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ความสํ าคัญของบทความ
่ จริ ง เพราะรางกายและจิ
่
่ ยง
ในคําวา่ “การศึกษาตลอดชี วิต” นัน เป็ นสัจจธรรมอยางแท้
ตต้องมีอาหารหลอเลี
่
ิ ดซึ มเข้าไปหลอ่
ด้วยกนั อาหารของรางกายนั
น คือ คําข้ าว–กวฬิ งการาหาร นันคือ อาหารสามัญทีกลืนกนดู
่
ํ
ิ กษาเรี ยนรู ้–ญาณทัสสนะกบญาณ
ั
็ นอัน
เลียงรางกาย
เมือกาหนดรู
้ “กวฬิ งการาหาร” ได้แล้ว [เกดศึ
] กเป็
ํ
ิ
่
่
่
กาหนดรู
้ราคะทีเกดจาก
“เบญจกามคุณ” ได้ดว้ ย สวนอาหารของใจ
แหงนามขั
นธ์ทงั หลายนัน ก็มี ๓ อยาง
ได้แก่ (๑) “ผัสสาหาร” คือ การบรรจบแหง่ อายตนะภายใน–อายตนะภายนอก–และ–วิญญาณ ก็เป็ นปั จจัยให้
ิ
ํ
็ นอัน
เกดิ “เวทนา ๖” พร้อมทัง “เจตสิ ก” ทังหลายทีจะเกดตามมา
เมือกาหนดรู
้ “ผัสสาหาร” ได้แล้ว กเป็
ํ
่
กาหนดรู
้ “เวทนา ๓” ได้ดว้ ย (๒) “มโนสั ญเจตนาหาร” คือ ความจงใจ เป็ นปั จจัยแหงการทํ
า พูด คิด ซึ ง
ิ สนธิ ใน
เรี ยกวา่ “กรรม” [กรรม ๓: กายกรรม–วจี กรรม–มโนกรรม] เป็ นตัวชักนํามาซึง “ภพ” คือ ให้เกดปฏิ
ํ
็ นอันกาํ หนดรู ้ “ตัณหา ๓:
ภพทังหลาย [อุปัตติภพ = วิถีจิต] เมือกาหนดรู
้ “มโนสั ญเจตนาหาร” ได้แล้ว กเป็
่
กามตัณหา–ภวตัณหา–วิภวตัณหา” [ความอยากในเบญจกามคุณ–อยากเป็ นนัน–ไมอยากเป็
นนี] ได้ดว้ ย และ
ํ
็ น
(๓) “วิญญาณาหาร” คือ วิญญาณเป็ นปั จจัยให้เกดิ “นามรู ป” เมือกาหนดรู
้ “วิญญาณาหาร” ได้แล้ว กเป็
ํ
อันกาหนดรู
้ “นามรปู” [อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์] ได้ดว้ ย ฉะนัน การศึกษาในทางพระพุทธศาสนานัน คือ
“ไตรสิ กขา: ศี ล–สมาธิ –ปั ญญา” เพือให้ละเว้นความชัว ๑ เพือทําความดีให้ถึงพร้อม ๑ เพือชําระจิตใจให้
บริ สุทธิ ๑ ด้วยข้อประพฤติปฏิบตั ิตาม “อริยมรรคมีองค์ ๘” ฉะนัน การพิจาณาธรรมทังหลายในทุกชัวขณะ
่ วิตนัน กคื็อ “การปฏิบัติธรรมถกหลั
ิ ญญาเห็นธรรม
แหงชี
ู ก–ธัมมานธัุ มมปฏิปัตติ” [โยนิโสมนสิ การจนเกดปั
ทังหลายได้ตามเป็ นจริ ง = ธรรมจักษุ] การชําระจิตใจให้บริ สุทธิ หมายถึง จิตเป็ นสมาธิดว้ ย ปริ สุทธิ อุเบกขา
่ า เป็ นปั ญญาตามเป็ นจริ ง เป็ น ญาณในวิปัสสนา ได้
ทําให้สติบริ สุทธิ เป็ น ญาณทัสสนะ มีสัมปชัญญะแกกล้
่ เกดขึ
ิ นใน “หน่ วยความจํา” [ฐานข้อมูล–ความรู ้ –ทักษะ–ประสบการณ์ –
ในกระบวนการคิ ด ดังกลาวนี
เจตนา] กบั “หน่ วยประมวลผล” [การนึ กคิด–สร้างสรรค์–ดัดแปลง–โยนิ โสมนสิ การ–การให้คุณคา่] นันคือ
่
“สั ญญา” [Perception] เพราะฉะนัน จิตเป็ นสมาธิปราศจากนิ วรณ์ “จิตประภัสสร” [สวางไสวด้
วยปั ญญาที
็
ิ นจากความรู ้ทีสะสมไว้และตอยอดขึ
่
ง “สั ญญาบริสุ ทธิ” [ฝ่ ายเจตสิ ก] ในความบริ สุทธิ
เกดขึ
นมา] กหมายถึ
่ “ไตรสิ กขา” กบริ
็ สุทธิดว้ ย “วิสุ ทธิ ๗” และบริ สุทธิดว้ ย “โลกตตรธรรม
ทีวานี
๙” [อริ ยมรรค ๔–อริ ยผล ๔ –
ุ
(ปั จจเวกขณะมี ๑๙ ประการ–อาสวักขยะมีอาการ ๖๔) –นิ พพาน ๑] จากนัน กดั็ บ “สั ญญาบริสุ ทธิ” นัน ที
ประกอบด้วย “สมธรรมแห่ งความสงบ” [ธรรม ๓๗ ประการ] กบั “สีสะ–ธรรมอันเป็ นประธาน” ทีต้องสงบ
“ปั จจนิกธรรม” [ปฏิปักษ์ธรรมตอ่ ธรรม ๓๗ ประการ] ทังปวง และบุคคลคลนัน จะได้ชือวา่ บคุคลผ้ ูสินอา
สวะพร้ อมกับสินชีวิต ทีเรี ยกวา่ “ชีวติ สมสี สีบุคคล” ผูถ้ ึงพร้อมด้วย “อนปาทิ
ุ เสสนิพพาน” ดังนี.
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บทความที ๑๑๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – สั ญญาบริสุ ทธิแห่ งสั จจวิถีในนิพพาน
ความสําคัญของ “ความจํา–ความทรงจํา–ความระลึกได้ –ความร้ ู ในอดีต” สําหรับการเจริ ญภาวนา
กรรมฐาน ทีเรี ยกวา่ “สั ญญา” [Perception] นัน ในทางปฏิบตั ิ กมี็ ผูป้ ฏิบตั ิธรรมบางคนมองข้ามประเด็นนีไป
่ เชน่ “อาโลกสั ญญา” หมายถึง สัญญาอันบริ สุทธิ ปราศจากนิ วรณ์ สามารถจําหมายแสงสวางที
่ เห็นทัง
อยาง
่ บ “ถีนมิทธะ–ความหดหู่
กลางคืนทังกลางวัน นันคือ การเจริ ญจิตตภาวนาด้วย “อาโลกสั ญญา” นัน ยอมดั
่
และเซื องซึ ม” ได้ ซึ งเป็ นธรรมไมอุ่ ปการะแกสมาธิ
คือ เพราะในสัญญานันๆ ประกอบด้วย “สติและญาณ–
ั
สติสัมปชัญญะ–สติปัญญา” ดังนี เป็ นต้น คําวา่ “สั ญญา” [Perception] มีความสัมพันธ์โดยตรงกบสมถะและ
ี ั นตอน (๑) การให้เกดมี
ิ “สั ญญา” ในฝ่ าย “อาเนญชาธรรม–โวทานธรรม” ซึ งเป็ น
วิปัสสนา เพราะเกยวกบขั
่ ิ “สั ญญา” ในฝ่ าย “อกศลธรรม
่
ปฏิปักษ์กบั (๒) การไมเกดมี
–สั งกิเลสธรรม” ดังรายละเอียดเพิมเติมตอไปนี
ุ
[๑] “สั งกิเลส” [สั งกิเลสิ กะ–สั งกิเลสธรรม] หมายถึง ความเศร้าหมอง ความสกปรก สิ งทีทําใจให้
เศร้าหมอง ธรรมทีอยูใ่ น “หานภาค” คือ ในฝ่ ายข้างเสื อม ได้แก่ ธรรมจําพวกทีทําให้ตกตําเสื อ
ทราม เชน่ “อโยนิโสมนสิ การ–อคติ–ตัณหา–มานะ–ทิฏฐิ –อวิชชา” รวมทัง นิวรณ์ ๕ และ
ิ ๑๖ [จิตตอุปกเลส
ิ –ปริ ยฏุ ฐานกเลส
ิ คือ กเลสอยางกลางที
ิ
่
อุปกเลส
กลุม้ รุ มจิตใจ] หรื อการอยู่
ปราศจากสติใน “กุศลธรรม ๑๐” เป็ นผูม้ ีใจเศร้าหมอง หรื อ ธรรมทีเป็ นทัง “กิเลส” และ
ิ น เพราะเหตุปัจจัย คือ “โมหะ–ทิฏฐิ –ถีนะ–อุทธัจจะ–อหิ ริกะ–อโนตตัป
“สั งกิเลสิ กธรรม” เกดขึ
่
ปะ” สัมปยุตตขันธ์ทงั หลาย และจิตตสมุฏฐานรู ป อาศัย “โลภะ” โดยรวมแล้ว ปัจจัยแหงความ
่ งกเล
ิ สธรรมทังหลาย คือ “อกศลกรรมบถ
เศร้าหมองแหงสั
๑๐”
ุ
่ ว การชําระล้าง การทําให้
[๒] “โวทาน” [โวทานํ–โวทานธรรม] หมายถึง ความบริ สุทธิ ความผองแผ้
สะอาด ธรรมทีอยูใ่ น “วิเสสภาค” คือในฝ่ ายข้างวิเศษ ได้แก่ ธรรมจําพวกทีทําให้เจริ ญงอกงาม
ดียงิ ขึนไปจนปลอดพ้นจากประดาสิ งมัวหมองบริ สุทธิบริ บูรณ์ เชน่ โยนิโสมนสิ การ กุศลมูล
่
่
สมถะและวิปัสสนา ตลอดถึง นิพพาน โดยรวมแล้ว ปั จจัยแหงความบริ
สุทธิแหงโวทานธรรม
ทังหลาย คือ “กศลกรรมบถ
๑๐”
ุ
ฉะนัน ในการปฏิบตั ิธรรมอันสื อถึงการบําเพ็ญเพียรภาวนาจิตใจให้สูงขึน เพือให้เป็ นมนุ ษย์ผมู ้ ีคุณธรรม ก็
่
่ อยก็ตอ้ งมี “ศีล ๕ บริ สุ ทธิ” กอนจะเข้
ั ปัสสนา] ตอไป
่ นัน ก็
อยางน้
ามา “เจริ ญสมาธิภาวนา” [สมถะกบวิ
่ ยวกบการล้
ั
่ สค์ใหมในเครื
่
ํ ดไวรัส [Virus Infections] คือ
อุปมาอุปไมยเชนเดี
างแผนดิ
องคอมพิวเตอร์ เพือกาจั
่
“อกศลจิ
งหลาย” หรื อ พวกโปรแกรมกอกวน
[Malware] คือ “กิเลสทังหลาย” หรื อ พวก
ุ ต–อกศลธรรมทั
ุ
โปรแกรมสอดแนม [Spyware] คือ “อปกิ
ุ เลสทังหลาย” เพือโปรแกรมดําเนิ นการ [Disk–Operation–System
่
่ า
(DOS) Application Packages such as Microsoft Windows, etc.] ทํางานได้อยางเสถี
ยร รวดเร็ ว และ แมนยํ
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่
ถูกต้อง ในการประมวลผลข้อมูลทีหลากหลาย [ความนึ กคิดในใจ นันคือ อารมณ์แหงกรรมฐานในขณะ
่ นซากกูข้ อ้ มูลใหมอี่ ก
เจริ ญภาวนาอยู]่ ในล้างฮาร์ ดดิสค์ใหมนั่ น ถ้าเลือกขัน Low Format [ลบข้อมูลอยางสิ
่ ดิสค์สะอาดเทากบตอนออกจากโรงงานใหมๆ
่ ั
่ ไมเคยใช้
่
ั
ไมได้
งาน เหมาะกบลงโปรแกรม
Windows ใหม่]
็ ่ ั “การเจริญรปูฌาน ๔” คือ “จิตประภัสสร” [จิตปราศจากนิวรณ์] ถ้าเลือกแบบ Quick Format [ล้าง
กเทากบ
่ ] กเทากบ
็ ่ ั “การเจริ ญสติปัฏฐาน ๔” [มีสติชดั สัมปชัญญะรู ้
ข้อมูลออกและสามารถกูข้ อ้ มูลกลับมาใหมได้
่
รอบเป็ นสมาธิ เชน่ อานาปานสติ สมาธิ เป็ นต้น] ดังนี เป็ นต้น สาเหตุทียกตัวอยางการเจริ
ญภาวนา
ั องคอมพิวเตอร์ นัน เพราะคอมพิวเตอร์ ก็คือหุ่ นจําลองสมองของมนุ ษย์ดีๆ นันเอง ถ้า
เปรี ยบเที ยบกบเรื
่
็
่ ยง สร้างความเสี ยหายให้แกผู่ ใ้ ช้ได้
หนวยความจํ
าคอมพิวเตอร์ ติดไวรัส การประมวลผลกแสดงออกมาไมเที
่ ่ กยิ็ งเข้าใจขันตอนการทํางาน
นันเอง ยิงผูป้ ฏิบตั ิธรรมเข้าใจขันตอนการทํางานของคอมพิวเตอร์ ดีเทาไหร
่ น โดยเฉพาะอยางยิ
่ ง ผูท้ ี เป็ นนัก เขี ย นชุ ด คําสัง หรื อ ผูเ้ ป็ นพวกโปรแกรมเมอร์
ของจิ ต ในตนเองดี เ ทานั
่ ่ หมายความวา่ ไมรู่ ้เรื องคอมพิวเตอร์ จะไมสามารถบรรลุ
่
[Computer Programmers] ได้ แตไมได้
คุณวิเศษได้
็ ่ เครื องคอมพิวเตอร์ ใช้ สมองล้วนๆ นี เอง ทีทําให้บรรลุคุณวิเศษ
เพราะในสมัยอินเดียครันพุทธกาลนัน กไมมี
็ ่ มวา่ ตัวผูป้ ฏิบตั ิธรรมนัน ควรจะเป็ นแหลงรวมสรรพปั
่
ได้จริ งๆ ในการปฏิบตั ิธรรมนัน กอยาลื
ญญาความรู ้
่ ได้แก่ (๑) พระพทธศาสนา
[Buddhism] –หลักธรรม–กฎธรรมชาติ–ญาณทัสสนะ–ญาณ
ในศาสตร์ ๓ อยาง
ุ
ในวิปัสสนา = “อริยบคคล
ุ –โสภณบรษ
ุ ุ ” (๒) ปรัชญา [Philosophy] –พุทธปรั ชญา [แนววิถีชีวิตแบบชาว
พุทธทีถูกต้องตามธรรม ความเชือและทัศนคติ กรอบความคิดทีมองโลก โลกทัศน์ หรื อ กระบวนทัศน์] =
“ปราชญ์ มุนี–สั ตบรษ
ุ ุ ” และ (๓) วิทยาศาสตร์ [Science] –ทักษะการคิ ดแบบโยนิ โสมนสิ การ–อริ ยสั จจ์ ๔–
ระเบียบวิธีวิจัย [วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ] –พุทธเทคโนโลยี [ข้อคิดในการใช้แกปั้ ญหาทางสังคม] = “นักคิด
่
นักสร้ าง–กัลยาณปถชน
บตั ิธรรมหรื อสมาธิภาวนา ก็ให้ได้เป็ นบุคคลทีชือ
ุ ุ ” และเป้ าหมายสุ ดท้ายแหงการปฏิ
วา่ “พหสต
ู ู ” คือ เป็ นผู้มีปัญญามาก ได้ บรรลุเสขปฏิ สัมภิทา หรื อ ผู้ได้ ยินได้ ฟังมามาก นันคือ ทรงจําธรรม
่ ่ “องค์ พระสั มมาสั ม
และรู้ ศิลปวิทยามาก [พหุ สัจจะ] ผู้เล่ าเรี ยนมาก–ผู้ศึกษามาก–ผู้คงแก่ เรี ยน หรื ออยางเชน
พทธเจ้
ุ า” ทีทรงพระนามวา่ “องค์ สัพพัญ ู” [สัพพัญ ูพุทธะ] หมายถึง “สั พพัญ ู–Omniscience” คือ ผู้ร้ ู
ธรรมทังปวง ผู้ร้ ู ทัวทังหมด หรื อ “สรรเพชญ” หมายถึง ผู้ร้ ู ทัว ผู้ร้ ู ทุกสิ งทุกอย่ าง [ทางโลกตะวันตกใช้คาํ วา่
ี สัย] คือ ผู้ร้ ู –ผู้ทรงคุณวุฒิ–ผู้สันทัดกรณี ] กลาวอี
่ กนัยหนึ ง ผู ้
“Scholar” [Prodigy–อัจฉริ ยบุคคลทางโลกยวิ
ปฏิบตั ิธรรมต้องเป็ นผูส้ าํ เร็ จรู ปแบบ “3 In One” หรื อ “All in One” [อุปมา เฉทเชน่ ธรรมสามัคคี–องค์ รวม–
่ ่ ่
่ นผูม้ ีปัญญา
Holism] แตไมใชพวกกาแ
ฟสําเร็ จรู ปบรรจุซองเด็ดขาด เพราะฉะนัน ผูเ้ ป็ นพระอรหันต์ยอมเป็
แตกฉาน ทีเรี ยกวา่ “จตปฏิ
ุ สัมภิทาญาณ” [อัตถปฏิสัมภิทา–ธัมมปฏิสัมภิ ทา–นิ รุตติปฏิสัมภิ ทา–ปฏิภาณ
่ คคลทีเรี ยกวา่ “ปฏิสัมภิทัปปัตตะ” [ข้อ ๕ ในอรหันต์ ๕] ไมวาศาสตร์
่่
ปฏิสัมภิทา] หรื อ คุณบทแหงบุ
ใดใน
็ ่ ่
ิ
่ ่ นบุคคลไมมี่ แววแหงปั
่ ญญา ซึ ง
โลกนี กไมนาจะเกนความรู
้ความสามารถของพระอรหันต์ไปได้ ไมใชเป็
่ ่
ั าม อยางสิ
่ นเชิงอริ ยสาวกของพระตถาคตกบั คําวา่ “พุทธะ” พึงสังวรให้ดี ทีกลาวเชนนี
เป็ นภาวะทีตรงกนข้
่ หมายถึง การไปโอ้อวดศักดิพลังอํานาจแหงปั
่ ญญา ดังเชน่ ผ้ ูสินคิด แตเป็
่ นเรื องกรุ ณาตอสั
่ ตว์โลกผู ้
ไมได้
หลงทิศมากกวา่
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่ แสวงหามา
ด้วยเหตุนี “ปัญญาทังหลาย” [ปั ญญาในสมาธิ–ปั ญญาในวิปัสสนา] ในพระพุทธศาสนานัน ไมได้
่ นหามาด้วย “โวทานจริยา” [ความประพฤติสะอาด
ไว้เบียดเบียนผูอ้ ืน หรื อสอบเทียบขัน ปรับเงินเดือน แตเป็
่ ว–ความผองแผ้
่ วบริ สุทธิ–การกระทําทีบริ สุทธิ = สั มมาอาชี วะ] เพือการดํารงชีวิตหรื อมีความเป็ นอยู่
ผองแผ้
่ สุทธิ มีความเมตตากรุ ณาตอสั
่ ตว์โลกทังหลาย ด้วยหวงใยและไม
่
อยางบริ
ตรี อยากให้สัตว์ทงั หลายพ้นทุกข์
่ ไมใชไปหวงคนอื
่ ่ ่
่
ไปด้วย [ข้อสําคัญตนต้องหลุดพ้นกอน
นจนเสี ยธรรม กลายเป็ นหลงใหลและงมงายอยาง
่ มสังวรเตือนตนกแล้
็ วกนั ไมวาจะอยู
่่
่ าทีใดใน “พทธบริ
ใสๆ ได้] อยาลื
ใ่ นตําแหนงหน้
ษัท ๔: ภิกษุ–ภิกษุณี–
ุ
อุบาสก–อุบาสิ กา” โดยเฉพาะในยุคดิจิตอลนี แล้ว ต้องพัฒนาตนให้ถึงพร้อมด้วยศาสตร์ ๓ ประการ [พาหุ
สัจจะให้มากยิง] ได้แก่ (๑) อริ ยบคคลแห่
งพระพทธศาสนา
(๒) ปราชญ์ มุนีแห่ งปรั ชญา (๓) ผ้ ูเชียวชาญใน
ุ
ุ
็ เป็ น “พหสต
่ ิ าวให้เสี ยของ อยาหายใจให้
่
วิทยาศาสตร์ นันคือ กให้
เสี ยเปลา่ แม้แต่
ู ู ” ให้ได้นนั แหละ อยากนข้
ิ อหายใจ กต้็ องใช้ปัญญาตริ ตรึ กฟันอารมณ์ [วิตก–วิจาร] กนอาหารกต้
ิ
็ องกาหนดรู
ํ
กนหรื
้ว่าทําให้เกดิ “กาม
ิ ณหาแหงกวฬิ
่
่ ่กินแบบคลังไคล้เมามัน คํารามไป
คณ
งการาหาร คือ คําข้ าว–อาหารที กิน ไมใช
ุ ๕” [กเลสตั
ํ
่
็ พิจารณาเป็ น “อาหาเรปฏิกูลสั ญญา” (ข้อ ๕
ด้วย ก็ให้กาหนด
รู ้เป็ นอารมณ์แหงกรรมฐาน
นันคือ ] ได้ กให้
ํ
็ และให้พิจารณา คําวา่ “อาหาร
ในกรรมฐาน ๔๐) หมายถึง กาหนดพิ
จารณาความเป็ นปฏิกูลในอาหาร กได้
๔” [Nutriment] ดังนี
“อาหาร ๔” หมายถึง สภาพที นํามาซึ งผลโดยความเป็ นปั จจัยคําจุนรู ปธรรมและนามธรรมทังหลาย–เครื องคํ
จุนชี วิต–สิ งทีหล่ อเลียงร่ างกายและจิตใจ ทําให้ เกิดกําลังเจริ ญเติบโตและวิวัฒน์ ได้ ได้แก่
ิ ดซึมเข้าไปหลอเลี
่ ยง
(๑) “กวฬิ งการาหาร” คือ อาหารคือคําข้ าว ได้แก่ อาหารสามัญทีกลืนกนดู
่
ํ
็ นอันกาหนดรู
ํ
ํ ดติดใจ]
รางกาย
เมือกาหนดรู
้ “กวฬิ งการาหาร” ได้แล้ว กเป็
้ “ราคะ” [ความกาหนั
ทีเกดิจาก “เบญจกามคณ
ุ ”ได้ดว้ ย
(๒) “ผัสสาหาร” คือ อาหารคือผัสสะ ได้แก่ การบรรจบแหง่ อายตนะภายใน อายตนะภายนอก และ
วิญญาณ เป็ นปั จจัยให้เกดิ “เวทนา” [การรับรู ้ความรู ้สึก] พร้อมทัง “เจตสิ ก” [เวทนา–สัญญา–
่
ิ
ํ
สังขาร คือ อาการลักษณะยอยของ
จิต–วิญญาณ] ทังหลาย ทีจะเกดตาม
มา เมือกาหนดรู
้
็ นอันกาหนดรู
ํ
“ผัสสาหาร” ได้แล้ว กเป็
้ “เวทนา ๓” ได้ดว้ ย
่
(๓) “มโนสั ญเจตนาหาร” คือ อาหารคือมโนสัญเจตนา ได้แก่ ความจงใจ เป็ นปัจจัยแหงการทํ
า พูด คิด
ิ สนธิในภพทังหลาย [อุ
ซึงเรี ยกวา่ “กรรม” เป็ นตัวชักนํามาซึง “ภพ” [กรรมภพ] คือ ให้เกดปฏิ
ํ
็ นอันกาหนดรู
ํ
ปั ตติภพ] เมือกาหนดรู
้ “มโนสั ญเจตนาหาร” ได้แล้ว กเป็
้ “ตัณหา ๓” ได้ดว้ ย
ํ
(๔) “วิญญาณาหาร” คือ อาหารคือวิญญาณ ได้แก่ “วิญญาณ” เป็ นปัจจัยให้เกดิ “นามรปู” เมือกาหนด
็ นอันกาหนดรู
ํ
รู ้ “วิญญาณาหาร” ได้แล้ว กเป็
้ “นามรปูแห่ งขันธ์ ๕” ได้ดว้ ย
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่
่ ็ อกเลส
ิ
ด้วยเหตุนี จึ งเรี ยกวา่ “การกินทีมีประโยชน์ ” พอกพูนปั ญญาให้รุ่ งเรื องได้ [อาหารแตละอยางกคื
่
ทังหลายนันเอง] ในทํานองเดียวกนั “การหายใจทีมีประโยชน์ ” นัน คือ อยาหายใจทิ
งไปเปลา่ ต้องหายใจ
ั งๆ ในการบําเพ็ญเพียรภาวนากรรมฐาน [สมถะ] ที
แบบผูเ้ จริ ญแล้ว [ภาวนา ๔–ภาวิต ๔] ทีพวกเขาทํากนจริ
ํ
เรี ยกวา่ “อานาปานสติสมาธิ” (ข้อ ๑ ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน) หมายถึง การกาหนดสติ
ในการพิจารณา
ั
ถึงลักษณะลมหายใจเข้ากบลมหายใจออก
[อัสสาสะ–ปั สสาสะ] ให้สติเข้าไปตังอยูด่ ว้ ยสามารถ “ลมอัส
สาสปัสสาละ” [“ลมอัสสาสะ” ชือวา่ “อานะ” กบั “ลมปั สสาสะ” ชือว่า “อปานะ”] เพือให้เห็นประโยชน์แหง่
่ างลางนี
่
การหายใจทีทําให้จิตเป็ นสมาธิ “จิตตสมาธิ–เอกัคคตา” ให้พิจารณาคํากลาวข้
“ผู้ใดไม่ บาํ เพ็ญ ไม่ เจริ ญอานาปานสติ กายและจิตของผู้นันย่ อมหวันไหว ดินรน
ผู้ใดบําเพ็ญ เจริ ญอานาปานสติดี กายและจิตของผู้นัน ย่ อมไม่ หวันไหว ไม่ ดินรน”
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๒ - หน้าที 91 FILE 69)
็ ่ (๑) ร่ างกาย (๒) จิตใจ และ (๓) ปัญญา อยางฟุ่
่ มเฟื อย ไมสติ
่ สัมปชัญญะ ลุ่มหลงขาด
เพราะฉะนัน กอยาใช้
่
่
สติไตรตรอง
[วิจาร] คือ โดยไมคิ่ ดหน้าคิดหลัง [ประมาท] ก็ให้เปลียนแรแปรธาตุ
ไปเป็ น “ไตรสิ กขา–สิ กขา
๓” ได้แก่ (๑) ร่ างกาย คือ ศีล–อธิศีลสิ กขา หมายถึง ศีลอันยิง ประกอบด้วยองค์มรรค ๓ ได้แก่ สั มมาวาจา–
สัมมากัมมันตะ–สัมมาอาชี วะ (๒) จิตใจ คือ สมาธิ–อธิจิตตสิ กขา หมายถึง จิตอันยิง ประกอบด้วยองค์มรรค
๓ ได้แก่ สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ และ (๓) ปัญญา คือ ปัญญา–อธิปัญญาสิกขา หมายถึง ปัญญา
่ กนัยหนึ ง ให้ถือประพฤติ
อันยิง ประกอบด้วยองค์มรรค ๒ ได้แก่ สั มมาทิ ฏฐิ –สั มมาสั งกัปปะ หรื อกลาวอี
ปฏิบตั ิตาม “หลักมัชฌิมาปฏิทา” [ทางสายกลาง = เริ มต้ นด้ วยปั ญญา (อธิศีล) –ดําเนินด้ วยปั ญญา (อธิจิตต์) –
นําไปสู่ ปัญญา (อธิ ปัญญา)] โดยให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมทังหลาย น้อมเอาข้อปฏิบตั ิตาม “อริ ยอัฏฐั งคิกมรรค–
่
่ งจัง นันเอง ดังนัน ไม่ ว่าจะอยู่ใน “อิริยาบถ” (ข้อ ๒ ในกายานุปัสสนา
อริยมรรคมีองค์ ๘” มาใสตนอยางจริ
สติปัฏฐาน ข้อ ๑ ในสติปัฏฐาน ๔) ใดๆ ก็ตาม ก็กาํ หนดรู้ ทันอิริยาบถนันๆ ได้ อย่ างเท่ าทัน เพือให้เกดิ “สติ–
ทัสสนะ–ญาณทัสสนะ= หยังรู้ –หยังเห็น–Knowledge and Insight” [Mindfulness] และ “สั มปชั ญญะ–
ปัญญา–ญาณ–ยถาภตญาณ
= รู้ รอบ–Knowledge” [Awareness] นันคือ “สั มปชัญญะ” (ข้อ ๓ ในกายานุปัสส
ู
่
นาสติปัฏฐาน ข้อ ๑ ในสติปัฏฐาน ๔) หมายถึง สร้างสัมปชัญญะในการกระทําความเคลือนไหวทุกอยาง
โดยรวมแล้ว เรี ยกวา่ “สติสัมปชัญญะ” [Temperance] คือ ระลึกได้ และรู้ ตัวอยู่เสมอ นันคือ ฝึ กตนให้เป็ นคน
่
รู ้ จกั ยังคิด รู ้ สึกตัวเสมอวา่ สิ งใดควรทํา และไมควรทํ
า “ระวังมิ ให้ เป็ นคนมัวเมาประมาท” [สติ สังวร–
ํ
อินทรี ยสังวร] ด้วยเหตุนี การกาหนดหมายรู
้จดจําและนํามาประยุกต์ดดั แปลงใช้ความนึ กคิดนันๆ เรี ยกวา่
ั ญญา–สติกบญาณ
ั
ั ้] อยู่
“สั ญญา–Perception” ซึงต้องประกอบด้วย “สติกบั สั มปชัญญะ” [สติกบปั
= เห็นกบรู
ิ น ญาณ–
ตลอดเวลา ฉะนัน คําวา่ “เห็น” [ทัสสนะ–Vision] กบั “รู้ ” [สัมปชัญญะ–Knowledge จนเกดเป็
่
่ นิ ยมโงกนแล้
่ ั วคิดวาไร้
่ เดียงสานัน เพราะขาดคําทังสองคํานี แล้วยังไปหลงเชือ
Insight] คนเราสวนใหญที
่ นแหลงความรู
่
่ ยว ทังทีเครื องมือการเรี ยนรู ้คือ “ตัวเอง” คือ
ศรัทธาในสถาบันการศึกษาวาเป็
้เพียงแหลงเดี
บทความที ๑๑๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – สั ญญาบริ สุทธิ แห่ งสั จจวิถีในนิพพาน – นิธี ศิริพัฒน์
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็ ่ เป็ น “บรษ
ศักยภาพทาง “สมอง” [สติปัญญา–สัมปชัญญะ] ทีตนเองทังนัน “ผ้ ูสอน” [Instructors] กแคคนที
ุุ
่ หนังสื อตําราเลมไหนบ้
่
่ [คือ เปิ ดซองจดหมาย ดัง
ไปรษณีย์จ๋า” [Mr. Postman] ทีคอยบอกวามี
างทีควรอาน
ิ ติปราโมทย์ในการอานค้
่ นคว้า ยอม
่ เจริ ญงอก
สํานวนทีวา่ “ยิมก่ อนอ่ าน–ตาหวานก่ อนเปิ ด” นันคือ ให้เกดปี
่ น กอุ็ ปนิ สัยของตนเองอีกนันแหละ] และ “ผ้ ูเรียน” [Learners] สวนใหญกมั
่
่ ็ กจะไมใช
่ ่
งามในปั ญญาเทานั
็ าทํานอง “กลับลงหม้ อ–กลับบ้ านเก่ า” [Return to the Senders] และวัฒนธรรม
สติปัญญาในการเรี ยนรู ้ กเข้
่ อมลงในสติปัญญา นันคือ หาความเจริ ญกาวหน้
้
กลับลงหม้อถ้าเจริ ญพอกพูนในบุคคลใด บุคคลนันยอมเสื
า
่
ทางปัญญาได้ยากขึน “พอแก่ มากขึน” [ทางพระเรี ยกวา่ “เถระ” คือ ผูบ้ วชอยูน่ านแกพรรษามากขึ
น เชน่ พระ
เถระผู้ใหญ่ พระมหาเถระ เป็ นต้น ไมมี่ คาํ วา่ “พระเถระกํานัน” แต่เป็ นผูไ้ มรู่ ้ราตรี ในความรอบรู ้อันจัดเจน
ในธรรมทังหลาย ภาษาชาวบ้านบอกวา่ “พระแก่ สอนยาก–ดือเหมือนแมว” (ผูข้ าใหญ่ อันเป็ นเหตุให้เกดิ
็ ่ ง ดือมึนจริ งๆ) ดึงขึนกจะลง
็
็
ความเสื อมศรัทธา ไมรั่ บคําติขอแตคํ่ าชอบ ถึงผูข้ าน้อยจะเตือนกไมฟั
ดึงลงกจะ
็
็ นหน้า] และมักชอบปิ ดกนปั
ั ญญาหรื อความรู ้ใหม่ๆ
ขึน ดึงไปข้างหน้า กจะถอยหลั
ง กดึ็ งไปข้างหลังกจะเดิ
ทีจะได้รับจากคนรุ่ นหลังได้ยาก เพราะมีทิฏฐิสูง [ทะนงตัวและหยิงจองหองเป็ นนักหนา กระเบืองชนิดหนา
่
่ ่ ปัญญาตางหาก
่
็ าสํานวนวา่ “อย่ า
โดยเชือวา่ “เกิดก่ อน อาบนําร้ อนก่ อน” แตไมมี
หรื อพวกครู แกสอนยาก
กเข้
่ ั เพราะคิดวาได้
่ สอนมานาน ไม่ค่อยคิดวา่ “สอนให้ ชาวบ้ านโง่ ซับซ้ อนโง่ ลงไปอี ก”
วัดรอยตีน” อีกเชนกน
ํ งไมออกเลย
่
่
จนถอดสมการเลยยกกาลั
เป็ นปรากฏการณ์ทีไมสามารถอธิ
บายได้ดว้ ยสู ตรสถิติ “อยู่นอกตํารา”
่
่ ่ “คนเขามีองค์ ” ของเขาดี จริ งๆ นะ...!] กลาวโดยยอ
่
่ ฝึ กนิ สัยให้เกดการ
ิ
ถ้าทางไสยาศาสตร์ ทานกลาววา
่
ิ จะพึงคนอืนผูร้ ู ้หรื อผูก้ ลยา
ั ณมิตร กตอนมี
็
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง อยาไปถึ
งคนอืนมากเกนไป
ปัญหาหาทางออก
่ ชดั เจน คอยขอคํ
่
ั
่ ่ ก่ ลาง
ไมได้
าปรึ กษาหารื อกนตามสมควร
ตอนตรัสรู ้ธรรมทังหลายกทํ็ าอยูค่ นเดียว ไมใชอยู
่
ิ งหลาย
หมู่คณะอันไมสงบสงั
ดจากกเลสทั
่ สุทธิ [ความจําทีคอยมาปรุ งแตงความนึ
่
่ ิ
ดังนัน ผูท้ ีมีสัญญาไมบริ
กคิดในใจไมชั่ ดเจนถูกต้อง] นัน ยอมเกด
จากความหลงใหลไมมี่ สติ คือ ไมมี่ สติสมั ปชัญญะอยูเ่ รื อย ไหลไปเรื อยๆ อุปมาเชน่ลําธารในป่ าลึก และไหล
ั
่ าเจ้าพระยา ทําเขือนกนกไมอยู
ั ็ ่ ่ หาประโยชน์ไมได้
่ ความนึกคิดทีไหลไปเรื อยๆ
มารวมกนจนกลายเป็
นแมนํ
่ ่ เหมือนกนั ไหลลงตํา คิดลงตํา นึกใฝ่ ตํา ไม่ ไหลทวนกระแสสังคมทีคิดอยางผิ
่ ดๆ หร
ก็มีอาการบกพรองเชนนี
่ กสามารถ
็
คิดทวนกระแสสังคม–คิดนอกกรอบ [กบนอกกะลา–ความคิดสร้างสรรค์] สภาวะปั ญหาดังกลาวนี
่ กวิธี
้
แกไขปรั
บปรุ งให้ดีขึนได้ในทางปฏิบตั ิธรรม คือ “การเจริญสติปัฏฐาน ๔” โดยต้องดําเนิ นปฏิบตั ิอยางถู
ตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรี ยก “สติกบั สั มปชั ญญะ” คืนกลับมา [ทําพิธีสู่ ขวัญครังใหญ่ ขวัญไม่
ั อกบตั
ั ว ภูมิปัญญาชาวบ้านแบบนี อยาทิ
่ งไปกแล้
็ วกนั ถึงขนาดคนตายทีอืนไมใชบ้
่ ่ าน พวกญาติๆ
อยู่กบเนื
็
ต้องไปเกบไปช้
อนขวัญ (วิญญาณ) ของผูต้ ายกลับบ้าน ผูบ้ รรยายเคยเห็นทีหน้าโรงเรี ยนอนุบาลเลย เพราะมี
ั
รถชนกนตายแถวนั
น เพราะกลัวผียงั ไมมี่ สติสัมปชัญญะ (ตายโหง–เพราะผูต้ ายไมรู่ ้ตวั หมดสติทนั ทีทันใด
่
่แล้ว จะตาย
ไมตั่ งใจตายจริ งๆ เชน่ ป่ วยเจ็บไข้ ต้องมีสติว่า ต้องตายแน่ ให้ทาํ ใจ ให้ญาติๆ มาดุใจ วาตายแน
่
็ ่ ยุติธรรม ระวังพวกเขยสะใภ้เทานั
่ น ชอบคิด
