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ความสํ าคัญของบทความ
บุคคลผูม้ ีปัญญาอันแยบคายในการจําแนกแจกธรรมได้ครบทังภูมิ ๔ ได้นัน ถือวา่ เป็ นผูถ้ ึงพร้อมด้วย (๑)
“ปัญญาเห็นธรรม” และถึงพร้อมด้วย (๒) “ปัญญาตรัสรู้ ” เพือจะเข้าถึง “สั จจภาวะแห่ งนิพาน–พทธภาวะ
”
ุ
่ ิ
่
ในขันตอนทังหมดนี ยอมเกดจากสมุ
ฏฐานของ “สั มมาทิฏฐิ ” ความเห็ นชอบโดยธรรม ความเข้าใจอยาง
ถูกต้องในธรรมทังปวง ได้แก่ กุศลธรรม–อกุศลธรรม–อัพยากตธรรม–กามาวจรธรรม–รู ปาวจรธรรม–อรู
่
ปาวจรธรรม–โลกุตตรธรรม ซึ งเป็ นกระบวนการคิด “โยนิโสมนสิ การ” คือ อุบายวิธีคิดอยางฉลาดแยบคาย
่
ทําให้เข้าใจ ด้วยความรู ้ความเห็นสภาวธรรมแหงธรรมหรื
อปรากฏการณ์ทงั หลาย เป็ นไปตามเป็ นจริ ง หรื อ
่
่
ตาม “กฎธรรมชาติ” พระพุทธศาสนาสอนให้พิจารณาธรรมชาติแหงสรรพสิ
งทังหลายตามเป็ นจริ ง แล้วคอย
่ ่ เพือให้เข้าใจหมวดใหญที่ เป็ นหลัก ทีอธิ บายสภาวะแหงธรรมชาติ
่
จัดหมวดหมู่จาํ แนกออกเป็ นหนวยยอย
่่
็ ไมใชคิ
่ ่ ดไมได้
่ ก็เหมาเป็ นอภินิหารของสิ ง
จริ งๆ ไมวาจะเป็
น (๑) “รปธรรม
” หรื อ (๒) “นามธรรม” กตาม
ู
่ นชิ งเปรี ยบเทียบ โดยพิจารณาธรรมทังหลายเป็ น “ธาตแห่
เหนื อธรรมชาติ คือ เริ มคิดแบบทวินิยมกอนใ
ุ ง
ิ นภายในจิต มนุ ษย์มีความรู ้ความเห็น
ธรรมชาติ–ธาตุ ๔–ธาตุ ๖–ธาตุ ๑๘” [โดยนิ ยามนัยเป็ นสภาวะทีเกดขึ
่ ่
ด้วย “ญาณทัสสนะ” และ “สติสัมปชัญญะ” ในความจริ งอันสูงสุ ดนีได้ดว้ ยตนเองทุกคน] ไมตางจากแนวคิ
ด
่ ตถุเป็ น “สสาร–วัตถธาต
ในทางวิทยาศาสตร์ ทีให้นิยามโลกแหงวั
ุ ุ” หลังจากนัน จึงเป็ นการพัฒนาภูมิปัญญา
ด้วย “ญาณในวิ ปัสสนา–วิปัสสนาญาณ ๙–วิปัสสนาญาณ ๑๐–อนุปัสสนา ๓–อนุปัสสนา ๗–มหาวิปัสสนา
๑๘–การจําแนกอารมณ์ ๓๘–โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗” รวมทัง “ญาณ ๑๖ –โสฬสญาณ” กบั “วิสุ ทธิ ๗” ธรรม
่ ยกวา่ “สั มปยตตธรรม
” โดยสหรคตด้วย “อริยมรรคมีองค์ ๘” ในทุกขันตอน ถึงจะจัดอยูใ่ น
ทังหมดนี ตางเรี
ุ
่ ว่า (๑)
ภาวะอันถูกต้อง “สั มมัตตะ ๑๐” ได้ [พระอเสขะ–อนุ ปาทิเสสนิ พพาน] เพราะฉะนัน จึงกลาวได้
ความจํา–ความเห็น–ความนึ กคิ ด (๒) ภาษา–คําศัพท์ (๓) ทฤษฎี–หลักการ (๔) อุบายวิธีทีแยบคาย–โยนิโส
มนสิ การ (๕) สมาธิ (๖) วิปัสสนา [จําแนกธรรม–ธัมมวิจยะ] (๗) การหาข้ อสรปุ จึงเป็ นปั จจัยสําคัญของผู ้
ั ปนิสยั พืนฐานทีเป็ นผูม้ ีความขยันอดทน มีความพยายามสูง ไม่
ปฏิบตั ิธรรมในพระพุทธศาสนา โดยรวมกบอุ
ิ าทีในการเจริ ญธรรมแหงสมาธิ
่
ทิงกจหน้
ภาวนากรรมฐาน นันคือ “มนสิ การกรรมฐาน” ให้บ่อยๆ ให้มากๆ
่ าเสมอ เป็ นนิตยกาลแหงอริ
่ ยมรรค ฉะนัน บุคค
ให้สมบูรณ์บริ บูรณ์ ให้เจริ ญงอกงามไพบูลย์ยิงขึน อยางสมํ
่
ั ฏฐานอยางแนนอน
่ ่
นัน ยอมได้
มาซึง “จตปฏิ
ความรู ้
ุ สัมภิทาญาณ” [ปฏิสัมภิทปั ปั ตตะ] ในวิปัสสนาภูมิกมมั
่
่ เป็ นเรื องเนือแท้แกนของพระศาสนาอยางแท้
่ จริ ง ซึงพุทธมามกะหรื อพุทธบริ ษทั ทังหลาย จักต้อง
ดังกลาวนี
่
ิ ้ถึงปฏิปทาอันเยียมทีจะเข้าถึง “กระแสแห่ งอริยมรรค”
เข้าใจอยางประจั
กษ์ เป็ นความรู ้เห็นอันเยียมและเกดรู
่ จริ ง ไมใชการเดิ
่ ่
่ ยสาวกของพระตถาคตเลย.
ได้อยางแท้
นผิดๆ ถูกๆ ถูไถไปตามคันนา นันไม่ใชอริ
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บทความที ๑๑๑ ประจําปี ๒๕๕๘ – ธรรมจําแนกเป็ นทวินิยม
แนวคิดพืนฐานในการปฏิบตั ิ ธรรมทางพระพุทธศาสนานัน เริ มต้นจากการสังเกตสภาวะหรื อ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทีมีสมุฏฐานมาจาก “ธาตุ ๑๘” หมายถึง สิ งทีทรงสภาวะของตนอยูเ่ อง ตามทีเหตุ
่ น เป็ นไปตามธรรมนิ ยาม คือ กาหนดแหงธรรมดา
ํ
่
่ เกยวข้
ี องกบเจตนาปรุ
ั
่ เกดิ
ไมได้
งแตงให้
ปั จจัยปรุ งแตงขึ
ิ ณหา] ไมมี่ ผสู ้ ร้างผูบ้ นั ดาล
เป็ นกรรม [กายกรรม–วจีกรรม–มโนกรรม] ตามปรารถนาของมนุ ษย์ [กเลสตั
ิ
ํ
่ ยางๆ
่ ดังนี
และมีรูปลักษณะกจอาการเป็
นแบบจําเพาะตัว อันพึงกาหนดเอาเป็
นหลักได้แตละอ
(๑) “ร่ างกายของตนเอง” [รู ปธรรม–รู ปกาย] หมายถึง สิ งทีสัมผัสได้ดว้ ยระบบประสาทสัมผัส
[ผัสสะ ๕ (อินทรี ย–์ อารมณ์): ตา–รู ป หู–เสี ยง จมูก–กลิน ลิน-รส กาย-โผฏฐัพพะ] โดยระบบสิ ง
่ นเป็ น “ธาตธรรมชาติ
เหลานั
” ได้แก่
ุ
ตา–รปู
(๑) จักขุธาตุ–ธาตุคือจักขุปสาท
(๒) รู ปธาตุ–ธาตุคือรู ปารมณ์
(๓) จักขุวิญญาณธาตุ–ธาตุคือจักขุวิญญาณ
หู–เสี ยง
(๔) โสตธาตุ–ธาตุคือโสตปสาท
(๕) สัททธาตุ–ธาตุคือสัททารมณ์
(๖) โสตวิญญาณธาตุ–ธาตุคือโสตวิญญาณ
จมกู–กลิน
(๗) ฆานธาตุ–ธาตุคือฆานปสาท
(๘) คันธธาตุ–ธาตุคือคันธารมณ์
(๙) ฆานวิญญาณธาตุ–ธาตุคือฆานวิญญาณ
ลิน-รส
(๑๐) ชิ วหาธาตุ–ธาตุคือชิวหาปสาท
(๑๑) รสธาตุ–ธาตุคือรสารมณ์
(๑๒) ชิ วหาวิญญาณธาตุ–ธาตุคือชิวหาวิญญาณ
กาย-โผฏฐัพพะ
(๑๓) กายธาตุ–ธาตุคือกายปสาท
(๑๔) โผฏฐั พพธาตุ–ธาตุคือโผฏฐัพพารมณ์
(๑๕) กายวิญญาณธาตุ–ธาตุคือกายวิญญาณ
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(๒) “จิตใจของตนเอง” [นามธรรม–นามกาย] หมายถึง สิ งทีสัมผัสได้ดว้ ยความนึกคิด [ผัสสะ ๑
่ นเป็ น “ธาตธรรมชาติ
(อินทรี ย–์ อารมณ์): ใจ–ธรรมารมณ์] โดยระบบสิ งเหลานั
” ได้แก่
ุ
ใจ–ธรรมารมณ์
(๑๖) มโนธาตุ–ธาตุคือมโน
(๑๗) ธรรมธาตุ–ธาตุคือธรรมารมณ์
(๑๘) มโนวิญญาณธาตุ–ธาตุคือมโนวิญญาณ
่ มาประชุมรวมกนั [สัมปยุตตธรรม] เรี ยกวา่ “เบญจขันธ์ ”
ฉะนัน ในองค์ประกอบของ “ธาตุ ๑๘” ดังกลาวนี
่
หรื อ “ขันธ์ ๕” ทีไมประกอบด้
วยเจตนาของมนุ ษย์ หมายถึง “ปรมัตถสั จจะ” [Absolute Truths] ถ้าธาตุ
่ นสหรคตด้วย “กิเลสตัณหาของจิตมนุษย์ ” เพราะ “อวิชชา” เรี ยกวา่ “สมมติสัจจะ” [Conventional
ดังกลาวนั
Truths] ได้แก่ (๑) รปู: รู ป (๒) เจตสิ ก: เวทนา–สัญญา–สั งขาร (๓) จิต: วิญญาณ = “วัฏฏะ ๓” [กิเลสวัฏฏ์ –
กรรมวัฏฏ์ –วิปากวัฏฏ์ = อวิชชา–สั งขาร–วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ตัณหา–อุปาทาน–
ภพ–ชาติ–ชรามรณะ พร้อมสังสารทุกข์ ได้แก่ โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปายาส ซึงมีสมุฏฐานมาจาก
“โลกธรรม ๘” หมายถึง ธรรมทีมีประจําโลก ธรรมดาของโลก ธรรมทีครอบงําสัตวโลกและสัตวโลกก็
เป็ นไปตามมัน ได้แก่ “มีลาภ–ไม่ มีลาภ–มียศ–ไม่ มียศ–นินทา–สรรเสริ ญ–สุข–ทุกข์ ” ให้สังเกตวา่ ภาวะจิต
ิ นสลับหมุนเวียนเปลียนกนไปไมรู
ั
่ ้จบ คือ (๑) สิ งทีใครปรารถนา
่
ซึง เรี ยกวา่ “อิฏฐารมณ์ ”
ของมนุษย์ทีเกดขึ
่ ่
กบั (๒) สิ งทีไมใครปรารถนา
ซึงเรี ยกวา่ “อนิฏฐารมณ์ ” และมักเรี ยกโดยรวมวา่ “สั งสารทกข์
ุ แห่ งภวจักร”]
และ ภาวะทีปราศจากขันธ์ทงั ๕ เรี ยกวา่ (๔) นิพพาน = “วิวัฏฏะ–อมตธาตุ” ข้อพึงระวัง คือ การให้คาํ นิ ยาม
่ คําวา่ (๑) “สมมติสัจจะ” [ความหมายทีโลกบัญญัติขึนตามข้อตกลงกนในสั
ั
ระหวาง
งคมนันๆ คือ คําศัพท์ใน
ั
ภาษาใดภาษาหนึ งที ใช้กนตามปกติ
ในชี วิตประจําวัน] กบั (๒) “ปรมัตถสั จจะ” [ความหมายสู งสุ ดที
ปราศจากเจตนาของมนุษย์ เป็ นความหมายตามธรรมชาติทีแท้จริ งในสภาวธรรมนันๆ หรื อ ความหมายตาม
พระอภิ ธ รรมที บัญ ญัติ ไ ว้ เพื อใช้เ ป็ นเกณฑ์ใ นการพิ จ ารณาธรรมตามวิ ปั ส สนาภู มิ หรื อ การมนสิ ก าร
ิ
กรรมฐานทีเกดจากญาณทั
สสนะและญาณในวิปัสสนา]
สําหรับความสําคัญในการจําแนกธรรมนัน มีความจําเป็ นเพราะ หมายถึง ภาวะความร้ ู ความเข้ าใจในธรรม
ทังหลายตามเป็ นจริ ง ทีเรี ยกวา่ “ญาณทัสสนะ = ความรู้ ความเห็น –ยถาภตญาณทั
สสนะ = ความรู้ ความเห็น
ู
ิ นในขณะจิ ตเป็ นสมาธิ ใน “รปฌาน
ตามเป็ นจริ ง คือ กฎธรรมชาติ–กําหนดแห่ งธรรมดา” ซึ งจะเกดขึ
๔:
ู
ปฐมฌาน–ทุติยฌาน–ตติ ยฌาน–จตุตถฌาน” โดยจิ ตทีบริ สุทธิ มากทีสุ ด คือ “จตตถฌานกศลจิ
ุ
ุ ต” [คือ มี
สมุฏฐานจากอธิ จิตต์ ได้แก่ สัมมาวายามะ (สัมมัปปธาน ๔) –สัมมาสติ (สติปัฏฐาน ๔) –สัมมาสมาธิ (ฌาน
๔)] ทีประกอบด้วยองค์ฌาน ๒ ได้แก่ “อเบกขา
–เอกัคคตา” เรี ยกวา่ “จิตประภัสสร–ภวังคจิต” [จิตทีออก
ุ
ิ
นอกกระแสวิถีจิต ไม่ถูกครอบงําด้วยกเลสและอกุ
ศลธรรมทังหลาย] คือ จิตดังเดิมโดยแท้ทีปราศจากนิ วรณ์
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ทังหลาย รวมทัง “อวิชชา [ความไมรู่ ้จริ ง ความหลง] –อรติ [ความขัดเคืองแค้นใจลึกๆ ไมยิ่ นดี ไมพึ่ งพอใจที
่
่
เห็นเขาได้ดี = โทสะ–พยาบาท] –อกศลธรรมทั
งปวง” อันเป็ นธรรมเครื องไมอุ่ ปการะแกสมาธิ
ธรรมเหลานี
ุ
ั ามกบั “โวทาน” ดังนี
เรี ยกวา่ “สั งกิเลส” ซึงตรงกนข้
“สั งกิเลส” หมายถึง ความเศร้าหมอง ความสกปรก สิ งทีทําใจให้เศร้าหมอง ธรรมทีอยูใ่ น “หาน
ภาค” คือ ในฝ่ ายข้างเสื อม ได้แก่ ธรรมจําพวกทีทําให้ตกตําเสื อมทราม เชน่ อโยนิโสมนสิ การ–
อคติ–ตัณหา–มานะ–ทิฏฐิ –อวิชชา โดยสาระคือ “อกศลธรรม
” ในการปฏิบตั ิธรรมให้ละเว้นใน
ุ
่
สวนธรรมทั
งหลายนี
่ ว การชําระล้าง การทําให้สะอาด ธรรมทีอยูใ่ น “วิ
