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ความสํ าคัญของบทความ
่ ิ
ผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนาทีสามารถบรรลุถึง “ปัญญาเห็นธรรม” และ “ปัญญาตรัสรู้ ” ได้นนั ยอมเกดจากการเห็
น
สภาวธรรมทังหลายในภาพรวมด้วย “โยนิโสมนสิ การ” (จินตามยปัญญา–จินตามยญาณ และ สุ ตมยปัญญา–สุ
ตมยญาณ) ทีประกอบด้วย “ญาณทัสสนะ” ทีเรี ยกวา่ “ญาณสั มปยตต์
ุ ” คือ ภาวะทีประกอบด้วยปั ญญาญาณ
่ เหตุผล ทีเกดผุ
ิ ดขึนวิปัสสนาภูมิ (ภาวนามยปั ญญา–ภาวนามยญาณ) ทีดํารงอยู่ใน
ทีเห็นตามเป็ นจริ งอยางมี
ิ อมด้วย (๒)
สภาพแวดล้อมทางจิ ตด้วยการเจริ ญภาวนากรรมฐานโดย (๑) “สมถะ”(สมถนิ มิต) ที เกดพร้
“วิปัสสนา” (สังขารนิ มิต) ฉะนัน องค์ความรู ้ทีผูเ้ จริ ญภาวนาควรสังสมไว้เป็ น “ภมิู รู้ –ภมิู ธรรม–ภมิู ปัญญา”
ี ั
ได้แก่ “อภิ ญเญยธรรม” คื อ ธรรมทังหลายที ควรรู ้ ยิง และต้องพร้ อมด้ว ยความเข้าใจที ถูก ต้องเกยวกบ
ี ั จ จัย ที ทํา ให้ เ กดิ
“ปฏิ บั ติ สั ท ธรรม” ซึ งผูเ้ จริ ญ ภาวนาต้อ งมี ค วามสามารถที จะเข้า ถึ ง เหตุ ผ ลเกยวกบปั
่ กต้อง คือ “การหาข้ อสรปเชิ
่
สภาวธรรมอยางถู
ดหรื อ
ุ งทฤษฎี” (หลักธรรม) ซึ งเป็ นกระบวนการยอยความคิ
่
องค์ความรู ้ทีแสดงเป็ น “หัวข้ อธรรม” (สู ตร–กฎ) ทีสามารถอธิบายภาพรวมของสภาวธรรมทังหลายได้อยาง
ครอบคลุมได้มากทีสุ ด เพราะฉะนัน การพิจารณาธรรมจึงประกอบด้วยมิติทีอธิบายถึง “สามัญลักษณะ” (กฎ
อธิบายความเป็ นสากล–การสังเคราะห์–ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท คือ สื บย้อนจากผลไปหาเหตุ) และ “ปัจจัตต
ลักษณะ” (กฎอธิบายลักษณะเฉพาะ–การวิเคราะห์–อนุโลมปฏิจจสมุปบาท คือ สื บค้นจากเหตุไปหาผล) แต่
่
็ กระบวนการคิดทีเป็ นขันตอนยิงยวดของปั ญญาแตกฉาน ทีเรี ยกวา่ “จตปฏิ
อยางไรกตาม
ุ สัมภิทาญาณ”
ได้แก่ “อัตตปฏิสัมภิทา–ธัมมปฏิสัมภิทา–นิรุตติปฏิสัมภิทา–ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” ซึงจะแสดงด้วยปั ญญาพละ
ถึง “การต่ อยอดองค์ ความรู้” (ความคิดริ เริ ม–สร้างสรรค์–ดัดแปลงประยุกต์) โดยการรวมความรู ้ทงั หลายจาก
“ปัญญา ๓” หมายถึง ความรอบรู ้–ความเข้าใจคมชัด–ความรู ้ลึกซึ ง ได้แก่ “จิ นตามยปั ญญา–สุ ตมยปั ญญา–
ี
ภาวนามยปั ญญา” ฉะนัน “ความเป็ นผู้รู้ แจ้ งโลก” (โลกยธรรม
–โลกุตตรธรรม) จึงเป็ นคุณสมบัติสําคัญยิง
ิ ญญา
ของผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนาทังคน คําวา่ “วิปัสสนา” จึงหมายถึง การพิจารณาสภาวธรรมทังหลายให้เกดปั
่
เห็ นสัจจธรรมแหงเบญจขั
นธ์ (นามรู ป) โดยไตรลักษณ์ ได้แก่ สุ ญญตะ–อนิ มิตตะ–อัปปณิ หิตะ ทีเรี ยกวา่
ิ
“ลักขณปนิ
กข์ ทีมี “สมถะ” คือ
ู ชฌาน–การเพ่ งลักษณะ” ซึ งพิจารณาเป็ นข้อความหลุดพ้นจากกเลสและทุ
่
่
การเพงอารมณ์
แหงกรรมฐานที
เป็ นรู ปาวจร เรี ยกวา่ “อารัมมณปนิ
ู ชฌาน–การเพ่ งอารมณ์ ” ซึ งเป็ นปทัฏฐาน
่่
ในวิปั สสนาข้างต้น นัน เพราะฉะนัน ไมวาจะการพิ
จารณาธรรมทังหลายในสมถะหรื อวิปัสสนาก็ตาม
กระบวนการพิจารณาสภาวธรรมนันๆ ต้องประกอบด้วยเหตุผลและปั ญญา ทีเรี ยกวา่ “ญาณสั มปยตต์
ุ –
ั
ํ ด “ความมืดแห่ งอวิชชา–อโยนิโสมนสิ การ” จิตของผูเ้ จริ ญภาวนาจึงต้อง
โยนิโสมนสิ การ” เพือปิ ดกนและกาจั
่
่ ่ ญญาหยังรู ้ไมทิ่ วาราตรี เมือกาลใดสมัยใดกตา
็ ม.
สวางไสวด้
วยแสงสวางแหงปั
บทความที ๕๒ ประจําปี ๒๕๕๘ – ญาณสั มปยุตต์ ในธรรมทังหลาย– นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๑