ด้วยความสงบ อยาตายด้
วยความวุ่นวายเพราะมรดก กแบงให้
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็ ง
นอกกรอบ แบบนี ตายแล้วเดื อดร้อนคนข้างหลัง ทําพินัยกรรมมีพยานรับรองเอกสารให้เรี ยบร้อย กระวั
่ ั ตัวอันตรายอีกพวกหนึ ง! ถ้ารวยน้อยกไมต้
็ ่ องคิดมา แต่ถา้ มีทีนามรดกเยอะๆ
พวกทนายตัวแสบอีกเชนกน
่ เพราะมันคือกเลสจริ
ิ
่
่ ่ กบริ จาควัดโดยไมรู่ ้ประวัติวดั เทากบ
่ ั
ให้คิดหนักหนอย
งๆ ลองใครครวญดู
แตอยานึ
่ องใช้สติสัมปชัญญะ ไมวาคนหรื
่่
่ กลับมาบ้านมีสติยงั ไมเข้
่ าใจวาตายไป
่
เสี ยธรรมอีก ทุกอยางต้
อผี) แตพอผี
่ ั ] เรื อง
แล้ว เลยทําให้เห็นตัว กต้็ องทําพิธีอีกโดยหมอผีขาใหญ่มือโปร คือ “ทําพิธีไล่ ผี” ผีก็เป็ นงงอีกเชนกน
่ ่ ดูแล้วเหมือนเรื องไร้สาระ แตเป็
่ นเรื องจริ งในวิถีชีวิตมนุษย์ ถ้าเรื องเชนนี
่ ผูป้ ฏิบตั ิธรรมยังคิดไม่
เลาเหลานี
่ จะคิ ด อวดศัก ดาไปตรั สรู ้ ธรรมทัง หลายได้อ ยางไร
่
ออก อธิ บ ายไมได้
เพราะการปฏิ บ ตั ิ ธรรม คื อ การ
่ ่ องชาวบ้านคนอืนทีไหน เรื อง “ตัวกู–ของกู” [อัตตา–อัตตนิ ยะ =
พิจารณาเรื องทังหลายของตนเอง ไมใชเรื
อปาทานขั
นธ์ ] คําวา่ “อัตตนิยะ” หมายถึง สิ งทีเนื องด้วยตน สิ งทีเป็ นของตน ในภาษาไทย มักพูดให้สะดวก
ุ
ปากเป็ น “อัตตนิยา” หรื อ “อัตตนียา” เป็ นคําประกอบทีใช้ในการอธิบายหรื อถกเถียงเรื อง “อัตตา–อนัตตา”
่ ่ “เมือมีอัตตา ก็มีอัตตนิ ยา จะมีอัตตนิ ยา ก็ต้องมีอัตตา” ดังนี นันคือ เมือไหรกตาม
่ ็ จะทําอะไรในทุก
เชนวา
็ นึกถึงหลักธรรมอันเป็ นกจธุ
ิ ระหรื อกจกรรมในวิ
ิ
อิริยาบถ กให้
ถีชีวิตของตน ทีจะชําระให้ความนึ กคิดนัน
่ คําวา่ “ธรรม” [States–Things–Phenomena = Ultimate Reality] กหมายถึ
็
บริ สุทธิ จากนิ วรณ์ได้อยางไร
ง
ธรรมดา–กําหนดตามธรรมดา–กฎธรรมชาติ–สิ งทีถูกต้ อง–เรื องทีเป็ นธรรม–ความจริ งแห่ งสัจจธรรมในชี วิต
ของตน โดยใช้ ปัญญาพิจารณากลันกรองตามที เป็ นจริ ง นันเอง โดยให้ถือปฏิบตั ิในการเจริ ญธรรมทังหลาย
่ ่ องนึกคิดบนฟ้ าบนสวรรค์ ไปเปิ ดขุมนรกทีไหน ทุกอยางทั
่ งหลายไมวาสิ
่ ่ งใดๆ มันอยูใ่ นใจพืนจิตต
ไมใชเรื
สันดานของตนนีแหละ ไมต้่ องไปขุดคุย้ หาทีไหน ขุดจิตใจตนเองขึนมาดูพิจารณาให้มนั ดําเนินไปตามความ
่ กองอยูท่ ีแคนาดาหรื อบราซิ ล ไมอยู
่ ท่ ีสเปนหรื อดูไบ มันอยูท่ ีตัวของเรา
เป็ นจริ งในธรรมชาติ ธรรมนี ไมได้
่ ยกวา่ “สั ญญา” ทีคนสวน
่ ใหญมองข้
่
่ มนั ไป
เอง ทานเรี
ามไป แทนทีจะมองเข้าไปให้รู้เห็นตามเป็ นจริ ง อยาให้
่
่ ดๆ เทานั
่ นเอง โดยเฉพาะอยางยิ
่ ง การเจริ ญสติดว้ ย “กายา
ปรุ งแตงความนึ
กคิดทีสนองตัณหาอารมณ์อยางผิ
ํ
่ ได้แก่ (๑) “อานาปานสติ” กาหนดลั
กษณะลมหายใจเข้า
นปัุ สสนาสติปัฏฐาน” ทีประกอบด้วยอาการ ๖ อยาง
ํ
ออก “อั ส สาสะ–ปั ส สาสะ” ซึ งควรใช้เ จริ ญ ฌานในขัน แรก (๒) “อิ ริ ย าบถ” กาหนดรู
้ ท ัน อิ ริ ย าบถ (๓)
่ (๔) “ปฏิกูลมนสิ การ” พิจารณา
“สั มปชั ญญะ” สร้างสัมปชัญญะในการกระทําความเคลือนไหวทุกอยาง
่
่
่
่
สวนประกอบอั
นไมสะอาดทั
งหลายทีประชุมเข้าเป็ นรางกายนี
(๕) “ธาตมนสิ
ุ การ” พิจารณาเห็ นรางกาย
่ นธาตุแตละอยางๆ
่
่ และ (๖) “นวสีวถิกา” พิจารณาซากศพในสภาพตางๆ
่ อันแปลกกนไป
ั
ของตนโดยสักวาเป็
่
่ ของตนกจั็ กเป็ นเชนนั
่ น ถึงขันนีแล้ว ยังดือ
ใน ๙ ระยะเวลา ให้เห็นคติธรรมดาของรางกาย
ของผูอ้ ืนเชนใด
็่
ั ่ อีกแล้ว ทีบรรยายแนะนํากนมากเหนื
ั
็ อยพอสมควรแล้ว อยาให้
่
อีกเพราะเป็ นผูม้ ีอายุมาก กชวยอะไรกนไมได้
ั ่ กถื็ อโอกาสเรี ยนเชิญอีกครัง อยางเป็
่ นทางการ ให้
หนักใจไปด้วยเลย เดียวมันจะเป็ นเศษกรรมตามกนเปลาๆ
่
่
่
ทานปฏิ
บตั ิธรรมนังสมาธิเดียวนีเลย อยาไปรอฤกษ์
อะไรดีกวา่ เอามืออังปลายจมูกดู วาทางเดิ
นลมหายใจมัน
ยังสะดวกเป็ นปกติดีอยู่หรื อเปลา่ ถ้าถึงคลองตันเมือไหร่ งานเข้า หมดเวลาโอกาสทีจะได้ปฏิบตั ิธรรมอัน
ั
็ วกนั จะไปเอย พุทโธ–ธัมโม–สั งโฆ อีก ขอแสดงความ
ประเสริ ฐ งานนี หามเข้าวัด ไปวัดใจกบยมบาลกแล้
เสี ยใจมากด้วย มันไมทั่ นการแล้ว เวลาของคุณหมดแล้ ว…! ไปๆ ... เป็ นต้น
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่
่ างสรรค์และเป็ นประโยชน์แกตน
ดังทีบรรยายมาข้างต้นนัน ยังอยูใ่ นบริ บทของคําวา่ “กิน–หายใจ” อยางสร้
่
่ นิยามในวลีภาษิตทีวา่ “กิ นเพือเธอ–หายใจเพือเธอ” กอยาไปคิ
็ ่
่
็
ยอมไมมี
ดมากจนถึงขัน ใสบาตรเพื
อเกบไว้
ิ
่ อยางเห็
่ นทันตา ทุกคําข้าวทีกนแล้
ิ วขี
กนในปรโลกข้
างหน้าหรื อโลกปั จจุบนั นี ให้หนักใจมากเลย บุญงายๆ
่
่ วิต ทีเรี ยกวา่
ออกไป ทุกลมหายใจเข้าออก ถ้าใช้ปัญญาไตรตรองพิ
จารณา ให้เข้าใจตามความเป็ นจริ งแหงชี
“สั มมาทิฏฐิ –ทิฏฐิ สัมปทา” ได้ นี แหละ ทีเรี ยกวา่ “มหากศล
ุ –บญยิ
ุ ง” จริ งๆ เทวดาทวยเทพทังหลาย [พระ
่
่ ทีได้ทะยานเข้าวงโคจรแหงการปฏิ
่
อรหันต์–วิสุทธิ เทพ–พระอริ ยสงฆ์] ตางสรรเสริ
ญทาน
บตั ิธรรม [โคจร
่ นโคจร หรื อตระหนักในแดนงานของตน] ในนามของพระสัทธรรม ผูป้ ฏิบตั ิธรรม
สัมปชัญญะ คือ รู ้ชดั วาเป็
ได้ทาํ ถูกต้องแล้ว ทําของดีจริ งๆ เป็ นเรื อง “พาหสัุ จจะ” ผูค้ งแกเรี่ ยน ค้นคว้าวิจยั ธรรมทังหลายด้วยตนเอง
(๑) รู ้จิตใจตนเอง [สั มปชั ญญะ–รู ้รอบทัว] (๒) ดูจิตใจตนเอง [สติ –ระลึกได้] (๓) คิดเข้าใจจิตใจตนเอง
่ ิ ิ ญญา [สติ ปัฏฐาน ๔ คือ ปั ญญาในสมาธิ –อนุปัสสนา ๗ คือ ปั ญญาใน
[โยนิ โสมนสิ การ] ยอมเกดเกดปั
็ ให้เกดิ “อปัุ ฏ
วิปัสสนา] กตั็ งใจให้ถูกฐานวิถี ตังนโมให้ได้ ถ้า ๓ จบ ยังมีอาการไมดี่ ขึน ตังหลายๆ จบกได้
่
็ ่ ว จิงจก
ฐาน” [อุ = หนักมาก–ฉกรรจ์ ปั ฏฐาน = ฐาน–ทีตัง] หมายถึง สติชดั มากอยางหนั
กๆ ผีหลอกกไมกลั
็ ่ ่ เพราะมันเรื องของเดรัจฉานมันร้องเอง อยาไปยุ
่ ง่ กบเรื
ั องกรรมของสัตว์ทงั หลาย ตามนัยของคํา
ทักกไมใสใจ
ิ
วา่ “อปัุ ฏฐาน” เกดจาก
“อธิโมกข์ ” คือ ความเชือ ความศรัทธา ความเลือมใส ในธรรมทีตนปฏิบตั ิว่า เป็ นจริ ง
่
อยางประจั
กษ์แล้ว จึงเกดิ ปราโมทย์ –ปี ติ –ปั สสั ทธิ –สุ ข–สมาธิ [ธรรมสมาธิ ๕] กบั “มนสิ การ” คือ ความ
่
่่
ยินดีปราโมทย์ในทีต้องใสใจในการพิ
จารณาธรรมทังหลายตามเป็ นจริ งครอบคลุมทังเหตุและผล ไมวาจะ
เป็ นเชิงอนุมาน [Deduction คิดจากเหตุไปหาผล = ฝ่ ายสมุทยั –อนโลมปฏิ
จจสมปบาท
–การค้นหาสาเหตุหรื อ
ุ
ุ
ิ อริ ยสัจจ์ ๔)] หรื อเชิงอุปมาน [Induction คิดจากผล
วินิจฉัยอาการ–ปริ ญญา–ปหานะ (ข้อ ๑–๒ ในกจใน
ย้อนกลับไปหาเหตุ = ฝ่ ายนิโรธ–ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
–เมือรู ้อาการดีแล้ว กดั็ บสาเหตุนนั ทําให้ประจักษ์
ุ
ิ
็ ทีเรี ยกวา่ “โยนิโสมนสิ การ” หมายถึง การใช้
แจ้ง–สั จฉิกริ ิยา–ภาวนา (ข้อ ๓–๔ ในกจในอริ
ยสัจจ์ ๔)] กตาม
ความคิดถูกวิธี คือ การทําในใจโดยแยบคาย มองสิ งทังหลายด้วยความคิดพิจารณาสื บค้นถึงต้นเค้า สาวหา
เหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะห์ ดูดว้ ยปั ญญาทีคิดเป็ นระเบียบและโดยอุบายวิธี ให้เห็นสิ งนันๆ
่ ปัจจัย [ปัจจยาการ–ปัจจัย ๒๔: ลักษณะหรื อ
หรื อปั ญหานันๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แหงเหตุ
่
่ งทังหลาย ทีสิ งหนึ งหรื อสภาวธรรมอยางหนึ
่
่
อาการแหงความสั
มพันธ์ระหวางสิ
ง เป็ นองค์ประกอบทีชวย
ื น คําจุน เป็ นเหตุ หรื อเป็ นเงือนไข ให้สิงอืน หรื อสภาวธรรมอยางอื
่ น เกดขึ
ิ น คงอยู่ หรื อเป็ นไ
เอือ เกอหนุ
่
่
อยางใดอยางหนึ
ง] เพราะฉะนัน ทีบรรยายมาทังหมด เพราะมี “กิน–หายใจ” เป็ น “สมุฏฐานแห่ งธรรมทีเกิด
และดับขึน” ในครังนี ลองนึกคิดเองสิ วา่ จะอธิบายบรรยายอะไรตอ่ [ตอบวา่ คือ ธรรมจักษุ] คําตอบบอกไป
แล้ว “ก็คิดให้ ทัน–รู้ ให้ เท่ าทัน–ในจิ ตของตน–ในใจของตน” ฉะนัน เมือตนเองรู ้ตนเองดีแล้ว รู ้เห็นภายใน ๑
่ ้คนอืนได้ รู ้เห็นภายนอก ๑ นี คือ เริ มมีตาทิพย์ ทีเรี ยกวา่ “ทิพพจักขุ–ทิพพจักขญาณ
ยอมรู
–
ุ –จตปปาตญาณ
ุ ู
ปัจจยปริคคหญาณ–ธัมมัฏฐิ ติญาณ–กังขาวิตรณญาณ” [ญาณเป็ นเครื องข้ามพ้นความสงสัย] เป็ นคําไวพจน์
ในนัยเดียวกนั ให้ระวังเรื อง “ศัพท์ บัญญัติ” [Technical Terminology] ด้านสาขาพุทธศาสตร์ ให้ดีดว้ ย จะได้
ํ งพลทางพระศาสนาไปอีกหนึง นันเอง
ไมฟั่ นเฟื อน มีสติเลอะเลือนไป เป็ นเหตุให้เสี ยกาลั
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่
็ มนุษย์เกบความรู
็
อยางไรกตาม
้สึก อารมณ์ ประการณ์ ความนึกคิด จินตนาการ ไว้ที “ความทรงจํา–สั ญญา”
[พืนจิต–สันดาน–Memory] ให้พิจารณาคําเหมือนของคําวา่ “Memory” ดังนี
่
(๑) [Memory] คือ ความจํา–ความทรงจํา–บุคคลหรื อสิ งทีจําไว้–หนวยความจํ
าของเครื องคอมพิวเตอร์
Synonyms: Remembrance, Recollection, Retrospection
(๒) [Remembrance] คือ ความทรงจํา–ความคิดถึง–การจํา–การรําลึก–ความรําลึก Synonyms:
Recollection, Recall, Retrieval, Review, Retrospect, Commemoration, Memorization
(๓) [Commemoration] คือ การระลึก–ทีระลึก–สิ งทีเป็ นอนุสรณ์ Synonyms: Jubilee, Celebration,
Anniversary, Honoring, Solemnization, Keeping
(๔) [Reminiscence] คือ เหตุการณ์ในอดีตทีจําได้–การรําลึกถึงอดีต–บันทึกความทรงจํา Synonyms:
Review, Recall, Memoir, Nostalgia, Diary, Autobiography, Journal, Chronicle
(๕) [Nostalgia] คือ การครุ่ นคิดอยากให้กลับมาซึงประสบการณ์–สิ งของหรื อความคุน้ เคยในอดีต
Synonyms: Homesickness, Reminiscence, Wistfulness, Longing, Melancholy
ั –สิ งทีสงวนไว้–ความทรงจํา Synonyms: Keeping,
(๖) [Retention] คือ การสงวนไว้–การกนไว้
Possession, Safekeeping, Holding, Reservation, Hoarding, Hold, Grip
ั –สภาวะทีมีความทรงจําดี
(๗) [Retentiveness] คือ ความซึงสงวนไว้–การมีอาํ นาจกนไว้
(๘) [Tenacity] คือ ความดือรัน–ความดือดึง–การยืนหยัด–การถือทิฐิ–ความเหนียว–ความเหนียว
เหนอะ Synonyms: Stubbornness, Power, Grasp, Diligence, Force
่
(๙) [Tablets of the Memory] คือ แผนความจํ
า–ชุความทรงจํา–เรื องทรงจํา–เม็ดความจํา–ป้ ายความจํา
(๑๐) [Readiness] คือ ความพร้อมทางความคิด
่
ี องกบความจํ
ั
แตในทางหลั
กธรรมทางพระพุทธศาสนานัน จะใช้คาํ วา่ “สั ญญา ๖” ทีเกยวข้
าได้หมายรู ้ ดังนี
“สั ญญา ๖” หมายถึง ความกําหนดได้ หมายรู้ –ความหมายรู้ อารมณ์ –ความจําได้ หมายรู้ ได้แก่
่ ่ ดํา แดง เขียว ขาว เป็ นต้น
(๑) “รปสั
ู ญญา” คือ ความหมายรู ้รูป เชนวา
่ ่ ดัง เบา ทุม้ แหลม เป็ นต้น
(๒) “สั ททสั ญญา” คือ ความหมายรู ้เสี ยง เชนวา
่ ่ หอม เหม็น เป็ นต้น
(๓) “คันธสั ญญา” คือ ความหมายรู ้กลิน เชนวา
่ ่ หวาน เปรี ยว ขม เค็ม เป็ นต้น
(๔) “รสสั ญญา” คือ ความหมายรู ้รส เชนวา
่ ่ ออน
่ แข็ง หยาบ ละเอียด ร้อน เย็น เป็ นต้น
(๕) “โผฏฐั พพสั ญญา” คือ ความหมายรู ้สมั ผัสทางกาย เชนวา
่ ่ งาม นาเกลี
่ ยด เทียง ไมเที
่ ยง เป็ นต้น
(๖) “ธัมมสั ญญา” คือ ความหมายรู ้อารมณ์ทางใจ เชนวา
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ี องกบความจํ
ั
่
นอกจากนี ควรคํานึ งถึงสิ งทีเกยวข้
าหรื อประสบการณ์ทีสังสมมานัน ยอมสหรคตด้
วยเจตนา
ิ
่ ได้แก่ (๑)
หรื อความจงใจทีทําให้เกดความนึ
กคิดในความทรงจํานันๆ โดยมีส่ วนประกอบสําคัญ ๒ สวน
่
“รปคํ
า (๒) “ความหมาย” คือ ต้องมีเรื องราวมี
ู าศัพท์ ” [Form = Words] คือ สัญลักษณ์ทีเป็ นหนวยความจํ
ประวัติประกอบด้วย [Content = Meanings] ทีทําให้ระลึกย้อนกลับไปในอดีตนันได้ [Tracking–Recall]
่
ฉะนัน คําวา่ “เจตนา–ความจงใจ” [Volitions] คือ ธรรมเครื องทีทําหน้าทีปรุ งแตงความนึ
กคิดในปั จจุบนั ให้
่ ิ ณหา เพราะความไมรู่ ้จริ งแหงอวิ
่ ชชา ทําให้เกดความยึ
ิ
เป็ นไปตามความตังใจปรารถนาแหงกเลสตั
ดมันใน
สิ ง ที คิ ด ขึ น นั น ในกระแสวิ ถี ที จิ ต คิ ด ขึ น [วิ ถี จิ ต –อุ ป าทานขัน ธ์ –อุ ป าทานขัน ธ์ ๕ เป็ นทุ ก ข์ ] ด้ ว ย
“กระบวนการนิยามความหมาย” [Significations] หรื อ การสร้างความใฝ่ ฝัน การสร้างจินตนาการ การสร้าง
่ แล้วกลายเป็ นอดีต เมือบุคคลนันหวนย้อมกบั
ิ นในปั จจุบนั กอน
มโนภาพ โดยกระบวนการทังหมดนัน เกดขึ
็
ถึ งเรื องในอดี ตจากปั จจุ บนั กจะสร้
างนโยบาย แผนการ ความนึ กคิดใหม่ วิสัยทัศน์ แรงกระตุน้ แรงดล
ํ
บันดาลใจ อุดมการณ์ ในกาหนดไว้
ในอนาคต ทีหมายถึง “การพยากรณ์ –การคาดคะเน–การกะเกณฑ์ ” อัน
่่
แสดงถึง (๑) “ความเป็ นไปได้ ” [Feasibility] หาประโยชน์ตอบสนองความอยากได้ ไมวาในทางเจริ
ญที
่
็ กบั (๒) “ความเป็ นไปไม่ ได้ ” [Impossibility] ไมมี่
ประเสริ ฐ หรื อในทางเสื อมอันไมประเสริ
ฐ กตาม
ประโยชน์พึงได้เสี ยในนัน และ (๓) “หนทาง–อบายวิ
ุ ธี–ทางเลือก” [Alternatives] ทีพยายามทําความฝันหรื อ
่
ิ ณหาจะ
ความหวังนัน ให้เป็ นไปได้ เพราะฉะนัน การปรุ งแตงความนึ
กคิด [มโนวิญญาณธาตุ] ไปตามกเลสตั
ิ นระหวางการสั
่
เกดขึ
มผัส (๑) อิ นทรี ย์ ๖ ได้แก่ ตา–หู –จมูก–ลิน–กาย–ใจ กบั (๒) อารมณ์ ๖ ได้แก่ รู ป–
่ เกดิ “นามรู ปแห่ งขันธ์ ๕” ทีมีตณ
เสี ยง–กลิน–รส–โผฏฐัพพะ–ธรรมารมณ์ ทีกอให้
ั หาและทิฏฐิครอบครอง
่ ฏฏะ [กเลส
ิ –กรรม–วิบาก] ทีเรี ยกวา่ “ปิ ยรปู–สาตรปู ๑๐” ดังรายละเอียดตอไป
่ นี
ดํารงอยูใ่ นกระแสงแหงวั
“เจตนา ๖–สั ญเจตนา ๖” หมายถึง ความจงใจ–ความตังใจ–ความจํานง–ความแสวงหาอารมณ์ เรี ยกเต็มตาม
ศัพท์วา่ “เจตนากาย ๖–สัญเจตนากาย ๖” คือ กองเจตนา–หมวดเจตนา ได้แก่
(๑) “รปสั
ู ญเจตนา” คือ ความจํานงรู ป
(๒) “สั ททสั ญเจตนา” คือ ความจํานงเสี ยง
(๓) “คันธสั ญเจตนา” คือ ความจํานงกลิน
(๔) “รสสั ญเจตนา” คือ ความจํานงรส
(๕) “โผฏฐั พพสั ญเจตนา” คือ ความจํานงโผฏฐัพพะ
(๖) “ธัมมสั ญเจตนา” คือ ความจํานงธรรมารมณ์
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“ปิ ยรปู–สาตรปู ๑๐” หมายถึง สิ งทีมีสภาวะน่ ารั กน่ าชื นใจ เป็ นทีเกิดและเป็ นทีดับของตัณหา หรื อมุ่งเอา
ส่ วนทีเป็ นอิฏฐารมณ์ ซึงเป็ นบ่ อเกิดแห่ งตัณหา ซึงทําให้เกดิ “อปาทานขั
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ
ุ ” [รู ป–เวทนา–
สัญญา–สังขาร–วิญญาณ] เพราะความไมรู่ ้แจ้งแหง่ “อวิชชา” ทีเรี ยกวา่ “วัฏฏะ ๓” [ปฏิจจสมุปปันนธรรม]
หมายถึง วงจร ๓ ส่ วนประกอบแห่ งองค์ ๑๒ อย่ าง ในปฏิจจสมุปบาท ซึ งหมุนเวียนสื บทอดต่ อๆ กันไป ทํา
ให้ มีการเวียนว่ ายตายเกิด หรื อวงจรแห่ งทุกข์ นันคือ (๑) “กิเลสวัฏฏ์ : อวิชชา–ตัณหา–อุปาทาน” (๒)
“กรรมวัฏฏ์ : สังขาร–ภพ” และ (๓) “วิปากวัฏฏ์ : วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ชาติ–ชรา
มรณะ” และพร้อมด้วยอกุศลวิบากผลทีตามมา นันคือ “โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปายาส” ดังนี
(๑) “อายตนะภายใน ๖” ได้แก่ จักขุ–โสตะ–ฆานะ–ชิวหา–กาย–ใจ
(๒) “อายตนะภายนอก ๖” ได้แก่ รู ป–เสี ยง–กลิน–รส–โผฏฐัพพะ–ธรรมารมณ์
(๓) “วิญญาณ ๖” ได้แก่ จักขุวิญญาณ–โสตวิญญาณ–ฆานวิญญาณ–ชิวหาวิญญาณ–กายวิญญาณ–มโน
วิญญาณ
(๔) “สั มผัส ๖” ได้แก่ จักขุสมั ผัส–โสตสัมผัส–ฆานสัมผัส–ชิวหาสัมผัส–กายสัมผัส–มโนสัมผัส
(๕) “เวทนา ๖” ได้แก่ จักขุสมั ผัสสชาเวทนา–โสตสัมผัสสชาเวทนา–ฆานสัมผัสสชาเวทนา–ชิวหา
สัมผัสสชาเวทนา–กายสัมผัสสชาเวทนา–มโนสัมผัสสชาเวทนา
(๖) “สั ญญา ๖” ได้แก่ รู ปสัญญา–สัททสัญญา–คันธสัญญา–รสสัญญา–โผฏฐัพพสัญญา–ธรรมสัญญา
(๗) “สั ญเจตนา ๖” ได้แก่ รู ปสัญเจตนา–สัททสัญเจตนา–คันธสัญเจตนา–รสสัญเจตนา–โผฏฐัพพ
สัญเจตนา–ธรรมสัญเจตนา
(๘) “ตัณหา ๖” ได้แก่ รู ปตัณหา–สัททตัณหา–คันธตัณหา–รสตัณหา–โผฏฐัพพตัณหา–ธรรมตัณหา
(๙) “วิตก ๖” ได้แก่ รู ปวิตก–สัททวิตก–คันธวิตก–รสวิตก–โผฏฐัพพวิตก–ธัมมวิตก
(๑๐) “วิจาร ๖” ได้แก่ รู ปวิจาร–สัททวิจาร–คันธวิจาร–รสวิจาร–โผฏฐัพพวิจาร–ธัมมวิจาร
นอกจากนี ยังต้องทําความเข้าใจถึง (๑) “เอกตตรธรรม
” หมวดธรรมทีควรทําให้แจ้งทังหมด ๑๐ ข้อ และ
ุ
(๒) “อภิญเญยธรรม” หมวดธรรมทีควรรู ้ยงิ ทังหมด ๒๒ ข้อ 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
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่ ํ 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 ปั ญญาขันธ์ 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
่ 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 –วิญญาณไม่มีทีสุ 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
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่ 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
[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 นปั จจัย 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 นปั จจัย ควรทําให้ แจ้ งทุกอย่ าง
เกดขึ
(๖) ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ มโนสั มผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้อทุกขมสุ ขเวทนาที
ิ นเพราะ มโนสัมผัส เป็ นปัจจัย 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” = รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
(๒) “อายตนะภายใน ๖–อินทรีย์ ๖–สฬายตนะ” = จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ
(๓) “อายตนะภายนอก ๖–อารมณ์ ๖” = รู ป เสี ยง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
(๔) “วิญญาณ ๖” = จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโน
วิญญาณ
(๕) “ผัสสะ ๖” = จักขุสมั ผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส
(๖) “เวทนา ๖” = จักขุสมั ผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสส
ชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา
(๗) “สั ญญา ๖” = รู ปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา
(๘) “เจตนา ๖” = รู ปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา
ธรรมสัญเจตนา
(๙) “ตัณหา ๖” = รู ปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา
(๑๐) “วิตก ๖” = รู ปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธรรมวิตก
(๑๑) “วิจาร ๖” = รู ปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธรรมวิจาร
(๑๒) “ธาตกัุ มมัฏฐาน ๑๖” = ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ ปฐวี
กสิ ณ อาโปกสิ ณ เตโชกสิ ณ วาโยกสิ ณ นีลกสิ ณ ปี ตกสิ ณ โลหิ ตกสิ ณ โอทาตกสิ ณ อากาสกสิ ณ
วิญญาณกสิ ณ
(๑๓) “อาการ ๓๒–ทวัตติงสาการ” = 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” = จักขวายตนะ รู ปายตนะ โสตายตนะ สัททายตนะ ฆานายตนะ คันธายตนะ
ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ
(๑๕) “ธาตุ ๑๘” = จักขุธาตุ รู ปธาตุ จักขุวญ
ิ ญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานธาตุ
คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ กาย
วิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธรรมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ
(๑๖) “อินทรีย์ ๒๒” = จักขุนทรี ย ์ โสตินทรี ย ์ ฆานินทรี ย ์ ชิวหิ นทรี 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 ์ ปัญญินทรี 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
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ขีณาสพผูร้ ู ้จบแล้ว อินทรี ยน์ ีเป็ นชือของอรหัตผลญาณ]
(๑๗) “ธาตุ ๓” = กามธาตุ รู ปธาตุ อรู ปธาตุ
(๑๘) “ภพ ๙” = กามภพ รู ปภพ อรู ปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการ
ภพ จตุโวการภพ ปัญจโวการภพ
(๑๙) “ฌาน ๔” = ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน
(๒๐) “อัปปมัญญา ๔” = เมตตาเจโตวิมุตติ กรุ ณาเจโตวิมุตติ มุทิตาเจโตวิมุตติ อุเบกขาเจโตวิมุต
ิ ญญายตนส
(๒๑) “อรปสมาบั
ติ ๔” = อากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากญจั
ู
มาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
(๒๒) “ปฏิจจสมปบาท
๑๒” [อิทปั ปัจจยตา–ปั จจยาการ–ตถตา] = อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรู ป
ุ
สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ
่
ี องกนใน
ั
ฉะนัน ในขันตอไปนี
จะเป็ นการพิจารณาถึง “ญาณสั มปยตต์
ุ แห่ งธรรมทังหลาย” ทีมีส่ วนเกยวข้
ขันตอนของการปฏิบตั ิธรรม ทีประกอบด้วย ๓ อาการ ได้แก่ (๑) ให้ มี–โวทานธรรม–สัลเลขธรรม–สมธรรม
ิ
[สมณธรรม–เนกขัมมะ คือ ปลีกออกจากกามคุณ] คือ การทําลายอุปานขันธ์ทงั หลาย การขัดเกลากเลสและ
ิ
อกุศลธรรมทังหลาย (๒) ไม่ ให้ มี–สังกิเสธรรม–วัฏฏะ คือ พืนจิตตสันดานทีกเลสหรื
อนิ วรณ์กลุม้ รุ มในจิตใจ
่
และ (๓) เพือไม่ มี–เพือปล่ อยวาง–อมตธาตุ–นิพพาน–วิวัฏฏะ คือ สันติบทแหงความสงบสะงั
ด โดยนัยแล้ว
เรี ยกวา่ “วิเวก ๓” ดังนี
“วิเวก ๓” หมายถึง ความสงัด–ความปลีกออก ได้แก่
(๑) “กายวิเวก” คือ ความสงัดกาย ได้แก่ อยูใ่ นทีสงัดกดี็ ดํารงอิริยาบถและเทียวไปผูเ้ ดียวกดี็
่
(๒) “จิตตวิเวก” คือ ความสงัดใจ ได้แก่ ทําจิตให้สงบผองใส
สงัดจากนิวรณ์ สังโยชน์ และ อนุสยั
่ ่ บ้ รรลุฌาน [สมถพละ] และ อริ ยมรรค–อริ ยผล [วิปัสสนาพละ]
เป็ นต้น หมายเอาจิตแหงทานผู
ิ ็
(๓) “อปธิ
ุ วเิ วก” คือ ความสงัดอปธิ
ุ ได้แก่ ธรรมเป็ นทีสงบระงับสังขารทังปวง ปราศจากกเลสกดี
ขันธ์กดี็ อภิสงั ขารกดี็ ทีเรี ยกวา่ “อุปธิ ” หมายเอา “พระนิพพาน” [นิพพาน ๒ คือ สภาพทีดับ
ิ
กเลสและกองทุ
กข์แล้ว ภาวะทีเป็ นสุ ขสู งสุ ด เพราะไร้กิเลสไร้ทุกข์ เป็ นอิสรภาพสมบูรณ์]
ได้แก่ (๑) สอุปาทิเสสนิพพาน–นิพพานยังมีอุปาทิเหลือ และ (๒) อนุปาทิเสสนิพพาน–นิพพาน
ไมมี่ อุปาทิเหลือ

