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ความสํ าคัญของบทความ
่
โดยธรรมชาติแล้ว ผูป้ ฏิบตั ิธรรมเมือได้เข้ามาศึกษาพระธรรมในพระพุทธศาสนาแล้ว มักคิดวาการจะบรรลุ
คุณวิเศษทังหลาย จนถึงขันสู งสุ ด คือ “นิพพาน” [Nibbāna–Nirvana] นัน เป็ นเรื องทีไกลความนึ กคิด เป็ น
่ ่ องทีปุถุชนพึงไปนึกคิด หรื อใฝ่ ทีจะทํา ซึงเป็ นอุสรรคอยางใหญหลวงที
่
่
เรื องของสมณะ ไมใชเรื
คอยขัดขวาง
(๑) ความคิดริ เริ ม (๒) ความคิดสร้ างสรรค์ และ (๓) ความคิดประยกต์
ุ ดังแปลง สร้างสิ งใหมๆ่ ทางความคิด
ิ นไปสู่ ความเจริ ญยิงขึนไปในชีวิต นันคือ “ปฏิภาณไหวพริ บมันดับจริง” ฉะนัน ผูม้ ีความสันทัดใน
ให้เกดขึ
่
การทําลายตนเอง แล้วยังเป็ นผูป้ ฏิบตั ิธรรมอีกด้วย ยอมหาทางเจริ
ญในธรรมทังหลายของพระศาสดาได้ยาก
็ ่ ั เพราะปราศจากความอาจหาญทีจะคิดจะทําในสิ งใหมๆ่ ในทางกุศล เชน่ บางคนพอจิตสงบเป็ น
กเชนกน
ิ มิตในสมถะขันนันๆ กลับกลัว ไมกล้
่ าเจริ ญในธรรมตอ่ กลัวผีบา้ ง กลัวทีมืด แตกลั
่ บไมกลั
่ ว
สมถะ เกดนิ
่ ั ก บางคนกลัวผี ทังทีความจริ ง ตัวตนของตนกคื็ อผีในวันข้างหน้า นันเอง
ละอายทีจะทําชัว กมี็ ได้เชนกนอี
็ ํ งเนาเปื
่ อยในทุกขณะจิต ไมมี่ ใครในโลกทีเจริ ญกลับไปเป็ นเด็ก
เป็ นซากศพเคลือนทีได ทังทีความจริ งกกาลั
่
่ ่ ผุพงั เปื อย โสโครก ไมมี่ อะไรดีขึน มีแตจะซอมแซมปรั
่ ่
ได้อีก มีแตเนา
บปรุ งให้ดีขึน นันคือ สุ ขภาพมีแตจะ
้
่ “โลกแห่ งความจริ งในโล
ทรงและเสื อมลง สิ งนี คือ “ความจริ งของชี วิต” และจะเป็ นขันบันไดให้กาวไปสู
่
กตตรภมิ
ดเริ มต้นทีตัวตนของตนเอง ดังทีพระตถาคตทรงได้พระนามวา่ “ธรรมกาย”
ุ
ู ” ได้ ทุกหนวยความคิ
่
่ ่
นันเอง ธรรมอันจุลจักรวาลเล็กๆ ภายในตัวตนของตนเอง [รางกาย
–จิตใจ] ไมใชของคนอื
น ให้พิจารณา
ความเสื อมในรา่งกาย และความแปรปรวนวิปริ ตของจิตใจ แล้วให้วางเฉยในอารมณ์นนั ๆ เพือให้เห็นความ
จริ งอันสูงสุ ดในธรรมชาติ คือ ธรรมชาติทีแท้จริ งของจิตวิญญาณของตน ด้วยการเข้าถึงความสงบเป็ นสมาธิ
ทีเรี ยกวา่ “จิตประภัสสร” เพือพัฒนาจิตดวงนันๆ ให้กลายเป็ น “ความรู้ เห็นตามเป็ นจริ ง–ยถาภตญาณทั
ส
ู
สนะ” เพือให้เกดิ “จักขุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” ในธรรมทังหลาย ทีเรี ยกวา่ “ธรรมจักร–อาณาจักร
แห่ งธรรมทั งปวง” [กุศลธรรม–อกุศลธรรม–อัพยากตธรรม–กามาวจรธรรม–รู ปาวจรธรรม–อรู ปาวจร
่ โดยใชเกณฑ์
่
ธรรม–โลกุตตรธรรม] โดยพิจารณาให้รู้เห็นจริ งในภาวะ ๓ อยาง
วา่ “มีอะไร–ไม่ มีอะไร”
ได้แก่ (๑) ความเกิด (๒) ความตังอยู่ และ (๓) ความดับไป ฉะนัน จิตทีบริ สุทธิ เป็ นจิตตสมาธิ นัน จะเป็ น
ธรรมเครื องให้รู้เห็นในความเป็ นจริ งของธรรมหรื อสภาวธรรมทังหลาย จนรู ้เห็นถึงโลกุตตรธรรมในขัน
่ ง
“นิพพานแห่ งพทธภาวะ
” ได้วา่ คือ “วิมุตติ” เพราะพ้นแล้วจากสังขตธรรมทังปวง ดังนัน ความแข็งแกรงทั
ุ
่ นธรรม
่
รางกายและจิ
ตใจ ประกอบด้วยปั ญญารู ้รอบด้วย “จักขุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” นัน ยอมเป็
เครื องอันวิเศษอัศจรรย์ทีจะนําทางให้ผมู ้ ีศรัทธาเลือมใสเป็ นอธิ โมกข์ในพระตถาคต คําสอนของพระองค์
่ ยมรรคได้จริ ง.
และ เหลา่อริ ยสาวกของพระองค์ทงั หลาย ได้ประสบความสําเร็ จสมบูรณ์บริ บูรณ์แหงอริ
บทความที ๑๐๙ ประจําปี ๒๕๕๘ – ญาณสั มปยุตต์ แห่ งนิพพาน – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๑

บทความที ๑๐๙ ประจําปี ๒๕๕๘ – ญาณสั มปยตต์
ุ แห่ งนิพพาน
การเข้าถึงภาวะทีถูกต้องจนรู ้เห็นอันเยียมถึง “สั จจภาวะแห่ งนิพพาน” [นิพพาน = Nibbāna–
Nirvana หลุดพ้นจากราคะ–โทสะ–โมหะ อิสระจากความปรารถนาใน “อปปั
ุ ตติภพ–ชาติ (สงสาระ) –ชรา–
่ นจุดหมายอันสู งสุ ดโดยปรมัตถ์ของชาวพุทธ
พยาธิ–มรณะ–และ–สั งกิเลสทังหลาย”] ได้ นัน ถือวาเป็
ทังหลาย [Nirvana = The Highest and Ultimate Goal of All Buddhist Aspirations, i.e. absolute extinction
of that life-affirming will be manifested as greed, hate and delusion, and convulsively clinging to
existence; and therewith also the ultimate and absolute deliverance from all future rebirth, old age, disease
and death, from all suffering and misery.] (Buddhist Dictionary: Manual of Buddhist Terms & Doctrines.
Ven. Nyanatiloka. 1980. P. 201.) อีกนัยหนึ ง ความถึงพร้อมด้วย “การเห็นอันยอดเยียม” [ทัสสนานุตตริ ยะ]
ิ ญญารู ้รอบด้วย “จักขุ–
นันคือ “ปัญญาเห็นธรรม–ดวงตาเห็นธรรม–ธรรมจักษุ–ธรรมจักร” หมายถึง เกดปั
ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” อันประกอบด้วย “ยถาภตญาณทั
สสนะ” [ยถา ปชานํ] คือ ความรู ้ความเห็น
ู
่ ปัสสนากมมั
ั ฏฐาน [มัคคญาณ ๔–ผลญาณ ๔–นิพพาน ๑ = โลกตตรธรรม
ตามเป็ นจริ งในภูมิแหงวิ
๙] และ
ุ
เป็ นความรู ้เห็นทีถูกต้อง [สัมมาทิฏฐิ] ด้วยมีปรี ชาสามารถจําแนกแจกธรรม [สัมมสนะ: พิจารณาสภาวธรรม
่
หรื อปรากฏการณ์แหงนามรู
ป คือ (๑) รปู: รู ป (๒) เจตสิก: เวทนา–สัญญา–สังขาร (๓) จิต: วิญญาณ ทังหมด
ํ
ที ดํารงอยู่ด้วยการกาหนดรู
้ ใน “สามัญลักษณะโดยไตรลักษณ์ ” ได้แก่ อนิ จจตา–Impermanent ทกขตา
–
ุ
ั ฏฐาน] จนเข้าถึง “อาณาจักรแห่ ง
Miserable อนัตตตา–Impersonal อันเป็ นจุดเริ มต้นปั ญญาในวิปัสสนากมมั
ธรรมทังปวง: กุศลธรรม–อกุศลธรรม–อัพยากตธรรม–กามาวจรธรรม–รู ปาวจรธรรม–อรู ปาวจรธรรม–
ิ
่ ก “ปัญญา–ความรู้ รอบ” ทีรวมกนอยู
ั เ่ ป็ น
โลกุตตรธรรม” ฉะนัน การเห็นอันยอดเยียมนัน เกดจากการบมฟั
ํ
ิ กรรมภพ–กรรมวัฏฏ์ และ อุปปั ตติ ภพ–วิปากวัฏฏ์ ซึ งเป็ นไป
“สติสัมปชั ญญะ” [จิตตัวกาหนดแดนเกดใน
ตามอํานาจของ กิเลส–กิเลสวัฏฏ์ = วัฏฏะ ๓ หรื อ สั งสารทกข์
ุ แห่ งสั งสารจักร ถ้ามีปัญญาสร้างสมความดีมา
็ ใ่ นสุ ขคติแหงกามาวจรภพ
่
็ ใ่ นทุคติแหงกามาวจรภพ
่
มาก จิตกอยู
แตถ้่ าสร้างสมความดีกุศลมาน้อย จิตกอยู
ก็
่
ิ (๑)ปั ญ ญาในศี ล :
จนกวาจะเกด
สั ม มาวาจา–สั ม มากั ม มัน ตะ–สั ม มาอาชี ว ะ (๒) ปั ญ ญาในสมาธิ :
สั มมาวายามะ–สั มมาสติ –สั มมาสมาธิ และ (๓) ปัญญาในวิปัสสนา: สั มมาทิ ฏฐิ –สั มมาสั งกัปปะ จึงจะมี
โอกาสเปลียนภพภูมิไปสู่ รู ปาวจรภูมิ–อรู ปาวจรภูมิ–หรื อ–โลกุตตรภูมิ]
ิ งหลายและอยูเ่ หนือคติโลกเป็ นธรรมดา
ฉะนัน “สั จจภาวะแห่ งนิพพาน” นัน เป็ นภาวะทีหลุดพ้นจากกเลสทั
่ ่ ปฏิเสธความมีอยูใ่ นโลกมนุษย์ เพราะ “สัตวโลก” [โลก ๓: โลกคือหมู่
คือ รู ้แจ้งโลกเพือหนีจากโลก แตไมได้
สั ตว์ –สั ตวโลก ได้แก่ (๑) มนษยโลก
–โลกคือหมู่มนุ ษย์ ได้แก่ มนุษย์ (๒) เทวโลก–โลกคือหมู่เทพ สวรรค์
ุ
ชันกามาวจรทัง ๖ ได้แก่ จาตุมหาราชิ กา–ดาวดึงส์ –ยามา–ดุสิต–นิมมานรดี –ปรนิ มมิตวสวัตดี (๓) พรหม
โลก–โลกคือหมู่พรหม สวรรค์ชนั พรหม คือ รปาวจรภมิ
ู
ู ๑๖ ได้แก่ (๑) ปฐมฌานภมิู ๓: พรหมปาริ สัชชา–
พรหมปุโรหิ ตา–มหาพรหมา (๒) ทติุ ยฌานภมิู ๓: ปริ ตตาภา–อัปปมาณาภา–อาภัสสรา (๓) ตติยฌานภมิู ๓:
บทความที ๑๐๙ ประจําปี ๒๕๕๘ – ญาณสั มปยุตต์ แห่ งนิพพาน – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๒

