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ความสํ าคัญของบทความ
่ ง
่
่ ็ มกลาวถึ
เมือพิจารณาถึงการปฏิบตั ิธรรมหรื อการบําเพ็ญเพียรภาวนาทางพระพุทธศาสนานัน สวนใหญกเริ
องค์ประกอบ ๒ ประการ ได้แก่ (๑) สมถะ–สมาธิ–ฌาน คือ สมถพละแห่ งเจโตวิมตุ ติ และ (๒) วิปัสสนา–
่
ญาณ คือ วิปัสสนาพละแห่ งปั ญญาวิมตุ ติ แตตามนั
ยของชาวบ้านทัวไปนัน มักหมายถึง “การนังสมาธิ” หรื อ
่
็ ในทางทฤษฎี
“เข้ าสมาธิ แล้ วเห็นสมถนิ มิตและพิจารณาสิ งทีเห็นนัน” คือ “การปฏิบัติธรรม” อยางไรกตาม
ิ
ิ นในทังสมถะและวิปัสสนานัน ยอม
่
และทางปฏิบตั ิในการเจริ ญภาวนากรรมฐานนัน กจใดๆ
ทีจะต้องเกดขึ
เป็ นสภาวธรรมที เป็ นธรรมคู่กนั ทีเรี ยกวา่ “ญาณสั มปยตต์
ุ ” คือ ประกอบด้ วยเหตุผลและปั ญญา นันคือ
่
“ธรรมทังหลายเป็ นอย่ างเดียวกัน ไม่ ล่วงละเมิดซึ งกันและกัน” สมถะเป็ นอยางหนึ
ง คือ “ฌานวิโมกข์ ”
(ฌานที ทําให้ หลุดพ้ นตามลักษณะการเห็นไตรลักษณ์ ได้ แก่ สุ ญญตสมาธิ –อนิ มิตตสมาธิ –อัปปณิ หิตสมาธิ
่
ิ นในฌานวิโมกข์อนั มีวตั ถุ ๑๙ ประการ) และวิปัสสนาเป็ นอยางหนึ
ง คือ “ญาณวิโมกข์ ” (ญาณทีทํา
ซึ งเกดขึ
ให้หลุดพ้นตามลักษณะการเห็ นไตรลักษณ์ ได้แก่ สุ ญญตวิ โมกข์ –อนิ มิตตวิ โมกข์ –อัปปณิ หิตวิ โมกข์ ซึ ง
่
่ นโครงสร้างเอกเทศทีต้องมาสัมปยุตต์รวมกนเป็
ั น ๑ ระบบใหญ่
ิ นในมหาวิปัสสนา ๑๘) แตละอยางเป็
เกดขึ
่ ่
็ เมือพิจารณาถึง “อรหันต์ ๒” หมายถึง ผูบ้ รรลุอรหัตตผลแล้ว ทานผู
่ ส้ มควรรับ
เดี ยวกนั แตอยางไรกตาม
่ จริ ง ได้แก่ (๑) “สกขวิ
่ งแล้ง คือ ทานผู
่ ม้ ิได้
ทักษิณาและการเคารพบูชาอยางแท้
ุ ปัสสก” ผูเ้ ห็นแจ้งอยางแห้
่ อาศัยเพียงอุปจารสมาธิ เจริ ญวิปัสสนาไปจนถึงทีสุ ด
ฌาน สําเร็ จอรหัตด้วยเจริ ญแตวิ่ ปัสสนาล้วนๆ ทานที
่ อจะสําเร็ จอรหัตนัน กเป็
็ นผูได้
แตเมื
้ ปฐมฌาน (ละนิวรณ์ดว้ ยวิเวก ดังนี “กายวิเวก” ความสงัดกาย ได้แก่ อยู่
่
ในทีสงัดกดี็ ดํารงอิริยาบถและเทียวไปผูเ้ ดียวกดี็ ๑ “จิตตวิเวก” ความสงัดใจ ได้แก่ ทําจิตให้สงบผองใส
่ ่ บ้ รรลุฌาน และอริ ยมรรค อริ ยผล ๑
สงัดจากนิ วรณ์ สังโยชน์ และอนุ สัย เป็ นต้น หมายเอาจิตแหงทานผู
ิ ็ ขันธ์กดี็ อภิสังขาร
“อปธิ
ุ วิเวก” ความสงัดอุปธิ ได้แก่ ธรรมเป็ นทีสงบระงับสังขารทังปวง ปราศจากกเลสกดี
่ ่ “วิปัสสนายานิก–สทธวิ
กดี็ ทีเรี ยกวา่ “อปธิ
ุ ปัสสนายา
ุ ” หมายเอาพระนิพพาน ๑) ประเภทนี เรี ยกอีกอยางวา
่ และ (๒) “สมถยานิก” ผูม้ ี
่ ฌานสมาบัติมากอน
นิก” คือ ผูม้ ีวิปัสสนาเป็ นยานคือผูเ้ จริ ญวิปัสสนาโดยยังไมได้
่ เ้ จริ ญสมถะจนได้ฌานสมาบัติแล้ว จึงเจริ ญวิปัสสนาตอจนได้
่
สมถะเป็ นยาน คือ ทานผู
สาํ เร็ จอรหัต เรี ยกวา่
“อภโตภาควิ
มุ ต ” ซึ งในการปฏิ บตั ิ ธรรมที ถูก ต้องตามลําดับนัน จะเน้น ที “สมถยานิ ก–อภโตภาควิ
มุ ต ”
ุ
ุ
ิ
เพือให้เกดการพั
ฒนาจิตใจในทัง “ภมิู ๔” ให้สมบูรณ์ตามขันความหมดจดบริ สุทธิ “วิสุ ทธิ ๗” ตามหลักทาง
่ ชฌิมาปฏิปทา ได้แก่ กามาวจรภูมิ–รู ปาวจรภูมิ–อรู ปาวจรภูมิ–โลกุตตรภูมิ โดยมีจุดหมาย
สายกลางแหงมั
่
่ งปรารถนา
สูงสุ ดแหงความสํ
าเร็ จใน “โลกตตรธรรม
๙” ได้แก่ อริ ยมรรค ๔–อริ ยผล ๔–ปริ นิพพาน ๑ ทานทั
ุ
่ องทําให้มาก เจริ ญให้มากด้วยตนเองเทานั
่ น กด้็ วยประการฉะนี.
ในโมกขธรรมนี ยอมต้
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บทความที ๕๐ ประจําปี ๒๕๕๘ – สมถะและวิปัสสนาเป็ นธรรมคู่กนั
้ าถึงภูมิแหง่
ในการมนสิ การกรรมฐานหรื อการพิจารณาธรรมทังหลายนัน เพือเป็ นการกาวเข้
อริ ยะหรื อโลกุตตระนัน โดยเฉพาะขันแรก คือ “โสดาบัน” ทีบรรลุถึง “ดวงตาเห็นธรรม–ธรรมจักษุ” จึงมี
ความจําเป็ นต้องอาศัยคุณธรรมบางประการ ทีเรี ยกวา่ “โสตาปัตติยังคะ ๔” หมายถึง องค์คุณเครื องบรรลุ
โสดา องค์ประกอบของการบรรลุโสดา คุณสมบัติทีทําให้เป็ นพระโสดาบัน อนึง พระพุทธเจ้าตรัสวา่ ธรรม
่ นี เมือเจริ ญให้มาก ปฏิบตั ิให้มาก ทําให้มาก ยอมเป็
่ นไปเพือการบรรลุอริ ยผลได้ทุกขัน
๔ ประการดังกลาว
จนถึงอรหัตตผล ซึงตรงกบั “ปัญญาวฒิ
ุ ธรรม ๔” หรื อ “วฒิ
ุ ธรรม ๔” ได้แก่
่ ท้ รงธรรมทรงปั ญญาเป็ นกลยาณมิ
ั
(๑) “สั ปปริุ สสั งเสวะ” เสวนาสัตบุรุษ คบหาทานผู
ตร
่ ่ ยนฟังอานหาความรู
่
(๒) “สั ทธัมมัสสวนะ” สดับสัทธรรม ใสใจเลาเรี
้ให้ได้ธรรมทีแท้
(๓) “โยนิโสมนสิ การ” ทําในใจโดยแยบคาย รู ้จกั คิดพิจารณาหาเหตุผลโดยถูกวิธี
่
่
(๔) “ธัมมานธัุ มมปฏิปัตติ” ปฏิบตั ิธรรมสมควรแกธรรม
ปฏิบตั ิธรรมถูกหลัก ให้ธรรมยอยคล้
อยแก่
ธรรมใหญ่ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของธรรมทังหลายทีสัมพันธ์กนั ๑ ปฏิบตั ิธรรมนันๆ ให้
ั
สอดคล้อ งพอดี ต ามขอบเขตความหมายและวัต ถุ ป ระสงค์ที สอดคล้อ งกบธรรมข้
อ อื นๆ
ั
กลมกลืนกนในหลั
กใหญที่ เป็ นระบบทังหมด ๑ ดําเนินชีวิตถูกต้องตามธรรม ๑
่
หรื ออีกนัยหนึง ยังหมายถึง “โสตาปัตติยงั คะ ๔” ตอไปนี
คือ องค์คุณเครื องบรรลุโสดา คุณสมบัติทีทําให้
เป็ นพระโสดาบัน คุณสมบัติของพระโสดาบัน อันเป็ นเรื องความศรัทธาปสาทะ ดังนี
(๑) ประกอบด้วยความเลือมใสมันในพระพุทธเจ้า
(๒) ประกอบด้วยความเลือมใสมันในธรรม
(๓) ประกอบด้วยความเลือมใสมันในสงฆ์
ั ล คือ ศีลอันเป็ นทีชืนชมพอใจของพระอริ ยะ บริ สุทธิ ไมถู่ กตัณหา
(๔) ประกอบด้วยอริ ยกนตศี
และทิฏฐิแปดเปื อนหรื อครอบงํา และเป็ นไปเพือสมาธิ หรื อ การครองเรื อนด้วยใจปราศจาก
่ ่ นชวยเหลื
่
มัจฉริ ยะ (จาคะ) ยินดีในการแจกจายแบงปั
อผูอ้ ืน
่ ่
็ ในการประพฤติปฏิบัติอนั เป็ นปฏิปทายิงนัน ผูป้ ฏิบตั ิธรรม หรื อผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนาควร
แตอยางไรกตาม
ทําความเข้าใจทีถูกต้องถึง “การเจริญภาวนากรรมฐาน” ทีเรี ยกวา่ “ภาวนา ๒” หมายถึง การเจริ ญ การทําให้
ิ มีขึน การฝึ กอบรมจิตใจ ได้แก่
เกดให้
ิ
(๑) “สมถภาวนา” คือ การฝึ กอบรมจิตให้เกดความสงบ
การฝึ กสมาธิ
ิ
(๒) “วิปัสสนาภาวนา” คือ การฝึ กอบรมปัญญาให้เกดความรู
้แจ้งตามเป็ นจริ ง การเจริ ญปัญญา
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คําวา่ “ภาวนา ๒” นี มีนยั ตรงในบาลีทีมา ซึ งเรี ยกวา่ “ภาเวตัพพธรรม” และ “วิชชาภาคิยธรรม” ในคัมภีร์
่ เจริ ญภาวนา ๑ ทีตังแหงงานทํ
่
สมัยหลัง บางทีเรี ยกวา่ “กรรมฐาน” หมายถึง อารมณ์เป็ นทีตังแหงงาน
าความ
เพียร ๑ การฝึ กอบรมจิต ๑ วิธีฝึกอบรมจิต ๑ เพราะฉะนัน จะเห็นได้ว่า การบําเพ็ญเพียรภาวนานัน ต้องมี
่
องค์ประกอบด้วยธรรมทีเป็ นคู่กนั “ปัสสั ทธิยุคฬาทิ” คือ องค์ธรรมอันเป็ นคู่ๆ ทีมีลกั ษณะเป็ นคู่แหงความ
สงบคู่กนั ดังเชน่ “สมถะ–สมถพละ” (เนกขัมมะ–กามฉันท ๑ อัพยาบาท–พยาบาท ๑ อาโลกสั ญญา–ถีน
มิทธะ ๑ อวิกเขปะ–อุทธัจจะ ๑ ธรรมววัตถาน–วิจิกิจฉา ๑ ญาณ– อวิชชา ๑ ความปราโมทย์ –อรติ ๑ กุศล
