุตติสุข] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีสุ ด ทรงให้ธรรมนันๆ
“นิพพานอันหยังลงในอมตะเป็ นธรรม” [นิพพาน ๒] เพราะอรรถวาเป็
เป็ นไป
[พิจารณาอริ ยสัจจ์ ๔]
่ ่ ก็ (๑)
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
[๖๑๖] “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอนวา
ํ
ํ
“ทุกขอริ ยสัจจ์ ” นีนนั ควรกาหนดรู
้ (๒) “ทุกสมุทัยอริ ยสัจจ์ ” นีนนั ควรกาหนดรู
้ (๓) “ทุกขนิโรธอริ ยสัจจ์ ”
ํ
นีนนั ควรกาหนดรู
้ (๔) “ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริ ยสัจจ์ ” นีนนั ควรกําหนดร้ ู ก็ (๑) “ทุกขอริ ยสัจจ์ ” นีนนั
ํ
ํ
ํ
ควรกาหนดรู
้ (๒) “ทุกสมุทัยอริ ยสัจจ์ ” นีนนั ควรกาหนดรู
้ (๓) “ทุกขนิโรธอริ ยสัจจ์ ” นีนนั ควรกาหนดรู
้
(๔) “ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริ ยสัจจ์ ” นีนนั เรากําหนดร้ ูแล้ ว
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
(๓) คําวา่
(๒) คําวา่ “ญาณ” เกดขึ
(๑) คําวา่ “จักษุ” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
(๕) คําวา่ “แสงสว่ าง”
(๔) คําวา่ “วิชชา” เกดขึ
“ปัญญา” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ รู้ (๓) คําวา่ “ปัญญา”
ิ นเพราะอรรถวา่ เห็น (๒) คําวา่ “ญาณ” เกดขึ
(๑) คําวา่ “จักษุ” เกดขึ
ิ น
ิ นเพราะอรรถวา่ แทงตลอด (๕) คําวา่ “แสงสว่ าง” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ รู้ ทัว (๔) คําวา่ “วิชชา” เกดขึ
เกดขึ
เพราะอรรถวา่ สว่ างไสว
(๑) “จักษุ” เป็ นธรรม ความเห็น เป็ นอรรถ (๒) “ญาณ” เป็ นธรรม ความร้ ู เป็ นอรรถ (๓) “ปัญญา” เป็ นธรรม
ความร้ ูทวั เป็ นอรรถ (๔) “วิชชา” เป็ นอรรถ ความแทงตลอด เป็ นธรรม (๕) “แสงสว่ าง”เป็ นธรรม ความ
่ กข์–ทกขอริ
สว่ างไสว เป็ นอรรถ ธรรม ๕ ประการนี อรรถ ๕ ประการนี (๑) เป็ นทีตังแหงทุ
ยสัจจ์ [ทุกขสัจจ์]
ุ
่ ทยั –ทกขสมทั
่ โรธ–ทกขนิ
(๒) เป็ นทีตังแหงสมุ
ุ
ุ ยอริ ยสัจจ์ [สมุทยั สัจจ์] (๓) เป็ นทีตังแหงนิ
ุ โรธอริ ยสัจจ์
่
[นิโรธสัจจ์] (๔) เป็ นทีตังแหงมรรค
–ทกขนิ
ุ โรธคามินีปฏิปทาอริ ยสัจจ์ [มรรคสัจจ์] ประดิษฐานอยูใ่ นสัจจะ–
อริ ยสัจจ์ ๔
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่
ชือวา่ “ธรรมจักร” ในคําว่า “ธมฺมจกฺก”ํ นี เพราะอรรถวากระไร
ชือวา่ “ธรรมจักร” เพราะอรรถวา่ พระผูม้ ีพระภาคทรงให้ธรรมและจักรเป็ นไป ทรงให้จกั รและธรรมเป็ นไป
ทรงให้จกั รเป็ นไปโดยธรรม ทรงให้จกั รเป็ นไปโดย (๑) การประพฤติ เป็ นธรรม ทรง ดํารง อยูใ่ นธรรมให้
จักรเป็ นไป ทรง (๒) ประดิษฐาน อยูใ่ นธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงให้ประชาชนประดิษฐานอยูใ่ นธรรมให้
จักรเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๓) ความชํานาญ ในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงยังประชาชนให้บรรลุถึงความ
ชํานาญในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๔) ความยอดเยียม ในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงให้ประชาชน
ให้บรรลุถึงความยอดเยียมในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๕) ความแกล้ วกล้ า ในธรรมให้จกั รเป็ นไป
ทรงให้ประชาชนบรรลุถึงความแกล้วกล้าในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๖) สักการะ ธรรมให้จกั รเป็ นไป
ทรงเคารพธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๗) นับถือธรรม ให้จกั รเป็ นไป ทรง (๘) บูชา ธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง
(๙) นอบน้ อม ธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๑๐) มีธรรมเป็ นธง ให้จกั รเป็ นไป ทรง (๑๑) มีธรรมเป็ นยอด ให้
่ จกั รเป็ นไป และ ชือวา่ “ธรรมจักร” เพราะอรรถวา่:
จักรเป็ นไป ทรงมีธรรมเป็ นใหญให้
่ นใหญ่
“อินทรีย์” [อินทรี ย ์ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ ่ นไหว
“พละ” [พละ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมหวั
่ าออก
“สั มโพชฌงค์” [โพชฌงค์ ๗] เป็ นธรรมเพราะอรรถวานํ
่ นเหตุ
“มรรค” [มรรคมีองค์ ๘] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ งมัน
“สติปัฏฐาน” [สติปัฏฐาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ งไว้
“สั มมัปปธาน” [สัมมัปปธาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ สาํ เร็ จ
“อิทธิบาท” [อธิบาท ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาให้
่ นของแท้
“สั จจะ” [อริ ยสัจจ์ ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ ่ งซาน
่
“สมถะ” [สมถภาวนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมฟุ้
่ จารณาเห็น
“วิปัสสนา” [วิปัสสนาภาวนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาพิ
่ กิจเป็ นอันเดียวกนั
“สมถวิปัสสนา” [สมถะและวิปัสสนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวามี
่ ่่ ิ ั
“ธรรมทีเป็ นคู่” [ปั สสัทธิยคุ ฬาทิ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมลวงเกนกน
่ ารวม
“สี ลวิสุ ทธิ” [อธิสีลสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาสํ
่ ่ งซาน
่
“จิตตวิสุ ทธิ” [อธิจิตตสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมฟุ้
่ น
“ทิฏฐิวสิ ุ ทธิ” [อธิปัญญาสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเห็
่ น
“วิโมกข์ ” [วิโมกข์ ๓] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาพ้
่
“วิชชา” [วิชชา ๓] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาแทงตลอด
่ ดพ้นปลอยวาง
่
“วิมุตติ” [วิมุตติ ๒] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาหลุ
่ ดขาด
“ญาณในความสิ นไป” [วิราคะ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ บ
“ญาณในความไม่ เกิดขึน” [นิโรธ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาระงั
่ นมูล
“ฉันทะ” [ศรัทธา ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
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่ นสมุฏฐาน
“มนสิ การ” [โยนิโสมนสิ การ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีรวม
“ผัสสะ” [ผัสสะ ๖] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีประชุม
