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ความสํ าคัญของบทความ
่ นผูมี้ ปัญญาอยู่
เมือบุคคลมีโอกาสทีจะบรรลุความสําเร็ จตามจุดมุ่งหมายในการเจริ ญสมาธิ ภาวนานัน ยอมเป็
่ นทีในปั จจุบนั –ทิฏฐธรรมสขวิ
เป็ นสุ ขอยางทั
ุ หาร ๑ ผูม้ ีความระลึกได้ดว้ ยปั ญญารอบรู ้ –สติสัมปชั ญญะ ๑
ํ ดอาสวะ –อาสวักขยญาณ ๑ ตามลําดับ กลาวโดย
่
ผูม้ ีปัญญาหยังรู ้ดว้ ยญาณ –ญาณทัสสนะ ๑ ผูม้ ีปัญญากาจั
่ ญญาหยังรู ้ หมันเพียรประกอบกุศลกรรม และราเริ
่ งเบิกบานใจด้วย
ยอ่ คือ เป็ นผูม้ ากด้วยความแสว่างแหงปั
ปรี ดาปราโมทย์ ฉะนัน ในการเจริ ญภาวนากรรมฐานนัน ต้องประกอบด้วยปั ญญาใน ๓ ด้าน คือ “ศี ล–
่
สมาธิ–ปัญญา” นันคือ (๑) เริ มต้ นด้ วยปัญญา ด้วยสติสัมปชัญญะหรื อสติปัญญาแหงญาณ
(๒) ดําเนินด้ วย
่ นทรี ยสังวร (๓) นําไปสู่ ปัญญายิง ด้วยสมาธิ แหงฌาน
่
ปัญญา ด้วยศีลแหงอิ
การปรารภตังตนโดยชอบด้วย
ิ เกยวข้
ี อ งโดยตรงกบั “สมาธิ ภ าวนามยญาณ–สมาธิ
ปั ญ ญาในการสํา รวมแล้ว ตัง ไว้ด้ว ยดี จึ ง เป็ นกจที
่ นไหว “เอกัคคตาแห่ งจิต–เอกัคคตา
ภาวนามยปั ญญา” เมือจิตมีความตังมันเป็ นอารมณ์เดียวทีสนิ ทไมหวั
่
ิ
่ ต คือ (๑) “กายวิเวก” คือ
แห่ งสมาธิ” จิตนันยอมบริ
สุทธิ ปราศจากนิ วรณ์ เพราะเกดจากความสงบสุ
ขแหงจิ
ิ
อยูใ่ นทีสงบสัปปายะ (๒) “จิตตวิเวก” คือ จิตสงบเบิกบานใจ และ (๓) “อปาธิ
ุ วิเวก” คือ จิตปราศจากกเลส
่ ทําให้เกดปั
ิ ญญาในการหยังรู ้ มีปัญญาเห็ นธรรมทังหลายตามเป็ นจริ งในขณะเป็ นจิตต
ภาวะจิตดังกลาวนี
สมาธิ ทีเรี ยกวา่ “ยถาภตญาณทั
สสนะ” นันคือ การเจริ ญอริ ยมรรคมีองค์ ๘ “อัฎฐมัคคังควิภาวนญาณ” จน
ู
่ ทธะด้วยปั ญญาทีถูกต้องโดยชอบ ทีเรี ยกวา่ “จักขุ–ญาณ–วิชชา–ปัญญา–แสงสว่ าง”
บรรลุถึงสัจจภาวะแหงพุ
หรื อ “สั มมาสั มโพธิญาณ” คือ ปั ญญาตรั สรู ้เองโดยชอบ เพราะฉะนัน ความรู ้ความเข้าใจทีถูกต้องทีเป็ น
่
ั ั
ภาคทฤษฎี นัน ต้องสอดคล้องกบกบความสํ
าเร็ จอันเป็ นภาคปฏิบตั ิ นันคือ ต้องคิดได้ถูกต้องกอนลงมื
อ
ิ นได้ทุกขณะจิตประกอบด้วย “สติ” และ “สั มปชัญญะ”
ปฏิบตั ิจริ ง การพิจารณาเห็น “การทําสมาธิ” ให้เกดขึ
ซึ งต้องมีองค์ประกอบ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) สั มมาวายามะ–สั มมัปปธาน ๔ (๒) สั มมาสติ–สติปัฏฐาน ๔
่
(๓) สั มมาสมาธิ–ฌาน ๔ อันเป็ นฝ่ าย “อธิจิตตสิ กขา–สมาธิแห่ งไตรสิ กขา” เพราะฉะนัน การทีได้คิดกอน
่ าใจอยางถู
่ กต้อง ถึงขันตอนการปฏิบตั ิหรื อการเจริ ญสมาธิ ภาวนาทีสามารถเกดผลได้
ิ
อยางเข้
จริ ง จึงหมายถึง
“ปัญญาแห่ งการเจริ ญสมาธิภาวนา” ทีเรี ยกวา่ “สมาธิภาวนามยญาณ–สมาธิภาวนามยปัญญา” ซึ งสัมปยุตต์
ด้วย (๑) อิ นทรี ยสังวร (๒) ปวิเวก–ความสงัดกายสงัดใจ (๓) ไม่ ฟุ้งซ่ าน (๔) ไม่ สันโดษระย่ อในการทําลาย
กิเลสทังหลาย และ (๕) สร้ างวิวัฒน์ “ปัญญา” เพือปิ ดกันความไม่ ร้ ู “อวิชชา–โมหะ” จนกลายเป็ น “สมาธิใน
วิปัสสนา” ทีเรี ยกวา่ “ญาณทัสสนะ” โดยทําหน้าทีเป็ นจิตตัววิปัสสนาทีรู ้แจ้งเห็ นจริ งด้วย “ปั ญญาญาณ”
่ ตามกาลั
ํ งของ “สมาธิ” และ “ปัญญา” นันคือ “วิชชา –วิชชา ๓ และ วิชชา ๘” ทีประกอบด้วย “จรณะ
ตางๆ
่ ทธะ.
–สี ลสัมปทา อปั ณณกปฏิปทา ๓ สัทธรรม ๗ และ ฌาน ๔” แหงพุ
บทความที ๔๖ ประจําปี ๒๕๕๘ – ปั ญญาในการสํารวมแล้ วตังไว้ ด้วยดี – นิธี ศิริพัฒน์
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บทความที ๔๖ ประจําปี ๒๕๕๘ – ปัญญาในการสํ ารวมแล้วตังไว้ด้วยดี
่ นัน ยอมประกอบด้
่
การทํากรรมตางๆ
วยอารมณ์ทีตังใจมันดํารงด้วย “สติสัมปชัญญะ” ผูม้ ีสติ
่ ่ น “ผู้มีสติหลง” คือ ความ
ประกอบด้วยปั ญญา “สติมา โหติ” โดยนัยรวม อันหมายถึง “สติปัญญา” ไมใชเป็
่ ความตามระลึกไมได้
่ ความกลับระลึกไมได้
่ ความไมมี่ สติ ความระลึกไมได้
่ ความทรงจําไมได้
่
ระลึกไมได้
่ น
ความหลงใหล ความฟั นเฟื อน “ผู้ไม่ มีสัมปชั ญญะ” คือ “อสั มปชั ญญะ” หมายถึง ความไมรู่ ้ ความไมเห็
่ สรู ้ ความไม่รู้ตาม ความไมพร้
่ อม ความไมแทงตลอด
่
่ ํ
ความไมตรั
ความไมรั่ บทราบ ความไมกาหนดลงทราบ
่ ่ ง ความไมพิ่ จารณา ไมทํ
่ าให้แจมแจ้
่ ง ความเป็ นผูท้ รามปั ญญา ความเป็ นผูเ้ ขลา ความหลงทัว
ความไมเพงเล็
ความหลงพร้อม ความโง่ โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุ สัยคืออวิชชา ปริ ยุฏฐานคืออวิชชา ลิมคือ
อวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ ดังเชน่ พระผูม้ ีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้วา่ :–
“โมฆราชะ เธอจงเป็ นผู้มีสติทุกเมือ หยังเห็นโดยความเป็ นของสูญ ถอนอัตตานุทิฏฐิ เสี ย เธอพึงเป็ น
ผู้ข้ามพ้ นมัจจุราชเสี ยได้ ด้วยอาการอย่ างนี เพราะมัจจุราชย่ อมไม่ แลเห็นบุคคลผู้หยังเห็นโลกอยู่
อย่ างนี ดังนี”
่ นผูไ้ มตั่ งสติในการเจริ ญเมตตา หมายถึง ความปลอย
่
และ “ผ้ ูประมาท” คือ “ความประมาท–ปมตฺต”ํ ยอมเป็
่ ตไปในกายทุจริ ตกดี็ ในวจีทุจริ ตกดี็ ในมโนทุจริ ตกดี็ ในเบญจกามคุณกดี็ หรื อ
ความตามเพิม ความปลอยจิ
่ ่ ความปลงฉันทะ ความทอดธุระ ความไมส้่ องเสพ
ความไมทํ่ าเนืองๆ ความทําหยุดๆ ความประพฤติยอหยอน
่ ญ ความไมทํ่ าให้มาก ความไมตั่ งใจ ความไมประกอบเนื
่
ความไมเจริ
องๆ ในการเจริ ญธรรมทังหลายฝ่ ายกุศล
่ นธุ์แหงผู
่ ป้ ระมาท ชือวา่ “ผ้ มู ีกรรมดํา” ดังเชน่ พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสวา่ :–
ฉะนัน ผูเ้ ป็ นเผาพั
“ทุกข์ อันไม่ น่ายินดี ย่ อมครอบงําคนผู้ประมาท โดยความเป็ นของน่ ายินดี ทุกข์ อันไม่ น่ารั กย่ อม
ครอบงําคนผู้ประมาท โดยความเป็ นของน่ ารั ก ทุกข์ ย่อมครอบงําบุคคลผู้ประมาท โดยความเป็ น
สุข”
่ า “อปัุ ฏฐาน” [ความตังมัน] คือ การเข้าไปตังสติ “สติอปัุ ฏฐาน” ยอม
่ ทําให้สติมี
ฉะนัน การมีสติชดั สติแกกล้
่ ย่อมบริ สุทธิ ย่อมเกดจากการเจริ
ิ
มาก “สติปฏฐานา
” แตสติ
ญฌานสมาบัติทีบรรลุถึงขัน “จตตถฌาน
” ซึ ง
ุ
ฺ
ประกอบด้วย “อเบกขา
” คือ ความมีใจเป็ นกลางเพราะเห็นตามเป็ นจริ ง กบั “เอกัคคตา” คือ ความมีใจตังมัน
ุ
่ ่
จิตแนวแนในอารมณ์
เพราะฉะนัน การเจริ ญสมาธิภาวนากรรมฐานนัน จึงเป็ นขันตอนการพัฒนาจิตให้สงบ
ิ ญญา โดยเฉพาะอยางยิ
่ ง สติทีสัมปยุตด้วยวิปัสสนา สติทีตังมันดีแล้วยอมเกดขึ
่ ิ น ยอมได้
่
สุ ขเพือให้เกดปั
ชือ
่ ่
็ การประพฤติปฏิบตั ิธรรมนัน ควรมุ่งเน้นไปทีข้อประพฤติปฏิบตั ิอนั
วา่ “อปัุ ฏฐาน” แตอยางไรกตาม
ประเสริ ฐ ทีเรี ยกวา่ “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” โดยสรุ ปลงที “ไตรสิ กขา” [ศีล–สมาธิ –ปั ญญา] อันพร้อมด้วย
“จริยา ๘” ทีควบคูก่ นั ดังนี
บทความที ๔๖ ประจําปี ๒๕๕๘ – ปั ญญาในการสํารวมแล้ วตังไว้ ด้วยดี – นิธี ศิริพัฒน์
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“อธิปัญญาสิ กขา” หมายถึง สิ กขาคือปัญญาอันยิง อธิปัญญาอันเป็ นข้อทีจะต้องศึกษา ข้อปฏิบตั ิเพือ
