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ความสํ าคัญของบทความ
เมือใดทีผูป้ ฏิบตั ิธรรมมนสิ การ “กรรมฐาน” นัน เมือนันต้องเจริ ญปั ญญาให้เห็นธรรม นันคือ “จําแนกแจก
ธรรม” [ธัมมวิจยะ–วิมงั สา] ให้ได้ ทีเรี ยกวา่ “โยนิโสมนสิ การ” หมายถึง กระบวนการคิดทีครอบคลุมสาเหตุ
ั วยอุบายทีแยบคายตามหลักปฏิจจสมุป
ของปั ญหาตังแตต้่ นจนจบ โดยพิจารณาให้เห็นปั จจัยทีสัมพันธ์กนด้
่
็ กให้
็ รักษาอารมณ์กรรมฐานให้ดาํ รงมันโดย “โพชฌงค์ ๗” คือ ธรรมทีเป็ นองค์
บาท นันเอง อยางไรกตาม
่
่ ใน
แหงการตรั
สรู ้ ทีเรี ยกวา่ “สมาธิในวิปัสสนา–จิตตัววิปัสสนา” ซึ งจะทําให้เกดิ “ญาณ” [การหยังรู ้] ตางๆ
วิปัสสนา ซึ งหมายถึง “ญาณทัสสนะ” คือ การเห็นด้วยญาณในวิปัสสนา คําวา่ “โพชฌงค์ ๗” จึงหมายถึง
ิ
่ กับการเจริ ญ ฌานสมาบัติ คื อ “ฌาน–รปฌาน
๔” ที ต้อ งประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ต าม
องค์ธ รรมที จะเกดควบคู
ู
่ เป็ น “อธิจิตต์ –อธิจิตตสิ กขา” ได้แก่ “สั มมาวายามะ–สั มมาสติ–
หลักธรรม “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ในสวนที
สั มมาสมาธิ” สําหรับองค์ธรรมใน “โพชฌงค์ ๗” นัน ได้แก่ (๑) “สติ” คือ ความระลึกได้ สํานึกพร้อมอยู่ ใจ
ั ิ จิตอยู่กบเรื
ั อง (๒) “ธัมมวิจยะ” คือ ความเฟ้ นธรรม ความสอดสองสื
่ บค้นธรรม (๓) “วิริยะ” คือ
อยูก่ บกจ
่
ความเพียร (๔) “ปี ติ” คือ ความอิมใจ (๕) “ปั สสั ทธิ” คือ ความผอนคลายสงบเย็
นกายใจ (๖) “สมาธิ” คือ
่ ่
(๗) “อุเบกขา” คือ ความมีใจเป็ นกลางเพราะเห็นตามเป็ นจริ ง ฉะนัน
ความมีใจตังมัน จิตแนวแนในอารมณ์
่ ยบกบั “โพชฌงค์ ๗” ในข้อ ๖ คือ “สมาธิสัมโพชฌงค์ ” กบั “เอกัคคตา”
“จตตถฌาน
” จึงมีองค์ฌานเทาเที
ุ
่
ี องกบหลั
ั กธรรม
และข้อ ๗ “อเปกขาสั
มโพชฌงค์ ” กบั “ฌานเปกขา
” สวนองค์
ธรรมทีเหลือกมี็ ส่ วนเกยวข้
ุ
ุ
อืน คือ (๑) “สติปัฏฐาน ๔” = สติ (๒) “โยนิโสมนสิ การ” = ธัมมวิจยะ (๓) “อธิจิตต์ ” = วิริยะ–สติ–สมาธิ
[สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ ] “ธรรมสมาธิ ๕” = ปี ติ–ปั สสั ทธิ –สมาธิ ในทางปฏิบตั ินนั การจะ
ิ
่ เรี ยกวา่ “สมถภาวนา–จิตตภาวนา” ซึ ง
บรรลุถึงฌานสมาบัติได้นัน ต้องเกดจากการเจริ
ญภาวนาในสวนที
ี องกบั “อัตตสั มมาปณิธิ” คือ ตังตนไว้ชอบ ตังจิตคิดมุ่งหมายนําตนไปถูกทาง นันคือ “อัตตสั มปทา”
เกยวข้
คือ ความถึงพร้อมด้วยตนทีฝึ กดีแล้ว การทําตนให้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติของผูท้ ีพัฒนาแล้วโดยสมบูรณ์ ทัง
ด้าน “กาย–ศี ล–จิ ต–และปั ญญา” [ทีจะเป็ น “ภาวิ ตัตต์ ” คือ ผูม้ ีตนอันได้พฒั นาแล้ว] ซึ งเป็ นธรรมทีเป็ น
่
่
ิ นแกผู่ น้ นั ดุจแสงอรุ ณเป็ นบุพนิ มิตของการที
เครื องหมายบงบอกลวงหน้
าวา่ “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” จะเกดขึ
ดวงอาทิตย์จะอุทยั [แสงเงินแสงทองของชีวิตทีดี–รุ่ งอรุ ณของการศึกษา] ด้วยเหตุนี ผูป้ ฏิบตั ิธรรมนัน ยอ่ ม
้
่ “วิปัสสนาภาวนา–ปัญญาภาวนา” ได้ไมยากนั
่
สามารถพัฒนาตนเองกาวไปสู
ก เพราะมีจิตทีปราศจากนิวรณ์
คือ “หมดจด–สะอาด–ไม่ มีมลทิ น–ปราศจากอุปกิ เลส–อ่ อน–ควรแก่ งาน–มันคง–ไม่ หวันไหว” เป็ นจิตทีมี
่ ่ .
คุณภาพในการเจริ ญอริ ยมรรคได้อยางแนนอน
บทความที ๑๙ ประจําปี ๒๕๕๘ – ความบริ บูรณ์ แห่ งอุเบกขากับอัตตสั มปทา – นิธี ศิริพัฒน์
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บทความที ๑๙ ประจําปี ๒๕๕๘ – ความบริบูรณ์ แห่ งอเบกขากั
บอัตตสั มปทา
ุ
่
ิ
ความรับผิดชอบในตําแหนงและหน้
าทีการงานเพือให้เกดความสั
มฤทธิ ผลนัน เป็ นเรื องยิงใหญ่
่
่่
ทีบงบอกถึ
งความเลือมใส ความศรัทธาและฉันทะในตัวบุคคลหรื อคณะกลุ่มบุคคลทีเป็ นผูน้ าํ ไมวาจะเป็
น
็ “ความรับผิดชอบ” คือ การเอาใจใส่ การคิดไตรตรอง
่
เรื องทางโลกหรื อทางธรรมกตาม
การพินิจพิเคราะห์
การคิดริ เริ ม การสร้างสรรค์ การดัดแปลงประยุกต์ การใช้เหตุผลวิจารณญาณ ตามงานทีได้รับมอบหมายมา
่ กวิธี มีขนั ตอนในการสื บสาวจากต้นเหตุ ครอบคลุมถึง
ในทางธรรมนัน หมายถึง กระบวนการคิดอยางถู
้ ญหา ทีคิดใครครวญหาทางออกที
่
ปลายเหตุ พิจารณาเห็นเหตุปัจจัยทีสัมพันธ์กนั มีอุบายวิธีในการแกไขปั
ิ บเนืองภายใน
เป็ นทางเลือกทีดีทีสุ ดอันเป็ นประโยชน์ ทีเรี ยกวา่ “โยนิโสมนสิ การ” [จินตามยปั ญญา] ทีเกดสื
ิ นทังนอกวิปั สสนาภูมิและในวิปัสสนา
ตนจนถึงปั จจุบนั วิธีคิดตามแนวทาง “โยนิ โสมนสิ การ” นี จะเกดขึ
