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ความสํ าคัญของบทความ
ํ ดของความไมรู่ ้จริ งในอริ ยสัจจ์ ๔ กาลทัง ๓ และปฏิจจสมุปบาท ๑๒ นัน นํามาซึ งความหลงขาดสติ
ต้นกาเนิ
ในการพิจารณาธรรมอันเป็ นความจริ งในชีวิต นันคือ “อวิชชา–โมหะ” ซึ งหลายคนมองข้ามความสําคัญใน
่ ไปด้วยความประมาท ทําให้มองไมเห็
่ น “รากเหง้ าแห่ งอกศล
ประเด็นดังกลาวนี
ุ ” [อกุศลมูล ๓] ได้แก่
่ น “มฏฐ
“โลภะ–โทสะ–โมหะ” ซึ งเป็ นทีมาของ “อวิชชา” หรื อ “อสั มปชั ญญะ” คือ ความไมรู่ ้ไมเห็
ุ สั จจะ”
่
่ –ระลึกย้อนไปกไมได้
็ ่ –นึกไมออ
่ ก–จําไมได้
่ –ฟันเฟื อน–
คือ การอยูอ่ ยางขาดสติ
–ไมมี่ สติ–ระลึกตามไปไมได้
หลงลืม–หลงเลือน–หลงใหลไป–หลงพร้อม นันคือ “สมฺโมหวิหาโร” แปลวา่ “อยู่ด้วยความหลง” [สั มโมหะ–
หลงใหล ปโมหะ–ความลุ่มหลง] จนถึงขัน “อสั มโพธะ” [ไมรู่ ้ตามเป็ นจริ ง] หรื อ “อัญญาณ” [ความไมรู่ ้ =
่
อโยนิ โสมนสิ การ] ในขันสุ ดท้าย คือ ความโงเขลาเข้
าครอบงํากลุม้ รุ มจิตด้วย “ปริยุฏฐานกิเลส” คือ เหลา่
ั ญญาไมให้
่ เข้าถึงอกุศลความดีทงั หลาย คือ เห็นกุศลเป็ นอกุศล ไมยอมรั
่
บ
บรรดานิวรณ์ทงั หลายเข้าปิ ดกนปั
่ ่
สภาพทีเจริ ญในสุ คติ หมกมุ่น เลอะเทอะ เปรอะเปื อน อยูอ่ ยางนาสมเพช
ในความเสื อมทางจิตใจด้วยธรรม
็
ิ งหลาย
เครื องเศร้าหมองทังหลาย กเพราะความไร้
รู้จริ งนีเอง ในการปฏิบตั ิธรรมเพือความหลุดพ้นจากกเลสทั
ในขันสุ ดท้าย คือ การสงบระงับดับ “อวิชชาแห่ งกิเลสอาสวะ” การจะเข้าถึงภาวะทีปลอดภัยจากอกุศลธรรม
่
่ ปัสสนากมมั
ั ฏฐาน นันคือ การพิจารณาจนเป็ นธรรมตามเป็ น
นีได้ ต้องเจริ ญด้วยปั ญญาแหงญาณในภู
มิแหงวิ
่ กข์ ที
จริ ง (๑) อวิชชามีลักษณะ ๒๕ ประการ กบั (๒) ทกข์
ุ ในอาการ ๔๐ เพราะ “อวิชชา” เป็ นต้นเหตุแหงทุ
ิ นวงเวียนของปฏิจจสมุปบาทจักร [อนุโลมปฏิจจสมุปบาท = พิจารณาสาเหตุแหงทุ
่ กข์] คือ “อวิชชา–
เกดขึ
่
ตัณหา–อุปาทาน” ทีสงผลวิ
บากในอกุศลจิ ต คือ “โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปายาส” [ความโศก–
่ ่ นในกเลส
ิ ฉะนัน ในการคิดสื บ
ความครําครวญ–ทุกข์–โทมนัส–และความคับแค้นใจ] เพราะความรู ้ไมเทาทั
่ กข์ คือ “อวิชชา” นัน จึงเป็ นกระบวนการคิดทีถูกวิธีโดย “โยนิโสมนสิ การ” เป็ น
หาต้นเหง้าของสาเหตุแหงทุ
ความนึ กคิดทีครอบคลุมปั ญหาตังแตต้่ นจนจบกระบวนความ พิจารณาให้เห็นทุกแงมุ่ มในทุกมิติองศาของ
ปั ญหา ให้เห็นอุบายทางเลือกทีประกอบอยูใ่ นภาวะทีเจริ ญและเสื อม เพือตัดสิ นใจเลือกแนวทางแกปั้ ญหาที
ดีทีสุ ดทีจะทําได้ การมองข้ามความสําคัญในรายละเอียดของปัญหาเพียงเล็กน้อย อาจนํามาซึงความผิดพลาด
้ ญหา คือ “ทกข์
ิ
่
ในกระบวนการคิดแกไขปั
ไมประกอบด้
วยเหตุผลและปั ญญาใน
ุ ” เพราะเกดความประมาท
การพิจารณาธรรมทังหลาย [อโยนิโสมนสิ การ] นันคือ ความไมสํ่ ารวมในอินทรี ยท์ งั ๖ ทีหมายถึง “อินทรีย
สั งวร–สติสังวร” เพราะฉะนัน “อวิชชา” เป็ นอกุศลธรรมทีเป็ นเป้ าหมายสําคัญยิงในการประพฤติปฏิบตั ิ
่ ยมรรค.