่ ง อนึง ความรู ้เข้าใจหลักเหตุผลถูกต้องอยา่ งสามัญ อันเป็ น
การฝึ กอบรมพัฒนาปั ญญาอยางสู
่ กคนเป็ นเจ้าของแหงกรรมของตน
่
เป็ นปัญญา วิปัสสนา
“กัมมัสสกตาญาณ” คือ ความรู ้จกั วาทุ
ํ
่
่
่
ปั ญญาทีกาหนดรู
้ความจริ งแหงไตรลั
กษณ์ เป็ นอธิปัญญา แตโดยนั
ยอยางเพลา
“กัมมัสสกตา
ปั ญญา” ทีโยงไปให้มองเห็นทุกข์ทีเนืองด้วยวัฏฏะหรื อแม้กระทังความรู ้ความเข้าใจทีถูกต้องใน
้
็ นอธิปัญญา ดังนี
การระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึงจะเป็ นปัจจัยหนุนให้กาวไปในมรรค
กเป็
(๑) การประพฤติสัมมาทิฏฐิ ชือวา่ “ทัสสนจริ ยา” ฉะนัน ชือวา่ “สัมมาทิฏฐิ” เพราะเห็นชอบ หรื อเป็ น
่
่ มมาทิฏฐินนั ได้แก่ “โยนิโสมนสิ การสัมปทา”
เหตุเห็นชอบ หรื อมีทิฏฐิงามนาสรรเสริ
ญแหงสั
่
ความถึงพร้อมด้วยกระบวนการคิดทีถูกต้องด้วยอุบายแยบคายอยางเหตุ
ผลในปั จจัยธรรมทังหลาย
เข้าใจในธรรมทังหลายตามเป็ นจริ ง รู ้ปฏิจจสมุปบาท รู ้อริ ยสัจจ์ รู ้ไตรลักษณ์ มีความรู ้แจ้ง รู ้ชดั รู ้
ยิง ด้วย “วิชชา” ได้แก่ วิชชา ๓ วิชชา ๘ หรื อรวมทัง อภิญญา ๖ ชือวา่ “ทัสสนจริ ยา” เพราะ
ประพฤติดว้ ยการทํานิพพานให้ประจักษ์
(๒) การประพฤติสัมมาสังกัปปะ ชือวา่ “อภิโรปนจริ ยา” ฉะนัน ชือวา่ “สัมมาสังกัปปะ” เพราะดําริ
ชอบ หรื อเป็ นเหตุดาํ ริ ชอบหรื อดําริ ดีน่าสรรเสริ ญ ได้แก่ เนกขัมมะ–ปลีกจากกาม อพยาบาท–ไม่
่ ยดเบียนผูอ้ ืน ชือวา่ “อภินิโรปนจริ ยา” เพราะประพฤติปลูกฝังจิต
คิดประทุษร้าย อวิหิงสา–ไมเบี
ไว้ในอารมณ์ๆ ตาม “กุศลวิตก ๓” นัน
“อธิสีลสิ กขา” หมายถึง สิ กขาคือศีลอันยิง อธิศีลอันเป็ นข้อทีจะต้องศึกษา ข้อปฏิบตั ิเพือการฝึ กอบรม
่ ง อนึง ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ เป็ นศีล ปาฏิโมกขสังวรศีล เป็ นอธิศีล แตศี่ ล ๕ ศีล ๘
พัฒนาศีลอยางสู
็ นอธิศีล ดังนี
ศีล ๑๐ ทีรักษาด้วยความเข้าใจ ให้เป็ นเครื องหนุนนําออกจากวัฏฏะ กเป็
(๓) การประพฤติสัมมาวาจา ชือวา่ “ปริ คคหจริ ยา” ฉะนัน ชือวา่ “สัมมาวาจา” เพราะเจรจาชอบ หรื อ
เป็ นเหตุเจรจาชอบ หรื อเจรจาดีน่าสรรเสริ ญด้วยการเว้นมิจฉาวาจา ชือวา่ “ปริ คคหจริ ยา” เพราะ
่
ประพฤติยดึ วจีสงั วร ๔ อยางของสั
มมาวาจานัน ได้แก่ งดเว้นและประพฤติตรงข้ามกบั มุสาวาท–
่ ยด ผรุ สวาจา–พูดหยาบ และ สัมผัปปลาปะ–พูดเพ้อเจ้อ
พูดโกหก ปิ สุณาวาจา–พูดสอเสี
(๔) การประพฤติสัมมากัมมันตะ ชือวา่ “สมุฏฐานจริ ยา” ฉะนัน ชือวา่ “สัมมากัมมันตะ” เพราะทํา
ั นตะ
ชอบ หรื อเป็ นเหตุทาํ ชอบหรื อการงานดีน่าสรรเสริ ญ การงานชอบด้วยการเว้นจากมิจฉากมมั
่ ได้แก่ งดเว้นและประพฤติตรง
ชือวา่ “สมฏฐานจริ
ยา” เพราะประพฤติตงั อยูใ่ นกายสังวร ๓ อยาง
ุ
่ ตว์ อทินนาทาน–ลักขโมย และ กาเมสุมิจฉาจาร–ทําผิดในกาม
ข้ามกบั ปาณาติบาต–ฆาสั
(๕) การประพฤติสัมมาอาชีวะ ชือวา่ “โวทานจริ ยา” ฉะนัน ชือวา่ “สัมมาอาชีวะ” เพราะเลียงชีพชอบ
หรื อเป็ นเหตุเลียงชีพชอบ หรื อมีอาชีพดีน่าสรรเสริ ญด้วยการเว้นมิจฉาอาชีวะ ชือวา่ “โวทาน
่ ว หรื อ ชือวา่ “ปริ สุ ทธจริ ยา” เพราะประพฤติบริ สุทธิ
จริ ยา” เพราะประพฤติผองแผ้
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“อธิจิตตสิ กขา” หมายถึง สิ กขาคือจิตอันยิง อธิจิตอันเป็ นข้อทีจะต้องศึกษา ข้อปฏิบตั ิเพือการ
่ ง อนึง กุศลจิตทังหลายจนถึง “สมาบัติ ๘” เป็ นจิต
ฝึ กอบรมพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิเป็ นต้นอยางสู
่ ปัสสนา เป็ นอธิจิต แต่ “สมาบัติ๘” นัน ถ้าปฏิบตั ิดว้ ยความเข้าใจ
“ฌานสมาบัติ” ทีเป็ นบาทแหงวิ
็ นอธิจิต ดังนี
มุ่งให้เป็ นเครื องหนุนนําออกจากวัฏฏะ กเป็
(๖) การประพฤติสัมมาวายามะ ชือวา่ “ปั คคหจริ ยา” ฉะนัน ชือวา่ “สัมมาวายามะ” เพราะพยายาม
ชอบ หรื อเป็ นเหตุพยายามชอบ หรื อพยายามดีน่าสรรเสริ ญ ด้วยการเจริ ญ “สัมมัปปธาน ๔”
ความเพียรชอบ ความเพียรใหญ่ ได้แก่ สังวรปธาน–เพียรระวังหรื อเพียรปิ ดกนั คือ เพียรระวัง
่ ิ มิให้เกดขึ
ิ น ๑ ปหานปธาน–เพียรละหรื อเพียรกาจั
ํ ด คือ เพียรละ
ยับยังบาปอกุศลธรรมทียังไมเกด
่ เกดิ คือ เพียรทํากุศล
ิ นแล้ว ๑ ภาวนาปธาน–เพียรเจริ ญ หรื อเพียรกอให้
บาปอกุศลธรรมทีเกดขึ
่ ิ ให้เกดมี
ิ ขึน ๑ อนุรักขนาปธาน–เพียรรักษา คือ เพียรรักษากุศลธรรมทีเกดขึ
ิ น
ธรรมทียังไมเกด
แล้วให้ตงั มัน และให้เจริ ญยิงขึนไปจนไพบูลย์ ๑ ชือวา่ “ปัคคหจริ ยา” เพราะประพฤติประคองใจ
(๗) การประพฤติสัมมาสติ ชือวา่ “อุปัฏฐานจริ ยา” ฉะนัน ชือวา่ “สัมมาสติ” เพราะระลึกชอบ หรื อ
่
เป็ นเหตุระลึกชอบ หรื อระลึกดีน่าสรรเสริ ญ ด้วยการเจริ ญ “สติปัฏฐาน ๔” หมายถึง ทีตังแหงสติ
ํ
่ ่ วตน
ได้แก่ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน–กาหนดสติ
ตามพิจารณากายในกายถึงลักษณะความไมใชตั
ํ
่ ่
๑ เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน–กาหนดสติ
ตามพิจารณาเวทนาในเวทนาถึงลักษณะความไมใช
ํ
่ ่ วตน
ตัวตน ๑ จิ ตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน–กาหนดสติ
ตามพิจารณาจิตในจิตถึงลักษณะความไมใชตั
ํ
่ ่ วตน
๑ ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน–กาหนดสติ
ตามพิจารณาธรรมในธรรมถึงลักษณะความไมใชตั
๑ ชือวา่ “อปัุ ฏฐานจริ ยา” เพราะประพฤติตงั มัน
(๘) การประพฤติสัมมาสมาธิ ชือวา่ “อวิกเขปจริ ยา” ฉะนัน ชือวา่ “สัมมาสมาธิ” เพราะตังใจชอบ
หรื อเป็ นเหตุตงั ใจชอบ หรื อตังใจดีน่าสรรเสริ ญ ด้วยการเจริ ญ “ฌาน ๔–รู ปฌาน ๔” ได้แก่ (๑)
“ปฐมฌาน” มีองค์ฌาน ๕ ได้แก่ “วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุข–เอกัคคตา” (๒) “ทุติยฌาน” มีองค์ฌาน ๓
ได้แก่ “ปี ติ–สุข–เอกัคคตา” (๓) “ตติยฌาน” มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่ “สุข–เอกัคคตา” (๔) “จตุตถ
่
ฌาน” มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่ “อุเบกขา–เอกัคคตา” ชือวา่ “อวิกเขปจริ ยา” เพราะประพฤติไมฟุ้่ งซาน
ี องโดยตรงในธรรม “สมาธิภาวนากรรมฐาน”
เพราะฉะนัน ในข้อ “อธิจิตตสิ กขา” จึงเป็ นสําคัญยิงทีเกยวข้
่ ยวกนั
หมายถึง “สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ ” ซึงเป็ นธรรมทังหลายทีต้องสัมปยุตต์กนั เป็ นอยางเดี
ิ ญญาสํารวมระวังตังไว้ดีทีเห็ นลักษณะทีแท้จริ งของ “สภาวะแห่ งสมาธิ–เอกัคคตา” ทีเรี ยกวา่
ทีทําให้เกดปั
่
“สมาธิภาวนามยญาณ–สมาธิภาวนามยปัญญา” ดังรายละเอียดตอไปนี
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สมาธิภาวนามยญาณนิทเทส
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๑ - หน้าที 615–617 FILE 68)
่
[๙๒] “ปั ญญาในการสํารวมแล้ วตังไว้ ด้วยดี” เป็ น สมาธิภาวนามยญาณ อยางไร
่
่
่
“สมาธิ ๑” คือ เอกัคตาจิ ต–มีอารมณ์เลิศ คือ สูงสุ ดอยางหนึ