“โวทาน” หมายถึง ความบริ สุทธิ ความผองแผ้
เสสภาค” คือ ในฝ่ ายข้างวิเศษ ได้แก่ ธรรมจําพวกทีทําให้เจริ ญงอกงามดียงิ ขึนไป จนปลอดพ้น
จากประดาสิ งมัวหมองบริ สุทธิบริ บูรณ์ เชน่ โยนิโสมนสิ การ–กุศลมูล–สมถะและวิปัสสนา ตลอด
ถึง นิพพาน โดยสาระคือ “กศลธรรม
” รวมทัง “อัพยากตธรรม–รปาวจรธรรม
–อรปาวจรธรรม
–
ุ
ู
ู
่
โลกตตรธรรม
” ในการปฏิบตั ิธรรมให้เจริ ญพอกพูนให้ไพบูลย์ยงิ ในสวนธรรมทั
งหลายนี
ุ
ิ
เพราะฉะนัน จะเห็นได้ว่า ในการปฏิบตั ิให้ศึกษาวิจยั ธรรมทังปวงทีเป็ น (๑) “ขันธ์ ๔” ทีสหรคตด้วยกเลส
ี
่ คตด้วยกเลส
ิ กบั
นันคือ “สมมติสัจจะ” ในฝ่ ายโลกยะธรรม
โดยเปรี ยบเทียบกบั (๒) “ขันธ์ ๕” ทีไมสหร
“นิพพาน” นันคือ “ปรมัตถสั จจะ–ปรมัตถธรรม” ในฝ่ ายโลกุตตรธรรม โดยการพิจารณาจําแนกแจกธรรม
เป็ นเรื อง “ธาตธรรมชาติ
” [ธาตุ ๖: ปฐวีธาตุ–อาโปธาตุ–เตโชธาตุ–วาโยธาตุ–อากาสธาตุ–วิญญาณธาตุ และ
ุ
่
่
่
ธาตุ ๑๘ ดังกลาวมาแล้
วข้างต้น] ดังนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมเจริ ญภาวนากรรมฐาน จึงไมแตกตางจากการเป็
น
ี ั สสาร พลังงาน การ
นักวิจยั ธรรม หรื อนักวิทยาศาสตร์ ทางสาขาฟิ สิ กส์ [Physics: วิทยาศาสตร์ ทีเกยวกบ
่ ่ ยงการใช้ฤทธิ ปาฏิหาริ ย ์ ไสยาศาสตร์ เวทมนต์ อันเป็ นวิชาไมนํ่ าพาให้หลุด
เคลือนไหว และ แรง] ไมใชเพี
พ้นจากทุกข์ ฉะนัน การปฏิบตั ิธรรมในทางพระพุทธศาสนา [สมาธิ ภาวนา] คือ มีจุดมุ่งหมายให้ (๑) เกิดสขุ
ในปั จ จบัุ น (๒) สติ สั ม ปชั ญ ญะ (๓) ญาณทัส สนะ และ (๔) อาสวัก ขยญาณ [ความตรั ส รู ้ –สัม โพธะ]
่ ผูป้ ฏิบตั ิธรรมกอยาไปหลงทางในระหวางเจริ
็ ่
่
องค์ประกอบทัง ๔ ประการ ดังกลาวนี
ญภาวนากรรมฐาน
่ นบุคคลผูส้ ามารถแกไขปั
้ ญหาตางๆ
่ ได้
ิ ญญาด้วย “สติสัมปชั ญญะ–ญาณทัสสนะ” นัน ยอมเป็
และ เมือเกดปั
จริ ง เพราะมีปัญญาทีรู ้รอบจริ งตามเป็ นจริ ง จึงเกดิ “ปราโมทย์ –ปี ติ –ปัสสั ทธิ–สขุ–สมาธิ” [ธรรมสมาธิ ๕]
่ ่ จะทํากจิ ] ทีคู่กบั (๒) “มีสติสัมปชั ญญะ”
ขึนในจิตตลอดเวลา ทีเรี ยกวา่ (๑) “มีสมาธิ” [จิตตังมันแนวแนที
[จิตระลึกได้รู้ตวั พร้อมทัวด้วยปั ญญา] ซึ งเป็ นคุณสมบัติสําคัญทีมนุ ษย์ทุกคนต้องการ เพือนําไปใช้เป็ น
องค์ประกอบในการดําเนินชีวิตทีสุ จริ ต [คิดดี] และ เป็ นคนดีในสังคม [ทําดี] คนทัวไปเมือได้รับการพัฒนา
่
ถูกวิธีตามหลักพุทธศาสนา [ไตรสิ กขา] ดีแล้ว ยอมได้
คนมีคุณภาพดีในสังคมและเป็ นผูม้ ีปัญญาดี พูดรู ้ภาษา
่ างปั ญหาให้สังคมอันไมควร
่ เชน่ กนเหล้
ิ
่ บไมนอนกวนชาวบ้
่
่ ก [ทําให้เตีย
คน ไมสร้
าไมหลั
าน ดูดบุหรี แตเด็
่ บโตเต็มทีตามสายพันธ์ กไมตางจากกนไกหมู
็ ่ ่
ิ ่ ปลามาก ทําให้ฮอร์ โมนเพศ
แคระเป็ นมะขามข้อเดี ยวไมเติ
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่ โตเร็ ว ไมเกยวกบกนหมา
่ ี ั ิ
ิ กมียาฆาแมลงมากเป็
่
ผิดปกติเพราะมีสารเรงให้
กนผั
นมะเร็ งไมมี่ สาเหตุ หมอผี
ิ
๊ กหิ นในโรงเรี ยน
แทงบัญชีเป็ นโรคกรรม เป็ นต้น ข้อนีเกดจากขาดจริ
ยธรรมในการทําธุรกจิ ] ทําตัวเป็ นแกงลู
่ ตามกาแพงตึ
ํ
่
พนสี
ก เปิ ดลัทธิ นิกายใหมทางศาสนา
ทํา MLM: Multilevel Marketing หลอกทังสมาชิกของ
ั
่ อันไมควร
่ โดยอีกฝ่ ายไมมี่ ทางสู ้ เป็ นต้น
ตนและชาวบ้าน มีนิสัยดา่บริ ภาษกนทางโทรทั
ศน์หรื อสื อตางๆ
่
่
งคมสวนรวม
เพราะฉะนัน ความไมรู่ ้จริ ง [อวิชชา] จึงเป็ นอันตรายตอตนเองและสั
่
็ ถ้าผูป้ ฏิบตั ิธรรมเข้าใจถูกต้อง คือ รู ้เห็นตามเป็ นจริ งด้วยจิตทีพัฒนาแล้วด้วย “สมาธิทีถตู้ อง–
อยางไรกตาม
่ าใจความจริ งในธรรมชาติ ไมวาด้
่ ่ าน
สั มมาสมาธิ” [รู ปฌาน ๔ โดยหมายเอาจตุตถฌานเป็ นหลัก] ยอมเข้
ั
ั นย์ [ระบบ
็ ทุกอยางมั
่ กมีค่าเป็ น ๒ ด้าน [Dualism] ได้แก่ บวกกบลบ
หนึ งกบศู
ศาสนาหรื อสังคมกตาม
ั ตว์ ครู กบนั
ั กเรี ยน ชายกบหญิ
ั ง หัวกบกอย
ั ้ รู ปกบนาม
ั
ั ต ดีกบชั
ั ว ดํากบขาว
ั
ดิจิตอล] คนกบสั
กายกบจิ
บุญกบั
ั กข์ สุ คติกบทุ
ั คติ สวรรค์กบนรก
ั
ั ศล อริ ยะกบปุ
ั ถุชน วิวฏั ฏะกบวั
ั ฏฏะ เป็ นต้น แต่
บาป สุ ขกบทุ
กุศลกบอกุ
่ มวา่ ภาวะทีเป็ นด้านบวกกบด้
ั านลบหนึ ง มันเกดขึ
ิ นคู่กนตลอด
ั
่ ่ มนุ ษย์จะจัดลําดับหรื อมิติ
อยาลื
เพียงแตวา
่
่ น ซึ งการมองโลกแยกออกเป็ น ๒ ด้าน กใชวาจะถู
็ ่ ่
่
ความสัม พัน ธ์ กันอยางไรเทานั
ก ต้อ งเสมอกนั เชน
ความคิดทีวา่: “การเมืองไม่ มีมิตรหรื อศัตรู ทีถาวร ขึนอยู่กับว่ าตอนนันเลือกเป็ นฝ่ ายไหน คือ เข้ าใจเรื องสี เทา
ไม่ มีอะไรที บริ สุทธิ จริ ง หรื อไม่ บริ สุทธิ จริ ง ขึนอยู่กับปั จจัยร่ วมขณะนัน เช่ น การรวมพรรคที หลากหลาย
เพือแบ่ งผลประโยชน์ กัน ชาวบ้ านตายชังมัน หนีทีก่ อขึน ก็เป็ นเรื องหนีสาธารณะ ให้ ครอบครั วกูมีสุขก็พอ”
เป็ นต้น เพราะฉะนัน แนวคิดแบบ ๒ ด้าน ๒ ฝ่ าย เป็ นเพียงข้อสมมติฐานในเบืองต้น ให้เข้าใจหรื อรู ้เห็ น
สภาวธรรมตามเป็ นจริ งทีผิวเผินในระบบโครงสร้างทีหยาบๆ [Surface Structures] เป็ นเชิงทฤษฎี ทีต้องมีคาํ
่
่แคนั่ นด้วยคํานิ ยามนันๆ แตต้่ องพิจารณาในระบบโครงสร้างลึก [Deep
บรรยายเพิมอีกมากมาย ไมจบอยู
่
็ มองถึงตอนทีธรรมทังหลาย
Structures] คือ แทนทีจะพิจารณาวา่ ธรรมทังหลายแบงออกเป็
น ๒ ด้าน กให้
ั
่ ั ทีเรี ยกวา่ “เขตกันชน” [Buffer
นัน มารวมกนในอี
กเขตหนึ ง คือ ให้พิจารณาบริ เวณชายแดนเขตทีติดตอกน
่ ่ “เขตสี เทา–เขตปลอดอาวธุ” ในทางธรรมนัน หมายถึง “อัพยากตธรรม–อัพยากฤต”
Zone] ทีเรี ยกอีกอยางวา
่ ่ เพียง “กศลธรรม
่ น ยกตัวอยาง
่ ในเรื องโลกฝ่ ายสสารทีเป็ นโลหะ จะมีทงั
ไมใชมี
” กบั “อกศลธรรม
” เทานั
ุ
ุ
่ อปนด้วยวัตถุอืนใด คือ เป็ นเอกเทศอิสระ แตในความเป็
่
นจริ งบนโลกนี ไมมี่ อะไร
ธาตุโลหะทีบริ สุทธิ ไมเจื
ตังอยูโ่ ดยเดียวเป็ นเอกเทศได้ เพราะเป็ นเรื องของเหตุปัจจัยทีสิ งทังหลายต้องมารวมอยูเ่ ป็ นโลกใบเดียวกนั
่
ั ายลบเทานั
่ น แตกลั
่ บคิดวา่ มีอยู่เพียงภาวะ
จึงมีมนุ ษย์พวกหนึ ง มีกระบวนการคิดไมยอมรั
บฝ่ ายบวกกบฝ่
่ น โดยมีระดับจากน้อยทีสุ ดไปหามากทีสุ ด [Consistency Hierarchies or Dimensions] แตให้
่ นิยาม
เดียวเทานั
ั ามแทน เชน่ คําวา่ “แก่ –Old” คือ มีวยั เยาว์น้อย คือ มีจากมากไปหาน้อย หรื อในทาง
ในฝ่ ายธรรมตรงกนข้
่
่
ยแกน้่ อย แตในความเป็
นจริ ง มนุษย์คิดเอาฝ่ ายเสื อมเป็ น
ตรงกนัข้าม “เยาว์ –Young” คือ มีวยั แกมากไปหาวั
่ ่ “อายุ [แก่] เท่ าไหร่ ” [How
หลัก เชน่ ไมมี่ ใครถามวา่ “อายุน้อยเท่ าไหร่ ” [How young are you?] มีแตถามวา
่
่
old are you?] แตแปลกประหลาดอยางหนึ
ง ในภาษาไทย คําวา่ “มีเมียน้ อย–มีผัวน้ อย” กลับให้ความหมาย
ั านิยามของมันเอง แปลวา่ “มีเมียหลายคน–มีผวั หลายคน” เพราะเมียหรื อผัวจริ ง ได้รับคํานิ ยาม
ตรงข้ามกบคํ
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วา่ “เมียหลวง–เมียใหญ่ ” หรื อ “ผัวหลวง–ผัวใหญ่ ” ไปแล้ว [ไมมี่ ใครให้คาํ นิ ยามวา่ เมียราษฎร์ –ผัวราษฎร์
่ สาน มักใช้คาํ วา่ “กะเทยหลวง” หมายถึง กะเทยควาย หรื อกะเทยแก่] เพราะคําวา่ “หลวง–ใหญ่ ” นัน
แตทางอี
่ น หมายถึง “น้ อยลงไปตามลําดับเป็ นระยะทีถูกต้ อง เช่ น มีมากกว่ า ๒ ขึนไป เป็ นต้ น”
สู งสุ ด ถ้ามีมากกวานั
่ ่มเมียน้อยอุปถัมภ์] แตมี่
แตถ้่ าใช้กบั “วัด” ใช้ได้เพียงคําเดียว คือ “วัดหลวง” ไมมี่ “วัดน้ อย” [ตามนัยวากลุ
เฉพาะคําวา่ “วัดป่ าใหญ่ ” [คือ มีตน้ ไม้ตน้ ใหญๆ่ เยอะ ถ้าวัดป่ าใหญที่ จังหวัดอุบลราชธานี สมัยนี น่าจะเหลือ
่ น ไม่คอย
่ แนใจ
่ ] กบั “วัดป่ าน้ อย” [มีตน้ ไมน้่ อย เชน่ “วัดเซาหลิง” ในภาษาจีน คําวา่ “เซา–
ต้นมะพร้าวเทานั
่ าไม วัดต้องเกยวข้
ี องกบั
เสี ยว” คือ “เล็ก–น้ อย” คําวา่ “หลิง” คือ “ป่ า” กคื็ อ “วัดป่ าน้ อย” นันเอง] สวนทํ
“ป่ า” [Forests–Jungles] เพราะ “ป่ า” คือ ธรรมชาติทีสงบ เป็ นสถานทีแหง่ “วิเวก ๓” [(๑) “กายวิเวก” ความ
่ าจิต
่ ใ่ นทีสงัดกดี็ ดํารงอิริยาบถและเทียวไปผูเ้ ดียวกดี็ (๒) “จิตตวิเวก” ความสงัดใจ ได้แกทํ
สงัดกาย ได้แกอยู
่ ่ บ้ รรลุ ฌาน และ
่
ให้สงบผองใส
สงัดจาก นิวรณ์ –สังโยชน์ และ อนุสัย เป็ นต้น โดยหมายเอา จิตแหงทานผู
อริ ยมรรค–อริ ยผล (๓) “อปธิ
ุ วิเวก” ความสงัดอุปธิ ได้แก่ ธรรมเป็ นทีสงบระงับสังขารทังปวง ปราศจาก
กิเลส กดี็ ขันธ์ กดี็ อภิสังขาร กดี็ ทีเรี ยกวา่ “อุปธิ ” หมายเอา “พระนิพพาน”] ประการสําคัญ เป็ นสถานทีพระ
ศาสดาเลือกเป็ นสถานที “ตรัสรู้ –สั มโพธะ” และ “ดับขันธปรินิพพาน” ฉะนัน พระอรหันต์ในพระศาสนานี
มักบรรลุ มรรค–ผล–นิพพาน ในป่ า [อาวาสสัปปายะ–เสนาสนสั ปปายะ: (ข้อ ๑ ในสัปปายะ ๗) คือ ทีอยูอ่ นั
่ กพลานจอแจ
่
ื นในการเจริ ญภาวนาให้ได้ผลดี ชวยให้
่
เหมาะ เช่น ปลอดภัย ไมพลุ
อันเกอหนุ
สมาธิตงั มัน ไม่
่
เสื อมถอย] มากกวาในกุ
