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ความสํ าคัญของบทความ
่ วิต ไมใชเรื
่ ่ องจะมาทําเลนๆ
่ ไร้
ความมุ่งมันในการบําเพ็ญเพียรภาวนานัน เป็ นเรื องปฏิปทาอันยิงใหญในชี
่ ความจริ งจังในการเจริ ญข้อประพฤติปฏิบตั ิทีชัดเจน อันเป็ นไปตามแนวทางสายกลาง
จุดหมาย เอาดีไมได้
่ ญญา ทีเรี ยกวา่ “มัชฌิมาปฏิปทา” ด้วยการถือมันใน “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” โดยมุ่งมันในการชําระตน
แหงปั
ิ
่
ให้หมดจดบริ สุทธิ จาก (๑) “วีติกกมกิเลส” คือ กเลสอยางหยาบ
ทีเป็ นเหตุให้ล่วงละเมิดออกมาทางกายและ
วาจา เชน่ เป็ นกายทุจริ ต และ วจีทุจริ ต ละด้วยศีลในพระวินยั ปิ ฎก ทีเรี ยกวา่ “อธิศีลสิ กขา” (๒) “ปริยุฏฐาน
ิ
่
่ บไว้ ต้องละ
กิเลส” คือ กเลสอยางกลาง
ทีพลุ่งขึนมาเร้ารุ มอยูใ่ นจิตใจ ดังเชน่ นิวรณ์ ๕ ในกรณี ทีจะขมระงั
ิ
่
ด้วยสมาธิ ในพระสุ ตตันตปิ ฎก ทีเรี ยกวา่ “อธิจิตตสิ กขา” (๓) “อนสยกิ
ยดทีนอน
ุ เลส” คือ กเลสอยางละเอี
่ ละด้วยปั ญญาในพระอภิธรรมปิ ฎก
เนืองอยูใ่ นสันดานอันยังไมถู่ กกระตุน้ ให้พลุ่งขึนมา ได้แก่ อนุสัย ๗ ยอม
่ นปทัฏฐานในพัฒนา
ทีเรี ยกวา่ “อธิปัญญาสิ กขา” เมือผูป้ ฏิบตั ิมีศีลบริ สุทธิ ดว้ ยการประพฤติปฏิบตั ิ ยอมเป็
่
่ และจิตทีเป็ นสมาธิ
จิตใจให้ปราศจากนิ วรณ์ทงั หลาย เพราะความบริ สุทธิ แหงสมาธิ
อนั เป็ นเหตุไมฟุ้่ งซาน
่ นบาทวิถีในวิปัสสนาตอไป
่ ซึ งเป็ นกระบวนการพัฒนาการคิดให้เกดปั
ิ ญญาทีบริ สุทธิ ปราศจาก
นัน ยอมเป็
ความไมรู่ ้แหง่ “อวิชชา” จนถึงการดับความยึดมันถือมันในขันธ์ทงั ๕ ประการ ทีเรี ยกวา่ “อปาทานขั
นธ์ ๕
ุ
เป็ นทกข์
ุ ” ฉะนัน ผูจ้ ะบรรลุธรรมได้ตอ้ งเป็ นบุคคลทีถึงพร้อมด้วยองค์มรรคอันประเสริ ฐทัง ๘ ประการ ที
เรี ยกวา่ “มัคคสมังคี” คือ ประกอบด้วย “อริยมรรค ๔” ซึ งหมายถึง (๑) ความรู ้แจ้งในอริ ยสัจจ์ ๔ คือ ความ
จริ งอันประเสริ ฐ ได้แก่ “ทุกขสั จจ์ –สมุทัยสั จจ์ –นิ โรธสั จจ์ –มรรคสั จจ์ ” ทีทําให้เป็ นอริ ยบุคคล และ (๒)
ความรู ้แจ้งแทงตลอดใน “มรรคญาณ” ทีสหรคตด้วย “มรรคจิ ต” ได้แก่ “โสดาปั ตติมรรค–สกทาคามิมรรค–
อนาคามิ มรรค–อรหั ตตมรรค” ที ทํา ให้ลุถึง “ผลญาณ” ที สหรคตด้ว ย “ผลจิ ต ” ได้แ ก่ “โสดาปั ตติ ผล–
่
สกทาคามิผล–อนาคามิผล–อรหั ตตผล” อันเป็ น “สั มมาญาณ” และทําให้มีสามารถบรรลุถึงขันสู งสุ ดแหงโล
่ น ต้อง
กุตตระ คือ “อรหั ตผลวิมุตติ” อันเป็ น “สั มมาวิมุตติ” ประการสําคัญ (๓) ธรรมปฏิบตั ิทุกอยางนั
่
สัมปยุตต์ดว้ ย “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” เสมอ ทีจะบงบอกถึ
งภาวะทีถูกต้อง และดีเยียมเสมอ ในการบรรลุถึง
อรหันต์นนั ต้องเริ มด้วยปั ญญา ดําเนิ นด้วยปั ญญา และนําไปสู่ ปัญญาอันยิง ทีเรี ยกวา่ “ปัญญาแตกฉานโดย
จตปฏิ
ุ สัมภิทา” ทีเรี ยกวา่ “ปฏิสัมภิทัปปัตตะ” ได้แก่ (๑) “อัตถปฏิสัมภิทา” ปั ญญาแตกฉาน–ปรี ชาแจ้งใน
ความหมาย (๒) “ธัมมปฏิสัมภิทา” ปั ญญาแตกฉาน–ปรี ชาแจ้งในหลักธรรม ทฤษฎี (๓) “นิรุ ตติปฏิสัมภิทา”
ปัญญาแตกฉานในนิรุกติ ปรี ชาแจ้งในภาษา และ (๔) “ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ.
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บทความที ๕๗ ประจําปี ๒๕๕๘ – จตปฏิ
แห่ งปฏิสัมภิทปั ปัตตะ
ุ สัมภิทาญาณคณชาติ
ุ
พระพุทธศาสนาสอนให้คนเห็น “ความดีงาม–คณชาติ
” ในความเป็ นมนุษย์ดว้ ยกนั จนรวมถึง
ุ
่ ั
่
่
ั จึ ง เป็ น
เหลาบรรดาสั
ต ว์ท ัง หลาย ผูเ้ ป็ นเพื อนรวมสงสารทุ
ก ข์ด้ว ยกนั ความมี ไ มตรี จิ ต แกกนและกน
คุณสมบัติของผูเ้ จริ ญแล้ว คําวา่ “ไมตรี ” หมายถึง “คุณชาติความดีงามที มีในมิตร” นันคือ ความเป็ นเพือน–
่
ความรั ก–ความหวังดีต่อกัน–ความเยือใยต่ อกัน–มิตรธรรม–เมตตา ฉะนัน คุณคาของความเป็
นมนุษย์ตามนัย
่
่ คาํ นึ งถึงชาติแหง่ กาเนิ
ํ ด ถึงโคตรแหง่
ของพระพุทธศาสนานัน จะแตกตางจากคติ
ของพราหมณ์ โดยไมได้
่
สายตระกูล ซึ งผูกพันกบั “อาวาหะวิวาหะ” คือ “การแต่ งงาน” (อาวาหะ คือ การแตงงาน
การสมรส การพา
่ ั คติ ทาง
หญิ งมาบ้านตัว ) ที อ้างออกมาวา่ “ท่ านคู่ควรกับเรา” หรื อ “ท่ านไม่ ค่ ู ควรกับเรา” ซึ งตางกบ
พระพุทธศาสนาซึ งให้วดั หรื อตัดสิ นคนด้วย “กรรม ๓” คือ การกระทํา ความประพฤติ ได้แก่ กายกรรม
่ งที ทําให้เลิ ศให้ประเสริ ฐที เป็ น (๑) “บญกศล
วจี กรรม และ มโนกรรม โดยถื อวาสิ
ุ ุ ” คือ สี ลสั มปทา ๑–
อปั ณณกปฏิ ปทา ๓–สั ทธรรม ๗ (๒) “อเนญชาฌาน” คือ ฌานสมาบัติ โดยเฉพาะ รู ปฌาน ๔ (๓) “ปัญญา
ญาณ” คือ จักขุ–ญาณ–วิชชา–ปั ญญา–แสงสว่ าง (ยถาภูตญาณทัสสนะ) นันคือ “วิชชาจรณะ” ซึงตรงกบัคําวา่
“วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” (ข้อ ๓ ในพุทธคุณ ๙)หมายถึง (พระผูม้ ีพระภาคเจ้านัน) ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและ
จรณะ ประกอบด้วย “วิ ชชา ๓” หรื อ “วิ ชชา ๘” และ “จรณะ ๑๕” (สี ลสั มปทา ๑–อปั ณณกปฏิ ปทา ๓–
สัทธรรม ๗–ฌาน ๔) อันเป็ นปฏิปทาเครื องบรรลุวิชชานัน หรื อ มีความรู ้ประเสริ ฐความประพฤติประเสริ ฐ
คําวา่ “วิชชา ๓” คือ ความรู้ แจ้ ง ความรู้ วิ เศษ ได้แก่ “ปุพเพนิ วาสานุสสติ ญาณ–จุตูปปาตญาณ–อาสวักขย
่ คําวา่ “วิชชา ๘” คือ “วิปัสสนาญาณ (ญาณในวิปัสสนา) –มโนมยิทธิ (ฤทธิสาํ เร็ จด้วยใจ) –อิ ทธิ
ญาณ” สวน
ํ
วิธา (อิทธิวิธิ–แสดงฤทธิต่างๆ ได้) –ทิพพโสต (หูทิพย์) –เจโตปริ ยญาณ (ความรู ้ทีกาหนดใจผู
อ้ ืนได้) –ปุพเพ
นิวาสานุสสติ (ระลึกชาติได้) – ทิ พพจักขุ (ตาทิพย์) –อาสวักขยญาณ (ความรู ้ทีทําให้สินอาสวะ)” และ คําวา่
“จรณะ ๑๕” ได้แก่ “สี ลสั มปทา ๑” คือ ความถึงพร้อมด้วยศีล “อปัณณกปฏิปทา ๓” คือ อิ นทรี ยสั งวร–โภช
เนมัตตัญ ุตา–ชาคริ ยานุโยค “สั ทธรรม ๗” คือ ศรั ทธา–หิ ริ–โอตตัปปะ–พหู สูต–วิ ริยารั มภะ–สติ –ปั ญญา
และ “ฌาน ๔” คือ ปฐมฌาน–ทุติยฌาน–ตติยฌาน–จตุตถฌาน ดังนัน ผูท้ ีจะบรรลุสมณอธิ คมธรรมได้นนั
จะต้อ งลุ ถึ ง “อริ ย มรรค ๔” ได้แ ก่ โสดาปั ต ติ ม รรค–สกทาคามิ ม รรค–อนาคามิ ม รรค–อรหั ต ตมรรค