ปริ ตตสุ ภา–อัปปมาณสุ ภา–สุภกิณหา (๔) จตตถฌานภมิ
๕: (พวกมีที
ุ
ู ๗: เวหั ปผลา–อสั ญญีสัตว์ สทธาวาส
ุ
่ บ้ ริ สุทธิ คือ ทีเกดของพระอนาคามี
ิ
อยูอ่ นั บริ สุทธิ หรื อ ทีอยูข่ องทานผู
) อวิหา–อตัปปา–สุทัสสา–สุทัสสี –อก
นิ ฏฐา กบั อรปาวจรภมิ
ู
ู ๔ ได้แก่ อากาสานัญจายตนภูมิ–วิญญาณั ญจายตนภูมิ–อากิ ญจัญญายตนภูมิ–เนว
ั ามกบั “นิพพาน” ทีมีอยูจ่ ริ งใน
สัญญานาสัญญายตนภูมิ] เป็ นภพภูมิทีมีอยูจ่ ริ งใน “สมมติสัจจะ” ซึงตรงกนข้
“ปรมัตถสั จจะ” หรื อ ทีเรี ยกวา่ “โลกตตรภมิ
ุ
ู ” หมายถึง ชันทีพ้นโลก ระดับพระอริ ยบุคคล หรื อ ระดับจิตใจ
ของพระอริ ยเจ้า ได้แก่ โสดาบัน–สกทาคามี–อนาคามี–อรหั นต์ [สั จจภาวะแห่ งนิพพาน–พทธภาวะ
= ความ
ุ
เป็ นพระพุทธเจ้า]
่
็ ข้อทีพึงพิจารณาเป็ นพิเศษ นันคือ ปรี ชาสามารถในการบรรลุถึง “จตตถฌาน
อยางไรกตาม
–ฌานที ๔” นัน
ุ
่ ่
เมือผูไ้ ด้เป็ นอริ ยบุคคลในขัน “โสดาบัน” [ผูแ้ รกถึงกระแสอันนําไปสู่ พระนิ พพานแนตอการตรั
สรู ้ขา้ งหน้า]
่ องบรรลุได้ “อธิคมธรรม–คณ
แล้ว ยอมต้
–ธรรมวิเศษ–คณวิ
ุ วิเศษ” [อธิคมธรรม–อตตริ
ุ มนสสธรรม
ุ
ุ เศษ–
คณพิ
ุ เศษ คือ ธรรมยวดยิงของมนุษย์ –ธรรมของมนุษย์ ผ้ ูยอดยิง–ธรรมลํามนุษย์ ได้แก่ ฌาน–อภิ ญญา–
วิโมกข์ –สมาบัติ–มรรค–ผล] นันคือ (๑) โสดาปัตติมรรค–โสดาปัตติมัคคญาณ กบั (๒) โสดาปัตติผล–โสดา
่ ้
่ ภูมิทีสู งกวานี
่ ยอมมี
่ แดนเกิดทีสู งกวา่ “ปฐมฌาน–ฌานที ๑” ได้แก่
ิ ยชีวิตกอนกาวไปสู
ปัตติผลญาณ ถ้าเกดเสี
ิ บตั ิขึนใน “ทุติย
ปฐมฌานภมิู ๓: พรหมปาริ สัชชา–พรหมปุโรหิ ตา–มหาพรหมา หรื อมิฉะนัน กต้็ องไปเกดอุ
ฌาน–ฌานที ๒” ได้แก่ ทติุ ยฌานภมิู ๓: ปริ ตตาภา–อัปปมาณาภา–อาภัสสรา [ชันอาภัสสราพรหม คือ ภูมิ
ดังเดิมของบรรพบุรุษของมนุษย์] โดยจําแนกประเภทของ “โสดาบัน” ออกเป็ น ๓ ระดับ จากสูงสุ ด ได้แก่
ิ กครังเดียว กจั็ กบรรลุอรหันต์
(๑) “เอกพีชี” คือ ผูม้ ีพืชคืออัตภาพอันเดียว นันคือ เกดอี
ิ
ิ
(๒) “โกลังโกละ” คือ ผูไ้ ปจากสกุลสู่ สกุล นันคือ เกดในตระ
กูลสูงอีก ๒–๓ ครัง หรื อเกดในสุ
คติอีก
๒–๓ ภพ กจั็ กบรรลุอรหันต์
่ ง นันคือ เวียนเกดในสุ
ิ
่
(๓) “สั ตตักขัตตงปรมะ
” คือ ผูม้ ีเจ็ดครังเป็ นอยางยิ
คติภพอีกอยางมากเพี
ยง ๗
ุ
ครัง กจั็ กบรรลุอรหันต์
่ องต้น การเข้าถึง “ภาวะแห่ งปั ญญาเห็นธรรม” ทีเรี ยกวา่ “ธรรมจักษุ–
ดังนัน จากข้อสมมติฐานดังกลาวเบื
ดวงตาเห็นธรรม” คือ การได้บรรลุถึงอธิคมธรรม ๓ ได้แก่
(๑) รปฌาน
[ปฐมฌาน–ทุติยฌาน โดยมีสมาธิเป็ นหลักทีทําให้สติสมั ปชัญญะบริ สุทธิในขันนันๆ
ู
คือ ปราศจากนิวรณ์ = ปั ญญาในสมาธิ ] หมายถึง ในขณะนัน ในสมัยนัน ภาวะจิตของบุคคลนัน
ต้องสหรคตด้วยด้วย “ธรรมสมาธิ ๕” ได้แก่ ปราโมทย์ –ปี ติ–ปั สสัทธิ –สุข–สมาธิ และปฏิสงั ยุต
่ ้ ่ ขนั ฌานทีสู งขึนไป โดยลดองค์ฌานบาง
่
ด้วยองค์ฌาน ๕ โดยพืนฐานแหงปฐมฌาน
กอนกาวสู
องค์ออกไปหรื อเพิมบางองค์เข้ามา ได้แก่ ปฐมฌาน: วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุข–เอกัคคตา ทติุ ยฌาน:
ปี ติ–สุข–เอกัคคตา ตติยฌาน: สุข–เอกัคคตา และ จตตถฌาน
: อุเบกขา–เอกัคคตา
ุ
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(๒) โสดาปัตติมรรค–โสดาปัตติมัคคญาณ [มัคคญาณ = ปั ญญาในวิปัสสนา] หมายถึง มรรคอันให้
ถึงกระแสทีนําไปสู่ พระนิพพานทีแรก มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระโสดาบัน เป็ นเหตุละ
่ ํ ด “กิเลส
สังโยชน์ได้ ๓ ประการ ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส” และยอมกาจั
ทีตังอยู่ร่วมกันกับทิฏฐิ ” [สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–ทิฏฐานุสัย–วิจิกิจฉานุสัย]
ได้
่
(๓) โสดาปัตติผล–โสดาปัตติผลญาณ [ผลญาณ = ปั ญญาในวิปัสสนา] หมายถึง คือ ผลแหงการ
เข้าถึงกระแสทีนําไปสู่ พระนิพพาน ผลอันพระโสดาบันพึงเสวย
่ ่
็ เพือให้เกดความเข้
ิ
ี ั
่ ยบุคคลทัง ๔ ให้
แตอยางไรกตาม
าใจชัดเจนยิงขึน เกยวกบการเข้
าถึงสัจจภาวะแหงอริ
พิจารณาถึงรายละเอียดเพิมเติม ดังนี
“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
่
(๑) “โสดาปัตติผล” คือ ผลแหงการเข้
าถึงกระแสทีนําไปสู่ พระนิพพาน ผลอันพระโสดาบันพึงเสวย
(๒) “สกทาคามิผล” คือ ผลอันพระสกทาคามีพึงเสวย
(๓) “อนาคามิผล” คือ ผลอันพระอนาคามีพึงเสวย
(๔) “อรหัตตผล” คือ ผลคือความเป็ นพระอรหันต์ ผลอันพระอรหันต์พึงเสวย
่
็ คําวา่ “ญาณสั มปยตต์
่ รวมอยู่ใน
อยางไรกตาม
ุ ” หมายถึง ประกอบด้วยปั ญญารอบรู ้ เพราะคําดังกลาวนี
กลุ่มคํา “จักขุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” = “สติสัมปชั ญญะ” หมายถึง ระลึกได้และรู ้ตวั อยูเ่ สมอ คือ
่ รทํา ระวังมิให้เป็ นคนมัวเมาประมาท อีก
ฝึ กตนให้เป็ นคนรู ้จกั ยังคิด รู ้สึกตัวเสมอวา่ สิ งใดควรทํา และไมคว
นัยหนึง นันคือ “ยถาภตญาณทั
สสนะ” (ข้อ ๑๕ ในมหาวิปัสสนา ๑๘) ดังรายละเอียดเพิมเติม ดังนี
ู
“ยถาภตญาณทั
สสนะ” [Yathābhūtañāṇadassana: Perfect Knowledge and Vision According to
ู
ิ ญญาเห็น
Reality] คือ ความร้ ูความเห็นตามความเป็ นจริ ง เพราะหมดสิ นข้อสงสัย เนืองจากเกดปั
นามรู ปตามเป็ นจริ งใน “ลักษณะสามัญโดยไตรลักษณ์” ได้แก่ อนิจจตา–Impermanent ทกขตา
–
ุ
Miserable อนัตตตา–Impersonal [เทียงเคียง: เห็นสมุทยั สัจจ์ = ปัจจยปริ คคหญาณ (ข้อ ๒ ในญาณ
๑๖) คือ ปัญญารู ้แจ้งในองค์ ๑๒ แหง่ ปั จจยาการ หรื อ ปฏิจจสมุปบาท–อิทัปปั จจยตา–ตถตา ทีเรี ยก
่ ่ “ธัมมัฏฐิ ติญาณ–ธรรมฐิ ติญาณ”] ซึงทําให้เกดิ “ยถาภตญาณ
อีกอยางวา
–ธรรมฐิติญาณ–สั มมาทัส
ู
่
่ ํ
–ความปลูกฝังใน
สนะ” [ปรี ชาหยังรู ้สรรพสิ งตามทีเป็ นจริ ง–ความตังแนนอนแหงกาหนดธรรมดา
่
สัมมาทิฏฐิ] ซึงเป็ นสวนหนึ
งในขันตอน “การทบขั
นีปฏิปทา–วฏฐานคามิ
นี
ุ นธ์ ๕” [วฏฐานคามิ
ุ
ุ
ปฏิปทาญาณ: ปั ญญาหยังรู ้ให้ออกจาก “สั งขารนิมติ : อกุศลเจตนาใน กายกรรม–วจีกรรม–
่ า
มโนกรรม” ทังหลาย เพือให้เข้าถึงมรรคให้ได้ หรื อ วิปัสสนาทีให้ถึงมรรค–วิปัสสนาทีเจริ ญแกกล้
่ ง “โลกตตรธรรม
ถึงจุดสุ ดยอดทําให้เข้าถึงมรรค] กอนถึ
๙” ได้แก่ มรรค ๔–ผล ๔–นิพพาน ๑ และ
ุ
ให้เทียบเดียงกบั ขันตอนชําระปั ญญาให้บริ สุทธิในขณะเจริ ญธรรม “วิสุ ทธิ ๗” ในข้อ ๔ นันคือ
“กังขาวิตรณวิสุ ทธิ” ได้แก่ “ภยตปัู ฏฐานญาณ” (ข้อ ๓ ในวิปัสสนาญาณ ๙) คือ ปรี ชาคํานึงเห็น
่ ว “อาทีนวานุปัสสนาญาณ” (ข้อ ๔ ในวิปัสสนาญาณ ๙) คือ ปรี ชาญาณ
สังขารปรากฏเป็ นของนากลั
อันคํานึงเห็นโทษของสังขารทังหลาย “นิพพิทานปัุ สสนาญาณ” (ข้อ ๕ ในวิปัสสนาญาณ ๙) คือ
่ อันเป็ นไปแล้ววา่ “สภยา สงฺขารา” หมายถึง “สังขาร
ปรี ชาญาณอันคํานึงเห็นด้วยความหนาย
่ อยูเ่ รื อยไป ซึงเป็ นเหตุปัจจัยหรื อ “อปนิ
ทังหลายน่ ากลัว” เพราะเห็นความดับแล้วๆ เลาๆ
ุ สสย
ื ลให้เกดิ “มญจิ
ปัจจัย” ทีเกอกู
ุ ตุกัมยตาญาณ” (ข้อ ๖ ในวิปัสสนาญาณ ๙) คือ ญาณอันคํานึงด้วยใคร่
จะพ้นไปเสี ยจากสังขารทังหลาย
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่ ของมนุษย์ จึงเกยวข้
ี องกบั “ทนทางปั
ญญา: Intellectual Capital” หรื อ
ด้วยเหตุนี ในการกระทํากรรมตางๆ
ุ
“ภมิู รู้–ภมิู ธรรม–ภมิู ปัญญา” ทีปฏิสงั ยุตด้วย “สติสัมปชัญญะ: Temperance” ให้พิจารณาถึงภาวะทางปั ญญา
ิ น ในระบบสมองของมนุ ษ ย์ ผูไ้ ด้รั บ การพัฒ นาด้ว ยภาวนากรรมฐาน นัน คื อ “ไตรสิ ก ขา” ซึ ง
ที เกดขึ
่ ถึง “อธิศีลสิ กขา” คือ วินัยปิ ฎกทังหมด (๒) เมือกลาว
่ ถึง “อธิจิต
ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี (๑) เมือกลาว
่ ถึง “อธิปัญญาสิ กขา” คือ อภิธรรมปิ ฎกทังหมด (พระ
ตสิ กขา” คือ สุตตันตปิ ฎกทังหมด และ (๓) เมือกลาว
อภิธรรมปิ ฎก ธรรมสังคณี เลม่ ๑ ภาค ๒ - หน้าที 508–511 FILE 76) ได้แก่
(๑) มุฏฐสัจจะ–อสัมปชัญญะ
(๒) สติ–สัมปชัญญะ
(๓) ปฏิสงั ขานพละ–ภาวนาพละ
(๔) สมถะ–วิปัสสนา
(๕) สมถนิมิต–ปั คคาหนิมิต
(๖) ปั คคาหะ–อวิกเขปะ
(๗) สี ลวิบตั ิ–ทิฏฐิวิบตั ิ
(๘) สี ลสัมปทา–ทิฏฐิสมั ปทา
(๙) สี ลวิสุทธิ–ทิฏฐิวิสุทธิ
่ ฏฐิ–ความเพียรแหงบุ
่ คคลผูม้ ีทิฏฐิอนั หมดจด
(๑๐) ความหมดจดแหงทิ
(๑) มฏฐสั
ุ จจะ–อสั มปชัญญะ
่ ความไมตามระลึ
่
่
(๑.๑) “มฏฐสั
ก ความไมหวนระลึ
ก ความระลึก
ุ จจะ” หมายถึง ความระลึกไมได้
่ อาการทีระลึกไมได้
่ ความไมทรงจํ
่ า ความเลือนลอย ความหลงลืม อันใด นีเรี ยกวา่
ไมได้
่ วา่ บรรดา
“มฏฐสั
ุ ฺ จํ” คือ การอยูอ่ ยา่ งขาดสติ สมดังทีกลาวไว้
ุ จจะ” ฉะนัน คําวา่ “มฏฐสจฺ
่ น “มฏฐสั
่ ระลึกย้อนไปกไมได้
็ ่
ธรรมเหลานั
ุ จจะ” คืออะไร คือ ไมมี่ สติ ระลึกตามไปไมได้
่ จําไมได้
่ ฟันเฟื อน หลงลืม นีเรี ยกวา่ “มฏฐสั
นึกไมออก
ุ จจะ”
่ น ความไมตรั
่ สรู ้ ความไมรู่ ้โดยสมควร ความ
(๑.๒) “อสั มปชัญญะ” หมายถึง ความไมรู่ ้ ความไมเห็
่
่ งลงโดย
ไมรู่ ้ตามความเป็ นจริ ง ความไมแทงตลอด
ความไมถื่ อเอาให้ถูกต้อง ความไมหยั
่
รอบคอบ ความไมพิ่ นิจ ความไมพิ่ จารณา ความไมกระทํ
าให้ประจักษ์ ความทรามปั ญญา
่ ความไมรู่ ้ชดั ความหลง ความลุ่มหลง ความหลงใหล อวิชชา โอฆะคืออวิชชา
ความโงเขลา
โยคะคืออวิชชา อนุสยั คืออวิชชา ปริ ยฏุ ฐานคืออวิชชา ลิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อัน
่
่
ใด นีเรี ยกวา่ “อสัมปชัญญะ” คําวา่ “อสมฺปช ฺญ” ได้แก่ “อวิชชา” นันเอง ทีทานกลาวไว้
่ วา่ บรรดาธรรมเหลานั
่ น “อสั มปชัญญะ” คือ อะไร คือ ความไมรู่ ้ ไมเห็
่ น เป็ นต้น
อยางนี
ขัดข้องเพราะอวิชชา ความหลง อกุศลมูล
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(๒) สติ–สั มปชัญญะ
(๒.๑) “สติ” หมายถึง สติ: ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ: กริิ ยาทีระลึก ความทรงจํา ความไม่
เลือนลอย ความไมลื่ ม สติ สตินทรี ย ์ สติพละ สัมมาสติ อันใด นีเรี ยกวา่ “สติ” คําวา่ “สติพลํ”
่ นไหวไปเพราะความไมมี่ สติ คําวา่ “สมาธิพลํ” กคื็ อ สมาธิ
กคื็ อ สตินันเอง โดยทีไมหวั
่ นไหวไปเพราะความฟุ้ งซาน
่ คําวา่ “สมถะ” คือ สมาธิ และ คําวา่
นันเอง โดยทีไมหวั
“วิปัสสนา” คือ ปั ญญา
(๒.๒) “สั มปชัญญะ” หมายถึง ปัญญา: กริิ ยาทีรู ้ชดั ความวิจยั ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความ
ํ
ํ
ํ
กาหนดหมาย
ความเข้าไปกาหนด
ความเข้าไปกาหนดเฉพาะ
ภาวะทีรู ้ ภาวะทีฉลาด ภาวะทีรู ้
่ ง ความค้นคิด ความใครครวญ
่
่ น ปัญญาเครื อง
ละเอียด ความรู ้แจมแจ้
ปั ญญาเหมือนแผนดิ