ฏิตึกหรื อกุฏิคอนโดติดแอร์ ในเมืองใหญ่ [อยู่ในเขตอโคจร คือ สถานเริ งรมย์
ํ งเสริ ม เชน่ เด็กเสริ ฟ์ขาดเรี ยกกาลั
ํ งเสริ มได้ทนั ที เดียวลูกค้าตังสติทนั กลับบ้าน
อบายมุขครบเครื องเต็มกาลั
่ อันผิดศีล ๘ หวังให้ผบู ้ วชใจแตก โดยมี
เร็ ว หรื อ ชาวบ้านนิยมเอาของเสนียดจัญไรเข้าวัด เชน่ มหรสพตางๆ
็ เชน่ งานศพ บอกวาคนตายมั
่
เจตนาหรื อไมมี่ กตาม
นชอบดูหนังและลิเกหรื อชอบฟั งหมอลํา เป็ นต้น พวกนี
่ ซึ งเป็ นเรื อง “อสั ปปายะ” ใน ๗ ประการ ได้แก่ อาวาส–โคจร–ภัส
ไมรู่ ้จกั เกรงใจพระเจ้า] มีคนพลุกพลาน
่ ่ทีการตัดสิ นเลือกของตน ให้สังเกตวา่ (๑) “พระ–สมณะ” [พุทธ
สะ–บุคคล–โภชนะ–อิ ริยาบถ ทุกอยางอยู
่ นธรรมฝ่ ายกุศล สวน
่ (๒) “มหรสพ–ชาวบ้ านผ้ ูหลง”
บริ ษทั ๔: ภิกษุ–ภิกษุณี–อุบาสก–อุบาสิ กา] ยอมเป็
่ นธรรมฝ่ ายอกุศล แตอยาไรกตาม
่ ่ ็ (๓) “พระ–สมณะ” [พุทธบริ ษทั ๔:
[พาลปุถุชน–ชนผูห้ ลงทิศ] ยอมเป็
่ นธรรมฝ่ ายกุศลและอัพยากฤต ด้วย เรื องนี เป็ นฝ่ ายสมณะทีต้อง
ภิกษุ–ภิกษุณี–อุบาสก–อุบาสิ กา] ยอมเป็
ิ
่ ่ ่
ี กลัวชาวบ้านไมใส
่ ่
ชีแจงให้ญาติโยมเกดความเข้
าใจทีถูกต้อง [สัมมาทิฏฐิ] ไมใชปลอยไปตามกระแสโลกย์
่ วถ้ามีปัญญาดีแล้ว เป็ นการพิสูจน์ขอ้ ศีลบริ สุทธิ ทําให้ถึง
บาตร สิ งนีได้เวลาพิสูจน์วา่ “ทําดีต้องได้ ดี” อยากลั
่ ่
่
่
พร้อมโภคทรัพย์อยางแนนอน
สมณะผูป้ ฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบแม้จะอยูห่ ลังเขาในป่ าลึก ยอมไมขาดศรั
ทธาจาก
สัตบุรุษทีจะโมทนาบุญด้วยเสมอ
่ นปั จจัยสําคัญให้เกดวิ
ิ จารณญาณกลันกรอง
ด้วยเหตุนี “ปั ญญาในสมาธิกับปั ญญาในวิปัสสนา” นัน ยอมเป็
เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต โดยแยกออกเป็ น (๑) “ทําไมเป็ นกุศลธรรม” (๒) “ทําไมเป็ นอกุศลธรรม” และ (๓) “
็ ่ ิ ด “ปั ญญาในสมาธิกับปัญญาใน
แล้ วทําไมไม่ เป็ นอัพยากตธรรมดี กว่ า” คือ ให้เลือกข้อนี มิฉะนัน กไมเก
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ิ ญญาเห็ นธรรมใน ๒ อยาง
่ ได้ดีแล้ว ยอมเกดเห็
่ ิ นธรรม ๓ อยาง
่
วิปัสสนา” ข้างต้นนัน นันคือ เมือเกดปั
ตามลําดับในการรู ้เห็น [ญาณทัสสนะ–ปฏิจจสมุปบาท] เพราะบุคคลนัน ได้ถึงพร้อมด้วยปั ญญาเห็นธรรม
่ ั นันคือ “ธรรม ๓: กุศลธรรม–อกุศลธรรม–อัพ
ทังหลาย [ธรรมจักร] จึงรู ้เห็นด้วยญาณใน “ภูมิ ๔” ได้เชนกน
ิ ญญารู ้เห็นอยางคมชั
่
ยากตธรรม” ทําให้เกดปั
ด [อภิญญา] ได้แก่ “กามาวจรธรรม–รปาวจรธรรม
–อรปาวจร
ู
ู
ธรรม–โลกตตรธรรม
[ได้แก่ (๑) อริ ยมรรค ๔: โสดาปั ตติ มรรค–สกทาคามิ มรรค–อนาคามิมรรค–
ุ
อรหั ตตมรรค (๒) อริ ยผล ๔: โสดาปั ตติผล–สกทาคามิผล–อนาคามิผล–อรหั ตตผล (๓) อาสวักขยญาณ ๑:
ตรัสรู ้ดว้ ยอาสวักขยญาณมีอาการ ๖๔ ทีเรี ยกวา่ “สั มโพธิญาณ” (๔) นิพพาน ๒: สอุปาทิเสสนิ พพาน–อนุ
่ ต้องสัมปยุตต์ดว้ ย “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ได้แก่ สติ ปัฏฐาน
ปาทิเสสนิ พพาน]” โดยธรรมทังหลายเหลานี
๔–สั มมัปปธาน ๔–อิ ทธิ บาท ๔–อิ นทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–อริ ยมรรคมีองค์ ๘ เพราะฉะนัน ความรู ้
ความเห็นในธรรมทังหลายโดยแยกเป็ น “ธรรม ๒” [ดีชวั –บาปบุญ–นามรู ป = ขันธ์ ๕] แล้วจําแนกแยกเป็ น
“ธรรม ๓” [บุญ–บาป–อาเนญชา หรื อ กุศล–อกุศล–อัพยากฤต] ซึ งในขันตอนทีรู ้เห็นจาก ๒ กลายเป็ น ๓
ิ ญญาในปฏิภาณไหวพริ บ [ถ้าเป็ นพระ
แล้วเลือก ข้อที ๓ [อาเนญชา–อัพยากฤต] นี คือ ผูป้ ฏิบตั ิธรรมเกดปั
่ นการ] ได้แก่ ความคิดตอ่
อรหันต์หมายถึง “ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” ปั ญญาแตกฉานในปฏิภาณไหวพริ บรู ้เทาทั
ยอด ๓ ประการ คือ (๑) ความคิดริ เริ ม–Initiativeness (๒) ความคิดสร้ างสรรค์ –Creativeness และ (๓)
ความคิดประยกต์
ุ ดัดแปลก–Applicability ฉะนัน “ปัญญาทีต่ อยอดจากปัญญาอืนได้ อีก เป็ นปัญญาทีเจริ ญ
งอกงาม สมบรณ์
ู บริ บูรณ์ ไพบลย์
ู ยิง” [Omniscience] ในกระบวนการศึกษาทังทางคติโลกและคติธรรม
็ ่ ไป
่ ่ “ภาวะสดปั
ทังหลายนัน ต้องการปั ญญาตัวนีมากทีสุ ด ไมใช
ุ ญญา” [Nescience] นันคือ เรี ยนแล้วโง่ กอยา
่ อยกมี็ ขา้ วกนิ เพราะชาตินี ไมรู่ ้จกั ไปหา
เรี ยนมันเลย วิปัสสนาแล้วโง่ก็ให้ไปไถนาแทนควายดีกวา่ อยางน้
็
่ ไมมี่ อะไรเป็ นสิ ริมงคลในชีวิต เพราะชอบของลอยๆ ลาภลอย บุญหลนทั
่ บ
พระอริ ยเจ้า ไปกไปขอแตหวย
่ ็
่ ่
หรื อ ส้มหล่น อะไรทํานองนัน [สักวันจะเจอระเบิดหลนกเขาได้
เหมือนกนั ] ความโงไมปรานี
ใคร ถ้าบุคคล
่
นันขาดสติสัมปชัญญะ หรื อดําเนิ นชี วิตด้วยความประมาท ไมประกอบด้
วย “อินทรี ยสั งวร” [สติสังวร]
่ มวา่ “การเจริ ญอนุปัสสนา ๓ หรื อ การเจริ ญอนุปัสสนา ๗ เป็ นกระบวนการต่ อยอดทางปั ญญา
ฉะนัน อยาลื
่ ทําให้มาก ให้สมบูรณ์บริ บูรณ์ ให้เจริ ญงอกงาม
ในพระพุทธศาสนา” ทีบอกวา่ ให้มนสิ การกรรมฐานบอยๆ
่ ่
่
่ นงานระดับโลกจนถึงจักรวาล เพราะเป็ นขันตอนที
ไพบูลย์ยงิ กนี็ แหละคํานี ไมใชงานของคนวางงาน
แตเป็
จะหลุดพ้นจากโลกไปสู่ โลกุตตรภูมิ อันมีอาณาเขตปัญญาครอบคลุมทังมหาจักรวาล การบวชในพระศาสนา
่ ดวาเป็
่ นงานขีๆ ไร้สาระ คนทีออกบวชได้ จึงเป็ นบุคคลพิเศษในอนาคต เพราะได้ชือวา่ “บคคลผ้
นี จึงอยาคิ
ุ
ู
็ นเรื องชวยไมได้
่
่ เพราะเป็ นเรื อง
มีคุณสมบัติทีจะเป็ นพระพทธเจ้
” บวชแล้วทําตัวไมดี่ กเป็
ุ า–พทธภาวะ
ุ
่ าใจตัวเองเลยก็
ั สสกตา] ยมบาลเข้าใจเรื องนี ดีมากเลย ถ้าแม้บุคคลนันจะไมเข้
กรรมของสัตว์ผนู ้ นเอง
ั
[กมมั
่
่
็ สดี ชีวิต ตอนจบอวสานสมบูรณ์ กอยาไปคิ
็ ่
ตาม ไมรอดแนงานนี
กสวั
ดวา่ “ทําดี ก็มันไม่ ได้ ดี” มีญตั ติ [คํา
่ าอะไรสงเดช
่
เผดียงสงฆ์] วา่ “ก็ให้ เลือกทําให้ เหมาะควรแก่ ธรรม” [อยาทํ
ไมรู่ ้จงหวะโอกาสอั
ั
นควร ไมดู่ ตา
่ ่
่ าผิดจังหวะวา่ “ส–เสื อต้ องนิมนต์ ” เขามีแต่ “ณ–
ม้าตาเรื อ ให้รู้หลบเป็ นปี ก รู ้หลีกเป็ นหาง ไมใชพวกทองจํ
่ ่ ่
่
่
เณร ต้ องนิมนต์ ” แตไมใชแกมโกง
เชนคนถอยสถุ
ลชอบทํา]
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่
็ ธรรมตามนิยามในพระพุทธศาสนานัน ยอมหมายถึ
่
อยางไรกตาม
ง “กฎธรรมชาติ” ทีเรี ยกวา่ (๑) “นิยาม ๕”
กบั (๒) “ธรรม–สภาวธรรม–ปรมัตถสั จจะ” (๓) “บัญญัติ ๒” และ (๔) “ธรรมนิยาม ๓” ดังนี
“นิยาม ๕” หมายถึง กําหนดอันแน่ นอน–ความเป็ นไปอันมีระเบียบแน่ นอนของธรรมชาติ–กฎธรรมชาติ
ได้แก่
ี ั ณหภูมิ หรื อปรากฏการณ์ธรรมชาติ
(๑) “อตนิ
ุ ุ ยาม” [Physical Laws] คือ กฎธรรมชาติเกยวกบอุ
่ โดยเฉพาะดิน นําอากาศ และฤดูกาล อันเป็ นสิ งแวดล้อมสําหรับมนุษย์
ตางๆ
ี ั
(๒) “พีชนิยาม” [Biological Laws] คือ กฎธรรมชาติเกยวกบการสื
บพันธุ์ มีพนั ธุกรรม เป็ นต้น
ี ั
(๓) “จิตตนิยาม” [Psychic Laws] คือ กฎธรรมชาติเกยวกบการทํ
างานของจิต
ี ั
(๔) “กรรมนิยาม” [Moral Laws] คือ กฎธรรมชาติเกยวกบการกระทํ
าของมนุษย์ คือ กระบวนการ
ให้ผลของการกระทํา
ี ั
(๕) “ธรรมนิยาม” [General Laws] คือ กฎธรรมชาติเกยวกบความสั
มพันธ์และอาการทีเป็ นเหตุเป็ น
่ ั ่ งทังหลาย
ผลแกกนแหงสิ
“ธรรม” หมายรวมถึง “สภาวธรรม–ปรมัตถะ–ปรมัตถ์ –ปรมัตถสั จจะ” [Absolute Truths] อันเป็ น
ความหมายสูงสุ ดโดยนัยแหง่ “อรรถบัญญัต”ิ [Terms] ซึงความหมายทังหมดนี จะประมวลรวมลงที คําวา่
“ขันธ์ ๕” ทีเป็ นทัง “สั งขตธรรม” และ “อสั งขตธรรม” [นิพพาน] ได้แก่
(๑) “สภาพตามจริง” [States] คือ ธรรมดา–ธรรมชาติ–สภาวธรรม–สัจจธรรม–ความจริ ง
(๒) “เหตุปัจจัย” [Conditions] คือ ต้ นเหตุ–ปั จจัย–องค์ ประกอบ
(๓) “สรรพสิ ง” [Realities] คือ ปรากฏการณ์ –ธรรมารมณ์ –สิ งทีใจคิด–ความนึกคิด
(๔) “คณธรรม
” [Virtues] คือ ความดี–ความถูกต้ อง–ความประพฤติชอบ
ุ
(๕) “ความร้ ู ” [Knowledge] คือ เทคโนโลยี–หลักการ–ทฤษฎี–กฎ–ระเบียบ–แบบแผน–ธรรมเนียม
(๖) “ค่ านิยม” [Values] คือ ความถูกต้ อง–ความยุติธรรม–คุณธรรม–จริ ยธรรม–ปรั ชญา–วิถีชีวิต–
หน้ าที
(๗) “พระธรรม” [Doctrines] คือ พระสัตถุสาสน์ –พระอนุสาสนี–คําสังสอนของพระพุทธเจ้ า ซึ ง
แสดงธรรมให้ เปิ ดเผยปรากฏขึน
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“บัญญัติ ๒” หมายถึง การกําหนดเรี ยกสิ งทีถูกกําหนดเรี ยก การกําหนดตังหรื อตราไว้ ให้ เป็ นทีรู้ กนั ได้แก่
่ นสิ งอันพึงให้รู้กนั บัญญัติทีเป็ น
(๑) “ปัญญาปิ ยบัญญัติ–อรรถบัญญัติ” คือ บัญญัติในแงเป็
ํ
ความหมาย บัญญัติ นันคือ ความหมายอันพึงกาหนดเรี
ยก ตัวความหมายทีจะพึงถูกตังชือเรี ยก
่ นเครื องให้รู้กนั บัญญัติที
(๒) “ปัญญาปนบัญญัติ–นามบัญญัติ–สั ททบัญญัติ” คือ บัญญัติในแงเป็
่
่ ดังนี
เป็ นชือ บัญญัติทีเป็ นศัพท์ ชือทีตังขึนใช้เรี ยก โดยแยกยอยออกเป็
น ๖ อยาง
(๑) “วิชชมานบัญญัติ” คือ บัญญัติสิงทีมีอยู่ เชน่ รู ป เวทนา สมาธิ เป็ นต้น
(๒) “อวิชชมานบัญญัติ” คือ บัญญัติสิงทีไมมี่ อยู่ เชน่ ม้า แมว รถ นายแดง เป็ นต้น