ภูมิ โดยคํานึงนึ กคิดถึงหลักธรรม “ปฏิจจสมปบาท
–อิทัปปัจจยตา–ปัจจยาการ–ตถตา” ถ้ากระบวนการคิดนี
ุ
ิ นในวิปัสสนาภูมิ เรี ยกวา่ “ปั จจยปริ คคหญาณ” [กงขาวิ
ั ตรณญาณ–ธัมมัฏฺ ฐิ ติญาณ] หมายถึง ญาณ
เกดขึ
ิ
ํ
กาหนด
รู ้ปัจจัยของนามและรู ป คือรู ้ว่ารู ปธรรมและนามธรรมทังหลายเกดจากเหตุ
ปัจจัย และเป็ นปั จจัยแก่
่
กนั อาศัยกนั โดยรู ้ตามแนว กฎแหงกรรม
ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ หรื อ ปฏิจจสมุปปั นนธรรม [ธรรมทีอุบตั ิขึน
่ องกนไป
ั หมุนเวียนเป็ นวงจร ไมมี่ ตน้ ไมมี่ ปลาย เรี ยกวา่ “ภวจักร” มี ๑๒ ข้อ
ด้วยอาศัยสาเหตุเป็ นปั จจัยตอเนื
ได้แ ก่ “อวิ ชชา–สั งขาร–วิ ญญาณ–นามรู ป –สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ตัณหา–อุ ปาทาน–ภพ–ชาติ –ชรา
ี ั “ภวจักร–สังสารจักร” อีก ดังนี อัทธา ๓ สังเขป ๔–สังคหะ ๔ สนธิ ๓
มรณะ” และมีขอ้ ควรทราบเกยวกบ
ั ตรณญาณ–ธัมมัฏฺ ฐิติ
วัฏฏะ ๓ อาการ ๒๐ มูล ๒] ในการเจริ ญวิปัสสนาญาณ “ปัจจยปริคคหญาณ” [กงขาวิ
ญาณ] นัน ทําให้เห็น “รากเหง้ าแห่ งทกข์
ุ ” ทีเรี ยกวา่ “อวิชชา” [อวิชชา ๔–อวิชชา ๘] อันเป็ นมูลเหตุแหง่
่ กข์ในปั จจุบนั ใน
ทุกข์จากอดีต และ “ตัณหา ๓” [กามตัณหา–ภวตัณหา–วิภวตัณหา] อันเป็ นมูลเหตุแหงทุ
ํ
ี ั “มลเหตแห่
จจสมปบาท
” ซึ งเป็ นการกาหนดรู
้
การกระบวนการคิดเกยวกบ
ุ
ุ
ู ุ งทกข์
ุ ” นี เรี ยกวา่ “อนโลมปฏิ
ี ั “การดับสาเหตแห่
“ทกขสมทั
ุ
ุ ยอริยสั จจ์ ” [สมุทยั ] และในขณะเดียวกนั กระบวนการคิดเกยวกบ
ุ งทกข์
ุ ” นี
ํ
คือ “ดับอวิชชา” อันเป็ น “รากเหง้ าแห่ งทกข์
” ซึงเป็ นการกาหนดรู
้ “ทกขนิ
ุ ” เรี ยกวา่ “ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
ุ
ุ
โรธอริ ยสั จจ์ ” [นิ โรธ] นอกจากนี ในการเจริ ญวิปัสสนาญาณนี ยังมีความสัมพันธ์โดยตรงกบั “วิชชา ๓”
หมายถึง ความรู ้แจ้ง ความรู ้วิเศษ ทีเรี ยกวา่ “จตปปาตญาณ
–ทิพพจักขญาณ
ุ ู
ุ ” (ข้อ ๒ ในวิชชา ๓) หมายถึง
ํ
่ ตว์ทงั หลาย อันเป็ นไปตามกรรม เห็นการเวียนวายตายเกดของสั
่
ิ
ญาณกาหนดรู
้จุติและอุบตั ิแหงสั
ตว์ทังหลาย
ี องกบเรื
ั องความเลือมใส ศรัทธาปสาทะ ใน “กัมมผลสั ทธา” คือ เชือกรรม [กมมสั
ั ทธา] และผลของ
ซึงเกยวข้
่
กรรม [วิปากสัทธา] เชือกฎแหงกรรม
รวมทัง “กัมมัสสกตาสั ทธา” คือ เชือความทีสัตว์มีกรรมเป็ นของของ
่ ่
่
ตน เชื อวาแตละคนเป็
นเจ้าของ จะต้องรั บผิดชอบเสวยวิบากเป็ นไปตามกรรมของตน ความเชื ออยางมี
่
ิ
เหตุผลถูกต้องอยางสามั
ญตามแนวนี ทําให้เกดญาณในวิ
ปัสสนา ทีเรี ยกวา่ “กัมมัสสกตาญาณ” คือ “ปัญญา”
่
[ปั ญญาสามัญ] แต่ “วิปัสสนาปัญญา” ทีกาํหนดรู ้ความจริ งแหงไตรลั
กษณ์ คือเห็น “สามัญลักษณะ” [อนิ จจ
บทความที ๑๙ ประจําปี ๒๕๕๘ – ความบริ บูรณ์ แห่ งอุเบกขากับอัตตสั มปทา – นิธี ศิริพัฒน์
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ตา–ทุกขตา–อนัตตตา] เป็ น “อธิปัญญา” หรื อ “กัมมัสสกตาปัญญา” ทีโยงไปให้มองเห็น “ทกข์
ุ ” ทีเนื องด้วย
“วัฏฏะ” หรื อแม้กระทังความรู ้๕วามเข้าใจทีถูกต้องในการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ งจะเป็ นปั จจัยหนุ น
้
็ น “อธิปัญญา” เพราะฉะนัน กระบวนการคิดแบบ “โยนิโสมนสิ การ” หรื อตาม
ให้กาวไปใน
“มรรค” กเป็
หลักธรรม “ปฏิจจสมปบาท
–อิทัปปัจจยตา–ปัจจยาการ–ตถตา” จึงมีความสําคัญมากในการเจริ ญปั ญญา คือ
ุ
“วิปัสสนาภาวนา–ปัญญาภาวนา” ซึงเป็ นขันตอนการพัฒนาองค์ความรู ้ขนั สู งสุ ดในการปฏิบตั ิธรรม
่ ่
็ ความสําเร็ จในการปฏิบตั ิธรรมนัน ต้องมีพืนฐานเริ มต้นจาก “ศี ล–อธิศีล” [สัมมาวาจา–
แตอยางไรกตาม
ั นตะ–สัมมาอาชีวะ] เพือกาจั
ํ ด “วีติกกมกิเลส” คือ กเลสอยางหยาบอั
ิ
่
ี ั
สัมมากมมั
นเกยวกบความประพฤติ
กบั
ํ ดระงับ “ปริ ยฏุ ฐาน
ข้อละเว้นด้วยศีล และ “สมาธิ–อธิจิตต์ ” [สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ] เพือกาจั
ิ
่
ี ั “นิวรณู ปกิเลส” หรื อ “จิ ตตอุปกิเลส” ทังหลาย ซึ งหมายถึง “สมถะ–
กิเลส” คือ กเลสอยางกลางอั
นเกยวกบ
สมถภาวนา–จิตตภาวนา–ฌานสมาบัติ” โดยการฝึ กอบพัฒนาจิตใจให้อยูใ่ นภาวะทีเรี ยกวา่ “ปราศจากนิวรณ์
และเป็ นสมาธิ ” นันคือ “หมดจด–สะอาด–ไม่ มีมลทิ น–ปราศจากอุปกิ เลส–อ่ อน–ควรแก่ งาน–มันคง–ไม่
หวันไหว” อนึ ง คําว่า “นิวรณ์ ” ในทีนี หมายถึง (๑) “นิ วรณ์ ๕” อกุศลธรรมทีกดทับจิตปิ ดกันปั ญญา มี ๕
่ คือ กามฉั นทะ–พอใจใฝ่ กามคุณ พยาบาท–แค้นเคืองคิดร้ายเขา ถีนมิทธะ–หดหู่ ซึมเซา อุทธัจจกุกกุจ
อยาง