ิ ปัญญาเครื องนําทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้ชดั ปั ญญาเหมือนปฏัก ปัญญา: ปั ญญิ
ทําลายกเลส
่ อปัญญา แสง
นทรี ย ์ ปัญญาพละ ปัญญาเหมือนศัสตรา ปัญญาเหมือนปราสาท ความสวางคื
่ อปั ญญา ปัญญาเหมือนประทีป ปั ญญาเหมือนดวงแกว้ ความไมหลง
่
สวางคื
ความวิจยั ธรรม
สัมมาทิฏฐิ อันใด นีเรี ยกวา่ “สัมปชัญญะ” ฉะนัน “สั มปชัญญะ” คือ ญาณ [ความรู ้]
(๓) ปฏิสังขานพละ–ภาวนาพละ
ํ งคือการพิจารณา] หมายถึง ปัญญา: กริิ ยาทีรู ้ชดั ความวิจยั ความ
(๓.๑) “ปฏิสังขานพละ” [กาลั
ํ
ํ
ํ
เลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกาหนดหมาย
ความเข้าไปกาหนด
ความเข้าไปกาหนดเฉพาะ
่ ง ความค้นคิด ความใครครวญ
่
ภาวะทีรู ้ ภาวะทีฉลาด ภาวะทีรู ้ละเอียด ความรู ้แจมแจ้
ปั ญญา
่ น ปั ญญาเครื องทําลายกเลส
ิ ปัญญาเครื องนําทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้ชดั
เหมือนแผนดิ
ปั ญญาเหมือนปฏัก ปัญญา: ปั ญญินทรี ย ์ ปั ญญาพละ ปัญญาเหมือนศัสตรา ปัญญาเหมือน
่ อปัญญา แสงสวางคื
่ อปัญญา ปัญญาเหมือนประทีป ปั ญญาเหมือนดวง
ปราสาท ความสวางคื
่ ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิ อันใด นีเรี ยกวา่ “กําลังคือการพิจารณา”
แกว้ ความไมหลง
ํ งคือภาวนา] หมายถึง การเสพ การเจริ ญ การทําให้มาก ซึงกุศลธรรม
(๓.๒) “ภาวนาพละ” [กาลั
ทังหลาย อันใด นีเรี ยกวา่ “กําลังคือภาวนา” โพชฌงค์แม้ทงั ๗ ได้แก่ (๑) “สติ” ความระลึกได้
ั ิ จิตอยูก่ บเรื
ั อง (๒) “ธัมมวิจยะ” ความเฟ้ นธรรม ความสอดสอง
่
สํานึกพร้อมอยู่ ใจอยูก่ บกจ
่
สื บค้นธรรม (๓) “วิริยะ” ความเพียร (๔) “ปี ติ” ความอิมใจ (๕) “ปัสสัทธิ” ความผอนคลาย
่ ่
(๗) “อเบกขา
” ความมีใจ
สงบเย็นกายใจ (๖) “สมาธิ” ความมีใจตังมัน จิตแนวแนในอารมณ์
ุ
เป็ นกลางเพราะเห็นตามเป็ นจริ ง จัดเป็ น “กําลังคือภาวนา”
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(๔) สมถะ–วิปัสสนา
่ ต ความดํารงอยูแ่ หงจิ
่ ต ความมันอยูแ่ หงจิ
่ ต ความไมสาย
่ ่
(๔.๑) “สมถะ” หมายถึง ความตังอยูแ่ หงจิ
่ ต ความไมฟุ้่ งซานแหงจิ
่
่ ต ภาวะทีจิตไมสายไป
่ ่
ไปแหงจิ
ความสงบ สมาธินทรี ย ์ สมาธิพละ
สัมมาสมาธิ อันใด นีเรี ยกวา่ “สมถะ” ฉะนัน คําวา่ “สมถะ” คือ สมาธิ และ คําวา่ “วิปัสสนา”
่
คือ ปั ญญา ฉะนัน “สมถะ” นันเอง ชือวา่ “สมถนิมิต” ด้วยอํานาจนิมิตแหงสมถะ
ทีถือเอา
ิ
อาการนันแล้ว พึงให้เป็ นไปอีก แม้ใน “ปัคคาหนิมิต” [นิมิตทีเกดเพราะความเพี
ยร] กนั็ ยนี
่ ั
เชนกน
(๔.๒) “วิปัสสนา” หมายถึง ปัญญา: กริิ ยาทีรู ้ชดั ความวิจยั ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความ
ํ
ํ
ํ
กาหนดหมาย
ความเข้าไปกาหนด
ความเข้าไปกาหนดเฉพาะ
ภาวะทีรู ้ ภาวะทีฉลาด ภาวะทีรู ้
่ ง ความค้นคิด ความใครครวญ
่
่ น ปัญญาเครื อง
ละเอียด ความรู ้แจมแจ้
ปั ญญาเหมือนแผนดิ
ิ ปั ญญาเครื องนําทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้ชดั ปัญญาเหมือนปฏัก ปัญญา: ปั ญญิ
ทําลายกเลส
่ อปัญญา แสง
นทรี ย ์ ปัญญาพละ ปั ญญาเหมือนศัสตรา ปั ญญาเหมือนปราสาท ความสวางคื
่ อปัญญา ปั ญญาเหมือนประทีป ปั ญญาเหมือนดวงแกว้ ความไมหลง
่ ความวิจยั ธรรม
สวางคื
สัมมาทิฏฐิอนั ใด นีเรี ยกวา่ “วิปัสสนา”
(๕) สมถนิมติ –ปัคคาหนิมิต
่ ต ความดํารงอยูแ่ หงจิ
่ ต ความมันอยูแ่ หงจิ
่ ต ความไม่
(๕.๑) “สมถนิมิต” หมายถึง ความตังอยูแ่ หงจิ
่
่ ต ความไมฟุ้่ งซานแหงจิ
่
่ ต ภาวะทีจิตไมสายไป
่ ่
สายไปแหงจิ
ความสงบ สมาธินทรี ย ์ สมาธิ
พละ สัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิ อันใด นีเรี ยกวา่ “สมถนิมิต”
(๕.๒) “ปัคคาหนิมิต” หมายถึง การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบัน ความ
้
ตังหน้า ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเข้มแข็ง ความหมัน ความกาวไป
่ ่ อถอย ความไมทอดทิ
่
่
อยางไมท้
งฉันทะ ความไมทอดทิ
งธุระ ความประดับประคองธุระ วิริยะ
วิริยนิ ทรี ย ์ วิริยพละ สัมมาวายามะ อันใด นีเรี ยกวา่ “ปัคคาหนิมิต”
(๖) ปัคคาหะ–อวิกเขปะ
(๖.๑) “ปัคคาหะ” หมายถึง การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบัน ความตัง
้
่
หน้า ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเข้มแข็ง ความหมัน ความกาวไปอยาง
่
่
ไมท้่ อถอย ความไมทอดทิ
งฉันทะ ความไมทอดทิ
งธุระ ความประดับประคองธุระ วิริยะ วิริ
ยินทรี ย ์ วิริยพละ สัมมาวายามะ อันใด นีเรี ยกวา่ “ปัคคาหะ”
่ ต ความดํารงอยูแ่ หงจิ
่ ต ความมันอยูแ่ หงจิ
่ ต ความสาย
่
(๖.๒) “อวิกเขปะ” หมายถึง ความตังอยูแ่ หงจิ
่ ต ความไมฟุ้่ งซานแหงจิ
่
่ ต ภาวะทีจิตไมสายไป
่ ่
ไปแหงจิ
ความสงบสมาธินทรี ย ์ สมาธิพละ
สัมมาสมาธิ อันใด นีเรี ยกวา่ “อวิกเขปะ”
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(๗) สี ลวิบัต–ิ ทิฏฐิ วบิ ัติ
่
่
่
(๗.๑) “สี ลวิบัต”ิ หมายถึง ความลวงละเมิ
ดทางกาย ความลวงละเมิ
ดทางวาจา ความลวงละเมิ
ดทาง
กายและทางวาจา อันใด นีเรี ยกวา่ “สีลวิบัติ” ความเป็ นผูท้ ุศีลแม้ทงั หมด จัดเป็ น “สีลวิบัติ”
่
่
ฉะนัน คําวา่ “สี ลวิปตฺต”ิ หมายถึง ความไมสํ่ ารวมอันเป็ นตัวการทําศีลให้พินาศ ทีทานกลาว
่ วา่ "บรรดาธรรมเหลานั
่ น “ศีลวิบัต”ิ คืออะไร คือ ความลวงละเมิ
่
ไว้อยางนี
ดทางกาย เป็ นต้น
่ ชือวา่ “ศีลวิบัต”ิ คําวา่ “ทิฏฺ ฐิวปิ ตฺต”ิ หมายถึง มิจฉาทิฐิอนั เป็ น
ความเป็ นผูท้ ุศีล ทุกอยาง
่ วา่ บรรดาธรรมเหลานั
่ น “ทิฐิวบิ ัต”ิ คือ อะไร คือ
ตัวการทําสัมมาทิฐิให้พนิ าศ ทีมาแล้วอยางนี
่ ทานไมมี่ ผล บูชาไมมี่ ผล เป็ นต้น
ความเห็นทีวาให้
(๗.๒) “ทิฏฐิ วบิ ัต”ิ หมายถึง ความเห็นวา่: (๑) ทานทีให้ แล้ วไม่ มีผล (๒) การบูชาไม่ มีผล (๓) การ
บวงสรวงไม่ มีผล (๔) ผลวิบากแห่ งกรรมทีทําดีทาํ ชัวไม่ มี (๕) โลกนีไม่ มี (๖) โลกอืนไม่ มี
(๗) มารดาไม่ มี (๘) บิดาไม่ มี (๙) สัตว์ ทีจุติและอุบัติไม่ มี (๑๐) สมณพราหมณ์ ผ้ ปู ฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบไม่ มีในโลก สมณพราหมณ์ ทีทําให้ แจ้ งซึ งโลกนีและโลกอืนด้ วยปั ญญาอันยิงเอง
ั
แล้ วประกาศให้ ผ้ อู ืนรู้ ได้ ไม่ มีในโลก ดังนี ทิฏฐิความเห็นไปข้างทิฏฐิ ป่ าชัฏคือทิฏฐิ กนดาร
่ มมาทิฏฐิ ความผันแปรแหงทิ
่ ฏฐิ สัญโญชน์คือทิฏฐิ ความ
คือทิฏฐิ ความเห็นเป็ นข้าศึกตอสั
่ ิ ่
ยึดถือ ความยึดมัน ความตังมัน ความถือผิด ทางชัว ทางผิด ภาวะทีผิด ลัทธิเป็ นบอเกดแหง
่ ่ อันใด นีเรี ยกวา่ “ทิฏฐิวิบัติ” มิจฉาทิฏฐิแม้
ความพินาศ การถือโดยวิปลาส มีลกั ษณะเชนวานี
ทังหมด จัดเป็ น “ทิฏฐิวิบัติ”
(๘) สี ลสั มปทา–ทิฏฐิ สัมปทา
่่
่่
่่
(๘.๑) “สี ลสั มปทา” หมายถึง ความไมลวงละเมิ
ดทางกาย ความไมลวงละเมิ
ดทางวาจา ความไมลวง
ละเมิดทางกายและทางวาจา สี ลสังวรแม้ทงั หมด จัดเป็ น “สีลสัมปทา” ฉะนัน
คําวา่ “สี ลสมฺปทา” ความวา่ โสรั จจะ [“โสรัจจะ” คือ ความเสงียม อัธยาศัยงาม รักความ
ประณี ตหมดจดเรี ยบร้อยงดงาม มักคู่กบั “ขันติ” คือ ความอดทน อดได้ทนได้เพือบรรลุความ
่ ขา้ งต้นอยาง
่
ดีงามและความมุ่งหมายอันชอบ เรี ยกวา่ “ธรรมทําให้ งาม ๒”] นันเอง ทีกลาวไว้
่ น “ศีลสั มปทา” คือ อะไร คือ ความไมลวงละเมิ
่่
นีวา่ บรรดาธรรมเหลานั
ดทางกาย ดังนี
่
เรี ยกชือวา่ “ศีลสั มปทา” เพราะยังศีลให้ถึงพร้อมบริ บูรณ์ แตคํ่ าทีลาวในที
นีวา่ “ศีลสังวร
่
่่
ทังหมด ชือวา่ ศีลสัมปทา” นี กลาวไว้
เพือจะรวมเอาความไมลวงละเมิ
ดทางใจเข้ามาด้วยให้
ครบถ้วน และ คําวา่ “ทิฏฺ ฐิ สมฺปทา” หมายถึง “ญาณอันเป็ นเครื องทําทิฐิให้ บริ บูรณ์ ” ทีมาแล้ว
่ วา่ บรรดาธรรมเหลานั
่ น “ทิฐิสัมปทา” คืออะไร คือความรู ้ความเข้าใจเชนนี
่ วา่ ให้ทาน
อยางนี
่ ร้ ู ้ทงั หลายทําความข้อนีให้แจ้งแล้ว จึงประกาศไว้
มีผล บูชามีผล เป็ นต้น ซึงทานผู
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(๘.๒) “ทิฏฐิ สัมปทา” หมายถึง ความเห็นวา่ (๑) ทานทีบุคคลให้ แล้ วย่ อมมีผล (๒) การบูชาย่ อมมี
ผล (๒) การบวงสรวงย่ อมมีผล (๓) ผลวิบากแห่ งกรรมทีทําดีทาํ ชัวมีอยู่ (๔) โลกนีมีอยู่ (๕)
โลกอืนมีอยู่ (๖) มารดามีอยู่ (๗) บิดามีอยู่ (๘) สัตว์ ทีจุติและอุบัติมีอยู่ (๙) สมณพราหมณ์ ผ้ ู
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีอยู่ในโลก (๑๐) สมณพราหมณ์ ทีทําให้ แจ้ ง ซึ งโลกนีและโลกอืน ด้ วย
ปั ญญาอันยิงเองแล้ วประกาศให้ ผ้ อู ืนรู้ ได้ มีอยู่ในโลก ดังนี ปัญญา: กริิ ยาทีรู ้ชดั ความวิจยั
ํ
ํ
ํ
ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกาหนดหมาย
ความเข้าไปกาหนด
ความเข้าไปกาหนด
่ ง ความค้นคิด ความใครครวญ
่
เฉพาะ ภาวะทีรู ้ ภาวะทีฉลาด ภาวะทีรู ้ละเอียด ความรู ้แจมแจ้
่ น ปัญญาเครื องทําลายกเลส
ิ ปั ญญาเครื องนําทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้
ปั ญญาเหมือนแผนดิ
ชัด ปั ญญาเหมือนปฏัก ปัญญา: ปั ญญินทรี ย ์ ปั ญญาพละ ปัญญาเหมือนศัสตรา ปัญญาเหมือน
่ อปัญญา แสงสวางคื
่ อปัญญา ปัญญาเหมือนประทีป ปั ญญาเหมือนดวง
ปราสาท ความสวางคื
่ ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิมีลกั ษณะเชนวานี
่ ่ อันใด นีเรี ยกวา่ “ทิฏฐิ
แกว้ ความไมหลง
สัมปทา” สัมมาทิฏฐิแม้ทงั หมด จัดเป็ น “ทิฏฐิสัมปทา”
(๙) สี ลวิสุ ทธิ–ทิฏฐิ วสิ ุ ทธิ
่่
่่
่่
(๙.๑) “สี ลวิสุ ทธิ” หมายถึง ความไมลวงละเมิ
ดทางกาย ความไมลวงละเมิ
ดทางวาจา ความไมลวง
ละเมิดทางกายและทางวาจา นีเรี ยกวา่ “สีลวิสุ ทธิ” สี ลสังวรแม้ทงั หมด จัดเป็ น “สีลวิสุ ทธิ”
่ ตว์มีกรรมเป็ นของตน [กมมั
ั สสกตาญาณ] ญาณอัน
(๙.๒) “ทิฏฐิ วสิ ุ ทธิ” หมายถึง ญาณเป็ นเครื องรู ้วาสั
่
่ พ้ ร้อมเพรี ยงด้วยมรรค [มัคค
สมควรแกการหยั
งรู ้อริ ยสัจจ์ [สัจจานุโลมิกญาณ] ญาณของทานผู
่ พ้ ร้อมเพรี ยงด้วยผล [ผลญาณ]
ญาณ] ญาณของทานผู
(๑๐) ความหมดจดแห่ งทิฏฐิ–ความเพียรแห่ งบคคลผ้
ุ
ูมีทฏิ ฐิอนั หมดจด
(๑๐.๑) “ความหมดจดแห่ งทิฏฐิ ” หมายถึง ปัญญา: กริิ ยาทีรู ้ชดั ความวิจยั ความเลือกสรร ความวิจยั
ํ
ํ
ํ
ธรรม ความกาหนดหมาย
ความเข้าไปกาหนด
ความเข้าไปกาหนดเฉพาะ
ภาวะทีรู ้ ภาวะที
่ ง ความค้นคิด ความใครครวญ
่
่ น
ฉลาด ภาวะทีรู ้ละเอียด ความรู ้แจมแจ้
ปั ญญาเหมือนแผนดิ
ิ ปั ญญาเครื องนําทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้ชดั ปัญญาเหมือนปฏัก
ปั ญญาเครื องทําลายกเลส
่ อ
