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ความสํ าคัญของบทความ
่
อการรักษาคุณวิเศษ
เมือผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนาได้บรรลุเข้าถึง “อธิคมธรรม” บางประการแล้ว ในขันตอไปคื
ั ฏฐานตอไปให้
่
่ การประคองจิต
นันให้กลายเป็ นเครื องมืออันยอดเยียมในการเจริ ญวิปัสสนากมมั
ได้อยางไร
การยกระดับจิต การตังมันจิตให้เป็ น “เอกัคคตาแห่ งสมาธิ” กบั “อเบกขา
” (จตุตถฌาน) จึงเป็ นเรื องสําคัญยิง
ุ
่ จริ ง นันคือ การขมดั
่ บบรรดา “นิวรณปกิ
ในการปฏิบตั ิธรรมอยางแท้
ู เลส” ทังหลายให้ได้ ได้แก่ (๑) “กาม
่
่
่ าเย้ายวน (๒) “พยาบาท” ยอม
่
ฉันทะ” ยอมละ
ดับด้วยสามารถแหง่ เนกขัมมะ–ความปลอดโปรงจากสิ
งลอเร้
่
ละดับด้วยสามารถแหง่ อัพยาบาท–ความไมคิ่ ดประทุษร้าย (๓) “ถีนมิทธะ” ยอมละ
ดับด้วยสามารถแหง่
ํ ดแสงสวางแหงปั
่ ่ ญญาหยังรู ้ (๔) “อทธั
่
อาโลกสั ญญา–การกาหน
ดับด้วยสามารถแหง่
ุ จจกกกจจะ
ุ ุ ” ยอมละ
่ (๕) “วิจิกจิ ฉา” ยอมละ
่
ํ
อวิกเขปะ–ความไมฟุ้่ งซาน
ดับด้วยสามารถแหง่ ธรรมววัตถาน–ความกาหนดธรรม
่
่ ะดับ
(๖) “อวิชชา” ยอมละ
ดับด้วยสามารถแหง่ ญาณ–ปั ญญารู ้ชดั หรื อ วิชชา–ความรู ้แจ้ง (๗) “อรติ” ยอมล
่
ด้วยสามารถแหง่ ความปราโมทย์ –ความยินดีชืนชอบ (๘) “อกศลธรรมทั
งปวง” ยอมละ
ดับด้วยสามารถแหง่
ุ
่
กศลธรรมทั
งปวง–รู ปฌาน ๔ รวมทัง อรู ปฌาน ๔ ฉะนัน การรักษาอารมณ์แหงกรรมฐานด้
วยปั ญญาหยังรู ้
ุ
ในธรรมทังหลาย คื อ (๑) “ญาณในธรรมอันเป็ นอันตรายแก่ สมาธิ ๘” และ (๒) “ญาณในธรรมอันเป็ น
อปการะ
แก่ สมาธิ ๘” ด้วยเหตุนี การดําริ แหง่ “เนกขัมมวิตก” (ความตรึ กปลอดจากกาม–ความนึ กคิดในทาง
ุ
เสี ยสละ ไมติ่ ดในการปรนปรื อ สนองความอยากของตน นันคือ การออกบวชถือสมณเพศ) เพือละ “กาม
ฉันทะ” (ความพอใจในกาม–ความต้องการกามคุณ) นัน จึงเป็ นจุดเริ มต้นทีแท้จริ งในการทีจะตัดตนเองออก
จากเรื องตามกระแสโลก ไปสู่ ภพภูมิทีอยูเ่ หนือวิสัยโลก “โลกตตรภมิ
ุ
ู ” ข้อประพฤติปฏิบตั ิธรรมด้วยปฏิปทา
อันยิงในพระพุทธศาสนานัน เป็ นเรื องทีทําได้ยากลําบาก และรู ้ได้ชา้ “ทกฺุ ขา ปฏิปทา ทนฺธาภิ ฺญา” (ปฏิบตั ิ
ลําบาก ทังรู ้ได้ชา้ ) แต่สามารถทําลายหรื อดับ “ราคะ–โทสะ–โมหะ” ทีแรงกล้าได้สนิท ทําให้บรรลุสาํ เร็ จใน
การรู ้ แจ้งแทงตลอดในธรรมทังหลาย (ปฏิ เวธะ) จนถึ งตรั สรู ้ “สั มมาสั มโพธิ ญาณ” ได้จริ ง ดังเชน่ พระ
่
ตถาคตเจ้าทรงเป็ นอุดมบุรุษแหงการปฏิ
บตั ิเองโดยชอบอันยอดเยียมมาแล้ว พระองค์ทรงเน้นถึงการวิวฒั น์
พัฒนาภูมิปัญญาอันยิง ทีต้องลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ในการทําลายความยึดมันถือมันใน “อปาทานขั
นธ์ ๕
ุ
ั ถุชนทัวไป ทีจมอยู่ในกระแสวิสัยโลก (โลกธรรม ๘) นันคือ
เป็ นทกข์
ุ ” อันเป็ นการสวนทางความคิดกบปุ
่ ปัญญาทีเห็นธรรมตามเป็ นจริ ง มีความประมาทในพระธรรม คือ “ปั ญญา” บางคนประมาทมาก
การไมได้
็ ่
่ ่
่ ค่าในชาตินี จิตวิญญาณของคน
เป็ นการตายอยางไร้
จนถึงสิ นลมหายใจ กไมพบแสงสวางแหงพระธรรม
่ ยอมรอนเรไปตามกระแสวิ
่ ่
่
่ ฉิ บหายเสี ยการใหญ่
เหลานี
สัยแหงโลกตามสงสารวั
ฏฏ์ไมสิ่ นสุ ด จะพบแตความ
่ ่ ตตรธรรม ด้วยประการฉะนี.
