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ความสํ าคัญของบทความ
สิ งหนึ งทีผูป้ ฏิบตั ิธรรมมักหลงประเด็นสําคัญในภาวนา คือ “สั มมาวายามะ–สั มมาสติ–สั มมาสมาธิ” ทีนํา
่ ่
โดย (๒) “โยนิโสมนสิ การ” คือ ความทําในใจโดยแยบคาย ความใสใจอยางฉลาด
มีอุบายในการแกปั้ ญหา กบั
่
่ ่ ่
่
่ อุบาย
(๒) “อโยนิโสมนสิ การ” คือ ความทําในใจโดยไมแยบคาย
ความใสใจอยางไมฉลาด
การใสใจโดยไมมี
่
่
่ ยงวาเที
่ ยง ๑ สิ งเป็ นทุกข์วาสุ
่ ข ๑ สิ งเป็ นอนัตตาวาอั
่ ตตา ๑สิ ง
การใสใจนอกทาง
เชน่ การใสใจในสิ
งทีไมเที
่ ่
ไมงามวางาม
๑ (ข้อ ๔ ในวิปลาส ๔) ซึ งมีเหตุปัจจัยมาจาก (๑) “สั ญญาวิปลาส” คือ หมายรู ้ผิดพลาดจาก
ความเป็ นจริ ง (๒) “จิตตวิปลาส” คือ ความคิดผิดพลาดจากความเป็ นจริ ง (๓) “ทิฏฐิ วิปลาส” คือ ความเห็น
่ ิ นเพราะมนสิ การโดยไมแยบคายใน
่
ผิดพลาดจากความเป็ นจริ ง เชน่ กามฉันท์ยอมเกดขึ
“สภนิ
ุ มิต” คือ สิ งที
ิ แหงทุ
่ กข์ ซึงเป็ นอาหารของกามฉันท์ เพือความเกดขึ
ิ นแหงกาม
่
งามกดี็ อารมณ์ทีงามกดี็ = ธรรมฝ่ ายเกดเหตุ
่ ิ หรื อเพือทําให้กามฉันท์ทีเกดแล้
ิ วให้กาเริ
ํ บยิงขึนดังนี สวนกามฉั
่
ฉันท์ทียังไมเกด
นท์นัน จะละได้ก็ด้วย
่
่ ็ อารมณ์ทีไมงามกดี
่ ็ = ธรรม
“โยนิโสมนสิ การ” คือ การใสใจโดยแยบคายใน
“อสภนิ
ุ มิต” คือ สิ งทีไมงามกดี
่ กข์ การใสใจโดยอุ
่
่ กทาง การใสใจในสิ
่
่ ยงวาไมเที
่ ่ ยง ๑ ในสิ งทีเป็ น
ฝ่ ายดับเหตุแหงทุ
บาย การใสใจถู
งทีไมเที
่ ่ วตนวาไมใชตั
่ ่ ่ วตน ในสิ งทีไมงามวาไมงาม
่ ่ ่ ๑ ยอม
่ ชื อวา่ “โยนิโสมนสิ การ”
ทุกข์ว่าทุกข์ ๑ ในสิ งทีไมใชตั
่
“กามฉันท์ ” เสี ยได้ เพราะเหตุนนั
เมือบุคคลทําโยนิโสมนสิ การนัน ให้เป็ นไปมากๆ ในอสุ ภนิมิตนัน ยอมละ
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ว่า: “ดกู่ อนภิกษทัุ งหลาย อสภนิ
ุ มิตมีอย่ ู การทําให้ มากๆ ซึงโยนิโสมนสิ การใน
อสภนิ
ุ มิ ต นั น นี เป็ นอาหาร เพือความไม่ เกิดแห่ ง กามฉั นท์ ทียัง ไม่ เกิด หรื อเพือละกามฉั น ท์ ทีเกิด แล้ ว”
่ นไปเพือละกามฉันท์ ได้แก่ (๑) การ
นอกจากนี ยังต้องมีอุบายในใจทีแยบคายด้วยธรรม ๖ ประการ ยอมเป็
ถืออสุ ภนิมิตเป็ นอารมณ์ (๒) การประกอบเนืองๆ ซึงอสุ ภภาวนา (๓) การรักษาทวารในอินทรี ยท์ งั หลาย (๔)
ั
่ องทีเป็ นสัปปายะเกอตอการภาวนา
ื ่
ความรู ้ จกั ประมาณในโภชนะ (๕) ความมีกลยาณมิ
ตร (๖) พูดแตเรื
–กศลธรรม
และ (๒)
ดังนัน จะเห็นได้ว่า การเจริ ญภาวนานัน ทําให้เห็นธรรม ๒ ประการ (๑) อกศลธรรม
ุ
ุ
่
–ธรรมฝ่ ายดับเหตปัุ จจัยในอกศลธรรม
วิธีคิดด้วยอุบายในใจอยาง
ธรรมฝ่ ายเกิดเหตุปัจจัยในอกศลธรรม
ุ
ุ
่ เป็ นทักษะการมนสิ การกรรมฐานทังหลาย ทีทําให้เกดิ “ปัญญาเห็นแจ้ งอันเยียมในธรรม”
แยบคายดังกลาวนี
ที หมายถึ ง “ดวงตาเห็ น ธรรม–ธรรมจั ก ษุ ” เพราะเป็ นปั ญ ญาที เห็ น เหตุ ปั จ จัย ตาม หลั ก ปั จ จยาการ–
ปฏิจจสมปบาท
และเห็นนามรู ปโดย ไตรลักษณ์ (อนิ จจัง–ทุกขัง–อนัตตา) ทีสัมปยุตต์ดว้ ย “อริ ยสั จจ์ ๔”
ุ
่
และ “อริ ยมรรคมีองค์ ๘” อันเป็ นสัมมาปฏิปทาอันยิง ฉะนัน จึ งเป็ นอุบายอยางชาญฉลาดในธรรม
ตาม
ั –ปรมัตถะ) ด้วยวา่: “สิ งใดสิ งหนึงมีความเกิดขึนเป็ นธรรมดา สิ งนันทังหมดมี
สภาพเป็ นจริ ง (สัจฉิ กตถะ
่ นอืนใด โดยไมวิ่ ปริ ต.
ความดับเป็ นธรรมดา” ปั ญญาทีเห็นธรรมนี เป็ นสิ งทีมีสภาพแท้จริ งโดยปรมัตถ์ ไมเป็
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บทความที ๗๔ ประจําปี ๒๕๕๘ – ทัสสนานตตริ
ุ ยะแห่ งอริยมรรค
่
็ อุปนิ สัยรักเรี ยนใครศึ่ กษา “พาหสัุ จจะ”
อันคุณคาในความเป็
นมนุ ษย์ทียังมีชีวิตอยูต่ ราบใดกตาม
่ นับเป็ นเกณฑ์มาตรฐานในการวัดคุณภาพของทรัพยากร
่ ดนิง ทีเรี ยกวา่ “การศึกษาเพือชีวติ ” นัน ยอม
ทีไมหยุ
มนุ ษย์ในองค์กรหรื อสังคมเสมอ แต่ในมุมมองทางพระพุทธศาสนานัน “ผ้ ูคงแก่ เรี ยน–พหสต
ู ู ” ถือเป็ นคุณ
่ คคลระดับ “พระอรหันต์ ” อันเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดแหงการประพฤติ
่
บทแหงบุ
พรหมจรรย์ (พระศาสนา–
ไตรสิ กขา) ฉะนัน ปั ญญาขันแรกสุ ดในการออกบวช กคื็ อ “ปฏิสัมภิทา ๔” (The Four Analytic Insights)
หมายถึง ปั ญญาแตกฉาน (Discrimination) ปั ญญาลําเลิศเป็ นพิเศษ (Illumination) ความเป็ นอัจฉริ ยะ
่ นี (Prodigy of the Calmed One) อนึง บุคคลผูบ้ รรลุปฏิสัมภิทาทัง ๔
(Genius) หรื อ ความเป็ นปราชญ์แหงมุ
เรี ยกวา่ “ปฏิสัมภิทปั ปัตตะ–พระอรหั นต์ ผ้ เู ข้ าถึงกระแสแห่ งจตุปฏิสัมภิทาญาณ” ให้พิจารณาเปรี ยบเทียบกบั
่ ญญาญาณ เพราะทรงรู ้ความจริ งแท้ (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิ กาย อิติวุตตก
คําวา่ “ตถาคต” ตามนัยแหงปั
เลม่ ๑ ภาค ๔ - หน้าที 241–242 FILE 45) ดังนี
่
ถามว่ า: “พระผ้ ูมีพระภาคเจ้ า” ชือวา่ “ตถาคต เพราะตรัสร้ ูความแท้ จริง” เป็ นอยางไร
่ น ชือวา่
ตอบว่ า: “อริยมรรคญาณ ๔” ชือวา่ “ความแท้ จริ ง” จริ งอยู่ “อริยมรรคญาณ” เหลานั
“แท้ จริ ง ไม่ เป็ นอย่ างอืน” เพราะ (๑) ไม่ ผดิ สภาวะ และ (๒) ลักษณะพร้ อมด้ วยรสของ “อริยสั จจ์
๔” อันเป็ นเหตุแห่ งความเป็ นไป (อนุโลม) การกลับไป (ดับเหตุนนั –ปฏิโลม) และ ทังสองอย่ าง
่ วา่ : นีทุกข์ นีเหตุให้ เกิดทุกข์ นีความดับทุกข์ นีข้ อ
นัน รวบรวมธรรมทีควรรู ้ไว้ทงั หมดอยางนี
ปฏิบัติให้ ถึงความดับทุกข์ และ ของธรรมทังหลายเพือความเป็ นไปโดยอาการไม่ วิปริ ต อันได้แก่
“การไม่ ลุ่มหลง” และ การตรัสรู ้ใน “อริยมรรคญาณ” นัน ซึงได้ดว้ ยการตัดขาดฝ่ ายทีเศร้าหมอง
ตรัสรู ้ผกู พันสภาวะตามเป็ นจริ ง อันมี “วิภาคแห่ งอริยมรรคญาณ” นัน เป็ นต้นวา่ (๑) “ทกข์
ุ ” มี
การเบียดเบียน ปรุ งแตง่ เผา แปรปรวน เป็ นอรรถ (๒) “สมทัุ ย” มีการขวนขวายเป็ นเหตุ พัวพัน
่
ิ ไมปรุ
่ งแตงอมตะ
่
หวงใย
เป็ นอรรถ (๓) “นิโรธ” เป็ นเครื องสลัดออก สงัดจากกเลส
เป็ นอรรถ (๔)
“มรรค” นําออกไป เป็ นเหตุ เป็ นทัสสนะ เป็ นอธิบดี เป็ นอรรถ ดังนี พระผูม้ ีพระภาคเจ้า ไมมี่
่ นด้วยพระองค์เอง เพราะฉะนัน พระผูม้ ี
ผูอ้ ืนแนะนํา ทรงร้ ู คือ บรรลุ “อริยมรรคญาณ” เหลานั
พระภาคเจ้า จึงชือวา่ “ตถาคต เพราะตรั สร้ ูความแท้ จริ ง”
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อนึง “มรรคญาณควรให้ แจ่ มแจ้ งด้ วยประการใด” ดังนี
(๑) “อัปปฏิหตญาณ” —ญาณทีไม่มีอะไรกระทบได้
(๒) “จตปฏิ
ุ สัมภิทาญาณ” —ญาณคือปฏิสัมภิทา ๔: อัตถปฏิสมั ภิทา ๑ ธัมมปฏิสมั ภิทา ๑
นิรุตติปฏิสมั ภิทา ๑ ปฏิภาณปฏิสมั ภิทา ๑
(๓) “จตเวสารั
ชชญาณ” —ญาณคือเวสารัชชธรรม ๔: สัมมาสัมพุทธปฏิญญา ๑
ุ
ขีณาสวปฏิญญา ๑ อันตรายิกธรรมวาทะ ๑ นิยยานิกธรรมเทศนา ๑
ํ ดเดียรัจฉาน ๑ เปรตวิสยั
(๔) “ปัญจคติปริจเฉทญาณ” —ญาณคือกําหนดคติ ๕: นรก ๑ กาเนิ
๑ มนุษย์ ๑ เทวดา ๑
(๕) “อสาธารณญาณ” —ญาณคืออสาธารณะ ๖: อินทริ ยปโรปริ ยตั ตญาณ ๑ อาสยานุสยญาณ
๑ ยมกปาฏิหาริ ยญาณ ๑ มหากรุ ณาสมาปัตติญาณ ๑ สัพพัญ ุตญาณ ๑ อนาวรณญาณ ๑
(๖) “สั ตตโพชฌังควิภาวนญาณ” —ญาณคือทําให้ แจ้ งซึงโพชฌงค์ ๗: สติสมั โพชฌงค์ ๑
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ๑ วิริยสัมโพชฌงค์ ๑ ปี ติสมั โพชฌงค์ ๑ ปั สสัทธิสมั โพชฌงค์ ๑
สมาธิสมั โพชฌงค์ ๑ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ๑
(๗) “อัฎฐมัคคังควิภาวนญาณ” —ญาณคือทําให้ แจ้ งซึงองค์ แห่ งมรรค ๘: สัมมาทิฏฐิ ๑
ั ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากมมั
ั นตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑
สัมมาสังกปปะ
สัมมาสติ ๑ สัมมาสมาธิ ๑
(๘) “นวานปพวิ
ุ ุ หารสมาปัตติญาณ” —ญาณคือการเข้ าอนปพวิ
ุ ุ หาร ๙: รู ปฌาน ๔ อรู ปฌาน
๔ นิโรสมาบัติ ๑
(๙) “ทศพลญาณ” —ญาณเป็ นกําลังของพระตถาคต ๑๐: ฐานาฐานญาณ ๑ กรรมวิปากญาณ
๑ สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ ๑ นานาธาตุญาณ ๑ นานาธิมุตติกญาณ ๑ อินทริ ยปโร
ิ
ปริ ยตั ตญาณ ๑ ฌานาทิสงั กเลสาทิ
ญาณ ๑ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ๑ จุตูปปาตญาณ ๑
อาสวักขยญาณ ๑
่
่ งในกาล ๓ ในมรรคญาณนันควรรู ้อยางใด
ญาณทังหมดของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า ควรให้แจมแจ้
่
อยางหนึ
ง มีสภาวกจิ เป็ นต้น มีทีอยูว่ เิ ศษ เป็ นต้น และมีนามและโคตรอันเนืองด้วยขันธ์ เป็ นต้น
่ ั เลว เป็ นต้น ของสัตว์ผแู ้ ตกตางกนมี
่ ั ความเลว เป็ น
ในขันธ์ธาตุอายตนะทีเป็ นอดีตอันแตกตางกนมี
ต้น อันไมมี่ ประมาณในโลกธาตุอนั ไมมี่ ประมาณ อนึง พระญาณของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าไมข้่ อง
ไมมี่ อะไรกระทบแล้ว ในความวิเศษมี วรรณ สัณฐาน กลิน รส และ ผัสสะ เป็ นต้น ของรู ปธรรม
ิ น เพราะปั จจัยนันๆ ในรู ปธรรมทังหลายอันละเอียดยิง ตังอยูภ่ ายในและอยูไ่ กล อันเนือง
อันเกดขึ
่ นไปโดยประจักษ์ในทีทังปวง ดุจมะขามป้ อมทีวางไว้บนฝ่ ามือ
ด้วย “อนินทรีย์” ยอมเป็
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่ คือ ญาณในอนาคตและปัจจุบนั กเหมื
็ อนอยางนั
่ น ชือวา่ “อัปปฏิหตญาณในกาล ๓”
ญาณเหลานี
่ ทานกลาววา
่
่ ่ “อัปปฏิหตญาณ” ของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า “ผู้เป็ นพทธะ
่
เหมือนอยางที
ต
ุ ” ในสวนอดี
็
่ น ชือวา่ “จริ งแท้ ไม่ เป็ นอย่างอืน” เพราะไมผิ่ ดไปจากสภาวลักษณะ
อนาคต ปัจจุบนั กญาณเหลานั
่ นด้วย
พร้อมด้วยรสแห่ งธรรมทังหลายในญาณนันๆ พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงบรรลุญาณเหลานั
“สยัมภญาณ
ู ” จึงชือวา่ “ตถาคต เพราะทรงร้ ูความจริ งแท้ ” ด้วยประการฉะนี …ฯลฯ
่ อ อัตถปฏิสัมภิทา (ปั ญญาแตกฉานในอรรถ) ๑ ธัมมปฏิสัมภิทา
อนึง “ปฏิสัมภิทา” มี ๔ อยางคื
(ปั ญญาแตกฉานในธรรม) ๑ นิรุตติปฏิสัมภิทา (ปั ญญาแตกฉานในนิรุกติ) ๑ ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
(ปั ญญาแตกฉานในปฏิภาณ) ๑ …ฯลฯ
่ ่
็ ให้พจิ ารณา “ปฏิสัมภิทา ๔” เพิมติมในรายละเอียด ดังนี
แตอยางไรกตาม
“ปฏิสัมภิทา ๔” หมายถึง ปั ญญาแตกฉาน ได้แก่
(๑) “อัตถปฏิสัมภิทา” คือ ปั ญญาแตกฉานในอรรถ ปรี ชาแจ้งในความหมาย เห็นข้อธรรมหรื อความ
็
่
็
ยอ่ กสามารถแยกแยะอธิ
บายขยายออกไปได้โดยพิสดาร เห็นเหตุอยางหนึ
ง กสามารถคิ
ดแยกแยะ
่
่ ้ถึงผล
กระจายเชือมโยงตอออกไปได้
จนลวงรู
(๒) “ธัมมปฏิสัมภิทา” คือ ปัญญาแตกฉานในธรรม ปรี ชาแจ้งในหลัก เห็นอรรถาธิบายพิสดาร ก็
่
็
สามารถจับใจความมาตังเป็ นกระทูห้ รื อหัวข้อได้ เห็นผลอยางหนึ
ง กสามารถสื
บสาวกลับไปหา
เหตุได้
(๓) “นิรุ ตติปฏิสัมภิทา” คือ ปั ญญาแตกฉานในนิรุกติ ปรี ชาแจ้งในภาษา รู ้ศพั ท์ ถ้อยคําบัญญัติและ
่ เข้าใจใช้คาํ พูดชีแจงให้ผอู ้ ืนเข้าใจและเห็นตามได้
ภาษาตางๆ
(๔) “ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” คือ ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ ปรี ชาแจ้งในความคิดทันการ มีไหวพริ บซึม
ซาบในความรู ้ทีมีอยู่ เอามาเชือมโยงเข้าสร้างความคิดและเหตุผลขึนใหม่ ใช้ประโยชน์ได้สบ
ั
ั การณ์
เหมาะ เข้ากบกรณี
เข้ากบเหตุ
่ ่ พระโสดาบัน พระ
เพราะฉะนัน คําวา่ “จตปฏิ
ุ สัมภิทาญาณ” นี เป็ นคุณสมบัติของพระอรหันต์ ยังไมใช
่ ยมรรคนัน ยอมเป็
่
สกทาคามี พระอนาคามี ธรรมทังหลายทีเป็ นบาทฐานในกระแสแหงอริ
นข้อประพฤติ
ปฏิบตั ิ แนวปฏิบตั ิ ทางดําเนิ น การปฏิบตั ิแบบทีเป็ นทางดําเนินให้ถึงจุดหมาย คือ “ความหลดพ้
ุ นหรือความ
ิ : สัลเลขัฏฐญาณ) ทีเรี ยกวา่ “ทกขาปฏิ
สิ นอาสวะ” (สัลเลขธรรม–ธรรมเครื องขัดเกลากเลส
ปทา–ทันธา
ุ
่
ภิญญา” หมายถึง “ปฏิบัติลําบาก–ทังร้ ู ได้ ช้า” ต้องอาศัยความเพียรความอดทนเป็ นอยางมาก
ทีเรี ยกวา่ “อธิ
จิตต์ ” ได้แก่ (๑) สัมมาวายามะ–สัมมัปปธาน ๔ (๒) สัมมาสติ–สติปัฏฐาน ๔ (๓) สัมมาสมาธิ –ฌาน ๔ ซึงก็
หมายถึง “จิตตภาวนา” (ข้อ ๓ ในภาวนา ๔) คือ การเจริ ญจิต พัฒนาจิต การฝึ กอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมันคง
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เจริ ญงอกงาม ด้วยคุณธรรมทังหลาย เชน่ มีเมตตากรุ ณา มีฉนั ทะ ขยันหมันเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชืน
ิ
่
่
“กายภาวนา” (รางกายสุ
ขภาพดี )
เบิกบาน เป็ นสุ ขผองใส
เป็ นต้น ในฐานของจิตนี มีองค์ประกอบเกดจาก
กบั “สี ลภาวนา” (สี ลสัมปทา) มาดี รายละเอียดในการพัฒนาจิตใจให้มีคุณภาพสูงนัน ดังนี
ว่ าด้ วย จิตตภาวนา
่ ั นไปโดยลําดับ ได้แก่
“สมถภาวนา” ด้วยการเจริ ญ “อนบพพวิ
ุ ุ หาร ๙” คือ ธรรมเครื องอยูท่ ีประณี ตตอกนขึ
่ นีจะนําเสนอออกเป็ น ๕ ประการ ดังนี
รู ปฌาน ๔–อรู ปฌาน ๔–สัญญาเวทยิตนิโรธ ๑ แตในที
(๑) “รปสมาบั
ต”ิ คือ การเข้าถึงฌานมีรูปธรรมเป็ นอารมณ์หรื อฌานทีเป็ นรู ปาวจร ทีเรี ยกวา่ “รปู
ู
ฌาน ๔” ได้แก่ (๑) ปฐมฌาน (๒) ทุติยฌาน (๓) ตติยฌาน (๔) จตุตถฌาน ฉะนัน จิตได้
ยกระดับขึนสู่ “รปาวจรกศลจิ
ู
ุ ต” (ยกระดับได้ถึงขัน พระอนาคามี = สทุธาวาส ๕ ได้แก่ อวิหา
อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี และ อกนิฏฐา)
(๒) “อรปสมาบั
ต”ิ คือ การเข้าถึงฌานมีอรู ปธรรมเป็ นอารมณ์หรื อฌานทีเป็ นอรู ปาวจร ทีเรี ยกวา่
ู
“อรปฌาน
๔” ได้แก่ (๑) อากาสานัญจายตนสมาบัติ (๒) วิญญาณั ญจายตนสมาบัติ (๓) อา
ู
กิญจัญญายตนสมาบัติ (๔) เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ฉะนัน จิตได้ยกระดับขึนสู่ “อรู
ปาวจรกศลจิ
ุ ต” อนึง “สมาบัติ ๘” (รู ปฌาน ๔ –อรู ปฌาน ๔) เรี ยกวา่ “ทิพยวิหารธรรม”
(๓) “พรหมวิหารสมาบัต”ิ คือ การเข้าถึงการแผคุ่ ณธรรมประจําใจอันประเสริ ฐ หรื อธรรมประจําใจ
่ ๔ ประเภท ได้แก่ ต่ อตนเอง ๑ ต่ อคนทีรั ก ๑ ต่ อคนที
่ ม้ ีคุณความดียงิ ใหญให้
่ แกคน
ของทานผู
่ วอยางไมมี
่ ่ ขอบเขต (อโนธิโสผรณา) ทังแบบ
เป็ นกลางๆ ๑ ต่ อศัตรู คนคู่เวร ๑ ด้วยการแผไปทั
ั
จํากดขอบเขต
(โอธิโสผรณา) และแบบเฉพาะเป็ นทิศๆ (ทิสาผรณา) ทีเรี ยกวา่ “อัปปมัญญา ๔”
ได้แก่ (๑) เมตตาเจโตวิมตุ ติ (๒) กรุ ณาเจโตวิมตุ ติ (๓) มุทิตาเจโตวิมตุ ติ (๔) อุเบกขาเจโตวิมตุ
ฉะนัน จิตได้ยกระดับขึนสู่ “รปาวจรกศลจิ
ู
ุ ต” อนึง “อัปปมัญญา ๔” เรี ยกวา่ “พรหมวิหาร
ธรรม”
(๔) “นิโรธสมาบัต”ิ คือ สมาบัติทีดับสัญญาและเวทนา ได้แก่ “สัญญาเวทยิตนิโรธ ๑” นันคือ “อภุ
่ คือ ทานที
่ ได้
โตภาควิมุต” (ข้อ ๑ ในอริ ยบุคคล ๗) หมายถึง อริ ยบุคคลผูห้ ลุดพ้นทังสองสวน
สัมผัส “วิโมกข์ ๘” ด้วยกาย และ สิ นอาสวะแล้ว เพราะเห็นด้วยปั ญญา หมายเอาพระอรหันต์ผู ้
่ จะได้ “ปัญญาวิมุตติ” (ข้อ ๒ ในอริ ยบุคคล ๗)
ได้ “เจโตวิมุตติ” ขัน “อรปสมาบั
ต”ิ มากอนที
ู
่ (ฌานวิโมกข์) ได้แก่ (๑) โสดาปั ตติผล
(๕) “ผลสมาบัต”ิ คือ สมาบัติทีทําให้ถึงสามัญผลทัง ๔ อยาง