บทความที ๑๑๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – สั ญญาบริ สุทธิ แห่ งสั จจวิถีในนิพพาน – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๑๕

ิ มมาทิฏฐิและทิฏฐิสมั ปทานัน ต้องเป็ นไปตามพระสัตถุสาสน์
หมายเหตุ: ในการปฏิบตั ิธรรมทีถูกต้องเกดสั
่ ธีหรื ออุบายวิธีของแตละบุ
่ คคลนัน กหาวิ
็ ธีให้ตรงกบจริ
ั ตของ
หรื อ คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แตกลวิ
ตน ค้นหาสิ งทีเป็ น “สั มมาปฏิปทา” [การปฏิบตั ิธรรมถูกหลัก] โดยเฉพาะบุคคลผูม้ ีกิเลสชนิดหนามากๆ นัน
่
่ ิ
่ ว เพราะขัดกบความคุ
ั
ิ
ยอมเกดความยากลํ
าบากเป็ นหลายเทาตั
น้ เคยในวิถีชีวิตทีพอกพูนด้วยกเลสมากอน
ิ งหลายออกไปนัน จึงต้องยากและรู ้ผลได้ซา้ ย กอยาท้
็ ่ อใจถอยหนีกแล้
็ วกนั
การจะเหลาขัดเกลาเอากเลสทั
่
ภาษิตแหงพระตถาคตผู
ม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ การปฏิบตั ิธรรมในพระธรรมวินยั นี ให้ถือเป็ นขัน “ทกฺุ ขา
ปฏิปทา ทนฺธาภิ ฺญา” หมายถึง “ปฏิบัติลาํ บาก ทังร้ ูได้ ช้า” นันเอง ดังเชน่ ผูป้ ฏิบตั ิทีมีราคะ โทสะ โมหะ
แรงกล้า ต้องเสวยทุกข์โทมนัสเนืองจากราคะ โทสะ โมหะนันอยูเ่ นืองๆ หรื อ เจริ ญกรรมฐานทีมีอารมณ์ไม่
่ นใจ เชน่ อสุ ภะ เป็ นต้น อีกทังอินทรี ยก์ ออน
็ ่ จึงบรรลุ “โลกตตรมรรค
่ า ดังนี
นาชื
” ลาช้
ุ
“ภาษิตของพระสั มมาสั มพทธเจ้
ุ า ๗ ประการ” [ลักษณะตัดสิ นธรรมวินยั ๗]
่ นเชิง
(๑) “เอกันตนิพพิทา” คือ ความหนายสิ
ํ ด
(๒) “วิราคะ” คือ ความคลายกาหนั
ิ
(๓) “นิโรธ” คือ ความดับ–หมดกเลสหมดทุ
กข์
(๔) “อปสมะ
” คือ ความสงบ
ุ
(๕) “อภิญญา” คือ ความรู ้ยงิ –ความรู ้ชดั
(๖) “สั มโพธะ” คือ ความตรัสรู ้
ิ
(๗) “นิพพาน” คือ สภาพทีดับกเลสและกองทุ
กข์แล้ว
“ภาษิตของพระสั มมาสั มพทธเจ้
ุ า ๘ ประการ” [ลักษณะตัดสิ นธรรมวินยั ๘]
ํ ด มิใชเพื
่ อความกาหนั
ํ ดย้อมใจ หรื อเสริ มความติดใคร่
(๑) “วิราคะ” คือ ความคลายกาหนั
่
่ อผูกรัด หรื อประกอบทุกข์
(๒) “วิสังโยค” คือ ความหมดเครื องผูกรัด ความไมประกอบทุ
กข์ มิใชเพื
่
ิ มิใชเพื
่ อพอกพูนกเลส
ิ
(๓) “อปจยะ” คือ ความไมพอกพู
นกเลส
่ อความอยากอันใหญ่
(๔) “อัปปิ จฉตา” คือ ความอยากอันน้อย ความมักน้อย มิใชเพื
่ อความไมสั่ นโดษ
(๕) “สั นตฏฐี
ุ ” คือ ความสันโดษ มิใชเพื
่ อความคลุกคลีอยูใ่ นหมู่
(๖) “ปวิเวก” คือ ความสงัด มิใชเพื
่ อความเกยจคร้
ี าน
(๗) “วิริยารัมภะ” คือ การประกอบความเพียร มิใชเพื
่ มิใชเพื
่ อความเลียงยาก
(๘) “สภรตา
” คือ ความเลียงงาย
ุ
ิ ปาทานขันธ์ทงั หลาย และการทําลายสภาวะดังกลาวนั
่ น จนกาวไปสู
้
่
ในอันดับถัดไปนี ให้พจิ ารณาการเกดอุ
การตรัสรู ้ซึง “สั จจภาวะแห่ งพระนิพพาน” ได้ ดังนี
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[C] รปู ๒๘
(๒) –สั ญญา ๖
สัญญเจตนา ๖
[B] เจตสิก ๕๒
(๑) –เวทนา ๖

(๓) –สั งขาร ๓

ปิ ยรู ป–สาตรู ป ๑๐

อภิสงั ขาร ๓

[A] จิต ๘๙

วิญญาณ ๖

อาเนญชาภิสงั ขาร–อัพยากฤต

ปุญญาภิสงั ขาร–กุศล

[2] รปาวจรภมิ
ู
ู

อปุญญาภิสงั ขาร–อกุศล

[1] กามาวจรภมิู

[3] อรปาวจรภมิ
ู
ู
[4] โลกตตรภมิ
ุ
ู
[D] นิพพาน ๒ [วิวฏั ฏะ]

[1.1] อบายภูมิ ๔

[1.2] กามสุ คติภูมิ
ทุคติภูมิ [วัฏฏะ]

่ ตกบเจตสิ
ั
่ ต
ภาพประกอบ ๑: ความสัมพันธ์ระหวางจิ
กและภูมิแหงจิ
หมายเหตุ: กามาวจรภูมิ–รู ปาวจรภูมิ–อรู ปาวจรภูมิ–โสดาบัน–สกทาคามี–อนาคามี จัดอยูใ่ นวัฏฏะ ๓
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ดังนัน ในการปฏิบตั ิธรรมทีถูกต้องนัน ผูปฏิ
้ บตั ิธรรมจะต้องเป็ นผูส้ งั เกต พิจารณา ตามความจริ งในการเจริ ญ
ภาวนาทุกขันตอน คือ “อาการแห่ งจิตทังหลาย” ทีสามารถนิยามเป็ นข้อธรรมทังหลายได้จริ ง [ปรมัตถสัจจะ]
ซึ งจะจําแนกแจกธรรมออกเป็ น “ธรรม ๒” ได้แก่ (๑) อปาทิ
ุ นนธรรม–ธรรมทีถูกยึด กบั (๒) อนปาทิ
ุ นน
่
ธรรม–ธรรมทีไมถู่ กยึด โดยจะบงบอกถึ
งระดับจิตหรื อคุณภาพชีวิต ดังนี
(๑) “อปาทิ
ุ นนธรรม” หมายถึง ธรรมทีถกยึ
ู ด ธรรมทีกรรมอันสัมปยุตด้ วยตัณหาและทิฏฐิ เข้ ายึดครอง ได้แก่
ิ ่
“นามขันธ์ ๔” ทีเป็ นวิบาก และรู ปทีเกดแตกรรมทั
งหมด ซึงเป็ น “ภมิู แห่ งวัฏฏะ ๓” ทีเรี ยกวา่ “ทคุติ”
่ ยวอยูใ่ น
(๑.๑) “กามาวจรภมิู” (ข้อ ๑ ในภูมิ ๔ และ กามาวจรจิต ๕๔ โดยภูมิประเภท) คือ ชันทีทองเที
ี องกบกามคุ
ั
กาม ระดับจิตใจทียังปรารภกามเป็ นอารมณ์ คือยังเกยวข้
ณ ระดับจิตใจของสัตว์ใน
กามภพทัง ๑๑ ชัน ภูมิทงั ๑๑ ใน ๒ หมวดนี รวมเป็ น “กามาวจรภมิู ๑๑”
๑. “อบายภมิู ๔” (ข้อ ๑ ในภูมิ ๔–ภูมิ ๓๑) คือ ภูมิทีปราศจากความเจริ ญ
๑) นิรยะ (นรก)
ํ ดดิรัจฉาน)
๒) ติรัจฉานโยนิ (กาเนิ
๓) ปิ ตติวิสยั (แดนเปรต)
๔) อสุ รกาย (พวกอสูร)
๒. “กามสคติ
ุ ภูมิ ๗” (ข้อ ๒ ในภูมิ ๔–ภูมิ ๓๑) คือ กามาวจรภูมิทีเป็ นสุ คติ ภูมิทีเป็ นสุ คติ
ี องกบกาม
ั
ซึงยังเกยวข้
๑) มนุษย์ (ชาวมนุษย์)
๒) จาตุมหาราชิกา (สวรรค์ชนั ทีท้าวมหาราช ๔ ปกครอง)
่
๓) ดาวดึงส์ (แดนแหงเทพ
๓๓ มีทา้ วสักกะเป็ นใหญ่)
่
๔) ยามา (แดนแหงเทพผู
ป้ ราศจากความทุกข์)
่
๕) ดุสิต (แดนแหงเทพผู
เ้ อิบอิมด้วยสิ ริสมบัติของตน)
่
๖) นิมมานรดี (แดนแหงเทพผู
ย้ นิ ดีในการเนรมิต)
่
๗) ปรนิมมิตวสวัตดี (แดนแหงเทพผู
ย้ งั อํานาจให้เป็ นไปในสมบัติทีผูอ้ ืนนิรมิตให้)
ํ ดนิวรณ์ดว้ ย “ญาณในธรรมอปการะแก่
[หมายเหตุ: ในอันดับถัดไป คือ สมาธิภาวนา เพือกาจั
สมาธิ ๘”
ุ
ได้แก่ เนกขัมมะ–อัพยาบาท–อวิเขกปะ–อาโลกสัญญา–ธรรมววัตถาน–ญาณ [ฌาน]–ปราโมทย์ –กุศลธรรม
ทังปวง คําวา่ “กศลธรรมทั
งปวง” ได้แก่ รู ปฌาน ๔–อรู ปฌาน ๔–มหาวิปัสสนา ๑๘–โลกุตตรธรรม ๙ และ
ุ
โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗]
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่ ยวอยูใ่ น
(๑.๒) “รปาวจรภมิ
ู
ู ” (ข้อ ๒ ในภูมิ ๔ และ รู ปาวจรจิต ๑๕ โดยภูมิประเภท) คือ ชันทีทองเที
่ ไ้ ด้ฌานหรื อผูอ้ ยูใ่ นรู ปภพ
รู ป ระดับจิตใจทีปรารภรู ปธรรมเป็ นอารมณ์ ระดับจิตใจของทานผู
ทัง ๑๖ ชัน
่ ยวอยูใ่ นรู ป ชันรู ปพรหม
๓. “รปาวจรภมิ
ู
ู ๑๖” (ข้อ ๓ ในภูมิ ๔–ภูมิ ๓๑) คือ ชันทีทองเที
ั )
ก. “ปฐมฌานภมิู ๓” (ระดับปฐมฌาน = วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
๑) พรหมปาริ สชั ชา (พวกบริ ษทั บริ วารมหาพรหม)
๒) พรหมปุโรหิ ตา (พวกปุโรหิ ตมหาพรหม)
๓) มหาพรหมา (พวกท้าวมหาพรหม)
ั )
ข. “ทติุ ยฌานภมิู ๓” (ระดับทุติยฌาน = ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
๔) ปริ ตตาภา (พวกมีรัศมีนอ้ ย)
่ )
๕) อัปปมาณาภา (พวกมีรัศมีประมาณไมได้
่
๖) อาภัสสรา (พวกมีรัศมีสุกปลังซานไป
)
ั )
ค. “ตติยฌานภมิู ๓” (ระดับตติยฌาน = สุ ข–เอกคคตา
๗) ปริ ตตสุ ภา (พวกมีลาํ รัศมีงามน้อย)
๘) อัปปมาณสุ ภา (พวกมีลาํ รัศมีงามประมาณมิได้)
ิ (พวกมีลาํ รัศมีงามกระจางจ้
่ า)
๙) สุ ภกณหา
ั )
ง. “จตตถฌานภมิ
ุ
ู ๓–๗” (ระดับจตุตถฌาน = อุเบกขา–เอกคคตา
๑๐) เวหัปผลา (พวกมีผลไพบูลย์)
๑๑) อสัญญีสัตว์ (พวกสัตว์ไมมี่ สญ
ั ญา)
(*) “สทธาวาส
๕” (พวกมีทีอยู่อันบริ สุทธิ หรื อ ทีอยู่ของท่ านผู้บริ สุทธิ คือ ที
ุ
เกิดของพระอนาคามี) ดังนี
่ ่ ไ้ มเสื
่ อมจากสมบัติของตน หรื อผูไ้ มละไปเร็
่
๑๒) อวิหา (เหลาทานผู
ว–ผูค้ งอยูน่ าน)
่ หรื อผูไ้ มเดื
่ ่ ไ้ ม่ทาํ ความเดือดร้อนแกใคร
่ อดร้อนกบใคร
ั )
๑๓) อตัปปา (เหลาทานผู
่ ่ ง้ ดงามนาทั
่ ศนา)
๑๔) สุ ทสั สา (เหลาทานผู
่ ่ ม้ องเห็นชัดเจนดี หรื อผูม้ ีทศั นาแจมชั
่ ด)
๑๕) สุ ทสั สี (เหลาทานผู
่ ่ ไ้ มมี่ ความด้อยหรื อเล็กน้อยกวาใคร
่ –ผูส้ ูงสุ ด)
๑๖) อกนิฏฐา (เหลาทานผู
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่ ยวอยู่
(๑.๓) “อรปาวจรภมิ
ู
ู ” (ข้อ ๓ ในภูมิ ๔ และ อรู ปาวจรจิต ๑๒ โดยภูมิประเภท) คือ ชันทีทองเที
่ ไ้ ด้อรู ปฌาน หรื อผูอ้ ยู่
ในอรู ป ระดับจิตใจทีปรารภอรู ปธรรมเป็ นอารมณ์ ระดับจิตใจของทานผู
ในอรู ปภพทัง ๔ ชัน
่ ยวอยูใ่ นอรู ป ชันอรู ปพรหม
๔. “อรปาวจรภมิ
ู
ู ๔” (ข้อ ๔ ในภูมิ ๔–ภูมิ ๓๑) คือ ชันทีทองเที
๑) อากาสานัญจายตนภูมิ (ชันทีเข้าถึงภาวะมีอากาศไมมี่ ทีสุ ด)
๒) วิญญาณัญจายตนภูมิ (ชันทีเข้าถึงภาวะมีวิญญาณไมมี่ ทีสุ ด)
ิ ญญายตนภูมิ (ชันทีเข้าถึงภาวะไมมี่ อะไร)
๓) อากญจั
็ ่ ่ ไมมี่ สญ
็ ่ ่)
๔) เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ (ชันทีเข้าถึงภาวะมีสญ
ั ญากไมใช
ั ญากไมใช
ิ
่ ถดั ไป คือ “ญาณทัสนนะ” (ปัญญาในสมาธิ) ทีเกดขึ
ิ นใน
[หมายเหตุ: กจในสมาธิ
ภาวนาในสวนนี
อนุปัสสนา ๗–มหาวิปัสสนา ๑๘–ญาณ ๑๖–วิปัสสนาญาณ ๙ หรื อ วิปัสสนาญาณ ๑๐ (ปั ญญาในวิปัสสนา)]
(๒) “อนปาทิ
ุ นนธรรม” หมายถึง ธรรมทีไม่ ถูกยึด ธรรมทีกรรมอันสัมปยุตด้ วยตัณหาและทิฏฐิ ไม่ เข้ ายึด
่
่ ิ ่
ครอง ได้แก่ “นามขันธ์ ๔” สวนนอกนี
รู ปทีมิใชเกดแตกรรม
และโลกุตตรธรรมทังหมด
(๒.๑) “โลกตตรภมิ
ุ
ู ” (ข้อ ๔ ในภูมิ ๔ และโลกุตตรจิต ๘ โดยภูมิประเภท) คือ ชันทีพ้นจากโลก
่ ตตรธรรม ระดับจิตใจของพระอริ ยเจ้าอันพ้นแล้วจากโลกยภู
ี มิ ๓ ข้างต้น ข้อนีใน
ระดับแหงโลกุ
บาลีทีมา เรี ยกวา่ “อปริยาปันนภมิู” คือ ขันทีไมนั่ บเนืองในวัฏฏะ ระดับทีไมถู่ กจํากดั
“โลกตตรธรรม
๙” คือ ธรรมอันมิใชวิ่ สยั ของโลก สภาวะพ้นโลก (รวมกบั “โพธิ ปักขิย
ุ
ธรรม ๓๗” = “โลกตตรธรรม
๔๖” ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ [สติสมั ปชัญญะ]–สัมมัปปธาน ๔–
ุ
อิทธิบาท ๔–อินทรี ย ์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘)
๑) “มัคคญาณ–มรรค ๔–อริยมรรค ๔” หมายถึง ญาณในอริ ยมรรค ปัญญาสู งสุ ดที
ํ ดกเลสเป็
ิ
กาจั
นเหตุให้บรรลุความเป็ น “อริ ยบุคคล” ชันหนึงๆ ได้แก่ โสดาปัตติ
มรรค–สกทาคามิมรรค–อนาคามิมรรค–อรหัตตมรรค หรื อ โสตาปั ตติมคั คญาณ–
สกทาคามิมคั คญาณ–อนาคามิมคั คญาณ–อรหัตตมัคคญาณ
ิ น
๒) “ผลญาณ–ผล ๔–อริยผล ๔–สามัญผล ๔” หมายถึง ญาณในอริ ยผล ญาณทีเกดขึ
่
ในลําดับ ตอจาก
“มัคคญาณ” และเป็ น “ผลแห่ งมัคคญาณ” นัน ซึงผูบ้ รรลุแล้วได้
่ นพระอริ ยบุคคลขันนันๆ ได้แก่ โสดาปั ตติผล–สกทาคามิผล–อนาคามิผล–
ชือวาเป็
อรหัตตผล หรื อ โสดาบัน–โสดาปัตติผลญาณ ๑ สกทาคามี–สกทาคามิผลญาณ ๑
อนาคามี–อนาคามิผลญาณ ๑ อรหันต์–อรหัตตผลญาณ ๑
๓) “นิพพาน ๑” [อสังขตธาตุ] ได้แก่ สอุปาทิเสสนิพพาน–อนุปาทิเสสนิพพาน
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ิ
(๒.๒) “นิพพาน ๒” คือ สภาพทีดับกเลสและกองทุ
กข์แล้ว ภาวะทีเป็ นสุ ขสู งสุ ด เพราะไร้กิเลส
ไร้ทุกข์ เป็ นอิสรภาพสมบูรณ์ ได้แก่
ิ ยังมี
(๑) สอปาทิ
ุ เสสนิพพาน–นิพพานยังมีอุปาทิเหลือ หรื อ กิเลสปริ นิพพาน–ดับกเลส
่
่
เบญจขันธ์เหลือ ซึงเป็ นนิพพานของพระอรหันต์ผยู ้ งั เสวยอารมณ์ทีนาชอบใจและไม
่
นาชอบใจทางอิ
นทรี ย ์ ๕ รับรู ้สุขทุกข์อยู่ เรี ยกวา่ “สอปาทิ
ุ เสสบคคล
ุ –พระเสขะ”
ิ ไมมี่
(๒) อนปาทิ
ุ เสสนิพพาน–นิพพานไมมี่ อุปาทิเหลือ หรื อ ขันธปริ นิพพาน–ดับกเลส
เบญจขันธ์เหลือ–วิวัฏฏะ ซึงเป็ นนิพพานของพระอรหันต์ผรู ้ ะงับการเสวยอารมณ์ทงั
ปวงแล้ว เรี ยกวา่ “อนปาทิ
ุ เสสบคคล
ุ –พระอเสขะ” [สัมมาวิมุตติ = สัมมัตตะ ๑๐]