ง ไม่มีความฟุ้ งซานแหงอารมณ์
ต่างๆ ทีมีจิตมี
่ คือ “วิตก วิจาร ปี ติ สุข เอกัคคตาแห่ งจิต–
อารมณ์หนึงนัน หรื อจิตในสภาวะประกอบด้วยธรรมเหลานี
ิ ว เกดพร้
ิ อมแล้ว บังเกดแล้
ิ ว บังเกดเฉพาะแล้
ิ
เอกัคคตาแห่ งสมาธิ ” ซึงเกดแล้
ว ปรากฏแล้ว ในวิเวกนี
“สมาธิ ๒” คือ โลกิยสมาธิ –สมาธิประกอบแล้วในโลกโดยความเป็ นสมาธิเนืองอยูใ่ นวัฏฏะนันหรื อแตก
่ องอยูใ่ นโลก ๑
สลายไป ๑ โลกุตรสมาธิ –สมาธิทีข้ามไปจากโลกโดยความเป็ นสมาธิไมเนื
“สมาธิ ๓” คือ “ฌาน ๓” สมาธิมีวิตกและวิจาร ๑ สมาธิไมมี่ วิตกมีแตวิ่ จาร ๑ สมาธิไมมี่ วิตกไมมี่ วจิ าร ๑
“สมาธิ ๔” คือ “ปริ นิพพานในปั จจุบัน” สมาธิมีส่ วนเสื อม–หานภาคิยสัญญา คือ สัญญาฝ่ ายเสื อม ๑ สมาธิ
่ งอยู–ฐิ
่ ติภาคิยสัญญา คือ สัญญาฝ่ ายดํารงอยู่ ๑ สมาธิเป็ นสวนวิ
่ เศษ–วิเสสภาคิยสัญญา คือ
เป็ นสวนตั
่ าแรกกเลส
ิ –นิพเพธภาคิยสัญญา คือ สัญญา
สัญญาฝ่ ายวิเศษทีปฏิเวธในอธิคมธรรม ๑ สมาธิเป็ นสวนชํ
ิ ๑
ฝ่ ายชําแรกกเลส
“สมาธิ ๕” คือ สมาธิ มีปีติแผ่ ไป ๑ สมาธิ มีสุขแผ่ ไป ๑ สมาธิ มีจิตแผ่ ไป ๑ สมาธิ มีแสงสว่ างแผ่ ไป ๑ สมาธิ มี
การพิจารณาเป็ นนิมิต ๑
ั ตมิได้ฟงซานด้
“สมาธิ ๖” คือ “อนุสติ ๖” สมาธิมีเอกคตาจิ
ุ้ ่ วยสามารถ พุทธานุสติ ๑ ธรรมานุสติ ๑
สังฆานุสติ ๑ สี ลานุสติ ๑ จาคานุสติ ๑ เทวตานุสติ ๑
“สมาธิ ๗” คือ “วสี ๗” ความเป็ นผูฉ้ ลาดในสมาธิ–สมาธิ กสุ ลตา ๑ เป็ นผูฉ้ ลาดในการเข้าสมาธิ–สมาธิ สฺส
สมาปตฺติกสุ ลตา ๑ ความเป็ นผูฉ้ ลาดในการตังสมาธิ–สมาธิ สฺส ฐิ ติกสุ ฺ ลตา ๑ ความเป็ นผูฉ้ ลาดในการ
่
ออกจากสมาธิ–สมาธิ สฺส วุฏฺ ฐานกุสลตา ๑ ความเป็ นผูฉ้ ลาดในความงามแหงสมาธิ
–สมาธิ สฺส กลฺลตา
่
กุสลตา ๑ ความเป็ นผูฉ้ ลาดในโคจรแหงสมาธิ
–สมาธิ สฺส โคจรกุสลตา ๑ ความเป็ นผูฉ้ ลาดในการน้อม
่
ไปแหงสมาธิ
–สมาธิ สส อภินีหารกุสลตา ๑
ั ตมิได้ฟงซานด้
“สมาธิ ๘” คือ “กสิ ณ ๘” สมาธิมีเอกคตาจิ
ุ้ ่ วยสามารถ ปฐวีกสิ ณ ๑ อาโปกสิ ณ ๑ เตโชกสิ ณ ๑
วาโยกสิ ณ ๑ นีลกสิ ณ ๒ ปี ตกสิ ณ ๑ โลหิ ตกสิ ณ ๑ โอทาตกสิ ณ ๑
“สมาธิ ๙” คือ “สมาบัติ ๘” ได้แก่ (๑) “รู ปฌาน ๔” คือ รู ปาวจรสมาธิ ส่วนเลว ๑ ส่ วนปานกลาง ๑ ส่ วน
ิ
่
ประณี ต ๑ [ธรรม คือ จิตและเจตสิ กของบุคคลผูเ้ ข้าสมาบัติ ของบุคคลผูเ้ กดในพรหมโลก
หรื อของทาน
่ ยว คือ นับเนืองในโอกาสนี ข้างลางตั
่ งแตพรหม
่
ผูม้ ีพรหมเป็ นเครื องอยูเ่ ป็ นสุ ขในปัจจุบนั อันทองเที
โลกขึนไปจนถึงเทวดาชันอกนิฏฐะ ข้างบนเป็ นทีสุ ด นีชือวา่ รู ปาจรภูมิ หรื อ รู ปพรหม ๑๖ ชัน ได้แก่
พรหมปาริ สชั ชะ ๑ พรหมปุโรหิ ต ๑ มหาพรหม ๑ ปริ ตตาภา ๑ อัปปมาณาภา ๑ อาภัสสรา ๑ ปริ ตตสุ ภา
ิ ๑ อสัญญีสตั ว์ ๑ เวหัปผลา ๑ อวิหา ๑ อตัปปา ๑ สุ ทสั สา ๑ สุ ทสั สี ๑ อก
๑ อัปปมาณสุ ภา ๑ สุ ภกณหา
นิฏฐา ๑] กบั (๒) “อรู ปฌาน ๔” คือ อรู ปาวจรส่ วนเลว ๑ ส่ วนปานกลาง ๑ ส่ วนประณี ต ๑ [ธรรม คือ
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ิ
่ ผูม้ ีธรรมเป็ นเครื องอยู่
จิตละเจตสิ กของบุคคลผูเ้ ข้าสมาบัติ ของบุคคลผูเ้ กดในพร
หมโลก หรื อของทาน
่ งแตเทวดาผู
่
เป็ นสุ ขในปั จจุบนั อันนับเนืองในโอกาสนี ข้างลางตั
เ้ ข้าถึงชัน อากาสานัญจายตนภพ
วิญญาณั ญจายตนภพ อากิญจัญญายตนภพ ตลอดขึนไปจนถึงเทวดาผูเ้ ข้าถึงชัน เนวสัญญานาสัญญายตน
ภพ ข้างบนเป็ นทีสุ ด นีชือวา่ อรู ปาวจรภูมิ] และ “สมาธิ ๓” ได้แก่ สุญญตสมาธิ –อริ ยมรรคสมาธิ คือ
สําเร็ จโดยความเป็ นของสูญในสังขารทังหลายทีไมมี่ ตวั ตน ๑ อนิมิตตสมาธิ –อริ ยมรรคสมาธิ คือ สําเร็ จ
โดยสมาธิทีเว้นจากนิมิตทีเทียง ๑ อัปปณิ หิตสมาธิ –อริ ยมรรคสมาธิ คือ สําเร็ จโดยสมาธิทีเว้นจากความ
ตังใจปรารถนา ๑
ั ตมิได้ฟงซานด้
“สมาธิ ๑๐” คือ “อสุภะ ๑๐” สมาธิมีเอกคตาจิ
ุ้ ่ วยสามารถ อุทธุมาตกสัญญา–ความสําคัญ
ซากศพทีขึนอืด ๑ วินีลกสัญญา–ความสําคัญซากศพทีมีสีเขียวคลําคละด้วยสี ต่างๆ ๑ วิปุพพกสัญญา –
ความสําคัญซากศพทีมีนาํ เหลืองไหลเยิมอยูต่ ามทีทีแตกปริ ออก ๑ วิฉิททกสัญญา–ความสําคัญซากศพที
ั น ๒ ทอน
่ ๑ วิกขายิตกสัญญา–ความสําคัญซากศพทีถูกสัตว์ เชน่ แร้ง กา สุ นขั จิกทึงกดั
ขาดจากกนเป็
ิ ว ๑ วิกขิตตกสัญญา–ความสําคัญซากศพทีกระจุยกระจาย มือเท้าศีรษะหลุดออกไปข้างๆ ๑ หตวิก
กนแล้
่ กระจายออกไป ๑ โลหิ ตกสัญญา–
ขายิตกสัญญา–ความสําคัญซากศพทีถูกสับฟันบันเป็ นทอนๆ
ความสําคัญซากศพทีมีโลหิ ตไหลอาบเรี ยราดอยู่ ๑ ปุฬวุ กสัญญา–ความสําคัญซากศพทีมีหนอนคลาคลํ
่่
่ ๑
เต็มไปหมด ๑ อัฏฐิ กสัญญา–ความสําคัญซากศพทียังเหลืออยูแ่ ตรางกระดู
กหรื อกระดูกทอน
่ รวมเป็ น ๕๕
สมาธิเหลานี
่
[๙๓] อีกอยางหนึ
ง สภาพใน “ความเป็ นสมาธิแห่ งสมาธิ” มี ๒๕ ประการ ดังนี
สมาธิเพราะอรรถวา่ อันสัทธิ นทรี ย์เป็ นต้ นกําหนดถือเอา ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ อินทรี ย์เป็ นบริ วารแห่ งกันและกัน ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ สัทธิ นทรี ย์เป็ นต้ นบริ บูรณ์ ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ มีอารมณ์ เป็ นอันเดียว ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ ไม่ ฟุ้งซ่ าน ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ ไม่ แส่ ไป ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ ไม่ ข่ นุ มัว ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ ไม่ หวันไหว ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ หลุดพ้ นจากกิเลส ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ ความทีจิ ตตังอยู่ด้วยสามารถความตังมันในความเป็ นจิ ตมีอารมณ์ เดียว ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ แสวงหาความสงบ ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ ไม่ แสวงหาธรรมอันเป็ นข้ าศึกแก่ ความสงบ ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ แสวงหาความสงบแล้ ว ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ ไม่ แสวงหาธรรมอันเป็ นข้ าศึกแก่ ความสงบแล้ ว ๑
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สมาธิเพราะอรรถวา่ ยึดมันความสงบ ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ ไม่ ยืดมันธรรมอันเป็ นข้ าศึกแก่ ความสงบ ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ ยึดมันความสงบแล้ ว ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ ไม่ ยึดมันธรรมอัน เป็ นข้ าศึกแก่ ความสงบแล้ ว ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ ปฏิบัติสงบ ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ ไม่ ปฏิบัติสงบ ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ ปฏิบัติสงบแล้ ว ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ ไม่ ปฏิบัติไม่ สงบแล้ ว ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ เพ่ งความสงบ ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ เผาธรรมอันเป็ นข้ าศึกแก่ ความสงบ ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ เพ่ งความสงบแล้ ว ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ เผาธรรมอันเป็ นข้ าศึกแก่ ความสงบแล้ ว ๑