่ ง การบรรลุขนั “อรหัตมรรค–อรหัตผล” ด้วย “จตปฏิ
โดยเฉพาะอยางยิ
แห่ งปฏิสัมภิทัป
ุ สัมภิทาญาณคณชาติ
ุ
ปัตตะ” นันคือ ผู้บรรลุขันปั ญญาแตกฉานแห่ งปฏิ สัมภิ ทา ๔ ได้แก่ (๑) ญาณอันเป็ นประเภทในอรรถเพือ
ํ
่
สามารถทําให้แจ้งและกาหนดพร้
อมด้วยลักษณะของประเภทแหงอรรถ
ชือวา่ “อัตถปฏิสัมภิทา” (๒) ญาณ
ํ
่
อันเป็ นในธรรมเพือสามารถทําให้แจ้ง และกาหนดพร้
อมด้วยลักษณะแหงประเภทของธรรม
ชื อวา่ “ธัมม
ํ
ปฏิสัมภิทา” (๓) ญาณอันเป็ นไปในการเข้าใจภาษา (เข้าใจพูด) เพือสามารถทําให้แจ้งและกาหนดพร้
อมด้วย
ลักษณะ ชือวา่ “นิรุ ตติปฏิสัมภิทา” และ (๔) ญาณอันเป็ นไปในปฏิภาณ (ความเฉี ยบแหลม) เพือสามารถทํา
ํ
่
ให้แจ้งและกาหนดพร้
อมด้วยลักษณะ แหงประเภทของปฏิ
ภาณ ชือวา่ “ปฏิภาณปฏิสัมภิทา”
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่ งมีชีวิตอืนบนโลกนี ในการเสกสร้าง ความนึก
อนึง ระบบโครงสร้างสมองของมนุษย์นนั มีศกั ยภาพสูงกวาสิ
ฝัน จินตนาการ มโนภาพ ความนึกคิด ตา่งๆ นาๆ นับประการ ฉะนัน มนุ ษย์มีความนึ กคิดในใจ “มโน
่ ั กวินาทีในทุกขณะจิต ภาวะทีนึ กคิดในใจนัน เป็ นไปตามเจตนารมณ์ “สั ญเจตนา ๖”
วิญญาณ” แตกตางกนทุ
่ เกดขึ
ิ นเสมอ โดยเจตนาความปรารถนานัน ยอมสหรคตด้
่
ในการสร้างกรรมภพใหมให้
วย “กิเลสตัณหา” นัน
ั
คือ จิตใจถูกครอบงําด้วย “จิตตอปกิ
ุ เลส” อาจสร้างกรรมทังฝ่ ายกุศลกรรมและฝ่ ายอกุศลกรรม สลับกนไป
ิ
ิ
มา จนเกดความเข้
าใจถือผิด คิดเอาเองวา่ “ชี วิตต้ องเป็ นไปอย่ างนีจนตาย” ซึ งความเป็ นจริ ง เกดจากปั
ญญา
ั วย “อวิชชา” คือ ความไมรู่ ้จริ งใน (๑) “อริยสั จจ์ ๔ = ทุกขอริ ยสั จจ์ –ทุกขสมุทัยอริ ยสัจจ์ –ทุกขนิ
ถูกปิ ดกนด้
โรธอริ ยสั จจ์ –ทุกขนิ โรธคามินีปฏิ ปทาอริ ยสั จจ์ ” (๒) เหตและผลในกาล
๓–อัทธา ๓–ญาณ ๓ = อดีต–
ุ
อนาคต–ปั จจุบัน หรื อ อตี ตังสญาณ–ญาณหยังรู ้ส่ วนอดีต อนาคตังสญาณ–ญาณหยังรู ้ส่ วนอนาคต ปั จจุป
๑๒ = อนุโลมปฏิ จจสมุปบาทแห่ งสมุทัยวาร–
ปั นนังสญาณ–ญาณหยังรู ้ส่ วนปั จจุบนั ” (๓) “ปฏิจจสมปบาท
ุ
่ ิ ญญาทีเห็นธรรมโดยปรมัตถ์ใน “อริยมรรค
ปฏิ โลมปฏิจจสมุปบาทแห่ งนิโรธวาร” จนรวมถึงความไมเกดปั
มีองค์ ๘” ทีเรี ยกวา่ “อัฎฐมัคคังควิภาวนญาณ” ญาณคือทําให้แจ้งซึ ง “องค์ แห่ งมรรค ๘” ทีเป็ นปั ฏฐานใน
่ ่
การตรั สรู ้ บรรลุ คุณอันใหญแหงโลกุ
ตตรธรรม อันเป็ นคุ ณบาทคุ ณชาติ แหง่อริ ยบุคคล ที เรี ยกวา่ “มัค ค
สมังคี” หรื อ “ภาวิตัตต์ ” คือ ผูม้ ีตนอันได้พฒั นาดีแล้วด้วยการเจริ ญภาวนาทัง ๔ ด้าน นันคือ “กายภาวิต–ศีล
ภาวิต–จิตภาวิต–ปั ญญาภาวิต” คําบรรยายถึงสภาวธรรมในขณะนี คือ บุคคลผูไ้ ด้พฒั นาตนให้ถึง “อริยมรรค
๔” ได้แก่ “โสดาปัตติมรรค–สกทาคามิมรรค–อนาคามิมรรค–อรหัตมรรค” ซึ งได้กลายเป็ นผูร้ ู ้แจ้งโลกใน
่ ั
ระดับทีแตกตางกนตาม
“ภมิู รู้ –ภมิู ธรรม–ภมิู ปัญญา” เมือได้เข้าใจถูกต้องในชีวิตทังทางโลกและทางธรรมดี
่
แล้ว ยอมบรรลุ
ถึงพระอรหันต์ คือ “ผ้ ูปราศจาก โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
เป็ นธรรมดา” อัน
ุ –โทมนัส–อปายาส
ุ
เป็ นผูท้ ีคาดคะเนได้วา่ ย่ อมหลุดพ้ นด้ วย อริ ยมรรค ๔–สามัญผล ๔–และ–นิพพาน ๑ ได้ อย่ างแน่ นอนในกาล
่
อั น ใกล้ นี ซึ งแตกตางจากปุ
ถุ ช นชาวโลกทัว ไป คื อ “ผ้ ูมี โสกะ–ปริ เ ทวะ–ทกข์
เป็ น
ุ –โทมนั ส –อปายาส
ุ
ธรรมดา” อันเป็ นผูท้ ีคาดคะเนได้ว่า ย่ อมมีชีวิตสื บเนื องโดยชี วิสันตติ ในสงสารจักรหรื อสงสารทุกข์ แห่ ง
่
มีชีวิตอนุโลมไปตามโลกธรรมทัง ๘
วัฏฏะ นันคือ มีชีวิตจมอยูใ่ นกระแสแหงโลกธรรมตามภาษาชาวโลก
่ นาปรารถนา
่
โดยยึดมันในทัง สขบ้
ได้แก่ มีลาภ–มียศ–สรรเสริ ญ–สุข) และ ทกข์
ุ
ุ าง (อิฏฐารมณ์ คือ สวนที
่ ไมนาปรารถนา
่ ่
ั
่ ความ
บ้ าง (อนิฏฐารมณ์ คือ สวนที
ได้แก่ ไม่ มีลาภ–ไม่ มียศ–นิ นทา–ทุกข์ ) สลับกนไปสู
นธ์ ๕ เป็ น
วินาศฉิ บหายไมสิ่ นสุ ด เกดิ ความเข้าใจผิดถือมันในสังขารขันธ์ทงั หลาย ทีเรี ยกวา่ “อปาทานขั
ุ
่ ดูเหมือนจะเป็ นสิ งงายๆ
่ ในชีวิต ทีปิ ดกนไมให้
ั ่ จิตใจรับคุณธรรมได้ง่าย คือ “พดไม่
ทกข์
ุ ” เรื องดังกลาวนี
ู รู้
่
่ าของตน ทีโชคร้ายมากหนอย
่ สังคมทังระบบยอมรับ
ภาษา” มีปัญญาหางอึงครอบงํา คิดไมไกลจากหั
วแมเท้
ั
ในเรื องนี เหมื อนกนหมด
เชน่ สังคมในตะวันตกหรื อประเทศทีพัฒนาแล้ว ศรัทธาในลัทธิ วตั ถุนิยมและ
่ มักถูกหลอกให้
บริ โภคนิ ยม (การศึกษา–กลุ่มอํานาจ–เงินโภคทรัพย์–ไร้คุณธรรม) พวกชนผูห้ ลงทิศเหลานี
ิ
ซื อองค์พระประจําวันเกดในราคาแพงๆ
ยิงได้บุญมาก แถมหลอกให้ซือคอนโดแกว้ โดยอุปมาอุปไมยวา่
ั
ชีวิตหลังความตายในปรโลกนัน ต้องอยูก่ นตามยถากรรมในคอนโดคล้
ายๆ แถวๆ บางรักหรื อสุ ขมุ วิท โดย
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่
เข้าใจวา่ เมืองสวรรค์คงมีคนหนาแนนแออั
ด มีสลัมคนจนทีมีบุญอยูร่ อบๆ คล้ายแถวพระโขนงอะไรทํานอง
่
้ ่
ั
ิ วยกนั ) แทนทีจะซือผาน
ตรู ้เรื องดี คล้ายๆ หากนด้
นัน จึงซือคอนโดแกวผานพระดี
กวา่ (พระคงเจรจากบยมทู
่ ะกอบด้วยเหตุผล
นายหน้าขายคอนโดทัวไป หรื อแถวแจ้งวัฒนะ อะไรทํานองนี ซึงเป็ นเรื องความเชือไมปร
่ ญด้วยปั ญญาทีพระพุทธเจ้าตรัสสอนสังไว้ไมให้
่ พวกเราทังหลาย “อย่ าประมาทปัญญา” คือ พูด
และไมเจริ
่ ทังโงและนาสงสาร
่
่
่
ไมรู่ ้ความ พูดไมรู่ ้ ภาษา นันเอง คนเหลานี
เพราะไมประกอบด้
วยปั ญญา ใช้ปัญญา
่ เดินตามแนวทาง
ในทางทีผิด ถือมันติดมันในสิ งทีผิดจากคําสอนของศาสดา จึงเรี ยกวา่ “ชนผู้หลงทิศ” ไมได้
่ ญญา “มัชฌิมาปฏิปทา” ทีมีถือมันในข้อประพฤติปฏิบตั ิโดยสัมมาปฏิปทาแหง่ “อริยมรรคมี
สายกลางแหงปั
่ มาถึง
องค์ ๘” ทีผูเ้ จริ ญแล้ว สัตบุรุษ มหาบุรุษ ทังหลายถือเป็ นแนวทางในการดํารงชีวิตทีงดงาม แล้วอานๆ
ตรงนี ท่ านคิดอะไรบ้ างหรื อเปล่ านิ... หรื อ จะขอให้ เหมือนเดิมอย่ างนีตลอดไป หรื อ เดียวตายก่ อนคิด หรื อ
คิดได้ หลังตาย จะเตรี ยมตัวไม่ ทันการเน้ อ... !!!
