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ความสํ าคัญของบทความ
่
่ ํ งกาวสู
้ ่ สังคมทีมีบริ บทสิ งแวดล้อมทีซับซ้อนยิงขึน เพราะมี
การดําเนิ นชี วิตในปั จจุบนั ทีคนสวนใหญกาลั
ิ มีคนเป็ นองค์ประกอบสําคัญ คือ สังคมกาลั
ํ งเผชิญปั ญหาพลเมืองล้นโลก ที
ปั จจัยทางสังคมและเศรษฐกจที
่
่ วิตตางแยงชิ
่ ่ งทรั พยากรเพือความอยู่ดีกิ นดี ของตน ซึ งจะกาวไปสู
้
่ “ทจริ
แตละคนแตละชี
ุ ต ๓” หมายถึง
ความประพฤติชวั ประพฤติไมดี่ ได้แก่ (๑) “กายทจริ
ุ ต” คือ ความประพฤติชวั ด้วยกาย ได้แก่ “ปาณาติบาต–
อทิ นนาทาน–และ–กาเมสุ มิจฉาจาร” (๒) “วจีทุจริ ต” คือ ความประพฤติชวั ด้วยวาจา ได้แก่ “มุสาวาท–ปิ
สุ ณ าวาจา–ผรุ ส วาจา–และ–สั มผัปปลาปะ” และ (๓) “มโนทจริ
ุ ต ” คื อ ความประพฤติ ชัว ด้ว ยใจ ได้แ ก่
่ ่การมองโลกในแงร้่ ายเกนไป
ิ คือ สังคมมนุษย์กาลั
ํ งกาวไปสู
้
่
“อภิชฌา–พยาบาท–และ–มิจฉาทิ ฏฐิ ” ถ้าไมใช
“ยคมิ
ุ คสั ญญี” หมายถึง “เมือเห็นหน้ ากัน ก็ฆ่ากันเหมือนอย่ างเนือถึก” ซึ งประกอบด้วย (๑) มนุษย์ไมรั่ กษา
่
ํ ดในฐานะอันไมชอบธรรม
่
ศีล มี “มิจฉาทิฏฐิ” แพรหลายประกอบด้
วย “อธรรมราคะ” คือ ความกาหนั
“วิ
่ อก “มิจฉาธรรม” คือ ความกาหนั
ํ ดยินดีดว้ ยอํานาจของความพอใจผิดธรรมดา
สมโลภะ” คือ ความโลภไมเลื
(๒) อายุขยั เสื อมถอย คือ อายุสันลงและวรรณะเสื อมด้วย (๓) “กศลกรรมบถ
๑๐” เริ มอันตรธานไป [ทุจริ ต
ุ
่
่
าเกรงญาติพีน้องและคนอืน มีแตความอาฆาต
ความพยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะ
๓] คือ มีจิตไมเคารพยํ
่ ่
ั
ั ด้วยเหตุนี การปฏิบตั ิธรรมกลํ็ าบากทีจะทําได้สะดวกปลอดภัยจาก “อโคจร”
ฆาอยางแรงกล้
าในกนและกน
่ าให้จิตฟุ้ งซานหด
่
ทังบุคคลและสถานที การหวนคิดถึงเรื องอดีตและการหวนคิดถึงเรื องในอนาคตนัน ยอมทํ
่ นสมาธิ ในกจการงานและการปฏิ
ิ
หู่ ไมเป็
บตั ิธรรม ฉะนัน (๑) การมีจิตสมาธิ ทีตังมัน “สั มมาสมาธิ” (๒)
สติ สัมปชั ญญะแก่ กล้ า “สั มมาสติ” (๓) ความเลือมใสศรั ทธาในพระรั ตนตรั ย “อธิโมกข์ ” (๔) ความวิ ริยะ
ปรารภประกอบความเพียร “สั มมาวายามะ” และ (๕) ความกล้ าหาญแกล้ วกล้ าด้ วยปั ญญา “เวสารัชชะ” คือ
่
่ ยอมทํ
่ าให้แกรง่
ไม่ครันคร้ามทีคนอืนจะทักท้วงด้วย “ปรั ปวาท” [ปะ-รับ-ปะ-วาด] ด้วยปั จจัยดังกลาวเหลานี
่ กวิธี
กล้าทีจะสื บค้นแสวงหาใน “สั จจธรรม–ปรมัตถสั จจะ” คือ การปฏิบตั ิ ธรรมในปั จจุบนั ธรรมอยางถู
่ จริ ง ทีสามารถพิสูจน์ได้อยา่ งไมจํ่ ากดั
“พระสั ทธรรมไม่ อันตรธานหายไปอย่ ูแล้ ว” เป็ นกฎธรรมชาติอยางแท้
ั
่ กเพี
็ ยงเป็ นแคคํ่ าพูดเทานั
่ น ไมเป็
่ น
เวลา คําแนะนําของกลยาณมิ
ตรผูเ้ ป็ นสัตบุรุษ จะแนะนําชีแนะดีแคไหน
่ อ ปฏิ บ ัติ จ ริ ง ที ประกอบด้ว ยเหตุ ผ ลที พิ จ ารณาได้ใ น “โยนิ โ สมนสิ ก าร” ด้ว ยหลัก ธรรม
จริ ง ถ้า ไมลงมื
ิ
“ปฏิจจสมปบาท
๑๒” และ “ปั จจัย ๒๔” ที เกดในวิ
ปัสสนาภูมิ คือ “ปั จจยปริ คคหญาณ” ทังหมดนี ให้
ุ
ิ นในขณะนันๆ เป็ นการเห็นแจ้ง
พิจารณาสภาวธรรมทังหลายทีเป็ น “ปัจจบัุ นธรรม” ซึ งเป็ นความจริ งทีเกดขึ
่
ใน “ความจริ งแห่ งนามรปโดยไตรลั
กษณ์ ” ซึงเป็ นข้อแหงความหลุ
ดพ้น.