ธรรมทั งหลาย–อกุศ ลธรรมทัง หลาย ๑ รู ป ฌาน ๔ อรู ป ฌาน ๔) คู่ ส งบกบั “วิปั ส สนา–วิปั ส สนาพละ”
่ าให้เกดภาวนากรรมฐานที
ิ
(อนุปัสสนา ๗) ยอมทํ
ถูกต้อง
ว่ าด้ วย “สมถพละ” หมายถึง ความทีจิ ตมีอารมณ์ เดียวไม่ ฟุ้งซ่ าน
ญาณในธรรมอันเป็ นอันตราย ๘ และญาณในธรรมอันเป็ นอปการะ
๘
ุ
่ ใน กามฉั นทะ ด้วยสามารถแหง่ เนกขัมมะ
(๑) ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
(๒) ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซ่านใน พยาบาท ด้วยสามารถแหง่ อัพยาบาท
่ ใน ถีนมิทธะ ด้วยสามารถแหง่อาโลกสั ญญา
(๓) ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
่ ใน อุทธัจจะ ด้วยสามารถแหง่อวิกเขปะ
(๔) ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
่ ใน วิจิกิจฉา ด้วยสามารถแหง่ ธรรมววัตถาน
(๕) ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
่ ใน อวิชชา ด้วยสามารถแหง่ ญาณ
(๖) ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
่ ใน อรติ ด้วยสามารถแหง่ ความปราโมทย์
(๗) ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
อานาปานสติสมาธิ ๑๖
ํ
ในการเจริ ญ “อานาปานัสสติสมาธิ” หมายถึง สติกาหนดลมหายใจเข้
าและหายใจออก เมืออบรมทําให้มาก
่ นคุณสงบประณี ต เยือกเย็น อยูเ่ ป็ นสุ ข และยังบาปอกุศลธรรมทีเกดขึ
ิ นแล้วๆ ให้อนั ตรธานสงบ
แล้ว ยอมเป็
่ ่ สสาสะ และ “ลมหายใจออก” เรี ยกวา่ “ปานะ”
ไปโดยฉับเพลัน อนึง “ลมหายใจเข้ า” เรี ยกวา่ “อานะ” ไมใชปั
่ ่ สสาสะ เมือกาหนด
ํ
ไมใชอั
สติเข้าไปตังอยู่ ด้วยอํานาจลมหายใจเข้า สติเข้าไปตังอยูด่ ว้ ยอํานาจลมหายใจออก
่ คคลผูห้ ายใจออก ความทีจิตมีอารมณ์เดียว (สมาธิ ) ซึ ง
่ คคลผูห้ ายใจเข้า ยอมปรากฏแกบุ
่
่
ยอมปรากฏแกบุ
ิ นพร้อมกบสติ
ั ทีกาหนดลมหายใจเข้
ํ
เกดขึ
าและหายใจออกนัน เรี ยกวา่ “สมาธิ–เอกัคคตาจิต” นันคือ สมาธิที
ประกอบด้วยอานาปานัสสติ หรื อสมาธิ ในอานาปานัสสติ จึงเรี ยกวา่ “อานาปานัสสติสมาธิ” ให้พิจารณา
ลําดับขันในการเจริ ญอานาปานสติ ดังนี
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่ ด้วยสามารถแหงการหายใจเข้
่
(๑) ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
ายาว
่ ด้วยสามารถแหงการหายใจออกยาว
่
ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
่ ด้วยสามารถแหงการหายใจเข้
่
(๒) ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
าสัน
่ ด้วยสามารถแหงการหายใจออกสั
่
ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
น
่ ด้วยสามารถแหงความเป็
่
(๓) ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
นผูร้ ู ้แจ้งกองลมทังปวงหายใจเข้า
่ ด้วยสามารถแหงความเป็
่
ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
นผูร้ ู ้แจ้งกองลมทังปวงหายใจออก
่ ด้วยสามารถแหงความระงั
่
(๔) ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
บกายสังขารหายใจเข้า
่ ด้วยสามารถแหงความระงั
่
ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
บกายสังขารหายใจออก
่ ด้วยสามารถแหงความรู
่
(๕) ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
้แจ้งปี ติหายใจเข้า
่ ด้วยสามารถแหงความรู
่
ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
้แจ้งปี ติหายใจออก
่ ด้วยสามารถแหงความรู
่
(๖) ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
้แจ้งสุ ขหายใจเข้า
่ ด้วยสามารถแหงความรู
่
ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
้แจ้งสุ ขหายใจออก
่ ด้วยสามารถแหงความรู
่
(๗) ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
้แจ้งจิตตสังขารหายใจเข้า
่ ด้วยสามารถแหงความรู
่
ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
้แจ้งจิตตสังขารหายใจออก
่ ด้วยสามารถแหงความระงั
่
(๘) ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
บจิตสังขารหายใจเข้า
่ ด้วยสามารถแหงความระงั
่
ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
บจิตตสังขารหายใจออก
่ ด้วยสามารถแหงความรู
่
(๙) ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
้แจ้งจิตหายใจเข้า
่ ด้วยสามารถแหงควา
่ มรู ้แจ้งจิตหายใจออก
ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
่ ด้วยสามารถแหงความทํ
่
(๑๐) ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
าจิตให้บนั เทิงหายใจเข้า
่ ด้วยสามารถแหงความทํ
่
ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
าจิตให้บนั เทิงหายใจออก
่ ด้วยสามารถแหงความตั
่
(๑๑) ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
งจิตไว้หายใจเข้า
่ ด้วยสามารถแหงความตั
่
ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
งจิตไว้หายใจออก
่ ด้วยสามารถแหงความเปลื
่
(๑๒) ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
องจิตหายใจเข้า
่ ด้วยสามารถแหงความเปลื
่
ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
องจิตหายใจออก
่ ด้วยสามารถแหงการพิ
่
่ ยงหายใจเข้า
(๑๓) ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
จารณาเห็นความไมเที
่ ด้วยสามารถแหงการพิ
่
่ ยงหายใจออก
ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
จารณาเห็นความไมเที
่ ด้วยสามารถแหงการพิ
่
ํ ดหายใจเข้า
(๑๔) ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
จารณาเห็นความคลายกาหนั
่ ด้วยสามารถแหงการพิ
่
ํ ดหายใจออก
ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
จารณาเห็นความคลายกาหนั
่ ด้วยสามารถแหงการพิ
่
(๑๕) ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
จารณาเห็นความดับหายใจเข้า
่ ด้วยสามารถแหงการพิ
่
ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
จารณาเห็นความดับหายใจออก
่ ด้วยสามารถแหงการพิ
่
(๑๖) ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
จารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้า
่ ด้วยสามารถแหงการพิ
่
ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไมฟุ้่ งซาน
จารณาเห็นความสละคืนหายใจออก
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รปฌาน
๔ และอรปฌาน
๔ (ฌานสมาบัติ)
ู
ู
่
่ นไหวใน นิวรณ์ ทังหลาย ด้วยสามารถ ปฐมฌาน
(๑) ชือวาสมถพละ
เพราะอรรถวา่ จิตไมหวั
่
่ นไหวใน วิตกและวิจาร ด้วยสามารถ ทติุ ยฌาน
(๒) ชือวาสมถพละ
เพราะอรรถวา่ จิตไมหวั
่
่ นไหวใน ปี ติ ด้วยสามารถ ตติยฌาน
(๓) ชือวาสมถพละ
เพราะอรรถวา่ จิตไมหวั
่
่ นไหวใน สุขและทุกข์ ด้วยสามารถ จตตถฌาน
(๔) ชือวาสมถพละ
เพราะอรรถวา่ จิตไมหวั
ุ
่
่ นไหวใน รู ปสัญญา ปฏิฆสั ญญา นานัตตสัญญา ด้วยสามารถ อา
(๕) ชือวาสมถพละ
เพราะอรรถวา่ จิตไมหวั