บทความที ๑๑๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – สั ญญาบริ สุทธิ แห่ งสั จจวิถีในนิพพาน – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๒๑

่ นจริ งนัน
“จิต ๘๙” หมายถึง ธรรมชาติทีรู้ อารมณ์ –สภาพทีนึกคิด–ความคิด–ใจ–วิญญาณ ในโลกแหงเป็
“การพัฒนาตนเอง–การเจริ ญภาวนากรรมฐาน” กมี็ จุดประสงค์เพือปรับเปลียนคุณภาพชีวิตและระดับของ
จิตต์ แยกออกเป็ น ๔ ชันภูมิ หรื อ “ภมิู ๔” นันคือ ชันแห่ งจิต ระดับจิตใจ ระดับชี วิต ซึงประกอบด้วย
“กามาวจรภูมิ–รู ปาวจรภูมิ–อรู ปาวจรภูมิ–โลกุตตรภูมิ” ได้แก่
่ ยวอยูใ่ นกาม ระดับจิตใจทียังปรารภกามเป็ น
(๑) กามาวจรจิต ๕๔ [กามาวจรภูมิ] คือ ชันทีทองเที
ี องกบกามคุ
ั
อารมณ์ คือ ยังเกยวข้
ณ ระดับจิตใจของสัตว์ในกามภพทัง ๑๑ ชัน ได้แก่ (๑)
“อบายภูมิ ๔” ภูมิทีปราศจากความเจริ ญ คือ นิรยะ–ติรัจฉานโยนิ–ปิ ตติวิสัย–อสุรกาย (๒)
“กามสุคติภูมิ ๗” กามาวจรภูมิทีเป็ นสุ คติ คือ มนุษย์ –จาตุมหาราชิ กา–ดาวดึงส์ –ยามา–ดุสิต–
นิมมานรดี–ปรนิมมิตวสวัตดี
่ ยวอยูใ่ นรู ป ระดับจิตใจทีปรารภรู ปธรรมเป็ น
(๒) รปาวจรจิ
ต ๑๕ [รู ปาวจรภูมิ] คือ ชันทีทองเที
ู
่ ไ้ ด้ฌานหรื อผูอ้ ยูใ่ นรู ปภพทัง ๑๖ ชัน ได้แก่ (๑) “ปฐมฌานภูมิ
อารมณ์ ระดับจิตใจของทานผู
๓” คือ พรหมปาริ สัชชา–พรหมปุโรหิ ตา–มหาพรหมา (๒) “ทุติยฌานภูมิ ๓” คือ ปริ ตรตา
ภา–อัปปมาณาภา–อาภัสสรา (๓) “ตติยฌานภูมิ ๓” คือ ปริ ตตสุภา–อัปปมาณสุภา–สุภกิณหา
(๔) “จตุตถฌานภูมิ ๗” คือ เวหั ปผลา–อสัญญีสัตว์ –อวิหา–อตัปปา–สุทัสสา สุทัสสี –อกนิฏฐา
่ ยวอยูใ่ นอรู ป ระดับจิตใจทีปรารภอรู ปธรรม
(๓) อรปาวจรจิ
ต ๑๒ [อรู ปาวจรภูมิ] คือ ชันทีทองเที
ู
่ ไ้ ด้อรู ปฌาน หรื อผูอ้ ยูใ่ นอรู ปภพทัง ๔ ชัน ได้แก่ (๑) อา
เป็ นอารมณ์ ระดับจิตใจของทานผู
กาสานัญจายตนภูมิ (๒) วิญญาณั ญจายตนภูมิ (๓) อากิญจัญญายตนภูมิ (๔) เนวสัญญานา
สัญญายตนภูมิ
่ ตตรธรรม ระดับจิตใจของ
(๔) โลกตตรจิ
ต ๘ [โลกุตตรภูมิ] คือ ชันทีพ้นจากโลก ระดับแหงโลกุ
ุ
ี มิ ๓ ข้างต้น ได้แก่ (๑) “มรรค ๔” คือ โสดาปั ตติมรรค–
พระอริ ยเจ้าอันพ้นแล้วจากโลกยภู
สกทาคามิมรรค–อนาคามิมรรค–อรหั ตตมรรค (๒) “ผล ๔” คือ โสดาปั ตติผล–
สกทาคามิผล–อนาคามิผล–อรหั ตตผล (๓) “นิพพาน ๑” คือ อรหั ตตผลวิมตุ ติ [อนุปาทิเสสนิ
พพาน–นิพพานไมมี่ อุปาทิเหลือ] ข้อนีในบาลีทีมา เรี ยกวา่ “อปริ ยาปันนภมิู” คือ ขันทีไมนั่ บ
เนืองใน “วัฏฏะ” ระดับทีไมถู่ กจํากดั

บทความที ๑๑๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – สั ญญาบริ สุทธิ แห่ งสั จจวิถีในนิพพาน – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๒๒

ถ้าจําแนกแจกธรรมให้ละเอียดนัน เรี ยกวา่ “การจําแนกระดับจิตโดยภมิู ประเภท” มีรายละเอียดดังนี
๑. กามาวจรจิต ๕๔ [จิตทีเป็ นไปในกามภูมิ]
๑) อกศลจิ
ุ ต ๑๒ จิตอันเป็ นอกุศล ประกอบด้วย อกุศลมูล ๓ ได้แก่ โลภะ–โทสะ–โมหะ
โลภมูลจิต ๘
โทสมูลจิต ๒
โมหมูลจิต ๒
่
วยเหตุ ๖ ได้แก่ โลภะ–โทสะ–
๒) อเหตกจิ
ุ ต ๑๘ จิตอันไมมี่ สมั ปยุตตเหตุ คือ ไมประกอบด้
โมหะ–อโลภะ–อโทสะ–อโมหะ
อกุศลวิบากจิต ๗
กุศลวิบากอเหตุกจิต ๘
อเหตุกกริิ ยาจิต ๓
๓) กามาวจรโสภณจิต ๒๔ จิตดีงามทีเป็ นไปในกามภูมิ
มหากุศลจิต ๘
มหาวิบากจิต ๘
มหากริิ ยาจิต ๘
๒. รปาวจรจิ
ต ๑๕ [จิตอันเป็ นไปในรู ปภูมิ]
ู
๑) รปาวจรกศลจิ
ู
ุ ต ๕ กุศลจิตทีเป็ นไปในรู ปภูมิ ได้แกจิ่ ตของผูเ้ ข้าถึงรู ปฌาน
๒) รปาวจรวิ
บากจิต ๕ วิบากจิตทีเป็ นไปในรู ปภูมิ คือ จิตทีเป็ นผลของรู ปาวจรกุศล
ู
๓) รปาวจรกิ
ริยาจิต ๕ กริิ ยาจิตทีเป็ นไปในรู ปภูมิ คือ จิตของพระอรหันต์ผกู ้ ระทํารู ปาวจรกุศล
ู
๓. อรปาวจรจิ
ต ๑๒ [จิตทีเป็ นไปในอรู ปภูมิ]
ู
๑) อรปาวจรกศลจิ
ู
ุ ต ๔ กุศลจิตทีเป็ นไปในอรู ปภูมิ ได้แก่ จิตของผูเ้ ข้าถึงอรู ปฌาน
๒) อรปาวจรวิ
บากจิต ๔ วิบากจิตทีเป็ นไปในอรู ปภูมิ คือ จิตทีเป็ นผลของอรู ปาวจรกุศล
ู
๓) อรปาวจรกิ
ริยาจิต ๔ กริิ ยาจิตทีเป็ นไปในอรู ปภูมิ คือ จิตของพระอรหันต์ผกู ้ ระทําอรู ปาวจรกุศล
ู
๔. โลกตตรจิ
ต ๘ [จิตทีเป็ นโลกุตตระ]
ุ
๑) โลกตตรกศลจิ
ุ
ุ ต ๔ กุศลจิตทีเป็ นโลกุตตระ คือ กุศลจิตทีทําให้ขา้ มพ้นอยูเ่ หนือโลก
๒) โลกตตรวิ
บากจิต ๔ วิบากจิตทีเป็ นโลกุตตระ คือ จิตทีเป็ นผลของโลกุตตรกุศล
ุ
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่ ทีมาสัมปยุตต์ดว้ ย ดังนี
ให้พิจารณาลงรายละเอียดยิงขึนถึง “จิต ๘๙” ทีมี “เจติสิก ๕๒” ตางๆ
๑. กามาวจรจิต ๕๔ [จิตทีเป็ นไปในกามภูมิ]
๑) อกศลจิ
ุ ต ๑๒ [จิตอันเป็ นอกุศล] อกุศลจิตมีแตที่ เป็ นกามาวจรนีเท่านัน คือ
• โลภมลจิ
ู ต ๘ [จิตมีโลภะเป็ นมูล]
๑. จิ ตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ ไมมี่ การชักนํา
๒. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ มีการชักนํา
่
๓. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบด้
วยมิจฉาทิฏฐิ ไมมี่ การชักนํา
่
๔. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบด้
วยมิจฉาทิฏฐิ มีการชักนํา
๕. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ ไมมี่ การชักนํา
๖. จิ ตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ มีการชักนํา
่
๗. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ไมประกอบด้
วยมิจฉาทิฏฐิ ไมมี่ การชักนํา
่
๘. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ไมประกอบด้
วยมิจฉาทิฏฐิ มีการชักนํา
• โทสมลจิ
ู ต ๒ [จิตมีโทสะเป็ นมูล]
๑. จิ ตทีเกิดพร้ อมด้ วยโทมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปฏิฆะ ไมมี่ การชักนํา
๒. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโทมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปฏิฆะ มีการชักนํา
• โมหมลจิ
ู ต ๒ [จิตมีโมหะเป็ นมูล]
๑. จิ ตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้ วยวิจิกิจฉา
๒. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้ วยอุทธัจจะ
่
๒) อเหตกจิ
วยเหตุ ๖ ได้แก่ โลภะ–โทสะ–โมหะ–
ุ ต ๑๘ [จิตอันไมมี่ สมั ปยุตตเหตุ คือ ไมประกอบด้
อโลภะ–อโทสะ–อโมหะ]
• อกศลวิ
ุ บากจิต ๗ [จิตทีเป็ นผลของอกุศล]
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๑. จักขุวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๒. โสตวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๓. ฆานวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๔. ชิ วหาวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยทุกขเวทนา
๕. กายวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๖. สัมปฏิจฉันนจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๗. สันตีรณจิ ต ทีเกดพร้
บทความที ๑๑๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – สั ญญาบริ สุทธิ แห่ งสั จจวิถีในนิพพาน – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๒๔