ู
บทความที ๓ ประจําปี ๒๕๕๘ – การมนสิ การในปั จจุปปั นนังสญาณ– นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๑

บทความที ๓ ประจําปี ๒๕๕๘ – การมนสิ การในปัจจุปปันนังสญาณ
ในความเป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์นัน มักมีอาการของ “จิตประหวัด” [หวนคิดเพราะผูกใจอยู่
่
คะนึ งหา ใครครวญหา
นึ กตรอง คิดคํานึ ง ครุ่ นคิด คิดทบทวน ความรําพึง การรําลึก นึ กถึง = อาวัชนาการ]
ิ
ั ฏฏะ คือ “ไตรวัฏฏ์ ” หมายถึง
ซึ งประกอบด้วยจิ ตใจทียังถูกครอบงําด้วยกเลสตั
ณหา ทําให้ผูกติดอยู่กบวั
่ กนไป
ั ทําให้มีการเวียนวายตายเกด
่
ิ หรื อวงจรแหงทุ
่ กข์ ได้แก่ กิ เลส กรรม และ
หมุนเวียนสื บทอดตอๆ
วิบาก เรี ยกเต็มวา่ (๑) “กิเลสวัฏฏ์ ” ประกอบด้วย “อวิชชา–ตัณหา–อุปาทาน” (๒) “กรรมวัฏฏ์ ” ประกอบด้วย
“สั งขาร–ภพ” (๓) “วิปากวัฏฏ์ ” ประกอบด้วย “วิ ญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ชาติ –ชรา
่ ฏฏะ] โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปายาส” หรื ออีกนัยหนึ ง
มรณะ–[พร้อมด้วยอกุศลวิบากแหงวั
่
่
็ รับ “วิบาก”
หมายถึง “กิเลสเป็ นเหตให้
–กฎแหงกรรมของสั
ตว์] เมือทํากรรม กได้
ุ ทํากรรม” [กฎแหงกรรม
ิ ิ สแล้วทํากรรมหมุนเวียนตอไปอี
่
ิ ิ
ก เชน่ เกดกเลสอยากได้
ของ
คือ ผลของกรรมนัน อันเป็ นปั จจัยให้เกดกเล
เขา จึงทํา “อกศล
ุ กรรม” ด้วยการไปลักของเขามา ประสบ “วิบาก–นิสสั นท์ ” [นิสสั นทะ–สภาวะทีหลังไหล
ิ
่
ออก สิ งทีเกดตามมา
สิ งทีออกมาเป็ นผล ผลสื บเนือง หรื อผลตอตาม
] หมายถึง ได้รับของนันมาเสพเสวย
่ นาปรารถนา
่
” [อิ ฏฐารมณ์ –สวนที
] ทําให้มีกิ เลสเหิ มใจอยากได้รุนแรงและมากยิงขึน
เกดิ “สขเวทนา
ุ
[ฉั นทราคะ–ความหลงพอใจติดใคร่ ทีเรี ยกวา่ “พลวราคะ–สิ เนหะ”] จึงยิงทํากรรมมากขึน หรื อในทางตรง
่ ไมนาปรารถนา
่ ่
ข้าม เมือถูกขัดขวาง ได้รับ “ทกขเวทนา
” [อนิ ฏฐารมณ์ –สวนที
] เป็ น “วิบาก” ทําให้เกดิ
ุ
ิ อ โทสะแค้นเคือง แล้วพยายามทํา “อกศล
กเลสคื
ุ กรรม” เพิมขึนด้วยขาดสติสัมปชัญญะ ความไมสํ่ ารวม
ระวังใน “อินทรียสั งวร” [ปมาทะ–ความประมาท] คือ ประทุษร้ายเบียดเบียนเขา [พยาบาท–วิหิงสา] เป็ นต้น
่ วงจรจะหมุนเวียนตอไปไมมี
่
่ ทีสิ นสุ ด เป็ นอาการหมุนวน หรื อวงกลมอันหมุนวน
เมือเป็ นอยูเ่ ป็ นไปอยางนี
ทีเรี ยกวา่ “ภวจักร–สั งสารจักร” หรื อ “สั งสารวัฏ–ไตรวัฏ–ไตรวัฏฏ์ ” เพราะฉะนัน กระบวนการคิดในสมอง
ั
] ดังนี
ของมนุษย์ ต้องประกอบด้วยเนือหาสาระ ทีเรี ยกวา่ “ธรรม ๓” [บุญ–บาป–ฌานกบญาณ
“ธรรม ๓” หมายถึง “สภาวะ–สิ ง–ปรากฏการณ์ ” [ให้มองโลกเป็ นแบบนีทุกขณะ] ได้แก่
(๑) “กศลธรรม
” คือ ธรรมทีเป็ นกุศล สภาวะทีฉลาด ดีงาม เอือแก่ สุขภาพจิต เกือกูลแก่ ชีวิตจิ ตใจ
ุ
ได้แก่ “กุศลมูล ๓” กดี็ “นามขันธ์ ๔” ทีสัมปยุตต์ดว้ ยกุศลมูลนันกดี็ “กายกรรม–วจีกรรม–
่ นวา่ “กุศลในภูมิ ๔” [กามาวจรภูมิ–รู ปาวจร
มโนกรรม” ทีมีกศุ ลมูลเป็ นสมุฏฐาน กดี็ กลาวสั
ภูมิ–อรู ปาวจรภูมิ–โลกุตตรภูมิ]
ิ
(๒) “อกศลธรรม
” คือ ธรรมทีเป็ นอกุศล สภาวะทีตรงข้ ามกับกุศล ได้แก่ “อกุศลมูล ๓” และกเลส
ุ
อันมีฐานเดียวกบั “อกุศลมูล” นัน กดี็ “นามขันธ์ ๔” ทีสัมปยุตต์ดว้ ยอกุศลมูลนัน กดี็
่ นวา่ “อกุศลจิ ตตุปบาท
“กายกรรม–วจีกรรม–มโนกรรม” ทีมีอกุศลมูลเป็ นสมุฏฐาน กดี็ กลาวสั
ิ น
๑๒” [โลภมูลจิต ๘–โทสมูลจิต ๒–โมหมูลจิต ๒] คือ ความคิดชัว จิตอกุศลเกดขึ
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(๓) “อัพยากตธรรม” คือ ธรรมที เป็ นอัพยากฤต สภาวะทีเป็ นกลางๆ ชี ขาดลงมิได้ ว่าเป็ นกุศลหรื อ
่ ศลและอกุศล เป็ นกามาวจรกตาม
็ รู ปาวจรกตาม
็
อกุศล ได้แก่ “นามขันธ์ ๔” ทีเป็ นวิบากแหงกุ
็ โลกุตตระกตาม
็ อยางหนึ
่
่ ศล มิใช่
อรู ปาวจรกตาม
ง ธรรมทังหลายทีเป็ นกริิ ยา มิใชกุ่ ศล มิใชอกุ
่
่
่
วิบากแหงกรรม
อยางหนึ
ง รู ปทังปวง อยางหนึ
ง “อสังขตธาตุ” คือ “นิพพาน–วิวฏะ–ขันธวินิ
่ น คือ “วิบากในภูมิ ๔” [กามาวจรภูมิ–รู ปาวจรภูมิ–อรู ปาวจรภูมิ–
มุต” อยา่งหนึง กลาวสั
โลกุตตรภูมิ] กริิ ยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รู ป และ นิพพาน
่ างต้นนี พุทธศาสนิ กชน
เพราะฉะนัน ความเป็ นไปในโลกนี จึงจําแนกแยกออกเป็ น ๓ ประการ ดังกลาวข้
เลือกประพฤติปฏิบตั ิใน (๑) “กศลธรรม
” คือ การสร้างบุญ–กุศล–วาสนา กบั (๒) “อัพยากตธรรม” คือ การ
ุ
บําเพ็ญเพียรสัมมาปฏิปทาอันยิง ได้แก่ (๑) ในฝ่ ายสมถภาวนา คือ “ฌานบารมี–ฌานอุปบารมี–ฌานปรมัตถ
ั
บารมี” ซึงประกอบด้วยองค์ฌาน ๖ [ฌานังคะ] คือ “วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุข–อุเบกขา–เอกัคคตา” กบองค์
ธรรม
สมาธิ คือ “ปราโมทย์ –ปี ติ–ปั สสัทธิ –สุข–สมาธิ ” และประกอบด้วยองค์มรรค ๓ [มัคคังคะ] ใน “จิตตภาวนา–
