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ความสํ าคัญของบทความ
่ ่ ่
ความตังใจอยางแนวแนในเจตนาของการปฏิ
บตั ิธรรมนัน จนถึงขันตัดสิ นใจออกบวชด้วย “เนกขัมมวิตก”
คือ ความตริ ตรึ กทีเป็ นกุศล ความนึ กคิดทีดีงาม เพือปลอดระงับออกจากกามคุณ และเพือพัฒนาตนเองไปสู่
ิ
ความเป็ นอริ ยะ ด้วยการเจริ ญภาวนาใน กาย ศีล สมาธิ ปั ญญา ทีบริ สุทธิ หมดจดจากกเลสทั
งหลายและปวง
ทุกข์ ทีเรี ยกวา่ “ภาวนา ๔” หมายถึง การเจริ ญ การทําให้เป็ นให้มีขึน การฝึ กอบรม การพัฒนา และ “วิสุ ทธิ
๗” หมายถึง ความบริ สุทธิ ทีสู งขึนไปเป็ นขันๆ ธรรมทีชําระสัตว์ให้บริ สุทธิ ยังไตรสิ กขาให้บริ บูรณ์ เป็ น
่ คคลผูส้ ิ นแล้วแหง่ “อาสวะ”
ขันๆ ไปโดยลําดับ จนบรรลุจุดหมาย คือ “นิพพาน” อันแสดงถึงคุณบทแหงบุ
ทังปวง หมายถึง สภาวะอันหมักดองสั นดาน สิ งที มอมพืนจิ ต กิเลสที ไหลซึ มซ่ านไปย้ อมใจเมือประสบ
ิ
ิ
่ (๒) “ภวา
อารมณ์ ต่างๆได้แก่ (๑) “กามาสวะ” อาสวะคือกาม กเลสดองอยู
ใ่ นสันดานทีทําให้เกดความใคร
ิ
ิ
สวะ” อาสวะคื อ ภพ กเลสที
หมักหมมหรื อดองอยู่ในสัน ดาน ทําให้อ ยากเป็ นอยากเกดอยากมี
อยู่คงอยู่
ิ
็ ่
ตลอดไป (๓) “ทิฏฐาสวะ” อาสวะคือทิฏฐิ กเลสดองอยู
ใ่ นสันดานทีทําให้ความเห็นดือดึง ถึงผิดกไมยอม
้ และ (๔) “อวิชชาสวะ” อาสวะคืออวิชชา กเลสที
ิ หมักหมมหรื อดองอยูใ่ นสันดาน ทําให้ไมรู่ ้ตามความ
แกไข
ิ
เป็ นจริ ง ฉะนัน ผูม้ ีปรี ชาสามารถชําระกเลสอาสวะทั
งหลายและ “สั งโยชน์ ๑๐” ได้ หมายถึง ธรรมทีมัดสัตว์
ั ฏฏทุกข์ ยอมเป็
่ นผูป้ ระกอบด้วย “อัญญาตาวินทรีย์” หมายถึง อินทรี ยแ์ หงทานผู
่ ่ ร้ ู ้ทวั ถึงแล้ว กลาวคื
่ อ
ไว้กบวั
ปั ญญาของพระอรหันต์ ทีเรี ยกวา่ “อรหัตตผลญาณ” ซึงทําให้หลุดพ้นจากวัฏฏะโดยชอบ คือ “สั มมาวิมุตติ”
ิ กการปฏิบตั ิดว้ ยปฏิปทาอันยิงแหงอริ
่ ยมรรค คือ “โลกตตรมรรค
ซึ งเป็ นผลานิ สงส์อนั เกดจา
–มรรค ๔–มัคค
ุ
ญาณ” และความเป็ นผูถ้ ึงพร้อมด้วยองค์มรรคทัง ๘ ประการ ทีเรี ยกวา่ “มัคคสมังคี” ทีเป็ นผูฝ้ ึ กพัฒนาตนให้
สมบูรณ์ดีพร้อมแล้วด้วย “กายภาวนา–สี ลภาวนา–จิ ตตภาวนา–ปั ญญาภาวนา” ทีเรี ยกวา่ “ภาวิตัตต์ ” ฉะนัน
่
่ คือ “พระอรหันตขีณาสพเจ้ า” ผูช้ ือวาเป็
่ นอริ ยสาวกแหงองค์
่
คุณชาติแหงการปฏิ
บตั ิดว้ ยอริ ยมรรคดังกลาวนี
ิ
่
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คําวา่ “อาสวะ ๔” กบั “สั งโยชน์ ๑๐” นับเป็ นกเลสอยางละเอี
ยด “อนสัุ ยกิเลส”
ที หมัก ดองในพื น จิ ต หรื อ จิ ต ตสัน ดานของบุ ค คล ซึ งจะแสดงผลออกมาเมื อประสบอารมณ์ ต่ างๆ ตาม
ํ ดระงับกเลสอยางละเอี
ิ
่
ความคุน้ เคยอันเป็ นอุปนิ สัยเฉพาะของบุคคลนัน ฉะนัน การทําลายกาจั
ยดนี ต้อง
อาศัย “ปัญญาวิปัสสนา” ทีเรี ยกวา่ “อธิปัญญา” [โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ = ปั ญญาพระอรหันต์] ซึ ง “ปัญญา
ิ งโยชน์เหลานี
่ ได้อยางยั
่ งยืน อันพระอรหันต์เป็ นผู ้
่
ิ สอาสวะและกเลสสั
สามัญ” ทัวไปไมสามารถสํ
ารอกกเล
ถึงพร้อมด้วย (๑) “ภาวิตัตต์ แห่ งภาวนา ๔” (๒) “สมถนายิกแห่ งฌาน ๔” (๓) “สุกขวิปัสสกแห่ งญาณ” และ
(๔) “จตุสัจจพุทธะแห่ งอริ ยสัจจ์ ๔” ซึงเป็ น “ผ้ มู ีสัมโพธิญาณแห่ งความตรั สร้ ู” ครบองค์ธรรมทุกประการ.