นอกจากนี จะเห็นได้วา่ พระพุทธศาสนานัน สอนให้คนทีคิดด้วย “ปัญญาสามัญธรรมดา” ให้กลายเป็ นคนที
คิ ด ด้ว ย “ปั ญ ญาแตกฉานด้ วยคณธร
ุ รม” นัน คื อ จากปั ญญาหางอึ งไปสู่ ปัญญาลํา เลิศด้วยศีลธรรมอัน ยิง
่ วิต โดยเฉพาะอยางยิ
่ ง
เพือให้กลายเป็ น “ผู้รู้ –พหสต
ู ู –ปราชญ์ แห่ งมนีุ–พระอรหันต์ ” อันเป็ นทีสุ ดรอบแหงชี
“พระอรหันตขีณาสพแห่ งปฏิสัมภิทปั ปัตตะ” คือ พระอรหั นต์ ผ้ สู ิ นอาสวะแล้ วด้ วยบรรลุจตุปฏิสัมภิทาญาณ
คําวา่ “ปั ญญาแตกฉาน–ปฏิสัมภิทา” นัน เป็ นคําศัพท์สาํ คัญทีผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนาต้องประจักษ์ให้ชดั เจน
เพราะพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาทีชีแนะให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรมเจริ ญอริ ยมรรคให้เกดิ “สั มมาทิฏฐิ ๒” ทังทีเป็ น
่ ดวา่ “ก็รู้เหมือนกัน แต่ พูดไม่ ถูก” (คือ อาการทาง
“โลกิยสั มมาทิฏฐิ ” และ “โลกตตรสั
มมาทิฏฐิ” ตอนนี อยาพู
ุ
ิ
่
่ ่ งวิปริ ต อยาไปตู
่
่เอาความคิดคนอืน มาเป็ นของตน
สมองเกดความสั
บสนฟุ้ งซานหรื
อฟั นเฟื อนอยู่ แตไมถึ
่
่
โดยไมเหมาะควร
) ซึ งจะเป็ นอันตรายตอสมาธิ
ของตนเอง คือ “ย่ อมเกิดความประมาทปั ญญา” อาการ
่ มักเกดกบผู
ิ ั อ้ ่านมาก ผูฟ้ ั งมาก แตไมยอมทํ
่ ่
ดังกลาวนี
า “โยนิโสมนสิ การ” ที เป็ น “จินตามยปั ญญา” ของ
ิ น “จิ นตามยญาณ–สตมยญาณ
็
่
ตนเองจนเกดเป็
” พอเห็ นคนอื น “คิดได้ –คิดออก–คิดเป็ น” กเหมาเอาวา
ุ
่ ็ ่
“ตนเองก็คิดได้ เช่ นนัน” แตกไมเคยแสดงธรรมหรื
อบทความอะไรไว้เลยในพิภพนี ชอบทําตัวเหมือนมีองค์
่
็ “ของปลอมอยู่ได้ ไม่ นาน” เพราะมันไมสามารถพั
่
หรื อบรรลุธรรมวิเศษแล้วกมี็ เหมือนกนั อยางไรกตาม
ฒนา
้
่ พระพุทธเจ้าทางรู ้แจ้งอยางแท้
่ จริ ง ทีมี
องค์ความรู ้ให้กาวหน้
าขึนเองได้ในทางทีถูกโดยธรรม เหมือนอยางที
่ ตถาคตผูม้ ีพระภาคเจ้า เจริ ญรอยตามด้วยศรัทธาและฉันทะทีแรงกล้า ให้
“อริ ยสาวก–อริ ยสาวิกา” แหงองค์
่
ระวังอยาหลงเชื
อพวก “พระขีกลาก–ครขีู กลาก–นักวิชาการขีกลาก–ด็อกเตอร์ ขีกลาก” (ทักษะยังไมถึ่ งขันมือ
อาชีพหรื อการรับรองมาตรฐานคุณภาพได้) ทีมีเกลือนกลาดในสังคมทีหลอกคนอืนเลียงชีพ ประการสําคัญ
่ อมทีจะพัฒนาตนไปสู่ “สั งคมแห่ งการเรียนร้ ู ” อยางแท้
่ จริ ง คนรุ่ นหลังหาบุคคลต้นแบบ
สังคมไทยยังไมพร้
่ ดีได้ยาก คือ หาคนทีบรรลุนิติภาวะทางปั ญญาได้ยาก สวนใหญ
่
่ ยังถูกครอบงําด้วยมี “ตาบอดสี ”
ตัวอยางที
่
ยังชอบสี นนั สี นีอยู่ ยังไมรู่ ้จกั ศักดิศรี ตนเองดีพอ ชอบชักนําไปในทางทีผิด ซึงเป็ นชีวิตทีอาภัพนาสงสารมาก
่ ินความจริ งแนนอน
่ ...!!!
พุทโธ... ธัมโม... สังโฆ... อุตตโม... เรื องนีไมเก
บทความที ๕๗ ประจําปี ๒๕๕๘ – จตุปฏิสัมภิทาญาณคุณชาติแห่ งปฏิสัมภิทัปปั ตตะ – นิธี ศิริพัฒน์
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ดังนัน จะเห็นได้วา่ “พระปัญญาญาณ–จักขุ ๕–ทศพลญาณ” ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน เรี ยกวา่ “วิชชา”
ซึงเป็ นปั ญญาความรู ้ทีเป็ นปฏิปักษ์ต่อ “ปัญญาสามัญ” ของชาวโลก ทีเรี ยกวา่ “ดิรัจฉานวิชา” หมายถึง วิชา
่ นพ้นจากกเลสและทุ
ิ
ทีไมมี่ อาํ นาจทําให้ผรู ้ ู ้เหลานั
กข์ทงั ปวง เป็ นวิชาทีเป็ นปฏิปักษ์ร้ายแรงตอ่ “พระสั ตถุ
สาสน์ ” คือ คําสอนของพระศาสดา นันเอง ดังนี
ํ ดย้อมใจ หรื อเสริ มความติดใคร่ มิใชเพื
่ อ “วิราคะ” คือ ความคลายกาหนั
ํ ด
(๑) รู ้เพือความกาหนั
่ อ “วิสังโยค” คือ ความหมดเครื องผูกรัด
(๒) รู ้เพือผูกรัดด้วยเดือดร้อน หรื อประกอบทุกข์ มิใชเพื
ิ มิใชเพื
่ อ “อปจยะ” คือ ความไมพอกพู
่
ิ
(๓) รู ้เพือพอกพูนกเลส
นกเลส
่ อ “อัปปิ จฉตา” คือ ความมักน้อย
(๔) รู ้เพือความอยากอันใหญ่ ความมักใหญ่ มักมากอยากใหญ่ มิใชเพื
่ อ “สันตฏฐี
(๕) รู ้เพือความไมสั่ นโดษ มิใชเพื
ุ ” คือ ความสันโดษ
่ อ “ปวิเวก” คือ ความสงัด
(๖) รู ้เพือความคลุกคลีอยูใ่ นหมู่ มิใชเพื
ี าน มิใชเพื
่ อ “วิริยารั มภะ” คือ การประกอบความเพียร
(๗) รู ้เพือความเกยจคร้
่
่ อ “สุ ภรตา” คือ ความเลียงงาย
(๘) รู ้เพือความเลียงยาก มิใชเพื
่ ่
็ พระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน มีจุดประสงค์เพือกจตอไปนี
ิ ่
แตอยางไรกตาม
่ นเชิง ไมหลงใหลเคลิ
่
(๑) “เอกันตนิพพิทา” คือ ความหนายสิ
บเคลิม
ํ ด ไมยึ่ ดติดรัดตัว เป็ นอิสระ
(๒) “วิราคะ” คือ ความคลายกาหนั
ิ
(๓) “นิโรธ” คือ ความดับ หมดกเลสหมดทุ
กข์
(๔) “อปสมะ
” คือ ความสงบ
ุ
(๕) “อภิญญา” คือ ความรู ้ยงิ ความรู ้ชดั
(๖) “สั มโพธะ” คือ ความตรัสรู ้
ิ
(๗) “นิพพาน” คือ ภาวะทีปลอดจากกเลสและทุ
กข์ทงั ปวง
่
เพราะฉะนัน พระธรรมของพระพุทธศาสนาทีเป็ นแกนสารที
แท้จริ งต้องประกอบด้วยคุ ณธรรมทัง ๑๕
่ างต้น ไมเป็
่ นอื น ไมเป็
่ นสอง อยางแนนอน
่ ่
ประการ ดังกลาวข้
ถ้ามีขอ้ ประพฤติ ปฏิบตั ิทีผิดเพียนไปจาก
่ ถื อวาผิ
่ ดพระธรรมวินัยนี อยางแนนอน
่
่
่
หลักการดังกลาวนี
ไมควรไปถื
อมันติ ดมันให้เสี ยการโดยเปลา่
่ “โลกตตรธรรม
่
่ โมกข์ดว้ ย
ประโยชน์ เสี ยคุณอันใหญโดย
๙” ยอมปราศจาก
หรื อแห้งแล้งโดยสามารถแหงวิ
ุ
่ าม
อริ ยมรรค ๔–สามัญผล ๔–นิพพาน ๑ ได้จริ ง ทีเรี ยกวา่ “โลกตรวิ
ุ โมกข์ ” เพราะอริ ยมรรคทังหลายยอมข้
โลก พร้อมด้วยสามัญผลและนิพพานข้ามไปแล้วจากโลกโดยชอบอันยอดเยียม นันคือ พระธรรมทีพระพุทธ
องค์ทรงตรัสรู ้เองถึงพระปั ญญาญาณดีแล้ว ทีเรี ยกวา่ “พระอตตรสั
มมาสั มโพธิญาณ” นันเอง เพราะฉะนัน
ุ
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าจึงชือวา่ “ตถาคต” เพราะตรัสรู ้ความแท้จริ ง
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หน้า ๕

่ ่
็ “อริยมรรคญาณ ๔” ชือวา่ “ความแท้ จริ ง–ไม่ เป็ นอย่ างอืน” เพราะไมผิ่ ดสภาวะและลักษณะ
แตอยางไรกตาม
่
พร้อมด้วยรสของ “อริยสั จจ์ ๔” (และกจิในอริ ยสัจจ์ ๔) อันเป็ นเหตุแหงความเป็
นไป การกลับไป และทัง