อธิ จิตตสิ กขา” คือ “สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ ” กบั (๒) ในฝ่ ายวิปัสสนาภาวนา คือ “ญาณบารมี–
ญาณอุปบารมี–ญาณปรมัตถบารมี” [ปั ญญาบารมี] ซึ งประกอบด้วยองค์มรรค ๒ ใน “ปั ญญาภาวนา–อธิ
ปั ญญาสิ กขา” คือ “สัมมาทิฏฐิ –สัมมาสังกัปปะ” ดังนัน องค์ธรรมทังหมด จึงเป็ นข้อประพฤติปฏิบตั ิของพระ
อริ ยเจ้า ผู ้ท รงศี ล วัต รดี แ ล้ว ใน “อธิ สี ล สิ ก ขา” ซึ งประกอบด้ ว ยองค์ ม รรค ๓ ได้ แ ก่ “สั ม มาวาจา–
สั มมากัมมันตะ–สั มมาอาชี วะ” และผูป้ ระกอบด้วย “อัฎฐมัคคังควิภาวนญาณ–ญาณทําให้แจ้งซึ งองค์แหง่
มรรค ๘” ทีเรี ยกวา่ (๑) “กศลสมั
งคี” คือ ผูป้ ระกอบด้วยกุศล “มัคคสมังคี–มรรคสมังคี” คือ ผูป้ ระกอบด้วย
ุ
อริ ย นันคือ ตังอยู่ในมรรค และได้บรรลุอริ ยมรรค ได้แก่ (๑) ในโสดาปั ตติมรรค (๒) ในสกทาคามิมรรค
(๓) ในอนาคามิมรรค (๔) ในอรหัตมรรค ตามลําดับ ซึ งจะได้รับ “บุญานิสงส์ –กุศลานิสงส์ –บารมีอานิสงส์ ”
ทีเรี ยกวา่ “ผลสมังคี” คือ ผูป้ ระกอบด้วยอริ ยผล นันคือ ได้บรรลุอริ ยผล ได้แก่ (๑) ถึงโสดาปั ตติผลแหง่
่
่
มรรค ๘ เป็ น “โสดาบัน” (๒) ถึงสกทาคามิผลแหงมรรค
๘ เป็ น “สกทาคามี” (๓) ถึงอนาคามิผลแหงมรรค
่
๘ เป็ น “อนาคามี” และ (๔) ถึงอรหัตผลแหงมรรค
๘ คือ “ผลญาณ” [สัมมาญาณ] เป็ น “อรหันต์ ” ตามลําดับ
ซึงทังหมดเป็ น “มหาผลานิสงส์ แห่ งการบําเพ็ญเพียรภาวนา” ฉะนัน การเลือกปฏิบตั ิของพุทธศาสนิกชนจึง
ต้องมนสิ การใน “กศลธรรม
” [บุญ–กุศล–บารมี] คือ “อธิสีลสิ กขา” กบั “อัพยากตธรรม” [ฌาน–ญาณ หรื อ
ุ
“สมาธิ –วิปัสสนา”] คือ “อธิจิตตสิ กขา–อธิปัญญาสิ กขา” ซึ งหมายถึง “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” นันคือ ข้อ
่ ญญาอันยิง คือ “มัชฌิมาปฏิปทา” ซึ งเป็ นหลักการทาง
ประพฤติปฏิบตั ิอนั ประเสริ ฐในทางสายกลางแหงปั
่ ทธะ ซึ งเป็ นกระบวนการคิดในกาจั
ํ ดความไมรู่ ้จริ ง คือ “อวิชชา” หรื อความหลง คือ “โมหะ”
ทฤษฎีแหงพุ
่
อันเป็ นสาเหตุ แหงความถื
อมันยึดมันในขันธ์ทงั ๕ ที เรี ยกวา่ “อปาทานขั
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ
ุ ” เพราะ “ขาด
่ การใน “โยนิ โสมนสิ การ” [คิดฉลาดมี เหตุ ผลถูกวิธีตาม
สติ สัมปชั ญญะด้ วยความประมาท” คื อ ไมมนสิ
่
หลักปฏิจจสมุปบาท] ทีประกอบด้วย “อัปปมาทะ” คือ ความไมประมาท
โดยเฉพาะการมีสัตบุรุณหรื ออุดม
ั
บุรุษเป็ นกลยาณมิ
ตร คือ “กัลยาณมิตตตา” ด้วยประการฉะนี
บทความที ๓ ประจําปี ๒๕๕๘ – การมนสิ การในปั จจุปปั นนังสญาณ– นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๓

ด้วยเหตุนี การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทีนอกเหนือจาก (๑) จินตามยปัญญา กบั (๒) สตมยปั
ญญา นัน
ุ
หมายถึง (๓) ภาวนามยปัญญา จึงเป็ นประเด็นสําคัญยิงใหญใ่ นทางปฏิบตั ิธรรมของพระพุทธศาสนา ปั ญญา
ิ
สูงสุ ดทางโลกทีเกดจากการศึ
กษาทีเป็ นทางการในสถาบันการศึกษา คือ “ระเบียบวิธีการวิจัย” หมายถึง การ
่
่
ตอยอดความคิ
ดหรื อองค์ความรู ้ในปั จจุบนั ด้วยการศึกษา ค้นคว้า วิจยั สวนองค์
ความรู ้ทางด้านธรรมนัน เป็ น
การบําเพ็ญเพียรภาวนา ทีหมายถึง “ภาวนา ๔” ได้แก่ “กายภาวนา–สี ลภาวนา–จิตตภาวนา–ปั ญญาภาวนา” ที
ิ
มุ่งเน้นเฉพาะการประยุกต์ใน (๑) ทักษะทางด้านการพัฒนาสมาธิ ทีเกดจาก
“ฌานในสมถสมาธิ” กบั (๒)
ิ
่ ผูป้ ฏิ บตั ิ ธรรม ผู ้
ทักษะทางด้านการพัฒนาปั ญญาที เกดจาก
“ญาณในวิปัสสนา” เมื อความจริ งเป็ นเชนนี
บําเพ็ญเพียรภาวนา ถ้าประพฤติปฏิบตั ิธรรมโดยปราศจากความเข้าใจทีถูกต้อง คือ ยังประกอบด้วยความไมรู่ ้
จริ งในอริ ยมรรค คือ “อริยมรรคมีองค์ ๘” ทีประกอบด้วย (๑) “อริ ยสัจจ์ ๔” (๒) “ฌาน ๓ แห่ งกาล ๓” และ
(๓) “ปฏิจจสมปบาท
๑๒” ความไมรู่ ้จริ งในธรรม ๓ ประการ ข้างต้นนี เรี ยกวา่ “อวิชชา ๔–อวิชชา ๘” อัน
ุ
่
่
สงผลที
ตามมาแหงการปฏิ
บตั ิธรรม นันคือ มีโอกาสทีจะบรรลุมรรคผลได้ยาก ทีเรี ยกวา่ “ฉิ บหายเสี ยจาก
่ บรรลุโลกุตตรธรรม หรื อหมดโอกาสทีจะบรรลุโลกุตตรธรรม เพราะฉะนัน ยิง
คณอั
ุ นใหญ่ ” หมายถึง ไมได้
่ ่ “ทางแห่ งมัชฌิมาปฏิปทา”
่ ่ ปั ญญากไมเก
็ ่ ิดขึน ยิงทํายิงเสื อมศรัทธา เพราะไมใช
ปฏิบตั ิลงแรงมากเทาไหร
่
่ น ไมใช
่ ่ “คิดเอง–ทําเอง–
เป็ นเรื องทีไมทํ่ าโดย “โยนิโสมนสิ การ” คือ เจริ ญด้วยปัญญาแหงญาณทั
สสนะเทานั
่
ตามความถือ ผิ ด แห่ ง มิจฉาทิฏ ฐิ ” สิ งนี คื อ อวสานแหงชนผู
ห้ ลงทิ ศ คื อ ไมพิ่ จ ารณาตามนัย โดยมิ ติ แ หง่
กาลเวลาทัง ๓ ยิงทําให้มืดแปดทิศดับสนิท ทีเรี ยกวา่ “ฌาน ๓ แห่ งกาล ๓” ดังนี
“ฌาน ๓” หมายถึง ความหยังรู้ ปรี ชาหยังรู้ ได้แก่
่ องมาได้
(๑) “อตีตงั สญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนอดีต รู ้อดีตและสาวหาเหตุปัจจัยอันตอเนื
ิ บตอไปได้
่
