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ความสํ าคัญของบทความ
ี องกบั “นามรปแห่
ในหลักธรรมอันเกยวข้
ู งขันธ์ ๕” ตามพระธรรมวินยั นี เป็ นเรื อง “สั งขารทังปวงไม่ เทียง”
่ นอันซึ งสรณะทีพึงได้แหงชี
่ วิต และยังประกอบด้วย “ทกขตา
ไมเป็
๓” หมายถึง ความเป็ นทุกข์ ภาวะแหง่
ุ
่ ได้แก่ (๑) “ทกขทกขตา
ทุกข์ สภาพทุกข์ ความเป็ นสภาพทีทนได้ยากหรื อคงอยูใ่ นภาวะเดิมไมได้
” สภาพ
ุ ุ
็ ใจกตาม
็ ซึ งเป็ นทุกข์อยางที
่
ทุกข์คือทุกข์ หรื อความเป็ นทุกข์เพราะทุกข์ ได้แก่ ทุกขเวทนาทางกายกตาม
เข้าใจสามัญ ตรงตามชื อ ตามสภาพ (๒) “วิปริ ณามทกขตา
” ความเป็ นทุกข์เพราะความแปรปรวน ได้แก่
ุ
ิ
่ น หรื อ “กิเลสมาร” มารคือ
ความสุ ข ซึ งเป็ นเหตุให้เกดความทุ
กข์เมือต้องเปลียนแปลงแปรไปเป็ นอยางอื
ํ ดและขัดขวางความดี ทําให้สัตว์ประสบความพินาศทังในปั จจุบนั และ
ิ กเลสเป็
ิ
กเลส
นมารเพราะเป็ นตัวกาจั
อนาคต (๓) “สั งขารทกขตา
” ความเป็ นทุกข์เพราะเป็ นสังขาร ได้แก่ ตัวสภาวะของสังขาร คือ (๑) สิ งทังปวง
ุ
็ นามธรรม กตาม
็ [ได้ในคําวา่ “สั งขาร” ตามนัยของ อนิจฺจา วต สงฺ
ซึ งเกิดจากปั จจัยปรุ งแต่ ง รู ปธรรม กตาม
ิ นและสลายไป ทําให้คงสภาพอยูไ่ มได้
่ พรองอยู
่
ิ กข์แกผู่ ้
ขารา] ทีถูกบีบคันด้วยการเกดขึ
เ่ สมอ และให้เกดทุ
ยึดถือด้วยอุปาทาน ทีเรี ยกวา่ “สังขตธรรม–สังขตสังขาร” หรื อ “ขันธมาร” มารคือเบญจขันธ์ หรื อ ขันธ์ ๕
ั
เป็ นมาร เพราะเป็ นสภาพอันปั จจัยปรุ งแตง่ มีความขัดแย้งกนเองอยู
ภ่ ายใน ไมมั่ นคงทนนาน เป็ นภาระใน
ิ าที
การบริ หาร ทังแปรปรวนเสื อมโทรมไปเพราะ ชรา–พยาธิ เป็ นต้น ล้วนรอนโอกาสมิให้บุคคลทํากจหน้
่
ั
หรื อบําเพ็ญคุณความดีได้เต็มปรารถนาอยางแรง
อาจถึงกบพรากโอกาสนั
นโดยสิ นเชิง (๒) สั งขารคื อสิ งที
็ นามธรรม กตาม
็ ในภูมิสามทีเกดแต
ิ ่ “กรรม” [กรรมภพ] ทีเรี ยกวา่ “อภิ
กรรมแต่ งขึน ได้แก่ รู ปธรรม กตาม
สั งขตสั งขาร” หรื อ และ (๓) สั งขารคื อกรรมที เป็ นตัวการปรุ งแต่ ง ได้แก่ กุศลเจตนา และอกุศลเจตนา ทัง
ปวงในภูมิสาม ได้ในคําวา่ “สังขาร” ตามหลักปฏิจจสมุปบาท คือ สังขาร ๓–อภิสังขาร ๓ ทีเรี ยกวา่ “อภิสังข
่
รณกสั งขาร” หรื อ “อภิสังขารมาร” มารคืออภิสังขาร อภิสังขารเป็ นมาร เพราะเป็ นตัวปรุ งแตงกรรม
นําให้
ิ
เกดชาติ
ชรา เป็ นต้น ขัดขวางมิให้หลุดพ้นไปจาก “สังสารทุกข์ ” เพราะฉะนัน การทําลายระงับ “นามรปโดย
ู
ไตรลักษณ์ ” จึงเป็ นปั ญญาวิปัสสนาโดย “โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖” ซึ งจัดอยู่ใน “วิชชา” [วิปัสสนาญาณ ๙ =
ปั ญญา] ทีประกอบด้วย “รปาวจรกศลจตตถฌานจิ
ต” ทีทําหน้าทีเป็ น “สมาธิในวิปัสสนา–จิตตัววิปัสสนา”
ู
ุ
ุ
่
่
ซึ งจัดอยูใ่ น “จรณะ” [รู ปฌาน ๔= สมาธิ ] ด้วยเหตุนี การปฏิบตั ิธรรมให้สมควรแกธรรมไมประกอบด้
วย
่ ถึงพร้อมด้วย “วิชชา” และ “จรณะ” ดังในคําวา่ “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” (ข้อ
“มิจฉาทิฏฐิ ” ความเห็นผิด ยอม
๓ ในพุทธคุณ ๙) เป็ นความเห็นทีไมผิ่ ด “สั มมาทิฏฐิ” เพราะประกอบด้วยเหตุผลทีแสดงความจริ งตามสภาพ
่
ด้วยปัญญาโดย “โยนิโสมนสิ การ” ในธรรมทังหลายแหงสรรพสิ
งทังในทางโลกและทางธรรม.