่ น รวบรวมธรรมทีควรรู ้ไว้ทงั หมดอยางนี
่ ว่า นี ทุกข์ คือ “ทกขสั
สองอยางนั
(สิ งทีควรรู ้โดย
ุ จจ์ –ทกขญาณ
ุ
ิ กข์ คือ “สมมัุ ยสั จจ์ –สมทยญาณ
(สิ งทีควรละโดยปหานะ)–ทกขสมทย
ปริ ญญา)–ทกขญาณ
” นี เหตุให้เกดทุ
ุ
ุ
ุ
ุ
ญาณ” นี ความดับทุกข์ คือ “นิโรธสั จจ์ –นิโรธญาณ (สิ งทีควรกระทําให้แจ้งโดยสัจจิกิริ ยา)–ทกขนิ
ุ โรธญาณ”
นี ขอ้ ปฏิบตั ิให้ถึงความดับทุกข์ คือ “มรรคสั จจ์ –มรรคญาณ (สิ งทีควรเจริ ญโดยภาวนา)–ทกขนิ
ุ โรธคามินี
ปฏิปทาญาณ” และของธรรมทังหลายเพือความเป็ นไปโดยอาการไมวิ่ ปริ ต ได้แก่ การไมลุ่ ่มหลงและการ
ตรัสรู ้ในอริ ยมรรคญาณนัน ซึ งได้ดว้ ยการตัดขาดฝ่ ายทีเศร้าหมอง ตรัสรู ้ผกู พันสภาวะตามเป็ นจริ ง อันมี
่ ยมรรคญาณนันเป็ นต้นวา่ (๑) “ทกข์
วิภาคแหงอริ
ุ ” มีการเบียดเบียน ปรุ งแตง่ เผา แปรปรวน เป็ นอรรถ (๒)
่
ิ
“สมทัุ ย” มีการขวนขวายเป็ นเหตุ พัวพัน หวงใย
เป็ นอรรถ (๓) “นิโรธ” เป็ นเครื องสลัดออก สงัดจากกเลส
่ งแตงอมตะ
่
ไมปรุ
เป็ นอรรถ (๔) “มรรค” นําออกไป เป็ นเหตุ เป็ นทัสสนะ (ญาณทัสสนะ) เป็ นอธิ บดี เป็ น
่ นด้วยพระองค์เอง
อรรถ พระผูม้ ีพระภาคเจ้า ไมมี่ ผูอ้ ืนแนะนํา ทรงรู ้ คือ บรรลุอริ ยมรรคญาณเหลานั
่
เพราะฉะนัน พระผูม้ ีพระภาคเจ้าจึงชือวา่ “ตถาคต” เพราะตรัสรู ้ความแท้จริ ง ในทํานองเดียว ญาณของทาน
ผูม้ ี ความพร้ อมเพรี ยงด้วยมรรคนี เป็ น “ทุกขญาณ–ทุกขสมุทยญาณ–ทุกขนิ โรธญาณ–ทุกขนิ โรธคามิ นี
ปฏิ ปทาญาณ” (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๑ - หน้าที 1046 –1047 FILE
68) ดังนี
่ น “ทกขญาณ
[๒๖๖] ในญาณเหลานั
” เป็ นไฉน
ุ
่
ํ
ความรู ้ทวั ความรู ้ชดั ความเลือกเฟ้ น ความค้นคว้า ความสอดสองธรรม
ความกาหนดดี
ความเข้าไป
ํ
ํ
กาหนด
ความเข้าไปกาหนดเฉพาะ
ความเป็ นบัณฑิต ความเป็ นผูฉ้ ลาด ความเป็ นผูล้ ะเอียด ความแจม่
่ น ปั ญญาอันทําลายกเลส
ิ ปัญญาอันนําไปรอบ
แจ้ง ความคิด ความพิจารณา ปัญญากว้างขวางดังแผนดิ
ํ ง ปัญญาดังศาสตรา
ความเห็นแจ้ง ความรู ้ทวั พร้อม ปัญญาดังปฏัก ปัญญาเป็ นใหญ่ ปั ญญาเป็ นกาลั
่ ปัญญาเป็ นรัศมี ปั ญญารุ่ งเรื อง ปั ญญาดังรัตนะ ความไมหลง
่
ปั ญญาดังปราสาท ปั ญญาเป็ นแสงสวาง
ิ น นีท่านกลาววา
่ ่ “ทุกขญาณ”
ความเลือกเฟ้ นธรรม สัมมาทิฏฐิทีปรารภ “ทุกข์ ” เกดขึ
่ น “ทกขสมทยญาณ
[๒๖๗] ในญาณเหลานั
” เป็ นไฉน
ุ
ุ
่
ํ
ความรู ้ทวั ความรู ้ชดั ความเลือกเฟ้ น ความค้นคว้า ความสอดสองธรรม
ความกาหนดดี
ความเข้าไป
ํ
ํ
กาหนด
ความเข้าไปกาหนดเฉพาะ
ความเป็ นบัณฑิต ความเป็ นผูฉ้ ลาด ความเป็ นผูล้ ะเอียด ความแจม่
่ น ปัญญาอันทําลายกเลส
ิ ปัญญาอันนําไปรอบ
แจ้ง ความคิด ความพิจารณา ปัญญากว้างขวางดังแผนดิ
ํ ง ปั ญญาดังศาสตรา
ความเห็นแจ้ง ความรู ้ทวั พร้อม ปัญญาดังปฏัก ปัญญาเป็ นใหญ่ ปั ญญาเป็ นกาลั
่ ปัญญาเป็ นรัศมี ปัญญารุ่ งเรื อง ปั ญญาดังรัตนะ ความไมหลง
่
ปั ญญาดังปราสาท ปั ญญาเป็ นแสงสวาง
ิ น นีท่านกลาววา
่ ่ “ทุกขสมุทยญาณ”
ความเลือกเฟ้ นธรรม สัมมาทิฏฐิทีปรารภ “ทุกขสมุทัย” เกดขึ
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หน้า ๖

่ น “ทกขนิ
ในญาณเหลานั
ุ โรธญาณ” เป็ นไฉน
่
ํ
ความรู ้ทวั ความรู ้ชดั ความเลือกเฟ้ น ความค้นคว้า ความสอดสองธรรม
ความกาหนดดี
ความเข้าไป
ํ
ํ
กาหนด
ความเข้าไปกาหนดเฉพาะ
ความเป็ นบัณฑิต ความเป็ นผูฉ้ ลาด ความเป็ นผูล้ ะเอียด ความแจม่
่ น ปั ญญาอันทําลายกเลส
ิ ปัญญาอันนําไปรอบ
แจ้ง ความคิด ความพิจารณา ปัญญากว้างขวางดังแผนดิ
ํ ง ปัญญาดังศาสตรา
ความเห็นแจ้ง ความรู ้ทวั พร้อม ปั ญญาดังปฏัก ปั ญญาเป็ นใหญ่ ปัญญาเป็ นกาลั
่ ปัญญาเป็ นรัศมี ปั ญญารุ่ งเรื อง ปั ญญาดังรัตนะ ความไมหลง
่
ปั ญญาดังปราสาท ปั ญญาเป็ นแสงสวาง
ิ น นีท่านกลาววา
่ ่ “ทุกขนิโรธญาณ”
ความเลือกเฟ้ นธรรม สัมมาทิฏฐิทีปรารภ “ทุกขนิโรธ” เกดขึ
่ น “ทกขนิ
ในญาณเหลานั
ุ โรธคามินีปฏิปทาญาณ” เป็ นไฉน
่
ํ
ความรู ้ทวั ความรู ้ชดั ความเลือกเฟ้ น ความค้นคว้า ความสอดสองธรรม
ความกาหนดดี
ความเข้าไป
ํ
ํ
กาหนด
ความเข้าไปกาหนดเฉพาะ
ความเป็ นบัณฑิต ความเป็ นผูฉ้ ลาด ความเป็ นผูล้ ะเอียด ความแจม่
่ น ปัญญาอันทําลายกเลส
ิ ปัญญาอันนําไปรอบ
แจ้ง ความคิด ความพิจารณา ปัญญากว้างขวางดังแผนดิ
ํ ง ปัญญาดังศาสตรา
ความเห็นแจ้ง ความรู ้ทวั พร้อม ปั ญญาดังปฏัก ปั ญญาเป็ นใหญ่ ปัญญาเป็ นกาลั
่ ปัญญาเป็ นรัศมี ปั ญญารุ่ งเรื อง ปั ญญาดังรัตนะ ความไมหลง
่
ปั ญญาดังปราสาท ปั ญญาเป็ นแสงสวาง
ิ น นีท่านกลาววา
่ ่ “ทุกขนิ
ความเลือกเฟ้ นธรรม สัมมาทิฏฐิทีปรารภ “ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” เกดขึ
โรธคามินีปฏิ ปทาญาณ”
่ ้ธรรมนัน ชือวา่ “ปัญญา” เพราะอรรถวารู
่ ้ชดั เพราะเหตุนนั ทานจึ
่ งกลาว
่
ชือว่า “ญาณ” เพราะอรรถวารู
วา่ “ทุกขญาณ–ทุกขสมุทยญาณ–ทุกขนิโรธญาณ–ทุกขนิโรธคามินีปฏิ ปทาญาณ”
่
่ งด้วยวัตถุ ๙ ประการ และใน “มรรค
นอกจากนี “มรรคญาณ” แหงพระผู
ม้ ีพระภาคเจ้านัน ควรให้แจมแจ้
่ งในกาล ๓ ควรรู ้อยางใดอยางหนึ
่
่
ิ นต้น มีทีอยูว่ ิเศษ เป็ นต้น และมี
ญาณ” นัน ควรให้แจมแจ้
ง มีสภาวกจเป็
่ ั เลว เป็ นต้น ของ
นามและโคตรอันเนื องด้วยขันธ์ เป็ นต้น ในขันธ์ธาตุอายตนะทีเป็ นอดีตอันแตกตางกนมี
่ ั ความเลว เป็ นต้น อันไมมี่ ประมาณในโลกธาตุอนั ไม่มีประมาณ (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุ
สัตว์ผูแ้ ตกตางกนมี
ททกนิกาย อิติวตุ ตก เลม่ ๑ ภาค ๔ - หน้าที 241–242 FILE 45) ดังนี
(๑) “อัปปฏิหตญาณ” –ญาณทีไมมี่ อะไรกระทบได้ พระญาณของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าไมข้่ องไมมี่
อะไรกระทบแล้ว ในความวิเศษมี วรรณ สัณฐานกลินรสและผัสสะ เป็ นต้น ของรู ปธรรม อัน
ิ นเพราะปั จจัยนันๆ ในรู ปธรรมทังหลายอันละเอียดยิง ตังอยูภ่ ายในและอยูไ่ กล อันเนืองด้วย
เกดขึ
่ นไปโดยประจักษ์ในทีทังปวงดุจมะขามป้ อมทีวางไว้บนฝ่ ามือ “ญาณ” เหลานี
