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ความสํ าคัญของบทความ
่ ่ “ธรรมชาติทังหลายเป็ นครู ” นัน เป็ นวาทะทีถูกต้องไมผิ่ ดในการปฏิบตั ิธรรม เพราะการเห็น
ในคํากลาววา
่ ิ
แจ้งในธรรมชาติได้ ยอมเกดจาก
“ปั ญญาเห็นธรรม–ดวงตาเห็นธรรม” ตามหลักปฏิจจสมุปบาท คือ “กฎ
่ ิ ญญาคมชัดในการเข้าใจถึง “ธรรมชาตินามรปโดยไตรลั
ธรรมชาติ” นอกจากนัน ยอมเกดปั
กษณ์ ” แล้วหวน
ู
กลับมาพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม “ธรรม–สภาวธรรม–ปรากฏการณ์ ” โดยนัยหมายถึง “ปรมัตถสั จจะ” ด้วย
สําคัญใน “ธรรมตามสภาพสูงสุด–ปั ญญาวิมตุ ติ” ทีน้อมนําให้เกดิ “จิ ตตามสภาพสู งสุด–เจโตวิมตุ ติ” อันเกดิ
จากการเป็ น “ผ้ ูมีสมาธิ–ผ้ ูไม่ หวันไหว–ผ้ ูไม่ ฟุ้งซ่ าน” ซึ งมีรากฐานสําคัญจาก “อธิจิตต์ ” ทีประกอบด้วยองค์
มรรค ๓ ได้แก่ “สั มมาวายามะ” ด้วยการเจริ ญสัมมัปปธาน ๔ (๒) “สั มมาสติ” ด้วยการเจริ ญสติปัฏฐาน ๔
(๓) “สัมมาสมาธิ ” ด้วยการเจริ ญฌาน ๔ ในขันนี เรี ยกวา่ “จิตปราศจากนิวรณ์ ” คือ ไมมี่ กามฉันทะ พยาบาท
ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา อวิชชา อรติ และ อกุศลธรรมทังปวง ฉะนัน ในการพิจารณาสภาวธรรม
่ ิ ปลาส ไมวาจะเป็
่่
ในกรรมฐาน จึงเป็ นความถูกต้อง ไมเกดวิ
น สัญญาวิปลาส จิตตวิปลาส หรื อ ทิฏฐิวิปลาส
ํ ดสิ งทีไมดี่ ไมเป็
่ น
็ กลาวคื
่ อ ได้กลายเป็ นบุคคลทีเข้าใจธรรมชาติแหงสรรพสิ
่
กตาม
งได้ง่าย รู ้เร็ ว รู ้วิธีกาจั
ประโยชน์ต่อชี วิต ทีจะกลายเป็ นอุปสรรคในภายภาคหน้าในการปฏิบตั ิธรรม คือ “รู้ จักประมาณตน” โดย
ิ
ดําเนิ นชี วิตตามคลองธรรม “ธัมมานธัุ มมปฏิปัตติ” นันคือ เกดความเข้
าใจเรื องการบริ โภคอาหารอันเป็ น
ิ นเป็ น
่ ความหมายที สําคัญลึ กซึ งตอชี
่ วิตและรางกายอยางไร
่
่
คือ รู ้ จกั ประมาณในการกนอั
“คําข้ าว” วามี
สารประโยชน์ต่อตนเอง คือ “โภชเนมัตตัญ ุตา” จนพิจารณาเห็น “คําข้ าวทําให้ เกิดราคะในกามคณทั
ุ ง ๕”
่ ่ “ตัณหาปณิธิ–วิปลาสนิ มิต–อัตตภินิเวส” ซึ งธรรม
อันนําไปสู่ “ความยึดมันแห่ งอปาทาน
๔” อยางเชน
ุ
่ จะถูกกาจั
ํ ดให้สินไปได้ดว้ ยความเข้าใจใน “ธรรมชาตินามรปโดยไตรลั
กษณ์ ” เมือกรรมฐานเจริ ญ
เหลานี
ู
่ ตตระ “อริยมรรค ๔–มัคคญาณ” พร้อมด้วย “อริยมรรคมีองค์ ๘” เมือนัน
้
และกาวหน้
าขึนไปสู่ ภูมิแหงโลกุ
่ นผูม้ ีปรี ชาสามารถเข้าถึง “ภมิู แห่ งอริยสั จจ์ ๔” ได้เชนกน
่ ั ไมได้
่ เข้าใจในธรรมทีแยกออกเป็ นอิสระ
ยอมเป็
จากธรรมอื นๆ ทังหลาย มองเห็ นธรรมทังหลายเป็ นแบบองค์รวมด้วยทํา “โยนิ โสมนสิ การ” คือ การใช้
ความคิดถูกวิธี คือ การทําในใจโดยแยบคาย มองสิ งทังหลายด้วยความคิดพิจารณาสื บค้นถึงต้นเค้า สาวหา
เหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออก พิเคราะห์ดูดว้ ยปัญญา ทีคิดเป็ นระเบียบ และโดยอุบายวิธี ให้เห็นสิ งนันๆ
่ ปัจจัย อยา่งเชนเข้
่ าใจ “กวฬิ งการาหาร” หมายถึง
หรื อปั ญหานันๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แหงเหตุ
ิ ดซึมเข้าไปหลอเลี
่ ยงรางกาย
่
ํ
“อาหารคือคําข้ าว” ได้แก่ อาหารสามัญทีกลืนกนดู
เมือกาหนดรู
้กวฬิงการาหาร
็ นอันกาหนดรู
ํ
ิ
ได้แล้ว กเป็
้ “ราคะ” ทีเกดจากเบญจกามคุ
ณได้ดว้ ย จึงน้อมนําข้อธรรม “โภชเนมัตตัญ ุตา”
่
่
มาใช้ได้อยางเหมาะสมและเป็
นประโยชน์ต่อชีวิตรางกายด้
วยธรรม.
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บทความที ๒๗ ประจําปี ๒๕๕๘ – โภชเนมัตตัญ ตาแห่
งอาหาร
ุ
่
ธรรมเครื องแสดงสภาวะแหงกองชี
วิตนัน คือ “เบญจขันธ์ –ขันธ์ ๕” [Five Aggregates] และ
มักนิยมเรี ยกวา่ “นามรปู” [นามกาย–รู ปกาย] หรื อ “สั งขารทังหลาย” ในการอธิ บายภาวะจิตหรื อสภาวธรรม
ี ั
่ ปธรรมและนามธรรม ทัง ๕ หมวด ทีประชุมกนเข้
ั า
ทังหลายเกยวกบการปฏิ
บตั ิธรรม ซึงหมายถึง กองแหงรู
่
เป็ น “หน่ วยรวม” [United Unit] ซึ งบัญญัติเรี ยกวา่ สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา–เขา เป็ นต้น หรื อสวนประกอบ
๕
่ ทีรวมเข้าเป็ นชีวิต ฉะนัน ในการเจริ ญภาวนานัน คือ การพิจารณาการเกดิ การตังอยู่ การดับเสื อมไป
อยาง
่
่
ของ “นามรปแห่
ยแล้ว ให้พิจารณาไตรตรองให้
เห็น “สามัญลักษณะแห่ งนามรปู
ู งขันธ์ ทงั ๕” นีเอง แตโดยนั
ิ
่ กซึงในความตังมันถูกต้องแหงธรรม
่
โดยไตรลักษณ์ ” หรื อเกดความเข้
าใจอยางลึ
ทีหมายถึง “ธรรมฐิ ติ” หรื อ
“ธรรมนิ ยาม ๓” ด้วยกระบวนการคิดที รู ้ แจ้งตามทีเป็ นจริ ง ซึ งเป็ นความจริ งทีปรากฏในธรรมชาติ ตาม
ิ น ยอมพิ
่ จารณาเห็นความไมเที
่ ยง คือ ไมเที
่ ยง
“กําหนดธรรมดา–กฎธรรมชาติ” นันคือ (๑) เมือนามรู ปเกดขึ
่ อ “สังขารทังหลาย ไมเที
่ ยง” (๒) เมือนามรู ปดํารงตังอยู่ ยอมพิ
่ จารณาเห็นความทุกข์
จริ ง “อนิจจตา” กลาวคื
่ จารณาเห็นความไมใชตั
่ ่ วตน คือ ความ
คือ ความทุกข์จริ ง “ทกขตา
” และ (๓) เมือนามรู ปดับเสื อมไป ยอมพิ
ุ
่ ่ วตนจริ ง “อนัตตตา” ฉะนัน จึงพิจารณาถึงอริ ยสัจจธรรมอันเป็ นการลงความเห็ นเป็ นข้อสรุ ปแหง่
ไมใชตั
่ วขึนด้วย “อปาทานขั
่ นนามรู ปคือสภาวธรรมทีกอตั
นธ์ ๕ เป็ น
ทฤษฎีทีวา่ (๑) “เบญจขันธ์ –ขันธ์ ๕” ยอมเป็
ุ
่ วิต ทีเรี ยกวา่ “สงสารทกข์
่ นนาม
ทกข์
ุ ” อันเป็ นกองทุกข์แหงชี
ุ แห่ งภวจักร” (๒) “เบญจขันธ์ –ขันธ์ ๕” ยอมเป็
่ วขึนด้วย “อปาทานขั
่ วิต ทีเกดจาก
ิ
รู ปคือสภาวธรรมทีกอตั
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
“อวิชชา”
ุ
ุ ” อันเป็ นกองทุกข์แหงชี
เป็ นต้นเหตุของทุกข์ หรื อมีรากเหง้ามาจากอกุศลธรรมทังหลาย ได้แก่ “โลภะ–โทสะ–โมหะ” ประกอบด้วย
“อวิชชา–ตัณหา–อปาทาน
” จนเกดิ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ แล้วตามพร้ อมด้วย “โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –
ุ
่ วขึนด้วย “อปาทาน
่ นนามรู ปคือสภาวธรรมทีกอตั
โทมนัส–อุปายาส” และ (๓) “เบญจขันธ์ –ขันธ์ ๕” ยอมเป็
ุ
่ วิต เป็ นสิ งทีปรุ งแตง่ “สั งขตะ–สั งขตธรรม” [สังขารทังปวง] ที
ขันธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ ” อันเป็ นกองทุกข์แหงชี
ประกอบด้วย “สั จจธรรมแห่ งชี วิตโดยไตรลักษณ์ ธรรมฐิ ติ ยถาภูตธรรม หรื อธรรมนิยาม” [อนิจจัง–ทุกขัง–
่ ิ “ปัญญา
่ จริ ง เพราะฉะนัน ผูท้ ีมีปัญญาเห็นธรรมแหงนามรู
่
อนัตตา] อยางแท้
ปโดยไตรลักษณ์ได้นัน ยอมเกด
วิปัสสนา–วิปัสสนาญาณ–ญาณในวิปัสสนา” อันเป็ นองค์ความรู ้ทีสําคัญยิงยวด ทีเรี ยกวา่ “วิปัสสนาภมิู–
ปั ญญาภมิู” ได้แก่ หมวดที ๑ คือ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรี ย ์ ๒๒ [ความรู ้แจ้งในขันธ์ ๕ คือ
ํ
“อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์ ”] ซึ งกาหนดรู
้ได้ดว้ ย “นามรู ปปริ จเฉทญาณ–ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ” หมวดที
่ ก ข์ คื อ “สงสารทุ ก ข์ –
๒ คื อ ปฏิ จ จสมุ ป บาท ๑๒ ปฏิ จ จสมุ ป ปั น นธรรม [ความรู ้ แ จ้ง ในสาเหตุ แ หงทุ
ํ
สั งสารวัฏฏ์ ”] ซึ งกาหนดรู
้ได้ดว้ ย “ปั จจยปริ คคหญาณ–จุตูปปาตญาณ–ทิพพจักขุญาณ” และ หมวดที ๓ คือ
่
ํ
อริ ยสัจจ์ ๔ [ความรู ้แจ้งแหงการดั
บทุกข์ คือ “อริ ยมรรค” = มรรค ๔ กบั มรรคมีองค์ ๘] ซึงกาหนดรู
้ได้ดว้ ย
“สั มมสนญาณ–วิปัสสนาญาณ ๙–มัคคญาณ–อาสวักขยญาณ” ดังนัน ให้พิจารณาในเนื อหาสาระสําคัญของ
่
“นามรปแห่
ู งขันธ์ ๕” ดังรายละเอียดตอไปนี
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่ เป็ นรู ป รางกาย
