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ความสํ าคัญของบทความ
่ ํ ดมาจากภายในตัวตนของตนเอง ทีเรี ยกวา่ “ขันธ์ ๕” นัน
ธรรมทังหลายในทางพุทธศาสนานัน มีแหลงกาเนิ
คือ “กองธรรมทัง ๕ แห่ งชี วิต” อันประกอบด้วย (๑) ชี วิตร่ างกาย กบั (๒) ชี วิตจิ ตใจ ทีเรี ยกวา่ “ธรรมกาย”
หมายถึง “ทีรวมหรื อทีชมนมแห่
ุ พย์ แห่ งปัญญา” แตบุ่ คคลนันต้องเข้าใจทีจะหาวิธี
ุ ุ งธรรม” อันเป็ น “ขมทรั
่ พย์ดงั กลาวนี
่ ให้ได้ นันคือ “เส้ นทางสายกลางแห่ งอริยมรรค” ไมต้่ องระแวงลังเลสงสัยใน
ให้เข้าถึงแหลงทรั
ั สรู ้สัมโพธิญาณด้วยปฏิปทาอันยิงยวดแหง่ “อริยอัฏฐั งคิกมรรค”
เส้นทางสายนี เพราะพระอรหันต์พากนตรั
่ ตบุรุษจึงเป็ นเรื องทียาก
่ ยพุทธกาลมาแล้ว ฉะนัน การเป็ นคนดีแหงสั
นี มาแล้วเป็ นเวลา ๒,๖๐๐ ปี ตังแตสมั
่
่
่ ยึด มัน เอา “สมมติ สั จ จะ” เป็ นพื น ฐานแหงความดี
กวาการเป็
นคนดี ท างโลก ที ตาง
คื อ ยึด มัน ในเรื อง
ั
่ ่ “ปรมัตถสั จจะ”
ผลประโยชน์ ซึงกลายเป็ น “ค่ านิยมทีไม่ มีเหตผล
งคม จึงไมใช
ุ ” ซึงเป็ นข้อตกลงกนเองในสั
่ งอ้ จิตใจของมนุ ษย์ว่า “พอใจหรื อไม่ พอใจ” แตถ้่ าไมทํ
่ าตามสัจจธรรม
อันอิงอยู่กบั “กฎธรรมชาติ” ไมได้
่ กต้็ องตกอยูใ่ นอบายภูมิ คือ “ผ้ ูมีโสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
่ ่
ดังกลาวนี
เป็ นธรรมดา” อันไมใช
ุ –โทมนัส–อปายาส
ุ
่ ใ่ นภูมิแหงวั
่ ฏฏทุกข์ทีเวียนวายตายเกด
่
ิ
อารมณ์ของสัตบุรุษหรื อพระอรหันต์ผมู ้ ีอาสวะทังหลายสิ นแล้ว ไมอยู
ั ่ นสุ ด ผูท้ ีเป็ นสัตบุรุษจึงเป็ นผูม้ ีปรี ชาสามารถในการจําแนกแจกธรรมได้ลึกซึง มีกระบวนการคิดขัน
กนไมสิ
สู งเป็ นพิเศษและประกอบด้วย “ปั ญญาวิปัสสนา” ทีทําให้เกดิ “วิชชา” พร้อมด้วย “จรณะ” เป็ นสรณะทีพึง
ั
่ ่ ท้ ีประกอบอเนสนาหลอกเขาเลียงชีพอยางไร้
่ ศกั ดิศรี ผูข้ า้ มแดนสู่ ภูมิของเหลา่
ได้ เป็ นกลยาณมิ
ตรได้ ไมใชผู
่ ่ “พระอรหันตขีณาสพเจ้ า” หรื อ “อริยบคคลแห่
เดียรถีย ์ ไมใช
งพทธะ
ุ
ุ ” ฉะนัน ธรรมทังหลายอันประเสริ ฐใน
พระพุทธศาสนา คือ “แหล่ งขมทรั
ุ พย์ ทางปัญญา” ทีทําให้คนผูถ้ ึงพร้อมการปฏิบตั ิดว้ ยอริ ยมรรคกลายเป็ น
ํ งและฐานะของตน ไมได้
่ แบงชนชั
่
“อริยบคคล
นวรรณะใดๆ เป็ นเรื องการตัดสิ นใจกระทําความ
ุ ” ได้ตามกาลั
้
่ “โลกตตรภมิ
ดีอนั เป็ นบุญบารมีทีสังสมให้กาวไปสู
ุ
ู ” อันเป็ นชันภูมิทีอยูข่ องพระอรหันต์ ความถึงพร้อมด้วย
่ ตบุรุษจึงเป็ นขันทีมันใจได้ว่า บุคคลนันมีฐานะโอกาสทีจะบรรลุถึง “โลกตตรธรรม
คุณบทแหงสั
” อันเป็ น
ุ
่
ิ
คุณอันใหญในพรหมจรรย์
นีได้ เพราะสมมติฐานของพระนิพพานเกดจาก
“คุณชาติความดีงามแห่ งกามาวจร
กศลจิ
ต” เพราะฉะนัน
ุ ต” ทีจะกลาย “รปาวจรกศลจิ
ู
ุ ต–อรปาวจรกศลจิ
ู
ุ ต” จนถึงทีสุ ดใน “ภมิู แห่ งโลกตตรจิ
ุ
่
ผูท้ ีครอบความประมาทในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไมประกอบด้
วยความเลือมใส ศรัทธาปสาทะ และ
่
่
ฉันทะอันแก่กล้า ยอมไมสามารถหลุ
ดพ้นจากอบายภูมิทงั หลายแหง่ “สั งสารจักร–สงสารทกข์
ุ ” ได้ มีแต่
ิ
่ นแสงสวางที
่ ปลายอุโมงค์ “ฉิบหาย
กเลสทั
งหลายทีคอยยํายียึดครองจิตใจให้เป็ นทุกข์ตลอดเวลา มองไมเห็
่ งหลายหลุดพ้นได้ดว้ ย “ธรรมทีเกิดจากจิ ตที
เสี ยคณอั
” ทานทั
ุ นใหญ่ ” ทีจะได้พบ “ประทีปแห่ งโลกตตรธรรม
ุ
ปราศจากนิวรณ์ และปั ญญาทีบริ สุทธิ จากกิเลสทังหลายและปวงทุกข์ ” ด้วยประการฉะนี.