สมาธิเพราะอรรถวา่ เป็ นธรรมสงบเป็ นสภาพเกือกูลและนําสุขมาให้ ๑
่ รวมเป็ น ๒๕
สภาพในความเป็ นสมาธิเหลานี
่
่ ้ชดั เพราะเหตุนนั ทานจึ
่ งกลาววา
่ ่
ชือวา่ “ญาณ” เพราะอรรถรู ้วาธรรมนั
น ชือวา่ “ปัญญา” เพราะอรรถวารู
“ปั ญญาในการสํารวมแล้ วตังไว้ ดี” เป็ น “สมาธิภาวนามยญาณ”
จบ สมาธิ ภาวนามยญาณนิทเทส ------------------------่ ตทีมันคง
่
็ ในความเป็ นจริ งตามภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ินัน “สมาธิ” คือ ความตังมันแหงจิ
อยางไรกตาม
่ ิ ่
่
่่
็ จนกระทัง
มุ่งมันในอารมณ์แหงกจอยางใดอยางหนึ
งโดยเฉพาะ ไมวาจะเป็
นระยะเวลาทีสันหรื อยาวกตาม
ิ ่ นให้บรรลุความสําเร็ จตามจุดมุ่งหมายสมบูรณ์ ซึงต้ององค์ประกอบด้วย ๓ ประการ ดังนี
ได้ทาํ กจอยางนั
่ มมาวายามะ หมายถึง ความเพียรชอบ ได้แก่ (๑) “สั งวร
(๑) ความเพียรชอบ “สั มมัปปธาน ๔” แหงสั
่ ิ มิให้เกดขึ
ิ น (๒) “ปหานปธาน” เพียร
ปธาน” เพียรระวัง คือ เพียรระวังบาปอกุศลธรรมทียังไมเกด
ิ นแล้ว (๓) “ภาวนาปธาน” เพียรเจริ ญ เพียรทํากุศลธรรมทียังไมมี่ ยงั ไมเกด
่ ิ ให้เกดให้
ิ
ละบาปทีเกดขึ
ิ นแล้วไมให้
่ เสื อม และบําเพ็ญให้
มีขึน และ (๔) “อนุรักขนาปธาน” เพียรรักษากุศลธรรมทีเกดขึ
เจริ ญยิงขึนไปจนไพบูลย์
่ มมาสติ ได้แก่ (๑) “กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน” การตังสติ
(๒) ความมีสติชดั “สติปัฏฐาน ๔” แหงสั
ํ
ํ ั รู้เทาทั
่ นกายและเรื องทางกาย (๒) “เวทนานุปัสสนาสติปัฏ
กาหนดพิ
จารณากาย การมีสติกากบดู
ํ
ํ ั รู้เทาทั
่ นเวทนา (๓) “จิตตานุปัสสนาสติปัฏ
ฐาน” การตังสติกาหนดพิ
จารณาเวทนา การมีสติกากบดู
ํ
ํ ั รู้เทาทั
่ นจิตหรื อสภาพและอาการของจิต และ
ฐาน” การตังสติกาหนดพิ
จารณาจิต การมีสติกากบดู
ํ
ํ ั รู้เทาทั
่ นธรรม
(๔) “ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน” การตังสติกาหนดพิ
จารณาธรรม การมีสติกากบดู
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จนรวมทัง “สั มปชัญญะ ๔” หมายถึง “ความรู้ ตัว–ความรู้ ตัวทัวพร้ อม–ความรู้ ชัด–ความรู้ ทัวชัด–
่ ประโยชน์ ตระหนักในจุดหมาย (๒)
ความตระหนัก” ได้แก่ (๑) “สาตถกสัมปชัญญะ” คือ รู ้ชดั วามี
่ นสัปปายะ ตระหนักในความเหมาะสมเกอกู
ื ล (๓) “โคจร
“สัปปายสัมปชัญญะ รู ้ชดั วาเป็
่ นโคจร ตระหนักในแดนกจงานของตน
ิ
สัมปชัญญะ” คือ รู ้ชดั วาเป็
และ (๔) “อสัมโมห
่ ่
่
สัมปชัญญะ” คือ รู ้ชดั วาไมหลงใหลฟั
นเฟื อน ตระหนักในตัวเนือหาสภาวะ ไมหลงใหลฟั
นเฟื อน
่ มมาสมาธิ หมายถึง การเพง่
(๓) ความมีจิตเป็ นสมาธิดว้ ย “ฌาน ๔–รปฌาน
๔” (ฌานสมาบัติ) แหงสั
ู
่ ่ น “อัปปนาสมาธิ ” หรื อ ภาวะจิตสงบประณี ตซึงมีสมาธิเป็ นองค์ธรรมหลัก
อารมณ์จนใจแนวแนเป็
่ นจึงมีองค์ธรรมทังหลายทีเรี ยกวา่ “องค์ ฌาน–ฌานังคะ” ทีประกอบกนเข้
ั า
ฉะนัน ฌานในแตละขั
เป็ นฌานขันหนึงๆ ได้แก่ (๑) “ปฐมฌาน” มีองค์ ๕ “วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุข–เอกัคคตา” (๒) “ทุติย
ฌาน” มีองค์ ๓ “ปี ติ–สุข–เอกัคคตา” (๓) “ตติยฌาน” มีองค์ ๒ “สุข–เอกัคคตา” และ (๔) “จตุตถ
ฌาน” มีองค์ ๒ “อุเบกขา–เอกัคคตา”
ฉะนัน ผูท้ ีมีจิตเป็ นสมาธิทีพัฒนาจนถึง “จตตถฌาน
” คือ สหรคตด้วยองค์ฌาน “อเุบกขา–เอกัคคตา” จะเป็ น
ุ
จิตทีสะอาดหมดจดจาก “นิวรณ์ ” นันคือ “กามฉั นทะ–พยาบาท–ถี นมิทธะ–อุทธั จจกุกกุจจะ–วิ จิกิจฉา–
อวิชชา–อรติ–อกุศลธรรม” ทีเรี ยกวา่ “หมดจด–สะอาด–บริ สุทธิ –ผ่ องใส–เบิกบาน–ไม่ มีมลทิ น–ปราศจาก
่
อุปกิ เลส–อ่ อน–ควรแก่ งาน–มันคง–ไม่ หวันไหว” ในฌานขันที ๔ นี เป็ นจิตทีดํารงอยู่ในภูมิแหงอนาคามี
คือ พระอริ ยบุคคลผูไ้ ด้บรรลุอนาคามิผล มี ๕ ประเภท หมายถึง ท่ านผู้บรรลุอนาคามิ ผลแล้ ว ผู้ไม่ เวี ยน
กลับมาอีก ได้แก่
ิ
่
(๑) “อันตราปรินิพพายี” ผูป้ ริ นิพพานโดยกเลสปริ
นิพพานในระหวางอายุ
ยงั ไมถึ่ งกงึ
(๒) “อปหั
ุ จจปรินิพพายี” ผูป้ ริ นิพพานเมือจวนจะถึงสิ นอายุ
(๓) “อสั งขารปรินิพพายี” ผูป้ ริ นิพพานโดยไมต้่ องใช้ความเพียรนัก
(๔) “สสั งขารปรินิพพายี” ผูป้ ริ นิพพานโดยต้องใช้ความเพียรมาก
(๕) “อทธั
ุ งโสโตอกนิฏฐคามี” ผูม้ ีกระแสในเบืองบนไปสู่ อกนิฏฐภพแล้วจึงปริ นิพพาน
ในระดับภูมิแหง่จิตนี คือ “โลกตตรจิ
ต” ซึงจะบรรลุถึงขันสูงสุ ด คือ “อรหัตตจิต” ได้แก่
ุ
(๑) “อรหัตตมรรค” ทางปฏิบตั ิเพือบรรลุผล คือ ความเป็ นพระอรหันต์ ญาณคือความรู ้เป็ นเหตุละ
“สังโยชน์ ” ได้ทงั ๑๐
(๒) “อรหัตตผล” ผลคือการสําเร็ จเป็ นพระอรหันต์ ผลคือความเป็ นพระอรหันต์ ผลทีได้รับจาก
การละสังโยชน์ทงั หมดอันสื บเนืองมาจากอรหัตตมรรค ทําให้เป็ นพระอรหันต์
ิ วยอรหัต หรื อเพราะสําเร็ จอรหัต คือ หลุดพ้นขันละ
(๓) “อรหัตตวิโมกข์ ” ความพ้นจากกเลสด้
ิ
กเลสได้
สินเชิงและเด็ดขาดสําเร็ จเป็ นพระอรหันต์
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แตถ้่ าจําแนกประเภทของพระอรหันต์มี ๓ กลุ่ม ซึงหมายถึง ผู้บรรลุอรหั ตตผลแล้ ว ท่ านผู้สมควรรั บทักษิณา
และการเคารพบูชาอย่ างแท้ จริ ง ดังนี
่ ม้ ิได้ฌาน สําเร็ จอรหัตด้วยเจริ ญแตวิ่ ปัสสนา
“พระอรหันต์ ๒” ได้แก่ (๑) พระสุกขวิปัสสก คือ ทานผู
่ เ้ จริ ญสมถะจนได้ฌานสมาบัติแล้ว จึงเจริ ญวิปัสสนาตอจน
่
ล้วนๆ กบั (๒) พระสมถยานิก คือ ทานผู
ได้สาํ เร็ จอรหันต์
“พระอรหันต์ ๔” ได้แก่ (๑) พระสุกขวิปัสสก–ผูไ้ ด้ดว้ ยวิปัสสนาล้วนๆ (๒) พระเตวิชชะ–ผูไ้ ด้วิชชา ๓
(๓) พระฉฬภิญญะ–ผูไ้ ด้อภิญญา ๖ (๔) พระปฏิสัมภิทัปปั ตตะ–ผูบ้ รรลุปฏิสมั ภิทา ๔
“พระอรหันต์ ๕” ได้แก่ (๑) พระปั ญญาวิมตุ –ผูห้ ลุดพ้นด้วยปัญญา (๒) พระอุภโตภาควิมตุ –ผูห้ ลุดพ้น
ด้วยเจโตวิมุตติดว้ ยสมาบัติ ๘ และ ปัญญาวิมุตติ (๓) พระเตวิชชะ–ผูไ้ ด้วิชชา ๓ (๔) พระฉฬ
ภิญญะ–ผูไ้ ด้อภิญญา ๖ (๕) พระปฏิสัมภิทัปปั ตตะ–ผูบ้ รรลุปฏิสมั ภิทา ๔
่ ง คือ “สมาธิ” ทีเป็ นเครื องมืออันเป็ นธรรมชําระจิตให้เบิกบานและ
ข้อทีพึงต้องเข้าใจให้ถูกต้องเป็ นอยางยิ
่
ผองแผ้
วบริ สุทธิ ในเบืองต้น นันคือ “ปราศจากนิวรณ์ ” ทีประกอบด้วยการเจริ ญ “โยนิโสมนสิ การ” คือ การ
่ กวิธีทีมีปัญญาเห็นความสัมพันธ์แหงเหตุ
่ ปัจจัย “ปั จจัยธรรม” ตามหลักปฏิจจสมุปบาทที
ใช้เหตุผลอยางถู
ิ นใน “วิปัสสนาภมิู” เป็ นสําคัญ รวมทังใน “ปัญญาสามัญแห่ งโลกียะ” ฉะนัน “สมาธิ” ทีสหรคตด้วย
เกดขึ
่ าให้ “สติ” ทีคมชัดด้วย “อปัุ ฏฐาน” และ
“อเบกขา