่
่ เป็ น
(๑) “รปขั
พฤติกรรม และคุณสมบัติต่างๆ ของสวนที
ู นธ์ ” [Corporeality] กองรู ป สวนที
่
่
่ อมทังคุณและอาการ นันคือ “รปู ๒๘” ได้แก่
รางกาย
สวนประกอบฝ่
ายรู ปธรรมทังหมด สิ งทีเป็ นรางพร้
(๑) “มหาภูตรู ป ๔–ธาตุ ๔” กบั (๒) “อุปาทายรู ป ๒๔” ดังนี
(๑) “มหาภตู ๔–ภตรป
ู ู ๔” หมายถึง รู ปใหญ่ รู ปต้ นเดิม คือ “ธาตุ ๔” ได้แก่ ปฐวี–อาโป–เตโช–
และ–วาโย ทีเรี ยกสามัญวา่ “ดิน–นํา–ไฟ–ลม” ซึงจะใช้ให้สาํ เร็ จประโยชน์ ในการเจริ ญ
่
่ เป็ น สภาวะพืนฐานทีมีอยู่ใน
กรรมฐาน แตในความหมายที
แท้จริ ง [ปรมัตถสัจจะ] ธาตุเหลานี
รู ปธรรมทุกอย่ าง เชน่ ปฐวีธาตุ คือ “ดิน” นัน มีอยูใ่ นรู ปธรรมตามธรรมชาติ หรื อแม้แต่
็ นสภาวะทีสัมผัสด้วยกายไมได้
่ [เราไมสามารถรั
่
“อาโปธาตุ” คือ “นํา” กเป็
บรู ้อาโปธาตุดว้ ย
ประสาททัง ๕ แต่ธาตุทงั ๔ เป็ น “สุขมุ รู ป” ทีรู ้ดว้ ย “มโน”] และ “อาโป” นันกมี็ อยูใ่ นรู ปธรรม
่ ้ นแห้ง ในกอนเหล็
้
่
ทัวไป แม้แตในกอนหิ
กร้อน และในแผนพลาสติ
ก ดังนีเป็ นต้น ดังนัน จึง
่ ดังนี (๑) เป็ นธาตุในความหมายทีแท้
นิยมจําแนก “ธาตุ ๔” ตามความหมายทีใช้ในระดับตางๆ
่ มนุษย์เข้าถึงเกยวข้
ี อง
โดยลักษณะ [ลักขณะ] (๒) ธาตุในสภาพมีสิงประกอบปรุ งแตงที
่ นๆ ตามลักษณะเดนที
่ ปรากฏ [สสัมภาร] (๓) ธาตุ
ตลอดจนใช้งานใช้การซึงถือเป็ นธาตุอยางนั
ในความหมายทีใช้เป็ นอารมณ์ในการเจริ ญกรรมฐาน [นิมิต–อารมณ์] และ (๔) ธาตุใน
่
ความหมายตามทีสมมติเรี 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) “อารัมมณ
อาโป” อาโปโดยเป็ นอารมณ์ คือ “นําทีเป็ นนิมิตในกรรมฐาน” หรื อเรี ยกวา่ นิมิตตอาโป–
ั
กสิ ณอาโป (๔) “สมมติอาโป” อาโปโดยสมมติเรี ยกกนไปตามที
ตกลงบัญญัติ เชน่ ทีนับถือ
นําเป็ นเทวดา เรี ยกวา่ แม่ พระคงคา–พระพิรุณ เป็ นต้น หรื อเรี ยกวา่ บัญญัติอาโป
บทความที ๒๗ ประจําปี ๒๕๕๘ – โภชเนมัตตัญ ตุ าแห่ งอาหาร– นิธี ศิริพัฒน์
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(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 ยกวา่
ั
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 ปที
เกิดสื 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 ปทีกาหนด
เทศะ ได้แก่ อากาศธาตุ–ชองวาง
(๘) “วิญญัติรูป ๒” คือ รู ปคือการเคลือนไหวให้รู้ความหมาย ได้แก่ กายวิญญัติ–เคลือนไหว
กายให้รู้ความ วจีวิญญัติ–เคลือนไหววาจาให้รู้ความ คือพูด
่ รู ปคืออาการทีดัดแปลงทําให้แปลกให้พิเศษได้
(๙) “วิการรปู ๕” คือ อาการดัดแปลงตางๆ
บทความที ๒๗ ประจําปี ๒๕๕๘ – โภชเนมัตตัญ ตุ าแห่ งอาหาร– นิธี ศิริพัฒน์
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่ [อีก ๒ คือ วิญญัติ
่ กัมมัญญตา–ความควรแกงาน
ได้แก่ ลหุตา–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]
่ เป็ นการเสวยรสอารมณ์ ความรู ้สึก สุ ข ทุกข์ หรื อเฉยๆ แต่
(๒) “เวทนาขันธ์ ” [Feeling] กองเวทนา สวนที
่
็ ให้พิจารณาถึง “เวทนา ๒–เวทนา ๓–เวทนา ๕–เวทนา ๖” ดังนี
อยางไรกตาม
“เวทนา ๒” หมายถึง การเสวยอารมณ์ ได้แก่
(๑) “กายิกเวทนา” (เวทนาทางกาย
(๒) “เจตสิ กเวทนา” (เวทนาทางใจ
“เวทนา ๓” หมายถึง การเสวยอารมณ์ ความรู ้สึกรสของอารมณ์ ได้แก่
็ ทางใจกตาม
็
(๑) “สขเวทนา
” ความรู ้สึกสุ ข สบาย ทางกายกตาม
ุ
่
็ ทางใจกตาม
็
(๒) “ทกขเวทนา
” ความรู ้สึกทุกข์ ไมสบาย
ทางกายกตาม
ุ
็ ่ ่ ทุกข์กไ็ มใช
่ ่ เรี ยกอีกอยางวา
่ ่ “อุเบกขา
(๓) “อทกุขมสขเวทนา
” ความรู ้สึกเฉยๆ จะสุ ขกไมใช
ุ
เวทนา”
่ ายทุกคํา จัดอยูใ่ น “อินทรี ย์
“เวทนา ๕” หมายถึง การเสวยอารมณ์ เรี ยกเต็มมี “อินทรี ย์” ตอท้
๒๒” ได้แก่
(๑) “สขุ” ความสุ ข ความสบายทางกาย
่ าย เจ็บปวดทางกาย
(๒) “ทกข์
ุ ” ความทุกข์ ความไมสบ
่ นสบายใจ สุ ขใจ
(๓) “โสมนัส” ความแชมชื
(๔) “โทมนัส” ความเสี ยใจ ทุกข์ใจ
่
(๕) “อเบกขา
” ความรู ้สึกเฉยๆ เรี ยกอีกอยางหนึ
งวา่ “อทุกขมสุขเวทนา”
ุ
“เวทนา ๖” หมายถึง การเสวยอารมณ์ โดยให้พิจารณารวมถึง “สัมผัส ๖–ผัสสะ ๖” ได้แก่
ิ
(๑) “จักขสัุ มผัสสชาเวทนา” เวทนาเกดจากสั
มผัสทางตา
ิ
(๒) “โสตสั มผัสสชาเวทนา” เวทนาเกดจากสั
มผัสทางหู
ิ
(๓) “ฆานสั มผัสสชาเวทนา” เวทนาเกดจากสั
มผัสทางจมูก
ิ
(๔) “ชิวหาสั มผัสสชาเวทนา” เวทนาเกดจากสั
มผัสทางลิน
ิ
(๕) “กายสั มผัสสชาเวทนา” เวทนาเกดจากสั
มผัสทางกาย
ิ
(๖) “มโนสั มผัสสชาเวทนา” เวทนาเกดจากสั
มผัสทางใจ
บทความที ๒๗ ประจําปี ๒๕๕๘ – โภชเนมัตตัญ ตุ าแห่ งอาหาร– นิธี ศิริพัฒน์
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ั ่ (๑) อายตนะภายใน
“สั มผัส ๖–ผัสสะ ๖” [Contact] หมายถึง ความกระทบ ความประจวบกนแหง
๖–อินทรี ย ์ ๖ (๒) อายตนะภายนอก ๖–อารมณ์ ๖ [ซึงเรี ยกรวมวา่ “อายตนะ ๑๒”] และ (๓)
วิญญาณ ๖ ได้แก่
(๑) “จักขสัุ มผัส” ความกระทบทางตา คือ “ตา + รู ป + จักขุวิญญาณ”
(๒) “โสตสั มผัส” ความกระทบทางหู คือ “หู + เสี ยง + โสตวิญญาณ”
(๓) “ฆานสั มผัส” ความกระทบทางจมูก คือ “จมูก + กลิน + ฆานวิญญาณ”
(๔) “ชิวหาสั มผัส” ความกระทบทางลิน คือ “ลิน + รส + ชิ วหาวิญญาณ”
(๕) “กายสั มผัส” ความกระทบทางกาย คือ “กาย + โผฏฐั พพะ + กายวิญญาณ”
(๖) “มโนสั มผัส” ความกระทบทางใจ คือ “ใจ + ธรรมารมณ์ + มโนวิญญาณ”
่ เป็ นความกาหนดหมายให้
ํ
(๓) “สั ญญาขันธ์ ” [Perception] กองสัญญา สวนที
จาํ อารมณ์นนั ๆ ได้ ความ
ํ
่ ่ ขาว เขียว ดํา แดง เป็ นต้น นันคือ “สั ญญา ๖” ดังนี
กาหนดได้
หมายรู ้ในอารมณ์ ๖ เชนวา
ํ
“สั ญญา ๖” หมายถึง ความกาหนดได้
หมายรู ้ ความหมายรู ้อารมณ์ ความจําได้หมายรู ้ ได้แก่
่ ่ ดํา แดง เขียว ขาว เป็ นต้น
(๑) “รปสั
ู ญญา” ความหมายรู ้รูป เชนวา
่ ่ ดัง เบา ทุม้ แหลม เป็ นต้น
(๒) “สั ททสั ญญา” ความหมายรู ้เสี ยง เชนวา
่ ่ หอม เหม็น เป็ นต้น
(๓) “คันธสั ญญา” ความหมายรู ้กลิน เชนวา
่ ่ หวาน เปรี ยว ขม เค็ม เป็ นต้น
(๔) “รสสั ญญา” ความหมายรู ้รส เชนวา
่ ่ ออน
่ แข็ง หยาบ ละเอียด ร้อน เย็น
(๕) “โผฏฐั พพสั ญญา” ความหมายรู ้สมั ผัสทางกาย เชนวา
เป็ นต้น
่ ่ งาม นาเกลี
่ ยด เทียง ไม่เทียง เป็ นต้น
(๖) “ธัมมสั ญญา” ความหมายรู ้อารมณ์ทางใจ เชนวา
่ เป็ นความปรุ งแตง่ สภาพทีปรุ งแตงจิ
่ ตให้ดีหรื อ
(๔) “สั งขารขันธ์ ” [Mental Formations] กองสังขาร สวนที
่ ณภาพของจิต ให้เป็ นกุศล
ชัวหรื อเป็ นกลางๆ คุณสมบัติต่างๆ ของจิต มีเจตนาเป็ นตัวนํา ทีปรุ งแตงคุ
อกุศล อัพยากฤต ทีเรี ยกวา่ “สังขาร ๓” กบั “อภิสังขาร ๓” ดังนี
ี ั
“สั งขาร ๓” [Formation] หมายถึง สภาพทีปรุ งแตง่ สังขารในหมวดนี มักมาในเรื องทีเกยวกบ
่ เ้ ข้านิโรธสมาบัตินี วจีสงั ขาร กายสังขาร และจิตตสังขาร ดับไป
“สัญญาเวทยิตนิโรธ” วาผู
ตามลําดับ ได้แก่
่
(๑) “กายสั งขาร” สภาพทีปรุ งแตงกาย
ได้แก่ อัสสาสะ ปั สสาสะ คือ ลมหายใจเข้าออก
่
(๒) “วจีสังขาร” สภาพทีปรุ งแตงวาจา
ได้แก่ วิตกและวิจาร
่ ได้แก่ สัญญาและเวทนา
(๓) “จิตตสั งขาร” สภาพทีปรุ งแตงใจ
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่
“สั งขาร ๓” [Volition] หมายถึง สภาพทีปรุ งแตง่ ธรรมมีเจตนาเป็ นประธานอันปรุ งแตงการ
กระทํา สัญเจตนาหรื อเจตนาทีแต่งกรรมสังขารในหมวดนี ได้ในความหมายของคําวา่
“สังขาร” ในปฏิจจสมุปบาท ได้แก่
่
(๑) “กายสั งขาร” สภาพทีปรุ งแตงการกระทํ
าทางกาย ได้แก่ กายสัญเจตนา คือ ความจงใจทาง
กาย
่
(๒) “วจีสังขาร” สภาพทีปรุ งแตงการกระทํ