่ คือ
อินทรี ย ์ ยอมเป็
็ อนอยางนั
่ น ชือวา่ “อัปปฏิหตญาณในกาล” เหมือนอยางที
่ ทาน
่
ญาณในอนาคตและปัจจุบนั กเหมื
่ ่ “อัปปฏิหตญาณ” ของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าผูเ้ ป็ นพุทธะในสวนอดี
่
กลาววา
ต อนาคต ปั จจุบนั (“อตี
่ องมาได้ ๑ “อนาคตังส
ตังสญาณ” –ญาณหยังรู ้ส่ วนอดีต รู ้อดีตและสาวหาเหตุปัจจัยอันตอเนื
บทความที ๕๗ ประจําปี ๒๕๕๘ – จตุปฏิสัมภิทาญาณคุณชาติแห่ งปฏิสัมภิทัปปั ตตะ – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๗

ิ บตอไปได้
่
๑ “ปั จจุปปั นนังสญาณ” –
ญาณ” –ญาณหยังรู ้ส่ วนอนาคต รู ้อนาคต หยังผลทีจะเกดสื
ํ
ถึงองค์ประกอบและเหตุปัจจัยของเรื องทีเป็ นไปอยู่
ญาณหยังรู ้ส่ วนปัจจุบนั รู ้ปัจจุบนั กาหนดได้
็
่ น ชือวา่ “จริ งแท้ ไม่ เป็ นอย่ างอืน” เพราะไมผิ่ ดไปจากสภาวลักษณะ พร้อมด้วย
๑) กญาณเหลานั
่
่ นด้วย “สยัมภู
รสแหงธรรมทั
งหลายในญาณนันๆ พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงบรรลุญาณเหลานั
ญาณ” (ญาณของพระสยัมภูผตู ้ รัสรู ้เอง หรื อปรี ชาหยังรู ้ของพระสยัมภูผูต้ รัสรู ้เอง) จึงชือวา่
“ตถาคต” เพราะทรงรู ้ความจริ งแท้ดว้ ยประการฉะนี
(๒) “จตปฏิ
ุ สัมภิทาญาณ” –ญาณคือ “ปฏิสัมภิทา ๔” ปั ญญาแตกฉาน ได้แก่ (๑) “อัตถปฏิสัมภิทา”
็
ปั ญญาแตกฉานในอรรถ ปรี ชาแจ้งในความหมาย เห็นข้อธรรมหรื อความยอ่ กสามารถแยกแยะ
่
็
อธิบายขยายออกไปได้โดยพิสดาร เห็นเหตุอยางหนึ
ง กสามารถคิ
ด แยกแยะกระจายเชือมโยงตอ่
่ ้ถึงผล (๒) “ธัมมปฏิสัมภิทา” ปั ญญาแตกฉานในธรรม ปรี ชาแจ้งในหลัก เห็น
ออกไปได้จนลวงรู
่
็
อรรถาธิบายพิสดาร กสามารถจั
บใจความมาตังเป็ นกระทูห้ รื อหัวข้อได้ เห็นผลอยางหนึ
ง ก็
สามารถสื บสาวกลับไปหาเหตุได้ (๓) “นิรุตติปฏิสัมภิทา” ปั ญญาแตกฉานในนิรุกติ ปรี ชาแจ้งใน
่ เข้าใจใช้คาํ พูดชีแจงให้ผอู ้ ืนเข้าใจและเห็นตามได้ (๔)
ภาษา รู ้ศพั ท์ ถ้อยคําบัญญัติ และภาษาตางๆ
“ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” ปั ญญาแตกฉานในปฏิภาณ ปรี ชาแจ้งในความคิดทันการ มีไหวพริ บ ซึม
ซาบในความรู ้ทีมีอยู่ เอามาเชือมโยงเข้าสร้างความคิดและเหตุผลขึนใหม่ ใช้ประโยชน์ได้สบ
ั
ั การณ์
เหมาะ เข้ากบกรณี
เข้ากบเหตุ
่ นคร้าม ความแกล้วกล้าอาจหาญ
(๓) “จตเวสารั
ชชญาณ” –ญาณคือ “เวสารั ชชธรรม ๔” ความไมครั
ุ
่ นคร้าม ฉะนัน พระตถาคตเจ้าไมทรงมองเห็
่
พระญาณอันเป็ นเหตุให้ทรงแกล้วกล้า ไมครั
นวา่ ใคร
็ จักทักท้วงพระองค์ได้โดยชอบธรรมในฐานะเหลานี
่ ได้แก่ (๑)”สัมมาสัมพทธปฏิ
กตาม
ญญา”
ุ
่
่ นสัมมาสัมพุทธะ ธรรมเหลานี
่ ท่านยังไมรู่ ้ ซึงก็เป็ นปรัปวาท [ปะ–รับ–ปะ–วาด]
ทานปฏิ
ญญาวาเป็
่
่ งแท้ (๒) “ขีณาสวปฏิญญา” ทานปฏิ
่
่ น
คํากลาวของคนพวกอื
นหรื อลัทธิอืนทีไมจริ
ญญาวาเป็
่ ของทานยั
่ งไมสิ่ น ซึงกเป็
็ นปรัปวาท [ปะ–รับ–ปะ–วาด] คํากลาวของคน
่
ขีณาสพ อาสวะเหลานี
่ งแท้ (๓) “อันตรายิกธรรมวาทะ” ทานกลาวธรรมเหลาใดวา
่
่
่ ่ เป็ น
พวกอืนหรื อลัทธิอืนทีไมจริ
่ นไมอาจกออั
่ ่ นตรายแกผู่ ส้ อ้ งเสพได้จริ ง ซึงกเป็
็ นปรัปวาท [ปะ–รับ–ปะ–
อันตราย ธรรมเหลานั
่
่ งแท้ (๔) “นิยยานิกธรรมเทศนา” ทานแสดง
่
วาด] คํากลาวของคนพวกอื
นหรื อลัทธิอืนทีไมจริ
่ ประโยชน์อยางนั
่ นไมเป็
่ นทางนําผูท้ าํ ตามให้ถึงความสิ นทุกข์โดย
ธรรมเพือประโยชน์อยางใด
็ นปรัปวาท [ปะ–รับ–ปะ–วาด] คํากลาวของคนพวกอื
่
่ งแท้
ชอบจริ ง ซึงกเป็
นหรื อลัทธิอืนทีไมจริ
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(๔) “ปัญจคติปริจเฉทญาณ” –ญาณคือ “กําหนดคติ ๕” ได้แก่ (๑) “นิรยคติ” (๒) “ติรัจฉานคติ” (๓)
“เปตคติ” (๔) “มนษยคติ
” (๕) “เทวคติ” หรื ออีกนัยหนึง หมายถึง นรก–สภาวะหรื อทีอันไมมี่
ุ
ํ ดเดียรัจฉาน พวกมืดมัวโงเขลา
่ ๑ เปรตวิสัย–ภูมิแหงผู
่ ้
ความสุ ขความเจริ ญ ๑ ติรัจฉานโยนิ–กาเนิ
หิ วกระหายไร้สุข (รวมทัง อสุ รกาย–พวกหวาดหวันไร้ความรื นเริ ง) ๑ มนษย์
ุ ๑ เทวดา ๑ คติ
ทังหมดนี คือ “มหานรก๘ ขุม” มีสญ
ั ชีวนรก เป็ นต้น “อุสสทนรก ๑๖ ขุม” มีกกุ กุลนรก เป็ นต้น
่ ยว และชือวา่ “คติ”
และ “โลกันตนรก” ชือวา่ “นรก” เพราะไมมี่ ความชืนใจ มีแตทุ่ กข์โดยสวนเดี
็
่
เพราะต้องไปด้วยกรรมของตน เพราะฉะนัน จึงชือวา่ “นิรยคติ” แม้ “สี ตนรก” ซึงมืดตือ กรวมอยู
่ น สัตว์ทงั หลายมีหนอน แมลง ตักแตน งู นก กระรอกน้อย สุ นขั บ้าน และสุ นขั
ภายในนรกเหลานั
จิงจอก เป็ นต้น ชือ “ติรัจฉาน” เพราะเป็ นสัตว์ไปขวาง ชือ “ติรัจฉานคติ” เพราะไปสู่ ความเป็ น
เดียรัจฉาน นันเอง ชือวา่ “เปตะ” เพราะเปรตทังหลาย มีปรทัตตูปชีวเิ ปรต และนิชฌามตัณหิก
่
เปรต เป็ นต้น มีแตความหิ
วกระหายไป คือ ปราศจากความสุ ขสบาย มากไปด้วยความทุกข์ ชือวา่
ั กาสูร เป็ นต้น กอยู
็ ภ่ ายในเปรต
“เปตคติ” เพราะไปสู่ ความเป็ นเปรตนันเอง แม้พวกอสูร มีกญชิ
่ น ผูอ้ ยูใ่ นมหาทวีป ๔ มีชมพุทวีป เป็ นต้น กบผู
ั อ้ ยูใ่ นทวีปเล็กๆ ชือวา่ “มนษย์
เหลานั
ุ ” เพราะเป็ น
่ คือ ตังแตเทพ
่
ผูม้ ีใจสู ง ชือวา่ “มนษยคติ
” เพราะไปสู่ ความเป็ นมนุษย์นนั เอง หมู่เทพ ๒๖ เหลานี
ุ
่
่ ี และ
ชันจาตุมมหาราชิกา จนถึงเทพผูไ้ ด้เนวสัญญานาสัญญายตนะ ยอมเพลิ
ดเพลิน คือ เลนกฬา
รุ่ งเรื องด้วยฤทธานุภาพของตน เพราะเหตุนนั จึงชือวา่ “เทวะ” ชือวา่ “เทวคติ” เพราะไปสู่ ความ
่ เพราะความตางกนของ
่ ั
ิ วย “กรรมวัฏฏะ”
เป็ นเทวดานันเอง ก็ “คติ” เหลานี
“อบัุ ติภพ” อันเกดด้
่
(ความหมุนเวียนแหงกรรม
) นันๆ ฉะนัน โดยเนือความ ได้แก่ “วิบากขันธ์ ” และ “กฏัตตารปู”
ิ ่ )
(รู ปเกดแตกรรม
่
(๕) “อสาธารณญาณ” –ญาณคือ “อสาธารณะ ๖” ญาณทีไมทั่ วไปแกพระสาวกทั
งหลาย ได้แก่ (๑)
่
่ นทรี ยข์ องสัตว์ทงั หลาย
“อินทริ ยปโรปริ ยตั ติญาณ” ได้แก่ ปั ญญาหยังรู ้ความยิงและหยอนแหงอิ
ิ นอนเนืองในสันดาน
(๒) “อาสยานสยญาณ
” ได้แก่ ปัญหาหยังรู ้อาสยะ คือ อัธยาศัย และกเลสที
