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ความสํ าคัญของบทความ
ความเป็ นไปของวิถีชีวิตของมนุ ษย์ย่อมเป็ นไปตาม “กรรม” ทีตนเป็ นผูเ้ ลือกทํา ทีอยู่ภายใต้ความครอบงํา
ของ “กิเลสอวิชชา–กิเลสอาสวะ” อันเป็ นกฎธรรมชาติตามหลักปฏิจจสมุปบาท ทีเป็ นองค์ความรู ้ทีผูป้ ฏิบตั ิ
่
ธรรม–โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนา ต้องหมันประกอบความเพียรใหญในการศึ
กษาค้นคว้า “ความจริง” ใน
ประเด็นนี คือ การรู ้จกั ตนเองให้ดีพอภายในตนเองและ “โยนิโสมนสิ การ” เทียบเคียงไปถึงผูอ้ ืน สภาวธรรม
่ งจัง และถูกวิธีทีมีอุบายแยบคายอยางฉลาด
่
คือ “มี
อืน ทีอยูภ่ ายนอก นันคือ การเจริ ญจตุสติปัฏฐานอยางจริ
ิ
่ น คําวา่ “สติ”
เหตผลและปั
ญญา” ทีเกดจากการเจริ
ญบําเพ็ญเพียรภาวนา ทีเรี ยกวา่ “ภาวนามยปัญญา” เทานั
ุ
กบั คําวา่ “สั มปชั ญญะ” หรื อในความหมายทีรวมกนั “สติสัมปชัญญะ” นัน เป็ นเรื องสําคัญยิง ในการศึกษา
ค้นคว้า “ปรมัตถสั จจะ” [อภิธรรม] ทีเรี ยกวา่ “ปรมัตถธรรม ๔” หมายถึง สภาวะทีมีอยูโ่ ดยปรมัตถ์ สิ งทีเป็ น
จริ งโดยความหมายสู งสุ ด ได้แก่ (๑) “จิต” คือ สภาพทีคิด ภาวะทีรู ้แจ้งอารมณ์ (๒) “เจตสิ ก” คือ สภาวะที
ั ต คุณสมบัติและอาการของจิต (๓) “รปู” คือ สภาวะทีเป็ นราง
่ พร้อมทังคุณและอาการ (๔)
ประกอบกบจิ
ิ
“นิพพาน” คือ สภาวะทีสิ นกเลสและทุ
กข์ทงั ปวง สภาวะทีปราศจากตัณหา คําวา่ “รปู–เจตสิ ก–จิต” หมายถึง
“ขันธ์ ๕ ทีปราศจากนิวรณ์ แห่ งโลกตตรธรรม
” นันคือ “กามฉั นทะ–พยาบาท–ถีนมิทธะ–อุทธัจจกุกกุจจะ–
ุ
วิจิกิจฉา–อวิชชา–อรติ–อุปกิเลส [จิ ตตอุปกิเลส–อุปกิเลสแห่ งจิ ต] –อกุศลธรรมทังปวง” หรื อ “กิเลสตัณหา–
่ เกดิ “ขันธ์ ๕ ทีประกอบด้ วยอปาทิ
กิเลสอาสวะ” อันกอให้
ุ แห่ งโลกียธรรม” ฉะนัน “สติสัมปชั ญญะ” จึงต้อง
ระลึกได้และรู ้ตวั ทัวถ้วนใน “ขันธ์ ๕ แห่ งอปาทิ
ุ ” เพือทําลายระงับโลกธรรมนีให้พน้ เพือศึกษาเรี ยนรู ้ “ขันธ์
๕ แห่ งโลกตตระ
” โดยวิถีแนวทางแหง่ “มัชฌิมาปฏิปทา” ด้วยข้อปฏิบตั ิปฏิปทาใน “อริ ยมรรคมีองค์ ๘”
ุ
และ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” และเพือนําไปสู่ “นิพพานแห่ งอมตธาตุ” ด้วยเหตุนี ข้อประพฤติปฏิบตั ิในสัมมา
่ ยมรรค จะมักเป็ น “ทกฺุ ขา ปฏิปทา ทนฺธาภิ ฺญา” คือ ข้ อปฏิบัติลําบาก ทีเป็ นทางดําเนิ นให้ถึง
ปฏิปทาแหงอริ
จุดหมาย คือ ความหลุดพ้ นหรื อความสิ นอาสวะ ทังร้ ูได้ ช้า เชน่ ผูป้ ฏิบตั ิทีมี “ราคะ–โทสะ–โมหะ” แรงกล้า
่ ่
ต้องเสวยทุกข์โทมนัส เนื องจาก “ราคะ–โทสะ–โมหะ” นันอยูเ่ นื องๆ หรื อเจริ ญกรรมฐานทีมีอารมณ์ไมนา
็ ่ จึงบรรลุ “โลกตตรมรรค
่ า โดยเฉพาะอยางยิ
่ ง การเจริ ญ
” ลาช้
ชืนใจ เชน่ อสุภะ เป็ นต้น อีกทังอินทรี ยก์ ออน
ุ
กรรมฐานใน (๑) “สติปัฏฐาน ๔” ทีเชือมโยงกบั (๒) “รปฌาน
๔” [สมถภาวนา] และ (๓) “โสฬสญาณ–
ู
่ ง และเป็ นการยากมากทีมีผสู ้ ามารถฝึ ก
ญาณ ๑๖” [วิปัสสนาภาวนา] เพราะฉะนัน เป็ นเรื องทีท้าทายอยางยิ
่ ก ต้องและยอดเยียม และบรรลุ ความตรั สรู ้ ใ น
ปฏิ บตั ิ ให้ผ่านขันตอนใน “อริ ยมรรค–อริ ยธรรม” อยางถู
่
“สั มโพธิญาณ” แหงพระธรรมวิ
นยั นี.