ธรรมทีจะสงบระงับในขันสุ ดท้ายอันเป็ น “มิจฉาทิฏฐิ ” ให้กลับกลายเป็ น “สั มมาทิฏฐิ ” แหงอริ
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บทความที ๒๑ ประจําปี ๒๕๕๘ – ต้ นกําเนิดแห่ งความไม่ รู้ จริง
่ วิตนัน ต้องประกอบด้วย (๑) “ความสงสัย” กบั (๒)
ในธรรมชาติของการค้นหาความจริ งแหงชี
่ จะทําได้ในขณะนัน คําวา่ “ความ
“ความอยากร้ ู อยากเห็น” เพือหาคําตอบทีเหมาะสมทีสุ ดและดีทีสุ ดเทาที
่ ่ ยของความหมาย “ความระแวงสงสั ย” ซึ งเป็ นเรื องความไมไว้
่ วางใจในเรื องใดเรื องหนึ ง
สงสั ย” นัน ไมใชนั
่ อใจทําให้ระแวงสงสัยในพฤติกรรมนันๆ โดยเฉพาะอยางยิ
่ ง พฤติกรรมหรื อการกระทําที
หรื อความไมเชื
ั
แสดงเจตนาที แฝงมาด้วย เพือให้อีกฝ่ ายหนึ งทําหน้าทีในการถอดรหัสความหมายแฝงทีแนบมากบการ
กระทํา นันคือ “ความเชื อ–ความนึกคิด–ความคิดเห็น–ทัศนคติ–เจตจํานง” [ในทางธรรมหมายถึง “พืนจิ ต
ิ หมักดองอยูใ่ นอุปนิ สัยสันดาน] ทีแสดงนัยถึง “วิสัยทัศน์ –โลกทัศน์ –มมมอง
สั นดาน” คือ กเลสที
–กระบวน
ุ
่ ่
ทัศน์ ” ของบุคคลทีสงขาวสารหรื
อสารสนเทศมาถึงบุคคลฝ่ ายผูร้ ับสารนันๆ ทีเรี ยกวา่ “กระบวนการสื อสาร
ระหว่ างบคคล
ุ ” ฉะนัน การทีจะเข้าใจความรู ้สึกนึ กคิดในใจของผูอ้ ืนได้ดีนนั บุคคลนันจะต้องเข้าใจจิตหรื อ
่ จะเข้าบุคคล
่ คือ รู ้แจ้งเห็นจริ งในสภาวธรรมภายในตนเองดีก่อน กอนที
พืนจิตสันดานของตนได้เป็ นอยางดี
่
อืนหรื อธรรมชาติแหงสรรพสิ
งรอบข้างได้ดี “ถ้ าตัวเองยังไม่ ร้ ู ตัวเอง แล้ วจะไปรู้ คนอื นได้ ดีอย่ างไร” [“อยาก
ี
รู้ อยากเห็นโลกภายนอกก่ อนโดยไม่ ร้ ู สภาพร่ างกายจิ ตใจตนเอง” คือ กระบวนการรู ้แบบโลกยธรรม
เพือ
เอาชนะอํานาจธรรมชาติในเชิงลัทธิ วตั ถุนิยมกบัลัทธิบริ โภคนิยม] เพราะฉะนัน ในการปฏิบตั ิธรรม จึงเป็ น
่
กระบวนการค้นคิดสื บหาความจริ งภายในจิตสันดานของตนเองอยางละเอี
ยดลึกซึง จนรู ้เห็นเข้าใจธรรมชาติ
่ ั ทีเรี ยกวา่ “อตตริ
พลังทางจิตวิญญาณทีแท้จริ งของตนเอง ทีมีอาํ นาจเหนือธรรมชาติได้เชนกน
”
ุ มนสสธรรม
ุ
หมายถึง ธรรมวิเศษ คุณวิเศษ คุณพิเศษ ธรรมยวดยิงของมนุษย์ ธรรมของมนุษย์ผยู ้ อดยิง ธรรมลํามนุษย์
่
ได้แก่ ฌาน วิโมกข์ สมาบัติ มรรค ผล หรื อ “อธิคมธรรม” หมายถึง ธรรมขันบรรลุผลแหงการปฏิ
บตั ิ เชน่
่ เป็ นปฏิปทาทีปฏิบตั ิได้ยาก และรู ้ผลได้
ฌาน อภิญญา มรรค ผล นันเอง ในการปฏิบตั ิธรรมวิเศษดังกลาวนี
่ ได้ดงั ใจนึ ก
ยาก ทีเรี ยกวา่ “ทกขาปฏิ
ปทา ทันธาภิญญา” คือ ปฏิปทาทีปฏิบตั ิลาํ บาก ทังรู ้ได้ชา้ จะไปเรงให้
ุ
ิ
นัน จึงเป็ นเรื องยาก และทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิภาวนานัน เกดความท้
อแท้ถดถอยในความตังมันในอริ ยมรรค แทนที
ิ เวธรู ้แจ้งแทงตลอดในธรรมทังหลาย [กุศลธรรม–อกุศลธรรม–อัพยากตธรรม] กลับเสื อมถอยพา
จะเกดปฏิ
ั
ิ
กนถอยหลั
งลงคลอง เกดอาการวิ
ปลาสทัง ๔ ได้แก่
“วิปัลลาส ๔–วิปลาส ๔” หมายถึง ความรู ้เห็นคลาดเคลือน ความรู ้เข้าใจผิดเพียนจากความเป็ นจริ ง ซึง
นับเป็ นความผิดพลาดในทิฏฐิเป็ นหลัก โดยวิปลาส มี ๓ ระดับ ดังนี
(๑) “สั ญญาวิปลาส” คือ วิปลาสด้วยอํานาจสําคัญผิด สัญญาคลาดเคลือน หมายรู ้ผดิ พลาดจาก
ความเป็ นจริ ง เชน่ คนตกใจเห็นเชือกเป็ นงู
(๒) “จิตตวิปลาส” คือ วิปลาสด้วยอํานาจคิดผิด จิตคลาดเคลือน ความคิดผิดพลาดจากความเป็ น
จริ ง เชน่ คนบ้าคิดเอาหญ้าเป็ นอาหาร
บทความที ๒๑ ประจําปี ๒๕๕๘ – ต้ นกําเนิดแห่ งความไม่ ร้ ู จริ ง – นิธี ศิริพัฒน์
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(๓) “ทิฏฐิ วปิ ลาส” คือ วิปลาสด้วยอํานาจเห็นผิด ทิฏฐิคลาดเคลือน ความเห็นผิดพลาดจากความ
เป็ นจริ ง โดยเฉพาะเชือถือไปตาม “สัญญาวิปลาส” หรื อ “จิตตวิปลาส” นัน เชน่ มี
่ บริ เวณนัน
“สัญญาวิปลาส” เห็นเชือกเป็ นงู แล้วเกดิ “ทิฏฐิ วิปลาส” เชือหรื อลงความเห็นวาที