บทความที ๕๒ ประจําปี ๒๕๕๘ – ญาณสั มปยตต์
ุ ในธรรมทังหลาย
้
่
ความกาวหน้
าทางเทคโนโลยีสมัยใหมในโลกยุ
คปั จจุบนั นัน ทําให้มนุ ษย์สามารถเอาชนะ
ั า ยเวลาและสถานที ได้ คื อ สามารถติ ด ตอสื
่ อสารกนได้
ั ต ลอดเวลาและได้ท ัว โลก โดยผาน
่
ข้อ จํา กดด้
้
่ ้
ระบบสื อสารทางดาวเทียม ความเจริ ญด้วยการพัฒนาปั ญญาสามัญทางวิสัยโลกนัน ได้กาวหน้
าอยางกาว
่ บพลัน เป็ นการกาวสู
้ ่ “ยคสั
กระโดดอยางฉั
” (Information Society) ซึ งเป็ นยุคทีองค์
ุ งคมข้ อมลสารสนเทศ
ู
้
่ “ยคห่
ความรู ้ของมนุษยชาติได้รับการพัฒนาไปสู่ “ยคข้
ุ อมลดิ
ู จิตอล” (Digital Data) และได้กาวไปสู
ุ ุนยนต์ ”
่
(Android Era) ซึงเป็ นการควบคุมระบบเครื องจักรกลได้ ทีสื อสารผานระบบคอมพิ
วเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต
่
ั
่
ผสมผสานกบระบบการสื
อสารผานดาวเที
ยม ฉะนัน มนุษย์สามารถสื อสารและถายทอดองค์
ความรู ้หรื อการ
่
่ ่ ากดั ทําให้คนรุ่ นใหมเริ่ มเข้าสู่ อิทธิ พลของ “วัฒนธรรมกลาง”
ไหลบาของข้
อมูลเชิงวัฒนธรรมได้อยางไมจํ
(Central Culture) หรื อ “วัฒนธรรมโลก” (Global Culture) อันเป็ นนวัตกรรมทางความคิดของสังคม
ั อยางรวดเร็
่
สมัยใหม่ พวกวัฒนธรรมใหมนี่ สามารถสื อสารกนได้
ว และทีเป็ นข้อเท็จจริ งตามทีเป็ นจริ งและ
่ ง อนึง ความกาว
้ หน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหมที่ เป็ นยุคข้อมูลขาวสารดิ
่
เป็ นข้อคิดเห็นทีไมจริ
จิตอลนัน ทําให้
สังคมมนุ ษย์สามารถวิวฒั น์พฒั นาองค์ความรู ้ทงั หลายเข้าสู่ “ความเป็ นสากล–ทฤษฎีพืนฐาน” (Universal
่ ร้ ู ้ นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ หรื อผูเ้ ชียวชาญ ในศาสตร์ สาขาตางๆ
่ ผานระบบเครื
่
Theory) ระหวางผู
อข่าย
ั
่
อินเทอร์เน็ตทีทําได้ง่ายและรวดเร็ ว ด้วยเหตุนี มนุษย์จึงเผชิญหน้ากบการไหลบาของข้
อมูลสารสนเทศ ทังที
่ นสารประโยชน์ ทีมีอิทธิ พลเหนื อวิถีการดําเนิ นชีวิตประจําวัน ซึ งกาลั
ํ งกลายเป็ น
เป็ นประโยชน์หรื อไมเป็
่
“สั งคมข้ อมลสารสนเทศ
–สั งคมอดมปั
ู
ุ ญญา–สั งคมแห่ งการเรี ยนร้ ู ” ในขณะเดี ยวกนั สังคมสมัยใหมใน
็ นสังคมทีต้องการพลเมืองทีมี “คณภาพสงในการเรี
ยนรู้ ” (High–Quality Learning and
ศตวรรษที ๒๑ นี กเป็
ุ
ู
่ ่
Acquisition) ซึ งเข้าทํานองในลักษณะ “คิดเป็ น–ทําเป็ น” ไมโงเขลาหรื
อหมดความคิด ฉะนัน การพัฒนา
่ จากระบบการ
ทักษะการคิด (Thinking Skills) จึงเป็ นปั จจัยสําคัญในระบบการศึกษาสมัยใหม่ ทีแตกตาง
่ า แตไมสามารถประยุ
่ ่
เรี ยนรู ้ดงั เดิม อันเป็ นแคทั่ กษะการทองจํ
กต์ดดั แปลกใช้ขอ้ มูล (Data) และสารสนเทศ
(Information) ให้เป็ นอุบายหรื อประโยชน์สูงสุ ดได้จริ งในชี วิต ที เรี ยกวา่ “ไหวพริ บ–เชาวน์ ปัญญา–
ปฏิภาณ–ความเป็ นเลิศทางปัญญา”
่ ่
็ มนุ ษย์ยงั สามารถลดปั ญหาการสื อสารด้านภาษาระหวางสั
่ งคมได้ เพราะปั จจุบนั สามารถ
แตอยางไรกตาม
่
ื
แปลภาษาหลักๆ ผานระบบอิ
นเทอร์ เน็ตได้ความหมายเกอบสมบู
รณ์ ทําให้มนุ ษย์มีศกั ยภาพในการขยาย
่ ้
่ งคมทีมี “ความหลากหลายเชิ งวัฒนธรรม” (Culture Varieties) ทีอยู่
พรมแดนความรู ้ได้อยางกาวขวางผานสั
่ ง ความกาวหน้
้
ภายใต้สภาวะ “โลกแห่ งความเปลียนแปลง” (The Changing World) โดยเฉพาะอยางยิ
าแบบ
้
้ ่ ค วามสุ ด รอบในศาสตร์ ที หลากหลายสาขา เชน
่ โมเลกู ล วิ ท ยา
กาวกระโด
ดทางเทคโนโลยี ที กาวสู
(Nanotechnology) แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็ นต้น ซึ งศาสตร์ ทงั หลายนัน ได้รับการ
พัฒนาควบคู่ไปพร้อมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ (Computer Science คือ ข้อมูลดิจิตอล) อินเทอร์เน็ต และ
บทความที ๕๒ ประจําปี ๒๕๕๘ – ญาณสั มปยุตต์ ในธรรมทังหลาย– นิธี ศิริพัฒน์
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่
้
่
ระบบการสื อสารผานดาวเที
ยม พร้อมด้วยเครื องมือสื อสารทีทันสมัย ทีเอือตอความกาวหน้
าทางเทคโนโลยี
่ จึ งอยู่แคปลายนิ
่
วของผูใ้ ช้ ทีต้องอาศัย
อย่างรวดเร็ ว ไร้ ขีดจํากดั ฉะนัน องค์ความรู ้ในศาสตร์ สาขาตางๆ
ั นสําคัญ ในทํานองเดียวกนั ความกาวหน้
้
้
ทักษะขันสู งในการเรี ยนรู ้และการสื อสารกนเป็
าแบบกาวกระโดด
่ นัน กาลั
ํ งเผชิญหน้ากบั ความขัดแย้งกับแนวความคิด ความเชือ ความ
ทางเทคโนโลยีในศาสตร์ สาขาตางๆ
้ ่ ความเป็ นปรัชญา
ศรัทธา ทางศาสนา (จริ ยธรรม) และปรัชญา เพราะในสังคมสมัยใหมนั่ น ศาสนาต้องกาวสู
่ นัน อยางมี
่ เหตุผลและ
และวิทยาศาสตร์ เพือรองรับกบัการค้นคว้าองค์ความรู ้ใหมๆ่ ในศาสตร์ สาขาตางๆ
ประกอบด้วยปั ญญา มิฉะนัน ศาสนาทังหลายนัน จะตกอยู่ในฐานะความเชือแบบ “หลงใหลงมงาย” (ไมมี่
่
เหตุผลและไมประกอบด้
วยปั ญญา คือ อวิชชา–โมหะ) และกลายเป็ นเครื องมือใช้หาเลียงชีพของพวกทรชน
ทีเข้ามาเป็ นนักบวช ทีทางพุทธศาสนาเรี ยกวา่ “เดียรถีย์” คือ พวกนอกพระพุทธศาสนาทีเข้ามาบวชเพือ
แสวงหาลาภสักการะหรื อประกอบมิจฉาชี พ หรื อประกอบอเนสนา–หลอกเขาเลียงชี พในขณะครอบเพศ
่ เหลา่บรรดาพุทธบริ ษ ทั ทังหลายผูศรั
สมณะ ทัง ที ได้ตอ้ งอาบัติปาราชิ กแล้ว ด้วยเหตุผลดังกลาวนี
้ ทธา
เลือมใสในพระรัตนตรัยนัน ต้องมีความแกล้วกล้าทีจะบอกวา่ พระพุทธศาสนานัน มีสถานภาพทีจัดเป็ น (๑)
่ เหตุผล ทีต้องศึกษา ทีเรี ยกวา่ “ไตรสิกขา” เพือให้เห็น
“ศาสนา” (Religion) คือ ความเชือ ความศรัทธา อยางมี
ความจริ งอันประเสริ ฐใน “อริ ยสั จจ์ ๔” (๒) “ปรั ชญา” (Philosophy) คือ แนวทางการดําเนิ นชี วิตด้วย
หลักธรรม “มัชฌิมาปฏิปทา”หรื อ “อริยมรรคมีองค์ ๘” และ (๓) “วิทยาศาสตร์ ” (Science) คือ เป็ นทฤษฎี
่ ทีเป็ นวิทยาการหรื อเทคโนโลยีสมัยใหม่ (อริ ยสัจจ์ ๔–ปฏิจจสมุปบาท ๑๒–
พืนฐานในศาสตร์ สาขาตางๆ
ไตรลักษณ์) ทีสามารถพิสูจน์ดว้ ยวิธีวิทยาศาสตร์ได้ทุกเมือ
็ ่ ่
่
เมือพิจารณาถึงวิถีชีวิตของชาวตะวันตกดังเดิมนัน กไมคอยแตกตางจากชาวตะวั
นออกมากนัก ขันตอนแรก
ิ
เกดจากความกลั
วในสิ งทีมีอาํ นาจเหนื อธรรมชาติ หรื อความไมรู่ ้จริ งในความลึกลับของสภาพแวดล้อมใน
่ งทีมีอาํ นาจอยู่เบืองหลังพลังธรรมชาตินัน คือ ผี อสุ รกาย ปี ศาจ เทพ
การดําเนิ นชี วิตของตน จึงเข้าใจวาสิ
่ ั อํานาจทีเหนือธรรมชาตินนั คือ พอมด
่ แมมด
่ หมอผี
เทวดา ผูส้ ู งสุ ด พระผูเ้ ป็ นเจ้า และผูท้ ีทําหน้าทีติดตอกบ
ิ นในสมัย “ยโรปในยดมื
วิทยาธร (หมอเวทมนต์) นักบวช นักพรต ผูน้ าํ ทางศาสนจักร ซึงเกดขึ
ุ
ุ ด” (The Dark
่ “ยโรปยคใหม่
Ages) ชาวยุโรปเริ มปฏิเสธอํานาจทางศาสนจักรในชวง
–ยคฟื
ุ ุ
ุ นฟศิู ลปวิทยา–ยคปฏิ
ุ รู ป
็
อตส
เป็ นการศรั ทธาใน “วิทยาการ–ความนิยมบชา
ุ าหกรรม” นันคือ เริ มต้นปลายศตวรรษที ๑๘ กกลาย
ู
่ อในผูน้ าํ ทาง
ความรู้ ทีเป็ นวิทยาศาสตร์ ” ซึ งเป็ นการปฏิเสธอํานาจจากศาสนจักรโดยปริ ยาย ด้วยการไมเชื
่ โดยแยกอํานาจทางอาณาจักรออกจากศาสนาอยางเด็
่ ดขาด ซึ งอิทธพลทางศาสนาเป็ นการ
ศาสนาอีกตอไป
่
้
ใช้อาํ นาจแบบประกาศิต (Prescriptivism) ไมประกอบด้
วยเหตุผล จนกาวมาถึ
ง “ศตวรรษที ๒๑” คือ “ยคุ
ิ
อวกาศ–ยคสั
ุ ทยาศาสตร์ แบบเอียงสดุ ” เป็ นการปฏิเสธองค์ความรู ้ทีเกดจากการ
ุ งคมข่ าวสาร” ทีเรี ยก “ยควิ
่ อสิ งทีพิสูจน์ได้ดว้ ยประสาท
แสวงหาความรู ้เชิงจิตนิ ยม (Mentalism) หรื อเชิงคุณภาพ (Qualitative) แตเชื
่
สูจน์ให้ประจักษ์
สัมผัสทัง ๕ ได้แก่ “ตา–หู–จมกู–ลิน–กายสั มผัส” ฉะนัน ความจริ งเชิงจิตนิยมไมสามารถพิ
่ ง อยางเชน
่ ่ ความรู ้ทีมาจากผูร้ ู ้หรื อผูม้ ีอาํ นาจทางด้าน
ด้วยประสาทสัมผัส ถือเป็ นเรื องโกหก เป็ นเท็จไมจริ
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่ มกั คิดเอาเอง เพือประโยชน์ส่ วนตัวและมักแสวงหาลาภสักการะมากกวาความเป็
่
ศาสนา ซึ งคนเหลานี
นจริ ง
่
ไมมี่ เหตุผลหรื อไมสามารถพิ
สูจน์ได้ดว้ ยวิธีทีเป็ นวิทยาศาสตร์ ทีเรี ยกวา่ “กระบวนการค้ นหาความจริ ง”
(Discovery Procedures) ซึ งในปั จจุบนั หมายถึง “ระเบียบวิธีการวิจัย” (Research Methodology) โดย
็
่ ยอมได้
่
่
่ ั
ตังสมมติฐานเบืองต้นวา่ ใครกตามที
สื บค้นความจริ งตามขันตอนดังกลาวนี
ผลลัพธ์ไมแตกตางกน
มากนัก (ด้านสังคมศาสตร์ โดยมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.5 คือ 95% หรื อด้านการแพทย์ 0.1 คือ 99%)
็
่ นํามาศึกษาจะแตกตางก
่ นั ทังด้านเวลาและสถานทีกตาม
ถึงแม้กลุ่มตัวอยางที
้
ฉะนัน ความกาวหน้
าในการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้หรื อกระบวนการคิดในสังคมสมัยใหม่ ทีเป็ นไปตาม
่ ยมแบบ “สั งคมวัตถนิุ ยม” (Materialism) ผสมกบั “สั งคมบริโภคนิยม” (Consumerism) หรื อ “เสรีนิยม–
คานิ
่ ทัว
ทีมองโลกเป็ นเขตการค้ าเสรี นิยมแบบโลกาภิวัตน์ ” นัน เริ มมีอิทธิ พลครอบงําจิตใจผูน้ าํ ประเทศตางๆ
้ เข้าสู่ “ยคสั
่
โลก สภาพสังคมได้กาว
” โดยใช้ขอ้ มูลขาวสารเป็
น
ุ งคมข้ อมลข่
ู าวสารหรื อข้ อมลสารสนเทศ
ู
่ น พร้อมด้วยความกาวหน้
้
่
เครื องมือหรื ออาวุธในการแขงขั
าทางเทคโนโลยีสมัยใหมในเวลาเดี
ยวกนั นันคือ
้ ่ “ยคสั
่ มรู ปแบบ คุณภาพพลเมืองกต้็ อง
การกาวสู
ุ งคมแห่ งการเรียนร้ ู ” (Knowledge –Based Society) อยางเต็
เป็ น “บคคลแห่
งการเรียนร้ ู ” (Learning People) อยูต่ ลอดเวลาทีมีเชาวน์ปัญญาสู ง โดยคาดหวังวา่ ผูค้ นต้อง
ุ
เป็ นบุคคลทีถึงพร้อมด้วยคุณภาพทาง “ปั ญญา–ความร้ ู ” (Wisdom–Knowledge) พร้อมด้วย “จริ ยธรรม”
(Ethics) ให้มากทีสุ ด ขันตอนการแสวงหาความรู ้ในประวัติศาสตร์ มนุ ษย์ มีลาํ ดับการพัฒนา ๖ ขันตอน
่
(ธรรมนัด โถบํารุ ง. 2507. หัวข้อ–วิธีการแสวงหาความรู ้ของมนุษย์, Baanjomyut.com) ดังตอไปนี
ิ าทวมหรื
่
(๑) “การสอบถามจากผู้รู้” (Authority) เชน่ ในสมัยโบราณ เมือเกดนํ
อโรคระบาด ผูค้ นกจ็ะ
ิ ่ ่ าอยางไร
่ ซึงในสมัยนันผูท้ ีเกดกอนกจะแนะนํ
ิ ่ ็
ถามผูท้ ีเกดกอนวาจะทํ
าให้ทาํ พิธีสวดมนต์ออ้ นวอน
่
็ คําวา่
สิ งศักดิสิทธิต่างๆ แต่ปัจจุบนั กมี็ การแสวงหาความรู ้ทีใช้วิธีการสอบถามจากผูร้ ู ้ อยางไรกตาม
ผูร้ ู ้ (Scholar) นัน หมายถึง ผูร้ อบรู ้ นักวิชาการ นักวิจยั ผูเ้ ชียวชาญ ผูส้ นั ทัดกรณี ปราชญ์เมธี
ิ ่ นไหวหรื อเกดคลื
ิ นยักษ์สึนามิขึน ทางราชการ
ปราชญ์มุนี พหูสูต พระอรหันต์ เชน่ เมือเกดแผนดิ
ี อง เพือใช้เป็ นแนวทางแกปั้ ญหา ข้อควร
ต้องอาศัยผูเ้ ชียวชาญด้านธรณี วิทยา หรื อศาสตร์อืนทีเกยวข้
่ ร้ ู ้นนั เป็ นผูร้ ู ้ใน
ระมัดระวังในการเสาะแสวงหาความรู ้โดยการสอบถามจากผูร้ ู ้ คือ ต้องมันใจวาผู
่ จริ ง
เรื องทีจะสอบถามอยางแท้
(๒) “การศึกษาจากขนบธรรมเนียมประเพณี” (Tradition) วิธีการเสาะแสวงหาความรู ้ของมนุษย์อีกวิธี
ั
หนึงทีใกล้เคียงกันกบการสอบ
ถามจากผูร้ ู ้ กคื็ อ การศึกษาจากขนบธรรมเนียมประเพณี หรื อ
่ เชน่ ในการศึกษาหาความรู ้เกยวกบการแตงกายประจํ
ี ั
่
วัฒนธรรมตางๆ
าชาติต่างๆ อาหารการกนิ
่ เกดขึ
ิ นในอดีต
หรื อ วิถีดาํ เนินชีวิต ซึงผูใ้ ช้วิธีการแสวงหาความรู ้แบบนีตอ้ งตระหนักวา่ สิ งตางๆที
่ ่่
จนเป็ นขนบธรรมเนียมนันไมใชวาจะเป็
นสิ งทีถูกต้องและเทียงตรงเสมอไป ถ้าศึกษาเหตุการณ์
่
ตางๆทางด้
านประวัติศาสตร์จะพบวา่ มีขอ้ ปฏิบตั ิหรื อทฤษฎีต่างๆ ทีเป็ นผลสื บเนืองมาจาก
ั
วัฒนธรรมหรื อขนบธรรมเนียมประเพณี นนั ซึงได้ยดึ ถือปฏิบตั ิกนมาหลายปี
และพบข้อเท็จจริ งใน
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่ นกต้็ องยกเลิกไป ดังนัน ผูท้ ีจะใช้วิธีการเสาะ
ภายหลังถึงความผิดพลาด ข้อปฏิบตั ิหรื อทฤษฎีเหลานั
่
แสวงหาความรู ้โดยการศึกษาจากขนบธรรมเนียมประเพณี นนั ควรจะได้นาํ มาประเมินอยาง
่ จะยอมรับวาเป็
่ นข้อเท็จจริ ง
รอบคอบเสี ยกอนที
ั บ่ ่อยๆ คือ การ
(๓) “การใช้ ประสบการณ์ ” (Experience) วิธีการเสาะแสวงหาความรู ้ทีมนุษย์การใช้กนอยู
่ มนุษย์พยายามทีจะค้นคว้าหาคําตอบในการ
ใช้ประสบการณ์ตรงของตนเอง เมือเผชิญปัญหาตางๆ
แกปั้ ญหา โดยใช้ประสบการณ์ตรงของตนเองทีเคยประสบมา เชน่ เมือต้องการอยากทราบวา่ ความ
่ ั ่ กทดลองแตะนํ
็
เย็นความร้อนแตกตางกนอยางไร
าแข็งหรื อนําร้อนด้วยตนเอง หรื อต้องการอยาก
่
่มนีมีอุปนิสยั อยางไร
่ กอาจจะเข้
็
รู ้วาคนกลุ
าไปใช้ชีวิตอยูใ่ นกลุ่มคนพวกนัน เพือสังเกตการณ์ดว้ ย
ตนเอง ซึงเป็ น “การใช้ ประสบการณ์ ตรง” นันเป็ นวิธีการเสาะแสวงหาความรู ้ แตถ้่ าใช้ไมถู่ กวิธี
่ ั
อาจจะทําให้ได้ขอ้ สรุ ปทีไมถู่ กต้องได้เชนกน
(๔) “วิธีการอนมาน
ุ ” (Deductive Method) การเสาะแสวงหาความรู ้โดยใช้วิธีการอนุมานนีเป็ น
่
่ ่ ส่ วนยอย
่
กระบวนการคิดค้นจากเรื องทัวๆไป ไปสู่ เรื องเฉพาะเจาะจง หรื อคิดจากสวนใหญไปสู
จากสิ งทีรู ้ไปสู่ สิงทีไมรู่ ้ “วิธีการอนุมาน” นี ประกอบด้วยข้อเท็จจริ งใหญ่ ซึงเป็ นเหตุการณ์ทีเป็ น
่ ซึงมีความสัมพันธ์กบกรณี
ั
่ และข้อสรุ ป
จริ งอยูแ่ ล้วในตัวมันเอง ข้อเท็จจริ งยอย
ของข้อเท็จจริ งยอย
่
่ นจริ ง ข้อสรุ ปกจะต้
็ องเป็ นจริ ง เชน่ สัตว์ทุก
(Conclusion) ถ้าข้อเท็จจริ งใหญและข้
อเท็จจริ งยอยเป็
ชนิดต้องตาย สุ นขั เป็ นสัตว์ชนิดหนึง ข้อสรุ ป สุ นขั ต้องตาย
่ ่
่
่ วิธีการอุปมานนีอาจ จะ
(๕) “วิธีการอปมาน
” (Inductive method) จะเริ มจากสวนยอยไปหาสวนใหญ
ุ
จัดแยกเป็ น ๒ ชนิด คือ
๕.๑ “วิธีการอปมานแบบสมบรณ์
ุ
ู ” (Perfect Inductive Method) เป็ นวิธีการเสาะแสวงหา
่
่
่มประชากร จึงสรุ ปไปสู่ ส่ วน
ความรู ้โดยรวบรวมข้อเท็จจริ งยอยๆจากทุ
กหนวยของกลุ
่ องการทราบวาผู
่ ท้ ีอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครนับถือศาสนาอะไร กต้็ อง
ใหญ่ เชนต้
่ กคนนับถือศาสนาอะไร แล้วจึงนํามาสรุ ป
มาถามจากผูท้ ีอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครวาทุ
่ ท้ ีอาศัยในกรุ งเทพมหานครนับถือศาสนาอะไรบ้าง
รวมวาผู
๕.๒ “วิธีการอปมานแบบ
ไม่ สมบรณ์
ุ
ู ” (Imperfect Inductive Method) เป็ นวิธีการเสาะ
่
่
่มประชากรแล้วสรุ ป
แสวงหาความรู ้โดยรวบรวมข้อเท็จจริ งยอยๆจากบางสวนของกลุ
่
รวมไปสู่ ส่ วนใหญ่ ในทางปฏิบตั ิเป็ นไปได้ยากทีจะรวบรวมข้อเท็จจริ งยอยๆจากทุ
กๆ
่
่มประชากร จึงใช้วิธีรวบรวมข้อเท็จจริ งยอยๆจ
่
่ งเป็ นสวน
่
หนวยของกลุ
ากกลุ่มตัวอยางซึ
หนึงของกลุ่มประชากร
(๖) “วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ” (Scientific Method) เป็ นวิธีการแสวงหาความรู ้โดยใช้หลักการของ
วิธีการอุปมานและวิธีการอนุมานมาผสมผสานกนั โดยมีขนั ตอนการเสาะแสวงหาความรู ้โดยเริ ม
่
จากการทีมนุษย์เริ มเรี ยนรู ้ทีละเล็กทีละน้อยจากประสบการณ์ตรง ความรู ้เกาๆและการสั
งเกตเป็ น
ต้น จนกระทังรวบรวมแนวความคิดเป็ นแนวความรู ้ต่างๆทีสมมติขึนมา ซึงเป็ นวิธีการอุปมานและ
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็ วิธีการอนุมานในการแสวงหาความรู ้ทวั ไป โดยเริ มจากสมมติฐานซึงเป็ นสวนรวม
่
หลังจากนันกใช้
่ ่ เพือทีจะศึกษาถึงการหาความสัมพันธ์ระหวางสวนยอยกบสวนรวม
่ ่ ่ ั ่
แล้วศึกษาไปถึงสวนยอยๆ
เพือให้ได้ขอ้ สรุ ปของความรู ้ต่างๆ อนึง “วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ” (Scientific Method) เป็ นวิธีการ
่ ไมเพี
่ ยงแตปั่ ญหาทีเกดขึ
ิ นในห้องปฏิบตั ิการ
แสะแสวงหาความรู ้ทีดีในการแก ้ ปั ญหาตางๆ
่ น แตยั่ งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการแกปั้ ญหาทางสังคมได้ดว้ ย ซึงเรี ยกอีก
วิทยาศาสตร์เทานั
่ ่ “การทําวิจัย–ระเบียบวิธีการวิจัย” (Research Methodology) ซึงถือวาเป็
่ นวิธีทีดีทีสุ ด และมี
อยางวา
ั กธรรม “อริยสั จจ์ ๔” คือ ความจริ งอันประเสริ ฐหรื ออริ ยสัจจธรรม ทีทํา
ความสอดคล้องตรงกบหลั
ิ
ํ
ให้พน้ กเลสและทุ
กข์ของชีวิต ได้แก่ (๑) ทกขอริ
ยสั จจ์ –ทุกข์ กาหนดสภาพปั
ญหาหรื อทุกข์ (๒)
ุ
่ กข์ (๓) ทกขนิ
ทกขสมทั
ุ
ุ ยอริยสั จจ์ –สมุทัย ค้นหา วิเคราะห์ แยกแยะ สาเหตุแหงทุ
ุ โรธอริยสั จจ์ –
นิโรธ เข้าใจเห็นแจ้งสภาพทีปราศจากทุกข์ทีเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ด และ (๔) ทกขนิ
ุ โรธคามินีปฏิปทา
้ แนวทางทางดับทุกข์ทีดีทีสุ ดไว้จนบรรลุความสําเร็ จ
อริยสั จจ์ –มรรค หมันเพียรปรับปรุ งแกไข
่
ั าม การแสวงหาความรู ้ของสังคมตะวันออกนัน ยังคงอยูใ่ ต้อิทธิพลของผูน้ าํ ผูม้ ีอาํ นาจทาง
แตในทางตรงกนข้
การเมือง (ผูบ้ ญั ชาการ–หัวหน้า–ผูม้ ีบารมี) และผูน้ าํ ทางศาสนา (ผูม้ ีบุญวาสนา) รวมทัง โหราจารย์ หมอดู
่ านาจไปสู่ คนรุ่ นลุกหลานของคนเหลานั
่ นด้วย กลาวโดย
่
หมอผี หมอเวทมนต์ นอกจากนี ยังลุกลามสื บถายอํ
่
่ งเชื อและศรั ทธาในเรื องอํานาจลึกลับ ผี เทวดา เทพ หรื อศรัทธาในแนวไสยาศาสตร์
สรุ ปคนสวนใหญยั
่ ไว้
่ นอยูก่ บความประสงค์
ั
รวมทังเชือเรื อง “ดวง–โชคลาง” วา่ชะตาชีวิตยอมขึ
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า หรื อบุญเกาที
ในชาติทีแล้ว อนึ ง พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมวิเศษให้ศรัทธาในตนเองตาม “กฎแห่ งกรรม” คือ เชือการ
่
กระทําทีให้ผลจริ งในอนาคต “ทําดีย่อมได้ ดี–ทําชั วย่ อมได้ ชัว” และนิ ยามความเชื อที ไร้ เหตุผลดังกลาว
ิ ท ธิ –ชุ ม นุ ม หรื อประมวลแหงลั
่ ท ธิ นั น คื อ “ลั ท ธิ น อก
ข้า งต้น นี ว่ า “ติ ต ถายตนะ” แปลวา่ แดนเกดลั
่ ทธิ ดงั กลาวนี
่ ไมชอบด้
่
่ างการถือสื บๆ กนมา
ั เป็ น
พระพทธศาสนา
๓” ซึ งเหลาลั
วยเหตุผล ถูกยันเข้า ยอมอ้
ุ
่
ิ
่ ิ นทะ และความพยายาม ทีจะ
ลัทธิประเภท “อกิริยา” หากยึดมันถือตามเข้าแล้ว ยอมให้
เกดโทษ
คือ ไมเกดฉั
่
ทําการทีควรทําและเว้นการทีไมควรทํ
า ได้แก่
็
็
(๑) “ปพเพกตเหตวาท
ได้ประสบ จะเป็ นสุ ขกตาม
ุ
ุ –ลัทธิกรรมเก่า” คือ พวกทีถือวา่ สิ งใดกตามที
่ เรี ยกสันๆ วา่
็ มิใชสุ่ ขมิใชทุ่ กข์กตาม
็ ล้วนเป็ นเพราะกรรมทีได้ทาํ ไว้ในปางกอน
ทุกข์กตาม
“ปุพเพกตวาท”
็
(๒) “อิสสรนิมมานเหตวาท
ได้ประสบ จะเป็ นสุ ข
ุ –ลัทธิพระเป็ นเจ้ า” คือ พวกทีถือวา่ สิ งใดกตามที
็ ทุกข์กตาม
็ มิใชสุ่ ขมิใชทุ่ กข์กตาม
็ ล้วนเป็ นเพราะการบันดาลของเทพผูย้ งิ ใหญ่ เรี ยกสันๆ
กตาม
วา่ “อิศวรกรณวาท–อิศวรนิรมิตวาท”
็
็
(๓) “อเหตอปั
ได้ประสบ จะเป็ นสุ ขกตาม
ุ จจัยวาท–ลัทธิเสี ยงโชค” คือ พวกทีถือวา่ สิ งใดกตามที
็ มิใชสุ่ ขมิใชทุ่ กข์กตาม
็ ล้วนหาเหตุหาปัจจัยมิได้ คือ ถึงคราวกเป็
็ นไปเอง เรี ยกสันๆ
ทุกข์กตาม
วา่ “อเหตุวาท”
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่ น การแสวงหาความรู ้แบบสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออกนัน ตางกตอบสน
่ ็
แตที่ โชคร้ายไปกวานั
อง
่ กเลือกเป็ นผูด้ าํ รง
ตัณหา ความต้องการมนุ ษย์ ตาม “ทฤษฎีธรรมชาติเลือกสรร” (สัตว์ทีแข็งแรงกวาจะถู
่ นธุ์ต่อไป หรื อสัตว์ใหญกนสั
่ ิ ตว์เล็ก) และ “กฎมาสโลว์ ” ของ “อับราฮั ม เอช. มาสโลว์ ” (Abraham H.
เผาพั
Maslow. 1970) มีรายละเอียดดังนี
(๑) ความต้องการทางด้านสรี ระหรื อกายภาค (Physiological Needs)
(๒) ความต้องการความมันคงปลอดภัยหรื อสวัสดิภาพ (Safety Needs)
่
(๓) ความต้องการความรักและเป็ นสวนหนึ
งของหมู่ (Love and Belonging Needs)
่
(๔) ความต้องการทีจะรู ้สึกวาตนเองมี
คา่ (Self–Esteem Needs)
(๕) ความต้องการทีจะรู ้จกั ตนเอง ตามสภาพทีแท้จริ ง (Self–Actualization Needs)
ในปั จจุบนั ได้เพิม ข้อที ๖ วา่ “ความเป็ นอิสระทางการเงินและการพักผ่ อน” ซึงทังหมดเป็ นเรื องการเอาชนะ
“อิทธิพลของธรรมชาติ” (สุ ดท้ายกถู็ กธรรมชาติลงโทษ เชน่ ภัยพิบตั ิทีรุ นแรง) คือ การตอบสนองความ
ต้องการหรื อพอกพูนความทะยานอยาก ทีอยูภ่ ายใต้การกลุม้ รุ มของ “กิเลสตัณหา” นันคือ ภาวะจิตทีถูกกลุม้
ิ ด้วยความไมรู่ ้จกั พอ ดังตอไปนี
่
รุ มด้วยกเลส
่
(๑) “สิ เนหะ” ด้วยสามารถแหงความรั
ก
่ ง
(๒) “อเปกขา” ความเพงเล็
่ กพันด้วยความเป็ นญาติ
(๓) “ปฏิพนั ธา” ผูม้ ีอารมณ์เฉพาะอยางผู
(๔) “ชัปปิ ตัตตะ” อาการทีปรารถนา
่
(๕) “โลลปปิ
นไหว
ุ ตัตตะ” ความเป็ นแหงความหวั
(๖) “ปจฺุ ฉ ฺจิกตา” ตัณหาทีเป็ นเครื องให้สตั ว์ทงั หลายหวันไหวเทียวไปในทีมีลาภ
่ ตว์ให้ใครในอารมณ์
่
่
(๗) “สาธกัุ มยตา” ความใครดี่ ยงั เหลาสั
ทีนาชอบใจๆ
ดี
ํ ดในฐานะไมสมควร
่
(๘)“อธรรมราคะ” ความกาหนั
ิ นในฐานะทีสมควรกตามในฐานะที
็
่
็
(๙) “วิสมโลภ” ฉันทราคะทีเกดขึ
ไมสมควรกตาม
ั ศลธรรมทังหลาย
(๑๐) “อาวรณะ” เครื องกนกุ
(๑๑) “ฉทนะ” ด้วยสามารถเป็ นเครื องปิ ด
(๑๒) “พันธนะ” เพราะอรรถวา่ ผูกสัตว์ทงั หลายไว้ในวัฏฏะ
(๑๓) “อปกิ
ุ เลส” ความเบียดเบียนจิต ทําให้เศร้าหมอง
ํ ง
(๑๔) “อนสยะ
ุ ” นอนเนืองในสันดานด้วยมีกาลั
ิ นครอบงําจิต
(๑๕) “ปริยุฏฐานะ” เกดขึ
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่
ดังคําเปรี ยบเทียบในข้อความอุปมาอุปไมย ตอไปนี
“แม่ นาคื
ํ อตัณหา ชื อว่ า “ตัณหานที” ด้ วยอรรถว่ า ไหลไป ข่ ายคือตัณหา ชื อว่ า “ตัณหาชาละ”
ด้ วยอรรถว่ า ท่ วมทับ สุนัขทังหลายทีผูกไว้ แน่ น คนนําไปตามปรารถนาได้ ฉันใด สัตว์ ทังหลาย
ทีตัณหาผูกไว้ ก็ฉันนัน”
นอกจากนี มนุ ษย์มีความทะเยอทะยานสู งทีจะพัฒนาศักยภาพในการเรี ยนรู ้ถึงความจริ งในธรรมชาติ และ
ขนาดสมองของมนุ ษย์ทาํ ให้มนุ ษย์เป็ นสายพันธุ์ทีมีความเป็ นเลิศทางปั ญญาเหนื อสิ งมีชีวิตสายพันธุ์อืนๆ
้ าทา
บนโลกนี จนมนุ ษย์สามารถทีจะโคนนิ ง (Cloning) สิ งมีชีวิตได้ รวมทังตัวมนุ ษย์เอง และความกาวลํ
่
เทคโนโลยีสมัยใหมในการพั
ฒนาหุ่ นยนต์ทีเทียบเคียงมนุษย์ (Android Technology) ฉะนัน “ความเป็ นเลิศ
ั เป็ นอุปสรรคได้อีก ไม่
ทางปัญญา” ทําให้มนุษย์ขยายเขตพรหมแดนแห่ งความรู ้ทีเป็ นอนันต์ ไม่มีขอ้ จํากดที
่
็ แตสิ่ งหนึ งทีนาติ
่ ดตามและให้ความสนใจเป็ นอยางยิ
่ ง เพือนําไปฝึ กปฏิบตั ิ
วาจะเป็
นศาสตร์ สาขาใดๆ กตาม
ี ั “รปแบบเสริ
ให้เป็ นประโยชน์ต่อตนเองเกยวกบ
มสร้ างทักษะการคิดขันสงู ” ซึงเป็ นผลงานวิจยั ของ “ทิศนา
ู
แขมมณี และคณะ” (๒๕๔๙) ดังนี
ทักษะการคิดขันพืนฐาน
(๑) ทักษะการคิดทีใช้ ในการสื อสาร
(๑) การฟัง