กาสานัญจายตนสมาบัติ
่
่ นไหวใน อากาสานัญจายตนสัญญา ด้วยสามารถ วิญญาณัญจาย
(๖) ชือวาสมถพละ
เพราะอรรถวา่ จิตไมหวั
ตนสมาบัติ
่
(๗) ชือวาสมถพละ
เพราะอรรถวา่ จิตไม่หวันไหวใน วิญญาณั ญจายตนสัญญา ด้วยสามารถ อา
กิญจัญญายตนสมาบัติ
่
่ นไหวใน อากิญจัญญายตนสัญญา ด้วยสามารถ เนวสั ญญานา
(๘) ชือวาสมถพละ
เพราะอรรถวา่ จิตไมหวั
สั ญญายตนสมาบัติ
่
่ นไหว ไมเอนเอี
่
่ ดแกวงไปใน
่
ิ นส
(๙) ชือวาสมถพละ
เพราะอรรถวา่ จิตไมหวั
ยง ไมกวั
“อทธั
ุ จจะ” ในกเลสอั
หรคตด้วย “อทธั
ุ จจะ” และในขันธ์ นีเป็ นสมถพละ
่ จะกาวสู
้ ่ “ภมิู แห่ งวิปัสสนากัมมัฏฐาน” (วิปสฺ สนาพลํ) จาก “ภมิู แห่ งสมถกรรมฐาน” (สมถพลํ) นัน ผู ้
กอนที
ี ั
บําเพ็ญเพียรภาวนาควรทําความเข้าใจให้ถูกต้องเกยวกบธรรมทั
งหลาย ทีเรี ยกวา่ “สั งขาร–สั งขารธรรม”
หรื อ “สั งขตะ–สั งขตธรรม” หมายถึง สภาพที ปรุ งแต่ งด้ วยเหตุปัจจัยอันมีเจตนาทําหน้ าที ปรุ งแต่ งกรรม ซึ ง
่
หมายถึง “อภิญเญยธรรม” คือ ธรรมทีควรรู้ ยิง เพือใช้เป็ นอารมณ์แหงกรรมฐานในการเจริ
ญอนุวิปัสสนาทัง
๗ ประการ โดยพิจารณาอยูเ่ นืองๆ ดังนี
“อภิญเญยธรรม”
(๑) “ขันธ์ ๕” = รู ป 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 ชิวหาสัมผัสส
ชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา
(๗) “สั ญญา ๖” = รู ปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา
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(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 ๑๖” = ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ ปฐวี
กสิ ณ อาโปกสิ ณ เตโชกสิ ณ วาโยกสิ ณ นีลกสิ ณ ปี ตกสิ ณ โลหิ ตกสิ ณ โอทาตกสิ ณ อากาสกสิ 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 สมองศีรษะ
(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 ฆานธาตุ
คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ กาย
วิญญาณธาตุ 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 ์ ปั ญญินทรี ย ์ อนัญญตัญญัสสามีตินทรี ย ์ [อินทรี ย ์
ของผูป้ ฏิบตั ิดว้ ยมนสิ การวา่ เราจักรู ้ธรรมทียังไมรู่ ้ อินทรี ยน์ ีเป็ นชือของโสดาปัตติมรรคญาณ]
อัญญินทรี ย ์ [อินทรี ยข์ องผูร้ ู ้จตุสจั ธรรมด้วยมรรคนัน อินทรี ยน์ ีเป็ นชือของญาณในฐานะ ๖ คือ
โสดาปัตติผลถึงอรหัตมรรคญาณ] อัญญาตาวินทรี ย ์ [อินทรี ยข์ องพระขีณาสพผูร้ ู ้จบแล้ว
อินทรี ยน์ ีเป็ นชือของอรหัตผลญาณ]
(๑๗) “ธาตุ ๓” = กามธาตุ รู ปธาตุ อรู ปธาตุ
(๑๘) “ภพ ๙” = กามภพ รู ปภพ อรู ปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ
จตุโวการภพ ปัญจโวการภพ
(๑๙) “ฌาน ๔” = ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน
(๒๐) “อัปปมัญญา ๔” = เมตตาเจโตวิมุตติ กรุ ณาเจโตวิมุตติ มุทิตาเจโตวิมุตติ อุเบกขาเจโตวิมุต
ิ ญญายตนส
(๒๑) “อรปสมาบั
ติ ๔” = อากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากญจั
ู
มาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
(๒๒) “ปฏิจจสมปบาท
๑๒” [อิทปั ปัจจยตา–ปัจจยาการ–ตถตา] = อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรู ป
ุ
สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา–มรณะ
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ว่ าด้ วย วิปัสสนาพละ (อนุปัสสนา ๗ ในอภิญเญยธรรม)
่ ยง เป็ นวิปัสสนาพละ ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว
(๑) “อนิจจานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความไมเที
่ ง “ชวนปัญญา” (ปั ญญาเร็ ว) ให้บริ บูรณ์
ยอมยั
่ กข์ เป็ นวิปัสสนาพละ ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว
(๒) “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นสภาพแหงทุ
่ ง “นิพเพธิกปัญญา” (ปั ญญาทําลายกเลส
ิ ) ให้บริ บรู ณ์
ยอมยั
(๓) “อนัตตานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความไมมี่ ตวั ตน เป็ นวิปัสสนาพละ ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มาก
่ ง “มหาปัญญา” (ปั ญญามาก) ให้บริ บูรณ์
แล้ว ยอมยั
่ เป็ นวิปัสสนาพละ ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มาก
(๔) “นิพพิทานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความเบือหนาย
่ ง “ติกขปัญญา” (ปั ญญาคมกล้า) ให้บริ บูรณ์
แล้ว ยอมยั
ํ ดในราคะ เป็ นวิปัสสนาพละ ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว
(๕) “วิราคานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความคลายกาหนั
่ ง “วิบูลปัญญา” (ปั ญญากว้างขวาง) ให้บริ บูรณ์
ทําให้มากแล้ว ยอมยั
่ มยั โดยความเป็ นเหตุเกดิ เป็ นวิปัสสนาพละ ซึง
(๖) “นิโรธานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความดับแหงสมุ
่ ง “คัมภีรปัญญา” (ปั ญญาลึกซึง) ให้บริ บูรณ์
บุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
(๗) “ปฏินิสสัคคานปัุ สสนา” คือ พิจารณาความถือมันตังไว้โดยความถือผิดยึดมันหรื อพิจารณาเห็นความ
่ ง “อัสสามันตปัญญา” (ปั ญญาไม่
สละคืน เป็ นวิปัสสนาพละ ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
ใกล้) ให้บริ บรู ณ์
่
่
่ อด้ว ย
ในอันดับตอไปนี
ให้นําข้อธรรมยอยใน
“อภิญเญยธรรม” มาเจริ ญพิ จารณากรรมฐานในแตละข้
“อนปัุ สสนา ๗” ตังแต่ ข้อ (๑) “ขันธ์ ๕” (รู ป เป็ นต้น) จนถึง ข้อ (๒๒) “ปฏิจจสมปบาท
๑๒” (ชรามรณะ) มี
ุ
่ ซึงต้องใช้เวลาในการพิจารณากรรมฐานบอยๆ
่ เป็ นเวลานาน เพือให้เกดิ
จํานวนทังหมด ๒๒๐ ข้อธรรมยอย
่ ตามเป็ นจริ ง (ยถา ปชานํ) ด้วยการเจริ ญอนุปัสสนานันๆ ดังตัวอยางตอไปนี
่ ่
ปั ญญาประเภทตางๆ
ตัวอย่ างที ๑ การพิจารณา “รปู” (ขันธ์ ๕)
่ ยงใน รปู เป็ นวิปัสสนาพละ ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้
(๑) “อนิจจานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความไมเที
่ ง “ชวนปัญญา” (ปั ญญาเร็ ว) ให้บริ บูรณ์
มากแล้ว ยอมยั
่ กข์ใน รปู เป็ นวิปัสสนาพละ ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้
(๒) “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นสภาพแหงทุ
่ ง “นิพเพธิกปัญญา” (ปั ญญาทําลายกเลส
ิ ) ให้บริ บูรณ์
มากแล้ว ยอมยั
(๓) “อนัตตานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความไมมี่ ตวั ตนใน รปู เป็ นวิปัสสนาพละ ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทํา
่ ง “มหาปัญญา” (ปั ญญามาก) ให้บริ บรู ณ์
ให้มากแล้ว ยอมยั
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่ ใน รปู เป็ นวิปัสสนาพละ ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทํา
(๔) “นิพพิทานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความเบือหนาย
่ ง “ติกขปัญญา” (ปั ญญาคมกล้า) ให้บริ บูรณ์
ให้มากแล้ว ยอมยั
ํ ดในราคะใน รปู เป็ นวิปัสสนาพละ ซึงบุคคลเจริ ญ
(๕) “วิราคานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความคลายกาหนั
่ ง “วิบูลปัญญา” (ปั ญญากว้างขวาง) ให้บริ บูรณ์
แล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
่ มยั โดยความเป็ นเหตุเกดิ ใน รปู เป็ นวิปัสสนา
(๖) “นิโรธานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความดับแหงสมุ
่ ง “คัมภีรปัญญา” (ปั ญญาลึกซึง) ให้บริ บูรณ์
พละ ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
(๗) “ปฏินิสสั คคานปัุ สสนา” คือ พิจารณาความถือมันตังไว้โดยความถือผิดยึดมันหรื อพิจารณาเห็นความ
่ ง “อัสสามันตปัญญา”
สละคืนใน รปู เป็ นวิปัสสนาพละ ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
่ ) ให้บริ บูรณ์
(ปัญญาไมใกล้
่ นไหว ไมเอนเอี
่
่ ดแกวงไปใน
่
ิ นสหรคตด้วย
ฉะนัน เพราะอรรถวา่ จิตไมหวั
ยง ไมกวั
“อวิชชา” ในกเลสอั
“อวิชชา” และในขันธ์ นีเป็ นวิปัสสนาพละ
ตัวอย่ างที ๒ การพิจารณา “มโนวิญญาณธาตุ” (ธาตุ ๑๘)
่ ยงใน มโนวิญญาณธาตุ เป็ นวิปัสสนาพละ ซึงบุคคล
(๑) “อนิจจานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความไมเที
่ ง “ชวนปัญญา” (ปั ญญาเร็ ว) ให้บริ บูรณ์
เจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
่ กข์ใน มโนวิญญาณธาตุ เป็ นวิปัสสนาพละ ซึงบุคคล
(๒) “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นสภาพแหงทุ
่ ง “นิพเพธิกปัญญา” (ปั ญญาทําลายกเลส
ิ ) ให้บริ บูรณ์
เจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
(๓) “อนัตตานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความไมมี่ ตวั ตนใน มโนวิญญาณธาตุ เป็ นวิปัสสนาพละ ซึงบุคคล
่ ง “มหาปัญญา” (ปั ญญามาก) ให้บริ บูรณ์
เจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
่ ใน มโนวิญญาณธาตุ เป็ นวิปัสสนาพละ ซึงบุคคล
(๔) “นิพพิทานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความเบือหนาย
่ ง “ติกขปัญญา” (ปั ญญาคมกล้า) ให้บริ บูรณ์
เจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
ํ ดในราคะใน มโนวิญญาณธาตุ เป็ นวิปัสสนาพละ
(๕) “วิราคานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความคลายกาหนั
่ ง “วิบูลปัญญา” (ปั ญญากว้างขวาง) ให้บริ บูรณ์
ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
่ มยั โดยความเป็ นเหตุเกดิ ใน มโนวิญญาณธาตุ
(๖) “นิโรธานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความดับแหงสมุ
่ ง “คัมภีรปัญญา” (ปั ญญาลึกซึง) ให้บริ บูรณ์
เป็ นวิปัสสนาพละ ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
(๗) “ปฏินิสสั คคานปัุ สสนา” คือ พิจารณาความถือมันตังไว้โดยความถือผิดยึดมันหรื อพิจารณาเห็นความ
่ ง “อัสสามันต
สละคืนใน มโนวิญญาณธาตุ เป็ นวิปัสสนาพละ ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
่ ) ให้บริ บูรณ์
ปัญญา” (ปั ญญาไมใกล้
่ นไหว ไมเอนเอี
่
่ ดแกวงไปใน
่
ิ นสหรคตด้วย
ฉะนัน เพราะอรรถว่า จิตไมหวั
ยง ไมกวั
“อวิชชา” ในกเลสอั
“อวิชชา” และในขันธ์ นีเป็ นวิปัสสนาพละ
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ตัวอย่ างที ๓ การพิจารณา “ชรา–มรณะ” (ปฏิจจสมุปบาท ๑๒)
่ ยงใน ชรา–มรณะ เป็ นวิปัสสนาพละ ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว
(๑) “อนิจจานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความไมเที
่ ง “ชวนปัญญา” (ปั ญญาเร็ ว) ให้บริ บูรณ์
ทําให้มากแล้ว ยอมยั
่ กข์ใน ชรา–มรณะ เป็ นวิปัสสนาพละ ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว
(๒) “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นสภาพแหงทุ
่ ง “นิพเพธิกปัญญา” (ปั ญญาทําลายกเลส
ิ ) ให้บริ บรู ณ์
ทําให้มากแล้ว ยอมยั
(๓) “อนัตตานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความไมมี่ ตวั ตนใน ชรา–มรณะ เป็ นวิปัสสนาพละ ซึงบุคคลเจริ ญ
่ ง “มหาปัญญา” (ปั ญญามาก) ให้บริ บูรณ์
แล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
่ ใน ชรา–มรณะ เป็ นวิปัสสนาพละ ซึงบุคคลเจริ ญ
(๔) “นิพพิทานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความเบือหนาย
่ ง “ติกขปัญญา” (ปั ญญาคมกล้า) ให้บริ บูรณ์
แล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
ํ ดในราคะใน ชรา–มรณะ เป็ นวิปัสสนาพละ ซึง
(๕) “วิราคานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความคลายกาหนั
่ ง “วิบูลปัญญา” (ปั ญญากว้างขวาง) ให้บริ บูรณ์
บุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
่ มยั โดยความเป็ นเหตุเกดิใน ชรา–มรณะ เป็ น
(๖) “นิโรธานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความดับแหงสมุ
่ ง “คัมภีรปัญญา” (ปั ญญาลึกซึง) ให้บริ บูรณ์
วิปัสสนาพละ ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
(๗) “ปฏินิสสั คคานปัุ สสนา” คือ พิจารณาความถือมันตังไว้โดยความถือผิดยึดมันหรื อพิจารณาเห็นความ
่ ง “อัสสามันต
สละคืนใน ชรา–มรณะ เป็ นวิปัสสนาพละ ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
่ ) ให้บริ บูรณ์
ปัญญา” (ปั ญญาไมใกล้
่ นไหว ไมเอนเอี
่
่ ดแกวงไปใน
่
ิ นสหรคตด้วย
ฉะนัน เพราะอรรถวา่ จิตไมหวั
ยง ไมกวั
“อวิชชา” ในกเลสอั
“อวิชชา” และในขันธ์ นีเป็ นวิปัสสนาพละ
เมือมาพิจารณาถึงรายละเอียดของการเจริ ญภาวนาทัง ๒ กรรมฐาน นัน จะเห็นได้วา่ ในประการแรก คือ (๑)
“สมถกรรมฐาน–สมถพละ” เป็ นขันตอนการชําระจิตให้พน้ จากราคะเป็ นสําคัญ ซึ งหมายถึง กล่ ุมแรก คือ
“ญาณในธรรมอันเป็ นอันตราย ๘” ได้แ ก่ กามฉั นทะ–พยาบาท–ถี นมิ ทธะ–อุ ทธั จจกุกกุจจะ–วิ จิกิ จฉา–
อวิ ชชา–อรติ –อกุศลธรรมทังปวง (นันคือ นิ วรณ์ ) โดยมีธรรมคู่ปฏิปักษ์ ทีเรี ยกวา่ “ญาณในธรรมอันเป็ น
อปการะ
๘” ได้แก่ เนกขัมมะ–ความไม่ พยาบาท–อาโลกสัญญา–ความไม่ ฟุ้งซ่ าน–ความกําหนดธรรม–ญาณ–
ุ
่ นไหวในสหธรรมทังหลาย กบั กล่ มุ หลัง คือ “นิวรณ์
ความปราโมทย์ –กุศลธรรมทังปวง เพือให้จิตสงบไมหวั
๕–วิตก–วิจาร–ปี ติ–และ–สขุ” เพือให้บรรลุถึง “จตตถฌาน
–ฌานที ๔” ทีประกอบด้วย “อเบกขา
–เอกัคคตา
ุ
ุ
ิ
่ ่ น “อัปปนาสมาธิ” จนรวมถึง “อรปสมาบั
แห่ งจิต” เพือให้เกดสมาธิ
ทีแนวแนเป็
ติ ๔” ได้แก่ อากาสานัญจาย
ู
ตนสมาบั ติ –อากาสานั ญ จายตนภู มิ ชัน ที เข้า ถึ ง ภาวะมี อ ากาศไมมี่ ที สุ ด ๑ วิ ญ ญาณั ญ จายตนสมาบั ติ –
วิญญาณั ญจายตนภูมิ ชันทีเข้าถึงภาวะมีวิญญาณไมมี่ ทีสุ ด ๑ อากิญจัญญายตนสมาบัติ–อากิญจัญญายตนภูมิ