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บทความที ๒๒ ประจําปี ๒๕๕๘ – นามรปโดยนั
ยแห่ งวิชชาจรณะ
ู
่ ทธะไว้อยางแยกคาย
่
พระพุทธเจ้าทรงประมวลองค์ความรู ้แหงพุ
ทีสามารถอธิ บายธรรมได้ทุก
่
อุบาสก–อุบาสิ กา รวมทังสามัญ
ระดับชันทีจะเข้าถึงได้นบั ตังแต่ อริ ยสาวก–อริ ยสาวิกา ลงมาถึงเหลาบรรดา
ชนทัวไป–ผูร้ ู ้–ครู –อาจารย์–นักวิชาการ–นักวิทยาศาสตร์ –นักธุรกจิ หรื อ ผูเ้ ลือมใสศรัทธาในพระศาสนา ที
ต้องการขยายวงเขตพรหมแดนความรู ้ให้ยงิ ใหญที่ เป็ น “สั จจธรรมตามหลักธรรมชาติ” [กฎธรรมชาติ] อัน
เรี ยกวา่ “ปรมัตถ์ –ปรมัตถสั จจะ” ทีเป็ นความหมายจริ งโดยปรมัตถ์ ความหมายสู งสุ ด ความหมายทีแท้จริ ง
สภาวะตามความหมายสู งสุ ด สภาวะทีมี ในความหมายทีแท้จริ ง เป็ นสภาวธรรมที เหนื ออรรถบัญญัติใน
ั ิ ณหาของมนุษย์เป็ นผูก้ าหนด
ํ
“สมมตติสัจจะ” ทีเป็ นความหมายทีอิงกบกเลสตั
จริ งโดยสมมติ คือ โดยความ
ั
่
ตกลงหมายรู ้ร่ วมกนของมนุ
ษย์ โดยจําแนกประเด็นสําคัญออกเป็ น ๒ ประการ ดังรายละเอียดตอไปนี
่ ปัญญา ดังนี
(๑) เพือให้เกดิ “วิชชา” หมายถึง ความรู้ แจ้ ง ความรู้ วิเศษ โดยนัยแหงอธิ
(๑) “วิชชา ๓” — ความรู้ แจ้ ง ความรู้ วิเศษ ได้แก่ (๑) “ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ” ญาณเป็ นเหตุ
่
ระลึกขันธ์ทีอาศัยอยูใ่ นกอนได้
หรื อ ระลึกชาติได้ (๒) “จุตูปปาตญาณ–ทิพพจักขุญาณ” ญาณ
ํ
่ ตว์ทงั หลาย อันเป็ นไปตามกรรม เห็นการเวียนวายตายเกดของ
่
ิ
กาหนดรู
้จุติและอุบตั ิแหงสั
่
สัตว์ทงั หลาย (๓) “อาสวักขยญาณ” ญาณหยังรู ้ในธรรมเป็ นทีสิ นไปแหงอาสวะทั
งหลาย
ความรู ้ทีทําให้สินอาสวะ หรื อ ความตรัสรู ้
(๒) “วิชชา ๘” — ความรู้ แจ้ ง ความรู้ วิเศษ ได้แก่ (๑) “วิปัสสนาญาณ” ญาณในวิปัสสนา ญาณที
ั
เป็ นวิปัสสนา คือปั ญญาทีพิจารณาเห็นสังขารคือนามรู ปโดยไตรลักษณ์ มีต่างกนออกไปเป็
น
่ องกนั (๒) “มโนมยิทธิ ” ฤทธิสาํ เร็ จด้วยใจ ฤทธิทางใจ คือ นิรมิตกายอืนออกจาก
ชันๆ ตอเนื
กายนี ดุจชักไส้จากหญ้าปล้อง ชักดาบจากฝัก หรื อชักงูออกจากคราบ (๓) “อิทธิ วิธา–อิทธิ
ํ
วิธิ” แสดงฤทธิต่างๆ ได้ (๔) “ทิพพโสต” หูทิพย์ (๕) “เจโตปริ ยญาณ” ความรู ้ทีกาหนดใจ
ผูอ้ ืนได้ (๖) “ปุพเพนิวาสานุสสติ” ระลึกชาติได้ (๗) “ทิพพจักขุ” ตาทิพย์ (๘) “อาสวักขย
ญาณ” ความรู ้ทีทําให้สินอาสวะ
(๓) “อภิญญา ๖” — ความรู้ ยิงยวด ได้แก่ (๑) “อิทธิ วิธา–อิทธิ วิธิ” ความรู ้ทีทําให้แสดงฤทธิต่างๆ
ํ
ได้ (๒) “ทิพพโสต” ญาณทีทําให้มีหูทิพย์ (๓) “เจโตปริ ยญาณ” ญาณทีให้กาหนดใจคนอื
น
ได้ (๔) “ปุพเพนิวาสานุสสติ” ญาณทีทําให้ระลึกชาติได้ (๕) “ทิพพจักขุ” ญาณทีทําให้มีตา
ทิพย์ (๖) “อาสวักขยญาณ” ญาณทีทําให้อาสวะสิ นไป
(๔) “วิปัสสนาญาณ ๙” —ญาณในวิปัสสนา ญาณทีเป็ นวิปัสสนา คือ ปั ญญาทีพิจารณาเห็นสังขาร
ั
่ องกนั ได้แก่ (๑) “อุทยัพพยา
คือนามรู ปโดยไตรลักษณ์ มีต่างกนออกไปเป็
นชันๆ ตอเนื
ิ
่
นุปัสสนาญาณ” ญาณตามเห็นความเกดและความดั
บแหงนามรู
ป (๒) “ภังคานุปัสสนาญาณ”
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่ นมา (๓) “ภยตูปัฏฐานญาณ” ญาณอันมองเห็นสังขาร
ญาณตามเห็นจําเพาะความดับเดนขึ
่ ว (๔) “อาทีนวานุปัสสนาญาณ” ญาณคํานึงเห็นโทษ (๕) “นิพพิทา
ปรากฏเป็ นของนากลั
่ (๖) “มุญจิตกุ ัมยตาญาณ” ญาณหยังรู ้อนั ให้
นุปัสสนาญาณ” ญาณคํานึงเห็นด้วยความหนาย
่ นไปเสี ย (๗) “ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ” ญาณอันพิจารณาทบทวนเพือจะหาทาง (๘)
ใครจะพ้
่ งขาร (๙) “สัจจานุโลมิกญาณ”
“สังขารุ เปกขาญาณ” ญาณอันเป็ นไปโดยความเป็ นกลางตอสั
่
ญาณเป็ นไปโดยควรแกการหยั
งรู ้อริ ยสัจจ์
(๕) “มโนมยิทธิ” —ฤทธิ ทางใจ คือ นิรมิตกายอืนออกจากกายนีได้ เหมือนชักดาบออกจากฝัก
หรื องูออกจากคราบ
(๒) เพือเป็ น “จรณะ” [จรณะ ๑๕] หมายถึง หนทาง ความประพฤติ ปฏิ ปทา ข้ อปฏิบัติโดยนัยแห่ งอธิ จิตต์
่ กอยางวา
่ ่ “เสขปฏิปทา” คือ ข้ อปฏิ บัติอันเป็ นทาง
อันเป็ นทางบรรลุถึง “วิชชา” หรื อ “นิพพาน” ทีเรี ยกวาอี
ดําเนินของพระเสขะ ๑๕ ประการ ดังนี