(๒) การพูด

่
(๓) การอาน

(๔) การเขียน

(๒) ทักษะการคิดทีเป็ นแกน
(๑) สังเกต
(๔) ตังคําถาม
(๗) เปรี ยบเทียบ
(๑๐) จําแนกประเภท
(๑๓) ตีความ
(๑๖) สรุ ปอ้างอิง

(๒) สํารวจ
(๕) ระบุ
(๘) คัดแยก
(๑๑) เรี ยงลําดับ
(๑๔) เชือมโยง
(๑๗) ให้เหตุผล

(๓) สํารวจค้นหา
็
(๖) เกบรวบรวมข้
อมูล
(๙) จัดกลุ่ม
(๑๒) แปลความ
(๑๕) สรุ ปยอ่
(๑๘) นําความรู ้ไปใช้
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ทักษะการคิดขันสงู
(๑) ทักษะการคิดซับซ้ อน
่
(๑) ทําความกระจาง
(๔) วิเคราะห์
(๗) จัดระเบียบ
(๑๐) ปรับโครงสร้าง
(๑๓) หาความเชือพืนฐาน
(๑๕) ทดสอบสมมุติฐาน

(๒) สรุ ปลงความเห็น
(๕) สังเคราะห์
(๘) สร้างความรู ้
(๑๑) หาแบบแผน
(๑๓) ตังสมมุติฐาน
(๑๖) ตังเกณฑ์

ั
(๓) ให้คาํ จํากดความ
(๖) ประยุกต์ใช้ความรู ้
(๙) จัดโครงสร้าง
(๑๒) พยากรณ์
(๑๔) พิสูจน์ความจริ ง
(๑๗) ประเมินผล

(๒) คิดหลากหลาย
่ เหตุผล
(๕) คิดอยางมี
(๘) คิดไกล

(๓) คิดละเอียด
(๖) คิดถูกทาง
(๙) คิดลึกซึง

(๒) คิดตัดสิ นใจ
(๕) คิดริ เริ ม

(๓) คิดแกปั้ ญหา
(๖) คิดสร้างสรรค์

(๒) ทักษะลักษณะการคิด
่
(๑) คิดคลอง
(๔) คิดชัดเจน
(๗) คิดกว้าง
(๓) ทักษะกระบวนการคิด
(๑) คิดวิจารณญาณ
(๔) คิดวิจยั

(๔) ทักษะควบคมและประเมิ
นการคิดของตนเอง
ุ
้
(๑) การตรวจสอบความกาวหน้
าของตนเอง และ (๒) การปรับปรุ งกระบวนการคิด
หมายเหตุ:– ดูเพิมเติมใน “คู่มือการปฏิบัติธรรมฉบับย่ อ มัชฌิมาปฏิปทา” (2557) ดาวน์โหลดที Siripat.Com
่ างต้น คือ (๑) “ทักษะการคิ ดขันพืนฐาน” กบั (๒) “ทักษะการคิ ดขันสู ง” นัน เป็ น
จากรายละเอียดดังกลาวข้
่ งสําหรับการฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้ในระบบการศึกษาปั จจุบนั เพือพัฒนาตนเองไปสู่ ความ
ประโยชน์อยางสู
่ นันคือ “ปัญญาสามัญ”
เป็ นผูร้ ู ้ นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ หรื อ ปราชญ์ ผูม้ ีความรอบรู ้ทางโลกเป็ นอยางดี
ิ
ทีประกอบด้วย “ปั ญญา ๒” ได้แก่ (๑) “จินตามยปัญญา” คือ ความรู ้ทีเกดจากการทํ
า “โยนิโสมนสิ การ” ที
สื บเนื องในตนเอง หรื อกระบวนการรับรู ้ (Acquisition) และเรี ยนรู ้ (Learning) ทีพัฒนาภายในตนเอง กบั
ิ
(๒) “สตมยปั
ญญา” คือ ความรู ้ ทีเกดจากการศึ
กษาค้นคว้าจากการสดับฟั งจากผูร้ ู ้ “ปรโตโฆสะ” รวมทัง
ุ
่ นคว้าความรู ้ทีอยู่ในสื อการศึกษาประเภทตางๆ
่ ซึ งตามนัยทางพระพุทธศาสนา เป็ นองค์ความรู ้ที
แหลงค้
้
่ นชีวิตทีพอกพูนด้วย “กิเลสตัณหา” คือ อยูใ่ น
กาวหน้
าถึงความเป็ นอัจฉริ ยะ (Genius) ได้ คือ ปราชญ์ แตเป็
่
่ นและเบียดเบียนชี วิตผูอ้ ืน เพือความอยู่รอดของตนและกลุ่มเพือนพ้องของตน ทีเรี ยกวา่
โลกแหงการแขงขั
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ิ
่ กต้องโดยนิตินยั
“บริษัท” (Company) โดยพยายามออกกฎหมายรองรับพฤติกรรมการประกอบกจการอยางถู
็ ซึงพฤติกรรมทังหมดล้วนเป็ นเรื อง “อกศลกรรมบถ
ถึงแม้จะรู ้สึกผิดโดยพฤตินยั กตาม
๑๐” ได้แก่
ุ
่ ตว์ อทินนาทาน–ลักทรัพย์ กาเมสุมิจฉาจาร–ประพฤติ
(๑) กายทจริ
ุ ต ๓ ได้แก่ ปาณาติบาต–ฆาสั
ผิดในกาม
่ ยด ผรุ สวาจา–พูดคําหยาบ สัมผัป
(๒) วจีทุจริ ต ๔ ได้แก่ มุสาวาท–พูดเท็จ ปิ สุณาวาจา–พูดสอเสี
ปลาปะ–พูดเพ้อเจ้อ
่ งอยากได้จอ้ งจะเอาของเขา พยาบาท–ความขัดเคือง
(๓) มโนทจริ
ุ ต ๓ ได้แก่ อภิชฌา–ความเพงเล็
คิดร้าย มิจฉาทิฏฐิ–ความเห็นผิดจากคลองธรรม
็
ถ้าคนในสังคมมีอุปนิสยั ใจคอและพฤติกรรมเช่นนี กหมายถึ
ง สังคมเริ มเข้าสู่ “ยคมิ
ุ ดแห่ ง
ุ คสัญญี” คือ “ยคมื
อวิชชาและความไร้ ศีลธรรม” ซึ งในปั จจุบนั กเริ็ มเข้าใกล้ในยุคนี แล้ว โดยให้พิจารณาปั จจัยองค์ประกอบ
่ คมืดใหมนี่ ได้แก่ (๑) สงครามและการก่ อการร้ าย คือ การฆากนเองของมนุ
่ ั
แหงยุ
ษย์ดว้ ยกนั ชอบสร้างความ
เดือดร้อนให้ตนเองและผูอ้ ืน (๒) ความไม่ พอเพียงและความอดยาก คือ การเอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ืนเนื องจาก
ตกอยู่ในภาวะพลเมืองล้นโลก (๓) ภาวะเรื อนกระจก คือ การเบียดเบียนธรรมชาติ และ (๔) ภัยพิบัติจาก
่ นไหว คลืนยักษ์สึนามิ พายุทีมี
ธรรมชาติ คือ ภาวะเรื อนกระจก ภาวะโลกร้อน นําแข็งขัวโลกละลาย แผนดิ
ิ
ความรุ นแรงมากขึน ปรากฏการณ์เอลนี โญและลานีญา ทีทําให้ธรรมชาติวิปริ ตเกดสภาวะอากาศแปรปรวน
ิ
่
่
เกดิ ฝนตกหนักมากผิด ปกติ หรื อเกดภาวะฝนแล้
งนานกวาปกติ
กลาวโดยสรุ
ป มนุ ษ ย์เ ป็ นผูท้ าํ ลายล้าง
่ นเลิศกตาม
็ แต่
ธรรมชาติและตนเอง ถึงแม้จะมีการศึกษาดี และมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหมเป็
่ นธุ์ตนเอง สภาวการณ์โลกดังกลาวนี
่ ทําให้เกดิ “อกศลมล
ลืมพัฒนาคุณธรรมความเป็ นมนุ ษย์ของเผาพั
ุ ู ๓”
่ น การ จิ ต ใจจึ ง มี แ ตความอยากได้
่
เข้า ครอบงํา จิ ต ใจด้ว ย “โลภะ–โทสะ–โมหะ” ที คิ ด ได้ไ มทั
ข องผูอ้ ื น
่
็ ให้พิจารณาถึง คําวา่ “ตัณหา
โหดเหี ยมทารุ ณเหมือนสัตว์ป่า ไมมี่ เหตุผลด้วยความเห็นถือผิด อยางไรกตาม
มลกา
ู ๙” หมายถึง ธรรมมีตัณหาเป็ นมูลเหตุ โดยหลักวิธีคิดแบบอนุโลมปฏิจจสมุปบาท ทีแสดงถึงเหตุและ
ิ ณหา ดังนี
ผลความทะยานอยากหรื อความปรารถนา เพือทําให้เข้าใจถึงภาวะจิตทีถูกครอบงําด้วยกเลสตั
“ตัณหามลกา
ู ๙”
ิ
(๑) เพราะอาศัย ตัณหา จึงเกดการแสวงหา
–ปริเยสนา
ิ
(๒) เพราะอาศัย การแสวงหา จึงเกดลาภ
–ลาโภ
ิ
(๓) เพราะอาศัย ลาภ จึงเกดการตกลงใจ
–วินิจฉยะ [ตัณหาวินิจฉัย ๑ ทิฏฐิวินิจฉัย ๑]
ิ
่ งใจ –ฉันทราคะ–ฉนฺทราโค
(๔) เพราะอาศัย การตกลงใจ จึงเกดการรั
กใครพึ
ิ
(๕) เพราะอาศัย การรั กใคร่ พึงใจจึงเกดการพะวง
–อชฺ โฌสานํ
ิ
(๖) เพราะอาศัย การพะวง จึงเกดการยึ
ดถือ –ปริคฺคโห
ิ
(๗) เพราะอาศัย ความยึดถือ จึงเกดความตระหนี
–มัจฉริยะ–มจฺฉริยํ
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ิ
(๘) เพราะอาศัย ความตระหนี จึงเกดการป้
องกนั –อารกฺโข
(๙) เพราะอาศัย การป้ องกัน จึงเกดิ อกศลธรรมอั
นลามก คือ การถือไม้ ถือมีด การทะเลาะ การ
ุ
่ ่ การวิวาท การกลาววา
่ ่ มึง มึง การพูด คําสอเสี
่ ยด การพูดปด ยอมเกดขึ
่ ิ น
แกงแยง
นอกจากนี ในทางธรรมนัน องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมอธิ บายถึงฐานะของบุคคลในสังคม
–ยถาภตญาณทั
สสนะ” คือ “ทฤษฎีกรรม–กฎแห่ งกรรม”
ด้วยพระปรี ชาหยังรู ้ ทีเรี ยกวา่ “ญาณ–ยถาภตญาณ
ู
ู
อันสื บเนื องถึงปั ญญาสามัญและอธิ ปัญญา ทีเรี ยกวา่ “กัมมัสนกตาปั ญญา–กัมมัสสกตาญาณ” (ทิพพจักขุ–
ทิพพจักขุญาณ–จุตูปปาตญาณ) หมายถึง ปั ญญาหรื อปรี ชาหยังรู ้ถึงภาวะทีสัตว์ทงั หลายมีกรรมเป็ นของตน
“ทําดี ได้ ดี–ทําชั วได้ ชัว” อันเป็ นความเชื อวา่ สัตว์มีกรรมเป็ นของตัว “ทําดี ได้ ดี–ทําชั วได้ ชัว” ที เรี ยกวา่
ิ
่ ยมกนทุ
ั กคน ทีจะเลือก
“กัมมัสสกตาสั ทธา” โดยนัยหมายถึง มนุ ษย์ทุกคนเกดมามี
สิทธิ และโอกาสเทาเที
ิ
ิ ) กบั “วิปาก
สร้างกรรมดีหรื อกรรมชัวในชาติปัจจุบนั นี แตปั่ จจัยทีเป็ น “กรรมปั จจัย” (กรรมเกดจากกเลส
ิ
ํ
่ ทีมาเกดิ แตเมื
่ อเกดในภู
ิ
ปัจจัย” (ผลเกดจากกรรมนั
นๆ) เป็ นองค์ประกอบทีกาหนดภพภู
มิระดับตางๆ
มิแหง่
็ เลือกสิ งแวดล้อมในการดํารงชีวิตใหมที่ เป็ นภูมิแหงสุ
่ คติ ทีเว้นการทําชัว สร้างความดี และรักษา
ทุคติ กให้
ความดีให้บริ บูรณ์ เพือหลีกหนี จาก “วัฏฏะ ๓” ได้แก่ (๑) “วงเวียนกิเลส” ประกอบด้วย “อวิ ชชา–ตัณหา–
อุปาทาน” (๒) “วงเวียนกรรม” ประกอบด้วย “สั งขาร–ภพ” (๓) “วงเวียนวิบาก” ประกอบด้วย “วิญญาณ–
นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ชาติ–ชรามรณะ” และตามพร้อมด้วย “โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุ
็ รับ “วิบาก” คือ “ผลของกรรม” นัน อัน
ปายาส” นันคือ “กิเลส” เป็ นเหตุให้ทาํ “กรรม” เมือทํา “กรรม” กได้
่
เป็ นปั จจัยให้เกดิ “กิเลส” แล้วทํา “กรรม” หมุนเวียนตอไปอี
ก ซึงอยูใ่ นสงสารทุกข์ไมสิ่ นสุ ดเพราะ “อวิชชา”
ิ
ความไมรู่ ้จริ ง นันเอง เพราะฉะนัน การมาเกดในภพนี
จึงเป็ นเรื อง “กิเลส–กรรม–วิบาก” ทีสังสมมาจากอดีต
่
่ในสุ คติในชาตินี ถ้าทํากรรมชัวไว้ยอมอยู
่
่ในทุคติในชาตินี ในการค้นพบและตรัสรู ้
ถ้าทํากรรมดีไว้ยอมอยู
เห็น “อริ ยสั จจธรรม–อริ ยสั จจ์ ๔” (ทุกขอริ ยสัจจ์–ทุกขสมุทยั อริ ยสัจจ์–ทุกขนิ โรธอริ ยสัจจ์–ทุกขนิ โรธคา
มินีปฏิปทาอริ ยสัจจ์) ด้วยการประพฤติปฏิบตั ิโดยสัมมาปฏิปทาอันยิง (จรณะ ๑๕หมายถึง ข้ อปฏิบัติปฏิ ปทา
อันยิงอั นเป็ นทางบรรลุวิชชา ได้แก่ “สี ลสั มปทา ๑” คือ ความถึงพร้ อมด้วยศีล “อปั ณณกปฏิปทา ๓” คือ
อิ นทรี ยสั งวร–โภชเนมัตตัญ ุตา–ชาคริ ยานุโยค “สั ทธรรม ๗” คือ ศรั ทธา–หิ ริ–โอตตัปปะ–พหู สูต–วิ ริ
ยารั ม ภะ–สติ –ปั ญ ญา และ
“ฌาน ๔” คื อ ปฐมฌาน–ทุ ติ ย ฌาน–ตติ ย ฌาน–จตุ ต ถฌาน) ใน “อริ ย
ั –สั ม มาวาจา–สั ม มากมมั
ั น ตะ –
อั ฏ ฐั ง คิ ก มรรค–อริ ย มรรคมี อ งค์ ๘” (สั ม มาทิ ฏ ฐิ –สั ม มาสั ง กปปะ
สัมมาอาชี วะ–สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ ) พร้อมด้วย “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” (สติปัฏฐาน ๔–
สัมมัปปธาน ๔–อิทธิ บาท ๔–อินทรี ย ์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘) ทําให้พระองค์ทรงบรรลุ
สําเร็ จในการตรัสรู ้ถึง “โลกตตรธรรม
๙” ได้แก่ “มรรค ๔–ผล ๔–นิพพาน ๑” ฉะนัน การค้นพบและการเห็น
ุ
ธรรมทังหลายตามเป็ นจริ งนัน เป็ นเรื อง “การกําหนดจิต –สติสัมปชั ญญะในสมถนิมิต ตามพิจารณาจิต –
สั งขารนิ มิตในวิ ปัสสนาภู มิ” (จิ ตตามพิจารณาจิ ตด้วย ญาณ ๑๖–วิปัสสนาญาณ ๙–อนุ ปัสสนา ๗–มหา
วิปัสสนา ๑๘ ทีเรี ยกวา่ “วฏฐานคามิ
นีปฏิปทาญาณ” ปั ญญาญาณทีพิจารณาออกจากสังขารทังหลายเพือให้
ุ
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อริ ยมรรคเป็ นทีสุ ด ทีเรี ยกวา่ “กระบวนการทบขั
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ นธ์ ๕” หรื อการหลุดพ้นจาก “อปาทานขั
ุ
ุ ”)
ทังหมดนีเป็ นเรื องการพัฒนาปั ญญาอันยิงในพระพุทธศาสนา
่
็ สํา หรั บ ระยะเวลาในการศึ ก ษาพัฒ นาทัก ษะการคิ ด ขัน พื น ฐานและขัน สู ง ที อยู่ใ นระดับ
อยางไรกตาม
่ อยทีสุ ดประมาณ ๕ ปี หรื อ
บัณฑิตศึกษาของทางโลกนัน (ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก) จะใช้เวลาอยางน้
่
่
งธรรมนัน จะเป็ นขันตอนการตอยอดองค์
ความรู ้จากทางโลก (จินตามยปั ญญา–สุ ตมย
มากกวา่นัน สวนในทา
่
่ อยประมาณ ๖ ปี ขึนไป หรื อในบางคนอาจใช้เวลาตลอดชี วิต ถึ งจะมีปรี ชา
ปั ญญา) นาจะใช้
เวลาอยางน้
สามารถบรรลุการตรัสรู ้ในระดับพระอรหันต์ได้สาํ เร็ จ นันคือ เมือศึกษาธรรมในฝ่ าย “ปริยัติธรรม –ปริยัติ
่ ยน กลาวคื
่ อ “พทธพจน์
” อาจต้องใช้เวลาศึกษา
สั ทธรรม–ปริยตั ิศาสนา” ธรรมคือคําสังสอนอันจะต้องเลาเรี
ุ
็ นเรื องการปฏิบตั ิธรรม ทีเรี ยกวา่ “ปฏิบัติศาสนา” คําสอนฝ่ ายปฏิบตั ิ คํา
นานถึง ๑๐ ปี หลังจากนัน กจะเป็
สอนทีจะต้องปฏิบตั ิ ได้แก่ สัมมาปฏิปทา ๑ อนุ โลมปฏิปทา ๑ อปั จจนี กปฏิปทา (ปฏิปทาทีไมขั่ ดขวาง) ๑
อันวัตถปฏิ ปทา (ปฏิ ปทาที เป็ นไปตามความมุ่งหมาย ) ๑ ธัมมานุ ธัมมปฏิ ปทา (ปฏิ บ ตั ิ ธรรมถู กหลัก) ๑
่ อ การบําเพ็ญศีลให้บริ บูรณ์ ความคุม้ ครองทวารใน
เพือให้เกดิ “สั ทธาสั มปทา” ถึงพร้อมด้วยศรัทธา กลาวคื
อิ น ทรี ย ์ท ัง หลาย ๑ เพื อให้เ กิ ด “สี ล สั ม ปทา” ถึ ง พร้ อ มด้ว ยศี ล โภชเนมัต ตัญ ุ ต า ๑ ชาคริ ย านุ โ ยค ๑
สติสัมปชัญญะ ๑ เพือให้เกดิ “จาคสั มปทา” ถึงพร้อมด้วยการเสี ยสละเพือวิเวกสู่ สมณเพศ และหมวด “โพธิ
ปักขิยธรรม ๓๗” ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔–สัมมัปปธาน ๔–อิทธิ บาท ๔–อินทรี ย ์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–
มรรคมีองค์ ๘ เพือให้สามารถเจริ ญสมถภาวนาโดยมี “ฌาน ๔” เป็ นประโยชน์เบืองต้นโดยมุ่งหวังให้บรรลุ
ถึง จตุตถฌาน และเพือให้สามารถเจริ ญวิปัสสนาภาวนา ด้วย “โสฬสญาณ หรื อ ญาณ ๑๖–วิปัสสนาญาณ ๙–
อนุปัสสนา ๗ หรื อ ปั ญญา ๗–มหาวิปัสสนา ๑๘” เพือให้เกดิ “ปัญญาสั มปทา” ถึงพร้อมด้วยแสงสว่างแหง่
่ ่
็
ปั ญญาหยังรู ้ โดยมีจุดมุ่งหมายให้บรรลุถึง “โลกตตรธรรม
๙” ได้แก่ มรรค ๔ ผล ๕ นิ พพาน ๑ แตอยางไรก
ุ
ตาม ในการศึกษาพระธรรมในพระพุทธศาสนานัน ควรทําให้เกดิ “สั ทธรรม ๓” ดังนี
“สั ทธรรม ๓” หมายถึง ธรรมอันดี–ธรรมทีแท้ –ธรรมของสัตบุรุษ–หลักหรื อแก่ นศาสนา ได้แก่
่ ยน ได้แก่ พุทธพจน์
(๑) “ปริยตั ติสัทธรรม” สัทธรรมคือคําสังสอนอันจะต้องเลาเรี
(๒) “ปฏิปัตติสัทธรรม” สัทธรรมคือปฏิปทาอันจะต้องปฏิบตั ิ ได้แก่ “อัฏฐังคิกมรรค” หรื อ “ไตรสิกขา”
ั นตะ–สัมมาอาชี วะ)–สมาธิ (อธิ จิตตสิ กขา =
คือ ศีล (อธิ สีลสิ กขา = สัมมาวาจา–สัมมากมมั
ั )
สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ) –ปัญญา (อธิ ปัญญาสิ กขา = สัมมาทิฏฐิ–สัมมาสังกปปะ
่ ่
(๓) “ปฏิ เวธสั ทธรรม” สัทธรรมคื อผลอัน จะพึงเข้าถึ ง หรื อบรรลุด้วยการปฏิ บ ตั ิ ที เรี ยกอี กอยางวา
“อธิคมสัทธรรม” นันคือ “โลกตตรธรรม
๙” ได้แก่ มรรค ๔–ผล ๔–นิพพาน ๑
ุ
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่ นทางการนัน ไมได้
่ บรรจุ
ข้อสังเกตประการหนึ ง คือ ในระบบการศึกษาทางโลก (ปั ญญาสามัญ) อยางเป็
่ นทางการ ยิงนาเป็
่ นหวง
่ คือ แม้แตในระดั
่
็ ่
หลักสูตรทีมีการศึกษาหลักสัทธรรมอยางเป็
บบัณฑิตศึกษา กไมมี
่ ยะหรื ออารยชนให้มีจิตใจ
การฝึ กอบรมด้านศีลธรรมให้ประพฤติดีหรื อด้านจิตใจให้งดงามอันเป็ นจิตแหงอริ
ทีปราศจากนิวรณ์ (“หมดจด–สะอาด–บริ สุทธิ –ผ่ องใส–เบิกบาน–ไม่ มีมลทิน–ปราศจากอุปกิเลส–อ่ อน–ควร
แก่ งาน–มันคง–ไม่ หวันไหว”) ได้แก่ “กามฉั นทะ–พยาบาท–ถีนมิทธะ–อุทธัจจกุกกุจจะ–วิจิกิจฉา–อวิชชา–
่ สามารขมระงั
่ บได้ดว้ ย “ฌาน ๔” (อธิ จิตตสิ กขา
อรติ–อกุศลธรรมทังปวง” สําหรับ “นิวรณปกิ
ู เลส” เหลานี
่ น
คือ สัมมาวายามะ [สัมมัปปธาน ๔] –สัมมาสติ [สติปัฏฐาน ๔] –สัมมาสมาธิ [รู ปฌาน ๔]) แตเป็
่
กระบวนการล้างสมองให้เกดิ “มิจฉาทิฏฐิ ” (อวิชชา ๔–อวิชชา ๘) และ “มิจฉาสั งกัปปะ” (ดําริ แสไปในกาม
่
ดําริ พยาบาท ดําริ เบียดเบียนเขา) ทีเรี ยกวา่ “ปั ญญาสามัญ” อันจัดเป็ นแค่ “ดิรัจฉานวิชา” คือ วิชาทีไมได้
ิ
่ จริ ง เพราะฉะนัน ในการฝึ กอบรมเจริ ญภาวนาจิต
สอนให้หลุดพ้นจากกเลสทั
งหลายและปวงทุกข์อยางแท้
่
ิ
ื นให้สามารถบรรลุ
ให้ถึงขันขมระงั
บจิตออกจากกเลสนิ
วรณ์นัน จึงเป็ นปฏิปทาอันยิงทีเป็ นปั จจับเกอหนุ
สําเร็ จ “โยคเกษมธรรม” ทังหลายได้ (อริ ยมรรค–อริ ยมรรคมีองค์ ๘–อริ ยสัจจ์ ๔ = อภิญเญยธรรม คือ ธรรม
่ งทีจะเป็ น “วิปัสสนาภมิู–ปัญญาภมิู”) เพือให้รู้อยางเทาทั
่ ่ นกเลสเหลานั
ิ
่ น (วีตีกกมกเลส
ิ –ปริ ยฏุ
พึงควรอยางยิ
ิ –อนุสยกเลส
ิ ) ให้พิจารณาถึงรายละเอียดของหมวดธรรม “อภิญเญยธรรม” ทังหมด ดังนี
ฐานกเลส
อภิญเญยยนิทเทส
โดยนัยอรรถใน คําวา่ “อภิญเญยยธรรม” หมายถึง ธรรมควรรู้ ยิง หรื อ “กถํ อิเม ธมฺมา อภิ ฺเญยฺย” –ธรรม
ทังหลายเหล่ านี ควรรู้ ยิ ง ซึ งจะกลายเป็ น “ภมิู รู้ –ภมิู ธรรม–ภมิู ปัญญา” ทังในวิปัสสนาภูมิ อันเป็ นปั ญญา
อริ ยะ ได้แก่ ภาวนามยปั ญญา และนอกวิปัสสนาภูมิ อันเป็ นปั ญญาสามัญ ได้แก่ จิ นตามยปั ญญา กบั สุ ตมย
่ ิ ญญาความรู ้ชดั จากการศึกษาเรี ยนรู ้คน้ คว้าจากผูร้ ู ้ [ปรโตโฆสะ]
ปั ญญา ในความเป็ นจริ งนัน บุคคลยอมเกดปั
่ ธีบอกด้วยปากเปลา่ คือ “มขปาฐะ
่
่
ซึงผานวิ
” ซึงใชในการถายทอดองค์
ความรู ้ในพระธรรมครันสมัยพุทธกาล
ุ
้
่
การรักษาองค์ความรู ้ คือ “สั จจะ–อริ ยสั จจธรรม” จึงเป็ นเรื องสําคัญในความกาวหน้
าแหงการปฏิ
บตั ิธรรม
่ าถูกต้อง และความสามารถขบได้ดว้ ย
ฉะนัน “ความจํา” จึ งเป็ นปั จจัยสําคัญ เชน่ ความเจนใจจําได้แมนยํ
่ กต้องในเบืองต้น เป็ น
ทฤษฎีหรื อหลักธรรม ดังนัน “อภิญเญยยธรรม” จึงเป็ นองค์ความรู ้ทีควรเข้าใจอยางถู
่ ้ ่ ภูมิธรรมในขันสู งขึนไป (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิ กาย ปฏิสัมภิทา
่ งจัง กอนกาวสู
หลักธรรมทีรู ้อยางจริ
่
มรรค เลม่ ๗ ภาค ๑ - หน้าที 177ก –249 FILE 68) ดังรายละเอียดตอไปนี
[๑] ปั ญญาอันเป็ นเครื องทรงจําธรรมทีได้ฟังมาแล้ว คือ เป็ นเครื องรู ้ชดั ซึงธรรมทีได้สดับมาแล้วนันวา่ ธรรม
่ ควรรู้ ยิง เรี ยกวา่ “สตมยญาณ
่
เหลานี
” ดังรายละเอียดตอไปนี
ุ
“ธรรม ๒” ควรรู ้ยงิ คือ “ธาตุ ๒” ดังนี
(๑) สังขตธาตุ
(๒) อสังขตธาตุ
บทความที ๕๒ ประจําปี ๒๕๕๘ – ญาณสั มปยุตต์ ในธรรมทังหลาย– นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๑๓