” อันเป็ นจิตทีบริ สุทธิ จากอกุศลธรรมทังปวงนัน ยอมทํ
ุ
่ าด้วย “อธิโมกข์ ” ทําให้เกดิ “ญาณ” ทีเป็ นปั ญญาคมชัด ประกอบด้วยแสงสวางแหง
่ ่
“สั มปชั ญญะ” ทีแกกล้
ปั ญญาหยังรู ้ “อาโลโก–โอภาส” ซึงเป็ นปั จจัยทีทําให้เกดิ “อัฎฐมัคคังควิภาวนญาณ” หมายถึง ปั ญญาหยังรู ้ที
ทําให้มรรคาทัง ๘ ประการ คือ “อริยมรรคมีองค์ ๘” กลายเป็ น “ญาณในวิปัสสนา” ทีครอบงําทังใน “เจโต
วิมุตติ” กบั “ปั ญญาวิมุตติ” เพราะฉะนัน คําวา่ “สมาธิ–เอกัคคตาแห่ งจิต–จิตตสมาธิ–ฌานจิตต์ ” หมายถึง
“ปัญญาในการสํ ารวมแล้ วตังไว้ ด้วยดี–สมาธิภาวนามยญาณ–สมาธิภาวนามยปัญญา” [สมาธิ ในวิปัสสนา–
ิ นการเห็ นแจ้งตามเป็ นจริ งด้วยญาณแหงปั
่ ญญาหยังรู ้ คือ “ญาณทัสสนะ–
จิตตัววิปัสสนา อันทําให้เกดเป็
่ ถะนี คือ “สติสังวร–อินทรี ยสั งวร” ทีคอยป้ องกนไมให้
ั ่ อกุศลธรรม
ยถาภตญาณทั
สสนะ”] ตามนัยแหงอรร
ู
ทังหลายครอบงําจิตใจ ซึ งหมายถึง “อินทรี ย์ ๖” ได้แก่ “ตา–หู –จมูก–ลิน–กาย–ใจ” ทีจิตต้องคล้อยตามด้วย
เจตนา “สั ญเจตนา ๖” ฉะนัน “สมาธิ–ฌาน” กบั “ญาณ–วิปัสสนา” จึงเป็ นธรรมทีคู่กนั เป็ นธรรมอันเดียวกนั
ทีเรี ยกวา่ (๑) “สมถพละ–เจโตวิมตุ ติ” ทีเรี ยกวา่ “ฌานวิโมกข์ ” โดยพิจารณาถึงรายละเอียดตามลําดับขันการ
ปฏิบตั ิจาํ นวน ๑๙ ขัน ดังนี
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หน้า ๙

“ฌานวิโมกข์ ๑๙”
(๑) เนกขัมมะ เกดิ เผากามฉันทะ เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
(๒) เนกขัมมะ เกดิ พ้ นไป–เผาพ้นไป เพราะเหตุนนั จึงเป็ น ฌานวิโมกข์
่
(๓) ธรรม เกดิ ยอมเผา
ฌายีบุคคลย่ อมร้ ูกเิ ลสทีเกิดและถกเผา
ู เพราะเหตุนนั จึงเป็ น ฌานวิโมกข์
(๔) ความไม่ พยาบาท เกดิ เผาความพยาบาท เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
(๕) ความไม่ พยาบาท เกดิ พ้นไป–เผาพ้นไป เพราะเหตุนนั จึงเป็ น ฌานวิโมกข์
่
(๖) อาโลกสัญญา เกดิ เผาถีนมิทธะ เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน [จิตสวางไสวตลอดแม้
วนั หรื อคืน]
(๗) ความไม่ ฟุ้งซ่ าน เกดิ เผาอทธั
ุ จจะ เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
(๘) การกําหนดธรรม เกดิ เผาวิจกิ จิ ฉา เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
(๙) ญาณ เกดิ เผาอวิชชา เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
(๑๐) ความปราโมทย์ เกดิ เผาอรติ [ความไมยิ่ นดีดว้ ยริ ษยา] เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
(๑๑) ปฐมฌาน เกดิ เผานิวรณ์ เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
(๑๒) ทติุ ยฌาน เกดิ เผานิวรณ์ เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
(๑๓) ตติยฌาน เกดิ เผานิวรณ์ เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
(๑๔) จตตถฌาน
เกดิ เผานิวรณ์ เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
ุ
(๑๕) โสดาปัตติมรรค เกดิ เผากิเลส เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
(๑๖) สกทาคามิมรรค เกดิ เผากิเลส เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
(๑๗) อนาคามิมรรค เกดิ เผากิเลส เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
(๑๘) อรหัตตมรรค เกดิ เผากิเลสทังปวง เพราะเหตุนนั จึงเป็ นฌาน
(๑๙) ฌาน เกดิ พ้นไป–เผาพ้ นไป เพราะเหตุนนั จึงเป็ น ฌานวิโมกข์
กบั (๒) “วิปัสสนาพละ–ปั ญญาวิมตุ ติ” ทีเรี ยกวา่ “ญาณวิโมกข์ ” ๑๐ ประการ ซึงเป็ น “ยถาภตญาณ
แห่ งมหา
ู
่
วิปัสสนา ๑๘” ตอไปนี
่ ยง
(๑) “อนิจจานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไมเที
(๒) “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความทุกข์
่ ่ วตน
(๓) “อนัตตานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไมใชตั
่
(๔) “นิพพิทานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความเบือหนาย
ํ ด
(๕) “วิราคานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความคลายกาหนั
(๖) “นิโรธานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความดับ
(๗) “ปฏินิสสัคคานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความสละคืน
(๘) “อนิมิตตานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไมมี่ เครื องหมาย
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หน้า ๑๐

(๙) “อัปปณิหิตานปัุ สสนา” คือ การเห็นธรรมไมมี่ ทีตัง
่
่
(๑๐) “สญญตานปั
ุ
ุ สสนา” คือ การพิจารณาเป็ นความวางเปลา
่
็ ให้พิจารณาเปรี ยบเทียบกบั “มหาวิปัสสนา ๑๘” ทังหมด คือ พิจารณาขันตอนการชําระจิตเพือ
อยางไรกตาม
ิ ปาทิ คือ “อปาทานขั
ดับกเลสอุ
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
นี
ุ
ุ ” ซึงตรงกบั “วิปัสสนาญาณ ๙” หรื อทีเรี ยกวา่ “วฏฐานคามิ
ุ
ปฏิปทา–กระบวนการทบขั
ุ นธ์ ๕” คือ ข้อประพฤติปฏิบตั ิเพือหลีกหนี ออกจากสังขารทังหลาย เพือให้ถึง
“อริยมรรค” นันคือ “มรรค ๔–มัคคญาณ” ทีสหรคตกบั “อริยมรรคมีองค์ ๘” ดังนี
“มหาวิปัสสนา ๑๘”
่ ยง
(๑) “อนิจจานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไมเที
(๒) “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความทุกข์
่ ่ วตน
(๓) “อนัตตานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไมใชตั
่
(๔) “นิพพิทานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความเบือหนาย
ํ ด
(๕) “วิราคานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความคลายกาหนั
(๖) “นิโรธานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความดับ
(๗) “ปฏินิสสั คคานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความสละคืน
(๘) “ขยานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความสิ นไป
(๙) “วยานปัุ สสนา” คือ การเห็นความเสื อมไป
(๑๐) “วิปริณามานปัุสสนา” คือ การพิจารณาเห็นความแปรปรวน
(๑๑) “อนิมิตตานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไมมี่ เครื องหมาย
(๑๒) “อัปปณิหิตานปัุ สสนา” คือ การเห็นธรรมไมมี่ ทีตัง
่
่
(๑๓) “สญญตานปั
ุ
ุ สสนา” คือ การพิจารณาเป็ นความวางเปลา
(๑๔) “อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา” คือ การพิจารณาเห็นธรรมด้วยปั ญญาอันยิง
(๑๕) “ยถาภตญาณทั
สนะ” คือ ความรู ้ความเห็นตามความเป็ นจริ ง
ู
(๑๖) “อาทีนวานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นโทษ
(๑๗) “ปฎิสังขานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาหาทาง
(๑๘) “วิวฏั ฏนานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาการเห็นอุบายทีจะหลีกไป
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หน้า ๑๑

“วิปัสสนาญาณ ๙” (ข้อ ๔–๑๒ ในญาณ ๑๖)
ิ
่
(๑) “อทยั
บแหงนามรู
ป