• กศลวิ
ุ บากอเหตกจิ
ุ ต ๘ [จิตทีเป็ นผลของกุศล ไมมี่ สมั ปยุตตเหตุ]
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๑. จักขุวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๒. โสตวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๓. ฆานวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๔. ชิ วหาวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยสุ ขเวทนา
๕. กายวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๖. สัมปฏิจฉันนจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยโสมนัสสเวทนา
๗. สันตีรณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๘. สันตีรณจิ ต ทีเกดพร้
• อเหตกกิ
ุ ริยาจิต ๓ [จิตทีเป็ นเพียงกริิ ยา ไมมี่ สมั ปยุตตเหตุ]
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๑. ปั ญจทวาราวัชชนจิ ต* ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๒. มโนทวาราวัชชนจิ ต** ทีเกดพร้
ิ อมด้วยโสมนัสสเวทนา
๓. หสิ ตปุ ปาทจิ ต*** ทีเกดพร้
* จิตทีรําพึงถึงอารมณ์ทีกระทบทวารทัง ๕
** จิตทีรําพึงถึงอารมณ์อนั มาถึงคลองในมโนทวาร = โวฏฐัพพนะ
ิ
*** จิตทีทําให้เกดการแย้
มยิมของพระอรหันต์
๓) กามาวจรโสภณจิต ๒๔ [จิตดีงามทีเป็ นไปในกามภูมิ]
• มหากศลจิ
ุ ต หรื อ สเหตกกามาวจรกศลจิ
ุ
ุ ต ๘ [จิตทีเป็ นกุศลยิงใหญ่ หรื อ กุศลจิตทีเป็ นไปในกามภูมิ
มีสมั ปยุตตเหตุ]
๑. จิ ตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
๒. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปัญญา มีการชักนํา
่
๓. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
่
๔. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา มีการชักนํา
๕. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
๖. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยปัญญา มีการชักนํา
่
๗. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
่
๘. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ไมประกอบ
ด้วยปัญญา มีการชักนํา
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• มหาวิบากจิต หรื อ สเหตกกามาวจรวิ
บากจิต ๘
ุ
[จิตอันเป็ นผลของมหากุศล หรื อวิบากจิตทีเป็ นไปในกามภูมิ มีสมั ปยุตตเหตุ]
ั
[เหมือนกบมหากุ
ศลจิตทุกข้อ]
๑. จิ ตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
๒. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปัญญา มีการชักนํา
่
๓. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
่
๔. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา มีการชักนํา
๕. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
๖. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยปัญญา มีการชักนํา
่
๗. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
่
๘. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา มีการชักนํา
• มหากิริยาจิต หรื อ สเหตกกามาวจรกิ
ริยาจิต ๘
ุ
่ ทํามหากุศลแตไมมี
่ ่ วิบาก ได้แก่ การกระทํามหากุศลของพระอรหันต์ หรื อ
[จิตอันเป็ นกริิ ยาอยางที
กริิ ยาจิตในกามภูมิ มีสมั ปยุตตเหตุ]
ั
[เหมือนกบมหากุ
ศลจิตทุกข้อ]
๑. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปั ญญา ไมมี่ การชักนํา
๒. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปัญญา มีการชักนํา
่
๓. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
่
๔. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา มีการชักนํา
๕. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยปั ญญา ไมมี่ การชักนํา
๖. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยปัญญา มีการชักนํา
่
๗. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
่
๘. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา มีการชักนํา
๒. รปาวจรจิ
ต ๑๕ [จิตอันเป็ นไปในรู ปภูมิ]
ู
๑) รปาวจรกศลจิ
ู
ุ ต ๕ [กุศลจิตทีเป็ นไปในรู ปภูมิ ได้แก่ จิตของผูเ้ ข้าถึงรู ปฌาน]
ั
๑. ปฐมฌานกุศลจิ ต ทีประกอบด้วย วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๒. ทุติยฌานกุศลจิ ต ทีประกอบด้วย วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๓. ตติยฌานกุศลจิ ต ทีประกอบด้วย ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๔. จตุตถฌานกุศลจิ ต ทีประกอบด้วย สุ ข–เอกคคตา
๕. ปั ญจมฌานกุศลจิ ต ทีประกอบด้วย อุเบกขา–เอกคัคตา
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๒) รปาวจรวิ
บากจิต ๕ [บากจิตทีเป็ นไปในรู ปภูมิ คือ จิตทีเป็ นผลของรู ปาวจรกุศล]
ู
ั ปาวจรกุศลจิตทุกข้อ เปลียนแตคํ่ าท้ายเป็ น วิบากจิต]
[เหมือนกบรู
ั
๑. ปฐมฌานวิบากจิ ต ทีประกอบด้วย วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๒. ทุติยฌานวิบากจิ ต ทีประกอบด้วย วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๓. ตติยฌานวิบากจิ ต ทีประกอบด้วย ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๔. จตุตถฌานวิบากจิ ต ทีประกอบด้วย สุ ข–เอกคคตา
ั
๕. ปั ญจมฌานวิบากจิ ต ทีประกอบด้วย อุเบกขา–เอกคคตา
๓) รปาวจรกิ
ริยาจิต ๕
ู
[กริิ ยาจิตทีเป็ นไปในรู ปภูมิ คือ จิตของพระอรหันต์ผกู ้ ระทํารู ปาวจรกุศล]
ั ปาวจรกุศลจิตทุกข้อ เปลียนแตคํ่ าท้ายเป็ น กริิ ยาจิต]
[เหมือนกบรู
ั
๑. ปฐมฌานกิริยาจิ ต ทีประกอบด้วย วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๒. ทุติยฌานกิริยาจิ ต ทีประกอบด้วย วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๓. ตติยฌานกิริยาจิ ต ทีประกอบด้วย ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๔. จตุตถฌานกิริยาจิ ต ทีประกอบด้วย สุ ข–เอกคคตา
ั
๕. ปั ญจมฌานกิริยาจิต ทีประกอบด้วย อุเบกขา–เอกคคตา
๓. อรปาวจรจิ
ต ๑๒ [จิตทีเป็ นไปในอรู ปภูมิ]
ู
๑) อรปาวจรกศลจิ
ู
ุ ต ๔ [กุศลจิตทีเป็ นไปในอรู ปภูมิ ได้แก่ จิตของผูเ้ ข้าถึงอรู ป]
๑. กุศลจิ ตประกอบด้ วยอากาสานัญจายตนฌาน
๒. กุศลจิตประกอบด้ วยวิญญาณั ญจายตนฌาน
๓. กุศลจิตประกอบด้ วยอากิญจัญญายตนฌาน
๔. กุศลจิตประกอบด้ วยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
๒) อรปาวจรวิ
บากจิต ๔ [วิบากจิตทีเป็ นไปในอรู ปภูมิ คือ จิตทีเป็ นผลของอรู ปาวจรกุศล]
ู
ั ปาวจรกุศลจิตทุกข้อ เปลียนแตคํ่ าท้ายเป็ น วิบากจิต]
[เหมือนกบอรู
๑. อรู ปาวจรวิบากจิ ต ประกอบด้วยอากาสานัญจายตนฌาน
๒. อรู ปาวจรวิบากจิ ต ประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนฌาน
ิ ญญายตนฌาน
๓. อรู ปาวจรวิบากจิ ต ประกอบด้วยอากญจั
๔. อรู ปาวจรวิบากจิ ต ประกอบด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
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๓) อรปาวจรกิ
ริยาจิต ๔
ู
[กริิ ยาจิตทีเป็ นไปในอรู ปภูมิ คือ จิตของพระอรหันต์ผกู ้ ระทําอรู ปาวจรกุศล]
ั ปาวจรกุศลจิตทุกข้อ เปลียนแตคํ่ าท้ายเป็ น กริิ ยาจิต]
[เหมือนกบอรู
๑. อรู ปาวจรกิริยาจิ ต ประกอบด้วยอากาสานัญจายตนฌาน
๒. อรู ปาวจรกิริยาจิ ต ประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนฌาน
ิ ญญายตนฌาน
๓. อรู ปาวจรกิริยาจิ ต ประกอบด้วยอากญจั
๔. อรู ปาวจรกิริยาจิ ต ประกอบด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
๔. โลกตตรจิ
ต ๘ หรื อ ๔๐ [จิตทีเป็ นโลกุตตระ]
ุ
๑) โลกตตรกศลจิ
ุ
ุ ต ๔ หรื อ ๒๐ [กุศลจิตทีเป็ นโลกุตตระ คือ กุศลจิตทีทําให้ขา้ มพ้นอยูเ่ หนือโลก]
๑. จิ ตทีประกอบด้ วยโสตาปั ตติมคั คญาณ คือ กุศลจิตทีเป็ นทางให้ถึงกระแสอันไหลไปสู่ นิพพาน
๒. จิตทีประกอบด้ วยสกทาคามิมคั คญาณ คือ กุศลจิตทีเป็ นทางให้ถึงความเป็ นพระสกทาคามี
๓. จิตทีประกอบด้ วยอนาคามิมคั คญาณ คือ กุศลจิตทีเป็ นทางให้ถึงความเป็ นพระอนาคามี
๔. จิตทีประกอบด้ วยอรหั ตตมัคคญาณ คือ กุศลจิตทีเป็ นทางให้ถึงความเป็ นพระอรหันต์
่ สดาร ให้แจกมัคคจิต ๔ นี ด้วยฌาน ๕ ตามลําดับ กจะได้
็ จาํ นวน ๒๐)
(อยางพิ
๒) โลกตตรวิ
บากจิต ๔ หรื อ ๒๐ [วิบากจิตทีเป็ นโลกุตตระ คือ จิตทีเป็ นผลของโลกุตตรกุศล]
ุ
๑. จิ ตทีประกอบด้ วยโสตาปั ตติผลญาณ
๒. จิตทีประกอบด้ วยสกทาคามิผลญาณ
๓. จิตทีประกอบด้ วยอนาคามิผลญาณ
๔. จิตทีประกอบด้ วยอรหั ตตผลญาณ
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“เจตสิ ก ๕๒” หมายถึง ธรรมทีประกอบกับจิต หรื อ สภาวธรรมทีเกิดดับพร้ อมกับจิต มีอารมณ์ และวัตถุที
อาศัยเดียวกันกับจิ ต หรื อ อาการและคุณสมบัติต่างๆ ของจิต ได้แก่
ั ตทุกฝ่ าย
ั ่ ตพวกอืน คือ ประกอบเข้าได้กบจิ
ก. อัญญสมานาเจตสิ ก ๑๓ [เจตสิ กทีมีเสมอกนแกจิ
่ าได้แตฝ่่ ายใดฝ่ ายหนึงพวกเดียว]
ทังกุศลและอกุศล มิใชเข้
ิ วไปกบจิ
ั ตทุกดวง]
๑) สั พพจิตตสาธารณเจตสิ ก ๗ [เจตสิ กทีเกดทั
๑. ผัสสะ [ความกระทบอารมณ์]
๒. เวทนา [ความเสวยอารมณ์]
๓. สัญญา [ความหมายรู ้อารมณ์]
่
๔. เจตนา [ความจงใจตออารมณ์
]
๕. เอกัคคตา [ความมีอารมณ์เป็ นอันเดียว]
่
๖. ชี วิตินทรี ย์ [อินทรี ย ์ คือ ชีวิต สภาวะทีเป็ นใหญในการรั
กษานามธรรมทังปวง]
่ ]
๗. มนสิ การ [ความกระทําอารมณ์ไว้ในใจ ใสใจ
่
ิ ั ตได้ทงั ฝ่ ายกุศลและ
๒) ปกิณณกเจตสิ ก ๖ [เจตสิ กทีเรี ยรายแพรกระจายทั
วไป คือ เกดกบจิ
่ ่ ่นอนเสมอไปทุกดวง]
อกุศล แตไมแน
๘. วิตก [ความตรึ กอารมณ์]
๙. วิจาร [ความตรองหรื อพิจารณาอารมณ์]
๑๐. อธิ โมกข์ [ความปลงใจหรื อปั กใจในอารมณ์]
๑๑. วิริยะ [ความเพียร]
๑๒. ปี ติ [ความปลาบปลืมในอารมณ์ ความอิมใจ]
๑๓. ฉั นทะ [ความพอใจในอารมณ์]
ข. อกศลเจตสิ
ก ๑๔ [เจตสิ กฝ่ ายอกุศล]
ุ
ิ วไปกบอกุ
ั ศลจิตทุกดวง]
๑) สั พพากสลสาธารณเจตสิ
ก ๔ [เจตสิ กทีเกดทั
ุ
๑๔. โมหะ [ความหลง]
่
่
]
๑๕. อหิ ริกะ [ความไมละอายตอบาป
่ ง้ กลัวตอบาป
่
๑๖. อโนตตัปปะ [ความไมสะดุ
]
่ ]
๑๗. อุทธัจจะ [ความฟุ้ งซาน
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่ ศลจิต]
ิ ยรายแกอกุ
๒) ปกิณณกอกสลเจตสิ
ก ๑๐ [อกุศลเจตสิ กทีเกดเรี
ุ
๑๘. โลภะ [ความอยากได้อารมณ์]
๑๙. ทิฏฐิ [ความเห็นผิด]
๒๐. มานะ [ความถือตัว]
๒๑. โทสะ [ความคิดประทุษร้าย]
๒๒. อิสสา [ความริ ษยา]
๒๓. มัจฉริ ยะ [ความตระหนี]
๒๔. กุกกุจจะ [ความเดือดร้อนใจ]
๒๕. ถีนะ [ความหดหู่]
่
๒๖. มิทธะ [ความงวงเหงา
]
๒๗. วิจิกิจฉา [ความคลางแคลงสงสัย]
ค. โสภณเจตสิ ก ๒๕ [เจตสิ กฝ่ ายดีงาม]
ิ วไปกบจิ
ั ตดีงามทุกดวง]
๑) โสภณสาธารณเจตสิ ก ๑๙ [เจตสิ กทีเกดทั
๒๘. สัทธา [ความเชือ]
๒๙. สติ [ความระลึกได้ ความสํานึกพร้อมอยู]่
่
๓๐. หิ ริ [ความละอายตอบาป
]
่
๓๑. โอตตัปปะ [ความสะดุง้ กลัวตอบาป
]
่
๓๒. อโลภะ [ความไมอยากได้
อารมณ์]
๓๓. อโทสะ [ความไมคิ่ ดประทุษร้าย]
๓๔. ตัตรมัชฌัตตตา [ความเป็ นกลางในอารมณ์นนั ๆ]
่
๓๕. กายปั สสัทธิ [ความสงบแหงกองเจตสิ
ก]
่ ต]
๓๖. จิ ตตปั สสัทธิ [ความสงบแหงจิ
่
๓๗. กายลหุตา [ความเบาแหงกองเจตสิ
ก]
่ ต]
๓๘. จิตตลหุ ตา [ความเบาแหงจิ
่
่
๓๙. กายมุทุตา [ความออนหรื
อนุ่มนวลแหงกองเจตสิ
ก]
่
่ ต]
๔๐. จิตตมุทุตา [ความออนหรื
อนุ่มนวลแหงจิ
่
่
๔๑. กายกัมมัญญตา [ความควรแกการงานแหงกองเจตสิ
ก]
่
่ ต]
๔๒. จิตตกัมมัญญตา [ความควรแกการงานแหงจิ
่
่ ่
๔๓. กายปาคุญญตา [ความคลองแคลวแหงกองเจตสิ
ก]
่
่ ่ ต]
๔๔. จิตตปาคุญญตา [ความคลองแคลวแหงจิ
่
๔๕. กายุชุกตา [ความซือตรงแหงกองเจตสิ
ก]
่ ต]
๔๖. จิตตุชุกตา [ความซือตรงแหงจิ
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๒) วิรตีเจตสิ ก ๓ [เจตสิ กทีเป็ นตัวความงดเว้น]
๔๗. สัมมาวาจา [เจรจาชอบ]
๔๘. สัมมากัมมันตะ [กระทําชอบ]
๔๙. สัมมาอาชี วะ [เลียงชีพชอบ]
๓) อัปปมัญญาเจตสิ ก ๒ [เจตสิ ก คือ อัปปมัญญา]
๕๐. กรุ ณา [ความสงสารสัตว์ผถู ้ ึงทุกข์]
๕๑. มุทิตา [ความยินดีต่อสัตว์ผไู ้ ด้สุข]
๔) ปัญญินทรียเจตสิ ก ๑ [เจตสิ ก คือ ปัญญินทรี ย]์
่ ]
๕๒. ปั ญญินทรี ย์–อโมหะ [ความรู ้เข้าใจ ไมหลง
“กิจ ๑๔–วิญญาณกิจ ๑๔” หมายถึง กิจของวิญญาณ หน้ าทีของจิต ทีเรี ยกวา่ “วิญญาณปวัตติ–วิญญาณปวัตติ
อาการ” ซึงเป็ นองค์ความรู ้ทีทําให้รู้แจ้งในการทํางานของจิตใน ๑ ขณะจิต [วิถีจิต = มโนทวารวิถี คือ การ
คํานึงอารมณ์ ใหม่ ทางทวารนันๆ ในทวารทัง ๕ เรี ยกวา่ “มโนทวาราวัชชนะ” หรื อ “ชวนจิต” คือ หมายถึงจิต
ซึงทําหน้าทีรับอารมณ์ในวิถี หรื อ การทําหน้าทีของจิตในการรับอารมณ์นน]
ั ได้แก่
่
่ ได้แก่ จิต ๑๙ คือ อุเบกขาสันตีรณะ ๒ มหาวิบาก ๘ รู ปวิบาก
(๑) “ปฏิสนธิ” คือ หน้าทีสื บตอภพใหม
๕ อรู ปวิบาก ๔
่ ยวกบปฏิ
ั สนธิ
(๒) “ภวังคะ” คือ หน้าทีเป็ นองค์ของภพ ได้แก่ จิต ๑๙ อยางเดี
(๓) “อาวัชชนะ” คือ หน้าทีคํานึงอารมณ์ใหม่ ได้แก่ จิต ๒ คือ ปัญจทวาราวัชชนะ–มโนทวาราวัชชนะ
(๔) “ทัสสนะ” คือ หน้าทีเห็นรู ป ได้แก่ จักขุวิญญาณ ๒
(๕) “สวนะ” คือ หน้าทีได้ยนิ เสี ยง ได้แก่ โสตวิญญาณ ๒
(๖) “ฆายนะ” คือ หน้าทีรู ้กลิน ได้แก่ ฆานวิญญาณ ๒
(๗) “สายนะ” คือ หน้าทีลิมรส ได้แก่ ชิวหาวิญญาณ ๒
(๘) “ผสนะ
ุ ” คือ หน้าทีถูกต้องโผฏฐัพพะ ได้แก่ กายวิญญาณ ๒
(๙) “สั มปฏิจฉนะ” คือ หน้าทีรับอารมณ์ ได้แก่ สัมปฏิจฉนะ ๒
(๑๐) “สั นตีรณะ” คือ หน้าทีพิจารณาอารมณ์ ได้แก่ สันตีรณะ ๓
(๑๑) “โวฏฐั พพนะ–โวฏฐปนะ” คือ หน้าทีตัดสิ นอารมณ์ ได้แก่ มโนทวาราวัชชนะ ๑
่
่ ทํากรรม ได้แก่ จิต ๕๕ คือ กุศลจิต ๒๑ อกุศล
(๑๒) “ชวนะ” คือ หน้าทีแลนเสพอารมณ์
อันเป็ นชวงที
จิต ๑๒ กริิ ยาจิต ๑๘ คือ เว้นอาวัชชนะทังสอง โลกุตตรผลจิต ๔
่
(๑๓) “ตทาลัมพนะ” คือ หน้าทีรับอารมณ์ต่อจากชวนะกอนตกภวั
งค์ ได้แก่ จิต ๑๑ คือ มหาวิบาก ๘
สันตีรณะ ๓
่ ยวกบในปฏิ
ั
(๑๔) “จติุ” คือ หน้าทีเคลือนจากภพปั จจุบนั ได้แก่ จิต ๑๙ อยางเดี
สนธิ
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ิ ง ๑๔ ขันตอน เพือให้เกดิ ปัญญาแห่ งปฏิจจสมปบาท
หมายเหตุ: ให้พิจารณากระบวนการวิญญาณกจทั
และ
ุ
ไตรลักษณ์ คือ (๑) เห็นการเกิดดับทีแปรผัน และ (๒) ความเสื อมสลายไปแห่ งนามขันธ์ นันคือ
ั ปขันธ์ นันคือ “มหภตรป
“จิต–จิตวิญญาณ” เพือเปรี ยบเทียบกบรู
ู ู ๔” ด้วย (๑) อนิ จจานุปัสส
่ ยง (๒) ทุกขานุปัสสนายถาภูตญาณ คือ ความเป็ นทุกข์ (๓)
นายถาภูตญาณ คือ ความไมเที
่ ่ วตน อันเป็ น “ญาณวิโมกข์ ” ได้
“อนัตตานุปัสสนายถาภูตญาณ คือ ความไมใชตั
่
“อายตนะ ๑๒” ประกอบด้วย (๑) อายตนะภายใน ๖ และ (๒) อายตนะภายนอก ๖ อันเป็ นสมุฏฐานแหงการ
ิ นธ์ ๕ ทีเรี ยกวา่ “อปาทานขั
เกดขั
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ
ุ ” ดังนี
“อายตนะภายใน ๖” หมายถึง ทีเชื อมต่ อให้ เกิดความรู้ แดนต่ อความรู้ ฝ่ายภายใน บาลีเรี ยก “สฬายตนะ–
อัชฌัตติกายตนะ = อินทรี ย์ ๖” ได้แก่
(๑) “จักขุ” คือ จักษุ–ตา
(๒) “โสตะ” คือ หู
(๓) “ฆานะ” คือ จมูก
(๔) “ชิวหา” คือ ลิน
(๕) “กาย” คือ กาย
(๖) “มโน” คือ ใจ
“อายตนะภายนอก ๖” หมายถึง ทีเชื อมต่ อให้ เกิดความรู้ แดนต่ อความรู้ ฝ่ายภายนอก บาลีเรี ยก “พาหิรายตนะ
= อารมณ์ ๖” ได้แก่
(๑) “รปะ
ู ” คือ รู ป สิ งทีเห็น หรื อ วัณณะ คือสี
(๒) “สั ททะ” คือ เสี ยง
(๓) “คันธะ” คือ กลิน
(๔) “รสะ” คือ รส
(๕) “โผฏฐัพพะ” คือ สัมผัสทางกาย สิ งทีถูกต้องกาย
ิ ั สิ งทีใจนึกคิด
(๖) “ธรรม–ธรรมารมณ์ ” คือ อารมณ์ทีเกดกบใจ
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“สั มผัส ๖–ผัสสะ ๖” หมายถึง ความกระทบ ความประจวบกันแห่ ง (๑) “อายตนะภายใน ๖” (๒) “อายตนะ
ภายนอก ๖” และ (๓) “วิญญาณ ๖” ได้แก่
(๑) “จักขสัุ มผัส” คือ ความกระทบทางตา นันคือ “ตา + รู ป + จักขุวิญญาณ”
(๒) “โสตสั มผัส” คือ ความกระทบทางหู นันคือ “หู + เสี ยง + โสตวิญญาณ”
(๓) “ฆานสั มผัส” คือ ความกระทบทางจมูก นันคือ “จมูก + กลิน + ฆานวิญญาณ”
(๔) “ชิวหาสั มผัส” คือ ความกระทบทางลิน นันคือ “ลิน + รส + ชิ วหาวิญญาณ”
(๕) “กายสั มผัส” คือ ความกระทบทางกาย นันคือ “กาย + โผฏฐั พพะ + กายวิญญาณ”
(๖) “มโนสั มผัส” คือ ความกระทบทางใจ นันคือ “ใจ + ธรรมารมณ์ + มโนวิญญาณ”
่ “ผัสสะ ๖” คือ ความประจวบกันแห่ งอายตนะภายใน
“วิญญาณ ๖” หมายถึง ความรู้ แจ้ งอารมณ์ โดยผาน
อายตนะภายนอก และ วิญญาณ ประกอบด้วย (๑) จักขสัุ มผัส–ความกระทบทางตา (๒) โสตสัมผัส–ความ
กระทบทางหู (๓) ฆานสัมผัส–ความกระทบทางจมูก (๔) ชิวหาสัมผัส–ความกระทบทางลิน (๕) กาย
สัมผัส–ความกระทบทางกาย (๖) มโนสัมผัส–ความกระทบทางใจ ได้แก่
(๑) “จักขวิุ ญญาณ” คือ ความรู ้อารมณ์ทางตา นันคือ รู้ รูปด้ วยตา = เห็น
(๒) “โสตวิญญาณ” คือ ความรู ้อารมณ์ทางหู นันคือ รู้ เสี ยงด้ วยหู = ได้ ยิน
(๓) “ฆานวิญญาณ” คือ ความรู ้อารมณ์ทางจมูก นันคือ รู้ กลินด้ วยจมูก = ได้ กลิน
(๔) “ชิวหาวิญญาณ” คือ ความรู ้อารมณ์ทางลิน นันคือ รู้ รสด้ วยลิน = รู้ รส
(๕) “กายวิญญาณ” คือ ความรู ้อารมณ์ทางกาย นันคือ รู้ โผฏฐั พพะด้ วยกาย = รู้ สึกกายสัมผัส
(๖) “มโนวิญญาณ” คือ ความรู ้อารมณ์ทางใจ นันคือ รู้ ธรรมารมณ์ ด้วยใจ = รู้ ความนึกคิด
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“ธาตุ ๑๘” หมายถึง สิ งทีทรงสภาวะของตนอยู่เอง ตามทีเหตุปัจจัยปรุ งแต่ งขึน เป็ นไปตาม ธรรมนิยาม คือ
ิ
กําหนดแห่ งธรรมดา หรื อ กฎธรรมชาติ ไมมี่ ผสู ้ ร้างผูบ้ นั ดาล และมีรูปลักษณะกจอาการเป็
นแบบจําเพาะตัว
ํ
่
่ (ลําดับตามอายตนะ ๑๒ = อินทรี ย์ ๖ กบั อารมณ์ ๖) ได้แก่
อันพึงกาหนดเอาเป็
นหลักได้แตละอยางๆ
[๑] ตา–รปู
(๑) “จักขธาต
ุ ุ” คือ ธาตุคือจักขุปสาท
(๒) “รปธาต
ู
ุ” คือ ธาตุคือรู ปารมณ์
(๓) “จักขวิุ ญญาณธาตุ” คือ ธาตุคือจักขุวญ
ิ ญาณ
[๒] หู–เสี ยง
(๔) “โสตธาตุ” คือ ธาตุคือโสตปสาท
(๕) “สั ททธาตุ” คือ ธาตุคือสัททารมณ์
(๖) “โสตวิญญาณธาตุ” คือ ธาตุคือโสตวิญญาณ
[๓] จมกู–กลิน
(๗) “ฆานธาตุ” คือ ธาตุคือฆานปสาท
(๘) “คันธธาตุ” คือ ธาตุคือคันธารมณ์
(๙) “ฆานวิญญาณธาตุ” คือ ธาตุคือฆานวิญญาณ
[๔] ลิน–รส
(๑๐) “ชิวหาธาตุ” คือ ธาตุคือชิวหาปสาท
(๑๑) “รสธาตุ” คือ ธาตุคือรสารมณ์
(๑๒) “ชิวหาวิญญาณธาตุ” คือ ธาตุคือชิวหาวิญญาณ
[๕] กาย–โผฏฐัพพะ
(๑๓) “กายธาตุ” คือ ธาตุคือกายปสาท
(๑๔) “โผฏฐัพพธาตุ” คือ ธาตุคือโผฏฐัพพารมณ์
(๑๕) “กายวิญญาณธาตุ” คือ ธาตุคือกายวิญญาณ
[๖] ใจ–ธรรมารมณ์
(๑๖) “มโนธาตุ” คือ ธาตุคือมโน
(๑๗) “ธรรมธาตุ” คือ ธาตุคือธรรมารมณ์
(๑๘) “มโนวิญญาณธาตุ” คือ ธาตุคือมโนวิญญาณ
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ี องเป็ นไปตามตน ใน
“อินทรีย์ ๒๒” หมายถึง สิ งทีเป็ นใหญ่ ในการทํากิจของตน ซึงทําให้ธรรมอืนๆ ทีเกยวข้
ิ นๆ ในขณะทีเป็ นไปอยูน่ นั ดังนี
กจนั
หมวดที ๑ คือ อายตนะภายใน ๖ได้ เพือ “อินทรี ยสังวร” คือ สํารวมอินทรี ย์ มีสติระวัง รั กษาใจ มิให้
กิเลสคือความยินดียินร้ ายเข้ าครอบงํา เมือรับรู ้อารมณ์ดว้ ยอินทรี ยท์ งั ๖ มีเห็นรู ปด้วยตา ได้ยนิ เสี ยง
ิ น
ด้วยหู ได้กลินด้วยจมูก ได้รสด้วยลิน ได้รู้สึกสัมผัสด้วยกาย ได้รู้รับเสพธรรมารมณ์ดว้ ยใจ ซึงเกดขึ
พร้อมๆ กนั จนนึกคิดไมทั่ นในอารมณ์นนั ๆ ได้แก่
(๑) จักขนทรี
ุ ย์ (จักขุปสาท)
(๒) โสตินทรี ย์ (โสตปสาท)
(๓) ฆานินทรี ย์ (ฆานปสาท)
(๔) ชิวหินทรี ย์ (ชิวหาปสาท)
(๕) กายินทรี ย์ (กายปสาท)
(๖) มนินทรี ย์ [ใจ ได้แก่ จิต ๘๙]
่
่
หมวดที ๒ คือ ภาวะแห่ งชีวติ ในรปธรรม
เพือพิจารณาเห็นความแตกตางระหวางเพศที
เป็ นหญิงหรื อ
ู
ชายปรากฏในรู ปธรรมทีเป็ นสิ งมีชีวิต ได้แก่
(๗) อิตถินทรี ย์ [อิตถีภาวะ]
(๘) ปริุ สินทรี ย์ [ปุริสภาวะ]
(๙) ชีวิตินทรี ย์ [ชีวิต]
่ ามา
หมวดที ๓ คือ เวทนา ๕ ความรู ้สึกในอารมณ์ เพือพิจารณาความรู ้สึกทีมีต่ออารมณ์ทงั ๖ ทีผานเข้
ิ ตและเจตสิ กตางๆ
่ เพิมเติม ได้แก่
ทางอินทรี ยท์ งั ๖ ทังกายและใจ อันจะทําให้เกดจิ
(๑๐) สขิุ นทรี ย์ [สุ ขเวทนา]
(๑๑) ทกขิ
ุ นทรี ย์ [ทุกขเวทนา]
(๑๒) โสมนัสสินทรี ย์ [โสมนัสสเวทนา]
(๑๓) โทมนัสสินทรี ย์ [โทมนัสสเวทนา]
(๑๔) อเปกขิ
ุ นทรี ย์ [อุเบกขาเวทนา]
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่ า และพละที
หมวดที ๔ คือ อินทรี ย์ ๕–พละ ๕ แห่ งโพธิญาณ เพือพิจารณาถึง อินทรี ยท์ ีแกกล้
่ จนทําให้ถึงพร้อมด้วย “โพชฌงค์ ๗” ทีเป็ นองค์
แข็งแกรง่ ทําให้ธรรมปฏิปักษ์เข้าครอบงําจิตใจไมได้
่
ธรรมแหงความตรั
สรู ้ได้ ได้แก่
(๑๕) สัทธินทรี ย์ [ศรัทธา]
(๑๖) วิริยนิ ทรี ย์ [วิริยะ]
(๑๗) สตินทรี ย์ [สติ]
(๑๘) สมาธินทรี ย์ [สมาธิ]
(๑๙) ปัญญินทรี ย์ [ปั ญญา]
ิ ซึงเป็ น
หมวดที ๕ คือ วิปัสสนาปัญญาญาณ เพือพิจารณาเห็นลําดับความหลุดพ้นจากการดับกเลส
่ ยสัจจ์ทงั ๔ คือ “วิราคะ” อริ ยมรรควิถีแหงมั
่ คคญาณ ซึงเป็ นธรรมทีละเอียดประณี ต
ความจริ งแหงอริ
่
่ ยอม
่
ขันสูง และ “นิโรธ” อริ ยผลวิธีแหงผลญาณ
ซึงเป็ นธรรมทีละเอียดประณี ตขันสูง ธรรมดังกลาวนี
ั
ทําให้กลยาณปุ
ถุชนกลายเป็ นอริ ยบุคคล ได้แก่
่ ป้ ฏิบตั ิดว้ ยมุ่งวาเราจั
่ กรู ้สจั จธรรมทียังมิได้รู้
(๒๐) อนัญญาตัญญัสสามีตินทรี ย์ [อินทรี ยแ์ หงผู
ได้แก่ โสตาปั ตติมคั คญาณ]
่
(๒๑) อัญญินทรี ย์ [อัญญา หรื อปั ญญาอันรู ้ทวั ถึง ได้แก่ ญาณ ๖ ในทามกลาง
คือ โสตาปัตติผล
ญาณ–สกทาคามิมคั คญาณ–สกทาคามิผลญาณ–อนาคามิมคั คญาณ–อนาคมิผลญาณ–
อรหัตตมัคคญาณ]
(๒๒) อัญญาตาวินทรี ย์ [ปั ญญาผูร้ ู ้ทวั ถึงแล้วของพระอรหันต์ ได้แก่ อรหัตตผลญาณ]
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“อริยสั จจ์ ๔” หมายถึง ความจริ งอันประเสริ ฐ ๑ ความจริ งของพระอริ ยะ ๑ ความจริ งทีทําให้ ผ้ เู ข้ าถึง
กลายเป็ นอริ ยะ ๑ เรี ยกสามัญวา่ “ทุกข์ –สมุทัย–นิโรธ–มรรค” ได้แก่
่
่ ขาดแกนสารและความ
(๑) “ทกข์
ุ ” คือ ความทุกข์ สภาพทีทนได้ยาก สภาวะทีบีบคัน ขัดแย้ง บกพรอง
่ ความพึงพอใจแท้จริ ง ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ การประจวบกบสิ
ั งอันไมเป็
่ นทีรัก การ
เทียงแท้ ไมให้
่
่ ่ “อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์ ”
พลัดพรากจากสิ งทีรัก ความปรารถนาไมสมหวั
ง โดยยอวา
(๒) “ทกขสมทั
ุ
ุ ย” คือ เหตุเกิดแห่ งทุกข์ สาเหตุให้ทุกข์เกดิ ได้แก่ ตัณหา ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา
และ วิภวตัณหา
ํ ดอวิชชา สํารอก
(๓) “ทกขนิ
ุ โรธ” คือ ความดับทุกข์ ได้แก่ ภาวะทีตัณหาดับสิ นไป ภาวะทีเข้าถึงเมือกาจั
ตัณหาสิ นแล้ว ไมถู่ กย้อม ไมติ่ ดข้อง หลุดพ้น สงบ ปลอดโปรง่ เป็ นอิสระ คือ “นิพพาน”
(๔) “ทกขนิ
ุ โรธคามินีปฏิปทา” คือ ปฏิปทาทีนําไปสู่ความดับแห่ งทุกข์ ข้อปฏิบตั ิให้ถึงความดับ
่
ทุกข์ “มรรค ๔–มัคคญาณ” ได้แก่ “อริ ยอัฏฐังคิกมรรค” หรื อเรี ยกอีกอยางหนึ
งวา่
“มัชฌิมาปฏิปทา” แปลวา่ “ทางสายกลาง” มรรคมีองค์ ๘ นี สรุ ปลงใน “ไตรสิกขา” คือ “ศีล–
สมาธิ –ปั ญญา”
“กิจในอริยสั จจ์ ๔” หมายถึง หน้ าทีอันจะพึงทําต่ ออริ ยสัจจ์ ๔ แต่ ละอย่ าง ข้อทีจะต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องและ
่
่ [ปโยคะ] จึงจะชือวารู
่ ้อริ ยสัจจ์หรื อเป็ นผูต้ รัสรู ้แล้ว ได้แก่
เสร็ จสิ นในอริ ยสัจจ์ ๔ แตละอยาง
(๑) “ปริญญา” คือ การกําหนดรู้ เป็ น “กิจในทกข์
ุ ” ตามหลักวา่ “ทุกฺข ํ อริ ยสจฺจ ํ ปริ ฺเญยฺย”ํ ทุกข์
ํ
ควรกาหนดรู
้ คือ ควรศึกษาให้รู้จกั ให้เข้าใจชัดตามสภาพทีเป็ นจริ ง ได้แก่ การทําความเข้ าใจ
และกําหนดขอบเขตของปั ญหา
(๒) “ปหานะ” คือ การละ เป็ น “กิจในสมทัุ ย” ตามหลักวา่ “ทุกฺขสมุทโย อริ ยสจฺจ ํ ปหาตพฺพ”ํ สมุทยั
ํ ด ทําให้หมดสิ นไป ได้แก่ การแก้ ไขกําจัดต้ นตอของปั ญหา
ควรละ คือ กาจั
(๓) “สั จฉิกริ ิยา” คือ การทําให้ แจ้ ง เป็ น “กิจในนิโรธ” ตามหลักวา่ “ทุกฺขนิโรโธ อริ ยสจฺจ ํ สจฺฉิ
กาตพฺพ”ํ นิโรธควรทําให้แจ้ง คือ เข้าถึง หรื อบรรลุ ได้แก่ การเข้ าถึงภาวะทีปราศจากปั ญหา
บรรลุจุดหมายทีต้ องการ
(๔) “ภาวนา” คือ การเจริ ญ เป็ น “กิจในมรรค” [มรรค ๔] ตามหลักวา่ “ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา
อริ ยสจฺ จ ํ ภาเวตพฺพ”ํ มรรคควรเจริ ญ คือ ควรฝึ กอบรม ลงมือปฏิบตั ิ กระทําตามวิธีการทีจะ
นําไปสู่ จุดหมาย ได้แก่ การลงมือแก้ ไขปั ญหา
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“ปฏิจจสมปบาท
๑๒” หมายถึง การเกิดขึนพร้ อมแห่ งธรรมทังหลายเพราะอาศัยกัน, ธรรมทีอาศัยกันเกิดขึน
ุ
พร้ อม, การทีสิ งทังหลายอาศัยกันๆ จึ งเกิดมีขึน ดังนี
“อนโลมปฏิ
จจสมปบาท
” = ฝ่ ายสมุทยั
ุ
ุ
(๑) เพราะ อวิชชา เป็ นเหตุปัจจัย ปัจจัยธรรม จึ งมี
(๒) เพราะ อวิชชา เป็ นปัจจัย สังขาร จึงมี
(๓) เพราะ สังขาร เป็ นปั จจัย วิญญาณ จึงมี
(๔) เพราะ วิญญาณ เป็ นปัจจัย นามรปู จึ งมี
(๕) เพราะ นามรู ป เป็ นปั จจัย สฬายตนะ จึงมี
(๖) เพราะ สฬายตนะ เป็ นปั จจัย ผัสสะ จึ งมี
(๗) เพราะ ผัสสะ เป็ นปั จจัย เวทนา จึงมี
(๘) เพราะ เวทนา เป็ นปั จจัย ตัณหา จึงมี
(๙) เพราะ ตัณหา เป็ นปัจจัย อปาทาน
จึงมี
ุ
(๑๐) เพราะ อุปาทาน เป็ นปั จจัย ภพ จึงมี
(๑๑) เพราะ ภพ เป็ นปัจจัย ชาติ จึ งมี
(๑๒) เพราะ ชาติ เป็ นปัจจัย ชรามรณะ จึงมี
ความโศก–ความครํ าครวญ–ทกข์
ุ –โทมนัส–และ–ความคับแค้ นใจ ก็มีพร้ อม
ิ นแหงกองทุ
่
ความเกดขึ
กข์ทงั ปวงนี จึงมีดว้ ยประการฉะนี