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บทความที ๗ ประจําปี ๒๕๕๘ – จิตพิจารณาจิตในจิตตานปัุ สสนาสติปัฏฐาน
่
่
่ ตถุกบโลกแหงจิ
ั
่ ตนัน เป็ นความสมดุลแหงธรรมชาติ
่
ความแตกตางระหวางโลกแหงวั
ทีเชือมมิติ
่ ยงด้วย “อาหาร” นันคือ “ขันธ์ ๕–เบญจ
ความสัมพันธ์ดว้ ย “ชี วิต–ชี วิตินทรี ย์” กบั “พลัง–พละ” ทีหลอเลี
่ ปธรรมและนามธรรม ๕ หมวดทีประชุมกนั
ขันธ์ ” ซึงหมายถึง (๑) “ร่ างกายจิตใจของมนษย์
ุ ” (๒) กองแหงรู
่
่ วิ ต ซึ งบัญ ญัติ เ ป็ นคํา ศัพ ท์ใ ช้เ รี ย กวา่ สัต ว์ บุ ค คล ตัว ตน เรา –เขา เป็ นต้น (๓)
เข้า เป็ นหนวยรวม
แหงชี
่
่ รวมเข้าเป็ นชี วิต กองหรื อหมวดทัง ๕ ได้แก่ (๑) “รู ปขันธ์ ” กองรู ป (๒) “เวทนา
สวนประกอบ
๕ อยางที
ขันธ์ ” กองเวทนา (๓) “สั ญญาขันธ์ ” กองสัญญา (๔) “สั งขารขันธ์ ” กองสังขาร (๕) “วิ ญญาณขันธ์ ” กอง
วิญญาณ สําหรับคําวา่ “ชีวติ ินทรีย์” หมายถึง (๑) “อายุ” คือ สภาวธรรมทีทําให้ชีวิตดํารงอยูห่ รื อเป็ นไป พลัง
่ ยงดํารงรักษาชีวิต พลังชีวิต ความสามารถของชีวิตทีจะดํารงอยูแ่ ละดําเนินตอไป
่ ชวงเวลาที
่
ทีหลอเลี
ชีวิต
่
ชีวิตจะเป็ นอยูไ่ ด้ หรื อได้เป็ นอยู่
ของมนุษย์สัตว์ประเภทนันๆ หรื อของบุคคลนันๆ จะดํารงอยูไ่ ด้ ชวงเวลาที
่
หรื อ “อายุ” กคื็ อ “ชี วิตินทรี ย์” นันเอง และ (๒) “ชี วิตินทรีย์” คือ อินทรี ยค์ ือชีวิต สภาวะทีเป็ นใหญในการ
่ ย
ิ ่ วย–หนวยรวมแหงธรรมที
่
่
ตามรักษา “สหชาตธรรม” [ธรรมทีเกดรวมด้
มาสัมปยุตต์กนั ] ดุจนําหลอเลี
ดอกบัว เป็ นต้น มี ๒ ฝ่ าย ดังนี
(๑) “รปชี
ู วติ นิ ทรีย์” หมายถึง “ชี วิตินทรี ย์” (ข้อ ๑๓ ในอุปาทายรู ป ๒๔) ทีเป็ น “ชี วิตรู ป” ซึงทํา
่ ยงเหลา่ “รปธรรม
หน้าทีเป็ นเจ้าการในการรักษาหลอเลี
” นันคือ “กัมมชรปู ๑๘” [รู ปทีเกดิ
ู
่
่ ] ได้แก่ (๑) อินทรียรปู ๘ [รู ปทีเป็ นอินทรี ย ์ นันคือ เป็ นใหญในหน้
แตกรรม
าที ได้แก่
ปสาทรปู ๕ = จักขุ–ตา โสตะ–หู ฆานะ–จมูก ชิ วหา–ลิน กาย–กายสัมผัส ภาวรปู ๒ =
อิตถัตตะ–อิตถินทรี ย์–ความเป็ นหญิง กบั ปุริสัตตะ–ปุริสินทรี ย์–ความเป็ นชาย ชีวติ รปู ๑ =
่
ชีวิตินทรี ย]์ (๒) หทัยรปู ๑ [หทัยวัตถุ–หัวใจ] (๓) อวินิพโภครปู ๘ [หนวยรวมรู
ปธรรมที
่
อรองรับ
เล็กทีสุ ด ทีเรี ยกวา่ “กลาป–สทธั
ุ ฏฐกกลาป” มีองค์ ๘ ได้แก่ ปฐวี–ภาวะแผขยายหรื
่ ง วัณณะ–สี
อาโป–ภาวะเอิบอาบเกาะกุม เตโช–ภาวะร้อน วาโย–ภาวะเคลือนไหวเครงตึ
คันธะ–กลิน รสะ–รส โอชา–อาหารรู ป คือ กวฬิงการาหาร–อาหารคือคําข้าว–อาหารทีกนิ]
่ ่ ]
และ ปริจเฉทรปู ๑ [อากาศธาตุ–ชองวาง
(๒) “นามชีวติ นิ ทรีย์” หมายถึง “ชี วิตินทรี ย์” (ข้อ ๖ ในเจตสิ ก ๕๒) ทีเป็ น “เจตสิ ก” [ธรรมที
ิ บพร้อมกบั “จิต” มีอารมณ์และวัตถุทีอาศัยเดียวกนั
ประกอบกบั “จิต” ๑ สภาวธรรมทีเกดดั
กบั “จิต” ๑ อาการและคุณสมบัติต่างๆ ของ “จิต” ๑] ในหัวข้อ “สัพพจิตตสาธารณเจตสิ ก”
ิ ั “จิต” ทุกดวง ซึงทําหน้าทีเป็ นเจ้าการ ในการรักษาและหลอเลี
่ ยง
คือ “เจตสิ ก” ทีเกดกบ
“นามธรรม” ทังหลาย นันคือ “จิต” และ “เจตสิ ก” ทังหลาย บางทีเรี ยก “อรปชี
ู วติ ินทรีย์”
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เพราะฉะนัน “นามชี วิตินทรี ย์” จึงหมายถึง “เจตสิ ก ๕๒” กบั “จิต ๘๙” [ธรรมชาติทีรู ้อารมณ์–สภาพทีนึ ก
คิด–ความคิด–ใจ–วิญญาณ] ในการปฏิบตั ิธรรม คือ การเจริ ญสมถภาวนาทีต้องอาศัยการเจริ ญ “สติปัฏฐาน
่ เพือกาหนดสติ
ํ
๔” เป็ นพืนฐานมากอน
ตามพิจารณาเนื องๆ ใน “ภาวะจิต” ทีเป็ นอยูว่ ่าปราศจาก “อกศลมล
ุ ู