“เวทนา” [เวทนา ๖] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นประธาน
“สมาธิ” [รู ปฌาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นใหญ่
“สติ” [สติปัฏฐาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ งกวาธรรมนั
่
“ปัญญา” [สัมมาทิฏฐิ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวายิ
นๆ
่
่ นแกนสาร
“วิมุตติ” [วิมุตติ ๕–อรหันต์วิมุตติสุข] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีสุ ด ทรงให้ธรรมนันๆ
“นิพพานอันหยังลงในอมตะเป็ นธรรม” [นิพพาน ๒] เพราะอรรถวาเป็
เป็ นไป
[พิจารณาทุกขสมุทยั อริ ยสัจจ์]
่ ่ นี ทกข
่
ิ นในธรรมทังหลาย ทีเราไมเคยได้
ฟังมากอนวา
[๖๑๗] “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
ุ
สมทัุ ยอริยสั จจ์ [อวิชชา–อสัมปชัญญะ–โมหะ และตัณหา = มูล ๒] “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง”
่ ่ ก็ ทกขสมทั
่ กข์] นีนนั แล ควรละ ก็
่ งมากอนวา
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยฟั
เกดขึ
ุ
ุ ยอริยสั จจ์ [เหตุแหงทุ
่ กข์] นีนนั แล เราละได้ แล้ ว
ทกขสมทั
ุ
ุ ยอริยสั จจ์ [เหตุแหงทุ
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
(๓) คําวา่
(๒) คําวา่ “ญาณ” เกดขึ
(๑) คําวา่ “จักษุ” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
(๕) คําวา่ “แสงสว่ าง”
(๔) คําวา่ “วิชชา” เกดขึ
“ปัญญา” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ รู้ (๓) คําวา่ “ปัญญา”
ิ นเพราะอรรถวา่ เห็น (๒) คําวา่ “ญาณ” เกดขึ
(๑) คําวา่ “จักษุ” เกดขึ
ิ น
ิ นเพราะอรรถวา่ แทงตลอด (๕) คําวา่ “แสงสว่ าง” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ รู้ ทัว (๔) คําวา่ “วิชชา” เกดขึ
เกดขึ
เพราะอรรถวา่ สว่ างไสว
(๑) “จักษุ” เป็ นธรรม ความเห็น เป็ นอรรถ (๒) “ญาณ” เป็ นธรรม ความร้ ู เป็ นอรรถ (๓) “ปัญญา” เป็ นธรรม
ความร้ ูทวั เป็ นอรรถ (๔) “วิชชา” เป็ นอรรถ ความแทงตลอด เป็ นธรรม (๕) “แสงสว่ าง”เป็ นธรรม ความ
่ กข์–ทกขอริ
สว่ างไสว เป็ นอรรถ ธรรม ๕ ประการนี อรรถ ๕ ประการนี (๑) เป็ นทีตังแหงทุ
ยสัจจ์ [ทุกขสัจจ์]
ุ
่ ทยั –ทกขสมทั
่ โรธ–ทกขนิ
(๒) เป็ นทีตังแหงสมุ
ุ
ุ ยอริ ยสัจจ์ [สมุทยั สัจจ์] (๓) เป็ นทีตังแหงนิ
ุ โรธอริ ยสัจจ์
่
–ทกขนิ
[นิโรธสัจจ์] (๔) เป็ นทีตังแหงมรรค
ุ โรธคามินีปฏิปทาอริ ยสัจจ์ [มรรคสัจจ์] ประดิษฐานอยูใ่ นสัจจะ–
อริ ยสัจจ์ ๔ [ (๑) มีอริ ยสัจจ์ ๔ เป็ นอารมณ์ (๒) มีอริ ยสัจจ์ ๔ เป็ นโคจร (๓) สงเคราะห์เข้าในอริ ยสัจจ์ ๔ (๔)
นับเนืองในอริ ยสัจจ์ ๔ (๕) เข้ามาประชุมในอริ ยสัจจ์ ๔ (๖) ตังอยูใ่ นอริ ยสัจจ์ ๔ (๗) ประดิษฐานอยูใ่ น
อริ ยสัจจ์ ๔]
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่
ชือวา่ “ธรรมจักร” ในคําวา่ “ธมฺมจกฺก”ํ นี เพราะอรรถวากระไร
ชือวา่ “ธรรมจักร” เพราะอรรถวา่ พระผูม้ ีพระภาคทรงให้ธรรมและจักรเป็ นไป ทรงให้จกั รและธรรมเป็ นไป
ทรงให้จกั รเป็ นไปโดยธรรม ทรงให้จกั รเป็ นไปโดย (๑) การประพฤติ เป็ นธรรม ทรง ดํารง อยูใ่ นธรรมให้
จักรเป็ นไป ทรง (๒) ประดิษฐาน อยูใ่ นธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงให้ประชาชนประดิษฐานอยูใ่ นธรรมให้
จักรเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๓) ความชํานาญ ในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงยังประชาชนให้บรรลุถึงความ
ชํานาญในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๔) ความยอดเยียม ในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงให้ประชาชน
ให้บรรลุถึงความยอดเยียมในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๕) ความแกล้ วกล้ า ในธรรมให้จกั รเป็ นไป
ทรงให้ประชาชนบรรลุถึงความแกล้วกล้าในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๖) สักการะ ธรรมให้จกั รเป็ นไป
ทรงเคารพธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๗) นับถือธรรม ให้จกั รเป็ นไป ทรง (๘) บูชา ธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง
(๙) นอบน้ อม ธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๑๐) มีธรรมเป็ นธง ให้จกั รเป็ นไป ทรง (๑๑) มีธรรมเป็ นยอด ให้
่ จกั รเป็ นไป และ ชือวา่ “ธรรมจักร” เพราะอรรถวา่:
จักรเป็ นไป ทรงมีธรรมเป็ นใหญให้
่ นใหญ่
“อินทรีย์” [อินทรี ย ์ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ ่ นไหว
“พละ” [พละ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมหวั
่ าออก
“สั มโพชฌงค์” [โพชฌงค์ ๗] เป็ นธรรมเพราะอรรถวานํ
่ นเหตุ
“มรรค” [มรรคมีองค์ ๘] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ งมัน
“สติปัฏฐาน” [สติปัฏฐาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ งไว้
“สั มมัปปธาน” [สัมมัปปธาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ สาํ เร็ จ
“อิทธิบาท” [อธิบาท ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาให้
่ นของแท้
“สั จจะ” [อริ ยสัจจ์ ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ ่ งซาน
่
“สมถะ” [สมถภาวนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมฟุ้
่ จารณาเห็น
“วิปัสสนา” [วิปัสสนาภาวนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาพิ
่ กิจเป็ นอันเดียวกนั
“สมถวิปัสสนา” [สมถะและวิปัสสนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวามี
่ ่่ ิ ั
“ธรรมทีเป็ นคู่” [ปั สสัทธิยคุ ฬาทิ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมลวงเกนกน
่ ารวม
“สี ลวิสุ ทธิ” [อธิสีลสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาสํ
่ ่ งซาน
่
“จิตตวิสุ ทธิ” [อธิจิตตสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมฟุ้
่ น
“ทิฏฐิวสิ ุ ทธิ” [อธิปัญญาสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเห็
่ น
“วิโมกข์ ” [วิโมกข์ ๓] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาพ้
่
“วิชชา” [วิชชา ๓] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาแทงตลอด
่ ดพ้นปลอยวาง
่
“วิมุตติ” [วิมุตติ ๒] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาหลุ
“ญาณในความสิ นไป” [วิราคะ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวา่ตัดขาด
่ บ
“ญาณในความไม่ เกิดขึน” [นิโรธ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาระงั
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่ นมูล
“ฉันทะ” [ศรัทธา ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นสมุฏฐาน
“มนสิ การ” [โยนิโสมนสิ การ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีรวม
“ผัสสะ” [ผัสสะ ๖] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีประชุม
“เวทนา” [เวทนา ๖] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นประธาน
“สมาธิ” [รู ปฌาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นใหญ่
“สติ” [สติปัฏฐาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ งกวาธรรมนั
่
“ปัญญา” [สัมมาทิฏฐิ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวายิ
นๆ
่
่ นแกนสาร
“วิมุตติ” [วิมุตติ ๕–อรหันต์วิมุตติสุข] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีสุ ด ทรงให้ธรรมนันๆ
“นิพพานอันหยังลงในอมตะเป็ นธรรม” [นิพพาน ๒] เพราะอรรถวาเป็
เป็ นไป
[พิจารณาสติปัฏฐาน ๔]
ิ นในธรรม
[๖๑๘] ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
่ ่ การพิจารณาเห็นกายในกาย นี ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “จักษุ–ญาณ–
่
ทังหลายทีเราไมเคยได้
ฟังมากอนวา
่ ่ กการพิ
็ จารณาเห็นกายในกาย
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอนวา
็ จารณาเห็นกายในกายนีนนั เราเจริ ญแล้ ว
นีนนั แล ควรเจริ ญ กการพิ
่
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคย
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
่ ่ การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา ทังหลายนี ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–
ได้ฟังมากอนวา
่ ่ กการพิ
็ จารณาเห็นเวทนาในเวทนานี
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอนวา
็ จารณาเห็นเวทนาในเวทนานีนัน เราเจริ ญแล้ ว
นันแล ควรเจริ ญ กการพิ
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคย
่
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
่ ่ การพิจารณาเห็นจิตในจิต ทังหลายนี ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสง
ได้ฟังมากอนวา
่ ่ กการพิ
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
็ จารณาเห็นจิตในจิตนีนนั แล ควรเจริ ญ ก็
สว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอนวา
การพิจารณาเห็นจิตในจิตนีนนั เราเจริ ญแล้ ว
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคย
่
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
่ ่ การพิจารณาเห็นธรรมในธรรม ทังหลายนี ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ได้ฟังมากอนวา
ั
“จักษุ–ญาณ–ปัญญา–
่ ่ กการพิ
็ จารณาเห็นธรรมในธรรมนีนนั
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
วิชชา–แสงสว่าง” เกดขึ
ฟังมากอนวา
็ จารณาเห็นธรรมในธรรมนีนนั เราเจริ ญแล้ ว
แล ควรเจริ ญ กการพิ
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่ ่ กการพิ
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
็ จารณา
ฟังมากอนวา
“จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
่
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
เห็นกายในกายนี “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอน
็ จารณาเห็นกายในกายนีนนั แล ควรเจริ ญ กการพิ
็ จารณาเห็นกายในกายนีนนั เราเจริ ญแล้ว (๒)
วา่ (๑) กการพิ
็ จารณาเห็นเวทนาในเวทนานีนนั แล ควรเจริ ญ กการพิ
็ จารณาเห็นเวทนาในเวทนานีนนั เราเจริ ญแล้ว
กการพิ
็ จารณาเห็นจิตในจิตนีนนั แล ควรเจริ ญ (๔) กการพิ
็ จารณาเห็นจิตในจิตนีนนั เราเจริ ญแล้ว กการ
็
(๓) กการพิ
็ จารณาเห็นธรรมในธรรมนีนนั เราเจริ ญแล้ว
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมนีนนั แล ควรเจริ ญ กการพิ
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
(๓) คําวา่
(๒) คําวา่ “ญาณ” เกดขึ
(๑) คําวา่ “จักษุ” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
(๕) คําวา่ “แสงสว่ าง”
(๔) คําวา่ “วิชชา” เกดขึ
“ปัญญา” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ รู้ (๓) คําวา่ “ปัญญา”
ิ นเพราะอรรถวา่ เห็น (๒) คําวา่ “ญาณ” เกดขึ
(๑) คําวา่ “จักษุ” เกดขึ
ิ น
ิ นเพราะอรรถวา่ แทงตลอด (๕) คําวา่ “แสงสว่ าง” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ รู้ ทัว (๔) คําวา่ “วิชชา” เกดขึ
เกดขึ
เพราะอรรถวา่ สว่ างไสว
[กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน]
(๑) “จักษุ” เป็ นธรรม ความเห็น เป็ นอรรถ (๒) “ญาณ” เป็ นธรรม ความร้ ู เป็ นอรรถ (๓) “ปัญญา” เป็ นธรรม
ความร้ ูทวั เป็ นอรรถ (๔) “วิชชา” เป็ นอรรถ ความแทงตลอด เป็ นธรรม (๕) “แสงสว่ าง”เป็ นธรรม ความ
่
่ ปัฏฐาน
สว่ างไสว เป็ นอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี (๑) เป็ นทีตังแหงกาย
(๒) เป็ นทีตังแหงสติ
(๓) มีสติปัฏฐานเป็ นอารมณ์ (๔) มีสติปัฏฐานเป็ นโคจรสงเคราะห์เข้าในสติปัฏฐาน (๕) นับเนืองในสติปัฏ
ฐาน (๖) เข้ามาประชุมในสติปัฏฐาน (๗) ตังอยูใ่ นสติปัฏฐาน (๘) ประดิษฐานอยูใ่ นสติปัฏฐาน
[เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน]
(๑) “จักษุ” เป็ นธรรม ความเห็น เป็ นอรรถ (๒) “ญาณ” เป็ นธรรม ความร้ ู เป็ นอรรถ (๓) “ปัญญา” เป็ นธรรม
ความร้ ูทวั เป็ นอรรถ (๔) “วิชชา” เป็ นอรรถ ความแทงตลอด เป็ นธรรม (๕) “แสงสว่ าง”เป็ นธรรม ความ
่
่ ปัฏ
สว่ างไสว เป็ นอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี (๑) เป็ นทีตังแหงเวทนา
(๒) เป็ นทีตังแหงสติ
ฐาน (๓) มีสติปัฏฐานเป็ นอารมณ์ (๔) มีสติปัฏฐานเป็ นโคจรสงเคราะห์เข้าในสติปัฏฐาน (๕) นับเนืองในสติ
ปั ฏฐาน (๖) เข้ามาประชุมในสติปัฏฐาน (๗) ตังอยูใ่ นสติปัฏฐาน (๘) ประดิษฐานอยูใ่ นสติปัฏฐาน
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[จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน]