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่
โดยธรรมชาติของความจริ งนัน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีเป็ น “สภาวธรรม” อันบงบอก
่ คือ (๑) กศลธรรม
ถึง “สั จจธรรมโดยปรมัตถ์ ” จําแนกออกเป็ น ๓ อยาง
(๒) อกศลธรรม
(๓) อัพยากตธรรม
ุ
ุ
่ จึงเป็ นรู ปแบบในการอธิบายปรากฏการณ์ของสรรพสิ งทังหลายในธรรมชาติ ไม่
คําวา่ “ธรรม ๓” ดังกลาวนี
่
็ หรื อวา่จะเป็ นเรื อง (๑)
วาจะเป็
นเรื องฝ่ าย (๑) รปธรรม
[รู ปขันธ์] หรื อฝ่ าย (๒) นามธรรม [นามขันธ์] กตาม
ู
็ อนึง ในความพยายามทีจะ
คดีโลก–ทางโลก–คติแห่ งโลก หรื อ (๒) คดีธรรม–ทางธรรม–คติแห่ งธรรม กตาม
ิ นทัง (๑) ภายในรางกายจิ
่
่
อธิ บายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีเกดขึ
ตใจของมนุ ษย์ กบั (๒) ภายนอกรางกาย
่
้ หน้ามากทีสุ ด ซึ งเป็ นการเห็นและค้นพบ
จิตใจของมนุ ษย์ นัน องค์ความรู ้ทางด้านคติแหงธรรมมี
ความกาว
่ ได้แก่ (๑) “ปรมัตถสั จจะ” หมายถึง “สภาวธรรม”
ของพระพุทธเจ้า โดยพิจารณาแยกแยะออกเป็ น ๓ อยาง
หรื อ “ปรมัตถธรรม” [จิต–เจตสิ ก–รู ป–นิ พพาน] สภาวะตามความหมายสู งสุ ด สภาวะทีมีในความหมายที
แท้จริ ง (๒) “ระดับชี วิตจิตใจ” หมายถึง “ภพภูมิจิต” คําวา่ “ภพ” หมายถึงภาวะชีวิตของสัตว์ หรื อโลกทีอยู่
่ ต ระดับจิตใจ ระดับชีวิต ทีเกดขึ
ิ นจริ งในกาล
่ “ภูมิ” หมายถึงระดับของจิตใจ นันคือ ชันแหงจิ
ของสัตว์ สวน
ิ
ทัง ๓ (๓) “ความร้ ู สึกนึกคิด” หมายถึง “เวทนา ๖” คือ การเสวยอารมณ์ ความรู ้สึกรสของอารมณ์ทีเกดจาก
ั ่
ผัสสะทางทวารอินทรี ยท์ งั ๖ ทีเรี ยกวา่ “สั มผัส ๖–ผัสสะ ๖” หมายถึง ความกระทบ ความประจวบกนแหง
อายตนะภายใน [อินทรี ย ์ ๖] อายตนะภายนอก [อารมณ์ ๖] และ วิญญาณ [ความรู ้แจ้งอารมณ์] ดังนี
(๑) จักขสัุ มผัส คือ ตา + รู ป + จักขุวิญญาณ = รู ้รูปด้วยตา คือ ได้เห็น
(๒) โสตสัมผัส คือ หู + เสี ยง + โสตวิญญาณ = รู ้เสี ยงด้วยหู คือ ได้ยนิ
(๓) ฆานสัมผัส คือ จมูก + กลิน + ฆานวิญญาณ = รู ้กลินด้วยจมูก คือ ได้กลิน
(๔) ชิวหาสัมผัส คือ ลิน + รส + ชิวหาวิญญาณ = รู ้รสด้วยลิน คือ รู ้รส
(๕) กายสัมผัส คือ กาย + โผฏฐัพพะ + กายวิญญาณ = รู ้โผฏฐัพพะด้วยกาย คือ รู ้สึกกายสัมผัส
(๖) มโนสั มผัส คือ ใจ + ธรรมารมณ์ + มโนวิญญาณ = รู ้ธรรมารมณ์ดว้ ยใจ คือ รู ้ความนึกคิด
่
หลังจากนัน “สั ญญา ๖” ทีเรี ยกวา่ “สั ญเจตนา” ทีมีประสบการณ์ทีผานมาในความทรงจํ
าจะทําหน้าทีปรุ ง
่
่ “กรรม ๓” หมายถึง การกระทํา การกระทําทีประกอบด้วยเจตนา ดี ก็ตาม ชัวกตาม
็
แตงการกระทํ
าตางๆ
ได้แก่ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทีเรี ยกวา่ “กรรมภพ” อันเป็ นสภาวะทีคล้อยตาม “ธรรม ๓” หมายถึง
สภาวะ สิ ง ปรากฏการณ์ ได้แก่ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ทีเรี ยกวา่ “สั งขาร ๓” หมายถึง สิ งปรุ ง
ั ตทีแสดงเจตนาทีเป็ นตัวการ
แตง่ สภาพทีปรุ งแต่ ได้แก่ กายสั งขาร วจี สังขาร มโนสั งขาร–จิ ตตสั งขาร กบจิ
่
่
ในการทํากรรม เรี ยกวา่ “อภิสังขาร ๓” หมายถึง ธรรมมีเจตนาเป็ นประธานอันปรุ งแตงผลแหงการกระทํ
า
่ ยยอ่ คือ (๑) “เวทนา–
ได้แก่ ปุญญาภิ สังขาร–บุญ อปุญญาภิ สังขาร–บาป อาเนญชาภิสังขาร–ฌาน กลาวโด
สั ญญา–สั งขาร” หมายถึง “กองเจตสิ ก–เจตสิ ก ๕๒” กบั “วิญญาณ” หมายถึง “จิต–จิต ๘๙” ทังหมดนี เป็ น
่ ายรู ปขันธ์นนั “จิต” จะเป็ นฝ่ ายควบคุมระบบประสาทในการเคลือนไหว
ฝ่ ายนามขันธ์ สวนฝ่
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ในการแสดงออกทางกายกรรม คือ “กายสจริ
ุ ต ๓” หมายถึง ประพฤติชอบด้วยกาย ประพฤติชอบทางกาย มี
่ คือ เว้นจากการฆาสั
่ ตว์ ๑ เว้นจากการลักทรัพย์ ๑ เว้นจากประพฤติผดิ ในกาม ๑ หรื อในทางตรงกนั
๓ อยาง
่ อ “ปาณาติบาต” ฆา่
ข้าม คือ “กายทจริ
ุ ต ๓” หมายถึง ประพฤติชวั ด้วยกาย ประพฤติชวั ทางกาย มี ๓ อยางคื
่ ่
็ การประกอบ
สัตว์ ๑ “อทินนาทาน” ลักทรัพย์ ๑ “กาเมสุมิจฉาจาร” ประพฤติผดิ ในกาม ๑ แตอยางไรกตาม
ั วย “มหาภตู ๔–ธาตุ ๔” [ปฐวี–อาโป–เตโช–วาโย] พร้อมด้วย “อปาทายรป
ิ นรู ปราง
่
กนด้
ุ
ู ๒๔” ทําให้เกดเป็
หน้าตา คือ “ร่ างกาย” อันมี “จิต–นิสัย–อปนิ
ุ สัย–ความประพฤติทีเคยชิ นเป็ นพืนมาในสั นดาน” [บุญกุศล–
บาปอกุศล–อเนญชาฌาน = อภิสงั ขาร ๓] หรื อทีเรี ยกวา่ “จริต” หมายถึง ความประพฤติ บุคคลผูม้ ีพืนนิสยั
่ ั
ในทางธรรม ให้พิจารณาละเอียดลึกซึ งยิงขึน คือ
หรื อพืนเพจิตใจทีหนักไปด้านใดด้านหนึ ง แตกตางกนไป
่
่
“จิตตสั นดาน” หมายถึง การสื บตอมาโดยไมขาดสายของจิ
ต ในภาษาไทย หมายถึง พืนความรู ้สึกนึ กคิดหรื อ
่ กของจิตใจมาแตกาเนิ
่ ํ ด บางทีอาจติดสํานวนทีวา่ “คนสั นดานหมา” คือ คิดไม่
อุปนิสยั ใจคอทีฝังอยูใ่ นสวนลึ
่ ่ ด ไมเลื
่ อกทีหรื อเวลา ความนึ กคิดวิปริ ตหรื ออุบาทว์ คิดในทาง
ดีทาํ แบบหมาๆ นึกอยากขีเยียวกทํ็ าอยางไมคิ
่ อ “จิต” นัน จะ
สัปดน อุตริ หยาบโลน คือ “ไม่ มีวิจารณญาณ” ถ้าเป็ นคนกคื็ อพวกคนเถือน ฉะนัน กลาวคื
เป็ นนายใหญ่ทีจะบังคับบัญชาในการกระทํา และในความเป็ นจริ ง “จิตของมนษย์
ุ ” สามารถนํามาฝึ กอบรม
ได้ ดังคําวา่ “เลือกมาเกิดเลือกไม่ ได้ แต่ จะเลือกทําอะไรในชี วิตนัน ไม่ ว่าดีหรื อเลวเลือกทําได้ ก็ขึนกับการ