ทีจะบรรลุถึงคุณใหญแหงโลกุ
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บทความที ๕๓ ประจําปี ๒๕๕๘ – การพิจารณาสั งขารนิมิตด้ วยปรมัตถธรรม
่ งพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบนั คือ “พระพทธเจ้
เมือกลาวถึ
ุ าศรีศากยมนีุ โคตรม” พระองค์ทรงเป็ น
“อคฆฏิ
ุ ตัญ ูโพธิสัตว์ ” หมายถึง พระโพธิ สัตว์ทีมีปัญญาบารมีมาก ซึ งเรี ยกวา่ “พระปั ญญาธิกพทธเจ้
ุ า”
่ าเต็มเปี ยม จึงมีปรี ชาสามารถทีตรัสรู ้ธรรมทังหลาย ทีเรี ยกวา่ “อนตตร
จนกระทังอบรมอินทรี ยใ์ ห้แกกล้
ุ
สั มมาสั มโพธิญาณ” ได้โดยเร็ วพลันทันทีดว้ ยตนเองโดยชอบอันยอดเยียม เพราะพระองค์ทรงสร้างบารมี
่
สัตว์ “วิปจิตัญ ูโพธิสัตว์ ” ทีเรี ยกวา่ “พระ
ชนิ ดทีมีปัญญามาก แตมี่ ศรั ทธาน้อย ซึ งแตกตางจากพระโพธิ
สั ทธาธิกพทธเจ้
ุ า” เป็ นพระโพธิ สัตว์มีปัญญาปานกลาง แตมี่ ศรัทธามาก สามารถตรัสรู ้สัทธรรมได้โดยไม่
่ ว และ “เนยยโพธิสัตว์ ” เป็ นพระโพธิ สัตว์ผสู ้ ร้างวิริยบารมี คือ ความเพียร ความแกล้วกล้า ไมเกรง
่
ช้าไมเร็
่
งธุ ระหน้าที แตมี่ ปัญญาน้อย ทีเรี ยกวา่
กลัวอุปสรรค พยายามบากบันอุตสาหะ กา้ วหน้าเรื อยไป ไมทอดทิ
ั คือ “พระพทธเจ้
“พระวิริยาธิกพทธเจ้
ุ า” ซึ งจะเป็ นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในภัทรกปนี
ุ าศรีอริยเมตไตรย”
่
ทรงได้รับพุทธพยากรณ์จากสมเด็จพระศรี ศากยมุนีโคตมเจ้า วาจะได้
บรรลุอนุ ตตรสัมมาสัมโพธิ ญาณเป็ น
่ ทรกปนี
ั พระองค์จึงได้เป็ น “พระนิยตโพธิสัตว์ ” หมายถึง “มีความแน่ นอนที จะ
พระพุทธเจ้าองค์ที ๕ แหงภั
ั นเป็ นมหา
ได้ ตรั สรู้ เป็ นพระพุทธเจ้ า” ในพระชาติทีพระองค์เสวยชาติเป็ น “อชิ ตะภิกษุ” ฉะนัน ในภัทรกปอั
ั พระพุทธเจ้าอุบตั ิ ขึน ๕ พระองค์ ได้แก่ (๑) พระกกุสันธะสัมมาสัมพุทธเจ้า (๒) พระโกนาคมนะ
กปที
ั
สัมมาสัมพุทธเจ้า (๓) พระกสสปะสั
มมาสัมพุทธเจ้า (๔) พระศรี ศากยมุนีโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้า และ (๕)
พระศรี อริ ยเมตไตยสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามลําดับ
่ ญญา “มัชฌิมาปฏิปทา” ทีมีขอ้ ประพฤติปฏิบตั ิอนั
ดังนัน ผูท้ ีบําเพ็ญเพียรภาวนาตามแนวทางสายกลางแหงปั
่
เป็ นสัมมาปฏิปทาอันยิง คือ “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ทีผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งตริ ตรึ กใสใจในการศึ
กษาพระธรรมใน ๓
ทาง ได้แก่ (๑) นําด้ วยปัญญา คือ “อธิปัญญาสิ กขา = สั มมาทิ ฏฐิ –สั มมาสั งกัปปะ” (๒) ดําเนินด้ วยปัญญา
คือ “อธิสีลสิ กขา = สัมมาวาจา–สัมมากัมมันตะ–สัมมาอาชี วะ” (๓) ม่ ุงไปสู่ ปัญญาอันยิง คือ “อธิจิตตสิ กขา =
สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ ” นันคือ ต้องประกอบด้วย “จรณะ ๑๕” อันเป็ น “เสขปฏิปทา” คือ ทาง
่ บเนื องอยู่เนื องๆ เป็ นนิ ตย์ เพือให้บรรลุ
ดําเนิ นของพระเสขะหรื อข้อปฏิบตั ิของพระเสขะทีกระทําอยางสื
“วิชชา: วิ ชชา ๓–วิ ชชา ๘” ได้แก่ “สี ลสั มปทา ๑” คือ ความถึงพร้อมด้วยศีล “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 มภะ–สติ–ปั ญญา และ “ฌาน ๔” คือ ปฐมฌาน–ทุติยฌาน–ตติยฌาน–จตุตถฌาน เมือจิตได้บรรลุสาํ เร็ จถึง
“ปฐมฌาน” ทีทําให้ปราศจากนิวรณ์ จนถึงปราศจาก “นิวรณ์ ๕: กามฉั นทะ–พยาบาท–ถีนมิทธะ–อุทธัจจกุก
กุจจะ–วิ จิกิจฉา” และ “อวิชชา–อรติ –อกศลธรรมทั
งปวง” เมือได้บรรลุถึง “จตตถฌาน
” จนบรรลุถึง
ุ
ุ
“อาเนญชา” คือ “อรปฌาน
๔” หลังจากนัน จึงใช้ “ฌานสมาบัติ: รู ปฌาน ๔–อรู ปฌาน ๔” เป็ นปทัฏฐานใน
ู
่ นันคือ “ญาณ ๑๖” ในระหวางชวงที
่ ่ จะบรรลุ “ฌาน ๔–รปฌาน
วิปัสสนาตอไป
๔” นัน ผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนา
ู
อาจมี ปรี ชาสามารถบรรลุ ถึง “วิชชา –อธิ คมธรรม” ได้ นันคือ “วิชชา ๓–วิชชา ๘” ดังนี “วิชชา ๓” คือ
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ความรู้ แจ้ ง ความรู้ วิ เศษ ได้แก่ “ปุพเพนิ วาสานุสสติญาณ–จุตูปปาตญาณ–อาสวักขยญาณ” และ “วิชชา ๘”
คือ “วิ ปัสสนาญาณ (ญาณในวิปัสสนา) –มโนมยิทธิ (ฤทธิ สําเร็ จด้วยใจ) –อิ ทธิ วิธา (อิทธิ วิธิ–แสดงฤทธิ
่ ได้) –ทิ พพโสต (หู ทิพย์) –เจโตปริ ยญาณ (ความรู ้ทีกาหนดใจผู
ํ
ตางๆ
อ้ ืนได้) –ปุพเพนิ วาสานุสสติ (ระลึก
ชาติได้) – ทิพพจักขุ (ตาทิพย์) –อาสวักขยญาณ (ความรู ้ทีทําให้สินอาสวะ)”
ิ อริ ยบุคคลทุกระดับพึงประพฤติปฏิบตั ิอยางจริ
่ งจัง เพือ
ในการพิจารณากรรมฐานอยูเ่ นืองๆ นัน เป็ นกจที
ประคองจิตไว้ซึง “อริยมรรคมีองค์ ๘” ด้วย “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ดังนี
่ งฉันทะให้เกดขึ
ิ น ยอม
่
ในอริ ยมรรคมีองค์ ๘ นัน ผูป้ ฏิบตั ิเจริ ญภาวนาพึงปฏิบตั ิดว้ ย (๑) ยอมยั
่ ิ ให้เกดขึ
ิ น (๒)
พยายาม ปรารภความเพียร ประคองตังจิตไว้ เพือยังอกุศลธรรมอันลามกทียังไมเกดมิ