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หน้า ๑

บทความที ๒๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – พระอรหันต์ ผู้สินอาสวะทังปวง
่
่ นมี
ถ้าผูเ้ ลือมใสศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนาด้วยฉันทะทีแรงกล้าดีแล้วนัน ทานเหลานั
่
่ นได้เลือกเส้นทาง
โอกาสในการจะบรรลุถึงอรหัตตมรรคและอรหัตตผลมากน้อยเพียงใด และทานเหลานั
่ มมาปฏิปทาในการประพฤติปฏิบตั ิถูกต้องได้อยางไร
่ สิ งนี คือปณิ ธานหรื อความมุ่งหมายเบืองต้นใน
แหงสั
การปฏิบตั ิธรรม ทีเรี ยกวา่ “การเจริ ญภาวนา” หมายถึง การเจริ ญ การทําให้ เป็ นให้ มีขึน การฝึ กอบรม การ
พัฒนา นันคือ ผูเ้ จริ ญพัฒนาตนในด้าน “กาย–ศีล–จิ ต–ปั ญญา” หมายถึง มีความถึงพร้อมสมบูรณ์ดว้ ยการรู ้
่ กยภาพหรื อสมรรถภาพในตนเองดีแล้ว “อัตตสั มปทา” หรื อพัฒนาตนถึงพร้อมด้วยคุณบทของ
แจ้งแหงศั
บุคคล ทีเรี ยกวา่ “ภาวิต ๔” ได้แก่ “ภาวิตกาย–ภาวิตศีล–ภาวิตจิต–ภาวิตปั ญญา” คือ บุคคลทีมีคุณสมบัติชุดนี
ครบถ้วนแล้ว หรื อการทําตนให้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติของผูท้ ีพัฒนาแล้วโดยสมบูรณ์ ทังด้าน “กาย–ศีล–
่ ถึงพร้อมความเป็ น “พระอรหันต์ ” ฉะนัน “การเจริ ญภาวนา” จึง
จิ ต–ปั ญญา” เรี ยกวา่ “ภาวิตัตต์ ” และยอม
แยกออกเป็ น ๔ ด้าน ดังนี
่ ี องกบั
(๑) “กายภาวนา” หมายถึง การเจริ ญกาย พัฒนากาย การฝึ กอบรมกาย ให้รู้จกั ติดตอเกยวข้
่ นในทางทีเป็ นคุณ มิให้
สิ งทังหลายภายนอกทางอินทรี ยท์ งั ๕ ด้วยดี และปฏิบตั ิต่อสิ งเหลานั
ิ
เกดโทษ
ให้กศุ ลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื อมสูญ หรื อการพัฒนาความสัมพันธ์กบั
่ บป่ วยได้ไข้ง่ายจนเกนไป
ิ เชน่ สามารถ
สิ งแวดล้อมทางกายภาพให้มีสุขภาพดีแข็งแรง ไมเจ็
ั
เดินธุดงค์กบคณะสงฆ์
ท่านอืนๆ ได้
(๒) “สี ลภาวนา” หมายถึง การเจริ ญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึ กอบรมศีล ให้ตงั อยูใ่ น
่
่ ยดเบียนหรื อกอความเดื
ั อ้ ืนได้ดว้ ยดี เกอกู
ื ลแก่
ระเบียบวินยั ไมเบี
อดร้อนเสี ยหาย อยูร่ ่ วมกบผู
กนั เชน่ ประกอบด้วย “กศลวิ
ุ ตก ๓” คือ ความตรึ กทีเป็ นกุศล ความนึกคิดทีดีงาม ได้แก่ (๑)
“เนกขัมมวิตก” ความตรึ กปลอดจากกาม ความนึกคิดในทางเสี ยสละ ไมติ่ ดในการปรนปรื อ
สนองความอยากของตน (๒) “อพยาบาทวิตก” ความตรึ กปลอดจากพยาบาท ความนึกคิดที
่
่ าย (๓) “อวิหิงสาวิตก” ความตรึ กปลอด
ประกอบด้วยเมตตา ไมขั่ ดเคืองหรื อเพงมองในแงร้
จากการเบียดเบียน ความนึกคิดทีประกอบด้วยกรุ ณาไมคิ่ ดร้ายหรื อมุ่งทําลาย
(๓) “จิตตภาวนา” หมายถึง การเจริ ญจิต พัฒนาจิต การฝึ กอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมันคง เจริ ญงอก
งามด้วยคุณธรรมทังหลาย เชน่ มีเมตตากรุ ณา มีฉนั ทะ ขยันหมันเพียร อดทน มีสมาธิ และสด
่
่
ชืน เบิกบาน เป็ นสุ ขผองใส
เป็ นต้น เชน่ การเจริ ญสมถภาวนา เพือให้บรรลุผลแหงการ
ปฏิบตั ิใน “ฌาน ๔” โดยมุ่งหมายเอา “จตตถฌาน
” เป็ นทีสุ ด นันคือ จิตทีปราศจากนิวรณ์
ุ
่ นันคือ เกดความ
ิ
เพือให้เป็ นบาทฐานในการเจริ ญวิปัสสนาภาวนาตอไป
ถึงพร้อมด้วย “จรณะ
๑๕” คือ เครื องดําเนิน ปฏิปทาแหง่ข้อปฏิบตั ิอนั เป็ นทางบรรลุวิชชา ได้แก่ สี ลสัมปทา ๑
่ ยอม
่ ทําให้เกดิ
อปั ณณกปฏิปทา ๓ สัทธรรม ๗ และ ฌาน ๔ คุณธรรมทังหมดดังกลาวนี
“วิชชา” [อธิคมสรณธรรม] คือ ปัญญาคมชัด ได้แก่ วิชชา ๓ [ความรู ้แจ้ง–ความรู ้วิเศษ] วิชชา
บทความที ๒๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – พระอรหั นต์ ผ้ สู ิ นอาสวะทังปวง– นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๒

๘ [ความรู ้แจ้ง–ความรู ้วิเศษ] อภิญญา ๖ [ความรู ้ยงิ ยวด] วิปัสสนาญาณ ๙ [ปั ญญา