ุ พพยานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณตามเห็นความเกดและความดั
่ นมา
(๒) “ภังคานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณตามเห็นจําเพาะความดับเดนขึ
่ ว
(๓) “ภยตปัู ฏฐานญาณ” คือ ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็ นของนากลั
(๔) “อาทีนวานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณคํานึงเห็นโทษ
่
(๕) “นิพพิทานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณคํานึงเห็นด้วยความหนาย
่ นไปเสี ย
(๖) “มญจิ
ุ ตุกัมยตาญาณ” คือ ญาณหยังรู ้อนั ให้ใครจะพ้
(๗) “ปฏิสังขานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณอันพิจารณาทบทวนเพือจะหาทาง
่ งขาร
(๘) “สั งขารเปกขาญาณ
” คือ ญาณอันเป็ นไปโดยความเป็ นกลางตอสั
ุ
่
(๙) “สั จจานโลมิ
งรู ้อริ ยสัจจ์
ุ กญาณ” คือ ญาณเป็ นไปโดยควรแกการหยั
่
็ ความแตกตางระหวาง
่
่ “มหาวิปัสสนา ๑๘” กบั “วิปัสสนาญาณ ๙” นัน คือ ผูเ้ จริ ญภาวนาต้อง
อยางไรกตาม
ใช้ “มหาวิปัสสนา ๑๘” ในการพิจารณาธรรมทีควรพิจารณายิง “อภิญเญยยธรรม–ธรรมทังหลายเหล่ านีควร
รู้ ยิง” ดังนี
“อภิญเญยยธรรม”
(๑) “ขันธ์ ๕” = รปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
(๒) “อายตนะภายใน ๖–อินทรีย์ ๖–สฬายตนะ” = จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ
(๓) “อายตนะภายนอก ๖–อารมณ์ ๖” = รู ป เสี ยง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
(๔) “วิญญาณ ๖” = จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโน
วิญญาณ
(๕) “ผัสสะ ๖” = จักขุสมั ผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส
(๖) “เวทนา ๖” = จักขุสมั ผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหา
สัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา
(๗) “สั ญญา ๖” = รู ปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา
(๘) “เจตนา ๖” = รู ปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา
ธรรมสัญเจตนา
(๙) “ตัณหา ๖” = รู ปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา
(๑๐) “วิตก ๖” = รู ปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธรรมวิตก
(๑๑) “วิจาร ๖” = รู ปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธรรมวิจาร
(๑๒) “ธาตกัุ มมัฏฐาน” = ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ ปฐวี
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หน้า ๑๒

กสิ ณ อาโปกสิ ณ เตโชกสิ ณ วาโยกสิ ณ นีลกสิ ณ ปี ตกสิ ณ โลหิ ตกสิ ณ โอทาตกสิ ณ อากา
สกสิ ณ วิญญาณกสิ ณ
(๑๓) “อาการ ๓๒–ทวัตติงสาการ” = ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ เอ็น กระดูก เยือในกระดูก ม้าม
หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้นอ้ ย อาหารใหม่ อาหารเกา่ ดี เสลด หนอง เลือด
เหงือ มันข้น นําตา เปลวมัน นําลาย นํามูก ไขข้อ มูตร มันสมอง
(๑๔) “อายตนะ ๑๒” = จักขวายตนะ รู ปายตนะ โสตายตนะ สัททายตนะ ฆานายตนะ คันธายตนะ
ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ
(๑๕) “ธาตุ ๑๘” = จักขุธาตุ รู ปธาตุ จักขุวญ
ิ ญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆาน
ธาตุ คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพ
ธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธรรมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ
(๑๖) “อินทรีย์ ๒๒” = จักขุนทรี ย ์ โสตินทรี ย ์ ฆานินทรี ย ์ ชิวหิ นทรี ย ์ กายินทรี ย ์ มนินทรี ย ์
ชีวิตินทรี ย ์ อิตถินทรี ย ์ ปุริสินทรี ย ์ สุ ขินทรี ย ์ ทุกขินทรี ย ์ โสมนัสสิ นทรี ย ์ โทมนัสสิ นทรี ย ์
อุเบกขินทรี ย ์ สัทธินทรี ย ์ วีริยนิ ทรี ย ์ สตินทรี ย ์ สมาธินทรี ย ์ ปัญญินทรี ย ์ อนัญญตัญญัสสามี
ตินทรี ย ์ [อินทรี ยข์ องผูป้ ฏิบตั ิดว้ ยมนสิ การวา่ เราจักรู ้ธรรมทียังไมรู่ ้ อินทรี ยน์ ีเป็ นชือของ
โสดาปั ตติมรรคญาณ] อัญญินทรี ย ์ [อินทรี ยข์ องผูร้ ู ้จตุสจั ธรรมด้วยมรรคนัน อินทรี ยน์ ีเป็ น
ชือของญาณในฐานะ ๖ คือ โสดาปัตติผลถึงอรหัตมรรคญาณ] อัญญาตาวินทรี ย ์ [อินทรี ย ์
ของพระขีณาสพผูร้ ู ้จบแล้ว อินทรี ยน์ ีเป็ นชือของอรหัตผลญาณ]
(๑๗) “ธาตุ ๓” = กามธาตุ รู ปธาตุ อรู ปธาตุ
(๑๘) “ภพ ๙” = กามภพ รู ปภพ อรู ปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอก
โวการภพ จตุโวการภพ ปั ญจโวการภพ
(๑๙) “ฌาน ๔” = ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน
(๒๐) “อัปปมัญญา ๔” = เมตตาเจโตวิมุตติ กรุ ณาเจโตวิมุตติ มุทิตาเจโตวิมุตติ อุเบกขาเจโตวิมุตติ
(๒๑) “อรปสมาบั
ติ ๔” = อากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อา
ู
ิ ญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
กญจั
(๒๓) “ปฏิจจสมปบาท
๑๒” [อิทปั ปัจจยตา–ปัจจยาการ–ตถตา] = อวิชชา สังขาร วิญญาณ นาม
ุ
รู ป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ
สําหรับ “วิปัสสนาญาณ ๙” นัน ผูเ้ จริ ญภาวนาต้องนําความรู ้อนั เป็ นปั ญญารู ้แจ้งด้วย “ญาณ–ปัญญาญาณ”
ตามลําดับ จากข้อ ๑ – ข้อ ๑๖ ใน “ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ” นันคือ วิปัสสนาจาก “โลกียญาณ–โลกียปัญญา”
จนถึง “โลกตตรญาณ
–โลกตตรปั
ญญา” (มรรค ๔–มัคคญาณ–ผล ๔–ผลญาณ–อาสวักขยญาณ) ดังนี
ุ
ุ
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หน้า ๑๓

“ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ”
ํ
(๑) “นามรปปริ
ป
ู จเฉทญาณ” คือ ญาณกาหนดแยกนามรู
ํ
่
(๒) “ปัจจยปริคคหญาณ” คือ ญาณกาหนดจั
บปัจจัยแหงนามรู
ป
(๓) “สั มมสนญาณ” คือ ญาณพิจารณานามรู ปโดยไตรลักษณ์
ิ
่
(๔) “อทยั
บแหงนามรู
ป
ุ พพยานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณตามเห็นความเกดและความดั
่ นมา
(๕) “ภังคานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณตามเห็นจําเพาะความดับเดนขึ
่ ว
(๖) “ภยตปัู ฏฐานญาณ” คือ ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็ นของนากลั
(๗) “อาทีนวานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณคํานึงเห็นโทษ
่
(๘) “นิพพิทานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณคํานึงเห็นด้วยความหนาย
่ นไปเสี ย
(๙) “มญจิ
ุ ตุกัมยตาญาณ” คือ ญาณหยังรู ้อนั ให้ใครจะพ้
(๑๐) “ปฏิสังขานปัุ สสนาญาณ” คือ ญาณอันพิจารณาทบทวนเพือจะหาทาง
่ งขาร
(๑๑) “สั งขารเปกขาญาณ
” คือ ญาณอันเป็ นไปโดยความเป็ นกลางตอสั
ุ
่
(๑๒) “สั จจานโลมิ
งรู ้อริ ยสัจจ์
ุ กญาณ” คือ ญาณเป็ นไปโดยควรแกการหยั
่ ข้ามพ้นภาวะปุถุชน
(๑๓) “โคตรภญาณ
ู ” คือ ญาณครอบโคตร คือหัวตอที
(๑๔) “มัคคญาณ” คือ ญาณในอริ ยมรรค
(๑๕) “ผลญาณ” คือ ญาณในอริ ยผล
(๑๖) “ปัจจเวกขณญาณ” คือ ญาณทีพิจารณาทบทวน