(๑) “สี ลสั มปทา” คือ ความถึงพร้ อมด้ วยศีล นันคือ ประพฤติถูกต้องดีงาม สํารวมในพระปาฏิ
่ ดในสิ กขาบททังหลาย
โมกข์ มีมารยาทเรี ยบร้อย ประพฤติเครงครั
(๒) “อปัณณกปฏิปทา ๓” หมายถึง ข้ อปฏิบัติทีไม่ ผิด ปฏิปทาทีเป็ นส่ วนแก่ นสารเนือแท้ ซึ งจะ
นําผู้ปฏิบัติให้ ถึงความเจริ ญงอกงามในธรรม เป็ นผู้ดาํ เนินอยู่ในแนวทางแห่ งความปลอดพ้ น
จากทุกข์ อย่ างแน่ นอนไม่ ผิดพลาด ได้แก่ (๑) “อินทรี ยสังวร” คือ การสํารวมอินทรี ย ์ ด้วยการ
่ บาปอกุศลธรรมครอบงําใจ เมือรับรู ้อารมณ์ดว้ ยอินทรี ยท์ งั ๖ [ตา–หู –จมูก–ลิน–
ระวังไมให้
กาย–ใจ] (๒) “โภชเนมัตตัญ ตุ า” คือ ความรู ้จกั ประมาณในการบริ โภค ด้วยการรู ้จกั
่ ยงรางกายใช้
่
ิ ชีวติ ผาสุ ก มิใชเพื
่ อสนุกสนาน
พิจารณารับประทานอาหารเพือหลอเลี
ทาํ กจให้
่ คือขยันหมันเพียร
่ นแกนอน
มัวเมา (๓) “ชาคริ ยานุโยค” คือ การหมันประกอบความตืน ไมเห็
้
่
ตืนตัวอยูเ่ ป็ นนิตย์ ชําระจิตมิให้มีนิวรณ์ พร้อมเสมอทุกเวลาทีจะปฏิบตั ิกิจให้กาวหน้
าตอไป
(๓) “สั ทธรรม ๗” (ข้อ ๑ ในสัปปุริสธรรม ๘) หมายถึง ธรรมทีดี ธรรมทีแท้ ธรรมของคนดี
ธรรมของสัตบุรุษ ได้แก่ (๑) มีศรั ทธา (๒) มีหิริ (๓) มีโอตตัปปะ (๔) เป็ นพหู สูต (๕) มีความ
เพียรอันปรารภแล้ ว (๖) มีสติมนคง
ั (๗) มีปัญญา
(๔) “ฌาน ๔” หมายถึง ภาวะจิ ตทีเพ่ งอารมณ์ จนแน่ วแน่ ในรู ปฌาน ฌานมีรูปธรรมเป็ นอารมณ์
ฌานทีเป็ นรู ปาวจร ได้แก่ (๑) “ปฐมฌาน” คือ ฌานที ๑ มีองค์ ๕ ได้แก่ วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–
ั
ั
เอกคคตา
(๒) “ทุติยฌาน” คือ ฌานที ๒ มีองค์ ๓ ได้แก่ ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
(๓) “ตติยฌาน”
ั
คือ ฌานที ๓ มีองค์ ๒ ได้แก่ สุ ข–เอกคคตา
(๔) “จตุตถฌาน” คือ ฌานที ๔ มีองค์ ๒ ได้แก่
ั
อุเบกขา–เอกคคตา
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ํ
สําหรับ คําวา่ “นามรปู” หมายถึง นามธรรม และ รปธรรม
ทังหลายตามกาหนดธรรมดาซึ
งเป็ นความจริ ง
ู
ของสรรพสิ งทังหลาย โดยให้พิจารณาตาม “ปรมัตถธรรม ๔” ได้แก่ “จิ ต–เจตสิ ก–รู ป–นิพพาน” ฉะนัน ใน
่
สวนประการแรก
ชือวา่ “นามธรรม” [Mentality] หมายถึง สิ งที ไม่ มีรูป คื อรู้ ไม่ ได้ ทางประสาทสั มผัสทัง ๕
[อินทรี ย ์ ๕] ได้แก่ ตา–หู –จมูก–ลิน–กาย แตรู่ ้ได้ดว้ ยใจ ทีเรี ยกวา่ “นามขันธ์ ๔” ได้แก่ เวทนา–สั ญญา–
สังขาร–วิญญาณ หรื อ “อรปธรรม
” [Incorporeality] ได้แก่ นามขันธ์ ๔ และ นิพพาน ดังนี
ู
(๑) “เวทนา–สั ญญา–สั งขาร” เรี ยกวา่ “เจตสิ ก–กองเจตสิ ก” หรื อ “นามกาย–กองแห่ งนามธรรม”
หมายถึง เจตสิ กทังหลาย นันคือ “เจตสิ ก ๕๒” หมายถึง ธรรมทีประกอบกับจิ ต สภาวธรรมที
เกิดดับพร้ อมกับจิ ต มีอารมณ์ และวัตถุทีอาศัยเดียวกันกับจิ ต อาการและคุณสมบัติต่างๆ ของ
จิ ต เชน่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ศรัทธา เมตตา สติ ปั ญญา เป็ นต้น โดยจัดจําแนก
ออกเป็ น อัญญสมานาเจตสิ ก ๑๓ อกุศลเจตสิ ก ๑๔ โสภณเจตสิ ก ๒๕ แตถ้่ าจัดโดย “ขันธ์ ๕”
นัน “เจตสิ ก” กคื็ อ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์ นันเอง
(๒) “วิญญาณ” [มโนวิญญาณ] เรี ยกวา่ “จิต–จิตต์ –จิต ๘๙” หมายถึง ธรรมชาติทีรู้ อารมณ์ –สภาพ
่ ย งรู ป แตมี่ ค วามหมาย
ที นึ ก คิ ด –ความคิ ด –ใจ–วิ ญ ญาณ “จิ ต ” มี ไ วพจน์ คื อ คํา ที ตางเพี
ั อคล้ายกนั ใช้แทนกนได้
ั หลายคํา เชน่ มโน–มานัส–หทัย–บัณฑร–มนายตนะ–
เหมือนกนหรื
มนินทรี ย์–และ–วิญญาณ เป็ นต้น ตามหลักฝ่ ายอภิธรรม จําแนกจิตเป็ น ๘๙ [หรื อพิสดารเป็ น
๑๒๑] แบง่ โดยชาติ เป็ นอกุศลจิต ๑๒ กุศลจิต ๒๑ [พิสดารเป็ น ๓๗] วิปากจิต ๓๖ [๕๒]
่
และ กริิ ยาจิต๒๐ แตถ้่ าแบงโดยภู
มิเป็ น กามาวจรจิต ๕๔ รู ปาวจรจิต ๑๕ อรู ปาวจรจิต ๑๒
” [จิ ด-ตุบ-บาด
และโลกุตตรจิ ต ๘ [พิสดารเป็ น ๔๐] นอกจากนี ยังมีคาํ วา่ “จิตตปบาท
ุ
ิ นโดยอาศัยสาเหตนันๆ] หมายถึง ความเกิดขึน
เปรี ยบเทียบกบั “อุปปนธรรม” คือ จิตทีเกดขึ
ิ นครังหนึงๆ การเกดความคิ
ิ
ดผุด
แห่ งจิ ต นันคือ จิตพร้อมทังเจตสิ กทีประกอบอยูด่ ว้ ย ซึงเกดขึ
ขึน ความคิดทีผุดขึน