๓” เป็ นหลักหรื อไม่ ได้แก่ “ราคะ [โลภะ] –โทสะ–โมหะ” ซึงเรี ยกวา่ “จิตตานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” ดังนี
ํ
“จิตตานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” หมายถึง การตังสติกาหนดพิ
จารณาจิต ให้รู้เห็นตามเป็ นจริ งวา่
“จิ ตนีสักว่ าเป็ นแค่ เพียงจิ ต ไม่ ใช่ สัตว์ บคุ คลตัวตนเราเขา” คือ มีสติอยูพ่ ร้อมด้วยความรู ้ชดั จิต
่ ธรรมทีเป็ นปฏิปักษ์กบโลภะ
ั
ของตนทีมี (๑) ราคะ ไม่ มีราคะ [อโลภะ คือ ความไมโลภ
ความคิดเผือแผ่ = จาคะ] (๒) มีโทสะ ไม่ มีโทสะ [อโทสะ คือ ความไม่คิดประทุษร้าย ธรรมที
ั
่ ธรรมทีเป็ น
เป็ นปฏิปักษ์กบโทสะ
= เมตตา] (๓) มีโมหะ ไม่ มีโมหะ [อโมหะ คือ ความไมหลง
ั
ปฏิปักษ์กบความหลง
= ปั ญญา] ซึง “ราคะ [โลภะ] –โทสะ–โมหะ” หมายถึง “อกศลมล
ุ ู ๓” นัน
คือ รากเหง้าของอกุศล ต้นเหตุของอกุศล ต้นเหตุของความชัว ซึงทําให้ขาดสติ ทีเรี ยกวา่
“มิจฉาสติ” (ข้อ ๗ ในมิจฉัตตะ ๑๐) คือ ระลึกผิด ได้แก่ ระลึกถึงการอันจะยัวให้เกดิ “ราคะ
ิ –โวทาน คําวา่ “สั งกิเลส”
[โลภะ] –โทสะ–โมหะ” (๔) เศร้ าหมองหรื อผ่ องแผ้ ว [สังกเลส
หมายถึง ความเศร้าหมอง ความสกปรก สิ งทีทําใจให้เศร้าหมอง ธรรมทีอยู่ในหานภาค คือ ใน
ฝ่ ายข้างเสื อม ได้แก่ ธรรมจําพวกทีทําให้ตกตําเสื อมทราม เชน่ อโยนิโสมนสิ การ อคติ ตัณหา
่ าวา่ “โวทาน” หมายถึง ความบริ สุทธิ ความผองแผ้
่ ว การชําระล้าง
มานะ ทิฏฐิ อวิชชา– สวนคํ
การทําให้สะอาด ธรรมทีอยู่ในวิเสสภาค คือ ในฝ่ ายข้างวิเศษ ได้แก่ ธรรมจําพวกทีทําให้เจริ ญ
งอกงามดียงิ ขึนไปจนปลอดพ้นจากประดาสิ งมัวหมองบริ สุทธิบริ บูรณ์ เชน่ โยนิโสมนสิ การ
กุศลมูล สมถะ และ วิปัสสนา ตลอดถึง นิพพาน] และ (๕) ฟ้ ุงซ่ านหรือเป็ นสมาธิ [อุทธัจจะ–
ั
่ กบั จิตตะ–ความคิดมุ่งไป คือ ตังจิตรับรู ้ในสิ งทีทําและทํา
เอกคคตา
หรื อ อวิกเขปะ–ไมฟุ้่ งซาน
่ ่
่ อนลอยไป] เป็ นต้น อยางไรๆ
่
ตามที
สิ งนันด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไมปลอยใจให้
ฟุ้งซานเลื
เป็ นไปอยูใ่ นขณะนันๆ
่
็ ให้พิจารณาขันตอนการเจริ ญจิตตานุ ปัสสนาสติปัฏฐาน ในขันทีละเอียดประณี ตจํานวน ๑๖
อยางไรกตาม
ขันตอน เพือเป็ นการเจริ ญพิจารณาอยู่เนื องๆ เป็ นการดํารงมันใน “สติ” และ “สั มปชั ญญะ” ใน “ฐานของ
่
่
จิต” คือ (๑) ยกจิตเป็ นอารมณ์แหงกรรมฐานเครื
องระลึกของ “สติ” และยกจิ ตเป็ นอารมณ์แหงกรรมฐาน
เครื องเรี ยนรู ้ของ “สั มปชั ญญะ” ซึ งทําให้เกดิ “สติปัญญา” และสามารถเข้าถึง “ฌานสมาบัติ” ได้ และความ
ิ
่
หลุดพ้นจากกเลสและทุ
กข์ได้ในขณะอยูใ่ น “ฌาน” [สมาบัติ ๘] ขันนันๆ ดังรายละเอียดตอไปนี
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จิตตานปัุ สสนาสติปัฏฐาน
ให้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ คือ (๑) จิตมีราคะ กรู็ ้ชดั วา่ (๒) จิตไม่มีราคะ หรื อจิตปราศจาก
่ ตมีโทสะ (๔) จิตปราศจากโทสะ ก็
ราคะ กรู็ ้ชดั วา่ จิตปราศจากราคะ (๓) จิตมีโทสะ กรู็ ้ชดั วาจิ
รู ้ชดั วา่ จิตปราศจากโทสะ (๕) จิตมีโมหะ กรู็ ้ชดั วา่ จิตมีโมหะ (๖) จิตปราศจากโมหะ กรู็ ้ชดั วา่
่ กรู็ ้ชดั วา่ จิตฟุ้ งซาน
่ (๙) จิต
จิตปราศจากโมหะ (๗) จิตหดหู่ กรู็ ้ชดั วา่ จิตหดหู่ (๘) จิตฟุ้ งซาน
่ นมหัคคตะ กรู็ ้ชดั วาจิ
่ ตไมเป็
่ นมหัคคตะ
เป็ นมหัคคตะ กรู็ ้ชดั วา่ จิตเป็ นมหัคคตะ (๑๐) จิตไมเป็
(๑๑) จิตมีธรรมอืนยิงกวา่ กรู็ ้ชดั วา่ จิตมีธรรมอืนยิงกวา่ (๑๒) จิตไมมี่ ธรรมอืนยิงกวา่ กรู็ ้ชดั วา่
จิตไมมี่ ธรรมอืนยิงกวา่ (๑๓) จิตตังมันกรู็ ้ชดั วา่ จิตตังมัน (๑๔) จิตไมตั่ งมัน กรู็ ้ชดั วา่ จิตไมตั่ ง