ปัญญา: ปั ญญินทรี ย ์ ปั ญญาพละ ปัญญาเหมือนศัสตรา ปั ญญาเหมือนปราสาท ความสวางคื
่ อปัญญา ปัญญาเหมือนประทีป ปั ญญาเหมือนดวงแกว้ ความไมหลง
่ ความ
ปั ญญา แสงสวางคื
วิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิ
(๑๐.๒) “ความเพียรแห่ งบคคลผ้
ุ
ูมีทฏิ ฐิอนั หมดจด” หมายถึง การปรารภความเพียรทางใจ ความ
ขะมักเขม้น ความบากบัน ความตังหน้า ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความ
้
่ ่ อถอย ความไมทอดทิ
่
่
งฉันทะ ความไมทอดทิ
งธุระ
เข้มแข็ง ความหมัน ความกาวไปอยางไมท้
ความประดับประคองธุระ วิริยะ วิริยนิ ทรี ย ์ วิริยพละ สัมมาวายามะ
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เพราะฉะนัน “สติสัมปชั ญญะ” [สติปัญญา = ปั ญญาแตกฉาน–จตุปฏิสัมภิทาญาณ] นัน จะเป็ นศูนย์กลางใน
ทุกขันตอนของการปฏิบตั ิธรรม คือ ในธรรมทังปวง ได้แก่ กุศลธรรม–อกุศลธรรม–อัพยากตธรรม–รู ปาวจร
่ นเป็ นอยางดี
่
ธรรม–อรู ปาวจรธรรม–โลกุตตรธรรม นันคือ มีปัญญารอบรู ้เข้าใจในธรรมทังหลายเหลานั
ดังนัน ความรู ้ความเข้าใจประกอบด้วยความเห็ นในหยังรู ้ คือ ระลึกร้ ู ตัวทัวพร้ อมเสมอ [สติสัมปชัญญะ]
่ เป็ น “อริยทรัพย์ ” [กุศลจิต–ทรัพย์
และประการสําคัญ “ปัญญา” [ปัญญาธนา: The Treasure of Wisdom] ยอม
่ พย์ภายนอก] ด้วยเชนกน
่ ั ทีสะสมพอกพูนอยูใ่ น “พืน
อันประเสริ ฐเป็ นของติดตัว อยูภ่ ายในจิตใจ ดีกวาทรั
ิ –อกศลจิ
่ ั เพียงแต่
จิตสั นดาน” [Proclivity: ใจเอนเอียง–นิ สัย–ความโน้มน้าว = อนสัุ ย ในฝ่ ายกเลส
ุ ต] เชนกน
่ ั เทานั
่ นเอง แตผู่ ท้ ีมีจิตได้พฒั นาไปถึงขัน “รปพรหมภมิ
วา่ ใครจะมีกุศลจิตหรื ออกุศลจิตมากกวากน
ู
ู –อรปู
่ นแล้ว โอกาสทีจะคิดฝักใฝ่ ในทางอกุศลธรรมนัน คงจะมีนอ้ ยลงเชนกน
่ ั เพราะการเกดิ
พรหมภมิู” มากอนนั
็ ่ ่ องงาย
่ ทีจะอุบตั ิเกดขึ
ิ นในสมองหรื อคลังปั ญญาของ
“ปัญญาเห็นธรรม” [โสดาปั ตติมรรค] ได้นนั กไมใชเรื
่ กคงเป็
่
่
็ นไมได้
่ ทีจะบรรลุธรรมวิเศษในขัน “โสดาบัน” ได้
บุคคล ถ้าจิตไมสะอาดผองแผ้
วบริ สุทธิ มากอน
่ ญญา
ิ ญญาทีเห็นธรรมทัง คือ รู ้เห็นได้ทงั อาณาจักรแหงธรรม
่
เมือเกดปั
ณ ขณะนัน สมัยนัน ถ้ามีพลังแหงปั
ิ
่ กซึ งใน “ไตรลักษณ์ –สั มมสนญาณ พร้อมด้วย วิปัสสนาญาณ
อันยิงเพิมขึนไปอีก เกดความเข้
าใจได้อยางลึ
ํ ดธรรมทีสหรคตด้วยสาสวะทังหลาย ยอมบรรลุ
่
๙” แล้วเจริ ญปั ญญาขึนไปในการกาจั
ธรรมวิเศษทังหลายใน
่ ั ดังเชน่ คณะพระปั ญจวัคคีย ์ ทีเกดิ “ธรรมจักษุ” เมือได้ฟัง
ขัน “สกทาคามี–อนาคามี–อรหันต์ ” ได้เชนกน
่
ั แรก ทีพระพุทธเจ้าแสดงแกพระปั
พระธรรมเทศนา [“พระธรรมจักร” หมายถึง เทศนากณฑ์
ญจวัคคีย]์ ทีเป็ น
ปฐมเทศนาของพระตถาคตใน “ธัมมจักกัปปวัตตนสตร
ู ” จนสามารถบรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้ทงั คณะด้วย
เทศนา “อนัตตลักขณสตร
ู ” [“อนัตตานุปัสสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไมมี่ ตวั ตน โดยพิจารณาเห็นโดย
่ ว่า ไมใชเรา
่ ่ ไมใชของเรา
่ ่
่ นด้วยสัญเจตนาของตน นัน
ความเป็ นอนัตตาอยางนี
เพราะอาศัยปั จจัยปรุ งแตงขึ
คือ อภิสังขาร ๓: ปุญญาภิสังขาร–อปุญญาภิสังขาร–อาเนญชาภิสังขาร หรื อ บุญ–บาป–อาเนญชา: จตุตถ
่ ่ในอํานาจ และเพราะไมเชื
่ อฟั งตามปรารถนาหรื อปณิ ธิของตนได้ ซึ ง
ฌานและอรู ปฌาน ๔ เพราะไมอยู
่
่
่
่ ความไมมี่ แกนสาร
เทียบเคียงสาระแกนสารได้
กบั –“สุญญตานุปัสสนา” คือ การพิจารณาเป็ นความวางเปลา
่ ่ ความไม่ใชเรา
่ ] อันเป็ นพระธรรมทีเกยวข้
ี องกบั “สามัญลักษณะโดยไตรลักษณ์ ” [ลักขณูปนิช
ความไมใชตน
ิ ญญาเห็นแจ้งทังใน
ฌาน] ได้แก่ อนิจจตา–Impermanent ทกขตา
–Miserable อนัตตตา–Impersonal ทีเกดปั
ุ
สมาธิสมถะและญาณในวิปัสสนา
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ฉะนัน ในความเป็ นจริ งแล้ว หลักการปฏิบตั ิธรรมตามแนวทางในพระพุทธศาสนานัน ทีเรี ยกวา่ “วิปัสสนา–
็ พิจารณาภาวะจิตใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ (๑) “มี” กบั (๒) “ไม่ มี”
วิปัสสนาภาวนา–วิปัสสนากัมมัฏฐาน” กให้
้
นันคือ “กิเลสทังหลาย” จนกาวไปถึ
ง (๓) “ไม่ ยึดมันถือมัน” นันคือ “ธรรมทังหลาย” [สังขตะ–อสังขตะ
หรื อ สังขตธรรม–อสังขตธรรม] หรื อ ให้ละหนีจาก (๑) “วัฏฏะ” [The Wheel of Rebirths: (๑) กิเลสวัฏฏ์ :
อวิชชา–ตัณหา–อปาทาน
(๒) กรรมวัฏฏ์ : สังขาร–ภพ (๓) วิปากวัฏฏ์ : วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–
ุ
เวทนา–ชาติ–ชรามรณะ–โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปายาส] ไปสู่ (๒) “วิวัฏฏะ” [ปราศจากขันธ์ ๕ =
ขันธวินิมุต: The Final Liberation from the Ever-Repeated Deaths] และ (๓) วิวฒั น์ปัญญาไปสู่ “อนัตตตา:
่
“ตัวกู–ของกู” = The
Impersonal” หรื อ “สญญตา
–Suññatā: The Void Deliverance of Mind” [ความวางจาก
ุ
Void of “I–and–Mine”] อันเหมายถึง “อมตธาตุ–นิพพาน” [Deathlessness or Immortality = มหาสญญตา
ุ
่ ฏฏะ คือ “กิเลสวัฏฏ์ :
่
คือ วางจากระดั
บอณู จนถึงระดับมหาจักรวาล] เพราะฉะนัน ตัวมูลเหตุหลักแหงวั
่
อวิชชา–ตัณหา–อุปาทาน” หรื อ “มลู ๒: อวิชชา–ตัณหา” ซึ งเป็ นปฏิปักษ์ธรรมของ คําวา่ “นิพพาน” อยางไร
็ “อวิชชา” กเป็
็ นปฏิปักษ์กบั “ปัญญา” นันคือ “จักขุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” [โดยนัยตอไปนี
่
กตาม
(๑) “จักษุ–Eye” เป็ นธรรม ความเห็น เป็ นอรรถ (๒) “ญาณ–Insight” เป็ นธรรม ความร้ ู–หยังร้ ู เป็ นอรรถ (๓)
“ปัญญา–Wisdom” เป็ นธรรม ความร้ ู ทัว เป็ นอรรถ (๔) “วิชชา–Gnosis or Higher Knowledge” เป็ นอรรถ
ความแทงตลอด เป็ นธรรม (๕) “แสงสว่ าง–Light” เป็ นธรรม ความสว่ างไสว เป็ นอรรถ] และรวมทัง
“ยถาภตญาณทั
สสนะ” [ความรู้ ความเห็น = ญาณทัสสนะ ตามเป็ นจริ ง = ยถาภตู] เพราะฉะนัน “อวิชชา”
ู
[โมหะ–ความหลง หรื อ อสั มปชั ญญะ–ความไม่ ร้ ู ไม่ เห็น] จึงเป็ นธรรมทีคู่กบั คติโลก หรื อ วิสัยโลก หรื อ
ั ามกบั “โลกตตระ
โลกียะ นันเอง ซึงจะตรงกนข้
” โดยยึดคุณชาติอนั เป็ นเป้ าหมายสู งสุ ด คือ “อรหัตตวิมุตติ”
ุ
่
[สัมมาวิมุตติ] เพราะฉะนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมจะต้องพิจารณา ไตรสวน
สอบสวน ค้นคว้า ศึกษา สังเกต วิจยั
ธรรม [ธัมมวิจยะ] ทีเรี ยกวา่ “มนสิ การกรรมฐาน” ซึ งธรรม สภาวธรรม หรื อ ปรากฏการณ์ นัน กคื็ อ “ขันธ์
่ ไปสู่ ภาวะความหลุดพ้นจาก “กิเลสวัฏฏ์ ” ตัว
๕” หรื อ “อปาทานขั
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ
ุ ” เพือทิงจากสิ งเหลานี
่ กข์นนั ๆ คือ “กัมมวัฏฏ์ ” กบั “วิปากวัฏฏ์ ” ซึ งทังหมดรวมกนั เรี ยกวา่ “วัฏฏะ ๓”
ต้นเหตุหรื อมูลเหตุแหงทุ
นันเอง ให้เปรี ยบภาวะจิตทีสหรคตด้วย “อวิชชา” กบั “นิพพาน” ดังนี
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่ ชชา] ได้แก่
“อวิชชามีลกั ษณะ ๒๕ ประการ” [องค์แหงอวิ
่ งรู ้ดว้ ยญาณ [ญาณ–ปรี ชาหยังรู ้]
(๑) “อัญญาณ” คือ ความไมหยั
่ นด้วยญาณทัสสนะ [ทัสสนะ–ความเห็น]
(๒) “อทัสสนะ” คือ ความไมเห็
่ สรู ้ [อภิสมัย–ความตรัสรู ้]
(๓) “อนภิสมัย” คือ ความไมตรั
่ สรู ้ตาม [อนโพธะ
(๔) “อนนโพธะ
ุ ” คือ ความไมตรั
ุ –ความตรัสรู ้ตาม]
่ สรู ้พร้อม [สัมโพธะ–ความตรัสรู ้พร้อม]
(๕) “อสั มโพธะ” คือ ความไมตรั
่
(๖) “อัปปฏิเวธะ” คือ การไมแทงตลอด
[ปฏิเวธะ–การแทงตลอด]
(๗) “อสั งคาหณา” คือ ความไมถื่ อเอาให้ถกู ต้อง [สังคาหณา–ความถือเอาถูกต้อง]
่ งโดยรอบคอบ [ปริ โยคาหณา–ความหยังโดยรอบคอบ]
(๘) “อปริโยคาหณา” คือ ความไมหยั
(๙) “อสมเปกขนา” คือ ความไมพิ่ นิจ [สมเปกขนา–ความพินิจ]
(๑๐) “อปัจจเวกขณา” คือ ความไมพิ่ จารณา [ปัจจเวกขณา–ความพิจารณาทบทวน]
่
(๑๑) “อัปปัจจักขกรรม” คือ ความไมรู่ ้ในกรรมของตน [กัมมผลสัทธา–กฎแหงกรรม
]
(๑๒) “ทมมิ
ุ ชฌะ” คือ ความทรามปัญญา [สัมมาทิฏฐิ–ความเห็นชอบ อธิปัญญา–ปั ญญาอันยิง]
่ [วิสารทะ–ฉลาดชํานาญ ปฏิภาณ–ความคิดทันการ]
(๑๓) “พาลยะ” คือ ความโงเขลา
(๑๔) “อสั มปชัญญะ” คือ ความไมรู่ ้ทวั พร้อม [สัมปชัญญะ–ความรู ้ทวั พร้อม]
(๑๕) “โมหะ” คือ ความหลง [ปัญญา –ความรอบรู ้–ความรู ้ชดั ]
่ เอกัคคตา–จิตตสมาธิ]
(๑๖) “ปโมหะ” คือ ความลุ่มหลง [อวิกเขปะ–ความไมฟุ้่ งซาน
่ ่ ]
(๑๗) “สั มโมหะ” คือ ความหลงใหล [อสัมโมหสัมปชัญญะ–รู ้ชดั วาไมหลง
่ ้ [วิชชา–ความรู ้แจ้ง อภิญญา–ความรู ้ยงิ ยวด]
(๑๘) “อวิชชา” คือ รู ้สิงทีไมควรรู
(๑๙) “อวิชโชฆะ” คือ โอฆะคืออวิชชาให้จมลงในวัฏฏะ [วิวฏะ–ความพ้นจากวัฏฏะ = วิวฏั ฏะ]
(๒๐) “อวิชชาโยคะ” คือ โยคะคืออวิชชาให้ประกอบไว้ในวัฏฏะ [วิราคะ–ความไมติ่ ดพันเป็ นอิสระ]
่ [นิโรธ–ความดับกเลสและทุ
ิ
(๒๑) “อวิชชานสัุ ย” คือ อนุสยั คืออวิชชาด้วยอํานาจการละยังไมได้
กข์]
(๒๒) “อวิชชาปริยุฏฐาน” คือ การกลุม้ รุ มจิตคืออวิชชา [อปสมะ
–ความสงบ สมถะ–การสงบระงับจิต]
ุ
(๒๓) “อวิชชาลังคี” คือ กลอนเหล็กหรื อลิมคืออวิชชา [วิสังโยค–ความหมดเครื องผูกรัด]
(๒๔) “โทสะ” คือ ความคิดประทุษร้าย [อพยาบาท–ความไมขั่ ดเคืองมีเมตตา]
่
ิ ]
(๒๕) “โลภะ” คือ ความอยากได้ [อปจยะ–ความไมพอกพู
นกเลส
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คําทีเป็ นไวพจน์กบั คําวา่ “นิพพาน” มีอยู่ ๒๖ คํา ดังนี
ํ ดโดยไมมี่ เหลือ
(๑) “อเสสวิราโค” คือ คลายกาหนั
(๒) “อเสสนิโรโธ” คือ ดับโดยไมมี่ เหลือ
(๓) “จาโค” คือ ความสละ
(๔) “ปฏินิสฺสคฺโค” คือ ความสละคืน
(๕) “มตฺุ ต”ิ คือ ความหลุดพ้น
่ ย
(๖) “อนาลโย” คือ ความไมอาลั
(๗) “ราคกฺขโย” คือ ความสิ นราคะ
(๘) “โทสกฺขโย” คือ ความสิ นโทสะ
(๙) “โมหกฺขโย” คือ ความสิ นโมหะ
(๑๐) “ตณฺหกฺขโย” คือ ความสิ นตัณหา
่ ิ
(๑๑) “อนปฺุ ปาโท” คือ ความไมเกด
่ นไป
(๑๒) “อปฺปวตฺต”ํ คือ ความไมเป็
่ นไป
(๑๓) “อนิมิตฺต”ํ คือ ความไมเป็
(๑๔) “อปฺปณิหิตํ” คือ ความไมมี่ ทีตัง
(๑๕) “อนายหนํ
ู ” คือ ความไมมี่ กรรมเป็ นเหตุปฏิสนธิ
(๑๖) “อปฺปฏิสนฺธิ” คือ ความไมสื่ บตอ่
(๑๗) “อนปปตฺ
ุ ต”ิ คือ ความไมอุ่ บตั ิ
(๑๘) “อคติ” คือ ความไมมี่ คติ
่ ิ
(๑๙) “อชาตํ” คือ ความไมเกด
่ ่
(๒๐) “อชรํ” คือ ความไมแก
่ บ
(๒๑) “อพฺยาธิ” คือ ความไมเจ็
่
(๒๒) “อมตํ” คือ ความไมตาย
่
(๒๓) “อโสกํ” คือ ความไมโศก
(๒๔) “อปริเทวํ” คือ ความไมร้่ องไห้ครําครวญ
่ อดแห้งใจ
(๒๕) “อนปายาสํ
” คือ ความไมเหื
ุ
่ าหมอง
(๒๖) “อสงฺกลิ ฏิ ฺ ฐํ” คือ ความไมเศร้