“ธรรม ๓” ควรรู ้ยงิ คือ “ธาตุ ๓” ดังนี
(๑) กามธาตุ
(๒) รู ปธาตุ
(๓) อรู ปธาตุ
“ธรรม ๔” ควรรู ้ยงิ คือ “อาหาร ๔” ทําให้สตั ว์ทงั ปวงดํารงอยูไ่ ด้ ดังนี
(๑) กวฬิงการาหาร –อาหารคือคําข้าว เป็ นอาหารหยาบหรื อละเอียด
(๒) ผัสสาหาร –อาหารคือผัสสะ
(๓) มโนสัญเจตนาหาร –อาหารคือเจตนา
(๔) วิญญาณาหาร –อาหารคือวิญญาณ
“ธรรม ๔” ควรรู ้ยงิ คือ “อริยสั จจ์ ๔” ดังนี
(๑) ทุกขอริ ยสัจจ์
(๒) ทุกขสมุทยอริ ยสัจจ์
(๓) ทุกขนิโรธอริ ยสัจจ์
(๔) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริ ยสัจจ์
“ธรรม ๕” ควรรู ้ยงิ คือ “วิมุตตายนะ ๕” ดังนี
่
ื ลแกตน
(๑) การสดับธรรมเทสนาทีผูอ้ ืนแสดงเพือประโยชน์เกอกู
่
ื ลแกคนเหลาอื
่ น
(๒) การแสดงธรรมตามทีตนได้สดับมาแล้วเพือประโยชน์เกอกู
(๓) การสาธยายธรรมทีตนได้สดับมาแล้ว
(๔) การตรึ กถึงธรรมตามทีได้สดับมาแล้วด้วยใจ
่
(๕) อารมณ์อนั สมควรแกสมถกรรมฐาน
๔๐ มี กสิ ณ ๑๐ อสุ ภะ ๑๐ เป็ นต้น
“ธรรม ๖” ควรรู ้ยงิ คือ “อนุตตริยะ ๖” สภาวะอันยอดเยียม ดังนี
(๑) ทัสนานุตริ ยะ –การเห็นอันประเสริ ฐ
(๒) สวนานุตริ ยะ –การฟังอันประเสริ ฐ
(๓) ลาภานุตริ ยะ –การได้อนั ประเสริ ฐ
(๔) สิ กขานุตริ ยะ –การศึกษาอันประเสริ ฐ
(๕) ปาริ จริ ยานุตริ ยะ –การบํารุ งอันประเสริ ฐ
(๖) อนุสตานุตริ ยะ –อนุสติอนั ประเสริ ฐ
่ สนธิอีกตอไป
่ ดังนี
“ธรรม ๗” ควรรู ้ยงิ คือ “นิททสวัตถุ ๗” –เหตุทีพระขีณาสพนิพพานแล้วไมปฏิ
่
(๑) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี เป็ นผูม้ ีความพอใจอยางแรงกล้
าในการสมาทาน
่
สิ กขาและเป็ นผูม้ ีความรักอันไมปราศจากไปในการสมาทานสิ
กขา
่
่
(๒) เป็ นผูไ้ ด้ความยินดีอยางแรงกล้
าในการใครครวญธรรมและเป็
นผูม้ ีความรักอันไม่
่
่
ปราศจากไปในการใครครวญธรรมตอไป
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่
ํ ดความอยาก และเป็ นผูม้ ีความรักอันไมปราศจากไป
่
(๓) เป็ นผูย้ นิ ดีอยางแรงกล้
าในการกาจั
ํ ดความอยากตอไป
่
ในการกาจั
่
่
(๔) เป็ นผูม้ ีความยินดีอยางแรงกล้
าในการหลีกเร้น และเป็ นผูม้ ีความรักอันไมปราศจากไปใน
่
การหลีกเร้นตอไป
่
(๕) เป็ นผูม้ ีความพอใจอยางแรงกล้
าในการเริ มความเพียร และเป็ นผูม้ ีความรักอันไม่
่
ปราศจากไปในการเริ มความเพียรตอไป
่
(๖) เป็ นผูม้ ีความพอใจอยางแรงกล้
าในความเป็ นผูม้ ีสติปัญญาเป็ นเครื องรักษาตัว และเป็ นผูม้ ี
่
่
ความรักอันไมปราศจากไปในความเป็
นผูม้ ีสติปัญญาเป็ นเครื องรักษาตัวตอไป
่
(๗) เป็ นผูม้ ีความพอใจอยางแรงกล้
าในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิ และเป็ นผูม้ ีความรักอันไม่
่
ปราศจากไปในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิ ตอไป
่
“ธรรม ๘” ควรรู ้ยงิ คือ “อภิภายตนะ ๘” –อารมณ์แหงญาณอั
นฌายีบุคคลผูค้ รอบงําไว้ ได้แก่
(๑) ผูห้ นึง มีความสําคัญในรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกเล็กน้อย มีวรรณะดีและทรามครอบงํา
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น
รู ปเหลานั
(๒) ผูห้ นึง มีความสําคัญในรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกไมมี่ ประมาณ มีวรรณะดีและทราม
่ นแล้ว มีความสําคัญอยาง
่ นีวา่ เรารู ้ เราเห็น
ครอบงํารู ปเหลานั
(๓) ผูห้ นึง มีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกเล็กน้อย มีวรรณะดีและทราม
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น
ครอบงํารู ปเหลานั
(๔) ผูห้ นึง มีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกไมมี่ ประมาณ มีวรรณะดีและทราม
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น
ครอบงํารู ปเหลานั
(๕) ผูห้ นึง มีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวล้วน มี
่ ท้ ีกาเนิ
ํ ดใน
รังสี เขียว ดอกผักตบอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวล้วน มีรังสี เขียว หรื อวาผู
เมืองพาราณสี มีส่ วนทังสอง เกลียงเขียว มีวรรณะเขียว เขียวล้วน มีรังสี เขียว แม้ฉนั ใด ผู ้
หนึง มีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวล้วน มี
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ เรารู ้ เราเห็น
รังสี เขียว ฉันนันเหมือนกนั ครอบงํารู ปเหลานั
(๖) ผูห้ นึง มีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันเหลือง มีวรรณะเหลือง เหลือง
ล้วน มีรังสี เหลือง ดอกกรรณิ กาอันเหลือง มีวรรณะเหลือง เหลืองล้วน มีรังสี เหลือง หรื อ
่ ท้ ีกาเนิ
ํ ดในเมืองพาราณสี มีส่วนทังสองเกลียงเหลือง มีวรรณะเหลือง เหลืองล้วน มี
วาผู
รังสี เหลืองแม้ฉนั ใด ผูใ้ ดมีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันเหลือง มี
่ นแล้ว มี
วรรณะเหลือง เหลืองล้วน มีรังสี เหลือง ฉันนันเหมือนกนั ครอบงํารู ปเหลานั
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น
ความสําคัญอยางนี
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(๗) ผูห้ นึง มีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันแดง มีวรรณะแดง แดงล้วน มีรังสี
ํ ดในเมือง
แดง ดอกหงอนไกอั่ นแดง มีวรรณะแดงแดงล้วน มีรังสี แดง หรื อวา่ ผ้าทีกาเนิ
พาราณสี มีส่ วนทังสองเกลียงแดง มีวรรณะแดงแดงล้วน มีรังสี แดง แม้ฉนั ใด ผูห้ นึง มี
ความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันแดง มีวรรณะแดง แดงล้วน มีรังสี แดง ฉัน
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น
นันเหมือนกนั ครอบงํารู ปเหลานั
(๘) ผูห้ นึง มีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันขาว มีวรรณะขาว ขาวล้วน มีรังสี
ํ ดในเมือง
ขาว ดาวประกายพรึ กอันขาว มีวรรณะขาวขาวล้วน มีรังสี ขาว หรื อวา่ ผ้าทีกาเนิ
พาราณสี มีส่ วนทังสองเกลียงขาว มีวรรณะขาว ขาวล้วน มีรังสี ขาว แม้ฉนั ใด ผูห้ นึง มี
ความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันขาว มีวรรณะขาว ขาวล้วน มีรังสี ขาว ฉัน
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น
นันเหมือนกนั ครอบงํารู ปเหลานั
“ธรรม ๙” ควรรู ้ยงิ คือ “อนปพพวิ
ุ ุ หาร ๙” ได้แก่ รู ปฌาน ๔ อรู ปฌาน ๔ สัญญาเวทยิตนิโรธ–นิโรธ
สมาบัติ ๑ ดังนี
(๑) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นีเข้าปฐมฌาน สงัดจากอกุศลธรรมทังหลาย มีวิตก
ิ ่ เวกอยู่
วิจาร มีปีติสุขอันเกดแตวิ
็ าทุติยฌาน อันเป็ นความผองใสแหงใจในภายในมี
่
่
(๒) ภิกษุ เพราะระงับวิตกวิจารเสี ยได้ กเข้
ิ ่
อารมณ์เป็ นเอโกทิภาพ–ความทีจิตมีอารมณ์เดียว ไมมี่ วติ กวิจาร มีปีติ สุ ข อันเกดแต
สมาธิอยู่
(๓) ภิกษุ เข้าตติยฌานอันปราศจากปี ติอยูด่ ว้ ยอุเบกขา สติ สัมปชัญญะเสวยสุ ขทางกายซึง
พระอริ ยะทังหลายเรี ยกวา่ เป็ นผูม้ ีอุเบกขา มีสติ มีธรรมเครื องอยูเ่ ป็ นสุ ขดังนี
่ ยได้ จึงเข้าจตุตถฌานอันไมมี่
(๔) ภิกษุ เพราะละสุ ขและทุกข์ดบั โสมนัสโทมนัสในกอนเสี
ทุกข์และสุ ข บริ สุทธิดว้ ยอุเบกขาและสติอยู่
้ ่ ปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไมใสใจนานั
่ ่
(๕) ภิกษุ เพราะกาวลวงรู
ตตสัญญาได้โดยประการทัง
ปวง จึงเข้าอากาสานัญจายตนะด้วยบริ กรรมวา่ “อนนฺโต อากาโส” – อากาสไมมี่ ทีสุ ดอยู่
้ ่
(๖) ภิกษุ กาวลวงอากาสานั
ญจายตนะเสี ยได้โดยประการทังปวง จึงเข้าวิญญาณัญจายตนะ
ด้วยบริ กรรมวา่ “อนนฺต ํ วิ ฺญาณํ” – วิญญาณไมมี่ ทีสุ ดอยู่
้ ่ ญญาณัญจายตนะเสี ยได้โดยประการทังปวง จึงเข้าอากญจั
ิ ญญายตนะด้วย
(๗) ภิกษุ กาวลวงวิ
่
บริ กรรมวา่ “นตฺถิ กิ ฺจิ” –นิดหนึงหนอยหนึ
งไมมี่ อยู่
้ ่ กญจั
ิ ญญายตนะเสี ยได้โดยประการทังปวง จึงเข้าเนวสัญญานาสัญญายต
(๘) ภิกษุ กาวลวงอา
นะอยู่
้ ่
(๙) ภิกษุ กาวลวงเนวสั
ญญานาสัญญายตนะเสี ยได้โดยประการทังปวง จึงเข้าสัญญาเวทยิต
นิโรธอยู่
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ํ ด “มิจฉั ตตะ ๑๐” สภาวะทีผิด ด้วย “สัมมัตตะ
“ธรรม ๑๐” ควรรู ้ยงิ คือ “นิชชรวัตถุ ๑๐” – เหตุกาจั
๑๐” สภาวะทีถูก ดังนี
่ อมลง อกุศลธรรมอันลามกเป็ น
(๑) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาทิฏฐิของผูม้ ีสมั มาทิฏฐิ ยอมเสื
่ มีมิจฉาทิฏฐิเป็ นปัจจัย ยอมเกดขึ
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลายเหลานั
่ น ของผูม้ ี
อเนกเหลาใด
็ ่ อมลงด้วย. และกุศลธรรมเป็ นอเนกมีสมั มาทิฏฐิเป็ นปัจจัย กยอม
็่
สัมมาทิฏฐินนั กยอมเสื
ถึงซึงความเจริ ญเต็มที
ั
ั ยอมเสื
่ อมลง อกุศลธรรมอัน
(๒) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาสังกปปะของผู
ม้ ีสมั มาสังกปปะ
่ มีมิจฉาสังกปปะเป็
ั
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลาย
ลามกเป็ นอเนกเหลาใด
นปัจจัย ยอมเกดขึ
่ นของผูม้ ีสมั มาสังกปปะนั
ั
็ ่ อมลงด้วย และกุศลธรรมเป็ นอเนกมีสมั มา
เหลานั
น กยอมเสื
ั
็ ่ งซึงความเจริ ญเต็มที
สังกปปะเป็
นปั จจัยกยอมถึ
่ อมลง อกุศลธรรมอันลามกเป็ น
(๓) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาวาจาของผูม้ ีสมั มาวาจา ยอมเสื
่ มีมิจฉาวาจาเป็ นปัจจัย ยอมเกดขึ
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลายเหลานั
่ นของผูม้ ี
อเนกเหลาใด
็ ่ เสื อมลงด้วย และกุศลธรรมอันเป็ นอเนกมีสมั มาวาจาเป็ นปัจจัย ก็
สัมมาวาจานัน กยอม
่ งซึงความเจริ ญเต็มที
ยอมถึ
ั นตะของผูม้ ีสมั มากมมั
ั นตะ ยอมเสื
่ อมลง อกุศลธรรมอัน
(๔) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉากมมั
่ มีมิจฉากมมั
ั นตะเป็ นปัจจัย ยอมเกดขึ
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลาย
ลามกเป็ นอเนกเหลาใด
่ นของผูม้ ีสมั มากมมั
ั นตะนัน กยอมเสื
็ ่ อมลงด้วย และกุศลธรรมเป็ นอเนกมี
เหลานั
ั นตะเป็ นปั จจัย กยอมถึ
็ ่ งซึงความเจริ ญเต็มที
สัมมากมมั
่ อมลง อกุศลธรรมอันลามก
(๕) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาอาชีวะของผูม้ ีสมั มาอาชีวะ ยอมเสื
่ นของ
่ มีมิจฉาอาชีวะเป็ นปัจจัยยอมเกดขึ
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลายเหลานั
เป็ นอเนกเหลาใด
็ ่ อมลงด้วย และกุศลธรรมเป็ นอเนกมีสมั มาอาชีวะเป็ นปัจจัย
ผูม้ ีสมั มาอาชีวะนัน กยอมเสื
็ ่ งซึงความเจริ ญเต็มที
กยอมถึ
่ อมลง อกุศลธรรมอัน
(๖) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาวายามะของผูม้ ีสมั มาวายามะ ยอมเสื
่ มีมิจฉาวายามะเป็ นปัจจัยยอมเกดขึ
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลาย
ลามกเป็ นอเนกเหลาใด
่ นของผูม้ ีสมั มาวายามะนัน กยอมเสื
็ ่ อมลงด้วย และกุศลธรรมเป็ นอเนกมี
เหลานั
็ ่ งซึงความเจริ ญเต็มที
สัมมาวายามะเป็ นปั จจัย กยอมถึ
่ อมลง อกุศลธรรมอันลามกเป็ น
(๗) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาสติของผูม้ ีสมั มาสติ ยอมเสื
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลายเหลานั
่ น ของผูม้ ีสมั มาสตินนั
อเนกมีมิจฉาสติเป็ นปั จจัย ยอมเกดขึ
็ ่ อมลงด้วย และกุศลธรรมเป็ นอเนกมีสมั มาสติเป็ นปัจจัย กยอมถึ
็ ่ งซึงความเจริ ญ
กยอมเสื
เต็มที
่ อมลง อกุศลธรรมอันลามก
(๘) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาสมาธิของผูม้ ีสมั มาสมาธิ ยอมเสื
่ มีมิจฉาสมาธิเป็ นปัจจัย ยอมเกดขึ
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลายเหลานั
่ นของผู ้
เป็ นอเนกเหลาใด
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็ ่ อมลงด้วย และกุศลธรรมเป็ นอเนกมีสมั มาสมาธิเป็ นปั จจัย ก็
มีสมั มาสมาธิ นนั กยอมเสื
่ งซึงความเจริ ญเต็มที
ยอมถึ
่ อมลง อกุศลธรรมอันลามกเป็ น
(๙) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาญาณของผูม้ ีสมั มาญาณ ยอมเสื
่ มีมิจฉาญาณเป็ นปัจจัย ยอมเกดขึ
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลายเหลานั
่ นของผูม้ ี
อเนกเหลาใด
็ ่ อมลงด้วย และกุศลธรรมเป็ นอเนกมีสมั มาญาณเป็ นปัจจัย กยอม
็่
สัมมาญาณนัน กยอมเสื
ถึงซึงความเจริ ญเต็มที
(๑๐) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาวิมุตติของผูม้ ีสมั มาวิมุตติ ยอ่ มเสื อมลง อกุศลธรรมอันลามก
่ มีมิจฉาวิมุตติเป็ นปัจจัย ยอมเกดขึ
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลายเหลานั
่ น ของ
เป็ นอเนกเหลาใด
็ ่ อมลงด้วย และกุศลธรรมเป็ นอเนกมีสมั มาวิมุตติเป็ นปัจจัย ก็
ผูม้ ีสมั มาวิมุตตินนั กยอมเสื
่ งซึงความเจริ ญเต็มที
ยอมถึ
็
[๒] ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “ธรรมชาติทงปวง”
ั
[สรรพสิ งทังหลาย] ควรรู ้ยงิ ดูก่อนภิกษุทงั หลาย กธรรมชาติ
ทังปวงควรรู ้ยงิ ดังนี
“อายตนะ ๑๒–วิญญาณ ๖–สั มผัส ๖–เวทนา ๓”
ิ นเพราะ
(๑) ตา รู ป จักขุวิญญาณ จักขุสมั ผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้ อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดขึ
่ ๆ] ควรรู ้ยงิ
จักษุสมั ผัสเป็ นปั จจัย [แต่ละอยาง
ิ นเพราะ
(๒) หู เสี ยง โสตวิญญาณ โสตสัมผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้ อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดขึ
โสตสัมผัสเป็ นปั จจัย ควรรู ้ยงิ
ิ น
(๓) จมูก กลิน ฆานวิญญาณ ฆานสัมผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้ อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดขึ
เพราะฆานสัมผัสเป็ นปั จจัย ควรรู ้ยงิ
ิ น
(๔) ลิน รส ชิวหาวิญญาณ ชิวหาสัมผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้ อทุกขมสุ ขเวทนา ทีเกดขึ
เพราะชิวหาสัมผัสเป็ นปัจจัย ควรรู ้ยงิ
(๕) กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ กายสัมผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้ อทุกขมสุ ขเวทนา ที
ิ นเพราะกายสัมผัสเป็ นปั จจัย ควรรู ้ยงิ
เกดขึ
(๖) ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้ อทุกขมสุ ขเวทนา ที
ิ น เพราะมโนสัมผัสเป็ นปัจจัย ควรรู ้ยงิ ทุกอยาง
่
เกดขึ
่
“ธรรมารมณ์ ” มี ๑๒ ประเภท คือ จิตและเจตสิ กรับอารมณ์โดยแนนอนมี
อารมณ์ ๑๒ ประเภท ได้แก่
(๑) กามอารมณ์ = กามจิต ๕๔ เจตสิ ก ๕๒ รู ป ๒๘
(๒) มหั คคตอารมณ์ = มหัคคตจิต ๒๗ เจตสิ ก ๓๕
(๓) นิพพานอารมณ์ = นิพพาน
(๔) นามอารมณ์ = จิต เจตสิ ก นิพพาน
(๕) รู ปอารมณ์ = รู ป ๒๘
บทความที ๕๒ ประจําปี ๒๕๕๘ – ญาณสั มปยุตต์ ในธรรมทังหลาย– นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๑๘