่ เกดความสั
ิ
่
ข้อพึงระวังไมให้
บสนหรื อฟันเฟื อนในการพิจารณาภาวนาธรรมทังหลาย คือ ความเข้าใจวาธรรม
อะไรใช้ในการพิจารณาอะไรทีให้ผลออกมาเหมือนกนั คือ “การบรรลถึุ งความตรั สร้ ูสัมมาสั มโพธิญาณ” ซึง
ั งหมด ถึงแม้จะมีแนวทางวิธีปฏิบตั ิทีแตกตางกนกตาม
่ ั ็
เป็ นการเข้าถึง “สั จจภาวะแห่ งอริ ยสั จจ์ ๔” ด้วยกนทั
่ า พอเจริ ญภาวนาด้วยญาณใน “ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ”
่ ่
็ สําหรับผูม้ ีบุญวาสนาบารมีแกกล้
แตอยางไรกตาม
นัน ทําให้เกดิ “ความรู้ แจ้ ง–ความรู้ วิเศษ” ทีเรี ยกวา่ “วิชชา ๓–ญาณ ๓” ได้ ซึ งทําให้บรรลุความตรัสรู ้ได้เร็ ว
่
ดังรายละเอียดตอไปนี
ํ
(๑) “นามรปปริ
ป คือ รู ้ว่าสิ งทังหลายมีแตรู่ ปธรรมและนามธรรม
ู จเฉทญาณ” คือ ญาณกาหนดแยกนามรู
ํ
และกาหนดแยกได้
วา่ อะไรเป็ นรู ปธรรม อะไรเป็ นนามธรรม ซึงเป็ นความรู ้อนั หมายถึงปั ญญาในวิปัสสนา
ี ั “ขันธ์ ๕” โดยตรง ได้แก่ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘
ทีเรี ยกวา่ “วิปัสสนาภมิู–ปั ญญาภมิู” ที เกยวกบ
ํ
ต” ได้ ซึ งประกอบด้วย
อินทรี ย ์ ๒๒ อันถือเป็ นขันกาหนดทุ
กขสัจจ์ นันเอง เมือจิตยกขึนสู ง “จตตถฌานจิ
ุ
“อเบกขา
–เอกัคคตาแห่ งสมาธิ” จิตปราศจากนิวรณ์ นันคือ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ
ุ
่ ตเกดขึ
ิ นในภูมิแหงวิ
่ ปัสสนาได้ ที
วิจิกิจฉา อวิชชา อรติ อกุศลธรรมทังปวง ในขันตอนนีจะมีกศุ ลธรรมแหงจิ
่
งแต่
เรี ยกวา่ “วิปัสสนปกิ
ู เลส ๑๐” โดยเริ มตังแตข้่ อ ๑–๔ ในญาณ ๑๖ นี เพราะจิตไมสงบจริ
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่
ั
่ ตทีไมเคยประสบมากอนในชี
่
วิตจึง “หลงใหล–หวันไหว” สําคัญตนเองผิด
หวันไหวไปกบภาวะที
ดีเลิศแหงจิ
่
่ นจริ งตามทีคิดนัน เรี ยกวา่ “ธัมมทธั
่ วย
คิดวาบรรลุ
ธรรมวิเศษไปแล้ว ทังทีไมเป็
ุ จจะ” คือ ความฟุ้ งซานด้
่ ปัสสนากมมั
ั ฏฐาน ฉะนัน ผูม้ ีปัญญามากจึงไมยึ่ ดมันถือมันใน
สําคัญผิดในธรรม ซึงเป็ นภาวะจิตในภูมิแหงวิ
่ เพราะธรรมเหลานี
่ สักวาธรรม
่
่ ่ วตน ทีตนต้อง
“วิปัสสนปกิ
มีภาวะเป็ นอนัตตา ไมใชตั
ู เลส ๑๐” ดังกลาวนี
่ นเอง ได้แก่
นํามาเป็ นเครื องมือในการเจริ ญวิปัสสนาเทานั
่
(๑) โอภาส –แสงสวาง
(๒) ปี ติ –ความอิมใจปลาบปลืมเต็มไปทังตัว
(๓) ญาณ –ความรู ้ทีคมชัด
(๔) ปัสสั ทธิ –ความสงบเย็นกายใจ
่ ง
(๕) สขุ –ความสุ ขฉําชืนทัวทังตัวทีประณี ตอยางยิ
่
่ ง
(๖) อธิโมกข์ –ศรัทธาแรงกล้าทีทําให้ใจผองใสอยางยิ
(๗) ปัคคาหะ –ความเพียรทีพอดี
(๘) อปัุ ฏฐาน –สติชดั
(๙) อเบกขา
–ความวางจิตเป็ นกลางทีลงตัวสนิท
ุ
(๑๐) นิกนั ติ –ความติดใจพอใจ
่
่ จะเริ มเกดขึ
ิ นตังแตบรรลุ
่
ั ] ซึง
อารมณ์แหงกรรมฐานดั
งกลาวนี
“ปฐมฌาน” [วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
่ นทีจิตบริ สุทธิหมดจดจาก
จิตยังไมสิ่ นไปด้วยอกุศลธรรมทังหลาย ทีเรี ยกวา่ “นิวรณ์ –นิวรณปกิ
ู เลส” แตในขั
นิ วรณ์ คือ “จตตถฌาน
” [อุเบกขา–เอกัคคตา] จิตจะประกอบด้วยคุณธรรมทัง ๑๐ ประการ ที เรี ยกวา่
ุ
่
่ นจริ ง เกดความวิ
ิ
“วิปัสสนปกิ
ดมันถือมันวาเป็
ปลาสไปเอง
ู เลส ๑๐” เพราะจิตฟุ้ งซานไปยึ
“วิปลาส ๔” หมายถึง ความรู้ เห็นคลาดเคลือน ความรู้ เข้ าใจผิดเพียนจากความเป็ นจริ ง ฉะนัน ความวิปลาส มี
๓ ระดับ ดังนี
่
(๑) “สั ญญาวิปลาส” คือ สัญญาแหงความทรงจํ
าคลาดเคลือน หมายรู ้ผดิ พลาดจากความเป็ นจริ ง เชน่
คนตกใจเห็นเชือกเป็ นงู
(๒) “จิตตวิปลาส” คือ จิตในปัจจุบนั คลาดเคลือน ความคิดผิดพลาดจากความเป็ นจริ ง เชน่ คนบ้าคิด
เอาหญ้าเป็ นอาหาร
(๓) “ทิฏฐิ วปิ ลาส” คือ ทิฏฐิคลาดเคลือน ความเห็นผิดพลาดจากความเป็ นจริ ง โดยเฉพาะเชือถือไป
ิ ฏฐิวิปลาส
ตามสัญญาวิปลาส หรื อจิตตวิปลาสนัน เชน่ มีสญ
ั ญาวิปลาสเห็นเชือกเป็ นงู แล้วเกดทิ
่ บริ เวณนันมีงูชุม หรื อมีจิตตวิปลาสวาทุ
่ กสิ งทีเกดขึ
ิ นต้องมีผสู ้ ร้าง จึง
เชือหรื อลงความเห็นวาที
ิ ฏฐิวิปลาสวา่ แผนดิ
่ นไหวเพราะเทพเจ้าบันดาล
เกดทิ
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วิปลาส ๓ ระดับนี ทีเป็ นพืนฐาน เป็ นไปใน ๔ ด้าน คือ “บ้ าเต็มขัน–สติแตก” ได้แก่
(๑) วิปลาสในสิ งทีไม่ เทียง ว่ าเทียง
(๒) วิปลาสในสิ งทีเป็ นทุกข์ ว่ าเป็ นสุข
(๓) วิปลาสในสิ งทีไม่ เป็ นตัวตน ว่ าเป็ นตัวตน
(๔) วิปลาสในสิ งทีไม่ งาม ว่ างาม
่
ิ
ฉะนัน เมือจิตไมฟุ้่ งซานไปตามวิ
ปัสสนู ปกเลสตั
วใดตัวหนึ ง จิตนันต้องทรงสภาพดํารงสภาพตังมันเป็ น
ิ สุทธิ คมชัด [อุปัฏฐาน]
สมาธิดว้ ย “อเบกขา
–ฌานเปกขา
” [พระอนาคามี–พระอรหันต์] ทําให้ “สติ” เกดบริ
ุ
ุ
่ าเป็ นปั ญญารู ้รอบ คือ “ญาณ” นันคือ มีศรัทธาทีเป็ น “อธิโมกข์ ” แตให้
่ ความเป็ น
และ “สั มปชั ญญะ” แกกล้
จริ งนัน คือ “ภาวะทีเป็ นจริ งในวิปัสสนปกิ
ู เลส ๑๐” นันเอง โดยเฉพาะ “ญาณ–ความรู้ ที คมชั ด” ทําให้เกดิ
“วิชชา ๓–ญาณ ๓” หมายถึง “ความรู้ แจ้ ง–ความรู้ วิเศษ” ทีเรี ยกวา่ “ปพเพนิ
วาสานสสติ
ุ
ุ ญาณ” (ข้อ ๑ ใน
่
วิชชา ๓) คือ ญาณเป็ นเหตุระลึกขันธ์ทีอาศัยอยูใ่ นกอนได้
นันคือ “ระลึกชาติได้ ” คือ ปรี ชาหยังรู ้เรื องราวใน
อดีตหลายภพหลายชาติของตนเองจนรวมถึงของผูอ้ ืนได้ดว้ ย ซึงเป็ นความสามารถทางปั ญญาทีหวนระลึกถึง
เรื องราวในอดีตได้
ํ
่
(๒) “ปัจจยปริคคหญาณ” คือ ญาณกาหนดจั
บปัจจัยแหงนามรู
ป คือรู ้วา่ รู ปธรรมและนามธรรมทังหลายเกดิ
่ ั อาศัยกนั โดยรู ้ตามแนว “ปฏิจจสมปบาท
๑๒” [อิทปั ปั จจยตา–ปั จจยา
จากเหตุปัจจัย และเป็ นปั จจัยแกกน
ุ
ตา–ตถตา] และ “ปฏิจจสมปปั
ุ นนธรรม ๖” ได้แก่ “อัทธา ๓–สั งเขป ๔–สนธิ ๓–วัฏฏะ ๓–อาการ ๒๐–มลู
๒” รวมทังตามแนว “กฎแห่ งกรรม” [รวมทัง “กัมมัสสกตาปัญญา–กัมมัสสกตาญาณ” คือ ความรู ้ถึงภาวะที
่ น
สัตว์ทงั หลายมีกรรมเป็ นของตน ทําดีได้ดีทาํ ชัวได้ชวั จัดเป็ นปั ญญาทีถูกต้องในระดับสามัญ แต่ยงั ไมเป็
“อธิ ปัญญา” และเป็ น “โลกิยสัมมาทิฏฐิ ”] ภาวะจิ ตทีพัฒนาถึง “จตตถฌาน
–อุเบกขา และ เอกัคคตาแห่ ง
ุ
่
ั ั
สมาธิ ” ยอมเป็
นสมุฏฐานให้เกดิ “ความรู้ แจ้ ง–ความรู้ วิ เศษ” คือ “วิชชา ๓–ญาณ ๓” ในคราวเดี ยวกนกบ
“ปัจจยปริคคหญาณ–กังขาวิตรณญาณ–ธัมมัฏฺ ฐิ ติญาณ” ทีเรี ยกวา่ “จตปปาตญาณ
–ทิพพจักขญาณ
ุ ู
ุ ” (ข้อ ๒
ํ
่ ตว์ทงั หลาย อันเป็ นไปตามกรรม เห็นการเวียนวายตายเกด
่
ิ
ในวิชชา ๓) คือ ญาณกาหนดรู
้จุติและอุบตั ิแหงสั
่ ่ “กัมมัสสกตาปัญญา–กัมมัสสกตาญาณ”
ของสัตว์ทงั หลาย ทีเรี ยกอีกอยางวา
้ ่ “อาสวักขยญาณ” คือ ญาณหยัง
่
็ ตังแตข้่ อ ๓ จนถึง ข้อ ๑๖ ในญาณ ๑๖ นี ถือเป็ นขันตอนกาวสู
อยางไรกตาม
่
รู ้ในธรรมเป็ นทีสิ นไปแหงอาสวะทั
งหลาย ความรู ้ทีทําให้สินอาสวะ นันคือ “ความตรัสรู้ –สั มโพธะ” ซึ งจะ
ิ ่
เกดตอจาก
“ปัจจเวกขณญาณ” (ข้อ ๑๖ ในญาณ ๑๖) คือ ญาณหยังรู ้ดว้ ยการพิจารณาทบทวน นันคือ สํารวจ