่
็ ในทางธรรมนัน นัยของคําวา่ “ชีวิตแห่ งร่ างกายและจิตใจ”
ตัดสิ นใจของตนเองที จะเลือกทํา” อยางไรกตาม
นัน หมายถึง “เบญจขันธ์ –ขันธ์ ๕” ทีแสดงถึง (๑) สัจจธรรมแห่ งธรรมชาติ (๒) ระดับคุณภาพชี วิต และ (๓)
่
ความรู้ สึ กนึกคิ ดกระบวนทัศน์ หรื อ กระบวนการคิด ทีจะบงบอกถึ
งภาวะจิต ได้แก่ ความเชือ ความศรัทธา
ั ถีชีวิต ดังรายละเอียดข้างลางนี
่
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ ความคิดเห็น ทัศนคติ ทีมีต่อโลกกบวิ
ธรรม ๓
ปรมัตถสัจจะ
กุศลธรรม
อกุศลธรรม
อัพยากตธรรม
กฎธรรมชาติ

คติ ๒–ภมิู ๔
เวทนา ๓
ระดับชี วิตจิตใจ
ความรู้ สึกนึกคิด
สุ คติ = มนุษยคติ–เทวคติ | กามาวจรกุศลภูมิ
สุ ขเวทนา
ทุคติ = นิรยคติ–ติรัจฉานคติ–เปตคติ [อบายภูมิ] | กามาวจรอกุศลภูมิ ทุกขเวทนา
รู ปาวจรภูมิ–อรู ปาวจรภูมิ–โลกกุตตรภูมิ
อทุกขมสุ ขเวทนา
เกณฑ์ ตรวจวัด
จิตสภาพ

ี ั
ิ นแหง่ “เบญจขันธ์ –ขันธ์ ๕” ซึ งหมายถึง
ด้วยเหตุนี การเข้าใจทีถูกต้องเกยวกบองค์
ความรู ้ ของการเกดขึ
่
“อปาทาน
” คือ ความยึดมันในขันธ์ทงั ๕ ประการ อยางเหนี
ยวแน่ ทีเรี ยกวา่ “อปาทานขั
นธ์ ” จนกลายเป็ น
ุ
ุ
ํ
เรื องความทุกข์ในชี วิต มีชือวา่ “อปาทานขั
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
้ทุกขสัจจ์ของผูม้ ีปัญญาเห็ น
ุ
ุ ” คือ การกาหนดรู
ี ั าวา่ “ทกข์
ธรรม คือ การเจริ ญทุกขานุ ปัสสนา เพือให้เห็นความนึ กคิดทีเกยวกบคํ
” ในอาการ ๔๐
ุ –ทกขตา
ุ
่ ดังนี
อยาง
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หน้า ๓

พิจารณาเห็นเบญจขันธ์ โดยความวา่ :–
่ ยง
(๑) เป็ นของไมเที
(๒) เป็ นทุกข์
(๓) เป็ นโรค
(๔) เป็ นดังหัวฝี
(๕) เป็ นดังลูกศร
(๖) เป็ นความลําบาก
(๗) เป็ นอาพาธ
่ น
(๘) เป็ นอยางอื
(๙) เป็ นของชํารุ ด
(๑๐) เป็ นเสนียด
(๑๑) เป็ นอุบาทว์
(๑๒) เป็ นภัย
(๑๓) เป็ นอุปสรรค
(๑๔) เป็ นความหวันไหว
(๑๕) เป็ นของผุพงั
(๑๖) เป็ นของไมยั่ งยืน
(๑๗) เป็ นของไมมี่ อะไรต้านทาน
(๑๘) เป็ นของไมมี่ อะไรป้ องกนั
่ นทีพึง
(๑๙) เป็ นของไมเป็
่
(๒๐) เป็ นของวาง
(๒๑) เป็ นของเปลา่
(๒๒) เป็ นของสู ญ
(๒๓) เป็ นอนัตตา
(๒๔) เป็ นโทษ
(๒๕) เป็ นของมีความแปรปรวนเป็ นธรรมดา
(๒๖) เป็ นของหาสาระมิได้
่
(๒๗) เป็ นมูลแหงความลํ
าบาก
(๒๘) เป็ นดังเพชฌฆาต
(๒๙) เป็ นความเสื อมไป
(๓๐) เป็ นของมีอาสวะ
(๓๑) เป็ นของอันปัจจัยปรุ งแตง่
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หน้า ๔

่
(๓๒) เป็ นเหยือแหงมาร
ิ นธรรมดา
(๓๓) เป็ นของมีความเกดเป็
่ นธรรมดา
(๓๔) เป็ นของมีความแกเป็
(๓๕) เป็ นของมีความป่ วยไข้เป็ นธรรมดา
(๓๖) เป็ นของมีความตายเป็ นธรรมดา
(๓๗) เป็ นของมีความเศร้าโศกเป็ นธรรมดา
(๓๘) เป็ นของมีความรําไรเป็ นธรรมดา
(๓๙) เป็ นของมีความคับแค้นใจเป็ นธรรมดา
(๔๐) เป็ นของมีความเศร้าหมองเป็ นธรรมดา
ํ
เมือเข้าใจในอรรถความหมายของคําวา่ “ทกข์
” [กาหนดรู
้ทุกขสัจจ์ หรื อการเจริ ญวิปัสสนาด้วย นาม
ุ –ทกขตา
ุ
ํ
รู ปปริ จเฉทญาณ–ปุพเพนิวาสานุสติญาณ] ดีแล้ว และควรต้องพิจาณาถึง “สาเหตแห่
้สมุทยั
ุ งทกข์
ุ ” [กาหนดรู
สัจจ์ หรื อการเจริ ญวิปัสสนาด้วย ปั จจยปริ คคหญาณ–จุตูปปาตญาณ–ทิพพจักขุญาณ] ทีมีสมุฏฐานมาจาก
“อวิชชา” คือ ความไมรู่ ้จริ ง ซึงหมายถึง (๑) “อวิชชา ๔–อวิชชา ๘” และ (๒) อวิชชามีลกั ษณะ ๒๕ ประการ
“อวิชชา ๔–อวิชชา ๘” หมายถึง ความไมรู่ ้จริ ง ความหลงอันเป็ นเหตุไมรู่ ้จริ ง นันคือ (๑) ความไมรู่ ้อริ ยสัจจ์
(๒) ความไมรู่ ้ในกาลทัง ๓ และ (๓) ความไมรู่ ้ปฏิจจสมุปบาท ได้แก่
(๑) ไมรู่ ้ทุกข์
ิ ่ กข์
(๒) ไมรู่ ้เหตุเกดแหงทุ
(๓) ไมรู่ ้ความดับทุกข์
(๓) ไมรู่ ้ทางให้ถึงความดับทุกข์
(๕) ไมรู่ ้อดีต
(๖) ไมรู่ ้อนาคต
(๗) ไมรู่ ้ทงั อดีตทังอนาคต
(๘) ไมรู่ ้ปฏิจจสมุปบาท
ํ
ข้อพึงสังเกตในการปฏิบตั ิธรรมนัน (๑) ให้กาหนดรู
้ทุกขสัจจ์ “ทกข์
ุ ” หมายถึง ความทุกข์ สภาพทีทนได้ยาก
่
่ ขาดแกนสารและความเที
่ ความพึงพอใจแท้จริ ง ได้แก่ ชาติ
สภาวะทีบีบคัน ขัดแย้ง บกพรอง
ยงแท้ ไมให้
ั งอันไมเป็
่ นทีรัก การพลัดพรากจากสิ งทีรัก ความปรารถนาไมสมหวั
่
ชรา มรณะ การประจวบกบสิ
ง โดยยอ่
ํ
ิ ่ กข์ สาเหตุ
วา่ “อปาทานขั
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
้สมุทยั สัจจ์ “ทกขสมทั
ุ
ุ ย” หมายถึง เหตุเกดแหงทุ
ุ
ุ ” (๒) ให้กาหนดรู
ให้ทุกข์เกดิ ได้แก่ “ตัณหา ๓” คือ กามตัณหา ภวตัณหา และ วิภวตัณหา นันคือ “อวิชชา–ตัณหา–อปาท
ุ าน”
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หน้า ๕

่ ชชา] ได้แก่
“อวิชชามีลกั ษณะ ๒๕ ประการ” [องค์แหงอวิ
่ งรู ้ด้วยญาณ [ญาณ–ปรี ชาหยังรู ้]
(๑) อัญญาณ —ความไมหยั
่ นด้วยญาณทัสสนะ [ทัสสนะ–ความเห็น]
(๒) อทัสสนะ —ความไมเห็
่ สรู ้ [อภิสมัย–ความตรัสรู ้]
(๓) อนภิสมัย —ความไมตรั
่ สรู ้ตาม [อนุโพธะ–ความตรัสรู ้ตาม]
(๔) อนนุโพธะ —ความไมตรั
่ สรู ้พร้อม [สัมโพธะ–ความตรัสรู ้พร้อม]
(๕) อสัมโพธะ —ความไมตรั
่
(๖) อัปปฏิเวธะ —การไมแทงตลอด
[ปฏิเวธะ–การแทงตลอด]
(๗) อสังคาหณา —ความไมถื่ อเอาให้ถูกต้อง [สังคาหณา–ความถือเอาถูกต้อง]