บทความที ๑๑๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – สั ญญาบริ สุทธิ แห่ งสั จจวิถีในนิพพาน – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๓๘

“ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
” = ฝ่ ายนิโรธ
ุ
(๑) เพราะ อวิชชา สํารอกดับไปไม่ เหลือ
(๒) เพราะ อวิชชา ดับ สังขาร จึ งดับ
(๓) เพราะ สังขาร ดับ วิญญาณ จึงดับ
(๔) เพราะ วิญญาณ ดับ นามรปู จึงดับ
(๕) เพราะ นามรู ป ดับ สฬายตนะ จึงดับ
(๖) เพราะ สฬายตนะ ดับ ผัสสะ จึ งดับ
(๗) เพราะ ผัสสะ ดับ เวทนา จึ งดับ
(๘) เพราะ เวทนา ดับ ตัณหา จึ งดับ
(๙) เพราะ ตัณหา ดับ อปาทาน
จึ งดับ
ุ
(๑๐) เพราะ อุปาทาน ดับ ภพ จึงดับ
(๑๑) เพราะ ภพ ดับ ชาติ จึงดับ
(๑๒) เพราะ ชาติ ดับ ชรามรณะ จึ งดับ
ความโศก–ความครํ าครวญ–ทกข์
ุ –โทมนัส–และ–ความคับแค้ นใจ ก็ดับ
่
่ ดว้ ยประการฉะนี
ความดับแหงกองทุ
กข์ทงั ปวงนี ยอมมี
่ าองค์ประกอบ
สําหรับ “ปฏิจจสมปปั
จจสมปบาท
” เพียงแตนํ
ุ นนธรรม” ถือเป็ นฝ่ ายสมุทยั คือ “อนโลมปฏิ
ุ
ุ
่ มาจําแนกแจกตามหลักธรรมยอย
่ “ปั จจัยธรรม” สวนเรื
่ อง “กฎแห่ งกรรม” และ “กฎ
ปั จจัยทัง ๑๒ อยาง
กรรมของสัตว์ ” นัน อยูใ่ น “วัฏฏะ ๓–ไตรวัฏฏ์ ” ดังนี
๑. อัทธา ๓ (Periods)
“อัทธา ๓” หมายถึง กาลเวลาทัง ๓ ช่ วง ได้แก่
(๑) “อดีต” = อวิชชา–สังขาร
(๒) “ปัจจบัุ น” = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ตัณหา–อุปาทาน–ภพ
(๓) “อนาคต” = ชาติ–ชรา มรณะ (โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์–โทมนัส–อุปายาส)
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๒. สั งเขป ๔ (Sections)
“สั งเขป ๔” (สังคหะ ๔) หมายถึง ช่ วงองค์ ประกอบปั จจัยสื บเนืองกันด้ วยเหตุและผลเป็ นระยะ ๔ หมวด
หรื อแยกเป็ น ๔ กลุ่ม ได้แก่
(๑) “อดีตเหตุ” = อวิชชา–สังขาร
(๒) “ปัจจบัุ นผล” = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา
(๓) “ปัจจบัุ นเหตุ” = ตัณหา–อุปาทาน–ภพ
(๔) “อนาคตผล” = ชาติ–ชรามรณะ (โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์–โทมนัส–อุปายาส)
๓. สนธิ ๓ (Connections)
“สนธิ ๓” หมายถึง ขัวต่ อ ระหว่ างสังเขป หรื อช่ วงทัง ๔ ได้แก่
่ “อดีตเหตุ” กบั “ปัจจบัุ นผล”
(๑) ระหวาง
่ “ปัจจบัุ นผล” กบั “ปัจจบัุ นเหตุ”
(๒) ระหวาง
่ “ปัจจบัุ นเหตุ” กบั “อนาคตผล”
(๓) ระหวาง
๔. วัฏฏะ ๓ (Cycles)
“วัฏฏะ ๓” (ไตรวัฏฏ์) หมายถึง การวน วงเวียน องค์ ประกอบปั จจัยใหญ่ ทีหมุนเวียนต่ อเนืองกันของ “ภว
จักร” หรื อ “สังสารจักร” ดังนี
ิ ได้แก่ อวิชชา–ตัณหา–และ–อุปาทาน
(๑) “กิเลสวัฏฏ์ ” คือ วงจรกเลส
(๒) “กรรมวัฏฏ์ ” คือ วงจรกรรม ได้แก่ สังขาร–และ–กรรมภพ (อภิสงั ขาร ๓ หรื อ เจตนา)
(๓) “วิปากวัฏฏ์ ” คือ วงจรวิบาก ได้แก่ วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ– ผัสสะ–เวทนา ซึงแสดงออกใน
รู ปปรากฏทีเรี ยกวา่ “อุปปั ตติภพ” คือ ภพทีอุบตั ิขึน ชาติ–ชรามรณะ–ความโศก–ความครําครวญ–
ทุกข์–โทมนัส–และ–ความคับแค้นใจ
๕. อาการ ๒๐ (Modes)
“อาการ ๒๐” หมายถึง องค์ ประกอบแต่ ละอย่ าง อันเป็ นดุจกําของล้ อ จําแนกตามส่ วนเหตุ (Causes) และส่ วน
ผล (Effects) ได้แก่
(๑) “อดีตเหตุ ๕” = อวิชชา–สังขาร–ตัณหา–อปาทาน
–ภพ
ุ
(๒) “ปัจจบัุ นผล ๕” = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา
(๓) “ปัจจบัุ นเหตุ ๕” = อวิชชา–สังขาร–ตัณหา–อปาทาน
–ภพ
ุ
(๔) “อนาคตผล ๕” = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา
่
หมายเหตุ: “อาการ ๒๐” คือ หัวข้อทีกระจายให้เต็มในทุกชวงของ
“สังเขป ๔”
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๖. มลู ๒ (Roots)
“มลู ๒” หมายถึง กิเลสทีเป็ นตัวมูลเหตุ ซึ งกําหนดเป็ นจุดเริ มต้ นในวงจรแต่ ละช่ วง ได้แก่
่ ต สงผลถึ
่
่ จจุบนั
(๑) “อวิชชา” เป็ นจุดเริ มต้นในชวงอดี
งเวทนาในชวงปั
่ จจุบนั สงผลถึ
่
่
(๒) “ตัณหา” เป็ นจุดเริ มต้นในชวงปั
งชรามรณะในชวงอนาคต
่ ให้พิจารณาในเรื อง “กฎแห่ งกรรม–กัมมัสสกตาปัญญา” ตามบทสวดมนต์ ดังนี
ในอันดับตอไป
กฎแห่ งกรรม (The Law of Volitional Actions)
กฎข้อที ๑ กัมมัสสะโกมมะหิ (เรามีกรรมเป็ นของๆ ตน)
กฎข้อที ๒ กัมมะทายาโท (เราเป็ นผูร้ ับผลของกรรม)
ํ ด)
กฎข้อที ๓ กัมมะโยนิ (เรามีกรรมเป็ นกาเนิ
่ นธุ์)
กฎข้อที ๔ กัมมะพันธุ (เรามีกรรมเป็ นเผาพั
กฎข้อที ๕ กัมมะปะฏิสะระโณ (เรามีกรรมเป็ นทีพึงอาศัย)
กฎข้อที ๖ ยัง กัมมัง กะริ สสามิ (เราจักทํากรรมอันใดไว้)
็ )
กัลละยาณัง วา ปาปะกัง วา (ดีหรื อชัวกตาม
ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ (เราจักเป็ นผูร้ ับผลของกรรมนันๆ)

นอกจากนี ยังหลักธรรม “ปัจจัย ๒๔” ทีมีลกั ษณะกระบวนการคิดคล้ายคลึงกบั “ปฏิจจสมปบาท
๑๒” ซึง
ุ
่ ดังนี
เป็ นการอธิบายลักษณะความสัมพันธ์ของปัจจัยตางๆ
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“ปัจจัย ๒๔” [อยูใ่ นบทสวดพระอภิธรรม –ข้อนีมีประโยชน์สาํ หรับนักวิจยั ในการอภิปรายผลการ วิจยั
่ ทธปัญญา] หมายถึง
เพราะเป็ นการแยกความสัมพันธ์ออกเป็ น ๒๔ ประการ และเป็ น “มหาปัฏฐาน” แหงพุ
ลักษณะหรื ออาการแห่ งความสัมพันธ์ ระหว่ างสิ งทังหลาย ทีสิ งหนึงหรื อสภาวธรรมอย่ างหนึง เป็ น
องค์ ประกอบทีช่ วยเอือ เกือหนุน คําจุน เป็ นเหตุ หรื อเป็ นเงือนไข ให้ สิงอืน หรื อสภาวธรรมอย่ างอืน เกิดขึน
่ นผลแหงอกุ
่ ศลวิบากทีตามมา คือ “โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
คงอยู่ หรื อเป็ นไปอย่ างใดอย่ างหนึง และยอมเห็
ุ –
่ ั ได้แก่
โทมนัส–อุปายาส” เชนกน
(๑) “เหตปัุ จจัย” คือ ปั จจัยโดยเป็ นเหตุ
(๒) “อารัมมณปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยเป็ นอารมณ์
(๓) “อธิปติปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยเป็ นเจ้าใหญ่
่ องไมมี่ ช่องระหวาง
่
(๔) “อนันตรปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยเป็ นภาวะตอเนื
่ องทันที
(๕) “สมนันตรปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยเป็ นภาวะตอเนื
ิ ่ ั
(๖) “สหชาตปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยเกดรวมกน
ั
ั
(๗) “อัญญมัญญปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยอาศัยซึงกนและกน
(๘) “นิสสยปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยเป็ นทีอาศัย
(๙) “อปนิ
ุ สสยปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยเป็ นเครื องหนุนหรื อกระตุน้ เร้า
ิ ่
(๑๐) “ปเรชาตปั
จจัย” คือ ปัจจัยโดยเกดกอน
ุ
ิ หลัง
(๑๑) “ปัจฉาชาตปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเกดที
่
(๑๒) “อาเสวนปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยการซําบอยหรื
อทําให้ชิน
(๑๓) “กรรมปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นกรรมคือเจตจํานง
(๑๔) “วิปากปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นวิบาก
่ ยง
(๑๕) “อาหารปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นอาหาร หรื อเป็ นเครื องหลอเลี
(๑๖) “อินทรียปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นเจ้าการ
(๑๗) “ฌานปัจจัย” คือ ปั จจัยโดยภาวะจิตทีเป็ นฌาน
(๑๘) “มรรคปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยเป็ นมรรค
(๑๙) “สั มปยตตปั
ุ จจัย” คือ ปัจจัยโดยประกอบกนั
่
ั
(๒๐) “วิปปยตตปั
ุ จจัย” คือ ปัจจัยโดยแยกตางหากกน
(๒๑) “อัตถิปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยต้องมีอยู่
(๒๒) “นัตถิปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยต้องไมมี่ อยู่
(๒๓) “วิคตปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยต้องปราศไป
่
(๒๔) “อวิคตปัจจัย” คือ ปัจจัยโดยต้องไมปราศไป
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่ ่
็ ในขันตอนการปฏิบตั ิธรรมในพระพุทธศาสนานัน ให้พิจารณาถึง “ธรรม ๒” ได้แก่ (๑)
แตอยางไรกตาม
่
“สมณธรรม” คือ ธรรมทําให้ปลีกออกจากกามคุณ ธรรมแหงการประพฤติ
พรหมจรรย์ และ (๒) “สมธรรม”
่
คือ ธรรมสงบ และเป็ น “ธรรมประณีต” ขันสู งสุ ดกวาธรรมอื
นทังปวง ได้แก่ “ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ
๑๘–กุศลธรรม–อกุศลธรรม–อัพยากตธรรม–กามาวจรธรรม–รู ปาวจรธรรม–อรู ปาวจรธรรม–โลกุตรธรรม”
่
ิ
ดังกลาวมาแล้
วข้างต้น ซึงธรรมทัง ๒ รวมกนัแล้ว เรี ยกวา่ “โวทานธรรม” [สั ลเลขธรรม–ธรรมขัดเกลากเลส
่
่
ทังหลาย] หมายถึง ธรรมทีทําให้บริ สุทธิ ผองแผ้
ว ความบริ สุทธิ ความผองแผ้
ว การชําระล้าง การทําให้
สะอาด ธรรมทีอยูใ่ น “วิเสสภาค” คือในฝ่ ายข้างวิเศษ ได้แก่ ธรรมจําพวกทีทําให้เจริ ญงอกงามดียงิ ขึนไปจน
ปลอดพ้นจากประดาสิ งมัวหมองบริ สุทธิบริ บูรณ์ เชน่ โยนิโสมนสิ การ–กุศลมูล–สมถะและวิปัสสนา ตลอด
่
่
๑๐”
ถึง นิ พพาน โดยรวมแล้ว ปั จจัยแหงความบริ
สุทธิ แหงโวทานธรรมทั
งหลาย นันคือ “กศลกรรมบถ
ุ
นันเอง นอกจากนี ผูป้ ฏิบตั ิธรรมยังควรพิจารณาถึงองค์ประกอบสําคัญของภาวนาธรรม ๒ ประการ ได้แก่
(๑) ฝ่ ายสมถะ–สมถภาวนา คือ “ปัญญาในสมาธิ” ได้แก่ ญาณในธรรมอุปการะแก่ สมาธิ ๘ [สติปัฏฐาน ๔]–
รู ปฌาน ๔ [วิชชา ๓]–อรู ปฌาน ๔ กบั (๒) ฝ่ ายวิปัสสนา–วิปัสสนากัมมัฏฐาน คือ “ปัญญาในวิปัสสนา”
ได้แก่ มหาวิปัสสนา ๑๘ [อนุปัสสนา ๗]–ญาณ ๑๖ [โสฬสญาณ]–วิปัสสนาญาณ ๑๐ [วิปัสสนาญาณ ๙ เรี ยก
อีกอย่างวา่ วุฏฐานคามินีปฏิ ปทา]–โลกตตรธรรม
๙ [อริ ยมรรค ๔–อริ ยผล ๔ –(คันด้วย ปั จจเวกขณญาณ มี
ุ
ี
่
อาการ ๑๙ คือ โลกยญาณ
–อาสวักขยญาณ มีอาการ ๖๔ คือ โลกุตตรญาณ)–นิพพาน ๑] อันดับตอไปนี
ให้
พิจารณาถึงนิ ยามของ คําวา่ “สมธรรม” [ธรรม ๓๗ ประการ = เพือให้มี] ซึ งในความเป็ นจริ ง กคื็ อ การลบ
่ โอ้อวดตน ไมยอมแพ้
่
ความทรงจําในธรรมเป็ นการแขงดี
จะเอาชนะให้ได้ เรี ยกวา่ “ปัจจนิกธรรม” คือ “การ
่ มี] อันเป็ นธรรมทีปฏิปักษ์ต่อ “สมณธรรม–สมธรรม” นันเอง อนึง ธรรมทัง
สงบปั จจนิ กธรรม” [เพือไมให้
่ เกดและดั
ิ
๒ ฝ่ ายนี ยอมมี
บอยูใ่ น “สั ญญา” [ฐานข้อมูลความทรงจํา] ดังนี
[๗๒๕] คําวา่ “สมธรรม” [ธรรมสงบ] ความวา่:
ฝ่ ายสมถพละ [ปั ญญาในสมาธิ]
[๑] ในอันดับ ข้ อ ๑–๗ คือ ญาณในธรรมอปการะแก่
สมาธิ ๘
ุ
่
(๑) เพราะทานละ
“กามฉั นทะ” ได้แล้ว “เนกขัมมะ” จึงเป็ น “สมณธรรม”
่
(๒) เพราะทานละ
“พยาบาท” ได้แล้ว “อัพยาบาท” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๓) เมือทานละ
“ถีนมิทธะ” ได้แล้ว “อาโลกสัญญา” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๔) เพราะทานละ
“อุทธัจจะ” ได้แล้ว “อวิกเขปะ” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๕) เพราะทานละ
“วิจิกิจฉา”ได้แล้ว “ธรรมววัตถาน” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๖) เพราะทานละ
“อวิชชา” ได้แล้ว “ฌาน” [ญาณ] จึงเป็ นสมธรรม
่
(๗) เพราะทานละ
“อรติ” ได้แล้ว “ปราโมทย์ ” จึงเป็ นสมธรรม
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[๒] ในอันดับ ข้ อ ๘–๑๑ คือ รปฌาน
๔
ู
่
ั ] จึงเป็ นสมธรรม
(๘) เพราะทานละ
“นิวรณ์ ” ได้แล้ว “ปฐมฌาน” [วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
่
ั ] จึงเป็ นสมธรรม
(๙) เพราะทานละ
“วิตก–วิจาร” ได้แล้ว “ทติุ ยฌาน” [ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
่
ั ] จึงเป็ นสมธรรม
(๑๐) เพราะทานละ
“ปี ติ” ได้แล้ว “ตติยฌาน” [สุ ข–เอกคคตา
่
ั
(๑๑) เพราะทานละ
“สุข” ได้แล้ว “จตตถฌาน
” [อุเบกขา–เอกคคตา
= จิตประภัสสร] จึงเป็ นสมธรรม
ุ
[๓] ในอันดับ ข้ อ ๑๒–๑๕ คือ อรปฌาน
๔
ู
่
(๑๒) เพราะทานละ
“รู ปสัญญา–ปฏิฆสัญญา–นานัตตสัญญา” ได้แล้ว “อากาสานัญจายตนสมาบัติ” จึง
เป็ นสมธรรม
่
(๑๓) เพราะทานละ
“อากาสานัญจายตนสัญญา” ได้แล้ว “วิญญาณัญจายตนสมาบัติ” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๑๔) เพราะทานละ
“วิญญาณั ญจายตนสัญญา” ได้แล้ว “อากิญจัญญายตนสมาบัติ” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๑๕) เพราะทานละ
“อากิญจัญญายตนสัญญา” ได้แล้ว “เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ” จึงเป็ นสมธรรม
ฝ่ ายวิปัสสนาพละ [ปั ญญาในวิปัสสนา]
[๔] ในอันดับ ข้ อ ๑๖–๓๓ คือ มหาวิปัสสนา ๑๘
่
(๑๖) เพราะทานละ
“นิจจสัญญา” ได้แล้ว “อนิจจานปัุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๑๗) เพราะทานละ
“สุขสัญญา” ได้แล้ว “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๑๘) เพราะทานละ
“อัตตสัญญา” ได้แล้ว “อนัตตานปัุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๑๙) เพราะทานละ
“นันทิสัญญา” [ความเพลิดเพลิน] ได้แล้ว “นิพพิทานปัุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๒๐) เพราะทานละ
“ราคสัญญา” ได้แล้ว “วิราคานปัุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๒๑) เพราะทานละ
“สมุทยสัญญา” ได้แล้ว “นิโรธานปัุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๒๒) เพราะทานละ
“อาทานสัญญา” [ความสําคัญโดยความถือมัน] ได้แล้ว “ปฏินิสสัคคานปัุ สสนา” จึง
เป็ นสมธรรม
่
่ นกอน
้ ] ได้แล้ว “ขยานปัุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
(๒๓) เพราะทานละ
“ฆนสัญญา” [สําคัญวาเป็
่
(๒๔) เพราะทานละ
“อายูหนา” [การประมวลมา] ได้แล้ว “วยานปัุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
่
่ งยืน] ได้แล้ว “วิปริ ณามานปัุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
(๒๕) เพราะทานละ
“ธุวสัญญา” [สําคัญวายั
่
(๒๖) เพราะทานละ
“นิมิตตสัญญา” ได้แล้ว “อนิมิตตานปัุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
่
่ ิ ] ได้แล้ว “อัปปณิหิตานปัุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
(๒๗) เพราะทานละ
“ปณิ ธิสัญญา” [การตังมันแหงกเลส
่
(๒๘) เพราะทานละ
“อภินิเวส” [ยึดมัน–อัตตาภินิเวส] ได้แล้ว “สญญตานปั
ุ
ุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
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่
่ นสาระ] ได้แล้ว “อธิปัญญาธรรม
(๒๙) เพราะทานละ
“สาราทานาภินิเวสะ” [ยึดมันด้วยยึดถือวาเป็
วิปัสสนา” จึงเป็ นสมธรรม [การเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิง]
่
(๓๐) เพราะทานละ
“สัมโมหาภินิเวส” [ยึดมันด้วยความลุ่มหลง] ได้แล้ว “ยถาภตญาณทั
สนะ” จึงเป็ น
ู
สมธรรม
่
(๓๑) เพราะทานละ
“อาลยาภินิเวส” [ยึดมันในอาลัย] ได้แล้ว “อาทีนวานปัุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๓๒) เพราะทานละ
“อัปปฏิสังขา” [ไมพิ่ จารณา] ได้แล้ว “ปฏิสังขานปัุ สสนา” จึงเป็ นสมธรรม
่
ิ ] ได้แล้ว “วิวัฏฏนานปัุ สสนา” จึง
(๓๓) เพราะทานละ
“สังโยคาภินิเวสะ” [ยึดมันในการประกอบกเลส
เป็ นสมธรรม
[๕] ในอันดับ ข้ อ ๑๒–๑๕ คือ อริยมรรค ๔
่
(๓๔) เพราะทานละ
“กิเลสอันตังอยู่ในฐานเดียวกับทิฏฐิ ” ได้แล้ว “โสดาปัตติมรรค” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๓๕) เพราะทานละ
“กิเลสอย่ างหยาบ” ได้แล้ว “สกทาคามิมรรค” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๓๖) เพราะทานละ
“กิเลสอย่ างละเอียด” ได้แล้ว “อนาคามิมรรค” จึงเป็ นสมธรรม
่
(๓๗) เพราะทานละ
“กิเลสทังปวง” ได้เด็ดขาดแล้ว “อรหัตตมรรค” จึงเป็ นสมธรรม
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๒ - หน้าที 802 FILE 69)
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ี ั “มหาวิปัสสนา ๑๘”
หมายเหตุ: ให้พิจารณารายละเอียดเพิมเติมเกยวกบ
มหาวิปัสสนา ๑๘
(๑) “อนิจจานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไม่ เทียง เพราะดับ นิจจสัญญา
(๒) “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความทกข์
ุ เพราะดับ สุขสัญญา
(๓) “อนัตตานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไม่ ใช่ ตัวตน เพราะดับ อัตตสัญญา
(๔) “นิพพิทานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความเบือหน่ าย เพราะดับ นันทิสัญญา
(๕) “วิราคานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความคลายกําหนัด เพราะดับ ราคสัญญา
(๖) “นิโรธานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความดับ เพราะดับ สมุทยสัญญา
(๗) “ปฏินิสสั คคานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความสละคืน เพราะดับ อาทานสัญญา
(๘) “ขยานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความสินไป เพราะดับ ฆนสัญญา
(๙) “วยานปัุ สสนา” คือ การเห็นความเสือมไป เพราะดับ อายูหนา
(๑๐) “วิปริณามานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความแปรปรวน เพราะดับ ธุวสัญญา
(๑๑) “อนิมิตตานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไม่ มีเครื องหมาย เพราะดับ นิมิตตสัญญา
(๑๒) “อัปปณิหิตานปัุ สสนา” คือ การเห็นธรรมไม่ มีทตัี ง เพราะดับ ปณิ ธิสัญญา
(๑๓) “สญญตานปั
ุ
ุ สสนา” คือ การพิจารณาเป็ นความว่ างเปล่ า เพราะดับ อภินิเวส
(๑๔) “อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา” คือ การพิจารณาเห็นธรรมด้ วยปัญญาอันยิง เพราะดับ สาราทานาภินิเวสะ
(๑๕) “ยถาภตญาณทั
สนะ” คือ ความร้ ูความเห็นตามความเป็ นจริ ง เพราะดับ สัมโมหาภินิเวส
ู
(๑๖) “อาทีนวานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นโทษ เพราะดับ อาลยาภินิเวส
(๑๗) “ปฎิสังขานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาหาทาง เพราะดับ อัปปฏิสังขา
(๑๘) “วิวฏั ฏนานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาการเห็นอบายที
จะหลีกไป เพราะดับ สังโยคาภินิเวสะ
ุ
็ ่ องด้วย (๑) “อริ ยผล ๔” [โสดาปั ตติผล–สกทาคามิผล–อนาคามิผล–อรหัตผล] (๒)
นอกจากนี กจะตอเนื
“ปัจจเวกขณญาณ” มีอาการ ๑๙ หรื อ ญาณทัสสนะอันปริ วฏั ฏ์ ๓ มีอาการ ๑๒ [กิจในอริยสั จจ์ ๔: ปริ ญญา–
ิ ทุกข์–สมุทยั –นิโรธ–มรรค อันสัมปยุตต์ดว้ ย ญาณ ๓: สัจจญาณ–กจจ
ิ
ปหานะ–สัจฉิ กิริ ยา–ภาวนา หรื อกจใน
ญาณ–กตญาณ] (๓) “อาสวักขยญาณ” มีอาการ ๖๔ [อินทรี ย ์ ๓ (ข้อ ๕ ในอินทรี ย ์ ๒๒) อันสัมปยุตต์ ใน
อริ ยมรรค ๔ (มีอาการ ๓๒) กบั อริ ยผล ๔ (มีอาการ ๓๒) ทีสหรคตด้วย อินทรี ย ์ ๘ รวมเป็ น อาการ ๖๔] ดัง
่
รายละเอียดตอไปนี
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(๑) อริยมรรค ๔ หรื อ “มัคคญาณ” คือ ญาณในอริ ยมรรค นันคือ ความหยังรู ้ทีให้สาํ เร็ จ “ภาวะอริ ยบคคล
ุ ”
่ น ซึงทําให้เห็น “อริ ยสัจจ์ ๔” ทังหมด = “โลกตตรมรรค
แตละขั
[มรรค ๔–มัคสมังคี–มัคคญาณแหง่
ุ
มรรค ๘]” ได้แก่ โสดาปั ตติมรรค–สกทาคามิมรรค–อนาคามิมรรค–อรหั ตตมรรค = โลกุตตรญาณ
(๒) อริยผล ๔ หรื อ “ผลญาณ” คือ ญาณในอริ ยผล นันคือ ความหยังรู ้ทีเป็ นผลสําเร็ จของพระอริ ยบุคคลชัน
่
นันๆ = “โลกตตรผล
[ผล ๔–ผลสมังคี–ผลญาณแหงมรรค
๘]” ได้แก่ โสดาปั ตติผล–สกทาคามิผล–
ุ
อนาคามิผล–อรหั ตตผล = โลกุตตรญาณ
ี
(๓) “ปัจจเวกขณญาณ” [โลกยญาณ
] คือ ญาณหยังร้ ูด้วยการพิจารณาทบทวน ทีเรี ยกวา่ “ญาณทัสสนะมี
ปริ วัฏฏ์ ๓ มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒” หรื อ มีอาการ ๑๙ ประการ นันคือ (๑) สํารวจรู้ มรรค (๒) สํารวจรู้ ผล
่่
(๓) สํารวจรู้ กิเลสทีละแล้ ว (๔) สํารวจรู้ กิเลสทีเหลืออยู่ และ (๕) สํารวจรู้ นิพพาน เว้นแตวาพระอรหั
นต์
ิ ยังเหลืออยู่ ซึงสุ ดท้ายทําให้เกิด “อาสวักขยญาณ” [โลกุตตรญาณ] = “ปัญญา
ไมมี่ การพิจารณากเลสที
่ นทรี ย ์ ดังรายละเอียดข้างลางนี
่
ตรั สร้ ู” [สัมโพธะ–สัมโพธิญาณ–นิพพาน ๒] อันมีอาการ ๖๔ แหงอิ
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
่ นของ มรรค ๔–ผล ๔
อาสวักขยญาณ [มีอาการ ๖๔] ได้แก่ อินทรี ย์ ๓ และ อินทรี ย์ ๘ ประการ ในแตละขั
(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
่ น
บริ วาร (๓) “สตินทรีย์” มีความตังมันเป็ นบริ วาร (๔) “สมาธินทรีย์” มีความไมฟุ้่ งซานเป็
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
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(๔) การตรัสรู้–สั มโพธะ คือ อาสวักขยญาณ ฉะนัน “มรรค ๔” = “อาสวักขยญาณ มีอาการ ๓๒” กบั “ผล
๔” = “อาสวักขยญาณ มีอาการ ๓๒” รวมจํานวนอินทรี ยท์ งั หมดเป็ น “มีอาการ ๖๔” = โลกุตตรญาณ