่ าคาญใจ วิจิกิจฉา–ลังเลสงสัย (๒) “อวิชชา ๔–อวิชชา ๘” ความไมรู่ ้จริ ง ในอริ ยสัจจ์ ๔ กาลทัง
จะ–ฟุ้ งซานรํ
๓ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ (๓) “อรติ” ความขึงเคียด ความไมยิ่ นดีดว้ ย ความริ ษยา และ (๔) บรรดาอกุศลธรรม
่ บริ สุทธิ จากบรรดาอุปกเลสทั
ิ
ทังปวง จิตทีสะอาด ผุดผอง
งหลายนี เรี ยกวา่ “จิตดังเดิม–จิตประภัสสร” คือ
่ าสู่ วิถีกระแสจิต “วิถีจิต” [มโนวิญญาณ–มโน
จิตตามสภาพดังเดิม [ภวังคจิต = มโน–มโนธาตุ] ทียังไมเข้
วิญญาณธาตุ] ซึงเรี ยกวา่ “สั งขาร–สั งขตะ–สั งขตธรรม” หมายถึง สิ งทีถูกปั จจัยปรุ งแตง่ ตามสัญเจตนาของ
ิ ่ ทงั ปวง [ตามหลักปฏิจจสมุปบาท] หรื อ ธรรม
ิ
่ น ได้แก่ สภาพทีเกดแตเหตุ
มนุษย์ สิ งทีเกดจากเหตุ
ปัจจัยแตงขึ
่ น ตรงกบั “สั งขาร” ในคําวา่ “สังขารทังปวงไม่ เที ยง–สังขารทังปวงเป็ นทุกข์ –สังขารทัง
ทีถูกปัจจัยปรุ งแตงขึ
่ ตนันๆ
ปวง [ธรรมทังหลาย] ไม่ ใช่ ตัวตน” เพราะฉะนัน “จิต” [วิญญาณ] พร้อมด้วยอาการลักษณะแหงจิ
่
“เจตสิ ก” [เวทนา–สัญญา–สังขาร] ทีเรี ยกวา่ “นาม–นามขันธ์ ” [รู ปธรรม] มีความสําคัญตอการเจริ
ญภาวนา
่ เรี ยกวา่ “สมถภาวนา” [สมถกรรมฐาน] หมายถึง การเจริ ญสมถกรรมฐาน เพือให้เกดสมาธิ
ิ
ในสวนที
ได้แก่
ํ
(๑) “บริกรรมภาวนา” ภาวนาขันตระเตรี ยม คือ กาหนดอารมณ์
กรรมฐาน (๒) “อปจารภาวนา
” ภาวนาขัน
ุ
่ ่ คือ ให้เกดิ “อัปปนาสมาธิ ”
จวนเจียน คือ ให้เกดิ “อุปจารสมาธิ ” (๓) “อัปปนาภาวนา” ภาวนาขันแนวแน
เพือให้เข้าถึง “ฌาน” หรื อในอีกนัยหนึง เรี ยกวา่ “จิตตภาวนา” หมายถึง การฝึ กอบรมจิตใจให้ (๑) เจริ ญงอก
่
(๓) พร้อมด้วยความเพียร สติ และ
งามด้วยคุณธรรม (๒) มีความเข้มแข็งมันคง เบิกบาน สงบสุ ขผองใส
่
สมาธิ โดยมีจุดมุ่งหมายตามหลักธรรม “สมาธิภาวนา ๔” หมายถึง การเจริ ญสมาธิ วิธีฝึกสมาธิ แบบตางๆ
จําแนกตามวัตถุประสงค์(๑) สมาธิ ภาวนาทีเป็ นไปเพือ “ทิ ฏฐธรรมสุ ขวิ หาร” คือ เพือการอยู่เป็ นสุ ขใน
่ ต หาความสุ ขยามวาง
่ เป็ นต้น (๒) สมาธิ ภาวนาทีเป็ นไปเพือการได้
ปั จจุบนั เชน่ ใช้เป็ นเครื องพักผอนจิ
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“ญาณทัสสนะ” (๓) สมาธิภาวนาทีเป็ นไปเพือ “สติ” และ “สัมปชัญญะ” และ (๔) สมาธิภาวนาทีเป็ นไปเพือ
“อาสวักขยะ” คือ ความสิ นอาสวะ เพราะฉะนัน “สมาธิ” [อธิ จิตต์] จึงมีบทบาทสําคัญโดยพืนฐานในการ
่
เริ มต้นปฏิบตั ิธรรมในพระพุทธศาสนา โดยผูป้ ฏิบัติธรรมต้องผานการฝึ
กตนด้วยความประพฤติทีถูกต้อง
่
ด้วย “ศีลบริสุ ทธิ” [สี ลวิสุทธิ] กอนจะมาพั
ฒนาจิตใจให้ถึง “จิตบริสุ ทธิ” [จิตตวิสุทธิ] ตามลําดับ
ในการเจริ ญฌานสมาบัตินนั เพือให้จิตสะอาดบริ สุทธิ จากบรรดา “นิวรณปกิ
ู เลส” ทังหลาย คือ “ฌาน ๔”
่
หรื อ “รปฌาน
๔” ซึ งผูเ้ จริ ญ ฌานนัน ต้อ งมี ค วามมัน ใจศรั ท ธาปสาทะอยางแรงกล้
า ในข้อ ปฏิ บ ัติ แ หง่
ู
“อริยมรรค–อริยมรรคมีองค์ ๘” จนทําให้เกดิ “ธรรมสมาธิ ๕” [ปราโมทย์–ปี ติ–ปั สสัทธิ –สุ ข–สมาธิ ] ทีจิต
่
ปราศจากข้อสงสัยในข้อปฏิบตั ิอนั เป็ น “สั มมาปฏิปทา” แหงการปฏิ
บตั ิธรรมนัน คือ เกดิ “จิตตสมาธิ” เนือง
ด้วยการเจริ ญอริ ยมรรค ๓ ประการ ได้แก่ “สั มมาวายามะ–สั มมาสติ–สั มมาสมาธิ ” [สัมมัปปธาน ๔–สติปัฏ
่ ิ นในการเจริ ญอริ มรรค แสดงวาจิ
่ ตใจอยูใ่ นสภาวะทีไมถู่ กต้อง
ฐาน ๔–ฌาน ๔] ถ้าองค์มรรคทัง ๓ นีไมเกดขึ
็ บกลายเป็ นเรื องอกุศลจิตไป คือ “มิจวายามะ–มิจฉาสติ–มิจฉาสมาธิ ” [พยายามผิด–ระลึก
ฝื นปฏิบตั ิไป กกลั
่ ่
่ “มัชฌิมาปฏิปทา” ในการบําเพ็ญเพียรรู ปฌานทัง ๔ นัน จะเริ มต้นจาก (๑)
ผิด–ตังจิตใจผิด] ไมใชทางแหง
“ปฐมฌาน” ทีประกอบด้วยองค์ฌาน ๕ “วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกัคคตา” (๒) “ทติุ ยฌาน” ทีประกอบด้วย
องค์ฌาน ๓ “ปี ติ–สุ ข–เอกัคคตา” โดยละระงับ “วิตก” กบั “วิจาร” ออกไป (๓) “ตติยฌาน” ทีประกอบด้วย
องค์ฌาน ๒ “ สุ ข–เอกัคคตา” โดยละระงับ “ปี ติ” ออกไป (๔) “จตตถฌาน
” ทีประกอบด้วยองค์ฌาน ๒ “
ุ
อุเบกขา–เอกัคคตา” โดยละระงับ “สขุ” ออกไป การจะบรรลุล่วงถึง “รู ปาวจรกุศลจิ ตแห่ งฌานสมาบัติ” ทัง
่ ่ องจะเกดขึ
ิ นได้ง่ายในแตละบุ
่ คคล เป็ นเรื องทีเรี ยกวา่ “ปฏิปทา” หมายถึง แนวปฏิบตั ิ
๔ ขันได้นนั ไมใชเรื
ทางดําเนิ น การปฏิบตั ิแบบทีเป็ นทางดําเนิ นให้ถึงจุดหมาย คือ ความหลุดพ้นหรื อความสิ นอาสวะ ชนิ ดที
เรี ยกวา่ “ทกฺุ ขา ปฏิปทา ทนฺธาภิ ฺญา” คือ “ปฏิ บัติลาํ บาก ทังรู้ ได้ ช้า” เพราะฉะนัน จึงต้องมีความมันคงใน