(๒) “อนาคตังสญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนอนาคต รู ้อนาคต หยังผลทีจะเกดสื
ํ
ถึง
(๓) “ปัจจปปั
ุ นนังสญาณ” คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนปัจจุบนั รู ้ปัจจุบนั กาหนดได้
องค์ประกอบและเหตุปัจจัยของเรื องทีเป็ นไปอยู่
ฉะนัน “ญาณ ๓” มีส่ วนสัมพันธ์กบั “ความฉลาด–ความเชียวชาญ” ทีเรี ยกวา่ “โกศล ๓” ดังนี
“โกศล ๓” หมายถึง ความฉลาด ความเชี ยวชาญ ได้แก่
(๑) “อายโกศล” คือ ความฉลาดในความเจริ ญ รอบรู ้ทางเจริ ญ และเหตุของความเจริ ญ
(๒) “อปายโกศล” คือ ความฉลาดในความเสื อม รอบรู ้ทางเสื อมและเหตุของความเสื อม
้
(๓) “อปายโกศล
” คือ ความฉลาดในอุบาย รอบรู ้วิธีแกไขเหตุ
การณ์และวิธีทีจะทําให้สาํ เร็ จ
ุ
ในความเป็ นจริ ง “ธรรม ๓” เป็ นขันตอนการอธิบายความจริ ง “สั จจธรรม” [ปรมัตถ์] ตามทีเป็ นจริ ง คือ “กฎ
่ วิต ทีเรี ยกวา่
ธรรมชาติ” ทีแฝงหลักธรรมสําคัญอยูภ่ ายใน นันคือ “อริยสั จจ์ ๔” ทีจะอธิบายความจริ งแหงชี
่ งขารทีดํารงอยู่ ๑ ตังอยู่ ๑ และ ดับเสื อมไป ๑ [ธรรมนิยาม ๓] ทีเป็ น
“ขันธ์ ๕–เบญจขันธ์ ” คือ สภาวะแหงสั
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ทัง “รปธรรม
” [รู ปขันธ์] และ “นามธรรม” [นามขันธ์] ทีประกอบด้วย “จิตวิญญาณ” [จิต ๘๙–วิญญาณ ๖]
ู
ทีมีชีวิตจิตใจ [ชีวิตินทรี ยท์ งั ฝ่ ายรู ปธรรมและนามธรรม] โดยคงสภาพอยูด่ ว้ ย “อาหาร ๔” ดังนี
“อาหาร ๔” หมายถึง สภาพทีนํามาซึงผลโดยความเป็ นปัจจัยคําจุน “รู ปธรรม” และ “นามธรรม”
่ ยงรางกายและจิ
่
ิ ํ งเจริ ญเติบโตและ
ทังหลาย ๑ เครื องคําจุนชีวิต ๑ สิ งทีหลอเลี
ตใจ ทําให้เกดกาลั
วิวฒั น์ได้ ๑ ได้แก่
ิ ดซึมเข้าไปหลอ่
(๑) “กวฬิ งการาหาร” —อาหารคือคําข้าว ได้แก่ “อาหารสามัญ” ทีกลืนกนดู
่
ํ
็ นอันกาหนดรู
ํ
ิ
เมือกาหนดรู
้ “กวฬิงการาหาร” ได้แล้ว กเป็
้ “ราคะ” ทีเกดจาก
เลียงรางกาย
“เบญจกามคุณ” ได้ดว้ ย ได้แก่ “รู ป–เสี ยง–กลิน–รส–โผฏฐั พพะ” ซึงแสดงนัยโดยรวมถึง
“สัญเจตนา ๖” ทีเข้าไปปรุ งแตง่ “ธาตุ ๑๘” หมายถึง สิ งทีทรงสภาวะของตนอยูเ่ อง
่ น เป็ นไปตาม “ธรรมนิยาม ๓” คือ กาหนดแหงธรรมดา
ํ
่
ตามทีเหตุปัจจัยปรุ งแตงขึ
ไมมี่
ิ
ํ
นแบบจําเพาะตัว อันพึงกาหนดเอาเป็
น
ผูส้ ร้างผูบ้ นั ดาล และมีรูปลักษณะกจอาการเป็
่
่ ได้แก่
หลักได้แตละอยางๆ
(๑) จักขุธาตุ —ธาตุคือจักขุปสาท
(๒) รู ปธาตุ —ธาตุคือรู ปารมณ์
(๓) จักขุวิญญาณธาตุ —ธาตุคือจักขุวิญญาณ
(๔) โสตธาตุ —ธาตุคือโสตปสาท
(๕) สัททธาตุ —ธาตุคือสัททารมณ์
(๖) โสตวิญญาณธาตุ —ธาตุคือโสตวิญญาณ
(๗) ฆานธาตุ —ธาตุคือฆานปสาท
(๘) คันธธาตุ —ธาตุคือคันธารมณ์
(๙) ฆานวิญญาณธาตุ —ธาตุคือฆานวิญญาณ
(๑๐) ชิ วหาธาตุ —ธาตุคือชิวหาปสาท
(๑๑) รสธาตุ —ธาตุคือรสารมณ์
(๑๒) ชิ วหาวิญญาณธาตุ —ธาตุคือชิวหาวิญญาณ
(๑๓) กายธาตุ —ธาตุคือกายปสาท
(๑๔) โผฏฐั พพธาตุ —ธาตุคือโผฏฐัพพารมณ์
(๑๕) กายวิญญาณธาตุ —ธาตุคือกายวิญญาณ
(๑๖) มโนธาตุ —ธาตุคือมโน
(๑๗) ธรรมธาตุ —ธาตุคือธรรมารมณ์
(๑๘) มโนวิญญาณธาตุ —ธาตุคือมโนวิญญาณ
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่
ิ
นอกจากนี ยังต้องคํานึงถึง “อินทรี ย์ ๖” หมายถึง สิ งทีเป็ นใหญในการทํ
ากจของตน
คือ
ี องเป็ นไปตามตน ในกจนั
ิ นๆ ในขณะทีเป็ นไปอยูน่ นั ได้แก่
ทําให้ธรรมอืนๆ ทีเกยวข้
(๑) จักขุนทรี ย์ —อินทรี ย ์ คือ จักขุปสาท
(๒) โสตินทรี ย์ —อินทรี ย ์ คือ โสตปสาท
(๓) ฆานินทรี ย์ —อินทรี ย ์ คือ ฆานปสาท
(๔) ชิ วหิ นทรี ย์ —อินทรี ย ์ คือ ชิวหาปสาท
(๕) กายินทรี ย์ —อินทรี ย ์ คือ กายปสาท
็
(๖) มนินทรี ย์ —อินทรี ย ์ คือ ใจ ได้แก่ จิต ทีจําแนกเป็ น ๘๙ หรื อ ๑๒๑ กตาม
(๒) “ผัสสาหาร” —อาหารคือผัสสะ ได้แก่ การบรรจบแหง่ “อายตนะภายใน–อายตนะ
ภายนอก–และ–วิญญาณ” เป็ นปัจจัยให้เกดิ “เวทนา” พร้อมทัง “เจตสิ ก” [เวทนา–สัญญา–
ิ
ํ
็ นอันกาหนดรู
ํ
เมือกาหนดรู
้ “ผัสสาหาร” ได้แล้ว กเป็
้
สังขาร] ทังหลายทีจะเกดตามมา
“เวทนา ๓” ได้ดว้ ย คือ การเสวยอารมณ์ ความรู ้สึกรสของอารมณ์ ได้แก่ (๑) “สุขเวทนา”
็ ทางใจกตาม
็ (๒) “ทุกขเวทนา” คือ ความรู ้สึกทุกข์
คือ ความรู ้สึกสุ ข สบาย ทางกายกตาม
่
็ ทางใจกตาม
็ (๓) “อทุกขมสุขเวทนา” คือ ความรู ้สึกเฉยๆ จะสุ ขก็
ไมสบาย
ทางกายกตาม
่ ่ ทุกข์กไมใช
็ ่ ่ เรี ยกอีกอยางวา
่ ่ “อุเบกขาเวทนา” นอกจากนี ยังต้องคํานึงถึง “อินทรี ย
ไมใช
่
ิ
ี องเป็ นไป
๕” หมายถึง สิ งทีเป็ นใหญในการทํ
ากจของตน
คือ ทําให้ธรรมอืนๆ ทีเกยวข้
ิ นๆ ในขณะทีเป็ นไปอยูน่ นั ได้แก่
ตามตน ในกจนั
(๑) สุขินทรี ย์ —อินทรี ย ์ คือ สุ ขเวทนา
(๒) ทุกขินทรี ย์ —อินทรี ย ์ คือ ทุกขเวทนา
(๓)โสมนัสสิ นทรี ย์ —อินทรี ย ์ คือ โสมนัสสเวทนา
(๔) โทมนัสสิ นทรี ย์ —อินทรี ย ์ คือ โทมนัสสเวทนา
(๕) อุเปกขินทรี ย์ —อินทรี ย ์ คือ อุเบกขาเวทนา
่