่ งโดยรอบคอบ [ปริ โยคาหณา–ความหยังโดยรอบคอบ]
(๘) อปริ โยคาหณา —ความไมหยั
(๙) อสมเปกขนา —ความไมพิ่ นิจ [สมเปกขนา–ความพินิจ]
(๑๐) อปั จจเวกขณา —ความไมพิ่ จารณา [ปั จจเวกขณา–ความพิจารณาทบทวน]
่
(๑๑) อัปปั จจักขกรรม —ความไม่รู้ในกรรมของตน [กัมมผลสัทธา–กฎแหงกรรม
]
(๑๒) ทุมมิชฌะ —ความทรามปั ญญา [สัมมาทิฏฐิ –ความเห็นชอบ อธิ ปัญญา–ปั ญญาอันยิง]
่ [วิสารทะ–ฉลาดชํานาญ ปฏิภาณ–ความคิดทันการ]
(๑๓) พาลยะ —ความโงเขลา
(๑๔) อสัมปชัญญะ —ความไมรู่ ้ทวั พร้อม [สัมปชัญญะ–ความรู ้ทวั พร้อม]
(๑๕) โมหะ —ความหลง [ปั ญญา –ความรอบรู ้–ความรู ้ชดั ]
่ เอกัคคตา–จิตตสมาธิ]
(๑๖) ปโมหะ —ความลุ่มหลง [อวิกเขปะ–ความไมฟุ้่ งซาน
่ ่ ]
(๑๗) สัมโมหะ —ความหลงใหล [อสัมโมหสัมปชัญญะ–รู ้ชดั วาไมหลง
่ ้ [วิชชา–ความรู ้แจ้ง อภิญญา–ความรู ้ยงิ ยวด]
(๑๘) อวิชชา —รู ้สิงทีไมควรรู
(๑๙) อวิชโชฆะ —โอฆะคืออวิชชาให้จมลงในวัฏฏะ [วิวฏะ–ความพ้นจากวัฏฏะ]
(๒๐) อวิชชาโยคะ —โยคะคืออวิชชาให้ประกอบไว้ในวัฏฏะ [วิราคะ–ความไมติ่ ดพันเป็ นอิสระ]
่ [นิโรธ–ความดับกเลสและทุ
ิ
(๒๑) อวิชชานุสัย —อนุสยั คืออวิชชาด้วยอํานาจการละยังไมได้
กข์]
(๒๒) อวิชชาปริ ยฏุ ฐาน —การกลุม้ รุ มจิตคืออวิชชา [อุปสมะ–ความสงบ สมถะ–การสงบระงับจิต]
(๒๓) อวิชชาลังคี —กลอนเหล็กหรื อลิมคืออวิชชา [วิสังโยค–ความหมดเครื องผูกรัด]
(๒๔) โทสะ —ความคิดประทุษร้าย [อพยาบาท–ความไมขั่ ดเคืองมีเมตตา]
่
ิ ]
(๒๕) โลภะ —ความอยากได้ [อปจยะ–ความไมพอกพู
นกเลส
่ คือ (๓) ให้กาหนดรู
ํ
ในอันดับตอไป
้นิโรธสัจจ์ “ทกขนิ
ุ โรธ” หมายถึง ความดับทุกข์ ได้แก่ ภาวะทีตัณหาดับ
ํ ดอวิชชา สํารอกตัณหาสิ นแล้ว ไมถู่ กย้อม ไมติ่ ดข้อง หลุดพ้น สงบ ปลอดโปรง่
สิ นไป ภาวะทีเข้าถึงเมือกาจั
ํ
เป็ นอิสระ คือ “นิพพาน” และ (๔) ให้กาหนดรู
้มรรคสัจจ์ “ทกขนิ
ุ โรธคามินีปฏิปทา” หมายถึง ปฏิปทาที
่ กข์ ข้อปฏิบตั ิให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่ “อริยอัฏฐั งคิกมรรค” หรื อเรี ยกอีกอยางหนึ
่
นําไปสู่ ความดับแหงทุ
ง
วา่ “มัชฌิมาปฏิปทา” แปลวา่ “ทางสายกลาง” มรรคมีองค์ 8 นี สรุ ปลงในไตรสิ กขา คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา
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หน้า ๖

่ ่ องงายเหมื
่
ฉะนัน การเป็ นคนดีจึงไมใชเรื
อนกนั เพราะต้องมี (๑) ทักษะการคิ ดซั บซ้ อน (๒) ทักษะลักษณะ
่
การคิด และ (๓) ทักษะกระบวนการคิด ซึงไมธรรมดา
ทีเรี ยกวา่ “กระบวนการคิดขันสงู” ดังนี
ทักษะการคิดขันสงู
• ทักษะการคิดซับซ้ อน
่
ทําความกระจาง
วิเคราะห์
จัดระเบียบ
ปรับโครงสร้าง
หาความเชือพืนฐาน
ทดสอบสมมติฐาน
• ทักษะลักษณะการคิด
่
คิดคลอง
คิดชัดเจน
คิดกว้าง
• ทักษะกระบวนการคิด
คิดวิจารณญาณ
คิดวิจยั

สรุ ปลงความเห็น
สังเคราะห์
สร้างความรู ้
หาแบบแผน
ตังสมมติฐาน
ตังเกณฑ์

ั
ให้คาํ จํากดความ
ประยุกต์ใช้ความรู ้
จัดโครงสร้าง
พยากรณ์
พิสูจน์ความจริ ง
ประเมิน

คิดหลากหลาย
่ เหตุผล
คิดอยางมี
คิดไกล

คิดละเอียด
คิดถูกทาง
คิดลึกซึง

คิดตัดสิ นใจ
คิดริ เริ ม

คิดแกปั้ ญหา
คิดสร้างสรรค์

่ เรี ยกวา่ “จินตามยปัญญา–โยนิโสมนสิ การ” และ “สตมยปั
ทักษะในการพัฒนาความคิดดังกลาวนี
ญญา–ปร
ุ
โตโฆสะ” ซึ งเป็ นปั จจัยพืนฐานทีทําให้เกดิ “สั มมาทิฏฐิ ” ความเห็นหรื อความเข้าใจในสภาวธรรมทังหลาย
่
่ กต้องตามคติทางโลก กอนจะข้
อยางถู
ามไปสู่ การพัฒนาปั ญญาในทางธรรม ทีเรี ยกวา่ “ภาวนามยปัญญา” ที
อาศัย “ญาณ” คือ ปรี ชาสามารถในการหยังรู ้ ทีทําให้เกดิ “ญาณทัสสนะ” คือ การเห็นด้วยการหยังรู ้ดว้ ยญาณ
ทีเรี ยกวา่ “ญาณในวิปัสสนา–ปัญญาวิปัสสนา–วิปัสสนาญาณ” ซึ งหมายถึง “โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖” หมายถึง
ิ ่ บ้ าํ เพ็ญวิปัสสนาโดยลําดับ ตังแต่ต้นจนถึงจุดหมาย คือ “โลกตตรธรรม
ญาณทีเกดแกผู
๙” ได้แก่ “มรรค ๔–
ุ
่ อยต้องประกอบด้ว ย
ผล ๔–นิ พพาน ๑” ซึ งมี ท งั หมด ๑๖ ญาณ อนึ ง “ปั ญญาปถชนสามั
ญ ” นัน อยางน้
ุ ุ
ิ นในแตละบุ
่ คคล
“ทักษะการคิดขันพืนฐาน” ซึ งจะเป็ นประโยชน์ในการดํารงชี วิตประจําวัน ที จะเกดขึ
่ จะพัฒนาขึนมาเป็ นระดับ
่ ั ขึนอยูก่ บกา
ั รฝึ กฝนอบรมทักษะดังกลาวนั
่ น มีมากน้อยแคไหน
่ กอนที
แตกตางกน
“ทักษะการคิดขันสงู” โดยจําแนกออกเป็ น ๒ ด้าน ได้แก่ (๑) “ทักษะการคิ ดที ใช้ ในการสื อสาร” และ (๒)
“ทักษะการคิดทีเป็ นแกน” ดังนี
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ทักษะการคิดขันพืนฐาน
• ทักษะการคิดทีใช้ ในการสื อสาร
่ การเขียน
การฟัง การพูด การอาน
• ทักษะการคิดทีเป็ นแกน
็
สังเกต สํารวจ สํารวจค้นหา ตังคําถาม ระบุ เกบรวบรวมข้
อมูล เปรี ยบเทียบ คัดแยก จัด
กลุ่ม จําแนกประเภท เรี ยงลําดับ แปลความ ตีความ เชือมโยง สรุ ปยอ่ สรุ ปอ้างอิง ให้
เหตุผล นําความรู ้ไปใช้
่ นทางการ
กระบวนการคิดทัง ๒ ระดับนี มีความสําคัญในการพัฒนาปั ญญาทีจัดเป็ นระบบการศึกษาอยางเป็
่ วา่ กระบวนการคิดนี เกดขึ
ิ นใน
่
เชน่ สถาบันการศึกษา องค์กร บริ ษทั หนวยงาน
เป็ นต้น ดังนัน อาจกลาวได้
่ คคลนันจะนํามาพิจารณามากน้อยแคไหน
่
ชีวิตจริ งทุกวัน อยู่ทีวาบุ
ยิงมีขนั ตอนตรวจสอบการประยุกต์ใช้