บทความที ๑๐๙ ประจําปี ๒๕๕๘ – ญาณสั มปยุตต์ แห่ งนิพพาน – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๑๔

่
็ เพือให้เกดความเข้
ิ
ี ั พพานนัน คือ ภาวะทีเกดจากการ
ิ
อยางไรกตาม
าใจทีละเอียดอีกในมุมหนึ งเกยวกบนิ
ตรวจสอบทบทวนใน ที เรี ยกวา่ “ปั จจเวกขณญาณ” (ข้อ ๑๖ ในญาณ ๑๖) หมายถึง ญาณหยังรู้ ด้ วยการ
พิจารณาทบทวน คือ (๑) สํ ารวจร้ ู มรรค (๒) สํ ารวจร้ ู ผล (๓) กิเลสทีละแล้ ว (๔) กิเลสทีเหลืออย่ ู และ (๕)
ิ
นิพพาน ซึงจะเกดควบคู
ก่ บั “อาสวักขยญาณ” ดังนี
ปัจจเวกขณวิถี
ิ
ปั จจเวกขณวิถีทีเกดภายหลั
ง
ิ
ปั จจเวกขณวิถีทีเกดภายหลั
ง
ิ
ปั จจเวกขณวิถีทีเกดภายหลั
ง
ิ
ปั จจเวกขณวิถีทีเกดภายหลั
ง