สมาบัติ (๒) สกทาคามิผลสมาบัติ (๓) อนาคามิผลสมาบัติ (๔) อรหั ตตผลสมาบัติ อนึง “ผล
่ ิ นกบสมาธิ
ั
สมาบัต”ิ เรี ยกวา่ “อริยวิหารธรรม” (อนึง ผลสมาบัติ ยอมเกดขึ
ในทุกระดับฌาน ที
่
เรี ยกวา่ “ทิฏฺ ธมฺมสขุ วิหารา” คือ อยู่เป็ นสุขด้ วยผลสมาบัติในปั จจุบัน) ให้พิจารณาบทตอไปนี
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บทว่ า: “พระผู้มีพระภาคเจ้ าทรงเห็นบุคคลนันบําเพ็ญปฏิปทา เจริ ญมรรค กระทําให้ แจ้ งซึ งผล
บรรลุ “ผลสมาบัต”ิ ซึ งมี “นิพพาน” เป็ นอารมณ์ อันถึงการนอนทีประเสริ ฐ คือ “นิโรธ” อันมี
“อมตนิโรธ” เป็ นอารมณ์ เสวยเวทนาอันมีสุขโดยส่ วนเดียวฉันนันเหมือนกัน (สมาธินีอาํ นวย
่ )” (พระสุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย
ความสุ ขทีเป็ นปั จจุบนั ให้และยังมีความสุ ขเป็ นวิบากตอไป
มูลปั ณณาสก์ เลม่ ๑ ภาค ๒ - หน้าที 93 FILE 18)
บทว่ า: “ผาสวิุ หาโร โหติ” คือ ความเป็ นผ้ มู ีธรรมเป็ นเครื องอย่ สู บาย นันคือ เมือบําเพ็ญในการ
ปฏิบัติอันภิกษุนันบําเพ็ญให้ บริ บูรณ์ แล้ ว ภิกษุทาํ ให้ แจ้ ง “อรหัตผล” เป็ นผู้มีธรรมเป็ นเครือง
อยู่สบายด้ วยธรรมเป็ นเครืองอยู่ คือ “ผลสมาบัต”ิ เมือไม่ สามารถบรรลุอรหั ต และเมือบําเพ็ญ
่ ่
ข้ อปฏิบัติจนบริ บูรณ์ ชื อว่ า “ความเป็ นผู้มธรรมเป็
ี
นเครืองอยู่สบายแม้ เบืองหน้ า” (เพราะวาไม
่
ิ
มีความสุ ข ทียิงไปกวาความสุ
ขทีเกดจากผลสมาบั
ตินนั สมาธินีอาํ นวยความสุ ขทีเป็ นปัจจุบนั
่ ) พึงทราบอรรถในวาระทังปวงโดยนัยนี ด้ วยประการฉะนี
ให้และยังมีความสุ ขเป็ นวิบากตอไป
(พระสุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เลม่ ๒ ภาค ๑ - หน้าที 406 FILE 20)
็ ใน “การเจริ ญสมาธิภาวนา–เจโตวิมุตติ” (การทําเอกคคตาไว้
ั
่่
อย่างไรกตาม
ในใจโดยแยบคาย ไมวาจะเป็
น
่ ิ นคู่กบั “การเจริญวิปัสสนา
็ ) นัน ยอมเกดขึ
“อุปาจรโยนิโสมนสิ การ” หรื อ “อัปปนาโยนิโสมนสิ การ” กตาม
ภาวนา–ปั ญญาวิมุตติ” เสมอ และในขณะเดียวกนั ต้องประกอบด้วย “สติสัมปชั ญญะ” (สัมมาสติ–จิตตัว
วิปัสสนา คือ “ญาณทัสสนะ” คือ มีทงั “ปัญญาในสมาธิ” คือ สมาธิ ๓: สุญญตสมาธิ –สมาธิอนั พิจารณาเห็น
่ อนิ มิตตสมาธิ –สมาธิ อนั พิจารณาธรรมไมมี่ นิมิต อัปปณิ หิตสมาธิ –สมาธิ อนั พิจารณาธรรมไมมี่
ความวาง
่
ความตังปรารถนา และ “ปัญญาในวิปัสสนา” คือ วิโมกข์ ๓: สุญญตวิโมกข์ –หลุดพ้นด้วยเห็นความวางหมด
่ าความปรารถนา
ความยึดมัน อนิ มิตตวิโมกข์ –หลุดพ้นด้วยไมถื่ อนิ มิต อัปปณิ หิตวิโมกข์ –หลุดพ้นด้วยไมทํ
อนึง ให้เปรี ยบเทียบกบั “อนปัุ สสนาญาณ ๓” ได้แก่ อนิจจานุปัสสน–ทุกขานุปัสสนา–อนัตตานุปัสสนา ซึ ง
่ ั ยกตัวอยาง
่ “อาเนญชสมาธิ” ซึ ง
ทําให้เกดิ ชวนปั ญญา–นิ พเพธิ กปั ญญา–มหาปั ญญา) ทุกขันตอนเชนกน
่
เรี ยกวา่ “อาเนญชวิหารธรรม” ดังคําบรรยายในบทตอไปนี
บทว่ า: อนึง พระโบราณาจารย์ ทังหลาย กล่ าวไว้ ว่า การบัญญัติฌาน ๕ เหล่ านีว่ าเป็ น “อาเนญชะ”
่
็ ่ นไหว) คือ “รปาวจรจตตถฌาน
(เพราะอรรถวาตนเองกไมหวั
” เท่ านัน ทีเป็ นไปด้ วยอํานาจการเจริ ญ
ู
ุ
การสํารอกรู ป ๑ “อรปาวจรฌาน
๔” ทีเป็ นไปโดยจําแนกตามอารมณ์ (จตุตถฌาน ๑ อากาสานัญจาย
ู
ิ ญญายตนสมาบัติ ๑ เนวสัญญานาสัญญายตน
ตนสมาบัติ ๑ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ ๑ อากญจั
สมาบัติ ๑) บรรดาฌานเหล่ านัน “อรหัตผลสมาบัต”ิ ทําฌานอย่ างใดอย่ างหนึงให้ เป็ นบาทแล้ วจึงเข้ า
ชื อว่ า “อาเนญชสมาธิ” (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม่ ๑ ภาค ๓ - หน้าที 320 FILE 44)
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บทว่ า: “รปาวจรจตตถฌาน
” ถึงความไม่ หวันไหว เพราะประกอบด้ วย “โวทานธรรม” ทัง ๑๖
ู
ุ
ประการ (การชําระล้างให้บริ สุทธิ –การทําให้สะอาดไมมั่ วหมอง หรื อ “โวทานํ” ได้แก่ ความผ่ องแผ้ ว
ธรรมฝ่ ายวิเศษ) สมจริ งดังคําทีท่ านกล่ าวไว้ ว่า:
่ นไหวใน โกสัชชะ (ความเกยจคร้
ี าน)
(๑) จิตทีไม่ ฟุบลง ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน อุทธัจจะ (ความฟุ้ งซาน
่ )
(๒) จิตทีไม่ ฟูขึน ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน ราคะ (ความกาหนั
ํ ด)
(๓) จิตไม่ ยนิ ดียงิ ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน พยาบาท (ความขัดเคืองแค้นใจ)
(๔) จิตไม่ ผลักออก ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน ทิฏฐิ (ความเห็นผิด)
(๕) จิตทีไม่ เกียวเกาะ ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน ฉันทราคะ (ความพอใจติดใคร่ )
(๖) จิตทีไม่ ผูกพัน ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน กามราคะ (ความติดใจในกามคุณ)
(๗) จิตทีหลดพ้
ุ น ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน กิเลส (ความเศร้าหมอง)
(๘) จิตทีไม่ พวั พัน ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน เขตแดน (กเลส
ิ )
(๙) จิตทีไม่ มีเขตแดน เป็ นต้น ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน กิเลสต่ างๆ
(๑๐) จิตทีมีอารมณ์ เป็ นหนึง ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน อสัทธิ ยะด้ วยความไม่ มีศรั ทธา
(๑๑) จิตทีศรัทธากํากับแล้ ว ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน โกสัชชะ (ความเกยจคร้
ี าน)
(๑๒) จิตทีวิริยะกํากับแล้ ว ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน ปมาทะ (ความประมาท)
(๑๓) จิตทีสติกาํ กับแล้ ว ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน อุทธัจจะ (ความฟุ้ งซาน
่ )
(๑๔) จิตทีสมาธิกาํ กับแล้ ว ชือ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน อวิชชา (ความไมรู่ ้จริ ง)
(๑๕) จิตทีปัญญากํากับแล้ ว ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
่ นไหวใน ความมืดแห่ งอวิชชา
(๑๖) จิตทีถึงความสว่ างแล้ ว ชือวา่ อาเนญชะ เพราะไมหวั
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม่ ๑ ภาค ๓ - หน้าที 318–319 FILE 44)
่
ในอันดับตอไปนี
ผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนาควรทําความเข้าใจให้เห็นภาพรวมในการปฏิบตั ิธรรมทีถูกต้องตาม
่ สวนการเลื
่
็ จดั การกากบให้
ํ ั เหมาะสม
หลักพระธรรมวินยั อันถือเป็ นเกณฑ์มาตรฐานกอน
อกปฏิบตั ินนั กให้
ั ตอุปนิสยั ของตน เพือให้บรรลุความสําเร็ จในอริ ยมรรค โดยมีขนั ตอน ดังตอไปนี
่
กบจริ
(๑) “อนปพพสิ
ุ ุ กขา ๓” คือ การศึกษาไปตามลําดับ ได้แก่ ไตรสิ กขา: อธิสีลสิ กขา อธิจิตตสิ กขา อธิ
ปั ญญาสิ กขา ซึงสัมปยุตต์ดว้ ย อริ ยมรรคมีองค์ ๘
(๒) “อนปพพกิ
ุ ุ ริยา” คือ การทําไปตามลําดับ ได้แก่ ธุดงค์ธรรม ๑๓
(๓) “อนปพพวิ
ุ ุ หารสมาบัติ ๙” คือ การเข้ าถึงความเสวยสุขตามลําดับ ธรรมเป็ นเครื องอยู่ตามลําดับ
ได้แก่ รู ปฌานสมาบัติ ๔ อรู ปฌานสมาบัติ ๔ (พรหมวิหารสมาบัติ) นิโรธสมาบัติ ๑
(๔) “อนปพพปฏิ
ปทา ๔” คือ การปฏิบัติไปตามลําดับ ได้แก่ อนุปัสสนา ๗ มหาวิปัสสนา ๑๘ การ
ุ ุ
จําแนกอารมณ์ ๓๘ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
(๕) “อนปพพวิ
ุ ุ ปัสสนาวิหารธรรม” คือ การเห็นแจ้ งไปตามลําดับ ได้แก่ วิปัสสนาญาณ ๙
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่ จจัยรวมกนนั
่ ั น ยอมทํ
่ าให้เกดปั
ิ ญญาเห็น
ในการเห็นธรรมทังหลายทีได้เลือกจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์แหงปั
่ ซึ งถือเป็ นการเห็นเชิงองค์รวมทีมีประสิ ทธิ ภาพ เรื อง
่ เกดประโยชน์
ิ
ธรรมทังหลาย ทีจะกอให้
สูงสุ ดแกตน
แรกทีสําคัญยิง คือ “สมาธิ –เอกัคคตาแห่ งสมาธิ” อันเป็ นธรรมหลักในการเจริ ญฌานสมาบัติทงั หลาย ที
เรี ยกวา่ “สมาบัติ ๘: รู ปฌานสมาบัติ ๔–อรู ปฌานสมาบัติ ๔” จนถึงการเข้านิโรธสมาบัติ อันเป็ นขันตอนการ
ิ
ฝึ กจิตให้มีพลังอํานาจให้เกดฤทธิ
ทําให้เกดิ “ญาณในสมาธิ” และ “ญาณในวิปัสสนา” นันคือ “อนปพพวิ
ุ ุ หาร
สมาบัติ ๙” (สมาบัติ) ดังนี
๑๑. อนปพพนิ
ุ ุ โรธสตร
ู
ว่ าด้ วย อนปพพนิ
ุ ุ โรธ ๙ ประการ
(พระสุ ตตันตปิ ฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม่ ๔ - หน้าที 820 FILE 37)
[๒๓๕] ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “อนปพพนิ
ุ ุ โรธ ๙ ประการ” นี “๙ ประการ” เป็ นไฉน ดังนี
่ บไป
(๑) อามิสสั ญญา (กามสัญญา–ความอยากได้) ของผูเ้ ข้าปฐมฌาน ยอมดั
่ บไป
(๒) วิตกวิจาร ของผูเ้ ข้าทุติยฌาน ยอมดั
่ บไป
(๓) ปี ติ ของผูเ้ ข้าตติยฌาน ยอมดั
่ บไป
(๔) ลมอัสสาสปัสสานะ ของผูเ้ จ้าจตุตถฌาน ยอมดั
่ บไป
(๕) รปสั
ู ญญา ของผูเ้ ข้าอากาสานัญจายตนฌาน ยอมดั
่ บไป
(๖) อากาสานัญจายตนสั ญญา ของผูเ้ ข้าวิญญาณัญจายตนฌาน ยอมดั
ิ ญญายตนฌาน ยอมดั
่ บไป
(๗) วิญญาณัญจายตนสั ญญา ของผูเ้ ข้าอากญจั
่ บไป
(๘) อากิญจัญญายตนสั ญญา ของผูเ้ ข้าเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ยอมดั
่ บไป
(๙) สั ญญาและเวทนา ของผูเ้ ข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ ยอมดั
ดูก่อนภิกษุทงั หลาย “อนปพพนิ
ุ ุ โรธ ๙ ประการ” นีแล
จบ อนุปุพพนิโรธสูตรที ๑๑ -----------
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[๓๕๕] อนปพพวิ
ุ ุ หาร ๙
(พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม่ ๓ ภาค ๒ - หน้าที 252–254 FILE 16)
่ ม้ ีอายุทงั หลาย ภิกษุในพระธรรมวินยั นี สงัดจากกามทังหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทังหลาย
(๑) ดูก่อนทานผู
ิ ่ เวกอยู่
เข้าถึง “ปฐมฌาน” มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุ ข อันเกดแตวิ
่
่ ตในภายใน เป็ นธรรมเอกผุดขึน เพราะ
(๒) ภิกษุในพระธรรมวินยั นี เข้าถึง “ทติุ ยฌาน” มีความผองใสแหงจิ
ิ ่
วิตกวิจารสงบ ไมมี่ วิตก ไมมี่ วิจาร มีปีติและสุ ขเกดแตสมาธิ
อยู่
(๓) ภิกษุในพระธรรมวินยั นี มีอุเบกขา มีสติ มีสมั ปชัญญะ เสวยสุ ขด้วยนามกาย เพราะปี ติปราศจากไป เข้าถึง
่
“ตติยฌาน” ทีพระอริ ยเจ้าทังหลาย กลาวสรรเสริ
ญวา่ ผูไ้ ด้ฌานนี เป็ นผูม้ ีอุเบกขา มีสติ อยูเ่ ป็ นสุ ขดังนี
(๔) ภิกษุในพระธรรมวินยั นี เข้าถึง “จตตถฌาน
” ไมมี่ ทุกข์และสุ ขเพราะละทุกข์และสุ ข ลําดับโสมนัส
ุ
่ มีอุเบกขา เป็ นเหตุให้สติบริ สุทธิอยู่
โทมนัสในกาลกอน
้ ่ ปสัญญาได้โดยประการทังปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะ
(๕) ภิกษุในพระธรรมวินยั นี เพราะกาวลวงรู
่ ่ งนานัตตสัญญา เข้าถึง “อากาสานัญจายตนะ” ด้วยมนสิ การวา่ “อากาศหาทีสุดมิได้ ” (ไว้ในใจ
ไมใสใจซึ
โดยแยบคาย –อัปปนาโยนิโสมนสิ การ หรื อ อุปจารโยนิโสมนสิ การ) ดังนีอยู่
้ ่ งอากาสานัญจายตนะ โดยประการทังปวง แล้วเข้าถึง
(๖) ภิกษุในพระธรรมวินยั นี เพราะกาวลวงซึ
“วิญญาณัญจายตนะ” ด้วยมนสิ การวา่ “วิญญาณหาทีสุดมิได้ ” ดังนีอยู่
้ ่ ญญาณัญจายตนะ โดยประการทังปวง แล้วเข้าถึง “อา
(๗) ภิกษุในพระธรรมวินยั นี เพราะกาวลวงวิ
กิญจัญญายตนะ” ด้วยมนสิ การวา่ “ไม่ มีอะไร” ดังนีอยู่
้ ่
ิ ญญายตนะโดยประการทังปวง แล้วเข้าถึง “เนวสั ญญานา
(๘) ภิกษุในพระธรรมวินยั นี เพราะกาวลวงอากญจั
สั ญญายตนะ” อยู่
่
(๙) ภิกษุในพระธรรมวินยั นี เพราะก้าวลวงเนวสั
ญญานาสัญญายตนะโดยประการทังปวง แล้วเข้าถึง
“สั ญญาเวทยิตนิโรธ” (เข้านิโรธสมาบัติ) อยู่
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[๓๕๖] อนปพพนิ
ุ ุ โรธ ๙
่ เ้ ข้าปฐมฌาน ยอมดั
่ บไป
(๑) กามสั ญญา ของทานผู
่ เ้ ข้าทุติยฌาน ยอมดั
่ บไป
(๒) วิตก วิจาร ของทานผู
่ เ้ ข้าตติยฌาน ย่อมดับไป
(๓) ปี ติ ของทานผู
่ เ้ ข้าจตุตถฌาน ยอมดั
่ บไป
(๔) ลมอัสสาสะและปัสสาสะ ของทานผู
่ เ้ ข้าอากาสานัญจายตนะ ยอมดั
่ บไป
(๕) รปสั
ู ญญา ของทานผู
่ เ้ ข้าวิญญาณัญจายตนะ ยอมดั
่ บไป
(๖) อากาสานัญจายตนสั ญญา ของทานผู
่ เ้ ข้าอากญจั
ิ ญญายตนะ ยอมดั
่ บไป
(๘) วิญญาณัญจายตนสั ญญา ของทานผู
่ เ้ ข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะ ยอมดั
่ บไป
(๘) อากิญจัญญายตนสั ญญา ของทานผู
่ เ้ ข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ ยอมดั
่ บไป
(๙) สั ญญาและเวทนา ของทานผู
่ ม้ ีอายุทงั หลาย ธรรมทังหลาย ๙ เหลานี
่ แล อันพระผูม้ ีพระภาคเจ้าผูท้ รงรู ้ ทรงเห็น เป็ นพระ
ดูกรทานผู
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นนั ตรัสไว้โดยชอบแล้ว พวกเราทังหมดด้วยกนั พึงสังคายนา ไมพึ่ ง
่ น
ั
โต้แย้งกนในธรรมนั
น การทีพรหมจรรย์นียงั ยืนตังอยูต่ ลอดกาลนานนัน พึงเป็ นไปเพือประโยชน์แกชนเป็
่ นอันมาก เพือความอนุเคราะห์แกชาวโลก
่
ื ล เพือ
อันมาก เพือความสุ ขแกชนเป็
เพือประโยชน์ เพือความเกอกู
่
ความสุ ขแกเทวดาและมนุ
ษย์ทงั หลาย
จบสังคีติหมวด ๙ ------------------นวกนิทเทส
(พระอภิธรรมปิ ฎก วิภงั ค์ เลม่ ๒ ภาค ๒ - หน้าที 601 FILE 78)
[๘๓๘] ในญาณวัตถุหมวดละ ๙ นัน “ปัญญาในอนปพพวิ
ุ ุ หารสมาบัติ ๙” เป็ นไฉน
(๑) ปั ญญาในปฐมฌานสมาบัติ (๒) ปั ญญาในทุติยฌานสมาบัติ ๓) ปั ญญาในตติยฌานสมาบัติ (๔) ปั ญญาใน
จตุตถฌานสมาบัติ (๕) ปั ญญาในอากาสานัญจายตนสมาบัติ (๖) ปั ญญาในวิญญาณัญจายตนสมาบัติ (๗)
ิ ญญายตนสมาบัติ (๘) ปัญญาในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ (๙) ปั จจเวกขณญาณของ
ปั ญญาในอากญจั
โยคาวจรบุคคลผูอ้ อกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ
่ ชือวา่ “ปัญญาในอนปพพวิ
่ ดว้ ยประการฉะนี
เหลานี
ุ ุ หารสมาบัติ ๙” ญาณวัตถุหมวดละ ๙ ยอมมี
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ิ นตามลําดับ โดยนับตังแต่ “สิ กขา ๓–อนุปุพพสิ กขา” จนไปถึง
ข้ อพึงสั งเกต: การปฏิ บตั ิธรรมที เกดขึ
่่
็
“วิปัสสนาญาณ ๙–อนุปุพพวิปัสสนาวิหารธรรม” นัน ใชวาจะใช้
เวลาเพียงนิดเดียว กจะสามารถบรรลุ
ธรรม
่ ได้ง่ายดาย ข้อธรรมในบางประเด็นนัน อาจใช้เวลาหลายๆ ปี ในการลงมือปฏิบตั ิจริ ง ถ้าโชค
วิเศษดังกลาวนี
็ แตอุ่ ปสรรคใดๆ กสู็ ้ความมันคงมุ่งมันของจิตใจไมได้
่ นันคือ “ความตังใจจริง”
ไมดี่ อาจใช้เวลาทังชีวิตกได้
ทีเรี ยกวา่ “อธิษฐานบารมี–อธิษฐานอปบารมี
–ปรมัตถบารมี” (ข้อ ๘ ในทศบารมี) หมายถึง ความตังใจมัน
ุ
การตัดสิ นใจเด็ดเดียว วางจดหมายแห่
งการกระทําของตนไว้ แน่ นอน และดําเนินตามนันแน่ วแน่ ซึ งต้องส
ุ
หรคตด้วย “ศรัทธา–และ–ฉันทะ แห่ งอิทธิบาท ๔: ฉั นทะ–วิริยะ–จิ ตตะ–วิมงั สา” (ข้อ ๑ ในอิทธิบาท ๔) คือ
่
ธรรมคุณเครื องให้ถึงความสําเร็ จ คุณธรรมทีนําไปสู่ ความสําเร็ จแหงผลที
มุ่งหมาย ประการสําคัญ อย่ าไปเชือ
พวกหมอดู ทีชอบทํานายทายทักไมมี่ เหตุผล ให้เชื อศรัทธาในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดี กวา่
ิ การทําความเชือไว้
โดยเฉพาะ เชือ “กฎแห่ งกรรม” และ เชือ “กัมมัสสกตาแห่ งตน” อันเป็ นปั ญญาทีเกดจาก