ชันทีเข้าถึงภาวะไมมี่ อะไร ๑ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ–เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ ชันทีเข้าถึงภาวะ
็ ่ ่ ไมมี่ สัญญากไมใช
็ ่ ่ ๑ นอกจากนี ผูท้ ีมีสามารถบรรลุถึงขัน “อนาคามี” กบั “อรหันต์ ” ยอมมี
่
มีสญ
ั ญากไมใช
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บารมี เ ข้าถึ ง “นิ โ รธสมาบั ติ –สั ญ ญาเวทยิ ต นิ โ รธ” หมายถึ ง การดับ “วจี สัง ขาร–กายสั ง ขาร–และ–จิ ต ต
่ น เป็ น
สั งขาร” ไปตามลําดับ นันคือ การดับสัญญา และการดับเวทนา เป็ นอันดับสุ ดท้าย ภาวะจิตดังกลาวนั
จิตปราศจากอุปาทานขันธ์ทงั หลาย ทีเรี ยกวา่ “ขันธวินิมุต” เป็ นเรื องของ “เจโตวิมุตติแห่ งสมถพละ” อนึ ง
“สมถพละ” มีนยั ถึง “จรณะ ๑๕” หมายถึง ข้ อปฏิบัติปฏิปทาอันยิงอันเป็ นทางบรรลุวิชชา ได้แก่ “สี ลสั มปทา
๑” คือ ความถึงพร้ อมด้วยศี ล “อปั ณณกปฏิปทา ๓” คือ อิ นทรี ยสั งวร–โภชเนมัตตัญ ุตา–ชาคริ ยานุโยค
“สั ทธรรม ๗” คือ ศรั ทธา–หิ ริ–โอตตัปปะ–พหู สูต–วิริยารั มภะ–สติ–ปั ญญา และ “ฌาน ๔” คือ ปฐมฌาน–
ทุติยฌาน–ตติยฌาน–จตุตถฌาน
่
ในประการหลัง คือ (๒) “วิปัสสนากัมมัฏฐาน–วิปัสสนาพละ” หมายถึง การพิจารณาธรรมแหงกรรมฐาน
ทังหลายเพือให้หลุดพ้นจาก “อวิชชา ๘” คือ ให้รู้แจ้งใน “อริ ยสั จจ์ ๔–อัทธา ๓ (กาล ๓) –ปฏิจจสมปบาท
ุ
่
๑๒ (ปฏิจจสมุปปั นนธรรมทังหลาย)” แตถ้่ าพิจารณาตามจุดมุ่งหมายของการปฏิบตั ิธรรมแล้ว ยอมหมายถึ
ง
“วิชชา” หมายถึง ความรู้ แจ้ ง –ความรู้ วิเศษ ได้แก่ “วิชชา ๓” คือ “ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ–จุตูปปาตญาณ–
อาสวักขยญาณ” และ “วิชชา ๘” คือ “วิปัสสนาญาณ (ญาณในวิปัสสนา) –มโนมยิทธิ (ฤทธิสาํ เร็ จด้วยใจ) –
ํ
อิทธิ วิธา (อิทธิ วิธิ–แสดงฤทธิ ต่างๆ ได้) –ทิพพโสต (หูทิพย์) –เจโตปริ ยญาณ (ความรู ้ทีกาหนดใจผู
อ้ ืนได้) –
ปุพเพนิวาสานุสสติ (ระลึกชาติได้) –ทิ พพจักขุ (ตาทิพย์) –อาสวักขยญาณ (ความรู ้ทีทําให้สินอาสวะ)” หรื อ
อีกนัยหนึ ง คือ พระจักษุอนั เป็ นสมบัติของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า ทีเรี ยกวา่ “จักขุ–ญาณ–วิชชา–ปั ญญา–แสง
ิ
สว่ าง” อันเกดจาก
“ยถาภตญาณทั
สสนะ” (ยถา ปชานํ) คือ ความรู ้เห็นธรรมตามเป็ นจริ ง นันคือ (๑) จักขุ ๕
ู
ได้แก่ มังสจักขุ–ตาเนื อ ทิพพจักขุ–ตาทิพย์ ปั ญญาจักขุ–ตาปั ญญา พุทธจักขุ–ตาพระพุทธเจ้า สมันตจักขุ–ตา
เห็นรอบ (๒) ญาณ ๑๖–วิปัสสนาญาณ ๙ (๓) วิชชา ๓–วิชชา ๘ (๔) ปัญญา ๓ ได้แก่ จิ นตามยปั ญญา–สุตมย
ปั ญญา–ภาวนามยปั ญญา และ (๕) อาโลกสั ญญา คําวา่ “อาโลโก” ตามอรรถวา่ “อาโลกส ฺญํ มนสิ กโรติ”
่ มีแสงสวางแหงดวงอาทิ
่ ่
้
ความวา่ ทําไว้ในใจถึงแสงสวาง
ตย์ ดวงจันทร์ และแกวมณี
เป็ นต้น ทังกลางวัน
หรื อกลางคืน ด้วยประการดังนี หรื อทํา–มนสิ การ “อาโลกสั ญญา” ไว้ในใจเพือการละ “ถีนมิทธะ” (ความหด
่ งสัญญาวาเป็
่ นกลางวันอยู่ กระทํา “อาโลกสั ญญา” วากลางวั
่
หู่และเซืองซึม) ยอมตั
นไว้ในใจ ฉันใด กลางคืน
่ มีใจปลอดโปรง่ อัน “นิวรณ์ ” ไมพั
่ วพัน ยอมเจริ
่
กฉั็ นนัน กลางคืนฉันใด กลางวันกฉั็ นนัน ยอม
ญจิตทีมี
่ ด้วยประการฉะนี อีกอยางหนึ
่
่ นไปเพือการละถีนมิทธะ ได้แก่
ความสวาง
ง “ธรรม ๖ ประการ” ยอมเป็
ิ )
(๑) การถือเอานิมิตในอติโภชนะ (บริ โภคมากเกนไป
(๒) การเปลียนอิริยาบถ
(๓) มนสิ การในอาโลกสัญญา
(๔) การอยูก่ ลางแจ้ง
ั
(๕) ความเป็ นผูม้ ีกลยาณมิ
ตร
(๖) สัปปายกถา
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่
็ ในการเจริ ญวิปัสสนาญาณอยูเ่ นื องๆ ยอมหมายถึ
่
อยางไรกตาม
งการมนสิ การใน (๑) อนปัุ สสนา ๗ กบั (๒)
มหาวิปัสสนา ๑๘ ดังนี
อนุปัสสนา ๗
่ ง
(๑) “อนิจจานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความไม่ เทียง ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
“ชวนปั ญญา” (ปั ญญาเร็ ว) ให้บริ บูรณ์
่ ง
(๒) “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นสภาพแห่ งทุกข์ ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
ิ ) ให้บริ บูรณ์
“นิพเพธิ กปั ญญา” (ปั ญญาทําลายกเลส
่ ง
(๓) “อนัตตานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความไม่ มีตวั ตน ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
“มหาปั ญญา” (ปั ญญามาก) ให้บริ บูรณ์
่ ง
(๔) “นิพพิทานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความเบือหน่ าย ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
“ติกขปั ญญา” (ปั ญญาคมกล้า) ให้บริ บูรณ์
(๕) “วิราคานปัุ สสนา” คือ พิจารณาเห็นความคลายกําหนัดในราคะ ซึงบุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว
่ ง “วิบูลปั ญญา” (ปั ญญากว้างขวาง) ให้บริ บูรณ์
ยอมยั
(๖) “นิโรธานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความดับแห่ งสมุมยั โดยความเป็ นเหตุเกิด ซึงบุคคลเจริ ญ
่ ง “คัมภีรปั ญญา” (ปั ญญาลึกซึง) ให้บริ บูรณ์
แล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
(๗) “ปฏินิสสัคคานปัุ สสนา” คือ พิจารณาความถือมันตังไว้ โดยความถือผิดยึดมันด้ วยสละคืน ซึง
่ ) ให้บริ บูรณ์
่ ง “อัสสามันตปั ญญา” (ปั ญญาไมใกล้
บุคคลเจริ ญแล้ว ทําให้มากแล้ว ยอมยั
ี ั “อนปัุ สสนา ๗” นัน คือ การพิจารณา การเจริ ญ หรื อ การมนสิ การกรรมฐาน
ข้อพึงพิจารณาเพิมเติมเกยวกบ
ให้มากอยูเ่ นืองๆ เป็ นนิ ตย์ให้เกดิ “ปัญญาญาณ” หรื อ “ภาวนามยปัญญา” ทีเรี ยกวา่ “ปัญญา ๗” ซึ งเป็ นการ
ยืนยันถึงผลปฏิเวธ ความรู ้แจ้งแทงตลอดด้วยปฏิเวธะ จนเกดิ “ยถาภตญาณทั
สสนะ” (ความรู ้เห็นธรรมตาม
ู
เป็ นจริ ง อันมีสมุฏฐานจากการทําให้มาก เจริ ญให้มาก พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ตังมันจิตไว้
ให้ถึง เนกขัมมะ–ด้วยละกามฉันท ๑ อัพยาบาท–ด้วยละพยาบาท ๑ อาโลกสัญญา–ด้วยละถีนมิทธะ ๑ อวิกเข
ปะ–ด้วยละอุทธัจจะ ๑ ธรรมววัตถาน–ด้วยละวิจิกิจฉา ๑ ญาณ–ด้วยละอวิชชา ๑ ความปราโมทย์ –ด้วยละ
่ งบริ บูรณ์ ด้วย สั มมาวายามะ–สั มมาสติ –
อรติ ๑ กศลธรรมทั
งหลาย–ด้วยละอกุศลธรรมทังหลาย ยอมถึ
ุ
สั มมาสมาธิ สัมปยุตต์ดว้ ย โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔–สัมมัปปธาน ๔–อิ ทธิ บาท ๔–อิ นทรี ย์
่ ญญารู ้รอบ ทีเรี ยกวา่ “จักขุ–ญาณ–
๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘) และทําให้เกดิองค์ความรู ้แหงปั
่ คือ ผลอันเกดขึ
ิ นในปั จจุบนั แตอยางไรกตา
่ ่
็ “ปัญญา ๗” ยังทําให้เกดิ
วิชชา–ปัญญา–แสงสว่ าง” สิ งเหลานี
“อรหัตตปัญญา–ปัญญา ๑๐” ดังนี
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ปัญญา ๑๐ แห่ งภาวนามยปัญญา (ปั ญญาพระอรหันต์)
่
(๑) “ชวนปัญญา” —ปั ญญาเร็ ว (สี ฆปัญญา) ด้วยแลนไปในสั
งขารเข้าถึงวิปัสสนาและในวิสงั ขาร