มัคควิถี
โสดาปั ตติมคั ควิถี
สกทาคามิมคั ควิถี
อนาคามิมคั ควิถี
อรหัตตมัคควิถี

จํานวน
มี ๕ ประการ
มี ๕ ประการ
มี ๕ ประการ
มี ๔ ประการ
รวม
๑๙ ประการ
่ ขันของ มรรค ๔–ผล ๔
อาสวักขยญาณ [มีอาการ ๖๔] ได้แก่ อินทรี ย์ ๓ และ อินทรี ย์ ๘ ประการ ในแตละ
(๑) “อินทรีย์ ๓” ได้แก่ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรี ย์ ๑ อัญญินทรี ย์ ๑ อัญญาตาวินทรี ย์ ๑
(๒) “อินทรีย์ ๘ ประการ” ได้ แก่ สัทธิ นทรี ย์ ๑ วิริยินทรี ย์ ๑ สตินทรี ย์ ๑ สมาธิ นทรี ย์ ๑ ปั ญญินทรี ย์ ๑
่
มนินทรี ย์ ๑ โสมนัสสิ นทรี ย์ ๑ ชี วิตินทรี ย์ ๑ โดยมีนยั แสดงความเป็ นบริ วาร ดังตอไปนี
(๑) “สั ทธินทรีย์” ซึงมีความน้อมใจเชือเป็ นบริ วาร (๒) “วิริยนิ ทรีย์” มีการประคองไว้เป็ น
บริ วาร (๓) “สตินทรีย์” มีความตังมันเป็ นบริ วาร (๔) “สมาธินทรีย์” มีความไมฟุ้่ งซา่ นเป็ น
บริ วาร (๕) “ปัญญินทรีย์” มีความเห็นเป็ นบริ วาร (๖) “มนินทรีย์” มีความรู ้แจ้งเป็ นบริ วาร
(๗) “โสมนัสสิ นทรีย์” มีความยินดีเป็ นบริ วาร และ (๘) “ชีวติ ินทรีย์” มีความเป็ นอธิบดี
ฉะนัน “มรรค ๔” = “อาสวักขยญาณ มีอาการ ๓๒” กบั “ผล ๔” = “อาสวักขยญาณ มีอาการ ๓๒”
รวมจํานวนอินทรี ยท์ งั หมดเป็ น “มีอาการ ๖๔”
โสดาบัน–ผ้ บู รรลโสดาปั
ตติผลแล้ ว
ุ
(๑) สํ ารวจมรรค โสดาปั ตติมรรค–สมุจเฉทนิโรธ = อนัญญาตัญญัสสามีตินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘]
(๒) สํ ารวจผล
โสดาปั ตติผล–ปฏิปัสสัทธินิโรธ = อัญญินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘]
ิ ตังอยูร่ ่ วมกนกบทิ
ั ั ฏฐิ [สักกายทิฏฐิ–วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–ทิฏฐานุสัย–วิจิกิจฉานุสัย]
(๓) กิเลสละแล้ ว กเลสที
ิ
ิ
ิ งหลาย
–กเลสละเอี
ยด–กเลสทั
(๔) กิเลสเหลืออยู่ กเลสหยาบๆ
(๕) นิพพาน
ผ้ ถู งึ กระแส [ยังไม่ถึงนิพพาน]
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สกทาคามี–ผ้ บู รรลสกทาคามิ
ผลแล้ ว
ุ
(๑) สํ ารวจมรรค สกทาคามิมรรค–สมุจเฉทนิโรธ = อัญญินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘]
(๒) สํ ารวจผล
สกทาคามิผล–ปฏิปัสสัทธินิโรธ = อัญญินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘]
่
่
ิ
[กามราคสังโยชน์–ปฏิฆสังโยชน์อยางหยาบ
–กามราคานุสัย–ปฏิฆานุสัยอยางหยาบ
]
(๓) กิเลสละแล้ว กเลสหยาบๆ
ิ
ิ งหลาย
ยด–กเลสทั
(๔) กิเลสเหลืออย่ ู กเลสละเอี
(๕) นิพพาน
ผ้ กู ลับมาอีกครั งเดียว [ยังไม่ถึงนิพพาน]
อนาคามี–ผ้ บู รรลอุ นาคามิผลแล้ ว
(๑) สํ ารวจมรรค อนาคามิมรรค–สมุจเฉทนิโรธ = อัญญินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘]
(๒) สํ ารวจผล
อนาคามิผล–ปฏิปัสสัทธินิโรธ = อัญญินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘]
่
่
ิ
ยด [กามราคสังโยชน์–ปฏิฆสังโยชน์อยางละเอี
ยด–กามราคานุสัย–ปฏิฆานุสัยอยางละเอี
ยด ]
(๓) กิเลสละแล้ว กเลสละเอี
ิ งหลาย
(๔) กิเลสเหลืออย่ ู กเลสทั
(๕) นิพพาน
ผ้ ไู ม่ เวียนกลับมาอีก [ยังไม่ถึงนิพพาน]
อรหันต์ –ผ้ บู รรลอรหั
ุ ตตผลแล้ ว
(๑) สํ ารวจมรรค อรหัตตมรรค–สมุจเฉทนิโรธ = อัญญินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘]
(๒) สํ ารวจผล
อรหัตตผล–ปฏิปัสสัทธินิโรธ–นิสสรณนิโรธ [นิพพาน] = อัญญาตาวินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘]
ิ งหลาย [รู ปราคะ–อรู ปราคะ–มานะ–อุทธัจจะ–อวิชชา–มานานุสัย–ภวราคานุสัย–อวิชชานุสัย]
(๓) กิเลสละแล้ว กเลสทั
(๔) กิเลสเหลืออย่ ู [ไมมี่ การพิจารณา]
(๕) นิพพาน
ผ้ หู ักกําแห่ งสงสารแล้ ว [บรรลุถึงนิพพานแล้ว–วิวฏั ฏะ]

“นิพพาน ๒” หมายถึง สภาพทีดับกิเลสและกองทุกข์ แล้ ว–ภาวะทีเป็ นสุขสูงสุด เพราะไร้ กิเลสไร้
ทุกข์ เป็ นอิสรภาพสมบูรณ์ ได้แก่
ิ ยังมีเบญจขันธ์เหลือ นันคือ
(๑) “สอปาทิ
ุ เสสนิพพาน” หมายถึง นิพพานยังมีอุปาทิเหลือ โดยดับกเลส
่
่ ่
“กิเลสปรินิพพาน” ซึงเป็ นนิพพานของพระอรหันต์ผยู ้ งั เสวยอารมณ์ทีนาชอบใจและไมนาชอบใจ
่ บ้ รรลุอธิคมธรรมนี เรี ยกวา่ “สอปาทิ
ทางอินทรี ย ์ ๕ รับรู ้สุขทุกข์อยู่ ทานผู
ุ เสสบคคล
ุ = พระเสขะ”
ิ ไมมี่ เบญจขันธ์เหลือ นัน
(๒) “อนปาทิ
ุ เสสนิพพาน” หมายถึง นิพพานไมมี่ อุปาทิเหลือ โดยดับกเลส
่ ้
คือ “ขันธปรินิพพาน” ซึงเป็ นนิพพานของพระอรหันต์ผรู ้ ะงับการเสวยอารมณ์ทงั ปวงแล้ว ทานผู
บรรลุอธิคมธรรมนี เรี ยกวา่ “อนปาทิ
ุ เสสบคคล
ุ = พระอเสขะ”
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่
็ เพือให้ภาพรวมในญาณสัมปยุตต์แหงนิ
่ พพานนัน ให้พจิ ารณาภาพประกอบข้างลางนี
่ ตามนัย
อยางไรกตาม
ในคําวา่ “ธรรม ๓” [อาณาจักรธรรม–ธรรมจักร] ดังนี
ธรรม ๓