่ ประการหลังตามนัยความจริ งของ คําวา่ “รปธรรม
สวน
” [Corporeality] หมายถึง สิ งที มีรูป สิ งที เป็ นรู ป
ู
สภาวะทีเป็ นรู ป ได้แก่ รู ปขันธ์ ทังหมด [รู ป ๒๘] หรื อ “รปกาย
” คือ ประชุมแห่ งรู ปธรรม กายที เป็ นส่ วนรู ป
ู
่ เป็ นรู ป รางกาย
่
โดยใจความ ได้แก่ “รู ปขันธ์ ” หรื อ “ร่ างกาย” หมายถึง (๑) กองรู ป สวนที
พฤติกรรม และ
่ เป็ นรางกาย
่
่
่ กายพร้อมทัง
คุณสมบัติต่างๆ ของสวนที
(๒) สวนประกอบฝ่
าย “รปธรรม
” ทังหมด สิ งทีเป็ นราง
ู
คุณและอาการ [อุปาทายรู ป] อนึ ง ให้พิจารณาในรายละเอียดของคําวา่ “รปู” [Material Qualities] หมายถึง
่
(๑) สิ งที ต้ องสลายไปเพราะปั จจัยต่ างๆ อันขัดแย้ ง สิ งที เป็ นรู ปร่ างพร้ อมทังลักษณะอาการของมัน ในสวน
“ร่ างกาย” นัน จําแนกเป็ น “รปู ๒๘” ได้แก่ “มหาภตู ๔–ธาตุ๔” และ “อปาทายรป
ุ
ู ๒๔” [= รู ปขันธ์ในขันธ์
่
็
๕] (๒) อารมณ์ ทีรู้ ได้ ด้วยจักษุ สิ งทีปรากฏแก่ ตา (ข้อ ๑ ในอารมณ์ ๖ หรื อในอายตนะภายนอก ๖) อยางไรก
ตาม ให้พิจารณาตามนัยสําคัญของ คําวา่ “รปู ๒๘” ดังนี
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่ ธรรมเป็ น ๒๘ อยาง
่
“รปู ๒๘” หมายถึง รู ปธรรมทังหมดในรู ปขันธ์ โดยจําแนกออกไปตามนัยแหงอภิ
จัดเป็ นองค์ความรู ้หลักๆ ๒ ประเภท คือ มหาภูตรู ป กบั อุปาทายรู ป ดังนี
(๑) “มหาภตู ๔–ภตรป
ู ู ๔” หมายถึง รู ปใหญ่ รู ปต้ นเดิม คือ “ธาตุ ๔” ได้แก่ ปฐวี–อาโป–เตโช–และ–วาโย ที
่
เรี ยกสามัญวา่ “ดิน–นํา–ไฟ–ลม” ซึงจะใช้ให้สาํ เร็ จประโยชน์ ในการเจริ ญกรรมฐาน แตในความหมายที
่ เป็ น สภาวะพืนฐานทีมีอยู่ในรู ปธรรมทุกอย่ าง เช่น ปฐวีธาตุ คือ
แท้จริ ง [ปรมัตถสัจจะ] ธาตุเหลานี
็ นสภาวะทีสัมผัสด้วยกาย
“ดิน” นัน มีอยูใ่ นรู ปธรรมตามธรรมชาติ หรื อแม้แต่ “อาโปธาตุ” คือ “นํา” กเป็
่ [เราไมสามารถรั
่
ไมได้
บรู ้อาโปธาตุดว้ ยประสาททัง ๕ แต่ธาตุทงั ๔ เป็ น “สุขมุ รู ป” ทีรู ้ดว้ ย “มโน”]
้ นแห้ง ในกอนเหล็
้
่
กร้อน และในแผนพลาสติ
ก
และ “อาโป” นันกมี็ อยูใ่ นรู ปธรรมทัวไป แม้แต่ในกอนหิ
่ ดังนี (๑) เป็ นธาตุใน
ดังนีเป็ นต้น ดังนัน จึงนิยมจําแนก “ธาตุ ๔” ตามความหมายทีใช้ในระดับตางๆ
่ มนุษย์เข้าถึงเกยวข้
ี อง
ความหมายทีแท้โดยลักษณะ [ลักขณะ] (๒) ธาตุในสภาพมีสิงประกอบปรุ งแตงที
่ นๆ ตามลักษณะเดนที
่ ปรากฏ [สสัมภาร] (๓) ธาตุใน
ตลอดจนใช้งานใช้การซึงถือเป็ นธาตุอยางนั
ความหมายทีใช้เป็ นอารมณ์ในการเจริ ญกรรมฐาน [นิมิต–อารมณ์] และ (๔) ธาตุในความหมายตามที
่
สมมติเรี ยกกนั [สมมติ] ดังตอไปนี
่ เป็ น
(๑) ปฐวีธาตุ ๔ อย่ าง คือ (๑) “ลักขณปฐวี” ปฐวีโดยลักษณะ ได้แก่ ภาวะแข้นแข็งแผไป
ิ ่ หรื อเรี ยกวา่ ปรมัตถปฐวี–กักขฬปฐวี (๒)
ทีตังอาศัยให้ปรากฏตัวของประดารู ปทีเกดรวม
“สสั มภารปฐวี” ปฐวีโดยพร้อมด้วยเครื องประกอบภายในกาย เชน่ ผม–ขน–เล็บ–ฟั น–หนัง
ภายนอกกาย เชน่ ทอง–เงิน–เหล็ก–กรวด–หิ น–ดิน–ทราย–ศิลา–ภูเขา (๓) “อารัมมณปฐวี”
ปฐวีโดยเป็ นอารมณ์ คือ “ดินเป็ นอารมณ์ ในกรรมฐาน” โดยเฉพาะมุ่งเอา “ปฐวีกสิ ณ” ที
เป็ น “ปฏิภาคนิมิต” หรื อเรี ยกวา่ นิมิตตปฐวี–กสิ ณปฐวี (๔) “สมมติปฐวี” ปฐวีโดยสมมติ
ั
เรี ยกกนไปตามที
ตกลงบัญญัติ [สมมตติสจั จะ] เชน่ ทีนับถือแผ่ นดินเป็ นเทวดา เรี ยกวา่ แม่
พระธรณี หรื อเรี ยกวา่ บัญญัติปฐวี
่ เอิบอาบ
(๒) อาโปธาตุ ๔ อย่ าง คือ (๑) “ลักขณอาโป” อาโปโดยลักษณะ ได้แก่ ภาวะไหลซาน
ซาบซึม เกาะกุม หรื อเรี ยกวา่ ปรมัตถอาโป (๒) “สสั มภารอาโป” อาโปโดยพร้อมด้วย
เครื องประกอบภายในกาย เชน่ ดี–เสมหะ–หนอง–เลือด–เหงือ ภายนอกกาย เชน่ นําดืม–
นําชา–นํายา–นําผลไม้–นํา ฝน–นําผึง–นําตาล–ห้วยละหาน–แมนํ่ า–คลอง–บึง (๓)
“อารัมมณอาโป” อาโปโดยเป็ นอารมณ์ คือ “นําทีเป็ นนิมิตในกรรมฐาน” หรื อเรี ยกวา่
ั
นิมิตตอาโป–กสิ ณอาโป (๔) “สมมติอาโป” อาโปโดยสมมติเรี ยกกนไปตามที
ตกลงบัญญัติ
เชน่ ทีนับถือนําเป็ นเทวดา เรี ยกว่า แม่ พระคงคา–พระพิรุณ เป็ นต้น หรื อเรี ยกวา่ บัญญัติ
อาโป
บทความที ๒๒ ประจําปี ๒๕๕๘ – นามรู ปโดยนัยแห่ งวิชชาจรณะ – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๕