่ ไมพอใจ
่
(๒) “นิพเพธิกปัญญา” —ปั ญญาทําลายกิเลส ด้วยความ เบือหนาย
ไมยิ่ นดีในสังขารทังปวง
(๓) “มหาปัญญา” —ปั ญญามาก ปั ญญาใหญ่ ด้วยเห็นความเป็ นของสู ญถึงความเจริ ญความยิงใหญ่
ิ
่
(๔) “ติกขปัญญา” —ปั ญญาคมกล้ า ทําลายกเลสได้
ไว ไมรั่ บรองไว้ ยอมละ
บรรเทา ทําให้สินสุ ด
(๕) “วิบูลปัญญา” —ปั ญญากว้ างขวาง ในอรรถ ธรรม ภาษา ปฏิภาณ อภิญญา นิพพาน
(๖) “คัมภีรปัญญา” —ปั ญญาลึกซึ ง รู ้ลึกซึงในขันธ์ ธาตุ อภิญญา นิพพาน
(๗) “อัสสามันตปัญญา” —ปั ญญาไม่ ใกล้ เป็ นปัญญาทีละเอียดไมถู่กครอบงําได้
่
(๘) “ปถปั
งหลายจนถึงนิพพาน
ุ ุ ญญา” —ปั ญญาแน่ นหนา ด้วยลวมธรรมทั
่ ง แชมชื
่ น ยินดี ปราโมทย์
(๙) “หาสปัญญา” —ปั ญญาร่ าเริ ง มีความราเริ
(๑๐) “ปฏิสัมภิทา ๔” —ปั ญญาแตกฉาน ด้วยสามารถ สัทธาธิมุต กายสักขี ทิฏฐิปัตตะ
มหาวิปัสสนา ๑๘
(๑) “อนิจจานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไม่ เทียง
(๒) “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความทุกข์
(๓) “อนัตตานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไม่ ใช่ ตัวตน
(๔) “นิพพิทานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความเบือหน่ าย
(๕) “วิราคานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความคลายกําหนัด
(๖) “นิโรธานปัุสสนา” คือ การพิจารณาเห็นความดับ
(๗) “ปฏินิสสั คคานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความสละคืน
(๘) “ขยานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความสิ นไป
(๙) “วยานปัุ สสนา” คือ การเห็นความเสื อมไป
(๑๐) “วิปริณามานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความแปรปรวน
(๑๑) “อนิมิตตานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไม่ มีเครื องหมาย
(๑๒) “อัปปณิหิตานปัุ สสนา” คือ การเห็นธรรมไม่ มีทีตัง
(๑๓) “สญญตานปั
ุ
ุ สสนา” คือ การพิจารณาเป็ นความว่ างเปล่ า
(๑๔) “อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา” คือ การพิจารณาเห็นธรรมด้ วยปั ญญาอันยิง
(๑๕) “ยถาภตญาณทั
สนะ” คือ ความรู้ ความเห็นตามความเป็ นจริ ง
ู
(๑๖) “อาทีนวานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นโทษ
(๑๗) “ปฎิสังขานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาหาทาง
(๑๘) “วิวฏั ฏนานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาการเห็นอุบายทีจะหลีกไป
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่
็ ให้พิจารณาเปรี ยบเทียบกบั “ญาณ ๑๖–โสฬสญาณ” สวนข้
่ อ ๔–ข้อ ๑๒ เรี ยกวา่ “วิปัสสนา
อยางไรกตาม
ญาณ ๙” ดังนี
่ งทังหลายมีแตรู่ ปธรรมและ
(๑) “นามรปปริ
ู จเฉทญาณ” —ญาณกําหนดจําแนกรู้ นามและรู ป คือ รู ้วาสิ
ํ
นามธรรม และกาหนดแยกได้
วา่ อะไรเป็ นรู ปธรรม อะไรเป็ นนามธรรม
(๒) “ปัจจยปริคคหญาณ” —ญาณกําหนดรู้ ปัจจัยของนามและรู ป คือรู ้วา่ รู ปธรรมและนามธรรม
่ ั อาศัยกนั โดยรู ้ตามแนวปฏิจจสมุปบาท กดี็ ตาม
ิ
ทังหลายเกดจากเหตุ
ปัจจัย และเป็ นปัจจัยแกกน
่
็ ตามแนววัฏฏะ ๓ เป็ นต้น
แนวกฎแหงกรรมกดี
(๓) “สั มมสนญาณ” —ญาณกําหนดรู้ ด้วยพิจารณาเห็นนามและรู ปโดยไตรลักษณ์ คือ ยกรู ปธรรมและ
่ ยง เป็ นทุกข์ มิใชตั่ วตน
นามธรรมทังหลายขึนพิจารณาโดยเห็นตามลักษณะทีเป็ นของไมเที
ิ น
(๔) “อทยั
ุ พพยานปัุ สสนาญาณ” —ญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับ คือ พิจารณาความเกดขึ
่
ิ นครันแล้วกต้็ องดับไปล้วนเกดขึ
ิ น
และความดับไปแหงเบญจขั
นธ์ จนเห็นชัดวา่ สิ งทังหลายเกดขึ
แล้วกดั็ บไปทังหมด
ิ บเชนนั
่ นแล้วคํานึง
(๕) “ภังคานปัุ สสนาญาณ” —ญาณอันตามเห็นความสลาย คือ เมือเห็นความเกดดั
่ ดในสวนความดั
่
็ นวาสั
่ งขารทังปวงล้วนจะต้องสลายไปทังหมด
เดนชั
บอันเป็ นจุดจบสิ น กเห็
(๖) “ภยตปัู ฏฐานญาณ” —ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็ นของน่ ากลัว คือ เมือพิจารณาเห็นความ
่ ่ นแล้ว สังขารทังปวงไมวาจะเป็
่่
แตกสลายอันมีทวั ไปแกทุ่ กสิ งทุกอยางเชนนั
นไปในภพใดคติใด ก็
่ ว เพราะล้วนแตจะต้
่ องสลายไป ไมปลอดภั
่
ปรากฏเป็ นของนากลั
ยทังสิ น
(๗) “อาทีนวานปัุ สสนาญาณ” —ญาณอันคํานึงเห็นโทษ คือ เมือพิจารณาเห็นสังขารทังปวงซึงล้วน
่ วไมปลอดภั
่
่ านึงเห็นสังขารทังปวงนันวาเป็
่ น
ต้องแตกสลายไป เป็ นของนากลั
ยทังสิ นแล้ว ยอมคํ
่ จะต้องระคนอยูด่ ว้ ยทุกข์
โทษ เป็ นสิ งทีมีความบกพรอง
่ น
(๘) “นิพพิทานปัุ สสนาญาณ” —ญาณอันคํานึงเห็นด้ วยความหน่ าย คือ เมือพิจารณาเห็นสังขารวาเป็
่ นแล้ว ยอมเกดความหนาย
่ ิ
่ ไมเพลิ
่ ดเพลินติดใจ
โทษเชนนั
่ งขารทังหลายแล้ว
(๙) “มญจิ
ุ ตุกัมยตาญาณ” —ญาณอันคํานึงด้ วยใคร่ จะพ้ นไปเสี ย คือ เมือหนายสั
่
่ น
ยอมปรารถนาที
จะพ้นไปเสี ยจากสังขารเหลานั
(๑๐) “ปฏิสังขานปัุ สสนาญาณ” —ญาณอันคํานึงพิจารณาหาทาง คือ เมือต้องการจะพ้นไปเสี ย จึงกลับ
ํ
หันไปยกเอาสังขารทังหลายขึนมาพิจารณากาหนดด้
วยไตรลักษณ์เพือมองหาอุบายทีจะปลด
เปลืองออกไป
(๑๑) “สั งขารเปกขาญาณ
” —ญาณอันเป็ นไปโดยความเป็ นกลางต่ อสังขาร คือ เมือพิจารณาสังขาร
ุ
่ ยอมเกดความรู
่ ิ
่ ความเป็ นอยูเ่ ป็ นไปของมัน
ตอไป
้เห็นสภาวะของสังขารตามความเป็ นจริ ง วามี
่ นเป็ นธรรมดา จึงวางใจเป็ นกลางได้ ไมยิ่ นดียินร้ายในสังขารทังหลาย แตนั่ นมองเห็น
อยางนั
่ ่งไปยังนิพพาน เลิกละความเกยวเกาะกบสั
ี
ั งขารเสี ยได้
นิพพานเป็ นสันติบท ญาณจึงแลนมุ
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(๑๒) “สั จจานโลมิ
” —ญาณอันเป็ นไปโดยอนุโลมแก่ การหยังรู้ อริ ยสัจจ์ คือ เมือ
ุ กญาณ–อนโลมญาณ
ุ
่ งขารทังหลาย ไมพะวง
่
่ ่งตรงไปสู่ นิพพานแล้ว ญาณอันคล้อย
วางใจเป็ นกลางตอสั
และญาณแลนมุ
่
่ ิ นในลําดับถัดไป เป็ นขันสุ ดท้ายของวิปัสสนาญาณ ตอจากนั
่
ตอการตรั
สรู ้อริ ยสัจจ์ ยอมเกดขึ
นก็
ิ
ิ
่
จะเกดโคตรภู
ญาณมาคันกลาง แล้วเกดมรรคญาณให้
สาํ เร็ จความเป็ นอริ ยบุคคลตอไป
่ ่
(๑๓) “โคตรภญาณ
ามพ้นจากภาวะปุถุชน
ู ” —ญาณครอบโคตร คือ ความหยังรู ้ทีเป็ นหัวตอแหงการข้
เข้าสู่ ภาวะอริ ยบุคคล
่ น
(๑๔) “มัคคญาณ” —ญาณในอริ ยมรรค คือ ความหยังรู ้ทีให้สาํ เร็ จภาวะอริ ยบุคคลแตละขั
(๑๕) “ผลญาณ” —ญาณในอริ ยผล คือ ความหยังรู ้ทีเป็ นผลสําเร็ จของพระอริ ยบุคคลชันนันๆ
ิ ละแล้ว
(๑๖) “ปัจจเวกขณญาณ” —ญาณหยังรู้ ด้วยการพิจารณาทบทวน คือ สํารวจรู ้มรรคผล กเลสที
ิ เหลืออยู่ และนิพพาน เว้นแตวาพระอรหั
่่
ิ ยังเหลืออยู่
กเลสที
นต์ไมมี่ การพิจารณากเลสที
ิ
่
ดังนัน ในการเจริ ญภาวนากรรมฐานนัน เพือให้เกดความเข้
าใจถูกต้องถึงอํานาจแหงสมถะและวิ
ปัสสนา ที
่
เป็ นธรรมคู่กนั (ปั สสัทธิยคุ ฬาทิ) ให้พิจารณาภาพประกอบข้างลางนี
ภาวนา ๒