วิปัสสนา] มโนมยิทธิ ๑ [ฤทธิทางใจ]
(๔) “ปัญญาภาวนา” หมายถึง การเจริ ญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึ กอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ ง
่ นเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให้เป็ นอิสระ
ทังหลายตามเป็ นจริ ง รู ้เทาทั
ิ
้ ญหาทีเกดขึ
ิ นได้ดว้ ยปั ญญา
ทําตนให้บริ สุทธิจากกเลสและปลอดพ้
นจากความทุกข์ แกไขปั
ด้วยการเจริ ญญาณในวิปัสสนา “โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖” ทีพร้อมด้วย “วิปัสสนาญาณ ๙”
่ ง
เพือให้บรรลุถึง “โลกุตตรธรรม ๙” ได้แก่ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ฉะนัน เมือกลาวถึ
“พระอรหันต์ ” จึงแยกออกเป็ น ๒ ประเภท ได้แก (๑) “พระอรหันต์ ผ้ตู ังอย่ ใู นอรหัตตมรรค”
[อรหตฺ ตมคฺ คจิตฺต–ํ โลกุตตรมรรค = มัคคญาณ] คือ ผูป้ ฏิบตั ิเพือทําให้แจ้งอรหัตตผล (๒)
“พระอรหันต์ ผ้ตู ังอย่ ใู นอรหัตตผล” [อรหตฺ ตผลจิตฺต–ํ สัมมาญาณ = “ผลญาณ” และ “ปั จจ
เวกขณญาณ” ทีเป็ นญาณทัสสนะ ๑๙ ประเภท หรื อ “ญาณทัสสนะอันมีปริ วัฏฏ์ ๓” ดังเชน่
พระผูม้ ีพระภาคทรงมี “ญาณทัสสนะ” ตามเป็ นจริ งใน “อริ ยสัจจ์ ๔” ครบวนรอบ ๓ มี
่ แล้ว จึง
“อาการ ๑๒” ดังบททีวา่ “ติปริ วฏฏํ
ฺ ทฺวาทสาการํ ยถาภูต ํ ญาณทสฺ สนํ” อยางนี
่
ปฏิญาณพระองค์ได้วาทรงบรรลุ
“อนตตรสั
มมาสัมโพธิญาณ” แล้ว] คือ ผูบ้ รรลุถึง
ุ
“อรหัตตผลวิมุตติ” [สัมมาวิมุตติ] แล้ว
่ ยบุคคลหรื อพระอรหันต์จึงเป็ นประเด็นทีผูป้ ฏิบตั ิทาํ ควรทําให้แจ้ง ดังเชน่
ฉะนัน การเข้าใจถึงฐานะแหงอริ
ํ
“ปริญญา” [Diagnosis] หมายถึง การกาหนดรู
้ การทําความรู ้จกั การทําความเข้าใจโดยครบถ้วน ทีทางโลก
เรี ยกวา่ “การวินิจฉั ย–การตรวจสอบ–การวิเคราะห์ –การสรุ ปสังเคราะห์ ” ได้แก่
ํ
ํ
้ตามสภาวลักษณะ หรื อ “กําหนดร้ ู
(๑) “ญาตปริญญา” กาหนดรู
้ดว้ ยให้เป็ นสิ งอันรู ้แล้ว กาหนดรู
่ เป็ นอันรู ้จกั สิ งนันแล้ว
ขันร้ ูจัก” คือ ทําความรู ้จกั จําเพาะตัวของสิ งนันโดยตรง พอให้ชือวาได้
่ ้วา่ นีคือ “เวทนา” จนได้ขอ้ สรุ ปวา่ “เวทนาคือสิ งทีมีลกั ษณะเสวยอารมณ์ ” ดังนี เป็ นต้น
เชนรู
ํ
ํ
(๒) “ตีรณปริญญา” กาหนดรู
้ดว้ ยการพิจารณา กาหนดรู
้โดยสามัญลักษณะ หรื อ “กําหนดร้ ูขัน
พิจารณา” คือ ทําความรู ้จกั สิ งนันพิจารณาเห็นโดย “ความเป็ นของไม่ เทียง เป็ นทุกข์ เป็ น
่ งขตธรรม [ธรรมฐิติ–ธรรมนิยาม ๓] นันคือ
อนัตตา” รู ้แจ้งในความเป็ นสังขารแหงสั
่ ่ “เวทนา” จนได้ขอ้ สรุ ปวา่ “เวทนาไม่ เทียง มี
“พิจารณาเห็นนามรู ปโดยไตรลักษณ์ ” เชนวา
ความแปรปรวนไปเป็ นธรรมดา ไม่ ใช่ ตวั ไม่ ใช่ ตน” ดังนี เป็ นต้น
ํ
ํ
(๓) “ปหานปริญญา” กาหนดรู
้ดว้ ยการละ กาหนดรู
้โดยตัดทางมิให้ “ฉันทราคะ” ความพอใจติด
ิ ในสิ งนัน หรื อ “กําหนด
ใคร่ ความชอบใจจนติด จนกลายเป็ น “อภินิเวสะ” ความยึดมัน เกดมี
ร้ ูถงึ ขันละได้ ” โดยอาศัย “วิโมกข์ ๓” หมายถึง ประเภทของความหลุดพ้น จัดตามลักษณะการ
เห็นไตรลักษณ์ขอ้ ทีให้ถึงความหลุดพ้น นันคือ รู ้วา่ “สิ งนันเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” แล้ว
่ ยง วาเที
่ ยง โดยอาศัยอนิจจานุปัสสนา
ละระงับ (๑) “นิจจสัญญา” ความจํานึกคิดวา่ ของไมเที
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่ ข โดยอาศัยทุกขา
ถอนวิปัลลาสนิมิต (๒) “สุขสัญญา” ความจํานึกคิดวา่ ของเป็ นทุกข์ วาสุ
นุปัสสนา ถอนตัณหาปณิ ธิ (๓) “อัตตสัญญา” ความจํานึกคิดวา่ ของเป็ นอนัตตา วา่อัตตา โดย
อาศัยอนัตตานุปัสสนา ถอนอัตตาภินิเวส
ิ ่
่ ยสัจจ์ ๔ แต่
อนึง คําวา่ “ปริญญา” เป็ นกจอยางหนึ
งใน “กิจในอริยสั จจ์ ๔” หมายถึง หน้าทีอันจะพึงทําตออริ
่ ข้อทีจะต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องและเสร็ จสิ นในอริ ยสัจจ์ ๔ แตละอยาง