าทางวาจา ได้แก่ วจีสญ
ั เจตนา คือ ความจงใจทาง
วาจา
่
(๓) “จิตตสั งขาร–มโนสั งขาร” สภาพทีปรุ งแตงการกระทํ
าทางใจ ได้แก่ มโนสัญเจตนา คือ
ความจงใจทางใจ
“อภิสังขาร ๓” [Volitional Formation] หมายถึง สภาพทีปรุ งแตง่ ธรรมมีเจตนาเป็ นประธานอัน
่
่
ปรุ งแตงผลแหงการกระทํ
า เจตนาทีเป็ นตัวการในการทํากรรม อภิสงั ขารนี เป็ นความหมาย
ของสังขารในหลักปฏิจจสมุปบาท ได้แก่
่
(๑) “ปญญาภิ
สังขาร” อภิสงั ขารทีเป็ นบุญ สภาพทีปรุ งแตงกรรมฝ่
ายดี ได้แก่ กุศลเจตนาที
ุ
เป็ นกามาวจรและรู ปาวจร
่
(๒) “อปญญาภิ
สังขาร” อภิสงั ขารทีเป็ นปฏิปักษ์ต่อบุญคือเป็ นบาป สภาพทีปรุ งแตงกรรม
ุ
ฝ่ ายชัวได้แก่ อกุศลเจตนาทังหลาย
่
่ นไหว
(๓) “อาเนญชาภิสังขาร” อภิสงั ขารทีเป็ นอาเนญชา สภาพทีปรุ งแตงภพอั
นมันคงไมหวั
่ ่ วยสมาธิแหง่
ได้แก่ กุศลเจตนาทีเป็ นอรู ปาวจร 4 หมายเอาภาวะจิตทีมันคงแนวแนด้
จตุตถฌาน
“เจตนา ๖–สั ญเจตนา ๖ หมวด” [Volition] หมายถึง ความจงใจ ความตังใจ ความจํานง ความ
แสวงหาอารมณ์ เรี ยกเต็มตามศัพท์วา่”เจตนากาย–สัญเจตนากาย ๖” ได้แก่
(๑) “รปสั
ู ญเจตนา” ความจํานงรู ป
(๒) “สั ททสั ญเจตนา” ความจํานงเสี ยง
(๓) “คันธสั ญเจตนา” ความจํานงกลิน
(๔) “รสสั ญเจตนา” ความจํานงรส
(๕) “โผฏฐัพพสั ญเจตนา” ความจํานงโผฏฐัพพะ
(๖) “ธัมมสั ญเจตนา” ความจํานงธรรมารมณ์
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่ เป็ นความรู ้แจ้งอารมณ์ ความรู ้อารมณ์ทาง
(๕) “วิญญาณขันธ์ ” [Consciousness] กองวิญญาณ สวนที
อายตนะทัง ๖ มีการเห็น การได้ยนิ ได้กลิน รู ้รส รู ้สึกกายสัมผัส และ รู ้ความนึกคิด ทีเรี ยกวา่ “วิญญาณ
๖” ดังนี
“วิญญาณ ๖” หมายถึง ความรู ้แจ้งอารมณ์ ได้แก่
(๑) “จักขวิุ ญญาณ” ความรู ้อารมณ์ทางตา คือ รู ้รูปด้วยตา–เห็น
(๒) “โสตวิญญาณ” ความรู ้อารมณ์ทางหู คือ รู ้เสี ยงด้วยหู–ได้ยนิ
(๓) “ฆานวิญญาณ” ความรู ้อารมณ์ทางจมูก คือ รู ้กลินด้วยจมูก–ได้กลิน
(๔) “ชิวหาวิญญาณ” ความรู ้อารมณ์ทางลิน คือ รู ้รสด้วยลิน– รู ้รส
(๕) “กายวิญญาณ” ความรู ้อารมณ์ทางกาย คือ รู ้โผฏฐัพพะด้วยกาย–รู ้สึกกายสัมผัส
(๖) “มโนวิญญาณ” ความรู ้อารมณ์ทางใจ คือ รู ้ธรรมารมณ์ดว้ ยใจ–รู ้ความนึกคิด
นอกจากนี “วิญญาณขันธ์ ” ยังรวมถึง “จิต ๘๙” [เวทนาขันธ์–สัญญาขันธ์–สังขารขันธ์ = กองเจตสิ ก–
เจตสิ ก ๕๒ คือ ลักษณะอาการของจิต] โดยจําแนกจิตออกตามภูมิประเภทเป็ น ๔ ภูมิ ดังนี
(๑) กามาวจรจิต ๕๔ [ศีล–อธิสีลสิ กขา]
(๒) รู ปาวจรจิต ๑๕ [สมาธิ –อธิจิตตสิ กขา]
(๓) อรู ปาวจรจิต ๑๒ [สมาธิ–อธิจิตตสิ กขา]
(๔) โลกุตตรจิต ๘ [ปั ญญา–อธิปัญญาสิ กขา]
ิ
่ เป็ น “นามธรรม–นามขันธ์ ” เกยวกบ
ี ั “เบญจขันธ์ –
เพราะฉะนัน เพือให้เกดความรู
้ชัดแจ้งในสวนที
่
่ เป็ น “จิต ๘๙”
ขันธ์ ๕” อยางละเอี
ยดลึกซึ ง จึงควรทําความเข้าใจและจดจํารายละเอียดเนื อหาสวนที
กบั “เจตสิ ก ๕๒” ทังหมดด้วย ซึงหมายถึง “วิญญาณขันธ์ ” ดูรายละเอียดในพจนานุกรมพุทธศาสตร์
ให้ทบทวนเนื อหาสาระสําคัญของ “เบญจขันธ์ –ขันธ์ ๕” โดยแยกพิจารณาให้เห็น “ธรรม ๒” คือ (๑)
ี องกบั “ร่ างกาย–รู ปร่ าง–หน้ าตา–ทรวดทรง–สรี ระทางกายภาค” นันคือ
“รปธรรม
” ซึงหมายถึง ธรรมทีเกยวข้
ู
ี องกบั
“รู ป ๒๔” ได้แก่ “มหาภูต ๔” กบั “อุปาทายรู ป ๒๔” และ (๒) “นามธรรม” ซึงหมายถึง ธรรมทีเกยวข้
“จิ ตใจ–นิ สัยใจคอ–อุปนิ สัย–พืนจิ ต–จิ ตตสั นดาน–จิ ตวิ ญญาณ”ได้แก่ “จิ ต ๘๙” กบั “เจตสิ ก ๕๒” ให้หวน
่
่ วิต คือ “ตัวตนของตนเอง” ซึ งหมายถึง “นามรปแห่
นึ กคิดถึงการปรากฏจริ งของหนวยรวมแหงชี
ู งขันธ์ ๕”
ี องกบคํ
ั าวา่ “เกิด–ตังอย่ ู–เสื อม–ดับไป” ไมวาจะความจริ
่่
นี ซึ งจะเกยวข้
งทังทางฝ่ ายรู ปธรรมหรื อนามธรรม
่ ่ “สั งขตะ–สั งขตธรรม” คือ
เพือให้เข้าถึงการรู ้แจงแทงตลอดใน “สั งขาร–สั งขารธรรม” หรื อเรี ยกอีกอยางวา
่
ความเข้า ใจถู ก ต้อ งถึ ง สิ ง ที ปั จ จัย ปรุ ง แตง่ ซึ งเป็ นองค์ค วามรู ้ ที เป็ นจริ ง ตามสภาพแหงธรรมชาติ
แต่
่ เป็ น “ความนึกคิดในใจ–ธรรมารมณ์ –จิตภาพ” คือ ลักษณะทัวไปของจิตทีแสดง
กระบวนการคิดดังกลาวนี
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่ ด หรื อวิสัยสามารถของจิตทีเกดตามสภาพจริ
ิ
ให้เห็นเดนชั
ง นันคือ “การเห็นแจ้ งในนามรปโดยไตรลั
กษณ์ ”
ู
ซึงเป็ น “การเห็นสามัญลักษณะ–ธรรมฐิติ–ธรรมนิยาม” ด้วยข้อสรุ ปทัวไปทีวา่:–
(๑) “สังขารทังหลาย ไม่ เทียง” ด้วยการพิจารณาสภาวธรรมด้วย “อนิจจานปัุ สสนา” เพือถอน
“วิปัลลาสนิมติ ” ความยึดมันในสิ งทังหลายทีเป็ นมารยาในโลกธรรม ความนึกคิดทีผิดเพียน
่ ยง
จากความเป็ นจริ ง คือ “ทิฏฐิ ๒” หมายถึง ความเห็นผิด ได้แก่ “สั สสตทิฏฐิ ” ความเห็นวาเที
่ อตั ตาและโลกซึงเทียงแท้ยงั ยืนคงอยูต่ ลอดไป กบั “อจเฉททิ
ความเห็นวามี
ฏฐิ” ความเห็นวา่
ุ
่
่ คือ
่ อตั ตาและโลกซึงจักพินาศขาดสูญหมดสิ นไป กลาวโดยยอ
ขาดสู ญ ความเห็นวามี
“อวิชชา ๔–อวิชชา ๘” ความไมรู่ ้จริ ง ได้แก่ (๑)ไมรู่ ้ในทุกข์ (๒) ไมรู่ ้ในทุกขสมุทยั (๓) ไมรู่ ้
่
่
ในทุกขนิโรธ (๔) ไมรู่ ้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (๕) ไมรู่ ้ในสวนอดี
ต (๖) ไมรู่ ้ในสวน
่
่
ั งเกดมี
ิ ขึน
อนาคต (๗) ไมรู่ ้ทงั สวนอดี
ตทังสวนอนาคต
(๘) ไมรู่ ้ในธรรมทังหลายทีอาศัยกนจึ
ตามหลักอิทปั ปัจจยตา
(๒) “สังขารทังหลาย เป็ นทกข์
ุ
ุปัสสนา” เพือถอน
ุ ” ด้วยการพิจารณาสภาวธรรมด้วย “ทกขาน
“ตัณหาปณิธิ” ความยึดมันในการตังความปรารถนาในความทะยานอยากทีประกอบด้วย
“ตัณหา ๓” ได้แก่ (๑) “กามตัณหา” ความทะยานอยากในกาม ความอยากได้กามคุณ คือสิ ง
สนองความต้องการทางประสาททัง ๕ (๒) “ภวตัณหา” ความทะยานอยากในภพ ความอยาก
่
่
ในภาวะของตัวตนทีจะได้ จะเป็ นอยางใดอยางหนึ
ง อยากเป็ น อยากคงอยูต่ ลอดไป ความใคร่
อยากทีประกอบด้วยภวทิฏฐิหรื อสัสสตทิฏฐิ (๓) “วิภวตัณหา” ความทะยานอยากในวิภพ
่ วตน จากความเป็ นอยางใดอยางหนึ
่
่
่
ความอยากในความพรากพ้นไปแหงตั
ง อันไมปรารถนา
่
อยากทําลาย อยากให้ดบั สู ญ ความใครอยากที
ประกอบด้วยวิภวทิฏฐิหรื ออุจเฉททิฏฐิ
(๓) “ธรรมทังปวงล้ วน ไม่ ใช่ ตัวตน” ด้วยการพิจารณาสภาวธรรมด้วย “อนัตตานปัุ สสนา” เพือ
่ ตวั ตน ความเห็นวาอั
่ ตตาและโลกจักมีอยูค่ งอยู่
ถอน “อัตตาภินิเวส” ความยึดมันในความวามี
ิ
เทียงแท้ตลอดไป นันคือ “อปาทาน
๔” หมายถึง ความยึดมัน ความถือมันด้วยอํานาจกเลส
ุ
ความยึดติดอันเนืองมาแตตั่ ณหา ผูกพันเอาตัวตนเป็ นทีตัง ได้แก่ (๑) “กามปาทาน
” ความยึด
ุ
่ ่ นาพอใจ
่
มันในกาม คือ รู ป เสี ยง กลิน รส โผฏฐัพพะ ทีนาใคร
(๒) “ทิฏ ุ ปาทาน” ความยึด
่ ๆ (๓) “สี ลพั พตปาทาน
มันในทิฏฐิหรื อทฤษฎี คือความเห็น ลัทธิ หรื อหลักคําสอนตาง
”
ุ
่
ความยึดมันในศีลและพรต คือ ถือวาจะบริ
สุทธิหลุดพ้นได้เพียงด้วยศีลและวัตร หลักความ
ประพฤติ ข้อปฏิบตั ิ แบบแผน ระเบียบ วิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิ พิธีต่างๆ ถือวา่
่ นๆ โดยสักวาทํ
่ าสื บๆ กนมา
ั หรื อ ปฏิบตั ิตามๆ กนไปอยางง
ั
่ มงาย หรื อโดย
จะต้องเป็ นอยางนั
่ ง วาศั
่ กดิสิทธิ มิได้เป็ นไปด้วยความรู ้ความเข้าใจตามหลักความสัมพันธ์แหงเหตุ
่
นิยมวาขลั
่ วตน คือ ความถือหรื อสําคัญหมายอยู่
และผล (๔) “อัตตวาทปาทาน
” ความยึดมันในวาทะวาตั
ุ
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ในภายในวา่ มีตวั ตน ทีจะได้ จะเป็ น จะมี จะสู ญสลาย ถูกบีบคันทําลาย หรื อเป็ นเจ้าของ เป็ น