่ จิ ต ต์ม าเป็ นอยางดี
่ นัน คื อ “สั ม มาวายามะ–สั ม มาสติ –สั ม มาสมาธิ ”
การเจริ ญ องค์ม รรคทัง ๓ แหงอธิ
่ งจัง ประกอบด้วยความเพียร “วิริย
[สัมมัปปธาน ๔–สติปัฏฐาน ๔–ฌาน ๔] โดยประพฤติปฏิบตั ิอยางจริ
่
สั งวร” สํารวมด้วยความเพียร และความอดทน “ขันติสังวร” สํารวมด้วยขันติ โดยเป็ นพืนฐานหลักกอน
รวมทัง “สี ลสั งวร” สํารวมในศีล “สติสังวร” สํารวมด้วยสติ และ “ญาณสั งวร” สํารวมด้วยญาณ ทีเรี ยกวา่
ั
่ เข้ากลุม้ รุ ม ยํายี ครอบงํา จิตใจให้เกดความเสร้
ิ
“สั งวร ๕” เพือการระวังปิ ดกนบาปอกุ
ศลไมให้
าหมองรับ
คุณธรรมได้ยาก
่ กวิธีแหงอริ
่ ยมรรคดีพร้อมแล้ว ผลานิ สงส์ในการเข้าถึง “จตตถฌาน
เมือจิตได้รับการพัฒนาฝึ กอบมาอยางถู
”
ุ
ั ] ทีจะเกดิขึน ยอมทํ
่ าได้ง่ายเป็ นปกตินิสัยในการปฏิบตั ิสมาธิ ภาวนา ข้อปฏิบตั ิทีดีทีสุ ด
[อุเบกขา–เอกคคตา
่
คือ “ทรงสมาธินันได้ ทุกขณะ” หมายถึง การมีความสํารวมระวังใน “สติสังวร–อินทรียสั งวร” ได้เป็ นอยางดี
่ บาปอกุศลธรรมครอบงําเมือรับรู ้อารมณ์ดว้ ยอินทรี ยท์ งั ๖ นันคือ ประพฤติปฏิบตั ิให้เกดิ
นันคือ ระวังไมให้
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ความหมดจดบริ สุทธิ จนกลายเป็ นศีลได้ ทีเรี ยกวา่ “อินทรี ยสั งวรศีล” หมายถึง ศีลคือความสํารวมอินทรี ย ์
เพราะฉะนัน (๑) “สติ” [สั งวรสุ ทธิ = ความบริ สุทธิ ดว้ ยสังวร ความสํารวมทีเป็ นเครื องทําให้บริ สุทธิ ]
่
่
หมายถึง ความระลึกได้ นึ กได้ สํานึ กอยูไ่ มเผลอ
กบั (๒) “สั มปชั ญญะ” [โยนิโสมนสิ การ = คิดอยางชาญ
ฉลาดถูกวิธีดว้ ยอุบายทีแยบคาย] หมายถึง ระลึกได้และรู ้ตวั อยูเ่ สมอ คือ ฝึ กตนให้เป็ นคนรู ้จกั ยังคิด รู ้สึกตัว
่
เสมอวา่ สิ งใดควรทํา และไมควรทํ
า ระวังมิ ให้เป็ นคนมัวเมาประมาท คุณธรรมทัง ๒ ประการ นี จึ งมี
บทบาทสําคัญในการปฏิบตั ิธรรมทุกขันตอน เมือจินอยูร่ ะดับคุณภาพแหง่ “จตตถฌานจิ
ต” [จิตประภัสสร]
ุ
่ าให้ “สติบริสุ ทธิ” เป็ นสติทีมีความคมชัด ความแก่
นัน “เอกัคคตาแห่ งสมาธิ” อันเป็ นจิตบริ สุทธิ หมดยอมทํ
กล้า ในขณะเดียวกนั “สั มปชัญญะ” [ความรู ้ชดั รู ้ชดั สิ งทีนึ กได้ ตระหนัก เข้าใจชัดตามความเป็ นจริ ง] กมี็
่ า เชนกน
่ ั ทีเรี ยกรวมกนวา
ั ่ “สติสัมปชั ญญะ” หรื อ “สติปัญญา” นันเอง อันหมายถึง
ความคมชัด ความแกกล้
“ปัญญาปฏิญาณไหวพริ บ” ฉะนัน เมือจิตทรงสภาพใน “อเบกขา
” หมายถึง ความมีใจเป็ นกลางเพราะเห็น
ุ
ตามเป็ นจริ ง คําวา่ “เห็นตามทีเป็ นจริง” คือ “สั มปชัญญะ” หมายถึง ความรู ้ตวั ความรู ้ตวั ทัวพร้อม ความรู ้ชดั
่ ป คือ “มีสติสัมปชั ญญะ” ทีเกอกู
ื ล “อเบกขา
ความรู ้ทวั ชัด ความตระหนัก กลาวสรุ
” คือ ความวางใจเป็ น
ุ
่
กลาง ความวางใจสงบราบเรี ยบสมําเสมอ เทียงธรรม และดํารงอยูใ่ นธรรม ไมเอนเอี
ยงหรื อหวันไหวไปด้ว
่ ิ
ความยินดียินร้ ายชอบชังหรื อแรงเย้ายวนยัวยุใดๆ มีความสํารวมระวังไมเกดภาวะ
ทีเรี ยกวา่ “เสี ยธรรม”
่
โดยเฉพาะผูท้ ีมีอาการ “หลงบญ
วยเหตุผล อนึ ง คําวา่ “อเบกขา
” เป็ นข้อ
ุ ” คือ ทําบุญให้ทานไมประกอบด้
ุ
ธรรมทีสหรคตด้วยข้อธรรมในหมวดอืนๆ ซึงแยกออกเป็ น ๑๐ ประการ ดังนี
(๑) “ฉฬังคุเปกขา” —อุเบกขาในองค์ ๖–อารมณ์ ๖ [อินทรี ย ์ ๖]
(๒) “พรหมวิหารรุ เปกขา” —อุเบกขาในพรหมวิหาร ๔
(๓) “โพชฌังคุเปกขา” —อุเบกขาในโพชฌงค์ ๗
(๔) “วิริยเุ ปกขา” —อุเบกขาในวิริยะ –สัมมัปปธาน ๔
(๕) “สังขารุ เปกขา” —อุเบกขาในสังขาร ๓
(๖) “เวทนุเปกขา” —อุเบกขาในเวทนา ๓
(๗) “วิปัสสนุเปกขา” —อุเบกขาในวิปัสสนา –วิปัสสนาญาณ ๙
(๘) “ตัตรมัชฌัตตุเปกขา” —อุเบกขาในความเป็ นกลางในธรรมนันๆ –เจตสิ ก ๕๒
(๙) “ฌานุเปกขา” —อุเบกขาในฌาน ๔
(๑๐) “ปาริ สุทธุเปกขา” —อุเบกขาในความบริ สุทธิ–วิสุทธิ ๗
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่
่
้ ฒนาตนมาถึง “สมภาวนา” นัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมยอมอยู
ในเส้นทางระหวางการกาวพั
ใ่ นมิติของการเจริ ญภาวนา
ทัง ๔ ประการ มาด้วยดี หมายถึง การเจริ ญ การทําให้เป็ นให้มีขึน การฝึ กอบรม การพัฒนา ได้แก่
่ ี องกบสิ
ั ง
(๑) “กายภาวนา” คือ การเจริ ญกาย พัฒนากาย การฝึ กอบรมกาย ให้รู้จกั ติดตอเกยวข้
่ นในทางทีเป็ นคุณ มิให้เกดิ
ทังหลายภายนอกทางอินทรี ยท์ งั ๕ ด้วยดี และปฏิบตั ิต่อสิ งเหลานั
ั งแวดล้อม
โทษให้กศุ ลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ์กบสิ
ทางกายภาพ
(๒) “สี ลภาวนา” คือ การเจริ ญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึ กอบรมศีล ให้ตงั อยูใ่ นระเบียบวินยั