(๖) ปั จจุบันอารมณ์ = จิต เจตสิ ก รู ป
(๗) อดีตอารมณ์ = จิต เจตสิ ก รู ป
(๘) กาลวิมตุ ติอารมณ์ = นิพพาน บัญญัติ
(๙) บัญญัติอารมณ์ = อัตถบัญญัติ สัททบัญญัติ
(๑๐) ปรมัตถอารมณ์ = จิต เจตสิ ก รู ป นิพพาน
(๑๑) อัชฌัตตอารมณ์ = จิต เจตสิ ก รู ป
(๑๒) พหิ ทธอารมณ์ = จิต เจตสิ ก รู ป นิพพาน บัญญัติ
[๓] (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
(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 ควรรู ้ยงิ ทุกอยาง
[๔] “ธาตกัุ มมัฏฐาน” = ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ ปฐวีกสิ ณ อาโป
กสิ ณ เตโชกสิ ณ วาโยกสิ ณ นีลกสิ ณ ปี ตกสิ ณ โลหิ ตกสิ ณ โอทาตกสิ ณ อากาสกสิ ณ วิญญาณกสิ ณ ควรรู ้ยงิ
่
ทุกอยาง
[๕] “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 ควรรู ้ยงิ ทุกอยาง
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[๖] (๑) “อายตนะ ๑๒” = จักขวายตนะ รู ปายตนะ โสตายตนะ สัททายตนะ ฆานายตนะ คันธายตนะ
ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ
(๒) “ธาตุ ๑๘” = จักขุธาตุ รู ปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานธาตุ
คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ กาย
วิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธรรมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ
(๓) “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 ยข์ อง
ผูป้ ฏิบตั ิดว้ ยมนสิ การวา่ เราจักรู ้ธรรมทียังไมรู่ ้ อินทรี ยน์ ีเป็ นชือของโสดาปั ตติมรรคญาณ] อัญญิ
นทรี ย ์ [อินทรี ยข์ องผูร้ ู ้จตุสจั ธรรมด้วยมรรคนัน อินทรี ยน์ ีเป็ นชือของญาณในฐานะ ๖ คือ โสดา
ปั ตติผลถึงอรหัตมรรคญาณ] อัญญาตาวินทรี ย ์ [อินทรี ยข์ องพระขีณาสพผูร้ ู ้จบแล้ว อินทรี ยน์ ีเป็ น
่
ชือของอรหัตผลญาณ] ควรรู ้ยงิ ทุกอยาง
[๗] (๑) “ธาตุ ๓” = กามธาตุ รู ปธาตุ อรู ปธาตุ
(๒) “ภพ ๙” = กามภพ รู ปภพ อรู ปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ
จตุโวการภพ ปัญจโวการภพ
่
(๓) “ฌาน ๔” = ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ควรรู ้ยงิ ทุกอยาง
[๘] (๑) “อัปปมัญญา ๔” = เมตตาเจโตวิมุตติ กรุ ณาเจโตวิมุตติ มุทิตาเจโตวิมุตติ อุเบกขาเจโตวิมุตติ
ิ ญญายตนส
(๒) “อรปสมาบั
ติ ๔” = อากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากญจั
ู
มาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
(๓) “ปฏิจจสมปบาท
๑๒” [อิทปั ปัจจยตา–ปัจจยาการ–ตถตา] = อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรู ป
ุ
่
สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ ควรรู ้ยงิ ทุกอยาง
่ งทีจะมีความคิดเห็น
ด้วยเหตุนี ผูที้ มีสัมมาปฏิปทาอันยิงในการปฏิบตั ิธรรมในพระพุทธศาสนานัน ไมควรยิ
่
วา่ การศึ ก ษาปฏิ บ ตั ิ สั ท ธรรมนัน เป็ นเรื องที ยากลํา บากมากสํา หรั บ ตน อัน แสดงถึ ง ความออนแอ
และ
หวันไหวไปตามโลกธรรมทัง ๘ ฉะนัน การพัฒนาจิ ตให้เป็ นปั ญญาอันยิง ศีลอันยิง และ จิ ตอันยิง แหง่
อริ ยสัจจ์ ๔ และ อริ ยมรรคมีองค์ ๘ (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิ กาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๑ - หน้าที
458–460 FILE 68) ดังนี
ในจตุรอริ ยสัจจ์ นัน ทกขนิ
ุ โรธคามินีปฏิปทาอริยสั จจ์ (อริ ยมรรค–มรรค ๔ = โสดาปัตติมรรค–
สกทาคามิมรรค–อนาคามิมรรค–อรหัตตมรรค) เป็ นไฉน อริ ยมรรคมีองค์ ๘ นีแล คือ (อธิปัญญา
สิ กขา) สัมมาทิฏฐิ –สัมมาสั งกัปปะ (อธิสีลสิ กชา) สัมมาวาจา–สัมมากัมมันตะ–สัมมาอาชี วะ (อธิจิตต
สิ กชขา) สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ
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(๑) ในอริ ยมรรคมีองค์ ๘ นัน สั มมาทิฏฐิ (อริ ยสัจจ์ ๔) เป็ นไฉน ความรู ้ในทุกข์ ๑ ความรู ้ในทุกขมุทยั
่ ่ สัมมาทิฏฐิ เพราะ
๑ ความรู ้ในทุกขนิโรธ ๑ ความรู ้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ๑ นีท่านกลาววา
่
่ มมาทิฏฐินนั หรื อชือวา่ ทัสสน
เห็นชอบ หรื อเป็ นเหตุเห็นชอบ หรื อมีทิฏฐิงามนาสรรเสริ
ญแหงสั
จริ ยาแห่ งสัมมาทิฏฐิ เพราะประพฤติดว้ ยการทํานิพพานให้ประจักษ์
(๒) ในอริ ยมรรคมีองค์ ๘ นัน สั มมาสั งกัปปะ (กุศลวิตก ๓) เป็ นไฉน ความดําริ ในความออกจากกาม–
่
่ ยดเบียน–อวิหิงสา ๑
เนกขัมมะ ๑ ความดําริ ในความไมพยาบาท
–อพยาบาท ๑ ความดําริ ในความไมเบี
่ ่ สัมมาสังกัปปะ เพราะดําริ ชอบ หรื อเป็ นเหตุดาํ ริ ชอบหรื อดําริ ดีน่าสรรเสริ ญ หรื อชือวา่
นีท่านกลาววา
อภิโรปนจริ ยาแห่ งสัมมาสังกับปะ เพราะพระพฤติปลูกฝังจิตไว้ในอารมณ์นนั
(๓) ในอริ ยมรรคมีองค์ ๘ นัน สั มมาวาจา (วจีสุจริ ต ๔) เป็ นไฉน เจตนาเป็ นเครื องงดเว้นจากการพูด
่ ยด ๑ เจตนาเป็ นเครื องงดเว้นจากการพูดคําหยาบ ๑
เท็จ ๑เจตนาเป็ นเครื องงดเว้นจากการพูดสอเสี
่ ่ สัมมาวาจา เพราะเจรจาชอบ หรื อเป็ นเหตุ
เจตนาเป็ นเครื องงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ๑ นีท่านกลาววา
เจรจาชอบหรื อเจรจาดีน่าสรรเสริ ญด้วยการเว้นมิจฉาวาจา หรื อชือวา่ ปริ คคหจริ ยาแห่ งสัมมาวาจา
่
เพราะประพฤติยดึ วจีสงั วร ๔ อยางของสั
มมาวาจานัน
(๔) ในอริ ยมรรคมีองค์ ๘ นัน สั มมากัมมันตะ (กายสุ จริ ต ๓) เป็ นไฉน เจตนาเป็ นเครื องงดเว้นจาก
่ ตว์ ๑ เจตนาเป็ นเครื องงดเว้นจากการลักทรัพย์ ๑ เจตนาเป็ นเครื องงดเว้นจากการประพฤติผดิ
การฆาสั
่ ่ สัมมากัมมันตะ เพราะทําชอบ หรื อเป็ นเหตุทาํ ชอบหรื อการงานดีน่า
ในกาม ๑ นีท่านกลาววา
ั นตะ หรื อชือวา่ สมฏฐานจริ
สรรเสริ ญด้วยการงานชอบ นันคือ การเว้นจากมิจฉากมมั
ยาแห่ ง
ุ
่
สัมมากัมมันตะ เพราะประพฤติตงั อยูใ่ นกายสังวร ๓ อยาง
่
(๕) ในอริ ยมรรคมีองค์ ๘ นัน สั มมาอาชีวะ เป็ นไฉน อริ ยสาวกในธรรมวินยั นี ยอมละอาชี
พทีผิด
สําเร็ จความเป็ นอยูด่ ว้ ยอาชีพทีชอบนีท่านกลา่ ววา่ สัมมาอาชีวะ เพราะเลียงชีพชอบ หรื อเป็ นเหตุเลียง
ชีพชอบ หรื อมีอาชีพดีน่าสรรเสริ ญด้วยการเว้นมิจฉาอาชีวะ หรื อชือวา่ โวทานจริ ยาแห่ งสัมมาอาชีวะ
่ ว หรื อ ปริ สุ ทธจริ ยา–ประพฤติบริ สุทธิ
เพราะประพฤติผองแผ้
่ งฉันทะให้เกดขึ
ิ น
(๖) ในอริ ยมรรคมีองค์ ๘ นัน สั มมาวายามะ เป็ นไฉน ภิกษุในธรรมวินยั นี (๑) ยอมยั
่
่ ิ ให้เกดขึ
ิ น
ยอมพยายาม
ปรารภความเพียร ประคองตังจิตไว้ เพือยังอกุศลธรรมอันลามกทียังไมเกดมิ
่ งฉันทะให้เกดขึ
ิ น ยอมพยายาม
่
(๒) ยอมยั
ปรารภความเพียร ประคองตังจิตไว้ เพือละอกุศลธรรมอัน
ิ นแล้ว (๓) ยอมยั
่ งฉันทะให้เกดขึ
ิ น ยอมพยายาม
่
ลามกทีเกดขึ
ปรารภความเพียร ประคองตังจิตไว้ เพือ
่ ิ เกดขึ
ิ น (๔) ยอมยั
่ งฉันทะให้เกดขึ
ิ น ยอมพยายาม
่
ยังกุศลธรรมทียังไมเกดให้
ปรารภความเพียร
ประคองจิตตังจิตไว้ เพือความตังมัน เพือความไมฟั่ นเฟื อน เพือความเจริ ญโดยยิง เพือความไพบูลย์
่ ่ สัมมาวายามะ เพราะ
่ ศลธรรมทีเกดขึ
ิ นแล้ว นีท่านกลาววา
เพือความเจริ ญ เพือความบริ บูรณ์ แหงกุ
บทความที ๕๒ ประจําปี ๒๕๕๘ – ญาณสั มปยุตต์ ในธรรมทังหลาย– นิธี ศิริพัฒน์
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พยายามชอบ หรื อเป็ นเหตุพยายามชอบ หรื อพยายามดีน่าสรรเสริ ญ หรื อชือวา่ ปัคคหจริ ยาแห่ ง
สัมมาวายามะ เพราะประพฤติประคองใจ
(๗) ในอริ ยมรรคมีองค์ ๘ นัน สั มมาสติ เป็ นไฉน ภิกษุในธรรมวินยั นี (๑) พิจารณาเห็นกายในกายอยู่
ํ ดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสี ย (๒) พิจารณาเห็นเวทนา
มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ กาจั
ํ ดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสี ย (๓) พิจารณาเห็น
ทังหลายอยู่ มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ กาจั
ํ ดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสี ย (๔) พิจารณาเห็น
จิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ กาจั
ํ ดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสี ย นี
ธรรมในธรรมทังหลายอยู่ มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ กาจั
่
่ ่ สัมมาสติ เพราะระลึกชอบ หรื อเป็ นเหตุระลึกชอบ หรื อระลึกดีน่าสรรเสริ ญ หรื อชือวา่
ทานกลาววา
อปัุ ฏฐานจริ ยาแห่ งสัมมาสติ เพราะประพฤติตงั มัน
(๘) ในอริ ยมรรคมีองค์ ๘ นัน สั มมาสมาธิ เป็ นไฉน ภิกษุในธรรมวินยั นี (๑) สงัดจากกาม สงัดจาก
ิ ่ เวก –เอกัคคตาแห่ งจิต อยู่ (๒) เข้า ทติุ ย
อกุศลกรรม เข้า ปฐมฌาน มีวิตก วิจาร มีปีติและสุ ขเกดแตวิ
่
่ ตในภายใน เป็ นธรรมเอกผุดขึน ไมมี่ วิตก ไมมี่ วจิ าร เพราะวิตกวิจาร
ฌาน อันเป็ นความผองใสแหงจิ
ิ ่
สงบไป มีปีติและสุ ขเกดแตสมาธิ
–เอกัคคตาแห่ งจิต อยู่ ภิกษุเป็ นผูม้ ีอุเบกขา (๓) มีสติสมั ปชัญญะ
่ ไ้ ด้ฌานนีเป็ น
เสวยสุ ขด้วยนามกายเพราะปี ติสินไป เข้า ตติยฌาน ทีพระอริ ยเจ้าทังหลายสรรเสริ ญวาผู
ผูม้ ีอุเบกขา มีสติอยูเ่ ป็ นสุ ข–เอกัคคตาแห่ งจิต (๔) เข้า จตตถฌาน
อันไมมี่ ทุกข์ ไมมี่ สุข เพราะละสุ ข
ุ
่ ได้ มีอุเบกขา–เอกัคคตาแห่ งจิต เป็ นเหตุให้สติบริ สุทธิอยู่ นี
ละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ
่
่ ่ สัมมาสมาธิ เพราะตังใจชอบ หรื อเป็ นเหตุตงั ใจชอบหรื อตังใจดีน่าสรรเสริ ญ หรื อชือวา่
ทานกลาววา
่
อวิกเขปจริ ยาแห่ งสัมมาสมาธิ เพราะประพฤติไมฟุ้่ งซาน
่ ่ ทกขนิ
่ ้ธรรมนัน ชือวา่ ปัญญา
นีท่านกลาววา
ุ โรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ ชือวา่ ญาณ ด้วยอรรถวารู
่ งกลาววา
่ ่ ปั ญญาเครื องทรงจําธรรมทีได้สดับมาแล้ว คือ เครื องรู ้
่ ้ชดั เพราะเหตุนนั ทานจึ
ด้วยอรรถวารู
ชัดธรรมทีได้สดับมาแล้วนันวา่ นีทุกข์ นีทุกขสมุทยั นีทุกขนิโรธ นีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ชือวา่ สุ
่
ตมยญาณ ปัญญาในการทรงจําธรรมทีได้สดับมาแล้ว ชือวา่ สตมยญาณ
อยางนี
ุ
่ ว่า ในการพิจารณาหรื อเจริ ญใน “ปฏิบัติสัทธรรม” นัน ตามนัยในศาสตร์ บริ หารจัดการ
ดังนัน อาจกลาวได้
ทางโลกนัน เป็ นเรื อง “การจัดการความรู้ ” (Knowledge Management) นันคือ การเป็ นผูแ้ ยกแยะแจกธรรม
ด้วย “ปัญญาแตกฉานแห่ งปฏิสัมภิทา ๔” ได้แก่ “อัตตปฏิสัมภิทา [ปั ญญาแตกฉานในความหมายแห่ งผล]–
ธัมมปฏิสัมภิทา [ปั ญญาแตกฉานในเหตุแห่ งธรรมทังหลาย]–นิรุ ตติปฏิสัมภิทา [ปั ญญาแตกฉานในธรรม
ภาษาแห่ งปรมัตถสั จจะ]–ปฏิภาณปฏิสัมภิทา [ปั ญญาแตกฉานด้ วยญาณในแสงสว่ างแห่ งปั ญญาหยังรู้ ]”
่
็ การได้มาซึงปั ญญาแตกฉานในทางพุทธศาสนานัน มีความแตกตางจากความเป็
่
อยางไรกตาม
นอัจฉริ ยะหรื อ
ิ
ปราชญ์ทางโลก เพราะเป็ นองค์ความรู ้ทีเกดจากการเจริ
ญภาวนากรรมฐาน (ภาวนาปั ญญา) ทีมีปัญญาเห็น
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หน้า ๒๒