่ งฉันทะให้เกดขึ
ิ น ยอมพยายาม
่
ยอมยั
ปรารภความเพียร ประคองตังจิตไว้ เพือละอกุศลธรรมอันลามก
ิ นแล้ว (๓) ยอมยั
่ งฉันทะให้เกดขึ
ิ น ยอมพยายาม
่
ทีเกดขึ
ปรารภความเพียร ประคองตังจิตไว้ เพือยัง
่ ิ เกดขึ
ิ น (๔) ยอมยั
่ งฉันทะให้เกดขึ
ิ น ยอมพยายาม
่
กุศลธรรมทียังไมเกดให้
ปรารภความเพียร ประคอง
จิตตังจิตไว้ เพือความตังมัน เพือความไมฟั่ นเฟื อน เพือความเจริ ญโดยยิง เพือความไพบูลย์ เพือความ
่ ่ “สัมมาทิฏฐิ –สั มมาสังกัปปะ–
่ ศลธรรมทีเกดขึ
ิ นแล้ว นีท่านกลาววา
เจริ ญ เพือความบริ บูรณ์ แหงกุ
สัมมาวาจา–สัมมากัมมันตะ–สัมมาอาชี วะ–สัมมาวายามะ–สัมมาสติ–สัมมาสมาธิ ” เพราะพยายามชอบ
หรื อเป็ นเหตุพยายามชอบ หรื อพยายามดีน่าสรรเสริ ญ หรื อชือวา่ เพราะประพฤติประคองใจด้วยจริ ยา
ทัง ๘ โดยนัยวา่ “ทกขนิ
ุ โรธคามินีปฏิปทาอริยสั จจ์ ” (อริ ยมรรค–สุ ตมยญาณ) ดังนี
(๑) ทัสสนจริ ยาแห่ งสัมมาทิฏฐิ เพราะประพฤติดว้ ยการทํานิพพานให้ประจักษ์
(๒) อภิโรปนจริ ยาแห่ งสัมมาสังกับปะ เพราะพระพฤติปลูกฝังจิตไว้ในอารมณ์นนั
่
(๓) ปริ คคหจริ ยาแห่ งสัมมาวาจา เพราะประพฤติยดึ วจีสงั วร ๔ อยางของสั
มมาวาจานัน
่
(๔) สมฏฐานจริ
ยาแห่ งสัมมากัมมันตะ เพราะประพฤติตงั อยูใ่ นกายสังวร ๓ อยาง
ุ
่ ว หรื อ ปริ สุ ทธจริ ยา–ประพฤติบริ สุทธิ
(๕) โวทานจริ ยาแห่ งสัมมาอาชีวะ เพราะประพฤติผองแผ้
(๖) ปัคคหจริ ยาแห่ งสัมมาวายามะ เพราะประพฤติประคองใจ
(๗) อปัุ ฏฐานจริ ยาแห่ งสัมมาสติ เพราะประพฤติตงั มัน
่
(๘) อวิกเขปจริ ยาแห่ งสัมมาสมาธิ เพราะประพฤติไมฟุ้่ งซาน
่ ่ ทกขนิ
่ ้ธรรมนัน ชือวา่ ปัญญา
นีท่านกลาววา
ุ โรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ ชือวา่ ญาณ ด้วยอรรถวารู
่ งกลาววา
่ ่ ปัญญาเครื องทรงจําธรรมทีได้สดับมาแล้ว คือ เครื องรู ้
่ ้ชดั เพราะเหตุนนั ทานจึ
ด้วยอรรถวารู
ชัดธรรมทีได้สดับมาแล้วนันวา่ นีทุกข์ นีทุกขสมุทยั นีทุกขนิโรธ นีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ชือวา่ สุ
่
ตมยญาณ ปัญญาในการทรงจําธรรมทีได้สดับมาแล้ว ชือวา่ สตมยญาณ
อยางนี
ุ
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่
่ จิตต์หรื ออธิจิตตสิ กขาให้เกดขึ
ิ น
แตในขณะเดี
ยวกนั การเจริ ญจิตตภาวนาต้องเริ มด้วยการทําจิตอันยิงแหงอธิ
ให้ได้ ได้แก่ (๑) “สั มมาวายามะ” มีความถึงพร้อมด้วย ศรัทธาและฉันทะ–สัมมัปปธาน ๔ (๒) “สั มมาสติ” มี
ความถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ–สติ ปัฏฐาน ๔ (๓) “สั มมาสมาธิ” มีความถึงพร้อมด้วยอุเบกขาและ
ั
่ ต–รู ปฌาน ๔ ซึงทําให้เป็ นผูม้ ีจิตใจเบิกบานปราศจาก “นิวรณ์ –นิวรณปกิ
เอกคคตาแหงจิ
ู 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
ุ
ุ
่
่
เพือให้เห็นความจริ งแหงการเจริ
ญภาวนาจิตด้วย “อธิจิตตสิ กขา” ดังรายละเอียดตอไปนี
่ งฉันทะให้เกดขึ
ิ น
(๑) 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 ยอมพยายา
่
ลามกทีเกดขึ
ม 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
พยายามชอบ หรื อเป็ นเหตุพยายามชอบ หรื อพยายามดีน่าสรรเสริ ญ หรื อชือวา่ ปัคคหจริ ยาแห่ ง
สัมมาวายามะ เพราะประพฤติประคองใจ
(๒) 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
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(๓) 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 จตุตถฌาน 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
่ ให้ใช้จิตทีพัฒนาแล้วทีเป็ น “อธิ จิตต์” ให้เป็ นปทัฏฐานในวิปัสสนา เพือเจริ ญปั ญญาใน
ในอันดับตอไป
่
ง
วิปัสสนาภูมินัน ทีเรี ยกวา่ “มรรคญาณ–มัคคญาณ–มรรค ๔” ซึ งแสดงนัยเป็ น “อริ ยมรรค” อีกอยางหนึ
ดังนี
(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
(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
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่ วยปั จจัยตางๆ
่ ให้เกดิ
ในการพิจารณาสภาวธรรม ทีเรี ยกวา่ “สั งขารนิมิต” นัน คือ ภาวะจิตทีถูกปรุ งแตงด้
ั ) ทีเป็ นฝ่ ายกุศลกรรม “มโนสุจริ ต ๓” หรื อ “กุศลวิตก ๓”
อุบตั ิขึนใน “จิตแห่ งมโนกรรม” (สัมมาสังกปปะ
ั ) “อกุศลวิตก ๓” และ การแสดงออกเป็ น
หรื อทีเป็ นฝ่ ายอกุศลกรรม “มโนทุจริ ต ๓” หรื อ (มิจฉาสังกปปะ
่ คือ “วาจาแห่ งวจีกรรม” ทีเป็ นฝ่ ายกุศลกรรม “วจี สุจริ ต ๔” (สัมมาวาจา) หรื อทีเป็ นฝ่ าย
พฤติกรรม ๒ อยาง
กุศลกรรม “วจี ทุจริ ต ๔” (มิจฉาวาจา) กบั “การกระทําแห่ งกายกรรม” ทีเป็ นฝ่ ายกุศลกรรม “กายสุ จริ ต ๓”
ั นตะ–สัมมาอาชี วะ) หรื อทีเป็ นฝ่ ายอกุศลกรรม “กายทุจริ ต ๓” (มิจฉากมมั
ั นตะ–มิจฉาอาชีวะ)
(สัมมากมมั
่
ิ
ิ
กลาวโดยสรุ
ป ฝ่ ายกุศลกรรมเกดจาก
“สั มมาทิฏฐิ ” และฝ่ ายอกุศลกรรมเกดจาก
“มิจฉาทิฏฐิ ” ฉะนัน ผู ้