่
่ จึงจะชือวารู
่ ้อริ ยสัจจ์หรื อเป็ นผู ้
ละอยาง
ตรัสรู ้แล้ว นันคือ “พระอรหันต์ ” ได้แก่
ํ
ิ
(๑) “ปริญญา” การกาหนดรู
้ เป็ นกจในทุ
กข์ ตามหลักวา่ “ทุกฺข ํ อริ ยสจฺจ ํ ปริ ฺเญยฺย”ํ ทุกข์ควร
ํ
กาหนดรู
้ “ทุกขอริ ยสัจจ์ ” คือ ควรศึกษาให้รู้จกั ให้เข้าใจชัดตามสภาพทีเป็ นจริ ง นันคือ เห็น
“อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์ ” ได้แก่ การทําความเข้ าใจและกําหนดขอบเขตของปั ญหา อนึง
ํ
ในข้อนี โดยอาศัย “นามรู ปปริ จเฉทญาณ” (ข้อ ๑ ในโสฬสญาณ–ญาณ ๑๖) ญาณกาหนด
จําแนกรู ้นามและรู ป หรื อ “ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ” (ข้อ ๑ ในวิชชา ๓) ญาณเป็ นเหตุระลึก
่
หรื อระลึกชาติได้
ขันธ์ทีอาศัยอยูใ่ นกอนได้
ํ ด เป็ นกจในสมุ
ิ
(๒) “ปหานะ” การละกาจั
ทยั ตามหลักวา่ “ทุกฺขสมุทโย อริ ยสจฺจ ํ ปหาตพฺพ”ํ
ํ ด ทําให้หมดสิ นไป นันคือ เห็น “อวิชชา
สมุทยั ควรละระงับ “ทุกขสมุทัยอริ ยสัจจ์ ” คือ กาจั
เป็ นมูลเหตุแห่ งทุกข์ ” [อวิชชา–ตัณหา–อุปาทาน] ได้แก่ การแก้ ไขกําจัดต้ นตอของปั ญหา
ํ
อนึง ในข้อนี โดยอาศัย “ปั จจยปริ คคหญาณ” (ข้อ ๒ ในโสฬสญาณ–ญาณ ๑๖) ญาณกาหนดรู
้
ปั จจัยของนามและรู ป ซึงเป็ นไปตามเหตุปัจจัยในหลักปฏิจจสมุปบาท หรื อ “จุตูปปาตญาณ–
ํ
่ ตว์ทงั หลาย อันเป็ นไป
ทิพพจักขุญาณ” (ข้อ ๒ ในวิชชา ๓) ญาณกาหนดรู
้จุติและอุบตั ิแหงสั
่
ิ
่ ตว์
ตามกรรม เห็นการเวียนวายตายเกดของสั
ตว์ทงั หลาย หรื อ “กัมมัสสกตาญาณ” ความรู ้วาสั
มีกรรมเป็ นของตน โดยมี “กัมมัสสกตาปั ญญา” [อธิปัญญา] อันมองเห็นความมีกรรมเป็ น
ของตน
ิ
(๓) “สั จฉิกริ ิยา” การทําให้แจ้ง เป็ นกจในนิ
โรธ ตามหลักวา่ “ทุกฺขนิโรโธ อริ ยสจฺจ ํ สจฺฉิกาตพฺพ”ํ
นิโรธควรทําให้เห็นแจ้ง “ทุกขนิโรธอริ ยสัจจ์ ” คือ ปฏิเวธเข้าถึง หรื อบรรลุความตรัสรู ้ได้
[โลกุตตรผล = ผล ๔–ผลญาณ = สัมมาญาณ จนถึง “อรหัตตผลวิมุตติ” = สัมมาวิมุตติ] ได้แก่
การเข้ าถึงภาวะทีปราศจากปั ญหา บรรลุจุดหมายทีต้ องการ อนึง ในข้อนี โดยอาศัย “ผล
ญาณ” (ข้อ ๑๕ ในโสฬสญาณ–ญาณ ๑๖) ญาณในอริ ยผล คือ ความหยังรู ้ทีเป็ นผลสําเร็ จของ
พระอริ ยบุคคลชันนันๆ ซึงต้องดําเนินไปตาม “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” กบั “ปั จจเวกขณญาณ”
(ข้อ ๑๖ ในโสฬสญาณ–ญาณ ๑๖) ญาณหยังรู ้ดว้ ยการพิจารณาทบทวน คือ สํารวจรู ้มรรคผล
ิ ละแล้ว กเลสที
ิ เหลืออยู่ และนิพพาน เว้นแตวาพระอรหั
่่
ิ สทียัง
กเลสที
นต์ไมมี่ การพิจารณากเล
่
เหลืออยู่ ซึงเป็ นขันตอนสุ ดท้ายในการตรวจสอบข้อปฏิบตั ิในวิปัสสนากอนปฏิ
ญาณตนวา่
ได้บรรลุสมั โพธิญาณในพระธรรมวินยั นี
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ิ
(๔) “ภาวนา” การเจริ ญ เป็ นกจในมรรค
ตามหลักวา่ “ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริ ยสจฺจ ํ ภา
เวตพฺพ”ํ มรรคควรเจริ ญ “ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริ ยสัจจ์” [โลกุตตรมรรค = มรรค ๔–มัคค
ญาณ กบั อริ ยมรรคมีองค์ ๘] คือ ควรฝึ กอบรม ลงมือปฏิบตั ิ กระทําตามวิธีการทีจะนําไปสู่
จุดหมาย ได้แก่ การลงมือแก้ ไขปั ญหา อนึง ในข้อนี โดยอาศัย “มัคคญาณ” (ข้อ ๑๔ ในโสฬส
่ น ซึง
ญาณ–ญาณ ๑๖) ญาณในอริ ยมรรค คือ ความหยังรู ้ทีให้สาํ เร็ จภาวะอริ ยบุคคลแตละขั
ต้องดําเนินไปตาม “อริ ยมรรคมีองค์ ๘”
่
็ ความสําเร็ จในการปฏิบตั ิทงั หมด พึงตรวจสอบด้วยหลักธรรม “ญาณ ๓” หมายถึง ความหยังรู ้
อยางไรกตาม
ปรี ชาหยังรู ้ ญาณทังหมดในหมวดนี เนื องด้วย “อริยสั จจ์ ๔” โดยเฉพาะ เรี ยกชือเต็มตามทีมาวา่ “ญาณทัส
สนะอันมีปริ วัฏฏ์ ๓” คือ ญาณทัสสนะมีรอบ ๓ หรื อ ความหยังรู ้หยังเห็นครบ ๓ รอบ หรื อ “ปริ วัฏฏ์ ๓ แห่ ง