่ ดพ้น กรู็ ้ชดั วา่ จิตยังไมหลุ
่ ดพ้น
มัน (๑๕) จิตหลุดพ้น กรู็ ้ชดั วา่ จิตหลุดพ้น (๑๖) จิตยังไมหลุ
่ จารณาเห็นจิตในจิตภายในบ้าง (๒) พิจารณาเห็นจิตในจิต
ด้วยเหตุดงั พรรณนามานี (๑) ยอมพิ
ภายนอกบ้าง (๓) พิจารณาเห็นจิตในจิตทังภายในทังภายนอกบ้าง (๔) พิจารณาเห็นธรรมคือ
ความเกิดขึนในจิตบ้าง (๕) พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื อมในจิตบ้าง (๖) พิจารณาเห็นธรรม
ิ นทังความเสื อมในจิตบ้าง อยู่ อนึง เมือ “สติ” ตังมันอยูว่ า่ “จิตมีอยู่ ก็เพียงสัก
คือทังความเกดขึ
ว่ าความรู้ [เครื องเรี ยนรู ้ของสัมปชัญญะ] เพียงสักว่ าอาศัยระลึก [เครื องระลึกของสติ] เท่ านัน”
่ เป็ นผูอ้ นั “ตัณหา” และ “ทิฏฐิ” ไมอาศั
่ ยอยูแ่ ล้ว และไมถื่ อมันอะไรๆ ในโลก ซึงได้ชือวา่
ยอม
่ จารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ อยูอ่ ยางนี
่
“พิจารณาเห็นจิตในจิตอย่”ู ฉะนัน ยอมพิ
หมายเหตุ: ความหมายของคําวา่ “มหัคคตะ–มหรคต” หมายถึง (๑) “อันถึงความเป็ นสภาพใหญ่ ” (๒) “ซึ ง
ถึงความยิงใหญ่ ” (๓) “ซึ งดําเนินไปด้ วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และ ปั ญญา อย่ างใหญ่ ” คือ ธรรมทีถึงความ
ยิงใหญ่เข้าถึง “ฌาน” คือ เป็ น “รู ปาวจร” [รู ปฌาน ๔] หรื อ “อรู ปาวจร” [อรู ปฌาน ๔] หรื อเข้าถึง “นิโรธ”
ิ –ภาวะไร้กิเลสและไมมี่ ทุกข์เกดขึ
ิ น] ในระดับขัน “วิกขัมภนวิมุตติ” (ข้อ ๑ ในวิมุตติ ๕)
[ความดับกเลส
่ อสะกดไว้ ได้แก่ ความพ้นจากกเลสและอกุ
ิ
หมายถึง พ้นด้วยขมหรื
ศลธรรมได้ดว้ ย “กําลังฌาน” อาจสะกด
่ อฌานเสื อมแล้วกเลส
ิ และอกุศลธรรม ก็อาจ
ได้นานกวา่ระดับขัน “ตทังควิมุตติ” (ข้อ ๒ ในวิมุตติ ๕) แตเมื
เกดิขึนอีก ทัง “วิกขัมภนวิมุตติ” และ “ตทังควิมุตติ” นัน จัดเป็ น “โลกิยวิมุตติ”
่
็ พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงให้พจิ ารณาจิตใน “จิตตานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” โดยให้แยกขันตอน
อยางไรกตาม
ออกเป็ น ๓ ประเภท ได้แก่
(๑) การจําแนกอารมณ์ของจิต
(๒) จิตในจิตนอก
ํ
(๓) สติกาหนดจิ
ตเป็ นอริ ยสัจ ๔
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การจําแนกอารมณ์ ของจิต
ิ อมด้วยโลภะ ๘ อยาง
่ ไมรวม
่ อกุศลจิต ๔ ดวง
(๑) “จิตมีราคะ” คือจิตทีเกดพร้
ิ แตไมได้
่ ่ โลกุตตรจิต
“จิตปราศจากราคะ” คือ จิตทีเป็ นกุศล แล อพยากฤตฝ่ ายโลกยะ
ิ อมด้วยโทมนัส
(๒) “จิตมีโทสะ” ได้แก่ จิต ๒ ดวง ทีเกดพร้
ิ
“จิตปราศจากโทสะ” ได้แกจิ่ ตทีเป็ นกุศล และอพยากฤตฝ่ ายโลกยะ
ิ อมด้วย วิจิกิจฉาดวง ๑ ทีเกดพร้
ิ อมด้วย อุทธัจ
(๓) “จิตมีโมหะ” ได้แก่ จิต ๒ ดวง คือ จิตทีเกดพร้
่
่ ิ ในอกุศลจิตทังหมด ฉะนัน แม้อกุศลจิตทีเหลือ ก็
จะดวง ๑ แตเพราะโมหะยอมเกดได้
ควรได้ในข้อจิตมีโมหะนีด้วย
ิ
“จิตปราศจากโมหะ” ได้แก่ จิตทีเป็ นกุศล และอพยากฤตฝ่ ายโลกยะ
(๔) “จิตหดหู่” ได้แก่ จิตทีตกไปในถินมิทธะ กจิ็ ตทีตกไปในถินมิทธะนัน ชือวา่ จิตหดหู่
ิ อมด้วยอุทธัจจะ จิตทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุทธัจจะนัน ชือวา่ จิต
“จิตฟ้ ุงซ่ าน” ได้แก่ จิตทีเกดพร้
่
ฟุ้ งซาน
(๕) “จิตเป็ นมหัคคตะ” ได้แก่ จิตทีเป็ นรู ปาวจร และอรู ปาวจร [ฌานสมาบัติ–สมาบัติ ๘]
“จิตไม่ เป็ นมหัคคตะ” ได้แก่ จิตทีเป็ นกามาวจร
(๗) “สอตฺุ ตรํ” จิตมีจิตอืนยิงกวา่ ได้แก่ จิตทีเป็ นกามาวจร จิตทีชือวา่ สอุตตระ ได้แก่ จิ ตทีเป็ นรู
ปาวจร