่ กสิ งทีเกดขึ
ิ นต้องมีผสู ้ ร้าง จึงเกดิ “ทิฏฐิ วิปลาส” คือ ลง
มีงูชุม หรื อมี “จิตตวิปลาส” วาทุ
ความเห็นผิดวา่ “แผ่ นดินไหวเพราะเทพเจ้ าบันดาล”
ฉะนัน วิปลาส ๓ ระดับนี ทีเป็ นพืนฐาน เป็ นไปใน ๔ ด้าน ดังนี
่ ยง วาเที
่ ยง
(๑) วิปลาสในสิ งทีไมเที
่ นสุ ข
(๒) วิปลาสในสิ งทีเป็ นทุกข์ วาเป็
่ นตัวตน วาเป็
่ นตัวตน
(๓) วิปลาสในสิ งทีไมเป็
่ วางาม
่
(๔) วิปลาสในสิ งทีไมงาม
ี องอยูก่ บเรื
ั อง “อคติ ๔” เชนกน
่ ั ดังนี
ในอาการทางจิตใจทีเป็ น “ความวิปลาส” นี ยังเกยวเนื
่ ยงธรรม ความลําเอียง ได้แก่
“อคติ ๔” หมายถึง ฐานะอันไมพึ่ งถึง ทางความประพฤติทีผิด ความไมเที
(๑) “ฉันทาคติ” คือ ลําเอียงเพราะชอบ
(๒) “โทสาคติ” คือ ลําเอียงเพราะชัง
(๓) “โมหาคติ” คือ ลําเอียงเพราะหลง พลาดผิดเพราะเขลา
(๔) “ภยาคติ” คือ ลําเอียงเพราะกลัว
ั าให้เกดิ “อปาทาน
เพราะฉะนัน ทัง “วิปลาส ๔” กบั “อคติ ๔” รวมกนทํ
๔” ดังนี
ุ
ิ ความยึดติดอันเนื องมาแต่ตณ
ั หา ผูกพันเอา
“อปาทาน
๔” หมายถึง ความยึดมัน ความถือมันด้วยอํานาจกเลส
ุ
ตัวตนเป็ นทีตัง ได้แก่
่ ่ นาพอใจ
่
(๑) “กามปาทาน
” คือ ความยึดมันในกาม นันคือ รู ป เสี ยง กลิน รส โผฏฐัพพะ ทีนาใคร
ุ
(๒) “ทิฏ ุ ปาทาน” คือ ความยึดมันในทิฏฐิหรื อทฤษฎี นันคือ ความเห็น ลัทธิ หรื อ หลักคําสอน
่
ตางๆ
่
(๓) “สี ลพั พตปาทาน
” คือ ความยึดมันในศีลและพรต นันคือ ถือวาจะบริ
สุทธิหลุดพ้นได้เพียง
ุ
ด้วยศีลและวัตร หลักความประพฤติ ข้อปฏิบตั ิ แบบแผน ระเบียบ วิธี ขนบธรรมเนียม
่ องเป็ นอยางนั
่ นๆ โดยสักวาทํ
่ าสื บๆ กนมา
ั หรื อ ปฏิบตั ิ
ประเพณี ลัทธิ พิธีต่างๆ ถือวาจะต้
ั
่
่ ง วาศั
่ กดิสิทธิ มิได้เป็ นไปด้วยความรู ้ความเข้าใจ
ตามๆ กนไปอยางงมงาย
หรื อโดยนิยมวาขลั
่ และผล
ตามหลักความสัมพันธ์แหงเหตุ
่ วตน นันคือ ความถือหรื อสําคัญหมายอยูใ่ น
(๔) “อัตตวาทปาทาน
” คือ ความยึดมันในวาทะวาตั
ุ
ภายในวา่ มีตวั ตน ทีจะได้ จะเป็ น จะมี จะสูญสลาย ถูกบีบคันทําลาย หรื อเป็ นเจ้าของ เป็ น
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่ ได้ ไมมองเห็
่
่ นแต่
นายบังคับบัญชาสิ งตางๆ
นสภาวะของสิ งทังปวง อันรวมทังตัวตนวาเป็
ั า เป็ นไปตามเหตุปัจจัยทังหลายทีมาสัมพันธ์กนล้
ั วนๆ
เพียงสิ งทีประชุมประกอบกนเข้
เมือทําการวิเคราะห์ให้ลึกซึ งยิงขึนให้ละเอียดประณี ตด้วยหลักปฏิจจสมุปบาท จะเห็นวา่ “อปาทาน
๔” เกิด
ุ
่
ิ ณหานันเอง ดังนี
จากสาเหตุแหง่ “ตัณหา ๓” คือ ความทะยายอยากด้วยความใครความติ
ดใจในกเลสตั
ิ นในปัจจุบนั ได้แก่
“ตัณหา ๓” หมายถึง ความทะยานอยากอันเกดขึ
(๑) “กามตัณหา” คือ ความทะยานอยากในกาม ความอยากได้กามคุณ คือสิ งสนองความต้องการ
ทางประสาททังห้า หรื อ “กามคุณ ๕” ได้แก่ รู ป เสี ยง กลิน รส กายสัมผัส
่
(๒) “ภวตัณหา” คือ ความทะยานอยากในภพ ความอยากในภาวะของตัวตนทีจะได้ จะเป็ นอยาง
่
่
ใดอยางหนึ
ง อยากเป็ น อยากคงอยู่ตลอดไป ความใครอยากที
ประกอบด้วยภวทิฏฐิ หรื อสัส
สตทิฏฐิ
่ วตนจาก
(๓) “วิภวตัณหา” คือ ความทะยานอยากในวิภพ ความอยากในความพรากพ้นไปแหงตั
่
่
่
่
ความเป็ นอยางใดอยางหนึ
งอันไมปรารถนา
อยากทําลาย อยากให้ดบั สู ญ ความใครอยากที
ประกอบด้วยวิภวทิฏฐิหรื ออุจเฉททิฏฐิ
ิ
ิ
เพราะฉะนัน “ตัณหา ๓” เกดจากสาเหตุ
ทีสื บเนืองมาจาก “อวิชชา ๔” กบั “อวิชชา ๘” อันเกดจากอดี
ต ดังนี
“อวิชชา ๔” หมายถึง ความไมรู่ ้แจ้ง ไมรู่ ้จริ ง นันคือ ไมรู่ ้ในอริ ยสัจจ์ ๔ ได้แก่
(๑) ทุกฺเข อ ฺ ญาณํ —ไมรู่ ้ในทุกข์
(๒) ทุกฺขสมุทเย อ ฺ ญาณํ —ไมรู่ ้ในทุกขสมุทยั
(๓) ทุกฺขนิโรเธ อ ฺ ญาณํ —ไมรู่ ้ในทุกขนิโรธ
(๔) ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อ ฺ ญาณํ —ไมรู่ ้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