(๓) เตโชธาตุ ๔ อย่ าง คือ (๑) “ลักขณเตโช” เตโชโดยลักษณะ ได้แก่ สภาวะทีร้อน ความร้อน
่
ภาวะทีแผดเผา สภาวะทีทําให้ยอยสลาย
หรื อเรี ยกวา่ ปรมัตถเตโช (๒) “สสั มภารเตโช”
เตโชโดยพร้อมด้วยเครื องประกอบ ภายในกาย เชน่ ไอร้ อนของร่ างกาย–ไฟทีเผาผลาญย่ อย
อาหาร–ไฟทีทํากายให้ ทรุ ดโทรม ภายนอกกาย เชน่ ไฟถ่ าน–ไฟฟื น–ไฟนํามัน –ไฟป่ า–ไฟ
หญ้ า–ไฟฟ้ า–ไอแดด (๓) “อารัมมณเตโช” เตโชโดยเป็ นอารมณ์ คือ “ไฟทีเป็ นนิมิตใน
กรรมฐาน” หรื อเรี ยกวา่ นิมิตตเตโช–กสิ ณเตโช (๔) “สมมติเตโช” เตโชโดยสมมติเรี ยกกนั
ไปตามทีตกลงบัญญัติ เชน่ ทีนับถือไฟเป็ นเทวดา เรี ยกวา่ แม่ พระเพลิง–พระอัคนีเทพ เป็ น
ต้น หรื อเรี ยกวา่ บัญญัติเตโช
(๔) วาโยธาตุ ๔ อย่ าง คือ (๑) “ลักขณวาโย” วาโยโดยลักษณะ ได้แก่ สภาวะทีสันไหว คําจุน
่ ง หรื อเรี ยกวา ปรมัตถวาโย (๒) “สสั มภารวาโย” วาโยโดยพร้อมด้วยเครื องประกอบ
เครงตึ
ภายในกาย เชน่ ลมหายใจ–ลมในท้ อง–ลมในไส้ –ลมหาว–ลมเรอ ภายนอกกาย เชน่ ลมพัด–
ลม–ลมสูบยางรถ–ลมเป่ าไฟให้ โชน–ลมร้ อน–ลมหนาว–ลมพายุ–ลมฝน–ลมเหนือ–ลมใต้
(๓) “อารัมมณวาโย” วาโยโดยเป็ นอารมณ์ คือ “ลมทีเป็ นนิมิตในกรรมฐาน” หรื อเรี ยกว่า
ั
นิมิตตวาโย–กสิ ณวาโย (๔) “สมมติวาโย” วาโยโดยสมมติเรี ยกกนไปตามที
ตกลงบัญญัติ
เชน่ ทีนับถือลมเป็ นเทวดา เรี ยกวา่ พระมารุต–พระพาย เป็ นต้น หรื อเรี ยกวา่ บัญญัติวาโย
(๒) “อปาทายรป
ุ
ู ๒๔” [อุปาทารู ป ๒๔] หมายถึง รู ปอาศัย รู ปทีเป็ นไปโดยอาศัยมหาภูตทัง ๔ รู ปทีเกิด
สื บเนืองจากมหาภูต อาการของภูตรู ป หรื อ คุณและอาการแห่ งมหาภูต ดังนี
(๑) “ประสาท ๕–ปสาทรปู ๕” คือ รู ปทีเป็ นประสาทสําหรับรับอารมณ์ ได้แก่ จักขุ–ตา โสต–หู
ฆานะ–จมูก ชิ วหา–ลิน กาย–กายสัมผัส มโน–ใจ
(๒) “โคจรรปู ๕–วิสัยรปู ๕” [รู ปทีเป็ นอารมณ์] คือ รู ปทีเป็ นอารมณ์หรื อแดนรับรู ้ของอินทรี ย ์
ั
ได้แก่ รู ป เสี ยง กลิน รส โผฏฐั พพะ [โผฏฐัพพะไมนั่ บเข้าจํานวน เพราะตรงกบปฐวี
เตโช
วาโย ซึงเป็ นมหาภูตรู ป]
่
(๓) “ภาวรปู ๒” คือ รู ปทีเป็ นภาวะแหงเพศ
ได้แก่ อิตถีภาวะ–ความเป็ นหญิง และ ปุริสภาวะ–
ความเป็ นชาย
(๔) “หทัยรปู ๑” คือ รู ปคือหทัย ได้แก่ หทัยวัตถุ–หัวใจ
(๕) “ชีวติ รปู ๑” คือ รู ปทีเป็ นชีวิต ได้แก่ ชี วิตินทรี ย์–ภาวะทีรักษารู ปให้เป็ นอยู่
ิ ิ นโอชาหรื อคําข้าว
(๖) “อาหารรปู ๑” คือ รู ปคืออาหาร ได้แก่ กวฬิงการาหาร–อาหารทีกนเกดเป็
ํ
่ ่
(๗) “ปริจเฉทรปู ๑” คือ รู ปทีกาหนดเทศะ
ได้แก่ อากาศธาตุ–ชองวาง
(๘) “วิญญัติรูป ๒” คือ รู ปคือการเคลือนไหวให้รู้ความหมาย ได้แก่ กายวิญญัติ–เคลือนไหว
กายให้รู้ความ วจีวิญญัติ–เคลือนไหววาจาให้รู้ความ คือพูด
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่ รู ปคืออาการทีดัดแปลงทําให้แปลกให้พิเศษได้
(๙) “วิการรปู ๕” คือ อาการดัดแปลงตางๆ
่ [อีก ๒ คือ วิญญัติ
่ กัมมัญญตา–ความควรแกงาน
ได้แก่ ลหุ ตา–ความเบา มุทุตา–ความออน
รู ป ๒ นันเอง ไมนั่ บอีก]
ํ
(๑๐) “ลักขณรปู ๔” คือ รู ปคือลักษณะหรื ออาการเป็ นเครื องกาหนด
ได้แก่ อุปจยะ–ความเติบ
่ ชรตา–ทรุ ดโทรมได้ อนิจจตา–ความสลายไมยั่ งยืน [นับโคจรรู ป
ขึนได้ สันตติ–สื บตอได้
เพียง ๔ วิการรู ปเพียง ๓ จึงได้ ๒๔]
นอกจากนี ยังต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบทางด้าน “โครงสร้ างของรปูระดับอณูย่อย” [Molecular Subatomic
Structure or Nanotechnology] ทีเรี ยกวา่ “กลาป” [กะ-หลาบ] หมายถึง หน่ วยรวมเล็กที สุ ด หน่ วยรวม
รู ปธรรมที เล็กที สุด ซึ งมีองค์ ประกอบที จําเพาะแน่ นอนมารวมกันขึน อันเป็ นส่ วนย่ อยของรู ปธรรมประเภท
ิ นด้วยกนพร้
ั อมเป็ นอัน
่ ั (๑) ทังเกดขึ
นันๆ โดยทีองค์ประกอบทังหมดมี “สหวตติ
ุ ” คือ มีความเป็ นไปรวมกน
ั อมเป็ นอันเดียว [เอกนิ โรธะ] และ (๓) มีมหาภูตรู ปเป็ นทีอาศัย
เดียว [เอกุปปาทะ] (๒) ทังดับด้วยกนพร้
่ ั นอันเดียว [เอกนิสสยะ] ตามหลักทางอภิธรรมนัน “หน่ วยรวมรปธรรมเล็
่ ่
รวมกนเป็
กทีสดุ ” ทีเป็ นหนวยยอย
ู
่
พืนฐานของรู ปธรรมทังปวง [Materialism] ได้แก่ “สทธั