(๓) “มโนสั ญเจตนาหาร” —อาหารคือมโนสัญเจตนา ได้แก่ “ความจงใจ” เป็ นปั จจัยแหงการ
ิ สนธิใน “ภพ”
ทํา พูด คิด ซึงเรี ยกวา่ “กรรม” เป็ นตัวชักนํามาซึง “ภพ” คือ ให้เกดปฏิ
ํ
็ นอันกาหนดรู
ํ
้ “ตัณหา ๓” ได้
ทังหลาย เมือกาหนดรู
้ “มโนสัญเจตนาหาร” ได้แล้ว กเป็
ด้วย คือ ความทะยานอยาก ได้แก่
(๑) กามตัณหา–ความปรารถนาในกามคุณ
(๒) ภวตัณหา–ความต้องการอยากเป็ นนันเป็ นนี
(๓) วิภวตัณหา–ความไมต้่ องการอยากเป็ นนันเป็ นนี
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(๔) “วิญญาณาหาร” —อาหารคือวิญญาณ ได้แก่ “วิญญาณ” เป็ นปั จจัยให้เกดิ “นามรู ป”
ํ
็ นอัน
[รู ป–เวทนา–สัญญา–สังขาร–วิญญาณ] เมือกาหนดรู
้ “วิญญาณาหาร” ได้แล้ว กเป็
ํ
่ ปธรรมและนามธรรมทัง ๕ หมวด ทีประชุม
กาหนดรู
้ “นามรู ป” ได้ดว้ ย คือ กองแหงรู
ั าเป็ นหนวยรวม
่
กนเข้
ซึงบัญญัติเรี ยกวา่ สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา–เขา เป็ นต้น หรื อ
่
่ รวมเข้าเป็ นชีวติ ได้แก่
สวนประกอบ
ทัง ๕ อยางที
(๑) รู ปธรรม–รู ปขันธ์ คือ “รู ป ๒๘” ได้แก่ มหาภูต ๔ กบั อุปาทายรู ป ๒๔
(๒) นามธรรม–นามขันธ์ คือ “เวทนา ๖–สัญญา ๖–สังขาร ๓” [เจตสิ ก ๕๒] –
และ “วิญญาณ ๖” [จิต ๘๙]
่ กซึง ให้มากอยางสื
่ บเนืองอยู่
เพราะฉะนัน การประกอบความเพียรด้วยการมนสิ การใน “อาหาร ๔” อยางลึ
่ าให้เห็น “ธรรมทังหลาย” ได้เชนกน
่ ั ซึงจะเป็ นประโยชน์ในการหยังรู ้สภาพความ
เนืองๆ เป็ นประจํา ยอมทํ
เป็ นจริ งในปัจจุบนั ทีเรี ยกวา่ “ปัจจปปั
ุ นนังสญาณ” (ข้อ ๓ ในญาณ ๓) คือ ญาณหยังรู ้ส่ วนปัจจุบนั รู ้ปัจจุบนั
ํ
กาหนดได้
ถึงองค์ประกอบและเหตุปัจจัยของเรื องทีเป็ นไปอยู่ ซึงหมายความวา่ “ให้ มนสิการ คิดคํานึงถึง
สภาวะทีแท้ จริ งทีจิตกําลังประหวัดถึง นันคือ สภาวธรรม” รวมทัง การสาวหาสาเหตุทีมาจากอดีต และจะทํา
ิ
่ ข้อ ๔ คือ “ปฏิจจสมุปบาท ๑๒” ดังนี
ให้เกดผลอะไรในอนาคต
ฉะนัน ข้อ ๑–๓ คือ “ญาณ ๓” สวน
่
(๑) ปุพฺพนฺเต ญาณํ —รู ้ในสวนอดี
ต
่
(๒) อปรนฺเต ญาณํ —รู ้ในสวนอนาคต
่
่
(๓) ปุพฺพนฺตาปรนฺเต ญาณํ —รู ้ทงั สวนอดี
ตทังสวนอนาคต
ั งเกดมี
ิ
(๔) อิทปฺปจฺ จยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ ญาณํ —รู ้ในธรรมทังหลายทีอาศัยกนจึ
ขึนตามหลักอิทปั ปั จจยตา–ปฏิจจสมุปบาท
ํ
่ กต้องดีแล้ว ยอมเกดปั
่ ิ ญญาเห็นชีวติ ตามที
เมือกาหนดสติ
สมั ปชัญญะในการพิจารณาธรรมทังหลายอยางถู
เป็ นจริ ง ทีเรี ยกวา่ “อริยสั จจ์ ๔” นันคือ “ทุกข์–สมุทยั –นิโรธ–มรรค” ดังนี
(๑) ทุกฺเข ญาณํ —รู ้ในทุกข์
(๒) ทุกฺขสมุทเย ญาณํ —รู ้ในทุกขสมุทยั
(๓) ทุกฺขนิโรเธ ญาณํ —รู ้ในทุกขนิโรธ
(๔) ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย ญาณํ —รู ้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
่ ่ ้อยางสามั
่
คําวา่ “ร้ ู” [ญาณํ] ในทีนี หมายถึง “ปั ญญาหยังรู้ ด้วยญาณทีเกิดขึนในวิปัสสนา” ไมใชการรู
ญทัวไป
คือ กระบวนการใช้เหตุผลในการแสวงหาความจริ ง ทีเรี ยกวา่ “การอนมุาน” [Anticipation–Reasoning] คือ
่
การคาดคะเนตามหลักเหตุผล เชน่ “การนิรนัย” [Deduction] คือ วิธีใช้เหตุผลทีดําเนิ นจากสวนรวมไปหา
่ ่
สวนยอยในเชิ
งวิเคราะห์ลงเป็ นกฎทีเรี ยกวา่ “ข้ อสรุ ปทัวไป” หรื อ “การอปนั
ุ ย” [Induction] คือ วิธีให้เหตุผล
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่ แล้วสรุ ปสังเคราะห์ลงเป็ นกฎ หรื อ “การอปมาน
โดยอาศัยข้อเท็จจริ งหรื อข้อมูลตางๆ
” [Comparison] คือ
ุ
่
การเปรี ยบเทียบสิ งทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกนั ทีเรี ยกวา่ “การเทียบเคียง” [Analogy] กระบวนการคิดดังกลาวนี
เป็ นวิธีในการแสวงหาความรู ้ของศาสตร์ทางโลก คือ “ตรรกวิทยา” [Logic] และ “ปรัชญา” [Philosophy] แต่
่
็ พระพุทธเจ้าทรงตรั สสอนไมให้
่ เชื อในองค์ความรู ้ดงั กลาวนี
่ จนกลาวจะใช้
่
อยางไรกตาม
เหตุผล สามัญ
่
่
่
ิ น
สํานึ ก หรื อ วิจารณญาณ พิจารณาใครครวญ
ไตรตรอง
ถึงความจริ งทีเป็ นประโยชน์แกตนจริ
ง ทีจะเกดขึ
่ อ ต้องพิจารณาด้วยเหตุผลและวิจารณญาณ
ในปั จจุบนั และอนาคต ทีเรี ยกวา่ ทีเรี ยกวา่ “กาลามสตร
ู ” กลาวคื
่ นประโยชน์แท้จริ งหรื อไม่ นันคือ “ใช่ ทางอริ ยมรรคหรื อไม่ ” ได้แก่
ของตนเองวาเป็
อย่ าปลงใจเชือ:–
(๑) ด้ วยการฟั งตามกันมา
(๒) ด้ วยการถือสื บๆ กันมา
(๓) ด้ วยการเล่ าลือ
(๔) ด้ วยการอ้ างตําราหรื อคัมภีร์
(๕) ด้ วยตรรกวิทยา–การสื บค้ นคิดหาเหตุผล
(๖) ด้ วยการอนุมาน คาดคะเน คาดสุ่มเดา คาดหมาย
(๗) ด้ วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
(๘) เพราะเข้ ากันได้ กับทฤษฎีของตน
(๙) เพราะมองเห็นรู ปลักษณะน่ าเชื อ
(๑๐) เพราะนับถือว่ าท่ านสมณะนีเป็ นครู ของเรา
ิ น โดยพิจารณาใน “โยนิโสมนสิ การ”
ในทางพุทธศาสนานัน ให้หมันมนสิ การสภาวธรรมทังหลายทีเกดขึ