่ ได้ ไมมองเห็
่
่ นแต่
นายบังคับบัญชาสิ งตางๆ
นสภาวะของสิ งทังปวง อันรวมทังตัวตนวาเป็
ั า เป็ นไปตามเหตุปัจจัยทังหลายทีมาสัมพันธ์กนล้
ั วนๆ
เพียงสิ งทีประชุมประกอบกนเข้
่ าใจอยางถู
่ กต้องใน “การเห็นสามัญลักษณะ–ธรรมฐิติ–ธรรมนิยาม” นัน ยอมทํ
่ าให้เกดิ
ฉะนัน ความไมเข้
ความยึดมันใน “ทีสดุ ๒ อย่ าง–อันตา ๒” หมายถึง ข้อปฏิบตั ิหรื อการดําเนินชีวิตทีเอียงสุ ด ผิดพลาดไปจาก
ทางอันถูกต้อง คือ “มัชฌิมาปฏิปทา” ได้แก่ (๑) “กามสขัุ ลลิกานโยค
ุ ” การหมกมุ่นอยูด่ ว้ ยกามสุ ข (๒) “อัตต
กิลมถานโยค
ุ ” การประกอบความลําบากเดือดร้อนแกต่นเอง การบีบคันทรมานตนให้เดือดร้อน โดยเฉพาะ
ํ
่ ง ความไมเข้
่ าใจใน “ลักขณรปู ๔” หมายถึง รู ปคือลักษณะหรื ออาการเป็ นเครื องกาหนด
“รปัู สสะ” คือ
อยางยิ
การสัมผัสในรู ปธรรมทังหลาย ได้แก่
่ วหรื อเติบขึน
(๑) “อปจยะ
” ความกอตั
ุ
(๒) “สั นตติ” ความสื บตอ่
(๓) “ชรตา” ความทรุ ดโทรม
(๔) “อนิจจตา” ความปรวนแปรแตกสลาย
ในข้อนีรวมทังฝ่ ายนามธรรมด้วย [ให้พิจารณาใน “วิญญาณกิจ ๑๔” หรื อ “ภวังคจิ ต” หมายถึง จิตทีเป็ นองค์
่ ตามหลักอภิธรรมวา่ จิตทีเป็ นพืนอยูร่ ะหวาง
่ “ปฏิสนธิ” กบั “จติุ” คือ ตังแตเกดจนถึ
่ ิ
แหงภพ
งตาย คือ รักษา
จิตตามสภาพดังเดิมในเวลาทีมิได้เสวยอารมณ์ทางทวารทัง ๖ ด้วยวิญญาณทีรู ้แจ้งอารมณ์นนั ๆ [ทวาร ๖–
อินทรี ย ์ ๖–วิญญาณ ๖] ได้แก่ จักขุทวาร ๑ โสตทวาร ๑ ฆานทวาร ๑ ชิวหาทวาร ๑ กายทวาร ๑ มโนทวาร ๑
่ อใดมีการรับรู ้อารมณ์ คือ “เวทนา ๖–ผัสสะ ๖” ได้แก่ เกดการเห็
ิ
แตเมื
นด้วยตา ๑ เกดิการได้ยินด้วยหู ๑ เกดิ
การได้กลินด้วยจมูก ๑ เกดิการรู ้รสด้วยลิน ๑ เกดิการรู ้สึกกายสัมผัสด้วยกาย ๑ เกดิการรู ้ความนึกคิดด้วยใจ
็ ิ น “วิถีจิต” ขึนแทน “ภวังคจิต” เมือ “วิถีจิต” ดับไป คือ “ตกภวังค์ ” กเกดเป็
็ ิ น “ภวังคจิต” ขึนอยาง
่
๑ กเกดเป็
่ วหรื อเติบขึน
่ ั ได้แก่ (๑) “อปจยะ
” ความกอตั
เดิม [ซึงมีภาวะความแปรปรวนในลักษณะ ๔ ประการ เชนกน
ุ
(๒) “สั นตติ” ความสื บตอ่ (๓) “ชรตา” ความทรุ ดโทรม (๔) “อนิจจตา” ความปรวนแปรแตกสลาย นันคือ
ิ บเนื องกนไปเรื
ั
“ภวังคจิต–วิถีจิต–ตกภวังค์ ” เกดสื
อยๆ] ฉะนัน “ภวังคจิต” นี คือ “มโน–มโนธาตุ” ทีเป็ น
่ ญญาณ [ในอินทรี ย ์ ๖] หรื อ “มโนทวาร” อันเป็ นวิบากจิต เป็ นอัพยากฤตจิต ซึ งเป็ นจิต
อายตนะที ๖ แหงวิ
ตามสภาพ [จิตดังเดิม–จิตประภัสสร] หรื อ ตามปกติของมัน ยังไมขึ่ นสู่ วิถีรับรู ้อารมณ์ [เป็ นเพียงมโนธาตุ ยัง
่ นมโนวิญญาณธาตุ] ฉะนัน กลาวโดยสรุ
่
ไมเป็
ป “เบญจขันธ์ –ขันธ์ ๕” มีความแปรปรวนเปลียนแปลง
่ ยง เป็ นของประกอบด้วยทุกข์ และเป็ นของไมใชตั
่ ่ วตน จะยึดมันเป็ นสรณะทีพึง
ตลอดเวลา เป็ นของไมเที
่ เพราะเป็ นสิ งทีไมคงที
่ แนนอน
่
ทางจิตใจหรื อชีวิตไมได้
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ี ั
่ ผูป้ ฏิบตั ิธรรม
ในอีกนัยหนึ งทีเกยวกบการปฏิ
บตั ิธรรมเพือปรารถนาหลีกหนี จากสังขารทังหลายดังกลาวนี
่
่
ิ
ควรพิจารณาหรื อมนสิ การ “กรรมฐาน ๔๐” อยางใดอยางหนึ
ง เพือให้เกดความเข้
าใจทีถูกต้อง “สั มมาทิฏฐิ ”
ี ั วิต “จิตใจ–จิตวิญญาณ” [นามขันธ์ ๔] ทีต้องเสวย จําได้หมายรู ้ รับรู ้นึกคิด ในอารมณ์ทงั ๖ ทีผาน
่
เกยวกบชี
การสัมผัสทางอินทรี ยท์ งั ๖ ด้วย “เวทนา ๖–สั ญญา ๖–สั งขาร ๓” [เจตสิ ก ๕๒] และรู ้แจ้งในการเสวยอารมณ์
ิ
ด้วย “วิญญาณ ๖” [จิต ๘๙] เพราะฉะนัน เพือให้เกดความสํ
าเร็ จบรรลุถึงธรรมวิเศษได้ จึงต้องอาศัยบรรดา
่
่
ข้อปฏิบตั ิทีไมผิ่ ด หรื อปฏิปทาทีเป็ นสวนแกนสารเนื
อแท้ ซึงจะนําผูป้ ฏิบติั ให้ถึงความเจริ ญงอกงามในธรรม
่
่ ่
่ ดพลาด [ขันธ์ ๕ คือ กองทุกข์ทงั
เป็ นผูด้ าํ เนินอยูใ่ นแนวทางแหงความปลอดพ้
นจากทุกข์อยางแนนอนไมผิ
่
ปวง] ทีเรี ยกวา่ “อปัณณกปฏิปทา ๓” ทีประกอบด้วย (๑) “อินทรียสั งวร” การสํารวมอินทรี ย ์ คือระวังไมให้
บาปอกุศลธรรมครอบงําใจ เมือรับรู ้อารมณ์ดว้ ยอินทรี ยท์ งั ๖ (๒) “โภชเนมัตตัญ ุตา” ความรู ้จกั ประมาณ
่ ยงรางกายใช้
่
ิ ชีวิตผาสุ ก มิ ใชเพื
่ อ
ในการบริ โภค คือรู ้ จกั พิจารณารั บประทานอาหารเพือหลอเลี
ทาํ กจให้
่
่ นแกนอน
สนุกสนานมัวเมา (๓) “ชาคริยานโยค
คือขยันหมันเพียร ตืนตัว
ุ ” การหมันประกอบความตืน ไมเห็
้
่ ซึ งปฏิ ปทาทัง ๓
อยู่เป็ นนิ ตย์ ชําระจิ ตมิ ให้มีนิวรณ์ พร้ อมเสมอทุกเวลาที จะปฏิบตั ิ กิ จให้กาวหน้
าตอไป
็ ่ในหลักธรรม ทีเรี ยกวา่ “จรณะ ๑๕” หมายถึง เครื องดําเนิ น ปฏิปทาข้อปฏิบตั ิอนั เป็ นทาง
ประการนี กอยู
บรรลุ “วิชชา” [หมายถึ ง ความรู ้ แจ้ง ความรู ้ วิเศษ คือ วิชชา ๓–วิชชา ๘–อภิ ญญา ๖–วิปัสสนาญาณ ๙–
่ ่
็ ให้
มโนมยิทธิ ๑] ได้แก่ สี ลสั มปทา ๑–อปั ณณกปฏิ ปทา ๓–สั ทธรรม ๗–และ–ฌาน ๔ แตอยางไรกตาม
พิจารณาถึงการบริ โภคอาหารในข้อ ๒ ของ “อปั ณณกปฏิปทา ๓” นันคือ “โภชเนมัตตัญ ุตา” ความรู ้จกั
ั องการเกดดั
ิ บแหง่ “เบญจขันธ์ –ขันธ์ ๕” โดยตรง
ประมาณในการบริ โภคอาหาร ทีมีส่ วนสัมพันธ์กบเรื
เพือให้เกดิ “ปัญญาวิปัสสนา” ด้วยการพิจารณาถึงองค์ประกอบในคําวา่ “อาหาร” [Nutriment]ดังนี
“อาหาร” หมายถึง (๑) สภาพทีนํามาซึงผลโดยความเป็ นปัจจัยคําจุนรู ปธรรมและนามธรรมทังหลาย (๒)
่
ิ ํ งเจริ ญเติบโตและวิวฒั น์ได้ ได้แก่
เครื องคําจุนชีวิต (๓) สิ งทีหล่อเลียงรางกายและจิ
ตใจ ทําให้เกดกาลั
ิ ดซึมเข้าไปหลอเลี
่ ยงรางกาย
่
(๑) “กวฬิ งการาหาร” อาหารคือคําข้าว ได้แก่ อาหารสามัญทีกลืนกนดู
ิ
ํ
็ นอันกาหนดรู
ํ
ณได้ดว้ ย
เมือกาหนดรู
้กวฬิงการาหารได้แล้ว กเป็
้ “ราคะ” ทีเกดจากเบญจกามคุ
่
(๒) “ผัสสาหาร” อาหารคือผัสสะ ได้แก่ การบรรจบแหงอายตนะภายใน
อายตนะภายนอก และ
ิ
ํ
วิญญาณ เป็ นปัจจัยให้เกดิ “เวทนา” พร้อมทังเจตสิ กทังหลายทีจะเกดตามมา
เมือกาหนดรู
้
็ นอันกาหนดรู
ํ
ผัสสาหารได้แล้ว กเป็
้ “เวทนา ๓” ได้ดว้ ย
่
(๓) “มโนสั ญเจตนาหาร” อาหารคือมโนสัญเจตนา ได้แก่ ความจงใจ เป็ นปั จจัยแหงการทํ
า พูด คิด
ิ สนธิในภพทังหลาย เมือกาหนดรู
ํ
ซึงเรี ยกวา่ “กรรม” เป็ นตัวชักนํามาซึง “ภพ” คือ ให้เกดปฏิ
้
็ นอันกาหนดรู
ํ
มโนสัญเจตนาหารได้แล้ว กเป็
้ “ตัณหา ๓” ได้ดว้ ย
ํ
(๔) “วิญญาณาหาร” อาหารคือวิญญาณ ได้แก่ วิญญาณเป็ นปัจจัยให้เกดิ “นามรู ป” เมือกาหนดรู
้
็ นอันกาหนดรู
ํ
วิญญาณาหารได้แล้ว กเป็
้ “นามรู ป” ได้ดว้ ย
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่
ั น “ขันธ์ ๕” นัน ยอมดั
่ บ
ดังนัน จะเห็ นได้ว่า ถ้าปราศจาก “อาหาร ๔” รางกายและจิ
ตใจทีประกอบกนเป็
่
สลายไป เป็ นการพังทลายทังฝ่ ายรู ปธรรมและฝ่ ายนามธรรม แตคงเหลื
อเพียง “จิตวิญญาณ” ทีแท้จริ งที
่
่ อง “อาหาร ๔” นัน จึงหมายถึง
ปราศจากรางกาย
ทีต้องเป็ นไปตาม “ยถากรรม” ของตน การเอาใจใสในเรื
การปฏิบตั ิธรรม ทีเรี ยกวา่ “การเจริญภาวนา ๔” [Cultivation or Development] ดังนี
“ภาวนา ๔” หมายถึง การเจริ ญ การทําให้เป็ นให้มีขึน การฝึ กอบรม การพัฒนา ได้แก่
่ ี องกบสิ
ั ง
(๑) “กายภาวนา” การเจริ ญกาย พัฒนากาย การฝึ กอบรมกาย ให้รู้จกั ติดตอเกยวข้
่ นในทางทีเป็ นคุณ มิให้เกดิ
ทังหลายภายนอกทางอินทรี ยท์ งั ๕ ด้วยดี และปฏิบตั ิต่อสิ งเหลานั
โทษให้กศุ ลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื อมสูญ หรื อการพัฒนาความสัมพันธ์กบั
สิ งแวดล้อมทางกายภาพ หรื อหมายถึง “อินทรียสั งวร” (ข้อ ๑ ในอปัณณกปฏิปทา ๓, ข้อ ๒