(๓) “วิชชมาเนนอวิชชมานบัญญัติ” คือ บัญญัติสิงทีไมมี่ ด้วยสิ งทีมี เชน่ คนดี นักฌาน ซึง
่
่ เป็ นต้น
ความจริ งมีแตดี่ คือ ภาวะทีเป็ นกุศล และฌาน แตคนไมมี
(๔) “อวิชชมาเนนวิชชมานบัญญัติ” คือ บัญญัติสิงทีมี ด้วยสิ งทีไมมี่ เชน่ เสี ยงหญิง ซึง
่ ยง เป็ นต้น
ความจริ งหญิงไมมี่ มีแตเสี
(๕) “วิชชมาเนนวิชชมานบัญญัติ” คือ บัญญัติสิงทีมี ด้วยสิ งทีมี เชน่ จักขุสมั ผัส โสต
วิญญาณ เป็ นต้น
(๖) “อวิชชมาเนนอวิชชมานบัญญัติ” คือ บัญญัติสิงทีไมมี่ ด้วยสิ งทีไมมี่ เชน่ ราชโอรส ลูก
เศรษฐี เป็ นต้น
“ธรรมนิยาม ๓” หมายถึง กําหนดแน่ นอนแห่ งธรรมดา “กฎธรรมชาติ” ความจริ งทีมีอยู่หรื อดํารงอยู่ตาม
ธรรมดาของมัน ซึ งพระพุทธเจ้ าทรงค้ นพบแล้ วทรงนํามาแสดงชี แจงอธิ บายให้ คนทังหลายได้ ร้ ู ตาม โดย
ี องโดยตรงกบั “ไตรลักษณ์ ” ทีเรี ยกวา่ “สามัญลักษณะ” [สากลลักษณะ–Universality] คือ ลักษณะ
เกยวข้
ทัวไปของสรรพสิ งทังหลายทีดํารงอยูใ่ นธรรมชาติ ประกอบด้วย ๓ ลักษณะ คือ (๑) อนิจจตา (๒) ทกขตา
ุ
และ (๓) อนัตตตา ได้แก่
(๑) “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา” คือ สังขารทังปวง ไม่ เทียง
(๒) “สพฺเพ สงฺขารา ทกฺุ ขา” คือ สังขารทังปวง คงทนอย่มู ิได้
(๓) “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” คือ ธรรมทังปวง ไม่ เป็ นตัวตน
่
็ ให้พิจารณาถึงการจําแนกคําในภาษาอังกฤษโดยแยกตามระดับความเหมือนกบความตางตาม
ั
่
อยางไรกตาม
่
นัยแหงความหมายใน
๖ กลุ่ม [Thesaurus = อรรถาภิธาน สามารถใช้ได้ใน Microsoft Word] ซึ งเป็ นการ
ั งหมดในภาษานี แตเป็
่ นความหมายตาม “สมมติสัจจะ–สมมติบัญญัติ”
นิ ยามความหมายที สื อสารกนทั
่ ่ “ปรมัตถสั จจะ” [Absolute Truths] โดยมีกลุ่มคําประมาณ ๑๕,๐๐๐ คํา การ
[Conventional Truths] ไมใช
็ นอีกวิธีหนึ งทีมีประโยชน์ในการ
จําแนกความหมายนี เป็ นศาสตร์ ทางด้านอรรถศาสตร์ [Semantics] กเป็
่
เลือกใช้คาํ ศัพท์ทีหลากหลาย เพือสื อสารกนั และเป็ นการขยายหนวยความคิ
ดให้มากยิงขึนในบุคคล ดังนี
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CLASS I: ABSTRACT RELATIONS (มิติสมั พันธ์)
I. EXISTENCE (การดํารงอยู)่
II. RELATION (ความสัมพันธ์)
III. QUANTITY (ปริ มาณ)
IV. ORDER (ลําดับ)
V. NUMBER (จํานวน)
VI. TIME (กาลเวลา)
VII. CHANGE (ความเปลียนแปลง)
่
VIII. CAUSATION (ความสัมพันธ์ระหวางเหตุ
ผล)
CLASS II: SPACE (ระยะทาง)
่
่ ่ )
I. GENERALLY (ลักษณะโดยทัวไปแหงระยะชองวาง
II. DIMENSIONS (มิติ)
III. FORM (รู ปแบบ)
IV. MOTION (การเคลือนไหว)
CLASS III: MATTER (วัตถุ)
่ ตถุ)
I. GENERALLY (ลักษณะโดยทัวไปแหงวั
II. INORGANIC (สารอนินทรี ย)์
III. ORGANIC (สารอินทรี ย)์
CLASS IV: INTELLECT (เชาว์ปัญญา)
I. FORMATION OF IDEAS (รู ปแบบของความคิด)
II. COMMUNICATION OF IDEAS (การสื อสารของความคิด)
CLASS V: VOLITION (เจตนา)
่ ว)
I. INDIVIDUAL (เจตนาสวนตั
่ งคม)
II. INTERSOCIAL (เจตนาตอสั
CLASS VI: AFFECTIONS (อารมณ์)
I. GENERALLY (อารมณ์โดยทัวไป)
II. PERSONAL (อารมณ์ส่ วนตัว)
III. SYMPATHETIC (อารมณ์เห็นอกเห็นใจ)
IV. MORAL (อารมณ์ส่ วนคุณธรรม)
่
V. RELIGIOUS (อารมณ์เครงศาสนา
)
Source: “Roget’s Thesaurus of Synonyms and Antonyms” by Peter Mark Roget. 1852.
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“ธรรม ๒” หมายถึง สภาวะ–สิ ง–ปรากฏการณ์ ได้แก่
(๑) “รปธรรม
” [รู ปิโน ธมฺ มา] คือ สภาวะอันเป็ นรู ป สิ งทีมีรู ป ได้แก่ รู ปขันธ์ทงั หมด
ู
(๒) “อรปธรรม
” [อรู ปิโน ธมฺ มา] คือ สภาวะมิใชรู่ ป สิ งทีไมมี่ รูป ได้แก่ นามขันธ์ ๔ และ นิพพาน
ู
“ธรรม ๒” หมายถึง สภาวะ–สิ ง–ปรากฏการณ์ ได้แก่
(๑) “โลกียธรรม” คือ ธรรมอันเป็ นวิสยั ของโลก สภาวะเนืองในโลก ได้แก่ ขันธ์ ๕ ทีเป็ นสาสวะทังหมด
(๒) “โลกตตรธรรม
” คือ ธรรมอันมิใชวิ่ สยั ของโลก สภาวะพ้นโลก ได้แก่ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑
ุ
“ธรรม ๒” หมายถึง สภาวะ–สิ ง–ปรากฏการณ์ ได้แก่
(๑) “สั งขตธรรม” คือ สิ งทีปั จจัยปรุ งแตง่ คือ ขันธ์ ๕ ทังหมด
่ งแตง่ คือ นิพพาน
(๒) “อสั งขตธรรม” คือ สิ งทีปั จจัยไมปรุ
“ธรรม ๒” หมายถึง สภาวะ–สิ ง–ปรากฏการณ์ ได้แก่
(๑) “อปาทิ
ุ นนธรรม” คือ ธรรมทีถูกยึด ธรรมทีกรรมอันสัมปยุตด้วยตัณหาและทิฏฐิเข้ายึดครอง
ได้แก่ นามขันธ์ ๔ ทีเป็ นวิบาก และ รู ปทีเกิดแต่ กรรมทังหมด
่ ายึด
(๒) “อนปาทิ
ุ นนธรรม” คือ ธรรมทีไมถู่ กยึด ธรรมทีกรรมอันสัมปยุตด้วยตัณหาและทิฏฐิไมเข้
่
ครอง ได้แก่ นามขันธ์ ๔ สวนนอกนี
รู ปทีมิใช่ เกิดแต่ กรรม และ โลกุตตรธรรมทังหมด
“สั จจะ ๒” หมายถึง ความจริ ง ได้แก่
่
(๑) “สมมติสัจจะ” คือ ความจริ งโดยสมมุติ ความจริ งทีขึนตอการยอมรั
บของคน ความจริ งทีถือตาม
ํ
ั ของชาวโลก เชนวา
่ ่ คน สัตว์ โต๊ะ หนังสื อ เป็ นต้น
ความกาหนดหมายตกลงกนไว้
่
(๒) “ปรมัตถสั จจะ” คือ ความจริ งโดยปรมัตถ์ ความจริ งทีมีอยูใ่ นธรรมชาติ โดยไมขึ่ นตอการยอมรั
บ
่ จะกลาวถึ
่ งได้ เชนวา
่ ่ รู ป
ของคน ความจริ งตามความหมายขันสุ ดท้ายทีตรงตามสภาวะและเทาที
นาม เวทนา จิต เจตสิ ก เป็ นต้น
“ปรมัตถธรรม ๔” หมายถึง สภาวะทีมีอยู่โดยปรมัตถ์ –สิ งทีเป็ นจริ งโดยความหมายสูงสุด ได้แก่
(๑) “จิต” คือ สภาพทีคิด ภาวะทีรู ้แจ้งอารมณ์
ั ต คุณสมบัติและอาการของจิต
(๒) “เจตสิ ก” คือ สภาวะทีประกอบกบจิ
่ พร้อมทังคุณและอาการ
(๓) “รปู” คือ สภาวะทีเป็ นราง
ิ
(๔) “นิพพาน” คือ สภาวะทีสิ นกเลสและทุ
กข์ทงั ปวง สภาวะทีปราศจากตัณหา
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“ธรรม ๓” หมายถึง “สภาวะ–สิ ง–ปรากฏการณ์ ” [ให้มองโลกเป็ นแบบนีทุกขณะ] ได้แก่
(๑) “กศลธรรม
” คือ ธรรมทีเป็ นกุศล สภาวะทีฉลาด ดีงาม เอือแก่ สุขภาพจิต เกือกูลแก่ ชีวิตจิ ตใจ
ุ
ได้แก่ “กุศลมูล ๓” กดี็ “นามขันธ์ ๔” ทีสัมปยุตต์ดว้ ยกุศลมูลนันกดี็ “กายกรรม–วจีกรรม–
่ นวา่ “กศลในภมิ
มโนกรรม” ทีมีกศุ ลมูลเป็ นสมุฏฐาน กดี็ กลาวสั
ุ
ู ๔” [กามาวจรภูมิ–รู ปาวจรภูมิ–
อรู ปาวจรภูมิ–โลกุตตรภูมิ]
ิ
(๒) “อกศลธรรม
” คือ ธรรมทีเป็ นอกุศล สภาวะทีตรงข้ ามกับกุศล ได้แก่ “อกุศลมูล ๓” และกเลส
ุ
อันมีฐานเดียวกบั “อกุศลมูล” นัน กดี็ “นามขันธ์ ๔” ทีสัมปยุตต์ดว้ ยอกุศลมูลนัน กดี็ “กายกรรม–
่ นวา่ “อกศลจิ
วจี กรรม–มโนกรรม” ทีมีอกุศลมูลเป็ นสมุฏฐาน กดี็ กลาวสั
๑๒” [โลภมูล
ุ ตตปบาท
ุ
ิ น
จิต ๘–โทสมูลจิต ๒–โมหมูลจิต ๒] คือ ความคิดชัว จิตอกุศลเกดขึ
(๓) “อัพยากตธรรม” คือ ธรรมที เป็ นอัพยากฤต สภาวะทีเป็ นกลางๆ ชี ขาดลงมิได้ ว่าเป็ นกุศลหรื อ
่ ศลและอกุศล เป็ นกามาวจรกตาม
็ รู ปาวจรกตาม
็ อรู
อกุศล ได้แก่ “นามขันธ์ ๔” ทีเป็ นวิบากแหงกุ
็ โลกุตตระกตาม
็ อยางหนึ
่
่ ศล มิใชวิ่ บาก
ปาวจรกตาม
ง ธรรมทังหลายทีเป็ นกริิ ยา มิใชกุ่ ศล มิใชอกุ
่
่
่
่
แหงกรรม
อยางหนึ
ง รู ปทังปวง อยางหนึ
ง “อสังขตธาตุ” คือ “นิพพาน–วิวฏะ–ขันธวินิมตุ ” อยาง
่ น คือ (๑) “วิบากในภมิู ๔” [กามาวจรภูมิ– รู ปาวจรภูมิ–อรู ปาวจรภูมิ–โลกุตตรภูมิ]
หนึง กลาวสั
รวมทัง (๒) “กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓” (๓) “รู ป ๒๘” และ (๔) นิพพาน ๒
“ธรรม ๔” หมายถึง ธรรมทังปวงประดามี จัดประเภทตามลักษณะความสัมพันธ์ ทีมนุษย์ พึงปฏิบัติหรื อ
เกียวข้ องเป็ น ๔ จําพวก อันสอดคล้ องกับ หลักอริ ยสัจจ์ ๔ และ กิจในอริ ยสัจจ์ ๔ ได้แก่
ั ิ
ํ
(๑) “ปริญไญยธรรม” [ธรรมทีเข้ากบกจในอ
ริ ยสัจจ์ขอ้ ที ๑ คือ ปริ ญญา] คือ ธรรมอันพึงกาหนดรู
้ สิ ง
่ นตามสภาวะของมัน ได้แก่ อุปาทานขันธ์ ๕ กลาวคื
่ อ ทุกข์และสิ ง
ทีควรรอบรู ้ หรื อรู ้เทาทั
่ ญหา
ทังหลายทีอยูใ่ นจําพวกทีเป็ นปัญหาหรื อเป็ นทีตังแหงปั
ั ิ
(๒) “ปหาตัพพธรรม” [ธรรมทีเข้ากบกจในอริ
ยสัจจ์ขอ้ ที ๒ คือ ปหานะ] คือ ธรรมอันพึงละ สิ งที
้ ํ ดทําให้หมดไป วาโดยต้
่
่ อ
จะต้องแกไขกาจั
นตอรากเหง้า ได้แก่ อวิชชา และ ภวตัณหา กลาวคื
่ เกดปั
ิ ญหาเป็ นสาเหตุของทุกข์ หรื อ พูดอีกอยางหนึ
่
งวา่ อกุศลทังปวง
ธรรมจําพวกสมุทยั ทีกอให้
ั ิ
(๓) “สั จฉิกาตัพพธรรม” [ธรรมทีเข้ากบกจในอริ
ยสัจจ์ขอ้ ที ๓ คือ สัจฉิกริ ิ ยา] คือ ธรรมอันพึง
่
ประจักษ์แจ้ง สิ งทีควรได้ควรถึงหรื อควรบรรลุ ได้แก่ วิชชา และ วิมตุ ติ เมือกลาวโดยรวบยอด
่ กข์
คือ นิโรธ หรื อ นิพพาน หมายถึง ธรรมจําพวกทีเป็ นจุดหมาย หรื อ เป็ นทีดับหายสิ นไปแหงทุ
หรื อปั ญหา
ั ิ
(๔) “ภาเวตัพพธรรม” [ธรรมทีเข้ากบกจในอริ
ยสัจจ์ขอ้ ที ๔ คือ ภาวนา] คือ ธรรมอันพึงเจริ ญ หรื อ
พึงปฏิบตั ิบาํ เพ็ญ สิ งทีจะต้องปฏิบตั ิหรื อลงมือทํา ได้แก่ ธรรมทีเป็ นมรรค โดยเฉพาะ สมถะ และ
่ อ ประดาธรรมทีเป็ นข้อปฏิบตั ิหรื อเป็ นวิธีการทีจะทําหรื อดําเนินการ เพือให้