รปธรรม
ู

นามธรรม

อมตธรรม

โลกียธรรม

โลกียธรรม

โลกตตรธรรม
ุ

กลาป–อณุ –จักรวาล–ธาตุ ๔

เจตสิ ก–จิต–วิญญาณธาตุ

สรรพสิ ง–อมตธาตุ

อนิจจัง–ทุกขัง–อนัตตา

อนิจจัง–ทุกขัง–อนัตตา

อนัตตา–สญญตา
ุ
ธรรมชาติ

ธรรม ๓

อกศลธรรม
ุ

กศลธรรม
ุ

อัพยากตธรรม

+ อกุศลธรรม – กุศลธรรม

– อกุศลธรรม + กุศลธรรม

± อกุศลธรรม ± กุศลธรรม

อนิจจัง–ทุกขัง–อนัตตา

อนิจจัง–ทุกขัง–อนัตตา

อนัตตา–สญญตา
ุ
อมตธาตุ–นิพพาน
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ให้พิจารณานิยามใน คําวา่ “ธรรมจักร” [โดยยอ่] ดังนี
ยคนั
ุ ทธวรรค ธรรมจักกกถา
ว่ าด้ วยธรรมจักร
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๒ - หน้าที 588 -594 FILE 69)
ธัมมจักกัปปวัตตนสตร
ู
่
ชือวา่ “ธรรมจักร” ในคําวา่ “ธมฺมจกฺก”ํ นี เพราะอรรถวากระไร
ชือวา่ “ธรรมจักร” [พุทธภาวะ] เพราะอรรถวา่ พระผูม้ ีพระภาค:–
(๑) ทรงให้ธรรมและจักรเป็ นไป
(๒) ทรงให้จกั รและธรรมเป็ นไป
(๓) ทรงให้จกั รเป็ นไปโดยธรรม
(๔) ทรงให้จกั รเป็ นไปโดย การประพฤติ เป็ นธรรม
(๕) ทรง ดํารง อยูใ่ นธรรมให้จกั รเป็ นไป
(๖) ทรง ประดิษฐาน อยูใ่ นธรรมให้จกั รเป็ นไป
(๗) ทรงให้ประชาชนประดิษฐานอยูใ่ นธรรมให้จกั รเป็ นไป
(๘) ทรงบรรลุถึง ความชํานาญ ในธรรมให้จกั รเป็ นไป
(๙) ทรงยังประชาชนให้บรรลุถึงความชํานาญในธรรมให้จกั รเป็ นไป
(๑๐) ทรงบรรลุถึง ความยอดเยียม ในธรรมให้จกั รเป็ นไป
(๑๑) ทรงให้ประชาชนให้บรรลุถึงความยอดเยียมในธรรมให้จกั รเป็ นไป
(๑๒) ทรงบรรลุถึง ความแกล้ วกล้ า ในธรรมให้จกั รเป็ นไป
(๑๓) ทรงให้ประชาชนบรรลุถึงความแกล้วกล้าในธรรมให้จกั รเป็ นไป
(๑๔) ทรง สักการะ ธรรมให้จกั รเป็ นไป
(๑๕) ทรง เคารพ ธรรมให้จกั รเป็ นไป
(๑๖) ทรง นับถือ ธรรมให้จกั รเป็ นไป
(๑๗) ทรง บชา
ู ธรรมให้จกั รเป็ นไป
(๑๘) ทรง นอบน้ อม ธรรมให้จกั รเป็ นไป
(๑๙) ทรง มีธรรมเป็ นธง ให้จกั รเป็ นไป
(๒๐) ทรง มีธรรมเป็ นยอด ให้จกั รเป็ นไป
(๒๑) ทรง มีธรรมเป็ นใหญ่ ให้จกั รเป็ นไป
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และ ชือวา่ “ธรรมจักร” [ปั จจเวกขณญาณ] เพราะอรรถวา่:–
่ 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 นธรรมเพราะอรรถวา่เป็ นของแท้
่ ่ งซาน
่
“สมถะ” [สมถภาวนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมฟุ้
่ จารณาเห็น
“วิปัสสนา” [วิปัสสนาภาวนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาพิ
่ กิจเป็ นอันเดียวกนั
“สมถวิปัสสนา” [สมถะและวิปัสสนา] เป็ นธรรมเพราะอรรถวามี
่ ่ ่วงเกนกน
ิ ั
“ธรรมทีเป็ นคู่” [ปั สสัทธิยคุ ฬาทิ] เป็ นธรรมเพราะอรรถวาไมล
่ 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
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การเกิด “ยถาภตญาณทั
สสนะ” สั มปยตต์
ุ ใน “อริ ยสัจจ์ ๔” และ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗”
ู
(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 ความสว่ างไสว เป็ นอรรถ
่ กข์–ทกขอริ
ยสัจจ์ [ทุกขสัจจ์] (๒) เป็ น
ธรรม ๕ ประการนี อรรถ ๕ ประการนี (๑) เป็ นทีตังแหงทุ
ุ
่ โรธ–ทกขนิ
่ ทยั –ทกขสมทั
ทีตังแหงสมุ
ุ โรธอริ ยสัจจ์
ุ
ุ ยอริ ยสัจจ์ [สมุทยั สัจจ์] (๓) เป็ นทีตังแหงนิ
่
–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) ตังอยู่
ในอริ ยสัจจ์ ๔ (๗) ประดิษฐานอยูใ่ นอริ ยสัจจ์ ๔]
นอกจากนี ยังรวมสัมปยุตต์ดว้ ย “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” [สติปัฏฐาน ๔–สัมมัปปธาน ๔–อิทธิบาท
๔–อินทรี ย ์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–อริ ยมรรคมีองค์ ๘]
เพราะฉะนัน เมือบุคคลเกดิ “ดวงตาเห็นธรรม–ธรรมจักษุ–ปัญญาเห็นธรรม” [ความรู ้เห็น–ญาณทัสสนะ ใน
่
อาณาจักรแหงธรรมทั
งปวง ได้แก่ กุศลธรรม–อกุศลธรรม–อัพยากตธรรม–รู ปาวจรธรรม–อรู ปาวจรธรรม–
โลกุตตรธรรม นันคือ ยถาภตญาณทั
สสนะ = จักขุ–ญาณ–ปั ญญา–วิชชา–แสงสว่ าง โดยอรรถวา่ ความรู ้เห็น
ู
ตามทีเป็ นจริ ง–โยนิ โสมนสิ การ–ปฏิ จจสมุปบาท–ธัมมัฏฐิ ติญาณ ตลอดจนเห็นไตรลักษณ์ในธรรมทังปวง
่
แหงธรรมชาติ
= อริยสั จจ์ ๔] นัน ยอ่ มประกอบด้วยภาวะทีถูกต้องเป็ นจริ งตามธรรมดา หรื อ “กฎธรรมชาติ”
ด้วยการศึกษาวิจยั ธรรมทังหลายตามหลักธรรม “ไตรสิ กขา” ดังนี
่ ง “อธิศีลสิ กขา” คือ วินัยปิ ฎกทังหมด ยอมเจริ
่
(๑) เมือกลาวถึ
ญด้วย สัมมาวาจก–สัมมากัมมันตะ–
ิ
่
สัมมาอาชีวะ เพือเป็ นการดับกเลสอยางหยาบ
“วีติกกมกิเลส” [กายทุจริ ต ๓–วจีทุจริ ต ๔]
่
(๒) “อธิจิตตสิ กขา” คือ สุตตันตปิ ฎกทังหมด ยอมเจริ
ญด้วย สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ
ิ
่
เพือเป็ นการดับกเลสอยางกลาง
“ปริ ยฏฐานกิ
เลส” [นิวรณ์ ๕–อวิชชา–อรติ–อกุศลธรรมทัง
ุ
ิ ๑๖–มโนทุจริ ต ๓]
ปวง–อุปกเลส
่
(๓) “อธิปัญญาสิ กขา” คือ อภิธรรมปิ ฎกทังหมด ยอมเจริ
ญด้วย สัมมาทิฏฐิ–สัมมาสังกัปปะ เพือเป็ น
ิ
่
การดับกเลสอยางละเอี
ยด “อนสยกิ
ุ เลส” [สังโยชน์ ๑๐–อาสวะ ๔]
่ หมายถึง “ความว่ างเปล่ าปราศจากสติสัมปชั ญญะ”
ดังนัน ตามนัยของ “สั จจภาวะแห่ งนิพพาน” นัน ไมได้
่
่ ่ “การดับสญสิ
แตประการใด
หรื อไมใช
ฏฐิ –Annihilationism” (ข้อ ๒ ในทิฏฐิ
ู นไป” ตามแนวคิด “อจเฉททิ
ุ
่
่ อตั ตาและโลกซึ งจักพินาศขาดสู ญหมดสิ นไป หรื อ“นัตถิกทิฏฐิ –
๒) คือ ความเห็นวาขาดสู
ญ ความเห็นวามี
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่ ่ เห็ นวาไมมี
่ ่ การกระทําหรื อสภาวะทีจะกาหนดเอาเป็
ํ
Nihilism” (ข้อ ๓ ในทิฏฐิ ๓) คือ ความเห็นวาไมมี
น
่ องรับรู ้ถึง “จริ มกจิต–จริ มกวิญญาณ–ปริ นิพพานจิต” หมายถึง จิ ตดวงสุดท้ าย ซึ งจะดับไป
หลักได้ แตจะต้
เมือพระอรหันต์ปริ นิพพานด้วย “อนปาทิ
–Void”
ุ
ุ เสสนิพพานธาตุ” หรื อวา่เป็ น “ความว่ างเปล่ าแห่ งสญญตา
่ า ด้วยความ
[อนัตตตา] เพราะจิตนันได้สหรคตประกอบด้วย “อเบกขา
” [สติคมชัด–สัมปชัญญะแกกล้
ุ
่ ตตสมาธิ ] กบั “เอกัคคตาแห่ งสมาธิ” [วิเวก–ความสงบสงัด = จตุตถฌาน–จิ ตประภัสสร หรื อ
บริ สุทธิแหงจิ
ปัญญาในสมาธิแห่ งสมถพละ] และสัมปยุตต์ดว้ ย “ปัญญาญาณแห่ งวิปัสสนาพละ” ดังนี
“อบกขา
๑๐” หมายถึง เห็นโดยความเข้ าถึง ด้ วยเห็นเสมอ คือ เป็ นผู้ไม่ ตกไปในฝั กใฝ่ เลยเห็น ผู้พร้ อมเพรี ยง
ุ
ด้ วย “ตติยฌาน” เรี ยกวา่ “ผ้ ูมีอุเบกขา–อุเปกฺขโก” เพราะเป็ นผู้ประกอบด้ วยอุเบกขานัน ซึ งบริ สุทธิ ไพบูลย์ มี
กําลัง ได้แก่ ตัตรมัชฌัตตุเบกขา ๑ พรหมวิหารุ เบกขา ๑ โพชฌังคุเบกขา ๑ ฉฬังคุเบกขา ๑ ฌานุเบกขา ๑ ปาริ
สุทธิ อุเบกขา ๑ วิปัสสนุเบกขา ๑ สังขารุ เบกขา ๑ เวทนุเบกขา ๑ และ วิริยเุ บกขา ๑ (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททก
นิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๑ - หน้าที 510 -513 FILE 68) ดังนี
(๑) “ตัตรมัชฌัตตเปกขา
” คือ อุเบกขาทีนําสหชาตธรรมไปเสมออันมาใน “เยวาปนกธรรม” ได้แก่
ุ
ฉันทะ ๑ อธิโมกข์ ๑ มนสิ การ ๑ ตัตรมัชฌัตตตา ๑ กรุ ณา ๑ มุทุตา ๑ กายทุจริ ตวิรัติ ๑ วจีทุจริ ต
วิรัติ ๑ มิจฉาชีววิรัติ ๑
(๒) “พรหมวิหารเปกขา
” คือ อุเบกขาอันเป็ นอาการของความเป็ นกลางในสัตว์ทงั หลายทีจิตแผ่
ุ
ออกไปทิศหนึง
ิ ่ ั อาศัย
(๓) “โพชฌังคเบกขา
” คือ อุเบกขาอันเป็ นอาการของความเป็ นกลางของธรรมอันเกดรวมกนที
ุ
ิ
“วิเวก” คือ ความสงัดทีปลีกออกจากกเลส
่
(๔) “ฉฬั งคเปกขา
” คือ อุเบกขาอันเป็ นอาการของความไมละความเป็
นปรกติอนั บริ สุทธิ ในคลอง
ุ
่
่ ่
“อารมณ์ ๖” [รู ป–เสี ยง–กลิน–รส–โผฏฐัพพะ–ธรรมารมณ์] ทังทีนาปรารถนาและไมนาปรารถนา
ใน “ทวาร ๖–อินทรี ย ์ ๖” [ตา–หู–จมูก–ลิน–กาย–ใจ]
่
ิ
่ ศ
(๕) “ฌานเปกขา
” คือ อุเบกขาอันยังธรรมทีไมตกไปในฝั
กฝ่ ายให้เกดในฌานนั
น แม้เป็ นสุ ขอยางเลิ
ุ
็
อยูก่ ตาม
่
(๖) “ปาริสุ ทธเปกขา
” คือ อุเบกขาอันไมขวนขวาย
แม้ในความสงบจากธรรมเป็ นข้าศึก บริ สุทธิจาก
ุ
ธรรมเป็ นข้าศึกทังหมด โดยเข้า “จตุตถฌาน” มีอุเบกขาเป็ นเหตุให้ “สติ” บริ สุทธิ
(๗) “วิปัสสนเปกขา
” คือ อุเบกขาทีเป็ นกลางในการค้นคว้าโดยละสิ งทีมีทีเป็ นด้วยอนัตตตา
ุ
(๘) “สั งขารเปกขา
” คือ อุเบกขาอันเป็ นกลางในความไมยึ่ ดถือการดํารงอยูใ่ นความพิจารณา “นิวรณ์ ”
ุ
ด้วยอํานาจวิปัสสนา
(๙) “เวทนเปกขา
” คือ อุเบกขาทีไมรู่ ้ทุกข์ไมรู่ ้สุขโดยจิตเป็ นกามาวจรกุศล
ุ
่
่ ่ ่ ด้วยการปรารภถึงความไมเที
่ ยง ทีใส่
(๑๐) “วิริยุเปกขา” คือ อุเบกขาอันได้แกความเพี
ยรไมยอหยอน
ใจถึง “อเบกขานิ
มิต” ตลอดกาล
ุ
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่
่ น ภาวะแหงความตรั
่
็่
๑๐” ดังกลาวนั
สรู ้ในธรรมทังหลาย กยอม
เพราะฉะนัน ถ้าจิตไมสหรคตด้
วย “อเบกขา
ุ
่ ิ นได้เชนกน
่ ั เพราะจิตนันไมสามารถทํ
่
ไมเกดขึ
าลาย “อปาทานขั
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ
ุ ” ได้ใน “วิปัสสนาญาณ ๑๐”
[วุฏฐานคามินีปฏิ ปทา–การทุบขันธ์ ๕–การระเบิดขันธ์ ๕–ไมรั่ บขันธ์ทงั หลายเพือจะเข้าไปสู่ มรรค] ในขัน
่
ิ
่
ิ อยางกลาง
่
ตอไปนั
น คือ การทําลาย (๑) กเลสอยางหยาบ
–วีติกกมกิเลส (๒) กเลส