่ นภาวะจิตของตนวา่ อยูใ่ นฝ่ ายความเห็นและความนึ กคิดทีถูกต้อง ซึ งเป็ น
บําเพ็ญเพียรภาวนาจะต้องรู ้เทาทั
ฝ่ ายทีสุ คติ หรื ออยูฝ่ ่ ายความเห็นและความนึกคิดทีผิด ซึงเป็ นฝ่ ายทีทุคติ โดยการยกจิตและประคองจิตให้เข้า
ิ
สู่ กุศลฌานจิต ตังแต่ “ปฐมฌาน–ทติุ ยฌาน–ตติยฌาน–จตตถฌาน
” เพือดับกเลสนิ
วรณ์ ได้แก่ กามฉั นทะ–
ุ
พยาบาท–ถีนมิทธะ–อุทธัจจกุกกุจจะ–วิ จิกิจฉา–อวิชชา–อรติ–อกุศลธรรมทังปวง ด้วยธรรมทีอุปาระสมาธิ
ได้แก่ เนกขัมมะ–อัพยาบาท–อาโลกสัญญา–อวิเขกปะ–ธรรมววัตถาน–ญาณ–ความปราโมทย์ –กุศลธรรมทัง
ํ
ปวง (รู ปฌาน ๔) เพราะฉะนัน การกาหนดจิ
ตให้ปราศจากนิวรณ์ จิตนันต้องได้รับการพัฒนาไปตามขันตอน
่ บเนื องตลอดทุกขณะ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔–สั มมัปธาน ๔–อิ ทธิ บาท ๔–
ของ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” อยางสื
อิ นทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘ ซึงหมายถึง “การเป็ นผ้ ูเบิกบานใจ” มีศีลบริ สุทธิ เชน่ ศีล ๕
หรื อ ศีล ๘ คือ ผูถ้ ึงพร้ อมด้วยศี ล “ศี ลสั มปทา” และมี “อปั ณณกปฏิปทา ๓” หมายถึง ข้อปฏิบตั ิทีไมผิ่ ด
่
่
ปฏิปทาทีเป็ นสวนแกนสารเนื
อแท้ ซึ งจะนําผูป้ ฏิบตั ิให้ถึงความเจริ ญงอกงามในธรรม เป็ นผูด้ าํ เนิ นอยู่ใน
่
่ ่
่ ดพลาด ได้แก่ (๑) “อินทรี ยสั งวร” คือ การสํารวม
แนวทางแหงความปลอดพ้
นจากทุกข์อยางแนนอนไมผิ
่ บ าปอกุ ศ ลธรรมครอบงํา ใจ เมื อรั บ รู ้ อ ารมณ์ ด้ว ยอิ น ทรี ย ์ท ัง ๖ (๒) “โภช
อิ น ทรี ย ์ นัน คื อ ระวัง ไมให้
่ ยง
เนมัตตัญ ุตา” คือ ความรู ้จกั ประมาณในการบริ โภค นันคือ รู ้จกั พิจารณารับประทานอาหารเพือหลอเลี
่
ิ ชีวิตผาสุ ก มิใชเพื
่ อสนุ กสนานมัวเมา และ (๓) “ชาคริ ยานโยค
รางกายใช้
ทาํ กจให้
ุ ” คือ การหมันประกอบ
่ นันคือ ขยันหมันเพียร ตืนตัวอยูเ่ ป็ นนิตย์ ชําระจิตมิให้มีนิวรณ์ พร้อมเสมอทุกเวลา
่ นแกนอน
ความตืน ไมเห็
้
่ อันเป็ นบาทวิถีทีจะกาวสู
้ ่ วิปัสสนาตอไปที
่
ทีจะปฏิบตั ิกิจให้กาวหน้
าตอไป
ไมผิ่ ดพลาด
่ ่
็ ถ้า เป็ นอารมณ์ แ หงอริ
่ ย บุ ค คล ซึ งไมวาจะเป็
่่
แตอยางไรกตาม
นฝ่ ายสมณะหรื อคฤหัส ถ์ก็ตามนัน ต้อ ง
ประกอบด้วย (๑) “สมถพละ” ได้แก่ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” และ “รปฌาน
๔” โดยเฉพาะ “จตตถฌาน
=
ู
ุ
อุเบกขา–เอกัคคตา” จนถึง “อรปฌาน
๔” (ฌานสมาบัติ–อาเนญชา) กบั (๒) “วิปัสสนาพละ” ได้แก่ “เหตผล
ู
ุ
แห่ งปฏิจจสมปบาท
” และ “กระบวนการคิดด้ วยโยนิโสมนสิ การ” (อริ ยมรรคมีองค์ ๘ = อธิ ปัญญาสั กขา–อธิ
ุ
สี ลสิ กขา–อธิ จิตตสิ กขา) และ “ปั ญญาญาณแห่ งสั มมาทิฏฐิ ” (อริ ยสั จจ์ ๔–กาล ๓ [อัทธา ๓ = อดีตอัทธา–
อนาคตอัทธา–ปั จจุบันนัทธา หรื อ ญาณ ๓ = อตีตังสญาณ–ญาณหยังรู ้ส่ วนอดีต ๑ อนาคตังสญาณ–ญาณหยัง
๑๒) เพราะเป็ นปั ญญา
รู ้ส่ วนอนาคต ๑ ปั จจุปปั นนังสญาณ–ญาณหยังรู ้ส่ วนปั จจุบนั ๑] –ปฏิจจสมปบาท
ุ
หยังรู ้ทีดับ “อวิชชา ๔” คือ ความไมรู่ ้อริ ยสัจจ์ ๔ และ “อวิชชา ๘” คือ ความไมรู่ ้อริ ยสัจจ์ ๔–กาล ๓–และ–
บทความที ๕๓ ประจําปี ๒๕๕๘ – การพิจารณาสั งขารนิมิตด้ วยปรมัตถธรรม – นิธี ศิริพัฒน์
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ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ (อิทปั ปั จจยตา ๑๒–ปั จจยาการ ๑๒) เพราะฉะนัน “สั งขารนิมิต” คือ ความเข้าใจด้วย
ปั ญญาเห็นธรรมโดยแยกออกเป็ น ๒ ประเภท ได้แก่ (๑) อกศลสั
ุ งขารนิมิต–ทจริ
ุ ต ๓–มิจฉัตตะ ๑๐ กบั (๒)
กศลสั
ุ ง ขารนิ มิ ต –สจริ
ุ ต ๓–สั ม มั ต ตะ ๑๐ (“มรรคมี อ งค์ ๘” พร้ อ มด้ว ย “สั ม มาญาณ” นัน คื อ “โลกุ ต
ตรมรรค–ทุกขนิโรธคามินีปฏิ ปทาอริ ยสัจจ์ ” กบั “สั มมาวิมุตติ” นันคือ “โลกุตตรผล–ทุกขนิโรธอริ ยสั จจ์ –
อรหั ตตผลวิมตุ ติ–นิพพาน ๒ [สอุปาทิเสสนิ พพาน–อนุปาทิเสสนิ พพาน]”) อนึง ในการมนสิ การกรรมฐาน
่ งคําวา่ “สั งขาร–สั งขารนิมิต–สั งขารธรรม” หรื อ “สั งขตะ–สั งขตธรรม” ซึ งหมายถึง สภาพที
นัน ทีกลาวถึ
่ สํารวมอินทรี ย ์
่ วย “เจตนา” หรื อ “สั ญเจตนา” ของตน (กเลสตั
ิ ณหา) ทีเกดขึ
ิ นในชัวขณะกอนที
ปรุ งแตงด้
ํ งวิปัสสนานัน ต้องประกอบด้วย “ญาณ” คือ ปัญญาหยังรู ้ ทีเป็ น “ปัญญาเห็น
ทังหลายได้ ฉะนัน ในขณะกาลั
ธรรม” ทีเห็นความจริ งตามเป็ นจริ งของ “ขันธ์ ๕” (นามรู ป) และ “สหชาตธรรม” ทังหลายทีเป็ นเหตุปัจจัย
่ ั ทังเกดขึ
ิ นด้วยกนพร้
ั อมเป็ นอัน
รวมกนั นันคือ องค์ประกอบทังหมดมี “สหวตติ
ุ ” คือ มีความเป็ นไปรวมกน
ั อมเป็ นอันเดียว เรี ยกวา่ “เอกนิโรธะ” และมีมหาภูตรู ป (กายา
เดียว เรี ยกวา่ “เอกปปาทะ
” ทังดับด้วยกนพร้
ุ
่ ั นอันเดี ยวจนรวมถึง “เวทนานปัุ สสนา–จิตตานปัุ สสนา–ธัมมานปัุ สสนา”
นุ ปัสสน) เป็ นทีอาศัยรวมกนเป็
ํ
(กาหนดรู
้ดว้ ยสติปัฏฐาน ๔ รวมทังสัมปยุตตธรรมทีเหลือ ได้แก่ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิ บาท ๔ อินทรี ย ์ ๕
พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรคมี องค์ ๘) ที เรี ยกวา่ “เอกนิสสยะ” นอกจากนี ยังต้องมีปัญญาเห็ น “วิสังขาร–
อสั งขตะ–อสั งขตธรรม” ซึ งหมายถึง ความสามารถปรี ชาทางปั ญญาทีตรัสรู ้อริ ยธรรมได้ จนถึง “นิพพาน”
(อมตธาตุ) ได้ คําวา่ “ปั ญญาเห็นธรรม” หมายถึง (๑) “นามรปปริ
ู จเฉทญาณ” คือ ปั ญญาแยกแยะรู ปธรรม
ั
กบนามธรรม
อันเป็ น “อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์ ” (๒) “ปัจจยปริ คคหญาณ” คือ ปั ญญาสื บเห็ นเหตุปัจจัย
ิ กข์ และ (๓) “สัมมสนญาณ” คือ ปั ญญาเห็นความจริ งของนามรู ปโดยไตรลักษณ์ หลักจากนัน
ของการเกดทุ
จึงเป็ นการเจริ ญ “วิปัสสนาญาณ ๙” จนเกดิ “โคตรภญาณ
ู ” เข้าสู่ “มรรคญาณ–ผลญาณ” จนถึงการตรัสรู ้
่ ่
ปริ นิพพาน (ปัจจเวกขณญาณ) เพราะฉะนัน คําวา่ “ธรรมทังหลาย” ให้พิจารณาตามข้อธรรมยอมตอไปนี
“สั งขาร ๓” (Formation or Volition) หมายถึง สภาพทีปรุ งแต่ ง ๑ สภาพทีปั จจัยทังหลายปรุ งแต่ งขึน ๑ สิ งที
เกิดจากเหตุปัจจัย ๑ ธรรมมีเจตนาเป็ นประธานอันปรุ งแต่ งการกระทํา ๑ สัญเจตนา–เจตนาทีแต่ งกรรม ๑ ซึง
เป็ นไปตาม “สัญเจตนา ๖” (ความจงใจ–ความตังใจ–ความจํานง–ความแสวงหาอารมณ์) นันคือ (๑) รู ป
สัญเจตนา–ความจํานงรู ป (๒) สัททสัญเจตนา–ความจํานงเสี ยง (๓) คันธสัญเจตนา–ความจํานงกลิน (๔) รส
สัญเจตนา–ความจํานงรส (๕) โผฏฐั พพสัญเจตนา–ความจํานงโผฏฐัพพะ (๖) ธัมมสัญเจตนา–ความจํานง
ธรรมารมณ์ สําหรับผูเ้ ข้านิโรธสมาบัติ (สัญญาเวทยิตนิโรธ) นัน จะมีลาํ ดับการดับสังขาร คือ “วจีสังขาร–
กายสังขาร–และ–จิตตสังขาร” ในภาพรวมนัน การดับสังขารทังหลาย คือ ทางสู่ นิพพาน (วิสงั ขาร) ได้แก่
(๑) “กายสั งขาร” (Bodily Formation) คือ สภาพทีปรุ งแต่ งกาย ได้แก่ “อัสสาสะ–ลมหายใจเข้ า” และ
ิ
่
“ปั สสาสะ–ลมหายใจออก” อันเกดจากสภาพที
ปรุ งแตงการกระทํ
าทางกาย เรี ยกวา่ “กาย
สั ญเจตนา” คือ ความจงใจทางกาย ซึงทําให้เกดิ “กายกรรม” ได้แก่ (๑) “กายทจริ
ุ ต ๓” คือ
บทความที ๕๓ ประจําปี ๒๕๕๘ – การพิจารณาสั งขารนิมิตด้ วยปรมัตถธรรม – นิธี ศิริพัฒน์
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่ ตว์ ๑ อทินนาทาน–ลักทรัพย์ ๑
ประพฤติชัวด้ วยกาย–ประพฤติชัวทางกาย คือ ปาณาติบาต–ฆาสั
กาเมสุมิจฉาจาร–ประพฤติผดิ ในกาม ๑ และ (๒) “กายสจริ
ุ ต ๓” คือ ประพฤติชอบด้ วยกาย–
่ ตว์ ๑ เว้นจากการลักทรัพย์ ๑ เว้นจากประพฤติผดิ
ประพฤติชอบทางกาย ได้แก่ เว้นจากการฆาสั
ในกาม ๑
(๒) “วจีสังขาร” (Verbal Formation) คือ สภาพทีปรุ งแต่ งวาจา ได้แก่ “วิตก” (ตรึ ก) และ “วิจาร”
ิ
่
(ตรอง) อันเกดจากสภาพที
ปรุ งแตงการกระทํ
าทางวาจา เรี ยกวา่ “วจีสัญเจตนา” คือ ความจงใจ
่ เกดิ “วจีกรรม” ได้แก่ (๑) “วจีทุจริ ต ๓” คือ ประพฤติชัวด้ วยวาจา–ประพฤติชัว
ทางวาจา ทีกอให้
่ ยด ๑ ผรุ สวาจา–พูดคําหยาบ ๑ สัมผัป
ทางวาจา ได้แก่ มุสาวาท–พูดเท็จ ๑ ปิ สุณาวาจา–พูดสอเสี
ปลาปะ–พูดเพ้อเจ้อ ๑ (๒) “วจีสุ จริ ต ๓” คือ ประพฤติชอบด้ วยวาจา–ประพฤติชอบทางวาจา
ได้แก่ เว้นจากพูดเท็จ ๑ เว้นจากพูดสอ่เสี ยด ๑ เว้นจากพูดคําหยาบ ๑ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ ๑
(๓) “จิตตสั งขาร” (Mental Formation) คือ สภาพทีปรุ งแต่ งใจ ได้แก่ “สัญญา” และ “เวทนา” อันเกดิ
่ เกดิ
่
จากสภาพทีปรุ งแตงการกระทํ
าทางใจ เรี ยกวา่ “มโนสั ญเจตนา” คือ เจตนาทีกอให้
“มโนกรรม” ได้แก่ (๑) “มโนทจริ
ุ ต ๓” คือ ความประพฤติชัวด้ วยใจ–ความทุจริ ตทางใจ ได้แก่
่ งอยากได้จอ้ งจะเอาของเขา ๑ พยาบาท–ความขัดเคืองคิดร้าย ๑ มิจฉาทิฏฐิ –
อภิชฌา–ความเพงเล็
ความเห็นผิดจากคลองธรรม ๑ (๒) “มโนสจริ
ุ ต ๓” คือ ความประพฤติชอบด้ วยใจ–ความสุจริ ต
่
่
ทางใจ ได้แก่ อนภิชฌา–ไมโลภอยากได้
ของเขา ๑ อพยาบาท–ไมพยาบาทปองร้
ายเขา ๑
สัมมาทิฏฐิ –เห็นชอบตามคลองธรรม ๑
“อภิสังขาร ๓” (Volitional Formation) หมายถึง สภาพทีปรุ งแต่ ง (โดยความหมายในหลักปฏิจจสมุปบาท) –
ธรรมมีเจตนาเป็ นประธานอันปรุ งแต่ งผลแห่ งการกระทํา–เจตนาทีเป็ นตัวการในการทํากรรม ได้แก่
่
(๑) “ปญญาภิ
สังขาร” (Formation of Merit) คือ อภิสงั ขารทีเป็ นบุญ–สภาพทีปรุ งแตงกรรมฝ่
ายดี
ุ
ได้แก่ กุศลเจตนาทีเป็ น “กามาวจร” และ “รู ปาวจร”
(๒) “อปญญาภิ
สังขาร” (Formation of Demerit) คือ อภิสงั ขารทีเป็ นปฏิปักษ์ต่อบุญคือเป็ นบาป–
ุ
่
สภาพทีปรุ งแตงกรรมฝ่
ายชัว ได้แก่ อกุศลเจตนาทังหลายทีเป็ น “กามาวจร”
(๓) “อาเนญชาภิสังขาร” (Formation of the Imperturbable) คือ อภิสงั ขารทีเป็ น “อาเนญชา” –สภาพที
่
่ นไหว ได้แก่ กุศลเจตนาทีเป็ นภาวะจิตทีมันคงแนวแนด้
่ ่ วย “สมาธิ
ปรุ งแตงภพอั
นมันคงไมหวั
แห่ งจตุตถฌาน” กุศลเจตนาทีเป็ น “อรู ปาวจร ๔”