ธรรมตามเป็ นจริ งด้วยกากรประพฤติปฏิบตั ิ (อริ ยมรรคมีองค์ ๘) ด้วยศรัทธาและฉันทะ ความเลือมใส ตังมัน
ในแนวคิดทางสายกลางแหง่ “มัชฌิมาปฏิปทา” ทีมีปรี ชาสามารถบรรลุสาํ เร็ จด้วยฤทธิซึงความรู ้แจ้งด้วยการ
่
ตรัสรู ้ถึง “จักขุ–ญาณ–วิชชา–ปัญญา–แสงสว่ าง” ด้วยอรรถดังตอไปนี
(๑) “จักขุ ๕” คือ คุณสมบัติความเป็ นพระพุทธเจ้า ได้แก่ (๑) มังสจักขุ–ตาเนือ (๒) ทิพพจักขุ–ตา
ทิพย์ (๓) ปั ญญาจักขุ–ตาปัญญา (๔) พุทธจักขุ–ตาพระพุทธเจ้า (๕) สมันตจักขุ–ตาเห็นรอบ
ิ
(๒) “ญาณในวิปัสสนา–โสฬสญาณ (ญาณ ๑๖)–วิปัสสนาญาณ ๙” คือ ปัญญาญาณอันเกดจากการ
เจริ ญภาวนาทีประกอบด้วย (๑) สมถภาวนา–สมถพละ (ฌานวิโมกข์) กบั (๒) วิปัสสนาภาวนา–
วิปัสสนาพละ (ญาณวิโมกข์)
(๓) “วิชชา ๓” คือ ความรู้ แจ้ ง ความรู้ วิเศษ ได้แก่ “ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ–จุตูปปาตญาณ–อาส
วักขยญาณ” และ “วิชชา ๘” คือ “วิปัสสนาญาณ (ญาณในวิปัสสนา) –มโนมยิทธิ (ฤทธิสาํ เร็ จ
ด้วยใจ) –อิทธิ วิธา (อิทธิวิธิ–แสดงฤทธิต่างๆ ได้) –ทิพพโสต (หูทิพย์) –เจโตปริ ยญาณ (ความรู ้
ํ
ทีกาหนดใจผู
อ้ ืนได้) –ปุพเพนิวาสานุสสติ (ระลึกชาติได้) – ทิพพจักขุ (ตาทิพย์) –อาสวักขย
ญาณ (ความรู ้ทีทําให้สินอาสวะ)”
(๔) “ปัญญา ๓” คือ ความรอบรู้ ความรู้ ทัว ความเข้ าใจ ความรู้ ซึง ได้แก่ จินตามยปั ญญา (โยนิโส
มนสิ การ) –สุตมยปั ญญา (ปรโตโฆสะ) –ภาวนามยปั ญญา (วิปัสสนาญาณ)” นอกจากนี ยัง
รวมถึง “ปั ญญา ๗ –อนุปัสสนา ๗” และ “ปั ญญา ๑๐” ได้แก่ (๑) “ชวนปั ญญา” –ปั ญญาเร็ ว
(สี ฆปั ญญา) ด้วยแล่นไปในสังขารเข้าถึงวิปัสสนาและในวิสงั ขาร (๒) “นิพเพธิ กปั ญญา” –
่ ไมพอใจ
่
ปั ญญาทําลายกิเลส ด้วยความ เบือหนาย
ไมยิ่ นดีในสังขารทังปวง (๓) “มหาปั ญญา”
–ปั ญญามาก ปั ญญาใหญ่ ด้วยเห็นความเป็ นของสูญถึงความเจริ ญความยิงใหญ่ (๔) “ติกข
ิ
่
ปั ญญา” –ปั ญญาคมกล้ า ทําลายกเลสได้
ไว ไมรั่ บรองไว้ ยอมละ
บรรเทา ทําให้สินสุด (๕)
“วิบูลปั ญญา” –ปั ญญากว้ างขวาง ในอรรถ ธรรม ภาษา ปฏิภาณ อภิญญา นิพพาน (๖) “คัมภีร
ปั ญญา” –ปั ญญาลึกซึ ง รู ้ลึกซึงในขันธ์ ธาตุ อภิญญา นิพพาน (๗) “อัสสามันตปั ญญา” –ปั ญญา
่
ไม่ ใกล้ เป็ นปัญญาทีละเอียดไมถู่ กครอบงําได้ (๘) “ปุถปุ ั ญญา” –ปั ญญาแน่ นหนา ด้วยลวม
่ ง แชมชื
่ น ยินดี
ธรรมทังหลายจนถึงนิพพาน (๙) “หาสปั ญญา” –ปั ญญาร่ าเริ ง มีความราเริ
ปราโมทย์ (๑๐) “ปฏิสัมภิทา ๔” –ปั ญญาแตกฉาน ด้วยสามารถ สัทธาธิมุต กายสักขี ทิฏฐิปัตตะ
่ ) คือ แสงสวางแหงปั
่ ่ ญญาหยังรู ้ ด้วย
(๕) “อาโลโกสั ญญา ๑” (อาโลโก–อาโลกะ = แสงสวาง
“ปัญญาทัสสนะ–ญาณทัสสนะ” (อนุปัสสนา ๗–ปัญญา ๗–ปัญญา ๑๐–มหาวิปัสสนา ๑๘)
่ อยูแ่ กบุ่ คคลเห็นอยูต่ ามเป็ นจริ ง ไมวาจะเป็
่่
็ หรื อ
เหมือนแสงสวางมี
นกลางหรื อกลางคือกตาม
่ มีแสงสวางแหง
่ ่
ด้วยการเจริ ญ “อาโลกส ฺญํ มนสิ กโรติ” นันคือ การทําไว้ในใจถึงแสงสวาง
้ เป็ นต้น ทังกลางวันหรื อกลางคืน
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และแกวมณี
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่
ในกระบวนการเจริ ญภาวนากรรมฐานทางพระพุทธศาสนานัน เมือพิจารณาในแงของปรั
ชญาแล้ว จะเห็นได้
่ กลายเป็ น “ข้อ
วา่เป็ นเรื อง “จิตนิยม” (Mentalism) กบั “สั จจนิยม” (Realism) ซึ งหลักธรรมหลายๆ อยาง
สมมติุ ฐาน” (Hypothesis) “ทฤษฎี” (Theory) หรื อ “หลักการ” (Principle) เชิ งวิทยาศาสตร์ ในศาสตร์
่
่ ่ เ้ ข้ามาศึ กษาพระธรรมวินัย นี ต้องเกดปั
ิ ญญาในภู มิแ หง่
สมัย ใหมหลายๆ
สาขาในปั จ จุ บ นั เพีย งแตวาผู
่ าใน
ั ฏฐาน คือ “ภาวนามยปัญญา–ภาวนามยญาณ” ได้ตามเป็ นจริ ง นันคือ มีภูมิปัญญาทีแกกล้
วิปัสสนากมมั
“จินตามยปัญญา–จินตามยญาณ” กบั “สตมยปั
ญญา–สตมยญาณ
” ดีพอแล้ว เพราะฉะนัน คุณสมบัติบุคคล
ุ
ุ
ทีสําคัญยิงในการศึกษาพุทธธรรม คือ ความถึงพร้อมด้วย “นาถกรณธรรม ๑๐” หมายถึง ธรรมทําทีพึง ธรรม
สร้างทีพึง คุณธรรมทีทําให้พึงตนได้ คือ “ตนเป็ นทีพึงแห่ งตน” ได้แก่
(๑) “ศีล” มีความประพฤติดี
่ ยนสดับฟังมาก
(๒) “พาหสัุ จจะ” ได้เลาเรี
(๓) “กัลยาณมิตตตา” มีมิตรดีงาม
่ ่ ฟังเหตุผล
(๔) “โสวจัสสตา” เป็ นคนวางาย
่ ิ ระในหมู่คณะ
(๕) “กิงกรณีเยสุ ทักขตา” เอาใจใสกจธุ
่
(๖) “ธัมมกามตา” เป็ นผูใ้ ครธรรม
(๗) “วิริยะ” ขยันหมันเพียร
(๘) “สั นตฏฐี
ุ ” มีความสันโดษ
(๙) “สติ” มีสติระลึกได้มนั คง
(๑๐) “ปัญญา” มีปัญญาเข้าใจสิ งทังหลายตามความเป็ นจริ ง
นอกจากนี ยังรวมถึง “คณธรรมแห่
งพหสู ู ต” หมายถึง ผูไ้ ด้ยนิ ได้ฟังมามาก คือ ทรงจําธรรมและรู ้ศิลปวิทยา
ุ
่ ยนมาก ผูศ้ ึกษามาก ผูค้ งแกเรี่ ยน ทีเรี ยกวา่ “พหสตมี
มาก ผูเ้ ลาเรี
ู ู องค์ ๕” ได้แก่
(๑) “พหสฺุ สุ ตา” ได้ยนิ ได้ฟังมาก
(๒) “ธตา” ทรงจําไว้ได้
่
(๓) “วจสา ปริจิตา” คลองปาก
(๔) “มนสานเปกฺ
ุ ขิตา” เจนใจ
(๕) “ทิฏฺ ฐิ ยา สปฏิ
ุ วทิ ฺธา” ขบได้ดว้ ยทฤษฎี
ฉะนัน การพึงตนเอง ๑๐ ประการ เป็ นเบืองต้น มีความเป็ นพหูสูตครบ ๕ องค์ เป็ นเบืองกลาง และมีนิพพาน
่ าให้บุคคลนัน มีปรี ชาสามารถทีจะบรรลุสาํ เร็ จใน “อริยมรรค”
เป็ นปรมัตถประโยชน์อยูเ่ บืองปลาย ยอมทํ
่ ่
ได้เป็ นทีสุ ด นันคือ ถึงพร้อมความตรัสรู ้ถึง “สั มมาสั มโพธิญาณ” ได้อยางแนนอนในกาลอั
นใกล้ในชาตินี
นอกจากนี ยังต้องมีพร้อมถึง “อปัณณกปฏิปทา ๓” ดังนี
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่
่
“อปัณณกปฏิปทา ๓” หมายถึง ข้อปฏิบตั ิทีไมผิ่ ด ปฏิปทาทีเป็ นสวนแกนสารเนื
อแท้ ซึงจะนําผูป้ ฏิบตั ิให้ถึง
่
่ ่
่
ความเจริ ญงอกงามในธรรม เป็ นผูด้ าํ เนินอยูใ่ นแนวทางแหงความปลอดพ้
นจากทุกข์อยางแนนอนไม
ผิดพลาด ได้แก่
่ บาปอกุศลธรรมครอบงําใจ เมือรับรู ้
(๑) “อินทรียสั งวร” คือ การสํารวมอินทรี ย ์ นันคือ ระวังไมให้
อารมณ์ดว้ ยอินทรี ยท์ งั ๖
(๒) “โภชเนมัตตัญ ตา
ุ ” คือ ความรู ้จกั ประมาณในการบริ โภค นันคือ รู ้จกั พิจารณารับประทาน
่ ยงรางกายใช้
่
ิ ชีวติ ผาสุ ก มิใชเพื
่ อสนุกสนานมัวเมา
อาหารเพือหลอเลี
ทาํ กจให้
่ นันคือ ขยันหมันเพียร ตืนตัวอยู่
่ นแกนอน
(๓) “ชาคริยานโยค
ุ ” คือ การหมันประกอบความตืน ไมเห็
้
่
เป็ นนิตย์ ชําระจิตมิให้มีนิวรณ์ พร้อมเสมอทุกเวลาทีจะปฏิบตั ิกิจให้กาวหน้
าตอไป
่ าให้เกดิ จิตอันยิงแหงอธิ
่ จิตต์หรื ออธิ จิตตสิ กขา
คุณธรรมในหลักธรรม “อปั ณณกปฏิปทา ๓” นัน ยอมทํ
ได้แก่ (๑) “สั มมาวายามะ” มีความถึงพร้อมด้วย ศรัทธาและฉันทะ–สัมมัปปธาน ๔ (๒) “สั มมาสติ” มีความ
ั
ถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ–สติปัฏฐาน ๔ (๓) “สั มมาสมาธิ” มีความถึงพร้อมด้วยอุเบกขาและเอกคคตา
่ ต–รู ปฌาน ๔ ซึงทําให้เป็ นผูม้ ีจิตใจเบิกบานปราศจาก “นิวรณ์ –นิวรณปกิ
แหงจิ
ู เลส” ดังนี
่
่
่ าเย้ายวน
(๑) “กามฉันทะ” ยอมละด้
วย เนกขัมมะ–ความปลอดโปรงจากสิ
งลอเร้
่
่
(๒) “พยาบาท” ยอมละด้
วย อัพยาบาท–ความไมพยาบาท
่
ํ
่ ่ ญญาหยังรู ้
(๓) “ถีนมิทธะ” ยอมละด้
วย อาโลกสัญญา–การกาหนดแสงสวางแหงปั
่
่
(๔) “อทธั
วย อวิกเขปะ–ความไมฟุ้่ งซาน
ุ จจกกกจจะ
ุ ุ ”ยอมละด้
่
ํ
(๕) “วิจิกจิ ฉา” ยอมละด้
วย ธรรมววัตถาน–ความกาหนดธรรม
่
(๖) “อวิชชา” ยอมละด้
วย ญาณ–ปั ญญารู ้ชดั หรื อ วิชชา–ความรู ้แจ้ง
่
(๗” “อรติ” ยอมละด้
วย ความปราโมทย์ –ความยินดีชืนชอบ
่
(๘) “อกศลธรรมทั
งปวง” ยอมละด้
วย กศลธรรมทั
งปวง–รู ปฌาน ๔ รวมทัง อรู ปฌาน ๔
ุ
ุ
่
่
่
เพราะฉะนัน จิตทีอยูใ่ นสภาวะแหงสมาธิ
ในแตละระดั
บของรู ปฌาน จึงเป็ นเรื องบงบอกระดั
บจิตทีบริ สุทธิ
ิ งหลาย ด้วยการเพงรู
่ ปาวจรนิมิตเป็ นอารมณ์แหงกรรมฐาน
่
จากกเลสทั
โดยให้พิจารณาตามเกณฑ์ “การแจก
ปฏิสัมภิทา ๔ ด้ วยรปาวจรกศลจิ
ู
ุ ต” ดังนี
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ธรรมเป็ นกศล
ุ เป็ นไฉน
(๑) โยคาวจรบุคคล เจริ ญมรรคปฏิปทาเพือเข้าถึงรู ปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทังหลายแล้ว บรรลุ
ปฐมฌาน ทีมีปฐวีกสิ ณเป็ นอารมณ์ (ให้พจิ ารณากสิ ณ ๑๐ ทีเหลือในลักษณะเดียวกนั ได้แก่ อาโปกสิ ณ– เตโช
กสิ ณ–วาโยกสิ ณ–นีลกสิ ณ–ปี ตกสิ ณ–โลหิ ตกสิ ณ–โอทาตกสิ ณ–อาโลกกสิ ณ–อากาสกสิ ณ และ มีรูปเป็ น
อารมณ์ หรื อมีเสี ยงเป็ นอารมณ์ มีกลินเป็ นอารมณ์ มีรสเป็ นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็ น อารมณ์ มีธรรมเป็ น
ิ ่ เวก อยูใ่ นสมัยใด (ฌานมี
อารมณ์ หรื อปรารภอารมณ์ใดๆ) ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุ ขอันเกดแตวิ
ั
่ ต มีในสมัยนัน) ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปี ติ
องค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปี ติ สุ ข เอกคคตาแหงจิ
ั
สุ ข เอกคคตา
สัทธินทรี ย ์ วิริยนิ ทรี ย ์ สตินทรี ย ์ สมาธินทรี ย ์ ปั ญญินทรี ย ์ มนินทรี ย ์ โสมนัสสิ นทรี ย ์ ชีวิตินทรี ย ์
ั สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปปะ
ปั ญญาพละ หิริพละ โอตตัปปะ อโลภะ อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ (สัมมาทิฏฐิ–หิ ริ–โอตตัปปะ)
ั ญญตา กายปา
ั ญญตา จิตตกมมั
กายปัสสัทธิ จิตตปั สสัทธิ กายลหุ ตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกมมั
คุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติสมั ปชัญญะ สมถะ วิปัสสนา ปัคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัย
่ น ชือวา่ ธัมมปฏิสัมภิทา ความรู ้แตกฉานในวิบากแหงธรรมเหลานั
่
่ น ชือวา่ อัตถปฏิสัมภิทา
นัน ธรรมเหลานั
่
่ นยอมมี
่ ดว้ ยนิรุตติใด ความรู ้แตกฉานในอันกลาวธั
่ มมนิรุตตินนั ชือวา่ นิรุ ตติ
บัญญัติแหงธรรมเหลานั
่ น ด้วยญาณใดวา่ ญาณเหลานั
่ นสองเนื
่ อความนี ดังนี ความรู ้
ปฏิสัมภิทา บุคคลรู ้แตกฉานซึงญาณเหลานั
แตกฉานในญาณทังหลายนัน ชือวา่ ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
(๒) โยคาวจรบุคคล เจริ ญมรรคปฏิปทาเพือเข้าถึงรู ปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทังหลายแล้ว บรรลุ
ทติุ ยฌาน ทีมีปฐวีกสิ ณเป็ นอารมณ์ (มีรูปเป็ นอารมณ์ หรื อมีเสี ยงเป็ นอารมณ์ มีกลินเป็ นอารมณ์ มีรสเป็ น
อารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็ น อารมณ์ มีธรรมเป็ นอารมณ์ หรื อปรารภอารมณ์ใดๆ) เป็ นไปในภายใน เป็ นธรรมชาติ
่ ไมมี่ วิตก มีแตวิ่ จาร มีปีติและสุ ขอันเกดแตวิ
่
ิ ่ เวก อยูใ่ น
ผองใส
เพราะวิตกวิจารสงบ เป็ นธรรมเอกผุดขึนแกใจ
ั
่ ต มีในสมัยนัน) ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก
สมัยใด (ฌานมีองค์ ๔ คือ วิจาร ปี ติ สุ ข เอกคคตาแหงจิ
ั
วิจาร ปี ติ สุ ข เอกคคตา
สัทธินทรี ย ์ วิริยนิ ทรี ย ์ สตินทรี ย ์ สมาธินทรี ย ์ ปัญญินทรี ย ์ มนินทรี ย ์ โสมนัสสิ นทรี ย ์
ั สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิ
ชีวิตินทรี ย ์ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปปะ
พละ ปัญญาพละ หิ ริพละ โอตตัปปะ อโลภะ อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ (สัมมาทิฏฐิ–หิริ–
ั ญญตา
โอตตัปปะ) กายปั สสัทธิ จิตตปัสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกมมั
ั ญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติสมั ปชัญญะ สมถะ วิปัสสนา ปัคคา
จิตตกมมั
่ น ชือวา่ ธัมมปฏิสัมภิทา ความรู ้แตกฉานในวิบากแหงธรรมเหลานั
่
่ น
หะ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน ธรรมเหลานั
่
่ นยอมมี
่ ดว้ ยนิรุตติใด ความรู ้แตกฉานในอันกลาวธั
่ มมนิรุตตินนั
ชือวา่ อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั
่ น ด้วยญาณใดวา่ ญาณเหลานั
่ นสองเนื
่ อความนี ดังนี
ชือวา่ นิรุ ตติปฏิสัมภิทา บุคคลรู ้แตกฉานซึงญาณเหลานั
ความรู ้แตกฉานในญาณทังหลายนัน ชือวา่ ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
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(๓) โยคาวจรบุคคล เจริ ญมรรคปฏิปทาเพือเข้าถึงรู ปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทังหลายแล้ว
บรรลตติ
ุ ยฌาน ทีมีปฐวีกสิ ณเป็ นอารมณ์ (มีรูปเป็ นอารมณ์ หรื อมีเสี ยงเป็ นอารมณ์ มีกลินเป็ นอารมณ์ มีรส
เป็ นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็ น อารมณ์ มีธรรมเป็ นอารมณ์ หรื อปรารภอารมณ์ใดๆ) เป็ นไปในภายใน เป็ น