ุ
ของสัตว์ (๓) “ยมกปาฏิหิรญาณ” ได้แก่ ปั ญญาหยังรู ้การทํายมกปาฏิหาริ ย ์ (๔) “มหากรณาสม
า
ุ
ปัตติญาณ” ได้แก่ ปัญญาหยังรู ้ในการเข้ามหากรุ ณาสมบัติ (๕) “สัพพัญ ตญาณ
” ได้แก่ ปัญญา
ุ
หยังรู ้ธรรมทังปวง (๖) “อนาวรณญาณ” ได้แก่ ปั ญญาหยังรู ้ธรรมอันไมมี่ อะไรขัดข้อง
่ เป็ นไปในธรรมฝ่ ายเครื อง
(๖) “สั ตตโพชฌังควิภาวนญาณ” –ญาณคือทําให้แจ้งซึง “โพชฌงค์ ๗” ยอม
่
่ สรู ้ตาม วา่
เป็ นเหตุให้ได้ ปลูก บํารุ ง ให้ถึง ความตรัสรู ้ ให้ถึงพร้อม หรื ออรรถวา่ ยอมตรั
สรู ้ วาตรั
่ สรู ้พร้อม ด้วย “โพชฺ ฌงฺคา” คือ ธรรมทีเป็ นองค์แหงการตรั
่
ตรัสรู ้เฉพาะ วาตรั
สรู ้ ได้แก่ (๑) “สติ
ั ิ จิตอยูก่ บเรื
ั อง (๒) “ธรรม
สัมโพชฌงค์” สติ–ความระลึกได้ สํานึกพร้อมอยู่ ใจอยูก่ บกจ
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่ บค้นธรรม (๓) “วิริยสัมโพชฌงค์ ”
วิจยสัมโพชฌงค์ ” ธัมมวิจยะ–ความเฟ้ นธรรม ความสอดสองสื
วิริยะ–ความเพียร (๔) “ปี ติสัมโพชฌงค์” ปี ติ–ความอิมใจ (๕) “ปั สสัทธิ สัมโพชฌงค์ ” ปั สสัทธิ –
่ ่
่
ความผอนคลายสงบเย็
นกายใจ (๖) “สมาธิสัมโพชฌงค์” สมาธิ –ความมีใจตังมัน จิตแนวแนใน
อารมณ์ (๗) “อเบกขาสั
มโพชฌงค์” อุเบกขา–ความมีใจเป็ นกลางเพราะเห็นตามเป็ นจริ ง
ุ
(๗) “อัฎฐมัคคังควิภาวนญาณ” –ญาณคือทําให้แจ้งซึง “องค์ แห่ งมรรค ๘” ทีสหรคตด้วย “จริ ยา ๘”
ได้แก่ (๑) “ทัสสนจริ ยาแห่ งสัมมาทิฏฐิ” เพราะประพฤติดว้ ยการทํานิพพานให้ประจักษ์ คือ “รู้
อกุศลและอกุศลมูล–รู้ กศุ ลและกุศลมูล–รู้ อริ ยสัจจ์ ๔–รู้ กาล ๓–รู้ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒–รู้ ไตร
ลักษณ์ ” (๒) “อภิโรปนจริ ยาแห่ งสัมมาสังกับปะ” เพราะพระพฤติปลูกฝังจิตไว้ในอารมณ์นนั คือ
่
“กุศลวิตก ๓” (๓) “ปริ คคหจริ ยาแห่ งสัมมาวาจา” เพราะประพฤติยดึ วจีสงั วร ๔ อยางของ
สัมมาวาจานัน คือ “วจี สุจริ ต ๔” (๔) “สมฏฐานจริ
ยาแห่ งสัมมากัมมันตะ” เพราะประพฤติตงั อยู่
ุ
่ คือ “กายสุจริ ต ๓” (๕) “โวทานจริยาแห่ งสัมมาอาชีวะ” เพราะประพฤติผอง
่
ในกายสังวร ๓ อยาง
แผ้ว หรื อ “ปริ สุทธจริ ยา” –ประพฤติบริ สุทธิ คือ “ประกอบอาชี พสุจริ ตหรื อสัมมาชี พ” (๖)
“ปัคคหจริ ยาแห่ งสัมมาวายามะ” เพราะประพฤติประคองใจ คือ “สัมมัปปธาน ๔” (๗) “อปัุ ฏฐาน
จริ ยาแห่ งสัมมาสติ” เพราะประพฤติตงั มัน คือ “สติปัฏฐาน ๔” (๘) “อวิกเขปจริ ยาแห่ ง
่ คือ “รู ปฌาน ๔”
สัมมาสมาธิ” เพราะประพฤติไมฟุ้่ งซาน
(๘) “นวานปพวิ
ุ ุ หารสมาปัตติญาณ” –ญาณคือการเข้า “อนปพวิ
ุ ุ หาร ๙” ธรรมเครื อง
ุ ุ หาร ๙–อนบพพวิ
่ ั นไปโดยลําดับ ได้แก่ (๑) “กามสัญญา” ของทานผู
่ เ้ ข้า “ปฐมฌาน” ยอมดั
่ บ
อยูท่ ีประณี ตตอกนขึ
่ เ้ ข้า “ทติุ ยฌาน” ยอมดั
่ บไป (๓) “ปี ติ” ของทานผู
่ เ้ ข้า “ตติย
ไป (๒) “วิตกและวิจาร” ของทานผู
่ บไป (๔) “ลมอัสสาสะและปั สสาสะ” ของทานผู
่ เ้ ข้า “จตตถฌาน
่ บไป (๕)
ฌาน” ยอมดั
” ยอมดั
ุ
่ เ้ ข้า “อากาสานัญจายตนะ” ยอมดั
่ บไป (๖) “อากาสานัญจายตนสัญญา”
“รู ปสัญญา” ของทานผู
่ เ้ ข้า “วิญญาณัญจายตนะ” ยอมดั
่ บไป (๗) “วิญญาณั ญจายตนสัญญา” ของทานผู
่ เ้ ข้า
ของทานผู
่ บไป (๘) “อากิญจัญญายตนสัญญา” ของทานผู
่ เ้ ข้า “เนวสัญญานา
“อากิญจัญญายตนะ” ยอมดั
่ ดับไป (๙) “สัญญาและเวทนา” ของทานผู
่ เ้ ข้า “สัญญาเวทยิตนิโรธ” (นิโรธ
สัญญายตนะ” ยอม
่ บไป
สมาบิต) ยอมดั
ํ งของพระตถาคต ๑๐ ของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า หรื อ พระญาณอันเป็ น
(๙) “ทศพลญาณ” –ญาณเป็ นกาลั
ํ งของพระตถาคต ๑๐ ประการ ทีทําให้พระองค์สามารถบันลือสี หนาท ประกาศพระศาสนาได้
กาลั
ี ั
มันคง (๑) “ฐานาฐานญาณ” ปรี ชาหยังรู ้ฐานะและอฐานะ คือ รู ้กฎธรรมชาติเกยวกบขอบเขตและ
่ และแคไหนเพี
่
ขีดขันของสิ งทังหลายวา่ อะไรเป็ นไปได้ อะไรเป็ นไปไมได้
ยงไร โดยเฉพาะในแง่
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่
ั และกฎเกณฑ์ทางจริ ยธรรม เกยวกบสมรรถวิ
ี ั
ความสัมพันธ์ระหวางเหตุ
กบผล
สยั ของบุคคล ซึง
่ กนั (๒) “กรรมวิปากญาณ” ปรี ชาหยังรู ้ผลของกรรม คือ
จะได้รับผลกรรมทีดีและชัวตางๆ
ํ
่ บซับซ้อน ระหวางกรรมดี
่
ั
ั จจัย
สามารถกาหนดแยกการให้
ผลอยางสลั
กบกรรมชั
ว ทีสัมพันธ์กบปั
่
่
่ มองเห็นรายละเอียดและความสัมพันธ์ภายในกระบวนการกอผลของกรรมอยาง
แวดล้อมตางๆ
ชัดเจน (๓) “สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ” ปรี ชาหยังรู ้ขอ้ ปฏิบตั ิทีจะนําไปสู่ คติทงั ปวง คือ สุ คติ
่ อ
ทุคติ หรื อพ้นจากคติ หรื อปรี ชาหยังรู ้ขอ้ ปฏิบตั ิทีจะนําไปสู่ อรรถประโยชน์ทงั ปวง กลาวคื
ั สัมปรายิกตถะ
ั หรื อ ปรมัตถะ คือ รู ้วา่ เมือปรารถนาจะเข้าถึงคติหรื อประโยชน์ใด
ทิฏฐธัมมิกตถะ
่ (๔) “นานาธาตญาณ
จะต้องทําอะไรบ้าง มีรายละเอียดวิธีปฏิบตั ิอยางไร
ุ ” ปรี ชาหยังรู ้สภาวะของ
โลกอันประกอบด้วยธาตุต่างๆ เป็ นอเนก คือ รู ้สภาวะของธรรมชาติ ทังฝ่ ายอุปาทินนกสังขารและ
่
่างๆ ของชีวิต สภาวะของสวนประกอบเหลานั
่
่ น
ฝ่ ายอนุปาทินนกสังขาร เชน่ รู ้จกั สวนประกอบต
่
่ อาทิ การปฏิบตั ิหน้าทีของขันธ์ อายตนะ และธาตุ
พร้อมทังลักษณะและหน้าทีของมันแตละอยาง
่ ในกระบวนการรับรู ้ เป็ นต้น และรู ้เหตุแหงความแตกตางกนของสิ
่
่ ั
่ น (๕)
ตางๆ
งทังหลายเหลานั
“นานาธิมตติ
ุ กญาณ” ปรี ชาหยังรู ้อธิมุติ คือ รู ้อธั ยาศัย ความโน้มเอียง ความเชือถือ แนวความ
่ กนั (๖) “อินทริ ยปโรปริ ยตั ตญาณ” ปรี ชาหยังรู ้
สนใจ เป็ นต้น ของสัตว์ทงั หลายทีเป็ นไปตางๆ
่
่ นทรี ยข์ องสัตว์ทงั หลาย คือ รู ้วาสั
่ ตว์นนั ๆ มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ
ความยิงและหยอนแหงอิ
่ า สอนงาย
่ เพียงใด มีกิเลสมาก กเลสน้
ิ อย มีอินทรี ยอ์ ่อน หรื อแกกล้
่ หรื อสอนยาก
ปั ญญา แคไหน
มีความพร้อมทีจะตรัสรู ้หรื อไม่ (๗) “ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ” ปรี ชาหยังรู ้ความเศร้าหมอง ความ