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“ธรรม ๓” หมายถึง สภาวะ–สิ ง–ปรากฏการณ์ ได้แก่
ื ลแกชี่ วิตจิตใจ
(๑) “กศลธรรม
” คือ ธรรมทีเป็ นกุศล–สภาวะทีฉลาด ดีงาม เอือแกสุ่ ขภาพจิต เกอกู
ุ
ได้แก่ “กุศลมูล ๓” กดี็ “นามขันธ์ ๔” ทีสัมปยุตด้วยกุศลมูลนัน กดี็ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
่ นวา่ “กุศลในภูมิ ๔”
ทีมีกศุ ลมูลเป็ นสมุฏฐาน กดี็ กลาวสั
ั ศล ได้แก่ “อกุศลมูล ๓” และกเลส
ิ
(๒) “อกศลธรรม
” คือ ธรรมทีเป็ นอกุศล–สภาวะทีตรงข้ามกบกุ
ุ
ั ศลมูลนัน กดี็ “นามขันธ์ ๔” ทีสัมปยุตด้วยอกุศลมูลนัน กดี็ กายกรรม
อันมีฐานเดียวกบอกุ
่ นวา่ “อกุศลจิ ตตุปบาท ๑๒”
วจีกรรม มโนกรรมทีมีอกุศลมูลเป็ นสมุฏฐาน กดี็ กลาวสั
่ นกุศลหรื อ
(๓) “อัพยากตธรรม” คือ ธรรมทีเป็ นอัพยากฤต–สภาวะทีเป็ นกลางๆ ชีขาดลงมิได้วาเป็
่ ศลและอกุศล เป็ นกามาวจรกตาม
็ รู ปาวจรกตาม
็ อรู
อกุศล ได้แก่ “นามขันธ์ ๔” ทีเป็ นวิบากแหงกุ
็ อยางหนึ
่
่ ศล มิใชวิ่ บาก
ปาวจรกต็าม โลกุตตระกตาม
ง ธรรมทังหลายทีเป็ นกริิ ยา มิใชกุ่ ศล มิใชอกุ
่
่
่
่
่ น คือ
แหงกรรม
อยางหนึ
ง รู ปทังปวง อยางหนึ
ง “อสังขตธาตุ” คือ “นิพพาน” อยางหนึ
ง กลาวสั
“วิบากในภูมิ ๔–กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓–รู ป–และ–นิพพาน”
“ธรรมนิยาม ๓” หมายถึง กําหนดแห่ งธรรมดา–ความเป็ นไปอันแน่ นอนโดยธรรมดา–กฎธรรมชาติ หลัก
่ ทีเรี ยกวา่ ไตรลักษณ์ ของสภาวธรรมทังหลาย พระพุทธเจ้าจะ
ความจริ งนี แสดงให้เห็นลักษณะ ๓ อยาง
่ ็ หลักทังสามนี กคงมี
็ อยูเ่ ป็ นธรรมดา พระพุทธเจ้าเป็ นแตทรงค้
่
อุบตั ิหรื อไมกตาม
นพบ และนํามาเปิ ดเผย
แสดงแก่เวไนย ได้แก่
่ ยง
(๑) สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา —สังขารคือสังขตธรรมทังปวงไมเที
(๒) สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา —สังขารคือสังขตธรรมทังปวงเป็ นทุกข์
่ ่
(๓) สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา —ธรรมคือสังขตธรรมและอสังขตธรรมทังปวงไมใชตน
“ธรรม ๒” หมายถึง สภาวะ–สิ ง–ปรากฏการณ์ ได้แก่
(๑) “รปธรรม
” คือ สภาวะอันเป็ นรู ป–สิ งทีมีรูป ได้แก่ รู ปขันธ์ทงั หมด
ู
(๒) “อรปธรรม
” คือ สภาวะมิใชรู่ ป–สิ งทีไมมี่ รูป ได้แก่ นามขันธ์ ๔ และ นิพพาน
ู
“ธรรม ๒” หมายถึง สภาวะ–สิ ง–ปรากฏการณ์ ได้แก่
(๑) “โลกียธรรม” คือ ธรรมอันเป็ นวิสยั ของโลก–สภาวะเนืองในโลก ได้แก่ “ขันธ์ ๕” ทีเป็ นสาสวะ
ทังหมด
(๒) “โลกตตรธรรม
” คือ ธรรมอันมิใชวิ่ สยั ของโลก–สภาวะพ้นโลก ได้แก่ “มรรค ๔–ผล ๔–นิพพาน
ุ
๑” นอกจากนียงั รวมถึง “โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗”
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“ธรรม ๒” หมายถึง สภาวะ–สิ ง–ปรากฏการณ์ ได้แก่
(๑) “สั งขตธรรม” คือ สิ งทีปั จจัยปรุ งแตง่ นันคือ “ขันธ์ ๕” ทังหมด
่ งแตง่ คือ “นิพพาน”
(๒) “อสั งขตธรรม” คือ สิ งทีปั จจัยไมปรุ
“สั งขตลักษณะ ๓” หมายถึง ลักษณะแห่ งสังขตธรรม คือสิ งทีปั จจัยปรุ งแต่ งขึน ได้แก่
ิ น ปรากฏ
(๑) อุปฺปาโท ป ฺ ญายติ —ความเกดขึ
(๒) วโย ป ฺ ญายติ —ความดับสลาย ปรากฏ
(๓) ฐิตสฺ ส อ ฺ ญถตฺ ต ํ ป ฺ ญายติ —เมือตังอยู่ ความแปรปรากฏ
“อสั งขตลักษณะ ๓” หมายถึง ลักษณะแห่ งอสังขตธรรม ได้แก่
่
ิ
(๑) น อุปฺปาโท ป ฺ ญายติ —ไมปรากฏความเกด
่
(๒) น วโย ป ฺ ญายติ —ไมปรากฏความสลาย
่
(๓) น ฐิตสฺ ส อ ฺ ญถตฺ ต ํ ป ฺ ญายติ —เมือตังอยู่ ไมปรากฏความแปร
“ธรรม ๒” หมายถึง สภาวะ–สิ ง–ปรากฏการณ์ ได้แก่
(๑) “อปาทิ
ุ นนธรรม” คือ ธรรมทีถูกยึด–ธรรมทีกรรมอันสัมปยุตด้วยตัณหาและทิฏฐิเข้ายึดครอง
ิ ่
ได้แก่ “นามขันธ์ ๔” ทีเป็ นวิบาก และรู ปทีเกดแตกรรมทั
งหมด
่ ายึด
(๒) “อนปาทิ
ุ นนธรรม” คือ ธรรมทีไมถู่ กยึด–ธรรมทีกรรมอันสัมปยุตด้วยตัณหาและทิฏฐิไมเข้
่
่ ิ ่
ครอง ได้แก่ “นามขันธ์ ๔” สวนนอกนี
รู ปทีมิใชเกดแตกรรม
และโลกุตตรธรรมทังหมด
“สั จจะ ๒” (Truth) หมายถึง ความจริ ง ได้แก่
(๑) “สมมติสัจจะ” (Conventional Truth) คือ ความจริ งโดยสมมุติ–ความจริ งทีขึนตอ่ การยอมรับของ
ํ
ั ของชาวโลก เชนวา
่ ่ คน สัตว์ โต๊ะ หนังสื อ
คน–ความจริ งทีถือตามความกาหนดหมายตกลงกนไว้
เป็ นต้น
(๒) “ปรมัตถสั จจะ” (Absolute Truth) คือ ความจริ งโดยปรมัตถ์–ความจริ งทีมีอยูใ่ นธรรมชาติ โดยไม่
่
่ จะ
ขึนตอการยอมรั
บของคน–ความจริ งตามความหมายขันสุ ดท้ายทีตรงตามสภาวะและเทาที
่ งได้ เชนวา
่ ่ รู ป–นาม–เวทนา–จิต–เจตสิ ก เป็ นต้น
กลาวถึ
“ปรมัตถธรรม ๔” (Abstract Realities) หมายถึง สภาวะทีมีอยู่โดยปรมัตถ์ –สิ งทีเป็ นจริ งโดยความหมาย
่
สูงสุด–ธรรมทีเป็ นปรมัตถ–สภาวธรรม ตามอรรถแหงพระอภิ
ธรรม ได้แก่
(๑) “จิต–จิ ต ๘๙” (Consciousness) คือ สภาพทีคิด–ภาวะทีรู ้แจ้งอารมณ์
ั ต–คุณสมบัติและอาการของจิต
(๒) “เจตสิ ก–เจตสิ ก ๕๒” (Mental Factors) คือ สภาวะทีประกอบกบจิ