(๑) “จักษุ” เป็ นธรรม ความเห็น เป็ นอรรถ (๒) “ญาณ” เป็ นธรรม ความร้ ู เป็ นอรรถ (๓) “ปัญญา” เป็ นธรรม
ความร้ ูทวั เป็ นอรรถ (๔) “วิชชา” เป็ นอรรถ ความแทงตลอด เป็ นธรรม (๕) “แสงสว่ าง”เป็ นธรรม ความ
่ ต (๒) เป็ นทีตังแหงสติ
่ ปัฏฐาน
สว่ างไสว เป็ นอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี (๑) เป็ นทีตังแหงจิ
(๓) มีสติปัฏฐานเป็ นอารมณ์ (๔) มีสติปัฏฐานเป็ นโคจรสงเคราะห์เข้าในสติปัฏฐาน (๕) นับเนืองในสติปัฏ
ฐาน (๖) เข้ามาประชุมในสติปัฏฐาน (๗) ตังอยูใ่ นสติปัฏฐาน (๘) ประดิษฐานอยูใ่ นสติปัฏฐาน
[ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน]
(๑) “จักษุ” เป็ นธรรม ความเห็น เป็ นอรรถ (๒) “ญาณ” เป็ นธรรม ความร้ ู เป็ นอรรถ (๓) “ปัญญา” เป็ นธรรม
ความร้ ูทวั เป็ นอรรถ (๔) “วิชชา” เป็ นอรรถ ความแทงตลอด เป็ นธรรม (๕) “แสงสว่ าง”เป็ นธรรม ความ
่
่ ปัฏ
สว่ างไสว เป็ นอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี (๑) เป็ นทีตังแหงธรรม
(๒) เป็ นทีตังแหงสติ
ฐาน (๓) มีสติปัฏฐานเป็ นอารมณ์ (๔) มีสติปัฏฐานเป็ นโคจรสงเคราะห์เข้าในสติปัฏฐาน (๕) นับเนืองในสติ
ปั ฏฐาน (๖) เข้ามาประชุมในสติปัฏฐาน (๗) ตังอยูใ่ นสติปัฏฐาน (๘) ประดิษฐานอยูใ่ นสติปัฏฐาน
่
ชือวา่ “ธรรมจักร” ในคําวา่ “ธมฺมจกฺก”ํ นี เพราะอรรถวากระไร
ชือวา่ “ธรรมจักร” เพราะอรรถวา่ พระผูม้ ีพระภาคทรงให้ธรรมและจักรเป็ นไป ทรงให้จกั รและธรรมเป็ นไป
ทรงให้จกั รเป็ นไปโดยธรรม ทรงให้จกั รเป็ นไปโดย (๑) การประพฤติ เป็ นธรรม ทรง ดํารง อยูใ่ นธรรมให้
จักรเป็ นไป ทรง (๒) ประดิษฐาน อยูใ่ นธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงให้ประชาชนประดิษฐานอยูใ่ นธรรมให้
จักรเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๓) ความชํานาญ ในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงยังประชาชนให้บรรลุถึงความ
ชํานาญในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๔) ความยอดเยียม ในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงให้ประชาชน
ให้บรรลุถึงความยอดเยียมในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๕) ความแกล้ วกล้ า ในธรรมให้จกั รเป็ นไป
ทรงให้ประชาชนบรรลุถึงความแกล้วกล้าในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๖) สักการะ ธรรมให้จกั รเป็ นไป
ทรงเคารพธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๗) นับถือธรรม ให้จกั รเป็ นไป ทรง (๘) บูชา ธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง
(๙) นอบน้ อม ธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๑๐) มีธรรมเป็ นธง ให้จกั รเป็ นไป ทรง (๑๑) มีธรรมเป็ นยอด ให้
่ จกั รเป็ นไป และ ชือวา่ “ธรรมจักร” เพราะอรรถวา่:
จักรเป็ นไป ทรงมีธรรมเป็ นใหญให้
่ นใหญ่
“อินทรีย์” [อินทรี ย ์ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ ่ นไหว
“พละ” [พละ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมหวั
่ าออก
“สั มโพชฌงค์” [โพชฌงค์ ๗] เป็ นธรรมเพราะอรรถวานํ
่ นเหตุ
“มรรค” [มรรคมีองค์ ๘] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ งมัน
“สติปัฏฐาน” [สติปัฏฐาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ งไว้
“สั มมัปปธาน” [สัมมัปปธาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ สาํ เร็ จ
“อิทธิบาท” [อธิบาท ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาให้
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่ นของแท้
“สั จจะ” [อริ ยสัจจ์ ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ ่ งซาน
่
“สมถะ” [สมถภาวนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมฟุ้
่ จารณาเห็น
“วิปัสสนา” [วิปัสสนาภาวนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาพิ
่ กิจเป็ นอันเดียวกนั
“สมถวิปัสสนา” [สมถะและวิปัสสนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวามี
่ ่่ ิ ั
“ธรรมทีเป็ นคู่” [ปั สสัทธิยคุ ฬาทิ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมลวงเกนกน
่ ารวม
“สี ลวิสุ ทธิ” [อธิสีลสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาสํ
่ ่ งซาน
่
“จิตตวิสุ ทธิ” [อธิจิตตสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมฟุ้
่ น
“ทิฏฐิวสิ ุ ทธิ” [อธิปัญญาสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเห็
่ น
“วิโมกข์ ” [วิโมกข์ ๓] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาพ้
่
“วิชชา” [วิชชา ๓] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาแทงตลอด
่ ดพ้นปลอยวาง
่
“วิมุตติ” [วิมุตติ ๒] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาหลุ
่ ดขาด
“ญาณในความสิ นไป” [วิราคะ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ บ
“ญาณในความไม่ เกิดขึน” [นิโรธ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาระงั
่ นมูล
“ฉันทะ” [ศรัทธา ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นสมุฏฐาน
“มนสิ การ” [โยนิโสมนสิ การ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีรวม
“ผัสสะ” [ผัสสะ ๖] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีประชุม
“เวทนา” [เวทนา ๖] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นประธาน
“สมาธิ” [รู ปฌาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นใหญ่
“สติ” [สติปัฏฐาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่
่ งกวาธรรมนั
นๆ
“ปัญญา” [สัมมาทิฏฐิ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวายิ
่
่ นแกนสาร
“วิมุตติ” [วิมุตติ ๕–อรหันต์วิมุตติสุข] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีสุ ด ทรงให้ธรรมนันๆ
“นิพพานอันหยังลงในอมตะเป็ นธรรม” [นิพพาน ๒] เพราะอรรถวาเป็
เป็ นไป

[พิจารณาอิทธิบาท ๔ สัมปยุตต์ดว้ ยสัมมัปปธาน ๔]
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ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
[๖๑๙] ดูก่อนภิกษุทังหลาย “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