วิปัสสนา กลาวคื
่
บรรลุจุดหมายแหงการสลายทุ
กข์หรื อดับปัญหา
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อนึ ง ให้สังเกตวา่ การนิ ยามความหมายของ คําวา่ “ธรรม” เริ มจาก ๒ นัย เป็ น ๓ นัย และ ๔ นัย ตามลําดับ
่ ั แตกยั
่ ็ งมี ความหลายแยกตางกนออกไปอี
่ ั
่ “ธรรม ๔” นัน หมายถึง “กิจใน
แม้มีจาํ นวนนัยเทากน
ก สวน
อริยสั จจ์ ๔: ปริ ญญา–ปหานะ–สั จฉิ กิริยา–ภาวนา” โดยเฉพาะ แต่ คําวา่ “ธรรม” ตามนิ ยามจริ งๆ นัน แยก
่
่ [นัย] นัน เป็ นรายละเอียดของคําวา่ “ธรรม–Dhamma” หมายถึง “สภาวะ–States
ยอยออกเป็
น ๗ กลุ่มยอย
สิ ง–Things ปรากฏการณ์–Phenomena ความคิด–Ideas” ตามนัยของพระพุทธศาสนา ดังนี
(๑) “สภาพตามจริง” [States] คือ ธรรมดา–ธรรมชาติ–สภาวธรรม–สัจจธรรม–ความจริ ง
(๒) “เหตปัุ จจัย” [Conditions] คือ ต้นเหตุ–ปัจจัย–องค์ประกอบ
(๓) “สรรพสิ ง” [Realities] คือ ปรากฏการณ์–ธรรมารมณ์–สิ งทีใจคิด–ความนึกคิด
(๔) “คณธรรม
” [Virtues] คือ ความดี–ความถูกต้อง–ความประพฤติชอบ
ุ
(๕) “ความร้ ู ” [Knowledge] คือ เทคโนโลยี–หลักการ–ทฤษฎี–กฎ–ระเบียบ–แบบแผน–ธรรมเนียม
(๖) “ค่ านิยม” [Values] คือ ความถูกต้อง–ความยุติธรรม–คุณธรรม–จริ ยธรรม–ปรัชญา–วิถีชีวิต–หน้าที
(๗) “พระธรรม” [Doctrines] คือ พระสัตถุสาสน์–พระอนุสาสนี–คําสังสอนของพระพุทธเจ้า ซึง
แสดงธรรมให้เปิ ดเผยปรากฏขึน
่
ฉะนัน กลุ่มความหมายจะแตกตางจาก
การจัดกลุ่มความหมายในหนังสื ออรรถาภิธาน “Roget’s Thesaurus
of Synonyms and Antonyms” [1852] by Peter Mark Roget (1779–1869), British Physician, Natural
Theologian and Lexicographer. [ชาวอังกฤษ: นักฟิ สิ กส์ นักเทววิทยาธรรมชาติ ผูเ้ ขียนหรื อรวบรวม
ํ
พจนานุกรม] เพราะฉะนัน จึงกาหนดความหมายหมวดคํ
าออกเป็ น ๖ กลุ่ม ได้แก่ “มิติสัมพันธ์ –ระยะทาง–
วัตถุ–เชาว์ ปัญญา–เจตนา–อารมณ์ ” ข้อพึงสังเกต คือ Peter Mark Roget เป็ นปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ จึง
ํ
่มคําเพือบรรยายสภาวะหรื อปรากฏการตามธรรมชาติ เชน่ พระสัมมาสัม
สามารถกาหนดความหมายและกลุ
ิ
พุทธเจ้าทรงนิ ยามศัพท์ทีเป็ น “ปรมัตถสั จจะ” ทีเกดในภู
มิของ “ภาวนามยปัญญา” แล้วอธิ บายหรื อบรรยาย
ธรรมเป็ น “สมมติสัจจะ” คือ “ภาษาทางโลก” [บาลีสันสกฤต–Pali and Sanskrit = Prakrit Language] ใน
สมัยแรกๆ นัน “การถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ” [Knowledge Transfer] ด้วยวิธี “มขปาฐะ
” [Utterances] หมายถึง
ุ
่
่ หมายถึง การสวด–สาธยาย–บอกกล่ าว–เล่ าเรี ยน สื บทอดกนมาด้
ั
“บอกด้ วยปาก” การวาปากเปลา
วย “ปาก
่ ตวั หนังสื อ ซึ งเป็ นวิธีครังโบราณ ในการรักษาคัมภีร์ให้เทียงตรงแมนยํ
่ า เชน่ มีการ
ต่ อปากโดยตรง” ไมใช้
ํ ั ํ บ ทบทวน และสอบทานกนตอหน้
ั ่ าได้เต็มที เมือยังไมมี่ แมแบบที
่
กากบกาชั
จะพิมพ์ขอ้ ความออกมาให้
ั ่
่
่
ตรงกนแนนอนทั
งหมด และถือวาการคั
ดลอกเป็ นวิธีสืบทอดข้อความทีไมอาจไว้
วางใจ เชน่ ในมหาวงส์ (๑/
๒๕๐๑/๒๓๕) วา่ “ภิกษุทังหลายผ้ ูมีความร้ ู ความคิดกว้ างขวาง ในกาลก่ อน นําพระบาลีแห่ งพระไตรปิ ฎก
และแม้ อรรถกถาแห่ งพระไตรปิ ฎกนันมา โดยมขปาฐะ
” เพราะฉะนัน คําศัพท์ หรื อ ศัพท์บญั ญัติทางพุทธ
ุ
ศาสนา [Technical Terminology of Buddhism] จึงเป็ นประเด็นสําคัญทีชาวพุทธต้องศึกษาและทําความ
่ กต้อง เชน่ “Concise Pali–English Dictionary” by Aggamahapandita, A.P. Buddhadatta
เข้าใจอยางถู
Mahathera หรื อ “Buddhist Dictionary: Manual of Buddhist Terms & Doctrines” by Ven. Nyanatiloka
บทความที ๑๑๑ ประจําปี ๒๕๕๘ –ธรรมจําแนกเป็ นทวินิยม – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๑๓

สําหรั บพจนานุ กรมฉบับภาษาไทย–ภาษาบาลี–ภาษาอังกฤษ ได้แก่ “พจนานกรมพทธศาสต
ร์ : ฉบับ
ุ
ุ
ประมวลธรรม” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ [ป.อ. ปยุตฺโต] และฉบับภาษาไทย “พจนานกรมพทธศาสน์
:
ุ
ุ
ฉบับประมวลศัพท์ ” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ [ป.อ. ปยุตฺโต] ผูป้ ฏิบตั ิสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
่ ได้ เพือจะสะดวกในการใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิธรรมอยางถู
่ กต้อง ให้สมกบคํ
ั าวา่ “พาหสัุ จจะ ๕: ฟั ง
ตางๆ
มาก–จําได้ มาก–คล่ องปาก– เจนใจ–ขบได้ ด้วยทฤษฎี” คือ ความเป็ นผูค้ งแกเรี่ ยน เพือจะเป็ น “ผู้รู้ แห่ งพทธะ
ุ ”
็ ่ มวา่ “ปัญญา” [Wisdom] เป็ น “อริยทรัพย์ ๗: ศรั ทธา–ศีล–หิ ริ–โอตตัปปะ–พาหุสัจจะ–จาคะ–ปั ญญา”
กอยาลื
อีกข้อหนึ ง ทีสะสมไว้ในจิตของผูน้ นั ได้ตลอดไป ใช้ได้ไมมี่ วนั หมด การสร้างสมปั ญญาจึงเป็ นเรื องทีพระ
่
่ ง “ภาวนามยปัญญา” [Mental–Development Wisdom] ถ้าผูป้ ฏิบตั ิ
อริ ยเจ้าตางสรรเสริ
ญ โดยเฉพาะอยางยิ
่
็
ธรรมในพระพุทธศาสนาบกพรองในข้
อ “พาหสัุ จจะ–ปัญญา” ไป กหมดสิ
ทธิ บรรลุโลกุตตรธรรมได้ เพราะ
่
่
เป็ นผูด้ อ้ ยปั ญญา ไมสามารถสํ
าเร็ จประโยชน์ได้สูงสุ ดในธรรม เพราะไมสามารถเข้
าปั ญญาแตกฉานได้จริ ง
ิ
ทีเรี ยกวา่ “ปฏิสัมภิทา ๔–จตปฏิ
ยสัจจ์ ๔] ดังนี
ุ สัมภิทาญาณ” [อริ ยสัจจ์ ๔ และ กจในอริ
“ปฏิสัมภิทา ๔” หมายถึง ปั ญญาแตกฉาน ได้แก่
(๑) “อัตถปฏิสัมภิทา” คือ ปัญญาแตกฉานในอรรถ ปรี ชาแจ้งในความหมาย เห็นข้อธรรมหรื อความ
็
่
็
ยอ่ กสามารถแยกแยะอธิ
บายขยายออกไปได้โดยพิสดาร เห็นเหตุอยางหนึ
ง กสามารถคิ
ด
่
่ ้ถึง “ผล–ผลวิบาก” ในกาลทัง ๓ = กําหนดรู้
แยกแยะกระจายเชือมโยงตอออกไปได้
จนลวงรู
ทุกขสัจจ์ หรื อ ปริ ญญาในกิจแห่ งทุกข์
(๒) “ธัมมปฏิสัมภิทา” คือ ปัญญาแตกฉานในธรรม ปรี ชาแจ้งในหลัก เห็นอรรถาธิบายพิสดาร ก็
่
็
สามารถจับใจความมาตังเป็ นกระทูห้ รื อหัวข้อได้ เห็นผลอยางหนึ
ง กสามารถสื
บสาวกลับไปหา
เหตุได้ คือ “เหตุ–สาเหตุ–เหตปัุ จจัย” ในกาลทัง ๓ = กําหนดรู้ สมุทัยสัจจ์ หรื อ ปหานะในกิจ
แห่ งสมุทัย
(๓) “นิรุ ตติปฏิสัมภิทา” คือ ปัญญาแตกฉานในนิรุกติ ปรี ชาแจ้งในภาษา รู ้ศพั ท์ ถ้อยคําบัญญัติและ
่ เข้าใจใช้คาํ พูดชีแจงให้ผอู ้ ืนเข้าใจและเห็นตามได้ = กําหนดรู้ นิโรธสัจจ์ หรื อ สัจฉิ
ภาษาตางๆ
กิริยาในกิจแห่ งนิโรธ
(๔) “ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” คือ ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ ปรี ชาแจ้งในความคิดทันการ มีไหวพริ บ
ซึมซาบในความรู ้ทีมีอยู่ เอามาเชือมโยงเข้าสร้างความคิดและเหตุผลขึนใหม่ ใช้ประโยชน์ได้
ั
ั การณ์ = กําหนดรู้ มรรคสัจจ์ หรื อ ภาวนาในกิจแห่ งมรรค
สบเหมาะ เข้ากบกรณี
เข้ากบเหตุ
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่ ยนมากนัน เป็ นเรื องสําคัญของคนยุคสมัยใหมในศตวรรษที
่
๒๑ นี ผูด้ อ้ ย
ดังนัน คุณสมบัติของผูศ้ ึกษาเลาเรี
่
่ าไม่ถึง
การศึกษาจึงเป็ นผูเ้ สี ยโอกาสทุกอยางไป
เพราะความไมรู่ ้จริ งทังทางโลกและทางธรรม นันคือ ยอมเข้
“ภาวะการเป็ นผู้รู้แจ้ งโลก” ได้ อันเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการปฏิบตั ิธรรม เพราะฉะนัน ความสามารถใน
การนิ ยามความหมายเป็ น “คําสามัญ–คําศั พท์ ทัวไป–ศั พท์ บัญญัติทางพทธศาสนา
” จึงเปรี ยบเสมือนคลัง
ุ
่ ญญาสวนบุ
่ คคล ทีจะทําความเข้าใจโลกได้อยางกว้
่ างขวางในทุกแงมุ่ มทัง ๓ ด้าน นันเอง ได้แก่
สมองแหงปั
่ อยรู ้เข้าใจ
(๑) พระพทธศาสนา
–Buddhism (๒) ปรัชญา–Philosophy และ (๓) วิทยาศาสตร์ –Science [อยางน้
ุ
็ รู้จริ งๆ] ฉะนัน จํานวนคําศัพท์ทีรู ้ในศาสตร์ทงั ๓ ด้าน จึงเป็ นเรื องสําคัญทีจะ
ในสาขาทีตนศึกษาเรี ยนรู ้ กให้
ั
ิ นติสุขในชี วิต ไม่
บอกระดับโลกทัศน์หรื อกระบวนทัศน์ทีเข้าใจถูกต้องกบโลกและธรรมชาติ
ทําให้เกดสั
่ ามาในชีวิต
เลือกอยูใ่ นสภาวะทีเดือดร้อนเป็ นทุกข์กายและทุกข์ใจ มีจิตทีเป็ นกลางในอารมณ์ต่างๆ ทีผานเข้
ิ นนัน ต้อง
เพราะรู ้เห็นธรรมทังหลายตามเป็ นจริ ง [ยถา ปชานํ = ยถาภูตญาณทัสสนะ] ธรรมทังหลายทีเกดขึ
่ ่ น [ทมกะ–ผูร้ ู ้เทาทั
่ นกเลสทั
ิ งหลาย: Damaka = Tamer–Controller–Trainer] หรื อ
สามารถรู ้ได้อยางเทาทั
พิจารณาเทียมเคียงกบั คําวา่ “สั ญญมะ” หมายถึง การยับยัง การงดเว้น [จากบาป หรื อจากการเบียดเบียน]
่ ได้แก่ “ตบะ–พรหมจรรย์ –สั ญญมะ–
การบังคับควบคุมตน [ตามคติพราหมณ์ตอ้ งประกอบด้วย ๔ อยาง
ทมะ” เปรี ยบเทียบกบั “พรหมจารี–ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ” ตามคติพุทธ ได้แก่ “ทาน ๑ อหิ งสา ๑ สัญญมะ
๑ ทมะ ๑ มาตาปิ ตุอุปัฏฐาน–การบํารุ งมารดาและบิดา ๑ เป็ นข้ อทีสั ตบุรุษทังหลายตังขึนไว้ ข้ อเหล่ านันเป็ น
ฐานะแห่ งสัตบุรุษผู้สงบระงับเป็ นพรหมจารี ซึ งเป็ นฐานะทีบัณฑิตพึงเสพ บัณฑิต–ผู้เสพฐานะเหล่ านัน เป็ น
อริ ยะ ถึงพร้ อมด้ วยความเห็น ย่ อมไปสู่ โลกอันเกษม” (พระสุ ตตันตปิ ฎก อังคุตรนิ กาย ติกนิ บาต เลม่ ๑ ภาค