่ พร้อมทังคุณและอาการ
(๓) “รปู–รู ป ๒๘” (Corporeality) คือ สภาวะทีเป็ นราง
ิ
(๔) “นิพพาน–นิพพาน ๒” (Nirvana) คือ สภาวะทีสิ นกเลสและทุ
กข์ทงั ปวง–สภาวะทีปราศจากตัณหา
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เพราะฉะนัน ความเข้าใจใน “ธรรมทังหลาย” ซึงหมายถึง “สั งขารนิมิต” อันเป็ นสภาวะทีแปรปรวนของจิต
่ องเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ “ปรมัตถสั จจะ” ที
หรื อความหวันไหวไปตาม “โลกธรรม ๘” นัน ยอมต้
่ ง การพิจารณาเห็นสภาพทีแท้จริ งตามลักษณะ
เป็ นนิยามทีแท้จริ งของสภาวธรรมทังหลาย โดยเฉพาะอยางยิ
อันเป็ นสามัญของสังขารทังหลายและธรรมทังหลาย ทีเรี ยกวา่ “ไตรลักษณ์ ” (ให้พิจารณาด้วยอนุปัสสนา ๗)
ได้แก่ อนิจจานุปัสสนา–ทุกขานุปัสสนา–อนัตตานุปัสสนา พร้อมด้วย นิพพิทานุปัสสนา–วิราคานุปัสสนา–
นิ โรธานุปัสสนา–ปฏิ นิสสั คคานุปัสสนา นอกจากนี ให้พิจารณาให้เห็ น “ไตรลักษณ์ ” (อนิ จจัง–ทุกขัง–
่ ่
่ ยง ๑ สังขารทังหลายเป็ นทุกข์ ๑ ธรรมทังหลายไมใช
อนัตตา) และ “ธรรมนิยาม ๓” (สังขารทังหลายไมเที
่
ตัวตน ๑) โดยเฉพาะธรรมทังหลายทีควรรู ้ยงิ “อภิญเญยธรรม” ตอไปนี
[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
“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
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(๔) การตรึ กถึงธรรมตามทีได้สดับมาแล้วด้วยใจ
่
(๕) อารมณ์อนั สมควรแกสมถกรรมฐาน
๔๐ มี กสิ ณ ๑๐ อสุ ภะ ๑๐ เป็ นต้น
“ธรรม ๖” ควรรู ้ยงิ คือ “อนตตริ
ุ ยะ 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 ีความรักอันไมปราศจาก
ไปในการสมาทานสิ กขา
่
่
(๒) เป็ นผูไ้ ด้ความยินดีอยางแรงกล้
าในการใครครวญธรรมและเป็
นผูม้ ีความรักอันไม่
่
่
ปราศจากไปในการใครครวญธรรมตอไป
่
ํ 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 มีความสําคัญอยางนี
่ วา่ 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
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่ 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 มีส่ วนทังสองเกลียงเหลือง 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
(๗) ผูห้ นึง มีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันแดง มีวรรณะแดง แดงล้วน มี
ํ ดใน
รังสี แดง ดอกหงอนไก่อนั แดง มีวรรณะแดงแดงล้วน มีรังสี แดง หรื อวา่ ผ้าทีกาเนิ
เมืองพาราณสี มีส่ วนทังสองเกลียงแดง มีวรรณะแดงแดงล้วน มีรังสี แดง แม้ฉนั ใด ผูห้ นึง
มีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันแดง มีวรรณะแดง แดงล้วน มีรังสี แดง
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น
ฉันนันเหมือนกนั 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
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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
่
งไมมี่ อยู่
บริ กรรมวา่ “นตฺถิ กิ ฺจิ” –นิดหนึงหนอยหนึ
้ ่
ิ ญญายตนะเสี ยได้โดยประการทังปวง จึงเข้าเนวสัญญานาสัญญายต
(๘) ภิกษุ กาวลวงอากญจั
นะอยู่
้ ่
(๙) ภิกษุ กาวลวงเนวสั
ญญานาสัญญายตนะเสี ยได้โดยประการทังปวง จึงเข้าสัญญาเวทยิต
นิโรธอยู่
ํ 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
นปัจจัยกยอมถึ
่ อมลง อกุศลธรรมอันลามกเป็ น
(๓) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาวาจาของผูม้ ีสมั มาวาจา ยอมเสื
่ มีมิจฉาวาจาเป็ นปัจจัย ยอมเกดขึ
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลายเหลานั
่ นของผูม้ ี
อเนกเหลาใด
็ ่ อมลงด้วย และกุศลธรรมอันเป็ นอเนกมีสมั มาวาจาเป็ นปัจจัย ก็
สัมมาวาจานัน กยอมเสื
่ งซึงความเจริ ญเต็มที
ยอมถึ
ั นตะของผูม้ ีสมั มากมมั
ั นตะ ยอมเสื
่ อมลง อกุศลธรรมอัน
(๔) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉากมมั
่ มีมิจฉากมมั
ั นตะเป็ นปัจจัย ยอมเกด
่ ิ ขึน 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
่ มีมิจฉาอาชีวะเป็ นปัจจัยยอมเกดขึ
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลายเหลานั
่ นของ
เป็ นอเนกเหลาใด
็ ่ อมลงด้วย และกุศลธรรมเป็ นอเนกมีสมั มาอาชีวะเป็ นปัจจัย
ผูม้ ีสมั มาอาชีวะนัน กยอมเสื
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็ ่ งซึงความเจริ ญเต็มที
กยอมถึ
่ อมลง อกุศลธรรมอัน
(๖) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาวายามะของผูม้ ีสมั มาวายามะ ยอมเสื
่ มีมิจฉาวายามะเป็ นปั จจัยยอมเกดขึ
่ ิ 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
่ สื อมลง อกุศลธรรมอันลามก
(๘) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาสมาธิของผูม้ ีสมั มาสมาธิ ยอมเ
่ มีมิจฉาสมาธิเป็ นปัจจัย ยอมเกดขึ