“อวิชชา ๘” หมายถึง ความไมรู่ ้แจ้ง ไมรู่ ้จริ ง นันคือ ไมรู่ ้ในอริ ยสัจจ์ ๔ กาลทัง ๓ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ได้แก่
(๑) ไมรู่ ้ในทุกข์
(๒) ไมรู่ ้ในทุกขสมุทยั
(๓) ไมรู่ ้ในทุกขนิโรธ
(๔) ไมรู่ ้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
่
(๕) ไมรู่ ้ในสวนอดี
ต
่
(๖) ไมรู่ ้ในสวนอนาคต
่
่
(๗) ไมรู่ ้ทงั สวนอดี
ตทังสวนอนาคต
ั งเกดมี
ิ ขึนตามหลักปฏิจจสมุปบาท
(๘) ไมรู่ ้ในธรรมทังหลายทีอาศัยกนจึ
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่ ่ กข์ [วิ ปลาส ๔ อคติ ๔ และ อุปาทาน ๔] เกดจาก
ิ
“ตัณหา ๓” คือ
ดังนัน จึงเห็นได้ว่า มูลเหตุใหญแหงทุ
ความทะยานอยาก กบั “อวิชชา ๔–อวิชชา ๘” คือ ความไมรู่ ้จริ ง เป็ นสําคัญ แต่ “รากเหง้ าแห่ งทกข์
ุ ” นัน
มากจาก “อกศลมล
ุ ู ๓–รากเหง้ าแห่ งอกศล
ุ ” คือ “โลภะ–โทสะ–โมหะ” นันคือ “ โลภ [ราคะ]–โกรธ–หลง
[อวิชชา]” ซึงเป็ นองค์ประกอบใน “กิเลส ๑๐–นิวรณ์ ๕–อุปกิเลส ๑๖–อนุสัย ๗–สังโยชน์ ๑๐” ดังนี
“กิเลส ๑๐” หมายถึง สภาพทีทําให้ จิตเศร้ าหมอง หรื อ “กิเลสวัตถุ” คือ สิ งก่ อความเศร้ าหมอง ได้แก่
(๑) “โลภะ” คือ ความอยากได้
(๒) “โทสะ” คือ ความคิดประทุษร้าย
(๓) “โมหะ” คือ ความหลง ความไมรู่ ้ ความเขลา
(๔) “มานะ” คือ ความถือตัว
(๕) “ทิฏฐิ ” คือ ความเห็นผิด
(๖) “วิจิกจิ ฉา” คือ ความลังเลสงสัย ความเคลือบแคลง
(๗) “ถีนะ” คือ ความหดหู่ ความท้อแท้ถดถอย
่
(๘) “อทธั
ุ จจะ” คือ ความฟุ้ งซาน
่
่
(๙) “อหิริกะ” คือ ความไมละอายตอความชั
ว
่
่
(๑๐) “อโนตตัปปะ” คือ ความไมเกรงกลั
วตอความชั
ว
“นิวรณ์ ๕” หมายถึง สิ งทีกันจิตไม่ ให้ ก้าวหน้ าในคุณธรรม ธรรมทีกันจิ ตไม่ ให้ บรรลุคุณความดี อกุศล
ธรรมทีทําจิตให้ เศร้ าหมองและทําปั ญญาให้ อ่อนกําลัง ได้แก่
(๑) “กามฉันทะ” [ราคะ] คือ ความพอใจในกาม ความต้องการกามคุณ
(๒) “พยาบาท” คือ ความคิดร้าย ความขัดเคืองแค้นใจ
(๓) “ถีนมิทธะ” คือ ความหดหู่ และเซืองซึม
่
ั
(๔) “อทธั
อนใจ ความกระวนกระวายกลุม้ กงวล
ุ จจกกกจจะ
ุ ุ ” คือ ความฟุ้ งซานและร้
(๕) “วิจิกจิ ฉา” คือ ความลังเลสงสัย
[หมายเหตุ: เข้าตรวจสอบภาวะจิตนีได้ทีเว็บไซต์ Siripat.Com]
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“อปกิ
ุ เลส ๑๖” หมายถึง โทษเครื องเศร้ าหมอง สิ งทีทําจิตต์ ใจให้ เศร้ าหมองขุ่นมัว รั บคุณธรรมได้ ยาก เรี ยก
่ ่ “จิตตอุปกิเลส” ได้แก่
อีกอยางวา
่ งอยากได้ โลภไมสมควร
่
(๑) อภิชฌาวิสมโลภะ —คิดเพงเล็
(๒) พยาบาท —คิดร้ายเขา
(๓) โกธะ —ความโกรธ
(๔) อุปนาหะ —ความผูกโกรธ
(๕) มักขะ —ความหลู่ความดีของผูอ้ ืน
(๖) ปลาสะ —ความตีเสมอ
(๗) อิสสา —ความริ ษยา
(๘) มัจฉริ ยะ —ความตระหนี
(๙) มายา —มารยา
(๑๐) สาเถยยะ —ความโอ้อวดหลอกเขา
(๑๑) ถัมภะ —ความหัวดือกระด้าง
่ ไมยอมลดละ
่
(๑๒) สารั มภะ —ความแขงดี
(๑๓) มานะ —ความถือตัวทะนงตน
(๑๔) อติมานะ —ดูหมินเขา
(๑๕) มทะ —ความมัวเมา
(๑๖) ปมาทะ —ความประมาทละเลยเลินเลอ่
[หมายเหตุ: เข้าตรวจสอบภาวะจิตนีได้ทีเว็บไซต์ Siripat.Com]
“อนสัุ ย ๗” หมายถึง กิเลสทีนอนเนืองอยู่ในสันดาน ได้แก่
ํ ดในกาม ความอยากได้ติดใจในกาม
(๑) “กามราคะ” คือ ความกาหนั
(๒) “ปฏิฆะ” คือ ความขัดใจ ความหงุดหงิดขัดเคือง คือ โทสะ
(๓) “ทิฏฐิ” คือ ความเห็นผิด การยึดถือความเห็น เอาความคิดเห็นเป็ นความจริ ง
(๔) “วิจิกจิ ฉา” คือ ความลังเล ความสงสัย
(๕) “มานะ” คือ ความถือตัว
ํ ดในภพ ความอยากเป็ น อยากยิงใหญ่ อยากยังยืน
(๖) “ภวราคะ” คือ ความกาหนั
(๗) “อวิชชา” คือ ความไมรู่ ้จริ ง คือ โมหะ
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“สั งโยชน์ ๑๐” หมายถึง กิเลสอันผูกใจสัตว์ ธรรมทีมัดสัตว์ ไว้ กับวัฏฏทุกข์ หรื อผูกกรรมไว้ กับผล ได้แก่
่
ก. “โอรัมภาคิยสั งโยชน์ ๕” สังโยชน์เบืองตํา เป็ นอยางหยาบ