“อนตฺุ ตรํ” จิตไมมี่ จิตอืนยิงกวา่ ได้แก่ จิตทีเป็ นรู ปาวจร และอรู ปาวจรจิตชือวา่ อนุตตระ
ได้แก่ จิ ตทีเป็ นอรู ปาวจร
(๘) “สมาหิ
ุ ต”ํ จิตตังมันแล้ว ได้แก่ อัปปนาสมาธิหรื ออุปจารสมาธิ
“อสมาหิตํ” จิตไมตั่ งมัน ได้แก่ จิตทีเว้นจากสมาธิทงั สอง
(๙) “วิมุตฺต”ํ จิตหลุดพ้น ได้แก่ จิตหลุดพ้นด้วย ตทังควิมตุ ติ [ดับด้วยองค์นนั ๆ ด้วยธรรมทีเป็ น
่ ]
คู่ปรับ] และ วิกขัมภนวิมตุ ติ [ดับด้วยขมไว้
่ ดพ้น ได้แก่ จิตทีเว้นจากวิมุตติทงั สอง สวน
่ สมุจเฉทวิมตุ ติ [ดับด้วยตัด
“อวิมุตฺต”ิ จิตไมหลุ
ขาด] ปฏิปัสสั ทธิ วิมตุ ติ [ดับด้วยสงบระงับ] และ นิสสรณวิมตุ ติ [ดับด้วยสลัดออกได้ยงั ยืน
ตลอดไป] ไมมี่ โอกาสในขันนีเลย
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จิตในจิตนอก
ํ
่ ชือวา่
คําวา่ “อิติ อชฺ ฌตฺตํ วา” หรื อ “ภายใน” ความวา่ ด้วยการกาหนดจิ
ตมีราคะ เป็ นต้น อยางนี
(๑) พิจารณาเห็นจิตในจิตของตน (๒) ในจิตของคนอืน (๓) ในจิตของตนตามกาล (๔) ในจิตของ
ิ พึงนําความเกดและความเสื
ิ
คนอืนตามกาลอยู่ คําวา่ “พิจารณาเห็นธรรม” คือ ความเกดนี
อมแหง่
่
่ จารณาเห็นจิตในจิตภายในบ้าง (๒)
วิญญาณออกเทียบเคียงด้วยอาการอยางละ
๕ ได้แก่ (๑) ยอมพิ
พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกบ้าง (๓) พิจารณาเห็นจิตในจิตทังภายในทังภายนอกบ้าง (๔)
ิ นในจิตบ้าง และ (๕) พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื อมในจิตบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมคือความเกดขึ
ิ งนี เป็ นต้น ข้อตอไปจากนี
่
วา่ เพราะเกดิ อวิชชา วิญญาณ จึงเกดดั
เชน่ จิตไมมี่ ราคะ กมี็ นยั ดังทีได้
่
กลาวมาแล้
ว
สติกาํ หนดจิตเป็ นอริยสั จ ๔
่ ตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี มีขอ้ แตกตางก
่ นั อยางเดี
่ ยวจากสติปัฏฐานข้ออืนๆ คือ พึง
แตในจิ
ประกอบความวา่ “สติทีกําหนดจิตเป็ นอารมณ์ –เป็ นทุกขสัจจ์ –เป็ นสมุทัยสัจจ์ –เป็ นนิโรธสัจจ์ –
เป็ นมรรคสัจจ์ ” ดังนี แล้วพึงทราบวา่ เป็ นทางปฏิบตั ิทีนํา “ออกจากทุกข์ –ออกจากสมุทัย–ออก
ํ
จากนิโรธ–ออกจากมรรค” ของผูก้ าหนดจิ
ตเป็ นอารมณ์ นันคือ “จิตนีสักว่ าเป็ นแค่ เพียงจิต ไม่ ใช่
สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา”
่
็ การเจริ ญสติปัฏฐาน ๔ [จตุสติปัฏฐาน–มหาสติปัฏฐาน] นัน มีวตั ถุประสงค์โดยนัย คือ การ
อยางไรกตาม
ํ ด ระบบ ปิ ดกนั “นิวรณ์ –นิวรณปกิ
กาจั
ู เลส” ซึงหมายถึง “กามฉั นทะ–พยาบาท–ถีนมิทธะ–อุทธัจจกุกกุจจะ–
วิจิกิจฉา–อวิชชา–อรติ–อุปกิเลส [จิ ตตอุปกิเลส–อุปกิเลสแห่ งจิ ต] –อกุศลธรรมทังปวง” นับเป็ น “นิวรณ์ ”
ั งสิ น ดังนัน คําวา่ “ปราศจากนิวรณ์ ” จึงแสดงนัยถึง “จิตประภัสสร” แหงจตุ
่ ตถฌานจิต [อุเบกขา–
ด้วยกนทั
ั
เอกคคตา
] ทีประกอบด้วยการทําจิตให้เป็ น “สมาธิ–สั มมาสมาธิ” [รู ปฌาน ๔] พร้อมด้วย “มีสติ–มี
่
สัมปชัญญะ–สัมมาสติ” [สติปัฏฐาน ๔] และ “สัมมาวายามะ–สัมมัปปธาน ๔” ดังรายละเอียดตอไปนี
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ฌานสมาธิและปัญญาญาณในจตสติ
ุ ปัฏฐาน
สําหรับในบทหัวข้อนี เป็ นการวิวฒั น์พฒ
ั นาทักษะทางความคิดในขันสู ง ด้วยการเจริ ญฌานสมาบัติแหง่
ั
่
สมถะ กบการเจริ
ญวิปัสสนาญาณแหงโสฬสญาณ
ทีมีพร้อมด้วยความรู ้แจ้ง ความรู ้วิเศษ นันคือ “วิชชา ๓–
ิ
่
่ งขันเอาชีวิตเข้าแลก ถึงจะประสบความสําเร็ จได้ ดังนี
ญาณ ๓” ทีเกดจากการฝึ
กฝนอยางหนั
กหนวงถึ
(๑) ในการเจริ ญสติปัฏฐาน ๔ นัน เป็ นการระงับจิตให้สงบ เป็ น “สัมมาสมาธิ” ทีประกอบด้วย “สติ
ิ น “ปัญญาความรู้ ทคมชั