่ กษุใหม่ ๕ หมายเหตุ: ทีเป็ นข้อ ๒ ในปาริ สุทธิศีล ๔
ในปาริ สุทธิศีล ๔, ข้อ ๒ ในองค์แหงภิ
นัน เรี ยกเต็มวา่ “อินทรี ยสังวรศีล” แปลวา่ “ศีลคือความสํารวมอินทรี ย”์ ) หมายถึง ความรู ้จกั
่ ยนิ ดียนิ ร้ายในเวลาเห็น
ปฏิบตั ิให้ได้ผลดีในการใช้ตา หู จมูก ลิน และ กาย ใจ นันคือ ไมให้
รู ป ฟังเสี ยง ดมกลิน ลิมรส ถูกต้องโผฏฐัพพะ รู ้ธรรมารมณ์ดว้ ยใจ เจริ ญด้วยอุเบกขาจิต หรื อ
่ กิเลสครอบงําใจในเวลารับรู ้อารมณ์ทางอินทรี ยท์ งั ๖
อุเบกขาเวทนา ระวังไมให้
(๒) “สี ลภาวนา” การเจริ ญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึ กอบรมศีล ให้ตงั อยูใ่ นระเบียบวินยั ไม่
่
่ ั อีกนัยหนึง
ั อ้ ืนได้ดว้ ยดี เกอกู
ื ลแกกน
เบียดเบียน หรื อกอความเดื
อดร้อนเสี ยหาย อยูร่ ่ วมกบผู
ั งวัตตนิกธรรม ๔ และ ข้อ ๑ ในจรณะ ๑๕)
หมายถึง “สี ลสัมปทา” (ข้อ ๒ ในสัมปรายิกตถสั
ถึงพร้อมด้วยศีล คือ ถ้าเป็ นคฤหัสถ์ กรั็ กษากายวาจาให้เรี ยบร้อย ประพฤติอยูใ่ นคลองธรรม
ถ้าเป็ นภิกษุกสํ็ ารวมในพระปาฏิโมกข์ มีมารยาทดีงาม เป็ นต้น นันคือ จิตสหรคตด้วย
ั นตะ–
“อธิศีล” ประกอบด้วยองค์มรรค ๓ ได้แก่ (๑) สัมมาวาจา–วจีสุจริ ต ๔ (๒) สัมมากมมั
กายสุ จริ ต ๓ และ (๓) สัมมาอาชีวะ–เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ
(๓) “จิตตภาวนา” การเจริ ญจิต พัฒนาจิต การฝึ กอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมันคง เจริ ญงอกงาม ด้วย
คุณธรรมทังหลาย เชน่ มีเมตตากรุ ณา มีฉนั ทะ ขยันหมันเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชืนเบิก
่
่ ่ “สมถภาวนา” คือ ฝึ กอบรมจิตใจให้อยูก่ บั
บาน เป็ นสุ ขผองใส
เป็ นต้น หรื อเรี ยกอีกอยางวา
ิ
ความดีงามเกดความสงบ
ทีจิตสหรคตด้วย “อธิจิตต์ ” ทีประกอบด้วยองค์มรรค ๓ ได้แก่ (๑)
สัมมาวายามะ–สัมมัปปธาน ๔ (๒) สัมมาสติ–สติปัฏฐาน ๔ และ(๓) สัมมาสมาธิ–ฌาน ๔
(๔) “ปัญญาภาวนา” การเจริ ญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึ กอบรมปั ญญา ให้รู้เข้าใจสิ งทังหลาย
่ นเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให้เป็ นอิสระ ทําตน
ตามเป็ นจริ ง รู ้เทาทั
ิ
้ ญหาทีเกดขึ
ิ นได้ดว้ ยปั ญญา เรี ยกอีก
ให้บริ สุทธิจากกเลสและปลอดพ้
นจากความทุกข์ แกไขปั
่ ่ “วิปัสสนาภาวนา” ฝึ กอบรม เจริ ญปัญญาให้เกดความรู
ิ
อยางวา
้แจ้งชัดตามเป็ นจริ ง ที
จิตสหรคตด้วย “อธิปัญญา” ทีประกอบด้วยองค์มรรค ๒ ได้แก่ (๑) สัมมาทิฏฐิ–ความรู ้
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ั ศลและกุศลมูล หรื อเห็น
อริ ยสัจจ์ ๔ เห็นนามรู ปโดยไตรลักษณ์ รู ้อกุศลและอกุศลมูล กบกุ
ั –กุศลวิตก ๓ ได้แก่ (๑) “เนกขัมมสังกปป์
ั –
นามรู ปโดยปฏิจจสมุปบาท (๒) สัมมาสังกปปะ
เนกขัมมวิตก” คือ ความตรึ กปลอดจากกาม ความนึกคิดในทางเสี ยสละ [จาคะ] ไมติ่ ดในการ
ั –อพยาบาทวิตก” คือ ความตรึ ก
ปรนปรื อสนองความอยากของตน (๒) “อพยาบาทสังกปป์
่
่ าย
ปลอดจากพยาบาท ความนึกคิดทีประกอบด้วยเมตตา ไมขั่ ดเคืองหรื อเพงมองในแงร้
ั –อวิหิงสาวิตก” คือ ความตรึ กปลอดจากการเบียดเบียน
[อรติ] และ (๓) “อวิหิงสาสังกปป์
ความนึกคิดทีประกอบด้วยกรุ ณาไมคิ่ ดร้ายหรื อมุ่งทําลาย
ด้วยเหตุนี ในการปฏิบตั ิธรรมนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องมองเห็นประโยชน์ในธรรม ทีเรี ยกวา่ “อัตถะ ๓–อรรถ
๓” หมายถึง ประโยชน์ ผลทีมุ่งหมาย จุดหมาย ความหมาย ได้แก่
(๑) “ทิฏฐธัมมิกตั ถะ” ประโยชน์ปัจจุบนั ประโยชน์ในโลกนี ประโยชน์ขนั ต้น ประโยชน์สุข
ั
ี ไมตรี เป็ นต้น อันจะ
สามัญทีมองเห็นกนในชาติ
นี ทีคนทัวไปปรารถนา มีทรัพย์ ยศ เกยรติ
สําเร็ จด้วยธรรม ๔ ประการ คือ (๑) “อุฏฐานสัมปทา” ถึงพร้อมด้วยความหมัน (๒) “อารั กข
สัมปทา” ถึงพร้อมด้วยการรักษา (๓) “กัลยาณมิตตตา” ความมีเพือนเป็ นคนดี (๔) “สมชีวิตา”
่ ํ งทรัพย์ทีหาได้ มักเรี ยกวา่ “ทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน์ ”
การเลียงชีวิตตามสมควรแกกาลั
(๒) “สั มปรายิกตั ถะ” ประโยชน์เบืองหน้า ประโยชน์ในภพหน้า ประโยชน์ขนั สู งขึนไป อัน
่
ได้แก่ ความมีจิตใจเจริ ญงอกงามด้วยคุณธรรมความดี ทําให้ชีวิตนีมีคาและเป็
นหลักประกนั
ชีวิตในภพหน้า ซึงจะสําเร็ จได้ดว้ ยธรรม ๔ ประการ คือ (๑) “สัทธาสั มปทา” ถึงพร้อมด้วย
ศรัทธา (๒) “สี ลสัมปทา” ถึงพร้อมด้วยศีล (๓) “จาคสัมปทา” ถึงพร้อมด้วยการบริ จาค (๔)
่ เรี ยกเต็มวา่ “สัมปรายิกตั ถสังวัตตนิก
“ปั ญญาสัมปทา” ถึงพร้อมด้วยปั ญญา ธรรม ๔ อยางนี
ธรรม”
่ ง คือ
(๓) “ปรมัตถะ” ประโยชน์สูงสุ ด จุดหมายสูงสุ ด หรื อ “ปรมัตถประโยชน์ ” ประโยชน์อยางยิ
่ ต
พระนิพพาน ซึงจะสําเร็ จได้ดว้ ยธรรม ๒ ประการ คือ (๑) “เจโตวิมตุ ติ” ความหลุดพ้นแหงจิ
ิ วยอํานาจการฝึ กจิตหรื อด้วยกาลั
ํ งสมาธิ เชน่ สมาบัติ ๘ เป็ น “เจโต
การหลุดพ้นจากกเลสด้
วิมตุ ติ” อันละเอียดประณี ต [สันตเจโตวิมุตติ] และ (๒) “ปั ญญาวิมตุ ติ” ความหลุดพ้นด้วย
ํ งปั ญญา ความหลุดพ้นทีบรรลุดว้ ยการกาจั
ํ ด “อวิชชา” ได้ ทําให้สาํ เร็ จ “อรหั ตตผล” และ
กาลั
่ ํ บ คือ ไม่กลับกลายได้อีกตอไป
่
ทําให้ “เจโตวิมตุ ติ” เป็ น “เจโตวิมตุ ติ” ทีไมกาเริ
่ น “ธรรมอรรถ” ด้วย “โยนิโสมนสิ การ” อันทําให้
ฉะนัน เมือพิจารณาธรรมทัง ๔ ใน “อาหาร ๔” นัน ยอมเห็
่
ิ น คือ รู ้จกั คิดพิจารณาให้เห็นเหตุผลคุณโทษในสิ งทีได้เลาเรี
่ ยนสดับฟัง
เห็นเหลาบรรดาประโยชน์
ทีจะเกดขึ
่
นัน จับสาระทีจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ นันคือ การเห็นด้วยปัญญาทีพิจารณาเห็นเหตุและผลอันกอนให้
เกดิ
่ กข์ได้ อันประกอบด้วยสภาวธรรมตอไปนี
่
“อวิชชา” เป็ นเหตุแหงทุ
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ิ
่ าให้กาหนดรู
ํ
(๑) “ราคะ” [กามคุณ ๕] อันเกดจาก
“กวฬิ งการาหาร” อาหารคือคําข้าว ยอมทํ
้ถึง
ํ
ํ ั รู้เทาทั
่ น
“กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน” ได้ดว้ ยการตังสติกาหนดพิ
จารณากาย การมีสติกากบดู
กายและเรื องทางกาย เพือให้ได้ขอ้ สรุ ปทีวา่ “กายนีก็สักว่ ากาย ไม่ ใช่ สัตว์ บคุ คลตัวตนเราเขา”
คือ เห็นนามรู ปโดยไตรลักษณ์ จึงเกดิ “อเบกขา
” ความมีใจเป็ นกลางเพราะเห็นตามเป็ นจริ ง
ุ
่ นในอารมณ์
่
และ “เอกัคคตาแห่ งสมาธิ” ความมีใจตังมัน จิตแนวแ
นี ด้วยภาวะจิตที “หมดจด–
สะอาด–บริ สุทธิ –ผ่ องใส–เบิกบาน–ไม่ มีมลทิน–ปราศจากอุปกิเลส–อ่ อน–ควรแก่ งาน–
่ ตถฌาน คือ “จิตดังเดิม–ภวังคจิต–จิต
มันคง–ไม่ หวันไหว” ซึงเป็ นจิตตามสภาพแหงจตุ
่
ประภัสสร” ซึงจะเป็ น “ฌานจิตตสมาธิ–จิตตัววิปัสสนา” ตอไป
ิ
่ าให้กาหนดรู
ํ
(๒) “เวทนา ๓” อันเกดจาก
“ผัสสาหาร” อาหารคือผัสสะ ยอมทํ
้ถึง “เวทนานุปัสส
ํ
ํ ั รู้เทาทั
่ นเวทนา
นาสติปัฏฐาน” ได้ดว้ ยการตังสติกาหนดพิ
จารณาเวทนา การมีสติกากบดู
เพือให้ได้ขอ้ สรุ ปทีวา่ “เวทนานีก็สักว่ าเวทนา ไม่ ใช่ สัตว์ บคุ คลตัวตนเราเขา” คือ เห็นนามรู ป
โดยไตรลักษณ์ จึงเกดิ “อเบกขา
” ความมีใจเป็ นกลางเพราะเห็นตามเป็ นจริ ง และ “เอกัคคตา
ุ
่ ่
แห่ งสมาธิ” ความมีใจตังมัน จิตแนวแนในอารมณ์
นี ด้วยภาวะจิตที “หมดจด–สะอาด–
บริ สุทธิ –ผ่ องใส–เบิกบาน–ไม่ มีมลทิน–ปราศจากอุปกิเลส–อ่ อน–ควรแก่ งาน–มันคง–ไม่
่ ตุตถฌาน คือ “จิตดังเดิม–ภวังคจิต–จิตประภัสสร” ซึง
หวันไหว” ซึงเป็ นจิตตามสภาพแหงจ
่
จะเป็ น “ฌานจิตตสมาธิ–จิตตัววิปัสสนา” ตอไป
ิ
่ าให้กาหนดรู
ํ
(๓) “ตัณหา ๓” อันเกดจาก