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลายเหลานั
่ นของผู ้
เป็ นอเนกเหลาใด
็ ่ อมลงด้วย และกุศลธรรมเป็ นอเนกมีสมั มาสมาธิเป็ นปัจจัย ก็
มีสมั มาสมาธิ นนั กยอมเสื
่ งซึงความเจริ ญเต็มที
ยอมถึ
่ อมลง อกุศลธรรมอันลามกเป็ น
(๙) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาญาณของผูม้ ีสัมมาญาณ ยอมเสื
่ มีมิจฉาญาณเป็ นปัจจัย ยอมเกดขึ
่ ิ น อกุศลธรรมทังหลายเหลานั
่ นของผูม้ ี
อเนกเหลาใด
็ ่ อมลงด้วย และกุศลธรรมเป็ นอเนกมีสมั มาญาณเป็ นปัจจัย กยอม
็่
สัมมาญาณนัน กยอมเสื
ถึงซึงความเจริ ญเต็มที
่ อมลง อกุศลธรรมอันลามก
(๑๐) ดูก่อนภิกษุทงั หลาย มิจฉาวิมุตติของผูม้ ีสมั มาวิมุตติ ยอมเสื
่ 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 [แตละอยาง
ิ 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
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(๕) กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ กายสัมผัส สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อแม้ อทุกขมสุ ขเวทนา ที
เกิดขึนเพราะกายสัมผัสเป็ นปัจจัย ควรรู ้ยงิ
(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
(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
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[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 ้ยงทุ
ิ กอยาง
[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 ้ยงทุ
ิ กอยาง
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ด้วยเหตุนี ให้พิจารณาธรรมทังหลายให้เห็น “นามรปู” โดยไตรลักษณ์ (นามรู ปปริ จเฉทญาณ–ปั จจยปริ คคห
่ จะพิจารณาอารมณ์แหงกรรมฐานโดย
่
“วิปัสสนาญาณ ๙” (วุฏฐานคามินีปฏิปทา
ญาณ–สัมมสนญาณ) กอนที
ญาณ = การทุบขันธ์ ๕) เมือพิจารณาเห็นธรรมทังหลาย (สังขตธรรม–อสังขตธรรม หรื อ สังขาร–วิสังขาร)
ด้ว ย “อนิ จ จานปัุ ส สนา –ทกขานปั
ุ
ุ ส สนา –อนั ต ตานปัุ ส สนา ” การที จะพิ จ ารณาเห็ น ธรรมทัง หลายด้ว ย
็ งงายขึ
่ น ได้แก่ “มรรค ๔–ผล ๔–นิพพาน ๑” รวมทัง “อาสวักขยญาณ” อยางไรก
่
็
“โลกตตรธรรม
๙” กจะยิ
ุ
ิ นโดยธรรมชาติในการพัฒนาจิตใจให้เป็ น “เอกัคคตาแห่ งสมาธิ” กบั “อเบกขา
ตาม “อิทธิฤทธิ” ทีเกดขึ
” (มี
ุ
่
สติสัมปชัญญะที บริ สุทธิ ปราศจากนิ วรณ์ ) นัน ผูม้ ีบุญวาสนาทีสังสมบารมีปัญญามาเพียงพอดี แล้ว ยอม
บรรลุถึง “ความรู้ แจ้ ง–ความรู้ วิ เศษ” ได้ ทีเรี ยกวา่ “วิชชา ๓” หรื อ “วิชชา ๘” ทีเรี ยกวา่ “วิชชา” ทีเกดิขึน
่ จะกาวสู
้ ่ “วิปัสสนาญาณ ๙”
พร้อมกบั “นามรปปริ
ู จเฉทญาณ–ปั จจยปริ คคหญาณ–สั มมสนญาณ” กอนที
่
่ ่
ั
่ เพราะจะทําให้จิตฟุ้ งซานสํ
่ าคัญในธรรมด้วยถือผิดวาตนได้
่
ตอไป
แตอยาไปหวั
นไหวกบธรรมเหลานี
บรรลุ
่ นจริ งดังทีนึกคิดเอาเอง ดังนี
คุณวิเศษบางประการ ซึงอาจไมเป็
“วิชชา ๓” คือ ความรู้ แจ้ ง ความรู้ วิเศษ ได้แก่ “ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ระลึกชาติได้ หรื อเห็น
่ กข์) –จุตูปปาตญาณ (ทิพพจักขุญาณ หรื อ เห็นเหตุแหงทุ
่ กข์ดว้ ยปฏิจจสมุปบาท) –
สภาพแหงทุ
อาสวักขยญาณ (ปั ญญาตรัสรู ้)” และ “วิชชา ๘” คือ “วิปัสสนาญาณ (ญาณในวิปัสสนา) –
มโนมยิทธิ (ฤทธิสําเร็ จด้วยใจ) –อิทธิ วิธา (อิทธิวิธิ–แสดงฤทธิต่างๆ ได้) –ทิพพโสต (หูทิพย์) –
ํ
เจโตปริ ยญาณ (ความรู ้ทีกาหนดใจผู
อ้ ืนได้) –ปุพเพนิวาสานุสสติ (ระลึกชาติได้) – ทิพพจักขุ
(ตาทิพย์) –อาสวักขยญาณ (ความรู ้ทีทําให้สินอาสวะ)”
ในประการสุ ดท้ายนี การสังสมองค์ความรู ้ด้วยปั ญญาทีเห็น “ธรรมตามเป็ นจริง” ตามคําสอนของพระบรม
่ จะไปหลงใหลใน “อิทธิฤทธิ” เพราะเป็ นธรรมทีอันตรายตอสมาธิ
่
ทําให้
ศาสดานัน เป็ นเรื องสําคัญกวาที
่ วยขาดสติสัมปชัญญะ ซึ งสุ ดท้ายกไมสามารถดั
็ ่
บ “ทิฏฐิ ” ได้จริ ง แตดู่ เหมือนจะได้
หวันไหวและฟุ้ งซานด้
่ ็ ่ ง เพราะฟุ้ งซานเข้
่ าใจผิดในธรรมทีเป็ นธรรมชาติอยางแท้
่
บรรลุคุณตังแต่ “โสดาบัน” แล้ว แตกไมจริ
จริ ง
่ าบุคคลนันไปสู่ ความเสี ยหาย “วิบตั ิ ๔” (อุปกเลสครอบงํ
ิ
ความหลงผิดยอมนํ
า) ได้แก่ “ศีลวิบัติ–อาจารวิบัติ–
ื ลในความผิดพลาดเสี ยหายกบภาวะภาย
ั
ทิ ฏฐิ วิบัติ–อาชี ววิบัติ” หรื อเกอกู
นอก ได้แก่ (๑) คติวิบัติ–วิบตั ิแหง่
่ ่
่
่
คติ (๒) อุปธิ วิบัติ–วิบตั ิแหงรางกาย
(๓) กาลวิ บัติ–วิบตั ิแหงกาล
(๔) ปโยควิ บัติ–วิบตั ิแหงการประกอ
บ
่ นนัน ยอมทํ
่ าให้จิต
เพราะฉะนัน การประคองจิตให้ตงั มันด้วย “เอกัคคตาแห่ งสมาธิ” ในฌานสมาบัติแตละขั
่ ั ซึงบงบอกถึ
่
่ ั ่ ั
มีความหมดจดบริ สุทธิแตกตางกน
งขันในการพัฒนาปัญญาในวิปัสสนาภูมิทีแตกตางกนเชนกน
่ ต
โดยเฉพาะ การพัฒนาจิตใจให้เกดิ “ปราโมทย์ –ปี ติ–ปัสสัทธิ–สขุ–สมาธิ” (ธรรมสมาธิ ๕) ได้ทุกขณะแหงจิ
ของตนเอง.
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