่
๓ - หน้าที 201) หรื อประกอบด้วย “ทาน–ศีล–สัญญมะ–ทมะ”] โดยทัวไป ทานอธิ
บายวา่ “สั ญญมะ” ได้แก่
ิ ณหา ไมหมกมุ
่
่นใน
“ศีล” [ศีลวัตรนันเป็ นมูลรากของตบะนัน คําวา่ “ตบะ” คือ ความทรงเดชเผากเลสตั
ิ การบําเพ็ญเพียรเพือกาจั
ํ ดกเลส
ิ พิธีข่มกเลสโดยการ
ิ
ความสุ ขสําราญ ความเพียรเครื องเผาผลาญกเลส
่ ได้แก่ อาบแดด
ทรมานตัวของนักบวชบางพวกในสมัยพุทธกาล คําวา่ “ตปสฺ สิโน” คือ ผูบ้ าํ เพ็ญตบะ ๕ อยาง
๑ อาบนําค้ าง ๑ เป็ นคนเปลือย ๑ ทังมิได้ ผิงไฟ ๑ อยู่คนเดียวในป่ า ๑ รวมทัง นวัคคลิุ วัตร คือ ข้อปฏิบตั ิดุจ
ค้างคาว ยืนด้วยเท้าข้างเดียว นอนทีเป็ นหนาม ไหว้พระอาทิตย์ บูชายัญ เป็ นต้น] คําวา่ “สั ญญมะ” บางที
่ อ
่ “สั งวร” เพือความเข้าใจชัดเจนในเบืองต้น พึงเทียบความหมายระหวางข้
แปลวา่ “สํ ารวม” เหมือนอยาง
่ ได้แก่ (๑) “สั งวร” เน้นความระวังในการรับเข้า คือ ปิ ดกนสิ
ั งเสี ยหายทีจะเข้ามาจากภายนอก
ธรรม ๓ อยาง
(๒) “สั ญญมะ” ควบคุมตนในการแสดงออก มิให้เป็ นไปเพือการเบียดเบียน เป็ นต้น และ (๓) “ทมะ” ฝึ กฝน
้
่ ํ ดสวนร้
่ ายและเสริ มสวนที
่ ดีงามให้ยิงขึนไป อนึง เพือให้เข้าใจอยางละเอี
่
ี
ยด เกยว
แกไขปรั
บปรุ งตน ขมกาจั
่ กบวชนอกพระพุทธศาสนา โดยมุ่งเน้นวา่ “รังเกียจบาปด้ วยตบะ” และเพือให้เข้า
การบําเพ็ญตบะของเหลานั
ิ
่
่ ขอ้ ประพฤติปฏิบตั ิต่างกนอยางไร
ั ่ รวมทัง
กจบางอยางของ
“ดาบส–ฤษี–ปริ พาชก–ชฏิล” สมัยพุทธกาล วามี
่
่
เพือให้พิจารณาให้เห็ น “ธรรม” ตามนัยของนักบวชนอกพระพุทธศาสนาด้วย จะได้ไมหลงทางระหวาง
ั ทธินอกพระพุทธศาสนาอยางชั
่ ดเจน ดังนี
“ธรรม” ในพระพุทธศาสนากบลั
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กถาว่ าด้ วยการรังเกียจบาปด้ วยตบะ
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม่ ๓ ภาค ๑ - หน้าที 62–64 FILE 15)
่ นให้สงบเสี ยง แล้วได้กราบทูลพระผูม้ ีพระภาคเจ้าวา่
[๒๓] ครังนัน “นิโครธปริ พาชก” เตือนปริ พาชกเหลานั
่
่
่
ข้าแตพระองค์
ผเู ้ จริ ญ พวกข้าพระองค์กลาวการเกลี
ยดบาปด้วยตบะ แนบแนนการเกลี
ยดบาปด้วยตบะอยู่
่
่
่ บูรณ์
การเกลียดบาปด้วยตบะ อยางไรบริ
บูรณ์ อยางไรไมบริ
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่: “นิโครธะ” บุคคลผูม้ ีตบะในโลกนี เป็ นคนเปลือย ไร้มารยาทเลียมือ เขาเชิญให้
็ ่ เขาเชิญให้หยุดรับภิกษา กไมหยุ
็ ่ ด ไมยิ่ นดีภิกษาทีเขานํามาไว้ก่อน ไมยิ่ นดีภิกษาทีเขาทํา
รับภิกษากไมมา
เฉพาะ ไมยิ่ นดีการเชือเชิญ เขาไมรั่ บภิกษาจากปากหม้อ ไมรั่ บภิกษาจากปากภาชนะ ไมรั่ บภิกษาทีบุคคลยืน
่
่
่
ครอมธรณี
ประตูนาํ มา ไมรั่ บภิกษาทีบุคคลยืนครอมครกนํ
ามา ไมรั่ บภิกษาทีบุคคลยืนครอมสากนํ
ามา ไมรั่ บ
่ ่
ํ งบริ โภคอยู่ ไมรั่ บภิกษาของหญิงมี
ภิกษาทีบุคคลยืนครอมทอนไม้
นาํ มา ไมรั่ บภิกษาของตน ๒ คนทีกาลั
ํ งให้ลูกดืมนม ไมรั่ บภิกษาของหญิงทีคลอเคลียบุรุษอยู่ ไมรั่ บภิกษาทีเขา
ครรภ์ ไมรั่ บภิกษาของหญิงผูก้ าลั
่
่ิ
่ิ
ประกาศให้รู้ ไมรั่ บภิกษาในทีมีสุนขั ปรากฏ ไมรั่ บภิกษาในทีมีแมลงวันไตตอมเป็
นกลุ่มๆ ไมกนปลา
ไมกน
เนือ ไมดื่ มสุ รา ไมดื่ มเมรัย ไมดื่ มนําส้ม เขาอยูเ่ รื อนหลังเดียว มีคาํ ข้าวคําเดียว หรื ออยูเ่ รื อนสองหลัง มีคาํ
ข้าวสองคํา หรื ออยูเ่ รื อนเจ็ดหลัง มีคาํ ข้าวเจ็ดคํา เยียวยาอัตตภาพด้วยภิกษาในภาชนะใบเดียวบ้าง สองใบ
ิ
็ วนั หนึงบ้าง สองวันบ้าง เจ็ดวันบ้าง เป็ นผูป้ ระกอบความขวนขวายในการ
บ้าง เจ็ดใบบ้าง กนอาหารที
เกบไว้
็ กึงเดือน ด้วยประการฉะนี
บริ โภคอาหารทีเวียนมาจนถึง ทีเกบไว้
เขาเป็ นผูม้ ีผกั ดองเป็ นภักษาบ้าง มีขา้ วฟ่ างเป็ นภักษาบ้าง มีลูกเดือยเป็ นภักษาบ้าง มีถากข้าวเป็ นภักษาบ้าง มี
ํ
ของจืดเป็ นภักษาบ้าง มีรําเป็ นภักษาบ้าง มีขา้ วตังเป็ นภักษาบ้าง มีกายานเป็
นภักษาบ้าง มีหญ้าเป็ นภักษาบ้าง
่
มีโคมัยเป็ นภักษาบ้าง มีเงาและผลไม้
ในป่ าเป็ นอาหาร บริ โภคผลไม้หลน่ เยียวยาอัตตภาพ
ั าง ผ้าหอศพบ้
่
เขาทรงผ้าป่ านบ้าง ผ้าแถมกนบ้
าง ผ้าบังสุ กลุ บ้าง ผ้าเปลือกไม้บา้ ง หนังเสื อบ้าง หนังเสื อทัง
ํ
ํ
เล็บบ้าง ผ้าคากรองบ้าง ผ้าเปลือกปอกรองบ้าง ผ้าผลไม้กรองบ้าง ผ้ากาพลทํ
าด้วยผมคนบ้าง ผ้ากาพลทํ
าด้วย
ขนสัตว์บา้ ง ผ้าทําด้วยขนปี กนกเค้าบ้าง เป็ นผูถ้ อนผมและหนวด คือ ประกอบความขวนขวายในการถอนผม
่ าง
และหนวดบ้าง เป็ นผูย้ นื คือห้ามอาสนะบ้าง เป็ นผูก้ ระโหยง่ คือประกอบความเพียรในการกระโหยงบ้
่
เป็ นผูน้ อนบนหนาม คือ สําเร็ จการนอนบนหนามบ้าง สําเร็ จการนอนบนแผนกระดานบ้
าง สําเร็ จการนอน
บนเนินดินบ้าง เป็ นผูน้ อนตะแคงข้างเดียวบ้าง เป็ นผูห้ มักหมมด้วยธุลีบา้ ง เป็ นผูอ้ ยูก่ ลางแจ้งบ้าง เป็ นผูน้ งั
บนอาสนะตามทีลาดไว้บา้ ง เป็ นผูบ้ ริ โภคคูถ คือ ประกอบการขวนขวายในการบริ โภคคูถบ้าง เป็ นผูห้ า้ ม
นําเย็น คือ ขวนขวายในการห้ามนําเย็นบ้าง เป็ นผูอ้ าบนําวันละ ๓ ครัง คือประกอบการขวนขวายในการลง
นําบ้าง
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่
่ ถ้าเมือเป็ นเชนนี
่ “การเกลียดบาปด้ วยตบะ” เป็ นการเกลียด
“นิโครธะ” ทานจะสํ
าคัญความข้อนันอยางไร
่ บูรณ์
บริ บูรณ์ หรื อไมบริ
่
่ “การเกลียดบาปด้ วยตบะ” เป็ นการ
“นิโครธปริ พาชก” กราบทูลวา่: ข้าแตพระองค์
ผเู ้ จริ ญ เมือเป็ นเชนนี
่ ่ ่ บรู ณ์อยางแนแท้
่ ่
เกลียดบริ บูรณ์ ไมใชไมบริ
่ ปกเลสมากอยางใน
ิ
่
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสว่า: “นิโครธะ” เรากลาวอุ
“การเกลียดบาปด้ วยตบะ” แม้ที
่ แล
บริ บูรณ์แล้ว อยางนี
จบ กถาว่ าด้ วยการรั งเกียจบาปด้ วยตบะ --------------------------่
็ “ธรรม” [ความเชื อ–แนวคิด–ความเห็น] ตายนัยของนักบวชนอกพระพุทธศาสนานัน ข้อ
อยางไรกตาม
ิ ่
ประพฤติปฏิบตั ิ “พรต–วัตร” [สี ลพั พตปรามาส: ข้อ ๓ ในสังโยชน์ ๑๐ เป็ นกเลอยางหยาบที
ต้องละในโสดา
ั ยทางพุทธศาสนา แตกไมใชทางปฏิ
่ ็ ่ ่
ปั ตติมรรค] อาจดี ตรงกบนั
บตั ิใน “มัชฌิมาปฏิปทา” ผูป้ ฏิบตั ิธรรมจึงไม่
่ าผิดทางหรื อผิดมุม อาจทําให้เกดอาการฟุ้
ิ
่ สําคัญผิดในธรรมทังสองฝ่ ายได้ ความคิด
ควรเข้าใจผิด ไมเข้
งซาน
่ ในเรื องนี โดยเฉพาะ บาง
่
แบบเหมาเขงตลาดสี
มุมเมืองรังสิ ต รวมทังตลาดไทคลองหลวง ด้วยนัน ใช้ไมได้
ิ หรื อผูท้ รงศีล] คือ “พระโพธิสัตว์ ”
คนตีความเหมาวา่ “ฤษี” [ผูบ้ าํ เพ็ญตบะและพรตวัตรเพือดับราคะกเลส
่ ายตางไม
่ ่
[ผูส้ ร้างสมบุญบารมีเพือเป็ นพระพุทธเจ้าในอนาคต] ข้อนี ไมมี่ ไม้บรรทัดจะใช้วดั ได้ เพราะตางฝ่
ี องกนั เป็ นคนละนิกายลัทธิ การคิดมัวๆ นัน ได้ดีได้ยาก เพราะทุกสิ งทุกอยางมี
่ คุณคาในตั
่ วตนของตน
เกยวข้
่
ิ
่ มาพูดเล่น เพราะ
อยูท่ ีวาพระธรรมวิ
นยั ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพาให้พน้ จากกเลสและทุ
กข์ได้จริ ง ไมได้
่ ่ อนกนั ให้กาํหนดจิตไว้เป็ นเรื องจริ งจังมาก เพราะการเข้าใจผิดๆ ทําให้จิตคิดคลาดเคลือนจาก
เราไมใชเพื
่ ั แทนทีทีบ้านจะเป็ นแคหิ่ งพระอาจต้องขยายกจการเป็
ิ
ความเป็ นจริ งโดยวิปริ ตวิปลาสได้เชนกน
นห้องพระ
่ สติปัญญาทีคิดในทางทีถูกต้องตามพระตถาคตเจ้าสังสอนให้ได้ดี คือ ได้ทงั
หรื อศาลาพระถ้ารวยมากๆ แตไร้
่ งดีๆ เป็ นกุศลผลบุญของตน ไมใชของคนอื
่ ่
่ ่
ธรรม และได้ทาํ แตในสิ
น ไมใชของคนอื
นทีอยูห่ รื อตายไปแล้ว
่
่
คําวา่ “ศีล” ในพระพุทธศาสนา
เพราะฉะนัน คําวา่ “ธรรม” ในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิบาํ เพ็ญ “ตบะ” ยอมแตกตางจาก
่ ่
่ “ธรรม” ตามนัยแหงการตรั
่
่ ั ่ นเชิง เพราะไม่มี
อยางแนนอน
สวน
สรู ้หรื ออริ มรรคนัน กยิ็ งแตกตางกนอยางสิ
ใครใชศั่ พท์ว่า “บําเพ็ญอริ ยตบะ” มีแตคํ่ าวา่ “อริ ยมรรค ๔–อริยผล ๔” หรื อ “โลกตตรธรรม
–โลกตตรภมิ
ุ
ุ
ู ”
่ ่ ไมได้
่ หมายความวา่ พระธรรมของพระศาสดาเข้าถึงไมได้
่ เลย สู งมากเกนที
ิ ใฝ่ หา กให้
็ นึกถึงคํา
ทีกลาวเชนนี
่ ่ : “นําซึมบ่ อทราย” กแล้
็ วกนั หรื อสํานวนอีสาน: “มีน้อยกินตามน้ อย–มีหลายกินตามหลาย” [กนิ
ทีกลาววา
่ ่
ตามอัตภาพของตน สร้างสมพอกพูนบุญบารมีไปเรื อย ไมใชการเปลี
ยนแปลงแบบทันทีทนั ควัน: Abruptly]
่ ไม่
คือ เป็ นการเปลียนภพภูมิแบบผูด้ ีมาโนชญ์งามหลายแท้ ไม่ตะกละตะกลาม ไม่มุมมามละโมบเห็นแกได้
่ ระเบียบและโปรงใส
่
ควร หรื อไม่เมามันขาดสติ แต่มีขนั ตอนอยางมี
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่
ฉะนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมทีขาดสติปัญญาในการใช้เหตุผลไตรตรอง
แล้วจะไปเกดิ “ปัญญาเห็นธรรม” ได้นนั จึง
่ ่
เป็ นเรื องยาก เพราะเป็ นเรื อง “กระบวนทัศน์ ทีจะข้ อสรปเชิ
ดเลือนลอยไป
ุ งความคิดในทฤษฎี” ไมใชความคิ
ตามลม หรื อไมมี่ หลักการทีเป็ น “ตรรกวิทยา” [Logics] คือ “ปฏิจจสมปบาท