่ ว การออกแหงฌาน
่
ผองแผ้
วิโมกข์ สมาธิ และสมาบัติทงั หลาย (๘) “ปพเพนิ
วาสานสสติ
ุ
ุ ญาณ”
ปรี ชาหยังรู ้อนั ทําให้ระลึกภพทีเคยอยูใ่ นหนหลังได้ (๙) “จตปปาตญาณ
” ปรี ชาหยังรู ้จุติและอุบตั ิ
ุ ู
่
ของสัตว์ทงั หลายอันเป็ นไปตามกรรม (๑๐) “อาสวักขยญาณ” ปรี ชาหยังรู ้ความสิ นไปแหงอาสวะ
ทังหลาย
่ ่
็ สําหรับผูถ้ ึงพร้อมด้วยความเป็ นอริ ยสาวกหรื ออริ ยสาวิกา คือ “ความเป็ นอริยบุคคล” ได้แก่
แตอยางไรกตาม
“โสดาบัน–สกทาคามี–อนาคามี–อรหันต์ ” สําหรับความเป็ นอริ ยบุคคลในเบืองต้นนัน เรี ยกวา่ “ปฏิสัมภิทัป
ปัตตะ” คือ ผูท้ ีถึงพร้อมด้วยการบรรลุธรรมด้วย “ปฏิสัมภิทา ๔” หมายถึง ปั ญญาแตกฉานใน ๔ ด้าน ได้แก่
(๑) “อัตถปฏิสัมภิทา” ปั ญญาแตกฉานในอรรถ (๒) “ธัมมปฏิสัมภิทา” ปั ญญาแตกฉานในธรรม (๓) “นิรุ ตติ
ปฏิ สั ม ภิ ท า” ปั ญ ญาแตกฉานในนิ รุ ก ติ (๔) “ปฏิ ภ าณปฏิ สั ม ภิ ท า” ปั ญ ญาแตกฉานในปฏิ ภ าณ (พระ
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อิติวตุ ตก เลม่ ๑ ภาค ๔ - หน้าที 243–245 FILE 45) ดังนี
ํ
ใน “ปฏิสัมภิทา ๔” นัน ญาณอันเป็ นประเภทในอรรถเพือสามารถทําให้แจ้งและกาหนดพร้
อมด้วย
่
ลักษณะของประเภทแหงอรรถ
ชือวา่ “อัตถปฏิสัมภิทา” ญาณอันเป็ นในธรรมเพือสามารถทําให้แจ้ง
ํ
่
และกาหนดพร้
อมด้วยลักษณะแหงประเภทของธรรม
ชือวา่ “ธัมมปฏิสัมภิทา” ญาณอันเป็ นไปใน
บทความที ๕๗ ประจําปี ๒๕๕๘ – จตุปฏิสัมภิทาญาณคุณชาติแห่ งปฏิสัมภิทัปปั ตตะ – นิธี ศิริพัฒน์
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ํ
การเข้าใจภาษา (เข้าใจพูด) เพือสามารถทําให้แจ้งและกาหนดพร้
อมด้วยลักษณะ ชือวา่ “นิรุ ตติ
ํ
ปฏิสัมภิทา” ญาณอันเป็ นไปในปฏิภาณ (ความเฉียบแหลม) เพือสามารถทําให้แจ้งและกาหนด
่
พร้อมด้วยลักษณะ แหงประเภทของปฏิ
ภาณ ชือวา่ “ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” สมดังทีพระผูม้ ีพระภาค
เจ้าตรัสไว้วา่ ความรู ้ในอรรถ ชือวา่ “อัตถปฏิสัมภิทา” ความรู ้ในธรรม ชือวา่ “ธัมมปฏิสัมภิทา”
ความรู ้ในอรรถ ในธรรม ในการเข้าใจภาษา ชือวา่ “นิรุตติปฏิสัมภิทา” ความรู ้ในญาณทังหลาย ชือ
็ “อัตถปฏิสัมภิทา” นีโดยยอ่ ผลของเหตุ ชือวา่ “อรรถ” เพราะไมมี่
วา่ “ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” กใน
่ ง แตโดยประเภท
่
่ คือ (๑) สิ งใดๆ ทีอาศัยปั จจัย
ทุกข์ และเพราะควรถึงอยางยิ
“ธรรม ๕” อย่างเหลานี
เกิดขึน (๒) ความดับกิเลส (๓) คําพูดทีมีประโยชน์ (๔) วิบาก (๕) กิริยา ชือวา่ “อรรถ” ญาณอัน
เป็ นประเภทในอรรถนันของผูพ้ ิจารณาอรรถนัน ชือวา่ “อัตถปฏิสัมภิทา” โดยยอ่ ปั จจัย (เหตุ–เหตุ
่ ด ยอมให้
่
่
ปั จจัย) ชือวา่ “ธรรม” เพราะปัจจัยนันยอมจั
ประพฤติและยอมให้
บรรลุถึงประโยชน์นนั ๆ
่ งเรี ยกวา่ “ธรรม” แตโดยประเภท
่
่
่ คือ
“ธรรม ๕” อยางเหลานี
(ผลวิบาก–วิปากปัจจัย) ฉะนัน ทานจึ
(๑) ความเกิดแห่ งผลอย่ างใดอย่ างหนึง (๒) เหตุ (๓) อริ ยมรรค (๔) คําทีเป็ นภาษิต (๕) กุศล ชือวา่
“ธรรม” ญาณอันเป็ นประเภทในธรรมนันของผูพ้ ิจารณาธรรมนัน ชือ “ธัมมปฏิสัมภิทา” แม้ขอ้ นี
่ ็ ่ สรุ ปไว้วา่ (๑) ความรู ้ในทุกข์ ชือวา่ “อัตถปฏิสัมภิทา” (๒) ความรู ้ในทุกข์สมุทยั ชือวา่
ทานกกลาว
“ธัมมปฏิสัมภิทา” (๓) ความรู ้ในทุกขนิโรธ ชือวา่ “อัตถปฏิสัมภิทา” (๔) ความรู ้ในทุกขนิโรธคา
มินีปฏิปทา ชือวา่ “ธัมมปฏิสัมภิทา” [หลักจตุอริ ยสัจจ์]
ฉะนัน (๑) ความรู ้ในเหตุ ชือวา่ “ธัมมปฏิสัมภิทา” [หลักปฏิจจสมุปบาท] (๒) ความรู ้ในผลของเหตุ
่ เกดแล้
ิ ว เจริ ญแล้ว เกดพร้
ิ อมแล้ว บังเกดแล้
ิ ว บังเกดยิ
ิ ง
ชือวา่ “อัตถปฏิสัมภิทา” (๓) ธรรมเหลาใด
่ น ชือวา่ “อัตถปฏิสัมภิทา” (๔) ธรรมเหลานั
่ น เกดแล้
ิ ว
แล้ว ปรากฏแล้ว ความรู ้ในธรรมเหลานั
ิ อมแล้ว บังเกดแล้
ิ ว บังเกดยิ
ิ งแล้วจากธรรมใด ความรู ้ในธรรมนัน ชือวา่ “ธัมม
เจริ ญแล้ว เกดพร้
ิ
ปฏิสัมภิทา” (๔) ความรู ้ในชราและมรณะ ชือวา่ “อัตถปฏิสัมภิทา” (๕) ความรู ้ในเหตุเกดชราและ
มรณะ ชือวา่ “ธัมมปฏิสัมภิทา” (๖) ความรู ้ในการดับชราและมรณะ ชือวา่ “อัตถปฏิสัมภิทา” (๗)
ความรู ้ในปฏิปทาให้ถึงความดับชราและมรณะ ชือวา่ “ธัมมปฏิสัมภิทา” (๘) ความรู ้ในชาติ ในภพ
ในอุปทาน ในตัณหา ในเวทนา ในผัสสะ ในสฬายตนะ ในนามรู ป ในวิญญาณ ในสังขารทังหลาย
ิ งขาร ชือวา่ “ธัมมปฏิสัมภิทา” (๑๐) ความรู ้ในการ
ชือวา่ “อัตถปฏิสัมภิทา” (๙) ความรู ้ในเหตุเกดสั
ดับสังขาร ชือวา่ อัตถปฏิสมั ภิทา ความรู ้ในปฏิปทาให้ถึงความดับสังขาร ชือวา่ “ธัมมปฏิสัมภิทา”
่ ้ธรรม [นวังคสั ตถศาสน์
คือ คําสังสอนของพระ
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นียอมรู
ุ
ศาสดา มีองค์ ๙] คือ สุ ตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวตุ ตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ
่ ้ความแหง่ ภาษิตนันๆ วานี
่ เป็ นความแหงภาษิ
่ ตนี
นีท่านเรี ยกวา่ “ธัมมปฏิสัมภิทา” ภิกษุนนั ยอมรู
่ ยกวา่ “อัตถปฏิสัมภิทา” กุศลธรรมทังหลายเป็ นไฉน คือ สมัยใด กามาวจรกุศลจิต
ดังนี ทานเรี
ปรารภ รู ปารมณ์–รู ปธาตุ สัททารมณ์–สัททธาตุ คันธารมณ์–คันธธาตุ รสารมณ์–รส
บทความที ๕๗ ประจําปี ๒๕๕๘ – จตุปฏิสัมภิทาญาณคุณชาติแห่ งปฏิสัมภิทัปปั ตตะ – นิธี ศิริพัฒน์
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ธาตุ โผฏฐัพพารมณ์–โผฏฐัพพธาตุ ธัมมารมณ์–ธรรมธาตุ สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ
ิ นแล้ว สมัยนัน ธรรมเป็ นผัสสะ ไมฟุ้่ งซาน
่ (มีจิตเป็ นสมาธิ มีปัญญาสมบัติ ยอมรู
่ ้สภาวะทีไม่
เกดขึ
่
่ นเทิงใจ ยอมเบิ
่ กบานใจ เกดปี
ิ ติโสมนัสขึน)
ผิดแผก ไมคลอนแคลน
ได้ลอยบาปธรรมเสี ยได้ ยอมบั
่ ชือวา่ “ธัมมปฏิสัมภิทา” ความรู ้ในวิบากของกุศลธรรมเหลานั
่ น ชือวา่
ความรู ้ในกุศลธรรมเหลานี
่
“อัตถปฏิสัมภิทา” เป็ นอาทิ พึงทราบความพิสดารตอไป
“ภาษาตามสภาพ” คือ คําพูดทีเป็ นจริ ง ในอรรถและในธรรมนัน ความรู ้อนั เป็ นประเภทของภาษา