่
่ ั
่ ยดเบียนหรื อกอความเดื
ั อ้ ืนได้ดว้ ยดี เกอกู
ื ลแกกน
ไมเบี
อดร้อนเสี ยหาย อยูร่ ่ วมกบผู
(๓) “จิตตภาวนา” คือ การเจริ ญจิต พัฒนาจิต การฝึ กอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมันคง เจริ ญงอกงาม
ด้วยคุณธรรมทังหลาย เชน่ มีเมตตากรุ ณา มีฉนั ทะ ขยันหมันเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชืน
่
เบิกบาน เป็ นสุ ขผองใส
เป็ นต้น
(๔) “ปัญญาภาวนา” คือ การเจริ ญปัญญา พัฒนาปั ญญา การฝึ กอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ ง
่ นเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให้เป็ นอิสระ
ทังหลายตามเป็ นจริ ง รู ้เทาทั
ิ
้ ญหาทีเกดขึ
ิ นได้ดว้ ยปั ญญา
ทําตนให้บริ สุทธิจากกเลสและปลอดพ้
นจากความทุกข์ แกไขปั
่
็ ในการเจริ ญภาวนาทัง ๔ ประการ ดังกลาวต้
่ นนี กเป็
็ นการประพฤติปฏิบตั ิในเส้นทางแหง่
อยางไรกตาม
อริ ยมรรค คือ “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” [เริ มต้นด้วยปั ญญา–ดําเนิ นด้วยปั ญญา–นําไปสู่ ปัญญาอันยิง] ทีแบง่
รู ปแบบการฝึ กฝนปฏิบตั ิตามหลักธรรม “ไตรสิ กขา” คือ “ศีล–สมาธิ–ปัญญา” โดยลําดับขันตอนการศึกษา
ั (๒)
ฝึ กฝนตามหลักธรรม “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ได้แก่ (๑) อธิปัญญาสิ กขา = สัมมาทิฏฐิ –สัมมาสังกปปะ
ั นตะ–สัมมาอาชี วะ (๓) อธิจิตตสิ กขา = สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–
อธิศีลสิ กขา = สัมมาวาจา–สัมมากมมั
สัมมาสมาธิ ผูป้ ฏิบตั ิ ได้ครบตาม “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” เรี ยกวา่ “มัคคสมังคี” ผูถ้ ึงพร้ อมด้วยอริ ยมรรค ผู ้
ปฏิบตั ิได้ครบบริ บูรณ์ดว้ ย “ภาวนา ๔” [ภาวิต ๔] เรี ยกวา่ “ภาวิตัตต์ ” ผูม้ ีตนอันได้พฒั นาดีแล้ว อนึง ในจุด
่ คือ “อัตตสั มปทา” (ข้อ ๔ ในบุพนิ มิตแหงมรรค
่
ประเด็นดังกลาวนี
๗ หมายถึง ธรรมทีเป็ นเครื องหมายบง่
่
ิ นแกผู่ น้ นั ดุจแสงอรุ ณเป็ นบุพนิมิตของ
บอกลวงหน้
าวา่ “อริ ยมรรค” มีองค์ ๘ ประการอันประเสริ ฐจะเกดขึ
การทีดวงอาทิตย์จะอุทยั ) หมายถึง ความถึงพร้อมด้วยตนทีฝึ กดีแล้ว การทําตนให้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติ
ของผูท้ ีพัฒนาแล้วโดยสมบูรณ์ ทังด้านกาย ศีล จิต และปั ญญา [ทีจะเป็ น “ภาวิตัตต์ ” คือ ผูม้ ีตนอันได้พฒั นา
่ ิ ณธรรมในข้อนี [อัตตสัมปทา] แล้ว การ้าวเดินทีกาวหน้
้
่
แล้ว] ถ้าไมเกดคุ
าไปสู่ การเจริ ญสมถภาวนายอม
่ เพราะฉะนัน การพัฒนา
ิ นไมได้
่ อยางแนนอน
่ ่
เกดขึ
เพราะไมมี่ ความพร้อมในการพัฒนาตนเองให้ดีเสี ยกอน
ิ
้
่
ตนเองให้เกดความกาวหน้
าในฝ่ ายกุศลนัน เป็ นเรื องสําคัญตอระดั
บคุ ณภาพจิ ตใจหรื อชี วิต ที หมายถึ ง
่
“เชาวน์ ปัญญา” หรื อ “ความฉลาดเป็ นเลิศแห่ งความแตกฉานทางปัญญา” ดังหลักธรรมตอไปนี
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“โกศล ๓” หมายถึง ความฉลาด ความเชี ยวชาญ ได้แก่
(๑) “อายโกศล” คือ ความฉลาดในความเจริ ญ รอบรู ้ทางเจริ ญ และเหตุของความเจริ ญ
(๒) “อปายโกศล” คือ ความฉลาดในความเสื อม รอบรู ้ทางเสื อมและเหตุของความเสื อม
้
(๓) “อปายโกศล
” คือ ความฉลาดในอุบาย รอบรู ้วิธีแกไขเหตุ
การณ์และวิธีทีจะทําให้สาํ เร็ จ
ุ
“อนตตริ
ุ ยะ ๓” หมายถึง ภาวะอันยอดเยียม สิ งทียอดเยียม ได้แก่
่ งสุ ดคือเห็น
(๑) “ทัสสนานตตริ
ุ ยะ” คือ การเห็นอันเยียม ได้แก่ ปั ญญาอันเห็นธรรม หรื ออยางสู
นิพพาน
่ ง่าย
(๒) “ปฏิปทานตตริ
ุ ยะ” คือ การปฏิบตั ิอนั เยียม ได้แก่ การปฏิบตั ิธรรมทีเห็นแล้ว กลาวให้
หมายเอามรรคมีองค์ ๘
่
(๓) “วิมุตตานตตริ
บตั ินนั คือ
ุ ยะ” คือ การพ้นอันเยียม ได้แก่ ความหลุดพ้นอันเป็ นผลแหงการปฏิ
ิ
ความหลุดพ้นจากกเลสและทุ
กข์ทงั ปวง หรื อนิพพาน
่ ่ “อเสขธรรม” คือ
“สั มมัตตะ ๑๐” หมายถึง ภาวะทีถูก ความเป็ นสิ งทีถูก ธรรมหมวดนี เรี ยกชืออีกอยางวา
ธรรมของพระอเสขะได้แก่
(๑) “สั มมาทิฏฐิ ” คือ เห็นชอบ ได้แก่ ความรู ้อริ ยสัจจ์ ๔ หรื อ เห็นไตรลักษณ์ หรื อ รู ้อกุศลและ
ั ศลและกุศลมูล หรื อเห็นปฏิจจสมุปบาท
อกุศลมูลกบกุ
ั อพยาบาทสังกปป์
ั อวิหิงสาสังกปป์
ั
(๒) “สั มมาสั งกัปปะ” คือ ดําริ ชอบ ได้แก่ เนกขัมมสังกปป์
(๓) “สั มมาวาจา” คือ เจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริ ต ๔
(๔) “สั มมากัมมันตะ” คือ กระทําชอบ ได้แก่ กายสุ จริ ต ๓