่ อยางละเอี
่
้
่ น ที
ทักษะตางๆ
ยด ยิงสร้างภาวะความสมบูรณ์ ดา้ นปั ญญาให้กาวหน้
าเจริ ญไพบูลย์มากเทานั
่ อหันมาสนใจในการปฏิบตั ิธรรม ซึ งเป็ น
หมายถึง “โยนิโสมนสิ การทางคติโลก” [จินตามยปั ญญา] แตเมื
กระบวนการฝึ กอบรมการพัฒนาใน ๔ ด้าน ได้แก่ “กาย–ศีล–สมาธิ–ปัญญา” [ภาวนา ๔] ทีมีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ที ผลิ ตบุคคลออกมาเป็ นคนดี ที เรี ยกวา่ “สั ตบรษ
ุ ุ ” นันคือ “ผู้ถึงพร้ อมด้ วยวิ ชชาและจรณะ” ที
่
เรี ยกวา่ “วิชฺชาจรณสมฺปนฺ โน” ทีทางโลกเรี ยกวา่ “ผู้ได้ รับการศึ กษาดีแล้ ว” แตทางโลกยั
งขาดการอบรม
่
ทางด้า น “ศี ล ธรรม–จริ ย ธรรม” หรื อ การมุ่ ง เน้น ให้ ค วามสํา คัญ ด้า น “จรรยาบรรณทางอาชี พ ” เชน
จรรยาบรรณในการประกอบธุ รกจิ หรื อการหาเลียงชี พของสามัญชนทัวไป คําวา่ “คนดี” จึงหาได้ยากใน
สั ง คม เพราะการเพาะปลู ก นิ สั ย ของคนมี ก ารศึ ก ษาได้ม องข้า มความสํา คัญ ของ “ศี ล ธรรม” อัน เป็ น
องค์ประกอบปั จจัยในความสมบูรณ์ของชีวิต ทีสามารถนําไปประยุกต์ต่อยอดในทางธรรมได้ง่ายขึน เพราะ
่ ในทางทีผิดมากมาย คือ “อกศลวิ
มีปัญญาดีพร้อมอยูแ่ ล้ว แตใช้
ุ ตก ๓” หมายถึง ความนึกคิดชัว ได้แก่
่
่
(๑) “กามวิตก” คิดแสไปในทางกาม
หาทางปรนปรื อตน ความนึกคิดในทางแสหาหรื
อพัวพันติด
ข้องในสิ งสนองความอยาก ซึงเป็ นปฏิปักษ์กบั “จาคะ” นันคือ “เนกขัมมวิตก” ความตรึ ก
ปลอดจากกาม ความนึกคิดในทางเสี ยสละ ไมติ่ ดในการปรนปรื อสนองความอยากของตน
่ อ้ ืน ความคิดนึกในทางขัดเคืองชิงชังเพงมอง
่
(๒) “พยาบาทวิตก” ความตริ ตรึ กในทางคิดร้ายตอผู
่
ในแงร้่ าย ไมประกอบด้
วย “เมตตา” นันคือ “อพยาบาทวิตก” ความตรึ กปลอดจากพยาบาท
่
่ าย
ความนึกคิดทีประกอบด้วยเมตตา ไมขั่ ดเคืองหรื อเพงมองในแงร้
่
(๓) “วิหิงสาวิตก” ความตรึ กในทางเบียดเบียนความคิดในทางทําลาย ทําร้าย หรื อกอความ
่
เดือดร้อนแกผู่ อ้ ืน ไมประกอบด้
วย “ปั ญญา” นันคือ “อวิหิงสาวิตก” ความตรึ กปลอดจากการ
เบียดเบียน ความนึกคิดทีประกอบด้วยกรุ ณาไมคิ่ ดร้ายหรื อมุ่งทําลาย
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ั วิ ต
เพราะฉะนัน “ภมิู รู้ –ภมิู ธรรม–ภมิู ปัญญา” อันด้อยคุณภาพของผูม้ ีปัญญาทางโลกนัน สร้างปั ญหาให้กบชี
่
และสังคมในขณะเดียวกนั เพราะยังพัฒนาตนเองไมครบถ้
วนทุกด้าน คือ “มนษย์
ุ แหว่ ง” คือ มีปัญญาทีวิน
่ มตามทีควร หาสวนเติ
่ มเต็มได้ไมครบ
่ จัดอยู่ใน “ชนผ้ ูหลงทิศ” นันคือ มีความสามารถในการ
เข้าไปไมเต็
้
ิ
สร้างความเจริ ญกาวหน้
าเพียงทางด้านเทคโนโลยีทีไหลบา่เอ่อล้นท้วม “ความคิดของผู้บริโภค” ให้เกดความ
่
งมงายหลงใหลใน “ความทะยานยาก” [ตัณหา] ทีจะบริ โภคเทคโนโลยีนนั อยางขาดสติ
คือ “ไม่ จักพอ” จน
ั ง
กลายเป็ น “ทกข์
ุ ” คือ “หลงทางในโลกธรรม” นันเอง เพราะนึ กคิดไมถู่ กทาง ตกอยูใ่ นสภาวะทีผิด อยูก่ บสิ
่ ่ ้ตวั แม้จะคิดกคิ็ ดผิด ทีขัดแย้งเป็ นปฏิปักษ์กบั “มัชฌิมาปฏิปทา” ทีถือมันในข้อประพฤติ
ทีผิดๆ อยางไมรู
ปฏิบตั ิอนั ยิง ปฏิปทาอันประเสริ ฐ ทีเรี ยกวา่ “อริยมรรคมีองค์ ๘–อริยอัฏฐั งคิกมรรค” แม้จะทําความดีก็ทํา
่ งๆ กลางๆ กเลิ
็ ก ทียิงร้ายอยางหนั
่
่
ั “คนทําความ
ได้ไมถึ่ งทีสุ ด ทําได้แคครึ
ก คือ คิดริ ษยาขัดเคืองไมพอใจกบ
่
ดี” หมันไส้อาเจียนเมือเห็นคนทําบุญ กลาวโดยสรุ
ป “แพ้ ทางความชั ว” เพราะ “อวิชชาคือปริ ยุฏฐาน” คือ
่ ญญาทีแท้จริ ง ทางแกไข
้ คือ
ความไมรู่ ้จริ งครอบงํากลุม้ รุ มจิตอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถพบทางเจริ ญแหงปั
่
็ ่ างหนังสื อธรรมะตางๆ
่ หรื อหูยงั ดีอยู่ ฟังธรรมไว้บา้ ง หรื อขายังไม่
ถ้ามีเวลาบ้าง ยังไมตาบอดตาฟาง
กอานบ้
็ นแวะไปดูวดั ข้างบ้านบ้าง วามี
่ พระครู กีองค์ กแล้
็ วกนั เผืออาการทางจิตจะดีขึนบ้าง
หัก กเดิ
่ ่
็ คําวา่ “ปัญญาทีแท้ จริ ง” คือ “ทางแห่ งอริ ยสั จจธรรม” ก็ขออนุ ญาตถือโอกาสเรี ยนเชิ ญให้
แตอยางไรกตาม
ี ั คําวา่ “วิปัสสนาภมิู–ปัญญาภมิู” ซึ งประกอบด้วย (๑) สภาพแห่ งทุกข์ –กําหนดร้ ู ทุก
ทําความเข้าใจเกยวกบ
ขอริ ยสั จจ์ ได้แก่ “ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อิ นทรี ย์ ๒๒” (๒) เหตแห่
ุ งทกข์
ุ –กําหนดรู้ ทุกขสมทัุ ย
อริ ยสั จจ์ ได้แก่ “ปฏิ จจสมุปบาท–ปฏิ จจสมุปปั นนธรรม” [อัทธา ๓–สังเขป ๔–สนธิ ๓–วัฏฏะ ๓–อาการ
๒๐–มูล ๒] และ (๓) การดับทกข์
ุ –อริยสั จจ์ ๔ ได้แก่ อริ ยสัจจ์ ๔ [ทุกข์–สมุทยั –นิ โรธ–มรรค] พร้อมด้วย กิจ
ิ
่
็
ในอริ ยสัจจ์ ๔ [ปริ ญญา–ปหานะ–สัจฉิกิริ ยา–ภาวนา] และ ญาณ ๓ [สัจจญาณ–กจจญาณ
–กตญาณ] อยางไรก
ํ
่ กข์ คือ “ปฏิจจสมปบาท
–ปฏิจจสมปปั
ตาม ขันตอนการกาหนดหมายรู
้ถึงเหตุแหงทุ
ุ
ุ นนธรรม” ดังนี
ปฏิจจสมปบาท
๑๒
ุ
(๑) “อนโลมปฏิ
จจสมุปบาท” [ฝ่ ายสมุทยั วาร]
ุ
ํ
กาหนดรู
้สาเหตุ [สมุทยั สัจจ์–กรรมปัจจัย เมือเกดิ “อวิชชา” ตามลําดับ]:
(๑) “อดีต ๒” = อวิชชา–สังขาร
(๒) “ปัจจบัุ น ๘” = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ตัณหา–อุปาทาน–ภพ
(๓) “อนาคต ๒” = ชาติ–ชรามรณะ
ํ
กาหนดรู
้ผลวิบาก [นิสสันท์–วิปากปัจจัย จึงเกิดทกข์
ุ ]:
“โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ –โทมนัส–อุปายาส” = “อปาทานขั