่ ไมมี่ วติ ก ไมมี่ วจิ าร มีแตปี่ ติและสุขอันเกดิ
่
ธรรมชาติผองใส
เพราะวิตกวิจารสงบ เป็ นธรรมเอกผุดขึนแกใจ
่
ั
่ ต มีในสมัยนัน) ผัสสะ เวทนา สัญญา
แตสมาธิ
อยู่ ในสมัยใด (ฌานมีองค์ ๓ คือ ปี ติ สุ ข เอกคคตาแหงจิ
ั
เจตนา จิต วิตก วิจาร ปี ติ สุ ข เอกคคตา
สัทธินทรี ย ์ วิริยนิ ทรี ย ์ สตินทรี ย ์ สมาธินทรี ย ์ ปั ญญินทรี ย ์ มนินทรี ย ์
ั สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริย
โสมนัสสิ นทรี ย ์ ชีวิตินทรี ย ์ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปปะ
พละ สติพละ สมาธิพละ ปัญญาพละ หิ ริพละ โอตตัปปะ อโลภะ อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ
(สัมมาทิฏฐิ–หิ ริ–โอตตัปปะ) กายปัสสัทธิ จิตตปั สสัทธิ กายลหุ ตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา
ั ญญตา จิตตกมมั
ั ญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติสมั ปชัญญะ สมถะ
กายกมมั
่ น ชือวา่ ธัมมปฏิสัมภิทา ความรู ้แตกฉานในวิบาก
วิปัสสนา ปัคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน ธรรมเหลานั
่
่ น ชือวา่ อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั
่
่ นยอมมี
่ ดว้ ยนิรุตติใด ความรู ้แตกฉานใน
แหงธรรมเหลานั
่ น ด้วยญาณใดวา่ ญาณ
่ มมนิรุตตินนั ชือวา่ นิรุ ตติปฏิสัมภิทา บุคคลรู ้แตกฉานซึงญาณเหลานั
อันกลาวธั
่ นสองเนื
่ อความนี ดังนี ความรู ้แตกฉานในญาณทังหลายนัน ชือวา่ ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
เหลานั
(๔) โยคาวจรบุคคล เจริ ญมรรคปฏิปทาเพือเข้าถึงรู ปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทังหลายแล้ว
บรรลจตตถฌาน
ทีมีปฐวีกสิ ณเป็ นอารมณ์ (มีรูปเป็ นอารมณ์ หรื อมีเสี ยงเป็ นอารมณ์ มีกลินเป็ นอารมณ์ มี
ุ ุ
รสเป็ นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็ น อารมณ์ มีธรรมเป็ นอารมณ์ หรื อปรารภอารมณ์ใดๆ) ซึงเป็ นฌานทีพระอริ ย
่
เจ้าทังหลายกลาวสรรเสริ
ญผูไ้ ด้บรรลุวา่ เป็ นผูม้ ีจิตเป็ นอุเบกขา มีสติอยูเ่ ป็ นสุ ข ดังนี อยู่ ในสมัยใด (ฌานมี
ั
่ ต มีในสมัยนัน) ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปี ติ สุ ข เอกคคตา
ั
องค์ ๒ คือ สุ ข เอกคคตาแหงจิ
สัทธินทรี ย ์ วิริยนิ ทรี ย ์ สตินทรี ย ์ สมาธินทรี ย ์ ปัญญินทรี ย ์ มนินทรี ย ์ โสมนัสสิ นทรี ย ์ ชีวิตินทรี ย ์ สัมมาทิฏฐิ
ั สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปั ญญาพละ หิ ริ
สัมมาสังกปปะ
พละ โอตตัปปะ อโลภะ อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ (สัมมาทิฏฐิ–หิ ริ–โอตตัปปะ) กายปัสสัทธิ
ั ญญตา จิตตกมมั
ั ญญตา กายปาคุญญตา
จิตตปัสสัทธิ กายลหุ ตา จิตตลหุ ตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกมมั
จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติสัมปชัญญะ สมถะ วิปัสสนา ปัคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน
่ น ชือวา่ ธัมมปฏิสัมภิทา ความรู ้แตกฉานในวิบากแหงธรรมเห
่
่ น ชือวา่ อัตถปฏิสัมภิทา
ธรรมเหลานั
ลานั
่
่ นยอมมี
่ ดว้ ยนิรุตติใด ความรู ้แตกฉานในอันกลาวธั
่ มมนิรุตตินนั ชือวา่ นิรุ ตติ
บัญญัติแหงธรรมเหลานั
่ น ด้วยญาณใดวา่ ญาณเหลานั
่ นสองเนื
่ อความนี ดังนี ความรู ้
ปฏิสัมภิทา บุคคลรู ้แตกฉานซึงญาณเหลานั
แตกฉานในญาณทังหลายนัน ชือว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
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่ ว่า “รปาวจรกศลจิ
่ นนัน เป็ น
ด้วยเหตุนี จึงกลาวได้
ู
ุ ตฌาน” (จิตตวิสุทธิ ข้อ ๒ ในวิสุทธิ ๗) ในฌานแตละขั
่
่ ระดับความบริ สุทธิ หมดจดจากอกุศลธรรมทังหลายมากน้อยแคไหน
่ ซึ งกอนหน้
เกณฑ์วดั หรื อบงชี
านัน ผู ้
บําเพ็ญเพียรภาวนาต้องเจริ ญธรรมด้วย “สี ลสั มปทา–ปาริสุ ทธิศีล ๔” (สี ลวิสุทธิ ข้อ ๑ ในวิสุทธิ ๗) ดังนี
“ปาริสุ ทธิศีล” หมายถึง ศีลเป็ นเครื องทําให้บริ สุทธิ ศีลเป็ นเหตุให้บริ สุทธิ หรื อความประพฤติบริ สุทธิ
่ คือ (๑) ปาฏิโมกขสังวรศีล ศีลคือความสํารวมในพระปาฏิโมกข์ เว้นจากข้อ
ทีจัดเป็ นศีล มี ๔ อยาง
่ ดในสิ กขาบททังหลาย (๒) อินทรี ยสังวรศีล ศีลคือความ
ห้าม ทําตามข้ออนุญาต ประพฤติเครงครั
่ บาปอกุศลธรรมครอบงํา เมือรับรู ้อารมณ์ดว้ ยอินทรี ยท์ งั ๖ (๓) อาชีวปาริ
สํารวมอินทรี ย ์ ระวังไมให้
่ วะ เลียงชีวิตโดยทางสุ จริ ตชอบธรรม เชน่ ไม่หลอกลวงเขาเลียง
สทธิ
ุ ศีล ศีลคือความบริ สุทธิแหงอาชี
ชีพ และ (๔) ปัจจยสันนิสิตศีล ศีลอันเนืองด้วยปัจจัย ๔ ได้แก่ ปัจจัยปัจจเวกขณ์ คือ พิจารณาใช้สอย
่ โภคด้วยตัณหา
ปั จจัยสี ให้เป็ นไปเพือประโยชน์ตามความหมายของสิ งนัน ไมบริ
ตามนัย นี หมายถึ ง ผูบ้ าํ เพ็ญ เพี ย รภาวนาได้ผ่ านขัน ตอนแหง่ (๑) “อธิ สี ล สิ ก ขา” ได้แ ก่ สั ม มาวาจา –
ั นตะ–สัมมาอาชี วะ กบั (๒) “อธิจิตตสิ กขา” ได้แก่ สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ ซึ งใน
สัมมากมมั
่ คือ (๓) “อธิปัญญาสิ กขา” ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ–สัมมาสังกปปะ
ั อันเป็ นขันตอน เริ มจากข้อที ๓
อันดับตอไป
ถึงข้อที ๗ ในวิสุทธิ ๗ ซึ งเป็ นขันตอนความรู ้แจ้งใน “อริยสั จจ์ ๔” (ทุกข์ –สมุทัย–นิโรธ–มรรค) พร้อมด้วย
ํ
ิ
ิ
“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) ดังนี
่ ฏฐิ คือ ความรู ้เข้าใจมองเห็นนามรู ปตามสภาวะทีเป็ นจริ งเป็ น
(๓) “ทิฏฐิ วสิ ุ ทธิ” ความหมดจดแหงทิ
่
่ นสัตว์บุคคลเสี ยได้ เริ มดํารงในภูมิแหงความไมหลงผิ
่
่
เหตุขมความเข้
าใจผิดวาเป็
ด จัดเป็ นขัน
ํ
กาหนดทุ
กขสัจจ์ (นามรู ปปริ จเฉทญาณ ข้อ ๑ ในญาณ ๑๖)
่
(๔) “กังขาวิตรณวิสุ ทธิ” ความหมดจดแหงญาณเป็
นเหตุขา้ มพ้นความสงสัย ความรู ้ใน “ปั จจยาการ
่ ข้ามมลทิน ความบริ สุทธิขนั ทีทําให้กาจั
ํ ดความสงสัยได้ คือ
๑๒–ปฏิจจสมุปบาท ๑๒” ยอม
ํ
่
กาหนดรู
้ปัจจัยแหงนามรู
ปได้แล้วจึงสิ นสงสัยในกาลทัง ๓ (อัทธา ๓ ได้แก่ อนาคตอัทธา = ชาติ–
่
ชรามรณะ พร้อมด้วย อกุศลผลวิบาก = โสกะ–ปริ เทวะ–ทกขะ
ุ –โทมนัสสะ–อุปายาสะ เป็ นสวน
่ องตํา ๑ ปั จจุบันอัทธา = วิญญาณ–นามรู ป–
เบืองบน ๑ อดีตอัทธา = อวิชชา–สังขาร เป็ นสวนเบื
่ องขวางคือทามกลาง
่
สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ตัณหา–อุปาทาน–ภพ เป็ นสวนเบื
๑) ข้อนีตรงกบั
ํ
“ธรรมฐิติญาณ–ยถาภตญาณ
–สัมมาทัสสนะ” จัดเป็ นขันกาหนดสมุ
ทยั สัจจ์ (ปั จจยปริ คคหญาณ
ู
ข้อ ๒ ในญาณ ๑๖)
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่
่ นทางหรื อมิใชทาง
่ คือ เริ ม
(๕) “มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุ ทธิ” ความหมดจดแหงญาณที
รู ้เห็นวาเป็
่
ิ น และความเสื อมไปแหงสั
่ งขาร
เจริ ญวิปัสสนาตอไปด้
วยพิจารณากลาป จนมองเห็นความเกดขึ
่ แล้วมี
ทังหลาย อันเรี ยกวา่ “อุทยัพพยานุปัสสนา” เป็ นตรุ ณวิปัสสนา คือวิปัสสนาญาณออนๆ
ิ เกดขึ
ิ น กาหนดได้
ํ
่ ปกเลสทั
ิ ง ๑๐ แหงวิ
่ ปัสสนานันมิใชทาง
่ ได้แก่ โอภาส–
วิปัสสนูปกเลส
วาอุ
่ ๑ ญาณ–ความรู ้หยังรู ้ ๑ ปี ติ–ความอิมใจ ๑ ปั สสัทธิ –ความสงบ ๑ สุข–ความสุ ข ๑
แสงสวาง
่ ๑ อุเบกขา–
อธิ โมกข์ –ความน้อมใจเชือ ๑ ปั คคหะ–ความเพียร ๑ อุปัฏฐาน–ความตังมันแหงสติ
่ ปัสสนาทีเริ มดําเนินเข้าสู่ วิถีนนั แลเป็ นทาง
ความวางเฉย ๑ นิกันติ–ความใคร่ ความพอใจ ๑ สวนวิ
่ ข้อนี
ถูกต้อง เตรี ยมทีจะประคองจิตไว้ในวิถี คือ เป็ นปทัฏฐานใน “วิปัสสนาญาณ” นันตอไป
ํ
จัดเป็ นขันกาหนดมั
คคสัจจ์ (สัมมสนญาณ–อุทยัพพยานุปัสสนา ข้อ ๓–ข้อ ๔ ในญาณ ๑๖)
่
(๖) “ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุ ทธิ” ความหมดจดแหงญาณอั
นรู ้เห็นทางดําเนิน คือ ประกอบความเพียร
ิ าเนินเข้าสู่ วิถีทาง
ในวิปัสสนาญาณทังหลายเริ มแตอุ่ ทยัพพยานุปัสสนาญาณทีพ้นจากอุปกเลสดํ
่ ปัสสนา ตอแตนี
่ ่
แล้วนัน เป็ นต้นไป จนถึง “สัจจานุโลมิกญาณ–อนุโลมญาณ” อันเป็ นทีสุ ดแหงวิ
่ สุทธิขอ้ นีกบข้
ั อสุ ดท้าย เป็ นหัวตอแหง
่ ่ “ความเป็ นปุถชุ น”
็ ิ “โคตรภูญาณ” คันระหวางวิ
กจะเกด
กบั “ความเป็ นอริ ยบุคคล” โดยสรุ ป วิสุทธิขอ้ นี กคื็ อ “วิปัสสนาญาณ ๙” (ข้อ ๔–๑๔ ในญาณ ๑๖)
ิ
ได้แก่ (๑) อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ–ญาณอันตามเห็นความเกดและความดั
บ (๒) ภังคานุปัสสนา
ญาณ–ญาณอันตามเห็นความสลาย (๓) ภยตูปัฏฐานญาณ–ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็ นของ
่ ว (๔) อาทีนวานุปัสสนาญาณ– ญาณอันคํานึงเห็นโทษ (๕) นิพพิทานุปัสสนาญาณ–ญาณ
นากลั
่ (๖) มุญจิตกุ ัมยตาญาณ–ญาณอันคํานึงด้วยใครจะพ้
่ นไปเสี ย (๗)
อันคํานึงเห็นด้วยความหนาย
ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ–ญาณอันคํานึงพิจารณาหาทาง (๘) สังขารุ เปกขาญาณ–ญาณอันเป็ นไป
่ งขาร และ (๙) สัจจานุโลมิกญาณ หรื อ อนุโลมญาณ–ญาณอันเป็ นไปโดย
โดยความเป็ นกลางตอสั
่
อนุโลมแกการหยั
งรู ้อริ ยสัจจ์
่
(๗) “ญาณทัสสนวิสุ ทธิ” ความหมดจดแหงญาณทั
สสนะ คือ ความรู ้ใน “อริ ยมรรค ๔” หรื อ “มรรค
ิ ดจาก “โคตรภูญาณ” เป็ นต้นไป เมือมรรคเกดแล้
ิ วผลจิตแตละอยางยอมเกดขึ
่
่ ่ ิ นใน
ญาณ” อันเกดถั
ลําดับถัดไปจาก “มรรคญาณ” (ข้อ ๑๕ ในญาณ ๑๖) นันๆ ได้แก่
(๑) “โสดาปัตติมรรคญาณ” คือ มรรคอันให้ถึงกระแสทีนําไปสู่ พระนิพพานทีแรก [อัฎฐ
่
มัคคังควิภาวนญาณ ญาณคือทําให้แจ้งซึงองค์แหงมรรค
๘] มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระ
โสดาบัน เป็ นเหตุละสังโยชน์ได้ ๓ ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส” หรื อ
สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–ทิฏฐานุสัย–วิจิกิจฉานุสัย
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(๒) “สกทาคามิมรรคญาณ” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระสกทาคามี เป็ นเหตุละ
ั า “ราคะ–โทสะ–โมหะ” [อกุศลมูล ๓] นันคือ “ติด–โกรธ–
สังโยชน์ได้ ๓ ข้อต้น กบทํ
หลง” ให้เบาบางลง หรื อ กามราคสังโยชน์ –ปฏิฆสังโยชน์ อย่ างหยาบ–กามราคานุสัย–ปฏิ
ฆานุสัยอย่ างหยาบ
(๓) “อนาคามิมรรคญาณ” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระอนาคามี เป็ นเหตุละสังโยชน์
เบืองตําได้ทงั ๕ ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–กามราคะ–ปฏิฆะ” หรื อ
กามราคสังโยชน์ –ปฏิฆสังโยชน์ อย่ างละเอียด–กามราคานุสัย–ปฏิฆานุสัยอย่ างละเอียด
(๔) “อรหัตตมรรคญาณ” คือ มรรคอันให้ถึงความเป็ นพระอรหันต์ เป็ นเหตุละสังโยชน์ได้
หมดทัง ๑๐ ได้แก่ “สักกายทิฏฐิ –วิจิกิจฉา–สี ลพั พตปรามาส–กามราคะ–ปฏิฆะ–รู ปราคะ–
อรู ปราคะ–มานะ–อุทธัจจะ–อวิชชา” หรื อ รู ปราคะ–อรู ปราคะ–มานะ–อุทธัจจะ–อวิชชา–
มานานุสัย–ภวราคานุสัย–อวิชชานุสัย
่ ิ นโดยวิสุทธิขอ้ นี เป็ นอันบรรลุผลทีหมายสูงสุ ด
เพราะฉะนัน “ความเป็ นอริ ยบคคล
ุ ” ยอมเกดขึ
่ สุทธิ หรื อ “ไตรสิกขา” (ศีล–สมาธิ–ปัญญา) หรื อการปฏิบตั ิธรรมในพระพุทธศาสนาทังสิ น
แหงวิ
่
็ นการเจริ ญ “ผลญาณ” คือ ความหยังรู ้ทีเป็ นผลสําเร็ จของพระอริ ยบุคคล
และในอันดับตอไปกเป็
ชันนันๆ ได้แก่ โสดาปั ตติผล–สกทาคามิผล–อนาคามิผล–อรหั ตตผล ส่ วนอันดับสุ ดท้าย คือ
“ปัจจเวกขณญาณ” (เรี ยกอีกชือวา่ “ญาณทัสสนะอันมีปริ วัฏฏ์ ๓–มีอาการ ๑๒” ประกอบด้วย
“ญาณ ๓” ได้แก่ สัจจญาณ–หยังรู ้สจั จะ ๑ กิจจญาณ– หยังรู ้กิจ ๑ กตญาณ–หยังรู ้การอันทําแล้ว ๑
ํ
ิ
เพือเข้าตรวจสอบกบั “กิจในอริ ยสัจจ์ ๔” ได้แก่ ปริ ญญา–การกาหนดรู
้ เป็ นกจในทุ
กข์ ๑ ปหานะ–
ิ
ิ
การละ เป็ นกจในสมุ
ทยั ๑ สัจฉิ กิริยา–การทําให้แจ้ง เป็ นกจในนิ
โรธ ๑ ภาวนา–การเจริ ญ เป็ นกจิ
ิ
ในมรรค ๑) หมายถึง ญาณหยังร้ ูด้วยการพิจารณาทบทวน คือ (๑) สํารวจรู ้ “มรรคผล” (๒) กเลส
ิ เหลืออยู่ และ (๔) นิพพาน เว้นแตวาพร
่ ่ ะอรหันต์ไมมี่ การพิจารณากเลสที
ิ ยัง
ทีละแล้ว (๓) กเลสที
่ ปัสสนาญาณอันดับสุ ดท้าย คือ “อาสวักขย
เหลืออยู่ ซึงเรี ยกอีกวา่วา่ “ญาณทัสสนะ ๑๙” สวนวิ
ญาณ” (ข้อ ๓ ในวิชชา ๓ ข้อ ๘ ในวิชชา ๘ ข้อ ๖ ในอภิญญา ๖ คือ เป็ นความรู ้ทีพระพุทธเจ้าได้
่
ในยามสุ ดท้ายแหงราตรี
วันตรั สรู้ ) หมายถึง ญาณหยังรู้ ในธรรมเป็ นทีสิ นไปแห่ งอาสวะทังหลาย
๑ ความรู้ ทีทําให้ สินอาสวะ ๑ ความตรั สรู้ ๑