่
ในใจอยางแยบคาย
คือ “โยนิโสมนสิ การ” ตามหลักธรรม “ปฏิจจสมปบาท
๑๒–ปัจจยาการ ๑๒” (ทิพพจักขุ
ุ
ญาณ–จุตูปปาตญาณ–ธัมมฐิติญาณ–สัมมทัสสนะ) ปั ญญาทีคิดได้ว่า (๑) “กรรมย่ อมส่ งผลวิ บากตามกรรม
่
่ ปัญญาทีจะเลือกทําสิ งทีเป็ นประโยชน์แกตน
นันๆ” หรื อ (๒) “ทําดีย่อมได้ ดี–ทําชั วย่ อมได้ ชัว” และ ยอมมี
่
่
ไมประมาทปั
ญญาและธรรมทังหลาย ละเว้นการทําชัวทังปวง ทําความดีให้ถึงพร้อม และ มีจิตใจผองแผ้
ว
เบิกบานใจ และประการสําคัญ มีความเพียร ๑ มีสติสัมปชั ญญะ ๑ มีอุเบกขา ๑ (รู ปาวจรกุศลจตุตฌานจิต)
่
่่
ฉะนัน การเจริ ญฌานไว้ในใจอยางแยบคาย
ด้วยมีอุบายทีจะให้จิตยกระดับให้ “จิตตสมาธิ” ไมวาจะเป็
น
็ กให้
็
ปฐมฌาน–ผลสมาบัติ ทติุ ยฌาน–ผลสมาบัติ ตติยฌาน–ผลสมาบัติ หรื อ จตตถฌาน
–ผลสมาบัติ กตาม
ุ
่
่
็ วกนั เพือเสวยสุ ขได้ในปั จจุบนั จะได้เป็ นฐานกาลั
ํ งในการปฏิบตั ิธรรมให้
ได้สักอยางใดอยางหนึ
ง กแล้
่ งจัง
้
กาวหน้
ายิงขึนไป ให้สามารถเข้าถึง “กระแสแห่ งอริยมรรค” ได้อยางจริ
่ ดเจนนัน เป็ นการ
ดังนัน จะเห็นได้ว่า การพิจารณาเห็นทิศทางในการเจริ ญภาวนาทีเป็ นภาพองค์รวมอยางชั
่
่
เห็นจุดมุ่งหมายแหงธรรมทั
งหลายทีดีเยียม โดยเห็น “พระนิพพาน” เป็ นเป้ าหมายสําคัญอันเป็ นปรมัตถ์อยาง
ิ
แท้จริ ง คือ ผูป้ ฏิบตั ิธรรมเจริ ญภาวนานัน จะต้องเกดการเห็
นทีดีเยียม “ทัสสนานตตริ
ุ ยะ” ทีประกอบด้วย
่ ่ นภาวะจิตทีแท้จริ ง
“โลกิยสั มมาทิฏฐิ ” และ “โลกตตรสั
มมาทิฏฐิ ” นันคือ “ร้ ู แจ้ งโลก” ให้ได้ รู ้ได้อยางเทาทั
ุ
่ าใจ ไมใช้
่ ปัญญา
ของตน ไมมี่ ราคะและอวิชชาครอบงํากลุ่มรุ มจิตใจ อันเนื องจากเหตุปัจจัย เพราะไมรู่ ้ไมเข้
ในทางทีถูกต้อง คือ “อโยนิโสมนสิ การ”
ในการเกดิ “การเห็นอันเยียม–ทัสสนานตตริ
ุ ยะ” นัน ให้อาศัยหลักธรรมสําคัญในทางพระพุทธศาสนา คือ
“อริยสั จจธรรม–อริยสั จจ์ ๔” ทีสัมปยุตต์ดว้ ย “กิจในอริยสั จจ์ ๔” และ ธรรมทังหลายทีเหลือ ดังรายละเอียด
่
เพิมเติมในภาพประกอบข้างลางนี
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อริยสั จจ์

กิจในอริยสั จจ์
สั มปยตต
ุ ธรรม
อัปปฏิหตญาณในกาล ๓: อดีตอัทธา–อนาคตอัทธา–ปัจจบัุ นนัทธา
ปริ ญญา–ให้รู้
นามรู ป–ขันธ์ ๕–เบญจขันธ์– ขันธปัญจก–สังขารทังหลาย
ทกข์
ุ –ทุกขสัจจ์
ปหานะ–ให้ละ
อวิชชา–อนุโลมปฏิจจสมุปบาท วุฏฐานคามินีวปิ ั สสนา
สมทัุ ย–สมุทยั สัจจ์
อนุปุพพปฏิปทา
สัจฉิกิริ ยา–ให้แจ้ง วิวฏั ฏะ–ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท
นิโรธ–นิโรธสัจจ์
ภาวนา–ให้เจริ ญ
อริ ยมรรคมีองค์ ๘–อริ ยมรรค ๔–ทุกขนิโรธปฏิปทา
มรรค–มรรคสัจจ์
อปจารโยนิ
โสมนสิ การ–อัปปนาโยนิโสมนสิ การ
ุ
นิยามศัพท์
(๑) อนปพพปฏิ
ปทา: อนุปัสสนา ๗–มหาวิปัสสนา ๑๘–การจําแนกอารมณ์ ๓๘–โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗
ุ ุ
(๒) วฏฐานคามิ
นีวปิ ัสสนา: วุฏฐานคามินีปฏิปทา–สัมมาสนญาณ–อนุปัสสนา ๓–วิปัสสนาญาณ ๙
ุ
็ )
(๓) อัปปฏิหตญาณ: ธัมมฐิ ติญาณ–ปั จจยปริ คคหญาณ (ปั ญญาหยังรู ้ “จริ งแท้ ไม่ เป็ นอย่ างอืน” เมือใดกตาม
(๔) โยนิโสมนสิ การ: ปั ญญาในสมาธิ –ปั ญญาในวิปัสสนา
่
ฉะนัน ทักษะกระบวนการคิดในภูมิแหงการเจริ
ญภาวนา จึงถือเป็ นปั ญญารู ้แจ้งด้วย (๑) ความฉลาด–โกศล
๓ (๒) ความชํานาญ–วสี ๕ (๓) ปัญญาแตกฉาน–ปฏิสมั ภิทา ๔ (๔) โยนิโสมนสิ การสั มปทา –ความถึงพร้อม
ด้วยการคิดทีถูกวิธี (ความรู ้ในปัจจยาการ–ธรรมนิยาม ๓) อนึง ตามนัยของ คําวา่ “การเห็นอันเยียม–ทัสสนา
่
นตตริ
ุ ยะ” นัน คือ “การเห็นอาณาจักรสั งขตธรรม” (รวมทัง อสังขตธรรม) ทีมีกุสโลบายไว้ในใจอยางแยบ
ํ งเผชิญหน้าอยู่ อันปฏิสังยุตด้วย (๑)
คาย (ทําโยนิ โสมนสิ การ) มีวิธีคิดเชิงยุทธศาสตร์ ในการแกปั้ ญหาทีกาลั
ิ
“ธัมมฐิ ติญาณ–ทิพพจักขญาณ
บเหตุปัจจัยด้วย “ปฏิ จจสมุปบาท ๑๒”
ุ ” คือ ความเห็นแจ้งการเกดและการดั
่ กข์ และ ปฏิ โลมปฏิ จจสมุปบาท–เห็นแจ้งในการดับ
ได้แก่ อนุโลมปฏิ จจสมุปบาท–เห็นแจ้งในสาเหตุแหงทุ
่ กข์ นันคือ “อวิชชา–ตัณหา” (๒) “สั มมสนญาณ” คือ ความเห็นแจ้งนามรู ปไตรลักษณ์ จนถึง
ดับเหตุแหงทุ
พร้อมด้วย “ยถาญาณทัสสนะ” (ยถาภูตญาณ) คือ การเห็นธรรมทังหลายด้วยปั ญญาหยังตามเป็ นจริ งในภูมิ
่ ปัสสนากมมั
ั ฏฐาน เพราะฉะนัน การเจริ ญ “อริยสั จจ์ ๔” ไว้ในใจอยางแยบคาย
่
่ ่ ป็ นขณะสมาธิ
แหงวิ
ไมวาจะเ
็ ยอมเป็
่ นข้อ
“อปาจรสมาธิ
” (อุปาจรโยนิโสมนสิ การ) หรื อ “อัปปนาสมาธิ” (อัปปนาโยนิโสมนสิ การ) กตาม
ุ
ปฏิบตั ิทีต้องเจริ ญ “ธัมมานธัุ มมปฏิปทา” (การปฏิบตั ิธรรมทีถูกต้อง –ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ คือ ปฏิบตั ิธรรม
่
่
่ ง ไมวาจะหายใจเข้
่่
็ นอกจากนี องค์ประกอบสําคัญอีกอยาง
สมควรแกธรรม
) อยางยิ
าและหายใจออก กตาม
่ วด้วย “โวทานธรรม–โวทาน ๑๖” ดังได้กลาวมาแล้
่
็ นเรื องสําคัญยิง
หนึง คือ การทําจิตให้ผองแผ้
วข้างต้น กเป็
่ ั แตตามความจริ
่
็ เจริ ญรู ปฌานอยางน้
่ อยกเป็
็ น “ปฐมฌาน” (วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั )
เชนกน
งนัน กให้
่
ไว้ก่อน นันคือ เป็ นการยกจิตให้ปราศจากนิ วรณ์ ทีเรี ยกวา่ “จิตประภัสสร” (จิตตามสภาพดังเดิมทีผองใส
ิ
่ คือ กเลสอยางละเอี
ิ
่
ิ ไว้
เบิ กบาน แตยั่ งมีอนุ สยกเลสอยู
ยด เชน่ อาสวะ ๔) นันคือ เป็ นการดับระงับกเลส
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ชัวคราวในขณะฌานนี ทีเรี ยกวา่ “วิกขัมภนนิโรธ” (ข้อ ๑ ในนิ โรธ ๕) หมายถึง ดับด้ วยข่ มไว้ คือ การดับ
ิ
่ บ้ าํ เพ็ญฌาน เมือเข้าถึงปฐมฌาน ยอมขมนิ
่ ่ วรณ์ ไว้ได้ ตลอดเวลาทีอยู่ในฌานนัน การได้
กเลสของทานผู
่ นสุ ขในขณะปั จจุบนั นันด้วยผลสมาบัติแหงฌานนั
่
“ปฐมฌานสมาบัติ” จิตยอมเป็
น จิตอยูใ่ นความสงบระงับ
่ เวก จึงไมฟุ้่ งซานด้
่ วย “สั มมาวายามะ–สั มมาสติ–สั มมาสมาธิ” ทีสมบูรณ์บริ บูรณ์แหงสมถธรรม
่
่
แหงวิ
ยอม
่
สงผลานิ
สงส์ให้ “สติสัมปชั ญญะ” มีความบริ สุทธิ ตามอัตภาพนันด้วย ทีสหรคตด้วย “อริ ยมรรคมีองค์ ๘”
่ าให้เกดิ “ยถาภตญาณ
่ ญญา
ยอมทํ
” (ยถาภูตญาณทัสสนะ) ซึงมีความเห็นแจ้งด้วยปั ญญา ดังคําไวพจน์แหงปั
ู
่
ตอไปนี
(๑) ปัญญา กิริยาทีรู้ ชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย ความเข้ า
ไปกําหนด ความเข้ าไปกําหนดเฉพาะ ภาวะทีรู้ ภาวะทีฉลาด ภาวะทีรู้ ละเอียด ความรู้ แจ่ มแจ้ ง
ความค้ นคิด ความใคร่ ครวญ ปั ญญาเหมือนแผ่ นดิน ปั ญญาเครื องทําลายกิเลส ปั ญญาเป็ นเครื อง
นําทาง ความเห็นแจ้ ง ความรู้ ชัด ปั ญญาเหมือนประตัก (๒) ปัญญา ปั ญญินทรี ย์ ปั ญญาพละ
ปั ญญาเหมือนศัสตรา ปั ญญาเหมือนปราสาท ความสว่ างคือปั ญญา แสงสว่ างคือปั ญญา ปั ญญา
เหมือนประทีป ปั ญญาเหมือนดวงแก้ ว ความไม่ หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ดังนัน ปั ญญาทีซือตรง เห็นแจ้งในธรรมตามความเป็ นจริ งนัน จึงประกอบด้วย (๑) ปัญญาในสมาธิ กบั (๒)
่ ง ปั ญญาทีผุดอุบตั ิขึนจาก “อนปพพปฏิ
ปั ญญาในวิปัสสนา โดยเฉพาะอยางยิ
ปทา” ได้แก่ อนุปัสสนา ๗–
ุ ุ
ิ
มหาวิปัสสนา ๑๘–การจําแนกอารมณ์ ๓๘–โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗ เพราะเกดจาก
“อนปัุ สสนา–มหาวิปัสสนา”
่
ทีมนสิ การกรรมฐานอยู่เนื องๆ สื บเนื องอยู่เป็ นนิ ตย์ เมือทําให้มากๆ ให้สมบูรณ์ ยอมไพบู
ลย์ดว้ ยบรรดา
“ปัญญาญาณ” โดยเฉพาะ “อนปัุ สสนา ๗” ทําให้เกดิ “ปัญญา ๗” จนถึง “ปัญญา ๑๐” เป็ นต้น ดังนี
“ปัญญา ๑๐” หมายถึง ปั ญญาทีเกิดจากการเจริ ญอนุปัสสนา ได้แก่
่ ยง]
(๑) “ชวนปัญญา” —ปัญญาเร็ ว โดยเจริ ญ “อนิจจานปัุ สสนา” [เห็นความไมเที
(๒) “นิพเพธิกปัญญา” —ปัญญาทําลายกิเลส โดยเจริ ญ “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” [เห็นความทุกข์]
่ ่ วตน]
(๓) “มหาปัญญา” —ปัญญามาก โดยเจริ ญ “อนัตตานปัุ สสนา” [เห็นความไมใชตั
่
(๔) “ติกขปัญญา” —ปัญญาคมกล้ า โดยเจริ ญ “นิพพิทานปัุสสนา” [หนายในกองทุ
กข์]
(๕) “วิบูลปัญญา” —ปัญญากว้ างขวาง โดยเจริ ญ “วิราคานปัุ สสนา” [ดับความกระหายวัฏฏะ]
ิ ]
(๖) “คัมภีรปัญญา” —ปัญญาลึกซึง โดยเจริ ญ “นิโรธานปัุ สสนา” [ดับกเลส
(๗) “อัสสามันตปัญญา” —ปัญญาไม่ ใกล้ โดยเจริ ญ “ปฏินิสสั คคานปัุ สสนา” [สลัดคืน]
(๘) “ปฏิสัมภิทา ๔” —ปัญญาแตกฉาน โดยเจริ ญ “อนปัุ สสนา ๗” [ปั ญญาแตกฉาน–อุเบกขา]
(๙) “ปถปั
ุ ุ ญญา” —ปัญญาแน่ นหนา โดยเจริ ญ “ปัญญา ๘” [ความรู ้ทวั ถ้วน–สัพพัญ ู]
(๑๐) “หาสปัญญา” —ปัญญาร่ าเริ ง โดยเจริ ญ “ปัญญา ๙” [ทิพยจักขุ–ปัญญาจักขุ]
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นอกจากนี เมือพิจารณาระบบโครงสร้างของการเจริ ญ “ธัมมานธัุ มมปฏิปัตติ” ในภาพองค์รวม พอจะสรุ ป
หลักธรรมทีเป็ นแกนสําคัญได้ อันมีปทัฏฐานจาก “อริยสั จจ์ ๔” ดังนี
(๑) ปฏิจจสมปบาท
๑๒ (ทิพพจักขุญาณ–ธัมมฐิติญาณ) คือ ความรู ้ในปั จจยาการ
ุ
(๒) สั มมาสนญาณ (อนุปัสสนาญาณ ๓) คือ ความรู ้ในไตรลักษณ์
(๓) ปฏิสัมภิทา ๔ (จตุปฏิสมั ภิทาญาณ) คือ ความรู ้ในปัญญาแตกฉาน
(๔) อริยมรรคมีองค์ ๘ (อนุปุพพสิ กขา) คือ ความรู ้ในมัชฌิมาปฏิทาและไตรสิ กขา
(๕) โยนิโสมนสิ การ (อนุปุพพปฏิปทา–วุฏฐานคามินีวิปัสสนา) คือ ความรู ้ในการเจริ ญวิปัสสนา
่ างต้นนัน จะพบวา่ เกณฑ์ทีเป็ นสาระสําคัญในการหาข้อสรุ ป
เมือมนสิ การกรรมฐานในธรรมทัง ๖ ดังกลาวข้
ทังทีเป็ น วิธีอนมาน
ุ (Deduction) และ วิธีอุปมาน (Induction) แล้วทําการจําแนกแจกธรรม “ธัมมวิจยะ”
่
่ น คือ (๑) “ความเกิด”
หรื อ “วิมังสา” จะพบสภาวธรรมทีเป็ นลักษณะรวมสามั
ญในบรรดาธรรมดังกลาวนั
กบั (๒) “ความดับ” อันเป็ นเหตุปัจจัยหลักทีเกดิ “สภาพแห่ งความทกข์
” ดังนี
ุ –ทกขตา
ุ
ว่ าด้ วย ทัสสนานตตริ
ุ ยะในธรรมทังหลาย
ให้พิจารณาธรรมทังหลายในลักษณะ “ธรรมสามัคคี” หรื อ “สหชาตธรรม” อันเป็ น “สั มปยตตธรรม
” ทีเกดิ
ุ
อุ บ ัติ ขึ น ได้ใ น “กศลภมิ
ุ ู ” และ “อกศลภมิ
ุ ู ” เพื อเจริ ญ ไปสู่ “โลกตตรภมิ
ุ
ู ” โดยให้ค าํ นึ ง ถึ ง (๑) “โยนิ โ ส
มนสิ การสมาบัติกรรมฐาน” กบั (๒) “โยนิโสมนสิ การวิปัสสนากัมมัฏฐาน” อันเป็ นการเห็นแจ้งใน “ความ
ดับกิเลสและทกข์
ุ ทังปวง” และให้เห็นธรรมอันเป็ นปฏิปักษ์ คือ “อโยนิโสมนสิ การ” อันเป็ นเหตุปัจจัยแหง่
ิ บตั ิขึนใน “กิเลสและทกข์
่ ั ซึ งทังหมดประกอบด้วย “ความเห็นแจ้ งในความมีกับ
ความเกดอุ
ุ ทังปวง” เชนกน
ความไม่ มี ความเจริ ญกับความเสือม ความเกิดกับความดับ” ดังนี
ิ
(๑) “ปฏิจจสมปบาท
๑๒” (ทิพพจักขุญาณ–ธัมมฐิติญาณ) คือ ความรู ้ในปัจจยาการเห็นการเกดและ
ุ
่ จจัยในปฏิจจสมุปบาท ๑๒” ได้แก่ “อวิชชา–สังขาร–วิญญาณ–นามรู ป–
การดับใน “องค์แหงปั
ิ ศลวิบาก
สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ตัณหา–อุปาทาน–ภพ–ชาติ–ชราและมรณะ” อันทําให้เกดอกุ
(สงสารทุกข์) ได้แก่ “โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปายาส” เป็ นธรรมดา (คือ เป็ นไปตาม
“กฎธรรมชาติ” หรื อ “ธรรมนิยาม ๓”) โดยความเห็นแจ้งด้วยเจริ ญวิปัสสนาใน (๑) “อนโลม
ุ
่ นเหตุปัจจัยการเกดอุ
ิ บตั ิ และ (๒)
ปฏิจจสมปบาท
” คือ “อย่ างนี–ปวัตติ–ความเป็ นไป” ยอมเห็
ุ
่ นความดับแหงเหตุ
่ ปัจจัยการ
“ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
” คือ “อย่ างนี–นิวตั ติ–ความกลับไป” ยอมเห็
ุ
ิ บตั ิ จนกระทัง เกดิ “ปัญญาเห็นธรรม–ดวงตาเห็นธรรม–ธรรมจักษุ” ตามเป็ นจริ ง โดยความ
เกดอุ
วา่ “สิ งใดสิ งหนึงมีความเกิดขึนเป็ นธรรมดา สิ งนันทังหมดมีความดับเป็ นธรรมดา” กระบวนการ
่ จะเป็ นพืนฐานเกดจาก
ิ
คิดด้วยปั จจยาตาดังกลาวนี
“นามรปปริ
ู จเฉทญาณ” (ความเห็นแจ้งในขันธ์
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ิ
๕ อันทําให้เกดสงสารทุ
กข์) และกลายเป็ นบาทฐานใน “สั มมาสนญาณ” (ความเห็นแจ้งในนาม
่ าให้
รู ปโดยไตรลักษณ์ ด้วยเห็นแล้วเข้าถึงแล้วแหง่ (๑) “อนิจจานปัุ สสนา–ชวนปัญญา” ยอมทํ
็ ่ ดขัด คือ หัวป่ องหัวใส (๒) “ทกขตา
คิดเห็นพิจารณาอะไรได้รวดเร็ ว ไมปึ่ กไมตั่ น คิดอะไรกไมติ
ุ
่ าให้คิดเห็นพิจารณาในการดับเหตุปัจจัยแหงกเลส
่ ิ “อโยนิ
นปัุ สสนา–นิพเพธิกปัญญา” ยอมทํ
่ าให้คิดเห็นพิจารณาในอะไรกเป็
็ นไป
โสมนสิ การ” (๓) “อนัตตานปัุ สสนา–มหาปัญญา” ยอมทํ
ตามความเป็ นจริ ง “สั จจานโลมญาณ
” (อันสัมปยุตต์ดว้ ย อนุปัสสนา ๗–มหาวิปัสสนา ๑๘–
ุ
วิปัสสนาญาณ ๙–วุฏฐานคามินีวิปัสสนา–การจําแนกอารมณ์ ๓๘–โพธิปักขิยธรรม ๓๗) ไปตาม
หลัก “อริยสั จจ์ ๔” จนสามารถสําเร็ จเข้าถึง “มหาอมตธรรม” ได้ คือ “พระนิพพาน” ทังหมดที
่
็ องด้วยอํานาจพลังแหงปั
่ ญญาทีเห็นแจ้งใน “การเกิด–การดับ” (อุปปาทขณะ–ฐิติ
กลาวมา
กเนื
ิ น–ภาวะตังอยู–่ ภาวะดับไป) นันเอง ฉะนัน “ทัสสนานตตริ
ขณะ–ภังคขณะ = ภาวะเกดขึ
ุ ยะใน
ธรรมทังหลาย” คือ “ดวงตาเห็นธรรม–ธรรมจักษุ” ด้วยปัญญาเห็นตามเป็ นจริ งวา่: “สิงใดสิงหนึง
ิ วย “อโยนิ
มีความเกิดขึนเป็ นธรรมดา สิงนันทังหมดมีความดับเป็ นธรรมดา” กคื็ อ สิ งนันเกดด้
็
่ กเชนนั
่ น คือ “สั จจภาวะแห่ งพระ
โสมนสิ การ” และสิ งนันดับไปด้วย “โยนิโสมนสิ การ” กหาไมอี
นิพพาน”
(๒) “สั มมาสนญาณ” (อนุปัสสนาญาณ ๓) คือ ความรู ้ในไตรลักษณ์ โดยความเห็นแจ้งด้วยเจริ ญ
วิปัสสนาใน (๑) “สั จฉิกตั ถะ” คือ สภาวะทีจริ งแท้ และ (๒) “ปรมัตถะ” คือ อรรถอันยิง อันอุดม
ั เป็ นต้น ทังนี หมายถึงสภาวธรรมทีจําแนกเป็ น
อันไมต้่ องยึดถือด้วยอาการมีการฟังตามกนมา
่ นันคือ “นามรปู” (รู ปธรรม –
ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรี ย ์ ๒๒ รวม ๕๗ อยาง
นามธรรม หรื อ รู ปชีวิตินทรี ย ์ –อรู ปชีวิตินทรี ย)์ โดยทํา “โยนิโสมนสิ การ” คือ มนสิ การในอุบาย
มนสิ การถูกทาง คือ (๑) มนสิ การ “ในสิ งทีไม่ เทียง ว่ าไม่ เทียง” หรื อ (๒) มนสิ การ “ในสิ งทีเป็ น
่ น
ทุกข์ ว่ าเป็ นทุกข์ ” หรื อ (๓) มนสิ การ “ในสิ งทีไม่ ใช่ อัตตา ว่ าเป็ นอนัตตา” เพราะฉะนัน ยอมเห็
“ความเกิด–ความดับ” ในสังขตธรรม นันคือ “สั งขตลักษณะ ๓” ได้แก่ (๑) ความเกิดขึน ปรากฏ
(๒) ความดับสลาย ปรากฏ (๓) เมือตังอยู่ ความแปรปรากฏ
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่
(๓) “ปฏิสัมภิทา ๔” (จตุปฏิสมั ภิทาญาณ) คือ ความรู ้ในปัญญาแตกฉาน เมือพิจารณาในธรรมนี ยอม
่ ั เพราะปัญญาแตกฉานนัน ต้องเป็ นความรู ้แจ้งใน
เห็นแจ้งในเรื อง “ความเกิด–ความดับ” เชนกน
ํ
“อริยสั จจ์ ๔” ซึงเป็ นธรรมกาหนดให้
รู้ “ความเกิด–ความดับ” (สมุทยั สัจจ์–นิโรธสัจจ์ = ปหานะ–
่ ั แตให้
่ เห็นสภาพแหงทุ
่ กข์ก่อน (ทุกขสัจจ์ = ปริ ญญา) คอยหา
่
สัจฉิกิริ ยา) เป็ นหลักสําคัญเชนกน
ํ ดทุกข์นนั (มรรคสัจจ์ = ภาวนา) ไมให้
่ นแจ้งใน
่ มนั เกดิ แตให้
่ มนั ดับ ฉะนัน การไมเห็
วิธีกาจั
็ อนคนตาบอดงมทางไปนิพพาน ทีปราศจาก “จตปฏิ