เป็ นไปในภพอันตํา
่ นตัวของตน เชน่ เห็นรู ป เห็นเวทนา เห็นวิญญาณ เป็ นตน
(๑) “สั กกายทิฏฐิ” คือ ความเห็นวาเป็
เป็ นต้น
่ ่
(๒) “วิจิกจิ ฉา” คือ ความสงสัย ความลังเล ไมแนใจ
่ าตามๆ กนไปอยางงมงายเห็
ั
่
่
(๓) “สี ลพั พตปรามาส” คือ ความถือมันศีลพรต โดยสักวาทํ
นวาจะ
บริ สุทธิหลุดพ้นได้เพียงด้วยศีลและวัตร
ํ ดในกาม ความติดใจในกามคุณ
(๔) “กามราคะ” คือ ความกาหนั
(๕) “ปฏิฆะ” คือ ความกระทบกระทังในใจ ความหงุดหงิดขัดเคือง
่
ข. “อทธั
ยด เป็ นไปแม้ในภพอันสูง
ุ มภาคิยสั งโยชน์ ๕” สังโยชน์เบืองสูง เป็ นอยางละเอี
่ ปฌาน หรื อในรู ปธรรมอันประณี ต ความปรารถนาใน
(๖) “รปราคะ
” คือ ความติดใจในอารมณ์แหงรู
ู
รู ปภพ
่ ปฌาน หรื อในอรู ปธรรม ความปรารถนาใน
(๗) “อรปราคะ
” คือ ความติดใจในอารมณ์แหงอรู
ู
อรู ปภพ
่ นนันเป็ นนี
(๘) “มานะ” คือ ความสําคัญตน คือ ถือตนวาเป็
่
(๙) “อทธั
ุ จจะ” คือ ความฟุ้ งซาน
(๑๐) “อวิชชา” คือ ความไมรู่ ้จริ ง ความหลง
โดยสรุ ปแล้ว จะเห็นได้ว่า “โลภะ–ราคะ” ๑ “โทสะ–พยาบาท–ปฏิ ฆะ” ๑ “อวิ ชชา–โมหะ” ๑ จะปรากฏอยู่
ํ ดระงับ “อกศลมล
ในอกุศลธรรมทังหมด การกาจั
ุ ู ๓” นี รวมทังสัมปยุตตธรรมทีเหลือทังหมดนัน จึงเป็ น
ประเด็นภาระสําคัญในการปฏิบตั ิธรรม นันคือ “ไตรสิ กขา” ได้แก่ “อธิปัญญาสิกขา–อธิสีลสิกขา–อธิจิตตสิก
ั –สั ม มาวาจา–สั ม มากมมั
ั น ตะ –
ขา” อัน หมายถึ ง “อริ ย มรรคมี อ งค์ ๘” [สั ม มาทิ ฏ ฐิ –สั ม มาสั ง กปปะ
สัมมาอาชีวะ–สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ] ทีต้องถือปฏิบตั ิใน “อริยมรรค ๔–มัคคญาณ” กบั “อริ
่ งจังในภูมิแหงวิ
่ ปัสสนากมมั
ั ฏฐาน ซึ งเรี ยกวา่ “โลกตตรปั
ยผล ๔–ผลญาณ” อยางจริ
ญญา–โลกตตรธรรม
”
ุ
ุ
่ อกุศลธรรมสําคัญ คือ “อวิชชา–โมหะ” อันเป็ นปฏิปักษ์ธรรมกบั “ปัญญา–ความร้ ู คมชั ด”
โดยเฉพาะอยาง
หรื อ “อสัมโมหะ–ความไม่ หลง” โดยให้พิจารณาตามหลัก “อนโลมปฏิ
จจสมปบาท
” [อวิชชาเป็ นเหตุให้เกดิ
ุ
ุ
ทุกข์ = โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์–โทมนัส–อุปายาส] ในอันดับถัดไปให้พิจารณาถึงอาการลักษณะของความไมรู่ ้
จริ งจํานวน ๒๕ ประการ ดังนี
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่ ชชา] ได้แก่
อวิชชามีลกั ษณะ ๒๕ ประการ [องค์แหงอวิ
่ งรู ้ด้วยญาณ [ญาณ–ปรี ชาหยังรู ้]
(๑) อัญญาณ —ความไมหยั
่ นด้วยญาณทัสสนะ [ทัสสนะ–ความเห็น]
(๒) อทัสสนะ —ความไมเห็
่ สรู ้ [อภิสมัย–ความตรัสรู ้]
(๓) อนภิสมัย —ความไมตรั
่ สรู ้ตาม [อนุโพธะ–ความตรัสรู ้ตาม]
(๔) อนนุโพธะ —ความไมตรั
่ สรู ้พร้อม [สัมโพธะ–ความตรัสรู ้พร้อม]
(๕) อสัมโพธะ —ความไมตรั
่
(๖) อัปปฏิเวธะ —การไมแทงตลอด
[ปฏิเวธะ–การแทงตลอด]
(๗) อสังคาหณา —ความไมถื่ อเอาให้ถูกต้อง [สังคาหณา–ความถือเอาถูกต้อง]
่ งโดยรอบคอบ [ปริ โยคาหณา–ความหยังโดยรอบคอบ]
(๘) อปริ โยคาหณา —ความไมหยั
(๙) อสมเปกขนา —ความไมพิ่ นิจ [สมเปกขนา–ความพินิจ]
(๑๐) อปั จจเวกขณา —ความไมพิ่ จารณา [ปั จจเวกขณา–ความพิจารณาทบทวน]
่
(๑๑) อัปปั จจักขกรรม —ความไม่รู้ในกรรมของตน [กัมมผลสัทธา–กฎแหงกรรม
]
(๑๒) ทุมมิชฌะ —ความทรามปั ญญา [สัมมาทิฏฐิ –ความเห็นชอบ อธิ ปัญญา–ปัญญาอันยิง]
่ [วิสารทะ–ฉลาดชํานาญ ปฏิภาณ–ความคิดทันการ]
(๑๓) พาลยะ —ความโงเขลา
(๑๔) อสัมปชัญญะ —ความไมรู่ ้ทวั พร้อม [สัมปชัญญะ–ความรู ้ทวั พร้อม]
(๑๕) โมหะ —ความหลง [ปั ญญา –ความรอบรู ้–ความรู ้ชดั ]
่ เอกัคคตา–จิตตสมาธิ]
(๑๖) ปโมหะ —ความลุ่มหลง [อวิกเขปะ–ความไมฟุ้่ งซาน
่ ่ ]
(๑๗) สัมโมหะ —ความหลงใหล [อสัมโมหสัมปชัญญะ–รู ้ชดั วาไมหลง
่ ้ [วิชชา–ความรู ้แจ้ง อภิญญา–ความรู ้ยงิ ยวด]
(๑๘) อวิชชา —รู ้สิงทีไมควรรู
(๑๙) อวิชโชฆะ —โอฆะคืออวิชชาให้จมลงในวัฏฏะ [วิวฏะ–ความพ้นจากวัฏฏะ]