่ ่ อิทธิบาทประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย “ฉันทะและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นี
ฟังมากอนวา
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคย
่ ได้ฟังมา
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
่ ่ กอิ็ ทธิบาทประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย “ฉันทะและปธานสั งขาร” [“ปธานสังขาร” คือ
กอนวา
่ สาํ เร็ จ ได้แก่ สังวรปธาน–เพียรระวังปิ ดกนั ๑ ปหานปธาน–
“สัมมัปปธาน ๔” ด้วยสามารถทํากจิ ๔ อยางให้
่ เกดิ ๑ อนุรักขนาปธาน–เพียรรักษา] นีนนั แล ควรเจริ ญ
ํ ด ๑ ภาวนาปธาน–เพียรเจริ ญกอให้
เพียรละกาจั
“ฉันทะและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นีนนั เราเจริ ญแล้ ว
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
่ ่ อิทธิบาทประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย “วิริยะและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นีนนั แล
ฟังมากอนวา
ควรเจริ ญ “วิริยะและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นีนนั เราเจริ ญแล้ ว
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
่ ่ อิทธิบาทประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย “จิตตะและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นีนนั แล
ฟังมากอนวา
ควรเจริ ญ “จิตตะและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นีนนั เราเจริ ญแล้ ว
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมา
่ ่ กอิ็ ทธิบาทประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย “วิมังสาและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นีนนั แล ควร
กอนวา
เจริ ญ “วิมงั สาและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นีนนั เราเจริ ญแล้ ว
่ ทธิบาท ๔]
[สรุ ปฉันทะแหงอิ
่ ่ อิทธิบาท
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
“จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอนวา
ประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย “ฉันทะและปธานสังขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นี “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–
่ กอิ็ ทธิบาทประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอน
“ฉันทะและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นีนนั แล ควรเจริ ญ “ฉันทะและปธานสั งขาร” นีนนั เราเจริ ญแล้ ว
่ ทธิบาท ๔]
[สรุ ปวิริยะแหงอิ
่ ่ อิทธิบาท
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
“จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอนวา
ประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย “วิริยะและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นี “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสง
่ กอิ็ ทธิบาทประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย “วิริยะและ
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
สว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอน
ปธานสังขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นีนนั แล ควรเจริ ญ “วิริยะและปธานสั งขาร” นีนนั เราเจริ ญแล้ ว
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่ ทธิบาท ๔]
[สรุ ปจิตตะแหงอิ
่ ่ อิทธิบาท
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
“จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอนวา
ประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย “จิตตะและปธานสังขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นี “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–
่ กอิ็ ทธิบาทประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย “จิต
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอน
ตะและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นีนนั แล ควรเจริ ญ “จิตตะและปธานสั งขาร” นีนนั เราเจริ ญแล้ ว
่ ทธิบาท ๔]
[สรุ ปวิมงั สาแหงอิ
่ ่ อิทธิบาท
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
่
“จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เกดขึ
ฟังมากอนวา
ประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย “วิมังสาและปธานสังขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นี “จักษุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–
่ กอิ็ ทธิบาทประกอบด้วยสมาธิอนั ยิงด้วย
่
ิ นในธรรมทังหลายทีเราไมเคยได้
ฟังมากอน
แสงสว่ าง” เกดขึ
“วิมังสาและปธานสั งขาร” [สัมมัปปธาน ๔] นีนนั แล ควรเจริ ญ “วิมังสาและปธานสังขาร” นีนนั เราเจริ ญ
แล้ ว
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
(๓) คําวา่
(๒) คําวา่ “ญาณ” เกดขึ
(๑) คําวา่ “จักษุ” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
(๕) คําวา่ “แสงสว่ าง”
(๔) คําวา่ “วิชชา” เกดขึ
“ปัญญา” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวากระไร
่
เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ รู้ (๓) คําวา่ “ปัญญา”
ิ นเพราะอรรถวา่ เห็น (๒) คําวา่ “ญาณ” เกดขึ
(๑) คําวา่ “จักษุ” เกดขึ
ิ น
ิ นเพราะอรรถวา่ แทงตลอด (๕) คําวา่ “แสงสว่ าง” เกดขึ
ิ นเพราะอรรถวา่ รู้ ทัว (๔) คําวา่ “วิชชา” เกดขึ
เกดขึ
เพราะอรรถวา่ สว่ างไสว
(๑) “จักษุ” เป็ นธรรม ความเห็น เป็ นอรรถ (๒) “ญาณ” เป็ นธรรม ความร้ ู เป็ นอรรถ (๓) “ปัญญา” เป็ นธรรม
ความร้ ูทวั เป็ นอรรถ (๔) “วิชชา” เป็ นอรรถ ความแทงตลอด เป็ นธรรม (๕) “แสงสว่ าง”เป็ นธรรม ความ
่ ทธิบาท
สว่ างไสว เป็ นอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี เป็ นทีตังแหง่ “ฉันทะ” (๑) เป็ นทีตังแหงอิ
(๒) มีอิทธิบาทเป็ นอารมณ์ (๓) มีอิทธิบาทเป็ นโคจรสงเคราะห์เข้าในอิทธิบาท (๔) นับเนืองในอิทธิบาท
(๕) เข้ามาประชุมในอิทธิบาท (๖) ตังอยูใ่ นอิทธิบาท (๗) ประดิษฐานอยูใ่ นอิทธิบาท
(๑) “จักษุ” เป็ นธรรม ความเห็น เป็ นอรรถ (๒) “ญาณ” เป็ นธรรม ความร้ ู เป็ นอรรถ (๓) “ปัญญา” เป็ นธรรม
ความร้ ูทวั เป็ นอรรถ (๔) “วิชชา” เป็ นอรรถ ความแทงตลอด เป็ นธรรม (๕) “แสงสว่ าง”เป็ นธรรม ความ