” และ “วิธีทางวิทยาศาสตร์ ”
ุ
่ ระเบียบแบบแผน ตามคําสอนของพระ
่ นการปฏิบตั ิทีประกอด้วยขันตอนอยางมี
[Scientific Methods] แตเป็
่ ของพระศาสนาอยางแท้
่ จริ ง ได้แก่ (๑) อนปพพสิ
ศาสดาอันเป็ นแกนแท้
ุ ุ กขา: อธิ ศีลสิ กขา–อธิ จิตตสิ กขา–อธิ
ปั ญญาสิ กขา (๒) อนปพพกิ
ปทา: อนุปัสสนา ๗–มหาวิปัสสนา ๑๘–
ุ ุ ริยา: ธุดงค์ ธรรม ๑๓ (๓) อนปพพปฏิ
ุ ุ
การจําแนกอารมณ์ ๓๘–โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗ หรื อ (๔) “อริ ยสั จจ์ ๔–กิจในอริ ยสั จจ์ ๔” [ระเบียบวิธีวิจยั ]
นันคือ ถ้าประพฤติปฏิบตั ิตามนี ยอ่ มสามารถบรรลุ “ธรรมวิเศษ” [อธิคมธรรม–อริ ยมรรค ๔] ในพระศาสนา
่
ิ “ปัญญาเห็นธรรมทังหลาย” ได้ กยอมไมสามารถถึ
็่
่
ง “ปัญญาตรัส
นีได้จริ ง อนึง ถ้าบุคคลนัน ไมสามารถเกด
็
่ ั เพราะฉะนัน กควรเข้
รู้” ได้เชนกน
าถึง “ธรรมทังหลายทีพึงควรรู้ ” ดังนี
สั จฉิกาตัพพนิทเทส
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๑ - หน้าที 391–395 FILE 68)
[๗๗] ปั ญญาเครื องทรงจําธรรมทีได้สดับมาแล้ว คือ เครื องรู ้ชดั ซึงธรรมทีได้สดับมาแล้วนันวา่ ธรรมเหล่ านี
ควรทําให้ แจ้ ง ซึง “สั จฉิกรณะ–สั จฉิกริ ิยา” หมายถึง การทําให้แจ้งซึงนิพพาน นันคือ บรรลนิุ พพาน ชือวา่
่ ในอันดับตอไปนี
่
่ สชั นา “เอกตตรธรรม
“สตมยญาณ
” อยางไร
พระสารี บุตรกลาววิ
” มี ๑๐ ข้อ ด้วยการทําให้
ุ
ุ
แจ้งถึงการได้เฉพาะ ดังนี
่ ํ บ คือ ความพ้นแหงใจ
่ ได้แก่ อรหัตผลวิมุตติ
“ธรรม ๑” ควรทําให้แจ้ง คือ เจโตวิมุตติ ๑ อันไมกาเริ
นอกจากนี ยังหมายถึง เมตตาเจโตวิมุตติ กรุ ณาเจโตวิมุตติ มุทิตาเจโตวิมุตติ อุเบกขาเจโตวิมุตติ
“ธรรม ๒” ควรทําให้แจ้ง คือ วิชชา ๑ คือ วิชชา ๓ ได้แก่ บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตปู ปาตญาณ อาส
วักขยญาณ วิมตติ
ุ ๑ คือ พ้นจากปัจนิกธรรมทังหลาย [นิวรณ์ ๕ วิตก ๖ วิจาร ๖ เป็ นต้น] และ
น้อมไปในอารมณ์ ได้แก่ วิมุตติ ๒ คือ การน้อมจิตไป –จิตฺตสฺ ส จ อธิ มตุ ฺติ ๑ และ นิพพาน ๑
“ธรรม ๓” ควรทําให้แจ้ง คือ วิชชา ๓ คือ ความรู ้แจ้ง ความรู ้วิเศษ ได้แก่ บุพเพนิวาสานุสติญาณ ๑
จุตูปปาตญาณ ๑ อาสวักขยญาณ ๑
“ธรรม ๔” ควรทําให้แจ้ง คือ สามัญญผล ๔ คือ ความเป็ นสมณะ ได้แก่ โสดาปั ตติผล ๑ สกทาคามิผล
๑ อนาคามิผล ๑ อรหัตผล ๑
“ธรรม ๕” ควรทําให้แจ้ง คือ ธรรมขันธ์ ๕ ได้แก่ สี ลขันธ์ ๑ สมาธิขนั ธ์ ๑ ปัญญาขันธ์ ๑ วิมุตติขนั ธ์ ๑
วิมุตติญาณทัสนขันธ์ ๑
“ธรรม ๖” ควรทําให้แจ้ง คือ อภิญญา ๖ คือ ญาณอันยิง ได้แก่ อิทธิวิธญาณ ๑ ทิพโสดธาตุญาณ ๑
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ๑ เจโตปริ ยญาณ ๑ ทิพจักขุญาณ ๑ อาสวักขยญาณ ๑
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่ ยง ๑ ปั ญญาเห็น
“ธรรม ๗” ควรทําให้แจ้ง คือ กําลังของพระขีณาสพ ๗ ได้แก่ ปัญญาเห็นสังขารไมเที
่
กามเป็ นหลุมถานเพลิ
ง ๑ เนกขัมมะ วิเวก ๓ สติปัฏฐาน ๔ อินทรี ย ์ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริ ยมรรคมี
องค์ ๘
่ นรู ป นีเป็ นวิโมกข์ขอ้ ที ๑ ภิกษุมี
“ธรรม ๘” ควรทําให้แจ้ง คือ วิโมกข์ ๘ ได้แก่ ภิกษุมีรูปยอมเห็
่ นรู ปภายนอก นีเป็ นวิโมกข์ขอ้ ที ๒ ภิกษุนอ้ มใจไปวา่ นีงาม
ความสําคัญในอรู ปภายใน ยอมเห็
เป็ นวิโมกข์ขอ้ ที ๓ ภิกษุเข้าถึง อากาสานัญจายตนะ วา่ อนนฺโต อากาโส – อากาศไมมี่ ทีสุ ดอยู่
่ ปสัญญาโดยประการทังปวงดับปฏิฆสัญญา ไมใสใจถึ
่ ่ งนานัตตสัญญา นีเป็ นวิโมกข์
เพราะลวงรู
่ อา
ข้อที ๔ ภิกษุเข้าถึง วิญญาณัญจายตนะวา่ อนนฺต ํ วิ ฺญาณํ –วิญญาณไมมี่ ทีสุ ดอยู่ เพราะลวง
กาสานัญจายตะ โดยประการทังปวง นีเป็ นวิโมกข์ขอ้ ที ๕ ภิกษุเข้าถึง อากิญจัญญายตนะ วา่
่ วิญญาณั ญจายตนะ โดยประการทังปวง เป็ นวิโมกข์ขอ้ ที
นตฺถิ กิ ฺจิ –อะไรๆ ไมมี่ อยู่ เพราะลวง
่ อากิญจัญญายตนะ โดยประการทังปวง
๖ ภิกษุเข้าถึง เนวสัญญานาสัญญายตนะ อยู่ เพราะลวง
่ เนวสัญญานาสัญญายตนะ
นีเป็ นวิโมกข์ขอ้ ที ๗ ภิกษุเข้าถึง สัญญาเวทยิตนิโรธ อยู่ เพราะลวง
โดยประการทังปวง นีเป็ นวิโมกข์ขอ้ ที ๘
่
“ธรรม ๙” ควรทําให้แจ้ง คือ อนปพพนิ
ุ ุ โรธ ๙ หรื อ นิโรธ ๙ ได้แก่ กามสัญญาของผูเ้ ข้าปฐมฌาน ยอม
่ บไป ๑ ปี ติของผูเ้ ข้าถึงตติยฌาน ยอมดั
่ บไป ๑
ดับไป ๑ วิตกวิจารของผูเ้ ข้าถึงทุติยฌาน ยอมดั
่ บไป ๑ รู ปสัญญาของผูเ้ ข้าถึงอากาสานัญ
ลมอัสสาสะปั สสาสะของผูเ้ ข้าถึงจตุตถฌาน ยอมดั
่ บไป ๑ อากาสานัญจายตนสัญญาของผูเ้ ข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ ยอมดั
่ บไป ๑
จายตนะ ยอมดั
ิ ญญายตนะ ยอมดั
่ บไป ๑ อากญจั
ิ ญญายตนสัญญา
วิญญาณัญจายตนสัญญาของผูเ้ ข้าถึงอากญจั
่ บไป ๑ สัญญาและเวทนาของผูเ้ ข้าถึงสัญญาเวทยิต
ของผูเ้ ข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ ยอมดั
่ บไป ๑
นิโรธ ยอมดั
ั ๑ สัมมาวาจา ๑
“ธรรม ๑๐” ควรทําให้แจ้ง คือ อเสกขธรรม ๑๐ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสังกปปะ
ั นตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑ สัมมาสมาธิ ๑ สัมมาญาณะ ๑
สัมมากมมั
สัมมาวิมุตติ ๑
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[๗๘] ดูก่อนภิกษุทงั หลาย สิ งทังปวงควรทําให้แจ้ง ดูก่อนภิกษุทงั หลายกสิ็ งทังปวงควรทําให้แจ้ง คือ อะไร
ิ น
(๑) จักษุ รู ป จักษุวิญญาณ จักษสัุ มผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดขึ
เพราะ จักษุสัมผัส เป็ นปัจจัย ควรทําให้ แจ้ งทุกอย่ าง
ิ น
(๒) หู เสี ยง โสตวิญญาณ โสตสั มผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดขึ
เพราะ โสตสัมผัส เป็ นปั จจัย ควรทําให้ แจ้ งทุกอย่ าง
ิ น
(๓) จมูก กลิน ฆานวิญญาณ ฆานสั มผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดขึ
เพราะ ฆานสัมผัส เป็ นปัจจัย ควรทําให้ แจ้ งทุกอย่ าง
ิ น
(๔) ลิน รส ชิวหาวิญญาณ ชิวหาสั มผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดขึ
เพราะ ชิ วหาสัมผัส เป็ นปั จจัย ควรทําให้ แจ้ งทุกอย่ าง
(๕) กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ กายสั มผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้อทุกขมสุ ขเวทนา ที
ิ นเพราะ กายสัมผัส เป็ นปัจจัย ควรทําให้ แจ้ งทุกอย่ าง
เกดขึ
(๖) ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ มโนสั มผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้อทุกขมสุ ขเวทนาที
ิ นเพราะ มโนสัมผัส เป็ นปั จจัย ควรทําให้ แจ้ งทุกอย่ าง
เกดขึ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์ [ตังแตข้่ อนีเป็ นต้นไป คือ
พระโยคาวจรเมือพิจารณาเห็น รปู ยอมทํ
ี ั “ทกข์
่ อมันยึดมันในธรรมกยอมเป็
็ ่ นทุกข์เชนกน
่ ั เพราะธรรมทังหลายไมมี่
ความหมายเกยวกบ
ุ ” แตการถื
่
ตัวตน] โดยมีลาํ ดับตอไปนี
“ขันธ์ ๕”
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
เมือพิจารณาเห็น รปู ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
เมือพิจารณาเห็น เวทนา ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
เมือพิจารณาเห็น สั ญญา ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
เมือพิจารณาเห็น สั งขาร ยอมทํ
่ าให้แจ้งโดยทําให้เป็ นอารมณ์
เมือพิจารณาเห็น วิญญาณ ยอมทํ
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“อภิญเญยธรรม”
(๑) “ขันธ์ ๕” ได้แก่ รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
(๒) “อายตนะภายใน ๖–อินทรีย์ ๖–สฬายตนะ” ได้แก่ จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ
(๓) “อายตนะภายนอก ๖–อารมณ์ ๖” ได้แก่ รู ป เสี ยง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
(๔) “วิญญาณ ๖” ได้แก่ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโน
วิญญาณ
(๕) “ผัสสะ ๖” ได้แก่ จักขุสมั ผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส
(๖) “เวทนา ๖” ได้แก่ จักขุสมั ผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหา
สัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา
(๗) “สั ญญา ๖” ได้แก่ รู ปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา
(๘) “เจตนา ๖” ได้แก่ รู ปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพ
สัญเจตนา ธรรมสัญเจตนา
(๙) “ตัณหา ๖” ได้แก่ รู ปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา
(๑๐) “วิตก ๖” ได้แก่ รู ปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธรรมวิตก
(๑๑) “วิจาร ๖” ได้แก่ รู ปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธรรมวิจาร
(๑๒) “ธาตกัุ มมัฏฐาน ๑๖” ได้แก่ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ
ปฐวีกสิ ณ อาโปกสิ ณ เตโชกสิ ณ วาโยกสิ ณ นีลกสิ ณ ปี ตกสิ ณ โลหิ ตกสิ ณ โอทาตกสิ ณ อากา