ิ
ิ
่่
ิ
รู ้มรรคผล กเลสที
ละแล้ว กเลสที
เหลืออยู่ และนิ พพาน เว้นแตวาพระอรหั
นต์ไมมี่ การพิจารณากเลสที
ยัง
เหลืออยู่ จัดเป็ น “สั มมาญาณ” คือ รู ้ชอบ ได้แก่ ผลญาณ และ ปั จจเวกขณญาณ ทัง ๑๙ ประเภท ทีเรี ยกอีก
บทความที ๔๖ ประจําปี ๒๕๕๘ – ปั ญญาในการสํารวมแล้ วตังไว้ ด้วยดี – นิธี ศิริพัฒน์
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่ ่ “ญาณทัสสนะอันมีปริ วัฏฏ์ ๓” ซึ งเกดจาก
ิ
อยางวา
“ญาณ ๓” คือ ความหยังรู ้ ปรี ชาหยังรู ้ [สั จจญาณ–หยังรู ้
สัจจะ ๑ กิจจญาณ–หยังรู ้กิจ ๑ กตญาณ–หยังรู ้การอันทําแล้ว ๑] ทีดําเนิ นใน “กิจในอริยสั จจ์ ๔” [ปริ ญญา–
ํ
ิ
ิ
ิ
การกาหนดรู
้ เป็ นกจในทุ
กข์ ๑ ปหานะ–การละ เป็ นกจในสมุ
ทยั ๑ สัจฉิ กิริยา–การทําให้แจ้ง เป็ นกจในนิ
โรธ
ิ
๑ ภาวนา–การเจริ ญ เป็ นกจในมรรค
๑] คําวา่ “ปริวฏั ฏ์ –วนรอบ ๓” นี เป็ นไปในอริ ยสัจจ์ทงั ๔ รวมเป็ น ๑๒
ญาณทัสสนะนัน จึงได้ชือว่า “มีอาการ ๑๒” พระผูม้ ีพระภาคทรงมีญาณทัสสนะตามเป็ นจริ งในอริ ยสัจจ์ ๔
่ แล้ว จึงปฏิญาณพระองค์ได้
ครบวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ [ติปริ วฏฏํ
ฺ ทฺวาทสาการํ ยถาภูต ํ ญาณทสฺ สนํ] อยางนี
่
วาทรงบรรลุ
“อนตตรสั
มมาสัมโพธิญาณ” แล้ว คือ “ปั ญญาตรั สรู้ เองโดยชอบอันเยียม”
ุ
เพราะฉะนัน “อาสวักขยญาณ” (ข้อ ๓ ในญาณ ๓ หรื อวิชชา ๓ ข้อ ๖ ในอภิญญา ๖ ข้อ ๘ ในวิชชา ๘ และ
่
ข้อ ๑๐ ในทศพลญาณ) จึงเป็ นความรู ้เป็ นเหตุสินอาสวะ ญาณหยังรู ้ในธรรมเป็ นทีสิ นไปแหงอาสวะทั
งหลาย
่
นันคือ “ความตรั สร้ ู ” เป็ นความรู ้ทีพระพุทธเจ้าได้ในยามสุ ดท้ายแหงราตรี
วันตรัสรู ้ นันเอง นอกจากนี ควร
่ นทรี ยทั์ ง ๓ อยางละ
่
ทราบถึง “อาสวักขยญาณด้ วยอาการ ๖๔” คือ ด้วยอาการแหงอิ
๘ ในมรรคผลหนึงๆ ทัง
๘ ในมรรคผลละ ๘ ละ ๘ จึงรวมเป็ น ๖๔ คําวา่ “อินทรีย์ ๓” (ข้อ ๒๐–๒๒ ในอินทรี ย ์ ๒๒) ประกอบด้วย
(๑) “อนัญญาตัญญัสสามีตินทรี ย์” คือ อินทรี ย์แห่ งผ้ ปู ฏิบัติด้วยม่ ุงว่ าเราจักร้ ูสัจจธรรมทียังมิได้ รู้ ได้แก่ โส
ตาปั ตติมัคคญาณ ๑ (๒) “อัญญินทรี ย์” คือ อินทรี ย ์ คือ อัญญา หรื อ ปัญญาอันร้ ู ทัวถึง ได้แก่ “ญาณ ๖ ใน
ท่ ามกลาง” คือ โสตาปั ตติ ผลญาณ ๑ สกทาคามิมัคคญาณ ๑ สกทาคามิผลญาณ ๑ อนาคามิมัคคญาณ ๑
อนาคามิ ผลญาณ ๑ อรหั ตตมัคคญาณ ๑ และ (๓) “อัญญาตาวินทรี ย์” คือ อินทรี ย์แห่ งท่ านผ้ ูรู้ ทัวถึงแล้ ว
่ อ “ปัญญาของพระอรหันต์ ” ได้แก่ อรหั ตตผลญาณ ๑ ซึงปั ญญาทีเกดขึ
ิ นในขันนี มีนยั ตรงกบั คําวา่
กลาวคื
“วสิ ภาวตา ป ฺญา” หมายถึง “ปัญญาคือความเป็ นผู้มีความชํ านาญ” หมายถึง ปั ญญาอันเป็ นไปแล้วโดย
ความเป็ นผูม้ ีความชํานาญ ปั ญญาอันเป็ นไปแล้วโดยความเป็ น “ผ้ มู ีความชํานาญแห่ งอัญญาตาวินทรี ย์” ด้วย
่
่ นทรี ย ์ ๘ ในอรหัตผล เพราะความสําเร็ จผลนัน ด้วยสามารถแหงการสํ
อาการ ๘ ด้วยสามารถแหงอิ
าเร็ จเหตุ
่
แม้เพราะความไมมี่ ในขณะแหงอรหั
ตมรรค เพราะฉะนัน คําวา่ “อาสวักขยญาณ” หมายถึง ญาณในความ
สินไปแห่ งอาสวะทังหลาย ตามนัยวา่ “อรหัตมรรคญาณอันกระทําความสินไปแห่ งอาสวะทังหลายอันตนฆ่ า
เสียแล้ ว”
่
่ ปริ สุทธิศีล ทีจะกาว
้
้
ด้วยเหตุนี “สมาธิ” [ฌาน] จึงเป็ นกาวแรก
ในธรรมเบืองต้นแหงการเจริ
ญภาวนาทีตอจาก
ไปสู่ ปัญญาอันยิง คือ “วิปัสสนา” [ญาณ] บุคคลผูม้ ากด้วยความเพียรชอบหมันประกอบความเพียรในกุศล
่ าด้วยความเลือมใสศรัทธา ด้วยความเชื อใน
่ ่ มีสติทีบริ สุทธิ คมชัด มีสัมปชัญญะทีแกกล้
ธรรมโดยไมระยอ
่ เหตุผล ด้วยสมาธิ ทีบริ สุทธิ เบิกบานใจ ราเริ
่ งแจมใส
่ ปราศจากนิ วรณ์ เป็ นผูม้ ากด้วยความสวาง
่
ธรรมอยางมี
่ ญญาหยังรู ้ดว้ ยญาณ ด้วยความบริ สุทธิ หมดจดแหงยถาภู
่
่
แหงปั
ตญาณทัสสนะในทางโลกุตตระ สวนในทาง
ี น ยอมเป็
่ นผูม้ ากด้วยอํานาจแหงเจโตวิ
่
่ น “เอกีภาพแห่ ง
โลกยะนั
มุตติและปัญญาวิมุตติอนั ไมขั่ ดแย้งกนั แตเป็
บทความที ๔๖ ประจําปี ๒๕๕๘ – ปั ญญาในการสํารวมแล้ วตังไว้ ด้วยดี – นิธี ศิริพัฒน์
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ิ น “สมาธิในโลกตตรมรรค
ญาณทัสสนวิสุ ทธิ” [มัคคญาณ] เกดเป็
” [มรรคสมาธิ ] อันเป็ นบาทฐานพืนฐาน
ุ
ี
่ ิ “สั ทธา
ิ
สําคัญทีทําให้เกดความเห็
นชอบโดยธรรม คือ “สัมมาทิฏฐิ” ทังในโลกยะและโลกุ
ตตระ และยอมเกด
่ เหตุผล ได้แก่ (๑) “อาคมนสัทธา” คือ ความเชือความมันใจของพระโพธิสัตว์ อันสื บ
๔” คือ ความเชืออยางมี
ิ
มาจากการบําเพ็ญสังสมบารมี (๒) “อธิคมสั ทธา” คือ ความเชือมันของพระอริ ยบุคคล ซึ งเกดจากการเข้
าถึง
่ ทแนวเมื
่ อได้ปฏิ บตั ิ
ด้วยการบรรลุธรรมเป็ นประจักษ์ (๓) “โอกัปปนสั ทธา” คือ ความเชื อหนักแนนสนิ
้
กาวหน้
าไปในการเห็นความจริ ง และ (๔) “ปสาทสั ทธา” คือ ความเชือทีเป็ นเพียงความเลือมใสจากการได้
่ ยอมเป็
่ นผูม้ ีกุศลจิตในสุ คติแหงภู
่ มิทงั ๓ คือ “กามาวจรภมิู–รปาวจรภมิ
ยินได้ฟัง ฉะนัน บุคคลดังกลาวนี
ู
ู –
ิ
อรปาวจรภมิ
จะพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ทางโลก คือ มีอาํ นาจเหนื ออิทธิ พล
ู
ู ” เป็ นผูม้ ีปัญญาเหนื อกเลสที
่ น “ทาสเทคโนโลยี” แตเป็
่ น
้
ของความกาวหน้
าทางเทคโนโลยี ทีเรี ยกวา่ “ไฮทัช –High Touch” นันคือ ไมเป็
่ ่ ้เทาทั
่ น “ความก้ าวหน้ าทางวิทยาการความร้ ูสมัยใหม่ ” อันเป็ นผล
“นายเทคโนโลยี” ซึ งปุถุชนทัวไปไมคอยรู
่
พวงพลอยได้
จาก “ความก้ าวหน้ าทางปั ญญา” ซึ งเป็ น “โลกียปั ญญา–ปั ญญาสามัญ” โดยเป็ นผูม้ ากด้วย
่ ้เทาทั
่ นถึงเหตุและผลทีจะเกดขึ
ิ นในกาลทัง ๓ เพือเป็ นเครื องมือในการพัฒนา
ปั ญญาทีใช้เทคโนโลยีอยางรู
่ กต้องโดยธรรม “ไม่ ทําวิปฏิสาร” อันเป็ นความเดือดร้อนให้กบั
ปั ญญาหรื อทักษะการเรี ยนรู ้ของตนอยางถู
่่
็ คือ ผูม้ ากพร้อมด้วย “สั มมาสั งกัปปะ” ได้แก่ ความเสี ยสละ
ตนเองหรื อผูอ้ ืนไมวาทางกายหรื
อทางใจกตาม
่ อ้ ืน ๑ ความไมคิ่ ดประทุษร้ายผูอ้ ืน ๑ และความไมเบี
่ ยดเบียนผูอ้ ืน ๑ ด้วย “การเจริ ญเมตตาธรรม
เอือเฟื อตอผู
่
่ จริ ง “ปถชนผ้
แห่ งสั ตบรษ
ตนเป็ น “กัลยาณปถชน
ุ ุ ” อยางแท้
ุ ุ ูมีคุณธรรมสงู ” โดยเฉพาะเป็ น
ุ ุ ” ยอมประพฤติ
่ อมใสศรัทธา
ผูร้ ู ้จกั ประมาณตนได้เหมาะควรในสถานการณ์ต่างๆ มีความรู ้และความประพฤติงดงาม นาเลื
่ เกดจากการเจริ
ิ
ในหมูชนคณะ ทังหมดนี เป็ นผลพวงที
ญสมาธิภาวนาทีสัมปยุตต์ดว้ ย “โพธิปักขิยธรรม ๓๗”
ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔–สัมมัปปธาน ๔–อิทธิ บาท ๔–อินทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘ ทีเรี ยกวา่
่ อประพฤติปฏิบตั ิของอริ ยบุคคลทังหลายพึง
“สมาธิภาวนาญาณ–สมาธิภาวนาปัญญา” อันเป็ นอารมณ์แหงข้
่ บเนืองกนั .
กระทําให้มากเป็ นนิตย์อยางสื
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