(๒๐) อวิชชาโยคะ —โยคะคืออวิชชาให้ประกอบไว้ในวัฏฏะ [วิราคะ–ความไมติ่ ดพันเป็ นอิสระ]
่ [นิโรธ–ความดับกเลสและทุ
ิ
(๒๑) อวิชชานุสัย —อนุสยั คืออวิชชาด้วยอํานาจการละยังไมได้
กข์]
(๒๒) อวิชชาปริ ยฏุ ฐาน —การกลุม้ รุ มจิตคืออวิชชา [อุปสมะ–ความสงบ สมถะ–การสงบระงับจิต]
(๒๓) อวิชชาลังคี —กลอนเหล็กหรื อลิมคืออวิชชา [วิสังโยค–ความหมดเครื องผูกรัด]
(๒๔) โทสะ —ความคิดประทุษร้าย [อพยาบาท–ความไมขั่ ดเคืองมีเมตตา]
่
ิ ]
(๒๕) โลภะ —ความอยากได้ [อปจยะ–ความไมพอกพู
นกเลส
่ ชชา ๒๕ ประการ ดังกลาวนี
่ เป็ นมูลเหตุ แหงความทุ
่
ฉะนัน องค์แหงอวิ
กข์ คือ “ทกขตา
” ที เรี ยกเต็มวา่
ุ
“อปาทานขั
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ
ุ สสนา” —
ุ
ุ ” [ทุกขอริ ยสัจจ์] ซึงสามารถน้อมพิจารณาในกรรมฐานด้วย “ทกขานปั
่ กข์ “ทกขตา
ํ งแหงวิ
่ ปัสสนาพละ
การพิจารณาเห็นสั งขารเป็ นทุกข์ เห็นสภาพแหงทุ
–ทกขลั
ุ
ุ กษณะ” ซึ งมีกาลั
่ าลาย “ปณิธิแห่ งขันธ์ ๕” ความละสุ ขสัญญา ยอมสํ
่ าเร็ จได้ดว้ ย
เพราะอาศัยสมาธินทรี ย ์ ย่อมชําแรก ยอมทํ
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่ าให้
ทุกขานุปัสสนา ในขณะเดียวกนั การเจริ ญวิปัสสนาจนบรรลุถึง “ทกขานปั
” ยอมทํ
ุ
ุ สสนายถาภตญาณ
ู
พ้นจากความหลงโดยความเป็ นสุ ข จากความไมรู่ ้ เพราะเหตุนนั จึงเป็ น “ญาณวิโมกข์ ” เพราะฉะนัน ทกขา
ุ
่ ง “นิพเพธิกปัญญา” [ปั ญญาทําลายกเลส
ิ ] ให้บริ บูรณ์ นันคือ “อนโลมขั
นติ” ซึ งเป็ นการนับ
นุปัสสนา ยอมยั
ุ
่ นเรื องความอดทนในสภาพแหงทุ
่ กข์ดว้ ย “อาการ ๔๐” ดังนี
ได้วาเป็
พิจารณาเห็นเบญจขันธ์ โดยความวา่ :–
่ ยง
(๑) เป็ นของไมเที
(๒) เป็ นทุกข์
(๓) เป็ นโรค
(๔) เป็ นดังหัวฝี
(๕) เป็ นดังลูกศร
(๖) เป็ นความลําบาก
(๗) เป็ นอาพาธ
่ น
(๘) เป็ นอยางอื
(๙) เป็ นของชํารุ ด
(๑๐) เป็ นเสนียด
(๑๑) เป็ นอุบาทว์
(๑๒) เป็ นภัย
(๑๓) เป็ นอุปสรรค
(๑๔) เป็ นความหวันไหว
(๑๕) เป็ นของผุพงั
(๑๖) เป็ นของไมยั่ งยืน
(๑๗) เป็ นของไมมี่ อะไรต้านทาน
(๑๘) เป็ นของไมมี่ อะไรป้ องกนั
่ นทีพึง
(๑๙) เป็ นของไมเป็
่
(๒๐) เป็ นของวาง
(๒๑) เป็ นของเปลา่
(๒๒) เป็ นของสู ญ
(๒๓) เป็ นอนัตตา
(๒๔) เป็ นโทษ
(๒๕) เป็ นของมีความแปรปรวนเป็ นธรรมดา
(๒๖) เป็ นของหาสาระมิได้
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่
(๒๗) เป็ นมูลแหงความลํ
าบาก
(๒๘) เป็ นดังเพชฌฆาต
(๒๙) เป็ นความเสื อมไป
(๓๐) เป็ นของมีอาสวะ
(๓๑) เป็ นของอันปั จจัยปรุ งแตง่
่
(๓๒) เป็ นเหยือแหงมาร
ิ นธรรมดา
(๓๓) เป็ นของมีความเกดเป็
่ นธรรมดา
(๓๔) เป็ นของมีความแกเป็
(๓๕) เป็ นของมีความป่ วยไข้เป็ นธรรมดา
(๓๖) เป็ นของมีความตายเป็ นธรรมดา
(๓๗) เป็ นของมีความเศร้าโศกเป็ นธรรมดา
(๓๘) เป็ นของมีความรําไรเป็ นธรรมดา
(๓๙) เป็ นของมีความคับแค้นใจเป็ นธรรมดา
(๔๐) เป็ นของมีความเศร้าหมองเป็ นธรรมดา
่
็ ให้พิจารณาสภาวธรรมแหง่ “อวิชชา” ให้ละเอียดลึกซึ ง วาเป็
่ นต้นเหตุของ “ทกข์
อยางไรกตาม
ุ ” ทัง ๔๐
ประการ ซึ งหมายถึง สภาวะของเบญจขันธ์ [ขันธ์ ๕] ในการเจริ ญภาวนากมี็ วตั ถุประสงค์เพือทําตนให้หลุด
่ กต้อง “สั มมาทิฏฐิ ” ที
พ้นจากความยึดมันถือมันในขันธ์ทงั ๕ ประการ นันเอง โดยการทําความเข้าใจอยางถู
จะ “ทบขั
นาปฏิปทา” [วิปัสสนา
ุ นธ์ ๕” หรื อ “ระเบิดขันธ์ ๕” [ขันธวินิมุติ–วิวฏั ฏะ] ทีเรี ยกวา่ “วฏฐานคามิ
ุ
ญาณ ๙] หมายถึง ข้อประพฤติปฏิบตั ิในการออกจากความยึดมันในสังขารนิ มิตทังภายในและภายนอก
ทังหลาย เพือให้เข้าถึงอริ ยมรรคให้ได้ เพราะฉะนัน การบรรลุถึง “อรหัตตมรรค” คือ การทําลายหักล้าง
“สั งโยชน์ ๑๐” ลงในคราวเดียวกนั เป็ น “โลกตตรมรรค
” และทําให้สามารถบรรลุถึง “อรหัตตผล” อันเป็ น
ุ
่
ผลแหงมรรค
คือ “โลกตตรผล
” หมายถึง “สั มมาญาณ” เมือเจริ ญปั จจเวกขณญาณจนถึง “ญาณทัสสนะอันมี
ุ
ิ