ุ
ุ ”
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(๒) “ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
” [ฝ่ ายนิโรธวาร]
ุ
ํ
กาหนดดั
บสาเหตุ [นิโรธสัจจ์–กรรมปั จจัย เมือสํารอกดับ “อวิชชา” ตามลําดับ]:
(๑) “อดีต ๒” = อวิชชา–สังขาร
(๒) “ปัจจบัุ น ๘” = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ตัณหา–อุปาทาน–ภพ
(๓) “อนาคต ๒” = ชาติ–ชรามรณะ
ํ
กาหนดรู
้ผลวิบาก [นิสสันท์–วิปากปัจจัย จึงดับทกข์
ุ ]:
“โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ –โทมนัส–อุปายาส” = “อปาทานขั
ุ
ุ ”
ปฏิจจสมปปั
ุ นนธรรม ๖ [องค์ประกอบภายในภวจักรหรื อสังสารจักร]
(๑) “อัทธา ๓” คือ กาล ๓ ได้แก่
๑) อดีต = อวิชชา–สังขาร
๒) ปั จจุบัน = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ตัณหา–อุปาทาน–ภพ
๓) อนาคต = ชาติ–ชรามรณะ {โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
ุ –โทมนัส–อุปายาส}
(๒) “สั งเขป ๔–สั งคหะ ๔” คือ ช่ วง หมวด หรื อ กลุ่ม ๔ ได้แก่
๑) อดีตเหตุ = อวิชชา–สังขาร
๒) ปั จจุบันผล = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา
๓) ปั จจุบันเหตุ = ตัณหา–อุปาทาน–ภพ
๔) อนาคตผล = ชาติ–ชรามรณะ {โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
ุ –โทมนัส–อุปายาส}
(๓) “สนธิ ๓” คือ ขัวต่ อ ระหว่ างสังเขปหรื อช่ วงทัง ๔ ได้แก่
่ อดีตเหตุ กบั ปั จจุบันผล
๑) ระหวาง
่ ปั จจุบันผล กบั ปั จจุบันเหตุ
๒) ระหวาง
่ ปั จจุบันเหตุ กบั อนาคตผล
๓) ระหวาง
(๔) “วัฏฏะ ๓” คือ องค์ ประกอบทีหมุนเวียนต่ อเนืองกันของภวจักร หรื อ สังสารจักร ได้แก่
๑) “กิเลสวัฏฏ์ ” = วงจรกิเลส ประกอบด้วย อวิชชา–ตัณหา–อปาทาน
ุ
๒) “กรรมวัฏฏ์ ” = วงจรกรรม ประกอบด้วย สังขาร–กรรมภพ
๓) “วิปากวัฏฏ์ ” = วงจรวิบาก ประกอบด้วย วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา ซึง
แสดงออกในรู ปปรากฏทีเรี ยกวา่ “อุปปั ตติภพ–ภพ” ชาติ–ชรามรณะ {โสกะ–ปริ เทวะ–
ทกข์
ุ –โทมนัส–อุปายาส}
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(๕) “อาการ ๒๐” คือ องค์ ประกอบแต่ ละอย่ าง อันเป็ นดุจกําของล้ อ จําแนกตามส่ วนเหตุ และส่ วนผล
ได้แก่
๑) อดีตเหตุ ๕ = อวิชชา–สังขาร–ตัณหา–อุปาทาน–ภพ
๒) ปั จจุบันผล ๕ = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา
๓) ปั จจุบันเหตุ ๕ = อวิชชา–สังขาร–ตัณหา–อุปาทาน–ภพ
๔) อนาคตผล ๕ = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ– ผัสสะ–เวทนา
(๖) “มลู ๒” คือ กิเลสทีเป็ นตัวมูลเหตุ ซึ งกําหนดเป็ นจุดเริ มต้ นในวงจรแต่ ละช่ วง ได้แก่
่ ต สงผลถึ
่
่ จจุบนั
๑) “อวิชชา” เป็ นจุดเริ มต้นในชวงอดี
ง เวทนา ในชวงปั
่ จจุบนั สงผลถึ
่
่
๒) “ตัณหา” เป็ นจุดเริ มต้นในชวงปั
ง ชรา–มรณะ ในชวงอนาคต
่
ิ
่ กซึงขึนใจและจําได้
หมายเหตุ:– อานทบทวนหลายๆ
รอบ จนเกดความเข้
าใจอยางลึ
ิ ญญาญาณในการกาหนดหมายรู
ํ
ี ั “สมทัุ ยสั จจ์ –ทกขสมทั
ฉะนัน การเกดปั
้เกยวกบ
ุ
ุ ยอริ ยสั จจ์ ” [สาเหตุแหง่
่
ทุกข์ คือ “อวิชชา–ตัณหา–อปาทาน
” ในหลักปฏิจจสมุปบาท] นัน ประกอบด้วยปั ญญาคมชัดตอไปนี
ุ
ิ นตามขันตอนการเจริ ญ
(๑) “ปั จจยปริ คคหญาณ–กังขาวิตรณญาณ–ธัมมัฏฺ ฐิ ติญาณ” ญาณทีเกดขึ
ํ
โสฬสญาณหรื อญาณ ๑๖ ในข้อ ๒ หมายถึง ญาณกาหนด
รู ้ ปัจจัยแหง่นามรู ป ที เป็ นไปตาม
หลักปฏิจจสมุปบาท และ ปฏิจจสมุปปั นนธรรม [อัทธา ๓–สังเขป ๔–สนธิ ๓–วัฏฏะ ๓–อาการ
๒๐–มูล ๒] คือ ธรรมเครื ององค์ประกอบในภวจักรหรื อสังสารจักร รวมทัง “กฎแห่ งกรรม”
ิ นในการเจริ ญอริ ยสัจจ์ ๔ ในข้อ ๒ หมายถึง ปั ญญาเห็ นเหตุ
(๒) “ทกขสมทยญาณ
” ญาณทีเกดขึ
ุ
ุ
่ กข์ สวน
่ “สมทยญาณ
่ นสิ งทีควรละ นันคือ “ปหานะ”
แหงทุ
” หมายถึง ปัญญาในอรรถวาเป็
ุ
ิ นในการเจริ ญฌานสมาบัติจนสามารถปฏิเวธ
(๓) “จตปปาตญาณ
–ทิพพจักขญาณ
ุ ู
ุ ” ญาณทีเกดขึ
เข้าถึง “วิชชา ๓” [ความรู ้แจ้ง–ความรู ้วิเศษ] ในข้อ ๒ ได้ หมายถึง ญาณพิเศษของพระพุทธเจ้า
่
่ ไ้ ด้อภิญญา [ความรู ้ยิงยวด] ทังหลาย ทําให้สามารถเล็งเห็นหมู่สัตว์ทีเป็ นไปตางๆ
และทานผู
ั
กนเพราะอํ
านาจกรรม นันคือ “การระลึกชาติได้ ”
เมือผูป้ ฏิบตั ิธรรมสามารถพัฒนาตนเองให้ถึง (๑) “มัชฌิมาปฏิปทา–อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ทีเรี ยกวา่ “มัคค
่ าถึง “ความเป็ นอริ ยบคคล
สมังคี” (๒) “ภาวนา ๔–ภาวิต ๔” ทีเรี ยกวา่ “ภาวิตัตต์ ” นัน บุคคลนันยอมเข้
ุ ”
่
หรื อ “อรหันต์ –พระอรหัตตขีณาสพแห่ งจตสัุ จจพทธะ
ทธเจ้าทีสมบูรณ์ หรื อผู ้
ุ ” ผูเ้ ป็ นอริ ยสาวกแหงพระพุ
่ ่
็ ในฐานะทีเป็ นฝ่ ายฆราวาส อุบาสก
อิมเอิบในอริ ยมรรคอริ ยธรรมในพระธรรมวินัยนี แตอยางไรกตาม
อุบาสิ กา นัน การเข้าถึงพร้อมด้วย ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมทีทําให้เป็ นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี หรื อ
็ ่ ่ องยากอีกตอไป
่ ทีเรี ยกวา่ “สั ปปริุ ธรรม ๗” และ “สั ทธรรม ๗” ดังนี
ธรรมของผูด้ ี นัน กไมใชเรื
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“สั ปปริุ ธรรม ๗” หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมทีทําให้ เป็ นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผู้ดี [คํา