บทความที ๕๒ ประจําปี ๒๕๕๘ – ญาณสั มปยุตต์ ในธรรมทังหลาย– นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๓๐

ดังนัน จะเห็นได้ว่า กระบวนการสื บค้นความจริ ง หรื อ “อริยสั จจธรรม” ในทางธรรมของพระพุทธศาสนา
นัน เป็ นเรื อง “การกําหนดจิตแห่ งสติสัมปชัญญะพิจารณาความแปรปรวนแห่ งจิ ตทีสหรคตด้ วยกิเลสตัณหา”
่ ่ าวา่ “จิตสหรคตด้ วย
คําวา่ “จิตแห่ งสติสัมปชั ญญะ” คือ จิตตัววิปัสสนาอันเป็ นสมาธิ ในวิปัสสนา แตสวนคํ
กิเลสตัณหา” คือ ภาวะจิตของตนเองทีถูกครอบงําด้วย “กิเลสนิวรณ์ ” หรื อ “อกศลธรรมทั
งปวง” ทีเรี ยกอีก
ุ
่ ่ “อปกิ
อยางวา
ุ เลส–นิวรณปกิ
ู เลส” ซึ งมีความแตกต่างจากกระบวนการแสวงหาความรู ้ในทางโลก อันเป็ น
่ นเป็ นความนึกคิดทีสัมปยุตต์ดว้ ยกเลสตั
ิ ณหา ฉันทราคะ ทิฏฐิ หรื อ
“ปัญญาสามัญ” –จิตเป็ นเจตนาปรุ งแตงขึ
อวิชชา ซึงเป็ นองค์ความรู ้ทีพัฒนาขึนเพือความอยูร่ อดในสังคม ทียากทีจะประกอบด้วย “สั มมาทิฏฐิ –สั มมา
สั งกัปปะ” โดยภาพรวมจึงมักเป็ น “อกศลวิ
ุ ตก ๓” หมายถึง ความตริ ตรึ กทีเป็ นอกุศล ความนึ กคิดทีไมดี่
่
ได้แก่ (๑) “กามวิตก” คิดแสไปในทางกาม
หาทางปรนปรื อตน (๒) “พยาบาทวิตก” ความตริ ตรึ กในทาง
่ อ้ ืน ความคิดนึกในทางขัดเคืองชิงชัง ไมประกอบด้
่
คิดร้ายตอผู
วยเมตตา (๓) “วิหิงสาวิตก” ความตรึ กในทาง
่
เบียดเบียน ความคิดในทางทําลายหรื อกอความเดื
อดร้อนแกผู่ อ้ ืน หรื ออีกนัยหนึง หมายถึง “มโนทจริ
ุ ต ๓”
่ งอยากได้จอ้ งจะเอาของ
หมายถึง ประพฤติชวั ด้วยใจ ความทุจริ ตทางใจ ได้แก่ (๑) “อภิชฌา” คือ ความเพงเล็
่ ่
็
เขา (๒) “พยาบาท” คือ ความขัดเคืองคิดร้าย (๓) “มิจฉาทิฏฐิ ” คือ ความเห็นผิดจากคลองธรรม แตอยางไรก
ตาม มนุษย์ส่ วนใหญพิ่ จารณาเห็นวา่ “อกศลวิ
ุ ตก ๓” กบั “มโนทจริ
ุ ต ๓” (รวมทัง กายทุจริ ต ๓ และ วจีทุจริ ต
๔) เป็ นเรื องปกติทางวิสัยโลกไป คือ มี ความหวันไหวไปตามกระแส “โลกธรรม ๘” หมายถึง ธรรมที มี
ประจําโลก ธรรมดาของโลก ธรรมที ครอบงําสั ตวโลกและสั ตวโลกก็เป็ นไปตามมัน ได้แก่ “มีลาภ–ไม่ มี
่ เป็ นสิ งนาปรารถนา
่
“อิฏฐารมณ์ ”
ลาภ– มียศ–ไม่ มียศ–นินทา–สรรเสริ ญ–สุข–ทุกข์ ” นันคือ มีธรรมทังสวนที
่
คือ อารมณ์ทีนาปรารถนา
สิ งทีคนอยากได้อยากพบ แสดงในแง่ “กามคณ
ุ ๕” ได้แก่ “รู ป–เสี ยง–กลิน–รส–
่ กใคร่ นาชอบใจ
่
่
โผฏฐั พพะ” ทีนารั
แสดงในแงโลกธรรม
ได้แก่ ลาภ–ยศ–สรรเสริ ญ–และ–ความสุข ซึ งสลับ
ั
่ ่
่ ่
่
ปรับเปลียนกบธรรมที
เป็ นสิ งไมนาปรารถนา
“อนิฏฐารมณ์ ” คือ อารมณ์ทีไมนาปรารถนา
สิ งทีคนไมอยาก
่
่
่ ่ ก
ได้ไมอยากพบ
แสดงในแงตรงข้
ามกบั “กามคณ
ุ ๕” ได้แก่ “รู ป–เสี ยง–กลิน–รส–โผฏฐั พพะ” ทีไมนารั
่ ่
่
ใคร่ ไมนาชอบใจ
แสดงในแงโลกธรรม
ได้แก่ ความเสื อมลาภ–ความเสื อมยศ–การนิ นทา–และ–ความทุกข์
่ “อิฏฐารมณ์ ” กบั “อนิฏฐารมณ์ ” ทําให้ปุถุชนธรรมดานึกคิด
ฉะนัน ความหมุนเวียนสับเปลียนไปมาระหวาง
่ คิดเป็ นสิ งผิดปกติจากธรรมชาติทีเป็ นจริ ง คือ ความเห็นอันสหรคตด้วย
วา่ เป็ นความจริ งทียอมรับได้ ไมได้
“ทิฏฐิ” หรื อ ความเห็นถือผิด ทีผิดเพียนจากความเป็ นจริ ง จนถึงวิปลาสหรื อวิปริ ตไป
่
็ องค์ความรู ้ทางโลก “ปัญญาสามัญ” ถ้าประกอบด้วย “จริ ยธรรม–จรรยาบรรณอาชี พ” กเป็
็ น
อยางไรกตาม
่ ปฏิเสธองค์ความรู ้ทีเป็ นศาสตร์บริ สุทธิ (ปรมัตถ์)
ความรู ้ทีไมผิ่ ดศีลธรรมทางศาสนา พระพุทธศาสนาไมได้
่ ่ กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดทังขันพืนฐานและขันสูง ดังทีกลาวมาแล้
่
อยางเชน
วข้างต้น ซึ งเรี ยกวา่ “จิน
ตมยปัญญา” คือ ขบคิดด้วยเหตุผลสื บในตนเองด้วย “โยนิโสมนสิ การ” กบั “สตมยปั
ญญา” คือ องค์ความรู ้
ุ
ิ
่ งทีเป็ นบุคคลผูร้ ู ้ “ปรโตโฆสะ” หรื อเอกสารตางๆ
่ แตในทางธรรมนั
่
เกดจากการสื
บค้นจากแหลงทั
น ให้ถือ
ิ ญญาหยังรู ้ดว้ ย “โยนิ โสมนสิ การ” ทีสื บเนื องใน
วา่ “จินตามยปัญญา” เรี ยกวา่ “จินตามยญาณ” คือ เกดปั
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ั ฏฐาน และ “สตมยปั
ิ ญญาหยังรู ้ดว้ ย “ปร
ตนเองด้วยวิปัสสนากมมั
ญญา” เรี ยกวา่ “สตมยญาณ
” คือ เกดปั
ุ
ุ
ั ฏฐาน ทีทํา
โตโฆสะ” เชน่ อภิญเญยธรรม–ธรรมทังหลายอันควรรู ้ยงิ ทีสื บเนื องในตนเองด้วยวิปัสสนากมมั
่
ให้เกดิ “วิปัสสนาภมิู–ปัญญาภมิู” หรื อ “ญาณในวิปัสสนา” ทังหลาย เมือเจริ ญวิปัสสนาด้วยทําให้มาก ยอม
่ อีกมากมายตามมาเชนกน
่ ั ซึ งเรี ยกวา่ “ภาวนามยปั ญญา–ภาวนามยญาณ” ซึ ง
เกดิ “ปั ญญาญาณ” ตางๆ
ประกอบด้วย (๑) “โลกียญาณ” ได้แก่ ญาณทีอยูเ่ หนือจาก “โลกุตตรธรรม” และ “อาสวักขยญาณ” และ (๒)
“โลกตตรญาณ
” ได้แก่ “มรรคญาณ–มรรค ๔” (โสดาปั ตติมรรคญาณ–สกทาคามิมรรคญาณ–อนาคามิมรรค
ุ
ญาณ–อรหัตตมรรคญาณ) ๑ “ผลญาณ–ผล ๔” (โสดาปั ตติผลญาณ–สกทาคามิผลญาณ–อนาคามิผลญาณ–
อรหัตตผลญาณ) ๑ “นิพพาน–นิ พพาน ๒” (สอุปาทิเสสนิ พพาน–อนุ ปาทิเสสนิ พพาน) และ “อาสวักขย
่
่
ญาณ” ๑ กลาวโดยสรุ
ป ทัง “จินตามยปั ญญา” กบั “สตมยปั
ญญา” นัน ยอมกลายเป็
นปทัฏฐานให้บรรลุ
ุ
่ นปั จจัยเกอกู
ื ลซึ งกนและกน
ั
ั เพือความเป็ น
สําเร็ จถึง “ภาวนามยปั ญญา” นันคือ ปั ญญาทัง ๒ ฝ่ าย ตางเป็
มนุษย์ทีสมบูรณ์ ด้วยประการฉะนี
่
่
่ ิ “ปั ญญาเห็นธรรม”
ประการสุ ดท้าย เมือเจริ ญบําเพ็ญเพียรภาวนาอยางเหมาะควรแกธรรมดี
แล้ว ยอมเกด
และ “ปัญญาตรัสร้ ู ” ได้ในธรรมทังหลายตามเป็ นจริ งไมผิ่ ดเพียนจาก “กฎธรรมชาติ” ธรรมทังหลายทีผุดขึน
่ ปัสสนานัน ต้องไมขั่ ดแย้งกบพระสั
ั
่ เหตุผล ทีเรี ยกวา่
ในภูมิแหงวิ
ตถุสาสน์ ซึงต้องเป็ นไปตามเงือนไขอยางมี
่
“ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๗–หลักกําหนดธรรมวินัย ๗” คือ ธรรมเหลา่นันต้องเป็ นไปเพือการตอไปนี
่ นเชิง–ไมหลงใหลเคลิ
่
(๑) “เอกันตนิพพิทา” ความหนายสิ
บเคลิม
ํ ด–ไมยึ่ ดติดรัดตัวเป็ นอิสระ
(๒) “วิราคะ” ความคลายกาหนั
ิ
(๓) “นิโรธ” ความดับ–หมดกเลสหมดทุ
กข์
(๔) “อปสมะ
” ความสงบ
ุ
(๕) “อภิญญา” ความรู ้ยงิ –ความรู ้ชดั
(๖) “สั มโพธะ” ความตรัสรู ้
(๗) “นิพพาน” การดับกิเลสและกองทุกข์
่ นก็ตอ้ งเป็ นไปเพือการตอไปนี
่
ํ ด ความ
หรื อมิฉะนัน ธรรมทังหลายเหลานั
(๑) “วิราคะ” คือ ความคลายกาหนั
่ อความกาหนั
ํ ดย้อมใจ หรื อเสริ มความติดใคร่ (๒) “วิสังโยค” คือ ความหมด
ไมติ่ ดพัน เป็ นอิสระ มิใชเพื
่
่ อผูกรัด หรื อประกอบทุกข์ (๓) “อปจยะ” คือ ความไมพอกพู
่
เครื องผูกรัด ความไมประกอบทุ
กข์ มิใชเพื
น
ิ มิใชเพื
่ อพอกพูนกเลส
ิ (๔) “อัปปิ จฉตา” คือ ความอยากอันน้อย ความมักน้อย มิใชเพื
่ อความอยากอัน
กเลส
่ อความไมสั่ นโดษ (๖)
ใหญ่ ความมักใหญ่ หรื อมักมากอยากใหญ่ (๕) “สั นตฏฐี
ุ ” คือ ความสันโดษ มิใชเพื
่ อความคลุกคลีอยูใ่ นหมู่ (๗) “วิริยารัมภะ” คือ การประกอบความเพียร มิใช่
“ปวิเวก” คือ ความสงัด มิใชเพื
่ ของ
่ มิใชเพื
่ อความเลียงยาก เพราะฉะนัน หัวใจแกนแท้
ี าน (๘) “สภรตา
เพือความเกยจคร้
” คือ ความเลียงงาย
ุ
พระศาสนา คือ “ความไม่ ประมาท–อัปปมาทะ” นันคือ “ความไม่ ประมาทปัญญาและชีวิต” เป็ นสําคัญยิง
บทความที ๕๒ ประจําปี ๒๕๕๘ – ญาณสั มปยุตต์ ในธรรมทังหลาย– นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๓๒

่
ั
่
ั
กลาวโดยสรุ
ป กระบวนการผสมกลมกลืนกนระหวางองค์
ความรู ้ทางโลกกบทางธรรมนั
น เป็ นเรื องเชาว์
่
้ งขัน “ความเป็ นอริยสาวก
ปั ญญา ไหวพริ บ ปฏิภาณ ในการตอยอดทางปั
ญญาให้เจริ ญไพบูลย์ยงิ ขึน จนกาวถึ
ของพระพทธเจ้
ุ า” ทีเรี ยกวา่ “พระอรหันตขีณาสพ” (พหูสูต–สัพพัญ ู ปราชญ์มุนี รวมทัง พระปั จเจกพุทธ
่
เจ้า) สวนทางโลกนั
น คือ “ความเป็ นนักวิทยาศาสตร์ หรื อปราชญ์ ผู้รู้ รอบ” ทีเรี ยกสามัญวา่ นักวิชาการ ผู ้
่ ยงั ประกอบด้วย “มิจฉัตตะ ๑๐” หมายถึง สิ งทีผิด สภาวะ
สันทัดกรณี ผูช้ าํ นาญการ ผูเ้ ชียวชาญ ซึงคนเหลานี
ทีผิด ได้แก่ มิจฉาทิฏฐิ –มิจฉาสังกัปปะ–มิจฉาวาจา–มิจฉากัมมันตะ–มิจฉาอาชี วะ–มิจฉาวายามะ–มิจฉาสติ–
ั าม พระอริ ยสาวกของพระพุทธเจ้านัน เป็ นผูถ้ ึงพร้อม
มิจฉาสมาธิ –มิจฉาญาณ–มิจฉาวิมตุ ติ ในทางตรงกนข้
ด้วย “สั มมัตตะ ๑๐” หมายถึง สิ งทีถูกต้อง สภาวะทีถูกต้อง ได้แก่ สั มมาทิ ฏฐิ –สั มมาสังกัปปะ–สั มมาวาจา–
สั มมากัมมันตะ–สั มมาอาชี วะ–สั มมาวายามะ–สั มมาสติ–สั มมาสมาธิ –สั มมาญาณ–สั มมาวิมุตติ นอกจากนี
ข้อประพฤติปฏิบตั ิอนั เป็ นสัมมาปฏิปทาอันยิงด้วย “มัชฌิมาปฏิปทา–อริ ยมรรคมีองค์ ๘–ทกขนิ
ุ โรธคามินี
ปฏิปทา (มรรค ๔–มรรคญาณ)” นัน ยังถึงพร้อมด้วย “อนตตริ
ุ ยะ ๓” หมายถึง ภาวะอันยอดเยียม–สิ งที ยอด
เยียม ได้แก่
ิ เวธด้วย
(๑) “ทัสสนานตตริ
ุ ยะ” คือ การเห็นอันเยียม ได้แก่ ปัญญาอันเห็นธรรม หรื อ การเกดปฏิ
“ญาณทัสสนะ–ยถาภูตญาณทัสสนะ” (ธัมมปฏิสัมภิทาญาณ–การเห็นเหตุทีนําไปสู่ ความตรัสรู ้
่ งสุ ด คือ “การเห็นนิพพาน”
สัมมาสัมโพธิ ญาณได้จริ ง) อยางสู
่ น “สัมมา
(๒) “ปฏิปทานตตริ
ุ ยะ” คือ การปฏิบัติอันเยียม ได้แก่ การปฏิบตั ิธรรมทีเห็นแล้ววาเป็
ปฏิปทาอันยิง” โดยหมายเอา “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” จนรวมถึง “จรณะ ๑๕” หมายถึง ข้ อปฏิบัติ
ปฏิปทาอันยิงอันเป็ นทางบรรลุวิชชา (นันคือ “วิชชา ๓–วิชชา ๘” = สัมมาญาณ) ได้แก่ (๑) “สี ล
สั มปทา ๑” คือ ความถึงพร้อมด้วยศีล (๒) “อปัณณกปฏิปทา ๓” คือ อินทรี ยสังวร–โภช
เนมัตตัญ ตุ า–ชาคริ ยานุโยค (๓) “สั ทธรรม ๗” คือ ศรั ทธา–หิ ริ–โอตตัปปะ–พหู สูต–วิริยารั มภะ–
สติ–ปั ญญา อันเป็ นปทัฏฐานให้บรรลุถึงคุณชาติแหง่ “อธิสีลสิกขา–ศีลอันยิง” ได้แก่
“สัมมาวาจา–สัมมากัมมันตะ–สัมมาอาชี วะ” และ (๔) “ฌาน ๔” คือ ปฐมฌาน–ทุติยฌาน–ตติย
ฌาน–จตุตถฌาน อันเป็ นปทัฏฐานให้บรรลุถึงคุณชาติแหง่ “อธิจิตตสิกขา–จิตอันยิง” ได้แก่
“สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ ”
่
(๓) “วิมุตตานตตริ
บตั ินนั คือ
ุ ยะ” คือ การพ้ นอันเยียม ได้แก่ ความหลุดพ้นอันเป็ นผลแหงการปฏิ
ิ
ความหลุดพ้นจากกเลสและทุ
กข์ทงั ปวง ทีเรี ยกวา่ “นิพพาน” ทีมีสมุฏฐานมาจาก “อรหัตตผล
่
ิ
วิมุตติ–สัมมาวิมุตติ” โดยมีลาํ ดับแหงการดั
บกเลสและทุ
กข์ทงั หลาย ทีเรี ยกวา่ “นิโรธ ๕–วิมุตติ
ิ ภาวะไร้กิเลสและไมมี่ ทุกข์เกดขึ
ิ น ดังนี (๑) “วิกขัมภนนิโรธ–
๕” หมายถึง ความดับกเลส
ิ
่ บ้ าํ เพ็ญฌาน ถึง ปฐมฌาน ยอมขม
่ ่
วิกขัมภนวิมุตติ” ดับด้ วยข่ มไว้ คือ การดับกเลสของทานผู
นิวรณ์ไว้ได้ ตลอดเวลาทีอยูใ่ นฌานนัน (๒) “ตทังคนิโรธ–ตทังควิมุตติ” ดับด้ วยองค์ นันๆ คือ ดับ
ิ วยธรรมทีเป็ นคู่ปรับหรื อธรรมทีตรงข้าม เชน่ ดับสักกายทิฏฐิดว้ ยความรู ้ทีกาหนดแยก
ํ
กเลสด้
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นามรู ปออกได้ เป็ นการดับชัวคราวในกรณี นนั ๆ (๓) “สมจเฉทนิ
โรธ–สมจเฉท
ุ
ุ วิมุตติ” ดับด้ วย
ิ
่
ตัดขาด คือ ดับกเลสเสร็
จสิ นเด็ดขาด ด้วย “โลกุตตรมรรค” ในขณะแหงมรรคนั
น ชือ “สมุจเฉท
นิโรธ–สมุจเฉทวิมตุ ติ” (๔) “ปฏิปัสสั ทธินิโรธ–ปฏิปัสสัทธิวมิ ุตติ” ดับด้ วยสงบระงับ คือ อาศัยโล
ิ
ิ
กุตตรมรรคดับกเลสเด็
ดขาดไปแล้วบรรลุ “โลกุตตรผล” กเลสเป็
นอันสงบระงับไปหมดแล้ว ไม่
่
ต้องขวนขวายเพือดับอีก ในขณะแหงผลนั
นชือ “ปฏิปัสสัทธิ นิโรธ–ปฏิปัสสัทธิ วิมตุ ติ” และ (๕)
ิ
“นิสสรณนิโรธ–นิสสรณวิมุตติ” ดับด้ วยสลัดออกได้ หรื อ ดับด้ วยปลอดโปร่ งไป คือ ดับกเลส
ิ บแล้วนันยังยืนตลอดไป ภาวะนัน ชือ “นิสสรณนิโรธ–
เสร็ จสิ นแล้ว ดํารงอยูใ่ นภาวะทีกเลสดั
ิ
กข์
นิสสรณวิมตุ ติ” ได้แก่ “อมตธาตุ” นันคือ “นิพพาน ๒” หมายถึง สภาพทีดับกเลสและกองทุ
แล้ว ภาวะทีเป็ นสุ ขสู งสุ ด เพราะไร้กิเลสไร้ทุกข์ เป็ นอิสรภาพสมบูรณ์ ได้แก่ (๑) “สอปาทิ
ุ เสสนิ
พพาน” คือ นิพพานยังมีอุปาทิเหลือแหง่สอุปาทิเสสบุคคล (พระเสขะ) และ (๒) “อนปาทิ
ุ เสสนิ
พพาน” คือ นิพพานไมมี่ อุปาทิเหลือแหง่อนุปาทิเสสบุคคล (พระอเสขะ)
ี ั “สั มมัตตะ ๑๐–อนตตริ
่ ความพร้อมทีจะพัฒนา
เมือเข้าถึงความเข้าใจทีถูกต้องเกยวกบ
ุ ยะ ๓” ดีแล้ว กถื็ อวามี
ตนให้ถึง “ภาวิตัตต์ ” ผูถ้ ือพร้อมด้วย “ภาวิต ๔” คือ รู ปคุณบทของบุคคลผูเ้ จริ ยภาวนา ได้แก่ “ภาวิตกาย–ภา
วิตศีล–ภาวิตจิ ต–ภาวิตปั ญญา” (“ภาวนา ๔” ได้แก่ กายภาวนา–สี ลภาวนา–จิ ตตภาวนา–ปั ญญาภาวนา) หรื อ
“มัคคสมังคี” ผูพ้ รังพร้อมด้วย “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ทีสมบูรณ์ คือ มีปรี ชาสามารถทีจะบรรลุถึง “มรรค ๔”
ได้แก่ “โสดาปั ตติมรรค–สกทาคามิมรรค–อนาคามิมรรค–อรหั ตตมรรค” ทีจะถึงพร้อมด้วย “ผลสมังคี” คือ
“ผล ๔” ได้แก่ “โสดาปั ตติ ผล–สกทาคามิผล–อนาคามิผล–อรหั ตตผล” ซึ งเรี ยกโดยรวมวา่ “อริ ยบคคล
ุ ๔”
่ ่
ได้แก่ “โสดาบัน–สกทาคามี–อนาคามี–อรหั นต์ ” แตอยาไปหลงงมงายใน
“อิทธิฤทธิ” อันเป็ นคุณบทแหง่
่ ่ ิ คติให้ไร้
ิ
อริ ยบุคคล ทีเกดจาก
“จักขุ–ญาณ–วิชชา–ปัญญา–แสงสว่ าง” ดังนัน ธรรมวิเศษดังกลาวยอมเกดสุ
ั ป้ ระกอบด้วย “สติปัญญา” (จตุปฏิสัมภิทา
“โสกะ–ปริ เทวะ–ทกขะ
” เป็ นธรรมดากบผู
ุ –โทมนัสสะ–อปายาสะ
ุ
่ เป็ นบ้าบอหลงใหลอยางเสี
่ ยสติกบั “นิวรณปกิ
ญาณ) ไมชั่ กนําจิตตนเองให้ฟุ้งซาน
ู เลส” ทังหลาย ผูป้ ระคอง
่ ตไว้ ตังมันจิตไว้ ให้ระงับสงบจากกเลสและทุ
ิ
จิตไว้ ขมจิ
กข์ทงั หลาย ด้วย “สมถพละ” และ “วิปัสสนาพละ”
เป็ นสําคัญ.
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