่ ทธิบาท
สว่ างไสว เป็ นอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี เป็ นทีตังแหง่ “วิริยะ” (๑) เป็ นทีตังแหงอิ
(๒) มีอิทธิบาทเป็ นอารมณ์ (๓) มีอิทธิบาทเป็ นโคจรสงเคราะห์เข้าในอิทธิบาท (๔) นับเนืองในอิทธิบาท
(๕) เข้ามาประชุมในอิทธิบาท (๖) ตังอยูใ่ นอิทธิบาท (๗) ประดิษฐานอยูใ่ นอิทธิบาท

บทความที ๑๐๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – สั มปยุตตธรรมแห่ งโพธิ ปักขิยธรรม – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๖๖

(๑) “จักษุ” เป็ นธรรม ความเห็น เป็ นอรรถ (๒) “ญาณ” เป็ นธรรม ความร้ ู เป็ นอรรถ (๓) “ปัญญา” เป็ นธรรม
ความร้ ูทวั เป็ นอรรถ (๔) “วิชชา” เป็ นอรรถ ความแทงตลอด เป็ นธรรม (๕) “แสงสว่ าง”เป็ นธรรม ความ
่ ทธิบาท
สว่ างไสว เป็ นอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี เป็ นทีตังแหง่ “จิตตะ” (๑) เป็ นทีตังแหงอิ
(๒) มีอิทธิบาทเป็ นอารมณ์ (๓) มีอิทธิบาทเป็ นโคจรสงเคราะห์เข้าในอิทธิบาท (๔) นับเนืองในอิทธิบาท
(๕) เข้ามาประชุมในอิทธิบาท (๖) ตังอยูใ่ นอิทธิบาท (๗) ประดิษฐานอยูใ่ นอิทธิบาท
(๑) “จักษุ” เป็ นธรรม ความเห็น เป็ นอรรถ (๒) “ญาณ” เป็ นธรรม ความร้ ู เป็ นอรรถ (๓) “ปัญญา” เป็ นธรรม
ความร้ ูทวั เป็ นอรรถ (๔) “วิชชา” เป็ นอรรถ ความแทงตลอด เป็ นธรรม (๕) “แสงสว่ าง”เป็ นธรรม ความ
่ ทธิ
สว่ างไสว เป็ นอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี เป็ นทีตังแหง่ “วิมังสา” (๑) เป็ นทีตังแหงอิ
บาท (๒) มีอิทธิบาทเป็ นอารมณ์ (๓) มีอิทธิบาทเป็ นโคจรสงเคราะห์เข้าในอิทธิบาท (๔) นับเนืองในอิทธิ
บาท (๕) เข้ามาประชุมในอิทธิบาท (๖) ตังอยูใ่ นอิทธิบาท (๗) ประดิษฐานอยูใ่ นอิทธิบาท
่
ชือวา่ “ธรรมจักร” ในคําวา่ “ธมฺมจกฺก”ํ นี เพราะอรรถวากระไร
ชือวา่ “ธรรมจักร” เพราะอรรถวา่ พระผูม้ ีพระภาคทรงให้ธรรมและจักรเป็ นไป ทรงให้จกั รและธรรมเป็ นไป
ทรงให้จกั รเป็ นไปโดยธรรม ทรงให้จกั รเป็ นไปโดย (๑) การประพฤติ เป็ นธรรม ทรง ดํารง อยูใ่ นธรรมให้
จักรเป็ นไป ทรง (๒) ประดิษฐาน อยูใ่ นธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงให้ประชาชนประดิษฐานอยูใ่ นธรรมให้
จักรเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๓) ความชํานาญ ในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงยังประชาชนให้บรรลุถึงความ
ชํานาญในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๔) ความยอดเยียม ในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงให้ประชาชน
ให้บรรลุถึงความยอดเยียมในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรงบรรลุถึง (๕) ความแกล้ วกล้ า ในธรรมให้จกั รเป็ นไป
ทรงให้ประชาชนบรรลุถึงความแกล้วกล้าในธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๖) สักการะ ธรรมให้จกั รเป็ นไป
ทรงเคารพธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๗) นับถือธรรม ให้จกั รเป็ นไป ทรง (๘) บูชา ธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง
(๙) นอบน้ อม ธรรมให้จกั รเป็ นไป ทรง (๑๐) มีธรรมเป็ นธง ให้จกั รเป็ นไป ทรง (๑๑) มีธรรมเป็ นยอด ให้
่ จกั รเป็ นไป และ ชือวา่ “ธรรมจักร” เพราะอรรถวา่:
จักรเป็ นไป ทรงมีธรรมเป็ นใหญให้
่ นใหญ่
“อินทรีย์” [อินทรี ย ์ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ ่ นไหว
“พละ” [พละ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมหวั
่ าออก
“สั มโพชฌงค์” [โพชฌงค์ ๗] เป็ นธรรมเพราะอรรถวานํ
่ นเหตุ
“มรรค” [มรรคมีองค์ ๘] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ งมัน
“สติปัฏฐาน” [สติปัฏฐาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ งไว้
“สั มมัปปธาน” [สัมมัปปธาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ สาํ เร็ จ
“อิทธิบาท” [อธิบาท ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาให้
“สั จจะ” [อริ ยสัจจ์ ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถว่าเป็ นของแท้
่ ่ งซาน
่
“สมถะ” [สมถภาวนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมฟุ้
บทความที ๑๐๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – สั มปยุตตธรรมแห่ งโพธิ ปักขิยธรรม – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๖๗

่ จารณาเห็น
“วิปัสสนา” [วิปัสสนาภาวนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาพิ
่ กิจเป็ นอันเดียวกนั
“สมถวิปัสสนา” [สมถะและวิปัสสนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวามี
่ มลวงเกนกน
่่ ิ ั
“ธรรมทีเป็ นคู่” [ปั สสัทธิยคุ ฬาทิ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไ
่ ารวม
“สี ลวิสุ ทธิ” [อธิสีลสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาสํ
่ ่ งซาน
่
“จิตตวิสุ ทธิ” [อธิจิตตสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมฟุ้
่ น
“ทิฏฐิวสิ ุ ทธิ” [อธิปัญญาสิ กขา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเห็
่ น
“วิโมกข์ ” [วิโมกข์ ๓] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาพ้
่
“วิชชา” [วิชชา ๓] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาแทงตลอด
่ ดพ้นปลอยวาง
่
“วิมุตติ” [วิมุตติ ๒] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาหลุ
่ ดขาด
“ญาณในความสิ นไป” [วิราคะ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาตั
่ บ
“ญาณในความไม่ เกิดขึน” [นิโรธ ๕] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาระงั
่ นมูล
“ฉันทะ” [ศรัทธา ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นสมุฏฐาน
“มนสิ การ” [โยนิโสมนสิ การ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีรวม
“ผัสสะ” [ผัสสะ ๖] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีประชุม
“เวทนา” [เวทนา ๖] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นประธาน
“สมาธิ” [รู ปฌาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นใหญ่
“สติ” [สติปัฏฐาน ๔] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ งกวาธรรมนั
่