๘ ล้วน] คือ “กลาป”
ุ ฏฐกกลาป” [หนวยรวมหมวด
่ มีอยู่ดว้ ยกนเป็
ั นประจําเสมอไป ไมสามารถแยก
่
ซึ งประกอบด้วย “อวินิพโภครปู ๘” [รู ปธรรมแปดอยางที
ั ] นันเป็ นแกนยืนพืน อันได้แก่ “ปฐวี–อาโป–เตโช–วาโย–วัณณะ–คันธะ–รสะ–โอชา”
พรากออกจากกนได้
่ ง คําวา่ “นามรปู” จึงแสดงนัยถึง “เบญจขันธ์ –ขันธ์ ๕” หมายถึง
เพราะฉะนัน ในทางธรรมนัน เมือกลาวถึ
่ ปธรรมและนามธรรมทัง ๕ หมวด ทีประชุมกนเข้
ั าเป็ นหนวยรวม
่
(๑) กองแหงรู
โดยบัญญัติเรี ยกวา่ สัตว์
่
่ รวมเข้าเป็ นชีวิต [จิตวิญญาณ] ดังนี
บุคคล ตัวตน เรา–เขา เป็ นต้น (๒) สวนประกอบ
๕ อยางที
่ เป็ นรู ป รางกาย
่
่ เป็ น
(๑) “รปขั
พฤติกรรม และคุณสมบัติต่างๆ ของสวนที
ู นธ์ ” กองรู ป สวนที
่
่
่ อมทังคุณและอาการ
รางกาย
สวนประกอบฝ่
ายรู ปธรรมทังหมด สิ งทีเป็ นรางพร้
่ เป็ นการเสวยรสอารมณ์ ความรู ้สึก สุ ข ทุกข์ หรื อเฉยๆ
(๒) “เวทนาขันธ์ ” กองเวทนา สวนที
่ เป็ นความกาหนดหมายให้
ํ
ํ
(๓) “สั ญญาขันธ์ ” กองสัญญา สวนที
จาํ อารมณ์นนั ๆ ได้ ความกาหนด
่ ่ ขาว เขียว ดํา แดง ดี ชัว สุ ข ทุกข์ เป็ นต้น
ได้หมายรู ้ในอารมณ์ ๖ เชนวา
่ เป็ นความปรุ งแตง่ สภาพทีปรุ งแตงจิ
่ ตให้ดีหรื อชัวหรื อเป็ น
(๔) “สั งขารขันธ์ ” กองสังขาร สวนที
่ ณภาพของจิต ให้เป็ นธรรมใน
กลางๆ คุณสมบัติต่างๆ ของจิต มีเจตนาเป็ นตัวนํา ทีปรุ งแตงคุ
่ ได้แก่ กุศล–อกุศล–อัพยากฤต
๓ อยาง
่ เป็ นความรู ้แจ้งอารมณ์ ความรู ้อารมณ์ทางอายตนะทัง ๖
(๕) “วิญญาณขันธ์ ” กองวิญญาณ สวนที
[อินทรี ย ์ ๖] มีการเห็นรู ป–การได้ยนิ เสี ยง–การได้กลิน–การรับรส–การสัมผัสด้วยกายใน
โผฏฐัพพะ–การรู ้แจ้งในธรรมารมณ์ ได้แก่ วิญญาณ ๖
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ิ
ฉะนัน ในการเกดธรรมขึ
นด้วยเหตุปัจจัยจากอกุศลธรรม คือ “อวิชชาสวะ–อวิชชานิ วรณ์ –อวิชชาสั งโยชน์
[อวิชชาสั ญโญชน์ ] –อวิชชาโยคะ–อวิชโชฆะ–อวิชชานุสัย–อวิชชาปริ ยฏุ ฐาน–อวิชชาลังคิ [ลิมคืออวิชชา]”
นันคือ “อวิชชาเป็ นสั งขตะ” หรื อ “อวิชชาเป็ นสังสารนายิกา” [ตัวนําสังสาระในหลักปฏิจจสมุปบาท] ซึ ง
หมายถึง “สั งกิเลส” หมายถึง ความเศร้าหมอง ความสกปรก สิ งทีทําใจให้เศร้าหมอง เป็ นธรรมทีอยูใ่ น “หาน
ภาค” คือ ในฝ่ ายข้างเสื อม [อกุศลธรรม] ธรรมจําพวกทีทําให้ตกตํา เสื อมทราม เป็ นทุกข์ เชน่ อโยนิโสมนสิ
ิ นโดยมี “อวิชชา” อันเป็ น “รากเหง้ าแห่ ง
การ–อคติ–ตัณหา–มานะ–ทิฏฐิ –อวิชชา หรื อ อกุศลผลวิบากทีเกดขึ
ทกข์
ุ วงจรแห่ งทกข์
ุ ” ได้แก่ “กิเลส–กรรม–และ–วิบาก” ซึงเรี ยกวา่ “วัฏฏะ ๓” ดังนี
ุ ” นันคือ “ต้ นเหตของ
(๑) “กิเลสวัฏฏ์ ” ประกอบด้วย อวิชชา–ตัณหา–อุปาทาน
(๒) “กรรมวัฏฏ์ ” ประกอบด้วย สังขาร–ภพ
(๓) “วิปากวัฏฏ์ ” ประกอบด้วย วิญญาณ–นามรปู–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ชาติ–ชรามรณะ–โส
กะ–ปริ เทวะ–ทกข์
ุ –โทมนัส–อุปายาส
่
่ กิเลสเป็ นเหตให้
็ รับ “วิบาก” คือ ผลของกรรมนัน อันเป็ นปัจจัยให้เกดิ
กลาวโดยยอ
ุ ทาํ กรรม เมือทํากรรมกได้
่
“กิเลส” แล้วทํา “กรรม” หมุนเวียนตอไปอี
กตาม “กฎแห่ งกรรม” เพราะฉะนัน “นามรปู” จึงเป็ น “ผลวิบาก
ิ
แห่ งอกศล
“อวิชชา” ในขณะเดียวกนั การพิจารณาในทางธรรม คือ “สภาวธรรมแห่ งกรรมฐาน”
ุ ” ทีเกดจาก
[อารมณ์ในกรรมฐาน] หมายถึง การวิเคราะห์ พินิจพิ จารณาความเป็ นจริ งตามสภาพโดย “กฎธรรมชาติ”
[Natural Law] เพือลงความเห็นเป็ นข้อสรุ ปทัวไปทีเป็ นสากล [Universality] คือ ความจริ งที เป็ นไปตาม
่
สภาพไม่ ได้ มีเจตนาเข้ าไปปรุ งแต่ ง โดย “ปรมัตถ์ ” [ปรมัตถธรรม–ปรมัตถสัจจะ] แตในความหมายทางโลก
เรี ยกวา่ “ทฤษฎี” [Theory] หมายถึง ข้ อสรุ ปทีผ่ านการพิสูจน์ ด้วยหลักฐานว่ าเป็ น “สัจจธรรม” นันคือ ความ
่ น
จริ งทีผ่ านขันตอนการพิสูจน์ แล้ วตาม “ข้ อสมมตติฐาน” [Hypothesis] ทีตังไว้ ฉะนัน “ทฤษฎี” ดังกลาวนั
่ น “ปรมัตถสั จจะ” [Absolute Truths ซึ งในทางธรรมหมายถึง “โลกตตรปั
ยังไมเป็
ญญา”] เพียงแต่เป็ นความ
ุ
จริ งตามบัญญัติ [“สมมตติสัจจะ” โดยขันตอนการแสวงหาความรู ้ดว้ ยระเบียบวิธีวิจยั ในทางโลก นันคือ “จิน