สกสิ ณ วิญญาณกสิ ณ
(๑๓) “อาการ ๓๒–ทวัตติงสาการ” ได้แก่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ เอ็น กระดูก เยือในกระดูก ม้าม
หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้นอ้ ย อาหารใหม่ อาหารเกา่ ดี เสลด หนอง เลือด เหงือ
มันข้น นําตา เปลวมัน นําลาย นํามูก ไขข้อ มูตร สมองศีรษะ
(๑๔) “อายตนะ ๑๒” ได้แก่ จักขวายตนะ รู ปายตนะ โสตายตนะ สัททายตนะ ฆานายตนะ คันธายต
นะ ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ
(๑๕) “ธาตุ ๑๘” ได้แก่ จักขุธาตุ รู ปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆาน
ธาตุ คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ
กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธรรมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ
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(๑๖) “อินทรีย์ ๒๒” ได้แก่ จักขุนทรี ย ์ โสตินทรี ย ์ ฆานินทรี ย ์ ชิวหินทรี ย ์ กายินทรี ย ์ มนินทรี ย ์
ชีวิตินทรี ย ์ อิตถินทรี ย ์ ปุริสินทรี ย ์ สุ ขินทรี ย ์ ทุกขินทรี ย ์ โสมนัสสิ นทรี ย ์ โทมนัสสิ นทรี ย ์
อุเบกขินทรี ย ์ สัทธินทรี ย ์ วีริยนิ ทรี ย ์ สตินทรี ย ์ สมาธินทรี ย ์ ปั ญญินทรี ย ์ อนัญญตัญญัสสามีติ
นทรี ย ์ [อินทรี ยข์ องผูป้ ฏิบตั ิดว้ ยมนสิ การวา่ เราจักรู ้ธรรมทียังไมรู่ ้ อินทรี ยน์ ีเป็ นชือของโสดา
ปั ตติมรรคญาณ] อัญญินทรี ย ์ [อินทรี ยข์ องผูร้ ู ้จตุสจั ธรรมด้วยมรรคนัน อินทรี ยน์ ีเป็ นชือของ
ญาณในฐานะ ๖ คือ โสดาปัตติผลถึงอรหัตมรรคญาณ] อัญญาตาวินทรี ย ์ [อินทรี ยข์ องพระ
ขีณาสพผูร้ ู ้จบแล้ว อินทรี ยน์ ีเป็ นชือของอรหัตผลญาณ]
(๑๗) “ธาตุ ๓” ได้แก่ กามธาตุ รู ปธาตุ อรู ปธาตุ
(๑๘) “ภพ ๙” ได้แก่ กามภพ รู ปภพ อรู ปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอก
โวการภพ จตุโวการภพ ปัญจโวการภพ
(๑๙) “ฌาน ๔” ได้แก่ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน
(๒๐) “อัปปมัญญา ๔” ได้แก่ เมตตาเจโตวิมุตติ กรุ ณาเจโตวิมุตติ มุทิตาเจโตวิมุตติ อุเบกขาเจโตวิมุต
(๒๑) “อรปสมาบั
ติ ๔” ได้แก่ อากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อา
ู
ิ ญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
กญจั
(๒๒) “ปฏิจจสมปบาท
๑๒” [อิทปั ปัจจยตา–ปัจจยาการ–ตถตา] ได้แก่ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นาม
ุ
รู ป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ
่ ่ “สั งขตธรรม” [ขันธ์ ๕] หรื อ “อสั งขตธรรม” [อมตธาตุ–นิพพาน] กตาม
็ ก็ตอ้ ง
ฉะนัน ธรรมทังหมดนี ไมวา
เป็ นไปตาม “หลักไตรลักษณ์ ” หรื อ “ธรรมนิยาม ๓” ซึงเป็ นไปตามวิธีคิดแบบทวินิยม หัวข้อธรรมทังหมดนี
่
ํ นดให้จิตผูกไว้กบเรื
ั องนี เวลาพิจารณาสิ งที
ผูป้ ฏิบตั ิธรรมควรจดจําให้ได้หมด ทองและทบทวนทุ
กวัน กาห
ิ นในจิตกให้
็ จาํ แนกลักษณะอาการของวิถีจิตทังหลายนัน วาเป็
่ นธรรมอะไรได้บา้ ง จําแนกแจกธรรมให้
เกดขึ
่ ดเจนจริ ง ทีเรี ยกวา่ “มนสิ การกรรมฐาน” คือ พิจารณาสภาวธรรมแหงจิ
่ ต [กรรมฐาน–วิถีจิตของ
ได้อยางชั
ั ] ตังสติให้ดาํ รงมัน [อุปัฏฐาน] และ กาหนด
ํ
ตนเอง] ในขณะจิตเป็ นสมาธิ [เอกคคตา
ให้จิตตังมันในเรื องที
ํ งไตรตรองพิ
่
่ นันเอง ดังนี
กาลั
นิจพิจารณาอยู่ ฉะนัน จิตจะสัมปยุตต์ดว้ ยองค์ธรรม ๑๒ อยาง
่
(๑) “โอภาส” คือ แสงสวาง
(๒) “ญาณ” คือ ความรู ้ทีคมชัด
(๓) “ปราโมทย์ ” คือ ความชืนบานใจร่ าเริ งสดใส
(๔) “ปี ติ” คือ ความอิมใจปลาบปลืมเต็มไปทังตัว
(๕) “ปัสสั ทธิ” คือ ความสงบเย็นกายใจ
่ ง
(๖) “สขุ” คือ ความสุ ขฉําชืนทัวทังตัวทีประณี ตอยางยิ
่ ตตสมาธิในอารมณ์เดียว
(๗) “เอกัคคตา” คือ ความสงบอยูต่ วั มันสนิทแหงจิ
่
่ ง
(๘) “อธิโมกข์ ” คือ ศรัทธาแรงกล้าทีทําให้ใจผองใสอยางยิ
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(๙) “ปัคคาหะ” คือ ความเพียรทีพอดี
่ า
(๑๐) “อปัุ ฏฐาน” คือ สติชดั แกกล้
(๑๑) “อเบกขา
” คือ ความวางจิตเป็ นกลางทีลงตัวสนิท
ุ
(๑๒) “นิกนั ติ” คือ ความติดใจพอใจ
่ ตเชนนี
่ คือ “ปัญญาในสมาธิ” [ญาณทัสสนะ] และ “ปัญญาในวิปัสสนา” [“จักขุ–ญาณ–
ในสภาวธรรมแหงจิ
ั
ปั ญญา–วิชชา–แสงสว่ าง” หรื อ ญาณในวิปัสสนา] ทีกลายเป็ น “สั มปยตตธรรม
” เป็ นทีประชุมธรรมกนและ
ุ
่
่ เพราะธรรมทังหลายเป็ นแคเครื
่ องมือชวยให้
่
กนั แตผู่ ป้ ฏิบตั ิธรรมอยาไปหลงใหลในธรรมดั
งกลาวนี
ผู ้
ปฏิบตั ิธรรม (๑) เพื อใช้ เป็ นสื อเครื องการเรี ยนรู้ ของสั มปชั ญญะและเครื องระลึกของสติ เท่ านัน และ (๒)
เพือใช้ ในการสร้ างปั ญญา นันเอง คําวา่ “หลงใหล–โมหะ” คือ “ความไม่ ร้ ู จริ ง–อวิชชา” ซึ งเป็ นการไมรู่ ้ใน
(๑) อริ ยสั จจ์ ๔ (๒) เหตผลแห่
งปฏิจจสมปบาทในกาลทั
ง ๓ และ (๓) อิทัปปัจจยตา [ปฏิจจสมุปบาท ๑๒]
ุ
ุ
อันเป็ น “ปั ญญาเห็นธรรมตามเป็ นจริ ง–ยถาภตญาณทั
สสนะ” [เอกุตตรธรรม ๑๐–อภิญเญยธรรม ๒๒ หรื อ
ู
่
ั ตตนสู ตร] และ เมือเกดความเข้
ิ
ธรรมจักร–อาณาจักรแหงธรรม
ในปฐมเทศนา–ธัมมจักกปปวั
าใจ คือ ความรู ้
็ ิ
ความเห็นนามรู ปโดยไตรลักษณ์ กเรี็ ยกวา่ “ปัญญาตรัสรู้ –สั มโพธะ” กจะเกดความเข้
าใจทีถูกต้องใน “สั จจ
ภาวะแห่ งนิพพาน” วา่ (๑) เมือใด คือ “สอปาทิ
ุ เสสนิพพาน” นันคือ “กิ เลสปริ นิพพาน” หมายถึง การดับ
ิ โดยยังมีเบญจขันธ์เหลือ และ (๒) เมือใด คือ “อนปาทิ
กเลส
ุ เสสนิพพาน” นันคือ “ขันธปริ นิพพาน” หมายถึง
ิ โดยไมมี่ เบญจขันธ์เหลือ ตามลําดับ
การดับกเลส
่
่
ิ ญญาทีเห็นธรรมทังหลายตามเป็ นจริ งนัน ให้คิดในเชิงเปรี ยบเทียบกอน
กลาวโดยสรุ
ป การฝึ กฝนให้ตนเกดปั
่ ดถึง
็ นลบ [Pessimism] จากนัน คอยคิ
่ นบวก [Optimism] มิฉะนัน กเป็
ตามแนวทวินิยม เป็ น ๒ ด้าน ไมเป็
ิ
แนวทางเลือก [Alternatives] โดยมองโลกในด้านบวก [Optimism] ในเชิงสร้างสรรค์ เพราะเกดจากปั
ญญา
รอบรู ้ทงั ในทางเจริ ญ–อริ ยะ และในทางเสื อม–อนารยะ จึงวางใจเป็ นกลางด้วยเทียงตรง ไมยึ่ ดมันในทางใด
่ ง แตคิ่ ดได้ดว้ ย “โยนิโสมนสิ การ” ในมิติความสัมพันธ์แหงเหตุ
่ ปัจจัยทังหลาย ทีมา
ทางหนึ งอันสุ ดโตงยิ
ิ ญญาเห็นธรรมทังหลายแหงนาม
่
ั นสภาวธรรมหนึงๆ และมลายเสื อมหายไป นันคือ เกดปั
สัมปยุตต์รวมกนเป็
รู ปโดยไตรลักษณ์ [ทีเรี ยกวา่ “สั มมสนญาณ” ด้วยการเจริ ญปั ญญาใน “วิปัสสนาญาณ ๙” หรื อ “วิปัสสนา
่ ้ ง “อริ ยมรรค ๔–อริ
่ ่ “วุฏฐานคามินีปฏิปทา” คือ “ขันตอนทุบขันธ์ ๕” กอนกาวถึ
ญาณ ๑๐” ทีเรี ยกอีกอยางวา
ยผล ๔–นิ พพาน ๑”] หลังจากรู ้เห็นเป็ นจริ งโดย “ธัมมัฏฐิ ติยา–ปั จจยปริ คคหญาณ” คือ ปั ญญารู ้เห็นใน
่
ิ ทุกข์ดว้ ย “อวิชชา–ตัณหา” ทําให้เกดิ
องค์ประกอบ ๑๒ ประการในปฏิจจสมุปบาท อันเป็ นเหตุแหงการเกด
“อปาทานขั
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ
ุ ” ทีเรี ยกวา่ “กิเลสวัฏฏ์ ” [อวิ ชชา–ตัณหา–อุปาทาน] แล้วเกดิ “กรรมวัฏฏ์ ”
[สังขาร–ภพ] และตามด้วย “วิปากวัฏฏ์ ” [วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ชาติ–ชรามรณะ และ
พร้อมด้วย โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปายาส] ซึงเรี ยกวา่ “สั งสารทกข์
ุ แห่ งภวจักร” คือ สุ ขและทุกข์ที
ั
่ นสุ ด [ตามวัฏฏะ ๓] เมือจิตปราศจากนิ วรณ์และเกดิ “ยถาญาณทัสสนะ”
เกดิดับขึนหมุนเวียนกนไปไมสิ
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ทีสหรคตด้วย “ญาณในวิปัสสนา” [วิปัสสนาญาณ ๙–วิปัสสนาญาณ ๑๐] ทีจะเป็ นบาทฐานสําคัญใน
่ โดยเกดปั
ิ ญญาใน “โคตรภญาณ
“โลกตตรธรรม
๙” [มรรค ๔–ผล ๔–นิพพาน ๑] ตอไป
ุ
ู ” ข้ามจากปุถุชนไปสู่
อริ ยบุคคล หลังจากนัน จึงได้บรรลุถึง “อริ ยมรรค ๔–อริยผล ๔” [อริ ยสั จจ์ ๔–กิจในอริยสั จจ์ ๔–ญาณ ๓:
่ ่ “ญาณทัสสนะอันมีปริ วัฏฏ์ ๓ มี ๓ รอบ มีอาการ ๑๒”
สั จจญาณ –กิ จจญาณ–กตญาณ” ซึ งเรี ยกอีกอยางวา
ิ
หรื อ “ปัจจเวกขณญาณมี ๑๙ ประการ” นันเอง] ในขันตอนนี เรี ยกวา่ “ปัญญาตรัสรู้ ” [สัมโพธะ] ทีเกดจาก
“อาสวักขยญาณมี ๖๔ อาการ” อีกครังรอบ จึงจะมีปรี ชาสามารถเข้าถึง “สั จจภาวะแห่ งนิพพาน” ทีเรี ยกวา่
ิ โดยยังมี
“นิพพาน ๒” ได้แก่ (๑) “สอปาทิ
ุ เสสนิพพาน” นันคือ “กิเลสปริ นิพพาน” หมายถึง การดับกเลส
ิ โดยไมมี่
เบญจขันธ์เหลือ และ (๒) “อนปาทิ
ุ เสสนิพพาน” นันคือ “ขันธปริ นิพพาน” หมายถึง การดับกเลส
่ ิ (๑) “ปัญญาเห็นธรรม” กบั (๒) “ปัญญาตรัสรู้ ” ด้วย
เบญจขันธ์เหลือ เพราะฉะนัน ถ้าผูป้ ฏิบตั ิธรรมไมเกด
่
่
่ ่ “โลกตตรธรรม
๙” ได้เลย องค์ความรู ้ที
ความถึงพร้อมดีแล้วนัน ยอมไมสามารถจะบรรลุ
คุณอันใหญแหง
ุ
่ งในขัน ต้นของการ
ประกอบด้ว ยปั ญญาแตกฉานด้ว ย “จตปฏิ
ุ สั มภิ ทาญาณ ” จึ ง เป็ นปั จ จัยสําคัญอยางยิ
ั ฏฐาน ทีจะให้บุคคลนัน บรรลุถึงอธิคมธรรมทังหลายในพระศาสนานี.
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