ปริ วัฏฏ์ ๓” [ญาณ ๓ = สัจจญาณ–หยังรู ้สัจจะ ๑ กจจญาณ
–หยังรู ้กิจ ๑ กตญาณ–หยังรู ้การอันทําแล้ว ๑ ใน
ิ
่
กจในอริ
ยสัจจ ๔] จึงเป็ นการตรัสรู ้อนุตตรสัมมาสัมโพธิ ญาณแหงพระตถาคตพระองค์
นนั อันเป็ น “สั มมา
วิมุตติ” คือ “อรหัตตผลวิมุมตติ” หรื อ “พระนิพพาน” แล้วจึงเกดิ “อาสวักขยญาณ” ในญาณอันดับสุ ดท้าย
่
ิ นจริ งของพระ
ในปั จฉิ นยามแหงราตรี
คืนตรัสรู ้ของพระองค์ สิ งนี คือ “สั จจภาวะแห่ งพระนิพพาน” ทีเกดขึ
ศาสดาจอมมหาบุรุษเอกในโลก
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ํ ด
ฉะนัน คําวา่ “ความตรัสร้ ู ” [สัมโพธะ–อาสวักขยญาณ] ในความเป็ นจริ ง คือ การรู ้แจ้งเห็นจริ งในต้นกาเนิ
่
่ ้จริ ง คือ “อวิชชา” อันถือเป็ นองค์ธรรมหนึ งในอกุศลธรรม “อาสวะ ๔” หมายถึง สภาวะอัน
แหงความไมรู
ิ ไหลซึมซานไปย้
่
หมักดองสันดาน สิ งทีมอมพืนจิต หรื อ กเลสที
อมใจเมือประสบอารมณ์ต่างๆ ได้แก่
่ นาปรารถนานาใครมี
่
่ ่ ๕ อยาง
่
(๑) “กามาสวะ” อาสวะคือกาม ความอยากได้ “กามคุณ” คือ สวนที
่ ่ ่
คือ รู ป เสี ยง กลิน รส และ โผฏฐัพพะ [สัมผัสทางกาย] ทีนาใครนาพอใจ
หรื อ “กามสุข” คือ
ิ
ิ วรณ์ในข้อ “กามฉันทะ”
สุ ขในทางกาม สุ ขทีเกดจากกามารมณ์
เป็ นธรรมทีสะท้อนให้เกดนิ
[ราคะ] คือ ความพอใจในกาม ความต้องการกามคุณ และ “พยาบาท” คือ ความคิดร้าย ความ
ขัดเคืองแค้นใจ
่
่
(๒) “ภวาสวะ” อาสวะคือภพ ความอยากในภาวะของตัวตนทีจะได้ จะเป็ นอยางใดอยางหนึ
ง
ิ วรณ์ในข้อ “ถีน
อยากเป็ นอยากคงอยูต่ ลอดไป คือ “ภวตัณหา” เป็ นธรรมทีสะท้อนให้เกดนิ
มิทธะ” คือ ความหดหู่และเซืองซึม
(๓) “ทิฏฐาสวะ” อาสวะคือทิฏฐิ ความยึดถือตามความเห็น ความถือมันทีจะให้เป็ นไปตามความ
เชือถือหรื อความเห็นของตน การถือยุติเอาความเห็นเป็ นความจริ ง ความเห็นผิด ความยึดติด
ิ วรณ์ในข้อ “อทธั
่
ทฤษฎี เป็ นธรรมทีสะท้อนให้เกดนิ
อน
ุ จจกกกจจะ
ุ ุ ” คือ ความฟุ้ งซานและร้
ั
ใจ ความกระวนกระวายกลุม้ กงวล
ั ญญา
(๔) “อวิชชาสวะ” อาสวะคืออวิชชา ความไมรู่ ้จริ ง ความหลงลืมสติ “โมหะ” ทําให้ปิดกนปั
เข้าไมถึ่ ง “อริ ยสัจจ์ ๔” ความไมรู่ ้เหตุผลในกาลทัง ๓ และไมรู่ ้จริ งใน “ปฏิจจสมุปบาท ๑๒”
ิ วรณ์ในข้อ “วิจิกจิ ฉา” คือ ความลังเลสงสัย
เป็ นธรรมทีสะท้อนให้เกดนิ
ดังนัน จะเห็นได้วา่ “อวิชชามีลกั ษณะ ๒๕ ประการ” กบั “ทกข์
ุ ในอาการ ๔๐” นัน ทําให้เห็นความจริ งทีเป็ น
่ จจธรรมระหวางสภาวธรรมที
่
ิ นในทัง ๒ ฝ่ าย “อวิชชา ๔–อวิชชา ๘” มีแหลงกา
่ ํ เนิดจาก
ภาพรวมแหงสั
เกดขึ
ิ
“รากเหง้ าแห่ งอกศลมล
หมักดองอยูใ่ นพืนจิตสันดานทีฝังอยู่ใน
ุ ู ๓” [โลภะ–โทสะ–โมหะ] ซึ งเป็ นกเลสที
่ กใน “จิตไร้ สํานึก” ซึ งเป็ น “จิตใต้ ก้นบึง” ทีไมแสดงตนออกมางายๆ
่
่ จนกวาจะมี
่ อารมณ์ทีเหมาะสม
สวนลึ
มากระตุน้ จึงจะแสดงออกเป็ นพฤติกรรมแนชั่ ดให้ปรากฏให้เห็น ทีเป็ น “อปนิ
ุ สัยทีแท้ จริ ง” [ใจคอ] ของ
ํ ดทําลาย “อาสวะ ๔” พร้อมกเลสอกุ
ิ
ศลทังหลาย จึงเป็ นเรื องของฝ่ าย “ปัญญา
บุคคลนัน เพราะฉะนัน การกาจั
วิปัสสนา” โดยตรง โดยมี “จิตตัววิปัสสนา” [สมาธิ ในวิปัสสนา–จตุตถฌานจิตสมาธิ ] ทีบรรลุถึงฐานะที
เป็ นไปได้จริ งแหง่ “ญาณทัสสนะ” [มัคคญาณ] ทีสมบูรณ์หมดจดด้วย “วิสุ ทธิ ๗” ข้อสังเกตประการหนึง คือ
่ มวา่ “อกศลธรรมทั
ิ
่
อยาลื
งหลาย” ทีเป็ นกเลสอยางละเอี
ยด “อนสยกิ
ุ
ุ เลส” จะฝังตัวลึกอยูใ่ นพืนจิตสันดาน ที
ิ ] ทีคอยเข้ามาครอบงําหรื อกลุม้ รุ มจิตในแตละขณะ
่
อยูล่ ึกกวา่ “นิวรณปกิ
ู เลส–นิวรณธรรม” [ปริ ยฏุ ฐานกเลส
่
แต่ “อนสยกิ
ุ เลส” นัน ฝังตัวแฝงลึกอยูใ่ น “จิตตสันดาน” ข้ามภพข้ามชาติมานับไมถ้่ วน เป็ นตัวบงการในการ
ิ
ิ
สร้างอกุศลกรรมให้เกดผลวิ
บากในทุคติแหง่ “โยคธรรม” ทังหลาย หมายถึง ธรรมคือกเลสเครื
องประกอบ
บทความที ๒๑ ประจําปี ๒๕๕๘ – ต้ นกําเนิดแห่ งความไม่ ร้ ู จริ ง – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๑๑