“ความเกิด–ความดับ” กเหมื
ุ สัมภิทาญาณ”
อันเป็ นปั ญญาของพระอรหันต์ ผูบ้ รรลุปฏิสมั ภิทาทัง ๔ คือ “ปฏิสัมภิทปั ปัตตะ” ดังนี
่
ิ
(๑) “อัตถปฏิสัมภิทา” คือ ปัญญาแตกฉานในอรรถ ด้วยคามเห็นแจ้งถึงผลแหงการดั
บกเลส
ํ
ิ “ทกขอริ
และทุกข์ทงั ปวง = กาหนดรู
้ในทุกขสัจจ์โดย “ปริ ญญา” อันเป็ นกจใน
ยสั จจ์ ”
ุ
ซึงเป็ นธรรมทีควรรู ้ยงิ (อภิญเญยธรรม)
่
(๒) “ธัมมปฏิสัมภิทา” คือ ปั ญญาแตกฉานในธรรม ด้วยคามเห็นแจ้งถึงเหตุปัจจัยแหงการ
ิ ดขึนแหงกเลสและทุ
่ ิ
ํ
เกดผุ
กข์ทงั ปวง (อนุโลมปฏิจจสมุปบาท) = กาหนดรู
้ในสมุทยั สัจจ์
ิ “ทกขสมทั
โดย “ปหานะ” อันเป็ นกจใน
ุ
ุ ยอริยสั จจ์ ” ซึงเป็ นธรรมทีควรรู ้ยงิ (อภิญ
เญยธรรม)
(๓) “นิรุ ตติปฏิสัมภิทา” คือ ปัญญาแตกฉานในนิรุกติ ด้วยการทําให้แจ้งด้วย “สั จฉิกริ ิยา”
(ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท) ทีสามารถอธิบายด้วยภาษาตามโลกสมมติได้ “สมมติสจั จะ”
อันเป็ นภาษาใดภาษาหนึงของมนุษย์โลก เชน่ ภาษาของมนุษย์โลกคนไทย ทีเรี ยกวา่
“ภาษาไทย” ภาษาของมนุษย์โลกคนอีสาน ทีเรี ยกวา่ “ภาษาถินอีสาน” หรื อ “ภาษาถิน
ํ
โคราช” เป็ นต้น หรื อโดยภาษาธรรมใน “ปรมัตถธรรม–ปรมัตถสั จจะ” = กาหนดรู
้ ใน
ิ “ทกขนิ
นิโรธสัจจ์โดย “สัจฉิกริ ิ ยา” อันเป็ นกจใน
ุ โรธอริยสั จจ์ ” ซึงเป็ นธรรมทีควรรู ้ยงิ
(อภิญเญยธรรม)
ํ
(๔) “ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” คือ ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ ด้วยการเจริ ญภาวนา = กาหนดรู
้ใน
ิ “ทกขนิ
มรรคสัจจ์โดย “ภาวนา” อันเป็ นกจใน
ุ โรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ ” ซึงเป็ นธรรม
ทีควรรู ้ยงิ (อภิญเญยธรรม) ซึงจะต้องสัมปยุตต์ดว้ ย “อริยมรรค” ได้แก่ (๑) อริยมรรคมี
องค์ ๘ = อัฎฐมัคคังควิภาวนญาณ (๒) อริยสั จจ์ ๔ = สัจจานุโลมญาณ และ (๓)
อริยมรรค ๔ = มัคคญาณ–ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ–มรรค ๔ ธรรมทังหมดนี เป็ น
ทักษะการคิดทีประกอบด้วย (๑) ความคิดริ เริ ม (๒) ความคิดสร้ างสรรค์ (๓) ความคิด
ิ
ดัดแปลงประยกต์
ดทีทันการด้วยไหวพริ บเชาว์ปัญญาทีปฏิสงั ยุตกนั
ุ อันเกดจากความคิ
ได้แก่ (๑) จินตามยปั ญญา (๒) สุ ตมยปัญญา และ (๓) ภาวนามยปั ญญา
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(๔) “อริยมรรคมีองค์ ๘” (อนุปุพพสิ กขา) คือ ความรู ้ในมัชฌิมาปฏิทาและไตรสิ กขา โดยธรรมชาติ
่ ิ สและ
พืนฐานของ “อริยมรรคมีองค์ ๘” นัน เป็ นกระบวนความคิดในการดับเหตุปัจจัยแหงกเล
อกุศลธรรมทังหลาย ด้วย “อธิศีล–อธิจิตต์ –อธิปัญญา = ศีล–สมาธิ –ปั ญญา” (อนุปุพพสิ กขา)
ิ บตั ิขึนด้วย “อโยนิ
ได้แก่ วีติกกมกิเลส–ปริ ยฏุ ฐานกิเลส–อนุสยกิเลส และธรรมทังหลายทีเกดอุ
่
โสมนสิ การ–ญาณวิปยุตต์ ” คือ ความไมประกอบด้
วยปัญญา ฉะนัน “อริยมรรคมีองค์ ๘” จึงเจริ ญ
่ โรธวาท และเป็ นปฏิปักษ์
อยูใ่ นสภาวะอันถูกต้อง ทีเรี ยกวา่ “สั มมัตตะ ๑๐” อันเป็ นฝ่ ายดับแหงนิ
่ บตั ิทงั ปวง
ธรรมกบั “มิจฉัตตะ ๑๐” คือ สภาวะอันผิดพลาดแหงวิ
“สั มมัตตะ ๑๐” หมายถึง สภาวะทีถูกต้ อง–สิ งทีถูกต้ อง (ฝ่ ายนิโรธวาท–เห็นความดับ ด้วย
ประกอบกุศลธรรมทังหลายใน “โยนิโสมนสิ การ” ตาม “ปฏิจจสมุปบาท ๑๒–ไตรลักษณ์ –
อริ ยสัจจ์ ๔” แล้วเจริ ญทัง “ญาณสมาบัติ” และ “วิปัสสนาญาณ” จนบรรลุอรหันต์ได้) ได้แก่
(๑) “สั มมาทิฏฐิ” —เห็นชอบ ได้แก่ ความรู ้อริ ยสัจจ์ ๔ เห็นไตรลักษณ์ รู ้อกุศลและอกุศล
ั ศลและกุศลมูล หรื อ เห็นปฏิจจสมุปบาท
มูลกบกุ
(๒) “สั มมาสั งกัปปะ” —ดําริ ชอบ ได้แก่ เนกขัมมะ อพยาบาท อวิหิงสา
(๓) “สั มมาวาจา” —เจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริ ต ๔
(๔) “สั มมากัมมันตะ” —กระทําชอบ ได้แก่ กายสุ จริ ต ๓
(๕) “สั มมาอาชีวะ” —เลียงชีพชอบ ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ
(๖) “สั มมาวายามะ” —พยายามชอบ ได้แก่ ปธาน ๔ หรื อ สัมมัปปธาน ๔
(๗) “สั มมาสติ” —ระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔
(๘) “สั มมาสมาธิ” —ตังจิตมันชอบ ได้แก่ ฌาน ๔
(๙) “สั มมาญาณ” —รู ้ชอบ ได้แก่ ผลญาณ และ ปัจจเวกขณญาณทัง ๑๙ ประเภท
(๑๐) “สั มมาวิมุตติ” —หลุดพ้นชอบ ได้แก่ อรหัตตผลวิมุตติ
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“มิจฉัตตะ ๑๐” หมายถึง สภาวะทีผิด–สิ งทีผิด (ฝ่ ายสมุทยั วาท–เห็นความเกดิ ด้วยประกอบอกุศล
่
ธรรมทังหลายใน “อโยนิโสมนสิ การ” คือ “อวิชชา” ยอมละได้
ดว้ ย “ญาณ”) ได้แก่
(๑) “มิจฉาทิฏฐิ ” —เห็นผิด ได้แก่ ความเห็นผิดจากคลองธรรมตามหลักกุศลกรรมบถ และ
ความเห็นทีไมนํ่ าไปสู่ ความพ้นทุกข์
(๒) “มิจฉาสั งกัปปะ” —ดําริ ผดิ ได้แก่ ความดําริ ทีเป็ นอกุศลทังหลาย ตรงข้ามจาก สัมมา
ั
สังกปปะ
(๓) “มิจฉาวาจา” —วาจาผิด ได้แก่ วจีทุจริ ต ๔
(๔) “มิจฉากัมมันตะ” —กระทําผิด ได้แก่ กายทุจริ ต ๓
(๕) “มิจฉาอาชีวะ” —เลียงชีพผิด ได้แก่ เลียงชีวิตในทางทุจริ ต
ั มมาวายามะ
(๖) “มิจฉาวายามะ” —พยายามผิด ได้แก่ ความเพียรตรงข้ามกบสั
่ ว เชน่ ระลึกถึงการได้
(๗) “มิจฉาสติ” —ระลึกผิด ได้แก่ ความระลึกถึงเรื องราวทีลวงแล้
ทรัพย์ การได้ยศ เป็ นต้น ในทางอกุศล อันจัดเป็ นสติเทียม เป็ นเหตุชกั นําใจให้เกดิ
ิ
กเลสมี
โลภะ มานะ อิสสา มัจฉริ ยะ เป็ นต้น
่ ง จดจอปั
่ กใจแนวแนในกามราคะ
่ ่
(๘) “มิจฉาสมาธิ” —ตังจิตผิด ได้แก่ ตังจิตเพงเล็
พยาบาท เป็ นต้น หรื อเจริ ญสมาธิแล้ว หลงเพลิน ติดหมกมุ่น ตลอดจนนําไปใช้ผดิ ทาง
่ นไปเพือญาณทัสสนะ และความหลุดพ้น
ไมเป็
(๙) “มิจฉาญาณ” —รู ้ผดิ ได้แก่ ความหลงผิดทีแสดงออกในการคิดอุบายทําความชัว และ
่
่ แล้ว เป็ นต้น
ในการพิจารณาทบทวนวาความชั
วนันๆ ตนกระทําได้อยางดี
่ งวิมุตติ หรื อสําคัญผิด
(๑๐) “มิจฉาวิมุตติ” —หลุดพ้นผิด ได้แก่ ยังไมถึ่ งวิมุตติ สําคัญวาถึ
่ นวิมุตติ
ในสิ งทีมิใชวิ่ มุตติวาเป็
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(๕) “โยนิโสมนสิ การ” (อนุปุพพปฏิปทา–วุฏฐานคามินีวปิ ั สสนา) คือ ความรู ้ในการเจริ ญวิปัสสนา ซึง
่
่ แก่บุคคลผูร้ ู ้อยู่ เพือยัง “โยนิโสมนสิการให้ เกิดขึน” และแก่
ความสิ นไปแหงอาสวะทั
งหลาย ยอมมี
่
บุคคลผูเ้ ห็นอยู่ โดยประการที “อโยนิโสมนสิการจะไม่ เกิดขึน” ดังคํานิยามตอไปนี
“โยนิโสมนสิ การ” หมายถึง การทําไว้ในใจโดยถูกอุบาย หรื อ มนสิ การในอุบาย มนสิ การถูกทาง
= การทําไว้ ในใจโดยถูกทาง =การนึก =การน้ อมนึก =การผูกใจ =การใฝ่ ใจ =การทําไว้ ใน
่ ยง หรื อโดย “สั จจานโลมิ
ใจ ซึงจิตในอนิจจลักษณะเป็ นต้น โดยนัยเป็ นต้นวา่ ไมเที
ุ กญาณ”
(พระสุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เลม่ ๑ ภาค ๑ - หน้าที 157 FILE 17) คําวา่
“โยนิโส” แปลวา่ โดยอุบาย คําวา่ “มนสิ การ” แปลวา่ ใส่ ใจ หรื อ อีกนัยหนึง “โยนิโส
มนสิ การ” หมายถึง การกระทําไว้ในใจโดยอุบาย การกระทําไว้ในใจโดยครรลอง หรื อ การ
่ ต การกระทําไว้ในใจ โดยอนุโลมสัจจะ โดย
ระลึก การผูก การรวบรวมพร้อมแหงจิ
มนสิ การ “ในสิ งทีไม่ เทียง ว่ าไม่ เทียง” หรื อ “ในสิ งทีเป็ นทุกข์ ว่ าเป็ นทุกข์ ” หรื อ “ในสิ งที
ไม่ ใช่ อัตตา ว่ าเป็ นอนัตตา” หรื อ “ในสิ งทีไม่ งาม ว่ าไม่ งาม” ดังนี และ “โยนิโสมนสิ กโรติ”
่ ่ โดย
หมายถึง กระทําในใจโดยอุบาย โดยครรลอง โดยเหตุการณ์ ด้วยอํานาจ อยางเชน
่ ยงวา่ ไมเที
่ ยง ในความไมสวยงามวา
่
่ ไมสวยงาม
่
อนุโลมสัจจะ ในความไมเที
ในทุกข์วา่
ทุกข์ ในความเป็ นอนัตตาวา่ เป็ นอนัตตา (พระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม่ ๒
่ คําวา่ “โยนิโสสมฺมปฺปธานา” หมายถึง ความเพียรโดย
ภาค ๑ - หน้าที 556 FILE 13) สวน
อุบาย เพราะความเพียรโดยเหตุ นอกจากนี จะเห็นได้วา่ (๑) โยนิโสมนสิ การเป็ นนิมิตแหง่
่ ยมรรค (๓) ธรรมทีเป็ นกุศลมีโยนิโส
อริ ยมรรค (๒) โยสิ โสมนสิ การมีอุปการะมากแกอริ
่
มนสิ การเป็ นมูล (๔) โยนีโสมนสิ การเป็ นปัจจัยแหงโพชฌงค์
๗ (๕) โยนิโสมนสิ การ
สัมปยุตต์อยูใ่ นฌานสมบัติ ทีเรี ยกวา่ “โยนิโสมนสิ การสมาบัต”ิ ดังเชน่ “ฌายิโน” ได้แก่ ผูม้ ี
่ นปกติ ผูป้ ระกอบในโยนิโสมนสิ การ โดยมีโยนิโสมนสิ การเกดผุ
ิ ดขึนยอมดั
่ บ
การเพงเป็
ระงับนิวรณ์ทงั หลายได้ และ (๖) โยนิโสมนสิ การสัมปยุตต์ในวิปัสสนาภาวนากบั “ญาณ
่ ง “วิปัสสนาญาณ ๙” ทีเรี ยกวา่ “โยนิโสมนสิ การกัมมัฏฐาน”
๑๖” โดยเฉพาะอยางยิ
“อโยนิโสมนสิการ” หมายถึง การทําไว้ในใจโดยไมถู่ กอุบาย ได้แก่ การทําไว้ในใจโดยไมถู่ กทาง
่
่ ยง วาเที
่ ยง ใน
คือ การทําไว้ในใจโดยไมแยบคาย
=การทําไว้ในใจโดยผิดทาง ในสิ งทีไมเที
่ นสุ ข ในสิ งทีไมใชอั
่ ่ ตตาวาเป็
่ นอัตตา หรื อ คือ การนึก =การน้ อมนึก =
สิ งทีเป็ นทุกข์วาเป็
ั ั จจะ (พระสุ ตตันตปิ ฎก
การผูกใจ =การใฝ่ ใจ =การทําไว้ ในใจ ซึงจิตโดยการกลับกนกบสั
มัชฌิมนิกาย มูลปั ณณาสก์ เลม่ ๑ ภาค ๑ - หน้าที 157 FILE 17) ฉะนัน “อโยนิโสมนสิการ
่ ศลทังหลาย
เป็ นเหตแห่
ั
” เพราะอโยนิโสมนสิ การเป็ นเหตุทวั ไปแหงอกุ
ุ งทิฏฐิทงหลาย
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ํ งในทางความดับเหตุปัจจัยแหงกเลสและอกุ
่ ิ
่
กลาวโดยสรุ
ป “โยนิโสมนสิ การ” นัน มีอาํ นาจกาลั
ศล
่ “อโยนิโสมนสิ การ” นัน มีอาํ นาจ
ทังหลาย เป็ นความนึกคิดโดยอุบายฝ่ ายดับ (นิโรธวาท) สวน
ํ งในทางความเกดเหตุ
ิ ปัจจัยแหงกเลสและอกุ
่ ิ
กาลั
ศลทังหลาย เป็ นความนึกคิดโดยอุบายฝ่ ายเกดิ
เหตุปัจจัย (สมุทยั วาท) ฉะนัน ผูถ้ ึงพร้อมด้วย “โยนิโสมนสิ การสั มปทา” (ข้อ ๗ ในบุพนิมิตแหง่
มรรค ๗ คือ แสงเงินแสงทองของชีวิตทีดี รุ่ งอรุ ณของการศึกษา) จึงมีจิตทีสหรคตด้วยกุศลธรรม
ิ
ทังหลาย ทีจะเข้าถึง “กระแสแห่ งอริยมรรค” ต่อไป ธรรมทังหลายนี คือ ธรรมเครื องขัดเกลากเลส
่ ใน “โยนิโส
อีกประการหนึง ทีเรี ยกวา่ “สั ลเลขธรรม” ทีผูเ้ จริ ญภาวนาต้องประกอบธรรมเหลานี
่่
็ เมือเข้าใจดีแล้ว ก็
มนสิ การ” อยูเ่ นืองนิตย์ ไมวาจะเจริ
ญสมถภาวนาหรื อวิปัสสนาภาวนากตาม
่ วย ดังนี
อยา่นังทําตาเหลือก เหมือนตุก๊ แกเจอผี ให้นอ้ มนําปฏิบตั ิใสตนด้
่
(๑) อัปปมาทะ —ความไมประมาท
(๒) วิริยารั มภะ —การปรารภความเพียร ทําความเพียรมุ่งมัน
่
่ นแกได้
(๓) อัปปิ จฉตา —ความมักน้อย ไมเห็
(๔) สันตฏฐี
ุ —ความสันโดษ
(๕) สัมปชัญญะ —ความรู ้ตวั สํานึกตระหนักชัดด้วยปัญญา
(๖) กสลธั
ุ มมานโยค
ุ —การหมันประกอบกุศลธรรม
่ ล
(๗) สีลสัมปทา —ความถึงพร้อมแหงศี
่ นทะ
(๘) ฉันทสัมปทา —ความถึงพร้อมแหงฉั
่
(๙) อัตตสัมปทา —ความถึงพร้อมแหงตนคื
อมีจิตใจซึงพัฒนาเต็มทีแล้ว
่ ฏฐิ ขบได้ดว้ ยทฤษฎี
(๑๐) ทิฏฐิสัมปทา —ความถึงพร้อมแหงทิ
่ ปปมาทะ
(๑๑) อัปปมาทสัมปทา —ความถึงพร้อมแหงอั
(๑๒) โยนิโสมนสิการสัมปทา —ความถึงพร้อมแหง่โยนิโสมนสิ การ
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ตัวอย่ าง การดับระงับ “นิวรณ์ ๕” ด้วยกระทํากรรมโดยโยนิโสมนสิ การ แล้วเจริ ญวิปัสสนาตาม นันคือ
มนสิ การในอุบาย มนสิ การถูกทาง คือ (๑) มนสิ การ “ในสิงทีไม่ เทียง ว่ าไม่ เทียง” หรื อ (๒) มนสิ การ “ในสิง
ทีเป็ นทกข์
ุ ว่ าเป็ นทกข์
ุ ” หรื อ (๓) มนสิ การ “ในสิงทีไม่ ใช่ อัตตา ว่ าเป็ นอนัตตา” หรื อ (๔) มนสิ การ “ในสิงที
่ นอยู่ โดยไมวิ่ ปลาส–วิปริ ต
ไม่ งาม ว่ าไม่ งาม” ดังนี เมือยังมนสิ การนันเป็ นไปให้มากในธรรม ๔ เหลานั
่
(ในขณะเจริ ญสมถภาวนา) ยอมละ
นิวรณ์ได้ (สมฺมาสมจฺุ เฉเท –ในการตัดขาดโดยชอบ) เป็ นต้นวา่
(๑) กามฉันทะ–ความต้องการกามคุณ คือ การกระทําให้มากซึงโยนิโสมนสิ การใน อสุภนิมิต ย่ อม
ตัดกามฉันทะขาดโดยชอบ ด้วย เนกขัมมะ
(๒) พยาบาท– ความคิดร้าย คือ การกระทําให้มากซึงโยนิโสมนสิ การใน เมตตาเจโตวิมตุ ติ ย่ อมตัด
พยาบาทขาดโดยชอบ ด้วย อัพยาบาท–ความไม่ พยาบาท
(๓) ถีนมิทธะ–ความหดหู่ และเซืองซึม คือ การทําให้มากซึงโยนิโสมนสิ การ ใน อารั พภธาตุ–ความ
ํ งมากขึน ปรั กกมธาตุ–ความเพียรทีมีกาลั
ํ งมากทีสุ ด
เพียรเริ มแรก นิกกมธาตุ–ความเพียรทีมีกาลั
เพราะยํายีฐานะอืนๆ ย่ อมตัดถีนมิทธะขาดโดยชอบ ด้วย อาโลกสัญญา
่
(๔) อทธั
อนใจ คือ การกระทําให้มากซึงโยนิโสมนสิ การใน ความ
ุ จจกกกจจะ
ุ ุ –ความฟุ้ งซานและร้
่ อ สมาธิ ย่ อมตัดอุทธัจจะขาดโดยชอบ ด้วย อวิกเขปะ–ความไม่ ฟงซ่
สงบแห่ งจิ ต กลาวคื
ุ้ าน
(๕) วิจิกจิ ฉา–ความลังเลสงสัย คือ การทําให้มากซึงโยนิโสมนสิ การใน ธรรมทังหลาย อันเป็ นกุศล
่ นโทษ อันควรเสพและไมควรเสพ
่
และอกุศล อันเป็ นโทษและไมเป็
อันเลวและประณี ต อัน
เปรี ยบด้วยมรรคดําและธรรมขาว มีอยู่ ย่ อมตัดวิจิกิจฉาขาดโดยชอบ ด้วย ธรรมววัตถาน–การ
กําหนดธรรม
่
่
ในอันตอไปนี
ให้พิจารณาถึงประเด็น “ทัสสนานตตริ
ุ ยะแห่ งอริยมรรค” ทีทําให้เห็นอันเยียมถึงลักษณะรวม
่
ทีสามารถแสดง
ขององค์ธรรมบางประการ ทําให้เห็นองค์ธรรมทีจะเป็ นหลักในการตรัสรู ้นนั เป็ นอยางไร
คุณลักษณะตามปั ญญาทีเห็นธรรมทังหลายตามเป็ นจริ ง นันคือ (๑) ความเกิดขึน = “สิ งใดสิ งหนึงมีความ
่
เกิดขึนเป็ นธรรมดา” และ (๒) ความดับไป = “สิงนันทังหมดมีความดับเป็ นธรรมดา” เมือเข้าใจเป็ นเชนนี
่
่
ยอมสมมโนตามที
ประสงค์ ไมผิ่ ดหวังแนนอน
ฉะนัน กฎหรื อทฤษฎี นี จะดําเนิ นไปตลอดในการปฏิบตั ิ
่
ธรรม จนกวาจะบรรลุ
ถึงความตรัสรู ้สมั โพธิญาณ ดังนี
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ทัสสนานตตริ
ุ ยะ
ดวงตาเห็นธรรม–ธรรมจักษุ
ความเกิดขึน–ชาติ
ความดับไป–ชรามรณะ
“สิงใดสิงหนึงมีความเกิดขึนเป็ นธรรมดา”
“สิงนันทังหมดมีความดับเป็ นธรรมดา”
ี มมาทิฏฐิ
โลกยสั
โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ
มิจฉัตตะ ๑๐
สั มมัตตะ ๑๐–อนตตริ
ุ ยะ ๓
่ พพาน)
อกุศลธรรม–กุศลธรรม–อาเนญชา
อัพยากตธรรม (กระแสแหงนิ
อโยนิโสมนสิ การ
โยนิโสมนสิ การ
กรรมประกอบในอโยนิโสมนสิ การ (สมาบัติ–วิปัสสนา) กรรมประกอบในโยนิโสมนสิ การ (สมาบัติ–วิปัสสนา)
อนโลมปฏิ
จจสมปบาท
ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
ุ
ุ
ุ
วิปลาสนิมติ –ตัณหาปณิธิ–อัตตาภินิเวส
อนัตตตา–สญญตา
–วฏฐานคามิ
นีปฏิปทา
ุ
ุ
สังขตะ–สังขตธรรม–สังขตลักษณะ ๓
อสังขตะ–อสังขตธรรม–อสังขตลักษณะ ๓
ิ มิ
กามาวจร –รู ปาวจร –อรู ปาวจร = โลกยภู
โลกุตตรภูมิ
่
สังขารธรรมแหงเบญจขั
นธ์
โพธิปักขิยธรรม ๓๗
ิ
อนุปุพพวิหาร ๙–โลกยธรรมทั
งหลาย (อภิสงั ขาร ๓)
อริ ยมรรค ๔ สามัญผล ๔ นิพพาน ๑ อาสวักขยญาณ
ิ
โลกยญาณ
โลกุตตรญาณ
ญาณวิปยุตต์
ญาณสัมปยุตต์
อวิชชา–อาสวะ ๔
จักขุ–ญาณ–ปัญญา–วิชชา–แสงสว่ าง
อปาทิ
ขันธวินิมุต
ุ ขันธ์
สงสารทุกข์
อมตธาตุ–นิพพาน
ชีวติ สั นตติ
ชีวติ สมสี สี
สอุปาทิเสสนิพพาน
อนุปาทิเสสนิพพาน–ดับขันธปริ นิพพาน
ิ –กรรม–วิบาก = มีใจครอบครอง)
วัฏฏะ (กเลส