ทีบริสุ ทธิ–สั มมาสติ” และ “สั มปชัญญะทีแก่กล้า” จนเกดเป็
ี ด–ความรู้
่
แจ้ ง–ความรู้ วเิ ศษ [วิชชา ๓–ญาณ ๓]” ดังมีลาํ ดับตอไปนี
(๑) “กายานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ
่ ต่ รึ กวิตกทีเข้าประกอบกบกาย
ั
ให้เป็ นผูพ้ จิ ารณาเห็นกายในกายอยู่ แตอยู
(๒) “เวทนานปัุ สสนา
่ ต่ รึ กวิตกทีเข้าประกอบกบั
สติปัฏฐาน” คือ ให้เป็ นผูพ้ จิ ารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ แตอยู
่ าถึง “ปฐมฌาน”] (๓) เป็ นผูพ้ จิ ารณาเห็นจิตในจิตอยู่ แตอยาตรึ
่ ่ กวิตกทีเข้า
เวทนา [ยอเข้
ั ต (๔) “ธัมมานปัุ สสนาสติปัฏฐาน” คือ ให้เป็ นผูพ้ ิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่
ประกอบกบจิ
่ ่ กวิตกทีเข้าประกอบกบธรรม
ั
แตอยาตรึ
ผูป้ ฏิบตั ิธรรม–โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนาย่อมเข้าถึง
่
่
“ทติุ ยฌาน” มีความผองใสแหงใจภายใน
มีความเป็ นธรรมเอกผุดขึน เพราะสงบวิตกและวิจาร
ิ ่
่ นผูว้ างเฉย เพราะหนายปี
่ ติ มี
ไมมี่ วิตก ไมมี่ วิจาร มีปิติและสุ ขเกดแตสมาธิ
อยู่ ยอมเป็
สติสมั ปชัญญะอยู่ และเสวยสุ ขด้วย “นามกาย” [เจตสิ ก–จิต = เวทนา–สัญญา–สังขาร–
่
่
วิญญาณ] เข้าถึง “ตติยฌาน” มีความผองใสแหงใจภายใน
“มีความเป็ นธรรมเอกผดขึ
ุ น” [การ
่
่
่ น ยัง
เข้าสมาธิทีมีจุดหมายเป็ นหนึง คือ มีความผองใสแหงใจในภายในที
เป็ นฌานในแตละขั
“สมาธิจิต” ให้เจริ ญรุ่ งเรื องไพบูลย์ขึน คําวา่ “สมฺปสาทนํ–ผ่ องใส” ได้แก่ ศรัทธา–ความเชือ)
่ คําวา่ “เจตโส เอโกทิภาวํ–ธรรมเอกผดขึ
กริิ ยาทีเชือความปลงใจเชือ ความเลือมใสยิง สวน
ุ นแก่
่ ต
่ ต ความดํารงอยูแ่ หงจิ
่ ต ความมันอยูแ่ หงจิ
ใจ” นันคือ “เอกัคคตา” ได้แก่ ความตังอยูแ่ หงจิ
่ ่
่ ต ความไมฟุ้่ งซานแหงจิ
่
่ ต ภาวะทีจิตไมสายไป
่ ่
ความไมสายไปแหงจิ
ความสงบ สมาธินทรี ย ์
สมาธิพละ สัมมาสมาธิ สมาธิสมั โพชฌงค์] เพราะสงบวิตก วิจาร และ ปี ติ ไมมี่ วิตก ไมมี่ วิจาร
่ นผูว้ างเฉย [อเบกขา
ไมมี่ ปิติ “มีสุ ขเกิดแต่ สมาธิ” [วิเวก–เอกัคคตาแห่ งจิต] อยู่ ยอมเป็
–ฌานุเปก
ุ
่
ขา = การวางเฉยเป็ นกลางในอารมณ์แหงกรรมฐานนั
นๆ เนืองด้วยการเจริ ญฌานสมาบัติ “รปู
่ ติ “มีสติสัมปชัญญะ” [ความระลึกได้และรู ้ตวั ด้วยปัญญารอบรู ้ทวั ชัด]
ฌาน ๔”] เพราะหนายปี
่ าถึง
อยู่ และเสวยสุขด้วย “นามกาย” [เจตสิ ก–จิต = เวทนา–สัญญา–สังขาร–วิญญาณ] ยอมเข้
่
“จตตถฌาน
” อันไมมี่ ทุกข์ไมมี่ สุข เพราะละสุ ข ละทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆได้
มี
ุ
“สติบริสุ ทธิเพราะอเบกขา
” อยู่
ุ
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่ ไมมี่ กิเลสเครื องยียวน ปราศจากอุปกเลส
ิ เป็ นจิตออนโยน
่
(๒) เมือจิตเป็ นสมาธิ บริ สุทธิผดุ ผอง
่
่ นไหวอยางนี
่ แล้ว ยอมน้
่ อมจิตไปเพือ “ปพเพนิ
ควรแกการงานตั
งมัน ถึงความไมหวั
วาสานสติ
ุ
ุ
่
ญาณ” (ข้อ ๑ ในวิชชา ๓ คือ ความรู ้แจ้ง ความรู ้วิเศษ ญาณเป็ นเหตุระลึกขันธ์ทีอาศัยอยูใ่ นกอน
ได้) คือระลึกขันธ์ทีอยูอ่ าศัยในชาติก่อนได้เป็ นอเนกประการ คือ ระลึกได้ชาติหนึงบ้าง สอง
่
่
ชาติบา้ ง เป็ นต้น ฉะนัน ยอมระลึ
กขันธ์ทีอยูอ่ าศัยในกาลกอนได้
เป็ นอเนกประการ พร้อมทัง
่ อยางไรกตาม
่
็ ในบทหัวข้อนี ให้
อาการ พร้อมทังอุเทศ [ตามหัวข้อทียกขึนแสดงไว้] เชนนี
ั
ั ฏฐาน–วิปัสสนาภาวนา ข้อ ๑ คือ
เทียบเคียงกบการเจริ
ญโสฬสญาณ–ญาณ ๑๖ ในวิปัสสนากมมั
ํ
่ งทังหลายมีแต่
“นามรปปริ
าแนกรู ้นามและรู ป คือ รู ้วาสิ
ู จเฉทญาณ” หมายถึง ญาณกาหนดจํ
ํ