(๑) สํ ารวจมรรค
(๒) สํ ารวจผล
(๓) กิเลสละแล้ว
(๔) กิเลสเหลืออย่ ู
(๕) นิพพาน

(๑) โสดาบัน–ผ้ บู รรลโสดาปั
ตติผลแล้ ว
ุ
โสดาปั ตติมรรค–สมุจเฉทนิโรธ = อนัญญาตัญญัสสามีตินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘]
โสดาปั ตติผล–ปฏิปัสสัทธินิโรธ = อัญญินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘]
ิ ตังอยูร่ ่ วมกนกบทิ
ั ั ฏฐิ [สักกายทิฏฐิ–วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–ทิฏฐานุสัย–วิจิกิจฉานุสัย]
กเลสที
ิ
ิ
ิ งหลาย
กเลสหยาบๆ
–กเลสละเอี
ยด–กเลสทั
ผ้ ถู งึ กระแส [ยังไมถึ่ งนิพพาน]

(๒) สกทาคามี–ผ้ บู รรลสก
ุ ทาคามิผลแล้ 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 [ยังไมถึ่ งนิพพาน]
(๓) อนาคามี–ผ้ บู รรลอนาคามิ
ผลแล้ 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 [ยังไมถึ่ งนิพพาน]
(๔) 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]
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“นิพพาน ๒” หมายถึง สภาพทีดับกิเลสและกองทุกข์ แล้ ว–ภาวะทีเป็ นสุขสูงสุด เพราะไร้ กิเลสไร้
ทุกข์ เป็ นอิสรภาพสมบูรณ์ ได้แก่ = โลกุตตรญาณ
ิ ยังมีเบญจขันธ์เหลือ นันคือ
(๑) “สอปาทิ
ุ เสสนิพพาน” หมายถึง นิพพานยังมีอปาทิ
ุ เหลือ 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 นิพพานไม่ มีอปาทิ
ุ เหลือ โดยดับกเลส
่ ้
คือ “ขันธปรินิพพาน” ซึงเป็ นนิพพานของพระอรหันต์ผรู ้ ะงับการเสวยอารมณ์ทงั ปวงแล้ว ทานผู
บรรลุอธิคมธรรมนี เรี ยกวา่ “อนปาทิ
ุ เสสบคคล
ุ = พระอเสขะ”
ในอีกนัยหนึงนัน ให้ทาํ ความเข้าใจถึง “ปัญญา ๒” ในการเจริ ญภาวนากรรมฐาน ดังนี (๑) “ปัญญาในสมาธิ”
คือ รู ปฌาน ๔ ทีเป็ นสมุฏฐานให้เกดิ วิ ชชา ๓ กบั (๒) “ปั ญญาในวิปัสสนา” คือ มหาวิ ปัสสนา ๑๘–ญาณ
๑๖–วิปัสสนาญาณ ๑๐–มรรค ๔–ผล ๔–ปั จจเวกขณญาณ–อาสวักขยญาณ–นิพพาน ๒ ดังนี
(๑) “ปพเพนิ
วาสานุสติญาณ” (ข้อ ๑ ในวิชชา ๓: ญาณทัสสนะ–ความรู ้แจ้ง–ความรู ้วิเศษ) คือ ปัญญาร้ ู
ุ
เห็นเรื องในอดีตด้ วยการระลึกชาติได้ –ญาณเป็ นเหตระลึ
ี ยอย่ ใู นก่อนได้ ซึงเป็ น
ุ กขันธ์ ทอาศั
ิ ญญาในวิปัสสนา นันคือ “นามรปปริ
สมุฏฐานให้เกดปั
ู จเฉทญาณ” (ข้อ ๑ ในญาณ ๑๖ เรี ยกอีก
่ ่ นามรู ปปริ คคหญาณ หรื อ สังขารปริ จเฉทญาณ) หมายถึง ญาณกําหนดจําแนกรู้ นามและ
อยางวา
รู ป คือ รู้ ว่าสิ งทังหลายมีแต่ รูปธรรมและนามธรรม และกําหนดแยกได้ ว่า อะไรเป็ นรู ปธรรม
อะไรเป็ นนามธรรม หรื ออีกนัยหนึง ญาณกําหนดแยกนามรู ป ญาณหยังรู้ ว่าสิ งทังหลายเป็ นแต่
เพียงนามและรู ป และกําหนดจําแนกได้ ว่าสิ งใดเป็ นรู ป สิ งใดเป็ นนาม อีกประการหนึง องค์
่ จะสัมปยุตต์ดว้ ย “ทิฏฐิวสิ ุ ทธิ” (ข้อ ๓ ในวิสุทธิ ๗) หมายถึง ความหมด
ความรู ้ในญาณดังกลาวนี
่
จดแห่ งทิฏฐิ คือ ความรู ้เข้าใจมองเห็นนามรู ปตามสภาวะทีเป็ นจริ ง เป็ นเหตุขมความเข้
าใจผิดวา่
่
่
ํ
เป็ นสัตว์บุคคลเสี ยได้ เริ มดํารงในภูมิแหงความไมหลงผิ
ด จัดเป็ นขันกาหนดทุ
กขสัจจ์
(๒) “จตปปาตญาณ
” (ข้อ ๒ ในวิชชา ๓: ญาณทัสสนะ–ความรู ้แจ้ง–ความรู ้วิเศษ) หมายถึง ปัญญาร้ ู
ุ ู
เห็นการเวียนว่ ายตายเกิดของสัตว์ ทงหลาย–ญาณกํ
ั
าหนดร้ ูจติุ และอบัุ ติแห่ งสัตว์ ทงหลาย
ั
อัน
ิ ญญาในวิปัสสนา นันคือ “ปัจจยปริคคหญาณ” (ข้อ ๒
เป็ นไปตามกรรม ซึงเป็ นสมุฏฐานให้เกดปั
่ ่ นามรู ปปั จจัยปริ คคหญาณ–ปริ คคหญาณ–กังขาวิตรณญาณ–ธัมมัฏ
ในญาณ ๑๖ เรี ยกอีกอยางวา
ฐิ ติญาณ) หมายถึง ญาณกําหนดร้ ูปัจจัยของนามและรปู คือ รู ้วา่รู ปธรรมและนามธรรมทังหลาย
ิ
เกดจากเหตุ
ปัจจัย และเป็ นปั จจัยแก่กนั อาศัยกนั โดยรู ้ตามแนวปฏิจจสมุปบาท กดี็ ตามแนวกฎ
่
็ ตามแนววัฏฏะ ๓ กดี็ เป็ นต้น หรื ออีกนัยหนึง ญาณกาหนดจั
ํ
่
แหงกรรมกดี
บปัจจัยแหงนามรู
ป
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ํ
่
ญาณหยังรู ้ทีกาหนดจั
บได้ซึงปัจจัยแหงนามและรู
ปโดยอาการทีเป็ นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาท
่
ั สสกตา] อีกประการหนึง
หลักปฏิจจสมุปปั นนธรรม กฎแหงกรรม
หรื อ กฎกรรมของสัตว์ [กมมั
่ “กังขาวิตรณวิสุ ทธิ” (ข้อ ๔ ในวิสุทธิ ๗) หมายถึง ความหมดจด
องค์ความรู ้ในญาณดังกลาวนี
ํ
แห่ งญาณเป็ นเหตขุ้ ามพ้นความสงสัย ความบริ สุ ทธิขันทีทําให้ กาํ จัดความสงสัยได้ คือ กาหนดรู
้
่
ปั จจัยแหงนามรู
ปได้แล้วจึงสิ นสงสัยในกาลทัง ๓ ข้อนีตรงกบั “ธรรมฐิ ติญาณ [ธัมมัฏฐิติญาณ]–
ํ
ยถาภูตญาณ–สัมมาทัสสนะ” จัดเป็ นขันกาหนดสมุ
ทยั สัจจ์ [ถ้าไมมี่ ญาณในข้อนี บุคคลนัน ไม่
่
สามารถบรรลุถึง วุฏฐานคามินีปฏิปทา (กระบวนการทุบขันธ์ ๕) ได้ ๑ ไมสามารถบรรลุ
ถึง อาส
่
วักขยญาณ–สัมโพธะ (ความตรัสรู ้) ได้ ๑ ไมสามารถบรรลุ
ถึง นิพพาน ได้ ๑]