(๕) “สั มมาอาชีวะ” คือ เลียงชีพชอบ ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ
(๖) “สั มมาวายามะ” คือ พยายามชอบ ได้แก่ ปธาน หรื อ สัมมัปปธาน ๔
(๗) “สั มมาสติ” คือ ระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔
(๘) “สั มมาสมาธิ” คือ ตังจิตมันชอบ ได้แก่ ฌาน ๔
(๙) “สั มมาญาณ” คือ รู ้ชอบ ได้แก่ ผลญาณ และปัจจเวกขณญาณทัง 19 ประเภท
(๑๐) “สั มมาวิมุตติ” คือ หลุดพ้นชอบ ได้แก่ อรหัตตผลวิมุตติ
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“ปฏิสัมภิทา ๔” หมายถึง ปั ญญาแตกฉาน ได้แก่
(๑) “อัตถปฏิสัมภิทา” คือ ปัญญาแตกฉานในอรรถ ปรี ชาแจ้งในความหมาย เห็นข้อธรรมหรื อ
็
่
็
ความยอ่ กสามารถแยกแยะอธิ
บายขยายออกไปได้โดยพิสดาร เห็นเหตุอยางหนึ
ง กสามารถ
่
่ ้ถึงผล
คิดแยกแยะกระจายเชือมโยงตอออกไปได้
จนลวงรู
(๒) “ธัมมปฏิสัมภิทา” คือ ปั ญญาแตกฉานในธรรม ปรี ชาแจ้งในหลัก เห็นอรรถาธิบายพิสดาร ก็
่
็
สามารถจับใจความมาตังเป็ นกระทูห้ รื อหัวข้อได้ เห็นผลอยางหนึ
ง กสามารถสื
บสาวกลับไป
หาเหตุได้
(๓) “นิรุ ตติปฏิสัมภิทา” คือ ปัญญาแตกฉานในนิรุกติ ปรี ชาแจ้งในภาษา รู ้ศพั ท์ ถ้อยคําบัญญัติ
่ เข้าใจใช้คาํ พูดชีแจงให้ผอู ้ ืนเข้าใจและเห็นตามได้
และภาษาตางๆ
(๔) “ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” คือ ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ ปรี ชาแจ้งในความคิดทันการ มีไหว
พริ บซึมซาบในความรู ้ทีมีอยู่ เอามาเชือมโยงเข้าสร้างความคิดและเหตุผลขึนใหม่ ใช้
ั
ั การณ์
ประโยชน์ได้สบเหมาะ เข้ากบกรณี
เข้ากบเหตุ
ข้อทีพึงพิจารณาเป็ นพิเศษ คือ ในการเจริ ญภาวนาทีประกอบด้วยความบริ บูรณ์ดีพร้อม คือ (๑) “สมถะ–สมถ
ภาวนา” [ฌาน] = “จตุตถฌาน” ทีมีองค์ฌาน ๒ คือ “อุเบกขา–เอกัคคตา” กบั (๒) “วิปัสสนา–วิปัสสนา
ภาวนา” [ญาณ] = “มรรค ๔– ผล ๔–นิพพาน ๑” ผูป้ ฏิบตั ิบรรลุถึงอริ มรรค [โลกุตตรธรรม ๙] และอริ ยมรรค
่
มีองค์ ๘ ทีเรี ยกวา่ “มัคคสมังคี ” หรื อ “ภาวิ ตัตต์ ” นัน นันคือ ความสมบูรณ์แหงความหมดจดบริ
สุทธิ จาก
ิ
กเลสทั
งปวงใน “ไตรสิ กขา” นันคือ “ศี ล–สมาธิ–ปัญญา” ผูป้ ฏิบตั ิธรรมจึงกลายเป็ นบุคคลทีไมติ่ ดอยู่กบั
ความถื อมัน ติ ด มัน ในธรรมทัง หลาย เพราะเข้า ใจถู ก ต้อ งด้ว ยเหตุ ผ ลและปั ญ ญา จึ งมี จิ ตที สหรคตด้ว ย
“อเบกขา
” [ตัตรมัชฌัตตตา = ความเป็ นกลางในอารมณ์นนั ๆ] และ “เอกัคคตา” [สมาธิ = ความมีอารมณ์เป็ น
ุ
อันเดียว] และ “สติสัมปชั ญญะ” [อัปปมาทะ = ระลึกได้และรู ้ตวั อยูเ่ สมอ] พร้อมด้วย “วิริยะ” [สัมมัปปธาน
่ อยางลึ
่ กซึงดีแล้ว ยอมหมายถึ
่
๔ = ความเพียรใหญ่] ถ้าพิจารณาธรรมดังกลาวนี
ง ตัวปั ญญาทีเป็ นองค์ธรรม
แหง่การตรั สรู ้ ที เรี ยกวา่ “โพชฌงค์ ๗” อันทําให้เกดิ “ญาณทัสสนะ” คือ การหยังรู ้ ดว้ ยญาณในภูมิแหง่
่
ี [จิ นตามยปั ญญา–โยนิ โส
วิปัสสนา [ภาวนามยปั ญญา คือ โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖] หรื อในภูมิแหงโลกยะ
มนสิ การ กบั สุตมยปั ญญา–ปรโตโฆสะ คือ ปั ญญาสามัญ] ประกอบด้วยองค์ธรรม ๗ ประการ ได้แก่
ั ิ จิตอยูก่ บเรื
ั อง
(๑) “สติ” คือ ความระลึกได้ สํานึกพร้อมอยู่ ใจอยูก่ บกจ
่ บค้นธรรม
(๒) “ธัมมวิจยะ” คือ ความเฟ้ นธรรม ความสอดสองสื
(๓) “วิริยะ” คือ ความเพียร
(๔) “ปี ติ” คือ ความอิมใจ
่
(๕) “ปัสสั ทธิ” คือ ความผอนคลายสงบเย็
นกายใจ
่ ่
(๖) “สมาธิ” คือ ความมีใจตังมัน จิตแนวแนในอารมณ์
(๗) “อเบกขา
” คือ ความมีใจเป็ นกลางเพราะเห็นตามเป็ นจริ ง
ุ
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่ บเนืองอยูเ่ ป็ นนิ ตย์ประจํา
เพราะฉะนัน บุคคลทีหมันเพียรบําเพ็ญภาวนาใน “สมถะ” และ “วิปัสสนา” อยางสื
่ า เป็ น “จิตตสมาธิแห่ งรปาวจรกศลฌานจิ
่ จิตทีแกกล้
่
ยอมมี
ต” [ปาทกฌาน] ตังแตปฐมฌาน
ทุติยฌาน ตติย
ู
ุ
ิ
่
่
่ [วสี ] ยอมเป็
่ น
ฌาน จนถึง จตุตถฌาน นันคือ เกดความชํ
านาญคลองแคลวในการเข้
าออกฌานได้เป็ นอยางดี
บุคคลทีมีจิตทรงสมาธิได้ตลอดเวลา คือ “เอกัคคตาแห่ งจิต–เอกัคคตาแห่ งสมาธิ” ทําให้สามารถหยังรู ้ในการ
พิจารณาสภาวธรรม [โยนิ โสมนสิ การ] ได้ในทุกขณะทีต้องการ คือ (๑) จิตตามสภาพสามัญทีเป็ นวิถีจิต
[กริิ ยาจิต] (๒) จิตทีเป็ นองค์ ธรรมแห่ งสมาธิทีเป็ นตัววิปัสสนา และ (๓) จิตทีวางเฉยเป็ นกลางและเทียงตรง
” จึงมีความหมายครอบคลุม
ในอารมณ์ แห่ งกรรมฐานหรื อสภาวธรรม เพราะฉะนัน จะเห็นได้ว่า “อเบกขา
ุ
สาระสําคัญทัง ๑๐ ประการ ดังนี
(๑) “ฉฬังคุเปกขา” —อุเบกขาในองค์ ๖–อารมณ์ ๖ [อินทรี ย ์ ๖]