ญาณทัสสนะ” คําวา่ “ปริ วัฏฏ์ ” คือ วนรอบ ๓ นี เป็ นไปในอริ ยสัจจ์ทงั ๔ รวมเป็ น ๑๒ ฉะนัน “ญาณทัส
สนะ” นัน จึงได้ชือวา่ “มีอาการ ๑๒” พระผูม้ ีพระภาคทรงมี “ญาณทัสสนะ” ตามเป็ นจริ งใน “อริ ยสั จจ์ ๔”
่ แล้ว จึงปฏิญาณพระองค์
ครบวนรอบ ๓ “มีอาการ ๑๒” [ติปริ วฏฏํ
ฺ ทฺวาทสาการํ ยถาภูต ํ ญาณทสฺ สนํ] อยางนี
่
ได้วาทรงบรรลุ
ถึง “อนตตรสั
มมาสัมโพธิญาณ” แล้ว สําหรับองค์ประกอบใน “ญาณ ๓” ได้แก่
ุ
่
่
(๑) “สั จจญาณ” หมายถึง หยังรู ้สจั จะ คือ ความหยังรู ้อริ ยสัจจ์ ๔ แตละอยางตามที
เป็ นๆ วา่ นีทุกข์
นีทุกขสมุทยั นีทุกขนิโรธ นีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
่
่ ่
(๒) “กิจจญาณ” หมายถึง หยังรู ้กิจ คือ ความหยังรู ้กิจอันจะต้องทําในอริ ยสัจจ์ ๔ แตละอยางวา
ํ
ทุกข์ควรกาหนดรู
้ ทุกขสมุทยั ควรละเสี ย ทุกขนิโรธควรทําให้แจ้ง ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
ควรเจริ ญให้บริ บูรณ์
่ ิ นจะต้องทําในอริ ยสัจจ์ ๔ แต่
(๓) “กตญาณ” หมายถึง หยังรู ้การอันทําแล้ว คือ ความหยังรู ้วากจอั
่ นันได้ทาํ เสร็ จแล้ว ได้แก่ กจในอริ
ิ
ละอยาง
ยสัจจ์ ๔ กบั ปัจจเวกขณญาณ อันมีญาณทัสสนะ
๑๙ ประการ
่ ง “ความเป็ นพระอรหั นต์ ในเส้ นทางสายกลางแห่ งปั ญญา” โดยดําเนินจนสําเร็ จสิ นสุ ด
ด้วยเหตุนี เมือกลาวถึ
บริ บูรณ์ตาม “หลักมัชฌิมาปฏิปทา” นันคือ (๑) เริ มต้ นด้ วยปั ญญา (๒) ดําเนินด้ วยปั ญญา (๓) นําไปสู่ ปัญญา
่
อันยิง จึงเรี ยกวา่ “จตสัุ จจพทธะ
ุ ” หมายถึง “พระอรหันต์ ” ดังรายละเอียดตอไปนี
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“อรหันต์ ๒” หมายถึง ผู้บรรลุอรหั ตตผลแล้ ว ท่ านผู้สมควรรั บทักษิณาและการเคารพบูชาอย่ างแท้ จริ ง ได้แก่
่ งแล้ง คือ ทานผู
่ ม้ ิได้ฌาน หรื อไมได้
่ ผานการเจริ
่
(๑) “สกขวิ
ญฌาน
ุ ปัสสก” ผูเ้ ห็นแจ้งอยางแห้
สมาบัติ แล้วสําเร็ จอรหัตด้วยเจริ ญแตวิ่ ปัสสนาล้วนๆ
่ เ้ จริ ญสมถะจนได้ฌานสมาบัติแล้ว จึงเจริ ญ
(๒) “สมถยานิก” ผูม้ ีสมถะเป็ นยาน คือ ทานผู
่
วิปัสสนาตอจนได้
สําเร็ จอรหันต์
“อรหันต์ ๕” หมายถึง ผู้บรรลุอรหั ตตผลแล้ ว ท่ านผู้สมควรรั บทักษิณาและการเคารพบูชาอย่ างแท้ จริ ง ได้แก่
่ ผานการเจริ
่
(๑) “ปัญญาวิมุต–สกฺุ ขวิปสฺ สโก” ผูห้ ลุดพ้นด้วยปัญญา ผูเ้ จริ ญวิปัสสนาล้วน ไมได้
ญ
ฌานสมาบัติ
่ คือ ได้ทงั “เจโตวิมตุ ติ” ขันอรู ปสมาบัติก่อน ด้วย
(๒) “อภโตภาควิ
มุต” ผูห้ ลุดพ้นทังสองสวน
ุ
การเจริ ญสมถภาวนา [สมาบัติ ๘] แล้วได้ “ปั ญญาวิมตุ ติ” ด้วยการเจริ ญวิปัสสนาภาวนา
(๓) “เตวิชฺโช–เตวิชชะ” ผูไ้ ด้วิชชา ๓ คือ ความรู ้แจ้ง ความรู ้วิเศษ ได้แก่ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ
(๔) “ฉฬภิ ฺโญ–ฉฬภิญญะ” ผูไ้ ด้อภิญญา ๖ คือ ความรู ้ยงิ ยวด ความรู ้คมชัด ได้แก่ อิทธิวิธา–
อิทธิวิธิ ทิพพโสต เจโตปริ ยญาณ ปุพเพนิวาสานุสสติ ทิพพจักขุ อาสวักขยญาณ
(๕) “ปฏิสมฺภทิ ปฺปตฺโต–ปฏิสัมภิทปั ปัตตะ” ผูบ้ รรลุปฏิสัมภิทา ๔ คือ ปัญญาแตกฉาน ได้แก่ อัตถ
ปฏิสมั ภิทา ธัมมปฏิสมั ภิทา นิรุตติปฏิสมั ภิทา ปฏิภาณปฏิสมั ภิทา
“อริยบคคล
ุ ๗” หมายถึง บุคคลผู้ประเสริ ฐ โดยเรี ยงจากสูงลงมา ได้แก่
่ คือ ท่านทีได้สมั ผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย และสิ นอา
(๑) “อภโตภาควิ
มุต” คือ ผูห้ ลุดพ้นทังสองสวน
ุ
สวะแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญา หมายเอา “พระอรหั นต์ ” ผูไ้ ด้ “เจโตวิมตุ ติ” ขันอรู ปสมาบัติมา
่ จะได้ “ปั ญญาวิมตุ ติ” ทีเรี ยกวา่ “อัญญาตาวินทรีย์” คือ อินทรี ยแ์ หงทานผู
่ ่ ร้ ู ้ทวั ถึงแล้ว
กอนที
่ อ ปั ญญาของพระอรหันต์ ได้แก่ อรหั ตตผลญาณ
กลาวคื
่ มิได้สมั ผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย แตสิ่ นอา