รู ปธรรมและนามธรรม และกาหนดแยกได้
วา่ อะไรเป็ นรู ปธรรม อะไรเป็ นนามธรรม ซึงทําให้
รู ้แจ้งเห็นจริ งใน “ปรมัตถสั จจะ” ทีเป็ น “วิปัสสนาภมิู–ปัญญาภมิู” ได้แก่ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘ อินทรี ย ์ ๒๒
่ ไมมี่ กิเลสเครื องยียวน ปราศจากอุปกเลส
ิ เป็ นจิตออนโยน
่
(๓) เมือจิตเป็ นสมาธิ บริ สุทธิผดุ ผอง
่
่ นไหว อยางนี
่ แล้ว ยอมน้
่ อมจิตไปเพือ “จตปปาตญาณ
ควรแกการงาน
ตังมัน ถึงความไมหวั
”
ุ ู
ํ
่ ตว์ทงั หลาย อัน
(ข้อ ๒ ในวิชชา ๓ คือ ความรู ้แจ้งความรู ้วิเศษ ญาณกาหนดรู
้จุติและอุบตั ิแหงสั
่
ิ
เป็ นไปตามกรรม เห็นการเวียนวายตายเกดของสั
ตว์ทงั หลาย จนสามารถทําให้เกดิ
“กัมมัสสกตาญาณ” หรื อ “กฎแห่ งกรรมของสั ตว์” ได้ รวมทังปัญญเห็นความจริ งใน “กฎแห่ ง
ํ งจุติ กาลั
ํ งอุปบัติ เลว ประณี ต มี
กรรม”) ในกรรมของสัตว์ทงั หลาย มองเห็นหมู่สตั ว์กาลั
่ กษุ
ผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ได้ดีตกยาก ด้วย “ทิพยจักษุ–ทิพพจักขญาณ
ุ ” อันบริ สุทธิ ลวงจั
่
่ อยางไรกตาม
่
็ ในบทหัวข้อนี ให้
ของมนุษย์ ยอมทราบชั
ดซึงหมู่สตั ว์ผเู ้ ป็ นไปตามกรรมเชนนี
ั
ั ฏฐาน–วิปัสสนาภาวนา ข้อ ๒
เทียบเคียงกบการเจริ
ญโสฬสญาณ–ญาณ ๑๖ ในวิปัสสนากมมั
ํ
คือ “ปัจจยปริคคหญาณ” หมายถึง ญาณกาหนดรู
้ปัจจัยของนามและรู ป คือรู ้วา่ รู ปธรรมและ
่ ั อาศัยกนั โดยรู ้ตามแนวปฏิจจสมุป
ิ
นามธรรมทังหลายเกดจากเหตุ
ปัจจัย และเป็ นปั จจัยแกกน
่
็ ตามแนววัฏฏะ ๓ กดี็ เป็ นต้น ซึงทําให้รู้แจ้งเห็นจริ งใน
บาท กดี็ ตามแนวกฎแหงกรรมกดี
่ เป็ น “ปฏิจจสมปบาท
“ปรมัตถสั จจะ” ทีเป็ น “วิปัสสนาภูม–ิ ปัญญาภมิู” เฉพาะในสวนที
๑๒”
ุ
ได้แก่ (๑) อนุโลมปฏิจจสมุปบาท (๒) ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท กบั ปฏิจจสมุปปั นนธรรม
ทังหลาย ได้แก่ (๓) อัทธา ๓–กาล ๓ (๔) สังเขป ๔–สังคหะ ๔ (๕) สนธิ ๓ (๖) วัฏฏะ ๓ (๗)
อาการ ๒๐ (๘) มูล ๒ และ (๙) กฎแห่ งกรรม
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่ [วิสุทฺธํ –จิตอันบริ สุทธิแล้ว เพราะพ้น
(๔) เมือจิตเป็ นสมาธิ [สมถะ–ในจตุตถฌาน] บริ สุทธิผดุ ผอง
่ อ นิวรณ์ ๕ วิตก วิจาร ปี ติ และ สุ ข ปราศจากอุปกเลส
ิ
จากธรรมอันเป็ นข้าศึกทังหลาย กลาวคื
ิ ดุจทองคําทีไล้ดีแล้ว] ไมมี่ กิเลสเครื องยียวน ปราศจากอุปกเิลส
แล้ว คือ นิรูปธึ –ผูไ้ มมี่ อุปกเลส
่
่
่ นไหวอยางนี
่ แล้ว ยอม
่
เครื องเศร้าหมอง เป็ นจิตออนโยน
ควรแกการงาน
ตังมัน ถึงความไมหวั
่
น้อมจิตไปเพือ “อาสวักขยญาณ” (ข้อ ๒ ในวิชชา ๓ คือ ญาณหยังรู ้ในธรรมเป็ นทีสิ นไปแหงอา
สวะทังหลาย ความรู ้ทีทําให้สินอาสวะ หรื อ ความตรัสรู ้) รู ้ชดั ตามเป็ นจริ งวา่ นีทุกข์ นีเหตุให้
ิ กข์ นีทีดับทุกข์ นีปฏิปทาให้ถึงทีดับทุกข์ รู ้ชดั ตามเป็ นจริ งวา่ เหลานี
่ “อาสวะ” [“อาสวะ
เกดทุ
ิ ไหลซึมซานไป
่
๓–อาสวะ ๔” หมายถึง สภาวะอันหมักดองสันดาน สิ งทีมอมพืนจิต กเลสที
ิ
ย้อมใจเมือประสบอารมณ์ต่างๆ] นีเหตุให้เกดอาสวะ
นีทีดับอาสวะ นีปฏิปทาให้ถึงทีดับอาสวะ
่ เห็นอยางนี
่ จิตกหลุ
็ ดพ้น แม้จาก “กามาสวะ” แม้จาก “ภวาสวะ” [รวมทัง
เมือเธอรู ้อยางนี
่ ญาณรู ้วาหลุ
่ ดพ้นแล้ว รู ้ชดั วาชาติ
่
“ทิฏฐาสวะ”] แม้จาก “อวิชชาสวะ” เมือจิตหลุดพ้นแล้ว ยอมมี
ิ ควรทําได้ทาํ เสร็ จแล้ว กจอั
ิ นเพือความเป็ นอยางนี
่ มิได้มี
สิ นแล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว กจที
่
็ ในบทหัวข้อนี ให้เทียบเคียงกบการเจริ
ั
อยางไรกตาม
ญโสฬสญาณ–ญาณ ๑๖ ในวิปัสสนา