“มโนสั ญเจตนาหาร” อาหารคือมโนสัญเจตนา ยอมทํ
้
ํ
ํ ั รู้เท่า
ถึง “จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน” ได้ดว้ ยการตังสติกาหนดพิ
จารณาจิต การมีสติกากบดู
ทันจิตหรื อสภาพและอาการของจิต เพือให้ได้ขอ้ สรุ ปทีวา่ “จิตนีก็สักว่ าจิต ไม่ ใช่ สัตว์ บคุ คล
ตัวตนเราเขา” คือ เห็นนามรู ปโดยไตรลักษณ์ จึงเกดิ “อเบกขา
” ความมีใจเป็ นกลางเพราะเห็น
ุ
่ ่
ตามเป็ นจริ ง และ “เอกัคคตาแห่ งสมาธิ” ความมีใจตังมัน จิตแนวแนในอารมณ์
นี ด้วยภาวะจิต
ที “หมดจด–สะอาด–บริ สุทธิ –ผ่ องใส–เบิกบาน–ไม่ มีมลทิน–ปราศจากอุปกิเลส–อ่ อน–ควร
่ ตถฌาน คือ “จิตดังเดิม–ภวังคจิต–
แก่ งาน–มันคง–ไม่ หวันไหว” ซึงเป็ นจิตตามสภาพแหงจตุ
่
จิตประภัสสร” ซึงจะเป็ น “ฌานจิตตสมาธิ–จิตตัววิปัสสนา” ตอไป
่ าให้กาหนดรู
ํ
(๔) “นามรปแห่
้ถึง
ู งขันธ์ ๕” อันเกดิจาก “วิญญาณาหาร” อาหารคือวิญญาณ ยอมทํ
ํ
“ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน” ได้ดว้ ยการตังสติกาหนดพิ
จารณาธรรม เพือให้ได้ขอ้ สรุ ปทีวา่
“ธรรมนีก็สักว่ าธรรม ไม่ ใช่ สัตว์ บคุ คลตัวตนเราเขา” คือ เห็นนามรู ปโดยไตรลักษณ์ จึงเกดิ
“อเบกขา
” ความมีใจเป็ นกลางเพราะเห็นตามเป็ นจริ ง และ “เอกัคคตาแห่ งสมาธิ” ความมีใจ
ุ
่ ่
ตังมัน จิตแนวแนในอารมณ์
นี ด้วยภาวะจิตที “หมดจด–สะอาด–บริ สุทธิ –ผ่ องใส–เบิกบาน–
ไม่ มีมลทิน–ปราศจากอุปกิเลส–อ่ อน–ควรแก่ งาน–มันคง–ไม่ หวันไหว” ซึงเป็ นจิตตามสภาพ
่ ตถฌาน คือ “จิตดังเดิม–ภวังคจิต–จิตประภัสสร” ซึงจะเป็ น “ฌานจิตตสมาธิ–จิตตัว
แหงจตุ
่
วิปัสสนา” ตอไป
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่ ่
็ ให้หวนกลับมาพิจารณาถึง “กวฬิ งการาหาร” (ข้อ ๑ ในอาหาร ๔) หมายถึง “อาหารคือคํา
แตอยางไรกตาม
ิ ดซึมเข้าไปหลอเลี
่ ยงรางกาย
่
ํ
็ น
ข้ าว” ได้แก่ อาหารสามัญทีกลืนกนดู
เมือกาหนดรู
้กวฬิงการาหารได้แล้ว กเป็
ํ
ิ
่
่ ่ ๕ อยาง
่ คือ รู ป–เสี ยง–กลิน–รส–
อันกาหนดรู
้ “ราคะ” ทีเกดจาก
“เบญจกามคุณ” [สิ งทีนาปรารถนานาใคร
ิ
โผฏฐัพพะหรื อสัมผัสทางกาย] ได้ดว้ ย เพือให้เกดการสํ
ารวมระวังในการประมาณในการบริ โภคอาหาร ที
เรี ยกวา่ “โภชเนมัต ตัญ ุตา ” (ข้อ ๒ ในอปั ณณกปฏิ ปทา ๓) หมายถึ ง ความเป็ นผูร้ ู ้ จกั ประมาณในการ
ิ อหลอเลี
่ ยงรางกายให้
่
่ อ
บริ โภคอาหาร รู ้ จกั ประมาณในการกนิ คือ กนเพื
ชีวิตเป็ นอยู่ได้ผาสุ ก มิใชเพื
ี องกบั “รปขั
ิ ญญาทีสามารถลุล่วงจาก (๑) “โลภะ”
สนุ กสนานมัวเมา ซึ งเกยวข้
ู นธ์ ” โดยตรง อันทําให้เกดปั
ั
่ ยสละ
หมายถึง ความโลภ โลภอยากได้ของเขา ธรรมทีเป็ นปฏิปักษ์กบความ
ไม่โลภ คือ ความคิดเผือแผเสี
่ ยสละ มีนาํ ใจและใจกว้าง นันคือ “จาคะ” (ข้อ ๑ ในกุศลมูล ๓) หรื อ (๒) “ราคะ”
เสี ยสละ ความเผือแผเสี
ํ ด ความติดใจหรื อความย้อมใจติดอยู่ ความติ ดใจติดใคร่ ในอารมณ์ดว้ ยอํานาจแหง่
หมายถึง ความกาหนั
ิ
ิ
“กิเลสกาม” คือ กเลสเป็
นเหตุใคร่ กเลสที
ทําให้อยาก เจตสิ กอันเศร้ าหมอง ชักให้ใคร่ ให้รัก ให้อยากได้
ิ ิ ง ๕ ประการ คือ
ได้แก่ ราคะ โลภะ อิจฉา [อยากได้] เป็ นต้น ความหลงใหลในอาหารนัน ทําให้เกดกเลสทั
“กามตัณหา–กามฉั นทะ–กามราคะ–ตัณหาฉั นทะ–ฉั นทราคะ” ทีสื บเนื องจากความหลงใหลมัวเมาในการ
ิ
บริ โภคอาหารหรื อการกนการดื
ม ดังนี
่ ่
(๑) “กามตัณหา” คือ ความทะยานอยากในกาม อยากได้อารมณ์อนั นาใคร
่
(๒) “กามฉันทะ” คือ ความพอใจรักใครในอารมณ์
ทีชอบใจในกามคุณทัง ๕ คือ รู ป เสี ยง กลิน
รส โผฏฐัพพะ
ํ ดด้วยอํานาจกเลสกาม
ิ
่
(๓) “กามราคะ” คือ ความกาหนั
ความใครกาม
(๔) “ตัณหาฉันทะ” คือ ความพอใจในความทะยานอยาก ซึงในขันต้นเมือเป็ น “ราคะอย่ างอ่ อน”
[ทุพพลราคะ]
(๕) “ฉันทราคะ” คือ ความพอใจติดใคร่ ความชอบใจจนติด ความอยากทีแรงขึนเป็ นความติด คือ
“ราคะอย่ างแรง” [พลวราคะ–สิ เนหะ]
ข้อพึงสังเกต คือ “อกศลมล
ุ ู ๓” หมายถึง รากเหง้าแหง่ความชัว ได้แก่ “โลภะ–โทสะ–โมหะ” อันเป็ นความ
ั ศลธรรมทังหลาย ทีหมายถึง “กิเลส–อปกิ
ชัวทีสหรคตอยูก่ บอกุ
ุ เลส” คือ ธรรมเครื องเศร้าหมองทีทําให้จิตขุน่
่
มัว ไมสามารถเข้
าถึงกุศลความดีหรื อคุณธรรมได้ ทําให้เกดิ “ทรามปัญญา” [อกุศลวิติก] คือ ความนึ กคิดที
่
ชัวๆ อุบาทว์ทีหลุดโลก ฉะนัน คนทีมีนิสัย “ตะกละ–ละโมบ–อยากได้ –ขีเหนียว–ตระหนี –ใจแคบ” ยอมมี
“กิเลสโลภะ” [ราคะ] เข้าครองงําจิตใจ กลุม้ รุ มจิตใจ หรื อ ยํายียดึ ครอบจิตใจ ซึงหมายถึง “ปริยุฏฐานกิเลส”
ิ
่
คือ กเลสอยางกลางที
ชําระให้บริ สุทธิหมดจดได้ดว้ ยการเจริ ญสมถภาวนา ทีประกอบด้วยองค์มรรค ๓ ได้แก่
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นันคือ “อธิจิตต์ –อธิจิตตสิ กขา” คือ จิตอันยิงยวด จิ ตทีงดงาม จิตที
ิ นใน “ภมิู แห่ งรปาวจรกศลจตตถฌานจิ
ต” ด้วยประการฉะนี
ปราศจากนิวรณ์ หรื อ “จิตประภัสสร” ทีเกดขึ
ู
ุ
ุ
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่ ิ ล คือ “โลภะ” เพือเป็ นแนวทางในการกาหนดสติ
ํ
นอกจากนี ยังควรเข้าใจถึงความหมายแหงกเลสมู
พิจารณา
่ กซึ งในคําแตละคํ
่ า
ิ นในภูมิแหงวิ
่ ปัสสนากมมั
ั ฏฐาน ให้พิจารณารายละเอียดอยางลึ
ธรรมในฝ่ ายอกุศลทีเกดขึ
ทีจะสื อความหมายถึง “โลภะ–ราคะ” ตามนัยสําคัญทางวิชาอรรถศาสตร์ [Semantics] นัน ขอบเขตพรหม
่ ามรู ้หรื อปัญญานัน สามารถขยายออกไปด้วย “คํา” [Words or Lexicon] ซึงหมายถึง “คลังศัพท์ ”
แดนแหงคว
่
่ ากดั ถึงขันเป็ นใบ้ได้ แตไมใช้
่ ่
ผูม้ ีความจําในคําจํานวนน้อย ยอมแสดงความคิ
ด ปั ญญา ไหวพริ บ ได้อยางจํ
่
ิ ญญาทังใน “ฌาน
“อเบกขาแห่
งภาวนา” ทีวางเฉยเพราะได้รู้ความจริ งตามสภาพแหงปรมั
ตถ์แล้ว เพราะเกดปั
ุ
่ ่ นิยามของคําวา่ “โลภะ” มีขอบเขตความหมายกว้างลึก ดังนี
สมาธิ” และ “ญาณในวิปัสสนา” อยางเชน
่
“โลภะ” หมายถึง ภาวะจิตทีประกอบด้วยอาการลักษณะ “โลภมูลจิต” ตอไปนี
ํ ด ความกาหนั
ํ ดนัก ความคล้อยตามอารมณ์ ความยินดี ความเพลิดเพลิน ความกาหนั
ํ ด
ความกาหนั
ํ ดนักแหงจิ
่ ต ความอยาก ความสยบ ความหมกมุ่น ความ
ด้วยอํานาจความเพลิดเพลิน ความกาหนั
่ ธรรมชาติผหู ้ ลอกลวง ธรรมชาติผยู ้ งั
ใคร่ ความรักใคร่ ความข้องอยู่ ความจมอยู่ ธรรมชาติผคู ้ ราไป
ิ อม ธรรมชาติอนั ร้อยรัดธรรมชาติอนั มีข่าย ธรรมชาติอนั
สัตว์ให้เกดิ ธรรมชาติผยู ้ งั สัตว์ให้เกดพร้
ํ
่
่ ธรรมชาติผปู ้ ระมวล
กาซาบใจ
ธรรมชาติอนั ซานไป
ธรรมชาติ เหมือนเส้นด้าย ธรรมชาติอนั แผไป
มา ธรรมชาติเป็ นเพือนสอง ปณิ ธิ [การตังความปรารถนา] ธรรมชาตินาํ ไปสู่ ภพ ตัณหาเหมือนป่ า
ี อง ความเยือใย ความหวงใย
่
ตัณหาเหมือนดง ความเกยวข้
ความผูกพัน การหวังกิริยาทีหวัง สภาพที
หวัง ความหวังรู ป ความหวังเสี ยง ความหวังกลิน ความหวังรส ความหวังโผฏฐัพพะ ความหวังลาภ
ความหวังทรัพย์ ความหวังบุตร ความหวังชีวิต ธรรมชาติผกู ้ ระซิบ ธรรมชาติผกู ้ ระซิบทัว ธรรมชาติ
ผูก้ ระซิบยิง การกระซิบ กริิ ยาทีกระซิบ สภาพทีกระซิบ การละโมบ กริิ ยาทีละโมบ สภาพทีละโมบ
่
ํ ดในฐานะอันไมควร
่ ความโลภ
ธรรมชาติทีเป็ นเหตุซมซานไป ความใครในอารมณ์
ดีๆ ความกาหนั
ิ
เกนขนาด
ความติดใจ กริิ ยาทีติดใจ ความปรารถนา ความกระหยิมใจ ความปรารถนานัก กามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหาในรู ปภพ ตัณหาในอรู ปภพ ตัณหาในนิโรธ [คือ ราคะ ทีสหรคตด้วย
อุจเฉททิฏฐิ] รู ปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา โอฆะ โยคะ
ิ อนุสยั ปริ ยฏุ ฐาน ตัณหาเหมือน