(๒) “พรหมวิหารรุ เปกขา” —อุเบกขาในพรหมวิหาร ๔
(๓) “โพชฌังคุเปกขา” —อุเบกขาในโพชฌงค์ ๗
(๔) “วิริยเุ ปกขา” —อุเบกขาในวิริยะ–สัมมัปปธาน ๔
(๕) “สังขารุ เปกขา” —อุเบกขาในสังขาร ๓
(๖) “เวทนุเปกขา” —อุเบกขาในเวทนา ๓
(๗) “วิปัสสนุเปกขา” —อุเบกขาในวิปัสสนา–วิปัสสนาญาณ ๙
(๘) “ตัตรมัชฌัตตุเปกขา” —อุเบกขาในความเป็ นกลางในธรรมนันๆ–เจตสิ ก ๕๒
(๙) “ฌานุเปกขา” —อุเบกขาในฌาน ๔
(๑๐) “ปาริ สุทธุเปกขา” —อุเบกขาในความบริ สุทธิ–วิสุทธิ ๗
ฉะนัน ตามนัยของ “อเบกขา
” นี จะสัมพันธ์กบั “เอกัคคตาแห่ งสมาธิ” ใน ๒ ประการ นันคือ (๑) “สมาธิ ๓”
ุ
ซึงเป็ นฝ่ ายเจโตวิมุตติ และ (๒) “วิโมกข์ ๓” ซึงเป็ นฝ่ ายปัญญาวิมุตติ ดังนี
่ ต หมายถึงสมาธิในวิปัสสนา หรื อตัววิปัสสนานันเอง แยกประเภท
“สมาธิ ๓” หมายถึง ความตังมันแหงจิ
ํ
ตามลักษณะการกาหนดพิ
จารณาไตรลักษณ์ ข้อทีให้สาํ เร็ จความหลุดพ้น ได้แก่
่ ได้แก่ วิปัสสนาทีให้ถึงความหลุดพ้นด้วย
(๑) “สญญตสมาธิ
” คือ สมาธิอนั พิจารณาเห็นความวาง
ุ
ํ
กาหนดอนั
ตตลักษณะ = สุ ญญตวิโมกข์
(๒) “อนิมิตตสมาธิ” คือ สมาธิอนั พิจารณาธรรมไมมี่ นิมิต ได้แก่ วิปัสสนาทีให้ถึงความหลุดพ้น
ํ
ด้วยกาหนดอนิ
จจลักษณะ = อนิมิตตวิโมกข์
(๓) “อัปปณิหิตสมาธิ” คือ สมาธิอนั พิจารณาธรรมไมมี่ ความตังปรารถนา ได้แก่ วิปัสสนาทีให้ถึง
ํ
ความหลุดพ้นด้วยกาหนดทุ
กขลักษณะ = อัปปณิ หิตวิโมกข์
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“วิโมกข์ ๓”ความหลุดพ้น ประเภทของความหลุดพ้น จัดตามลักษณะการเห็นไตรลักษณ์ขอ้ ทีให้ถึงความ
หลุดพ้น ได้แก่
่
(๑) “สญญตวิ
โมกข์ ” คือ หลุดพ้นด้วยเห็นความวางหมดคว
ามยึดมัน ได้แก่ ความหลุดพ้นทีเกดิ
ุ
จากปั ญญาพิจารณาเห็นนามรู ป โดยความเป็ นอนัตตา คือ หลุดพ้นด้วยเห็นอนัตตตา แล้วถอน
่ วตน]
ความยึดมันเสี ยได้ = อาศัย “อนัตตานุปัสสนา” ถอน “อัตตาภินิเวส” [ความถือมันแหงตั
ิ
(๒) “อนิมิตตวิโมกข์ ” คือ หลุดพ้นด้วยไมถื่ อนิมิต ได้แก่ ความหลุดพ้นทีเกดจากปั
ญญาพิจารณา
เห็นนามรู ป โดยความเป็ นอนิจจัง คือ หลุดพ้นด้วยเห็นอนิจจตา แล้วถอนนิมิตเสี ยได้ = อาศัย
“อนิจจานุปัสสนา” ถอน “วิปัลลาสนิมิต” [สภาวธรรมทีผิดเพียนจากความจริ ง]
ิ
(๓) “อัปปณิหิตวิโมกข์ ” คือ หลุดพ้นด้วยไมทํ่ าความปรารถนา ได้แก่ ความหลุดพ้นทีเกดจาก
ปั ญญาพิจารณาเห็นนามรู ป โดยความเป็ นทุกข์ คือ หลุดพ้นด้วยเห็นทุกขตา แล้วถอนความ
ปรารถนาเสี ยได้ = อาศัย “ทุกขานุปัสสนา” ถอน “ตัณหาปณิ ธิ” [ความตังมันในความอยาก]
ด้วยเหตุนี “อเบกขา
” จึ งเป็ นกระบวนการคิดทีวางตนเป็ นกลางในอารมณ์ แหง่ธรรมทังหลาย เพราะเกดิ
ุ
“ปัญญาเห็นธรรม” คือ การเห็นนามรู ปโดยไตรลักษณ์ ด้วย “มีความเพียร–มีสัมปชั ญญะ–มีสติ” [อาตาปี –
สั มปชาโน–สติ มา = สัมมาวายามะ–สัมมาสติ –สัมมาสมาธิ ] เป็ นองค์ประกอบสําคัญ ที สหรคตกบั
“อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ให้พิจารณาทบทวน “อเบกขา
๑๐” เปรี ยบเทียบกบั “อนปัุ สสนา ๓” [พิจารณาเนื องๆ
ุ
ด้วยความหมันเพียร เพือเป็ นเครื องระลึกของสติ และเครื องเรี ยนรู ้ของสัมปชัญญะ] ดังนี
ิ ญญามาก ทีเรี ยกวา่ “มหาปัญญา”
(๑) “อนัตตานุปัสสนา” ทําให้เกดปั
ิ ญญาเร็ว ทีเรี ยกวา่ “ชวนปัญญา”
(๒) “อนิจจานุปัสสนา” ทําให้เกดปั
ิ ญญาดับกเลส
ิ ทีเรี ยกวา่ “นิพเพธิกปัญญา”
(๓) “ทุกขานุปัสสนา” ทําให้เกดปั
่ แปลวา่ “เฉยๆ” คือ ไมเกดปั
่ ิ ญญาแตประการใด
่
” จึงไมได้
เหมือน
เพราะฉะนัน ความหมายในคําวา่ “อเบกขา
ุ
่ ิ “ปั ญญาวิ ปัสสนา” ซึ งมีองค์ประกอบสําคัญ คือ
เข้าใจผิดใน “อัปปนาสมาธิ” เป็ น “สมาธิ หัวตอ” ไมเกด
“อเบกขา
” กบั “เอกัคคตา” [จตุตถฌาน] เพราะไปเข้าใจวา่ หมายถึง “อทกขมสขเวทนา
” คือ ความรู ้สึกเฉยๆ
ุ
ุ
ุ
็ ่ ่ ทุกข์ก็ไมใช
่ ่ เรี ยกอีกอยางวา
่ ่ “อเบกขาเวทนา
่ ่ “อเบกขาแห่
่
จะสุ ขกไมใช
” ซึงไมใช
งจตตถฌาน
” แตประการ
ุ
ุ
ุ
่ ชีแนะวา่ “ปฏิภาคนิมิต” เกดขึ
ิ นใน “อปจาร
่ ่ ิ นใน
ใด ดังครู บาอาจารย์วิปัสสนาหลายทาน
ุ สมาธิ” ไมใชเกดขึ
“อัปปนาสมาธิ” ในข้อนีเป็ นเรื องการพัฒนาวิวฒั น์ “ปัญญาวิปัสสนา” ของผูท้ ีมี “ภูมิร้ ู –ภูมิธรรม–ภูมิปัญญา”
่ ั
่ นความจริ งด้วยตนเอง ไมใชข้
่ ่ อถกเถียงชี ขาดในการตรัสรู ้ธรรม
ทีแตกตางกนในบุ
คคล ผูป้ ฏิบตั ิจริ งยอมเห็
่
็
แตประการใด
เพราะทัง “อปจา
ง “สมาธิในวิปัสสนา” เพราะพัฒนาขึน
ุ รสมาธิ” กบั “อัปปนาสมาธิ” กหมายถึ
่
่
ิ
่
มาจากการพิจารณาอารมณ์แหงกรรมฐานทั
งนัน อยาไปคิ