่
่ ได้แก่ (๑) วิปัสสนาญาณ ๑๐
ตอจากนั
น จะประกอบด้วย “ญาณในวิปัสสนา” ประกอบด้วยญาณ ๘ อยาง
(๒) มหาวิปัสสนา ๑๘ (๓) โคตรภูญาณ (๔) มัคคญาณ (๕) ผลญาณ (๖) ปั จจเวกขณญาณ (๗) อาสวักขย
่
ญาณ และ (๘) นิพพาน ดังรายละเอียดตอไปนี
(๑) “วิปัสสนาญาณ ๑๐”
(๑) “สั มมสนญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ดว้ ยพิจารณานามรู ปโดยไตรลักษณ์
ิ
่
(๒) “อทยั
บแหงนามรู
ป
ุ พพยานปัุ สสนาญาณ–อทยั
ุ พพยญาณ” คือ ญาณตามเห็นความเกดและความดั
่ นมา
(๓) “ภังคานปัุ สสนาญาณ–ภังคญาณ” คือ ญาณตามเห็นจําเพาะความดับเดนขึ
่ ว
(๔) “ภยตปัู ฏฐานญาณ–ภยญาณ” คือ ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็ นของนากลั
(๕) “อาทีนวานปัุ สสนาญาณ–อาทีนวญาณ” คือ ญาณคํานึงเห็นโทษ
่
(๖) “นิพพิทานปัุ สสนาญาณ–นิพพิทาญาณ” คือ ญาณคํานึงเห็นด้วยความหนาย
่ นไปเสี ย
(๗) “มญจิ
ุ ตุกัมยตาญาณ” คือ ญาณหยังรู ้อนั ให้ใครจะพ้
(๘) “ปฏิสังขานปัุ สสนาญาณ–ปฏิสังขาญาณ” คือ ญาณอันพิจารณาทบทวนเพือจะหาทาง
่ งขาร
(๙) “สั งขารเปกขาญาณ
” คือ ญาณอันเป็ นไปโดยความเป็ นกลางตอสั
ุ
่
(๑๐) “สั จจานโลมิ
” คือ ญาณเป็ นไปโดยควรแกการหยั
งรู ้อริ ยสัจจ์
ุ กญาณ–อนโลมญาณ
ุ
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(๒) “มหาวิปัสสนา ๑๘”
่ ยง
(๑) “อนิจจานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไมเที
(๒) “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความทุกข์
่ ่ วตน
(๓) “อนัตตานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไมใชตั
่
(๔) “นิพพิทานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความเบือหนาย
ํ ด
(๕) “วิราคานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความคลายกาหนั
(๖) “นิโรธานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความดับ
(๗) “ปฏินิสสั คคานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความสละคืน
(๘) “ขยานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความสิ นไป
(๙) “วยานปัุ สสนา” คือ การเห็นความเสื อมไป
(๑๐) “วิปริณามานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความแปรปรวน
(๑๑) “อนิมิตตานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไมมี่ เครื องหมาย
(๑๒) “อัปปณิหิตานปัุ สสนา” คือ การเห็นธรรมไมมี่ ทีตัง
่
่
(๑๓) “สญญตานปั
ุ
ุ สสนา” คือ การพิจารณาเป็ นความวางเปลา
(๑๔) “อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา” คือ การพิจารณาเห็นธรรมด้วยปั ญญาอันยิง
(๑๕) “ยถาภตญาณทั
สนะ” คือ ความรู ้ความเห็นตามความเป็ นจริ ง
ู
(๑๖) “อาทีนวานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นโทษ
(๑๗) “ปฎิสังขานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาหาทาง
(๑๘) “วิวฏั ฏนานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาการเห็นอุบายทีจะหลีกไป
่ ่
(๓) “โคตรภญาณ
ามพ้นจากภาวะปุถุชน
ู ” หมายถึง ญาณครอบโคตร คือ ความหยังรู ้ทีเป็ นหัวตอแหงการข้
เข้าสู่ ภาวะอริ ยบุคคล
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(๔) “มัคคญาณ” [มรรค ๔–อริ ยมรรค ๔ = โลกุตตรญาณ]
(๔.๑) ฝ่ ายสมถะ ได้แก่ โสดาปั ตติมรรคสมาธิ –สกทาคามิมรรคสมาธิ –อนาคามิมรรคสมาธิ –
อรหั ตตมรรคสมาธิ
(๔.๒) ฝ่ ายวิปัสสนา ได้แก่ โสดาปั ตติมคั คญาณ–สกทาคามิมคั คญาณ–อนาคามิมคั คญาณ–อรหั ตต
มัคคญาณ
(๔.๓) ฝ่ ายอาสวักขยญาณ (ดูทบทวน หมวดที ๕ ในอินทรี ย ์ ๒๒) ได้แก่
(๑) โสดาปั ตติมรรค–สมุจเฉทนิโรธ = อนัญญาตัญญัสสามีตินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘ ประการ]
(๒) สกทาคามิมรรค–สมุจเฉทนิโรธ = อัญญินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘ ประการ]
(๓) อนาคามิมรรค–สมุจเฉทนิโรธ = อัญญินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘ ประการ]
(๔) อรหัตตมรรค–สมุจเฉทนิโรธ = อัญญินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘ ประการ]
(๕) “ผลญาณ” [ผล ๔–อริ ยผล ๔–สามัยผล–สัมมาญาณ (ข้อ ๙ ในสัมมัตตะ ๑๐) = โลกุตตรญาณ]
(๕.๑) ฝ่ ายสมถะ ได้แก่ โสดาปั ตติผลสมาธิ –สกทาคามิผลสมาธิ –อนาคามิผลสมาธิ –อรหั ตตผลสมาธิ
(๕.๒) ฝ่ ายวิปัสสนา ได้แก่ โสดาปั ตติผลญาณ–สกทาคามิผลญาณ–อนาคามิผลญาณ–อรหั ตตผลญาณ
(๕.๓) ฝ่ ายอาสวักขยญาณ (ดูทบทวน หมวดที ๕ ในอินทรี ย ์ ๒๒) ได้แก่
(๑) โสดาปั ตติผล–ปฏิปัสสัทธินิโรธ = อัญญินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘ ประการ]
(๒) สกทาคามิผล–ปฏิปัสสัทธินิโรธ = อัญญินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘ ประการ]
(๓) อนาคามิผล–ปฏิปัสสัทธิ นิโรธ = อัญญินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘ ประการ]
(๔) อรหัตตผล–ปฏิปัสสัทธิ นิโรธ–นิสสรณนิโรธ [นิพพาน] = อัญญาตาวินทรี ย์ [อินทรี ย ์ ๘
ประการ]
่ จึงสามารถเข้านิโรธสมาบัติ ทีเรี ยก
ข้ อพึงสังเกต: คือ อนาคามี และ อรหันต์ ผูท้ ีได้ “สมาบัติ ๘” กอน
เต็มวา่ “สั ญญาเวทยิตนิโรธ” คือ สมาบัติทีดับสัญญาและเวทนา ซึงเป็ นการรู ้เห็น “สั จจภาวะแห่ ง
่
นิพพาน” ได้เพียงชัวคราว แตควรสั
มปยุตต์กบั “อนุปาทิเสสนิพพาน” คือ การดับขันธปริ นิพพาน
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ี
(๖) “ปัจจเวกขณญาณ” [= โลกยญาณ
] คือ ญาณหยังร้ ูด้วยการพิจารณาทบทวน ทีเรี ยกวา่ “ญาณทัสสนะมี
ปริ วัฏฏ์ ๓ มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒” หรื อ มีอาการ ๑๙ ประการ นันคือ (๑) สํารวจรู้ มรรค (๒) สํารวจรู้ ผล
่่
(๓) สํารวจรู้ กิเลสทีละแล้ ว (๔) สํารวจรู้ กิเลสทีเหลืออยู่ และ (๕) สํารวจรู้ นิพพาน เว้นแตวาพระอรหั
นต์
ิ ยังเหลืออยู่ ซึงสุ ดท้ายทําให้เกดิ “อาสวักขยญาณ” [โลกุตตรญาณ] = “ปัญญา
ไมมี่ การพิจารณากเลสที
่ นทรี ย ์ ดังรายละเอียดข้างลางนี
่
ตรั สร้ ู” [สัมโพธะ–สัมโพธิญาณ–นิพพาน ๒] อันมีอาการ ๖๔ แหงอิ
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
่ นของ มรรค ๔–ผล ๔
อาสวักขยญาณ [มีอาการ ๖๔] ได้แก่ อินทรี ย์ ๓ และ อินทรี ย์ ๘ ประการ ในแตละขั
(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
่ น
บริ วาร (๓) “สตินทรีย์” มีความตังมันเป็ นบริ วาร (๔) “สมาธินทรีย์” มีความไมฟุ้่ งซานเป็
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
(๗) “อาสวักขยญาณ” [= โลกุตตรญาณ] (ข้อ ๓ ในวิชชา ๓: ญาณทัสสนะ–ความรู ้แจ้ง–ความรู ้วิเศษ) คือ
่
ความตรัสรู ้–ความรู ้ทีทําให้สินอาสวะ–ญาณหยังรู ้ในธรรมเป็ นทีสิ นไปแหงอาสวะทั
งหลาย [ให้ทบทวน
่ างต้น]
กบั ปั จจเวกขณญาณ ใน (๖) ดังกลาวข้
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(๘) “นิพพาน ๒” [อมตธาตุ = โลกุตตรญาณ] หมายถึง สภาพทีดับกิเลสและกองทุกข์ แล้ ว–ภาวะทีเป็ นสุข
สูงสุด 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 “การดับขันธปรินิพพาน” (วิวฏั ฏะ–สัมมาวิมุตติ ข้อ ๑๐ ในสัมมัตตะ ๑๐) ซึงเป็ นนิพพานของ
่ บ้ รรลุอธิคมธรรมนี เรี ยกวา่ “อนปาทิ
พระอรหันต์ผรู ้ ะงับการเสวยอารมณ์ทงั ปวงแล้ว ทานผู
ุ เสส
่ น
บคคล
ุ = พระอเสขะ” และมีนยั ตรงกบั “ชีวติ สมสี สี” มากกวา่ “สมสี สี” [สะ-มะ-สี -สี ] อยางอื
คําวา่ “สมสี สี” [สะ-มะ-สี -สี ] หมายถึง (๑) ผ้ มู ีธรรมอันสงบ [สมะ = “ธรรม ๓๗ ประการ” เชน่ เนกขัมมะ
เป็ นต้น ชือวา่ “สมะ” เพราะ ปั จจนิกธรรม ทังหลายสงบ อันเป็ น การแข่ งดี ด้วยธรรมปฏิปักษ์กบั “ธรรม
๓๗ ประการ” เชน่ นิวรณ์ เป็ นต้น] และ ธรรมอันเป็ นประธาน [สี สะ = ศรัทธา–วิริยะ–สติ–สมาธิ –ปัญญา–
่
ชีวิตินทรี ย–์ วิโมกข์–นิโรธ ชือวา่ “สี สะ” เพราะเป็ นประธานตามสมควรแกการประกอบและเพราะเป็
นยอด]
ั สิ นชีวิต นีเป็ น
หรื อ (๒) บคคลผ้
สู ินอาสวะพร้ อมกับสินชีวิต คือ บรรลุอรหัตตผลในขณะเดียวกบที
ุ
่ “มโนรถปูรณี ” อรรถกถาแหงอั
่ งคุตตรนิกาย ให้ความหมาย “สมสี สี” วา่
ความหมายหลักตามพระบาลี แตใน
ั นอยางอื
่ นอันใดอันหนึงใน ๔ อยาง
่ และแสดงสมสี สีไว้ ๔ ประเภท ได้แก่
เป็ นการสิ นอาสวะพร้อมกบสิ
ิ
่
(๑) “โรคสมสี สี” คือ ผ้ สู ินอาสวะพร้ อมกับหายโรค หรื อ บุคคลใด เกดโรคอยางหนึ
งแล้ว เริ มตัง
วิปัสสนาในภายในโรคนันเองแล้วบรรลุพระอรหัต แล้วปริ นิพพานไปด้วยโรคนัน
(๒) “เวทนาสมสี สี” คือ ผ้ สู ินอาสวะพร้ อมกับทีเวทนาซึงกําลังเสวยอย่ สู งบระงับไป หรื อ บุคคลใด
่
่
เสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ
ง เวทนาสงบระงับไปและอาสวะสิ นไป ในคราวเดียวกนั
(๓) “อิริยาบถสมสี สี” คือ ผ้ สู ินอาสวะพร้ อมกับการสินสดของอิ
ริยาบถอันใดอันหนึง หรื อ บุคคลใด
ุ
ํ งจงกรมอยู่ เริ มตังวิปัสสนาแล้วบรรลุพระอรหัต ยังจงกรมอยูน่ นั เองกปริ
็ นิพพาน บุคคลใด
กาลั
ํ งยืนอยูเ่ ริ มตังวิปัสสนาแล้วบรรลุพระอรหัต ยังยืนอยูน่ นั เองกปริ
็ นิพพาน บุคคลใด กาลั
ํ งนัง
กาลั
็ นิพพาน
อยูเ่ ริ มตังวิปัสสนาแล้วบรรลุพระอรหัต ยังนังอยูน่ นั เองกปริ
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(๔) “ชีวติ สมสี สี” [อรหัตตสมสี สี] คือ ผ้ สู ินอาสวะพร้ อมกับการสินชีวิต สินอาสวะและสินชีพ พร้ อม
่ วตายหรื อทําสมณธรรมอยู่ ชีวิตสิ นไป
คราวเดียวกัน ไม่ ก่อนไม่ หลัง หรื อ บุคคลใด พยายามฆาตั
่
่ ได้ดว้ ยมรรคจิต
และอาสวะกสิ็ นไป โดยขณะเดียวนี นันคือ ความสิ นไปแหงอาสวะ
ยอมมี
่
่ วิตยอมมี
่ ได้ดว้ ยจุติจิต
อรหัตมรรคยอมครอบงํ
า “อวิชชา” อันเป็ น “กิเลสสี สะ” ความสิ นสุ ดแหงชี
่
จุติจิตยอมครอบงํ
า “ชีวติ ินทรีย์” อันเป็ น “ปวัตตสี สะ” จิตทีครอบงําอวิชชาครอบงําชีวิตินทรี ย ์
่ จิตทีครอบงําชีวิตินทรี ยก์ ครอบงํ
็
่ จิตทีครอบงําอวิชชาเป็ นอยางหนึ
่
ไมได้
าอวิชชาไมได้
ง และจิตที
็ นอีกอยางหนึ
่
ครอบงําชีวิตินทรี ยก์ เป็
ง
คําวา่ “สมสี สี” นี สี สะ [ศีรษะ] มี ๒ คือ “ปวัตตสี สะและกิเลสสี สะ” บรรดาสี สะทัง ๒ นัน
“ชี วิตินทรี ย์” ชือวา่ “ปวัตตสี สะ” และ “อวิชชา” ชือวา่ “กิเลสสี สะ” บรรดา ชี วิตินทรี ย์ และ
่ าชี วิตินทรี ย์ ให้สินไป มรรคจิต ทํา อวิชชา ทังหลายให้สินไป จิตสอง
อวิชชา นัน จุติจิต ยอมทํ
่
่ ิ อมคราวเดียวกนั แต่ ผลจิต เกดในลํ
ิ
ดวงยอมไมเกดพร้
าดับ มรรคจิต และ ภวังคจิต [จิตประภัสสร
ิ
ิ
ิ นระหวาง
่ ปฏิสนธิและจุติ หรื อเกดจากการได้
จตุตถฌานแล้ว] เกดในลํ
าดับ ผลจิต ออกจาก
ทีเกดขึ
็ ิ ปั จจเวกขณจิต นันบริ บูรณ์บา้ งไมบริ
่ บูรณ์บา้ ง จริ งอยูแ่ ม้เอา
ภวังคจิต แล้ว ปั จจเวกขณจิ ต กเกด
่ ิ น ๑ วาระ หรื อ ๒ วาระ โดยแท้ แต่ เพราะจิต
ดาบอันคมกริ บตัดศีรษะ ปั จจเวกขณจิต ยอมเกดขึ
ทังหลายเป็ นไปเร็ ว การสิ นอาสวะและการสิ นชี พจึงปรากฏเหมือนมีในขณะเดียวกัน (พระ
สุ ตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม่ ๑ ภาค ๒ - หน้าที 68–69 FILE 25)
ิ อมแหง่ (๑) ธรรมเป็ นทีสิ นอาสวะ [อาสวักขยะ–สัมโพธะ –
ในทํานองเดียวกนั ชือวา่ ความเกดพร้
่ นัน ย่ อมมีใน
ความตรัสรู ้] และ (๒) การสิ นสุดแห่ งชี วิต [สัญญา–เวทนา] ทัง ๒ อยาง
็
ขณะเดียวกันไม่ ได้ กเพราะเหตุ
ทัง ๒ ประการนี ได้แก่
่ างต้น ที
(๑) อาสวะของ ชีวิตสมสีสีบุคคล นันสิ นไป [ดูทบทวน อาสวักขยญาณ ดังกลาวข้
สัมปยุตต์พร้อมด้วย อริ ยมรรค ๔ และ อริ ยผล ๔]
่ วิตกมาถึ
็ ง [“กาลกิริยา–การกระทํากาละ” = การตาย–มรณะ]
(๒) ความสิ นสุ ดแหงชี
่
่ ิ น ใน “ลําดับวาระแห่ งปัจจเวกขณะ” ทีเดียว–ครังเดียว–อยาง
โดยเหตุการณ์ทงั ๒ นัน ยอมเกดขึ
่ อง [ญาณทัสสนะอันมีปริ วัฏฏ์ ๓ มีอาการ ๑๒ คือ มี ญาณ ๓: สัจจญาณ–กจจญาณ
ิ
ตอเนื
–กตญาณ
่ ั ๑๒ อาการ] ไม่
ใน กิจในอริ ยสัจจ์ ๔: ปริ ญญา–ปหานะ–สัจฉิกิริ ยา–ภาวนา สัมปยุตต์กนั เทากบ
่ –ไมปรากฏชองวาง
่
่ ่ [ด้วยอํานาจแหง่ อานันตริ กสมาธิญาณ คือ ปัญญาในการตัดอาสวะ
ขาดชวง
่
่ = Synchronization หรื อ ธรรมสามัคคี]
ขาด เพราะความบริ สุทธิแหงสมาธิ
อนั เป็ นเหตุไมฟุ้่ งซาน
(พระสุ ตตันตปิ ฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม่ ๔ - หน้าที 34 FILE 37)
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่ ่
็ “สี สะ” [ศีรษะ] ทัง ๒ อยาง
่ นี [อวิชชา–กเลสสี
ิ สะ กบั ชีวิตินทรี ย ์ –ปวัตตสี สะ] “มี
แตอยางไรกตาม
ั ดว้ ยวาระ [วิถี] การออกจากมรรคยอมมี
่ ในวาระใด วาระ
พร้ อมๆ กัน” ได้ เพราะมีพร้อมๆ กนได้
นันชือวา่ “มีพร้ อมๆ กัน” [Omnipresence] คือวา่ บุคคลใดตังอยูใ่ น “ลําดับวาระแห่ งปัจจเวกขณ
ญาณ ๑๙ ประการ” [ดู ปั จจเวกขณญาณ ทีบรรยายมาแล้วข้างต้น ความตรัสรู ้ถึงสัมโพธะด้วยวาระ
่ จจเวกขณะ ๕ ประการ [(๑)
ลําดับแหง่ อาสวักขยะ ด้วย = ธรรมสามัคคี] คือ มีลาํ ดับวาระแหงปั
สํารวจรู้ มรรค (๒) สํารวจรู้ ผล (๓) สํารวจรู้ กิเลสทีละแล้ ว (๔) สํารวจรู้ กิเลสทีเหลืออยู่ และ (๕)
สํารวจรู้ นิพพาน ซึงทบทวนใน โลกตต
ุ รธรรม ๙: มรรค ๔–ผล ๔–นิพพาน ๑] ได้แก่ ลําดับวาระ
่
ตอไปนี
(๑) ในโสดาปั ตติมรรค ๕ ประการ (๒) ในสกทามิมรรค ๕ ประการ (๓) ใน
อนาคามิมรรค ๕ ประการ (๔) ในอรหัตตมรรค ๔ ประการ แล้วหยังลงสู่ ภวังค์ [ภวังคจิต–จิต
่ –จิตในภาวะทีเป็ นองค์แหงภ
่ พ–จิตทีเป็ นพืนอยูร่ ะหวางปฏิ
่ สนธิ
ประภัสสร = จิตทีเป็ นองค์แหงภพ
และจุติ] จึง ปริ นิพพาน ฉะนัน ความสินไปแห่ งสีสะทังสองอย่ างนี จึงชือวา่ “มีพร้ อมๆ กัน”
่ น (พระอภิธรรมปิ ฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม่ ๓ เพราะความพร้อมๆ กนั ด้วยวาระเหลานั
หน้าที 212 FILE 79)
คําวา่ “สี สะมี ๑๓ อย่ าง” [ศีรษะ] ได้แก่ (๑) ตัณหา–ปลิโพธสี สะ (๒) มานะ–พันธนสี สะ (๓) ทิฏฐิ–
ปรามาสสี สะ (๔) อุทธัจจะ–วิกเขปสี สะ (๕) อวิชชา–กิเลสสีสะ (๖) ศรัทธา–อธิโมกขสี สะ (๗)
วิริยะ–ปั คคหสี สะ (๘) สติ–อุปัฏฐานสี สะ (๙) สมาธิ–อวิกเขปสี สะ (๑๐) ปั ญญา–ทัสสนสี สะ (๑๑)
ชีวติ ินทรีย์–ปวัตตสีสะ (๑๒) วิโมกข์–โคจรสี สะ (๑๓) นิโรธ–สังขารสี สะ (พระอภิธรรมปิ ฎก
ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม่ ๓ - หน้าที 211 FILE 79)
่ ่ องนากลั
่ วสําหรับพระอรหันต์แต่
ดังนัน การสิ นชี พมรณะในพระพุทธศาสนา [กาลกริิ ยา] นัน จึงไมใชเรื
่ ขนั ตอนทีรู ้ได้อยาง
่ ชัดเจน “สั ญญาบริ สุ ทธิ–สติบริ สุ ทธิ–สั มปชั ญญะเป็ น
ประการใดเลย เพราะทุกอยางมี
ปริ สุ ทธิอเบกขา
” นันคือ
ุ
่ ดี เชน่ บอก
“อเบกขา
” ใดบริ สุทธิจาก ปัจจนิกธรรม ทังปวง [การแข่ งดี เพือเอาชนะกนั จึงไมได้
ุ
ว่ าขาว กขั็ ดแย้ง บอกว่ าดํา เป็ นต้น ได้แก่ นิวรณ์ : กามฉันทะ–พยาบาท–ถีนมิทธะ–อุทธัจจกุกกุจ
ั ามกบั “สมธรรม”
จะ–วิจิกิจฉา–อวิชชา–อรติ–อกุศลธรรมทังปวง เป็ นต้น อันเป็ นธรรมทีตรงกนข้
่
่ มาแล้วข้างต้น] ไมต้่ อง
คือ ธรรมแหงความสงบ
ทีเรี ยกวา่ “ธรรม ๓๗ ประการ” ดังได้กลาว
่ วา่ เพราะ จตตถฌาน
ขวนขวายแม้ใน การสงบปัจจนิกธรรม ซึงมีมาในพระบาลีอยางนี
คือ ฌานที
ุ
๔ มีสติบริ สุทธิ เพราะอุเบกขา ดังนี อุเบกขานีชือวา่ “ปาริสุ ทธิอุเบกขา” (พระอภิธรรมปิ ฎก ธรรม
สังคณี เลม่ ๑ ภาค ๑ - หน้าที 459 FILE 75)
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่ ่
ฉะนัน จึงเป็ นการมรณะทีประกอบด้วยสมาธิ และปั ญญา ไมใชตายด้
วยอวิชชา หรื อมีชีวิตด้วยอวิชชา คือ
่ งในใน “อริยธรรม–อริยมรรค” [ไตรสิ กขา อริ ยมรรคมีองค์ ๘ อริ ยสัจจ์ ๔ ธรรมขันธ์ ๕] นันคือ
ความไมจริ
่ ทางธรรม เพราะกลัวได้ดี กลัวหมาไมสรรเสริ
่
่
ไมเอาดี
ญ ชอบคบคนนิ สัยหมาๆ เป็ นมิตรคู่คิด ไมชอบให้
คน
ั
่
ดีสรรเสริ ญ [อัปปมาทะ] หรื อมีกลยาณปุ
ถุชนเป็ นมิตรแท้ [กัลยาณมิตตตา] อยูอ่ ยางไรสติ
สัมปชัญญะ ไม่
่ รอบข้าง [โยนิโสมนสิ การ] นันคือ สงสัยวา่ ระบบความจําชํารุ ด [สั ญญา] รวมทัง
รู ้จกั คิดพิจารณาสิ งตางๆ
่ [ธรรมฐิ ติ–ปั จจยาการ] ด้วย ความจริ งนัน เพราะความไมรู่ ้จริ งแหงอวิ
่ ชชา
ระบบตรรกมีความบกพรอง
[กิเลสสี สะ] ทีเรี ยกวา่ “อวิชชา ๔–อวิชชา ๘” [ใน ๔ ข้อแรก นัน คือ อวิชชา ๔ คือ ไมรู่ ้อริ ยสัจจ์ ๔] ได้แก่
(๑) “ทุกฺเข อ ฺญาณํ” คือ ไม่ รู้ในทกข์
ุ
(๒) “ทุกฺขสมุทเย อ ฺญาณํ” คือ ไม่ รู้ในทกขสมทั
ุ
ุ ย
(๓) “ทุกฺขนิโรเธ อ ฺญาณํ” คือ ไม่ รู้ในทกขนิ
ุ โรธ
(๔) “ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อ ฺญาณํ” คือ ไม่ รู้ในทกขนิ
ุ โรธคามินีปฏิปทา
(๕) “ปุพฺพนฺเต อ ฺญาณํ” คือ ไม่ รู้ในส่ วนอดีต
(๖) “อปรนฺเต อ ฺญาณํ” คือ ไม่ รู้ในส่ วนอนาคต
(๗) “ปุพฺพนฺตาปรนฺเต อ ฺญาณํ” คือ ไม่ รู้ทงส่
ั วนอดีตทังส่ วนอนาคต
(๘) “อิทปฺปจฺจยตาปฏิ จฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ อ ฺญาณํ” คือ ไม่ รู้ในธรรมทังหลาย ทีอาศัยกันจึงเกิด
มีขึน ตามหลักอิทปั ปัจจยตา
่ ่
็ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรม พิจารณาลักษณะองค์ประกอบอันเป็ นคุณลักษณะเฉพาะของอวิชชาอีกมุม
แตอยางไรกตาม
หนึง ดังนี
่ 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
]
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(๑๒) “ทมมิ
ุ ชฌะ” คือ ความทรามปัญญา [สัมมาทิฏฐิ–ความเห็นชอบ อธิปัญญา–ปัญญาอันยิง]
่ [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 = ญาณ]
่ 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
เพราะฉะนัน ในการปฏิบตั ิธรรมตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีถูกต้องนัน แม้ในตอนสุ ดท้ายแหง่
ชีวิต [ชีวิตินทรี ย–์ ปวัตตสี สะ] กยั็ งต้องดับ “อวิชชา–กิเลสสี สะ” ในคราวเดียวกนั ดับดวงวิญญาณนันในขณะ
ั ญญา] คือ สามารถรู ้เห็น “สั ญญา” [รวมทัง เวทนา–สังขาร = เจตสิ ก] ในภูมิ
ยังมี “สติสัมปชัญญะ” [สติกบปั
ี
่
]
แหงโลกุ
ตตรธรรม ได้แก่ (๑) อริ ยมรรค ๔ (๒) อริ ยผล ๔ (๓) ปั จจเวกขณะมี ๑๙ ประการ [โลกยญาณ
สัมปยุตต์ดว้ ย อาสวักขยญาณ มีอาการ ๖๔ และ (๔) นิพพาน ๒ ฉะนัน ในบรรดาพระอรหันต์ทงั หลาย [พระ
่ จิตประกอบด้วย “สั ญญา–เวทนา” เทานั
่ น ใน “สั ญญา” นัน คือ
เสขบุคคล–พระอเสขบุคคล] นัน ยอมมี
่ ็
่ จตนาในการปรุ งแตง่ “เวทนา–สั งขาร” ทําให้เกดิ “จิต” ทีมีสภาพ
แหลงเกบความทรงจํ
าและรากเหง้าแหงเ
ิ
หลากหลายไปตามอํานาจกเลสทั
งหลาย การทําความสัญญาให้บริ สุทธิ คือ ให้ปราศจาก “ปั จจนิกธรรม”
่ เอาชนะด้วย ปปัญจธรรม ๓: กเลสเครื
ิ
[การแขงดี
องเนิ นช้า ได้แก่ (๑) ตัณหา–ความทะยานอยาก (๒) ทิฏฐิ–
ความคิดเห็น ความยึดติดในทฤษฎี ถือความคิดเห็นเป็ นความจริ ง (๓) มานะ–ความถือตัว ความสําคัญตนวา่
่ ่ ยม หรื อด้อยกวาผู
่ อ้ ืน] อันเป็ นธรรมตรงกบข้
ั ามกบั “สมณธรรม–สม
เป็ นนันเป็ นนี ถือสู งถือตํา ยิงใหญเทาเที
ธรรม” [ธรรม ๓๗ ประการ] ทังหลาย เพือการดับอวิชชา [อวิชชามีลกั ษณะ ๒๕ ประการ] นันเอง ถ้าให้
่
ั ั บชีวิต จึงเรี ยกวา่ “ชีวิตสมสีสีบุคคล” เรี ยกอีกอยางวา
่ ่ “อนปาทิ
อวิชชาแหงโมหะดั
บได้ พร้อมกนกบดั
ุ เสสนิ
พพาน” [การดับขันธปริ นิพพาน] หมายถึง นิพพานไม่ มีอุปาทิ เหลือ โดยดับกิเลส ไม่ มีเบญจขันธ์ เหลือ แต่
่
็ บุคคลผูเ้ ป็ นพุทธบริ ษทั หรื อพุทธมามกะ ทีเรี ยกวา่ “พุทธศาสนิกชน” ทังหลายนัน ถ้ามีพืนจิต
อยางไรกตาม
่ ญเจตนาไมเอา
่ “พระนิ พพาน” เป็ นทีตังแหงปรารถนา
่
แหงสั
[ปณิ ธิ] เป็ นอธิ ษฐานจิต เป็ นอธิษฐานธรรม ก็
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่
ั ่ จะมาปฏิบตั ิธรรมเจริ ญสมาธิภาวนาไปทําไม่ ยิงบุคคลผูถ้ ือเพศเป็ นสมณะ ก็ยิงนาอั
่ บ
ไมทราบเหมื
อนกนวา
อายสัตว์ทงั หลายในโลกทัง ๓ [มนุษย์–เทวดา–พรหม] ได้แก่
(๑) มนษยโลก
–โลกคือหมู่มนุษย์
ุ
(๒) เทวโลก–โลกคือหมู่เทพ–สวรรค์ชนั กามาวจรทัง ๖
(๓) พรหมโลก–โลกคือหมู่พรหม–สวรรค์ชนั พรหม
่
่ ่
่
อันเป็ นภาวะจิตทีพระอริ ยสงฆ์ไมสรรเสริ
ญอยางแนนอน
เพราะยอมกลายเป็
นผูม้ ี “ทิฏฐิ วิบัติ” [ทุศีล] ได้
่
“ทิฏฐิวปิ ลาส” [รางทรง
–หมอดู–ตัวแทนทวยเทพ คือ เปิ ดสาขาเชือมโยงมนุษย์ผมู ้ ีอวิชชา] ทิฏฐิคลาดเคลือน
่
่ จ–ไม่
ความเห็นผิดพลาดจากความเป็ นจริ ง โดยเฉพาะเชื อถือไปตาม “สั ญญาวิปลาส” [สัญญาซอมไมเสร็
ปฏิบตั ิธรรมถูกหลัก นันคือ เห็นไม่ เทียง เป็ นเทียง ๑ เห็นทกข์
ุ เป็ นสขุ ๑ เห็นอนัตตา เป็ นอัตตา ๑ เห็นไม่
่
่ ่ งเรื องในวิปลาสขันที ๔ หนัก
งาม เป็ นงาม ๑ ถ้าจะมาในสูตรมหาประลัยนี เจริ ญในทางเสื อมแนนอน
ทานรุ
่
่ ทโธทังหลาย ฝากบอกวา่ ให้มีสติ
มากและเป็ นอันตรายถึงชีวิตได้ ป้ าแหยงบ้านข้างวัด แกก่็เป็ นหวงหนอพุ
่ ขาดกนเลย
ั ...นะ่ เพราะชาวบ้านมีศรัทธาวิกฤตมากขึน เดียวสถานทีทานจะ
่
เจริ ญสติปัฏฐาน ๔ เอาไว้ อยาได้
่ ่ ็ วกนั ] หรื อ “จิตตวิปลาส” [จิตคิดไปเอง ฟุ้ งซาน
่ ไมเป็
่ นสมาธิ ]
่ กเกรงใจแกหนอยกแล้
็
เป็ นอโคจรไปเปลาๆ
นัน เพราะฉะนัน การมาปฏิบตั ิธรรม จึงมีนยั ถึง การล้างสมอง ล้างทิฏฐิเดิมๆ ล้างทําความสะอาดสัญญาใหม่
นําสิ งดี ๆ มาสู่ คุณภาพชี วิตและระดับจิตใหมๆ่ โดยนัยรวม ทีเรี ยกวา่ “ความเป็ นพทธะ
ุ ” [ผู้ร้ ู –ผู้ตืน–ผู้เบิ ก
ิ งหลาย) โสกะ–ปริเทวะ–ทกข์
บาน = “ผ้ ูปราศจาก (ผูส้ งบสังกเลสทั
เป็ นธรรมดา” = พระ
ุ –โทมนัส–อปายาส
ุ
อรหั นต์ –พระอรหั นตขีณาสพ–จตุสัจจพุทธะ ทีเรี ยกวา่ “วิสุ ทธิเทพ” คือ เทวดาโดยความบริ สุทธิ –โวทาน
่ ิ ่
่ องข้ามภพข้ามชาติมา
ธรรม] เพราะฉะนัน “สั ญญา” [Perception] จึงเป็ นบอเกดแหงสรรพสิ
งทีมีความตอเนื
ั คคลนันตลอด นรกกอยู
็ ่ตรงนัน มนุ ษย์ก็อยู่ตรงนัน สวรรค์ก็อยู่ตรงนัน เทพพรหมกอ็ ยู่ตรงนัน แล้ว
กบบุ
็ ต่ รงนัน อีกเชนกน
่ ั แตเทวดาบอกวา
่
่ ให
เจ้าของบ้านจะเลือกอะไร ใฝ่ ตําหรื อใฝ่ สู ง จะคิดเป็ นหมาหรื อคนกอยู
่ นคนปฏิบตั ิธรรม เป็ นนักปฏิบตั ิธรรม เป็ นนักบําเพ็ญเพียรภาวนา อยางนี
่ ดีแน่ กุศล
เลือกเป็ นคนดีกวา่ แตเป็
่ นของเธอผูอ้ ืน ยอมเกดความเบื
่ ิ
่
ิ
่ ิ นในตนเอง ไม่ใชเป็
อหนายในกเลสทั
งหลาย
อุดมเอก อุดมมงคลยอมเกดขึ
่ ่
็
โดยปริ ยายเป็ นอัตโนมัติบริ บูรณ์สมบูรณ์ จะพอกพูนด้วยอริ มรรค อยางแนนอน
ไมต้่ องมีใครมาสอน กจะ
้
ั
่ คือ อยู่กเ็ ป็ นสุข ๑ ตายก็
เจริ ญกาวหน้
าได้ ไมทิ่ งความกงวลให้
ผอู ้ ยูข่ า้ งหลัง จะอยูห่ รื อตาย ไมมี่ ใครเป็ นหวง
่ วา่ ใน
เป็ นวิมตุ ติสุข ๑ [อันหลังนีตายในขณะบรรลุอธิ คมธรรมทังปวง หายาก...น่ ะ] อีกนัยหนึง อาจกลาวได้
“สั ญญา” นัน จะประกอบด้วย (๑) ความทรงจํา [มีคติ] (๒) ความรํ าลึกได้ [มีสติ–สติมา] (๓) ความมีปัญญา–
ความร้ ู [มีสัมปชัญญะ–สัมปชาโน] (๔) ความคิดเป็ น [โยนิ โสมนสิ การ] และพร้อมด้วย (๕) ความมีความ
่ ยิงขึน ถ้าเป็ นผูท้ รงศีลทรงธรรมแล้ว ยอมมี
่ “ไตรสิ กขาอัน
เพียร [สัมมัปปธาน–อาตาปี ] ให้สรุ ปงายๆ
่ ติ ด ตามตัว จิ ต วิ ญ ญาณอยู่ต ลอดไป [อธิ สี ล สิ ก ขา–อธิ จิ ต ตสิ ก ขา–อธิ ปั ญ ญาสิ ก ขา =
บริ สุ ทธิ ได้ ” ยอมมี
่
่
อริ ยมรรคมีองค์ ๘] ฉะนัน ถ้าจะล้างสัญญาให้สะอาดบริ สุทธิ จะล้างด้วยนํายาล้างห้องนําหรื อสบู่ยอมไมได
เพราะเป็ นเรื ององพืนจิตตสันดานอันอยูล่ ึกๆ ในใจ แตต้่ องล้างด้วยพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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่ น ประการสําคัญ อยาเอานิ
่
ั
เทานั
สยั ชอบซือของตามร้านสะดวกซือ มาใช้กบการปฏิ
บตั ิธรรม เพราะใช้เงินซือ
่ ถ้าใช้เงินซื อพระธรรมนันได้ ยอมไมใชพระสั
่
่ ่
่
่
ไมได้
ตถุสาสน์แหงพระสั
มมาสัมพุทธเจ้าแนนอน
มิฉะนัน
่ ั
พระองค์จะเสด็จออกผนวชไปทําไม อยูเ่ ป็ นกษัตริ ยส์ บายกวากนเยอะเลย
ให้รู้จกั ละอายใจในเรื องนีดว้ ย อยา่
ิ
ั
่ ก
หน้าด้านหน้าทนนักเลย เพราะจะกลายเป็ น “ตัณหา–ทิฏฐิ –มานะ” พวกมันเข้ามาสิ งกนใจกดใจให้
แหวงทุ
วันไป เขาเรี ยกวา่ “กล้ ุมรมจิ
ุ ตใจ –ปริ ยุฏฐานกิเลส = นิวรณ์ ทังปวง” [ขยายความ: นิ วรณ์ ๕–อวิชชา–อรติ–
่
ั างกนไหม
ั
อกุศลธรรมทังปวง = ปั จจนิกธรรมทังปวง] นันเอง กลาวโดยสรุ
ป แล้วจะพากนล้
พวกสัญญา
ทังหลายของตน ถ้าเอาจริ งด้วยใจ กย้็ อนกลับอดีตคําบรรยายข้างต้น ให้อ่านหลายๆ รอบ คือ กลับไประลึก
่ วาเป็
่ นเรื องจริ ง เพราะ
ชาติใหมอี่ กครัง เป็ นการซ้อมการได้ “ปพเพนิ
วาสานสติ
ุ
ุ ญาณ” [Retrocognition] กอน
เราสามารถกลับย้อนไปนึ กถึงเรื องราวในอดีตได้อีก ลองคิ ดดู! ถ้าเป็ นในฌานสมาธิ จะเป็ นเรื องขนาดไหน
่
[ผลานิ สงส์แหงการปฏิ
บตั ิธรรมถูกหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า] ปรากฏการณ์นี ผูป้ ฏิบตั ิสามารถ
่ ่ องเกนปั
ิ ญญาทีจะคิดได้เลย แตอยางไรกตาม
่ ่
็ กให้
็ มีขอ้ ประพฤติปฏิบตั ิเพือให้เข้าถึง
อุปมาเอาเองได้ ไมใชเรื
จิตใจ [พืนจิต–นิ สัย–สันดาน] ของตน เพือเป็ นการทําความสะอาดจิตใจ ให้บริ สุทธิ จากนิ วรณ์ทงั หลาย
ิ ๑๖] ดังนี
่ ง “จิตตอปกิ
โดยเฉพาะอยางยิ
ุ เลส ๑๖” [อุปกเลส
“อปกิ
ุ เลส ๑๖” หมายถึง โทษเครื องเศร้ าหมอง–สิ งที ทําจิ ตต์ ใจให้ เศร้ าหมองขุ่นมัว ซึ งรั บคุณธรรมได้ ยาก
่ ่ “จิ ตตอุปกิเลส” ได้แก่
เรี ยกอีกอยางวา
่ งอยากได้ โลภไมสมควร
่
(๑) “อภิชฌาวิสมโลภะ” คือ คิดเพงเล็
(๒) “พยาบาท” คือ คิดร้ายเขา
(๓) “โกธะ” คือ ความโกรธ
(๔) “อปนาหะ
” คือ ความผูกโกรธ
ุ
(๕) “มักขะ” คือ ความหลู่ความดีของผูอ้ ืน
(๖) “ปลาสะ” คือ ความตีเสมอ
(๗) “อิสสา” คือ ความริ ษยา
(๘) “มัจฉริยะ” คือ ความตระหนี
(๙) “มายา” คือ มารยา
(๑๐) “สาเถยยะ” คือ ความโอ้อวดหลอกเขา
(๑๑) “ถัมภะ” คือ ความหัวดือกระด้าง
่ ไมยอมลดละ
่
(๑๒) “สารัมภะ” คือ ความแขงดี
(๑๓) “มานะ” คือ ความถือตัวทะนงตน
(๑๔) “อติมานะ” คือ ดูหมินเขา
(๑๕) “มทะ” คือ ความมัวเมา
(๑๖) “ปมาทะ” คือ ความประมาทละเลยเลินเลอ่
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ิ
อีกประการหนึ ง ผูบ้ รรยายได้พฒ
ั นาซอฟท์แวร์ เป็ นเครื องมือตรวจสอบจิ ตตอุปกเลสและนิ
วรณ์ โดยหา
่ ติเพือวัดความกาวหน้
้
ํ ดกเลสทั
ิ
่ าได้มากน้อยแคไหน
่ แล้วคอยๆ
่ ปรับปรุ งให้ดี
คาสถิ
าในการกาจั
งหลาย วาทํ
็ เข้าตรวจสอบได้ทุกวัน ทีเว็บไซต์ Siripat.Com แตผู่ ต้ รวจสอบภาวะจิตของตนเองต้องมีความ
ขึน กให้
ั
่ าอยางอื
่ นเยอะเลย ถ้า
ซือสัตย์กบตนเองให้
มากทีสุ ด เพราะเราเป็ นทังผูต้ รวจสอบและประเมินตนเอง ดีกวาทํ
่ ติทีเป็ นคาเฉลี
่ ยกจะตํ
็ ามาก เป็ นต้น เกณฑ์คะแนนมากทีสุ ด คือ จิตเป็ นสมาธิปราศจา
มีกิเลสหนามาก คาสถิ
่ ง กวั็ ดผลประเมินผลดูภาวะจิตของตนเองได้เลย
นิวรณ์ นันเอง เช่น เมือออกจากการนังสมาธิแล้วในแตละครั
่
่ งไว้เปรี ยบเทียบให้ความเปลียนแปลงในจิตใจของตน
จดคาคะแนนแตละครั
(๑) ตรวจสขภาพจิ
ตวันนีกับอปกิ
ุ
ุ เลส
URL: http://www.Siripat.Com/ Check-Up-Your-States-Of-Mind-CheckList-Form.asp
(๒) ตรวจสขภาพจิ
ตวันนีกับนิวรณ์
ุ
URL: http://www.Siripat.Com/Check-Up-Your-States-Of-Mind-CheckList-Hidrance-Form-2015.asp
ความหมายคําย่ อ:
URL: Universal Resource Locator = the address of a World Wide Web page [ทีอยูห่ น้าเว็บ]
่่
ฉะนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมควรเข้าไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ ไมวาจะอยู
ท่ ีไหนบนโลกนี เดียวพวกนักวิทยาศาสตร์
ั
่ มีตูห้ มอดูตามห้างใหญหมดแล้
่
นอกศาสนาจะหาวา่ พระพุทธศาสนาสู ้กบพวกหมอดู
ไมได้
ว หรื อมีเว็บไซต์
่ การ รวมทังสะเดาะเคราะห์ พร้อมนํามนต์ และมีโปรโมชันอีกเพรี ยบ เพื
หมอดูบริ การ ทังฟรี และเสี ยคาบริ
่ อคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกอยาลื
็ ่ มเรื อง “ความเป็ น
บริ การคนไมมั่ นใจตนเอง และพวกไมเชื
พทธะ
ุ ” ได้แก่ “ผ้ ูรู้ –ผู้ตืน–ผู้เบิกบาน” หรื อ “อริ ยบคคล
ุ –ปราชญ์ มุนี–พหสต
ู ู ” [พุทธศาสนา–พุทธปรัชญา–
ั
่ นไหวจะเกดขึ
ิ น ถ้าผูป้ ฏิบตั ิธรรม
พุทธเทคโนโลยี] คือ ของเขาดีจริ งๆ ในเรื องนี และอย่าไปกงวลเรื
องแผนดิ
ั าเร็ จบรรลุถึงพระอรหันต์ วาจะเป็
่
ิ ่ นไหว เพราะพระอรหันต์อุบตั ิขึนในโลก อยา่
พากนสํ
นสาเหตุให้เกดแผนดิ
ไปคิดวา่ มันจะกลายเป็ นกรรมหนักติดตัว หลุดออกจากความเป็ นพระอรหันตขีณาสพ เพราะถ้าได้เป็ น ก็
่
เป็ นแล้วเป็ นเลย ไมมี่ การถอดยศดึงศักดิออก เพราะเป็ นเรื องเหนื อวิสัยโลกมนุษย์ไปแล้ว ทีสําคัญอยาไปคบ
่ งหลายอยากดมตดพวกมันกเชิ
็ ญตามสบาย กแสดงวาอารมณ์
็
่
มันมากพวกมนุ ษย์ตดเหม็น แตถ้่ าทานทั
ของผู ้
่ ่ องการเจริ ญสติปัฏฐาน ๔ ในข้อ “ปฏิกูลมนสิ การ” [ในวัตถุที ๔ แหง่กายานุปัสสนาสติปัฏ
นัน ยังไมผานเรื
่่
่
ฐาน] อริ ยบุคคลทังหลายไม่พึงปรารถนาเพลิดเพลินในโลก แม้แตรายกายตนเอง
ยังต้องทําเบือหนายหนี
จาก
่
สังขารทังปวง เพือให้ถึงอริ ยมรรค อยาไปดมตดพวกมนุ
ษย์และเทวดาเลย ปลีกวิเวกให้ กายบ้ าง–อยู่ในที
่
สงัด จิตบ้ าง–ทําจิตให้สงบผองใส
อปา
ุ ธิบ้าง–ดําเนินธรรมเป็ นทีสงบระงับสังขารทังปวงเพือพระนิ พพาน ก็
เลือกเจริ ญธรรมให้ สงบ–สะงัด–เยือกเย็น ดีกวา่ เป็ นการล้าง “สั ญญา” ทังหลายให้บริ สุทธิ จากนิวรณ์ทงั ปวง
จะได้เข้าสู่ กระแสนิพพาน ทังหมดทีบรรยายมาเป็ นเรื องจริ ง.
บทความที ๑๑๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – สั ญญาบริ สุทธิ แห่ งสั จจวิถีในนิพพาน – นิธี ศิริพัฒน์
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