“ปัญญา” [สัมมาทิฏฐิ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวายิ
นๆ
่
่ นแกนสาร
“วิมุตติ” [วิมุตติ ๕–อรหันต์วิมุตติสุข] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาเป็
่ นทีสุ ด ทรงให้ธรรมนันๆ
“นิพพานอันหยังลงในอมตะเป็ นธรรม” [นิพพาน ๒] เพราะอรรถวาเป็
เป็ นไป
จบ ธรรมจักกกถา --------------------
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่ างต้นนัน จะเห็นได้ว่า ผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องเน้นความสําคัญ
ฉะนัน ตามรายละเอียดใน “วิเวกกถา” ดังกลาวข้
่ แล้วตามด้วย (๒) “อินทรีย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗” และ (๓)
อันดับแรกที (๑) “อริยมรรคมีองค์ ๘” กอน
“สั มมัปปธาน ๔–อิทธิบาท ๔” ตามลําดับ โดยมีลาํ ดับการสัมปยุตต์กบัธรรม ๔ ประการ หรื อ ๕ ประการ
ได้แก่
(๑) วิเวก ๕: ความสงัด ความปลีกออก
(๒) วิราคะ ๕: ความคลายกําหนัด ความสํารอกออกได้
(๓) นิโรธ ๕: ความดับกิเลส ภาวะไร้ กิเลสและไม่ มีทุกข์ เกิดขึน
(๔) โวสสั คคะ ๕: ความสละ ความปล่ อย
(๕) วิมุตติ ๕: ความหลุดพ้น
่ ตาง
่ ก็มีนยั อยางเดี
่ ยวกนทั
ั งหมด เพียงแตวามี
่ ่ ลาํ ดับความเข้มข้นแหงการ
่
อนึง ธรรมทัง ๕ ประการ ดังกลาวนี
ิ
่ ั ่ น เพือเข้าให้ถึง “สั จจภาวะแห่ งนิพพาน” นันเอง เนื อหาสาระในการบรรยายธรรม
ดับกเลสแตกตางกนเทานั
มาทังหมดนี คือ “สั มมาปฏิปทาอันยิง” ในการปฏิบตั ิ ธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนา ที เรี ยกวา่
็ ทีต้องนําไปปฏิบตั ิในภาคสนามอยางถู
่ กขันตอน ไมใชเรื
่ ่ องทีจะสงเดชตามสมั
่
“ทฤษฎี” [หลักการ] กได้
ย
่
นิ ยมแตประการใด
หลักการหรื อแนวทางปฏิบตั ิธรรมในพระพุทธศาสนานัน มีขนั ตอนชัดเจนถูกต้องด้วย
่ งหลายคิดค้น
เหตุผล เป็ นไปตามหลักวิธีทางวิทยาศาสตร์ ทุกประการ ถ้าขันตอนการปฏิบตั ิธรรม ทีทานทั
่
ขึนมาเอง อยางปราศจากทฤษฎี
รับรอง สิ งนันเป็ นภาวะอันผิดหรื อคลาดเคลือนไปจากแนวทางสายกลาง
“มัชฌิมาปฏิปทา” แตถ้่ าได้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทังหลาย จนเข้าใจได้ดี [จินตามยปั ญญา–สุ ตมยปั ญญา]
่ งหลายมีหน้าทีพิสูจน์ ยืนยัน และ รับรอง ในในภาคปฏิบตั ิว่าเป็ นจริ งตามข้อสมมติฐานของตน
และทานทั
่ นสิ งทีถูกต้องโดยชอบอันเยียม ให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมน้อมนําหลักธรรมในเรื อง “กาลามสตร
ถือวาเป็
ู ” เป็ นธรรม
่ กธรรมในพระไตรปิ ฎกกอยาเชื
็ ่ อ ให้ลองปฏิบตั ิดูดว้ ย
เครื องเตือนใจ ตามคําสอนของพระตถาคต แม้แตหลั
่ กขันตอน จนเห็นตามเป็ นจริ ง เห็นปาฏิหาริ ยใ์ นพระสัตถุสาสน์ของพระศาสดานัน เป็ นจริ งทุก
ตนเอง อยางถู
่
ิ โมกข์อนั สมบูรณ์บริ บูรณ์ยิงขึนไป แล้วจึงวางใจเชื ออยาง
ประการ ทีได้ประพฤติปฏิบตั ิมา ด้วยการเกดอธิ
ื ๒,๖๐๐ ปี มาก็
แท้จริ งในคําสอนหรื ออนุ ศาสนี นนั แม้คมั ภีร์ในพระพุทธศาสนาจะมีอายุยาวนานถึงเกอบ
็ ถือประโยชน์โดยใช้เหตุผลและประกอบด้วยปั ญญา ดังนี
ตาม กให้
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“กาลามสตร
กาย” พระพุทธเจ้ าตรั สสอนชนชาวกาลามะ
ู ” หมายถึง สูตรหนึงใน “คัมภีร์ติกนิบาตรอังคตตรนิ
ุ
แห่ งเกสปุตตนิคม ในแคว้ นโกศล ไม่ ให้ เชื องมงายไร้ เหตุผลตามหลัก ๑๐ ข้ อ ต่ อเมือใด พิจารณาเห็นด้ วย
ปั ญญาว่ า “ธรรมเหล่ านัน เป็ นอกศล
ุ –เป็ นกศล
ุ มีโทษ–ไม่ มีโทษ เป็ นต้ น แล้ วจึงควรละหรื อถือปฏิบัติ
ตามนัน” ประการสําคัญ ไมมี่ ประสงค์ทาํ ลายความดีของผูอ้ ืนทีคิดดี เพียงแตมี่ จิตระวังภัย ดังนี
่ คคล]
(๑) อย่ าปลงใจเชือ ด้ วยการฟั งตามกันมา [ความเชือสวนบุ
่ ยม–วัฒนธรรม]
(๒) อย่ าปลงใจเชือ ด้ วยการถือสื บๆ กันมา [ขนบธรรมเนียม–ประเพณี –คานิ
(๓) อย่ าปลงใจเชือ ด้ วยการเล่ าลือ [เรื องเลา่–นิทาน–คติชาวบ้าน]
(๔) อย่ าปลงใจเชือ ด้ วยการอ้ างตําราหรื อคัมภีร์ [พระไตรปิ ฎก]
(๕) อย่ าปลงใจเชือ ด้ วยตรรก [ใช้เหตุผลเชิงอุปมาน–Induction]
(๖) อย่ าปลงใจเชือ ด้ วยการอนุมาน [ใช้เหตุผลเชิงอนุมาน–Deduction]
(๗) อย่ าปลงใจเชือ ด้ วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล [โยสิ โสมนสิ การ–ปฏิจจสมุปบาท]
(๘) อย่ าปลงใจเชือ เพราะเข้ ากันได้ กับทฤษฎีของตน [วิธีทางวิทยาศาสตร์–ระเบียบวิธีวิจยั ]
(๙) อย่ าปลงใจเชือ เพราะมองเห็นรู ปลักษณะน่ าเชื อ [นักวิชาการ–ผูร้ ู ้–พหูสูต–ปราชญ์]
(๑๐) อย่ าปลงใจเชือ เพราะนับถือว่ าท่ านสมณะนีเป็ นครู ของเรา [สัตบุรุษ–อริ ยบุคคล]
่ ่
่องค์ความรู ้ของผูอ้ ืน หรื อเป็ นการดูถูกสบประมาท
ในขันตอนการตรวจสอบหาความจริ งนี ไมใชการลบหลู
็ เพราะรวมกาลามสู ตร
่
่ ง เพราะอาจเป็ นการสร้างศัตรู คู่แค้นขึนกได้
แตประการใด
ข้อนี พึงระวังเป็ นอยางยิ
่ านักทีถือแบบ “สี ลพั พตปรามาส” (ข้อ ๓ ในสังโยชน์ ๑๐) คือ ความถือ
หลายข้อไว้ดว้ ยกนั โดยเฉพาะอยางสํ
่ าตามๆ กนไปอยางงมงายเห็
ั
่
มันศีลพรต โดยสักวาทํ
นว่าจะบริ สุทธิ หลุดพ้นได้เพียงด้วยศีลและวัตร แล้วจะ
ได้รับคําสบประมาทคืนมาวา่: “ร้ ู ดี–ร้ ู มาก–จนไม่ ได้ ดี” หรื อ “ศิษย์ ล้างครู ” [วัดรอยตีน] หรื อ “อรหันต์ ดิบ”
่ ดรับความจริ งในเรื อง “การล้ างทฤษฎีเก่ าและสร้ างทฤษฎีใหม่ ”
ข้อนี ให้พิจารณาวา่ วัฒนธรรมไทยยังไมเปิ
่ ่
ตามแนววัฒนธรรมโลกวิชาการทางตะวันตก คือ ไมคอยยอมเปิ
ดโอกาสให้คนรุ่ นหลังพัฒนาปั ญญาขึนใหม่
่ กขันตอนแนววิธีทางวิทยาศาสตร์ [ไมแนใจ
่ ่ ถ้าเป็ นทางไสยาศาสตร์ มีใจเปิ ดกว้างหรื อไม่] กให้
็ ถือคติ
อยางถู
ธรรมวา่: “ไม่ ใช่ คู่เนือนาบญกั
ุ นจริ งๆ ทําอะไรก็ไร้ ค่า ทีจะอย่ ูในปริ มณฑลนัน ให้ ถอยดีกว่ า” มิฉะนัน อาจถึง
่ วิตได้เหมือนกนั เพราะคนดีกบคนชั
ั
ั าบาก มีแตจะนํ
่ ากนไปสู
ั
่ วิบตั ิฉิบหายทัง
กาลอวสานแหงชี
วอยูด่ ว้ ยกนลํ
่ ่ กไมใชทางเชนนั
็ ่ ่
่ น แตตั่ วเราเองกต้็ องรู ้จกั ทางให้ดีเชนกน
่ ั
ปั ญญา ชื อเสี ยง และ ทรั พย์สิน มันไมใชทาง
่
่ ่ ่ ตนเองกไมรู
็ ่ ้ แล้วยังดันทุรังไปบอกวาเขาคนอื
่
ไมใชวา
นไมรู่ ้ แบบนีปากจะมีสีมากกวา่ คือ อยาไปทํ
าตนเป็ น
่ มันไมแจม
่ ่ ไมมี่ อะไรดีขึนมาก ทําให้เป็ นบ้าไปกบพวกไมรู
ั
่ ้เรื อง
พวก “อันธพาลปถชน
ุ ุ ” จะดีกวา่ มันไมงาม
่ น เสี ยเปลาๆ
่ ประการสําคัญ เมือถูกตําหนิ ติเตียนจากผูอ้ ืน ให้ถือวาเขา