่
่ กวิธี] ตามหลัก “ปฏิจจสมปบาท
[การคิดอยางแยบคายด้
วยอุบายอยางถู
๑๒” หรื อ “ปัจจัย ๒๔” ทีคล้อยตาม
ุ
ิ งหลายและ
ข้อความหลุดพ้นโดย “ไตรลักษณ์ ” ทีจะทําให้ตรัสรู ้ใน “อริยสั จจ์ ๔” ทีเป็ นไปเพือการดับกเลสทั
่ งซานถึ
่ งอดีตหรื ออนาคตทีเกนความเป็
ิ
ปวงทุกข์ โดยเน้นถึง “ปัจจบัุ นธรรม” เป็ นสําคัญ ไมไปฟุ้
นจริ ง นัน
่
้ ญ หาที เกดขึ
ิ น จริ ง ในปั จ จุ บ ัน ได้ท ัน เหตุ ก ารณ์ และในอนาคตอัน ใกล้ที พอ
คื อ ไมสามารถที
จะแกไขปั
ิ นได้จริ ง คือ “ทกข์
็ ป็ นเรื องต้นเหตุหรื อสาเหตุของ
คาดคะเนปั ญหาทีจะเกดขึ
ุ ” แตถ้่ าจะคิดหวนถึงอดีต กควรเ
ปั ญหาในปัจจุบนั อันเป็ นผลสื บเนืองมาจากอดีต ในทางธรรมหมายถึง “อวิชชา ๔–อวิชชา ๘” [อ ฺ ญาณํ] คือ
ความไมรู่ ้จริ ง ความไมรู่ ้ แจ้ง ใน (๑) อริ ยสั จจ์ ๔ (๒) ญาณ ๓ ในกาลทัง ๓ และ (๓) ปฏิ จจสมุปบาท ๑๒
ั ่ ั ความไมรู่ ้จริ งทัง ๘ ประการ นอกจากนี ยังรวมถึง ความไมทะยานอยากในปั
่
รวมกนเทากบ
จจุบนั อันเป็ น
่ ก ข์ใ นอนาคต คื อ “ตั ณ หา ๓” ได้แ ก่ “กามตั ณ หา–ภวตั ณ หา–วิ ภ วตั ณ หา”
สาเหตุ ข องปั ญ หาแหงทุ
เพราะฉะนัน การบวนการปฏิบตั ิธรรม คือ การบําเพ็ญเพียรภาวนา เพือดับระงับ “อวิชชา–ตัณหา” ให้สินไป
่
ิ งหลาย “นิพพาน” [สภาวะทีปราศจากกเลส
ิ
อยางถาวรยั
งยืนตลอดไป นันคือ สภาวะทีสงบระงับจากกเลสทั
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่ มโพธิ ญาณ “สั มโพธะ” [ความตรัสรู ้] ทีเกดิ
อาสวะทังหลายหมดสิ นแล้ว] ด้วยการบรรลุถึงความตรัสรู ้แหงสั
จากองค์ประกอบสําคัญทีสัมปยุตต์รวมกนั ๗ ประการ ซึ งเป็ นพระธรรมวินยั “สั ตถสาสน์
” คือ คําสอนของ
ุ
่ งจัง ได้แก่
พระศาสดา ทีผูป้ ฏิบตั ิธรรม ผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนา จักต้องลงมือประพฤติปฏิบตั ิอยางจริ
่ นเชิง–ไมหลงใหลเคลิ
่
(๑) เอกันตนิพพิทา —ความหนายสิ
บเคลิม
ํ ด–ไมยึ่ ดติดรัดตัว เป็ นอิสระ
(๒) วิราคะ —ความคลายกาหนั
ิ
(๓) นิโรธะ —ความดับ–หมดกเลสหมดทุ
กข์
(๔) อุปสมะ —ความสงบ
(๕) อภิญญา —ความรู ้ยงิ –ความรู ้ชดั
(๖) สัมโพธะ —ความตรัสรู ้–ความรู ้แจ้งแทงตลอด [ปฏิเวธะ]
ิ
(๗) นิพพาน —สภาพทีดับกเลสและกองทุ
กข์แล้ว
่ คือ “อวิเขกปะ” มีสติตงั มัน [อุปัฏฐาน]
การมนสิ การใน “สั ตถสาสน์
” ทัง ๗ ประการนี ทําให้จิตไมฟุ้่ งซาน
ุ
่ มีสติสมั ปชัญญะ] ปรารภความเพียร [วิริยารั มภะ–ทําความเพียรมุ่งมัน] ไม่
ไมฟั่ นเฟื อน [อสัมโมหะ–ไมหลง
่ ่ [เวสารั ชชะ–กล้าหาญ] ทีจะสร้างความดีและเจริ ญภาวนาจนถึงทีสุ ด นันคือ “การบรรลความตรั
ยอหยอน
สร้ ู
ุ
่ จจุบนั ธรรมทีเกดขึ
ิ นจริ งในชีวิต
สัมโพธิญาณ” ซึงจะเป็ นผลานิสงส์แหงปั
ิ นได้อยางไร
่ เพราะแหลงกาเนิ
่ ํ ดความทุกข์นี
แตถ้่ าพิจารณาในอีกมุมหนึ ง “อปาทานขั
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ
ุ ” เกดขึ
ิ บอยู่กบสิ
ั งปฏิกูล (อกุศล) และจิตทีจะทําให้หมดจดบริ สุทธิ จาก (๑) สิ ง
อยูท่ ีตัวเราเอง วิถีชีวิตของเราเกดดั
ปฏิกลู (๒) กิเลสทังหลาย และ (๓) ปวงทกข์
งชีวิต [มาร ๕] ซึงเป็ น “ปริ ยุฏฐาน
ุ ซึงหมายถึง มารอปสรรคแห่
ุ
ิ = โอฆะ–โยคะ–สัญโญชน์–นิ วรณ์–อุปกเลส
ิ ได้แก่ “กามราคปริ ยุฏฐาน–ปฏิ ฆปริ ยุฏ
๗” [ปริ ยุฏฐานกเลส
ิ
่
ฐาน–มานปริ ยฏุ ฐาน–ทิฏฐิ ปริ ยฏุ ฐาน–วิจิกิจฉาปริ ยฏุ ฐาน–ภวราคปริ ยฏุ ฐาน–อวิชชาปริ ยฏุ ฐาน” กเลสเหลานี
ั ่ มุ่งหน้าไปเพือประโยชน์ ยอมติ
่ ดโดยแท้] ให้พิจารณาถึงปั จจุบนั ธรรม
คือ “ลังคี” [ลิม] สิ งทีตอกปิ ดกนไมให้
่
่ คคลให้ตายจากคุณความดีหรื อจากผล
ในอารมณ์แหงกรรมฐานด้
วย “มาร ๕” [Destroyer] หมายถึง สิ งทีฆาบุ
ํ ดหรื อขัดขวางบุคคลมิให้บรรลุผลสําเร็ จอัน
ทีหมายอันประเสริ ฐ ๑ สิ งทีล้างผลาญคุณความดี ๑ ตัวการทีกาจั
ดีงาม ๑ ให้คิดคํานึงถึงพร้อมด้วย “ธรรม ๓–ธรรมนิยาม ๓” ทีวิปปยุตด้วย “อวิชชา ๔–อวิชชา ๘” ดังนี
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“มาร ๕” หมายถึง สิ งทีฆ่ าบุคคลให้ ตายจากคุณความดีหรื อจากผลทีหมายอันประเสริ ฐ–สิ งทีล้ าง
ผลาญคุณความดี–ตัวการทีกําจัดหรื อขัดขวางบุคคลมิให้ บรรลุผลสําเร็ จอันดีงาม ได้แก่
ิ
ํ ดและขัดขวางความดี ทําให้สตั ว์
(๑) “กิเลสมาร” —มารคือกิเลส กเลสเป็
นมารเพราะเป็ นตัวกาจั
ประสบความพินาศทังในปัจจุบนั และอนาคต ซึงหมายถึง “อวิชชา–ตัณหา”
(๒) “ขันธมาร” —มารคือเบญจขันธ์ –ขันธ์ ๕ เป็ นมาร เพราะเป็ นสภาพอันปัจจัยปรุ งแตง่ มีความ
ั
ขัดแย้งกนเองอยู
ภ่ ายใน ไมมั่ นคงทนนาน เป็ นภาระในการบริ หาร ทังแปรปรวนเสื อมโทรม
ิ าที หรื อบําเพ็ญ
ไปเพราะ “ชรา–พยาธิ–มรณะ” เป็ นต้น ล้วนรอนโอกาสมิให้บุคคลทํากจหน้
่
ั ลาดโอกาสนันโดยสิ นเชิง นันคือ พิจารณา
คุณความดีได้เต็มปรารถนาอยางแรง
อาจถึงกบพ
ํ
่ กข์ [ฉะนัน “กวฬิงกา