ตามยปัญญา–สุ ตมยปัญญา” คือ สื อเนื องในตนด้วย “โยนิโสมนสิการ” กบั “ปรโตโฆสะ”] ด้วยเหตุนี จึงเป็ น
่
่ ไมมั่ นคง ไมเสถี
่ ยร ไมใชสรณะที
่ ่
่ น “อริ ยสั จจธรรม”
“ความคิดเห็ นหรื อความเชื อ” ทีงอนแงน
พึง ไมเป็
่ นได้ ในการเจริ ญวิปัสสนากเชนเดี
็ ่ ยวกนั สภาวธรรม
[อริ ยสัจจ์ ๔] จึงมีการพิสูจน์ลม้ ล้าง “ทฤษฎี” ดังกลาวนั
ทีพิจารณาอยูน่ นั ถือเป็ น “สั งขตะ–สั งขตธรรม” [นามรู ปทีมีกิเลสตัณหาครอบงํา] จึงต้องเห็นความจริ งใน
่
“นามรปูโดยไตรลักษณ์ ” เพือยกจิตให้แลนไปถึ
ง “อสังขตะ–อสังขตธรรม” [โลกุตตรธรรม ๙ = มรรค ๔–ผล
๔–นิ พพาน ๑] ในทางธรรมนัน คําวา่ “ทฤษฎี” หมายถึง “ปรมัตถสั จจะ” ตามหลักการขององค์ความรู ้ใน
พระอภิธรรม นันคือ สภาวะตามความหมายสู งสุ ด หรื อ สภาวะที มีในความหมายที แท้ จริ งอย่ างมันคงไม่
แปรเปลียนเป็ นอืน นันคือ “สภาวธรรม–ปรมัตถธรรม” [ปรมัตถธรรม ๔] ดังนี
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“ปรมัตถธรรม ๔” หมายถึง สภาวะทีมีอยู่โดยปรมัตถ์ สิ งทีเป็ นจริ งโดยความหมายสูงสุด โดยนิยามตามหลัก
อภิธรรม ให้พจิ ารณาทบทวนตามนิยามของ “นามรปู” ดังทีบรรยายมาแล้วข้างต้น ทีผูป้ ฏิบตั ิธรรมทังหลาย
่ ปัสสนากมมั
ั ฏฐาน ได้แก่
จักต้องจดจําให้ได้ทงั หมด เพือใช้เป็ นฐานข้อมูลในการเจริ ญภาวนาในสวนวิ
(๑) “จิต” [จิต ๘๙] สภาพทีคิด ภาวะทีรู ้แจ้งอารมณ์
ั ต คุณสมบัติและอาการของจิต
(๒) “เจตสิ ก” [เจตสิ ก ๕๒] สภาวะทีประกอบกบจิ
่ พร้อมทังคุณและอาการ
(๓) “รปู” [รู ป ๒๘] สภาวะทีเป็ นราง
ิ
(๔) “นิพพาน” [นิพพาน ๒] สภาวะทีสิ นกเลสและทุ
กข์ทงั ปวง สภาวะทีปราศจากตัณหา สภาพที
ิ
ดับกเลสและกองทุ
กข์แล้ว ภาวะทีเป็ นสุ ขสูงสุ ด เพราะไร้กิเลสไร้ทุกข์ เป็ นอิสรภาพสมบูรณ์
ได้แก่ (๑) “สอุปาทิเสสนิพพาน” นิพพานยังมีอุปาทิเหลือ (๒) “อนุปาทิเสสนิพพาน”
นิพพานไมมี่ อุปาทิเหลือ
่ ปัสสนากมมั
ั ฏฐานนัน หมายถึง “สั งขตธรรม”
ฉะนัน “ธรรม–สภาวธรรม” ทังหลายทีพิจารณาในภูมิแหงวิ
ิ ่ ทงั ปวง คือ “ขันธ์ ๕” ทังหมดทีครอบงําด้วยเจตนาหรื อกเลส
ิ
นันคือ สิ งทีปั จจัยปรุ งแตง่ สภาพทีเกดแตเหตุ
่ น [“สั งขตะ” คือ สิ งทีถูกปั จจัยปรุ งแตง่ สิ งทีเกดจากเหตุ
ิ
ทังหลาย หรื อ ธรรมทีถูกปั จจัยปรุ งแตงขึ
ปัจจัยแตง่
ิ
ขึน] ทีเรี ยกวา่ “สั งขตสั งขาร” หมายถึง “สั งขารคื อสั งขตธรรม” ได้แก่ สิ งทังปวงทีเกดจากปั
จจัยปรุ งแตง่
็
็ ตรงกบั “สังขาร” ดังในคําวา่ “อนิจฺจา วต สงฺขารา” คือ สั งขารทังปวงไม่ เทียง
รู ปธรรมกตามนามธรรมกตาม
่
่ ยอมหมายถึ
่
ดังนี เป็ นต้น กลาวโดยยอ
ง “นามรปู–ขันธ์ ๕” ทีประกอบด้วย “ทกข์
ุ ” ทีบุคคลเข้าไปถือมันยึด
มันเป็ นสรณะ [โลกธรรม ๘] ทีเรี ยกวา่ “อปาทานขั
นธ์ ” หรื อ “อปาทานขั
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ
ุ
ุ ” หรื อตามนัยแหง่
คําวา่ “อปาทิ
ุ ” หมายถึง (๑) สภาพที ถูกกรรมกิ เลสถือครอง สภาพที ถูกอุปาทานยึดไว้ มัน เรี ยกวา่ “เบญจ
ขันธ์ –ขันธ์ ๕” (๒) กิเลสเป็ นเหตุถือมัน ความยึดติดถือมัน เรี ยกวา่ “อปาทาน
” ในขันสุ ดท้าย ทีเป็ นภาระ
ุ
่
ใหญหลวงของผู
ป้ ฏิบตั ิธรรม คือ “การทุบขันธ์ ๕–การระเบิ ดขันธ์ ๕–การเจริ ญวุฏฐานคามินีปฏิ ปทา–การ
เจริ ญวิปัสสนาญาณ ๙” [“วิปัสสนาญาณ ๙” หมายถึง ญาณทีนับเข้าในวิปัสสนาหรื อญาณทีจัดเป็ นวิปัสสนา
ิ
่ นธ์ ๕ (๒) “ภังคา
ได้แก่ (๑) “อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ” ญาณอันตามเห็นความเกดและความดั
บไปแหงขั
นุปัสสนาญาณ” ญาณอันตามเห็นความสลายไปหมดของสังขารทังหลาย (๓) “ภยตูปัฏฐานญาณ” ญาณอัน
่ ว (๔) “อาทีนวานุปัสสนาญาณ” ญาณอันคํานึงเห็นโทษ (๕) “นิพพิทา
มองเห็นสังขารปรากฏเป็ นของนากลั
่ (๖) “มุญจิ ตุกัมยตาญาณ” ญาณอันคํานึงด้วยใครจะพ้
่ น
นุปัสสนาญาณ” ญาณอันคํานึงเห็นด้วยความหนาย
ไปเสี ย (๗) “ปฏิ สังขานุปัสสนาญาณ” ญาณอันคํานึงพิจารณาทบทวนเพือหาทาง (๘) “สั งขารุ เปกขาญาณ”
่
่ งขาร (๙) “สั จจานุโลมิกญาณ–อนุโลมญาณ” ญาณยอนุโลมแกการ
ญาณอันเป็ นไปโดยความเป็ นกลางตอสั