(๒) “ปัญญาวิมุต” คือ ผูห้ ลุดพ้นด้วยปั ญญา คือ ทานที
สวะแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญา หมายเอา “พระอรหั นต์ ” ผูไ้ ด้ “ปั ญญาวิมตุ ติ” กสํ็ าเร็ จเลย
่ ่ ร้ ู ้ทวั ถึงแล้ว กลาวคื
่ อ ปัญญาของพระ
ทีเดียว นันคือ “อัญญาตาวินทรีย์” คือ อินทรี ยแ์ หงทานผู
อรหันต์ ได้แก่ อรหั ตตผลญาณ
ั ว คือ ทานที
่ ได้สมั ผัสวิโมกข์ ๘
(๓) “กายสั กขี” คือ ผูเ้ ป็ นพยานด้วยนามกาย หรื อ ผูป้ ระจักษ์กบตั
่ ็ นไปเพราะเห็นด้วยปัญญา หมายเอาพระอริ ยบุคคลผูบ้ รรลุ
ด้วยกาย และอาสวะบางสวนกสิ
่ าในการ
“โสดาปั ตติผล” แล้วขึนไป จนถึงเป็ นผูปฏิ
้ บตั ิเพือ “อรหัต” ทีมี “สมาธิ นทรี ย์” แกกล้
ปฏิบตั ิ ซึงเรี ยกวา่ “อัญญินทรีย์” หมายถึง อินทรี ยค์ ืออัญญา หรื อปั ญญาอันรู ้ทวั ถึง ได้แก่
่
ญาณ ๖ ในทามกลาง
คือ โสตาปั ตติผลญาณ ถึง อรหั ตตมัคคญาณ
บทความที ๒๘ ประจําปี ๒๕๕๘ – พระอรหั นต์ ผ้ สู ิ นอาสวะทังปวง– นิธี ศิริพัฒน์
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่ เข้าใจอริ ยสัจจธรรมถูกต้องแล้ว และอาสวะ
(๔) “ทิฏฐิปปัตตะ” คือ ผูบ้ รรลุสมั มาทิฏฐิ คือ ทานที
่ ็ นไปเพราะเห็นด้วยปัญญา หมายเอาพระอริ ยบุคคลผูบ้ รรลุ “โสดาปั ตติผล” แล้ว
บางสวนกสิ
่ าในการปฏิบตั ิ ทีเรี ยกวา่
ขึนไป จนถึงเป็ นผูป้ ฏิบตั ิเพือ “อรหั ต” ทีมี “ปั ญญินทรี ย”์ แกกล้
่
“อัญญินทรีย์” หมายถึง อินทรี ยค์ ืออัญญา หรื อปัญญาอันรู ้ทวั ถึง ได้แก่ ญาณ ๖ ในทามกลาง
คือ โสตาปั ตติผลญาณ ถึง อรหั ตตมัคคญาณ
่ เข้าใจอริ ยสัจจธรรมถูกต้องแล้ว และอาสวะ
(๕) “สั ทธาวิมุต” คือ ผูห้ ลุดพ้นด้วยศรัทธา คือ ทานที
่ ็ นไปเพราะเห็นด้วยปัญญา แตมี่ ศรัทธาเป็ นตัวนํา หมายเอาพระอริ ยบุคคลผูบ้ รรลุ
บางสวนกสิ
่ าในการ
“โสดาปั ตติผล” แล้วขึนไป จนถึงเป็ นผูป้ ฏิบตั ิเพือ “อรหัต” ทีมี “สัทธิ นทรี ย์” แกกล้
ปฏิบตั ิ ทีเรี ยกวา่ “อัญญินทรีย์” หมายถึง อินทรี ยค์ ืออัญญา หรื อปัญญาอันรู ้ทวั ถึง ได้แก่
่
ญาณ ๖ ในทามกลาง
คือ โสตาปั ตติผลญาณ ถึง อรหั ตตมัคคญาณ
่
่
่ ป้ ฏิบตั ิเพือบรรลุ
(๖) “ธัมมานสารี
ธรรม หรื อผูแ้ ลนตามไปด้
วยธรรม คือ ทานผู
ุ ” คือ ผูแ้ ลนไปตาม
่ า อบรมอริ ยมรรคโดยมีปัญญาเป็ นตัวนํา ทานผู
่ น้ ีถา้
“โสดาปั ตติผล” ทีมี “ปั ญญินทรี ย์” แกกล้
บรรลุผลแล้วกลายเป็ น “ทิฏฐิ ปปั ตตะ” ทีเรี ยกวา่ “อนัญญาตัญญัสสามีตนิ ทรีย์” หมายถึง
่ ป้ ฏิบตั ิดว้ ยมุ่งวาเราจั
่ กรู ้สจั จธรรมทียังมิได้รู้ ได้แก่ โสตาปั ตติมคั คญาณ
อินทรี ยแ์ หงผู
่
่
่ ป้ ฏิบตั ิเพือ
(๗) “สั ทธานสารี
ทธา หรื อผูแ้ ลนตามไปด้
วยศรัทธา คือ ทานผู
ุ ” คือ ผูแ้ ลนไปตามศรั
่ า อบรมอริ ยมรรคโดยมีศรัทธาเป็ นตัวนํา ทาน
่
บรรลุ “โสดาปั ตติผล” ทีมี “สัทธิ นทรี ย์” แกกล้
ผูน้ ีถา้ บรรลุผลแล้วกลายเป็ น “สัทธาวิมตุ ” ทีเรี ยกวา่ “อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์” หมายถึง
่ ป้ ฏิบตั ิดว้ ยมุ่งวาเราจั
่ กรู ้สจั จธรรมทียังมิได้รู้ ได้แก่ โสตาปั ตติมคั คญาณ
อินทรี ยแ์ หงผู
อนึง ให้พิจารณาถึงอกุศลธรรม คือ “อาสวะ” ซึ งหมายถึง (๑) ความเสี ยหาย ความเดือดร้อน โทษ ทุกข์ (๒)
นําดองอันเป็ นเมรัย เชน่ “ปุปฺผาสโว” นําดองดอกไม้ “ผลาสโว” นําดองผลไม้ (๓) สภาวะอันหมักดอง
ิ
่
ิ
สัน ดาน (๔) สิ งที มอมพื น จิ ต (๕) กเลสที
ไหลซึ ม ซานไปย้
อ มใจเมื อประสบอารมณ์ ต่ างๆ (๖) กเลสที
่
่ คําวา่ “อนาสวะ”
หมักหมมหรื อดองอยู่ในสันดาน ไหลซึ มซานไปย้
อมจิตต์เมือประสบอารมณ์ต่างๆ สวน
ั วยอาสวะ
หมายถึง ไมมี่ อาสวะ อันหาอาสวะมิได้อีกแล้ว และคําวา่ “สาสวะ” หมายถึง เป็ นไปกบด้
ิ ยกตัวอยาง
่ เชน่
ประกอบด้วยอาสวะ ยังมีอาสวะ เป็ นโลกยะ
“โลกิยธรรม” คือ ธรรมอันเป็ นวิสยั ของโลก สภาวะเนืองในโลก ได้แก่ ขันธ์ ๕ ทียังมีอาสวะ