วา่ “สัตบุรุษ” คือ ผูม้ ีสปั ปุริธรรมและสัทธรรม ๗] ได้แก่
(๑) “ธัมมัญ ุตา” ความรู ้จกั ธรรม รู ้หลัก หรื อ รู ้จกั เหตุ คือ รู ้หลักความจริ ง รู ้หลักการ รู ้
่
่ ผล และรู ้หลักการทีจะทําให้เกดผล
ิ เชน่
หลักเกณฑ์ รู ้กฎแหงธรรมดา
รู ้กฎเกณฑ์แหงเหตุ
่ กธรรมข้อนันๆ คืออะไร มีอะไรบ้าง พระมหากษัตริ ยท์ รงทราบวาหลั
่ กการ
ภิกษุรู้วาหลั
่ มีอะไรบ้าง รู ้วาจะต้
่ องกระทําเหตุอนั นีๆ หรื อกระทํา
ปกครองตามราชประเพณี เป็ นอยางไร
ิ
ตามหลักการข้อนีๆ จึงจะให้เกดผลที
ต้องการหรื อบรรลุจุดหมายอันนันๆ เป็ นต้น
(๒) “อัตถัญ ุตา” ความรู ้จกั อรรถ รู ้ความมุ่งหมาย หรื อ รู ้จกั ผล คือ รู ้ความหมาย รู ้ความมุ่งหมาย
ิ นสื บเนืองจากการกระทํา หรื อความเป็ นไปตามหลัก
รู ้ประโยชน์ทีประสงค์ รู ้จกั ผลทีจะเกดขึ
่ กธรรมหรื อภาษิตข้อนันๆ มีความหมายวาอยางไร
่ ่ หลักนันๆ มีความมุ่งหมาย
เชน่ รู ้วาหลั
่ กาหนดไว้
ํ
อยางไร
หรื อพึงปฏิบตั ิเพือประสงค์ประโยชน์อะไร การทีตนกระทําอยูม่ ีความมุ่ง
่ เมือทําไปแล้วจะบังเกดผลอะไรบ้
ิ
หมายอยางไร
าง ดังนี เป็ นต้น
่
ํ ง ความรู ้
(๓) “อัตตัญ ุตา” ความรู ้จกั ตน คือ รู ้วา่ เรานัน วาโดยฐานะ
ภาวะ เพศ กาลั
่ อยางไร
่ แล้วประพฤติให้
ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็ นต้น บัดนี เทาไร
้
่
เหมาะสม และรู ้ทีจะแกไขปรั
บปรุ งตอไป
(๔) “มัตตัญ ุตา” ความรู ้จกั ประมาณ คือ ความพอดี เชน่ ภิกษุรู้จกั ประมาณในการรับและ
บริ โภคปั จจัยสี คฤหัสถ์รู้จกั ประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ พระมหากษัตริ ยร์ ู ้จกั ประมาณ
็
ในการลงทัณฑอาชญาและในการเกบภาษี
เป็ นต้น
(๕) “กาลัญ ุตา” ความรู ้จกั กาล คือ รู ้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาทีควรหรื อจะต้องใช้
่ เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็ นเวลา ให้
ในการประกอบกจิ ทําหน้าทีการงาน หรื อปฏิบตั ิการตางๆ
ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา เป็ นต้น
(๖) “ปริสัญ ุตา” ความรู ้จกั บริ ษทั คือ รู ้จกั ชุมชน และรู ้จกั ทีประชุม รู ้กิริ ยาทีจะประพฤติต่อ
่ จะต้องพูดอยางนี
่ ชุมชนนีควร
ชุมชนนันๆ วา่ ชุมชนนีเมือเข้าไปหา จะต้องทํากริิ ยาอยางนี
่ เป็ นต้น
สงเคราะห์อยางนี
่ ่ คคลวา่ โดย
(๗) “ปคคลั
ญ ุตา” ความรู ้จกั บุคคล คือ ความแตกตางแหงบุ
ุ ญ ุตา–ปคคลปโรปรั
ุ
่
่ และรู ้ทีจะปฏิบตั ิ
อัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็ นต้น ใครๆ ยิงหรื อหยอนอยางไร
่ คคลนันๆ ด้วยดี วาควรจะคบหรื
่
่ และแนะนําสังสอนอยางไร
่
ตอบุ
อไม่ จะใช้ จะตําหนิ ยกยอง
เป็ นต้น
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“สั ปปริุ ธรรม ๘” หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมทีทําให้ เป็ นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ได้แก่
(๑) “สทฺธมฺมสมนฺนาคโต” ซึงประกอบด้วย สัทธรรม ๗ ประการ [สัปปุริสธรรม ๗–สัทธรรม ๗]
ดังนี
ก. มีศรั ทธา –“สั ทธา” ความเชือ ความเชือถือ ในทางธรรม หมายถึง เชือสิ งทีควรเชือ
ความเชือทีประกอบด้วยเหตุผล ความเชือมันในสิ งทีดีงาม ความเลือมใสซาบซึงชืน
่
ใจสนิทใจเชือมันมีใจโน้มน้อมมุ่งแลนไปตามไปรั
บคุณความดีในบุคคลหรื อสิ ง
นันๆ ความมันใจในความจริ ง ความดีสิงดีงาม และในการทําความดี ไมลู่ ่ไหลตืนตูม
ไปตามลักษณะอาการภายนอก
่ คือละอายตอความชั
่
ข. มีหิริ –“หิริ” ความละอายแกใจ
ว
่ จริ ต ความเกรงกลัว
ค. มีโอตตัปปะ –“โอตตัปปะ” ความกลัวบาป ความเกรงกลัวตอทุ
่
ความชัวเหมือนกลัวอสรพิษ ไมอยากเข้
าใกล้พยายามหลีกให้ห่างไกล
ง. เป็ นพหู สูต –“พาหสัุ จจะ” ความเป็ นผูไ้ ด้ยนิ ได้ฟังมาก ความเป็ นผูไ้ ด้เรี ยนรู ้มาก หรื อ
คงแกเรี่ ยนมีองค์ ๕ คือ (๑) พหุสฺสุตา ได้ยนิ ได้ฟังมาก (๒) ธตา ทรงจําไว้ได้ (๓) วจ
่
สา ปริ จิตา คลองปาก
(๔) มนสานุเปกฺขิตา เจนใจ (๕) ทิฏฺ ฐิยา สุ ปฏิวิทฺธา ขบได้ดว้ ย
ทฤษฎี
จ. มีความเพียรอันปรารภแล้ ว –“วิริยารัมภะ” ปรารภความเพียร คือ ลงมือทําความเพียร
่ มแข็งเด็ดเดียว ระดมความเพียร
อยางเข้
่
ั ิ หรื อกุมจิต
ฉ. มีสติมนคง
ั –“สติ” ความระลึกได้ นึกได้ ความไมเผลอ
การคุมใจไว้กบกจ
ั งทีเกยวข้
ี อง จําการทีทําและคําทีพูดแล้ว แม้นานได้
ไว้กบสิ
ช. มีปัญญา –“ปัญญา” ความรู ้ทวั ปรี ชาหยังรู ้เหตุผล ความรู ้เข้าใจชัดเจน ความรู ้เข้าใจ
่
หยังแยกได้ในเหตุผล ดีชวั คุณโทษ ประโยชน์มิใชประโยชน์
เป็ นต้น และรู ้ทีจะ
่ นปัญหา ความรอบรู ้ในกอง
จัดแจง จัดสรร จัดการ ดําเนินการ ทําให้ลุผล ลวงพ้
สังขารมองเห็นตามเป็ นจริ ง
่ ป้ ระกอบด้วยสัทธรรม ๗
(๒) “สปฺปุริสภตฺต”ี ภักดีสตั บุรษ คือ คบหาสมณพราหมณ์ ทานผู
ประการข้างต้น เป็ นมิตรสหาย
่ ตบุรุษ คือ จะคิดสิ งใด กไมคิ
็ ่ ดเพือเบียดเบียนตนและผูอ้ ืน
(๓) “สปฺปุริสจินฺต”ี คิดอยางสั
่ ตบุรุษ คือ จะปรึ กษาการใด กไมปรึ
็ ่ กษาเพือเบียดเบียนตนและ
(๔) “สปฺปุริสมนฺต”ี ปรึ กษาอยางสั
ผูอ้ ืน
่ ตบุรุษ คือ พูดแตคํ่ าทีถูกต้องตามวจีสุจริ ต ๔
(๕) “สปฺปุริสวาโจ” พูดอยางสั