วิวฏั ฏะ (กริิ ยา = ปราศจากใจครอบครอง)
อบายภูมิ–สัตวโลก–เทวโลก = ปิ ดสนิท
พุทธภูมิ = เป็ นอมตบรมธรรม
่
่
่ อยมากเป็ นพระอรหันต์
มนุษย์โลกคนไทยสวนใหญหลงทิ
ศ
มนุษย์โลกคนไทยสวนน้
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ฉะนัน กระบวนการคิดทีสําคัญในการเจริ ญภาวนา คือ (๑) “โยนิโสมนสิ การ” ซึงทําให้พิจารณาเห็นความดับ
ิ นของสภาวธรรม
ไปของสภาวธรรมทังหลาย กบั (๒) “อโยนิโสมนสิ การ” ซึงทําให้พิจารณาเห็นความเกดขึ
ิ ญญาเห็นธรรมทังหลาย ได้แก่ (๑) “สั จฉิกตั ถะ” คือ สภาวะทีจริ งแท้ (๒) “ปรมัตถะ”
ทังหลาย เพือให้เกดปั
คือ ความหมายอันยิง อันอดม
ุ อันไม่ ต้องยึดถือด้ วยอาการมีการฟังตามกันมา เป็ นต้น ดังรายละเอียดเพิมเติม
่
ในภาพประกอบข้างลางนี
ทัสสนานตตริ
ุ ยะแห่ งปัญญาเห็นธรรม
ปัจจบัุ นกาล
อดีตอัทธา
ปัจจบัุ นขณะ–ปัจจบัุ นสั นตติ–ปัจจบัุ นสมัย–ปัจจบัุ นอัทธา
อนาคตอัทธา
ิ น ฐิติขณะ–ตังอยู่
อุปปาทขณะ–เกดขึ
ภังคขณะ–ดับไป
รปสั
ู นตติ–อรปสั
ู นตติ (นามรู ป)
อปจยะ
–ความก่ อตัว สั นตติ–ความสื บต่ อ ชรตา–ความทรุ ดโทรม อนิจจตา–ความปรวนแปรแตกสลาย
ุ
ปฏิสนธิจิต–ภวังคจิต–ชวนจิต–วิถีจิต–ตกภวังค์–จติุจิต
สั งขตะ–สั งขตธรรม–สั งขารทังหลาย (ขันธ์ ๕)
ไตรลักษณ์
อนิจจตา
ทกขตา
อนัตตตา
ุ
อโยนิโสมนสิ การ (ความเกดิ–สมุทยั –อนุโลมปฏิจจสมุปบาท)
อนิจจังคือเทียง–ทุกขังคือสุ ข–อนัตตาคืออัตตา
โยนิโสมนสิ การ (ความดับ–นิโรธ–ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท)
่ ยง–ทุกขังคือทุกข์–อนัตตาคือไมใชตั
่ ่ วตน
อนิจจังคือไมเที
อุปาทินนธรรม–สมมติสัจจะ
อัพยากตธรรม
อนุปาทินนธรรม–ปรมัตถสัจจะ
อเบกขา
–ตัตรมัชฌัตตตา
ุ
อริยมรรคมีองค์ ๘–อนุปุพพปฏิปทา
อนุปัสสนา ๗–มหาวิปัสสนา ๑๘–การจําแนกอารมณ์ ๓๘–โพธิปักขิยธรรม ๓๗
ิ –โลกุตตระ)
ปฏิสัมภิทา ๔ (โลกยะ
ด้ายการเจริ ญ วิเวก–วิราคะ–นิโรธ–ปฏินิสสัคคะ เป็ นอุบายในใจโดยแยบคาย
อริยบคคล
ุ ๔
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คํานิยามศัพท์
“โยนิโส” หมายถึง โดยอุบาย โดยกุสโลบาย ด้ วยวาระซ่ อนเร้ น ความแยบคายด้ วยปฏิภาณ
“มนสิ การ” หมายถึง การใส่ ใจ การนึกคิด การน้ อมนึก การผูกใจ การใฝ่ ใจ การทําไว้ ในใจ
“ฌาน” หมายถึง การเพ่ งพิจารณาอารมณ์ สิงทีปรากฏให้ สงบระงับจากราคะ เป็ นปั ญญาในสมาธิ
“สมาธิ” หมายถึง สมาธิ ในวิปัสสนาทีมีสติสัมปชัญญะทําหน้ าทีวิปัสสนา
“วิปัสสนา” หมายถึง การเพ่ งพิจารณาลักษณะสิ งทีปรากฏสํารอกจากอวิชชา เป็ นปั ญญาในวิปัสสนา
“ญาณทัสสนะ” หมายถึง ความเห็นแจ้ งด้ วยปั ญญาหยังรู้ อันเป็ นญาณในวิปัสสนา
“ญาณ” หมายถึง ปรี ชาหยังรู้ ความสามารถหยังรู้ ปั ญญา ความรอบรู้
ว่ าด้ วย ผลานิสงส์ อันเกิดจากทัสสนานตตริ
ุ ยะแห่ งปัญญาเห็นธรรม
ผูท้ ี ได้รับผลบุ ญจากการเจริ ญภาวนาในพระพุทธศาสนา คือ “ความเป็ นอริ ยบคคล
ุ ” อันเริ มต้นจากการ
พิจารณาเนื องๆ อยู่เป็ นนิ ตย์ (วิ ปัสสนา–ความเห็นแจ้ง) ด้วยการประพฤติปฏิบตั ิตามลําดับ ด้วยหลักธรรม
“อนปพพปฏิ
ปทา” ได้แก่ อนุปัสสนา ๗–มหาวิปัสสนา ๑๘–การจําแนกอารมณ์ ๓๘ (จิตตานุปัสสนา) –โพธิ
ุ ุ
ปั กขิยธรรม ๓๗ ฉะนัน อานิ สงส์ผลบุญขันแรก คือ “บคคลผ้
ุ
ูมีปัญญา–พาหสัุ จจะ” นันคือ “อนปัุ สสนา ๗”
่ นิสสันท์เกดอุ
ิ บตั ิขึน คือ “ปัญญา ๗” และยังสามารถ
ทีเจริ ญให้มาก ให้สมบูรณ์ ให้ไพบูลย์ยิงขึนไป ยอมมี
่
ตอยอดปั
ญญาไปถึง “ปัญญา ๑๐” อันทําให้สาํ เร็ จบรรลุถึง “พระอรหั นต์ ผ้ ูบรรลุจตุปฏิ สัมภิทา–ปฏิสัมภิทัป
ปัตตะ” (ข้อ ๕ ในอรหันต์ ๕) ดังนี
“ปัญญา ๑๐” หมายถึง ปั ญญาทีเกิดจากการเจริ ญอนุปัสสนา ได้แก่
่ ยง]
(๑) “ชวนปัญญา” —ปั ญญาเร็ ว โดยเจริ ญ “อนิจจานปัุ สสนา” [เห็นความไมเที
(๒) “นิพเพธิกปัญญา” —ปั ญญาทําลายกิเลส โดยเจริ ญ “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” [เห็นความทุกข์]
่ ่ วตน]
(๓) “มหาปัญญา” —ปั ญญามาก โดยเจริ ญ “อนัตตานปัุ สสนา” [เห็นความไมใชตั
่
(๔) “ติกขปัญญา” —ปั ญญาคมกล้ า โดยเจริ ญ “นิพพิทานปัุ สสนา” [หนายในกองทุ
กข์]
(๕) “วิบูลปัญญา” —ปั ญญากว้ างขวาง โดยเจริ ญ “วิราคานปัุ สสนา” [ดับความกระหายวัฏฏะ]
ิ ]
(๖) “คัมภีรปัญญา” —ปั ญญาลึกซึ ง โดยเจริ ญ “นิโรธานปัุ สสนา” [ดับกเลส
(๗) “อัสสามันตปัญญา” —ปั ญญาไม่ ใกล้ โดยเจริ ญ “ปฏินิสสั คคานุปัสสนา” [สลัดคืน]
(๘) “ปฏิสัมภิทา ๔” —ปั ญญาแตกฉาน โดยเจริ ญ “อนปัุ สสนา ๗” [ปั ญญาแตกฉาน–อุเบกขา]
(๙) “ปถปั
ุ ุ ญญา” —ปั ญญาแน่ นหนา โดยเจริ ญ “ปัญญา ๘” [ความรู ้ทวั ถ้วน–สัพพัญ ู]
(๑๐) “หาสปัญญา” —ปั ญญาร่ าเริ ง โดยเจริ ญ “ปัญญา ๙” [ทิพยจักขุ–ปัญญาจักขุ]
บทความที ๗๔ ประจําปี ๒๕๕๘ – ทัสสนานุตตริ ยะแห่ งอริ ยมรรค – นิธี ศิริพัฒน์
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่ จาํ กดอยู
ั ่เฉพาะในอาณาจักรพุทธ
่ ่ กตาม
็ “ปัญญาเห็นธรรมแห่ งสั จฉิกัตถะ–ปรมัตถะ” นัน ไมได้
แตอยางไร
่
่ น ทีเห็นธรรมทังหลายตามเป็ นจริ งด้วยปั ญญาวา่ :
ธรรมเมือ ๒,๖๐๐ ปี ทีผานมา
เทานั
ยงฺกิ จฺ ิ สมทยธมํ
สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ
ุ
“สิ งใดสิ งหนึงมีความเกิดขึนเป็ นธรรมดา สิ งนันทังหมดมีความดับเป็ นธรรมดา”
่
วัฒน์
แต่ “แนวความคิด–Approach” นี “วิธีการ–Method” นี หรื อ “กลยทธ์
ุ –Tactic” นี ยังมีอิทธิ พลตอการวิ
่ ไมเข้
่ าใจลึกซึงในประเด็นเรื องนี
พัฒนาทางสติปัญญาของมนุษยชาติจนถึงศตวรรษที ๒๑ นี อีกด้วย แตคนที
่ ไปถึง
นัน กลับเป็ นมนุษย์โลกคนไทยชาวพุทธ ทีชอบหลงทิศเป็ นอุปนิ สัย คือ เดินทางไมถึ่ งบางอ้อ แตทะลุ
ั
บางพลัดกบบางรั
ก ทีอยู่ในเรื อง “กามฉั นทะ” (ข้อ ๑ ในนิ วรณ์ ๕: กามฉั นท์ –ความพอใจในกาม ความ
ต้ องการกามคุณ หรื อ อามิสสั ญญา–กามสั ญญา) มากกวา่ เพราะอุปนิ สัยชอบโยนความคิดไปให้คนทีเป็ น
่
็ ่ ้เหมือนกนจะเริ
ั
่ เพราะเป็ นชาวพุทธแตก่ ็
ลูกพีเป็ นคนคิดแทน ไมชอบคิ
ดเอง แตถ้่ าอยากคิดกไมรู
มต้นอยางไร
่
ั
่ ่ ก กเจอกนตอนเผาศพเทานั
็ ั
่ นเอง เลยไมได้
่ ความคิดดีๆ ที
ไมชอบสนทนาธรรมกบพระสงฆ์
องคเจ้าเทาไหรนั
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสประกาศไว้ในพระศาสนา “ของดี ไม่ ร้ ู จักเลือกเอา ชอบของสกปรก” ฉะนัน
่ ่ ดแทน แตงงานแล้
่
่ ่ ็ งคิดแทน เลียงไมโต
่ ) กเกดในสั
็ ิ
“วัฒนธรรมลกพี
วพอแมกยั
งคมญีปุ่ น
ู คิดแทน” (พอแมคิ
่ จจุบนั เริ มเปลียนไปเป็ น “วัฒนธรรมกคิู ดเอง” แบบสังคม
หลังสงครามโลกครั งที ๒ เหมือนกนั แตในปั
ตะวันตกทีเจริ ญแล้ว เพราะฉะนัน ในสังคมไทย คนทีเป็ นหัวหน้าจะเหนือยมากทีสุ ด เพราะชอบไปคิดแทน
็
่ าใจคําวา่ “ความเกิดดับเป็ นธรรมดา” อยางเชน
่ ่ ในห้อง
เห็ นอะไรกขวางหู
ขวางตาไปหมด เพราะยังไมเข้
่
่ ่ ่ ๘.๐๐ น ถึง ๑๗.๐๐ น. หลังจากนัน ทานภารโรงหรื
ทํางานของผูย้ ิงใหญ่ มีสิทธิ ยิงใหญแคชวง
อเจ้าหน้าที
รักษาความปลอดภัยใหญที่ สุ ด เป็ นอันวา่ “รปภ. มีปัญญาเห็นธรรม เมือใดมีสิงที เกิด และสิ งนันต้ องดับไป
ิ ไมมี่ สติสัมปชัญญะ เพราะเรี ยนมาสู ง
ตอนไหน” (ลูกพี “ประมาทปัญญา” ของ รปภ. มากไป รู ้นอ้ ยเกดไป
ิ
่
่
่ ทังที ตนเองโงไมมี
่ ่ จุ ดจบ) แตกยั
่ ็ งไมบรรลุ
่
เกนไป
ฉลาดขาดเฉลี ยว ชอบคิ ดวาคนอื
นโงมากกวาตน
ถึง
่
่ งจัง แตถ้่ าบวชมาแล้วหนี วดั ลาสึ ก
“ดวงตาเห็นธรรม” เพราะไมหาโอกาสฟั
งธรรมหรื อศึกษาธรรมอยางจริ
่
่ าวัด ไปคิดเอาเองวา่ “สิ งนีเกิด
ต้องคิดให้ดีถา้ จะคบคนพวกนี มักมีจิตไปทางอกุศลหนักกวาชาวบ้
านทีไมเข้
่
อย่ างไร และจะดับลงอย่ างไร” สิ งนีเป็ นปริ ศนาธรรมอยางหนึ
ง ให้คิด คิดซะ่ ! …จะได้หลับสบาย
ในสภาพความเป็ นไปในสังคมแบบตะวันตก (Western Socialization Pattern) นัน พวกชาวตะวันตกมัก
่ อาํ นาจเด็ดขาด ทีเห็นได้ชดั เจนทีสุ ด คือ
สร้างระบบการจัดการสังคมแทนความคิดเฉพาะบุคคล ทีสมมติวามี
“ระบบมันคงของกฎหมาย” ทีทําให้เป็ นปั จจุบนั มากทีสุ ด เพราะทุกคนในสังคมให้ความเคารพกฎหมาย
จริ งจัง ด้วยความศรัทธาวา่ “กฎหมายศักดิสิ ทธิใช้ ได้ จริงกับทกคน
ุ ” สิ งนีคิดตามทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิตอ้ งมาดูที
่ แตอยางไรกตาม
่ ่
็ สิ งทีควรรู ้ยงิ ในสังคมทีเจริ ญแล้วในตะวันตก คือ
สังคมของมนุษย์โลกคนไทยเป็ นตัวอยาง
“ระบบการศึกษา” ทีเป็ นเครื องขัดเกลาปั ญญาให้เป็ นเลิศ ดีทีสุ ดสําหรับสังคมของเขา ทําไมมนุษย์โลกคน
ั
่
็ ดเอาเอง แตยั่ ง
ไทยทีไปเรี ยนกนมากมาย
ยังไมสามารถนํ
ามาปรับเปลียนในบ้านเมืองตนเองได้ ข้อนี กไปคิ
บทความที ๗๔ ประจําปี ๒๕๕๘ – ทัสสนานุตตริ ยะแห่ งอริ ยมรรค – นิธี ศิริพัฒน์
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ั บมาระลึกชาติเป็ นลูกหลานพอพญานาคแมพญา
่
่ นาคกนตรึ
ั มทัวสังคม (หมออธิ บายชื อโรคไมถู่ ก
พากนกลั
่ ดใหม่ แตหมดชาวบ้
่
่ จะทําพิธี
เลยนิ ยามไว้เป็ น “โรคอปาทานขวั
ญอ่ อน” ทําได้แคนี่ คอยคิ
าน ถ้าขวัญออน
ุ
็
่ ่ าของ สนุกสนานกนทั
ั งหมู่บา้ น) ยารักษาโรคนี
บายศรี สู่ ขวัญให้ใหม่ คือ ไปตามเกบเอาขวั
ญกลับมาใสรางเจ้
ให้ดีทีสุ ด ไมน่่าจะหนีพน้ จาก “การเจริญไตรสิ กขาตามหลักพระธรรมวินัยในพระไตรปิ ฎก” ไปวัดทําสมาธิ
ดี ขอกุญแจพระ เปิ ดโลกพระไตรปิ ฎก ซึ งเป็ นการเจริ ญไตรสิ กขาครบ คือ “ศีล–สมาธิ–ปัญญา” สถานทีไม่
่
่ ็ ่ ดซึ งกนและก
ั
อโคจร เป็ นสัปปายะดีแท้ ในคราวเดียวกนั “ศีล–สมาธิ–ปัญญา” แตละอยางกไมละเมิ
นั ไปทํา
ั ่ งจัง อานิ สงส์ผลบุญทีเกดขึ
ิ น กคื็ อ “โรค
นะ..! แล้วชวนคนอืนในวัดมาศึกษาพระไตรปิ ฎกกนอยางจริ
พญานาค” (แนวคิดฟุ้งซ่ านแบบลิเกหลงโรง: เชน่ ตามหาเสด็จพี ตู่ว่านี คือเสด็จน้อง ทีเสด็จขึนจากนําม
่ าโขง อะไรทํานํานองนัน ถ้าใครพบเจอกตั็ งนะโม ๓ จบ กลาวสรรเสริ
่
หมาดๆ คือ พึงขึนมาจากแมนํ
ญคุณ
พระรัตนตรัยไว้ก่อน ปลอดภัยจากโยคธรรมนี คือ ธาตุพิการจากพวกมารแทรก ธาตุไฟแตกได้ จะได้มีพระ
่ วิตอยางแท้
่ จริ ง การตังนะโม เป็ นอุบายทีฉลาดในใจอยางแยบคาย
่
รัตนตรังเป็ นสรณะทีพึงแหงชี
“โยนิ โส
่
คือ “มีของ
มนสิ การ” จะกลายเป็ นสติสัมปชัญญะหรื อสติปัญญาทีตังมันชัดเจน คือ หายจากอาการโงงมงาย
ดีอยู่แล้ ว ก็ยงั ไปชอบของสกปรก” นี คือ “อโยนิโสมนสิ การ” เลือกปฏิบตั ิเอา จะให้อะไรเกดิ จะให้อะไรดับ)
็ ่ จะบรรเทามีอาการดี ขึน “สั มมาวายามะ–สั มมาสติ–สั มมาสมาธิ” คิดอะไร ทําอะไร กจะพบแตความ
็
่
กนา
่
เจริ ญไพบูลย์ดว้ ยความดี และจะได้เข้าใจถูกต้องตามหลักพระไตรปิ ฎกเสี ยที มีค่าความงมงายเป็ นศูนย์ อยาง
มีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับ ๐.๐๑ คือ เชือได้ในอัตภาพร้อยละที ๙๙.๙๙ ตามหลักฐานชุดข้อมูลปั จจุบนั ของ
ผูป้ ่ วย และเกณฑ์การวิจยั เชิงการแพทย์ (จิตเวทวิทยา)
่ ่ ทรามปั ญญาเกดขึ
ิ น กจะเป็
็ นบุญกุศลให้ทงั คณะ “สั งคมดี–คนคิดดี”
การชักชวนให้ฉลาดมีปัญญาดีๆ ไมใชมี
่
่ นอยางอื
่ นอีก มีเวลาวางมากขึ
่
่ ่ ม การเห็น
ยอมเจริ
ญด้วยปั ญญาจริ งแท้ ไมเป็
นในการปฏิบตั ิศาสนกจิ แตอยาลื
่
สภาวธรรมทังหลายทีอยู่ลอ้ มตัวตามสภาพแหงความจริ
งด้วยปั ญญาวา่ : “สิ งใดสิ งหนึงมีความเกิดขึนเป็ น
ธรรมดา สิ งนันทังหมดมีความดับเป็ นธรรมดา” ถ้าปั ญญานี ไมมี่ จริ งตามพระอภิธรรมในพระพุทธศาสนา
พวก “ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีดิจิตอลทีลําสมัย” (Sophisticated Digital Technology Advancement) คง
่ ่
่ ิ นในยุคศตวรรษที ๒๑ นี อยางแนนอน
“สสารวัตถประมวลมาซึ
งความคิดทังปวง” เพราะแนวคิด
ไมเกดขึ
ุ
ทีวา่ “ความเกิดขึน–ความดับไป” เพราะพวกเครื องจักรมันเข้าใจ “ภาษาเครื อง–Machine Language” ทีมี
่ บ ปริ ม าณความจุ เ ป็ น “Byte–Megabyte–Gigabyte” คงไมใชมาตราวั
่ ่
่
หนวยนั
ด มี ห นวยเป็
น “กระสอบ–
่
เกวียน” เชน่ คงไมมี่ ใครพูดวา่ มือถือนี มีหนวยความจํ
าจุขอ้ มูลได้ถึง ๑๐ กระสอบ เป็ นต้น คําวา่ “Byte” เกดิ
จากแนวคิด “ความเกิด–Switch On” กบั (๒) “ความดับ–Switch Off” โดยมีกระแสไฟฟ้ าเปรี ยบเสมือนเป็ น
่ ยง ดําเนินการ ควบคุม บริ หารจัดการ ประมวลผล
จิตวิญญาณ (เจตนา–ชีวิตินทรี ย)์ ของมนุษย์ทีเข้าไปหลอเลี
่
นําเสนอ ผลลัพธ์ (Outputs) ฉะนัน ฐานข้อมูล–Databases หนวยความจํ
า–Memory Unit (ROM: Read-Only
่
Memory –RAM: Random-Access Memory ) หนวยประมวลผล
–Processing Unit พร้อมด้วย โปรแกรม
คําสังดําเนินการ–Disk Operating System: DOS และโปรแกรมเฉพาะ–Application Packages ทังหมดจะถูก
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่ ดดิสค์นี จะเคลือบไว้ดว้ ยสาร
บันทึกไว้ใน “ฐานข้ อมลู” ทีเรี ยกวา่ “Hard Disk” ภายในเครื อง โดยแผนฮาร์
่ กใน ๒ สถานะ ได้แก่ (๑) สถานะทียอม
่ ให้กระแสไฟฟ้ าผานได้
่
่ ั 1 = 1 Bit และ (๒)
แมเหล็
มีค่าเทากบ
่่
่ จะมีค่าเทากบ
่ ั 0 = 1 Bit รวมกนั เป็ น 2 Bits ซึงเป็ นต้นกาเนิ
ํ ดระบบที
สถานะทีไมยอมให้
กระแสไฟฟ้ าผาน
ั ว เปิ ด
เรี ยกวา่ “Binary System” (ระบบเลขฐานสอง) คือ การแยกตัวออกเป็ น ๒ พวก เชน่ บวกกบัลบ ดีกบชั
ั บ เป็ นกบตาย
ั
่ างด้วยตัวเลข (Digital Data) คือ ตัวเลข 1 กบั ตัวเลข 0 นันเอง เพือ
กบดั
ซึงแทนสถานะแตละข้
่
บอกสถานะหรื อคาของข้
อมูลหนึ งๆ หรื อ แนวคิดการทําแต้มคะแนนแบบจับคู่ในธุ รกจิ MLM–Multilevel
่ ด 8 Bits = 1 Byte ในปั จจุบนั ขยายเป็ นสถาปั ตยกรรมขนาด 16 Bits
Marketing เป็ นต้น เมือเทียบเป็ นหนวยวั
= 1 Byte ถึง 32 Bits = 1 Byte ทําให้คอมพิวเตอร์ สามารถบันทึกข้อมูลทีเป็ น Text Mode, Graphic Mode
และ Audio Mode หรื อ Text Mode กบั Audiovisual Mode ทีพวกเราใช้ในนวัตกรรมโทรศัพท์มือถือ ที
เรี ยกวา่ “Android Architectures” (Android Applications: Line Platforms คือ การใช้โปรแกรมไลน์สือสาร
กนั ได้ทงั ข้อความ ภาพ และ เสี ยง ทีเป็ นแบบเห็นผลลัพธ์การประมวลผลได้ทนั ทีทีหน้าจอทังสองฝ่ ายแบบ
Real–Time Mode คือ Monitor Counterface Technique) ฉะนัน พวก Digital Data คือ ข้อมูลดิบดิจิตอลทียัง
่ ามาประมวลผล และ Digital Information คือ ชุดข้อมูลดิจิตอลทีผานการประมวลผลแล้
่
ไมนํ
ว สามารถ
่ ่
ดําเนิ นการและจัดการผานถายระบบข้
อมูลและสารสนเทศทางดาวเทียม (Satellite–Oriented Data and
Information Transfer System) ให้พิจารณาแนวคิดทีมาของ “ความเกิด–ความดับ” (Binary Digital
Approach) ทีไปเจริ ญในอารยธรรมโลกตะวันตกเป็ นผูค้ ิด มนุษย์โลกคนไทยเป็ นผูใ้ ช้ เชน่ ให้ผหี รื ออาจารย์
่
ขมังเวทย์ดบั คอมพิวเตอร์ หรื อมือถือในภาพยนตร์ เป็ นต้น เป็ นการตอยอดทางปั
ญญาทีมาเหนือเมฆ ไมต้่ อง
่
ไปคิดสร้างประดิษฐ์อะไรออกมาหรอก ได้แก่ พวกคําศัพท์ (Notation) ตอไปนี
(1) Bit
Noun: Computing a unit of information expressed as either a 0 or 1 in binary notation.