สัตว์ไว้ในภพ [กรรมภพ] หรื อผูกสัตว์ดุจเทียมไว้กบั แอก ได้แก่ “กาม–ภพ–ทิ ฏฐิ –อวิชชา” หรื อ “โอฆะ”
่
ิ [ภวจักร–สังสารจักร–วัฏฏะ–สังสารวัฏ–สงสาร
หมายถึง ห้วงนําคือสงสาร ห้วงนําคือการเวียนวายตายเกด
ิ นเป็ นดุจกระแสนําหลากทวมใจสั
่
ทุกข์] กเลสอั
ตว์ ได้แก่ “กาม–ภพ–ทิฏฐิ –อวิชชา” สําหรับ คําวา่ “สงสาร
่
ิ ทุกข์ทีประสบในภาวะแหงการวายวนอยู
่
่
่ในกระแสแหงกเลส
่ ิ
ทกข์
ุ ” หมายถึง ทุกข์ทีต้องเวียนวายตายเกด
่
ิ ยนตาย การเวียนวายตายเกดอยู
่
ิ ่
กรรม และ วิบาก และคําวา่ “สั งสารวัฏ” หมายถึง วังวนแหงการเวี
ยนเกดเวี
่ , โดยใจความ กได้
็ แก่ “สั งสาระ” นันเอง คําวา่ “สั งสาระ–สงสาร” หมายถึง การเทียว
ในโลกหรื อในภพตางๆ
่่
่ วิต ทีถูกพัดพาให้ประสบสุ ขทุกข์ ขึนลง เป็ นไปตางๆ
่
เรรอนไปในภพ
คือภาวะแหงชี
ตามกระแสแหง่ (๑)
อวิชชา (๒) ตัณหา และ (๓) อปาทาน
[ให้พิจารณาตามหลักอนุโลมปฏิจจสมุปบาท คือ การพิจารณาสาเหตุ
ุ
่ กข์] การวายวนอยู
่
แหงทุ
ใ่ นกระแสแหง่ (๑) กิเลส (๒) กรรม และ (๓) วิบาก [การพิจารณาตามหลักไตรวัฏฏ์
ิ น –อุปปั นนธรรม– ด้วยเหตุชนิ ดเดียวกนั ทีเรี ยกวา่ “ปฏิ จจสมุปปั นน
หรื อวัฏฏะ ๓ ซึ งถือเป็ นธรรมอันเกดขึ
่
ิ ใ่ นโลกหรื อในภพตางๆ
่ วาโดยสภาวะ
่
่ องไปแหง่
ธรรม”] การเวียนวายตายเกดอยู
กคื็ อ ความสื บทอดตอเนื
่ ง
ขันธ์ทงั หลายนันเอง [อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์] และ คําวา่ “สั งสารจักร–ภวจักร” หมายถึง วงล้อแหงสั
่
่ ่ ยนวายตายเกด
่
ิ อาการหมุนวนตอเนื
่ องไปแหงภาวะของชี
่
สาระ วงล้อแหงการเที
ยวเรรอนเวี
วิตทีเป็ นไปตาม
่ ยวกบั คํา
่
็ “สั งสารจักร” เป็ นคําใน ชันอรรถกถาลงมา เชนเดี
เหตุปัจจัย ในหลักปฏิจจสมุปบาท อยางไรกตาม
วา่ “ภวจักร–ปั จจยาการจักร” ตลอดจน “ปฏิจจสมปบาทจั
กร” ซึ งเป็ นคําทีเลื อกสรรมาใช้ในการอธิ บาย
ุ
หลักปฏิจจสมุปบาทนัน อาการหมุนวนของ “สั งสารจักร” หรื อ “ภวจักร” นี เป็ นคําทีใช้อธิ บายตามหลัก
ิ
ไตรวัฏฏ์ เพราะฉะนัน “อวิชชา” เป็ นกเลสธรรมที
มีความหมายลึกซึ งในการเจริ ญ “โยนิโสมนสิ การ” ทีคล้อย
ตามหลักปฏิจจสมุปบาท หมายถึง “การใช้ ความคิดถกวิ
ู ธี” คือ การทําในใจโดยแยบคาย มองสิ งทังหลายด้วย
ความคิดพิจารณาสื บค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะห์ ดูดว้ ยปั ญญาทีคิดเป็ น
่ ปัจจัย
ระเบียบและโดยอุบายวิธี ให้เห็นสิ งนันๆ หรื อปั ญหานันๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แหงเหตุ
ด้วยการใช้เหตุผลทีประกอบด้วยปั ญญา หรื อทีเรี ยกวา่ “ปัจจยปริ คคหญาณ” (ข้อ ๒ ในโสฬสญาณ–ญาณ
ํ
๑๖) คือ ญาณกาหนดรู
้ปัจจัยของนามและรู ป หรื อ “จตปปาตญาณ
–ทิพพจักขญาณ
ุ ู
ุ ” (ข้อ ๒ ในวิชชา ๓ คือ
ํ
่ ตว์ทงั หลาย อันเป็ นไปตามกรรม ฉะนัน ในการพัฒนาปั ญญาเพือให้เห็นสัจ
ญาณกาหนดรู
้จุติและอุบัติแหงสั
่
จธรรมแหงปรมั
ตถ์ได้นนั จึงประกอบด้วย “พาหสัุ จจะ” หมายถึง ความเป็ นผูไ้ ด้ยนิ ได้ฟังมาก ความเป็ นผูไ้ ด้
เรี ยนรู ้มาก หรื อคงแกเรี่ ยนมีองค์ ๕ ได้แก่ (๑) พหุ สฺสุตา ได้ยินได้ฟังมาก (๒) ธตา ทรงจําไว้ได้ (๓) วจสา
่
ปริ จิตา คลองปาก
(๔) มนสานุเปกฺ ขิตา เจนใจ และ (๕) ทิ ฏฺ ฐิ ยา สุ ปฏิ วิทฺธา ขบได้ดว้ ยทฤษฎี เพือให้เกดิ
ปั ญญาแตกฉานแหง่ “ปฏิสัมภิทา ๔” หมายถึง ความแตกฉาน ความรู ้แตกฉาน ปั ญญาแตกฉาน ได้แก่ (๑)
“อัตถปฏิสัมภิทา” ปั ญญาแตกฉานในอรรถ (๒) “ธัมมปฏิสัมภิทา” ปั ญญาแตกฉานในธรรม (๓) “นิรุ ตติ
ปฏิสัมภิทา” ปั ญญาแตกฉานในทางภาษา (๔) “ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ แตถ้่ ายังเป็ น
่ ชชา คือ “อโยนิโสมนสิ การ” หมายถึง ไมประกอบด้
่
ผูไ้ มรู่ ้แจ้งเห็นจริ งแหงอวิ
วยปัญญา.
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