่ ตบุรุษ คือ ทําการทีถูกต้องตามกายสุ จริ ต ๓
(๖) “สปฺปุริสกมฺมนฺโต” ทําอยางสั
่ ตบุรุษ คือ มีสมั มาทิฏฐิ เชนวา
่ ่ ทําดีได้ดี ทําชัวได้ชวั เป็ น
(๗) “สปฺปุริสทิฏฺ ฐี” มีความเห็นอยางสั
ต้น
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่ ตบุรุษ คือ ให้ตามหลักสัปปุริสทาน เชนให้
่ โดยเอือเฟื อทัง
(๘) “สปฺปุริสทานํ เทติ” ให้ทานอยางสั
่
แกของที
ตัวให้ ทังแกผู่ ร้ ับทาน ให้ของบริ สุทธิ ให้โดยเข้าใจถึงผลทีจะมีตามมา เป็ นต้น
“สั ปปริุ สทาน ๘” หมายถึง ทานของสัตบุรุษ การให้ อย่ างสัตบุรุษ ได้แก่
(๑) “สจึุ เทติ” ให้ของสะอาด
(๒) “ปณีตํ เทติ” ให้ของประณี ต
(๓) “กาเลน เทติ” ให้ของเหมาะกาล ให้ถูกเวลา
่ ซึงเขาจะใช้ได้
(๔) “กปฺปิยํ เทติ” ให้ของสมควร ให้ของทีควรแกเขา
ิ
ิ
(๕) “วิเจยฺย เทติ” พิจารณาเลือกให้ ให้ดว้ ยวิจารณญาณ เลือกของ เลือกคนทีจะให้ ให้เกดผลเกด
ประโยชน์มาก
(๖) “อภิณฺหํ เทติ” ให้เนืองนิตย์ ให้ประจํา หรื อสมําเสมอ
่
(๗) “ททํ จิตฺตํ ปสาเทติ” เมือให้ ทําจิตผองใส
(๘) “ทตฺวา อตฺตมโน โหติ” ให้แล้ว เบิกบานใจ
่
็ ให้พิจารณาถึงหลักธรรม “สั มปทาคณ
อยางไรกตาม
ุ ” ประกอบในการบริ จาคทาน ดังนี
่ ประกอบตางๆ
่ ซึงทํา
“สั มปทา ๔–สั มปทาคณ
ุ ๔” หมายถึง ความถึงพร้อม ความพรังพร้อมสมบูรณ์แหงองค์
ให้ทานทีบริ จาคแล้ว เป็ นทานอันยอดเยียม มีผลมาก อาจเห็นผลทันตา ได้แก่
(๑) “วัตถสัุ มปทา” ถึงพร้อมด้วยวัตถุ คือบุคคลผูเ้ ป็ นทีตังรองรับทาน เชน่ ทักขิไณยบุคคลเป็ น
พระอรหันต์ หรื อพระอนาคามี ผูเ้ ข้านิโรธสมาบัติได้
(๒) “ปัจจัยสั มปทา” ถึงพร้อมด้วยปัจจัย คือ สิ งทีจะให้เป็ นของบริ สุทธิ ได้มาโดยชอบธรรม
่
(๓) “เจตนาสั มปทา” ถึงพร้อมด้วยเจตนา คือ มีเจตนาในการให้สมบูรณ์ครบ ๓ กาล ทังกอนให้
ขณะให้ และหลังให้ จิตโสมนัส ประกอบด้วยปั ญญา
่ เศษ คือ ปฏิคาหกมีคุณสมบัติพิเศษ เชน่
(๔) “คณาติ
ุ เรกสั มปทา” ถึงพร้อมด้วยคุณสวนพิ
ทักขิไณยบุคคลนัน ออกจากนิโรธสมาบัติใหมๆ่
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ประการสุ ดท้ายนี คําวา่ “สั ตบรษ
ุ ุ ” จะต้องเป็ นบุคคลทีประพฤติปฏิบตั ิดีพร้อมด้วยความรู ้ ทีเรี ยกวา่ “วิชฺชา
จรณสมฺปนฺโน” คือ “ถึงพร้ อมด้ วยวิ ชชาและจรณะ” นันคือ “มีความรู้ ประเสริ ฐความประพฤติ ประเสริ ฐ”
่ ่ อยางใดอยางหนึ
่
่
่ ยวเทานั
่ น พระพุทธเจ้าทรงตรัสวา่ “วิชชา” ต้องประกอบด้วย “วิชชา
ไมใชมี
งเพียงอยางเดี
๓–วิ ชชา ๘–อภิ ญญา ๖” สําหรั บ “อภิ ญญา ๖” ทรงประมวลรวมด้วย “วิ ปัสสนาญาณ” และ “มโนมยิทธิ ”
่ าวา่ “จรณะ” นัน ต้องประกอบด้วย “จรณะ ๑๕” อันเป็ นปฏิปทาเครื องบรรลุวิชชานัน ได้แก่
สวนคํ
(๑) “สี ลสั มปทา ๑” หมายถึง ความถึงพร้อมด้วยศีล คือ ถ้าเป็ นคฤหัสถ์ กรั็ กษากายวาจาให้
เรี ยบร้อยประพฤติอยูใ่ นคลองธรรม ถ้าเป็ นภิกษุกสํ็ ารวมในพระปาฏิโมกข์ มีมารยาทดีงาม
เป็ นต้น
(๒) “อปัณณกปฏิปทา ๓” หมายถึง ข้อปฏิบตั ิทีไมผิ่ ด ทางดําเนินทีไมผิ่ ด ได้แก่ (๑) “อินทรี ย
่ กิเลสครอบงําใจในเวลารับรู ้อารมณ์ทางอินทรี ยท์ งั ๖
สังวร” การสํารวมอินทรี ย ์ ระวังไมให้
ิ อหลอเลี
่ ยงรางกาย
่
(๒) “โภชเนมัตตัญ ตุ า” ความเป็ นผูร้ ู ้จกั ประมาณในการบริ โภค คือ กนเพื
่ อสนุกสนานมัวเมา (๓) “ชาคริ ยานุโยค” การหมันประกอบ
ให้ชีวติ เป็ นอยูไ่ ด้ผาสุ ก มิใชเพื
่ ตืนตัวอยูเ่ ป็ นนิตย์ ชําระจิตไมให้
่ นแกนอน
่ มีนิวรณ์
ความเพียรความตืน ไมเห็
(๓) “สั ทธรรม ๗” หมายถึง ธรรมทีดี ธรรมทีแท้ ธรรมของคนดี ธรรมของสัตบุรุษมี “สัทธรรม
่ ยน ได้แก่ พุทธพจน์ (๒) “ปฏิบัติ
๓” คือ (๑) “ปริ ยตั ิสัทธรรม” สัทธรรมคือสิ งทีพึงเลาเรี
่
สัทธรรม” สัทธรรมคือสิ งพึงปฏิบตั ิ ได้แกไตรสิ
กขา (๓) “ปฏิเวธสัทธรรม” สัทธรรมคือผลที
่ “สั ทธรรม ๗” ได้แก่ (๑) ศรั ทธา (๒) หิ ริ (๓)
พึงบรรลุ ได้แก่ มรรค ผล และ นิพพาน สวน
โอตตัปปะ (๔) พาหุ สัจจะ (๕) วิริยารั มภะ (๖) สติ (๗) ปั ญญา
่
่ ่ น “อัปปนาสมาธิ ” ภาวะจิตสงบประณี ต
(๔) “ฌาน ๔” หมายถึง การเพงอารมณ์
จนใจแนวแนเป็
ั ] เป็ นองค์ธรรมหลักตามแตละลํ
่ าดับขัน ได้แก่ (๑) “ปฐมฌาน” มีองค์
ซึงมี “สมาธิ ” [เอกคคตา
๕ “วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกัคคตา” (๒) “ทุติยฌาน” มีองค์ ๓ “ปี ติ–สุ ข–เอกัคคตา” (๓) “ตติย
ฌาน” มีองค์ ๒ “สุ ข–เอกัคคตา” (๔) “จตุตถฌาน” มีองค์ ๒ “อุเบกขา–เอกัคคตา”
่ ่ องงาย
่ เพราะดีอยางเดี
่ ยวไมพอ
่ ต้องมีศกั ยภาพทีจะบรรลุ
เพราะฉะนัน การจะเป็ นคนดีทีดีจริ งๆ นัน ไมใชเรื
ความสําเร็ จทังทางโลกและทางธรรม ซึงหมายถึง “ปัญญา” [วิชชา] และ “ความประพฤติ” [จรณะ] นันคือ
“อัตตสั มปทา” ความถึงพร้อมอันมีตนได้พฒั นาแล้ว ทีประกอบด้วยข้อปฏิบตั ิดว้ ย (๑) “อริยมรรคมีองค์ ๘”
ทีเรี ยกวา่ “มัคคสมังคี” ผูถ้ ึงพร้อมด้วยองค์มรรคทัง ๘ ประการ กบั (๒) “ภาวนา ๔–ภาวิต ๔” ทีเรี ยกวา่ “ภา
่ คือ คุณสมบัติ
วิตัตต์ ” ผูถ้ ึงพร้อมด้วยการพัฒนาตนและจิตวิญญาณ ได้แก่ กาย ศีล สมาธิ ปั ญญา สิ งเหลานี
่ คคลในพระพุทธศาสนาอยางแท้
่ จริ งอันสู งสุ ด คือ “พระอรหันต์ ” ทีมีชือวา่ “อดมบรษ
แหงบุ
ุ ุ ุ ” ด้วยประการ
ฉะนี.
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