ตาม “อนโลมปฏิ
จจสมปบาท
” คือ กาหนดรู
้คล้อยตามให้เห็นเหตุแหงทุ
ุ
ุ
่ ยงให้เกดิ “ขันธ์ ๕” [รู ปขันธ์] จึงให้เจริ ญรรมฐาน
ราหาร” จัดเป็ น “ขันธมาร” เพราะหลอเลี
ํ
ใน “อาหาเรปฏิกูลสัญญา” คือ กาหนดพิ
จารณากรรมฐานถึงความเป็ นปฏิกลู ในอาหาร]
่
เจตนา
(๓) “อภิสังขารมาร” —มารคืออภิสังขาร–อภิสงั ขารเป็ นมาร เพราะเป็ นตัวปรุ งแตงกรรม
หรื อ “สัญเจตนา ๖” นําชักให้เกดิกรรมภพหรื ออุปัตติภพ “ชาติ–ชรา” พร้อมด้วยอกุศลวิบาก
ได้แก่ “โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปยาส” ขัดขวางมิให้หลุดพ้นไปจาก “ชีวิตสันตติใน
สงสารทกข์
ุ ” [ชีวิตอยูใ่ นกระแสแหง่ กิเลส–กรรม–วิบาก = วัฏฏะ ๓] คือ “อกศลมล
ุ ู ๓”
ได้แก่ “โลภะ [ราคะ] –โทสะ–โมหะ” เพราะ “อวิชชา–ตัณหา” จึงคิดได้แบบนี
่ บสูงสุ ดแหงชั
่ นกามาวจรตนหนึงชือวา่
(๔) “เทวปตตมาร
” —มารคือเทพบุตร เทพยิงใหญระดั
ุ
่
“พญาวสวัตดีมาร” เพราะเป็ นนิมิตแหงความขั
ดข้อง คอยขัดขวางเหนียวรังบุคคลไว้ มิให้ล่วง
่
พ้นจากแดนอํานาจครอบงําของตน โดยชักให้ห่ วงพะวงในกามสุ ขไมหาญเสี
ยสละออกไป
่ คือ การมี “มิตรเทียม” หรื อ คติวิบัติ –กาลวิบัติ [ซวย]
บําเพ็ญคุณความดีทียิงใหญได้
้
(๕) “มัจจมาร
า
ุ ” —มารคือความตาย–ความตายเป็ นมาร เพราะเป็ นตัวการตัดโอกาสทีจะกาวหน้
่
่ าใจเรื อง “มรณัสสติ” จึงเกดความประมาท
ิ
ตอไปในคุ
ณความดีทงั หลาย คือ ไมเข้
แล้วตายใน
่
โอกาสไมเหมาะควรที
จะบรรลุธรรม คิดไม่ ทันความตาย เพราะ มัวเมา–หลงใหล “โมหะ”
่
่
ิ
่
อกเลสอยู
นอกจากนี ยังต้องไตรตรองคิ
ดพิจารณาถึง “ภาวะจิตใจ” ทีกลายเป็ นแหลงเพาะเชื
ตลอดเวลา
ทีคน
่
่ ดไมถึ่ ง มองข้ามความสําคัญ “จิตวิญญาณของตนเอง” ไปอยางรู
่ ้ไมเทาทั
่ ่ น แตกลั
่ บมองหาสาเหตุ
สวนใหญคิ
จากภายนอนตัวตนของตนเอง ลงโทษบริ บททางสังคมหรื อสิ งแวดล้อมทางสังคมวา่ เป็ นต้นเหตุของปั ญหา
่ ่ ดวา่ “เรื องทังเรื องมันมาจากตั วเองทังนัน” ฉะนัน ให้พิจารณาใน
อุปสรรคในการดําเนิ นชี วิต ไมคอยคิ
ั นทําให้เกดิ “กรรม” ดังนี
หลักธรรม “อภิสังขาร ๓–สังขาร ๓” ซึงเป็ น “ความนึกคิด” กบั “เจตนา” รวมกนอั
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“อภิสังขาร ๓” หมายถึง สภาพทีปรุ งแต่ ง ธรรมมีเจตนาเป็ นประธานอันปรุ งแต่ งผลแห่ งการกระทํา
่
เจตนาทีเป็ นตัวการในการทํากรรม [กฎแหงกรรม
] นันคือ “บุญ–บาป–ฌาน” ได้แก่
่
(๑) “ปญญาภิ
สังขาร” คือ อภิสังขารทีเป็ นบุญ สภาพทีปรุ งแตงกรรมฝ่
ายดี ได้แก่ กุศลเจตนาทีเป็ น
ุ
กามาวจรและรู ปาวจร
่
(๒) “อปญญาภิ
สังขาร” คือ อภิสังขารทีเป็ นปฏิปักษ์ ต่อบุญคือเป็ นบาป สภาพทีปรุ งแตงกรรมฝ่
าย
ุ
ชัว ได้แก่ อกุศลเจตนาทังหลาย
่
่ นไหว
(๓) “อาเนญชาภิสังขาร” คือ อภิสังขารทีเป็ นอาเนญชา สภาพทีปรุ งแตงภพอั
นมันคงไมหวั
่ ่ วย “สมาธิ แห่ งจตุตถ
ได้แก่ กุศลเจตนาทีเป็ น “อรู ปาวจร ๔” หมายเอาภาวะจิตทีมันคงแนวแนด้
่
ฌาน–จตุตถฌานจิ ต–จิตประภัสสร” นันคือ จิตทีปราศจากนิวรณ์ กลาวโดยสรุ
ป คือ พัฒนา
จิตใจจนถึง “ฌานสมาบัติ ๘” ทัง “รู ปฌาน ๔” และ “อรู ปฌาน ๔”
“สั งขาร ๓” หมายถึง สภาพทีปรุ งแต่ ง ธรรมมีเจตนาเป็ นประธานอันปรุ งแต่ งการกระทํา นันคือ
สัญเจตนา หรื อ เจตนาทีแต่ งกรรม ได้แก่
่
(๑) “กายสั งขาร” คือ สภาพทีปรุ งแตงการกระทํ
าทางกาย “กายสั ญเจตนา” คือ ความจงใจทางกาย
่
(๒) “วจีสังขาร” คือ สภาพทีปรุ งแตงการกระทํ
าทางวาจา “วจีสัญเจตนา” คือ ความจงใจทางวาจา
่
(๓) “จิตตสั งขาร–มโนสั งขาร” คือ สภาพทีปรุ งแตงการกระทํ
าทางใจ “มโนสั ญเจตนา” คือ ความจง
ใจทางใจ
ฉะนัน “การปฏิบัติธรรม” หมายถึง “การกําหนดสติ สัมปชั ญญะตามพิ จารณาดูจิตวิ ญญาณของตนเอง อัน
เป็ นองค์ ประกอบภายใน [วิปัสสนา] แล้ วให้ เห็นองค์ ประกอบภายนอก ในเวลาเดียวกันที เป็ นปั จจุบันธรรม”
และหมันประกอบกรรมใน “โยนิโสมนสิ การ” ให้เห็นแจ้งใน “ปฏิจจสมปบาท
๑๒” และ “ปฏิจจสมปปั
ุ
ุ นน
ธรรม” ธรรมทีเป็ นองค์ประกกอบใน “ภวจักร–สั งสารจักร” ได้แก่ อัทธา ๓–สั งเขป ๔–สนธิ ๓–วัฏฏะ ๓–
ํ
อาการ ๒๐–มูล ๒ รวมทัง กฎแห่ งกรรม เมือกาหนดรู
้ในวิปัสสนา หมายถึง “ปัจจยปริ คคหญาณ” (ข้อ ๒ ใน
่ เป็ นการยกจิตใจให้สูงขึนสู่ ระดับอริ ยะอันเป็ นขัน
โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖) ในการประพฤติปฏิบตั ิดงั กลาวนี
สูงสุ ด ซึงเรี ยงลําดับได้ดงั นี
(๑) กามาวจรจิต = ศีลและวัตร ให้มนสิ การในอธิสีลสิ กขาโดยอริ ยมรรคมีองค์ ๘
(๒) รปาวจรจิ
ต = รู ปฌาน ๔ ให้มนสิ การในอธิจิตตสิ กขาโดยอริ ยมรรคมีองค์ ๘
ู
(๓) อรปาวจรจิ
ต = อรู ปฌาน ๔ ให้มนสิ การในอธิจิตตสิ กขาโดยอริ ยมรรคมีองค์ ๘
ู
(๔) โลกตตรจิ
ต = โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖ ให้มนสิ การในอธิปัญญาสิ กขาโดยอริ ยมรรคมีองค์ ๘
ุ