ORIGIN: 1940s: blend of binary and digit.
(2) Byte
Noun: Computing a group of binary digits or bits (usually eight) operated on as a unit. Such a group as a
unit of memory size.
ORIGIN: 1960s: an arbitrary formation based on bit4 and bite.
(3) Digit
Noun:
1. Any of the numerals from 0 to 9, especially when forming part of a number.
2. A finger or thumb. Zoology a finger, thumb, or toe.
ORIGIN: Middle English: from Latin digitus 'finger, toe'.
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(4) Binary
Adjective:
1. Composed of or involving two things.
2. Using or denoting a system of numerical notation with two as its base, employing the digits 0 and 1.
Noun: (plural binaries)
1. The binary system of notation.
2. Astronomy a system of two stars revolving round their common centre.
ORIGIN: Middle English (in the sense 'duality, a pair'): from late Latin binarius, from bini 'two
together'.
Source: Concise Oxford English Dictionary –Tvillage.org
่่
็ จะประกอบด้วย 8 Bits ดังนี
ยกตัวอย่ าง: ตัวอักษร ๑ ตัว ไมวาจะเป็
น พยัญชนะ สระ เครื องพิเศษ กตาม
10 = 1 Bit
10–10–10–10–10–10–10–10 = 8 Bits = 1 Byte
1,000 Bytes = 1 Megabyte
1,000 Megabytes = 1 Gigabyte
้
้
ิ นในศาสตร์สมัยใหมหลายสาขาที
่
ื ลตอกน
่ ั คือ
ความกาวหน้
าแบบกาวกระโดดทางเทคโนโลยี
นี ได้เกดขึ
เกอกู
ิ นตรงเวลาตรงสมัย ทีความรู ้หรื อปั ญญามนุ ษย์มีความกาวหน้
้
เกดขึ
าพร้อมเพรี ยงกนั ได้แก่ คอมพิวเตอร์ –
Computer Technology อินเทอร์เน็ต–The Internet Technology ระบบดาวเทียม–Satellite Technology ระบบ
การสื อสารคมนาคม–Telecommunications Technology เพราะฉะนัน คอมพิวเตอร์จึงกลายเป็ น “เครืองจักร
่ จริ งในยุคศตวรรษที ๒๑ นี เพราะคอมพิวเตอร์ เปรี ยบเสมือน
สมองกล–Android Technology” อยางแท้
“มนษย์
ุ หุ่นยนต์ ” (Humanoid Robot) ถ้าจะเรี ยกวา่ “เครืองจักรเงามนษย์
ุ ” (Human Shadow Machine Unit)
็ ่ ่
กไมนาจะผิ
ด เพราะมนุ ษย์ได้จาํ ลองสถานจริ งของความเป็ นมนุ ษยชาติไปไว้ที คอมพิวเตอร์ ได้มากทีสุ ด
ื ง ๑๐๐ เปอร์ เซ็นต์ อยางเชนโปรแกรมชํ
่ ่
่ ความสามารถในการประมวลผลด้วย
เกอบถึ
านาญการบางอยางมี
ความเร็ วสู งถึง ๓,๐๐๐ ล้านครัง/วินาที (The Super Computer) เชน่ การจําลองสถานการณ์ความเปลียนแปลง
่ ก ๑๐๐ ปี หรื อมากกว่า ๑ ศตวรรษ ขึนไป เปรี ยบเทียบได้กบั ผูม้ ีตาทิพย์ทีพยากรณ์อนาคต
ของโลกในชวงอี
ั ารวจไว้ ถ้าทํานาย
ไว้ดว้ ย “ญาณทัสสนะ” ทีบริ สุทธิ ซึงถูกต้องบ้าง ผิดความเป็ นจริ ง (บางคนต้องทําบนกบตํ
่
พยากรณ์เหตุการณ์ภยั พิบตั ิของบ้านเมืองอีก ถูกจับแน่) แตระบบคอมพิ
วเตอร์ อาศัยมนุษย์ป้อนข้อมูลทีเป็ น
่ กาหนดความเป็
ํ
่ การพยากรณ์
ปั จจัยตางๆ
นไปในอนาคต ให้คอมพิวเตอร์ ประมวลผลออกมา ยกตัวอยาง
่ ั มีผลกระทบกบพื
ั นแผนดิ
่ นอาศัยของมนุษย์
ภาวะโลกร้อนในอนาคต ถ้านําทะเลขึนสูงในระดับแตกตางกน
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่
่ ่ ถ้านําทะเลมีระดับสูงขึน ๓ เมตร ภายใน ๑๐ ปี ข้างหน้านัน ท่าเรื อเดินทะเลใหมกคงอยู
่ ็ ่
อยางไร
อยางเชน
่ มีสติไว้ ให้พิจารณาถึง
แถวๆ เชิ งเขาใหญจั่ งหวัดสระบุรี พืนทีภาคกลางหายไปถึง ๘๐ เปอร์ เซ็นต์ แตให้
่ นจริ งกได้
็ อยาตื
่ นตูมขาดสติ
สภาวะทีเป็ นจริ ง เพราะคําทํานายหรื อการคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า ไมเป็
้ ่ ดเดียว “อย่ าทําให้ โลกร้ อน”
เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราทังหลายศรัทธาใน “กฎแห่ งกรรม” แกไขงายนิ
่ าลายป่ าไม้ อยาทิ
่ งสารเคมีลงแมนํ่ า อยาสร้
่ างขยะเกนความจํ
ิ
่ ดชัว อยาขยายพั
่
แคนั่ นเอง อยาทํ
าเป็ น อยาคิ
นธุ์
ํ ด วาใครจริ
่
โดยไมจํ่ าเป็ น (คุมกาเนิ
งๆ จะมีสิทธิ อยูบ่ นโลกนี ) เพราะสรุ ป ถ้าประเทศไหนมีพลเมืองมากยิง
่ น สภาวการณ์ประเภทนี มนุ ษยชาติตอ้ งใช้ปัญญาอันบริ สุทธิ ในการแกไข
้
สร้างปั ญหาโลกร้ อนมากเทานั
ปั ญญาพร้อมกนั ข้อสําคัญ คือ “เทคโนโลยีมันจะกลืนกินผ้ ูให้ กาํ เนิดมันเอง” คติพจน์มนุษย์โลกคนไทยบอก
วา่: “หมองตายเพราะง
ู
ู” หรื อ “หมอลําตายเพราะเสี ยงแคน” ๑ “ลิเกตายเพราะเสี ยงกลอง” ๑ “พระทุศีลตาย
่
เพราะเสี ยงกลองเพล” (รอฟั งเสี ยงสัญญาณให้ฉนั ข้าวจนมี “อสั งวร” ความไมสํ่ ารวจในอินทรี ย ์ ทนไมไหว
่ ) ๑ เป็ นต้นเป็ นใบไป
เลยขาดใจตายกอน
่ ่
็ มนุ ษย์สอนให้วตั ถุเครื องกลมันคิดเป็ น ประมวลผลเป็ นเหมือนเป็ น “แมงเงาของมนษย์
แตอยางไรกตาม
ุ ”
(Human Shadow Bug) คือ สอนด้วยภาษาทีเป็ นตรรก (Logic Language) ทีเรี ยกวา่ “ภาษาคอมพิวเตอร์ ”
ั
(Computer Programming Language) เชน่ ภาษาชุดคําสังทีใช้สือสารกบคอมพิ
วเตอร์ ชนิ ดดังเดิมจนถึง
่ อีกมากมาย จนถึงภาษาทีใช้สัง
ปั จจุบนั คือ “ภาษาเบสิ ค” (Basic Language) แล้วพัฒนาเป็ นภาษาตางๆ
่ นเทอร์ เน็ต คือ “HTTP: Hyper Text Transfer Protocol” คําสังชุดนี ดูโลกทังใบได้
คอมพิวเตอร์ในเครื อขายอิ
่ จริ ง คือ มนุ ษยชาติเอาชนะ
หมด เป็ นการเข้าสู่ “กระแสแห่ งโลกาภิวัติ” (Globalization Trends) อยางแท้
ั
่ นั ได้ทวั โลกตลอดเวลา สิ งนี คือกระบวนการเปลียนแปลง
ข้อจํากดทางเวลาและสถานที
สามารถติดตอก
่ เปลี ยนแปลงโลก คือ การให้มนุ ษย์มางมงายใน
วิวฒ
ั นาการทางปั ญญาของมนุ ษยชาติครั งยิงใหญ่ ไมได้
“ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี” (Technology Advancement) ผูม้ ีปัญญาจึงจะสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้
่
่
่ อดร้อน พอเหมาะควรแกประโยชน์
่
อยางเหมาะสม
มีความความสุ ข ไมเดื
สูงสุ ด เรี ยกวา่ “Hi–Touch” สวน
่ น กทุ็ กข์เพราะเทคโนโลยี “เทคโนโลยีมันกินกระบาล” (Head–Eating
พวกทีโงๆ่ คิดอะไรสร้างสรรค์ไมเป็
่ นประโยชน์ ใช้อยางไร้
่ สาระ ทีเรี ยกวา่ “Low–Touch” เชน่ โทรไมเป็
่ นเวลําเวลา
Technology) เพราะใช้ไมเป็
็ ่ ้ จ ะถามไปทํา ไม ) พอสิ น เดื อ น
ถามคํา ถามไร้ ส าระ (แดกข้า วแล้ว ยัง อยู่ไ หนตอนนี ทํา อะไรอยู่ กไมรู
่ ลโทรศัพท์ หรื อหาเงินเติมโทรศัพท์ในแตละวั
่ น ตอนนี คนสวนใหญถู
่
่ กเทคโนโลยีกิ น
เดื อดร้อนหาคาบิ
ั วโลก ไมพู
่ ดคุ ยกนตอหน้
ั ่ า แตสื่ อสารผานมื
่ อถื อกนั (Line
กระบาล กลับเข้าสู่ “ยคสั
ุ งคมก้ มหน้ า” กนทั
่ อมูลทีไร้สาระกนทั
ั งวันทัวโลก ไมมี่ ความเป็ นอิสระสวนตั
่ ว
Applications) ทีเรี ยกวา่ “สั งคมออนไลน์ ” ทีสงข้
็ บมาพิจารณาถึง “ความเกิด–ความดับ” ในคอมพิวเตอร์ต่อ ฉะนัน ข้อมูลทีเป็ นตัวเลขแบบไบ
ในคราวนี กกลั
นารี คือ “ข้ อมลดิ
ู จิตอลระบบเลขฐานสอง –Binary Digital Data” นี จะถูกสัง “บันทึก–การเกิด” และ “ลบ
ออก–การดับ” ใน “หน่ วยความจํา–Memory Unit” เพือการประมวลผลทีดําเนิ นการใน “หน่ วยประมวลผล
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กลาง” (CPU: Central Processing Unit) เพราะฉะนัน พืนฐานความคิดทีเป็ นต้นฉบับ (Original Idea Base)
ิ นเมือ ๒,๖๐๐ ปี ทีผานมา
่
หรื อ “ทฤษฎีต้นแบบ” (Prototype Theory) ทีเกดขึ
คือ “ดวงตาเห็นธรรม–
ธรรมจักษุ” (The Eye of Truths) ทีเห็นสัจจธรรมตามทีเป็ นจริ งด้วยปั ญญวา่:
ยงฺกิ จฺ ิ สมทยธมํ
สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ
ุ
ิ นเป็ นธรรมดา สิ งนันทังหมดมีความดับเป็ นธรรมดา”
“สิ งใดสิ งหนึงมีความเกดขึ
่
แต่พวกนักวิทยาศาสตร์ ในโลกตะวันตกพึงคิดได้เมือทศวรรษ 1940s–1960s ระหวางและหลั
งสงครามโลก
่ ั นวาเลนหลายร้
่ ่
ครังที ๒ ทีพวกมนุษย์โลกชอบฆากนเป็
อยล้านคน ถ้าเข้าใจหลักธรรมศีล ๕ ข้อที ๑ เว้นการ
่ ตว์ตดั ชี วิต คงจะวางอาวุธกลาวคํ
่ าสวัสดีกนั หากนกนไปตามภาษาเยอรมั
ิ ั
ฆาสั
น ภาษาอังกฤษ ภาษาญีปุ่ น
่
และภาษาไทย แตโชคร้
ายสมัยนัน “บุคคลย่ อมไม่ ร้ ู แจ้ ง ซึ งกุศลหรื ออกุศลแม้ สักอย่ างหนึ ง” โดยเฉพาะ
่ ั นส์ยกใหญ่ (สงครามโลก–The World War) และยกเล็ก (สงครามกลาง
“เมตตาธรรมคําจนโลก
ุ ” เลยฆากนมั
่ ยว มนุ ษย์โลกยังไมขยายไปเป็
่
่
เมือง–The Civil War) เหลืออยางเดี
นสงครามระหวาดวงดาว
หรื อสงคราม
ั
่
่ไม่
จักรวาล (The Star War) แคทํ่ าสงครามกบกอสซิ
ล่าคงเหนือยพอแรงแล้ว (ในภาพยนตร์ ) บุคคลสวนใหญ
่
่ “โยนิโสมนสิ การ” ซึ งความจริ ง กไมมี
็ ่ ใครเขาห้าม
เจริ ญเมตตาธรรมด้วยอุบายอันยิงในใจอยางแยบคายแหง
่ เลย เลยพากนทั
ั งโลกไมละอายและเกรงกลั
่
่
ให้คิ ดอยางนี
ว บาป มี แ ตความคิ
ดพยาบาทมาดร้ ายกนั และ
่ ั วยความคิด “ปาณาติปาตา” พวกมนุษย์หูตึงนี พระ
เบียดเบียนกนั จนมาถึงทุกวันนี กยั็ งมีนิสัยชอบฆากนด้
บอกวา่ “อย่ าฆ่ าสั ตว์ ” มีสําเนี ยงฟั งผิดเพียนไป “ให้ ฆ่าสั ตว์ ตัดชี วิตโยม” และคิดไปเองวา่ มีเสี ยงแววในหู
ทิพย์ว่า “ให้ ฆ่าสั ตว์ ตัดชี วิตโยมๆ” (พญามารลง) ดังแล้ว ดังเลา่ ไมสิ่ นสุ ด เพราะมีใจครอง “อกศล
ุ มลู” เป็ น
่ วเชนนี
่ ชนิ ดเข้าถึง “คนในพระพุทธศาสนายังคิ ดไม่ ทัน แล้ ว
ประธาน (ราคะ–โทสะ–โมหะ) เลยได้ดีแหงชั
ํ
คนนอกพระพุทธศาสนา จะคิ ดอย่ างไรดี ” อาวุธยุทโธปกรณ์ ก็ขายดี กาไรงาม
แม้บางประเทศใน AEC:
่
ASEAN Economic Community ทีเป็ นสังคมพัฒนาแล้ว กยั็ งค้าขายอาวุธสงครามจนรวย ไมควรมี
ศรัทธาถือ
่
เป็ นตัวอยางเลย
ี ั
ฉะนัน “การเห็นอันเยียม–ทัสสนานตตริ
ุ ยะ” นัน จึงเป็ นปั ญญาทีเห็นสภาวธรรม หรื อ ความนึ กคิด เกยวกบ
“สั งขตธรรม” ซึ งประกอบด้วย “สั งขตลักษณะ ๓” ได้แก่ (๑) ความเกิ ดขึ น ปรากฏ (๒) ความดับสลาย
ปรากฏ (๓) เมื อตังอยู่ ความแปรปรากฏ โดยเปรี ยบเทียบกบั “อสั งขตธรรม” ซึ งประกอบด้วย “อสั งขต
ลักษณะ ๓” ได้แก่ (๑) ไม่ ปรากฏความเกิด (๒) ไม่ ปรากฏความสลาย (๓) เมือตังอยู่ ไม่ ปรากฏความแปร ใน
็ พิจารณาตามเกณฑ์หลักธรรมทัง ๒ ฝ่ าย (Binary System)
การพิจารณาธรรม หรื อ มนสิ การกรรมฐาน กให้
่
่
โดยไมคิ่ ดเพียงอยางใดอยางหนึ
งตามลําพัง เหมือนเชน่ เมือเจริ ญ “โยนิโสมนสิ การ” (ความทําในใจโดยแยบ
่ ่
่ องเจริ ญ “อโยนิโสมนสิ การ” (ความทําในใจโดยไมแยบคาย
่
คาย ความใสใจอยางฉลาด
) แล้ว ยอมต้
ความใส่
่ ่
่ น ซึงจะลักษณะของ “ผู้คงแก่ เรี ยน–พาหสัุ จจะ” นันคือ (๑) ได้ ยินได้
ใจอยางไมฉลาด
) ควบคู่ไปด้วย เชนนั
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ิ
ฟั งมาก (๒) ทรงจําไว้ ได้ (๓) คล่ องปาก (๔) เจนใจ (๕) ขบได้ ด้วยทฤษฎี เพราะฉะนัน กระบวนการทีเกดใน
การเข้าถึง “การเห็นอันเยียม–ทัสสนานตตริ
ุ ยะ” จึงประกอบด้วย ๔ ขันตอน เพราะ “อาวัชชนะ” คือ การ
่ งค์ซึ งเป็ นของ “อรปธรรม
หมุนเวียนเปลียนไปแหงภวั
–อรปสั
ู
ู นตติ” รวมทังความหมุนเวียนเปลียนไปของ
“รปธรรม
–รปสั
ู
ู นตติ” (พระอภิธรรมปิ ฎก วิภงั ค์ เลม่ ๒ ภาค ๒ - หน้าที 636 –637 FILE 78) ดังนี
(๑) “อาวัฏฏนา” คือ ความสนใจตรึ กด้วยวิตก
(๒) “อาโภคะ” คือ ความคํานึงตรองด้วยวิจาร
่ มิตด้วยสมาธิ
(๓) “สมันนาหรณะ” คือ การประมวลมาแหงนิ
่
(๔) “มนสิ การ” คือ การทําไว้ในใจอยางฉลาดแยบคาย
ิ
ี ั
อนึ ง เพือให้เกดความเข้
าใจทีถูกต้องยิงขึนเกยวกบการเจริ
ญภาวนา คือ (๑) สมาธิ –โยนิ โสมนสิ การสมาบัติ
ี ั
กบั (๒) วิปั สสนา –โยนิ โ สมนสิ การวิ ปั สสนา ซึ งจะเป็ นการเสริ ม เกยวกบการเจริ
ญอุ บ ายประกอบใน
“โยนิโสมนสิ การกัมมัฏฐาน” (พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม่ ๗ ภาค ๒ - หน้าที 265–
268 FILE 69) ดังนี
่ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ดว้ ยอาการเทาไร
่ (๒) พระเสขะเจริ ญสมาธิ ยอม
่
[๔๕๙] (๑) ปุถุชนเจริ ญสมาธิ ยอมเป็
่ (๓) ทานผู
่ ป้ ราศจากราคะเจริ ญสมาธิ ยอมเป็
่ นผูฉ้ ลาดในความตัง
เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ดว้ ยอาการเทาไร
่
ไว้ดว้ ยอาการเทาไร
่ “เป็ นผู้ฉลาดในความตังไว้ ด้วยอาการ ๗” (๒) พระเสขะเจริ ญสมาธิ ยอม
่ “เป็ นผู้
(๑) ปุถุชนเจริ ญสมาธิ ยอม
่ ป้ ราศจากราคะเจริ ญสมาธิ (วีตราโค) ยอม
่ “เป็ นผู้ฉลาดในความ
ฉลาดในความตังไว้ ด้วยอาการ ๘” (๓) ทานผู
ตังไว้ ด้วยอาการ ๑๐”
่ น “ผ้ ูฉลาดในความตังไว้ ด้วยอาการ๗” เป็ นไฉน
[๔๖๐] (๑) “ปถชนเจริ
ญสมาธิ” ยอมเป็
ุุ
่ ประกอบด้วยคุณ ดังนี
ปุถุชนผูม้ ีตนอันพิจารณาแล้ว ยอม
ิ น)
(๑) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงอารมณ์ (นิมิตอันให้เกดนั
(๒) เป็ นผูฉ้ ลาดให้ความตังไว้ซึงสมถนิมิต
(๓) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงปัคคหนิมิต
่
(๔) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงความไมฟุ้่ งซาน
(๕) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงโอภาส
่ ง
(๖) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงความราเริ
(๗) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงอุเบกขา
่ “เป็ นผ้ ูฉลาดในความตังไว้ ด้วยอาการ ๗” เหลานี
่
ปุถุชนเจริ ญสมาธิ ยอม
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่ “เป็ นผ้ฉู ลาดในความตังไว้ ด้วยอาการ ๘” เป็ นไฉน
(๒) “พระเสขะเจริญสมาธิ” ยอม
่ ประกอบด้วยคุณ ดังนี
พระเสขะมีตนอันพิจารณาแล้ว ยอม
(๑) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงอารมณ์
(๒) เป็ นผูฉ้ ลาดให้ความตังไว้ซึงสมถนิมิต
(๓) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงปัคคหนิมิต
่
(๔) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงความไมฟุ้่ งซาน
(๕) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงโอภาส
่ ง
(๖) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงความราเริ
(๗) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงอุเบกขา
่ ยว
(๘) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงความเป็ นธรรมอยางเดี
่ “เป็ นผ้ ูฉลาดในความตังไว้ ด้วยอาการ ๘” เหลานี
่
พระเสขะผูเ้ จริ ญสมาธิ ยอม
่ “เป็ นผ้ ูฉลาดในความตังไว้ ด้วยอาการ ๑๐” เป็ นไฉน
(๓) “ท่ านผู้ปราศจากราคะเจริญสมาธิ” ยอม
่ ป้ ราศจากราคะมีตนอันพิจารณาแล้ว ยอม
่ ประกอบด้วยคุณ ดังนี
ทานผู
(๑) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงอารมณ์ –อารมฺมณปฏฐานกสโล
ู ฺ
ุ (กรรมฐานนิมิต)
(๒) เป็ นผูฉ้ ลาดให้ความตังไว้ซึงสมถนิมิต –สมถนิมิตฺตูปฏฐานกสโล
ุ (องค์ฌาน)
ฺ
(๓) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงปัคคหนิมิต –ปคฺคหนิมติ ฺตูปฏฐานกสโล
ุ (มีความเพียรพอดี)
ฺ
่ –อวิกเฺ ขปปฏฐานกสโล
่ )
(๔) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงความไมฟุ้่ งซาน
ู
ุ (ไมฟุ้่ งซาน
(๕) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงโอภาส –โอภาสปฏฐานก
สโล
ุ ฺ
ุ (ญาโณภาส–ธรรมสังเวช)
่ ง –สมฺปหํสนปฏฐานกสโล
(๖) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงความราเริ
ู ฺ
ุ (ระลึกถึงพระรัตนตรัย)
่ ่ ่ ่ )
(๗) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงอุเบกขา –อเปกฺ
ุ ขปฏฐานกสโล
ู ฺ
ุ (ไมขมไมยกยอง
่ ยว –เอกตฺตูปฏฐานกสโล
(๘) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงความเป็ นธรรมอยางเดี
ุ (ธรรมคู่ปรปั กษ์กนั )
ฺ
่
(๙) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงญาณ –ญาณปฏฐานกสโล
)
ู ฺ
ุ (อสัมโมหญาณ–ไมหลงใหล
(๑๐) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงจิต –จิตตูปฏฐานกสโล
ุ –วิมตฺุ ตูปฏฐานกสโล
ุ (อรหัตผลวิมุตติ)
ฺ
ฺ
่ ป้ ราศจากราคะเจริ ญสมาธิ ยอม
่ “เป็ นผ้ ูฉลาดในความตังไว้ ด้วยอาการ ๑๐” เหลานี
่
ทานผู
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่ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ดว้ ยอาการเทาไร
่ เป็ นผูฉ้ ลาดในความไมตั่ ง
[๔๖๑] (๑) ปุถุชนเจริ ญวิปัสสนา ยอมเป็
่ (๒) พระเสขะเจริ ญวิปัสสนา ยอมเป็
่ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ดว้ ยอาการเทาไร
่ เป็ นผู ้
ไว้ดว้ ยอาการเทาไร
่ (๓) ทานผู
่ ป้ ราศจากราคะเจริ ญวิปัสสนา (พระอเสขะ) เป็ นผูฉ้ ลาด
ฉลาดในความไมตั่ งไว้ดว้ ยอาการเทาไร
่ เป็ นผูฉ้ ลาดในความไมตั่ งไว้ดว้ ยอาการเทาไร
่
ในความตังไว้ดว้ ยอาการเทาไร
่ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ดว้ ยอาการ ๙ เป็ นผูฉ้ ลาดในความไมตั่ งไว้ดว้ ยอาการ
(๑) ปุถุชนเจริ ญวิปัสสนา ยอมเป็
๙ (๒) พระเสขะเจริ ญวิปัสสนา เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ดว้ ยอาการ ๑๐ เป็ นผูฉ้ ลาดในความไมตั่ งไว้ดว้ ย
่ ป้ ราศจากราคะเจริ ญวิปัสสนา เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ดว้ ยอาการ ๑๒ เป็ นผูฉ้ ลาดใน
อาการ ๑๐ (๓) ทานผู
ความไมตั่ งไว้ดว้ ยอาการ ๑๒ (ในข้อนี ให้เปรี ยบ คําวา่ “มีความเกิด–มีความดับ” หรื อ “มีขึน–ปราศจาก”)
่ “เป็ นผู้ฉลาดในความตังไว้ด้วยอาการ ๙” เป็ นไฉน “เป็ นผู้ฉลาดใน
[๔๖๒] (๑) “ปถชนเจริ
ญวิปัสสนา” ยอม
ุุ
ความไม่ ตงไว้
ั ด้วยอาการ ๙” เป็ นไฉน
่ ประกอบด้วยคุณ ดังนี
ปุถุชนเจริ ญวิปัสสนา ยอม
่ ยง –อนิจจตา
(๑) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้โดยความเป็ นของไมเที
(๒) เป็ นผูฉ้ ลาดในความไมตั่ งไว้โดยความเป็ นของเทียง –นิจจสัญญา
(๓) เป็ นผู้ฉลาดในความตังไว้ โดยความเป็ นทุกข์ –ทุกขตา
(๔) เป็ นผู้ฉลาดในความไม่ ตงไว้
ั โดยความเป็ นสุข –สุ ขสัญญา
(๕) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้โดยความเป็ นอนัตตา –อนัตตตา
(๖) เป็ นผูฉ้ ลาดในความไมตั่ งไว้โดยความเป็ นอัตตา –อัตตสัญญา
(๗) เป็ นผู้ฉลาดในความตังไว้ โดยความสิ นไป –ขยา–ขยธมฺ มตา
(๘) เป็ นผู้ฉลาดในความไม่ ตงไว้
ั โดยความเป็ นก้ อน –ฆนสัญญา
(๙) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้โดยความเสื อมไป –วยธมฺมตา
่ สนธิ )
(๑๐) เป็ นผูฉ้ ลาดในความไมตั่ งไว้โดยความประมวลมา –อายูหนา (กรรมอันปรุ งแตงปฏิ
(๑๑) เป็ นผู้ฉลาดในความตังไว้ โดยความแปรปรวน –วิปริ ณาม
(๑๒) เป็ นผู้ฉลาดในความไม่ ตังไว้ โดยความยังยืน –ธุวสัญญา
(๑๓) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้โดยเป็ นสภาพหานิมิตมิได้ -อนิมิต
(๑๔) เป็ นผูฉ้ ลาดในความไมตั่ งไว้โดยเป็ นสภาพมีนิมิต –นิมิตตสัญญา
(๑๕) เป็ นผู้ฉลาดในความตังไว้ โดยเป็ นสภาพไม่ มีทีตัง –อัปปณิ หิตา
(๑๖) เป็ นผู้ฉลาดในความไม่ ตังไว้ โดยเป็ นสภาพมีทีตัง –ปณิ ธิ
(๑๗) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้โดยเป็ นสภาพสูญ –สุ ญญตา
(๑๘) เป็ นผูฉ้ ลาดในความไมตั่ งไว้โดยความยึดมัน –อภินิเวส
่ “เป็ นผู้ฉลาดในความตังไว้ด้วยอาการ ๙” เหลานั
่ น “เป็ นผ้ ูฉลาดในความไม่ ตงไว้
ปุถุชนเจริ ญวิปัสสนา ยอม
ั
่
ด้ วยอาการ ๙” เหลานี
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่ “เป็ นผ้ฉู ลาดในความตังไว้ ด้วยอาการ ๑๐” เป็ นไฉน ยอม
่ “เป็ นผ้ ูฉลาดใน
(๒) พระเสขะเจริ ญวิปัสสนา ยอม
ความไม่ ตงไว้
ั ด้วยอาการ ๑๐” เป็ นไฉน
่ ประกอบด้วยคุณ ดังนี
พระเสขะเจริ ญวิปัสสนา ยอม
่ ยง
(๑) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้โดยความเป็ นของไมเที
(๒) เป็ นผูฉ้ ลาดในความไมตั่ งไว้โดยความเป็ นของเทียง
(๓) เป็ นผู้ฉลาดในความตังไว้ โดยความเป็ นทุกข์
(๔) เป็ นผู้ฉลาดในความไม่ ตงไว้
ั โดยความเป็ นสุข
(๕) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้โดยความเป็ นอนัตตา
(๖) เป็ นผูฉ้ ลาดในความไมตั่ งไว้โดยความเป็ นอัตตา
(๗) เป็ นผู้ฉลาดในความตังไว้ โดยความสิ นไป
(๘) เป็ นผู้ฉลาดในความไม่ ตงไว้
ั โดยความเป็ นก้ อน
(๙) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้โดยความเสื อมไป
(๑๐) เป็ นผูฉ้ ลาดในความไมตั่ งไว้โดยความประมวลมา
(๑๑) เป็ นผู้ฉลาดในความตังไว้ โดยความแปรปรวน
(๑๒) เป็ นผู้ฉลาดในความไม่ ตังไว้ โดยความยังยืน
(๑๓) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้โดยเป็ นสภาพหานิมิตมิได้
(๑๔) เป็ นผูฉ้ ลาดในความไมตั่ งไว้โดยเป็ นสภาพมีนิมิต
(๑๕) เป็ นผู้ฉลาดในความตังไว้ โดยเป็ นสภาพไม่ มีทีตัง
(๑๖) เป็ นผู้ฉลาดในความไม่ ตังไว้ โดยเป็ นสภาพมีทีตัง
(๑๗) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้โดยเป็ นสภาพสูญ
(๑๘) เป็ นผูฉ้ ลาดในความไมตั่ งไว้โดยความยึดมัน
(๑๙) เป็ นผู้ฉลาดในความตังไว้ ซึงญาณ
(๒๐) เป็ นผู้ฉลาดในความไม่ ตังไว้ ซึงสิ งมิใช่ ญาณ
่ “เป็ นผ้ ูฉลาดในความตังไว้ ด้วยอาการ ๑๐” เหลานี
่ “เป็ นผ้ ูฉลาดในความไม่ ตงั
พระเสขะเจริ ญวิปัสสนา ยอม
่
ไว้ ด้วยอาการ ๑๐” เหลานี
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่ ป้ ราศจากราคะเจริ ญวิปัสสนา ยอม
่ “เป็ นผ้ ูฉลาดในความตังไว้ ด้วยอาการ ๑๒” เป็ นไฉน “เป็ นผ้ ู
(๓) ทานผู
ฉลาดในความไม่ ตงไว้
ั ด้วยอาการ ๑๒” เป็ นไฉน
่ ป้ ราศจากราคะเจริ ญวิปัสสนา ยอม
่ ประกอบด้วยคุณ ดังนี
ทานผู
่ ยง
(๑) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้โดยความเป็ นของไมเที
(๒) เป็ นผูฉ้ ลาดในความไมตั่ งไว้โดยความเป็ นของเทียง
(๓) เป็ นผู้ฉลาดในความตังไว้ โดยความเป็ นทุกข์
(๔) เป็ นผู้ฉลาดในความไม่ ตงไว้
ั โดยความเป็ นสุข
(๕) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้โดยความเป็ นอนัตตา
(๖) เป็ นผูฉ้ ลาดในความไมตั่ งไว้โดยความเป็ นอัตตา
(๗) เป็ นผู้ฉลาดในความตังไว้ โดยความสิ นไป
(๘) เป็ นผู้ฉลาดในความไม่ ตงไว้
ั โดยความเป็ นก้ อน
(๙) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้โดยความเสื อมไป
(๑๐) เป็ นผูฉ้ ลาดในความไมตั่ งไว้โดยความประมวลมา
(๑๑) เป็ นผู้ฉลาดในความตังไว้ โดยความแปรปรวน
(๑๒) เป็ นผู้ฉลาดในความไม่ ตังไว้ โดยความยังยืน
(๑๓) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้โดยเป็ นสภาพหานิมิตมิได้
(๑๔) เป็ นผูฉ้ ลาดในความไมตั่ งไว้โดยเป็ นสภาพมีนิมิต
(๑๕) เป็ นผู้ฉลาดในความตังไว้ โดยเป็ นสภาพไม่ มีทีตัง
(๑๖) เป็ นผู้ฉลาดในความไม่ ตังไว้ โดยเป็ นสภาพมีทีตัง
(๑๗) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้โดยเป็ นสภาพสูญ –สุ ฺ ญตูปฏฐานกุ
สโล –สุ ฺ ญโต อุปฏฐานกุ
สโล
ฺ
ฺ
(๑๘) เป็ นผูฉ้ ลาดในความไมตั่ งไว้โดยความยึดมัน
(๑๙) เป็ นผู้ฉลาดในความตังไว้ ซึงญาณ –ญาณูปฏฐานกุ
สโล
ฺ
(๒๐) เป็ นผู้ฉลาดในความไม่ ตังไว้ ซึงสิ งมิใช่ ญาณ
่ ี อง –วิส ฺ โญคูปฏฐานกุ
สโล
(๒๑) เป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้โดยความไมเกยวข้
ฺ
ี อง –ส ฺ โญคานุปฏฐานกุ
(๒๒) เป็ นผูฉ้ ลาดในความไมตั่ งไว้โดยความเกยวข้
สโล
ฺ
(๒๓) เป็ นผู้ฉลาดในความตังไว้ โดยความดับ –นิโรธูปฏฐานกุ
สโล
ฺ
(๒๔) เป็ นผู้ฉลาดในความไม่ ตังไว้ ซึงสังขาร
่ ป้ ราศจากราคะเจริ ญวิปัสสนา ยอม
่ “เป็ นผู้ฉลาดในความตังไว้ด้วยอาการ ๑๒” เหลานี
่ “เป็ นผู้ฉลาดใน
ทานผู
่
ความไม่ ตงไว้
ั ด้วย ๑๒” เหลานี
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่
อีกประการหนึงนัน ให้พจิ ารณากรณี ของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงพระนามวา่ “ตถาคต” เพราะเสด็จไปอยาง
่ (พระสุ ตตันตปิ ฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม่ ๑ ภาค ๑ - หน้าที 199–201 FILE 32) ดังนี
นัน เป็ นอยางนี
(๑) ทรงละ กามฉันทะ (ความพอใจในกาม) ด้วย เนกขัมมะ
(๒) ทรงละ พยาบาท (ความขัดเคืองแค้นใจ) ด้วย ความไม่ พยาบาท
(๓) ทรงละ ถีนมิทธะ (ความหดหู่และเซืองซึม) ด้วย อาโลกสัญญา
่
(๔) ทรงละ อทธั
อนใจ) ด้วย ความไม่ ฟุ้งซ่ าน
ุ จจกกกจจะ
ุ ุ (ความฟุ้ งซานและร้
(๕) ทรงละ วิจิกจิ ฉา (ความลังเลสงสัย) ด้วย การกําหนดธรรม
(๖) ทรงทําลาย อวิชชา (ความไมรู่ ้) ด้วย พระปรี ชาญาณ
(๗) ทรงบรรเทา อรติ (ความไมยิ่ นดี) ด้วย ความปราโมทย์
ั ตไมให้
่ กาวหน้
้
(๘) ทรงเปิ ดบานประตู คือ นิวรณ์ (สิ งทีกนจิ
าในคุณธรรม) ด้วย ปฐมฌาน
(๙) ทรงสงบ วิตกวิจาร (ตรึ กและตรอง) ด้วย ทติุ ยฌาน
่ ปี ติ (ความอิมใจ ความดืมดํา) ด้วย ตติยฌาน
(๑๐) ทรงหนาย
(๑๑) ทรงละ สขทกข์
ุ ุ (สบายใจทุกข์ใจ = ได้ อุเบกขา) ด้วย จตตถฌาน
ุ
้ ่ รปสั
(๑๒) ทรงกาวลวง
ู ญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา ด้วย อากาสานัญจายตนสมาบัติ
้ ่ อากาสานัญจายตนสัญญา ด้วย วิญญาณัญจายตนสมาบัติ
(๑๓) ทรงกาวลวง
้ ่ วิญญาณัญจายตนสัญญา ด้วย อากิญจัญญายตนสมาบัติ
(๑๔) ทรงกาวลวง
้ ่ อากิญจัญญายตนสัญญา ด้วย เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
(๑๕) ทรงกาวลวง
(๑๖) ทรงละ นิจจสัญญา (สําคัญวา่เทียง) ด้วย อนิจจานปัุ สสนา
(๑๗) ทรงละ สขสั
ุ ญญา (สําคัญวา่สุ ข) ด้วย ทกขานปั
ุ
ุ สสนา
(๑๘) ทรงละ อัตตสัญญา (สําคัญวา่มีตวั ตน)ด้วย อนัตตานปัุ สสนา
(๑๙) ทรงละ นันทิ (ความเพลิดเพลิน) ด้วย นิพพิทานปัุ สสนา
(๒๐) ทรงละ ราคะ (ตัณหาไมมี่ ความอิม) ด้วย วิราคานปัุ สสนา
ิ
(๒๑) ทรงละ สมทัุ ย (เหตุเกดราคะ
) ด้วย นิโรธานปัุ สสนา
(๒๒) ทรงละ อาทาน (ความยึดมัน) ด้วย อปสมานปั
ุ
ุ สสนา
่ นกอน
้ ) ด้วย ขยานปัุ สสนา
(๒๓) ทรงละ ฆนสัญญา (สําคัญวาเป็
(๒๔) ทรงละ อายหนา
ู (การประมวลมา) ด้วย วยานปัุ สสนา
่ งยืน) ด้วย วิปริ ณามานปัุ สสนา
(๒๕) ทรงละ ธวสั
ุ ญญา (สําคัญวายั
่ ยง) ด้วย อนิมิตตานปัุ สสนา
(๒๖) ทรงละ นิมิตตสัญญา (เครื องหมายวาเที
่ ิ ) ด้วย อัปปณิหิตานปัุ สสนา
(๒๗) ทรงละ ปณิธิ (การตังมันแหงกเลส
(๒๘) ทรงละ อภินิเวส (ยึดมัน) ด้วย สญญตานปั
ุ
ุ สสนา
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่ นสาระ) ด้วย อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา
(๒๙) ทรงละ สาราทานาภินิเวสะ (ยึดมันด้วยยึดถือวาเป็
สสนะ
(๓๐) ทรงละ สัมโมหาภินิเวส (ยึดมันด้วยความลุ่มหลง) ด้วย ยถาภตญาณทั
ู
(๓๑) ทรงละ อาลยาภินิเวส (ยึดมันในอาลัย) ด้วย อาทีนวานปัุ สสนา
(๓๒) ทรงละ อัปปฏิสังขา (ไมพิ่ จารณา) ด้วย ปฏิสังขานปัุ สสนา
ิ ) ด้วย วิวฏั ฏานปัุ สสนา
(๓๓) ทรงละ สังโยคาภินิเวสะ (ยึดมันในการประกอบกเลส
ิ นตังอยูใ่ นฐานเดียวกบทิ
ั ฏฐิ) ด้วย โสดาปัตติมรรค
(๓๔) ทรงละ ทิฏฺ เฐกฏเฐ (กเลสอั
ิ
(๓๕) ทรงละ โอฬาริ เก กิเลเส (กเลสหยาบ
) ด้วย สกทาคามิมรรค
ิ
่
(๓๖) ทรงถอน อณสหคเต
กิเลเส (กเลสอยางละเอี
ยด) ด้วย อนาคามิมรรค
ุ
ิ งปวงได้เด็ดขาด) ด้วย อรหัตตมรรค
(๓๗) ทรงตัด สพฺพกิเลเส (กเลสทั
หมายเหตุ: จากข้อ ๑๖–ข้อ ๓๓ เรี ยกวา่ “มหาวิปัสสนา ๑๘” หมายถึง การทําให้แจ้งในธรรม การแทงตลอด
ธรรมมีความสงบเป็ นประโยชน์ การทําให้แจ้งซึงธรรมทีควรทําให้แจ้งทีศึกษาอยู่ เมือรู ้ความทีจิตมีอารมณ์
่ ด้วยสามารถความเป็ นผูร้ ะงับในสภาวธรรมนันๆ ได้แก่
เดียว ไมฟุ้่ งซาน
่ ยง ยอมละ
่
(๑) “อนิจจานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไมเที
“นิจจสัญญา”
(๒) “ทกขานปั
ุ
ุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความทุกข์ ยอ่มละ “สขสั
ุ ญญา”
่ ่ วตน ยอมละ
่
(๓) “อนัตตานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไมใชตั
“อัตตสัญญา”
่ ยอมละ
่
(๔) “นิพพิทานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความเบือหนาย
“นันทิสัญญา”
ํ ด ยอมละ
่
(๕) “วิราคานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความคลายกาหนั
“ราคสัญญา”
่
(๖) “นิโรธานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความดับ ยอมละ
“สมทัุ ยสัญญา”
่
(๗) “ปฏินิสสั คคานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความสละคืน ยอมละ
“อาทานสัญญา”
่
(๘) “ขยานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความสิ นไป ยอมละ
“ฆนสัญญา”
่
(๙) “วยานปัุ สสนา” คือ การเห็นความเสื อมไป ยอมละ
“อายหนา
ู ”
่
(๑๐) “วิปริณามานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความแปรปรวน ยอมละ
“ธวสั
ุ ญญา”
่
(๑๑) “อนิมิตตานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นความไมมี่ เครื องหมาย ยอมละ
“นิมิตตสัญญา”
่
(๑๒) “อัปปณิหิตานปัุ สสนา” คือ การเห็นธรรมไมมี่ ทีตัง ยอมละ
“ปณิธิสัญญา”
่
่ ยอมละ
่
(๑๓) “สญญตานปั
“อภินิเวสสัญญา”
ุ
ุ สสนา” คือ การพิจารณาเป็ นความวางเปลา
่
(๑๔) “อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา” คือ การพิจารณาเห็นธรรมด้วยปั ญญาอันยิง ยอมละ
“สาราทานาภินิเวสะ”
่
(๑๕) “ยถาภตญาณทั
สนะ” คือ ความรู ้ความเห็นตามความเป็ นจริ ง ยอมละ
“สัมโมหาภินิเวส”
ู
่
(๑๖) “อาทีนวานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาเห็นโทษ ยอมละ
“อาลยาภินิเวส”
่
(๑๗) “ปฎิสังขานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาหาทาง ยอมละ
“อัปปฏิสังขา”
่
(๑๘) “วิวฏั ฏนานปัุ สสนา” คือ การพิจารณาการเห็นอุบายทีจะหลีกไป ยอมละ
“สังโยคาภินิเวสะ”
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่ ประกอบด้วยคุณแหงโพธิ
่
ฉะนัน “บคคลผ้
ปักขิยธรรม ดังนี
ุ
ูมีตนอันเว้ นแล้ ว” ยอม
(๑) ย่ อมให้ อนิ ทรีย์ทงหลายประชม
ั
ุ ลง ด้วยสามารถความเป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงอารมณ์ รู ้จกั
่ ประกอบด้วยคุณ ดังนี
โคจร และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเป็ นประโยชน์ บุคคลยอม
(๑) ยัง “สั ทธินทรีย์” ให้ประชุมลงด้วยความน้อมใจเชือ
(๒) ยัง “วิริยนิ ทรีย์” ให้ประชุมลงด้วยความประคองไว้
(๓) ยัง “สตินทรีย์” ให้ประชุมลงด้วยความเข้าไปตังไว้
่
(๔) ยัง “สมาธินทรีย์” ให้ประชุมลงด้วยความไมฟุ้่ งซาน
(๕) ยัง “ปัญญินทรีย์” ให้ประชุมลงด้วยความเห็น
่ งกลาวว
่ า่ “ย่ อมยัง
่ ให้ประชุมลงในอารมณ์นี เพราะเหตุดงั นีนนั ทานจึ
บุคคลนียงั อินทรี ยเ์ หลานี
อินทรี ย์ทงหลายให้
ั
ประชมลง
ุ ”
(๒) ย่ อมให้ พละทังหลายประชมลง
ุ ด้วยสามารถความเป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงอารมณ์ รู ้จกั โคจร