–ปริ ยุฏฐานกิเลส และ (๓)
ิ อยางละเอี
่
่
กเลส
ยด–อนสย
ถี เพือให้บรรลุผล [วิสุทธิ ๗ กบั ญาณ ๑๖]
ุ กิเลส ตามลําดับ ด้วยอํานาจแหงมรรควิ
่ นทรี ย ์ ๓ กบั อินทรี ย ์ ๘ ประการ] ซึงเรี ยกวา่ “การตรัส
ทีสัมปยุตต์ดว้ ย “อาสวักขยญาณ” [มีอาการ ๖๔ แหงอิ
ร้ ู –สั มโพธะ–Enlightenment” เพือเข้าสู่ ภาวะอันถูกต้อง “สั มมัตตะ ๑๐” [อเสขปฏิปทา] นันคือ ภาวะอัน
ถูกต้องและยอดเยียมในการบรรลุเข้าถึง “อนปาทิ
ุ เสสนิพพานธาตุ” ทีเรี ยกวา่ “ชีวติ สมสี สี” [ชี-วิด-สะ-มะ-สี ิ
ั นชีวิต ผูส้ ิ นอาสวะพร้อมกบการสิ
ั
อมกบสิ
นชีวิต ผูไ้ ด้บรรลุธรรมวิเศษแล้วกดั็ บจิต
สี ] หมายถึง ผูส้ ิ นกเลสพร้
พอดี หรื อ (๑) การดับขันธปริ นิพพาน และ (๒) การละสังขารทังปวงในเวลาเดียว ทีมีชือวา่ “ทํากาลกิริยา”
หรื อ “การกระทํากาละ” ดังนัน ในทุกขันตอนของการปฏิบตั ิธรรม [ไตรสิ กขา] จนถึง “นิพพาน” นัน เรี ยกวา่
“ญาณสั มปยุตต์ แห่ งอริ ยมรรคจนถึงนิพพาน” คือ ภาวะอันประกอบด้วย (๑) “สติสัมปชั ญญะ” และ (๒)
่
“จักขุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” เพือการปลอยวางในธรรมทั
งปวง [อุเบกขา ๑๐] และ เพือให้เข้าถึง
ิ
ภาวะทีปราศจากกเลสและทุ
กข์ทงั ปวง ทีเรี ยกวา่ “อนัตตตา–สญญตา
” นันคือ “ภาวะแห่ งการยึดมันใน ตัวกู–
ุ
่
็ ประเด็นสําคัญอยูท่ ีวา่ ผูป้ ฏิบตั ิ
ของกู” อันเป็ นความไมรู่ ้จริ งใน “อปาทานขั
นธ์ ๕” [อุปาทิ] อยางไรกตาม
ุ
ธรรมต้องประกอบด้วยปรี ชาสามารถอันเยียม นันคือ ภาวะอันเยียม [อนุตตริ ยะ ๓] ได้แก่ (๑) “ทัสสนานตุ
่ พพาน (๒) “ปฏิปทานตตริ
ตริ ยะ” คือ การเห็นอันเยียมด้วย ปั ญญาเห็นธรรม หรื อ เห็นสัจจภาวะแหงนิ
ุ ย ะ”
คือ การปฏิบตั ิอนั เยียมด้วย “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ซึ งทัง “การเห็นอันเยียม” กบั “การปฏิบัติอันเยียม” นัน
่ าให้บรรลุถึง “ความตรั สร้ ู ” [สัมโพธะ–อาสวักขยญาณ] ใน (๓) “วิมุตตานตตริ
ยอมทํ
ุ ยะ” คือ การพ้นอัน
ิ
่
กข์ทงั ปวง หรื อ
เยียม ได้แก่ ความหลุดพ้นอันเป็ นผลแหงการปฏิ
บตั ินนั นันคือ ความหลุดพ้นจากกเลสและทุ
่ น ถ้าคงสังขารอยู่ เรี ยกวา่ “สอุปาทิ เสสนิพพาน” คือ “พระ
“นิพพาน ๒” [โดยหมายถึง “พระอรหันต์ ” เทานั
่ ญญาและเวทนาไปเลย ไมอยู
่ ต่ ่ออีกแล้ว
เสขะ–สอปาทิ
ุ เสสบคคล
ุ ” แตถ้่ าดับขันธ์ทงั หลายหรื อละสังขารแหงสั
ั
กบโลกนี
ต่อไป เรี ยกวา่ “อนุปาทิ เสสนิ พพาน” คือ “พระอเสขะ–อนปาทิ
ุ เสสบคคล
ุ ”] ฉะนัน ภาวะอันเยียม
่ ต้องเกดขึ
ิ นด้วยความเห็นทีถูกต้องในสมอง [สัมมาทิฏฐิ–โยนิ โสมนสิ การ] ทีจะ
ทัง ๓ ประการ ดังกลาวนี
่ ทีเรี ยกวา่ “สั มมาสั งกัปปะ” [Right Concepts] ทีจะแสดงออกเป็ นกรรมตางๆ
่ ได้แก่
กระทําพฤติกรรมตางๆ
ั
กายกรรม ๑ วจีกรรม ๑ มโนกรรม ๑ ให้พิจารณาสภาวธรรมทังหลายทีมาประมวลรวมกนในกระบวนการ
่
คิด จนกลายเป็ น “สั มปยตตธรรมแห่
งนิพพาน” ดังรายละเอียดตอไปนี
ุ
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่ ว มีขนั ตอนทังหมด ๑๒ ลําดับ ดังนี
สั มปยตตธรรมแห่
งนิพพาน โดยยอแล้
ุ
ั
(๑) “จตตถฌาน
” ได้แก่ อุเบกขา ๑ เอกคคตา
๑ [ทีสัมปยุตต์ดว้ ย โพธิปักขิยธรรม ๓๗]
ุ
(๒) “ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ” ได้แก่ นามรู ปปริ จเฉทญาณ ๑ ปั จจยปริ คคหญาณ ๑ สัมมสนญาณ ๑
อุทยัพพยญาณ ๑ ภังคญาณ ๑ ภยญาณ ๑ อาทีนวญาณ ๑ นิพพิทาญาณ ๑ มุญจิตกุ ัมยตาญาณ ๑
ปฏิสังขาญาณ ๑ สังขารุ เปกขาญาณ ๑ อนุโลมญาณ ๑ [เรี ยกวา่ วิปัสสนาญาณ ๑๐] โคตรภูญาณ ๑
มรรคญาณ ๑ ผลญาณ ๑ [เรี ยกวา่ โลกุตตรธรรม] ปัจจเวกขณญาณ ๑ [สัมปยุตต์ดว้ ย อาสวักขย
ญาณ จนบรรลุถึง นิพพาน ฉะนัน มรรคญาณ–ผลญาณ–อาสวักขยญาณ–นิพพาน ทีสัมปยุตต์ดว้ ย
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ คือ โลกุตตรธรรม ๔๖]
(๓) “วิสุ ทธิ ๗” ได้แก่ อธิสีลสิ กขา [สี ลวิสุทธิ] ๑ อธิจิตตสิ กขา [จิตตวิสุทธิ ] ๑ อธิปัญญาสิ กขา [ทิฏฐิวิ
ํ
ํ
ั ตรณวิสุทธิ (ขันกาหนดสมุ
ทยั สัจจ์) –มัคคามัคคญาณทัสสนวิ
สุ ธิ (ขันกาหนดทุ
กขสัจจ์) –กงขาวิ
ํ
่ ปัสสนา คือ วิปัสสนา
สุ ทธิ (ขันกาหนดมั
คคสัจจ์) –ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (อันเป็ นทีสุ ดแหงวิ
ํ
ิ
ญาณ ๙–วิปัสสนาญาณ ๑๐ อันเกดในการเห็
นนามรู ปโดยไตรลักษณ์ หรื อ ขันกาหนดนิ
โรธสัจจ์
คือ รู ้เห็นพระนิพพาน) –ญาณทัสสนวิสุทธิ (ความรู ้ในอริ ยมรรค ๔ หรื อ มรรคญาณ) ตามลําดับ]
๑ แล้วเกดิ โคตรภูญาณ ๑ ทีทําให้บรรลุถึง โลกุตตรธรรม ๙
(๔) “อริยสั จจ์ ๔” ได้แก่ ทุกขอริ ยสัจจ์ ๑ ทุกขสมุทยั อริ ยสัจจ์ ๑ ทุกขนิโรธอริ ยสัจจ์ ๑ ทุกขนิโรธคา
มินีปฏิปทาอริ ยสัจจ์ ๑ [ทุกข์–สมุทยั –นิโรธ–มรรค]
(๕) “อริยมรรค ๔” ได้แก่ โสดาปัตติมรรค ๑ สกทาคามิมรรค ๑ อนาคามิมรรค ๑ อรหัตตมรรค ๑
(๖) “อริยผล ๔” ได้แก่ โสดาปัตติผล ๑ สกทาคามิผล ๑ อนาคามิผล ๑ อรหัตตผล ๑
ิ
ิ
(๗) “ปัจจเวกขณญาณ มีอาการ ๑๙” ได้แก่ รู ้มรรค ๔ รู ้ผล ๔ กเลสละแล้
ว ๔ กเลสเหลื
อ ๓ นิพพาน ๔
(๘) “กิจในอริยสั จจ์ ๔” ได้แก่ ปริ ญญา ๑ ปหานะ ๑ สัจฉิ กิริ ยา ๑ ภาวนา ๑
ิ
(๙) “ญาณ ๓” ได้แก่ สัจจญาณ ๑ กจจญาณ
๑ กตญาณ ๑
ิ
(๑๐) “ญาณทัสสนะอันมีปริวฏั ฏ์ ๓ มีอาการ ๑๒” ได้แก่ ญาณ ๓ สัมปยุตต์ดว้ ย กจในอริ
ยสัจจ์ ๔
(๑๑) “อาสวักขยญาณ มีอาการ ๖๔” ได้แก่ อินทรี ย ์ ๓ สัมปยุตต์ดว้ ย อินทรี ย ์ ๘ ประการ ในอริ ยมรรค
๑๖ และ อริ ยผล ๑๖ เรี ยกวา่ “การตรัสรู้–สั มโพธะ”
(๑๒) “นิพพาน ๒” ได้แก่ สอุปาทิเสสนิพพาน [พระเสขะ เหลืออุปาธิ: สัญญา–เวทนา] ๑ อนุปาทิ
่ ออุปาธิ] ๑
เสสนิพพาน [การดับขันธปริ นิพพาน–พระอเสขะ ไมเหลื
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่
ประการสุ ดท้ายนี ความนึ กคิดในใจ ทีประมวลด้วยความเห็นแหงทฤษฎี
หรื อหลักธรรมทังหลาย ทีเรี ยกวา่
“ธรรมทังปวง: กุศลธรรม–อกุศลธรรม–อัพยากตธรรม–กามาวจรธรรม–รู ปาวจรธรรม–อรู ปาวจรธรรม–
่ กซึ ง
โลกุตตรธรรม” นัน เป็ นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ทีจิตมนุ ษย์ยงั เข้าไปรู ้เห็น [ญาณทัสสนะ] อยางลึ
ด้วยจิตเป็ นกลาง ทีบริ สุทธิ ดว้ ย “วิสุ ทธิ ๗” [ธรรมทีชําระสัตว์ให้บริ สุทธิ ยังไตรสิ กขาให้บริ บูรณ์เป็ นขันๆ
ไปโดยลําดับ จนบรรลุจุดหมาย คือ นิพพาน] ทีปฏิสังยุตด้วย “สั มมัตตะ ๑๐” [ความเป็ นสิ งทีถูกหรื อภาวะ
่
่ นเอกภาพ
อันถูกต้องแหงพระอเสขปฏิ
ปทา] และ “อนตตริ
ุ ยะ ๓” [ภาวะอันยอดเยียม–สิ งทียอดเยียม] อยางเป็
ั ธรรมแตอยางกไมละเมิ
่ ่ ็ ่ ดกนและกน
ั
ั และนอกจากนี ยังต้องพรังพร้อมสัมปยุตต์
เดียวกนั หรื อกลมกลืนกนที
่
ื ลแกการตรั
่
สรู ้ หรื อ ธรรมที
ด้วย “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” [ธรรมอันเป็ นฝักฝ่ ายแหงความตรั
สรู ้ นันคือ เกอกู
่ ยมรรค] ซึ งต้องเริ มต้นตังแตการปฏิ
่
ื นแกอริ
เกอหนุ
บตั ิธรรม โดยเริ มจากขันแรก จนถึงขันสุ ดท้าย อนึ ง
กระบวนการในปฏิบตั ิธรรมทังหลายนัน เรี ยกวา่ “ไตรสิ กขา–สิ กขา ๓” ทีประกอบด้วย “สั ทธรรม ๓” ได้แก่
่ ยน ได้แก่ พทธพจน์
(๑) “ปริยตั ติสัทธรรม” คือ สัทธรรมคือคําสังสอนอันจะต้องเลาเรี
ุ
(๒) “ปฏิปัตติสัทธรรม” คือ สัทธรรมคือปฏิปทาอันจะต้องปฏิบตั ิ ได้แก่ อัฏฐั งคิกมรรค หรื อ
ไตรสิกขา คือ ศีล–วินัยปิ ฎกทังหมด สมาธิ–สุตตันตปิ ฎกทังหมด ปัญญา–อภิธรรมปิ ฎกทังหมด
(๓) “ปฏิเวธสั ทธรรม” คือ สัทธรรมคือผลอันจะพึงเข้าถึงหรื อบรรลุดว้ ยการปฏิบตั ิ ได้แก่
โลกตตรธรรม
๙ คือ มรรค ๔ ผล ๔ และ นิพพาน ๑
ุ
่
นอกจากนี คําแนะนํา คําสังสอน จากครู อาจารย์ผทู ้ รงศีลทังหลายนัน เป็ นประโยชน์สาระสําคัญ ทีไมควร
่
ื ลในการปฏิบตั ิธรรม เพือให้บรรลุถึง
มองข้าม แตต้่ องนํามาไตรตรองถึ
งประโยชน์อนั พึงได้รับจริ ง ทีจะเกอกู
่ กิเลสใน ๓ อยาง
่ นี เกดขึ
ิ นในจิตใจของตน ได้แก่ (๑)
จุดหมายสู งสุ ด คือ “นิพพาน” ข้อควรระวัง คือ อยาให้
ิ
ิ เป็ นตัวการทําให้คิดปรุ งแตงยื
่ ดเยือ
ตัณหา (๒) ทิฏฐิ และ (๓) มานะ [ปปัญจ ๓: กเลสเครื
องเนินช้า กเลสที
่ เกดปั
่
่ เปิ ดเผย กอให้
ิ ญหาตางๆ
่ และขัดขวางไมให้
่
พิสดาร ทําให้เขวหางออกไปจากความเป็
นจริ งทีงายๆ
่
้ ญหาอยางถู
่ กทางตรงไปตรงมา] ซึงจะทําให้เกดความทะนงอวดดี
ิ
เข้าถึงความจริ งหรื อทําให้ไมอาจแกปั
เข้า
ั องผูอ้ ืน [อวิชชา–อรติ] อันไมควรที
่
่ ่
่ มรรคอยางแนนอน
่ ่
ไปยุง่ กบเรื
จะเป็ น ไมใชทางแหงอริ
ถ้าผูป้ ฏิบตั ิธรรม
ั
มีความศรัทธาเลือมใสในสัจจธรรมตาม (๑) “กฎแห่ งกรรม” [กมมผลสั
ทธา] และ (๒) “กฎแห่ งกรรมของ
ั สสกตาสัทธา] แตประการสํ
่
สั ตว์ ” [กมมั
าคัญสู งสุ ดโดยปรมัตถ์ นัน (๑) ความร้ ู เห็นจริ งตามหลักธรรม
พระไตรปิ ฎก อย่ างมีสติสัมปชั ญญะ กบั (๒) การลงมือปฏิบัติจริ ง เพือร้ ู เห็นตามเป็ นจริ งด้ วยตนเอง ดังนัน
หลักปฏิ บตั ิ ในพระพุทธศาสนาจึ งเป็ นเรื อง “การพึงตนเอง คิดเองเป็ นอย่ างดี ทําเองเป็ นอย่ างดี โดยไม่
่ ตว์ท งั หลาย ผูเ้ ป็ นเพื อนรวมทุ
่ ก ข์ร่ วมสุ ขบนโลกใบนี กับพวกเรา
วิ ป ริ ต ” และให้มี เ มตตากรุ ณ าจิ ตตอสั
ทังหลาย สาระสําคัญทังหมดนัน กมี็ ดว้ ยประการฉะนี.
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