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ํ
่ สัมปชัญญะให้คาํ นึ งถึง “อริ ยมรรคมีองค์
ดังนัน จะสังเกตได้ว่า การปฏิบตั ิธรรมคือการกาหนดจิ
ตแหงสติ
่ แหลงกาเนิ
่ ํ ดมาจาก “มัชฌิมาปฏิปทา” ซึ งหมายถึง “อริ ยมรรคมีองค์ ๘”
๘” เสมอ หลักธรรมทังหลายยอมมี
อันประกอบด้วย “องค์ มรรค–มัคคังคะ” ทีประเสริ ฐ ๘ ประการ ทีจําแนกตามหลักธรรม “ไตรสิ กขา” โดย
เป็ นสมุกฐานในการบรรลุความตรัสรู ้ “อริ ยสั จจ์ ๔” ซึ งหมายถึง “สั มโพธิญาณ” คือ ปั ญญาแห่ งความตรั สรู้
่
่
ิ นในกาลข้างหน้า ซึ งหมายถึง
[สัมโพธะ] เมือปฏิบตั ิธรรมยอมเห็
นอรรถประโยชน์แหงธรรมที
จะเกดขึ
่
่ บเนื อง อยูเ่ นื องๆ
“นิพพาน” คือ ภาวะทีดับกิเลสแล้ ว ฉะนัน การเจริ ญจิตตภาวนาแหงสมถกรรมฐานอยางสื
เป็ นนิ ตย์ คือ เจริ ญมรรคาทีประกอกบด้วย “อธิจิตตสิ กขา” ได้แก่ “สั มมาวายามะ–สั มมาสติ –สั มมาสมาธิ ”
[สัมมัปปธาน ๔–สติปัฏฐาน ๔–รู ปฌาน ๔] ในการมนสิ การกรรมฐานจึงเป็ นเรื องการทําความเข้าใจตนเอง
ให้ถูกต้อง ซึงหมายถึง “ร่ างกาย–จิตใจ” นันคือ “ขันธ์ ๕–เบญจขันธ์ ” ทีสื อความหมายถึง “กองทกข์
ุ ” เพราะ
จิตใจทีถูกครอบงําด้วย “กิเลสตัณหา” การปฏิบตั ิธรรมจึงเป็ นขันตอนของ “การขัดเกลากิเลส” [สัลเลขตา]
ซึงต้องอยูใ่ นทิศทางของคําสอนพระศาสดา ๒ ประการ ดังนี
(๑) สั ตถสาสน์
ฝ่ ายฆราวาส
ุ
ํ ด–ความไมติ่ ดพัน–เป็ นอิสระ มิใชเพื
่ อความกาหนั
ํ ดย้อม
(๑) วิราคะ —ความคลายกาหนั
ใจ หรื อเสริ มความติดใคร่
่
่ อผูกรัด หรื อ
(๒) วิสังโยค —ความหมดเครื องผูกรัด–ความไมประกอบทุ
กข์ มิใชเพื
ประกอบทุกข์
่
ิ มิใชเพื
่ อพอกพูนกเลส
ิ
(๓) อปจยะ —ความไมพอกพู
นกเลส
่ อความอยากอันใหญ่ ความ
(๔) อัปปิ จฉตา —ความอยากอันน้อย–ความมักน้อย มิใชเพื
มักใหญ่ หรื อมักมากอยากใหญ่
่ อความไมสั่ นโดษ
(๕) สันตุฏฐี —ความสันโดษ มิใชเพื
่ อความคลุกคลีอยูใ่ นหมู่
(๖) ปวิเวก —ความสงัด มิใชเพื
่ อความเกยจคร้
ี าน
(๗) วิริยารั มภะ —การประกอบความเพียร มิใชเพื
่ มิใชเพื
่ อความเลียงยาก
(๘) สุภรตา —ความเลียงงาย
(๒) สั ตถสาสน์
ฝ่ ายสมณะ
ุ
่ นเชิง–ไมหลงใหลเคลิ
่
(๑) เอกันตนิพพิทา —ความหนายสิ
บเคลิม
ํ ด–ไมยึ่ ดติดรัดตัว เป็ นอิสระ
(๒) วิราคะ —ความคลายกาหนั
ิ
(๓) นิโรธ —ความดับ–หมดกเลสหมดทุ
กข์
(๔) อุปสมะ —ความสงบ
(๕) อภิญญา —ความรู ้ยงิ –ความรู ้ชดั
(๖) สัมโพธะ —ความตรัสรู ้
ิ
(๗) นิพพาน —ความดับกเลสและทุ
กข์หมดแล้ว
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่ างต้น น้อมมาใสตนและใช้
่
ฉะนัน พุทธศาสนิ กชนต้องประยุกต์หลักธรรมคําสอนทัง ๒ ฝ่ าย ดังกลาวข้
เป็ น
ั ั กธรรม “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” อันเป็ นกฎข้อ
ข้อประพฤติปฏิบตั ิตามวิถีชีวิตด้วยธรรม ทีสอดคล้องกบกบหลั
ปฏิบตั ิตามแนวคิดทางทฤษฎี คือ “มัชฌิมาปฏิปทา” แปลวา่ “ทางสายกลายแห่ งปั ญญา” นันคือ (๑) เริ มด้ วย
ปั ญญาที ถูกต้ อง ด้วยการเจริ ญใน “สั มมาทิ ฏฐิ –สั มมาสั งกัปปะ” = อธิปัญญาสิ กขา (๒) ดําเนินด้ วยปั ญญา
ด้วยการเจริ ญใน “สั มมาวาจา–สั มมากัมมันตะ–สั มมาอาชี วะ” = อธิสีลสิ กขา (๓) นําไปสู่ ปัญญาอันยิง ด้วย
่
การเจริ ญใน “สั มมาวายามะ–สั มมาสติ–สัมมาสมาธิ ” = อธิจิตตสิ กขา ความรู ้ความเข้าใจในขันตอนแหงการ
่ ต้องเกดขึ
ิ นในปัจจุบนั ขณะของชวงเวลาที
่
่ ่ ิ นครังเดียวตอนใกล้จะ
ปฏิบตั ิธรรมดังกลาวนี
มีชีวิตอยู่ ไมใชเกดขึ
่ ่
ตายหมดลมหายใจ เป็ นเรื อง “การสะสมบารมีทางปั ญญา” ยิงประจักษ์แจ้งในความเป็ นจริ งมากเทาไหร
่
่ น “สั มโพธะ” คือ ความตรั สรู้ กยิ็ งเห็ นแจ้งบรรลุในธรรมมากเทานั
่ น
ปั ญญายิงสวางไสวโชติ
ช่ วงมาเทานั
่ ั วิธีคิดดังกลาวนี
่ เรี ยกวา่ “อนสติ
เชนกน
ุ –อนปัุ สสนา” หมายถึง การหวนระลึกถึงพิจารณาอยูเ่ นื องๆ อันเป็ น
่ ขาดตกบกพรองในทางปฏิ
่
การเจริ ญใน “สติสัมปชั ญญะ” นันคือ “สติปัฏฐาน ๔” อยาได้
บตั ิธรรม ตอนนี ก็
่ ได้เลย ไมต้่ องรําตังทานานนั
่
่ เรื อง เพราะการปฏิบตั ิธรรม คือ การพิจารณา
ให้คิดพิจารณาเชนนี
ก มันจะไมได้
่ มีอะไรลึกลับซับซ้อนมากมาย เพียงแต่กาหนด
ํ
ธรรมในปั จจุบันตอนนี ไมได้
“สติสัมปชั ญญะ” ให้เป็ น ให้
่
ถูก กาลเทศะ ให้เหมาะควรแกธรรม
ณ ปั จจุ บ นั นันคื อ “อารมณ์ ๖” [รู ป –เสี ย ง–กลิ น –รส–โผฏฐัพ พะ–
่ ให้
ิ นตลอดเวลา คือ บทเรี ยนธรรมะอันเป็ น “ปรมัตถสั จจะ” [อภิธรรม] ได้เป็ นอยางดี
ธรรมารมณ์] ทีเกดขึ
่ นเป็ นเชนนั
่ น [ขันธ์ ๕] อยาเข้
่ าไปแสดงเจตนาในการปรุ งแตงอารมณ์
่
่ น
พิจารณาอารมณ์ทงั ๖ วามั
เหลานั
่ ่ ให้จดั ระเบียบอยู่ในหลักประพฤติปฏิบตั ิตาม “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” สิ งนี คือการปฏิบตั ิธรรมใน
เพียงแตวา
่ จริ ง.
ภาคสนามชีวิตอยางแท้
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