หยังรู ้อริ ยสัจจ์ ] ฉะนัน ในบรรดาธรรมทังหมดข้างต้นนี หมายถึง ขันตอนในการทําลาย “สั งขารนิมิต” ทัง
่
ภายในและภายนอกของจิตแหงตนที
มนสิ การกรรมฐาน [ขันธวินิมตุ = ภาวะทีปราศจากขันธ์] เพือให้บรรลุ
่ ง “อริ ยมรรค” ทัง (๑) “มรรค ๔–มัคคญาณ” และ (๒) “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ซึ งจิตต้องสัมปยุตต์ดว้ ย
ลวงถึ
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องค์มรรค [มัคคังคะ] ทัง ๘ ประการ อันประเสริ ฐ กบั “มรรค ๔ แห่ งโลกตตรมรรค
” ได้แก่ “โสดาปั ตติ
ุ
มรรค–สกทาคามิมรรค–อนาคามิมรรค–อรหั ตตมรรค” [ดูรายละเอียดเพิมเติมในหนังสื อคู่มือปฏิบตั ิธรรม
ฉบับยอ่ “มัชฌิมาปฏิปทา: วิถีแห่ งอัจฉริ ยะและความหลุดพ้ น” สามารถดาวน์โหลดทีเว็บไซต์ Siripat.Com]
าด้ วยกิเลสตัณหา” จึงทําให้
เพราะฉะนัน คําวา่ “นามรปู” จึงหมายถึง “ขันธ์ ๕ ทีมีเจตนาของบคคลครอบงํ
ุ
ิ
่ น สวนคํ
่ าวา่ “วิชชา” [ปั ญญารู ้แจ้ง = วิชชา ๓–
บุคคลนัน เกดความยึ
ดมันถือมันใน “ขันธ์ ๕” ดังกลาวนั
วิชชา ๘–อภิญญา ๖–วิปัสสนาญาณ ๙–และ–มโนมยิทธิ ซึ งหมายถึง “ฤทธิ –เดช–ฤทธิ เดช–อิ ทธิ –อิ ทธิ ฤทธิ ”
หรื ออีกนัยหนึง “จักขุ–ญาณ–ปั ญญา–วิชชา–อาโลโก” อันเป็ น “ยถาภูตญาณทัสสนะ”] กบั “จรณะ” [ปฏิปทา
อันยิง = สี ลสัมปทา ๑–อปั ณณกปฏิ ปทา ๓–สั ทธรรม ๗–และ–ฌาน ๔] นัน เป็ นข้อสรุ ปแนวทางหนึงในการ
ปฏิบตั ิธรรมเพือทําให้จิตหลุดพ้นจากความยึดมันถือมันใน “นามรปู–ขันธ์ ๕” [อุปทานขันธ์] อันมีตน้ เหตุมา
จาก “อวิชชา–โมหะ” คือ ความไม่ ร้ ู จริ ง ความหลงขาดสติ ด้วยเหตุนี แนวทางประพฤติปฏิบตั ิอนั ยิงโดย
“มัชฌิมาปฏิทา” นันคือ “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” จําแนกออกเป็ น “ภาวนา ๒” หมายถึง การทําให้ มีขึนเป็ นขึน
การทําให้ เกิดขึน การเจริ ญ การบําเพ็ญ การฝึ กอบรม หรื อ การเจริ ญพัฒนา โดยมีจุดประสงค์ เพือให้ เกิดวิชชา
ได้แก่ (๑) “สมถภาวนา” คือ ฝึ กอบรมจิ ตใจให้ อยู่กับความดี งามเกิ ดความสงบ ซึ งหมายถึง การเจริ ญฌาน
สมาบัติ เพือให้จิตเป็ นสมาธิ “จิตตสมาธิ–รปาวจรกศลฌานจิ
ต” ซึ งประกอบด้วย “ธรรมสมาธิ ๕” ได้แก่
ู
ุ
ั ]
“ปราโมทย์ –ปี ติ–ปั สสั ทธิ –สุข–สมาธิ ” และเป็ นระดับคุณภาพจิตทีเข้าถึง “จตตถฌาน
” [อุเบกขา–เอกคคตา
ุ
ทีเรี ยกวา่ “จิตประภัสสร” [ภวังคจิต] คือ ภาวะจิตที “หมดจด–สะอาด–บริ สุทธิ –ผ่ องใส–เบิ กบาน–ไม่ มี
มลทิน–ปราศจากอุปกิเลส–อ่ อน–ควรแก่ งาน–มันคง–ไม่ หวันไหว” นันคือ จิตทีปราศจากนิวรณ์ [นิ วรณ์ ๕–
อวิชชา–อรติ–อกุศลธรรมทังปวง] ทีสามารถนําไปใช้งานเป็ น “สมาธิในวิปัสสนา–จิตตัววิปัสสนา” ทีเรี ยกวา่
“อธิจิตต์ ” ซึ งประกอบด้วยองค์มรรค ๓ คือ “สัมมาวายามะ–สั มมาสติ–สัมมาสมาธิ ” (๒) “วิปัสสนาภาวนา”
คือ ฝึ กอบรมเจริ ญปั ญญาให้ เกิดความรู้ แจ้ งชัดตามเป็ นจริ ง ทีเรี ยกวา่ “อธิปัญญา” ทีประกอบด้วยองค์มรรค
๒ คื อ “สั มมาทิ ฏฐิ –สั มมาสั งกัปปะ” ที ทําให้เกดิ “ญาณทัสสนะ” การหยังรู้ ด้ วยญาณในวิ ปัสสนา หรื อ
“ยถาภตญาณทั
สสนะ” การหยังรู้ ด้ วยญาณในวิ ปัสสนาตามที เป็ นจริ ง ซึ งหมายถึง อธิ ปัญญาในวิ ปัสสนา
ู
ิ น เชน่ วิชชา ๓–
กัมมัฏฐาน นันคือ “โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖” รวมทังบรรดา “อธิคมธรรม” ทังหลายทีเกดขึ
ิ ณหาทีสหรคตอยูก่ บั
อภิญญา ๖–วิชชา ๘ เป็ นต้น โดยมีหลักธรรมสําคัญทีเป็ นแกนนําในการทําลายกเลสตั
่
“นามรปู–ขันธ์ ๕” [อุปาทานขันธ์ ๕–อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์] นันคือ “วิปัสสนาญาณ ๙” ดังทีกลาว
มาแล้วข้างต้น ซึ งทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิบรรลุปฏิเวธเข้าถึง “ภมิู แห่ งอริ ยบคคล
ุ ” [มรรค ๔–มัคคญาณ] โดยอาศัย
็ นการเจริ ญโลกุตตรธรรมทัง ๙ ประการ ได้แก่ “มัคค
ปั ญญาข้ามโคตรด้วย “โคตรภญาณ
ู ” หลังจากนัน กเป็
ญาณ ๔–ผลญาณ ๔–นิพพาน ๑” และ “ปั จจเวกขณญาณ” ทีประกอบด้วย “ญาณทัสสนะอันมีปริ วัฏฏ์ ๓”
ดังทีพระพุทธองค์ได้ปฏิญาณตนวา่ ได้บรรลุถึงความตรัสรู ้ “อนตตรสั
มมาสั มโพธิญาณ” ด้วยประการฉะนี.
ุ
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