่ ประกอบด้วยคุณ ดังนี
และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเป็ นประโยชน์ บุคคลยอม
่ นไหวไปในความไมมี่ ศรัทธา
(๑) ยัง “สั ทธาพละ” ให้ประชุมลงด้วยความไมหวั
่ นไหวในความเกยจคร้
ี าน
(๒) ยัง “วิริยพละ” ให้ประชุมลงด้วยความไมหวั
่ นไหวในความประมาท
(๓) ยัง “สติพละ” ให้ประชุมลงด้วยความไมหวั
่ นไหวไปในอุทธัจจะ
(๔) ยัง “สมาธิพละ” ให้ประชุมลงด้วยความไมหวั
่ นไหวไปในอวิชชา
(๕) ยัง “ปัญญาพละ” ให้ประชุมลงด้วยความไมหวั
่ งพละเหลานี
่ ให้ประชุมลงในอารมณ์นี เพราะเหตุดงั นีนนั ทานจึ
่ งกลาววา
่ ่ “ย่ อมยัง
บุคคลนียอมยั
พละทังหลายให้ ประชมลง
ุ ”
(๓) ย่ อมยังโพชฌงค์ ทงหลายให้
ั
ประชมุลง ด้วยสามารถความเป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงอารมณ์
่ ประกอบด้วยคุณ ดังนี
รู ้จกั โคจร และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเป็ นประโยชน์ บุคคลยอม
(๑) ยัง “สติสัมโพชฌงค์ ” ให้ประชุมลงด้วยความเข้าไปตังไว้
(๒) ยัง “ธรรมวิจยสั มโพชฌงค์” ให้ประชุมลงด้วยความเลือกเฟ้ น
(๓) ยัง “วิริยสั มโพขฌงค์ ” ให้ประชุมลงด้วยความประคองไว้
่ ่
(๔) ยัง “ปี ติสัมโพชฌงค์ ” ให้ประชุมลงด้วยความแผซานไป
(๕) ยัง “ปัสสั ทธิสัมโพชฌงค์ ” ให้ประชุมลงด้วยความสงบ
่
(๖) ยัง “สมาธิสัมโพชฌงค์ ” ให้ประชุมลงด้วยความไมฟุ้่ งซาน
(๗) ยัง “อเบกขาสั
มโพชฌงค์ ” ให้ประชุมลงด้วยความวางเฉย
ุ
่ งโพชฌงค์ทงั หลายให้ประชุมลงในอารมณ์ เพราะเหตุ ดังนีนนั ทานจึ
่ งกลาววา
่ ่
บุคคลนียอมยั
“ย่ อมยังโพชฌงค์ ทงหลายให้
ั
ประชมลง
ุ ”
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(๔) ย่ อมยังมรรคให้ ประชมลง
ุ ด้วยสามารถความเป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงอารมณ์ รู ้จกั โคจร และ
่ ประกอบด้วยคุณ ดังนี
แทงตลอดธรรมอันมีความสงบเป็ นประโยชน์ บุคคลยอม
(๑) ยัง “สั มมาทิฏฐิ ” ให้ประชุมลงด้วยความเห็น
(๒) ยัง “สั มมาสั งกัปปะ” ให้ประชุมลงด้วยความยกขึนสู่ อารมณ์
ํ
(๓) ยัง “สั มมาวาจา” ให้ประชุมลงด้วยความกาหนด
ิ นดี
(๔) ยัง “สั มมากันมันตะ” ให้ประชุมลงด้วยความทีเกดขึ
่ ว
(๕) ยัง “สั มมาอาชีวะ” ให้ประชุมลงด้วยความผองแผ้
(๖) ยัง “สั มมาวายามะ” ให้ประชุมลงด้วยความประคองไว้
(๗) ยัง “สั มมาสติ” ให้ประชุมลงด้วยความเข้าไปตังไว้
่
(๘) ยัง “สั มมาสมาธิ” ให้ประชุมลงด้วยความไมฟุ้่ งซาน
่ งมรรคนีให้ประชุมลงในอารมณ์นี เพราะเหตุดงั นีนนั ทานจึ
่ งกลาววา
่ ่ “ย่ อมยัง
บุคคลนียอมยั
มรรคให้ ประชมลง
ุ ”
(๕) ย่ อมให้ ธรรมทังหลายประชมลง
ุ ด้วยสามารถความเป็ นผูฉ้ ลาดในความตังไว้ซึงอารมณ์ รู ้จกั โคจร และ
แทงตลอดธรรม อันมีความสงบเป็ นประโยชน์ (อีกนัยหนึง คําวา่ ธรรมทังปวง คือ ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–
ธาตุ ๑๘–กุศลธรรม–อกุศลธรรม–อัพยากตธรรม–กามาวจรธรรม–รู ปาวจรธรรม–อรู ปาวจรธรรม–
่ ประกอบด้วยคุณ ดังนี
โลกุตรธรรม) บุคคลยอม
(๑) ยัง “อินทรีย์ทงหลาย”
ั
ให้ประชุมลงด้วยความเป็ นใหญ่
่ นไหว
(๒) ยัง “พละทังหลาย” ให้ประชุมลงด้วยความไมหวั
(๓) ยัง “โพชฌงค์ ทงหลาย”
ั
ให้ประชุมลงด้วยความเป็ นธรรมเครื องนําออก
(๔) ยัง “มรรค” ให้ประชุมลงด้วยความเป็ นเหตุ
(๕) ยัง “สติปัฏฐาน” ให้ประชุมลงด้วยความเข้าไปตังไว้
(๖) ยัง “สั มมัปปธาน” ให้ประชุมลงด้วยความเริ มตัง
(๗) ยัง “อิทธิบาท” ให้ประชุมลงด้วยความให้สาํ เร็ จ
่
(๘) ยัง “สั จจะ” (อริ ยสัจจ์ ๔) ให้ประชุมลงด้วยความถองแท้
่
(๙) ยัง “สมถะ” ให้ประชุมลงด้วยความไมฟุ้่ งซาน
(๑๐) ยัง “วิปัสสนา” ให้ประชุมลงด้วยความพิจารณาเห็น
(๑๑) ยัง “สมถะและวิปัสสนา” ให้ประชุมลงด้วยความมีกิจเป็ นอันเดียวกนั
่่ ิ ั
(๑๒) ยัง “ธรรมเป็ นคู่กนั ” (ปั สสัทธิยคุ ฬาทิ) ให้ประชุมลงด้วยความไมลวงเกนกน
(๑๓) ยัง “สี ลวิสุ ทธิ” ให้ประชุมลงด้วยความสํารวม
่
(๑๔) ยัง “จิตวิสุ ทธิ” ให้ประชุมลงด้วยความไมฟุ้่ งซาน
(๑๕) ยัง “ทิฏฐิ วสิ ุ ทธิ” ให้ประชุมลงด้วยความเห็น
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(๑๖) ยัง “วิโมกข์ ” ให้ประชุมลงด้วยควานหลุดพ้น
(๑๗) ยัง “วิชชา” ให้ประชุมลงด้วยความแทงตลอด
(๑๘) ยัง “วิมุตติ” ให้ประชุมลงด้วยความสละรอบ
(๑๙) ยัง “ญาณในความสินไป” ให้ประชุมลงด้วยความตัดขาด
(๒๐) ยัง “ญาณในความไม่ เกิดขึน” ให้ประชุมลงด้วยความเห็นเฉพาะ
(๒๑) ยัง “ฉันทะ” ให้ประชุมลงด้วยความเป็ นมูลเหตุ
(๒๒) ยัง “มนสิ การ” ให้ประชุมลงด้วยความเป็ นสมุฏฐาน
(๒๓) ยัง “ผัสสะ” ให้ประชุมลงด้วยความประสบ
(๒๔) ยัง “เวทนา” ให้ประชุมลงด้วยความรู ้สึก
(๒๕) ยัง “สมาธิ” ให้ประชุมลงด้วยความเป็ นประธาน
(๒๖) ยัง “สติ” ให้ประชุมลงด้วยความเป็ นใหญ่
่ น
(๒๗) ยัง “สติสัมปชัญญะ” ให้ประชุมลงด้วยความเป็ นธรรมทียิงกวานั
(๒๘) ยัง “วิมุตติ” ให้ประชุมลงด้วยความเป็ นสาระ
(๒๙) ยัง “นิพพานอันหยังลงในอมตะ” ให้ประชุมลงด้วยความเป็ นทีสุ ด
่ งธรรมเหลานั
่ นให้ประชุมลงในอารมณ์นี เพราะเหตุดงั นีนนั ทานจึ
่ งกลาววา
่ ่ “ย่ อม
บุคคลนียอมยั
ยังธรรมทังหลายให้ ประชมลง
ุ ”
หมายเหตุ: ให้พิจารณาถึง นัยของคําวา่ “ประชมลง
ุ ” ในบทวา่ “สโมธานฏเฐน
ฺ ” หมายถึง “ด้ วยความประชุม
ลง” เพราะมีขณะเดียวกนั คือ “ด้ วยความประชุมรวมกัน” ในบทวา่ “สโมธาเนติ” หมายถึง “ให้ ประชุมลง”
ความวา่ “ตังไว้ ซึงอารมณ์ หรื อยังอารมณ์ ให้ ดังไว้ ” ชือวา่ “บุคคลย่ อมตังอารมณ์ ” เพือความบริ บูรณ์แหง่
ภาวนา แม้ในความไมมี่ ความตังมัน และความขวนขวาย ในบทวา่ “โคจรํ” หมายถึง “อารมณ์ ” คือ สังขาร
่ ปัสสนาและนิพพานเป็ นอารมณ์ในขณะแหงมรรคและขณะแหงผล
่
่ ในบทวา่
เป็ นอารมณ์ในขณะแหงวิ
“สมตฺถํ” คือ ความสงบเป็ นประโยชน์ หรื อชือวา่ “สมตฺโถ” เพราะประโยชน์ของความสงบ ซึงธรรมมีความ
สงบเป็ นประโยชน์นนั
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่
ิ
กลาวโดยสรุ
ป ในการประกอบกจใดๆ
ผูด้ าํ เนิ นการนัน จําเป็ นต้องต้องมีวิสัยทัศน์ทีจะคาดคะเนถึงปั จจัยที
่
เป็ นองค์ประกอบแหงความสํ
าเร็ จ นันคือ ความรู ้ความเข้าใจถึงกลยุทธ์หลักกลยุทธ์รอง ทีจะนําทางและ
้ ญหาตางๆ
่ ได้จริ ง ซึ งกถื็ อเป็ น “กฎเกณฑ์ ” อันเป็ นหลักปฏิบตั ิ หรื อ “ทฤษฎี” ทีอยู่เบืองหลังการ
แกไขปั
่ อถือได้จริ ง ในทํานองเดียวกนั การปฏิบตั ิธรรมกต้็ องมี
ดําเนินแผนการหรื อโครงการนันๆ ทีชัดเจนและนาเชื
่ ทีกาหนดขึ
ํ
ิ นมาลอยๆ
วิธีคิดอันเป็ นหลักทฤษฎีทีอยูเ่ บืองหลังในหลักธรรมตางๆ
นมา จะเป็ นแนวคิดทีเกดขึ
ั กธรรมอื นๆ นัน ยอมเป็
่
่ การพิจารณาหลักธรรมให้แตกฉาน ทีเป็ นรู ้
ไมมี่ ความสัมพันธ์กบหลั
นไปไมได้
่ จะลงมือปฏิบตั ิจริ งในภาคสนาม ปั ญญาทีเกดิ
ปั ญญาแตกฉาน “ปฏิสัมภิทา ๔” นัน จึงเป็ นเรื องสําคัญ กอนที
่ ยน “พาหสัุ จจะ” ผูป้ ระกอบด้วย “สตมย
จากการศึกษาเรี ยนรู ้ จึ งเป็ นดัชนี บ่งบอกถึ งความเป็ นผูค้ งแกเรี
ุ
่
ปัญญา–สตมยญาณ
” ซึงเป็ นแนวทางสําคัญในการตอยอดองค์
ความรู ้ ทีมีพระอรหันต์ทาํ สังคายนามานานถึง
ุ
่
๒,๖๐๐ ปี ทักษะการตอยอดทางปั
ญญาจึงเป็ นองค์ประกอบภายในตัวบุคคล ทีมีทกั ษะการเรี ยนรู ้สูงด้วย
่ ่ อง
ประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ เพราะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาทังหมด เป็ นเรื อง “ปัญญาญาณ” ไมใชเรื
่
“ปัญญาอ่ อน” แตประการใด
ทักษะความคิดในการสรุ ปผลเชิงทฤษฎีทีเป็ นเชิงวิธีวิทยาศาสตร์ จึงเป็ นทักษะ
ทีสําคัญยิงยวดในการพัฒนา “ปัญญา ๓” ได้แก่ (๑) จินตามยปัญญา (๒) สตมยปั
ญญา (๓) ภาวนามยปัญญา
ุ
่ ยวกไปไมรอด
็
่ เพราะคิดอะไรไมออก
่ จะพัฒนาปั ญญาตนเองอยางไร
่ ดี
ผูม้ ีปัญญาหางอึงแครั่ กษาศีลอยางเดี
่ ่ อง ๑ + ๑ = ๒ แตพุ่ ทธปั ญญาญาณนัน เป็ น ๑ + ๑ = มากกวา่ ๒ ขึนไป ชนิ ดไมรู่ ้จบ เพราะเป็ น
มันไมใชเรื
่ ่ องทีแคบอกตอๆ
่
่ กนมา
ั ผูเ้ จริ ญภาวนาต้องคิดเองด้วย เมือคิดไม่
“ปรมัตถะ” ทีเหนื อวิสัยของโลก ไมใชเรื
่
่ ิ ญญาที ลําเลิศ มีแ ต่ “ทิฏ ฐิ วิบัติ –ประพฤติ ทุ ศี ล–รั กษาศี ลชั ว” ด้วยประกอบอเนสนา มี
ออกยอมไมเกดปั
หลอกลวงเขาเลียงชี พ ด้วยวัตถุมงคล เวทมนต์ ไสยาศาสตร์ เป็ นอาหารของความโง่ เป็ นต้น ทักษะการคิด
ั ด้วยให้มีนิสยั ทํากจกรรมนั
ิ
และการเรี ยนรู ้นนั ฝึ กสอนให้กนได้
นให้มากๆ ให้สมบูรณ์ ให้ไพบูลย์ดว้ ยปัญญา
่ ม การเห็ นอันเยียมในการศึกษาพระธรรม คือ “เห็นความเกิดขึน–เห็นความดับไป” เข้า
ยิงขึนไปอีกกวาเดิ
่
ปฏิสังยุตรวมในหลั
กธรรมทังหลาย เชน่ ปฏิจจสมปบาท
๑๒–ไตรลักษณ์ –อริ ยสั จจ์ ๔–อริ ยมรรคมีองค์ ๘
ุ
่ บายทีแยบคายในใจ ซึงประกอบใน “โยนิโสมนสิ การ” และพร้อมด้วยการ
เป็ นต้น โดยวิธีคิดด้วยกรรมแหงอุ
ั ฏฐาน จนกวาจะบรรลุ
่
่
เจริ ญวิปัสสนากมมั
ความเป็ นพระอรหันต์ อนึ ง ไมควรเชื
ออะไรให้ง่ายนัก พิจารณา
่ งหรื อไม่ เพราะทังหมดทีเรื องเลาตอกนมา
่ ่ ั (มีไวรัส หรื อ มีรหัส Malware ฝังมาด้วย) ให้
ทดลองดูก่อนวาจริ
่
่ องด้วยเหตุผลและปัญญาวา่ มีประโยชน์หรื อมี
พิจารณาตามหลัก “กาลามสตร
ออะไร ให้ไตรตร
ู ” ทีกอนจะเชื
่
่ ถ้าดีกให้
็ ทาํ ถ้าไมดี่ กให้
็ ละเว้นไปเสี ย ได้แก่ (๑) อย่ าปลงใจเชือ ด้วยการฟั งตาม
โทษแกตนและคณะอยางไร
ั (๒) อย่ าปลงใจเชือ ด้วยการถือสื บๆ กนมา
ั (๓) อย่ าปลงใจเชือ ด้วยการเลาลื
่ อ (๔) อย่ าปลงใจเชือ ด้วย
กนมา
การอ้างตําราหรื อคัมภีร์ (๕) อย่ าปลงใจเชื อ ด้วยตรรก (๖) อย่ าปลงใจเชือ ด้วยการอนุมาน (๗) อย่ าปลงใจ
ั กบทฤษฎี
ั
เชือ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (๘) อย่ าปลงใจเชือ เพราะเข้ากนได้
ของตน (๙) อย่ าปลงใจ
่ อ (๑๐) อย่ าปลงใจเชือ เพราะนับถือวาทานสมณ
่ ่
่
เชือ เพราะมองเห็นรู ปลักษณะนาเชื
ะนีเป็ นครู ของเรา เหลานี
เป็ นต้น
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็
คอมพิวเตอร์ –The Super
ประการสุ ดท้ายนี ให้เกบประเด็
นความเร็ วในการประมวลผลข้อมูลของ “ซปเปอร์
ุ
Computer” ทีมีความเร็ วสู งถึง 3 Trillion Processing Rounds / Second (British dated a million million
million = 1,000,000,000,000,000,000 or 1018 = 3,000,000,000,000,000,000) ซึงทําให้คอมพิวเตอร์สามารถ
่ (Item Analysis) ด้วยสู ตร
ประมวลผลในเรื องนามธรรมขันสู งได้ เชน่ การวิเคราะห์ขอ้ กระทงปั ญหาตางๆ
ทางคณิ ตศาสตร์ ทีซับซ้อนได้ นันคือ มนุษย์ให้คอมพิวเตอร์คิดตามตรรกเชิงคณิ ตศาสตร์ทีเป็ นนามธรรมขัน
สู งได้ เชน่ Functions หรื อ Logarithms หรื อ Matrixes เพือคํานวณคําตอบทีเป็ นทังเชิงปริ มาณและคุณภาพ
ซึ งมนุ ษย์ให้คอมพิวเตอร์ เป็ นผูช้ ่ วยในการให้คาํ ปรึ กษาและการตัดสิ นใจ เชน่ เทคโนโลยียานไร้ คนขับ
(Drones = A remote-controlled pilotless aircraft) ระบบนําร่ องด้วยเรดาร์คน้ หาวัตถุ (Sonar = 1940s: From
่ ยวะหรื อหน้าตา
So(und) Na(vigation and) R(anging), on the pattern of radar) ระบบจําลองรู ปรางอวั
รู ปพรรณให้เป็ นภาพสมบูรณ์ตามระยะเวลา (Organism Appearance Simulation System) เชน่ ภาพย้อนอดีต
่
่ จะมีสุขภาพอยางไรใน
่
ิ
๓ ปี ข้างหน้า ถ้าจะ
หรื อกลับไปอนาคต ถ้ากนสารอา
หารแบบนี ภาวะรางกายอยางนี
่
่ โครงสร้างด้วยสารอาหารชีวโมเลกุลอะไรบ้าง (เป็ นการนําข้อมูลพันธุ กรรมมาใช้
ซอมแซมเซลล์
จะซอมที
่
ในการซอมแซมอวั
ยวะ) เป็ นต้น ฉะนัน “ซปเปอร์
คอมพิวเตอร์ –The Super Computer” จึงทําหน้าทีเป็ น “เงา
ุ
สมองของมนษย์
ุ ” (Human Brain Shadow) หรื อทีเรี ยกวา่ “Android–Humanoid” คือ “มนษย์
ุ หุ่นยนต์ ”
่ ถูกถายทอดไปสู
่
่ เครื องจักรคอมพิวเตอร์ ให้
เพราะฉะนัน การจําลองคุณสมบัติความเป็ นมนุ ษย์บางอยางได้
่ ญญากว้างขวาง
ั ษย์มากยิงขึน ซึงแสดงวา่ มนุษย์สามารถขยายขอบเขตหรื อพรหมแดนแหงปั
คล้ายคลึงกบมนุ
่
ิ
โดยเกดจาก
ยิงขึน คือ “การเห็นทีดีเยียม–Excellent Vision” คือ ปรี ชาสามารถทีหยังรู ้ขา้ มมิติแหงเวลาได้
ี องกบคุ
ั ณสมบัติมนุษย์แตละคนลงในฐานข้
่
การจัดการข้อมูลทีเป็ นตัวแปรทีเกยวข้
อมูลของคอมพิวเตอร์ ทัง
่
ข้อมูลฝ่ ายรู ปธรรม (รางกาย
) และนามธรรม (อุปนิ สัย) ทีแสดงตนในรู ปแบบ “รหัสพันธกรรม
” (Genetic
ุ
ํ งเผชิญปั ญหาทางศาสนา
Codes) เชน่ การโคลนนิ งสัตว์ หรื อ สําเนามนุษย์เทียม ซึงพวกนักวิทยาศาสตร์ กาลั
ั ชญาอยู่ เพราะมนุ ษย์กาลั
ํ งกลายสภาพเป็ น “ผู้สร้ าง–Creator” แทนพระเจ้า แล้วพระเจ้ามีจริ งไหมถ้า
กบปรั
่ น ไปหาคํา ตอบกนเอง
ั
เป็ นเชนนั
ในทางพระพุ ท ธศาสนานัน “การเห็ น อั น เยี ยม–ทั ส สนานตตริ
ุ ยะ”
(Excellent Views) กถื็ อเป็ นเรื องสําคัญยิง เพราะหมายถึง “ดวงตาเห็นธรรม–ปั ญญาเห็นธรรม” หรื อ
“ดวงตาแห่ งปัญญา–ปัญญาจักขุ” ของผูเ้ ป็ นพระอรหันต์ ซึ งเป็ นการเห็นด้วย “อํานาจแห่ งสมาธิ” (ปั ญญาใน
่ ญญา (ปั ญญาในวิปัสสนา–ปั ญญาวิมุตติ) คือ
สมาธิ –เจโตวิมุตติ) คือ “ญาณทัสสนะ” และอํานาจแหงปั
ิ นวิปัสสนาภูมิ การ
“ยถาภตญาณ
” (ปั ญญาเห็ นตามสภาพเป็ นจริ ง) หรื อ “ปั ญญาญาณ” ทังหลายที เกดขึ
ู
่ อวัตถุ เพราะ “จิตคือวิญญาณ” (ความรู ้แจ้ง) ทีเป็ นคุณชาติของ
พัฒนาจิตของมนุษย์จึงเป็ นเรื องทียิงใหญเหนื
่
ความเป็ นพุ ท ธะ นัน คื อ “จั ก ขุ –ญาณ–ปั ญ ญา–วิ ช ชา–แสงสว่ า ง” ซึ งไมสาธารณ์
แ กปุ่ ถุ ช นทัว ไปหรื อ
่ นคุณชาติของบุคคลผูอ้ ยู่เหนื อกระแสวิสัยแหงโลก
่
นักวิทยาศาสตร์ ผูห้ ลงกระแสโลก แตเป็
(โลกุตตรภูมิ)
ปั ญญาทางโลก เรี ยกวา่ “เดรัจฉานวิชา” (ยิงรู ้มากยิงเป็ นสงสารทุกข์–ใช้ก่อกรรมทําเวร) แตปั่ ญญาทางธรรม
เรี ยกวา่ “จินตามยปัญญา–สตมยปั
ญญา–ภาวนามยปัญญา” (ยิงรู ้มากยิงหลุดพ้นจากวัฏฏะ–ระงับกรรมตัด
ุ
เวร) ความตายของมนุษย์โลก เป็ นเรื อง “โสกะ–ปริเทวะ–ทกข์
” เป็ นธรรมดา (มีตลอดไป)
ุ –โทมนัส–อปายาส
ุ
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ิ
ิ
แตค่วามตายในพระพุทธศาสนานัน “ก็ให้ ตายจากกรรมและเวรกรรม” อันเกดจากกเลสทั
งหลาย ผูบ้ รรลุ
่ วตาย เพราะมีปัญญา จึงรู ้เห็นดีเยียมด้วย “ปัญญาเห็นธรรม” วา่:
ธรรมได้ “ย่ อมเห็นตายก่อนตาย” เลยไมกลั
ยงฺกิ จฺ ิ สมทยธมํ
สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ
ุ
“สิ งใดสิ งหนึงมีความเกิดขึนเป็ นธรรมดา สิ งนันทังหมดมีความดับเป็ นธรรมดา”
่ วิต เพียงแตวามั
่ ่ นจะถึงเวลาเมือใดเทานั
่ นเอง ผูฉ้ ลาดยอมเจริ
่
สิ งนีคือสภาวธรรมทีเป็ นปรมัตถ์แหงชี
ญปั ญญา
่
่ น แล้วจะไปคิดวาไม
่ ่
ด้วยความไมประมาทในชี
วิต “มรณัสสติ” คือ ตัวเราเอง ต้องตายเหมือนกนั หนี ไมพ้
่
่ ฉะนัน ปั ญญาเห็ นธรรมทังหลาย ทําให้ประมาทปั ญญา ยอม
่
ตายได้อยางไร
ให้มนั เป็ นทุกข์เสี ยเปลาๆ
่
ประกอบกรรมดีมากกวากรรมชั
ว ให้เสี ยเวลาชีวิตไปทําไม เพราะการเห็นทีสู งสุ ด คือ “เห็นวิธีทีจะเข้ าไปสู่
กระแสแห่ งนิพพาน” อันเป็ นประโยชน์ในกาลข้างหน้าอันใกล้นี.
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