สมถพละ

วิปัสสนาพละ

เจโตวิมุตติ

ปัญญาวิมุตติ

ดับราคะ

ดับอวิชชา

สมาธิ ๓–ฌานวิโมกข์

วิโมกข์ ๓–ญาณวิโมกข์

อัปปณิ หิตะ–อนิมิตตะ–สุ ญญตะ

อัปปณิ หิตะ–อนิมิตตะ–สุ ญญตะ

สละคืนหายใจเข้ า–หายใจออก

พิจารณาเห็นความสละคืน

บทความที ๕๐ ประจําปี ๒๕๕๘ – สมถะและวิปัสสนาเป็ นธรรมคู่กัน – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๑๔

เพราะฉะนัน เมือผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนาฝึ กอบรมจิตจนถึง “จตตถฌานกศลจิ
ง
ุ
ุ ต” ทีสหรคตด้วย “อเบกขาแห่
ุ
่
ฌาน–อเบกขาแห่
งโพชฌงค์ ” (สัมปชัญญะบริ สุทธิ) กบั “อัปปนาสมาธิ–เอกัคคตาแห่ งจิต” (สติบริ สุทธิ) ยอม
ุ
เกดิ “ญาณทัสสนะ” คือ การเห็ นด้วยปรี ชาหยังรู ้ ตามเป็ นจริ งในภาวะทีจิ ตปราศจากนิ วรณ์ (กามฉันทะ–
พยาบาท–ถีนมิทธะ–อุทธัจจกุกกุจจะ–วิจิกิจฉา–อวิชชา–อรติ–อกุศลธรรมทังปวง ซึงเป็ นธรรมทีอันตรายตอ่
สมาธิ ) นันคือ “จิตตัววิปัสสนา–สมาธิในวิปัสสนา” ทีเรี ยกวา่ “ยถาภตญาณทั
สสนะ” ทีทําให้เกดิ “จักขุ–
ู
ญาณ–วิชชา–ปัญญา–แสงสว่ าง” ด้วยเหตุนี การบําเพ็ญเพียรภาวนาจึงต้องทํา เจริ ญ พิจารณา มนสิ การ ให้
มากยิง อยูเ่ นื องๆ เป็ นนิตย์ เพือทํา “ฉันทะ” ให้เกดิ พยายาม ปรารภความเพียร “ประคองจิตไว้ ” (ปคฺ คณฺ หิ ตฺ
วา) คือ ประคองจิ ตไว้ดว้ ย “สติ นทรี ย์–และ–วี ริยินทรี ย์” หรื ออีกนัยหนึ ง ประคองจิตไว้ดว้ ยเจริ ญ “ธรรม
่ ตไว้ดว้ ย “สตินทรี ย์–
วิจยสัมโพชฌงค์ –และ–ปี ติสัมโพชฌงค์ ” และเพือ “ข่ มจิตไว้ ” (วินิคฺคณฺ หิ ตฺวา) คือ ขมจิ
่ ตไว้ด้วยการเจริ ญ “ปี ติ สัมโพชฌงค์ –สมาธิ สัมโพชฌงค์ –และ–
และ–สมาธิ นทรี ย์” หรื ออี กนัยหนึ ง ขมจิ
อุเบกขาสั มโพชฌงค์ ” รวมทัง “ตังจิตไว้ ” เพือความดํารงอยู่–ความไม่ สาบสูญ–ความภิยโยยิง–ความไพบูลย์
ความเจริ ญ–ความบริ บูรณ์ –แห่ งกุศลธรรมทีเกิดแล้ ว เหลา่นีเรี ยกวา่ “สั มมาวายามะ” ประกอบด้วยความเพียร
มีสัมปชัญญะในสติปัฏฐานทัง ๔ ทีเรี ยกวา่ “สั มมาสติ” และสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทังหลาย แล้ว
ิ ่ เวกอยู่ จากนันบรรลุ “ทติุ ยฌาน” อันยังใจให้ผอง
่
บรรลุ “ปฐมฌาน” ทีมีวิตกมีวิจาร มีปีติและสุ ขอันเกดแตวิ
ิ ่
ใส เพราะวิตกวิจารสงบ เป็ นธรรมเอกผุดขึนภายใน ไมมี่ วิตก ไมมี่ วิจาร มีแตปี่ ติและสุ ขอันเกดแตสมาธิ
อยู่
เพราะคายปี ติได้อีกด้วย จึงเป็ นผูม้ ีจิตเป็ นอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่ และเสวยสุ ขด้วยนามกาย จากนัน
่
บรรลุ “ตติยฌาน” พึงเป็ นฌานทีพระอริ ยทังหลายกลาวสรรเสริ
ญผูไ้ ด้บรรลุว่า เป็ นผูม้ ีจิตเป็ นอุเบกขา มีสติ
่
อยู่เป็ นสุ ขอยู่ และตอจากนั
น จึ ง บรรลุ “จตตถฌาน
” ที ไมมี่ ทุ ก ข์ไมมี่ สุขเพราะละสุ ขละทุ กข์ได้ เพราะ
ุ
่ มี สติ บริ สุท ธิ เ พราะอุ เ บกขาอยู่ เหลา่ นี เ รี ย กวา่ “สั ม มาสมาธิ ” ให้
โสมนัสและโทมนัส ดับสนิ ทในกอน
พิจารณาขันตอนการเข้าถึง “ปฐมฌาน” ดังนี
“จิตที (๑) ถูก กามฉันท์ –ความพอใจในกาม–ความต้ องการกามคณ
ุ เล้าโลมด้วยอารมณ์ต่างๆ ย่อม
่
่ ่ หรื อจิตนันถูกกามฉันท์ครอบงํา ยอมไมดํ
่
่ าเนินไป
ไมตั่ งมันในอารมณ์ เป็ นทีตังแหงความแนวแน
เพือละกามธาตุ (๒) ถูก พยาบาท–ความคิดร้ าย–ความขัดเคืองแค้ นใจ กระทบกระทังในอารมณ์
่
่ นไปติดตอ่ (๓) ถูก ถีนมิทธะ–ความหดหู่และเซื องซึ ม ครอบงํา ยอมเป็
่ นจิตไม่ควรแก่
ยอมไมเป็
การงาน (๔) ถูก อทธั
ุ จจะกกกจจะ
ุ ุ –ความฟ้ ุงซ่ านและร้ อนใจ–ความกระวนกระวายกล้ มุ กังวล
่
่
นําไปในเบืองหน้า เป็ นจิตไมสงบที
เดียว ยอมหมุ
นไปรอบ (๕) ถูก วิจกิ จิ ฉา–ความลังเลสงสัย เข้า
่
่ นสู่ ปฏิปทาทีให้การบรรลุ ฉะนัน ฌานสําเร็ จนิวรณ์ เหลานั
่ นแล ทา่ นกลาววา
่ ่
ไปกระทบ ยอมไมขึ
่
องค์ แห่ งการละ เพราะกระทําอันตรายแกฌานโดยวิ
เสส ด้วยประการฉะนี”
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็
ิ ่
“กเพราะ
(๑) วิตก ยกจิตขึนสู่ อารมณ์ (๒) วิจาร ประคองจิตไว้ในอารมณ์ (๓) ปี ติ เกดแตปโยค
่ ตทีมี สังโยค–เครื องผูกมัดไว้ กบั อันวิตกวิจารเหลานั
่ น สําเร็ จแล้วด้วยความไม่
สมบัติแหงจิ
่ การทําความเอิบอิม และ (๔) สขุ กระทําความเพิมพูน ลําดับนัน (๕) เอกัคคตา ซึงเป็ น
ฟุ้ งซาน
ั ต การตามเคล้า ความเอิบอิม และความ
สัมปยุตธรรมทีเหลือของปฐมฌานนัน อันการติดไปกบจิ
่ อนุเคราะห์แล้วยอมตั
่ งมันเสมอและ โดยชอบในอารมณ์เป็ นทีตังแหงความแนวแ
่
่ น่
เพิมพูนเหลานี
่ คือ
ิ นแหงองค์
่
๕ เหลานี
ฉะนัน พึงทราบความทีประฌานประกอบองค์ ๕ ด้วยสามารถความเกดขึ
่ อองค์ ๕ เหลานี
่ เกดขึ
ิ นแล้ว ฌานชือวายอมเกดขึ
่ ่ ิ น เพราะ
วิตก วิจาร ปี ติ สขุ เอกัคคตาจิต ด้วยวาเมื
่ ทานจึ
่ งกลาววา
่ ่ เป็ นองค์ประกอบ ๕ ประการของปฐมฌานนัน”
เหตุนนั องค์ ๕ เหลานี
ั
่
“เพราะฉะนัน ปฐมฌานแหง่เอกคคตาจิ
ต จึงมี ความงาม ๓ คือ เบืองต้น ทามกลาง
และทีสุ ด
่
ได้แก่ (๑) ปฏิปทาวิสุทธิ เป็ นเบืองต้ นแห่ งปฐมฌาน ด้วยสามารถแหงการมาภายใน
อัปปนา–
่ ิ