ั ฏฐาน–วิปัสสนาภาวนา ข้อ ๓ คือ “สั มมสนญาณ” หมายถึง ญาณกาหนดรู
ํ
กมมั
้ดว้ ยพิจารณา
เห็นนามและรู ปโดยไตรลักษณ์ คือ ยกรู ปธรรมและนามธรรมทังหลายขึนพิจารณาโดยเห็นตาม
่ ยง เป็ นทุกข์ มิใชตั่ วตน รวมทัง ข้อ ๔– ข้อ ๑๒ คือ “วิปัสสนาญาณ ๙”
ลักษณะทีเป็ นของไมเที
ข้อ ๑๓ “โคตรภญาณ
ู ” ข้อ ๑๔ “มัคคญาณ” ข้อ ๑๕ “ผลญาณ” และ ข้อ ๑๖ “ปัจจเวกขณญาณ”
[พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู ้ใน “อาสวักขยญาณ” ซึงเป็ นความรู ้ทีพระองค์ได้ในยามสุ ดท้ายแหง่
ิ นในลําดับภายหลังการตรัสรู ้ใน “อริยสั จจ์ ๔–กิจในอริยสั จจ์ ๔–
ราตรี วันตรัสร้ ู ซึงเกดขึ
ญาณทัสสนะอันมีปริวฏั ฏ์ ๓ [ญาณ ๓–อาการ ๑๒]” โดยการเจริ ญปัจจเวกขณญาณทัง ๑๙
ประการ หลังจากนัน พระองค์จึงปฏิญาณตนวา่ ได้บรรลุบรมธรรม–พระนิพพาน ใน “ความ
ตรัสร้ ู อนตตร
ุ สั มมาสั มโพธิญาณ” ด้วยพระองค์โดยชอบอันยอดเยียม]
่
ความร้อน ความหิ ว และความกระหาย ตอ่
(๕) เมือเป็ นผูอ้ ดทน คือ มีปกติอกกลันตอความหนาว
่ อบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลือยคลาน ตอถ้
่ อยคํา คําพูดทีกลาวร้
่ าย ใสร้่ าย ตอ่
สัมผัสแหงเหลื
ิ นแล้ว อันเป็ นทุกข์กล้า เจ็บแสบ ไมใชความสํ
่ ่
่ นทีชอบใจ
เวทนาประจํา สรี ระทีเกดขึ
าราญ ไมเป็
่ เป็ นผูก้ าจั
ํ ด “ราคะ–โทสะ–โมหะ” ทังปวงได้ หมดกเลส
ิ เพียงดังนําฝา
พอจะสังหารชีวิตได้ ยอม
แล้ว [“กสาวเภสั ช” คือ นําฝาดเป็ นยา ยาทีทําจากนําฝาดของพืช เชน่ นําฝาดของสะเดา นําฝา
่
่
กระดอม นําฝาดบอระเพ็ด เป็ นต้น] เป็ น [ภิกษุ] ผูค้ วรแกของคํ
านับ ควรแกของต้
อนรับ ควรแก่
่
่
่ นเปรี ยบมิได้
ทักขิณาทาน ควรแกการกระทํ
าอัญชลี เป็ นเนือนาบุญของโลกอยางหาแหงอื
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่
กลาวโดยสรุ
ป ผูป้ ฏิบตั ิธรรม–โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนานัน จะต้องหมันเพียรใน “การเจริ ญจิตตานปัุ สส
่ บเนืองอยูเ่ นืองเป็ นนิตย์ นอกจากสติปัฏฐานในฐานอืนอีก ๓ ฐาน ได้แก่ กายานุปัสสน
นาสติปัฏฐาน” อยางสื
สติ ปัฏฐาน–เวทนานุปัสสนาสติ ปัฏฐาน–และ–ธั มมานุปัสสนาสติ ปัฏฐาน นันคือ หวนระลึ กคิดพิจารณา
เนื องๆ [โยนิ โสมนสิ การ] เป็ นเชน่ “อนสติ
ุ ” เครื องเตื อนใจให้หวยระลึ กให้ตงั มันดํารงอยู่ใน “สติ–
่
สติสัมปชั ญญะ” ด้วยความไมประมาท
[อัปปมาทะ] เพือให้เห็ นภาวะจิตของตนเองทีเป็ นไปตามสภาพ
่
ํ
ิ
ขณะนัน และอีกสวนหนึ
ง ตนเองเป็ นผูก้ าหนดสติ
ให้ตามพิจารณาภาวะจิตทีปราศจากอุปกเลสหรื
อนิ วรณ์
่
่ ผองใส
่
เพือให้จิตผองแผ้
ว ผุดผอง
บริ สุทธิ จนเกดิ “จิตตสมาธิ แห่ งรปฌาน
–จตตถฌา
น–ฌานที ๔” ซึ ง
ู
ุ
ประกอบด้วยองค์ฌาน [ฌานังคะ] ๒ องค์ คือ “อเบกขา
–เอกัคคตา” [จิตประภัสสร] และจะกลายเป็ น “สมาธิ
ุ
่ ประการสําคัญ อยาลื
่ มวา่ ไมวาจะเจริ
่่
ในวิปัสสนา” หรื อ “จิตผ้ ูวปิ ัสสนา” ตอไป
ญจตุสติปัฏฐานในฐานสติใด
็ ภาวะจิตทีสงบวิเวกจากอุปกเลสและนิ
ิ
่ าให้ “จิตเป็ นสมาธิในฌานแต่ ละขัน” ได้
กตาม
วรณ์ทงั หลาย ยอมทํ
่ ิ “อเบกขา
เมือ “สมาธิทําให้ สติบริ สุ ทธิคมชั ด” ยอมเกด
” ทีประกอบด้วย “ปั ญญารอบรู้ แห่ งสั มปั ญญาทีแก่
ุ
ิ นในขณะเดี ยวกนั ฉะนัน ผูท้ ี มี “สติสัมปชั ญญะ” ที ครบบริ บูรณ์ แหงการเจริ
่
กล้ า” ที เกดขึ
ญอริ ยมรรใน
่
“มัชฌิมาปฏิปทา” ยอมเป็
นผูถ้ ึงพร้ อมด้วย “สติปัญญา” ที จะเห็ นธรรมทังหลายได้ตามเป็ นจริ งและตาม
ํ
่
กาหนดแหงธรรมดา
และมีโอกาสในการบรรลุถึง “โลกตตรธรรม
” ได้ในไมช้่ า.
ุ
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