ถินของสัตว์ทงั ปวง ในการพูด “ภาษาตามสภาพ” โดยภาษามคธวา่ นีเป็ น “ภาษาตามสภาพ” นีมิใช่
“ภาษาตามสภาพ” ดังนี ชือวา่ “นิรุ ตติปฏิสัมภิทา” ความรู ้ในญาณของผูพ้ ิจารณากระทําญาณ แม้
่ นตามทีกลาว
่
ทังหมดอันเป็ นไปแล้วโดยพิสดารด้วยโคจรกจิ (ธรรมเป็ นอารมณ์) ในญาณเหลานั
่ อันพระผูม้ ีพระ
แล้วให้เป็ นอารมณ์ ชือวา่ “ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” ใน “ปฏิสัมภิทาญาณ ๔” เหลานี
่ นไปใน
ภาคเจ้าทรงบรรลุดว้ ยพระองค์เอง จึงเป็ นสิ งจริ งแท้ แน่ นอนไม่ เป็ นอย่ างอืน เพราะไมเป็
อาการวิปริ ต โดยไมผิ่ ดในวิสยั ของตนนันๆ มีอรรถและธรรมเป็ นต้น พระผูม้ ีพระภาคเจ้า ชือวา่
“ตถาคต” เพราะทรงรู ้ความแท้จริ ง แม้ดว้ ยประการฉะนี
อนึง พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงรู ้ ทรงเห็น ทรงบรรลุ ตรัสรู ้ยงิ ถึงข้อควรแนะนําทังปวงนัน โดยอาการ
ทังหมด [กิจในอริยสั จจ์ ๔ ได้แก่ ปริ ญญา–ปหานะ–สัจฉิ กิริยา–ภาวนา] จริ งดังนัน พระผูม้ ีพระภาค
เจ้าตรัสรู ้ “อภิไญยธรรม” เพราะเป็ นธรรมทีควรรู ้ยงิ ตรัสรู ้ “ปริไญยธรรม” เพราะเป็ นธรรมทีควร
ํ
กาหนดรู
้ ตรัสรู ้ “ปหาตัพพธรรม” เพราะเป็ นธรรมทีควรละตรัสรู ้ “สั จฉิกาตัพพธรรม” เพราะเป็ น
ธรรมทีควรทําให้แจ้ง ตรัสรู ้ “ภาเวตัพพธรรม” เพราะเป็ นธรรมทีควรทําให้เจริ ญ โดยทีสมณะ หรื อ
่
พราหมณ์ หรื อเทวดา มารพรหมไดๆ ไมสามารถจะท้
วงพระองค์ ด้วยความเป็ นธรรมได้วา่ ธรรม
่ นพระผูม้ ีพระภาคเจ้ายังไมได้
่ ตรัสรู ้ ดังนี
เหลานั
่
กลาวโดยสรุ
ป “จตปฏิ
ุ สัมภิทาญาณ” ของผูบ้ รรลุถึง “พระอรหันตขีณาสพ” ทีเรี ยกวา่ “ปฏิสัมภิทปั ปัตตะ”
่ นี
ได้นนั ต้องมีลาํ ดับความแตกฉานทางปัญญา อันเป็ นองค์ความรู ้ ดังตอไป
(๑) วิปากปั จจัย = “อัตถปฏิสัมภิทา” คือ ทุกขอริ ยสัจจ์–ปริ ญญา
(๒) เหตุปัจจัย = “ธัมมปฏิสัมภิทา” คือ ทุกขสมุทยั อริ ยสัจจ์–ปหานะ
(๓) อรรถนิยาม = “นิรุ ตติปฏิสัมภิทา” คือ ทุกขนิโรธ–ปรมัตถสัจจะ–สัจฉิ กิริยา
(๔) ญาณทัสสนะ = “ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา–วิปัสสนา–ภาวนา
ดังนัน ปั ญญาเห็นธรรมตามสภาพเป็ นจริ งนัน เรี ยกวา่ “อริยสั จจ์ ๔” คือ “ทุกข์ –สมุทัย–นิโรธ–มรรค” พร้อม
่
ั ่
ด้วย “กิจในอริยสั จจ์ ๔” คือ “ปริ ญญา–ปหานะ–สั จฉิ กิริยา–ภาวนา” นัน ยอมกลายเป็
นทีรวมประชุมกนแหง
ปั ญญา ที เรี ย กวา่ “ปั ญ ญาแตกฉานโดยจตปฏิ
ุ สัมภิทาญาณ ” อัน ถื อเป็ นปั ญญารอบรู ้ ด้ว ยสมถพละและ
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่ ่ “ธรรมสามัคคี” ความพร้อม
วิปัสสนาพละทีเป็ น “สหชาตธรรม” หรื อ “สั มปยตตธรรม
” ทีเรี ยกอีกอยางวา
ุ
ี องทุกอยางทํ
่ ากจหน้
ิ าทีของแตละอยางๆ
่
่ พร้อมเพรี ยงและ
เพรี ยงขององค์ธรรม องค์ธรรมทังหลายทีเกยวข้
ิ ญญา
ประสานสอดคล้องกนั ให้สาํ เร็ จผลทีเป็ นจุดหมาย เชน่ ในการบรรลุมรรคผล เป็ นต้น ฉะนัน การเกดปั
่ จารณาเห็นธรรมทังหลายแหง่ “ธรรมกาย” ทังหมด [ทีประชุม
แตกฉาน “จตปฏิ
ุ สัมภิทาญาณ” นัน ยอมพิ
ธรรมทังหลาย] และนับเป็ นการเข้าถึง “ธัมมปี ติ” คือ ความเป็ นผูด้ ืมดําในธรรม หรื อความเป็ นผูจ้ าํ แนกแจ
่ ่ ศจรรย์ใจยิง [โยนิ โสมนสิ การในวิปัสสนาภูมิ] คือ การตรัสรู ้ธรรมอยางแท้
่ จริ ง
ธรรมทังหลาย ได้อยางนาอั
่ ่
็ ในการบําเพ็ญเพียรภาวนานัน ควรจะสอดคล้องกบหลั
ั กใหญใน
่
ด้วยปั ญญาญาณทังปวง แตอยางไรกตาม
พุทธโอวาททัง ๓ ได้แก่
(๑) สพฺพปาปสฺ สอกรณํ “ไม่ ทาํ ความชัวทังปวง”
(๒) กุสลสฺ สูปสมฺ ปทา “ทําความดีให้ เพียบพร้ อม”
(๓) สจิตฺตปริ โยทปนํ “ทําใจของตนให้ สะอาดบริ สุทธิ ”
็ ถ้าเป็ นปฏิปักษ์กบหลั
ั กใหญในการปฏิ
่
่ ทธโอวาท
ถึงแม้จะลุถึงปั ญญาแตกฉานดีเพียงใดกตาม
บตั ิตนแหงพุ
่ างต้นนี กหมายถึ
็
ทัง ๓ ข้อ ดังกลาวข้
งจุดอวสานของการปฏิบตั ิธรรม ซึ งจะกลายเป็ นเรื อง “อธรรม” ไป
่ ่ “วิชชาและจรณะ” อยางแนนอน
่ ่
ในทันที นันคือ “อวิชชา–โมหะ” ไมใช
หรื อจะเรี ยกวา่ “มิจฉาปัญญา–
ั
่ “มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทา” ที ประกอบด้ว ยข้อ
มิ จ ฉาทิฏ ฐิ –มิ จ ฉาญาณ” อัน สวนทางกบแนวทางสายกลางแหง
ประพฤติปฏิบตั ิดว้ ย “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” ทีหมายถึง ภาวะทีถูกต้องหรื อสิ งทีถูกต้อง ทีเรี ยกวา่ “สั มมัตตะ
๑๐” ได้แ ก่ สั ม มาทิ ฏ ฐิ –สั ม มาสั ง กั ป ปะ–สั ม มาวาจา–สั ม มากั ม มั น ตะ–สั ม มาอาชี ว ะ–สั ม มาวายามะ–
สั มมาสติ–สั มมาสมาธิ –สั มมาญาณ–สั มมาวิมุตติ นอกจากนี ยังต้องสัมปยุตต์ความยอดเยียม สิ งทียอดเยียม
หรื อภาวอันยอดเยียมด้วย “อนตตริ
ุ ยะ ๓” ในกรณี ตอ้ งพึงพาตนเองเป็ นพิเศษ ได้แก่ (๑) “ทัสสนานตตริ
ุ ยะ”
่ งสุ ด คือ “การเห็ นนิพพาน” ด้วยอรรถธรรมใน
การเห็ นอันเยี ยม ได้แก่ ปั ญญาอันเห็ นธรรม หรื ออยางสู
่
ประโยชน์สูงสุ ดแหงการปฏิ
บตั ิธรรมของตน (๒) “ปฏิปทานตตริ
ุ ยะ” การปฏิ บัติอันเยียม ได้แก่ การปฏิบตั ิ
่ กมัชฌิมาปฏิทา โดยกลาวให้
่ ง่าย คือ หมายเอาความ
ธรรมทีเห็นแล้ว ทีเป็ นไปตามแนวทางสายกลางแหงหลั
ถึงพร้อมด้วย “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” และ (๓) “วิมุตตานตตริ
ุ ยะ” การพ้ นอันเยียม ได้แก่ ความหลุดพ้นอันเป็ น
่
ิ
ผลแหงการปฏิ
บตั ินนั คือ ความหลุดพ้นจากกเลสและทุ
กข์ทงั ปวง ความเป็ นอิสระจากขันธ์ทงั ปวงหรื อวิ
วัฏฏะ ทีเรี ยกวา่ “นิพพาน” ดังเชน่ พระปรี ชาหยังรู ้ถึงความตรัสรู ้ดว้ ยตนเองโดยชอบอันยอดเยียมของพระ
่
สัมมาสัมพุทธเจ้า ทีเรี ยกวา่ “พระอนตตรสั
มมาสั มโพธิญาณ” และอริ ยสาวกแหงตถาคตพระผู
ม้ ีพระภาคเจ้า
ุ
่
ผูย้ งั ลุถึงความตรัสรู ้ได้ดีแล้ว และได้กลายเป็ น “พระอรหันตขีณาสพเจ้ า” ทังหลาย ยอมอาศั
ยอํานาจแหง่
ธรรมสามัคคีดว้ ย “เจโตวิมุตติ” และ “ปัญญาวิมุตติ” เป็ นสัมมาปฏิปทาอันสําคัญยิง.
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