ดเล็กคิดน้อยจนเกดความระแวงสงสั
ยโดยใชเหตุ
่ ทําให้เสี ยการใหญที่ ต้องประพฤติปฏิบตั ิจริ งๆ อีกมากมาย ไมเกด
่ ิ “ธรรมสมาธิ ๕” นันเอง คือ ความ
เปลาๆ
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่ นทางในอริ ยมรรค [อริ ยมรรคมีองค์ ๘–มรรค ๔] ซึง
มันใจในธรรมทีตนเองปฏิบตั ิว่าเป็ นสิ งทีถูกทางแหงเส้
ทําให้ภาวะจิตทีประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ได้แก่ “ปราโมทย์ –ปี ติ–ปั สสัทธิ –สุข–สมาธิ ” และเป็ นเหตุให้
่ น โดย
เกดิ “จิตตสมาธิ” ในการเจริ ญฌานทัง ๔ ขัน ซึ งมี “เอกัคคตาแห่ งสมาธิ” เป็ นองค์หลักในฌานแตละขั
มุ่งมันให้บรรลุถึง “จตตถฌาน
” ทีประกอบด้วยองค์ฌาน ๒ ได้แก่ “อเบกขา
–เอกัคคตา” ซึ งทําให้การเจริ ญ
ุ
ุ
ั ฏฐาน
สมถภาวนามีความสมบูรณ์ครบตามหลักการเจริ ญภาวนา เพือเป็ นบาทวิถีในการเจริ ญวิปัสสนากมมั
่ การเกิดฌานจิตในขันนี เรี ยกวา่ “รปาวจร
กศลจตตถฌานจิ
ต” [รู ปฌาน
คือ “โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖” ตอไป
ู
ุ
ุ
่ ่ อันเป็ นจิตตามสภาพดังเดิม ทีสะอาด ผุดผอง
่ บริ สุทธิ หรื อ
๔] นันคือ “อัปปนาสมาธิ” คือ สมาธิ แนวแน
“หมดจด–สะอาด–ไม่ มีมลทิ น–ปราศจากอุปกิเลส–อ่ อน–ควรแก่ งาน–มันคง–ไม่ หวันไหว” นันคือ เป็ นภาวะ
ิ
่
จิตทีปราศจาก “นิวรณปกิ
“ปริ ยุฏฐานกิเลส” ในทางปฏิบตั ินัน ผูบ้ าํ เพ็ญเพียร
ู เลส” คือ กเลสอยางกลาง
่ ปัสสนากมมั
ั ฏฐานได้ ได้แก่
ภาวนาสามารถน้อมนําจิตเข้าสู่ ภูมิแหงวิ
(๑) “โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖” คือ ความหยังรู้ ในทีนีหมายถึงญาณทีเกิดขึนแก่ ผ้ เู จริ ญวิปัสสนา
ตามลําดับ ตังแต่ ต้นจนถึงทีสุด ได้แก่
ํ
(๑) “นามรปปริ
าแนกรู ้นามและรู ป
ู จเฉทญาณ” —ญาณกาหนดจํ
ํ
(๒) “ปัจจยปริคคหญาณ” —ญาณกาหนดรู
้ปัจจัยของนามและรู ป
ํ
(๓) “สั มมสนญาณ” —ญาณกาหนดรู
้ดว้ ยพิจารณาเห็นนามและรู ปโดยไตรลักษณ์
ิ
่ นธ์ ๕
(๔) “อทยั
บไปแหงขั
ุ พพยานปัุ สสนาญาณ” —ญาณอันตามเห็นความเกดและความดั
(๕) “ภังคานปัุ สสนาญาณ” —ญาณอันตามเห็นความสลายไปหมดของสังขารทังหลาย
่ ว
(๖) “ภยตปัู ฏฐานญาณ” —ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็ นของนากลั
(๗) “อาทีนวานปัุ สสนาญาณ” —ญาณอันคํานึงเห็นโทษ
่
(๘) “นิพพิทานปัุ สสนาญาณ” —ญาณอันคํานึงเห็นด้วยความหนาย
่ นไปเสี ย
(๙) “มญจิ
ุ ตุกัมยตาญาณ” —ญาณอันคํานึงด้วยใครจะพ้
(๑๐) “ปฏิสังขานปัุ สสนาญาณ” —ญาณอันคํานึงพิจารณาทบทวนเพือหาทาง
่ งขาร
(๑๑) “สั งขารเปกขาญาณ
” —ญาณอันเป็ นไปโดยความเป็ นกลางตอสั
ุ
่
(๑๒) “สั จจานโลมิ
” —ญาณยอนุโลมแกการหยั
งรู ้อริ ยสัจจ์
ุ กญาณ–อนโลมญาณ
ุ
(๑๓) “โคตรภญาณ
ู ” —ญาณครอบโคตร [จากปุถุชนเป็ นอริ ยบุคคล]
(๑๔) “มัคคญาณ” —ญาณในอริ ยมรรค [โลกุตตรธรรม–โลกุตตรมรรค]
(๑๕) “ผลญาณ” —ญาณในอริ ยผล [โลกุตตรธรรม–โลกุตตรผล]
(๑๖) “ปัจจเวกขณญาณ” —ญาณหยังรู ้ดว้ ยการพิจารณาทบทวน [ความตรัสรู ้สมั โพธิญาณ ที
เรี ยกวา่ “ญาณทัสสนะอันมีปริ วัฏฏ์ ๓” = นิพพาน]
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(๒) “วิชชา ๓” คือ ความรู้ แจ้ ง ความรู้ วิเศษ ได้แก่ (๑) “ปพเพนิ
วาสานสสติ
ุ
ุ ญาณ” ญาณเป็ นเหตุ
่
ระลึกขันธ์ทีอาศัยอยูใ่ นกอนได้
คือ “ระลึกชาติได้ ” ซึงตรงกบั “นามรปปริ
ู จเฉทญาณ” (๒)
ํ
่ ตว์ทงั หลาย อันเป็ นไปตามกรรม เห็นการ
“จตปปาตญาณ
” ญาณกาหนดรู
้จุติและอุบตั ิแหงสั
ุ ู
่
ิ
เวียนวายตายเกดของสั
ตว์ทงั หลาย คือ “ทิพพจักขุญาณ” ซึงตรงกบั “ปั จจยปริ คคหญาณ” และ
่
(๓) “อาสวักขยญาณ” ญาณหยังรู ้ในธรรมเป็ นทีสิ นไปแหงอาสวะทั
งหลาย ความรู ้ทีทําให้สิน
ั
อาสวะ คือ “ความตรั สรู้ ” ซึงตรงกบญาณในวิ
ปัสสนาตังแตข้่ อ ๓–วิปัสสนาญาณ ๙ [ข้อ ๔–
ข้อ ๑๒] –ข้อ ๑๓–โลกุตตรธรรม [ข้อ ๑๔–ข้อ ๑๕] ถึง ข้อ ๑๖ ตามลําดับ
่
่
ง ๔ คือ “มัคค
ฉะนัน ความถึ งพร้ อมที สมบูรณ์ แหงการเจริ
ญภาวนา ที เรี ยกวา่ “ภาวิตัตต์ ” แหงภาวนาทั
่ ยมรรคมีองค์ ๘ ทีประกอบด้วย (๑) “ฌานสมังคี” [ฌายีบุคคล] แหงสมถภาวนา
่
สมังคี” แหงอริ
[ฌาน ๔] กบั
่ ทําให้เกดความ
ิ
่ ปัสสนาภาวนา [โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖ รวมทัง วิชชา ๓] นัน ยอม
(๒) “ญาณสมังคี” แหงวิ
่ “ฌานเปกขา
่
่ ตใจที
สมมาตรและเป็ นเอกภาพระหวาง
” กบั “อัตตสั มปทา” ทีบงบอกถึ
งประสิ ทธิ ภาพแหงจิ
ุ
่ คคลผูเ้ จริ ญอริ มรรคอยางแท้
่ จริ ง.
ได้รับการพัฒนาดีแล้ว ซึงเป็ นคุณบทแหงบุ
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