คันถะ อุปาทาน อาวรณ์ นิวรณ์ เครื องปิ ดบัง เครื องผูก อุปกเลส
่ ่ ๆ รากเหง้าแหงทุ
่ กข์ เหตุแหง่ ทุกข์ แดนเกดแหงทุ
ิ ่ กข์ บวง
่
เถาวัลย์ ความปรารถนาวัตถุมีอยางตาง
่
่
่
่ ตัณหาเหมือนเชือกผูก
แหงมาร
เบ็ดแหงมาร
แดนแหงมาร
ตัณหาเหมือนแมนํ่ า ตัณหาเหมือนขาย
ตัณหาเหมือนสมุทร อภิชฌา อกุศลมูลคือโลภะ อันใด นีเรี ยกวา่ “โลภะ”
เพราะฉะนัน เวลาจะบริ โภคอาหารอันเป็ นคําข้าว “กวฬิ งการาหาร” ให้พิจารณาทบทวนสาระสําคัญแหง่
ธรรมนี นันคือ “อินทรี ยสั งวร–สติสังวร” สําหรับสมณะ ทีเรี ยกวา่ “ธาตปฏิ
ุ กูลปั จจเวกขณปาฐะ” ดังเชน่
่ นภัตราหาร] หรื อรับคิลานเภสัช [ระหวางฉั
่ นยารักษาโรค] หรื อฆาราวาสก็
ในขณะรับบิณฑบาต [ระหวางฉั
ิ
็ ํ
่ อการ
สํารวมระวังไมมั่ วเมาในการกนอาหาร
กกาหนดเพื
อทําให้ร่ างายแข็งแรงเพือเจริ ญในอริ ธรรม มิใชเพื
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่
อืนใด อนึ ง คําวา่ “ธาตปฏิ
ุ กูลปัจจเวกขณปาฐะ” หมายถึง (๑) “ปฏิกูลมนสิ การ” คือ พิจารณาสวนประกอบ
่
่
ิ
ิ
่
อันไมสะอาดทั
งหลายทีประชุมเข้าเป็ นรางกายนี
อันเกดจากการกนอาหารเข้
าไปในรางกาย
และ (๒) “ธาตุ
่ นธาตุแตละอยางๆ
่
่ นันคือ “ธาตกัุ มมัฏฐาน” ด้วยการ
มนสิ การ” คือ พิจารณาเห็นรา่งกายของตนโดยสักวาเป็
พิจารณาธาตุเป็ น ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ “ปฐวีธาตุ–อาโปธาตุ–เตโชธาตุ–วาโยธาตุ” ทีเรี ยกวา่ “จตธาตววั
ุ ุ ฏ
ํ
่ นเพียง “ธาตธรรมชาติ
่
ฐาน” คือ การกาหนด
“ธาตุ ๔” วาเป็
” เราไมสามารถเป็
นนายบังคับบัญชาได้ดงใจ
ั
ุ
ํ
ิ นและความเสื อมสลาย
ปรารถนา เมือพิจารณากาหนด
“ธาตุ ๔” ด้วย “สติสัมปชัญญะ” มองเห็นความเกดขึ
ไปในกาย ตระหนักวา่ “กายนีก็สักว่ ากาย มิใช่ สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา” นันเอง เพือให้เกดิ “การปล่ อยวาง”
[อุเบกขา –อัตตานุ ปัสสนา] ไมมั่ นคงใน “การยึดมันแห่ งอปาท
ุ าน” เพือถอน “อัตตภินิเวส” นันเอง ฉะนัน
่
ิ
ั
ิ ่งหมาย
“อาหารอันเป็ นคําข้ าว” คือ “ธาตุ ๔” อันเป็ นธาตุแหงธรรมชาติ
ทีเกดจากธาตุ
ทงั ๔ มารวมกนในกจมุ
่
หนึงๆ หลังจากใช้แล้วยอมสลายเสื
อมไปตามวาระ ไมมั่ นคง ยังยืน ถาวร ประการใด “คําข้ าวแห่ งกวฬิ งการา
่ ่ ะทีพึงอันอมตะแหงชี
่ วิต อยาไปหลงใหลขาดสติ
่
่ วเมาด้วยตัณหาปณิ ธิ และวิปลาส
หาร” จึงไมใชสรณ
อยามั
นิ มิต ทีสร้างขึนเองในจินตนาการทีผิดเพียนจากความเป็ นจริ ง “อาหารจึงเป็ นสิ งทีอกศลแห่
งกิเลสทังปวง”
ุ
่ เพลิ ดเพลิ นหลงใหลใน
ซึ งหมายความวา่ “ยิ งกิ นมากเท่ าไหร่ ยิ งเป็ นอั นตราย เป็ นภัย เป็ นโทษ” ไมควร
่ ิ ณหานี ให้มากนัก กเอามาใชเพื
็
่ อกจประโยชน์
ิ
่ ยงรางกายในการเจริ
่
รสชาติแหงกเลสตั
หลอเลี
ญภาวนาดีกวา่
ิ โภคอาหารหมวด “นําตาล–แป้ง–ไขมัน–เค็มเกลือ–เผ็ดร้ อนพริ ก–กรดนําส้ มสายชู ” มาก
ดังเชน่ คนทีกนบริ
่ ามาสู่ ความเป็ นโรคพยาธิ จนถึงความทุกข์
เกนิจํานวนหรื ออัตราปริ มาณรสจัดทีตับและไตจะรับได้ ยอมนํ
ิ
่
ทรมาน ความเจ็บป่ วย และความตายในทีสุ ด ตายเร็ วเกนควรแหงเวลา
เพราะ “ปากเป็ นพิษเพราะกินมาก”
ิ ่ อกอยางขาดสติ
่
่
กนไมเลื
หรื อเสี ยสติ สวนคนที
ขาดแคลนไมมี่ จะกนิ กมี็ “ปากเป็ นพิษเพราะไม่ มีจะกิน”
ิ รเทาความหิ ว กเป็
็ นโรคขาดอาหารเหมือนกนั ป่ วยไมมี่ สาเหตุ ทุกข์ทรมาน
เพราะไมรู่ ้จกั หาอาหารมากนบร
ิ ํ
่ ั นันคือ “ความไม่ พอดีเพียงพอต่ อชี วิต–มากเกินไปกับน้ อยเกินไป” ยอม
่
ตายเร็ วเกนกาหนดที
ควรเชนกน
่ นผูเ้ ลือกบริ โภคอาหาร
สร้างความดีกศุ ลเตรี ยมไว้ประโยชน์ขา้ งหน้าไมทั่ นการ ฉะนัน “ผ้ ูทีมีปัญญา” ยอมเป็
่
ทีเห็นทังประโยชน์และโทษได้ในเวลาเดี ยวกนั คือ “กินอย่ างมีสติสัมปชั ญญะ” อันไมประกอบด้
วยราคะ
ั
ั
กบโลภะ
พร้อมด้วยโทสะกบโมหะ
เรื องนี เป็ นธรรมปกติง่ายๆ ในการสร้างชี วิตให้มีความสุ ขในปั จจุบนั
และอนาคต
ด้วยเหตุนี ตามนัยสําคัญของคําวา่ “โภชเนมัตตัญ ุตา” (ข้อ ๒ ในอปั ณณกปฏิปทา ๓) หมายถึง ความรู ้จกั
ประมาณในการบริ โภค นันคือ “กวฬิ งการาหาร–อาหารสามัญ–คําข้ าว” โดยรู ้จกั พิจารณารับประทานอาหาร
่
่ ยงรางกายใช้
่
ิ ชีวิตผาสุ ก มิใชเพื
่ อสนุกสนานมัวเมา เพราะฉะนัน “กวฬิ ง
อยางเหมาะสม
เพือหลอเลี
ทาํ กจให้
ี ั “กายานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” ในข้อ “ปฏิ กูลมนสิ การ”
การาหาร” จึงเป็ นเรื อง “ปั ญญาวิปัสสนา” ทีเกยวกบ
ํ
่
็ เป็ นพิษกได้
็ กบั “ธาตุ
คือ กาหนดสติ
ตามพิจารณาอาหารเป็ นสิ งปฏิกูลทีเข้าไปเลียงรางกายให้
แข็งแรงกได้
ํ
่ นหนวยรวมของธาตุ
่
่ ยวกบรา
ั ่ งกายก็
มนสิ การ” คือ กาหนดสติ
ตามพิจารณาอาหารวาเป็
ธรรมชาติทงั ๔ เชนเดี
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่ ยวกนั ทีเรี ยกวา่ “มหาภูต ๔” พร้อมด้วยลักษณะอาการ ทีเรี ยกวา่ “อุปาทายรู ป
เป็ นธาตุธรรมชาติทงั ๔ เชนเดี
่ เข้าไปตามเจตนาทีพึงปรารถนา [กเลสตั
ิ ณหา] รางกายยอมแสดงผล
่
่
๒๔” เมือรับประทานอาหารชนิดตางๆ
ิ าไป กจั็ ดเป็ นเรื อง “กฎแห่ งกรรม” ทีประกอบด้วย “วัฏฏะ ๓” คือ องค์ประกอบที
ตามสารอาหารทีถูกกนเข้
่ องกนของ
ั
หมุนเวียนตอเนื
“ภวจักร–สั งสารจักร” นันคือ “ปฏิ จจสมุปปั นนธรรม” [สภาวธรรมหรื อจิตอัน
ิ นด้วยสาเหตุเชนเดี
่ ยวกบั หลักปฏิจจสมุปบาท] ได้แก่ (๑) วงจรกิเลส–กิเลสวัฏฏ์ ซึ งประกอบด้วย
เกดขึ
อวิชชา ตัณหา และอุปาทาน (๒) วงจรกรรม–กรรมวัฏฏ์ ซึ งประกอบด้วย “สั งขาร–และ–กรรมภพ” (๓)
วงจรวิบาก–วิปากวัฏฏ์ ซึงประกอบด้วย “วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา” ซึงแสดงออกในรู ป
ปรากฏ ทีเรี ยกวา่ “อุปปั ตติภพ–ชาติ–ชรา–มรณะ” อันแสดงอกุศลผลวิบากตามมา ได้แก่ “โสกะ–ปริ เทวะ–
ั ่ นึกคิดจนผิดเพียนจากความจริ งจนเกดเป็
ิ น
ทุกข์ –โทมนัส–อุปายาส” ประการสําคัญนัน เป็ นการปิ ดกนไมให้
ความยึดมันใน “อปาทานขั
นธ์ ๕” วา่ “สิ งที ไม่ สวยเป็ นปฏิ กูล ว่ าสวยงาม” หรื อ “วิปลาสในสิ งที ไม่ งาม ว่ า
ุ
ิ ความรู ้เห็นคลาดเคลือน หรื อความรู ้เข้าใจผิดเพียนจากความเป็ นจริ งใน ๓ ด้าน ได้แก่ (๑)
งาม” คือ เกดจาก
“สั ญญาวิปลาส” สัญญาจดจําคลาดเคลือนด้วยข้อสรุ ปความจําผิดๆ หมายรู ้ผิดพลาดจากความเป็ นจริ ง เชน่
คนตกใจเห็นเชื อกเป็ นงู นันคือ ตังสมมตติฐานผิด เห็นอะไรยาวคล้ายเชื อกเป็ นงู (๒) “จิตตวิปลาส” จิต
คลาดเคลือน ความนึ กคิดผิดพลาดจากความเป็ นจริ ง เชน่ คนบ้าคิดเอาหญ้าเป็ นอาหาร (๓) “ทิฏฐิ วิปลาส”
ทิฏฐิคลาดเคลือน ความเห็นความเชือทัศนคติผิดพลาดจากความเป็ นจริ ง [การคาดคะเนเหตุการณ์ผิดพลาด
่ งด้วยเหตุผล นําความเห็นของมาสําคัญผิดหรื อเป็ นใหญไมรั
่ ่ บฟั งความเห็นผูอ้ ืนทีมีเหตุผล] โดยเฉพาะ
ไมจริ
เชื อถือไปตาม “สั ญญาวิ ปลาส” หรื อ “จิ ตตวิ ปลาส” นัน เชน่ มี “สั ญญาวิ ปลาส” เห็ นเชื อกเป็ นงู แล้วเกดิ
่ บริ เวณนันมีงูชุม หรื อมี “จิ ตตวิ ปลาส” วาทุ
่ กสิ งที เกดขึ
ิ นต้องมี
“ทิ ฏฐิ วิปลาส” เชื อหรื อลงความเห็ นวาที
่ นไหวเพราะเทพเจ้าบันดาล
ผูส้ ร้าง จึงเกดิ “ทิฏฐิ วิปลาส” วา่ แผนดิ
เพราะฉะนัน “ความวิปลาส” นี ประกอบด้วย (๑) จําผิดๆ (๒) คิดผิดๆ (๓) เชือผิดๆ จึงกลายเป็ นผูม้ ีจิตไม่
สมประกอบด้วย “สติสัมปชั ญญะ” นันคือ (๑) มีสติ เรี ยกวา่ “อปัุ ฏฐิตสติ บุคคล” กบั (๒) มี สัมปชัญญะ
่
เรี ยกวา่ “สัมปชานบคคล
ุ ” ดังนิยามตอไปนี
ั
่
(๑) “มีสติ” [สติ–สติมา] มีนยั ตรงกบไวพจน์
ตอไปนี
[สมาธิทาํ ให้มีสติ–อุเบกขาทําให้สติบริ สุทธิ]