สมาธิ แน่ วแน่ (๒) การเพิมพูนอุเบกขาเป็ นท่ ามกลางแห่ งปฐมฌาน ด้วยสามารถแหงกจของ
ตัตร
่
มัชฌัตตเปกขา
และ (๓) ความรื นเริ งเป็ นทีสุดแห่ งปฐมฌาน ด้วยสามารถแหงความสํ
าเร็ จแหง่
ุ
่ วด้วยการยังความไมลวงธรรมทั
่่
ญาณ–การพิจารณาหรื อวิปัสสนา ทีผองแผ้
งหลาย เป็ นต้น ให้
สําเร็ จ (ในข้อนีให้พจิ ารณาถึง ธรรมสมาธิ ๕)”
ิ
ี ั “องค์ ฌาน ๖” และ “ธรรมสมาธิ ๕” ให้ดีขึน
ข้ อสั งเกต:– เพือให้เกดความเข้
าใจอยา่ งละเอียดลึกซึงเกยวกบ
ให้พิจารณารายละเอียดเพิมเติม ดังนี
“ธรรมสมาธิ ๕” หมายถึง ธรรมที ทําให้ เกิ ดความมันสนิ ทในธรรม คือ กุศลธรรม เกิดความมันใจ
็ ิ
ในการปฏิ บัติธรรมถูกต้ อง กําจั ดความข้ องใจสงสั ยเสี ยได้ เมือเกดิ “ธรรมสมาธิ ” แล้ว กจะเกด
“จิตตสมาธิ” ตามมา คือ ความตังมันของจิต ต้องเจริ ญพร้อม “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ได้แก่
่ งสดใส–ปรี ดายินดี [= ภาวะจิตพืนฐานในฌาน]
(๑) “ปราโมทย์” —ความชืนบานใจ–ราเริ
(๒) “ปี ติ” —ความอิมใจ–ความปลืมใจ [= องค์ฌาน]
่
(๓) “ปัสสั ทธิ” —ความสงบเย็นกายใจ–ความผอนคลายรื
นสบาย [= โพชฌงค์–องค์การตรัสรู ้]
(๔) “สขุ” —ความรื นใจไร้ความข้องขัด [= องค์ฌาน]
(๕) “สมาธิ” —ความสงบจิตตังมันสนิท–ไมมี่ สิงรบกวนเร้าระคาย [= องค์ฌาน–โพชฌงค์–
องค์การตรัสรู ้]
่
่
่ ั
หมายเหตุ: องค์ธรรมยอยในแตละหลั
กธรรมนัน ถึงจะเป็ นคําเดียวกนั แตมี่ ความหมายแตกตางกน
่
่ คํา
ในเชิงความละเอียดออนประณี
ต เชน่ ปี ติธรรมสมาธิ–ปี ติรูปฌาน– ปี ติสมั โพชฌงค์ เป็ นต้น สวน
วา่ “โพชฌงค์” คือ องค์ แห่ งการตรั สรู้ และ “สัมโพชฌงค์” คือ องค์ แห่ งการตรั สรู้ แล้ ว
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“องค์ ฌาน ๖–ฌานังคะ” หมายถึง องค์ ธรรมทังหลายทีประกอบกันเข้ าเป็ นฌานขันหนึงๆ หรื อ
“อารมณ์ แห่ งกรรมฐาน” ทีเกิดขึนขณะมนสิ การกรรมฐานหนึงๆ ได้แก่
่
(๑) “วิตก” —ความตรึ ก ความตริ ตรึ ก ความตรึ กอยางแรง
ความดําริ ความทีจิตแนบอยูใ่ น
อารมณ์ ความทีจิตแนบสนิทอยูใ่ นอารมณ์ การยกจิตขึนสู่ อารมณ์ การปักจิตลงสู่ อารมณ์
(๒) “วิจาร” —ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเข้าไปพิจารณาความทีจิตสื บ
่
่ อารมณ์การพิจารณาอารมณ์ การตามฟันอารมณ์
ตออารมณ์
ความทีจิตเพงดู
(๓) “ปี ติ” —ความอิมใจ ความปราโมทย์–ปรี ดาปราโมทย์ ความยินดียงิ ความบันเทิง ความรา่
เริ ง ความรื นเริ ง ความปลืมใจ ความตืนเต้น ความทีจิตชืนชมยินดี ความดืมดําในใจ ซึงเอิบ
อาบไปทัวสรรพางค์
่ ง ความเสว
(๔) “สขุ” —ความสบายใจ ความสุ ขทางใจ ความสุ ขฉําชืนทัวทังตัวทีประณี ตอยางยิ
ิ ่ “เจโตสัมผัส–มโนสัมผัส” [ความกระทบทางใจ = ใจ–
อารมณ์ทีสบาย เป็ นสุ ขอันเกดแต
ิ ่
ธรรมารมณ์–มโนวิญญาณ] กริิ ยาทีเสวยอารมณ์ทีสบายเป็ นสุ ขอันเกดแตเจโตสั
มผัส
(๕) “อเบกขา
” —ความมีจิตเรี ยบสมดุลเป็ นกลาง ความวางจิตเป็ นกลางทีลงตัวสนิท ความ
ุ
็ ่ ่ ความไมสบายทางใจกไมใช
่
็ ่ ่ ความเสวยอารมณ์ทีไมทุ่ กข์ไมสุ่ ขอันเกดิ
สบายทางใจกไมใช
่
ิ ่
แตเจโตสั
มผัส กริิ ยาเสวยอารมณ์ทีไมทุ่ กข์ไมสุ่ ข อันเกดแตเจโตสั
มผัส
่ ต ความดํารงอยูแ่ หงจิ
่ ต ความมันอยูแ่ หงจิ
่ ต ความไมสายไป
่ ่
(๖) “เอกัคคตา” —การตังอยูแ่ หงจิ
่ ต ความไมฟุ้่ งซานแหงจิ
่
่ ต ภาวะทีจิตไมสายไปภาวะที
่ ่
่ ่ งซาน
่
แหงจิ
จิตตังเรี ยบสงบแนวไมฟุ้
อยูใ่ นอารมณ์อนั เดียว “ความสงบอินทรี ย์” คือ “สมาธิ นทรี ย์–สมาธิ พละ–สัมมาสมาธิ ”
่ ่
็ ผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนาจะต้องประกอบ “ปโยคสมบัติ” (ความถึงพร้อมด้วยการประกอบความ
แตอยางไรกตาม
่ ่ องงายที
่ ทุกคนจะทําได้ ที
เพียร ข้อ ๔ ในสมบัติ ๔) ให้ถึง “จตตถฌาน
” (อัปปนาสมาธิ) ให้จงได้ จึงไมใชเรื
ุ
่ ่ “ทกขาปฏิ
เรี ยกวา่ “ทกขาปฏิ
ปทาทันธาภิญญา” (ข้อ ๑ ในปฏิปทา ๔) คือ ปฏิบตั ิลาํ บากและรู ้ชา้ ไมใช
ปทา
ุ
ุ
ขิปปาภิญญา” (ข้อ ๒ ในปฏิปทา ๔) คือ ปฏิบัติลาํ บากแต่ ร้ ู เร็ ว ซึงบุคคลทัวไปมักชอบการปฏิบตั ิสะดวกและ
้
รู ้เร็ ว (สุ ขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ข้อ ๔ ในปฏิปทา ๔) มากกวา่ นอกจากนี เมือพัฒนาตนให้กาวหน้
าไปสู่ ภูมิ
่ ปัสสนาได้นนั กใชวาจะเป็
็ ่่
่ กเชนกน
่ ั กถื็ อเป็ น “ทกขาปฏิ
แหงวิ
นเรื องสะดวกงายอี
ปทาทันธาภิญญา” คือ การ
ุ
ิ น พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ตัง
ปฏิบัติลาํ บากและรู้ ผลได้ ช้า อันต้องอาศัย “ฉันทะ” ให้เกดขึ
จิตไว้ ด้วย “สั มมาวายามะ” เพือให้เข้าถึงการพัฒนาปั ญญาโดยธรรม ทีเรี ยกวา่ “สั มมาทิฏฐิ ” คือ เห็นชอบ
และตามด้วย “สั มมาสั งกัปปะ” คือ ดําริ ชอบ เพราะฉะนัน การบําเพ็ญเพียรภาวนาจึงเป็ นเรื องภาวะความถึง
ิ ่กนระหวาง
ั
่ “สมถะ–ฌาน” กบั “วิปัสสนา–ญาณ” โดยเริ มจาก “กศลธรรมทั
พร้อมทีเกดคู
งปวง” (อธิ ศีล) มา
ุ
่
กอนในอั
นดับแรกเริ มในการปฏิบตั ิ.

บทความที ๕๐ ประจําปี ๒๕๕๘ – สมถะและวิปัสสนาเป็ นธรรมคู่กัน – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๑๗