ทังหมด
่
ี ความสุ ขทีเป็ นวิสยั ของโลก ความสุ ขทียังประกอบด้วยอาสวะ
“โลกียสุข” คือ ความสุ ขอยางโลกย์
เชน่ กามสุ ข มนุษยสุ ข ทิพยสุ ข ตลอดจนถึง ฌานสุ ข และ วิปัสสนาสุ ข
“โลกธรรม” คือ ธรรมทีมีประจําโลก ธรรมดาของโลก ธรรมทีครอบงําสัตวโลกและสัตวโลกก็
่ คือ มีลาภ ไมมี่ ลาภ มียศ ไมมี่ ยศ นินทา สรรเสริ ญ สุ ข
เป็ นไปตามมัน มี ๘ อยาง
ทุกข์
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่
“อิฏฐารมณ์ ” คือ อารมณ์ทีนาปรารถนา
สิ งทีคนอยากได้อยากพบ แสดงในแง่ “กามคุณ ๕” ได้แก่
่ กใคร่ นาชอบใจ
่
รู ป เสี ยง กลิน รส โผฏฐัพพะ ทีนารั
แสดงในแง่ “โลกธรรม”
ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริ ญ และ ความสุ ข
่ ่
่
่
่ าม
“อนิฏฐารมณ์ ” คือ อารมณ์ทีไมนาปรารถนา
สิ งทีคนไมอยากได้
ไมอยากพบ
แสดงในแงตรงข้
่ ่ กใคร่ ไมนาชอบใจ
่ ่
กบั “กามคุณ ๕” ได้แก่ รู ป เสี ยง กลิน รส โผฏฐัพพะ ทีไมนารั
แสดงในแง่ “โลกธรรม” ได้แก่ ความเสื อมลาภ ความเสื อมยศ การนินทา และ
ความทุกข์
่ ปาทาน ขันธ์ทีประกอบด้วยอุปาทาน ได้แก่ เบญจขันธ์
“อุปาทานขันธ์ ” คือ ขันธ์อนั เป็ นทีตังแหงอุ
คือ รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทีประกอบด้วยอาสวะ
่ ให้พิจารณานิยามโดยตรงของคําวา่ “อาสวะ” ดังนี
ในอันดับตอไป
“อาสวะ ๓” หมายถึง (๑) สภาวะอันหมักดองสันดาน (๒) สิ งทีมอมพืนจิต (๓) กิเลสทีไหลซึ มซ่ านไปย้ อมใจ
เมือประสบอารมณ์ ต่างๆ มักใช้ตามนัยตามหลักไตรสิ กขาวา่ “สมาธิ อันศีลบ่ มแล้ ว ย่ อมมีผลมาก มีอานิสงส์
มาก ๑ ปั ญญา อันสมาธิ บ่มแล้ ว ย่ อมมีผลมากมีอานิสงส์ มาก ๑ จิตอันปั ญญาบ่ มแล้ วย่ อมหลุดพ้ นโดยชอบ
จากอาสวะทังหลาย คือ จากกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ๑” ได้แก่
ิ
ิ
่
(๑) “กามาสวะ” อาสวะคือกาม กเลสดองอยู
ใ่ นสันดานทีทําให้เกดความใคร
ิ หมักหมมหรื อดองอยูใ่ นสันดาน ทําให้อยากเป็ นอยากเกดิ
(๒) “ภวาสวะ” อาสวะคือภพ กเลสที
อยากมีอยูค่ งอยูต่ ลอดไป
ิ หมักหมมหรื อดองอยูใ่ นสันดาน ทําให้ไมรู่ ้ตามความ
(๓) “อวิชชาสวะ” อาสวะคืออวิชชา กเลสที
เป็ นจริ ง
“อาสวะ ๔” หมายถึง (๑) สภาวะอันหมักดองสันดาน (๒) สิ งทีมอมพืนจิต (๓) กิเลสทีไหลซึ มซ่ านไปย้ อมใจ
เมือประสบอารมณ์ ต่างๆ ได้แก่
ิ
ิ
่
(๑) “กามาสวะ” อาสวะคือกาม กเลสดองอยู
ใ่ นสันดานทีทําให้เกดความใคร
ิ หมักหมมหรื อดองอยูใ่ นสันดาน ทําให้อยากเป็ นอยากเกดิ
(๒) “ภวาสวะ” อาสวะคือภพ กเลสที
อยากมีอยูค่ งอยูต่ ลอดไป
ิ
็ ่
(๓) “ทิฏฐาสวะ” อาสวะคือทิฏฐิ กเลสดองอยู
ใ่ นสันดานทีทําให้ความเห็นดือดึง ถึงผิดกไมยอม
้
แกไข
ิ หมักหมมหรื อดองอยูใ่ นสันดาน ทําให้ไมรู่ ้ตามความ
(๔) “อวิชชาสวะ” อาสวะคืออวิชชา กเลสที
เป็ นจริ ง
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นอกจากนี ให้พิจารณาถึง คําวา่ “ผ้ สู ินอาสวะ” ดังพุทธดํารัสวา่:–
“ภิกษุเธอยังไม่ ถึงความสิ นอาสวะแล้ วอย่ าได้ ถึง วิสสาสะ [ความนอนใจ]”
่
ดังในคําและนิยามตอไปนี
ิ พระอรหันต์
“ขีณาสพ” ผูม้ ีอาสวะสิ นแล้ว ผูห้ มดกเลส
“อรหั นตขีณาสพ” พระอรหันต์ผสู ้ ิ นอาสวะแล้ว ใช้สาํ หรับพระสาวก สําหรับพระพุทธเจ้า ใช้คาํ
วา่ “อรหั นตสัมมาสัมพุทธเจ้ า” พระอรหันต์ผตู ้ รัสรู ้ชอบเอง
“สํารอก” ทําสิ งทีไมต้่ องการให้หลุดออกมา นําออก เอาออก เชน่ สํารอกสี จิตสํารอกจากอาสวะ
อวิชชาสํารอกไป [วิราคะ]
ั นชีวิต คือ บรรลุอรหัตตผลในขณะเดียวกบั
“สมสี สี” [สะ-มะ-สี -สี ] บุคคลผูส้ ิ นอาสวะพร้อมกบสิ
ทีสิ นชีวิต
ิ ่
ิ
“วิมตุ ติสุข” สุ ขเกดแตความหลุ
ดพ้นจากกเลสอาสวะและปวงทุ
กข์
่ วยความรู ้ความเห็นวา่ จิตหลุด
“วิมตุ ติญาณทัสสนขันธ์ ” กองวิมุตติญาณทัสสนะ หมวดธรรมวาด้
พ้นแล้วจากอาสวะ เชน่ ผลญาณ ปัจจเวกขณญาณ
่ ตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทังหลาย
“วิมตุ ติญาณทัสสนะ” ความรู ้เห็นในวิมุตติ ความรู ้เห็นวาจิ
่ วยวิมุตติ คือ การทําจิตให้พน้ จากอาสวะ เชน่ ปหานะ
“วิมตุ ติขนั ธ์ ” กองวิมุตติ หมวดธรรมวาด้
การละ สัจฉิกิริ ยา การทําให้แจ้ง
“อาสวักขยญาณ” ความรู ้ทีทําอาสวะให้สิน ความรู ้เป็ นเหตุสินอาสวะ ญาณหยังรู ้ในธรรมเป็ นที
่
สิ นไปแหงอาสวะทั
งหลาย ความตรัสรู ้ [เป็ นความรู ้ทีพระพุทธเจ้าได้ในยาม
่
สุ ดท้ายแหงราตรี
วันตรัสรู ้]
่
กลาวโดยสรุ
ป คําวา่ “ผ้ สู ิ นอาสวะ” หมายถึง “พระอรหันต์ ” ด้วยการเจริ ญ “อาสวักขยญาณ” คือ ความเป็ นผู ้
่
็ ให้สังเกตวา่
ประกอบด้วย “อนาสวะ” หมายถึง ไมมี่ อาสวะ อันหาอาสวะมิได้อีกแล้ว นันเอง อยางไรกตาม
“อวิชชา” เป็ นได้ทงั “อาสวะ” และ “สั งโยชน์ ” ทีเรี ยกวา่ “อุทธัมภาคิ ยสังโยชน์ ” คือ สังโยชน์เบืองสู ง ได้แก่
ิ กใจสัตว์อยางละเอี
่
กเลสผู
ยดมี ๕ คือ “รู ปราคะ–อรู ปราคะ–มานะ–อุทธัจจะ–อวิชชา” ซึ งพระพระอรหันต์
่ นจึงละสังโยชน์อยางละเอี
่
ิ –กเลสานุ
ิ
เทานั
ยดนี ได้ [อนุ สยกเลส
สัย] ได้ อีกนัยหนึ ง พระอรหันต์ย่อมละ
“สั งโยชน์ ๑๐” ได้ ให้เปรี ยบเทียบ “อาสวะ ๔” กบั “สังโยชน์ ๑๐” ดังนี
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ิ ผูกมัดใจสัตว์ ธรรมทีมัดสัตว์ไว้กบทุ
ั กข์ ธรรมทีมัดสัตว์ไว้กบวั
ั ฏฏทุกข์ หรื อ
“สั งโยชน์ ๑๐” หมายถึง กเลสที
ั ได้แก่
ผูกกรรมไว้กบผล
โอรัมภาคิยสั งโยชน์ สังโยชน์เบืองตํา
่ นตัวของตน = [ภวาสวะ]
(๑) “สั กกายทิฏฐิ” ความเห็นวาเป็
(๒) “วิจิกจิ ฉา” ความลังเลสงสัย
(๓) “สี ลพั พตปรามาส” ความถือมันศีลพรต = [ทิฏฐาสวะ]
(๔) “กามราคะ” ความติดใจในกามคุณ = [กามาสวะ]
(๕) “ปฏิฆะ” แค้นเคือง ความหงุดหงิด ความขึงเคียด ความไมยิ่ นดีดว้ ย [อรติ]
อทธั
ุ มภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบืองสูง
(๖) “รปราคะ
” ความติดใจในรู ปธรรมอันประณี ต
ู
(๗) “อรปราคะ
” ความติดใจในอรู ปธรรม
ู
่ วเป็ นนันเป็ นนี = [ภวาสวะ]
(๘) “มานะ” ความถือวาตั
(๙) “อทธั
ุ จจะ” ความฟุ้ งซ่าน
(๑๐) “อวิชชา” ความไมรู่ ้จริ ง = [อวิชชาสวะ]
ฉะนัน ธรรมทีเป็ นปฏิปักษ์กบั “อาสวะ” กบั “สั งโยชน์ ๑๐” คือ “มรรค ๔–มัคคญาณ” ดังนี
(๑) “โสดาปัตติมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงกระแสทีนําไปสู่ พระนิพพานทีแรก มรรคอันให้ถึง
ความเป็ นพระโสดาบัน เป็ นผลของเหตุละสังโยชน์ได้ ๓ ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–
สี ลพั พตปรามาส”
(๒) “สกทาคามิมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระสกทาคามี เป็ นผลของเหตุละสังโยชน์ได้
ั า “ราคะ–โทสะ–โมหะ” [อกุศลมูล ๓] นันคือ “ติด–โกรธ–หลง” ให้เบาบางลง
๓ ข้อต้น กบทํ
(๓) “อนาคามิมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระอนาคามี เป็ นผลของเหตุละสังโยชน์เบืองตํ
ได้ทงั ๕ ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–กามราคะ–ปฏิฆะ”
(๔) “อรหัตตมรรค” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระอรหันต์ เป็ นผลของเหตุละสังโยชน์ได้หมด
ทัง ๑๐ ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–กามราคะ–ปฏิฆะ–รู ปราคะ–อรู ป
ราคะ–มานะ–อุทธัจจะ–อวิชชา”
เพราะฉะนัน คําวา่ “ผ้ ูสินอาสวะทังปวง” กคื็ อ ปราศจาก “อาสวะ ๔” พร้อมด้วย “สั งโยชน์ ๑๐” ทีสามารถ
ตรวจสอบได้ดว้ ย “สั จจญาณ–กิจจญาณ–กตญาณ” [ญาณ ๓] และ “ปัจจเวกขณญาณ” อันมีญาณทัสสนะ
่ เพือยืนยันความถูกต้องบริ สุ ทธิ หมดจดจากกเลสทั
ิ
๑๙ อยาง
งปวงและกองทุกข์ ทีจะได้เรี ยกวา่ “อรหัตต
ขีณาสพ” ผูเ้ ป็ นอริ ยสาวกของพระพุทธเจ้า นันเอง.
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