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาทีระลึก ความทรงจํา ความไม่ เลือนลอย ความไม่ ลืม
สติ สตินทรี ย์ สติพละ สัมมาสติ
“อปัุ ฏฐิตสติบุคคล” —บุคคลผู้มีสติอันเข้ าไปตังไว้ แล้ ว หมายถึง ความระลึกได้ ความตามระลึกได้
ความหวนระลึกได้ ความนึกได้คือสติ ความทรงจํา ความไมฟั่ นเฟื อน ความไม่
หลงลืม นีเรี ยกวา่ “สติ” คือ บุคคลผูป้ ระกอบแล้วด้วยสตินี
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ั
่
(๒) “มีสัมปชัญญะ” [ปั ญญา–สัมปชาโน] มีนยั ตรงกบไวพจน์
ตอไปนี
[อุเบกขาทําให้มีสมั ปชัญญะ]
ปั ญญา กิริยาทีรู้ ชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย ความเข้ าไป
กําหนด ความเข้ าไปกําหนดเฉพาะ ภาวะทีรู้ ภาวะทีฉลาด ภาวะทีรู้ ละเอียด ความรู้ แจ่ มแจ้ ง ความค้ น
คิด ความใคร่ ครวญ ปั ญญาเหมือนแผ่ นดิน ปั ญญาเครื องทําลายกิเลส ปั ญญาเป็ นเครื องนําทาง
ความเห็นแจ้ ง ความรู้ ชัด ปั ญญาเหมือนประตัก ปั ญญา ปั ญญินทรี ย์ ปั ญญาพละ ปั ญญาเหมือน
ศัสตรา ปั ญญาเหมือนปราสาท ความสว่ างคือปั ญญา แสงสว่ างคือปั ญญา ปั ญญาเหมือนประทีป
ปั ญญาเหมือนดวงแก้ ว ความไม่ หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
“สัมปชานบคคล
ุ ” —บุคคลผู้มีสัมปชัญญะ หมายถึง ความรอบรู ้ ความรู ้ชดั ความเลือกเฟ้ น ความ
่
ํ
ํ
เลือกสรร ความสอดสองธรรม
ความกาหนดหมาย
ความเข้าไปกาหนดรู
้เฉพาะ ความเป็ นผูร้ ู ้ ความ
่ ง ความคิดนึก ความใครครวญ
่
ฉลาด ความรู ้ละเอียด ความรู ้แจมแจ้
ความรู ้กว้างขวาง ความรู ้เฉียบ
ํ งคือปัญญา
ขาด ความรู ้นาํ ทาง ความเห็นแจ้ง ความรู ้ทวั พร้อม ปัญญาเพียงดังปะฏัก ปั ญญินทรี ย ์ กาลั
่
ประทีปคือปั ญญา รัตนะคือปั ญญา ความสอดสองธรรมคื
ออโมหะ สัมมาทิฏฐิ หรื อใช้นิยามตาม
“สัมปชัญญะ–มีสัมปชัญญะ”
ดังนัน การปฏิบตั ิในจุดเริ มแรกนัน คือ การพัฒนาสติสัมปชัญญะ ทีเรี ยกวา่ “สติปัฏฐาน ๔” โดยเฉพาะฐาน
ทีตังสติอนั แรก คือ “กายานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” การตังสติกาํ หนดพิจารณากาย ให้ ร้ ู เห็นตามเป็ นจริ งว่ า เป็ น
่
แต่ เพี ยงกาย ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา โดยนํารางกายตนเองมาเป็
นครู ในการศึกษาธรรมทังหลายใน ๖
แนวทาง ได้แก่
ํ
(๑) “อานาปานสติ” กาหนด
ลักษณะลมหายใจเข้าออก “อัสสาสะ–ปัสสาสะ”
ํ
(๒) “อิริยาบถ” กาหนดรู
้ทนั อิริยาบถ
่
(๓) “สัมปชัญญะ” สร้างสัมปชัญญะในการกระทําความเคลือนไหวทุกอยาง
่
่
่
(๔) “ปฏิกูลมนสิ การ” พิจารณาสวนประกอบอั
นไมสะอาดทั
งหลายทีประชุมเข้าเป็ นรางกายนี
่
่ นธาตุแตละอยางๆ
่
่
(๕) “ธาตุมนสิ การ” พิจารณาเห็นรางกายของตนโดยสั
กวาเป็
่ อันแปลกกนไปใน
ั
(๖) “นวสี วถิกา” พิจารณาซากศพในสภาพตางๆ
๙ ระยะเวลา ให้เห็นคติธรรมดา
่
่ ของตนกจั็ กเป็ นเชนนั
่ น
ของรางกาย
ของผูอ้ ืนเชนใด
่ ว่า “ผู้มีสติสัมปชัญญะ” หมายถึง (๑) “อุปัฏฐิ ตสติบุคคล” กบั (๒) “สั มปชานบุคคล”
ด้วยเหตุนี จึงกลาวได้
่ นผูท้ ีระลึกได้และรู ้ตวั อยูเ่ สมอ คือ ฝึ กตนให้เป็ นคนรู ้จกั ยังคิด รู ้สึกตัวเสมอวา่ สิ งใดควรทํา และไม่
ยอมเป็
ควรทํา ระวังมิให้เป็ นคนมัวเมาประมาท ดังเชน่ ในเรื อง “โภชเนมัตตัญ ุตา” (ข้อ ๒ ในอปั ณณกปฏิปทา ๓)
หมายถึง ความรู ้จกั ประมาณในการบริ โภค นันคือ “กวฬิ งการาหาร–อาหารสามัญ–คําข้ าว” โดยรู ้จกั พิจารณา
ิ
่
รับประทานอาหาร นันคือ กเลสตั
ณหาไมสามารถเข้
าครอบงํากลุม้ รุ มจิตได้ เป็ นผูม้ ีจิตทีเกษมจากอกุศล
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ั
ธรรมทังหลาย โดยเฉพาะ การละปิ ดกนระงั
บ “กามคณ
ุ ๕” อันเป็ นจุดเริ มต้นของการปฏิบตั ิธรรม ให้กิ น
่ ิ จนไมเป็
ิ
่ อเห็นแกกน
่ น
เพือให้มีชีวิตอยูไ่ ด้ ไมมั่ วเมาขาดสติสัมปชัญญะ ทีละทิงกจในการเจริ
ญภาวนา แคเพื
ิ ่ ดพิจารณาถึงประโยชน์อนั แท้จริ งของ
อันหลับอันนอนและเจริ ญกรรมฐานได้ คือ กลัวอดข้าว และกนไมคิ
ิ งเหลานั
่ น จนนอนกคิ็ ดแตกลั
่ วไมมี่ ขา้ วกนิ กลายเป็ นทุกข์กลุม้ รุ มจิตจนเศร้าหมองขุ่นมัว เพราะคํา
การกนสิ
่
ั ญญาจนสิ นคิด ทําอะไรอยางหลงใหลขาดสติ
่
ข้าวเป็ นพิษ เข้ามาปิ ดกนปั
สัมปชัญญะได้ ภาวะจิตดังกลาวนี
“เป็ นทกข์
ุ ด้วยยึดมันในตัณหาปณิธิ” [ความหิ วไมรู่ ้จบ–ความอยากไมรู่ ้หาย] ฉะนัน การพิจารณาธรรมอัน
ี ั “อาหาร ๔” นัน เป็ นเรื องใหญที่ ผูป้ ฏิบตั ิธรรมมักมองข้ามไป เป็ นเรื องสามัญธรรมชาติทีเกดกบชี
ิ ั วิ ต
เกยวกบ
่
ทุกวัน หลายเวลา มากสถานที อยามองข้
ามความสําคัญในประเด็นนี ไป ให้พิจารณาเรื องอาหารตอนทีพระผู ้
็ ่ ิ
มีพระภาคเจ้าทรงบําเพ็ญทุกรกริิ ยาตอนอดอาหารและนํา ทําให้ร่ างกายเสื อมโทรม แล้วกไมเกดประโยชน
่
็
อะไร ทีจะทําให้เกดิ “ปั ญญาเห็นธรรม” ถึงจะประกอบความเพียร ความอดทนอดกลัน มากแคไหนกตาม
่
่ ญญาเส้นทางใหม่ ทีเรี ยกวา่ “ทางสาย
แตพระทรงหยุ
ดในข้อศีลและวัตรนัน กลับมาพิจารณาหนทางแหงปั
กลางแห่ ง ปั ญญา” คื อ “มัชฌิมาปฏิปทา” โดยต้องดําเนิ นปฏิ บตั ิ ด้วยองค์มรรคทัง ๘ ประการ ที เรี ยกวา่
“มรรคมีองค์ ๘–อริ ยมรรคมีองค์ ๘–อริ ยอัฏฐังคิกมรรค” [เริ มด้วยปั ญญา–ดําเนิ นด้วยปั ญญา–นําไปสู่ ปัญญา
อันยิง] และศึกษาพัฒนาอบรมจิตใจด้วย “ไตรสิ กขา” คือ “ศีล–สมาธิ –ปั ญญา” จนบรรลุถึงอริ ยมรรค [มรรค
ั
๔ กบมรรคมี
องค์ ๘] และอริ ยสัจจธรรม [อริ ยสัจจ์ ๔] หรื อหมายถึง “อริ ยธรรม” ทีประกอบด้วย “อริ ยศีล–
อริ ยสมาธิ –อริ ยปั ญญา–อริ ยวิมตุ ติ”
ิ นจริ งในชี วิต เพือนํามาใช้เป็ นบทเรี ยนจริ ง ทังใน
ในอันดับสุ ดท้ายนี ให้พิจารณาธรรมทังหลายที เกดขึ
ิ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ทีเรี ยกวา่ “ธรรมชาติเป็ นครู ” แม้แตเรื่ องกนอาหารเพื
อให้ร่ างกายเจริ ญเติบโต ก็
่ สติและมีสัมปชัญญะ ด้วยความเพียรในการระงับสงบอํานาจ
ให้ถือปฏิบตั ิอยูใ่นเกณฑ์การครองชีวิตอยางมี
ิ
กเลสทั
งหลายทีจะมาครองงําจิตใจในทางอกุศล ให้หมันพิจารณาวิถีชีวิตตามสงสารวัฏฏ์ มองให้เห็นด้วย
่ งขารทังหลาย ด้วยการเจริ ญกายา
ปั ญญา คือ พิจารณานามรู ปโดยไตรลักษณ์ ให้เห็นสามัญลักษณะแหงสั
ี ั “ร่ างกาย” [รู ปขันธ์] กบั “อาหาร” [กวฬิงการาหาร–อาหารสามัญ–คํา
นุปัสสนาสติปัฏฐานในข้อทีเกยวกบ
ิ นในปั จจุบนั และอนาคต คือ
ข้าว] แล้วน้อมนําข้อธรรม “โภชเนมัตตัญ ุตา” มาใช้ให้เป็ นประโยชน์ทีเกดขึ
่
ให้เห็นพร้อมทัง “ธรรมอรรถ” แหงการปฏิ
บตั ิธรรมทีจะเป็ น “ปรมัตถประโยชน์ ” คือ “พระนิพพาน” เมือ
ิ
ี ั ยอมพิ
่ จารณาเห็น “นามรปเป็
เกดความเข้
าใจถูกต้องดีแล้วเกยวกบตน
ู นของไม่ เทียง เป็ นทกข์
ุ เป็ นของไม่ ใช่
่
่ าคัญผิดใน “ตัณหาปณิธิ–วิปลาสนิมิต–อัตตภินิเวส” คือ “ความยึดมันด้ วยอปาทานขั
ตัวตน” ยอมไมสํ
นธ์ ”
ุ
่ ่ วย “อเบกขา
ซึ งหมายถึง “ขันธ์ ๕ นํามาซึงความทกข์
” วางเฉยเป็ นกลางเพราะ
ุ
ุ ในชีวิต” ทีตนต้องปลอยวางด้
เข้าใจและรู ้ตามความจริ ง กบั “เอกัคคตาแห่ งสมาธิ” ตังมันจิตถูกต้องด้วยระงับ “วิตก–วิจาร–ปี ติ–สขุ” สิ น
่
ไป ซึ งกลายเป็ น “สั มมาสมาธิ” ที บริ สุทธิ ปราศจากนิ วรณ์ ที สงผลทํ
าให้ “สติสัมปชั ญญะ” บริ สุทธิ เป็ น
ํ ดกเลสอั
ิ นกลุ่มรุ มจิตให้สินไป.
“สั มมาสติ” และมีความเพียรชอบทีเป็ น “สั มมาวายามะ” ในทีสุ ด ทีจะกาจั
บทความที ๒๗ ประจําปี ๒๕๕๘ – โภชเนมัตตัญ ตุ าแห่ งอาหาร– นิธี ศิริพัฒน์
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