่ เป็ นครู ผชู ้ ีทางให้เลือกไปทาง
เหลานั
่ ่
อืน ไมใชทางของเขา
เราจะต้องไปตามทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที พระพุทธองค์ทรงประกาศพระ
่ น อยาไปคิ
่
สัทธรรมนี ไว้เทานั
ดเป็ นอืน ทีนอกลู่นอกทางแหง่ “มัชฌิมาปฏิปทา” [เสื อเดินตามทางของเสื อ
่
็ นตามทางของหมา กเทานั
็ ่ น อยา่ คิดมาก...!]
สวนหมากเดิ
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่ ่
็ กให้
็ พิจารณาถึง “สั มปยตตธรรม
แตอยางไรกตาม
” ทีเป็ นไปตามเกณฑ์ของ “ธรรมจักร–ธัมมจักกัปปวัตตน
ุ
สตร
ู ” ทีให้พิจารณาธรรมทังหลายใน “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ให้เข้าใจถึงความเป็ นไปในธรรมนัน ได้แก่ สติ
ปั ฏฐาน ๔–สัมมัปปธาน ๔–อิทธิ บาท ๔–อินทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–อริ ยมรรคมีองค์ ๘ หลักจากนัน ก็
ให้พิจาณา (๑) “ปัจจเวกขณญาณ” (๒) “อริยสั จจ์ ๔” (๓) “สติปัฏฐาน ๔” และ (๔) “อิทธิบาท ๔ สัมปยุตต์
ด้วย สั มมัปปธาน ๔” เป็ นลําดับสุ ดท้าย ฉะนัน ข้อทีทําความเข้าใจให้ชดั เจน คือ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” จะมี
ั ตตน
บทบาทฝักใฝ่ ความตรัสรู ้ หลังจากผูป้ ฏิบตั ิธรรมได้เข้าถึง “ปัญญาเห็นธรรม” [ธรรมจักร–ธัมมจักกปปวั
็ ิ “ปัจจเวกขณญาณ” แล้วตามด้วย “ปัญญาตรัสร้ ู –สั มโพธะ–อาสวักขยญาณ”
สู ตร] ดีแล้ว บุคคลนันกจะเกด
่
จึงจะเข้าสู่ “สั จจภาวะแห่ งนิพพาน” เป็ นลําดับสุ ดท้ายแหงพระธรรมวิ
นยั นี ในการประพฤติปฏิบตั ิตามคํา
่ [ไตรสิ กขา] นัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องรู ้แจ้งแทงตลอดในแตละขั
่ นอยางชั
่ ดเจน
สอนของพระตถาคตดังกลาวนี
่ ่
ิ
่ กลัววาจะไมทั
่
่ นเพือนฝูง อะไรทํานอง
ไมใชกระโดยข้
ามขันตอนไปมา แล้วเกดความหวั
นไหวหรื อฟุ้ งซาน
่ ่ กาวแตละกาวยางต้
้ ่ ้ ่ องถูกต้องและชัดเจน รู ้เห็นไปตามจริ งทีพระสัมมาสัม
นัน ซึ งเป็ นภาวะจิตทีไมใชทาง
พุทธเจ้าได้ตรัสไว้ เพราะผูท้ ีจะให้รางวัลชนะเลิศอันดับที ๑ กคื็ อ “ตัวเราเอง–อัตตนาถะ” [ความพึงตนเองได้
็ พิจารณาตามหลัก “ธรรมคณ
เพือเข้าถึง “พทธภาวะ
” คือ ความเป็ นพระพุทธเจ้ า] กให้
ุ ๖” โดยเฉพาะใน ข้อ
ุ
๒ และ ข้อ ๓ ดังนี
(๑) “สนฺทฏิ ฺ ฐิ โก” (ข้อ ๒ ในธรรมคุณ ๖) หมายถึง อันผ้ ปู ฏิบตั ิจะพึงเห็นชัดด้ วยตนเอง คือ ผูใ้ ด
่ นประจักษ์ดว้ ยตนเอง ไมต้่ องเชือตามคําของผูอ้ ืน ผูใ้ ดไมปฏิ
่ บตั ิ
ปฏิบตั ิ ผูใ้ ดบรรลุ ผูน้ นั ยอมเห็
่
็ นไมได้
่
ไมบรรลุ
ผูอ้ ืนจะบอกกเห็
ั
(๒) “อกาลิโก” (ข้อ ๓ ในธรรมคุณ ๖) หมายถึง ไม่ ประกอบด้ วยกาล คือ ไมขึ่ นกบกาลเวลา
พร้อม
่ ่ เป็ นจริ งอยูอ่ ยางไร
่ กเป็
็ นอยาง
่
เมือใด บรรลุได้ทนั ที บรรลุเมือใด เห็นผลได้ทนั ที อีกอยางวา
ั วยกาล
นัน ไมจํ่ ากดด้
เพราะฉะนัน ให้ทาํ ความเข้าใจถึง ภาวะทีธรรมทังหลายมาสัมปยุตต์กนั เป็ นอันหนึ งอันเดียวกนั และธรรม
่ ่ ่ ็ เอกลักษณ์ ของตน โดยไมละเมิ
่ ดซึ งกนและกน
ั
ั ซึ งผูป้ ฏิบตั ิ ธรรม ต้องมี สามารถแยกแยะ
แตสวนตางกมี
จําแนกแจกธรรมทังหลายให้ได้จริ ง การอาศัยความจําทีเป็ นเลิศ และไหวพริ บปฏิภาณนัน จึงเป็ นเรื องสําคัญ
ไมน้่ อย การเจริ ญกรรมฐาน หรื อ การมนสิ การกรรมฐาน ทีจะต้อง ทําให้ มาก–ทําให้ บ่อย–ให้ เจริ ญงอกงาม–
่
สมบรณ์
นด้วยอริ ยมรรค จนถึงความตรัสรู ้ได้ และถึงนิพพาน หรื อ “พทธ
ุ
ู บริ บูรณ์ –อันไพบลย์
ู ยงิ ยอมพอกพู
่ ํ
็ ่
ภาวะ” ได้ ถ้าไมกาหนดความหวั
ง ตังความปรารถนาไว้สูง มุ่งหวังจะให้ได้ถึง “นิพพาน” [วิมุตติ] กไมทราบ
่
วา่ จะแสวงหาอะไรบนโลกทีมันเลิศประเสริ ฐกวา่ “นิพพาน” แหงโลกุ
ตตรภูมิ เพราะฉะนัน ความมีปรี ชา
่
สามารถในการแยกสวนในธรรมทั
งหลาย จึงต้องประกอบด้วยวิธีคิดทีถูกต้อง ทีเรี ยกวา่ “โยนิ โสมนสิ การ”
่
่
่
คือ คิดด้วยอุบายวิธีทีแนบเนี ยนอยางแยบคายไว้
ในใจตลอดเวลา รู ้เห็นถึงมิติแหงความสั
มพันธ์ระหวางเหตุ
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็ ่
็ ให้หมันนึ กเป็ นอนุ สตินอ้ ย
ปั จจัยทีมาประชุมรวมกนั อันเรี ยกวา่ “สั มปยตตธรรม
” นันเอง กอยางไรกตาม
ุ
่ ถึง คําวา่ “อสนฺตุฏฐิฺ ตา จ กสเลส
แตคิ่ ดระลึกบอยๆ
ุ ุ ธมฺเมสุ ” ได้แก่ ความปรารถนาที จะให้ ยิงๆ ขึนไปของ
ท่ านผู้ยังไม่ พอใจด้ วยการอบรมกุศลธรรม ทีจริ ง บุคคลผูพ้ รังพร้อมด้วย “อสั นตฏฐิ
ุ ตา” นัน คือ คุณธรรม ๓
ประการ ได้แก่
(๑) บําเพ็ญศีลแล้ ว ย่ อมยังฌานให้ เกิดขึน
(๒) ได้ ฌานเเล้ ว ย่ อมเริ มวิปัสสนา
(๓) เริ มวิปัสสนาแล้ ว ยังไม่ บรรลุพระอรหั ต ย่ อมไม่ ย่อหย่ อนเสี ยในระหว่ าง
นอกจากนี ยังต้องนึกเป็ นอนุสติถึง คําว่า “อปฺปฏิวานิตา ข ปธานสฺ มึ” หมายความวา่ อาการทียังไม่ บรรลุพระ
่
อรหั นต์ แล้ วไม่ ท้อถอย ในความเพียรทีริ เริ มขึนด้วยอํานาจ “ชาคริ ยานโยค
ุ ” ทีทําวันคืนหนึ งให้เป็ น ๖ สวน
่
่ อยางนี
่ คือ คุณธรรม ๖ ประการ ได้แก่
ทีทานกลาวไว้
(๑) การทําโดยตังใจ การทําติดต่ อกัน
(๒) การทําไม่ หยุด การประพฤติไม่ ย่อหย่ อน
(๓) ไม่ ทอดทิงความพอใจ การไม่ ทอดธุระ
(๔) การเสพคุ้น
(๕) การทําให้ มีขึน
(๖) การทําให้ มาก ในการเจริ ญกุศลธรรมทังหลาย
่ ยอมขึ
่ นอยูก่ บั ขันตอนของการชําระจิตให้สะอาดบริ สุทธิปราศจากนิวรณ์ ที
ฉะนัน การณ์ทงั หลายดังกลาวนี
เรี ยกวา่ “จิตประภัสสร” [การเจริ ญฌาน ๔ โดยหมายเอา “จตุตถฌาน” ทีประกอบด้วยองค์ฌาน ๒ ได้แก่
่ วา่ การฝึ กฝนในสวนของ
่
อุเบกขา–เอกัคคตา] อนึ ง อาจกลาวได้
“อธิจิตตสิ กขา” [สุ ตตันตปิ ฎกทังหมด] ที
ประกอบด้วย (๑) สัมมาวายามะ–สัมมัปปธาน ๔ (๒) สัมมาสติ–สติปัฏฐาน ๔ และ (๓) สัมมาสมาธิ–ฌาน ๔
่ บกพรองใน
่
ด้วยเหตุนี ผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องหมันวิจยั ธรรมทังหลายอยู่บ่อยๆ คือ มนสิ การกรรมฐาน อยาได้
่ หารเวลาด้วยกจทั
ิ ง ๖ อยางดั
่ งกลาวข้
่ างต้นนัน อยางมี
่ ระเบียบแบบแผนและถูก
หน้าทีของเรื องนี แบงบริ
่
เหมาะสมควรแกธรรม
พอกพูนประสบการณ์ในธรรมทังหลาย อันจะเป็ น “ต้ นทนทางปั
ญญา” เราจะทําดี
ุ
ั
่ งทีพาให้
หรื อทําชัว มันกขึ็ นกบความมี
ปัญญาหรื อไมมี่ ปัญญา และอยูท่ ีวา่ ตนจะเลือกสิ งทีประเสริ ฐหรื อวาสิ
่ นเอง.
ชีวิตเสื อมลง เทานั
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